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പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരുസുപ്രധാന

പ്രസാധനം

സി. അച്യുതേമേനാൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ടയും എൻ.ഇ. ബാലറാം സമ്പൂർണ്ണകൃ

തികളു�ടയും പ്രസാധനം പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരു നാഴികക്കല്ലായിരുന്നു.

അേതാ�ടാപ്പം േചർന്നു നിൽക്കുന്ന മ�റ്റാരു സുപ്രധാന പ്രസാധനമാണ് �ക.

ദാേമാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളിലൂ�ട ഇേപ്പാൾ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത്. ഈ മൂന്ന്

സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട പ്രസിദ്ധീകരണേത്താ�ട പ്രഭാതി�ന്റ ഒരു ചരിത്രനിേയാ

ഗമാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. സി. അച്യുതേമേനാനും എൻ.ഇ. ബാലറാമും

ഉന്നതരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാക്കളും ഭരണകർത്താക്കളുമായിരുന്നേപ്പാൾ �ക.

ദാേമാദരൻ പ്രശസ്തനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് �സദ്ധാന്തികനും ചിന്തകനുമായിരുന്നു.

സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതരത്തിൽമാർക് സിസ�ത്തയുംഇന്ത്യൻ

തത്വസംഹിത�യയും ലളിതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. ചരിത്ര

വും ധനതത്വശാസ്ത്രവും സാധാരണക്കാർക്ക് പരിചയ�പ്പടുത്തുന്നതിൽ അേദ്ദഹം

വിജയിച്ചു.

ആയിരക്കണക്കിന് മറ്റ് പുസ്തകങ്ങേളാ�ടാപ്പം ഇവരു�ട സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകവഴിപ്രഭാത് ഒരുപുതിയആത്മവിശ്വാസേത്താ�ടഈരംഗത്ത്

മുേന്നറുകയാണ്.

10 വാല്യങ്ങളുള്ള �ക. ദാേമാദരൻ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട ഒന്നാം വാല്യം

ഇേപ്പാൾ ഇറങ്ങാൻ േപാകുന്നു. മറ്റ് ഒമ്പത് വാല്യങ്ങളും മുൻകൃതിക�ളേപ്പാ�ല

ത�ന്ന കൃത്യമായി ഇറങ്ങുന്നതാണ്.

ഈസംരംഭങ്ങൾക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രഭാതി�ന്റ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും, പ്രേത്യകിച്ച് ജനറൽ മാേനജർ ടി.

ചന്ദ്രൻ, എഡിേറ്റാറിയൽ കമ്മിറ്റിയു�ട പ്രധാന ചുമതലയുള്ള ആന്റണിേതാമസ്

തുടങ്ങിയവ�രല്ലാം ഈസംരംഭം വിജയകരമാക്കുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർ

ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം േക്ലശകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളു

മായി സഹകരിക്കുന്ന വായനക്കാർക്കും തേദ്ദശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും,
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iv പ്രഭാതി�ന്റ ചരിത്രത്തി�ല ഒരുസുപ്രധാന പ്രസാധനം

േസ്റ്ററ്റ് �ലബ്രറി കൗൺസിലിനും, അതി�ന്റ ജില്ലാ താലൂക്ക് പ്രവർത്തകർക്കും,

മറ്റ് ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തകർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി േരഖ�പ്പടുത്തുന്നു. തുടർന്നും

സഹകരണം ഉണ്ടാകണ�മന്ന് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ജനുവരി 2009 സി. �ക. ചന്ദ്രപ്പൻ, എം.പി.

(�ചയർമാൻ & മാേനജിംഗ് ഡയറക്ടർ)



പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

മാർക് സിസ്റ്റ് ചിന്തകനും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാവുമായിരുന്ന �ക. ദാേമാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ പത്തു വാല്യങ്ങളായി പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കു

കയാണ്. േകരളത്തി�ല സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾക്ക്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്. സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിനു

േവണ്ടിനടത്തിയപ്രേക്ഷാഭസമരങ്ങളിൽബഹുജനങ്ങ�ളഅവർപങ്കാളികളാക്കി.

അതിന് അവ�ര ആശയപരമായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽ �ക. ദാേമാദരൻ

സ്തുത്യർഹമായ പങ്ക് വഹിച്ചു. നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളും, ലഘുേലഖകളും, േലഖനങ്ങളും

അേദ്ദഹം രചിച്ചു. ചരിത്രത്തി�ന്റ വികാസപരിണാമ പ്രക്രിയ�യ മാർക് സിയൻ

വീക്ഷണത്തിൽ അപഗ്രഥിച്ച മലയാളത്തി�ല ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് �ക. ദാ

േമാദര�ന്റ ‘മനുഷ്യൻ’.

നൂറു േകാടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവ�ന്റ കണികേപാലുമില്ലായിരുന്ന ഭൂമി

യിൽ ജീവനും പിന്നീട് നിരവധി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കുേശഷം മനുഷ്യനും ഉൽഭ

വിച്ചതി�ന്റ കഥയാണ് ‘മനുഷ്യനി’ൽ ദാേമാദരൻ വിവരിക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയ

ജീവിതവും ഭാവിയും �കട്ടിപ്പടുക്കുവാനുള്ള േപാരാട്ടത്തിൽ ‘മനുഷ്യൻ’ എന്നും വഴി

കാട്ടിയായിരിക്കു�മന്ന കാര്യം നിസ്തർക്കമാണ്. അതു�കാണ്ടാണ് ദാേമാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ‘മനുഷ്യനി’ൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്.

മാർക് സിസ�ത്തപ്പറ്റി വള�ര ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പത്തുലഘുേലഖ

കൾ ദാേമാദരൻആദ്യകാലത്ത് രചിക്കുകയുണ്ടായി. മാർക് സിസം എന്താ�ണന്ന്

മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള പഠനസഹായിയായിരുന്നു ഈ ലഘുേലഖകൾ. മാർ

ക് സിസത്തി�ന്റ ചരിത്രശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, േസാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും,

�ലനിനിസം, മതവും മാർക് സിസവും, ക്രിസ്തുമതവും കമ്മ്യൂണിസവും, േയശുക്രി

സ്തു േമാസ് േകായിൽ തുടങ്ങിയ ലഘുേലഖകളു�ട ആയിരക്കണക്കിനു േകാപ്പികൾ

അക്കാലത്ത് വിറ്റഴിയുകയുണ്ടായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �മമ്പർമാ�ര ആശയപര

മായി ആയുധമണിയിക്കുന്നതിൽഈ ലഘുേലഖകൾ വഹിച്ച പങ്ക് നിസ്തുലമാണ്.

ഈ ലഘുേലഖകളിൽ ചിലത് ഈ വാല്യത്തിൽ ഉൾ�പ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓേരാ

ലക്കത്തി�ന്റയും ഉള്ളടക്കമനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവപ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

v



vi പ്രസാധകക്കുറിപ്പ്

േകരളത്തി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ സ്ഥാപകേനതാക്കളി�ലാരാ

ളും ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവ് ക�ണ്ടത്തിയ ചിന്തകനുമായിരുന്ന �ക. ദാേമാദര�ന്റ

സമ്പൂർണ്ണകൃതികളു�ട ആദ്യവാല്യം അഭിമാനപൂർവ്വം പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് പ്രസി

ദ്ധീകരിക്കുന്നു.

പ്രസാധകർ



�ക. ദാേമാദരൻ

രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക-സാംസ് ക്കാരിക-സാഹിത്യരംഗങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന പ്രതി

ഭാധനനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാവാണ് �ക. ദാേമാദരൻ. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിലും

േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിലും അേദ്ദഹം നിസ്തുല

മായ പങ്കുവഹിച്ചു. േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ടസ്ഥാപക േനതാക്കന്മാ

രി�ലാരാളാണ് ദാേമാദരൻ.

തിരൂരി�ല പ്രശസ്തമായ കീേഴടത്തു തറവാട്ടിൽ 1912 �ഫബ്രുവരി 25 നാണ്

ദാേമാദരൻ ജനിച്ചത്. അച്ഛൻ തുപ്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. അമ്മ നാരായണിക്കു

ട്ടി. വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ ത�ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ

ദാേമാദരൻ 1931-ൽ നിയമലംഘന സമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തു. േകാഴിേക്കാട് കടപ്പു

റത്ത് ഉപ്പുനിയമം ലംഘിച്ചതിന് അറസ്റ്റു�ചയ്യ�പ്പട്ട അേദ്ദഹ�ത്ത 23 മാസ�ത്ത

ജയിൽശിക്ഷക്ക് വിധിച്ചു. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജ് വിദ്യാർത്ഥിയായിരു

ന്നു ദാേമാദരൻ. ജയിലിൽ നിന്നും തിരിച്ച് എത്തിയേപ്പാൾ േകാേളജിൽ തുടർന്നു

പഠിക്കാൻ അധികൃതർ അനുമതി നിേഷധിച്ചു. തുടർന്ന് അേദ്ദഹം കാശിവിദ്യാ

പീഠത്തിൽ േചർന്നു. േകായമ്പത്തൂർ ജയിലി�ലയും കാശിവിദ്യാപീഠത്തി�ലയും

ജീവിതം ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു. ജയിലി�ല സഹതടവുകാരിൽ പലരും കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാരായിരുന്നു. മാർക് സിസ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ

ജയിലിൽ അേദ്ദഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു. കാശിവിദ്യാപീഠത്തി�ല ഗ്രന്ഥാല

യത്തിലും മാർക് സിസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട നിരവധി പുസ്തകങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു.

വിഖ്യാതസാഹിത്യകാരനായ േപ്രംചന്ദ് ഉൾ�പ്പ�ട നിരവധി പുേരാഗമന ആശ

യക്കാരുമായി അവി�ട�വച്ച് അേദ്ദഹം ബന്ധ�പ്പട്ടു. നാടി�ന്റയും ജനങ്ങളു�ടയും

വിേമാചനം ഗാന്ധിയൻആശയങ്ങളിലൂ�ടയാ�ണന്ന ദാേമാദര�ന്റ ധാരണയിൽ

മാറ്റം വരാൻതുടങ്ങി. േകാൺഗ്രസ്സി�ലഇടതുപക്ഷവുമായും കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമായും

അേദ്ദഹം കൂടുതൽ അടുത്തു. മാർക് സിസം �ലനിനിസമാണ് ശരിയായ വിേമാച

നമാർഗ്ഗ�മന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദാേമാദരൻ നാട്ടിൽ തിരി�ച്ചത്തി, �താഴിലാളിക�ള

സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇടതുപക്ഷആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന പ്രവർ

ത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകി. ഫറൂക്കിൽ ഓട്ടുകമ്പനി �താഴിലാളികൾ നടത്തിയ പണിമുട

ക്കി�ന്റ പ്രചാരണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽഅേദ്ദഹം സജീവമായി പ�ങ്കടുത്തു.

1938-ൽ �പാന്നാനിയി�ലബീഡി�ത്താഴിലാളിസമരത്തി�ന്റനായകൻ �ക.

ദാേമാദരനായിരുന്നു. ദാേമാദര�നഅറസ്റ്റു �ചയ്യാൻഎത്തിയ േപാലീസി�ന തട

യാൻആയിരക്കണക്കിനാളുകളാണ് മുേന്നാട്ടുവന്നത്. ദാേമാദര�ന േപാലീസ് മർ

vii



viii �ക. ദാേമാദരൻ

ദ്ദിച്ചു എന്ന വാർത്ത േകട്ട് ക്ഷുഭിതരായ ജനക്കൂട്ട�ത്തശാന്തരാക്കാൻഅവസാനം

േപാലീസിന് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ത�ന്നസഹായം േതേടണ്ടിവന്നു.

തിരുവിതാംകൂറി�ല ഉത്തരവാദഭരണപ്രേക്ഷാഭത്തിലുംആലപ്പുഴയി�ല �താ

ഴിലാളി സമരങ്ങളിലും ദാേമാദരൻ േനതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. 1938ആഗസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരത്തുതമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗി�ന്റ �പാതുേയാഗത്തിൽപ്രസംഗിച്ച

തിന് ദാേമാദര�നഅറസ്റ്റു�ചയ്ത േപാലീസ്അേദ്ദഹ�ത്തേലാക്കപ്പിലിട്ട് ക്രൂരമായി

മർദ്ദിച്ചു. 1938-�ല ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായആലപ്പുഴ �താഴിലാളി പണിമുടക്കിനു തീരു

മാന�മടുത്ത േയാഗത്തിൽഅധ്യക്ഷം വഹിച്ചത് ദാേമാദരനായിരുന്നു.

േകാൺഗ്രസ്സ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുേമ്പാൾ ത�ന്ന ദാേമാ

ദരൻകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ആശയങ്ങളിൽആകൃഷ്ടനാവുകയുംകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി �കട്ടിപ്പ

ടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയും �ചയ്തു. 1937-ൽ എസ്സ്. വി. ഘാ�ട്ട

േകാഴിേക്കാട്ടുവന്നേപ്പാൾ അേദ്ദഹവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടവരിൽ ഒരാൾ ദാേമാദരനാ

യിരുന്നു. പി. കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ.എം.എസ്., എൻ.സി. േശഖർ, ദാേമാദരൻഎന്നിവർ

ഒന്നിച്ചുകൂടി ചർച്ചകൾ നടത്തി. തുടർന്നാണ് 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട േക

രള ഘടകത്തി�ന്റ രൂപീകരണസേമ്മളനം പിണറായിയിൽ േചർന്നത്.

�ക.പി.സി.സി. �സക്രട്ടറി, എ.ഐ.സി.സി. അംഗം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

യു�ട മലബാർ കമ്മിറ്റി �സക്രട്ടറി, പാർട്ടി േസ്റ്ററ്റ് എക് സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം, േദശീയ

എക് സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളി�ലല്ലാം ദാേമാദരൻ പ്രവർത്തിച്ചു.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തതിന് ഏഴുവർഷക്കാലം ദാേമാദരൻ ജയി

ലിൽ കഴിഞ്ഞു.

മാർക് സിസം �ലനിനിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ഏറ്റവും ലളിതമാ

യിഅവതരിപ്പിക്കാൻഅസാധാരണമായ പാടവമുണ്ടായിരുന്ന േനതാവായിരുന്നു

ദാേമാദരൻ. അേദ്ദഹം രചിച്ച എണ്ണമറ്റ േലഖനങ്ങളും ലഘുേലഖകളും പുസ്തകങ്ങ

ളും 1930-കളു�ട മദ്ധ്യം മുതൽ േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയപ്രചാരണത്തിൽ

നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.

ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവ്, ഭാരതീയ ചിന്ത, േകരള ചരിത്രം, മനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയ

ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും ചരിത്രത്തിലുമുള്ള ദാേമാദര�ന്റഅഗാധപാ

ണ്ഡിത്യത്തിേന്റയും ശാസ്ത്രീയഅപഗ്രഥനപാടവത്തി�ന്റയും �തളിവുകളാണ്.

സർഗാത്മകസാഹിത്യത്തിലും ദാേമാദര�ന്റസംഭാവനകൾവില�പ്പട്ടതാണ്.

നാടകം, കവിത, �ചറുകഥ എന്നിവ�യല്ലാം ദാേമാദരൻ രചിച്ചു. മലയാളനാടകച

രിത്രത്തി�ല നാഴികക്കല്ലായ ‘പാട്ടബാക്കി’യു�ട രചയിതാവ് ദാേമാദരനാണ്.

ഒന്നാംതരം പത്രപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായിരുന്നു ദാേമാദരൻ. 1934-ൽ �ഷാർ

ണ്ണൂരിൽനിന്നും പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയ ‘പ്രഭാത’ ത്തി�ന്റ പത്രാധിപസമിതി

യിൽ ദാേമാദരൻ അംഗമായിരുന്നു. ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ’ ‘മുേന്നാട്ട് ’, ‘മാർക് സിസ്റ്റ് ’ തു

ടങ്ങിയ മാസികകളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അേദ്ദഹം േനതൃത്വം നൽകി. ‘നവ

യുഗ’ത്തി�ന്റ പത്രാധിപരായി ദീർഘകാലം ദാേമാദരൻ േസവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

1964-ൽ രാജ്യസഭയിേലക്ക് തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ടേതാ�ട ദാേമാദര�ന്റ പ്രവർ

ത്തനരംഗംഡൽഹിയായി. ജവഹർലാൽ �നഹ് റു സർവകലാശാലയിൽ പി.സി.

േജാഷിേയാ�ടാപ്പം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ചരിത്രഗേവഷണ

ത്തിൽഅേദ്ദഹം മുഴുകി.

1976 ജൂ�ല മൂന്നിന് ഡൽഹിയിൽ �വച്ച് ദാേമാദരൻഅന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ: പത്മം ദാേമാദരൻ, മക്കൾ: േമാഹൻ (സിങ്കപ്പൂർ യൂണിേവഴ് സിറ്റിയി�ല

ലിംഗ്വിസ്റ്റിസ് �പ്രാഫസർ), ഉഷ, മധു, രഘു, ശശി (ചലച്ചിത്രസംവിധായകൻ).



അവതാരിക

സ്വാതന്ത്ര്യസമര േസനാനി, േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട സ്ഥാപകേന

താക്കന്മാരി�ലാരാൾ, ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലും മാർക്സിസം �ലനിനിസത്തിലും

അഗാധപാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന ദാർശനികൻ, എഴുത്തുകാരൻ, പ്രേക്ഷാഭകാരി

തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അതുല്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാ

വാണ് �ക. ദാേമാദരൻ.

വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ ത�ന്ന സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തു

ജയിലിൽ േപായ ദാേമാദരൻ േകാൺഗ്രസ്സി�ന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരു

ന്നു. ഗാന്ധിജിയു�ട ആശയങ്ങൾ അേദ്ദഹ�ത്ത ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽഇന്ത്യയു�ടയും ജനങ്ങളു�ടയും യഥാർത്ഥവിേമാചനമാർഗ്ഗം ഗാന്ധിയൻ

ആശയങ്ങള�ല്ലന്ന് അധികം �വകാ�ത അേദ്ദഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. േകാൺഗ്ര

സ്സിൽ ഇടതുപക്ഷ വിഭാഗം ശക്തി�പ്പട്ടുവരുന്നഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഇടതുപക്ഷ

ചിന്താഗതിക്കാർ േകാൺഗ്രസ്സ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചേപ്പാൾ ദാേമാ

ദരൻ അതി�ന്റ സജീവ പ്രവർത്തകനായി. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി നില�കാ

ള്ളുന്നവരു�ട�യല്ലാം ഒരു �പാതുേവദിയായിരുന്നു അക്കാലത്ത് േകാൺഗ്രസ്സ്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും േസാഷ്യലിസ്റ്റുകാരു�മല്ലാം, തങ്ങളു�ട ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പി

ക്കുകയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും �ചയ്യുേമ്പാൾ ത�ന്ന േകാൺ

ഗ്രസ്സിൽ അംഗങ്ങളായി തുടർന്നു. ദാേമാദരൻ �ക.പി.സി.സി. �സക്രട്ടറിയും

എ.ഐ.സി.സി. അംഗവുമായിട്ടുണ്ട്.

ദാേമാദര�ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആശയങ്ങളിേലക്ക് അടുപ്പിച്ചത് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

പരന്ന വായനയാണ്. കാശിവിദ്യാപീഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ േപായേപ്പാൾ ശാസ്ത്രീ

യേസാഷ്യലിസവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട ഒേട്ട�റ ഗ്രന്ഥങ്ങൾവായിക്കാൻഅേദ്ദഹത്തി

ന് അവസരം ലഭിച്ചു. നാട്ടിൽ തിരിച്ചുവന്ന ദാേമാദരൻ �താഴിലാളിക�ള സംഘ

ടിപ്പിക്കുകയും അവരു�ട സമരങ്ങൾ നയിക്കുകയും �ചയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഫറൂക്കി�ല

ഓട്ടു �താഴിലാളികളു�ടയും �പാന്നാനിയി�ല ബീഡി �താഴിലാളികളു�ടയും സമ

രങ്ങളിൽ ദാേമാദരൻ േനതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിച്ചു. േകരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതി�നക്കുറിച്ചുള്ളആേലാചനകൾ നടക്കുന്നഘട്ടമായിരു

ന്നു അത്. എസ്. വി. ഘാ�ട്ട േകാഴിേക്കാട്ട് വന്നു. ഘാ�ട്ടയു�ട സാന്നിധ്യത്തിൽ

നടന്നനടത്തിയ േയാഗത്തിൽപ�ങ്കടുത്തവരി�ലാരാൾ ദാേമാദരനായിരുന്നു. പി.

കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ.എം.എസ്സ്, എൻ.സി. േശഖർ എന്നിവരായിരുന്നുഅതിൽ പ�ങ്കടു

ത്ത മറ്റു േനതാക്കൻമാർ. 1939-ൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട േകരള ഘടകത്തി�ന്റ

ix
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രൂപീകരണത്തിനു േവദിയായ പിണറായി പാറപ്പുറം സേമ്മളനത്തി�ന്റ സംഘാട

കരി�ലാരാളും ദാേമാദരനായിരുന്നു.

ഒന്നാംതരം പ്രേക്ഷാഭകാരിയായ ദാേമാദരന് എഴുത്തിലും പ്രസംഗത്തിലും

ലളിതമായ ഭാഷയിൽ മൂർച്ചേയാ�ട, യുക്തിഭദ്രമായി വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പി

ക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന കഴിവ് അനിതരസാധാരണമാണ്. 1938 ആഗസ്റ്റിൽ തിരുവ

നന്തപുരത്ത് തമ്പാനൂരിൽ യൂത്ത് ലീഗി�ന്റ േനതൃത്വത്തിൽ നടന്ന േയാഗത്തിൽ

ദാേമാദരൻ നടത്തിയ പ്രസംഗം േകാളിളക്കം ത�ന്ന സൃഷ്ടിച്ചു. നിേരാധനം ലം

ഘിച്ചാണ് ദാേമാദരൻ പ്രസംഗിച്ചത്. പ്രസംഗം േകട്ട് ആേവശം�കാണ്ട്, സർ

സി. പി. േയാടുള്ള േരാഷം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തകർ പിരിഞ്ഞുേപാകുേമ്പാൾ

വഴിനീ�ള വിളക്കു കാലുകൾേപാലും തല്ലിത്തകർത്തു.

േകരളത്തിൽ മാർക്സിസം-�ലനിനിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ പ്രചരി

പ്പിക്കുന്നതിൽ ദാേമാദരൻ നിസ്തുലമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. കമ്മ്യൂണിസം എന്ത്,

എന്തിന്? ഇന്ത്യയും േസാഷ്യലിസവും, േസാഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും, മാർക്സി

സത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിസവും ക്രിസ്തുമതവും തുടങ്ങിയ പുസ്തക

ങ്ങളിലും ലഘുേലഖകളിലും മാർക്സിസത്തി�ന്റബാലപാഠങ്ങൾഏറ്റവും ലളിതമായി

അേദ്ദഹംഅവതരിപ്പിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്ക്എളുപ്പത്തിൽമനസ്സിലാക്കാൻകഴി

യുന്ന തരത്തിൽ വളച്ചു�കട്ടില്ലാ�ത വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ദാ

േമാദര�ന്റ�ശലി.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരു�ട പ്രചരണങ്ങ�ള ഫലപ്രദമായി േനരിടാനും ഖണ്ഡി

ക്കാനുംഅേദ്ദഹത്തിന്പ്രേത്യകംകഴിവുണ്ടായിരുന്നു. “േയശുക്രിസ്തുേമാേസ്കാവിൽ’

എന്ന ലഘുേലഖ ഇതി�ന്റഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്.

പാർട്ടി പ്രവർത്തക�രആശയപരമായിആയുധമണിയിക്കാൻപാർട്ടി ക്ലാസ്സു

ക�ളയും ദാേമാദരൻഫലപ്രദമായി ഉപേയാഗ�പ്പടുത്തി. േകരളത്തി�ല കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റുകാരു�ട ആദ്യതലമുറക�ള മാർക്സിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച

വരിൽ പ്രധാനിയാണ് ദാേമാദരൻ.

ചരിത്രത്തിലും ഭാരതീയദർശനങ്ങളിലും അഗാധപണ്ഡിതനായിരുന്നു ദാേമാ

ദരൻ. “ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവും” “ഭാരതീയ ചിന്തയും” ഭാരതത്തി�ന്റ സമ്പന്നമായ

�പതൃകം വായനക്കാ�ര േബാധ്യ�പ്പടുത്തും. ഭൗതിക വാദവും നിരീശ്വരവാദവും

ഉൾ�പ്പ�ടപൗരാണിക ഭാരതത്തിൽതഴച്ചുവളർന്ന ദർശനങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ളവസ്തു

നിഷ്ഠവിവരണങ്ങൾഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. ഭാരതത്തി�ന്റ �പതൃക�ത്ത ദുർവ്യാ

ഖ്യാനം �ചയ്യാൻഹിന്ദുത്വ വാദികൾനടത്തുന്നശ്രമങ്ങൾതുറന്നുകാട്ടാൻസഹായി

ക്കുന്നവയാണ് ദാേമാദര�ന്റ രചനകൾ. ഭൂമിയു�ട ഉത്ഭവവും മനുഷ്യ�ന്റ പിറവിയും

മുതലുള്ള ചരിത്രമാണ് ‘മനുഷ്യൻ’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത്. േകരളത്തി

�ന്റ ചരിത്ര�ത്ത ശാസ്ത്രീയമായി സമീപിക്കുന്നഅപൂർവ്വഗ്രന്ഥങ്ങളി�ലാന്നാണ് ദാ

േമാദര�ന്റ ‘േകരള ചരിത്രം’. സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പി

ക്കുന്നതാണ് ഉറുപ്പിക, നാണയപ്രശ്നം, ധനശാസ്ത്ര പ്രേവശിക, ഇന്ത്യയു�ട സാമ്പ

ത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രചനകൾ.

�വജ്ഞാനിക േമഖലകൾക്കുപുറ�മ സർഗാത്മകസാഹിത്യരംഗത്തും ദാ

േമാദരൻ കടന്നു�ചന്നിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് �ചറുകഥകളും കവിതകളുമാണ്

എഴുതിയിരുന്നത്. കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പ്രേക്ഷാഭങ്ങ�ള സഹായിക്കാനാ

യി രചിച്ച ‘പാട്ടബാക്കി’ മലയാള നാടകചരിത്രത്തി�ല ത�ന്ന നാഴികക്കല്ലാണ്.

�പാന്നാനിയിൽ നടന്ന കർഷകസേമ്മളനത്തിലാണ് ‘പാട്ടബാക്കി’ ആദ്യമായി
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അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രേമയത്തിലും അവതരണത്തിലു�മല്ലാം അന്നുവ�ര പരിചി

തമായതിൽ നിന്നും തീർത്തും ഭിന്നമായ ജീവിതഗന്ധിയായ കലാസൃഷ്ടിയായിരു

ന്നു ‘പാട്ടബാക്കി’. ജൻമിത്വ�ത്ത തുറന്നു കാട്ടുന്ന ‘പാട്ടബാക്കി’ അക്കാലത്ത്

ഇരുന്നൂറിലധികം േവദികളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. നാടകത്തിൽ ദാേമാദരൻ അഭിന

യിക്കുകയും �ചയ്തു. ‘രക്തപാനം’ എന്ന നാടകം കൂടി ദാേമാദരൻ രചി�ച്ചങ്കിലും

‘പാട്ടബാക്കി’ക്കു കിട്ടിയ പ്രചാരം അതിനു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

1964-ൽ രാജ്യസഭയിേലക്ക് തിര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ട ദാേമാദരൻ ന�ല്ലാരു പാർ

ല�മൻേററിയനായിരുന്നു. വിഷയങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചു അവതരിപ്പിക്കാൻഅേദ്ദ

ഹംശ്രദ്ധിച്ചു. ഡൽഹിയി�ലതാമസംപഠനത്തിനും ഗേവഷണത്തിനുമാണ്അേദ്ദ

ഹം ഉപേയാഗിച്ചത്. ജവഹർലാൽ �നഹ്റു സർവ്വകലാശാലയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ചരിത്ര�ത്തക്കുറിച്ചായിരുന്നു ദാേമാദരൻ ഗേവഷണം നടത്തി

യിരുന്നത്.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട മലബാർ കമ്മിറ്റി �സക്രട്ടറി, സംസ്ഥാനഎക്സിക്യൂട്ടീ

വ് അംഗം േദശീയ കൗൺസിൽ അംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ അേദ്ദഹം േസവന

മനുഷ്ഠിച്ചു. പാർട്ടിക്കകത്ത് സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ തുറന്നുപറയാനും അതിനുേവ

ണ്ടി വാദിക്കാനുംഅേദ്ദഹം ഒരിക്കലും മടികാണിച്ചിരുന്നില്ല. ദാേമാദര�ന്റ നിലപാ

ടുകേളാട് വിേയാജിക്കുന്നവർ േപാലും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ആർജവവും ആത്മാർത്ഥ

തയുംഅംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

േകരളത്തിൽകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്ആശയപ്രചാരണത്തിൽ ദാേമാദരൻ വഹിച്ചപങ്ക്

അദ്വിതീയമാണ്. തലമുറകൾക്ക് മാർക്സിസത്തി�ന്റബാലപാഠങ്ങൾപകർന്നുനൽ

കിയ താത്വികാചാര്യനാണ് ദാേമാദരൻ. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ രചനകൾ സമാഹരിച്ച്

പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മുേന്നാട്ടു വന്നപ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്നു.

�വളിയം ഭാർഗ്ഗവൻ
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1
എന്താണ് സാഹിത്യം

1 എന്തല്ലസാഹിത്യം?

സാഹിത്യ�ത്തപ്പറ്റിയും അതി�ന്റ പ്രേയാജന�ത്തപ്പറ്റിയും വിചിത്രങ്ങളായ അഭി

പ്രായങ്ങളും േകരളത്തിൽ പ്രചരിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സാഹിത്യ�മന്നു�വച്ചാ

�ലന്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽേപ്പാലും പല �തറ്റിദ്ധാരണകളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങ

ളുമുണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായ പുേത്തഴത്ത് രാമൻേമ

േനാൻ പറയുന്നു:

“ആരാലും വർണ്ണിക്ക�പ്പടാവുന്നതല്ല സാഹിത്യം. അതു ബ്രഹ്മമാണ്; പ്രപഞ്ചമാ

ണ്; ബ്രഹ്മാണ്ഡവുമാണ് അതു മനുഷ്യ�ന വിട്ടതും �ദവ�ത്തക്കവിഞ്ഞതുമാണ്”.

— (സാഹിത്യാഭിരുചി: േപജ് 4)

നിങ്ങൾ�ക്ക�ന്തങ്കിലും മനസ്സിലാേയാ? മനസ്സിലായി�ല്ലങ്കിലും തരേക്കടില്ല.

കാരണം, പുേത്തഴത്തിനുത�ന്ന താ�നന്താണു പറയുന്ന�തന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ല.

അേദ്ദഹം സമ്മതിക്കുന്നു:

“ഞാ�നേന്താ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലാേയാ ആേവാ? എനിക്കു

ത�ന്നയും മനസ്സിലായിട്ടുേണ്ടാ? എന്നിട്ടുേവേണ്ട നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകുവാൻ?”

— (ടി. േപജ് 8)

മ�റ്റാരുസുപ്രസിദ്ധസാഹിത്യകാരനായശ്രീ. വടക്കുംകൂർ രാജരാജവർമ്മരാ

ജാ എഴുതുന്നു.

“സാഹിത്യത്തി�ന്റ ഉൽപ്പത്തി ആത്മാവിൽ നിന്നാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ.

അതു പ്രീണിപ്പിച്ച് ആനന്ദപരവശമാക്കുന്നതും ആത്മാവി�നത്ത�ന്ന. ‘സാന്ദ്രാ

നന്ദാവേബാധാത്മകം’, ‘അനുപമിതം’, ‘കാലേദശാവധിഭ്യാം നിർമുക്തം’ (കാലം,

േദശം മുതലായവയു�ടപിടിയിൽനിന്നു േവർ�പ്പട്ടത് )എന്നിങ്ങ�ന, േവദാന്തികൾ

ബ്രഹ്മത്തിന് ഉ�ണ്ടന്നുപറയുന്ന ധർമ്മങ്ങൾഏ�തങ്കിലും ഒരു കലയ്ക്ക് ഉ�ണ്ടങ്കിൽ

അത് സാഹിത്യത്തിനു മാത്രമാകുന്നു. ഇതാണു സാഹിത്യത്തിനു ജന്മസിദ്ധമായി

രിക്കുന്ന മാഹാത്മ്യത്തി�ന്റസ്വഭാവം”.

— (സാഹിത്യഹൃദയം: േപജ് 39)

1



2 അദ്ധ്യായം 1. എന്താണ് സാഹിത്യം

ഒരുസാഹിത്യകാരനും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ േഡാക്ടർ �ക. ഭാസ്കരൻനായരിൽ

നിന്ന് കൂടുതൽ യുക്തിയുക്തവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു നിർവ്വചനമാണ് പലരും പ്ര

തീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായവും ശ്രീ. പുേത്തഴം, വട

ക്കുംകൂർ മുതലായവരുേടതിൽനിന്ന് വള�ര�യാന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

അഭിപ്രായത്തിൽസാഹിത്യം “ബ്രഹ്മവിദ്യ” േപാലുള്ളഎേന്താഒന്നാണ്. അേദ്ദഹം

എഴുതുന്നു:

“കല അതി�ന്റ ആത്യന്തികമായ യത്നത്തിലും ലക്ഷ്യത്തിലും ബ്രഹ്മവിദ്യേയാട് തു

ല്യമാ�ണന്ന് എനിക്കു േതാന്നുന്നു. പരാൽപരമായ�ചതന്യത്തി�ന്റസാക്ഷാൽ

ക്കാരത്തിനു േവണ്ടിയാണ് അതുംആയാസ�പ്പടുന്നത്?”

— (കലയും കാലവും േപജ് 5)

ശ്രീ. ഭാസ്കരൻനായരു�ട വിദഗ്ദാഭിപ്രായത്തിൽ കല മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രം

േപാലും േയാഗാഭ്യാസംേപാലുള്ള ഒരു തരം മുക്തിസാധനയാണ്. അേദ്ദഹം

തുടർ�ന്നഴുതുന്നു:

“കലയും ശാസ്ത്രവും മതവു�മല്ലാം അവയു�ട പരമേകാടിയിൽ മുക്തിസാധനകളാ

യി പരിണമിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യ�മന്നും യുക്തി�യന്നും ഈശ്വര�നന്നുമുള്ള ഓേരാ

സങ്കൽപ്പങ്ങേളയും ലക്ഷ്യങ്ങേളയും ആശ്രയിച്ചാണ് അവയു�ട ഗതി. ഇതാണ്

അവ അടുത്ത് മുമ്പിൽ കാണുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. യാഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഒടുവിൽമാത്ര

�മ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നുള്ളു. ഇങ്ങ�നയുള്ള വളച്ചു�കട്ടും ആേപക്ഷിക ലക്ഷ്യങ്ങളും

ഇല്ലാ�ത, േന�ര, ശരം വിട്ടേപാ�ല, േമല്പ്പറഞ്ഞ അനുഭവ പാരമ്യത്തിേലക്ക്

പറന്നു �ചല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിൽ വിജയിക്കുകയും �ചയ്ത ഒരു ജനത ഭാ

രതീയരാ�ണന്ന് എനിക്കു േതാന്നുന്നു. നമ്മു�ട േയാഗവിദ്യ ഇതിനുേവണ്ടിയുള്ള

അതിധീരമായ ഒരു യത്നമല്ലാ�ത മ�റ്റന്താണ്? അതു മനുഷ്യ�ന്റ ആത്മാവി�ന

മ�റ്റാരു അവലംബവുമില്ലാ�ത, സ്വന്തം ചിറകുകളിൽഈ ലക്ഷ്യത്തിേലക്കു നയി

ക്കുകയേല്ല �ചയ്യുന്നത്?

— (ടി. േപജ് 7)

“പരാൽപരമായ �ചതന്യ” ത്തിേലക്കുള്ള ഭാസ്കരൻനായരു�ട പ്രയാണ

ത്തിനിടയിൽകലയുംശാസ്ത്രവുംതത്വചിന്തയും മറ്റുംചില േതാന്നലുകൾമാത്രമാണ് !

ഒരുഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽഅവയ്ക്കുതമ്മിൽയാ�താരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതായിത്തീരും!

അേദ്ദഹത്തി�ന്റസ്വന്തം വാക്കുകളിൽ,

“ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ഭിന്നങ്ങ�ളന്നു നമുക്കു േതാന്നുന്നഈ ജിജ്ഞാസകൾ

ക്കു തമ്മിലുള്ള സീമന്ത േരഖകൾ മാഞ്ഞുേപാകുന്നു. കല�യന്നും ശാസ്ത്ര�മന്നും

തത്വചിന്ത�യന്നും മറ്റുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. പിന്നീടുള്ള പ്രയാണ

മാർഗ്ഗം എല്ലാവർക്കും ഒന്നുത�ന്നയാണ്”.

— (ടി. േപജ് 6.)
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സാഹിത്യ�മന്നാൽ തത്വചിന്ത, തത്വചിന്ത�യന്നാൽ ശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്ര�മ

ന്നാൽ ബ്രഹ്മവിദ്യ! “ഭിന്നങ്ങ�ളന്നു നമുക്കു േതാന്നുന്ന” ചില ജിജ്ഞാസകൾ

മാത്രം! എല്ലാം മായ! എല്ലാം പരബ്രഹ്മം!

തിരുവിതാംകൂർ യൂണിേവഴ്സിറ്റിയി�ല ജന്തുശാസ്ത്രാദ്ധ്യാപകനായ േഡാക്ടർ ഭാ

സ്കരൻനായർ, ത�ന്റ േനർക്കു ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിനുേവണ്ടി �ക നീട്ടുന്ന വിദ്യാർ

ത്ഥികൾക്ക് ബ്രഹ്മവിദ്യയും േയാഗദണ്ഡുമാണ് നല്കുന്ന�തങ്കിൽ മദിരാശി യൂണിേവ

ഴ്സിറ്റിയി�ല മലയാള വകുപ്പി�ന്റ അദ്ധ്യക്ഷനായ േഡാക്ടർ എസ്. �ക. നായർ,

ത�ന്റ മുമ്പിൽ സാഹിത്യ ജ്ഞാനത്തിനുേവണ്ടി �ക നീട്ടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്

ഉറക്കവും സ്വപ്നവുമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. സ്വപ്നത്തിൽനിന്നും അേബാധാവസ്ഥ

യിൽനിന്നുമാണ് സാഹിത്യാദി കലകളുണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് അേദ്ദഹം കുട്ടികൾ

ക്കുപഠിപ്പിച്ചു �കാടുക്കുന്നത്. േനാക്കുക:

“കലാകാരൻ രണ്ടു കണ്ണുമടച്ച് ഉറങ്ങി�ക്കാണ്ടു ത�ന്ന കലാസൃഷ്ടി �ചയ്യണ�മ

േന്നാ? അ�തങ്ങ�നസാധിക്കും? കാലകാരന്അയാളു�ട ഉപാധിയായിരിക്കണം

ഉറക്കുമരുന്നായിത്തീേരണ്ടത്. അതു �കയി�ലടുക്കുേമ്പാൾ അയാൾ ഉറങ്ങണം.

സാഹിത്യകാരന് ഭാഷ, ശില്പിക്ക് കല്ലും മരവും മണ്ണും, ചിത്രകാരന് വർണ്ണം, ഗായ

കനു നാദം. ഈ ഉപാധികൾഅവ�ര േബാധമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ഉപേബാധമ

ണ്ഡലത്തിേലയ്ക്ക് ഇറക്കിവിടണം. ജാഗ്രദാവസ്ഥയിൽ നിന്നും സ്വപ്നാവസ്ഥയിേല

ക്ക് മടക്കി വിടണം”.

— (കലാചിന്തകൾ: േപജ് 42)

എന്നിേട്ടാ? സാഹിത്യമുണ്ടാകുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? എളുപ്പമുള്ളപണിയാണ

�തന്ന് വിചാരിച്ചുേപാകണ്ട. േഡാ. നായർ പറയുന്നു:

“ആത്മവിസ്മൃതിയും പരിസര വിസ്മൃതിയും പൂണ്ട് അന്തർമുഖവീക്ഷണ�മ�ന്നാന്നി

�ന മാത്രം ആലംബമായിക്കരുതി, അങ്ങ�ന ബാേഹ്യന്ദ്രിയങ്ങളു�ട കർമ്മസ്തംഭ

നം സാധിച്ച്, സ്വപ്നമണ്ഡലത്തിലിരുന്നാൽ അയാൾ ഒരു കലാകാര�ന്റ കടമ നി

റേവറ്റും. യഥാർത്ഥ സ്വപ്നവും കലാസ്വപ്നവും േവർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഒന്നിൽ

മാത്രമാണ്—കലാസ്വപ്നത്തിന് ഉപാധി ഉണ്ടായിരിക്കും; സാക്ഷാൽ സ്വപ്നം ഉപാ

ധിരഹിതമായിരിക്കും”.

— (ടി. േപജ് 42)

ഉറക്കത്തി�ലഴുേന്നറ്റു സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ പലതും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ആളു

കൾ�വദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ �പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘േസാം നാംബു

ലിസം’ എന്ന േപരിലറിയ�പ്പടുന്ന ഒരു തരം േരാഗത്തിന്നിരയായ നിർഭാഗ്യവാന്മാ

രാണവർ. തലയ്ക്കു�വളിവില്ലാ�തഅേബാധാവസ്ഥയിൽസാഹിത്യംനിർമ്മിക്കുന്ന

ചില മനുഷ്യ�ര ഭ്രാന്തശാലകൾക്കുള്ളിലും കള്ളുഷാപ്പുകളു�ട സമീപ പ്രേദശങ്ങളി

ലും ക�ണ്ടത്തി�യന്നു വരും. പേക്ഷ, അവരു�ട സാഹിത്യസൃഷ്ടികളത്രയും അച്ചടി

ക്ക�പ്പടാ�ത കിടക്കുകയായതു�കാണ്ട് നമുക്കിവി�ട വലിയ പ്രേയാജനമു�ണ്ടന്നു

േതാന്നുന്നില്ല.

ഒേര മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തി�ന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങ�ള േബാ

ധമന�സ്സന്നും ഉപേബാധമന�സ്സന്നും അേബാധമന�സ്സന്നും മൂന്നു കള്ളറകളിലി

ട്ടു തരം തിരിക്കുന്നഅശാസ്ത്രീയമായ േഫ്രായ്ഡിയൻ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യ
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വുമായി യാ�താരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവയാ�ണന്ന് പാേ�ാവും മറ്റു ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാ

രും �തളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും, േഡാ: എസ്സ്.�ക.നായർ ത�ന്റസാഹിത്യ

വിദ്യാർത്ഥിക�ള ഉറക്കിേലയ്ക്കും സ്വപ്നത്തിേലയ്ക്കും തള്ളിവിട്ടു മയക്കികിടത്താനാണ്

ഇേപ്പാഴും പരിശ്രമിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. “ഭൗതീക മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ്

കലാേലാകത്തി�ല വസ്തു സൗന്ദര്യങ്ങൾ”. (ടി. േപജ് 52) എന്നാണേദ്ദഹം അവർ

ക്കു പഠിപ്പിച്ചു �കാടുക്കുന്നത്. സ്ഥിേരാത്സാഹേത്താ�ട േബാധപൂർവ്വം പരിശ്രമി

ച്ചാൽ തങ്ങൾക്കും നല്ലസാഹിത്യകാരന്മാരായി വളരാൻ കഴിയു�മന്ന വിദ്യാർത്ഥി

കളു�ടആത്മവിശ്വാസ�ത്തതുരങ്കം വയ്ക്കാൻ മാത്ര�മ ഇത്തരം ഉപേദശങ്ങൾ ഉപ

കരിക്കുകയുള്ളൂ.

ഇങ്ങ�ന, സാഹിത്യം അജ്ഞാതവും അപ്രാപ്യവും അവർണ്ണനീയവും പരബ്ര

ഹ്മവും േയാഗാഭ്യാസവും ഉറക്കപ്പിച്ചും മറ്റുമാ�ണന്ന അസംബന്ധങ്ങൾ പറയുന്നവ

രിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി, അതു മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിത വ്യാപാരങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പ

ട്ട ഒന്നാ�ണന്ന് കഷ്ടിച്ചുസമ്മതിക്കുന്നചിലസാഹിത്യകാരന്മാരും നമ്മു�ട നാട്ടിലു

ണ്ട്. അവരി�ലാരാളാണ് സാഹിത്യശിേരാമണി ശ്രീ. കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ. അേദ്ദഹം

എഴുതുന്നു:

“ജീവിത വ്യാപാരങ്ങളു�ട പിന്നിൽഅവയ്ക്കു േപ്രരകമായി വർത്തിക്കുന്ന ശക്തി വി

േശഷ�ത്ത വികസിപ്പിക്കുവാനും ആ വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണം

നൽകുവാനുമുള്ള കഴിവാണ് സാഹിത്യത്തി�ന്റ പരമ ലക്ഷ്യം”.

— (സാഹിത്യവിദ്യ: േപജ് 9)

പേക്ഷ, ശ്രീ. മാരാരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ സാഹിത്യവും ജീവിത വ്യാപാരവും തമ്മി

ലുള്ള ബന്ധം തലകിഴുക്കാം തൂക്കായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ജീവിത വ്യാപാരങ്ങൾ

സാഹിത്യ�ത്തയല്ല, സാഹിത്യം ജീവിത വ്യാപാരങ്ങ�ളയാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

സാഹിത്യ�മന്നത് സാഹിത്യകാരന്മാരിൽ നിന്ന് സ്വയം ഭൂവായി �പാട്ടിമുളയ്ക്കുന്ന

ഒരുസങ്കല്പ വിേശഷം മാത്രമാണ്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റസ്വന്തം വാക്കുകളിൽ,

“സാഹിത്യകാരൻവാങ്മാർേഗ്ഗണനമ്മളിേലക്ക് പകർത്തിത്തരുന്നസ്വന്തംസങ്ക

ല്പങ്ങളാണ് സാഹിത്യത്തി�ല കലാവസ്തു”.

— (സാഹിത്യസല്ലാപം: േപജ് 152)

സാഹിത്യകാര�ന്റ ആ സ്വന്തം സങ്കല്പങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാന�മ�ന്തേന്നാ

അവയും ജീവിതവ്യാപാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�മന്താ�ണേന്നാ ശ്രീ. മാരാർ

പരിേശാധിക്കുന്നില്ല. സാഹിത്യകാരന് സ്വന്തമായ ചില സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്, ചില

ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളുമുണ്ട്. അവ�യ മറ്റുള്ളവരിേലക്ക് പകർത്താൻേവണ്ടി

അയാൾ സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, “ക്രിസ്തുവി�ന്റ പാരമ്പര്യ

ത്തിലുള്ള ഒരു ദുർല്ലഭ വ്യക്തി�യ ആവിഷ്കരിക്കാൻേവണ്ടിയാണ് വിേക്ടാർയൂേഗാ

‘പാവങ്ങൾ’ എന്ന മഹൽഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് എന്ന ശ്രീ. മാരാരു�ട അഭിപ്രായം

േനാക്കുക:

“ഒരു ‘നീചപാത്ര’ത്തിൽേപാലുംസത്യനിഷ്ഠനുംഭൂതാനുകമ്പിയുമായഒരുമഹാ�ന—

ഡി. യി�ല മത്രാ�ന്റ ഒരുത്തമ ശിഷ്യ�ന—ക്രിസ്തുവി�ന്റ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഒരു

ദുർല്ലഭ വ്യക്തി�യ—ആവിഷ്കരിക്കുകയാണേല്ലാ വിേക്താർ യൂേഗാ �ചയ്തിട്ടുള്ളത്.
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അതാണുതാനുംആകാവ്യത്തിനുള്ള ഉൽക്കർഷത്തി�ന്റ പരമാവധി”.

— (സാഹിത്യവിദ്യ: േപജ് 11–12)

രണ്ടായിരത്തിലധികം േപജുകളുള്ള ‘പാവങ്ങൾ’ മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടും ക്രിസ്തുവി

�ന്റ മാതൃകയിലുള്ളഒരു�മത്രാ�ന മാത്രേമശ്രീ. മാരാർക്ക് കാണാൻസാധിച്ചുള്ളു.

ഴാേവറും, എ�പ്പാ�ണനും, ഗിൽ േനാർമാൻ മുത്തച്ഛനും, ഗവേരാഷ് കുട്ടിയും, മിസ്സി

സ്സ് �തനാർദിയരും, മരിയൂസും, ഫൻതീനും ഫുഷൽ വാങ്ങും മറ്റും മറ്റും �മത്രാ�ന്റ

നന്മ�യ മാറ്റുരച്ചു കാണിക്കാനുള്ള ചില സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രം!

സത്യനിഷ്ഠയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ളസത്യനിഷ്ഠയും ഭൂതാനുകമ്പയ്ക്കു േവണ്ടിയുള്ള ഭൂതാനു

കമ്പയും വിേക്താർയൂേഗാവി�ന്റ സാഹിത്യ കൃതികളി�ലാന്നുംത�ന്ന നിങ്ങൾക്കു

കാണാൻകഴിയില്ല. 19-ാംനൂറ്റാണ്ടി�ലയൂേട്ടാപ്യൻ േസാഷ്യലിസ്റ്റ്കാർ�ക്കന്നേപാ

�ലത�ന്ന യൂേഗാവിനും സത്യനിഷ്ഠ, ഭൂതാനുകമ്പ, നീതിേബാധം, മനുഷ്യേ�ഹം,

�ദവവിശ്വാസം മുതലായവ�യല്ലാം സമുദായ�ത്ത മാറ്റിമറിക്കാനുള്ള ആയുധ

ങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. പട്ടിണി, �താഴിലില്ലായ്മ, കഷ്ടപ്പാട് മുതലായ സാമൂഹ്യ

േരാഗങ്ങളു�ട ജീവനുള്ള ചിത്രങ്ങൾ യൂേഗാവി�ന്റ കൃതികളിൽ നമുക്കു കാണാം.

�കട്ടിപ്പിണഞ്ഞനാനാതരം സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിലൂ�ട മനുഷ്യ�ന്റ ഹൃദയാന്തർഭാ

ഗത്തിേലക്കിറങ്ങി�ച്ചന്ന് പുേരാഗതിയു�ട ശത്രുക്കളു�ട േനർക്കു �ക ചൂണ്ടിക്കാ

ണിച്ചു�കാണ്ട് ആപ്രതിഭാശാലിയായ കലാകാരൻ ഗർജ്ജിക്കുന്നു.

“ഞാൻ നിങ്ങ�ള �വല്ലുവിളിക്കുന്നു: കീേഴ്പാട്ടു വീഴുന്ന പാറക്കല്ലി�ന തടഞ്ഞു നിർ

ത്തുവാൻ, �വള്ളച്ചാട്ട�ത്തയും പ്രളയ�ത്തയും തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ, ഇറ്റലി�യ

തടഞ്ഞുനിർത്താൻ, 1789-�ന തടഞ്ഞുനിർത്താൻ, �ദവത്തി�ന്റ ഇച്ഛാശക്തി

�കാണ്ട് �വളിച്ചത്തിേലയ്ക്ക് നീക്ക�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന േലാക�ത്ത തടഞ്ഞു നിർ

ത്തുവാൻ!”

ശ്രീ. കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ യൂേഗാവിൽ കാണുന്നത് സാമൂഹ്യ പുേരാഗതിക്കുേവണ്ടി

പട�വട്ടുന്ന ഒരു മനുഷ്യ േ�ഹി�യയല്ല, “നീചപാത്ര” ങ്ങളിൽ േപാലും േകവല

മായസത്യനിഷ്ഠയും േകവലമായ ഭൂതാനുകമ്പയും കുടി�കാള്ളുന്നു�ണ്ടന്ന് വിളിച്ചുപ

റയുന്ന ഒരുപ്രവാചക�നയാണ്.

വാസ്തവത്തിൽ, േകവലനന്മക�ളപ്പറ്റിയുള്ള യൂേട്ടാപ്യൻേസാഷ്യലിസ്റ്റാശയ

ങ്ങൾ യൂേഗാവി�ന്റത�ന്ന കൃതികളിൽ കാണ�പ്പടുന്നതിേനക്കാൾ വള�ര വള�ര

കുറവാണ് ‘പാവങ്ങ’ളിൽ. മറിച്ച്, ബാരിേക്കഡുകളു�ട മറക്കാനാവാത്തരംഗങ്ങൾ,

സാങ്ദനി�ത്തരുവി�ല മഹത്തായ സംഭവങ്ങൾ, സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളു

�ട േ�ഹബന്ധങ്ങളും വികാരവിചാരങ്ങളും, വിപ്ലവാന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന

ഒരു ജനത, �തരുവു�തണ്ടി�ച്ചക്കൻ, ഗവേരാഷ്കുട്ടിയു�ട ഹൃദയഹാരിയായ ധീരത,

തകർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന നാടുവാഴിബന്ധങ്ങൾ�ക്കതിരായി തല�പാക്കുന്ന പു

തിയജനാധിപത്യ ചിന്താഗതികളുംപുതിയ മാനുഷികബന്ധങ്ങളും, ഗ്രന്ഥകർത്താ

വിന് ജനങ്ങേളാടുള്ള അഗാധമായ േ�ഹവും പുേരാഗതിയിലുള്ള അചഞ്ചലമായ

വിശ്വാസവും—ചുരുക്കത്തിൽ, 1789-ലൂ�ട കടന്നുേപായ ഒരു മഹത്തായ രാജ്യത്തി

�ല സങ്കീർണ്ണങ്ങളും പരസ്പരം �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞവയുമായ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ—

ഇതാണ് വിേക്താർ യൂേഗാവി�ന്റ കൃതികളിൽ നാം കാണുന്നത്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ

പറഞ്ഞാൽ, സാമൂഹ്യ ജീവിതമാണ് യൂേഗാവി�ന്റ കലാ സൃഷ്ടിയു�ട ഉള്ളടക്കം.
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സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും ആശയപരവും ആത്മീയ

വും ധാർമ്മികവുമായ നാനാതരം പ്രശ്നങ്ങ�ള ഉന്നയിക്കുകയും അവയ്ക്ക് പരിഹാരം

കാണാൻശ്രമിക്കുകയുമാണ് യൂേഗാ �ചയ്യുന്നത്. “അതാണുതാനുംആകാവ്യത്തി

നുള്ള ഉൽക്കർഷത്തി�ന്റ പരമാവധി”.

ഇതുത�ന്നയാണ് ഉത്തമങ്ങളായ എല്ലാ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളുേടയും സ്ഥി

തി. മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ വളർച്ചേയാ�ടാപ്പം സാഹിത്യചരിത്രത്തിലുണ്ടായ

മാറ്റങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചാൽ ഏതു സാഹിത്യവും അതതു കാല�ത്ത സാമൂഹ്യജീവി

ത�ത്തയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് എന്നു വ്യക്തമാവും. ഫ്രഞ്ചുസാമൂഹ്യജീവിത

�ത്തപ്പറ്റി ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും സ്ഥിതിവിവരണക്കണക്കുകാർക്കും ചരിത്രകാ

രന്മാർക്കും നൽകാൻകഴിയാത്തഅത്രയധികം വിവരങ്ങളാണ്ബാൽസാക്കി�ന്റ

കൃതികളിൽനിന്നുനമുക്കുലഭിക്കുന്നത്എന്ന്ഏംഗൽസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടാ

യി. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭത്തിൽ റഷ്യയിൽ നടമാടിയിരുന്നസാമൂഹ്യ�വരു

ദ്ധ്യങ്ങളും വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങളിേലർ�പ്പട്ട �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ആശയാ

ഭിലാഷങ്ങളും സാർ ചക്രവർത്തിയു�ട �പശാചികതകളു�മല്ലാം മാക്സിം േഗാർ

ക്കിയു�ട ‘അമ്മ’ യിൽ നമുക്കു കാണാം. േടാൾേസ്റ്റായിയു�ട ‘യുദ്ധവും സമാധാന

വും’, �ഷാ�ളാേക്കാവി�ന്റ ‘ക്വയറ്റ് ഫ്േളാസ് ദ് േഡാൺ’, േറാമാ േറാളാങ്ങി�ന്റ

‘ഴാങ്ങ് ക്രിേസ്റ്റാഫ് ’, ടാേഗാറി�ന്റ ‘േഗാരാ’ േപ്രം ചന്ദി�ന്റ ‘രംഗഭൂമി’, ചന്തുേമേനാ

�ന്റ ‘ഇന്ദുേലഖ’, തകഴിയു�ട ‘രണ്ടിടങ്ങഴി’, കാളിദാസേന്റയും ഏസ്ക്കിലസ്സിേന്റയും

േഷക്സ്പിയറുേടയും �ബർണാഡ്ഷായുേടയും നാടകങ്ങൾ, ഇങ്ങി�ന ഉത്തമങ്ങ

ളായഎല്ലാ സാഹിത്യകൃതികളും അതാത് കാല�ത്തസാമൂഹ്യജീവിത�ത്തയാണ്

പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. നാനാതരം സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങേളാടുകൂടിയ മനുഷ്യ�ന്റ വി

കാരവിചാരങ്ങേളയുംആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങേളയും ജീവിതവീക്ഷണഗതിേയയുമാണ്

ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ട് സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ പ്രതിഫലനമാണ് സാ

ഹിത്യം.

2 സാഹിത്യത്തി�ന്റ ഉറവിടം

ആത്മാവിഷ്ക്കരണത്തിനുള്ളആന്തരികപ്രേചാദനത്തിൽനിന്നാണ്എല്ലാകലകളും

ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുപറയുന്ന ചില സാഹിത്യകാരന്മാരുണ്ട്. ആന്തരിക പ്ര

േചാദനംത�ന്ന എങ്ങ�ന ഉണ്ടായി എേന്നാ അതിനു വല്ല സാമൂഹ്യാടിസ്ഥാനവു

മുേണ്ടാ എേന്നാ അവർ ആരാഞ്ഞുേനാക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യ�ന്റ ആഹ്ലാദ പ്രവണത

യിൽനിന്നും വിേനാദശീലത്തിൽനിന്നുമാണ് കലകളുണ്ടായ�തന്ന് മറ്റുചിലർ പറ

യുന്നു. ഈശ്വര �ചതന്യേത്താടുള്ള ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളിൽനിന്നാണ് സാ

ഹിത്യം ഉത്ഭവിച്ച�തന്ന് േവ�റ ചിലർ. “കലകൾ—സാഹിത്യകലപ്രേത്യകിച്ചും—

സ്വയംഭൂവാകുന്നു. അത് അകത്തുനിന്നു പുറേത്തയ്ക്കുള്ള ഒരു വികസനേമാ പ്രവാ

ഹേമാ ആണ്” എന്നാണ് മ�റ്റാരു സാഹിത്യകാര�ന്റ അഭിപ്രായം. ഇവ�യല്ലാം

ത�ന്ന ചരിത്രസത്യങ്ങൾ�ക്കതിരായ വാദങ്ങളാണ്. ആദിമമനുഷ്യ�ന്റ കലാസൃ

ഷ്ടികളിേല�യ്ക്കാന്നു കേണ്ണാടിച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമാവും.

കല്ലു�കാണ്ടും മരത്തടി�കാണ്ടുമുള്ള അപരിഷ്കൃതങ്ങളായ ആയുധങ്ങളു�മടു

ത്ത് കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇരേതടി നടന്ന പ്രാകൃത മനുഷ്യർക്ക് സാഹിത്യ കലാ തത്വ
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ങ്ങ�ളപ്പറ്റിേയാ ഈശ്വര �ചതന്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിേയാ ഗേവഷണം നടത്തുക സാദ്ധ്യ

മായിരുന്നില്ല. ശാശ്വത മൂല്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയല്ല കുമ്മിപൂരണത്തിനാവശ്യമായ മൃഗങ്ങ

�ളപ്പറ്റിയാണ് അവ�രല്ലായ്േപ്പാഴും ആേലാചിച്ചിരുന്നത്. മൃഗങ്ങ�ള േവട്ടയാടുക

എന്നത് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. പ്രാകൃത മനുഷ്യർ േറാബിൻ സൺ

ക്രൂേസാവി�നേപ്പാ�ല ഒറ്റ�യ്ക്കാറ്റയ്ക്കല്ല പരസ്പരം ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ടാണ്, സാമൂഹ്യ

മായിട്ടാണ്, ഉൽപാദനത്തിേലർ�പ്പട്ടത്. പ്രകൃതി�യ മാറ്റിമറിയ്ക്കാനും ഉപേയാഗക

രമാക്കാനും േവണ്ടിയുള്ളഈസാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടുകാലുള്ള

മൃഗ�ത്ത മനുഷ്യനാക്കി രൂപാന്തര�പ്പടുത്തിയത്. ഈ സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനം ത�ന്ന

യാണ് എല്ലാ കലകളുേടയും ഉറവിടം.

പ്രാകൃതരായ കാടന്മാർ പാറക്കല്ലുകളിലും മരത്തടികളിലും പക്ഷിമൃഗാദിക

ളു�ട ചിത്രങ്ങൾ �കാത്തിപ്പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചന്ദ്രേന്റേയാ പനിനീർപൂവിേന്റേയാ

ആകാശവിമാനത്തിേന്റേയാ ചിത്രങ്ങളല്ല, ചുറ്റുപാടുകളിൽ കാണ�പ്പട്ടവയും തങ്ങ

ളു�ട�ദനംദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടവയുമായ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്അവ

രു�ട ഭാവനയിലൂ�ടപുറത്തുവന്നത്. വസ്തുനിഷ്ഠമായബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങേളയും

സാമൂഹ്യജീവിതേത്തയുമാണ് അവർ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി

യുള്ള സാമൂഹ്യ േബാധേത്തയാണവർ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഇങ്ങ�ന പ്രാകൃതകാലം

മുതൽേക്ക കല സാമൂഹ്യ േബാധത്തി�ന്റ ഒരു രൂപമായിരുന്നു; ബാഹ്യ യാഥാർ

ത്ഥ്യങ്ങ�ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരുപകരണമായിരുന്നു. അതു�കാണ്ട് മനുഷ്യനും

ബാഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് കലകളുത്ഭവിച്ചത്

എന്നുകരുതാവുന്നതാണ്.

ഉല്പാദനപ്രവർത്തനങ്ങ�ളേപ്പാ�ല കലാസൃഷ്ടിയുംആദിമമനുഷ്യ�നആഹ്ലാ

ദിപ്പിക്കുകയും ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. പേക്ഷ, േകവലമായ ആനന്ദ

മാണ് കലയു�ട അടിസ്ഥാന�മേന്നാ ആഹ്ലാദ പ്രവണതയാണ് കലയ്ക്ക് പ്രേചാദ

നം നൽകിയ�തേന്നാ പറയുന്നതു ശരിയായിരിക്കുകയില്ല. േനേര മറിച്ച്, നിത്യജീ

വിതത്തിനു പ്രേയാജന�പ്പട്ടതു�കാണ്ടാണ് കലആഹ്ലാദകരവും ആനന്ദദായകവു

മായിത്തീർന്നത്.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിൽ കാറൽ ബൂച്ചർ എന്ന ജർമ്മൻ ധനശാ

സ്ത്രജ്ഞൻ കലകളു�ട ഉത്ഭവ�ത്തക്കുറിച്ച് അതിപ്രധാനമായ ചില തത്വങ്ങളുന്ന

യിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രാകൃത ജനങ്ങളു�ട സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാ

ണ്ടാണ് പാട്ടും കവിതയുംആവിർഭവിച്ച�തന്ന്അേനകം ഉദാഹരണങ്ങേളാടും �ത

ളിവുകേളാടും കൂടി അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. േദഹാദ്ധ്വാനം സവിേശഷങ്ങളായ ചില

താളലയാദികൾക്കു വിേധയമാകുേമ്പാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകു�മന്നും അേത

സമയത്ത് ക്ഷീണം കുറയു�മന്നും അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ശരീരാവയവങ്ങളു

�ട താള�മാപ്പിച്ചുള്ള ചലനങ്ങൾ സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാന�ത്ത കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും

ഉല്ലാസകരവുമാക്കാൻസഹായിക്കുന്നു. മഴു�വടുത്തു മരം �വട്ടുക, ഭാരം വഹിക്കുക

മുതലായ പ്രവർത്തികളിേലർ�പ്പടുന്നവർ താളലയങ്ങേളാടുകൂടി “ഏേലേലാം” തു

ടങ്ങിയ ചില ശബ്ദങ്ങൾ പുറ�പ്പടുവിക്കുന്നതു കാണാം. ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങൾക്കിട

യിൽ വാക്കുകൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തു�കാണ്ടാണ് പ്രാകൃത മനുഷ്യർ പാട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച

�തന്ന് ബൂച്ചർഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.
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േജാർജ്ജ് േതാംസൻ ‘മാർക്സിസവും കവിതയും’ എന്നപുസ്തകത്തിൽചൂണ്ടിക്കാണി

ക്കുന്നു:

“നൃത്തം,സംഗീതം, കാവ്യംഎന്നീ മൂന്നുകലകളും ഒന്നായിട്ടാണാരംഭിച്ചത്. കൂട്ടായ

അദ്ധ്വാനത്തിേലർ�പ്പടുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന താള�മാപ്പിച്ചുള്ള ശാരീരിക ചലനമായി

രുന്നു അവയു�ട ഉറവിടം. ഈ ചലനത്തിനു രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു—ഒന്ന്

ശരീരം �കാണ്ടുള്ളത്; മേറ്റത് വായ�കാണ്ടുള്ളത്. ഒന്നാമേത്തത് നൃത്തത്തിേന്റയും

രണ്ടാമേത്തത് ഭാഷയുേടയും ബീജമായിരുന്നു. താളലയങ്ങ�ളാപ്പിച്ചുള്ള അവ്യ

ക്ത ശബ്ദങ്ങളിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച ഭാഷ കാലക്രമത്തിൽ കാവ്യഭാഷ, സംസാരഭാഷ

എന്നിങ്ങ�ന രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു”.

ജീവസന്ധാരണത്തിനുേവണ്ടി പ്രകൃതിയുമായി മല്ലിട്ടു�കാണ്ട് ഉല്പാദനപ്രവർ

ത്തനങ്ങളിേലർ�പ്പട്ടസമയത്ത്പ്രാകൃതമനുഷ്യൻപുറ�പ്പടുവിച്ചഅവ്യക്തശബ്ദങ്ങ

ളായിരുന്നുവാക്കുകളു�ടബീജങ്ങൾ. സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടഈവാ

ക്കുകൾ പ്രകൃതി�യപ്പറ്റിയും സാമൂഹ്യജീവിത�ത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള മനുഷ്യരു�ട അന്തർ

ഗ്ഗതങ്ങ�ള പരസ്പരം അറിയിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങ�നയു

ണ്ടായ വാക്കുകളാണ് പിന്നീട് പാട്ടുകളും കവിതകളുമായി വികസിച്ചത്.

പാട്ടുപാടുേമ്പാൾ രസം േതാന്നും; ആനന്ദമുണ്ടാവും, ശരിയാണ്. പേക്ഷ,

ആനന്ദിക്കാനും ആഹ്ലാദിക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹമല്ല പ്രാകൃതകലകൾക്കു പ്രേചാദ

നംനൽകിയത്. താളലയാദികളു�ടസഹായേത്താടുകൂടിസാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ

കാഠിന്യ�ത്ത ലഘൂകരിക്കുകയും ഭൗതിേകാല്പാദനശ്രമങ്ങ�ള ഫലപ്രദമാക്കുകയും

�ചയ്യുക, പ്രകൃതി�യപ്പറ്റിയും ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുമുള്ള സാമൂഹ്യേബാ

ധ�ത്ത പ്രകടിപ്പിക്കുക, ഇംഗിതങ്ങേളയും അന്തർഗ്ഗതങ്ങേളയും പരസ്പരം അറി

യിച്ചു�കാണ്ട് കൂട്ടായ അദ്ധ്വാനം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഉല്പാദനത്തിേലർ�പ്പടുന്ന

ജനങ്ങളു�ട ഐക്യമുറപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുക. ഇങ്ങ�ന മനുഷ്യ�ന്റ ഭൗതിക ജീ

വിത�ത്ത അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താനും സുഖസംതൃപ്തമാക്കാനും േവണ്ടിയാണ് എല്ലാ

പ്രാചീന കലകളുമാവിർഭവിച്ചത്.

സാമ്പത്തിക ജീവിതവുമായി മാത്രമല്ല കലയ്ക്കു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നത്. സാമൂ

ഹ്യ ജീവിതത്തി�ന്റ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളുമായും മതം, ശാസ്ത്രം, സദാചാരം എന്നി

ങ്ങ�നയുള്ള സാമൂഹ്യ േബാധത്തി�ന്റ മറ്റു രൂപങ്ങളുമായും അതു �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞു

കിടന്നിരുന്നു. നായാട്ട്, കൃഷി തുടങ്ങിയ ഉല്പാദനക്രമങ്ങ�ള മാത്രമല്ല, േ�ഹം, �വ

റുപ്പ് മുതലായ സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തി�ന്റ പ്രകടനങ്ങേളയും അതു പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിരു

ന്നു. പ്രാചീന കാലം മുതൽേക്ക നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുള്ള നാേടാടിപ്പാട്ടുകളും നാേടാ

ടിക്കഥകളും ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. േവടൻ ഇര കാത്തുനിൽക്കുേമ്പാൾ ചിത്രം വര

യ്ക്കും. ഇടയന്മാർ ആടുമാടുക�ള േമച്ചുനടക്കുേമ്പാൾ പാട്ടുപാടും. കൃഷി �ചയ്യുന്നവർ

ഒഴിവുസമയത്ത് കഥകൾ പറയും. �കായ്ത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൃത്തം �വയ്ക്കും. ഈകലാ

രൂപങ്ങളി�ലല്ലാം പ്രകൃതി�യ കീഴടക്കാനും ജീവിതം സുഖകരമാക്കാനും േവണ്ടിയു

ള്ളകൂട്ടായഅദ്ധ്വാനത്തി�ന്റപ്രതിധ്വനികൾ േകൾക്കാം. മാനവസംസ്കാരത്തിേന്റ

യും സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിേന്റയും പിന്നിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂ�ട നീണ്ടുകിടക്കുന്നസാ

മൂഹ്യാദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ നിഴലാട്ടം കാണാം.
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പഴയ നാേടാടിപ്പാട്ടുകൾ “പ്രകൃതിയു�ട പ്രതിഭാസങ്ങളുേടയും പ്രകൃതി�ക്കതി

രായ സമരങ്ങളുേടയും സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിേന്റയും കലാരൂപത്തിലുള്ളപ്രതിഫല

നങ്ങളാണ്” എന്നു വ്യക്തമാക്കി�ക്കാണ്ട് മാക്സിംേഗാർക്കി പറയുന്നു:

“പ്രാചീനങ്ങളായ നാേടാടിക്കഥകൾ, ഐതിഹ്യങ്ങൾ, പഴ�ഞ്ചാല്ലുകൾ മുതലായ

വ�യപ്പറ്റി നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പേക്ഷ, അവയു�ട അർത്ഥം കൂടുതൽ അഗാ

ധമായി മനസ്സിലാേക്കണ്ടതുണ്ട്. അദ്ധ്വാനത്തി�ന്റ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനും ഉല്പാദന

ക്ഷമത�യ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും രണ്ടു കാലുള്ളവയും നാലു കാലുള്ളവയുമായ ശത്രുക്ക

ളിൽനിന്ന് രക്ഷ�പ്പടുവാനും വാക്കി�ന്റ ശക്തിയാൽ, മന്ത്രങ്ങളാൽ, മനുഷ്യർ�ക്ക

തിരായ പ്രകൃതിയു�ട പ്രതിഭാസങ്ങ�ള കീഴടക്കുവാനുമുള്ള പ്രാചീന ജനങ്ങളു�ട

ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളാണവ. ഒടുവിൽ പറഞ്ഞത് പ്രേത്യകിച്ചും പ്രധാനമാണ്. വാ

ക്കി�ന്റ ശക്തിയിൽ മനുഷ്യർ എത്ര അഗാധമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് അതു

കാണിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങേളയും മനുഷ്യാദ്ധ്വാനേത്തയും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന

കാര്യത്തിൽ ഭാഷ നിർവ്വഹിച്ച വ്യക്തവും യഥാർത്ഥവുമായ േസവനമാണ്ഈവി

ശ്വാസത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനം”.

ഇങ്ങ�ന, സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനത്തിേലർ�പ്പട്ട പ്രാകൃത ജനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്

കലകൾ ഉത്ഭവിച്ചത്. സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനമാണ് എല്ലാ കലകളുേടയും ഉറവിടം.

ആദ്യകാലത്ത് കലാകാരന്മാർഎന്നഒരുപ്രേത്യകജനവിഭാഗമുണ്ടായിരുന്നി

ല്ല. േവടൻത�ന്നയായിരുന്നു സമുദായത്തി�ല ചിത്രകാരനും. ഇടയനും കവിയും

ഒരാളായിരുന്നു. കൃഷിക്കാരനും കഥാകാരനും വ്യത്യസ്തരായിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യാ

ദ്ധ്വാനവും കലകളും അത്രേമൽ �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞാണു കിടന്നിരുന്നത്. പേക്ഷ, ഉൽ

പ്പാദനരീതി വളർന്നതി�ന്റ ഫലമായി സമുദായം വർഗ്ഗങ്ങളായിപ്പിരിഞ്ഞേപ്പാൾ

ഈ സ്ഥിതി മാറി. ഒരു ഭാഗത്ത് നിർമ്മാണം; മറുഭാഗത്ത് ഭരണം. ഒരു ഭാഗ

ത്ത് കായികാദ്ധ്വാനം; മറുഭാഗത്ത് മാനസികവും ആത്മീയവുമായ പ്രവർത്തന

ങ്ങൾ. ഇങ്ങ�ന സാമ്പത്തിക വർഗ്ഗങ്ങളാവിർഭവിച്ചേതാ�ട കായികാദ്ധ്വാനവും

മാനസികാദ്ധ്വാനവും തമ്മിൽ േവർപിരിഞ്ഞു. ഒരുവിഭാഗം ജനങ്ങൾസമുദായത്തി

ന്നാവശ്യമായ ഭൗതിേകാൽപ്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങളിേലർ�പ്പട്ടു. അവ�ര അടക്കി

ഭരിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷക്കാരു�ട വർഗ്ഗം കല, സാഹിത്യം, തത്വശാസ്ത്രം, സയൻസ് മു

തലായവയു�ട നിർമ്മാതാക്കളായി. കായികാദ്ധ്വാനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്തഈ

ന്യൂനപക്ഷക്കാരു�ട വർഗ്ഗത്തിനു സാഹിത്യകലാദികളിൽ ലയിക്കാൻ കൂടുതൽ

ഒഴിവുസമയവും കൂടുതൽസൗകര്യങ്ങളും കിട്ടി. അതി�ന്റഫലമായിട്ടാണ് സാമൂഹ്യ

േബാധത്തി�ന്റ ഒരു സ്വതന്ത്രരൂപ�മന്ന നിലയ്ക്ക് സാഹിത്യം വളരാൻ തുടങ്ങിയത്.

3 സാഹിത്യത്തി�ന്റ ഭൗതികാടിസ്ഥാനം

സാഹിത്യകാരൻ ത�ന്റ വ്യക്തിപരമായ ഭാവനയും ആന്തരികമായ അനുഭൂതിയുമു

പേയാഗിച്ചു�കാണ്ടാണ് സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന�തന്നുംഅതു�കാണ്ട് സാഹിത്യം

ആത്മനിഷ്ഠമാ�ണന്നും ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. കലാസൗന്ദ

ര്യത്തി�ന്റ അധിഷ്ഠാനം വിഷയമല്ല വിഷയിയാ�ണന്നും സൗന്ദര്യം വസ്തു (വിഷയ)
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പ്രതീതമല്ല, ആത്മ (വിഷയി) പ്രതീതമാ�ണന്നും �തളിയിക്കാൻ േവണ്ടി മി. കുട്ടി

ക്കൃഷ്ണമാരാർ പറയുകയാണ്:-

“കാളിദാസൻ േമഘസേന്ദശം രചിപ്പാൻ ആേലാചിച്ചിരുന്ന സമയ�ത്ത എടു

ക്കുക. അവി�ട ആ യക്ഷേനാ േമഘേമാ ഒന്നുമില്ല. ഉ�ണ്ടന്നു േതാന്നിക്കുന്ന

ആ വാക്കുകൾ—േമഘസേന്ദശപദ്യങ്ങൾ—രൂപ�പ്പട്ടിട്ടുമില്ല. എല്ലാം കവിയു�ട

ആത്മാവിൽ, അന്തഃകരണത്തിൽ, പ്രതീതമായിേട്ട ഉള്ളു. അതിലാണ് വാസ്തവ

ത്തിൽ, േമഘസേന്ദശത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യമിരിക്കുന്നത്; പിന്നീട് രൂപ�പ്പടുന്ന പദ്യ

ങ്ങൾ അതി�ന നമുക്ക് വ്യഞ്ജിപ്പിച്ചു തരികമാത്രേമ �ചയ്യുന്നുള്ളു. അതു�കാണ്ട്

‘ആത്മ പ്രതീത’ ത്തിൽക്കവിഞ്ഞ ഒരു വസ്തുത�ന്ന കലയിലി�ല്ലന്നു േവണം പറ

വാൻ”.

— (�കവിളക്ക്; േപജ് 20)

യക്ഷനും േമഘവു�മാന്നുമില്ലാ�ത അവ�യക്കുറിച്ചുള്ള ആശയങ്ങൾ കവിയു

�ട മനസ്സിൽ രൂപം പ്രാപിക്കുന്ന�തങ്ങി�നയാണ്? യക്ഷകിന്നരന്മാരും േദവാ

സുരന്മാരും മറ്റും യഥാർത്ഥേലാകത്തിലി�ല്ലന്നുള്ള ശരിത�ന്ന. പേക്ഷ, സാഹിത്യ

ത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നഅവരു�ട വികാരവിചാരങ്ങളുംആഗ്രഹാഭിലാഷ

ങ്ങളും മനുഷ്യരുേടതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമല്ല. കാളിദാസ�ന്റ ‘യക്ഷൻ’ നാനാതരം

സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങേളാടുകൂടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാ�ണന്ന് േമഘസേന്ദശം വാ

യിച്ചാൽ േബാദ്ധ്യമാവും. പ്രകൃതിയുമായും സമുദായവുമായും ബന്ധ�പ്പട്ട ഒരു മനു

ഷ്യ�ന്റ വികാരവിചാരങ്ങേളയും േ�ഹ ബന്ധങ്ങേളയുമാണ് കാളിദാസൻ ചിത്രീ

കരിക്കുന്നത്. വസ്തുനിഷ്ഠമായ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട ഒരു പ്രതിബിംബം മാ

ത്രമാണേദ്ദഹത്തി�ന്റസാഹിത്യം. എന്നിട്ടും, “മനുഷ്യ�ന്റഅന്തഃകരണവൃത്തികളും

ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുമാണ് സാഹിത്യത്തി�ന്റ പരമാധിഷ്ഠാനം” എന്നു മർക്കടമുഷ്ടി

പിടിക്കുകയാണ് ശ്രീ. മാരാർ �ചയ്യുന്നത്.

േഡാക്ടർ �ക.ഭാസ്കരൻനായരാക�ട്ട, മാരാരു�ട വാദത്തിൽനിന്ന് ഒരുപടികൂ

ടി ചാടിക്കടന്ന്, “അസ്തിത്വ�ത്തേപ്പാലും വിസ്മരിച്ച് അറിയുന്നവനും അറിയ�പ്പടുന്ന

തും അറിവും ഒന്നായിത്തീരുന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിേലക്ക് സഹൃദയ�ന ഉയർത്തുന്ന

ഒരനുഭൂതിയാണ്” കാവ്യം എന്നുവ�ര വാദിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എറണാകുളത്തു�വച്ചു കൂടിയ

േകരളസാഹിത്യപരീഷത്തി�ന്റ 21-ാം വാർഷികസേമ്മളനത്തിൽഅേദ്ദഹം ഇങ്ങ

�നപ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി:-

“ഒരു സാഹിേത്യാപാസക�ന്റ ജീവിതമാണ് കാംക്ഷിക്കുന്ന�തങ്കിൽആശയങ്ങളു

േടയും അന്യസംസ്കാരങ്ങളു�ടയും വാലിൽ തൂങ്ങാ�ത അന്തരാത്മാവി�ന്റ ആഭിമു

ഖ്യം മാത്രം അംഗീകരിച്ച് ആത്മാവിഷ്കരണമായും ആത്മാർപ്പണമായും കാവ്യകല

അതി�ന്റ അത്യുച്ചേകാടിയിൽ മുക്തിസാധനയാ�ണന്ന പൂർണ്ണവിശ്വാസേത്താ�ട

യും നിർമ്മാണകർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുക. ആശയങ്ങളു�ടയും സിദ്ധാന്തങ്ങളുേടയും

മണ്ഡലത്തിലല്ല, അനുഭൂതികളു�ട േലാകത്തിലാണ് സാഹിത്യകാരന്മാർ പുതിയ

പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു മുതിേരണ്ടത്”.

സാഹിത്യകാരൻ ത�ന്റ ഭാവനയും അനുഭൂതിയുമുപേയാഗിച്ചു�കാണ്ടാണ്

സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നകാര്യത്തിൽ യാ�താരുസംശയവുമില്ല. ഭാവന,

ചിന്ത, േബാധം, അനുഭൂതി മുതലായവ�യല്ലാം മനസ്സി�ന്റ പ്രവർത്തന വിേശഷ

ങ്ങളാണ്. എന്താണ് മനസ്സ് എന്നുവച്ചാൽ? മസ്തിഷ്കത്തി�ന്റ സവിേശഷമായ
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പ്രവർത്തന ക്രമമാണത്. മസ്തിഷ്ക്കമില്ലാത്തവന്ന് മനസ്സുമില്ല. മസ്തിഷ്ക്കത്തിനു േകടു

പറ്റിയാൽ മാനസികപ്രവർത്തനങ്ങൾ തകരാറിലാകും. മസ്തിഷ്ക്ക�മന്നത് ചരിത്ര

പരമായി രൂപംപൂണ്ടതും ഒരുയർന്ന രൂപത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്ക�പ്പട്ടതും ബാഹ്യ

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടതുമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമ

ല്ല.

മനുഷ്യ�ന്റ മസ്തിഷ്ക്കവും ബാഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽഅേഭദ്യമായ ബന്ധമു

ണ്ട്. സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളാണ് മസ്തിഷ്കത്തി�ന്റപ്രവർത്തനങ്ങ�ളഉേത്തജിപ്പിക്കുക

യുംരൂപ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്യുന്നത്. ഭൗതികങ്ങളായസാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട

ബാഷ്പീഭവിച്ച ബൗദ്ധികച്ഛായയാണ് ഭാവന�യന്നുപറയാം. സാമൂഹ്യ ജീവിതവുമാ

യി ബന്ധമില്ലാേത്തടേത്താളം ഭാവനശൂന്യമായിരിക്കും. മറിച്ച്, സാമൂഹ്യ ജീവിതവു

മായി ബന്ധമുേള്ളടേത്താളം അതുക്രിയാത്മകവുമായിരിക്കും.

പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾവഴിക്കാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്ക്കം ബാഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി

ബന്ധ�പ്പടുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളാണ് ഭാവന, ചിന്ത മുതലായവയു�ട ഉപാധി

കൾ. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

“�ദനംദിന ജീവിതത്തിൽ ബാഹ്യേലാകത്തി�ല പദാർത്ഥങ്ങളും അവയു�ട

അേന്യാന്യബന്ധങ്ങളും കണ്ണ്, �ചവി, മൂക്ക്, നാവ്, ത്വക്ക് എന്നീ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ

വഴിക്ക് അവരു�ട മനസ്സിലുളവാക്കുന്ന പ്രതിബിംബം, വസ്തുേബാധം, സംജ്ഞ

എന്നിവയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രേമ അവരു�ട ചിന്തകൾ ഉട�ലടുക്കുക

യും നിലനിൽക്കുകയും �ചയ്യുന്നുള്ളു. ഈ പ്രതിബിംബം വസ്തുേബാധം സംജ്ഞ

എന്നിവേയാടു കൂടാ�ത ചിന്താ ശൂന്യവും ഭാവരഹിതവുമാണ്; അതായത്, ചിന്ത

ഉണ്ടാകുന്നേതയില്ല”.

— (മാർക്സിസവും ഭാഷാ ശാസ്ത്രവും. മലയാള തർജ്ജമ, േപജ് 48)

ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളു�ട അടിസ്ഥാനം. ഇന്ദ്രി

യാനുഭൂതികളുണ്ടായാലുമി�ല്ലങ്കിലും ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി നി

ലനിൽക്കുന്നു. �ലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

“ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി�യ ആശ്രയിച്ചല്ല ഭൗതിക പദാർത്ഥം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭൗ

തിക പദാർത്ഥമാണ് പ്രാഥമികം. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി, ചിന്ത, േബാധം മുതലായവ

ഒരു സവിേശഷ രീതിയിൽ സംഘടിതമാകുന്ന ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തി�ന്റ ഏറ്റവും

ഉയർന്നരൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്”.

സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികൾവഴിക്ക് മനുഷ്യ�ന്റ മനസ്സിലു

ളവാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങേളയും �വകാരികവും ആത്മീയവുമായ ജീവിത പ്രതി

ഭാസങ്ങേളയും ചിത്രീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിൽ വികാരാംശത്തിനു വലിയ പ്രാ

ധാന്യമു�ണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട ഇന്ദ്രിയ

മാദകമായ സൗന്ദര്യ�ത്ത ഹൃദയവർജ്ജകമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന

കലാകാരൻവികാരാംശത്തിന്പ്രാധാന്യംകല്പിേച്ച മതിയാവൂ. പേക്ഷ,കലാസൃഷ്ടി

യു�ടഅനിവാര്യമായഘടകങ്ങളി�ലാന്നു മാത്രമാണ് വികാരാംശം. വികാരേത്താ

�ടാപ്പം ത�ന്ന ഭാവനയും ചിന്തയുംആശയവും സാഹിത്യസൃഷ്ടിക്കാവശ്യമാണ്.

ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ മനുഷ്യ�ന്റ ഇന്ദ്രിയ വ്യാപാരങ്ങളിലൂ�ട അയാ�ള വികാരഭ

രിതനാക്കുകമാത്രമല്ല �ചയ്യുന്നത്. അവഅയാളു�ടഅന്തഃകരണത്തിൽസവിേശ
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ഷങ്ങളായ ചിന്തകേളയും ഭാവനകേളയും ആശയങ്ങേളയും ഉണർത്തിവിടുക കൂടി

�ചയ്യുന്നു. ചിന്തകളുേടയും ഭാവനകളുേടയും ആശയങ്ങളുേടയും പ്രവർത്തന ഫല

മായിട്ടല്ലാ�ത യാ�താരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയും ഉട�ലടുക്കുകയില്ല. ഒരുദാഹരണം

�കാണ്ട് ഇതു വ്യക്തമാക്കാം.

ഒരു കവി ഒരു പനിനീർപൂവി�നപ്പറ്റി കവിത രചിക്കുന്നു�വന്നിരിക്ക�ട്ട, ആദ്യ

മായി പനിനീർപൂ കവിയു�ട അവേലാകനത്തിനു വിേധയമാകണം. അവേലാ

കനത്തിന് ഇന്ദ്രിയ വ്യാപാരങ്ങൾ കൂടിേയ കഴിയൂ എന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

പനിനീർപൂവി�ന്റ പ്രതിച്ഛായ കവിയു�ട കണ്ണി�ന്റ അന്തഃപടലത്തിൽ (Retina)

പതിയുന്നേതാ�ടയാണ് അവേലാകനം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, കണ്ണി�ന്റ

�വകാരിക വ്യാപാരങ്ങൾ�കാണ്ടു മാത്രം കവിത സൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുകയില്ല. കണ്ണിൽ

�പടുന്നതി�ന്റഒരുഛായാഗ്രഹണമല്ലകല. പനിനീർപൂവി�ന്റപ്രതിബിംബത്തിൽ

പനിനീർപൂവി�നപ്പറ്റിയുള്ള ആശയവും അടങ്ങിയിരിക്കണം. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട

അന്തഃസാര�ത്തപ്പറ്റി കലാകാരനുണ്ടാകുന്ന േബാധ�ത്തയാണ് ആശയം എന്നു

പറയുന്നത്. അേപ്പാൾ ബാഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിൽ പ്രതിബിംബിക്കണ�മ

ങ്കിൽ കവിയ്ക്ക് കണ്ണുണ്ടായാൽ മാത്രം േപാരാ; കണ്ടതു ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവു കൂടി

േവണം. പ്രതിപാദ്യ�ത്തപ്പറ്റി ഒരു നിശ്ചിത േബാധമുണ്ടാവാ�ത കലാസൃഷ്ടി നട

ത്താനാവില്ല. അേപ്പാൾ, കലയിൽആശയത്തിനു പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നു പറയുന്ന

തി�ന്റ അർത്ഥം കലാകാരൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായും അഗാധമായും

ഗ്രഹിക്കണ�മന്നു മാത്രമാണ്. അവേലാകനേത്താ�ടാപ്പം ഗ്രഹണവും േവണ�മ

ന്നാണ്. അല്ലാ�ത, ത�ന്റ തലയിൽനിന്ന് സ്വയംഭൂവായുദിക്കുന്നഎ�ന്തങ്കിലു�മാ

രാശയം കലാസൃഷ്ടിയിൽ കൃത്രിമമായി കുത്തിത്തിരുകണ�മന്നല്ല.

ഇങ്ങ�ന കലയി�ല പ്രതിപാദ്യവസ്തു ഇന്ദ്രിയ വ്യാപാരങ്ങളു�ട സഹായ

േത്താടുകൂടി കലാകാര�ന്റ മനസ്സിൽപ്രതിബിംബിക്കുന്നു. മ�റ്റാരു വിധത്തിൽ പറ

ഞ്ഞാൽ, യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള കലാകാര�ന്റ േബാധം അയാളു�ട അന്തഃ

കരണത്തിൽസവിേശഷമായ ഒരു പ്രതിബിംബമായി മാറുന്നു. പേക്ഷ, അേതാ�ട

അ�താരു കലാസൃഷ്ടിയായിത്തീരുന്നില്ല. പനിനീർപൂവി�ന്റ കലാപരമായ പ്രതി

ബിംബത്തിന് ഭൗതികമായ രൂപം �കാടുക്കാൻ കവിക്കു കഴിയണം. എന്നാ�ല

അ�താരു കവിതയായി രൂപാന്തര�പ്പടുകയുള്ളു. കലാകാര�ന്റ മനസ്സിൽ ആത്മ

നിഷ്ഠമായി രൂപം പ്രാപിക്കുന്ന കലാപരമായ പ്രതിബിംബം കലാസൃഷ്ടിയു�ട ഭൗ

തിക രൂപത്തിൽ വസ്തു നിഷ്ഠമായിത്തീർന്നാ�ല അതു മറ്റുള്ളവർക്കുകൂടി ആസ്വാ

ദ്യമായിത്തീരുകയുള്ളു. ബാഹ്യമായ രൂപം ലഭിക്കാേത്തടേത്താളം, അ�താരു

കലാസൃഷ്ടിയാവുകയില്ല. ഈ ബാഹ്യരൂപത്തിനാണ് സാേങ്കതിക ഭാഷയിൽ

“പ്രതിരൂപം” എന്നു പറയുന്നത്. �ബലിൻസ്കിയു�ട വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ,

‘പ്രതിരൂപങ്ങളിലൂ�ട ചിന്തിക്കലാണ് കല’ അേപ്പാൾ ഇതാണ് സാഹിത്യത്തി�ന്റ

സവിേശഷത. സാഹിത്യകാരൻ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന

ത് പ്രതിരൂപങ്ങളു�ട സഹായേത്താടുകൂടിയാണ്. പ്രതിരൂപങ്ങളിലാണ് സാഹി

ത്യകാര�ന്റ �വകാരികവും �വചാരികവുമായ അനുഭവങ്ങൾക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠമായ

രൂപം ലഭിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സാഹിത്യ�ത്തസയൻസ്, തത്വജ്ഞാനം മുതലായ

വയിൽനിന്ന് േവർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നത്. സയൻസ്, തത്വജ്ഞാനം മുതലായവയും
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സാമൂഹ്യേബാധത്തി�ന്റ രൂപങ്ങളാണ്, പേക്ഷ, അവ�യാന്നും പ്രതിരൂപങ്ങ�ള

ആശ്രയിക്കുന്നില്ല.

മാർക്സിം േഗാർക്കി പറയുന്നു:

“തത്വജ്ഞാനത്തിൽ ആശയങ്ങളായും ശാസ്ത്രത്തിൽ സിദ്ധാന്തങ്ങളും നിഗമനങ്ങ

ളുമായും സാഹിത്യകലയിൽ പ്രതിരൂപങ്ങളായുമാണ് അനുഭവങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ�പ്പ

ടുന്നത്”.

ആദ്യമായി വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു സങ്കല്പം മനസ്സിൽ സൃ

ഷ്ടിക്കുകയുംഅതി�ന്റ പ്രതിരൂപ�ത്തഇന്ദ്രിയേഗാചരമാകത്തക്കവിധം നമ്മു�ട മു

മ്പിൽ സമർപ്പിക്കയുമാണ് കലാകാരൻ �ചയ്യുന്നത്. ‘ക്യാപിറ്റൽ’ എന്ന പുസ്തക

ത്തിൽ മാർക്സ് എഴുതുന്നു:

“ഒരു ശില്പി ത�ന്റ സൃഷ്ടി�യ യഥാർത്ഥ േലാകത്തിൽ പടുത്തുയർത്തുന്നതിന്നുമുമ്പ്

ആദ്യമായി അതി�ന ഭാവനയിൽ �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നു: ഇതാണ് ഏറ്റവും േമാശക്കാര

നായ ഒരു ശിൽപി�യ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു േതനീച്ചയിൽ നിന്നു േവർതിരിച്ചു നിർത്തു

ന്നത്”.

അേപ്പാൾ, സാഹിത്യകാര�ന്റ ഭാവന ഭൗതിക ജീവിതത്തി�ന്റ നിഷ്ക്രിയമായ ഒരു

പ്രതിച്ഛായയല്ല. അതു ക്രിയാത്മകമാണ്; സർഗ്ഗപരമാണ്. ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യ

ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അത് ആവിർഭവിക്കുന്നത് എന്നതു ശരിത�ന്ന. എങ്കിലും, ഒരി

ക്കൽആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽപ്പി�ന്നഅ�താരുസജീവ ശക്തിയായിത്തീരുന്നു;

ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളത്ത�ന്ന മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രതിരൂപങ്ങൾ സൃ

ഷ്ടിക്കുവാൻ അതിന്നു സാധിക്കുന്നു. �ലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാ�ല, “മനസ്സ്

േലാക�ത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അതി�ന സൃഷ്ടിക്കുകകൂടി �ചയ്യുന്നു”.

കലാകാരൻ ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ളത�ന്റ േബാധ�ത്ത ഭാവനയു�ട

സഹായേത്താടു കൂടിയാണ് പ്രതിരൂപമാക്കി മാറ്റുന്നത്. കലാകാര�ന്റ ഭാവന

എത്രേത്താളം സജീവവും സർഗ്ഗപരവുമാേണാഅത്രേത്താളംഅയാളു�ട കലാസൃ

ഷ്ടിയും നന്നായിരിക്കും.

കലാകാരൻഭാവന�കാണ്ടു�കട്ടിപ്പടുക്കുന്നആത്മനിഷ്ഠമായഒരുസങ്കല്പത്തി

ന് വസ്തുനിഷ്ഠമായരൂപം �കാടുക്കുകഎന്നത്ക്രിയാത്മകമായ ഒരുഗതിക്രമമാണ്.

കലാസൃഷ്ടിയു�ട പരിപൂർണ്ണരൂപം മനസ്സിലുറച്ചതിനു േശഷമല്ല അത് പുറത്തുവരു

ന്നത്. മനസ്സിലുളവാകുന്ന പ്രതിബിംബം സൃഷ്ടിയിലൂ�ടയാണ് പൂർണ്ണരൂപം �ക

�ക്കാള്ളുന്നത്. ഇവി�ടയും വികാരത്തിനു മാത്രമല്ല, ചിന്തയ്ക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കവി

കവിത രചിക്കുേമ്പാൾ വികാരഭരിതനാവുകമാത്രമല്ല, ചിന്തിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ചി

ന്തയുേടയും ഭാവനയുേടയും സഹായമില്ലാ�ത വികാരം �കാണ്ടുമാത്രം സാഹിത്യം

സൃഷ്ടിക്കുകസാദ്ധ്യമല്ല. ഭാവന, ചിന്ത മുതലായവയു�ടസഹായേത്താടുകൂടിയാണ്

പ്രകൃതിയും സാമൂഹ്യജീവിതവും സാഹിത്യസൃഷ്ടികളിൽ പ്രതിഫലിക്ക�പ്പടുന്നത്.

സാമൂഹ്യജീവിതം സാഹിത്യകാര�ന്റആത്മഭാവങ്ങളിൽനിന്നുസ്വതന്ത്രമായി

നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ ഭൗ

തികസാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നാണ് മാനസികവും സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ
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ജീവിതങ്ങൾ ഉട�ലടുക്കുന്നത്. മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതികജീവിത

ത്തി�ന്റ പ്രതിഫലനമാണ് ആത്മീയജീവിതം. മനുഷ്യ�ന്റ ഭൗതികജീവിത�മങ്ങ

�നേയാ അങ്ങ�നയിരിക്കും അവ�ന്റ േബാധങ്ങളും ആശയങ്ങളും. ഭൗതികജീവി

തത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആശയങ്ങളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. മാർ

ക്സ്ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതുേപാ�ല,സാമൂഹ്യേബാധം ഭൗതികജീവിത�ത്തയല്ല, ഭൗതിക

ജീവിതം സാമൂഹ്യേബാധ�ത്തയാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

“സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികജീവിതം വ്യക്തികളു�ട ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളിൽ നി

ന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യവും, സമുദായത്തി�ന്റ

ആത്മീയജീവിതംഈവസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റപ്രതിബിംബവുമാണ്”.

അേപ്പാൾ, വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യമാണ് അടിത്തറ. സാഹി

ത്യം, കല, തത്വശാസ്ത്രം, സയൻസ് മുതലായവ അതി�ന്റ േമൽപ്പുരകൾ മാത്രമാ

ണ്. അടിത്തറ മാറുേമ്പാൾ അതിന്നനുരൂപമായി േമൽപ്പുരകളും മാറിേയ കഴി

യൂ. ഭൗതികമായ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിലും

മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.

സ്റ്റാലിൻ വിവരിക്കുന്നു:

“സമുദായത്തി�ന്റസാംസ്കാരികജീവിതത്തി�ന്റഉത്ഭവം—സാമൂഹ്യാശയങ്ങളുേടയും

സിദ്ധാന്തങ്ങളുേടയും രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങളുേടയും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളുേടയും

ഉത്ഭവം—ആരാഞ്ഞുേനാേക്കണ്ടത് ആആശയങ്ങളിലും സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും അഭി

പ്രായങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലുമല്ല, പി�ന്നേയാ? സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികജീ

വിതത്തി�ന്റ ചുറ്റുപാടുകളിലാണ്; സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലാണ്. അതി�ന്റ പ്രതി

ബിംബങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും

സ്ഥാപനങ്ങളും.

“അതു�കാണ്ട്, സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തി�ന്റ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ

സാമൂഹ്യാശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളുംസ്ഥാപനങ്ങളും കാണാനു

�ണ്ടങ്കിൽ, അടിമസമ്പ്രദായത്തി�ന്റ കീഴിൽ ഒരുതരംആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങ

ളുംഅഭിപ്രായങ്ങളുംസ്ഥാപനങ്ങളും ഉള്ളേപാ�ല, നാടുവാഴി േമധാവിത്വത്തിൻകീ

ഴിൽ േവ�റാരുതരവും മുതലാളിത്വത്തിൻ കീഴിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നു�ണ്ടങ്കിൽ,ഈ

ആശയങ്ങൾക്കും സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും

ഉള്ള ‘സ്വഭാവ’വും ‘ഗുണ’വും എന്താ�ണന്നു േനാക്കീട്ടല്ല, അതാതി�ന്റ കാല�ത്ത

ഭൗതികജീവിതത്തി�ന്റ ചുറ്റുപാടുക�ളന്താ�ണന്നു േനാക്കീട്ടാണ്, നാം അവ�യ

വിവരിേക്കണ്ടത്”.

— (സി. പി.എസ്. യു. ചരിത്രം, മലയാള തർജ്ജമ േപജ് 194).

4 സാഹിത്യത്തി�ല സാമൂഹ്യജീവിതം

ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള പ്രതിബിംബിക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് സാഹിത്യ�മന്ന്

അഭിജ്ഞന്മാരായ പല സാഹിത്യകാരന്മാരും സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ,

ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളന്താ�ണന്നു പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ അഭിപ്രായവ്യത്യാസ

ങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മി: കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ എഴുതുന്നതുേനാക്കുക:
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“എന്താണീപ്പറയുന്ന ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യം? മലബാറിൽ ഇന്നുകാലത്ത് പട്ടിണി

�കാണ്ടുംഅപത്ഥ്യാഹാരം �കാണ്ടും േകാളറയും മഞ്ഞപ്പിത്തവും പിടി�പട്ട് അേന

കായിരം േപർ മണ്ണടിഞ്ഞു; ചിലസ്ത്രീകൾ ഉപജീവനത്തിന്നു ഗതിയില്ലാഞ്ഞിേട്ടാ

വികാരവായ്പു�കാേണ്ടാ വ്യഭിചരിച്ചുകഴിയുന്നു. ഒരു കമ്പനിയിൽ പണിമുടക്കംതു

ടങ്ങി �താഴിലാളികൾ കഷ്ട�പ്പടുന്നു; പഞ്ചസാര, മ�ണ്ണണ്ണ, വസ്ത്രം മുതലായ നി

യന്ത്രിതവസ്തുക്കൾ കിട്ടാ�ത സാധുക്കൾ വിഷമിക്കുന്നു: കച്ചവടക്കാർ കരിഞ്ചന്ത

നടത്തുകയും ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ അവർക്ക് അരുനിന്നു�കാടുക്കുകയും �ചയ്യുന്നു…
ചിലർക്ക് വയനാട്ടിൽ �ചല്ലുേമ്പാൾ മലമ്പനി പിടി�പടുന്നു; മൃഗങ്ങൾ യേഥഷ്ടം

ഇണേചരുന്നു; കവുങ്ങിൻേതാട്ടത്തിന്നു ‘മാഹാളി’ ബാധിക്കുന്നു. ഇ�താ�ക്ക ജീവി

തയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾത�ന്ന സംശയമില്ല… ഈ വക�യാ�ക്കത്ത�ന്നയാേണാ

സാഹിത്യത്തിൽ�കാണ്ടുവേന്ന കഴിയൂ എന്നുള്ള ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ?…
അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ അനുദിനപത്രങ്ങളാേകണ്ടിയിരുന്നു േലാകത്തി�ല മുന്തി

യമഹാകാവ്യങ്ങൾ”.

— (സാഹിത്യവിദ്യ; േപജ് 21, 22)

ഇത്തരം ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള പ്രതിബിംബിക്കുന്ന സാഹിത്യം സാഹി

ത്യമാവില്ല, പത്രറിേപ്പാർട്ടുകേള ആവൂ, എങ്കിൽ പി�ന്ന എന്താണ് സാഹിത്യത്തി

�ല പ്രതിപാദ്യവിഷയം? മി: മാരാർ മറുപടി പറയുന്നു:

“ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിൽ ബാഹ്യദൃഷ്ടിക്ക് പ്രത്യക്ഷങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്രായങ്ങളുമായ

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണേല്ലാ മുകളിൽ പറഞ്ഞത്. അവ�യ ആരുമാർക്കും

കാണിച്ചു�കാടുേക്കണ്ടതില്ല. എന്നാൽ, ആ പ്രത്യക്ഷയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കു പി

ന്നിൽപേരാക്ഷമായിഎണ്ണമറ്റയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾഅടുക്കടുക്കായികിടക്കുന്നുണ്ട്—

�വകാരികം, �വചാരികം, ആദ്ധ്യാത്മികം എന്നിങ്ങി�ന—അവ പലേപ്പാഴും

പ്രത്യക്ഷയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കു വിപരീതമാ�ണന്നുേപാലും വരാം. ആ വക പേരാ

ക്ഷയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് സാഹിത്യത്തി�ല പ്രതിപാദ്യവിഷയം”.

— (സാഹിത്യവിദ്യ, േപജ് 24, 25)

ഇതുത�ന്ന മറ്റു ചില വാക്കുകളിലും അേദ്ദഹം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്:

“േമൽവിവരിച്ച വിധംസാഹിത്യത്തി�ന്റപ്രതിപാദ്യ വിഷയംസൂക്ഷ്മഭാവങ്ങളാണ്;

സ്ഥൂലഭാവങ്ങൾഅവ�യആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഉപാധികേളആകുന്നുള്ളൂ”.

— (ടി േപജ് 28)

സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടുമാത്രം സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കാനാവി�ല്ലന്ന് മി. മാ

രാർ ത�ന്ന സദയം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങ�ള ആവിഷ്കരിക്കാൻ ചില

സ്ഥൂലഭാവങ്ങൾ ചില പ്രത്യക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ, കൂടിേയ കഴിയൂ. പേക്ഷ, ഈ

സ്ഥൂലഭാവങ്ങളും സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങളും തമ്മിൽ യാ�താരു ബന്ധവുമില്ല. അവ തമ്മിൽ

�പാരുത്തം േവണ�മന്നുമില്ല. എന്നല്ല, ചിലേപ്പാളവ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളാ�യ

ന്നും വരാം. �വകാരികം, �വചാരികം, ആദ്ധ്യാത്മികം എന്നിങ്ങി�നയുള്ള ‘സൂ

ക്ഷ്മഭാവങ്ങൾ’ ഒരുഭാഗത്ത്;അവയുമായിയാ�താരുബന്ധവുമില്ലാ�ത, പട്ടിണിയും

േകാളറയും വ്യഭിചാരവും മലമ്പനിയും മാഹാളിയും മറ്റും മറ്റുമായിക്കഴിയുന്ന ജനങ്ങ

ളു�ട പ്രത്യക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മറുഭാഗത്ത്—അങ്ങ�ന, മനുഷ്യ�ന്റ സൂക്ഷ്മഭാവ

ങ്ങൾക്കും പ്രത്യക്ഷജീവിതത്തിന്നുമിടയിൽ മി. മാരാർ ഒരു ഇരുമ്പു മറത�ന്ന �ക

ട്ടി�പ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു, വിശപ്പില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ചിന്തി
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ക്കാത്ത മനുഷ്യനാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വികാരവിചാരങ്ങളും ആഗ്രഹാഭിലാഷ

ങ്ങളുമില്ലാത്ത ജീവിതം സ്ഥൂലമായ പ്രത്യക്ഷയാഥാർത്ഥ്യം; മനുഷ്യൻ, സമുദായം,

പ്രകൃതി മുതലായവയ്ക്കപ്പുറത്തുള്ള, ജീവിതമില്ലാത്ത, വികാരവിചാരങ്ങളും ആഗ്രഹാ

ഭിലാഷങ്ങളും പേരാക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ!

പേക്ഷ,സ്ഥൂലവുംസൂക്ഷ്മവുംതമ്മിലുള്ളഈ�വരുദ്ധ്യം മി. മാരാരു�ട ‘ആത്മ

ഭാവ’ത്തിൽ മാത്രേമ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളു. യഥാർത്ഥ േലാകത്തി�ലവി�ടയുംഅതു

കാണാനാവില്ല. പണി മുടക്കുന്ന �താഴിലാളിക്ക് കഷ്ടപ്പാടു മാത്രമല്ല, വികാര വി

ചാരങ്ങളുമുണ്ട്. കരിഞ്ചന്തക്കാരൻ, ഗവൺ�മന്റുേദ്യാഗസ്ഥൻമുതലായവർ േപാലും

�വകാരികവും �വചാരികവുമായ ജീവിതത്തിൽനിന്നതീതരല്ല.

മനുഷ്യന്ന് ഭൗതികജീവിത�മന്നേപാ�ല ത�ന്ന ആത്മീയജീവിതവുമുണ്ട്.

സ്ഥൂലഭാവങ്ങ�ളേപ്പാ�ല ത�ന്ന സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങളുമുണ്ട്. ഭക്ഷണം, തുണി, പുസ്ത

കം, പഞ്ചസാര മുതലായ ഭൗതിക വസ്തുക്ക�ള�ക്കാണ്ടു മാത്രമല്ല, ആശയങ്ങൾ,

ആദർശങ്ങൾ, അനുഭൂതികൾ, ചിന്തകൾ മുതലായവ�യ�ക്കാണ്ടും അവൻ �ക

കാര്യം �ചയ്യുന്നു. ആത്മീയസംസ്കാരം—എന്നു �വച്ചാൽ, കല, സാഹിത്യം, ശാ

സ്ത്രം, തത്വചിന്ത, നീതിേബാധം മുതലായവയിലടങ്ങിയ സാമൂഹ്യാശയങ്ങൾ—

പ്രത്യക്ഷമായ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റഅവിഭാജ്യഘടകമാണ്. ശാസ്ത്രം, നീതി

ന്യായം, ഗവൺ�മന്റ്, മതം, സദാചാരം, കല, സാഹിത്യം എന്നിങ്ങി�ന പരസ്പരം

ബന്ധ�പ്പട്ടവയുംജീവിേതാപാധികളു�ട ഭൗതിേകാൽപാദന രീതി�യആശ്രയിക്കു

ന്നവയുമായ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലടങ്ങീട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യജീവി

തം അതി�ന്റ സമഗ്രരൂപത്തിലാണ് സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്ക�പ്പടുന്നത്.

മനുഷ്യൻ അവ�ന്റ സാമൂഹ്യമായ പരിപൂർണ്ണതയിലാണ്, സമുദായവുമായും പ്രകൃ

തിയുമായുള്ള നാനാതരം ബന്ധങ്ങേളാടുകൂടിയാണ്, സാഹിത്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷ

�പ്പടുന്നത്. ഇങ്ങി�ന, മനുഷ്യ�ന്റ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള അവയു�ട സമഗ്ര

രൂപത്തിൽപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു�വന്നതു �കാണ്ടാണ് സാഹിത്യം മനുഷ്യശാസ്ത്രമാ

�ണന്ന് മാക്സിേഗാർക്കി നിർവ്വചിച്ചത്.

പ്രത്യക്ഷങ്ങളായ സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥങ്ങളിൽ നി�ന്നല്ലാമുയർന്ന് ആകാ

ശത്തി�ല േമഘപടലങ്ങൾക്കിടയിൽ സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങളുമായി സല്ലപിച്ചു�കാണ്ട്

കലാസൃഷ്ടി നടത്തുന്ന യാ�താരു സാഹിത്യകാരനുമില്ല. എല്ലാ സാഹിത്യകാര

ന്മാരും തങ്ങളു�ട സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ

�ളയാണാശ്രയിക്കുന്നത്. സാഹിത്യകാര�ന്റ ഭാവനയും അനുഭൂതിയും ഭൗതിക

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽനിന്നാണ്—സാഹിത്യകാരനും സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും

തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽനിന്നാണ്—ഉട�ലടുക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യപരിസരങ്ങളിൽ

നിന്ന് വിഷയം തിര�ഞ്ഞടുത്ത് ഭാവനയു�ട സഹായേത്താടുകൂടി ചിത്രീകരിക്കാൻ

സാഹിത്യകാരന്നു സാധിക്കുന്നത് അയാളും ആ പരിസരങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധ

മുള്ളതു�കാണ്ടാണ്. ഈ ബന്ധത്തി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യം

സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യജീവിതവുമായി യാ�താരു ബന്ധ

വുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സാഹിത്യകാരനാവാൻ സാധിക്കില്ല. �ലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാ

ണിക്കുന്നതുേപാ�ല, ‘സമുദായത്തിൽ ജീവിക്കുകയുംഅതിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രനായി

നിൽക്കുകയും രണ്ടുംകൂടി ഒപ്പം വയ്യ’.
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ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ടസങ്കീർണ്ണങ്ങളായസാമാന്യസ്വഭാവങ്ങൾഏ�ത

ങ്കിലു�മാരു പ്രേത്യക വസ്തുവി�ന്റേയാ പ്രേത്യക പ്രതിഭാസത്തിേന്റേയാ രൂപത്തി

ലാണ് സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അതാണ് കലാപരമായ പ്രതിരൂപം.

പ്രതിരൂപത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ സ്വഭാവം അതി�ന്റ സാമാന്യവൽക്കരണമാണ്.

പ്രതിരൂപങ്ങളിലൂ�ടയാണ് ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ടസാമാന്യ സ്വഭാവങ്ങൾചി

ത്രീകരിക്ക�പ്പടുന്നത്.

ചന്തുേമേനാ�ന്റ ഇന്ദുേലഖയിൽ അക്കാല�ത്ത സമുദായത്തി�ന്റ പ്രേത്യകി

ച്ചും മരുമക്കത്തായത്തറവാടുകളു�ട, �പാതു ജീവിതം ചിത്രീകരിക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു.

പേക്ഷ, ആ �പാതുജീവിതം ഇന്ദുേലഖ, മാധവൻ, സൂരിനമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയ �ട

പ്പുകളു�ട സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. ഇത്തരം �ടപ്പുകളു�ട

സഹായമില്ലാ�ത �പാതുജീവിത�ത്തചിത്രീകരിക്കാനാവില്ല.

സൂരിനമ്പൂതിരിപ്പാട് ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പേക്ഷ, അേത സമയത്തുത�ന്ന

അന്ന�ത്തസമുദായത്തി�ല അേനകം സൂരിനമ്പൂതിരിമാരു�ട പ്രതിനിധിയുമാണ

യാൾ. ചുറ്റുപാടിലും കാണ�പ്പടുന്നവേരാ കാണ�പ്പടാനിടയുള്ളവേരാആയജനവി

ഭാഗങ്ങളു�ട മൂർത്തീകരണങ്ങളാണ് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും. േഗാേഗാളി�ന്റ നാ

യകന്മാേരപ്പറ്റി �ഹർസൺ പറഞ്ഞു: ‘നമ്മിേലാേരാരുത്തരും ഒരു നൂറുപ്രാവശ്യം

കണ്ടിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണതിലുള്ളത് ’ എന്ന്. ഇതുത�ന്നയാണ് ഇന്ദുേലഖയു�ടയും

സ്ഥിതി. വ്യക്തിവിേശഷത്തി�ന്റ തിക�വാത്ത ചിത്രീകരണം സമുദായത്തി�ല

ഒരു സാമാന്യ പ്രതിഭാസത്തി�ന്റ പ്രതിഫലനമായിത്തീരുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയു�ട

വികാരനിർഭരമായ പാത്രസൃഷ്ടിയിലൂ�ട സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട സാമാന്യ

സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്ക�പ്പടുന്നു. ഇങ്ങി�ന കലയി�ല പ്രതിരൂപം ഒേരസമയത്തുത

�ന്ന വ്യക്തികേളയും ജനവിഭാഗങ്ങേളയും പ്രതിനിധാനം �ചയ്യുന്നു. വിേശഷവും

സാമാന്യവും പ്രതിരൂപത്തിൽഅവിഭാജ്യമാം വിധം ഒന്നിച്ചിണങ്ങിേച്ചരുന്നു.

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം കണ്ണി�ന്റ മുമ്പിൽ �പടുന്ന എല്ലാ ആളുകേളയും അവരു

�ട എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങേളയും അേതപടി കലാസൃഷ്ടിയിേലക്ക് പകർത്താൻ സാഹി

ത്യകാരൻ മിന�ക്കടുകയി�ല്ലന്നാണ്. സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട സാമാന്യസ്വ

ഭാവങ്ങേളയും മനുഷ്യജീവിതത്തി�ന്റ�ചതന്യേത്തയും േകന്ദ്രസത്യങ്ങേളയും �വ

ളി�പ്പടുത്താനാവശ്യമായ �ടപ്പുക�ളയാണ് അയാൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. കലയി

�ലയാഥാർത്ഥ്യംസാർവ്വജനീനങ്ങളുംസാമാന്യങ്ങളുമായസത്യങ്ങളു�ട ചിത്രീകര

ണമാണ്.

അേപ്പാൾ, ‘ചിലർക്കു വയനാട്ടിൽ �ചല്ലുേമ്പാൾ മലമ്പനി പിടി�പടുന്നു. മൃഗ

ങ്ങൾ യേഥഷ്ടം ഇണേചരുന്നു, കവുങ്ങിൻേതാട്ടത്തിനു മാഹാളിപിടിക്കുന്നു’ എന്നി

ങ്ങ�ന മി: കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ ത�ന്റ ‘സാഹിത്യവിദ്യ’യിൽ വിവരിയ്ക്കുന്ന ‘ജീവിത യാ

ഥാർത്ഥ്യ’ങ്ങ�ള പുസ്തകത്തിൽ പകർത്തി�വച്ചാൽഅത് സാഹിത്യമാവില്ല, എന്തു

�കാണ്ട്? അവ�യല്ലാം പ്രത്യക്ഷയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്. പേരാക്ഷയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ

ളല്ല എന്നതു�കാണ്ടാേണാ? അല്ല. പി�ന്നേയാ? സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട

സാമാന്യഭാവങ്ങ�ള �വളി�പ്പടുത്താൻ അവയു�ട ആവശ്യമി�ല്ലന്നുള്ളതു�കാണ്ട്.

കൺമുന്നിൽ കാണുന്നതി�ന�യല്ലാം അേതപടി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു േഫാേട്ടാ
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ഗ്രാഫേറാ േലാകത്തിൽ നടക്കുന്നഎല്ലാ സംഭവങ്ങേളയും കുത്തിക്കുറിക്കുന്ന ഒരു

റിേപ്പാർട്ടേറാ അല്ലസാഹിത്യകാരൻഎന്നുള്ളതു�കാണ്ട്.

സാഹിത്യകാരൻ ത�ന്റ പ്രതിരൂപത്തിലൂ�ട പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട സാമാന്യ സ്വഭാവങ്ങേളയും മനുഷ്യ ജീവിതത്തി�ന്റ േകന്ദ്ര

സത്യങ്ങേളയും �വളി�പ്പടുത്താനാവശ്യമായ പ്രതിഭാസങ്ങ�ള മാത്രമാണ്. സാമൂ

ഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ സ്വഭാവങ്ങേളയും സവിേശഷതകേളയും തിര�ഞ്ഞടുത്ത്

�ടപ്പുകൾസൃഷ്ടിക്കുേമ്പാൾആയാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ യാദൃശ്ചികങ്ങളുംഅപ്രധാന

ങ്ങളുമായ പല വിശദാംശങ്ങേളയും അയാൾ ഉേപക്ഷിക്കും. പ്രധാനമായ സ്വഭാവ

വിേശഷങ്ങ�ളഊന്നിക്കാണിക്കാൻ േവണ്ടി ചിലതു കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും �ചയ്യും.

ഇതുത�ന്ന മി: ശൂരനാട്ടു കുഞ്ഞൻപിള്ള മ�റ്റാരു തരത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

േനാക്കുക:

“പ്രപഞ്ച�ത്തഅനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കല പ്രപഞ്ച�ത്തഅേത രീതിയിൽ പ്ര

തിബിംബിക്കുന്നില്ല; കലയിലുള്ള പ്രതിബിംബം പ്രപഞ്ച�ത്ത അേപക്ഷിച്ച് ചില

േപ്പാൾ തുേലാം വലുതായും, ചിലേപ്പാൾ േന�ര മറിച്ചും, ചിലേപ്പാൾ യഥാർത്ഥമാ

യും, ചിലേപ്പാൾ വിതഥമായും, മിക്കേപ്പാഴും മൂലപ്രതിമ�യ അതിശയിക്കുന്ന വിധ

ത്തിലും അനുസ്മരിക്കുന്ന വിധത്തിലും ഇരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ച�ത്ത പകർത്താൻ തുട

ങ്ങുന്ന കല േവഗം പ്രപഞ്ചത്തിനു �വളിക്കു കടന്നു നൂതനമായ ഒരു പ്രപഞ്ച�ത്ത

സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു പ്രകാരത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങ�ള കലാകാ

രൻ േസ്വച്ഛാനുസരണമായി ഒന്നുകൂ�ട ഭംഗിയായിഅടുക്കും. കാലം�കാണ്ടും േദശം

�കാണ്ടും അകന്ന വസ്തുക്കേളയും സംഭവങ്ങേളയും അടുപ്പിക്കും. പ്രകൃതിക്കും കല

യ്ക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ വിധമാണ്. ഇതര ധാതുക്കളു�ട സങ്കലനം�കാണ്ട്

തിരിച്ചറിയാൻ േപാലും പാടില്ലാ�ത കിടക്കുന്ന അസംസ്കൃതമായ സ്വർണ്ണത്തിനും

തങ്കം �കാണ്ടു പണിഞ്ഞു രത്നങ്ങൾ പതിച്ചു തിളക്കിയ ആഭരണത്തിനും തമ്മിലു

ള്ളഅന്തരമാണ് ഇവയ്ക്കു തമ്മിലുള്ള�തന്നുപറയാം”.

— (സാഹിത്യ പ്രേവശിക േപജ് 75, 76)

ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ദുേലഖ�യത്ത�ന്ന�യടുക്കാം. ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ

ളു�ട സാമാന്യവൽക്കരണത്തിന് ആവശ്യമായ സ്വഭാവ വിേശഷങ്ങൾ മാത്ര�മ

ചന്തുേമേനാൻ അവൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളു. ‘അവളിട്ട ബ്ബൗസ് മുക്കാൽ വാരതുണി

�കാണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്; വാരയ്ക്ക് രേണ്ടമുക്കാലുറപ്പിക �കാടുത്ത് �വകുേന്നരം

നാലുമണിക്ക് അവളു�ട അമ്മാവ�ന്റ വാല്യക്കാരൻ ചാേക്കാളയു�ട പീടികയിൽ

േപായി വാങ്ങിച്ചതാണത്; ബ്ലൗസുതുന്നിയത് �ടയിലർ കുട്ടാപ്പുവാണ്; കുട്ടാപ്പുവിന്

47 വയസ്സായി; അയാൾക്ക് മൂന്നുകുട്ടികളുണ്ട്; ഒരുകുട്ടിക്ക്അതി�ന്റ 6-ാം വയസ്സിൽ

പനിയുണ്ടായി; കുട്ടാപ്പുവി�ന്റ തുന്നൽ കടയ്ക്ക് 12 ക. വാടകയുണ്ട്; രാത്രിയാണ്

ബ്ലൗസ് തുന്നിയത്; അത് തുന്നി�ക്കാണ്ടു വന്നേപ്പാൾ ഇന്ദുേലഖ ചായ കുടിക്കുക

യായിരുന്നു; ചായയിൽ മൂന്നു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര േചർത്തിരുന്നു’. എന്നിങ്ങി�ന

വിവരിച്ചു�കാണ്ടുേപായാേലാ? ഇ�താ�ക്ക ഒരു പ�ക്ഷ, സത്യങ്ങൾ ത�ന്നയാ

വാം. എങ്കിലും, ഇത്തരംഅപ്രധാനങ്ങളായ വിശദാംശങ്ങ�ളാന്നും ഇന്ദുേലഖയു�ട

ചിത്രീകരണത്തിൽ�പട്ടിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിൽ കാണ�പ്പടുന്നവേരാ കാണ�പ്പടാ

നിടയുള്ളവേരാ ആയ ഇന്ദുേലഖമാരു�ട ഒരു പ്രതിരൂപം സൃഷ്ടിക്കാൻ അ�താ

ന്നും ആവശ്യമില്ല. സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട സാമാന്യവൽക്കരണത്തിന്ന്
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ആവശ്യമായ പ്രതിഭാസങ്ങ�ള മാത്രം സ്വീകരിക്കാനും ആവശ്യമില്ലാത്തവ�യ

ഉേപക്ഷിക്കാനും അേത സമയത്ത് ആ സാമാന്യവൽക്കരണ�ത്ത വ്യക്തി വിേശ

ഷത്തി�ന്റ സ്വഭാവ ചിത്രീകരണത്തിലൂ�ട ഊന്നിക്കാണിക്കാൻ എത്രേത്താളം

ആവശ്യമാേണാ അത്രേത്താളം അതിശേയാക്തികൾ പ്രേയാഗിക്കാനും സാധി

ച്ചതു�കാണ്ടാണ് ചന്തുേമേനാൻ ത�ന്റ പാത്രസൃഷ്ടിയിൽ വിജയിച്ചത്. സാമൂഹ്യ

പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ആവശ്യമായവ ഏവ, അനാവശ്യമായവ ഏവ, എന്നു പാടവ

േത്താ�ട േനാക്കി മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ�തല്ലാം എടുത്ത് ചിത്രീകരിക്കുന്ന

സാഹിത്യകാരന് മാത്രേമ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ.

സാഹിത്യത്തി�ല നായികാനായകന്മാരും മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളും സമുദായ

ത്തി�ല വിവിധ ജന വിഭാഗങ്ങളു�ട കലാപരമായ മൂർത്തീകരണങ്ങളാണ്. ആ

മൂർത്തീകരണങ്ങൾക്ക്ഓജസ്സും േതജസ്സും വ്യക്തിത്വവുമുണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടിസാഹി

ത്യകാരൻഅപ്രധാനങ്ങളും അനാവശ്യങ്ങളുമായ ചില പ്രതിഭാസങ്ങ�ള ഉേപക്ഷി

ക്കുകമാത്രമല്ല, ത�ന്റ ഭാവനയുപേയാഗിച്ച് മറ്റു ചിലത് കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഇതി�ന്റഅർത്ഥം,സാഹിത്യകാരന് ത�ന്റ ഭാവനയുപേയാഗിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളത്

കൂട്ടിേച്ചർക്കാേനാ ഇഷ്ടംേപാ�ല അതിശേയാക്തികൾ പ്രേയാഗിക്കാേനാ അധി

കാരമു�ണ്ടന്നല്ല. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട സാമാന്യവൽക്കരണവുമായി �പാരുത്ത

�പ്പടുന്ന തരത്തിൽ പാത്രസൃഷ്ടിയു�ട ഓജസ്സും വ്യക്തിത്വവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനാവ

ശ്യമാേയടേത്താളം �താപ്പും �താങ്ങലും �വയ്ക്കാനും അതിശേയാക്തികളുപേയാ

ഗിക്കാനും അയാൾ സ്വാതന്ത്ര്യ�മടുക്കണ�മന്നത് ശരിത�ന്ന. പേക്ഷ, ഇങ്ങി�ന

കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി �പാരുത്തമി�ല്ല

ന്നുവന്നാൽകലാസൃഷ്ടി പരാജയ�പ്പടും. പാത്രസൃഷ്ടി ജീവനുള്ളതാക്കാൻ േവണ്ടി,

കഥാപാത്രത്തി�ന്റ സ്വഭാവ വിേശഷങ്ങ�ള ഊന്നാൻേവണ്ടി, അതിശേയാക്തി

കളുപേയാഗിക്കുന്നതി�ന്റ ഫലമായി സാമാന്യത്തി�ന്റ ചിത്രീകരണം കൂടുതൽ

വിശ്വാസവും ഹൃദ്യവുമായിത്തീരണം. എന്നാേല അ�താരു യാഥാർത്ഥ്യ ചിത്രീകര

ണമാവുകയുള്ളു.

അേപ്പാൾ, ഒരു യഥാർത്ഥമായ �ടപ്പു സൃഷ്ടിക്കണ�മങ്കിൽ അഗാധമായ

ജീവിത നിരീക്ഷണ പാടവവും സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള ശരിക്കു വിലയിരുത്തി

പഠിക്കാനുള്ള കഴിവും കൂടിേയ കഴിയൂ. സമുദായത്തി�ന്റ സാമാന്യ സ്വഭാവങ്ങ

�ള കലയി�ല വിേശഷത്തിേലക്കു പകർത്താൻ ഒറ്റ�പ്പട്ട ഒരു വ്യക്തി�യ മാത്രം

കണ്ടാൽ മതിയാവില്ല, അേനകം വ്യക്തിക�ള പരിേശാധിച്ചു പഠിേക്കണ്ടിവരും;

അവർ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യങ്ങേളയും ആ സാദൃശ്യങ്ങളു�ട വ്യക്തിപരവും സാമൂ

ഹ്യവുമായ കാരണങ്ങേളയും മനസ്സിലാേക്കണ്ടിവരും; സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങേളയും

അവയ്ക്കടിസ്ഥാനമായ ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതികേളയും േനാക്കി പഠിേക്കണ്ടിവരും.

വ്യക്തിപരവും സാമൂഹ്യവുമായ ഘടകങ്ങളു�ട ഐക്യം എത്രേത്താളം �കവരു

ത്താൻ കഴിയുേമാ അത്രേത്താളമാണ് സാഹിത്യത്തി�ല പ്രതിരൂപം യാഥാർത്ഥ്യ

ചിത്രീകരണമാവുക.

അതു�കാണ്ട്, പ്രകൃതിേയയും സാമൂഹ്യ ജീവിതേത്തയും മനുഷ്യ�ന്റ മഹനീയ

തേയയും കലാപരമായ പ്രതിരൂപത്തിലൂ�ട പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നസാഹിത്യകാരൻ

പ്രകൃതിയുേടയും സാമൂഹ്യ ശക്തികളുേടയും വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്രവർത്തനങ്ങേളയും
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അവയു�ട ഗതിക്രമങ്ങേളയും ശരിക്കു േനാക്കി പഠിക്കണം. എന്നാേല അയാളു�ട

കലാസൃഷ്ടി വിജയിക്കുകയുള്ളൂ.

5 സാഹിത്യകാര�ന്റസാമൂഹ്യേബാധം

ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസങ്ങളു�ടഅടിത്തറ�യന്നുംസാഹി

ത്യം, സയൻസ്, തത്വശാസ്ത്രം മുതലായവഈഅടിത്തറേമൽ �പാന്തിവരുന്ന ഉപ

രിഘടനകളാ�ണന്നും കണ്ടുകഴിഞ്ഞുവേല്ലാ. പേക്ഷ, ഉപരിഘടന നിർജ്ജീവവും

നിഷ്ക്രിയവുമായ ഒരു പ്രതി ഫലനമല്ല, ഒരിക്കൽആവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ പി�ന്ന

അതുഅടിത്തറ�യത്ത�ന്നമാറ്റാൻസഹായിക്കുന്നഒരുസജീവശക്തിയായിത്തീ

രുന്നു. സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു:

‘ഉപരിഘടന അടിത്തറയിൽനിന്നാണുത്ഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഇതി�ന്റ അർ

ത്ഥം അത് അടിത്തറ�യ ചുമ്മാ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് �ചയ്യുന്നത് എന്ന

ല്ല; അടിത്തറയു�ട ഭാവി�യ സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം, വർഗ്ഗങ്ങളു�ട ഭാവിേയയും

സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയു�ട സ്വഭാവേത്തയും സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം, അതു നിഷ്ക്രിയ

വും നിഷ്പക്ഷവും ഉദാസീനവുമാ�ണന്നല്ല. േനേരമറിച്ച് ഒരിക്കൽആവിർഭവിച്ചു കഴി

ഞ്ഞാൽ പി�ന്നഅത് ഒരുസജീവശക്തിയായിത്തീരുന്നു. സ്വന്തംഅടിത്തറയ്ക്കുരൂ

പം പ്രാപിക്കാനും ശക്തിയാർജ്ജിക്കാനും അത് സജീവമായ സഹായം നല്കുന്നു.

പഴയ അടിത്തറേയയും പഴയ വർഗ്ഗങ്ങേളയും നശിപ്പിക്കുന്നതിലും തുടച്ചുനീക്കുന്ന

തിലും പുതിയ വ്യവസ്ഥ�യസഹായിക്കാൻ േവണ്ടിഅത് കഴിയുന്ന�തല്ലാം �ചയ്യു

ന്നു’.

— (മാർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും; േപജ് 3)

സാഹിത്യം ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട പ്രതിബിംബമാ�ണന്ന കാര്യം ശരി

ത�ന്ന. പേക്ഷ, ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുക എന്നതി�ന്റ

അർത്ഥം ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങേളയും സാമൂഹ്യപരിസരങ്ങേളയും അേതപടി,

യാ�താരു മാറ്റവു�മേന്യ, ഒരു കണ്ണാടിയി�ലന്നേപാ�ല നിഷ്ക്രിയമായി പ്രതിഫലി

പ്പിക്കുക എന്നല്ല. സാഹിത്യ�മന്നത് സാഹിത്യകാര�ന്റ ബൗദ്ധിേകാല്പന്നമാണ്.

സാഹിത്യകാര�ന്റ േബാധപൂർവ്വമായ പ്രയത്നം കൂടാ�ത യാ�താരു സാഹിത്യവും

ഇേതവ�രസൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടിട്ടില്ല. സാഹിത്യകാരനാക�ട്ടനിർജ്ജീവമായഒരുകണ്ണാ

ടിയല്ല: വ്യക്തിത്വവും ഭാവനയുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അതു�കാണ്ട്, അയാളു�ട

വ്യക്തിപരമായ അഭിരുചികളും അഭിലാഷങ്ങളും വിേവചനശീലവും വിലയിരുത്ത

ലും നീതിേബാധവും ഇച്ഛാശക്തിയും സർേവ്വാപരി, അയാളു�ട േലാകവീക്ഷണ

ഗതിയു�മല്ലാം സാഹിത്യസൃഷ്ടിയിൽ സ്വാധീനം �ചലുത്താതിരിക്കില്ല. എല്ലാ സാ

ഹിത്യകാരന്മാരും, എന്നല്ല, എല്ലാ മനുഷ്യരു�മന്നു പറയ�ട്ട, അറിേഞ്ഞാ അറി

യാ�തേയാ ചില ചിന്താഗതികേളയും വീക്ഷണഗതികേളയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു

ണ്ടാവും. സാഹിത്യകാരൻസാമൂഹ്യജീവിത�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളത�ന്റസ്വന്തം പക്ഷപാ

തങ്ങളും വീക്ഷണ രീതിയും �വളി�പ്പടുത്താതിരിക്കുകയില്ല. സാഹിത്യത്തി�ല ജീ

വിത പ്രതിഫലനം സാഹിത്യകാരൻ ജീവിത�ത്ത നിരീക്ഷിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കു

കയും �ചയ്യുന്ന�തങ്ങി�ന�യന്നതി�ന ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ജീവിത സത്യങ്ങളു�ട

േനർക്കു സാഹിത്യകാരൻ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ—സാഹിത്യകാര�ന്റ ജീവിത
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നിരീക്ഷണരീതി—അയാളു�ട സാഹിത്യസൃഷ്ടിയിൽ ഇഴുകിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതു കാ

ണാം. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, സാഹിത്യകാരൻ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള

പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതു ത�ന്റ സ്വന്തം ജീവിത നിരീക്ഷണ രീതിയു�ട കണ്ണാടിയിലൂ

�ടയാണ്.

സാഹിത്യകാര�ന്റ സാമൂഹ്യപരിസരങ്ങളും ജീവിതാനുഭവങ്ങളും മാറുേമ്പാൾ

അയാളു�ട ജീവിതവീക്ഷണഗതിയും മാറി�യന്നു വരും. അേതാ�ട അയാളു�ട

സാഹിത്യസൃഷ്ടിയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. ആദ്യം വിപ്ലവകാരികളായിരുന്ന േവർ

ഡ്സ്വർത്ത്, േകാൾറിഡ്ജ് മുതലായവർ പിന്നീട് ഭരണാധികാരി വർഗ്ഗങ്ങളിൽ

നിന്ന് േപ്രാൽസാഹനങ്ങളും സഹായങ്ങളും വാങ്ങി�ക്കാണ്ടു ക്രമത്തിൽ പിന്തി

രിപ്പന്മാരായിത്തീർന്നു. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആേവശം േനടി�ക്കാണ്ട്

പുേരാഗമനങ്ങളായസാഹിത്യ കൃതികൾ രചിച്ച േഗേഥ ത�ന്റഅവസാനകാലത്തു

�വയ്മറി�ല സുഖേഭാഗങ്ങളിൽക്കിടന്നു കൂത്താടി�ക്കാണ്ട് പിന്തിരിപ്പൻ സാഹിത്യ

ങ്ങൾഎഴുതിയുണ്ടാക്കി. ഇങ്ങി�ന പല ഉദാഹരണങ്ങളും േലാകസാഹിത്യചരിത്ര

ത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കാണിക്കാൻ കഴിയും. ആദ്യം പുേരാഗമന സാഹിത്യങ്ങളും

വിപ്ലവ സാഹിത്യങ്ങളും നിർമ്മിച്ചവർ പിന്നീട് പിന്തിരിപ്പൻ സാഹിത്യങ്ങൾ നിർ

മ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയതി�ന്റ ഉദാഹരണങ്ങൾ േകരളത്തിലും കാണാവുന്നതാണ്.

േന�രമറിച്ചും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ആദ്യകാലത്തു പിന്തിരിപ്പൻകൃതികൾ രചിച്ച

പലസാഹിത്യകാരന്മാരും പിന്നീട് പുേരാഗമനശക്തികളുമായുള്ളബന്ധങ്ങൾകാ

രണംജനകീയതാല്പര്യങ്ങ�ളപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നസാഹിത്യങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കാൻതുട

ങ്ങുന്നു. ക്രിേസ്താഫർ േകാ�ഡ്വൽ ഇതി�ന്നാരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. േകരളത്തി

ലും ഇതിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്.

സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട ജീവിത നിരീക്ഷണ രീതികൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായതു

�കാണ്ട് സാഹിത്യസൃഷ്ടിയി�ല ജീവിതാവിഷ്കരണങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും.

സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും വീക്ഷണഗതികളും

അവരു�ട സാഹിത്യസൃഷ്ടികളിൽ സ്വാധീനം �ചലുത്താതിരിക്കില്ല.

വർഗ്ഗസങ്കീർണ്ണമായ ഒരുസമുദായത്തിൽവർഗ്ഗസമരങ്ങളു�ട ചുറ്റുപാടുകളിൽ

നിന്നു�കാണ്ടു മാത്രേമ സാഹിത്യകാരന് സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയൂ. അതു

�കാണ്ടാണ് സാഹിത്യസൃഷ്ടികളിൽ വർഗ്ഗസമരത്തിേന്റതായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ

പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. സാഹിത്യകാര�ന്റ വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾ, അയാളു�ട വർഗ്ഗസം

സ്കാരം, വർഗ്ഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, വർഗ്ഗപരമായ വീക്ഷണഗതി—

ഇ�തല്ലാം അയാളു�ട സാഹിത്യസൃഷ്ടിയിലും സ്വാധീനം �ചലുത്തും. ചുരുക്കിപ്പറ

ഞ്ഞാൽ, സാഹിത്യകാര�ന്റ വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങൾക്ക് അയാളു�ട സാഹിത്യസൃഷ്ടി

യിൽആശയപരമായ രൂപം ലഭിക്കുന്നു.

അേപ്പാൾ, സാഹിത്യം ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും നിഷ്പക്ഷമല്ല. മന്ത്രിമാർ നിഷ്പക്ഷ

ത�യപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചാലും ഭരണകൂടത്തി�ന്റ വർഗ്ഗസ്വഭാവം ഇല്ലാതാവില്ല. �ദവ

ത്തിന് �മഴുകുതിരി കത്തിച്ചു കാണിച്ചാലും, നിലങ്ങളു�ടേമൽ സ്വകാര്യാവകാശമു

േള്ളടേത്താളം കാലം, പള്ളിയു�ട വർഗ്ഗസ്വഭാവം നിലനിൽക്കും. അതുേപാ�ല, ശു

ദ്ധകല�യപ്പറ്റിയും ശാശ്വത കല�യപ്പറ്റിയും മുറവിളികൂട്ടുന്നവർക്കുേപാലും നിഷ്പക്ഷ

കല�യസൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല.
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സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട ജീവിത വീക്ഷണ ഗതികൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായതു�കാ

ണ്ട് ഒേര യാഥാർത്ഥ്യം ത�ന്ന സാഹിത്യത്തിൽ ഒന്നിലധികം തരത്തിൽ പ്രതിഫ

ലിപ്പിക്ക�പ്പട്ടു�വന്നു വരാം. വിേനാബഭാ�വയു�ട ഭൂദാനയജ്ഞത്തിന് മഹാകവി

വള്ളേത്താൾ ജയജയ പാടുന്നു:

‘വല്ല സഹായവും �ചേയ്യണ്ടേയാകർമ്മ-

കല്യരാമിദ്ദരിദ്രർക്കു �പാറുപ്പിനായ്?-

യാചിപ്പതിങ്ങതാണേല്ലാ വിേനാബയാ

മാചാര്യനാഢ്യേര, നിങ്ങേളാടാദരാൽ;’

അടിയന്തിരമായ കാർഷിക പരിഷ്കരണങ്ങളിൽനിന്നു ജനങ്ങളു�ട ശ്രദ്ധ�യ

തിരിച്ചു വിടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഭൂദാനയജ്ഞ�മന്നു വിശ്വസിക്കു

ന്ന മ�റ്റാരു കവിയിൽനിന്ന് ഇത്തരം സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ പുറ�പ്പടുകയില്ല. ‘ഉച്ചസ്ഥ

രാം ഭവാന്മാർ തൻ മരതകപ്പച്ച േമലാപ്പുകൾക്ക്’ നിറേമകാൻ േവണ്ടിയല്ല, ഭൂരി

പക്ഷക്കാരായ നാട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുമാറാകാൻേവണ്ടി, ജന്മി സമ്പ്രദായമവ

സാനിപ്പിക്കണ�മന്ന് അയാൾആവശ്യ�പ്പേട്ടക്കും.

വർഗ്ഗപരമായ വീക്ഷണഗതികൾ എല്ലാ സാഹിത്യ കൃതികളിലും ഇത്രത�ന്ന

നഗ്നമായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു�വന്നു വരില്ല. ശ്രീമതി ബാലാമണിയമ്മയു�ട ‘അമ്മ’

എന്ന വിശിഷ്ട കാവ്യം പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു മഹത്തായ മാതൃഹൃദയത്തി

�ന്റ സ്പന്ദനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കതിൽ േകൾക്കാം. പേക്ഷ, പട്ടിണിയും പാടുമില്ലാത്ത

ഒരിടത്തരക്കാരി സ്ത്രീയു�ട മാതൃഹൃദയമാണത്. ബാലാമണിയമ്മ ത�ന്റ കവിത

യിലൂ�ട പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യം കലാേബാധവും കവിതാവാസ

നയുമുള്ള ഒരു പാവ�പ്പട്ട �താഴിലാളി സ്ത്രീയു�ട കണ്ണിൽ�പ്പട�ട്ട: തീർച്ചയായും

മ�റ്റാരുതരം ഹൃദയത്തുടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ േകൾക്കുക.

ഇങ്ങ�ന പ്രകൃതിയുേടേയാ സമുദായത്തി�ന്റേയാ ഒേര പ്രതിഭാസംത�ന്ന

രണ്ടു സാഹിത്യകാരൻമാരു�ട ഭാവനകളിൽ രണ്ടുതരം പ്രതീതികളുണ്ടാക്കുന്നു.

അവരു�ട വർഗ്ഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായതാണ

തിന് കാരണം.

എന്നാൽ, ഇതി�ന്റ അർത്ഥം വർഗ്ഗ താൽപര്യങ്ങൾ എല്ലായിേപ്പാഴും അേത

പടി സങ്കുചിതവും പരിമിതവുമായ രൂപത്തിലാണ് സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലി

ക്കുകഎന്നല്ല.

മനുഷ്യ�ന്റ േബാധം ഭൗതിക ജീവിതത്തി�ന്റ പ്രതിഫലനമാണ്. ചിലേപ്പാ

ളത് വികൃതവും അപൂർണ്ണവുമായ പ്രതിഫലനമായിരിക്കും. എന്നാൽ അത്തരം

ഘട്ടങ്ങളിൽേപാലും സത്യത്തി�ന്റ ചില അംശങ്ങൾ അതിൽ നമുക്കു കാണാൻ

സാധി�ച്ചന്നുവരും. അതിനാൽ വർഗ്ഗ വീക്ഷണം�കാണ്ട് പരിമിതമായ ജീവി

തജ്ഞാനേത്താ�ടാപ്പം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട ചിത്രീകരണവും—അ�തത്രത�ന്ന

അപൂർണ്ണവും പരിമിതവും ഭാഗികവുമാ�ണങ്കിൽകൂടി—സാഹിത്യകാരൻ നമുക്ക്

നൽകുന്നുണ്ട്. സാഹിത്യകാര�ന്റ വർഗ്ഗ വീക്ഷണഗതി എത്രേത്താളം രൂക്ഷമാ

േണാ, അയാളു�ട വർഗ്ഗ താല്പര്യങ്ങൾ ബഹുജനങ്ങളു�ടയാ�ക താല്പര്യങ്ങളിൽനി

ന്ന് എത്രേത്താളം അകന്നു നിൽക്കുന്നുേവാ, അത്രേത്താളം അയാളു�ട ജീവിത
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ചിത്രീകരണംഅപൂർണ്ണവും പരിമിതവുമായിരിക്കും; അത്രേത്താളംഅയാളു�ട സാ

ഹിത്യ സൃഷ്ടി ജീവിത സത്യങ്ങളിൽനിന്ന് അകന്നിരിക്കും. േന�ര മറിച്ച്, അയാൾ

ജീവിത സത്യങ്ങളിേലക്ക് എത്രേത്താളം അഗാധമായി ഇറങ്ങി�ച്ചല്ലുന്നുേവാ, ജീ

വിതത്തി�ന്റ വിവിധങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങ�ളപ്പറ്റി എത്രേത്താളം പൂർണ്ണമായും

സമഗ്രമായുംഅയാൾക്ക് പഠിക്കാൻകഴിയുന്നുേവാഅത്രേത്താളംഅയാളു�ടസാ

ഹിത്യസൃഷ്ടി അയാളു�ട സ്വന്തം വർഗ്ഗ താല്പര്യങ്ങളിൽനിന്നകന്നു നിൽക്കും. ജീ

വിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അത്രേത്താളം സത്യസന്ധമായി അയാളു�ട കൃതികളിൽ

പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യും. മഹാന്മാരും പ്രതിഭാശാലികളുമായ കലാകാരന്മാ

രിൽഈ�യാരുസവിേശഷ ഗുണമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്.

ഉദാഹരണത്തിന് സുപ്രസിദ്ധ റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരനായ പുഷ്കി�ന എടു

ക്കുക. പുഷ്കിൻ ജനിച്ചതും വിദ്യാഭ്യാസം േനടിയതും ഒരു പ്രഭുകുടുംബത്തിലാണ്.

എന്നിട്ടും, അേദ്ദഹത്തിന് സങ്കുചിതമായ വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങളിൽനിന്നകന്നു നിന്നു

�കാണ്ട് ത�ന്റ കാല�ത്ത സാമൂഹ്യ ജീവിത�ത്ത സത്യസന്ധമായും അഗാധ

തേയാടുകൂടിയും ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതു�കാണ്ടാണ് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

‘ഓ�ണജിൻ’ തുടങ്ങിയസാഹിത്യ കൃതികൾ ജനകീയങ്ങളായിത്തീർന്നത്.

സുപ്രസിദ്ധ ഫ്രഞ്ചു സാഹിത്യകാരനായ ബാൽസാക്ക് രാജകീയപക്ഷപാതി

യായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വ്യക്തിപരമായ സഹാനുഭൂതി മുഴുവനും രാജകുടുംബ

േത്താടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും, ത�ന്റ മികച്ച കലാസൃഷ്ടികളിൽ നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തി

�ന്റ തകർച്ച�യയാണേദ്ദഹം ചിത്രീകരിച്ചത്. ‘കൃഷിക്കാർ’ എന്ന േനാവലിൽ നാടു

വാഴിയും കൃഷിക്കാരനും തമ്മിലുള്ള രൂക്ഷവും ഭീകരവുമായ സാമ്പത്തിക സമരങ്ങ

�ള സുന്ദരമായും സത്യസന്ധമായും അേദ്ദഹം ചിത്രീകരിച്ചു. ഫ്രഞ്ചു സമുദായത്തി

�ല വളരുന്നശക്തികളും തളരുന്നശക്തികളും തമ്മിലുള്ള�വരുദ്ധ്യങ്ങ�ളഅേദ്ദ

ഹം വിശ്വസ്തതേയാ�ട പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. ഇതിലാണേദ്ദഹത്തി�ന്റ േമന്മ കിടക്കുന്ന

ത്.

േതാമാസ്മാ�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ ‘ഇന്ന�ത്തഏറ്റവുംപ്രധാന�പ്പട്ടസാഹിത്യ

നിരൂപകനായ’ േജാർജ്ജ്ലൂക്കാക്സ് ബാൽസാക്കി�നപ്പറ്റി എഴുതുന്നതു േനാക്കുക:

‘ബാൽസാക്ക് യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത—അതുത�ന്റസ്വന്തം വ്യക്തിപരമായആശകൾ

ക്കുംആഗ്രഹങ്ങൾക്കുംഎതിരാ�ണങ്കിൽ കൂടി—നിർദ്ദയമായസത്യസന്ധതേയാ

ടുകൂടി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇതാണേദ്ദഹ�ത്ത ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനാക്കിത്തീർ

ത്തത്. അേദ്ദഹം ആത്മവഞ്ചനയിൽ വിജയിച്ചിരുന്നു�വങ്കിൽ, അയഥാർത്ഥങ്ങ

ളായ സ്വന്തം സങ്കല്പങ്ങ�ള വസ്തുതകളായി കണക്കാക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിനു സാ

ധിച്ചിരുന്നു�വങ്കിൽ, ആത്മനിഷ്ഠങ്ങളായ സ്വന്തം േമാഹങ്ങ�ള യാഥാർത്ഥ്യ�മന്ന

നിലയ്ക്കേദ്ദഹം ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു�വങ്കിൽ, ഇന്ന് അേദ്ദഹ�ത്തപ്പറ്റി യാ�താരാളും

താല്പര്യം കാണിക്കുമായിരുന്നില്ല. ത�ന്റ കാല�ത്ത രാജകീയ പക്ഷപാതികളായ

എണ്ണമറ്റ ലഘുേലഖാകർത്താക്ക�ളേപ്പാ�ലയും നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിന് ജയജയ

പാടിയവ�രേപ്പാ�ലയും അേദ്ദഹവും അനർഹമല്ലാത്ത വിധം വിസ്മരിക്ക�പ്പടുമാ

യിരുന്നു.

— (’സ്റ്റഡീസ് ഇൻ യൂേറാപ്യൻ റിയലിസം: േപജ് 22)
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േഷക്സ്പിയർ, േടാൾേസ്റ്റായി, േറാമാേറാളാങ്ങ് തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായ മറ്റു

ചിലസാഹിത്യകാരന്മാ�രസംബന്ധിച്ചും ഇതുത�ന്നപറയാവുന്നതാണ്. മലയാള

സാഹിത്യത്തിലും ഇതിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളി�ല്ലന്നില്ല.

വ്യക്തിപരമായി േനാക്കുേമ്പാൾ നമ്മു�ട ആശാനും വള്ളേത്താളും നിലവിലു

ള്ളസ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർ�ക്കതിരല്ല. രണ്ടുേപരും മഹാരാജാക്കന്മാർക്ക് മംഗള

േശ്ലാകങ്ങ�ളഴുതിയ മഹാകവികളാണ്. വള്ളേത്താൾഇന്നും �പാന്നുതിരുേമനിമാ

രു�ട കൃപാകടാക്ഷങ്ങ�ള ഉറ്റുേനാക്കുന്നവരി�ലാരാളാണ്. ഈ മഹാകവികളു�ട

സാഹിത്യ കൃതികളിൽ പേലടത്തും തങ്ങളു�ട വ്യക്തിനിഷ്ഠങ്ങളായ നിലപാടുകൾ

പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, വസ്തുനിഷ്ഠമായി േനാക്കുേമ്പാൾ അവരു�ട മുഖ്യകൃതി

കൾ �പാതു�വ നിലവിലുള്ള നാടുവാഴി—സാമ്രാജ്യത്വ വ്യവസ്ഥ�യ്ക്കതിരായി തല

യുയർത്താൻ തുടങ്ങിയ േകരളത്തി�ല സാമൂഹ്യ ജീവിത�ത്തയാണ് ദുർബ്ബലമായി

�ട്ടങ്കിലും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണുതാനും അവരു�ട സാഹിത്യസൃഷ്ടികളു

�ട േമന്മ.

പ്രതിഭാശാലികളായഈസാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള

വസ്തുനിഷ്ഠമായി േനാക്കിപ്പഠിക്കാനും അവയു�ട സത്യസന്ധമായ ചിത്രീകരണ

ങ്ങൾക്കു േവണ്ടി സങ്കുചിതമായ വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങ�ള ബലികഴിക്കാനും സാധിച്ചു.

ഇതാണവ�ര മഹാന്മാരായ സാഹിത്യകാരന്മാരാക്കിത്തീർത്തത്.

സാഹിത്യകാര�ന്റ വർഗ്ഗതാൽപര്യങ്ങൾ ജനകീയ താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നക

ലുന്നതിനു പകരം അവയുമായി ഇണങ്ങിേച്ചരുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അത്ത

രംസന്ദർഭങ്ങളിൽഅയാളു�ട വർഗ്ഗവീക്ഷണഗതി ജീവിത�ത്തസത്യസന്ധമായും

അഗാധതേയാടുകൂടിയുംചിത്രീകരിക്കാൻശ്രമിക്കുകമാത്രമാണ് �ചയ്യുക. ഉദാഹര

ണത്തിന്, മാക്സിംേഗാർക്കി �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ വീക്ഷണഗതിേയാടുകൂടിയാ

ണ് ‘അമ്മ’ എന്ന േനാവ�ലഴുതിയത്. എങ്കിലും ആ മേനാഹരമായ സാഹിത്യസൃ

ഷ്ടിഅദ്ധ്വാനിക്കുന്നഎല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുേടയും താല്പര്യങ്ങ�ളപ്രതിനിധീകരിക്കു

ന്ന ഒരു മൂർച്ചേയറിയആയുധമായിത്തീർന്നു. �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ താല്പര്യങ്ങ

ളും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട താല്പര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഇണങ്ങിേച്ച

രുന്നു�വന്നതാണതിന് കാരണം.

അേപ്പാൾ, സാഹിത്യം സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട �വറും പ്രതിഫലനം മാ

ത്രമല്ല. പ്രതിപാദ്യ വിഷയ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള സാഹിത്യകാര�ന്റ േബാധവും വിലയി

രുത്തലും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യകാരൻ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തപ്രതിഫലി

പ്പിക്കുന്നേതാ�ടാപ്പംആയാഥാർത്ഥ്യേത്താടുള്ളത�ന്റസ്വന്തം മേനാഭാവേത്തയും

വീക്ഷണഗതിേയയും �വളി�പ്പടുത്തുന്നു. അതു�കാണ്ട് സാഹിത്യം സാഹിത്യകാര

�ന്റ േലാക വീക്ഷണഗതിയു�ട പ്രകടനം കൂടിയാണ്.

6 യാഥാർത്ഥ്യ ചിത്രീകരണം

സാഹിത്യകാര�ന്റ േലാക വീക്ഷണഗതി ആയാളു�ട സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങളിൽനി

ന്നാണുട�ലടുക്കുന്നത്. അയാളു�ട വർഗ്ഗ സംസ്കാരവും വർഗ്ഗപരങ്ങളായ ആശയ

ങ്ങളുമാണതി�ന രൂപ�പ്പടുത്തുന്നത്. വീക്ഷണഗതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളനുസ

രിച്ച് വിഭിന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിരൂപങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങളു
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ണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന്, �താഴിലാളികളു�ട ഒരു പണിമുടക്കം ചിത്രീകരിക്ക

�പ്പടുന്നു�വന്നിരിക്ക�ട്ട. �താഴിലാളിക�ള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, അ�താരു

ജീവന്മരണ പ്രശ്നമാണ്. പേക്ഷ, മുതലാളിയു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ അത് അക്രമമാണ്.

ഭരണാധികാരിയു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ അത് സമാധാന ലംഘനമാണ്. ഇങ്ങ�ന ഒേര

യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ സാഹിത്യകാരനും മുതലാളി വർഗ്ഗ

ത്തി�ന്റ സാഹിത്യകാരനും രണ്ടു തരത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിേലതാണ്

യാഥാർത്ഥ്യം, രണ്ടി�ലാ�ന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാവൂ തീർച്ച. ഒരാളു�ട വീക്ഷണഗതി

മാത്രമാണ് ബാഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി �പാരുത്ത�പ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. സാഹിത്യ

കാര�ന്റ വീക്ഷണഗതിയും ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ �പാരുത്തമില്ലാ�ത

വരുേമ്പാൾസാഹിത്യത്തി�ല പ്രതിരൂപം വികൃതമായിത്തീരുന്നു.

യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത സത്യസന്ധമായും തന്മയത്വേത്താടുകൂടിയും ചിത്രീകരിക്ക

ണ�മങ്കിൽ അവയു�ട സ്വഭാവ വിേശഷങ്ങ�ള വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിേശാധിക്ക

ണം. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, സാഹിത്യകാര�ന്റ വീക്ഷണഗതി�യ ആശ്രയിച്ചല്ല

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാ�ല,

‘സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതിക ജീവിതം വ്യക്തികളു�ട ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളിൽനിന്ന്

സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്നവസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ’.

സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതികജീവിതത്തിന് അതിേന്റതായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ

നിയമങ്ങളു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമുദായം ഉത്ഭവിക്കുകയും വളരുകയും മാറു

കയും �ചയ്യുന്നത്. സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമാണ്. എന്നു�വച്ചാൽ, മനുഷ്യ

ന് അവ�യ മനസ്സിലാക്കാനും ഉപേയാഗിക്കാനുമല്ലാ�ത മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഉല്പാദന രീതിയിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സമുദായം മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കു

ന്നു! അേതാ�ടാപ്പം മനുഷ്യനിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഇതി�ന്റഅർത്ഥം മനുഷ്യൻ

സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങളു�ട ഒരു കളിപ്പാവയാ�ണന്നല്ല; സമുദായത്തി�ന്റ ഭാവി�യ

നിർണ്ണയിക്കാൻ മനുഷ്യന് വമ്പിച്ച കഴിവുകളുണ്ട്. മനുഷ്യനാണ് ചരിത്രം നിർമ്മി

ക്കുന്നത്. പേക്ഷ, ചരിത്രത്തി�ന്റ ഗതിക്രമ�ത്ത നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഭൗതിക നിയമ

ങ്ങളുമായി �പാരുത്തമി�ല്ലങ്കിൽ മനുഷ്യന് ത�ന്റ കഴിവുപേയാഗിക്കാൻ സാദ്ധ്യമ

ല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യാവസായികമായി പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു �കാ

േളാണിയൽ രാജ്യ�ത്ത ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളും �പാതുസ്വ

ത്താക്കി മാറ്റി�ക്കാണ്ട്, വർഗ്ഗ വ്യത്യാസങ്ങളു�ട കണികേപാലുമില്ലാത്തഒരു േസാ

ഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമാക്കി മാറ്റാൻഒരാൾആഗ്രഹിക്കുന്നു�വന്നിരിക്ക�ട്ട. ആഗ്രഹംനല്ല

തുത�ന്ന, പേക്ഷ, ആത്മനിഷ്ഠമായ ആഗ്രഹത്തിന് വസ്തുനിഷ്ഠമായ സാമൂഹ്യ യാ

ഥാർത്ഥ്യവുമായി �പാരുത്തമില്ല. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയിേലക്കുള്ള ഒരു പി

ന്നണി രാജ്യത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് ചില സവിേശഷ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങ�ള

അവഗണിക്കുന്നആഗ്രഹങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ പാറേമൽ �ചന്നടിച്ചു ഛിന്ന

ഭിന്നമാവും.

പ്രാചീനകാലത്ത്സാമ്പത്തികവർഗ്ഗങ്ങൾആദ്യമായിആവിർഭവിക്കാൻതുട

ങ്ങിയേപ്പാൾചിലഹിബ്രുപ്രവാചകൻമാർ �നഞ്ചത്തടിച്ചുനിലവിളിക്കുകയുണ്ടായി.

വർഗ്ഗരഹിതമായ പ്രാചീന സമുദായം നിലനിന്നു കാണണ�മന്നായിരുന്നുഅവരു
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�ടആഗ്രഹം. പേക്ഷ,സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങൾഅവരു�ടആഗ്രഹ�ത്തവക�വച്ചില്ല.

വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗ സമരങ്ങളുംആവിർഭവിക്കുകത�ന്ന �ചയ്തു.

ലൂയി പതിനാലാമൻ താനാണ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് അട്ടഹസിച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന

ഒരു ‘ശക്ത’ നായിരുന്നു. രാജകീയഭരണം ശാശ്വതമാ�ണന്നും രാജാവി�ന �ദ

വം രക്ഷിക്കു�മന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അേനകം സാഹിത്യകാരന്മാർ അക്കാലത്തു

ണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട �ദവത്തിന് രാജാവി�ന രക്ഷി

ക്കാൻ കഴിയി�ല്ലന്ന് 1789 പ്രഖ്യാപിച്ചു.

മുതലാളിത്വവും ജന്മിത്വവുമവസാനിച്ചാൽ സാമൂേഹ്യാല്പാദനമാ�ക സ്തംഭിച്ചു

േപാകു�മന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അേനകം ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ

സാഹിത്യകാരന്മാരും 20-ാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭത്തിൽേപാലുമുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ,

മുതലാളിത്തമവസാനിച്ചാലും യന്ത്രങ്ങൾ ചലിക്കു�മന്നും ജന്മിത്വം േപായാൽ

�നൽ�ച്ചടികൾ��ക്കു �ചയ്യുകയി�ല്ലന്നും 1917 �തളിയിച്ചുകാട്ടി.

േകരളത്തി�ല ഉദാഹരണങ്ങൾത�ന്ന എടുക്കുക. ഒരു നാൽപതു�കാല്ല

ങ്ങൾക്കു മുമ്പുവേരയും മരുമക്കത്തായസമ്പ്രദായം ഒരു നല്ലസമ്പ്രദായമാ�ണന്നും

അ�ത�ന്നന്നും നിലനിൽക്കു�മന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എത്രേയാ ആളുകളുണ്ടായി

രുന്നു ഒരു മുപ്പതു�കാല്ലം മുമ്പുവ�രയും അയിത്തവും ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളും മറ്റനാ

ചാരങ്ങളും നിലനിൽക്കു�മന്നും നിലനിൽക്കണ�മന്നും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരുണ്ടാ

യിരുന്നു. �പട്ടരഴിയം �ചറിയ രാമ�നളയത് എ�ന്നാരു കവി അയിത്തത്തി�ന്റ

മാഹാത്മ്യ�ത്ത പ്രകീർത്തിച്ചു�കാണ്ട് ഒരു നീണ്ട കവിത�യഴുതിയുണ്ടാക്കി അച്ച

ടിച്ചു പ്രസിദ്ധം �ചയ്തു. എന്നി�ട്ടന്തുണ്ടായി? ഒരു പതിനഞ്ചു �കാല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്

വളർന്നുവരാൻ തുടങ്ങിയ �താഴിലാളിപ്രസ്ഥാനേത്തയും �താഴിലാളി സംഘടന

കേളയും എതിർക്കാൻ േവണ്ടി പ്രസിദ്ധസാഹിത്യകാരനായസഞ്ജയൻ ‘സഖാവി

�ന്റ ബ്ലീച്ച് ’ എ�ന്നാരു നാടക�മഴുതിയുണ്ടാക്കി. എന്നി�ട്ടന്തുണ്ടായി?

സമുദായം എേങ്ങാട്ടു േപാകുന്നു�വന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തആളു

കൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്. യന്ത്രവ്യവസായങ്ങൾ വളരാൻ

പാടി�ല്ലന്നും കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ മാത്രേമഎ�ന്നന്നും നിലനിൽക്കാവുഎന്നും

ശ്രീ.േകളപ്പൻ ശഠിക്കുന്നു. മാർക്സിസം പഴഞ്ചനാ�ണന്നും േസാവിയറ്റ് യൂണിയനി

�ല േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണംസാമ്രാജ്യത്വമാ�ണന്നുംകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നശിക്കുന്ന

പാർട്ടിയാ�ണന്നും ‘�തളിയിക്കാൻ’ േവണ്ടി �ചറുകഥാകൃത്തായ ശ്രീ.േകശവേദവ്

ത�ന്റ നാവും തൂലികയും ഇടവിടാ�ത ചലിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നി�ട്ടന്താണു

ണ്ടാവുക? വസ്തുനിഷ്ഠമായസാമൂഹ്യനിയമങ്ങൾ േകളപ്പേന്റയും േകശവേദവിേന്റയും

മുമ്പിൽ പഞ്ചപുഛമടക്കി ഓഛാനിച്ചു നിൽക്കുേമാ?

അേപ്പാൾ, സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള സത്യസന്ധമായി ചിത്രീകരിക്കാനാ

ഗ്രഹിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ത�ന്റ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങേളയും പക്ഷപാ

തങ്ങേളയും പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ േപാരാ; ആആഗ്രഹങ്ങളും പക്ഷപാതങ്ങളും ഭൗതിക

യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റഗതിക്രമങ്ങളുമായി �പാരുത്ത�പ്പടുന്നുേണ്ടാഎന്നുേനാക്കുക

കൂടി േവണം.

സാമൂഹ്യവളർച്ചയിൽമനുഷ്യ�ന്റചിലപഴയസ്വഭാവവിേശഷങ്ങളുംആശയാ

ഭിലാഷങ്ങളും അന്തർദ്ധാനം �ചയ്യുകയും പുതിയവ ഉണ്ടായിത്തീരുകയും �ചയ്യുന്നു.
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പുതിയ സാമൂഹ്യാശയങ്ങളും സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങളും �പാന്തി വരികയും പഴയവ

നശിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. ഇങ്ങ�ന സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ പഴയതും പുതിയതും

തമ്മിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമരങ്ങൾ നടന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. പഴയ ശക്തികൾ

തകരുകയും പുതിയ ശക്തികൾ മുേന്നാട്ടു വരികയും �ചയ്യുന്നു. �വരുദ്ധ്യപൂർണ്ണ

മായഈസാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട േകന്ദ്രസ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാ

ത്തസാഹിത്യകാരന് അവ�യസത്യസന്ധമായി ചിത്രീകരിക്കാനാവില്ല.

ജീവിത�ത്ത സത്യസന്ധമായി ചിത്രീകരിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സാഹിത്യകാ

രൻ ജീവിതം ഇ�ന്നങ്ങ�നയിരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം േനാക്കിയാൽേപാരാ, അതു

നാ�ള എങ്ങ�നയാവാൻ േപാകുന്നു എന്നുകൂടി മനസിലാക്കണം. തകരാൻ േപാ

കുന്ന ശക്തിേയതാണ്, വളരുന്ന ശക്തിേയതാണ്, എന്നുകൂടി പരിേശാധിക്കണം.

ചിലേപ്പാൾ ചില സാമൂഹ്യ ശക്തികളു�ട എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും പുറ�മ കാ

ണാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. സർവ്വസാധാര

ണങ്ങളായപ്രതിഭാസങ്ങ�ളന്നനിലയ്ക്ക്അവവളർച്ചപ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല.

എങ്കിലുംസാമൂഹ്യപ്രതിഭാസങ്ങളു�ടസ്വഭാവവിേശഷങ്ങ�ള�ന്താ�ക്കയാ�ണന്ന്

േനാക്കി കാണാനും അവയു�ട പ്രാധാന്യ�ത്ത ഊന്നിക്കാണിക്കാനും സാഹിത്യ

കാരന് സാധിക്കണം.

അേപ്പാൾ സാഹിത്യകാര�ന്റ �ടപ്പുകൾ സർവ്വസാധാരണങ്ങളായിക്കഴി

ഞ്ഞസാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസങ്ങളു�ട �വറും ചിത്രമല്ല. വളരുന്ന ശക്തിക�ള വളരുന്ന

ശക്തികളായും തകരുന്ന ശക്തിക�ള തകരുന്ന ശക്തികളായും ചിത്രീകരിക്കലാ

ണ് സാഹിത്യത്തി�ല യാഥാർത്ഥ്യ ചിത്രീകരണം. മാർക്സ് ബാൽസാക്കി�നപ്പറ്റി

പറഞ്ഞ ഒരഭിപ്രായം ഇവി�ട പ്രസ്താവ്യമാണ്: ‘ബാൽസാക്ക് ത�ന്റ കാല�ത്ത

ഏറ്റവും പ്രധാന�പ്പട്ട �ടപ്പുക�ള മാത്രമല്ല ചിത്രീകരിച്ചത്. ലൂയി ഫിലിപ്പി�ന്റ കാ

ലത്ത് ബീജ രൂപത്തിൽ കിടന്നിരുന്നവയും ലൂയി ഫിലിപ്പി�ന്റ മരണത്തിനുേശഷം

�നേപ്പാളിയൻ മൂന്നാമ�ന്റ കാലത്തു മാത്രം പരിപൂർണ്ണവളർച്ച�യത്തിയവയുമായ

�ടപ്പുകേളയും, ഒരു പ്രവാചകനു േയാജിച്ച മട്ടിൽ, അേദ്ദഹം ചിത്രീകരിക്കുകയു

ണ്ടായി’.

ഇതു ത�ന്നയാണ് േസാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട 19-ാം

േകാൺഗ്രസ്സിൽസമർപ്പിച്ച റിേപ്പാർട്ടിൽസഖാവ് മാ�ലേങ്കാവുംഊന്നിപ്പറഞ്ഞത്:

“കലാപരമായപ്രതിരൂപങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുേമ്പാൾനമ്മു�ട കലാകാരന്മാരുംസാഹി

ത്യകാരന്മാരും കലാപ്രവർത്തകരും ഒരു കാര്യം എേപ്പാഴും ഓർമ്മിക്കണം: ഏറ്റ

വും സർവ്വസാധാരണമായി കാണ�പ്പടുന്നത് മാത്രമല്ല�ടപ്പ്. നിർദ്ദിഷ്ഠമായ സാ

മൂഹ്യ ശക്തിയു�ട അന്തസ്സാര�ത്ത ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായും മൂർച്ചേയാടു കൂടിയും പ്ര

കടിപ്പിക്കുന്നതാണത്. മാർക്സിസ്റ്റ് �ലനിനിസ്റ്റ് വീക്ഷണഗതിയിൽ �ടപ്പ് എന്നത്

സ്ഥിതി വിവരക്കണക്കുകൾ�കാണ്ടു തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരുതരം ശരാശരിയല്ല. അത്

ചരിത്രപരവുംസാമൂഹ്യവുമായപ്രതിഭാസങ്ങളു�ടസാരാംശവുമായി �പാരുത്ത�പ്പ

ട്ടിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവുമധികം പരന്നുപിടിച്ചതും ഇടതടവില്ലാ�ത സംഭവിച്ചു�കാണ്ടിരി

ക്കുന്നതും സർവ്വസാധാരണവുമായ ഒരുപ്രതിഭാസവുമല്ലഅത്… പുതുതും പ്രകാശ
മാനവുമായതി�ന േപാറ്റി വളർത്തുകയും, തകരുന്നതും നാേശാന്മുഖവുമായതി�ന

കടപുഴക്കി�യറിയുകയും �ചയ്യാൻേവണ്ടിയുള്ള മഹത്തായ സമരത്തിൽ നമ്മു�ട

സാഹിത്യ–കലാ-പ്രവർത്തകർക്ക് വമ്പിച്ച ചുമതലയാണുള്ളത്.
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ഇതി�ന്റ അർത്ഥം സാഹിത്യകാര�ന്റ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങ

ളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി വർത്തിക്കുന്ന സമുദായത്തി�ല �വരുദ്ധ്യങ്ങേളയും

സംഘട്ടനങ്ങേളയും ശരിക്ക് േനാക്കിപ്പഠിക്കണ�മന്നാണ്. പ്രതിരൂപം സൃഷ്ടി

ക്കുേമ്പാൾ സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസങ്ങ�ള അേതപടി േകാപ്പിയടിക്കുകയല്ല, മറിച്ച്,

മുേന്നാട്ടാഞ്ഞുേകറുന്ന ശക്തിക�ള ഉയർത്തിക്കാണിക്കുകയും തകരുന്ന ശക്തിക

�ള തകരുന്നശക്തികളായിത്ത�ന്ന ചിത്രീകരിക്കുകയുമാണ് േവണ്ടത്. അങ്ങി�ന

�ചയ്താൽ മാത്രേമ, സാഹിത്യകാരൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കലാപരമായ പ്രതിരൂപങ്ങൾ

ക്ക് വിജയമുണ്ടാവുകയുള്ളു.

മിശ്രവിവാഹ�മന്നു േകട്ടാൽ പലരും �ഞട്ടിേപ്പായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തി

ലാണ് മഹാകവികുമാരനാശാൻത�ന്റ ‘ദുരവസ്ഥ’എന്നകാവ്യത്തിൽഒരുനമ്പൂതി

രിസ്ത്രീ�യഒരുപുലയയുവാവി�ന�ക്കാണ്ട് േവളികഴിപ്പിക്കാൻതീരുമാനിച്ചത്. തീർ

ച്ചയായും അക്കാലത്തത് സർവ്വസാധാരണമായിരുന്ന വിവാഹസമ്പ്രദായമായിരു

ന്നില്ല. പേക്ഷ,നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ�ളയഥാർത്ഥമായിചിത്രീകരിക്കുക

യല്ല മഹാകവി �ചയ്തത്. തകരുന്ന ശക്തിക�ളയല്ല, വളരുന്ന ശക്തിക�ളയാണ്

അേദ്ദഹം ഊന്നിക്കാണിച്ചത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് ഇന്നും ആയിരമായിരം

ജനങ്ങ�ളആകർഷിച്ചു�കാണ്ട് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കലാസൃഷ്ടി നിലനിൽക്കുന്നത്.

ശ്രീ. വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്, ‘അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങേത്തക്ക്’ എന്ന നാട

ക�മഴുതിയ കാലത്ത് േകരളത്തിൽ ഒ�രാറ്റ അന്തർജനം േപാലും മറക്കുടയ്ക്കുള്ളിൽ

നിന്ന് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്കിലും, സമുദായ�മേങ്ങാട്ടാണ് േപായി

�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശരിക്ക് േനാക്കിക്കാണാൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടിനു സാധിച്ചു.

അതു�കാണ്ടാണേദ്ദഹത്തി�ന്റ നാടകം വിജയിച്ചത്. പിന്നീടു സാമൂഹ്യ ശക്തികൾ

വീണ്ടും വളർന്നേപ്പാൾ, �താഴിലാളിപ്രസ്ഥാനം ശക്തി�പ്പടുകയും സാമ്പത്തികമാ

യി തകർന്നു�കാണ്ടിരുന്ന അേനകം നമ്പൂതിരിയുവാക്കൾ �താഴിലാളിപ്രസ്ഥാന

േത്താടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിേയാടും അനുഭാവം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്ത

േപ്പാൾ, അേദ്ദഹത്തിന് ഒ�രത്തും പിടിയും കിട്ടാതായി. പുതിയ സാമൂഹ്യ യാഥാർ

ത്ഥ്യങ്ങ�ള മനസ്സിലാക്കാനും ചിത്രീകരിക്കാനും അേദ്ദഹത്തിന് സാധിക്കാതായി.

�വക്കം മുഹമ്മദുബഷീറി�ന്റ ‘�ന്റപ്പുപ്പാ�ക്കാരാേനണ്ടാർന്നു’എന്നപുസ്തകം

വായിച്ചുേനാക്കൂ. തകരുന്ന ശക്തികളും വളരുന്ന ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള സംഘ

ട്ടനങ്ങ�ളയാണ് അതിലേദ്ദഹം ചമൽക്കാരേത്താ�ട ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞു

പാത്തുമ്മമാ�ര ഇന്ന�ത്തമുസ്ലീം സമുദായത്തിൽഎത്ര േവണ�മങ്കിലും കാണാൻ

സാധിക്കും. പേക്ഷ, ആയിഷമാർ വിരളമാണ്. സർവ്വസാധാരണമായിക്കഴിഞ്ഞ

�ടപ്പുക�ള മാത്രമല്ല ഇനിയും േവണ്ടത്ര പുറേത്തയ്ക്കു വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത �ട

പ്പുകേളയും ബഷീർ വരച്ചുകാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നല്ല, വളരുന്ന ശക്തിക�ള ചായം

േതച്ച് ഉയർത്തിക്കാണിക്കാനും അേദ്ദഹത്തിനു സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണുതാനും

ആ �കാച്ചു േനാവലി�ന്റ വിജയത്തിനടിസ്ഥാനം.

യാഥാർത്ഥ്യ ചിത്രീകരണത്തി�ന്റ ഈ അതിപ്രധാനമായ സ്വഭാവം മനസ്സി

ലാക്കാത്തഎഴുത്തുകാരനാണ് ഇന്ന�ത്തഅദ്ധ്വാനിക്കുന്ന�താഴിലാളിവർഗ്ഗ�ത്ത

അവജ്ഞേയാ�ട വീക്ഷിക്കുന്നത്. �താഴിലാളിവർഗ്ഗം വളരുന്ന ശക്തിയാ�ണന്ന്
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അവർ കാണാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യ�മന്നാ

�ലന്താ�ണന്ന് വിവരിച്ചു�കാണ്ട് കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ എഴുതുന്നതു േനാക്കുക:

“വള്ളേത്താളി�ന്റ ആ ‘മാപ്പി’�ന അനുകരിച്ച േവ�റ ചിലർ ബസ്റ്റാന്റിൽ�വച്ചും

േബാട്ടു�ജട്ടിയിൽ�വച്ചും വണ്ടിേപ്പട്ടയിൽ�വച്ചും അത്തരം ചില മരണങ്ങ�ള വർ

ണ്ണിച്ചുകൂട്ടുന്ന കൂ�റ കവിത�യഴുതി എന്നു�വച്ച്—രചനാഭംഗി മുതലായ കേലാപാ

ധിക�ളാ�ക്ക തികഞ്ഞാലും—അതിൽ സാഹിത്യ പുേരാഗതിയില്ല. മറിച്ച്, ഒരു

�താഴിലാളി ത�ന്റ മിടുക്കു�കാണ്ട് േനടിയ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ കുടിച്ചും വ്യഭിചരിച്ചും

കളഞ്ഞ് ഒടുവിൽ �താഴിൽ �ചയ്യാനുള്ള േശഷിയും ശ്രദ്ധയും േപായി ഗതി�ക

ട്ടു �തണ്ടിത്തിരിഞ്ഞു, എവിേടയും േ�ഹിക്കുന്ന ഒരാളുമില്ലാ�ത, ഒരു കുളിർത്ത

േനാട്ടംേപാലും കിട്ടാനില്ലാ�ത, വേല്ലടത്തും കിടന്ന് ചത്തു എന്നു വിചാരിക്കുക—

അതിലുള്ളപേരാക്ഷയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളആവിഷ്കരിച്ചു�കാണ്ടുഒരുകൃതി രചിച്ചാൽ

അതുആ ‘മാപ്പു’ േപാ�ലത�ന്ന സാഹിത്യപുേരാഗതി�യ സഹായിക്കും. ഇവി�ട

�വച്ചാണു ‘പാർട്ടിസ്പിരിറ്റു’ കയറിയപുേരാഗമനസാഹിത്യവുംസക്ഷാൽസാഹിത്യ

വും തമ്മിൽ ഇടഞ്ഞകലുന്നത്. പുേരാഗമനക്കാരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ താേന്താന്നിയായ

�താഴിലാളി എന്നതു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യേമ അല്ലേല്ലാ; പി�ന്ന അവ�ന വിഷയീക

രിച്ചുള്ളസാഹിത്യ�മവി�ട?

— (സാഹിത്യവിദ്യ, േപജ്: 27, 28)

നല്ലവനായ �താഴിലാളിയു�ട ചിത്രീകരണത്തിൽ ‘രചനഭംഗി’ മുതലായ

കേലാപാധിക�ളാ�ക്ക തികഞ്ഞാലും അതു മാരാരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യ

ചിത്രീകരണമാവില്ല താേന്താന്നിയായ �താഴിലാളിയു�ട ചിത്രീകരണമാ�ണങ്കിൽ

അതിൽകേലാപാധിക�ളാന്നുംത�ന്ന േവണ�മന്നുമില്ല. എന്നാലുംഅതു ‘സാഹി

ത്യ പുേരാഗതി�യ സഹായിക്കും’. സങ്കുചിതങ്ങളായ സ്വന്തം പക്ഷപാതങ്ങളു�ട

തിമിരം�കാണ്ടും സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള കാണാതാവലാണിത്.

കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരു�ട ഭാവനയിലുള്ള ആ താേന്താന്നിയായ �താഴിലാളി�യ

യഥാർത്ഥ േലാകത്തി�ലവി�ട�യങ്കിലും ക�ണ്ടത്താൻ കഴിയുന്നു�വന്നുത�ന്ന

യിരിക്ക�ട്ട. അയാളു�ട ചിത്രീകരണത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യവുമായി �പാരുത്തമുണ്ടാ

വുേമാ? ഇല്ല എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, അത്തര�മാരു ചിത്രീകരണം �താഴിലാളി

യു�ട സാമാന്യ സ്വഭാവങ്ങ�ള �വളി�പ്പടുത്തുകയില്ല. �താഴിലാളി ഒ�രാറ്റ�പ്പട്ട

വ്യക്തിയല്ല. �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗമാണവർ, �താഴിലാളി വർഗ്ഗം

അധഃപതിക്കുന്ന ശക്തിയല്ല, വളരുന്ന ശക്തിയാണ്. മുതലാളി വർഗ്ഗത്തി�നതി

രായസമരങ്ങളിലൂ�ട �താഴിലാളിവർഗ്ഗം കൂടുതൽ ശക്തിയാർജ്ജിക്കുക മാത്രമല്ല,

േലാകത്തിലിേതവ�ര കാണ�പ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ര ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള

ഒരു സംസ്കാരം േനടുകകൂടി �ചയ്യുന്നു. ജനങ്ങളാ�ക മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ മഹനീയ

തയിേലക്കു നയിക്കാൻ �കൽപ്പുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് �താഴിലാളി വർഗ്ഗം. �താ

ഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ ഈ സാമാന്യ സ്വഭാവ�ത്തയാണ് വിേശഷ വ്യക്തികളു�ട

ചിത്രീകരണത്തിലൂ�ട സാഹിത്യകാരൻ പ്രതിഫലിപ്പിേക്കണ്ടത്. എന്നാ�ല അത്

യാഥാർത്ഥ്യ ചിത്രീകരണമാവൂ.

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം �താഴിലാളികൾക്കിടയിൽ യാ�താരു ദൗർബ്ബല്യവുമി�ല്ല

ന്നല്ല. തീർച്ചയായും ദൗർബ്ബല്യങ്ങളുണ്ട്. അവ�യ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പി

ക്കുകയും �ചയ്യും. അച്ചിലിട്ടുവാർത്തേപാ�ലയാ�താരുദൗർബ്ബല്യവുമില്ലാത്തസർ
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വ്വഗുണസമ്പന്നനായ �താഴിലാളിയു�ട ചിത്രീകരണം മാത്രേമ പുേരാഗമനസാ

ഹിത്യമാവൂ എന്നു യുവാക്കന്മാരായ ചില പുതിയ എഴുത്തുകാർ വിചാരിക്കാറുണ്ട്.

അത് ശരിയല്ല. അങ്ങി�നയല്ലേല്ലാ മാക്സിംേഗാർക്കിയും �ഷാ�ളാേക്കാവും അ�ല

ക്സി േടാൾേസ്റ്റായിയും മറ്റും �താഴിലാളി�യ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. �താഴിലാളി�യ

അവൻ ഇന്നു എങ്ങി�നയിരിക്കുന്നു എന്നും നാ�ള എങ്ങി�നയാവാൻേപാകുന്നു

എന്നും മനസ്സിലാക്കി�ക്കാണ്ട് േവണം ചിത്രീകരിക്കുക. �താഴിലാളിയിൽ സൽ

ഗുണങ്ങ�ളന്നേപാ�ലത�ന്ന ദുർഗുണങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കും. പേക്ഷ ഒന്നുണ്ട്: ദുർഗു

ണങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞും സൽഗുണങ്ങൾ കൂടികൂടിയും വരുന്നുഎന്നുകൂടിക്കാണ

ണം. ഇേതവ�ര ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽവച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തി�ന്റ

പ്രതിനിധിയാണ് �താഴിലാളിവർഗ്ഗം എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് യാ

ഥാർത്ഥ്യം. േന�രമറിച്ചാണ് മുതലാളിയു�ടസ്ഥിതി. എ�ന്തന്നാൽ, മുതലാളിത്തം

വളരുന്നശക്തിയല്ല, നശിക്കുന്നശക്തിയാണ്. അതാണ് സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യം.

ഈ വീക്ഷണഗതിേയാടുകൂടിേവണം സമുദായത്തിലും പ്രകൃതിയിലും കാണു

ന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള ചിത്രീകരിക്കാൻ. എന്നാേല അത് സാഹിത്യത്തി�ല യാ

ഥാർത്ഥ്യ ചിത്രീകരണമാവൂ. അതു�കാണ്ടു േദാഷങ്ങ�ള ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള തിര

ക്കിൽ �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ സാമാന്യ സ്വഭാവങ്ങേളയും േകന്ദ്രസാംരാംശങ്ങ

േളയും ഉയർത്തിക്കാണിക്കാതിരുന്നാൽ അ�താരു യാഥാർത്ഥ്യ ചിത്രീകരണമാ

വില്ല. വളരുന്ന ശക്തി�യ വളരുന്ന ശക്തിയായിക്കാണാത്ത സാഹിത്യകാര�ന്റ

ചിത്രീകരണം യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ പ്രതിഫലനമാവുന്ന�തങ്ങി�ന?

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നസാഹി

ത്യകാരൻ ആദ്യമായി സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട സ്വഭാവവിേശഷങ്ങ�ള വസ്തു

നിഷ്ഠമായി േനാക്കിപ്പഠിക്കണം. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട ആഴേമറിയ അടിത്തട്ടുവ�ര

ഇറങ്ങി�ച്ചല്ലാൻ മടിക്കാത്തവർേക്ക അതു സാധിക്കൂ. വ്യക്തിപരങ്ങളും ആത്മനി

ഷ്ഠങ്ങളുമായ സങ്കുചിതത്വങ്ങളു�ട ഇരുണ്ട മടകളിൽ കുന്തിച്ചിരുന്നു�കാണ്ട് സാമൂ

ഹ്യ പുേരാഗതിയു�ട േനർക്കു �കാഞ്ഞനംകാട്ടുന്നവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യ�മന്നാ�ല

�ന്തന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻസാധിക്കില്ല.

7 സാഹിത്യത്തി�ല ശാശ്വതമൂല്യം

ജീവിതമൂല്യം, കലാമൂല്യം, ശാശ്വതമൂല്യം, എന്നിങ്ങി�നയുള്ള ചില പദങ്ങൾ അടു

ത്തകാലത്തായിപുേരാഗമനാശയങ്ങേളയുംപുേരാഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങേളയുംഎതിർ

ക്കാനുള്ളആയുധങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. തങ്ങൾഇഷ്ട�പ്പടുകേയാ വിശ്വ

സിക്കുകേയാ �ചയ്യുന്ന ഒരാശയം—അ�ല്ലങ്കിൽ ഒരു തത്വം—ശാശ്വതമാ�ണന്നും

മറ്റുള്ള�തല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളും നശ്വരങ്ങളുമാ�ണന്നും കരുതുന്ന ചില തല�യടുപ്പു

ള്ളസാഹിത്യകാരന്മാർ േപാലുംഈആക്രമണത്തിന്നിറങ്ങിക്കാണുന്നു. ഉദാഹര

ണത്തിന്, സുപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായ ശ്രീ:കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ 1953 �ഫബ്രുവരി

മാസത്തിൽ കൂടിയ 14-ാം മദിരാശി മലയാളി സേമ്മളനത്തിൽഎഴുതി വായിച്ചതും

പിന്നീട് ലഘു േലഖയായി അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധം �ചയ്തതുമായ പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങി

�ന പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി:
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“സാഹിത്യകാരൻഈേലാകസമാധാനപ്രസ്ഥാന�ത്തേപ്പാലുള്ളക്ഷണികസദാ

ചാരങ്ങ�ളയല്ല, അഹിംസാസിദ്ധാന്ത�ത്തേപ്പാലുള്ള ശാശ്വതമൂല്യങ്ങ�ള ലക്ഷ്യം

�വച്ചാേലഅയാളു�ട കൃതികൾക്ക് കലാപരമായ േമന്മയുണ്ടാവൂ”.

യുദ്ധത്തി�ന്റ േപരിൽ കൂട്ട�ക്കാല നടത്തുന്നതിനു പകരം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മി

ലുള്ള തർക്കങ്ങ�ളല്ലാം സൗഹാർദ്ദപരമായി തീർക്കണ�മന്നും യുദ്ധത്തി�ന്റ േപ

രിൽനടക്കുന്നരക്ത�ച്ചാരിച്ചിലുകളവസാനിപ്പിക്കണ�മന്നുംസാഹിത്യകാരൻവാ

ദിക്കാൻ പാടില്ല! കാരണം, അതു ‘ക്ഷണിക സദാചാര’ മാണ്, അതിൽ ‘ശാശ്വ

തമൂല്യ’ മില്ല. പി�ന്ന എവി�ടയാണ് ശാശ്വതമൂല്യമുള്ളത്? ‘അഹിംസാേബാധം

ഒരു ശാശ്വത മൂല്യമാണ് ’ എന്നാണ് മാരാർ പറയുന്നത്. പേക്ഷ, സ്ത്രീകേളയും കു

ട്ടികേളയും േബാംബിട്ടു ചുടുന്നതി�ന എതിർക്കല�ല്ലങ്കിൽപി�ന്ന എേന്താന്നാണീ

‘അഹിംസ’? മാരാരു�ട മറുപടി: ‘ആ ശാശ്വത ധർമ്മം ഇേന്നവ�ര�യന്നേപാ�ല

േമലിലും തുടർന്നുേപാരു�മന്നതിേലയ്ക്കു �തളിവുണ്ട്. അവയി�ലാന്നാണ് ശ്രീ. വി

േനാബഭാേവയു�ട ഭൂദാനയജ്ഞപ്രസ്ഥാനം’.

ശ്രീ. മാരാരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ‘ജീവിതത്തിലും സാഹിത്യത്തിലുമുള്ളഈ

ശാശ്വത മൂല്യങ്ങ�ള’ അംഗീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ‘ക്ഷണികമായ’ േലാക

സമാധാന പ്രസ്ഥാന�ത്ത എതിർക്കുകയും ‘ശാശ്വതമായ’ ഭൂദാന യജ്ഞ�ത്ത

പിന്താങ്ങുകയും �ചയ്താൽ മാത്രം േപാരാ. പി�ന്നേയാ? േസാവിയറ്റു യൂണിയേന

യുംജനകീയചീനേയയും ‘ഏകാധിപത്യപ്രവണതയുള്ളകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കക്ഷി’ േയയും

ആേക്ഷപിക്കുകയുംഐക്യമുന്നണി�യഎതിർക്കുകയും േവണം. ഗാന്ധിസത്തിനു

ജയജയ പാടണം. അതാണ് അഹിംസ! അതാണ് ശാശ്വതമൂല്യം! മറ്റുള്ള�തല്ലാം

‘ക്ഷണിക സദാചാരങ്ങ’ളാണ്. തനി ഹിംസയാണ് ! ഈസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കനുസ

രിച്ച് രചിക്ക�പ്പടുന്ന കൃതികൾേക്ക േമന്മയുണ്ടാവൂഎന്നും മാരാർക്കു ശാഠ്യമുണ്ട്.

േടാൾേസ്റ്റായി എന്ന മ�റ്റാരു സുപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനും അഹിംസക്കു

േവണ്ടി വാദിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അഹിംസ മാരാരു�ട

അഹിംസ�യ്ക്കതിരാണ്. േടാൾേസ്റ്റായിയു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ ജനങ്ങ�ള മർദ്ദിക്കു

ന്ന ഭരണകൂടവും േപാലീസ്സു–പള്ളി-േമധാവിത്വവും ജന്മി സമ്പ്രദായവുംഹിംസയു�ട

മൂർത്തീകരണങ്ങളാണ്. മാരാരു�ടഅഭിപ്രായത്തിലാക�ട്ട, നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യ

വ്യവസ്ഥയ്ക്കും സ്വത്തുടമ ബന്ധങ്ങൾക്കും എതിരായ ജനകീയ പ്രേക്ഷാഭണമാണ്

ഹിംസ! രണ്ടുസാഹിത്യകാരന്മാർ രണ്ടുമാനദണ്ഡങ്ങൾ�കാണ്ടാണ്അഹിംസ�യ

അളക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് അഹിംസയായി േതാന്നുന്നത് മേറ്റ ആൾക്ക് ഹിംസയാ

ണ്.

മാനുഷിക മൂല്യങ്ങ�ള അളക്കാൻ ശാശ്വതവും സാർവ്വജനീനവും കാലേദശാ

തിവർത്തിയുമായ യാ�താരു മാനദണ്ഡവുമി�ല്ലന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാവും.

വാസ്തവത്തിൽ അഹിംസ, േ�ഹം, സത്യം മുതലായവ�യാന്നും ത�ന്ന ‘േകവല

മൂല്യങ്ങ’ളല്ല. മനുഷ്യജീവിതവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ട സാമൂഹ്യ മൂല്യങ്ങളാണവ. മനു

ഷ്യജീവിതമാക�ട്ട, ഉൽപാദനശക്തികളിലും ഉൽപാദന ബന്ധങ്ങളിലുമുണ്ടാകുന്ന

പരിവർത്തനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അതു�കാണ്ട്

എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങൾക്കും എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കും ഒരുേപാ�ല ബാധക

മായ യാ�താരു ജീവിത മൂല്യവുമില്ല. ചരിത്രംത�ന്ന ജീവിതമൂല്യങ്ങളു�ട മാറ്റങ്ങ
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ളു�ട ചരിത്രമാണ്. വാക്കുകൾ മാറിയി�ല്ലന്നു വരാം. എന്നാൽക്കൂടി അവയു�ട

അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും മാറുന്നു. അവയു�ട മാനദണ്ഡം മാറുന്നു. അതിൻഫലമാ

യി ഇന്നല�ത്ത സത്യം ഇന്ന�ത്ത അസത്യമായും ഇന്ന�ത്ത ധർമ്മം നാള�ത്ത

അധർമ്മമായും കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, േയശുക്രിസ്തുേ�ഹശീലനായിരുന്നുഎന്ന്എല്ലാവരുംപറ

യുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, എന്തായിരുന്നു ആ േ�ഹം? േയശുക്രിസ്തുവി�ന്റ േ�ഹത്തിൽ

അടിമക�ള േദ്രാഹിക്കുന്നസ്വത്തുടമകേളാടും പിന്തിരിപ്പൻപുേരാഹിതന്മാേരാടുള്ള

കഠിനമായ �വറുപ്പാണടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ, ഇന്ന�ത്ത പള്ളിേമധാവികൾ

മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാരു�ടപ്രേക്ഷാഭണങ്ങളിലാണ് �വറുപ്പും വിേദ്വഷവും ക�ണ്ടത്തുന്ന

ത്. ബുദ്ധ�ന്റ അഹിംസ ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്വത്തി�ന്നതിരായ പ്രേക്ഷാഭത്തി�ന്റ

പ്രകടനമായിരുന്നു, േന�രമറിച്ച്, ഇന്ന�ത്തചില േനതാക്കളു�ടഅഭിപ്രായത്തിൽ

സാമ്രാജ്യേമധാവികളുമായുള്ളസന്ധിഅഹിംസയാണ്. പതി�നട്ടാം നൂറ്റാണ്ടി�ല

ഫ്രഞ്ചുസാഹിത്യകാരന്മാരു�ട ‘മനുഷ്യേപ്രമം’ രാജവാഴ്ചേയാടും നാടുവാഴി േമധാവി

ത്വേത്താടുമുള്ളഅടങ്ങാത്തവിേദ്വഷത്തി�ന്റപര്യായമായിരുന്നു. േന�രമറിച്ച്, ശ്രീ:

കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരടക്കമുള്ള ചില സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ �താഴിലാളികളു

േടയുംകൃഷിക്കാരുേടയുംവർഗ്ഗസമരങ്ങ�ളഎതിർക്കാനുള്ളഒരായുധമാണ് മനുഷ്യ

േപ്രമം.

എല്ലാസദാചാരങ്ങൾക്കുംഎല്ലാ മനുഷികമൂല്യങ്ങൾക്കുംഅവയുേടതായസാ

മൂഹ്യാടിസ്ഥാനമുണ്ട്. മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽനിന്നാണ് അവ ഉട�ലടു

ക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾസദാചാര�ത്തആശ്രയിച്ചല്ല, സദാചാരം സാമൂഹ്യ

ബന്ധങ്ങ�ളആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നത്:

�ബബിളിൽനിന്ന് ഒരുദാഹരണ�മടുക്കാം. േമാസസ്സി�ന്റ ദശാജ്ഞകളി

�ലാന്നിതാ: ‘നീ നി�ന്റ അയൽക്കാര�ന്റ വീട് സ്വന്തമാക്കാനാഗ്രഹിക്കരുത്; നീ

നി�ന്റ അയൽക്കാര�ന്റ ഭാര്യ�യ �കാതിക്കരുത്. അവ�ന്റ ഭൃത്യേനേയാ ഭൃത്യേയ

േയാ, അവ�ന്റ കാളേയേയാ കഴുതേയേയാ �കാതിക്കരുത് ’.

ഇേസ്രലി�ലപ്രാകൃതങ്ങളും ചിന്നിച്ചിതറിയവയുമായപഴയ േഗാത്രങ്ങളിൽനി

ന്ന് പിതൃേമധാവിത്വത്തിേന്റയും കൃഷിയുേടയും കന്നുകാലികൾ, പണിയായുധങ്ങൾ,

മുതലായവയു�ട േമലുള്ളസ്വകാര്യ സ്വത്തുടമാവകാശത്തി�ന്റയുംഅടിസ്ഥാനത്തി

ലുള്ള പുതി�യാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ �പാന്തിവരാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ

േമാസസ്സി�ന്റഈഉപേദശം ഒരുസാമൂഹ്യാവശ്യമായിരുന്നു. കാളകളുംകഴുതകളും

�പാതുസ്വത്തായിരുന്ന പ്രാകൃതകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഈ ഉപേദശത്തി

ന്സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, പ്രാകൃത കമ്മ്യൂണിസമവസാനിച്ചതിനുേശഷം

അത് സാമൂഹ്യവളർച്ചയ്ക്കുസഹായകരമായ ഒരുസദാചാരമായിത്തീർന്നു.

േമാസസ്സി�ന്റ കാല�ത്ത ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളല്ല ഇന്ന�ത്ത ഉൽപ്പാദ

േനാപകരണങ്ങൾ. അതു�കാണ്ട് അേദ്ദഹത്തി�ന്റആജ്ഞ�യ ഇന്ന�ത്തപുേരാ

ഹിതന്മാർ ഇങ്ങി�ന മാറ്റിയിരിക്കുന്നു: ‘നീ നി�ന്റ അയൽക്കാര�ന്റ ഫാക്ടറികളും

ബാങ്കുകളും �കാതിക്കരുത്. ജന്മിയു�ട നിലം �കാതിക്കരുത്. സ്വകാര്യസ്വത്ത്

�പാതു സ്വത്താക്കാനാഗ്രഹിക്കരുത് ’ മറ്റും മറ്റും. പേക്ഷ, ഇ�താരു ‘ക്ഷണികസ

ദാചാര’മാണ്. കാരണം, ഇന്ന�ത്ത നില മാറ്റണ�മന്നും ഉൽപാദേനാപകരണ
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ങ്ങൾ �പാതുസ്വത്താക്കണ�മന്നും ജന്മിയു�ട �കയിലുള്ള നിലം പിടി�ച്ചടുത്ത്

കൃഷിക്കാർക്കു �കാടുക്കണ�മന്നും വലി�യാരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ആവശ്യ�പ്പ

ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുതി�യാരു സദാചാരേബാധത്തി�ന്റ പ്രകടനമാണിത്.

സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട ഇന്ന�ത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഈ പുതിയ സദാചാരമാണ് മനു

ഷ്യ�ന്റ പുേരാഗതിക്കു പ്രേചാദനം നൽകുന്നത്. എ�ന്തന്നാൽ, ജന്മിസമ്പ്രദായമ

വസാനിക്കുകയും ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ �പാതുസ്വത്താവുകയും �ചയ്തല്ലാ�ത

മനുഷ്യസമുദായത്തിനു മുേന്നാട്ടു േപാകാനാവില്ല. ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങൾ

�പാതുസ്വത്തായിക്കഴിഞ്ഞാൽപ്പി�ന്ന േമാസസ്സി�ന്റ ആജ്ഞക്കു വീണ്ടും സ്ഥാന

മില്ലാതാവുകയും �ചയ്യും.

മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾ ശാശ്വതങ്ങള�ല്ലന്നും മനുഷ്യസമുദായത്തിലുണ്ടാകുന്ന

മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകു�മന്നുമാണിതു കാ

ണിക്കുന്നത്. ഏ�തങ്കിലു�മാരു സദാചാരത്തിന് അ�ല്ലങ്കിൽ, തത്വത്തിന് എത്ര

േത്താളം മൂല്യമുണ്ട് എന്നു കണക്കാക്കുന്നത് അത് �ബബിളി�ല തിരുവചനങ്ങ

ളിേലാ മഹാഭാരതത്തി�ല സംസ്കൃത േശ്ലാകങ്ങളിേലാ പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുേണ്ടാ

എന്നുേനാക്കിയിട്ടല്ല. േന�ര മറിച്ച്, അത് ഓേരാഘട്ടത്തിലുംസാമൂഹ്യ വളർച്ച�യ

എത്രകണ്ടുസഹായിക്കുന്നുഎന്നു േനാക്കിയിട്ടാണ്.

സാമൂഹ്യേബാധത്തി�ന്റ ഒരു വിേശഷരൂപമാണ് സാഹിത്യം. സാമൂഹ്യ ജീവി

തത്തി�ന്റ ക്രിയാത്മകമായ പ്രതിഫലനമാണത്. ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന

മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യവും ധാർമ്മികവും മനുഷ്യ

േ�ഹപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് സാഹിത്യത്തി�ന്റ ഉള്ളടക്കം. മനുഷ്യ�ന്റ അന്തഃ

കരണവൃത്തികൾ, മാനസിക വ്യാപാരങ്ങൾ മുതലായവ�യസാമൂഹ്യവും ചരിത്രപ

രവുമായഘടകങ്ങളുമായിബന്ധ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടുമാത്രേമസാഹിത്യകൃതികളിൽ

ചിത്രീകരിക്കാനാവൂ. അതു�കാണ്ട് ജീവിതമൂല്യങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സാഹി

ത്യത്തിലും പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കില്ല. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം എല്ലാ ഘടകങ്ങൾക്കും

എല്ലാ േദശങ്ങൾക്കും ഒരുേപാ�ല ഉപേയാഗപ്രദവും ആസ്വാദ്യവുമായ സാഹിത്യ

ങ്ങളുണ്ടാവാൻ വയ്യഎന്നാണ്.

ശാശ്വതകലക�ളപ്പറ്റിയും ശാശ്വത സാഹിത്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും പ്രസംഗിക്കുന്നവ

േരാട് ഒരു േചാദ്യം േചാദിക്കുക: കാളിദാസനും േഷക്സ്പിയറുംഎഴുതിയതുേപാലുള്ള

നാടകങ്ങൾ ഇ�ന്നന്തു�കാണ്ട് എഴുത�പ്പടുന്നില്ല? മലയാള സാഹിത്യത്തിൽത്ത

�ന്ന അമ്പേതാ നൂേറാ �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു പ്രവചിച്ചതുേപാലുള്ള സാഹിത്യകൃതി

കൾ ഇ�ന്നന്തു�കാണ്ട് രചിക്ക�പ്പടുന്നില്ല?

കാളിദാസ�നേപ്പാ�ലേയാ േഷക്സ്പിയറി�നേപ്പാ�ലേയാ നൂറു�കാല്ലങ്ങൾ

ക്കുമുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാ�രേപ്പാ�ലേയാഅല്ല ഇന്ന�ത്ത

സാഹിത്യകാരന്മാർ യാഥാർത്ഥ്യ�ത്തസമീപിക്കുന്നത്. കാളിദാസ�ന്റ ശാകുന്തള

ത്തിേലാ, രാമായണം, ഭാരതം തുടങ്ങിയ പുരാണകാവ്യങ്ങളിേലാ പ്രതിഫലിച്ചുകാ

ണുന്നജീവിതമൂല്യങ്ങൾ ഇന്ന�ത്തജീവിതമൂല്യങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്.

എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കു�മന്നേപാ�ല എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ കാലഘ

ട്ടങ്ങൾക്കും �പാതുവിലുള്ള, സാർവ്വ ജനീനങ്ങളായ, ചില സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങളു

ണ്ടായിരിക്കാം. എന്നിരിക്കലും, അത്തരം സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങൾ എല്ലാ കാലഘ
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ട്ടങ്ങളിലും ഒേര മട്ടിലല്ല ജനങ്ങ�ള ആകർഷിക്കാറുള്ളത്. പ്രാചീന യവനരു�ട

ട്രാജഡിയും കാളിദാസ�ന്റ ശാകുന്തളവും ഇന്നും ഹൃദയാകർഷകങ്ങളായിത്ത�ന്ന

നിലനിൽക്കുന്നു�ണ്ടന്നതു ശരിത�ന്ന. പേക്ഷ, ആ നാടകങ്ങളിൽ അവ എഴുത

�പ്പടുകയുംആദ്യമായി അഭിനയിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്ത കാല�ത്ത ജനങ്ങൾ കണ്ടാ

സ്വദിച്ച അേത കാര്യങ്ങൾ, അേത മേനാഹാരിതകൾ, ഇന്ന�ത്തആസ്വാദകന്മാർ

ക�ണ്ടത്തുേമാ എന്നുസംശയമാണ്. ഒരു കാലത്ത് യൗവ്വനവും ചന്തവുമുണ്ടായിരു

ന്ന പല സാഹിത്യകൃതികൾക്കും ഇന്നു ജനങ്ങ�ള ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

ഭൂതകാലത്തിൽ സുന്ദരങ്ങളായിരുന്ന പല കൃതികളും വർത്തമാനകാലത്തി�ന്റ

തുറന്ന �വളിച്ചത്തിൽഅസുന്ദരങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

അേപ്പാൾ, എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങൾക്കും എല്ലാ േദശങ്ങൾക്കും എല്ലാ ജനവിഭാ

ഗങ്ങൾക്കും ഒരുേപാ�ലആസ്വാദ്യമായ സാഹിത്യങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുകസാദ്ധ്യമല്ല.

പേക്ഷ, അങ്ങി�നയാ�ണങ്കിൽ േസാവിയറ്റു യൂണിയനി�ല �താഴിലാളികൾ

തുളസീദാസരാമായണം വായിക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ട്? കാറൽമാർക്സ് �കാല്ലത്തി

�ലാരിക്ക�ലങ്കിലും പതിവായി ഏസ്കിലസ്സ് വായിച്ചിരുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്? കാ

ളിദാസനും േഷക്സ്പിയറും ഇന്നുംആദരിക്ക�പ്പടുകയുംആസ്വാദിക്ക�പ്പടുകയും �ച

യ്യുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്?

ചിലസാഹിത്യകൃതികൾഅതിേവഗംവിസ്മൃതിയു�ടചവറ്റു�കാട്ടയിൽഅഭയം

പ്രാപിക്കുേമ്പാൾ മറ്റു ചിലത് വള�രക്കാലം ജനങ്ങളു�ട ഹൃദയങ്ങ�ളആകർഷിച്ചു

�കാണ്ടു നിൽക്കുന്നു. ആയിരേമാ രണ്ടായിരേമാ �കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന

ചില സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ േപാലും ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയും ആസ്വദിക്ക�പ്പടുക

യും �ചയ്യുന്നു. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾഅേമ്പമാറിയിട്ടുംഅത്തരംസാഹിത്യകൃതികൾ

നിലനിൽക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്?

വിേശ്വാത്തരമായഏ�തങ്കിലു�മാരുസാഹിത്യഗ്രന്ഥംപരിേശാധിച്ചാൽഇതി

നു മറുപടി കിട്ടും. സാഹിത്യത്തിന് അതിേന്റതായ ഒരു ധർമ്മമുണ്ട്: മാറി�ക്കാണ്ടി

രിക്കുന്ന സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള സത്യസന്ധമായി ചിത്രീകരിക്കുക; ഭൂതകാല

ത്തിൽ നിന്നു വർത്തമാനത്തിലൂ�ട ഭാവിയിേലയ്ക്ക് മാർച്ചു�ചയ്യുന്ന മനുഷ്യജീവിത

ത്തി�ന്റ േകന്ദ്രസത്യത്തിന് കലാപരമായ രൂപം �കാടുക്കുക—ഈ ധർമ്മം നിറ

േവറ്റുന്ന സാഹിത്യകൃതികളാണ് ഭാവി തലമുറകളു�ട ഉപേയാഗത്തിനു േവണ്ടി നി

ലനിൽക്കുന്നത് എന്നുകാണാം.

ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സാമൂഹ്യജീവിതവുംസാ

മൂഹ്യാശയങ്ങളും സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും മാറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു�വന്നത് ഒരനി

േഷധ്യ നിയമമാണ്. അതു�കാണ്ട് വളർച്ചയു�ട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കാണ�പ്പടുന്ന

യാഥാർത്ഥ്യം മ�റ്റാരുഘട്ടത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാതായിത്തീരുന്നു. മ�റ്റാരു വിധ

ത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പുേരാഗതിയു�ട ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും മനുഷ്യൻ ക�ണ്ടത്തുന്ന

സത്യം ആേപക്ഷിക സത്യമാണ്. ഇത്തരം അേനകം ആേപക്ഷിക സത്യങ്ങളിലൂ

�ടയാണ് മനുഷ്യൻപരിപൂർണ്ണസത്യത്തിേലയ്ക്കു മാർച്ചു �ചയ്യുന്നത്. ജീവിതയാത്രയു

�ട മുന്നിലുള്ളതടസ്സങ്ങ�ള തട്ടിനീക്കാനും നിലവിലുള്ളയാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത മാറ്റിമറി

ച്ച് പുതിയയാഥാർത്ഥ്യത്തി�ലത്താനും േവണ്ടി മനുഷ്യൻപ്രാകൃതകാലം മുതൽേക്ക

സമരം �ചയ്തുേപാന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമരങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഓേരാ വിജയവും മനുഷ്യ
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�ന കൂടുതൽകൂടുതൽ പരിപൂർണ്ണതയിേലയ്ക്കടുപ്പിക്കുന്നു. അപൂർണ്ണതയിൽ നിന്നു

പൂർണ്ണതയിേലക്കുള്ള മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ ഈ വിജയയാത്രയാണ് സാഹിത്യത്തി

�ന്റ ഉള്ളടക്കം. പേക്ഷ,ഈ വിജയയാത്ര�യ സത്യസന്ധമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ

കഴിയണ�മങ്കിൽ സാഹിത്യകാരന് യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ േന�ര പുേരാഗമനപര

മായ ഒരു നിലപാടുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നു�വച്ചാൽ, നിശ്ചലതയുേടയും മാറ്റമില്ലാ

യ്മയുേടയും ശാശ്വതത്വത്തിേന്റയും വ്യാേമാഹങ്ങ�ള പിച്ചിച്ചീന്തി�ക്കാണ്ട് അതാതു

കാലഘട്ടത്തി�ല യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ അഗാധതയിേലക്കിറങ്ങി�ച്ചന്ന് വളരുന്ന

ശക്തിക�ള വളരുന്നശക്തികളായും ചിത്രീകരിക്കാൻസാഹിത്യകാരനുസാധിക്ക

ണം. അതാതു കാല�ത്തസാമൂഹ്യ ശക്തികളു�ട യഥാർത്ഥമായ ഗതിക്രമവുമായി

�പാരുത്ത�പ്പട്ടു�കാണ്ട് പ്രകൃതിേയയും പ്രകൃതി�യ കീഴടക്കാൻേവണ്ടി മനുഷ്യൻ

നടത്തുന്ന സമരങ്ങേളയും നാനാതരം സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങേളാടു കൂടിയ മനുഷ്യ ജീ

വിതത്തി�ന്റ േകന്ദ്രയാഥാർത്ഥ്യങ്ങേളയും സത്യസന്ധമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം.

അയാളു�ട കൃതികൾ അപൂർണ്ണതയിൽ നിന്നു പൂർണ്ണതയിേലയ്ക്കു മാർച്ചു�ചയ്യുന്ന

മനുഷ്യ�ന്റ ഉൽകൃഷ്ടത�യ, മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ മാഹാത്മ്യ�ത്ത, ഉൽേഘാഷിക്ക

ണം.

സത്യേത്താടുള്ള അചഞ്ചലമായ കൂറ്, യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത മാറ്റിമറിച്ച് പുതിയ

സത്യങ്ങൾ ക�ണ്ടത്താനുളള മനുഷ്യ�ന്റ കഴിവിേനാടുള്ള ബഹുമാനം, ഭാവിയിലു

ള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം, ജനങ്ങേളാടുള്ള അഗാധമായ േ�ഹം, ജനങ്ങളു�ട ശത്രു

ക്കേളാടുള്ള കഠിനമായ �വറുപ്പ്—ഇ�തല്ലാമായിരിക്കും അത്തരം സാഹിത്യങ്ങളു

�ട സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ. ഇ�താ�ക്കത്ത�ന്നയാണുതാനും സാഹിത്യത്തി�ന്റ മൂല്യ

ങ്ങൾ.

ഈ മൂല്യങ്ങളുൾ�ക്കാള്ളുന്നസാഹിത്യങ്ങൾ വായനക്കാരു�ട സാമൂഹ്യേബാ

ധ�ത്ത ഉയർത്തുകയും അവരു�ട ജ്ഞാന�ത്ത വളർത്തുകയും അവരു�ട അനു

ഭവങ്ങൾക്കു മാറ്റു കൂട്ടുകയും മാത്രമല്ല, സർേവ്വാപരി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള മാറ്റാനും

പ്രകൃതി�യ കീഴടക്കാനുമുള്ള അവരു�ട കഴിവുക�ള വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

അതു�കാണ്ട്, അത്തരം സാഹിത്യങ്ങൾ കാലേത്തയും വർഗ്ഗങ്ങേളയും അതിജീവി

ച്ചു�കാണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നു.

8 സാഹിത്യത്തി�ന്റ പാരമ്പര്യം

1953 മാർച്ചുമാസത്തിൽ ദൽഹിയിൽ�വച്ചു കൂടിയ അഖിേലന്ത്യാപുേരാഗമന സാ

ഹിത്യ സേമ്മളനം പാസ്സാക്കിയ മാനി�ഫേസ്റ്റാവിൽ ഇങ്ങി�ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്.

“തങ്ങളു�ട േദശീയപാരമ്പര്യത്തിനു ഭൂഷണമായ വിധത്തിൽ കലാസാഹിത്യാദി

കൾ വളരണ�മന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയു�ട അഭിലാഷം. േദശാഭിമാനികളായ

എല്ലാ കലാകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ന്യായമായഈജനകീയാഭിലാഷ

നിർവ്വഹണത്തിനായി യത്നിക്കുന്നു. മഹനീയമായ ഈ സാംസ്കാരിക �പതൃക

ത്തിൽ മഹത്തരവും മേനാഹരവുമായസർവ്വത്തിേനയുംഅവർ തങ്ങളു�ട നിർമ്മാ

ണാത്മകമായ പരിശ്രമങ്ങൾ�കാണ്ട് േപാഷിപ്പിക്കാനും അധഃപതേനാൻമുഖവും

അസത്യവുമായ സകലതിേനയും നിർമ്മാർജ്ജനം �ചയ്യാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കു

ന്നു”.
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ഇന്ത്യയി�ല ജനങ്ങൾക്ക് േദശീയമായ ഒരുസാംസ്കാരിക�പതൃകമു�ണ്ടന്ന

വാദംആർ.എസ്സ്.എസ്സ്. കാരുേടയുംഹിന്ദുമഹാസഭക്കാരുേടയുംആർഷസംസ്കാ

രവാദമാ�ണന്നും അതു�കാണ്ട് പുേരാഗമന സാഹിത്യ സേമ്മളനത്തിൽ പ�ങ്കടു

ത്തകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ പിന്തിരിപ്പന്മാരാ�ണന്നും മറ്റും ഒരു േലഖകൻഅഭിപ്രായ�പ്പ

ടുകയുണ്ടായി. (കൗമുദി 1953 ഏപ്രിൽ 20-ാംമ�ത്ത ലക്കം േനാക്കുക)

രാമായണവും ഭാരതവും ചുട്ടുകരിക്കണ�മന്നും പഴയതി�ന�യല്ലാം നിേഷധി

ക്കണ�മന്നുമുള്ള പഴഞ്ചൻ വാദത്തി�ന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾഅവിേടയും ഇവിേടയുമാ

യി ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നു�ണ്ടന്നാണിത് കാണിക്കുന്നത്.

ഫ്യൂഡലിസത്തിേലാ മുതലാളിത്വത്തിേലാ ഉണ്ടായസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങ�ളല്ലാം

ചുട്ടുകരിക്കണ�മന്ന ആശയം പുറേമയ്ക്ക് േനാക്കുേമ്പാൾ വിപ്ലവകരമായിേത്താന്നി

േയക്കും. പേക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിലത് ഫ്യൂഡലിസേത്തയും മുതലാളിത്വേത്തയുമല്ല,

മനുഷ്യത്വേത്തയും സംസ്കാരേത്തയുമാണ് നിേഷധിക്കുന്നത്. സാംസ്കാരിക �പ

തൃകത്തി�ല മഹത്തരവും മേനാഹരവുമായഘടകങ്ങ�ളേപ്പാലുംഎതിർക്കുന്നവർ

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂതേത്താടല്ല ഭാവിേയാടാണ് യുദ്ധം �വട്ടുന്നത്. എന്തു�കാ�ണ്ട

ന്നാൽ, മനുഷ്യസമുദായത്തിന് ഇേതവ�രയുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള േനട്ടങ്ങളു�ട

അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാ�ത ഭാവി �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഒരു വയസ്സുേപാലുംപ്രായമാവാത്തപിഞ്ചുകുട്ടി ‘അേമ്മ’എന്നുവിളിച്ചു�കാണ്ട്

ഭാഷയുപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ‘അമ്മ’ എന്ന വാക്ക് മുതലാളിത്തകാലഘട്ട

ത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഫ്യൂഡലിസത്തിലും അടിമത്ത കാലഘട്ടത്തിലും ഉപേയാഗിക്ക

�പ്പട്ടുേപാന്ന ഒരു വാക്കാണ്. അക്കാരണം �കാണ്ട് ‘അമ്മ’ യ്ക്കു പകരം മ�റ്റ�ന്ത

ങ്കിലും വാക്കുപേയാഗിക്കണ�മന്ന് ആ�രങ്കിലും പറയുേമാ? ഇേതവ�ര നിലനി

ന്നുേപാന്നിട്ടുള്ള ഭാഷയുപേയാഗിക്കാ�ത ഏതു സാഹിത്യകാരനാണ് സാഹിത്യം

സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുക? ഏറ്റവും പ്രതിഭാശാലിയായ സാഹിത്യകാരനുേപാലും

നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുമുതൽേക്ക പ്രചരിച്ചുേപാന്നിട്ടുള്ള വാക്കുകളുപേയാഗിക്കാതി

രിക്കാൻവയ്യ. അയാളു�ട രചാനസൗഷ്ഠവവുംസൗന്ദര്യേബാധവും ഭാവനയു�മല്ലാം

സംസ്കാരത്തിേന്റയും സാഹിത്യത്തിേന്റയും നീണ്ട കാല�ത്ത വികാസചരിത്രവുമാ

യി ബന്ധ�പ്പട്ടതാണ്.

സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ പലതുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ പല

തും മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരിക്കിലും പ്രാചീനകാലം മുതേല്ക്ക മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ടുള്ളപല

േനട്ടങ്ങളും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാടത്തത്തിേന്റയും അപരിഷ്കൃതത്വത്തിേന്റ

യും യുഗങ്ങൾ മങ്ങിമറിഞ്ഞുേപായി. എങ്കിലും പ്രാകൃതകാലത്ത് കണ്ടുപിടിക്ക�പ്പട്ട

തീയും ഭാഷയിലാദ്യമായുണ്ടായ വാക്കുകളും ഇന്നും ഉപേയാഗിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്. ഗ്രീ

ക്കുസാമ്രാജ്യവും േറാമൻസാമ്രാജ്യവും മണ്ണടിഞ്ഞു. എങ്കിലുംആകാലഘട്ടത്തി�ല

സാഹിത്യങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നശിച്ചില്ല.

യൂേറാപ്പിൽ റി�നയ്സൻസ്, റിേഫാർേമഷൻഎന്നീേപരുകളിലറിയ�പ്പടുന്ന

വമ്പിച്ച സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായി. പേക്ഷ, അേതവ�ര നി

ലനിന്നുേപാന്ന സംസ്കാരവും സാഹിത്യവും നശിക്കുകയല്ല കൂടുതൽ ഉയർന്ന രൂപ

ങ്ങളിേലയ്ക്ക് വളർത്ത�പ്പടുകയാണ് �ചയ്തത്.
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മാർക്സിസത്തി�ന്റ കാര്യം ത�ന്ന�യടുക്കുക. �പ�ട്ട�ന്നാരു ദിവസം ആകാ

ശത്തിൽ നിന്നു �പാട്ടിവീണതല്ല മാർക്സിസം. മാർക്സും ഏം�ഗൽസും തങ്ങൾക്ക് മു

മ്പുണ്ടായഎല്ലാവിജ്ഞാനസമ്പത്തുകേളയുംവിമർശനപരമായി പഠിക്കുകയും ഉപ

േയാഗിക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടാണ് പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളും പുതിയ നിഗമനങ്ങളും

കണ്ടുപിടിച്ചത്.

ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നല്ല, സാമൂഹ്യ വളർച്ചയ്ക്കിടയിൽ

ഇേതവ�രയുണ്ടായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങളുേടയും സംസ്കാരത്തിേന്റയും സാഹിത്യാദി

കലകളുേടയും �കട്ടുറപ്പുള്ള അടിത്തറയിൽ നിന്നു�കാണ്ടാണ് ജീവിതമാരംഭിക്കു

ന്നത്. മരിച്ചുമണ്ണടിഞ്ഞവർ ഇേട്ടച്ചുേപായ ഉപകരണങ്ങളും �ടക്നിക്കുകളും സംസ്കാ

രങ്ങളും ഉപേയാഗിച്ചു�കാണ്ടാണ് അവൻ മുേന്നറുന്നത്.

മനുഷ്യൻതങ്ങളു�ടസ്വന്തം ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു. പേക്ഷ,അവരതു േതാന്നി

യതുേപാ�ല നിർമ്മിക്കുകയല്ല �ചയ്യുന്നത്. തങ്ങൾത�ന്ന സ്വയം തിര�ഞ്ഞടുക്കു

ന്ന പരിതഃസ്ഥിതികളിലല്ല, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവയും േനരിട്ടു കാണ

�പ്പടുന്നവയും ഭൂതകാലത്തിൽനിന്നു വന്നുേചർന്നവയുമായ പരിതഃസ്ഥിതികളിലാ

ണ് അവരതു നിർമ്മിക്കുന്നത്.

വർത്തമാനകാലത്തി�ന്റ അടിത്തറയിൽ നിന്നു�കാണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഭാവി

യു�ട മണിമാളിക �കട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്. വർത്തമാനത്തി�ന്റ േവരുകളാക�ട്ട, ഭൂതകാ

ലത്തിൽആണ്ടിറങ്ങിക്കിടക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. രൂപങ്ങൾക്കും ഭാവങ്ങൾക്കും ഉപക

രണങ്ങൾക്കും �ടക്നിക്കുകൾക്കും വർത്തമാനം ഭൂത�ത്തആശ്രയിക്കുന്നു.

പ്രാകൃതകാലം മുതൽക്കുത�ന്ന അദ്ധ്വാനശക്തിയു�ട കഴിവി�ന വർദ്ധിപ്പി

ക്കാനുംജീവിതത്തി�ന്റ മുമ്പിലുള്ളതടസ്സങ്ങ�ളതട്ടിനീക്കാനുംപ്രകൃതി�ക്കതിരായ

സമരത്തിൽ വിജയം േനടാനും മനുഷ്യൻ ശ്രമിച്ചുേപാന്നിട്ടുണ്ട്. ഓേരാ തലമുറയും

അതിനുമുമ്പുണ്ടായ എല്ലാ തലമുറകളുേടയും േനട്ടങ്ങ�ള ഉപേയാഗിച്ചു�കാണ്ടാണ്

മുേന്നറിയത്. പ്രാകൃതകമ്മ്യൂണിസം, അടിമത്തവ്യവസ്ഥ, ഫ്യൂഡലിസം, മുതലാളി

ത്തം എന്നിങ്ങ�ന സാമൂഹ്യവളർച്ചയി�ല വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ

േനട്ടങ്ങളും ഇന്ന�ത്ത മനുഷ്യ�ന്റ പിന്നിലുണ്ട്. പ്രാകൃതകാലം മുതൽക്കിേങ്ങാട്ട്

മനുഷ്യസമുദായം േനടി�യടുത്തിട്ടുള്ള ഭൗതികവുംസാംസ്കാരികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ

പുേരാഗതിയു�ട �കപിടിച്ചു�കാണ്ടു മാത്രേമ മനുഷ്യന് സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട കൂടു

തൽ ഉയർന്നഘട്ടത്തിേലയ്ക്കു േപാകാൻ കഴിയൂ.

ഇങ്ങി�ന, സമുദായത്തി�ന്റ വളർച്ചക്കിടയിൽ ഓേരാ ഘട്ടത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന

വിജയങ്ങളു�ട ഫലമായി മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണ്ണതേയാടടുക്കുന്നു;

എന്നു�വച്ചാൽ,ഓേരാഘട്ടത്തിലും പരിപൂർണ്ണത�യ ഭാഗികമായി േനടുന്നു. ഗ്രീക്കു

തത്വജ്ഞാനികൾ, കാളിദാസൻ, റൂേസ്സാ, േഷക്സ്പിയർ, ബാൽസാക്ക്, േടാൾേസ്റ്റാ

യി, ബങ്കിംചാറ്റർജി, ടാേഗാർ, എഴുത്തച്ഛൻ, കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ മുതലായ മഹാരഥ

ന്മാർ, മനുഷ്യപുേരാഗതിയു�ട വിവിധ ഘട്ടങ്ങ�ള സാഹിത്യകൃതികളിൽ ചിത്രീകരി

ക്കുക മാത്രമല്ല, പരിപൂർണ്ണതയിേലക്കുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ പുേരാഗതിയു�ട പുതിയ പു

തിയ കണ്ണിക�ള പ്രതിനിധീകരിക്കുകകൂടി �ചയ്യുന്നു. ഉല്പാദനരീതിയിലുണ്ടായ മാറ്റ

ങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുഗയുഗാന്തരങ്ങളായി മനുഷ്യസമുദായത്തിനുണ്ടായി

ട്ടുള്ള സാംസ്കാരികവിജ്ഞാനസമ്പത്തി�നയാണ് സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ �വളി�പ്പ
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ടുത്തിത്തരുന്നത്. പരമ്പരാഗതമായി സമുദായം സമാർജ്ജിച്ചു�വച്ചഈസ്വത്താ

ണ് ഇന്ന�ത്ത മനുഷ്യ�ന്റ മൂലധനം.

അേപ്പാൾ, പാരമ്പര്യേത്താടുള്ള ബഹുമാനം ഭൂതകാലത്തിേലക്കു തിരിഞ്ഞുന

ടക്കലല്ല, ഭാവിയിേലക്കു േപാകാനുള്ള വഴി�യാരുക്കലാണ്, പാരമ്പര്യമുപേയാഗി

ക്കാ�ത ഭാവി�കട്ടിപ്പടുക്കാനാവില്ല.

സാമൂഹ്യഘടനയിൽ വിപ്ലവപരമായ പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നഘട്ടങ്ങളി

ലാണ് പാരമ്പര്യത്തിന്നുപുതിയജീവൻലഭിക്കാറുള്ളത്എന്ന് മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണി

ക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മാർട്ടിൻലൂതർക്രിസ്തുശിഷ്യനായ േപാളി�ന്റ േപരിലാണ്

മതപരിഷ്ക്കരണ പ്രേക്ഷാഭമാരംഭിച്ചത്. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തി�ന്റ േനതാക്കന്മാർ േറാ

മൻ റിപ്പബ്ലിക്കി�ന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. ദാന്തനും, േറാബസ്പിയറും �നേപ്പാളിയനും

േറാമൻേവഷമണിഞ്ഞു�കാണ്ടാണ് ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ തല �തറിപ്പിച്ചത്. േക്രാം

�വൽപഴയസുവിേശഷത്തി�ലവാക്കുകളുംപ്രേയാഗങ്ങളുംകടംവാങ്ങി�ക്കാണ്ടാ

ണ് ഇംഗ്ലണ്ടി�ല ‘മഹത്തായ വിപ്ലവം’ സംഘടിപ്പിച്ചത്. മാർക്സ് തുടരുന്നു:

‘അതു�കാണ്ട് മരിച്ചവരു�ട ഉയിർ�ത്തഴുേന്നല്പ് വിപ്ലവഘട്ടത്തിൽ പുതിയ സമര

ങ്ങ�ള പാടിപ്പുകഴ്ത്താനാണ്, പഴമ�യ വികൃതമായി അനുകരിക്കാനല്ല, സഹായിച്ച

ത്; �ചയ്യാനുള്ളകടമക�ള ഭാവനയിൽഊന്നിക്കാണിക്കാനാണ്, യഥാർത്ഥപ്രശ്ന

ങ്ങളു�ട പരിഹാരത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനല്ല, പ്രേയാജന�പ്പട്ടത്; വിപ്ലവത്തി

�ന്റ ജീവ�ന ഒരിക്കൽക്കൂടി പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുത്താനാണ്, അതി�ന്റ േപ്രത�ത്ത വീ

ണ്ടും പിടിച്ചു�കാണ്ടു നടക്കാനല്ല, േപ്രരിപ്പിച്ചത് ’.

— (ഏയിറ്റീൻത് ബ്രൂേമർ ഓഫ് ലൂയിേബാണാപാർട്ട്, േപജ് 15)

ഭാവിയു�ട േവരുകളും ഞരമ്പുകളും േനാക്കിക്കാണണ�മങ്കിൽ പാരമ്പര്യം

പരിേശാധിച്ചു േനാക്കുകത�ന്ന േവണം. സാഹിത്യകാര�ന സംബന്ധിേച്ചടേത്താ

ളം, ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്. എ�ന്തന്നാൽ, മനുഷ്യ�ന അവ�ന്റ സമ

ഗ്രതയിൽ, നാനാതരം സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങേളാടു കൂടി ചിത്രീകരിക്കണ�മങ്കിൽ

ചരിത്രപരമായ വളർച്ചയി�ല ഒരുഘടകമാണ് മനുഷ്യൻഎന്നുമനസ്സിലാക്കണം.

സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള സാഹിത്യത്തിൽ ശരിക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴി

യണ�മങ്കിൽ മനുഷ്യ�ന്റ ഇന്ന�ത്ത സ്ഥിതി മാത്രം പരിേശാധിച്ചാൽ േപാരാ;

അവ�ന്റ ഭൂതകാലം കൂടി പരിേശാധിക്കണം.

മനുഷ്യൻ എവി�ടനിന്നു എവിേടയ്ക്ക് േപായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതി�നപ്പ

റ്റിയുള്ളകാഴ്ചപ്പാട് എത്രേത്താളംഅവ്യക്തമാേണാഅത്രേത്താളം സാഹിത്യകൃതി

യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നകലുന്നതായിരിക്കും.

ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായി ആശയങ്ങൾ, ചിന്ത

കൾ, തത്വങ്ങൾ, സാംസ്കാരികമൂല്യങ്ങൾ മുതലായവയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉപേയാഗകരവും പുേരാഗമനപരവുമായ

ആശയങ്ങൾ മ�റ്റാരു ഘട്ടമാവുേമ്പാൾ പിന്തിരിപ്പനും പേരാഗതി�യ തടഞ്ഞു

നിർത്തുന്നവയുമായി മാറി�യന്നു വരും. ഒേര സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽത്ത�ന്ന

വളരുന്ന ശക്തിക�ള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളും തകരുന്ന ശക്തിക�ള

പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നആശയങ്ങളുമുണ്ടാവും. അ�തല്ലാം അതാതു കാല�ത്ത സാ

ഹിത്യങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുകയും �ചയ്യും. അതു�കാണ്ട് പ്രാചീന സാഹിത്യങ്ങ
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േളയുംസാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യേത്തയുംഅേതപടി, യാ�താരു വിമർശനവു�മേന്യ,

സ്വീകരിക്കാൻ വയ്യ.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ത്യയു�ട പ്രാചീന സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ, ആരംഭകാ

ലത്തു ജാതിവ്യവസ്ഥ ആവശ്യമായിരുന്നിരിക്കാം. പേക്ഷ, ഇന്നു ജാതിവ്യവസ്ഥ

സാമൂഹ്യവളർച്ചയ്ക്ക് പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കുന്നു. അയിത്തത്തി�ന്റയും ജാതി േമ

ധാവിത്വത്തി�ന്റയും ഉടന്തടിച്ചാട്ടത്തി�ന്റയും �ശശവ വിവാഹത്തി�ന്റയും പാര

മ്പര്യം ഇന്ന�ത്ത ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല. എ�ന്തന്നാൽ, സാംസ്കാരിക �പ

തൃകത്തി�ല ‘അധഃപതേനാൻമുഖവും അസത്യവുമായ’ ഘടകങ്ങളാണവ.

പേക്ഷ,അേതസമയത്ത്, അയിത്തത്തിനും ജാതിേമധാവിത്വത്തിനും നാടുവാ

ഴിേമധാവിത്വത്തിനും സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിനും എതിരായി േപാരാടിയ ഒരു പാര

മ്പര്യവും നമുക്കുണ്ട്. ആ പാരമ്പര്യവും നമ്മു�ട സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുമു

ണ്ട്. സാംസ്കാരിക �പതൃകത്തി�ല ‘മഹത്തരവും മേനാഹരവുമായ’ ഘടകങ്ങളാ

ണവ.

ഒരു കാലത്ത് ബൂർഷ്വാസി ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്നതിരായ സമരത്തിൽ പു

േരാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുകയുണ്ടായി. അന്ന�ത്ത ബൂർഷ്വാസിയു�ട

സാഹിത്യം–റിയലിസവും �റാമാന്റിസിസവും–സാമൂഹ്യ പുേരാഗതി�യ സത്യസ

ന്ധമായി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. പ്രകൃതി�യ്ക്കതിരായും പിന്തിരിപ്പൻ സാമൂഹ്യശക്തികൾ

�ക്കതിരായുമുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ സമരങ്ങ�ളയും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങേളയും സത്യസ

ന്ധമായി ചിത്രീകരിച്ചു. മനുഷ്യ�ന്റ മഹത്വാകാംക്ഷകൾക്ക് ഉേത്തജനം �കാടുത്ത

ആ സാഹിത്യകൃതികൾ പിൻതലമുറക്കാരു�ട ബുദ്ധിപരമായ ജീവിതത്തിന് ഓജ

സ്സും ശക്തിയും നൽകാൻ �കൽപ്പുള്ളവയാണ്.

േന�രമറിച്ച്, ബൂർഷ്വാസി അധഃപതനത്തി�ന്റ ഘട്ടത്തി�ലത്തിയതിനു േശ

ഷംനിർമ്മിക്കുന്നസാഹിത്യങ്ങളിൽനിരാശതയും മനുഷ്യവിേദ്വഷവും ഭാവിയിലുള്ള

അവിശ്വാസവുമാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ പുേരാഗതിയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കു

ന്നഅത്തരം സാഹിത്യകൃതികൾ ഇന്ന�ത്തജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല.

അേപ്പാൾ, പഴയതി�ന�യല്ലാം യാ�താരു മാറ്റവും വരുത്താ�ത �കട്ടിപ്പു

ണരുകയല്ല സാഹിത്യകാരൻ �ചയ്യുന്നത്. പാരമ്പര്യ�ത്ത വിമർശനപരമായി

പരിേശാധിച്ച് മഹത്തരവും മേനാഹരവുമായ ഘടകങ്ങ�ള മാത്രം സ്വീകരിക്കുക

യാണയാൾ �ചയ്യുന്നത്. എന്നല്ല, പുേരാഗമനങ്ങളായഈഘടകങ്ങ�ളത്ത�ന്ന

അയാൾ പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കനുേയാജ്യമായ വിധത്തിൽ മാറ്റിത്തീർക്കു

കയും �ചയ്യുന്നു.

സാഹിത്യകാരനാവാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ സാഹിത്യത്തി�ന്റ പാരമ്പര്യം

ശരിക്കുപേയാഗിക്കണം. നിലവിലുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിക്കുകയും

അതിൽനിന്നുസൃഷ്ടിപരമായ വളർച്ചയ്ക്കുള്ളപ്രേചാദനം േനടുകയും �ചയ്യണം. നില

വിലുള്ളസേങ്കതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ഉപേയാഗിക്കുകയും �ചയ്യണം. പേക്ഷ,

ഇത്രമാത്രം�കാണ്ടായില്ല. പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിജ്ഞാനങ്ങളിലും

സേങ്കതങ്ങളിലും ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻഅയാൾക്കു നിവൃത്തിയില്ല. നിലവിലുള്ളസാ

മൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള സമർത്ഥമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ
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അയാൾപഴയതുപലതും ഉേപക്ഷിക്കുകയും പുതിയപലതും കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും �ച

യ്യുന്നു. ഓേരാതലമുറയുംപുതിയസാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതികൾക്ക്പറ്റിയതരത്തിൽ

സേങ്കതങ്ങ�ള കൂടുതൽ പരിഷ്കരിക്കുകയും സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിലൂ�ട സാഹിത്യ

സമ്പത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടുണ്ടാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

ചുരുക്കത്തിൽ മനുഷ്യ�ന്റസാമൂഹ്യ േബാധ�ത്തവളർത്താനും പുേരാഗതിക്ക്

പ്രേചാദനം നൽകാനും സഹായിക്കുന്നസാഹിത്യത്തി�ന്റ പാരമ്പര്യം ഇന്ന�ത്ത

സാഹിത്യകാരനാവശ്യമാണ്. സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യ�ത്തസത്യസന്ധമായി ചിത്രീ

കരിക്കുന്നസാഹിത്യകാരനല്ല, യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത ഭയ�പ്പടുന്നഫാസിസ്റ്റുകാരും കു

ത്തകമുതലാളികളും മാത്രമാണ് നമ്മു�ട സാംസ്കാരിക �പതൃകത്തി�ല ‘മഹത്ത

രവും മേനാഹരവുമായ സർവ്വത്തിേനയും’ എതിർക്കാൻ പുറ�പ്പടുന്നത്. ഇതിനുള്ള

ഏറ്റവും പുതിയ �തളിവാണ് 1953 ജൂൺ 19-ാം ന്യൂേയാർക്കിൽനിന്നു വന്ന ഒരു വർ

ത്തമാനത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. േതാമാസ് �പയിനി�ന്റ കൃതികളുൾ�പ്പ�ട അേന

കംപുേരാഗമനസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾഅേമരിക്കയി�ലവായനശാലകളിൽനിന്ന്

നീക്ക�പ്പടുകയുംചുട്ടുകരിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്തു�വന്നതാണ്ആവാർത്ത. േതാമാസ്

�പയിൻഅേമരിക്കൻസ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ വാഷിങ്ങ്ട�ന്റ വലംകയ്യായി നിന്ന്

േപാരാടിയ ഒരുത്തമ േദശാഭിമാനിയും വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാരിൽപ്രമുഖനുമായി

രുന്നു�വന്നത് പ്രസ്താവ്യമാണ്.

േന�രമറിച്ച്, യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത ഭയ�പ്പടാ�ത സാഹിത്യകാരൻ സാംസ്കാ

രിക�പതൃക�ത്തവിലപിടിച്ചസ്വത്തുക്കളായി കാത്തുരക്ഷിക്കുകയാണ് �ചയ്യുക;

സാംസ്കാരിക �പതൃകത്തി�ല മഹത്തരവും മേനാഹരവുമായ സകലതിേനയും

തങ്ങളു�ട നിർമ്മാണാത്മകമായ പരിശ്രമങ്ങൾ�കാണ്ടു േപാഷിപ്പിക്കുകയാണ്

�ചയ്യുക. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, സാംസ്കാരിക �പതൃക�ത്ത കാത്തുരക്ഷിക്കാ

നും കൂടുതൽ വളർത്താനും േവണ്ടിയുള്ള സമരം ഭാവിയു�ട അവകാശികളാവാൻ

േവണ്ടിയുള്ളസമരവുമായി അവിഭാജ്യമാംവിധം ബന്ധ�പ്പട്ടാണിരിക്കുന്നത്.

9 ഭാഷയും സാഹിത്യവും

ഭാഷയും സാഹിത്യവും രണ്ടും ഒന്നാ�ണന്നുകരുതുന്നവരുണ്ട്. സാഹിത്യചരിത്ര�മ

ന്ന് പറേയണ്ടിടത്ത് അവർ ഭാഷാചരിത്ര�മന്ന് പറയുന്നു. അവ�ര സംബന്ധിേച്ചട

േത്താളം മലയാളഭാഷയും മലയാള സാഹിത്യവും തമ്മിൽ യാ�താരു വ്യത്യാസവു

മില്ല.

ഉദാഹരണത്തിന് ശ്രീ: വടക്കുംകൂർ രാജരാജവർമ്മരാജ പറയുന്നു:

‘ഒരു സമുദായത്തി�ന്റ ഉന്നതി�യ നിർണ്ണയിക്കുന്ന അളവുേകാലും ഭാഷയാകുന്നു

ഏതുസമുദായക്കാർക്ക് ഉന്നതനിലയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുേണ്ടാഅവർ ഉൽകൃ

ഷ്ടന്മാർ; അങ്ങി�നയല്ലാതുള്ളവർഅപകൃഷ്ടന്മാരും’.

— (സാഹിത്യഹൃദയം േപജ് 13)

സാഹിത്യം, നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതുേപാ�ല, സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തി�ന്റ കലാ

പരവും ക്രിയാത്മകവുമായ പ്രതിഫലനമാണ്. ഭാഷയാക�ട്ട സാഹിത്യനിർമ്മാണ

ത്തിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്.
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സാമൂഹ്യജീവിതം നിശ്ചലമല്ല. ഉൽപാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളു�ട

ഫലമായി ജനങ്ങളു�ട ജീവിേതാപാധികൾ മാറുന്നു. പഴയ വർഗ്ഗങ്ങളു�ട സ്ഥാ

നത്ത് പുതിയ വർഗ്ഗങ്ങളാവിർഭവിക്കുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റ രാഷ്ട്രീയവും ധാർമ്മികവും

മതപരവുമായ അഭിപ്രായങ്ങളും വിശ്വാസവും മാറുന്നു. ഇ�തല്ലാം അതാതുകാല

�ത്ത സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കയില്ല. സാഹിത്യം സാ

മൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ പ്രതിഫലനമായതു�കാണ്ട് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന

മാറ്റങ്ങൾസാഹിത്യത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല.

ഇതല്ല ഭാഷയു�ടസ്ഥിതി.

സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങ�ള�ന്താ�ക്കയുണ്ടായാലും ഭാഷ പറയത്തക്ക മാറ്റ

ങ്ങ�ളാന്നുംകൂടാ�തവള�രക്കാലംനിലനിൽക്കുന്നുഎന്നു�വച്ചാൽഅതിന്നർത്ഥം

‘ഒരിക്കലും യാ�താരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല’ എന്നല്ല. സമുദായത്തിലും പ്രകൃതിയി

ലു�മന്നേപാ�ല ഭാഷയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്. വിപ്ലവങ്ങൾ ത�ന്നയുണ്ടാകാ

റുണ്ട്. പേക്ഷ, ഭാഷയിൽ വിപ്ലവങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് സാമൂഹ്യ വിപ്ലവങ്ങ�ളേപ്പാ�ല

േയാപ്രകൃതിയി�ല വിപ്ലവങ്ങ�ളേപ്പാ�ലേയാ �പ�ട്ടന്നല്ല; നീണ്ടകാലം �കാണ്ടാ

ണ്. ചിലേപ്പാൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ�കാണ്ടാണ്.

മലയാളഭാഷയ്ക്ക് പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരി

ക്കുന്നുമുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളും പുതിയ പുതിയ പ്രേയാഗങ്ങളും പുതിയ

പുതിയ �ശലികളും ആവിർഭവിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പദാവലിയിൽ മാത്രമല്ല

വ്യാകരണത്തിൽത�ന്നയും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. രാജരാജവർമ്മയു�ട ‘സാഹി

ത്യസാഹ്യ’ത്തിൽനിന്നും പലതിലും വിഭിന്നമായ പുേരാഗമനാത്മകമായ ഒന്നാണ്

കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരു�ട ‘മലയാള �ശലി’.

‘ഭാഷയിൽ, പ്രേത്യകിച്ച് അതി�ന്റ പദസമ്പത്തിൽ മിക്കവാറും നിരന്തരമായ

മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നു�ണ്ടന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു�കാണ്ട് സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘തുടർച്ചയായി വികസിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസായം, കൃഷി, കച്ചവടം, ഗതാഗ

തം, സാേങ്കതികജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രംഎന്നിവയു�ടആവശ്യം തങ്ങളു�ട പ്രവൃത്തിക്ക്

അത്യന്താേപക്ഷിതമായ നവീന പദങ്ങളും �ചാല്ലുകളും േചർത്ത് ഭാഷ അതി�ന്റ

�പാതുസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നതാണ്. ഭാഷ ഈആവശ്യങ്ങ�ള േനരി

ട്ടു പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് പദസമ്പത്ത് കനപ്പിക്കുകയും വ്യാകരണവ്യവസ്ഥ�യ

കൂടുതൽ പൂർണ്ണമാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു’.

വീണ്ടും,

‘ആധുനികഭാഷയു�ട മൂലഘടകങ്ങൾ അടിമത്തത്തിനു മുമ്പുള്ള അതിപ്രാചീനകാ

ല�ത്തഭാഷയിേലാളം പിേന്നാട്ടു നീണ്ടുകിടക്കുന്നു�ണ്ടന്ന്അഭ്യൂഹിക്കുന്നതിൽ �ത

റ്റില്ല. അന്ന�ത്ത ഭാഷഅത്രസങ്കീർണ്ണമായിരുന്നില്ല. അതി�ന്റ പദസമ്പത്ത് വള

�രപരിമിതവുമായിരുന്നു. എന്നാൽപ്രാകൃതമായ�തങ്കിലുംസ്വന്തമായവ്യാകരണ

ഘടന അതിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഉൽപാദനത്തിലുണ്ടായ വളർച്ച, വർഗ്ഗ

ങ്ങളു�ടയും വര�മാഴിയു�ടയുംആവിർഭാവം, ഭരണകാര്യങ്ങൾക്ക്ഏ�റക്കു�റസം

ഘടിതമായഎഴുത്തുകുത്തുസമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കാനിടയാക്കിയ വ്യാപാരാഭിവൃദ്ധി,

അച്ചടിയന്ത്രത്തി�ന്റപ്രചാരം, സാഹിത്യത്തി�ന്റ ഉയർച്ചഎന്നിവ�യല്ലാം ഭാഷയു

�ട വളർച്ചയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കിടയാക്കി’.

— (മാർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും േപജ്. 26)
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�മ�ല്ല�മ�ല്ലയാണ് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ഏതാനും ചില പുതിയ വാക്കുകൾ

കൂടിേച്ചരുേമ്പാേഴയ്ക്കും ഭാഷയിൽ പറയത്തക്ക മാറ്റ�മാന്നുമുണ്ടാവില്ല. പേക്ഷ, നീ

ണ്ടകാല�ത്ത തുടർച്ചയായ മാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായി പുതിയത് പലതും കൂടിേച്ചരുക

യും പഴയതു പലതും ലുപ്തപ്രചാരങ്ങളായിത്തീരുകയും �ചയ്യുന്നതി�ന്റ ഫലമായി

വളർച്ചയു�ട ഒരു ഘട്ട�മത്തിയാൽ പഴയതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സ്വ

ഭാവവിേശഷണങ്ങേളാടുകൂടിയ പുതി�യാരു ഭാഷയായി അതുരൂപാന്തര�പ്പടുന്നു.

ഭാഷയു�ട ചരിത്രത്തിൽ �പ�ട്ടന്നുള്ള �പാട്ടി�ത്തറിയിലൂ�ടയുള്ള, വിപ്ലവങ്ങ

ളില്ല. പതനം പതനമായി വളരുക�യന്നസിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചാണ് പഴയഭാഷ പു

തിയഭാഷയായി രൂപാന്തര�പ്പടുന്നത്. സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കുന്നതുേപാ�ല ‘�പാ

ട്ടി�ത്തറിയിലൂ�ടയല്ല, നിലവിലുള്ള ഭാഷ�യ നശിപ്പിച്ച് പുതിയത് സൃഷ്ടിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നതിലൂ�ടയല്ല, പ്രത്യുതപുതിയ ഗുണത്തി�ന്റഘടകങ്ങൾക്രമത്തിൽഈട്ടം

കൂടിവരികയും തൽഫലമായി പഴയ ഗുണത്തി�ന്റ ഘടകങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ മാഞ്ഞു

േപാവുകയും �ചയ്യുന്നതിലൂ�ടയാണ് പഴയതിൽ നിന്ന് പുതിയതിേലയ്ക്കുള്ള ഭാഷയു

�ട മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. (േപജ് 28).

ഒരുനൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നപുഷ്കി�ന്റ കാല�ത്ത റഷ്യൻഭാഷയും ഇന്ന

�ത്ത റഷ്യൻഭാഷയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങ�ള�ന്തന്ന് സ്റ്റാലിൻ പരിേശാധിക്കു

ന്നു. പുഷ്കി�ന്റ കാലത്തിനുേശഷം റഷ്യയിൽ പല സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങളുമു

ണ്ടായി. നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥ നാമാവേശഷമായി: മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ നശിക്കുക

യും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ ഉയർന്നുവരികയും �ചയ്തു. എന്നാൽഈകാലത്തിനി

ടയ്ക്ക് റഷ്യൻഭാഷയ്ക്ക് വന്ന മാറ്റങ്ങ�ളന്താണ്?

‘അതി�ന്റ പദസമ്പത്ത് സാരമായി വർദ്ധിച്ചു. പഴകി നിരുപേയാഗമായി

ത്തീർന്ന ഒേട്ട�റ വാക്കുകൾഅതിൽനിന്നു �കാഴിഞ്ഞുേപായി; ഒേട്ട�റ വാക്കുകളു

�ട അർത്ഥം മാറി. വ്യാകരണവ്യവസ്ഥകൂടുതൽ നന്നാവുകയും �ചയ്തു.

എന്നാൽ പുഷ്കി�ന്റ ഭാഷയു�ട ആഭ്യന്തരഘടനയും വ്യാകരണവും മൗലികപ

ദാവലിയുമാക�ട്ട പ്രധാനാംശങ്ങളി�ലല്ലാം ഇന്ന�ത്ത റഷ്യൻഭാഷയു�ടയും അടി

സ്ഥാനമായി നിലനിന്നുവരുന്നു’. (േപജ് 6)

ഇതുത�ന്നയാണ് മലയാളഭാഷയു�ടയുംസ്ഥിതി. തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�ന്റ കാ

ലം മുതല്ക്ക് ഇേന്നവ�രയുള്ളചരിത്രംപരിേശാധിച്ചാൽ മലയാളഭാഷയ്ക്ക് പല മാറ്റങ്ങ

ളുമുണ്ടായിട്ടു�ണ്ടന്ന് കാണാം. പേക്ഷ, അന്ന�ത്ത ഭാഷയു�ട ആഭ്യന്തരഘടനയും

വ്യാകരണവും മൗലിക പദാവലിയും പ്രധാനാംശങ്ങളി�ലല്ലാം ഇന്ന�ത്തമലയാള

ഭാഷയു�ട അടിസ്ഥാനമായി നിലനിന്നുവരുന്നു.

സാഹിത്യം, കല, തത്വശാസ്ത്രം, നിയമസംഹിത തുടങ്ങിയ ‘ഉപരിഘടന’കളു

�ട സ്ഥിതി ഇതല്ല. സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ മാറുേമ്പാൾ അവയും മാറുന്നു. മുതലാ

ളിത്തത്തി�ന്റ ആശയസംഹിതകളും രാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റും നാടുവാഴിവ്യവ

സ്ഥയുേടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. മുതലാളിത്തം നശിപ്പിക്ക�പ്പടുകയും േസാഷ്യ

ലിസം സ്ഥാപിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുേമ്പാൾ മുതലാളിത്തത്തിേന്റതായ ആശയങ്ങ

ളുേടയും സാഹിത്യങ്ങളുേടയും സ്ഥാനത്ത് േസാഷ്യലിസത്തിേന്റതായ ആശയങ്ങ

ളുംസ്ഥാപനങ്ങളും �പാന്തിവരുന്നത്കാണാം. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റസാഹിത്യവും
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േസാഷ്യലിസത്തി�ന്റസാഹിത്യവുമുണ്ട്. പേക്ഷ, വർഗ്ഗഭാഷഎ�ന്നാന്നില്ല. മുതലാ

ളിത്ത ഭാഷ�യന്നും േസാഷ്യലിസ്റ്റു ഭാഷ�യന്നും രണ്ടുതരം ഭാഷകളില്ല.

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘ഒരു പ്രേത്യകസമുദായത്തിലുള്ളപഴയേതാ പുതിയേതാആയഏ�തങ്കിലു�മാരു

അടിത്തറയിൽനിന്നല്ല. അനവധി നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന സമുദാ

യത്തിേന്റയും അടിത്തറകളുേടയും ഒട്ടാ�കയുള്ള ചരിത്രത്തിൽനിന്നാണ് ഭാഷ

ഉട�ലടുക്കുന്നത്. ഒരു വർഗ്ഗ�മാറ്റയ്ക്കല്ല, സമുദായ�മാട്ടാ�ക എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളും കൂ

ടിയാണ്. നൂറുനൂറു തലമുറകളു�ട പരിശ്രമങ്ങളാണ്, അതി�ന സൃഷ്ടിച്ചത്. ഒരു

പ്രേത്യക വർഗ്ഗത്തിേന്റയല്ല, സമുദായത്തി�ന്റ മുഴുവൻ, എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളുേടയും,

ആവശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റാനാണ് അതു സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടത്… പഴകി നശിച്ചു�കാണ്ടിരി
ക്കുന്നതും പുതുതായി വളർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ വ്യവസ്ഥകേളയും മർദ്ദകേര

യും ഒരുേപാ�ല േസവിക്കാൻ ഭാഷയ്ക്ക് കഴിയുന്ന�തങ്ങി�നയാ�ണന്നുകൂടി ഇത്

വിശദീകരിക്കുന്നു’.

ഭാഷകൂടാ�ത സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല. പേക്ഷ, സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്ക�പ്പടു

ന്നതിന് മുമ്പുത�ന്ന ഭാഷയുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഷ�യആശയങ്ങളിൽ നിന്നു േവർ�പ

ടുത്താനാവില്ല. ഭാഷയു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ്ശബ്ദങ്ങളുേടയുംവാക്കുകളുേടയും

സഹായേത്താടുകൂടിയാണ്, മനുഷ്യ�ന്റചിന്തകളുംആശയങ്ങളുംരൂപവൽക്കരിക്ക

�പ്പടുന്നത്. മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാ�ല, ‘ചിന്തയു�ട പ്രത്യക്ഷപ്രകടനമാണ്

ഭാഷ. സ്ഥൂലമായ ഭാഷയി�ല്ലങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായ ചിന്തയില്ല. ഭാഷയു�ട അടിസ്ഥാ

നത്തിൽ മാത്രേമ സാഹിത്യകാരന് ത�ന്റആശയങ്ങൾക്കുരൂപം നൽകാൻ കഴി

യുള്ളു.

ഭാഷയും ആശയങ്ങളും മനുഷ്യ�ന്റ സാമൂേഹ്യാൽപാദന പ്രവർത്തനങ്ങളുമാ

യി േനരിട്ടു ബന്ധ�പ്പട്ടവയാണ്. സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി:

‘ആശയവിനിമയം കൂടാ�ത പ്രകൃതിശക്തികേളാടുള്ളസമരത്തിലും ഭൗതികാവശ്യ

ങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ളസമരത്തിലും കൂട്ടായി പ്രവർത്തിപ്പാനും ഉൽ

പാദനപ്രവൃത്തിയിൽ വിജയം േനടാനും മനുഷ്യർക്കു സാധിക്കുകയില്ല. അേപ്പാൾ

ആശയവിനിമം നടക്കുന്നി�ല്ലങ്കിൽ സാമൂേഹ്യാൽപാദനം ത�ന്ന അസാധ്യമായി

ത്തീർന്നു. അതു�കാണ്ട്, സമുദായത്തിനു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും അതി�ല

അംഗങ്ങൾക്കു �പാതുവിലുള്ളതുമായ ഒരു ഭാഷയി�ല്ലങ്കിൽ ഉൽപാദനം നിലയ്ക്കുക

യും സമുദായം ഛിന്നഭിന്നമായിത്തീർന്ന് സമുദായ�മന്ന നിലയ്ക്ക് നാശമടയുകയും

�ചയ്യും…
—(മാർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും േപജ് 2)

ഇങ്ങി�ന, സാഹിത്യകാര�ന്റ ഉപകരണമായ ഭാഷത�ന്നയും പ്രത്യക്ഷമായ

സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽനിന്നാണ്ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ഥൂലമായ ഭാഷയു

�ടഅടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്ര�മ സാഹിത്യത്തി�ല ‘സൂക്ഷ്മഭാഗങ്ങൾ’ നിലനിൽക്കു

ന്നുള്ളു.

മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ ആവിർഭാവേത്താ�ടാപ്പം ആശയ വിനിമയത്തിനു

ള്ള ഉപകരണ�മന്ന നിലയ്ക്ക് ഭാഷയും ആവിർഭവിച്ചു. ആശയവിനിമയം കൂടാ�ത

മനുഷ്യർക്ക് കൂട്ടായി പ്രവർത്തിപ്പാനും പ്രകൃതി�യ്ക്കതിരായ സമരങ്ങളിലും ഉൽപാ

ദന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിജയം േനടാനും സാദ്ധ്യമല്ല. സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥഎന്തു
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ത�ന്നയായാലും ഉൽപ്പാദനം നടക്കണ�മങ്കിൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും

സഹകരണവും കൂടിേയ കഴിയൂ. ഈ ബന്ധവും സഹകരണവും പുലർത്തണ�മ

ങ്കിൽ പരസ്പരമുള്ള ആശയവിനിമയവും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്. അതു�കാ

ണ്ട് പ്രാകൃതകാലം മുതൽക്കുത�ന്ന ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഭാഷ ഒരു സാമൂ

ഹ്യാവശ്യമായിത്തീർന്നു. പിന്നീടു മാത്രമാണ് അത് സാഹിത്യനിർമ്മാണത്തിനുള്ള

ഒരു ഉപകരണം കൂടിയായിത്തീർന്നത്.

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

‘ഭാഷ ഒരു മധ്യവർത്തിയാണ്: ഉപകരണമാണ്. അതുവഴിക്ക് ജനങ്ങൾ അേന്യാ

ന്യം കൂടിക്കഴിയുകയും ആശയ വിനിമയം നടത്തുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും �ചയ്യു

ന്നു. ഭാഷ ചിന്തയുമായി േനരിട്ടു ബന്ധ�പ്പട്ടുകിടക്കുന്നതു�കാണ്ട് ചിത്തവൃത്തിക

ളു�ട ഫലങ്ങേളയും മനുഷ്യജ്ഞാനത്തി�ന്റ േനട്ടങ്ങേളയും പദങ്ങളിലും വാക്യങ്ങ

ളി�ലപദസമൂഹങ്ങളിലുമായി േരഖ�പ്പടുത്തി�വയ്ക്കുകയുംനിലനിർത്തിേപ്പാരുകയും

�ചയ്യുന്നു; അങ്ങ�ന മനുഷ്യസമുദായത്തിൽആശയവിനിമയം സാദ്ധ്യമാക്കുന്നു.

— (മാർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും, മലയാള തർജിമ േപജ് 21)

വാക്കുകളാണ് ഭാഷയു�ട അസ്തിവാരം. പേക്ഷ, വാക്കുകൾ മാത്രമായാൽ

ഭാഷയാവില്ല. ഒരു പ്രേത്യക രീതിയിൽ ഘടിപ്പിക്കാ�ത, േകവലം അരാജകമായ

മട്ടിൽ കു�റ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുകേയാ എഴുതി നിറയ്ക്കുകേയാ �ചയ്താൽ ആശയ

വിനിമയം നടക്കില്ല. ആശയവിനിമയം സാധിക്കണ�മങ്കിൽ വാക്കുക�ള ഒരു

വിേശഷരീതിയിൽ ചില പ്രേത്യക നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കണം. ഇവി

�ടയാണ് വ്യാകരണത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം കിടക്കുന്നത്.

‘പദക്രിയേയയും വാക്യത്തി�ല പദഘടനാക്രമേത്തയും നിർണ്ണയിക്കുന്ന നി

യമങ്ങളു�ട സമാഹാരമാണ് വ്യാകരണം’. അതു�കാണ്ട് വ്യാകരണത്തിന് ഭാഷ

യിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കുണ്ട്. വാക്കുക�ള േവണ്ടേപാ�ല സംേയാജിപ്പി

ക്കുകയുംനിർദ്ദിഷ്ടമായഅർത്ഥമുണ്ടാക്കുന്നവിധത്തിൽഅവ�യസംഘടിപ്പിക്കുക

യും �ചയ്യുക എന്നതാണീ പങ്ക്. വ്യാകരണമാണ് മനുഷ്യ�ന്റ ആശയങ്ങൾക്ക് ഭൗ

തികവും ഭാഷാപരവുമായരൂപം �കാടുക്കുന്നത്. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, വ്യാക

രണനിയമങ്ങൾക്ക് വിേധയമാക്ക�പ്പട്ടാേല വാക്കുകൾ ഭാഷയായിത്തീരുകയുള്ളു.

വ്യാകരണമി�ല്ലങ്കിൽ ഭാഷയുമില്ല.

ശബ്ദേകാശത്തി�ല മൗലികപദാവലി�യേപ്പാ�ലത�ന്ന വ്യാകരണവും വള

�രക്കാലേത്താളം പറയത്തക്ക യാ�താരു മാറ്റവുമില്ലാ�ത നിലനിൽക്കുന്നു. ഫ്യൂ

ഡലിസത്തിലും മുതലാളിത്തത്തിലും േസാഷ്യലിസത്തിലു�മല്ലാം ഒേര വ്യാകരണ

നിയമങ്ങളുപേയാഗിക്ക�പ്പടുന്നു.

സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:

‘തീർച്ചയായും, വ്യാകരണവും കലാഗതിയിൽ മാറുകയും കൂടുതൽ പൂർണ്ണമാവുകയും

അതി�ന്റനിയമങ്ങൾപരിഷ്ക്കരിച്ച് കൂടുതൽകൃത്യവും ക്ലിപ്തവുമാവുകയുംപുതിയനിയ

മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും �ചയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും വ്യാകരണത്തി�ന്റ അസ്തിവാരം വള

�ര നീണ്ട കാലഘട്ടേത്തയ്ക്ക് ഉപേയാഗ�പ്പടുന്നവിധം സൂക്ഷിക്ക�പ്പടുന്നു. കാരണം

വള�ര കാലഘട്ടങ്ങേളാളം അതിന് സമുദായ�ത്ത േസവിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയു�മ
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ന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു’.

— (മാർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും: േപജ് 24, 25)

അേപ്പാൾ, ശബ്ദേകാശത്തി�ല മൗലികപദാവലിയും വ്യാകരണവുമാണ് ഭാഷ

യു�ട അടിത്തറകൾ.

അടിത്തറേയാടുള്ള അവജ്ഞ മണിമാളിക പണിയുന്നവർക്കാപത്താണ്.

അപഭ്രഷ്ടങ്ങളും അനാവശ്യങ്ങളും ശരിയല്ലാത്തവയുമായ പ്രേയാഗങ്ങൾ ഭാഷയു

�ട ഓജസ്സിേനയും ശക്തിേയയും നശിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാകരണ നിയമങ്ങേളാടുള്ള

അനാദരവും �ശലീഭംഗങ്ങളും ഭാഷയു�ട പ്രേയാജന�ത്തത്ത�ന്ന �വല്ലുവിളിക്കു

ന്നു. അ�ലക്സിേട്രാൾേസ്റ്റായി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതുേപാ�ല, ‘ഭാഷ�യ അശ്രദ്ധമായി

�കകാര്യം �ചയ്യുകഎന്നതി�ന്റഅർത്ഥംഅശ്രദ്ധമായി ചിന്തിക്കുക’ എന്നാണ്.

നമ്മു�ട ചില പുതിയ എഴുത്തുകാർ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളു�ട േന�ര പുച്ഛ

േത്താള�മത്തുന്ന ഒരുതരം അവജ്ഞ കാണിക്കാറുണ്ട്. എന്തുപറയണ�മന്ന് മാ

ത്രമാണ് എങ്ങി�ന പറയണ�മന്നല്ല, ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടത് എന്നാണവരു�ട വിചാരം.

അതി�ന്റ ഫലമായി വാക്കുകൾ തിര�ഞ്ഞടുക്കുന്നതിലും പ്രേയാഗിക്കുന്നതിലും

അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. സാഹിത്യത്തി�ന്റ ഉപകരണത്തിലുള്ളഈഅശ്രദ്ധസാ

ഹിത്യ�ത്തയാ�ക നിർജ്ജീവമാക്കുന്നു എന്നവർ കാണുന്നില്ല. അതി�ന്റ ഫല

മായി, കഴിയുന്നതും കുറച്ചുവാക്കുകൾ�കാണ്ട് �തറ്റുകൂടാ�ത, വളച്ചു�കട്ടും വൃഥാ

സ്ഥൂലതയുമില്ലാ�ത, പറയാനുള്ളത് ഭംഗിയായും വ്യക്തമായും ശക്തിയുക്തമായും

പറയാനവർ പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല.

ഇത്തരം ദൗർബല്യങ്ങളും�വകല്യങ്ങളും പരിഹരിക്കുകഎന്നത്എല്ലാഎഴു

ത്തുകാരുേടയും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തകടമയാണ്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, ഓജസ്വിയും പ്ര

സന്നവും വ്യാകരണനിയമങ്ങൾക്കു വിേധയവുമായ ഭാഷയുപേയാഗിക്കുന്നവരു�ട

സാഹിത്യകൃതികൾേക്ക അനുവാചകരു�ട ഹൃദയാന്തർഭാഗങ്ങളിേലയ്ക്ക് കടന്നു�ച

ല്ലാനും അങ്ങി�നഅവരു�ട സാമൂഹ്യേബാധ�ത്ത ഉയർത്താനും കഴിയൂ.

അപഭ്രംശങ്ങളും �ശലീഭംഗങ്ങളുമില്ലാത്ത സുന്ദരമായ ഭാഷയുപേയാഗിക്കാ

നാഗ്രഹിക്കുന്ന �ചറുപ്പക്കാരായ സാഹിത്യകാരന്മാർ ശ്രീ: കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരു�ട ‘ഭാ

ഷാപരിചയം’, ‘മലയാള�ശലി’ എന്നീ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുന്നതു

നന്നായിരിക്കും.

10 സാഹിത്യത്തി�ന്റ പ്രേയാജനം

കല കലയ്ക്കുേവണ്ടിയാ�ണന്നും സാഹിത്യമാവുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് സാഹിത്യ

ത്തിന് മ�റ്റാരു ഉേദ്ദശ്യവുമി�ല്ലന്നും വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. വിളക്കി�ന്റ ഉേദ്ദശ്യം വിള

ക്കാവുക മാത്രമാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

പേക്ഷ, വിളക്ക് �വളിച്ചം പരത്തുന്നു, ഇരുട്ടകറ്റുന്നു. �വളിച്ചം നൽകാൻ കഴി

യാത്ത വിളക്ക് വിളക്കാവുകയില്ല. ഓേരാ വസ്തുവിനും അതിേന്റതായ പ്രേയാജനമു

ണ്ട്. യാ�താരു പ്രേയാജനവുമില്ലാത്തസാഹിത്യം സാഹിത്യമല്ല.

എന്താണ് സാഹിത്യത്തി�ന്റ പ്രേയാജനം? പലരും പല തരത്തിലാണ് മറു

പടി പറയുന്നത്. ആനന്ദമാണ് സാഹിത്യത്തി�ന്റ പ്രേയാജനം എന്നു ചിലർ പറ
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യുന്നു. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതു ശരിയാണ്. പുസ്തകം വായിച്ചാൽ ആനന്ദമുണ്ടാവും.

പേക്ഷ, പ്രേയാജനമുള്ള ഏതു വസ്തുവാണ് ആനന്ദം നൽകാത്തത്? വിഭവസമൃദ്ധ

മായ സദ്യ ആനന്ദദായകമാണ്. സിനിമ കണ്ടാൽ ആനന്ദമുണ്ടാകും. ഇരുട്ടത്തു

നടക്കുന്നവർക്കു വിളക്കു കിട്ടിയാൽആനന്ദം േതാന്നും. ചിലർക്കു മറ്റുള്ളവ�ര ചൂഷ

ണം �ചയ്ത് ഒരുപാടു പണമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലാണ് ആനന്ദമുണ്ടാവുക. കള്ളു

കുടിച്ചാൽ മറ്റു ചിലർക്ക് ആനന്ദമുണ്ടാവും. േവ�റ ചിലർ തങ്ങളുേടയും തങ്ങളു�ട

രാജ്യത്തിേന്റയും ഭാവിക്കുേവണ്ടിയുള്ളസമരത്തിൽആനന്ദം കാണുന്നു.

അേപ്പാൾ സാഹിത്യം ആനന്ദാത്മകമാണ്. രസാത്മകമാണ്, എന്നു പറ

ഞ്ഞാൽ അതു�കാണ്ടു സാഹിത്യത്തി�ന്റ സവിേശഷമായ പ്രേയാജന�മ�ന്തന്നു

മനസ്സിലാവില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, കല കലയ്ക്കുേവണ്ടി, സാഹിത്യം സാഹിത്യത്തി

നുേവണ്ടി, എന്ന വാദവും, ആനന്ദമാണ്. സാഹിത്യത്തി�ന്റ പ്രേയാജനം എന്ന

വാദവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസ�മാന്നുമില്ല.

ജനങ്ങ�ള സദാചാരനിരതരും ധർമ്മിഷ്ടരുമാക്കുകയാണ് സാഹിത്യത്തി�ന്റ

പ്രേയാജനം എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇത് ശരിയാണ്. പേക്ഷ,

എന്താണീസദാചാര�മന്നു�വച്ചാൽ? ഒരുകാലത്ത്സദാചാരമായിരുന്നത് മ�റ്റാ

രു കാലഘട്ടത്തിൽ ദുരാചാരമായിത്തീരുന്നിേല്ല? ഒേര സമുദായത്തിൽത്ത�ന്ന

ഒരു ജനവിഭാഗത്തിനു ധർമ്മമായിേത്താന്നുന്നത് മ�റ്റാരു ജനവിഭാഗത്തി�ന്റ ദൃ

ഷ്ടിയിൽ അധർമ്മമായിേത്താന്നുന്നിേല്ല? ഉദാഹരണത്തിന്, ജന്മിയു�ട അഭിപ്രാ

യത്തിൽ പാട്ടം ശരിക്ക് അടച്ചുതീർക്കുകഎന്നതാണ് കൃഷിക്കാര�ന്റ ധർമ്മം. േന

�രമറിച്ച്, കൃഷിക്കാര�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ മറ്റുള്ളവരു�ടഅദ്ധ്വാനഫലം കവർന്നു

തിന്നുന്നജന്മിഅക്രമംപ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. ഭരണാധികാരികളു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ

ഭരണകൂടത്തി�നതിരായ ജനങ്ങളു�ട ഏതുപ്രവർത്തനവും ഹിംസയാണ്. മർദ്ദിത

രായജനസമൂഹങ്ങളു�ടഅഭിപ്രായത്തിലാക�ട്ട, ഭരണകൂടംത�ന്നഹിംസയാണ്.

അേപ്പാൾ, സാഹിത്യത്തിന് ധർമ്മേബാധവും സദാചാരേബാധവുമുണ്ടാകുന്നു

എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു�കാണ്ട് സാഹിത്യത്തി�ന്റ സവിേശഷമായ പ്രേയാജന

�മന്താ�ണന്നു മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല.

‘സാഹിത്യവിദ്യയു�ട ലക്ഷ്യംജ്ഞാനലബ്ധിയാണ്. മനസ്സംസ്കാരമാണ്. സാ

ഹിത്യപരിശീലനം �ചയ്യുന്ന വ്യക്തിയു�ട അന്തഃകരണവൃത്തികളിൽസർവ്വേതാന്മു

ഖമായ ഒരു ശുദ്ധികർമ്മം നടത്തലാണ്’ എന്നു പറയുന്നവരുണ്ട്. ഒരർത്ഥത്തിൽ

ഇതും ശരിയാണ്. പുസ്തകം വായിച്ചാൽജ്ഞാനമുണ്ടാവും. പേക്ഷ, എന്തി�നപ്പറ്റി

യുള്ളജ്ഞാനം? എന്തിനാണാജ്ഞാനം? സാഹിത്യത്തിൽനിന്ന്ജ്ഞാനം ലഭി

ക്കുന്നുഎന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു�കാണ്ടുമാത്രം സാഹിത്യത്തി�ന്റ സവിേശഷമായ

പ്രേയാജന�മന്താ�ണന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല.

സാഹിത്യകാരൻ പ്രേത്യകമായ ഏ�തങ്കിലും ഉേദ്ദശ്യ�ത്ത മുൻനിർത്തി സാ

ഹിത്യം നിർമ്മിച്ചു�വന്നുവരാം. യാ�താരുേദ്ദശവുമില്ലാ�ത സാഹിത്യമുണ്ടാക്കി�യ

ന്നും വരാം. ചിലേപ്പാൾ സാഹിത്യകാരൻ ഉേദ്ദശിക്കാത്തപ്രേയാജനമാണുണ്ടായ

തു എന്നുേപാലും വരാം. ഏതായാലും സൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുന്ന സാഹിത്യത്തിന് പ്രേയാ

ജനമുണ്ടാവും തീർച്ച. സാഹിത്യകാര�ന്റ ഉേദ്ദശ്യവും സാഹിത്യത്തി�ന്റപ്രേയാജന

വും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്.
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ഒരു വസ്തുവി�ന്റ സ്വഭാവ�ത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതി�ന്റ പ്രേയാജനം.

പഞ്ചസാരയു�ട പ്രേയാജനം മധുരമുണ്ടാക്കലാണ്. ദാഹം നശിപ്പിക്കലാണ് �വ

ള്ളത്തി�ന്റ പ്രേയാജനം. ഓേരാന്നിനും അതി�ന്റ വസ്തുനിഷ്ഠമായ സ്വഭാവ വിേശ

ഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച പ്രേയാജനമാണുള്ളത്. മനുഷ്യ�ന്റആത്മനിഷ്ഠമായആഗ്രഹ

ങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏതു പ്രേയാജനം േവണ�മങ്കിലും കിട്ടുകയി�ല്ലന്നർത്ഥം. പഞ്ച

സാര�കാണ്ട് ദാഹം ശമിപ്പിക്കാനാവില്ല. ഇരുട്ടകറ്റാൻ �വളിച്ചം ത�ന്ന േവണം.

ചായയിൽ പഞ്ചസാരയ്ക്കുപകരം �വള്ളം േചർത്തുേനാക്കൂ, അതു മധുരിക്കുകയില്ല.

അേപ്പാൾ, സാഹിത്യത്തി�ന്റ പ്രേയാജന�മന്താണ് എന്ന േചാദ്യത്തി�ന്റ മറുപടി,

എന്താണ് സാഹിത്യം എന്ന േചാദ്യത്തി�ന്റ മറുപടി�യആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

സാഹിത്യ�മന്നാ�ലന്താ�ണന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. പ്രതിരൂപങ്ങളു�ട

സഹായേത്താ�ട പ്രകൃതിേയയും പ്രകൃതി�യ്ക്കതിരായ മനുഷ്യ�ന്റ സമരങ്ങേളയും

സാമൂഹ്യ ജീവിതേത്തയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നകലയാണ് സാഹിത്യം.

സാഹിത്യകാരന് ത�ന്റ പങ്ക് ശരിക്കു നിർവഹിക്കാൻ കഴിയണ�മങ്കിൽ പ്ര

കൃതിയുേടയും സാമൂഹ്യ ശക്തികളുേടയും പ്രവർത്തന�ത്തപ്പറ്റി ശരിയായ േബാധമു

ണ്ടായിരിക്കണം. ഈ േബാധമാണ് അയാൾ ത�ന്റ കലാസൃഷ്ടിയിലൂ�ട വായന

ക്കാർക്കു പകർന്നു�കാടുക്കുന്നത്.

അങ്ങി�ന, സാഹിത്യം ജനങ്ങളു�ട �വകാരികവും മാനസികവുമായ മണ്ഡ

ലങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. പ്രകൃതി�യപ്പറ്റിയും സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ളപ്പ

റ്റിയുമുള്ളഅവരു�ട േബാധ�ത്ത ഉയർത്തുന്നു. അവരു�ട വിേവചനശക്തി�യ മൂർ

ച്ഛിപ്പിക്കുന്നു. അവരു�ട അനുഭവങ്ങൾക്കു മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. ഈഅർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ

സാഹിത്യങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഒരു പ്രേയാജനമുണ്ട്. മനുഷ്യ�ന്റ സാമൂ

ഹ്യ േബാധത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുകഎന്നപ്രേയാജനം.

സാഹിത്യകാരൻത�ന്റ ഭാവനയുപേയാഗിച്ചു�കാണ്ടാണ്പ്രകൃതിേയയുംസാ

മൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങേളയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാവനയാക�ട്ട, സാഹിത്യകാ

ര�ന്റ സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങേളയും വർഗ്ഗബന്ധങ്ങേളയും ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നു. അതു�കാണ്ട്, സാഹിത്യകാര�ന്റ സാമൂഹ്യ ജീവിത ചിത്രീകരണങ്ങ

ളിൽ അയാളു�ട അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഉളവായ

ജീവിതനിരീക്ഷണ രീതികൂടി കാണ�പ്പടാതിരിക്കില്ല. ഓേരാ സാഹിത്യകാരനും

അയാളു�ട വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അഭിലാഷങ്ങൾക്കും നീതിേബാധ

ങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ചാണ് സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള സമീപിക്കുന്നത്. സ്വന്തമായ

ഒരു ജീവിത വീക്ഷണഗതിയില്ലാ�ത, സ്വന്തമായ യാ�താരു നിലപാടു�മടുക്കാ

�ത, ജീവനുള്ള യാഥാർത്ഥ്യ ചിത്രീകരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച ഒരു സാഹിത്യകാര�ന

വിശ്വസാഹിത്യത്തി�ലാരിടത്തും കാണാൻ കഴിയില്ല.

ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യസ്ഥിതി�യ അേതപടി നില

നിർത്തണ�മന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അത്തരക്കാർ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യ

ങ്ങ�ള മാറ്റിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവേരാട് പുച്ഛവും �വറുപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നസാഹി

ത്യങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.

ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യസ്ഥിതിയിൽ അസംതൃപ്തിയു

ള്ളവരായിരിക്കും. അത്തരക്കാർ അറിേഞ്ഞാ അറിയാ�തേയാ സാമൂഹ്യയാഥാർ
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ത്ഥ്യങ്ങ�ള മാറ്റി മറിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് േപ്രാത്സാഹനവും പ്രേചാദനവും

നൽകുന്നസാഹിത്യകൃതികൾ രചിക്കും.

മറ്റുചില സാഹിത്യകാരന്മാർ ഒേര സമയത്തുത�ന്നനിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യയാ

ഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള �വറുക്കുകയും പേക്ഷ,അതിേനക്കാളധികം മാറ്റങ്ങേളയും പരിവർ

ത്തനങ്ങേളയും ഭയ�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അത്തരക്കാർനിഷ്പക്ഷതയു

േടയും അയഥാർത്ഥമായ സ്വാതന്ത്ര്യ േബാധത്തിേന്റയും വ്യാേമാഹങ്ങളിൽ സ്വയം

കുടുങ്ങിക്കിടന്നു�കാണ്ട് ഒേര സമയത്തു ത�ന്ന പുേരാഗമനവാദികേളയും പിന്തിരി

പ്പന്മാേരയുംഎതിർക്കുകയുംജനങ്ങൾക്കിടയിൽനിരാശതയുംഅവിശ്വാസവുംപര

ത്തുകയും �ചയ്യുന്നസാഹിത്യങ്ങളുണ്ടാക്കും.

സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:

‘സാമൂഹ്യമായി പല തരത്തിലുള്ളആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. പഴയ, ജീർ

ണ്ണിച്ചുേപായ, സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളു�ട താൽപര്യ�ത്ത

സംരക്ഷിക്കുന്നആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. സാമൂഹ്യവളർച്ച�യ തടയുന്നു

�വന്നതാണ് അവയ്ക്കുള്ളപ്രാധാന്യം. സമുദായത്തി�ല മുേന്നാട്ടുവന്നശക്തികളു�ട

താൽപര്യങ്ങ�ള സംരക്ഷിക്കുന്ന, പുതിയ, പുേരാഗമനപരമായ, ആശയങ്ങളും സി

ദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. സാമൂഹ്യവളർച്ച�യസഹായിക്കുന്നു�വന്നതാണ്അവയ്ക്കുള്ളപ്രാ

ധാന്യം. സമുദായത്തി�ന്റ ഭൗതിക ജീവിതാവശ്യങ്ങ�ള എത്രേത്താളം അവ പ്രതി

ബിംബിക്കുന്നുേവാ അത്രയ്ക്കാണ് അവയ്ക്കുള്ളപ്രാധാന്യം’.

അതായത്, സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയസമരങ്ങളിൽസജീവമായപങ്കുവഹിക്കാേനാഅ�ല്ല

ങ്കിൽ, േന�രമറിച്ച്, അവയിൽ നി�ന്നാഴിഞ്ഞുനിൽക്കാേനാ അവ�യ എതിർ

ക്കാൻത�ന്നേയാ മനുഷ്യ�ന േപ്രരിപ്പിക്കാൻസാഹിത്യകാരനുസാധിക്കുന്നു.

പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം ഊന്നിപ്പറേയണ്ടതുണ്ട്. ഏ�തങ്കിലു�മാരു സാഹിത്യകാ

ര�ന്റ ആത്മനിഷ്ഠമായ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങ�ള ആശ്രയിച്ചല്ല, സവിേശഷങ്ങളായ

ചിലശാസ്ത്രീയനിയമങ്ങ�ളആശ്രയിച്ചാണ്പ്രകൃതിയിലുംസമുദായത്തിലും മാറ്റങ്ങ

ളുണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാറ്റങ്ങളു�ടഗതിേവഗ�ത്തമന്ദീഭവിപ്പിക്കാനല്ലാ�ത

അവ�യഎ�ന്നേന്നയ്ക്കുമായിതടഞ്ഞുനിർത്താൻഎത്രപ്രതിഭാശാലിയായസാഹി

ത്യകാരനും സാദ്ധ്യമല്ല. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവേത്തയും റഷ്യൻവിപ്ലവേത്തയും ചില സാഹി

ത്യകാരന്മാർ എതിർത്തുേനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവവും റഷ്യൻവിപ്ലവ

വുമല്ല, അവ�യ എതിർത്ത സാഹിത്യകാരന്മാരാണ് പരാജയ�പ്പട്ടത്. മൂങ്ങകൾ

സൂേര്യാദയ�ത്ത എതിർക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ടും, സൂര്യനുദിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല. സൂേര്യാ

ദയത്തി�ന്റ പിന്നിൽ ചില പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുണ്ട്. വിപ്ലവങ്ങളു�ട പിന്നിൽ ചില

സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങളുണ്ട്.

മുതലാളിത്തം ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്നതിരായി സമരം �ചയ്തിരുന്ന കാല�ത്ത

സാഹിത്യത്തിന് വിപ്ലവകരമായ ഒരു ഉള്ളടക്കമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം, അതു

സാമൂഹ്യ വളർച്ചയു�ട നിയമങ്ങൾക്ക് �പാരുത്ത�പ്പട്ടതായിരുന്നു. പേക്ഷ, മുത

ലാളിത്തം അതി�ന്റ അവസാനഘട്ടമായ സാമ്രാജ്യത്ത്വമായി രൂപാന്തര�പ്പട്ടതി

നുേശഷം ബൂർഷ്വാ സാഹിത്യകാരന്മാർ മാറ്റങ്ങ�ള ഭയ�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. അതി�ന്റ

ഫലമായി അവരു�ട കലയു�ട ഉള്ളടക്കം വിപ്ലവകരമല്ലാതായിത്തീർന്നു. ഭാവി

യിൽ അതിന് വിശ്വാസമില്ലാതായി. നിരാശാവാദം. എേസ്കപ്പിസം മുതലായവ�യ
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അത് അഭയം പ്രാപിച്ചു. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, സാമൂഹ്യവളർച്ച�യ, ജീവിത

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള സത്യസന്ധമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ അതിന് കഴിവില്ലാതായി.

അതിൻഫലമായി മനുഷ്യ�ന ഉയർത്താനും, യാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത മാറ്റാനുമുള്ള മനു

ഷ്യ�ന്റ കഴിവി�ന വളർത്താനും അതിനു സാധിക്കാതായി.

സാഹിത്യകാര�ന്റ ഭാവന സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട ഹൃദയത്തിേലയ്ക്ക്

എത്രേത്താളം ആഴത്തിൽ തുളച്ചുകയറുന്നുേവാ അത്രേത്താളം ശരിയായും സത്യ

സന്ധരായുംആയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട സ്വഭാവസവിേശഷങ്ങ�ള �വളി�പ്പടുത്താൻ

അയാൾക്ക് സാധിക്കും. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള സത്യസന്ധമായും ശരിയായും ചിത്രീ

കരിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന് മനുഷ്യ�ന്റ �വകാരികവും മാനസികവുമായ മണ്ഡ

ലങ്ങളിൽ വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കും. സാഹിത്യകാര�ന്റ

വികാരപരമായ യാഥാർത്ഥ്യ പ്രതിപാദനം നിലവിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള മാ

റ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് പ്രേചാദനവും േപ്രാത്സാഹനവും നൽകുന്നു. വികാരപരത

പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ഉേത്തജനമായിത്തീരുന്നു. അത്തരം സാഹിത്യങ്ങൾ മനു

ഷ്യ�ന ഉയർത്താനും പ്രകൃതിയുേടയും സമുദായത്തി�ന്റയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള മാ

റ്റാനുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ കഴിവി�ന വളർത്താനും പ്രേയാജന�പ്പടുന്നു. കലാപരമായ

സത്യസന്ധതേയയും സൗന്ദര്യേത്തയും ആശയപരമായ പരിവർത്തനങ്ങേളാട്

ഇണക്കിേച്ചർക്കുന്ന സാഹിത്യം മനുഷ്യ�ന്റ പുേരാഗതി�യ സഹായിക്കുന്നു. സാ

ഹിത്യത്തി�ലസത്യദീക്ഷഇന്ന�ത്തസ്വപ്നങ്ങ�ളനാള�ത്തയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാക്കി

മാറ്റുന്നു. സാഹിത്യത്തി�ല സൗന്ദര്യം മനുഷ്യനിലും അവ�ന്റ ചുറ്റുപാടുകളിലും മാറ്റ

ങ്ങളുണ്ടാക്കി�ക്കാണ്ട് സുന്ദരമായ ഒരു ഭാവി�യ ഉൽഘാടനം �ചയ്യുന്നു.

അേപ്പാൾ, സാഹിത്യം ഒരുപകരണമാണ്; ഒരായുധമാണ്. സുന്ദരമായ

ഒരു േലാകത്തിൽ സുന്ദരമായ മനുഷ്യത്വ�ത്ത �കട്ടിപ്പടുത്തുയർത്തുവാൻ അതു

സഹായിക്കുന്നു.

അതു�കാണ്ടാണ് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ സാഹിത്യകാരന്മാ�ര ‘മനുഷ്യാത്മാവി

�ന്റഎഞ്ചിനീയർമാർ’ എന്നു വിളിച്ചത്.

(മൂന്നാം പതിപ്പ്, പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് 1979, ഒന്നാം പതിപ്പ്—സാഹിത്യ പ്ര

വർത്തകസഹകരണസംഘം 1958)



2
സാഹിത്യ നിരൂപണം

മുഖവുര

സാഹിത്യകാരൻ ദന്തേഗാപുരത്തിൽ നിന്നും ജനമധ്യത്തിേലക്കിറങ്ങിവരണ�മ

ന്ന മുദ്രാവാക്യം ഒരു കാൽനൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ്ത �ന്ന േകരളീയർ മുഴങ്ങിേക്കൾക്കാൻ

തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇന്ന്ആമുഴക്കംഎതാണ്ട് നിലച്ചമട്ടാണ്. കാരണംനമ്മു�ടകവി

കളും, �ചറുകഥാകൃത്തുക്കളും േനാവ�ലഴുത്തുകാരും മറ്റും ദന്തേഗാപുരങ്ങൾ വിട്ട്

കൂടുതൽ കൂടുതൽസമുദായമധ്യത്തിേലക്കിറങ്ങിവരാനും ജനങ്ങളു�ട വികാരവിചാ

രങ്ങൾക്കും ആശയാഭിലാഷങ്ങൾക്കും രൂപം നൽകാനും ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

അടുത്തകാലത്തുണ്ടായ സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾ പരിേശാധിച്ചാൽ ഇത് വ്യക്തമാകും.

പേക്ഷ, ഇതിനിടയിൽ മ�റ്റാന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യകാരൻമാർ ഒഴി

ച്ച ്വിട്ട്േപാകുന്ന ദന്തേഗാപുരങ്ങളിൽ സാഹിത്യനിരൂപകർ കയറികൂടാൻ തുടങ്ങി

യിരിക്കുകയാണ്. അഹന്തയു�ട ദന്തേഗാപുരത്തിൽ കയറിയിരുന്നു�കാണ്ട് സു

പ്രസിദ്ധരായ സാഹിത്യകാരൻമാരു�ട േന�ര കു�റ �തറിക�ളടു�ത്തറിഞ്ഞാൽ

സാഹിത്യനിരൂപണമായി എന്ന് അവർ ധരിച്ചു�വച്ചേപാ�ല േതാന്നുന്നു. വിമർശ

ന�മന്നു�വച്ചാൽ ഖണ്ഡനം, ഖണ്ഡന�മന്നു�വച്ചാൽ �തറി! സമുദായേത്താടുമില്ല,

സാഹിത്യേത്താടുമില്ല, അവർ�ക്കാരുത്തരവാദിത്വം. ആ�രപ്പറ്റിയും എന്തും വിളിച്ച്

കൂവാം. വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമേല്ല? മറ്റുള്ളവർ പറയാൻ �ധര്യ�പ്പടാത്തത് പറ

ഞ്ഞാൽ സത്യസന്ധത എന്നവരുൽേഘാഷിക്കുന്നു. ഒന്നരേക്കാടി ജനങ്ങളിൽ

ഒരു പത്തുേപ�രങ്കിലും �കയടിക്കാനുണ്ടാവും തീർച്ച. പുതി�യാരു നിരൂപണപ്ര

സ്ഥാനത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ, സാഹിത്യസവ്യസാചികൾ, സാഹിത്യത്തി�ല

അടിക്കാടുകൾ തട്ടിനീക്കിക്കളയുന്ന പ്രതിഭാശാലികൾ എന്നും മറ്റുമുള്ള സ്തുതിഗീത

ങ്ങൾ മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്യും.

ഈനിരൂപകൻമാരു�ട ചില ധീരമായഅഭിപ്രായങ്ങൾ േകൾക്കേണാ? േവ

ണ�മങ്കിൽ ഇതാ ചിലത്.

േടാൾേസ്റ്റായിഎന്നഒരുനാലാംകിടഎഴുത്തുകാര�ന്റപത്താംതരം കൃതിയാ

ണ് യുദ്ധവും സമാധാനവും! (കയ്യടിക്കാർ ആർത്തുവിളിയ്ക്കുന്നു ആേഹാ എ�ന്താരു

ധീരമായ സത്യസന്ധത!)
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ടാേഗാർ ഒരു കവിയല്ല കഥാകാരൻ മാത്രമാണ് ! (അേഹാ, അേഹാ, എന്തു

കണ്ടുപിടുത്തം!)

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ഒ�രാറ്റവരി കവിത�യഴുതീട്ടില്ല. വല്ലതു�മഴുതീട്ടു�ണ്ടങ്കിൽ

അത് േമാഷണമാണ്. (അേഹാ! അേഹാ! അേഹാ!)

ഇത് പ്രസംഗഭാഷയാണ്. നിരൂപണഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന േപരിൽ കടലാസ്സി

േലയ്ക്ക് പകർത്തുേമ്പാൾ കുറച്ചുകൂടി കലാപരമായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ‘യുദ്ധ

വും സമാധാനവും’ ഒരു മുഷിപ്പൻ േനാവലാ�ണന്നുംഅത് വായിച്ചേപ്പാൾ തനിക്ക

വജ്ഞയാണ് േതാന്നിയത് എന്നും തുറന്ന് പറഞ്ഞു�കാണ്ട് ശ്രീ. കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ

എഴുതിയതിങ്ങ�നയാണ്.

“ഓേരാ സന്ദർഭം വായിച്ചുതീരുേമ്പാഴും മുഷിഞ്ഞമ്പി പുസ്തകം കൂട്ടി�വച്ച് ഒ�ന്നഴു

േന്നറ്റുനടന്നു മുഷിവു തീർത്തിട്ടുേവണ്ടിയിരുന്നു വീണ്ടും വായന തുടരുവാൻ. മറ്റു വഴി

യ്ക്ക് എ�ന്റ ഭക്ത്യാദരങ്ങൾക്ക് പാത്രമായ ഒരു മഹാത്മാവി�ന്റ േപരിലുള്ള ഒരു പു

സ്തകമല്ലായിരുന്നു ഇ�തങ്കിൽ, ഇതി�നപ്പറ്റി േലാകപ്രസിദ്ധരായ പലരും അേങ്ങ

യറ്റേത്താളം പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലായിരുന്നു�വങ്കിൽ ഞാനിതു

കാൽഭാഗം വായിച്ചു വലി�ച്ചറിയുമായിരുന്നു”.

— (പതിനഞ്ചുപന്യാസങ്ങൾ, േപജ് 108)

1 ടാേഗാർ ഒരു കവിയ�ല്ലന്ന്സ്ഥാപിക്കാൻ �പ്രാ. മുണ്ടേശ്ശരി

എഴുതിയതിപ്രകാരമാണ്.

“… സി.എഫ്.ആൻഡ്റൂസ്സല്ല, മിസ്റ്റസിസത്തി�ന്റ ഊറ്റുറവയായിരുന്ന ഡബ്ളി

യു.ബി.യീറ്റ്സ് ത�ന്ന ടാേഗാർ ഗാനങ്ങ�ള അവതരിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തു. വള�ര

താമസിച്ചില്ല; ടാേഗാറിന് േനാബൽ സമ്മാനവും കിട്ടി. ഇത്രയും സാധിച്ചന്തരി

ച്ചുേപായ ആ രവീന്ദ്രനാഥടാേഗാറിന് വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ എന്തംഗീകാരമുണ്ടി

േപ്പാൾ?… മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും ടാേഗാറ് ശ്ലാഘിയ്ക്ക�പ്പടുന്നത് കഥകളും േനാ

വലുകളും വഴി ബംഗാളി�ന്റ പരിമളവും പച്ചപ്പും േലാകമാ�ക പരത്തിയ ഒരുത്തമ

സാഹിത്യകാരനായിട്ടാണ്”.

— (രാജരാജ�ന്റ മാ�റ്റാലി. േപജ് 95)

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് കവിയ�ല്ലന്ന് �തളിയിക്കാൻ േവണ്ടി സുകുമാർഅഴീേക്കാട്

എഴുതുന്നു:

“അരനൂറ്റാേണ്ടാളം വ്യാപ്തിയുളള ഒരു സാഹിത്യജീവിതമുണ്ട് കുറുപ്പിന്. ആ�ക

നാനൂേറാളം ലഘുകവിതകൾ ആ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അേദ്ദഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ

പ്രശസ്തി എണ്ണ�ത്തആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു. കാവ്യമൂല്യപരമായ ഒരനുമാനത്തിന്

അതുആധാരമല്ല. നാൽപതു�കാല്ലത്തിനിടയിൽ ഒരാൾ പതിനാറു കവിതാപുസ്ത

കങ്ങൾ ഇറക്കിയതു�കാണ്ട് അയാൾ കവിയായി�ക്കാള്ളണ�മേന്നാ ഒരു കാവ്യ

മിറക്കാൻ നാൽപതു�കാല്ല�മടുത്തതു�ക്കാണ്ട് മ�റ്റാരാൾ കവിയാവുകയില്ലേന്നാ

വാദിയ്ക്കുന്നത് �വറും മൗഢ്യം. ഇത്രേത്താളം പച്ചയായി ആളുകൾ വാദിക്കു�മന്നല്ല.

എങ്കിലും ഇതും പച്ച മട്ടിൽ ‘ഷഷ്ടിപൂർത്തിവ�ര കവിതാവ്യവസായം �ചയ്ത ഒരാൾ

കവിയ�ല്ലന്നു വാദിക്കുന്നത് ശരിേയാ’ എ�ന്നാ�ക്ക വമ്പന്മാരായ എഴുത്തുകാർ

േപാലും േചാദിച്ചുേകട്ടതു�കാണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞുേപാ�യേന്നയുള്ളു”.

— (ശങ്കരക്കുറുപ്പ് വിമർശിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. േപജ് 20)
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ഒരു വിശ്വസാഹിത്യകാര�ന്റ േനാവേലാ ഒരു മഹാകവിയു�ട കവിതേയാ

വായിച്ചാസ്വദിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരുേപാ�ല കഴി�ഞ്ഞന്ന് വരില്ല. പേക്ഷ,

തങ്ങൾക്കാസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്ത�തന്തും മുഷിപ്പനാ�ണന്ന് തള്ളിപ്പറഞ്ഞു�കാ

ണ്ട് സ്വന്തം പാണ്ഡിത്യ�ത്ത ഉൽേഘാഷിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയാല�ത്തസ്ഥിതി�യന്താ

വും? ത�ന്റ ഒരു കാവ്യ�ത്ത ഖണ്ഡനപരമായി വിമർശിച്ച ചില നിരൂപകന്മാേരാട്

ഭവഭൂതി ഇങ്ങ�ന പറഞ്ഞതായി േകട്ടിട്ടുണ്ട്. “നിങ്ങ�ളേപ്പാ�ല ചിന്തിക്കുന്നആളു

കൾക്ക് േവണ്ടിയല്ല ഞാ�നഴുതുന്നത്”. ശരിയേല്ല? ഭവഭൂതിയു�ട കാവ്യമാസ്വദി

ക്കാൻ കഴിയാത്ത നിരൂപകവർഗ്ഗം വിസ്മൃതേകാടിയിൽ തള്ള�പ്പട്ടതിന് േശഷവും

സഹൃദയന്മാർ ഭവഭൂതിയു�ട കാവ്യം നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂ�ട വായിച്ചാസ്വദിച്ചു േപാന്നി

ട്ടിേല്ല? പേക്ഷ, ഇത്തരം അനുഭവപാഠങ്ങ�ളാന്നും നമ്മു�ട നിരൂപകന്മാരു�ട

അഹന്ത�യ �തല്ലും ഏശു�മന്ന് േതാന്നുന്നില്ല. ഏ�തങ്കിലും സാഹിത്യസൃഷ്ടിയി

ലടങ്ങിയ ഗുണങ്ങൾആസ്വദിക്കാ�നാരുങ്ങുന്നവ�രല്ലാം സാഹിത്യകാര�ന്റ �വ

താളികരും മണിയടിക്കാരുമായി മുദ്രയടിക്ക�പ്പടു�മന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകു

ന്നു. ഖണ്ഡനമാണ് നിരൂപക�ന്റ േജാലി�യന്നവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. (കൂട്ടത്തിൽ

പറയ�ട്ട, ഖണ്ഡനവിമർശന�മന്ന പദപ്രേയാഗം�കാണ്ട് അവരുേദ്ദശിക്കുന്നത്

തങ്ങൾക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത ചില സാഹിത്യകാരന്മാ�ര ഇടിച്ചു തകർക്കുകയും ഇഷ്ടമുള്ള

ചില�ര മാനേത്ത�യ്ക്കടുത്തു �പാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു എന്നു മാത്രമാണ്). ഒഴിച്ചുകൂ

ടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യകടമ നിർവഹിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ �ചയ്യുന്നത്

എന്നാണവരു�ട ഉറച്ച വിശ്വാസം. തങ്ങളു�ട ഖണ്ഡന ഖഡ്ഗത്തിന്ന് ഏതുക

വിേയയും സംഹരിക്കാൻ �കൽപ്പു�ണ്ടന്ന് അവർ ഊറ്റം�കാള്ളുകയും �ചയ്യുന്നു.

പേക്ഷ, ഇതു�കാ�ണ്ടാ�ക്ക നമ്മു�ട കവികളും കവിതകളും നശിച്ചുേപാകുേമാ?

സ്വന്തമായി നാലുവരി കവിത�യഴുതാേനാ മറ്റുള്ളവ�രഴുതിയത് വായിച്ചാസ്വ

ദിക്കാ�നങ്കിലുേമാ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു യുവനിരൂപകനുേപാലും ഏ�തങ്കിലു�മാരു

മഹാകവി, കവിേയയ�ല്ലന്ന്സമർത്ഥിക്കാൻേവണ്ടിനാലുദിവസം�കാണ്ട് നാനൂറു

േപജുള്ള ഒരു പുസ്തക�മഴുതിയുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു�വന്നു വരും. ഇത്തരം നിരൂപ

കന്മാ�രപ്പറ്റിത്ത�ന്നയായിരിക്കിേല്ല 1927�ല കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ ‘ഗ്രന്ഥവിഹാര’ ത്തി

�ന്റഅവതാരികയിൽ ഇങ്ങ�നഎഴുതിയത്?

“ഒരു മഹാകവിേയാടു കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു നിരൂപകൻ ഉണ്ടാകാൻ വയ്യ. ഏത്

മഹാകവി�യപ്പറ്റിയും അന്നന്ന�ത്ത നിരൂപകന്മാർ പിറുപിറുത്തു�കാണ്ടിരിക്കും.

എല്ലാം തട്ടിനിരത്തി�ക്കാണ്ടുേപാകുന്ന കാലമാക�ട്ട,ത�ന്റ യാത്രയിൽ മഹാക

വിക�ള മാത്രം ഭാവിയിേലക്കായി തിര�ഞ്ഞടുത്ത് �കയിൽ �വയ്ക്കുന്നു”.

േടാൾേസ്റ്റായിേയാ ടാേഗാേറാ ശങ്കരക്കുറുേപ്പാ ഒരിയ്ക്കലും വിമർശിയ്ക്ക�പ്പടാൻ

പാടി�ല്ലന്ന് എനിക്കഭിപ്രായമില്ല. മൺമറഞ്ഞുേപായവരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരു

മായ എല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാരുേടയും സൃഷ്ടികൾ സമുദായത്തി�ന്റ സ്വത്തുക്കളാ

ണ്.അവ�യ നിർദ്ദയമായി വിമർശിക്കാനും വിലയിരുത്താനും ഏതു നിരൂപകനും

അവകാശമുണ്ട്. പേക്ഷ,വിമർശനങ്ങൾക്കും വിലയിരുത്തലുകൾക്കും വസ്തുനിഷ്ഠ

മായ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണം. ആത്മനിഷ്ഠമായ ‘േതാന്നലുകൾ’ സാ

ഹിത്യനിരൂപണമാവില്ല. അവ സാഹിത്യത്തി�ന്റ�യന്ന േപാ�ല സാഹിത്യനിരൂ

പണത്തിേന്റയും വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്തുകേയയുള്ളു.



�ക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VII 53

മലയാളസാഹിത്യം കുേറ�യാ�ക്ക അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടന്ന് തീർച്ച

യായും നമുക്കഭിമാനിയ്ക്കാം. പേക്ഷ,നിരൂപണത്തി�ന്റസ്ഥിതി�യന്താണ്?

എല്ലാ നിരൂപണങ്ങളും ചീത്തയാ�ണന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. നല്ല നിരൂപണങ്ങൾ

പലതും നമുക്ക് കിട്ടി�ക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ,ചീത്ത നിരൂപണങ്ങളേല്ല കൂടു

തൽ? എന്നല്ല, അവയിൽ ചിലതേല്ല മാതൃകകളാക്കി �പാക്കിക്കാട്ട�പ്പടുന്നത്?

സാഹിത്യത്തി�ന്റവളർച്ചേയാ�ടാപ്പംസാഹിത്യനിരൂപണവുംവളരുകയാ�ണന്ന്

നമുക്കവകാശ�പ്പടാൻ പറ്റുേമാ? ഇന്ന�ത്ത പ്രസിദ്ധ നിരൂപകന്മാരി�ലാരാളായ

ഉള്ളാട്ടിൽ േഗാവിന്ദൻകുട്ടിനായർ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തിനുമുമ്പ്, 1125-ൽ ചൂണ്ടി

ക്കാണിച്ച ദുരവസ്ഥയിൽനിന്ന് നമ്മു�ട നിരൂപണപ്രസ്ഥാനം ഇനിയും േമാചനം

േനടിയിട്ടി�ല്ലന്നുള്ളതേല്ല വാസ്തവം? അേദ്ദഹം എഴുതിയതിതാണ്.

“നിരൂപണപരമായി ഇത്രേയ�റ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും അഭിപ്രായഭിന്നതകളും ഭാ

ഷയിൽ ഇന്ന�ത്തേപ്പാ�ല എന്നും ഉണ്ടായിട്ടി�ല്ലന്ന വസ്തു കൂടി ഇവി�ട ചൂണ്ടികാ

ണിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏ�തങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥ�ത്തപ്പറ്റി മലയാളത്തി�ല പ്രമുഖ

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽനാ�ലണ്ണംപറയുന്നഅഭിപ്രായങ്ങൾഅനുക്രമമാ�യാന്നു

വായിച്ചുേനാക്കു. അേപ്പാൾ കാണാം,അഭിപ്രായഭിന്നതകളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും

നിരൂപണത്തിൽ എത്രമാത്രം �കാടുമ്പിരി�ക്കാട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന്. ഏ�തങ്കിലും ഒരു

പത്രം കലാപരമായ സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടിലൂ�ട ഉത്തമ�മന്നു വിധി�യഴുതിയ ഒരു ഗ്ര

ന്ഥ�ത്ത മ�റ്റാരു പത്രം പാതാളക്കുണ്ടിേലയ്ക്ക് താഴ്ത്തിക്കളേയണ്ടതാ�ണന്നു പരാ

തി�പ്പടുന്നതി�ന്റ ഉദാഹരണങ്ങൾആധുനിക നിരൂപണത്തിൽ ഒട്ടുംഅപൂർവ്വമല്ല.

ഇതി�ന്റഫലമായിസാധാരണന്മാർവള�രയധികംവഞ്ചിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു�ണ്ടന്നുള്ളത്

ഒരു വാസ്തവം മാത്രമായിത്തീർന്നിരിയ്ക്കുന്നു”.

ഇന്ന�ത്തസ്ഥിതി കൂടുതൽ ദയനീയമാണ്. പ�ണ്ടാരുസഹൃദയൻചൂണ്ടിക്കാ

ണിച്ചതുേപാ�ല,

“മുറേയ്ക്കാതാം പുറംേനാക്കി

മാനംേനാക്കിയുമവ്വിധം

�കാത്തി�പ്പറുക്കിയും പി�ന്ന

പകേപാക്കിയനന്തരം

കടംേപാക്കിയിടംേപാക്കി

ഇടയ്ക്കിട്ടു�ഞരുക്കിയും

എടുത്തു�പാക്കി, ആൾേനാക്കി

ത�ന്നത്താൻ�പാക്കിയിങ്ങ�ന”

എന്നിങ്ങ�നയുള്ള പലതരം നിരൂപണസമ്പ്രദായങ്ങൾ മലയാളത്തിലിന്നും

നടമാടി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പുസ്തകനിരൂപണങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ മാനദ

ണ്ഡങ്ങേളാ സാഹിത്യശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങേളാ ബുദ്ധിപരമായ ആഴേമാ മേനാവി

ശാലതേയാ ഒന്നും ആവശ്യമി�ല്ലന്നായിരിക്കുന്നു. ഔദ്ധത്യപൂർണ്ണമായ വിേവ

കശൂന്യതയും വ്യക്തിപരതയു�ട സങ്കുചിതപക്ഷപാതങ്ങളും നിരൂപണത്തി�ന്റ

മറപിടിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കയാണ്. േക്ലശകരങ്ങളായ പ്രതിബന്ധങ്ങ�ള വകവയ്ക്കാ

�ത, നിരന്തരമായ സ്ഥിേരാത്സാഹത്തിലൂ�ട, സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾ നടത്തി�ക്കാ

ണ്ട് സഹൃദയഹൃദയങ്ങളിൽ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ സാഹിത്യനായകന്മാരു�ട

േനർക്ക് ക�ല്ലടു�ത്തറിയലാണ് നിരൂപണം എന്നു ധരിച്ചു�വച്ചവരുമുണ്ട്. വലിയ
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സാഹിത്യകാരന്മാ�ര ഖണ്ഡിക്കുന്ന �ചറിയ വ്യക്തികൾേപാലും അങ്ങ�ന ശ്രേദ്ധ

യരായിത്തീർന്നു �വന്നു വരാം. ‘ഇതാ ഒരു പുതിയ നിരൂപണസരണി!’ എന്നും

മറ്റും കുേറേപർ കയ്യടിയ്ക്കുകകൂടി �ചയ്താേലാ?

അതു�കാണ്ട്, ഇന്ന് നമുക്ക് സാഹ്യത്യസൃഷ്ടിക�ളപറ്റിയുള്ള നിരൂപണങ്ങ�ള

ക്കാളധികം നിരൂപണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള നിരൂപണങ്ങളാണ് ആവശ്യമായിത്തീർ

ന്നിട്ടുള്ളത്. എ�ന്നനിക്ക് േതാന്നുന്നു. സാഹിത്യത്തിലടിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ചപ്പുച

വറുകളു�ട േനർക്ക് ഹൃദയേവദനേയാ�ട േനാക്കാൻ ശീലിച്ചിട്ടുള്ള സഹൃദയന്മാർ

നിരൂപണപ്രസ്ഥാനത്തി�ല വൃത്തിേകടുകൾക്ക് േനർക്കും ഇട�യ്ക്കാന്നു തിരിഞ്ഞു

േനാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ആേരാഗ്യകരവും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു നിരൂപണസമ്പ്ര

ദായ�ത്തവളർത്തി�ക്കാണ്ടുവരാൻഅതുസഹായിക്കും.

എന്നാൽ,ഏ�തങ്കിലും നിരൂപകന്മാ�ര വ്യക്തിപരമായി വിമർശിയ്ക്കണ�മന്ന്

ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഈപുസ്തകത്തി�ന്റ ഉേദ്ദശവുംഅതല്ലാ. സാഹിത്യ നിരൂപ

ണത്തി�ന്റവളർച്ചേയയുംആവളർച്ചക്കിടയിൽ �പാന്തിവന്നിട്ടുളളചിലസിദ്ധാന്ത

ങ്ങേളയും സംക്ഷിപ്തമായി പരിേശാധിച്ചു വിലയിരുത്താനാണ് ഞാനതിൽ ശ്രമിച്ചി

ട്ടുള്ളത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന, �തറ്റായ ചില നിരൂപണ പ്രവണതകളു�ട േനർക്ക്

വിരൽ ചൂേണ്ടണ്ടിവന്നിട്ടുമുണ്ട്.

ഈ പുസ്തകത്തിൽ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുളള ചില ഉദ്ധാരണങ്ങൾ കാ

ണാം. �പ്രാഫസർ മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട ആശയങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുളളത്.

കാരണം േമൽപറഞ്ഞ�തറ്റായ നിരൂപണസമ്പ്രദായം ഏറ്റവുമധികം പ്രചരിപ്പിച്ചു

ട്ടുള്ളത് അേദ്ദഹമാ�ണ�ന്നനിക്ക് േതാന്നുന്നു. ഉദ്ധാരണങ്ങൾഎന്തിനാണ് എന്നു

േചാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒന്നാമത്, മറ്റു ഭാഷകളി�ലപ്രശസ്തേരാഅപ്രശസ്തേരാആയ

ചില എഴുത്തുകാരു�ട ആശയങ്ങളും േകരളത്തിൽത്ത�ന്ന മുമ്പു ചിലർ എഴുതിവ

ച്ച കാര്യങ്ങളു�മടുത്ത് വാചകഘടന ഒന്നു മാറ്റി പുട്ടിന്നു േതങ്ങയിടുന്നതുേപാ�ല

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുേറ സംസ്കൃതപദങ്ങളും കൂട്ടിേച്ചർത്ത് സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ നിന്നുതിർ

ന്നുവീണഅത്ഭുതകരമായ പുതി�യാരു കണ്ടുപിടുത്ത�മന്ന േപരിൽ വിളമ്പിത്തരു

ന്ന ചില നിരൂപകന്മാർ നമുക്കിവി�ടയുണ്ട്. അ�താരു നല്ല വഴക്കമല്ല�ന്നനിക്ക്

േതാന്നുന്നു. ആ�രങ്കിലും എ�ന്തങ്കിലും പുതിയ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽ

അ�താ�ക്ക അവരു�ട ആശയങ്ങളായിത്ത�ന്ന കിടന്നു�കാളള�ട്ട.േപാ�രങ്കിൽ,

പ്രചീന സാഹിത്യാചാര്യന്മാർ സ്വീകരിച്ച മാർഗ്ഗവും ഇതാണ്. ദണ്ഡി, വാമനൻ,

ആനന്ദവർദ്ധനൻ, വിശ്വനാഥൻ മുതലായവരു�ട�യല്ലാം നിരൂപണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ

ധാരാളം ഉദ്ധരണികളടങ്ങിയിട്ടുണ്ടേല്ലാ.

രണ്ടാമത്, വിമർശിക്ക�പ്പടുന്ന അഭിപ്രായങ്ങ�ള അവയു�ട കർത്താക്കളു

�ട ഭാഷയിൽത്ത�ന്ന ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് മര്യാദ. മറ്റുള്ളവരു�ട അഭിപ്രായങ്ങൾ

ഖണ്ഡിക്കുേമ്പാൾ �പ്രാ. മുണ്ടേശ്ശരിയും ഈ മാർഗമാണ് അവലംബിച്ചിട്ടുള്ളത്.

അതു ശരിയുമാണ്. എ�ന്തന്നാൽ, എത്രത�ന്ന ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചാലും

മറ്റുള്ളവരു�ട അഭിപ്രായങ്ങ�ള, അേതപടി, യാ�താന്നും േചാർന്നുേപാകാ�ത,

സ്വന്തം ഭാഷയിേലക്ക് പകർത്താൻ വിമർശകനും സാധിച്ചു�വന്നുവരില്ല. എതിർ

ക്ക�പ്പടുന്നആശയങ്ങ�ള വള�ച്ചാടിച്ചുഎന്നും മറ്റുമുള്ളആേക്ഷപങ്ങളുണ്ടാവുകയും

�ചയ്യും.
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മറ്റുള്ളവരു�ട അഭിപ്രായങ്ങ�ള സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി�യടുത്തുദ്ധ

രിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും �തറ്റാണ്. എന്നാലും, വിമർശനത്തിന്ന് ആവശ്യമുള്ളട

േത്താളം മാത്രേമ ഉദ്ധരിേക്കണ്ടതുള്ളു. ഉദ്ധാരണംഎന്നു�വച്ചാൽ, ഒരുപുസ്തകേമാ

ഒരദ്ധ്യായേമാ മുഴുവൻ പകർത്തുകഎന്നർത്ഥമില്ല. ആേക്ഷപിേച്ച കഴിയൂഎന്നുള്ള

വർക്ക് ഇവിേടയും തങ്ങളു�ട മനസ്സി�ന്റ കിടുകിടുപ്പ് തീർക്കാൻ അവസരം ലഭിയ്ക്കു

�മന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. ഒരുദാഹരണം പറയാം. �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി മഹാക

വി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പി�നപ്പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരഭിപ്രായേത്തയും അതി�ന്നതിരായി മുണ്ട

േശ്ശരിത�ന്ന പിന്നീടു പറഞ്ഞ മ�റ്റാരഭിപ്രായേത്തയും ഞാനുദ്ധരിച്ചുേചർത്തിട്ടുണ്ട്.

ആദ്യ�ത്തഅഭിപ്രായം ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് “ശങ്കരക്കുറുപ്പ് കഴിഞ്ഞപുരുഷാന്തര

ത്തി�ല ഒരു േദശാഭിമാനിയായിരി�യ്ക്കത്ത�ന്നഈപുരുഷാന്തരത്തി�ല ഒരുവിപ്ല

വകാരിയാവാനും ഇഷ്ട�പ്പടുന്നു’�വന്നും േദശാഭിമാനവും വിപ്ലവവും തമ്മിൽ �പാ

രുത്തമി�ല്ലന്നും പാരമ്പര്യരക്ഷണത്തിേനാ പാരമ്പര്യലംഘനത്തിേനാ കൂടുതൽ

പ്രധാന്യം �കാടുേക്കണ്ടത് എന്നു കുറുപ്പുത�ന്ന തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നും മറ്റു

മുള്ള മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട അഭിപ്രായങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു ഖണ്ഡിക ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കാ�ത

വിട്ടുകളഞ്ഞു. എന്തു�കാണ്ട്? േദശാഭിമാനവും വിപ്ലവവും തമ്മിൽ �പാരുത്തേക്ക

ടു�ണ്ടന്ന �തറ്റായ അഭിപ്രായ�ത്ത ഖണ്ഡിക്കുകയായിരുന്നില്ല എ�ന്റ തൽക്കാല

�ത്ത ഉേദ്ദശ്യം എന്നുള്ളതു�കാണ്ടും ആ ഖണ്ഡിക മുകളിലും ചുവട്ടിലും �കാടുത്ത

മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട അഭിപ്രായ�ത്തയാക�ട്ട, എ�ന്റ വിമർശന�ത്തയാക�ട്ട, ഒരു

തരത്തിലും ബാധിയ്ക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതു�കാണ്ടും. എന്നിട്ടും, മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട ഒരു

ശിഷ്യൻ ‘പത്മകുമാരി’ എന്ന തുലികാ നാമത്തിൽ മറവിലിരുന്നു�കാണ്ട് (സ്വന്തം

േപർ പുറത്തു പറയാൻ അേദ്ദഹം ഇഷ്ട�പ്പടാത്തതു�കാണ്ട് ഞാനും അത് �വളി

�പ്പടുത്തുന്നില്ല.) എ�ന്റ ഉദ്ധരണ�ത്ത ഒരു കടുംകയ്യായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നതു �തറ്റാ�ണന്നും കൂടുതലുദ്ധരിക്കാത്തതു �തറ്റാ�ണന്നും ഒേര ആൾ

ത്ത�ന്ന ഒേര ശ്വാസത്തിൽ ഉപേദശിച്ചാൽഎന്താണ് �ചയ്യാൻ കഴിയുക?

പറഞ്ഞത് ശരിേയാ �തേറ്റാ എന്നു പരിേശാധിയ്ക്കുന്നതിന്നു പകരം അഭിപ്രാ

യംപറഞ്ഞവ്യക്തി�യശകാരിക്കുകഎന്ന�തറ്റായനിരൂപണസമ്പ്രദായംഎ�ന്റ

േനർക്ക് തിരിച്ചുവിട�പ്പട്ടിരിക്കുകയാണ്. എ�ന്റ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ചിലതും മാറി

യിട്ടുണ്ടേത്ര. ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ സ്റ്റാലിേനയും മാേവാവിേനയും സ്തുതിച്ച്�കാണ്ട്

േലഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടേത്ര! ഉവ്വ്, സാർ! സ്റ്റാലിനും മാേവാവും മഹാത്മാക്ക

ളാ�ണന്ന് ഞാൻ പണ്ടു വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ ആ അഭിപ്രായമില്ല. എ�ന്റ

അഭിപ്രായ�മന്തു�കാണ്ട് മാേറ്റണ്ടിവന്നുഎന്ന് പല േലഖനങ്ങളിലൂ�ടയും പ്രസംഗ

ങ്ങളിലൂ�ടയുംഞാൻവ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. പേക്ഷ,സ്റ്റാലി�നപ്പറ്റിയുളളഈഅഭി

പ്രായമാറ്റവും സാഹിത്യനിരൂപണവും തമ്മിലുള്ളബന്ധം?

നിരൂപകന്മാരു�ട അഭിപ്രായങ്ങൾക്കു മാറ്റമുണ്ടാവാം. പേക്ഷ, അവ വ്യക്തി

പരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽനിന്നും ആത്മനിഷ്ടമായ ‘േതാന്നലുകളിൽനിന്നും ഉട

�ലടുത്തവയാവരുത്. അഭിപ്രായമാറ്റങ്ങൾക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠമായകാരണമുണ്ടാവണം.

ആദ്യം പറഞ്ഞ അഭിപ്രായവും അതി�ന്നതിരായി പിന്നീടുപറഞ്ഞ അഭിപ്രായവും

രണ്ടുംതമ്മിൽ യാ�താരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നു മർക്കടമുഷ്ടി പിടിക്കാതിരിക്കുക

യും േവണം.



56 അദ്ധ്യായം 2. സാഹിത്യ നിരൂപണം

�പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി�യേപ്പാ�ലയുള്ള ഒരു പ്രശസ്ത പണ്ഡിത�ന്റഅഭിപ്രാ

യങ്ങ�ള വിമർശിക്കുക സൂക്ഷിച്ചുേവണം എ�ന്നനിക്കറിയാം. വിമർശിക്ക�പ്പടുന്ന

പ്രസ്താവനക�ള വള�ച്ചാടിക്കരുത്. ഏ�തങ്കിലും ഖണ്ഡികക�ള ഉദ്ധരിക്കുേമ്പാൾ

അവ�യ ‘അതാതി�ന്റ പ്രകരണത്തിൽനിന്ന് അടർത്തി�യടുത്ത് അഭിപ്രായ�വ

രുദ്ധ്യപ്രതീതി ജനിപ്പിക്കുംവിധത്തിൽഅവതരിപ്പിക്കാൻപാടില്ല. ഇ�തല്ലാം വസ്തു

നിഷ്ഠമായ നിരൂപണത്തി�ന്റ ബാലപാഠങ്ങളാണ്.ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രേത്യ

കം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും, ത�ന്റ നിരൂപണങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ളഎ�ന്റഅഭിപ്രായ

ങ്ങ�ള വിമർശിച്ചു�കാണ്ട് �പ്രാഫസർ മുണ്ടേശ്ശരി ‘ജനയുഗം’ വാരികയിൽ ഇങ്ങ

�നഎഴുതുകയുണ്ടായി:

“ശ്രീ ദാേമാദർ എേന്റതായുദ്ധരിച്ച ഭാഗങ്ങളു�ട മറുവശം, അ�ല്ലങ്കിൽ ശരിയായ

വശം, അതാതു പുസ്തകത്തിലും േലഖനത്തിലും ത�ന്നയുണ്ട്. കവികളുേടേയാ കൃതി

കളുേടേയാ വിവിധ വശങ്ങ�ള ഒേര നിലയ്ക്കാവില്ല വിലയിരുത്തീട്ടുണ്ടാവുക. അ�താ

�ക്ക ജിജ്ഞാസുക്കൾകണ്ടുപിടിച്ചു�കാള്ളു�മന്നാ�ണ�ന്റ വിശ്വാസം”

ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ജി.യു�ട കവിതക�ള മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചതു�കാണ്ട്

അേദ്ദഹ�ത്തക്കാൾ വലി�യാരു കവി േകരളത്തിലി�ല്ലന്നു പറയുക; അേത ശ്വാ

സത്തിൽ അേത പുസ്തകത്തി�ന്റ �താട്ടടുത്തുള്ള േപജുകളിൽ ജി. ഒരു �പാട്ടക്ക

വിയാ�ണേന്നാ അ�ല്ലങ്കിൽ ഒരു കവിേയ അല്ലേന്നാ ശപഥം �ചയ്തുസ്ഥാപിക്കുക

—ഇങ്ങി�ന രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളും ത�ന്റ ഒരുപുസ്തകത്തിൽത്ത�ന്നഅടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്

എന്നാേണ �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി പറയുന്നത്? പേക്ഷ, എത്ര പരിേശാധിച്ചിട്ടും

ആ അതിർത്തിവ�ര അേദ്ദഹം േപായിട്ടു�ണ്ടന്ന് കരുതാൻ ന്യായം കാണുന്നില്ല.

ഒരിയ്ക്കൽ പറഞ്ഞഅഭിപ്രായങ്ങൾ�ക്കതിരായ അഭിപ്രായങ്ങൾ അേദ്ദഹം ത�ന്ന

പറഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടന്നത് ശരിയാണ്. പേക്ഷ, ഒരു പുസ്തകത്തിലടങ്ങിയഅഭിപ്രായത്തി

�ന്റ മറുവശംഅേത പുസ്തകത്തിൽത�ന്നകാണാൻ കഴിയില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്,

വളളേത്താളി�നപ്പറ്റി ‘പ്രയാണ’ ത്തി�ലഴുതിയ അഭിപ്രായത്തി�ന്റ മറുവശം ‘പ്ര

യാണത്തിലും ‘നാടകാന്തം കവിത്വ’ത്തിലും എത്രതിരിഞ്ഞുേനാക്കിയാലും ക�ണ്ട

ത്താൻ സാധിയ്ക്കയില്ല. ജീ. �യപ്പറ്റി ‘വായനശാലയിൽ’ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തി

�ന്റ മറുവശം ‘നാടകാന്തം കവിത്വ’ത്തിലാണുള്ളത്.

സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങി�ന അടിയ്ക്കടി ഉണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന മാറ്റ

ങ്ങൾ തകിടം മറി�യയല്ല, ത�ന്റ വളർച്ച�യയാണ്, കാണിയ്ക്കുന്നത് എന്നു �പ്രാ.

മുണ്ടേശ്ശരി അവകാശ�പ്പടുന്നു.

“പുതിയ പുതിയഅഭിപ്രായങ്ങൾ പറേയണ്ടിവന്നാൽഅതി�ന്റ േപർ �ദൗർബ്ബല്യ

�മന്നാേണാ? അങ്ങി�നധരിക്കുന്നവരു�ണ്ടങ്കിൽധരിച്ചു�കാള്ള�ട്ട. വളർച്ചഅനു

േപക്ഷണീയമായ ഒന്നാ�ണങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കുമുണ്ടാവാം വളർച്ച. വളർച്ച

യും തകിടംമറിച്ചിലും ഒന്നാകുേമ്പാേഴ ഭയ�പ്പടാനുള്ളു”.

— (ജനയുഗം 3-11-63)

ത�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽയാ�താരു മാറ്റവുമുണ്ടായിട്ടി�ല്ലന്ന്സ്ഥാപിയ്ക്കാൻേവ

ണ്ടിതാ�നഴുതിയഓേരാപുസ്തകത്തിേലയുംഅഭിപ്രായങ്ങളിൽഅവയു�ട മറുവശം

കൂടിയു�ണ്ടന്ന് പറയുക; �താട്ടടുത്ത ഖണ്ഡികയിൽ അഭിപ്രായത്തിനുണ്ടായ മാറ്റം
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ത�ന്റ വളർച്ചേയയാണ് കുറിയ്ക്കുന്നത് എന്ന് അവകാശ�പ്പടുക! ഇതി�ലാരു �വ

രുദ്ധ്യം പ്രകടമാകുന്നിേല്ല? അതിരിക്ക�ട്ട “സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയ്ക്കും സാഹിത്യത്തി

�ന്റവളർച്ചയ്ക്കുംഅനുസൃതമായി നിരൂപക�ന്റഅഭിപ്രായങ്ങൾമാറുകയാ�ണങ്കിൽ

അ�താരിയ്ക്കലും തകിടംമറിയാവുകയില്ല. കാരണം, സമുദായം വളരുന്നതനുസരിച്ച്

സാഹിത്യം വളരണം. പേക്ഷ, നമ്മു�ട നിരൂപണപ്രസ്ഥാനത്തിൽ സ്വാഗതാർഹ

മായഅത്തര�മാരു വളർച്ചയാേണാ ഉണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത്?

ഈേചാദ്യത്തിന് തൃപ്തികരമായ മറുപടി ലഭിയ്ക്കണ�മങ്കിൽനമ്മു�ടസാഹിത്യ

ത്തിേന്റയും സാഹിത്യനിരൂപണത്തിേന്റയും വളർച്ച�യ സംക്ഷിപ്തമായി�ട്ടങ്കിലും

ഒന്നു പരിേശാധിച്ചു േനാേക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്. അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തി�ന്റ

ഉേദ്ദശ്യം.

2 നിരൂപണവും വസ്തുനിഷ്ഠമാവണം

സാഹിത്യസൃഷ്ടിക�ളന്നേപാ�ല നിരൂപണങ്ങളും സാഹിത്യപുേരാഗതിക്കാവശ്യ

മാണ്. സാഹിത്യസൃഷ്ടി�യപ്പറ്റിയുളള നിരൂപണങ്ങൾ മാത്രം േപാരാ നിരൂപണ

ങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള നിരൂപണങ്ങളും േവണം. ഒരു നിരൂപകൻ ഉന്നയിക്കുന്ന അഭി

പ്രായങ്ങൾ ശരിേയാ �തേറ്റാ എന്നു പരിേശാധിച്ച് േനാക്കാനും �തറ്റാ�ണന്ന്

േതാന്നിയാൽ അവ�യ യുക്തിയുക്തമായി ഖണ്ഡിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്കവകാശമു

ണ്ടായിരിയക്കണം; ഏതുസാഹിത്യകാരേനയും ഖണ്ഡിയ്ക്കാൻ തനിക്കവകാശമുണ്ട്,

പേക്ഷ, ത�ന്ന ആരും �താട്ടുേപാകരുത് എന്ന ഔദ്ധത്യത്തി�ന്റ സർവ്വജ്ഞപീ

ഠത്തിൽ നിരൂപകൻ കയറിയിരുന്നുകൂടാ. എന്നാൽ, ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ശ്ര

ദ്ധിേയ്ക്കണ്ടതുണ്ട്. സാഹിത്യചർച്ച, അ�ല്ലങ്കിൽ നിരൂപണം വസ്തുനിഷ്ഠമാവണം,

വ്യക്തിവിേദ്വഷകലുഷിതമാവരുത്; സാഹിത്യാഭിവൃദ്ധിക്കുതകുന്ന തരത്തിലുള്ളതാ

വണം. മറിച്ച്, അഭിപ്രായം പറഞ്ഞആളാരാണ്, ഏതു പാർട്ടിക്കാരനാണ്, ഏതു

ജാതിക്കാരനാണ്, ഏതു ക്ലിക്കിൽ�പട്ടവനാണ്, ഭാരതപ്പുഴയ്ക്കപ്പുറത്തുള്ളവേനാ

ഇപ്പുറത്തുള്ളവേനാ എ�ന്നാ�ക്ക പരിേശാധിച്ച് േപനയു�മടുത്ത് �വളിച്ച�പ്പടാ

�നാരു�മ്പട്ടാേലാ? വ്യക്തിവിേദ്വഷത്തി�ന്റ കലിതുളളലുകൾ, എന്തായാലും, സാ

ഹിത്യനിരൂപണമാവില്ല.

3 മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട വിമർശനരീതി:

ഉദാഹരണത്തിന്, മലയാളകവിതയ്ക്ക് ഭാവിയുേണ്ടാ എന്നപ്രശ്ന�മടുക്കാം. �പ്രാഫ

സ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി കുറച്ചുകാലമായിപ്രചരിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നഒരഭിപ്രായമുണ്ട്. പദ്യ

രൂപത്തിലുള്ള കവിതയ്ക്ക് ഭാവിയി�ല്ലന്ന് ! േകരളത്തി�ലന്നല്ല, േലാകത്തി�ലാരിട

ത്തുംഛന്ദസ്കൃതമായകവിതയ്ക്കുകവിതയായി നിലനില്ക്കാൻകഴിയാതായിരിയ്ക്കുന്നു�വ

ന്ന് ! ശാസ്ത്രപ്രണീതമായ �വയവസായിക സംസ്ക്കാരത്തി�ന്റ വളർച്ച ഛന്ദസ്കൃത

മായ കവിത�യഎല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുംആട്ടിേയാടിയ്ക്കു�മന്ന് !

�പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി പറയുന്ന�തല്ലാം തലകുലുക്കി ശരിയാ�ണന്നുകരുതു

ന്നവരുമുണ്ട്. അതു�കാണ്ടാണേല്ലാ ‘കവിതയു�ട ഭാവി’ ഒരു ചർച്ചാവിഷയമായി

ത്തീർന്നത്. 1963 �ല ‘നവജീവൻ’ ഓണം വിേശഷാൽപ്പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ
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�പ്പട്ട “മലയാളകവിത—ഇന്ന�ല, ഇന്ന്, നാ�ള”എന്നസിേമ്പാസിയത്തിലും വ്യ

ത്യസ്താഭിപ്രായങ്ങൾനിഴലിച്ചു കാണുകയുണ്ടായി. ആസിേമ്പാസിയത്തിൽഎ�ന്റ

ഒരു േലഖനമുണ്ടായിരുന്നു. അതി�ല ഒരു വാചക�ത്ത കടന്നുപിടിച്ച് അേത വാർ

ഷികപ്പതിപ്പിൽത�ന്ന �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി ഒരു വിമർശന�മഴുതി. ഞാനുന്നയി

ച്ചഅഭിപ്രായ�ത്തയുക്തിയുക്തമായി ഖണ്ഡിയ്ക്കാനല്ല, “ഈഒ�രാറ്റ പ്രസ്താവന�വ

ച്ച് തൽകർത്താവി�ന്റ സാഹിത്യകലാമർമ്മജ്ഞത�യ ഒന്നളന്നുേനാക്കാ”നാണ

േദ്ദഹം തുനിഞ്ഞത്. അതു കഴിഞ്ഞ് ‘മംഗേളാദയം’ മാസികയി�ല പത്രാധിപക്കുറു

പ്പുകളിൽഅേദ്ദഹം ത�ന്റ വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായം ഇങ്ങ�നപ്രകടിപ്പിച്ചു.

“ഇതാ ഇേപ്പാൾ ‘നവജീവൻ’ പത്രത്തിൽ ഓണം വിേശഷാൽപ്പതിപ്പിൽ ഒരു സി

േമ്പാസിയം വന്നിരിയ്ക്കുന്നു. അതിലുമിേല്ല, േമൽപ്പറഞ്ഞ േരാഗത്തി�ന്റ നിഴലാട്ടം?

േകാഴിേക്കാട്ടും �ഷാർണ്ണൂരിലും ഈ വിേശഷാൽപ്പതിപ്പിലും ഒേര മണിയടിേയ

േകൾക്കാനുള്ളു”.

സിേമ്പാസിയത്തിൽ പ�ങ്കടുത്ത എല്ലാ എഴുത്തുകാരും മണിയടിക്കാരാ�ണ

ന്ന് അേദ്ദഹത്തിനഭിപ്രായമില്ല. “ഈ സിേമ്പാസിയത്തിൽ മണിയടിക്കാരല്ലാത്ത

വരു�ട േലഖനങ്ങ�ളാ�ക്ക�കാളളാം” എന്നേദ്ദഹം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് �കാടുക്കുന്നുമു

ണ്ട്. പേക്ഷ, ത�ന്റ ഏ�തങ്കിലു�മാരഭിപ്രായേത്താടു േയാജിക്കാത്തവ�ര�യല്ലാം

മണിയടിക്കാ�രന്നുംഅടക്കി തരം തിരിച്ചു�കാണ്ടുതുടങ്ങുന്നനിരൂപണംഎ�ന്താ

രു നിരൂപണമാണ്?

“മണിയടിക്കാർ” പറഞ്ഞുവച്ചിട്ടുള്ള ‘നവീനസിദ്ധാന്ത”ങ്ങളു�ടഏതാനുംസാ

മ്പിളുകൾ വായനക്കാർ�ക്കാരുേനാക്കുകാണാനായി ഇവി�ട പകർത്താം” എന്ന

മുഖവുരേയാടുകൂടിയാണ് ശരിയായ വിമർശനമാരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യമുദ്ധരിയ്ക്കുന്നത്

സ്ത്രീ. എം.എസ്. േമേനാ�ന്റ േലഖനത്തി�ല രണ്ടു വാചകങ്ങ�ളയാണ്. അതി�ലാ

ന്നിതാ:

“വള്ളേത്താളും കുമാരനാശാനും ഉള്ളൂരും എഴുതാനിടയില്ലാത്ത ഒേട്ട�റ കവിത

ക�ളഴുതിയവരാണ്, ജീയും, ശ്രീയും എൻ.വിയും, ഭാസ്ക്കരനും, അക്കിത്തവും, ഒള

പ്പമണ്ണയും അനുജനും, കുഞ്ഞിരാമൻനായരും, ബാലാമണിയമ്മയും, വയലാറും.

ഒ.എൻ.വിയും സുഗതകുമാരിയും മറ്റും”.

4 �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട വിമർശനം

“ഇ�താരു പരമാർത്ഥമാണ്. ജി.യും മറ്റും എഴുതിത്തള്ളിയ�താ�ക്ക വള്ളേത്താ

ളുമാശാനും എഴുതാനിടയില്ല. അത്രയും വിേവകമില്ലാത്തവരായിരുന്നില്ലേല്ലാ

അവർ”.

എത്ര എളുപ്പത്തിൽ കഴിഞ്ഞു വിമർശനം? മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ മായാ

ത്ത വ്യക്തിമുദ്രകൾ പതിച്ച ജീ., ശ്രീ.,എൻ.വി, ഭാസ്ക്കരൻ, അക്കിത്തം, വയലാർ,

ഒ.എൻ.വി തുടങ്ങിയ കവിക�ളല്ലാം മുണ്ടേശ്ശരിമാസ്റ്ററു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ വിേവകമില്ലാ

ത്തവരാണ് ! എന്തു�കാണ്ട്? �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി അങ്ങി�ന പ്രഖ്യാപിയ്ക്കുന്നു

എന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം! ഏതായാലും, നമുക്കൽപ്പം സമാധാനത്തിനു വകയുണ്ടിവി
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�ട, വള്ളേത്താൾ, ആശാൻ എന്നീ രണ്ടു കവിക�ള�യങ്കിലും വിേവകമുളളവരു�ട

പട്ടികയിൽ േചർക്കാൻഅേദ്ദഹം �സൗമനസ്യം കാണിച്ചുവേല്ലാ!

5 ഇന്നിങ്ങി�ന, അന്നിങ്ങി�ന

“ഇതിലും രസകരമായ മ�റ്റാരു സാമ്പിളിതാ” എന്നു പറഞ്ഞു�കാണ്ടാണ് അേദ്ദ

ഹം എ�ന്ന പിടികൂടുന്നത്. എ�ന്റഈ�യാരു വാചക�ത്ത സന്ദർഭത്തിൽനിന്ന

ടർത്തി�യടുത്തു�കാണ്ട് അേദ്ദഹം ഉദ്ധരിയ്ക്കുന്നു:

“രസം, ധ്വനി, വ്യംഗ്യം, അലങ്കാരം, ഔചിത്യഭംഗി, രചനാ�സൗഷ്ഠവം മുതലായവ

കവിതയു�ട അവയവങ്ങളാണ് (�ക. ദാേമാദരൻ)”

ഇതി�നപ്പറ്റിയുള്ള വിമർശനേമാ? ‘അവനവനു വിവരമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങ�ള

കടന്നുപിടിേച്ചാേരാന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങ�നയായിരിക്കും. ഭരതൻ �താട്ടിേങ്ങാട്ടു

ള്ള ആചാര്യന്മാ�രാ�ക്കത്ത�ന്ന ഈ മാർക്സിസ്റ്റാചാര്യനു ശിഷ്യ�പ്പടാ�തന്തു�ച

യ്യും? രസം, ധ്വനി, വ്യംഗ്യം, ഔചിത്യം — ഇ�താ�ക്കകാവ്യമർമ്മങ്ങളാണ്. ഇന്ത്യ

യിൽ മാത്രമല്ല യൂേറാപ്പിലുമല്ല േസാവ്യറ്റുയൂണിയനിൽേപാലും, ആബലിൻസ്കിയുേട

യും കാ�ഡ്വല്ലി�ന്റയും മറ്റും പുസ്തകങ്ങൾ കക്ഷത്തുവച്ചു നടന്നതു�കാ�ണ്ടന്തു കാ

ര്യം?”

കുറച്ചു �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പുവേരയും ഞാൻ �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട ദൃഷ്ടി

യിൽ സാഹിത്യകലാമർമ്മങ്ങ�ളക്കുറിച്ച് ധാരാളം വിവരമുള്ളവനായിരുന്നു. പത്തു

�കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ്, 1953-ൽ, എ�ന്റ “എന്താണ് സാഹിത്യം”? എന്നപുസ്തക�ത്ത

ക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിരൂപണത്തിൽഅേദ്ദഹം ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി.

“നമ്മു�ട പ്രാമാണികന്മാരായസാഹിത്യകലാകാരന്മാരിൽ പലരും സാഹിത്യ മർ

മ്മങ്ങ�ളചർച്ച�ചയ്യുന്നുഎന്നുള്ളഭാേവനധാരാളം േലഖനങ്ങൾഎഴുതികൂട്ടാറുണ്ട്.

ആ േലഖനങ്ങൾ പിന്നീട് പുസ്തകങ്ങളായി പ്രസിദ്ധീകൃതമാകാറുണ്ട്. അവയിൽ ഭൂ

രിപക്ഷവും �വറും ചർവ്വിതചർവ്വണങ്ങളായിേട്ട കണ്ടിട്ടുള്ളു. ഭരതനാട്യശാസ്ത്രം�താ

ട്ട് സാഹിത്യദർപ്പണംവ�രയുള്ളസംസ്കൃതത്തി�ലഅലങ്കാരഗ്രന്ഥങ്ങൾഒ�ക്കകൂടി

�വട്ടിതുറന്നിട്ടുള്ളആവഴിയിലൂ�ടഅവരു�ട ചുമടും േകറ്റി ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞുേപാകുന്ന

ചക്കടാവണ്ടികളാണ് മിക്കവയും. പുതി�യാരു ചരക്കും ഇറക്കാനില്ല അവയ്ക്ക്. സം

സ്കൃതത്തി�ന്റ പാരമ്പര്യം ഒന്നിടഞ്ഞേപ്പാൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നു വന്നു �കാണ്ടിരുന്ന

നിരൂപണങ്ങ�ളഅവലംബിച്ചു�കാണ്ടായി പലരുേടയും എഴുത്ത്. അവരും വിേശ

ഷവിധിയായി അത്ര വലിയ േനട്ടങ്ങ�ളാന്നും നമ്മു�ട സാഹിത്യത്തിലുണ്ടാക്കീട്ടി

ല്ല. ചുരുക്കം ചിലർ ഒരു പുതിയ വീക്ഷണഗതിക്കുത്തരവാദ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരു�ട

കൃതികൾക്കിന്നും നിലവാരം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദാേമാദര�ന്റ കൃതിക്കുള്ള ഒന്നാമ�ത്ത

�മച്ചം ഒരു പുതിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാഹിത്യമർമ്മങ്ങ�ള അേപാദ്ധരിച്ചു പഠി

യ്ക്കാൻഅതുസഹായിക്കുന്നുണ്ട്എന്നുള്ളതാണ്… ഒരു മാർക്സിസ്റ്റി�ന്റ കാഴ്ചപ്പാടിൽ
നിന്നാണ് േനാക്കുന്ന�തന്നിരുന്നാലുംസാഹിത്യാദികലക�ള മനുഷ്യ�ന്റപദവിയി

േലക്കിറക്കി�ക്കട്ടുവാൻ ദാേമാദരൻ �ചയ്തിട്ടുള്ളശ്രമങ്ങൾഅഭിനന്ദനീയമാണ്”.

വയസ്സുകൂടുേതാറും എനിക്കു വിവരേക്കടു വർദ്ധിച്ചുവരികയാ�ണന്നുേണ്ടാ?

അ�തന്തായാലും, എനിക്ക് എ�ന്നപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായമിതാണ്. മുണ്ടേശ്ശരിമാ

സ്റ്റർ എഴുതിപ്പിടിപ്പിച്ചതുേപാ�ല അന്ന് ഞാൻ അത്രേയ�റ വിവരമുള്ളവനായിരു

ന്നില്ല; ഇന്നാേക്ഷപിക്ക�പ്പടുന്നതുേപാ�ലഅത്ര വിവരം�കട്ടവനുമല്ല.
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േപാക�ട്ട, ഞാനല്ലേല്ലാ ഇവി�ട വിഷയം. പേക്ഷ, ഒരു സംശയം ബാക്കി

നിൽക്കുന്നു! മറ്റുള്ളവ�രാ�ക്ക വിവരമില്ലാത്തവരാ�ണന്നു നാഴികയ്ക്ക് നാൽപ്പതുവ

ട്ടം ഉരുവിട്ടു നടക്കുന്നു എന്നതു �കാണ്ടുമാത്രം ഒരാൾ വിവരമുള്ളവനായി�ക്കാള്ള

ണ�മന്നുേണ്ടാ? വിവരമു�ണ്ടങ്കിൽ ഞാ�നഴുതിയത് എന്തു�കാണ്ടു �തറ്റായിേപ്പാ

യി എന്ന് യുക്തിക്ഷമമായി �തളിയിക്കുകയാണ് േവണ്ടിയിരുന്നത്. അതുമാത്രം

�ചയ്തില്ലഅേദ്ദഹം. അതിനുപകരം,ഞാ�ന�ന്റപുസ്തകങ്ങൾസൂക്ഷിക്കുന്നത്കക്ഷ

ത്തിലാേണാ, അേതാ, മറ്റവി�ട�യങ്കിലുമാേണാ എന്നു തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കാൻ

േനാക്കുകയാണ് �ചയ്തത്. എന്നിട്ട്, ‘മണിയടിക്കാരൻ’ എ�ന്നാരു �തറിയും!

6 ജി. �യപ്പറ്റി മുണ്ടേശ്ശരി

ത�ന്റ അഭിപ്രായേത്താടു േയാജിക്കാത്ത എല്ലാ എഴുത്തുകാരും മഹാകവി ശങ്കര

ക്കുറുപ്പി�ന്റ മണിയടിക്കാരാ�ണന്ന് മുണ്ടേശ്ശരി ധരിച്ചു�വച്ചിട്ടു�ണ്ടന്ന് േതാന്നുന്നു.

പേക്ഷ, എ�ന്നേപ്പാ�ലയുള്ള ഒരാൾ മണിയടിച്ചിട്ടുേവേണാ ശങ്കരക്കുറുപ്പിന് ഒരു

മഹാകവിയാകാൻ? ജീ. �യ പ്പറ്റി ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് �പ്രാഫസ്സർ മു

ണ്ടേശ്ശരിത�ന്ന ഇങ്ങ�നഎഴുതുകയുണ്ടായി.

“… േമൽപറഞ്ഞതരം പ്രരംഭശൂരന്മാരായ കവികളിൽനി�ന്നല്ലാം ഉയർന്ന് താേന

ഒരാചാര്യപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് കവിതിലകൻ ജീ. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്.

സ്വയം വളർന്നിട്ടുണ്ട്, പരിതഃസ്ഥിതികേളാ�ടാന്നിച്ച് വളർന്നിട്ടുണ്ട്, തദനുരൂപമാ

യി സ്വകീയകല�യ വളർത്തിയിട്ടുമുണ്ട് — ഇത്രയുമഭിമാനിക്കാ�മന്നു േതാന്നുന്നു,

ശ്രീ, ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്ന്. അേദ്ദഹം കവിയായിത്തിരിഞ്ഞേത�താരു സംസ്ക്കാരത്തി

ലാേണാ, അതിൽത്ത�ന്നഅടിച്ചുവീക്കിയ കുറ്റിേപാലങ്ങ�ന നിൽക്കാത്തനവജീ

വശക്തികൾ ഉൾ�ക്കാണ്ടുൾ�ക്കാണ്ട് മനുേഷ്യാചിതമായി ഇത്രയും വളരാൻ മന

സ്സായതിന് അേദ്ദഹ�ത്തഅഭിനന്ദിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സമാനവിദ്യരായ പലരും

എഴുതി�യഴുതി പ്രതിപാദ്യങ്ങളില്ലാതായി, കത്തിത്തീർന്ന പൂക്കുറ്റികൾേപാ�ല,

മറിഞ്ഞുവീഴുേമ്പാൾഅേദ്ദഹം എഴുതിത്തീർക്കാനുളള പുതിയ പുതിയ വിഷയങ്ങൾ

ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവരുന്നതുകണ്ട് ഉത്സാഹം �കാള്ളുകയാണ്. എ�ന്തന്തനുഭവങ്ങൾ

ഇനിയും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ‘കലിേഡാേസ്ക്കാപ്പി’ൽ വിചിത്രരൂപം വരച്ചു പ്രദർശനീ

യങ്ങളാവുകയില്ല! കൽവില എന്തായാലും കിട്ടുന്ന കല്ലുകൾ കണ്ണഞ്ചിക്കുമാറ്

പട്ടംതീർത്തു േതച്ചുമിനുക്കി�വയ്ക്കുന്നതിൽ അേദ്ദഹത്തിന് വാസനയും �വഭവവും

കുറച്ചല്ല, ചുരുക്കത്തിൽ ശ്രീ ജീ. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് അതീതത്തി�ന്റയും അനാഗതത്തി

�ന്റയും ഒരുനടുപ്പാലമാണ് നമ്മു�ട സാഹിത്യത്തിൽ. എന്നാലും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

ഭാവന ഒേര�യാരു ലക്ഷ്യത്തിേലയ്ക്ക് പാഞ്ഞു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന— മനുഷ്യനായിക്കാ

ണാൻ പഠിച്ച കവികൾ നമുക്കധികമില്ലേല്ലാ.

— (വായനശാലയിൽ, ഒന്നാംഭാഗം േപജ് 107–7.)

പേക്ഷ,ഇന്ന് മുണ്ടേശ്ശരിക്ക്ശങ്കരക്കുറുപ്പി�നപ്പറ്റിയുള്ളഅഭിപ്രായം മ�റ്റാന്നാ

ണ്.

“മാനവസംസ്ക്കാരത്തി�ന്റ ശാേഖാപശാഖകളിൽ �പാട്ടിവിരിഞ്ഞിട്ടുളള പുതിയ പു

തിയ തത്വങ്ങളുമാശയങ്ങളും ഇറുത്തവിടവി�ട ത�ന്റ കൃതികളിൽ തിരുകാൻ ശ്രീ

മാൻ കുറുപ്പ് ഇേന്നവ�ര മനസ്സിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആപുതുപൂക്കളു�ട വർണ്ണപ്പകിട്ടിൽ

കണ്ണഞ്ചി അേദ്ദഹ�ത്ത നവയുഗത്തി�ന്റ വക്താവാക്കാൻ ഉത്സാഹമാണ് ഉല്പതി

ഷ്ണുക്കൾക്കുേപാലും. എന്നാൽ, ജീവിതത്തി�ന്റ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക എന്ന
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മാനദണ്ഡം�വച്ചുേനാക്കിയാൽ ജീ. യു�ട ഉത്തമകൃതികൾക്കുേപാലും പല പരിമി

തിയുമുള്ളതായി കാണാം. േമശയും കടലാസ്സും േപനയും ശ്രീമാൻ കുറുപ്പി�ന്റ േലാ

കംഎതാണ്ടിേത്രയുള്ളു. ജീവിതമായാലും മ�റ്റന്തായാലുംഅവി�ടയിരുന്ന് േനാക്കി

ക്കാണേലയുള്ളൂഅേദ്ദഹത്തിന്”.

— (നാടകാന്തം കവിത്വം, േപജ് 36)

അന്ന് “നവജീവശക്തികൾ ഉൾ�ക്കാണ്ടുൾ�ക്കാണ്ട് മനുേഷ്യാചിതമായി

ഇത്രയും വളരാൻ മനസ്സായതിന്ന്” ശങ്കരക്കുറുപ്പി�ന മുക്തകണ്ഠം അഭിനന്ദിച്ച

മുണ്ടേശ്ശരിമാസ്റ്റർ ത�ന്ന ഇന്ന് “അേദ്ദഹ�ത്ത നവയുഗത്തി�ന്റ വക്താവാക്കാൻ

ഉത്സാഹമാണ് ഉൽപതിഷ്ണുക്കൾക്കുേപാലും” എന്ന് അരിശം �കാള്ളുകയാണ്.

“ജീ ശങ്കരക്കുറുപ്പ് സ്വയം വളർന്നിട്ടുണ്ട്, പരിതസ്ഥിതികേളാ�ടാന്നിച്ച് വളർന്നി

ട്ടുണ്ട്, തദനുരൂപമായി സ്വകീയകല�യ വളർത്തിയിട്ടുമുണ്ട്” എന്ന് ഉ�ച്ചസ്തരം

ഉൽേഘാഷിച്ച അേത �പ്രാഫസർ മുണ്ടേശ്ശരിത�ന്ന ജീ. യു�ട കവിത കാല

േത്താ�ടാപ്പം വളർന്നുവന്ന്” എ�ന്നാ�ന്നഴുതിേപ്പായ ശ്രീമതി എം.ലീലാവതി�യ

േനർക്ക് തട്ടികയറുകയാണ്. (േപജ് 103) “കാല�മന്ന േകവലാശയ�ത്ത മാറിമാറി

രൂപകാനുപ്രാണിത�ശലിയിൽഅവതരിപ്പിച്ചതല്ലാ�ത വിേശഷവിധിയായി ഒരു

�വചാരികമൂല്യവും �വകാരികമൂല്യവും ഈ ‘കാലത്തി�ന്റ കവിതകളിൽ എനി

ക്ക് ക�ണ്ടത്താൻ കഴിയുന്നില്ല” എന്നാണ് ഇേപ്പാളേദ്ദഹം പറയുന്നത്. “കറുപ്പിനു

വാസനയും �വഭവവും കുറ�ച്ചാന്നുമല്ല” എന്നും മറ്റു�മഴുതിയ അേത മുണ്ടേശ്ശരിയു

�ട ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്ന് ജീ. ഒരു കവിേയയല്ല. “മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാൽത�ന്നയും

എഴുത്തുകാരനവകാശ�പ്പടാറുള്ള വിധത്തിൽ സംഭവങ്ങേളാ കഥാപാത്രങ്ങേളാ

ഉള്ളിൽ�ക്കാള്ളുന്നില്ലഎന്ന േദാഷം മിക്കതി�നക്കുറിച്ചും പറയാം. ശ്രീ. കുറുപ്പി�ന്റ

കവിതകൾക്ക് �പാതുേവയുള്ളതാണ് ഈ തരേക്ക�ടന്നു ഞാൻ പറയും. എന്താ

ണ് ഇതിന് നിദാന�മന്നുേചാദിച്ചാൽ ഒറ്റവാക്കിൽ അ�നൗചിത്യ�മേന്ന ഉത്തര

മുള്ളു. സംഭവങ്ങ�ള എങ്ങി�ന അവതരിപ്പിക്കണ�മന്നു തീരുമാനിക്കുന്നതിലും

കഥാപാത്രങ്ങളു�ട മേനാവാക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് രൂപം �കാടുക്കുന്നതിലും ഒരുത്തമ

കലാകാര�ന്റ �കവിരുതില്ലാത്തതാണ് ഒരു കാരണം; മ�റ്റാന്ന് രചനയു�ട കൃ

ത്രിമതയും…” (നാടകാന്തം കവിത്വം േപജ് 39). അങ്ങി�ന േപാകുന്നു ഇന്ന�ത്ത

അഭിപ്രായങ്ങൾ. ഒടുവിൽ ഒരു ശാപവും: “�വതാളികരു�ട �പായ്ക്കാലിേന്മൽ

നടക്കാ�നാത്താൽത്തേന്നയുംഎത്രേത്താളം േപാകാം. ഏറിയപക്ഷം, കവിയു�ട

കാലേത്താളം!” (നാടകാന്തം കവിത്വം, േപജ് 52)

7 ‘അഭിപ്രായം ഇരുമ്പുലക്കയല്ല”

അന്നുപറഞ്ഞേതാഇന്നുപറയുന്നേതാഏതാണ് ശരിഎന്നുേചാദിക്കാൻനിൽക്കു

ന്നത് ശരിയായിരിക്കുകയില്ല എ�ന്തന്നാൽ, ‘അഭിപ്രായം ഇരുമ്പുലക്കയല്ല” എന്ന

സിദ്ധാന്തത്തിൽഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നഒരുനിരൂപകനാണ് മുണ്ടേശ്ശരിഎന്ന്അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ പുസ്തകങ്ങ�ളയും കൂടി എടുത്തു വായിച്ചുേനാക്കിയാൽ േബാധ്യമാവും.

ഈ സിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ അളവുേകാലിന്നിരയാകുന്ന കവികൾ ചിലേപ്പാൾ ആകാ

ശം വ�ര ചിറകുവിരുത്തി പറന്നുേപാകുന്നതുകാണാം. അേത കവികൾത�ന്ന



62 അദ്ധ്യായം 2. സാഹിത്യ നിരൂപണം

മറ്റു ചിലേപ്പാൾ പാതാളത്തിേലക്ക് താണുേപാവുകയും �ചയ്യും. ഒരിക്കൽ നിലം

പരിശാക്ക�പ്പടുന്നവർ ത�ന്ന, നിരൂപക�ന്റ േപനയ്ക്ക് ദയേതാന്നിയാൽ വീണ്ടും

ഉയർ�ത്തഴുേന്നറ്റു�വന്നും വരാം. അതു�കാണ്ട്, ഇനി വരാൻേപാകുന്ന നിരൂപണ

ങ്ങൾ കൂടി കണ്ടതിനുേശഷേമ മഹാകവി ജീ. ഒരു കവിയാേണാ അല്ലേയാ എന്ന്

തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയൂ. മറ്റു കവികളു�ട അനുഭവം ഇതുത�ന്ന.

“ഒ.എൻ.വി. �യൗവ്വനത്തിേലക്ക് കടന്നേതയുള്ളൂ. പേക്ഷ, ഏതാ�ണ്ടാരായുസ്സി

�ന്റ േജാലി �ചയ്തുതീർത്തിരിപ്പാണേദ്ദഹം—മ�റ്റാരായുസ്സി�ന്റപണിയ്ക്കുതയ്യാ�റടു

ത്തു�കാണ്ട്”, എന്നും, “ഭാവഗീതങ്ങൾക്ക് സ്വേത ഉണ്ടായിരിേക്കണ്ടതുണ്ട്. ആ ഗാ

നാത്മകതയും ആ വികാരസാന്ദ്രതയും ആ സംക്ഷിപ്തേമാഹനതയു�മല്ലാം അേദ്ദ

ഹത്തി�ന്റ മിക്ക കവിതകൾക്കുമുണ്ട്. േറാമാന്റിക്ക് �ടക്ക്നിക്കി�ന്റ ഒരു പ്രധാന

ഘടകമായ വർണ്ണശബളതയുണ്ടേല്ലാ അതും അയത്നലബ്ധമായി കാണുന്നുണ്ട് ഭാ

വഗീതങ്ങളിൽ” എന്നും ഒ.എൻ.വി. ചങ്ങമ്പുഴേയക്കാളും യാഥാർത്ഥ്യവാദിയായി

രിക്കുന്നു” എന്നും മുണ്ടേശ്ശരിമാസ്റ്റർ എഴുതി�വച്ചിട്ട് ഏഴു വർഷങ്ങ�ള കഴിഞ്ഞുള്ളു.

അത്രയുംപ്രതിഭാശാലിയായഒ.എൻ.വി.കുറുപ്പിന് ‘നാടകാന്തംകവിത്വം’ േപാലുള്ള

പുതിയപുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലാക�ട്ട, ആധുനിക േകരളീയ കവിക�ളപ്പറ്റി �പ്രാഫ

സർ മുണ്ടേശ്ശരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന മറ്റു പട്ടികകളിലാക�ട്ട, ഇന്ന് യാ�താരു

സ്ഥാനവും അനുവദിച്ചുകാണില്ല.

ചങ്ങമ്പുഴയു�ട അനുഭവം േന�ര മറിച്ചാണ്. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങേളാടും

യാഥാസ്ഥിതികനിരൂപകന്മാരു�ട എതിർപ്പുകേളാടും മല്ലിട്ടുയർന്നുവന്ന ചങ്ങമ്പുഴ

നമ്മു�ട സാഹിത്യനഭസ്സി�ല ഒരു നക്ഷത്ര�മേന്നാണം പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങിയ

കാലത്ത് അേദ്ദഹ�ത്തഇടിച്ചുതാഴ്ത്തികാണിയ്ക്കുകയാണ് മുണ്ടേശ്ശരി മാസ്റ്റർ �ചയ്തത്.

ചങ്ങമ്പുഴ കൃതികളിൽ കാവ്യേദാഷങ്ങ�ള�ന്താ�ക്കയു�ണ്ടന്ന് കണ്ടുപിടിയ്ക്കാനാണ്

മാസ്റ്റർ അന്നുപണി�പ്പട്ടത്. എന്നാൽ, 11 �കാല്ലത്തിനകത്ത് അേത ‘രമണൻ’ 19

പതിപ്പുകളിലായി നാൽപ്പതിനായിരേത്താളംപ്രതികൾവിറ്റഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മുണ്ടേശ്ശ

രി എഴുതി:

“യൂേറാപ്യൻ സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് ആരണ്യകകാവ്യങ്ങളു�ട കമനീയശിൽപ്പ

�ത്തനമ്മു�ട ഭാഷയിേല�യ്ക്കാന്നാമതായവതരിപ്പിച്ചത് രമണ�ന്റ കർത്താവാണ്.

അേദ്ദഹം ത�ന്റ ഏതാനും അനന്തരകൃതികളാൽആ കലാസമ്പ്രദായ�ത്ത, അവ

ഗണിക്കാൻ വയ്യാ�ത്താരു സാഹിത്യവിഭാഗമാകത്തക്കവണ്ണം പരിേപാഷിപ്പിച്ചി

ട്ടുമുണ്ട്… പുതി�യാരു കലാരൂപം ഇത്രയും പണിക്കുറ്റം തീർത്തുതന്നതിൽ ശ്രീ.

ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് ശകാരമല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമവകാശ�പ്പടാനില്ലേന്നാ?”

— (വായനശാലയിൽ 1-ാം ഭാഗം, േപജ് 31)

‘കാവ്യപിഠീക’ എഴുതിയകാലത്തുേപാലും ‘രമണൻ’ കേമ്പാടുകമ്പുവായിച്ച് മൂ

ന്നാം ഭാഗ�ത്തത്തിയേപ്പാേഴയ്ക്കും “ജൂഗുപ്സ സഹതാപ�ത്തത്തള്ളിനീക്കി മുേന്നാട്ടു

വരുന്നു” എന്നു മുണ്ടേശ്ശരിയ്ക്കു േതാന്നുകയുണ്ടായി പേക്ഷ, ‘വായനശാലയി’�ലത്തി

യേപ്പാൾ അേത ‘രമണൻ’ യാ�താരു പണിക്കുറവുമില്ലാത്ത പുതി�യാരു കലാരൂ

പമായിത്തീർന്നു!

‘രമണ’�നപ്പറ്റിയുള്ളഈപുതിയ നിരൂപണംഅേതവ�ര പറഞ്ഞതി�ന്നല്ലാ

�മതിരാ�ണന്ന് ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചേപ്പാൾ മുണ്ടേശ്ശരി മറുപടി പറഞ്ഞതിങ്ങി

�നയാണ്:
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“അേതവ�ര പറഞ്ഞിരുന്നതിന്നു കടകവിരുദ്ധമായി േപാലും ആ നിരൂപണം!

അേതവ�ര എേന്ത പറഞ്ഞത്? അ�താ�ക്കത്ത�ന്നയാണ് അേപ്പാഴും പറഞ്ഞ

ത്, കാവ്യേദാഷങ്ങൾഅ�താന്നുമി�ല്ല�ന്നവി�ട പറഞ്ഞു?”

— (മംഗേളാദയം, 1123 േമടം)

ശരിയാണ് ! രണ്ടാമ�ത്ത നിരൂപണത്തിൽ യാ�താരു പണിക്കുറ്റവുമില്ലാത്ത

പുതി�യാരു കലാശില്പം എേന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു. കാവ്യേദാഷങ്ങ�ളാന്നുമില്ലാത്ത കൃ

തി എന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പണിക്കുറ്റമില്ലാത്ത കലാശില്പം എന്നു പറഞ്ഞാൽ കാ

വ്യേദാഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കൃതി എന്നർത്ഥമാ�ണന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ വായന

ക്കാർക്കുകഴിവി�ല്ലങ്കിൽആകഴിവുേകടിന് �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി�യ പഴിയ്ക്കാൻ

പാടുേണ്ടാ!

നാലപ്പാട�ന്റസ്ഥിതി�യന്താണ്? ഇന്നേദ്ദഹം ഒരു മഹാകവിയാണ്, സംശ

യമില്ല. പേക്ഷ, കുറച്ചു �കാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പ് അേദ്ദഹം ഒരു കവിേയആയിരുന്നില്ല.

അ�ല്ലങ്കിൽ ഒരു �പാട്ടക്കവിയായിരുന്നു. നാലപ്പാടന്ന് സ്വന്തമായ ഒരു തത്വശാ

സ്ത്രമി�ല്ലന്നും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ‘കണ്ണുനീർത്തുള്ളി’ ‘ഇൻ�മേമ്മാറിയം’ എന്ന ഒരാം

ഗേലയ വിലാപകാവ്യത്തി�ന്റ ദുർബ്ബലമായ ഒരനുകരണം മാത്രമാ�ണന്നും �പ്രാ

ഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി വിധി�യഴുതുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, ആ എഴുത്തി�ല മഷി വറ്റുന്ന

തിന്നുമുമ്പുത�ന്ന, േമാഷണകുറ്റത്തിൽനിന്ന് നാലപ്പാട�ന ഒഴിവാക്കാനുംഅേദ്ദഹ

�ത്ത മഹാത്മാവായ ഒരു മഹാകവിയാക്കി രൂപാന്തര�പ്പടുത്തി ആകാശത്തിേല

�യ്ക്കടുത്തു�പാക്കാനും അേത മുണ്ടേശ്ശരിയ്ക്ക് യാ�താരു�വമനസ്യവുമുണ്ടായില്ല.

8 വള്ളേത്താളി�ന്റ േന�ര

കാറ്റുമാറി വീശുന്നതിന്നനുസരിച്ച് നിറംമാറുന്നഈവിമർശനസമ്പ്രദായത്തിൽ നി

ന്ന് മഹാകവി വള്ളേത്താൾേപാലും രക്ഷ�പ്പട്ടിട്ടില്ല. േദശീയമുദ്രാവാക്യങ്ങ�ള വൃ

ത്തത്തിലാക്കുകയും സാധാരണ മനുഷ്യരാവശ്യ�പ്പട്ട കുേറ ശൃംഗാര വീരവാത്സല്യ

ങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചു�കാടുക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടാണേദ്ദഹം പ്രശസ്തനും ജനകീയ

കവിയു�മാ�ക്കആയിത്തീർന്നത് എന്നതായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട

അഭിപ്രായം. എന്താണ് വള്ളേത്താൾക്കവിതയി�ല ശൃംഗാരരസം? “ജന്തുസാധാ

രണമായ �ലംഗികസ്പൃഹ!” “�നമിഷികമായ േഭാഗലിപ്സ!” േപ്രമവുമില്ല, േ�ഹ

വുമില്ല, അതിൽ. “എഴുപത്തഞ്ചുശതമാനവും �ലംഗികസ്പൃഹയിൽ തളം�കട്ടിനി

ല്ക്കുന്ന വള്ളേത്താളി�ന്റ ഫ്യൂഡൽശൃംഗാര’�ത്ത തുറന്നു കാണിയ്ക്കാൻേവണ്ടി അേദ്ദ

ഹംആശാേന്റയുംനാലപ്പാടേന്റയുംശൃംഗാരങ്ങളു�ട ദിവ്യത�യപൂവിട്ടുപൂജിയ്ക്കുന്നതു

േനാക്കുക:

“നമ്മു�ട ഭാഷയിൽ ഉണ്ണായിവാരിയരും കുമാരനാശാനും നാലപ്പാടനും ശൃംഗാ

ര�ത്ത േമല്പറഞ്ഞ സാധാരണമായ �ലംഗിേകച്ഛയിൽനിന്ന് എത്രേയാ പടി

ഉയർത്തി മനുഷ്യജീവിതസന്ധായകമായ ഒരു മഹാശക്തിയായി ചിത്രീകരിച്ചി

ട്ടുണ്ട്. അവരു�ട ആ ശൃംഗാരവും വള്ളേത്താളി�ന്റ ഈ ശൃംഗാരവും — രണ്ടും

രണ്ടാണ്. അവരു�ട കാവ്യങ്ങളിൽ വള്ളേത്താൾ കൃതികളിൽ കാണുന്നതുേപാ

�ലസ്തനനിതംബകബര്യാദികളിൽ �വച്ചുയിർ�ക്കാള്ളുന്നരാമണീയകേബാധമല്ല,

രൂപസാമഗ്ര്യത്തിൽനിന്ന് ഹൃദയഭാവങ്ങളു�ട അത്യന്തസൂക്ഷ്മതേയാളം എത്തി
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ചരിതാർത്ഥമാകുന്ന �സൗന്ദര്യാവേബാധമാണുള്ളത്. സേദ്യാനുേഭാജ്യങ്ങളാക

യാൽ �ലംഗികേചാദനയു�ട നിറകുടങ്ങളിൽ മാത്രം ക�ണ്ണത്തിക്കുക എന്നതു

�സൗന്ദര്യേബാധത്തി�ന്റ നിയാമകമായി കണക്കാക്കിക്കൂടാ. അവയവസംസ്ഥാ

നഭാവമായ രൂേപാൽക്കർഷം കാണുന്നവനാണ് �സൗന്ദര്യേവദി. ജീവിതത്തിൽ

നിന്ന് ഓേരാ സംഭവവും അടർത്തി�യടുത്തുേനാക്കുന്ന വള്ളേത്താൾ ഓേരാ രൂ

പത്തിേന്റയും ഭാഗികാസ്വാദനത്താൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

നായികമാർ സമഗ്രവ്യക്തിത്വേത്താടുകൂടി നമ്മു�ട മനസ്സിൽ പതിയുന്നില്ല. അവർ

ക്ക് വല്ല ചലനവുമു�ണ്ടങ്കിൽ അത് ആ സ്തനനിതംബകബര്യാദികളു�ട ചലനം

മാത്രമാണ്. ആ ചലനത്തിൽ�വച്ചാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്… ഫ്യൂഡൽ കല

യു�ട സമ്പാദ്യമാണ് അംഗംപ്രതിയുള്ള �സൗഭാഗ്യ�ത്ത �കട്ടിപ്പുണരുവാനുള്ള

�കൗതുകം”.

— (മംഗേളാദയം 1124 മീനം)

സാഹിത്യമഞ്ജരിയാ�ക കേമ്പാടുകമ്പു വായിച്ചതിന്നുേശഷവും “പൃഥക്കർമ്മ

ഭാവേത്താടുകൂടിയ ഒരു പൂർണ്ണപാത്ര�ത്തസൃഷ്ടിക്കാൻ വള്ളേത്താളിന്നുസാധിച്ചി

ട്ടി�ല്ലന്ന നിഗമനത്തിലാണ് �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി എത്തിേച്ചർന്നത്. (കാവ്യപീ

ഠിക, േപജ്, 60) വള്ളേത്താളി�ന്റ നായികമാ�രങ്ങി�നയുള്ളവരാണ്? േകേട്ടാളു:

‘മാനഞ്ചും മിഴിതൻ രമണനിൽപായുന്നകൺേകാണിൽ’ കവിത കണ്ട മഹാകവി

യു�ടസകലനായികമാരും �വറും മാനഞ്ചുംമിഴിമാരായിരിയ്ക്കുന്നേതയുള്ളു. കൂരിരുൾ

ക്കൂന്തൽ, ചില്ലിവില്ല്, നീണ്ടിടം �പട്ടകണ്ണ്, േചാരിവാ, തുംഗസ്തനം, നിതംബംഅ�ല്ല

ങ്കിൽ ജഘനം — മതി, അേദ്ദഹത്തി�ന്റഏതുനായികയുമായി. എത്ര ഒതുക്കിപ്പിടി

ച്ചു വർണ്ണിച്ചാലും അേദ്ദഹം ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ഭാവേമാ? �വഷയികം. (Sensual)”

(കാ. പീ.േപ. 60–61)

തനിയ്ക്ക് ഭാരതീയസംസ്ക്കാരത്തിൽഅതിരുകവിഞ്ഞഅഭിമാനമു�ണ്ടന്ന് മഹാ

കവി വളളേത്താൾ കൂ�ടക്കൂ�ട പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിത

കളിൽ ഭാരതീയസംസ്ക്കാരം ഉടനീളം ഓളം�വട്ടുന്നുണ്ട്. അവ വായിച്ചവ�രല്ലാം

ചൂണ്ടികാണിയ്ക്കുകയും �ചയ്തിരുന്നു. പേക്ഷ, എല്ലാം േഭാഷ്ക്ക് ! വള്ളേത്താളി�ന്റ

ഭാരതീയസംസ്ക്കാരം “വർണ്ണാശ്രമധർമ്മ പ്രേഘാഷിതമായ ഒരു മതത്തി�ന്റ പി

ഞ്ഛരികാവിലാസം” മാത്രമാ�ണന്ന് �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി ന�മ്മ പഠിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കു

ന്നു. “വള്ളേത്താളി�ന്റ േദശാഭിമാനം” കാലഹരണ�പ്പട്ട സങ്കുചിത േദശാഭിമാനം

ത�ന്നയാണ്. മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വള്ളേത്താൾക്കവിത വാല്മീകിരാ

മായണത്തിൽത്തുടങ്ങി േദശാഭിമാനവിജൃംഭിതമായി നൃത്തഗീതാദികൾ തകർത്ത

ത്അദ്ധ്യാത്മരാമായണത്തി�ലത്തി. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രേബാധം ശിവിജിയിൽ

നിന്നാരംഭിച്ച് വല്ലഭായിപേട്ടലിൽ �ചന്നു ജയ�ക്കാടി നാട്ടുകയും �ചയ്തു. സർദാർ

ജി വിജയിച്ചേപ്പാൾ, വാസ്തവത്തിൽ, വള്ളേത്താളും വിജയിച്ചു. നമ്മു�ട മഹാകവി

ആസ്ഥാനമഹാകവിയുമായി!” (മംഗേളാദയം, 1124 വീതം)

വളളേത്താളി�ന്റ ജീവിതവീക്ഷണ�മന്താണ്? മുണ്ടേശ്ശരി ത�ന്ന പറയ�ട്ട.

“ഒ�രാത്ത �റാമന്റിക് കവിയു�ട അഗാധതയുമില്ല, വിസ്തൃതിയുമില്ല, അേദ്ദഹത്തി

�ന്റ വീക്ഷണത്തിന്ന്. ജീവിതത്തി�ന്റ േനർക്ക് ഒരുറച്ച നിലപാടുേണ്ടാ അേദ്ദഹ

ത്തിന്? നീങ്ങിനീങ്ങിേപ്പാകുന്ന ജീവിതത്തിന് പാകത്തിലുള്ള ഒരാകർഷകമായ
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താളം ചവിട്ടലാണ് അേദ്ദഹ�ത്തഅടി�തറ്റാ�ത നിർത്തുന്നത്. എല്ലാ രാജ്യ�ത്ത

യും നാഷണലിസത്തി�നന്നേപാ�ലഇന്ത്യൻനാഷണലിസത്തിനും ഉ�ണ്ടാരതിർ

ത്തി. അവി�ടയാണ് വള്ളേത്താളിേന്റയും അതിർത്തി”

— (പ്രയാണം, േപ. 24–25)

ഇരിയ്ക്ക�ട്ട മഹാകവിഎന്നുവിളിയ്ക്ക�പ്പട്ടുേപാകുന്നആവള്ളേത്താളിന്ന്എന്തി

�നപ്പറ്റി�യങ്കിലും ഒരു നാലുവരി കവിത�യഴുതാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നുേവാ?

സംശയമാണ് ! അേദ്ദഹം ശബ്ദാർത്ഥങ്ങ�ള സമീകരിയ്ക്കുന്ന ദശയി�ലത്തി�യന്ന

ല്ലാ�ത ശബ്ദങ്ങ�ള അർത്ഥേകാടികൾക്കു വരുതി�പ്പടുന്ന പടിയിേലക്കുയർന്നി

ട്ടുേണ്ടാ എന്ന് സംശയം” (ക.പീ േപ. 77) എ�ന്നഴുതിയത് മുണ്ടേശ്ശരിയല്ലാ�ത

മറ്റാരുമല്ല.

പേക്ഷ, ഇന്നു മഹാകവി വളളേത്താളി�ന്റ സ്ഥിതി അത്രയ്ക്കു ദയനീയമല്ല.

ഇന്നുതീർച്ചയായുംഅേദ്ദഹം ഒരു മഹാകവിതത�ന്നയാണ്. എ�ന്തന്നാൽ,അേദ്ദ

ഹ�ത്തപ്പറ്റി അന്ന�ത്ത മുണ്ടേശ്ശരി എഴുതി�വച്ച വിമർശനങ്ങൾ�ക്കല്ലാം ഇന്ന

�ത്ത മുണ്ടേശ്ശരി മറുപടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. വള്ളേത്താളി�നക്കുറിച്ചുള്ള

�പ്രാഫസ്സറു�ട ഇന്ന�ത്തവിലയിരുത്തൽഇങ്ങ�നയാണ്.

“വളളേത്താൾക്കവിതകൾക്കു പര�ക്ക കീർത്തിയും അംഗീകാരവും �കവരുത്തി

യത് അവയു�ട �വകാരികതയ്ക്കും നിദാനമായിത്തീർന്ന േദശാഭിമാനമാ�ണ

�ന്നാരു വാദമുണ്ട്. രചനാമാധുര്യവുംആകൃതികളു�ട വിജയരഹസ്യമായി പറയുക

സാധാരണമാണ്. രണ്ടിലുംഏ�റക്കു�റ വാസ്തവമില്ലാതില്ല. പേക്ഷ, നാ�മല്ലാം വി

ശ്വസിക്കുംേപാ�ല. ഒരനശ്വരത വള്ളേത്താൾ കവിതകൾക്കു�ണ്ടങ്കിൽ അതിന്നു

ത്തരവാദി ഇ�താ�ക്കയാേണാ? ആ�ണ�ന്നനിക്കഭിപ്രായമില്ല, എന്തു�കാ�ണ്ട

ന്നാൽ, േദശാഭിമാനത്തി�ന്റ, േകവല രചനാഭംഗിയുേടയും േപരിലുളള താല്പര്യം

കലാേഭദമനുസരിച്ച് ഏ�റക്കു�റ മാറ്റാവുന്നതാണ്. വളളേത്താൾകവിതയു�ട

ശാശ്വതികതയ്ക്ക് എല്ലാറ്റിലുമധികം നിദാനം അതി�ന്റ ജീവിത സാക്ഷാല്ക്കാര�വദ

ഗ്ദ്ധ്യമാണ്, എ�ന്റ േനാട്ടത്തിൽ”

— (നാടകാന്തം കവിത്വം േപജ് 21–22)

മഹാകേവ! അങ്ങു ഭാഗ്യവാൻത�ന്ന! ജീവിച്ചിരുന്നകാലത്ത് �സൗന്ദര്യേബാ

ധേമാ ഉൽകൃഷ്ടമായ ജീവിതവീക്ഷണേമാ നാലുവരി കവിതഎഴുതാനുള്ളകഴിേവാ

ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നഅങ്ങ് മരിച്ചതിനുേശഷം അത്ര �പ�ട്ടന്ന് �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശ

രിയു�ട ദയാവായ്പു�കാണ്ട് അനശ്വരനായ ഒരു മഹാകവിയായിത്തീർന്നുവേല്ലാ!

വള്ളേത്താളി�ന്റേപാലും സ്ഥിതി ഇതാ�ണങ്കിൽ ഇന്നാക്രമിക്ക�പ്പടുന്ന മറ്റു

പല കവികൾക്കും ഭാവിയിൽആശയ്ക്കുവകയുണ്ടാവും. �വേലാപ്പള്ളി�യപ്പറ്റി മുണ്ട

േശ്ശരി എഴുതി:

“ത�ന്റ കവിത�യ ‘ആേലാചനാമൃതമാക്കിത്തീർക്കാനാണ് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശ്ര

മം. ആേലാചിേക്കണ്ടിവരുന്ന�തന്തിനാണ്? പറഞ്ഞതിൽക്കവിഞ്ഞ് മനസ്സിലാ

ക്കാേനാ, അേതാ പറഞ്ഞതു മനസ്സിലാക്കാേനാ? രണ്ടാമേത്തതിനാ�ണങ്കിൽ

ആേലാചന പാഴ്�ച്ചലവാണ്. അതിൽനിന്ന് യാ�താരു അമൃതാസ്വാദവുമുണ്ടാ

കാനില്ല. �വേലാപ്പിള്ളി ഈ വഴിക്കാണ് േപാകുന്ന�തന്ന് അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

കവിതകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്…അലങ്കാരം മാത്രമാണ് കവിത�യന്നുംഅലങ്കാ
രകല്പനമാണ് കാവ്യസൗന്ദര്യാവിഷ്ക്കരണ�മന്നു�മാ�ക്ക വാദിച്ചിട്ടുള്ള ‘വാേക്രാക്തി

കാര�ന്റ പക്ഷത്തായിേപ്പായിരിയ്ക്കുന്നു, അറിേഞ്ഞാ അറിയാേതേയാ, ശ്രീ �വ
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േലാപ്പിള്ളി”

— (വായനശാലയിൽ, 3-ാം ഭാഗം,േപജ് 24, 25)

9 ചന്തുേമേനാന്നുപ്രേമാഷൻ കിട്ടി!

കവികൾ മാത്രമല്ല, ഗദ്യസാഹിത്യകാരന്മാരും മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട സവിേശഷമായ

നിരൂപണസമ്പ്രദായത്തിന്നിരയായിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തി�ല േനാവൽസ്സാഹിത്യ

ത്തിന്ന് അടിത്തറയിട്ട ചന്തുേമേനാനും സി. വി. രാമൻപിള്ളയും മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട

കണ്ണിൽ, അടുത്തകാലംവ�ര �വറും രണ്ടാംകിടയിേലാ മൂന്നാം കിടയിേലാ�പട്ട

സാഹിത്യകാരന്മാരായിരുന്നു. 1126-ൽഅേദ്ദഹം എഴുതുകയുണ്ടായി.

“അവയിൽ (ഇന്ദുേലഖയിലും ശാരദയിലും) ഇന്നാട്ടി�ല ജീവിതം ത�ന്നയാണുള്ള

ത്. സൂരിനമ്പൂതിരിപ്പാടിേനയും�വത്തിപ്പട്ട�രയും ചിത്രീകരിച്ചഅേദ്ദഹം ജീവിതം

കണ്ടി�ല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ശരി, എന്നാൽഈ കൃതികൾ തർജ്ജമ �ചയ്തു കടലി

ന്നപ്പുറം കടത്തുവാൻ �ധര്യമുേണ്ടാ? ഒരു സുപ്രസിദ്ധ പാശ്ചാത്യഗ്രന്ഥകാര�ന്റ

ചുവടുപിടി�ച്ചഴുതിയതാണ് ഇന്ദുേലഖ. അേങ്ങര് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ച ആളായി

രുന്നു. ന�ല്ലാരു കൃതി വായിച്ചേപ്പാൾ അതുേപാല�ത്ത കൃതി ത�ന്റ നാട്ടുകാരും

വായിക്ക�ട്ട എന്നുകരുതി അതി�ന്റ ചുവടുപിടിച്ച് ഒ�ന്നഴുതി�യന്നുമാത്രം. അതി

ന് ത�ന്റ നാട്ടുകാർ ത�ന്നപ്പിടിച്ച് ലിേയാ േടാൾേസ്റ്റായിയു�ട �പാക്കത്തിൽ കയ

റ്റിയിരുത്തു�മന്ന് കരുതിയിട്ടില്ല. ഇ�തല്ലാം തർജ്ജമ�ചയ്ത് കടൽ കടത്തുന്നതിന്ന്

സാഹിത്യേലാകത്ത് �ഗൗണും ഇട്ടിരിയ്ക്കുന്ന ചിലർ തീരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പരമാർ

ത്ഥം ഇതാണ്. ചന്തുേമേനാനും സി.വി. രാമൻപിള്ളയും രണ്ടാം കിടയിേലാ മൂന്നാം

കിടയിേലാ നില്ക്കുന്നസാഹിത്യകാരന്മാരാണ്”.

— (സാഹിത്യ പരിഷത്ത്. 1126 ചിങ്ങം, കന്നി)

എന്നാൽ, 1961 ആയേപ്പാേഴയ്ക്കും ചന്തുേമേനാനും മറ്റും രണ്ടാംക്കിടക്കാേരാ മൂ

ന്നാംകിടക്കാേരാ അല്ല, ഒന്നാം കിടക്കാർ ത�ന്നയാണ് എന്ന വസ്തുതഅംഗീകരി

യ്ക്കാൻഅേത മുണ്ടേശ്ശരിമാസ്റ്റർ തയ്യാറായി. അേദ്ദഹം പറയുകയാണ്.

“നമ്മു�ട കുട്ടിക്കാല�ത്തഴുത�പ്പട്ട ആ ‘കുന്ദലതയും ‘ഇന്ദുേലഖയും മറ്റുമുണ്ടേല്ലാ,

അവ�യാ�ക്ക �പണ്ണുങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വായിച്ചു രസിയ്ക്കാനുള്ള, ഉൾക്കനമി

ല്ലാത്ത, ഒരു കൂട്ടം പുസ്തകങ്ങളായിേട്ട അക്കാല�ത്തണ്ണ�പ്പട്ടിരുന്നുള്ളു. അവ�യ

സാഹിത്യവിലയുള്ള കാവ്യങ്ങളാേയാ അവയു�ട കർത്താക്ക�ള കവികളാേയാ

കണക്കാക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. അന്നാരും കവി എന്ന സ്ഥാനേപ്പർ അത്

ഛന്ദസ്കൃതഭാഷയിൽ സംസാരിയ്ക്കുന്നവന്ന് അട്ടിേപ്പറായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇേപ്പാ

േഴാ? ചന്തുേമേനാനും മറ്റും ഒന്നാംക്കിട സാഹിത്യകാരന്മാരായി പ്രേമാഷൻ കിട്ടി

യിരിയ്ക്കുകയാണ്”.

— (വിമർശനം മലയാളത്തിൽ േപ. 2, 3)

�പ്രാഫസർ മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട ഈ �തറ്റായ നിരൂപണ സമ്പ്രദായ�ത്തപ്പറ്റി

താക്കീതുനൽകാൻ മഹാകവി വള്ളേത്താൾ േപാലും ഒരിക്കൽ മുതിരുകയുണ്ടായി.

ചന്തുേമേനാ�ന്റയും �കാടുങ്ങല്ലൂർകുഞ്ഞിക്കുട്ടൻതമ്പുരാ�ന്റയും േനർക്ക് മുണ്ടേശ്ശരി

നടത്തിയആക്രമണമാണ് അതിനേദ്ദഹ�ത്ത േപ്രരിപ്പിച്ച�തന്ന് േതാന്നുന്നു. 1957-

ൽ േകാട്ടയത്തുവച്ച് കൂടിയ സമസ്ത േകരള സാഹിത്യ പരിഷത്തിൽ �ചയ്ത ത�ന്റ
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അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ അേദ്ദഹം ത�ന്റ സ്വതഃസിദ്ധമായ �ശലിയിൽ ഇങ്ങ

�ന പറഞ്ഞു:

“േകരള സാഹിത്യപരിഷത്തി�ന്റ ഈ വളർച്ച േകരളത്തി�ല ഒരു ‘സാഹിത്യകു

ശല’ന്ന് അത്ര രുചിച്ചി�ല്ലന്ന് േതാന്നുന്നു. എ�ട്ടാമ്പതു�കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് കണ്ണൂ

രിൽ നടന്ന പരിഷദ്വാർഷികേയാഗങ്ങളി�ലാന്നിൽ അദ്ധ്യക്ഷനാക്ക�പ്പട്ട അേദ്ദ

ഹം, ആ േവദിയിൽ നിന്നു�കാണ്ടുത�ന്ന, ‘സാഹിത്യപരിഷത്ത് പിരിച്ചുവിടണ’�മ

ന്ന് ഉറ�ക്ക പറയുകയുണ്ടായിേപാൽ. ഇത് �പ�ട്ടന്നുണ്ടായ ഒരിടി�വട്ടുേപാ�ല

േശ്രാതാക്ക�ള �ഞട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ ‘പഠിച്ചും ചിന്തിച്ചും മാ

ത്രേമ ഞാൻ വല്ലതും പറയുകേയാ എഴുതുകേയാ �ചയ്യാറുള്ളു’ എന്നും, ‘ഞാൻ

നിരുക്തംവ�ര വായിച്ചിട്ടു�ണ്ട’ന്നും മറ്റും തേമ്പാറടിയ്ക്കുന്ന ഒരു വമ്പനാണ്, ഈ

ഇടി�വട്ടി�ന്റ േമഘം! ഒരിയ്ക്കൽ, േകരള േകാൺഗ്രസ്സി�ന്റ േസവ പിടിച്ചു, �കാച്ചി

അസംബ്ളിയിൽ ഒരു �മമ്പറായി കടന്നുകൂടിയിട്ട്, ‘േകരള കലാമണ്ഡലത്തിൽ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്; അത് പൂട്ടിക്കളയണം.’ എന്ന്

ഗവൺ�മന്റി�ന ഊർജ്ജിതമായി ഉദ്േബാധിപ്പിച്ച കലാേകാവിദനും മ�റ്റാരാള

ല്ല. ഇേദ്ദഹത്തി�ന്റഏതാണ്ട്സമാനധർമ്മാവായ ഒരുസുഹൃത്താവ�ട്ട, കുേറക്കൂടി

കനത്ത ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണേത്ര, എറണാകുളത്ത് പരിഷത്ത് ജൂബിലി േയാഗ

ങ്ങളി�ലാന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്: ‘ഇന്ത്യാ ഗവൺ�മന്റി�ന്റ സാഹിത്യ അക്കാഡ

മി പിരിച്ചുവിടണം’ േനാക്കുക, പരിഷത്തിലുംഅക്കാഡമിയിലുംഅംഗത്വം േനടിയി

രി�ക്ക, അവയു�ട നിലനിൽപ്പി�ന നിശ്ശങ്കം ഖണ്ഡിച്ച ഈ പണ്ഡിതദ്വയത്തി�ന്റ

അസാമാന്യമായ നിസ്സംഗത്വം! ഇതു നമ്മു�ട അമന്ദമായ അഭിനന്ദന�ത്ത അർ

ഹിയ്ക്കുന്നില്ലേയാ?”

ആ രണ്ടുൽപതിഷ്ണുക്കൾക്കു കൂടുതൽ കട�പ്പട്ടവനാണ്, ഞാൻ: ഉദ്ബുദ്ധപ്ര

തിഭനായ ഉള്ളൂർ മഹാകവിയ്ക്കുേശഷം സാഹിത്യപരിഷത്തി�ന്റസ്ഥിരാദ്ധ്യക്ഷപീഠ

ത്തിൽ ഭാരവാഹികൾഎ�ന്നഎടുത്തുപ്രതിഷ്ഠിച്ചുകളഞ്ഞു. അസ്മാദൃശ്യർക്കു േകറി

ക്കൂടാത്ത ആ ഉന്നതിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിേപ്പാരാൻ ഉഴറി�ക്കാണ്ടിരുന്ന എനിക്ക്

ആദ്യം ഒരു േകാണിയായിക്കിട്ടിയത്, നമ്മു�ട സാഹിത്യകുശല�ന്റ �പരുമ്പാമ്പി

�നാത്ത ഒരു പ്രഭാഷണമായിരുന്നു— വന്ദനീയരായ ഇന്ദുേലഖാപ്രേണതാവി�ന

യും മഹാഭാരതവിവർത്തക�നയും കുറിച്ചുള്ള പാഴ്പരിഹാസങ്ങളാകുന്ന പടികൾ

ഘടിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ട ആ വാഗ്േധാരണി പകർത്തിേച്ചർത്ത ഒരു പരിഷമാസിക ലക്ക

മായിരുന്നു! ഞാൻ �വമ്പേലാ�ട ഇറങ്ങാൻ കാൽനീട്ടി; എന്നാൽ പ്രവർത്തകപ്ര

ധാനർ വിട്ടില്ല. പി�ന്നയും കു�റക്കാലം, ഉള്ളുരുകുന്ന ഉത്സാഹത്തി�ന്റസ്ഥാനത്തു

വള്ളേത്താളാകുന്നആലസ്യം ത�ന്ന ചടഞ്ഞിരിയ്ക്കുകയായി”.

�പാക്കലും താഴ്ത്തലുമാേണാ നിരൂപണം

ഉള്ളൂരി�നസംഹരിയ്ക്കാൻ േവണ്ടിആശാ�ന ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു�കാണ്ടാണ്

�പ്രാഫസർ മുണ്ടേശ്ശരി ത�ന്റ നിരൂപണപ്രസ്ഥാനമാരംഭിച്ചത്. “ഭാഷയിലായാ

ലും അലങ്കാരത്തിലായാലും പാത്രവിധാനത്തിലായാലും ഉള്ളൂരി�ന്റ ഭാവന സൂക്ഷ്മ

ത്തിലല്ല, സ്ഥൂലത്തിൽക്കൂടിേയ േപാവുകയുള്ളു… പൗരസ്ത്യരായാലും പാശ്ചാത്യരാ
യാലും കവിതയിൽ സ്ഥൗല്യ�ത്ത നിേഷധിച്ചിേട്ട ഉള്ളൂ”. എന്നും മറ്റുമുള്ള ത�ന്റ

ധീരമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ �കാണ്ട് മഹാകവി ഉള്ളൂരി�ന്റ ഒരായുഷ്ക്കാല�ത്ത സാ

ഹിത്യസൃഷ്ടിക�ള തകർത്തുതരിപ്പണമാക്കാനാണേദ്ദഹം മുേന്നാട്ടുവന്നത്. പിന്നീട്

വള്ളേത്താളി�ന താഴ്ത്തി�ക്കട്ടാൻ േവണ്ടി അേദ്ദഹം ശങ്കരക്കുറുപ്പി�ന ഉയർത്തിപ്പി
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ടിച്ചു. അങ്ങ�ന മാറിമാറി ഒട്ടനവധി കവിക�ള ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും �ചയ്തതി

നുേശഷം ഇേപ്പാളിതാ ശങ്കരക്കുറുപ്പി�ന ഇടിച്ചുതാഴ്ത്താൻ േവണ്ടി �വണ്ണിക്കുള�ത്ത

�പാക്കിക്കാണിയ്ക്കാൻശ്രമിക്കുന്നു. ഇനിയാ�രയാണ് പിടികൂടുകഎന്നറിഞ്ഞുകൂടാ.

കവികേള! കരുതിയിരുന്നു�കാള്ളുവിൻ!

പേക്ഷ, േചാദ്യം പി�ന്നയും അവേശഷിയ്ക്കുന്നു. നമ്മു�ട കവിക�ളപ്പറ്റി ഇങ്ങ

�ന മാറി മാറി തിരിച്ചുംമറിച്ചും അപ്പേപ്പാൾ അഭിപ്രായം മാറ്റിപ്പറയുക എന്ന ഒരു

വിമർശനരീതിയുണ്ടേല്ലാ, അത് നമ്മു�ട സാഹിത്യനിരൂപണത്തി�ന്റ ആേരാഗ്യ

കരമായ വളർച്ച�യ സഹായിക്കുകയാേണാ �ചയ്യുക? ശങ്കരക്കുറുപ്പി�ന എതിർ

ക്കാൻ േവണ്ടിമാത്രം വള്ളേത്താളി�നസ്മൃതിക്കുക, ഒ.എൻ.വി.�യ താഴ്ത്താൻ േവണ്ടി

വയലാറി�ന, ഉയർത്തുക, വ്യത്യസ്താഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നവ�ര�യല്ലാം വിവ

രം�കട്ട മണിയടിക്കാരായി പുച്ഛിച്ചുതള്ളുക, വിദ്വാൻ പരീക്ഷ പാസ്സായിേപ്പായ

ഒരു വ്യക്തിേയാടുള്ള പകേപാക്കാൻേവണ്ടി സംസ്കൃതവിദ്വാൻമാ�രയും മലയാള

വിദ്വാൻമാ�രയു�മല്ലാം അടക്കിയാേക്ഷപിക്കുക, എം.എ.ക്കാരനായ ഒരു സാഹി

ത്യകാരൻത�ന്ന�യാന്നു വിമർശിച്ചുകളഞ്ഞു എന്നതിന് എം.എ.ക്കാരായ എല്ലാ

സാഹിത്യകാരൻമാ�രയും ശപിക്കുക, വള്ളേത്താളിേനാടുള്ള വിേരാധം �കാണ്ട്

കഥകളി�യയും കലാമണ്ഡല�ത്തയു�മതിർക്കുക — അനാേരാഗ്യകരങ്ങളായ

ഇത്തരം നിരൂപണസമ്പ്രദായങ്ങ�ളപ്പറ്റിയേല്ല രണ്ടു ദശാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാക

വി ഉള്ളൂർ ഇങ്ങ�നപ്രസ്താവിച്ചത്.

“അഭിപ്രായവ്യത്യാസം രുചിേഭദം �കാണ്ടുവന്നാൽ ബഹുമാനിയ്ക്കാം; അജ്ഞത

�കാണ്ടുവന്നാൽ വ്യസനിയ്ക്കാം; അഹങ്കാരം �കാണ്ടുവന്നാൽ പുഞ്ചിരി�കാള്ളാം;

അസൂയ �കാണ്ടുവന്നാേലാ?”

— (സാഹിത്യപരിഷത്ത്, 1118 കർക്കിടകം)

.

10 കവിതയു�ടആത്മാവും ശരീരവും

‘നവജീവൻ’ വിേശഷാൽ പ്രതിയിൽ ‘മലയാള കവിത’യു�ട ഭാവി�യപ്പറ്റിയുള്ള

എ�ന്റ േലഖനത്തി�ലാരിടത്ത് കവിതയു�ട രൂപവും ഭാവവും തമ്മിലുള്ളബന്ധ�മ

�ന്തന്നുവ്യക്തമാക്കാൻേവണ്ടി ഇങ്ങി�നഎഴുതിയിരുന്നു.

“ഒരു കാര്യം ഇവി�ട ഊന്നിപ്പറേയണ്ടതുണ്ട്: പദ്യവും കവിതയും ഒന്നല്ല. ഗുരുല

ഘുക്കളു�ട എണ്ണവും ക്രമവു�മാപ്പിച്ച് കുേറ വരിക�ളഴുതിയാൽ പദ്യമായി. പേക്ഷ,

അതിനു ജീവനുണ്ടായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. കവിതയാണ് ജീവൻ. പദ്യം ശരീര

മാ�ണങ്കിൽ കവിതആത്മാവാണ്. കവിതയില്ലാത്ത പദ്യം ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം

േപാ�ലയാണ്. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, കവിതയ്ക്കു പ്രകടമാവാനുള്ള ഒരു രൂപ

വിേശഷമാണ് പദ്യം. രസം, ധ്വനി, വ്യംഗ്യം, അലങ്കാരം, ഔചിത്യഭംഗി, രചനാ

സൗഷ്ഠവം മുതലായവ കവിതയു�ട അവയവങ്ങളാണ്. പേക്ഷ, അവ�കാണ്ടുമാ

ത്രംകവിതകവിതയാവില്ല. ഉള്ളിൽതട്ടുംവിധംപ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നആശയമാ

ണ് കവിതയു�ട ജീവൻ. പദ്യത്തി�ന്റ ആത്മാവാണ് കവിത�യങ്കിൽആആത്മാ

വാണ് ആശയം അ�ല്ലങ്കിൽ ഭാവം. രൂപ�ത്ത ഭാവത്തിൽനിന്നു േവർതിരിയ്ക്കാൻ

വയ്യ”.
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കവിതയു�ട രൂപഭാവങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ളഈവിശദീകരണം വായിച്ചുമനസ്സിലാ

ക്കാൻ മലയാളഭാഷ വശമുള്ളസഹൃദയന്മാർക്കാർക്കും വിഷമമുണ്ടാവി�ല്ലന്നാണ്

ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്. പേക്ഷ, എനിയ്ക്കു �തറ്റിേപ്പായി. ഈ ലളിതമായ വിശ

ദീകരണത്തി�ന്റ പുറത്തും വന്നുവീണു �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട പുച്ഛംനിറഞ്ഞ

വിമർശനങ്ങൾ. അേദ്ദഹ�മഴുതി:

“അവനവനുവിവരമില്ലാത്തകാര്യങ്ങ�ളകടന്നുപിടിേച്ചാേരാന്നുപറഞ്ഞാൽഇങ്ങ

�നയിരിക്കും. ഭരതൻ�താട്ടിേങ്ങാട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാ�രാ�ക്കത്ത�ന്നഈ മാർക്സി

സ്റ്റാചാര്യന്നു ശിഷ്യ�പ്പടാ�തന്തു�ചയ്യും? രസം, ധ്വനി, വ്യംഗ്യം, ഔചിത്യം ഇ�താ

�ക്ക കാവ്യമർമ്മങ്ങളാണ്; ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, യൂേറാപ്പിലുമല്ല, േസാവിയറ്റ് യൂ

ണിയനിൽേപ്പാലും”.

കവിതയ്ക്കു ഭാവിയുേണ്ടാ എന്ന ചർച്ചാവിഷയ�ത്തപ്പറ്റിയാക�ട്ട, കവിതയു�ട

രൂപഭാവങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ളഎ�ന്റഅഭിപ്രായ�ത്തപ്പറ്റിയാക�ട്ട, ഒരക്ഷരം േപാലും

പറയാ�ത എ�ന്റ േലഖനത്തിലടങ്ങിയ ഒരു വാക്കി�ന സന്ദർഭത്തിൽ നിന്നിടർ

ത്തി�യടുത്തുത�ന്റസവിേശഷമായനിരൂപണസമ്പ്രദായത്തിന്നിരയാക്കാൻ മുതി

രുകയാണ് �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി �ചയ്തത്.

11 എന്താണ് മർമ്മം?

എ�ന്റ നിർവ്വചനത്തിലുപേയാഗിയ്ക്ക�പ്പട്ട ‘അവയവങ്ങൾ’ എന്ന വാക്കി�ന്റ അർ

ത്ഥം കണ്ണ്, മൂക്ക്, േകാന്ത്രമ്പല്ല് എ�ന്നാ�ക്കയാ�ണന്ന് �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി

ധരിച്ചുവശായിട്ടു�ണ്ടന്നു േതാന്നുന്നു. പേക്ഷ, ഞാ�നഴുതിയത് മനുഷ്യ�ന്റ ശരീരാ

വയവങ്ങ�ളപ്പറ്റിയല്ല, കാവ്യശരീര�ത്തക്കുറിച്ചും കവിതയു�ടആത്മാവി�നക്കുറിച്ചു

മാണ്. അവയവങ്ങൾ എന്ന പദത്തിന് അവിഭാജ്യഘടകങ്ങൾ എേന്ന അർത്ഥമു

ള്ളുഇവി�ട. രസം, ധ്വനി, ഔചിത്യം മുതലായവ കവിതയു�ട അവിഭാജ്യഘടകങ്ങ

ളാണ്. പേക്ഷ, ഭാവംഅ�ല്ലങ്കിൽ ഉള്ളടക്കമാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായഘടകം. അതു

�കാണ്ടാണ് ഞാ�നഴുതിയത്, കവിതയു�ട ആത്മാവ് ഭാവമാ�ണന്ന്. ഞാൻ പറ

ഞ്ഞത് വിവരേക്കടാ�ണന്നും രസം, ധ്വനി, ഔചിത്യം, അലങ്കാരം മുതലായവ�യ

അവയവങ്ങൾഎന്നല്ല, മർമ്മങ്ങൾഎന്നാണ് വിളിേയ്ക്കണ്ടത് എന്നുമാണ് �പ്രാഫ

സ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി വാദിയ്ക്കുന്നത്. മർമ്മം എന്ന പദം എന്തർത്ഥത്തിലാണ് അേദ്ദഹം

ഉപേയാഗിക്കുന്നത്എന്നുവ്യക്തമല്ല. ‘പ്രധാനഘടകം’എന്നഅർത്ഥത്തിലാ�ണ

ങ്കിൽ ‘അവയവം’എന്നഎ�ന്റപദപ്രേയാഗ�ത്തഎതിർേക്കണ്ടകാര്യമുണ്ടായിരു

ന്നില്ല. ഏറ്റവും മുഖ്യമായഘടകം എന്നഅർത്ഥത്തിലായിരിയ്ക്കുേമാ? അങ്ങി�നയാ

�ണങ്കിൽഒന്നുമാത്രമേല്ലഏറ്റവും മുഖ്യമായഘടകമാവുകയുള്ളു? ഒന്നി�നമാത്രമല്ല

എല്ലാറ്റിേനയും ഒേരസമയത്തു മർമ്മങ്ങളായിത്ത�ന്നകണക്കാക്കണ�മന്നാണ് മു

ണ്ടേശ്ശരിയു�ട നിർബ്ബന്ധം.

ഞാൻവായിേച്ചടേത്താളംസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളി�ലാന്നുംത�ന്നകവിതയു�ട

ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടകം എന്നതിന് മർമ്മം എന്ന പദമുപേയാഗിച്ചുകാണുന്നില്ല.

സംസ്കൃതസാഹിത്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ജീവൻ, ആത്മാവ്, അങ്ഗി എന്നീപദങ്ങ

ളാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ, കവിതയു�ട ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടക�ത്തആത്മാ

�വന്നു വിളിയ്ക്കേണാ, അേതാ മർമ്മ�മന്നു വിളിയ്ക്കേണാ — ഇതല്ല യഥാർത്ഥമായ
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പ്രശ്നം. കവിതയു�ട ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടകം — അതി�ന ആത്മാ�വന്നു വിളി

ച്ചാലും �കാള്ളാം, മർമ്മ�മന്നു വിളിച്ചാലും �കാള്ളാം — ഭാവം അ�ല്ലങ്കിൽ ഉള്ളട

ക്കമാണ്. രീതി, അലങ്കാരം,ഔചിത്യം മുതലായവ ഭാവാവിഷ്ക്കരണത്തിനുള്ള രൂപ

ത്തി�ന്റ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അതിനാൽ, അവയാണ് കവിതയു�ട മർമ്മങ്ങൾ

എന്നുപറയുന്നതു ശരിയല്ല.

പദ്യം കവിതയു�ട ശരീരം അ�ല്ലങ്കിൽ രൂപം മാത്രമാ�ണന്നും കവിതയാണ്

ജീവൻ എന്നും, രസം, അലങ്കാരം, രീതി, ഔചിത്യം, ധ്വനി മുതലായവ കവിതയു�ട

അവയവങ്ങൾഅ�ല്ലങ്കിൽഅവിഭാജ്യഘടകങ്ങൾആ�ണന്നും ഭാവമാണ് കവിത

യു�ട ആത്മാവ് അ�ല്ലങ്കിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടകം എന്നുമാണ് ഞാ�ന�ന്റ

േലഖനത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇതു വിവരേക്കടാ�ണന്നും രീത്യലങ്കാരാദിരൂപഘടക

ങ്ങ�ള കവിതയു�ട അവയവങ്ങളായിട്ടല്ല, മർമ്മങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാേക്കണ്ട

ത് എന്നുമാണ് മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട വാദം. അതായത്, അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അഭിപ്രായ

ത്തിൽ,രൂപമാണ്സർവ്വപ്രധാനം; ഭാവംഅ�ല്ലങ്കിൽഉള്ളടക്കംഅപ്രധാനമാണ്.

ഇതിേലതുവാദമാണ് ശരി?

12 കാലഘട്ടങ്ങ�ള കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്

അവയവങ്ങൾ, മർമ്മങ്ങൾ, ശരീരം, ആത്മാവ് എന്നിങ്ങി�നയുള്ള ചില വാക്കുക

�ളപ്പിടിച്ച് ഒരു തർക്കത്തിേലർ�പ്പടാൻ എനിയ്ക്കത്ര വലിയ ഉത്സാഹ�മാന്നുമില്ല.

പദങ്ങളും പദസമൂഹങ്ങളടങ്ങിയ ഭാഷയും ആശയങ്ങ�ള വ്യക്തമാക്കാനുള്ള ഉപ

കരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അവയവങ്ങൾ എന്ന പദമുപേയാഗിച്ചതി�ന്റ ഫലമാ

യി എ�ന്റ അഭിപ്രായം അവ്യക്തമായിേപ്പാവുകയും ഞാനുേദ്ദശിയ്ക്കാത്ത വല്ല അർ

ത്ഥവും അതിൽ കടന്നുകൂടുകയും �ചയ്തിട്ടുേണ്ടാ എേന്ന േനാേക്കണ്ടതുള്ളൂ. അങ്ങി

�ന�യാന്നും സംഭവിച്ചിട്ടി�ല്ലന്നും, എ�ന്റ അഭിപ്രായം മലയാളഭാഷയറിയാവുന്ന

വർക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്കവിധത്തിൽ പറ�ഞ്ഞാപ്പിയ്ക്കാൻ എനിയ്ക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

എന്നുമാണ് ഞാനിേപ്പാഴും കരുതുന്നത്. പേക്ഷ, വാക്കുകേളപ്പിടിച്ചുള്ള തർക്ക

ത്തിന്നാണ് �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി പ്രാധാന്യം കല്പിക്കുന്നത്. എന്നല്ല, ത�ന്റ

വാദമാണ് ശരി എന്നു സ്ഥാപിയ്ക്കാൻേവണ്ടി േലാകത്തിലിേതവ�ര ഉണ്ടായിട്ടുള്ള

സമസ്തസാഹിത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അണിനിരന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടന്ന് അേദ്ദഹം വീ

രവാദം മുഴക്കുകയും �ചയ്തിരിക്കുന്നു. പേക്ഷ, വീരവാദങ്ങളും കുത്തുവാക്കുകളുമല്ല

ശാസ്ത്രീയനിരൂപണം. മൺമറഞ്ഞുേപായ പ്രാചീനരും അർവ്വചീനരുമായ സാഹി

ത്യാചാര്യന്മാരു�ട അഭിപ്രായങ്ങ�ള ഉദ്ധരിച്ചു�കാണ്ട് സ്വന്തം വാദം ശരിയാ�ണ

ന്ന്സ്ഥാപിയ്ക്കുകയാണ് അേദ്ദഹം �ചേയ്യണ്ടിയിരുന്നത്.

പേക്ഷ, ഒരുബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പലകാലഘട്ടങ്ങളിലും പല ഭാഷകളിലുമായിഅന

വധിയനവധി സാഹിത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒേരതരത്തിലു

ള്ളഅഭിപ്രായങ്ങളും നിഗമനങ്ങളുമല്ല എഴുതിവച്ചിട്ടുള്ളത്. കാവ്യലക്ഷണങ്ങൾ മാ

ത്രമല്ല, കാവ്യനിർവ്വചനങ്ങൾ േപാലും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അതു�കാണ്ട്, ഭരതൻ

�താട്ട് ഇേങ്ങാട്ട് ഇന്ത്യയിലുംയൂേറാപ്പിലും േസാവിയറ്റുയൂണിയനിലു�മല്ലാമുണ്ടായിട്ടു

ള്ളസമസ്തസാഹിത്യാചാര്യന്മാേരയും ഒരു �ചറിയ�കക്കുമ്പിളി�ലാതുക്കുപ്പിടിച്ചു

നടക്കുകസൂക്ഷിച്ചുേവണം. അവി�ടനിന്നും ഇവി�ടനിന്നുമായിഊരി�യടുത്തചില
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സൂത്രങ്ങളും വാക്യശകലങ്ങളും �പാടി�ക്കക�ളന്ന നിലയ്ക്കു പ്രേയാഗിക്കാം. ഗ്രാ

മങ്ങളി�ല ഗ്രന്ഥശാലാസേമ്മളനങ്ങൾക്കും പള്ളിക്കൂടങ്ങളി�ല പ്രസംഗങ്ങൾക്കും

അവ �കാള്ളാം. പേക്ഷ, ഗൗരവമുള്ളസാഹിത്യചർച്ചകൾക്കുഏതുസാഹിത്യചാ

ര്യൻ ഏതുസന്ദർഭത്തിൽഎന്തുപറഞ്ഞു�വന്ന് മൂർത്തമായി പരിേശാധിയ്ക്കണം.

13 നിരൂപണചരിത്രം പരിേശാധിച്ചാൽ

ഇപ്രകാരം പരിേശാധിക്കാ�നാരുങ്ങിയാൽ നിേഷധിക്കാനാവാത്തചില സത്യ

ങ്ങൾഅംഗീകരിേക്കണ്ടിവരും.

1. രസം, ധ്വനി, ഔചിത്യം, രീതി, അലങ്കാരം മുതലായവയിേല�തങ്കിലു�മാന്നി

�നമാത്രം കാവ്യത്തി�ന്റആത്മാവായി കണക്കാക്കുകയും മറ്റുള്ളവ�യകാവ്യ

ശരീരത്തി�ന്റ ഭാഗങ്ങളായി തരംതാഴ്ത്തുകയുമാണ് ഇന്ത്യയി�ലപ്രാചീനസംസ്കൃ

തസാഹിത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ�ചയ്തത്. അതു�കാണ്ടാണ്വ്യത്യസ്തകാവ്യനിരൂ

പണസമ്പ്രദായങ്ങളാവിർഭവിച്ചത്. എല്ലാ നിരൂപകന്മാരും ഒേര മട്ടിൽ, ഒേര

കാര്യം അ�ല്ലങ്കിൽ ഒേര കാര്യത്തി�ന്റ വിവിധവശങ്ങൾ, പ്രതിപാദിച്ചു�വച്ചി

രിക്കുന്നുഎന്നധാരണ വിവരേക്കടാണ്.

2. ക്രി. നൂറ്റാണ്ടുമുതൽ 16-ാം നൂറ്റാണ്ടുവ�രയുള്ളആയിരത്തറുനൂറു നീണ്ട �കാല്ല

ങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാർ പലകാലങ്ങളിലായി അപ്പ

േപ്പാൾ രൂപവല്ക്കരിച്ചു�വച്ചസിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് സാഹിത്യാചാര്യന്മാരു�ട സി

ദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്ന േപരിൽ ഇന്നറിയ�പ്പട്ടുവരുന്നത്. മ�റ്റല്ലാറ്റിേനയു�മന്ന

േപാ�ല ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട വളർച്ചേയയും ചരിത്രപരമായി പരിേശാ

ധിക്കണം. എന്നാേല വ്യത്യസ്തകാലഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തസമ്പ്രദായങ്ങളാ

വിർഭവിച്ച�തങ്ങി�ന�യന്നും ഒേര സിദ്ധാന്തംത�ന്ന വ്യത്യസ്തകാലങ്ങളിൽ

വ്യത്യസ്തമായ പങ്കുവഹിച്ചേതതുതരത്തിലാണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി

യൂ. ഉദാഹരണത്തിന് ഭരത�ന്റ രസസിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ �വറും ആവർത്തന

മല്ല അഭിനവഗുപ്ത�ന്റ രസസിദ്ധാന്തം. അഭിനവഗുപ്ത�ന്റ രസസിദ്ധാന്തവും

േഭാജരാജ�ന്റ രസസിദ്ധാന്തവും വിഭിന്നങ്ങളാണ്. വാമനനും വിശ്വനാഥനും

രീതി�യപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, രണ്ടുരീതികളും ഒന്നല്ല. ഒരുകാല

ത്ത് അലങ്കാരമായിരുന്നു സർവ്വപ്രധാനം. പിന്നീട് രീതിക്കായി പ്രാധാന്യം.

പിന്നീട് ധ്വനിക്ക്. പി�ന്ന രസധ്വനിക്ക്. പി�ന്ന ശൃംഗാരത്തിന്. വീണ്ടും അല

ങ്കാരത്തിന്. മാധുര്യാദി ദശഗുണങ്ങൾക്കുേപാലും ആദ്യകാലത്ത് നൽക�പ്പട്ട

പ്രാധാന്യമല്ല പിന്നീട് ലഭിച്ചത്. ചരിത്രപരമായ ഇത്തരം പരിണാമവിേശ

ഷങ്ങ�ള ശരിക്ക് േനാക്കിപ്പഠിയ്ക്കുന്നതിനുപകരം വിഭിന്ന കാലഘട്ടങ്ങളി�ല

സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള കൂട്ടിക്കുഴക്കാൻ നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ അശാസ്ത്രീയവും

അബദ്ധവുമാണ്.

3. ഇന്ത്യയിൽ ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ ആരംഭഘട്ടത്തിലും അവസാനഘട്ടത്തിലും

രൂപ�മടുത്ത വ്യത്യസ്തങ്ങേളാ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങേളാ ആയ സംസ്കൃത സാഹി

ത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നതിേനക്കാൾ അപായകരമാണ് ഭാരതീയ

സംസ്കൃത സാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങേളയും മുതലാളിത്തമാവിർഭാവിച്ചതിന്നുേശ
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ഷം വളർന്നുവന്ന പാശ്ചാത്യസാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങേളയും പിന്നീട് േസാ

വിയറ്റ് യൂണിയനിൽ േപ്രാത്സാഹിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ട സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങേളയും

എല്ലാം യാ�താരു വകതിരിവും കൂടാ�ത കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നത്. ഭരത�ന്റ നാട്യ

ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിയ്ക്ക�പ്പട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾത�ന്നയാണ് വിഞ്ചസ്റ്റ

രു�ട ‘പ്രൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലിട്ടററി ക്രിട്ടിസിസം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലുമടങ്ങി

യിട്ടുള്ളത് എന്നു വാദിയ്ക്കുന്നവർ അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ള�ക്കാണ്ട് ശാസ്ത്രീയസ

ത്യങ്ങളു�ട �വളിച്ചം ഊതി�ക്കടുത്താൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നവരാണ്. എ�ന്തന്നാൽ,

വളരുകയും വികസിയ്ക്കുകയും �ചയ്യാത്ത യാ�താരു ശാസ്ത്രവുമില്ല. സാഹി

ത്യസൃഷ്ടികളു�ട രൂപഭാവങ്ങളി�ലന്നേപാ�ല സാഹിത്യശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങ

ളിലും മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാലേത്തയ്ക്കും ഒരുേപാ�ല ബാധകമായ,

മാറ്റമില്ലാത്ത, യാ�താരു സാഹിത്യസിദ്ധാന്തവുമില്ല. അതിനാൽ ഭരതൻ

�താട്ടിേങ്ങാട്ടുള്ള ഭാരതീയസാഹിത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും യൂേറാപ്പി�ല സാഹി

ത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും േസാവിയറ്റ് യൂണിയനി�ല സാഹിത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും

എല്ലാം ഒേര തത്വമാണ് ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് എന്ന വാദം അജ്ഞതയാണ്.

4. പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനകാലം മുതല്ക്ക് വളർന്നുവരാൻ തു

ടങ്ങിയ ആധുനികമലയാള സാഹിത്യത്തി�ന്റ മൂല്യങ്ങ�ള പ്രാചീന സംസ്കൃ

തസാഹിത്യശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട മാനദണ്ഡം�കാണ്ട് അളന്നു തിട്ട�പ്പടു

ത്താനുള്ളപരിശ്രമം സാഹിത്യത്തിേന്റയും നിരൂപണശാസ്ത്രത്തിേന്റയും വളർ

ച്ചേയാടുള്ള ഒരു �വല്ലുവിളിയാണ്.

5. ഭാവാവിഷ്ക്കരണത്തി�ന്റ ഉപാധിയാണ് രൂപം. രൂപത്തി�ന്റ സഹായംകൂടാ

�ത ഭാവാവിഷ്ക്കരണം സാദ്ധ്യമല്ല. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന, രൂപഭാവങ്ങൾഅവി

ഭാജ്യമാംവിധം ബന്ധ�പ്പട്ടിരിയ്ക്കയും �ചയ്യുന്നു. പുതിയ ഭാവങ്ങളു�ടആവിഷ്ക്കര

ണത്തിന്ന് പുതിയ രൂപങ്ങൾആവശ്യമായി വരും. പേത്താ പതിനേഞ്ചാ നൂ

റ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് ഏ�തങ്കിലും ഭാവ�ത്ത പ്രകാശിപ്പിയ്ക്കാൻ േവണ്ടി ഉപേയാ

ഗിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന കാവ്യരൂപങ്ങൾത�ന്നആധുനികാശയങ്ങളു�ട പ്രകടനത്തി

ന്നും കൂടിേയ കഴിയൂ എന്നും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രചരിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹിത്യ

സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ല സാഹിത്യകൃതിക�ള വിലയിരുത്താനു

ള്ള മാനദണ്ഡ�മന്നും മറ്റും വിശ്വസിച്ചിരിയ്ക്കുന്നവർക്ക് ആധുനികസാഹിത്യനി

രൂപണശാസ്ത്ര�ത്ത അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താൻ കഴിയില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, സൂത്ര

ങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുനടക്കലല്ല നിരൂപണം.

6. മലയാളസാഹിത്യത്തി�ല നിരൂപണശാഖയു�ട വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രാചീന സാഹി

ത്യശാസ്ത്രങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള പഠനം ആവശ്യമാണ്. പേക്ഷ, പുതിയ സിദ്ധാന്ത

ങ്ങ�ളഎതിർക്കാനുള്ള ഒരായുധ�മന്ന നിലയ്ക്ക് പഴമ�യ ഉപേയാഗിയ്ക്കരുത്.

ആദ്യമായി നമുക്ക് സംസ്കൃതസാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട വളർച്ച�യസംക്ഷിപ്തമാ

യി ഒന്നു പരിേശാധിച്ചുേനാക്കാം.
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14 സംസ്കൃത നിരൂപണത്തി�ന്റ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും

ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറു�കാല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു സാഹിത്യ പാര

മ്പര്യമുണ്ട്. ആര്യന്മാരു�ട ആഗമനത്തിനുമുമ്പ്, ക്രി.മു.മൂന്നാംസഹസ്രാബ്ദത്തി�ന്റ

മധ്യത്തിൽ ഇന്ത്യയി�ല ആദിമനിവാസികൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഭാഷകളു�ട ചില

�തളിവുകൾ േമാഹൻജദാേരാ, ഹാരപ്പ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നു ലഭിച്ചിട്ടു

�ണ്ടങ്കിലും ആ പ്രാചീന ഭാഷകളു�ട അർത്ഥവ്യാപ്തി�യപ്പറ്റി ആധുനിക ഗേവഷ

കന്മാർക്ക് ഇനിയും േവണ്ടത്ര പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല. പിടികിട്ടിേയടേത്താളം സാഹി

ത്യകൃതികളിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ളവ ആര്യന്മാരു�ട േവദങ്ങ�ളന്ന േപരിലറിയ

�പ്പടുന്ന സംഹിതകളും സമാഹരങ്ങളുമാണ്. ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുക്കൾ

മുതലായവ �വദികസാഹിത്യത്തി�ന്റ ഭാഗങ്ങള�ത്ര. പ്രാചീന സംസ്കൃതഭാഷയി

ലുള്ളഈ കൃതിക�ളല്ലാം ക്രി.മു. 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്നും 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്നുമിടയിലാണ്

രചിയ്ക്ക�പ്പട്ടത് എന്ന് കണക്കാക്ക�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ക്രി.മു. 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്നും 4-ാം നൂ

റ്റാണ്ടിന്നുമിടയിൽ സംസ്കൃതസാഹിത്യം വള�ര പുഷ്ടി�പ്പട്ടു. രാമായണം, ഭാരതം

തുടങ്ങിയ ഇതിഹാസകൃതികൾ, വിവിധ സാമൂഹ്യവീക്ഷണഗതിക�ള പ്രതിഫലി

പ്പിയ്ക്കുന്ന ദർശനങ്ങൾ, വ്യാകരണഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുതലായവ�യല്ലാം ഈ കാലഘട്ട

ത്തിലാണാവിർഭവിച്ചത്. പ്രാചീനാര്യന്മാരു�ട ജീവിതരീതികളും ആശയാഭിലാഷ

ങ്ങളും, സ്വകാര്യസ്വത്തി�ന്റ വളർച്ചയും, വർണ്ണാശ്രമങ്ങ�ളന്ന േപരിലറിയ�പ്പടുന്ന

വർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളു�ട ആവിർഭാവവും യുദ്ധങ്ങളും, രാജ്യവിസ്താരവും, ഭരണസമ്പ്ര

ദായങ്ങളും വിവിധജനവിഭാഗങ്ങളു�ട മതവിശ്വാസങ്ങളും േലാകവീക്ഷണഗതിക

ളും—എല്ലാംഈപ്രാചീനസംസ്കൃതസാഹിത്യകൃതികളിൽപ്രതിഫലിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നു

കാണാം.

15 സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തി�ല സുവർണ്ണയുഗം

ക്രി.മു.നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്നും ക്രി.മു.മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്നുമിടയിൽ സംസ്കൃതസാഹിത്യ

ത്തിന് �ത�ല്ലാരു ക്ഷീണം ബാധിച്ചു. ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്തത്തി�ന്നതിരായ പ്ര

േക്ഷാഭങ്ങളു�ട, പ്രേത്യകിച്ചും ബൗദ്ധ�ജനമതങ്ങളു�ട, മുേന്നറ്റത്തി�ന്റ കാലമാ

യിരുന്നു അത്. ബുദ്ധനും �ജനനും അവരു�ട ശിഷ്യന്മാരും സംസ്കൃത ഭാഷയില

ല്ല, നാട്ടുകാരു�ട വ്യവഹാരഭാഷകളിലാണ് തങ്ങളു�ട ഉപേദശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച

ത്. അേശാകചക്രവർത്തി ത�ന്റ ശിലാശാസനങ്ങ�ള നാടൻ ഭാഷകളിലാണ് േര

ഖ�പ്പടുത്തി�വച്ചത്. അങ്ങി�ന, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്കൃതസാഹിത്യകൃതിക

േളാ�ടാപ്പം പ്രാകൃതഭാഷകളിലുള്ളസാഹിത്യകൃതികളും പ്രചരിച്ചുേപാന്നു.

എന്നാൽ, ക്രി.മു.മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്നുേശഷം ഗുപ്തചക്രവർത്തിമാരു�ട പരിലാ

ളനയിൽ കീഴിൽ, സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിന്ന് അഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു മുേന്നറ്റമുണ്ടാ

യി. ഗുപ്തരാജാക്കന്മാരു�ട കാലഘട്ടം ഇന്ത്യാചരിത്രത്തി�ല ഒരു സുവർണ്ണയുഗമാ

യിട്ടാണ് േരഖ�പ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഉൽപ്പാദനരംഗങ്ങളി�ലന്നേപാ�ല വിജ്ഞാന

രംഗങ്ങളിലും കലാസാംസ്ക്കാരികരംഗങ്ങളിലു�മല്ലാംഅഭൂതപൂർവ്വമായ ഒരു മുേന്നറ്റ

�ത്ത �കട്ടഴിച്ചുവിട്ട കാലഘട്ടമാണത്. കാളിദാസൻ, ഭാസൻ, ശൂദ്രകൻ, വരാഹമി

ഹിരൻ, വരരുചി, ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ, വസുബന്ധു, ദിഗ് നാഗൻ, ഭാമഹൻ, ദണ്ഡി, വാമ
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നൻ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി സാഹിത്യനായകന്മാരും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തത്ത്വജ്ഞാ

നികളും ജീവിച്ചിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സാഹിത്യ

ശാസ്ത്രം തഴച്ചുവളർന്നതും അേത കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ക്രി.മു.നാലാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ

അവസാനത്തിൽ ഗുപ്ത രാജവംശത്തി�ല രണ്ടാം ചന്ദ്രഗുപ്ത വിക്രമാദിത്യ�ന്റ ഭരണ

കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു�വന്നു കരുത�പ്പടുന്ന കാളിദാസനാണ് ആ കാലഘട്ടത്തി

�ലഏറ്റവും മഹാനായകവിയുംനാടകകൃത്തും. അേദ്ദഹത്തി�ന്റകൃതികളു�ട മേനാ

ഹാരിതആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും േലാകത്തി�ലങ്ങുമുള്ളസംസ്കാ

രസമ്പന്നന്മാരു�ട ഹൃദയങ്ങളിൽ മാഞ്ഞുേപാകാ�ത നിലനില്ക്കുന്നു.

16 സാഹിത്യശാസ്ത്രത്തി�ന്റആവിർഭാവം

ഇന്ത്യയിൽ സാഹിത്യശാസ്ത്രം ശരിേയ്ക്കതുകാലത്താണാവിർഭവിച്ചത് എന്നു കൃത്യ

മായി പറയുക സാദ്ധ്യമല്ല. കൃസ്ത്വബ്ദത്തിന് രണ്ടുമൂന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പുത�ന്ന

അതി�ന്റ പ്രാരംഭരൂപങ്ങൾ ആവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. ക്രി.മു.രണ്ടാം നൂ

റ്റാണ്ടിൽ അശ്വേഘാഷൻ ത�ന്റ ബുദ്ധചരിത�മന്ന കാവ്യം രചിച്ചത് അക്കാലത്ത്

നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സാഹിത്യശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

പേക്ഷ,ആപ്രാചീന ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങ�ളാന്നും ഇേതവ�ര കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല.

നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിേഞ്ഞടേത്താളമുള്ള സാഹിത്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ�വേച്ചറ്റ

വും പഴയത് ഭരത�ന്റ നാട്യശാസ്ത്രമാണ്. കാളിദാസ�ന്റ കാലത്തിന്നു മുമ്പാണത്

രചിക്ക�പ്പട്ടത് എന്ന് തീർച്ചയാണ്; പേക്ഷ, ക്രി. ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്നുമുമ്പായിരിയ്ക്കാ

നിടയില്ല. അതിനുമുമ്പും ചില സാഹിത്യശാസ്തഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുഎന്നതി�ന്റ

സൂചനകൾ ഭരത�ന്റ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽത്ത�ന്നകാണാം.

നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ കാവ്യാലങ്കാരസിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട ബീജരൂപങ്ങൾ അടങ്ങി

യിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്,

ഉപമാരൂപകം�ചവ

ദീപകം യമകം തഥാ

അലങ്കാരാസ്തുവിേജ്ഞയാ-

ശ്ചത്വാേരാനാടകശ്രയംഃ

എന്നിങ്ങി�ന നാലുഅലങ്കാരങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും

ശൃംഗാരഹാസ്യകരുണ

രൗദ്രവീരഭയാനകാഃ

ബീഭത്സാത്ഭുത ഇത്യ�ഷടൗ

രസാനാേട്യ ഇതിസ്മൃതാഃ

എന്നിങ്ങ�ന എട്ടു രസങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും ഭരതൻ പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഭരത�ന്റ “വി

ഭവാനുഭാവ വ്യഭിചാര സംേയാഗാദ്രസനിഷ്പത്തി” എന്ന ഒരു സൂത്രത്തി�ന്റ നിർ

വ്വചനം പിന്നീട് എണ്ണമറ്റ സാഹിത്യശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരു�ട വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക്

വിേധയമായി എന്നതു�കാണ്ടുത�ന്ന നാട്യശാസ്ത്രത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം ഏ�റക്കു�റ

ഊഹിയ്ക്കാം. എന്നിരിയ്ക്കിലും, ഈ പ്രാമാണികഗ്രന്ഥം മുഖ്യമായും ഒരു നൃത്തനാട്യ-

കലാശാസ്ത്രമാണ്; ഒരു സാഹിത്യശാസ്ത്രമല്ല. കവിതയി�ല രസങ്ങ�ളപ്പറ്റിയല്ല.,

നാട്യകലയി�ല രസങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണ്, അതു വിശദീകരിയ്ക്കുന്നത്. ദൃശ്യകാവ്യങ്ങ�ള
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ന്നും ശ്രവ്യകാവ്യങ്ങ�ളന്നും രണ്ടു വ്യത്യസ്ത ശാഖകൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വികസിച്ചത്

പിന്നീടായിരിക്കണം.

ഫ്യൂഡിലിസം വളർന്നു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്, ശരിയ്ക്കു പറ

ഞ്ഞാൽ, ആറാം നൂറ്റാണ്ടിന്നും പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്നുമിടയിലാണ്, ഭാരതീയ

സാഹിത്യശാസ്ത്രം ഏറ്റവുമധികം പുഷ്ടി�പ്പട്ടത്. ഭാമഹ�ന്റ ‘കാവ്യാലങ്കാരം’, (6-ാം

നൂറ്റാണ്ട്), ദണ്ഡിയു�ട ‘കാവ്യദർശം’ (7-ാം നൂറ്റാണ്ട്), വാമന�ന്റ ‘കാവ്യാലങ്കാര

സൂത്രവൃത്തി’ (9-ാം നൂറ്റാണ്ട്), ഉദ്ഭട�ന്റ ‘കാവ്യലങ്കാരസംഗ്രഹം’ (9-ാം നൂറ്റാണ്ട്),

ആനന്ദവർദ്ധന�ന്റ ‘ധ്വന്യാേലാകം (9-ാം നൂറ്റാണ്ട്), മഹിമഭട്ട�ന്റ ‘വ്യക്തിവിേവ

കം (11-ാം നൂറ്റാണ്ട്), കുന്തക�ന്റ ‘വേക്രാക്തിജീവിതം’ (11-ാം നൂറ്റാണ്ട്), രുയ്യക�ന്റ

‘അലങ്കാരസർവ്വസ്വം’ (12-ാം നൂറ്റാണ്ട്), േഭാജരാജ�ന്റ ‘ശൃംഗാരപ്രകാശം’ (11-ാം നൂ

റ്റാണ്ട്), മമ്മട�ന്റ ‘കാവ്യപ്രകാശം’, േഹമചന്ദ്ര�ന്റ ‘കാവ്യനുശാസനം’ (11-ാം നൂറ്റാ

ണ്ട്), േക്ഷേമന്ദ്ര�ന്റ ‘ഔചിത്യവിചാരചർച്ച’ (11-ാം നൂറ്റാണ്ട്) മുതലായ സുപ്രസിദ്ധ

സാഹിത്യശാസ്ത്രങ്ങ�ളല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രചിയ്ക്ക�പ്പട്ടവയാണ്. ഇവയു�ട

ചുവടുപിടിച്ചു�കാണ്ട് േവേറയും ഒട്ടനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടായി. എല്ലാം സംസ്കൃതത്തി

ലാണ്. സംസ്കൃതസാഹിത്യകൃതികളു�ട നിർമ്മാണ നിയമങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും സേങ്കത

ങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും രസാലങ്കാരാദിക�ളപ്പറ്റിയും ഭാവരൂപങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും മറ്റുമാണ് അവ

പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്നത്. സംസ്കൃതസാഹിത്യ�ത്ത നിരൂപണം �ചയ്തു�കാണ്ടുള്ള ഇത്ത

രംസാേങ്കതിക ഗ്രന്ഥങ്ങളു�ട നിർമ്മാണം ക്രി. പതി�നട്ടാംനൂറ്റാണ്ടുവ�ര തുടർന്നു

േപാന്നിട്ടു�ണ്ടന്ന് കാണാം.

സംസ്കൃതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിേല�റേപ്പരും ഭാവേത്തക്കാളധികം രൂപത്തിനാണ്

പ്രാധാന്യംനൽകിയത്. സാഹിത്യവുംസാമൂഹ്യജീവതവുംതമ്മിലുള്ളബന്ധ�മന്താ

�ണേന്നാസാഹിത്യത്തി�ലആശയങ്ങൾസാമൂഹ്യപുേരാഗതി�യഎങ്ങി�നബാ

ധിയ്ക്കുന്നു�വേന്നാ അവർ പരിേശാധിയ്ക്കയുണ്ടായില്ല. എങ്കിലും, സാഹിത്യശാസ്ത്രത്തി

േന്റയും സാഹിത്യത്തി�ന്റ ത�ന്നയും വളർച്ചയ്ക്ക് അവർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ

�ചറുതല്ല. സാഹിത്യത്തി�ല ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾ, പദവാക്യങ്ങൾ, ഗുണേദാഷങ്ങൾ,

അലങ്കാരങ്ങൾ, രീതികൾ, ധ്വനികൾ, രസങ്ങൾ മുതലായവ�യ സൂക്ഷ്മമായി വിശ

കലനം �ചയ്തു�കാണ്ട് അവർ സാഹിത്യസൃഷ്ടിയു�ട അടിസ്ഥാനനിയമങ്ങ�ള വ്യ

ക്തമാക്കാനും സാഹിത്യത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യേകന്ദ്ര�മ�ന്തന്നു കണ്ടുപിടിയ്ക്കാനും പരി

ശ്രമിച്ചു. രസം, ധ്വനി മുതലായവയു�ട വിവിധവശങ്ങ�ള വിശകലനം �ചയ്യാൻ േവ

ണ്ടിഅവർ മനുഷ്യ�ന്റ മാനസികപ്രക്രിയകളു�ടഅഗാധതകളിേലയ്ക്കിറങ്ങി�ച്ചന്നു.

ഇത്തരം പരിശ്രമങ്ങളിലൂ�ട അവർ വിലപിടിച്ച ചില സാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങളാവി

ഷ്ക്കരിയ്ക്കുകയുംഅങ്ങി�ന ഭാരതീയസാഹിത്യശാസ്ത്ര�ത്തസമ്പന്നമാക്കുകയും �ചയ്തു.

പേക്ഷ, ഒരുകാര്യം വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. അവരു�ടസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കുഐകരൂപ്യമില്ല.

വിഭിന്നങ്ങളും ചിലേപ്പാൾ വിരുദ്ധങ്ങളുമായ നിഗമനങ്ങ�ളയാണ്അവർപ്രചരിപ്പി

ച്ചുറപ്പിയ്ക്കാൻശ്രമിച്ചത്.

കവിതയു�ട ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടക�ത്ത ആത്മാവായും മറ്റു ഘടകങ്ങ�ള

ശരീരവയവങ്ങളായും ചിത്രീകരിയ്ക്കുക ഭാരതീയ സാഹിത്യാചാരന്മാരു�ട ഒരു പതി

വായിരുന്നു. ഏതാണ് ആത്മാവ്, അ�ല്ലങ്കിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടകം എന്നതി

�നസംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്ര�യക്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. രസ
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മാണ് കാവ്യത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യേകന്ദ്ര�മന്ന് ചിലർ പ്രസ്താവിച്ചേപ്പാൾ മറ്റു ചിലർക്കു

ധ്വനിയും േവ�റചിലർക്ക് വേക്രാക്തിയും ഇനിയും ചിലർക്കു ഔചിത്യവും കൂടുതൽ

അഭികാമ്യമായിേത്താന്നി. ഇങ്ങ�നയാണ് സംസ്കൃതസാഹിത്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യ

ത്യസ്തസമ്പ്രദായങ്ങളാവിർഭവിച്ചത്. രസസമ്പ്രദായം, അലങ്കാരസമ്പ്രദായം,രീതി

സമ്പ്രദായം, ധ്വനിസമ്പ്രദായം എന്നിവയാണ് അവയിൽ പ്രധാന്യമർഹിയ്ക്കുന്നവ.

ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് പലവക േഭദങ്ങളുമുണ്ടായി. ഉദാഹരണത്തിന്,

ഭരതമുനിയാൽആവിഷ്ക്കരിയ്ക്ക�പ്പട്ട രസസമ്പ്രദായത്തിൽ ഉൽപത്തിവാദം, അനുമി

തിവാദം, ഭുക്തിവാദം, വ്യക്തിവാദം എന്നിങ്ങ�ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നാലു മതേഭ

ദങ്ങളാവിർഭവിച്ചു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉൾപ്പിരിവുകൾ മറ്റു സമ്പ്രദായങ്ങളിലുമുണ്ടാ

യി. ചില സമർത്ഥന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രസം, ധ്വനി, അലങ്കാരം എന്നീ മൂന്നു

സമ്പ്രദായങ്ങ�ള കൂട്ടിക്കലർത്തി�ക്കാണ്ട് പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളുന്നയിച്ചു. ഓേരാ

പണ്ഡിതനും ത�ന്റപ്രിയ�പ്പട്ടസിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട മാനദണ്ഡം�കാണ്ട് നിലവിലുള്ള

സാഹിത്യകൃതിക�ള വിശകലനം �ചയ്യുകയും ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളും മാതൃ

കകളും എടുത്തുദ്ധരിച്ചു�കാണ്ട് േദാഷരഹിതങ്ങളായ നല്ല കാവ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിേയ്ക്ക

ണ്ട�തങ്ങി�ന�യന്ന് ഉൽേബാധിപ്പിയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. കാവ്യം നന്നാവണ�മങ്കിൽ

അപശബ്ദങ്ങൾ, അബദ്ധപ്രേയാഗങ്ങൾ, �തറ്റായ സന്ധിപ്രേയാഗങ്ങൾ, യതിഭം

ഗം, വൃത്തഭംഗം, ചീത്ത�ശലികൾമുതലായ േദാഷങ്ങ�ളഒഴിവാക്കിയാൽമാത്രം

േപാരാ. പ്രബന്ധത്തിൽഏ�തല്ലാം കാര്യങ്ങ�ളഎങ്ങി�ന�യാ�ക്കവർണ്ണിയ്ക്കണ

�മന്നും, നായികാനായകന്മാർക്ക് എ�ന്തല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരിയ്ക്കണ�മന്നും,

രചനയിൽ എ�ന്താ�ക്ക ശ്രദ്ധിയ്ക്കണ�മന്നും മറ്റും അവർ സവിസ്തരം വിവരിയ്ക്കുകയു

ണ്ടായി. ഉദാഹരണത്തിന്ന് ദണ്ഡി ത�ന്റ കാവ്യദർശത്തിൽ മഹാകാവ്യത്തി�ന്റ

ലക്ഷണങ്ങ�ള വിവരിയ്ക്കുന്നതു േനാക്കുക:

സർഗ്ഗബേന്ധാ മഹാകാവ്യ-

മുച്യേതതസ്യലക്ഷണം,

ആശീർനമസ്ക്രിയാവസ്തു-

നിർേദ്ദേശാവാപി തന്മുഖം

ഇതിഹാസകേഥാദ് ഭൂത-

മിതരദ്വാസദാശ്രയം

ചതുർവർഗഫേലാേപതം

ചതുേരാദാത്തനായകം

നഗരാർണ്ണവ�ശലർത്തു

ചന്ദ്രാർേക്കാദയവർണ്ണ�നഃ

ഉദ്യാനസലിലക്രീഡാ

മധുപാനരേതാത്സ�വഃ

വിപ്രലം�ഭർവിവാ�ഹശ്ച

കുമാേരാദയവർണ്ണ�നഃ

മന്ത്രദൂതപ്രയാണാജി

നായകാദ്യുദ�യരപി

അലംകൃതമസംക്ഷിപ്തം

രസഭാവനിരന്തരം

സർ�ഗ്ഗരനതിവിസ്തീർ�ണ്ണഃ

ശ്രവ്യവൃ�ത്തഃസുസന്ധിഭിഃ
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സർവ്വത്രഭിന്നവൃത്താ�ന്ത-

രുേപതം േലാകരഞ്ജകം

കാവ്യം കല്പാന്തരസ്ഥായി

ജാേയതസഭലംകൃതി.

എ�ന്തല്ലാം നിബന്ധനകളാണ് ! നഗരം, സമുദ്രം പർവ്വതം; സൂര്യചന്ദ്രന്മാരു�ട

ഉദയാസ്തമനങ്ങൾ മുതലായവ വർണ്ണിച്ചാൽ മാത്രം േപാരാ. നായികാനായക

ന്മാർ ഉദ്യാനക്രീഡകളും ജലക്രീഡകളും നടത്തണം. മദ്യപാനവും കാമേകളികളും

കൂടിേയ കഴിയൂ. നായകൻ ഉൽകൃഷ്ടനും കാര്യകുശലനുമാവണം. പ്രഭുക്കൾക്കു

േവണ്ടി പണി�യടുത്തു തുലയുന്ന ഒരു ശൂദ്രൻ കഥാനായകനായിേപ്പായാൽ, കഴി

ഞ്ഞു. അതു കാവ്യമല്ലാതായി നായികാനായകന്മാർ വിവാഹം കഴിച്ചതു�കാണ്ടു

മാത്രമായില്ല. അവർക്കു കുട്ടി ജനിയ്ക്കുകകൂടി േവണം. അതില്ലാ�ത മഹാകാവ്യം

പൂത്തിയാവില്ല!

സാഹിത്യസൃഷ്ടിയു�ട വിശദാംശങ്ങ�ളേപ്പാലും അലംഘനീയങ്ങളായ നിയ

മങ്ങളു�ട ചട്ടക്കൂടുകളി�ലാതുക്കിനിർത്താനുള്ള ഇത്തരം പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് നിേഷ

ധാത്മകവും നിർമ്മാണ സ്വാതന്ത്ര്യധ്വംസകവുമായ ചില സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു

എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. പേക്ഷ, അതു�കാ�ണ്ടാന്നും പ്രാചീന സംസ്കൃത

സാഹിത്യശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളു�ടപ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞുേപാകുന്നില്ല. മറിച്ച്, ആസി

ദ്ധാന്തങ്ങൾ,പ്രേത്യകിച്ച്, രസം,അലങ്കാരം, രീതി, ധ്വനി, മുതലായവ�യക്കുറിച്ചുള്ള

തത്ത്വങ്ങൾ, പിന്നീടുണ്ടായ സാഹിത്യസൃഷ്ടികളിൽ സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ മാ

ത്രമല്ല, ഇന്ത്യയി�ലഏതാ�ണ്ടല്ലാസാഹിത്യങ്ങളിലും—അവഗണിയ്ക്കാനാവാത്ത

സ്വാധീനം �ചലുത്തിേപ്പാന്നിട്ടു�ണ്ടന്നു കാണാം. അതിനാൽ, നമ്മു�ട പ്രാചീനാ

ചാര്യന്മാർആവിഷ്ക്കരിച്ചസാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങൾപഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി�വയ്ക്കുന്നത്

തീർച്ചയായും പ്രേയാജനകരമായിരിയ്ക്കും.

17 സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തി�ല നിരൂപണസിദ്ധാന്തങ്ങൾ

പ്രാചീനകാലത്തിേലയും മദ്ധ്യകാലത്തി�ലയും സംസ്കൃതസാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങ

ളിൽ ഭാവഭംഗിയ്ക്കായിരുന്നില്ല രൂപഭംഗിയ്ക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം. രൂപഭാ

വങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള അവരു�ട വിശകലനങ്ങൾ ആധുനികശാസ്ത്രീയ വിശകലനങ്ങ

ളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. ഭാവം എന്ന പദം ഉപേയാഗിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു�വന്നതു

േനരാണ്. പേക്ഷ, അതിന്ന് ഇന്നു നമ്മൾ കല്പിയ്ക്കുന്ന അർത്ഥമല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന

ത്. അത് രസേത്തയും ആനന്ദേത്തയും സൃഷ്ടിയ്ക്കുന്ന ആന്തരികമായ ഒരു മാന

സികഭാവം മാത്രമായിരുന്നു. ഇംഗ്ളീഷിൽ emotion എന്നാണ് അതു തർജ്ജമ

�ചയ്തുകാണാറുള്ളത്. കവിതയു�ട പ്രതിപാദ്യവിഷയം അ�ല്ലങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം

എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അതു പ്രേയാഗിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നത്. പ്രതിപാദ്യം, ആശയം,

ഉള്ളടക്കം ഇ�തല്ലാം അപ്രധാനങ്ങളായിരുന്നു. സാഹിത്യത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതം

എങ്ങി�ന ചിത്രീകരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു�വന്നും സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളും ബാഹ്യേലാക

ത്തി�ല സംഘട്ടനങ്ങളും എങ്ങി�ന പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു�വന്നും മനുഷ്യ�ന്റ

സർവ്വേതാന്മുഖമായ അഭിവൃദ്ധിയും സാമൂഹ്യപുേരാഗതിേയയും ത്വരിത�പ്പടുത്താൻ

സാഹിത്യസൃഷ്ടി എത്രകണ്ടു പ്രേയാജന�പ്പടുന്നു�വന്നും മറ്റും പരിേശാധിയ്ക്കാൻ
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നമ്മു�ട പ്രാചീനാചാര്യന്മാരിൽപ്പലരും മിന�ക്കടുകയുണ്ടായില്ല. രൂപശില്പം രമ

ണീയമാേണാ. ശബ്ദാർത്ഥയുഗളം മേനാഹരമാേണാ, മതി, കവിതയായി, ഗുണാ

ലങ്കാരസംസ്കൃതമായ ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളിലാണ് കാവ്യത്വം സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത്چഎന്ന്

വാമനനും, േലാേകാത്തരമായ വർണ്ണനയിൽനിപുണനായകവിയു�ട കൃതിയാണ്

കാവ്യ�മന്ന് കാവ്യപ്രകാശകാരനും, രമണീയാർത്ഥപ്രതിപാദകമായ ശബ്ദസമുച്ച

യമാണ് കാവ്യ�മന്ന് പണ്ഡിതരാജനും, മാധുര്യദിഗുണങ്ങൾ, ഭക്തി�വചിത്ര്യവി

േശഷണശാലിയായ അലങ്കാരവിന്യാസം, വൃത്തൗചിത്യമേനാഹരിയായ രസപ

രിേപാഷണം മുതലായവേയാടുകൂടിയ ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളു�ട ആഹ്ലാദജനകത്വമാണ്

കവിത എന്ന് വേക്രാക്തിജീവിതകാരനും, വാക്യം രസാത്മകം കാവ്യംچഎന്നു സാ

ഹിത്യദർപ്പണകാരനും നിർവ്വചിയ്ക്കുന്നതു േനാക്കുക.

ശബ്ദാർത്ഥൗ സഹി�തൗ കാവ്യം, എന്ന ഭാമഹകാരികയിൽനിന്നാണ് സാ

ഹിത്യശബ്ദംആവിർഭവിച്ചത്എന്ന്ചിലപണ്ഡിതന്മാർഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. എന്നാൽ

ശബ്ദവും അർത്ഥവും എങ്ങി�ന�യങ്കിലും കൂട്ടിേച്ചർത്താൽ അതു സാഹിത്യമാവുക

യില്ല എന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ശബ്ദാർത്ഥേയാഗം രമണീയമായിരിയ്ക്ക

ണം. കാവ്യം രമണീയാർത്ഥപ്രതിപാദകമായശബ്ദ�ത്തയാണ് കുറിയ്ക്കുന്നത്. അതു

രസകരമാണ്; ആഹ്ലാദകരമാണ്; ആനന്ദമാണ്; ബ്രഹ്മാനന്ദമാണ് !

18 രസം

കാവ്യം വായിച്ചാസ്വദിയ്ക്കുേമ്പാൾ സഹൃദയനുണ്ടാകുന്നസവിേശഷമായ �വകാരി

കാനുഭൂതിയ്ക്കാണ് രസ�മന്നു പറയുന്നത്. രസമുണ്ടായാൽ ആനന്ദമായി. രേസാ

�വ സഃ രസ�ത്ത വിശകലനം �ചയ്യാൻേവണ്ടി പ്രാചീനസാഹിത്യശാസ്ത്രജ്ഞ

ന്മാർ മനുഷ്യ�ന്റ സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ മാനസികപ്രവർത്തനങ്ങളു�ട വ്യത്യസ്തങ്ങ

ളായ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങ�ള സൂക്ഷ്മമായി പരിേശാധിച്ചു. ശൃംഗാരം, ഹാസ്യം,

കരുണം, രൗദ്രം, വീരം, ഭയാനകം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം എന്നിങ്ങി�ന എട്ടു രസ

ങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണ് നാട്യശാസ്ത്രപ്രേണതാവായ ഭരതൻ പ്രതിപാദിച്ചത്. പിന്നീട്

ശാന്ത�മന്ന മ�റ്റാരു രസംകൂടിേച്ചർന്ന് ആ�ക ഒമ്പതു രസങ്ങളു�ണ്ടന്നുകണക്കാ

ക്ക�പ്പട്ടു. ചില കാവ്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ശൃംഗാര രസവും മറ്റു ചില കാവ്യങ്ങൾ

വായിച്ചാൽ കരുണരസവുമുണ്ടാവും. എല്ലാ രസങ്ങൾക്കും തുല്യമായ പ്രാധാന്യമു

ണ്ടാവില്ല. ഏ�തങ്കിലു�മാരു രസംമാത്രം അങ്ഗിയും മറ്റു രസങ്ങ�ളല്ലാം അതി�ന്റ

അങ്ഗങ്ങളുമായിരിയ്ക്കും. ഏറ്റവും മുഖ്യമായ രസം ഒേന്നയുണ്ടാവൂ. മറ്റു രസങ്ങ�ളല്ലാം

ആ മുഖ്യരസ�ത്തപുഷ്ടി�പ്പടുത്തുന്നസഹായക രസങ്ങൾമാത്രമായിരിയ്ക്കും.

പുസ്തകം വായിച്ചാൽ രസമുണ്ടാകുന്ന�തങ്ങ�നയാണ്? വിഭാവാനുഭാവ വ്യഭി

ചാരി സംേയാഗാദ്രസനിഷ്പത്തിഃ എന്നാണ് ഭരതൻപറയുന്നത്. അതായത്, വിഭാ

വം, അനുഭാവം, വ്യഭിചാരിഭാവം എന്നിവ കൂട്ടിേച്ചരുേമ്പാളാണ് രസമുണ്ടാകുന്നത്.

എന്നു�വച്ചാ�ലന്താണർത്ഥം? നമു�ക്കല്ലാവർക്കും സ്ഥായിയായ ചില �വകാ

രിക ഭാവങ്ങളുണ്ട്. രതി, ഹാസം, േശാകം, േക്രാധം, ഉത്സാഹം, ഭയം, ജുഗുപ്സ,

വിസ്മയം, ശമം എന്നിങ്ങി�ന ഒമ്പതു സ്ഥായിഭാവങ്ങളാണുള്ളത്. കാവ്യത്തി�ല

വിഭാവം, അനുഭാവം, വ്യഭിചാരിഭാവം എന്നിവയു�ട സേമ്മളനത്തി�ന്റ ഫലമായി
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ഈ സ്ഥായിഭാവങ്ങൾ തട്ടിയുണർത്ത�പ്പടുകയും സഹൃദയന്മാർക്ക് അനുഭവേവ

ദ്യമാംവിധം പ്രകാശിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. അതാണ് രസം, രസ�ത്ത ഉദ്ദീപിപ്പിയ്ക്കുന്ന

ഘടകമാണ് വിഭാവം. ആലംബന വിഭാവ�മന്നും ഉദ്ദീപനവിഭാവ�മന്നും രണ്ടുതരം

വിഭാവങ്ങളുമുണ്ട്. രസ�ത്ത ജനിപ്പിയ്ക്കുന്ന അടിസ്ഥാനഘടകമാണ് ആലംബന

വിഭാവം. അതായത്, നായികാനായകന്മാർ. കാവ്യത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാ

ത്രം േപാരാ, രസമുദ്ദീപ്പിപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള കാലേദശപരിസരങ്ങൾകൂടി േവണം.

വസന്തം, നദീതീരം, ഉദ്യാനം മുതലായവ രേസാദ്ദീപനത്തിന്നുള്ളഘടകങ്ങളാണ്.

അതു�കാണ്ടവയ്ക്ക് ഉദ്ദീപനവിഭാവങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു. സഹൃദയനി�ല രത്യാദി

സ്ഥായീഭാവങ്ങ�ള തട്ടിയുണർത്താൻ സഹായിയ്ക്കുന്ന കടാക്ഷാദി ശരീര വ്യാപാ

രങ്ങൾക്ക് അനുഭാവങ്ങൾ എന്നും ഉൽക്കണ്ഠ മുതലായവയ്ക്ക് വ്യഭിചാരഭാവങ്ങൾ

എന്നും പറയുന്നു. അത്രത�ന്ന പ്രധാനമല്ലാത്ത ചില ഭാവങ്ങൾകൂടിയുണ്ട്: ഗ്ലാനി,

ശങ്ക, അസൂയ, മദം, ശ്രമം, ആലസ്യം എന്നിങ്ങി�നയുള്ളചില താൽക്കാലികഭാവ

ങ്ങൾ. ഇവ�യാ�ക്കയാണ് രസ�ത്തജനിപ്പിയ്ക്കുകയും ഉദ്ദീപിപ്പിയ്ക്കുകയും േപാഷിപ്പി

യ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നഘടകങ്ങൾ. ആലംബനത്തിന്, അതായത് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക്,

ഉണ്ടാകുന്ന ഭാവം സാധാരണീകരണതത്വമനുസരിച്ചുണ്ടാകുന്ന സാദൃശ്യേബാധം

�കാണ്ട് വായനക്കാരനായസഹൃദയനിലും ഉളവായിത്തീരുന്നു. വിഭാവാനുഭാവാദി

ഘടകങ്ങ�ള േവണ്ടേപാ�ല പ്രേയാഗിച്ചാൽ സഹൃദയനി�ല സ്ഥായിഭാവങ്ങ�ള

തട്ടിയുണർത്താനും അങ്ങി�ന രസമുളവാക്കാനും സാധിയ്ക്കു�മന്ന് പ്രാചീനസംസ്കൃ

തസാഹിത്യകാരന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ആസ്വാദകന് ആനന്ദ�ത്ത പ്രദാനം �ച

യ്യുന്ന ഈ രസമാണ് ഭാരതീയചാര്യന്മാരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ, കവിതയു�ട മുഖ്യമായ

ഉള്ളടക്കം.
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കാവ്യം രസാത്മകമായിരിയ്ക്കണം എന്ന �പാതുതത്വ�ത്ത സംബന്ധിച്ചു പ്രാചീനാ

ചാര്യന്മാർക്കിടയിൽ പറയത്തക്ക അഭിപ്രായവ്യത്യാസ�മാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

ശബ്ദാർത്ഥസംേയാഗം രമണീയമായിരിയ്ക്കണം എന്ന് എല്ലാവരും ഏറ്റുപറഞ്ഞു.

പേക്ഷ, എങ്ങി�നയാണത് രമണീയമായിത്തീരുന്നത്? കാവ്യത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യ

േകന്ദ്ര�മന്താണ്? ആ സൗന്ദര്യേകന്ദ്രവും മറ്റു ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�മ

ന്താണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുമുയർന്നുവന്നു. ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളാണ് കാ

വ്യശരീര�മന്ന കാര്യത്തിൽ സാഹിത്യാചാര്യന്മാർക്ക് �പാതുവിൽേയാജിപ്പാണു

ണ്ടായിരുന്നത്. പേക്ഷ, ശരീരത്തി�ല ഏതവയവത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം

എന്നതി�നസംബന്ധിച്ചും അവയവങ്ങളിലണിയ�പ്പടുന്നആഭരണങ്ങളു�ട പ�ങ്ക

ന്താ�ണന്നതി�നസംബന്ധിച്ചും മറ്റും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പലതരം അഭിപ്രായങ്ങളും

ഉന്നയിയ്ക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായി. അങ്ങി�നയാണ് വിഭിന്നങ്ങളായ സാഹിത്യശാസ്ത്രസ

മ്പ്രദായങ്ങളാവിർഭവിച്ചത്.

ഭാമഹൻ, ദണ്ഡി, ഉദ്ഭടൻ എന്നീ പ്രാചീന സാഹിത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അല

ങ്കാരങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവുമധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയത്. കാവ്യ�ത്ത സുന്ദരവും

രസാത്മകവുമാക്കാനുള്ള ഒരുപാധിയാണ് അലങ്കാരം. ഭാമഹ�ന്റ അഭിപ്രായ

ത്തിൽ രസംത�ന്ന ഒരലങ്കാരമാണ്. ശബ്ദഭംഗിേയാ അർത്ഥ ഭംഗിേയാ ഏതാണ്
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കവിതയ്ക്ക് കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം നൽകുന്നത് എന്നതി�നസംബന്ധിച്ചു ഒരു തർക്കം

പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്നു. ശബ്ദം ഭംഗിയുണ്ടായാൽ മതി, കവിതയാ

യി എന്നു കരുതിയിരുന്നവരുമുണ്ടായിരുന്നു. ശബ്ദാലങ്കാരവും അർത്ഥാലങ്കാര

വും രണ്ടും ആവശ്യമാ�ണന്നായിരുന്നു ഭാമഹ�ന്റ പക്ഷം. ത�ന്റ കാവ്യാലങ്കാര

ത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്തു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു കവികൂടിയായിരിക്കണ�മന്നും മറുഭാഗത്ത്

കവി ഒരു പണ്ഡിതൻകൂടിയായിരിക്കണ�മന്നും അേദ്ദഹം നിഷ്ക്കർഷിയ്ക്കുകയുണ്ടാ

യി. വ്യാകരണം, ഛന്ദസ്സ്, ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾ, നിലവിലുള്ള മറ്റു കാവ്യങ്ങളും കല

കളും, ഇതിഹാസകഥകൾ, േലാകഗതി മുതലായവയി�ലല്ലാം പാണ്ഡിത്യം േനടി

യതിന്നുേശഷം മാത്രേമ കാവ്യരചന�യ്ക്കാരുങ്ങാവൂ എന്നേദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു.

എന്തിനാണീ പാണ്ഡിത്യ�മാ�ക്ക? അതിശയേയാക്തികളും വേക്രാക്തികളും രൂ

പകങ്ങളും മറ്റും യഥാവിധി പ്രേയാഗിച്ചു�കാണ്ട് കാവ്യ�ത്ത രസാത്മകമാക്കാൻ

അലങ്കാരമാണ് കാവ്യത്തി�ന്റ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടകം അതാണ് കാവ്യ�ത്ത

രസാത്മകമാക്കിത്തീർക്കുന്നത്.

ദണ്ഡി ത�ന്റ കാവ്യാദർശത്തിൽ ഇഷ്ടാർത്ഥ്യവച്ഛിന്നമായ പദസമൂഹ�ത്ത

യാണ് കാവ്യശരീരമായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം എല്ലാ പദസമൂ

ഹങ്ങളും കാവ്യശരീരമാവില്ല എന്നാണ്. കാവ്യശരീരമാവണ�മങ്കിൽ പദസമൂഹം

ഇഷ്ടാർത്ഥങ്ങളാൽ, അതായത്, ഹൃദയങ്ങളും മേനാഹരങ്ങളുമായ വിവിധാർത്ഥ

ങ്ങളാൽ, വിഭൂഷിതമായിരിയ്ക്കണം. ഇഷ്ടത്വം ഇവി�ട േലാേകാത്തരാഹ്ളാദ ജനക

ത്വ�ത്തയാണ് സൂചിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. ആഹ്ലാദജാനകത്വമാണ് കാവ്യത്തി�ന്റ കാതൽ.

ആഹ്ളാദമുണ്ടാവണ�മങ്കിൽ കാവ്യം സുന്ദരമാകണം. കാവ്യത്തിന്നു േശാഭ നൽ

കുന്ന ധർമ്മങ്ങളേത്ര അലങ്കാരങ്ങൾ. കാവ്യേശാഭാകാരൻ ധർമ്മാനലങ്കാരാൻ

പ്രചക്ഷേതچഎന്ന മുഖവുരേയാടുകൂടിയാണ് കാവ്യദർശത്തി�ല ദ്വിതീയ പരിേച്ഛദ

ത്തിൽ വ്യത്യസ്താലങ്കാരങ്ങേളാ�ട പ്രാധാന്യം വിവരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നത്.

കാവ്യത്തി�ന്റ ആത്മാവി�ന അതി�ന്റ ശരീരത്തിൽ നിന്നു േവർതിരിച്ചറിയ

ണ�മന്ന് ദണ്ഡി വാദിച്ചു. അലങ്കാരമാണ് കാവ്യത്മാവ്. എ�ന്തന്നാൽ, കാവ്യസൗ

ന്ദര്യം പ്രകടമാകുന്നത് അലങ്കാരങ്ങളിലൂ�ടയാണ്. അലങ്കാരങ്ങളി�ല്ലങ്കിൽ ഏതു

കാവ്യവും നിർജ്ജീവമായിരിയ്ക്കും. മറിച്ച്, ഉള്ളടക്ക�മന്തായാലുംശരി, ധാരാളംഅല

ങ്കാരങ്ങൾ േചർത്താൽ മതി, കാവ്യമായി.

ശബ്ദാലങ്കാരം അർത്ഥാലങ്കാരം എന്നിങ്ങി�ന രണ്ടുതരം അലങ്കാരങ്ങളുണ്ട്.

ശബ്ദാലങ്കാരത്തിൽ പ്രാസമാണ് പ്രധാനം. ഉപമ, രൂപകം, ദീപകം എന്നിവയാ

ണ്അടിസ്ഥാനപരമായഅർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾ. ഇംഗ്ലിഷി�ല Image, Comparison,

metaphor എന്നിവയ്ക്കു സമാനമാണവ�യന്നു ചില പണ്ഡിതന്മാർ ചൂണ്ടിക്കാണി

യ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ മുഖ്യമായ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭാരതീയസാഹിത്യശാസ്ത്രത്തിൽ

ഉപമ, രൂപകം, ദീപകം എന്നിവയ്ക്ക് വിഭിന്നങ്ങളായ ഒട്ടനവധിരൂപങ്ങളുണ്ട്. ഉദാ

ഹരണത്തിന്, മുപ്പത്തിരണ്ടുതരത്തിലുള്ള ഉപമാലങ്കാരങ്ങ�ളപ്പറ്റി ദണ്ഡി പ്രതിപാ

ദിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതുേപാ�ല രൂപകത്തിന്നുമുണ്ട് വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

അടിസ്ഥാനപരങ്ങളായഈഅലങ്കാരങ്ങൾക്കുപുറ�മ ആേക്ഷപം, േശ്ലഷം,

യുക്തി, വേക്രാക്തി, അതിശേയാക്തിഎന്നിങ്ങ�നയുള്ള മറ്റു ചിലഅലങ്കാരങ്ങളുമു

ണ്ട്. ‘കാവ്യപ്രകാശ’ത്തിൽ 62 അലങ്കാരങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും അലങ്കാരസർവ്വസ്വത്തിൽ



�ക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VII 81

76 അലങ്കാരങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പയ്യദീക്ഷിതരു�ട കാലമായ

േപ്പാേഴയ്ക്കും അലങ്കാരങ്ങളു�ട എണ്ണം അതിലും ഏ�റയായി. ഇങ്ങി�ന സങ്കീർണ്ണ

ങ്ങളും സൂക്ഷ്മങ്ങളുമായ ഒട്ടുവള�ര അലങ്കാരങ്ങ�ള വിശകലനം �ചയ്യുന്നു�വന്നതാ

ണ് ഭാരതീയാലങ്കാരശാസ്ത്രങ്ങളു�ട സവിേശഷത.

എന്നാൽ, സാഹിത്യശാസ്ത്രം കൂടുതൽ വളർന്നേപ്പാൾഅലങ്കാരങ്ങളു�ട ഏക

ച്ഛത്രാധിപത്യത്തിന് ഉലച്ചിൽ തട്ടി. കാവ്യത്തി�ന്റ ആത്മാവായി കണക്കാക്ക�പ്പ

ട്ടിരുന്ന അലങ്കാരം ശരീരത്തിലണിഞ്ഞുനടക്കാനുള്ള അപ്രധാനമായ ഒരാഭരണ

മായിമാറി എന്നല്ല, അലങ്കാര�മാന്നുമി�ല്ലങ്കിൽക്കൂടി കാവ്യസൗന്ദര്യത്തിന്നു േകാ

ട്ടംതട്ടുകയില്ല എന്ന വസ്തുതയുംഅംഗീകരിയ്ക്ക�പ്പട്ടു.

20 രീതി

രീതിസമ്പ്രദായത്തി�ന്റ പ്രേണതാവായ വാമനൻ ദണ്ഡിയു�ട സാഹിത്യശാസ്ത്ര

�ത്ത കൂടുതൽ പുഷ്ടി�പ്പടുത്തുകയാണ് �ചയ്തത്. ദണ്ഡിയു�ട പല സിദ്ധാന്തങ്ങേള

യും ത�ന്റ സ്വന്തം സമ്പ്രദായത്തിലുൾ�പ്പടുത്താൻ അേദ്ദഹം മടിച്ചില്ല. എന്നാൽ,

അേതാ�ടാപ്പംത�ന്ന, അേദ്ദഹം ചില പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളാവിഷ്ക്കരിയ്ക്കുകയും �ച

യ്തു. രചനാരീതി�യകാവ്യാത്മാവി�ന്റപദവിയിേലയ്ക്കുയർത്തിഎന്നതാണ്അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ മുഖ്യമായസംഭാവന. “രീതിരാത്മാ കാവ്യസ്യ” (രീതിയാണ് കാവ്യത്തി�ന്റ

ആത്മാവ് ) എന്നേദ്ദഹം ഉൽേഘാഷിച്ചു.

ദണ്ഡിയു�ടകാലത്തുംകാവ്യരചനയ്ക്ക്പലരീതികളുംഅവലംബിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു.

�വദർഭിയും ഗൗഡിയുമായിരുന്നു ഏറ്റവും മുഖ്യമായ രീതികൾ. പ്രാേദശികമായ

വ്യത്യാസങ്ങളു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവആദ്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവികസിച്ചത്

എന്നതു ശരിയാണ്. എങ്കിലും പിന്നീട് അവ ഗുണങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള

വിഭജനമായിത്തീർന്നു. �വദർഭിയ്ക്ക് േശ്ലഷം, പ്രസാദം, ഓജസ്സ്, സമത, മാധുര്യം,

സുകുമാരത, അർത്ഥവ്യക്തി, ഉദാരത്വം, കാന്തി, സമാധി എന്നിങ്ങി�ന പത്തു ഗു

ണങ്ങളു�ണ്ടന്നും ഈ പത്തു ഗുണങ്ങളില്ലാത്ത രീതിയാണ് ഗൗഡി�യന്നും ദണ്ഡി

ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു.

�വദർഭിയിലുള്ളചില കവിതകൾക്രി.മു.ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടി�ല ചില ശിലാസ്തം

ഭങ്ങളിൽനിന്നു കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഗൗഡി�യ്ക്കതിരായ ഒരു തിരച്ചടി�യന്ന നിലയ്ക്കാ

ണ്�വദർഭിയാവിർഭവിച്ചത്എന്നുംക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിന് �താട്ടു മുമ്പുള്ളമൂന്നുനൂറ്റാണ്ടു

കളിൽ, മൗര്യസാമ്രാജ്യത്തി�ന്റ പ്രാഭവം നിലനിന്നിരുന്ന കാലത്താണ് അതു ധാ

രാളമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നത് എന്നും ചില സംസ്കൃതസാഹിത്യഗേവഷകന്മാർ �വളി

�പ്പടുത്തുന്നു. എന്നാൽ, ഗൗഡിയി�ലഴുത�പ്പട്ട മിക്ക സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളും ഗേവ

ഷകർക്ക് പിടി�കാടുക്കാ�ത നശിച്ചുേപായിരിയ്ക്കുന്നു. കാളിദാസകൃതികളും സംസ്കൃ

തത്തി�ല മറ്റു മിക്ക ക്ലാസ്സിക്ക് സാഹിത്യങ്ങളും �വദർഭിയ്ക്കുദാഹരണമായി നിർ

േദ്ദശിയ്ക്ക�പ്പടാറുേണ്ടാ? രീതിയ്ക്കു �ശലി എന്നും പറയാം. എന്താണ് രീതി അ�ല്ല

ങ്കിൽ �ശലി? വാമനൻ മറുപടി പറയുന്നു “വിശിഷ്ടാപദരചനാ രീതിഃ” വിശിഷ്ട

മായ പദരചന എന്നു�വച്ചാേലാ? വാക്കുക�ള കൂട്ടിയിണക്കി�ക്കാണ്ടുള്ള കാവ്യര

ചന വിശിഷ്ടമായിത്തീരുന്ന�തങ്ങി�നയാണ്? വിേശേഷാ ഗുണാത്മാ എന്നേത്ര
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മറുപടി. ഓജഃ പ്രസാദാദിഗുണസ്വരൂപമാണത് എന്നർത്ഥം. ഈ തത്ത്വമനുസരി

ച്ചാണ് അേദ്ദഹം�വദർഭി, ഗൗഡി, പാഞ്ചാലി എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു രീതികളും തരം

തിരിച്ചുകാണിയ്ക്കുന്നത്. ഓേരാ രീതിയ്ക്കുംപ്രേത്യകം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഓജസ്സുംകാന്തിയു

മാണ് ഗൗഡിയു�ട പ്രേത്യക ഗുണങ്ങൾ. മാധുര്യമാണ് പാഞ്ചാലിയുേടത്. സമഗ്രഗു

ണസമ്പന്നവും ഏറ്റവും ഉത്തമവുമായ രീതിയാണ് �വദർഭി.

“േലാേകാവിദ്യ പ്രകീർണ്ണഞ്ച കാവ്യാങ്ഗാനി” എന്ന സൂത്രമനുസരിച്ച് വർ

ണ്ണനീയമായ േലാക�ത്തപ്പറ്റിയും കാവ്യവിദ്യയ്ക്കാവശ്യമായ ഭാഷാശാസ്ത്രം, ഛന്ദശ്ശാ

സ്ത്രം, നിഘണ്ടുക്കൾ, ഗീതനൃത്താദികലകൾ, അർത്ഥശാസ്ത്രം, ഇതിഹാസം മുതലാ

യവ�യപ്പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനവും കാവ്യപരിചയം, കാവ്യരചനാപാടവം മുതലായവ

യും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തവയാ�ണന്ന് വാമനൻചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു, ഇവ�യല്ലാം

കാവ്യങ്ഗങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നത്. അലങ്കാരങ്ങളു�ട പ്രാധാന്യവും

അവഗണിയ്ക്ക�പ്പടുന്നില്ല. പേക്ഷ, രീതിയു�ട ഗുണമാണ് കാവ്യസൗന്ദര്യത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനകാരണം. രീതിയു�ട ഗുണ�മന്നു�വച്ചാൽ പദരചനയു�ട ഗുണം, ഓജ

സ്സ്, പ്രസാദം, മാധുര്യം മുതലായവഅലങ്കാരങ്ങ�ളേപ്പാ�ലശബ്ദത്തിേന്റേയാഅർ

ത്ഥത്തിേന്റേയാ ഗുണങ്ങളല്ല, കാവ്യബന്ധത്തി�ന്റ, അ�ല്ലങ്കിൽ പദരചനയു�ട,

ഗുണങ്ങളാണ് എന്ന് വാമനൻഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. കാവ്യത്തിന്നു േശാഭയുണ്ടാക്കു

ന്ന ഗുണങ്ങളാണിവ. അലങ്കാരങ്ങളാക�ട്ട, കാവ്യേശാഭകരങ്ങളല്ല, കാവ്യേശാഭ

�യ വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുന്നസൗന്ദേര്യാപാധികൾ മാത്രമാണ്. ഗുണങ്ങളുംഅലങ്കാരങ്ങളും

തമ്മിലുള്ളവ്യത്യാസ�മ�ന്തന്ന് വാമനൻവ്യക്തമാക്കുന്നതിങ്ങ�നയാണ്: കടകകു

ണ്ഡലാദി ആഭരണങ്ങ�ളാന്നുമണിയാ�ത �വറും ലാവണ്യാദിഗുണങ്ങേളാടുകൂടിയ

യുവതിയു�ട സൗന്ദര്യ�ത്ത�യന്ന േപാ�ലത്ത�ന്നഅലങ്കാരങ്ങളില്ലാത്ത ഗുണമാ

ത്രവിശിഷ്ടമായ കാവ്യത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യേത്തയും സഹൃദയർ ഇഷ്ട�പ്പടുന്നു. ആഭ

രണങ്ങളണിഞ്ഞ സുന്ദരി�യ�യന്നേപാ�ല അലങ്കാരങ്ങേളാടുകൂടിയ കാവ്യ�ത്ത

കൂടുതലായി ഇഷ്ട�പ്പട്ടു�വന്നുവരാം. എന്നാൽ, ഗുണശൂന്യമായ കാവ്യം യുവത്വം

കളഞ്ഞുകുളിച്ച ലാവണ്യശൂന്യയായ സ്ത്രീയു�ട രൂപംേപാ�ലയാണ്. കാവ്യത്തിന്

ലാവണ്യമി�ല്ലങ്കിൽ േലാകപ്രിയങ്ങളായ അലങ്കാരങ്ങൾ േപാലും അനാദരണീ

യങ്ങളായിത്തീരും. ഗുണങ്ങൾ കാവ്യേശാഭാകരങ്ങളാ�ണങ്കിൽ അലങ്കാരങ്ങൾ

കാവ്യേശാഭാതിശയകരങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് ചുരുക്കം.

ഇങ്ങി�ന, വാമന�ന്റ സാഹിത്യശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾ രീതി�യ കാവ്യാത്മാ

വായി വാഴിയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, അലങ്കാരങ്ങളു�ട വിലയിടിച്ചുകളയുകയും �ചയ്തു. മ�റ്റാ

രുവിധം പറഞ്ഞാൽ, ഭാമഹേന്റയും ദണ്ഡിയുേടയും അലങ്കാരപ്രധാനമായ സാഹി

ത്യശാസ്ത്രം വാമന�ന്റ�കയി�ലത്തിയേപ്പാൾ രീതി പ്രധാനമായിത്തീർന്നു.

എന്നാൽ, അലങ്കാരങ്ങ�ളന്നേപാ�ലത്ത�ന്നകാലക്രമത്തിൽ രീതിയു�ട വി

ലയും ഇടിഞ്ഞു. ക്രി.മു. 8-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്നും 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്നുമിടയിൽ രചിയ്ക്ക�പ്പട്ട മി

ക്കസാഹിത്യ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും രസ�ത്തയാണ് കാവ്യത്തിലടങ്ങിയഏറ്റവും മുഖ്യ

മായ ഘടക�മന്ന നിലയ്ക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. രീതി�യപ്പറ്റിയുള്ള പരാമർശങ്ങൾ

പിേന്നയും തുടർന്നുേപാന്നു എന്നതു ശരിത�ന്ന. രീതികളു�ട എണ്ണം മൂന്നിൽനിന്ന്

അഞ്ചായി വർദ്ധിയ്ക്കുകേപാലും �ചയ്തു. പേക്ഷ, ഗുണങ്ങളു�ട എണ്ണം കുറഞ്ഞു. പ്ര
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സാദം, മാധുര്യം, ഓജസ്സ് എന്നീ മൂന്നു ഗുണങ്ങൾേക്ക പ്രാധാന്യമുള്ളു എന്നു വന്നു.

അേതാ�ട രീതിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉന്നതമായസ്ഥാനം നഷ്ട�പ്പടുകയും �ചയ്തു.

അലങ്കാരശ്ശാസ്ത്ര�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളആദ്യകാലകൃതികളിൽ രീതി രസത്തിൽനിന്നു

ഭിന്നവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഒരു ഗുണവിേശഷമായിരുന്നു. വാമന�ന്റ വരേവാടുകൂടി

അത് കാവ്യത്തി�ന്റ ആത്മാവായി കണക്കാക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ പി

ന്നീട് അത് രസപ്രകാശനത്തിനുള്ള ഒരുപാധി മാത്രമായിത്തീർന്നു. അേതാ�ട

അതിന്ന് കാവ്യസൗന്ദര്യത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനഘടക�മന്ന ഉന്നതവും സ്വതന്ത്രവു

മായ ഒരു സ്ഥാനമില്ലാതായിത്തീർന്നു. വീര്യം മനുഷ്യ�ന്റ ആത്മാവി�ന അലങ്ക

രിയ്ക്കുന്നതുേപാ�ലയാണ് രീതി കാവ്യസൗന്ദര്യ�ത്ത അലങ്കരിയ്ക്കുന്നത് എന്നും മറ്റും

വ്യാഖ്യാനിയ്ക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി.

21 ഔചിത്യവും വേക്രാക്തിയും

ദണ്ഡി, വാമനൻ മുതലായവരു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള പിന്തുടർന്നു�കാണ്ട് ഔചിത്യ

മാർഗ്ഗം, വേക്രാക്തിമാർഗ്ഗം എന്നിങ്ങ�നയുള്ള പുതിയ ചില സമ്പ്രദായങ്ങളാവിർ

ഭവിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. േക്ഷേമന്ദ്രനാണ് ഔചിത്യസമ്പ്രദായത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാവ്.

‘ഔചിത്യവിചാരചർച്ച’ എന്നത�ന്റഗ്രന്ഥത്തിൽ “രസസ്യ ജീവനഭൂതഃപ്രാണഃഔ

ചിത്യേമവ”എന്നേദ്ദഹം ഉൽേഘാഷിയ്ക്കുന്നു. ഔചിത്യരുചിരമായിരിയ്ക്കണം രസം.

വിരുദ്ധങ്ങളായ രസങ്ങ�ള ഉചിതമാംവിധം കൂട്ടിയിണക്കാനുള്ള �വദഗ്ദ്ധ്യം കവി

കൾക്കുണ്ടാവണം. പാചകകലയിൽ �വദഗ്ദ്ധ്യം േനടിയവർക്ക് മധുരതിക്താദിക

ളായ വിരുദ്ധരസങ്ങ�ള ഉചിതമാംവിധം കൂട്ടിേച്ചർത്ത് വിേശഷമായ ഒരാസ്വാദ്യത

സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ കഴിയും. അതുേപാ�ല വിദഗ്ദ്ധനായ കവിയ്ക്ക് ശൃംഗാരാദി രസങ്ങ�ള

ഔചിത്യേത്താടുകൂടിസമാേശ്ലഷിപ്പിയ്ക്കാൻസാധിയ്ക്കും. വിഭിന്ന രസങ്ങ�ളക്കൂട്ടി േയാ

ജിപ്പിയ്ക്കുന്നതിലുള്ള ഔചിത്യമാണ് പ്രധാനം. അതാണ് കാവ്യത്തി�ന്റ ആത്മാവ്.

അനൗചിത്യമാണ് രസഭംഗത്തി�ന്റ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ കാരണം എന്ന് േക്ഷേമന്ദ്ര

നും ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു.

വേക്രാക്തിസമ്പ്രദായത്തി�ന്റ ബീജങ്ങൾ കാവ്യാലങ്കാരത്തിൽ കാണാം.

എന്നാൽ, കുന്തക�ന്റ ‘വേക്രാക്തിജീവിതം’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് അതു പൂർ

ണ്ണമായി വികസിപ്പിയ്ക്ക�പ്പട്ടത്. മുഖ്യമായും അതിശേയാക്തിയു�ട രൂപത്തിലാണ്

അതു വ്യവഹരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നത്. അലങ്കാരങ്ങളിൽ�വച്ചു േശ്രഷ്ഠമാണത്. വേക്രാക്തി

യാണ് കാവ്യത്തി�ന്റ ജീവൻഎന്നാണ് കുന്തക�ന്റ പക്ഷം.

22 ധ്വനി

സാഹിത്യശാസ്ത്ര�ത്തകൂടുതൽ പുഷ്ടി�പ്പടുത്തുകയും കൂടുതലുന്നതമായ ഒരുസ്ഥാന

േത്തയ്ക്കുയർത്തുകയും �ചയ്ത രണ്ടു മഹാന്മാരാണ് ആനന്ദവർദ്ധനനും അഭിനവഗുപ്ത

നും. ധ്വനിസമ്പ്രദായത്തി�ന്റ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ആനന്ദവർദ്ധനൻ. അേദ്ദഹത്തി

�ന്റ ‘ധ്വന്യാേലാക’ �മന്ന സുപ്രസിദ്ധഗ്രന്ഥത്തിന്ന് ‘േലാചന’�മന്ന േപരിൽ ഒരു

വ്യാഖ്യാന�മഴുതിയ പണ്ഡിതനാണ് അഭിനവഗുപ്തൻ. അഭിനവഭാരതി�യന്ന േപ

രിൽ, നാട്യശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനം രചിച്ചതും ഇേദ്ദഹമാണ്.
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ആനന്ദവർദ്ധന�ന്റഅഭിപ്രായത്തിൽ രീതികളുംഅലങ്കാരങ്ങളുമല്ല, ധ്വനിയാ

ണ് കാവ്യത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യേകന്ദ്രം. കാവ്യഭാഷയിലടങ്ങിയ ഗൂഢാർത്ഥങ്ങൾക്കാ

ണ്, അതായത് ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നഅർത്ഥങ്ങൾക്കാണ്, ധ്വനി എന്നു പറയുന്നത്.

കവിതയു�ട ഈ സവിേശഷധർമ്മത്തി�ന്റ സങ്കീർണ്ണവും വിശദവുമായ വിശകല

നമാണ് ‘ധ്വന്യാേലാക’ത്തിലും ‘േലാചന’ത്തിലുമടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ധ്വനിവാദികളു�ട

അഭിപ്രായത്തിൽ വാച്യം, പ്രതീയമാനം എന്നിങ്ങി�ന രണ്ടുതരം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്.

സേങ്കതസിദ്ധമായ അർത്ഥത്തിന്നാണ് വ്യാച്യാർത്ഥ�മന്നു പറയുന്നത്. വാച്യാർ

ത്ഥത്തിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി കാവ്യ�ത്ത സുന്ദരവും സരസവുമാക്കിത്തീർക്കുന്ന

അർത്ഥത്തിന് പ്രതീയമാനം എന്നു പറയുന്നു. സ്ത്രീയു�ട സൗന്ദര്യംേപാ�ലയാണ

ത്. ഒത്ത അവയവങ്ങളും ധാരാളം ആഭരണങ്ങളുമുള്ളതു�കാണ്ടുമാത്രം ഒരു സ്ത്രീ

സുന്ദരിയായി�ക്കാള്ള�മന്നില്ല, ആഭരണ�മാന്നുമണിയാത്ത സ്ത്രീകളിലും സൗന്ദ

ര്യം കാണ�പ്പടാറിേല്ല? സുന്ദരിയായ സ്ത്രീയിൽ അവളു�ട അവയവങ്ങളിൽനിന്നു

വ്യത്യസ്തവും എന്നാൽ, അേതസമയത്തുത്ത�ന്ന ആ അവയവങ്ങളിൽത്ത�ന്ന

കുടി�കാള്ളുന്നതുമായ ഒരു സവിേശഷതയുണ്ട്. അതാണവളു�ട സൗന്ദര്യം. അതു

േപാ�ലത്ത�ന്ന, കാവ്യശരീരമായ ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തവും പേക്ഷ,

അവയാൽ പ്രകാശിപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നതുമായ ഒരർത്ഥമുണ്ട്. അതാണ് പ്രതീയമാന

മായ അർത്ഥം, അതാണ് ശരീരത്തിന്ന് ആത്മാ�വന്നേപാ�ല, കാവ്യത്തിന്നു

�ചതന്യമുണ്ടാക്കുന്നത്. അതാണ് കാവ്യാത്മാവ്. വ്യാച്യാർത്ഥത്തിൽ നിന്നു

ഭിന്നമായ വ്യംഗ്യാർത്ഥ�ത്ത വിേവചിച്ചറിയാത്ത അവിേവകികൾ ശരീരത്തിൽനി

ന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരാത്മാവി�ല്ലന്നു വാദിയ്ക്കുന്ന ചാർവ്വകന്മാ�രേപ്പാ�ലയാ�ണന്ന്

ധ്വനികാരൻഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു.

വാക്കുകളു�ട നിഘണ്ടുനിഷ്ഠമായ അർത്ഥമല്ല, പ്രതീയമാനമായ അർത്ഥമാ

ണ്, ധ്വനി വാച്യാർത്ഥം ചിലേപ്പാൾ പറയാനാഗ്രഹിയ്ക്കുന്നതിനു േന�ര എതിരായി

രിയ്ക്കും. േവണ്ട എന്നു പറഞ്ഞാൽ േവണ�മന്നും, േവണ�മന്നു പറഞ്ഞാൽ േവണ്ട

എന്നുമായിരിയ്ക്കും അർത്ഥം. വിധിരൂപമായ വാച്യത്തിന്ന് നിേഷധരൂപമായ വ്യം

ഗ്യമുണ്ടാവാം. മറിച്ചും വരാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ‘അല്ലേയാ ധാർമ്മിക! അങ്ങയ്ക്കി

നിേമൽ നായ�യ േപടിയ്ക്കാ�ത ഇഷ്ടംേപാ�ല പൂപറിയ്ക്കാൻ േപാകാം, േഗാദാവരീ

തീരത്തി�ല ലതാകുഞ്ജത്തിൽപാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുക്രൂരസിംഹംആനായ�യ കടി

ച്ചു�കാന്നു മദിച്ചു നടക്കുകയാണ്.’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതി�ന്റ അർത്ഥം കാമു

കനുമായുള്ള രഹസ്യമായ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുേവണ്ടി ഞാനുപേയാഗിക്കാറുള്ള ആ ലതാ

കുഞ്ജത്തി�ന്റ അടു�ത്താന്നും േപാകരുത്”. എന്നായിരിയ്ക്കും. േപടിയ്ക്കാ�ത സ്വത

ന്ത്ര്യേത്താടുകൂടി േപാകാ�മന്നു പറഞ്ഞാൽ ജീവനിൽ �കാതിയു�ണ്ടങ്കിൽ േപാക

രുത് എന്നാണർത്ഥം. അതുേപാ�ലത്ത�ന്ന, വരരുത് എന്നുപറഞ്ഞാൽപലേപ്പാ

ഴും വരണ�മന്നായിരിയ്ക്കും വിവക്ഷ. ഉദാഹരണത്തിന്, “രാത്രിസമയത്ത് ശരിയ്ക്കു

കണ്ണുകാണാത്തപാന്ഥ! ഇേപ്പാൾത്ത�ന്ന എല്ലാം േനാക്കിക്കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി

�വയ്ക്കുക. അതാ, അവി�ട അമ്മ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതാ, ഇവി�ട ഞാനും. ഇരുട്ട

ത്ത്തപ്പിത്തടഞ്ഞുകാൽ�ത്തറ്റി വീഴരുത്”. എന്നുപറഞ്ഞാൽഅതി�ന്റഅർത്ഥം

“അമ്മ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽസൂക്ഷിച്ചു കാൽ�വച്ചു എ�ന്റ �മത്തയിേലയ്ക്കു വരണം”

എന്നായിരിയ്ക്കും. ഈഅർത്ഥമാണ് ധ്വനി.
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ആനന്ദവർദ്ധന�ന്റ ധ്വനിസിദ്ധാന്ത�ത്ത അഭിനവഗുപ്തൻ കൂടുതൽ പരിപുഷ്ട

മാക്കി. അേദ്ദഹ�മഴുതി:

ശബ്ദാർത്ഥങ്ങൾകാവ്യത്തി�ന്റശരീരമാ�ണന്നുപറയുന്നതു�കാണ്ട്അതിന്ന്

ഒരാത്മാവുകൂടിയു�ണ്ടന്ന് വരുന്നു. ശബ്ദം ശരീരഭാഗംത�ന്ന. അർത്ഥം എല്ലാവർ

ക്കും മനസ്സിലാ�യന്നു വരില്ല. മാത്രമല്ല, അർത്ഥമുണ്ട് എന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം ഒരു

പദ്യം കവിതയായിത്തീരുകയില്ല. ലൗകികവ്യവഹാരങ്ങളിലുപേയാഗിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന

സംഭാഷണവാക്യങ്ങ�ളആരും കാവ്യമായി കണക്കാക്കാറില്ലേല്ലാ. അർത്ഥ�ത്ത

ത്ത�ന്ന വിേവകികൾ തരം തിരിയ്ക്കാറുണ്ട്. എല്ലാ ശബ്ദങ്ങൾക്കും അർത്ഥമുണ്ടാ

യിരിക്കും. പേക്ഷ, അവയിൽ ചിലതി�ന മാത്രേമ സഹൃദയന്മാർ ശ്ശാഘിയ്ക്കാറുള്ളു.

സഹൃദയന്മാരു�ട പ്രശംസയ്ക്ക് പ്രാത്രമാകുന്നതു�കാണ്ട് അവ�യ്ക്കേന്താ വിേശഷ

മുണ്ടായിരിയ്ക്കണം. ആ അർത്ഥമാണ് പ്രതീയമാനമായ അംശം. സവിേശഷമായ

ഒരുചാരുത്വമുൾ�ക്കാള്ളുന്നതു�കാണ്ട് വിേവകികൾഅതി�നആത്മാവായി കണ

ക്കാക്കുന്നു. ധ്വനി ആത്മാവായിത്തീർന്നേതാ�ട രസത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു

േപാേയാ? ഇല്ല. േന�രമറിച്ച് രസസിദ്ധാന്തം കൂടുതലുയർന്ന ഒരു നിലവാരത്തി

�ലത്തിേച്ചരുകയാണുണ്ടായത്. കാവ്യത്തി�ല പ്രതീയമാനമായ അർത്ഥമാണ്

ന�മ്മ രസിപ്പിയ്ക്കുന്നത് എന്നും അതു�കാണ്ട് പ്രതീയമാനത്തിൽ�പ്പട്ട രസമാണ്

കാവ്യത്തി�ന്റആത്മാവായിത്തീരുന്നത് എന്നുമാണ് ധ്വനികാര�ന്റ മതം.

“രസഏവ വസ്തുതആത്മാ, വസ്ത്വലങ്കാരധ്വനീതു സർവ്വഥാ രസം പ്രതീപര്യവ

േസ്യത, ഇതി വാച്യാദുൽകൃഷൗതാവിത്യഭിപ്രാേയണധ്വനിഃ കാവ്യസ്യാേത്മതീസാ

മാേന്യേനാക്തം”.

അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രസംത�ന്നയാണാത്മാവ്. വസ്തുധ്വനിയും അല

ങ്കാരധ്വനിയും രസത്തിൽ�ചന്നാണവസാനിയ്ക്കുന്നത്. അതു�കാണ്ട് അവ വാച്യ

േത്തക്കാൾ ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളാണ്. ധ്വനിയാണ് കാവ്യത്തി�ന്റആത്മാവ് എന്ന് സാമാ

ന്യമായി പറഞ്ഞത് അതു�കാണ്ടേത്ര.

“വിഭാവാനുഭാവ വ്യഭിചാരി സംേയാഗാദ്രസ നിഷ്പത്തിഃ” എന്ന ഭരതസൂത്ര

ത്തി�ല ‘സംേയാഗത’എന്നപദത്തിന്ന് ‘വ്യംഗ്യവ്യഞ്ജകഭാവാത് ’ എന്നാണർത്ഥം

എന്ന് വ്യഖ്യാനിച്ചു�കാണ്ട് ‘രസംത�ന്നയാണ് വ്യംഗ്യം’ എന്ന് അഭിനവഗുപ്തൻ ഉറ

പ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. ആനന്ദവർദ്ധനാഭിനവഗുപ്തന്മാരു�ടഈപരിഷ്ക്കരിച്ച രസസിദ്ധാന്ത

മാണ് പിന്നീട് മമ്മടൻ മുതൽ ജഗന്നാഥൻവ�രയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരിൽ സ്വാധീനം

�ചലുത്തിയത്. ശൃംഗാരമാണ് മ�റ്റല്ലാ രസങ്ങളുേടയും മൂലഭൂതമായ ആദിമരസം

എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. േഭാജരാജ�ന്റ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ

വലിയ പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു.

23 സാഹിത്യശാസ്ത്രം ‘ദന്തേഗാപുരത്തിൽ’

ആനന്ദവർദ്ധനൻ ക്രി.മു. ഒമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിലും അഭിനവഗുപ്തൻ

പതി�നാന്നാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിലുമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവർക്കുേശ

ഷവും പ്രശസ്തന്മാരായ ചില സാഹിത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തങ്ങളു�ട പാണ്ഡിത്യം

പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. േഭാജരാജൻ (11-ാം നൂറ്റാണ്ട്), വാഗ്ഭടൻ (12-ാം നൂറ്റാണ്ട്),

രുയ്യകൻ (12-ാം നൂറ്റാണ്ട്), മമ്മടൻ (12-ാം നൂറ്റാണ്ട്) വിശ്വനാഥൻ (14-ാം നൂറ്റാണ്ട്)
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അപ്പയ്യദീക്ഷിതർ (16-ാം നൂറ്റാണ്ട്), ജഗന്നാഥൻ (17-ാം നൂറ്റാണ്ട്) മുതലായവരാണ്

അവരിൽ പ്രധാനികൾ. ഫ്യൂഡലിസം അധികമധികം ക്ഷേയാന്മുഖമായി�ക്കാണ്ടി

രുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സാഹിത്യശാസ്ത്രത്തി

ന്നു പുേരാഗതിയുണ്ടായി എന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. ധ്വനി സിദ്ധാന്ത�ത്ത ഖണ്ഡിച്ചും

മണ്ഡിച്ചും പുതിയ പുതിയ അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങേളയും ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങേളയും കണ്ടു

പിടിച്ചു വാഴ്ത്തിയും കാവ്യത്തി�ന്റ രചനാേദാഷങ്ങ�ള സവിസ്തരം ഉദാഹരിച്ചും പഴയ

സിദ്ധാന്തങ്ങ�ളത്ത�ന്ന ചില്ലറ േഭദഗതികേളാടുകൂടി ആവർത്തിച്ചും സാഹിത്യശാ

സ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഒേട്ട�റ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചമച്ചുവിട്ടു.

പേക്ഷ, സാഹിത്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങി�ന �പരുകി�പ്പരുകി വന്ന ഈ

കാലഘട്ടത്തിൽ സാഹിത്യകൃതികളു�ട എണ്ണം ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി വരികയാണ് �ച

യ്തത്. സാഹിത്യശാസ്ത്രം സാഹിത്യത്തി�ന്റ വളർച്ച�യ േപ്രാത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുന്നതിന്നു

പകരം തടഞ്ഞുനിർത്താനാണുപകരിച്ചത്. അത് ജനങ്ങളുമായി യാ�താരുബന്ധ

വുമില്ലാത്ത ഒരുപിടി ദന്തേഗാപുരനിവാസികളു�ട പാണ്ഡിത്യപ്രകടനത്തിന്നുള്ള

ഒരുപകരണമായിത്തീർന്നു.

മ�റ്റല്ലാശാസ്ത്രങ്ങളു�മന്നേപാ�ല സാഹിത്യശാസ്ത്രവും വളർേന്ന മതിയാവൂ.

എന്നാൽ സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയ്ക്കുേയാജ്യമായ വിധത്തിൽ വളരാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത

ഏതു ശാസ്ത്രവും മുരടിച്ചുേപാകും. അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിച്ചത്. ആരംഭ

ത്തിൽ സാഹിത്യസൃഷ്ടിയ്ക്കു പ്രേചാദനവും േപ്രാത്സാഹനവും നൽകിയ സാഹിത്യ

ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ കാവ്യസൗന്ദര്യ�ത്ത �ഞക്കി

�ക്കാല്ലുകയും സാഹിത്യസൃഷ്ടിക�ള ശ്വാസംമുട്ടിച്ചു �ഞരിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്ന യാന്ത്രി

കമായ ചട്ടകൂടുകൾ മാത്രമായി മാറി. സാഹിത്യത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്ക്ആചട്ടക്കൂടുകൾ

മാറ്റിേയ കഴിയൂ എന്നായി. അവ മാറ്റ�പ്പടുകയും �ചയ്തു. �മ�ല്ലയാ�ണങ്കിലും

പിൽക്കാലത്ത് പുതിയ സാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങളുയർന്നുവന്നു. പഴമയും പുതുമയും

തമ്മിലുളള സംഘട്ടനങ്ങളിലൂ�ടയാണ്ഈപുേരാഗതി നമുക്കു�കവന്നത്.

24 കവിയും നിരൂപകനും

സാഹിത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യസൃഷ്ടിയു�ട േമൽ കു

േറ�യാ�ക്ക സ്വാധീനം �ചലുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല.

എന്നാൽ സാഹിത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാവിഷ്ക്കരിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങ�ള�യല്ലാം അേത

പടി സ്വീകരിയ്ക്കുവേനാ അവയു�ട നാലതിരുകൾക്കുള്ളി�ലാതുങ്ങിനിന്നു�കാണ്ട്

സാഹിത്യസൃഷ്ടി നടത്തുവാേനാ പ്രതിഭാശാലികളായ മഹാകവികൾ തയ്യാറായി

എന്നു ധരിച്ചുേപാകരുത്. ഉണ്ടായത് േന�രമറിച്ചാണ്. കവി നിരൂപക�നയല്ല, നി

രൂപകൻ കവി�യയാണ് പിന്തുടരുന്നത്. കവി കവിത�യഴുതിയിരുന്നി�ല്ലങ്കിൽ,

സാഹിത്യകാരൻ സാഹിത്യം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നി�ല്ലങ്കിൽ, നിരൂപണ�മന്ന ഒരു സാ

ഹിത്യശാഖയുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. ത�ന്റ കാലത്തു നിലവിലുള്ള കാവ്യമാതൃകക

ളിൽനിന്ന് സാമാന്യതത്ത്വങ്ങളാവിഷ്ക്കരിയ്ക്കുകേയ നിരൂപകൻ �ചയ്തിട്ടുള്ളു. കവിയാ

ക�ട്ട, ജീവിതസത്യങ്ങളു�ട സൗന്ദര്യ�ത്ത ത�ന്റ സ്വന്തം ഭാവനയിലൂ�ട ആവിഷ്ക്ക

രിയ്ക്കുകയാണ് �ചയ്തിട്ടുള്ളത്. അയാൾഅനുഭൂതികളുൾ�ക്കാള്ളുന്നത്. കാവ്യാലങ്കാ

രസൂത്രങ്ങളിൽനിന്നല്ല, സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽനിന്നും മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ
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നിന്നുമാണ്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിയ്ക്കുകയും പുതിയ ജീവിതാ

നുഭവങ്ങളുണ്ടാകുകയും �ചയ്യുേമ്പാൾ കവി പുതിയ രൂപങ്ങളും പുതിയ ഭാവങ്ങളും

പുതിയ അനുഭൂതികളുമാവിഷ്ക്കരിച്ചു�കാണ്ടു മുേന്നാട്ടുനീങ്ങുന്നു. അേപ്പാൾ പുതിയ

സാഹിത്യ തത്ത്വങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിയ്ക്കാൻ നിരൂപകൻ തയ്യാറാേയ പറ്റൂ. പഴയ

മാനദണ്ഡങ്ങൾ�കാണ്ട് പുതിയരൂപഭാവങ്ങ�ളഅളന്നുതിട്ട�പ്പടുത്താേനാ ത�ന്റ

മുൻവിധികേളയും പക്ഷപാതങ്ങേളയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട്, ഇന്നതരത്തിലു

ള്ള കവിത�യഴുതണം, അ�ല്ലങ്കിൽ ഇന്നതരത്തിലുള്ള കവിത�യഴുതരുത്, എന്ന്

കവി�യ ഉൽേബാധിപ്പിയ്ക്കാേനാ നിരൂപകൻ മുതിരുകയാ�ണങ്കിൽ, അയാൾക്കു

ഹാ! കഷ്ടം!

ഭാമഹൻ കാളിദാസ�ന്റ േമഘദൂത�ത്ത വിമർശിച്ചു�കാ�ണ്ടഴുതുകയുണ്ടായി,

േമഘ�ത്ത ഒരു സേന്ദശവാഹകനായി തിര�ഞ്ഞടുത്തത് അനുചിതമായിേപ്പായി

എന്ന്. പേക്ഷ, ഭാമഹൻ മരിച്ച് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും കാളിദാസ�ന്റ േമഘം

േലാകത്തി�ലങ്ങുമുള്ളആസ്വാദകരു�ടഹൃദയങ്ങളിൽപുതിയപുതിയസേന്ദശങ്ങ

�ളത്തിച്ചു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നിേല്ല? സുപ്രസിദ്ധപണ്ഡിതനായ കീത്തു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച

തുേപാ�ല, മഹാകവി കാളിദാസൻ ഏ�തങ്കിലും നിരൂപകേന്റേയാ കാവ്യലങ്കാര

ശാസ്ത്രജ്ഞ�ന്റേയാ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ നിയമങ്ങൾക്കു പാക�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ടല്ല

ത�ന്റ കാവ്യങ്ങളും നാടകങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചത്.1

25 നിരൂപണരീതിയു�ട ദൗർബ്ബല്യം

ശ്രീഹർഷ�ന്റ �നഷധ�ത്തപ്പറ്റി ഒരു കഥയുണ്ട്. കാവ്യപ്രകാശകർത്താവായ

മമ്മട�ന്റ മരുമകനായിരുന്നുവേത്ര ശ്രീഹർഷൻ. കവി വള�ര ബുദ്ധിമുട്ടി രചിച്ച

ത�ന്റ കാവ്യം അഭിപ്രായത്തിന്നുേവണ്ടി, അമ്മാമ�ന കാണിച്ചുവ�ത്ര. സാഹി

ത്യശാസ്ത്രമർമ്മജ്ഞനായ മമ്മടനാക�ട്ട, ത�ന്റ മരുമക�ന്റ കാവ്യത്തിൽ ഒരുപാ

ടു �തറ്റുകൾ നിഷ്പ്രയാസം കണ്ടു പിടിച്ചു. കാവ്യേദാഷങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ

കണ്ടുപിടിയ്ക്കാൻേവണ്ടി തനിയ്ക്ക് ഒട്ടനവധി കാവ്യങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചു േനാേക്കണ്ടി

വന്നു�വന്നും ഹർഷ�ന്റ കാവ്യം പുറത്തുവന്നതിന്നുേശഷമാണ് താൻ ത�ന്റ കാ

വ്യപ്രകാശ�മഴുതിയിരുന്നത് എങ്കിൽ അത്രയധികം കാവ്യങ്ങൾ വായിച്ച് സമയം

പാഴാേക്കണ്ടിവരുമായിരുന്നില്ല എന്നും എല്ലാ േദാഷങ്ങളും ഹർഷ�ന്റ ഒ�രാറ്റ

പുസ്തകത്തിൽനിന്നുത�ന്ന തിരഞ്ഞുപിടിച്ചുകാണിയ്ക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നും

പണ്ഡിതവേരണ്യനായഅമ്മാമൻ പ്രസ്താവിച്ചുവേത്ര!

ആപണ്ഡിതനായ മമ്മടാചാര്യന്മാർഇ�ന്നവി�ട? ഹർഷ�ന്റ�നഷധേമാ?

കാവ്യപ്രകാശം എ�ന്നാരലങ്കാരശാസ്ത്രഗ്രന്ഥ�ത്തപ്പറ്റി േകൾക്കുകേപാലും �ചയ്തി

ട്ടില്ലാത്തആസ്വാദകന്മാർഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലും ആ മഹാകാവ്യം വായിച്ചു

1 “It is little short of absurd to imagine Kalidasa as labouriously striving to conform

to rules which in his time were, to the best of our Knowledge, only in process of

formulation, and which in any case were as we can see from our extant sources,

always being laid down with distinct divergencies of emphasis and detail”.

A. Berriedale Keith: A History of Sanskrit Literature, London 1920, p 372.
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രസിയ്ക്കുന്നി�ല്ല? നിരൂപക�ന്റ അനുഗ്രഹങ്ങേളേയാ ശാപങ്ങേളേയാ വക�വയ്ക്കാ

�തസാഹിത്യത്തിന്ന് സ്വന്തം കാലിൽ നില്ക്കാൻ കഴിയു�മന്നേല്ല ഇതു കാണിയ്ക്കുന്ന

ത്?

നമ്മു�ട പ്രാചീന സാഹിത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കുപറ്റിയ �തറ്റതാണ്: സാഹി

ത്യസൃഷ്ടിയു�ട ഭാവസൗന്ദര്യേത്തക്കാളധികംരൂപഭംഗിയ്ക്കാണവർപ്രാധാന്യം നല്കി

യത്. അവരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ കാവ്യത്തി�ന്റ ഗുണേദാഷവിേവചന�മന്നാൽഅതില

ടങ്ങിയ ജീവിതപ്രതിഫലനത്തി�ന്റ ഗുണേദാഷ വിേവചനമായിരുന്നില്ല, ആവിഷ്ക്ക

രണ രീതിയു�ട ഗുണേദാഷവിേവചനം മാത്രമായിരുന്നു. അംേഗാപാംഗഘടനയും

രീത്യലങ്കാരാദിബാഹ്യേമാടികളും രത്യാദിസ്ഥായിഭാവങ്ങളുമായിരുന്നു അവരു�ട

ശ്രദ്ധയ്ക്കു കൂടുതൽ വിഷയമായത്. കാവ്യത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യേകന്ദ്രം കണ്ടുപിടിയ്ക്കാൻ

അവർപാടു�പട്ടുഎന്നതുശരിത�ന്ന. പേക്ഷ,സൗന്ദര്യാവേബാധംസംഘട്ടനാത്മ

കമായ സാമൂഹ്യസത്യത്തിലും മനുഷ്യ�ന്റ പൂർണ്ണതയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ളസമരങ്ങളിലും

അധിഷ്ഠിതമാ�ണന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവഗണിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. ചുരുക്കത്തിൽ, നിരൂപണ

ത്തി�ന്റസാമൂഹ്യപ്രാധാന്യം നിേഷധിയ്ക്ക�പ്പട്ടു.

അലങ്കാരങ്ങളു�ട സമൃദ്ധി�കാണ്ടാണ് കാളിദാസകവിത അനശ്വരമായി

ത്തീർന്നത് എന്ന ദണ്ഡിയു�ട പ്രസ്താവന േനാക്കുക.

പണ്ഡിതേകസരിയായ ദണ്ഡിയു�ട സാഹിത്യശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ വിശ്വ

സിച്ചു�കാണ്ട് പല കവികളും തങ്ങളു�ട കാവ്യങ്ങളിൽ ധാരാളത്തിലധികം അല

ങ്കാരങ്ങൾകുത്തിതിരുകിേനാക്കി. എന്നി�ട്ടന്തുണ്ടായി? അത്തരംകാവ്യങ്ങ�ളല്ലാം

ചരിത്രത്തി�ന്റകുപ്പ�ത്താട്ടിയിൽ�ചന്നുവീണു. കാളിദാസകവിതയു�ട മഹത്വത്തി

�ന്റ യഥാർത്ഥമായ ഉറവിട�മ�ന്തന്നു കണ്ടുപിടിയ്ക്കാൻ മഹാനായ ദണ്ഡിയ്ക്കു കഴി

ഞ്ഞില്ലഎന്നാണിതിൽനിന്നു മനസ്സിലാേക്കണ്ടത്.

26 കാളിദാസകൃതിയു�ട മർമ്മം

കാളിദാസ�ന്റ കാവ്യങ്ങളും നാടകങ്ങളും രൂപസൗഭാഗ്യം നിറഞ്ഞവയാ�ണന്ന

കാര്യത്തിൽസംശയമില്ല. പേക്ഷ, രൂപലാവണ്യത്തി�ന്റ കാര്യത്തി�ലന്നേപാ�ല

ഉള്ളടക്കത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യത്തിലും അവ മികച്ചുനിൽക്കുന്നു. ഇതാണ് കാളാദാസ

കൃതിക�ളഅനശ്വരങ്ങളാക്കിത്തീർത്തത്.

കാളിദാസ�ന്റ കഥാനായകന്മാരിൽ പലരും രാജാക്കന്മാരാ�ണന്നതു ശരി

യാണ്. നല്ല രാജാക്കന്മാേരയും ചീത്ത രാജാക്കന്മാേരയും അേദ്ദഹം ചിത്രീകരിച്ചി

ട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചക്രവർത്തിമാരു�ട അരമനകളിൽ മാത്രമല്ല അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

ക�ണ്ണത്തിയത്. മഹർഷിമാരു�ട പുണ്യാശ്രമങ്ങളിേലയ്ക്കും കാമിനീകാമുകന്മാരു�ട

മേനാമുകുരങ്ങളിേലയ്ക്കും അതു കടന്നു�ചന്നു. സമുദായത്തി�ല മുകൾത്തട്ടിലുള്ള

ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട ജീവിത�മന്നേപാ�ലത്ത�ന്ന അടിത്തട്ടിലുള്ള സാമാന്യ ജന

തയു�ട ജീവിതവും കാളിദാസന്നു പരിചിതമായിരുന്നു. ഹരിക്കാരനും ജാനുകനും

മുക്കുവനു�മല്ലാംഅേദ്ദഹത്തി�ന്റ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. വനാന്തരങ്ങളി�ലന്നേപാ

�ലത്ത�ന്ന ജനനിബിഡമായ നിരത്തുകളിലും ബഹളം നിറഞ്ഞ അങ്ങാടിപ്പീടിക

കളിലും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കല്പനാശക്തി വിഹരിച്ചു, വാസ്തവത്തിൽ ഗുപ്ത കാലഘട്ട

ത്തി�ല ജനങ്ങളു�ട ജീവിതവും ഹൃദയസ്പന്ദനങ്ങളുമാണ് കാളിദാസകവിതകളിൽ
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ഓളം�വട്ടുന്നത്. മനുഷ്യ�ന്റതീവ്രങ്ങളായഅഭിലാഷങ്ങളുേടയും വികാരങ്ങളുേടയും

േലാക�ത്ത മാത്രമല്ല നിത്യസുന്ദരമായ പ്രകൃതിയു�ട േലാക�ത്തയും അവ പ്രകാ

ശിപ്പിയ്ക്കുന്നു�ണ്ടന്നുള്ളതു ശരി ത�ന്ന. പേക്ഷ, കാളിദാസകൃതികളിൽ പ്രകൃതികളും

മനുഷ്യനും േവർ�പടുത്താനാവാത്ത വിധം ബന്ധ�പ്പട്ടാണിരിയ്ക്കുന്നത്. കാളിദാസ

�ന്റ �കവിരുതുകളിലൂ�ട കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ പ്രകൃതിസൗന്ദര്യം മനുഷ്യത്വ�ത്ത

പൂർവ്വാധികം ഉജ്ജ്വലമാക്കാനുള്ള ഒരുപകരണമായിത്തീരുന്നു. മനുഷ്യേ�ഹത്തി

ലടിയുറച്ചതും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു ജീവിതത്തിൽനി�ന്നാളിേച്ചാ

ടിേപ്പാകുവാേനാ സ്വന്തം അന്തരാത്മാവി�ന്റ നിഗൂഢമായ ഇരുട്ടറയിൽ ചുക്കിച്ചു

ളിഞ്ഞിരിയ്ക്കുവാേനാ അേദ്ദഹം ഒരിയ്ക്കലും ഇഷ്ട�പ്പട്ടില്ല. രൂപഭദ്രത�യക്കുറിച്ചുള്ള

സമകാലിക സാഹിത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ട വാങ്മയസിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു കീഴടങ്ങി

�ക്കാടുക്കാൻഅേദ്ദഹംതയ്യാറായില്ല! മനുഷ്യനിലുള്ളഅഗാധമായവിശ്വാസ�ത്ത

യും ജീവിതേത്താടുള്ളഅതിരുകവിഞ്ഞ േപ്രമേത്തയും പ്രകൃതിസൗന്ദര്യേത്താടുള്ള

അഭിനിേവശേത്തയും ജീവിതസത്യങ്ങ�ള സൗന്ദര്യത്തിേലയ്ക്കു പകർത്താൻ പറ്റിയ

കലാനിർമ്മാണചാതുരിേയയു�മല്ലാം നിരൂപകപണ്ഡിതന്മാരു�ട ശുഷ്കങ്ങളായ

സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കടിയറ�വയ്ക്കാൻ അേദ്ദഹം സന്നദ്ധനായില്ല. അതു�കാണ്ടാണ്

അേദ്ദഹത്തി�ന്റ കവിതകൾഅനശ്വരങ്ങളായിത്തീർന്നത്.

അേപ്പാൾ, നിരൂപണങ്ങൾക്ക് സാഹിത്യപുേരാഗതി�യ സഹായിയ്ക്കാൻ മാ

ത്രമല്ല, സാഹിത്യത്തി�ന്റ വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്താനും കഴിയും. അതാണ്

വാസ്തവത്തിലുണ്ടായത്. ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിനുേശഷം ഏേഴാ എേട്ടാ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴി

ഞ്ഞേപ്പാേഴയ്ക്കും സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തി�ന്റ ഉജ്ജ്വലമായ സുവർണ്ണയുഗം അവസാ

നിച്ചു. കാവ്യാലങ്കാരശാസ്ത്രങ്ങളു�ട സൂത്രങ്ങേളയും വ്യാഖ്യാനങ്ങേളയും ആശ്രയി

ച്ചു�കാണ്ട് സാഹിത്യം സൃഷ്ടിയ്ക്കാ�നാരുങ്ങിയ കവികൾക്ക് അച്ചിലിട്ടു വാർത്ത

കുേറകഥാപാത്രങ്ങേളയും നിർജ്ജീവമായഅന്തരീക്ഷേത്തയും പദവാക്യഛേന്ദാല

ങ്കാരങ്ങൾ�കാണ്ടുള്ളചിലകൃത്രിമത്വങ്ങേളയുംപടച്ചുവിടാേനകഴിഞ്ഞുള്ളു. ബൗദ്ധി

കമായ പാണ്ഡിത്യത്തി�ന്റ അതിരുകവിഞ്ഞ നിയന്ത്രണങ്ങൾ �വകാരികമായ

ഭാവന�യ കടിഞ്ഞാണിട്ടു പിടിയ്ക്കാേന സഹായിച്ചുള്ളു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാ

വ്യങ്ങേളക്കാളധികം നിരൂപണങ്ങളുണ്ടാവാൻ ഇതായിരിയ്ക്കാം കാരണം. സാഹി

ത്യം ജനങ്ങളിൽനിന്ന് അധികമധികം ഒറ്റ�പ്പട്ടു. അത് “ഉദ്യാനസലീലക്രീഡാമധു

പാരേതാത്സവങ്ങളിൽ” കിടന്നു കൂത്താടുന്ന ന്യൂനപക്ഷക്കാരായ പ്രഭുക്കന്മാരു�ട

കസർത്തുകളിയായി മാറി. സാഹിത്യത്തി�ന്റലക്ഷ്യം ജീവിേതാൽക്കർഷവുംസാമൂ

ഹ്യപുേരാഗതിയുമല്ല സമുദായത്തി�ല മുകൾത്തട്ടിലുള്ള ഒരുപിടി ആസ്വാദകരു�ട

രസവുംആനന്ദവുമാ�ണന്നായി.

27 ആധുനിക സാഹിത്യങ്ങളു�ട വളർച്ച

ഭാരതീയസാഹിത്യ�മന്നാൽ സംസ്കൃതസാഹിത്യമാ�ണന്ന് ഇന്നും ചിലർ കരുതി

േപ്പാരുന്നുണ്ട്. അതു�കാണ്ടാണവർ ഭാരതീയസാഹിത്യനിരൂപണ�മന്ന് േകട്ടാലുട

�ന നാട്യശാസ്ത്രത്തിലും കാവ്യാദർശത്തിലും സാഹിത്യദർപ്പണത്തിലും ധ്വന്യാേലാ

കത്തിലും മറ്റുമടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ മാത്രം മുങ്ങിത്തപ്പാൻ തുടങ്ങുന്നത്.
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ഈസമീപനം ശരിയാ�ണന്ന് േതാന്നുന്നില്ല. സാഹിത്യത്തി�ന്റവികാസപരിണാ

മങ്ങളിേല�യ്ക്കാന്നുകേണ്ണാടിച്ചാൽ മ�റ്റാരു ചിത്രമാണ് നമുക്കുകാണാൻകഴിയുക.

ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, �വശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നിങ്ങി�ന സമുദായം വർഗ്ഗ

ങ്ങളായി പിരിഞ്ഞേതാടുകൂടി കായികാദ്ധ്വാനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നു േമാചനം

േനടാൻ കഴിഞ്ഞബ്രാഹ്മണരു�ട േനതൃത്വത്തിലാവിർഭവിച്ച ഒരു സാഹിത്യമാണ്

സംസ്കൃതസാഹിത്യം. മറ്റുവർണ്ണക്കാർക്കിടയിൽ, പ്രേത്യകിച്ചും ക്ഷത്രിയന്മാർക്കിട

യിൽ, ധാരാളം ആസ്വാദകന്മാരും ചില സാഹിത്യകാരന്മാർത�ന്നയും ഉണ്ടായി

രുന്നു�വന്നത് േനരാണ്. എങ്കിലും, േമേലക്കിടയിലുള്ള ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തി�ന്റ

സാഹിത്യമായിട്ടാണ്, ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങളു�ട സാഹിത്യമായിട്ടല്ല, സംസ്കൃ

തസാഹിത്യം വളരുകയും വികസിയ്ക്കുകയും �ചയ്തത്.

28 സംസ്കൃതവും പ്രാകൃതഭാഷകളും

സംസ്കൃതഭാഷേയാ�ടാപ്പം സാധാരണ ജനങ്ങളു�ട വ്യവഹാരഭാഷകളും നിലനി

ന്നിരുന്നു. മാന്യന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ അവ േകവലം പ്രാകൃത

ഭാഷകളായിരുന്നു. എങ്കിലും, അവയു�ട സഹായേത്താടുകൂടിയാണ് ജനങ്ങൾ

ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നല്ല, ആ വ്യവഹാരഭാഷകളിൽ ചിലത്

സാഹിത്യഭാഷകളായി ഉയർന്നുവരികയും �ചയ്തു.

�ത�ക്കഇന്ത്യയിൽസംഘം കൃതിക�ളന്ന േപരിലറിയ�പ്പടുന്നപ്രാചീന തമി

ഴുസാഹിത്യം തഴച്ചുവളരാൻ തുടങ്ങിയത് കാളിദാസ ഭവഭൂതികളു�ട കാലത്തിനു

മുമ്പാണ്. വട�ക്ക ഇന്ത്യയിൽത്ത�ന്ന �ജന–ബൗദ്ധമതാചാര്യന്മാർ തങ്ങളു�ട

മതപ്രചരണത്തിന്നും സാഹിത്യനിർമ്മാണത്തിനും സംസ്കൃത�ത്തയല്ല പ്രാകൃതഭാ

ഷക�ളയാണ് ആശ്രയിച്ചത്. സംസ്കൃതസാഹിത്യങ്ങ�ളേപ്പാ�ലത�ന്ന പാലിഭാഷ

യിലുള്ള ബുദ്ധമതസാഹിത്യങ്ങളും പ്രാചീന ഭാരതീയ സംസ്ക്കാരത്തി�ന്റ അവിഭാ

ജ്യഘടകങ്ങ�ളന്ന നിലയ്ക്ക് ഇന്നും ആദരിയ്ക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്. ക്രി.മു. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ

ഒരുപ്രാകൃത ഭാഷാവ്യാകരണം രചിയ്ക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഗുപ്ത ചക്രവർത്തി

മാരു�ട കാലത്ത് സംസ്കൃതഭാഷയും സംസ്കൃതസാഹിത്യവും കൂടുതൽസമ്പന്നമായി

ത്തീർന്നതിനുേശഷവും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മാഗധി, ശകാരി, ചണ്ഡാലി ആദിരി,

ശാബിരി തുടങ്ങിയ പ്രാകൃതഭാഷകൾപ്രചരിച്ചിരുന്നു.

കാളിദാസ�നേപ്പാലുള്ള മഹാകവികളു�ട നാടകങ്ങളിൽ ദാസൻ, കള്ളൻ,

ചണ്ഡാലൻ തുടങ്ങിയ നീചകഥാപാത്രങ്ങൾ സംസ്കൃതത്തിലല്ല പ്രാകൃതഭാഷക

ളിലാണ് സംസാരിയ്ക്കുന്നത്. ദണ്ഡി ത�ന്റ കാവ്യാദർശത്തിൽ ശൗരേസനി, ഗൗ

ഡി, ലാടി തുടങ്ങിയ പ്രാകൃതഭാഷക�ളപ്പറ്റി പരാമർശിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രേദശ

ത്തി�ല പ്രാകൃതഭാഷയാണ് ഏറ്റവും േശ്രഷ്ഠ�മന്ന് അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു.

സംസ്കൃതം സാഹിത്യഭാഷയായി വളർന്നതിനുേശഷവും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കു

തങ്ങളു�ട സ്വന്തമായ ഭാഷകളുണ്ടായിരുന്നുഎന്നാണ് ഇതിൽനി�ന്നല്ലാം മനസ്സി

ലാേക്കണ്ടത്.



�ക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VII 91

29 ആധുനികഭാരതീയ ഭാഷാസാഹിത്യങ്ങളു�ട ഉത്ഭവം

പത്താം നൂറ്റാണ്ടിന്നും പതി�നട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്നുമിടയ്ക്കു ഇന്ത്യയു�ടസംസ്ക്കാരിക ചരി

ത്രത്തിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ ചില പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായി. ഫ്യൂഡലിസം തളരാ

നുംക്ഷയിയ്ക്കാനും തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നുഅത്. ഈകാലഘട്ടത്തിലാ

ണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാന�മന്നേപരിലറിയ�പ്പടുന്ന സാമൂഹ്യമത പരിഷ്ക്കരണപ്രേക്ഷാഭ

ങ്ങൾ ഇന്ത്യയി�ലാട്ടുക്കും അലയടിച്ചത്. ഫ്യൂഡലിസത്തി�ന്റ ജീവനാഡികളായ

ജാതി വ്യത്യാസങ്ങേളയും ബ്രാഹ്മേമധാവിത്വേത്തയും �വല്ലുവിളിച്ചു�ക്കാണ്ടുയർ

ന്നുവന്ന ഈ േദശീയനേവാത്ഥാനം ആധുനികേദശീയ ഭാഷാസാഹിത്യങ്ങളു�ട

വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രേചാദനം നൽകി. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യയു�ട വിവിധഭാഗ

ങ്ങളിൽനിലനിന്നിരുന്നവ്യവഹാരഭാഷകളിൽനിന്ന് ഹിന്ദി, ബംഗാളി, ഗുജറാത്തി,

മറാത്തി, പഞ്ചാബി, കാശ്മീരി,�തലുങ്ക്, കർണ്ണാടകം, മലയാളം തുടങ്ങിയ ആധു

നിക േദശീയസാഹിത്യങ്ങൾ രൂപം�കാണ്ടത്. കബീർ, തുക്കാറാം, തുളസീദാസ്,

�ചതന്യൻ, നാനാക്ക്, തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛൻ, തുടങ്ങിയ പ്രതിഭാശാലികളാണ്

േദശീയ നേവാത്ഥാനത്തി�നന്നേപാ�ല ഈ പുതിയ സാഹിത്യങ്ങൾക്കും അടി

ത്തറയിട്ടത്. ഈ പുതിയ സാഹിത്യങ്ങളിൽ സംസ്കൃതത്തി�ന്റ സ്വാധീനശക്തി

ധാരാളം കാണാം. എന്നാൽ, മുഖ്യമായും അതാതു പ്രേദശങ്ങളി�ല നാേടാടിപ്പാട്ടു

കളിൽനിന്നും പഴ�ഞ്ചാല്ലുകളിൽനിന്നും �ചതന്യമുൾ�ക്കാണ്ടു�കാണ്ടാണ് അവ

വളർന്നുവന്നത്. ജനങ്ങളു�ട നിത്യജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽനിന്നും ജനാ

ധിപത്യപരമായ വീക്ഷണങ്ങളിൽനിന്നും ഉയിരുൾ�ക്കാണ്ടതു�കാണ്ടാണ് അവ

ആസ്വാദ്യകരങ്ങളായിത്തീർന്നത്.

ഇതുത�ന്നയാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിേന്റയും സ്ഥിതി. പതി�നാന്നാം

നൂറ്റാണ്ടിന്നും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന്നുമിടയിലുള്ള മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ മുഖ്യ

മായി മൂന്നു വിഭാഗങ്ങൾ കാണാം. ഒന്നു, തമിഴി�ന്റ സ്വാധീനം കൂടുതലുള്ളവ —

രാമചരിതം, കണ്ണശ്ശരാമായണം തുടങ്ങിയകൃതിക�ള ഉദാഹരണങ്ങളാ�യടുക്കാം.

രണ്ട്, സംസ്കൃതത്തി�ന്റ ആധിപത്യത്തിലുള്ളവ — ഉദാഹരണത്തിന് ഉണ്ണുനീലീ

സേന്ദശം, േകാകസേന്ദശം തുടങ്ങിയ മണിപ്രവാളസേന്ദശകാവ്യങ്ങളും ഉണ്ണിയ

ച്ചീചരിതം, ഉണ്ണിച്ചിരുേതവീചരിതം, മുതലായ ചമ്പുക്കളും. മൂന്ന്, തികച്ചും േകരളീ

യങ്ങളായ നാേടാടിപ്പാട്ടുകൾ. ഉദാഹരണത്തിന്ന്, ഭദ്രകാളിപ്പാട്ട്, അയ്യപ്പൻപ്പാട്ട്,

സർപ്പപ്പാട്ട്, ഞാറ്റുപാട്ട്, കാണിപ്പാട്ട് മുതലായവ, സംസ്കൃതത്തിേന്റയും തമിഴിേന്റ

യും സ്വാധീനത്തിലുള്ളസാഹിത്യങ്ങൾ പ്രാേയണ ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാർക്കിടയിലാ

ണ് പ്രചരിച്ചിരുന്നത്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവ ദുർഗ്രഹമായിരുന്നു. നാടൻ

പാട്ടുകൾക്ക് ലിഖിതഭാഷയിൽസ്ഥാനംലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്കിലുംഅവയാ

യിരുന്നു ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ ജനങ്ങളു�ട സാഹിത്യം. നാവിൽനിന്നും

നാവിേലയ്ക്കും ഹൃദയത്തിൽനിന്ന് ഹൃദയത്തിേലയ്ക്കും പകർത്ത�പ്പട്ടു�കാണ്ട് അവ

തലമുറതലമുറയായി അങ്ങി�ന നിലനിന്നു േപാന്നു.

ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ‘ലീലാതിലകം’ എന്ന സാഹിത്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം രചി

യ്ക്ക�പ്പട്ടത്. മണിപ്രവാള ലക്ഷണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയാണ് അതു മുഖ്യമായും പ്രതിപാദി

യ്ക്കുന്നത്. ഗ്രന്ഥകാരൻ ഒരു സംസ്കൃത പക്ഷപാതിയായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ

യാ�താരു സംശയവുമില്ല. വാമനനും ദണ്ഡിയും മുതൽ േഭാജരാജൻവ�രയുള്ള
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സംസ്കൃതാലങ്കാരികശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ട ചുവടുപിടി�ച്ചഴുത�പ്പട്ട േദാഷാേലാചനം,

ഗുണനിരൂപണം, ശബ്ദാലങ്കാരവിേവചനം, അർത്ഥാലങ്കാരവിേവചനം, രസവിചാ

രം തുടങ്ങിയ അദ്ധ്യായങ്ങൾ (ശിൽപങ്ങൾ) വായിച്ചുേനാക്കിയാൽ ഇതു വ്യക്ത

മാവും. തമിഴി�ന്റ സ്വാധീനത്തിലുള്ള രാമചരിതം, കണ്ണശ്ശരാമായണം തുടങ്ങിയ

കൃതികൾേപാലും ആ ശിൽപങ്ങളു�ട പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നവയായിരുന്നില്ല. തമിഴു

സ്വാധീനത്തിലുള്ളപ്രസ്തുത കൃതിക�ളയാണ് ലീലാതിലകകാരൻ “ദ്രവിഡസംഘാ

താക്ഷരനിബദ്ധ�മതുകേമാനവൃത്തവിേശഷയുക്തം പാട്ട് ” എന്നു നിർവ്വചിച്ചത്.

ജനങ്ങളു�ട�ദനംദിനജീവിതത്തിൽവലി�യാരുപങ്കുവഹിച്ചനാടൻപാട്ടുക�ളാ

ന്നും ത�ന്ന സാഹിത്യമായി കണക്കാക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായില്ല. എന്നിരിയ്ക്കിലും ആ

നാടൻപാട്ടുകളു�ട അടിത്തറയിൽനിന്നാണ് �ചറുേശ്ശരി, പുനം, തുഞ്ചൻ തുടങ്ങിയ

മഹാകവികളു�ട േനതൃത്വത്തിൽആധുനിക മലയാളസാഹിത്യം ഉയർന്നുവന്നത്.

ഈ പുതിയ സാഹിത്യകൃതികളു�ട രൂപവും ഭാവവും സംസ്കൃതസാഹിത്യങ്ങളു

േടതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുള്ള രാമായണഭാരതാദി

കൃതികളു�ട തർജ്ജമകൾേപാലും പുതിയ കാലഘട്ടത്തി�ന്റ സാംസ്കാരിക പ്രതി

ഫലനങ്ങളായിരുന്നു. മധ്യകാല�ത്ത േകരളീയജീവിതത്തി�ന്റ പ്രതിഫലനങ്ങൾ

അവയിൽകാണാം. എഴുത്തച്ഛ�ന്റശ്രീരാമൻവാത്മീകിയു�ട രാമ�നേപ്പാ�ലയല്ല.

�ചറുേശ്ശരിയു�ടശ്രീകൃഷ്ണൻ േകരളീയനായ ഒരുനമ്പൂതിരി�ച്ചറുക്ക�ന്റപ്രതിബിംബ

മാണ്. കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരു�ട നരകവും സ്വർഗ്ഗവു�മല്ലാം േകരളക്കരയിൽത്ത�ന്നയാ

ണ്. വടക്കൻപ്പാട്ട്, ഞാറ്റുപ്പാട്ട്, കാണിപ്പാട്ട്, ഭദ്രകാളിപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയ നാേടാടിപ്പാ

ട്ടുകളാക�ട്ട, നൂറുശതമാനവും േകരളീയമാണ്. അവയു�ട സൃഷ്ടി നിയമങ്ങൾ സം

സ്കൃതകാവ്യങ്ങളുേടതിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ദണ്ഡിയ്ക്കും വാമനനും അജ്ഞാതങ്ങ

ളായ നിയമങ്ങളാണവ.

ആധുനിക ഭാരതീയ ഭാഷകളുേടയും േദശീയസാഹിത്യങ്ങളുേടയുംഈ മുേന്ന

റ്റ�ത്തസ്വാഗതം �ചയ്യാൻഅന്ന�ത്തപ്രഗത്ഭമതികളായ നിരൂപകരാരും മുേന്നാ

ട്ടുവരികയുണ്ടായില്ല. മറിച്ച്, സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തി�ന്റ �വൺ�കാറ്റക്കുടയ്ക്കുകീഴിൽ

നിന്നു�കാണ്ട് ആധുനിക ഭാഷാസാഹിത്യങ്ങ�ള പുച്ഛിച്ചുതള്ളുകയും അവ�യ സാ

ഹിത്യങ്ങളായി കണക്കാക്കാൻ പാടി�ല്ലന്ന് വിധിയ്ക്കുകയുമാണവർ �ചയ്തത്. നമ്മു

�ട മധ്യകാലജനകീയ സാഹിത്യകാരന്മാർ പണ്ഡിതന്മാരായ നിരൂപണേകസരി

കളു�ട വിധിനിേഷധങ്ങൾക്ക് തലകുനിച്ചു�കാടുത്തിരു�ന്നങ്കിൽ ഇന്നുനമു�ക്കാരു

മലയാളസാഹിത്യമുണ്ടാകുമായിരുന്നുേവാ? ‘ജാതിനാമാദികൾക്കല്ല ഗുണഗണം’

എന്ന് ബ്രാഹ്മണ്യത്തി�ന്റ മുഖത്തു േനാക്കി ഗർജ്ജിച്ച ‘ഹീനജാതിക്കാര’ നായആ

ചക്കാലൻ മലയാള സാഹിത്യത്തി�ന്റ പിതാവായി പൂജിയ്ക്ക�പ്പടുമായിരുന്നുേവാ?

30 ആധുനിക മലയാളസാഹിത്യത്തി�ന്റ തുടക്കം

ഹാസ്യസാമ്രാട്ടായ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർക്കുേശഷം കുറച്ചുകാലേത്തയ്ക്ക് മലയാളസാഹി

ത്യം സ്തംഭനാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. തമ്പുരാക്കന്മാരുേടയും നമ്പൂതിരിമാരുേടയും

ഇടപ്രഭുക്കന്മാരുേടയും അധികാരശക്തി പടുതിരി കത്തുകയും ബ്രിട്ടീഷുഭരണാധി

കാരികളു�ട പ്രാഭവം വർദ്ധിച്ചുവരികയും �ചയ്ത ആ കാലത്ത് ഓജസ്സുറ്റ സാഹി

ത്യസൃഷ്ടികളുണ്ടാവുക സാദ്ധ്യവുമായിരുന്നില്ല. ഒന്നുമുണ്ടായി�ല്ലന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ.
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മുന്നൂേറാളം ചമ്പുക്കളും അഞ്ഞൂറിലധികം ആട്ടക്കഥകളും അക്കാലത്ത് ഭാഷയിലു

ണ്ടായിഎന്ന്സാഹിത്യചരിത്രകാരന്മാർ േരഖ�പ്പടുത്തി�വച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലുംഅവ

സാഹിത്യത്തി�ന്റ മുേന്നറ്റ�ത്തയാണ് കുറിച്ച�തന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല.

േകായിത്തമ്പുരാൻ, മേനാരമത്തമ്പുരാട്ടി, �വണ്മണി, �വങ്കര, പൂേന്താട്ടം തു

ടങ്ങിയ കവികൾ അതീതത്തിനും അനാഗതത്തിനുമിടയിലുള്ള ഒരു താൽക്കാ

ലിക ഘട്ട�ത്തയാണ് പ്രതിനിധാനം �ചയ്തത്. അവരു�ട �കയിൽ സാഹിത്യം

േകവല�മാരു സർക്കേസ്സാ വിേനാദേമാ ആയിരുന്നു. അവരിൽ ചിലർ പഴയ

ക്ലാസ്സിക്ക് സാഹിത്യ�ത്ത, ഒരുവിധത്തില�ല്ലങ്കിൽ മ�റ്റാരുവിധത്തിൽ, മലയാ

ളത്തിേലയ്ക്ക് സംക്രമിപ്പിയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു�വന്നതു ശരിത�ന്ന. ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ

ക്കിടയിൽ നടമാടിയിരുന്ന �ലംഗികാരാജകത്വത്തിന്നും അവരിൽ ചിലരു�ട

കൃതികൾസാക്ഷ്യംവഹിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ചീഞ്ഞളിഞ്ഞപ്രഭുജീവിതം മലയാളത്തി�ന്റ മടി

ത്തട്ടിൽ മദാലസമായിക്കിടന്നു പാടിയ അപശ്രുതിനിറഞ്ഞ ശൃംഗാരപ്പാട്ടുകളാണ്

പൂരപ്രബന്ധംേപാലുള്ള കൃതികൾ. സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ �ക�ക്കാട്ടിക്കളി

പ്പാട്ടുകളും,ഊഞ്ഞാൽപ്പാട്ടുകളും, കുമ്മിയടിപ്പാട്ടുകളും, േതാറ്റംപ്പാട്ടുകളും, തിരുവാതി

രപ്പാട്ടുകളും, പാണർപ്പാട്ടുകളും, പുള്ളുവൻപ്പാട്ടുകളും മറ്റും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ,

അവ�യാന്നുംസാഹിത്യമായി കണക്കാക്ക�പ്പട്ടിരുന്നില്ല. സാഹിത്യ�മന്ന് വിളിയ്ക്ക

�പ്പട്ടത് പ്രാേയണ പ്രഭുത്വത്തി�ന്റ കയ്യിലായിരുന്നു, അവരു�ട അശ്രാന്തപരിശ്രമ

ത്തി�ന്റ ഫലമായി പഴയ ക്ലാസ്സിക്ക് സാഹിത്യത്തി�ന്റ ചില േപ്രതങ്ങൾ മലയാള

ത്തിേലയ്ക്കാനയിയ്ക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അേതാ�ടാപ്പംത�ന്ന അചിേരണ

ജനിക്കാൻ ഭാവിച്ചിരുന്ന പുതിയ സാഹിത്യത്തിനുേവണ്ട ഭാഷാസാമഗ്രികേളയും

അവർ തങ്ങളാലാവുംവിധം സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അങ്ങി�ന അവരറിയാ�തത

�ന്ന മലയാളസാഹിത്യം മുേന്നാട്ടുനീങ്ങി. കാരണം, േകരളത്തി�ല ജനസമുദായം

മുേന്നാട്ടു നീങ്ങുകയായിരുന്നു, ചരിത്രം മുേന്നാട്ടു പ്രവഹിയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

31 സ്വാതന്ത്ര്യേബാധത്തി�ന്റസാംസ്കാരികപ്രതിഫലനം

പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയി�ല വിവിധ േദശീയ

ഭാഷാസാഹിത്യങ്ങൾ പുതി�യാരു ഘട്ടത്തിേലയ്ക്കു കാ�ലടുത്തുവച്ചു. ഗ്രാമീണജീ

വിതത്തി�ന്റ പ്രശാന്തമായ അടിത്തറയാ�ക ഇളക്കിമറിച്ചു മുതലാളിേത്താല്പാദ

നബന്ധങ്ങളും പുതി�യാരു ബുദ്ധിജീവിവിഭാഗത്തി�ന്റ ആവിർഭാവവും സാമ്രാജ്യ

ത്വതാല്പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായ േദശീയ പ്രബുദ്ധതയുമാണ് സാഹിത്യപരമായ ഈ

മുേന്നറ്റത്തിനു പ്രേചാദനം നൽകിയത്.

സാമ്രാജ്യേമധാവിത്വ�ത്ത താങ്ങു�കാടുത്തു നിർത്താൻ �കൽപ്പുള്ള തൂണുക

�ള സൃഷ്ടിക്കാൻ േവണ്ടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ പുതി�യാരു വിദ്യാ

ഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നടപ്പിൽ വരുത്തിയത്. പേക്ഷ, ആ ഉേദ്ദശ്യം നിറേവറ്റ�പ്പടുക

യുണ്ടായില്ല. േന�രമറിച്ച് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നുയർന്നുവന്ന

ബുദ്ധിജീവി വിഭാഗം സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ ആത്മീയമായ അടിത്തറയിളക്കാനാണ്

സഹായിച്ചത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭക്തന്മാരും ഇംഗ്ലീഷ് ഭ്രാന്തന്മാരുംഅവരു�ടയിടയിലുണ്ടാ

യിരുന്നു�വന്നത് ഒരുപരമാർത്ഥമാണ്. പേക്ഷ,അക്കൂട്ടർക്ക് േദശാഭിമാനത്തി�ന്റ
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പുതിയ േവലിേയറ്റ�ത്ത തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസരീ

തി, ആധുനിക വിജ്ഞാനം, പാശ്ചാത്യ സംസ്ക്കാരവുമായുള്ളബന്ധം, ഇംഗ്ലീഷ് സാ

ഹിത്യത്തി�ന്റയും റഷ്യൻ, ഫ്രഞ്ച് തുടങ്ങിയ മറ്റു യൂേറാപ്യൻ സാഹിത്യങ്ങളുേടയും

സ്വാധീനം — ഇ�തല്ലാം സ്വന്തം ഭാഷയിലും സ്വന്തം സാഹിത്യത്തിലും സ്വന്തം

രാജ്യത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിലും അഭിമാനം �കാള്ളുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറ�യസൃഷ്ടി

ക്കാനാണ് പ്രേയാജന�പ്പട്ടത്.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാനത്തിലും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭത്തിലുമു

ണ്ടായ ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ േകരളീയ ജീവിതേത്തയും ബാധിയ്ക്കാതിരുന്നില്ല.

േകരളത്തി�ന്റ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട തകർച്ച ലക്ഷക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങ�ള

അസംതൃപ്തരാക്കി. കാർഷികജീവിതം അധഃപതിച്ചേതാ�ട പ്രശാന്തമായ പഴയ

ജീവിതം അസാദ്ധ്യമായിത്തീർന്നു. ഇടത്തരക്കാരു�ട േനാട്ടം നാട്ടുമ്പുറത്തുനിന്ന്

പട്ടണങ്ങളിേലയ്ക്കുപാഞ്ഞു. ചിലർ കച്ചവടക്കാരായി, ചിലർ അദ്ധ്യാപകന്മാരായി.

വക്കീലന്മാരായി. ഈപുതിയകൂട്ടർക്ക്പഴയനാടുവാഴിസ്സമ്പ്രദായങ്ങളുമായിഇണ

ങ്ങിക്കഴിയാൻ സാദ്ധ്യമായില്ല. പഴയ സമ്പ്രദായങ്ങളു�ട നടുവിൽത്ത�ന്ന പുതിയ

മുതലാളിത്തത്തിേന്റതായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ തല�പാക്കി. സ്വയം സംതൃപ്തമായ

പഴയസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ താറുമാറാവാൻ തുടങ്ങി. മരുമക്കത്തായസ്സമ്പ്രദായം,

േമലാളർ കീഴാളർ ബന്ധങ്ങൾ, അയിത്തം, സ്ത്രീ പുരുഷബന്ധം — എല്ലാറ്റിനും

ഇളക്കംതട്ടി. പഴയതരം ഉല്പാദനസമ്പ്രദായങ്ങ�ളന്നേപാ�ല പഴയതരം ചിന്താഗ

തികളും േചാദ്യം�ചയ്യ�പ്പട്ടു. പുതിയതും കുേറക്കൂടിആധുനിക േലാകേത്താടടുക്കുന്ന

തുമായ ആശയങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലുണ്ടായഈ മാറ്റങ്ങൾ

സാഹിത്യത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു. പുതിയ തരത്തിലുള്ള കഥകളും കവിതകളും േനാ

വലുകളും ഉപന്യാസങ്ങളും പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു.

േകരളീയരു�ട സാമൂഹ്യജീവിത�ത്ത �ഞക്കി�ഞരിയ്ക്കുന്ന വിേദശീയാധിപ

ത്യത്തിനും നാടുവാഴിേമധാവിത്വത്തിനും ഇളക്കം തട്ടിയതി�ന്റ �തളിവുകൾ ഈ

പുതിയ സാഹിത്യകൃതികളിൽ പ്രതിഫലിച്ചുകാണാം. േകരളത്തി�ന്റ പഴഞ്ചൻ ജീ

വിതത്തിേലയ്ക്ക് മുതലാളിത്തത്തിേന്റതായ പുതിയശക്തികൾ കടന്നു�ചല്ലാൻ തുട

ങ്ങിയതി�ന്റലക്ഷണങ്ങളുംഅവയിൽ �തളിഞ്ഞുകാണാം. േകരളംഏകീഭൂതമായ

ഒരു േദശമാണ് എന്ന അഭിമാനം, മലയാളഭാഷേയാടും മലയാളസാഹിത്യേത്താ

ടുമുള്ള പ്രതിപത്തി, പഴയ മാമൂലുകേളാടും അന്ധവിശ്വാസങ്ങേളാടുമുള്ള �വറുപ്പ്,

സ്വാതന്ത്ര്യേത്താടും സാമൂഹ്യാഭിവൃദ്ധിേയാടുമുള്ള അഭിവാഞ്ഛ, പഴയ മാമൂലകേളാ

ടും അന്ധവിശ്വാസങ്ങേളാടുമുള്ള എതിർപ്പ്, സ്വാതന്ത്ര്യേത്താടും സാമൂഹ്യാഭിവൃദ്ധി

േയാടുമുള്ള അഭിനിേവശം — ഇ�തല്ലാം ഇക്കാല�ത്ത സാഹിത്യസൃഷ്ടികളു�ട

സവിേശഷതകളാണ്.

32 പുതിയഘട്ടത്തി�ന്റസവിേശഷതകൾ:

ഇന്ദുേലഖയും മാധവനുമാണ് സാഹിത്യത്തി�ന്റഈ പുതിയ ഘട്ട�ത്ത ഉൽഘാട

നം�ചയ്തത്. അവരു�ട പിൻഗാമികളും പിന്തുടർച്ചക്കാരുമായി ഒട്ടനവധി പ്രഗത്ഭമ

തികൾ ഉയർന്നുവന്നു. മുമ്പില്ലാതിരുന്ന പല സാഹിത്യമാതൃകകളും ഈ കാലഘ

ട്ടത്തിലാവിർഭവിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. േനാവലുകൾ, �ചറുകഥകൾ, നാടകങ്ങൾ, ഖണ്ഡ



�ക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VII 95

കാവ്യങ്ങൾ, ഭാവഗീതങ്ങൾ, ഉപന്യാസങ്ങൾ — ഇവ സംസ്കൃതസാഹിത്യശാസ്ത്ര

ത്തി�ന്റ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നവയായിരുന്നില്ല. ഭാരതീയസംസ്ക്കാരവും

േകരളീയജീവിതത്തി�ന്റ പ്രേത്യകതകളും മാത്രമല്ല, പാശ്ചാത്യസാഹിത്യങ്ങളു�ട

പുതിയ പ്രവണതകളും അവയിൽ സ്വാധീനം �ചലുത്തി. ഘടനയു�ട ദാർഢ്യവും

മുറുക്കവും കുറഞ്ഞു. പേക്ഷ, വികാരപരത്വം വർദ്ധിച്ചു. ആശയങ്ങൾ, ഇതിവൃത്ത

ങ്ങൾ, േപ്ലാട്ടുകൾ മുതലായവയിൽ മാത്രമല്ല സാഹിത്യരൂപങ്ങളിലും പുതുമകൾ

പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു.

ഈ പുതിയ സാഹിത്യകൃതികളു�ട മുഖ്യമായ ഗുണങ്ങ�ള�ന്താ�ക്കയാണ്?

ഉള്ളഴിഞ്ഞ ഭാഷാേ�ഹം, സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങേളക്കാളധികം ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങേളാ

ടുള്ള പ്രതിപത്തി, മഹാകാവ്യങ്ങേളക്കാളധികം ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങേളാടും �ചറുകവി

തകേളാടുമുള്ള പക്ഷപാതം, വ്യക്തിപരങ്ങളായ വിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റി കവിത എഴു

താനുള്ള വാസന; രാഷ്ട്രീയേബാധം, പട്ടിണിപ്പാവങ്ങേളാടുള്ള ഒരുതരം ഉന്നത

മായ അനുകമ്പ, ഭാരതത്തി�ന്റ പഴമ�യക്കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനം, വ്യക്തിപരമായ

ആദ്ധ്യാത്മികമേനാഭാവം. ഇത്തരം ഗുണങ്ങൾ ഇക്കാല�ത്ത സാഹിത്യകൃതിക

ളിൽ, പ്രേത്യകിച്ചും കവിതകളിൽ, ധാരാളം കാണാം. സ്വാനുഭവങ്ങളിൽനിന്ന്

തിര�ഞ്ഞടുത്തവിഷയങ്ങ�ള മാത്രമല്ലപൗരാണികകഥകേളയുംഅവർയേഥഷ്ടം

�കകാര്യം �ചയ്തു. പൗരാണിക കഥാപാത്രങ്ങ�ള ആധുനിക സംസ്കാരത്തിൽ

പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു�കാണ്ടാണ് അവരവതരിപ്പിച്ചത്. ആശാ�ന്റ ‘ചിന്താവിഷ്ടയായ

സീത’യ്ക്ക് ഭവഭൂതിയുേടേയാ വാത്മീകിയുേടേയാ സീതയുമായി യാ�താരു താരതമ്യ

വുമില്ല. േകരളത്തി�ല ഇടത്തരം കുടുംബങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതയായ ഒരു നാടൻ

�പൺകിടാവായിരുന്നു ഇന്ദുേലഖ. കഥകളും േനാവലുകളും ഒട്ടുംത�ന്ന പൗരാണി

കജീവിതാവിഷ്ക്കരണങ്ങളു�ട ആവർത്തനങ്ങളായിരുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് േനാവലുക

ളു�ട അനുകരണങ്ങളിൽേപ്പാലും േകരളത്തി�ല ഇടത്തരക്കാരു�ട ജീവിതമാണ്

ചിത്രീകരിക്ക�പ്പട്ടത്. സാഹിത്യകാര�ന്റ �വയക്തികവും വികാരതരളിതവുമായ

പുതിയ ഭാവങ്ങളും മുമ്പു േകൾക്കാത്ത സംഗീതമാധുരികളും മലയാളഭാഷയിലൂ�ട

ഓളം�വട്ടി. ഈ കാലഘട്ടത്തി�ല ഏറ്റവും വലിയ മഹാകവികളാണ് ആശാനും,

ഉള്ളൂരും, വള്ളേത്താളും.

സാംസ്കാരികവും സാഹിത്യപരവുമായ ഈ മുേന്നറ്റത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യ�ത്ത

ചരിത്രപരമായി പരിേശാധിയ്ക്കാേനാ അതി�ന്റ യഥാർത്ഥമായ ഉറവിട�മ�ന്തന്ന്

കണ്ടുപിടിയ്ക്കാേനാ േകരളത്തി�ന്റ മാനസികമണ്ഡലത്തിൽ അതു വരുത്തിത്തീർ

ത്ത പരിവർത്തനങ്ങ�ള േനാക്കിക്കാണാേനാ നമ്മു�ട നിരൂപകരിൽ പലർക്കും

സാധിച്ചില്ല. അതു�കാണ്ടാണ് ഇന്ദുേലഖയുേടയും കുന്ദലതയുേടയും രാമരാജബഹ

ദൂറിേന്റയും മറ്റും അംഗ�വകല്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി അവർ പരാതി�പ്പട്ടത്. ഇന്ദുേലഖയു�ട

ഷഷ്ടിപൂർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആേക്ഷപങ്ങളും അപവാദങ്ങളും അവസാനിയ്ക്കുകയു

ണ്ടായില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വിചിത്രം. 1126-ൽ �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി �ചാരി

ഞ്ഞ വിമർശന�ത്തപ്പറ്റി ഒന്നാമദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. എന്നാൽ

േനാവൽ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചകാലത്തുണ്ടായ വിമർശനങ്ങൾ ഇതിലു�മത്രേയാ

പരുഷമായിരുന്നു. അന്നു േനാവ�ലഴുത്തുത�ന്ന നിഷിദ്ധമായിരുന്നു. േനാവൽ

വായന മാന്യന്മാർക്കുപറ്റിയതായിരുന്നില്ല. േനാവൽ വായിേയ്ക്ക്യ? ഛീ! സംസ്കാ
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രത്തി�ന്റ അധഃപതനം! ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങളിൽ കവിത�യഴുതുകേയാ? ശാന്തം

പാപം! സാഹിത്യം നശിച്ചു! അത്, ഇത്…! പേക്ഷ, യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തി�ന്റ

ഇത്തരം ആേക്രാശങ്ങ�ള നമ്മു�ട പ്രതിഭാശാലികളായ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഗൗ

നിയ്ക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. അതു�കാണ്ടാണ് മലയാളസാഹിത്യം അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടത്.

അതു�കാണ്ടുത്ത�ന്നയാണ്ആസാഹിത്യനായകന്മാർ തുറന്നുവിട്ട നവീനസരണി

യു�ട ഓജസ്സും സൗന്ദര്യവുേമ�റ്റടുത്തു�കാണ്ട് ആധുനികസാഹിത്യകാരന്മാരു�ട

വിശാലവും സമൃദ്ധവും സമ്പന്നവുമായ ഒരു പുതിയ തലമുറ വളർന്നുവന്നത്.

സംസ്കൃതസാഹിത്യശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ട നിയമങ്ങൾക്ക് പിടി�കാടുക്കാൻ കൂ

ട്ടാക്കാത്ത പുതിയ സാഹിത്യസൃഷ്ടികളായിരുന്നു ഇവ. ഇവയു�ട മൂല്യനിർണ്ണയ

ത്തിന് പഴയ അലങ്കാര രസധ്വനികളു�ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ തീ�ര അപര്യാപ്തങ്ങളാ

യിരുന്നു. നിരൂപണത്തിന് ചില പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആവശ്യമായിത്തീർന്നു.

ആആവശ്യം നിറേവറ്റാനുള്ള ചില പരിശ്രമങ്ങൾആരംഭിയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. പുതിയ

കാലഘട്ടത്തി�ന്റസാഹിത്യ പ്രവണതകളു�ടപ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻശ്രമിച്ച

നിരൂപകന്മാരു�ട ഒരു പുതിയ തലമുറ ഉയർന്നുവന്നു. സാഹിത്യപുേരാഗതിയ്ക്കനു

േയാജ്യമായ ഒരു പുതിയ നിരൂപണപ്രസ്ഥാനം �കട്ടിപ്പടുക്കാനാണവർ പരിശ്രമി

ച്ചത്. പുതിയസാഹിത്യസൃഷ്ടികൾ�ക്കന്നേപാ�ലഈപുതിയ നിരൂപണസംരംഭ

ങ്ങൾക്കും പാശ്ചാത്യസാഹിത്യത്തി�ന്റ സ്വാധീനത്തിൽനിന്ന് അകന്നുനിൽക്കാൻ

കഴിഞ്ഞില്ല.

33 ആധുനിക നിരൂപണസമ്പ്രദായം

രമണീയങ്ങളായ ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളു�ട സംേയാഗമായ വാങ്മയത്തിന്നാണ�ല്ലാ

പ്രാചീന ഭാരതീയശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സാഹിത്യ�മന്ന് േപരിട്ടത്. എന്നാൽ, പാ

ശ്ചാത്യ നിരൂപകന്മാർ വാങ്മയസൗന്ദര്യത്തിേലാ ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വാദക�ന്റ

മേനാമണ്ഡലത്തിലുളവാക്കുന്ന രസാനന്ദാനുഭൂതിയി�ലാ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്നില്ല.

അവരു�ട അഭിപ്രായത്തിൽ സാഹിത്യത്തിന് �വചാരികം, �വകാരികം, ഭാവ

നാപരം, സാേങ്കതികം എന്നിങ്ങി�ന മുഖ്യമായി നാലംശങ്ങളുണ്ട്. അതു�കാണ്ട്,

അവരു�ട കാവ്യനിർവ്വചനങ്ങളും പ്രാചീന ഭാരതീയ നിർവ്വചനങ്ങളിൽനിന്ന് കുേറ

�യാ�ക്ക വ്യത്യസ്തമാണ്.

“സംഗീതമയമായ വിചാരമാണ് കവിത” എന്ന് കാർ�ലലും,

“വികാേരാേത്തജകമായകവിതഎല്ലാജ്ഞാനത്തിേന്റയുംസത്തായപ്രാണ

നും �ചതന്യവുമാണ്… മനുഷ്യേന്റയും പ്രകൃതിയുേടയും പ്രതിരൂപമാണത്” എന്ന്
േവർഡ്സ് വർത്തും,

“ഭാവനാശക്തിയു�ടബഹിസ്ഫുരണമാണ് കവിത…അതുപരമാനന്ദതുന്ദിലവും
പരേമാത്തമവുമായ നിമിഷങ്ങ�ള േരഖ�പ്പടുത്തുന്നു”എന്നു �ഷല്ലിയും,

“ആഭ്യന്തരമായ ശാന്തിയും ബാഹ്യമായസാന്ത്വനവും നൽകി�ക്കാണ്ട് ന�മ്മ

ജീവിതവിഷമതകളിൽനിന്ന് േമാചിപ്പിയ്ക്കുന്ന ലൗകികമായ ഒരു സുവിേശഷമാണ്

കവിത” എന്ന് േഗേഥയും,

“കവിയു�ട കാലസിദ്ധമായ തത്വജ്ഞാനത്തിേന്റയും സൗന്ദര്യത്തിേന്റയും വ്യ

വസ്ഥകൾക്കനുസരിച്ചുള്ളജീവിതവിമർശനമാണ്കവിത”എന്ന് മാത്യുആർേനാൾഡും,
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“ഉൽകൃഷ്ടവികാരങ്ങൾക്കടിസ്ഥാനമായ ഉൽകൃഷ്ടതത്ത്വങ്ങ�ള ഭാവനയിലൂ

�ട സംഗീതമയമായരൂപത്തിൽ �വളി�പ്പടുത്തുന്നതാണ് കവിത” എന്ന് റസ്ക്കിനും,

“അത്യുത്തമങ്ങളായ വിചാരങ്ങളു�ട പ്രദർശനമാണ് സാഹിത്യം” എന്ന്

എേമഴ്സനും,

“യഥാർത്ഥ കവിത അതി�ന്റ വാക്യഭംഗിേയ�യാ അതിലടങ്ങിയ ആശയ

േത്ത�യാ അല്ല മറിച്ച് അത് പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ�ത്തയാണ് ആശ്രയി

ച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്” എന്ന് േതാ�റയും,

“മനുഷ്യർ കാണുകയും അനുഭവിയ്ക്കുകയും ചിന്തിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നഎല്ലാറ്റിേന്റ

യും ഭാവനാപരമായ പ്രതിഫലനമാണ് കവിത” എന്ന് ഓസ്റ്റിനും നിർവ്വചിയ്ക്കുന്നത്

േനാക്കുക.

34 പാശ്ചാത്യസംസ്ക്കാരത്തി�ന്റസ്വാധീനം

പാശ്ചാത്യനിരൂപകന്മാർ വിചാരം, ഭാവന എന്നിവ�യപ്പറ്റി മാത്രമല്ല ഓജസ്സ്, ലാ

ളിത്യം, പ്രസാദം, മാധുര്യം, പാരുഷ്യം മുതലായ ഗുണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും വിസ്തരിച്ച് പ്ര

തിപാദിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, അതു�കാണ്ടുമാത്രം അവർ തൃപ്തി�പ്പട്ടില്ല. കാലത്തി�ന്റ

പ്രഭാവം സാഹിത്യത്തി�ന്റ ഉള്ളടക്കത്തിൽ മാത്രമല്ല രൂപത്തിൽേപാലും സ്വാധീ

നം �ചലുത്തുന്നു�ണ്ടന്നുംഅതു�കാണ്ട്സാഹിത്യകൃതിക�ളചരിത്രദൃഷ്ട്യാപരിേശാ

ധിേയ്ക്കണ്ടതാ�ണന്നും രാഷ്ട്രീയസാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്ന്അവ�യഒറ്റ�പ്പടു

ത്തിക്കാണരുത് എന്നും മറ്റുമുള്ള തത്ത്വങ്ങളും അവരംഗീകരിച്ചു. അങ്ങി�ന രൂപഭാ

വങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള ചില പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളുയർന്നുവന്നു.

പാശ്ചാത്യസാഹിത്യേലാകത്തി�ല കാേലാചിതമായ ഇത്തരംതത്ത്വങ്ങളും

സിദ്ധാന്തങ്ങളു�മല്ലാം പാശ്ചാത്യസംസ്കാരവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന നാടു

കളി�ല സാഹിത്യമണ്ഡലങ്ങളിേലക്കും അലയടിച്ചു. പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ

അവസാനഘട്ടമായേപ്പാേഴക്കും മലയാളസാഹിത്യനിരൂപണത്തിൽ പഴയ സം

സ്കൃതസാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങേളാ�ടാപ്പം േമല്പറഞ്ഞ പുതിയതരം ചിന്താഗതികളും

സ്വാധീനം�ചലുത്താൻതുടങ്ങി. തൽഫലമായി നിരൂപകന്മാരു�ട വീക്ഷണഗതി

യിലും കാഴ്ചപ്പാടിലു�മല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നു. കാവ്യത്തി�ല ഏറ്റവും മുഖ്യമായഘട

കം — അതി�ന മർമ്മ�മന്നു വിളിച്ചാലും ശരി, ആത്മാ�വന്ന് വിളിച്ചാലുംശരി —

രസേമാ, ധ്വനിേയാ, ഔചിത്യേമാ, രീതിേയാ, അലങ്കാരേമാ മേറ്റാ ആണ് എന്ന

പൗരസ്ത്യവാദത്തിന് പാശ്ചാത്യസിദ്ധാന്തങ്ങളു�ടപ്രചാരംമൂലം ഉലച്ചിൽതട്ടി. കവി

ഹൃദയത്തിൽ പിടിച്ചിരുത്തി പൂജിയ്ക്ക�പ്പട്ട പഴയആത്മാവ് ഗളഹസ്തം�ചയ്യ�പ്പടുക

യും അതി�ന്റസ്ഥാനത്ത് ഉള്ളടക്കം അ�ല്ലങ്കിൽ ഭാവം എന്ന പുതി�യാരാത്മാവ്

കയറ്റിയിരുത്ത�പ്പടുകയും �ചയ്തു.

സാഹിത്യനിരൂപണസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള പുതിയ കാലഘട്ടത്തി�ന്റ ആവശ്യ

ങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പിരഷ്ക്കരിയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാരംഭ പരിശ്രമമായിരുന്നു എ.ആർ.

രാജരാജവർമ്മയു�ട ഭാഷാഭൂഷണം. പഴയ സംസ്കൃതസിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട ചുവടുപിടി

ച്ചു�കാണ്ടാണ് അതു രചിയ്ക്ക�പ്പട്ടത്. എന്നാൽ, സംസ്കൃതസിദ്ധാന്താനുസാരിയായ

ഭാഷാഭൂഷണം രചിച്ച രാജരാജൻ ത�ന്ന ‘സാഹിത്യസാഹ്യ’ �മഴുതിയേപ്പാൾ തി

കച്ചും ഇംഗ്ലീഷുപക്ഷപാതിയായി പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. പാശ്ചാത്യനിരൂപണസമ്പ്രദായ
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ങ്ങളു�ടസ്വാധീനം അവഗണിയ്ക്ക�പ്പടാൻ വയ്യാതായി എന്നാണിതു കാണിയ്ക്കുന്നത്.

സാഹിത്യസാഹിത്യത്തി�ന്റ ഒന്നാമദ്ധ്യായം തുടങ്ങുന്നതുത�ന്ന, “ഭാഷ�കാണ്ട്

ആശയങ്ങ�ള�വളിവായി പ്രകാശിപ്പിയ്ക്കുന്ന കലയ്ക്ക് സാഹിത്യവിദ്യ എന്നു േപർ”

എന്നനിർവ്വചനേത്താടുകൂടിയാണ്. പ്രസ്തുതനിരൂപണഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ മുഖവുരയിൽ

അപ്പൻതമ്പുരാൻഎഴുതുന്നതുേനാക്കുക:

“മലയാളഗദ്യങ്ങ�ളസംസ്കൃതരീതിയ്ക്കനുസരിച്ച് വകതിരിയ്ക്കുന്നത് ദുഃസാധവും അനാ

വശ്യവുമാണ്. ചരിത്രം, ആഖ്യായിക, വാങ്മുഖം, ശാസ്ത്രം ഇത്യാദി വിഷയേഭേദന

ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മലയാളഗദ്യകൃതികൾക്ക് ആയുസ്സറ്റസംസ്കൃതത്തിൽ

എതിരുകാണാൻ പ്രയാസമ�ത്ര. ഇംഗ്ലീഷിൽ ആവക ഗദ്യേഭദങ്ങൾ സുലഭമാ

ണ്. അങ്ങി�നയിരി�യ്ക്ക, പഴയ�താ�ക്ക പഥ്യ�മന്ന് ഭ്രമിച്ച് സംസ്കൃതരീതി�യ

സംസ്ക്കരിയ്ക്കയി�ല്ലന്ന് മർക്കടമുഷ്ടി പിടിച്ചിട്ട് യാ�താരു പ്രേയാജനവും കാണുന്നി

ല്ല. പരിഷ്കൃതസമ്പ്രദായത്തിൽ മലയാളഗദ്യവിഭാഗം ആംേഗ്ലയരീതിേയാടു ഏറ്റവും

േയാജിച്ചാണിരിയ്ക്കുന്നത്”.

35 പുതിയ നിരൂപണം

അങ്ങി�ന മുമ്പില്ലാതാകുന്ന ഒരു പുതിയതരം നിരൂപണസമ്പ്രദായം മലയാളസാ

ഹിത്യത്തിൽ നാ�മ്പടുത്തു. ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ, േകസരി കുഞ്ഞുരാമൻനാ

യനാർ, സ്വേദശഭിമാനി �ക.രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ള, സി.അന്തപ്പായി, സാഹിത്യപഞ്ചാന

നൻ പി. �ക. നാരായണപ്പിള്ള തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു അക്കാല�ത്ത പ്രസിദ്ധ

നിരൂപകന്മാർ. കവിതയു�ട ബാഹ്യേമാടിയും രൂപസൗഭാഗ്യവും മാത്രമല്ല അതി

�ന്റ ഉള്ളടക്കവും സാമൂഹ്യപശ്ചാത്തലവും നിരൂപണത്തിന്ന് വിഷയമാവാൻ തുട

ങ്ങി. ഉണ്ണായിവാര്യരു�ട നളചരിതം, വലിയേകായിത്തമ്പുരാ�ന്റ മയൂരസേന്ദശം,

ഭാസ�ന്റ സ്വപ്നവാസവദത്തം മുതലായ കൃതിക�ളപ്പറ്റി ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ

എഴുതിയ നിരൂപണങ്ങളും എഴുത്തച്ഛേന്റയും �ചറുേശ്ശരിയുേടയും കുഞ്ചൻനമ്പ്യാ

രുേടയും കൃതിക�ളപ്പറ്റി പി. �ക. നാരായണപിള്ള എഴുതിയ നിരൂപണങ്ങളും

മറ്റും വായിച്ചാൽ ഇത് വ്യക്തമാവും. “നമ്പ്യാരു�ട കാല�ത്ത സമുദായസ്ഥിതി തു

ള്ളൽക്കഥകളിൽ ഭംഗിയായി പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവ�യത്ത�ന്നയാണ് നമ്പ്യാർ

പുരാണകഥാവ്യാേജന വർണ്ണിയ്ക്കുന്നതും”. എന്ന് പി. �ക. നാരായണപ്പിള്ള ചൂണ്ടി

ക്കാണിയ്ക്കുന്നത് േനാക്കുക. അക്കാല�ത്ത അല്പരാജാക്കന്മാരു�ടയും ദുഷ്പ്രഭുക്കന്മാ

രുേടയും തകർച്ചയ്ക്കുേശഷമുള്ള ഭാവപ്പകർച്ച�യ നമ്പ്യാർ ചിത്രീകരിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു�വ

ന്നും “അക്കാല�ത്ത കാലേദശാവസ്ഥകൾ നമ്പ്യാരു�ട പ്രജ്ഞ�യ ഉേന്മഷ�പ്പ

ടുത്തുന്നതിനു പ്രേയാജന�പ്പട്ടിരിയ്ക്കണ” �മന്നും വ്യക്തമാക്കി�ക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം

എഴുതുകയാണ്.

“കാട്ടി�ല േവരുക�ളല്ലാം കഷായത്തിന്നും കൽക്കത്തിന്നും കുറിയ്ക്കുന്ന ‘�വദ്യന്മാ

േരയും’, ‘ചട്ടിച്ച മുഞ്ഞിവിയർത്ത�ങ്ങാലിയ്ക്കുന്ന’ ആട്ടക്കാേരയും, ‘ജാതകം േനാക്കി

�കതവം പറയുന്ന’ േജ്യാതിഷക്കാേരയും ചുങ്കക്കടവുകളിൽനിന്നു ജനങ്ങ�ള ബു

ദ്ധിമുട്ടിയ്ക്കുന്ന ചുങ്കപ്പിള്ളമാേരയും, അഞ്ചിടങ്ങഴി മൂന്നിടങ്ങഴിയാക്കാൻ സാമർത്ഥ്യമു

ള്ളകണ�ക്കഴുത്തുകാേരയും,ഏഷണിേകട്ടു ഭീഷണികൾകാണിയ്ക്കുന്നയജമാനന്മാ

േരയും ദുർമ്മന്ത്രവാദികൾ �വളിച്ചപ്പാടന്മാർ മുതൽേപേരയും, ആയുധമില്ലാത്ത നാ

യന്മാേരയും, യുദ്ധം എന്നു േകൾക്കുേമ്പാൾ തുടതുള്ളുന്നവേരയും �വറ്റില തിന്നു മു
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ഴപ്പിച്ചു�കാണ്ടു നടക്കുന്ന രസികന്മാേരയും സ്ത്രീലമ്പടന്മാേരയും, അപരാധികളു�ട

കൂട്ടത്തിലുൾ�പ്പടുത്തി പിൽക്കാലക്കാരു�ടമുമ്പിൽ അേദ്ദഹം നിരത്തി നിർത്തുന്നു.

വക്കീലന്മാരും, ദല്ലാളികളും അന്നില്ലാതിരുന്നത് അവരു�ട മഹാഭാഗ്യമ�ത്ര”.

— (ചില കവിതാപ്രതിധ്വനികൾ, േപ. 77–78)

36 പുതുമയും പഴമയും

ഇത് തീർച്ചയായും പുതി�യാരു നിരൂപണസമ്പ്രദായമായിരുന്നു. പേക്ഷ, ഈ

പുതിയ സമ്പ്രദായത്തിനും എതിർപ്പുക�ള േനരിേടണ്ടിവന്നു. സംസ്കൃതസാഹിത്യ

സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽനിന്നുള്ള എത്ര �ചറിയ വ്യതിയാനവും മലയാളസാഹിത്യ�ത്ത

അധഃപ്പതിപ്പിയ്ക്കു�മന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിച്ച ചില നിരൂപകന്മാർ അക്ക

ലാത്തുമുണ്ടായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽപഴമയു�ട�വതാളികന്മാരും പുതുമയു�ട

ആരാധകന്മാരും തമ്മിലുണ്ടായ നീണ്ടസമരങ്ങളിലൂ�ടയാണ് മലയാളസാഹിത്യം

പുേരാഗമിച്ചത്. മലയാളം സംസ്കൃതത്തിൽനിന്ന് േമാചനം േനേടണ്ടതുേണ്ടാ, ഇംഗ്ലീ

ഷുമാതൃകകേളാ സംസ്കൃതമാതൃകകേളാ ഏതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്, പ്രാസംദീക്ഷി

യ്ക്കേണാ, സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾേക്കാ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾേക്കാ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം

നൽേക്കണ്ടത്, മഹാകാവ്യേമാ ഖണ്ഡകാവ്യേമാ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഉയർന്നകലാ

സൃഷ്ടി, ഗദ്യത്തിേന്നാ പദ്യത്തിേന്നാ ഏതിന്നാണ് മുൻഗണന നൽേകണ്ടത്. ചരി

ത്രനാടകേമാസാമൂഹ്യനാടകേമാഏതാണ് കൂടുതൽനല്ലത്, കാലികപ്രശ്നങ്ങൾക്ക്

സ്ഥാനമനുവദിയ്ക്കേണാഎന്നിങ്ങ�നയുള്ളവിവിധപ്രശ്നങ്ങ�ളസംബന്ധിച്ചുനടന്ന

നീണ്ട വാദങ്ങളും ചർച്ചകളും സാഹിത്യന്തരീക്ഷ�ത്ത ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു രൂപ�ത്തപ്പറ്റി

യുള്ളതർക്കങ്ങളിൽേപാലും പഴയആശയങ്ങളുംപുതിയആശയങ്ങളുംതമ്മിലുള്ള

സംഘട്ടനങ്ങളാണ് നിഴലിച്ചത്.

പുതുമക്കാർക്കിടയിൽത്ത�ന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പ്രവണതകൾ കാണാമായി

രുന്നു. പഴമേയയും പുതുമേയയും കൂട്ടിയിണക്കാനുള്ള സംരംഭങ്ങളും കുറവായിരു

ന്നില്ല. ചില നിരൂപകന്മാർ സാഹിത്യകൃതിക�ള തനി ഇംഗ്ലീഷുമാതൃകയിൽ നിരൂ

പണം �ചയ്യാനാരംഭിച്ചു. പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ എല്ലാ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാ

നങ്ങേളയും മലയാളസാഹിത്യകൃതികളിൽ തിരഞ്ഞു കണ്ടുപിടിയ്ക്കാൻ അവർ പാടു

�പട്ടു. മറ്റു ചില നിരൂപകന്മാർസംസ്കൃതസാഹിത്യത്തി�ന്റ നാലു�കട്ടിലിരുന്നു�കാ

ണ്ടുത�ന്ന പുതിയ സാഹിത്യമാതൃകക�ള സ്വാഗതം �ചയ്തു. ഇനിയും ചിലർ സം

സ്കൃതശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരു�ട നിരൂപണസിദ്ധാന്തങ്ങേളയും പാശ്ചാത്യ നിരൂപണസി

ദ്ധാന്തങ്ങേളയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ആനന്ദവർദ്ധന�ന േകാ

ളറിഡ്ജി�ന്റ കുപ്പായവും മാത്യു ആർേനാൾഡി�ന്റ �താപ്പിയുമണിയിച്ച് ഒരാധുനി

കനാക്കി മാറ്റാൻ അവരിൽ ചിലരാഗ്രഹിച്ചു, നീണ്ടുനിന്ന വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കി

ടയിൽ കാലുമാറിയവരും ഇല്ലാതില്ല. ആരംഭത്തിൽ പാശ്ചാത്യനിരൂപണ മാതൃ

കക�ള ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പിന്നീടു സംസ്കൃതപക്ഷപാതിയാ

യി പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. സംസ്കൃതത്തി�ന്റ പിടിയിൽനിന്ന് േമാചനം േനടാനുള്ള പരി

ശ്രമം പിതൃഹത്യയ്ക്ക് തുല്യമാ�ണന്ന് 1106-ൽ �കാല്ലത്തു�വച്ചു കൂടിയ സാഹിത്യപ

രിഷത്ത് സേമ്മളനത്തിൽ അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ഇംഗ്ലീഷുമാതൃകകൾ

േക്കാ സംസ്കൃതമാതൃകകൾേക്കാ തനി മലയാളമാതൃകകൾേക്കാ ഏതിനാണ് കൂടു



100 അദ്ധ്യായം 2. സാഹിത്യ നിരൂപണം

തൽപ്രാധാന്യം നൽേകണ്ടത്എന്നതി�നസ്സംബന്ധിച്ച് �കാല്ലംസാഹിത്യപരിഷ

ത്ത് സേമ്മളനത്തിലുണ്ടായ ചൂടുപിടിച്ച വാദപ്രതിവാദങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഏ.ബാലകൃഷ്ണപി

ള്ള ത�ന്റ േകസരിയി�ലഴുതിയ മുഖപ്രസംഗം ശ്രേദ്ധയമാണ്.

“സംസ്കൃത�ത്തമാത്രംആശ്രയിയ്ക്കുന്നതായാൽ േമലിൽ ഭാഷയ്ക്കുയാ�താരു േമൽഗ

തിയുമുണ്ടാകുന്നതല്ല. പാശ്ചാത്യസാഹിത്യങ്ങ�ള ഭാഷയ്ക്കു ധാരാളമായി ഉപേയാഗ

�പ്പടുേത്തണ്ടകടമയുണ്ട്. അതുേപാ�ല പ്രാചീന േകരളപരിഷ്ക്കാര�ത്ത ഭാഷാസാ

ഹിത്യത്തി�ന്റ തന്മയത്വ�ത്ത പുരസ്കരിച്ച് വിഗണിയ്ക്കാൻ പാടില്ല. നാടൻ പാട്ടുകൾ

മുേഖനയാണ് ഒരുജനതയു�ടകലാരചനാശക്തിഅളേക്കണ്ട�തന്ന്ഈപംക്തി

കളിൽസുപ്രസിദ്ധ കലാനിരൂപകനായ േഡാക്ടർആനന്ദകുമാരസ്വാമിയു�ട അഭി

പ്രായം ഉദ്ധരിച്ചു ഞങ്ങൾ മു�മ്പാരവസരത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നേല്ലാ. സം

സ്കൃത�ത്ത ഗളഹസ്തം �ചയ്യുന്നത് പിതൃഹത്യയ്ക്കു തുല്യമാ�ണങ്കിൽ മരുമക്കത്തായി

കളായ മലയാളികൾ അതിലും വലിയ പാതകമായിക്കരുതുന്ന മാതൃഹത്യയാണ്

നാടൻപാട്ടുക�ള പുച്ഛിയ്ക്കുകമൂലം �ചയ്യുന്നത്. ഭാഷാേപാഷണത്തിന് സംസ്കൃതവും

തമിഴും പാശ്ചാത്യഭാഷകളും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാ�ണന്ന് മി. ഉള്ളൂർ പരേമ

ശ്വരയ്യർ പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായഅഭിപ്രായ�മന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് േതാ

ന്നുന്നു”.

മലയാളസാഹിത്യത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്കനുേയാജ്യമായ പുതി�യാരു നിരൂപണ

പ്രസ്ഥാനംആവിർഭവിയ്ക്കാൻ േപാകുന്നു�വന്നതി�ന്റസൂചനകളായിരുന്നുഈതർ

ക്കങ്ങളും വാദേകാലാഹലങ്ങളും. പേക്ഷ, സജീവവും സ്വതന്ത്ര്യവും നവീനവുമായ

ഒരു നിരൂപണശാഖ ഉയർന്നുവരുന്നതിന്നു മുമ്പുത�ന്ന മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ

വീണ്ടും േകാളിളക്കങ്ങളുണ്ടായി.

37 പുേരാഗമനസാഹിത്യം

പതിവിലധികം േവഗത്തിൽ, പതിവിലധികം ശക്തിേയാടുകൂടി, പരിവർത്തന

ങ്ങ�ള ചങ്ങലയഴിച്ചുവിടുന്ന ചില ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അത്തര�മാരു ഘട്ടത്തിലാണ്

1929–33-�ല േലാകസാമ്പത്തികക്കുഴപ്പം ഉൽഘാടനം �ചയ്തത്. സാധനങ്ങളു�ട

വിലയിടിവ്, മാർക്കറ്റുകളു�ട മാന്ദ്യം, കമ്പനിപൂട്ടൽ, പിരിച്ചുവിടൽ, പാട്ടവും പലിശ

യും �കാടുത്തുമുടിഞ്ഞ് പാപ്പരാവൽ, �താഴിലില്ലായ്മ,പട്ടിണി, കഷ്ടപ്പാട്, കണ്ണുനീർ,

ആത്മഹത്യകൾ ഇങ്ങി�ന ഭൗതികപരിതഃസ്ഥിതികളാ�ക അസ്വസ്ഥവും അസ

ഹനീയവുമായിത്തീർന്നു. എങ്ങും ഒരു നില കിട്ടായ്ക, ഭാവി�യക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക,

നിരാശതാവാദം, സാമൂഹ്യഘടനേയാ�ടതിർപ്പ്, നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനം, പാ

ട്ടവും നികുതിയും കുറയ്ക്കാനും ജീവിയ്ക്കാനാവശ്യമായ കൂലിയും ശമ്പളവും േനടാനും

േവണ്ടിയുള്ള പ്രേക്ഷാഭണങ്ങൾ, അയിത്തത്തിനും ജാതിേമധാവിത്വത്തിന്നു�മതി

രായ സാമൂഹ്യമതപരിഷ്ക്കരണപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ — ഇന്ത്യയി�ല സാമ്രാജ്യത്വ ഫ്യൂ

ഡൽ സംഘടന ചിതലുകയറി �പാളിയാൻ തുടങ്ങിയതി�ന്റ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ

മറ്റുജനതകളു�ട�യന്നേപാ�ല േകരളീയ ജനതയുേടയും മാനസിക മണ്ഡലത്തിൽ

വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കി. സംസ്കാരത്തി�ന്റ എല്ലാ തുറകളിലും — സാ

ഹിത്യം, കല, രാഷ്ട്രവിജ്ഞാനം, ചരിത്രം, ധനശാസ്ത്രം, തത്വചിന്ത എന്നിങ്ങി�നയു

ള്ള വിവിധരംഗങ്ങളി�ലാ�ക്കത്ത�ന്ന — ആശയപരമായ ഒരു വിപ്ലവാക്രമണം

അഴിച്ചുവിട�പ്പട്ടു. പഴയ ചിന്തക�ള േചാദ്യം�ചയ്യുന്ന പുതിയ ചിന്തകൾ, പഴയ
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ആശയങ്ങേളയും ജീവിതക്രമങ്ങേളയും �വല്ലുവിളിയ്ക്കുന്ന പുതിയ ആശയങ്ങളും ജീ

വിതക്രമങ്ങളും — ഇ�തല്ലാം സാഹിത്യത്തിലും പ്രതിഫലിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ഭാ

ഗത്ത് സാമ്രാജ്യശക്തികളുേടയും നാടുവഴി പ്രഭുത്വത്തിേന്റയും കാലാഹരണ�പ്പട്ട

ചൂഷണവ്യവസ്ഥയു�ട അധഃപതനവാസനകേളയും സാംസ്കാരികമൂല്യങ്ങേളാടുള്ള

പുച്ഛേത്തയും നവീനാദർശങ്ങേളാടുള്ള �വറുപ്പിേനയും പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്ന സാഹി

ത്യകൃതികൾ, മറുഭാഗത്ത് ജനങ്ങളു�ട ഭാഗത്തുറച്ചുനിന്നു �കാണ്ട് സാംസ്കാരികമൂ

ല്യങ്ങളു�ട േനർക്കുള്ള ആക്രമണങ്ങ�ള േനരിടാനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേന്റയും ജനാ

ധിപത്യത്തിേന്റയും നീതിേബാധത്തിേന്റയും പുേരാഗതിയുേടയും ശക്തിക�ള തട്ടി

യുണർത്താനുംസഹായിയ്ക്കുന്നപുതിയസാഹിത്യസൃഷ്ടികൾ— രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ

തരം സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾക്കാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ, സ്വഭാവികമായും, കൂടുതൽ

പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചത്, അങ്ങി�ന സാമൂഹ്യാനീതികൾക്കും രാഷ്ട്രീയാടിമത്വത്തിനും

സാമ്പത്തിക മർദ്ദനങ്ങൾക്കും എതിരായ ജനകീേയാൽബുദ്ധത മലയാളസാഹി

ത്യത്തിൽ ഓളം�വട്ടാൻ തുടങ്ങി. �താഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, ഇടത്തരക്കാർ

എന്നീ ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട ആശയഭിലാഷങ്ങേളയും മാനസികസംഘർഷങ്ങേള

യും പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കഥകളും കവിതകളും നാടകങ്ങളും പ്രസിദ്ധം

�ചയ്യ�പ്പട്ടു. സമുദായത്തി�ന്റ േമേലക്കിടയിലുള്ള സ്ത്രീപുരുഷന്മാർക്കു മാത്രമല്ല,

അടിത്തട്ടിൽ �താഴി�ലടുത്തു ജീവിയ്ക്കുന്ന പാവങ്ങൾക്കും സാഹിത്യസൃഷ്ടികളി�ല

നായികാനായകന്മാരാവാൻഅവകാശമുണ്ട് എന്ന വസ്തുതഅംഗീകരിയ്ക്ക�പ്പട്ടു.

പ്രക്ഷുബ്ധവും സംഘട്ടനാത്മകവുമായ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽനിന്ന് അനുഭൂതി

കളുൾ�ക്കാണ്ടു�കാണ്ട് പുതിയ കാലഘട്ടത്തി�ന്റ ആത്മീയപ്രവണതകൾക്ക് രൂ

പംനൽകാൻ േവണ്ടി ആദ്യമായി മുേന്നാട്ടുവന്ന പ്രതിഭാശാലികൾ ശങ്കരക്കുറുപ്പും

ചങ്ങമ്പുഴയും തകഴിയും േകശവേദവുമാണ്. അവരാണ് മലയാളത്തിൽ പുേരാഗമ

നസാഹിത്യത്തി�ന്റ കാലഘട്ട�ത്ത ഉൽഘാടനം �ചയ്തത് എന്നു പറയാം. അധി

കം താമസിച്ചില്ല, �പാറ്റക്കാട്ട്, വർക്കി, ബഷീർ, ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനം,

കാരൂർ, കുട്ടികൃഷ്ണൻ,അച്ചുതക്കുറുപ്പ്, �വട്ടൂർ, റാഫി, വിേവകാനന്ദൻ തുടങ്ങിയ കാ

ഥികന്മാരും, �വേലാപ്പിള്ളി, ഇടേശ്ശരി, ഒ.എൻ.വി., ഒളപ്പമണ്ണ, പി.ഭാസ്ക്കരൻ, വയ

ലാർ, �കടാമംഗലം, എൻ.വി., �ക.പി.ജി., മണ്ണാലത്ത് �പാൻകുന്നം, അക്കീത്തം

തുടങ്ങിയ കവികളും, എൻ. കൃഷ്ണപ്പിള്ള, ടി.എൻ. േഗാപിനാഥൻനായർ, �ക.ടി.

മുഹമ്മദ്, �ചറുകാട്, ഭാസി, പി.�ജ. ആന്റണി, തിേക്കാടിയൻ തുടങ്ങിയ നാട

കകൃത്തുക്കളും രംഗത്തുവന്നു. (പുതിയ സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട�യല്ലാം േപ�രടുത്തു

പറയുകയാ�ണങ്കിൽഇനിയുംപലരുമുണ്ട്). പഴയസാഹിത്യകാരന്മാരിൽത്ത�ന്ന

ചിലർ പുേരാഗമനപ്രവണതക�ളഅനുഭാവപൂർവ്വം വീക്ഷിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.

ഈ കാലഘട്ടത്തി�ല ചില സാഹിത്യകൃതികളിൽ നിസ്സഹായതാേബാധം,

അന്തർമ്മുഖത്വം, അരാജകത്വപരമായ വ്യക്തിേബാധം മുതലായവ നിഴലിച്ചുകാ

ണാ�മന്നത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ, �മാത്തത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, അവ �താ

ഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, ഇടത്തരക്കാർ എന്നീ സാധാരണ ജനവിഭാഗങ്ങളു�ട

ജീവിതരീതിയിലും ചിന്താഗതിയിലുമുണ്ടായ പുേരാഗമനപരങ്ങളായ മാറ്റങ്ങ�ളയാ

ണ് പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്നത്. സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യാസമത്വങ്ങൾക്കും

എതിരായതാക്കീതുകൾ, പട്ടിണിയുേടയും കഷ്ടപ്പാടിേന്റയും േനർക്കുള്ള ആദർശാ
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ത്മകവും ധാർമ്മികവുമായ പ്രതിേഷധങ്ങൾ, നീതിയിലും മനുഷ്യേ�ഹത്തിലുമധി

ഷ്ഠിതമായ പുതി�യാരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള അടക്കാനാവാത്ത

�വമ്പൽ, മർദ്ദനേത്താടും ചൂഷണേത്താടുമുള്ള കഠിനമായ �വറുപ്പ്, േപ്രമവും േപ്ര

മ�നരാശ്യവും, പ്രകൃതിസൗന്ദര്യത്തി�ന്റ മാനുഷികത, മനുഷ്യ�ന്റ ഭാവിയിലുള്ള

ഉറച്ച വിശ്വാസം—ഇ�തല്ലാംഈസാഹിത്യകൃതികളിൽ ധാരാളമായി കാണാൻ

കഴിയും.

38 പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം

ഉൽബുദ്ധേലാകമാ�കസാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിനുംയുദ്ധഭീഷണിയ്ക്കു�മതിരായി ശബ്ദ

മുയർത്താൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ്,

1935-ൽ, പാരീസ്സിൽ�വച്ച് മാക്സിംേഗാർക്കി, േറാമാ േറാളാങ്ങ്, �ഹൻറിബാർബൂ

േസ്സ, ആേന്ദ്രമാൾേറാ, േതാമസ്മാൻ മുതലായ വിശ്വസാഹിത്യനായകന്മാരു�ട േന

തൃത്വത്തിൽ ഒരു സാർവ്വേദശീയ സാഹിത്യസേമ്മളനം വിളിച്ചുകൂട്ട�പ്പട്ടത്. പിന്തി

രിപ്പൻ ശക്തികളു�ട ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്ന് മാനുഷികസംസ്ക്കാര�ത്ത കാത്തുര

ക്ഷിയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു സേമ്മളനത്തി�ന്റ ഉേദ്ദശ്യം. ചർച്ചകൾക്കും കൂടിയാ

ലാചനകൾക്കും േശഷം ആ സേമ്മളനം ഒരു പ്രസ്താവന പ്രസിദ്ധം�ചയ്തു. ഫാഷി

സത്തിന്നും യുദ്ധഭീഷണിയ്ക്കും സാമ്രാജ്യേമധാവിത്വത്തിനു�മതിരായി േപാരാടാനും

സ്വാതന്ത്ര്യവും ജനാധിപത്യവും സമാധാനവും കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാനുംേവണ്ടി േലാക

ത്തി�ലങ്ങുമുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാർ മുേന്നാട്ടുവരണ�മന്ന ഒരാഹ്വാനമായിരുന്നു

അത്.

പാരീസ്സ് സേമ്മളനത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തു തിരി�ച്ചത്തിയ സജ്ജാദ് സാഹീറി

േന്റയും പുേരാഗമനവാദികളായ മറ്റു ചില സാഹിത്യകാരന്മാരുേടയും പരിശ്രമഫ

ലമായി 1936-ൽ ലക്കേനാവിൽ�വച്ച് ഹിന്ദിസാഹിത്യസാമ്രാട്ടായ േപ്രമ് ചന്ദി�ന്റ

അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു അഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമനസാഹിത്യസേമ്മളനം നടത്ത

�പ്പട്ടു. ഇന്ത്യയി�ല വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളി�ല പുേരാഗമനവാദികളായ പല

സാഹിത്യകാരന്മാരും അതിൽ പ�ങ്കടുക്കുകയുണ്ടായി. രവീന്ദ്രനാഥടാഗൂർ, സേരാ

ജിനീനായിഡു മുതലായവർ സേമ്മളന�ത്ത അനുഗ്രഹിച്ചവരിലുൾ�പ്പടുന്നു. സജീ

വമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്കുേശഷംഅഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമനസാഹിത്യസമിതി

എ�ന്നാരുസംഘടന രൂപവത്ക്കരിക്കാൻസേമ്മളനം തീരുമാനിച്ചു. ഇന്ത്യയി�ല

പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരു�ട കടമകേളയും വീക്ഷണഗതിേയയും വ്യക്തമാ

ക്കി�ക്കാണ്ടുള്ള ഒരുപ്രസ്താവന (മാനി�ഫേസ്റ്റാ) തയ്യാറാക്കുകയും �ചയ്തു.

സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയ്ക്കുേവണ്ടി േബാധപൂർവ്വം സാഹിത്യരചന നടത്തുന്നവരു

�ട ഒരുസംസ്കാരികപ്രസ്ഥാന�മന്നനിലയ്ക്കാണ് പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം

ആവിർഭവിച്ചത്. മനുഷ്യ�ന്റ സർവ്വേതാന്മുഖമായ വളർച്ച�യ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന

രാഷ്ട്രീയാടിമത്തേത്തയുംസാമൂഹ്യാസമത്വങ്ങേളയും പിഴു�തറിയാനും ഒരു നല്ല നാ

േളയ്ക്കുേവണ്ടി േപാരാടാനും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രേചാദനം നൽകുക എന്നതായിരുന്നു

അതി�ന്റ ഉേദ്ദശ്യം. ഈ ഉേദ്ദശ്യം സാധിയ്ക്കണ�മങ്കിൽ സാഹിത്യകാരന് പുേരാഗ

മനപരമായ ഒരു വീക്ഷണഗതിയുണ്ടായിരിയ്ക്കണം. പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരൻ



�ക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VII 103

സാഹിത്യകാരനായിരിയ്ക്കണം. അേതസമയത്തുത�ന്ന പുേരാഗമനവാദിയുമായിരി

ക്കണം.

39 പുേരാഗമനസാഹിത്യം എന്തിന്?

സാഹിത്യത്തിന്ന് രൂപസൗഭാഗ്യമുണ്ടായിരിയ്ക്കണ�മന്ന കാര്യത്തിൽ പുേരാഗമ

നസാഹിത്യകാരന്മാർക്കിടയിൽ യാ�താരഭിപ്രായവ്യത്യാസവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

എ�ന്തന്നാൽ,രൂപഭംഗിയില്ലാത്ത സാഹിത്യം സാഹിത്യമാവില്ല. പേക്ഷ, രൂപം

ഭദ്രമാകുന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം സാഹിത്യം സാഹിത്യമാവി�ല്ലന്നുകൂടി പുേരാഗമന

വാദികൾ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. രൂപവും ഭാവവും കൂടിേച്ചർന്നതാണ് സാഹിത്യം.

രൂപ�ത്ത ഭാവത്തിൽ നിന്നടർത്തി�യടുത്തു ഭദ്രമാക്കാൻ തുനിയുന്നവർ സാഹി

ത്യകാരന്മാരുമല്ല,പുേരാഗമനവാദികളുമല്ല. ഭാവം അ�ല്ലങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം എന്താ

യിരിയ്ക്കണം? പുതിയ കാലഘട്ടത്തി�ല സാഹിത്യകാരൻ ഏതു തരത്തിലുള്ള ഭാവ

ങ്ങേളയാണാവിഷ്ക്കരിേയ്ക്കണ്ടത്? ഇതായിരുന്നുഅഖിേലന്ത്യ പുേരാഗമനസാഹിത്യ

സേമ്മളന�ത്തഅഭിമുഖീകരിച്ച പ്രശ്നം. ഈപ്രശ്നത്തിനുള്ള മറുപടിയിതായിരുന്നു:

സാഹിത്യകാരൻ ത�ന്റ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള ചിത്രീകരിയ്ക്കണം.

രാഷ്ട്രീയമായ അടിമത്തം സാമൂഹ്യമായ പിേന്നാക്കനില, ജനങ്ങളു�ട പട്ടിണിയും

ദാരിദ്ര്യവും, അസമത്വങ്ങളും അനീതികളും — ഇ�തല്ലാം സാഹിത്യകാര�ന്റ ഭാവ

നയിലൂ�ട സാഹിത്യസൃഷ്ടികളിൽ പ്രതിഫലിയ്ക്കണം. സേമ്മളനമംഗീകരിച്ച മാനി

�ഫേസ്റ്റാവിൽ പറയുന്നു:

“ഇന്ത്യയി�ല പുതിയ സാഹിത്യം നമ്മു�ട ഇന്ന�ത്ത ജീവിതത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാ

നപ്രശ്നങ്ങ�ള — പട്ടിണി, ദാരിദ്ര്യം, സാമൂഹ്യമായ പിേന്നാക്കനില രാഷ്ട്രീയമായ

അടിമത്തം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങ�ള — �കകാര്യം �ചേയ്യണ്ടതാ�ണന്ന് ഞങ്ങൾ

കരുതുന്നു”.

പുേരാഗമനസാഹിത്യകാര�ന്റ മുമ്പിലുള്ള കടമക�ള�ന്തന്ന് വിശദീകരിച്ചു

�കാണ്ട്അഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയു�ടകാര്യദർശിസജ്ജാദ്

സാഹീർ പിന്നീട് ഇങ്ങി�ന പ്രസ്താവിയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

“എഴുത്തുകാ�ര യാ�താരു യൂനിേഫാറവുമണിയിയ്ക്കാൻ നാമുേദ്ദശിയ്ക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ,

നാം ജനങ്ങളു�ട േചരിയിലാ�ണന്ന് ഇതുവ�ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുേപാ�ല ഇനിയും

പറയും. സാക്ഷരത്വപ്രചരണം, �സമിന്ദാരി, നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥക�ള തുരത്തിക്ക

ളയൽ, പിന്തിരിപ്പൻ താല്പര്യക്കാരു�ട മരണപ്പിടുത്തത്തിൽനിന്ന് നമ്മു�ട ജീവിത

�ത്ത േമാചിപ്പിയ്ക്കൽ, നാട്ടി�ലങ്ങും നൃത്തംചവുട്ടി നടക്കുന്ന സാമുദായിക ദുർഭൂത

േത്താടുള്ള േപാരാട്ടം—ഇ�തല്ലാമാണിന്ന് നമ്മു�ട ജനങ്ങ�ളഅഭിമുഖീകരിയ്ക്കുന്ന

പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇതി�നപ്പറ്റി�യല്ലാം എഴുതി നാട്ടുകാ�ര സഹായിയ്ക്കുക�യന്നതാണ്

നമ്മു�ട കടമ”.

എന്നാൽ, ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്നു�വന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം

ഒരു സാഹിത്യകാരൻ പുേരാഗമനവാദിയായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. പിന്തിരിപ്പൻ

സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും ജീവിതം ചിത്രീകരിയ്ക്കാൻ കഴിയും. ജനങ്ങ�ള രാഷ്ട്രീയപ്ര

േക്ഷാഭങ്ങളിൽ നിന്നകന്നുനിൽക്കാൻ േപ്രരിപ്പിയ്ക്കുന്ന കഥേയാ കവിതേയാ രചി

ച്ചാൽ അത് പുേരാഗമനസാഹിത്യമാകുേമാ? “പുേരാഗമനപര”�മന്നു �വച്ചാ�ല
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ന്താണ്? ഈപ്രശ്നത്തിന്നും ലക്ക്േനാ സേമ്മളനം മറുപടി ക�ണ്ടത്തി. സേമ്മളന

മംഗീകരിച്ച മാനിഫേസ്റ്റാവിൽ പറയുന്നു:

“ആചാരങ്ങേളയുംസ്ഥാപനങ്ങേളയു�മല്ലാം യുക്തിേബാധത്തി�ന്റ �വളിച്ചത്തിൽ

പരിേശാധിയ്ക്കുന്ന വിമർശനേബാധ�ത്ത തട്ടിയുണർത്തുകയും, കർേമാന്മുഖരാകാ

നും സ്വയം സംഘടിയ്ക്കാനും പരിവർത്തനങ്ങൾനടപ്പിലാക്കാനും സഹായിയ്ക്കുകയും

�ചയ്യുന്ന�ത�ന്തല്ലാേമാ അവ�യല്ലാം പുേരാഗമനപരങ്ങളാ�ണന്ന് ഞങ്ങൾഅം

ഗീകരിയ്ക്കുന്നു”.

അേപ്പാൾസാഹിത്യ�ത്തപുേരാഗമനപരമായഒരുവീക്ഷണഗതിയുണ്ടായിരി

യ്ക്കണ�മന്നതാണ് പ്രധാനം. അയാൾസാമൂഹ്യജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള ചിത്രീക

രിച്ചാൽ മാത്രം േപാരാ; അവ�യ ജനങ്ങൾക്കനുകൂലമാംവിധം മാറ്റിമറിയ്ക്കണ�മന്ന

ഒരു മേനാഭാവംആസ്വാദകരിലുളവാക്കുകകൂടി േവണം.

40 പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം േകരളത്തിൽ

അഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമനസാഹിത്യസേമ്മളനത്തിൽ നിന്നു പുറ�പ്പട്ട ഇത്തരം

ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യയി�ലാട്ടുക്കും അതിേവഗം അലയടിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഏ�റക്ക

ഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയു�ട

ശാഖകൾരൂപവൽക്കരിയ്ക്ക�പ്പട്ടു.

1937-ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് തൃശൂരിൽ�വച്ച് േകരളത്തി�ല പുേരാഗമന

വാദികളായ ഏതാനും സാഹിത്യകാരന്മാർ ഒരു സേമ്മളനം വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും

അതിൽ�വച്ച് ജീവൽസാഹിത്യസമിതി എന്ന േപരിൽ അഖിേലന്ത്യാപുേരാഗമ

നസാഹിത്യസംഘടനയു�ട ഒരുസംസ്ഥാനഘടകം രൂപവൽക്കരിയ്ക്കുകയും �ചയ്തു.

അതിന്നുമുമ്പുത�ന്ന േകരളത്തിൽ നാ�മ്പടുത്തുകഴിഞ്ഞിരുന്ന പുേരാഗമനസാഹ

ത്യപ്രവണതകൾക്ക് താത്വികവും സംഘടനാപരവുമായ ഒരടിത്തറയുണ്ടാക്കുകയും

േകരളത്തി�ല ജനകീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ട മുേന്നറ്റത്തിന്നനുേയാജ്യമായ സാഹി

ത്യനിർമ്മാണത്തിൽ േബാധപൂർവ്വം ഏർ�പ്പടാൻ യുവസാഹിത്യകാരന്മാേരാടഭ്യർ

ത്ഥിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുകഎന്നതായിരുന്നുസേമ്മളനത്തി�ന്റ ഉേദ്ദശ്യം.

പിന്തിരിപ്പന്മാരും �വറു�തയിരുന്നില്ല. ജീവൻ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം മലയാള

സാഹിത്യ�ത്ത തങ്ങളിഷ്ട�പ്പടാത്ത ഒരു പുതിയ വഴിയിേലയ്ക്കു തിരിച്ചുവിടാൻ േപാ

വുകയാ�ണന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി. തങ്ങൾസനാതനങ്ങ�ളന്ന് കരുതി ഓമനി

ച്ച് േപാന്നപലസാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങളും ഇടിഞ്ഞു�പാളിഞ്ഞുതകരുന്നത്അവർ

േനാക്കിക്കണ്ടു. സാഹിത്യപുേരാഗതി�യതടഞ്ഞുനിർത്താൻേവണ്ടിഅവർതങ്ങളു

�ടപാണ്ഡിത്യത്തി�ന്റആവനാഴിയിലുള്ളഎല്ലാആയുധങ്ങളു�മടുത്തുപ്രേയാഗിച്ചു.

പേക്ഷ, പുേരാഗമനസാഹിത്യം േകരളത്തി�ന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരാവശ്യക

തയായിരുന്നു. അതു�കാണ്ടുഅതു വളരുകയും ശക്തി�പ്പടുകയും �ചയ്തു. രണ്ടു�കാ

ല്ലത്തിന്നിടയിൽ േകരളത്തി�ല മിക്ക യുവസാഹിത്യകാരന്മാരും ജീവൽസാഹിത്യ

പ്രസ്ഥാനക്കാരായി മാറി. 1939-ൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയി�ല ബക്കളം എന്നസ്ഥലത്തു

�വച്ച് മൂന്നാം അഖിലേകരള ജീവൽസാഹിത്യസേമ്മളനം േചർന്നേപ്പാേഴയ്ക്കുംഈ

പുതിയസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം അവഗണിയ്ക്ക�പ്പടാനാവാത്ത ഒരുസജീവശക്തിയാ

യിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
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പേക്ഷ, രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധമാരംഭിച്ചേതാ�ട ജീവൽ സാഹിത്യസംഘട

നയു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലച്ചു. കുറച്ചുകാലേത്തയ്ക്കു പ്രസ്ഥാനവും സംഘടനയും

നിർജ്ജീവമായികിടന്നു. 1944-ലാണ് അതു വീണ്ടും േകരള പുേരാഗമനസാഹിത്യ

സംഘടന�യന്നേപരിൽ ഉയർ�ത്തഴുേന്നറ്റത്. 1945-ൽ േകാട്ടയത്തു�വച്ച് ഹരീന്ദ്ര

നാഥചേതാപാദ്ധ്യായയു�ട അദ്ധ്യക്ഷതയിൽകൂടിയ സേമ്മളനം പുേരാഗമനസാ

ഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് പുതിയ�യാരുേത്തജനം നൽകി.

എന്നാൽ, രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധത്തി�ന്റ അവസാനേത്താടുകൂടി �പാന്തി

വന്ന പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ പരിഹാരം കാണാൻ പുേരാഗമനസാ

ഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ േനാതാക്കന്മാർക്ക് സാധിയ്ക്കാ�ത േപായി. സാമൂഹ്യവും

രാഷ്ട്രീയവുമായ ജനകീയ പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾ ഉന്നതമായ ഒരു നിലവാരത്തി�ലത്തി

യത് ആ ഘട്ടത്തിലാണ്. ആ ഘട്ടത്തിൽത്ത�ന്നയാണ് പുേരാഗമനസാഹിത്യ

കാരന്മാർക്കിടയിൽ സാഹിത്യത്തി�ന്റ രൂപഭാവങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള ചില പുതിയ

തർക്കങ്ങൾ തല�പാക്കിയത്. 1948-ൽ തൃശൂരിൽ�വച്ചുകൂടിയ പുേരാഗമനസാ

ഹിത്യസേമ്മളനത്തിൽ �വച്ച് ആ തർക്കങ്ങൾ ഭിന്നിപ്പി�ന്റ രൂപം �ക�കാണ്ടു,

സേമ്മളനത്തിലവതരിപ്പിയ്ക്കാൻേവണ്ടി തയ്യാറാക്ക�പ്പട്ട മാനി�ഫേസ്റ്റാ ഒരു രാ

ഷ്ട്രീയ കക്ഷിയു�ട വിജ്ഞാപനം മാത്രമാ�ണന്ന് ഒരു വിഭാഗം പുേരാഗമനസാ

ഹിത്യകാരന്മാർ ആേക്ഷപിച്ചു. മാനി�ഫേസ്റ്റാ മാറ്റി�വയ്ക്ക�പ്പട്ടു�വങ്കിലും ഭിന്നിപ്പു

മൂർച്ഛിയ്ക്കുകയാണ് �ചയ്തത്.

1953-ൽ പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ വീണ്ടും േയാജിയ്ക്കാനുള്ളചില പരിശ്ര

മങ്ങളാരംഭിച്ചു. ആ പരിശ്രമങ്ങൾഏ�റക്കു�റ വിജയിയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. ഒരു പുതിയ

മാനി�ഫേസ്റ്റാഅംഗീകരിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. എങ്കിലും 1955ന്നു േശഷംപുേരാഗമനസാഹിത്യ

സംഘടന മിക്കവാറും പ്രവർത്തനരഹിതമായിത്തീരുകയാണുണ്ടായത്.

41 പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ േനട്ടം

ഒരുകാര്യം ഇവി�ട എടുത്തുപറേയണ്ടതുണ്ട്. പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടന നിർ

ജ്ജീവമായിത്തീർന്നു�വങ്കിലും പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം �കട്ടഴിച്ചുവിട്ട പു

തിയ പ്രവണതകൾ മാഞ്ഞുേപാവുകയുണ്ടായില്ല. േനേരമറിച്ച്, 1955 നു േശഷവും

അവ വളരുകയാണ് �ചയ്തത്. അതു�കാണ്ട് മലയാളസാഹിത്യത്തി�ന്റ ചരിത്ര

ത്തിൽ പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം വഹിച്ച പങ്കി�ന ആർക്കും നിേഷധിയ്ക്കാ

നാവില്ല. േകരളത്തി�ല സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട വീക്ഷണഗതിയിലാ�ക പുേരാഗ

മനപരമായ ഒരു മാറ്റം വരുത്താനും അങ്ങി�ന നമ്മു�ട സാഹിത്യ�ത്ത കൂടുതൽ

ജനകീയമാക്കാനും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്നു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരംഭംമുതൽത�ന്ന

പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാന�ത്ത ത�ന്റ എല്ലാ കഴിവുകളുപേയാഗിച്ച് വിട്ടുവീ

ഴ്ച്ചയില്ലാ�ത എതിർത്തുേപാന്ന ശ്രീ.കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർക്കുേപാലുംഈ പരമാർത്ഥം

അംഗീകരിേയ്ക്കണ്ടിവന്നിരിയ്ക്കുന്നു. 1957-ൽഅേദ്ദഹം ഇങ്ങി�നഎഴുതുകയുണ്ടായി.

“ഇന്ന് ഏതു നിരൂപകനും ഒരു പുസ്തക�മടുത്താൽ അതിൽ മ�റ്റന്തു േനാക്കി

യി�ല്ലങ്കിലുംഅതിന് ജീവിതവുമായുള്ളബന്ധ�ത്തപ്പറ്റി ചിന്തിയ്ക്കാ�ത േപാകുന്നില്ല.

കാണുന്നത് വള�ര കുറച്ചാവാം. എങ്കിലും അേങ്ങാട്ടു കണ്ണു�ചല്ലുന്നുണ്ടേല്ലാ”.
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രണ്ടുദശാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ േകരളത്തി�ലസാഹിത്യകാരന്മാരു�ടവീക്ഷണ

ഗതിയിലുണ്ടായഈ മാറ്റത്തിന്നു കാരണം പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനമാണ്

എന്നു വ്യക്തമാക്കി�കാണ്ട് അേദ്ദഹം പറയുന്നത് േകൾക്കുക:

“ആശാൻ പ്രഭൃതികളു�ട കാലം നിരൂപകന്മാർക്ക് സാഹിത്യവും ജീവിതവുമായുള്ള

ബന്ധത്തിേലയ്ക്കു ഒരു വിദൂരവീക്ഷണം നൽകി എന്നു മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. ആ

ദൂരക്കാഴ്ച േവണ്ടുേവാളം, ഒരുപേക്ഷ േവണ്ടതിലധികംത�ന്ന, അടുപ്പിച്ചുതന്നതാണ്

ഈ പുതുപ്രസ്ഥാനക്കാർ �ചയ്ത വലിയ ഉപകാരം. അനിേഷധ്യവും അതുവ�ര

അനിരൂപിതവുമായ ഒരു മഹാസത്യമാണ് അവർസാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് മുമ്പിൽ

വലിച്ചിട്ടത്”.

ഇത്രയും വലിയ ഒരു കർത്തവ്യം നിറേവറ്റാൻേവണ്ടി ജനിച്ച പുേരാഗമനസാ

ഹിത്യപ്രസ്ഥാനേത്താട് മാരാരുൾ�പ്പ�ടയുള്ള നിരൂപകൻമാർ എന്തു നിലപാടാ

ണ് �ക�ക്കാണ്ടത് എന്നുഅടുത്തഅദ്ധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം.

42 നിരൂപണം പുതിയഘട്ടത്തിൽ

1929–33 �ല സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളും നവീനാശയങ്ങളു�ട പ്രചാ

രവും നമ്മു�ട സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട വീക്ഷണഗതികളിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ

നിരൂപണപ്രസ്ഥാനത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു. നിരൂപണത്തി�ന്റ ഉേദ്ദശ്യം േകവല

മായ ആസ്വാദനമല്ല, സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവുമായ പുേരാഗതിയ്ക്ക് �വളിച്ചം

കാണിച്ചു�കാടുക്കലാണ് എന്ന േബാധം വളരാൻ തുടങ്ങി. നിരൂപകൻ രൂപസം

ബന്ധിയായ ഗൂണേദാഷവിചിന്തനം�കാണ്ടുമാത്രം തൃപ്തി�പ്പട്ടിരുന്നുകൂടാ, ഉള്ളടക്ക

ത്തി�ന്റസാമൂഹ്യമൂല്യങ്ങ�ളക്കൂടി പരിേശാധിയ്ക്കണംഎന്നുവന്നു. ഒരുസാഹിത്യകൃ

തി�യ വിലയിരുത്തുേമ്പാൾ അത് സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല സംഘട്ടനാത്മകമായ

സൗന്ദര്യ�ത്ത എത്ര കണ്ട് പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്ന, അതാ മനുഷ്യ�ന്റ പുേരാഗതിയ്ക്ക്

എത്രമാത്രം ഉതകുന്നുണ്ട്, സാധാരണ ജനങ്ങളു�ട ആശയഭിലാഷങ്ങൾക്കും സാ

മൂഹ്യനീതികൾ�ക്കതിരായ മാനസിക പ്രക്രിയകൾക്കും രൂപം നൽകാൻഅതിന്ന്

എത്ര കണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും മറ്റും പരിേശാധിയ്ക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. സാഹി

ത്യം ഒരുപിടി പ്രഭുക്കന്മാരു�ട ആനന്ദത്തിനുള്ള മയക്കുമരുന്നല്ല. ജനങ്ങളു�ട

മനസ്സാക്ഷി�യ തട്ടിയുണർത്താനുള്ള സൗന്ദേര്യാപകരണമാണ് എന്ന് അംഗീക

രിയ്ക്ക�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. കലയും സാഹിത്യവും പ്രഭുക്കന്മാരു�ട �കാട്ടാരങ്ങളിൽ

നിന്ന് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളു�ട ഇടയിേലയ്ക്കിറങ്ങി വരണ�മന്ന് മുറവിളി

മുഴങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത്ഈകാലഘട്ടത്തിലാണ്.

43 േകസരിയും എം.പി.േപാളും

േകരളത്തിൽ പുേരാഗമനപരങ്ങളായ സാഹിത്യപ്രവണതകൾക്ക് േപ്രാത്സാഹന

വും പ്രേചാദനവും നൽകാൻ േവണ്ടി ആദ്യമായി മുന്നിട്ടുനിന്ന് ശബ്ദമുയർത്തിയത്

േകസരി ഏ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയാണ്. രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവുമായ പിന്തിരിപ്പത്ത

ങ്ങ�ള മാത്രമല്ല,സാഹിത്യരംഗത്തി�ലസങ്കുചിതവീക്ഷണഗതികേളയുംഅേദ്ദഹം
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നിർഭയം �താലിയുരിച്ചുകാണിച്ചു. യുവസാഹിത്യകാരന്മാർക്കിടയിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പ

ട്ട എത്ര േനരിയ പുേരാഗമനപ്രവണതകേളയും അേദ്ദഹം േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചു. �ചാ

േഖാവ്, േമാപ്പസാങ്ങ് തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി മറുനാടൻ സാഹിത്യനായകന്മാ�ര േക

രളീയർക്ക് പരിചയ�പ്പടുത്തി�ക്കാടുത്തത് അേദ്ദഹമാണ്. േകരളത്തി�ല സാഹി

ത്യസംബന്ധിയായവാദപ്രതിവാദങ്ങ�ളപുേരാഗമനപരമായഒരുവഴിയിേലയ്ക്ക് തി

രിച്ചുവിടാൻ അേദ്ദഹം ഇടവിടാ�ത പരിശ്രമിച്ചു. സാഹിത്യപരിഷത്തിന്നുള്ളിൽ പി

ന്തിരിപ്പൻ ആശയങ്ങളും പുേരാഗമനപരങ്ങളായ ആശയങ്ങളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലു

കളുണ്ടായേപ്പാ�ഴല്ലാം അേദ്ദഹം പുേരാഗമനവാദികൾക്കാണ് പിന്തുണ നൽകിയ

ത്. ‘േകസരി’ യി�ല േലഖനങ്ങളിലൂ�ടയും മുഖപ്രസംഗങ്ങളിലുേടയും അേദ്ദഹം പു

തി�യാരു നിരൂപണസമ്പ്രദായത്തിന്നടിത്തറയിട്ടു. “ലാവണ്യ�ത്തബലികഴിയ്ക്കാ

�ത, േനരിട്ട�ല്ലങ്കിലും വിദൂരമായും വംഗ്യമായും ഒരു കലാസൃഷ്ടി ഇന്ന�ത്തകാലിക

സ്ഥിതിയ്ക്കനുസരിച്ച് ഒരു പുതിയ േലാകം സൃഷ്ടിയ്ക്കുവാൻ പ്രചാരേവല �ചയ്ത് സഹാ

യിക്കണം” എന്ന് 1934 േമയ് മാസത്തിൽ അേദ്ദഹം ഉൽേബാധിപ്പിയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ പുേരാഗമനപരങ്ങളായ സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾക്ക് വലി�യാ

രുേത്തജനം നൽകി എന്നുപറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

സാഹിത്യപുേരാഗതിയ്ക്കും പുേരാഗമനപരങ്ങളായ നവീനാശയങ്ങൾക്കും േപ്രാ

ത്സാഹനം നൽകിയ മ�റ്റാരു നിരൂപകനാണ് എം.പി. േപാൾ. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

‘േനാവൽ സാഹിത്യം’, ‘�ചറുകഥാസാഹിത്യം’ എന്നീ നിരൂപണഗ്രന്ഥങ്ങൾ സാ

ഹിത്യകൃതിക�ളപ്പറ്റിയുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല. പുതിയ കാല

ഘട്ടത്തിന്നനുേയാജ്യമായ കഥാരചനയ്ക്ക് അവ പ്രേചാദനം നൽകുകകൂടി �ചയ്തു.

മ�റ്റല്ലാ കലകളു�മന്നേപാ�ല സാഹിത്യവും സമുദായത്തി�ന്റ ഉൽക്കർഷത്തിന്നു

േവണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നായിരുന്നു അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വിശ്വാസം. ‘കല കലയ്ക്കുേവ

ണ്ടി’ എന്നു വാദിച്ചവ�ര അേദ്ദഹം കണക്കിനു കളിയാക്കി വിടുകയുണ്ടായി. “കല

കലയ്ക്കുേവണ്ടി എന്നു വാദിയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഊണ് ഊണിനുേവണ്ടി എന്നു വാദിയ്ക്കാം”

എന്നാണേദ്ദഹം പറഞ്ഞത്. പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം േകരളത്തിേന്റ

യും മലയാളസാഹിത്യത്തിേന്റയും പുേരാഗതിയ്ക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാ�ണന്ന്

അേദ്ദഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. േകാട്ടയം പുേരാഗമന സാഹിത്യസേമ്മളനത്തിൽ

�ചയ്തപ്രസംഗത്തിൽഅേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

“നമ്മു�ട സാഹിത്യം ഏതാനും അലസന്മാരു�ടയും നാടുവാഴികളുേടയും പ്രഭുക്ക

ളുേടയും സുേഖാപകരണമായി കഴിഞ്ഞുേപാന്നിരുന്നു. ചതുരംഗേത്തക്കാൾ മാന

നീയമായ ഒരു സ്ഥാനം സാഹിത്യത്തിന്നു�ണ്ടന്ന് �വളി�പ്പട്ടുതുടങ്ങിയിട്ട് ഏ�റ

നാളായിട്ടില്ല. സാഹിത്യത്തിന് ജീവിതേത്താട് അവിച്ഛിന്നമായ ബന്ധമു�ണ്ടന്നും

അതു സമുദായശരീരത്തി�ന്റ അകത്തും പുറത്തും േമലും കീഴും വ്യാപിക്കുന്നു�ണ്ട

ന്നും അത് ജീവിതത്തി�ന്റ പ്രതിബിംബം മാത്രമല്ല, അതി പ്രധാനമായ ഒരംഗമാ

ണ് എന്നുമുള്ള േബാധത്തിൽ നിന്നുമാണ് പുേരാഗമനസാഹിത്യം ഉണ്ടായത്”.

44 പുേരാഗമനസാഹിത്യ�ത്തപ്പറ്റി എം.പി.േപാൾ

എന്താണ് പുേരാഗമനസാഹിത്യം? എം.പി.േപാൾ മറുപടി പറയുന്നു:
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“ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ പുേരാഗമന സാഹിത്യത്തി�ന്റ മേനാഭാവവും വീക്ഷണഗ

തിയും സാർവ്വലൗകികമായിരിക്കും. വിഷയത്തിലും പ്രതിപാദനത്തിലും അതിന്ന്

പൂർണ്ണസ്വാതന്ത്ര്യം േവണം. അത് സാമാന്യജനതയു�ട ജീവിതത്തി�ന്റഅഭിന്നാം

ശമായിരിക്കണം. അതു മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ ശുേഭാദകമായ പരിവർത്തനമുണ്ടാ

ക്കി സംസ്ക്കാരത്തി�ന്റ ജയ�ക്കാടിേയന്തി സമുദായ�ത്ത മുേമ്പാട്ടുനയിക്കണം.

പുേരാഗതിയ്ക്കുപകരിയ്ക്കുന്ന ശാസ്ത്രനിർദ്ദിഷ്ടമായ സദാചാരേബാധമായിരിയ്ക്കണം

അതി�ന ഉേത്തജനം �ചേയ്യണ്ടത്. സത്യേത്തയും സൗന്ദര്യ�ത്തയും ഭിന്നേലാ

കങ്ങളിൽ അകറ്റിനിർത്താ�ത രണ്ടിേനയും പരസ്പരം സമീകരിയ്ക്കണം. പ്രകൃത്യാ

പരിവർത്തനവിമുഖനായ മനുഷ്യ�ന കർത്തവ്യനിരതനും അേമാഘചിന്തകനും

പുേരാഗമേനച്ഛവുമാക്കാൻഅതുസമർത്ഥമാകണം”.

1948 �ല പുേരാഗമനസാഹിത്യസേമ്മളനത്തിൽ അേദ്ദഹം�ചയ്ത പ്രസംഗ

�ത്ത �പാക്കിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട് അേദ്ദഹ�ത്ത തങ്ങളു�ട ഒരു കൂട്ടുകാരനായി ചിത്രീ

കരിയ്ക്കാൻഅടുത്തകാലത്ത് ചില പിന്തിരിപ്പന്മാർ പാടു�പടുകയുണ്ടായി എന്നുകൂടി

ഇവി�ട ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്ക�ട്ട. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ പ്രസംഗത്തി�ന്റ യഥാർത്ഥമായ

ഉള്ളടക്ക�ത്ത മൂടി�വയ്ക്കുകയാണവർ �ചയ്തത്. ത�ന്റ പ്രസംഗത്തിന്നിടയിൽ സ്റ്റാ

ലി�ന്റ റഷ്യയി�ല ചില സാഹിത്യകൃതിക�ള അേദ്ദഹം വിമർശിച്ചു�വന്നത് ശരി

യാണ്. സേമ്മളനത്തിലവതരിപ്പിയ്ക്കാൻ േവണ്ടി തയ്യാറാക്ക�പ്പട്ട മാനി�ഫേസ്റ്റാ

വിലും അേദ്ദഹം അസംതൃപ്തി േരഖ�പ്പടുത്തുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

പ്രസംഗം �പാതുവിൽ പുേരാഗമനസാഹിത്യസൃഷ്ടിക�ള േപ്രാത്സാഹിപ്പിയ്ക്കാൻ

സഹായിക്കുന്നതായിരുന്നു. അേദ്ദഹം ത�ന്റ പ്രസംഗ�ത്ത ഉപസംഹരിച്ചതുത

�ന്ന ഇങ്ങി�നയാണ്.

“നമ്മു�ട ജനങ്ങൾ ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളായി സാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയമണ്ഡലങ്ങളി

�ലന്നേപാ�ല, സാംസ്കാരികമായും അധഃപതിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ള വസ്തുത മറച്ചു�വച്ചി

ട്ടു പ്രേയാജനമില്ല. അവരു�ട സാംസ്കാരിേകാന്നമനത്തിൽ മുന്നിട്ടുനിന്നു, പ്രവർ

ത്തിയ്ക്കുകയാണ് നമ്മു�ടസംഘടനയു�ട പരമാേദ്ദശ്യം. ഒരുസാഹിത്യപ്രണയി�യ

ന്ന നിലയിൽ എ�ന്റ മുഖ്യാഭിലാഷം ഒന്നാംകിടയിലുള്ള പുേരാഗമനസാഹിത്യകൃ

തികൾ ധാരാളം പുറ�പ്പടണ�മന്നാണ്. ഇത്തരം കൃതികൾ പുേരാഗമനപരമായ

രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തിന്ന്പ്രേചാദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്; ഇനിയും നൽകാതിരിയ്ക്കുക

യില്ല. കലാഗുണമില്ലാത്തപ്രചാരണംനല്ലസാഹിത്യവുമല്ല; നല്ലപ്രചാരണവുമല്ല”.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽഏ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട�യന്നേപാ�ലഎം.പി. േപാളി

�ന്റയും സാഹിത്യനിരൂപണങ്ങൾ മലയാളസാഹിത്യ�ത്ത പുേരാഗമേനന്മുഖമാ

ക്കാനാണ് സഹായിച്ചത്. അങ്ങി�ന സാഹിത്യസൃഷ്ടിക�ളന്നേപാ�ല സാഹി

ത്യനിരൂപണങ്ങളും അധികമധികം പുേരാഗമനപരങ്ങളാവാൻ തുടങ്ങി. നമ്മു�ട

നൂറ്റാണ്ടി�ല മൂന്നാം ദശകം മുതൽക്കുത്ത�ന്നസാഹിത്യകൃതികളു�ട സാമൂഹ്യമൂല്യ

േത്തയും അവയിലടങ്ങിയ പുേരാഗമനപ്രവണതകേളയും വിലയിരുത്തി�ക്കാണ്ടു

ള്ളനിരൂപണങ്ങൾപത്രമാസികകളിൽധാരാളമായിപ്രത്യക്ഷ�പ്പടാൻതുടങ്ങിയി

രുന്നു. യുവനിരൂപകന്മാർ തങ്ങളു�ട ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും പുേരാഗമനസാഹിത്യ

കൃതികളിൽനിന്നുംഅനുഭൂതികളുൾ�ക്കാണ്ടു�കാണ്ടാണ് സ്വന്തം നിരൂപണങ്ങ�ള

ഓജസ്സുറ്റവയാക്കാൻശ്രമിച്ചത്.
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45 പിന്തിരിപ്പത്തത്തി�ന്റ �വപ്രാളം

എന്നാൽ മലയാളസാഹിത്യത്തി�ന്റ വളർച്ച�യ്ക്കാഴിച്ചു കൂടാൻ വയ്യാത്തഈസം

ഭവവികാസങ്ങൾ യാഥാസ്ഥിതികസാഹിത്യകാരന്മാ�ര അമ്പരപ്പിയ്ക്കുകയും ശുണ്ഠി

പിടിപ്പിയ്ക്കുകയുമാണ് �ചയ്തത്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ പ്രക്ഷുബ്ധമായ തിരത്തല്ലുക

ളു�ട ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്ന് തങ്ങളു�ട അനുഭൂതിക�ള കാത്തുരക്ഷിയ്ക്കാൻേവണ്ടി

അവർ സങ്കുചിത വീക്ഷണഗതിയു�ട ഇരുമ്പുകവചങ്ങ�ളടുത്തണിഞ്ഞു. എന്നിട്ട

വർ പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരു�ട േനർക്ക് തങ്ങളു�ട പഴകിദ്രവിച്ച കലാ

സിദ്ധാന്തങ്ങളു�ട ചന്ദ്രഹാസ�മടു�ത്തറിഞ്ഞു. സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തി�ന്നതിരായ

േദശീയസ്വാതന്ത്ര്യസമരേത്തയും �താഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, അദ്ധ്യാപകന്മാർ,

ക്ലാർക്കുമാർ, ഇടത്തരക്കാരായ ഗവർേമ്മണ്ടുജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയ ജനവിഭാഗ

ങ്ങളു�ട ജീവിതസമരങ്ങേളയും സ്വന്തം ഭാവനകളിലൂ�ട സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതി

ഫലിപ്പിയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ച എല്ലാവേരയും �വറും പ്രചരണക്കാരായി മുദ്രയടിച്ചുതാഴ്ത്താൻ

അവർ പരിശ്രമിച്ചു.

ഇന്നു സുപ്രധാനസാഹിത്യകാരന്മാരായി വാഴ്ത്ത�പ്പടുന്ന കവികൾക്കും കഥാ

കൃത്തുക്കൾക്കും മൂന്നു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കുമുൻപ് േനരിേടണ്ടിവന്ന എതിർപ്പുകൾ എത്ര

ഭീകരമായിരുന്നു എന്നു ഓർത്തുേനാക്കുന്നതു രസകരമായിരിയ്ക്കും. തകഴി, േകശവ

േദവ്, �പാറ്റക്കാട്ട് മുതലായവരു�ട �ചറുകഥക�ള തുപ്പൽേക്കാളാമ്പിസ്സാഹിത്യ

�മന്നും കുപ്പക്കുഴിസ്സാഹിത്യ�മന്നും ഇന്ദ്രീയസ്ഖലന സാഹിത്യ�മന്നും മറ്റും കൂക്കിവി

ളിച്ചവർ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. കഥാകാരന്മാരിൽ േകശവേദവാണ് ഏറ്റവുമധികം

എതിർക്ക�പ്പട്ടത്. മർദ്ദിതരും ചൂഷിതരും അപമാനിതരുമായ �താഴിലാളികളു�ട

ജീവനുള്ളചിത്രങ്ങൾവരയ്ക്കുകയുംഅവർക്കുഭാസുരമായ ഒരു ഭാവിയു�ണ്ടന്നുചൂണ്ടി

ക്കാണിയ്ക്കുകയും �ചയ്യാൻ േകരളത്തിലാദ്യമായി മുേന്നാട്ടുവന്ന ഒരുസാഹിത്യകാര

�ന്റ കഥകൾ പിന്തിരപ്പന്മാ�ര എങ്ങി�ന വിറളിപിടിപ്പിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കും? ശങ്കരക്കുറുപ്പി

�ന്റയും ചങ്ങമ്പുഴയുേടയും കവിതകളും രൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങൾക്കിരയായി. ഒരു

കവിത�യഴുതിയതിന്ന് കുറുപ്പ് ജയിലി�ന്റ വാതിൽക്കൽവ�ര�യത്തി. േദശാഭിമാ

നികളായ ആസ്വാദകന്മാർ അേദ്ദഹ�ത്ത അഭിനന്ദിച്ചു. പേക്ഷ, പിന്തിരിപ്പന്മാർ

അതുത�ന്ന തഞ്ച�മന്ന് കരുതി അേദ്ദഹ�ത്ത ‘സംഹരി’ യ്ക്കാൻ പുറ�പ്പട്ടു.

�താഴിലാളി–കർഷക–ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തി�പ്പടുകയും ഇടത്തര

ക്കാർക്കിടയിൽ വിപ്ലവകരങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ പരന്നുപിടിയ്ക്കുകയും പുേരാഗമന

സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനംസംഘടിതമായരൂപം�ക�ക്കാള്ളുകയും പുേരാഗമനവാദി

കളായ അനവധി പുതിയ സാഹിത്യകാരന്മാർ രംഗത്തുവരികയും �ചയ്തേതാടുകൂടി

പിന്തിരിപ്പന്മാരു�ടആക്രമണങ്ങൾപതിന്മടങ്ങു വർദ്ധിച്ചു.

46 ‘കല കലയ്ക്കുേവണ്ടി’!

സാഹിത്യപുേരാഗതി�യ്ക്കതിരായ ഈ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് താത്വികമായ ഒരടിത്ത

റയുണ്ടാക്കി�ക്കാടുക്കാൻ ആദ്യമായി മുേന്നാട്ടുവന്ന പ്രധാന നിരൂപകൻ കുട്ടികൃ

ഷ്ണമാരാരാണ്. 1935-�ന്റ അവസാനത്തിൽ �കാടുമുണ്ട എന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന്

വി. ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാടി�ന്റ പത്രാധിപത്യത്തിൽപ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ടിരുന്ന ‘ഉൽബുദ്ധ
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േകരളം’എന്നവാരികയിൽമാരാർ ‘കലകലയ്ക്കുേവണ്ടി’എ�ന്നാരു േലഖന�മഴുതി.

കല കലയ്ക്കുേവണ്ടിയാണ് സാഹിത്യത്തിന്ന് സാഹിത്യമാവുകഎന്നതിൽകവിഞ്ഞ

യാ�താരുേദ്ദശവുമില്ല എന്നും മറ്റുമുള്ള പഴഞ്ചൻ കലാസിദ്ധാന്തങ്ങളുയർത്തിപ്പി

ടിയ്ക്കുകയാണേദ്ദഹമതിൽ�ചയ്തത്. പുേരാഗമനസാഹിത്യ സംഘടന ഉട�ലടുത്ത

േതാ�ട അേദ്ദഹത്തി�ന്റഎതിർപ്പുകൾക്കുഊക്കുകൂടി.

സാഹിത്യം സാധാരണക്കാരായ ബഹുജനങ്ങളു�ട ആശയാഭിലാഷങ്ങേള

യും ജീവിതസമരങ്ങേളയും പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കണ�മന്നും “അതു മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളിൽ

ശുേഭാദർക്കമായ പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കി സംസ്ക്കാരത്തി�ന്റ ജയ�ക്കാടിേയന്തി

സമുദായ�ത്ത മുേന്നാട്ടുനയിക്കണം” എന്നും മറ്റുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങേളാടു മാരാർ

ക്ക് കലശലായ പുച്ഛമാണുണ്ടായിരുന്നത്. “സാഹിത്യകാരൻ വാങ്മാർേഗ്ഗണ

നമ്മളിേലയ്ക്ക് പകർത്തിത്തരുന്നസ്വന്തംസങ്കല്പങ്ങളാണ്, സാഹിത്യത്തി�ല കലാ

വസ്തു” എന്നും, “മനുഷ്യ�ന്റ അന്തഃകരണവൃത്തികളും അത്മീയമൂല്യങ്ങളുമാണ് സാ

ഹിത്യത്തി�ന്റ പരമാധിഷ്ഠാനം എന്നും സാഹിത്യത്തി�ന്റ പ്രതിപാദ്യവിഷയം

സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങളാണ് സ്ഥൂലഭാവങ്ങൾ അവ�യ ആവിഷ്ക്കരിയ്ക്കാനുള്ള ഉപാധിക�ള

ആകുന്നുള്ളു”എന്നും മറ്റുമുള്ളസിദ്ധാന്തങ്ങളു�ടസഹായേത്താടുകൂടിഅേദ്ദഹംസാ

ഹിത്യവും സാമൂഹ്യജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ�ത്ത നിേഷധിയ്ക്കുകയും പുരാഗമന

സാഹിത്യങ്ങ�ള ഇടവിടാ�ത എതിർക്കുകയും �ചയ്തു. പുേരാഗമനസാഹിത്യ�ത്ത

എതിർക്കുകഎന്നതിൽക്കവി�ഞ്ഞാരു ലക്ഷ്യമില്ല തനിയ്ക്ക് എന്നാണേദ്ദഹത്തി�ന്റ

അഭിമാനം. ഇക്കാര്യം അേദ്ദഹംത�ന്ന തുറന്നുസമ്മതിയ്ക്കുന്നുണ്ട്:

“ഞാൻ േബാധപൂർവ്വവും ഉേദ്ദശപൂർവ്വവുമായ സാഹിത്യ പരിശ്രമം തുടങ്ങിയത്,

1937 കാലത്ത് േകരളത്തിൽ ഒരു ‘ജീവത്സാഹിത്യ’ പ്രസ്ഥാനം പിറന്നു പടയ്ക്കുപുറ

�പ്പട്ടതുമുതല്ക്കാണ്. ആപ്രസ്ഥാനം കലാേബാധത്തിൽഅനധിഷ്ഠിതവും ദുരുപദിഷ്ട

വുമാ�ണന്ന്ആദ്യേമ മനസ്സിലാക്കുവാൻഎനിക്കുഭാഗ്യമുണ്ടായി;അതി�നകേണ്ട

ടത്തു�വച്ചല്ലാം എതിർക്കുന്നത് ഒരു സാഹിത്യപ്രണയിയു�ട ചുമതലയാ�ണന്നു

ഞാൻ വിചാരിച്ചു; അവരു�ട ഗതിവിേശഷങ്ങ�ള ഉറ്റു േനാക്കുകയും പരീക്ഷിക്കുക

യും �ചയ്കഎന്നത് എ�ന്റ ഒരു പതിവായിത്തീർന്നു”.

ഒടുവിൽ, �ചന ഇന്ത്യ�യ ആക്രമിച്ചേപ്പാൾ, േദാശാഭിമാനപരമായ കവിത

കളും പാട്ടുകളു�മഴുതാൻതുനിഞ്ഞവ�ര�യല്ലാം പരസ്യമായി പരിഹസിയ്ക്കുകഎന്ന

ടുേത്താള�മത്തി മാരാരു�ടപുേരാഗമനസാഹിത്യവിേരാധം. 1963 ഒേക്ടാബറിൽപു

റത്തുവന്ന ‘സാഹിത്യപരിഷത്ത്’ മാസികയിൽ പ്രതിേരാധസാഹിത്യം എന്ന തല

�ക്കട്ടിൽഅേദ്ദഹ�മഴുതി:

“പണ്ട്ഏതാ�ണ്ടാരു മൂന്നുവ്യാഴവട്ടക്കാലം മുമ്പ്ഈഅഖിലേകരളംഅഖിലേകര

ളംഎന്ന രാജ്യത്തുപുേരാഗമനസാഹിത്യം പുേരാഗമനസാഹിത്യം എ�ന്നാരുസം

ഘമുണ്ടായി. …ആസംഘം കാലവശാൽ പരാജയ�പ്പട്ടു തുടങ്ങിയേപ്പാൾ അതി

�ന്റ േദ്രാഹം തീർന്നുവേല്ലാ എന്ന് അതി�ന ആദ്യംമുതൽ�ക്ക എതിർത്തുേപാന്ന

എ�ന്നേപ്പാലുള്ളവർആശ്വസിച്ചിരുന്നു. പേക്ഷ, തീർന്നില്ല. �സക്യുലർദൃഷ്ട്യാഅത്

അദൃശ്യമായിേപ്പാ�യങ്കിലും, അതി�ന്റ േപ്രതാത്മാവ് നമ്മു�ട നാട്ടി�നയാ�ക,

പു.സ.ക്കാരല്ലാത്തവ�രക്കൂടി, ബാധിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതായി കണ്ടുതുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. കഴി

ഞ്ഞ ഒേക്ടാബറിലുണ്ടായ ചീനാ ആക്രമണേത്താടുകൂടിയാണ് ആ േപ്രതാത്മാവ്

അതി�ന്റ പ്രത്യക്ഷനടപടികൾ തുടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നത്”.
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47 രാജ്യതാൽപര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായ പഴഞ്ചൻആയുധം

സ്വന്തം മാതൃഭൂമിആക്രമിയ്ക്ക�പ്പടുന്നഘട്ടത്തിൽേപ്പാലുംസാഹിത്യകാരൻവികാരഭ

രിതനായി ഒരു കവിത�യഴുതിയേപ്പാൾ അത് സാഹിത്യമാവുകയില്ല എന്നേദ്ദഹം

തീർത്തുപറയുന്നു. കാരണം? ജനങ്ങളു�ട രാജ്യേ�ഹം തട്ടിയുണർത്താൻ േവ

ണ്ടി എഴുത�പ്പട്ട കവിതകളിൽപ്പലതും മഹാ േമാശമായിേപ്പായി എന്നതു�കാണ്ടാ

േണാ? പേക്ഷ, നല്ല കവിതകളും ധാരാളം എഴുത�പ്പട്ടിട്ടി�ല്ല? ലതാമേങ്കശ്ക്കർ

പാടിയ േദശാഭിമാനപരമായ ഒരുജ്ജ്വല കവിത പ്രധാനമന്ത്രി �നഹ്റു�വ വികാ

രഭരിതനാക്കി എന്ന് പത്രറിേപ്പാർട്ടുണ്ടായിരുന്നി�ല്ല? അേപ്പാൾ, അ�താന്നുമല്ല

മാരാരു�ട വിേരാധത്തിന്നു കാരണം. പി�ന്നേയാ? അേദ്ദഹംത�ന്ന പറയ�ട്ട.

“സാഹിത്യത്തിന്, രാഷ്ട്രീയത്തിന്നുമപ്പുറം സ്വന്തമായ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. മനുഷ്യനിൽ

സ്വജനേപ്രമത്തിൽനിന്നും സ്വേദശേപ്രമത്തിൽനിന്നു�മല്ലാം വളർത്തി�ക്കാണ്ട്

സകല ജനതാേപ്രമത്തി�ലത്തിയ്ക്കുക എന്നതാണത്. ആർഷസംസ്കാരപ്രകാരം

‘വിദ്യാവിനയസമ്പന്നരായബ്രാഹ്മണനിലും േഗാവിലും ഹസ്തിയിലും ശ്വാവിലും ശ്വാ

പകനിലും’ സമദർശനം േനടി�ക്കാടുക്കുകയാണത്. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അത്ര

േത്താള�മത്തുക സാദ്ധ്യമ�ല്ലന്നത് വാസ്തവം. സുദീർഘവും സുസൂക്ഷ്മവുമായ ഒരു

മാർഗ്ഗമാണത്; അതി�ന്റഇേങ്ങത്തലയ്ക്ക�ലചില താവളങ്ങളിൽതങ്ങിക്കൂടുവാേന

മിക്ക ആളുകൾക്കും മിക്ക സാഹിത്യകൃതികൾക്കും കഴിവുള്ളു. അതു മതി എന്നു

�വയ്ക്കുക. എന്നാൽ ആ വഴിയിൽ നിന്ന് �തറ്റിേപ്പാകുന്ന സാഹിത്യം ഒരിയ്ക്കലും

സാഹിത്യമാവില്ല”.

സകല ജനതാേപ്രമം! ആനയിലും പട്ടിയിലും സമദർശനം! ഹാ! എത്ര

വലിയആദർശങ്ങൾ! സ്വാമി വിേവകാനന്ദ�ന്റഅ�ദ്വതംേപാലും ഇതിന്നടു�ത്ത

ങ്ങു�മത്തുകയില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, മാരാരു�ട സകല ജനതാേപ്രമത്തിൽ സ്വന്തം

രാജ്യത്തി�ല ജനതേയാടുള്ള േപ്രമം ഉൾ�പ്പടുകയില്ല. മനുഷ്യേനയും മനുഷ്യേന

യും സമന്മാരായിക്കാണൽ സമദർശനമല്ല! രാജ്യത്തിേന്റയും ജനങ്ങളുേടയും ഉൽ

ക്കർഷണത്തിന്നുപകരിയ്ക്കുന്ന സാഹിത്യം സാഹിത്യമല്ല! ചുരുക്കത്തിൽ സകല

ജനതാേപ്രമം, ദർശനം തുടങ്ങിയ ഇത്തരം വലിയ വാക്കുകൾ “മനുഷ്യ�ന കർ

ത്തവ്യനിരതനും അേമാഘചിന്തകനും പുേരാഗമേനവുമാക്കാൻ” സഹായിക്കുന്ന

സാഹിത്യസൃഷ്ടികളുംഎതിർക്കാനുള്ളആയുധങ്ങളാണ്. ഒന്നുമാത്രം: മൂന്നു ദശാബ്ദ

ക്കാലംഇടവിടാത്തപ്രേയാഗംകാരണംആആയുധങ്ങളു�ടവാത്തലഎത്രമാത്രം

ചുളുങ്ങിേപ്പായിട്ടു�ണ്ടന്നു മാരാർ അറിയുന്നില്ല.

48 മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട വരവ്

പുേരാഗമനസാഹിത്യത്തി�ന്റ ശത്രുക്കൾക്ക് താത്വികായുധങ്ങൾ പണിതുണ്ടാക്കി

�ക്കാടുക്കാൻ പാടു�പട്ട മ�റ്റാരുപ്രശസ്തനിരൂപകനാണ് �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി.

1930-നും 1940-ന്നും ഇടയിലാണേല്ലാ േകരളത്തിലാദ്യമായി പുേരാഗമന സാ

ഹിത്യകൃതികളു�ട ഒരു േവലിേയറ്റമുണ്ടായത്. പിന്തിരിപ്പൻസാഹിത്യനിരൂപകന്മാ

രു�ട ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുേരാഗമനസാഹിത്യ�ത്ത കാത്തു രക്ഷിയ്ക്കാൻേവ

ണ്ടി ഒരു �ചറുവിരൽേപാലുമിളക്കാൻഅക്കാല�ത്ത�പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി തയ്യാ

റാവുകയുണ്ടായില്ല. അേദ്ദഹം ആദ്യമാ�യഴുതിയ മൂന്നു നിരൂപണഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്ര
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സിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ടത് രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം നടന്നു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നതിന്നിടയി

ലാണ്. ‘അന്തരീക്ഷം’ 1943-ലും, ‘കാവ്യപീഠിക’ 1944-ലും, ‘മാനദണ്ഡം’ 1945-ലുമാണ്

പുറത്തുവന്നത്. അവയിൽ മുങ്ങിത്തപ്പിേനാക്കിയാൽേപ്പാലും പുേരാഗമനസാഹി

ത്യപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റയാ�താരുസ്വാധീനവും കാണാൻകഴിയില്ല. 1930 മുതൽ 1945

വ�രയുള്ള പതിനഞ്ചുവർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നിരവധി പുേരാഗമനസാഹിത്യകൃതി

കൾപ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവ�യാന്നുമല്ല,അവയ്ക്കുമുമ്പു രചിയ്ക്ക�പ്പ

ട്ട ചില കൃതികളാണ് അേദ്ദഹം ത�ന്റ നിരൂപണത്തിന്നുേവണ്ടി തിര�ഞ്ഞടുത്തത്.

‘അന്തരീക്ഷ’ത്തിൽ ഉള്ളൂരി�ന്റ ‘കർണ്ണഭൂഷണം’, ‘ആശാ�ന്റ ചിന്താവിഷ്ടയായ

സീത’, വള്ളേത്താളി�ന്റ ‘അച്ഛനും മകളും’, എന്നീ മൂന്നു ഖണ്ഡകൃതിക�ളപ്പറ്റിയുള്ള

നിരൂപണങ്ങളടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. ‘മാനദണ്ഡ’ത്തിൽ േമഘസേന്ദശത്തി�ന്റ മഹിമക

�ളപ്പറ്റിയും ‘കാളിദാസ�ശലി’യു�ട സവിേശഷതക�ളപ്പറ്റിയും പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്നു.

‘കാവ്യപീഠിക’യിൽ സാഹിത്യകല, പ്രതിഭ, സൗന്ദര്യം, രസം, കരുണം, പാത്രം,

ധ്വനി,ഔചിത്യം, രീതി, അലങ്കാരം, വൃത്തം, ഭാഷഎന്നിങ്ങി�നപന്ത്രണ്ടദ്ധ്യായങ്ങ

ളാണുള്ളത്.

പഴയ സാഹിത്യകൃതിക�ളപ്പറ്റി�യാ സംസ്കൃതസാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങ�ളപ്പറ്റി

േയാആധുനിക നിരൂപകന്മാർ എഴുതാൻപാടി�ല്ലന്ന് എനിയ്ക്കഭിപ്രായമില്ല. േന�ര

മറിച്ച് അവ�യവീണ്ടും പഠിച്ച് വിലയിരുേത്തണ്ടതാ�ണന്നഅഭിപ്രായമുണ്ടുതാനും.

പേക്ഷ, നിരൂപണസമ്പ്രദായ�മന്തായിരിക്കണം? അതാണ് പ്രധാനമായ പ്രശ്നം.

ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുേടയും എം.പി.േപാളിേന്റയും പുേരാഗമനപരമായ നിരൂപണരീ

തി േപാക�ട്ട, 19-ാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅവസാനത്തിലും 20-ാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭത്തി

ലുമായി േകരളത്തിലുയർന്നുവന്ന പുത്തൻ നിരൂപണരീതിേപാലും സ്വീകരിക്കാൻ

മുണ്ടേശ്ശരി തയ്യാറായിരുന്നില്ല. �ചറുേശ്ശരി, കുഞ്ചൻ തുടങ്ങിയവരു�ട കൃതികൾ നി

രൂപണം �ചയ്തസാഹിത്യപഞ്ചാനനൻേപാലുംസാഹിത്യകൃതികളു�ടസാമൂഹ്യവും

ചരിത്രപരവുമായ പശ്ചാത്തലം, സാഹിത്യകൃതികൾക്ക് മനുഷ്യജീവിതവുമായുള്ള

ബന്ധംതുടങ്ങിയകാര്യങ്ങൾകണക്കി�ലടുക്കുകയുണ്ടായിഎന്നുകാണാം. അത്ത

ര�മാരു വീക്ഷണഗതിേപാലും മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട നിരൂപണഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കണികാ

ണാൻ കിട്ടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്ന്, അന്തരീക്ഷത്തി�ല കർണ്ണഭൂഷണനിരൂപണം

േനാക്കുക. കർണ്ണഭൂഷണം വ്യാസ�ന്റ മൂലകഥയിൽനിന്ന് വ്യതിചലിച്ചിരിക്കുന്നു

എന്ന് �തളിയിച്ചു�കാണ്ട് ഉള്ളൂരി�നആേക്ഷപിക്കാനാണ്അതി�ല മുഖ്യഭാഗം ചി

ലവഴിയ്ക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. വ്യാസ�ന്റകഥയിൽസൂര്യൻ ഒരു രാത്രിസ്വപ്നാന്തത്തിലാണ്

കർണ്ണന് പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്നത്. പുലർച്ചക്കുമുമ്പ് തിരിച്ചുേപാവുകയും �ചയ്യുന്നു. “സ്വ

പ്നാന്തവിവാദം ഉച്ചേകാടിയി�ലത്തുന്നേതാ�ട സൂര്യൻ മറയുന്നു. ഉട�ന ഉഷസ്സ്.

ആ കല്പന എത്ര സമഞ്ജസമായിരിക്കുന്നു!” എന്ന് മുണ്ടേശ്ശരി ആനന്ദതുന്ദിലനാ

കുന്നു. ഉളളൂരി�ന്റ സൂര്യ�ന? ‘കർണ്ണഭൂഷണ’ത്തിൽ സൂര്യ�ന്റ കർേണ്ണാപഗമനം

അഹസ്സു പുലരുന്നേതാടുകൂടിയാണ്. സൂര്യ�ന്റ ഈ ധിക്കാരം എ�ന്തല്ലാം ആപ

ത്തുകളാണ് വരുത്തി�വച്ചത് ! “കഥയു�ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരുത്തി�വച്ച പരി

ഷ്ക്കാരം അഭിനവഗുപ്താചാര്യന്മാർ പറയുന്ന ‘പ്രതീതിഖണ്ഡനക്കുപകരിക്കുകയാണ്

�ചയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് മുണ്ടേശ്ശരി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അഭിനവഗുപ്താചാര്യൻ 11-ാം

നൂറ്റാണ്ടി�ലഴുതി�വച്ചതിൽ നിന്ന് അല്പ�മങ്കിലും വ്യതിചലിച്ചുേപായാൽ പി�ന്ന
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വല്ല രക്ഷയുമുേണ്ടാ? േപാ�രങ്കിൽ സൂര്യനും കർണ്ണനും തമ്മിൽ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തു

ന്നത് സ്വപ്നത്തിലല്ല, ജാഗര്യയിലാണ് ! ഉള്ളൂർ കവിയ�ല്ലന്നതിന് ഇതിലും വലിയ

�തളിവുേവേണാ? േവണ�മങ്കിൽ 50 േപജ് കൂടി വായിയ്ക്കാം. ഉള്ളൂരി�ന്റ ഉേല്ലഖന

ങ്ങളുംരൂപകങ്ങളും ഉേദ്ദശിച്ചഫലമല്ല �ചയ്യുന്നത്എന്നും,അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാവന

സൂക്ഷ്മത്തിലല്ലസ്ഥൂലത്തിലാണ് എന്നും, ഇത് ‘ധ്വനിരത്മാകാവ്യസ്യ’ എന്ന ആന

ന്ദവർദ്ധന�ന്റ സിദ്ധാന്തത്തി�ന്നതിരാ�ണന്നും അതു�കാണ്ട് ഉള്ളൂരി�ന്റ കവിത

കവിതയ�ല്ലന്നും മുണ്ടേശ്ശരി തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

49 ഇതാണ് 1943-�ല കാവ്യ നിരൂപണം!

പേക്ഷ, ഇത്തരം നിരൂപണങ്ങൾ പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ�ങ്ക

ടുക്കുന്നതിൽനിന്ന് അേദ്ദഹ�ത്ത തടഞ്ഞു നിർത്തുകയുണ്ടായില്ല. 1944-ൽ �ഷാർ

ണ്ണൂരിൽ �വച്ചുകൂടിയ പുേരാഗമന സാഹിത്യസേമ്മളനത്തിൽ താനുൾ�പ്പ�ടയു

ള്ള അദ്ധ്യാപകന്മാരു�ട ജീവിതേത്താതുയർേത്തണ്ടതി�ന്റ ആവശ്യകത�യപ്പറ്റി

അേദ്ദഹം വീേറാ�ട വാദിക്കുകയുണ്ടായി. 1945 �ല സേമ്മളനത്തിലും അേദ്ദഹം

പ�ങ്കടുത്തു. അതിനിടയിൽ രമണൻ, േതാട്ടിയു�ട മകൻ തുടങ്ങിയ പല ഗ്രന്ഥ

ങ്ങേളയും വായിച്ചാസ്വദിച്ച് നിരൂപണങ്ങ�ളഴുതി. അേതാ�ടാപ്പം ചില പുതിയ

സാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങളുന്നയിക്കുകയും �ചയ്തു.

50 മൂക്കുകയറും ഹൃദയച്ചുരുക്കവും

രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധത്തി�ന്റ പ്രത്യാഘാതങ്ങ�ളേന്നാണം സാമൂഹ്യജീവിതമാ

�ക കലങ്ങിമറിഞ്ഞു�കാണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. രാഷ്ട്രീയസ്വാത

ന്ത്ര്യത്തിന്നുേവണ്ടിയുള്ള സമരം മൂർച്ഛിയ്ക്കകയും �താഴിലാളി–കർഷക–ബഹുജന

സമരങ്ങൾ പരന്നുപിടിയ്ക്കുകയും പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾക്കു േനതൃത്വം നൽകിയ കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു പ്രബല രാഷ്ട്രീയകക്ഷിയായി വളരുകയും സാഹിത്യകാരന്മാരുൾ

�പ്പ�ട ഇടത്തരക്കാരി�ലാരു വിഭാഗം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്പാർട്ടിയു�ട അനുഭാവിക�ളാ

�മമ്പർമാർത്ത�ന്നേയാ ആയിത്തീരുകയും �ചയ്തത് ആഘട്ടത്തിലാണ്. ആഘട്ട

ത്തിൽത്ത�ന്നയാണ്, 1946-ൽ, �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളിൽനി

ന്നും രാഷ്ട്രീയസാമൂഹ്യ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽനിന്നും അകന്നുനിൽക്കാൻ സാഹിത്യകാ

രന്മാേരാടാഹ്വാനം �ചയ്തത്. അേദ്ദഹ�മഴുതി:

“നമ്മു�ട രാജ്യത്തു പട്ടാളച്ചിട്ടേയാടുകൂടിയ പാർട്ടികൾക്ക് അത്ര വലിയസ്ഥാനമി

ല്ല, ഈ േകരളക്കരയിൽ വിേശഷിച്ചും. അങ്ങി�നയിരി�ക്ക പട്ടാളച്ചിട്ടകൾ ആവ

ശ്യ�പ്പടുന്ന പാർട്ടികൾ ഉടുത്തു�കട്ടിയിറങ്ങുകയാ�ണങ്കിൽ അവയിൽ ടിക്ക�റ്റടു

ത്ത് പ്രേവശിയ്ക്കക�യന്നത് ഇവിടു�ത്ത മിക്ക സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും അനാവശ്യ

മായിത്തീരും, അവരു�ട കലാനിർമ്മിതിയ്ക്കു മൂക്കുകയറിടുകയുമാവും!

— (�ചതന്യം 1122, ലക്കം. 2)

വീണ്ടും.

“കലയു�ട മൂലകന്ദമായ ഭാവശില്പത്തിന്ന് — ഭാവനയ്ക്കു വ്യക്തിത്വം �കാടുക്കലിന്ന്

— ഏ�റക്കു�റ പ്രതിബന്ധമായിത്തീരത്തക്കവിധം മനസ്സിന്നച്ചടക്കം വിധിയ്ക്കുന്ന
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വയാണ് കാലം �ചല്ലുേന്താറും യാഥാസ്ഥിതികത്വ�ത്ത തട്ടി മറിച്ചി�ട്ടാരു പുതിയ

ഭാവിയിേലയ്ക്കു മനുഷ്യരാശി�യ പിടിച്ചു കയറ്റുവാൻ �വമ്പുന്നപാർട്ടികൾ”.

— (ടി.)

രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികളിൽ േചർന്നാൽ ‘കലാനിർമ്മിതികൾക്കുമൂക്കുകയറിേടണ്ടിവരിക

മാത്രമല്ല �ചയ്യുക; പി�ന്നേയാ കലാകാര�ന്റ ഹൃദയം ചുരുങ്ങുകയും �ചയ്യും. അതു

�കാണ്ട് മുണ്ടേശ്ശരി വീണ്ടും എഴുതി:

“വ്യക്തിനിരേപക്ഷമായി രൂപനിന്മിതിയില്ല. അേപ്പാൾ, സാഹിത്യകാരനായി

നിൽേക്കണ്ട�താ ആവശ്യം, അേതാ പാർട്ടി�മമ്പറാേവണ്ട�താ ആവശ്യം? ഇവി

�ട േചാദിയ്ക്കും പാർട്ടി�മമ്പറായാൽ എന്താണ് തരേക്ക�ടന്ന്. പറയാം മനുഷ്യപു

േരാഗതി�യ�ച്ചാല്ലി ഒരാദർശത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അതിന്നുേവണ്ടി േപന�യടുത്തു

�പാരുതുന്നതും ആ ലക്ഷ്യത്തിേന്മൽ പല പല നേയാപായങ്ങൾ ഉപേയാഗ�പ്പ

ടുത്തി േചരിതിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളി�ലാന്നിൽ അംഗമായിേച്ചർന്ന് ആ

നേയാപായങ്ങൾക്ക് പാകത്തിൽഹൃദയ�ത്തചുരുക്കിപ്പിടിച്ച് താ�ന �ചറുതായി,

യന്ത്രത്തിൽനിന്ന് ഉരുപ്പടികൾകണക്ക് കൃതികളങ്ങി�ന വാർത്തുവിടുന്നതും രണ്ടും

രണ്ടാണ്”

— (മംഗേളാദയം 1122 മിഥുനം, കർക്കിടകം)

51 സാഹിത്യകാരനും രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികളും

ഇങ്ങി�ന�യാരു വാദത്തി�ന്റആവശ്യ�മന്തായിരുന്നു? സാഹിത്യകാരന്മാ�രല്ലാം

ഏ�തങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടിയിൽ േചരണ�മന്ന് ആരാണാവശ്യ�പ്പട്ടത്? 1936-ൽ

ലഖ്േനാവിൽ�വച്ചുകൂടിയ അഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമന സാഹിത്യസേമ്മളനത്തിൽ

േകാൺഗ്രസ്സുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ഒരു പാർട്ടിയിലും �പടാത്തവരുമായസാഹിത്യ

കാരന്മാർ പ�ങ്കടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ടും പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാ�രഅഭി

മുഖീകരിച്ച പ്രശ്നങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ള േയാജിച്ച തീരുമാനങ്ങളി�ലത്താൻ സേമ്മളന

ത്തിന്നു സാധിച്ചു. മറ്റു പൗരന്മാർ�ക്കന്നേപാ�ലത്ത�ന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും

തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള പാർട്ടിയിൽ േചരാ�നാ ഒരു പാർട്ടിയിലും േചരാതിരിയ്ക്കാ�നാ

സ്വാതന്ത്ര്യമു�ണ്ടന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരൻ കൂടിയായ അഖിേലന്ത്യാ പുേരാമന

സാഹിത്യസംഘം �സക്രട്ടറി സജ്ജാദാ സാഹീർ സംശയത്തിന്നിടവരാത്തവിധം

വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. ഇതുത�ന്നയാണ് േകരളപുേരാഗമനസാഹിത്യസമിതിയു

�ട അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നഎം.പി.േപാളും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞത്.

“രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ ഓേരാരുത്തർക്കും അവരവർക്കു േയാജിച്ച കക്ഷിയിൽ േച

രുവാൻ, അ�ല്ലങ്കിൽ യാ�താരു കക്ഷിയിലും േചരാതിരിയ്ക്കുവാൻ, സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാ

യിരിയ്ക്കണ�മന്ന നയം പുേരാഗമനപരമായ ഏ�തങ്കിലും കക്ഷിയിലായിരിയ്ക്കും േച

രുക; എന്നുത�ന്നയല്ലഏതു പുേരാഗമനപരമായ കക്ഷിേയക്കാളും ഒരു പടി മുമ്പി

ലായിരിയ്ക്കും അയാൾ നില�ക്കാള്ളുക”.

— (സാഹിത്യവിചാരം േപ. 141)

യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏ�തങ്കിലും രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടിയിൽ അംഗത്വ�മടുക്കേണാ

എന്നപ്രശ്നം േപാക�ട്ട, രാഷ്ട്രീയസാമൂഹ്യപ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽ േനരിട്ടു പ�ങ്കടുക്കേണാ

എന്ന പ്രശ്നംേപാലും സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. മറ്റു പൗര
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ന്മാ�രേപ്പാ�ലത്ത�ന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽ പ�ങ്കടുക്കാൻ

സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിയ്ക്കണ�മന്നതു ശരി. പേക്ഷ, സാഹിത്യകാരൻ സാഹിത്യകാ

ര�നന്ന നിലയ്ക്ക് ജനകീയ പ്രേക്ഷാഭങ്ങ�ള േപന�കാണ്ടാണ് സഹായിേയ്ക്കണ്ടത്.

ആശാനും വള്ളേത്താളും സാമൂഹ്യപ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽ േനരിട്ടു പ�ങ്കടുക്കാത്തതിന്

അവ�രആരുംകുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. േന�രമറിച്ച് സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയ്ക്ക് പ്രേചാദനം

നൽകിയ സാഹിത്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതിന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അവർക്ക് അഭിനന്ദനീയ

മായസ്ഥാനം ലഭിക്കുകയും �ചയ്തിരിയ്ക്കുന്നു.

52 കാലികപ്രശ്നങ്ങേളാടുള്ള നിലപാട്:

അേപ്പാൾ, പ്രശ്നമിതാണ്: സാഹിത്യകാരന് ത�ന്റ ചുറ്റുപാടുകളുമായുള്ള ബന്ധ

�മന്താണ്? പുതി�യാരു സാമൂഹ്യക്രമത്തിന്നുേവണ്ടി േപാരാടുന്ന ജനങ്ങ�ള േപ

ന�കാണ്ട് സഹായിേയ്ക്കണ്ടതു�ണ്ടാ? സാമൂഹ്യജീവിതേത്തയും സമകാലികപ്രശ്ന

ങ്ങേളയും �കകാര്യം �ചയ്തു�കാണ്ട് വായനക്കാരു�ട മാനസികമണ്ഡലങ്ങളിൽ

ശുേഭാദർക്കമായ പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കാനും അങ്ങി�ന സാമൂഹ്യപുേരാഗതി

ക്കു പ്രേചാദനംനൽകാനും േവണ്ടി പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരൻ മുേന്നാട്ടുവേരണ്ടു

തുേണ്ടാ?

ഇതിന്ന് മുണ്ടേശ്ശരിപറഞ്ഞ മറുപടിയിതാണ്. സമകാലികപ്രശ്നങ്ങ�ള, തി

ളച്ചുമറിയുന്ന ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള അപ്പേപ്പാൾ �കകാര്യം�ചയ്യാൻ മുതിർ

ന്നാൽ സാഹിത്യം സഹിത്യമല്ലാതായിത്തീരും. എന്തു�കാണ്ട്? “അപ്പേപ്പാഴു

ണ്ടാകുന്ന സംഭവവികാസങ്ങൾ �പ�ട്ടന്ന�ങ്ങടുത്ത് എഴുതരുത് ന�ല്ലാരു സാഹി

ത്യകാരൻ. ഒന്നുള്ളിൽക്കിടന്നു കുറുകി രൂപ�പ്പടാൻ അനുവദിയ്ക്കുക. അേപ്പാേഴ

അതി�ന�ച്ചാല്ലിയുള്ള കൃതി ഒരു കൃതിയാകുകയുള്ളൂ”. (രൂപഭദ്രത േപജ് 76)

ഇത് വാസ്തവത്തിൽ പുതി�യാരു വാദമായിരുന്നില്ല. പിന്തിരിപ്പൻ സാഹിത്യ

കാരന്മാർ ഇേതവാദം മുമ്പുപേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്ന് 1935-ൽ തലേശ്ശരി

യിൽ�വച്ചുകൂടിയ സാഹിത്യപരിഷത് സേമ്മളനത്തിൽ�വച്ച് വി.�ക. ദ്രൗപതിഅ

മ്മപ്രസംഗിയ്ക്കുകയുണ്ടായി, ദുരവസ്ഥഎന്നകൃതിയു�ടഅധഃപതനത്തിനും പരാജ

യത്തിന്നും കാരണംആശാൻ വർത്തമാനകാലത്തിൽ തലയിട്ടതാ�ണന്ന്.

പേക്ഷ, വർത്തമാനകാലത്തിൽനിന്ന് മുഖംതിരിച്ച് ദന്ത േഗാപുരത്തിൽ അട

ച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരന്ന് നല്ല സാഹിത്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുേമാ?

അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ്ത�ന്റകാലത്ത്ചരിത്രങ്ങ�ളഴുതാൻചിലർപ്രകടിപ്പിച്ച

അതിരുകവിഞ്ഞ കമ്പ�ത്ത വിമർശിക്കുവാനും സമകാലിക സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങ�ള

നാടകങ്ങൾക്ക് വിഷയമാക്കണ�മന്ന് സാഹിത്യകാരന്മാ�ര ഉൽേബാധിപ്പിക്കാ

നും ഏ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ള മുതിർന്നത്. (േകസരിയു�ട മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ, േപജ് 165)

പേക്ഷ, ഏ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുേടയും എം.പി.േപാളിേന്റയും നിരൂപണങ്ങ�ളവി�ട,

മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട നിരൂപണ�മവി�ട?

53 രൂപഭദ്രത!

മുണ്ടേശ്ശരി അക്കാലത്തുപേയാഗിച്ച ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ആയുധം പിന്നീട് സുപ്രസി

ദ്ധമായിത്തീർന്ന ‘രൂപഭദ്രതാവാത’ മാണ്. എല്ലാ സാഹിത്യകൃതികൾക്കും രൂപ
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ലാവണ്യമുണ്ടായിരിയ്ക്കണ�മന്ന ഒരു �പാതുതത്ത്വമായിരുന്നില്ല അത്. അങ്ങി�ന

യായിരുന്നു�വങ്കിൽ ഒരിക്കലുമത് ഒരു ചർച്ചാവിഷയമാകുമായിരുന്നില്ല. സാഹിത്യ

ത്തിന്ന് രൂപഭംഗിയാവശ്യമില്ല എന്ന് തലക്കു �വളിവുള്ള ഒ�രാറ്റ സാഹിത്യകാര

നും ഇേന്നവ�ര വാദിച്ചുേകട്ടിട്ടില്ല. പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാ�രസംബന്ധിച്ചാ

�ണങ്കിൽആരംഭംമുതൽക്കുത്ത�ന്നരൂപലാവണ്യത്തി�ന്റപ്രാധാന്യംഊന്നിയിട്ടു

മുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽപുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർക്കിടയിൽയാ�താ

രഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടായിട്ടില്ല. സാഹിത്യത്തി�ന്റ കലാപരമായ വശത്തിേന്മൽ

ശ്രദ്ധപതിപ്പിേക്കണ്ടതി�ന്റ ആവശ്യകത�യപ്പറ്റി പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടന

യു�ട �സക്രട്ടറി സജ്ജാദ് സാഹീർത�ന്നഊന്നിപ്പറയുകയുണ്ടായി.

“നമ്മു�ട ശത്രുക്കളു�ട വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്നുേപാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ നാം പഠി

േയ്ക്കണ്ടതുപഠിയ്ക്കണം. കല ഒരു വാളാ�ണങ്കിൽഅതി�ന്റ ഉരുക്കിന് ഉറേപ്പാ വായ്ത്ത

ലയ്ക്ക് മൂർച്ചേയാ േപാരാ�ത വന്നാൽ എ�ന്തങ്കിലു�മാരു പന്തിേകട് അതിന്നുണ്ടാ

യാൽ പി�ന്നഅ�തന്തിന്നു �കാള്ളാം?”

പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ രൂപലാവണ്യം തുളുമ്പുന്ന ഒന്നാംതരം കലാ

സൃഷ്ടികൾ പലതും മലയാളത്തിന് സംഭാവന നൽകിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാലും,

ഒരുകാര്യം തുറന്നു സമ്മതിയ്ക്കാം. പുേരാഗമനവാദികളായ യുവസാഹിത്യകാരന്മാ

രിൽ ചിലർ േവണ്ടത്ര നിർമ്മാണ�വദഗ്ദ്ധ്യം േനടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, പി

ന്തിരിപ്പൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ ചമച്ചുവിട്ടതു മുഴുവൻ രൂപഭംഗിനിറഞ്ഞതായിരുന്നു

േവാ? ഈശ്വര�നക്കുറിച്ചു േപാലും രൂപലാവണ്യം �താട്ടു�തറിയ്ക്കാനില്ലാത്ത അറു

വഷളൻസാഹിത്യങ്ങൾ രചിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നിേല്ല? എന്നിട്ടും, രൂപഭദ്രതാവാദംഅവർ

�ക്കതിരായി തിരിയാഞ്ഞ�തേന്ത? എന്തു�കാണ്ടാണത്പുേരാഗമനസാഹിത്യകാ

രന്മാ�ര എതിർക്കാനുള്ള ഒരായുധമായി ഉപേയാഗിയ്ക്ക�പ്പട്ടത്?

കാരണം വ്യക്തമേത്ര: തർക്കം രൂപത്തി�ന്റ കാര്യത്തിലായിരുന്നില്ല, ഭാവ

ത്തി�ന്റ കാര്യത്തിലായിരുന്നു. സാഹിത്യകാരൻ സാമൂഹ്യജീവിത�ത്ത ചിത്രീകരി

യ്ക്കേണാ? സമകാലികപ്രശ്നങ്ങൾ�കകാര്യം �ചയ്യേണാ? കഷ്ടപ്പാടുകേളയും മർദ്ദ

നങ്ങേളയും വക�വയ്ക്കാ�ത സുന്ദരമായ ഒരു ഭാവിയ്ക്കുേവണ്ടി േപാരാടുന്ന ഭൂരിപക്ഷ

ക്കാരായ ബഹുജനങ്ങളു�ട ആശയാഭിലാഷങ്ങൾക്കു രൂപം നൽകേണാ? ഈ

േചാദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട മറുപടി മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേല്ലാ.

മലയാള സാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുകയും പുേരാഗമന

സാഹിത്യസംഘടനയിൽ ഭിന്നിപ്പിന്നിടയാക്കുകയും �ചയ്ത ഒരു വാദമാണ് രൂപ

ഭദ്രതാവാദം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ ചില സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട അപക്വങ്ങളും

അശാസ്ത്രീയങ്ങളുമായ ചിലഅഭിപ്രായങ്ങളും പ്രേകാപനപരങ്ങളായ ചില നടപടി

കളുംആ ഭിന്നിപ്പുക�ള മൂർച്ഛിപ്പിയ്ക്കുകയും �ചയ്തു. ഇതാണുണ്ടായത്.

അതു കഴിഞ്ഞിട്ടു പതിനഞ്ചു�കാല്ലത്തിലധികമായി. ഇന്നുനമുക്ക് േക്ഷാഭിയ്ക്കാ

�ത, ശാന്തമായി, കഴിഞ്ഞകാല�ത്തസംഭവങ്ങളിേലയ്ക്കുതിരിഞ്ഞുേനാക്കാൻകഴി

യു�മന്നായിട്ടുണ്ട്. അത്തര�മാരുതിരിഞ്ഞുേനാട്ടംസാഹിത്യപുേരാഗതി�യസഹാ

യിയ്ക്കുകേയ ഉള്ളൂ.
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54 ഭാവവും രൂപവും

1946 നും 1948 നുംഇടയിലാണ് മുണ്ടേശ്ശരി ത�ന്റരൂപഭദ്രതാവാദ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ളപ്ര

േക്ഷാഭമാരംഭിച്ചത്. നാലഞ്ചു �കാല്ലങ്ങൾക്കുേശഷം, 1951-ൽ ആ സിദ്ധാന്ത�ത്ത

പല േഭദഗതികേളാടും പരിഷ്ക്കാരങ്ങേളാടുംകൂടി ‘രൂപഭദ്രത’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ

അേദ്ദഹം ആവർത്തിച്ചു. “ഇന്നാട്ടി�ല കു�റേയ�റ ശുദ്ധസാഹിത്യേമനിക്കാർ

രൂപഭദ്രതയു�ട തണലിൽ പറ്റികൂടി എന്നുള്ള ദൗർഭാഗ്യകരമായ വാസ്തവം,” അേദ്ദ

ഹം അതിൽ തുറന്നു സമ്മതിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. ശരിയ്ക്കു പറഞ്ഞാൽ, പിന്തിരിപ്പന്മാ

രായ ശുദ്ധസാഹിത്യേമനിക്കാർ പുേരാഗമനസാഹിത്യ�ത്ത എതിർക്കാൻേവണ്ടി

അക്കാലത്തുപേയാഗിച്ച ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ആയുധമായിരുന്നു. ‘രൂപഭദ്രത’. രൂപ

�ത്ത ഭാവത്തിൽനിന്നു ഒറ്റ�പ്പടുത്തിക്കാണാനും ഭാവ�മന്തായാലും തരേക്കടില്ല,

രൂപം ഭദ്രമായാൽ സാഹിത്യം സാഹിത്യമാവും എന്നും മറ്റുമുള്ള �തറ്റായ ആശ

യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിയ്ക്കാനും മുണ്ടേശ്ശരി തുനിഞ്ഞതു�കാണ്ടാണ് പിന്തിരിപ്പന്മാർക്ക്

രൂപഭദ്രത�യ ചൂഷണം �ചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത്.

പുസ്തകമായേപ്പാേഴയ്ക്കുംരൂപഭദ്രതയു�ടഅപകടം കുറഞ്ഞു�വന്ന് മുകളിൽസൂ

ചിപ്പിച്ചുവേല്ലാ. എന്നാൽഗൗരവേമറിയ ചില �തറ്റുകൾഇനിയും പരിഹരിയ്ക്ക�പ്പടാ

�ത കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് “എഴുത്തുകാര�ന്റ ഭാവത്തിനുള്ള ഭദ്രത നിർ

ണ്ണയിയ്ക്കുന്നത്ആ ഭാവം�ക�ക്കാള്ളുന്നരൂപത്തി�ന്റ ഭദ്രത�കാണ്ടായിരിയ്ക്കണം”

എന്നാണിേപ്പാഴും പറയുന്നത്. ഭാവാവിഷ്കരണത്തിന് പറ്റിയ രൂപം കണ്ടുപിടിയ്ക്ക

ണ�മന്നല്ല, േന�ര മറിച്ച്, രൂപം ഭാവ�ത്ത നിർണ്ണയിച്ചു�കാള്ളു�മന്നാണ് വാദം.

അതായത്, പ്രതിപാദന രീതിയ്ക്കാണ് പ്രതിപാദ്യേത്തക്കാളധികം പ്രാധാന്യം.

പഴയ സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാരുപേയാഗിച്ച അേത അർത്ഥത്തിലാണ് മുണ്ട

േശ്ശരിയും ഭാവ�മന്ന പദമുപേയാഗിയ്ക്കുന്നത്. ഭാവ�മന്നത് സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതി

ഫലിപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠങ്ങളായ സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങേളാ ജീവിതാദർശ

ങ്ങേളാ ബഹുജനങ്ങളു�ട ആശയാഭിലാഷങ്ങേളാ ഒന്നുമല്ല, പിേന്നേയാ, സാഹി

ത്യകാര�ന്റ ആത്മീയവും വ്യക്തിനിഷ്ഠവുമായ അന്തർഭാവമാണ് — അതായത്,

സ്ഥായിയായ രതി, േശാകം തുടങ്ങിയ ചില മൗലികവികാരങ്ങൾ. “അവനവ�ന്റ

അന്തർഭാവങ്ങ�ള അന്യരിേലയ്ക്ക് അടിച്ചുകയറത്തക്കവണ്ണം ആവിഷ്ക്കരിയ്ക്കാനുള്ള

ഒന്നാണ് കാവ്യകല”. എന്നേദ്ദഹം എഴുതുന്നു. ഈഅടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നു�കാ

ണ്ടാണ്, “ഏറ്റവും ആധുനികമായ പക്ഷപാതങ്ങ�ള വക�വച്ചാേലാചിയ്ക്കുേമ്പാഴും

രസധ്വനിയിൽ കവി�ഞ്ഞാരു കലാമൂല്യം ഇല്ല” എന്ന നിഗമനത്തിൽ അേദ്ദഹം

എത്തിേച്ചരുന്നത്. പേക്ഷ, മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങളും, “സാഹി

ത്യകാരൻ വാങ്മാർേഗ്ഗ നമ്മളിേലയ്ക്ക് പകർത്തിത്തരുന്ന സ്വന്തം സങ്കല്പങ്ങളാ

ണ് സാഹിത്യത്തി�ല കലാവസ്തു” എന്നും, “മനുഷ്യ�ന്റ അന്തഃകരണവൃത്തികളും,

ആത്മീയമൂല്യങ്ങളുമാണ് സാഹിത്യത്തി�ന്റ പരമാധിഷ്ഠാനം” എന്നും മറ്റുമുള്ള കൂട്ടി

കൃഷ്ണമാരാരു�ട അഭിപ്രായങ്ങളും തമ്മി�ലന്താണ് വ്യത്യാസം? യാ�താരു വ്യത്യാ

സവുമി�ല്ലന്ന് 1960-ൽ േപ്പാലും മുണ്ടേശ്ശരി തുറന്നുസമ്മതിയ്ക്കുകയുണ്ടായി.

“ഞങ്ങ�ള തമ്മിൽ �തറ്റിയ്ക്കാൻ ആ�ര�ന്തല്ലാം പറഞ്ഞാലും സാഹിത്യമർമ്മങ്ങ

�ള സംബന്ധിച്ചടേത്താളം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ �തറ്റുകയില്ല. പൗരസ്ത്യേത്താ�ടാപ്പം
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പാശ്ചാത്യ�ത്ത മാനിയ്ക്കാൻ മാരാരും പാശ്ചാത്യേത്താ�ടാപ്പം പൗരസ്ത്യ�ത്ത മാ

നിയ്ക്കാൻ ഞാനും നാളിതുവ�ര മനസ്സിരുത്തിയിട്ടു�ണ്ടന്നത് ഞങ്ങളു�ട കൃതികൾ

ആത്മാർത്ഥമായി പഠിച്ചവ�രല്ലാം സമ്മതിയ്ക്കും. േനാക്കുന്ന രീതി കിഴക്കനായാലും

പടിഞ്ഞാറനായാലും സാഹിത്യമർമ്മ�ത്തസ്സംബന്ധിച്ചടേത്താളം േനാട്ട�മത്തുന്ന

ത് ഒരിടത്താണ്—സാഹിത്യത്തി�ന്റജീവ�നേന്താഅതിൽത�ന്ന; പൗരസ്ത്യ�ന്റ

�ശലിയിലാ�ണങ്കിൽ രസധ്വനിയിൽത്ത�ന്ന”.

‘രസധ്വനിയാണ് സാഹിത്യത്തി�ന്റ ജീവൻ’ എന്നഈസിദ്ധാന്തം കല കല

യ്ക്കുേവണ്ടിഎന്നപഴഞ്ചൻസിദ്ധാന്തത്തി�ന്റ ഒരു തിരിച്ചുവരവല്ലാ�ത മ�റ്റാന്നുമല്ല.

പത്താം നൂറ്റാണ്ടിേലാ പതി�നാന്നാം നൂറ്റാണ്ടിേലാ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര

ജ്ഞൻ രസധ്വനിയ്ക്ക് അമിതമായ പ്രാധാന്യം കല്പിച്ചു�കാടുത്തു�വങ്കിൽ അതിലത്ഭു

ത�പ്പടാ�നാന്നുമില്ല. പേക്ഷ, ഇന്നും അതിൽക്കവി�ഞ്ഞാരു സിദ്ധാന്തമി�ല്ലന്നു

വാദിയ്ക്കുന്നത് ശരിയാേണാ? സാഹിത്യത്തി�ന്റ ഉള്ളടക്ക�മന്താ�ണന്ന് േനാക്കാ

�തഅതുരസകരമാേണാ, ധ്വന്യാത്മകമാേണാഎന്നുമാത്രം േനാക്കി നിരൂപണം

�ചയ്യുന്ന പഴഞ്ചൻസമ്പ്രദായ�ത്തത്ത�ന്നഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ നട്ടുച്ചയ്ക്കും മുറു

കിപ്പിടിേയ്ക്കണ്ടതുേണ്ടാ?

രസം, ധ്വനി, രീതി അലങ്കാരം മുതലായവയ്ക്കു ഇന്നും സാഹിത്യത്തിൽ സ്ഥാ

നമുണ്ട്, സംശയമില്ല. പേക്ഷ, രൂപശിൽപ്പത്തി�ന്റ ഒരു ഘടകം മാത്രമായ രസ

ധ്വനി�യ സാഹിത്യത്തി�ന്റയാ�ക ജീവനാക്കി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് �തറ്റാണ്.

എ�ന്തന്നാൽ, ഭാവത്തിൽനിന്ന് േവറിട്ടുനില്ക്കുന്ന ഒരു രൂപവുമില്ല. ആനന്ദ�ത്ത

സത്യത്തിൽനിന്ന് ഒറ്റ�പ്പടുത്താൻ കഴിയില്ല…
ആധുനിക സാഹിത്യകാരന്മാർ ഭാവ�മന്ന പദമുപേയാഗിക്കുന്നത് രത്യാദി

സ്ഥായിഭാവങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല. സാഹിത്യത്തി�ല പ്രതിപാദ്യവിഷയം

അ�ല്ലങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. പ്രകൃതിയുമായും സമുദായവു

മായും �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞ നാനാതരം ബന്ധങ്ങേളാടുകൂടിയ മനുഷ്യ�ന്റ സമഗ്രമായ

ജീവിതമാണ് സാഹിത്യത്തി�ല പ്രതിപാദ്യവിഷയം അ�ല്ലങ്കിൽ ഉള്ളടക്കം. ഇതി

വൃത്തം, ആശയം, േപ്ലാട്ട് മുതലായവ�യല്ലാം ഇതിലുൾ�പ്പടുന്നു. ഞാനും ഈ

അർത്ഥത്തിലാണ് ഭാവം എന്ന പദമുപേയാഗിയ്ക്കുന്നത്. ഈ ഭാവ�ത്ത സ്വന്തം

വീക്ഷണഗതിയുപേയാഗിച്ച് ഭാവനയിലൂ�ട പുനർനിർമ്മിച്ച് സഹൃദയങ്ങളിേലയ്ക്ക്

പകർന്നു�കാടുക്കാനുപേയാഗിയ്ക്കുന്ന മാർഗ്ഗത്തിന്നാണ് രൂപ�മന്നു പറയുന്നത്.

സാഹിത്യകാര�ന്റ വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ ഭാവനയിലൂ�ട പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന പ്രകൃ

തിയുംസമുദായവുംഅവയുമായിബന്ധ�പ്പട്ട മനുഷ്യജീവിതവും �വറും പ്രതിബിംബ

ങ്ങൾ മാത്രമല്ല, സാഹിത്യകാര�ന്റ ഭാവനയിൽ അവ മാറ്റിപ്രതിഷ്ഠിയ്ക്ക�പ്പടുകയും

പുതുക്കിപ്പണിയ�പ്പടുകയും �ചയ്യുന്നു. അതു�കാണ്ടാണവസഹൃദയരു�ട മനസ്സിൽ

സ്വാധീനം �ചലുത്തുകയുംഅവ�രകർേമ്മാന്മുഖരാക്കുകയും �ചയ്യുന്നത്. അതു�കാ

ണ്ടുത്ത�ന്നയായിരിയ്ക്കണം പണ്ടുള്ളവർ കവി�യ പ്രജാപതിേയാടുപമിച്ചത്:

“യഥാ�സ്മേരാചേത വിശ്വം

തേഥദം പരിവർത്തേത!”

അേത, കവി ത�ന്റ ഭാവനയുപേയാഗിച്ച് േലാകത്തിന്ന് പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കു

ന്നു!
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നൃത്തം, സംഗീതം, കവിത എന്നീ മൂന്നു കലകളും ഒന്നായിട്ടാണാരംഭിച്ചത് എന്നും

കൂട്ടായ കായികാദ്ധ്വാനത്തിേലർ�പ്പടുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന താള�മാപ്പിച്ചുള്ള ശാരീരിക

ചലനമായിരുന്നു അവയു�ട ഉറവിട�മന്നും േജാർജ്ജ് േതാംസൺ പ്രസ്താവിയ്ക്കുന്ന

ത് ശരിയായിരിയ്ക്കാം. പേക്ഷ, ഉറവിട�മന്തായാലും ഈ മൂന്നു കലകളും ഒരുേപാ

�ലയാ�ണന്നു പറഞ്ഞുകൂടാ. പ്രാരംഭത്തിൽ കൂടിക്കലർന്നുക്കിടന്നിരുന്ന കലാരൂ

പങ്ങളിൽപലതുംകാലക്രമത്തിൽപ്രേത്യകമായവ്യക്തിത്വേത്താടുംപ്രേത്യകമായ

സാേങ്കതിക നിയമങ്ങേളാടും കൂടിയ വ്യത്യസ്തകലകളായിപ്പരിണമിച്ചുഎന്നചരിത്ര

വസ്തുത�യ നിേഷധിയ്ക്കാൻ വയ്യ.

േവദനങ്ങളിൽ ഭാവഗീതങ്ങളു�ട ചില പ്രരംഭഘടകങ്ങൾകാണാം. എന്നു�വ

ച്ചിട്ട്, ഋേഗ്വദം ഭാവഗീതങ്ങളു�ട ഒരുസമാഹാരമാ�ണന്ന് പറയാേമാ? ഭഗവദ്ഗീത

യിൽ നാടകീയമായ ചില രംഗങ്ങളുണ്ട്. അതു�കാണ്ട്, ഗീത�യ ഒരു നാടക�മന്ന്

വിളിയ്ക്കാേമാ? പ്രാചീനഗ്രീസ്സിൽ ‘ലയർ’ എന്ന ഒരുതരം സംഗീേതാപകരണത്തി

�ന്റ സഹായേത്താടുകൂടി പാടിേപ്പാന്ന �ചറുപാട്ടുകൾക്കാണേത്ര ‘ലിറിക്ക് ’ അ�ല്ല

ങ്കിൽ ‘ഭാവഗീതം’ എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം 18-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ല

ലിറിക്കുകൾ േകവലസംഗീതങ്ങളായിരുന്നു എന്നാേണാ? ഓഡ്, േസാങ്ങ്, േസാ

�ണറ്റ്,എലിജിഎന്നിങ്ങി�നഗാനാത്മകമായപലരൂപങ്ങളുംലിറിക്ക്�ക�ക്കാ

ള്ളുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, ഇവ�യാന്നുംത�ന്ന േകവലസംഗീതമായി രൂപാന്തര�പ്പ

ടുകയുണ്ടായില്ല. സംഗീതം േവ�റത്ത�ന്ന ഒരുപ്രേത്യക കലയായി വളരുകയാണു

ണ്ടായത്.

�ത�ക്കഇന്ത്യയി�ല ജനങ്ങൾ ‘യാഴ് ’ എന്നസംഗീേതാപകരണമുപേയാഗി

ച്ച് പാടി രസിച്ചിരുന്ന പാട്ടുകളാണ് സംഘം കൃതികളി�ല ഉള്ളടക്കം. പിൽക്കാല

ത്താണ് അവ കവിതകളായി അംഗീകരിയ്ക്ക�പ്പട്ടത്. മലയാളകവിതകളു�ടയും ഉറ

വിടംനാടൻപാട്ടുകളാണ്. അവത�ന്നയാണ്നമ്മു�ടസംഗീതത്തിേന്റയുംഉറവിടം.

പേക്ഷ, ഇന്നു കവിതയും സംഗീതവും സ്വന്തം കാലുകളിൽ നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള

രണ്ടു വ്യത്യസ്തകലകളായി വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

56 മലയാളകവിതയു�ട വളർച്ച

സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളി�ലഴുത�പ്പട്ടാേല കവിത കവിതയാവൂ എന്നും മനുഷ്യ�ന്റ വി

കാരങ്ങൾക്കും ഭാവനകൾക്കും പ്രകടമായ രൂപം നൽകാൻ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾ

അസമർത്ഥങ്ങളാ�ണന്നും കരുത�പ്പട്ടിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പാണൻ

പാട്ട്, കുറത്തിപ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട്, സർപ്പപ്പാട്ട് മുതലായ നാടൻപാട്ടുകൾക്ക് കവിത

യു�ട ശ്രീേകാവിലിന്നുള്ളിേലയ്ക്ക് പ്രേവശനമനുവദിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നില്ല. അവ േകവലം

പാട്ടുകളായിരുന്നു; കവിതകളായിരുന്നില്ല. തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�ന്റ രാമായണത്തി

ന്നുേപാലും േമലാളരു�ട സദസ്സുകളിൽസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും, ഭൂരിപ

ക്ഷക്കാരായ സാധാരണജനങ്ങൾ പാട്ടുപാടി, കവിതക�ളഴുതി. തങ്ങളു�ട വികാ

രങ്ങേളയും ഭാവനകേളയും നാടൻ ശീലുകളിൽ പകർത്തുകയും പാടിനടക്കുകയും

�ചയ്തു.
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ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭമായേപ്പാേഴയ്ക്കുംസ്ഥിതി മാറി. സംസ്കൃതവൃത്ത

ങ്ങൾക്കുേവണ്ടിമാത്രം നീക്കി�വയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന സിംഹാസനങ്ങളിൽ ദ്രാവിഡവൃത്ത

ങ്ങൾ കയറിയിരുപ്പായി. പണ്ഡിതന്മാരു�ട ‘അരുതു’ കേളയും ‘പാടില്ല’ കേളയും

വക�വയ്ക്കാ�ത മലയാളകവിത പുതിയ രൂപങ്ങേളയും പുതിയ ഭാവങ്ങേളയും സ്വീ

കരിച്ചു. യാഥാസ്ഥിതികരായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇതസഹ്യമായിേത്താന്നി. കവിത

യു�ട കാലം അവസാനിച്ചു എന്നവർ മൂക്കത്ത് കഷ്ടം�വച്ചു!

പേക്ഷ, കവിതയു�ട കാലം അവസാനിച്ചില്ല. പുതിയ ഭാവരൂപങ്ങളിൽഅത്

വളരുകയും പുഷ്ടി�പ്പടുകയുമാണ് �ചയ്തത്. അങ്ങി�ന ‘ചിത്രേയാഗം’ ‘ഉമാേകരളം’

തുടങ്ങിയ മഹാകാവ്യങ്ങൾ രചിച്ച കവികൾേപാലും ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളുേടയും ഭാവ

ഗീതങ്ങളുേടയും രംഗത്തിേലയ്ക്ക് കടന്നു�ചന്നു. കുപ്പമാടങ്ങളി�ല നാടൻവൃത്തങ്ങൾ

ക്ക് അന്തസ്സും ജീവനുമു�ണ്ടന്നംഗീകരിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. േകകയും കാകളിയും അന്നനടയും

നേതാന്നതയും കുറത്തിപ്പാട്ടും �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടും സാഹിത്യപ്രണയികളു�ട ചു

ണ്ടുകളിൽ തത്തിക്കളിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.

സാമൂഹ്യസാമ്പത്തികജീവിതത്തി�ല പുതിയ പ്രതിഭാസങ്ങൾ മുതലാളിത്ത

രീതിയിലുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണത്തി�ന്റ ആരംഭം, നവീനവിദ്യാഭ്യാസം, വി

േദശീയ സാഹിത്യങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കങ്ങൾ, അച്ചടിശാലകളു�ട പ്രചാരം, പു

തി�യാരു ബുദ്ധിജീവിവിഭാഗത്തി�ന്റ ആവിർഭാവം — ഇ�താ�ക്കക്കൂടിയാണ്

ആധുനിക കവിതയു�ട വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രേചാദനം നല്കിയത്.

ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികൾ നമ്മു�ട കലകേളയും സാഹിത്യങ്ങേളയും േപ്രാ

ത്സാഹിപ്പിയ്ക്കാനല്ല, കടിഞ്ഞാണിട്ട് പിടിയ്ക്കാനാണ് പരിശ്രമിച്ചത്. പേക്ഷ, േദശീ

യപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മുേന്നറ്റം അവയ്ക്ക് അത്ഭുതപൂർവ്വമായ ഒരുേത്തജനം നൽകി.

�താഴിലാളികർഷകപ്രസ്ഥാനങ്ങൾഈഗതിക്രമത്തിന് ഊക്ക് കൂട്ടുകയും �ചയ്തു.

ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കവിത�യ്ക്കാരു േവലിേയറ്റമുണ്ടായത്. ന്യൂനപക്ഷ

ക്കാരായ സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരു�ട േമൽേക്കായ്മയിൽനിന്ന് രക്ഷ�പ്പട്ട അത്

�മ�ല്ല �മ�ല്ല ജനങ്ങളു�ടയിടയിേലയ്ക്കു കടന്നുവന്നു. കവിത അധികമധികം സാ

ധാരണജനങ്ങളു�ട ആശയാഭിലാഷങ്ങ�ള പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുപകരണ

മായിത്തീർന്നു.

ഭൂതകാലത്തി�ന്റ പാരമ്പര്യങ്ങ�ള എത്രേവണ�മങ്കിലും ആശ്േളഷിക്കാം.

സാഹിത്യപുേരാഗതിയ്ക്ക് അതാവശ്യമാണുതാനും. എങ്കിലും ഇന്നീന്ന് ഇന്ന�ലയി

േലയ്ക്ക് തിരിച്ചുേപാകാൻ കഴിയില്ല. ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് കുഞ്ഞുക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനാവുകസാ

ദ്ധ്യമല്ല. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് കുണ്ടൂരാവാൻ കൂട്ടാക്കുന്നി�ല്ലന്ന് പരാതിപറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമി

ല്ല. പഴിേച്ച കഴിയു എന്നു നിർബ്ബന്ധമാ�ണങ്കിൽ കാലത്തി�ന്റ മാറ്റ�ത്തയാണ്

പഴിേയ്ക്കണ്ടത്.

57 കവിതയു�ട കാലം കഴിഞ്ഞുേവാ?

പഴയരൂപങ്ങൾചിലതുേപക്ഷിേക്കണ്ടിവരികയും പുതിയരൂപങ്ങൾപലതും കണ്ടു

പിടിച്ചുപേയാഗിേക്കണ്ടിവരികയും �ചയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന്ന് പഴയ ഇതിഹാസ

കാവ്യങ്ങേളാ ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റ ആരംഭകാലത്തുണ്ടായതുേപാലുള്ള മഹാ

കാവ്യങ്ങൾ േപാലുേമാ ഇനിയുണ്ടാകു�മന്നു േതാന്നുന്നില്ല. പേക്ഷ, ഇതി�ന്റ അർ
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ത്ഥം പദ്യകവിതക്ക് ഭാവിയി�ല്ലന്നല്ല. രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും എ�ന്താ�ക്കത്ത

�ന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ടായാലും കവിത നശിക്കുകയില്ല. മാനുഷികസംസ്കാരത്തി�ന്റ ആ

അമൂല്യങ്ങളായസംഭാവന�യ ജനങ്ങ�ളാരിക്കലും �കവിടുകയില്ല.

ഇേപ്പാഴും നമ്മൾ മാറ്റങ്ങളു�ട നടുവിലാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ സൂര്യൻ

അജ്ഞതയു�ട അന്ധകാരവുമായി പട�വട്ടി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യവസായ

വത്ക്കരണവും സ്വതന്ത്രമായ സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമ

ങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാംസ്കാരികവുമായ മാറ്റങ്ങളു�മല്ലാം ഒരു നേവാത്ഥാന

ത്തിന് വാതിൽ തുറന്നു�കാടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭീലായിയും ഭക്രാനംഗലും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ

�മഷീൻ ടൂൾഫാക്ടറിയും മറ്റു യന്ത്രനിർമ്മാണശാലകളും ഇന്ത്യയു�ട ആത്മാവി�ന്റ

ഭൗതികാടിത്തറക�ള ഉറപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. �പരുകി�പ്പരുകിവരുന്ന

�ഹസ്കൂളുകളും േകാേളജുകളും സാേങ്കതികവിദ്യാലയങ്ങളും ഗേവഷണശാലകളും

ഗ്രന്ഥശാലകളും പുസ്തകപ്രസിദ്ധീകരണശാലകളു�മല്ലാം ചുറ്റുപാടും �വളിച്ചം വി

തറി�ക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പത്രമാസികകൾ, േറഡിേയാ, സിനിമ മുതലായവ

സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ അേഭദ്യഘടകങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യം,

സംഗീതം, നൃത്തം തുടങ്ങിയ കലകൾക്ക് വളരാനുള്ള പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ

ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. ഈസാഹചര്യങ്ങളിൽ കവിതമാത്രംആത്മഹത്യ�ക്കാരു

�മ്പടുേമാ? തീർച്ചയായുമില്ല. മറിച്ച്, കവിതയു�ട പ്രചാരവും കവിതയാസ്വദിക്കാനു

ള്ള കഴിവും പ�ണ്ടാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം പരന്നുപിടിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുക

യാണ്. ഇന്ത്യയി�ല വിവിധഭാഷകളിൽ ഇത്രയധികം കവികളും പാട്ടുകാരും മറ്റു

കലാകാരന്മാരും മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല.

അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളു�ട �വപുല്യവുമായി തട്ടിച്ചുേനാക്കുേമ്പാൾ മലയാ

ളകവിത ഇനിയു�മത്രേയാ പുഷ്ടി�പ്പേടണ്ടതായിട്ടാണിരിയ്ക്കുന്നത് എന്നും അത് േവ

ണ്ടത്രേവഗത്തിലല്ലവളരുന്നത്എന്നുംനമുക്കുക്ഷമകാണിയ്ക്കാം. കവികൾജനങ്ങ

ളു�ട ആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും ഒത്തവിധം ഉയരുന്നി�ല്ലന്ന് നമുക്കാവ

ലാതി�പ്പടാം. യുവകലാകാരന്മാർക്ക് േവണ്ടത്ര േപ്രാത്സാഹനം ലഭിയ്ക്കുന്നി�ല്ലന്നും

സാഹിത്യ അക്കാഡമി, സംഗീതനാടക അക്കാഡമി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളു�ട

തലപ്പത്തിരിയ്ക്കുന്നവരിൽപലർക്കുംതങ്ങളു�ടകടമ�യന്താ�ണന്നറിഞ്ഞുകൂ�ടന്നും

നമുക്കാേക്ഷപിയ്ക്കാം. കവിതയു�ടവളർച്ചയ്ക്ക്സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങ�ളപിഴു�തറിേയ

ണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്ന് നമുക്ക് വാദിയ്ക്കാം.

പേക്ഷ,എന്തായാലും, കവിതയു�ടകാലംകഴിഞ്ഞുേപാ�യന്നുകരുതാൻയാ

�താരു ന്യായവുമില്ല. മറിച്ചു കവിതയു�ട ഭാവി കൂടുതൽ േശാഭനമാവാനാണ് സാ

ദ്ധ്യതയുള്ളത്.

മറ്റു പലതിലു�മന്നേപാ�ല ഇക്കാര്യത്തിലും നിരാശാവാദികളുണ്ട് എന്നുള്ളത്

ശരിയാണ്. കവിത നശിയ്ക്കാൻ േപാവുകയാണ് എന്നു താക്കീതു നൽകുന്നവർേപാ

ലുമുണ്ട്. അതു�കാണ്ടാണ് േകരളത്തി�ലന്നല്ല േലാകത്തി�ലവി�ടയും കവിതയ്ക്കു

ഭാവിയി�ല്ല�ന്നാരു വാദം മലയാളത്തി�ല ചില നിരൂപണഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പത്രപം

ക്തികളിലുംപ്രസംഗേവദികളിലു�മല്ലാംഇയ്യി�ട മുഴങ്ങിേക്കട്ടത്. യൂേറാപ്പി�ലചില

നാലാംകിട എഴുത്തുകാരാ�ണന്ന് േതാന്നുന്നു ആദ്യമായി ഇത്തര�മാരുവാദമുന്ന
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യിച്ചത്. എന്നാൽ, േകരളക്കരയിൽ അതിന്ന് പ്രഗത്ഭനിരൂപകനായ �പ്രാഫസ്സർ

മുണ്ടേശ്ശരിയു�ടേപാലും അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു.

58 മുണ്ടേശ്ശരിയും കവിതയും

ഒരു കാര്യം ഇവി�ടത്ത�ന്ന വ്യക്തമാക്കി�ക്കാള്ള�ട്ട. കവിതയ്ക്ക് ഭാവിയി�ല്ലന്നല്ല,

പദ്യരൂപത്തിലുള്ള കവിതയ്ക്കു ഭാവിയി�ല്ലന്നു മാത്രമാണ് �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശ

രി പറയുന്നത്. �തറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കിടം �കാടുക്കരു�തന്ന് കരുതി അേദ്ദഹംത�ന്ന

ഇക്കാര്യം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

“ഏതു രൂപത്തിലായാലും കാവ്യകലയ്ക്ക് േശാഭനമായ ഭാവിയി�ല്ലന്നാണ് മാദൃശ്യ

ന്മാർ വിവക്ഷിയ്ക്കുന്ന�തന്ന് ഒരു ധാരണയുണ്ട്. ആ ധാരണ �തറ്റാണ്. ഇേന്നവ�ര

കണ്ടുേപാന്ന �ടക്നിക്കിലാ�ണങ്കിൽ കവിതയ്ക്കു അതിേന്റതായ രാജവാഴ്ച�യ നില

നിർത്താ�നാക്കുേമാ എേന്ന ആശങ്കയുള്ളൂ ഇവി�ട. കാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങ

ളും മറ്റും മലർത്തിേനാക്കുേമ്പാൾക്ലിപ്തമായ നീളത്തിൽ ഒടിച്ചു മടക്കി വരിവരിയായ

ച്ചടിച്ച ഭാഗ�ത്തല്ലാം നാം കവിത കാണാറുള്ളൂ? ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽത്ത�ന്ന നിൽ

ക്കുേമാ ഇനിയും? ഗാനങ്ങൾ�ക്കന്നല്ല അത്യുജ്ജ്വലങ്ങളായ ഭാവഗാനങ്ങൾക്കും

ഛന്ദസ്കൃതഭാഷയിലുള്ള രചന �കാള്ളാ�മന്നു�വച്ചാൽത്ത�ന്നയും കാവ്യകലേയ

യും കവിതേയയും അതി�ലാതുക്കിനിർത്താേമാ? പാടി�ല്ലന്ന് ഞാനുറപ്പിച്ചു പറ

യും”.

“വാസ്തവത്തിൽവിവരമുള്ളവർപിേന്നയുംപിേന്നയുംഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്അച്ചടിയു

�ടയും വ്യവസായവൽക്കരണത്തിേന്റയും യുഗത്തിൽ കവിതയു�ട മട്ടു മാറു�മന്നാ

ണ്”. എന്നേദ്ദഹം ‘മംഗേളാദയം’ മാസികയു�ട �സപ്തംബർ ലക്കത്തിൽ ആവർ

ത്തിേച്ചാർമ്മിപ്പിയ്ക്കുന്നു.

അേപ്പാൾ പാട്ടുകൾക്ക് ഛന്ദസ്കൃത�ശലി പറ്റുേമാ എന്നതല്ല തർക്കവിഷ

യം. പദ്യരൂപത്തിലുള്ള കവിതകൾ അന്തർദ്ധാനം �ചയ്യു�മന്നും ഗദ്യരൂപത്തിൽ,

അതായത്, േനാവലുകൾ, നിരൂപണങ്ങൾ മുതലായ രൂപങ്ങളിൽ മാത്രേമ കവിത

ഇനിേമൽ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ�വന്നുമാണ് മുണ്ടേശ്ശരി വാദിയ്ക്കുന്നത്. പദ്യരൂപ

ത്തിലുള്ളകവിതനൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുണ്ട്എന്നയാഥാർത്ഥ്യ�ത്ത

അേദ്ദഹം നിേഷധിക്കുന്നില്ല. അതി�നാരു കാരണവും അേദ്ദഹം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു

ണ്ട്. പദ്യരൂപത്തിലുള്ള കവിത നിലനിന്നുേപാന്നത് കവിതയു�ട ഭാവസൗന്ദര്യം

�കാണ്ടല്ല, പദ്യ�മന്ന സാേങ്കതികരൂപത്തി�ന്റ വശീകരണശക്തി�കാണ്ടാണ്

(പഴയ രൂപഭദ്രതാ വാദം മടങ്ങിവരികയാേണാ?) എന്നും അത്തര�മാരു സാേങ്ക

തികരൂപത്തി�ന്റ ആവശ്യം ഇന്നില്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു എന്നുമാണ് അേദ്ദ

ഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. പദ്യരൂപത്തിലുള്ളകവിതയു�ടആവശ്യമില്ലാതായിേപ്പാ

യ�തന്തു�കാണ്ടാണ്? അേദ്ദഹംത�ന്ന പറയ�ട്ട:

“മനസ്സി�ന്റ സംസ്കൃതമല്ലാത്ത വശേമേതാ അതി�ന �പ�ട്ടന്ന് വശീകരിയ്ക്കാൻ വി

ഷയനിരേപക്ഷമുതകിേപ്പാന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. പദ്യത്തി�ന്റ സാേങ്കതികരൂപ

ത്തിന്; ശ്രവണസുഖംത�ന്ന. എഴുത്തും വായനയും സാർവ്വത്രികമായതിൽപ്പി�ന്ന

സാഹിത്യനിർമ്മിതികൾക്ക് അത്തര�മാരു രൂപം േവ�ണ്ടന്നായിട്ടുണ്ട്.

1961-�ല നവജീവൻഓണം വിേശഷാൽപ്പതിപ്പിൽഅേദ്ദഹം ത�ന്റഅഭിപ്രാ

യ�ത്തഇങ്ങി�ന വിശദീകരിയ്ക്കുകയുണ്ടായി:
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“എത്ര വിലയ കൃതിയും നിസ്സാരവിലയ്ക്കച്ചടിച്ച് �കയിൽ കിട്ടും എന്നായേതാ�ട,

സാഹിത്യകൃതികളു�ട ശ്രവ്യാംശത്തിന്ന് വിലയിടിഞ്ഞുേപായി. േകട്ടു രസിയ്ക്കുന്നതി

ന്നുപകരം വായിച്ചുരസിയ്ക്കലായിഎല്ലാ ഭാഷകളിലുംഎന്നു�വച്ചാൽവായനക്കാർ

ക്കറിയാനുള്ളതും എഴുത്തുകാർക്ക് പറയാനുള്ളതുമായ സംഗതികൾ, ഛന്ദസ്കൃത

ഭാഷയിൽ വള�ര ഒതുക്കി�ക്കട്ടി പ്രതിപാദിേച്ച കഴിയൂ എന്നില്ലാതായിത്തീർന്നു.

സ്വേത ജീവിതാനുഭൂതികൾ സംേഗാപാംഗപ്രതിപാദന വിേധയമായിക്കാണാനാ

ണ് കൗതുകം, സാധാരണ വായനക്കാർക്ക്. കാേവ്യാചിതമായ നിഷ്കൃഷ്ടരചനയു

ണ്ടേല്ലാ, അതിേനാടു മല്ലടിയ്ക്കാൻ തക്കസാംസ്കാരിക ബലവും സമയവും അവർക്കു

കുറയുംതാനും”.

59 എഴുത്തും വായനയും പരന്നു പിടിച്ചാൽ

എഴുത്തും വായനയും അച്ചടിശാലയു�മാന്നുമില്ലാ�ത ജനങ്ങൾ നിരക്ഷരകുക്ഷിക

ളായിക്കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാന്ന് കവിയും കവിതയും വളരുക എന്നും

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അക്ഷരഭ്യാസം വർദ്ധിക്കുേന്താറും കവിത നശിച്ചുനശിച്ച് േപാ

കു�മന്നുള്ളഈ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തംത�ന്നയാ

ണ്. അച്ചടിശാലകൾ വന്നാല�ത്തസ്ഥിതി ഇതാ�ണങ്കിൽ പി�ന്ന േറഡിേയാ,

�ടലിവിഷൻ തുടങ്ങിയ ആധുനികങ്ങളായ പ്രചരേണാപാധികൾകൂടി സാർവ്വത്രി

കമായാല�ത്തകഥ പറേയണ്ടതുേണ്ടാ?

എഴുത്തും വായനയും സാർവ്വത്രികമാകുേമ്പാൾ മനുഷ്യന് ശ്രവണസുഖത്തി

�ന്റ ആവശ്യമില്ലാതായിത്തീരു�മാ? അച്ചടിശാലകളും േറഡിേയാ നിലയങ്ങളുമു

ണ്ടായാൽ പദ്യ�മന്ന സാേങ്കതികരൂപത്തി�ന്റ വശീകരണശക്തി നശിച്ചുേപാകു

േമാ? മറിച്ച്, കൂടുതൽ കുടൂതൽ ജനങ്ങളു�ട ഹൃദയകവാടങ്ങ�ള മുട്ടിത്തുറക്കാനുള്ള

കവിതയു�ട കഴിവുകൾ വർദ്ധിയ്ക്കുകയേല്ല �ചയ്യുക? കവിത കൂടുതൽ സാർവ്വജ

നീനമായിത്തീരു�മന്ന് കരുതാനേല്ല ന്യായം? ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്കു പരിഹാരം

കണ്ടുപിടിയ്ക്കാൻ മുതിരുന്നതിന്നു പകരം ഛന്ദസ്കൃത�ശലി അപര്യാപ്തമാ�ണന്നും

ഗദ്യം പദ്യ�ത്ത മറികടന്നിരിയ്ക്കുന്നു�വന്നും മറ്റും ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു പറയുക

മാത്രമാണ് മുണ്ടേശ്ശരി �ചയ്യുന്നത്. അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

“യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ച�തന്താ�ണേന്നാ? ഓേരാ കാലേത്തയും സാംസ്കാ

രികാനുഭൂതിക�ള ഉൾ�ക്കാണ്ടുള്ള മനുഷ്യകഥാനുഗായികളായ കാവ്യങ്ങൾ രചി

യ്ക്കാൻ ഛന്ദസ്കൃത�ശലി അധികമധികം അപര്യാപ്തമായി. മ�റ്റാരുവിധം പറ

ഞ്ഞാൽ, അമ്മാതിരി കാവ്യരചനയ്ക്ക് ഗദ്യ�ശലിയിൽ വാർന്നുവീണ പുതിയ കലാ

രൂപങ്ങൾ കൂടുതലുരുകിേപ്പായി. ഏ�റക്കാല�ത്ത പ്രേയാഗത്തിൽ അട്ടിേപ്പറായി

കരുതിേപ്പാന്ന പ്രതിപാദ്യങ്ങളിൽ മിയ്ക്കതും ഏതാണ്ടങ്ങി�ന �കേമാശം വന്നു

േപായിട്ടിേപ്പാൾ പദ്യ�ശലിയ്ക്ക് തറവാട്ടുവകയായി േശഷിച്ചു കിട്ടാൻ േകവലഭാവ

ങ്ങേള ഉള്ളൂ”.

60 വ്യവസായങ്ങൾഅഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടാൽ

ഛന്ദസ്കൃത�ശലി അപര്യാപ്തമാവുകയും ഗദ്യം പദ്യ�ത്ത മറികടക്കുകയും �ചയ്തത്

മുഖ്യമായവ്യവസായവൽക്കരണത്തി�ന്റഫലമായിട്ടാ�ണന്നാണ് മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട
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അഭിപ്രായം. വ്യവസായവൽക്കരണത്തി�ന്റ പുേരാഗതിയു�ട ഫലമായി പദ്യരൂപ

ത്തിലുള്ള കവിത എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അനുധാനം �ചയ്യു�മന്ന് അേദ്ദഹം

പ്രവചിയ്ക്കുന്നു:

‘ഇങ്ങി�ന�യാ�ക്ക പറഞ്ഞാലും പിൻനില രാജ്യങ്ങളിൽ അതിലും വിേശഷിച്ച്

പലതരം അനീതികൾ�ക്കതിരായി ഇളകിമറിഞ്ഞു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ

പഴയ സമ്പ്രദായത്തിൽത്ത�ന്ന കവിത േവണ്ടുേവാളം ഉണ്ടാവുന്നതിന്ന് സമാധാ

നമായില്ലേല്ലാ എേന്നാരാേക്ഷപത്തിന്ന് വകയുണ്ട്. അന്യത്ര പ്രസ്താവിച്ചേപാ�ല

അത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒ�ട്ടാ�ക്ക പഴയ നിലാവാരംത�ന്നയാണ് കവിതയ്ക്ക്…
പേക്ഷ,ഈഅവസ്ഥാവിേശഷം എത് കാലേത്തയ്ക്കുണ്ടാവും? ശാസ്ത്രപ്രണീതമായ

ഒരു വ്യാവസായിക സംസ്ക്കാരം, ഇന്ന�ല്ലങ്കിൽ നാ�ള ഏതാ�ണ്ടല്ലാ പിൻനില

രാജ്യങ്ങേളയും തേട്ടാ�ട മാറ്റിമറിച്ചു കളയാൻ ഇടയിേല്ല? ആ പരിവർത്തനത്തി

�ന്റ അേങ്ങയറ്റത്തു�വ�ച്ചങ്കിലും ഒടിച്ചുമടക്കി വരിവരിയാ�യഴുതുന്നആ പഴഞ്ചൻ

�ടക്നിക്കിലുള്ള കാവ്യനിർമ്മിതിയ്ക്ക് കേമ്പാളമിടിയരുേതാ? പടിഞ്ഞാറൻ യൂേറാപ്പി

േലയും മറ്റും അനുഭവം�വച്ചു േനാക്കിയാൽഅസംഗതമാവില്ലഈഅഭ്യൂഹം”.

വിവരമില്ലാത്ത പാമരന്മാരാ�രങ്കിലുമാണിത്തരമഭിപ്രായങ്ങളുന്നയിച്ചിരുന്ന

ത്എങ്കിൽഅവരു�ട േനർക്ക് �നറ്റിചുളിയ്ക്കാൻആരുംതുനിയുമായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ,

സാഹിത്യകർമ്മകുശലനും പണ്ഡിതാേഗ്രസരനുമായ �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരിയാ

ണിങ്ങി�ന�യാ�ക്ക പറയുന്നത്. അതു�കാണ്ടാണ് ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചർ

ച്ചാവിഷയമായിത്തീർന്നതും. ‘നവജീവൻ’ ഒരു സിേമ്പാസിയം ത�ന്ന നടത്തി.

എനിയ്ക്കുേതാന്നിയഅഭിപ്രായങ്ങൾഞാനും പറഞ്ഞു.

�വകാരികവും താളനിബദ്ധവുമായ ഭാഷയിൽ മനുഷ്യമനസ്സി�ന്റ സമൂർത്ത

വും കലാപരവുമായ ആവിഷ്കരണമാണ് കവിത എന്ന എൻ�സേക്ലാപീഡിയാ

ബ്രിട്ടാനിക്കയു�ട നിർവ്വചനമുദ്ധരിച്ചു�കാണ്ട് ഞാ�നഴുതി;

“താളക്രമവും വൃത്തബന്ധവും സൗന്ദര്യാവിഷ്കരണത്തിന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ്.

ഇവയില്ലാത്തഗദ്യത്തിലും ചിലേപ്പാൾ കവിത കേണ്ടയ്ക്കും. എങ്കിലും വികാേരാേത്ത

ജനത്തിന്നുള്ള കഴിവ് കൂടുതൽ പദ്യ�ശലിക്കാണ്. അതി�ന്റ ഗാനാത്മകതയും

ശ്രവണസുഖവും സൗന്ദര്യേബാധത്തിന്ന് ആകർഷകമായ ഒരു രൂപം നൽകുന്നു.

സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയു�ട ഒരു സവിേശഷഘട്ടത്തിൽ, ‘മ്യൂസിക്കൽ ഇയർ’ എന്ന്

മാർക്സ് വിേശഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രേത്യകമായ കഴിവ് — സംഗീതശ്രവണാഭിരുചി

ഉളവായ കാലം മുതൽക്ക് മനുഷ്യ�ന്റ സൗന്ദര്യാവേബാധതൃഷ്ണ�യ തൃപ്തി�പ്പടു

ത്താൻ പദ്യരൂപത്തിലുള്ളകവിതയാണ് ഉപേയാഗിക്ക�പ്പട്ടുേപാന്നിട്ടുള്ളത്”.

ഉടൻത�ന്ന പുറത്തുവന്നു; �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട ഒരു വിമർശനം വി

മർശന�മന്നല്ല പറേയണ്ടത് ശകാര�മന്നാണ്. എ�ന്റ േലഖനം വിവരമില്ലായ്മയു

�ട ഒരുദാഹരണമാ�ണന്ന് അേദ്ദഹം ഉൽേഘാഷിച്ചു. കവിതയ്ക്ക് പദ്യരൂപത്തിൽ

ത�ന്ന നിലനില്ക്കാൻകഴിയു�മന്നു വാദിക്കുന്നവ�രല്ലാം മറ്റാർേക്കാേവണ്ടി മണിയ

ടിയ്ക്കുന്നവരാ�ണന്ന് അേദ്ദഹത്തി�ന്റഅഭിപ്രായം.

“കവിക്കും കാവ്യത്തിനും ഛന്ദസ്കൃതഭാഷയുമായി ഒരവിഭാജ്യബന്ധമുള്ളതായി സി

ദ്ധവല്ക്കരിക്കാേമാ? ഒരു കാവ്യനിർവ്വചനത്തിലുംഅപ്രകാര�മാരുബന്ധം പറഞ്ഞു

�വച്ചുകണ്ടിട്ടില്ല—പൗരസ്ത്യഭാഷകളിലുമില്ല, പാശ്ചാത്യഭാഷകളിലുമില്ല”എന്നേദ്ദ

ഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.
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61 പദ്യരൂപം അനാവശ്യമാേണാ?

�പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരി എന്തുപറയുേമ്പാഴും ഉറപ്പിേച്ച പറയാറുള്ളു. അതു നല്ലതുത

�ന്ന — പേക്ഷ, ഇങ്ങി�ന ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന ഒരഭിപ്രായം കുറച്ചുമുമ്പു താൻത�ന്ന

ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞ അഭിപ്രായത്തി�ന്നതിരായിത്തീർന്നാേലാ? “അവധാനത�യ

ഏകാഗ്രമാക്കി വികാരങ്ങ�ള ഉേത്തജിപ്പിയ്ക്കാൻ ഛന്ദസ്സ് സഹായിയ്ക്കുന്നു” എന്നും

മറ്റുമുള്ള േകാളറിഡ്ജി�ന്റ പ്രസ്താവനക�ള ഉദ്ധരിച്ചു�കാണ്ട് �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശ

രിത�ന്നയുണ്ട് ത�ന്റ ‘കാവ്യപീഠിക’ എന്നപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങി�നഎഴുതിയത്.

“ഇനി കവിതത�ന്ന പദ്യമായിരിയ്ക്കണേമാ േവണ്ടേയാ എന്ന�താരു േചാദ്യമാണ്.

ചിലർകടന്നകയ്യിനുപറയാറുണ്ട്. അതത്രവലി�യാരുനിർബന്ധമ�ല്ലന്ന്. കാവ്യം,

ശ്രാവ്യമായിരു�ന്നാരുകാലത്ത് സംഗീതത്തി�ന്റ �കപിടിച്ചുനടന്നു�വന്നുവച്ച്,

നിശ്ശബ്ദവായന�കാ�ണ്ടന്തുമാസ്വദിയ്ക്കാവുന്നഈയുഗത്തിലും ആ പരാശ്രിതജീവി

തം േവണ�മന്നി�ല്ലന്നാണ് അവരു�ട വാദം. ഏ�റക്കു�റ ശരിയാണ്. എന്നാ

ലും വികാരങ്ങ�ള �പ�ട്ടന്നുണർത്തത്തക്കവിധം ജീവിതത്തി�ന്റ സ�ത്തടുത്ത്

പകരുന്ന കാവ്യങ്ങളിൽ ചന്ദസ്സകമ്പടിയായിരിക്കു�മന്നു സമ്മതിേച്ച തീരൂ. ആ

�ചണ്ടവായനയു�ട കാര്യം പറഞ്ഞിേല്ല തുടക്കത്തിൽ? ശാബ്ദികമായ കലാരൂപ

ത്തിൽ അക�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പി�ന്ന ഹൃദയം അതു നയിക്കുേന്നടേത്ത�ക്കല്ലാം

നിഷ്പ്രയാസം �പാ�യ്ക്കാള്ളും. അതാണ് കവിതയു�ട പരിപൂർണ്ണതയ്ക്ക് ചന്ദസ്സ് അത്യ

ന്താേപക്ഷിതമാ�ണന്നു പറയാൻ േമത്യൂആർേനാൾഡി�ന േപ്രരിപ്പിച്ചത്. േകാ

ളറിഡ്ജ്ജും അേത അഭിപ്രായക്കാരൻത�ന്ന. സ്വേത കവികളാകയാൽ അവർ

ദുശ്ശാഠ്യം പിടിച്ചതാ�ണന്നു േതാന്നുന്നുേണ്ടാ? എന്നാലും കവികളു�ട സ്വാതന്ത്ര്യം

അവർ തടഞ്ഞിട്ടില്ല. കവിത പദ്യത്തിലായിരിയ്ക്കണ�മേന്നയുള്ളു — ഏ�തങ്കിലു

�മാരു ശബ്ദശില്പത്തിൽ. പഴയഛന്ദസ്സുകൾ വിട്ടാലും, താളം ദീക്ഷിച്ച്, പാദങ്ങൾ

പരിേഛദിച്ച് വാക്യങ്ങൾ നിബന്ധിയ്ക്കാ�മങ്കിൽ പദ്യത്തിലായിേല്ല കാവ്യം? ദ്രാവി

ഡശീലുകൾ �മഴുകി�ന്റ മാർദ്ദവേത്താ�ട ഏതു രൂപത്തിലും വഴങ്ങി�ക്കാടുക്കുന്ന

നിലയ്ക്ക്അങ്ങി�നപരീക്ഷണങ്ങൾനടത്താനുേണ്ടാ �ഞരുക്കം? ഗദ്യകവിതക്കാർ

ആ വഴിയ്ക്ക് പരിശ്രമിേക്കണ്ടതാണ്. ഏ�തങ്കിലും ഒരു താളത്തിൽ വീഴ�ട്ട അവരു

�ട പദ്യങ്ങൾ”.

ശങ്കരക്കുറുപ്പി�ന്റ േനത്യത്വത്തിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഗദ്യകവിത എന്ന ‘േകാ

പ്രായ’ �ത്തഎതിർക്കാൻേവണ്ടിയാണ്അന്നങ്ങി�ന�യഴുതിയത് എന്ന് മുണ്ടേശ്ശ

രിയു�ട ഒരു ശിഷ്യൻ ഈയി�ട എഴുതുകയുണ്ടായി. വാദത്തിനുേവണ്ടി നമുക്കതു

സമ്മതിയ്ക്കുക. എന്നാൽ, അേപ്പാഴും ഗദ്യകവിത�യഴുതരുത്, സാധാരണഗദ്യ�മഴു

തിയാൽമതി�യന്നല്ലേല്ലാ മറിച്ചു, താളങ്ങൾദീക്ഷിച്ച് പാദങ്ങൾപരിേശാധിച്ചു�കാ

ണ്ടുള്ളചന്ദസ്കൃത കവിതക�ളഴുതണം, എന്നേല്ല മുണ്ടേശ്ശരി ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞത്?

ഛന്ദസ്കൃതമായകവിതയ്ക്ക് ഭാവിയു�ണ്ടന്നുഞാൻപറഞ്ഞാൽഅത് വിവരേക്ക

ടും കവിതയു�ട പരിപൂർണ്ണതയ്ക്ക് ഛന്തസ്സത്യന്താേപക്ഷിതമാ�ണന്ന് മുണ്ടേശ്ശരി

പറഞ്ഞാൽ അത് വിേവകത്തി�ന്റ പാരമ്യവും ആയിത്തീരുന്ന�തങ്ങി�നയാണ്?

അന്ന് എഴുതി�വച്ച�തല്ലാം ഇന്ന് അേദ്ദഹം മാറ്റി എഴുതി�ക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നുഎന്നതു

ശരിത�ന്ന. പേക്ഷ, അതി�ന�ന്ന ശകാരിച്ചി�ട്ടന്തുകാര്യം? “എന്തു പറയുകയാ

യാലും അല്പം പഠിച്ചുറപ്പിച്ചതിന്നുേശഷമായാൽ�ക്കാള്ളാ�മന്ന്” ആവർത്തിച്ചാ

വർത്തിച്ച് മറ്റുള്ളവ�ര ഉപേദശിക്കാറുള്ള മുണ്ടേശ്ശരിയാണ് താൻ ഓേരാ പുതിയ

പുസ്തക�മഴുതുേമ്പാഴും അതിന്നുമുമ്പു പറഞ്ഞതി�ന�യല്ലാം സ്വയം നിേഷധിക്കു
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ന്ന�തന്തിനാ�ണന്ന് നമുക്കു വിവരിച്ചുതേരണ്ടത്. ‘അഭിപ്രായം ഇരുമ്പുലക്കയല്ല’

എന്ന ത�ന്റ സിദ്ധാന്തം സാഹിത്യനിരൂപണങ്ങൾക്കുകൂടി ബാധകമാക്കിയാൽ

മാദൃശന്മാർ കഷ്ടത്തിലാവുകേയയുള്ളൂ.

േപാക�ട്ട. മു�മ്പഴുതിയ�ത�ന്തങ്കിലുമായി�ക്കാള്ള�ട്ട. ഇ�ന്നഴുതുന്ന�തന്താ

�ണന്നു മാത്രം നമുക്കു പരിേശാധിച്ചുേനാക്കുക.

62 േനാവലും നിരൂപണവുമാണേത്ര കവിതാ!

കവി, കവിത, കാവ്യം എന്നീ സംജ്ഞകൾത�ന്ന ഒരു മാറ്റിപ്രതിഷ്ഠ ആവശ്യമായി

വന്നിരിയ്ക്കുന്നുഎന്നാണ് �പ്രാഫസ്സർ മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട അഭിപ്രായം. ഇന്നു േനാവലു

കൾക്കും നിരൂപണങ്ങൾക്കുമാണ് കവിത എന്നു േപരിേടണ്ടത് എന്നും ഗദ്യത്തിലു

ള്ള നിരൂപണഗ്രന്ഥങ്ങളും േനാവലുകളും മറ്റു�മഴുതുന്നവ�രയാണ് േമലിൽ കവിക

�ളന്നു വിളിേയ്ക്കണ്ടത് എന്നുംഅേദ്ദഹം ന�മ്മ ഉദ്േബാധിപ്പിക്കുന്നു. േനാക്കുക:

“ഗദ്യപദ്യങ്ങളിൽ പദ്യത്തിന്ന് സാഹിത്യത്തി�ന്റ കുത്തകയുണ്ടായിരുന്ന കാല

േത്താളം കാവ്യമാതൃകക�ളാ�ക്കത്ത�ന്നയും പദ്യത്തിലായിരുന്നു—ഇതിഹാസ

ങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ, മഹാകാവ്യങ്ങൾ, സേന്ദശകാവ്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങ�ന�യല്ലാം

എത്രേയാ നൂറ്റാണ്ടായി പദ്യത്തി�ന്റ തണ്ടേപ്പരിൽക്കിടന്ന ഈ ശിൽപമാതൃക

കൾഏതാ�ണ്ടല്ലാ ഭാഷകളിലും ത�ന്ന ഇേപ്പാൾ മറു�കയിൽേപ്പായി�പ്പട്ടു കഴി

ഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ പ്രകാരേഭദങ്ങ�ളല്ലാം, മേറ്റാേരാേപരിൽ ഗദ്യത്തിൽ അവതരി

ച്ചിരിക്കയാണിേപ്പാൾ. മാറിേപ്പായഈഅവസ്ഥയിൽകവി–കാവ്യസംജ്ഞക�ള

പണ്ട�ത്ത ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽനിന്നിളക്കി പുതിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ കയറ്റിയിരുത്തരു

േതാ? ഗദ്യ�ശലിയിൽ എത്ര ഹൃദയാവർജ്ജകമായി സാഹിത്യരചന നടത്തി

യാലും ആ രചന�യ കാവ്യമായും രചയിതാവി�ന കവിയായും കണക്കാക്കാത്ത

പാരമ്പര്യത്തിൽ വളർന്നവ�ര ഈ ഇളക്കിപ്രതിഷ്ഠ അന്ധാളിപ്പിേച്ചയ്ക്കും. പേക്ഷ,

വസ്തുതകളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ അ�തങ്ങ�ന �ചയ്യാതിരിയ്ക്കും? പണ്ട�ത്ത കാ

വ്യങ്ങളു�ട നിലവാരത്തിൽ ഹൃദയസമാസ്വാദ്യങ്ങളായ മിക്ക കൃതികളും ഇന്ന് ഗദ്യ

ത്തിേല ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ”.

പ്രാചീന സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തിൽ പദ്യകൃതിക�ളന്നേപാ�ല ഗദ്യകൃതികളും

കാവ്യങ്ങ�ളന്നു വിളിക്ക�പ്പട്ടിരുന്നു�വന്നതു േനരാണ്. ‘കാവ്യം ഗദ്യം പദ്യം ച’

എന്നും മറ്റുമുള്ളവാമനസൂത്രങ്ങൾ േനാക്കുക. പേക്ഷ, പ�ത്താമ്പതാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റ

അവസാനകാലംമുതൽക്കു ഗദ്യസാഹിത്യങ്ങൾക്കുണ്ടായ അഭൂതപൂർവ്വമായ വളർ

ച്ചയു�ട ഫലമായി അത്തര�മാരു വിഭജനം അേപ്രായാഗികമായിത്തീർന്നു. ഇന്നു

കാവ്യ�മന്നു പറഞ്ഞാൽ മഹാകാവ്യം, ഖണ്ഡകാവ്യം മുതലായവ�യന്നല്ലാ�ത

േനാവൽ, �ചറുകഥ, നിരൂപണം മുതലായവ�യന്ന് ആളുകൾ ധരിയ്ക്കാറില്ല. പദ്യകൃ

തികളി�ലന്നേപാ�ലഗദ്യകൃതികളിലുംകവിതകേണ്ടക്കും. എങ്കിലുംകവിത�യന്നു

േകട്ടാൽ �പ�ട്ടേന്നാർമ്മവരിക പദ്യരൂപത്തിലുള്ള കവിതകളാണ്. ഉപേയാഗം

�കാണ്ടുവന്ന മാറ്റമാണിത്. ഇങ്ങി�ന�യാരു മാറ്റം സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞതിന്നുേശ

ഷവും േനാവലുകൾ, നിരൂപണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഗദ്യകൃതിക�ള കാവ്യങ്ങ�ളേന്നാ

കവിതക�ളേന്നാ വിളിേച്ചതീരൂഎന്നുവാശിപിടിക്കുകയാ�ണങ്കിൽഅതു�കാണ്ട്

ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാേയക്കാ�മന്നല്ലാ�ത സാഹിത്യത്തിന്ന് പ്രേത്യകമായ എ�ന്ത

ങ്കിലും േനട്ടമുണ്ടാകു�മന്ന് േതാന്നുന്നില്ല. എന്നിട്ടും േനാവലുകേളയും നിരൂപണങ്ങ
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േളയുമാണ് േമലിൽ കാവ്യങ്ങളായി പരിഗണിേക്കണ്ടത് എന്നും പദ്യരൂപത്തിലുള്ള

കവിതക�ളഴുതുന്നവ�ര കവിക�ളന്നു വിളിച്ചുകൂടാ എന്നും വാശിപിടിക്കുകയാണ്

മുണ്ടേശ്ശരി �ചയ്യുന്നത്.

63 ഉദ്ധാരണങ്ങൾ�കാണ്ടുള്ളവിദ്യ

ഇ�തല്ലാം താൻ സ്വന്തമായി കണ്ടുപിടിച്ച പുതിയ തത്ത്വങ്ങളാ�ണന്ന് മുണ്ടേശ്ശരി

അഭിമാനിക്കുന്നില്ല. 36 �കാല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പു, 1927-ൽ, ഇടപ്പള്ളിയിൽ�വച്ചു കൂടിയ

േകരളസാഹിത്യപരിഷത്തി�ന്റ ഒന്നാം സേമ്മളനത്തിൽത�ന്ന ഇത്തരമഭിപ്രായ

ങ്ങൾ �പാന്തിവരികയുണ്ടായേത്ര. േനാവലുകേളകൂടി കാവ്യങ്ങളായി കണക്കാ

ക്കണ�മന്നുള്ളഅപ്പൻതമ്പുരാേന്റയും സി.എസ്സ്. നായരുേടയും അഭിപ്രായങ്ങ�ള

അേദ്ദഹം ഉദ്ധരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നുണ്ട്. ത�ന്റ വിചിത്രങ്ങളായ പുതിയ സിദ്ധാന്ത

ങ്ങൾ ശരിയാ�ണന്ന്സ്ഥാപിച്ചുകിട്ടാൻേവണ്ടി മൺമറഞ്ഞുേപായ ആസാഹിത്യ

കാരന്മാ�ര സാക്ഷികളായി �കാണ്ടുവന്നത്, ഏതായാലും അനുചിതമായിേപ്പായി.

എ�ന്തന്നാൽ, േനാവലുക�ളക്കൂടി കാവ്യങ്ങളായി കണക്കാക്കണ�മേന്ന അവർ

പറഞ്ഞുള്ളു. പദ്യരൂപത്തിലുള്ള കവിതക�ള കാവ്യേകാടിയിലുൾ�പ്പടുത്താൻ പാ

ടി�ല്ലന്ന് അവർ പറഞ്ഞില്ല.

വിേക്താർയുേഗാവി�നകൂട്ടുപിടിയ്ക്കുവാൻനടത്തിയശ്രമമാണ് കൂടുതൽദയനീ

യം. പദ്യത്തിലുള്ളകവിതയ്ക്കു ഭാവിയി�ല്ലന്നും േനാവലും നിരൂപണവും മറ്റു�മഴുതുന്ന

വേര േമലിൽകവികളായികണക്കാക്ക�പ്പടുകയുള്ളൂഎന്നുംസ്ഥാപിക്കാൻ േവണ്ടി

മുണ്ടേശ്ശരി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് യുേഗാ ത�ന്റ പ്രിയതമ�യ്ക്കഴുതിയഈകത്താണ്.

“േ�ഹസർവ്വസ്വേമ, നി�ന്റആത്മാവിൽ കവിതയു�ണ്ടന്നുപറഞ്ഞേപ്പാൾഞാൻ

�ചയ്തത്, കവിതയു�ട ദിവ്യസിദ്ധികളി�ലാന്നി�ന നിനക്കു �വളി�പ്പടുത്തിത്തരിക

യാണ്. വരിവരിയാ�യഴുതുന്നതേല്ല കവിത എന്നുനീ േചാദിയ്ക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ

ഈവരിവരിയായുള്ളഎഴുത്ത്, അഥവാ ഛന്ദസ്കൃതഭാഷയിലുള്ള രചന, കവിതേയ

അല്ല. കവിത പുറ�പ്പടുന്നത് ആശയങ്ങളിൽനിന്നാണ്; ആശയങ്ങേളാ ആത്മാ

വിൽനിന്നും. പദ്യത്തിലുള്ള രചനയുണ്ടേല്ലാ; അതു കവിതയു�ട ഉടുപ്പാണ്. നി�ന്റ

അകൃത്രിമസൗഭാഗ്യത്തിന്നണിയാൻഞാൻപാരീസ്സിൽനിന്നുവാങ്ങി�ക്കാണ്ടുവരാ

റുള്ള പട്ടുടുപ്പി�ന്റ വില�യ അതിന്നുള്ളൂ. പദ്യത്തി�ന്റ അന്തസ്സു�കാണ്ടും ഭംഗി�കാ

ണ്ടും �പാതിഞ്ഞാൽ കവിത കു�റകൂടി ആകർഷകമാകും എന്നു മാത്രം”.

ഛന്ദസ്കൃതമായ, പദ്യത്തിലുള്ള കവിത േവണ്ട എന്നുഈ കത്തിൽ എവി�ട

യാണ് പറയുന്നത്? എത്ര വള�ച്ചാടിച്ചാലും യൂേഗാവി�ന്റ േമൽ അങ്ങി�ന�യാ

രാേരാപണം ചുമത്താൻ കഴിയില്ല. പദ്യം കവിതയു�ട ഉടുപ്പാണ് എന്നാണേദ്ദഹം

പറയുന്നത്. ഇേതആശയമാണ് പദ്യമാകുന്നശരീരത്തി�ന്റആത്മാവാണ് കവിത

എന്നവാചകത്തിലൂ�ടഞാനുംപ്രകടിപ്പിച്ചത്. യൂേഗാവി�ന്റകത്തി�ലഅടിവരയി

ട്ടഅവസാനവാചകംഒന്നുശ്രദ്ധിച്ചുവായിക്കുക. പദ്യത്തി�ന്റഅന്തസ്സു�കാണ്ടും ഭം

ഗി�കാണ്ടും �പാതിഞ്ഞാൽ കവിത കൂടുതൽആകർഷകമാകു�മന്നേല്ല അേദ്ദഹം

പറഞ്ഞത്? േന�രമറിച്ച് മുണ്ടേശ്ശരി പറഞ്ഞ�തന്താണ്? പദ്യത്തിലുള്ള കവിതക

�ള കവിതക�ളന്നു വിളിയ്ക്കാൻ പാടി�ല്ലന്ന് ! ശാസ്ത്രപണീതമായ വ്യവസായികസം

സ്കാരം കവിത�യ്ക്കതിരാ�ണന്ന് ! പദ്യത്തിലുള്ള കവിതയ്ക്കു ഭാവിയി�ല്ലന്ന് !
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64 വ്യവസായയുഗം കവിത�യ്ക്കതിേരാ?

വ്യവസായവല്ക്കരണത്തി�ന്റ ഫലമായി, “ഒടിച്ചുമടക്കി വരിവരിയാ�യഴുതുന്ന ആ

പഴഞ്ചൻ �ടക്ക്നിക്കിലുള്ള കാവ്യനിർമ്മിതിക്ക് കേമ്പാളമിടിയു�മന്ന് മുണ്ടേശ്ശരി

യു�ട വാദം ശരിയാേണാ? വ്യവസായവല്ക്കരണവും അച്ചടിശാലകളും കവിതയു�ട

കഴുത്തറത്തുകളയുേമാ? അനുഭവം മറിച്ചാണ്. ആധുനികവ്യവസായങ്ങളു�ട ആ

ആവിർഭാവേത്താടുകൂടിയേല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ, േലാകത്തി�ലല്ലായിടത്തും കവി

തയു�ട പുേരാഗതിക്ക് പുതി�യാരുേത്തജനം ലഭിച്ചത്? േസാവിയറ്റുയൂണിയനിൽ

വ്യവസായങ്ങളുംഅച്ചടിശാലകളും വളരുന്നി�ല്ലന്ന്ആർ�ക്കങ്കിലും പറയാൻ കഴി

യുേമാ? അവി�ടയേല്ലഈയി�ട യുവകവികളു�ട കവിതകൾ �ചാല്ലിേക്കൾക്കാൻ

േവണ്ടി അമ്പതിനായിരത്തിലധികം സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ തടിച്ചുകൂടിയത്? എന്തിന്

േസാവിയറ്റുയൂണിയനിേലയ്ക്കു േനാക്കണം? നമ്മു�ട നാട്ടിൽത്ത�ന്ന ഉത്തേരന്ത്യ

യി�ല പല പട്ടണങ്ങളിലും ‘മു�ശരം’ എന്ന േപരിലറിയ�പ്പടുന്ന കവിതാസദസ്സു

കളിൽ ഇന്നും ഉറക്കമിളച്ചു സഹൃദയർ പ�ങ്കടുക്കാറിേല്ല? അേപ്പാൾ വ്യവസായ

വല്ക്കരണം കവിതയു�ട ശത്രുവല്ല. യന്ത്രശാലകളു�ട കുഴൽവിളികൾ കവിതയു�ട

ശബ്ദ�ത്ത �ഞക്കി�ക്കാല്ലുന്നില്ല. ബാഹ്യാകാശക്കപ്പലുകൾ കവിത�യ നക്ഷത്ര

ങ്ങേളാടു കൂടുതലടുപ്പിക്കുകേയ �ചയ്യുന്നുള്ളൂ.

വ്യവസായവൽക്കരണവും അേതാ�ടാപ്പമുണ്ടായ ശാസ്ത്രപുേരാഗതിയും പു

തിയ വിജ്ഞാനശാഖകളു�ട ആവിർഭാവവും കലാകാര�ന്റ അനുഭൂതികൾക്കു നി

റപ്പകിട്ടുണ്ടാക്കാനും ഭാവനയു�ട ചക്രവാളത്തി�ന്റ പരിധി വലുതാക്കാനുമാണ്

സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിജ്ഞാനത്തി�ന്റ രശ്മികൾ കവിത�യ ഉണക്കിക്കളയുകയ

ല്ല, കൂടുതൽ പച്ചപിടിപ്പിയ്ക്കുകയുമാണ് �ചയ്യുന്നത്. ബൗദ്ധികമായ ഔന്നിത്യം വി

കാരത്തി�ന്റ ഉറവിട�ത്ത വറ്റിയ്ക്കുകയല്ല, �വകാരികാനുഭൂതികളു�ട തീക്ഷ്ണത�യ

വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുകയാണ് �ചയ്യുക. ഐൻസ്റ്റീ�ന്റ അേപക്ഷികസിദ്ധാന്തവും മാർക്സി

�ന്റ ഡയലക്ടിക്കൽ �മറ്റീരിയലിസവും കലാകാര�ന്റ സാമൂഹ്യവീക്ഷണഗതി�യ

കൂടുതൽ വിശാലമാക്കുകയും സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കാനുള്ള

അയാളു�ട കഴിവുക�ള വളർത്തുകയും �ചയ്യുന്നു. കവിതയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഭാസുരമായ

ഒരു ഭാവിയു�ണ്ടന്നാണിത് കാണിയ്ക്കുന്നത്.

ഇത്തരം വാദങ്ങൾക്ക് മുണ്ടേശ്ശരിമാസ്റ്റർ പറയുന്ന മറുപടി േകൾക്കേണാ?

“അച്ചടിയിൽ വായിച്ചാസ്വദിയ്ക്കാവുന്ന കവിതയ്ക്കിേപ്പാൾ മാർക്കറ്റിടിഞ്ഞുവരികയാ

ണ്. അഥവാ അച്ചടിയിലായാലും ജനങ്ങ�ള പിടിച്ചിരുത്തി വായിപ്പിയ്ക്കുന്ന കവിത

കൾ ചുരുങ്ങിച്ചുരുങ്ങി വരികയാണ്. േന�രമറിച്ച് പദ്യത്തി�ലഴുതിശ്ശീലിച്ചുേപാന്ന

വർ തങ്ങളു�ട കവിതകളിേപ്പാൾ വായിയ്ക്കാൻ മനസ്സും കഴിവുമില്ലാത്ത ജനങ്ങ�ള

വിളിച്ചുകൂട്ടി �ചാല്ലിേക്കൾപ്പിച്ചാണ് നിലനിൽക്കാൻപാടു�പടുന്നത്. �ചാല്ലി േകൾ

പ്പിയ്ക്കാനുള്ള കവിതകളുണ്ടേല്ലാ, അവ നാമിന്നുത്തമകവിത എന്നു പറയുന്നതി�ന്റ

വള�ര താ�ഴ നിൽക്കുന്നവയുമാണ് യൂേറാപ്പിലും േസാവിയറ്റുയൂണിയനിലും മുഗൾ

ഭരണസന്തതിയായ ‘മു�ശര’ �യ അവലംബിേയ്ക്കണ്ടിവന്നത് പദ്യത്തി�ന്റ �ടക്നി

ക്കിലുള്ള കവിതയു�ട വളർച്ച�യയല്ല തളർച്ച�യയാണ് കാണിയ്ക്കുന്നത്.

കവിതകൾ േകൾക്കാൻേവണ്ടി ജനങ്ങൾ തടിച്ചുകൂടുന്നു എേന്നാ കവിതാസദസ്സു

കളിൽ സഹൃദയർ ഉറക്കമിളച്ചു പ�ങ്കടുക്കാറുണ്ട് എേന്നാ എഴുതിയാൽ അതി�ന്റ
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അർത്ഥം കവിതകൾ വായിയ്ക്കാൻ മനസ്സും കഴിവുമില്ലാത്തജനങ്ങ�ളബലാൽക്കാ

രമായി ആട്ടി�ത്തളിച്ചു�കാണ്ടുവന്നത് തങ്ങളു�ട േബാറടിയ്ക്കിരയാക്കാൻ കവികൾ

പാടു�പടുന്നു എന്നാേണാ? ഒരുപേക്ഷ, ഇതും നിരൂപണത്തി�ന്റ ഒരു �ടക്ക്നി

ക്കായിരിയ്ക്കും!

യൂേറാപ്പി�ലസ്ഥിതി എനിയ്ക്ക് േനരിട്ടറിയില്ല. എന്നാൽ േസാവിയറ്റ് യൂണിയ

നി�ലപദ്യരൂപത്തിലുള്ളകവിതകൾക്കുംകാവ്യങ്ങൾക്കുംഎത്രവമ്പിച്ചപ്രചാരമാ

ണ് ലഭിച്ചു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത് എന്ന് േനരിട്ടു കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ എനിയ്ക്കു സാധി

ച്ചിട്ടുണ്ട്. അവി�ട ജനങ്ങൾകവിത േകൾക്കാൻ തടിച്ചുകൂടുക മാത്രമല്ല �ചയ്യുന്നത്;

പ്രാചീനരും ആധുനികരുമായ കവികളു�ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ദശലക്ഷക്കണക്കിൽ വാ

ങ്ങി�വയ്ക്കുന്നുമുണ്ട്. ആധുനിക�വദ്യുതയന്ത്രങ്ങളുേടയും വൻകിട �കമിക്കൽപ്ലാന്റു

കളുേടയുംബാഹ്യാകാശക്കപ്പലുകളുേടയും മുേന്നറ്റേത്താ�ടാപ്പം ത�ന്നകവികളു�ട

എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണിവി�ട.

65 കവിതയു�ട വശ്യശക്തി!

�ചാല്ലിേകൾപ്പിയ്ക്കാനുള്ളകവിതക�ളാന്നും ഉത്തമകവിതകള�ല്ലന്ന് ശാഠ്യം പിടിയ്ക്കു

ന്ന�തന്തിനാണ്? േകാഴിേക്കാട്ടും തിരുവനന്തപുരത്തുമുള്ള േറഡിേയാനിലയങ്ങൾ

നമ്മു�ടപലകവികളുേടയുംകവിതകൾഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രേക്ഷപണം �ചയ്യാറുണ്ട്. നല്ല

കവിതകളും േകൾക്കാം; ചീത്ത കവിതകളും േകൾക്കാം; പ�ക്ഷ, പ്രേക്ഷപണം

�ചയ്യ�പ്പടുന്നു എന്നതു�കാണ്ട് എല്ലാ കവിതകളുേടയും സ്റ്റാൻേഡർഡ് േമാശമാ

�ണന്ന് പറയാൻ കഴിയുേമാ? സാഹിത്യപരിഷത്തി�ന്റഎല്ലാ സേമ്മളനങ്ങളിലും

കവിതകൾ പാരായണം �ചയ്യ�പ്പടാറുണ്ട്. അവ�യാന്നുംത�ന്ന ഉത്തമകവിതക

ള�ല്ലന്നാേണാ മനസ്സിലാക്കി �വച്ചിട്ടുള്ളത്? ആ കവിതകൾ േകൾക്കാൻേവണ്ടി

സേമ്മളനങ്ങളിൽ പ�ങ്കടുക്കുന്ന സഹൃദയ�രല്ലാം ആരു�ട�യങ്കിലും നിർബന്ധ

ത്തിേന്നാ ഭീഷണിേയ്ക്കാ ഇരയായിത്തീർന്നവരാ�ണന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുേണ്ടാ? സാ

ഹിത്യസദസ്സുകളിൽപാരായണം �ചയ്യ�പ്പടുന്നകവിതകൾത�ന്നപിന്നീട് പുസ്തക

രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധം�ചയ്യ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ. അേപ്പാേഴയ്ക്കും അവ ഉത്തമകവികളാ

യി മാറുേമാ? എ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ കവിതകളു�ട സ്റ്റാൻേഡർഡ് അളന്നുേനാ

േക്കണ്ടത് അവ അച്ചടിപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നുേവാ അേതാ �ചാല്ലിേക്കൾപ്പിയ്ക്ക�പ്പടുന്നുേവാ

എന്നു േനാക്കിയിട്ടല്ല, അതിന്നു േചേതാഹാരിത്വമുേണ്ടാ, ജനങ്ങളു�ട ഹൃദയങ്ങ�ള

ആകർഷിയ്ക്കാനുള്ള വശ്യശക്തിയുേണ്ടാ എന്നു േനാക്കിയിട്ടാണ്. വശ്യശക്തിയും

േചേതാഹാരിത്വവും മറ്റും ഗദ്യകൃതികൾക്കുമുണ്ടാവാം. പേക്ഷ, എം.പി.േപാൾ ചൂ

ണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാ�ല, “യഥാർത്ഥകവിത്വം പദ്യാത്മകമായി പ്രകാശിയ്ക്കുേമ്പാൾ

അതിേനാടു കിടനില്ക്കുവാൻ ഗദ്യത്തിന് ഒരിക്കലും സാധിയ്ക്കുകയില്ല. കവിത ഗദ്യ

രൂപത്തിലും അവതരിയ്ക്കാ�മങ്കിലും പദ്യരൂപമായകവിതയ്ക്കുള്ള വശ്യശക്തിയു�ട

സാർവ്വംഗീണമായ േചേതാഹാരിത്വവും ഒന്നുേവ�റയാണ്. ഗദ്യകാര�ന്റ കവിത

പൂവൻേകാഴി പറക്കുന്നതുേപാ�ലയും പദ്യകാര�ന്റ കവിത വാനംപാടി പറക്കുന്ന

തുേപാ�ലയുമാ�ണന്നു പറയുന്നതിൽ �തറ്റില്ല. ബർനാഡ്ഷാ, േഷക്സ്പിയറി�ന്റ

നാടകങ്ങ�ള ഹാസ്യാനുകരണം �ചയ്തു രചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൃതിയു�ട മുഖവുരയിൽ
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ഇങ്ങ�ന പറയുന്നു: ‘ഈ നാടകം വള�ര തിടുക്കത്തിൽ എഴുതിതീർേക്കണ്ടിവന്ന

തിനാൽ, നല്ല ഗദ്യത്തി�ലഴുതാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല. അതു�കാണ്ടാണ് േഷ

ക്സ്പിയർ ഉപേയാഗിച്ച വൃത്തത്തിൽഇ�തഴുതാ�മന്നു�വച്ചത് ’. ഈപ്രസ്താവ�ത്ത

ഷായു�ട കൂടപ്പിറപ്പായ വികേടാക്തി�യേന്നാ തരംതാഴ്ത്ത�പ്പട്ടിരുന്ന ഗദ്യകാര�ന്റ

തിരിച്ചടി�യേന്നാ കണക്കാക്കിയാൽ മതി. ഗദ്യകാരൻ പദ്യകവിേയാടു മത്സര

ത്തിനു പുറ�പ്പട്ടാൽ പരാജയം സമ്മതിക്കുകേയതരമുള്ളൂ. ഗദ്യകാരനായ േപ്ലേറ്റാ

ത�ന്റ മാതൃകാരാജ്യത്തിൽ നിന്നു കവിക�ള നിഷ്ക്കാസനം �ചയ്തു. പേക്ഷ, േഹാമറി

�ന്റ നിലയ്ക്ക് അതു�കാണ്ട് വല്ല ഹാനിയും വന്നുേചർന്നിട്ടുേണ്ടാ?

66 കവിതയു�ട പ്രചാരം കുറയുകയാേണാ?

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം പദ്യസാഹിത്യത്തിന്നാണ് ഗദ്യസാഹിത്യേത്തക്കാൾ കൂടുതൽ

പ്രചാരം എന്നല്ല. േന�രമറിച്ച് ഇന്ന് പദ്യകവിതകൾ വായിച്ചുരസിയ്ക്കുന്നവ�ര

അേപക്ഷിച്ച് ഗദ്യത്തിലുള്ള �ചറുകഥകളും േനാവലുകളും വായിയ്ക്കുന്നവരാണ് കൂ

ടുതൽ. �ചറുകഥകളും േനാവലുകളും വിറ്റഴിയുന്നത്ര ത�ന്ന കവിതകളും വിറ്റഴിയു

ന്നുണ്ട് എന്നുപറയുന്നതു �തറ്റായിരിയ്ക്കും. എങ്കിലും, ശരിയ്ക്കുപരിേശാധിച്ചാൽ, േനാ

വലുകേളക്കാൾ കൂടുതൽ േവഗത്തിൽ പ്രചരിയ്ക്കുന്ന കവിതകളുമു�ണ്ടന്നുകാണാം.

തകഴിയു�ട �ചമ്മീന്നുേപാലും ചങ്ങമ്പുഴയു�ട രമണ�ന കവച്ചു�വയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞി

ട്ടില്ല. ഇയ്യിട�ത്ത ഒരുദാഹരണ�മടുത്തുകാണിയ്ക്കാം. ഓ.എൻ.വി.യു�ട ‘നീലക്ക

ണ്ണുക’ ളു�ട ഒന്നാംപതിപ്പ് പുറത്തുവന്നത് 1961 ജനുവരിയിലാണ്. രണ്ടാംപതിപ്പ്

1961 നവംബറിലും, മൂന്നാംപതിപ്പ് 1962 ഡിസംബറിലും പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ടു. മൂന്നു

�കാല്ലം�കാണ്ട് മൂവായിരം പ്രതികൾ! ജീ. യു�ട ‘വിശ്വദർശനം’ ഒന്നാം പതിപ്പ്,

വില കൂടുതലായിട്ടും, ഒരു�കാല്ലം�കാണ്ട് മുഴുവൻ േകാപ്പിയും വിറ്റുതീർന്നു. ഇതു

േപാ�ല മറ്റു ചില ഉദാഹരണങ്ങളുമുണ്ട്. അച്ചടിശാലകളും വ്യവസായശാലകളും

വർദ്ധിച്ചതി�ന്റ ഫലമായി പദ്യരൂപത്തിലുള്ള കവിതകൾ ജനങ്ങൾക്കാവശ്യമില്ലാ

തായിത്തീർന്നുഎന്നാേണാ ഇ�തല്ലാം കാണിയ്ക്കുന്നത്?

കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചു�കാല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് േകരളത്തിൽ അച്ചടിശാലകൾ വള�ര

വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിമിതമായേതാതിലാ�ണങ്കിലും വ്യവസായശാലകളു�ട എണ്ണ

വും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായി കവിതകളു�ട പ്രചാരം കുറഞ്ഞു

േപായിട്ടുേണ്ടാ? ഏ�തങ്കിലും പുസ്തകപ്രസിദ്ധീകരണശാലക്കാേരാടു േചാദിച്ചുേനാ

ക്കൂ. ഗദ്യകൃതികളാണ് പദ്യകൃതികേളക്കാൾ കൂടുതൽ �ചലവാകുന്നത് എന്നവർ

പറയും. എന്നാൽ ഒരു പതിനഞ്ചു�കാല്ലംമുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിയുമായി താര

തമ്യ�പ്പടുത്തിേനാക്കിയാൽഇന്നാണ് കവിതകൾകൂടുതലായി വായിക്ക�പ്പടുന്നത്

എന്നുംഅവർ പറഞ്ഞുതരും.

കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യംകൂടി അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിേച്ചയ്ക്കും. എല്ലാകവികളു�ട

കൃതികളും ഒരുേപാ�ല പ്രചരിയ്ക്കുന്നില്ല: പ്രസിദ്ധരായ കവികളു�ടത�ന്ന ചില പ്ര

േത്യക കൃതികളാണ് കൂടുതൽപ്രചരിയ്ക്കുന്നത്. ഇതിന്ന് ഒരു മറുേചാദ്യം േചാദിച്ചാൽ

മതി. എല്ലാഗദ്യകാരന്മാരു�ട കൃതികളും ഒരുേപാ�ല പ്രചരിയ്ക്കുന്നുേണ്ടാ? സുപ്രസി

ദ്ധരായ േനാവ�ലഴുത്തുകാരു�ട േപാലും ചില പ്രേത്യക കൃതികൾക്കേല്ല കൂടുതൽ
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പ്രചാരം? പുസ്തകങ്ങളു�ട കാര്യമിരിയ്ക്ക�ട്ട. വിേശഷാൽപ്രതികൾപ്രസിദ്ധം �ചയ്യാ

�നാരുങ്ങുന്ന പത്രാധിപന്മാരാ�രങ്കിലും നമ്മു�ട കവിക�ള �വറു�തവിടാറുേണ്ടാ?

നമ്മു�ട വാരികകളിലും മാസികകളിലും വന്നു �കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന കവിതകൾ ഒ�ന്ന

ണ്ണിേനാക്കു. അവയിൽ പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പടുന്ന കവിതകൾ ഒന്നുംത�ന്ന ആരും

വായിയ്ക്കുകയി�ല്ലന്നുംസ്ഥലം �വറു�തമുടക്കി എന്നുമാേണാ പറയുന്നത്? ശാന്തം

പാപം! കവിതകൾ വായിയ്ക്കാത്തവരും വായിച്ചാൽത്ത�ന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി

യാത്തവരുംനമ്മു�ടനാട്ടിൽധാരാളമുണ്ട്എന്നതുപരമാർത്ഥം. �ചറുകഥകൾവാ

യിക്കാത്തവരുമിേല്ല? ഗദ്യത്തി�ലഴുതിവിടുന്ന�തല്ലാം, ഒരക്ഷരംവിടാ�ത, ശ്വാസം

മുറുക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്നു വായിയ്ക്കാൻ േവണ്ടി, എഴുത്തും വായനയും പഠിച്ച ആബാലവൃ

ദ്ധം ജനങ്ങളും അക്ഷമരായി കാത്തിരിയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നാേണാ വിചാരം. �കാള്ളാം!

അച്ചടിച്ചുപ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പടുന്ന എല്ലാ കവിതകളും നല്ല കവിതകളാ�ണ

�ന്നനിയ്ക്കഭിപ്രായമില്ല. പദ്യരൂപത്തി�ലഴുതിവിടുന്ന�തന്തും കവിതയാ�ണന്നുധരി

ച്ചു�വച്ചവർേപാലുമുണ്ട്. എം.പി.േപാൾ പറഞ്ഞത് വള�ര ശരിയാണ്. “യഥാർത്ഥ

കവിതകളും �വറുംപദ്യവുംതമ്മിലുള്ളഈപടലപിണക്കംനീങ്ങാ�തനമ്മു�ടസാ

ഹിത്യത്തിന്ന് പുേരാഗതിയുണ്ടാകയില്ല. പദ്യം ഭാഷ�കാണ്ടുള്ള ഒരു കസർത്തുമാ

ത്രമാണ്: അഭ്യാസം�കാണ്ട് ആർക്കും അതു സാധിക്കാവുന്നതുമാണ്. നാലു പാദ

ത്തിേന്മൽഒരുആശയശകലംനാട്ടുന്നതിൽനാലുപന്തു�കാണ്ട്അമ്മാനമാടുന്നതി

േനക്കാൾ യാ�താരു �മച്ചവുമില്ല”.

ഗദ്യത്തി�ലഴുതിവിടുന്ന�തന്തും ഉത്തമകൃതികളാ�ണന്ന ധാരണയും അബദ്ധ

മാണ്. നല്ല കവിതകളും ചീത്ത കവിതകളുമുള്ളതുേപാ�ല നല്ല ഗദ്യകൃതികളും ചീ

ത്ത ഗദ്യകൃതികളുമുണ്ട്. ചീത്ത �ചറുകഥകളും ചീത്ത േനാവലുകളും ചീത്ത നിരൂപ

ണങ്ങളുമുണ്ട്.

ഗദ്യം, പദ്യം എന്നിവസാഹിത്യരചനയു�ടസാേങ്കതികരൂപവിേശഷങ്ങൾമാ

ത്രമാണ്. സാേങ്കതികരൂപം മാത്രം േനാക്കി ഏ�തങ്കിലും കൃതി നന്നായിട്ടുേണ്ടാ,

േമാശമായിട്ടുേണ്ടാ, എന്നു കണ്ണടച്ചു തീരുമാനിച്ചുകൂടാ. പദ്യത്തിലായാലും ഗദ്യത്തി

ലായാലും എന്തു എങ്ങി�ന രചിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. നല്ലതാ

�ണങ്കിൽ രണ്ടുതരം കൃതികളും മലയാളഭാഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണുതാനും.

എന്നാൽ, നല്ലകൃതികളാ�ണങ്കിൽേപ്പാലുംപ്രചാരത്തി�ന്റകാര്യത്തിൽപദ്യ

ത്തിന് ഗദ്യത്തി�ന്റ ഒപ്പ�മത്താൻ കഴിഞ്ഞു�വന്നുവരില്ല. മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണി

ച്ചതുേപാ�ല, ഇക്കാലത്ത് ഗദ്യകൃതികൾ�കാണ്ടാണ് കൂടുതൽ പ്രചാരം. പേക്ഷ,

ഇതി�ന്റ അർത്ഥം അച്ചടിശാലകൾ വന്നേപ്പാൾ പദ്യത്തിലുള്ള കവിതകളു�ട പ്ര

ചാരം കുറഞ്ഞു�വന്നല്ല, ഗദ്യകൃതികളു�ട പ്രചാരം വർദ്ധിച്ചു�വന്നുമാത്രമാണ്. ഗദ്യ

കൃതികളിൽത്ത�ന്ന കഥകളും േനാവലുകളുമാണ് ഇന്നു കൂടുതൽ വായിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന

ത്. ശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, ജീവചരിത്രം മുതലായചിലസാഹിത്യശാഖകൾതാരതേമ്യന

പിന്നിലാണ്. ജീ. യു�ട ‘വിശ്വദർശനം’ പ്രചരിയ്ക്കുന്നത്രേവഗത്തിൽ �നഹ്റുവി�ന്റ

‘വിശ്വചരിത്രാവേലാകന’ േമാ �ബർണാലി�ന്റ ‘ശാസ്ത്രം ചരിത്രത്തിൽ’ എന്ന ഗ്ര

ന്ഥേമാ വിറ്റഴിഞ്ഞി�ല്ലന്നുവരാം. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം അച്ചടിശാലകളുേടയും വ്യവ

സായശാലകളുേടയും അഭിവൃദ്ധിയു�ട ഫലമായി ചിരത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും ശാസ്ത്രഗ്ര

ന്ഥങ്ങൾക്കും ഭാവിയില്ലാതായി എന്നാേണാ?
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67 കവിതയു�ട ഭാവി:

കൂടുതൽ ആളുകളാൽ വായിക്ക�പ്പടുന്നു എന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം ഏ�തങ്കിലു�മാരു

കൃതി ഉത്തമഗ്രന്ഥമായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. നമ്മു�ട �റയിൽേവബുക്ക്സ്റ്റാളുകൾ

�കാട്ടത്താപ്പിനുവിറ്റഴിച്ചു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നഡി�റ്റക്ടീവ് േനാവലുകളും�ലംഗികകഥ

കളും ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളാ�ണന്നും അത്രത�ന്ന വിറ്റഴിയാത്ത േനാവലുക�ളല്ലാംത

�ന്ന അധമങ്ങളാ�ണന്നും പറയാേമാ? ചില േനാവലുകൾ ഗ്രന്ഥകർത്താവി�ന്റ

കാലം കഴിയുന്നതിന്നുമുമ്പുത�ന്ന മരിച്ചുേപാ�യന്നുവരും. േന�രമറിച്ച്, ഉത്തമങ്ങ

ളായ ചില കവിതകൾ മരിയ്ക്കാൻ കൂട്ടാക്കാ�ത അനശ്വരമായി നിലനില്ക്കുകയും �ച

യ്യും.

അേപ്പാൾ പദ്യത്തിലുള്ള കവിതയ്ക്കു ഭാവിയുേണ്ടാ എന്നതല്ല, നല്ല കവിതകൾ

സാഹിത്യത്തി�ന്റ പുേരാഗതിയ്ക്കാവശ്യമാേണാ എന്നതാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായ പ്ര

ശ്നം. ആവശ്യമാ�ണങ്കിൽ കവിതകളാസ്വദിയ്ക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കഴിവു

ണ്ടാക്കി�ക്കാടുേക്കണ്ട�തങ്ങി�ന എന്നാണാേലാചിേക്കണ്ടത്. േസാഷ്യലിസ്റ്റ്

രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ബ്രിട്ടൻ, അേമരിക്ക തുടങ്ങിയ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളിലും

കവിത�യ ജനങ്ങളു�ട അടുേത്തയ്ക്ക് �കാണ്ടുേപാകാനുതകുന്ന േബാധപൂർവ്വമായ

പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കാേഗാവിൽനിന്ന് കഴിഞ്ഞ അമ്പ�ത്താന്നു

�കാല്ലമായി മുടങ്ങാ�ത പ്രസിദ്ധം�ചയ്യ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ‘േപായട്രി’ എന്ന

മാസികയു�ട ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ലക്കത്തിൽ അേമരിക്കയി�ല ചില കവിതാ

പ്രചാരണപദ്ധതിക�ളപ്പറ്റി വായിയ്ക്കാം. കവികൾ േനരിട്ടു പ�ങ്കടുക്കുന്ന കാവ്യേമ

ളകൾ േകാേളജുകളിലും യൂണിേവഴ്സിറ്റികളിലും സംഘടിപ്പിയ്ക്കുക എന്ന ഒരു പരിപാ

ടി കുേറ വർഷങ്ങളായി അവി�ട നടന്നു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ‘അക്കാഡമി ഓഫ്

അേമരിക്കൻ േപാ�യറ്റ്സ് ’ എന്നസംഘടനയു�ടആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്നഈ

പരിപാടി വിജയിപ്പിയ്ക്കാനും ആവശ്യമായ ഉപേദശങ്ങൾ നൽക്കാനും േവണ്ടി മുൻ

ക�യ്യടുത്തു പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്ന ഒരു ‘നാഷണൽ േപാ�യട്രി കൗൺസി’ ലും സംഘടി

പ്പിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് േഫാർഡ് ഫൗേണ്ടഷനിൽനിന്നും

മറ്റും ധനസഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും കാണുന്നു.

ലണ്ടനിൽ ‘േപാ�യട്രി �സാ�സറ്റി’ എന്ന ഒരു കവി സംഘടനയുണ്ട്. 1909-

ൽസ്ഥാപിയ്ക്ക�പ്പട്ടഈസംഘടനയു�ടആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘േപാ�യട്രി �റവ്യൂ എന്ന

മാസിക മുടങ്ങാ�ത പ്രസിദ്ധം�ചയ്യ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കവി സംഘടനയു

�ടആഭിമുഖ്യത്തിൽനടത്ത�പ്പടുന്നകവിസേമ്മളനങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും കവിതാപാരായ

ണങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുമുള്ള രസകരമായ പല വിവരങ്ങളും ഈ മാസികയിൽനിന്നു മന

സ്സിലാക്കാം.

ഇത്തരത്തിലുള്ള എ�ന്തങ്കിലും നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളിേലർ�പ്പടുകയും

നമ്മു�ടജനങ്ങളു�ടകാവ്യാഭിരുചിയുംആസ്വാദനകഴിവും വളർത്തി�ക്കാണ്ടുവരിക

യും �ചയ്യുന്നതിനു പകരം പ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിച്ചുകഴിഞ്ഞ സാഹിത്യനിരൂപകന്മാർ

ത�ന്ന ‘കവിതയ്ക്കു ഭാവിയില്ല, ‘�ചറുകഥയ്ക്കു ഭാവിയില്ല’, ‘ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കു ഭാവി

യില്ല’ എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു�കാണ്ട് നടന്നാേലാ?

പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ്. നമ്മു�ട നിരൂപകന്മാർ എ�ന്താ�ക്കത്ത

�ന്ന പറഞ്ഞുനടന്നാലും കവിത നശിക്കുകയില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, മനുഷ്യ�ന്റ സാം
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സ്കാരിേകാന്നമനത്തിന്ന് അതാവശ്യമാണ്. അതു�കാണ്ട് മനുഷ്യസമുദായം നില

നിൽക്കുന്നിടേത്താളംകാലം കവിതയും നിലനിൽക്കും.

68 നിരൂപണത്തി�ന്റ ഭാവി

നിരൂപണംഒരുകലയാ�ണന്ന്വാദിയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. സുന്ദരമായപദപ്രേയാഗങ്ങളും

അടുക്കും ചിട്ടയുമായുള്ളവാക്യരചനയുമുണ്ടായാൽ—അതായത് നല്ല ഭാഷയി�ല

ഴുതിയാൽ — നിരൂപണം കലയാവും എന്നാണവരു�ട വിചാരം. പറയുന്നതു േക

ട്ടാൽ േതാന്നും ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, നരവംശശാസ്ത്രം മുതലായവ�യാന്നും നല്ല ഭാ

ഷയി�ലഴുേതണ്ടതി�ല്ലന്ന്, അ�ല്ലങ്കിൽ നല്ല ഭാഷയി�ലഴുതിയേപ്പാൾ എല്ലാ ശാ

സ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും കലാസൃഷ്ടികളായിത്തീരു�മന്ന്. വിേശഷങ്ങ�ള വിശകലനം �ച

യ്ത് സാമാന്യ തത്വങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിേശഷങ്ങ�ള പരിേശാധിയ്ക്കുകയും

�ചയ്യുക എന്നതാണേല്ലാ ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ േജാലി. ത�ന്റ കാലത്തും അതിന്നുമുമ്പും

രചിയ്ക്ക�പ്പട്ട കാവ്യങ്ങളും മറ്റു സാഹിത്യങ്ങളും വായിച്ചു പഠിച്ചു വിശകലനം �ചയ്ത്

ചിലസാമാന്യസിദ്ധാന്തങ്ങൾആവിഷ്ക്കരിയ്ക്കുകയുംഅംഗീകൃതങ്ങളായസാമാന്യസി

ദ്ധാന്തങ്ങളു�ട �വളിച്ചത്തിൽപുതിയസാഹിത്യകൃതിക�ളവിലയിരുത്തുകയുമാണ്

നിരൂപണത്തി�ന്റ േജാലി. അതിനാൽ, നിരൂപണം ഒരു കലയല്ല, ശാസ്ത്രമാണ്.

69 സാഹിത്യസൃഷ്ടിയും സാഹിത്യനിരൂപണവും

കവിത, �ചറുകഥ, േനാവൽ, പ്രബന്ധങ്ങൾ, ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ,

മുതലായവേപാ�ലത്ത�ന്ന, വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ, നിരൂപണവും സാഹി

ത്യത്തി�ന്റ ഒരു ശാഖയായി ഇന്ന് അംഗീകരിയ്ക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ,

സാഹിത്യസൃഷ്ടിയും സാഹിത്യനിരൂപണവും തമ്മിൽ മൗലികമായ ഒരു വ്യത്യാസ

മു�ണ്ടന്ന് കാണാം. സാഹിത്യകാരൻ ത�ന്റ സ്വന്തമായ വീക്ഷണഗതിേയാടുകൂടി

ജീവിത�ത്ത ഉൽഗ്രഥിയ്ക്കുകയും അപഗ്രഥിയ്ക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട് ത�ന്റ അനുഭൂ

തിക�ള വായനക്കാരുമായി പങ്കിടുന്നു. നിരൂപകനാക�ട്ട, ജീവിത�ത്തയല്ല, ജീ

വിതപ്രതിഫലനമായ സാഹിത്യ�ത്തയാണ് അപഗ്രഥിയ്ക്കുകയും വിമർശിയ്ക്കുകയും

വിലയിരുത്തുകയും �ചയ്യുന്നത്. സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾ ജീവിതത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനങ്ങ

ളാ�ണങ്കിൽ നിരൂപണം സാഹിത്യത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനമാണ് — എന്നു�വച്ചാൽ

വ്യാഖ്യാനത്തി�ന്റ വ്യാഖ്യാനം. കവി പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ

നിന്നും േനരിട്ട് അനുഭൂതികളുൾ�ക്കാണ്ടു�കാണ്ട് സാഹിത്യസൃഷ്ടി നടത്തുേമ്പാൾ

നിരൂപകൻ മറ്റുള്ളവരു�ട സാഹിത്യസൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് അനുഭൂതിയുൾ�ക്കാള്ളാ

നാണ് ശ്രമിയ്ക്കുന്നത്. ജീവിതമാണ് സാഹിത്യകാര�ന്റ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. നിരൂ

പക�ന്റ പ്രതിപാദ്യമാക�ട്ട, ജീവിതമല്ല, അതി�ന്റ പ്രതിഫലനവും വ്യാഖ്യാനവുമാ

ണ്. ത�ന്റ കലാസൗന്ദര്യാനുഭൂതിക�ള മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു�കാടുക്കാനാണ്

സാഹിത്യകാരൻ പരിശ്രമിയ്ക്കുന്നത്. നിരൂപകനാക�ട്ട, പ്രകൃതിയുേടേയാ ജീവി

തസത്യങ്ങളുേടേയാ സൗന്ദര്യ�ത്തയല്ല, കലാസൃഷ്ടിയു�ട സൗന്ദര്യ�ത്തയാണ്,

അനുഭവിച്ചാസ്വദിയ്ക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്കുപകർന്നു�കാടുപ്പാനും ശ്രമിയ്ക്കുന്നത്.

സാഹിത്യത്തി�ല ജീവിതാവിഷ്ക്കരണം സാഹിത്യകാര�ന്റ ജീവിതവീക്ഷണ

ഗതി�യക്കൂടി ആശ്രയിച്ചിരിയ്ക്കും. ജീവിതസത്യങ്ങളു�ട േനർക്കു സാഹിത്യകാരൻ
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എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ സാഹിത്യകാര�ന്റ കലാസ്വാദനേശഷി, ഭാവനാശക്തി,

സവിേശഷാഭിരുചികൾ, സാംസ്കാരികപാരമ്പര്യങ്ങൾ, സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ, സാമൂ

ഹ്യാദർശങ്ങൾ എന്നിവ�യല്ലാം — ഒറ്റവാക്കിൽപ്പറഞ്ഞാൽ, സാഹിത്യകാര�ന്റ

വ്യക്തിസത്ത—അയാളു�ടസാഹിത്യസൃഷ്ടികളിൽസ്വാധീനം �ചലുത്തുന്നു. അതു

�കാണ്ടുത�ന്ന സാഹിത്യം േഫാേട്ടാഗ്രഫിേപാലുള്ള ഒരു പ്രതിഫലനമല്ലാതായി

ത്തീരുന്നു.

മറ്റു മനുഷ്യ�രേപ്പാ�ല സാഹിത്യകാരനും ഒരു സാമൂഹ്യജീവിയാണ്. അതു

�കാണ്ട് സാമൂഹ്യസംഘട്ടനങ്ങളും സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും, സാഹിത്യകാര�ന്റ വ്യ

ക്തിപരമായ മാനസികമണ്ഡലത്തിൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുളവാക്കാതിരിയ്ക്കുകയില്ല.

വളരുകയും വികസിയ്ക്കുകയും മാറുകയും �ചയ്തു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന സംഘട്ടനാത്മകവും

അേതസമയത്തുത�ന്ന സുന്ദരവുമായ സത്യ�ത്ത സ്വന്തം പ്രതിഭായുപേയാഗിച്ച്

അയാൾ ത�ന്റ ഭാവനയിലൂ�ട ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്നു. ഇത്തര�മാരു കലാസൃഷ്ടി സാമൂ

ഹ്യജീവികളായ മറ്റു മനുഷ്യരിൽ സ്വാധീനം �ചലുത്താതിരിയ്ക്കയില്ല. എ�ന്തന്നാൽ

സാഹിത്യകാരൻ ത�ന്റ ചുറ്റുപാടുകളിൽനിന്ന് സൗന്ദര്യാനുഭൂതികളുൾ�ക്കാള്ളുക

മാത്രമല്ലഅവ�യ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു�കാടുക്കുകകൂടി �ചയ്യുന്നുണ്ട്.

ജീവിതസത്യത്തിൽനിന്നു സൗന്ദര്യമാസ്വദിയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് സാഹിത്യകാര

�ന്റ പ്രതിഭയു�ട ഒരുവശം മാത്രമാണ്. താനുൾ�ക്കാണ്ടാശ്വസിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം

അനുവാചകർക്ക് പകർന്നു�കാടുക്കാനുള്ള കഴിവാണ് മേറ്റവശം. വ്യാകരണം,

�ശലി, ഔചിത്യേബാധം, പദവാക്യഛേന്ദാലങ്കാരങ്ങൾ മുതലായവ — ഒറ്റവാ

ക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഭാഷാസ്വാധീനം — ഈവശത്തി�ന്റ ചില മുഖ്യ ഘടകങ്ങ

ളാണ്. എന്നാൽ, ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടകം അനുവാചകരു�ട �വകാരികനുഭൂ

തി�യ തട്ടിയുണർത്താനുള്ള കഴിവാണ്. നീണ്ടകാല�ത്ത സാഹിത്യപരിചയവും

അഭ്യാസവും അദ്ധ്വാനവുംവ്യുൽപ്പത്തിയും നിർമ്മാണ�വദഗ്ദ്ധ്യവും മറ്റുമു�ണ്ടങ്കിൽ

മാത്രേമ സാഹിത്യകാരന് ത�ന്റ പ്രതിഭ�യ ഫലപ്രദമായി പ്രകാശിപ്പിയ്ക്കാൻ കഴി

യൂ.

70 എന്താണ് നിരൂപണം?

സാഹിത്യം അനുവാചകരിലുറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മൗലികഭാവങ്ങേളയും �വകാരികാ

നുഭൂതികേളയും തട്ടിയുണർത്തുന്നു; മനുഷ്യ�ന്റ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ സാംസ്ക്കാരിക

വും ധാർമ്മികവുമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.

നിരൂപകൻത�ന്റസ്വന്തം േലാകവീക്ഷണഗതിയുമായിസാഹിത്യസൃഷ്ടിയു�ട

അടിത്തട്ടിേലയ്ക്കിറങ്ങി�ച്ചന്ന് കലാസൗന്ദര്യത്തി�ന്റ ഉറവിട�മ�ന്തന്ന് കണ്ടുപിടി

യ്ക്കാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നു. ഒരു സാഹിത്യസൃഷ്ടിസഹൃദയനായ വായനക്കാര�ന്റ മേനാമ

ണ്ഡലത്തിൽസൃഷ്ടിക്കുന്നചലനങ്ങ�ളഅയാൾ പരിേശധിയ്ക്കുന്നു. സാമൂഹ്യജീവിത

ത്തിൽ അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നസാംസ്കാരിക പരിവർത്തനം അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

സാമൂഹ്യാവേബാധത്തി�ന്റ ഒരു സവിേശഷരൂപ�മന്ന നിലയ്ക്കു സാഹിത്യസൃഷ്ടിയ്ക്കു

ള്ള പ്രാധാന്യ�മന്താ�ണന്നും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ അതിനുള്ളസ്ഥാന�മ�ന്ത

ന്നും പരിേശാധിയ്ക്കുക മാത്രമല്ല നിരൂപകൻ �ചയ്യുന്നത്. കലാസൃഷ്ടി�യ നിർണ്ണയി

യ്ക്കുന്ന തത്വങ്ങേളയും അതി�ന്റ രചനാ�വശിഷ്ട്യേത്തയും �വളി�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട്
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അതിലടങ്ങിയ സൗന്ദര്യേകന്ദ്രത്തിേലയ്ക്കു അയാൾ വായനക്കാരു�ട ശ്രദ്ധയാകർ

ഷിയ്ക്കുകകൂടി �ചയ്യുന്നു. അയാൾ സാഹിത്യസൃഷ്ടിയു�ട മൂല്യനിർണ്ണയം �ചയ്തു�കാ

ണ്ട് അതു വായിച്ചാസ്വദിയ്ക്കാൻ സഹൃദയ�ര സഹായിയ്ക്കുകയും സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്നു

സൂക്ഷ്മത്തിേലയ്ക്കുംബാഹ്യഭാവങ്ങളിൽനിന്ന്ആന്തരികഭാവങ്ങളിേലയ്ക്കും ഇറങ്ങി�ച്ച

ന്ന് ആനന്ദ�ത്ത അപഗ്രഥിയ്ക്കുകയും, രസ�ത്ത വിശകലനം �ചയ്യുകയും സൗന്ദര്യ

ത്തി�ന്റ ആസ്വാദ്യത�യ �വളി�പ്പടുത്തുകയും സൗന്ദര്യാസ്വാദനത്തിലൂ�ട ലഭിയ്ക്കു

ന്നആനന്ദം മനുഷ്യ�ന്റവ്യക്തിസത്തേയയുംധാർമ്മികേബാധേത്തയുംഎത്രകണ്ടു

വളർത്താൻസഹായിയ്ക്കുന്നു�വന്ന് പരിേശാധിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

സാേങ്കതികനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുേണ്ടാ,ഔചിത്യഭംഗിയുേണ്ടാ, യതി ഭംഗ

മുേണ്ടാ, വൃത്തം ശരിയാേണാസന്ധി�ത്തറ്റുേണ്ടാ—ഇ�തല്ലാം പരിേശാധിേയ്ക്കണ്ട

താവശ്യംത�ന്ന. ശരീരത്തി�ന്റ പുറ�ന്താലിയു�ട സവിേശഷതകളും ആഭരണങ്ങ

ളും സൗന്ദര്യത്തിന്ന് മാറ്റുകൂട്ടും. പേക്ഷ, പുറ�ന്താലിയും ആഭരണങ്ങളുമല്ല സൗന്ദ

ര്യം. രൂപവുമായി കൂടിേച്ചർന്നുകിടക്കുന്ന ഭാവസൗന്ദര്യം കാണുന്നവർേക്ക, സാഹി

ത്യമാസ്വദിയ്ക്കാൻകഴിയൂ. ആനന്ദ�ത്ത സത്യത്തിൽനിന്നടർത്തി�യടുത്തു�കാണ്ട്

കല കലയ്ക്കുേവണ്ടിയാ�ണന്നും രസധ്വനിയാണ് സാഹിത്യത്തി�ന്റ ജീവൻ എന്നും

ഉരുവിട്ടുനടക്കുന്നവർക്ക് നല്ല നിരൂപകന്മാരാവാൻ കഴിയില്ല. അേപ്പാൾ നിരൂപ

കൻ പണ്ഡിതനും ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനും പഴയ സാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങ�ള കാണാ

പ്പാഠം പഠിച്ചവനും, ശാസ്ത്രമാഹാത്മ്യ�ത്തപ്പറ്റി പ്രസംഗിയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ളവനും മറ്റും

മറ്റുമായാൽ േപാരാ. സാഹിത്യമാസ്വദിയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നവേര നിരൂപണത്തിന്ന് പു

റ�പ്പടാവൂ. സംഗീതമാസ്വദിയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവർ സംഗീതനിരൂപകന്മാരാവരുത്.

രാഗ�ത്തപ്പറ്റിയും താള�ത്തപ്പറ്റിയും സാംബമൂർത്തിയു�ട പുസ്തകത്തിലുള്ളത് വാ

യിച്ചുമനസ്സിലാക്കുന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം ഒരാൾ സംഗീതശാസ്ത്രജ്ഞനാവില്ല. അതു

േപാ�ല, ദണ്ഡിേയയും വാമനേനയും േകളറിഡ്ജിേനയും േകാഡ് �വല്ലിേനയും

കലക്കിക്കുടിച്ചതു�കാണ്ടുമാത്രം ഒരാൾ സാഹിത്യനിരൂപകനുമാവില്ല.

71 നിരൂപക�ന്റ ജീവിതവീക്ഷണം:

നിരൂപകന് ഒന്നാമതായി േവണ്ടത് കലാസൃഷ്ടികൾ വായിച്ചാസ്വദിയ്ക്കാനുള്ള കഴി

വാണ്. എന്നു�വച്ചാൽ, സഹൃദയത്വം, ഈ സഹൃദയത്വമാക�ട്ട നിരൂപക�ന്റ

ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ, സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങൾ, സാഹിത്യപരിചയം, വ്യുൽപത്തി,

സാമൂഹ്യേബാധത്തിേന്റയും സാംസ്കാരത്തി�ന്റയും നിലവാരം സാമൂഹ്യവീക്ഷണഗ

തി എന്നിവ�യആസ്പദിച്ചിരിയ്ക്കുകയും �ചയ്യും.

മ�റ്റല്ലാവർക്കു�മന്നേപാ�ല സാഹിത്യനിരൂപകനും സ്വന്തമായ ഒരു േലാക

വീക്ഷണഗതിയുണ്ടാവും. അതുസ്വാഭാവികമായുംഅയാളു�ട നിരൂപണങ്ങളിൽപ്ര

തിഫലിയ്ക്കുകയും �ചയ്യും. പേക്ഷ, േലാകവീക്ഷണഗതി�യന്നു�വച്ചാൽ സാഹിത്യ

കാര�നപ്പറ്റിയുള്ള മുൻവിധികളല്ല; േതാന്നുേമ്പാൾ േതാന്നുന്നത് പറയലുമല്ല.

ഒരു കാര്യം ശരിയാണ്. ഏ�തങ്കിലു�മാരു സാഹിത്യസൃഷ്ടി�യക്കുറിച്ചുള്ള നി

രൂപക�ന്റ വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായങ്ങ�ള അയാളു�ട സാമൂഹ്യവീക്ഷണഗതിയിൽ നിന്ന്

ഒറ്റ�പ്പടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു�വന്ന് വരില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്നു ഫ്രഞ്ചുവിപ്ളവ�ത്തപ്പ

റ്റിയുള്ള ഒേര പുസ്തക�ത്ത വിക്ടർയുേഗാവും �ബറണും ഒരു േപാ�ല ആസ്വദിച്ചു
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�കാള്ളണ�മന്ന് ശഠിയ്ക്കുന്നതു�കാണ്ട് പ്രേയാജനമില്ല. �ഷാ�ളാ�ക്കാവി�ന്റ ‘ടി

ക്കിേഡാണി’ �നപ്പറ്റി കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരും എം.എസ്. േദവദാസും ഒേര അഭിപ്രായം

പറഞ്ഞു�കാള്ളണ�മന്ന് ശാഠ്യംപിടിച്ചാൽ അതു നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. സാഹിത്യ

കാര�ന്റ സാമൂഹ്യവീക്ഷണഗതി അയാളു�ട സാഹിത്യനിരൂപണത്തിലും ഇഴുകി

േച്ചർന്നുകിടക്കും. ശങ്കരക്കുറുപ്പി�ന്റ സൂര്യകാന്തി, പൂജാപുഷ്പം, മുത്തുകൾ തുടങ്ങിയ

കവിതാസമാഹാരങ്ങളിൽ സുകുമാർ അഴീേക്കാടി�നേപ്പാലുള്ള ഒരു നിരൂപകന്ന്

േദശേദ്രാഹം, അവസരവാദിത്വം മുതലായവയിൽക്കവിഞ്ഞ് മ�റ്റാന്നും കാണാൻ

കഴിയാത്തതി�ന്റ കാരണമിതാണ്.

72 �തറ്റായ ചില നിരൂപണസമ്പ്രദായങ്ങൾ

സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയ്ക്കനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ സാഹിത്യങ്ങളുള്ളതുേപാ�ലത്ത

�ന്ന നിരൂപണവും ചിലേപ്പാൾ സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയ്ക്കനുകൂലമായും മറ്റുചിലേപ്പാൾ

പ്രതികൂലമായും വരാം. ഒരുപക്ഷത്തിലും േചരാത്ത ദന്തേഗാപുരവാസികളാണ്

തങ്ങൾ എന്ന് അവർ ആണയിട്ടുപറഞ്ഞാൽേപ്പാലും മറിച്ചാവാൻവയ്യ. പേക്ഷ,

ഒന്നുണ്ട്: സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയു�ട മുമ്പിൽ വിലങ്ങടിച്ചുനില്ക്കുന്നവരാരായാലും —

അവർ ദന്തേഗാപുരത്തിൽ താമസിയ്ക്കുന്നവരായാലും ശരി, വഴിയമ്പലത്തിൽ താമ

സിയ്ക്കുന്നവരായാലും ശരി — പിൻതള്ള�പ്പട്ടുേപാകും.

ഗുണങ്ങ�ള�യല്ലാം മൂടി�വച്ച് േദാഷങ്ങ�ളമാത്രം ഊതിവീർപ്പിച്ച് �പരുപ്പിച്ചു

കാണിയ്ക്കുക, അ�ല്ലങ്കിൽ േദാഷങ്ങ�ള മൂടി�വച്ച് ഗുണങ്ങ�ളമാത്രം �പരുപ്പിച്ചുകാ

ണിയ്ക്കുക, ഇങ്ങി�ന രണ്ടുതരം നിരൂപണങ്ങളും ഒേര നിരൂപക�ന്റ േപനയിൽ നി

ന്നുത�ന്നനിർഗ്ഗളിച്ചാൽഎന്താണ് മനസ്സിലാേക്കണ്ടത്? സാഹിത്യകാരൻ ത�ന്റ

േ�ഹിതനാ�ണങ്കിൽ സാഹിത്യകൃതിേലാേകാത്തരമാ�ണന്നു പുകഴ്ത്തുക, സാഹി

ത്യകാരേനാടിഷ്ടമി�ല്ലങ്കിൽ അയാളു�ട ഏതു കൃതിയും നികൃഷ്ടാൽനികൃഷ്ടമാ�ണ

ന്ന് പ്രഖ്യാപിയ്ക്കുക, എഴുതുന്ന�തന്താ�ണന്നല്ല,ആരാ�ണന്നുേനാക്കിസാഹിത്യനി

രൂപണംനടത്തുക,നൂറുവരികളടങ്ങിയ ഒരുകവിതയി�ല മൂേന്നാനാേലാ വരികൾ

ക്കു മേറ്റ�തങ്കിലും ഭാഷയിലുള്ള മ�റ്റാരു കവിയു�ട വരികളുമായി സാമ്യമു�ണ്ടന്ന്

കണ്ടുപിടിച്ച് നൂറുവരി�യഴുതിയകവി�യ േമാഷ്ടാവായി കരിേതച്ചുകാണിയ്ക്കുക, കവി

ത�യസമഗ്രമായി പരിേശാധിച്ച് അതിൽസൗന്ദര്യേകന്ദ്ര�മ�ന്തന്നാരായുന്നതിനു

പകരം, അതി�ന്റ പുറേന്താടിന്ന് വല്ല പന്തിേകടുമുേണ്ടാഎന്നുമാത്രം േനാക്കുക—

ഇ�തല്ലാം ഇന്ന് നമ്മു�ട നിരൂപണസാഹിത്യ�ത്ത വിഷമയമാക്കുന്ന സമ്പ്രദായ

ങ്ങളാണ്.

‘ക്ഷീരമു�ള്ളാരകിടിൻചുവട്ടിലും േചാരത�ന്ന �കാതുകിന്നുകൗതുകം’ എന്നു

വിചാരിച്ച് മിണ്ടാതിരിയ്ക്കുന്നവരുണ്ടാകും. പേക്ഷ, സാഹിത്യ�ത്ത ചളിക്കുണ്ടിേലയ്ക്കു

പിടിച്ചുതള്ളാനുള്ള ഇത്തരം വൃത്തി�കട്ട സമ്പ്രദായങ്ങളു�ട േനർക്കു എത്രകാലം

കണ്ണടച്ചു�കാണ്ടിരിയ്ക്കാൻ കഴിയും?

73 നിരൂപകൻ കാലത്തി�നാത്തു വളരണം

മനുഷ്യസമുദായം നിശ്ചലമല്ല. അതുവളരുകയും വികസിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. സമുദാ

യം വളരുകയും വികസിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുേമ്പാൾ സാമൂഹ്യേബാധത്തി�ന്റ ഒരു രൂപ
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വിേശഷമായ സാഹിത്യത്തിന്നും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാേയ തീരൂ. അതു�കാണ്ട്, ഏ�തങ്കി

ലു�മാരുസാഹിത്യസൃഷ്ടി�യ നിരൂപണം �ചയ്യുേമ്പാൾഅതു രചിയ്ക്ക�പ്പട്ട കാലഘ

ട്ടേത്തയും ആ കാലഘട്ടത്തി�ല സാമൂഹ്യജീവിതേത്തയും കണക്കി�ലടുക്കണം;

അതി�ന്റ സാമൂഹ്യപ്രധാന്യ�മ�ന്തന്ന് പരിേശാധിയ്ക്കണം. പത്താംനൂറ്റാണ്ടി�ല

സാഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങൾ�കാണ്ട് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ല സാഹിത്യസൃഷ്ടിക�ള അള

ന്ന് തിട്ട�പ്പടുത്താൻ ശ്രമിയ്ക്കരുത്. സാഹിത്യകൃതിക�ള കാലത്തി�ന്റ കണ്ണാടിക

�ളന്നനിലയ്ക്കു പരിേശാധിയ്ക്കാൻ നിരൂപകന് സാധിയ്ക്കണം. ഇത് സാധിയ്ക്കണ�മങ്കി

േലാ സാമ്പത്തിക സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മാനുഷികബ

ന്ധങ്ങളിലുമുണ്ടാവണം. മനുഷ്യ�ന്റ മനസിനകത്തും എ�ന്തന്ത് പ്രതികരണങ്ങൾ

ഉണ്ടാക്കുന്നു�വന്ന് േനാക്കിക്കാണാനും ശാസ്ത്രീയ േബാധമുണ്ടാകണം. അതായത്,

നിരൂപകൻ കാലത്തി�നാത്തുസ്വയം വളരണ�മന്നു താല്പര്യം.

പേക്ഷ, പലേപ്പാഴും നമ്മു�ട നിരൂപകന്മാരിൽ പലരും കാലത്തി�നാത്തു

വളരുന്നി�ല്ലന്ന് മാത്രമല്ല, സാഹിത്യകാര�ന്റ ഒപ്പ�മത്താൻേപാലും ശ്രമിയ്ക്കുന്നില്ല.

സാഹിത്യകാര�ന്റ സർഗ്ഗപ്രതിഭ�യ സ്വന്തം സങ്കുചിത വീക്ഷണം �കാണ്ടളക്കു

കയാണവർ �ചയ്യുന്നത്. യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിേന്മൽ ഏൽപ്പിച്ചു�കാണ്ടാണ്

അവർ പുേരാഗതി�യ േനാക്കിക്കാണുന്നത്. എന്നാൽ, ഒരുകാര്യം തീർച്ചയാണ്.

പുേരാഗമനങ്ങളായ സാഹിത്യകാരന്മാേരാട് സമാനധർമ്മം പുലർത്താൻ പിന്തി

രിപ്പൻ നിരൂപകന്മാർസാഹിത്യപുേരാഗതി�യ േപ്രാത്സാഹിപ്പിയ്ക്കുന്നവരല്ല. സർഗ്ഗ

പ്രതിഭയുള്ള യുവസാഹിത്യകാരന്മാ�ര പിപ്പിടികാട്ടി ഭയ�പ്പടുത്താനും സാഹിത്യ

ത്തിൽ താൽക്കാലികമായ കുേറ ഒച്ചപ്പാടുകളുണ്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞു�വന്നുവരാം.

എന്നാൽ, സഹൃദയന്മാരും പുേരാഗമനവാദികളുമായ ആസ്വാദകന്മാരു�ട എണ്ണം

മു�മ്പ�ത്തക്കാളുമധികം വർദ്ധിച്ചു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഇന്നേത്തതുേപാ�ലാരു സാഹ

ചര്യത്തിൽ നിരൂപക�ന്റ ആത്മനിഷ്ഠങ്ങളായ വിധികൾക്കും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കും

സാഹിത്യത്തി�ന്റ ഒച്ച�യ കടിഞ്ഞാണിട്ടു പിടിച്ചുനിർത്താൻ കഴിയില്ല.

സാഹിത്യപുേരാഗതിയ്ക്ക് നല്ല സാഹിത്യസൃഷ്ടിക�ളന്ന േപാ�ലത്ത�ന്ന നല്ല

സാഹിത്യനിരൂപണങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ, മലയാള സാഹിത്യത്തി�ല

നിരൂപണശാഖ ഇേപ്പാഴും �ശശവാവസ്ഥയിലാണ്. ശാസ്ത്രീയവും പുേരാഗമനപ

രവുമായആധുനികമാനദണ്ഡങ്ങളു�ടഅടിസ്ഥാനത്തിൽസാഹിത്യത്തി�ന്റ വളർ

ച്ച�യ ത്വരിത�പ്പടുത്താനും ജനങ്ങളു�ട സാഹിത്യഭിരുചിേയയും സൗന്ദര്യേബാധ

േത്തയും വളർത്താനും സാംസ്കാരികനിലവാര�ത്ത ഉയർത്താനും സഹായിയ്ക്കുന്ന

ഒരു സാഹിത്യനിരൂപണസമ്പ്രദായം ഇനിയും പുഷ്ടി�പ്പേടണ്ടതായിട്ടാണിരിയ്ക്കു

ന്നത്. നമ്മു�ട സാഹിത്യകാരന്മാരും നിരൂപകന്മാരും ആസ്വാദകന്മാരു�മല്ലാം

ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പഠിേയ്ക്കണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്ന് േതാന്നുന്നു.
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സാഹിത്യത്തി�ല മാർക്സിയൻ വീക്ഷണം

സാഹിത്യത്തി�ല മാർക്സിയൻ വീക്ഷണ�മന്നുപറയുേമ്പാൾഎന്താണുേദ്ദശിക്കുന്ന

ത്? സാഹിത്യം സാമൂഹ്യജീവിതവുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വ്യക്തി സമൂഹത്തി

�ന്റ ഭാഗമാ�ണന്നകാണലാേണാ?

വ്യക്തിഗതങ്ങളായ അനുഭവങ്ങൾക്കു സൃഷ്ടിപരമായ ആവിഷ്ക്കരണം നൽകാ

നാണ് സാഹിത്യകാരൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഈഅർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ സാഹിത്യ

സൃഷ്ടികളും വ്യക്തിനിഷ്ഠങ്ങളാണ്. അേത സമയത്തുത�ന്ന സാഹിത്യകാരൻ ഒരു

സാമൂഹ്യജീവിയാണ്. അയാളു�ട കൃതികൾ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വായനക്കാ

രിൽസ്വാധീനം �ചലുത്തുകയും�ചയ്യുന്നു. സാഹിത്യംഅേപ്പാൾസാഹിത്യകാര�ന്റ

വ്യക്ത്യധിഷ്ഠതസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളിൽനിന്ന്അകന്നുനിൽക്കുന്നഅമൂർത്തവും േക

വലവുമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ്. സർഗ്ഗപ്രക്രിയയു�ട �വയക്തിക ഭാവം സാമൂ

ഹ്യസത്തയുമായി �കട്ടുപിണഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. സാമൂഹ്യവും ചരിത്രപരവുമായ സാ

ഹചര്യങ്ങളു�ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നു�കാണ്ടാണ് സാഹിത്യകാരൻ വ്യക്തിജീ

വിതത്തി�ന്റ സങ്കീർണ്ണതകളും സംഘർഷാത്മകങ്ങളായ അന്തർധാരകൾക്ക് ഭാ

ഷയിലൂ�ട സമൂർത്തമായ രൂപം നൽകുന്നത്. പ്രകൃതിയുേടയും ചരിത്രത്തി�ന്റയും

മുദ്രകൾ പതിയാത്തയാ�താരുസാഹിത്യകൃതിയുമില്ല.

അഹംേബാധത്തി�ന്റ ദന്തേഗാപുരത്തിൽ കയറിനിൽക്കുന്ന സാഹിത്യകാ

രനുേപാലും സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ സങ്കീർണ്ണ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട സവിേശഷ

മായ സ്വാധീനത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ല. ഈ സങ്കീർണ്ണ യാഥാർ

ത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സാഹിത്യകാരൻ ത�ന്റ ആത്മസത്ത�യ പുഷ്ടി�പ്പടുത്തു

ന്നതിനാവശ്യമായ കരുക്കൾ സമ്പാദിക്കുകയും സ്വന്തം ഭാവനയും സങ്കൽപ്പങ്ങ

ളും പ്രതീകങ്ങളുമുപേയാഗിച്ചു�കാണ്ട് സാഹിത്യസമ്പുഷ്ടി നടത്തുകയും �ചയ്യുന്നത്.

സാഹിത്യംസാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ �വറുംപ്രതിഫലനമാ�ണന്നല്ലഇതി�ന്റഅർ

ത്ഥം. സാഹിത്യകാരൻ ക്യാമറയല്ല, മനുഷ്യനാണ്.

എന്നാൽ സാഹിത്യവും സാമൂഹ്യജീവിതവും തമ്മിൽ ബന്ധമു�ണ്ടന്ന ഈ

വസ്തുത കാറൽമാർക്സി�ന്റ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല. പ്രാചീനകാല�ത്ത നിരൂപകൻമാർ

ക്കുേപാലും ഇതറിയാമായിരുന്നു.
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1 അടിത്തറയും ഉപരിഘടനയും

മാർക്സിയൻ വീക്ഷണ�മന്നു�വച്ചാൽ അടിത്തറയും ഉപരിഘടനയും തമ്മിലുള്ള

ബന്ധം പരിേശാധിക്കലാ�ണന്ന് മാർക്സിസ്റ്റുകാരായ ചില സാഹിത്യനിരൂപകൻ

മാർ അഭിപ്രായ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉൽപ്പാദനശക്തികൾ വളരുേമ്പാൾ ഉൽപ്പാദനബ

ന്ധങ്ങളിലും മാറ്റമുണ്ടാകു�മന്നുംഈ മാറ്റം ഉൽപാദനശക്തിക�ള കൂടുതൽ വളർ

ത്താൻ സഹായിക്കു�മന്നും മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ഉൽപ്പാദനബ

ന്ധങ്ങളു�ടആ�കത്തുകയ്ക്ക് സാമ്പത്തികഘടനയു�ടഅടിത്തറയിലുയർന്നുവരുന്ന

രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരികാശയങ്ങൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉപരിഘ

ടനഅ�ല്ലങ്കിൽ േമൽക്കൂരഎന്നും പറയുന്നു. േമൽക്കൂരഅടിത്തറയിൽസ്വാധീനം

�ചലുത്തു�മന്ന കാര്യം നിേഷധിയ്ക്ക�പ്പടുന്നില്ല. പേക്ഷ, അടിത്തറയുമായി �പാ

രുത്ത�പ്പടാത്ത േമൽക്കൂരക്ക് നിലനിൽക്കാനാവില്ല. അതു�കാണ്ട് അടിത്തറമാ

റുേമ്പാൾ േമൽക്കൂരയും മാറുന്നു. മനുഷ്യരു�ട ആശയങ്ങളും വികാരവിചാരങ്ങളും

സാമൂഹ്യജീവിത�ത്ത നിർണ്ണയിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് സാമൂഹ്യജീവിതം ആശയങ്ങേള

യും വികാരവിചാരങ്ങേളയും നിർണ്ണയിക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്.

അടിത്തറ മാറുേമ്പാൾ ഉപരിഘടനയിലും മാറ്റമുണ്ടാകു�മന്ന് പറയുന്നതി�ന്റ

അർത്ഥം അടിമത്തം, ഫ്യൂഡലിസം, മുതലാളിത്തം, േസാഷ്യലിസം എന്നീ സാമൂ

ഹ്യവ്യവസ്ഥകൾക്ക് പ്രേത്യകം പ്രേത്യകം സാഹിത്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കണ�മന്നാ

േണാ? അങ്ങ�നയാ�ണങ്കിൽ മുതലാളിത്തമാവിർഭവിക്കുന്നതിനു മുമ്പുണ്ടായിരു

ന്നസാഹിത്യകൃതികൾ മുതലാളിത്തസമുദായത്തിലും മുതലാളിത്ത കാലഘട്ടത്തി

�ല കൃതികൾ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിലും പ്രചരിക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്?

മ�റ്റാരു വിധം േചാദിച്ചാൽ കാളിദാസനും േഷക്സ്പിയറും ഇന്നും ആദരിക്ക�പ്പടു

ന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്? ഒേക്ടാബർ വിപ്ലവത്തിനു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പുഷ്കിേന്റയും

�ചേകാവി�ന്റയും േഗാേഗാളി�ന്റയും േടാൾസ്റ്റായിയുേടയും കൃതികൾ േസാവിയറ്റ്

യൂണിയനി�ല ജനങ്ങൾഇന്നും വായിച്ചു രസിക്കുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്?

2 സാഹിത്യവും വർഗ്ഗസമരവും

മാർക്സിയൻ വീക്ഷണ�മന്നുവച്ചാൽ വർഗ്ഗവീക്ഷണ�മന്നർത്ഥമാ�ണന്നും എല്ലാ

സാഹിത്യങ്ങളും വർഗ്ഗസാഹിത്യങ്ങളാ�ണന്നും, അതു�കാണ്ട് ഏ�തങ്കിലു�മാരു

സാഹിത്യകൃതി ഏതു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിലാവിർഭവിച്ചു എന്നതല്ല. ഏതു വർഗ്ഗ

ത്തിനുേവണ്ടി രചിക്ക�പ്പട്ടുഎന്നതാണ് പരിേശാധിേക്കണ്ടത്എന്നും മർദ്ദിതവർഗ്ഗ

ക്കാരു�ട സാഹിത്യകൃതികൾ പുേരാഗമന സാഹിത്യകൃതിക�ളന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നും

നിലനിൽക്കു�മന്നുംഅതിനാൽ �താഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ ജനവിഭാ

ഗങ്ങൾ തങ്ങളു�ട സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ േനടാൻ േവണ്ടി

നടത്തുന്ന വർഗ്ഗസമരങ്ങൾക്ക് പ്രേചാദനം നൽകുന്നസാഹിത്യകൃതികൾ േബാധ

പൂർവ്വം എഴുതിയുണ്ടാക്കുകയാണ് മാർക്സിയൻ വീക്ഷണമുള്ളസാഹിത്യകാരൻമാർ

�ചേയ്യണ്ടത് എന്നും മറ്റും വാദിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്.

പേക്ഷ,ആദ്യം േചാദിച്ച േചാദ്യത്തിനു മറുപടി പറയുകയല്ല, പുതി�യാരു േചാ

ദ്യം ഉയർത്തി�ക്കാണ്ടുവരികയാണ്ഈവർഗ്ഗീയവീക്ഷണവാദം �ചയ്യുന്നത്; കാളി
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ദാസനും േഷക്സ്പിയറും പുഷ്കിനും മറ്റും ഏതു വർഗ്ഗത്തി�ന്റപ്രതിനിധികളായിരുന്നു?

എഴുത�പ്പട്ട സാഹിത്യങ്ങളു�ട ഉത്ഭവം ത�ന്ന ചൂഷകവർഗ്ഗങ്ങളിൽ ജനിച്ച പ്രതി

ഭാശാലികളിൽ നിന്നാണ്. മനുഷ്യസമുദായം വർഗ്ഗങ്ങളായി പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ്

എഴുത്തും വായനയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയി�ല പ്രാചീന വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിൽ

സാഹിത്യകൃതികൾ രചിച്ചത് ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരുമാണ്. ചൂഷിതരായ ശൂദ്രൻ

മാർക്ക് േമലാളർക്കുേവണ്ടി പണി�യടുക്കാനല്ലാ�ത എഴുത്തും വായനവും പഠിച്ച്

സാഹിത്യകാരൻമാരായിത്തീരാൻ സൗകര്യേമാ അവകാശേമാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

വിപ്ലവകാരിക�ളന്നു കരുത�പ്പടുന്ന ചില മറുകണ്ടംചാടികൾ കണ്ടുപിടിച്ച

ഒരു മറുപടിയുണ്ട്. പ്രാചീന ബ്രാഹ്മണ�രഴുതിയ സാഹിത്യങ്ങൾ ഇന്നും ചിലരാ

സ്വദിക്കുന്നത് അവരിൽ പഴയ വർണ്ണാശ്രമവ്യവസ്ഥയു�ടസ്വാധീനം നിലനിൽക്കു

ന്നതു�കാണ്ടാണ്. ഫ്യൂഡൽ ബൂർഷ്വാ കാലങ്ങളി�ല സാഹിത്യകൃതികൾ േസാഷ്യ

ലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽആസ്വദിക്ക�പ്പടുന്നു�ണ്ടങ്കിൽഅത് പഴഞ്ചൻആശയങ്ങളു�ട

അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതു�കാണ്ടാണ്; അ�ല്ലങ്കിൽ റിവിഷനിസം �കാ

ണ്ടാണ്; പഴയ സാഹിത്യകൃതികളു�ടയും മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുവരുന്ന

ബൂർഷ്വാ സാഹിത്യങ്ങളുേടയും പ്രചാര�ത്ത തടയുക മാത്രമാണ് േപാംവഴി. ഇവി

�ട മ�റ്റാരു േചാദ്യം �പാന്തിവരുന്നു: മാർക്സ് പതിവായി ഏസ്കിലസ്സും, േഹാമറും

േഷക്സ്പിയറും മറ്റും വായിച്ചാസ്വദിച്ചിരുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്? അേദ്ദഹത്തിന് വർ

ഗ്ഗവീക്ഷണം ഇല്ലാതിരുന്നതു�കാണ്ടാേണാ? അേദ്ദഹം റിവിഷനിസ്റ്റ് ആയതു�കാ

ണ്ടാേണാ?

യൂേറാപ്യൻ വിപ്ലവങ്ങളു�ട അടി�യാഴുക്കുക�ള വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ട്

വർഗ്ഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമരമാണ് സമുദായത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട മുഖ്യമായ േപ്രര

കശക്തി എന്ന് മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അടിമയും ഉടമയും തമ്മിലും

അടിയാളനും നാടുവാഴിയും തമ്മിലും �താഴിലാളിയും മുതലാളിയും തമ്മിലും ചി

ലേപ്പാൾ ഒളിഞ്ഞും മറ്റു ചിലേപ്പാൾ �തളിഞ്ഞും നീണ്ട സമരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്.

സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യക്കാർ തങ്ങളു�ട നിലവിലുള്ള അവകാശാധികാരങ്ങ�ള കാ

ത്തുരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മർദ്ദിത വർഗ്ഗക്കാരാക�ട്ട തങ്ങളു�ട സ്വന്തം താൽ

പര്യങ്ങ�ള ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ട് സ്ഥാപിതതാൽപ്പര്യങ്ങൾ�ക്കതിരായി േപാ

രാടുന്നു. ഇന്ത്യയിലിന്ന് �താഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ തുടങ്ങിയ മർദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാർ

കൂലിക്കും േബാണസിനും �താഴിലിനും നിലത്തിനും േവണ്ടി നടത്തുന്ന ഉശിരൻ

സമരങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുംപ്രിവിേപർസ്നിർത്തലാക്കൽ,ബാങ്ക് േദശസാൽക്കരണം, കു

ത്തകകൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടൽ എന്നിങ്ങ�നയുള്ള മറ്റടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കുേവ

ണ്ടി നടത്തുന്നപ്രേക്ഷാഭങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും �തര�ഞ്ഞടുപ്പ് സമരങ്ങളിൽസജീവമായി

പ�ങ്കടുത്തു�കാണ്ട് തങ്ങൾക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത പാർട്ടിക�ള പരാജയ�പ്പടുത്തുവാനും

ഇഷ്ടമുള്ള പാർട്ടിക�ള വിജയിപ്പിക്കുവാനും േവണ്ടി നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും

ഇവി�ട എടുത്തുപറേയണ്ടതുണ്ടേല്ലാ.

3 മാർക്സിസത്തി�ന്റസംഭാവന

എന്നാൽ, വർഗ്ഗങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും വർഗ്ഗസമരങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുമുള്ളഈസിദ്ധാന്തം മാർ

ക്സി�ന്റ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല. മാർക്സിനു മുമ്പുത�ന്ന ഒന്നിലധികം ചരിത്രകാരൻമാർ
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സമുദായത്തി�ല വർഗ്ഗസമരങ്ങളു�ട അനിവാര്യത�യപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർ

ഗ്ഗസമരങ്ങളിൽ നിന്നു മനുഷ്യ�ന േമാചിപ്പിേക്കണ്ട�തങ്ങി�നഎന്നതി�നപ്പറ്റിയും

മർദ്ദനവും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയിൽ മനുഷ്യ�ന്റ

വ്യക്തിത്വ�ത്ത േമൽക്കുേമൽ എങ്ങ�ന വളർത്താൻ കഴിയു�മന്നതി�നപ്പറ്റിയുമാ

ണ് മാർക്സ് പരിേശാധിച്ചത്. വർഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗസമരങ്ങളും മനുഷ്യചരിത്രത്തി�ല

ഒരിടക്കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം പ്രത്യക്ഷ�പ്പടുന്ന താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ

മാത്രമാണ്. ചരിത്രത്തി�ല, ഉൽപ്പാദനവ്യവസ്ഥയു�ട വളർച്ചയി�ല ഒരു സവി

േശഷഘട്ടത്തിൽ, സവിേശഷങ്ങളായ ചില സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യ

ങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് മനുഷ്യൻ മുതലാളിേയാ �താഴിലാളിേയാ ആയിരുന്നത്. ആ

സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങ�ള നീക്കം �ചയ്താൽ ത�ന്ന മുതലാളിയും

�താഴിലാളിയുമില്ല; �വറും മനുഷ്യേനയുള്ളു. വർഗ്ഗങ്ങളു�ട താൽക്കാലിക പ്രതി

ഭാസങ്ങൾക്കിടയിൽ യഥാർത്ഥ മാനുഷിക പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.

മനുഷ്യന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങി�നയായിത്തീരാൻ കഴിയു�മന്നു �വളി�പ്പടു

ത്താൻ േവണ്ടിയാണ് മാർക്സ് വാസ്തവിക േലാകത്തി�ല വർഗ്ഗബന്ധങ്ങേളയും വർ

ഗ്ഗസമരങ്ങേളയും വിശകലനം �ചയ്തത്. വാസ്തവിക േലാകത്തി�ല ബീഭൽസതക

േളാടും �വകൃതങ്ങേളാടും കപടനാട്യങ്ങേളാടുമുള്ള കഠിനമായ പ്രതിേഷധം, മൃഗീ

യതകളു�ട പിടിയിൽനിന്നു മനുഷ്യത്വ�ത്ത േമാചിപ്പിക്കാനുള്ള ക്രിയാത്മകമായ

അഭിവാഞ്ഛ—ഇതാണ് മാർക്സിയൻ വീക്ഷണത്തി�ന്റ മുഖ്യമായ േപ്രരകശക്തി. മു

തലാളിത്തവ്യവസ്ഥയി�ലവർഗ്ഗബന്ധങ്ങളുംസാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയസാഹചര്യങ്ങ

ളുംസ്ഥാപനങ്ങളും മനുഷ്യനി�ല മനുഷ്യത്വ�ത്ത—മനുഷ്യ�ന്റ കഴിവുകേളയും സാ

ദ്ധ്യതകേളയുംധാർമ്മികേബാധേത്തയുംപ്രതിഭേയയും ഉൽകൃഷ്ടതേയയു�മല്ലാം—

വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്ന�തങ്ങി�ന�യന്ന് മാർക്സ് േനാക്കിക്കണ്ടു. മനുഷ്യ�ന്റ സമഗ്രമായ

വ്യക്തിത്വത്തിന് വളരാൻ കഴിയണ�മങ്കിൽ നിലവിലുള്ള വർഗ്ഗബന്ധങ്ങേളയും

സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയസാഹചര്യങ്ങേളയുംസ്ഥാപനങ്ങ�ളയും മാറ്റിമറിച്ച്

സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും സമത്വത്തി�ന്റയും സാേഹാദര്യത്തി�ന്റയും േ�ഹത്തിേന്റ

യും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുതിയ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിേക്കണ്ടതു�ണ്ട

ന്നുംഅതിനുേവണ്ടി മുന്നിട്ടുനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ

ചരിത്രപരമായ കടമ�യന്നുംഅേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. കൂലിക്കും േബാണസ്സിനും മറ്റ

ടിയന്തിരാവശ്യങ്ങൾക്കും േവണ്ടി േപാരാടുന്ന �താഴിലാളികൾക്ക് തങ്ങളു�ട ഈ

ചരിത്രപരമായ കടമ�യപ്പറ്റി േബാധമുണ്ടാക്കി�ക്കാടുക്കാൻ അേദ്ദഹം ഇടവിടാ

�ത പരിശ്രമിച്ചു.

4 ഭാവനയും സൗന്ദര്യവും

ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ മുതലാളിത്തം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. സംശയമില്ല. മുത

ലാളിത്തം മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ പുേരാഗതി�യ തടഞ്ഞുനിർത്തുകയും മൃഗീയതകൾ

ക്ക് പരന്നു പിടിക്കാൻ പറ്റിയ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു�കാടുക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഇതും നമ്മു�ട കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പേക്ഷ, ഇതിേനക്കാൾ

കരുത്തുള്ള മ�റ്റാരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്; ചൂഷണത്തി�ന്റയും മൃഗീയതയുേടയും പിടി

യിൽ നിന്നും േമാചനം േനടാനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും േ�ഹത്തി�ന്റയും സൗ
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ന്ദര്യത്തിേന്റയും േമഖലകളിേലക്ക് കടന്നു�ചല്ലാനുമുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ അദമ്യമായ

ഇച്ഛാശക്തി. അപൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണതയിേലക്കും പാരതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന്

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്കുമുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ നീണ്ട പ്രയാണത്തിനിടയിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പ

ടുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങ�ള തട്ടിത്തകർക്കാനുള്ള കർമ്മശക്തി. നിലവിലുള്ള യാഥാർ

ത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നു�കാണ്ട് നിലവിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള

േനാക്കിക്കാണാനുള്ള ഭാവനാശക്തി.

ഇവി�ടയാണ് സാഹിത്യത്തി�ന്റ പ്രേയാജനം. മൃഗീയതയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ

ത്വത്തിേലക്കും അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്കുമുള്ള മനുഷ്യ�ന്റ

പ്രയാണ�ത്ത അത് സഹായിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട ബീഭത്സത

കൾക്കും ക്രൂരതകൾക്കു�മതിരായി മനുഷ്യത്വ�ത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാ

ഹിത്യങ്ങൾ വിേമാചനപരമായ ഒരു പങ്കുവഹിക്കുന്നു. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ്

പ്രാചീനകാലം �താട്ടുള്ളവിവിധസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥകളിൽജീവിച്ചിരുന്നസാഹിത്യ

കാരൻമാർ പുേരാഗതിക്കുേവണ്ടി നൽകിയ എല്ലാ വിലപിടിച്ച സംഭാവനകേളയും

മാർക്സ് സ്വാഗതം �ചയ്തത്.

സാഹിത്യം ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട പ്രതിഫലനേമാ ചിത്രീകരണേമാ

അല്ല. എ�ന്തന്നാൽ, നിലവിൽവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സാമൂഹ്യമനസാക്ഷി�യ

ഭാവനയിൽകാണാനുംഅതി�നസ്വാഭാവികതയു�ട �വളിച്ചത്തിൽകലാപമായി

ആവിഷ്ക്കരിക്കാനുമാണ് സാഹിത്യകാരൻ ത�ന്റ പ്രതിഭ�യ ഉപേയാഗിക്കുന്നത്.

സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിനും സാമൂഹ്യമായ വികാരവിചാരങ്ങൾക്കും കീഴ്�പ്പട്ടു�കാണ്ട

ല്ല, അവ�യ്ക്കതിരായിട്ടാണ് അയാൾസാഹിത്യസൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്.

ഒരർത്ഥത്തിൽ മൃഗങ്ങളും നിർമ്മാണം നടത്താറുണ്ട്. േതനീച്ച, ഉറുമ്പ് തുട

ങ്ങിയ പ്രാണികൾ േപാലും തങ്ങളു�ട കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്കുേവണ്ടി കൂടുണ്ടാക്കാറുണ്ട്.

പേക്ഷ, ഭാവനയുപേയാഗിച്ച് സൗന്ദര്യേബാധേത്താടുകൂടി സാർവ്വത്രികമായ മാ

നുഷികാവശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി നിർമ്മാണം നടത്താൻ മനുഷ്യനു മാത്രേമ കഴിയൂ.

സാഹിത്യനിർമ്മാണത്തി�ല ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഘടകമാണ് സൗന്ദര്യം. ഏതു

കാലഘട്ടത്തിൽ രചിക്ക�പ്പട്ടതായാലും വായനക്കാരു�ട ഹൃദയങ്ങളിേലക്ക് സൗ

ന്ദര്യം പകർന്നു�കാടുക്കാൻ കഴിവുള്ള കൃതിക�ളല്ലാം കാലേദശങ്ങ�ളഅതിജീവി

ച്ചു�കാണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നു.
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1929–33�ല േലാകസാമ്പത്തിക കുഴപ്പത്തിനുേശഷം — കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിപ്പ

റഞ്ഞാൽ,എല്ലാസാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾക്കു�മതിരായഫാസിസ്റ്റ്, േസ്വച്ഛാധിപത്യ

ത്തി�ന്റ പടപ്പുറപ്പാടിനുേശഷം — വിശ്വസാഹിത്യത്തിലാവിർഭവിച്ച ഒരു പുതിയ

പ്രസ്ഥാനമാണ് പുേരാഗമന സാഹിത്യം. 1934-ൽ േറാമിേളാത്ത്, �ഹൻറി ബാർ

ബൂേസ്സ, ലൂയി ആരഗൻ തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരൻമാരു�ട േനതൃത്വത്തിൽ

പാരീസ്സിൽ വച്ചു നടന്നസാഹിത്യസേമ്മളനമാണ്ഈപുതിയ പ്രസ്ഥാനത്തിനടി

ത്തറയിട്ടത്. ആ സേമ്മളനത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തസജ്ജാദ്സഹീറി�ന്റയും സാമ്രാജ്യ

വിേരാധികളായ മറ്റു ചില ഇന്ത്യൻസാഹിത്യകാരൻമാരു�ടയും പരിശ്രമഫലമായി

1935-ൽ ലക്നൗയിൽ വച്ചു ഹിന്ദി സാഹിത്യസാമ്രാട്ടായിരുന്ന ശ്രീ. േപ്രംചന്ദി�ന്റ

അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഒരു അഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമന സാഹിത്യസേമ്മളനം േചർന്നു.

ആസേമ്മളനത്തിൽനിന്നുട�ലടുത്തഅഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘ

ടനയു�ട േകരളശാഖ 1937-ൽ ജീവൽസാഹിത്യസംഘ�മന്ന േപരിൽ ജന്മ�മടുത്തു.

1942 നുേശഷം അത് പുേരാഗമന സാഹിത്യ സംഘ�മന്ന േപരിലാണറിയ�പ്പടുന്ന

ത്.

1 ആധുനിക കാലഘട്ടത്തി�ല പുതിയ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം

വ്യക്തമായ ചില സാമൂഹ്യാവശ്യങ്ങ�ള നിർവഹിയ്ക്കാൻ േവണ്ടിയാണ് പുേരാഗമന

സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം ആവിർഭവിച്ചത്. സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയ്ക്കുേവണ്ടി േബാധപൂർ

വ്വം സാഹിത്യരചന നടത്തുന്നവരു�ട പ്രസ്ഥാനമാണത്.

1929–33 �ലസാമ്പത്തികക്കുഴപ്പവുംഅതി�നതുടർന്ന്സാമ്പത്തിക-സാമൂഹ്യ-

രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിലുണ്ടായ സംഭവിവകാസങ്ങളും മനുഷ്യ�ന്റ ഭൗതികജീവിതത്തി

�ലന്നേപാ�ല മാനസിക മണ്ഡലത്തിലും ചില വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടാക്കി.

സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല സംഘട്ടനങ്ങൾ മാനസികമണ്ഡലത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു.

ഒരു ഭാഗത്ത്, കാലഹരണം വന്ന സാമ്രാജ്യത്വശക്തികളു�ട ചൂഷണേത്തയും യു

ദ്ധപരിശ്രമങ്ങേളയും ന്യായീകരിക്കാനും നിലനിർത്താനും േവണ്ടിയുള്ളഅധഃപത

േനാന്മുഖമായ സാഹിത്യസാംസ്കാരികപ്രവർത്തനങ്ങൾ; മറുഭാഗത്ത്, ജനങ്ങളു�ട
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ഭാഗത്തുറച്ചുനിന്നു�കാണ്ടുസാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾക്കു േനർക്കുള്ളആക്രമണങ്ങ�ള

തടയുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും സമാധാനത്തി�ന്റയും ശക്തിക�ള വളർത്താ

നും േവണ്ടിയുള്ളപുതിയസാഹിത്യസാംസ്കാരികപ്രയത്നങ്ങൾ, രണ്ടാമേത്തതി�ന്റ

പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരൻമാർ തൂവ�ലടുത്തത്.

ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം ഇന്ത്യ�യ അടിമയാക്കിവച്ചു�കാണ്ടിരുന്ന അക്കാല

ത്ത് സാമ്രാജ്യത്വത്തി�ന്റ ചങ്ങല�ക്കട്ടുകൾ ഭാരതീയ സമുദായത്തി�ന്റ വികാസ

ത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും നാനാപ്രകാേരണയും തടസ്സമായി നിന്നു. ഈ ചങ്ങല�ക്കട്ടു

കൾക്ക് ഉന്മൂലനം വരുത്താൻ ജനസാമാന്യത്തിന് പ്രേചാദനം നൽകുന്ന സാഹി

ത്യസൃഷ്ടികൾ നടത്തുന്നതിന് അന്ന് പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം ആഹ്വാനം

�ചയ്തു. ഒന്നാം പുേരാഗമന സാഹിത്യ സേമ്മളനം പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാ

നത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യപ്രഖ്യാപന�മന്ന നിലയിൽ ഒരു �ചറിയ വിജ്ഞാപനം അംഗീക

രിച്ചിരുന്നു. പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻമാർ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തി�നതിരായ

സമര�ത്ത സഹായിക്കത്തക്കവണ്ണം സാഹിത്യരചന നടത്തണ�മന്നായിരുന്നു

അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. േകരളത്തി�ല ജീവൽസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനവും ഇേത

ലക്ഷ്യം ത�ന്നസ്വീകരിച്ചു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രപരമായ ചില സാമൂഹ്യാവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹി

യ്ക്കാൻ േവണ്ടിയാണ്, സാംസ്കാരികമായ ചില പുതിയ കടമകൾ �ചയ്തുതീർക്കാൻ

േവണ്ടിയാണ്, പുേരാഗമനസാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം ജന്മ�മടുത്തത്.

2 വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ട പങ്ക്

പ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ട ഫലമായിട്ടല്ല ഉത്തമസാഹിത്യകൃതികൾ രചിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന�തന്നും

അതു�കാണ്ട് ഇത്തര�മാരു പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ആവശ്യമി�ല്ലന്നും ആശയക്കുഴപ്പ

മുണ്ടാക്കാൻ മാത്രേമഅതുസഹായിക്കുകയുള്ളു�വന്നും ചിലർ വാദിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ചരി

ത്രത്തി�ന്റ േനർക്ക് കണ്ണടയ്ക്കുകയാണവർ �ചയ്യുന്നത്. എ�ന്തന്നാൽ, ചരിത്രത്തി

�ന്റവിവിധഘട്ടങ്ങളിലായിസാമൂഹ്യജീവിതത്തിലുണ്ടായമാറ്റങ്ങളുമായിബന്ധ�പ്പ

ട്ടു�കാണ്ട് പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സാഹിത്യത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യജീവിത�മ

ന്ന േപാ�ലത�ന്നസാഹിത്യവുംസംഘടനയിലൂ�ടയാണ് വളർന്നിട്ടുള്ളത്. പുതിയ

സാമൂഹികശക്തികൾക്ക് പ്രേചാദനം നൽകുന്നഓേരാ പുതിയ പ്രസ്ഥാനമുണ്ടായ

േപ്പാഴും പഴമയു�ട �വതാളികൻമാർ വിറളി�യടുത്ത് പ്രതിേഷധങ്ങൾ പ്രകടിപ്പി

ച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് 14–16 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഫാക്ടറികളും വ്യവസായങ്ങളും

മുതലാളിത്തപരമായ സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും ആവിർഭവിച്ച കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടാ

യിരുന്ന േസ്കാളാസ്ട്ടിക്ക് സാഹിത്യത്തി�നതിരായി ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് സാഹിത്യം എന്ന

േപരിലറിയ�പ്പടുന്ന മനുഷ്യേ�ഹപരമായ ഒരുസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനമാവിർഭവിക്കു

കയുണ്ടായി. �പേട്രർക്ക്, �ബാക്കാഷിേയാ മുതലായ സാഹിത്യകാരൻമാരാണ

തിനു േനതൃത്വം നൽകിയത്. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രാമാണിത്യത്തിലിരുന്ന ക്ലാസിക്

സാഹിത്യവും 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാവിർഭവിച്ച �റാമാന്റിക് സാഹിത്യവും അതാതു കാ

ല�ത്തപുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്.

18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസി�ല സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങളുമാ

യി ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ടാണ് പള്ളിയു�ടയും നാടുവാഴിയുേടയും േമധാവിത്വത്തി�ന
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തിരായ പുതിയ സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങളുയർന്നുവന്നത്. നിലവിലുള്ളആത്മീയത

ത്വചിന്തക�ള�വല്ലുവിളിച്ചു�കാണ്ട് േവാൾട്ടയർ, ദിദേറാ മുതലായസാഹിത്യേനതാ

ക്കൻമാർ ജനങ്ങളു�ട മുേന്നറ്റ�ത്ത സാംസ്കാരികരംഗത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ

തുടങ്ങി. വിക്ടർ യൂേഗാ, �ഷല്ലി, �ഹയിൻ തുടങ്ങിയ സാഹിത്യമഹാരഥൻമാരു�ട

േനതൃത്വത്തിലുയർന്നുവന്ന �റാമാന്റിക് പ്രസ്ഥാനം പഴയ ക്ലാസ്സിസിസത്തി�ന്റ

നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന്, സ്വതന്ത്രമായ രൂപങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയും രാജകീയേമധാവിത്വ

ത്തി�നതിരായ ജനങ്ങളു�ട മുേന്നറ്റ�ത്ത പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിനുേവ

ണ്ടിയും േപാരാടി.

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിതത്തി�ന്റ നല്ല വശങ്ങ�ള�യന്നേപാ�ല ചീത്തവശ

ങ്ങ�ളയും സത്യസന്ധമായും യഥാതഥമായും ചിത്രീകരിക്കണ�മന്നാവശ്യ�പ്പടുന്ന

റിയലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനമാവിർഭവിച്ചു. അത് പിന്നീട് നാച്ച ്വറലിസമായി വ്യാഖ്യാനിയ്ക്ക

�പ്പടാൻ തുടങ്ങി. ചുറ്റുപാടും കണ്ടതി�ന അേതപടി േഫാേട്ടാഗ്രാഫിയി�ലേന്നാ

ണം ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്നതിനാണ് നാച്ചുറലിസം എന്നു പറയുന്നത്. അതി�നതിരായി

ട്ടാണ് ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള വിമർശനപരമായി വീക്ഷിയ്ക്കണ�മന്നാവശ്യ�പ്പ

ടുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ റിയലിസം ആവിർഭവിച്ചത്. ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള ശരിക്കും

േനാക്കിപ്പഠിച്ചു�കാണ്ട് നിലവിലുള്ള മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥയു�ട �കാള്ളരുതായ്മ

ക�ള സത്യസന്ധമായി തുറന്നുകാണിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനമാണ് ക്രിട്ടി

ക്കൽ റിയലിസം. സ്റ്റൻഡൽ, ബാൽസാക്ക്, ഡി�ക്കൻസ്, താക്ക�റ മുതലായ

സാഹിത്യനായകൻമാരായിരുന്നുഅതി�ന്റ േനതാക്കൻമാർ.

നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ�വകൃതങ്ങേളയും�വരൂപ്യങ്ങേളയും

സത്യസന്ധമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ റിയലിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരൻമാർക്ക്

സാധിച്ചു. പേക്ഷ, ആസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യഅതി�ന്റ അനിവാര്യമായ നാശത്തി

േലക്ക് പിടിച്ചുതള്ളുന്ന നിർണ്ണായക ശക്തിക�ളപ്പറ്റി അവർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ

കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനുതങ്ങളു�ടസ്വന്തംശക്തി�യപ്പറ്റി േബാ

ധമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നുഅത്.

ഈന്യൂനത പരിഹരിച്ചു�കാണ്ടാണ് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭത്തിൽഎന്നു

�വച്ചാൽ മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ നാേശാന്മുഖമാവുകയും �താഴിലാളി വിപ്ലവത്തി

�ന്റ കാലഘട്ടമാരംഭിക്കുകയും �ചയ്തേപ്പാൾ, മാക്സിം േഗാർക്കിയു�ട േനതൃത്വത്തിൽ

േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസം എന്ന പുതിയ പ്രസ്ഥാനമാവിർഭവിച്ചത്. സാമൂഹ്യജീവി

തം എങ്ങി�നയിരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, അ�തേങ്ങാട്ടു നീങ്ങി�ക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു

എന്നും ജനങ്ങളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങളു�ട ഫലമായി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മാറുന്ന�ത

ങ്ങ�ന�യന്നുംപരിേശാധിച്ചു�കാണ്ട് ജീവിത�ത്തസത്യസന്ധമായിപ്രതിഫലിപ്പി

ക്കുന്ന ഒരുപ്രസ്ഥാനമാണത്.

വിശ്വസാഹിത്യത്തിലുണ്ടായഈപ്രസ്ഥാനവിേശഷങ്ങ�ളല്ലാം മലയാളസാ

ഹിത്യത്തിലും അലയടിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുകാണാം. മലയാളസാഹിത്യം ജനിച്ചതുത�ന്ന

സംസ്കൃതത്തി�ന്റയുംതമിഴി�ന്റയുംപിടിയിൽനിന്നും േമാചനം േനടാനുംസ്വന്തം ഭാ

ഷയിൽസാഹിത്യംനിർമ്മിയ്ക്കാനുള്ളഅവകാശംസമ്പാദിക്കാനും േവണ്ടിയുള്ളഒരു

പ്രസ്ഥാനേത്താടുകൂടിയാണ്. മലയാളസാഹിത്യത്തിലുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് �റാമാന്റിക്

പ്രസ്ഥാനവും റിയലിസ്റ്റിക് പ്രസ്ഥാനവും. സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾക്കു പകരം നാടൻ
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വൃത്തങ്ങളുപേയാഗിക്കാനുള്ളപ്രസ്ഥാന�മന്നേപാ�ല, േദവീേദവൻമാരു�ടയും പ്ര

കൃതിയു�ടയുംവർണ്ണനകൾക്കുപകരംസാമൂഹ്യമായഉള്ളടക്കങ്ങൾസ്വീകരിക്കാൻ

േവണ്ടിയുള്ളസമരവും മലയാളസാഹിത്യത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. �താഴിലാളി-കർഷക

പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തി�പ്പട്ടേതാടുകൂടി സാധാരണക്കാരായ �താഴിലാളിക�ളയും

കൃഷിക്കാേരയും ഹരിജനങ്ങ�ളയും േതാട്ടിക�ളയും കഥാനായകൻമാരാക്കാനും

നിലവിലുള്ള മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാ�ര, നശിക്കുന്നവർഗ്ഗക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കാനുമുള്ള

പ്രസ്ഥാനവും മലയാളത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, പഴയതും പുതിയതും തമ്മിലുള്ളസംഘട്ടനങ്ങളിലൂ�ടയാ

ണ്, വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളി�ല സാമൂഹ്യവളർച്ച�യ പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്ന പലതരം

പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂ�ടയാണ്, സാഹിത്യം വളർന്നുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഉത്തമസാഹിത്യം

ഒരിയ്ക്കലുംനിഷ്പക്ഷമായിട്ടില്ല; പഴമയുംപുതുമയുംതമ്മിൽ, തകരുന്നസാമൂഹ്യശക്തി

കളും വളരുന്ന സാമൂഹ്യശക്തികളും തമ്മിൽ, നടന്ന സംഘട്ടനങ്ങളിൽ അ�തല്ലാ

യ്േപ്പാഴും പുതുമയു�ട ഭാഗത്താണ് നിന്നിട്ടുള്ളത്. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാണ് അത്

ഉത്തമസാഹിത്യമായി കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നതും.

3 ആ�രല്ലാമാണ് പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരൻമാർ

സാമ്രാജ്യത്വശക്തിക�ള പ്രതിനിധീകരിയ്ക്കുന്ന പിന്തിരിപ്പൻ സാഹിത്യവുമായി മല്ലി

ട്ടു�കാണ്ടാണ് പുേരാഗമന സാഹിത്യം വളരാൻ തുടങ്ങിയത്. ആത്മനിഷ്ഠമായ

ആത്മീയവാദമാണ് ആ പിന്തിരിപ്പൻ സാഹിത്യത്തി�ന്റ താത്വികാടിസ്ഥാനം. യാ

ഥാർത്ഥ്യവാദത്തി�നതിരായി, റിയലിസത്തിനും ക്രിട്ടിക്കൽ റിയലിസത്തിനു�മതി

രായി, ഫ്യൂച്ചറിസം, സർറിയലിസം, എക്സി�സ്റ്റൻഷിയലിസം, േകാേസ്മാ േപാളിട്ടാ

നിസം എന്നിങ്ങ�ന പല േപരുകളും ധരിച്ചു�കാണ്ട് പിന്തിരിപ്പൻ സാഹിത്യം ജന

ങ്ങൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനും അവരു�ട മുേന്നറ്റം തടഞ്ഞുനിർത്തു

വാനും ശ്രമിക്കുന്നു. നിരാശവാദം, മിസ്റ്റിസിസം, മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായനാ�ണന്നും

സ്വന്തം ഭാവി �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാ�ണന്നുമുള്ള ചിന്താഗതികൾ,

അധഃപതേനാന്മുഖത, �ലംഗികാരജകത്വം, യുദ്ധേത്താടും കൂട്ട�ക്കാലകേളാടുമു

ള്ള ആദരവ്, സാംസ്കാരികമൂല്യങ്ങേളാടുള്ള പുച്ഛം, മനുഷ്യ�ന്റ നന്മയിേലക്കുള്ള

അവിശ്വാസവും തിന്മയിേലക്കുള്ള വിശ്വാസവും, ആദർശങ്ങേളാടുള്ള �വറുപ്പ് —

ഇ�താ�ക്കയാണ് പിന്തിരിപ്പൻ സാഹിത്യത്തി�ന്റ പ്രധാനമായ പ്രവണതകൾ.

കലയ്ക്ക് കലയാവുകഎന്നതിൽ കവിഞ്ഞയാ�താരുേദ്ദശവുമി�ല്ലന്നും മറ്റുമുള്ള വാദ

ങ്ങളു�ട മറപിടിച്ചു�കാണ്ടാണ് ഇത്തരം പിന്തിരിപ്പൻ പ്രവണതകൾ പ്രചരിപ്പിക്ക

�പ്പടുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ ജനങ്ങ�ളഅജ്ഞതയിലും അന്ധവിശ്വാസത്തിലും

ആശയക്കുഴപ്പത്തിലും കർമ്മവിമുഖതയിലും ആഴ്ത്തിയിട്ടു�കാണ്ടു നിലവിലുള്ളസ്ഥാ

പിതതാൽപര്യങ്ങ�ളസംരക്ഷിക്കുകയാണവരു�ട ഉേദ്ദശം. ഇത്തരം പിന്തിരിപ്പൻ

പ്രവണതകൾ�ക്കതിരായി, കല കലയ്ക്കുേവണ്ടിയാ�ണന്നും മറ്റുമുള്ള വാദങ്ങ�ള

എതിർത്തു�കാണ്ടും സാഹിത്യനിർമ്മാണത്തിനു േബാധപൂർവ്വമായ ഒരുന്നം േവ

ണ�മന്നു വാദിച്ചു�കാണ്ടുമാണ് ജീവൽസാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം ജനിക്കുകയും വളരു

കയും �ചയ്തിട്ടുള്ളത്.
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േകരളത്തിൽ �താഴിലാളി പ്രസ്ഥാനവും കർഷകപ്രസ്ഥാനവും വളരാൻ തു

ടങ്ങിയേതാടുകൂടി സാർവ്വേദശീയ േസാഷ്യലിസത്തി�ന്റ സ്വാധീനശക്തിയും �മ

�ല്ല �മ�ല്ല പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ ഘട്ടത്തിലാണ്, സാമ്രാജ്യവിേരാധിക

ളും വളർന്നുവരുന്ന ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ട േനതാക്കൻമാരുമായ ചില �ച

റുപ്പക്കാ�ര എഴുത്തുകാർ േസാഷ്യലിസ�മന്ന ലക്ഷ്യ�ത്ത മുൻനിർത്തി�ക്കാണ്ട്

�താഴിലാളി–കർഷക പ്രേക്ഷാഭങ്ങൾക്ക് പ്രേചാദനം നൽകാൻ പറ്റിയ കവിത

കളും കഥകളും നാടകങ്ങളുമായി മുേന്നാട്ടു വന്നത്. കലാപരമായ �വദഗ്ദ്യവും

പരിപക്വതയും േനടിക്കഴിഞ്ഞവരായിരുന്നില്ല അവരിൽ പലരും. എങ്കിലും അവരു

�ടകൃതികളിൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസത്തി�ന്റചിലഅംശങ്ങൾഅടങ്ങിയിരുന്നു.

അവരു�ട േനതൃത്വത്തിലാണ് 1937-ൽ ജീവൽസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനമാരംഭിച്ചത്.

അേതസമയത്തുത�ന്ന േസാഷ്യലിസവും മാർക്സിസവും സ്വീകരിച്ചി�ല്ലങ്കിൽ

ക്കൂടി, നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയു�ട േദാഷങ്ങളും �വകൃതങ്ങളും തുറന്നു

കാണിക്കുന്നഎഴുത്തുകാരു�ടഎണ്ണവും കൂടിക്കൂടിവന്നു. അയിത്തം, ജാതിേമധാവി

ത്വം മുതലായവ�യ്ക്കതിരായി സാമൂഹ്യ സമത്വത്തിനുേവണ്ടി തൂവ�ലടുത്ത മറ്റു ചില

എഴുത്തുകാരുമുണ്ടായിരുന്നു. അവരു�ട കൃതികൾ പലതിലും ക്രിട്ടിക്കൽ റിയലിസ

മാണ് അടങ്ങിയിരുന്നത്. ഇ�തല്ലാം കൂടിയാണ് പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാന

മായി വളർന്നത്.

അേപ്പാൾ പുേരാഗമന സാഹിത്യം േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസ�ത്തക്കാൾ വള

�ര വിശാലമാണ്, വിപുലമാണ്. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസം മാത്രമല്ല, ക്രിട്ടിക്കൽ

റിയലിസവും അതിലുൾ�പ്പടുന്നു.

മ�റ്റാരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, മാർക്സിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും, �താ

ഴിലാളി കർഷകസമരങ്ങ�ള വളർത്തി, എല്ലാ മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങേളയും �താഴി

ലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ േനതൃത്വത്തിലണിനിരത്തി, നിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ�യ

മാറ്റിമറിച്ച് േസാഷ്യലിസം �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ േവണ്ടി േബാധപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കു

ന്നവരുമായ എഴുത്തുകാർ മാത്രമല്ല പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻമാർ സാമൂഹ്യ

വളർച്ചയു�ട നിയമങ്ങൾ വ്യക്തമായും യുക്തിയുക്തമായും പ്രതിപാദിച്ചു�കാണ്ടു

സാമൂഹ്യശക്തികളു�ട പ്രവർത്തന�ത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു

ശാസ്ത്രമാണേല്ലാ മാർക്സിസം. മാർക്സിസം പഠിയ്ക്കുന്നവർക്ക് സമുദായം എങ്ങി�ന

യിരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, അ�തങ്ങി�ന എേങ്ങാട്ടു മുേന്നറുന്നു എന്നുകൂടി േനാ

ക്കിക്കാണാനും മാറ്റങ്ങളു�ട പിന്നിലുള്ള നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി�ക്കാണ്ട് സാ

മൂഹ്യപരിവർത്തന�ത്ത ത്വരിത�പ്പടുത്താനും കഴിയു�മന്നതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ,

മാർക്സിസത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാേല പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരനാവൂ എന്ന വാദം

�തറ്റാണ്. മാർക്സിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകേയാ പരിവർത്തനമാർഗ്ഗങ്ങളും േപാം

വഴികളും നിർേദ്ദശിക്കുകേയാ �ചയ്യുന്നി�ല്ലങ്കിൽകൂടി, ജനങ്ങളു�ട ഭാഗത്തുനിന്നു

�കാണ്ട് നിലവിലുള്ള കാലഹരണം വന്ന സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട �വകൃതങ്ങൾ

തുറന്നുകാട്ടുകയും സാമൂഹ്യവളർച്ച�യ ഏ�തങ്കിലും തരത്തിൽ സഹായിക്കുകയും

�ചയ്യുന്നഎല്ലാ സാഹിത്യകാരൻമാരും പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരാണ്.

പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ സാഹിത്യകാരനുമാണ്, അേതസമയത്തുത

�ന്ന പുേരാഗമനവാദിയാണ്. പേക്ഷ, ആരാണ് സാഹിത്യകാരൻ, എന്താണ്
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സാഹിത്യം, എന്താണ് പുേരാഗമന�മന്നുവച്ചാൽ, എന്താണ് സാമൂഹ്യപുേരാഗതി?

ഇതി�നപ്പറ്റി�യല്ലാം വ്യക്തമായ ധാരണകളുണ്ടാേകണ്ടതാവശ്യമാണ്.

4 എഴുത�പ്പട്ട�തല്ലാം സാഹിത്യമാേണാ

സാഹിത്യം, അതി�ന്റ വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ, എല്ലാത്തരം എഴുത്തുകാരുേട

യും കൃതിക�ള ഉൾ�ക്കാള്ളുന്നു. ഉള്ളടക്കത്തി�ന്റ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് കലാപരം,

രാഷ്ട്രീയം, ശാസ്ത്രീയം, സാേങ്കതികം എ�ന്നാ�ക്ക അതി�ന തരംതിരിക്കാം. വിപു

ലമായഅർത്ഥത്തിൽഎഴുത�പ്പട്ട�തല്ലാംസാഹിത്യമാണ്. എല്ലാഎഴുത്തുകാരും

സാഹിത്യകാരൻമാരുമാണ്. കഥയും കവിതയു�മഴുതുന്നവ�രേപ്പാ�ലത്ത�ന്നശാ

സ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും രാഷ്ട്രീയഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റു�മഴുതുന്നവരും സാഹിത്യകാരൻമാരായി

കണക്കാക്ക�പ്പടുന്നു.

സാധാരണയായി സാഹിത്യം എന്ന പദം വിപുലമായ അർത്ഥത്തിലല്ല ഉപ

േയാഗിക്ക�പ്പടാറുള്ളത്. കലാപരമായ സാഹിത്യകൃതികൾ മാത്രേമ — എന്നുവ

ച്ചാൽ കവിത, കഥ, േനാവൽ, നാടകം മുതലായവ മാത്രേമ — സാഹിത്യമായി

കണക്കാക്ക�പ്പടാറുള്ളു. രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിയ്ക്കുന്നവയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ സാഹി

ത്യ�മന്നും ശാസ്ത്രസംബന്ധിയായവയ്ക്ക് ശാസ്ത്രസാഹിത്യ�മന്നും പറയാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽസാധാരണയായി ഉപേയാഗിക്കുന്നഅർത്ഥത്തിൽഅത്തരംകൃതിക�ള

ഴുതുന്നവർസാഹിത്യകാരൻമാരല്ല.

എന്നാൽഈഅതിർത്തിവരമ്പ് വള�ര േനരിയതാണ്. പലേപ്പാഴും തരംതി

രിക്കാൻ വിഷമം കാണും. നിലവിലുള്ള ഭരണസമ്പ്രദായ�ത്ത നിലനിർത്താേനാ

മാറ്റാേനാ ആഹ്വാനം �ചയ്യുന്നഎത്രേയാ ലഘുേലഖകളും പുസ്തകങ്ങളുമുണ്ട്. അവ

�യല്ലാം സാഹിത്യത്തി�ന്റ വിപുലമായഅർത്ഥത്തിൽ മാത്രേമസാഹിത്യമാകുന്നു

ള്ളു. പേക്ഷ, മയേക്കാവിസ്കിയു�ട കവിതകളും ഫ്യൂച്ചിക്കി�ന്റ �കാലമരത്തിൽ നി

ന്നുള്ളകുറിപ്പുകളും കലാപരമായ സാഹിത്യത്തിൽത�ന്ന ഉൾ�പ്പടുന്നു.

രാഷ്ട്രീയവും ശാസ്ത്രസംബന്ധിയുമായ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അ�ല്ലങ്കിൽ അവയു

�ട ചില ഭാഗങ്ങ�ളല്ലാം — കലാപരമായി പ്രതിപാദിയ്ക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണന്നുവരാം.

എങ്കിലും അവ രാഷ്ട്രീയേമാ ശാസ്ത്രസംബന്ധിേയാ ആയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്; അവ

സാധാരണഅർത്ഥത്തിലുള്ള, എന്നു�വച്ചാൽ, കലാപരമായ സാഹിത്യമല്ല.

5 എന്താണ് സാഹിത്യം?

മറ്റുള്ളവ�രേപ്പാ�ലത�ന്ന സാഹിത്യകാരനും ഒരു സാമൂഹ്യജീവിയാണ്. സാമൂഹ്യ

ശക്തികളു�ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിേധയമായി�ക്കാണ്ടാണ് അയാൾ സാഹി

ത്യം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട ഫലമായുണ്ടാകുന്ന സാമൂഹ്യേബാധ

�ത്തയാണയാൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. സാഹിത്യം സാമൂഹ്യേബാധത്തി�ന്റ ഒരു

രൂപമാണ്.

പേക്ഷ, സാമൂഹ്യജീവിത�ത്ത പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കുന്ന സാഹിത്യകാരൻ നിർജ്ജീ

വമായ ഒരു യന്ത്രമല്ല, ജീവനുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അതു�കാണ്ട് സാഹിത്യത്തിലൂ�ട
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ത�ന്റ സ്വന്തം വീക്ഷണഗതിയും അയാൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ആ വീക്ഷണഗതി പി

ന്തിരിപ്പനാേണാഅേതാപുേരാഗമനപരമാേണാഎന്നുേനാക്കിയിട്ടാണ്അയാൾ

പിന്തിരിപ്പേനാ പുേരാഗമനവാദിേയാ എന്നുനിർണ്ണയിക്ക�പ്പടുന്നത്.

സാഹിത്യകാരൻമാർ ഒരുപ്രേത്യകവർഗ്ഗേമാ ഒരുപ്രേത്യക വിഭാഗേമാഅല്ല.

പല വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നും പലജനവിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ഉയർന്നുവന്നവരാണവർ.

അതു�കാണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വർഗ്ഗങ്ങേളയും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്ഥാപിതതാൽ

പര്യങ്ങേളയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരൻമാരുണ്ടാവാം. �താഴിലാളി

യായ സാഹിത്യകാരനും മുതലാളിയായ സാഹിത്യകാരനും ജന്മിയായ സാഹിത്യ

കാരനുമുണ്ടാവാം. സാമൂഹ്യജീവിത�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള വീക്ഷണഗതി എല്ലാവരുേടതും

ഒരുേപാ�ലയാ�ണന്നുവരില്ല. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ നിന്നും വർഗ്ഗബന്ധങ്ങളിൽ

നിന്നും ഉയർന്നുനിന്നു�കാണ്ടുള്ള വീക്ഷണഗതിയുണ്ടാവുക എളുപ്പമല്ല. സാഹി

ത്യകാരൻ ജനിച്ചുവളർന്ന പരിതഃസ്ഥിതികളും അയാളു�ട സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളും

അയാൾ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളും േനടിയ പരിചയങ്ങളും മറ്റും മറ്റുമാണ് അയാളു�ട

വീക്ഷണഗതി�യ രൂപ�പ്പടുത്തുന്നത്. അതു�കാണ്ട് സാഹിത്യകാര�ന്റ വീക്ഷണ

ഗതി പിന്തിരിപ്പേനാ പുേരാഗമനപരേമാ ആവാം. പുേരാഗമനപരമായ വീക്ഷണ

ഗതിേയാടുകൂടി നിർമ്മിയ്ക്ക�പ്പടുന്നസാഹിത്യമാണ് പുേരാഗമനസാഹിത്യം.

6 പുേരാഗമന�മന്നാൽ

പേക്ഷ, എന്താണ് പുേരാഗമന�മന്നുവച്ചാൽ;

ഓേരാരുത്തനും ആത്മനിഷ്ഠമായി പരിേശാധിയ്ക്കുന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നതു�മ

ല്ലാം പുേരാഗമനപരമായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല എന്നു�വച്ചാൽ പുേരാഗമന�മന്നാ

�ലന്താ�ണന്ന് ഓേരാരുത്തരും ത�ന്റ സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് തീരുമാനിച്ചാൽ

േപാരാ. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന സാമൂഹ്യ

യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ, സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല സംഘട്ടനങ്ങളും സമരങ്ങളും സാഹി

ത്യകാര�ന്റ ആത്മനിഷ്ഠമായ ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ടാണ്

നടക്കുന്നത്. ഇന്ന വഴിേയ്ക്ക സമുദായം വളരാൻ പാടുള്ളു എന്നു സാഹിത്യകാരൻ

തീരുമാനിച്ചതു�കാണ്ടായില്ല. സമുദായത്തി�ന്റ വളർച്ചയു�ട പിന്നിൽ സാഹിത്യ

കാര�ന്റ ധാരണകളിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രമായ ചില സവിേശഷനിയമങ്ങൾ പ്രവർ

ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങളനുസരിേച്ച സമുദായത്തിനു മുേന്നറാൻ കഴിയൂ.

ഉദാഹരണത്തിന് അയിത്തവും ജാതിേമധാവിത്വവും പഴയ വർണ്ണാശ്രമധർ

മ്മങ്ങളും പുനഃസ്ഥാപിയ്ക്കലാണ് പുേരാഗമനപരം എന്ന് ഒരു സാഹിത്യകാരൻ വി

ചാരിയ്ക്കുന്നു�വന്നിരിക്ക�ട്ട. പേക്ഷ,ആവിചാരത്തിന് സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യവുമായി

�പാരുത്തമില്ല. അയിത്തവും ജാതിേമധാവിത്വവും നശിയ്ക്കുന്നസമ്പ്രദായങ്ങളാണ്,

വളരുന്നസമ്പ്രദായങ്ങളല്ല.

അ�ല്ലങ്കിൽ, യന്ത്രികൃതവ്യവസായങ്ങൾക്കുപകരം കുടിൽവ്യവസായങ്ങൾ മാ

ത്രമുള്ള ഒരു സമുദായം സ്ഥാപിയ്ക്കലാണ് പുേരാഗമനപരം എന്ന് ഒരാൾ വിശ്വസി

യ്ക്കുന്നു�ണ്ടന്നിരിക്ക�ട്ട. ആ വിശ്വാസത്തിന് സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധമി

ല്ല. എ�ന്തന്നാൽസാഹിത്യകാര�ന്റ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർ
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ത്തിക്കുന്നചിലസാമ്പത്തികനയങ്ങളു�ട പ്രവർത്തനത്തി�ന്റഫലമായി വ്യവസാ

യങ്ങൾ വളർന്നുവരിക�യന്നത് അനിവാര്യമാണ്.

അ�ല്ലങ്കിൽ രാജകീയഭരണമാണ് പുേരാഗമനപരം എ�ന്നാരാൾ തീരുമാനി

യ്ക്കുന്നു�വന്നിരിയ്ക്ക�ട്ട. പേക്ഷ, ആ തീരുമാനത്തിനു സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യവുമായി

�പാരുത്തമില്ല. രാജകീയഭരണം താൽക്കാലികമായി എത്രത�ന്ന ശക്തിയുള്ള

താ�ണങ്കിലും നശിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ്.

സാഹിത്യകാര�ന്റ ഉേദ്ദശ്യേമാ ആഗ്രഹേമാ എന്തുത�ന്നയായാലും അതു

വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി �പാരുത്ത�പ്പട്ടിരിയ്ക്കണം. അതായത്, സമുദാ

യത്തി�ല വളരുന്ന ശക്തിക�ള വളരുന്ന ശക്തികളായും തകരുന്ന ശക്തിക�ള

തകരുന്ന ശക്തികളായും കണ്ടു ചിത്രീകരിയ്ക്കാൻ സാഹിത്യകാരനു സാധിയ്ക്കണം.

അങ്ങ�ന ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്ന സാഹിത്യകാരനാണ് പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരൻ.

എ�ന്തന്നാൽഅയാളാണ്, സാമൂഹ്യപുേരാഗതി�യപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. അയാ

ളാണ് സാമൂഹ്യവളർച്ചയ്ക്ക് പ്രേചാദനം നൽകുന്നസാഹിത്യം നിർമ്മിയ്ക്കുന്നത്.

7 സാഹിത്യകാര�ന്റസ്വാതന്ത്ര്യം

സാഹിത്യകാരൻ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നാൽ മതി�യന്നും പുേരാഗമനപരമായ

വീക്ഷണഗതിേയാ�ട സാഹിത്യനിർമ്മാണം നടത്തണ�മന്നാവശ്യ�പ്പടുന്നത്

സാഹിത്യകാര�ന്റ, നിർമ്മാണസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻേമൽ അനാവശ്യവും അപായക

രവുമായ അതിർത്തിവരമ്പുകളിലാ�ണന്നും വാദിയ്ക്കുന്നവരുണ്ട്. കാലികങ്ങളായ

സാമൂഹിക–രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽനിന്നും േദശകാലാതിർത്തികളു�ട പരിമിതിക

ളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാണ് സാഹിത്യകാരൻ എന്നുവ�ര ചിലർ വാദിയ്ക്കാറുണ്ട്.

ഇത് ശരിയാേണാ?

ഇത് ശരിയല്ല. മറ്റു േജാലികളിേലർ�പ്പട്ടവ�രേപ്പാ�ലത്ത�ന്ന സാഹിത്യകാ

രനുംനിലവിലുള്ളസാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ടഅതിരുകൾക്കുള്ളിൽനിന്നു�കാണ്ടാണ്

പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എത്രത�ന്നവ്യക്തി�വഭവമുള്ളസാഹിത്യകാരനും ഒരുസാമൂ

ഹ്യജീവിയാണ്. സമുദായത്തി�ല മറ്റുവ്യക്തികളുമായിബന്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ടുമാത്രേമ

അയാൾക്ക് ത�ന്റ സ്വാതന്ത്ര്യമനുഭവിക്കാൻ കഴിയൂ. ‘വ്യാേമാഹവും യാഥാർത്ഥ്യ

വും’എന്നഗ്രന്ഥത്തി�ന്റകർത്താവായക്രിേസ്റ്റാഫർ േകാ�ഡ്വൽഒരുഉദാഹരണം

�കാണ്ടു ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. േനാക്കുക:

“�ബർടാൻഡ് റസ്സലി�ന പ്രസവിച്ച് ഒമ്പതു മാസമായ സമയത്ത്ആബാല

�ന ഒരു വിജനപ്രേദശത്തു �കാണ്ടാക്കി, പാൽ�ക്കാടുക്കുന്ന ഒരാടുമാത്രമല്ലാ�ത

മ�റ്റാരു വളർത്തമ്മേപാലുമില്ലാ�ത, വളരാനിടയാകുക�യന്ന വ്യസനകരമായ

പരീക്ഷണം ഒരാൾ നടത്തുകയാ�ണന്നു കരുതുക. അങ്ങി�ന വളർന്നുവന്ന ആ

ബാലൻ 40 വയസ്സുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിത്തീർന്ന സമയത്താണ് അേദ്ദഹ�ത്ത

ഒന്നാമതായി മനുഷ്യർ കാണുന്ന�തന്നു കണക്കാക്കുക. അവർ ആ മനുഷ്യ�ന്റ

�കയിൽ ‘മനസി�നക്കുറിച്ചുള്ള പരിേശാധന’, ‘പദാർത്ഥ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള പരി

േശാധന’ എന്നിവയു�ട ക�യ്യഴുത്തുേകാപ്പികൾ കാണുേമാ? എന്തിന് എണ്ണം

(നമ്പർ) നിർവ്വഹിേക്കണ്ടതി�ന എ�ന്നങ്കിലും അേദ്ദഹത്തിനറിയാേമാ? ഇല്ല.
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ത�ന്റ ഇന്ന�ത്തസ്ഥിതി�ക്കല്ലാം വിപരീതമായി അസംബന്ധവും മര്യാദ�ക്കട്ടതു

മായ ഒരു രീതിയിലാണ് റസ്സൽ �പരുമാറുക.

അതു�കാണ്ട് നാമിന്നറിയുകയും വിലമതിയ്ക്കുകയും �ചയ്യുന്ന റസ്സൽ ഒരു സാ

മൂഹ്യസൃഷ്ടിയാ�ണന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. റസ്സൽ ഒരു മൃഗമാകുന്നതിനു പകരം തത്വ

ചിന്തകനായി വളരുന്നതിനുള്ള കാരണം, സാമൂഹ്യമര്യാദയും ഭാഷയും പഠിയ്ക്കാനും

എത്രേയാകാലമായി വളർന്നുവന്നഒരുസാമൂഹ്യവിജ്ഞാനംസ്വായത്തമാക്കാനും

അേദ്ദഹത്തിനു കഴിഞ്ഞു�വന്നതാണ്. ഭാഷയാണ് അേദ്ദഹത്തിന് ആശയങ്ങൾ

�കാടുത്തത്. എ�ന്താ�ക്ക േനാക്കിപ്പഠിയ്ക്കണ�മന്ന് അതാണ് അേദ്ദഹ�ത്ത പഠി

പ്പിച്ചത്. മറ്റുള്ളവർ േശഖരിച്ചുവച്ച വിജ്ഞാനം മുഴുവൻ അേദ്ദഹത്തിനു മുമ്പിൽ തു

റന്നുവച്ചതും ഭാഷത�ന്നയാണ്. സദാചാരം, നീതി, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നീ പ്രാഥമിക

സാമൂഹ്യധർമ്മങ്ങ�ളക്കുറിച്ചുള്ള േബാധം അേദ്ദഹത്തിനുണ്ടാക്കി�ക്കാടുത്തതും ഭാ

ഷത�ന്ന. അേപ്പാൾ ഉപകാരപ്രദമായ മ�റ്റല്ലാവസ്തുക്ക�ളേപ്പാ�ല റസ്സലി�ന്റ വി

ജ്ഞാനവും ഒരുസാമൂഹ്യസൃഷ്ടിയാണ്”.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളാണ്. സാഹിത്യകാര�ന്റആശ

യങ്ങളും േബാധങ്ങളും രൂപ�പ്പടുത്തുന്നത്. സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾക്കു പുറത്തുനിന്നു

�കാണ്ട് അയാൾ�ക്കാരു സാഹിത്യകാരനാവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു മനുഷ്യനാവാൻ

കഴിയില്ല.

അേപ്പാൾ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങളുമായി �പരുത്ത�പ്പട്ടു�കാണ്ടു മാത്രേമ

സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടു�കാണ്ടു മാത്രേമ സാഹിത്യകാരൻ സ്വത

ന്ത്രനാവുന്നുള്ളു.

സാമൂഹ്യമായ മർദ്ദനങ്ങളും ചൂഷണങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമുദായ

ത്തിൽ സാഹിത്യകാരൻ പലതരം നിർബന്ധങ്ങളിലും, വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത

ചവിട്ടി�മതിയ്ക്കുന്ന പലതരം നിയമങ്ങളാലും വരിഞ്ഞു�കട്ട�പ്പടുന്നുണ്ട്. സാമൂഹ്യപു

േരാഗതിയ്ക്കു േവണ്ടിയുള്ള േബാധപൂർവ്വമായ പരിശ്രമങ്ങളിലൂ�ട മാത്രേമ ആ �കട്ടു

കൾ �പാട്ടി�ച്ചറിയാൻ കഴിയൂ.

8 സാഹിത്യകാരനും രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളും

ഇതി�ന്റഅർത്ഥംസാഹിത്യകാരൻ േകവലം ഒരടിമയാ�ണന്നല്ല. സാഹിത്യനിർ

മ്മാണത്തിനുള്ള സാഹചര്യം സാഹിത്യകാര�ന്റ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്ത ഒരവകാ

ശമാണ്.

രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളു�ട പട്ടാളച്ചിട്ടയിൽ നിന്നു�കാണ്ട്, രാഷ്ട്രീയേനതാക്കൻമാ

രു�ട നിർേദ്ദശങ്ങൾക്കും മാറിമാറിവരുന്ന നയപരിപാടികൾക്കനുസരിച്ച് സാഹി

ത്യം നിർത്തിവയ്ക്കുന്നവരാണ് പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻമാർ എന്നു ചിലർ പറ

ഞ്ഞുനടക്കാറുണ്ട്. ഇത് തനി അസംബന്ധമാണ്. പാർട്ടി �സക്രട്ടറിയു�ട സർക്കു

ലറനുസരിച്ച് സാഹിത്യം നിർമ്മിയ്ക്കാൻ യാ�താരു സാഹിത്യകാരനും സാധിക്കുക

യില്ല. അത്രയ്ക്കു വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത ഒരു മരപ്പാവയല്ലസാഹിത്യകാരൻ.

മ�റ്റല്ലാവേരയും േപാലത്ത�ന്ന സാഹിത്യകാരനും തനിക്കിഷ്ടമുള്ള പാർട്ടി

യിൽ േചരാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഒരു പാർട്ടിയിലും േചരാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ

വുമുണ്ട്. ഏ�തങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയിൽ �മമ്പറായിത്തീരുന്ന സാഹിത്യ
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കാരൻ മറ്റു�മമ്പർമാ�രേപ്പാ�ലത്ത�ന്ന ത�ന്റ പാർട്ടിയു�ട നിയമപരിപാടികൾ

നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കു�മന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പേക്ഷ, പാർട്ടിയു�ട

കൽപ്പനയനുസരിച്ച് ത�ന്ന വികാരഭരിതനാക്കാത്ത എന്തി�ന�യങ്കിലും കുറിച്ച്

സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങി�ന�യ�ന്തങ്കി

ലു�മഴുതിയാൽ ആ സാഹിത്യകൃതി വായനക്കാരു�ട �വകാരികമണ്ഡലത്തിൽ

യാ�താരുസ്വാധീനവും �ചലുത്തില്ല; എന്നു�വച്ചാൽഅതുസാഹിത്യമാവുകയില്ല.

9 ഏതു വിഷയ�മടുത്താലാണ് പുേരാഗമനപരമാവുക?

പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ വളർച്ചേയാ�ടാപ്പം സാഹിത്യകൃതിക

ളിൽ രാഷ്ട്രീയ–സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ന�ല്ലാരു സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

അേതാ�ടാപ്പംത�ന്നഅത്തരംപ്രശ്നങ്ങൾകടന്നുവന്നാൽസാഹിത്യംഅയിത്തമാ

വു�മന്ന ഒരു പിന്തിരിപ്പൻആശയഗതിയും പ്രചരിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. സാഹിത്യത്തിൽ

അതാതു കാല�ത്ത സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ പ്രതിപാദിയ്ക്കാൻ പാടി�ല്ലന്നും

“ശാശ്വതമായ” കാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി മാത്രേമ പ്രതിപാദിക്കാൻ പാടുള്ളു എന്നുമുള്ള

ഒരു മുറവിളിയും മുഴങ്ങുകയുണ്ടായി.

വാസ്തവത്തിൽ നമ്മു�ട സാമൂഹ്യജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക–സാമൂഹ്യ–

രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. അതു�കാണ്ട് സാമൂ

ഹ്യജീവിത�ത്തപ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നസാഹിത്യത്തിൽഅവയ്ക്കുസ്ഥാനമുണ്ടാവണം,

തീർച്ച.

പേക്ഷ, രാഷ്ട്രീയേമാ സാമ്പത്തികേമാ ആയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല സമുദായ

ത്തിലുള്ളത്. അതു�കാണ്ട് രാഷ്ട്രീയ–സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങൾ മാത്രേമ പുേരാഗമന

സാഹിത്യകാരൻ�കകാര്യം �ചയ്യാൻ പാടുള്ളുഎന്നുവാദിയ്ക്കുന്നത് അസംബന്ധ

മാവും. വാസ്തവത്തിൽ, മനുഷ്യ�ന്റ സമഗ്രവും സർേവ്വാന്മുഖവുമായ ജീവിതമാണ്

സാഹിത്യത്തി�ല പ്രതിപാദ്യവിഷയം. സാമ്പത്തികകാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല േപ്രമം,

കുടുംബബന്ധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മ�റ്റല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പുേരാഗമന സാഹിത്യകാര�ന്റ

പ്രതിപാദ്യവിഷയങ്ങളാണ്. ഏതു വിഷയം േവണ�മങ്കിലു�മടുക്കാം. പേക്ഷ, സാ

ഹിത്യം നിർമ്മിയ്ക്കുന്നത് പുേരാഗമനപരമായ ഒരു വീക്ഷണഗതിേയാടുകൂടിയായിരി

ക്കണം. അേത്രയുള്ളു.

10 പുേരാഗമനസാഹിത്യവും നാച്ച ്വറലിസവും

നാച്ച ്വറലിസ�മന്നാൽ ചുറ്റുപാടും കാണുന്നതി�ന അേതപടി സാഹിത്യത്തിലും

പകർത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഉദാഹരണമായി ഇന്ന�ത്ത സമുദായത്തിൽ

കാണുന്ന�ലംഗികമായഅരാജകത്വ�ത്തയും�വകൃത�ത്തയും ചിത്രീകരിയ്ക്കുന്ന

ഒരു കൃതി. അത് പുേരാഗമന സാഹിത്യമാേണാ? സമുദായത്തി�ല ഏ�തങ്കിലും

ചില സംഭവവികാസങ്ങ�ളേയാ അനുഭവങ്ങ�ളേയാ അേതപടി േഫാേട്ടാഗ്രാഫി

ക്ക് രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചാൽ അതു പുേരാഗമനസാഹിത്യമാവില്ല. �ലംഗിക

�വകൃതങ്ങളു�ട ഉദാഹരണം ത�ന്ന�യടുത്താൽ, അവ ഇന്ന�ത്തസാമൂഹ്യഘട

നയു�ട ന്യൂനതക�ള അനാച്ഛാദനം �ചയ്തു�കാണ്ട് സമുദായത്തി�ന്റ പുനഃസംഘ
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ടനയ്ക്ക് സഹായകരമായ രീതിയിൽ വായനക്കാര�ന്റ മനസ്സി�ന മാറാനുപയുക്ത

മായ ഒരു വീക്ഷണഗതിേയാടുകൂടി ചിത്രീകരിച്ചാേല പുേരാഗമനസാഹിത്യമാവൂ.

എന്നു�വച്ചാൽ, ഒരുകഥാകൃേത്താനാടകകൃേത്താസമുദായഘടനയു�ട ദൂഷ്യ

ങ്ങ�ളയും അവ�യ നിർമ്മാർജ്ജനം �ചയ്യുന്ന ശക്തിക�ളയും പറ്റി ഒരു പ്രസംഗ

േമാ രാഷ്ട്രീയവിവരണേമാ എഴുതിേച്ചർക്കണ�മന്നല്ല പറയുന്നത്. �ലംഗിക�വ

കൃതവ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർ�പ്പടുന്ന ഒരു കഥാപാത്ര�ത്ത ഒരു േനാവലിേലാ �ചറു

കഥയിേലാ ചിത്രീകരിക്കുന്നേതാടുകൂടി അതി�ന്റ ചുവട്ടിൽ “ഇത്തര�മാരു മനുഷ്യ

നുണ്ടായത് ഇന്ന�ത്തസമുദായഘടനയു�ട ദൗർബല്യമാണ്” എന്ന് രചയിതാവി

�ന്റ വക ഒരു കുറിേപ്പാ ഗുണപാഠേമാ എഴുതിേച്ചർത്തതു�കാണ്ടായി�ല്ലന്നർത്ഥം.

അ�ല്ലങ്കിൽ ഒരു നാടകത്തിൽഇത്തര�മാരു കഥാപാത്ര�ത്തപ്പറ്റി “നീ ഇന്ന�ത്ത

ദുഷിച്ചസാമൂഹ്യഘടനയു�ടസന്തതിയാണ്” എന്നു മ�റ്റാരു കഥാപാത്ര�ത്ത�കാ

ണ്ടു പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്നതും പ്രേയാജനശൂന്യമായിരിക്കും. കഥാപാത്രങ്ങൾ, കഥാവ

സ്തു, അതി�ല സൂക്ഷ്മമായ സംഭവങ്ങൾഎന്നിവയു�ട കലാപരമായ ചിത്രീകരണം

വഴിഈആശയംആസ്വാദകൻമാർക്ക്പകർന്നു�കാടുത്താൽമാത്രേമഅ�താരു

പുേരാഗമനസാഹിത്യകൃതിയായി എന്നുപറഞ്ഞുകൂടു.

‘നാച്ച ്വറലിസ’വും പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനവും തമ്മിൽ അകൽച്ചയു

�ണ്ടന്നും ഒന്നു മ�റ്റാന്നി�ന്റ ഭാഗമ�ല്ലന്നും ഇതിൽനിന്നും വ്യക്തമാണ്. ഈപ്രശ്നം

1948 മുതല്ക്കാണ് േകരള പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സജീവ വിഷ

യമായിത്തീർന്നത്. ഇതി�നപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണകൾ പുേരാഗമന സാഹിത്യ

കാരൻമാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാേവണ്ടിയിരിക്കുന്നു. “നാച്ച ്വറലിസം” അധപതേനാന്മു

ഖമാണ്.

‘നാച്ച ്വറലിസ’േത്താടു യാഥാസ്ഥിതികൻമാർ സ്വീകരിക്കുന്ന മേനാഭാവവും

നമ്മുേടതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമു�ണ്ടന്നുഈസന്ദർഭത്തിൽ വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. �ലം

ഗിക�വകൃതങ്ങളു�ട ചിത്രീകരണം ത�ന്ന ഉദാഹരണമായി എടുക്കുക. യാഥാ

സ്ഥിതികൻമാർ ഇതി�ന എതിർക്കുന്നത് �ലംഗിക�വകൃതങ്ങ�ളപ്പറ്റി സാഹി

ത്യകൃതികളിൽ പ്രതിപാദിക്കാേന വയ്യ എന്ന നിലയിലാണ്. ഇത് നിഷിദ്ധമായ

ഒരു പ്രതിപാദ്യവസ്തുവായി അവർ കരുതുന്നു. ചുറ്റുപാടും മാലിന്യങ്ങൾ ഉ�ണ്ടന്നു

ത�ന്ന സമ്മതിക്കുന്നതിനുള്ള �വമുഖ്യമാണ് യാഥാസ്ഥിതികൻമാരു�ട ഈ

നയത്തിനു കാരണം. എന്നാൽ പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ ഈ നിലപാടു

സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. �ലംഗിക�വകൃതങ്ങേളാ മേറ്റതു വസ്തുതേയാ സാഹിത്യരചന

ക്കടിസ്ഥാനമാകുന്നതി�ന പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ എതിർക്കുന്നില്ല. അവ

ഒരു സാമൂഹ്യപരിവർത്തനത്തിനു േപ്രരണ നൽകാൻ പര്യാപ്തമായ തരത്തിലാ

േണാ ചിത്രീകരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നു മാത്രമാണ് പുേരാഗമനസാഹിത്യകാര�ന്റ

മുന്നിലുള്ള േചാദ്യം. ആ�ണങ്കിൽഅ�താരു പുേരാഗമനസാഹിത്യകൃതിയാവും.

�ലംഗിക�വകൃതങ്ങ�ള നഗ്നമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കൃതികൾ

അടുത്തകാലത്തായി സാമ്രാജ്യത്വവാദികളു�ട ഏജന്റുമാരായ ചില അേമരിക്കൻ

സാഹിത്യകാരൻമാർ എഴുതിത്തള്ളുന്നുണ്ട്. ‘േപാർേണാഗ്രാഫിക് സാഹിത്യം’

എന്ന േപരിലറിയ�പ്പടുന്ന അത്തരം ചവറുകൾ നമ്മു�ട �റയിൽേവേസ്റ്റഷനുക

ളിലും ചില ബുക്ക് സ്റ്റാളുകളിലും വിൽപ്പനയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. വായന
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ക്കാരു�ടസാംസ്കാരികജീവിത�ത്തഅധഃപതിപ്പിയ്ക്കുകയുംഅവരു�ട മനസ്സിൽ മാ

ലിന്യങ്ങൾ കുത്തിനിറയ്ക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട്, സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള

പ്രേക്ഷാഭങ്ങളിൽനിന്ന്അവ�രപിന്തിരിപ്പിക്കുകയാണ്അവയു�ട ഉേദ്ദശം. ഇത്ത

രം േപാർേണാഗ്രാഫിക് ചവറുക�ള പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരൻമാർഎതിർേത്ത

മതിയാവൂ.

11 രൂപവും ഭാവവും

രൂപവും ശിൽപവും സുന്ദരമായാൽ ഏതു സാഹിത്യകൃതിയും പുേരാഗമനപരവു�മ

ന്നും ഒരുധാരണയുണ്ട്. പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരൻഅതിേനാട് േയാജിക്കുന്നില്ല.

കലാപരവും രൂപസംബന്ധിയുമായ േമൻമ അധഃപതേനാന്മുഖമായ ചിന്താഗതിക

ളു�ട പ്രചരണത്തിനുേവണ്ടിയാണ് ഉപേയാഗിക്ക�പ്പടുന്ന�തങ്കിൽ അത് പുേരാഗ

മന സാഹിത്യമാവില്ല. ഏ�തങ്കിലു�മാരു സാഹിത്യകൃതിയു�ട രൂപ�മന്നേപാല

ത്ത�ന്നഅതി�ന്റ ഉള്ളടക്കവുംസുന്ദരമാവണം. എന്നാേലഅ�താരു പുേരാഗമന

സാഹിത്യകൃതിയാവുകയുള്ളു.

േകരള സംസ്കാരത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിൽ ഓേരാ കാലത്തുമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഏത്

കലാരൂപേത്തയും പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ അന്ധമായി തിരസ്കരിക്കുന്നില്ല.

ഇതിേലതു കലാരൂപേത്തയും അേതപടിേയാ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി�ക്കാേണ്ടാ

പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരന് ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഓട്ടംതുള്ളേലാ കഥ

കളിേയാ ചാക്യാർകൂേത്താ, �തയ്യംതുള്ളേലാ മുതൽ േനാവേലാ �ചറുകഥേയാ

നിഴൽനാടകേമാ വ�ര ഏത് കലാരൂപ�ത്തയും പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന് മാ

റ്റങ്ങേളാടുകൂടിേയാ അല്ലാ�തേയാ ഉപേയാഗിക്കാം. ഇ�താന്നുമല്ലാത്ത ഏറ്റവും

പുത്തനായ ഏ�തങ്കിലും കലാരൂപമുേണ്ടാ, അതുമാവാം. കലയു�ട രൂപം�കാ

ണ്ട് യാ�താന്നാേണാ ഉേദ്ദശിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഉേദ്ദശം സഫലമാകണ�മന്നു

മാത്രേമയുള്ളു. ഭാവപ്രകാശനമാണ് പുേരാഗമന സാഹിത്യകാര�ന സംബന്ധി

ച്ചിടേത്താളം രൂപത്തി�ന്റ ധർമ്മം. ഭാവ�ത്ത ഏറ്റവും ഭംഗിയായും ലളിതമായും

പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ ഒരു പ്രേത്യക രൂപത്തിന് സാധിക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിൽ അത് വിജയി

ച്ചതായി പറയാം. ഏ�തങ്കിലും പുേരാഗമേനാന്മുഖമായ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയി�ല ഭാ

വം സാമാന്യക്കാരനായ ആസ്വാദകൻമാരു�ട ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തിേലക്ക് എത്ര

േത്താളം ഫലവത്താക്കാൻ കഴിയുന്നുേണ്ടാ അത്രേത്താളം ഭംഗിയും ലാളിത്യവും

ആ കലാരൂപത്തിനുണ്ട് എന്നനുമാനിക്കാം. സാമൂഹ്യപരിവർത്തന�ത്ത ഉന്തിനീ

ക്കുന്നശക്തി ജനങ്ങളായതു�കാണ്ട്, ഒരു കലാസൃഷ്ടിയ്ക്ക് ജനങ്ങ�ളഎത്രേത്താളം

സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നുേണ്ടാ അത്രേത്താളം ആ കലാസൃഷ്ടി സാമൂഹ്യപരിവർ

ത്തനപ്രസ്ഥാനം നയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം.

പുേരാഗമേനാന്മുഖമായസുന്ദരകല ജനസാമാന്യത്തിനാസ്വാദ്യമായിരിക്കണ

�മന്നു പറയുേമ്പാൾ, ജനസാമാന്യത്തിനു പര�ക്കആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന�താ

ന്നും കലയ�ല്ലന്ന് പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻമാർ വാദിക്കുന്ന�തന്നു ചിലർ ദുർ

വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട്. അതുശരിയല്ല. ചിലേപ്പാൾപുേരാഗമേനാന്മുഖമായഒരുകലാ

സൃഷ്ടി വിദ്യാഭ്യാസം സിദ്ധിച്ച ബുദ്ധിജീവികൾക്കു മാത്രേമആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു

ള്ളു�വന്നു വേന്നക്കാം, അതു�കാണ്ട് അതു കലേയ അ�ല്ലന്നു വരില്ല. അത്രേത്താ
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ളം പരിമിതമായ സ്വാധീനശക്തിേയ പ്രസ്തുത കലാസൃഷ്ടി സാമൂഹ്യപരിവർത്തന

ത്തിൽ �ചലുത്തുന്നുള്ളുഎന്നു മാത്രം അതിേനപ്പറ്റി പറയാം.

നമ്മു�ട നാട്ടി�ല സമുദായ�ത്ത സംബന്ധിച്ച് ഇ�ന്നാരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട്?

ആളുകൾ വർഗ്ഗങ്ങളായി േവർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഒരു പ്രേത്യക സാഹചര്യ

ത്തിൽ വളർന്ന ഉപരിവർഗ്ഗങ്ങൾക്കു ആസ്വാദ്യമായിേതാന്നുന്ന രൂപങ്ങൾ സാമാ

ന്യജനതയ്ക്കുആസ്വാദ്യമായി േതാന്നിയി�ല്ലന്നുവേന്നക്കാം. സമുദായത്തി�ല വർഗ്ഗ

ങ്ങൾതമ്മിൽഇന്നുള്ളവിടവ് നികത്ത�പ്പടുന്നേതാടുകൂടി മാത്രേമഈപ്രശ്നത്തിനു

പരിഹാരമാവുകയുള്ളു.

ഉള്ളടക്ക�മന്താ�ണന്നു േനാക്കാ�ത വാക്കുകളും വ്യാകരണ�ത്തറ്റുകളും വാ

ചകങ്ങളു�ട അന്വയപ്പിഴകളും അലങ്കാരങ്ങളു�ട �പാരുത്തേക്കടുകളും മാത്രം നു

ള്ളി�പ്പറുക്കി�യടുത്തു�കാണ്ട് സാഹിത്യകൃതിക�ള വിലയിരുത്തുന്ന പഴയ നിരൂ

പണ സമ്പ്രദായം അടുത്തകാലത്തായി വീണ്ടും തല�പാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ഉള്ളടക്കം പുേരാഗമനപരേമാ പിന്തിരിപ്പാേനാ, അതു ജനങ്ങളു�ട അഭിവൃദ്ധി

േയേയാ അധഃപതനേത്തേയാ ഏതി�നയാണ് സഹായിയ്ക്കുന്നത്. ഈ പ്രധാ

നപ്രശ്നത്തി�ന്റ േനർക്കു കണ്ണടച്ചു�കാണ്ട് രൂപ�ത്തമാത്രം �പാക്കിപ്പിടിയ്ക്കാനുള്ള

വാസനയും കാണ�പ്പടുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കഴിഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരം സാ

ഹിത്യപരിഷത്തിലുണ്ടായ സിംേബാളിസ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള തർക്കം. സിംേബാളിസം

ഒരു കലാരൂപമാണ്. അത് പുേരാഗമനപരമാേണാ പിന്തിരിപ്പനാേണാ എന്നു

വാദിയ്ക്കുന്നത്, േകക പുേരാഗമനപരമാേണാ പിന്തിരിപ്പനാേണാ എന്നു വാദിയ്ക്കുന്ന

തുേപാ�ലയാണ്. എന്നു�വച്ചാൽ,അത്പുേരാഗമനപരമാകാംപിന്തിരിപ്പനാവാം.

ഉള്ളടക്ക�മന്താ�ണന്നു േനാക്കിയാേല ഒരു സിംേബാളിക് കവിത പുേരാഗമനപ

രമാേണാ നല്ലതാേണാഅല്ലേയാ എന്നുപറയാൻ കഴിയൂ.

പേക്ഷ, പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻമാർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതുണ്ട്.

നമ്മു�ട കലാസൃഷ്ടികൾ ജനങ്ങളു�ട പുേരാഗതി�യ ഉേദ്ദശിച്ചു�കാണ്ടുള്ളവയാണ്.

അതു�കാണ്ട് ഏറ്റവുമധികം ജനങ്ങ�ള ആകർഷിയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള

കലാരൂപങ്ങളുപേയാഗിക്കാനും പുതിയ കലാരൂപങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും രചനാ

ശിൽപത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പാടവം േനടാനും പരിശ്രമിേയ്ക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്.

12 ശാശ്വത മൂല്യം

ഉൽകൃഷ്ട സാഹിത്യം സമകാലികപ്രശ്നങ്ങ�ളയാണ് �കകാര്യം �ചയ്തിട്ടുള്ള�ത

ങ്കിൽ കാലേഭദേത്താടുകൂടി പ്രസ്തുത പ്രശ്നങ്ങളു�ട പ്രസക്തി നശിച്ചാൽ അവ�യ

പ്രതിഫലിപ്പിച്ചകലാസൃഷ്ടികളും നശിേക്കണ്ടതിേല്ല? പേക്ഷ, ഉൽകൃഷ്ടകലാസൃഷ്ടി

കൾക്ക് ഒരു തരം ശാശ്വത സ്വഭാവം കാണുന്നുണ്ടേല്ലാ — ഇതാണ് പുേരാഗമന

സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മുമ്പിൽ ഉന്നയിക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള മ�റ്റാരു പ്രശ്നം.

ഈഅനുഭവവിേശഷത്തിന് രണ്ട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽക�പ്പടുന്നുണ്ട്. ഉൽകൃ

ഷ്ടകൃതികളിൽസമകാലികപ്രശ്നങ്ങൾപ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടാകാ�മങ്കിലുംഅവയു�ട

േമൻമയ്ക്കും തദ്വാര�കവരുന്നശാശ്വതസ്വഭാവത്തിനും കാരണംഅവയിൽ ശാശ്വ

തമായ ചില സാമൂഹ്യമൂല്യങ്ങൾ ചർച്ച�ചയ്യ�പ്പടുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് — ഇതേത്ര

ഒന്നാമ�ത്ത ചിന്താഗതി. സത്യം, അഹിംസ, ആത്മസംയമനം മുതലായവയാണ്
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ശാശ്വതസ്വഭാവമുള്ളസാമൂഹ്യമൂല്യങ്ങളായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്ക�പ്പടുന്നത്. ഇത് ശരി

യല്ല. ശാശ്വതമായ സാമൂഹ്യമൂല്യങ്ങൾ ഇ�ല്ലന്ന് ചരിത്രം �തളിയിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ

സത്യങ്ങൾക്ക് ഓേരാ കാലത്തും മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുേപാ�ലആത്മസംയ

മനത്തി�ന്റ ലാഞ്ഛനേപാലുമില്ലാത്തകൃതികൾക്ക് (ഉദാഹരണം: ഒമർഖയാം) ശാ

ശ്വതത്വം കാണുന്നുണ്ട്.

ഒരുഉൽകൃഷ്ടകൃതിയു�ട ഭാവമല്ല,രൂപമാണ്അതിനുശാശ്വതസ്വഭാവേമകുന്ന

ത് എന്നതാണ് രണ്ടാമ�ത്ത വാദം. ഇതും സ്വീകരിപ്പാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. എന്തു

�കാ�ണ്ടന്നാൽ ശാശ്വതമൂല്യമുള്ള പല കൃതികളുേടയും രൂപങ്ങൾക്ക് കാലാന്തര

ത്തിൽ പ്രചാരം നഷ്ട�പ്പടുന്നതായി കാണാൻ സാധിക്കും: ഉദാഹരണമായി; ‘ശാ

കുന്തളം’ ഇന്നുംആസ്വദിക്ക�പ്പടുന്ന ഒരു കൃതിയാ�ണങ്കിലും അതി�ന്റ രൂപവിേശ

ഷംഇന്നുപ്രചാരത്തിലില്ല—സൂത്രധാരനുംഗദ്യപദ്യസമ്മിശ്രമായസംഭാഷണവും

മറ്റു മടങ്ങിയ ആ രൂപത്തി�നാരുതരം കാലഹരണം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആരും

ഇന്ന്ആരൂപത്തിൽ നാടകങ്ങൾആവിഷ്ക്കരിക്കാറില്ല. േഷക്ക്സ്പിയറു�ട കൃതികൾ

ഇന്നുംആസ്വദിക്ക�പ്പടുന്നുണ്ട്, ഇംഗ്ലണ്ടിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും. പേക്ഷ, േഷക്സ്പിയ

റു�ട നാടകങ്ങളു�ട രൂപവും കാളിദാസേന്റതുേപാ�ല ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലില്ലാതാ

യിരിക്കുന്നു. പദ്യത്തിലുള്ള സംഭാഷണരീതി ഇന്ന�ത്ത ഇംഗ്ലീഷ്നാടകങ്ങളിലില്ല.

അതിനാൽരൂപത്തി�ന്റ േമൻമ മാത്രമാണ് ശാശ്വതസ്വഭാവത്തിന് കാരണ�മന്ന്

വിചാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല.

വാസ്തവത്തിൽ പുേരാഗമനപരമായ ഭാവവും അതി�ന ഭംഗിേയാടും ലാളി

ത്യേത്താടുംകൂടി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന രൂപവും രണ്ടും ഒരു കലാസൃഷ്ടിക്കാവശ്യമാണ്.

ഓേരാ കാലഘട്ടത്തിലും സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള സത്യസന്ധമായി ചിത്രീകരി

ച്ചു�കാണ്ട് സാമൂഹ്യവളർച്ചയ്ക്കു പ്രേചാദനം നൽകാൻ കഴിയത്തക്കവിധം വായന

ക്കാര�ന്റ സാമൂഹ്യേബാധ�ത്ത ഉയർത്തുന്നസാഹിത്യകൃതികൾക്കാണ് വിശ്വസാ

ഹിത്യത്തിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള�തന്നു കാണാം. പ്രതിപാദ്യവിഷയം സാ

മയികമായിരിക്കാം. എങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യേബാധേത്താടുകൂടിയുള്ള സുന്ദരമായ

ചിത്രീകരണംആസാഹിത്യകൃതിയ്ക്കു ശാശ്വതത്വം നൽകുന്നു.

13 ഇന്ന�ത്തകാഴ്ച്ചപ്പാടുകൾ

പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ സാമൂഹ്യപുേരാഗതിക്ക് േവണ്ടിയാണ് സാഹിത്യ

രചന നടത്തുന്നത് എന്ന �പാതുതത്വം അംഗീകരിക്കുേമ്പാൾ എന്താണ് സാമൂ

ഹ്യപുേരാഗതി എന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാേക്കണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഭാരതീയ സമുദായത്തി�ന്റ ഇന്ന�ത്തസ്ഥിതി പരിഗണിച്ചുേനാക്കുേമ്പാൾ താ�ഴ

പ്പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ച്ചപ്പാട് പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരനുണ്ടായിരിേക്കണ്ടതാണ്.

(1) പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ ഒരു ശാസ്ത്രീയവീക്ഷണഗതി സ്വീകരിക്കണം.

ഇന്ന് നമ്മു�ട ചുറ്റുപാടും ധാരാളമായി പ്രചരിച്ചുവരുന്നഅന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ള

യും അനാചാരങ്ങേളയും നശിപ്പിക്കാൻ പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻമാർ

യത്നിക്കണം.
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(2) സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യം, എഴുതാനും പ്രസംഗിക്കാനുമുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യം മുതലായ മൗലി

കമായ ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങൾക്കുേവണ്ടി പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ

പ്രവർത്തിക്കണം.

(3) ഇന്ത്യയു�ട വ്യവസായവൽക്കരണം പുേരാഗമനസാഹിത്യകാര�ന്റ ലക്ഷ്യമാ

യിരിക്കണം; വ്യവസായവൽക്കരിക്ക�പ്പട്ട ഒരുസാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയ്ക്ക് മാത്ര

േമ ഇന്ത്യ�യസമ്പൽസമൃദ്ധമാക്കാൻ കഴിയൂ.

(4) സാമുദായിക മേനാഭാവേത്തയും സാമുദായിക മേനാഭാവം ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്ര

സ്ഥാനങ്ങേളയും പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരൻഎതിർക്കണം. സാമുദായിക

മായ സൗഹാർദ്ദവുംഐക്യവും പുലർത്തി�ക്കാണ്ട് മാത്രേമ നമുക്ക് മുേന്നാട്ട്

നീങ്ങാൻ കഴിയൂ.

(5) ഇന്ന�ത്തസാമ്പത്തികമായ ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾഇല്ലായ്മ �ചയ്തു�കാണ്ടുള്ളഒരു

സാമ്പത്തിക നീതി.

(6) പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻഐക്യേകരളത്തിനുേവണ്ടി യത്നിക്കണം. ഒരു

ഐക്യേകരളത്തിൽ മാത്രേമ േകരളീയ സംസ്കാരം വികസിക്കുകയുള്ളു.

(7) ഭരണനടത്തിപ്പ്, വിദ്യാഭ്യാസം മുതലായ സംഗതികൾ മാതൃഭാഷയിൽ �ക

കാര്യം �ചയ്യാൻ കഴിയണം.

(8) പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ േലാകസമാധാനത്തിനുേവണ്ടി പരിശ്രമിക്ക

ണം. സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രേമ സംസ്കാരം നിലനിൽ

ക്കുകയും വളരുകയും �ചയ്യുകയുള്ളു.

(9) പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരൻ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കുകയും കലാസൃഷ്ടി നടത്തു

കയും �ചയ്താൽ മാത്രം േപാരാ; ചുറ്റുപാടുമുള്ളസാംസ്കാരിക സംഘടനകളു�ട

പ്രവർത്തനങ്ങളിൽസജീവമായി പ�ങ്കടുക്കണം.

പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരന് ഇത്തര�മാരു കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടായാൽ മാത്രേമ പത

റാ�തഅചഞ്ചലമായി നിന്നു�കാണ്ട് സാമൂഹ്യപരിവർത്തന�ത്തസഹായിക്കുന്ന

കലാസൃഷ്ടി നടത്താൻ കഴിയൂ.

(�മയ് 6-ാം തീയതി മുതൽ 8-ാം തീയതി വ�ര �നല്ലായിയിൽ വച്ചു നടന്ന മല

ബാർ പുേരാഗമന സാഹിത്യ സേമ്മളനത്തി�ല ചർച്ചകൾക്കുേവണ്ടി അവതരിപ്പി

ക്കുന്നപ്രബന്ധത്തി�ന്റ പ്രധാനഭാഗങ്ങൾ)



5
ജീവത്സാഹിത്യവും പുേരാഗമനസാഹിത്യവും

ചരിത്രപരമാ�യാരവേലാകനം

പ�ത്താൻപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റ അവസാന ദശകങ്ങളിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തി

ന് ഒരു നവീന ചലനമുണ്ടായി. േനാവലുകൾ, �ചറുകഥകൾ, നാടകങ്ങൾ, സാ

ഹിത്യനിരൂപണങ്ങൾ ആധുനിക തരത്തിലുള്ള കവിതകൾ മുതലായവേയാടുകൂടി

നമ്മു�ട സാഹിത്യം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിേലയ്ക്ക് പ്രേവശിച്ചത് അക്കാലത്താ

ണ്. രണ്ടാം േലാക മഹായുദ്ധ�ത്തതുടർന്ന് േലാക�മാട്ടുക്കുമുണ്ടായസാമ്പത്തിക

രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ, റഷ്യയി�ല �താഴിലാളി വിപ്ലവത്തി�ന്റ

വിജയം ജർമനിയിലും ഹംഗറിയിലും മറ്റുമുണ്ടായ അടിച്ചമർത്ത�പ്പട്ട �താഴിലാളി

വിപ്ലവങ്ങൾസാമ്രാജ്യവിപ്ലവപ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ട മുേന്നറ്റം, ഇന്ത്യയിൽ മഹാത്മാഗാ

ന്ധിയു�ട േനതൃത്വത്തിൽനടന്നനിസ്സകഹരണപ്രസ്ഥാനംഇ�തല്ലാംസാഹിത്യം,

കല, തത്വചിന്ത മുതലായവയിലും പ്രതിഫലിച്ചു. മലയാള സാഹിത്യത്തിലും ഒരു

പുതിയഘട്ടം ആവിർഭവിച്ചു. പഴയ ഘട്ടങ്ങളിേലയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു േനാക്കുവാൻ ഞാൻ

ഇവി�ട മുതിരുന്നില്ല. 1930 മുതൽ ഉണ്ടായ പുതിയ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളി

�ല സവിേശഷ പ്രവണതക�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.

1930–33-നിടയിൽ സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ

വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിലുണ്ടായ പരിവർത്തനങ്ങൾ േലാകചരിത്രത്തി�ല ഈ വഴി

ത്തിരിവി�നകുറിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് മുതലാളിത്ത�ത്തആ�കപിടിച്ചുക്കുലുക്കിയ

സാമ്പത്തിക കുഴപ്പം, ഫാസിസത്തി�ന്റ കുഴപ്പങ്ങൾ, യുദ്ധത്തി�ന്റ കാർേമഘ

ങ്ങളിൽ പടർന്ന് പിടിച്ച �താഴിലില്ലായ്മ, പട്ടിണി മരണങ്ങൾ, ആത്മഹത്യകൾ.

മറുഭാഗത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങൾക്ക് േവണ്ടി �താഴിലാളിക

ളും കൃഷിക്കാരും മർദ്ദിതജന വിഭാഗങ്ങളും നടത്തിയ സമരങ്ങൾ, റഷ്യൻ വിപ്ലവ

ത്തിൽനിന്നുണ്ടായ േസാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ േനട്ടങ്ങൾ, �ചനീസ് വിപ്ലവത്തി�ന്റ

മുേന്നറ്റം, ഫാസിസത്തിനും യുദ്ധത്തിനു�മതിരായ ഐക്യമുന്നണി സംരംഭങ്ങൾ,

ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് അടിമരാജ്യങ്ങളിലും ഉയർന്നുവന്ന പുതിയ േദശീയപ്രബുദ്ധതയും

സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങളും, േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങളു�ട ഉയർ�ത്തഴുേന്നൽപ്പ്, ജാതിേമ

ധാവിത്വത്തിനുംഅയിത്തത്തിനും മറ്റ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കു�മതിരായപ്രേക്ഷാ
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ഭങ്ങൾ —ഈ സാർവ്വലൗകിക സാഹചര്യങ്ങൾ സാഹിത്യകാരൻമാരു�ട മാന

സികമണ്ഡലങ്ങളിലുളവാക്കിയ സംഘട്ടനാത്മകമായ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നാ

ണ് പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം ഉട�ലടുത്തത്. 1932-ൽ േറാേമാ േറാളാങ്ങ്,

�ഹൻറി ബാർബൂേസ്സ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്തസാഹിത്യകാരൻമാരു�ട േനതൃത്വത്തിൽ

പാരീസിൽ വച്ച് യൂേറാപ്പി�ല പുേരാഗമനാശയക്കാരായസാഹിത്യകാരൻമാരു�ട

ഒരു സേമ്മളനം കൂടി. 1933 ജൂണിൽ ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിേലറിയിട്ട് മൂന്നുനാലു

മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േറാമാേറാളാങ്ങ് ത�ന്റ ഒരു േലഖനത്തിൽഎഴുതി:

‘നമ്മു�ട കാലഘട്ടം �മരുക്ക�പ്പടാത്തതാണ്, ക്രൂരമാണ്. നാശകരമാണ്.

പേക്ഷ, അേത സമയത്തുത�ന്നഅത് ഫലസമൃദ്ധവും പ്രസരിപ്പുള്ളതുമാണ്. അതു

നശിപ്പിക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. നമ്മു�ട കടമക�ളപ്പറ്റി വിമ്മിഷ്ട

�പ്പടാേനാ ആവലാതി�പ്പടാേനാ ഉള്ള സമയമല്ല ഇത്. ഇന്നു നമ്മൾ പഴഞ്ചൻ

ആശയങ്ങൾ�ക്കതിരായും ഹിംസ്രങ്ങളായ �ദവങ്ങൾ�ക്കതിരായും അവ�യ

അന്ധമായി േസവിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കുള്ള ദുർഭൂതങ്ങൾ�ക്കതിരായും േപാരാേട

ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ പരിേപ്രക്ഷ്യവും ഒരു പുതിയ മനുഷ്യത്വവും സൃഷ്ടിക്കുക

യാണ് നമ്മു�ട ഇന്ന�ത്തകടമ’.

1 ഒന്നാമ�ത്തഅഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമനസാഹിത്യ സേമ്മളനം

1936-ൽ ജവഹർലാൽ �നഹ്റുവി�ന്റ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ലേക്നാവിൽ വച്ചുകൂടിയ

േകാൺഗ്രസ് സേമ്മളനേത്താടനുബന്ധിച്ച് സേമ്മളനപ്പന്തലി�ന്റ ഒരു ഭാഗത്തു

വച്ചാണ് ഒന്നാമ�ത്ത അഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമന സാഹിത്യസേമ്മളനം കൂടിയത്.

ഹിന്ദി സാഹിത്യ സാമ്രാട്ടായ േപ്രമചന്ദായിരുന്നുഅദ്ധ്യക്ഷൻ. �നഹ്റു സേമ്മളന

ത്തിൽ േനരിട്ട് പ�ങ്കടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ േപ്രരണ

യും പ്രേചാദനവും പ്രകടമായിരുന്നു. സേമ്മളനത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തവരിൽ മിക്കവ

രും േകാൺഗ്രസിനക�ത്ത ഇടതുപക്ഷചിന്താഗതിക്കാരായ സാഹിത്യകാരൻമാ

രായിരുന്നു. േകാൺഗ്രസ്സ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും

അംഗങ്ങളായ സാഹിത്യകാരൻമാരും സാമ്രാജ്യവിരുദ്ധ സമരങ്ങളിലും സാമൂഹ്യ

പരിഷ്ക്കരണപ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ�ങ്കടുത്തു�കാണ്ടുത�ന്ന സാഹിത്യനിർമ്മാണം

നടത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്ന മറ്റ് ഇടതുപക്ഷ േകാൺഗ്രസ്സുകാരും മുഖ്യമായ �താഴി�ല

ന്ന നിലയ്ക്ക് സാഹിത്യകലാരംഗങ്ങളിേലർ�പ്പട്ടു�കാണ്ട് സാമൂഹ്യപുേരാഗതിക്ക് പ്ര

േചാദനം നൽകിയ പുേരാഗമനാശയക്കാരു�മല്ലാം സേമ്മളനത്തിൽസജീവമായ

പങ്കു വഹിച്ചു. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുകൂലമായ ഒരു സാഹിത്യനേവാത്ഥാനമാ

വശ്യമാ�ണന്ന കാര്യത്തിൽ േയാജിപ്പുള്ളവരായിരുന്നു അവ�രല്ലാവരും. ത�ന്റ

ഉജ്ജ്വലമായഅദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗത്തിൽ േപ്രമചന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചു:

‘സത്യാേന്വഷണത്തിനുള്ള അഭിലാഷം നമ്മിലുണർത്താത്തതും നമുക്ക് മാനസി

കവും ആത്മീയവുമായ സംതൃപ്തി നൽകാത്തതും നമ്മിലുള്ള ശക്തി�യ ഉേത്തജി

പ്പിക്കാത്തതും നമ്മിൽ സൗന്ദര്യേബാധം ഉണർത്തിവിടാത്തതും ബുദ്ധിമുട്ടുക�ള

തരണം�ചയ്യാനുള്ളനമ്മു�ട ഇച്ഛാശക്തിക്കുഊക്കുകൂട്ടാത്തതുംആയസാഹിത്യം

ഇന്നു നമുക്ക് ഉപേയാഗശൂന്യമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, ഇന്നു നമുക്കതി�ന സാഹി

ത്യ�മന്നു വിളിക്കാൻ േപാലും പറ്റില്ല’.
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അേദ്ദഹം തുടർന്നു:

‘ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ സൗന്ദര്യം ക�ണ്ടത്താനുള്ള ശ്രമം ഒരു വ്യക്തിക്ക്

ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങ�ള മർദ്ദിയ്ക്കാൻ കഴിവു നൽകുന്ന സാമൂഹ്യവ്യവ

സ്ഥ�യ പിഴു�തറിയാൻ സാഹിത്യകാരൻമാ�ര േപ്രരിപ്പിക്കും. മാനുഷികമായ

ആത്മാഭിമാനം മുതലാളിത്തത്തിനും പട്ടാളേമധാവിത്വത്തിനും സാമ്രാജ്യാധിപത്യ

ത്തിനു�മതിരായ കലാപത്തി�ന്റ �കാടിക്കൂറയുയർത്താൻ നേമ്മാടാവശ്യ�പ്പടും.

ഇവേയാ�ടല്ലാമുള്ള നമ്മു�ട എതിർപ്പ് കടല്ലാസ്സിൽ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നേതാ�ട നാം

തൃപ്തിയടഞ്ഞിരിക്കാൻ പാടില്ല; സൗന്ദര്യേത്തയും ഉത്തമങ്ങളായ അഭിരുചികേള

യും മനുഷ്യ�ന്റ അന്തസ്സിേനയും നിേഷധിക്കാത്ത ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥസ്ഥാപി

ക്കാൻേവണ്ടി നാം സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കണം’.

േപ്രമചന്ദി�ന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ ‘മ�റ്റന്തിേനക്കാളുമധികം �വരൂപ്യം ദരിദ്രൻമാരുേടയും

�താഴിലാളികളുേടയും േചാരപുരണ്ട സ്വത്തുക്കളിലും അവയു�ട കൂ�ടപ്പിറപ്പുകളിലു

മാണ്സ്ഥിതി�ചയ്യുന്നത് ’.

നീണ്ടുനിന്ന ചർച്ചകൾക്കുേശഷം ലേക്നാ സേമ്മളനം ഏകകണ്ഠമായി അംഗീ

കരിച്ച മാനി�ഫേസ്റ്റാവി�ന്റ പൂർണ്ണരൂപം ഇവി�ട ഉദ്ധരിക്ക�ട്ട:

‘ഇന്ത്യയു�ട സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയിൽ വമ്പിച്ച മാറ്റങ്ങൾ വന്നു�കാണ്ടിരിക്കുക

യാണ്. പഴയആശയങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും നശിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു; ഒരു പുതിയ

സാമൂഹ്യക്രമം നിലവിൽ വന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങ�ള

വാക്കുകളിലൂ�ട ആവിഷ്ക്കരിക്കുകയും പുേരാഗതി പാതയിലൂ�ട മുേന്നാട്ടുേപാകാൻ

ഇന്ത്യൻ ജനത�യ സഹായിക്കുകയും �ചേയ്യണ്ടത് ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യകാരൻമാ

രു�ട കടമയാണ് ’.

‘ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒളിേച്ചാട്ടവും മിസ്റ്റിസിസത്തിലും കപ

ടമായ ആത്മീയവാദത്തിലും �ചന്ന് അഭയം പ്രാപിക്കലും ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തി

�ന്റ സവിേശഷതകളി�ലാന്നായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. തൽഫലമായി, അത് രൂപത്തി

ലും ഭാവത്തിലും ബാലിശവും നിർജ്ജീവവുമായിരിക്കുന്നു. അത് യുക്തിഹീനവും വി

ചാരശൂന്യവുമായിരിക്കുന്നു.

നമ്മു�ട സാഹിത്യേത്തയും മറ്റു കലകേളയും പിന്തിരിപ്പൻവർഗ്ഗങ്ങളു�ടആധി

പത്യത്തിൽനിന്ന് േമാചിപ്പിക്കുകയും അവർക്കു ജനങ്ങളുമായി ഉറ്റസമ്പർക്കങ്ങളു

ണ്ടാക്കുകയും �ചയ്യുക, അവയിൽ ജീവിതവും യാഥാർത്ഥ്യവും പകരുക, മനുഷ്യ

രാശി നമ്മു�ട കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തിനുേവണ്ടി സമരം �ചയ്യുന്നുേവാ ആ േശാഭ

നമായ ഭാവിയിേലക്കുള്ള പാത ജനങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു�കാടുക്കുക — ഇതാണ്

ജനങ്ങളു�ട സംഘടനയു�ട ലക്ഷ്യം’.

‘ഇന്ത്യൻസംസ്കാരത്തി�ന്റഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായപാരമ്പര്യങ്ങ�ളനിലനിർത്താൻ

പരിശ്രമിച്ചു�കാണ്ടുത�ന്ന, നമ്മു�ട സമൂഹത്തി�ല അധഃപതിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന

പ്രവണതക�ള ഞങ്ങൾ നിർദ്ദയം വിമർശിക്കും. ഒരു പുതിയ �മച്ച�പ്പട്ട, ജീവി

തത്തിേലക്കുള്ള മാർഗ്ഗം നമ്മു�ട ജനതയ്ക്കു കാണിച്ചു�കാടുക്കുന്ന എല്ലാത്തരം വി

കാരവിചാരങ്ങേളയും ഞങ്ങളാവിഷ്ക്കരിക്കും. ഈ കടമ നിറേവറ്റുന്നതിനുേവണ്ടി

നമ്മു�ട സ്വന്തം രാജ്യത്തിേന്റയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുേടയും സംസ്കാരത്തിലും പരിഷ്ക്കാര

ങ്ങളിലുമുണ്ടായിട്ടുള്ള േനട്ടങ്ങ�ള ഞങ്ങളുപേയാഗ�പ്പടുത്തും. ഇന്ത്യയു�ട പുതിയ
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സാഹിത്യം നമ്മു�ട ജീവിതത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനപ്രശ്നങ്ങ�ള �കകാര്യം �ചയ്യ

ണ�മന്ന് ഞങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നു. വിശപ്പിേന്റയും ദാരിദ്ര്യത്തി�ന്റയും സാമൂഹ്യമായ

പിേന്നാക്കാവസ്ഥയുേടയും രാഷ്ട്രീയാടിമത്തത്തിേന്റയും പ്രശ്നങ്ങളാണിവ’.

‘നമ്മിൽനിേശ്ചഷ്ടതേയയുംനിഷ്ക്രിയത്വേത്തയുംഅന്ധവിശ്വാസേത്തയും േപാ

റ്റി വളർത്തുന്ന�തന്തും േദ്രാഹകരമാണ്. ഞങ്ങളവ�യ പിന്തിരിപ്പ�നന്ന നിലക്കു

തള്ളിക്കളയുന്നു’.

‘നമ്മിൽ യുക്തിേബാധ�ത്ത ഉണർത്തിവിടുന്നതും പഴയ വിശ്വാസങ്ങേളയും

ആചാരങ്ങേളയും യുക്തിയു�ട �വളിച്ചത്തിൽ പരിേശാധിക്കാൻ ന�മ്മ സഹാ

യിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കാനും സംഘടിക്കാനും നമ്മു�ട ശക്തി നൽകുന്നതുമായ

എല്ലാറ്റിേനയും പുേരാഗമനപര�മന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളംഗീകരിക്കുന്നു’.

ഞങ്ങളു�ട സംഘടനയു�ട ഉേദ്ദശങ്ങളിവയാണ്.

1. എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിേലയും പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരൻമാ�ര േയാ

ജിപ്പിക്കുകയും അവരു�ട സംഘടനകളുണ്ടാക്കുകയും �ചയ്യുക, പുേരാഗമന

സാഹിത്യകൃതികളു�ട പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂ�ട ഞങ്ങളു�ട ആശയങ്ങൾ

പ്രചരിപ്പിക്കുക.

2. പിന്തിരിപ്പൻശക്തികൾക്കും പിന്തിരിപ്പൻ പ്രവണതകൾക്കു�മതിരായി സമ

രം �ചയ്യുകയും നമ്മു�ട ജനതയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യസമര�ത്തസഹായിക്കുകയും

�ചയ്യുക.

3. പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരൻമാർക്ക് ഭൗതികവും ധാർമ്മികവുമായ സഹായ

ങ്ങൾ നൽകുക.

4. ചിന്തകളുേടയും ആശയങ്ങളുേടയും സ്വതന്ത്രമായ പ്രകടനത്തിനുള്ളഅവകാ

ശം സംരക്ഷിയ്ക്കുക”.

2 േകരളത്തി�ല ജീവൽസ്സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം

സേമ്മളനത്തി�ന്റ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയി�ല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും

അഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയു�ട ബ്രാഞ്ചുകൾ രൂപവൽക്കരി

ക്ക�പ്പട്ടു. അവയി�ലാന്നായി 1957 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൽ വച്ചു സംഘടി

പ്പിക്ക�പ്പട്ട, ജീവൽസാഹിത്യസംഘം.

അതിനുമുമ്പുത�ന്ന േകരളത്തി�ന്റ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ �താഴിലാളി കർഷക

പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വളരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തി�നതിരായ

സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളി�ല ഉത്തരവാദഭരണപ്രേക്ഷാഭങ്ങളും ഒരു പു

തിയഘട്ടത്തി�ലത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഫാഷിസത്തിനും യുദ്ധത്തിനു�മതിരായ ചി

ന്താഗതികൾ പരന്നുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ജാതിേമധാവിത്വത്തിനും അയി

ത്തത്തിനു�മതിരായ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഗ്രാമീണജീവിതത്തി�ന്റ അടിപുഴകാൻ തുട

ങ്ങിയിരുന്നു. സാഹിത്യരംഗത്തിലും ഒരു നേവാത്ഥാനംആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

1931-ൽ ടി.ആർ.കൃഷ്ണസ്വാമിഅയ്യരു�ട പത്രാധിപത്യത്തിൽ നടന്നിരുന്ന ‘യുവ

ഭാരതം’ എന്ന വാരികയിൽബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ�ത്തഎതിർത്തു�കാണ്ട്,
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‘പാടില്ലേപാൽ ചിലതു വായ്ക്കവതിനു മിണ്ടാൻ

പാടില്ലേപാൽ ചില�താ�ക്ക നിഷിദ്ധമേത്ര!’

എന്നും

‘തീണ്ടാടിവന്ന പരേദശികേള! ഭവാന്മാ-

ർക്കുണ്ടാകുേമാ കരുണഞങ്ങളി�ലന്തു�കാണ്ടും?

�കാണ്ടാടി നാടുഭരിച്ചതുകണ്ടു, േവണ്ട

േവണ്ടാ മടങ്ങുകിനി വന്ന വഴിക്കുത�ന്ന’

എന്നുംമറ്റുമടങ്ങിയഏതാനും േശ്ലാകങ്ങ�ളഴുതിയസുബ്രഹ്മണ്യൻതിരുമുമ്പിന് ഒമ്പ

തുമാസ�ത്ത ജയിൽശിക്ഷ കിട്ടിയത് ഞാേനാർക്കുന്നു. തിരുമുമ്പി�ന രക്ഷിക്കാൻ

േവണ്ടി സാക്ഷിപറയാൻ േകാടതിയിൽഹാജരായത് ഒരു പഴഞ്ചൻസാഹിത്യകാ

ര�നന്നു പലരും കരുതിയിരുന്ന കട്ടമത്ത് കന്നിയൂര് കുഞ്ഞികൃഷ്ണക്കുറുപ്പായിരുന്നു

എന്നുകൂടി ഇവി�ട അനുസ്മരിക്കുന്നത് നന്ന്.

േകശവേദവ്, തകഴി തുടങ്ങിയ പുതിയ എഴുത്തുകാർ രംഗപ്രേവശം �ചയ്തത്

ഈഘട്ടത്തിലാണ്. വി.ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാടി�ന്റ ‘അടുക്കളയിൽനിന്ന്അരങ്ങേത്തക്ക്’

എം.ആർ.ബി.യു�ട ‘മറക്കുടയ്ക്കുള്ളി�ല മഹാനരകം’ എന്നീ നാടകങ്ങൾ, സേഹാ

ദരനയ്യപ്പ�ന്റ േലഖനങ്ങളും കവിതകളും രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹ്യവും സാംസ്കാരികവു

മായഎല്ലാത്തരംപുേരാഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കുംപിന്തുണനൽകിയ േകസരിബാ

ലകൃഷ്ണപിള്ളയു�ട നവംനവങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ — ഇവ�യല്ലാം യുവഹൃദയങ്ങ

�ള ആേവശം �കാള്ളിച്ചു. മനുഷ്യജീവിതത്തിന് പുതി�യാരർത്ഥവും പുതി�യാരു

ലക്ഷ്യവും ക�ണ്ടത്താനുള്ള �വമ്പൽസർവത്രപ്രകടമായിരുന്നു.

ചുറ്റുപാടുകളു�ട കാപട്യങ്ങൾക്കും മൃഗീയതകൾക്കു�മതിരായി ശബ്ദമുയർത്തു

ന്നേതാ�ടാപ്പം ത�ന്നസ്വന്തംആത്മാവി�ന്റ ഏകാന്തതയിൽനിന്നു �പാന്തിവന്ന

നിരാശതകൾക്കും നിസ്സഹായതകൾക്കും രൂപം നൽകാൻ ശ്രമിച്ച ചില യുവക

വികളും അക്കാലത്തുയർന്നുവന്നു. ‘മണിമുഴക്കം മരണദിനത്തി�ന്റ മണിമുഴക്കം

മധുരം മേനാഹരം’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഒരു കവിത�യഴുതിവച്ച് ആത്മഹത്യ�ചയ്ത

ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻപിള്ളയും ‘കപടേലാകത്തിലാത്മാർത്ഥമാ�യാരു ഹൃദയമു

ണ്ടായതാ�ണൻ പരാജയം’ എന്നു വിലപിച്ച ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയും ഉദാഹര

ണങ്ങളാണ്. ചങ്ങമ്പുഴയു�ട േചേതാഹരമായ പുതിയ �ശലിക്ക് ഹൃദയത്തി�ന്റ

നിഗൂഢതകളിേലക്കും തുളച്ചുകയറുന്നഅകൃത്രിമരമണീയങ്ങളായആശയങ്ങൾക്കു

�മതിരായി സഞ്ജയ�നേപ്പാലുള്ള പ്രഗത്ഭ സാഹിത്യകാരൻമാർ തങ്ങളു�ട മൂർച്ച

േയറിയ തൂവലുകൾ ചലിപ്പിച്ചുേനാക്കി. എന്നിട്ടും, ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ

‘രമണ’�ന്റ കാൽലക്ഷത്തിലധികം േകാപ്പികൾ വിറ്റഴിഞ്ഞു. ചങ്ങമ്പുഴക്കവിത

ആയിരക്കണക്കിലുള്ള യുവാക്കൻമാരു�ട ചുണ്ടുകളിൽ തത്തിക്കളിച്ചു. നാടും വീ

ടും വിട്ട് പട്ടാളത്തിൽ േചർന്നവർക്കിടയിലും �താഴിലില്ലാത്ത �തണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ

യുവാക്കൾക്കിടയിലുമാണ് അതു കൂടുതൽ പ്രചരിച്ചത് എന്നു കരുതുന്നത് ശരി

യായിരിക്കാം. എന്നാൽ, യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പണിമുടക്കങ്ങളിലും

പ�ങ്കടുത്ത ചില �താഴിലാളികൾേപാലും തങ്ങളു�ട മൂളിപ്പാട്ടുകൾക്ക് ചങ്ങമ്പുഴക്ക

വിത�യഅഭയംപ്രാപിക്കുന്നത്ഞാൻ േനരിട്ടുകണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒേരഹൃദയത്തിൽനിന്ന്

പ്രതിേഷധത്തി�ന്റയും വിഷാദാത്മകത്വത്തി�ന്റയും സ്വരങ്ങൾ പുറ�പ്പടുന്ന�തങ്ങി
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�ന�യന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മു�ട അന്ന�ത്ത സാഹിത്യനിരൂപകൻമാർക്ക്

സാധിച്ചില്ല. ഒേര കണ്ഠത്തിൽനിന്ന് ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദുകളും ‘ശരണമയ്യ

പ്പാ’ വിളികളും മാറിമാറി പുറ�പ്പടുന്ന�തന്തു�കാ�ണ്ടന്ന് ഇന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ

കഴിയാത്തതുേപാ�ല.

ഇേതകാലത്തുത�ന്ന സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയു�ടയും വിവിധ രംഗങ്ങളിലുള്ള

ബഹുജനപ്രേക്ഷാഭണങ്ങളു�ടയും അവ മനുഷ്യ�ന്റ മാനസികമണ്ഡലങ്ങളിലുളവാ

ക്കുന്ന ചലനങ്ങളുേടയും പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കൂട്ടാക്കാ�ത പഴയ ചിന്താഗ

തിക�ളത്ത�ന്ന മുറുക്കിപ്പിടിച്ചുനിന്നവരുമുണ്ടായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിക

ളു�ട ദാസൻമാരും ‘�പാന്നുതിരുേമനി’മാരു�ട സ്തുതിപാഠകൻമാരും നിലവിലുള്ള

സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയു�ട ശാശ്വതത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗു

രുവായൂരി�ല േക്ഷത്രപ്രേവശനസത്യാഗ്രഹം നടന്നു�കാണ്ടിരുന്ന കാലത്താണ്

�പട്ടരഴിയം �ചറിയ രാമ�നളയത് അയിത്തത്തി�ന്റയും ജാതിവ്യവസ്ഥയു�ടയും

സനാതനത്വ�ത്തപ്പറ്റി ഒരു നീണ്ട കവിത�യഴുതിയത്. സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിനും

അയിത്തത്തിനും മറ്റനാചാരങ്ങൾക്കു�മതിരായി ഉറച്ച നിലപാടുക�ളടുത്തവർക്കി

ടയിൽത്ത�ന്നവളർന്നുവരുന്ന�താഴിലാളി കർഷകപ്രേക്ഷാഭണങ്ങളു�ട േനർക്ക്

അവജ്ഞയും അമർഷവും പ്രകടിപ്പിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങ

�ള സംബന്ധിച്ചടേത്താളം �പാതുവിൽ പുേരാഗമനപരങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ

പുലർത്തിേപ്പാന്നവർക്കിടയിൽത്ത�ന്ന ചിലർ അഭിപ്രായങ്ങളുമായി �പാരുത്ത

�പടാത്ത സാഹിത്യനിരൂപണ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നു. 1936-

ൽ വി.ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാടി�ന്റ പത്രാധിപത്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ട ഉത്ബുദ്ധേക

രളം എന്ന വാരികയിൽ ‘കല കലയ്ക്കുേവണ്ടി’ േലഖന�മഴുതിയ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ

ഇതിനുദാഹരണമാണ്. കലയ്ക്കു കലയാവുക എന്നതിൽക്കവിഞ്ഞ മറ്റു യാ�താരു

േദ്ദശ്യമി�ല്ലന്നുംസാഹിത്യകാരന്സമൂഹേത്താട് യാ�താരുത്തരവാദിത്വമി�ല്ലന്നും

സമർത്ഥിക്കാനാണ് അേദ്ദഹം ശ്രമിച്ചത്. അേദ്ദഹത്തി�ന്റ വാദഗതിക�ള ഖണ്ഡി

ച്ചു�കാണ്ട് ഞാനും ഇ.എം.എസ്.നമ്പൂതിരിപ്പാടും അേതവാരികയിൽത്ത�ന്ന േലഖ

ന�മഴുതുകയുണ്ടായി. അതിനുേശഷം ഏതാ�ണ്ടാരു �കാല്ലം കഴിഞ്ഞതിനുേശഷ

മാണ് ‘ജീവൽസാഹിത്യസംഘം’ രൂപം�കാണ്ടത്.

ജീവൽസ്സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ചരിത്രത്തിേലക്ക് തിരിഞ്ഞുേനാക്കി�ക്കാണ്ട്

സഖാവ് ഇ.എം.എസ്.നമ്പൂതിരിപ്പാട് എഴുതുന്നു:

‘പാർട്ടി സാഹിത്യ’മായാണ് പുേരാഗമന സാഹിത്യം േകരളത്തിൽആദ്യമായി രൂ

പം�കാണ്ടത്. അേന്നവ�രസാഹിത്യകാരൻമാരായിഅംഗീകരിക്ക�പ്പടാതിരുന്ന

കുേറ യുവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാണ് 1937-ൽ ‘ജീവൽസാഹിത്യസംഘ’�മന്ന േപ

രിൽ ഒരുസംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത്. ജീവൽസ്സാഹിത്യ സംഘം �താഴിലാളി

കർഷക ബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചുനിൽക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് (അന്ന്

േകാൺഗ്രസ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ) പ്രവർത്തകർ തങ്ങളു�ട രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ച്ചപാടി�നാ

ത്ത് ഒരു പുതിയ സാഹിത്യം വളർത്തി�യടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതി�ന്റ ഫലമായി രൂപ

�മടുത്തതാണ്. ഈഘട്ടത്തി�ല പുേരാഗമനസാഹിത്യത്തി�ന്റസന്തതികളാണ്

‘പാട്ടബാക്കി’, ‘രക്തപാനം’ എന്നീ രണ്ടുനാടകങ്ങളും ഒേട്ട�റ �ചറുകഥകൾ, കവി

തകൾ മുതലായഈ കൃതികളും. ഈ രണ്ടു നാടകങ്ങ�ളഴുതിയ �ക.ദാേമാദരൻ,

കവിതകളും കഥകളു�മഴുതിയ �ചറുകാടും �ക.പി.ജി.യും അചുതക്കുറുപ്പും മറ്റും —
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ഇവ�രല്ലാം ബഹുജനപ്രസ്ഥാനം വളർത്താൻ (അതിനുമാത്രം) സാഹിത്യരചന

നടത്തുന്ന അന്ന�ത്ത യുവസാഹിത്യകാരൻമാരായിരുന്നു. ‘കല കലയ്ക്കുേവണ്ടി’

എന്നസിദ്ധാന്ത�ത്തയും ‘സാഹിത്യകാരന് സ്വന്തം അനുഭൂതികേളാടല്ലാ�ത സമൂ

ഹേത്താട് ഉത്തരവാദിത്വമില്ല’ എന്ന വാദഗതിേയാടും ഏറ്റുമുട്ടി �താഴിലാളി വർഗ്ഗ

സാഹിത്യം രചിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചിരുന്നവരാണവർ’.

— (േദശാഭിമാനി, റിപ്പബ്ലിക് വിേശഷാൽപ്രതി 1971)

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരി

പ്പാട്, �ക. �ക.വാരിയർ, �ക.ദാേമാദരൻ മുതലായവരാണ് തൃശ്ശൂരിൽ ജീവൽസ്സാ

ഹിത്യസേമ്മളനം വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ മുൻക�യ്യടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നതു ശരിയാ

ണ്. എന്നാൽപാർട്ടിസാഹിത്യമായാണ് ജീവൽസ്സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനംആവിർഭവി

ച്ചത് എേന്നാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് ‘േകരളത്തിൽ പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാ

നത്തി�ന്റ ബീജവാപം നടത്തിയത് ’ എേന്നാ പറയുന്നത് അത്ര ശരിയാ�ണന്ന്

േതാന്നുന്നില്ല. എ�ന്തന്നാൽ, സേമ്മളനത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തവ�രല്ലം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു

കാേരാ �താഴിലാളി കർഷക പ്രവർത്തകൻമാേരാ ആയിരുന്നില്ല. അദ്ധ്യക്ഷത

വഹിച്ചത് ഒരു ഇടതുപക്ഷ േകാൺഗ്രസ്സുകാരനും ‘േബാംേബേക്രാണിക്കിളി’ �ന്റ

പത്രാധിപരുമായിരുന്നസി. �ക.നാരായണസ്വാമിയാണ്. സേമ്മളനത്തി�ന്റ ഉേദ്ദ

ശ്യമാക�ട്ട, ലക്ക്േനാ സേമ്മളനത്തി�ന്റ തീരുമാനമനുസരിച്ച് അഖിേലന്ത്യാ പു

േരാഗമന സാഹിത്യസംഘടനയു�ട ഒരു േകരള ഘടകംസ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു

താനും. Progressive Writer’s Association എന്ന േപർ മലയാളത്തിേലക്ക്

എങ്ങി�ന പരിഭാഷ�പ്പടുത്തണ�മന്നതി�ന സംബന്ധിച്ച് ഒരു തർക്കമുണ്ടായി.

പുേരാഗമനം, സാഹിത്യം എന്നീ രണ്ടു നാമപദങ്ങ�ള ഒന്നിച്ചുേചർത്ത് വ്യാകരണ

നിയമങ്ങൾ�ക്കതിരാ�ണന്നകാരണത്താൽ പുേരാഗമനസാഹിത്യം എന്ന േപർ

േവ�ണ്ടന്നുവച്ചു. പുേരാഗമനാത്മക സാഹിത്യം പുേരാഗമേനാന്മുഖ സാഹിത്യം

എന്നിങ്ങ�ന മറ്റു പല േപരുകളും നിർേദ്ദശിക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായി. ചർച്ചകൾക്കുേശ

ഷം ഒടുവിൽ, ജീവൽസാഹിത്യസംഘംഎന്ന േപർ �പാതുവിൽഅംഗീകരിക്ക�പ്പ

ട്ടു. േപ�രന്തായാലും,ഈസംഘംഅഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടന

യു�ട ബ്രാഞ്ചായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നു തീരുമാനിക്ക�പ്പട്ടു. അഖിേലന്ത്യാ

സംഘടനയു�ട മാനി�ഫേസ്റ്റായും അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടു.

സേമ്മളനത്തിൽ പുേരാഗമന പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ ആവശ്യകതേയയും അതി

�ന്റവിവിധവശങ്ങേളയുംവിവരിച്ചു�കാണ്ട്ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്,എൻ.പി.

ദാേമാദരൻ, എ. മാധവൻ, �ക. ദാേമാദരൻ എന്നീ നാലുേപർ ഓേരാ പ്രബന്ധം

അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ‘പഴയസാഹിത്യവുംനമുക്കാവശ്യമായപുതിയസാഹി

ത്യവും’ എന്ന വിഷയ�ത്തക്കുറിച്ച് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ നീണ്ട പ്രബന്ധം സജ്ഞ

യൻ എന്ന േപരിൽ സുപ്രസിദ്ധനായിത്തീർന്ന എം.ആർ.നായർ ത�ന്റ പത്രാ

ധിപത്യത്തിലുള്ള ‘േകരള പത്രിക’യു�ട മൂന്നുലക്കങ്ങളിലായി ഒരക്ഷരം േപാലും

�വട്ടിക്കളയാ�തത�ന്ന പ്രസിദ്ധം �ചയ്യുകയും അതിനുേശഷം ജീവൽസ്സാഹിത്യ

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്നതിരായി — അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ഭാഷയിൽ ചാവൽസ്സാഹിത്യത്തി

�നതിരായി — ഒരു കുരിശ്ശുയുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും �ചയ്തു. അേതാ�ട പത്രപം

ക്തികളിലും പ്രസംഗേവദികളിലും ചൂടുപിടിച്ച വാദപ്രതിവാദങ്ങളാരംഭിച്ചു. മിക്ക
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സാഹിത്യസേമ്മളനങ്ങളിലും ജീവൽസാഹിത്യം ചർച്ചാവിഷയങ്ങളായി. ഏ�റക്ക

ഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തലമുതിർന്ന സുപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരൻമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും,

പ്രേത്യകിച്ചും യുവതലമുറ, ജീവൽസ്സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പിന്നിൽ അണിനി

രന്നു. �പ്രാഫസർ. ശങ്കരൻനമ്പ്യാർ, ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ് മുതലായ സാഹിത്യാകാ

രൻമാർ ജീവൽസ്സാഹിത്യപ്രസ്ഥാന�ത്ത അനുകൂലിച്ചു�കാണ്ട് േലഖനങ്ങ�ളഴുതി.

�പ്രാഫസ്സർ നമ്പ്യാരു�ട ‘ജീവൽസ്സാഹിത്യം’ എന്നപ്രബന്ധം�ഹസ്കൂൾ വിദ്യാർ

ത്ഥികളു�ട ഒരു പാഠപുസ്തകത്തിൽ സ്ഥാനംപിടിക്കുകേപാലും �ചയ്തു. സാഹിത്യ

ശിേരാമണി കുട്ടികൃഷ്ണമാരാേരാ? ത�ന്റഎല്ലാ േലഖനങ്ങേളയും പുസ്കതരൂപത്തിൽ

പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുള്ള മാരാർ ‘ഉൽബുദ്ധ േകരളത്തി�ല ‘കല കലയ്ക്കുേവണ്ടി’

എന്ന േലഖന�ത്തമാത്രം വിട്ടുകളഞ്ഞു. എന്നല്ല ത�ന്റ പഴയ നിലപാടിൽ നിന്നു

വിട്ട് ‘കല ജീവിതത്തിനുേവണ്ടി’ എന്നപുതിയ േലഖന�മഴുതുകയും �ചയ്തു.

1939-ൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയി�ല ബക്കുളത്തു വച്ചുകൂടിയ േകാൺഗ്രസ്സ് സേമ്മള

നേത്താടനുബന്ധിച്ച് ജീവൽസ്സാഹിത്യസംഘത്തി�ന്റ മൂന്നാം സേമ്മളനം കൂടി.

അതിൽവച്ച് ഞാൻ അദ്ധ്യക്ഷനും �ക.പി. ജി.�സക്രട്ടറിയായും, ഒരു പുതിയ കമ്മി

റ്റി �തര�ഞ്ഞടുക്ക�പ്പട്ടു. രണ്ടാംേലാകമഹായുദ്ധം �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടേതാടുകൂടി ജീ

വൽസ്സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ പ്രധാന പ്രവർത്തകൻമാരിൽ പലരും അറസ്റ്റു

�ചയ്യ�പ്പടുകേയാ ഒളിവിൽ േപാവാൻ നിർബന്ധിതരാവുകേയാ �ചയ്തേതാ�ടാപ്പം

സംഘം പ്രവർത്തനരഹിതമായി. പേക്ഷ, അേപ്പാേഴക്കും സാഹിത്യത്തി�ല നൂത

നപ്രവണതകൾ മലയാളഭാഷയിൽ േവരുറച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

ചരിത്രപരമായി പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ ജീവൽസ്സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മു

ഖ്യമായ ചില ദൗർബല്യങ്ങ�ള കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിേക്കണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും മുഖ്യമായ

ദൗർബല്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ സാഹിത്യകാരൻമാരു�ട �തറ്റായ ചിന്താഗതിക

ളായിരുന്നു.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരൻമാർ മലയാള സാഹിത്യത്തിനു നൽകിയ സം

ഭാവനകൾ വിലപിടിച്ചവയാ�ണന്നുസമ്മതിേച്ച തീരൂ. അവരു�ട കൃതികൾ മർദ്ദി

തജനവിഭാഗങ്ങളു�ട പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഉേത്തജനം നൽകി എന്ന കാര്യത്തിലും

സംശയമില്ല. പേക്ഷ, അഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമന സാഹിത്യസംഘടനയു�ട മാനി

�ഫേസ്റ്റാവിൽ വിശപ്പിനും പട്ടിണിക്കും രാഷ്ട്രീയാടിമത്തത്തിനു�മതിരായി േപാരാ

ടുക എന്നത് സാഹിത്യകാരൻമാരു�ട കടമകളിൽ ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു. മ�റ്റല്ലാ

കടമകളും അവഗണിക്ക�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്.

രണ്ടാമത്, 1931-നും 1937-നുംഇടയിൽ മലയാളസാഹിത്യത്തിലുയർന്നുവന്നപു

േരാഗമനപരങ്ങളായ പ്രവണതകളു�ട അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും മനസ്സിലാക്കാേനാ

സാഹിത്യനേവാത്ഥാനത്തിനു േനതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാ പുേരാഗമന സാഹി

ത്യകാരൻമാേരയും േയാജിപ്പിച്ചണിനിരത്താേനാ അവരു�ട സാഹിത്യകൃതിക�ള

പുേരാഗമനസാഹിത്യകൃതികളായി അംഗീകരിക്കാൻ േപാലുേമാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ

തയ്യാറായില്ല. രവീന്ദ്രനാഥടാേഗാറിേന്റയുംസേരാജിനിനായിഡുവിേന്റയുംഅഖിേല

ന്ത്യാ പ്രശസ്തി േനടിയ മറ്റനവധി സാഹിത്യമഹാരധൻമാരുേടയും പിന്തുണയാർ

ജ്ജിച്ച വിപുലമായ പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാന�ത്ത �താഴിലാളികളു�ടയും

കൃഷിക്കാരു�ടയും അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങളി�ലാതുക്കി നിർത്താനാണ് അവർ പരി
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ശ്രമിച്ചത്. തങ്ങളു�ട ചിന്താഗതികേളാട് പൂർണ്ണമായുംഅന്ധമായി േയാജിക്കാത്ത

വർക്കാർക്കും പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കി�ല്ലന്ന ഒരു ഇടുങ്ങിയ

മേനാഭാവമാണ് അവ�ര നിയന്ത്രിച്ചത്.

മൂന്നാമത് മർദ്ദിത ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുേവണ്ടി സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കുക എന്ന

തി�ന്റ ശരിയായ അർത്ഥ�മന്താ�ണന്നുേപാലും അവർക്കു രൂപമുണ്ടായിരുന്നി

ല്ല. �താഴിലാളിക�ളയും കൃഷിക്കാ�രയും മാനുഷികങ്ങളായ വികാരവിചാരങ്ങളും

ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളും സങ്കീർണ്ണമായ ജീവിതാവശ്യങ്ങളുമുള്ള യഥാർത്ഥമനുഷ്യ

രായിരുന്നിട്ടല്ല, കൂലിക്കും ശമ്പളവർദ്ധനവിനും നിലത്തിനുംേവണ്ടി േപാരാടുന്ന

�വറും സാമ്പത്തികജീവികളായിട്ടാണവർ കണ്ടത്. അടിയന്തിരസാമ്പത്തികാവ

ശ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള വർഗ്ഗസമര�ത്തയും സർേവ്വാത്മുഖമായ പുേരാഗതിയ്ക്കാവ

ശ്യമായ സാമൂഹ്യവിപ്ലവേത്തയും അവർ കൂട്ടിക്കുഴച്ചു. സാമ്പത്തികാവശ്യങ്ങൾക്കു

േവണ്ടിയുള്ള ബഹുജനസമരങ്ങൾക്കു േനതൃത്വം നൽകുന്നേതാ�ടാപ്പം സാംസ്കാരി

കമായും ആത്മീയമായും സ്വയം വളരുകയും നിരക്ഷരതയിലും അജ്ഞതയിലുമാ

ണ്ടുകിടക്കുന്നജനേകാടിക�ളസാഹിത്യത്തിേന്റയുംസംസ്കാരത്തിേന്റയും വിജ്ഞാ

നത്തി�ന്റയും േമഖലകളിേലയ്ക്കുയർത്തുകയും �ചേയ്യണ്ടതാവശ്യമാ�ണന്ന് അവർ

മനസ്സിലാക്കിയില്ല.

നാലാമത്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ലാത്ത പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻമാരു�ട

കൃതിക�ള മാത്രമല്ല, വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മലയാളസാഹിത്യത്തി�ന്റ വളർ

ച്ച�യ സഹായിച്ച പഴയ സാഹിത്യകൃതിക�ളയും വിമർശനപരമായി പരിേശാധി

ക്കാ�തത�ന്ന അവഗണിക്കാനുള്ള വാസന പ്രബലമായിരുന്നു. നീണ്ടകാല�ത്ത

സാഹിത്യസാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യത്തി�ന്റ ഉത്തമഘടകങ്ങ�ള�യല്ലാം സ്വായത്ത

മാക്കുകയുംസ്വന്തം കലാപരമായപ്രതിഭാശക്തി�യ േമൽക്കുേമൽ വളർത്തുകയും

�ചയ്യാൻഅവർശ്രദ്ധിച്ചില്ല.

അഞ്ചാമത്, മാർക്സിസത്തിലുള്ളകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരൻമാരു�ട വിശ്വാ

സം ഔപചാരികം മാത്രമായിരുന്നു. മാർക്സും, �ലനിനും മറ്റുമാവിഷ്ക്കരിച്ച കലാസാ

ഹിത്യസിദ്ധാന്തങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിക്കാേനാ അവരു�ട സൗന്ദര്യാവേബാധത്തി

�ന്റ ആഗാധതയിേലക്കു ചുഴിഞ്ഞു േനാക്കാേനാ അവരു�ട ശിഷ്യന്മാ�രന്നവകാ

ശ�പ്പട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മിന�ക്കട്ടില്ല. മാർക്സ് �കാല്ലത്തി�ലാരിക്കൽ പതിവായി

മൂലഭാഷ�യ ഗ്രീക്കിൽത്ത�ന്ന എസ്കിലസ്സ് വായിക്കുകയും േഹാമർ, ദാേന്ത, േഷ

ക്സ്പിയർ, േഗാേഥ തുടങ്ങിയ മഹാരഥൻമാരു�ട സാഹിത്യകൃതികളി�ല പല ഭാഗ

ങ്ങളും കാണാപ്പാഠം പഠിക്കുകയും ‘മൂലധന’ത്തിൽേപ്പാലും േഷക്സ്പിയറിൽ നിന്നും

മറ്റും പഴയ സാഹിത്യകാരൻമാരിൽനിന്നുമുള്ള ഉദ്ധരണികൾ സുലഭമായി ഉപ

േയാഗിക്കുകയും �ചയ്ത�തന്തിനാ�ണന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

“ബൂർഷ്വാ സംസ്കാരത്തി�ന്റ നിലവാരത്തിൽേപ്പാലു�മത്താത്ത ഒരാൾ�ക്കതി�ര

ഒരു മാർക്സിസ്റ്റാവാൻ കഴിയും?” എന്ന് േതാഗ്ളിയാത്തി ഒരിക്കൽ േചാദിച്ചത് ഞാ

നിവി�ട ഓർത്തുേപാവുകയാണ്. മാർക്സ് ത�ന്ന പറയുകയുണ്ടായി: “നിങ്ങൾക്ക്

കലയാസ്വദിക്കണ�മങ്കിൽ നിങ്ങൾ കലാപരമായ സംസ്കാരം േനടിയ ഒരാളായി

രിക്കണം”.
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ആറാമത്, അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ട മാനി�ഫേസ്റ്റാവി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽവിപു

ലമായഐക്യം �കട്ടിപ്പടുത്തു�കാണ്ടും സ്വതന്ത്രമായും ധീരമായും അേതസമയത്തു

ത�ന്നസഹിഷ്ണുതേയാടും കൂടിയും പരസ്പരംആശയവിനിമയം നടത്തി�ക്കാണ്ടുംപു

തിയ കാലഘട്ടത്തിനു േയാജിച്ച പുതിയ സാഹിതൃസൃഷ്ടികൾക്കു പ്രേചാദനം നൽ

കുന്നതിനു പകരം പുേരാഗമന സാഹിത്യ സംഘടന�യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട

ഒരു പ്രചരണായുധമാക്കി മാറ്റാനുള്ള �വമ്പലാണുണ്ടായത്.

3 പുേരാഗമനസാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം

ഇത്തരം ദൗർബ്ബല്യങ്ങ�ളകുേറ�യാ�ക്കപരിഹരിക്കുവാൻ 1944-ൽ �ഷാർണ്ണൂറിൽ

വച്ചുകൂടിയ അഖിലേകരള പുേരാഗമന സാഹിത്യ സേമ്മളനം സഹായിച്ചു. ജീവൽ

സ്സാഹിത്യം എന്ന േപരിൽ മാത്രമല്ല അതി�ന്റ ഉള്ളടക്കത്തിലും മാറ്റമുണ്ടായി. ജീ

വൽസ്സാഹിത്യസംഘടനയ്ക്കുപുറത്തുനിന്നു�കാണ്ട് പുേരാഗമനസാഹിത്യസൃഷ്ടി നട

ത്തി�ക്കാണ്ടിരുന്നപ്രശസ്തരായ ഒട്ടനവധിസാഹിത്യകാരൻമാർസേമ്മളനത്തിൽ

പ�ങ്കടുത്തു. സൗഹാർദ്ദം നിറഞ്ഞ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ േയാജിച്ച പരിപാടികളാവി

ഷ്ക്കരിക്ക�പ്പട്ടു: േകരളത്തി�ന്റ സാമൂഹ്യപുേരാഗതിയ്ക്കും മലയാളസാഹിത്യത്തിനു

ത�ന്നയും പുതി�യാരുേത്തജനം ലഭിച്ചു.

എന്നാൽ, ഈ േയാജിപ്പുംഈസൗഹാർദ്ദവും മൂന്നു�കാല്ലത്തിലധികം നില

നിന്നില്ല. 1948-�ന്റ ആരംഭത്തിൽ തൃശ്ശൂരിൽവച്ചു കൂടിയ പുേരാഗമന സാഹിത്യസ

േമ്മളനത്തിൽ വച്ച് അഖിലേകരള പുേരാഗമന സാഹിത്യസംഘടന തകർന്നുഛി

ന്നഭിന്നമായി.

പുേരാഗമന സാഹിത്യസംഘടനയു�ട പിളർപ്പിേന്റയും അതി�ന്റ കാരണങ്ങ

േളയുംസാഹചര്യങ്ങൾവ്യക്തമാക്കി�ക്കാണ്ട്സഖാവ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് വള�ര ലഘു

വും ലളിതവുമായ ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്നുണ്ട്, അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:

‘രാഷ്ട്രീയരംഗ�ത്തന്നേപാ�ല സാഹിത്യരംഗത്തും 1944-ൽ ഐക്യമുന്നണിയു

ണ്ടായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും അല്ലാത്തവരുമായ സാഹിത്യകാരൻമാർ അേന്യാ

ന്യം സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായതിനാലാണ്. എന്നാൽഈസഹ

കരണത്തിൽ�ന്ന ഭാവി സംഘട്ടനങ്ങളു�ട ബീജവും ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, �താഴിലാളികർഷക ബഹുജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളു�ട വളർച്ച

യ്ക്കുേവണ്ടി മാത്രം സാഹിത്യരചന നടത്തുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമായ സാഹിത്യ

കാരൻമാർ തമ്മിൽ, അവർ ഇരുവർക്കും താന്താങ്ങളു�ട കാഴ്ച്ചപ്പാടനുസരിച്ച്

സാഹിത്യരചന നടത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തി�ക്കാണ്ടു, രൂപം നൽ

കിയ ഒരു മുന്നണിയാണിത്. മുന്നണിക്ക് രൂപം നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ മാറ്റം

വരുന്നേതാടുകൂടി ഈ അേന്യാന്യബന്ധത്തിലും മാറ്റം വരാതിരിക്കാൻ വയ്യ. സാ

ഹചര്യങ്ങളിൽ വന്ന മാറ്റം വിലയിരുത്തി, തങ്ങളു�ട പ്രഖ്യാപനമനുസരിച്ചുത�ന്ന

‘േസാേദ്ദശ’മായിരിേക്കണ്ട സാഹിത്യരചനയു�ട ‘ഉേദ്ദശ’�മ�ന്തന്ന കാര്യത്തിൽ

വിരുദ്ധാഭിപ്രായങ്ങൾപ്രത്യക്ഷ�പ്പടുേമ്പാൾസംഘടനം അനിവാര്യമാകും.

‘യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുത�ന്നയാണ് നടന്നത്. േദശീയ സ്വാതന്ത്ര്യം, നാട്ടുരാ

ജ്യപ്രേദശങ്ങ�ളയടക്കം ഇന്ത്യയി�ലല്ലായിടത്തും പാർല�മന്ററി ജനാധിപത്യം,



168 അദ്ധ്യായം 5. ജീവത്സാഹിത്യവും പുേരാഗമനസാഹിത്യവും ചരിത്രപരമാ�യാരവേലാകനം

മേതതരരാഷ്ട്രീയം, ഭൂനിയമപരിഷ്ക്കരണം, മുതലായ പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ

മാർ മുഖ്യമായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന�തല്ലാം സാധിച്ചുകഴിയുേമാ, സാധിക്കാ�മന്ന

സ്ഥിതിയുളവാകുകേയാ �ചയ്തു�വന്ന നിഗമനത്തിേലക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിതര സാഹി

ത്യകാരന്മാർ നീങ്ങി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാരാക�ട്ട, ഇതിൽ കഠിനമായി

വിേയാജിപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചു. അങ്ങ�ന സാഹിത്യത്തി�ന്റ ‘ഉേദ്ദശ�ത്ത’ക്കുറിച്ച് രണ്ടു

ചിന്താഗതികളും രണ്ടു സമീപനങ്ങളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടി. തങ്ങൾക്കു സ്വീകാര്യമ

ല്ലാത്തത് തങ്ങളു�ട േമൽ �വച്ചു�കട്ടാനാണ് മറുേചരി ശ്രമിക്കുന്ന�തന്ന പരാതി

ഇരുവർക്കും അേന്യാന്യം ഉണ്ടായി. അങ്ങ�ന പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം

തകർന്നു നാമാവേശഷമായി. (േദശാഭിമാനി റിപ്പബ്ലിക് വിേശഷാൽപ്രതി, 1971,

േപജ് 12.)

സാഹിത്യത്തി�ന്റ ഉേദ്ദശ�ത്തക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടു ചിന്താഗതികളും രണ്ടു സമീ

പനങ്ങളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയതി�ന്റ ഫലമായിട്ടാണ് പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്ര

സ്ഥാനം തകർന്നത് എന്നനിഗമനം പ്രശ്നത്തി�ന്റ ഗൗരവ�ത്തലഘൂകരിച്ചുകാണ

ലാ�ണന്ന് എനിക്കു േതാന്നുന്നു. എന്നാൽ, നമ്പൂതിരിപ്പാട് ത�ന്റ േലഖനത്തിൽ

ഒരുപടികൂടി മുേന്നാട്ടുേപായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ടഅന്ന�ത്തചിന്താഗതികളിലും

സമീപനങ്ങളിലും യാ�താരു പിശകുമുണ്ടായിരുന്നി�ല്ലന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമി

ക്കുകകൂടി �ചയ്യുന്നുണ്ട്. തൃശ്ശൂർസേമ്മളനത്തി�ന്റപശ്ചാത്തലേത്തയും ഭിന്നിപ്പി�ന്റ

കാരണങ്ങ�ളയും കുറിച്ചുകൂടി വസ്തുനിഷ്ഠമായും ചരിത്രപരമായും പരിേശാധിച്ചാൽ

മ�റ്റാരു ചിത്രമാണ് ലഭിക്കുക.

4 ഭിന്നിപ്പി�ന്റ പശ്ചാത്തലം

1947 ആഗസ്റ്റ് ആരംഭത്തിൽ പി.സി.േജാഷിയു�ട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട േകന്ദ്രകമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കിയ ഒരു പ്രേമയത്തിൽ ആഗസ്റ്റ് 15

�ന്റഅധികാര�കമാറ്റത്തിനുസ്വാഗതേമകുകയും നീണ്ടകാല�ത്തസമരങ്ങളു�ട

ഫലമായി േനടി�യടുത്തസ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത കൂടുതൽ പൂർണ്ണമാക്കാൻ േവണ്ടി പുേരാ

ഗതിയു�ട പാതയിലൂ�ട മുേന്നറണ�മന്ന് ഇന്ത്യൻ ജനതേയാടാവശ്യ�പ്പടുകയും

�ചയ്തു. ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചി�ന്റ ആേവശമുൾ�ക്കാണ്ടു�കാണ്ട് മിക്ക സംസ്ഥാന

ങ്ങളിലും നാട്ടുരാജാക്കൻമാർക്കും നാടുവാഴികൾക്കും ജന്മിവ്യവസ്ഥയ്ക്കു�മതിരായ

ജനകീയ പ്രേക്ഷാഭങ്ങളും സമരങ്ങളും �പാട്ടിപ്പുറ�പ്പട്ടു. പ്രേത്യകിച്ചും �തലുങ്കാന

യിൽ േകാൺഗ്രസ്സുകാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുമുൾ�പ്പ�ടയുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജന

ങ്ങൾ േയാജിച്ചു�കാണ്ട് നാടുവാഴി േമധാവിത്വത്തി�നതിരായ ഒരുശിരൻ സമരമാ

രംഭിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ബി.ടി. രണദി�വയു�ട േനതൃത്വത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടിയു�ട തലപ്പത്തിരിക്കുന്നവരു�ട വിഭാഗം തങ്ങളു�ടപുതിയചിന്താഗതികളും

സമീപനങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത്. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യൻ ജനത േനടിയ

ത് സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല, ആംേഗ്ലാ അേമരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട േനതൃത്വത്തിലുള്ള

പുതിയ അടിമത്തമാണ് എന്നും പിന്തിരിപ്പൻ മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ േനതാക്കളായ

ജവഹർലാൽ �നഹ്റുവും മറ്റു േദശീയ േനതാക്കൻമാരും സ്വാതന്ത്ര്യസമര�ത്ത

വഞ്ചിച്ച് ജനങ്ങ�ള കൂടുതൽ ചൂഷണം �ചയ്യാൻ േവണ്ടി സാമ്രാജ്യവാദികളുമായി
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കൂട്ടുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് എന്നും അതു�കാണ്ട് �താഴിലാളികളു�ടയും കൃഷിക്കാരു

�ടയും അടിയന്തിരകടമ തങ്ങ�ള മർദ്ദിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾ�ക്കതിരായി േയാജിച്ച

സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയല്ല, മറിച്ച്, ആ വർഗ്ഗങ്ങളു�ട പ്രാതിനിധ്യം വഹി

ച്ചു�കാണ്ട് ആംേഗ്ലാ അേമരിക്കൻ സാമ്രാജ്യവാദികളു�ട ദാസ്യേവല�യടുക്കുന്ന

�നഹ്റു ഗവൺ�മന്റി�ന മറിച്ചിട്ട് ജനകീയജനാധിപത്യംസ്ഥാപിക്കലാ�ണന്നും

മറ്റും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രണ്ടാം പാർട്ടി േകാൺഗ്രസ്സിേലക്കുള്ള രണദി�വതീസ്സിസി

�ന്റ കരടുേരഖ പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ടു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട ഈ പുതിയ രാ

ഷ്ട്രീയ �ലൻ പുേരാഗമന സാഹിത്യസംഘടന�യ�ക്കാണ്ടംഗീകരിപ്പിക്കണ�മ

ന്ന് പാർട്ടി േനതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. അതിനുേവണ്ടി ഇ.എം.എസ്. നമ്പൂതിരിപ്പാടും

എം.എസ്. േദവദാസ്സും ഈ പ്രബന്ധമവതരിപ്പിക്കുന്ന ഞാനും കൂടി ഒരു േരഖ

എഴുതിത്തയ്യാറാക്കുകയുംഅത് ഇ.എം.എസി�ന്റഅദ്ധ്യക്ഷതയിലും എ�ന്റ പത്രാ

ധിപത്യത്തിലും നടന്നിരുന്ന ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ’ വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധ�പ്പടുത്തുകയും

�ചയ്തു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ സാഹിത്യകാരൻമാരും ‘സാഹിത്യാസ്വാദകൻമാരും’

‘ഫ്രാക്ഷൻ’ േയാഗത്തിൽ പ�ങ്കടുക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം മുൻകൂട്ടി എത്തിേച്ചര

ണ�മന്ന നിർേദ്ദശവും നൽകി. ഇതാണ് തൃശ്ശൂരിൽ വച്ചുകൂടിയ പുേരാഗമന സാഹി

ത്യസേമ്മളനത്തി�ന്റ പശ്ചാത്തലം.

5 തൃശ്ശൂർ സേമ്മളനം

ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ േരഖ ഫ്രാക്ഷൻ േയാഗത്തിൽ പ�ങ്കടുത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ

�ര�ക്കാണ്ടംഗീകരിപ്പിക്കുക അക്കാലത്ത് അത്ര വിഷമമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല.

ഈ േരഖ മാർക്സിസത്തി�ന്റഅടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്ക�പ്പട്ടതാണ്; ഇതാണ്

പാർട്ടി�ലൻ; പാർട്ടി നയ�ത്ത എതിർക്കുക എന്നു�വച്ചാൽ അച്ചടക്കനടപടി

കൾക്കു വിേധയനാവുകയും പാർട്ടി വഞ്ചകനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു വിരുദ്ധനുമായി മാറുക

യും �ചയ്യുകഎന്നാണർത്ഥം. ഇത്രയും ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞാൽപ്പി�ന്നആരാണതി�ന

എതിർക്കുക? എന്നിട്ടും ചില സംശയങ്ങളും േചാദ്യങ്ങളും �പാന്തിവരാതിരുന്നില്ല.

ഉദാഹരണത്തിന്, പി.ഭാസ്കരൻ േചാദിച്ചു:

‘കമ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരൻമാർക്ക് േപ്രമ�ത്തപ്പറ്റി കവിത എഴുതാൻ പാടി

േല്ല?’

ഇ.എം.എസി�ന്റ മറുപടി:

‘േപ്രമ�ത്തപ്പറ്റി എഴുതാം. പേക്ഷ, അത് �താഴിലാളി–കർഷക സമരങ്ങൾ

ക്ക് പ്രേചാദനം നൽകാൻ പറ്റിയതാവണം. സമരങ്ങൾക്ക് പ്രേചാദനം നൽകാ

ത്ത േപ്രമകവിത പുേരാഗമനപരമല്ല, പിന്തിരിപ്പനാണ് !’

കാറൽമാർക്സ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ത�ന്റ കാമുകിയായ �ജന്നി

ക്ക് നൂറിലധികം േപ്രമകവിതക�ളഴുതി അയച്ചിേല്ല എന്നും ആ കവിതകൾ ഏതു

�താഴിലാളി കർഷകസമരങ്ങൾക്കാണ് പ്രേചാദനം നൽകിയത് എന്നും ആരും

േചാദിക്കുകയുണ്ടായില്ല. േചാദിച്ചാൽത�ന്ന വല്ല പ്രേയാജനമുണ്ടാകുമായിരുന്നു

േവാ എന്ന കാര്യവും സംശയമാണ്. കാരണം, േലാകത്തി�ലാട്ടുക്കുമുള്ള കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റുകാ�ര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സ്റ്റാലിനിസവും ഇന്ത്യയി�ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാ�ര
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സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം സ്റ്റാലിനിസത്തി�ന്റ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പായ രണദിേവയിസ

വുമായിരുന്നുഅന്ന�ത്ത മാർക്സിസം.

അഖിേലന്ത്യാ പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയു�ടപ്രവർത്തകകമ്മിറ്റി കൂടി

യേപ്പാഴാണ് കുഴപ്പം തുടങ്ങിയത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട േരഖഅേതപടി സ്വീക

രിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ലാത്ത സാഹിത്യകാരൻമാരാരും ത�ന്ന തയ്യാറായിരു

ന്നില്ല. മുഖ്യമായി രണ്ടാേക്ഷപങ്ങളാണ് �പാന്തിവന്നത്.

ഒന്നാമത്, പ്രവർത്തനകമ്മിറ്റിയി�ല മറ്റംഗങ്ങളുമായി ആേലാചിക്കാ�ത

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മാത്രം കൂടിയിരുന്ന് സേമ്മളനത്തിലവതരിപ്പിക്കാനുള്ള േരഖ

തയ്യാറാക്കിയതും പ്രവർത്തകക്കമ്മിറ്റി കൂടുന്നതിനു മുമ്പ് അത് പത്രത്തിൽ പ്രസി

ദ്ധം �ചയ്തതും �തറ്റാണ്. ആ േരഖഅേതപടി മറ്റുള്ളവ�രല്ലാം അംഗീകരിക്കണ�മ

ന്നാവശ്യ�പ്പടുന്നത് ശരിയല്ല.

രണ്ടാമത് ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റി’ൽ പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ട േരഖ ഒരു രാഷ്ട്രീയേരഖയാ

ണ്, ഒരു സാഹിത്യസേമ്മളനത്തിന് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ േരഖയല്ല, അതു

�കാണ്ട്, സാഹിത്യ�ത്തയും സാഹിത്യകാരൻമാേരയും േനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കു

പ്രാധാന്യം നൽകി�ക്കാണ്ടുള്ളപുതി�യാരു േരഖ തയ്യാറാക്കണം.

പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകരു�തന്ന് ആത്മാർത്ഥ

മായി ആഗ്രഹിച്ച എം.പി.േപാളും കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയും ചില അനുരജ്ഞന ശ്രമ

ങ്ങൾ നടത്തിേനാക്കി. പേക്ഷ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ യാ�താരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാ

യില്ല.

രാത്രി പ്രതിനിധിസേമ്മളനം കൂടി, േരഖ വീണ്ടും ചർച്ചയ്ക്കു വന്നു. വാഗ്വാദങ്ങൾ

കൂടുതൽ സംഘട്ടനാത്മകങ്ങളായി. കമ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരൻമാരു�ട േനതാ

�വന്ന നിലയിൽ വിമർശനങ്ങൾക്കു മറുപടി പറഞ്ഞത് മുഖ്യമായും നമ്പൂതിരിപ്പാടാ

ണ്. മറ്റു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് േനതാവി�ന്റ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുക എന്നതിൽ

കവിഞ്ഞ് മറ്റു പറയത്തക്ക പ�ങ്കാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രവർത്തകകമ്മിറ്റിയി�ല

വാദങ്ങൾ ആവർത്തിക്ക�പ്പട്ടു. നമ്പൂതിരിപ്പാടി�ന്റ അസഹിഷ്ണുതയിലും മറ്റുള്ളവർ

ക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ളഅവസരംേപാലും നൽകാതിരിക്കുകഎന്നനിലപാ

ടിലും ചിലർ പ്രതിേഷധം േരഖ�പ്പടുത്തി. മറ്റു ചിലർ േരഖയിൽ ചില േഭദഗതികൾ

വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. േവ�റ ചിലർ േയാജിപ്പി�ന്റ ആവശ്യകത ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

പേക്ഷ, യാ�താരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല.

തങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ േരഖ പറയത്തക്ക യാ�താരു മാറ്റവും വരുത്താ�ത

ത�ന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനല്ലാത്ത ഏ�തങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തകക്കമ്മിറ്റിയംഗം

സേമ്മളനത്തിലവതരിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കു�മന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ

ക്ക് േതാന്നി. അതിനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം നടത്തിേനാക്കുകയും �ചയ്തു. പേക്ഷ,

ആരും അതിനു തയ്യാറായില്ല. ഒടുവിൽ േരഖ തൽക്കാലം അവതരിപ്പിേക്കണ്ടതി

�ല്ലന്നുംഅത് മ�റ്റാരു സേമ്മളനത്തിേലക്കു നീട്ടാ�മന്നും തീരുമാനിക്ക�പ്പട്ടു.

പിേറ്റദിവസം ടൗൺഹാളിൽവച്ച് പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയു�ട �പാ

തുസേമ്മളനമായിരുന്നു. ഹാളിനകത്തുംപുറത്തും േശ്രാതാക്കൾതടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു.

അന്തരീക്ഷം ചൂടുപിടിച്ചതായിരുന്നു. എം.പി. േപാളായിരുന്നു അദ്ധ്യക്ഷൻ. ത�ന്റ
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സമചിത്തതയും പ്രശാന്തമായ ഗാംഭീര്യ�ത്തയും ഒട്ടും ത�ന്ന�കവിടാ�ത അേദ്ദ

ഹം �ചയ്തഉജ്വലമായപ്രസംഗത്തി�ലചില ഭാഗങ്ങ�ളങ്കിലുംഇവി�ട ഉദ്ധരിക്ക�ട്ട.

“കലാകാരൻസാമുദായിക ജീവിയാ�ണന്നുംസമുദായേത്താട് യാ�താരു കർത്ത

വ്യവുമില്ലാത്തവണ്ണം സുദുർല്ലഭമായ അയാളു�ട കഴിവുകൾ വിനിേയാഗിക്കുന്നത്

ആത്മഹത്യാപരമായ കലാവ്യഭിചാരമാ�ണന്നും അതു�കാണ്ട് ചുറ്റുപാടിൽ നി

ന്നും ‘ആേവശമുൾ�ക്കാണ്ട്’ ജനതയു�ട ഉന്നമനത്തിനായി അയാൾ കല�യ

വിനിേയാഗിേക്കണ്ടതാ�ണന്നുമുള്ളത് പുേരാഗമനവാദത്തി�ന്റ അസ്തിവാരപ്രമാ

ണമാണേല്ലാ. ഇതി�നപ്പറ്റി ഇവി�ട പക്ഷാന്തരമുണ്ടാവാനിടയില്ല. എന്നാൽ

ഈ ‘ആേവശം�കാള്ളൽ’ എങ്ങ�നയാണ് സംഭവിക്കുന്ന�തന്ന് ആേലാചിേക്ക

ണ്ടതാണ്. ആേവശം �കാണ്ടുമാത്രം കലാസൃഷ്ടി നടക്കുകയില്ല. ബാഹ്യേലാക

ത്തിൽനിന്നുള്ള ആേവശം കലാകാര�ന്റ അന്തരംഗത്തിൽ ലീനമായിരിക്കുന്നു.

കലാരൂപേത്താട് ഐക്യം പ്രാപി�ച്ചങ്കിൽ മാത്രേമ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രേചാദനമു

ണ്ടാകുകയുള്ളു. പ്രതിപാദ്യമായ വസ്തു കലാകാര�ന്റ കലാേബാധത്തിലുള്ള ഉപ

കരണവിേശഷവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കണം. ഈ സംേയാഗമി�ല്ലങ്കിൽ,

ആേവശം എത്ര ഉൽക്കടമായി�ക്കാള്ള�ട്ട, ഉേദ്ദശ്യം എത്രത�ന്ന മഹത്തരമായി

�ക്കാള്ള�ട്ട, അവി�ട സൃഷ്ടി നടക്കുകയില്ല”.

— (എം.പി.േപാൾ; സാഹിത്യ വിചാരം, േപജ് 136–137)

സാഹിത്യസൃഷ്ടിയു�ട മർമ്മത്തിേലക്ക് വിരൽചൂണ്ടിയതിനുേശഷം അേദ്ദഹം

പറഞ്ഞു: ‘ഒരു കലാകാരന് ത�ന്റ ആശയസ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രാേയാഗികസ്വാതന്ത്ര്യ

വും ജീവേനക്കാൾ വലിയതാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയകക്ഷിക്കാക�ട്ട, പല സമരമുഖങ്ങ

ളി�ലാന്നു മാത്രമാണ് സാംസ്കാരിക രംഗം. (Cultural Front); ഒരു സാംസ്കാരിക

സംഘടനയ്ക്കാക�ട്ട, പലസമരമുഖങ്ങളി�ലാന്നാണ് രാഷ്ട്രീയരംഗം. കലയു�ട േപ്രര

ണാശക്തി എല്ലാവർക്കുമറിയാം. അതു സ്വാധീനമാക്കുവാൻ ഓേരാ കക്ഷിയും ശ്ര

മിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ കലക്കു കക്ഷിനിരേപക്ഷമായ ഒരു മന

സ്സാക്ഷിയുണ്ട്. അതനുസരിച്ചു മാത്രേമ അതിനു പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളു’.

‘പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻ കലാകാരനായിരിക്കുന്ന കാലേത്താളം ഈ മന

സ്സാക്ഷി�യ വിഗണിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. പേക്ഷ, കല�യ ഉപരിതലവർഗ്ഗങ്ങ

ളു�ട കുത്തകയിൽനിന്നു േമാചിപ്പിച്ച് തികച്ചും ജനകീയമാക്കുക�യന്നുള്ള കാര്യ

ത്തിൽ അയാൾ ഏതു കക്ഷിേയാടും �കേകാർത്തു പിടിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുവാൻ

സന്നദ്ധനാണ്. അവി�ട കക്ഷിമാത്സര്യത്തിനു വകയില്ല. ആശയമാത്സര്യമു�ണ്ട

ങ്കിൽഅതു�കാണ്ട് േദാഷ�മാന്നുമുണ്ടാകയില്ല. ആശയങ്ങളു�ട സംഘർഷത്തിൽ

നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ ഹൃദയ�ത്ത തപിപ്പിച്ച് ഉത്തമകലാസൃഷ്ടിക്കുള്ള

േപ്രരകങ്ങളായി ഉൽഭവിേച്ചക്കാം’.

— (ടി.േപജ് 147–48)

എം.പി. േപാൾ ത�ന്റ അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങ�നയാ

ണ്:

“നമ്മു�ട ജനങ്ങൾഏതാനുംനൂറ്റാണ്ടുകളായി സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളി

�ലന്നേപാ�ലസാംസ്കാരികമായും അധഃപതിച്ചിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ളവസ്തുത മറച്ചു�വച്ചിട്ടു

പ്രേയാജനമില്ല. അവരു�ട സാംസ്കാരിേകാന്നമനത്തിൽ മുന്നിട്ടുനിന്നു പ്രവർത്തി

ക്കുകയാണ് നമ്മു�ട സംഘടനയു�ട പരേമാേദ്ദശ്യം. ഒരു സാഹിത്യപ്രണയി�യ

ന്ന നിലയിൽ എ�ന്റ മുഖ്യാഭിലാഷം ഒന്നാം കിടയിലുള്ള പുേരാഗമന സാഹിത്യകൃ
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തികൾ ധാരാളം പുറ�പ്പടണ�മന്നാണ്. ഇത്തരം കൃതികൾ പുേരാഗമനപരമായ

രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനു പ്രേചാദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്; ഇനിയും നൽകാതിരിക്കു

കയില്ല. കലാഗുണമില്ലാത്തപ്രചരണംനല്ലസാഹിത്യവുമല്ല; നല്ലപ്രചരണവുമല്ല”.

— (ടി. േപജ് 149)

േപാളി�ന്റ വിജ്ഞാനപ്രദമായഅദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗ�ത്തഒട്ടാ�ക�യടുത്തുപരി

േശാധിച്ചാൽഅത് പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരൻമാരു�ട — കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ

സാഹിത്യകാരൻമാരു�ടയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ലാത്തസാഹിത്യകാരൻമാരു�ടയും

േയാജിപ്പിനുള്ള ഒരാഹ്വാനമായിരുന്നു�വന്നു കാണാം. പേക്ഷ, അതു�കാണ്ട് പ്ര

േയാജനമുണ്ടായില്ല. കാരണം, േശ്രാതാക്കളിലും സാഹിത്യകാരൻമാരിലും ത�ന്ന

യും ഒരു നല്ല വിഭാഗം ഒേരറ്റു മുട്ടലിനു തയ്യാ�റടുത്തുവന്നവരായിരുന്നു.

മ�റ്റാരു കാരണവുമുണ്ടായിരുന്നു, േപാളി�ന്റ പ്രസംഗത്തി�ലാരിടത്ത്, സാ

ഹിത്യകാര�ന്റ സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്തപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക്, സ്റ്റാലിനിസത്തി

�ന്റ കീഴിൽഅക്കാലത്ത് റഷ്യയിൽ നടമാടിയിരുന്നസ്വാതന്ത്ര്യധ്വംസന�ത്തപ്പറ്റി

വള�ര മിതമായ ഭാഷയിലാ�ണങ്കിലും ഒന്നു സ്പർശിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാത്ര

മല്ല, സ്റ്റാലി�ന്റ ഭാഷാ�ശലി ശുഷ്കവും രസശൂന്യവുമാ�ണന്നും അതിേനക്കാൾ

എത്രേയാ രസപുഷ്കലമാണ് േട്രാട്സ്കിയു�ട സാഹിത്യ�ശലി എന്നും കൂടി അേദ്ദ

ഹം തുറന്നു പറഞ്ഞുേപായി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും സാഹി

ത്യാസ്വാദകൻമാർക്കും ഇതിേനക്കാൾ വലിയ ഒരായുധംആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.

എം.പി.േപാൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു വിരുദ്ധനും േസാവിയറ്റ് യൂണിയ�ന്റ ശത്രുവും അേമരി

ക്കൻസാമ്രാജ്യവാദികളു�ട ദാസനും മറ്റും മറ്റുമായി ചിത്രീകരിക്ക�പ്പട്ടു!

�പാതുസേമ്മളനത്തിൽ പലരും പ്രസംഗിച്ചു, മുഖ്യമായി രണ്ടു പ്രസംഗങ്ങളാ

ണ് എ�ന്റ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്നത്; ഒരറ്റത്തുനിന്നു�കാണ്ട് �പ്രാഫസർ

മുണ്ടേശ്ശരി �ചയ്ത പ്രസംഗവും മേറ്റ അറ്റത്തുനിന്നു�കാണ്ട് ഞാൻ �ചയ്ത പ്രസംഗ

വും. മുണ്ടേശ്ശരി മാസ്റ്റർ സാഹിത്യത്തി�ന്റ രൂപഭദ്രത�യപ്പറ്റിയാണ് പ്രസംഗിച്ചത്.

എന്നാൽ സാഹിത്യത്തി�ന്റ രൂപം ഭദ്രമായിരിക്കണം എന്ന് ഊന്നിയൂന്നി പ്രസം

ഗിക്കുന്നതിനിടയിൽ അേദ്ദഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�ക്കതി�ര ചില ഒളിയമ്പുക

�ളയ്യുക കൂടി �ചയ്തു. (പിന്നീട് ‘രൂപഭദ്രത’ എന്ന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചേപ്പാൾ

ഈ ഒളിയമ്പുകളിൽ മിക്കവയും എടുത്തുമാറ്റ�പ്പടുകയുണ്ടായി.) അേദ്ദഹത്തി�ന്റ

വാദങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി�യന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചത്. ഭൂരിപക്ഷക്കാ

രായ �താഴിലാളികളുേടയും കൃഷിക്കാരു�ടയും മറ്റു മർദ്ദിതരുേടയും ഹൃദയങ്ങ�ള

സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് തങ്ങ�ളഴുതുന്നത് കലാഭംഗിയു

ള്ളതാവണം എന്ന് മറ്റാരും പഠിപ്പിച്ചുതേരണ്ടആവശ്യമി�ല്ലന്ന് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ

പറഞ്ഞുവച്ചതിനുേശഷം ഞാൻ സാഹിത്യത്തി�ന്റ ഉള്ളടക്കത്തിേലക്ക് കടന്നു.

ത�ന്റ പിന്തിരിപ്പൻആശയങ്ങ�ള മറച്ചുപിടിക്കാനും വളർന്നു വരുന്ന �താഴിലാളി

കർഷകസമരങ്ങ�ളഎതിർക്കാനുമുള്ള ഒരുപകരണ�മന്ന നിലയ്ക്കാണ് മുണ്ടേശ്ശരി

മാസ്റ്റർ രൂപഭദ്രതാവാദം �പാക്കിപ്പിടിച്ചു�കാണ്ടുവന്നത് എന്നായിരുന്നു എ�ന്റ

പ്രധാന ആേക്ഷപം. (തൃശ്ശൂർ സേമ്മളനത്തിനുേശഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി�ക്കതി

രായവ�രല്ലാം ‘രൂപഭദ്രൻമാർ’ എന്ന് വിേശഷിപ്പിക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായി.)



�ക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VII 173

ഇന്നുതിരിഞ്ഞുേനാക്കുേമ്പാൾഈരണ്ടുപ്രസംഗങ്ങളിലും സത്യത്തി�ന്റഅം

ശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എ�ന്നനിക്കു േതാന്നുന്നു. രൂപത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യ�ത്തപ്പറ്റി മു

ണ്ടേശ്ശരി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതിൽ �ത�റ്റാന്നുമില്ല. ഉള്ളടക്കത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യ�ത്തപ്പ

റ്റി ഞാൻ സംസാരിച്ചതിലും അത്ര വലിയ �ത�റ്റാന്നുമില്ല. പേക്ഷ, രണ്ടുേപരും രൂ

പഭാവങ്ങ�ള േവർതിരിച്ചുകാണിക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ�ചലുത്തിയത്.

ഉള്ളടക്കത്തി�ന്റ കാര്യം ഊന്നിയതിൽ �തറ്റി�ല്ലന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ശരി

ക്കു പരിേശാധിച്ചാൽ അതിൽ ഗൗരവേമറിയ ഒരു �തറ്റുണ്ടായിരുന്നു�വന്നു കാ

ണാം. എ�ന്തന്നാൽ, സാഹിത്യത്തി�ന്റ ഉള്ളടക്കത്തിൽ �താഴിലാളി–കർഷക

സമരങ്ങ�ള മാത്രേമ ഞാനുൾ�പ്പടുത്തിയിരുന്നുള്ളു. �താഴിലാളികൾക്കും കൃഷി

ക്കാർക്കും ഉേത്തജനം നൽകുന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റുകാരല്ലാത്തസാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽഅത്ര വലിയ എതിർ

�പ്പാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എ�ന്റ ‘പാട്ടബാക്കി’ യ്ക്കു കിട്ടിയ സ്വീകരണം അതിനുദാ

ഹരണമാണ്. എേന്നക്കാൾ വലിയ സാഹിത്യകാരന്മാരായ േകശവേദവും തക

ഴിയും മറ്റും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുപാർട്ടിയു�ട പരിപാടി സ്വീകരിക്കാ�ത ത�ന്ന തങ്ങളു�ട

േനാവലുകളിലൂ�ടയും �ചറുകഥകളിലൂ�ടയും �താഴിലാളികളുേടയും കൃഷിക്കാരുേട

യും ജീവിതങ്ങ�ള പുേരാഗമനപരമായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂ�ട കൂടുതൽ കലാപരമായി

ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പേക്ഷ, എ�ന്റ പ്രസംഗത്തിൽ മ�റ്റാരംശമുണ്ടായിരുന്നു: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി

യു�ട അന്ന�ത്തഅന്ധവുംഅപകടം പിടിച്ചതുമായ രാഷ്ട്രീയ�ലൻ.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രാഷ്ട്രീയനയം സ്വീകരിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാ

യിരിക്കണ�മന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, അത്

മറ്റുള്ളവ�രല്ലാം സ്വീകരിേച്ച മതിയാവൂ എന്നുനിർബന്ധിച്ചാേലാ?

തൃശൂർസേമ്മളനത്തിൽ ഭിന്നിപ്പ് അനിവാര്യമായിരുന്നു�വന്നാണ് നമ്പൂതിരി

പ്പാട് ഇേപ്പാഴും പറയുന്നത്. (േദശാഭിമാനി റിപ്പബ്ലിക്ക് പതിപ്പി�ല േലഖനം േനാ

ക്കുക) പേക്ഷ, എനിക്കങ്ങി�ന േതാന്നുന്നില്ല. പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർക്ക്

േയാജിച്ചുേപാകാനുള്ളസാദ്ധ്യതകളുണ്ടായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരല്ലാത്തസാഹി

ത്യകാരന്മാരിൽ ചിലർ ഭിന്നിപ്പി�ന്റ �വതാളികന്മാരായി വാളുയർത്തുകയുണ്ടായി

എന്ന വസ്തുത ഞാൻ നിേഷധിക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ, അതിന്നവസരം നൽകിയത്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരല്ലാത്തപുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ

ഭൂരിഭാഗവും േയാജിപ്പി�നതിരായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഭിന്നിപ്പുണ്ടായിരുന്നതിനുള്ള

ഏറ്റവും മുഖ്യമായകാരണംകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതൃത്വത്തി�ന്റ�തറ്റായചിന്താഗതികളും

�തറ്റായ സമീപനങ്ങളുമായിരുന്നു.

തൃശൂർസേമ്മളത്തിനുേശഷം �കാല്ലത്തു�വച്ച് വീണ്ടു�മാരു സേമ്മളനം കൂടി.

അതിനു മുമ്പുത�ന്ന ഞാൻ അറസ്റ്റിൽ�പ്പട്ടു കഴിഞ്ഞതു�കാണ്ട് അതി�നപ്പറ്റി സ്വ

ന്തംഅനുഭവങ്ങളു�ട �വളിച്ചത്തിൽപരിേശാധിക്കാൻഎനിക്കുസാദ്ധ്യമല്ല. എങ്കി

ലും ഒരുകാര്യത്തിൽതർക്കമുണ്ടാവാനിടയില്ല. പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർക്കി

ടയിലുള്ളഭിന്നിപ്പി�നകൂടുതൽമൂർച്ഛിപ്പിക്കാനുംകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരായസാഹിത്യകാ

രന്മാ�ര വിപുലമായപുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിൽനിന്ന് കൂടുതൽഒറ്റ�പ്പ

ടുത്താനും മാത്രേമ �കാല്ലം സേമ്മളനം ഉപകരിച്ചുള്ളു.
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അതിനുേശഷം തൃശ്ശൂരിൽ�വച്ചാ�ണന്നു േതാന്നുന്നു, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായസാ

ഹിത്യകാരന്മാർ ‘�പാരുതുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാ’ രു�ട ഒരു പുതിയ സംഘടന

�കട്ടിപ്പടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. കുറച്ചുകാലം �പാരുതിയതിന്നുേശഷം ആ സംഘടന

യും നാമവേശഷമായി. അതിനിടയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരല്ലാത്തവ�ര കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

പാർട്ടിയു�ട നയവുമായി േയാജിക്കാത്തവേരാ ആയഏതാ�ണ്ടല്ലാ സാഹിത്യകാ

രന്മാ�രയും ‘പിന്തിരിപ്പൻ’ മുദ്രകുത്തി ഒറ്റ�പ്പടുത്താനും അങ്ങി�ന സ്വയം ഒറ്റ�പ്പ

ടാനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരായ സാഹിത്യകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരല്ലാത്തവ

രും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും �കാണ്ടുപിടിച്ചു പരിശ്രമിച്ചു. ജീവൽസ്സാഹിത്യസംഘടന

ജനിക്കുന്നതിനുമുമ്പുത�ന്ന പുേരാഗമനസാഹിത്യകൃതികൾ രചിക്കാൻ തുടങ്ങിയ

തകഴി, േകശവേദവ് തുടങ്ങിയ സുപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരന്മാ�രല്ലാം ബൂർഷ്വാ

അധഃപതനവാദികളായി ചിത്രീകരിക്ക�പ്പട്ടു. േറാഡിേയാേസ്റ്റഷനിൽ പണി�യടു

ക്കുകയും സിനിമാപ്പാട്ടുക�ളഴുതുകയും �ചയ്തതു�കാണ്ട് പി.ഭാസ്ക്കരൻ വഞ്ചകനായ

പിന്തിരിപ്പനായി. കത്താലിക്കരു�ട േനതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു േകാേളജിൽ അദ്ധ്യാ

പകനായതു�കാണ്ടാണ് മുണ്ടേശ്ശരിമാസ്റ്റർ പിന്തിരിപ്പനായത്. വന്ദ്യവേയാധിക

നായ ഏ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ള േപാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽ �വറു�മാരു

‘േസാപ്പുകുമിള’ യായി മാറി. (ഇന്ദുചൂഡ�ന്റ േലഖനം ഓർക്കുക)ഈലിസ്റ്റ് ഇനിയും

നീട്ടേണാ?

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായ സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട വീറിേനയും ധീരതേയയും ആ

ത്മാർത്ഥതേയയും ത്യാഗങ്ങേളയും ഞാൻ േചാദ്യം �ചയ്യുന്നില്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരു

�ട അന്ന�ത്ത രാഷ്ട്രീയ�ലൻഎത്രകണ്ടുശരിയായിരുന്നുഎന്നുപരിേശാധിക്കാ

നും ഞാനിവി�ട മുതിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, പുേരാഗമന സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനേത്താടുള്ള

അവരു�ട സമീപനത്തിൽ �തറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നുേവാ? സാഹിത്യകലാസിദ്ധാന്ത

ങ്ങേളാടുള്ള അവരു�ട നിലപാടുകൾ ശരിയായിരുന്നുേവാ? മാർക്സും �ലനിനും

മറ്റുമുന്നയിച്ച കലാസിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി അവർക്കത്രേത്താളം �പാരുത്തമുണ്ടായി

രുന്നു? ഈ േചാദ്യങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായ സമാധാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കു

ന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർക്കു ത�ന്നയും പ്രേയാജനകരമാവും. അത്തര�മാരു ശ്രമം

നടത്താൻ മാത്രമാണ് ഞാനിവി�ട ഉേദ്ദശിക്കുന്നത്.

6 II

തങ്ങളു�ട സ്വന്തം നയപരിപാടികേളാടു പൂർണ്ണമായി േയാജിക്കാത്തവ�ര�യല്ലാം

പിന്തിരിപ്പന്മാ�രന്ന് മുദ്രകുത്തി ‘�താലിയുരിച്ച് ’ കാണിച്ച് ഒറ്റ�പ്പടുത്താനും അങ്ങി

�നസ്വയം ഒറ്റ�പ്പടാനുംേവണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാർ നടത്തിയസമർ

ത്ഥമായ പ്രചാരേവലക്കു പ്രേചാദനം നല്കിയത് അക്കാലത്ത് മാർക്സിസത്തി�ന്റ

േപരിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന രണ്ടു സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്: ഒന്ന് േസാഷ്യലിസ്റ്റിറിയലിസം;

മേറ്റത് കക്ഷിസാഹിത്യം.

1934-ൽ േമാേസ്കാവിൽ�വച്ചു മാക്സിംേഗാർക്കിയു�ട േനതൃത്വത്തിൽക്കൂടിയ

േസാവിയറ്റു സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട ഒന്നാംേകാൺഗ്രസ്സ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലി

സത്തിനു നൽകിയ നിർവചനമിതാണ്;
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“േസാവിയറ്റ് സാഹിത്യത്തി�ന്റയും സാഹിത്യനിരൂപണത്തി�ന്റയും അടി

സ്ഥാനപ്രമാണമാണ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസം. വിപ്ലവകരമായി വളർന്നു�കാ

ണ്ടിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ സത്യസന്ധവും ചരിത്രപരവും സമൂർത്തവുമായ

പ്രതിപാദന�ത്തയാണ് അത് കലാകാരനിൽനിന്ന് ആവശ്യ�പ്പടുന്നത്. മാത്രമല്ല,

യാഥാർത്ഥ്യത്തി�ന്റ കലാപരമായ പ്രതിപാദനത്തി�ന്റ സത്യസന്ധതയും ചരി

ത്രപരമായ സമൂർത്തസ്വഭാവവും �താഴിലാളിക�ള േസാഷ്യലിസത്തി�ന്റ �ചത

ന്യത്തിൽ ആശയപരമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും പരിവർത്തനം�ചയ്യുക എന്ന

കടമയുമായി ബന്ധ�പ്പടുത്തുകയും േവണം”.

പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിരുപദ്രവകരമായ ഈ നിർവചനം സ്റ്റാലിനിസത്തി�ന്റ

�കയിൽ സാഹിത്യകാര�ന്റ സർഗ്ഗശക്തിയ്ക്കു കടിഞ്ഞാണിടാനും അങ്ങി�ന സാ

ഹിത്യപുേരാഗതി�യത്ത�ന്ന തടയാനുമുള്ള ഒരുപകരണമായിത്തീർന്നു. �താഴി

ലാളിക�ള േസാഷ്യലിസത്തി�ന്റ �വളിച്ചത്തിൽ ആശയപരമായി വളർത്താൻ

പറ്റിയ സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നു�വച്ചാൽ സാമ്പത്തികരംഗത്തിൽ പഞ്ചവ

ത്സരപദ്ധതികൾപൂർത്തിയാക്കാനും രാഷ്ട്രീയരംഗത്തിൽപാർട്ടിയുേടയും ഗവർേമ്മ

ണ്ടിേന്റയും തീരുമാനങ്ങ�ള ന്യായീകരിക്കാനും പറ്റിയ കൃതികൾ രചിക്കുക എന്നാ

ണർത്ഥ�മന്നു തീരുമാനിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. സാഹിത്യകലാരംഗങ്ങളി�ല കടമക�ളപ്പറ്റി

േസാവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട േകന്ദ്രകമ്മറ്റി പാസ്സാക്കിയ ഒരുപ്രേമയ�ത്ത

വിശദീകരിച്ചു�കാണ്ട് 1947-ൽ സ്റ്റാലി�ന്റ വലംകയ്യായിരുന്ന ഷഡാേനാവ് ഇക്കാ

ര്യം പച്ചയായിത്ത�ന്നഊന്നിപ്പറയുകയുണ്ടായി.

‘േസാവിയറ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാരിൽനിന്ന് േസാവിയറ്റ് ജനത പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന

ത് തങ്ങൾക്കവലംബിക്കാൻ പറ്റിയ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ആയുധസാമഗ്രികളാ

ണ്: നിർമ്മാണപദ്ധതികളുംപുനരധിവാസപദ്ധതികളുംപൂർത്തിയാക്കാൻനമ്മു�ട

രാജ്യ�ത്ത േദശീയ സാമ്പത്തികസംവിധാന�ത്ത േപാഷിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കു

ന്നആത്മീയഭാഷണമാണ്… േസാഷ്യലിസ്റ്റ് േസാവിയറ്റ് വ്യവസ്ഥയു�ട ശക്തിയും

അധികാരവും ഉറപ്പിക്കാനും നമ്മു�ട ഭൗതികവുംസാംസ്ക്കാരികവുമായപുേരാഗതിയ്ക്കു

േവണ്ടി േസാവിയറ്റ് സമുദായത്തി�ന്റ േപ്രരകശക്തിക�ള പൂർണ്ണമായും പ്രേയാജ

ന�പ്പടുത്താനും യുവേസാവിയറ്റ് തലമുറേയാടാവശ്യ�പ്പേടണ്ടതുണ്ട്… ഇതു സാധി
ക്കണ�മങ്കിൽ നമ്മു�ട സാഹിത്യവും നമ്മു�ട പത്രങ്ങളും �ദനംദിനകടമകളിൽ

നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കാൻ പാടില്ല. േന�രമറിച്ച്, പരേമാന്നതമായ ആത്മാർപ്പണബു

ദ്ധിേയാടുകൂടി േസാവിയറ്റ് ഭരണക്രമ�ത്തആരാധിക്കാനും ജനങ്ങളു�ട താൽപര്യ

ങ്ങൾക്കുേവണ്ടി േസവനം നടത്താനും നമ്മു�ട യുവജനങ്ങ�ള പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യ

ത്തിൽഅവ പാർട്ടിേയയും ജനങ്ങേളയും സഹായിക്കണം.

തങ്ങളു�ട ഭരണക്രമമുറപ്പിക്കാൻ, ജനങ്ങൾക്കു പ്രേചാദനം നൽകണ�മ

ന്നഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഭരണാധികാരികൾക്കു തീർച്ചയായും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പാർട്ടി

�മമ്പർമാരായ എഴുത്തുകാർ പാർട്ടിപത്രങ്ങളിലൂ�ടയും ലഘുേലഖകളിലൂ�ടയും

മറ്റുപാധികളിലൂ�ടയും പാർട്ടിയു�ട നയപരിപാടികൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രച

രിപ്പിക്കാൻ കട�പ്പട്ടവരുമാണ്. പേക്ഷ, അതുമാത്രമാണ് പാർട്ടി�മമ്പർമാരും

പാർട്ടി�മമ്പർല്ലാത്തവരുമായ എല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാരുേടയും കടമ എന്നു നിർ

ബന്ധിക്കുന്നത് എത്രേത്താളം ശരിയാണ്? പാർട്ടി�മമ്പർമാരായ സാഹിത്യകാര
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ന്മാർത�ന്ന ഏതു വിഷയ�ത്തപ്പറ്റി എങ്ങി�ന എഴുതണ�മന്ന് തീരുമാനിേക്കണ്ട

താരാണ്? തർക്കശാസ്ത്രത്തിനും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾക്കും കടന്നു�ചല്ലാൻ

കഴിയാത്ത േമഖലകളിേലയ്ക്ക് സഹജാവേബാധേത്താ�ട പ്രേവശിക്കുവാൻ കഴി

യുേമ്പാൾ മാത്രേമ കലാകാരൻ വില�പ്പട്ടവനായിത്തീരുകയുള്ളൂ എന്നും ഏ�ത

ങ്കിലു�മാരു സാഹിത്യകാരൻ സത്യ�ത്തയും കമ്മ്യൂണിസത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനാ

ഭിലാഷങ്ങേളയും ശരിയാംവിധം കൂട്ടിയിണക്കിയിട്ടുേണ്ടാ എന്നു നിർണ്ണയിക്കാൻ

വായനക്കാരുേടയും നിരൂപകന്മാരുേടയും അഭിപ്രായസംഘട്ടനങ്ങളിലൂ�ട മാത്ര

േമസാധിക്കുകയുള്ളൂഎന്നുമാത്രമാണ് ലൂനാച്ചാർസ്ക്കി 1928-ൽഎഴുതിയ ‘മാർക്സിസ്റ്റ്

നിരൂപണത്തി�ന്റ പ്രശ്നങ്ങൾ’ എന്ന ത�ന്റ പ്രബന്ധത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചത്. (ലൂനാ

ച്ചാർസ്ക്കി: സാഹിത്യ�ത്തപ്പറ്റിയും കല�യപ്പറ്റിയും േമാേസ്ക്കാ 1965)

7 ഷഢേനാവി�ന്റ സാഹിത്യസിദ്ധാന്തം

എന്നാൽ ലൂനാർച്ചാർസ്ക്കിയ്ക്കുേശഷം േകന്ദ്രകമ്മറ്റിയു�ട സാഹിത്യവാക്താവായി

ത്തീർന്ന ഷഢേനാവി�ന്റ അഭിപ്രായം മ�റ്റാന്നായിരുന്നു. പാർട്ടിയു�ട കാലിക

ങ്ങളായ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികൾ നടപ്പിൽ വരുത്താനും പാർട്ടിേയ

യും ഗവർ�മ്മണ്ടിേനയും ശക്തി�പ്പടുത്താനുംേവണ്ടി ജനങ്ങ�ള അണിനിരത്താൻ

പറ്റിയ കവിതകളും കഥകളും േനാവലുകളും നാടകങ്ങളും മറ്റു�മഴുതിയുണ്ടാക്കുക

എന്നതാണ് സാഹിത്യകാര�ന്റ മുഖ്യമായ കടമ. എന്നല്ല, തങ്ങളു�ട സാഹിത്യ

കൃതികൾ ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാഹായകര

മാ�ണന്ന് സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും അവരു�ട വായനക്കാർക്കും േതാന്നിയാൽ

േപാരാ, പാർട്ടിേനതൃത്വത്തിന്നുകൂടി അതു േബാധ്യമാവണം. അവർക്കു േബാധ്യ

മായി�ല്ലങ്കിൽ സാഹിത്യകാരന്മാർ സാഹിത്യകാരന്മാരല്ലാതായിത്തീരും. ജനങ്ങ

ളു�ടയിടയിൽ സ്വാധീനമുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരാ�ണങ്കിൽ അവരു�ട സ്ഥിതി

കൂടുതൽ അപകടകരമാവും. 1947-ൽ േസാഷ്�ച്ചേങ്കാ, അഖ്മേത്താവ തുടങ്ങിയ

സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട േപരിൽ കർശനമായ നടപടി�യടുക്കാനുള്ള പ്രധാന

കാരണങ്ങളി�ലാന്ന് അവരു�ട കൃതികൾക്ക് വായനക്കാർക്കിടയിൽ കൂടുതൽ

പ്രചാരം േനടാൻ കഴിഞ്ഞു�വന്നതായിരുന്നു. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് നിർമ്മാണത്തി�ന്റ

േനട്ടങ്ങ�ളപ്പറ്റി�യഴുതുന്നതിനുപകരം ആത്മനിഷ്ഠങ്ങളും വ്യക്തിപരങ്ങളായ േപ്രമ

കവിതക�ളഴുതുകയും അവയിൽ പേലടത്തും വിഷാദാത്മകതേയയും ഏകാന്തതാ

േബാധേത്തയുംപ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തുഎന്നതായിരുന്നുഅഖ്മേത്തവയു�ട

മുഖ്യമായ കുറ്റം. (സ്റ്റാലി�ന്റ മരണത്തിനുേശഷം അഖ്മേത്താവവീണ്ടും ഒരു വലിയ

കവിയിത്രിയായിഅംഗീകരിക്ക�പ്പടുകയുംഅവരു�ട കവിതക�ളസ്തുതിച്ചു�കാണ്ടു

ള്ളനിരൂപണങ്ങൾപുറത്തുവരികയും �ചയ്തുഎന്നുകൂടി ഇവി�ട ചൂണ്ടികാണിക്ക�ട്ട

പേക്ഷ, അേപ്പാേഴക്കുംഅവർ മരണത്തി�ന്റ വക്ക�ത്തത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.)

ഒരു സാഹിത്യകാര�ന്റ കൃതി നല്ലതാേണാ ചീത്തയാേണാ എന്നു തീരുമാ

നിേക്കണ്ടത് സാഹിത്യകാരന്മാരും സാഹിത്യനിരൂപകന്മാരും സാഹിത്യാസ്വാ

ദകരുമേല്ല? േസാഷ്യലിസത്തിേലയ്ക്കു കുതിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ

ജനങ്ങളു�ട ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളായ അഭിലാഷങ്ങ�ള മാനിക്കാത്ത കൃതികൾ സ്വയം
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അപ്രത്യക്ഷമാവുകയിേല്ല? സാഹിത്യകാര�ന്റ വ്യക്തിപരമായ നിർമ്മാണപ്രക്രി

യയിൽ പാർട്ടിേനതൃത്വേമാ ഗേവർേമ്മണ്ടി�ന്റ േപാലീസ്സുവകുേപ്പാ കയ്യിടുന്നതു

ശരിയാേണാ? ഇത്തരം േചാദ്യങ്ങൾക്ക് ഷഡാേനാവ് ചുട്ട മറുപടി �കാടുത്തു: സാ

മ്പത്തികപരിപാടി ശരിക്കു നടപ്പിൽ വരുത്താത്തവരു�ടേപരിൽ കർശനമായ

നടപടിക�ളടുക്കുകയേല്ല േവണ്ടത്? (ഷഡാേനാവ്: സാഹിത്യം, സംഗീതം, തത്വ

ശാസ്ത്രം എന്നിവ�യപ്പറ്റി ലാറൻസ് ആൻഡ് വിഷാർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരണം, 1950)

ഈ പാർട്ടിനയത്തിന് താത്വികവും ആധികാരികവുമായ പിൻബലം േനടാൻ

േവണ്ടിയാണ് �ലനി�ന്റ കൃതികളിൽനിന്നുള്ള ചില ഉദ്ധരണികൾ ഉപേയാഗിക്ക

�പ്പട്ടത്. 1948-ൽ േകരളത്തി�ലഞാനുൾ�പ്പ�ടയുള്ളകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർഷഡാേനാ

വി�ന്റ സാഹിത്യപ്രസംഗം മാത്രമല്ല പാർട്ടി സാഹിത്യ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള �ലനി�ന്റ

ഒരു േലഖനത്തിന്ന് അേദ്ദഹം നൽകിയ �തറ്റായ വ്യാഖ്യാനവും വിപുലമായ േതാ

തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി, അതു�കാണ്ട്, �ലനി�ന്റ ആ േലഖന�ത്തപ്പറ്റിയും

ഇവി�ട ഒന്ന് സ്പർശിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

8 പാർട്ടിപ്രവർത്തനങ്ങളു�ട സാഹിത്യവശം

1905-ൽ റഷ്യൻജനത�യയാ�ക ഒരു ജനാധിപത്യവിപ്ലവത്തിേലക്കുനയിക്കുകയും

അേതാ�ടാപ്പം ത�ന്ന േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയക്കാരായ �താഴിലാളികേളയും മറ്റു വിപ്ല

വകാരികേളയും ഒരു �താഴിലാളിവിപ്ലവത്തിന്നു തയ്യാറാക്കുകയും �ചയ്യുക എന്ന

സങ്കീർണ്ണവും വിഷമംപിടിച്ചതുമായ കടമ നിറേവറ്റാൻ തുടങ്ങിയ കാലത്താണ്

�ലനിൻ ‘പാർട്ടിസംഘടനയും പാർട്ടിസാഹിത്യവും’ എ�ന്നാരു േലഖന�മഴുതിയ

ത്. ‘സാഹിത്യം �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ �പാതുലക്ഷ്യത്തി�ന്റ ഒരു ഭാഗമായി

ത്തീരണം’ എന്ന് അതിലേദ്ദഹം ചൂണ്ടികാണിക്കുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, ഇതി�ന്റ

അർത്ഥം എല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാരും പാർട്ടിയു�ട നിർേദ്ദശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്

തങ്ങളു�ട സാഹിത്യകൃതിക�ള രൂപ�പ്പടുത്തണ�മേന്നാ ഏതു സാഹിത്യകൃതിയും

ഏ�തങ്കിലു�മാരു പ്രേത്യകവർഗ്ഗത്തിേന്റേയാ പാർട്ടിയുേടേയാ സാഹിത്യമായിരി

ക്കു�മേന്നാആയിരുന്നില്ല, �ലനിൻ എഴുതി:

“ന്യൂനപക്ഷത്തി�ന്റ േമൽഭൂരിപക്ഷത്തിന്നുള്ളആധിപത്യത്തി�ന്നാപ്പിച്ച്സാ

ഹിത്യ�ത്ത യാന്ത്രികമായി ക്രമീകരിച്ചു കീഴ്�പ്പടുത്തുക എന്നത് മ�റ്റന്തിേനക്കാളു

േമ�റ വിഷമം പിടിച്ചതാണ്; സംശയമില്ല. ഈ രംഗത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ മുൻ

കയ്യിന്നും ഓേരാ വ്യക്തിയുേടയും സവിേശഷമായ അഭിരുചി, വിചാരം, ഭാവന, രൂ

പവും, ഭാവവും എന്നിവക്കും കൂടുതൽ സന്ദർഭം നൽകണ�മന്ന കാര്യത്തിലും സം

ശയമില്ല. ഇ�തല്ലാം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ, ഇ�തല്ലാം കാണിയ്ക്കുന്ന

ത് �താഴിലാളിവർഗ്ഗപ്പാർട്ടിയു�ട ലക്ഷ്യത്തി�ന്റ മറ്റു വശങ്ങളുമായി സാഹിത്യവശ

�ത്തയാന്ത്രികമായി ഏകീകരിക്കരുത് എന്നു മാത്രമാണ്.

�പാതുവിലുള്ള സാഹിത്യാദികലക�ളപ്പറ്റിയല്ല, പാർട്ടിപ്രവർത്തനങ്ങളു�ട

സാഹിത്യവശ�ത്തപ്പറ്റിയാണ്, പ്രേത്യകിച്ചും, പാർട്ടിയു�ട കീഴിലുള്ള പത്രങ്ങൾ,

പ്രസിദ്ധീകരണശാലകൾ മുതലായവ വഴിക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയസാഹിത്യപ്രചാരണ

�ത്തപ്പറ്റിയാണ് �ലനിൻ ഇവി�ട പരാമർശിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും േസാ

ഷ്യലിസ്സത്തിനും േവണ്ടി േപാരാടുന്ന വർഗ്ഗങ്ങളു�ട പാർട്ടികളും തങ്ങളു�ട ലക്ഷ്യം
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േനടാനുള്ള ആശയപരമായ ഒരു ആയുധ�മന്നനിലയ്ക്ക് സാഹിത്യ�ത്ത ഉപേയാ

ഗ�പ്പടുത്തണം. പാർട്ടിയു�ട പത്രങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണശാലകളും പാർട്ടി�ക്ക

തിരായ പ്രചരണയുധങ്ങളാക്കി മറ്റാനനുവദിച്ചുകൂടാ. പാർട്ടിയു�ട പരിപാടിയും

നയങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിൽ എഴുതുക എന്നത് പാർട്ടി�മമ്പർമാ

രായ സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട കടമയാണ്. പേക്ഷ, ഈ കടമ യാന്ത്രികമായിട്ടല്ല

നിറേവേറ്റണ്ടത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്നു�കാണ്ട് സാഹിത്യരചന നടത്തുന്നവർ

ക്ക് തങ്ങളു�ട ഭാവനകളും അഭിരുചികളും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ വിപുലമായ

പരിധിയനുവദിച്ചു �കാടുക്കുകയും േവണം — ഇതാണ് �ലനിൻ പറഞ്ഞതി�ന്റ

ചുരുക്കം.

സയൻസ്, തത്വജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം മുതലായ വിഷയങ്ങ�ളസംബ

ന്ധിച്ചു ഭൂരിപക്ഷേവാട്ടി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ �താഴിലാളികൾ തീരുമാന�മടു

ക്കണ�മന്നേല്ല ഇതി�ന്റ അർത്ഥം എന്ന േചാദ്യത്തിന്നു �ലനിൻ നല്കിയ മറുപടി

ശ്രേദ്ധയമാണ്:

“മാന്യേര സമാധാനിക്കുക! ഒന്നാമതായി ഞങ്ങളിവി�ട ചർച്ച�ചയ്യുന്നതു

പാർട്ടിയു�ടസാഹിത്യ�ത്തപ്പറ്റിയുംഅതിന്നാവശ്യമായ പാർട്ടിനിയന്ത്രണ�ത്തപ്പ

റ്റിയുമാണ്. യാ�താരു നിയന്ത്രണവും കൂടാ�ത ഇഷ്ടമുള്ള�തഴുതാനും പറയാനും

എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ, സ്വതന്ത്രമായി സ്വന്തം ഇഷ്ട്രപ്രകാരം

ഒന്നിച്ചുേചർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഘടനക്ക്, അ�ല്ലങ്കിൽ പാർട്ടിക്ക് ആ പാർട്ടിയു�ട

േപരുപേയാഗിച്ചു�കാണ്ടു പാർട്ടി�ക്കതിരായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന

തുവ�ര പാർട്ടിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യവും

പ്രസംഗസ്വാതന്ത്ര്യവുംപരിപൂർണ്ണമായിരിക്കണം. എന്നാൽ,അതുേപാ�ലത്ത�ന്ന

സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യവും പരിപൂർണ്ണമായിരിക്കണം. പ്രസംഗസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ

േപരിൽഎന്തുേവണ�മങ്കിലുംആർത്തുവിളിക്കാനുംനുണപറയാനുംഹൃദയത്തിന്നു

തൃപ്തിയാകുന്നതുവ�ര എഴുതാനുമുള്ള പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കനുവദിച്ചു

തരാൻ ഞാ�നാരുക്കമാണ്. എന്നാൽ, സംഘടനാസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ േപരിൽ

ഏ�തങ്കിലു�മാരു പ്രേത്യകവീക്ഷണഗതി �വച്ചുപുലർത്തുന്ന ആളുകളു�ട സംഘ

ടനയിൽ േചരാേനാ അതിൽനിന്നു വിട്ടുേപാരാേനാ ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ

എനിക്കനുവദിച്ചുതരണം… പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യവും വിമർശനസ്വാ

തന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. പേക്ഷ, ഇതി�ന്റ അർത്ഥം പാർട്ടിക�ളന്ന േപരിലറിയ�പ്പടുന്ന

സ്വതന്ത്ര്യസംഘടനകളിൽ ജനങ്ങ�ള സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വിസ്മരി

ക്കണ�മന്നല്ല. അ�താരിക്കലും ഞങ്ങൾക്കു സാദ്ധ്യമല്ല”. (�ലനിൻ: പാർട്ടി സം

ഘടനയും പാർട്ടി സാഹിത്യവും—ലാറൻസ്ആൻഡ് വിഷാർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരണം,

1962)

മ�റ്റല്ലാ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിക്കുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം േസാഷ്യൽഡിേമാക്രാറ്റുകാർ

എന്ന േപരിലറിയ�പ്പട്ട കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ട പാർട്ടിക്കും അനുവദിച്ചുകിട്ടണ�മ

േന്ന �ലനിൻ ഇവി�ട ആവശ്യ�പ്പടുന്നുള്ളു. കല�യസംബന്ധിച്ചും ശാസ്ത്ര�ത്ത

സംബന്ധിച്ചും �സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര�ത്തസംബന്ധിച്ചും �വദ്യശാസ്ത്ര�ത്തസംബന്ധി

ച്ചു�മല്ലാം ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാൻ പാർട്ടിയു�ട േകന്ദ്രകമ്മറ്റിക്കവകാ

ശമുണ്ടായിരിക്കണ�മന്നല്ല, പി�ന്നേയാ, പാർട്ടിയു�ട പത്രങ്ങേളയും പ്രസിദ്ധീക
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രണശാലകേളയും പാർട്ടിയു�ട നയപരിപാടികൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി ഉപ

േയാഗ�പ്പടുത്തണ�മന്നും അങ്ങി�ന അവ�യ ഉപേയാഗ�പ്പടുത്തുന്ന പാർട്ടിസാ

ഹിത്യകാരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ വിപുലമായ സ്വാതന്ത്ര്യമനുവദിച്ചു�കാടുക്കണ�മന്നും

മാത്രമാണ് �ലനിൻ പറയുന്നത്.

9 സാഹിത്യ�ത്തസംബന്ധിച്ച �ലനി�ന്റ കാഴ്ചപ്പാട്

താൽക്കാലികങ്ങളായ അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങേളയും മാറിമാറി വരുന്ന നയപരിപാ

ടികേളയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സമർത്ഥമായും ഫലപ്രദമായും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതി

നുേവണ്ടി എല്ലാ പാർട്ടികളും സാഹിത്യ�ത്ത ഉപേയാഗ�പ്പടുത്താറുണ്ട്. ഇതിലത്ഭു

ത�മാന്നുമില്ല. പേക്ഷ, കാലികങ്ങളായ സാഹിത്യകൃതികളും നൂറ്റാണ്ടുക�ളേപ്പാ

ലും കവച്ചു�വച്ചു�കാണ്ടു നിലനില്ക്കുന്ന സാഹിത്യകൃതികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം

മറന്നുേപാകുന്നത് ആപൽക്കരമാണ്. ഈ വ്യത്യാസം �ലനിൻ തികച്ചും മനസ്സി

ലാക്കിയിരുന്നു�വന്ന് �ലനി�നപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തി�ന്റസഹധർമ്മിണി ക്രൂപ്സ്ക്കായ

എഴുതിയ സ്മരണകളും േടാൾേസ്റ്റായി�യപ്പറ്റിയും മറ്റും �ലനിൻ ത�ന്ന എഴുതിയ

േലഖനങ്ങളും വായിച്ചാൽ വ്യക്തമാവും. ത�ന്റ സമകാലീനരായിരുന്ന സാഹിത്യ

കാരന്മാേരാട് വിശാലതയും സഹിഷ്ണതയും സൗഹൃദവും നിറഞ്ഞ ഒരു സമീപന

മാണ് �ലനിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് �ലനിനും മാർക്സിംേഗാർക്കിയും

തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദബന്ധം പരിേശാധിക്കുക. േഗാർക്കിക്ക് �ലനി�ന്റ

എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങേളാടും േയാജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്കിലും �ലനി�ന്റ

അഭിപ്രായങ്ങ�ള മൂർച്ചേയറിയ ഭാഷയിൽ ഖണ്ഡിച്ചു�കാണ്ട് േലഖനങ്ങ�ളഴുതാൻ

അേദ്ദഹത്തിനു പൂർണ്ണമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ‘ഫ്യൂച്ചറിസ് ’ത്തി�ന്റ പാ

രമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുയർന്നുവന്ന മയാേക്കാവ്സ്ക്കിയു�ട ചില കവിതകൾ �ലനിൻ

ഇഷ്ട�പ്പട്ടിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, ഈ കവിതക�ളപ്പറ്റി വിധി പറേയണ്ടത് താനല്ല, വി

പ്ലവകാരികളായ യുവാക്കന്മാരാണ് എന്നേത്രഅേദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പട്ടത്. ഇത്ര

യധികം യുവാക്കന്മാർ മയാേക്കാവ്സ്ക്കി�യ ഇഷ്ട�പ്പടണ�മങ്കിൽ അതി�ല�ന്തങ്കി

ലുമുണ്ടായിരിക്കണം — ഇതായിരുന്നു �ലനി�ന്റ നിലപാട്. സാഹിത്യകലാരംഗ

ങ്ങളിൽ യുവാക്കന്മാർ പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾനടത്തുന്നതി�ന ഒരിക്കലും

അേദ്ദഹം തടസ്സ�പ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ സാഹിത്യകാ

രന്മാർക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പരിമിതവും കാപട്യം നിറഞ്ഞതുമാണ്. േസാഷ്യലിസ്റ്റ്

വ്യവസ്ഥ, േന�ര മറിച്ച്, കൂടുതൽസ്വതന്ത്രങ്ങളായ സാഹിത്യങ്ങൾക്കുപ്രേചാദനം

നൽകും—ഇതായിരുന്നു �ലനി�ന്റ കാഴ്ചപ്പാട്. ഈ �ലനിനാണ് 1930 ന്നു േശഷം

ഒരുസ്റ്റാലിനിസ്റ്റായി ചിത്രീകരിക്ക�പ്പട്ടത്.

സ്റ്റാലി�ന്റ ഭരണകാലത്ത്, 1937-ൽ സാഹിത്യ�ത്തപ്പറ്റി �ലനിൻ എഴുതിയ

േലഖനങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും സന്ദർഭത്തിൽനിന്ന് അടർത്തി�യടുത്തു�കാണ്ടുള്ള

ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണം തയ്യാറാക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായി. ‘�ലനി�ന്റ സാഹിത്യസംബ

ന്ധിയായ േലഖനങ്ങൾക്കും പ്രസ്താവനകൾക്കും നമ്മു�ട അദ്ധ്യായനശാസ്ത്രത്തി

ലുള്ള സ്വാധീനം’ എ�ന്നാരു േലഖനം അതിലടങ്ങിയിരുന്നു. ആ േലഖനത്തി�ന്റ

പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ തനിക്കുള്ള പ്രതിേഷധം േരഖ�പ്പടുത്തി�ക്കാണ്ട് ഉടൻത

�ന്നക്രൂപ്സ്കായ ഇങ്ങി�നഎഴുതി:
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“ഒരു േലഖനം എന്തുേദ്ദശ്യേത്താടുകൂടി, ഏ�തല്ലാം സംഭവങ്ങളു�ട പശ്ചാത്ത

ലത്തിൽ, എഴുത�പ്പട്ടതാണ് എന്നു പ്രസ്താവിേക്കണ്ടതാവശ്യമാണ്; “�താഴിലാളി

വർഗ്ഗസംസ്കാര�ത്തപ്പറ്റി,’ ‘പാർട്ടിസംഘടനയും പാർട്ടിസാഹിത്യവും,’ യൂത്ത് ലീഗു

കളു�ട കടമകൾ’ എന്നീ േലഖനങ്ങൾ സുന്ദരകലകളിലുൾ�പ്പടുന്ന �പാതുസാഹി

ത്യ�ത്തപ്പറ്റിപരാമർശിക്ക�പ്പടുന്നവയല്ല”. താൽക്കാലികസ്വഭാവം മാത്രമുള്ളസാ

ഹിത്യകൃതികേളയും ശാശ്വതസ്വാഭാവമുള്ള സാഹിത്യകൃതികേളയും �ലനിൻ േവർ

തിരിച്ചു കണ്ടിരുന്നുഎന്ന്ഈപ്രസ്താവനയിൽ ഒരിക്കൽക്കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

പേക്ഷ, ക്രൂപ്സ്ക്കയയു�ട പ്രസ്താവന�കാണ്ടുയാ�താരുപ്രേയാജനവുമുണ്ടായി

ല്ല. അതു പൂഴ്ത്തിവയ്ക്ക�പ്പടുകയാണുണ്ടായത്. �ലനി�ന്റ േലഖനങ്ങൾ അതിന്നുേശ

ഷവും ദുർവ്യാഖ്യാനം �ചയ്യ�പ്പട്ടു. �ലനി�ന ഉദ്ധരിച്ചു�കാണ്ട് എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങ

ളും കക്ഷിസ്സാഹിത്യങ്ങളാ�ണന്നും കക്ഷിരഹിതസാഹിത്യം എ�ന്നാന്നില്ല എന്നും

പാർട്ടിയു�ട പരിപാടികളും നിർേദ്ദശങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കാനുതകാത്ത കലയും സാ

ഹിത്യവു�മല്ലാം ഉപേയാഗശൂന്യമാ�ണന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരു�ട േചരിയിൽനിന്നു

�കാണ്ട് സാഹിത്യരചന നടത്തുന്നവ�രല്ലാം ബൂർഷ്വാ അധഃപതനവാദികളാ�ണ

ന്നും മറ്റും മറ്റും തുട�രത്തുട�ര പ്രഖ്യാപിക്ക�പ്പട്ടു. 1947-ൽ ഷഡാേനാവ് �ചയ്ത പ്ര

സംഗത്തിനുേശഷംഇന്ത്യയി�ലകമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുംഈചതിക്കുഴിയിൽ�ച്ചന്നുചാ

ടി. 1960-ൽ േസാവിയറ്റു പത്രങ്ങൾത�ന്ന ക്രൂപ്സ്കയയു�ട പ്രസ്താവന പ്രസിദ്ധം �ച

യ്തതിനുേശഷമാണ് �ലനിൻ എത്രേത്താളം ദുർവ്യാഖ്യാനം �ചയ്യ�പ്പട്ടു എന്നു േലാ

കത്തി�ല ഏതാനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാർ�ക്കങ്കിലും േബാദ്ധ്യമായത്.

പേക്ഷ,അേപ്പാേഴക്കും ഒട്ടനവധി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട വീക്ഷണഗ

തി �ലനിനിേലേക്കാ മാർക്സിേലേക്കാ തിരിഞ്ഞുേനാക്കാൻകഴിയാത്തവിധംഅത്ര

യ്ക്കു മുരടിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ മുരടിപ്പാണ് ഇേപ്പാഴും ചില പത്രപംക്തികളിലും പ്ര

സംഗേവദികളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.

10 മനുഷ്യൻ— മാർക്സിസത്തി�ല പ്രതിപാദ്യവിഷയം

�ലനിൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റാലിനിസ്റ്റായിരുന്നില്ല. അേദ്ദഹം മാർക്സി�ന്റ ശിഷ്യനാ

യിരുന്നു.

മാർക്സ് ഒട്ടനവധി ഗ്രന്ഥങ്ങളും ലഖുേലഖകളും കത്തുകളും എഴുതിട്ടുണ്ട്. പതി

നായിരകണക്കിനുള്ള േപജുകളിൽ തത്വശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, ധനശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യ

ശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രമീമാംസ, �സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങ�ന വിവിധ വിഷയങ്ങ�ളപ്പറ്റി

പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥസമുച്ചയ�ത്ത േവണ�മങ്കിൽ മൂന്നക്ഷരങ്ങളിൽ സംഗ്രഹി

ക്കാം: മനുഷ്യൻ! അേത, മനുഷ്യനാണ് മാർക്സിസത്തി�ലഅടിസ്ഥാനപരമായ പ്ര

തിപാദ്യവിഷയം: സമൂഹേത്തയും സാമൂഹ്യജീവിതത്തിനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങേള

യും ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങേളയും സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങേളയും ചരിത്രേത്തയും

സംസ്ക്കാരേത്തയും, സാേങ്കതികാത്ഭുതങ്ങേളയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു, പ്രകൃതിേയയും പ്രപ

ഞ്ചേത്തയുമാ�ക തന്നിലുൾ�ക്കാള്ളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, സർവ്വശക്തനും സമ്പൂർ

ണ്ണനുമായ മനുഷ്യൻ.

മാർക്സ്സ് ത�ന്റഅേന്വഷണമാരംഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിൽനിന്നാണ്. അേദ്ദഹ

ത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യവും മനുഷ്യനാണ്.
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മനുഷ്യൻവാസ്തവികേലാകത്തിൽ,സാമൂഹത്തിൽ, ചരിത്രത്തിൽജീവിക്കുന്നു.

അേത സമയത്തുത�ന്ന, അവൻ വാസ്തവികേലാകത്തി�ന്റയും സമൂഹത്തിേന്റയും

ചരിത്രത്തിേന്റയും പരിധികൾക്കപ്പുറേത്തയ്ക്ക് കടക്കാൻശ്രമിക്കുന്നു.

മനുഷ്യൻ സ്വന്തം പരിമിതികേളയും പരിധികേളയും അസ്വാതന്ത്ര്യങ്ങേളയും

തട്ടിതകർത്തു�കാണ്ട് പരിധിയും പരിമിതിയുമില്ലാത്തസ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്കുപ്രയാ

ണം �ചയ്യുന്നു.

അപൂർണ്ണതയിൽനിന്ന് പൂർണ്ണതയിേലക്കുംഅസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽനിന്നുസ്വാത

ന്ത്ര്യത്തിേലയ്ക്കുമുള്ളപ്രയാണം —അതാണ് മനുഷ്യചരിത്രം. ആ നീണ്ട ചരിത്രത്തി

�ല ഒരു താൽക്കാലികഘട്ടം മാത്രമാണ് മുതലാളിത്തം.

മുതലാളിത്തം വ്യവസായവൽക്കരണത്തിലൂ�ട സാേങ്കതിക�വദഗദ്ധ്യത്തി

ലൂ�ട, മനുഷ്യ�ന്റ ജീവിേതാപാധിക�ള മു�മ്പാരിക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വിധം

വളർത്തിവിടുന്നു. പേക്ഷ,അേതസമയത്തുത�ന്ന,അത് മനുഷ്യ�ന്റവ്യക്തിത്വ�ത്ത

ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുകയും അവ�ന്റ അന്തഃസത്ത�യ അധഃപതപ്പിക്കുകയും അവനിലുള്ള

മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ വളർച്ച�യ തടയുകയും �ചയ്യുന്നു.

ചൂഷണത്തിലും മർദ്ദനത്തിലുമധിഷ്ഠിതമായ മുതലാളിത്തസമൂഹത്തിൽ മനു

ഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം �വറും സ്വത്തുടമബന്ധമാണ്, ചരക്കും ചര

ക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്. മനുഷ്യൻത�ന്ന ഒരു വില്പനച്ചരക്കായി മാറ്റ�പ്പട്ടി

രിക്കുന്നു. വ്യവഹാരികജീവിതത്തിൽ പണവും പദവിയും അധികാരവുമാണ് മനു

ഷ്യ�ന അളക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ. പണത്തിനും പദവിയ്ക്കും അധികാരത്തിനും

േവണ്ടിയുള്ള അടങ്ങാത്ത അത്യാർത്തി, ഉപേഭാഗസാമഗ്രികളും സുഖേഭാഗസാ

മഗ്രികളും കുമ്പാരിച്ചു�വക്കാനുള്ള േമാഹം, സ്വന്തം കാര്യം േനടാനുള്ള വ്യഗ്രത,

അന്യ�ര േദ്രാഹിക്കാനുള്ള വാസന, സ്വകാര്യസ്വത്തിനുേവണ്ടിയുള്ള മത്സരം, ദുര,

അസൂയ, സ്വാർത്ഥം ഇ�താ�ക്കയാണ് വ്യവഹാരികജീവിതത്തി�ല മുഖ്യഘടക

ങ്ങൾ. പേക്ഷ, വ്യാവഹാരികസത്യവും, പരമാർത്ഥികസത്യവും ഒന്നല്ല. വ്യവഹാരി

കസത്യത്തിൽ നിന്ന് പാരമാർത്ഥികസത്യത്തിേലയ്ക്കു കടക്കാൻ കഴിയും. മൃഗീയത

കൾക്കു പ്രേചാദനം നല്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങ�ള നശിപ്പിച്ച് വർഗ്ഗസംഘട്ടനങ്ങൾക്ക

പ്പുറത്തുള്ള പരസ്പര േ�ഹത്തി�ന്റയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റയും സംസ്കാരത്തിേന്റയും

സൗന്ദര്യത്തിേന്റയും േമഖലകളിേലയ്ക്ക് മനുഷ്യ�ന ഉയർത്താൻ കഴിയും. ചരക്കും

ചരക്കും തമ്മിലുള്ള കാപട്യപൂർണ്ണമായ സ്വത്തുടമബന്ധ�മന്ന നിലയിൽനിന്ന്

മാനുഷികബന്ധ�ത്ത സ്വതന്ത്രരും സംസ്ക്കാരസമ്പന്നരും േ�ഹശീലരുമായ യാ

ഥാർത്ഥ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും. ഇതാണ് മുത

ലാളിത്തമവസാനിപ്പിച്ച് േസാഷ്യലിസംസ്ഥാപിക്കാനുള്ളസാമൂഹ്യവിപ്ലവത്തി�ന്റ

േപ്രരണാശക്തി.

േസാഷ്യലിസ�മന്നു�വച്ചാൽ �വറും ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളു�ട സാമൂഹ്യ

വൽക്കരണമല്ല: സമൂഹ്യവൽക്കരണം ഒരുപരിധി മാത്രമാണ്. ലക്ഷ്യം മനുഷ്യനാ

ണ്. ചൂഷണത്തിലും വർഗ്ഗവിേദ്വഷത്തിലും സ്വാർത്ഥത്തിലും �കട്ടിപ്പടുക്ക�പ്പട്ടിട്ടുള്ള

വാസ്തവികേലാകത്തി�ല മനുഷ്യ�ന യഥാർത്ഥമനുഷ്യനാക്കി മാറ്റാനുള്ള സാമ്പ

ത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും സാംസ്ക്കാരികവും മാനസികവുമായ പരിവർത്തനങ്ങൾക്കാ

ണ് േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വിപ്ലവ�മന്നു പറയുന്നത്.
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വാസ്തവികേലാകത്തി�ല മനുഷ്യ�ന്റസാംസ്ക്കാരികവും മാനസികവും,�വകാ

രികവുമായ േമഖലകളിലാണ് കലാകാര�ന്റ പണിപ്പുര. മനുഷ്യനിൽ അപൂർണ്ണത

യു�ട അംശങ്ങളുണ്ട്, പൂർണ്ണതയു�ട അംശങ്ങളുമുണ്ട്. മൃഗീയതയു�ട ഘടകങ്ങളുമു

ണ്ട്, മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. സങ്കീർണ്ണമായ �ദനംദിനജീവിതത്തിനും

ചൂഷണാധിഷ്ഠിതമായ വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾക്കുമപ്പുറത്തുള്ള യഥാർത്ഥമനുഷ്യത്വ�ത്ത

പ്പറ്റിയാേലാചിക്കുന്ന മനുഷ്യ�ന്റ വികാരവിചാരങ്ങൾക്കും അന്തഃസംഘർഷങ്ങൾ

ക്കും അവയ്ക്കു േപ്രരണ നൽകുന്ന ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട അഗാധതകൾക്കും

ത�ന്റ സ്വന്തം പ്രതിഭയും സർഗ്ഗാത്മകമായ ഭാവനാശക്തിയുമുപേയാഗിച്ച് കലാപ

രമായ ആവിഷ്ക്കരണം നൽകുന്ന സാഹിത്യകാര�ന്റ കൃതികൾ ഏതുകാല�ത്തഴുത

�പ്പട്ടവയായാലും പുേരാഗമനപരങ്ങളായിരിക്കും.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുംകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരല്ലാത്തവരുമായ രണ്ടുവിഭാഗംസാഹിത്യ

കാരന്മാർ തമ്മിലുള്ളഐക്യം തകർന്നേപ്പാൾ “�താഴിലാളിവർഗ്ഗസാഹിത്യവും പു

േരാഗമനസാഹിത്യവും ഒരുേപാ�ല തകർന്നു” എന്ന് ഇ.എം.എസ്സ്.നമ്പൂതിരിപ്പാട്

ത�ന്റ േദശാഭിമാനി േലഖനത്തിൽസങ്കട�പ്പടുന്നുണ്ട്. (േദശാഭിമാനി, റിപ്പബ്ളിക്ക്

വിേശഷാൽപ്രതി, 1971, േപജ് 13) 1948-നു േശഷം പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടന

തകർക്ക�പ്പട്ടതിനുേശഷം പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിന്ന് വലി�യാരുല

ച്ചിൽ തട്ടി എന്നാണ് ഉേദ്ദശിക്കുന്ന�തങ്കിൽ അതു ശരിയാണ്. പേക്ഷ, ‘പുേരാഗമ

നസാഹിത്യം’ തകർന്നു എന്നു പറയുന്നത് ശരിയല്ല. 1948–53 കാലത്തിനുേശഷം,

പ്രേത്യകിച്ചും 1960 നും 70നും ഇടയിൽ, ഉണ്ടായയതുേപാ�ലയുള്ള ഒരു സാഹിത്യമു

േന്നറ്റം മു�മ്പേപ്പാ�ളങ്കിലുമുണ്ടായിട്ടുേണ്ടാ? ഈ കാലഘട്ടത്തിലുയർന്നുവന്ന നൂറു

കണക്കിലുള്ള — ആയിരക്കണക്കിലുള്ള എന്നു ത�ന്ന പറയ�ട്ട — യുവസാഹി

ത്യകാരന്മാ�രല്ലാം പിന്തിരിപ്പൻ സാഹിത്യമാേണാ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും

അല്ല എന്നാണ് എ�ന്റ മറുപടി. എന്നല്ല, ഈ പുതിയ എഴുത്തുകാരിൽനിന്നാ

ണ് പഴയ പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാ�ര അതിശയിക്കുന്ന ഇന്നേത്തയും നാള

േത്തയും പ്രഗൽഭന്മാരും പ്രശസ്തന്മാരുമായ സാഹിത്യനായകന്മാർ ഉയർന്നുവരിക

എ�ന്നനിക്കുറിപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും. ഈ പുതിയ യുവസാഹിത്യകാരന്മാ�ര

പ്പറ്റിേയാ അവരു�ട സാഹിത്യകൃതികളിലടങ്ങിയ നൂതനപ്രവണതക�ളപ്പറ്റിേയാ

എ�ന്തങ്കിലും ഇവി�ട പറഞ്ഞു�വയ്ക്കാൻ എ�ന്റ ഈ പ്രബന്ധത്തി�ന്റ പരിമിതി

അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതു�കാണ്ട് തൽക്കാലം ഇവി�ട�വച്ചു നിർത്ത�ട്ട.

നവയുഗം, 1971 ജൂൺ 17

(ഗുരുവായൂരി�ല നവയുഗം സുഹൃത്ത്

സേമ്മളനത്തിൽഅവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധം)
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പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയു�ട

തകർച്ച: കാരണങ്ങ�ളക്കുറിച്ച്

ഒരിക്കൽക്കൂടി

പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയു�ട തകർച്ച�യപ്പറ്റിയുള്ള എ�ന്റ വിശകലനം

(നവയുഗം ജൂൺ 19, 26) രണ്ടുഭാഗത്തുനിന്നു േചാദ്യം �ചയ്യ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട ഒമ്പതാം േകാൺഗ്രസ്സിേനാടനുബന്ധിച്ച് എറണാകുളത്തു

വച്ചുകൂടിയ സാഹിത്യസേമ്മളനത്തിലവതരിപ്പിച്ച “പുേരാഗമനസാഹിത്യകാര�ന്റ

ഇന്ന�ത്ത കടമ” എന്ന ത�ന്റ പ്രബന്ധത്തിൽ �വക്കം ചന്ദ്രേശഖരൻനായർ

പറഞ്ഞു:

“കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക്, അതായത് സാഹിത്യകാരൻ �താഴി

ലാളിവർഗ്ഗപാർട്ടിയു�ട ചിട്ട അംഗീകരിക്കണ�മന്നുവാദിച്ച സാഹിത്യകാരന്മാർ

ക്ക്, ഇതര സാഹിത്യകാരന്മാരുമായി േയാജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മറ്റു സാഹിത്യ

കാരന്മാരാക�ട്ട, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട നിലപാട് അംഗീകരിച്ചുമില്ല.

അങ്ങ�നയാണ് പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടന ആദ്യം ദുർബലമാവുകയും, പി

�ന്നപ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയും �ചയ്തത്” (േപജ് 6).

ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് സത്യവുമായി യാ�താരു ബന്ധവുമില്ല. ഏതു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്

സാഹിത്യകാരൻ,എവി�ട�വച്ച്, എേപ്പാളാണ്, ഇങ്ങി�ന�യാരു വിഡ്ഢിത്തം പറ

ഞ്ഞ�തന്ന് �വക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിേക്കണ്ടതായിരുന്നു. എ�ന്റ അറിവിൽ �പേട്ട

ടേത്താളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാരാരും ത�ന്ന സാഹിത്യകാരൻ �താഴി

ലാളിവർഗ്ഗപാർട്ടിയു�ട ചിട്ട അംഗീകരിക്കണ�മന്നു വാദിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല.

കാൽനൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാ�രപ്പറ്റി ഇത്തര�മാരാ

േക്ഷപം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ച മുണ്ടേശ്ശരിമാസ്റ്റർേപാലും �വക്കേത്താളം േപായി

ല്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്സാഹിത്യകാരന്മാർ മറ്റുസാഹിത്യകാരന്മാേരാ�ടല്ലാം പാർട്ടിയു�ട

ചിട്ടയംഗീകരിക്കാനാവശ്യ�പ്പട്ടു എന്നതായിരുന്നില്ല അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ആേക്ഷപം.

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽഅംഗങ്ങളായിേച്ചരുന്നസാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് പാർട്ടിയു

�ട പട്ടാളച്ചിട്ടക്കുവഴേങ്ങണ്ടി വരു�മന്നും അവർക്കു ഹൃദയചുരുക്കം സംഭവിക്കാം
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എന്നും മാത്രേമഅേദ്ദഹം പറഞ്ഞുള്ളു. ഉടൻത�ന്നഞാനും എം.എസ്സ് േദവദാസ്സും

മുണ്ടേശ്ശരിയു�ട വാദങ്ങ�ള ഖണ്ഡിച്ചു�കാണ്ട് ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ’ വാരികയിൽ ഓേരാ

േലഖന�മഴുതുകയും �ചയ്തു. ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വാരിക ഇേപ്പാൾ എ�ന്റ �കവശമില്ലാ

ത്തതു�കാണ്ട് ആ േലഖനങ്ങളിൽനിന്നു പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ ഇവി�ട ഉദ്ധരി

ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ, പിന്നീടു ഞാ�നഴുതിയ ഒരു പ്രബന്ധം ഇേപ്പാൾ

എ�ന്റ പക്കലുണ്ട്. അതി�ല ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്ക�ട്ട:

രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികളു�ടപട്ടാളച്ചിട്ടയ്ക്കുള്ളിൽനിന്നു�കാണ്ട് രാഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാ

രു�ട നിർേദ്ദശങ്ങൾക്കുംമാറിമാറി വരുന്നനയപരിപാടികൾക്കുമനുസരിച്ച് സാഹി

ത്യം നിർമ്മിക്കുന്നവരാണ് പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ എന്നു ചിലർ പറഞ്ഞു

നടക്കാറുണ്ട്. ഇത് തനി അസംബദ്ധമാണ്. പാർട്ടി�സക്രട്ടറിയു�ട സർക്കുലറുക

ളനുസരിച്ച് സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കുവാൻ യാ�താരുസാഹിത്യകാരനുംസാധിക്കുക

യില്ല. അത്രയ്ക്കു വ്യക്തിത്വമില്ലാത്ത ഒരു മരപ്പാവയല്ലസാഹിത്യകാരൻ.

“മ�റ്റല്ലാവേരയുംേപാ�ലത്ത�ന്ന സാഹിത്യകാരനും തനിക്കിഷ്ടമുള്ള പാർട്ടിയിൽ

േചരാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഒരു പാർട്ടിയിലും േചരാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമു

ണ്ട്. ഏ�തങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടിയിൽ �മമ്പറായിത്തീരുന്നസാഹിത്യകാരൻ

മറ്റും �മമ്പർമാ�രേപ്പാ�ലത്ത�ന്നത�ന്റ പാർട്ടിയു�ട നയപരിപാടികൾ നടപ്പിൽ

വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പേക്ഷ, പാർട്ടിയു�ട കൽപനയനു

സരിച്ച്, ത�ന്ന വികാരഭരിതനാക്കാത്ത എന്തി�ന�യങ്കിലുംക്കുറിച്ച് സാഹിത്യം

നിർമ്മിക്കാൻഅയാൾക്കുസാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങി�ന�യ�ന്തങ്കിലു�മഴുതിയാൽ

ആ സാഹിത്യകൃതി വായനക്കാരു�ട �വകാരികമണ്ഡലത്തിൽ യാ�താരു സ്വാ

ധീനവും �ചലുത്തില്ല: എന്നു�വച്ചാൽ, അതുസാഹിത്യമാവുകയില്ല”.

— (പുേരാഗമനസാഹിത്യം എന്ത്, എന്തിന്? േപജ് 14, 15)

ഞാനിത്രയും എഴുതിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ �മമ്പർമാരായിത്തീർന്ന

സാഹിത്യകാരന്മാേരാടും മറ്റുംബുദ്ധിജീവികേളാടുംപാർട്ടിേനതൃത്വംഎടുത്തുേപാന്ന

നിലപാടി�ന ന്യായീകരിക്കാനല്ല. ആനിലപാട് �തറ്റാ�ണന്ന് എനിക്കഭിപ്രായമു

ണ്ടുതാനും. പേക്ഷ, അതല്ലേല്ലാ ഇവി�ട വിഷയം. പുേരാഗമന സാഹിത്യസംഘ

ടന ആദ്യം ദുർബലമാവുകയും പി�ന്ന പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയും �ചയ്തതി�ന്റ

കാരണം �വക്കം ചന്ദ്രേശഖരൻ നായർ ചൂണ്ടികാണിച്ചതല്ലഎന്നു വ്യക്തമാക്കാ

േനഞാനീേലഖനത്തിൽ ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളു.

1 നമ്പൂതിരിപ്പാടി�ന്റ നിഗമനം

ഇ.എം.എസ്സ്.നമ്പൂതിരിപ്പാടി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘ

ടന തകർന്നുേപായതി�ന്റ കാരണം മ�റ്റാന്നാണ്. ‘േദശാഭിമാനി’ റിപ്പബ്ലിക്ക്

വിേശഷാൽപ്രതിയിൽഅേദ്ദഹം എഴുതി:

“േദശീയസ്വാതന്ത്ര്യം, നാട്ടുരാജ്യപ്രേദശങ്ങളടക്കംഇന്ത്യയി�ലല്ലായിടത്തുംപാർലി

�മണ്ടറിജനാധിപത്യം, മേതതരരാഷ്ട്രീയം, ഭൂനിയമപരിഷ്ക്കാരം മുതലായി പുേരാഗ

മന സാഹിത്യകാരന്മാർ മുഖ്യമായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന�തല്ലാം സാധിച്ചുകഴിയു

കേയാ സാധിക്കാ�മന്ന സ്ഥിതിയുളവാകുകേയാ �ചയ്തു�വന്ന നിഗമനത്തിേലയ്ക്ക്

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിതര സാഹിത്യകാരന്മാർ നീങ്ങി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാരാക

�ട്ട, ഇതിൽ കഠിനമായി വിേയാജിപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചു. അങ്ങി�ന, സാഹിത്യകാര�ന്റ
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‘ഉേദ്ദശ്യ’�ത്തക്കുറിച്ച് രണ്ടു ചിന്താഗതികളും രണ്ടു സമീപനങ്ങളും പരസ്പരം ഏറ്റുമു

ട്ടി. തങ്ങൾക്കു സ്വീകാര്യമല്ലാത്തത് തങ്ങളു�ട േമൽ �വച്ചു�കട്ടാനാണ് മറുേചരി

ശ്രമിക്കുന്ന�തന്നപരാതി ഇരുവർക്കുംഅേന്യാന്യം ഉണ്ടായി. അങ്ങി�ന പുേരാഗ

മനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം തകർന്നു നാമാവേശഷമായി”.

കഴിഞ്ഞ �സപ്തംമ്പർ മാസത്തിൽ േകാട്ടയത്തു�വച്ചുനടന്ന സാഹിത്യ�സമി

നാറിൽ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞതിങ്ങ�നയാണ്.

“മൗലികമായ രണ്ട് അഭിപ്രായസരണികളുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട ഐക്യമാ

യിരുന്നു പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം. �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ േനതൃത്വം

അംഗീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരും അതിനു തയ്യാറില്ലാത്ത സാഹിത്യകാര

ന്മാരും തമ്മിൽ േയാജിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥ 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ

നിലവിൽവന്നു. �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ താല്പര്യങ്ങളു�ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചി

ന്തിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരും അങ്ങി�നയല്ലാ�ത �പാതുജനാധിപത്യത്തി�ന്റ

അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ ഈ പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ

ഏറ്റുമുട്ടൽ അനിവാര്യമായിരുന്നു. അതിനുകാരണം ഇ.എം.എസ്സി�ന്റ �സേക്ടറി

യൻനയമല്ല. ബൂർഷ്വഅധികാര�ക്കമാറ്റം�കാണ്ടുണ്ടായപുതിയ രാഷ്ട്രീയ കാലാ

വസ്ഥയാണ്. ഇതംഗീകരിക്കാൻ ഗുരുവായൂരിൽ കൂടിയ വലതുസാഹിത്യകാരന്മാർ

തയ്യാറായില്ല. അവരു�ട രാഷ്ട്രീയനയവും അതുത�ന്നയാണേല്ലാ”.

— (ചിന്ത 1971 �സപ്തംമ്പർ 24)

നമ്പൂതിരിപ്പാട്ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചുപറയുന്നതി�ന്റചുരുക്കമിതാണ്: 1947

ആഗസ്റ്റ് 15-നു ഇന്ത്യക്കുസ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. അേതാ�ട ബൂർഷ്വാ �പറ്റിബൂർഷ്വാ സാ

ഹിത്യകാരന്മാർക്ക് തങ്ങളു�ട ലക്ഷ്യങ്ങ�ളല്ലാം േനടാൻ സാധിച്ചു: അ�ല്ലങ്കിൽ

അവ േനടാനുള്ള സാദ്ധ്യതകളുളവായി. �താഴിലാളിവർഗ്ഗസാഹിത്യകാരന്മാർ

ക്കുമാത്രം തങ്ങളു�ട ലക്ഷ്യം േനടാനുള്ള പരിസ്ഥിതി സംജാതമായില്ല.അതു�കാ

ണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ലാത്ത സാഹിത്യകാര

ന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ അനിവാര്യമായിത്തീർന്നു. അങ്ങി�ന മൗലികമായ

രണ്ട്അഭിപ്രായസരണികളുള്ളസാഹിത്യകാരന്മാർ തമ്മിലുള്ളഐക്യം തകർന്നു.

അേതാ�ട പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയും തകർന്ന് നാമാവേശഷമായി.

2 ഉത്തരം കിേട്ടണ്ട േചാദ്യങ്ങൾ

ഈനിഗമനം ശരിയാ�ണങ്കിൽ 1971 ആയേപ്പാേഴയ്ക്കും വീണ്ടും ഒരുഐക്യമുന്നണി

യു�ട ആവശ്യം എങ്ങി�നയുണ്ടായി? മാർക്സിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാേടാടുകൂടി എഴുതുന്ന �താ

ഴിലാളിവർഗ്ഗസാഹിത്യകാരന്മാർ മാർക്സിസ്റ്റുവീക്ഷണത്തില�ല്ലങ്കിലും പുേരാഗമനം

പുലർത്തുന്നവരുമായിബന്ധംസ്ഥാപിക്കണ�മന്നും “ഈേയാജിപ്പ്അനിവാര്യമാ

ണ്” എന്നും നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇേപ്പാൾ പറയുന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്? (േദശാഭിമാനി

വാരിക, ഡിസംബർ 5�ന്റ ലക്കം േനാക്കുക) �താഴിലാളിവർഗ്ഗ സാഹിത്യകാര

ന്മാരും ബൂർഷ്വാ �പറ്റിബൂർഷ്വസാഹിത്യകാരന്മാരും തമ്മിലുള്ള മൗലികമായഅഭി

പ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ അവസാനിച്ചുേവാ? �താഴിലാളിവർഗ്ഗസാഹിത്യകാരന്മാർ

തങ്ങളു�ട ലക്ഷ്യം േനടിക്കഴിഞ്ഞുേവാ? അ�ല്ലങ്കിൽ, ബൂർഷ്വാ �പറ്റിബൂർഷ്വാസ

ഹിത്യകാരന്മാർ �താഴിലാളിവർഗ്ഗസാഹിത്യകാരന്മാരു�ട ലക്ഷ്യംസ്വീകരിച്ചുേവാ?
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1948�ല അനിവാര്യമായ ഭിന്നിപ്പ് 1971 ആയേപ്പാേഴയ്ക്കും അനിവാര്യമായ േയാജിപ്പി

�ലത്തിയ�തങ്ങ�നയാണ്?

ഈ േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് മ�റ്റാരു േചാദ്യമാണ് േചാദിേക്കണ്ട

ത്. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15നു ഇന്ത്യയ്ക്കു — ഇന്ത്യയി�ല ബൂർഷ്വാസി�യ്ക്കങ്കിലും — സ്വാത

ന്ത്ര്യം കിട്ടി എന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുസാഹിത്യകാരന്മാർ അംഗീകരിച്ച�തന്നാണ്. 1948-

ൽ തൃശ്ശൂർസേമ്മളനത്തിൽ�വച്ചു പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടന പിളർക്ക�പ്പട്ട

സമയത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടികഴിഞ്ഞിരുന്നുേവാ? ഇ�ല്ലന്നാണ് ഞാനും

നമ്പൂതിരിപ്പാടും ഞങ്ങൾ രണ്ടാളുമുൾ�പ്പട്ട ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഉ�ച്ച

സ്തരം ഉൽേഘാഷിച്ചത്.

1948-ൽ കൽക്കട്ടയിൽ�വച്ചു കൂടിയ ഇന്ത്യൻകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട രണ്ടാം

േകാൺഗ്രസ്സംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയതീസിസ്സിൽ ഞങ്ങളൂന്നിപ്പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാ

തന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. േദശീയബൂർഷ്വാസിയും അവ�ര പ്രതിനിധാനം

�ചയ്യുന്ന േദശീയേനതൃത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യസമര�ത്ത വഞ്ചിച്ചു: ചില സൗജന്യങ്ങൾ

കിട്ടിയേപ്പാൾ അവർ സാമ്രാജ്യേമധാവികളു�ട കൂട്ടുകൂടി; 1945 ആഗസ്റ്റ് 15 നു അധി

കാര�ക്കമാറ്റത്തി�ന്റ ഫലമായി വന്നതു സാമ്രാജ്യത്വ�ത്ത ആശ്രയിച്ചു നില്ക്കുന്ന

ഒരു പാവേസ്റ്ററ്റാണ്; യാഥാർത്ഥമായ ആധിപത്യം സാമ്രാജ്യാധിപത്യത്തിേന്റതു

ത�ന്നയാണ്—ഇതായിരുന്നു 1948-ൽകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട കാഴ്ചപ്പാട്. ഇന്ത്യ

യും േലാകവും വള�രയധികം മുേന്നാട്ടുേപാവുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ

ത്ത�ന്നനീണ്ടുനിന്നആഭ്യന്തരസമരങ്ങൾനടക്കുകയും �ചയ്തതിന്നുേശഷം ഒടുവിൽ

1955-ൽ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി�യന്ന യാഥാർത്ഥ്യം കഷ്ടിച്ചു സമ്മ

തിക്കാൻ പാർട്ടിേനതൃത്വം തയ്യാറായത്. അേപ്പാൾപ്പി�ന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വതന്ത്ര്യം

കിട്ടിയതി�നത്തുടർന്നുണ്ടായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളാണ് 1948-ൽ പുേരാഗമന

സാഹിത്യസംഘടന�യ തകർത്തുകളഞ്ഞ�തന്ന് എങ്ങി�ന വാദിക്കാൻ കഴിയും?

3 വാക്കി�ന�ച്ചാല്ലി തർക്കം േവണ്ട

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു �സേക്ടറിയൻ�തറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം.

എന്നു ത�ന്റ ഒരു േലഖനത്തിൽ തമ്പൂതിരിപ്പാടു സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, �ത

റ്റുകൾ പറ്റി എന്നു പറയുന്നില്ല. മ�റ്റാരുേലഖനത്തിൽ പുേരാഗമനസാഹിത്യസം

ഘടനയു�ട തകർച്ചയ്ക്കു കാരണം ഇം.എം.എസ്സി�ന്റ �സേക്ടറിയനിസമല്ല എന്നു

തറപ്പിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. അതു�കാണ്ട് ‘�സേക്ടറിയനിസം’ എന്ന വാക്കി�ന�ച്ചാല്ലി

തർക്കിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല.

1947 ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ നിലവിൽ വന്ന പുതിയ രാഷ്ട്രീയകാലാവസ്ഥയിൽ കമ്മ്യൂ

ണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാരും മറ്റു പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരും തമ്മിൽഏറ്റുമു

ട്ടൽഅനിവാര്യമായിരുന്നുഎന്നും ‘ഇതംഗീകരിക്കാൻഗുരുവായൂരിൽകൂടിയവലതു

സാഹിത്യകാരന്മാർതയ്യാറായില്ല;അവരു�ട രാഷ്ട്രീയനിയമവുംഅതുത�ന്നയാണ

േല്ലാ’ എന്നും നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറയുന്നു

—(ചിന്ത, 1971 �സപ്തംബർ 24)

ഗുരുവായൂർ സേമ്മളനത്തിലവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധത്തിൽ പുേരാഗമനസാ

ഹിത്യസംഘടനയു�ട തകർച്ച�യപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലായിരിക്കുേമാ?
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എ�ന്റ ‘വലത് ’ രാഷ്ട്രീയനയത്തി�ന്നാപ്പിച്ച് ഞാൻ ചരിത്രസത്യങ്ങ�ള വള�ച്ചാടി

ക്കുകേയാ മൂടി�വയ്ക്കുകേയാ �ചയ്തുഎന്നുവന്നുകൂേട?

വര�ട്ട. എ�ന്റ പ്രബന്ധത്തിേലക്ക് കടക്കുന്നതിന്നുമുമ്പ് നമ്പൂതിരിപ്പാടി�ന്റ

േലഖനങ്ങൾ നമു�ക്കാരിക്കൽക്കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചുേനാക്കാം.

4 തകർച്ചയു�ട മുഖ്യകാരണം

നമ്പൂതിരിപ്പാട് വാക്കുകളുപേയാഗിക്കുന്നത് വള�ര സൂക്ഷിച്ചാണ്. ‘ചിന്ത’യിൽ

അേദ്ദഹം എഴുതിയത് 1947 ആഗസ്റ്റ് 15-നു ‘ബൂർഷ്വാഅധികാര�ക്കമാറ്റം �കാണ്ടു

ണ്ടായ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ�യപ്പറ്റിയാണ്. ഈ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ കാലാ

വസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ സ്വതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ കാലാവസ്ഥയാ�ണന്ന് അേദ്ദഹം പറയുന്നില്ല.

േദശാഭിമാനി റിപ്പബ്ലിക്ക് വിേശഷാൽ പ്രതിയി�ല േലഖനത്തിൽ ഇതു കൂടുതൽ

വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. േദശീയസ്വാതന്ത്ര്യ�മന്ന ലക്ഷ്യം സാധിച്ചുകഴിയുകേയാ സാധി

ക്കു�മന്നസ്ഥിതിയുളവാകുകേയാ �ചയ്തു എന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിതരസാഹിത്യകാരന്മാ

രു�ട നിഗമനത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാർ കഠിനമായ വിേയാജിപ്പ്

പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നേദ്ദഹം സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ വിശകലനത്തിൽ സത്യത്തി�ന്റ

സൂചനകൾ കാണാം. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുത�ന്നയായിരുന്നു ഭിന്നിപ്പി�ന്റ രാഷ്ട്രീ

യകാലാവസ്ഥ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാർ ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്യം കിട്ടിയി�ല്ല

ന്നും സ്വാതന്ത്യസമര�ത്ത വഞ്ചിച്ച ജവഹർലാൽ �നഹ്റു ആംേഗ്ലാ അേമരിക്കൻ

സാമ്രാജ്യത്വമൂരാച്ചികളു�ട പാവമാത്രമാ�ണന്നും വീേറാ�ട വാദിച്ചുനടക്കുന്നകാല

മായിരുന്നു അത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരല്ലാത്ത പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരാക�ട്ട,

േദശീയസ്വാതന്ത്ര്യ�മന്ന ലക്ഷ്യം സാധിച്ചുകഴിയുകേയാ സാധിക്കാ�മന്ന സ്ഥി

തിയുളവാകുകേയാ �ചയ്തു എന്നു വിശ്വസിച്ചു. ഇങ്ങ�ന�യാരഭിപ്രായവ്യത്യാസം

ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ നിേഷധിക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ. “തങ്ങൾക്കു സ്വീ

കാര്യമല്ലാത്തതു തങ്ങളു�ടേമൽ �വച്ചു�കട്ടാനാണ് മറുേചരി ശ്രമിക്കുന്ന�തന്നും

പരാതി ഇരുവർക്കുംഅേന്യാന്യം ഉണ്ടായി” എന്നുപറയുന്നത് ശരിയല്ല. കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാർക്കുസ്വീകാര്യമല്ലാത്തത് അവരു�ടേമൽ �വച്ചു�കട്ടാൻ മറ്റു

പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ ശ്രമിയ്ക്കുകയുണ്ടായില്ല. അങ്ങി�ന�യാരു പരാതി

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു സാഹിത്യകാരന്മാർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഉണ്ടായതിതാണ്:

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയു�ട രണ്ടാം േകാൺഗ്രസ്സി�ന്റ കരട് രാഷ്ട്രീയതീസിസ്സി�ന്നാ

പ്പിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടി�ല്ലന്നുവ്യക്തമാക്കി�ക്കാണ്ടും സാമ്രാജ്യേമധാ

വികളു�ട പാവയായ �നഹ്റുഗവർേമ്മണ്ടി�ന്നതിരായി സമരം �ചയ്യാനാഹ്വാനം

�ചയ്തു�കാണ്ടുമുള്ളഒരു േരഖഞാനുംഎം.എസ്സ്. േദവദാസ്സുംഇ.എം.എസ്സ്. നമ്പൂതി

രിപ്പാടുംകൂടി തയ്യാറാക്കി മുൻകൂട്ടി ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വാരികയിൽ’ പ്രസിദ്ധം�ചയ്യുകയും

അത് യാ�താരു മാറ്റവുംകൂടാ�ത അംഗീകരിക്കാൻ തൃശ്ശൂർസേമ്മളനത്തിൽ ഹാ

ജരായ മറ്റു പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാേരാടാവശ്യ�പ്പടുകയും �ചയ്തു. അവർ

സ്വാഭാവികമായുംഈ �വച്ചു�കട്ടലി�ന എതിർത്തു. ഇതാണ് പുേരാഗമനസാഹി

ത്യസംഘടന തകരാനുണ്ടായ മുഖ്യമായ കാരണം. ഇതുത�ന്നയാണ് ഞാ�ന�ന്റ

ഗുരുവായൂർ പ്രബന്ധത്തിൽ കൂടുതൽ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചത്.
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ഞാ�ന�ന്റ പ്രബന്ധത്തിൽ മ�റ്റാരു കാര്യംകൂടി ചൂണ്ടികാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയിൽ ഭിന്നിപ്പുകൂടാ�ത കഴിയ്ക്കാനും ഐക്യം നി

ലനിർത്താനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരല്ലാത്ത പല പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരന്മാരും

കിണഞ്ഞുശ്രമിച്ചു േനാക്കുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയു�ട അഭിപ്രാ

യത്തിൽ 1948-ൽ ഭിന്നിപ്പ് അനിവാര്യമായിരുന്നു. അനിവാര്യമായതി�ന തടയാൻ

ആർക്കുകഴിയും?

വസ്തുതകൾ ശരിയ�ല്ലന്നഭിപ്രായമുേണ്ടാ?

മാറിമാറി വരുന്ന രാഷ്ട്രീയനയങ്ങൾ�ക്കാപ്പിച്ച് സാഹിത്യേത്തയും സാഹിത്യ

പ്രസ്ഥാനങ്ങേളയും സാഹിത്യചരിത്രേത്തയും വിലയിരുത്തുക എന്നത് കമ്മ്യൂണി

സ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുത്തൻ പ്രവണതയല്ല. പേക്ഷ, നമ്മളിവി�ട ചർച്ച

�ചയ്യുന്നത് ‘വലതു’ രാഷ്ട്രീയനയേമാ ‘ഇടതു’ രാഷ്ട്രീയനയേമാഎതാണുശരി എന്ന

തി�നപ്പറ്റിയല്ല, 1948–50 കാലത്തു പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടന ഏങ്ങി�ന

തകർന്നു നാമാവേശഷമായി എന്നതി�നക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രവസ്തുതക�ളപ്പറ്റിയാ

ണ്. ഞാ�ന�ന്റപ്രബന്ധത്തിൽനിരത്തി�വച്ചചരിത്രവസ്തുതകൾശരിയ�ല്ലേന്നാ

വള�ച്ചാടിക്ക�പ്പട്ടവയാ�ണേന്നാ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്നഭിപ്രായമുേണ്ടാ? ഉ�ണ്ടങ്കിൽ

ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുതന്നാൽ തിരുത്താം.
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േകരളത്തിൽ,ഇൻഡ്യയിൽ, േലാകത്തി�ലാട്ടുക്കും, ഒരുപുതിയഭൂതംതല�പാക്കി

യിരിക്കുന്നു. അത്യാധുനികത! പ്രശസ്തി േനടിക്കഴിഞ്ഞ പുേരാഗമനസാഹിത്യകാ

രന്മാരും, ആധികാരികമായ അഭിപ്രായപ്രകടനത്തിന് അർഹത സമ്പാദിച്ച സാ

ഹിത്യനിരൂപകന്മാരും, അധികാരത്തി�ന്റ കേസരകളിൽ കണ്ണുനട്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീ

യേനതാക്കന്മാരും, മതവിശ്വാസികളായ സദാചാരപ്രസംഗക്കാരു�മല്ലാംഈ പു

തിയ ഭൂത�ത്തആട്ടിപ്പായിക്കാൻപാടു�പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്യാധുനിക

പ്രസ്ഥാന�ത്ത തകർത്തു കുഴിച്ചിടാ�ത േകരളത്തിനും മലയാളസാഹിത്യത്തിനും

രക്ഷയി�ല്ലന്ന് അവർആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അവരു�ട ചാർജ്ജുഷീറ്റി

�ന്റ ചുരുക്കമിതാണ്:

1 അത്യാധുനികത

ആധുനികതയു�ട േപരിൽ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന�തല്ലാം വിേദശങ്ങളിൽ

നിന്ന്, കടംവാങ്ങിയ കള്ളനാണയങ്ങളാണ്, അനുകരണഭ്രാന്തി�ന്റ വികൃതസൃഷ്ടി

കളാണ്; അവയ്ക്ക് കാലാത്മകമായ രൂപശില്പമില്ല, സാമൂഹ്യേബാധവും ലക്ഷ്യേബാ

ധവുമില്ല, പാരമ്പര്യത്തി�ന്റ േവേരാട്ടമില്ല; അവ സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ല വർഗ്ഗസ

മരങ്ങളിൽനിന്ന് അന്തരാത്മാവി�ന്റ നിഗൂഢതകളിേലയ്ക്കുള്ള ഒളിേച്ചാട്ടമാണ്; അവ

അഭിസംക്രമക്ഷമങ്ങളല്ല, ദുർഗ്രഹങ്ങളാണ്; ഊളമ്പാറയിേലയും കുതിരവട്ടത്തിേല

യും അേന്തവാസികൾക്കുേവണ്ടി സൃഷ്ടിക്ക�പ്പടുന്നവയാണ്, ചുരുക്കത്തിൽ, അവ

പിന്തിരിപ്പനാണ്; അധഃപതനസാഹിത്യമാണ് !

ഈആേരാപണങ്ങൾക്ക്ക്ഷമേയാടുകൂടി മറുപടി പറയാൻ മിന�ക്കടാ�തഅത്യാ

ധുനികത ഗർജ്ജിക്കുന്നു:

ഈ തന്തമാർ ഞങ്ങളുേടതല്ല; നാല്പത്തഞ്ചു വയസ്സിനു മീ�തയുള്ളവ�ര�യല്ലാം

വചനത്തി�ന്റയും, സൃഷ്ടിയു�ടയും ധൂർത്തു�കാണ്ട് �വടി�വച്ചുവീഴ്ത്തുക; പ്രപഞ്ചത്തി

�ന്റ മുഖത്ത് ബാലിശങ്ങളായ േചാദ്യങ്ങൾ വലി�ച്ചറിയുക; എല്ലാ �തറ്റായ വഴിക

ളും പിന്തുടരുക; അന്ധകാര�ത്ത ബലാൽസംഗം �ചയ്യുക; �പൺമുതലകളുമായി
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സംേഭാഗംസ്വപ്നം കാണുക;അയുക്തികമായതി�ന നിധിേപാ�ല കാക്കുക;അയ

ഥാർത്ഥമായതി�ന പ്രാണൻ �കാടുത്തും സംരക്ഷിക്കുക; അസംബന്ധത്തിന്

ഭാഷ്യം ചമയ്ക്കുക; പ്രകൃതത്തിേലക്കുകുതിക്കുക; തുടർച്ചയായി രാക്ഷസർക്കുപിറവി

�കാടുക്കുക; �വരൂപ്യത്തി�ന്റ സൗന്ദര്യം േലാകത്തി�ന്റ തുറുകണ്ണിേലയ്ക്കു വലി

�ച്ചറിയുക: കടൽക്കിഴവന്മാരും ശവംകാവൽക്കാരും നിരക്ഷരരും തേമാജീഹ്വരും

ഉദരപൂരണത്തിന്നായി അടക്കിഭരിക്കുക. കലാസാഹിത്യ ശാസ്ത്രപരിപാലന സം

ഘങ്ങളു�ട�യല്ലാം സിരയ്ക്കകത്ത് തീ �കാളുത്തുക; എല്ലാ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികളുേടയും

രാഷ്ട്രീയ തത്വസംഹിതകളുേടയും േനതാക്കളുേടയും േമൽ വീണ് �പാട്ടി�ത്തറി

ക്കുക; തിര�ഞ്ഞടുപ്പുപ്രകടനപത്രികകളിലും നയപ്രഖ്യാപനപ്രസംഗങ്ങളിലും മല

വിസർജ്ജനം നടത്തുക; ഭാരതത്തി�ന്റ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം പാേട തിരസ്ക്കരിക്കുക;

സൃഷ്ടിയു�ട �മൗലികതയാൽ നിരൂപക�ര അന്ധരാക്കുക; കഫവും ശുക്ലവും �കാ

ണ്ട് അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളിൽ ജലപാതങ്ങൾസൃഷ്ടിക്കുക…
—(ജ്വാല. ഏപ്രിൽ, 1971)

2 നിദാനം

പഴമയു�ട �പാള്ളവികാരങ്ങ�ളആഴത്തിൽ �കാത്തി വ്രണ�പ്പടുത്തുകയും, തങ്ങ

�ള ക്രൂശിക്കുന്ന സമൂഹേത്താടു പകേപാക്കുകയും പൂർണ്ണമായി മുരടിച്ചു കഴിഞ്ഞി

ട്ടില്ലാത്ത മനഃസാക്ഷിക�ള പിടിച്ചുകുലുക്കിയുണർത്തുകയും �ചയ്യുക എന്നതാണ്

ഈ പുതിയ ധർേമ്മാപേദശങ്ങളു�ട ഉേദ്ദശ്യ�മന്നുേതാന്നുന്നു. കാലഹരണ�പ്പട്ട

പഴയ മൂല്യങ്ങ�ള മുറുക്കിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പഴമക്കാ�ര വിറളിപിടിപ്പിക്കാൻ ക്രൂരങ്ങ

ളായ ഈ കൂരമ്പുകൾ പ്രേയാജന�പ്പേട്ടയ്ക്കാം. ജീവിതത്തി�ല സംഘട്ടനങ്ങളും,

വിള്ളലുകളും, േവദനകളും, അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളും മൗലികങ്ങളായ പരിവർത്തനങ്ങ

�ള മാടിവിളിക്കുേമ്പാൾ ഉറക്കംനടിച്ചുകിടക്കുന്ന സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയസ്ഥാപനങ്ങ�ള

�ഞട്ടിപ്പിക്കാനും കിടിലം �കാള്ളിക്കാനും ഇത്തരം “േഷാക്ക്” പ്രേയാഗങ്ങൾ

ആവശ്യമായിരിക്കാം. അതു�കാണ്ടുത�ന്നയാവണം തലമുതിർന്ന സാഹിത്യനി

രൂപകന്മാരു�ട അസഹിഷ്ണുത നിറഞ്ഞ വിമർശനങ്ങളും രക്ഷാധികാരത്വത്തി�ന്റ

സ്വരം കലർന്ന തേത്വാപേദശങ്ങളും പുച്ഛേത്താ�ട തള്ളിക്കളയ�പ്പടുന്നത്.

3 മലയാളത്തി�ന്റ ദൗർബല്യം

ദിക്കാലങ്ങ�ള കീഴടക്കി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സയൻസി�ന്റ വായു ശ്വസിക്കുന്നവർ

ഏ�തങ്കിലു�മാരു സിദ്ധാന്ത�ത്ത മറുനാടൻചര�ക്കന്നുപറഞ്ഞാേക്ഷപിക്കുകയും,

അതു േകരളത്തി�ന്റ മണ്ണിൽ മുളച്ചു�പാന്തുകയി�ല്ലന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയും �ച

യ്യുന്നത് സൂക്ഷിച്ചുേവണം. ആധുനികയന്ത്രങ്ങളും ഭൗതികാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉപ

േഭാഗസാമഗ്രികളും കസ്റ്റംസ്ഡിപ്പാർട്ട്�മന്റി�ന്റ അനുമതിേയാടുകൂടിേയാ കള്ള

ക്കടത്തുകൾവഴിേയാ ഇഷ്ടംേപാ�ല ഇറക്കുമതി �ചയ്യാം. ആശയങ്ങൾക്കുമാത്രം

പാേസ്പാർട്ടും വിസയും േവണം — ഇ�ത�ന്താരു ചിന്താഗതിയാണ്? േപ്ലേറ്റാവി

നും അരിേസ്റ്റാട്ടിലിനും കാന്റിനും േഹഗലിനും േഷക്സ്പിയർക്കും േടാൾേസ്റ്റായിക്കും

മാർഷലിനും �കയിൻസിനും ചർച്ചിലിനും ഭ്ഗാളിനും വാതിൽ തുറന്നു�കാടുക്കാം:

അേത സമയത്ത് മാർക്സിേനയും �ലനിേനയും മാേവാേസതുങ്ങി�നയും �ചഗുവാ

രേയയും, സാർതൃേനയും കാമ്യുവിേനയും തടഞ്ഞുനിർത്തുക. ഇത് നടപ്പുള്ള കാ
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ര്യമാേണാ? ജ്ഞാനേത്തയും സംസ്ക്കാരേത്തയും ഇരുട്ടറകളിലിട്ട് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച്

�കാല്ലാൻ കഴിയുേമാ?

േകരളവും ഇന്ത്യയും പ്രാചീനകാലം മുതൽക്കുത�ന്ന അന്യരാജ്യങ്ങളുമായി

സമ്പർക്കം പുലർത്തിേപ്പാന്നിട്ടു�ണ്ടന്ന ചരിത്രസത്യം നമുക്കു മറക്കാതിരിക്കുക.

കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളു�ട കഥ േപാക�ട്ട, പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലാരംഭിച്ച ആധു

നികകാലത്തി�ന്റ ചരിത്ര�മങ്കിലും മറക്കാ�ത കഴിച്ചുകൂ�ട? അരാജകവാദിയായ

േക്രാപാട്കിനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്കുേശഷം സ്വാമി വിേവകാനന്ദ

�ന്റ ആദ്ധ്യാത്മകപ്രസംഗങ്ങളിൽ ധനികവർഗ്ഗക്കാർ�ക്കതിരായ അക്രമണങ്ങ

ളും േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങളും സ്ഥാനംപിടിച്ചതും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ ശിഷ്യ, നിേവ

ദിതാേദവി ഭീകരപ്രസ്ഥാനക്കാരായ അനുശീലൻ ഗ്രൂപ്പുകാ�ര ക്രിയാത്മകമായി

സഹായിച്ചതും നമുക്കറിയാം. രാഷ്ട്രീയ േമഖലയിൽ റൂേസ്സാവും, േവാൾട്ടയറും, മസ്സീ

നിയും, ഗാരിബാൾഡിയും, ലിങ്കനും, മാർക്സും നമുക്കു സുപരിചിതരായ വിേദശിക

ളാണ്. സാഹിത്യത്തി�ന്റ കാര്യ�മടുക്കുക. ചന്തുേമേനാന് ഇംഗ്ലീഷ്േനാവലുകൾ

വായിച്ചാസ്വദിക്കുന്ന സ്വഭാവമില്ലായിരു�ന്നങ്കിൽ നമു�ക്കാരു ഇന്ദുേലഖ�യ കിട്ടു

മായിരുന്നുേവാ എന്നു സംശയമാണ്. ആശാനിലും ഉള്ളൂരിലും വള്ളേത്താളിലും

സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തി�ന്റ മാത്രമല്ല, ആംേഗ്ലാസാഹിത്യത്തി�ന്റയും സ്വാധീനമു

�ണ്ടന്നു കാണാം. പുേരാഗമന സാഹിത്യത്തിേലയ്ക്കു കടന്നാേലാ? മുപ്പതുകളി�ല

എല്ലാ പുേരാഗമനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഉേത്തജനം നല്കിയ ഏ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

ത�ന്റ കേസരയിലൂ�ട �ചേക്കാേനയും, േമാപ്പസാങ്ങിേനയും, ബാൽക്കിേനയും,

ഇബ്സാേനയും മറ്റനവധി പുതിയ സാഹിത്യകാരന്മാ�രയും നമുക്ക് പരിചയ�പ്പ

ടുത്തിതരികയും അവർ ചിലരു�ട പുസ്തകങ്ങൾ ഫ്രഞ്ചിൽനിന്ന് േനരിട്ട് മലയാള

ത്തിേലക്ക് പരിഭാഷ�പ്പടുത്തുകയും �ചയ്തു. അന്ന�ത്തയുവസാഹിത്യകാരന്മാരിൽ

പലരും േമാപ്പസാങ്ങി�നയും, ഇബ്സ�നയും, േഗാർക്കിേയയും േറാളാണ്ടി�നയും

മറ്റും അനുകരിച്ചു�കാണ്ട് ചിലേപ്പാൾ കഥാപാത്രങ്ങളു�ടയും കാലഘട്ടങ്ങളു�ടയും

േപരുകൾ മാത്രം േകാറി കുേറ�യാ�ക്ക കൃത്രിമമാക്കി�ക്കാണ്ടു മലയാളത്തിൽ

കഥകളും നാടകങ്ങളു�മഴുതി. ഒർജിനാലിറ്റിയു�ട മുഖംമൂടി ധരിച്ചു�കാണ്ടുള്ള േമാ

ഷണങ്ങൾഅക്കാലത്തും നടന്നിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, �പാതുവിൽ വിേദശികളു�ട വരവു

�കാണ്ട് മലയാളസാഹിത്യത്തിനും േകരളസാഹിത്യത്തിനും േചത�ത്തക്കാ�ള�റ

ലാഭമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അന്നു വിേദശങ്ങളിൽനിന്നു കടംവാങ്ങിയവരും അനുക

രണഭ്രാന്തി�ന്റ ലഹരി ആസ്വാദിച്ചവരും പിന്നിട് മലയാളസാഹിത്യത്തി�ല മിക

വുറ്റ സുപ്രസിദ്ധസാഹിത്യകാരന്മാരായി മാറി. അേത സാഹിത്യകാരന്മാർ ഇന്നു

സാർത്രും കാമ്യൂവും, കാഫ്കയും, സാമു�വൽ �ബക്കറ്റും, �ബർേതാൾട്ട് �ബ്രഷ്തും,

അയണേസ്ക്കായും, ഗുന്തർേഗ്രാസ്സും, േഫാക്നറും, പിന്റ്റും, ലുക്കാക്സും മറ്റും മലയാളത്തി

േലയ്ക്ക് കാലുകുത്തുേമ്പാൾ മുഖം കറുപ്പിക്കുകയും ശുണ്ഠി�യടുക്കുകയും �ചയ്യുന്ന�ത

ന്തിനാണ്? വാസ്തവത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളി�ല യുവാക്കൾക്കു പ്രേചാദനം നല്കുന്ന

ആധുനിക ചിന്തകളു�ട അതിപ്രസരമല്ല, അവ േവണ്ടത്ര പ്രചരിക്കുന്നി�ല്ലന്നുള്ള

താണ് മലയാളത്തി�ന്റ ഇന്ന�ത്ത മുഖ്യമായ ഒരു ദൗർബ്ബല്യം.
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4 ഈനിേഷധം നന്നല്ല

സാഹിത്യ–കലാ–സാംസ്ക്കാരികമണ്ഡലങ്ങളിൽ �പാന്തിവരുന്ന പുതിയ പുതിയ

പ്രവണതക�ള നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയു�മന്ന ധാരണത�ന്ന മൗഢ്യമാണ്. 1930

നും 1940 നു മിടയിൽ ഉയർന്നുവന്ന വിമർശനങ്ങളും എതിർപ്പുകളും എത്ര നിർദ്ദ

യമായിരുന്നു! തകഴിയു�ടയും േകശവേദവി�ന്റയും �ചറുകഥകൾക്ക് അന്ന�ത്ത

സുപ്രസിദ്ധ നിരൂപകന്മാരിൽനിന്ന് ‘തുപ്പൽേകാളാമ്പിസാഹിത്യം’, ‘അഴുക്കുചാൽ

സാഹിത്യം’ എന്നിങ്ങ�നയുള്ളഅവാർഡുകളാണ് ലഭിച്ചത്. അടുക്കളയിലും മറക്കു

ടയ്ക്കുള്ളിലും �പാതിഞ്ഞുവയ്ക്ക�പ്പട്ട അന്തർജ്ജനങ്ങേളാട് ശുദ്ധവായു ശ്വാസിക്കാൻ

ആഹ്വാനം �ചയ്തു�കാണ്ട് “അടുക്കളയിൽനിന്ന് അരങ്ങേത്തയ്ക്ക്” എ�ന്നാരു നാ

ടക�മഴുതിയ വി.ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് യാഥാസ്ഥികത്വത്തി�ന്റ രൂക്ഷമായ ഇരയായി

ത്തീർന്നു. പൗേരാഹിത്യത്തി�ന്റ �പായ്മുഖങ്ങൾ പിച്ചിച്ചീന്താൻ ശ്രമിച്ച �പാൻകു

ന്നം വർക്കി ഏ�റക്കു�റ, സമുദായഭ്രഷ്ടനായാണ് കണക്കാക്ക�പ്പട്ടത്. കവിതാപ്ര

സ്ഥാനത്തിൽ ഒരു �കാടുങ്കാറ്റായി വന്ന ചങ്ങമ്പുഴ�യ നിലയ്ക്കു നിർത്താൻ ഹാസ്യ

സാമ്രാട്ടായ സഞ്ജയൻേപാലും ത�ന്റ മൂർേച്ചറിയ തൂലിക ചലിപ്പിച്ചുേനാക്കി. പി

ന്നീടു വന്ന ഒ.എൻ.വി, വയലാർ, ഭാസ്ക്കരൻ, തുടങ്ങിയ കവികൾക്കുംആദ്യകാലത്തു

ലഭിച്ച അംഗീകരണം ആശാവഹമായിരുന്നില്ല. ജീവൽസാഹിത്യപ്രസ്ഥാന�ത്ത

ത�ന്റ സ്വതഃസിദ്ധമായ ഭാഷയിൽ പാവൽസാഹിത്യ�മന്നു വിളിച്ച സഞ്ജയൻ

എ�ന്റ ‘പാട്ടബാക്കി’യു�ട പ്രഹരം തടയാൻ േവണ്ടി ‘സഖാവി�ന്റബ്ലീച്ച് ’ എ�ന്നാ

രു നാടകംത�ന്ന എഴുതിയുണ്ടാക്കുകയും അത് ത�ന്റ സ്വന്തം േനതൃത്വത്തിൽ മല

ബാർക്രിസ്ത്യൻ േകാേളജി�ല ചിലകുട്ടിക�ള�ക്കാണ്ട്അഭിനയിപ്പിക്കുകയും �ചയ്തൂ.

അേദ്ദഹത്തി�ന്റഹാസ്യസാഹിത്യകൃതികളിൽ പലതും ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്.

പേക്ഷആ ‘സഖാവി�ന്റ ബ്ളീച്ച് ’ എവി�ടേപ്പായി?

അന്ന�ത്ത യുവസാഹിത്യകാരന്മാരു�ട ചില കൃതികളിൽ ‘കലാത്മകമായ

രൂപശില്പം’ കുറവായിരുന്നുഎന്നുസമ്മതിക്കുന്നു. നിേഷധാത്മകതയുേടയും അരാ

ജകത്വത്തിേന്റയും പാരമ്പര്യനിേഷധത്തി�ന്റയും പ്രേകാപനപരങ്ങളായ പ്രവണ

തകളും അവരിൽ പലരിലുമുണ്ടായിരുന്നു. തൃശ്ശൂരി�ല ഒരു സാഹിത്യ സദസ്സിൽ

ചങ്ങമ്പുഴ വായിച്ച ‘സാഹിത്യമുത്തശ്ശിമാേരാടു’ എന്ന കവിത എനിേക്കാർമ്മവരു

ന്നു. അന്ന�ത്ത യുവസാഹിത്യകാരന്മാരു�ട ചില പ്രസംഗങ്ങൾ രാമായണവും

മഹാഭാരതവും ചുട്ടുകരിക്കാനുള്ളആഹ്വാനംവ�ര�യത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന�ത്ത ‘വി

പ്ലവകാരി’കളായ ചില യുവാക്കന്മാർ േവദങ്ങൾ ചുട്ടുകരിക്കണ�മന്നുംഈശ്വര�ന

കുത്തി�ക്കാല്ലണ�മന്നും ഭാരതീയ പാരമ്പര്യ�ത്തയാ�ക നിരാകരിക്കണ�മന്നും

മറ്റും ആേക്രാശിക്കുന്നതുേപാ�ല. “മാതൃഭൂമി ആഫീസിലും അൽഅമീൻ ആഫീ

സിലുമിരുന്ന് കമ്പിവാർത്തകൾ തർജ്ജമ�ചയ്യുന്ന ഉപപത്രാധിപന്മാർ സാഹിത്യ

കാരന്മാരാ�ണങ്കിൽ, തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛനും ഒരു സാഹിത്യകാരൻത�ന്ന” എന്ന്

തലേശ്ശരി യുവജനസാഹിത്യസേമ്മളനത്തിൽവച്ച് യുവാക്കന്മാരായ േശ്രാതാക്ക

ളു�ട കയ്യടികൾക്കിടയിൽ േകശവേദവ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എനിക്കിന്നും ഓർമ്മയുണ്ട്.

ഞാൻത�ന്ന �ചയ്ത ചില പ്രസംഗങ്ങളും എഴുതി പ്രസിദ്ധം�ചയ്ത ചില പ്രബന്ധങ്ങ

ളും എനിേക്കാർമ്മവരുന്നു.
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പ�ക്ഷ, എ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്ന േപാരായ്മകളും കുറവുകളുമുണ്ടായിരുന്നാലും

അന്ന�ത്ത യുവസാഹിത്യകാരന്മാരു�ട കൃതികൾ ചരിത്രപരമായ ഒരാവശ്യകത

യായിരുന്നു; സമൂഹത്തി�ന്റ പുേരാഗതിയ്ക്കും മലയാളസാഹിത്യത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്കും

അവ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അന്ന�ത്തആ യുവസാഹിത്യ

കാരന്മാർ തങ്ങളു�ട കൃതികൽവഹിച്ചസാംസ്ക്കാരികമായപങ്കി�നപ്പറ്റിഅഭിമാനം

�കാള്ളുന്നുമുണ്ട്.

എന്നാൽ മുപ്പതുകളുേടയും നാല്പതുകളുേടയും േനട്ടങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഊറ്റം �കാള്ളു

ന്നവർത�ന്ന ഇരുപതുകളു�ട േനട്ടങ്ങളു�ട േനർക്ക് കണ്ണടയ്ക്കുന്നു. എന്താണിതിനു

കാരണം? മുപ്പതുകൾക്കും നാൽപ്പതുകൾക്കും േശഷം അമ്പതുകളും അറുപതുകളും

അറുപതുകൾക്കു േശഷം എഴുപതുകളും ഉണ്ടാകാൻ പാടി�ല്ലന്നാേണാ?

5 ലക്ഷ്യ�മന്ന തട്ടിപ്പ്

പുതിയ എഴുത്തുകാർക്ക് സാമൂഹ്യേബാധവും ലക്ഷ്യേബാധവുമി�ല്ലന്നാ�ണാരാ

േക്ഷപം. ആർക്കാണ് ലക്ഷ്യേബാധവും സാമൂഹ്യേബാധവുമുള്ളത്? ആളുക�ളപ്പ

റ്റിച്ച് കള്ളപ്പണമുണ്ടാക്കി �നാടിയിടയ്ക്കുള്ളിൽ മാന്യതയു�ട മുകൾതട്ടിേലയ്ക്കുയരുന്ന

വർേക്കാ? പാടത്തും ഫാക്ടറിയിലും പണി�യടുക്കുന്നവ�ര ചൂഷണം �ചയ്ത് സ്വന്തം

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ �പരിപ്പിക്കുന്നവർേക്കാ? അധികാരത്തിനുേവണ്ടി യുദ്ധം

�വട്ടുകയും നുണ പറയുകയും �ചയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാർേക്കാ? ജനങ്ങ�ള

നുറുക്കി�ഞരിക്കുന്ന ഭരണയന്ത്രത്തി�ന്റ ചക്രം തിരിച്ചു�കാണ്ട് സ്വന്തം പ്രേമാഷ

�നപ്പറ്റിയും �പൻഷ�നപ്പറ്റിയും സ്വപ്നകാണുന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥേമധാവികൾേക്കാ?

സ്വകാര്യജീവിതത്തിേലയും കുടുംബജീവിതത്തിേലയുംബീഭത്സതക�ള മറച്ചുപിടിച്ചു

�കാണ്ട് പുരപ്പുറത്തുകയറി സദാചാരപ്രസംഗങ്ങൾനടത്തുന്നവർേക്കാ? സാമൂഹ്യ

ജീവിതത്തി�ല കുടിലതകളുേടയും മൃഗീയതകളു�ടയും മുമ്പിൽ കണ്ണടച്ചുനിന്നു�കാ

ണ്ട് �ദവവിശ്വാസത്തി�ന്റആവശ്യകത�യപ്പറ്റിയും മതത്തി�ന്റ മഹാത്മ്യ�ത്തപ്പ

റ്റിയും ഉപേദശിക്കുന്നവർേക്കാ? ആർക്കാണ് സാമൂഹ്യേബാധവും ലക്ഷ്യേബാധവു

മുള്ളത്?

എന്താണ് ലക്ഷ്യം? ഏതു ലക്ഷ്യ�ത്തപ്പറ്റിയാണ് േബാധമുണ്ടാേകണ്ടത്?

�താഴിലും ശമ്പളവർദ്ധനവും, ബാങ്കുേദശസാല്ക്കരണം, പ്രിവിേപഴ്സ് നിർത്തലാ

ക്കൽ, കർഷക�ത്താഴിലാളിയ്ക്ക് പത്തു�സന്റു ഭൂമി�കാടുക്കൽ, പുതിയ പുതിയ

വ്യവസായങ്ങൾ �കട്ടിപ്പടുക്കൽ എന്നിങ്ങ�നയുള്ള പരിപാടികളു�ട പൂർത്തീകര

ണമാേണാ? ഏ�തങ്കിലു�മാരു രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടി�യഅധികാരത്തിേലറ്റുകയുംഅധി

കാരത്തി�ലത്തിയ പാർട്ടിയു�ട അധികാരം നിലനിർത്തുകയുമാേണാ? ഇത്തരം

ആവശ്യങ്ങ�ള പദ്യത്തിേലാ ഗദ്യത്തിേലാ പകർത്തി�വയ്ക്കലാേണാ സാഹിത്യകാ

ര�ന്റ ലക്ഷ്യം?

തല നരച്ചവരും നരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവരുമായസാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ േനതാക്കന്മാ

രും സാഹിത്യനായകന്മാരും േചാദിക്കുന്നു: ഞങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യസമരം നടത്തിയി

�ല്ല? അനീതികൾക്കും ചൂഷണങ്ങൾക്കു�മതിരായി േപാരാടിയി�ല്ല? കഷ്ട�പ്പട്ടി

�ല്ല? ജയിലിൽ േപായി�ല്ല? ഞങ്ങൾഞങ്ങളു�ട േനാവലുകളിൽകരുത്തുംഓജസ്സു

മുള്ള കഥാപാത്രങ്ങ�ള സൃഷ്ടിച്ചി�ല്ല? ഞങ്ങൾ സാമൂഹ്യപുേരാഗതിക്കാവശ്യമായ
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നാടകങ്ങൾ രചിച്ചി�ല്ല? ജീവിതത്തിന് സൗന്ദര്യം പകർന്നു�കാടുത്തകവിതക�ള

ഴുതിയിേല്ല?

ഈ േചാദ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന�ത്തയുവാക്കന്മാർ നൽകുന്ന മറുപടി രണ്ടക്ഷരങ്ങ

ളാണ്: പണ്ട് !

എന്നി�ട്ടാരു മറുേചാദ്യവും: ഇേന്നാ?

6 വിലയിടിഞ്ഞ മനുഷ്യത്വം

സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തി�ന്റ�വകൃതങ്ങേളാടും �കാേളാണിയലിസത്തി�ന്റ പിരി

മുറുക്കേത്താടുംകൂടിയാണ് മുപ്പതുകൾ ആരംഭിച്ചത്. കൃഷിയുേടയും വ്യവസായങ്ങളു

േടയും തകർച്ച, �താഴിലില്ലായ്മ, പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള ചൂഷണങ്ങളും മർദ്ദനങ്ങളും,

ചരക്കുകളുേടയുംപണത്തി�ന്റയുംവിലയിടിവു്…പണത്തി�ന്റവിലയിടിഞ്ഞേപ്പാൾ

മനുഷ്യ�ന്റയും വിലയിടിഞ്ഞു. ജീവിതത്തിന് അർത്ഥവും ലക്ഷ്യവുമി�ല്ലന്ന് േതാന്നി.

ദുസ്സഹമായ നിസ്സഹായതാേബാധം ജീവിതത്തിൽനിന്നുള്ള ഒളിേച്ചാട്ടങ്ങൾക്കും

ആത്മാഹത്യകൾക്കും പ്രേചാദനം നൽകി. അേതസമയത്തുത�ന്ന,അത് എതിർ

പ്പുകേളയും പ്രതിേഷധങ്ങ�ളയും സമരങ്ങ�ളയും അഴിച്ചുവിട്ടു. ആയിരക്കണക്കിലു

ള്ളയുവാക്കന്മാർ ഉച്ചനീചത്വങ്ങ�ള, ജാതിവ്യവസ്ഥ�യ, അയിത്ത�ത്ത,അനാചാ

രങ്ങ�ള, മത�ത്ത. ഈശ്വര�ന, ബ്രിട്ടീഷു ഭരണ�ത്ത, �പാന്നുതിരുേമനിമാ�ര,

ജന്മിക�ള, മുതലാളിക�ള, നിലവിലുള്ള തത്വസംഹിതക�ള, ശാശ്വതങ്ങ�ളന്നു

കരുത�പ്പട്ടിരുന്ന വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങ�ള രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങ�ള

എല്ലാറ്റിേനയും �വല്ലുവിളിച്ച് എല്ലാറ്റിനു�മതിരായി, അവർ കലാപത്തി�ന്റ �കാടി

ക്കുറയുയർത്തി. തങ്ങളു�ട േന�ര അവർ മുഷ്ടിചുരുട്ടി കാർക്കിച്ചുതുപ്പി. സമരത്തി

�ന്റ തീച്ചൂളയിേലക്ക് അവർ തങ്ങ�ളത്ത�ന്ന എടു�ത്തറിഞ്ഞു. ഈ എതിർപ്പുക

ളിലൂ�ട, കലാപത്തിലൂ�ട ആത്മാഹൂതിയിലൂ�ട അവർ ജീവിതത്തിന് പുതി�യാരു

അർത്ഥവും പുതി�യാരു ലക്ഷ്യവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതായിരുന്നു മുപ്പതു

കളിൽആവിർഭവിച്ച പുതിയ സാഹിത്യപ്രവണതകളു�ട പശ്ചാത്തലം.

അന്ന�ത്ത സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ േനതാക്കന്മാർ ജനങ്ങൾക്ക് ആകർഷകമായ

പല വാഗ്ദാനങ്ങളും നൽകി. �വളുത്തവരു�ട സ്ഥാനത്ത് കറുത്തവരു�ട ഭരണം

സ്ഥാപിക്കലല്ല, മറിച്ച് മർദ്ദനവും ചൂഷണവുമില്ലാത്ത, ജാതിവർഗ്ഗവ്യത്യാസങ്ങളില്ലാ

ത്ത, സമത്വപരമായ ഒരു പുതിയ സാമൂഹികവ്യവസ്ഥ �കട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് തങ്ങ

ളു�ട ലക്ഷ്യംഎന്നവർ ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു. പത്രപംക്തികളിലൂേടയുംപ്രസംഗേവദിക

ളിലൂേടയുംഅവർസമഗ്രവ്യക്തിത്വത്തിനുംസ്വതന്ത്രനായപുതിയ മനുഷ്യ�ന്റ മേനാ

ഹരമായ ചിത്രം വരച്ചു�കാണ്ട് ജനങ്ങളു�ട മുമ്പിൽഅവർ േമാഹനങ്ങളായസ്വപ്ന

ങ്ങേളയുംആശാപ്രതീക്ഷക�ളയും �കട്ടഴിച്ചുവിട്ടു.

7 പുതിയ മാലിന്യങ്ങൾ

അങ്ങ�ന �കാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 1947 വന്നു. ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചുവന്നു. പുതിയ ഭര

ണഘടനവന്നു. പിേന്നയും നീണ്ട മാസങ്ങളും �കാല്ലങ്ങളും കടന്നുേപായി. അമ്പതു

കൾ മാറി അറുപതുകൾ ജനിച്ചു. ഒടുവിൽഎഴുപതുകൾ തല�പാക്കി.
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പഴയ ഭരണത്തലവന്മാർ അപ്രത്യക്ഷരായി. അവരു�ട സ്ഥാനത്ത് പുതിയ

ഭരണത്തലവന്മാർ പ്രത്യക്ഷ�പ്പട്ടു. ഐ.സി.എസ്സ്.േപായി. ഐ.ഏ.എസ്സ് വന്നു.

മുപ്പതുകളിേലയും നാൽപ്പതുകളിേലയും സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരിൽ പലരും

േകന്ദ്രത്തി�ലയും സംസ്ഥാനങ്ങളി�ലയും എം.പി.മാരായി, എം.എൽ.ഏ. മാരായി

മുൻസിപ്പിൽ �ചയർമാൻമാരായി, പഞ്ചായത്ത് �മമ്പർമാരായി.

പ�ക്ഷ വാഗ്ദാനം �ചയ്യ�പ്പട്ട പുതിയ സമൂഹ�മവി�ട? പുതിയ സ്വാധീനവും

അധികാരവുമുള്ള കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായി �ചയർമാൻമാരായി. മറ്റു ചിലർ രാഷ്ട്രപ

തിമാരായി, ഗവർണർമാരായി, അംബാസിഡർമാരായി.

സാമൂഹിക–സാമ്പത്തിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായി. അയി

ത്താചരണം നിേരാധിക്ക�പ്പട്ടു. �ചറിയേതാതി�ലങ്കിലും കാർഷികേമഖലയി�ല

സാമൂഹികബന്ധങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭേക്ഷ്യാല്പാദനവും �താഴിൽ സൗക

ര്യങ്ങളും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ േകാേളജുകളും, കൂടുതൽആശുപത്രികളും, കൂടു

തൽ േറാഡുകളും, കൂടുതൽ �വദ്യുതവിളക്കുകളുമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപകന്മാ

രു�ടയും ഗസ്റ്റഡ് േനാൺഗസറ്റഡുമായ ഉേദ്യഗസ്ഥന്മാരു�ടയും, എൻജിനീയർമാ

രുേടയും േഡാക്ടർമാരുേടയും എണ്ണം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിേലയ്ക്ക് പുക തുപ്പു

ന്നപുതിയപുതിയവ്യവസായശാലകൾഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. �ചറിയ മുതലാളികൾ

വലിയ മുതലാളികളായി. വലിയ മുതലാളികൾ കൂറ്റൻ മുതലാളികളായി. കൂറ്റൻ മുത

ലാളികൾ പടുകൂറ്റൻ മുതലാളികളായി. ലക്ഷപ്രഭുക്കളും േകാടീശ്വരന്മാരുമായി.

പേക്ഷ, മുപ്പതുകളി�ലപ്രതീക്ഷകളുംസ്വപ്നങ്ങളു�മന്തായി? പ്രതീക്ഷകളുംസാ

ദ്ധ്യതകളുമായി തട്ടിച്ചുേനാക്കുേമ്പാൾയാഥാർത്ഥ്യം വള�രഅകന്നിരിക്കുന്നു. ആശ

കൾക്കും േമാഹങ്ങൾക്കും ഭംഗം േനരിട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വപ്നങ്ങൽ കരിഞ്ഞു�കാണ്ടിരി

ക്കുന്നു.

പഴയ ചൂഷണവ്യവസ്ഥയു�ട സ്ഥാനത്ത് പുതിയ ചൂഷണവ്യവസ്ഥ, പഴയ

മാലിന്യങ്ങളു�ട സ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ബീഭത്സങ്ങളായ പുതിയ മാലിന്യങ്ങൾ —

അേത, േസാഷിലിസ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസംഗേധാരണികളു�ട മറവിൽ ഉച്ഛശൃംഖ

ലമായ മുതലാളിത്തവും അതി�ന താങ്ങിനിർത്തുന്ന സർവ്വശക്തമായ ബ്യൂേറാക്ര

സിയുമാണ് പടർന്നു പന്തലിച്ചു �കാണ്ടിരിക്കുന്നത്.

8 അന്യഥാേബാധം

വലിയ വലിയ വ്യവസായ ശാലകളിൽ പടുകൂറ്റൻ യന്ത്രങ്ങളുപേയാഗിച്ചു�കാണ്ടു

മനുഷ്യൻ സമൂഹത്തിനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പേക്ഷ, അവൻ ഉപ

േയാഗിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങൾ അവേന്റതല്ല. അവനുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളും അവ

േന്റതല്ല. അവൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ–രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവ�ന്റേമൽ

ആധിപത്യം നടത്തുകയും അവ�ന �ഞക്കി�ഞരിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു. സ്രഷ്ടാവ്

സൃഷ്ടി�യയല്ല സൃഷ്ടി സ്രഷ്ടാവി�നയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അന്യഥാ

േബാധത്തി�ന്റ ഉറവിടം. മനുഷ്യൻ അവനുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളിൽനിന്നും

അവ�ന്റ വരുമാനത്തിൽ നിന്നും മറ്റു മനുഷ്യരിൽനിന്നും ഒടുവിൽ തന്നിൽനിന്നുത

�ന്നയും അന്യവൽക്കരിക്ക�പ്പടുന്നു. മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

ചരക്കും ചരക്കും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റ എല്ലാ
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സൃഷ്ടികളും മറ്റു ഉപേഭാഗസാമഗ്രികൾ, ഉൽപ്പാദേനാൽപ്പന്നങ്ങൾ, സാമൂഹിക–

രാഷ്ട്രീയ–സാംസ്ക്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, സാഹിത്യം എല്ലാം വില്പന

ച്ചരക്കുകളായി മാറുന്നു. മനുഷ്യ�ന്റ കായികവും ബൗദ്ധികവുമായ മൂല്യം കണക്കാ

ക്കുന്നത് അവയ്ക്കു മാർക്കറ്റിൽ എന്തുവില കിട്ടുന്നു എന്നു േനാക്കിയിട്ടാണ്. മനുഷ്യ

�ന �വറു�മാരു വില്പനച്ചരക്കാക്കി മാറ്റി ചരക്കുകളു�ട�യന്നേപാ�ലഅതി�ന്റയും

വില തിട്ട�പ്പടുത്തുന്നതി�ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പണമാണ് മനുഷ്യ�ന അള

ക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടി�ല േററ്റ് വർദ്ധിക്കുേന്താറും മനുഷ്യൻ

വലുതാവുന്നു. പണമുള്ളവർ മാനിക്ക�പ്പടുന്നു. മന്ത്രിമാർഅവ�ന്റ മുമ്പിൽ �താഴുതു

നില്ക്കുന്നു. ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ ത�ന്റ കാല്ക്കൽ മുട്ടുകുത്തുന്നു. അവർക്ക് വൃത്തിേകടുകൾ

ഭൂഷണങ്ങളാണ്.

9 അസ്വസ്ഥതയു�ടആവിഷ്കരണം

എന്തുേവണ�മന്നല്ല, എന്തു േനടണ�മന്നതാണ് ഓേരാരുത്തേന്റയും ആേലാചന.

ഓേരാ വ്യക്തിയും അവ�ന്റ സ്വന്തം നിലനില്പ്പിനുേവണ്ടി യുദ്ധം �ചയ്യുന്നു. സാമ്പ

ത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ചൂതാട്ടങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ വിജശ്രീ

ലാളിതരായിത്തീരുന്നു, ബുദ്ധിയും, പഠിപ്പും, പ്രതിഭയും ആത്മാർത്ഥതയുമുള്ള യുവാ

ക്കന്മാർ �താഴിലിനുേവണ്ടി �തണ്ടിത്തിരിയുേമ്പാൾ ചുളുവിൽ മാന്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ

കയറിക്കൂടിയ അക്ഷരവിേരാധികളും സ്വാർത്ഥമതികളുമായ മണ്ടന്മാർ രാഷ്ട്രേത്താ

ടുള്ള കടമക�ളപ്പറ്റിയും അച്ചടക്കേബാധത്തി�ന്റആവശ്യകത�യപ്പറ്റിയും ഓരിയി

ട്ടു നടക്കുന്നു. ഭാവുകത്വത്തി�ന്റ കണിക�യങ്കിലുമുള്ള യുവഹൃദയങ്ങ�ള പ്രേകാപി

പ്പിക്കുകയും ശുണ്ഠിപിടിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഒരു ഭാഗത്ത് പണവും പദവിയും േനടാനുള്ള �വമ്പൽ, അടങ്ങാത്ത ദുര, േമാ

ഹിപ്പിക്കുന്നഅധികാരഭ്രാന്തുകൾ, സ്വാർത്ഥം. അസൂയ, കപടനാട്യങ്ങൾബിഭത്സ

തകൾ. മറുഭാഗത്ത് നിരാശതകൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, േവദനകൾ,അേതാ�ടാപ്പം മാനുഷി

കബന്ധങ്ങ�ളപ്പറ്റിയുള്ളപുതിയസ്വപ്നങ്ങളും പുതിയ േമാഹങ്ങളുംപുതിയപ്രതീക്ഷ

കളും, പുതിയ എതിർപ്പുകളും പുതിയ കലാപങ്ങളും — സാർത്രിേന്റയും കമ്യൂവിേന്റ

യും കാ�ഫ്കയു�ടയും മാത്രം േലാകമല്ല; എം.ടിയുേടയും, മാധവിക്കുട്ടിയുേടയും, കാ

ക്കനാടേന്റയും, വിജയ�ന്റയും, സി.രാധാകൃഷ്ണേന്റയും, പത്മരാജ�ന്റയും, മുകുന്ദ�ന്റ

യും, ആനന്ദി�ന്റയും, കക്കനാടിേന്റയും, അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുേടയും, കുഞ്ഞുണ്ണിയുേട

യും,സുഗതകുമാരിയുേടയും, വിഷ്ണുനാരായണേന്റയും മറ്റുംനൂറുകണക്കിനുള്ളപുതിയ

എഴുത്തുകാരുേടയും േലാകമാണ്; ഇന്ന�ത്തഇന്ത്യയുേടയും ഇന്ന�ത്ത േകരളത്തി

േന്റയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്.

പഴയ മൂല്യങ്ങൾതകർന്നുതരിപ്പണമായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അവയു�ടസ്ഥാ

നത്ത് പുതിയ മൂല്യങ്ങൾആവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഈ വിടവിൽ നിന്നാണ് ശൂ

ന്യതാേബാധവുംനിസ്സഹായതാേബാധവുംഅരാജകത്വവാസനകളും ഉയർന്നുവരു

ന്നത്. ഈ സാഹചര്യം യുവഹൃദയങ്ങ�ള അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു. അസ്വസ്ഥതയു�ട

സാഹിത്യമാണ് ആധുനികസാഹിത്യം.
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10 അനുേപക്ഷണീയമായസങ്കീർണ്ണത

വ്യക്തിപരങ്ങളായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ വിഭിന്നങ്ങളായതു�കാണ്ട് യുവാക്കന്മാ

രായ ആധുനികസാഹിത്യകാരന്മാർ ഒേര തരത്തിലല്ല സാഹിത്യസൃഷ്ടി നടത്തുന്ന

ത്. ആത്മസംഘർഷത്തി�ന്റ അനിയന്ത്രിതത്വം കാരണം ഒരാൾത�ന്ന വ്യത്യസ്ത

സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനുഭൂതികളാവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തി�ന്റ

നിരർത്ഥകതയും മരണത്തി�ന്റ ശാശ്വതത്വേത്തയും ഉദ്േഘാഷിക്കുന്നവർത�ന്ന

ചിലേപ്പാൾ നിലവിൽവന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനു േവണ്ടി നിലനില്ക്കുന്നതി�ന�യ

ല്ലാം ചുട്ടുകരിക്കാനാഹ്വാനം �ചയ്യുന്നു. ചിലേപ്പാൾ അമർഷവും �വറുപ്പും ശുണ്ഠിയും

പ്രതിേഷധവും. മറ്റു ചിലേപ്പാൾ അന്തരാത്മാവി�ന്റ നിഗൂഢമായ ഇരുട്ടറയിലഭയം

േതടലും വിധിക്കു കീഴടങ്ങലും. ഉദാഹരണത്തിന് “ഗ്രന്ഥക്കൂമ്പാരങ്ങൾക്കുതീ�വ

യ്ക്കുക; അഴുക്കുചാലുക�ള മ്യൂസിയങ്ങൾ മുക്കുന്ന പ്രളയങ്ങളാക്കി തിരിച്ചുവിടുക”

എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഇറ്റാലിയൻ ഫ്യൂച്ചറിസത്തി�ന്റ മാനി�ഫേസ്റ്റാ അവർ പ്രചരിപ്പി

ക്കുന്നു; “യഥാർത്ഥ�മന്നു �തറ്റിദ്ധരിക്ക�പ്പട്ട അയഥാർത്ഥപ്രപഞ്ചത്തിൽനിന്ന്

അയഥാർത്ഥ�മന്ന് �തറ്റിദ്ധരിക്ക�പ്പട്ട യഥാർത്ഥപ്രഞ്ചത്തിേലയ്ക്ക് — ആത്മപ്രപ

ഞ്ചത്തിേലയ്ക്ക് — കലാകാരൻ നടത്തിയ േവദനാപൂർണ്ണമായ ഒളിേച്ചാട്ടങ്ങളും സമ

രങ്ങളും ആത്മാഹൂതികളും നിറഞ്ഞ പ്രയാണത്തി�ന്റ കഥയാണ് നവീനകലയു�ട

ചരിത്രം”. എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അേത സമയംത�ന്ന “പുതുമയും

ഓജസ്സുമുറ്റ ഒരു നവ്യാനുഭൂതിക്കായി ഒരിക്കൽക്കൂടി മനുഷ്യ�ന്റ സർഗ്ഗവാസനക

ളു�ട നിതാന്തപ്രേചാദനങ്ങളായ ജീവിതത്തിേലയ്ക്കും പ്രകൃതിയിേലയ്ക്കും തിരിയാ”

നുള്ള�ക.സി.എസ് പണിക്കരു�ടആഹ്വാന�ത്തഅവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. കൂ

ട്ടത്തിൽസുപ്രസിദ്ധമാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തകനായലൂക്കാക്സ്ആധുനികനാടകങ്ങ�ളപ്പറ്റി

നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽനിന്നുള്ളഈവരികളും:

“ആധുനികനാടകത്തി�ല പാത്രസ്വഭാവങ്ങൾ മു�മ്പന്നേത്തതിേനക്കാളുേമ�റ

സങ്കീർണ്ണമാണ്; സൂക്ഷ്മമായ ഇഴകൾ ഒന്നിച്ചു നീങ്ങുകയും തമ്മിൽതമ്മിലും ബാ

ഹ്യേലാകവുമായി �കട്ടുപിണയുകയും �ചയ്യുന്നു… മനുഷ്യനിൽനിന്ന് ചുറ്റുപാടുകളി
േലയ്ക്ക് ചുറ്റുപാടുകളിൽനിന്ന് മനുഷ്യനിേലയ്ക്ക് അത്രേമൽ പ്രവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നു…
ഇന്ന�ത്ത നായകന് മുമ്പേത്തക്കാൾ വള�രേയ�റ ബാഹ്യഘടകങ്ങ�ള േനരി

േടണ്ടിവരുന്നുണ്ട്; മാത്രമല്ല, അവ�ന്റ പ്രവൃത്തികൾ അവനുത�ന്ന അന്യമായി,

അവ�നതിരായിത്തീരുന്നു: അതിനാൽ അവ�ന്റ സമരം ഉദ്വിഗ്നതയിേലയ്ക്കുയരു

ന്നു. അവന് സമരം �ചയ്യാ�ത വയ്യ; അപ്രതിേരാധ്യമായ എേന്താ ഒന്ന് അവ�ന

അതിേലയ്ക്ക് ആനയിക്കുന്നു; അവന് �ചറുത്തുനിൽക്കാനാഗ്രഹമുേണ്ടാ എന്നുേപാ

ലും അവന് തീരുമാനിയ്ക്കാനാവുന്നില്ല”.

— (ജ്വാല, മാർച്ച് 1971)

11 പഴയസങ്കൽപ്പങ്ങൾ വഴിമാറ�ട്ട

ആധുനിക യുവസാഹിത്യകാരന്മാരു�ട എല്ലാ കൃതികേളയും എല്ലാവരും ഒരുേപാ

�ല ഇഷ്ട�പ്പട്ടു�കാള്ളണ�മേന്നാ അവ�ര ആരും വിമർശിക്കാൻ പാടി�ല്ലേന്നാ

ഇവി�ട വിവക്ഷയില്ല. പഴയ സാഹിത്യകാരന്മാ�രേപ്പാ�ലത�ന്നആധുനിക സാ

ഹിത്യകാരന്മാരും നിരൂപകന്മാരു�ട വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിേധയരാണ്. പേക്ഷ,
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ഒന്നുണ്ട്: മുപ്പതുകളു�ട മുൻവിധികേളാടുകൂടിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ�ക്കാണ്ട്അറുപതുക

�ള അളന്നു േനാക്കാൻ മിന�ക്കടരുത്. ഭൂതകാലം ഭാവിയു�ട �മക്കിട്ടുകയറരുത്.

ആധുനികസാഹിത്യ�ത്ത വിലയിരുത്താൻആധുനികമായ മാനദണ്ഡം േവണം.



8
മലയാളസാഹിത്യത്തി�ന്റ ഭാവി

1 േകരളത്തി�ന്റ വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാഹിത്യപരവും സാംസ്ക്കാരികപരവുമായ പു

േരാഗതി�യപ്പറ്റി പല പ്രാസംഗികന്മാരും എടു�ത്തടുത്തു പറഞ്ഞതു നിങ്ങൾ ശ്ര

ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അക്ഷരാഭ്യാസത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും നമ്മൾ മുൻപന്തിയിലാ

ണ്. സർവകലാശാലബിരുദങ്ങൾ േനടിയവർത�ന്നപതിനായിരക്കണക്കിനുണ്ട്.

ഇന്ത്യയി�ല ഏറ്റവും �ചറിയ േസ്റ്ററ്റാണ് േകരളം. എന്നിരിക്കിലും 120-ൽപ്പരം പത്ര

ങ്ങളും മാസികകളും ഇവി�ട പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. പതിനായിരേത്താളം പള്ളിക്കൂടങ്ങ

ളുണ്ട്. മൂവായിരത്തിധികം വായനശാലകളുണ്ട്. പ്രശസ്തങ്ങളായ പ്രസിദ്ധീകരണ

ശാലകളുണ്ട്. ദിവസത്തിൽ ശരാശരി ഒരു പുസ്തകം വീതം ഇവി�ട പ്രസിദ്ധം �ച

യ്യ�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉവ്വ്, നമ്മൾവള�രേയ�റഅഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കു

ന്നു.

1 ശരിക്കും പരിേശാധിക്കുക

പേക്ഷ, നിൽക്കു; �പാങ്ങച്ചം നടിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്ഈഅഭിവൃദ്ധി�യ ശരി�ക്കാന്നു

പരിേശാധിച്ചുേനാക്കൂ. വിദ്യാഭ്യാസത്തി�ന്റ കാര്യത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കു

ന്ന േകരളക്കരയിൽ ഇേപ്പാഴും 49 ശതമാനം ജനങ്ങൾഅക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തവ

രേല്ല? എന്നു�വച്ചാൽനമ്മു�ടനാട്ടുകാരിൽപകുതിേയാളം േപർഎഴുതാനും വായി

ക്കാനുമറിയാത്തവരേല്ല? 120-ൽപരം പത്രങ്ങളും മാസികകളുമുണ്ട്; ശരി. പേക്ഷ,

അവയ്ക്കത്രകണ്ടു പ്രചാരമുേണ്ടാ? പ്രതിദിനം പത്തുലക്ഷവും അധിലധികവും േകാ

പ്പികളടിക്കുന്ന ചില പത്രങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട്. നമ്മു�ട സ്ഥിതിേയാ? നമ്മു

�ട എല്ലാ ദിനപ്പത്രങ്ങേളയും ഒന്നിച്ചുകൂട്ടിയാൽക്കൂടി അത്തര�മാരു ദിനപത്രത്തി

�ന്റ അടു�ത്തത്തുേമാ? കാൽലക്ഷത്തിലധികം േകാപ്പികളടിക്കുന്ന പത്രങ്ങളു�ട

എണ്ണം കാൽ ഡസനിലധികമുേണ്ടാ? നമ്മു�ട വാരികകളു�ടയും മാസികകളു�ട

യുംസ്ഥിതി�യന്താണ്.? പ്രാചാരത്തി�ന്റ കാര്യ�മടുത്താൽ മലയാളഭാഷയിലുള്ള

1 കഴിഞ്ഞ 3-ാം തീയതി മുതൽ 7-ാം തീയതിവ�ര േകാട്ടയത്തു�വച്ചുനടന്നസാഹിത്യപരിഷത് സേമ്മള

നത്തി�ന്റഅവസാന ദിവസം, മലയാളഭാഷയു�ട ഭാവി�യപ്പറ്റിയുള്ളചർച്ചഉൽഘാടനം �ചയ്തു�കാ

ണ്ടു നടത്തിയ പ്രസംഗം.
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എല്ലാ വരികളും കൂടിേച്ചർന്നാലും നമ്മു�ട അയൽഭാഷയായ തമിഴിലുള്ള ഒ�രാറ്റ

വാരികയു�ട അടു�ത്തങ്ങാനു�മത്തുേമാ? ഒരു ദിനപത്രത്തി�ന്റ ഒരു േകാപ്പി ശരാ

ശരി പത്തുേപർവീതം വായിക്കുന്നു�ണ്ടന്നു കണക്കാക്കിയാൽേപ്പാലും നമ്മു�ട

നാട്ടിൽ 100-ൽ 80 േപർ ഇന്നും യാ�താരു പത്രവും വായിക്കാത്തവരാണ്. നമു�ക്ക

ല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ള പുസ്തകപ്രസിദ്ധീകരണത്തി�ന്റ കാര്യംത�ന്ന�യടുക്കുക.

വള�രയധികം പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നേല്ല പറഞ്ഞത്? അവ�യ

ല്ലാം ഒരു േപാ�ല�മച്ച�പ്പട്ടവയല്ലഎന്ന്എല്ലാവർക്കുമറിയാം. എങ്കിലുംകുേറനല്ല

പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്; തീർച്ച. ആ പുസ്തകങ്ങളു�ട ത�ന്നസ്ഥിതി�യന്താണ്? പണ്ഡിറ്റ്

�നഹ്റുവി�ന്റ ‘ഇന്ത്യ�യ ക�ണ്ടത്തൽ’ എന്ന വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ റഷ്യൻപ

രിഭാഷയു�ട ഒരു ലക്ഷം പ്രതികൾ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ വിറ്റുതീർന്നു എന്നും രണ്ടാം

പതിപ്പിനുേവണ്ടി ജനങ്ങൾ ആക്ഷമരായി കാത്തുനിൽക്കുകയാ�ണന്നുമുള്ള ഒരു

പത്ര വാർത്ത നിങ്ങേളാർക്കുന്നുണ്ടാവാം. അേത വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥത്തി�ന്റ മലയാള

പരിഭാഷയു�ടസ്ഥിതിേയാ? �കാല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അയ്യായിരത്തിലധികമായി

ട്ടുേണ്ടാ? തകഴിയു�ട ‘�ചമ്മീൻ’ നാലുപതിപ്പുകളിലായി ഒരു �കാല്ലത്തിനിടയിൽ

നാലായിരം േകാപ്പി വിറ്റുതീർന്നുഎന്നു നമ്മൾഅഭിമാനിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ഗ്രന്ഥകാര

ന്മാരു�ട കൃതികളുേടയും തകഴിയുേടത�ന്ന മറ്റു പുസ്തകങ്ങളു�ടയും ദയനീയസ്ഥിതി

പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ ഇതുഅഭിമാനിക്കത്തക്കതുത�ന്ന. എന്നാൽ, േകരളത്തി�ന്റ

ജനസംഖ്യ ഒന്നരേക്കാടിയാ�ണന്നുംഅവരിൽ പുസ്തകം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ

കഴിവുള്ളവർ 60 ലക്ഷ�മങ്കിലുമുണ്ടാകു�മന്നും മറക്കാതിരിക്കുക. ഈ അനുകൂല

സാഹചര്യമുണ്ടായിട്ടും നമ്മു�ട പ്രധാന�പ്പട്ട സാഹിത്യനായകന്മാരു�ട മുഖ്യമായ

പല കൃതികളുേടയും 1000 േകാപ്പി വിറ്റഴിക്കുവാൻ രണ്ടും മൂന്നും ചിലേപ്പാൾ അഞ്ചും

പത്തും �കാല്ലങ്ങൾഎടുക്കുന്നുണ്ട്എന്ന�താരുപരമാർത്ഥം മാത്രമാണ്. ആധുനി

കമായ ഒ�രാറ്റപുസ്തകംേപാലും കടന്നു�ചല്ലാത്ത വീടുകൾ നമ്മു�ട നാട്ടിൽ ആയി

രക്കണക്കിലുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും േമനി പറച്ചിലിൽ നമ്മ�ളാട്ടും പിേന്നാക്കമല്ല. ഈ

പരിമിതികളും ദൗർബല്യങ്ങളും കണക്കി�ലടുക്കാ�ത നമ്മുേടതുേപാ�ല പുേരാഗ

തി േനടിക്കഴിഞ്ഞ മ�റ്റാരു േസ്റ്ററ്റുമി�ല്ലന്നും മറ്റു േസ്റ്ററ്റുക�ളഅലട്ടി�കാണ്ടിരിക്കുന്ന

വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്ക്കാരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ന�മ്മ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം പ്രശ്നങ്ങ�ള

യ�ല്ലന്നും മറ്റുമുള്ള നിഗമനങ്ങളി�ലത്തിേച്ചരുന്നത് ശരിയാ�ണന്ന് േതാന്നുന്നില്ല.

വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാഹിത്യപരവുമായും നമ്മളിേപ്പാഴും വള�ര വള�ര പിന്നിലാ

�ണന്നുതുറന്നുസമ്മതിക്കുകയേല്ല നല്ലത്?

2 പിേന്നാക്കനിലയ്ക്കു കാരണം

ഇരിക്ക�ട്ട, ഈ പിേന്നാക്കനിലയ്ക്കുള്ള കാരണ�മന്താണ്? 1947 വ�രയും നമ്മു�ട

ഭാഷയു�ടയും സാഹിത്യത്തി�ന്റയും വളർച്ച�യ കടിഞ്ഞാണിട്ടു തടയാൻ വിേദശ

ശക്തികളുണ്ടായിരുന്നു. ആ തടസ്സങ്ങ�ളല്ലാം തട്ടിനീക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നല്ല,

ഇന്ത്യസ്വതന്ത്രയായതിനുേശഷം നമ്മു�ട േകന്ദ്ര ഗവൺ�മന്റുംസംസ്ഥാന ഗവൺ

�മന്റുകളും സാഹിത്യകലാദിക�ള േപാഷിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി �കാല്ലംേതാറും പത്തു

ലക്ഷക്കണക്കിൽ ഉറുപ്പിക �ചലവിട്ടു�കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളാ�ണങ്കിൽ

കൂടുതൽ ഉൽബുദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും സാഹിത്യപരവും സാംസ്ക്കാരികപരവുമായ
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പിേന്നാക്കനിലയവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണമിതാണ്; ഭാഷയു�ടയും സാ

ഹിത്യത്തി�ന്റയും വളർച്ച സാമൂഹ്യവളർച്ചയുമായി ബന്ധ�പ്പട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നു�വ

ച്ചാൽനമ്മു�ട രാജ്യ�ത്തസാമ്പത്തികമായും വ്യവസായികമായും കാർഷികമായും

അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താനും അങ്ങ�ന നമ്മു�ട ജനങ്ങളു�ട ജീവിതേത്താതുയർത്താ

നും േവണ്ടിയുള്ളപരിശ്രമങ്ങളു�ട ഭാഗ�മന്നനിലയ്ക്കു മാത്രേമനമ്മു�ടസാഹിത്യവും

കലയും വളരുകയുള്ളൂ.

വ്യവസായവും കൃഷിയും അഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടാൽ സ്വയംഭൂവായി സാഹിത്യവും താ

േനഅഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടു �കാള്ളു�മന്നാേണാഇതി�ന്റഅർത്ഥം? അല്ല. സാമൂഹ്യ പരി

തഃസ്ഥിതികളി�ല മാറ്റങ്ങൾ സാഹിത്യത്തി�ന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് എത്രേത്താളം ആവശ്യ

മാേണാ അത്രേത്താളം ത�ന്ന സാഹിത്യപുേരാഗതി സാമൂഹ്യവളർച്ചയ്ക്കും ആവശ്യ

മാണ്. സാഹിത്യ�മന്നതുസാമൂഹ്യ പരിതഃസ്ഥിതികളു�ട ഒരു പ്രതിഫലനം മാത്ര

മല്ല, സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതിക�ള മാറ്റാനുള്ള ഒരുപകരണം കൂടിയാണ്. അഖിേല

ന്ത്യാ സാഹിത്യഅക്കാഡമി ഉത്ഘാടനം �ചയ്തു�കാണ്ട് േഡാക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻചൂ

ണ്ടികാണിക്കുകയുണ്ടായി;

“സാഹിത്യത്തി�ന്റ ലക്ഷ്യം േലാകേക്ഷമമാണ്—വിശ്വേശ്രയം കാവ്യം. അതി

�ന്റ ഉേദ്ദശം േലാക�ത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയല്ല, േലാക�ത്ത ഉദ്ധരിക്കുകയാ

ണ്. മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന മുകൾപ്പരപ്പുക�ള പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുകയല്ല, അനുഭവങ്ങ

�ള ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ്. കലാേബാധമുള്ള സാഹിത്യകാരൻ ധ്യാനനിരതമായ

ഏകാന്തതയിൽ പ്രേവശിച്ച് ഭാവനാമയമായ ആദർശ�ത്ത േനാക്കി ക�ണ്ടത്ത

ണം. എന്നിട്ട്, അതി�ന സങ്കല്പേലാകത്തിൽനിന്ന് യാഥാർത്ഥേലാകത്തിേലയ്ക്ക്

ഇറക്കി�ക്കാണ്ടുവരികയും വികാരവാേയ്പാടുകൂടി അതിന് രൂപം�കാടുക്കുകയും വാ

ക്കുകളു�ട രൂപത്തിൽ അതി�ന കട�ഞ്ഞടുക്കുകയും �ചയ്യണം. അതിഭൗതിക

മായ ഭാവനേയയും മനുഷ്യജീവികേളയും തമ്മിൽബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു�കേത്താ

ടാണ് സാഹിത്യം. കവി അദൃശ്യേലാകത്തി�ന്റ പുേരാഹിതനാണ്, ദിവ്യനായ

സൃഷ്ടാവാണ്, കവിയാണ്. അവൻ �വറു�മാരു വിേനാദകാരിയല്ല. േന�രമറിച്ച്,

താൻ ജീവിക്കുന്ന സമുദായത്തി�ന്റ എല്ലാത്തരം ആശയഭിലാഷങ്ങ�ളയും പ്രകടി

പ്പിക്കുകയും ജനങ്ങൾക്കുപ്രേചാദനം നൽകുകയും �ചയ്യുന്ന ഒരുപ്രവാചകനാണ്.

ഏകാഗ്രതയും ആത്മാർത്ഥതയും എന്നാണ് ഇതി�ന്റ�യാ�ക്ക അർത്ഥം. വക്രത

യും ഹിംസയും �കാണ്ട് നമ്മു�ട ഹൃദയം നിറഞ്ഞാൽ, അ�ല്ലങ്കിൽ നമ്മു�ട മന

സ്സുകൾ ഒേര മട്ടിലുള്ള ശുഷ്കങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളു�ട പാവകളായിത്തീർന്നാൽ

ഇത് അസാദ്ധ്യമായി�ല്ലങ്കിൽത്ത�ന്ന, തീർച്ചയായും വിഷമകരമായിത്തീരും”.

3 സാമൂഹ്യവീക്ഷണവും�വയക്തിത ഭാവനയും

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, സാഹിത്യകാര�ന്റ സൗന്ദര്യേബാധത്തിൽ സാമൂഹ്യമായ

വീക്ഷണഗതിയും�വയക്തികമായ ഭാവനാവിലാസവും ഇണങ്ങിേച്ചരണം. േഡാ

ക്ടർ രാധാകൃഷ്ണ�ന്റ ശ്രേദ്ധയമായഈഅഭിപ്രായം നമ്മു�ട നാട്ടിലും ഇന്ന് ഏ�റ

ക്കു�റ അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യകാരൻ ആകാശേത്താളം

ഉയർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരു ദന്തേഗാപുരത്തിനുള്ളിൽ അടച്ചിരിക്കണ�മന്നും സാമൂ

ഹ്യമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളു�ട ആഘാതങ്ങളിൽനിന്ന് ത�ന്റ കലാസൃഷ്ടി�യ കാ



202 അദ്ധ്യായം 8. മലയാളസാഹിത്യത്തി�ന്റ ഭാവി

ത്തുരക്ഷിക്കണ�മന്നും ഇക്കാലത്ത് അധികമാരും വാദിച്ചു േകൾക്കുന്നില്ല. കലയും

ജീവിതവും തമ്മിൽ യാ�താരു ബന്ധവുമി�ല്ലന്നും കല കലയ്ക്കുേവണ്ടിയാ�ണന്നും

കലയായിരിക്കുകഎന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് കലയ്ക്ക് മ�റ്റാരുേദ്ദശവുമി�ല്ലന്നും മറ്റും വാദി

ക്കുന്നവർ ഇന്നുവള�ര ചുരുക്കമാണ്. രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഇത്തരം വാദങ്ങ

ളുന്നയിച്ച ശ്രീ കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർേപാലും മാതൃഭൂമിയു�ട ഇക്കഴിഞ്ഞഓണപ്പതിപ്പിൽ

ഇങ്ങ�നയാ�ണഴുതിയത്:

“ഇന്ന്എതുനിരൂപകനും ഒരുപുസ്തക�മടുത്താൽഅതിൽമ�റ്റന്തുേനാക്കിയി

�ല്ലങ്കിലും അതിനു ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധ�ത്തപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാ�ത േപാകുന്നില്ല.

കാണുന്നത് വള�ര കുറച്ചാവാം. എങ്കിലും അേങ്ങാട്ടു കണ്ണു�ചല്ലുന്നുണ്ടേല്ലാ”.

4 മാറ്റങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശാബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മു�ട സാഹിത്യകാരന്മാരിലുണ്ടായഈ

മാറ്റങ്ങൾക്കു കാരണം പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനമാണ് എന്നാണ് ശ്രീ. മാ

രാർ പറയുന്നത്. “ആശാൻ പ്രഭൃതികളു�ട കാലം, നിരൂപകന്മാർക്ക് സാഹിത്യവും

ജീവിതവുമായുള്ള ബന്ധത്തിേലയ്ക്ക് ഒരു വിദൂരവീക്ഷണം നല്കി എന്ന് മുമ്പ് സൂചിപ്പി

ച്ചുവേല്ലാ: ആ ദൂരക്കാഴ്ച�യ േവണ്ടുേവാളം—ഒരു പേക്ഷ േവണ്ടതിലധികം ത�ന്ന

അടിപ്പിച്ചുതന്നതാണ് ഈ പുതുപ്രസ്ഥാനക്കാർ �ചയ്ത വലിയ ഉപകാരം. അനി

േഷധ്യവും അതുവ�രഅതിരൂപിതവുമായ ഒരു മഹാസത്യമാണ് അവർ സാഹിത്യ

കാരന്മാർക്കു മുമ്പിൽ വലിച്ചിട്ടത്,” എന്നേദ്ദഹം എഴുതുന്നു. ഈഅഭിപ്രായേത്താട്

പൂർണ്ണമായി േയാജിക്കാൻ എനിക്കു സാധിക്കുന്നില്ല. സാമൂഹ്യവീക്ഷണഗതിയു�ട

പ്രാധാന്യേത്തയും സാഹിത്യവും ജീവിതവും തമ്മിലുള്ളബന്ധ�ത്തയുംഊന്നിക്കാ

ണിക്കാനും, ജനങ്ങളു�ട ജീവിതത്തിൽ േവരുറച്ചുനിന്നു�കാണ്ട് ജനകീയ ശക്തി

യിൽനിന്ന് പ്രേചാദനവും േപാഷണവും ആർജ്ജിക്കാൻ സാഹിത്യകാരന്മാർ ശ്ര

ദ്ധിക്കണ�മന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ആവശ്യ�പ്പടുവാനും പുേരാഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാ

നത്തിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതു ശരിത�ന്ന. എന്നാൽഅടിസ്ഥാനപരമായി േനാ

ക്കുേമ്പാൾ, സാമൂഹ്യപരിതഃസ്ഥിതിയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളാണ് േകരളത്തി�ല ഭൂരി

പക്ഷം സാഹിത്യകാരന്മാ�രയും പുേരാഗമന സാമൂഹ്യവീക്ഷണഗതിയുള്ളവരാക്കി

മാറ്റിത്തീർത്തത്.

5 സാഹിത്യകാര�ന്റ ജീവിതപ്രശ്നം

എന്നാൽ, ഇക്കാര്യത്തിൽനമ്മൾേമനിപറയാൻകഴിയത്തക്കവണ്ണം മുേന്നറിക്കഴി

ഞ്ഞിട്ടില്ല. ജനങ്ങളു�ട അഭിവൃദ്ധി�യ സഹായിക്കാനുതകുന്ന ഒട്ടനവധി കവിതക

ളുംനാടകങ്ങളുംകഥകളുംകുറച്ചുേനാവലുകളുംഅടുത്തകാലത്തുണ്ടായിട്ടു�ണ്ടന്നുള്ള

ത് േനരാണ്. പേക്ഷ, ജനങ്ങളു�ട ആശാഭിലാഷങ്ങൾക്കു രൂപം �കാടുക്കാനുള്ള

�വമ്പലിൽ പലേപ്പാഴും കലാപരമായ മൂല്യങ്ങൾഅവഗണിക്ക�പ്പട്ടുേപ്പാകുന്നു. പ്ര

സിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പടുന്നസാഹിത്യകൃതികളിൽ ഒരു ഗണ്യമായ ഭാഗം കലാപരമായി

ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളവയാ�ണന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. പുറം ചട്ടയു�ട സൗന്ദര്യം

പലേപ്പാഴും ഉള്ളടക്കത്തി�ന്റ �വരൂപ്യ�ത്ത മൂടി�വയ്ക്കാനുള്ള ഒരുപകരണമായി

ട്ടുണ്ട്. പരപ്പുകൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആഴം വർദ്ധിക്കുന്നി�ല്ലന്നു ചുരുക്കം. മാത്രമല്ല,
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തരംതാഴ്ന്ന കുറ്റാേന്വഷണ കൃതികളിേലയ്ക്കും �ലംഗിക കൃതികളിേലയ്ക്കും വഴുതിേപ്പാ

കാനുള്ള പ്രവണതയും അടുത്തകാലത്തായി തല �പാന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതി�ന നിരു

ത്സാഹ�പ്പടുത്തി�യ പറ്റു.

ഇതിനുള്ള മുഖ്യകാരണങ്ങളി�ലാന്നു സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട ജീവിത വിഷമ

ങ്ങളാ�ണ�ന്നനിക്കു േതാന്നുന്നു. പഠിച്ചും ചിന്തിച്ചും സാമൂഹ്യസത്യങ്ങളു�ട അഗാ

ധതലങ്ങളിേലയ്ക്കിറങ്ങി�ച്ചന്നും നല്ല നല്ലസാഹിത്യകൃതികൾസൃഷ്ടിക്കുകഎന്നപ്ര

ശ്നംസാഹിത്യകാര�ന്റജീവിതപ്രശ്നവുമായിബന്ധ�പ്പട്ടാണുകിടക്കുന്നത്. കൂടുതൽ

നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങ�ളഴുതിയുണ്ടാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രേചാദനം കൂടുതൽ

നല്ല പ്രതിഫലമാണ്. കലാപരമായ കഴിവും പ്രതിഭാശക്തിയുമുള്ളഎത്ര�യത്ര യു

വസാഹിത്യകാരന്മാരാണു ഇന്നുള്ളത്. ആ കഴിവുക�ള നമ്മു�ട നാടി�ന്റയും നമ്മു

�ട സാഹിത്യത്തി�ന്റയും പുേരാഗതിയ്ക്കുേവണ്ടി ഉപേയാഗിക്കാനും പറ്റിയ പ്രാേയാ

ഗിക പദ്ധതികളാവിഷ്കരിേച്ച മതിയാവൂ.

6 അത്യാവശ്യങ്ങളായ ചില ശാഖകൾ

അത്യാവശ്യങ്ങളായ ചില സാഹിത്യശാഖക�ള ഇനിയും നമ്മൾ േപാഷിപ്പിേക്ക

ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്കിന്നും തൃപ്തികരമായ ഒരു േകരളചരിത്രമില്ല. മലയാളഭാഷ

എേപ്പാൾ എങ്ങ�നയുണ്ടായി എന്നതി�ന സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസ

ങ്ങൾേപാലും തീർന്നിട്ടില്ല. നമ്മു�ട ബാലസാഹിത്യം �ശശവദിശയിലാ�ണന്നും.

ശാസ്ത്രസംബന്ധിയും ഗേവഷണപരവുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വള�ര വിരളമാണ്. ഈ

ദൗർബല്യങ്ങൾ പരിഹരിച്ചാൽമാത്രേമ മലയാളസാഹിത്യം അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുകയു

ള്ളൂ.

നമ്മു�ടസാഹിത്യത്തിനും നമ്മു�ടസാഹിത്യകാരന്മാർക്കും ഉൽഗതിയുണ്ടാവ

ണ�മങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ചില അടിയന്തിരപ്രശ്നങ്ങളിേലയ്ക്ക് നമ്മു�ട ശ്രദ്ധ

തിരിേയണ്ടതാവശ്യമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളി�ലാന്നും, നമ്മു�ട

അദ്ധ്യയനഭാഷയും ഭരണഭാഷയും മലയാളമാക്കുകഎന്നതാണ്. അദ്ധ്യയനഭാഷ

മലയാളമാക്കണ�മങ്കിൽആദ്യമായി ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കാവശ്യമായസാേങ്കതിക

പദങ്ങളു�ട പട്ടിക തയ്യാറാക്കണ�മന്നും, സർക്കാ�രഴുത്തുകുത്തുകൾ മലയാളത്തി

ലാക്കണ�മങ്കിൽ ആദ്യമായി മലയാളം �ടപ്പ്�റട്ടറുകൾ നിർമ്മിക്കണ�മന്നും

മലയാളം �ടപ്പ്�റട്ടറുകൾ ഉണ്ടാവണ�മങ്കിൽ ആദ്യമായി ലിപികൾ പരിഷ്കരി

ക്കണ�മന്നും മറ്റുമുള്ള ചില ധാരണകളുമുണ്ട്. ശാസ്ത്രത്തി�ന്റ വളർച്ച ഭാഷയു�ട

സ്വഭാവവിേശഷങ്ങ�ളയാണാശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും, സമുദായങ്ങ�ള നയിക്കു

കയും നിയന്ത്രിക്കുകയും �ചയ്യുന്ന തത്വജ്ഞാനങ്ങൾക്കുമുഴുവനും അടിസ്ഥാനഭൂത

മായി നിൽക്കുന്നതുവാചകഘടനയും വ്യാകരണവുമാ�ണന്നുമുള്ള ഒരുപുതിയ വാ

ദവും ഉന്നയിക്ക�പ്പട്ടുേകട്ടു. കുതിരയ്ക്കുമുമ്പിൽ വണ്ടി�കട്ടലാണിത്. വാസ്തവത്തിൽ

ആശയപ്രകടനത്തിനുള്ള ഒരുപകരണം മാത്രമാണ് ഭാഷ. പദങ്ങളു�ട പട്ടിക

തയ്യാറാക്കുന്നതിന്നുേശഷം ആശയപ്രകടനത്തി�ന്റ ആവശ്യം േനരിടുേമ്പാൾ പദ

ങ്ങളുണ്ടാവുകയാണു പതിവ്. ഉദാഹരണത്തിന് സർവ്വവിജ്ഞാനേകാശത്തി�ന്റ

കാര്യ�മടുക്കുക. മലയാളം മാത്രമറിയുന്ന ഒരാൾക്കു മ�റ്റാരു ഭാഷയുേടയും സഹാ

യം കൂടാ�ത ത�ന്ന േലാകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തരം വിജ്ഞാനങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും സമാ
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ന്യമായി മനസ്സിലാക്കി�കാടുക്കാൻ �കല്പുള്ള ബൃഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥസമുച്ചയമാ

ണേല്ലാ സർവ്വവിജ്ഞാനേകാശം അ�ല്ലങ്കിൽ എൻസൗേക്ലാപീഡിയ. നമ്മു�ട

ഇന്ന�ത്തഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരാവശ്യമാണത്. ആആവശ്യം നിർവഹിക്കാൻ

തുടങ്ങുേമ്പാൾഅതിനു പറ്റിയ തരത്തിൽ മലയാളഭാഷ വികസിക്കുന്നതുകാണാം.

ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒേക്ടാബർ ഒന്നാം തീയ്യതി ബാംഗ്ലൂരിൽ�വച്ച്, കർണ്ണാടകഭാഷയിൽ

പുതുതായി നിർമ്മിക്കാൻ േപാകുന്ന എൻ�സേക്ലാപീഡിയയു�ട പത്രാധിപസ

മിതി�യ അഭിസംേബാധന �ചയ്തു�കാണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ. പി �വങ്കടയ്യ

പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവി�ട പ്രസക്തമാണ്. സമകാലീനങ്ങളായ ആശയ

ങ്ങളു�ടപ്രവാഹ�ത്തഎൻ�സ�ക്ലാപീഡിയസഹായിക്കണ�മന്ന്അേദ്ദഹം ചൂ

ണ്ടികാണിച്ചു. വിജ്ഞാനസംബന്ധിയായസാഹിത്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ശുദ്ധസാഹി

ത്യ�മന്ന േപരിലറിയ�പ്പടുന്ന സാഹിത്യശാഖയിൽേപ്പാലും അത് ദൂരവ്യാപകമായ

പ്രത്യാഘാതങ്ങളുളവാക്കു�മന്നും വിജ്ഞാനേകാശത്തി�ന്റ പണിപൂർത്തിയാക്കു

േമ്പാേഴയ്ക്കും കന്നടഭാഷ വിവിധങ്ങളായ ആശയങ്ങ�ള�യല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ

കഴിയത്തക്കവണ്ണം വിഭവസമ്പന്നമായിത്തീരു�മന്നും അേദ്ദഹം പ്രസ്താവിച്ചു. ഇതു

കർണ്ണാടകഭാഷയു�ട അപകർഷകതാേബാധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ആധു

നിക മനസ്സി�ന്റ �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞ അനുഭവങ്ങ�ള പ്രകടിപ്പിക്കാൻ �കല്പുള്ള ഒരു

ഭാഷയാണു കർണ്ണാടക�മന്നു വ്യക്തമാക്കുകയും �ചയ്യു�മന്നും അതു�കാണ്ടിത്

മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു േനട്ടമായിരിക്കണ�മന്നുകൂടി അേദ്ദഹംഎടുത്തുപറയുകയു

ണ്ടായി.

�ത�ക്കഇന്ത്യയിൽ മലയാളംതമിഴ്, �തലുങ്ക്, കർണ്ണാടകംഎന്നീ ഭാഷകളാ

ണേല്ലാ ഉള്ളത്. ഇവയിൽ മലയാള�മാഴിച്ചുള്ള മറ്റു മൂന്നു ഭാഷകളിലും എൻ�സ

േക്ലാപീഡിയയു�ടപ്രവർത്തനങ്ങൾപുേരാഗമിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാ

സത്തിലുംസാഹിത്യത്തിലുംഎന്നും മുൻപന്തിയിൽനില്ക്കുന്നുഎന്നുേമന്മനടിക്കുന്ന

നമ്മു�ട ഭാഷയിൽമാത്രം എൻ�സേക്ലാപീഡിയ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭചർച്ച

കൾേപാലും നടന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

വാസ്തവത്തിൽ നമു�ക്കാരു സർവ്വ വിജ്ഞാനേകാശം േവണ�മന്നആവശ്യം

സാഹിത്യപരിഷത്തി�ന്റ ഏത�ണ്ടല്ലാ സേമ്മളനങ്ങളിലും ആവർത്തിക്ക�പ്പടാറു

ണ്ട്. ഇക്കുറിയും സ്വാഗതസംഘാദ്ധ്യക്ഷനായ ശ്രീ.എം.�ക.�ചറിയാൻ അതി�ന്റ

അത്യാവശ്യകത�യപ്പറ്റി എടുത്തുപറയുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ�കാല്ലം എറണാകുള

ത്തു �വച്ചു കൂടിയ പരിഷത്തിൽ നമ്മു�ട ഇന്ന�ത്ത മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. ഇ.എം.ശങ്കരൻ

നമ്പൂതിരിപ്പാട് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഒരു സേമ്മളനത്തിലും സർവ്വ വിജ്ഞാനേകാ

ശ�ത്ത പറ്റിയുള്ള പരാമർശനമുണ്ടായി. ഇന്നു ഭരണം നടത്തുന്ന പാർട്ടിയു�ട

�തര�ഞ്ഞടുപ്പ് വിജ്ഞാപനത്തിലും, മലയാളത്തി�ലാരു വിജ്ഞാനേകാശം നിർ

മ്മിക്കാൻ നട�പടി�യടുക്കു�മന്നു പ്രതിജ്ഞ �ചയ്തിട്ടുണ്ട്. അതു�കാണ്ട് ഇക്കാര്യം

ഗവൺ�മ്മണ്ടി�ന്റഅടിയന്തിര ശ്രദ്ധയിൽ �പടു�മന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

വിജ്ഞാനേകാശം േകവലംവിജ്ഞാനേകാശത്തിനുേവണ്ടിയുള്ളതല്ലഅ�താ

രു ലക്ഷ്യമല്ല, മാർഗ്ഗമാണ്.നമ്മു�ട ജനങ്ങളു�ടയും നമ്മു�ട സാഹിത്യത്തി�ന്റയും

വളർച്ച�യസഹായിക്കുകഎന്നതാണിതി�ന്റ ഉേദ്ദശം.
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നമ്മു�ട രാജ്യ�ത്ത വ്യവസായികമായും കാർഷികമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമാ

യും അതിേവഗം അഭിവൃദ്ധി�പ്പടുത്താനും അങ്ങ�ന നമ്മു�ട ജനങ്ങളു�ട ജീവി

ത�ത്ത ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമാക്കിതീർക്കാനും േവണ്ടിയുള്ള മഹത്തായ ഒരു പരിശ്ര

മമാണ് നടന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പരിശ്രമ�ത്ത വിജയിപ്പിക്കണ�മങ്കിൽ

സാംസ്ക്കാരികവുംസാഹിത്യപരവുമായ ഒരു വിപ്ലവം കൂടിേയ കഴിയൂ. അത്തര�മാരു

വിപ്ലവത്തിനുപച്ചവിളക്കുകാണിക്കുന്നസാഹിത്യകൃതികൾആവിർഭവിേച്ചമതിയാ

വൂ. സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളു�ടഅടിത്തട്ടിൽഅവ്യക്തമായി കിടക്കുന്നസത്യങ്ങ�ളയും

മാനുഷികമൂല്യങ്ങ�ളയും േബാധപൂർവ്വം വികാരവാേയ്പാടുകൂടിയും ചിത്രീകരിച്ചു�കാ

ണ്ട് ജനങ്ങളു�ട ഹൃദയങ്ങളിൽ �വളിച്ചം പരത്താനും, അവരു�ട മാനസികമണ്ഡ

ലങ്ങളിലും വീക്ഷണഗതികളിലും പുേരാഗമനപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാനുംസഹാ

യിക്കുന്ന ഉത്തമങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇനിയു�മത്രേയാ ഉണ്ടാേകണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ മാത്രേമ രാജ്യത്തി�ന്റ പുേരാഗതിയിൽ അദമ്യമായ അഭിമാനവും ജന

ങ്ങളു�ട ഐശ്വര്യത്തിൽ അതിരുകവിഞ്ഞ അഭിനിേവശവും, മനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ

ഭാവിയിൽ ഉറച്ചവിശ്വാസവുമുള്ള പുതിയ തലമുറക�ള രൂപ�പ്പടുത്തുവാൻ നമുക്കു

സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മഹത്തായ കടമ നിറേവറ്റാൻ േവണ്ടി നമു�ക്കല്ലാവർക്കും

േയാജിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുക എന്നു മാത്രം പ്രസ്താവിച്ചു�കാണ്ട് ഈ സേമ്മളന�ത്ത

ഞാൻ വിനയപുരസ്സരം ഉൽഘാടനം �ചയ്തു�കാള്ളുന്നു.
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വിചാരവിപ്ലവം

കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള രചിച്ച ഗ്രന്ഥ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള നിരൂപണം.

യഥാസ്ഥിതികത്വത്തിന്നും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കു�മതിരായ ഇരുപേതാളം

േലഖനങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു നല്ല പുസ്തകമാണ് ശ്രീ. കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ളയു�ട ‘വിചാ

രവിപ്ലവം’. മതം, സമുദായം, രാഷ്ട്രം എന്നീ വിവിധരംഗങ്ങളിൽ കാണ�പ്പടുന്ന

അന്ധവിശ്വാസങ്ങ�ളഅേദ്ദഹം ശക്തിയായി അേക്ഷപിയ്ക്കുന്നു; പുേരാഗമനപരങ്ങ

ളായ പ്രസ്ഥാനങ്ങ�ള അേദ്ദഹം ആേവശേത്താ�ട അഭിനന്ദിയ്ക്കുന്നു. േസാവിയറ്റ്

യൂണിയ�നപ്പറ്റി അേദ്ദഹം പറയുന്നതുേനാക്കുക: “ത�ന്നേപ്പാ�ല ത�ന്ന ത�ന്റ

അയൽക്കാര�നയും േ�ഹിക്കുക എന്ന് ഉപേദശിച്ച കൃസ്തുേദവൻ വീണ്ടും ഭൂമിയി

ലവതരിക്കുകയാ�ണങ്കിൽ ഒരു പ�ക്ഷ അേദ്ദഹം റഷ്യയിേലയ്ക്കു താമസം മാറ്റി

േയക്കും… സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങ�ള പരിരക്ഷിക്കാനായി മനുഷ്യത്വ�ത്ത ചവിട്ടി�മ

തിയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയേല്ല അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ ഇേപ്പാഴും നിലവിലിരിയ്ക്കുന്നത്? ആ വക

അതിർത്തിേക്കാട്ടക�ള തച്ചുടച്ച് അവയു�ടഅടിയിൽകിടക്കുന്നമനുഷ്യത്വത്തി�ന്റ

മഹനീയത �വളി�പ്പടുത്തുവാനും എല്ലാ മനുഷ്യേരയും ഒന്നുേപാ�ല വീക്ഷിക്കു

വാനും ഉൽേബാധിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഒരു നവീന നീതിശാസ്ത്ര�ത്ത ജീവിതപ്രമാണമായി

സ്വീകരിക്കുവാൻ റഷ്യയ്ക്കുമാത്രേമ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു”.

‘ഭൂമിയി�ലസ്വർഗ്ഗരാജ്യം’എന്നേലഖനത്തിൽശ്രീകുറ്റിപ്പുഴഎഴുതുന്നു: “ഏ�താ

രു സാമ്പത്തികഘടനയിൽ നാം ജീവിക്കുന്നുേവാ അതായിരിക്കും നമ്മു�ട സാമൂ

ഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം”. പേക്ഷ, ഈ തത്വ�ത്ത അവഗണിയ്ക്കുന്ന ചില

ആശയഗതികൾ ആേദ്ദഹത്തി�ന്റ ത�ന്ന േലഖനങ്ങളിൽ കാണാനുണ്ട്. ഉദാഹ

രണത്തിന് സ്ത്രീ�യപ്പറ്റി അേദ്ദഹം എഴുതുന്നതു േനാക്കുക: “മനുഷ്യചരിത്രം ആരം

ഭിച്ച കാലം മുതൽ സ്ത്രീ പുരുഷ�ന്റ അടിമയാണ്. ഒരു േദശത്തും ഒരു കാലത്തും

ഈസാമാന്യനിയമത്തിന്നു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല”. (േപജ് 103) ഇതു ശരിയല്ല. മാ

തൃേമധാവിത്വവും സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യവും നിലനിന്നിരുന്ന കാലം പ്രാചീനചരിത്രത്തിലു

ണ്ടായിരുന്നു�വന്നും സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട ഒരു സവിേശഷഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ്

സ്ത്രീ അസ്വതന്ത്രയായിത്തീർന്നത് എന്നും ആധുനികചരിത്രകാരന്മാർ �തളിയിച്ചുക

ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുക്കളയിൽനിന്ന് അടർക്കളത്തിേലയ്ക്ക് �ധര്യേത്താ�ട പാഞ്ഞു

206
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�ചല്ലാൻ കഴിവുള്ള േസാവിയറ്റ് സ്ത്രീയു�ട സ്വാതന്ത്ര്യ�ത്ത ശ്രീ കുറ്റിപ്പുഴ േസാത്സാ

ഹം ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു. പേക്ഷ, േസാവിയറ്റ് നാട്ടി�ല സ്ത്രീകളനുഭവിക്കുന്ന സ്വാ

തന്ത്ര്യത്തി�ന്റ അടിസ്ഥാനം അവിടു�ത്ത സാമൂഹ്യഘടനയാ�ണന്ന് അേദ്ദഹം

വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. കമാലി�ന്റ കരുണേയയും, �ലനി�ന്റ ദീർഘദർശനേത്തയും

അഭിനന്ദിയ്ക്കുന്നഅേദ്ദഹം മഹാന്മാരായആ േനതാക്കന്മാരു�ട പിന്നിലുള്ളവമ്പിച്ച

സാമൂഹ്യപ്രസ്ഥാനങ്ങ�ള പരിേശാധിക്കാൻ മുതിരുന്നില്ല. എല്ലാറ്റിേനയും ചരിത്ര

പരമായി കാണാത്തതു�കാണ്ട് മതം, സന്മാർഗ്ഗേബാധം, പുേരാഹിതൻ, മന്ത്രവാദി

മുതലായ മറ്റു േലഖനങ്ങളിലും ഇത്തരം ചില പിശകുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

ബക്കുനിൻ. ലിേയാൺ, േടാട്സ്ക്കി എന്നിവരു�ട ജീവിതചരിത്രസംഗ്രഹങ്ങ

ളിൽ അസത്യങ്ങളും അതിശേയാക്തികളും വല്ലാ�ത കലർന്നിട്ടു�ണ്ടന്നു കാണാം.

േട്രാട്സ്കി എന്ന ഉപന്യാസത്തി�ല “പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഏകപക്ഷീയമായി

(onesided) തീർന്നിട്ടുണ്ടാവാം” എന്ന് ഗ്രന്ഥകാരൻ ത�ന്നസമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. മറു

പക്ഷക്കാരുേടേയാ നിഷ്പക്ഷ േലഖകന്മാരുേടേയാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കൂടി പരിേശാ

ധിച്ചതിന്നുേശഷമാണ് ഈ ജീവിതചരിത്രസംഗ്രഹങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്ന�തങ്കിൽ

1903 മുതൽക്കുത�ന്ന �ലനി�ന്റയും േബാൾ�ഷവിക്ക്പാർട്ടിയുേടയും പ്രവർത്ത

നങ്ങ�ള ഇടവിടാ�ത എതിർത്തുേപാന്ന േട്രാട്സ്കി േസാഷ്യലിസത്തി�ന്റ പരമ

ശത്രുവായ ഒരു ഫാഷിേസ്റ്റജണ്ടായിക്കലാശിച്ച�തങ്ങി�ന�യന്നും ‘അരാജകവാ

ദി’യായ ബക്കുനിൻ ത�ന്റ അസംബന്ധം നിറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രവൃത്തിക

ളും വഴിയായി മാർക്സിസേത്തയും മാർക്സി�ന്റ േനതൃത്വത്തിൽ വളർന്നുവന്നിരുന്ന

�താഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളും തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചേതതുവിധ�മന്നും ശ്രീ കുറ്റിപ്പുഴ

വിവരിയ്ക്കുമായിരുന്നു.

ഇങ്ങി�ന രണ്ടാംപതിപ്പിൽ പരിഹരിക്ക�പ്പേടണ്ടവയായ ചില പിശകുകളു

�ണ്ടങ്കിലും, ആകപ്പാ�ട േനാക്കുേമ്പാൾ, ‘വിചാരവിപ്ലവവും’ പുേരാഗമനപരമായ

ഒരു പുസ്തകമാ�ണന്നകാര്യത്തിൽസംശയമില്ല.
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പാട്ടബാക്കി

രംഗം 1

(സമയം രാവി�ലഎട്ടുമണി. സ്ഥലം പഴകി ജീർണ്ണിച്ച ഒരു �ചറിയഓലപ്പുര. ഉമ്മ

റത്ത് തിണ്ണേമൽ ഒേരാലപ്പായ് ചുരുട്ടി�വച്ചിട്ടുണ്ട്. മുറ്റത്ത് ഒരു തടത്തിൽ കായ്ക്കാ

റായിട്ടില്ലാത്തഅമര�ച്ചടി. അതി�ന്റ ചുവട്ടിൽ ഉടഞ്ഞ കുടവും കലവും കിടക്കുന്നു.

കുറച്ചകലത്തായി ഒ�രാഴിഞ്ഞ�താഴുത്ത്, ഏകേദശം 40 വയസ് പ്രായമുള്ള, ചടച്ചു

പരവശയായ ഒരു സ്ത്രീ പാത്രം േമാറി�ക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഏകേദശം 4 വയസ് പ്രാ

യമുള്ളബാലൻ കണ്ണിൽ �വള്ളം നിറച്ചു�കാണ്ടും ഒട്ടിയ വയർ തടവി�ക്കാണ്ടും പ്ര

േവശിക്കുന്നു. അവൻ ഒരു മുഷിഞ്ഞപട്ടുേകാണം ഉടുത്തിട്ടുണ്ട്.)

ബാലൻ: അേമ്മ വിശക്ക്ണു അേമ്മ, (കരയുന്നു) വല്ലാ�ത വിശക്ക്ണു. (അമ്മയു�ട

അര�ക്കട്ടിൽ പിടിക്കുന്നു.)

അമ്മ: (മക�ന�യടുത്തുമ്മ�വച്ചു�കാണ്ട്) ഇ�പ്പാ വരും ബാലാ; കുഞ്ഞിമാളു േപാ

യിട്ടുണ്ട് വല്ലതും കിേട്ട ്വാന്നാക്കാൻ. വരാറായിരിക്കുണു.

ബാലൻ: ഇന്ന് വറ്റുള്ള കഞ്ഞി തരണ�ട്വാ, േമ്മ,

അമ്മ: എ�ന്റ േമാൻ േപായി കുറച്ച് കളിക്ക്. കുഞ്ഞിമാളു �പ്പാ വരും — കഷ്ടം!

—എനി�ക്ക�ന്റ �പാന്നുേമാ�ന്റ മുഖേത്തക്ക് േനാക്കാൻ കൂടി േതാന്ന്ണില്ല.

ഈശ്വരാ! കഷ്ട�പ്പടുേന്നാരു�ട േപരിൽ മാത്രം അവി�ടക്ക് ദയയി�ല്ല�ന്നാ?

(കുഞ്ഞിമാളു പ്രേവശിക്കുന്നു. അവൾ 17–18 വയസ് പ്രായമായ സാമാന്യം സു

ന്ദരിയായ ഒരു കന്യകയാണ്. കണക്കില്ലാ�ത പട്ടിണി കിടന്നിട്ടും അവളു�ട കണ്ണു

കൾക്കുള്ളആകർഷണശക്തി നശിച്ചിട്ടില്ല.)

കുഞ്ഞിമാളു: അ�മ്മ, ഇനി എന്താണ് േവണ്ടത്? മാധവന്നായരു�ട പീടിേകന്നും

കിട്ടീല്ല്യ.

അമ്മ: എേന്ത പറഞ്ഞതയാള്?

കുഞ്ഞിമാളു: വാേങ്ങ്യ�താ�ക്ക കിട്യാമതീന്ന് പറഞ്ഞു. ഉള്ള�താ�ക്ക കിട്ടാക്കുറ്റി

കൾക്കു �കാടുക്കാൻഅയാ�ളാരു �പാണ്ണ�നാന്നുമല്ലാ�ത്ര.

അമ്മ: അത്തൻകുട്ടീ�ട പീടികയിൽ ത�ന്ന ഒന്നു േനാക്ക്.
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കുഞ്ഞിമാളു: അവിേടം േപായി. അത്തൻകുട്ടിക്ക്ആറിൽചില്ല്വാനം ഉറുപ്പിക �കാടു

ക്കാനുണ്ട്. മൂന്നുദിവസത്തിനുള്ളിൽമുേഴാനും �കാടുത്തി�ല്ലങ്കിൽ േകസ്സ് �കാ

ടുക്കുംന്നാണുപറഞ്ഞത്.

ബാലൻ: ഏട്ടത്തീ! വല്ലാ�ത വിശക്കുണുഏട്ടത്തീ!

അമ്മ: അവറാ�ന്റ പീടികയിൽ ത�ന്ന ഒന്നു േപായി േനാക്കു അവ�നാരു വല്ലാ

േത്താനാണ്. രണ്ടിൽ ചില്ല്വാനം ഉറുപ്പികയ�ല്ലഅവി�ട �കാടുക്കാനുള്ളത്?

കുഞ്ഞിമാളു: അവിേടം േപായി അേമ്മ. അവ�ന�ന്താ�ക്കപറഞ്ഞുേന്നാ! അ�താ

ന്നും ഇവി�ട പറയാൻ �കാള്ളില്ല.

അമ്മ: എന്നാൽ മനക്കേപ്പായി കുറച്ചരി േചാദിച്ചു േനാക്കൂ. കുഞ്ഞാത്തല് എ�ന്ത

ങ്കിലും തരാതിരിക്കില്ല.

കുഞ്ഞിമാളു: മനക്കൽ േപായി�ട്ടന്താേമ്മ കാര്യം? ഇന്നാള് ഉച്ചക്ക് കഞ്ഞിക്ക് �ച

ന്ന�പ്പാ ദിവേസന കഞ്ഞിം േചാറും തരാൻ ഇവ�ട ഊ�ട്ടാന്ന്വല്ലാന്ന�ല്ല കു

ഞ്ഞാത്തല് പറഞ്ഞത്.

അമ്മ: (ആേലാചിച്ചിട്ട് ) ശങ്കുനായരു�ട വീട്ടിൽ േപാേയാ?

കുഞ്ഞിമാളു: ഇല്ല. അവി�ട േപായിട്ടില്ല.

ബാലൻ: വിശക്കുണു, േമ്മ! (േതങ്ങിക്കരയുന്നു)

അമ്മ: (ബാല�ന്റ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് ) ഒന്നു േപായി േനാക്കൂകുറച്ചു കഞ്ഞി�യങ്കിലും

തരാൻ പറയൂ.

(കുഞ്ഞിമാളു വ്യസനേത്താടുംക്ഷീണേത്താടും കൂടിേപാകുന്നു)

അമ്മ: ബാലാ, ഏടത്തി േപായിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും �കാണ്ടുവരാതിരിക്കില്ല; കുറച്ചുകൂടി

കാക്കു, എ�ന്റ �പാന്നു േമാന�ല്ല (എടുത്തുമ്മ �വക്കുന്നു)

ബാലൻ: ഇന്ന�ല രാത്രി എനിക്കുറക്കം വന്നില്ലാേമ്മ! രാവി�ല ഏട്ടേനാട് പേറ

ണംന്ന് വിചാരിച്ചു, ഇണീറ്റേപ്പാ�ഴക്കും ഏട്ടൻ േപായി.

അമ്മ: നമ്മു�ട തലയി�ലഴുത്താണ് ബാലാ. നമ്മ�ളാ�ക്ക കഷ്ട�പ്പടണംന്നാണ്

�ദവം വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ബാലൻ: ഈ�ദവംഇത്രദുഷ്ടനാേണാ േമ്മ? ഞാൻവലുതാവ�ട്ടകാണിച്ചു �കാ

ടുക്കാം.

അമ്മ: അ�യ്യാ കുേഞ്ഞ! �ദവം േകൾക്കും. ഇങ്ങ�നാന്നും പറയരുത്.

ബാലൻ: േകേട്ടാ�ട്ട എനി�ക്കന്താ? പണ്ടാരക്കള്ളൻ! അേമ്മ! ഇനിക്കു വല്ലാ�ത

വിശക്ക്ണുഅേമ്മ. ആതച്ചക്കുളത്തി�ലശ്രീധരൻ േല്ല്യ,അവ�ന�ദവത്തിനു

വല്യ ഇഷ്ടമാണ്. ഇന്ന�ളാരു നല്ല മിനുത്ത കുപ്പായേട്ടർന്നു. അങ്ങന�ത്ത

കുപ്പായം തുന്നിച്ചു തരാൻഞാേനട്ടേനാടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

അമ്മ: അങ്ങിന�ത്ത കുപ്പായം നമു�ക്കാ�ക്ക തുന്നിക്കാൻ സാധിേക്ക്വാ ബാലാ.

അവ�രാ�ക്ക വേല്യാര�ല്ല? അവരു�ട�കയിൽ കാശുണ്ട്.

ബാലൻ: നമ്മ�ക്കന്താ കാശില്യാത്ത�മ്മ?

അമ്മ: �ദവം തന്നില്ല്യ!
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ബാലൻ: കള്ള �ദവം! അേപ്പാേമ്മ, ഈ �ദവം ചത്താ�ല നമുക്കു സുഖാവൂ

അേല്ല?

അമ്മ: ശൂ… ! �ദവ�ത്തകുറ്റം പേറര്ത്ന്നു പറഞ്ഞി�ല്ല? �ദവം നല്ലവനാണ്.

ബാലൻ: നല്ലവനാച്ചാ നമ്മള് പട്ടിണി കിടേക്ക്വേമ്മ?

(മുക്കാട്ടിരിമനക്ക�ല കാര്യസ്ഥൻ രാമൻനായർ പ്രേവശിക്കുന്നു)

രാമൻനായർ: ഇ�ന്നന്ത്സൂത്രമാണ് പറയുകആേവാ. ഇനി പറ്റ്ല്യ �ചേറാട്ട്യേമ്മ.

പാട്ടബാക്കി മുഴുവനും ഇന്നു കിട്ടണം (അമ്മ ദീർഘശ്വാസം വിടുന്നു) എവി�ട

കിട്ടുണ്ണി?

അമ്മ: അവൻ മില്ലീന്നു വന്നിട്ടില്ല. ഇന്നു ശനിയാഴ്ചയാണ്. അതു�കാണ്ടു ഉച്ചയ്ക്കു

ത�ന്ന വരും. ഒന്നും കഴിക്കാ�തയാണു േപായിട്ടുള്ളത്.

രാമൻനായർ: അതു�കാണ്ട് കാര്യമായില്ലേല്ലാ. പാട്ടം ഇന്നുത�ന്ന കിട്ടണം.

അ�ല്ലങ്കിൽ േകസ്സ് നാ�ള ഫയലാവും. ഓർമ്മ�വച്ചു കളിച്ചാൽമതി.

അമ്മ: കുറച്ചു ദിവസ�ത്തഎട തരണം രാമൻനായ�ര, വല്യബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

രാമൻനായർ: ബുദ്ധിമുട്ടാർക്കാല്യാത്തത് േപ്പാ? �ചറിയവർക്കു �ചറിയ ബുദ്ധിമുട്ട്,

വലിയവർക്കു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. പി�ന്ന നിങ്ങ�ട കയ്യീ�ന്നാ�ക്ക പാട്ടം പിരി

ഞ്ഞുകിട്ടാഞ്ഞാൽ മനക്ക�ല �ചല�വങ്ങ്നാ നടക്ക്ാ?

അമ്മ: ഇ�ക്കാല്ലം മഴ �പയ്യാ�ത വിളവു ന�ന്നകുറഞ്ഞൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചേല്യ

രാമൻനായേര? ഉണ്ടായ �നല്ല് മുക്കാലും; മുേഴാനുംന്നുത�ന്നപറയാം മനക്ക

�ലത്തിച്ചിേല്ലഞങ്ങള്? പി�ന്നഈപറമ്പി�ന്റ പാട്ടാണ് — നാളിേകരത്തി

ന്നു വിലയില്ല പി�ന്ന.

രാമൻനായര്: ആേരാടന്നു�വച്ചിട്ടാ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന്? ഞായം പറയുന്നു

— കരുതി സംസാരിച്ചാൽ മതി. മൂക്കാട്ടിരി മനക്ക�ല കാര്യസ്ഥനാണ് രാമ

ന്നായര്ന്ന് ഓർമ്മ�വേച്ചാണ്ട്—പ�ണ്ടാ�ക്കകുറച്ചു മര്യാേദണ്ടായിരുന്നു—

പാട്ടം മുഴുവനും തരാതിരുന്നാൽ േപാരാ, ഞായം പേറം േവണം.

അമ്മ: േദഷ്യ�പ്പടാൻപറഞ്ഞതല്ലരാമൻനായ�ര,ഞങ്ങളു�ടസങ്കടംപറഞ്ഞതാ

ണ്.

രാമൻനായര്: സങ്കടം!മണ്ണാങ്കട്ടയാണ് ! സൂത്രം പറഞ്ഞാൽ രാമൻനായർ ഒഴി

ഞ്ഞുേപാവൂന്നാേണാ വിചാരിച്ചത്. എനിക്ക് നിൽക്കാ�നടയില്ല. പറയിൻ

ഇന്നുതരുേമാ പാട്ടബാക്കി മുഴുവനും.

അമ്മ: ആ കിട്ടുണ്ണിങ്ങ്ട്ട് വേന്നാ�ട്ടാ. കുറച്ചു കാശു ഒരാേളാടു കടം േചാദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാമൻനായര്: അതാദ്യംങ്ങ്ട്ട് ചുടാർന്നിേല്യ? ഏതു വിധത്തി�ലങ്കിലും പാട്ടം മുഴു

വനും തന്ന് മര്യാദക്കാരായിരിക്യാണ് നല്ലത്. അ�ല്ലങ്കിൽ കുടി എറങ്ങിേപ്പാ

വ്�ന്ന േവേണ്യരും. അതിന് എേടണ്ടാക്കാണ്ട് എല്ലാം േന�രയാക്കി �വക്ക

ണം.

(ഒരു മൺകലത്തിൽ കുറച്ചു കഞ്ഞിയുമായി കുഞ്ഞിമാളു പ്രേവശിക്കുന്നു. —

രാമൻനായർഅവ�ള കുറച്ചുേനരം, േനാക്കിനിന്ന് േപാകുന്നു—ബാലൻആർത്തി

േയാ�ട അവളു�ട അടുക്കേലക്കു ഓടി എത്തുന്നു—അവ�ന്റ മുഖം പ്രസന്നമായി
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ത്തീരുന്നു. കുഞ്ഞിമാളു കലം നിലത്തു�വച്ചുഅകത്തുേപായി ഒരു കിണ്ണം�കാണ്ടുവ

രുന്നു—അേപ്പാേഴക്കുംബാല�ന്റക്ഷമ�യല്ലാം നശിച്ചു. കഞ്ഞി കിണ്ണത്തി�ലാഴി

ച്ച ഉട�നഅവൻഅ�തടുത്ത് േമാന്തുന്നു. ഒടുവിൽ കിണ്ണത്തിൽതപ്പിേനാക്കിയിട്ട്,)

ബാലൻ: (വ്യസനേത്താ�ട) ഇതി�ലാരു വറ്റൂല്യാേമ്മ!

കുഞ്ഞിമാളു: ശങ്കരൻനായരു�ട വീട്ടിൽ നിന്നുഅരിവാർത്തകഞ്ഞി�വള്ളം കുറച്ചു

കിട്ടി. ഇത് ബാലേന തിേകള്ളു, ഇനി അമ്മ�ക്കന്താ�ചയ്യ്ാ?

ബാലൻ: (വ്യസനേത്താ�ട) അേമ്മ, ഞാൻ �വശുേപ്പാണ്ട് കുറച്ചധികം കുടിച്ചു.

ഇനീള്ളത് അേമ്മം ഏട്ടത്തീംകൂടി കുടിേച്ചാളു.

അമ്മ: േവണ്ടാബാല. േമാൻത�ന്ന കുടിേച്ചാളു.

ബാലൻ: എനിക്കു മതിയായി. അമ്മക്കുണ്ടാവൂ�ല വിശപ്പ്.

അമ്മ: ഏട്ടനിന്നു ശമ്പളം കിട്ടും. ഇന്നു ശനിയാഴ്ച�ല്ല? ഏട്ടൻ വന്നാൽഅരി �കാ

ണ്ടുവന്നു �വച്ച് അമ്മയും ഏട്ടനും, ഏട്ടത്തിം കൂടി കുടിക്കും.

ബാലൻ: ആ കഞ്ഞില് വറ്റുണ്ടാേ�്യേമ്മ?

അമ്മ: ബാലന് േചാറുണ്ടാക്കിത്തരണ്ട്.

ബാലൻ: (സസേന്താഷം) േചാറുണ്ടാക്കിത്തേര്വാ, ഏ?

അമ്മ: ഉണ്ടാക്കിത്തരണ്ട്, ഇ�പ്പാേപായി കുറച്ചു കളിക്ക്. (പിടിച്ചുമ്മ �വക്കുന്നു)

-കർട്ടൻ-

രംഗം 2

(പട്ടണത്തി�ല ഒരു വൃത്തി�കട്ട ചായപ്പീടിക. പീടികയു�ട മുൻഭാഗത്തായി ഒരു

പഴക്കുലതൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. വാതിലില്ലാത്തഒരലമാരിയിൽ ഒരു �പാളിഞ്ഞകിണ്ണ

ത്തിൽ കു�റ പിട്ട് പകുതി മൂടിക്കിടക്കുന്നു. പീടികയിലുള്ളബഞ്ചുകളിേന്മൽ ഇരുന്നു

ഉറ�ക്ക ഉറ�ക്കസംസാരിച്ചു�കാണ്ടുചിലർ ചായ കുടിക്കുന്നു. അതി�ലാരാൾ കിട്ടു

ണ്ണിയു�ട സുപരിചിത സുഹൃത്തായ മുഹമ്മതാണ്.)

ഒരാൾ: (ചായ കുടി കഴിഞ്ഞേശഷം പീടികക്കാരേനാടു) എ�ന്റ കണ�ക്കന്തായി?

പീടികക്കാരൻ: ഒരാഫ് ചായ, ഒരു കങ്ങം പിട്ട്, ഒരു മുക്കാലിന്നു ഇഷ്ടു—ആ�ക

മൂന്നു മുക്കാല്.

ആൾ: ആ�ട്ട, ഇേപ്പാന്നും ഇല്ല, ഇന്നലേത്തം ഇന്നേത്തം കൂടി നാ�ള തരാം.

പീടികക്കാരൻ: അതു പറ്റില്ല. �പസഇപ്പത്ത�ന്നക്കിട്ടണം.

ആൾ: തൽക്കാലം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട�ല്ല. നാ�ള തരണ്ട്.

പീടികക്കാരൻ: അതുപറ്റി�ല്ലന്ന�ല്ലപറഞ്ഞത്. ഇവി�ട കടം �കാടുക്കാൻ മാത്രം

സ്വ�ത്താന്നൂല്യ. കാശ്േപ്പാ കിട്ടണം.

(�ചറി�യാരുവാേക്കറ്റവും കശപിശയുമുണ്ടാകുന്നു. വാദപ്രതിവാദത്തിൽ മറ്റു

ള്ളചിലർകൂടി പങ്കു�കാള്ളുന്നു. ഒടുവിൽപീടികക്കാരൻചായകുടിച്ചആളു�ട േതാർ

ത്തുമുണ്ട് പിടിച്ചു�വക്കുന്നു)

(കുറച്ചുേനരം നിശ്ശബ്ദത)
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മുഹമ്മത്: (കുറച്ചകലേത്തക്കു സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കിയിട്ട് ) ആരാത്? കിട്ടുണ്യാര�ല്ല

ആ േപാണ്? ഏ! കിട്ടുണ്യാ�ര! (�ക�കാട്ടിയിട്ട് ) വരിൻ, കിട്ടുണ്യാ�ര,

വരീേന്ന. ഒരാഫ് കുടിച്ചിട്ട് േപാവാം േഹ!

(കിട്ടുണ്ണി വാടിയ മുഖേത്താടുകൂടി പ്രേവശിക്കുന്നു)

മുഹമ്മത്: ഇരിക്കിൻകിട്ടുണ്യാ�ര! (പീടികക്കാരേനാട് )എ�ടാഓഫ്കൂടി കൂട്ടേടാ.

കിട്ടുണ്ണി: (സംശയേത്താടുകൂടി) എനിയ്ക്കു ചായ കുടിക്കണ�മന്നില്ല.

മുഹമ്മത്: അതു പറ്റില്ല. ചായ കുടിക്കണം. (പീടികക്കാരേനാട് ) േവഗം േവണം.

ഒരട്ക്ക് പിട്ടും ഒരു മുക്കാലിന്നു പേഴാം (കിട്ടുണ്ണിേയാട് ) അേപ്പാ, എന്താത് കി

ട്ടുണ്യാ�ര,നിങ്ങൾക്കിത്ര ഉശാറില്ലാത്തത്? ഇന്ന�ല്ല നിങ്ങൾക്കുശമ്പളം കിട്ടു

ന്ന ദിവസം?

കിട്ടുണ്ണി: എന്തു ശമ്പളം?…എ�ന്റ ചങ്ങാതീ ശമ്പളം കിട്ടീ�ട്ടന്താ? ദാ, ഈആേഴ്ച

ലുംകൂലീന്ന് പിടിച്ചു. കഷ്ട�പ്പടുേന്നാരു�ട േന�ര �തല്ലും ദയയില്ലാേത്താരാണ്

ഈ മുതലാളികൾ.

മുഹമ്മത്: എേന്തത്?

കിട്ടുണ്ണി: സുഖേക്ക�ടാണ്ട് ഒരു ദിവസം പണിക്കു േപാകുവാൻ സാധിച്ചില്ല. പി

�ന്ന, കഴിഞ്ഞ �ചാവ്വാഴ്ച കമ്പനീ�ലത്ത്യേപ്പാ�ഴക്കും മണിയടിച്ചിട്ട് പത്തു

മിനിട്ടു കഴിഞ്ഞു േപായി. അങ്ങ�ന ഒന്നര ദിവസ�ത്തകൂലി പിടി�ച്ചടുത്തു.

മുഹമ്മത്: അതാണ് മുതലാളികൾ! നമ്മു�ട — �താഴിലാളികളു�ട — രക്തം പി

ഴി�ഞ്ഞടുക്കുകയാണവരു�ട േജാലി. ദയ! സാധുക്കളു�ട േന�ര ദയ! ഇല്ല

കിട്ടുണ്യാ�ര, മുതലാളിക്കു ദയയില്ല, ധനികവർഗ്ഗത്തിനുഹൃദയമില്ല.

കിട്ടുണ്ണി: ഞങ്ങളു�ട ഇേപ്പാള�ത്ത മുതലാളീ�ട ക്രൂരത ഒട്ടും കുറവല്ല. ഇന്നാ�ളാരു

ദിവസം കണ്ടേപ്പാ എനിക്ക് വല്ലാത്തഈറ വന്നു. ഒരു േവലക്കാര�ന്റ മുഖ

േത്തക്കുകാക്കിരി�ച്ചാരു തുപ്പ് !

മുഹമ്മത്: തുപ്പുക? എന്തു �തമ്മാടിത്തം! എല്ലു മുറി�യ പണി �ചയ്താൽ േപാര,

ഇവരു�ട ചവിട്ടും കുത്തും �കാള്ളണം! അപമാനം സഹിക്കണം!

കിട്ടുണ്ണി: എന്തു �ചയ്യാം, യാ�താരു നിവൃത്തിയുമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കമ്പിനി

യിൽ േപാകുന്നത്. അച്ഛനുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തു കൃഷി മാത്രേമ നടത്തിയി

രുന്നുള്ളു. അനുഭവം കിട്ടു�മന്നുവിചാരിച്ചിട്ടല്ല. കിടന്നുപാർക്കാൻ ഒരുസ്ഥലം

േവേണ്ട? ഈ ഒ�രാറ്റ കാര്യം �കാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വീടും പറമ്പും ഒഴിഞ്ഞു

�കാടുക്കാതിരിക്കുന്നത്. എത്ര കഷ്ട�പ്പട്ടിട്ടാണു ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന�ത

േന്നാ!

(പീടികക്കാരൻചായയുംപലഹാരവുംകിട്ടുണ്ണിയു�ട മുമ്പിൽ�കാണ്ടുവന്നു�വ

ക്കുന്നു)

മുഹമ്മത്: ആ�ട്ട, ചായകുടിക്കിൻ. (കുറച്ചു േനരം മൗനമവലംബിച്ചേശഷം)എ�ന്താ

രു നിർദ്ദയത! ഇന്ന�ത്ത നീചമായ സമുദായത്തിൽ മനുഷ്യൻ മൃഗമാണ്;

പിടിച്ചുപറി നീതിയും; അ�ത; ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ മാത്രേമ

മനുഷ്യനു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുവാൻസാധിക്കൂ.
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കിട്ടുണ്ണി: (ചായഗ്ലാസ്സ് �കയി�ലടുത്ത്) എന്റിഷ്ടാ, വീട്ടി�ല സ്ഥിതി വിചാരിക്കു

േമ്പാ എനിക്കിതു കുടിക്കാൻ േതാന്ന്ണില്ല. വീട്ടിലുേള്ളാ�രാ�ക്ക ഞാൻ

�ചല്ലുന്നതു കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. പേക്ഷ, ഞാൻ �വറുംകയ്യായിട്ടാണ് വീട്ടി

േലക്കു മടങ്ങുന്നത്.

മുഹമ്മത്: അേപ്പാ നിങ്ങ�ളേന്ത ശമ്പളം �കാണ്ടു �ചയ്തത്?

കിട്ടുണ്ണി: കു�റനാളായി കുഞ്ഞിമാളുങ്ങ്�ന പറഞ്ഞു തുടങ്ങീട്ട്. ഒരു ജാക്കറ്റിന്നുള്ള

തുണി േവണംന്ന്. (�പാതി കാട്ടി�കാടുക്കുന്നു) അതുവാങ്ങി. പി�ന്ന നമ്മു

�ട പാത്തുക്കുട്ടിക്കു കുറച്ചു കാശു�കാടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതും �കാടുത്തു.

അങ്ങി�നഈആേഴ്ച�ല കൂലിം പുളിേശ്ശരി �വച്ചു. ഇനി ബാലന് ഒരു കുപ്പാ

യം േവണം. അതു അടുത്ത ആേഴ്ച�ല പറ്റൂ. അവ�ന�ന്താരു േമാഹം ഒരു

കുപ്പായത്തിന് !

മുഹമ്മത്: അേപ്ല, നിങ്ങളിങ്ങി�ന കിട്ടുന്ന ശമ്പ�ളാ�ക്ക ജാക്കറ്റിന്നും കുപ്പായത്തി

ന്നുമായി �താലച്ചാൽ വീട്ടിൽ കഞ്ഞി�വക്കില്ല.

കിട്ടുണ്ണി: വീട്ടിൽ കഞ്ഞി�വക്കില്ല! ശരിയാണ് ചങ്ങാതി, പേക്ഷ, ഞാൻ ഒരു ശി

ല്ലിക്കാശും �വറു�ത ചിലവാക്കാറില്ല. കടം കുേറ�ശ്ശ കുേറ�ശ്ശ �കാടുത്തു

തീർക്കാഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ തല�പാക്കി നടക്കാൻ കേഴ്യാ? ഇങ്ങ�ന ചില്ലറ

കടങ്ങൾ ഇനീംണ്ട്. പി�ന്ന ജാക്കറ്റി�ന്റ കാര്യാണ്. ഇ�താന്നും മ�റ്റാരാ

േളാടു പറയാൻ �കാള്ളില്ല. മുഹമ്മദാേവാണ്ടു പേറണൂേന്നള്ളു. കുഞ്ഞിമാ

ളൂന് ആസ്ലാക്കൂടി ഒ�രാറ്റ ജാക്കേറ്റള്ളു. അത്ന്�ന കീേറ്യതും. എന്തു�ചയ്യും?

അവൾ�ക്കാന്നു പുറേത്ത�ക്കറങ്ങ�ണങ്കിൽ ഒരു �പാത്ത്രുത്തുംല്ല. അ�താ

�ക്ക വിചാരിച്ചിേട്ട വാേങ്ങ്യത്.

മുഹമ്മത്: പേക്ഷ,ഞാൻ കുറ്റം പറയാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. എനിക്കു നിങ്ങളു�ട വീ

ട്ടി�ലസ്ഥിതി അസ്സലായിട്ടറിയാം. അതു�കാണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്.

കിട്ടുണ്ണി: ഞാനും അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. എനിക്കു നല്ല നിശ്ചയുണ്ട്. ഞാൻ ശമ്പേളാം

�കാണ്ടു �ചല്ലുന്നതുകാത്തിരിക്ക്ണ്ണ്ടാവും. അവി�ട ഇന്ന് ഉച്ചക്കുകഞ്ഞി �വ

ക്കാനുംകൂടി ഒരുമണ്യരീല്ല. ഞാൻ ത�ന്ന രാവി�ല ഒന്നും കഴിക്കാണ്ടാണ്

പണിക്കു േപാന്നത്. വേല്ലടത്തിന്നും വായ്പവാങ്ങി കഞ്ഞി�വച്ചിട്ടുണ്ടാവണം.

അ�ല്ലങ്കിൽ ഒന്നും �വച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും പട്ടിണിയായിരിക്കും! എല്ലാ

വരും പട്ടിണിയായിരിക്കും! അേയ്യാ, ബാലൻ! അവൻ പട്ടിണികിടന്നു ചത്തി

ട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ന�ല രാത്രീംകൂടി അവ�നാന്നും �കാടുത്തിട്ടില്ല. മമ്മേത, നി

ങ്ങൾ പറഞ്ഞതുശരിയാണ്. ഞാൻ �ചയ്തതു �തറ്റായി. കുറച്ചരി�യങ്കിലും വാ

ങ്ങായിരുന്നു. പേക്ഷ,ഇനിഎന്തു�ചയ്യും? (ആേലാചനാസ്തബ്ധനായിരിക്കുന്നു.)

ഹായ് എന്തു കടുംകയ്യാണ് ഞാൻ കാട്ടിയത്? മമ്മ�ത, ഞാനിേപ്പാ േപാണു.

നാ�ള കാണാം.

മുഹമ്മത്: അങ്ങ�നയാവ�ട്ട, നാ�ള കാണാം. (പീടീകക്കാരേനാട് ) എ�ന്റ കണ

ക്കിൽ�ട്ടാ.

-കർട്ടൻ-
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രംഗം 3

(സ്ഥലം അേത പഴകി ദ്രവിച്ച വീട്. സമയം പകൽ 2 മണി. കിട്ടുണ്ണി പ്രേവശിക്കു

ന്നു.)

കിട്ടുണ്ണി: കുഞ്ഞിമാളൂ!… കുഞ്ഞിമാളൂ!

(കുഞ്ഞിമാളു, അമ്മ, ബാലൻഎന്നിവർ പ്രേവശിക്കുന്നു.)

അമ്മ: എന്താ േമാേന ന്ന് അകേത്തക്ക് വല്ലതും കഴിക്ക�ണ്ട? ഇ�ന്നാന്നും �വച്ചി

ട്ടില്ല.

കിട്ടുണ്ണി: ഒന്നും �വച്ചില്ല? ബാലനും ഒന്നും �കാടുത്തിട്ടിേല്ല?

അമ്മ: ആശങ്കുനായരു�ടവീട്ടീന്നുകുറച്ച്അരിവാർത്തകഞ്ഞി�കാണ്ടുവന്നിരുന്നു.

അവനത് �കാടുത്തു.

ബാലൻ: ഏട്ടാ! ഏട്ടാ! ആ കഞ്ഞീല് ഒരു വറ്റൂണ്ടായിരുന്നില്ല.

കിട്ടുണ്ണി: അേയ്യാ കഷ്ടം! എ�ന്റബാലനു വിശപ്പു മാറീട്ടുണ്ടാവില്ല്യ? പാവം!

അമ്മ: ഇന്നു കൂലി കിട്ടീേല്യ?

കിട്ടുണ്ണി: കിട്ടി, പേക്ഷ, (വസ്ത്ര�പ്പാതി �കാടുക്കുന്നു. ബാലൻ തുറന്നുേനാക്കി ബ്�ള

ൗസാ�ണന്നറിഞ്ഞു വലി�ച്ചറിയുന്നു. കുഞ്ഞിമാളു അ�തടുത്തു സേന്താഷവും

വ്യസനവും നടിച്ചു േപാകുന്നു.)

അമ്മ: ഇേപ്പാ ഇത് േവേണ്ടർന്നില്ല.

ബാലൻ: അേപ്പാ, ഏട്ടാ നിക്കു കുപ്പാ�യടുേത്വാ

കിട്ടുണ്ണി: ബാലനു കുപ്പായം വരുന്നാേഴ്ചല് തുന്നിക്കാം.

ബാലൻ: ഹും… നിക്കിപ്പത്ത�ന്ന േവണം. ഹുങ്ങ്…
കിട്ടുണ്ണി: ആ�ട്ട, ബാലൻ കേരണ്ട. നാ�ള തുന്നിക്കാം.

ബാലൻ: (�ക ചൂണ്ടി�ക്കാണ്ടു) നാ�ള! നാ�ള! തീർച്ച�ല്ല?

കിട്ടുണ്ണി: അ�ത, നാ�ള തീർച്ച. നാ�ള തുന്നിച്ചു തരാം.

ബാലൻ: (�ക�കാട്ടി തുള്ളിച്ചാടി�കാണ്ട്) നാ�ളഞാൻ കുപ്പായിടും…
അവറാൻ: (പ്രേവശിച്ചിട്ട് ) കിട്ടുണ്യാ�ര, ഞമ്മ�ന്റ കായിങ്ങ്�ടട്ത്താണി.

കിട്ടുണ്ണി: (പരിഭ്രമിച്ച് ) അവറാ�ന. എന്തായാലും ഇത്ര കാലം കഴിഞ്ഞി�ല്ല്യ? വരു

ന്നാഴ്ചവ�ര ഒന്നുക്ഷമിക്കണം.

അവറാൻ: ഒരു മിനിട്ടു കാക്കാൻ വയ്യ. രണ്ടുറുപ്പിക മുപ്പത്താറരക്കായുണ്ട്. ഇങ്ങ്�ട്ട

ടുത്താണി.

കിട്ടുണ്ണി: ഞങ്ങളിേപ്പാൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അവറാ�നഞങ്ങള്…
അവറാൻ: തിന്ന കായിങ്ങ്ട് എടുത്താണം —ഞായം പി�ന്ന പറയ —അവറാ

േനാടാ പിട്ടും �പരട്ടും �കാണ്ടുവരണ്? �കാടുക്കാനേറ്യങ്കിൽവാങ്ങാനുംഅവ

റാനറീം. ആ�ള മക്കാറാക്കാ?

കിട്ടുണ്ണി: അവറാേന,

അവറാൻ: അവറാേന �കാവറാേനന്നു �ചാല്ലാ�ത ഞമ്മ�ന്റ കായിങ്ങ്ട്. എടു

ത്താണീന്ന�ല്ല പറഞ്ഞത്.
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കിട്ടുണ്ണി: ഇന്നിവി�ട കഞ്ഞി �വച്ചിട്ടില്ല അവറാ�ന.

അവറാൻ: ഞമ്മ�ന്റ കുടീലും �വച്ചിട്ടില്ല. ങ്ങ്�ട്ടടുത്താണീ കായ്.

(രാമൻനായർ പ്രേവശിച്ചു�കാണ്ട്)

കിട്ടുണ്ണി വന്നി�ല്ല? കിട്ടുണ്ണി! (കണ്ടിട്ടു) ആങ് കിട്ടുണ്ണി!

കിട്ടുണ്ണി: (ബഹുമാനേത്താ�ട എഴുേനറ്റിട്ട് ) ബാലാ, ആ പുൽപായിങ്ങ�ട്ടടുത്തു

�കാണ്ടുവാ. കുഞ്ഞിമാളു,ത്തിരി മുറുക്കാന്ങ്ങ്�ട്ടടുേത്താ.

രാമൻനായർ: എനിക്കു പാ�യാന്നും േവണ്ട. ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല. ആ�ട്ട, പാട്ട

ബാക്കിങ്ങ്ട്ട് തന്നാ�ട്ട.

കിട്ടുണ്ണി: രാമന്നായ�ര, ഇക്കുറി ഞങ്ങ�ള ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരു�ത.

രാമൻനായര്: എ�ന്ത പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധിമുട്ടിക്ക്ാേന്നാ? നന്ദിയില്ലാത്തവർ— നി

ങ്ങൾക്കാേണാ ബുദ്ധിമുട്ട് ? നടന്നുനട�ന്ന�ന്റ കാലി�ന്റ േതാ�ലാ�ക്കേപ്പാ

യി. ന്ന്ട്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്കാണ�ല്ല? ഇതുേപാ�ല എത്ര കുടിയാന്മാരു�ട

അടുേത്തക്കുനടക്കണംന്നറിയാേമാ? പ�ണ്ടാ�ക്കക്കുറച്ചു മര്യാേദങ്കിലുമുണ്ടാ

യിരുന്നു. പ്പതൂല്ല്യ.

കിട്ടുണ്ണി: ശരിയാണ് രാമന്നായ�ര, നിങ്ങൾക്കുനല്ലബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, സങ്കടം

പറ്ാണ്. പാട്ടബാക്കി തരാൻ ഞങ്ങൾക്കു യാ�താരു നിവൃത്തിയുമില്ല. രണ്ടു

ദിവസമായിട്ട് പട്ടിണിയാണ് രാമന്നായ�ര. അടുപ്പിൽ തീക്കൂട്ടീട്ടില്ല.

കുഞ്ഞിമാളു: (പ്രേവശിച്ചു) ഇവി�ട ഒന്നൂല്യ ഏട്ടാ.

അമ്മ: ന്നാ, അേങ്ങ�ല നാണ്യേമ്മടിത്തിരി തരാൻ പറേവം േപായി �കാണ്ട്ാ.

രാമൻനായര്: (കുഞ്ഞിമാളുവി�ന നല്ലവണ്ണം േനാക്കിയിട്ടു) ഹൂ — പട്ടിണിയാണ

�ത്ര. കിട്ടുണ്ണീ! പട്ടിണികിടക്കുന്നു�ണ്ടങ്കിൽഅതുനിങ്ങളു�ട �പാണ്ണത്താണ്.

എത്ര �പണ്ണുങ്ങള്–

കിട്ടുണ്ണി: (ശുണ്ഠിേയാടുകൂടി കണ്ണുരുട്ടി�കാണ്ടു) എന്താ േഹ! മര്യാേദല്ലാ�ണ്ട സം

സാരിക്കുന്നത്. അസംബന്ധം പറഞ്ഞിട്ടു�ണ്ടങ്കിൽ വായി�ല പ�ല്ലാന്നു കാ

ണില്ല. ഓർമ്മ�വച്ചുസംസാരിേച്ചാളിൻ.

രാമൻനായർ: (ശുണ്ഠി�യടു�ത്തഴുേനറ്റ് ) പാട്ടം മുഴുവനും �വച്ചിട്ടു ഞായം പറ�യ

ടാ.

കിട്ടുണ്ണി: ട്ടബാക്കി തരുന്നു! നിങ്ങൾക്കു തരണ്ടതുണ്ട്. അതു വാേങ്ങ്യ േപാവൂ. ഒരു

കൂട്ടം �തമ്മാടികള്.

രാമൻനായർ: എ�ന്തടാ നാ�യ പറഞ്ഞു? നി�ന്റ �പങ്ങ�ട-

കിട്ടുണ്ണി: എ�ന്തടാ (അടിക്കുന്നു)

അമ്മ: അേയ്യാ, അരുത്, കിട്ടുണ്ണി, അരുത് തേന്റടമില്ലാ�ത കണ്ട് ഓേരാന്നു കാട്ട

രുത്.

രാമൻനായർ: (നാലടി പിന്നാക്കം �വച്ചു�കാണ്ടു)ഇതിനുപകരം വീട്ടീ�ട്ട രാമന്നാ

യരിരിക്കുള്ളു. ഒ�രാറ്റ മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങ�ള�ക്കാണ്ടു പിച്ച �തണ്ടിച്ചിട്ടി

�ല്ലങ്കിൽ രാമന്നായരാണല്ല. (പിറുപിറുത്തു�കാണ്ടും �ചവി തേലാടി�ക്കാണ്ടും

േപാകുന്നു.)
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(കുറച്ചുേനരം നിശ്ശബ്ദത)

അവറാൻ: (അത്ഭുതേത്താടുകൂടി) ങ്ങക്കിത്ര ഉശിരു�ണ്ടന്നുഞാൻ മനസ്സിലാക്കിരു

ന്നില്ലകിട്ടുണ്യാ�ര. അവനതുകിട്ടണം. ഞമ്മേളംവല്ലാ�തഉപദ്രവിക്ക്ണ് ണ്ട്.

എത്ര �കാടുത്താലും തീരാത്തതാണീ പാട്ടം.

കിട്ടുണ്ണി: സാധുക്കളു�ട �പണ്ണുങ്ങ�ളാ�ക്ക േതവിടിശ്ശികളാ�ണന്നാ ഈ പണ

േള്ളാര്�ട വിചാരം. കിട്ടുണ്ണീ�ട �പങ്ങ�ളഅവര് മനസ്സിലാക്കീട്ടില്ല.

അവറാൻ: കിട്ടുണ്യാ�ര, അവർക്ക് പാട്ടം കിട്ട്യാ മാത്രം േപാരാ. ഞമ്മക്കാർ�ക്ക

ങ്കിലും നല്ല �പങ്ങളു�ണ്ടങ്കിൽഓർക്കത് സഹിക്കൂല.

അമ്മ: പേക്ഷ, രാമൻനായര് േദഷ്യ�പ്പട്ടിട്ടാണ് േപായിട്ടുള്ളത്. ഇനി എന്താണ്ടാ

വാന്നു നിശ്ചല്ല്യ.

അവറാൻ: ശരിയാണ്. ഈ ജന്മിമാ�രേപ്പാ�ല ക്രൂരന്മാരായിട്ടുഈ ദുനിയാവി�ന്റ

ഹത്ത് മറ്റാരൂല്ല്യന്നാഓേലംബിറ്റു കായാക്കുേന്നാരാേണാ�ല? കാര്യസ്ഥന്മാ

ര്? ആ�ട്ട ഞമ്മള് േപാണ് ഞമ്മ�ന്റ കായ്ങ്ങള്ണ്ടാവ്മ്പം തന്നീക്കി (േപാകു

ന്നു.)

അമ്മ: ഏതായാലും �ന്റ േമാൻ ത്ര േദഷ്യ�പ്പട്ടതു ശരിയായില്ല്യ. അവ�രാ�ക്ക

വലിയ പണക്കാരാണ്. നി എന്താണ്ടാവാേവാ!

ബാലൻ: ആ രാമന്നായരു�ട കണ്ണ് കണ്ടാനിക്ക് േപട്യാവും. അസ്സലായി, ഏട്ടൻ

അടിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചത്. ഇസ്സലായി, നിക്ക് ത�ന്ന േബാതിച്ചു. നിങ്ങ് വരില്ല

േല്ലാ.

അമ്മ: ആ�ട്ട അേതാണ്ട് കാര്യായില്ല�ല്ലാ. ന്ന് ബാല�നന്താ �കാട്ക്ക്? ഒന്നും

�വച്ചിട്ടില്ലേല്ലാ.

കിട്ടുണ്ണി: ഒന്നും �വച്ചിട്ടില്ല! ആ�ട്ട! ഞാ�നാരു കാര്യം �ചയ്യാം. �പാറ�ത്താന്നിറ

ങ്ങി വര�ട്ട! ആേരാ�ടങ്കിലും കുറച്ച് കാശ് കടം േചാദിക്കാം. പട്ടിണി കിടക്കു

ന്നതിലും േഭദം കടക്കാരനാവുകയാണ്. ഞാൻ േപായി വരാം.

(അമ്മയും ബാലനും, നിശ്ശബ്ദരായി േനാക്കി നിൽക്കുന്നു.)

-കർട്ടൻ-

രംഗം 4

സ്ഥലം: മുതലാളിയു�ട ഭവനം.

സമയം…�വകുേന്നരം
(മുതലാളി ഒരു േമശക്കു മുമ്പിൽ കസാലയിലിരിക്കുന്നു. േമശേമൽ ഒന്നുരണ്ടു

പണസഞ്ചിയും കു�റ നാണ്യങ്ങളും കിടക്കുന്നു. േമശക്കു ചുറ്റും ഒന്നുരണ്ടു കസാലകൂ

ടി കിടപ്പുണ്ട്. മുതലാളി നാണ്യങ്ങ�ളണ്ണുകയാണ്. ഭാര്യ മുതലാളിയിരിക്കുന്നകസാ

ലയു�ട കയ്യിേന്മൽ പകുതി ഇരിക്കുകയും പകുതി നില്ക്കുകയും �ചയ്തു�കാണ്ട് നാണ്യ

�മണ്ണുന്നത് സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കുന്നുണ്ട്.)

ഭാര്യ: ഇ�ന്നന്താ, ചായയു�ട കാര്യം മറന്നു േപാ�യന്നു േതാന്നുന്നു.

മുതലാളി: ഇല്ല േദവി, അതിേങ്ങാട്ടു �കാണ്ടുവരാൻ പറയൂ.
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ഭാര്യ: േഗാപാല, എട േഗാപാല, ആ ചായ ഇങ്ങട്ട് �കാണ്ടു വാ — കഴുത—ആ

�ചക്കൻ �തണ്ടാൻ േപാ�യന്നു േതാന്നുന്നു. അ�ല്ലങ്കിൽ കുരുത്തം �കേട്ടാന്

വിളിച്ചാൽ വിളി േകട്ടൂ�ട?

മുതലാളി: േഗാപാലാ, എവി�ടആ കഴുത? േഗാപാല!

(ഒരു വാലിയക്കാരൻ �ചറുക്കൻ ചായ �കണ്ടുവന്നു േമശപ്പുറത്തു �വച്ച് വണ

ങ്ങി നിൽക്കുന്നു.)

ഭാര്യ: എ�ന്തടാ? വിളിച്ചാൽ മിണ്ടിക്കൂ�ട?

മുതലാളി: നി�ന്റ വിളവ് കു�റ ഏറിയിരിക്കുന്നു. എ�ന്തടാ ഇത്ര താമസം?

(േഗാപാലൻ പരുങ്ങുന്നു)

ഭാര്യ: എ�ന്തടാ, വായിൽ നാവി�ല്ല?

േഗാപാലൻ: �വള്ളം തിളക്കാനുള്ളതാമസമാണ്.

മുതലാളി: എടാ, �പറുക്കി! മുഖത്തുേനാക്കി കളവു പറയുേന്നാ?

(േഗാപാല�ന്റ �ചവി പിടിച്ചു തിരുമ്പുന്നു.)

(മുതലാളിയു�ട ഒരു ഖദർധാരിയായ േ�ഹിതൻ പ്രേവശിക്കുന്നു.

മുതലാളി: (‘അേലാ ഗുഡ് േമാണിങ്ങ് ’, എന്നുപറഞ്ഞുഉപചാരപൂർവ്വം ഇരുത്തുന്നു.

ഇരിക്കുന്നു.)

േഗാപാലാ, േപായി കുേറക്കൂടി ചായ �കാണ്ടുവാ

ഭാര്യ: േവഗം േവണം.

(േഗാപാലൻ േപാകുന്നു.)

മുതലാളി: അരക്കാശിന്നു വിലയില്ലാത്ത വാലിയക്കാർേപാലും പറഞ്ഞാൽ േകൾ

ക്കാത്തകാലമാണ്.

േ�ഹിതൻ: ഹും! കാലം മാറിയ മാറ്റം! ആർക്കുംആേരയും ബഹുമാനമില്ല. മഹാ

ത്മജി പറഞ്ഞാൽക്കൂടി ആർക്കും വിലയില്ല. “പുരാ യത്ര േസ്രാതഃ പുളിന മധു

നാ” എന്നുപറഞ്ഞതുേപാ�ലയാണ്. കാലത്തി�ന്റ മറിച്ചില് !

മുതലാളി: പ�ണ്ടാ�ക്ക �താഴിലാളികൾ തിന്ന േചാറിന് കൂറു കാണിച്ചിരുന്നു. ആ

േസട്ടു പറയുന്നതു േകൾക്കണം! കൂലി കുറച്ചേപ്പാേഴക്കും, തുടങ്ങി, �താഴിലാളി

ക�ളാ�ക്ക��ക്ക്. നമ്മു�ട കമ്പിനിയിലും ഭാവമുണ്ട�ത്ര! കൂലി കൂട്ടിയി�ല്ല

ങ്കിൽ, പതിനഞ്ചാംതീയതി മുതൽ പണിമുടക്കം തുടങ്ങു�മന്നു േനാട്ടീസ്സു തന്നി

രിക്കുന്നു. വലിയ വിഷമമായി.

േ�ഹിതൻ: എന്തു�ചയ്യാനാണ്ഞാൻകു�റ�യല്ലാംശ്രമിച്ചുേനാക്കി. ഈപണി

മുടക്കു�കാണ്ട് �പാതുജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന ആപത്തുക�ളപറ്റി ദിനകാ

ഹളം പത്രത്തിൽ ഒന്നു രണ്ടു ചുട്ട േലഖനങ്ങൾ എഴുതി േനാക്കി. അതു�കാ

�ണ്ടാന്നും ഒരു ഫലവും കാണുന്നില്ല. ഇക്കാലത്തു കുറച്ചു നിലയും വിലയും

ഉള്ളവരു�ട ഉപേദശം ആരും വക�വക്കില്ല. �താഴിലാളിക�ള�യാ�ക്ക

�തളിച്ചു �കാണ്ടുനടക്കാൻ ചില �തമ്മാടിപ്പിള്ളരുണ്ട്. േപാലീസി�നക്കൂടി

േപടിയില്ലാത്ത �ചകുത്താന്മാര്.
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മുതലാളി: േസാഷ്യലിസാണ�ത്ര, േസാഷ്യലിസം. മുതലാളിത്വം നശിപ്പിക്കണം.

സ്വ�ത്താ�ക്ക പിടിച്ചു പറിക്കണം. ഇതാണ�ത്ര േസാഷ്യലിസം!

ഭാര്യ: അയ്യേയ്യാ! ഇ�താ�ന്താരു കൂട്ടാരാണീശ്വരാ! ഇങ്ങി�ന�യാ�ക്ക തുടങ്ങി

യാൽഎന്താണുനിവൃത്തി?

മുതലാളി: ഹൗ! ഇേപ്പാ ഒരു കൂട്ടം യൂനിയൻ കാരുണ്ട്. കുരുത്തം �കേട്ടാറ്റങ്ങള്.

�താഴിലാളിയൂനിയനാണ�ത്ര! സമയം കൂട്ടാൻ പാടില്ല; കൂലി കുറക്കാൻ പാ

ടില്ല; ശാസിക്കാൻ പാടില്ല; മിണ്ടാൻ പാടില്ല; ഒന്നും പാടില്ല; അനങ്ങിയാൽ

��ക്ക് —എ�ന്താരു കഷ്ടമാണ് !

േ�ഹിതൻ: ഇയ്യി�ട േവ�റ ഒന്നുണ്ടായി. �താഴിലാളി സംഘടന�യപ്പറ്റി പത്ര

ത്തിൽ ഒരു േലഖനം �കാടുത്തിരുന്നു. �താഴിലാളികൾ ��ക്ക് �ചയ്യാൻ

പാടില്ല. സഖാക്കൾ അവ�ര വഴിപിഴപ്പിക്കുകയാണ്; എ�ന്നാ�ക്കയാണ്

അതി�ല സാരം. അത് കേമ്പാസ് �ചയ്യാൻ കേമ്പാസിറ്റർ മടിച്ചുവ�ത്ര.

ഭാര്യ: ആകപ്പാ�ട കുഴപ്പം വർദ്ധിക്കയാണ്. ഇവിടു�ത്ത കമ്പിനിയിലും കുഴപ്പം.

ആ�ട്ടആഇൻ�സ്പക്ട�ര ഒന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞാേലാ?

േ�ഹിതൻ: അേതതായാലും നന്ന്.

മുതലാളി: ശരി, ഞാനിേപ്പാൾത�ന്ന േഫാണിൽവിളിച്ചു പറഞ്ഞുവരാം. അേദ്ദഹം

ഒന്നിേങ്ങാട്ടു വര�ട്ട.

(മുതലാളിഅകേത്തക്കുേപാകുന്നു. ഭാര്യയും േ�ഹിതനും തമ്മിൽസല്ലപിക്കു

ന്നു. േഗാപാലൻ ചായ �കാണ്ടുവന്നു േമശപ്പുറത്ത് �വക്കുന്നു. മുതലാളിയു�ട ഭാര്യ

ശൃംഗാരാഭിനയേത്താടുകൂടി ചായപകർന്നു�കാടുക്കുന്നു. മുതലാളി മടങ്ങിവരുന്നു.)

മുതലാളി: ഇൻ�സ്പക്ടർ ഉട�ന പുറ�പ്പടാ�മന്നാണുപറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.

േ�ഹിതൻ: മൂപ്പർ�ക്കല്ലാം നല്ലവണ്ണം വിവരിച്ചു�കാടുക്കണം. സമാധാനഭംഗം

വരു�മന്നുപറഞ്ഞു�താഴിലാളിേനതാക്കന്മാർക്കു ഒരു 144 �കാടുക്കാൻഏർ

പ്പാടു �ചയ്യ�ട്ട.

മുതലാളി: എന്തു �കാടുത്തി�ട്ടന്താണ്. അവ�ര�യാതുക്കാൻ നല്ല പണിയുണ്ട്.

േ�ഹിതൻ: അങ്ങി�നയല്ല. കുറ�ച്ചാ�ക്ക ഗുണമുണ്ടാവാതിരിക്കയില്ല. നമ്മു�ട

ഗവർേമ്മണ്ടേല്ല? റഷ്യ�യേപ്പാ�ല നമ്മു�ട രാജ്യ�ത്ത കുട്ടിേച്ചാറാക്കാൻ

ഗവർേമ്മണ്ടിനു ബുദ്ധിയില്ലാ�ന്നാന്നും വിചാരിക്കണ്ട. പി�ന്ന എ�ന്ന�ക്കാ

ണ്ട് കഴിയുന്നതു ഞാനും �ചയ്യാം. നമുക്കു ഗുണമുള്ള ആശയങ്ങ�ള ഞാൻ

കഴിയുന്നതും പ്രചരിപ്പിച്ചു�കാള്ളാം.

മുതലാളി: നിങ്ങൾ ന�ല്ലാ�രഴുത്തുകാരനാ�ണന്നു േദവി പറയാറുണ്ട്.

േ�ഹിതൻ: പി�ന്ന ഒന്നുകൂടി �ചേയ്യണ്ടതുണ്ട്. �താഴിലാളിപ്രവർത്തകന്മാ�രാ

�ക്ക കള്ളന്മാരാണ്. �താഴിലാളി യൂനിയ�ന്റ പണം പിടുങ്ങാനാണ് അവർ

വന്നിട്ടുള്ളത്. ��ക്കുണ്ടാക്കി �താഴിലാളിക�ള പട്ടിണി കിടത്തിയാ�ല

ഈ േചാരകുടിയന്മാർക്കു തൃപ്തിയാവൂ എ�ന്നാ�ക്ക പറഞ്ഞു പരത്താൻ ചില

�ര ഏർപ്പാടു �ചയ്യണം. മുതലാളി ചൂഷകനാണ,് മർദ്ദകനാണ്; എ�ന്നാ�ക്ക

അവർ പറഞ്ഞു പരത്താറി�ല്ല. അതുേപാ�ല നമുക്കും എന്തു�കാണ്ട് �ച
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യ്തുകൂടാ? ഈ ചൂഷണവും മർദ്ദനവും മറ്റും സഖാക്കളു�ട കുത്തകേയാ മേറ്റാ

ആേണാ?

മുതലാളി: അല്ല; നിങ്ങളു�ട കണ്ടുപിടുത്തം പറ്റി.

േ�ഹിതൻ: എന്നാൽ ഞാൻ േപാ�ട്ട. (ഒന്നു സംശയിച്ച് ) അന്നു ഞാൻ ഒരു പു

സ്തകത്തി�ന്റ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നുവ�ല്ലാ. അതു മുക്കാലും എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു.

േസാഷ്യലിസം മുഴുവനും കള്ളത്തരമാണ്. അതി�ന്റ ധനശാസ്ത്രംഅശാസ്ത്രീയ

മാണ്. റഷ്യയിൽ �താഴിലില്ലായ്മ�യനശിപ്പിച്ചു�വന്നുപറയുന്നതുഒരു മുഴുത്ത

നുണ മാത്രമാണ്; എ�ന്നാ�ക്കയാണ് അതി�ല രത്നച്ചുരുക്കം. അ�താ�ക്ക

എന്തായാലും, അത് അച്ചടിേക്കണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു വിഷമപ്രശ്നം. താങ്ക�ള

േപ്പാ�ല ഉള്ളവരു�ടഔദാര്യത്തിേന്മലാണ് അതി�ന്റ വിജയം.

മുതലാളി: ആ�ട്ട, എന്തുേവണ്ടി വരും? ആ�ട്ട ഏതായാലും, േദവി, ഒരു നൂറി�ന്റ

എടുത്തു �കാടുക്കു. (ഭാര്യ േ�ഹിതന്നു േനാട്ടു �കാടുക്കുന്നു.)

േ�ഹിതൻ: േതങ്ക്സ്. (Thanks) (ഇൻ�സ്പക്ടർ പ്രേവശിക്കുന്നു)

മുതലാളി: ഗുഡീവിനിങ്ങ്, ഇരിക്കൂ.

ഭാര്യ: േഗാപാലാ ചായ കുറച്ചു കൂടി �കാണ്ടുവാ, (േഗാപാലൻ ചായ �കാണ്ടുവന്നു

േമശപ്പുറത്തു �വക്കുന്നു. ഭാര്യ ചായ പകർന്നു �കാടുക്കുന്നു.)

േ�ഹിതൻ: ഞാൻ ഒരു േകാപ്പ കൂടി കഴിച്ചുകളയാം. (എല്ലാവരും ചായ കുടിക്കു

ന്നു.)

ഇൻ�സ്പക്ടർ: വിേശഷി�ച്ചാന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേല്ലാ.

മുതലാളി: ഈപണിമുടക്കങ്ങളു�ട കാര്യ�ത്തപ്പറ്റി ഒന്നു പറയാ�മന്നു വിചാരിച്ചു.

ഇൻ�സ്പക്ടർ: കള്ളൻ കുഞ്ഞാല�ന ഞാനാണ് പിടിച്ചത്. അതിന് ഒരു പണിയു

മുണ്ടായില്ല. എന്നാൽഈ കുരുത്തം �കട്ട കൂട്ട�ര�കാണ്ടു വലഞ്ഞു. അറസ്റ്റ്

�ചയ്യാനാ�ണങ്കിൽ അതിനു പ്രതിേഷധപ്രേമയം, �ടൗൺഹാളിൽ മീറ്റിങ്ങ്,

േഘാഷയാത്ര ഇങ്ക്വിലാബ് സിന്ദാബാദ്.

മുതലാളി: ആ�ട്ട, ഇൻ�പക്ടർഎ�ന്തങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടാക്കണം. (ഒരു �പാതി

�കാടുക്കുന്നു)

േ�ഹിതൻ: എ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ അതു വള�ര ആേലാചിച്ചു �ചേയ്യണ്ടതാ

ണ്. തൽക്കാലം പ്രധാന�പ്പട്ട പ്രവർത്തകന്മാർ�ക്കല്ലാം ഓേരാ 144 �കാടു

ത്താൽ കുറച്ചു േഭദമുണ്ടാകും.

ഇൻ�സ്പക്ടർ: ഇനി എന്താ േവണ്ടത് എന്നാേലാചിക്കയാണ്.

ഇൻ�സ്പക്ടർ: (ആേലാചിച്ച് ) ശരി, അതിേനർപ്പാടു �ചയ്യാം.

മുതലാളി: എന്നാൽ ഇന്നുത�ന്ന േവണം.

ഭാര്യ: നിങ്ങളു�ട സഹായം �കാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കിങ്ങ�ന ജീവിക്കുവാൻസാധി

ക്കുന്നത്.

ഇൻ�സ്പക്ടർ: ഏയ്, അങ്ങ�ന�യാന്നും പറയാനില്ല. എ�ന്റഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ശരിക്കു

�ചയ്യുന്നുഎന്നു മാത്രം.

േ�ഹിതൻ: ‘കർമ്മേണ്യവാധികാരേസ്ത’
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ഇൻ�സ്പക്ടർ: എന്നാൽ കുറച്ചു തിരക്കുണ്ട്. നാ�ള കണ്ടു�കാള്ളാം. പത്താൾ

ക്കു ഇന്നുത�ന്ന 144; ഞാൻ േപാ�ട്ട. (േ�ഹിതനും മുതലാളിയും — “ഗുഡ്

�ബ”.)

ഇൻ�സ്പക്ടർ: ഗുഡ്�ബ (േപാകുന്നു)

േ�ഹിതൻ: എന്നാൽഞാനും ഇറങ്ങിവരാം.

മുതലാളി: ഗുഡ്�ബ

േ�ഹിതൻ: ഗുഡ്�ബ

ഭാര്യ: (കടാക്ഷിച്ചിട്ട് ) നാ�ള �വകിട്ടു കാണുമ�ല്ലാ?

േ�ഹിതൻ: യസ്, േസർട്ടൺലി

ഭാര്യ: എന്നാ നാ�ള വരു�മ്പാ ആ േപ്രമമഞ്ജരികൂടി ഒന്നു �കാണ്ടുവരേണ (േ�

ഹിതൻ േപാകുന്നു)

(മുതലാളിയും ഭാര്യയും ദീർഘശ്വാസം വിടുന്നു.

കിട്ടുണ്ണി പ്രേവശിക്കുന്നു.)

കിട്ടുണ്ണി: (താണു �താഴുതു�കാണ്ടു) യജമാനേന ഒരുപകാരം �ചയ്യണം. വീട്ടിൽ

ഇന്നുപട്ടിണിയാണ്. ഒരുറുപ്പിക തരണം.

മുതലാളി: ആരാത്? േകളുേവാ? പണം �കാണ്ടുന്നിട്ടു�ണ്ടാ?

കിട്ടുണ്ണി: േകളുഅല്ല, കിട്ടുണ്ണിയാണ്. ഒരുറുപ്പിക തരണം.

മുതലാളി: (േദഷ്യ�പ്പട്ടു േനാക്കി�ക്കാണ്ട്) ഉറുപ്പികേയാ? ഉറുപ്പിക േവേണാ? േദ

വീ, ഉറുപ്പിക േവണം േപാലും! (കിട്ടുണ്ണിേയാട് ) േപായാ�ട്ട കടന്ന്? ബ്ളഡീ

�ബ�ഗ്ഗഴ്സ്.

കിട്ടുണ്ണി: യജമാനേന, യജമാന�ന്റ കുട്ടി�യേപ്പാലുള്ളഎ�ന്റബാലൻ ഇന്നു പട്ടി

ണി കിടക്കുകയാണ്. വല്ലതും തരണം, ഒരു നാലണ�യങ്കിലും തരണം.

ഭാര്യ: അസ്സലായി. എ�ന്തടാ പറഞ്ഞത്? എ�ന്റ കുട്ടി നി�ന്റ �ചക്കേനേപ്പാ�ല

യാ�ണ�ന്നാ. േപാ പടി പുറത്ത്.

കിട്ടുണ്ണി: അേയ്യാ, അേമ്മ! ഞാനങ്ങ�ന�യാന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വീട്ടിൽ എ�ന്റ

അമ്മയുംഅനുജനുംപട്ടിണികിടക്കുകയാണ്എന്നുമാത്രേമപറഞ്ഞുള്ളു;വല്ല

തും തരണം!

ഭാര്യ: ഇവി�ട പണം കായ്ക്കുന്ന മ�രാന്നൂല്ല കടന്നു േപായാ�ട്ട.

(മുതലാളി ഒന്നും േകട്ടി�ല്ലന്നു നടിച്ചു�കാണ്ടു േനാ�ട്ടണ്ണൽ അവസാനിപ്പിച്ച്

ഉറുപ്പിക എണ്ണാൻ തുടങ്ങുന്നു.)

കിട്ടുണ്ണി: എ�ന്തങ്കിലും ഒരു ദയ കാണിക്കണം.

ഭാര്യ: ദയ! കടന്നുേപാവാന പറഞ്ഞത് !.

കിട്ടുണ്ണി: യജമാനേന, നാലണ�യങ്കിലും തരണം. കടമായിട്ടു തന്നാൽ മതി. വരു

ന്നാഴ്ചയിൽ മടക്കിത്തന്നു�കാള്ളാം.

മുതലാളി: (കണ്ണടയിലൂ�ട േനാക്കി�ക്കാണ്ട്) എടാ പിച്ചക്കാർക്കു കടം �കാടു

ക്കാൻഞാൻ ഒരു �പാണ്ണനാ�ണന്നുവിചാരിച്ചുേവാ?
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കിട്ടുണ്ണി: യജമാനേന, ഞാ�നാരു പിച്ചക്കാരനല്ല. മില്ലിൽ പ്രവൃത്തി�യടുക്കുന്ന

ഒേരഴയാണ്.

മുതലാളി: ��ക്കു �ചയ്താൽഅങ്ങി�നയാണ്.

കിട്ടുണ്ണി: എ�ന്റ കമ്പിനിയിൽ��ക്കുണ്ടായിട്ടില്ല.

മുതലാളി: അ�താന്നും എനിക്കു േകൾക്കണ്ട. �പാേയ്ക്കാളു.

ഭാര്യ: �കൽ രണ്ടു കാശുണ്ടാവുേമ്പാേഴക്കും തുടങ്ങി, ഭിക്ഷക്കാേര�ക്കാണ്ടുള്ള

ശല്യം.

കിട്ടുണ്ണി: പേരാപകാരം �ചയ്യുന്നവർക്കു മാത്രേമ ഗുണമുണ്ടാവുള്ളു.

മുതലാളി: എടാ! ഞങ്ങ�ള പഠിപ്പിക്കാനാേണാ വന്നിട്ടുള്ളത്. പേരാപകാരം!

പണി�യടുത്തു സമ്പാദിക്കണം. പി�ന്ന കുറച്ചു ഭാഗ്യവും േവണം. മറ്റുള്ളവരു

�ട ഉപകാരം �കാണ്ടാണ് എനിക്കു ഭാഗ്യമുണ്ടാവുന്നത്?

ഭാര്യ: അ�പ്പാ�ഴ, വല്ല പിച്ചക്കാരുമായി �സാള്ളി�ക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഇവി�ട േനര

മില്ല (കിട്ടുണ്ണിേയാട് ) കടന്നുേപാ പുറത്ത്.

കിട്ടുണ്ണി: എ�ന്തങ്കിലും…
മുതലാളി: എ�ന്തങ്കിലും! ഒരു ചവിട്ടാണ് കിട്ടുക. ഒർമ്മ�വേച്ചാ. കടന്നു േപാണ്ോ

പടിപ്പുറത്ത്? അേതാ പറഞ്ഞയക്കേണാ? ആരൂേല്യ അവി�ട? േഗാപാലാ

— േഗാപാ-ലാ! ഇവ�നപിടിച്ചു പുറത്താക്ക്. ആനായ�യഇങ്ങ്അഴിച്ചുവിട്.

കിട്ടുണ്ണി: അതു േവണ്ട, ഞാൻ �പാേയ്ക്കാളാം. (തല താഴ്ത്തി�ക്കാണ്ടു �മ�ല്ല േപാകു

ന്നു. മുതലാളിയും ഭാര്യയും ചിരിക്കുന്നു.)

-കർട്ടൻ-

രംഗം 5

സ്ഥലം: നിരത്ത്

സമയം: �വകുേന്നരം ഏകേദശം 6 മണി

കിട്ടുണ്ണി പ്രേവശിച്ച് (ആത്മഗതം)

നാലണ കടം കിട്ടാൻേവണ്ടി ഞാൻ നാലു വീട്ടിൽ �ചന്നിരുന്നു. ഉള്ളവർ

ഇല്ലാത്തവർക്കുയാ�താരുപകാരവും �ചയ്യില്ല. ആ�ട്ട, ഇനി�യന്താണ് േവണ്ടത്?

എനിക്കു യാ�താന്നും േതാന്നുന്നില്ല!… ഒരു ഭാഗത്തു േനാട്ടും ഉറുപ്പികയും ആർക്കും

ഉപേയാഗമില്ലാ�ത കൂമ്പാരമായി കിടക്കുന്നു! — മറു ഭാഗത്ത് കഞ്ഞി�വള്ളം കി

ട്ടാ�ത ജനങ്ങൾ പട്ടിണികിടക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗത്ത് യാ�താരു പണിയു�മടുക്കാത്ത

മുതലാളികൾ സുഖിതന്മാരായി കൂത്താടുന്നു. മറുഭാഗത്ത് എല്ലു മുറി�യ പണി�യ

ടുക്കുന്ന എ�ന്നേപ്പാലുള്ളവർ പിച്ച�തണ്ടുന്നു! ഇതന്യായമാണ് ! ഇതക്രമമാണ്…
ആങ്ങ് �വറുങ്കേയ്യാടുകൂടിഞാ�നങ്ങി�നയാണ് മടങ്ങി�ച്ചല്ലുക? ഞാ�ന�ന്തങ്കിലും

�കാണ്ടുവരു�മന്നുവിചാരിച്ചുഅവർ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒന്നുമില്ലാ�ത മടങ്ങി

�ച്ചന്ന്…ഹാ, ബാലൻ!…ബാല�ന്റ വാടിയമുഖേത്തക്കുഞാ�നങ്ങി�ന േനാക്കും?

�ഹ! അതു വയ്യാ…അേപ്പാൾ ഞാനിനി എന്താണ് �ചേയ്യണ്ടത്? ഉള്ളവരാരും
തരുന്നില്ല. അമ്മ…എ�ന്റഅമ്മ— രണ്ടു ദിവസമായി പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ്…
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ഒരു നിവൃത്തിയുണ്ട്; ഒ�രാറ്റ നിവൃർത്തി. പേക്ഷ, അ�തനിയ്ക്കു �ധര്യം േതാ

ന്നുന്നില്ല. ഇേന്നവ�ര ഞാനാരു�ടയും േമാഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നു…ഞാൻ യാ�താന്നും
�കാണ്ടു�ചല്ലാഞ്ഞാൽഅവരു�ടസ്ഥിതി�യന്താവും? അതു വിചാരിയ്ക്കാൻ വയ്യ!…
അല്ല േമാഷ്ടിച്ചാ�ലന്താ? അേത നിവൃത്തിയുള്ളു. ആരും തരി�ല്ലങ്കിൽ േമാഷ്ടിക്ക

ത�ന്ന. ഒരു കുടുംബ�ത്ത മുഴുവനും പട്ടിണി കിടത്തുന്നതിലും േഭദം ഒരു കള്ളനാ

വുകയാണ്…ആയ്, വയ്യ, അതു വയ്യ…എന്തു ത�ന്നയായാലും ഞാനതു �ചയ്യില്ല,

ഞാൻ കക്കില്ല!… അേപ്പാ… ആ�ട്ട, അത്തൻകുട്ടിയു�ട പീടികയിൽത്ത�ന്ന ഒന്നു

േപായി േനാക്ക�ട്ട.

(േപാകുന്നു)

-കർട്ടൻ-

രംഗം 6

സ്ഥലം: അത്തൽകുട്ടിയു�ട പീടിക

സമയം: സന്ധ്യ

(അത്തൻക്കുട്ടി വിളക്കി�ന്റ കുപ്പി തുടച്ചു നന്നാക്കുന്നു. ഒന്നു രണ്ടാൾസാമാനം

വാങ്ങാൻ വന്നു നിൽക്കുന്നു.)

ഒരാൾ: അരക്കായിന് കാസ്രട്ട്, അരക്കായിനുപ്പ്, ബാക്കീക്ക് തിന്നാനും.

മ�റ്റാരാൾ: ഇരുന്നായി ബല്യാരി, ഒന്നരക്കായിനിപ്പ്, ഒയ�ക്കണ്ണ, ഒരു കായിനര

ക്കാനും തരാൻ പറഞ്ഞു.

അത്തൻ: തരാനുള്ളകായ് തന്നയിച്ചിട്ട്�ണ്ടാ?

വന്നയാൾ: ഞായറാഴ്ച തന്നായ്ക്കാന്നാപറഞ്ഞത്.

ആദ്യ�ത്തയാൾ: േനരം േമാന്ത്യായി, േബം േവണം.

(അത്തൻകുട്ടി വിളക്ക് കത്തിച്ച് തൂക്കുന്നു. ആദ്യ�ത്തയാൾക്ക് ഓേരാ സാമാ

നം �കാടുക്കുന്നു.)

അത്തൻ: അരക്കായിമ്പ്പ്, അരക്കായിന് കാസ്രട്ടും, പി�ന്ന?

ആദ്യ�ത്തയാൾ: ബാക്കിക്ക് തിന്നാനും.

മേറ്റയാൾ: േബം തന്നാ�ട്ട, േനരം േപായ്.

അത്തൻ: കാ�യ്കാണ്ട്രി — കടം തരാ�നാക്കൂല.

മേറ്റയാൾ: േനരം േമാന്ത്യായി, ഞായറാഴ്ച തീർത്തുതരാന്നാ ബാപ്പ പറഞ്ഞയച്ചത്.

അത്തൻ: ഞായറാഴ്ച തരണ്? യ്യ് �കാണ്ട്ന്ന് തേര്ാ?

മേറ്റയാൾ: ആ-ന്ന്; ഞാൻ തീർത്തുതേന്നാളാം.

(അത്തൻകുട്ടി അയാൾക്കുംസാമാനം �കാടുക്കുന്നു. കിട്ടുണ്ണി പ്രേവശിക്കുന്നു.)

അത്തൻ: ആരാത്. കിട്ടുണ്യാര�ല്ല— കാ�യാേത്ത്വാ?

കിട്ടുണ്ണി: കാ�ശാന്നും ഒത്തി�ല്ലേടാ — വല്ലാത്ത തിരിച്ചില്. ഈആഴ്ച�ലക്കൂല്യാ

�ണങ്കിൽമുേഴാൻകിട്ടീല്ല. കിേട്ട്യത് �ന്നമുേഴാനാേവം �ചയ്തു. ഒ�രാറ്റകാശില്ല

കയ്യില്. വരണ ശനിയാഴ്ച തീർത്തുതരാം. അമാന്തം വരില്ല.
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അത്തൻ: എത്ര ശന്യാഴ്ച ബന്നു. എത്ര ശന്യാഴ്ച േപായി? ഇദിന് ബല്ലഅറദീേണ്ടാ

നായേര? കാക്കാലിച്ചുറുേപ്പ്യങ്കിലും ആേ�ല് ത�ന്നങ്കി ഞമ്മ�ന്റ കായ് തീർ

ന്നിേല്ല്യന്ന്?

കിട്ടുണ്ണി: എേടാ, അത്തൻകുട്ടി, േമടിച്ച കാശ് തരണ്ടാന്ന് ആർ�ക്കങ്കിലും ണ്ടാ

വ്ോ? (ഒന്നുകൂടി അരികിേലക്കു പറ്റിേച്ചർന്നു) എേടാ ഇന്ന് വീട്ടിലാ�ണങ്കിൽ

അടുപ്പിൽ തീക്കൂട്ടീട്ടില്ല. ഇന്നു ഒരുപടി ദിക്കി�ലാ�ക്ക േപായി േനാക്കി. ഒരു

മണി അരിയും കിട്ടിയില്ല. എന്താണ് േവണ്ട�തന്ന് യാ�താരു പിടുത്തവും

ഇല്ല. അത് �കാണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങ്ട് എറങ്ങിയത്; താ�ന�ന്തങ്കിലും ഒരു

സഹായം —

അത്തൻ: ഞമ്മ�ന്റ കയ്യി�ലാന്നൂല്യ. തരാനുള്ളതുആരും തരാഞ്ഞാപ്പി�ന്ന, കുടീ

ന്ന്�കാണ്ട്ന്നു കേച്ചാടം �ചയ്യാൻഞമ്മ�ന്റ കയ്യിലില്ല.

കിട്ടുണ്ണി: ഒരു േസറരി മതി — േന്നയ്ക്കു മാത്രം നാേള�ക്ക�ന്തങ്കിലുംഞാൻ വഴീണ്ടാ

ക്കി�കാള്ളാം.

അത്തൻ: ങ്ങ്ള്�ബ േനാക്ക്യാലും ഇ�ല്ലങ്കിലും ഞമ്മ�ന�ക്കാണ്ടാവില്ല. ഞമ്മ

ക്ക്ത്ര മുന്ത്യ കാേച്ചാ�ടാന്നൂല്യ.

കിട്ടുണ്ണി: യാ�താരു നിവൃത്തിയുമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണത്തങ്കുട്ടി! നാലഞ്ചു വയസ്സായ ഒരു

�ചക്കനുണ്ട്. ഓനുകൂടി ഒന്നും �കാടുത്തിട്ടില്ല. അര േസറരി�യങ്കിലും തരണം.

അത്തൻ: അരേസറിേൻറം, കാേസ്സറിേൻറം കാര്യം പറയാ�ണ്ട. കാ�യട്ത്താ

ണി. ആ്.

കിട്ടുണ്ണി: കാശ് കയ്യിലി�ണ്ടങ്കിൽ �ത്രങ്ങും പേറണ്ടാേടാ — ഇന്നേത്തംകൂടി ക്ഷമി

ക്കൂ. നാ�ള തരാനുള്ള�താ�ക്കതരാം.

അത്തൻ: ന്നാ, നാ�ള ഞമ്മളരീം തരാം. (അത്തൻകുട്ടി സാമാനങ്ങ�ളടുക്കുവാൻ

േപാകുന്നു—ആതഞ്ചത്തിൽ കിട്ടുണ്ണി അരി േമാഷ്ടി�ച്ചടുക്കുന്നു—അത്തൻ

കുട്ടികണ്ടുപിടിക്കുന്നു—കശപിശയാവുന്നു. ഒന്നുരണ്ടാളുകൾഓടി�യത്തുന്നു.

കിട്ടുണ്ണി�യ േപാലീസ് േസ്റ്റഷനിേലക്കു �കാണ്ടുേപാകുന്നു.)

-കർട്ടൻ-

രംഗം 7

(സ്ഥലം: േപാലീസ് േസ്റ്റഷൻ —സബ്ബ് ഇൻ�സ്പക്ടരു�ട ആപ്പീസ് — സമയം രാ

വി�ല 11 മണി.)

(സബ്ബ് ഇൻ�സ്പക്ടർ ഒരു �താപ്പിയും ചൂരലും കു�റ കടലാസിൻ�കട്ടും �വച്ചിട്ടു

ള്ള ഒരു േമശക്കുമുമ്പിൽ ഒരുകസാലയിലിരുന്നുഎേന്താ ചില കടലാസുകൾതിരി

ച്ചും മറിച്ചും േനാക്കി�ക്കാണ്ടിരുന്നു. മുമ്പിൽകിട്ടുണ്ണിതലതാഴ്ത്തിനിൽക്കുന്നു. അടുത്ത്

രണ്ട് േപാലീസുകാരുമുണ്ട്)

സബ്ബ് ഇൻ�സ്പക്ടർ: അേപ്പാൾതാ�നന്തിനു േവണ്ടീ�ട്ടആപീടികയിൽ േപായ�ത

േന്ന പറഞ്ഞത്? അരി എടുക്കാേനാ?

കിട്ടുണ്ണി: (തലതാഴ്ത്തി�ക്കാണ്ടുത�ന്ന) അ�ത.
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സബ്ബ് ഇൻ�സ്പക്ടർ: അരി�യടുക്കാൻ മാത്രമായിട്ടാ�ണാ ആ പീടികയിൽ കയറി

�ച്ചന്നത്?

കിട്ടുണ്ണി: അ�ത, യജമാ�ന്ന, അരി�യടുക്കാൻ മാത്രം. ഒരു േനര�ത്ത ഭക്ഷണ

ത്തിന്നുള്ളഅരി�യടുക്കാൻ മാത്രം.

സബ്ബ് ഇൻ�സ്പക്ടർ: ഒരു േനര�ത്തഭക്ഷണത്തിനുേവണ്ടിപീടികയിൽകടന്നുവല്ല

വരും കക്കാറുേണ്ടാ?

കിട്ടുണ്ണി: (നിശ്ശബ്ദമായി നിൽക്കുന്നു)

സബ്ബ് ഇൻ�സ്പക്ടർ: എന്താ മിണ്ടാത്ത�തടാ? ഏ? േചാദിച്ചതിന്നുത്തരം പറയി

േല്ല? എടാ കഴുേത, പറയിക്കാനിവി�ട അറിയാ�മന്നറിഞ്ഞുകൂ�ട?

കിട്ടുണ്ണി: ഞാൻ േവ�റ ഒന്നിനുമായിട്ടല്ല അവി�ട േപായത്. രണ്ടു ദിവസമായ്

എ�ന്റ കുടുംബം മുഴുവൻ പട്ടിണി കിടക്കുകയായിരുന്നു.

സബ്ബ് ഇൻ�സ്പക്ടർ: ഹ! ഹ! പട്ടിണി തീർക്കാൻ നല്ല വഴി, പുതിയ കണ്ടുപിടുത്ത

മാണേല്ല? എടാ — എത്ര കാലമായിഈസൂത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ? ഇതാണ്

വിദ്യഅ�ല്ല? അേപ്പാൾനീഞങ്ങൾക്കുപരിചയ�പ്പേട്ടാനാവണ�ല്ലാ? ഇ�ത

ത്രാമ�ത്തതവണയാണ്? 856 bring that diary here. ആഡയറി ഇ�ങ്ങ

�ട്ടടുക്കേടാ. (856 ഡയറി �കാണ്ടുവരുന്നു. ഇൻ�സ്പക്ടർ ഡയറി പരിേശാധിച്ച്

അശ്രദ്ധമായി േമശപ്പുറത്തിടുന്നു.)

സബ്ബ് ഇൻ�സ്പക്ടർ: എന്താ നീ പറഞ്ഞു? ഇതാദ്യ�ത്ത തവണയാ�ണേന്നാ?

ആദ്യമായി ഒരു പട്ടിണി വന്നു,ആദ്യമായി കട്ടു, ആദ്യമായി പിടിച്ചു, അേല്ല?

കിട്ടുണ്ണി: അ�ത, എജമാേന്ന,ഞാൻഇതുവ�ര കട്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് കക്കണന്നൂല്ല്യ.

കുടുംബത്തിൽതള്ളയും കുട്ടികളും പട്ടിണികിടന്നുകഷ്ട�പ്പടുന്നത് കണ്ടേപ്പാൾ

എന്താണ് �ചേയ്യണ്ട�തന്നറിഞ്ഞൂടാ�ണ്ട �ചയ്തതാണ്. േവ�റ ഒരു വഴിയും

കാണാഞ്ഞ് �ചയ്തതാണ്. അല്ലാ�തഞാ�നാര് കള്ളനല്ല. ഞാ�നാരു മര്യാ

ദേകടും കാണിക്കാറുമില്ല.

സബ്ബ് ഇൻ�സ്പക്ടർ: എടാ, നീ ഹരിശ്ചന്ദ്രേനേപ്പാ�ല സംസാരിക്കുന്നുവ�ല്ലാ —

കാട്ടുകള്ളാ, നീ മര്യാതേക്കടു കാണിച്ചിട്ടില്ല�ത്ര — എ�ന്റ കണ്ണിലാടാ �പാ

ടിയിടാൻ ഭാവം. നീ വലി�യാരു തല്ലുകാരനാ�ണന്നു േകട്ടിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഏ —

അ�ന്നാരിേക്ക പാട്ടബാക്കി േചാദിച്ചേപ്പാ ആ മനക്ക�ല കാര്യസ്ഥ�ന നീ

അടിച്ചി�ല്ല? ഇേല്ല? —ഏഇ�ല്ലടാ?

കിട്ടുണ്ണി: ഞാനടിച്ചു,ആരാമൻനായ�രഞാനടിച്ചു. ഞാനാേയാണ്ടാർന്നു, േവ�റാ

രാളാ�ണങ്കിൽഅയാളു�ട അഹമ്മതിക്കുഅയാ�ള �കാന്നു കളേഞ്ഞർന്നു.

സബ്ബ് ഇൻ�സ്പക്ടർ: പാട്ടബാക്കി േചാദിച്ചാൽ �കാല്ലാ�ല്ല?

കിട്ടുണ്ണി: പാട്ടബാക്കിക്കല്ല. എ�ന്റ സേഹാദരി�യ അപമാനിച്ചതിന്ന്. ത�ന്റ

സേഹാദരി�യ പറ്റി �തമ്മാടിത്തം പറയുന്നത് േകട്ടു�കാണ്ടിരിക്കാൻ അർ

ക്കാണുസാധിക്കുക?

ഇൻ�സ്പക്ടർ: (ശുണ്ഠി�യടു�ത്തഴുേനറ്റ് ) നീ�യാരു സത്യവാനും, അവ�ളാരു സാ

വിത്രിയും. പറടാ േനര് (കിട്ടുണ്ണി�യ അടിക്കുന്നു) 856, ഇവ�ന േലാക്കപ്പിൽ

�വ�ക്കേടാ. േനരു പറയി�ല്ലങ്കിൽ പറയിക്കണം.
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-കർട്ടൻ-

രംഗം 8

സ്ഥലം—അേത പഴകി ദ്രവിച്ച വീട്

സമയം — രാവി�ല

(കുഞ്ഞിമാളു മുറ്റമടിക്കുന്നു—രാമൻനായർപ്രേവശിക്കുന്നു. —കുഞ്ഞിമാളുവി

�നഅവളറിയാ�ത കുറച്ചുേനരം േനാക്കിനിൽക്കുന്നു.)

രാമൻനായർ: മനയ്ക്കിന്നു പഞ്ഞയച്ചിട്ടുവര്ത്േ. എന്താ കാട്ട്ാ

കുഞ്ഞിമാളു: ആങ്ങ് രാമൻനായേരാ!

രാമൻനായർ: അങ്ങി�നയാണ് അവിടു�ത്ത സ്വഭാവം. ഇന്നേപ്പാ ഇന്നത് പറ

ഞ്ഞയ്ക്കാഅങ്ങി�നയില്ലഅവിേടക്ക്.

കുഞ്ഞിമാളു: (�പ�ട്ടന്നു തിരിഞ്ഞു േനാക്കിയിട്ട് ) എന്താ രാമൻനായര് േപാന്ന്?

രാമൻനായർ: ഒന്നൂണ്ടായിട്ടില്ല, അന്ന�ത്ത പാട്ടബാക്കിയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യംതന്നിരു

ന്നൂേലാ, അതി�ന്റ ഒന്നു േചാദിക്കണംഎന്നു �വച്ചിേട്ടത്. അമ്മഎവി�ട?

കുഞ്ഞിമാളു: അമ്മ കുളിക്കാൻ േപായിരിക്ക്ാ

(കുറച്ചുേനരം നിശ്ശബ്ദത.)

രാമൻനായർ: കറച്ചു േനരാേയ്യാ േപായിട്ട് ?

കുഞ്ഞിമാളു: കുറച്ചുേനരായി.

രാമൻനായർ: ഇത്ര േനർ�ത്ത ഒറ്റക്ക് കുളിക്കാൻ േപാേവ്വാ.

കുഞ്ഞിമാളു: അല്ല. ബാലനും കൂ�ട േപായിട്ടുണ്ട്.

(രാമൻനായർ സേന്താഷവും പരിഭ്രമവും നടിച്ചു�കാണ്ട്)

രാമൻനായർ: അേപ്പാ നിങ്ങൾ മാേത്രള്ളുഇവി�ട?

കുഞ്ഞിമാളു: അേത (വീണ്ടും മുറ്റമടിക്കുന്നു)

(കുറച്ചുേനരം നിശ്ശബ്ദത)

രാമൻനായർ: ആ�ട്ട, നിങ്ങൾക്കും അറിയാേലാ, ആ പണം വല്ലതും ഒതിക്കിയിട്ടു

�ണ്ടാ?

കുഞ്ഞിമാളു: രാമൻനായ�ര, നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞൂ�ട ഞങ്ങളു�ട സ്ഥിതി�യാ�ക്ക?

ഏട്ടൻ കണ്ണൂര് ജയിലിലാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയാണ്,

ഏട്ടൻ—

രാമൻനായർ: അ�താന്നുമല്ല കുഞ്ഞിമാേളാേമ്മ, ഞാൻ പറയുേമ്പാ ഒ�ക്ക നിങ്ങ

�ട തരേക്കടാ, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഒ�ക്ക േനര്ാേയർന്നു.

കുഞ്ഞിമാളു: ഞാൻ വിചാര്ച്ചാ�ലങ്ങ്നാ േന�രയാവ്ാ, പാേട്ടാം കേടാം മറ്റും വീ

ട്ടാൻ എ�ന്ന�ക്കാണ്ട് സാധിേയ്ക്കാ?

രാമൻനായർ: സാധിക്കും. അ�താ�ക്കേപ്പാ�ട്ട. കഴിഞ്ഞതി�നപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട്

കാര്യല്യാ�ലാ, (കുറച്ചു േനരം നിശ്ശബ്ദത — കുഞ്ഞിമാളു വീണ്ടും മുറ്റമടിക്കാൻ

ഭാവിക്കുന്നു.)
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രാമൻനായർ: കുഞ്ഞിമാേളാേമ്മ, നിങ്ങ�ള�ന്ന േവണ്ടേപാ�ല മനസ്സിലാക്കീട്ടില്ല.

നിങ്ങളു�ട കഷ്ടപ്പാടു കാണുേമ്പാ എനി�ക്കത്രസങ്കടം േതാന്നാറു�ണ്ടന്നു നി

ശ്ചയേണ്ടാ?

കുഞ്ഞിമാളു: എന്നിട്ടേണാ ഞങ്ങൾക്കിത്ര കഷ്ടപ്പാട്; അന്നു നിങ്ങള് �കാറച്ചു ദയ

വിചാരി�ച്ചങ്കിൽ.

രാമൻനായർ: ഞാ�നന്താ �ചയ്യ്ാ, അവേടയ്ക്കാ�ക്ക ഒരു വാശിയാണ്. പി�ന്ന

അതിനു നിങ്ങളും കൂടി അല്പം വിചാരിക്ക�ണ്ട (കടക്കണ്ണിട്ടു മുഖേത്തക്കു േനാ

ക്കുന്നു) ഉള്ളതു പറയാ�ലാ കുഞ്ഞിമാേളാേമ്മ. േനാക്കിൻ. എനിയ്ക്ക്ങ്ങള്ന്ന്

�വച്ചാൽ … �ല്ലങ്കിൽഎത്രേയാ മുമ്പ് നിങ്ങ�ള ഇവിടന്നു പറഞ്ഞയേച്ചർന്നു.

കുഞ്ഞിമാളു: (രാമൻനായരു�ട സംസാരത്തി�ല സൂചന അറിഞ്ഞ്) ഇ�താ�ക്ക

എന്തിന് എേന്നാടു പേറണ് രാമൻനായ�ര, എനിക്കി�താന്നുംേകക്കണ്ട.

രാമൻനായർ: അങ്ങി�നയല്ല, കുഞ്ഞമാേളാേമ്മ, പരമാർത്ഥമായിട്ടു എനിക്കു നി

ങ്ങ�ള വിചാരിച്ചു ഉറക്കം വരാറില്ല. നിങ്ങ�ട കണ്ണിന്…
കുഞ്ഞിമാളു: രാമൻനായ�ര, അമ്മ ഇ�പ്പാ കുളിച്ചുവരും. എനിക്ക് പണിയുണ്ട്.

(േപാകാൻ ഭാവിക്കുന്നു)

രാമൻനായർ: (തടുത്തു) അങ്ങി�നഅങ്ങട്ട്േപായാൽ മതിയായില്ല. അമ്മ വരുന്ന

തിന്നു മുമ്പ്േന്നഎനിക്കു നിങ്ങേളാടു ചിലതു പറയാന്ണ്ട്.

കുഞ്ഞിമാളു: എന്താണ്? പറയിൻ.

രാമൻനായർ: അത് ഞാൻപേറ�ണാ?

കുഞ്ഞിമാളു: എനിക്കു മനസ്സിലാവ്ണ്ല്ല്യ നിങ്ങള് പറയുന്നതി�ന്റ അർത്ഥം എനി

ക്കു മനസ്സിലാവ്ണില്ല്യ.

രാമൻനായർ: മനസ്സിലാവ്ണ്ല്ല്യ? എന്തിനാ ഇ�താ�ക്ക പേറണ്. നടക്കു, അമ്മ

ഇേപ്പാൾ കുളിച്ചുവരും. (കുഞ്ഞിമാളുവി�ന �താടുവാനടുക്കുന്നു)

കുഞ്ഞിമാളു: ഛീ! വിട്ടുനിന്നുസംസാരിക്കിൻ, ഇ�തന്ത് മര്യാദയാണ്?

രാമൻനായർ: �പണ്ണുങ്ങ്�ട മര്യാദ�യാ�ക്ക എനിക്കറിയാം. അ�താ�ക്കേപ്പാ

�ട്ട, കുഞ്ഞമാേളാേമ്മ, രാമൻനായരു�ട അടു�ത്തന്തിനാ ഈ നാട്യങ്ങ�ളാ

�ക്ക (�ക പിടിക്കുന്നു.)

കുഞ്ഞിമാളു: (�ക �കാതറി വിടുവിച്ചു) കടന്നു േപാവിൻ നായ�ര!

രാമൻനായർ: അത് േപാ�ട്ട,ഞ്ഞിേപ്പാ �പേണ്ണ! അത് േപാ�ട്ടഞ്ഞിേപ്പാ, നി�ന്ന

േപ്പാ�ല ഒരായിരം �പണ്ണുങ്ങ�ള കണ്ടിട്ടു�ണ്ടടീയ് രാമൻ നായര് (പിടിയ്ക്കാൻ

�ചല്ലുന്നു)

കുഞ്ഞിമാളു: അരുത് നില്ക്കവി�ട, ഹും! �തമ്മാടിത്തം കാണിക്കുന്നു! േചാദിക്കാനാ

ളി�ല്ലന്നാേണാ വിചാരിച്ചത്.

രാമൻനായർ: ആരാേണ്ട്യയ്. രാമൻനായേരാടു േചാദിക്കാൻ? ഒന്നുകാണ�ട്ട, (വീ

ണ്ടും പിടിയ്ക്കാനടുക്കുന്നു)

കുഞ്ഞിമാളു: അരു�തന്ന�ല്ല പറഞ്ഞത്. ഓർമ്മ�വേച്ചാളൂ രാമൻനായ�ര, ഇനി

ഒരടി മുേമ്പാട്ടു �വച്ചാൽഈചൂലാണ് നിങ്ങളു�ട മുഖത്ത്. കരുതിക്കളിച്ചാൽ

മതി.
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രാമൻനായർ: നിനക്കുേണ്ടാടിഅതിനുശ്ര്? എന്നാ ഒന്നുകാണ�ട്ട, (രാമൻനായർ

വീണ്ടും പിടിക്കാനടുക്കുന്നു—കുഞ്ഞിമാളുസഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത േദഷ്യേത്താ

�ട രാമൻനായരു�ട മുഖത്ത് ചൂലു�കാണ്ടടിക്കുന്നു. രാമൻനായർ േകാപാകുല

നായി കുഞ്ഞിമാളുവി�ന േനാക്കി�ക്കാണ്ടു നില്ക്കുന്നു.)

കുഞ്ഞിമാളു: ഫൂ �തമ്മാടി, േപാ പടിപ്പുറത്ത്, നാണല്ല്യ! മര്യാേദല്ല്യ! പ്രമാണിയാ

ണ�ത്ര! പണക്കാരനാണ�ത്ര! ത�ന്റ പേണാം പ്രമാണിേത്താം എനിക്കു

പുല്ലാണ്. �വറും പുല്ല്. േപാ പുറത്ത്.

രാമൻനായർ: ഇതിനു സമാധാനം പറയാൻ എനിക്കറിയാം പേക്ഷ, നീ�യ്യാരു

�പ�ണ്ണാരുത്തിയായിേപ്പായി. അ�ല്ലങ്കിൽ കാട്ടിത്തേന്നേന.

കുഞ്ഞിമാളു: ഇതിലധികം തനി�ക്കന്താ കാട്ടാനുള്ളത്. പാട്ടബാക്കി�യന്നും പറ

ഞ്ഞു ഞങ്ങളു�ട മുത�ലാ�ക്ക തട്ടിപ്പറിച്ചു ഞങ്ങ�ള പട്ടിണിയിട്ടു �കാല്ലാറാ

ക്കി. എ�ന്നഅവമാനിക്കാൻ പുറ�പ്പട്ടു—നായ് — നീചാ—തനി�ക്കന്താ

ഇതിേല�റ കാണിക്കാനുള്ളത്.

രാമൻനായർ: േനാക്കിേക്കാ �പേണ്ണ, ഇന്നു നീ എ�ന്ന അടിേച്ചാടിച്ചു. നാ�ള

ഞാൻ നിേന്നയും അടിേച്ചാടിക്കും. ഓർമ്മ �വേച്ചാ (േപാകുന്നു)

കുഞ്ഞിമാളു: വാ! നി�ന്റ പ്രമാണിേത്താം �കാണ്ടു. വാ കാട്ടിത്തരാം. ഇനി ഈ

മുറ്റത്തുകാ�ലടുത്തുകുത്തുേമ്പാ ഓർമ്മിേച്ചാ, എന്നും ചൂല് പിടിയ്ക്കുന്ന കയ്യാന്ന് !

-കർട്ടൻ-
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(സ്ഥലം മുക്കാട്ടിരി മനയ്ക്ക�ല പത്തായപ്പുരയി�ല ആഫീസ് മുറി. സമയം ഉച്ചതിരി

ഞ്ഞു3 മണി. മനക്ക�ലകാരണവർഅഫൻനമ്പൂതിരി ഉച്ചക്ക�ലഉറക്കംകഴിഞ്ഞു

ചാരുകസാലേമൽ ഇരിക്കുന്നു. കസാലക്കയ്യിേന്മൽ ഒരു �വള്ളരിക്കൻ പിച്ചള�ച്ച

ല്ലം �വച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യസ്ഥൻ രാമൻനായർ നാൾവഴിബുക്കുകളും റിക്കാർട്ടുകളും–

സ്റ്റീൽ�പൻ–മഷികുപ്പി മുതലായവയും നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന േമശക്കരികിൽ വണക്ക

േത്താ�ട നിൽക്കുന്നു. അയാളു�ട �ചവിയിൽ ഒരു �പൻസിലുമുണ്ട്.

ജന്മി: (േകാട്ടുവായിട്ടു മുറുക്കി�ക്കാണ്ടു) അപ്പേഴ, രാമ, ഇ�ന്നത്രായി തീതീ? എട്ടൂ

േസ്സ, വരാത്തതി�ന്റ നീരേയക്ക്യയ്.

രാമൻനായർ: റാൻ, ഇ�ന്നട്ടാന്ത്യാ വ്േടാണ്ട്.

ജന്മി: ഇ�ന്നട്ടാ അ�ല്ല? കാർത്തിക അേമ്മ�ട ചാത്തം, അന്നാണ�ല്ലാ വാരം

�താടങ്ങ്ാ. അ�പ്പാ എത്രന്ത്യാവും?

രാമൻനായർ: ഇരിപത്തഞ്ചാംതീതി വാരപ്പേഴരി �താടങ്ങും, വ്േടാണ്ട്.

ജന്മി: അേന്നക്ക് േവണ്ട ഒരുക്കങ്ങ�ളാ�ക്ക ആയിട്ടി�ല്ല്യ? കുടിയാന്മാേരം പാട്ട

ക്കാേരം ഒ�ക്ക അറീച്ചിട്ട്ണ്ട�ലാ? ഈയാണ്ടില് വാരം തന്ന അവീലായിട്ട്

േപാരാന്ന്ണ്ട്. ഒന്നൂണ്ടായിട്ടല്ല. ഓത്തന്മാരുംആഢ്യന്മാരും ഒ�ക്കക്ഷ വരും.

അേതാണ്ട് ഈയാണ്ടി�ല എങ്ങന്ായാലും അത്ര േശ്രാന്നാക്ക്വയ്യ. എന്താ

അങ്ങ�ന�ല്ല, രാമാ?
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രാമൻനായർ: റാൻ, അങ്ങന്യാവ്േടാണ്ട്. കുടിയാന്മാേരാ�ടാ�ക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

പേക്ഷ, ഇയാണ്ടില് പിരി�വാ�ക്ക മഹാേമാശമാണ്. തരാനുേള്ളാരാരും

ഒന്നും തര്ണില്ല്യ. മിച്ചവാരം, പാട്ടം ഇ�താ�ക്ക േചായിച്ചാ�താടങ്ങ്ായി,

പട്ടണി ആണ്, അതാണ്, ഇതാണ് എ�ന്നാ�ക്ക, അവേറ്റാള്�ട കുറ്റല്ലാ.

വ്േടാണ്ട്. നാളിേകരത്തിന്നും �നല്ലിന്നും ഒന്നും വിലയില്ലാണ്ടായിരിക്കുന്നു.

കാലക്ഷാമം.

ജന്മി: അങ്ങന്ന്യാത്. കാലക്ഷാമത്തി�ന്റ കഥ�യാന്നും പറയാനില്ല. ന്ന്ച്ചിട്ട് വാ

രം ങ്ങ്ട്ട് േവണ്ടാേക്ക്യ? അത്ണ്ടാവില്ല്യേട്ടാ, രാമാ, എ�ന്റ കാലം കഴിയ്യ്േളം

വാരം പൂരം ഇ�താ�ക്ക �മാടക്കാവില്ല്യ.

രാമൻനായർ: വാരപ്പേഴരി �മാടക്കണംന്നല്ല അടിയൻ വിട�കാള്ള്ണ്. നികുതി

ത�ന്ന കള്ളന്മാരടക്ക്ണ്ല്ല്യ. ഒരാളും നികുതി മുഴുവൻഅടിച്ചിട്ടില്ല. പിന്ന്�ല്ല്യ

പാട്ടം.

ജന്മി: േചാദിയ്ക്കാേന്നള്ളു, ഇേപ്പാ കള്ളന്മാർക്കും നികുതിേണ്ടാ? ആഹാ! നി�ക്ത്യ

�ന്ന മുേഴാനും അടച്ചിട്ടിേല്ല്യ ആരും? ഒ�ക്കക്കയ്യീന്ന് അടേക്കണ്ടി വേന്ന്വാ?

കുടിയാന്മാരിങ്ങ�ന നികുതി ബാക്കി �വച്ചാ �വഷമം തന്ന്യാ. അേപ്പാ രാമാ,

ഇേന്യ�ത്ത�ക്കാല്ലാ ഇവേറ്റാളിങ്ങ�നബാക്കി വേയ്ക്കാ?

രാമൻനായർ: ഇല്യാവിേടാണ്ട്. അതിന്നു അടിയൻ പണി�യടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒ�ക്ക

കൂട്ടുപട്ടയമാക്കാൻഹർജി �കാടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നികുതി ബാക്കി�കാണ്ടുനമു

ക്കുബുദ്ധിമുേട്ടണ്ടി വരില്യവിേടാണ്ട്.

ജന്മി: അഹാ! അങ്ങനാേല്ല? എന്നാ ഇനി നികുതി ബാക്കിക്കു വാറണ്ട് വര്ല്ല…
േവ്വാ? അതിശ്ശി�പാറുത്യായി. പി�ന്ന ബാക്കി ആരും തന്ന് തീർക്കി�ല്ലങ്കിൽ

ഒേക്കം േകസ്സ് �കാടുക്കാ. അേത പറ്റൂ. ഒ�ക്ക �കാടുക്ക്�ന്ന. കിേട്ട ്വാന്ന് ഒന്നു

േനാക്ക�ട്ട. ആ കിട്ടുണ്ണീ�ട കൂട്ടത്തിൽ ഒേക്കം ഒഴിപ്പിക്കണം.

രാമൻനായർ: റാൻ, അത്ന്േന പറ്റൂ വിേടാണ്ട് — ഹ് — കിട്ടുേണ്യാ? അടിയനു

അവറ്റക�ള വിചാരിക്കുേമ്പാ വരണ ഒരു കലി! കള്ളന്മാര് ഒേക്കനീം നാട്ടീന്ന്

തേച്ചാടിക്കണംഎേന്ന നാട് േനര്ാവൂ.

ജന്മി: അവ�ന്റ കഥ നിരീയ്ക്ക്യാ ഞാേനയ്. ഇങ്ങ്നായീേലാ! ഇത്ര കരുത്തം �ക

ട്ടൂേലാ. അവ�ന്റ അമ്മാമൻ ആ േകാന്തുണ്ടാർന്നുേലാ! അവനും പാേട്ടാം മി

ച്ചവാേരാംന്നും തരില്യാച്ചാലും, കക്ക്ാ �പാളിപറ്ാ ഇ�താന്നും ഉണ്ടാർന്നില്ല.

ഇേപ്പാ അങ്ങ�നല്ല്യാണ്ടായി. ഇന്നേത പറയാവൂ. ഇന്നേത കാട്ടാവൂ അങ്ങ

�നല്ല്യാണ്ടായ്, ഓ കലീ�ട ഒര് ര് ര് ര് ര് ര് —എന്താ പറഞ്ഞ് — ഒര് �വഭ

വം.

രാമൻനായർ: തേന്ന�ന്ന, അവനു കിട്ടണ്ടത് കിേട്ട്യാടണ്ട്. ആ കട്ടു േകസ്സില്

ഓ�നആറു മാസത്തിനു ശിക്ഷിച്ചു. കള്ളൻ. അവന്നു മതിയായിട്ടല്ല്യ. ആറുമാ

സം േപാരാ. അന്നു പാട്ടബാക്കി േചാദിച്ചേപ്പാ അടിയനാ�യാണ്ടുഅടിച്ചില്ല.

അടിയ�ന തല്ലാൻ വന്നു. കുരുത്തം �കേട്ടാൻ. അവനു ഇതല്ല, ഇതിലധികം

പറ്റണം.
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ജന്മി: അങ്ങന്ന്യാത് കർമ്മഫലം അനുഭവിയ്ക്കാണ്ടിരിക്കില്ല. കൂടല്ലൂ�ര കുഞ്ഞിക്കാ

വ്മ്പൂരിങ്ങ്�ന പറഞ്ഞുേകട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിയായിട്ട് പുണ്യം �ചയ്താലും അതി

യായിട്ടു പാപം �ചയ്താലും അതി�ന്റ ഫലം ഇഹത്തി�ല�ന്ന അനുഭവിക്കും.

അതാ ഇ�താ�ക്കയ്. കിട്ടുണ്ണീ�ട കഥ പറഞ്ഞേപ്പാ നിരീയ്ക്കാ അവ�റ്റട കുലി

ശ്ശീട്ട് േറസ്രാക്കിക്കഴിഞ്ഞിേല്ല്യ? ശ്യാളായീേലാ പറ�ഞ്ഞടങ്ങീട്ട്.

രാമൻനായർ: റാൻ, അടിയൻ അതി�നപ്പറ്റി തിരുമനസ്സി�ലാണർത്തിക്കാൻ

�താടേങ്ങർേന്നാടണ്ട്. അവറ്റ കുലീശ്ശീ�ട്ടഴുതാൻ കൂട്ടാക്കുംന്ന് അടിയന്നു േതാ

ന്ന്ണ്ല്ല്യ. പല തവണ ഇവേറ്റാേളാട് വിേടാണ്ട് േനാക്കി. കിട്ടുണ്ണി ജയിലിൽ

നിന്നുവര�ട്ട,എന്താപേറണ്. ആകള്ളൻവിട്ടുവന്നുകൂലിശ്ശീ�ട്ടഴുതിത്തരുംന്ന്

അടിയ�ന്റ പഴമനസ്സിൽ േതാന്ന്ണില്ല്യ.

ജന്മി: കൂലിശ്ശീ�ട്ടഴുതിത്തരിേല്ല്യ? എന്നാ �പര ഒഴിഞ്ഞുതേന്നക്ക�ട്ട —ആങ് —

സംശല്ല്യ ഒഴിഞ്ഞുഎങ്ങ്ട്ട്ാന്ന്വ്ച്ചാ കടന്ന് �പാേയ്ക്കാ�ട്ട.

രാമൻനായർ: കൂലിശ്ശീട്ടിേന്മൽ ത�ന്ന �ചറ്റക�ള ആ പറമ്പിൽ ഇരുത്ത വയ്യാ

വ്േടാണ്ട്. ആ പറമ്പ് മുഴുവൻ നാനായ്ധാക്കിടക്ക്ണ് വ്േടാണ്ട്. ഒ�രാറ്റ

�തങ്ങ്മ്പക്കായി മനക്കേലക്ക് കിട്ടു്ണ്ല്യ. കഴിഞ്ഞ േകറ്റത്തിന്നു ഒ�രാറ്റ

മന്നിങ്ങ കിട്ടീട്ടില്ല.

ജന്മി: ഒ�ക്ക കള്ളന്മാര് �കാണ്ടുേപാവ്വാേല്ല്യ? േനാട്ടക്കാരൻ ഇേല്ല്യ?

രാമൻനായർ: അവൻ കഴിഞ്ഞ േകറ്റത്തിനു േനാട്ടം ഒഴിഞ്ഞു. പറമ്പിൽ താമസി

ക്കുന്നവര് �തങ്ങിമ്മക്കായിട്ട് പറമ്പ് നശിപ്പിക്കാൻ �താടങ്ങ്യാ േനാട്ടക്കാരന്

ഒരു �പാത്ത്ര്ത്തൂല്ല്യ.

ജന്മി: അഹാ! ഒേക്കഅവേറ്റള്ഇട്ട്തിന്ന്ോ? �ചായിക്കാ�ണ്ട? അതു പറ്റില്ല്യേലാ.

രാമൻനായർ: തിന്നാന്നന്നൂല്യ, ഒരു മന്നിങ്ങിട്ടു, അതി�നാ�ക്ക ഒരു മര്യാേദണ്ട്.

അതല്ലേലാ വ്േടാണ്ട്, േതാേന്ന്യാണ്ങ്ങ് േതങ്ങ്ടാ. രാത്രിയാ ആള്കള ്വരാ,

�തങ്ങിമ്മേക്കറിേതങ്ങ്യാടാ—തിന്നാ— േതാന്നിയതുകാട്ടാ—കൂത്തടിയ്ക്കാ.

ഇതാണ് അവ്ട�ത്ത വട്ടം. എല്ലാം അടിയന്നു വിട �കാള്ളാൻ വയ്യാ വ്േടാ

ണ്ട്, ഒരു ജാതീല്ല്യ. മേതാല്ല്യ. ഒന്നൂല്ല്യ —ഹായ് നാട്ടി�ന മുടിക്കാൻ തീർന്ന

വക. ഒരാ�ള േപടി േവേണ്ട? ഒ�രാടമസ്ഥൻഇല്ല്യാന്ന്ാ അവര്�ട നാട്യം.

ജന്മി: അഹ! ഇത്രേയാ? ഒടമസ്ഥൻേണ്ടാന്ന് േനാക്ക�ട്ട. പറമ്പങ്ങ്ട്ട് േതാേന്ന്യാ

ണം നശിപ്പിക്കാ? അഹാ? അങ്ങ്നീേണ്ടാ ഒരു േതാന്യാസം? ആ കള്ള�ന്റ

തേള്ളേല്യ? ആ ജന്തു ശ്ശി കരഞ്ഞുപറഞ്ഞേപ്പാ ആ പറമ്പിൽ പാർേത്താേട്ട

ന്ന് നിരിേക്ക്യത്. ഇേപ്പാ ഒപകാരം �ചയ്തു ഓദ്രയി. സംശല്യ. ഒേക്കം കുടിയി

റങ്ങിേപ്പാേക്കാ�ട്ട. താമസിക്കണ്ട—നാ�ളത്ത�ന്ന �പാേക്കാ�ട്ട കുടി�യറ

ങ്ങ്േല്യ? എന്നാഎറക്കിപ്പറഞ്ഞയക്കാ— േട്ടാ— രാമാ—സംേശയക്കണ്ട.

എറക്കിപ്പറഞ്ഞയേച്ചാളു പറമ്പിനു ഒടമസ്ഥൻേണ്ടാന്ന് ഒന്നറിയണേല്ലാ!

രാമൻനായർ: റാൻ, അടിയൻ േവണ്ടതു �ചേയ്താളാം.

-കർട്ടൻ-



230 അദ്ധ്യായം 10. പാട്ടബാക്കി

രംഗം 10

(അമ്മയും, ബാലനും, കുഞ്ഞിമാളുവും പ്രേവശിക്കുന്നു)

അമ്മ: എ�ന്റ കിട്ടുണ്ണി ഇവി�ട ഉണ്ടായിരു�ന്നങ്കിൽ! ഇങ്ങി�ന ഒന്നും വേന്നർന്നി

ല്ല. ഒരു മാസം ഒരു യുഗംേപാ�ല കഴിഞ്ഞു. ആ രാമൻനായർ പറ്റിച്ച പണി

യാണ്. ഗുരുവായൂരപ്പാ! ഞങ്ങളിനി എന്താണ് �ചേയ്യണ്ടത്?

ബാലൻ: അേമ്മ, ഏട്ട�നന്താ വരാത്തത്? എന്താ കുപ്പായം �കാണ്ടുവരാത്തത്?

അമ്മ: ഇല്ല: ബാലാ, ഏട്ടനി�പ്പാന്നും വരില്ല. ഏട്ടൻ �ജയ്ലിലാണ്. നാലഞ്ചുമാ

സംകൂടി കഴിഞ്ഞാവരും.

ബാലൻ: എ�ന്റ പിറന്നാൾക്കു വരില്ല ഏട്ടനേമ്മ? അ�ല്ലങ്കിൽ േവണ്ട, േനാക്കും

േപാവ്വ്ാ േജലിേലക്ക്. എന്നാേലക്ക്. എന്നാേലട്ട�ന കാണാ�ലാ.

കുഞ്ഞിമാളു: അ�ത, �ജയിലിൽ േപാവുകയാണിതിൽ േഭദം. എന്നാൽ പട്ടിണി

കിടേക്കണ്ട�ലാ അേമ്മ. ഞാൻ പട്ടിണി കിടക്കുന്നതിൽ എനിക്കു േവദനയി

ല്ല. എന്നാൽ എ�ന്റ അമ്മയും എ�ന്റ ബാലനും (കണ്ണിൽ �വള്ളം നിറഞ്ഞു

തുളുമ്പുന്നു)

ബാലൻ: ഏട്ടേത്ത്യ, അവി�ട വറ്റുള്ള കഞ്ഞികിേട്ട ്വാ.

(രാമൻനായർ പ്രേവശിച്ചു�കാണ്ട്)

ഇപ്പം മതിയായിേല്ല. ഇങ്ങാ നാ േട്ടാ രാമന്നായേരാടു കളിച്ചാൽ.

കുഞ്ഞിമാളു: (കണ്ണുതുടച്ചു �ഗൗരവേത്താടുകൂടി)അേത,ഈദുഷ്ടന്മാരായജന്മിമാർ

ക്ക് എന്താണ് �ചയ് വാൻ വയ്യാത്തത്. ജന്മിക്കു പറ്റിയ കാര്യസ്ഥൻ. ഒത്ത

�താണ. ഒറ്റ നുകത്തിനു പൂട്ടണം. പറയിൻനായ�ര, എത്ര കുടുംബങ്ങ�ള നി

ങ്ങൾഅഗതികളാക്കി.

രാമൻനായർ: (േകാപേത്താടുകൂടി) എന്ത് ഞാഞ്ഞൂളും തല �പാന്തിച്ചു തുടേങ്ങ്യാ?

ഇനിയും ധിക്കാരം അവസാനിച്ചി�ല്ല?

കുഞ്ഞിമാളു: ഇല്ല, നായ�ര. ഗ്രഹണസമയത്തുഞാഞ്ഞൂളിനും വിഷമുണ്ട്. അതിറി

യിേല്ല നിങ്ങൾക്ക്? ചതഞ്ഞി�ല്ലങ്കിൽ ചവിട്ടിയ കാലിേന്മൽഅതും കടിക്കും.

അമ്മ: ആരാത് കുഞ്ഞിമാള്ോ. േമല്കീഴ്ല്ലാണ്ട്ങ്ങ�ന ഓേരാന്നു പേറര്ത്. രാമൻ

നായ�ര. േദഷ്യ�പ്പടര്ത്. സങ്കടം�കാണ്ടു പറഞ്ഞതാ�ണ. ഇവി�ട നിന്നു

ഞങ്ങ�ള പറഞ്ഞയച്ചാൽഞങ്ങളഗതികളായിത്തീരും. ഞങ്ങൾക്കു ഒര്സ്ഥ

ലവുമില്ല. േനാക്കിൻ. ഈകുട്ടിേയയും �പണ്ണിേനയും �വച്ചുഞാ�നങ്ങ്ട്ടാ േപാ

വ്വ്ാ (കരയുന്നു)

രാമൻനായർ: �കാള്ളാം. ഈ വകക്കാർക്കുആവശ്യമുള്ളേപ്പാ�ളല്ലാം വരും കര

ച്ചില് — ഹും — പേക്ഷ രാമൻനായരു�ട അടുത്ത് ചപ്പടാച്ചി ഒന്നും ഫലിക്കി

ല്ല. അേന്താം കുേന്താം ഇല്ലാത്തനായ്ക്കള്. �ചറ്റ�പ്പറുേക്ക്യാള്.

ബാലൻ: േവണ്ട. ഏ�റ കളിക്കണ്ടാ. എ�ന്റ വീട്ടിന്ന് കടന്നു േപാവ്വാ നല്ലത്. ഹും.

രാമൻനായർ: എ�ന്തടാ �ചക്കാ പറഞ്ഞത്? നി�ന്റ വീട് ? നാ�ള ഉച്ചക്കമ്പ്ള്ക്ക്

കാണാം.

(ബാലൻ ഗൗരവേത്താടുകൂടി േനാക്കുന്നു.)
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രാമൻനായർ: എ�ന്തടാ തുറിച്ചുേനാക്കുണത്?

(ബാല�ന്റതലയിൽകിഴുക്കുന്നു. ബാലൻ ഉറ�ക്കകരയുന്നു. കുഞ്ഞിമാളു പല്ലു

കടിച്ച് േകാപം ഒതുക്കുന്നു.)

രാമൻനായർ: എന്തായാലും അഹമ്മതി അവസാനിയ്ക്കിേല്ല! പറേങ്ങാട, പറ-

േങ്ങാ-ടാ.

(പറേങ്ങാടൻഎന്ന ഭൃത്യൻ പ്രേവശിക്കുന്നു.)

രാമൻനായർ: ഇേപ്പാൾത�ന്ന കഴിേഞ്ഞാ�ട്ട. എല്ലാറ്റിനീം പിടിച്ചു പുറത്താക്ക്.

ഉം. േപാവിൻപുറത്ത്. നായ്ക്കള്. പറേങ്ങാടാ, എ�ന്തടാ മിഴിച്ചു നിക്ക്ണ്? ഉം

— േവഗം.

(പറേങ്ങാടൻ വീട്ടൽനിന്നു ചട്ടിയും കലവും മറ്റും എടുത്തുപുറ�ത്തറിഞ്ഞു�പാ

ട്ടിക്കുന്നു. അമ്മേയയും മക്കേളയും പിടിച്ചു പുറത്താക്കുന്നു. അവർ കരയുന്നു.)

-കർട്ടൻ-
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രംഗം 11

സമയം: ഉച്ചേയാടടുത്ത്

സ്ഥലം: നിരത്തുവക്കത്ത് ഒരു മരത്തി�ന്റചുവട്

(അർദ്ധേബാധയും ആസന്നമരണയുമായ അമ്മ�യ ശുശ്രൂഷിച്ചു �കാണ്ട് കു

ഞ്ഞിമാളു അടുത്തിരിക്കുന്നു. അരികത്തു വിശപ്പു�കാണ്ട് തളർന്നബാലൻ കിടന്നുറ

ങ്ങുന്നുണ്ട്. അടുത്ത് അവിടവി�ടയായി ചില ചട്ടികളും കീറിപ്പറിഞ്ഞ ഭാണ്ഡങ്ങളും.)

കുഞ്ഞിമാളു: (�നടുവീർപ്പിട്ടു�കാണ്ടു) ഹാ! എ�ന്റ ഈശ്വരാ! എനക്കിതും അനു

ഭവിേക്കണ്ടി വന്നു. പട്ടിണി കിടന്നു ദണ്ഡം പിടിച്ചു മരിക്കാറായ അമ്മഈ

നിരത്തുവക്കത്ത് കിടന്നുഇങ്ങി�നഞരങ്ങ്ണത്ഞാ�നങ്ങി�നയാണ് കണ്ടു

�കാണ്ടിരിയ്ക്കാ? കാറ്റും �വയിലും �കാള്ളാ�ണ്ട ഒന്നുകിടന്നു�പാറുക്കാൻ ഒരി

ട�മങ്കിലും ഉണ്ടാർ�ന്നങ്കിൽ! എ�ന്റ�ദവേമ! ഞാ�നന്താ ഇനി �ചേയ്യണ്ട

ത്? എനി�ക്കാന്നും നിശ്ചല്യ. ഏട്ടനിേപ്പാ —

അമ്മ: (കണ്ണുമിഴിച്ചു ചുറ്റും േനാക്കി, ഇഴയുന്ന സ്വരത്തിൽ) ആ! കിട്ടുണ്ണി വേന്നാ?

എടുേത്വാ എ�ന്റ േമാൻ ഒ! �ന്റ കുഞ്ഞിേമാ�നഞാ�നത്ര േനരായി �ന്റ േമാ

�ന കാത്തിരിക്കുന്നുകിട്ടുണ്ണി…
കുഞ്ഞിമാളു: (നിറഞ്ഞ കണ്ണുനീേരാട് ) ഏട്ടൻ വന്നിട്ടല്ല്യ അേമ്മ, ഏട്ട�നങ്ങ്നാ

ഇേപ്പാ ഇങ്ങട്ട് വരാൻ സാധിയ്ക്ക്ോ? ഏട്ട�ന േപാലീസ്കാര് ജയലിേലക്ക്

പിടിച്ചു�കാണ്ടുേപായിേല്യ? പി�ന്ന ഏട്ടനും നമ്മു�ട അടുക്കേലക്കു വരാൻ

കഴിയ്ോ? ഹാ! എട്ടൻ ഇവി�ട ണ്ടാർ�ന്നങ്കിൽ േനാക്കിത്ര�യാന്നും കഷ്ട

�പ്പേടണ്ടി വേന്നർന്നില്ല. യാ�താരാശ്രേയാല്ല്യാ�ണ്ട അമ്മ ഇങ്ങി�ന നി

രത്തുവക്കത്തു കിടന്നു നരകിക്കുന്നതു കാണുേമ്പാഴാണു എനിക്കു സഹിക്ക

വയ്യാത്തത്. (കരയുന്നു:)

അമ്മ: കരഞ്ഞി�ട്ടാന്നും കാര്യല്യാ�ന്റകുഞ്ഞിമാളു. ഒ�ക്കഈശ്വേരഛ! ഇങ്ങി�ന

വഴിവക്കത്തു കിടന്നു മരിക്കണം ന്നാ എ�ന്റ തേല�ലഴുത്ത്. എന്താ കാട്ട്ാ

അേയ്യാ! (�നഞ്ഞത്തു�കവച്ചു േവദന നടിക്കുന്നു) എന്തു േവദനാ ഇവി�ട…
കുഞ്ഞിമാളു…

കുഞ്ഞിമാളു: എവട്യാ അമ്മക്കു േവദന? മാറേത്താ? (അമ്മയു�ട മാറത്ത് തേലാടു

ന്നു)

അമ്മ: ഇേപ്പാ കുറച്ചുേഭേദം േതാന്ന്ണ്ണ്ട്, േവദനക്ക്. ബാല�നടുത്തുകുഞ്ഞിമാളു?

കുഞ്ഞിമാളു: ഇവി�ടകിടേന്നാർങ്ങ്ണ്ണ്ട്. വിശേപ്പാണ്ട്തളർന്നുഈ�വറും മണ്ണിൽ

�കടന്നുറങ്ങ്ാണ് പാവം!

അമ്മ: (ഏറിവരുന്ന േവദനേയാ�ട) ബാല�ന വിചാരിക്കുമ്പഴ്ാ എ�ന്റ കുഞ്ഞിമാ

ളു, എനിക്കു വല്ലാ�ണ്ട വ്യസനം േതാന്ന്ണത്. കിട്ടുണ്യാ�ണങ്കിൽ ജയില്ല് —

ഞാ�നാ — ഞാൻ ചാവാൻ കിടക്കുണു — നിയ്യല്ലാ�ണ്ട ആരൂല്ല്യ�ട്ടാ —

കുഞ്ഞിമാളു അവന് നീ അവ�ന നേല്ലാണം േനാക്കണംഞാൻ േപായാൽ.

കുഞ്ഞിമാളു: അേയ്യാ, അേമ്മ, അങ്ങി�ന�യാന്നും പറയരു�ത അമ്മ മരി�യക്ക്ാ

ന്നുംആയിട്ടില്ല്യ. അമ്മ മരിച്ചാപ്പി�ന്നഞങ്ങളു�ടസ്ഥിതി�യന്താ?

(അമ്മയു�ട �നഞ്ഞ�ത്ത േവദന വർദ്ധിക്കുന്നു. കുഞ്ഞിമാളു തേലാടുന്നു.)
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അമ്മ: അ�യ്യാ — എ�ന്താരു ചൂട്. കുഞ്ഞിമാളു ആരാ എ�ന്റ േമ�ലാ�ക്ക തിയ്യ്

േകാരിയിടയണത്? ആവൂഎ�ന്താ�രരിച്ചില്.

കുഞ്ഞിമാളു: തിയ്യല്ലാ, അേമ്മ, ഇേങ്ങാട്ടും വന്നു �വയില്. ഇനി ഏേങ്ങാട്ടാ അമ്മ

�യ മാറ്റിക്കിടേത്തണ്ടത്? (ചുറ്റുപാടും േനാക്കിയിട്ട് ) അടു�ത്തങ്ങും ഒരു തണ

ലും കാണാനില്ല്യാ. ഹായ് പാവങ്ങൾക്കു കിടന്നു ചാവാൻ ഒരു തണലുകൂടി

ഈശ്വരൻ �കാടുക്കില്ല്യാ? എ�ന്താരു പക! — ഞാ�നന്താ �ചേയ്യണ്ടത്?

എ�ന്റഈശ്വരാ! അമ്മാ! ഈ മരത്തി�ന്റ കടയ്ക്കല് കുറച്ചു തണലുണ്ട്. ഞാൻ

പതു�ക്കഅമ്മ�യഎടുത്തുആതണലത്തു �കാണ്ടുേപായി കിടത്ത�ട്ട?

അമ്മ: േവണ്ട, കുഞ്ഞിമാളു. അ�താന്നും േവണ്ട. എവി�ടക്കിടന്നു ചത്താ�ലന്താ?

ഈ മഹാപാപി �വയിലത്തു കിടന്നു ചാവണ്േന്നരിക്കാം �ദവത്തിനുകൂടി

ഇഷ്ടം — അേയ്യാ, കുഞ്ഞിമാളു, വല്ലാ�ണ്ട ദാഹിക്കുന്നു. ഒരു തുള്ളി �വള്ളം

— ഒരു തുള്ളി — (വായ് പിളർക്കുന്നു)

(കുഞ്ഞിമാളുഅടുത്തിരിക്കുന്ന ഉടഞ്ഞചട്ടിയിൽനിന്നു �വള്ള�മടുത്തുതുള്ളി തു

ള്ളിയായി അമ്മയു�ട വായിൽ ഒഴിച്ചു �കാടുക്കുന്നു)

(അമ്മ ഒരിറക്ക് പണി�പ്പട്ടുകഴിച്ചു.)

മതി കുഞ്ഞിമാളു —എനിക്കു വയ്യേലാ-

എ�ന്റ കുഞ്ഞിമാളു —ഞാൻ ചാവാറായി-

ഞാൻ ചത്താ, ബാല�ന —അേയ്യാ — നേല്ലാണം — േനാക്കണം — േക

േട്ടാ — അവന് നിയ്യല്ലാ�ണ്ട — ആവൂ — ഒരാശ്രേയാല്ല്യ. ഞാൻ മരിച്ചാൽ —

(കിതപ്പു കൂടിക്കൂടി വരുന്നു) നിേയ്യയ് —അവേനം �കാണ്ടു— മനക്കേപ്പായി തിരു

മനസ്സിേലാടു—സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ—അവിടന്നു (ശബ്ദം പി�ന്നപ്പി�ന്ന േനർക്കു

ന്നു) എ�ന്തങ്കിലും — �ചയ്യാണ്ടിരിയ്ക്കി — ല്യ.

കുഞ്ഞിമാളു: ഇല്ല്യാ,അേമ്മ,ഞാൻ മനക്കേലക്കുഈജന്മത്തുേപാവില്യ. നമ്മ�ള

ഈ നിലക്കാക്കിയ ആ ദുഷ്ടനായ ജന്മീ�ട പടി ഞാ�നാരുക്കലും േകറില്യ.

അമ്മ വ്യസനിേക്കണ്ട. ബാല�ന ഞാൻ നല്ലേപാ�ല േനാക്കി�ക്കാള്ളാം.

എന്തു �താഴി�ലടുത്തി�ട്ടങ്കിലും ഞാൻബാല�ന രക്ഷിച്ചു�കാള്ളാം.

അമ്മ: (മുഖത്ത് കുറച്ചുേനരം നിന്ന സേന്താഷ പ്രകാശേത്താ�ട) എ�ന്റ േമാ�ള

— അതു മതി — എനിക്കു അതു മാത്രം മതി കുഞ്ഞിമാളു-എനി�യ്ക്കാ�ക്ക-

സുഖമായി-ഞ്ഞി-എനിക്ക്-മരിയ്ക്കാം!-അതിനു-മു�മ്പ-എ�ന്റകി-ട്ടു-ണ്ണി-�യ-ഒന്നു-

കാണാൻ-ക-ഴി-�ഞ്ഞ-ങ്കി-ൽ!-കി-ട്ടു-ണ്ണി.

(ശബ്ദംക്രേമണ േനർത്തുതുടങ്ങുന്നു—ഊർദ്ധാൻവലി തുടങ്ങുന്നു. കുഞ്ഞിമാ

ളു �പാട്ടിക്കരയുന്നു. തിരക്കുേകട്ടു ബാലൻ ഉണർ�ന്നഴേന്നറ്റു അമ്മയു�ട മുഖേത്ത

ക്കുപകച്ചു േനാക്കുന്നു.)

ബാലൻ: അേമ്മ, അേമ്മ…അേമ്മ…

-കർട്ടൻ-
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രംഗം 12

സ്ഥലം: വ്യഭിചാരശാല

സമയം: രാത്രി ഒമ്പതു മണി കഴിഞ്ഞ്

(കുഞ്ഞിമാളു സാമാന്യം േമാടിയുള്ളതും, ആകർഷകവും േവേശ്യാചിതവുമായ

േവഷേത്താടുകൂടി നിലാവത്ത് അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും അക്ഷമയായി വിലാസപൂർവ്വം

ഉലാത്തുന്നു. ഇടയ്ക്കി�ട കൂരിരുട്ടിേലക്ക് ഉൽക്കണ്ഠേയാ�ട േനാക്കുന്നുണ്ട്. ഉമ്മറത്ത്

ഒരുഅേമരിക്കൻ േലമ്പ് ഇരുന്നുപുകഞ്ഞുകത്തുന്നുണ്ട്. അതി�ന്റ മങ്ങിയ �വളിച്ച

ത്തിൽബാലൻ േസ്ലറ്റും പുസ്തകവുമായി കുനിഞ്ഞിരുന്നുഎേന്താഎഴുതുന്നു.)

കുഞ്ഞിമാളു: എന്താബാലാ, ഇന്ന�ത്തഎഴുത്തുംവായനയു�മാ�ക്കകഴിഞ്ഞിേല്ല?

ബാലൻ: ഉവ്വ് ഏട്ടത്തീ, കഴിയാറായി, ഇനിഈ േകാപ്പീംകൂടി എഴുതണം. അേത്ര

േവണ്ടൂ.

കുഞ്ഞിമാളു: ആ! എന്നാൽ എ�ന്റ അനുജൻ േവഗം എഴുത്തു കഴിക്കൂ. കുട്ടികൾ

േനര�ത്ത ഉറങ്ങണം. (പി�ന്നയും ലാത്തുന്നു.)

ബാലൻ: (േസ്ല�റ്റടുത്തു േകാപ്പി എഴുതാൻ തുടങ്ങുന്നു) ഏട്ടത്തീ! ഇ�ന്നനിക്ക് ഏട്ട

ത്തീ�ട ഒപ്പം �കടക്കണം േട്ടാ, ഏടത്തീ ദിവേസാം പറയും �കടത്താന്ന്. ഒരു

ദിവേസാം �കടത്തീേല്യ നീം (വീണ്ടും േവഗം എഴുതുന്നു.)

കുഞ്ഞിമാളു: ബാല, ബാലൻ കുട്ടിയ�ല്ല? കുട്ടികളധികം ഉറ�ക്കാഴിക്കരുത്. വല്ല

ദീനവും പിടിയ്ക്കും.

ബാലൻ: എന്നാ എ�ന്റ കൂ�ട കിടക്കാൻ േപാരൂ. എന്തിനാ ഒറ�ക്കാഴിച്ചു ഉമ്മറ

ത്തിങ്ങ�ന നിക്ക്ണ് ഏടത്തീ! (എഴുത്തു കഴിഞ്ഞ േസ്ലറ്റും പുസ്തകവും അടക്കി

�വച്ച് ) എ�ന്റ എഴു�ത്താ�ക്കക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി േനാക്ക് �കടക്കാൻ േപാവ്വാ

(കുഞ്ഞിമാളുവി�ന്റ അടുത്തു�ചന്നു�ക പിടിക്കുന്നു) പുവ്വ്ാ ഏടത്തീ, േനാക്ക്

കിടക്കാൻ.

കുഞ്ഞിമാളു: ഇല്യാബാല,ഏടത്തിക്ക് �കടക്കാറായിട്ടില്യ. ഏടത്തിക്ക്ഇനീം വള

�ര പണീണ്ട് അടുക്കേളല്: ബാലൻ േപായി കിടേന്നാളു. ഏടത്തി ദാ ഇപ്പം

വരാം.

ബാലൻ: ഇല്ലാല്ല്യ. ഏടത്തി വരാന്ന് പറ്േള്ളു. വരില്ല്യ. അ്-അ്-ഏട്ടത്തീം വരണം.

എനിക്ക് തന്നത്താ�ന്ന �കടക്കാൻ േപട്യാവും. ഏടത്തീ, വരൂന്ന്. (�ക പി

ടിച്ചു വലിക്കുന്നു)

കുഞ്ഞിമാളു: എന്താബാലാഇങ്ങ�നവാശിപിടിയ്ക്കേണ. �കാച്ചുകുട്ടിയാേണാബാ

ലൻ. ഏട്ടത്തി പറഞ്ഞിേല്യ ഏട്ടത്തിക്ക് പണിയു�ണ്ടന്ന് —എ! —ബാലൻ

േപായി കിടേന്നാളു.

ബാലൻ: (പരിഭവസ്വരത്തിൽ) ആ�ട്ടേട്ടാ, ഏടത്തീ. ഓ ഓ ഇ�ത്രാന്നും േവണ്ടാ

�ട്ടാ. ഇ�ന്ന�ന്റ ഒപ്പം �കടക്കാൻ േപാേന്നാളു. ഏടത്തീ, എനിയ്ക്ക് േപടിയായി

ട്ട�ല്ല ഞാൻ പേറണ്. ഓ — കഷ്ട�ട്ടാ ഏട്ടത്തീ. ഏട്ടത്തിക്ക് ഇത്ര ഇഷ്ടേല്യ

േലാ എ�ന്ന (കരയാൻ ഭാവിക്കുന്നു)

കുഞ്ഞിമാളു: (ബാല�ന അണച്ചുപിടിച്ചിട്ട് ) അേയ്യാ! എ�ന്റ ബാലാ, ഏട്ടത്തിക്ക്

ബാല�ന ഇഷ്ടല്യാേന്നാ? പി�ന്ന ആ�രയാേണടത്തിക്കിഷ്ടം? ബാല�ന
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േപാ�ല ഇഷ്ടായിട്ട് ഏട്ടത്തിക്കാരൂല്യ. ഏട്ടത്തീ�ട ബാലന�ല്ല. ബാലൻ

കരയാതിരിക്കൂ. (ഉടുത്ത ശീലത്തുമ്പി�കാണ്ടു ബാല�ന്റ കണ്ണീർ തുടക്കുന്നു.

ഒരു കാ�ലാച്ച േകട്ട് �പ�ട്ടന്നു കുറച്ചകലേത്തക്ക് േനാക്കുന്നു. ആേരാ വരു

ന്നതായി േതാന്നി പരിഭ്രമിച്ച് ) ബാലാ, േനരം വള�രയായി. േപായിക്കിടക്ക്,

(ബാലൻസംശയിച്ചുനിൽക്കുന്നു.) എന്താബാലൻ േപായിക്കിടക്കിേല്യ? ഏട്ട

ത്തി പറഞ്ഞത് േകൾക്കേല്ല്യ ബാലൻ? ബാലൻഏട്ടത്തി�യ ഇഷ്ട�ണ്ടങ്കിൽ

േപായിക്കിടക്ക്. എ്, �പാേയ്ക്കാളൂ.

(ബാലൻ കുണ്ഠിതേത്താ�ട കരഞ്ഞു�കാണ്ടു േപകുന്നു. കുഞ്ഞിമാളു ബാലൻ

േപാകുന്നതു േനാക്കിക്കാണുന്നു)

കുഞ്ഞിമാളു: (ഇടറുന്നസ്വരത്തിൽ) ഇങ്ങി�നഎത്രകാലം കഴിക്കണം. ഒേരാ ദിവ

സവും എനിക്കിവ�ന ഇങ്ങി�ന േവദനിപ്പിേക്കണ്ടി വരുന്നു! അവ�ന്റ നിർമ്മ

ലഹൃദയ�ത്തവഞ്ചിേക്കണ്ടി വരുന്നു! എ�ന്താരുഹൃദയശൂന്യതയാണ്ഞാൻ

കാണിക്കുന്നത് ! േ�ഹിക്കുന്നവ�ര ഉപദ്രവിക്കുക! ഉപദ്രവിക്കുന്നവ�ര േ�

ഹിക്കുക: ഹായ് ! എത്ര �പശാചികമാണ് േവശ്യയു�ട ജീവിതാഭിനയം!

എ�ന്തല്ലാം കൃത്രിമച്ചായങ്ങൾ അവർക്കു മുഖത്തുേതേക്കണ്ടിവരുന്നു! ത�ന്റ

�സൗന്ദര്യത്തി�ന്റ തീജ്വാലയിൽ എത്ര പുരുഷന്മാ�ര അവൾക്കു പാറ്റകളാ

േക്കണ്ടിവരുന്നു. (അറേപ്പാ�ട) ഛീ! എത്ര നികൃഷ്ടമായ ജീവിതം! പേക്ഷഈ

കച്ചവടം എനിക്കിവി�ട നിർത്തിക്കളയുവാൻ വയ്യ. ഒരു ദിവസം ഞാ�ന�ന്റ

ശരീരം വിറ്റിട്ടി�ല്ലങ്കിൽ,എ�ന്റബാലൻപട്ടിണിയാണ്. ഞാനീ നീചമായവ്യാ

പാരം നടത്തീട്ടി�ല്ലങ്കിൽ എ�ന്റ �കാച്ചുനുജനു അമ്മ�യേപ്പാ�ലത�ന്ന മരി

േക്കണ്ടിവരും! പട്ടിണികിടന്ന് കിടന്നു, വിശന്ന് വിശന്ന്, �താണ്ട നനക്കാൻ

ഒരു തുള്ളി �വള്ളംേപാലും കിട്ടാ�ത വല്ല നിരത്തുവക്കത്തും കിടന്നു മരിേക്ക

ണ്ടിവരും! അേയ്യാ! ഞാ�നാരിക്കലും അതിന്നിടവരുത്തുകയില്ല. അവന്നു

േവണ്ടി ഞാ�ന�ന്റ ഒടുക്ക�ത്ത മാംസക്കഷണം േപാലും വില്ക്കും. ഹാ എ�ന്റ

അമ്മ! അവി�ടയിരുന്നു മകളു�ട ദുഷ്പ്രവൃത്തിക�ള േനാക്കിക്കാണുന്നുണ്ടാകും.

അേമ്മ, എ�ന്റ പ്രിയ�പ്പട്ട അേമ്മ! ഞാൻ �ചയ്യുന്നത് �തറ്റാണ്. അമ്മയു

�ട മകൾ മാനം വിറ്റവളാണ്. നാണം�കട്ടവാണ്. പാപം�ചയ്തവളാണ്.

ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഗതിയില്ലാത്തവൾ! നരകത്തിന്നുകൂടി അറപ്പുേതാ

ന്നിക്കുന്നവൾ എന്നാലും, അേമ്മ, അമ്മഎ�ന്ന കുറ്റ�പ്പടുത്തരുത്, േവ�റാരു

നിവൃത്തിയുമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്ഞാനിതു �ചയ്യുന്നത.്അേമ്മ,എനിക്കുമാപ്പുതരൂ.

അമ്മയു�ട ഒടുക്ക�ത്തഅേപക്ഷ�യ നിറേവറ്റാൻേവണ്ടിയാണ്; എ�ന്റ ബാ

ല�ന രക്ഷിക്കാൻ േവണ്ടി മാത്രമാണ്, ഞാൻഈപാപകർമ്മം �ചയ്യുന്നത്.

ഇേല്ല്യ, അമ്മഎനിക്കു മാപ്പു തരി�ല്ല്യ? അ�ല്ലങ്കിൽ-

(ആേരാ വരുന്നതായി നടിക്കുന്നു. �പ�ട്ടന്നു മുഖഭാവം മാറുന്നു. വരുന്നആേള

അക�ലകണ്ടിട്ട്സവിലാസംകടാക്ഷിക്കുന്നു. കണ്ണു�കാണ്ട് വരാനാവശ്യ�പ്പടുന്നു.

മുതലാളിയായ ഒരാൾ വന്നുകയറുന്നു.)

കുഞ്ഞിമാളു: ഞാൻ മുറുക്കാൻ�കാണ്ടുവരാം. (േപായി തേമ്പാളം �കാണ്ടുവന്നു �വ

ച്ചു�കാടുത്ത് ഒരിടത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു.)
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മുതലാളി: (മുറുക്കി�കാണ്ട്)എ�ന്താ�ക്കയാവർത്തമാനം? കുേറക്കാലായിഇേപ്പാ

കണ്ടിട്ട്.

കുഞ്ഞിമാളു: ഞങ്ങൾ�ക്കാ�ക്കഎന്ത് വർത്തമാനം! നിങ്ങ�ള�യാ�ക്കകണ്ടകാ

ലം മറന്നു നാട്ടുകാരാ�ണന്നു പറഞ്ഞി�ട്ടന്താ? ഉമ്മറത്തൂ�ട കടന്നു േപാവു

േമ്പാൾ ഒന്നു തിരിഞ്ഞു േനാക്കുകകൂടിയില്ല.

മുതലാളി: ഏയ് ! അങ്ങി�ന�യാന്നുമല്ല. ഇേപ്പാകച്ചവട�മാ�ക്കചുരുങ്ങിയിരിയ്ക്ക്ാ.

അേപ്പാസാമാനംഎടുക്കാൻഇേങ്ങാ�ട്ടാന്നുംഅധികംവേരണ്ടആവശ്യമില്ല.

അതു�കാണ്ടുഇവി�ട വരാൻ തരാവാറില്ല. അത്ര�യ ഉള്ളു.

കുഞ്ഞിമാളു: കാണുേമ്പാ�ഴാ�ക്ക ഭംഗി പറയാൻ നിങ്ങ�ളാ�ക്ക ബഹുമിടുക്കന്മാ

രാ. �പണ്ണുങ്ങ�ള �മരട്ടാനുള്ള വിദ്യ�യാേക്കണ്ട് കയ്യില്. അേതേത, നിങ്ങ

�ളാ�ക്ക വേല്ല്യവേല്ല്യയആളുകള്. പണക്കാർ. ഞങ്ങ�ളാ�ക്ക സാധുക്കൾ,

ദരിദ്രന്മാർ, നിങ്ങളുേണ്ടാ ഞങ്ങ�ള വിചാരിക്കുന്നു. വഴി �തറ്റീ�ട്ടങ്കിലും ഇട

ക്കിടക്ക് ഇങ്ങി�ന വരുന്നുണ്ടേല്ലാ. അതുത�ന്ന മറ്റുള്ളവരു�ട ഭാഗ്യം.

മുതലാളി: ഏയ് പരിഭവിേയ്ക്കണ്ട. ആസകലാക്കൂടി അങ്ങി�ന ഇങ്ങട്ട് �സൗകര്യ

�പ്പടാറില്ല എേന്നപറയാനുള്ളു. പി�ന്ന ഇവി�ട�യാ�ക്ക വരുേമ്പാൾഅങ്ങി

�ന �വറു�ത വന്നുേപായാലും േപാര�ല്ലാ?

കുഞ്ഞിമാളു: അതുേപാരേലാ! പി�ന്ന നിങ്ങ�ളാ�ക്കഇവി�ട വന്നു േപാകുേമ്പാൾ

ആനത്തലയ�ല്ല കാഴ്ച�വക്കാറ് !

മുതലാളി: എന്നല്ലാ പറയുന്നത്. എേപ്പാഴും ഓേരാ തിരക്കുകളാണ്. ഇങ്ങി�നയു

ള്ള േനരേമ്പാക്കി�നാന്നും സമയം കിട്ടാറില്ല. പി�ന്നഞാ�നാരു കുടുംബിയ

േല്ല?

കുഞ്ഞിമാളു: സംശയേണ്ടാ? കുടുംബമു�ണ്ടങ്കിൽ എല്ലാവരും േ�ഹിക്കുന്നവ�ര

മറക്കുകയ�ല്ല പതിവ്? അങ്ങി�ന ത�ന്നയാണ് േവണ്ടത്. കുടുംബമുള്ള

വർക്ക് േ�ഹിക്കാൻ പാടില്ല. ഓ; ഇങ്ങി�നയായീേലാ ആളുകള്. ആ�ട്ട

ഇേപ്പാൾത�ന്ന േപാകുന്നില്ല്യേലാ? കാലത്ത�ല്ല ഉള്ളൂ.

മുതലാളി: അല്ല. ഈ പന്ത്രണ്ടര മണി വണ്ടിക്കുത�ന്ന േപാണം. അടിയന്തര കാ

ര്യമുണ്ട്. നാ�ള കാലത്ത് 10 മണിക്കു �പാള്ളാച്ചിയിൽഎത്തണം.

കുഞ്ഞിമാളു: എന്നാൽ മുറക്കു കഴിഞ്ഞാൽ-

(മുതലാളി പുൽപായിൽ നി�ന്നഴുേന്നറ്റു നിൽക്കുന്നു. രണ്ടുേപരും കൂടി അക

േത്തക്കു േപാകുന്നു)

-കർട്ടൻ-

രംഗം 13

(സ്ഥലം: ജയിൽ. സമയം: രാവി�ല ഏകേദശം 8 മണി. കിട്ടുണ്ണിയും മുഹമ്മതും

നാരായണൻ നമ്പ്യാർ എന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ തടവുകാരനും ഇരുന്നു�കാണ്ടു കയർ

പിരിക്കുന്നു. ഒരു വാർഡർ േനാക്കിനിന്നു പരിേശാധിക്കുന്നു.)

വാർഡർ: ഉം, േവഗംപിരിയ്ക്കിൻ (േപാകുന്നു)
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കിട്ടുണ്ണി: എനിക്കിനി പന്ത്രണ്ടു ദിവേസള്ളൂപുറത്തുകടക്കാൻ.

മുഹമ്മത്: പുറത്തുേപായാൽ പി�ന്ന എന്തു �ചയ്യണ�മന്നാണ് നിങ്ങളേലാചിക്കു

ന്നത്?

കിട്ടുണ്ണി: എനിക്കു യാ�താന്നും നിശ്ചല്യ. ഇേപ്പാ വീട്ടി�ല സ്ഥിതി�യന്തായിരി

ക്കു�മന്നുഞാൻആേലാചിച്ചുേനാക്ക്ാണ്. പാട്ടബാക്കി �കാടുത്തുതീർക്കാൻ

അമ്മക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല! ഞാൻ �ജയിലിലായതു�കാണ്ടു അവർ�ക്ക

�ന്തല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് േനരിട്ടിട്ടുണ്ടാവുക! എനിക്കതാേലാചിക്കാൻ

വയ്യാ.

മുഹമ്മത്: ഇവി�ടയുള്ള ഓേരാ തടവുകാര�ന്റയും കുടുംബം ഇതുേപാ�ല കഷ്ട�പ്പ

ടുന്നുണ്ടാവും! അനവധി കുടുംബങ്ങൾ നശിച്ചു ചാമ്പലായിട്ടുണ്ടാവും!

ക്രിമിനൽ തടവുകാരൻ: ഭരണാധികാരികളു�ട ഒരു പക! കുറ്റം �ചയ്തവ�ര മാത്രമ

ല്ല യാ�താരു കുറ്റവും �ചയ്യാത്തസ്ത്രീകേളയും കുട്ടികേളയുംകൂടി േദ്രാഹിക്കുന്നു.

തടവുകാരു�ട കുടുംബങ്ങ�ള രക്ഷിേക്കണ്ട യാ�താരു ഭാരവും അവർക്കില്ല.

എ�ന്റ മൂന്നു വയസ്സായ കുട്ടി പനി പിടിച്ചു കിടക്കുേമ്പാഴാണ് ഒരു പണക്കാ

ര�ന അപമാനിച്ചു എന്ന കള്ളേക്കസ്സിന്നു എ�ന്ന അറസ്റ്റ് �ചയ്തത്. എ�ന്റ

കുട്ടി മരുന്നു കിട്ടാ�ത മരിച്ചു േപായി.

കിട്ടുണ്ണി: ഭയങ്കരം! ഇന്ന�ത്തഭരണസമ്പ്രദായം ഭയങ്കരമാണ് ! കഠിനമാണ് ! നിർ

ദ്ദയമാണ് !

ക്രിമിനൽ തടവുകാരൻ: പണി�യടുക്കുന്ന നമ്മൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നു. പണി�യടു

ക്കാത്തവർസുഖിച്ചു മദിക്കുന്നു.

കിട്ടുണ്ണി: പാട്ടന്നുംപലിശാന്നുംപറഞ്ഞുനമ്മളു�ടപ്രയത്നഫല�മല്ലാംഅവർപിടി

ച്ചു പറിക്കുന്നു. നിയമത്തി�ന്റസഹായേത്താടുകൂടി പകൽ �കാള്ളനടത്തുന്നു.

എന്നിട്ടു നമ്മളുണ്ടാക്കിയ �നല്ലിൽനിന്നു ത�ന്ന ഒരു പിടി വാരിയാൽ അതു

കുറ്റമായി. നമ്മ�ള പിടിച്ചു ജയിലിലിടുന്നു. ഏ�താരു ദയനീയഘട്ടത്തിലാണ്

ഞാൻ കളവുകുറ്റം �ചയ്ത�തന്നുഇന്ന�ല പറഞ്ഞുവ�ല്ലാ.

ക്രിമിനൽ തടവുകാരൻ: അ�ത! ഇന്ന�ത്ത സമുദായത്തിൽ വിശപ്പ് ഒരപരാധ

മാണ്. മുതലാളികളു�ടയും ജന്മികളു�ടയും അക്രമങ്ങൾ�ക്കതിരായി നമ്മൾ

സംഘടിക്കുേമ്പാ�ഴക്കും എ�ന്തല്ലാം േകാപ്പിരാട്ടിത്തരങ്ങളാണ് അവർ കാട്ടി

ക്കൂട്ടുക. ഏ�തല്ലാം തരത്തിലുള്ളഅസംബന്ധങ്ങളുംഅപവാദങ്ങളുമാണവർ

പറഞ്ഞുനടക്കുക!

കിട്ടുണ്ണി: പി�ന്ന, അക്കൂട്ടർക്കു പാവങ്ങേളാടുള്ള അനുകമ്പ േനാക്കണം! മുതലാ

ളി �താഴിലാളിയു�ട �ചകിടത്തടിക്കുേമ്പാഴും കുട �കാണ്ടടിച്ചു തലയിൽനി

ന്നുേചാര ഒലിപ്പിക്കുേമ്പാഴുംനിർദ്ദയമായി ചവിട്ടിേത്തക്കുേമ്പാഴുംകൂലികുറച്ചും

മറ്റും പട്ടിണിയിട്ടു നരകിപ്പിക്കുേമ്പാഴും �കവിരലനക്കാത്തആഅഹിംസാഭ

ക്തന്മാർപട്ടിണി�ക്കാരറുതിയുണ്ടാവാൻ േവണ്ടി നമ്മൾന്യായമായിപ്രേക്ഷാ

ഭം കൂട്ടുേമ്പാൾ നമ്മ�ള ആേക്ഷപിക്കുന്നു. നടത്താൻ നിർബന്ധിതരായിത്തീ

രുേമ്പാൾ പരസ്യമായി ആ പകൽ�ക്കാള്ളക്കാ�ര സഹായിക്കുന്നു. നമ്മ�ള
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പ്പിടിച്ചു ജയിലിലിടാൻഅവ�രാത്തുനിൽക്കുന്നു. മുഹമ്മതി�നത്ത�ന്ന��

ക്കിേലർ�പ്പട്ടതിന�ല്ലഅറസ്റ്റ് �ചയ്തത്?

മുഹമ്മത്: സമാധാനം പുലർത്താനാ�ണന്ന കള്ള നാട്യത്തിൽ േപാലീസും മർദ്ദ

കവർഗ്ഗക്കാ�രയാണ് സഹായിക്കുന്നതും.

കിട്ടുണ്ണി: എന്താണിതി�നല്ലാ�മാരു നിവൃത്തി.

മുഹമ്മത്: എ�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽഈ മർദ്ദനത്തിൽ നി�ന്നല്ലാം രക്ഷ േനടാൻ

ഒ�രാറ്റ നിവൃത്തിേയയുള്ളു. ഇന്നു എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ധനികവർഗ്ഗക്കാർ

ക്കു മാത്രമാണ്. ആ അധികാരങ്ങളും, ആ ഭരണകൂടവും നമ്മൾ �താഴിലാളി

കളും കൃഷിക്കാരും, ഇടത്തരക്കാരും കൂടി സംഘടിച്ചുപ്രേക്ഷാഭം നടത്തി പിടി

�ച്ചടുക്കണം.

ക്രിമിനൽ തടവുകാരൻ: അതത്രഎളുപ്പമുള്ളകാര്യമാേണാ?

മുഹമ്മത്: അല്ല;എളുപ്പമുള്ളകാര്യമല്ല; മുതലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റകയ്യിൽനിന്നുഅധി

കാരം പിടി�ച്ചടുക്കാൻ േവണ്ടിഎന്തുകഷ്ടപ്പാടുംസഹിക്കാൻനമ്മൾതയ്യാറാ

േവണ്ടി വരും.

ക്രിമിനൽ തടവുകാരൻ: ജയിലിൽനിന്നു പുറത്തു കടന്നാൽ പി�ന്ന നമ്മ�ളന്താ

ണ് �ചേയ്യണ്ട�തന്നുപറയൂ.

മുഹമ്മത്: മുതലാളികളു�ടയുംജന്മികളു�ടയുംഉപദ്രവങ്ങേളാ�ടതിരിടുവാൻഓേരാ

സ്ഥലത്തും �താഴിലാളി സംഘങ്ങളും കർഷകസംഘങ്ങളും വളർന്നു വരണം.

പട്ടണത്തി�ന്റഓേരാ �തരുവിലും മുതലാളിത്വത്തിന്ന്എതിരായുള്ളപ്രേക്ഷാ

ഭപ്രദർശനങ്ങൾ നടക്കണം. ഗ്രാമത്തി�ന്റ ഓേരാ മൂലയും ജന്മിക്കും മുതലാ

ളിക്കും എതിരായുള്ള പ്രേക്ഷാഭേകന്ദ്രമായിത്തീരണം. വിദ്യാർത്ഥികളുേടയും

�താഴിലാളികളുേടയും, �താഴിലില്ലാത്തവരുേടയും സംഘടനാപ്രവൃത്തികൾ

ഓേരാസ്ഥലത്തുംപടർന്നുപിടിക്കണം. ഒരുറച്ച രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിയു�ട കീഴിൽ

നിന്നു സമരം �ചയ്യുന്ന നമ്മു�ട വിപ്ലവകാഹളം േകട്ട് മർദ്ദകവർഗ്ഗം വിറക്ക

ണം. ഇ�താ�ക്കയാണ് ആദ്യമായി �ചേയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നത്.

കിട്ടുണ്ണി: ഇത്തരം പ്രവൃത്തിക�ളല്ലാം ഇേപ്പാൾത്ത�ന്ന ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കു

ന്നു. അവ�യ ശരിയായ വഴിയ്ക്കു മുേന്നാട്ടു �കാണ്ടുേപാവുക മാത്ര�മ ഇനി �ച

േയ്യണ്ടതുള്ളു.

മുഹമ്മത്: ഒരു കാര്യം എേപ്പാഴും ഓർമ്മ �വക്കണം. നമ്മു�ടസംഘടനാപ്രവൃത്തി

കളു�ടശക്തികുറയ്ക്കാൻ േവണ്ടി മുതലാളികളുംഅവരു�ടഏജന്റുമാരുംകഴിയു

ന്ന�തല്ലാം �ചയ്തുേനാക്കും. എന്നാൽഅത്തരംശക്തികേളാ�ടല്ലാം േവണ്ടിവ

ന്നാൽ ഒരുസ്വാതന്ത്ര്യസമരം ത�ന്നനടത്തുവാനും നാം തയ്യാറായിരിേക്കണ്ട

താണ്.

കിട്ടുണ്ണി: അ�ത, ഇതിേനാ�ടല്ലാം എതിരിട്ടു �കാണ്ടുേവണം നമ്മൾ മുേന്നാട്ടു േപാ

കാൻ.

മുഹമ്മത്: മർദ്ദകവർഗ്ഗക്കാരിൽനിന്നു അധികാരം പിടി�ച്ചടുക്കുന്നതുവ�ര നമ്മൾ

അടങ്ങിയിരിക്കരുത്.
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(വാർഡർ പ്രേവശിച്ചു) ഹുങ്ങ്, ഞായം പറഞ്ഞു �കാണ്ടിരിക്ക്ാണ് ! എവി�ട

പിരിച്ച കയ�റല്ലാം? ഇങ്ങി�നയാ�ണങ്കിൽ എല്ലാറ്റിേനയും പിടിച്ചു സിങ്കിൾ �സ

ല്ലിലിടും. ഓർമ്മ �വേച്ചാളിൻ.

-കർട്ടൻ-

രംഗം 14

സ്ഥലം: വ്യഭിചാരശാല. സമയം 5 മണി

കിട്ടുണ്ണിയും കുഞ്ഞിമാളുവും

കിട്ടുണ്ണി: പറ, സത്യം പറ, നീ എങ്ങി�നയാണ് ഇവി�ട ജീവിക്കുന്നത്?

(കുഞ്ഞിമാളു മുഖം �പാത്തി കരയുന്നു)

കിട്ടുണ്ണി: (കൂടുതൽ േക്രാധേത്താ�ട) പറ േനരുപറ, നീ എങ്ങി�നയാണ് ഇവി�ട

ജീവിക്കുന്നത്?

(കുഞ്ഞിമാളു നിശബ്ദമായി നിൽക്കുന്നു)

കിട്ടുണ്ണി: അേപ്പാൾഞാൻ േകട്ടതു ശരിയാണ്. ഏ�താരുഅനുജത്തിയു�ട മാനമ

ര്യാദക�ള ഞാൻഎല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി കരുതിയിരുന്നുേവാആസേഹാദ

രി —ആസേഹാദരി —ഛീ! സേഹാദരിയല്ല, കുലട…ഇത്രവലി�യാരപമാ
നം എനിക്കിതുവ�രയുണ്ടായിട്ടില്ല…

കുഞ്ഞിമാളു: ഏട്ടാ, ഞാൻ കുലടയാണ്, ഞാൻ വ്യഭിചാരിണിയാണ്, ഞാൻ മാനം

വിറ്റവളാണ്, ഞാൻ എല്ലാമാണ് ! പേക്ഷ, ഇേങ്ങാട്ടു േനാക്കൂ. എനിക്കും കര

യാനറിയാം. എ�ന്റ കണ്ണിലും �വള്ളം നിറയാറുണ്ട്. ഏട്ടാ!…

(കിട്ടുണ്ണിയു�ട അടുേത്തക്കു �ചല്ലുന്നു)

കിട്ടുണ്ണി: ഛീ! വിട്ടുനിൽക്ക്. കരയാനറിയാം! േതവിടിശ്ശികൾക്കു ചിരിയ്ക്കാൻ മാത്രമ

ല്ല, കരയാനുമറിയാം! അതുഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല!

കുഞ്ഞിമാളു: ഏട്ടൻ എന്തു േവണ�മങ്കിലും പറേഞ്ഞാളു. എ�ന്റ മുഖേത്ത�യ്ക്കാന്നു

േനാക്കിയാൽ മതി.

കിട്ടുണ്ണി: ഞാൻ േജഷ്ഠനല്ല!… മാനം വിറ്റ കുലട!
കുഞ്ഞിമാളു: ഹായ് ! ഞാൻ ഇതും അനുഭവിേക്കണ്ടവളായിരിക്കാം. ഈ ക്രൂരമായ

സമുദായത്തിൽ, വിശപ്പടക്കാൻേവണ്ടി ശരീരം വിൽേക്കണ്ടിവരുന്ന ഇന്ന

�ത്ത ഈ നീചമായ സമുദായത്തിൽ, േജഷ്ഠനും അനുജത്തിയും തമ്മിലുള്ള

ബന്ധംേപാലുംനിലനിൽക്കില്ല. ആവ�ട്ട, കുഞ്ഞിമാളുവിന്ന്,—ദാരിദ്ര്യം�കാ

ണ്ട് അമ്മ�യ കളഞ്ഞ്, അനുജന്നുേവണ്ടി മാനംവിറ്റ്, േജ്യഷ്ഠ�ന്റ നിന്ദയ്ക്കുകൂടി

പാത്രമായിക്കഴിഞ്ഞഈ േതവിടിശ്ശിക്ക് — ഇനി�യന്താണു �ചേയ്യണ്ട�ത

ന്ന് അസ്സലായിട്ടറിയാം. പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം ഏട്ടൻ മനസ്സിലാേക്കണ്ടതായി

രുന്നു. എനിയ്ക്കു േവണ്ടിയല്ലഞാനീ നീചപ്രവൃത്തി �ചയ്തത്.

കിട്ടുണ്ണി: (കുഞ്ഞിമാളുവി�ന്റ മുഖേത്തയ്ക്കുതുറിച്ചു േനാക്കി�കാണ്ടു)നിനക്കുേവണ്ടിയ

ല്ല, പി�ന്നആർക്കുേവണ്ടിയാണ്?
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കുഞ്ഞിമാളു: ആർക്കുേവണ്ടി�യേന്നാ? പറയാം. എ�ന്റഅനുജന്നുേവണ്ടി, എ�ന്റ

പ്രിയ�പ്പട്ട അനുജന്നുേവണ്ടി… ഏട്ടൻ ആർക്കുേവണ്ടിയാണ് അന്നു േമാഷ

ണം നടത്തിയത്? ആർക്കുേവണ്ടിയാണ്ഏട്ടൻ �ജയിലിൽകിടന്നുകഷ്ട�പ്പ

ട്ടത്?

കിട്ടുണ്ണി: എ�ന്റ അമ്മയ്ക്കുേവണ്ടി, എ�ന്റ അനുജത്തിക്കുേവണ്ടി, എ�ന്റ അനുജനു

േവണ്ടി.

കുഞ്ഞിമാളു: അേത, ഏട്ടാ, കഷ്ട�പ്പടുന്ന കുടുംബ�ത്ത രക്ഷിക്കാൻേവണ്ടി ഏട്ട�ന്റ

അനുജത്തി മാനം വിറ്റു!

കിട്ടുണ്ണി: കുഞ്ഞിമാളു!

കുഞ്ഞിമാളു: ഏട്ടാ, നമ്മളു�ട പ്രിയ�പ്പട്ട അമ്മ യാ�താരു ഗതിയുമില്ലാ�ത, നിര

ത്തി�ന്റ വക്കത്തുകിടന്ന്, മരുന്നുകിട്ടാ�ത, കഞ്ഞി�വള്ളംേപ്പാലും കിട്ടാ�ത,

എങ്ങി�ന മരിച്ചു�വന്ന് എട്ടനറിഞ്ഞിരുന്നു�വങ്കിൽ…

(കണ്ണിൽ �വള്ളം നിറയുന്നു)

(ബാലൻ പ്രേവശിക്കുന്നു)ആര് ഏട്ടേനാ:

(കിട്ടുണ്ണി�യ �കട്ടിപ്പിടിയ്ക്കുന്നു. പലവിധം േസ്താഭങ്ങേളാടുകൂടി മൂന്നുേപരും നിശ്ശ

ബ്ദരായി നൽക്കുന്നു.)

കിട്ടുണ്ണി: എ�ന്റഅമ്മ, എ�ന്റ പ്രിയ�പ്പട്ടഅേമ്മ…!
ബാലൻ: എട്ടാ, നമ്മു�ട അമ്മ മരിച്ചുേപായി; മരിച്ചുേപായി!

കുഞ്ഞിമാളു: ഏട്ടാ, അമ്മ മരിച്ചു എന്നല്ല പറേയണ്ടത്. ആ ജന്മി, ആ ദുഷ്ടൻ, ആ

�കാടുംക്രൂരൻഅമ്മ�യ �കാന്നുഎന്നുപറയണം!

കിട്ടുണ്ണി: അ�ത, �കാല്ലുക എന്നുത�ന്നയാണ് പറേയണ്ടത്, പാട്ടബാക്കി�യ്ക്കന്നും

പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ജനിച്ചുവളർന്ന വീട്ടിൽനിന്നു നമ്മ�ള ആട്ടിേയാടിയ്ക്കുക; പാ

ട്ടബാക്കി�യന്നും പറഞ്ഞു നമ്മളുണ്ടാക്കിയ �നല്ലു മുഴുവനും പിടിച്ചുപറിയ്ക്കുക;

പാട്ടബാക്കി�യന്നും പറഞ്ഞുയാ�താരു ഗതിയുമില്ലാ�ത നിരത്തുവക്കത്തുകി

ടന്നുചാവാൻ വിടുക— ഇതിന്നു �കാല്ലുകഎന്നുത�ന്നയാണ് പറേയണ്ടത്.

കുഞ്ഞിമാളു: ഇത്തരം ജന്മികളു�ടഅക്രമണങ്ങൾ �കാണ്ടാണ് നമ്മേളേപ്പാ�ലയു

ള്ളവർക്കുകേക്കണ്ടിവരുന്നത്; വ്യഭിചരിേയ്ക്കണ്ടിവരുന്നത്.

ബാലൻ: ഏട്ടാ, േദാക്കു, ഏട്ടത്തി ഇനിയ്ക്കു കുപ്പായം തുന്നിച്ചുതന്നു!

കിട്ടുണ്ണി: അേത,ഈക്രൂരമായസമുദായത്തിൽ, മുതലാളികളുേടയും അവരു�ട കി

ങ്കരന്മാരുേടയും ഉപദ്രവം �കാണ്ട്, മർദ്ദനം �കാണ്ടു, അേനകം ജനങ്ങൾക്ക്

പട്ടിണി കിടേക്കണ്ടിവരുന്ന ഇന്ന�ത്ത സമുദായത്തിൽ, കളവും വ്യഭിചാര

വും പാപമല്ല!… കുഞ്ഞിമാളു, ദാരിദ്ര്യമാണ് മനുഷ്യ�ന�ക്കാണ്ട് േമാഷണം

നടത്തിക്കുന്നത്. േമാഷണവും വ്യഭിചാരവും ഇല്ലാതാവണ�മങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം

നശിക്കണം. ദാരിദ്ര്യംനശിക്കണ�മങ്കിേലാ ഇന്ന�ത്ത ഭരണസമ്പ്രദായം

മാറണം.

കുഞ്ഞിമാളു: മാറണം, പേക്ഷ, എങ്ങി�ന?

കിട്ടുണ്ണി: കുഞ്ഞിമാളു, നമുക്കീ സമുദായേത്താടു പകരം േചാദിക്കണം. ഈസമുദാ

യസംഘടന�യ നമു�ക്കാന്നുടച്ചു വാർക്കണം.
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കുഞ്ഞിമാളു: പകരം േചാദിക്കണം! ഉടച്ചു വാർക്കണം! പേക്ഷ, എങ്ങി�ന?

കിട്ടുണ്ണി: എങ്ങി�ന�യന്നുഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വരൂ.

-കർട്ടൻ-

ശുഭം



11
‘പാട്ടബാക്കി’�യപ്പറ്റി

�കാല്ലം 1937. ഗുരുവായൂരിൽനിന്ന് അഞ്ചാറുനാഴിക വടക്ക് �വലത്തൂർ എന്ന

സ്ഥലത്തു�വച്ച് �പാന്നാനി താലൂക്ക് കർഷകസേമ്മളനം നടക്കാൻ േപാവുകയാ

ണ്. പ്രാരംഭപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വന്നു േചർന്ന േനതാക്കന്മാർ കടലായി

മനയ്ക്കലിരുന്നു�കാണ്ട് സേമ്മളനം വിജയിപ്പിേക്കണ്ട�തങ്ങി�ന�യന്നതി�നപ്പറ്റി

കൂടിയാേലാചനകൾ നടത്തുകയാണ്. ഞാ�നാരഭിപ്രായ�മടുത്തിട്ടു: “ഒരു നാ

ടകേമാ മ�റ്റ�ന്തങ്കിലും കലാപരിപാടികേളാ ഉ�ണ്ടങ്കിൽ കൂടുതൽ കൃഷിക്കാ�ര

ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും”.

ഇ.എം.എസ്സ്.നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞു: “ശരിയാണ്. നാടകമു�ണ്ടന്നറിഞ്ഞാൽ

സേമ്മളനത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പ�ങ്കടുക്കും. എ�ന്തങ്കിലും നാടക

മായാൽേപ്പാര. കൃഷിക്കാരു�ട ജീവിതം ചിത്രീകരിക്കുന്ന നാടകമാവണം.

പേക്ഷ, അത്തര�മാരു നാടകം മലയാളത്തിലാരും ഇേതവ�ര എഴുതിയിട്ടി

ല്ല. പ്രാേയാഗികമായ വല്ല നിർേദ്ദശങ്ങളുമുേണ്ടാ?”

എന്നിട്ട് എ�ന്റ േനർക്ക് തിരിഞ്ഞു�കാണ്ടു േചാദിച്ചു: തനി�ക്കാരു നാടക�മഴുതി

ക്കൂേട?”

നിശ്ശബ്ദത…എല്ലാവരും എ�ന്റ േന�ര േനാക്കുന്നു.

ഞാൻ പറഞ്ഞു: “ശ്രമിച്ചുേനാക്കാം”.

ഇ.എം.എസ്സ്: േനാക്കു�മന്നു പറഞ്ഞാൽേപ്പാരാ. ഇനി ഒരാഴ്ചേയയുള്ളു”.

ഞാൻ: “ശരി എഴുതാം”.

ആേരാ േചാദിച്ചു: “നാടക�മഴുതലും റിേഹഴ്സലും എല്ലാം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കഴിയു

േമാ?”

�കാടമന നാരായണൻനായരാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്: േവണ�മങ്കിൽ കഴിയും.

ദാേമാദരൻ ഏറ്റുകഴിഞ്ഞിേല്ല? ഇനി സേമ്മളനത്തിനു നാടകമുണ്ടാവു�മന്ന്

നല്ല പ്രചാരം �ചയ്യുകയാണ് േവണ്ടത്.

എ�ന്റ മനസ്സു മന്ത്രിച്ചു: “കഴിയുേമാ ഏേല്ക്കണ്ടിയിരുന്നില്ല”.

പേക്ഷ, ഏറ്റുേപായി.

242
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അതിനു മു�മ്പാരിക്കലും ഞാ�നാരു നാടക�മഴുതിയിട്ടില്ല. കവിതക�ളഴുതി

യിട്ടുണ്ട്. �ചറുകഥക�ളഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1934–35 കാലത്ത് ‘മാതൃഭൂമി’ ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലും

മറ്റു�മഴുതിയപല�ചറുകഥകളു�ട ഒരുസമാഹാരം ‘കണ്ണുനീർ’എന്നേപരിൽ 1936-

ൽ പ്രസിദ്ധം �ചയ്തുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പേക്ഷ, നാടക�മഴുതാൻ പറ്റുേമാ?

മലയാളനാടകത്തി�ന്റ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും വലി�യാരു മാറ്റമുണ്ടായി

�ക്കാണ്ടിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്. സംഗീതനാടകങ്ങളു�ട േവലിേയറ്റത്തി

�നതിരായി ഒരു പ്രേക്ഷാഭം ത�ന്ന നടന്നിരുന്നു. 1930-േലാ 1931-േലാ മഹാകവി

വള്ളേത്താൾ �ചയ്ത ഒരുപ്രസംഗംഎനിയ്ക്കിേപ്പാഴുംഓർമ്മയുണ്ട്. രംഗത്തിൽ�വച്ച്

നായികാനായകന്മാർ കർണ്ണാടകസംഗീതത്തിൽ േപ്രമസംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തു

കയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹാർേമ്മാണിയക്കാരനുമായി മത്സരത്തിേലർ�പ്പടുകയും �ചയ്യു

ന്നസമ്പ്രാദയ�ത്ത കളിയാക്കി�ക്കാണ്ട് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “പാട്ടുേവണ�മങ്കിൽ

പാട്ടുകേച്ചരി നടത്താം. നൃത്തം േവണ�മങ്കിൽ നൃത്തപരിപാടികൾ നടത്താം. നാ

ടകത്തിൽ പാട്ടും നൃത്തവും േവണ്ട. പാട്ടും നൃത്തവും കുത്തി�ച്ചലുത്തിയാൽ നാടകം

നാടകമല്ലാതാവും”.

ഹിന്ദിയിലുംബങ്കാളിയിലുംഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ളചിലനാടകങ്ങൾമലയാളത്തിേല

ക്ക് കടന്നുവരുന്നത് അക്കാലത്താണ്. പി. കുഞ്ഞിരാമൻനായർ ദ്വിേജന്ദ്രലാൽറാ

യിയു�ട ചില നാടകങ്ങൾ തർജ്ജമ �ചയ്തു. ഏ.ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയാണ് ഇബ്സ

�ന്റ ചുവടുപിടിച്ചു�കാണ്ട് എൻ കൃഷ്ണപിള്ളഎഴുതിയ നാടകങ്ങൾക്കും�കനിക്കര

പത്മനാഭപിള്ളമുതലായമറ്റുചിലസാഹിത്യകാരന്മാർ രചിച്ചഗദ്യനാടകങ്ങൾക്കും

ധാരാളം പ്രചാരം ലഭിച്ചു. ആനാടകങ്ങളിൽ മിക്കവയും ഇടത്തരക്കാരു�ട കുടുംബ

ജീവിതത്തി�ല�വരുദ്ധ്യങ്ങ�ളയുംവിവാഹജീവിതത്തി�ല �പാരുത്തേക്കടുകേള

യും വ്യക്തികളു�ട മാനസികസംഘട്ടനങ്ങ�ളയും ചിത്രീകരിക്കുന്നവയായിരുന്നു.

സാമൂഹ്യപരിഷ്ക്കരണപരിപാടികൾക്ക് നാടകസേങ്കതമുപേയാഗിക്കാൻ കഴി

യു�മന്ന് കാണിച്ചുതന്നത് വി.ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടും. എം.ആർ.ബി.യുമാണ്. അവരു�ട

നാടകങ്ങൾയാഥാസ്ഥിതികത്വത്തി�ന്റ േനർക്കുള്ളകനത്തപ്രഹരങ്ങളായിരുന്നു.

നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ പ്രേത്യകിച്ചും അവ വലി�യാരു േകാളിളക്കം ത�ന്ന

സൃഷ്ടിച്ചു. വി.ടി യു�ട ‘അടുക്കളയിൽനിന്നും അരങ്ങേത്തയ്ക്ക്’ എന്ന നാടകം ഞാ

നാദ്യമായി കണ്ടത് 1933-ലാണ്. അതി�ല ഉള്ളിൽ തട്ടുന്ന ചില രംഗങ്ങൾ 1937

ആയിട്ടും എ�ന്റ മനസ്സിൽനിന്നു മാഞ്ഞുേപായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല.

പേക്ഷ, കർഷകപ്രേക്ഷാഭങ്ങൾക്കു പ്രേചാദനം നൽകാൻ പറ്റിയ ഒരു നാട

ക�മഴുതാൻഎനിയ്ക്കു സാധിയ്ക്കുേമാ?

ആേലാചിച്ചിരിക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കടലായിമനയ്ക്ക�ല ആതിേഥ

യൻനമ്പൂതിരി, ഒരു �ബൗണ്ടുബുക്കുമായി വന്നു: “എന്നാൽതുടങ്ങാം. ആ മുറിയിൽ

േപായി ഇരിക്കാം. എ�ന്തങ്കിലുംആവശ്യമു�ണ്ടങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി”.

രണ്ടു ദിവസം�കാണ്ടു നാടക�മഴുതിത്തീർത്തു. പി�ന്ന േവണ്ടത് റിേഹഴ്സലാ

ണ്. സംവിധായക�ന്റ േജാലിയുംഞാൻത�ന്നഏ�റ്റടുത്തു. �ചറുപ്പക്കാരായചില

പ്രവർത്തക�രയും പണിക്കാ�രയും വിളിച്ചിരുത്തി േവഷം �കേട്ടണ്ടവരാ�രല്ലാ�മ

ന്നു തീരുമാനിച്ചു. േനാട്ടുപുസ്തകത്തി�ലഴുതി�വച്ചത് ചീന്തി�യടുത്തു വിതരണം �ച

യ്തു. ഒരു ഭാഗം ഞാനു�മടുത്തു. മൂന്നു ദിവസ�ത്ത റിേഹഴ്സൽ. കർട്ടനും മറ്റു സാമഗ്രി



244 അദ്ധ്യായം 11. ‘പാട്ടബാക്കി’�യപ്പറ്റി

കളും സമ്പാദിച്ചു. സേമ്മളനത്തിൽ ഞാനും ഒരു പ്രാസംഗികനായിരുന്നു. പ്രസം

ഗം കഴിഞ്ഞയുട�ന അണിയറക്കുള്ളിൽ�ചന്നു േവഷം �കട്ടി. മറ്റുള്ളവരു�ട േവ

ഷം പരിേശാധിച്ചു. പ്രസംഗങ്ങ�ളല്ലാം കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴയ്ക്കും ഞങ്ങൾ തയ്യാറായി.

അങ്ങി�ന ‘പാട്ടബാക്കി’യു�ട അരേങ്ങറ്റം കഴിഞ്ഞു.

നാടകമവസാനിച്ചയുട�ന പ്രവർത്തകർ എ�ന്റ ചുറ്റുംകൂടി. ‘നാടകം അസ്സ

ലായി.’ ‘ഗംഭീരമായി’ ‘കാണിൾക്കിഷ്ടമായി’ ഇ.എം.എസ്സ്.അഭിപ്രായ�പ്പട്ടു: “നമു

�ക്കാരു കാര്യം �ചയ്യണം. മറ്റു താലൂക്കുകളിലുംഈനാടകം കളിക്കണം”.

അേപ്പാളാണ് നാടകത്തി�ന്റ േകാപ്പി എ�ന്റ കയ്യിലി�ല്ലേന്നാർമ്മ വന്നത്.

േനാട്ടുപുസ്തകത്തിൽനിന്ന് പലർക്കുമായി ചീന്തി�ക്കാടുത്ത കടലാസ്സുകഷ്ണങ്ങൾ

മടക്കിവാങ്ങി. നാടകമാ�ക മാറ്റി�യഴുതി മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിേലയ്ക്ക് അയച്ചു

�കാടുത്തു. ആഴ്ചപതിപ്പി�ന്റ മൂന്നു ലക്കങ്ങളിലായി അത് പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ടു.

‘പാട്ടബാക്കി’എഴുതിയേപ്പാളാക�ട്ട,അഭിനയിച്ചേപ്പാളാക�ട്ട, ‘മാതൃഭൂമി’യിൽ

പ്രസിദ്ധം �ചയ്തേപ്പാളാക�ട്ട, അതു മലയാളനാടകസാഹിത്യത്തി�ല ഒരു നാഴിക

ക്കല്ലായും പുതി�യാരു നാടകപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ തുടക്കമായും വാഴ്ത്ത�പ്പടു�മന്ന്

ഞാൻ തീ�ര പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, �വറും പ്രചാരേവലയ്ക്കുേവണ്ടി �പ

�ട്ട�ന്നഴുതിയുണ്ടാക്കിയ ആ നാടകത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും എത്രേയാ അധി

കം അനുേമാദനങ്ങളും പ്രശംസകളുമാണ് ലഭിച്ചത്. ഏ. ബാലകൃഷ്ണപിളള ‘കട

ത്തുവഞ്ചി’യു�ട അവതാരികയിൽ പുേരാഗമനസാഹിത്യത്തി�ന്റ ഒരുത്തമമാതൃ

കയായി ‘പാട്ടബാക്കി’�യ ഉയർത്തിക്കാട്ടി. ‘മലയാളസാഹിത്യചരിത്ര’ത്തിൽ

ശ്രീ.പി.�ക.പരേമശ്വരൻനായർ വി.ടി യുേടയും എം.പി ഭട്ടതിരിപ്പാടി�ന്റയും നാടക

ങ്ങ�ളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചതിന്നുേശഷം ‘പാട്ടബാക്കി�യ’പ്പറ്റി എഴുതിയതിങ്ങ�നയാ

ണ്:

“സാമൂഹ്യവിമർശപരങ്ങളായ നാടകങ്ങളിൽനിന്നു രാഷ്ട്രീയനാടകങ്ങളിേലയ്ക്കു

ള്ള മാറ്റമാണ് അടുത്തഘട്ടം. ഇന്ത്യൻ േദശീയസമരം അധികാരശക്തിക�ള �ച

റുക്കുന്നതിനും േചാദ്യം �ചയ്യുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു പ്രവണത �പാതു�വ പരത്തിയ

േതാടുകൂടിത്ത�ന്ന ജന്മികുടിയാൻ സംഘട്ടനത്തി�ന്റ തീവ്രതയും വർദ്ധിച്ചു. അങ്ങി

�നയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് �ക. ദാേമാദര�ന്റ ‘പാട്ടബാക്കി’ �യന്ന നാടക

ത്തി�ന്റ ആവിർഭാവം… ദാരിദ്ര്യവും പരാധീനതയുമാണ് അസ്സന്മാർഗികതകൾക്കു
േപ്രരണ നല്കുന്ന�തന്നും സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി�കാണ്ടല്ലാ

�തസദാചാരവുംസാമൂഹ്യേക്ഷമവും പുലരുകയി�ല്ലന്നും വർഗ്ഗസമരം�കാേണ്ട �മ

ൗലികമായ സാമൂഹ്യപരിവർത്തനം ഉണ്ടാകൂ എന്നുമുള്ളആശയങ്ങൾസ്ഥാപിക്കു

കയാണ് നാടകത്തി�ന്റ ഉേദ്ദശം. കഥാഘടന വിശ്വസനീയവും കലാസുന്ദരവുമായ

രീതിയിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാര�ന്റ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് അടർത്തി

�യടുത്ത ഒേരടാണ് അത്. അതിനാൽ അത് സാമാന്യജനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി

മനസ്സിലാക്കി�യടുക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. അതി�ല സംഘട്ടനം അവ�ര ആേവശം

�കാള്ളിക്കുകയും �ചയ്യും”. (മലയാളസാഹിത്യചരിത്രം, േപജ്, 165–166)

‘ഉയരുന്നയവനിക’യിൽസി.�ജ.േതാമസ് ‘പാട്ടബാക്കി’ യി�ലകഥചുരുക്കി

വിവരിച്ചതിനു േശഷം ഇങ്ങി�നഎഴുതി:
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“ഈ നാടകത്തി�ല കഥാവസ്തുവിന് ചില വിശിഷ്ടഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. കഥയ്ക്ക് ഒട്ടും

ത�ന്ന അസംഭവ്യതയില്ല. അതി�ല സംഭവങ്ങൾ എല്ലാം സാധാരണജീവിത

ത്തിൽ നി�ന്നടുത്തതാണ്. അതു�കാണ്ടുത�ന്ന ആ സംഘട്ടനങ്ങൾ സാധാ

രണക്കാരന് എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്നതുമാണ്… ആദർശസുന്ദരമായ ഒരു ജീവി

തം സാദ്ധ്യമാകണ�മങ്കിൽ സാമുദായികവ്യവസ്ഥിതിക്കുത�ന്ന �മൗലികമായ

ഒരു പരിവർത്തനമുണ്ടാകണം. ഈ ആശയം വ്യക്തമായും വിശ്വസനീയമായും

ശ്രീ. ദാേമാദരൻ ‘പാട്ടബാക്കി’യിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

രാഷ്ട്രീയമായി േനാക്കിയാൽ ‘പാട്ടബാക്കി’ യു�ട �മച്ചം അതി�ല ചിന്താഗതിയു

�ടസത്യസ്ഥിതിയാണ്…കഥാഘടനയു�ട ലാളിത്യവും ഉള്ളടക്കത്തി�ന്റസത്യാവ

സ്ഥയും ‘പാട്ടബാക്കി’ �യ മലയാളത്തി�ലഏറ്റവുംവിജയകരമായരാഷ്ട്രീയനാടക

മാക്കിത്തീർക്കുന്നു.ഈനാടകത്തി�ന്റനീണ്ടചരിത്രവുംഈഅനുമാന�ത്തപിൻ

താങ്ങുന്നുണ്ട്. മലബാറി�ല കർഷകപ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും ഉട�ലടുത്തകലാസൃ

ഷ്ടിയാണ്. ‘പാട്ടബാക്കി’. അതി�ല കഥയും രംഗങ്ങളും പാത്രങ്ങളു�മല്ലാം കർഷ

കജീവിതത്തി�ന്റ പ്രതിഫലനം മാത്രമാണ്. കർഷകസമരത്തി�ല പങ്കാളിത്തമാ

ണ് നാടകകൃത്തിനുണ്ടായ പ്രേചാദനം. കിട്ടുണ്ണി എത്തിേച്ചരുന്ന തത്വം ശ്രീ. ദാ

േമാദര�ന്റ തലയിൽ മുളച്ചുണ്ടായതല്ല; കർഷകജനതഅവരു�ട�ദനംദിനജീവി

തം�കാണ്ടുചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ്. ഒരു ദിവസം ‘ഇൻസ്പിേരഷൻ വന്നുശല്യമുണ്ടാ

ക്കിയതു�കാ�ണ്ടഴുതിയതല്ല ‘പാട്ടബാക്കി’. ഇന്ത്യൻ േദശീയപ്രസ്ഥാനം സാമാന്യ

ജനതയു�ട ഇടയിേലയ്ക്കുപ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിറങ്ങിയ കുേറ യുവാക്കന്മാർക്ക്

ഒരു പ്രതിബന്ധ�ത്ത േനരിേടണ്ടിവന്നു. യുഗങ്ങളായി അജ്ഞതയിലും അന്ധവി

ശ്വാസത്തിലുംആണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു ജനതയു�ട നിസ്സഹായതാേബാധമായിരുന്നു

അത്. അവ�ര ഉണർത്തിചിന്തിപ്പിക്കുക എന്നത് ഭഗീരഥപ്രയത്നമായിരുന്നു. സ്വ

ന്തം വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങളു�ട ഭാഷയിൽമാത്രേമ അവർക്കു േദശീയേബാധം ഗ്രഹിക്കു

വാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. അതും സാധാരണ പ്രസംഗങ്ങളും ലഘുേലഖകളും�കാ

ണ്ടു നടത്തുക സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. ഇത്തരുണത്തിൽ കല ആ േജാലി ഏ�റ്റടു

ത്തു. മലബാറി�ല എണ്ണമറ്റ ഗ്രമങ്ങളിൽ പാട്ടബാക്കി അഭിനയിക്ക�പ്പട്ടു. നാട

കകൃത്തുംശ്രീ.എം.�ക.േഗാപാലൻ, സർദാർ ചേന്ത്രാത്ത് മുതലായവരും നടന്മാരാ

യിരുന്നു�വന്നു പറയുേമ്പാൾത്ത�ന്ന ‘പാട്ടബാക്കി’ യു�ട രാഷ്ട്രീയകടമ വ്യക്തമാ

കുന്നുണ്ടേല്ലാ. പത്തും പന്ത്രണ്ടും �മലക�ലനിന്നും പാട്ടബാക്കി കാണാൻ കൃഷി

ക്കാർ നട�ന്നത്തുക�യന്നത് ഒരു സാധാരണ സംഭവമായിരുന്നു. അഭിനയത്തി

നിടയിൽ സദസ്യർ എഴുേന്നറ്റുനിന്ന് നീചപാത്രങ്ങളു�ട സംഭാഷണങ്ങൾക്കു ചുട്ട

മറുപടി �കാടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു�വന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു നാടകത്തിന് എന്തു വി

ജയമാണ് േവണ്ടത്? അഭിനയത്തി�ന്റഅന്ത്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗങ്ങളും സം

ഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുള്ള പ്രേചാദനമാണ്

സദസ്യർക്കു നാടകത്തിൽനിന്നു കിട്ടിയിരുന്നത്. കരഞ്ഞു നശിക്കുന്ന ഒരു ജനത

യല്ലാ േപാരാടിജീവിക്കുന്നഒരുജനത�യയാണ് ‘പാട്ടബാക്കി’ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്.

പ്രചരണ�മന്നനിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും വിജയകരമായ മലയാള രാഷ്ട്രീയനാടകേമ�തന്നു

േചാദിച്ചാൽ ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്നുഞാൻ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയും”.

— (ഉയരുന്നയവനിക, േപജ്, 85–89)

എസ്.ഗുപ്തൻനായർഇയ്യി�ടഎഴുതിയ ‘മലയാളസാഹിത്യവും വിപ്ലവചിന്തക

ളും’ എന്ന േലഖനത്തിൽ ‘പാട്ടബാക്കി’ യ്ക്ക് ഒരു ചരിത്രേരഖയു�ട വിലമാത്രം കല്പി

ച്ചാൽ േപാരാ എന്ന് അഭിപ്രായ�പ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. അേദ്ദഹം എഴുതി: മലബാറിൽ അേന

കം നാടകരംഗങ്ങളിൽ അത് അഭിനയിക്ക�പ്പട്ടു. സാഹിത്യത്തി�ലന്നേപാ�ല

സമൂഹത്തിലും ആ നാടകം േകാളിളക്കമുണ്ടാക്കി. ജന്മിയും കുടിയാനും തമ്മിലുള്ള
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ബന്ധ�ത്ത ക്രൂരവും മനുഷ്യത്വഹീനവുമായ വശങ്ങ�ളപ്പറ്റി ആ നാടകം ഉൽേബാ

ധിപ്പിച്ചു”. (അർപ്പണം, �ത്രമാസികം)

ഈ നിരൂപണങ്ങളിൽ നി�ന്നല്ലാം മനസ്സിലാേക്കണ്ടത് കലാപരമായി കു

റ്റമറ്റ ഒരു കൃതിയാണ് ‘പാട്ടബാക്കി’ എന്നാേണാ? കലാമൂല്യങ്ങൾ �കാണ്ടളന്നു

േനാക്കുേമ്പാൾ ‘പാട്ടബാക്കി’ ഒരു പരിപൂർണ്ണവിജയമാ�ണന്ന് പറയാേമാ? ഇതി

�നപ്പറ്റി വ്യത്യസ്തഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ‘പാട്ടബാക്കി’ യി�ല കഥാഘടന വിശ്വസനീ

യവും കലാസുന്ദരവുമാ�ണന്ന് മലയാളസാഹിത്യചരിത്രകാരന്മാർ പറയുേമ്പാൾ

“കലാപരമായി ഒ�രാന്നാംതരം നാടക�മന്നു ‘പാട്ടബാക്കി’ �യപ്പറ്റി പറയാൻവ

യ്യ. കഥാപാത്രങ്ങൾ വ്യക്തിക�ളക്കാൾ �ടപ്പുകളാണ്. ജന്മി അസ്സൽ വില്ലൻത

�ന്ന. എങ്കിലും ഉള്ളിൽ തറയ്ക്കുന്ന ചില രംഗങ്ങളുണ്ട് ‘പാട്ടബാക്കി’യിൽ എന്നാണ്

ഗുപ്തൻനായർഅഭിപ്രായ�പ്പടുന്നത്.

‘പാട്ടബാക്കി’യു�ട േമന്മ�യപ്പറ്റി സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ച സി.�ജ. േതാമ്മസ് 

ത�ന്നഅതി�ലകലാപരമായ �ദൗർബ്ബല്യങ്ങളു�ട േനർക്കും വിരൽചൂണ്ടുകയുണ്ടാ

യി.

“ഉത്തമമായ നാടകങ്ങളു�ട വിജയം അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പാത്രങ്ങളു�ട മന

സ്സി�ല സംഘട്ടനങ്ങ�ള നാടകീയമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിലാണ്. ആ നാടക

ത്തിൽ അത്തരം ഘട്ടങ്ങൾ മൂന്നാണ്. അവയി�ലാന്നിലും ത�ന്ന സദസ്യ�ര ശ്വാ

സംമുട്ടിയ്ക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്ക�പ്പട്ടിട്ടില്ല… ‘പാട്ടബാക്കി’ യി�ല പാത്രങ്ങൾ
ക്ക് ആ�കക്കൂടി ഒരു പന്തിേകടുണ്ട്. അവേയാട് നമുക്ക് അനുഭാവേമാ, �വറുേപ്പാ

േതാന്നി�യന്നുവരാം. പേക്ഷ, ഒരിയ്ക്കൽക്കൂടി അവ�ര കാണണ�മന്നാഗ്രഹമുണ്ടാ

വില്ല. പ്രചരണഭ്രമം മറ്റു ചില �തറ്റുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ചായപ്പീടികയി�ല

സംഭാഷണത്തിൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് സമുദായത്തിൽ മാത്രേമ മനുഷ്യനു മനുഷ്യനാ

യി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു മുഹമ്മദ് പറയുന്നു. പേക്ഷ, പറയുന്നത്

മുഹമ്മദല്ല: നാടകകൃത്തു ത�ന്ന രംഗത്തുവന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. കഥയു�ട

ആ ഘട്ടത്തിൽ അത്ര�യ്ക്കാന്നു പ്രസംഗിക്കാൻ മുഹമ്മദ് വളർന്നിട്ടില്ല. അഞ്ചാം

രംഗത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം രംഗത്തിലും കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള ആത്മഗതങ്ങൾ ഇങ്ങ�ന

ത�ന്ന വന്നതാ�ണന്നു േതാന്നുന്നു. അവ സംഭാഷണങ്ങളായി മാറ്റുവാൻ വിഷമ

�മാന്നുമില്ല”.

— (ഉയരുന്നയവനിക, േപജ്, 85–89)

പരേമശ്വരൻനായരു�ട അഭിപ്രായേത്താടല്ല, ഗുപ്തൻനായരുേടയും സി. �ജ

യുേടയും വിമർശനങ്ങേളാടാണ് എനിയ്ക്ക് േയാജിപ്പ്. പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം ഇവി�ട

ചൂണ്ടിക്കാണിേയ്ക്കണ്ടതുണ്ട്: ആദ്യം മാതൃഭൂമിയിൽപ്രസിദ്ധം �ചയ്തു. പിന്നീട് പുസ്തക

രൂപത്തിൽ അച്ചടിച്ചിറക്കിയതുമായ നാടകം വായിക്കുേമ്പാളുണ്ടാവുന്ന വിമർശന

ങ്ങളാണിവ: അഭിനയിക്ക�പ്പട്ട നാടക�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള വിമർശനങ്ങളല്ല. അച്ചടിച്ചു

പ്രസിദ്ധം �ചയ്തനാടകവുംഅഭിനയിക്ക�പ്പട്ട നാടകവും രണ്ടും ഒന്നല്ല. ആ�വരു

ദ്ധ്യം എങ്ങി�നസംഭവിച്ചു എന്ന് ചുരുക്കിപ്പറയാം.

മാതൃഭൂമിആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ ‘പാട്ടബാക്കി’അച്ചടിച്ചു കണ്ടേപ്പാൾ േകാഴിേക്കാ�ട്ട

പ്രവർത്തകന്മാർക്കു രസം പിടിച്ചു. കൂടുതൽ വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങേളാടുകൂടി അതു

േകാഴിേക്കാട്ടു�വച്ചു വീണ്ടു അഭിനയിക്കണ�മന്ന ആവശ്യം �പാന്തിവന്നു. �താഴി

ലാളികളു�ടഇടയിൽനിന്നുത�ന്നഅഭിനയിക്കാൻകഴിവുള്ളവർമുേന്നാട്ടുവന്നു. പ്ര
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സ്സു�താഴിലാളിയായ �പരച്ചുട്ടി കിട്ടുണ്ണിയാവും. �നയ്ത്തു�താഴിലാളി യൂണിയൻ േജാ

യിന്റ ് �സക്രട്ടറി കൃഷ്ണൻ നായർ രാമൻനായരു�ട കാര്യ�മടുക്കാം. േശഖരൻഅവ

റാൻ. ഏ.�ക.േഗാപാലൻ ഇൻ�സ്പക്ടറാവ�ട്ട. കുഞ്ഞിമാളുവി�ന്റ പാർ�ട്ടടുക്കാൻ

ആരാണ്? സ്ത്രീകളു�ട ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ ത�ന്നയായാൽ കൂടുതൽ

നന്നായിരിക്കു�മന്ന് ഞാനഭിപ്രായ�പ്പട്ടു. ബാല�ന്റ ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്ന കുട്ടിയു

�ട സേഹാദരിയുണ്ട്. �ഹസ്ക്കൂൾ പഠിത്തം പൂർത്തിയാവാറായി. ഞാൻ േനരിട്ടു

േപായി ആ കുട്ടിയു�ട അമ്മേയാടു സംസാരിച്ചാൽ കാര്യം ശരി�പ്പടു�മന്നു േശഖ

രൻ പറഞ്ഞു. ഞാനും േശഖരനുംകൂടി േപായി കാര്യം പറഞ്ഞേപ്പാൾ അമ്മയ്ക്കു ശു

ണ്ഠിയുംവ്യസനവുംവന്നു. ത�ന്റമക�ളനാടകക്കാരിയാക്കണ�മന്ന് ! ഹും! ഞാനും

േശഖരനും നിരാശരായി മടങ്ങി. ഇനി�യന്ത്? ഒരു കുഴപ്പവുമുണ്ടായില്ല. മാതൃഭൂമി

യി�ല കേമ്പാസിറ്റർ നാരായണൻകുഞ്ഞിമാളുവായി അഭിനയിക്കാൻ തയ്യാറായി.

കുഞ്ഞിമാളുവി�ന്റ അമ്മേയാ അതിനുപറ്റിയ ആളില്ല. ഒടുവിൽ ഞാൻ ത�ന്ന ആ

ഭാഗം ഏ�റ്റടുേക്കണ്ടിവന്നു.

നാടകം നടന്നു�കാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ കയ്യടിച്ചവരു�ട കൂട്ടത്തിൽ പി. കൃഷ്ണപി

ള്ളയുമുണ്ടായിരുന്നു. കളികഴിഞ്ഞ് കാണികൾ പിരിഞ്ഞുേപായതിനുേശഷം അേദ്ദ

ഹം എ�ന്ന വിളിച്ചുപറഞ്ഞു: “ആകപ്പാ�ട നന്നായിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ചില രംഗങ്ങൾ

കുറച്ചുകൂടി നന്നാക്കാണം. ഉദാഹരണത്തിന് ചായപ്പീടിക. മുഹമ്മദി�നേപ്പാ�ല

സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഏ�തങ്കിലും �താഴിലാളി�യ എവി�ട�യങ്കിലും

കണ്ടിട്ടുേണ്ടാ? താൻ പ്ലാറ്റ് ഫാറത്തിൽ കയറി പ്രസംഗിക്കുന്നതുേപാ�ലയുണ്ട്.

ഒരു കാര്യം �ചയ്താ�ലന്താണ്? ചായപ്പീടിക അതാത് സന്ദർഭത്തി�ല രാഷ്ട്രീയ

കാര്യങ്ങ�ളപ്പറ്റിയും അതാത് സ്ഥല�ത്ത മർദ്ദനങ്ങ�ളപ്പറ്റിയു�മല്ലാം സാധാരണ

ജനങ്ങളു�ട ഭാഷയിൽ വാദപ്രതിവാദം നടത്തുന്ന ഒരു രംഗമാക്കിക്കൂേട? അതു

േപാ�ല…’
അരമണിക്കൂറിലധികം കൃഷ്ണപിള്ള നാടകത്തി�ന്റ �ദൗർബല്യങ്ങ�ളപ്പറ്റി ഗു

ണേദാഷിച്ചു.

എം.പി.ഭട്ടതിരിപ്പാട്, പരിയാനംപറ്റ, കുത്തുള്ളി നമ്പൂതിരി, എം.എസ്.നമ്പൂതി

രി തുടങ്ങിയ പലനടന്മാരുംഅഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയേതാ�ട നാടകത്തി�ന്റ �ക

ട്ടും മട്ടും മാറാൻ തുടങ്ങി. ഓേരാ പ്രവശ്യം അഭിനയിക്കുേമ്പാഴും പുതിയ പുതിയ

പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ടായി. അങ്ങി�ന കളിച്ച് കളിച്ച് നാടകം എ�ന്റ സ്വന്തമല്ലാതാ

യി. അ�താരു കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തി�ന്റ ഫലമായിത്തീർന്നു. അേതാ�ട കലാപര

മായും അത് വള�ര �മച്ച�പ്പട്ടു. അതു�കാണ്ടാണ് അതു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങ

�ളആകർഷിച്ചത്.

ഇങ്ങി�നഒട്ടനവധിആളുകളു�ടകൂട്ടായപരിശ്രമത്തി�ന്റഫലമായിരൂപാന്ത

രം പ്രാപിച്ച നാടകം പുതുക്കി�യഴുതി പുസ്തകരൂപത്തിൽഅച്ചടിക്കാനുള്ളആേലാ

ചനകൾ തുടങ്ങി. പേക്ഷ, അേപ്പാേഴക്കും രണ്ടാം േലാകമഹായുദ്ധം പുറ�പ്പട്ടു.

ഞാൻ അറസ്റ്റിലായി. അഞ്ചു�കാല്ലം നീണ്ടുനിന്ന തടവുശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് 1945-�ന്റ

അവസാനത്തിൽ പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ രാജ്യമാ�ക മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ‘പാട്ട

ബാക്കി’ തിരുത്തി�യഴുതുന്നകാര്യം ഞാൻ ഏ�റക്കു�റ വിസ്മരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.

അങ്ങി�നയിരിക്കുേമ്പാഴാണ് 1946-ൽ തൃശ്ശൂരി�ല വി.എസ് പ്രസ്സി�ന്റ ഉടമസ്ഥൻ
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േകാഴിേക്കാട്ടുവന്നു ‘മാതൃഭൂമിയിൽ’ പണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നാടകം പുസ്തകരൂപത്തി

ലാക്കാൻ അനുവാദം േചാദിച്ചത്. പണത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നതു�കാണ്ട്

ഞാനുട�നസമ്മതം മൂളി.

പുസ്തകം വായിച്ചുകഴിഞ്ഞേപ്പാളാണ് അബദ്ധം മനസ്സിലായത്. ഇതു നൂറുക

ണക്കിനുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള, ആയിരക്കണക്കിനുള്ള കൃഷിക്കാർ കണ്ടാസ്വാദിച്ച

നാടകമല്ല. കടലായി മനക്കൽ �വ�ച്ചഴുതിയ പഴയ നാടകമാണ്. എനിക്കല്പം

ലജ്ജ േതാന്നി. നാടകമാ�ക മാറ്റി�യഴുതി ഒരു പുതിയ പതിപ്പ് അച്ചടിയ്ക്കാൻ പ്ലാ

നിട്ടു. അേപ്പാേഴയ്ക്കും ഞാൻ വീണ്ടുംഅറസ്റ്റിലായി.

1950-ൽഞാൻപേരാളിൽനിന്നുചാടിരക്ഷ�പ്പട്ടു �കാടുങ്ങല്ലൂരി�ല ഒരുവീട്ടിൽ

ഒളിവിൽ താമസിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്കാണ് ടി.എൻ.നമ്പൂതിരിയുേടയും,

പി.ഭാസ്ക്കരേന്റയും മറ്റും പരിശ്രമഫലമായി ഇരിങ്ങാലക്കുടയി�ല ശ്രീകണ്ഠവാരി

യാർ ത�ന്റ വിജയാ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച ‘പാട്ടബാക്കി’ യു�ട പുതിയ പതിപ്പി�ന്റ

രണ്ടുേകാപ്പികൾ എനിയ്ക്ക് അയച്ചുതന്നത്. ഉള്ളടക്കം പഴയതുത�ന്ന. പേക്ഷ,

മേനാഹരമായഅച്ചടി. കമനീയമായ പുറംചട്ട. ഒരു േകാപ്പി ഞാനാർേക്കാ ദാനം

�ചയ്തു. മേറ്റ േകാപ്പി ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു�വയ്ക്കാൻ പാർട്ടിഭാരവാഹിക�ള എല്പിച്ചു.

(മൂന്നുംനാലും �കാല്ലങ്ങൾക്കുേശഷംഅതി�നപ്പറ്റിഅേന്വഷണംനടത്തിയേപ്പാൾ

ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയില്ല).

�കാച്ചി ഗേവേണ്മണ്ടി�ന്റ േപാലീസ്ഇരിങ്ങാലക്കുടയി�ലവിജയപ്രസ്സ്കേയ്യ

റി. ‘പാട്ടബാക്കി’ യു�ട അച്ചടിച്ചു�വച്ച േകാപ്പികൾ മുഴുവൻ എടുേത്താണ്ടുേപായി.

ഗേവേണ്മണ്ട് എ�ന്റ നാടകം നിേരാധിച്ചു. വിപ്ലവസാഹിത്യങ്ങൾ അച്ചടിച്ചു�വന്ന

കുറ്റം ചുമത്തി പ്രസ്സ് കണ്ടു�കട്ടി.

ഏ�റക്കഴിയുന്നതിനുമുമ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് �ചയ്യ�പ്പട്ടു. 1951-�ന്റ അവ

സാനത്തിൽ ജയിലിൽനിന്നു തിരിച്ചുവന്നേപ്പാൾ പുതി�യാരു േകരള�ത്തയാണ്

കണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിയിൽ വമ്പിച്ച മാറ്റം വന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. പത്തുപതിന

ഞ്ചു�കാല്ല�ത്തവിടവിനുേശഷംപുതിയസാഹചര്യങ്ങളിൽ ‘പാട്ടബാക്കി’ മാറ്റി�യ

ഴുതുക അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. അഭിലഷണീയവുമായിരുന്നില്ല. ആ പരിശ്രമം

ഞാനുേപക്ഷിച്ചു. അതു�കാണ്ടു പിന്നീട് വന്ന പതിപ്പുകളും 1937-ൽആദ്യമായി പുറ

ത്തുവന്നനാടകത്തി�ന്റ തനിപകർപ്പായിരുന്നു.

‘പാട്ടബാക്കി’ �യ നിേരാധിച്ച �കാച്ചി ഗവൺ�മന്റ് ഇന്നുനിലനിൽക്കുന്നില്ല.

യാ�താരു ജന്മിസമ്പ്രദായത്തി�നതിരായി കുട്ടുണ്ണിയും കുഞ്ഞിമാളുവും ലക്ഷക്കണ

ക്കിനുള്ളമർദ്ദിതരു�ട�കേകാർത്തുപിടിച്ചു�കാണ്ടുസമരം �ചയ്തുേവാആജന്മിസ

മ്പ്രദായവും ഇന്നില്ല. ‘പാട്ടബാക്കി’ മാത്രം ഒരു ചരിത്ര സംഭവ�മന്ന നിലയ്ക്കു കുറച്ചു

കാലംകൂടി ജീവിച്ചിരിയ്ക്ക�ട്ട. (പാട്ടബാക്കിയു�ട ഏഴാംപതിപ്പിൽഎഴുതിയ മുഖവുര)
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ഭാഷയും സാഹിത്യവും രണ്ടും ഒന്നാ�ണന്നുകരുതുന്നവരുണ്ട്. സാഹിത്യചരിത്ര�മ

ന്നു പറേയണ്ടിടത്ത് അവർ ഭാഷാചരിത്ര�മന്നു പറയുന്നു. അവ�രസ്സംബന്ധിേച്ചട

േത്താളം മലയാള ഭാഷയും മലയാളസാഹിത്യവും തമ്മിൽ യാ�താരു വ്യത്യാസവു

മില്ല.

ഉദാഹരണത്തിന്ന്, ശ്രീ.വടക്കുംകൂർ രാജരാജവർമ്മ രാജ പറയുന്നു:

“ഒരു സമുദായത്തി�ന്റ ഉന്നതി�യ നിർണ്ണയിയ്ക്കുന്ന അളവുേകാലും ഭാഷയാകുന്നു.

ഏതുസമുദായക്കാർക്ക് ഉന്നതനിലയിൽ ഇരിയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുേണ്ടാഅവർ ഉൽ

കൃഷ്ടന്മാർ; അങ്ങി�നയല്ലാതുള്ളവർഅപകൃഷ്ടന്മാരും”.

— (സാഹിത്യ ഹൃദയം, േപജ് 18)

പേക്ഷ, ഭാഷേയയും സാഹിത്യേത്തയും ഇങ്ങി�ന കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നതുശരിയല്ല. കാര

ണം, ഭാഷയും സാഹിത്യവും രണ്ടും രണ്ടാണ്.

സാഹിത്യം, നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതു േപാ�ല, സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ കലാ

പരവുംക്രിയാത്മകവുമായപ്രതിഫലനമാണ്. ഭാഷയാക�ട്ട,സാഹിത്യനിർമ്മാണ

ത്തിന്നുള്ള ഒരുപകരണം മാത്രമാണ്.

സാമൂഹ്യജീവിതം നിശ്ചലമല്ല. ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളു�ട

ഫലമായി ജനങ്ങളു�ട ജീവിേതാപാധികൾ മാറുന്നു. പഴയ വർഗ്ഗങ്ങളു�ടസ്ഥാന

ത്ത് പുതിയ വർഗ്ഗങ്ങളാവിർഭവിക്കുന്നു; മനുഷ്യ�ന്റ രാഷ്ട്രീയവും ധാർമ്മികവും മതപ

രവുമായ അഭിപ്രായങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും മാറുന്നു. ഇ�തല്ലാം അതാതുകാല�ത്ത

സാഹിത്യത്തിലും കലയിലും പ്രതിഫലിയ്ക്കാതിരിയ്ക്കില്ല. സാഹിത്യം സാമൂഹ്യജീവി

തത്തി�ന്റ പ്രതിഫലനമായതു�കാണ്ട് സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ

സാഹിത്യത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കാതിരിയ്ക്കില്ല.

ഇതല്ല ഭാഷയു�ടസ്ഥിതി. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങ�ള�ന്താ�യ്ക്കയുണ്ടായാ

ലും ഭാഷ പറയത്തക്ക മാറ്റങ്ങ�ളാന്നും കൂടാ�ത വള�രക്കാലം നിലനിൽക്കുന്നു.

ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിലുപേയാഗിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന ഭാഷത�ന്നയാണ് മുതലാളിത്ത

വ്യവസ്ഥയിലും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിലും ഉപേയാഗിയ്ക്ക�പ്പടുന്നത്. ഉദാഹരണ

ത്തിന്ന് ഫ്യൂഡൽ കാലഘട്ടത്തിലുപേയാഗിയ്ക്ക�പ്പട്ട “അവൻ പുസ്തകം വായിച്ചു”
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എന്ന വാക്യം മുതലാളിത്തമാവുേമ്പാേഴയ്ക്കും മ�റ്റാന്നായി മാറുകയില്ല. വള�ര

ക്കാലം മുമ്പുമുതൽേക്ക ഉപേയാഗിയ്ക്ക�പ്പടുന്ന അമ്മ, അച്ഛൻ, പുസ്തകം, �വള്ളം,

നിലം മുതലായ പദങ്ങൾ േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയിലും ഉപേയാഗിക്ക�പ്പടുന്നു.

ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഭാഷ�യ മാറ്റിമറിയ്ക്കുന്നില്ല. സാഹിത്യം,

തത്വശാസ്ത്രം, രാജനീതി, സദാചാരേബാധം മുതലായവയി�ലല്ലാം മാറ്റങ്ങളുണ്ടാ

കുന്നു. പേക്ഷ, ഭാഷ മാറുന്നില്ല. �താഴിലാളിയ്ക്കും മുതലാളിയ്ക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ

ആശയങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുമുണ്ട്. �താഴിലാളിവർഗ്ഗത്തി�ന്റ

താല്പര്യങ്ങ�ള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നസാഹിത്യങ്ങളുമുണ്ട്. പേക്ഷ, മുതലാളിയും �താ

ഴിലാളിയും ഒേരഭാഷയുപേയാഗിച്ചു�കാണ്ടാണ് താന്താങ്ങളു�ട ആശയങ്ങൾ പ്ര

കടിപ്പിക്കുകയും സാഹിത്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നത്. വർഗ്ഗസംസ്കാരവും

വർഗ്ഗസാഹിത്യവുമുണ്ട്. പേക്ഷ, വർഗ്ഗഭാഷഎ�ന്നാന്നില്ല.

ഭാഷകൂടാ�തസാഹിത്യംസൃഷ്ടിയ്ക്കാനാവില്ല. പേക്ഷ,സാഹിത്യംസൃഷ്ടിയ്ക്ക�പ്പ

ടുന്നതിന്നുമുമ്പുത�ന്ന ഭാഷയുണ്ടായിരുന്നു.

മനുഷ്യസമുദായത്തി�ന്റ ആവിർഭാവേത്താ�ടാപ്പം, ആശയവിനിമയത്തിന്നു

ള്ള ഉപകരണ�മന്ന നിലയ്ക്ക് ഭാഷയും ആവിർഭവിച്ചു. ആശയവിനിമയം കൂടാ�ത

മനുഷ്യർക്കു കൂട്ടായി പ്രവർത്തിപ്പാനും പ്രകൃതി�ക്കതിരായ സമരങ്ങളിലും ഉല്പാദ

നപ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിജയം േനടാനും സാദ്ധ്യമല്ല. സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥ എന്തുത

�ന്നയായാലും ഉൽപ്പാദനം നടക്കണ�മങ്കിൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ളബന്ധവുംസഹ

കരണവും കൂടി�യ കഴിയൂ. ഈ ബന്ധവും സഹകരണവും പുലർത്തണ�മങ്കിൽ

പരസ്പരമുള്ള ആശയവിനിമയവും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്. അതു�കാണ്ട്,

പ്രാകൃതകാലം മുതൽക്കുത�ന്നആശയവിനിമയത്തിന്നുള്ളഭാഷ ഒരുസാമൂഹ്യാവ

ശ്യമായിത്തീർന്നു. പിന്നീടു മാത്രമാണു അത് സാഹിത്യനിർമ്മാണത്തിന്നുള്ള ഒരു

ഉപകരണം കൂടിയായിത്തീർന്നത്.

സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

“ഭാഷ ഒരു മധ്യവർത്തിയാണ്, ഉപകരണമാണ്. അതുവഴിക്ക് ജനങ്ങൾഅേന്യാ

ന്യംകൂടിക്കഴിയുകയുംആശയവിനിമയംനടത്തുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

ഭാഷ ചിന്തയുമായി േനരിട്ടു ബന്ധ�പ്പട്ടു കിടക്കുന്നതു�കാണ്ട് ചിത്തവൃത്തികളു�ട

ഫലങ്ങേളയും മനുഷ്യജ്ഞാനത്തി�ന്റ േനട്ടങ്ങേളയും പദങ്ങളിലും വാക്യങ്ങളി�ല

പദസമൂഹങ്ങളിലുമായി േരഖ�പ്പടുത്തി�വയ്ക്കുകയും നിലനിർത്തിേപ്പാരികയും �ചയ്യു

ന്നു; അങ്ങി�ന മനുഷ്യസമുദായത്തിൽആശയവിനിമയം സാദ്ധ്യമാക്കുന്നു”.

— (മാർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും, മലയാളതർജ്ജിമ േപജ് 21)

വാക്കുകളാണ് ഭാഷയു�ട അസ്തിവാരം. പേക്ഷ, വാക്കുകൾ മാത്രമായാൽ

ഭാഷയാവില്ല. ഒരു പ്രേത്യകരീതിയിൽ ഘടിപ്പിയ്ക്കാ�ത, േകവലം അരാജകമായ

മട്ടിൽ കുേറ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുകേയാ എഴുതിനിറക്കുകേയാ �ചയ്താൽ ആശ

യവിനിമയം നടക്കില്ല. ആശയവിനിമയം സാധിയ്ക്കണ�മങ്കിൽ വാക്കുക�ള ഒരു

വിേശഷരീതിയിൽ, ചില പ്രേത്യക നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കണം. ഇവി

�ടയാണ് വ്യാകരണത്തി�ന്റ പ്രാധാന്യം കിടക്കുന്നത്. “പദക്രിയേയയും വാക്യ

ത്തി�ല പദഘടനാക്രമേത്തയും നിർണ്ണയിക്കുന്ന നിയമങ്ങളു�ട സമാഹാരമാണ്

വ്യാകരണം”. അതു�കാണ്ട് വ്യാകരണത്തിന്നു ഭാഷയിൽ അതിപ്രധാനമായ ഒരു
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പങ്കുണ്ട്. വാക്കുക�ള േവണ്ടേപാ�ല സംേയാജിപ്പിയ്ക്കുകയും നിർദ്ദിഷ്ടമായ അർ

ത്ഥമുണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ അവ�യ സംഘടിപ്പിക്കുകയും �ചയ്യുക എന്നതാണീ

പങ്ക്. വ്യാകരണമാണു മനുഷ്യ�ന്റ ആശയങ്ങൾക്ക് ഭൗതീകവും ഭാഷാപരവുമായ

രൂപം നൽകുന്നത്. മ�റ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, വ്യാകരണനിയമങ്ങൾക്കു വിേധ

യമാക്ക�പ്പട്ടാേല വാക്കുകൾ ഭാഷയായിത്തീരുകയുള്ളൂ. വ്യാകരണമി�ല്ലങ്കിൽ

ഭാഷയുമില്ല.

ശബ്ദേകാശത്തി�ല മൗലികപദാവലി�യേപ്പാ�ലത�ന്ന വ്യാകരണവും വള

�രക്കാലേത്താളം പറയത്തക്ക യാ�താരു മാറ്റവുമില്ലാ�ത നിലനിൽക്കുന്നു. ഫ്യൂ

ഡലിസത്തിലും മുതലാളിത്തത്തിലും േസാഷ്യലിസത്തിലു�മല്ലാം ഒേര വ്യാകരണ

നിയമങ്ങളുപേയാഗിയ്ക്ക�പ്പടുന്നു. സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

“തീർച്ചയായും, വ്യാകരണവും കാലഗതിയിൽ മാറുകയും കൂടുതൽപൂർണ്ണമാവുകയും

അതി�ന്റനിയമങ്ങൾപരിഷ്കരിച്ചുകൂടുതൽകൃത്യവും ക്ലിപ്തവുമാവുകയുംപുതിയനിയ

മങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും �ചയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും, വ്യാകരണത്തി�ന്റ അസ്തിവാരം വള

�ര നീണ്ടകാലഘട്ടേത്തക്ക് ഉപേയാഗ�പ്പടുന്നവിധംസൂക്ഷിക്ക�പ്പടുന്നു. കാരണം

വള�ര കാലഘട്ടങ്ങേളാളം അതിനുസമുദായ�ത്ത േസവിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയു�മ

ന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു”.

— (മർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും േപജ് 24, 25.)

അേപ്പാൾ, ശബ്ദേകാശത്തി�ല �മൗലികപദാവലിയും വ്യാകരണവുമാണ് ഭാ

ഷയു�ട അടിത്തറകൾ.

അടിത്തറേയാടുള്ള അവജ്ഞ മണിമാളിക പണിയുന്നവർക്കാപത്താണ്.

അപഭ്രഷ്ടങ്ങളുംഅനാവശ്യങ്ങളുംശരിയല്ലാത്തവയുമായപ്രേയാഗങ്ങൾഭാഷയു�ട

ഓജസ്സിേനയും ശക്തിേയയും നശിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാകരണനിയമങ്ങേളാടുള്ള അനാ

ദരവും �ശലീഭംഗങ്ങളും ഭാഷയു�ട പ്രേയാജന�ത്തത്ത�ന്ന �വല്ലുവിളിയ്ക്കുന്നു.

േടാൾേസ്റ്റായി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതുേപാ�ല, “ഭാഷ�യ അശ്രദ്ധമായി �കകാര്യം

�ചയ്യുകഎന്നതി�ന്റഅർത്ഥംഅശ്രദ്ധമായി ചിന്തിയ്ക്കുകഎന്നാണ്”.

നമ്മു�ട ചില പുതിയ എഴുത്തുകാർ വ്യാകരണനിയമങ്ങളു�ട േന�ര പുച്ഛ

േത്താള�മത്തുന്ന ഒരുതരം അവജ്ഞ കാണിക്കാറുണ്ട്. എന്തുപറയണ�മന്നു മാ

ത്രമാണ്, എങ്ങി�ന പറയണ�മന്നല്ല, ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടത് എന്നാണവരു�ട വിചാ

രം. അതി�ന്റ ഫലമായി വാക്കുകൾ തിര�ഞ്ഞടുക്കുന്നതിലും പ്രേയാഗിയ്ക്കുന്നതി

ലും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. സാഹിത്യത്തി�ന്റ ഉപകരണത്തിലുള്ളഈഅശ്രദ്ധ

സാഹിത്യകൃതി�യയാ�ക നിർജ്ജീവമാക്കുന്നു എന്നവർ കാണുന്നില്ല. അതി�ന്റ

ഫലമായി, കഴിയുന്നതും കുറച്ചക്ഷരങ്ങൾ�കാണ്ട്, കഴിയുന്നതും കുറച്ചു വാക്കുകൾ

�കാണ്ട്, �തറ്റുകൂടാ�ത, വളച്ചു�കട്ടും വൃഥാസ്ഥൂലതയുമില്ലാ�ത, പറയാനുള്ളതു

ഭംഗിയായും വ്യക്തമായും ശക്തിയുക്തമായും പറയാനവർ പരിശ്രമിയ്ക്കുന്നില്ല.

ഇത്തരം �ദൗർബ്ബല്യങ്ങളും �വകല്യങ്ങളും പരിഹരിക്കുക എന്നത് എല്ലാ

എഴുത്തുകാരുേടയും ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത കടമയാണ്. എന്തു�കാ�ണ്ടന്നാൽ, ഓജസ്വി

യും പ്രസന്നവും വ്യാകരണനിയമങ്ങൾക്കു വിേധയവുമായ ഭാഷയുപേയാഗിക്കു

ന്നവരു�ട സാഹിത്യകൃതികൾക്ക് അനുവാചകരു�ട ഹൃദയാന്തർഭാഗങ്ങളിേലക്കു
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കടന്നു�ചല്ലാനും അങ്ങി�ന അവരു�ട സാമൂഹ്യേബാധ�ത്ത ഉയർത്താനും കഴി

യും.

അപഭ്രംശങ്ങളും �ശലീഭംഗങ്ങളുമില്ലാത്ത സുന്ദരമായ ഭാഷയുപേയാഗിക്കാ

നാഗ്രഹിക്കുന്ന �ചറുപ്പക്കാരായ സാഹിത്യകാരന്മാർ ശ്രീ.കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരു�ട ‘ഭാ

ഷാപരിചയം,’ ‘മലയാള�ശലീ’ എന്നീ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുന്നതു

നന്നായിരിക്കും.
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മലയാളഭാഷയു�ട ഉത്ഭവം

സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ അതിപ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമാണ് ഭാഷ. ജനങ്ങൾ

അേന്യാന്യം കൂടിക്കഴിയാനും ആശയവിനിമയം നടത്താനും പരസ്പരം മനസ്സിലാ

ക്കാനുമുപേയാഗിയ്ക്കുന്ന ഒരു മദ്ധ്യവർത്തിയാണത്. ഭാഷയു�ട വളർച്ച ജനങ്ങളു�ട

വളർച്ചയുമായി അേഭദ്യമാംവിധം ബന്ധ�പ്പട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. അതു�കാണ്ട് ഏ�തങ്കിലു

�മാരു ഭാഷയു�ട ഉത്ഭവ�ത്തപ്പറ്റിേയാ വികാസ�ത്തപ്പറ്റിേയാ പഠിയ്ക്കണ�മങ്കിൽ

ആ ഭാഷയുപേയാഗിയ്ക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തി�ന്റ ചരിത്രം പരിേശാധിയ്ക്കണം. സാമൂ

ഹ്യജീവിതത്തിൽനിന്ന് േവറിട്ടുനിർത്തി�ക്കാണ്ട് ഭാഷയു�ട ഉത്ഭവ�ത്തപ്പറ്റിയാക

�ട്ട, വളർച്ച�യപറ്റിയാക�ട്ടപഠിയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല.

മലയാളികൾ ഉപേയാഗിയ്ക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്കാണ് മലയാളം എന്നു പറയുന്നത്.

അതുേപാ�ല, കന്നഡ കർണ്ണാടകക്കാരുേടയും, തമിഴ് തമിഴരുേടയും, �തലുങ്ക്

ആന്ധ്രക്കാരുേടയും ഭാഷയാണ്. ഈ വ്യത്യസ്തഭാഷകൾ ഉത്ഭവിച്ച�തങ്ങ�ന�യ

ന്നു മനസ്സിലാവണ�മങ്കിൽ മലയാളികൾ, തമിഴർ തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തജനവിഭാഗ

ങ്ങളാവിർഭവിച്ച�തങ്ങ�ന�യന്നു മനസ്സിലാക്കണം. മലയാളഭാഷയു�ട ഉൽപ

ത്തി�യപ്പറ്റി പഠിയ്ക്കണ�മങ്കിൽ േകരളീയർ ഒരു പ്രേത്യകജനവിഭാഗമായിത്തീർന്ന

�തങ്ങി�ന�യന്നുപരിേശാധിയ്ക്കണം.

ആയിരമായിരം �കാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് കല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങൾ�കാണ്ടുള്ള പ്രകൃേതാ

പകരണങ്ങളുമായി �ത�ക്ക ഇന്ത്യയി�ല മലേയാരങ്ങളിലും കാട്ടുപ്രേദശങ്ങളിലും

േവട്ടയാടി ജീവിച്ചിരുന്നപ്രാകൃതമനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളു�ട വികാസക്ര

മത്തിലൂ�ട മലയാളികളും തമിഴരും �തലുങ്കരും കർണ്ണാടകക്കാരും, േവർതിരിഞ്ഞ്

പ്രേത്യക ജനവിഭാഗങ്ങളായിത്തീർന്നത്. പ്രാകൃതരായ ആദിമദ്രാവിഡരിൽനിന്ന്

ഈ പ്രേത്യക ജനവിഭാഗങ്ങൾ േവർതിരിഞ്ഞു വികസിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയേതാടുകൂടി

ആ ആദിമനിവാസികളു�ട പ്രാകൃത�മാഴിയിൽ നിന്ന് മലയാളം, തമിഴ് തുടങ്ങിയ

ഭാഷകളുംആവിർഭവിച്ചു.

പ്രേത്യക ജനവിഭാഗങ്ങളായി ഉരുത്തിരിയുന്നതിന്നുമുമ്പുത�ന്ന മലംപ്രേദശ

ങ്ങളി�ല കാടന്മാരായ പ്രാകൃതനിവാസികൾ ഒരു തരം ഭാഷയുപേയാഗിച്ചിരുന്നു

�വന്നുതീർച്ചയാണ്. എ�ന്തന്നാൽആശയവിനിമയം കൂടാ�തകൂട്ടായി ജീവിയ്ക്കുവാ
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േനാ പ്രകൃതിശക്തികൾക്കും ഹിംസ്രമൃഗങ്ങൾക്കു�മതിരായി സമരം�ചയ്തു�കാണ്ട്

ഉല്പാദനപ്രവർത്തനങ്ങൽ നടത്തുവാേനാ സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. ഭാഷയു�ട സഹാ

യേത്താടുകൂടിയാണ് പ്രാകൃതമനുഷ്യർ കൂട്ടായി ജീവിയ്ക്കുകയും ഉല്പാദനപ്രവർത്തന

ങ്ങൾ നടത്തുകയും �ചയ്തത്.

ആ പ്രാകൃതഭാഷയു�ട സ്വാഭാവ�മന്തായിരുന്നു�വന്നു നിർണ്ണയിയ്ക്കുകഎളുപ്പ

മല്ല. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ്: ഇന്ന�ത്തേപ്പാ�ല വ്യവസായം, കൃഷി,

കച്ചവടം, ഗതാഗതം,സാേങ്കതികജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രം മുതലായവ�യാന്നുംഅക്കാല

ത്തഭിവൃദ്ധി�പ്പട്ടിരുന്നില്ല: അതു�കാണ്ട്, വള�രക്കുറച്ചുമാത്രം വാക്കുകേള ആവശ്യ

മുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. മൃഗങ്ങൾ, േവട്ട, ഭക്ഷണം, ഗൃഹ്യവും സാമൂഹ്യവുമായ ജീവിതബ

ന്ധങ്ങൾ മുതലായവ�യക്കുറിയ്ക്കാനാവശ്യമായ ഏതാനും വാക്കുകൾ മാത്രം. ഈ

അടിസ്ഥാനവാക്കുകൾ തമിഴ്, മലയാളം, കർണ്ണാടകം, �തലുങ്ക് മുതലായ ഭാഷക

ളു�ട �പാതുസ്വത്താണ്. വ്യത്യസ്തഭാഷകളാവിർഭവിച്ചതിന്നുേശഷവുംഅവനിലനി

ന്നു േപാന്നിട്ടു�ണ്ടന്നുകാണാം.

സുവ്യവസ്ഥിതമായ ഒരു വ്യാകരണക്രമം ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. വാ

ന്ദ്രിേയ എന്ന ഭാഷാ ശാസ്ത്രജ്ഞൻത�ന്റ ‘ഭാഷ’ എന്നഗ്രന്ഥത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണി

യ്ക്കുന്നതുേപാ�ല, ആരംഭത്തിൽ നാമവും ക്രിയയും മാത്രേമ ഏതുഭാഷയ്ക്കും ഉണ്ടായി

രുന്നുള്ളു. അേതാ�ടാപ്പം ആശ്ചര്യം, വ്യസനം, പരിഭ്രമം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ

പ്രകടിപ്പിയ്ക്കാനുള്ളചില പദങ്ങളും. ഇതായിരുന്നുദ്രാവിഡഭാഷാേഗാത്രത്തി�ന്റയും

അടിത്തറ.

ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചേപ്പാൾ പ്രാകൃതജനങ്ങൾ മലേയാര

പ്രേദശങ്ങളിൽ നിന്ന് സമതലപ്രേദശങ്ങളിേലയ്ക്കിറങ്ങി വന്നു. േവട്ടയാടിക്കഴിയു

ന്നതിന്നു പകരം മൃഗങ്ങ�ള േപാറ്റിവളർത്താനും, കൃഷി�ചയ്യാനും തുടങ്ങി. കൂട്ടം

കൂട്ടമായിട്ടാണ്, എന്നു�വച്ചാൽ, ഗണങ്ങളായിട്ടാണ്, അവർ ജീവിച്ചതു. ഓേരാ

ഗണത്തിനും േവ�റ േവ�റ �മാഴികൾ അ�ല്ലങ്കിൽ ഉപഭാഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘ഡയലക്ട് ’ എന്നു പറയുന്നതി�നയാണ് ഇവി�ട �മാഴി അ�ല്ലങ്കിൽ

ഉപഭാഷ എന്നു പറയുന്നത്. ഓേരാ ഗണത്തിേലയും ജനങ്ങൾ തങ്ങളു�ട സ്വന്തം

�മാഴിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും പാട്ടുകൾ പാടി ആഹ്ളാദിയ്ക്കുകയും

�ചയ്തിരുന്നു.

ഉൽപാദനശക്തികൾ പിേന്നയും വളർന്നേപ്പാൾ സമുദായത്തിന്നുള്ളിൽ സ്വ

കാര്യസ്വത്തുടമ തല�പാക്കുകയും ഗണങ്ങളു�ട ശക്തി ശിഥിലമാവുകയും �ചയ്തു.

ഗണത്തലവന്മാർ രാജാക്കന്മാരായി രൂപാന്തര�പ്പട്ടു. രക്തബന്ധത്തി�ന്റ അടി

സ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ സ്ഥാനത്ത് നിശ്ചിതമായ അതിർത്തി

വിഭജനേത്താടുകൂടിയ രാജ്യങ്ങളാവിർഭവിച്ചു.

ആദ്യം ഒട്ടനവധി �കാച്ചു�കാച്ചു രാജ്യങ്ങൾ, അ�ല്ലങ്കിൽ നാടുകൾ, ആണു

ണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നു നമ്മൾ േകരള�മന്നു വിളിയ്ക്കുന്ന ഭൂവിഭാഗത്തിൽ വ്യത്യസ്ത

ങ്ങളായ േദശ്യഭാഷകേളാടുകൂടിയ കുട്ടം, കുടം, കുർക്ക, േവൺ, പൂഴി എന്നിങ്ങ�ന

അഞ്ചു നാടുകളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാരും, േവണാട്, പൂഴിനാട്,

കർക്കാനാട്, ചീതനാട്, കുട്ടനാട്, കുടനാട്, മലയമാനാട്, എന്നുഏഴു വിഭാഗങ്ങൾ

ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്ന് മറ്റു ചില ചരിത്രകാരന്മാരും ചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കുന്നു. ഈ നാടുക
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ളി�ല ഭരണാധികാരികൾ പരസ്പരം �കാള്ളയടിയ്ക്കുകയും യുദ്ധം �വട്ടുകയും �ചയ്തു

�കാണ്ടിരുന്നു. ക്രമത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുേടയും രാജ്യങ്ങളുേടയും എണ്ണം ചുരുങ്ങി.

ഒടുവിൽകൃസ്തുവർഷാരംഭത്തിന്ന്ഏതാനുംനൂറ്റാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പ് േചരം, േചാളം, പാ

ണ്ഡ്യം എന്നിങ്ങ�ന മൂന്നു പ്രബലങ്ങളായ രാജ്യങ്ങൾ ദക്ഷിേണന്ത്യയിലുയർന്നുവ

ന്നു. േചരമാണ് പിന്നീട് േകരളമായിത്തീർന്നത്. േഡാക്ടർഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ

ത�ന്റ ‘േകരളപാണിനീയ’ത്തിൽഎഴുതുന്നു:

“ആദികാലത്ത് �തേക്ക ഇന്ത്യയു�ട �തേക്ക അറ്റം േചരം, േചാളം, പാണ്ഡ്യം

എന്നീ മൂന്നു രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരുന്നു. അതിൽ പശ്ചിമഘട്ടങ്ങളു�ട പടിഞ്ഞാ

റുവശവും �കാങ്ങുേദശവും ഉൾ�പ്പട്ടിരുന്നു. മൂന്നും സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങളായിരു�ന്നങ്കി

ലും അേന്യാന്യകലഹങ്ങളും ഒന്നിന് മറ്റു രണ്ടു രാജ്യങ്ങളു�ട േമൽേക്കായ്മ ഉ�ണ്ട

ന്നുള്ളഅഭിമാനവും അതുമൂലം പലയുദ്ധങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. യുദ്ധങ്ങളി�ല ജയം

അനുസരിച്ച് േമൽേകായ്മയും മാറിമാറി വന്നു�കാണ്ടിരുന്നു. ‘മൂവരശർ’ക്ക് പുറ

േമ വല്ലവർ, ചാലൂക്യർ, രാഷ്ട്രകൂടർ മുതലായ �വേദശികരു�ട ആക്രമണങ്ങളും

അക്രമങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ രാജ്യപരിവർത്തനേകാലാഹലങ്ങളിൽ എല്ലാം

തമിഴ് നാടുകൾക്കും ഒഴിയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ പരസ്പരം സംസർഗ്ഗം േവ

ണ്ടിവന്നു. അന്ന�ത്ത ഭരണസമ്പ്രദായവും പ്രസ്താവേയാഗ്യമാണ്. രാജധാനിയും

അതിനു ചുറ്റുമുള്ള േദശവും മാത്രേമ േന�ര രാജാവി�ന്റ കീഴിൽ വർത്തിച്ചിരുന്നുള്ളു.

േശഷം ഭാഗ�മല്ലാം നാടുവാഴികളായ ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരാണ് ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഓേരാ

രാജ്യവും നാടുകളായി വിഭജിച്ച് ഓേരാ നാട്ടിനും ഭരിക്കുന്നതിന് അധികാരികളായി

പ്രഭുക്കന്മാ�ര നിയമിച്ചിരുന്നു. നാടുവാഴികളായ പ്രഭുക്കന്മാർ പ്രാേയണതങ്ങളു�ട

അധികാരം കുലപരമ്പരയായി വഹിച്ചു�കാണ്ടിരുന്നതിനാൽ അവരിൽ ചിലർ പ്ര

ബലന്മാരായിത്തീർന്നു. േപരിനുമാത്രംരാജാവിനു കീഴടങ്ങി�ക്കാണ്ട് കാര്യത്തിൽ

സ്വതന്ത്രന്മാരായിത്തീരുകയും �ചയ്തിട്ടുണ്ട്”.

സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങളു�ട

ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നുഅത്. ഈപരിവർത്തനങ്ങൾ ഭാഷയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാ

ക്കി. മലേയാരങ്ങളിേലയും കാട്ടുപ്രേദശങ്ങളിേലയും ആദിമവാസികൾ പ്രേത്യകാ

തിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ വിഭജിക്ക�പ്പട്ടതി�നത്തുടർന്ന് �മ�ല്ല�മ�ല്ല പ്രാകൃതമായ

�പാതുദ്രാവിഡഭാഷ പ്രാേദശിക�മാഴിയായി പിരിഞ്ഞു. പ്രാകൃതജനസമുദായം

ശാഖകളായി േവർതിരിഞ്ഞേപ്പാൾ പ്രാകൃതഭാഷയും ശാഖകളായിപ്പിരിഞ്ഞു. ക്ര

മത്തിൽ പ്രാകൃതമായ �പാതുഭാഷയു�ട ഐകരൂപ്യം നശിയ്ക്കുകയും, േവണാട്,

പൂഴിനാട്, കുട്ടനാട് തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്തനാടുകളി�ലപ്രാേദശിക�മാഴികൾസ്വതന്ത്ര

ഭാഷകളായി രൂപാന്തര�പ്പടാൻ തുടങ്ങുകയും �ചയ്തു. ജനങ്ങളു�ട പരസ്പരബന്ധ

ങ്ങളു�ട വളർച്ചേയാ�ടാപ്പംഈപ്രാേദശിക�മാഴികൾപരസ്പരംബന്ധ�പ്പടുകയും

സ്വാധീനം �ചലുത്തുകയും ഒടുവിൽ പരസ്പരം കൂടിേച്ചരുകയും �ചയ്തു. ഇങ്ങി�നയാ

ണ് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളു�ടസാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ടഫലമായി പ്രാേദശിക�മാഴികളിൽ

നിന്ന് േദശീയജനസമുദായങ്ങളു�ട ഭാഷകളാവിർഭവിച്ചത്. കുട്ടനാട്, കുടനാട്, കർ

ക്കാനാട്, േവണാട്, പൂഴിനാട് മുതലായ നാടുകളി�ല ജനങ്ങളുപേയാഗിച്ചിരുന്ന

പ്രാേദശിക�മാഴികൾ മലയാളഭാഷയായി രൂപംപ്രാപിച്ചു. അതുേപാ�ലത്ത�ന്ന,

മറ്റു നാടുകളി�ല പ്രാേദശിക�മാഴികളിൽനിന്ന് തമിഴ്, കർണ്ണാടകം, �തലുങ്ക് തുട

ങ്ങിയ മറ്റു ഭാഷകളുംആവിർഭവിച്ചു. ഈ വ്യത്യസ്ത ഭാഷക�ളല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
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വ്യാകരണവ്യവസ്ഥകേളാടും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പദസമ്പത്തുകേളാടുംകൂടി വളരാൻ

തുടങ്ങി.

എന്നാൽ, ഈ വളർച്ച ഒേര മട്ടിലായിരുന്നില്ല, അസമമായിട്ടായിരുന്നു. കൂ

ടുതൽ േവഗത്തിൽ വളർന്നത് തമിഴ്ഭാഷയാണ്. ആദ്യമായി സാഹിത്യകൃതികൾ

രചിയ്ക്ക�പ്പട്ടതും തമിഴ്ഭാഷയിലാണ്. ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ േകരളക്കര

യിൽത്ത�ന്ന കൃസ്ത്വാബ്ദം പതിനഞ്ചാംനൂറ്റാണ്ടുവേരയും തമിഴിനും സംസ്കൃതത്തിനു

മാണ് പ്രാമാണ്യം നൽക�പ്പട്ടിരുന്നത്. ശിലാശാസനങ്ങളും മറ്റും ഒന്നുകിൽ തമിഴി

ലായിരുന്നു; അ�ല്ലങ്കിൽ തമിഴി�ന്റ സ്വാധീനശക്തികലർന്ന ഭാഷയിലായിരുന്നു.

പത്താംനൂറ്റാണ്ടുവേരയും മലയാളം ഒരു സാഹിത്യഭാഷയായി വളർന്നുകഴിഞ്ഞിരു

ന്നില്ല.

ഈ ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള മുൻനിർത്തി�ക്കാണ്ട് തമിഴുഭാഷയിൽനിന്നാ

ണ് മലയാളഭാഷയുത്ഭവിച്ചത് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായ�പ്പടുന്നു. മല

യാളത്തിൽ പുസ്തകങ്ങേളാ ശിലാശാസനങ്ങേളാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന സത്യാ

വസ്ഥയിൽനിന്ന് മലയാള�മ�ന്നാരു ഭാഷേയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന നിഗമന

ത്തി�ലത്തിേച്ചരുകയാണവർ �ചയ്യുന്നത്. ഇതു ശരിയല്ല. ഒന്നാമത്, േഡാക്ടർ

�ക.എം.േജാർജ്ജ്ത�ന്റ ‘വളരുന്ന�കരളി’എന്നപുസ്തകത്തിൽചൂണ്ടിക്കാണിയ്ക്കു

ന്നതുേപാ�ല, “ഭാഷാശാസ്ത്രപ്രകാരം, മ�റ്റാരു ഭാഷ ആയേശഷം പിരിഞ്ഞുമാറുക

സാദ്ധ്യമല്ല; പിരിഞ്ഞു മാറിയിട്ടു മാത്രേമ മ�റ്റാരു ഭാഷയായി പരിണമിയ്ക്കുകയുള്ളു”.

രണ്ടാമത്, വ്യവഹാരഭാഷേയയും സാഹിത്യഭാഷേയയും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ

പാടില്ല. സാഹിത്യകൃതികളുണ്ടാവുന്നതിന്നു മുമ്പുത�ന്ന ജനങ്ങൾ ഭാഷയുപേയാ

ഗിച്ചു�കാണ്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നു, സാഹിത്യഭാഷകളായി ഇനി

യും വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ചില ഭാഷകൾ ദ്രാവിഡേഗാത്രത്തിൽത�ന്നയുണ്ട്.

അഞ്ചുലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന തുളു, കൂർഗി�ല കൂർഗ്ഭാഷ,

നീലഗിരിയി�ല േതാസന്മാരു�ട �താദഭാഷ, േകാതന്മാരു�ട േകാതഭാഷ മുതലാ

യവ�യല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരഭാഷകളാണ്. സാഹിത്യഭാഷകളായി

വളർന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം ഈ ഭാഷക�ളാന്നും നിലനിൽക്കു

ന്നില്ലഎന്നുവാദിക്കുന്നതു ശരിയാവുേമാ? തീർച്ചയായുമില്ല.

വാസ്തവത്തിൽ, മലയാളം തമിഴിൽനിന്നുണ്ടായതാണ് എന്ന വാദം മലയാ

ളികൾ തമിഴന്മാരിൽനിന്നുണ്ടായതാണ് എന്ന വാദംേപാ�ലത�ന്ന അസംബന്ധ

മാണ്. മലയാളികളും തമിഴരും പ്രാകൃതമായ ഒേര ദ്രാവിഡസമൂഹത്തിൽനിന്ന്

ഉരുത്തിരിഞ്ഞുണ്ടായവരാണ് എന്നത് എത്രേത്താളം ശരിയാേണാ അത്രേത്താ

ളം ത�ന്ന ശരിയാണ് മലയാളവും തമിഴും ഒേര ദ്രാവിഡഭാഷാേഗാത്രത്തിൽനിന്ന്

േവർതിരിഞ്ഞുണ്ടായവയാണ് എന്നതും.

മലയാളഭാഷയാവിർഭവിച്ചതിന്നുേശഷവും ചിരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ

േകരളത്തിൽ തമിഴിേന്റയും സംസ്കൃതത്തിേന്റയും േമധാവിത്വം വള�രക്കാലം നി

ലനിന്നുേപാന്നു എന്ന ചരിത്രയാഥാർത്ഥ്യം ഇവി�ട േചാദ്യം �ചയ്യ�പ്പടുന്നില്ല.

എന്നാൽ, ആ േമധാവിത്വം നിലനിന്നിരുന്നകാലത്തുേപാലും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ

സാധാരണജനങ്ങൾതങ്ങളു�ടആശയവിനിമയത്തിന്നുംപരസ്പരബന്ധങ്ങൾക്കും

മലയാളാമാണുപേയാഗിച്ചിരുന്നത് എന്നല്ല, സംസ്കൃതത്തിേന്റയും തമിഴിേന്റയും
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സ്വാധീനശക്തിയിലുള്ള സാഹിത്യകൃതികൾ നിർമ്മിക്ക�പ്പട്ട കാലത്തുത�ന്ന നാ

ട്ടുകാർക്കിടയിൽ മലയാളഭാഷയിലുള്ള പാട്ടുകളും പഴ�ഞ്ചാല്ലുകളും �ശലികളും

ധാരാളമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. േഡാ. �ക.േഗാദവർമ്മ ത�ന്റ ‘േകരളഭാഷാവിജ്ഞാ

നീയ’ത്തിൽ ഇങ്ങി�നഎഴുതുന്നു:

“ഒരു ജീവദ്ഭാഷയു�ട പൂർവ്വരൂപം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് ഗ്രന്ഥഭാഷേയക്കാൾ

വ്യവഹാരഭാഷയാണു നാം ആധാരമാേക്കണ്ടത്. ഇന്ന�ത്ത വ്യവഹാരഭാഷ പൂർ

വ്വദശകളി�ല വ്യവഹാരഭാഷയു�ട പരിണതരൂപമായിത്തീരുവാൻ സാംഗത്യം

ഉള്ളിടേത്താളംമാത്രേമ നാം പ്രാചീനരൂപങ്ങ�ള സങ്കൽപ്പനം �ചയ്യാൻ പാടുള്ളു.

വിദ്യാഭ്യാസഭാഷയു�ട േഭദം�കാണ്ട് സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിലും രാജ്യഭരണസംബ

ന്ധമായസ്ഥിതിവിേശഷങ്ങൾക്കുവിേധയമായി പ്രചാരാധിക്യമുള്ള ഭാഷയിൽ വ്യ

ത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ശിലാശാസനങ്ങളിലും ഗ്രന്ഥവരികളിലും മറ്റും യഥാർത്ഥമായ

േദശഭാഷയിൽ കാണാത്ത പല വ്യതിയാനങ്ങളും സംഭവ്യങ്ങളാകയാൽ അവ

�യആസ്പദമാക്കി ഭാഷയു�ട പൂർവ്വരൂപം വിധിനിർണ്ണയം �ചയ്യുന്നത് മിക്കവാറും

അസാദ്ധ്യമാണ്: അതിപ്രാചീനമായ കാലത്തിൽേപാലും േകരളത്തി�ല ഭാഷ

മലയാളമായിരുന്നു എന്നല്ലാ�ത തമിേഴാ തമിഴി�ന്റ ഒരുപശാഖേയാ ആയിരുന്നു

�വന്നു വിചാരിക്കുന്നത് അസംഗതമാണ്. എത്രത�ന്ന പ്രാചീനമായ മലയാളേര

ഖയിലും മലയാളത്തിന് തമിഴ് മുതലായ മറ്റു ദ്രാവിഡഭാഷകളിൽനിന്നും പ്രേത്യക

മായ ഒരു വ്യക്തിത്വം �തളിഞ്ഞുകാണുകത�ന്ന �ചയ്യുന്നു. വ്യവഹാരഭാഷയു�ട

പ്രാചീനദശക�ള മിക്കവാറും പരിരക്ഷിച്ചുേപാരുന്ന�ശലികൾ, പഴ�ഞ്ചാല്ലുകൾ,

കടംകഥകൾ മുതലായ മലനാട്ടുഭാഷയു�ട പ്രേത്യകതക�ള ഉദാഹരിയ്ക്കുവാൻ മേറ്റ

തിേനക്കാളും കൂടുതൽപ്രഗൽഭങ്ങളാണ്”.

മലയാളികളു�ടസാഹിത്യപരിശ്രമങ്ങൾകൃ. 7-ാംനൂറ്റാണ്ടുമുതൽക്കുത�ന്നതു

ടങ്ങിയിട്ടു�ണ്ടന്നുകാണാം. അതിന്നുമുമ്പും േചാള പാണ്ഡ്യരാജ്യങ്ങളി�ലന്നേപാ�ല

േചരരാജ്യത്തിലും ഒട്ടനവധി സാഹിത്യകൃതികൾ രചിയ്ക്ക�പ്പടുകയുണ്ടായി. ചിലപ്പ

തികാരം, �താൽക്കാപ്പിയം, മണിേമഖല, പതിറ്റുപ്പത്ത്, അകനാനൂറ്, പുറനാനൂറ്

മുതലായസുപ്രസിദ്ധപ്രാചീനഗ്രന്ഥങ്ങൾഅവയിലുൾ�പ്പടുന്നു. അവയിൽപ്പലതും

ഇന്നു േകരള�മന്ന േപരിലറിയ�പ്പടുന്ന ഭൂപ്രേദശത്തി�ല സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട

കൃതികളാണ്. പേക്ഷ, അവ�യാന്നും മലയാളഭാഷയിലായിരുന്നില്ല. അതു�കാ

ണ്ട് അത്തരം കൃതികളി�ല ഭാഷയിലാണ് അക്കാല�ത്ത ജനങ്ങൾ സംസാരി

ച്ചിരുന്നത് എേന്നാ അതാണ് പിന്നീട് മലയാളമായി രൂപാന്തര�പ്പട്ടത് എേന്നാ

കരുതുന്നത് �തറ്റായിരിയ്ക്കും. 7-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്നും 13-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്നുമിടയിൽ സം

സ്കൃതത്തിേലാ തമിഴിേലാ രചിയ്ക്ക�പ്പട്ട േകരളീയ സാഹിത്യകൃതികൾ ജനങ്ങളു�ട

വ്യവഹാര ഭാഷയായിരുന്നു�വന്നു വാദിയ്ക്കുന്നതും അതുേപാ�ലത�ന്ന �തറ്റായിരി

യ്ക്കും. വാസ്തവത്തിൽ, പ്രസ്തുത സാഹിത്യകൃതിക�ളല്ലാം മുകൾത്തട്ടിലുള്ള ഒരു �ച

റിയ വിഭാഗ�ത്ത മാത്രേമ ആകർഷിച്ചിരുന്നുള്ളു. ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ സാധാരണ

ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവ പറയത്തക്ക യാ�താരു സ്വാധീനശക്തിയും �ചലുത്തി

യിരുന്നില്ല. ജനങ്ങൾക്കു അവരു�ട സ്വന്തമായ മലയാളഭാഷയിൽ അവരു�ട

സ്വന്തമായ പാട്ടുകളും പഴ�ഞ്ചാല്ലുകളും മറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു. ഉപരിതലത്തിലുണ്ടായ

മാറ്റങ്ങ�ള�യാന്നും വകവയ്ക്കാ�ത അവർ തങ്ങളു�ട ഭദ്രകളിപ്പാട്ടും തീയാട്ടുപാട്ടും

പുള്ളുവൻപാട്ടും മാർഗ്ഗംകളിപ്പാട്ടും പൂരക്കളിപ്പാട്ടും വടക്കൻപാട്ടും �തക്കൻപാട്ടും

മാപ്പിളപ്പാട്ടും മറ്റുംപാടിയാനന്ദിച്ചു. േമലാളരു�ട ദൃഷ്ടിയിൽഇവ�യാന്നുംസാഹിത്യ



258 അദ്ധ്യായം 13. മലയാളഭാഷയു�ട ഉത്ഭവം

മായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, യാഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവയാണ് മലയാളസാഹിത്യത്തി�ന്റ

വളർച്ചയ്ക്ക് അടിത്തറയിട്ടത്.

കൃസ്ത്വബ്ദം പ�ത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടുവേരയും എഴുത�പ്പട്ട േകരളീയസാഹിത്യ

കൃതികളിൽസംസ്കൃതത്തി�ന്റസ്വാധീനശക്തി നിലനിന്നു േപാന്നു�വന്നത് ശരിയാ

ണ്. എങ്കിലും 13-ാം നൂറ്റാണ്ടുമുതൽക്കുത�ന്ന സംസ്കൃതേമധാവിത്വത്തിന്നും സംസ്കൃ

തവൃത്തങ്ങൾക്കു�മതിരായ ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 13-ാം നൂറ്റാ

ണ്ടിൽ കണ്ണശ്ശരാമായണം രചിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ �ചറുേശ്ശരിയു�ട കൃഷണ

ഗാഥയും 16-ാംനൂറ്റാണ്ടി�ന്റഅവസാനമായേപ്പാേഴയ്ക്കുംതുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�ന്റകിളി

പ്പാട്ടുകളും 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കുഞ്ചൻനമ്പ്യാരു�ട കൃതികളും പറത്തുവന്നു. ഈ മൂന്നു

നാലുനൂറ്റണ്ടുകൾക്കിടയിൽത്ത�ന്നപ്രധാനങ്ങളുംഅപ്രധാനങ്ങളുമായ മറ്റനവധി

മലയാളകൃതികളും പ്രസിദ്ധം �ചയ്യ�പ്പട്ടു.

നാടുവാഴിത്തത്തി�ന്റഅ�നക്യത്തിേന്റയും സങ്കുചിതത്വത്തിേന്റയുംസ്ഥാന

ത്ത് മുതലാളിേത്താൽപ്പാദനരീതിയു�ട പ്രാരംഭഘടകങ്ങളും അവയു�ട അടിസ്ഥാ

നത്തിലുള്ള േദശീ�യക്യേബാധവും വളരാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു

അത്. ഈകാലഘട്ടത്തിലാണ് േകരളത്തി�ല േദശീയജനവിഭാഗങ്ങൾഒരു േദശ

�മന്ന നിലവാരത്തിേലയ്ക്കുയരുവാനും േദശീയജനവിഭാഗങ്ങളു�ട ഭാഷ യഥാർത്ഥ

മായ ഒരു േദശീയഭാഷയായി രൂപാന്തര�പ്പടുവാനും തുടങ്ങിയത്. ഈ കാലഘട്ട

ത്തിൽത്ത�ന്നയാണ് മലയാളഭാഷ തികച്ചും ഒരു സാഹിത്യഭാഷയായി വളരുന്ന

ത്.
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‘നവയുഗം’ 4-ാം ലക്കത്തി�ല സാഹിത്യപംക്തിയിൽ, “സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങ

�ള�ന്താ�ക്കയുണ്ടായാലും ഭാഷ പറയത്തക്ക മാറ്റങ്ങ�ളാന്നും കൂടാ�ത വള�ര

ക്കാലം നിലനിൽക്കുന്നു” എന്നു ഞാൻ ഉദാഹരണസഹിതം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക

യുണ്ടായി. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം, മി.എൻ.വി.േപാൾ �തറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതുേപാ�ല,

(കഴിഞ്ഞലക്കത്തി�ല “ഭാഷയു�ട മാർക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം ശരിേയാ” എന്ന േലഖനം

േനാക്കുക) “ഭാഷയിൽമാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നില്ല”, എന്നല്ല. “പറയത്തക്കമാറ്റങ്ങ�ളാ

ന്നുംകൂടാ�ത വള�രക്കാലം നിലനിൽക്കുന്നു” എന്നതി�ന്റ അർത്ഥം “ഒരിക്കലും

യാ�താരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല” എന്നല്ല. സമുദായത്തിലും പ്രകൃതിയിലു�മന്ന

േപാ�ല ഭാഷയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്. വിപ്ലവങ്ങൾത�ന്നയുണ്ടാകാറുണ്ട്.

പേക്ഷ, ഭാഷയിൽ വിപ്ലവമുണ്ടാകുന്നത് സാമൂഹ്യവിപ്ലവങ്ങ�ളേപ്പാ�ലേയാ പ്ര

കൃതിയി�ല വിപ്ലവങ്ങ�ളേപ്പാ�ലേയാ �പ�ട്ടന്നല്ല; നീണ്ട കാലം �കാണ്ടാണ്,

ചിലേപ്പാൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ �കാണ്ടാണ്.

കരിയാട്ടിൽ �മത്രാ�ന്റ ‘യാത്രാവിവരണ’ത്തി�ല ഭാഷയുംഇന്ന�ത്തസാഹി

ത്യകാരന്മാരു�ട ഭാഷയുംതമ്മിൽവലിയഅന്തരമു�ണ്ടന്ന് മി.േപാൾചൂണ്ടിക്കാണി

ക്കുന്നു. വള�ര ശരിയാണ്. മലയാളഭാഷക്കു പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാറ്റ

ങ്ങളുണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളും പുതിയ പുതിയ പ്ര

േയാഗങ്ങളും പുതിയ പുതിയ�ശലികളുംആവിർഭവിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പദാ

വലിയിൽ മാത്രമല്ല, വ്യാകരണത്തിൽത്ത�ന്നയും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. “രാജരാ

ജവർമ്മയു�ട ‘സാഹിത്യസാഹ്യ’ത്തിൽനിന്നും പലതിലും പുേരാഗമനാത്മകമായ,

വിഭിന്നമായ, ഒന്നാണ് കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരു�ട ‘മലയാള�ശലി’യും മറ്റും” എന്ന േപാ

ളി�ന്റഅഭിപ്രായം തികച്ചും ശരിയാണ്. “ഭാഷയിൽ, പ്രേത്യകിച്ച് അതി�ന്റ പദസ

മ്പത്തിൽ മിക്കവാറും നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നു”�ണ്ടന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു

�കാണ്ട് സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:

“തുടർച്ചയായി വികസിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസായം, കൃഷി, കച്ചവടം, ഗതാഗ

തം, സാേങ്കതികജ്ഞാനം, ശാസ്ത്രം എന്നിവയു�ട ആവശ്യം, തങ്ങളു�ട പ്രവൃത്തി

ക്ക്അത്യന്താേപക്ഷിതമായനവീനപദങ്ങളും �ചാല്ലുകളും േചർത്തുഭാഷഅതി�ന്റ
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പദസമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നാണ്. ഭാഷഈആവശ്യങ്ങ�ള േനരിട്ടു പ്രതി

ഫലിപ്പിച്ചു�കാണ്ട് പദസമ്പത്തു കനപ്പിക്കുകയും വ്യാകരണവ്യവസ്ഥ�യ കൂടുതൽ

പൂർണ്ണമാക്കുകയും �ചയ്യുന്നു”.

വീണ്ടും,

“ആധുനികഭാഷയു�ട മൂലഘടകങ്ങൾഅടിമത്തത്തിന്നു മുമ്പുള്ളഅതിപ്രാചീനകാ

ല�ത്തഭാഷയിേലാളം പിേന്നാട്ടു നീണ്ടുകിടക്കുന്നു�ണ്ടന്നുഅഭ്യൂഹിക്കുന്നതിൽ �ത

റ്റില്ല. അന്ന�ത്ത ഭാഷഅത്രസങ്കീർണ്ണമായിരുന്നില്ല; അതി�ന്റ പദസമ്പത്ത് വള

�രപരിമിതവുമായിരുന്നു. എന്നാൽപ്രാകൃതമായ�തങ്കിലുംസ്വന്തമായവ്യാകരണ

ഘടനഅതിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഉല്പാദനത്തിലുണ്ടായ വളർച്ച, വർഗ്ഗങ്ങളു

േടയും വര�മാഴിയുേടയുംആവിർഭാവം, ഭരണകാര്യങ്ങൾക്ക് ഏ�റക്കു�റസംഘടി

തമായ എഴുത്തുകുത്തുസമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കാനിടയാക്കിയ വ്യാപാരഭിവൃദ്ധി, അച്ച

ടിയന്ത്രത്തി�ന്റ പ്രചാരം, സാഹിത്യത്തി�ന്റ ഉയർച്ച എന്നിവ�യല്ലാം ഭാഷയു�ട

വളർച്ചയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കിടയാക്കി”.

— (മാർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും, േപജ് 26)

�മ�ല്ല�മ�ല്ലയാണ് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ഏതാനും ചില പുതിയ വാക്കുകൾ

കൂടിേച്ചരുേമ്പാേഴക്കും ഭാഷയിൽ പറയത്തക്ക മാറ്റ�മാന്നുമുണ്ടാവില്ല. പേക്ഷ, നീ

ണ്ടകാല�ത്തതുടർച്ചയായ മാറ്റങ്ങളു�ട ഫലമായി, പുതിയതു പലതും കൂടിേച്ചരുക

യും പഴയതു പലതും ലുപ്തപ്രചാരങ്ങളായിത്തീരുകയും �ചയ്യുന്നതി�ന്റ ഫലമായി,

വളർച്ചയു�ട ഒരുഘട്ട�മത്തിയാൽ പഴയതിൽനിന്നു തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായസ്വഭാ

വവിേശഷങ്ങേളാടുകൂടിയ പുതി�യാരു ഭാഷയായി അതുരൂപാന്തര�പ്പടുന്നു.

ഭാഷയു�ട ചരിത്രത്തിൽ �പ�ട്ടന്നുള്ള �പാട്ടി�ത്തറിയിലൂ�ടയുള്ള, വിപ്ലവ

ങ്ങളില്ല. പതനം പതനമായി വളരുക�യന്ന സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചാണ് പഴയ

ഭാഷ പുതിയഭാഷയായി രൂപാന്തര�പ്പടുന്നത്. സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കുന്നതുേപാ

�ല, “�പ�ട്ടന്നുള്ള�പാട്ടി�ത്തറിയിലൂ�ടയല്ല, നിലവിലുള്ള ഭാഷ�യനശിപ്പിക്കുക

യും പുതിയതു സൃഷ്ടിക്കുകയും �ചയ്യുന്നതിലൂ�ടയല്ല, പ്രത്യുത പുതിയ ഗുണത്തി�ന്റ

ഘടകങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ മാഞ്ഞുേപാവുകയും �ചയ്യുന്നതിലൂ�ടയാണ് പഴയ ഗുണ

ത്തിൽനിന്നു പുതിയതിേലക്കുള്ള ഭാഷയു�ട മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്”. (േപജ് 28)

ഒരുനൂറ്റാണ്ടിന്നുമുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നപുഷ്ക്കി�ന്റകാല�ത്തറഷ്യൻഭാഷയുംഇന്ന

�ത്ത റഷ്യൻ ഭാഷയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങ�ള�ന്തന്നുസ്റ്റാലിൻ പരിേശാധിക്കു

ന്നു. പുഷ്ക്കി�ന്റ കാലത്തിന്നു േശഷം റഷ്യയിൽ പല സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങളുമു

ണ്ടായി. നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥനാമാവേശഷമായി, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥനശിക്കുക

യും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥഉയർന്നുവരികയും �ചയ്തു. എന്നാൽ,ഈകാലത്തിനി

ടയ്ക്ക് റഷ്യൻഭാഷയ്ക്കു വന്ന മാറ്റങ്ങ�ളന്താണ്?

“അതി�ന്റ പദസമ്പത്തു സാരമായി വർദ്ധിച്ചു; പഴകി നിരുപേയാഗമായി

ത്തീർന്ന ഒേട്ട�റ വാക്കുകൾഅതിൽനിന്നു �കാഴിഞ്ഞുേപായി; ഒേട്ട�റ വാക്കുകളു

�ട അർത്ഥം മാറി വ്യാകരണവ്യവസ്ഥകൂടുതൽ നന്നാവുകയും �ചയ്തു.

എന്നാൽ, പുഷ്ക്കി�ന്റ ഭാഷയു�ട ആഭ്യന്തരഘടനയും വ്യാകരണവും �മൗലി

കപദാവലിയുമാക�ട്ട, പ്രധാനാംശങ്ങളി�ലല്ലാം ഇന്ന�ത്ത റഷ്യൻഭാഷയുേടയും

അടിസ്ഥാനമായി നിലനിന്നു വരുന്നു”. (േപജ് 6)
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ഇതു ത�ന്നയാണ് മലയാള ഭാഷയു�ടസ്ഥിതി. തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�ന്റകാലം

മുതൽക്ക്ഇേന്നവ�രയുള്ളചരിത്രംപരിേശാധിച്ചാൽമലയാള ഭാഷയ്ക്കുപലമാറ്റങ്ങ

ളുമുണ്ടായിട്ടു�ണ്ടന്നു കാണാം. പേക്ഷ, അന്ന�ത്ത ഭാഷയു�ട ആഭ്യന്തരഘടനയും

വ്യാകരണവും മൗലീകപദാവലിയും പ്രധാനാംശങ്ങളിൽ ഇന്ന�ത്ത മലയാളഭാഷ

യു�ട അടിസ്ഥാനമായി നിലനിന്നു വരുന്നു.

സാഹിത്യം, കല, തത്വശാസ്ത്രം, നിയമസംഹിത തുടങ്ങിയ ‘ഉപരിഘടനക

ളു’�ട സ്ഥിതി ഇതല്ല. സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ മാറുേമ്പാൾ അവയും മാറുന്നു. മുത

ലാളിത്വത്തി�ന്റ ആശയസംഹിതകളും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളും മറ്റും നാടുവാഴി

വ്യവസ്ഥയുേടതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ്. മുതലാളിത്തം നശിപ്പിക്ക�പ്പടുകയും

േസാഷ്യലിസം സ്ഥാപിക്ക�പ്പടുകയും �ചയ്യുേമ്പാൾ മുതലാളിത്തത്തിേന്റതായ

ആശയങ്ങളുേടയും സാഹിത്യങ്ങളുേടയും സ്ഥാനത്ത് േസാഷ്യലിസത്തിേന്റതായ

ആശയങ്ങളും സ്ഥപനങ്ങളും �പാന്തിവരുന്നതുകാണാം. മുതലാളിത്തത്തി�ന്റ

സാഹിത്യവും േസാഷ്യലിസത്തി�ന്റ സാഹിത്യവുമുണ്ട്. പേക്ഷ, മുതലാളിത്തഭാഷ

�യന്നും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഭാഷ�യന്നും രണ്ടുതരം ഭാഷകളില്ല. പുതിയ എഴുത്തുകാ

രിൽ ചിലർ ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഉജ്ജ്വലവും ലളിതവുമാ�ണന്നു സമ്മതിക്കാം.

പേക്ഷ, പിന്തിരിപ്പന്മാരും ചിലേപ്പാൾ ലളിതമായ ഭാഷ ഉപേയാഗിക്കാറിേല്ല? േക

ശവേദവി�നപ്പറ്റി നിങ്ങ�ളന്തു പറയുന്നു? ലളിതമായ ഒരു ഭാഷ ഉപേയാഗിച്ചു�കാ

ണ്ടേല്ല അേദ്ദഹം പുേരാഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുേടയും േന�ര േമക്കിട്ടു കയറുന്നത്?

അതു�കാണ്ട് �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ എല്ലാ പ്രതിനിധികളും ഉപേയാഗിക്കുന്ന

ഭാഷ നല്ലതാ�ണന്നു േന�രമറിച്ച് �താഴിലാളി വർഗ്ഗത്തി�ന്റ എല്ലാ ശത്രുക്കളും

ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഭാഷ േമാശമാ�ണന്നുമുള്ള മി.േപാളി�ന്റഅഭിപ്രായം ശരിയല്ല.

അതു�കാണ്ടാണ് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നത്:

“ഒരു പ്രേത്യക സമുദായത്തിലുള്ള പഴയേതാ പുതിയേതാ ആയ എ�തങ്കിലു�മാ

രു അടിത്തറയിൽ നിന്നല്ല, അനവധി നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി നീണ്ടുകിടക്കുന്നസമുദാ

യത്തി�ന്റയുംഅടിത്തറകളുേടയും ഒട്ടാ�കയുള്ളചരിത്രത്തിൽനിന്നാണ് ഭാഷ ഉട

�ലടുക്കുന്നത്. ഒരു വർഗ്ഗ�മാറ്റയ്ക്കല്ല, സമുദായ�മാട്ടാ�ക, എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളും കൂടി

യാണ്, നൂറു നൂറു തലമുറകളു�ട പരിശ്രമങ്ങളാണ് അതി�ന സൃഷ്ടിച്ചത്. ഒരു പ്ര

േത്യക വർഗ്ഗത്തി�ന്റയല്ല, സമുദായത്തി�ന്റ മുഴുവൻ, എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളുേടയും ആവ

ശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റാനാണ് അതു സൃഷ്ടിക്ക�പ്പട്ടത്…പഴകി നശിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കുന്ന
തും പുതിയതായി വളർന്നു�കാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ വ്യവസ്ഥകേളയും മർദ്ദിതേരയും

മർദ്ദകേരയും ഒരുേപാ�ല േസവിക്കാൻ ഭാഷയ്ക്കുകഴിയുന്ന�തങ്ങി�നയാ�ണന്നുകൂ

ടി ഇതു വിശദീകരിക്കുന്നു”.

ഇത്രയും �കാണ്ടു മി.േപാളി�ന്റ സംശയം തീരു�മന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വ്യ

ക്തതകിട്ടാൻേവണ്ടിഅേദ്ദഹം സഖാവ് സ്റ്റാലി�ന്റ ‘മാർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും’

എന്നപുസ്തകം ഒന്നു വായിച്ചു േനാക്കണ�മന്നുകൂടി എനിയ്ക്കഭിപ്രായമുണ്ട്.
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മഹാകവി ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പി�ന്റ “സടകുട�ഞ്ഞഴുേന്നല്ക്കു” എന്നു തുടങ്ങുന്ന കവിത

ഇയ്യി�ട ആകാശവാണിയിലൂ�ട പ്രേക്ഷപണം �ചയ്യ�പ്പടുകയുണ്ടായി. മുമ്പുവായി

ച്ചകവിതയാണ്. എങ്കിലും, തൃശൂർപി.രാധാകൃഷ്ണ�ന്റസംഗീതസംവിധാനത്തിലൂ�ട

പുറത്തുവന്നേപ്പാൾ അത് ഞരമ്പുക�ള ഇളക്കിമറിയ്ക്കുന്ന ഒരു മേനാഹരഗാനമായി

മാറി. നമ്മു�ട നേതാന്നത ഇത്ര സംഗീതാത്മകമാേണാ? ജി., �വേലാപ്പിള്ളി,

വയലാർ, ഓ.എൻ.വി.തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധരായ കവികളു�ട കൃതികൾ മാത്രമല്ല,

താരതേമ്യന അപ്രശസ്തരായ യുവകവികളു�ട കൃതികൾേപാലും േറഡിേയാതരംഗ

ങ്ങളിൽ നൃത്തം �വയ്ക്കുേമ്പാൾ കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യങ്ങളായിത്തീരുന്നു. സംഗീതസം

വിധായക�ന്റ ഭാവനാസ്പർശം അവയ്ക്ക് പുതി�യാരു സൗന്ദര്യം നൽകുന്നു. നമ്മു�ട

കൺമുന്നിൽ�വച്ചു കവിതയുേടയും സംഗീതത്തിേന്റയും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തിവ

രമ്പുകൾ തട്ടിനീക്ക�പ്പട്ടു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാേണാ?

മുമ്പുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ. സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങളി�ലഴുത�പ്പട്ടാേല കവിത

കവിതയാവൂ എന്നും മനുഷ്യ�ന്റ വികാരങ്ങൾക്കും ഭാവനകൾക്കും പ്രകടമായ രൂ

പം നൽകാൻ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾ അസമർത്ഥങ്ങളാ�ണന്നും കരുത�പ്പട്ടിരുന്ന

ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പാണൻപാട്ട്, കുറത്തിപ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട്. മാപ്പിളപ്പാട്ട്

മുതലായ നാടൻ പാട്ടുകൾക്ക് കവിതയു�ട ശ്രീേകാവിലിനുള്ളിേലയ്ക്ക് പ്രേവശനമ

നുവദിയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്നില്ല. അവ േകവലം പാട്ടുകളായിരുന്നു; കവിതകളായിരുന്നില്ല.

തുഞ്ച�ത്തഴുത്തച്ഛ�ന്റ രാമായണത്തിന്നുേപാലും േമലാളരു�ട പണ്ഡിതസദസ്സുക

ളിൽസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും, ഭൂരിപക്ഷക്കാരായസാധാരണ ജനങ്ങൾ

പാട്ടുപാടി. കവിതക�ളഴുതി. തങ്ങളു�ട വികാരങ്ങേളയും ഭാവനകേളയും നാടൻ

ശീലുകളിൽ പകർത്തുകയും പാടിനടക്കുകയും �ചയ്തു.

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി�ന്റആരംഭേത്താടുകൂടി, ശരിയ്ക്കു പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം േലാ

കമഹായുദ്ധത്തിന്ന് േശഷം സ്ഥതിമാറി. സംസ്കൃതവൃത്തങ്ങൾക്കുേവണ്ടിമാത്രം നീ

ക്കി�വയ്ക്ക�പ്പട്ടിരുന്ന സിംഹാസനങ്ങളിൽ ദ്രാവിഡവൃത്തങ്ങൾ കയറിയിരുപ്പായി.

പണ്ഡിതന്മാരു�ട ‘അരുതു’കേളയും ‘പാടില്ല’കേളയും വക�വയ്ക്കാ�ത മലയാളക

വിത പുതിയ രൂപങ്ങേളയും പുതിയ ഭാവങ്ങേളയും സ്വീകരിച്ചു. യാഥാസ്ഥിതിക
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രായ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇതസഹ്യമായിേത്താന്നി. ‘കവിതയു�ട കാലം അവസാ

നിച്ചു’ എന്ന് അവർ മൂക്കത്തുകഷ്ടം�വച്ചു.

പേക്ഷ, കവിതയു�ട കാലം അവസാനിച്ചില്ല. പുതിയ ഭാവരൂപങ്ങളിൽഅത്

വളരുകയും പുഷ്ടി�പ്പടുകയുമാണ് �ചയ്തത്. അങ്ങി�ന ‘ചരിത്രേയാഗം’ ‘ഉമാേകര

ളം’ തുടങ്ങിയ മഹാകാവ്യങ്ങൾ രചിച്ച കവികൾേപാലും ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളു�ടയും

ഭാവഗീതങ്ങളുേടയും രംഗത്തിേലയ്ക്ക് കടന്നു�ചന്നു. കുപ്പമാടങ്ങളി�ല നാടൻവൃത്ത

ങ്ങൾക്ക് അന്തസ്സും ജീവനുമു�ണ്ടന്നംഗീകരിയ്ക്ക�പ്പട്ടു. േകകയും കാകളിയും അന്നന

ടയും നേതാന്നതയും കുറത്തിപ്പാട്ടും �ക�കാട്ടിക്കളിപ്പാട്ടും സാഹിത്യപ്രണയികളു

�ട ചുണ്ടുകളിൽ തത്തിക്കളിച്ചു.

സാമൂഹ്യസാമ്പത്തിക ജീവിതത്തി�ല പുതിയ പ്രതിഭാസങ്ങൾ, മുതലാളിത്ത

രീതിയിലുള്ള വ്യവസായവൽക്കരണത്തി�ന്റ ആരംഭം, നവീനവിദ്യാഭ്യാസം, വിേദ

ശീയ സാഹിത്യങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കങ്ങൾ, അച്ചടിശാലകളു�ട പ്രചാരം, പുതി

�യാരു ബുദ്ധിജീവിവിഭാഗത്തി�ന്റആവിർഭാവം — ഇ�താ�ക്ക കൂടിയാണ് ആധു

നിക കവിതയു�ട വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രേചാദനം നൽകിയത്.

ബ്രിട്ടീഷു ഭരണാധികാരികൾ നമ്മു�ട കലകേളയും സാഹിത്യങ്ങേളയും േപ്രാ

ത്സാഹിപ്പിയ്ക്കാനല്ല, കടിഞ്ഞാണിട്ടു പിടിയ്ക്കാനാണ് പരിശ്രമിച്ചത്. പേക്ഷ, േദശീയ

പ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ മുേന്നറ്റംഅവയ്ക്ക്അഭൂതപൂർവ്വമായ ഉേത്തജനം നൽകി. �താഴി

ലാളി കർഷകപ്രസ്ഥാനങ്ങൾഈഗതിക്രമത്തിന്ന് ഊക്കുകൂട്ടുകയും �ചയ്തു.

ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കവിത�യ്ക്കാരു േവലിേയറ്റമുണ്ടായത്. ന്യൂനപക്ഷ

ക്കാരായ സംസ്കൃതപണ്ഡിതന്മാരു�ട േമൽേക്കായ്മയിൽ നിന്ന് രക്ഷ�പ്പട്ട് അത്

�മ�ല്ല�മ�ല്ല ജനങ്ങളു�ടയിടയിേലയ്ക്ക് കടന്നുവന്നു. കവിത അധികമധികം സാ

ധാരണജനങ്ങളു�ട ആശയാഭിലാഷങ്ങ�ള പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കാനുള്ള ഒരുപകരണ

മായിത്തീർന്നു.

ഭൂതകാലത്തി�ന്റ പാരമ്പര്യങ്ങ�ളഎത്ര േവണ�മങ്കിലുംആേശ്ലഷിയ്ക്കാം. സാ

ഹിത്യപുേരാഗതിയ്ക്ക്അതാവശ്യമാണ് താനും. എങ്കിലും, ഇന്നിന്ന് ഇന്ന�ലയിേലയ്ക്കു

തിരിച്ചുേപാകാൻ കഴിയില്ല. ചങ്ങമ്പുഴയ്ക്ക് കുഞ്ഞുകുട്ടൻ തമ്പുരാനാവുക സാദ്ധ്യമല്ല.

ശങ്കരക്കുറുപ്പ് കുണ്ടൂരാവാൻ കൂട്ടാക്കുന്നി�ല്ലന്നു പരാതി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പഴി

േച്ച കഴിയൂ എന്ന് നിർബ്ബന്ധമാ�ണങ്കിൽ കാലത്തി�ന്റ മാറ്റ�ത്തയാണ് പഴിേയ്ക്ക

ണ്ടത്.

ഇേപ്പാഴും നമ്മൾ മാറ്റങ്ങളു�ട നടുവിലാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തി�ന്റ സൂര്യൻ

അജ്ഞതയു�ട അന്ധകാരവുമായി പട�വട്ടി�ക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. വ്യവസായ

വൽക്കരണവുംസ്വാതന്ത്രമായസാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ�കട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ളപരിശ്രമ

ങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാംസ്കാരികവുമായ ഒരു നേവാത്ഥാനത്തിന്നു വാതിൽ

തുറന്നു�കാടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭീലായിയും ഭക്രാനംഗലും ഹിന്തുസ്ഥാൻ �മഷീൻ ടൂൾ

ഫാക്ടറിയും ഇന്ത്യയു�ടആത്മാവി�ന്റ ഭൗതികാടിത്തറക�ള ഉറപ്പിച്ചു�കാണ്ടിരിക്കു

കയാണ്. �പരുകി�പ്പരുകി വരുന്ന �ഹസ്കൂളുകളും േകാേളജ്ജുകളും സാേങ്കതി

കവിദ്യാലയങ്ങളും ഗേവഷണശാലകളും ഗ്രന്ഥശാലകളും പുസ്തകപ്രസിദ്ധീകരണ

ശാലകളു�മല്ലാം: ചുറ്റുപാടും �വളിച്ചം വിതറി�ക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. പത്രമാസിക

കൾ, േറഡിേയാ, സിനിമ മുതലായവ സാമൂഹ്യജീവിതത്തി�ന്റ അേഭദ്യഘടകങ്ങ
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ളായിത്തീർന്നിരിയ്ക്കുന്നു. സാഹിത്യം, സംഗീതം, നൃത്തം തുടങ്ങിയ കലകൾക്ക് വള

രാനുള്ള പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ

കവിതമാത്രം ആത്മഹത്യ�യ്ക്കാരു�മ്പടുേമാ? തീർച്ചയായുമില്ല. മറിച്ച്, കവിതയു�ട

പ്രചാരവും കവിതയാസ്വദിയ്ക്കാനുള്ള കഴിവും പ�ണ്ടാരിയ്ക്കലുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം

പരന്നുപിടിച്ചു�കാണ്ടിരിയ്ക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയി�ല വിവിധ ഭാഷകളിൽ ഇത്രയധി

കം കവികളും പാട്ടുകാരും മറ്റു കലാകാരന്മാരും മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ല.

അനുകൂലസാഹചര്യങ്ങളു�ട�വപുല്യവുമായിതട്ടിച്ചുേനാക്കുേമ്പാൾമലയാള

കവിത ഇനിയു�മത്രേയാ പുഷ്ടി�പ്പേടണ്ടതായിട്ടാണിരിയ്ക്കുന്ന�തന്നും അതു േവണ്ട

ത്ര േവഗത്തിലല്ല വളരുന്നത് എന്നും നമുക്കക്ഷമ കാണിയ്ക്കാം. കവികൾ ജനങ്ങളു

�ടആവശ്യങ്ങൾക്കും പ്രതീക്ഷകൾക്കും ഒത്തവിധം ഉയരുന്നി�ല്ലന്ന് നമുക്കാവലാ

തി�പ്പടാം. യുവകലാകാരന്മാർക്ക് േവണ്ടത്രേപ്രാത്സാഹനംലഭിയ്ക്കുന്നി�ല്ലന്നുംസാ

ഹിത്യഅക്കാഡമി, സംഗീതനാടകഅക്കാഡമി തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളു�ട തല

പ്പത്തിരിയ്ക്കുന്നവരിൽപലർക്കുംതങ്ങളു�ടകടമ�യന്താ�ണന്നറിഞ്ഞുകൂ�ടന്നുംനമു

ക്കാേക്ഷപിയ്ക്കാം. കവിതയു�ട വളർച്ചയ്ക്ക്സ്ഥാപിതതാല്പര്യങ്ങ�ള പിഴു�തറിേയണ്ട

താവശ്യമാ�ണന്നു നമുക്ക് വാദിയ്ക്കാം. പേക്ഷ, എന്തായാലും, കവിതയു�ട കാലം

കഴിഞ്ഞുേപാ�യന്നുകരുതാൻ യാ�താരു ന്യായവുമില്ല.

വ്യവസായവൽക്കരണവും അച്ചടിശാലകളും കവിതയു�ട കഴുത്തറുത്തുകളയു

േമാ? അനുഭവം മറിച്ചാണ്. ആധുനികവ്യവസായങ്ങളു�ട ആവിർഭാവേത്താടുകൂ

ടിയേല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ, േലാകത്തി�ലല്ലായിടത്തും കവിതയു�ട പുേരാഗതിയ്ക്ക്

പുതി�യാരുേത്തജനം ലഭിച്ചത്? േസാവിയറ്റുയൂനിയനിൽ വ്യവസായങ്ങളും അച്ച

ടിശാലകളും വളരുന്നി�ല്ലന്ന് ആർ�ക്കങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുേമാ? അവി�ടയേല്ല

ഇയ്യി�ട യുവകവികളു�ട കവിതകൾ �ചാല്ലിേക്കൾക്കാൻേവണ്ടി അമ്പതിനായിര

ത്തിലധികം സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ തടിച്ചുകൂടിയത്? എന്തിനു േസാവിയറ്റ്യൂണിയനിേലയ്ക്കു

േനാക്കണം, നമ്മു�ട നാട്ടിൽത�ന്ന ഉത്തേരന്ത്യയി�ല പല പട്ടണങ്ങളിലും ‘മു

�ശര’എന്നേപരിലറിയ�പ്പടുന്നകവിതാസദസ്സുകളിൽഇന്നുംഉറക്കമിളച്ച്സഹൃ

ദയർപ�ങ്കടുക്കാറിേല്ല? അേപ്പാൾവ്യവസായവൽക്കരണംകവിതയു�ട ശത്രുവല്ല.

യന്ത്രശാലകളു�ട കുഴൽവിളികൾ കവിതയു�ട ശബ്ദ�ത്ത �ഞക്കി�ക്കാല്ലുന്നില്ല.

ബാഹ്യാകാശക്കപ്പലുകൾ കവിത�യ നക്ഷത്രങ്ങേളാടു കൂടുതലടുപ്പിയ്ക്കുകേയ �ചയ്യു

ന്നുള്ളു.

വ്യവസായവൽക്കരണവും അേതാ�ടാപ്പമുണ്ടായ ശാസ്ത്രപുേരാഗതിയും പു

തിയ വിജ്ഞാനശാഖകളു�ട ആവിർഭാവവും കാലാകാര�ന്റ അനുഭൂതികൾക്കു

നിറപ്പകിട്ടുണ്ടാക്കാനും ഭാവനയു�ട ചക്രവാളത്തി�ന്റ പരിധി വലുതാക്കാനുമാണ്

സാഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിജ്ഞാനത്തി�ന്റ രശ്മികൾ കവിത�യ ഉണക്കിക്കളയുക

യല്ല, കൂടുതൽ പച്ചപിടിപ്പിയ്ക്കുകയാണ് �ചയ്യുന്നത്. ബൗദ്ധികമായ ഔന്നത്യം വി

കാരത്തി�ന്റ ഉറവിട�ത്ത വറ്റിയ്ക്കുകയല്ല, �വകാരികാനുഭൂതികളു�ട തീക്ഷ്ണത�യ

വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കുകയാണ് �ചയ്യുക. ഐൻസ്റ്റീ�ന്റ ആേപക്ഷികസിദ്ധാന്തവും മാർക്സി

�ന്റ ഡയലിക്ടിക്കൽ �മറ്റീരിയലിസവും കലാകാര�ന്റ സാമൂഹ്യവീക്ഷണഗതി�യ

കൂടുതൽ വിശാലമാക്കുകയും സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ�ള പ്രതിഫലിപ്പിയ്ക്കാനുള്ള
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അയാളു�ട കഴിവുക�ള വളർത്തുകയും�ചയ്യുന്നു. കവിതയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഭാസുരമായ

ഒരു ഭാവിയു�ണ്ടന്നാണിത് കാണിയ്ക്കുന്നത്.

കവിത നാടകമായി മാറുേമാ? േനാവലും കവിതയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാ

തായിത്തീരുേമാ? സംഗീതത്തിലൂ�ടയല്ലാ�ത കവിതയ്ക്ക് സ്വന്തംകാലിൽ നില്ക്കാൻ

വയ്യാതാകുേമാ? ദൃശ്യകാവ്യേമാ ശ്രവ്യകാവ്യേമാ ഏതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്? ഇങ്ങി

�ന�യാ�ക്കയാേലാചിച്ച് �വറു�ത തലപുണ്ണാക്കുന്ന�തന്തിനാണ്?

നൃത്തം, സംഗീതം, കവിത എന്നീ മൂന്നു കലകളും ഒന്നായിട്ടാണാരംഭിച്ചത്

എന്നും കൂട്ടായ കായികാദ്ധ്വാനത്തിേലർ�പ്പടുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന താള�മാപ്പിച്ചുള്ള

ശാരീരികചലനമായിരുന്നുഅവയു�ട ഉറവിട�മന്നും േജാർജ്ജ് േതാംസൺപ്രസ്താ

വിയ്ക്കുന്നത് ശരിയായിരിയ്ക്കാം. പേക്ഷ, ഉറവിട�മന്തായാലും, ഈ മൂന്നു കലകളും

ഒരുേപാ�ലയാ�ണന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. പ്രാരംഭത്തിൽ കൂടിക്കലർന്നുകിടന്നിരുന്ന

കലാരൂപങ്ങളിൽ പലതും കാലക്രമത്തിൽ പ്രേത്യകമായ വ്യക്തിത്വേത്താടും പ്ര

േത്യകമായ നിയമങ്ങേളാടും കൂടിയ വ്യത്യസ്ത കലകളായിപ്പരിണമിച്ചുഎന്നചരിത്ര

വസ്തുത�യ നിേഷധിക്കാൻ വയ്യ.

േവദങ്ങളിൽ ഭാവഗീതങ്ങളു�ട ചില പ്രാരംഭഘടകങ്ങൾ കാണാം. എന്നു�വ

ച്ചിട്ട്, ഋേഗ്വദം ഭാവഗീതങ്ങളു�ട ഒരു സമാഹാരമാ�ണന്നു പറയാേമാ? ഭഗവത്ഗീ

തയിൽനാടകീയമായചില രംഗങ്ങളുണ്ട്. അതു�കാണ്ട്ഗീത�യഒരുനാടക�മന്നു

വിളിക്കാേമാ? പ്രാചീനഗ്രീസ്സിൽ ‘ലയർ’ എന്ന ഒരു തരം സംഗീേതാപകരണത്തി

�ന്റ സഹായേത്താടുകൂടി പാട�പ്പട്ടുേപാന്ന �ചറുപാട്ടുകൾക്കാണ�ത്ര ‘ലിറിക്ക് ’

അ�ല്ലങ്കിൽ ‘ഭാവഗീതം’ എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതി�ന്റ അർത്ഥം 18-ാം നൂറ്റാ

ണ്ടി�ല ലിറിക്കുകൾ േകവലസംഗീതങ്ങളായിരുന്നു എന്നാേണാ? ഓഡ്, േസാ

ങ്ങ്, േസാ�ണറ്റ്, എലിജി എന്നിങ്ങ�ന ഗാനത്മകമായ പല രൂപങ്ങളും ലിറിക്ക്

�ക�ക്കാള്ളുകയുണ്ടായി. പേക്ഷ, ഇവ�യാന്നുംത�ന്ന േകവലസംഗീതമായി രൂ

പാന്തര�പ്പടുകയുണ്ടായില്ല. സംഗീതം േവ�റത്ത�ന്ന ഒരു പ്രേത്യക കലയായി

വളരുകയാണ് �ചയ്തത്.

മലയാള കവിതകളു�ട ഉറവിടം നാടൻ പാട്ടുകളാണ്. അവ ത�ന്നയാണ്

നമ്മു�ടസംഗീതത്തിേന്റയും ഉറവിടം. പേക്ഷ, ഇന്നുകവിതയുംസംഗീതവുംസ്വന്തം

കാലുകളിൽ നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ള രണ്ടു വ്യത്യസ്തകലകളായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു

ണ്ട്.

എന്താണ് കവിത? �വകാരികവും താളനിബദ്ധവുമായ ഭാഷയിൽ മനുഷ്യ

മനസ്സി�ന്റ സമൂർത്തവും കലാപരവുമായ ആവിഷ്കാരമാണ് കവിത എന്ന് എൻ

�സേക്ലാപീഡിയാ ബ്രിട്ടാനിക്ക നിർവ്വചിയ്ക്കുന്നു. താളക്രമവും വൃത്തബന്ധവും

�സൗന്ദര്യവിഷ്കരണത്തിന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ്. ഇവയില്ലാത്ത ഗദ്യത്തിലും

ചിലേപ്പാൾ കവിതകേണ്ടയ്ക്കും. എങ്കിലും, വികാേരാേത്തജനത്തിന്നുള്ള കഴിവു കൂടു

തൽ പദ്യ�ശലിയ്ക്കാണ്. അതി�ന്റ ഗാനത്മകതയും ശ്രവണസുഖവും മനുഷ്യ�ന്റ

�സൗന്ദര്യേബാധത്തിന്നു ആകർഷകമായ ഒരു രൂപം നൽകുന്നു. സാമൂഹ്യപുേരാ

ഗതിയു�ട ഒരു സവിേശഷഘട്ടത്തിൽ “മ്യൂസിയ്ക്കൽ ഇയർ” (Musical Ear) എന്ന

മാർക്സ് വിേശഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ പ്രേത്യകമായ കഴിവ് — സംഗീതശ്രവണാഭിരുചി
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— ഉളവായ കാലം മുതൽക്ക് മനുഷ്യ�ന്റ �സൗന്ദര്യവേബാധതൃഷ്ണ�യ തൃപ്തി�പ്പടു

ത്താൻ പദ്യരൂപത്തിലുള്ളകവിതയാണ് ഉപേയാഗിയ്ക്ക�പ്പട്ടുേപാന്നിട്ടുള്ളത്.

ഇതി�ന്റഅർത്ഥംകവിതയു�ടരൂപങ്ങൾക്ക് ഇനി യാ�താരു മാറ്റവുമുണ്ടാവി

�ല്ലന്നല്ല. ഇേതവ�ര�യന്നേപാ�ല ഭാവിയിലും രൂപേഭദങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാ�യ

ന്നു വരാം. രൂപസംബന്ധിതയായ പരീക്ഷണങ്ങളും പരിഷ്കരണങ്ങളും ആവശ്യമാ

യി വേന്നക്കാം. ഈ േലഖനത്തി�ന്റ ആരംഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുേപാ�ല കവിത

കൂടുതൽ ഗാനാത്മകമായിത്തീർ�ന്നന്നു വരാം. എങ്കിലും, അത് സംഗീതേമാ നാട

കേമാ േനാവേലാആയി രൂപാന്തര�പ്പടുകയില്ല.

സാഹിത്യ കൃതിക�ള�യല്ലാം കാവ്യങ്ങ�ളന്നും സാഹിത്യകാരന്മാ�ര�യല്ലാം

കവിക�ളന്നും നമ്മു�ടപ്രാചീനാചാര്യന്മാർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നു �വച്ചിട്ട്, േനാ

വലുകേളാ ചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങേളാ നിരൂപണങ്ങേളാ എഴുതുന്നവ�രല്ലാം ഇന്നുആ�ര

ങ്കിലും കവികളു�ട പട്ടികയിൽ േചർക്കാറുേണ്ടാ? ഭാഷയി�ല പദ്യശാഖയും ഗദ്യശാ

ഖയും തമ്മിലുള്ളഅന്തരം തുടച്ചുനീക്കാൻ കഴിയുേമാ? വാസ്തവത്തിൽ ഗദ്യത്തിനും

പദ്യത്തിനും സാഹിത്യത്തി�ലസ്വതന്ത്രശാഖക�ളന്നനിലയ്ക്ക് നിലനിൽക്കുവാനും

വളരാനുമുള്ളസാദ്ധ്യതകളാണ് നിലവിലുള്ളത്.

ഒരുകാര്യം ഇവി�ടഊന്നിപ്പറേയണ്ടതുണ്ട്. പദ്യവും കവിതയും ഒന്നല്ല, ഗുരുല

ഘുക്കളു�ട എണ്ണവും ക്രമവു�മാപ്പിച്ച് കുേറ വരിക�ളഴുതിയാൽ പദ്യമായി. പേക്ഷ,

അതിന് ജീവനുണ്ടായി�ക്കാള്ളണ�മന്നില്ല. കവിതയാണ് ജീവൻ. പദ്യം ശരീര

മാ�ണങ്കിൽ കവിത ആത്മാവാണ്. കവിതയില്ലാത്ത പദ്യം ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം

േപാ�ലയാണ്. മ�റ്റാരു വിധം പറഞ്ഞാൽ, കവിതക്ക് പ്രകടമാവാനുള്ള ഒരു രൂ

പവിേശഷമാണ് പദ്യ�ശലി. രസം, ധ്വനി, വ്യംഗ്യം, അലങ്കാരം, ഔചിത്യഭംഗി,

രചനാ�സൗഷ്ഠവം മുതലായവ കവിതയു�ട അവയവങ്ങളാണ്. പേക്ഷ, അവ�കാ

ണ്ടു മാത്രം കവിത കവിതയാവില്ല. ഉള്ളിൽത്തട്ടും വിധം പ്രതിഫലിപ്പിക്ക�പ്പടുന്ന

ആശയമാണ്കവിതയു�ടജീവൻ. പദ്യത്തി�ന്റആത്മാവാണ്കവിത�യങ്കിൽആ

ആത്മാവി�ന്റ ആത്മാവാണ് ആശയം, അ�ല്ലങ്കിൽ ഭാവം. രൂപ�ത്ത ഭാവത്തിൽ

നിന്നു േവർതിരിയ്ക്കാൻ വയ്യ.

കവിതയ്ക്ക് വളരാൻ കഴിയണ�മങ്കിൽ നവീനാശയങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും മാറി�ക്കാ

ണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യജീവിത�ത്തക്കുറിച്ചും ആധുനിക മനുഷ്യ�ന്റ ആശയാഭിലാ

ഷങ്ങ�ളക്കുറിച്ചും കവിതയ്ക്ക് വ്യക്തമായ േബാധമുണ്ടാവണം. എന്നു�വച്ചാൽ, ശാ

സ്ത്രീയവും പുേരാഗമനപരവുമായ ഒരു േലാകവീക്ഷണഗതിയുണ്ടാവണം. അതി

�ല്ലങ്കിൽ കവിത മുരടിക്കും. ആധുനിക വിജ്ഞാനത്തിേന്റതായ �വചാരികമൂ

ല്യങ്ങളും അവയു�ട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുതിയ േലാകവീക്ഷണഗതിയും കവി

തയു�ട �വകാരികമൂല്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുകേയയുള്ളു. നമ്മു�ട രാജ്യത്തിൽ വ്യ

വസായവല്ക്കരണപരിശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കുംേതാറും ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഇനി

യും വർദ്ധിക്കാനാണിടയുള്ളത്. സാമൂഹ്യവളർച്ചയു�ട അനിവാര്യഫലമായ ‘ഇന്റ

ലക്ച്വലിസ’ത്തി�ന്റ കാലാവസ്ഥ�യ അവഗണിക്കാൻ നമ്മു�ട കവികൾക്ക്

സാധിക്കാതാവും.

കവിതയു�ട ഗാനാത്മകതയു�ട എന്നേപാ�ല അതിലന്തർഭവിച്ചുകിടക്കുന്ന

േലകവീക്ഷണഗതിയുേടയും വളർച്ചക്കു പറ്റിയ സാഹചര്യങ്ങളാന്ന് ഇന്നുള്ളത്.
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ഈസാഹചര്യങ്ങൾ ഇനിയും വളരാനാണ് സാദ്ധ്യത. അതു�കാണ്ട് കവിതയു�ട

ഭാവി�യക്കുറിച്ചുള്ളആശങ്കകൾഅസ്ഥാനത്താണ്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുംഎ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്നമാറ്റങ്ങളു

ണ്ടായാലും ശരി, കവിത നശിക്കുകയില്ല. മാനുഷികസംസ്കാരത്തി�ന്റ ഒരമൂല്യസം

ഭാവനയാണത്. മനുഷ്യനും വികാരവും ഭാവനയും �സൗന്ദര്യേബാധവുമുള്ളിടേത്താ

ളം കാലം അത് നിലനിൽക്കും.
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േഫാർമലിസം തല�പാക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുര�ത്ത സംസ്കൃതേകാേളജി�ന്റ മുൻവശത്തുള്ള േറാഡിൽ ഡിസമ്പർ

24-ാം തീയതി മുതൽ 28-ാം തീയതി വ�ര ലാത്തിധാരികളായ േപാലീസുകാർ കാ

വൽ നിന്നിരുന്നു. േകാേളജുവളപ്പിൽ �കട്ടിയുണ്ടാക്കിയ പന്തലിൽ സമസ്തേകരള

സാഹിത്യപരിഷത്തി�ന്റ 24-ാം സേമ്മളനം നടക്കുകയായിരുന്നു.

േപാലീസ്സുകാേരയും വാളണ്ടിയർമാേരയും പിന്നിട്ട് വളപ്പിന്നുള്ളിൽ കടന്നാൽ

ആദ്യമായി കണ്ണിൽ�പ്പടുക അേമരിക്കൻ എംബസ്സിക്കാരു�ട ഒരു പരസ്യമാണ്.

പന്തലി�ലത്തിയാൽ ഒരു സരസ്വതീമണ്ഡപം കാണാം. അതിന്നുള്ളിൽ ഒരു നി

ലവിളക്കു കത്തി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.

േകാട്ടയത്തു�വച്ചുനടന്ന പുേരാഗമനസാഹിത്യസേമ്മളനത്തി�ന്റ ധനാഭ്യർ

ത്ഥനയ്ക്ക് ഒരുമറുപടിേപാലും അയയ്ക്കാതിരുന്ന തിരു�കാച്ചിഗവൺ�മ്മണ്ട് സാഹി

ത്യപരിഷത്തി�ന്റ സേമ്മളനത്തിന്ന് അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക സംഭാവന�ചയ്തു. രാ

ജപ്രമുഖൻ ആയിരം ഉറുപ്പിക േവേറയും. ഉയർന്ന സർക്കാരുേദ്യാഗസ്ഥന്മാരും

പണക്കാരായ മറ്റേനകം വ്യക്തികളും പരിഷത്തി�ന അനുഗ്രഹിച്ചു. സർക്കാരു

േദ്യാഗസ്ഥന്മാരും രാജേസവിതന്മാരും സാഹിത്യവുമായി പറയത്തക്ക ബന്ധ�മാ

ന്നുമില്ലാത്ത ചില ധനാഢ്യന്മാരും മുൻപന്തിയിൽത�ന്നസ്ഥലം പിടിച്ചിരുന്നു. നാ

ടുവാഴിേമധാവിത്വത്തി�ന്റ സാംസ്കാരികാവശിഷ്ടങ്ങളാണ് സേമ്മളനത്തിലുടനീളം

വിളയാടിയിരുന്നത്.

പഴയ തലമുറയി�ല പ്രശസ്തരായ പല സാഹിത്യകാരന്മാരും സേമ്മളന

ത്തിൽ പ�ങ്കടുത്തു. പേക്ഷ, പുതിയ തലമുറയി�ല സാഹിത്യകാരന്മാർ, പ്രേത്യ

കിച്ചും പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരന്മാർ വള�ര വള�ര കുറവായിരുന്നു. സാഹി

ത്യപരിഷത്തി�ന്റ മിക്ക സേമ്മളനങ്ങളിലും കാണ�പ്പടാറുള്ളസുപരിചിതങ്ങളായ

പല മുഖങ്ങളും തിരുവനന്തപുരം സേമ്മളനത്തിൽപ്രത്യക്ഷ�പ്പടുകയുണ്ടായില്ല.

പണമില്ലാത്തസാധാരണക്കാർക്ക് സേമ്മളനപ്പന്തലിൽ പ്രേവശനമുണ്ടായി

രുന്നില്ല. േപ്രക്ഷകരായ സാഹിത്യപ്രണയികൾക്ക് ഓേരാ ഉറുപ്പിക ഫീസ്സു ചുമത്ത

�പ്പട്ടിരുന്നു. അേനകം കേസലകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നതിന്ന് അ�താരു കാരണമായി

രുന്നു.
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ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞഏതാനും �കാല്ലങ്ങളിലായി, പ്രേത്യകിച്ചുംഎറ

ണാകുളം, ഒറ്റപ്പാലം, വടകര എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ�വച്ചു നടന്നസേമ്മളനങ്ങളിൽ

കാണ�പ്പട്ട ജനകിയാന്തരീക്ഷം തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജനങ്ങളും

ജനകീയ കലാപ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിച്ചു നിർത്ത�പ്പട്ടതുേപാ�ല േതാന്നി.

സേമ്മളനം 5 ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു. സാഹിത്യശാഖകൾ േവർതിരിച്ചു ഉപസ

േമ്മളനങ്ങൾ നടത്തുക�യന്ന സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്ക�പ്പട്ടതു�കാണ്ട് േയാഗങ്ങ

ളു�ട എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു. ഉദ്ഘാടനസേമ്മളനം, �സൗഹൃദസേമ്മളനം, ഭാഷാശാ

സ്ത്രവും ഗേവഷണവും, ദൃശ്യകലാസേമ്മളനം, പദ്യസാഹിത്യം, കാവ്യേമള, പത്രപ്ര

വർത്തനം, കഥാസാഹിത്യം, ഗ്രന്ഥശാലാപ്രസിദ്ധീകരണം, ചർച്ചാേയാഗം, �പാ

തുസേമ്മളനം ഇങ്ങി�ന ആ�ക 11 സേമ്മളനങ്ങൾ നടന്നു. സാഹിത്യകാരന്മാർ

മുൻകൂട്ടി എഴുതി�ക്കാണ്ടുവന്നപ്രസംഗങ്ങൾ വായിച്ചു. നമ്മു�ട രാജ്യത്തി�ന്റ, േലാ

കത്തി�ന്റയാ�കത്ത�ന്ന, സാംസ്കാരികജീവിതത്തിലുണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മാ

റ്റങ്ങ�ളാന്നും ആ പ്രസംഗങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിയ്ക്കുകയുണ്ടായില്ല. മലയാളസാഹി

ത്യത്തിലുണ്ടായി�ക്കാണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന മാറ്റങ്ങ�ള നിർഭയം വിശകലനം �ചയ്തു�കാണ്ടു

മുേന്നാട്ടു േപാകാനുള്ളയാ�താരുശ്രമവും നടന്നില്ല. ഉള്ളടക്ക�ത്ത�താടാ�തരൂ

പം�കാണ്ടു ഞാണിേന്മൽക്കളി നടത്താനുള്ള �വമ്പലാണ് മിക്ക പ്രാസംഗികന്മാ

രും പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഉദാഹണത്തിന്ന് പദ്യസാഹിത്യം, കഥാസാഹിത്യം, മുതലായ

സേമ്മളനങ്ങളി�ല പ്രസംഗങ്ങ�ളടുക്കുക. ഒന്നുകിൽ രൂപ�ത്തപ്പറ്റിയുള്ള ചർ

ച്ചകൾ, അ�ല്ലങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ വിശകലനങ്ങൾ ഇതാണ് രണ്ടിലുമുണ്ടായത്.

ഈരണ്ടുസേമ്മളനങ്ങളിലും ‘പ്രക്ഷുബ്ധമായഅന്തരീക്ഷം’സൃഷ്ടിച്ചചിലഅഭിപ്രായ

വ്യത്യാസങ്ങൾ �പാന്തിവരികയുണ്ടായി. സിംേബാളിക്ക് കവിതകൾനന്നല്ലഎന്ന്

�ക. ദാേമാദരൻ (തിരു-�കാച്ചി), നന്ന് എന്ന് മഹാകവി ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്. പേക്ഷ,

രണ്ടു േപരും ഇന്ന�ത്ത കവിതകളു�ട ഉള്ളടക്കം പരിേശാധിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.

സിംേബാളിസമുപേയാഗിച്ചു�കാ�ണ്ടഴുത�പ്പടുന്ന കവിത പുേരാഗമനപരമായാലും

�കാള്ളാം, പിന്തിരിപ്പനായാലും�കാള്ളാം, രണ്ടു േപർക്കുംആേക്ഷപമില്ല!

കഥാസാഹിത്യസേമ്മളനത്തിൽ�വച്ച്പി.േകശവേദവ്സർദാർ, �ക.എം.പണി

ക്ക�രേപ്പാലുള്ള ‘സാഹിത്യത്തമ്പുരാക്ക’ന്മാ�ര ആേക്ഷപിയ്ക്കുകയുണ്ടായി. എന്തി

ന്? സാഹിത്യത്തമ്പുരാക്കന്മാർ ജനങ്ങളു�ട മുേന്നറ്റത്തിന്നു രൂപം�കാടുക്കുന്ന

സാഹിത്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാത്തതു�കാണ്ടാേണാ. അല്ല, സർദാർ പണിക്കരു�ട

ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വള്ളേത്താൾ, ശങ്കരക്കുറുപ്പ് മുതലായവർക്കു മാത്രേമസ്ഥാനം

നൽകിയുള്ളു�വന്നും മലയാളസാഹിത്യ�ത്തവളർത്താൻസഹായിച്ചതേന്നേപ്പാ

ലുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാ�ര അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുമാണ് േകശവേദവി�ന്റ

ആേക്ഷപം. പണിക്കർതാേലാലിക്കുന്നസാഹിത്യകാരന്മാരു�ട കൃതികളു�ട ഉള്ള

ടക്കം തുറന്നുകാണിക്കാേനാ ജനങ്ങളു�ടഹൃദയമിടിപ്പുകൾക്ക്സ്ഥാനം നൽകുന്ന

സാഹിത്യകൃതികൾക്കുേവണ്ടി വാദിയ്ക്കാേനാ േകശവേദവ് തയ്യാറില്ല. എന്തു�കാ

�ണ്ടന്നാൽ, ഉള്ളടക്ക�ത്തസ്സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം അേദ്ദഹവും പിന്തിരിപ്പൻ സാ

ഹിത്യകാരന്മാരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതു�കാണ്ടാ

ണേദ്ദഹം േകരളത്തി�ല മർദ്ദിതജനവിഭാഗങ്ങ�ള വള�രയധികം ആകർഷിച്ച

‘നിങ്ങ�ള�ന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി’ എന്ന നാടകത്തി�ന്റ േനർക്ക് തട്ടിക്കയറിയത്.
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‘�പാന്നരിവാളമ്പിളിയില് ’ എന്ന ഓ.എൻ.വി.യു�ട സുപ്രസിദ്ധഗാന�ത്ത വിമർ

ശിച്ചു�കാണ്ട് േദവ് പറയുകയാണ്: ‘�പാന്നു’ എന്ന വാക്കുപേയാഗിച്ചത് കവി

യു�ട �പറ്റിബൂർഷ്വേമേനാഭാവ�ത്തയാണ് കാണിയ്ക്കുന്നത്, നിലാവിന്ന് നിഴേല

ഉള്ളു. തണലില്ല, അതു�കാണ്ട് നിഴലും തണലും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാ

ത്ത കവിയാണ് ഓ.എൻ.വി, ‘ക�ണ്ണറിയുേന്നാ�ള’ എന്നു വിളിച്ചതു ശരിയായില്ല,

കാരണം ദരിദ്രസ്ത്രീകൾ ക�ണ്ണറിയാറില്ല, േനാക്കാേറ ഉള്ളു — മറ്റും മറ്റും. ഇങ്ങി

�ന പഴഞ്ചൻസാഹിത്യകാരന്മാർ പണ്ടു �ചയ്തിരുന്നതുേപാ�ല വാക്കുക�ളപ്പിടിച്ചു

കസർത്തുകാണിക്കാനാണ് േകശവേദവ് മുതിർന്നത്. അതു�കാണ്ടു പിന്തിരിപ്പൻ

സാഹിത്യകാരന്മാർ�ക്കതിരായി അേദ്ദഹം മുഴക്കിയ ഗർജ്ജനം അവർക്കിടയിൽ

യാ�താരമ്പരപ്പുമുണ്ടാക്കിയില്ല.

ഭാഷാശാസ്ത്രഗേവഷണസേമ്മളനത്തി�ലപ്രസംഗങ്ങൾതാരതേമ്യനപണ്ഡി

േതാചിതങ്ങളായിരുന്നു. േകരളത്തി�ന്നാരുചരിത്രമുണ്ടാവണംഎന്നും മറ്റുമുള്ളസ്വീ

കാര്യമായപലനിർേദ്ദശങ്ങളുംഅവയിൽനിന്നുയർന്നുവരികയുണ്ടായി. പേക്ഷ,ആ

സേമ്മളനവും ചരിത്രത്തിേന്റേയാ ഗേവഷണത്തിേന്റേയാ ഉള്ളടക്കം �താടാൻ കൂ

ട്ടാക്കിയില്ല.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, ജനങ്ങളു�ട പുേരാഗതി�യ സഹായിയ്ക്കാനും അവരു�ട

വളർന്നുവരുന്ന സാംസ്കാരികാവാശ്യങ്ങ�ള തൃപ്തി�പ്പടുത്താനുമുതകുന്നവിധത്തിൽ

േബാധപൂർവ്വമായ സാഹിത്യകൃതികൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രേചാദനമല്ല തിരു

വനന്തപുരംസേമ്മളനം നൽകിയത്. വള�രയധികം പണം �ചലവിട്ട് ഗംഭീരമായ

ഒരുത്സവം നടത്തി, അത്രമാത്രം.

വാസ്തവത്തിൽ, ഈസേമ്മളനം പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാേരാടുള്ള ഒരു

�വല്ലുവിളിയാണ്. ‘കല കലയ്ക്കു േവണ്ടി’ എന്ന പഴയ വാദം വീണ്ടും തല�പാക്കാൻ

തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്തിരിപ്പന്മാരായ സർക്കാർ സാഹിത്യകാരന്മാരു�ട

േനതൃത്വത്തിൽ േഫാർമലിസം മലയാളസാഹിത്യ�ത്തആക്രമിക്കാൻതുടങ്ങിയിരി

ക്കയാണ്. ഈപിന്തിരിപ്പൻപ്രവണത�യഎതിർക്കാൻ േവണ്ടി സംഘടിതമായി

പ്രവർത്തിച്ച് ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ േകരളത്തി

�ല പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ മുേന്നാട്ടുവേരണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
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ഇന്ത്യയു�ട ഔേദ്യാഗിക ഭാഷ�യന്തായിരിക്കണ�മന്നതി�നസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള തർ

ക്കങ്ങളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ഇനിയുമവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഭരണഘടനയു�ട നിർേദ്ദ

ശങ്ങൾ കടലാസ്സിൽ മാത്രമാണ് കിടക്കുന്നത്.

ഭരണഘടനഅനുശാസിക്കുന്നതിങ്ങി�നയാണ്:

1. ഇന്ത്യയു�ട ഔേദാഗികഭാഷ േദവനാഗിരി ലിപിയിലുള്ള ഹിന്ദിയായിരിക്ക

ണം.

2. ഭരണഘടനയു�ട അംഗീകരണത്തിന്നുേശഷം പതിനഞ്ചു�കാല്ലക്കാലേത്ത

ക്ക്ഇന്ത്യയു�ടഔേദ്യാഗികാവശ്യങ്ങൾക്ക്ഇംഗ്ലീഷി�ന്റഉപേയാഗംതുടരണം.

3. േസ്റ്ററ്റുകൾക്ക് തങ്ങളു�ടഔേദ്യാഗികകാര്യങ്ങൾനടത്താൻപ്രാേദശിക ഭാഷ

കൾ ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.

4. രേണ്ടാ കൂടുതേലാ േസ്റ്ററ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധങ്ങൾക്ക് േവണ�മ

ങ്കിൽ ഹിന്ദിയുപേയാഗിക്കാം.

5. യൂനിയൻഗവ�ണ്മന്റും േസ്റ്ററ്റുകളുംതമ്മിലുള്ളഇടപാടുകൾക്ക്അംഗീകൃതമായ

ഔേദ്യാഗികഭാഷ—അതായത് 1965 വ�ര ഇംഗ്ലീഷും അതിന്നുേശഷം ഹിന്ദി

യും — ഉപേയാഗിക്കണം.

1 കുഴപ്പത്തി�ന്റ കാരണം

ഭരണഘടന പാസ്സായിട്ട് പതിനഞ്ചു�കാല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും േമൽപറഞ്ഞ നിർേദ്ദശ

ങ്ങ�ളാന്നും ത�ന്ന നടപ്പിൽവരാത്ത�തന്തു�കാണ്ടാണ്? ഹിന്ദി�യ ഉടൻത�ന്ന

ഔേദ്യാഗികഭാഷയായി പ്രഖ്യാപിക്കണ�മന്ന് ഒരു കൂട്ടർ. ഇംഗ്ലീഷി�ന്റ േമൽേക്കാ

യ്മ�യത്ത�ന്നഎ�ന്നന്നും നിലനിർത്തണ�മന്ന് മ�റ്റാരു കൂട്ടർ, �മ�ല്ല�മ�ല്ല, ക്ര

േമണക്രേമണ,ഹിന്ദി നടപ്പാക്കുകയാണ് േവണ്ടത്എന്ന് േവ�റാരുകൂട്ടർ—ഇങ്ങി

�ന ഔേദ്യാഗിക ഭാഷ�യസ്സംബന്ധിച്ച തർക്കേകാലാഹലങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും തുടരു

ന്ന�തന്തു�കാണ്ടാണ്? �കട്ടിപ്പിണഞ്ഞഈപ്രശ്നത്തിന്നു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ

കഴിയി�ല്ലന്നുേണ്ടാ?

271
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ഭരണഘടന എഴുതിയുണ്ടാക്കിയവർ ഇന്ത്യയു�ട േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ

ആവശ്യങ്ങ�ള നിേഷധിച്ചു എന്നതാണ് കുഴപ്പത്തി�ന്റ �മൗലികകാരണം എ�ന്ന

നിയ്ക്കു േതാന്നുന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്തുത�ന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കു �പാതുവായ ഒരു രഷ്ട്രഭാഷ േവണ

�മന്നആവശ്യം �പാന്തിവരികയുണ്ടായി. േദശീയപ്രസ്ഥാനം ശക്തി�പ്പടുേന്താറും

ഈആവശ്യവും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരന്നുപിടിച്ചു. രാഷ്ട്രഭാഷ എന്തായിരിക്കണ

�മന്നതി�നസ്സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ അക്കാലത്തുമുണ്ടായിരുന്നു.

ഒടുവിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയു�ട അഭിപ്രായത്തിന്നാണ് പ്രാമാണ്യം ലഭിച്ചത്. ഹി

ന്ദി, ഉറുദു എന്നീ രണ്ടു ലിപികളിലു�മഴുത�പ്പടുന്ന ഹിന്ദി അ�ല്ലങ്കിൽ ഹിന്ദുസ്താനി

ആയിരിക്കണം ഇന്ത്യയു�ട രാഷ്ട്രഭാഷ എന്നായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയു�ട അഭിപ്രാ

യം. �തേക്ക ഇന്ത്യയി�ല ജനങ്ങൾക്കുേപാലും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ

കഴിയുന്നലളിതമായ ഭാഷയായിരിക്കണം രാഷ്ട്രഭാഷഎന്നും േപർസ്യൻ,അറബി,

വട�ക്ക ഇന്ത്യയിേലയും �ത�ക്ക ഇന്ത്യയിേലയും പ്രേദശിക ഭാഷകൾ ഇംഗ്ലീഷ്

മുതലായ ഭാഷകളി�ല സർവ്വസാധാരണങ്ങളായ പല പദങ്ങേളയും സ്വായത്ത

മാക്കി�ക്കാണ്ട് അതു പുഷ്ടി�പ്പടണ�മന്നും അേദ്ദഹം അഭിപ്രായ�പ്പടുകയുണ്ടായി.

രാഷ്ട്രഭാഷ=ഹിന്ദി + ഉർദു =ഹിന്തുസ്ഥാനി — ഇതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയു�ട േഫർ

മുല. 1918-ൽ കൂടിയഹിന്ദി സാഹിത്യസേമ്മളനത്തിൽഅേദ്ദഹത്തി�ന്റഅഭിപ്രായ

ങ്ങൾക്ക് വലിയ പിന്തുണലഭിച്ചു. 1925-ൽ േകാൺപൂരിൽ�വച്ചുകൂടിയ േകാൺഗ്രസ്സ്

സേമ്മളനംഹിന്തുസ്താനി�യഭാവിയി�ലരാഷ്ട്രഭാഷയായിഅംഗീകരിച്ചു�കാണ്ടുള്ള

ഒരുപ്രേമയംപാസ്സാക്കി. അേതാടുകൂടിഹിന്ദിപ്രചരണം േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തി�ന്റ

ഒരവിഭാജ്യഘകമായിത്തീർന്നു. അഹിന്ദിപ്രേദശങ്ങളി�ല സ്വാതന്ത്ര്യേപ്രമികൾ

സ്വന്തം ഇഷ്ടേത്താടുകൂടിത്ത�ന്നഹിന്ദി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി.

എന്നാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയേതാ�ട സ്ഥിതിമാറി. ഭരണഘടനയു�ട നിർ

മ്മാതാക്കൾ ഒരു ഭാഷയും രണ്ടു ലിപികളും എന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയു�ട നിർേദ്ദ

ശം സ്വീകരിച്ചില്ല. ഗാന്ധിജിയു�ട േഫാർമുല തള്ളിക്കളഞ്ഞു�കാണ്ട് “ഇന്ത്യയു�ട

ഔേദ്യാഗികഭാഷ േദവനാഗരി ലിപിയിലുള്ള ഹിന്ദിയായിരിക്കണം” എന്നവർ തീ

രുമാനിച്ചു.

ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസമിതി ഭാഷാവകുപ്പി�നപ്പറ്റി ചർച്ച�ചയ്യുന്നതിന്നു

�താട്ടുമുമ്പ് ‘േകാൺഗ്രസ്സ്’ കമ്മിറ്റിയു�ട ഒരു േയാഗം കൂടുകയുണ്ടായി. അതിൽ

�വച്ചാണ് യഥാർത്ഥമായ തീരുമാനമുണ്ടായത്. ഇന്ത്യയു�ട വിഭജനത്തിേന്റ

യും ഹിന്ദു–മുസ്ലിം ലഹളകളുേടയും പ്രത്യഘാതങ്ങൾ അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നി

ല്ല. അവയു�ട അലകൾ േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയു�ട ചർച്ചകളിലും പ്രതിഫലിച്ചു.

ഔേദ്യാഗിക ഭാഷയു�ട കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമായി രണ്ട്അഭിപ്രായഗതികളാണ് �പാ

ന്തിവന്നത്: പുരുേഷാത്തമദാസ്ഠണ്ഡനും അേദ്ദഹത്തി�ന്റ അനുയായികളും സം

സ്കൃതീകരിച്ച ഹിന്ദിയ്ക്കുേവണ്ടി വാദിച്ചു. ജവഹർലാൽ �നഹ്റു ഹിന്തുസ്താനിയ്ക്കുേവ

ണ്ടിയും. �നഹ്റുവി�ന്റ അഭിപ്രായത്തിന്നു ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയില്ല. ഒരു േവാട്ടി�ന്റ

ഭൂരിപക്ഷം�കാണ്ട് സംസ്കൃതീകരിച്ച ഹിന്ദുമത ഭ്രാന്ത് വിജയിച്ചു. അേതാ�ട ഭര

ണഘടനയി�ല ഔേദ്യാഗിക ഭാഷാവകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കാ�ക ബാധകമായ

നിയമമായിത്തീരുകയും �ചയ്തു.
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ഗാന്ധിജി ഉറച്ചുനിന്നു

ഭരണഘടനയി�ല ഔേദ്യാഗിക ഭാഷാവകുപ്പ് അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ടതിന്നുേശ

ഷവും മഹാത്മാഗാന്ധി ത�ന്റ അഭിപ്രായത്തിൽത�ന്ന ഉറച്ചുനിന്നു. ഹിന്ദീ ഭ്രാന്ത്

രാജ്യത്തി�ന്റഐക്യത്തിന്ന് തടസ്സമായിത്തീരും എന്നേദ്ദഹം മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

1947ജൂലായ് 22-ാം തീയതി ദൽഹിയിൽനിന്ന് േബാംേബയി�ലഹിന്തുസ്താനിപ്രചാ

രസഭയു�ട സിക്രട്ടറിയായ ശ്രീ. �പരിൻ ക്യാപ്റ്റന്നയച്ച ഒരു കത്തിൽ അേദ്ദഹം

എഴുതി:

“നമു�ക്കന്താണ്സംഭവിക്കാൻേപാകുന്നത്”എന്ന്�ദവത്തിന്നുമാത്രേമഅറിയൂ.

പഴയ സ്ഥിതിവിേശഷം പുതിയ സ്ഥിതിവിേശഷത്തിന്നു വഴിമാറി�ക്കാടുത്തു�കാ

ണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നിന്നും ഒരുറപ്പില്ല. ഭരണഘടനാനിർമ്മാണസമിതി എന്തുത

�ന്ന തീരുമാനിച്ചാലും എനിക്കും താങ്കൾക്കും രണ്ടു ലിപികളിലു�മഴുത�പ്പടുന്ന ഹി

ന്തുസ്താനിത�ന്ന േവണം”.

ജൂലായ് 25-ാം തീയതി എഴുതിയ മ�റ്റാരു കത്തിൽ നിരാശ�പ്പടാതിരിക്കണ

�മന്നും ഹിന്തുസ്താനി എന്ന ലക്ഷ്യം േനടാൻേവണ്ടി മരണംവ�ര കഠിനാദ്ധ്വാനം

�ചയ്യണ�മന്നുംഅേദ്ദഹം ഉൽേബാധിപ്പിച്ചു.

പേക്ഷ, ഭരണകക്ഷി ഗാന്ധിജിയു�ട ഉൽേബാധനങ്ങേളയും താക്കീതുകേള

യും വക�വച്ചില്ല. അംഗീകരിക്ക�പ്പട്ട ഭരണഘടനയു�ട സ്പിരുട്ടുേപാലും അവർ

ക്കുൾ�ക്കാള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതി�ന്റഫലംഅവരിേപ്പാൾഅനുഭവിച്ചു�കാണ്ടി

രിക്കുകയും �ചയ്യുന്നു.

1965 വ�ര ഇന്ത്യയു�ട ഔേദ്യാഗികഭാഷ�യന്ന നിലയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷുപേയാഗിക്ക

ണ�മന്നും അതിനുേശഷം മാത്രം ഹിന്ദി ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങണ�മന്നുമാണ്

ഭരണഘടന നിർേദ്ദശിച്ചത്. 1951 മുതൽക്കുത�ന്ന ഹിന്ദി നടപ്പാക്കണ�മന്ന് നിർ

േദ്ദശിക്കാഞ്ഞ�തന്തു�കാണ്ടാണ്? ഒന്നാമത് ഇന്ത്യയി�ലാട്ടുക്കും ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പി

ക്കാൻ സമയംപിടിക്കും. രണ്ടാമത്, ആധുനിക ഭരണകാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപേയാഗി

ക്കാൻ കഴിയത്തക്കവിധം ഹിന്ദി�യ സാേങ്കതികമായി പുഷ്ടി�പ്പടുത്തണം.

2 ഉപാധികൾ പൂർത്തിയാക്ക�പ്പട്ടില്ല

ഈരണ്ടുപാധികൾ 15 �കാല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്ക�പ്പടുകയുണ്ടാേയാ? ഇല്ല.

അഹിന്ദിപ്രേദശങ്ങളിൽഹിന്ദിപ്രചരിപ്പിക്കാൻആകർഷകവുംഫലപ്രദവുമായനട

പടികളുണ്ടായില്ല. ഹിന്ദിപ്രേദശങ്ങളിൽേപാലും ഹിന്ദി�യഴുതാനും വായിക്കാനുമ

റിയാവുന്നവർ �ചറി�യാരു ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമാണ്. 1950 മുതൽ 1960 വ�രയുള്ള

പത്തു�കാല്ലം�കാണ്ടു 15 വയസ്സുവ�രയുള്ള കുട്ടികൾ�ക്കല്ലാം �സൗജന്യവും നിർ

ബന്ധവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണ�മന്ന ഭരണഘടനയു�ട നിർേദ്ദശം ലംഘി

ക്ക�പ്പട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈസ്ഥിതിയ്ക്ക് ഇന്ത്യയു�ടഔേദ്യാഗികഭാഷ ഹിന്ദിയായി

രിക്കണ�മന്ന മുറവിളി കൂട്ടുന്നതു�കാണ്ടുമാത്രം എന്തുപ്രേയാജനമാണുണ്ടാവുക?

ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് എല്ലാ േസ്റ്ററ്റുകൾക്കും തങ്ങളു�ട ഔേദാഗികകാര്യ

ങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രാേദശികഭാഷകൾ ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. പേക്ഷ, 1965

വ�ര ഒ�രാറ്റ േസ്റ്ററ്റുേപാലുംഈ നിർേദ്ദശം നടപ്പിൽ വരുത്താൻ മുതിർന്നില്ല. ഹി

ന്ദിപ്രേദശങ്ങളി�ല ‘ഉടൻഹിന്ദി’ പ്രേക്ഷാഭക്കാർ തങ്ങളു�ട സ്വന്തം േസ്റ്ററ്റുകളി�ല
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ങ്കിലും ഹിന്ദി�യ ഔേദ്യാഗഭാഷയാക്കണ�മന്നാവശ്യ�പ്പട്ടില്ല. 1965 ജനുവരിയിൽ

അഹിന്ദീപ്രേദശങ്ങളി�ല േസ്റ്ററ്റുഗവൺ�മ്മണ്ടുകൾക്ക് ഹിന്ദിയിൽ സർക്കുലറുകള

യയ്ക്കാ�നരു�മ്പാട്ട േകന്ദ്രഭരണാധികാരികൾ േസ്റ്ററ്റുകളി�ല ഭരണം പ്രാേദശികഭാ

ഷകളിൽ നടത്തണ�മന്നുപേദശിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഹിന്ദി�യ േകന്ദ്രഭാഷയാക്കി

മാറ്റാൻ മാത്രമായിരുന്നു തിരക്ക് ! അ�തങ്ങി�ന നടക്കും?

യു.പി., ഹിമാചലപ്രേദശ്, മധ്യപ്രേദശ്, രാജസ്ഥാൻ, ബീഹാർ എന്നീ ഹിന്ദി

പ്രേദശങ്ങളിലുപേയാഗിക്ക�പ്പടുന്ന ഹിന്ദിഭാഷ�യ അേതപടി േകന്ദ്രഭാഷയാക്കി

മാറ്റണ�മന്നതായിരുന്നില്ല ഭരണഘടനയു�ട നിർേദ്ദശം. ഇന്ത്യയു�ട വിവിധഭാ

ഗങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയത്തിന്നുപേയാഗിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഹിന്ദിഭാ

ഷ�യ വികസിപ്പിക്കണ�മന്നും അതിന്നുേവണ്ടി ഹിന്തുസ്താനിൽനിന്നും എട്ടാം

�ഷഡ്യൂളിൽ പറയുന്ന മറ്റു ഭാഷകളിൽനിന്നും ആവശ്യമായ �ശലികളും പദപ്ര

േയാഗങ്ങളും രൂപങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു�കാണ്ട് ഹിന്ദി�യ േപാഷിപ്പിയ്ക്കണ�മന്നുമാണ്

ഭരണഘടനയു�ട 351-ാം വകുപ്പുആവശ്യ�പ്പടുന്നത്.

ഈകടമനിറേവറ്റുന്നതിന്നുപകരംഹിന്ദി�യകൂടുതൽകൂടുതൽസംസ്കൃതീകരി

ക്കാനുള്ളസങ്കുചിതസംരംഭങ്ങൾക്ക് പിന്തുണനൽകുകയാണ് േകന്ദ്രഭരണാധികാ

രികൾ �ചയ്തത്.

ഹിന്ദിയും ഉറുദുവുംഹിന്തുസ്ഥാനിഎന്നഒേര ജനകീയഭാഷയു�ട രണ്ടുസാഹി

ത്യ രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ലിപികൾക്കു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹിന്ദി കൂടുതൽ സംസ്കൃ

തപദങ്ങളും ഉറുദു കൂടുതൽ അറബി, േപർഷ്യൻപദങ്ങളും ഉപേയാഗിക്കുന്നു�വന്ന

മ�റ്റാരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അടുത്തകാലംവ�ര ഹിന്ദിയി�ല സംസ്കൃ

തപദങ്ങളും ഉറുദുവി�ലഅറബി–േപർസ്യൻപദങ്ങളുംസാധാരണക്കാർക്കു മനസ്സി

ലാക്കാൻ കഴിയുന്നവയായിരുന്നു.

3 ഹിന്ദിയു�ടആധിപത്യം

മതസംബന്ധിയായസാമുദായികലഹളകളിൽ ഭാഷയ്ക്കു വലിയ പ�ങ്കാന്നുമുണ്ടായി

രുന്നില്ല. ദൽഹിയി�ല ഹിന്തുവും പഞ്ചാബി�ല സിക്കുകാരനും ഉറുദുവിലാണുഎഴു

ത്തുംവായനയുംനടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽസ്വാതന്ത്ര്യംകിട്ടിയതിനുേശഷംസ്ഥി

തിമാറി. ഹിന്ദി ഹിന്തുക്കളു�ട ഭാഷയും ഉറുദു മുസ്ലീമിങ്ങളു�ട ഭാഷയുമാ�ണന്നസാ

മ്രാജ്യവാദികളു�ട പഴയ പ്രചാരേവല ഹിന്തുമതഭ്രാന്തന്മാരും ഇസ്ലാംമതഭ്രാന്തന്മാ

രും ഒരുേപാ�ല എറ്റുപാടാൻ തുടങ്ങി. മലയാളംമാത്രം സംസാരിക്കുന്ന മലബാ

റി�ല മുസ്ലീംലീഗുകാരൻ ഉറുദുവിന്നുേവണ്ടിയും ഉറുദു സംസാരിക്കുന്ന ദൽഹിയി�ല

ജനസംഘക്കാരൻ ഹിന്ദിയ്ക്കുേവണ്ടിയും വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അേതാ�ടാപ്പംത�ന്ന

ഭാഷാവികസനത്തിേന്റയും ശുദ്ധീകരണത്തിേന്റയും േപരിൽ ജനങ്ങൾക്കു മനസ്സി

ലാകാത്തവയും നാട്ടി�ലാരിക്കലും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തവയുമായ പദങ്ങൾ സുപ

രിചിതങ്ങളായ സാധാരണപദങ്ങളു�ടസ്ഥാനേമ�റ്റടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉദാഹരണ

ത്തിന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന ‘പാേസ്പാർട്ട് ’ എന്ന വാക്കി�ന്റസ്ഥാനത്ത്

‘പാരപത്ര് ’ കയറിവന്നു. �റയിൽേവേസ്റ്റഷൻ ‘അഗ്നി രഥ്യാന്ത്രവിരാമസ്ഥാന’മായി

മാറി. ഹിന്ദിപ്രചരണത്തി�ന്റ േപരിൽഇത്തരം േകാപ്പിരാട്ടിത്തങ്ങൾക്കുേപ്രാത്സാ

ഹനം നൽകുകയാണ് േകന്ദ്രഭരണാധികാരികൾ �ചയ്തത്. യഥാർത്ഥത്തൽഹിന്ദി



�ക. ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ VII 275

പുഷ്ടി�പ്പടുകയല്ല കൂടുതൽ സങ്കുചിതമായിത്തീരുകയും ജനങ്ങളിൽനിന്ന് കൂടുതൽ

കൂടുതൽഅകലുകയുമാണ് �ചയ്തത്.

ഹിന്ദിയു�ട സംസ്കൃതികരണവും സാധാരണക്കാർക്കു മനസ്സിലാവാത്ത സാ

േങ്കതികപദങ്ങളു�ട ആധിക്യവും ഹിന്ദിപ്രേദശങ്ങളി�ല ജനങ്ങളു�ട താൽപ്പര്യ

ങ്ങൾക്കുത�ന്ന എതിരാണ്. ഹിന്ദിപ്രേദശങ്ങളിൽ ഉറുദു-ഹിന്ദിമത്സരങ്ങേളയും

ഹിന്ദി-പ്രാേദശികഭാഷാവഴക്കുകേളയും ആളിക്കത്തിയ്ക്കാേന ഈ നയമുപകരിച്ചി

ട്ടുള്ളു. ഉദാഹരണത്തിന് ഉറുദു എഴുത്തുകാരു�ട സേമ്മളനം പാസ്സാക്കിയപ്രേമയ

ങ്ങളും ഹിന്ദിസാഹിത്യസേമ്മളനക്കാരു�ട തീരുമാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള �വരുദ്ധ്യ

ങ്ങൾ േനാക്കുക. അ�ല്ലങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദിേസ്റ്ററ്റായ ബീഹാറിൽ ഹിന്ദി�ക്കതിരായി

‘�മഥിലി’ തലയുയർത്തുന്നതു േനാക്കുക. ചുരുക്കത്തിൽ, സങ്കുചിതമായ കൃത്രിമ

ഹിന്ദി�യപ്പിടിച്ച് സിംഹാസനത്തിലിരുത്താനുള്ള �വമ്പൽഹിന്ദിപ്രേദശങ്ങളി�ല

ജനങ്ങേളയും അഹിന്ദിപ്രേദശങ്ങളി�ല ജനങ്ങേളയും തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ മാത്രമ

ല്ല, ഹിന്ദിപ്രേദശങ്ങളി�ല ജനങ്ങ�ള ഭിന്നിപ്പിക്കാനും സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നു

നിലവിലുള്ള പ്രാേദശികഹിന്ദിയല്ല, ഒരു സവിേശഷമായ ഇന്ത്യൻഹിന്ദിയാണ്

രാഷ്ട്രഭാഷ എന്നും ആ ഭാഷ ജനങ്ങൾക്കുസ്വീകാര്യമായ സാേങ്കതികപദങ്ങേളാടു

കൂടി ജനങ്ങളു�ട �ദനംദിനജീവിതത്തി�ല വ്യവഹാരങ്ങളിലൂ�ട വളർന്നുവേരണ്ട

ഒരു ഭാഷയാ�ണന്നുമുള്ള തത്വമംഗീകരിയ്ക്കാത്തതി�ന്റ അനിവാര്യഫലമാണിത്.

ഭരണഘടനയിേലാ 1963 �ല ഭാഷാനിയമത്തിേലാഎ�ന്താ�ക്കത്ത�ന്ന േഭദഗതി

കൾ വരുത്തിയാലും, ഈ �മൗലികമായ �തറ്റു തിരുത്താത്തിടേത്താളം നമ്മു�ട

ഔേദ്യാഗിക ഭാഷാപ്രശ്നത്തിന്ന് ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാകു�മന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
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