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1 എന്തല്ല സാഹിത്യം?
സാഹിത്യെത്തപ്പറ്റിയും അതിെന്റ പ്രേയാജനെത്തപ്പറ്റി
യും വിചിത്രങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളും േകരളത്തിൽ പ്ര
ചരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സാഹിത്യെമന്നുെവച്ചാെല
ന്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽേപ്പാലും പല െതറ്റിദ്ധാരണ
കളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുമുണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായ
പുേത്തഴത്ത് രാമൻേമേനാൻ പറയുന്നു:
“ആരാലും വർണ്ണിക്കെപ്പടാവുന്നതല്ല സാഹിത്യം.
അതു ബ്രഹ്മമാണ്; പ്രപഞ്ചമാണ്; ബ്രഹ്മാണ്ഡവുമാണ്

അതു മനുഷ്യെന വിട്ടതും ൈദവെത്തക്കവിഞ്ഞതുമാ
ണ്.”
— (സാഹിത്യാഭിരുചി: േപജ് 4)

നിങ്ങൾെക്കെന്തങ്കിലും മനസ്സിലാേയാ? മനസ്സിലായി
െല്ലങ്കിലും തരേക്കടില്ല. കാരണം, പുേത്തഴത്തിനുതെന്ന
താെനന്താണു പറയുന്നെതന്നു മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അേദ്ദ
ഹം സമ്മതിക്കുന്നു:
“ഞാെനേന്താ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മനസ്സി
ലാേയാ ആേവാ? എനിക്കു തെന്നയും മനസ്സിലായി
ട്ടുേണ്ടാ? എന്നിട്ടുേവേണ്ട നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകു
വാൻ?”
— (ടി. േപജ് 8)

മെറ്റാരു സുപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായ ശ്രീ. വടക്കും
കൂർ രാജരാജവർമ്മരാജാ എഴുതുന്നു.
“സാഹിത്യത്തിെന്റ ഉൽപ്പത്തി ആത്മാവിൽ നിന്നാകു
ന്നു എന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. അതു പ്രീണിപ്പിച്ച് ആനന്ദപ
രവശമാക്കുന്നതും ആത്മാവിെനത്തെന്ന. ‘സാന്ദ്രാന
ന്ദാവേബാധാത്മകം’, ‘അനുപമിതം’, ‘കാലേദശാവധി
ഭ്യാം നിർമുക്തം’ (കാലം, േദശം മുതലായവയുെട പിടി
യിൽ നിന്നു േവർെപ്പട്ടത്) എന്നിങ്ങെന, േവദാന്തികൾ

ബ്രഹ്മത്തിന് ഉെണ്ടന്നു പറയുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ ഏെത
ങ്കിലും ഒരു കലയ്ക്ക് ഉെണ്ടങ്കിൽ അത് സാഹിത്യത്തിനു
മാത്രമാകുന്നു. ഇതാണു സാഹിത്യത്തിനു ജന്മസിദ്ധമാ
യിരിക്കുന്ന മാഹാത്മ്യത്തിെന്റ സ്വഭാവം.”
— (സാഹിത്യഹൃദയം: േപജ് 39)

ഒരു സാഹിത്യകാരനും ശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ േഡാക്ടർ
െക. ഭാസ്കരൻനായരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ യുക്തിയുക്ത
വും ശാസ്ത്രീയവുമായ ഒരു നിർവ്വചനമാണ് പലരും പ്രതീ
ക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായ
വും ശ്രീ. പുേത്തഴം, വടക്കുംകൂർ മുതലായവരുേടതിൽ
നിന്ന് വളെരെയാന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
അഭിപ്രായത്തിൽ സാഹിത്യം “ബ്രഹ്മവിദ്യ” േപാലുള്ള
എേന്താ ഒന്നാണ്. അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:
“കല അതിെന്റ ആത്യന്തികമായ യത്നത്തിലും ലക്ഷ്യ

ത്തിലും ബ്രഹ്മവിദ്യേയാട് തുല്യമാെണന്ന് എനിക്കു
േതാന്നുന്നു. പരാൽപരമായ ൈചതന്യത്തിെന്റ സാ
ക്ഷാൽക്കാരത്തിനു േവണ്ടിയാണ് അതും ആയാസ
െപ്പടുന്നത്?”
— (കലയും കാലവും േപജ് 5)

ശ്രീ. ഭാസ്കരൻനായരുെട വിദഗ്ദാഭിപ്രായത്തിൽ കല മാ
ത്രമല്ല, ശാസ്ത്രംേപാലും േയാഗാഭ്യാസംേപാലുള്ള ഒരു
തരം മുക്തിസാധനയാണ്. അേദ്ദഹം തുടർെന്നഴുതു
ന്നു:
“കലയും ശാസ്ത്രവും മതവുെമല്ലാം അവയുെട പരമേകാ
ടിയിൽ മുക്തിസാധനകളായി പരിണമിക്കുന്നു. സൗന്ദ

ര്യെമന്നും യുക്തിെയന്നും ഈശ്വരെനന്നുമുള്ള ഓേരാ
സങ്കൽപ്പങ്ങേളയും ലക്ഷ്യങ്ങേളയും ആശ്രയിച്ചാണ്
അവയുെട ഗതി. ഇതാണ് അവ അടുത്ത് മുമ്പിൽ കാ
ണുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. യാഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഒടുവിൽമാത്ര
െമ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നുള്ളു. ഇങ്ങെനയുള്ള വളച്ചുെകട്ടും
ആേപക്ഷിക ലക്ഷ്യങ്ങളും ഇല്ലാെത, േനെര, ശരം വി
ട്ടേപാെല, േമല്പ്പറഞ്ഞ അനുഭവ പാരമ്യത്തിേലക്ക്
പറന്നു െചല്ലുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിൽ വിജയിക്കു
കയും െചയ്ത ഒരു ജനത ഭാരതീയരാെണന്ന് എനിക്കു
േതാന്നുന്നു. നമ്മുെട േയാഗവിദ്യ ഇതിനുേവണ്ടിയുള്ള
അതിധീരമായ ഒരു യത്നമല്ലാെത മെറ്റന്താണ്? അതു
മനുഷ്യെന്റ ആത്മാവിെന മെറ്റാരു അവലംബവുമില്ലാ
െത, സ്വന്തം ചിറകുകളിൽ ഈ ലക്ഷ്യത്തിേലക്കു നയി
ക്കുകയിേല്ല െചയ്യുന്നത്?
— (ടി. േപജ് 7)
“പരാൽപരമായ ൈചതന്യ” ത്തിേലക്കുള്ള ഭാസ്കരൻ

നായരുെട പ്രയാണത്തിനിടയിൽ കലയും ശാസ്ത്രവും
തത്വചിന്തയും മറ്റും ചില േതാന്നലുകൾ മാത്രമാണ്! ഒരു
ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്കു തമ്മിൽ യാെതാരു വ്യത്യാ
സവുമില്ലാതായിത്തീരും! അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വന്തം വാ
ക്കുകളിൽ,
“ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ഭിന്നങ്ങെളന്നു നമുക്കു േതാ

ന്നുന്ന ഈ ജിജ്ഞാസകൾക്കു തമ്മിലുള്ള സീമന്ത േര
ഖകൾ മാഞ്ഞുേപാകുന്നു. കലെയന്നും ശാസ്ത്രെമന്നും
തത്വചിന്തെയന്നും മറ്റുമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതാകു
ന്നു. പിന്നീടുള്ള പ്രയാണ മാർഗ്ഗം എല്ലാവർക്കും ഒന്നു
തെന്നയാണ്.”
— (ടി. േപജ് 6.)

















സാഹിത്യെമന്നാൽ തത്വചിന്ത, തത്വചിന്തെയന്നാൽ
ശാസ്ത്രം, ശാസ്ത്രെമന്നാൽ ബ്രഹ്മവിദ്യ! “ഭിന്നങ്ങെളന്നു
നമുക്കു േതാന്നുന്ന” ചില ജിജ്ഞാസകൾ മാത്രം! എല്ലാം
മായ! എല്ലാം പരബ്രഹ്മം!
തിരുവിതാംകൂർ യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല ജന്തുശാസ്ത്രാദ്ധ്യാ
പകനായ േഡാക്ടർ ഭാസ്കരൻനായർ, തെന്റ േനർക്കു
ശാസ്ത്രജ്ഞാനത്തിനുേവണ്ടി ൈക നീട്ടുന്ന വിദ്യാർത്ഥി
കൾക്ക് ബ്രഹ്മവിദ്യയും േയാഗദണ്ഡുമാണ് നല്കുന്നെത
ങ്കിൽ മദിരാശി യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിെല മലയാള വകുപ്പി
െന്റ അദ്ധ്യക്ഷനായ േഡാക്ടർ എസ്. െക. നായർ,
തെന്റ മുമ്പിൽ സാഹിത്യ ജ്ഞാനത്തിനുേവണ്ടി ൈക
നീട്ടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉറക്കവും സ്വപ്നവുമാണ്
സമ്മാനിക്കുന്നത്. സ്വപ്നത്തിൽനിന്നും അേബാധാവ
സ്ഥയിൽനിന്നുമാണ് സാഹിത്യാദി കലകളുണ്ടാകുന്നത്
എന്നാണ് അേദ്ദഹം കുട്ടികൾക്കു പഠിപ്പിച്ചു െകാടുക്കുന്ന
ത്. േനാക്കുക:
“കലാകാരൻ രണ്ടു കണ്ണുമടച്ച് ഉറങ്ങിെക്കാണ്ടു തെന്ന
കലാസൃഷ്ടി െചയ്യണെമേന്നാ? അെതങ്ങെന സാധി
ക്കും? കാലകാരന് അയാളുെട ഉപാധിയായിരിക്കണം
ഉറക്കുമരുന്നായിത്തീേരണ്ടത്. അതു ൈകയിെലടുക്കു
േമ്പാൾ അയാൾ ഉറങ്ങണം. സാഹിത്യകാരന് ഭാഷ,
ശില്പിക്ക് കല്ലും മരവും മണ്ണും, ചിത്രകാരന് വർണ്ണം, ഗാ
യകനു നാദം. ഈ ഉപാധികൾ അവെര േബാധമണ്ഡ

ലത്തിൽ നിന്നും ഉപേബാധമണ്ഡലത്തിേലയ്ക്ക് ഇറക്കി
വിടണം. ജാഗ്രദാവസ്ഥയിൽ നിന്നും സ്വപ്നാവസ്ഥയി
േലക്ക് മടക്കി വിടണം.”
— (കലാചിന്തകൾ: േപജ് 42)

എന്നിേട്ടാ? സാഹിത്യമുണ്ടാകുന്നെതങ്ങെനയാണ്?
എളുപ്പമുള്ള പണിയാണെതന്ന് വിചാരിച്ചുേപാകണ്ട.
േഡാ. നായർ പറയുന്നു:
“ആത്മവിസ്മൃതിയും പരിസര വിസ്മൃതിയും പൂണ്ട് അന്തർ

മുഖവീക്ഷണെമെന്നാന്നിെന മാത്രം ആലംബമായിക്ക
രുതി, അങ്ങെന ബാേഹ്യന്ദ്രിയങ്ങളുെട കർമ്മസ്തംഭനം
സാധിച്ച്, സ്വപ്നമണ്ഡലത്തിലിരുന്നാൽ അയാൾ ഒരു
കലാകാരെന്റ കടമ നിറേവറ്റും. യഥാർത്ഥ സ്വപ്നവും
കലാസ്വപ്നവും േവർതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഒന്നിൽ മാ
ത്രമാണ്—കലാസ്വപ്നത്തിന് ഉപാധി ഉണ്ടായിരിക്കും;
സാക്ഷാൽ സ്വപ്നം ഉപാധിരഹിതമായിരിക്കും”.
— (ടി. േപജ് 42)

ഉറക്കത്തിെലഴുേന്നറ്റു സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ പലതും പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ൈവദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ െപട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ‘േസാം നാം ബുലി
സം’ എന്ന േപരിലറിയെപ്പടുന്ന ഒരു തരം േരാഗത്തി
ന്നിരയായ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണവർ. തലയ്ക്കു െവളിവി
ല്ലാെത അേബാധാവസ്ഥയിൽ സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കു
ന്ന ചില മനുഷ്യെര ഭ്രാന്തശാലകൾക്കുള്ളിലും കള്ളുഷാ
പ്പുകളുെട സമീപ പ്രേദശങ്ങളിലും കെണ്ടത്തിെയന്നു
വരും. പേക്ഷ, അവരുെട സാഹിത്യസൃഷ്ടികളത്രയും
അച്ചടിക്കെപ്പടാെത കിടക്കുകയായതുെകാണ്ട് നമുക്കി
വിെട വലിയ പ്രേയാജനമുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല.
ഒേര മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങളുെട വ്യത്യ
സ്ത രൂപങ്ങെള േബാധമനെസ്സന്നും ഉപേബാധമനെസ്സ
ന്നും അേബാധമനെസ്സന്നും മൂന്നു കള്ളറകളിലിട്ടു തരം
തിരിക്കുന്ന അശാസ്ത്രീയമായ േഫ്രായ്ഡിയൻ സിദ്ധാന്ത
ങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി യാെതാരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത
വയാെണന്ന് പാേവ്ലാവും മറ്റു ശാസ്ത്രജ്ഞൻമാരും െതളി
യിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും, േഡാ: എസ്സ്.െക.നായർ
തെന്റ സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികെള ഉറക്കിേലയ്ക്കും സ്വപ്ന
ത്തിേലയ്ക്കും തള്ളിവിട്ടു മയക്കികിടത്താനാണ് ഇേപ്പാ
ഴും പരിശ്രമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നത്. “ഭൗതീക മാനദണ്ഡ
ങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് കലാേലാകത്തിെല വസ്തു സൗന്ദര്യ
ങ്ങൾ.” (ടി. േപജ് 52) എന്നാണേദ്ദഹം അവർക്കു പഠി
പ്പിച്ചു െകാടുക്കുന്നത്. സ്ഥിേരാത്സാഹേത്താെട േബാ
ധപൂർവ്വം പരിശ്രമിച്ചാൽ തങ്ങൾക്കും നല്ല സാഹിത്യ
കാരന്മാരായി വളരാൻ കഴിയുെമന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുെട
ആത്മവിശ്വാസെത്ത തുരങ്കം വയ്ക്കാൻ മാത്രെമ ഇത്തരം
ഉപേദശങ്ങൾ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ.
ഇങ്ങെന, സാഹിത്യം അജ്ഞാതവും അപ്രാപ്യവും
അവർണ്ണനീയവും പരബ്രഹ്മവും േയാഗാഭ്യാസവും ഉറ
ക്കപ്പിച്ചും മറ്റുമാെണന്ന അസംബന്ധങ്ങൾ പറയുന്ന
വരിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി, അതു മനുഷ്യെന്റ ജീവിത
വ്യാപാരങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ട ഒന്നാെണന്ന് കഷ്ടിച്ചു
സമ്മതിക്കുന്ന ചില സാഹിത്യകാരന്മാരും നമ്മുെട നാ
ട്ടിലുണ്ട്. അവരിെലാരാളാണ് സാഹിത്യശിേരാമണി
ശ്രീ. കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ. അേദ്ദഹം എഴുതുന്നു:
“ജീവിത വ്യാപാരങ്ങളുെട പിന്നിൽ അവയ്ക്കു േപ്രരകമാ

യി വർത്തിക്കുന്ന ശക്തി വിേശഷെത്ത വികസിപ്പിക്കു
വാനും ആ വ്യാപാരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നിയന്ത്ര
ണം നൽകുവാനുമുള്ള കഴിവാണ് സാഹിത്യത്തിെന്റ
പരമ ലക്ഷ്യം.”
— (സാഹിത്യവിദ്യ: േപജ് 9)

പേക്ഷ, ശ്രീ. മാരാരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ സാഹിത്യവും ജീവിത
വ്യാപാരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തലകിഴുക്കാം തൂക്കാ
യിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ജീവിത വ്യാപാരങ്ങൾ സാഹി
ത്യെത്തയല്ല, സാഹിത്യം ജീവിത വ്യാപാരങ്ങെളയാണ്
നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. സാഹിത്യെമന്നത് സാഹിത്യകാ
രന്മാരിൽ നിന്ന് സ്വയം ഭൂവായി െപാട്ടിമുളയ്ക്കുന്ന ഒരു
സങ്കല്പ വിേശഷം മാത്രമാണ്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വന്തം
വാക്കുകളിൽ,
“സാഹിത്യകാരൻ വാങ്മാർേഗ്ഗണ നമ്മളിേലക്ക്

പകർത്തിത്തരുന്ന സ്വന്തം സങ്കല്പങ്ങളാണ് സാഹി
ത്യത്തിെല കലാവസ്തു.”
— (സാഹിത്യസല്ലാപം: േപജ് 152)

സാഹിത്യകാരെന്റ ആ സ്വന്തം സങ്കല്പങ്ങളുെട അടി
സ്ഥാനെമെന്തേന്നാ അവയും ജീവിതവ്യാപാരങ്ങളും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധെമന്താെണേന്നാ ശ്രീ. മാരാർ പരി
േശാധിക്കുന്നില്ല. സാഹിത്യകാരന് സ്വന്തമായ ചില
സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്, ചില ആശയങ്ങളും ആദർശങ്ങളുമു
ണ്ട്. അവെയ മറ്റുള്ളവരിേലക്ക് പകർത്താൻേവണ്ടി
അയാൾ സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്,
“ക്രിസ്തുവിെന്റ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ഒരു ദുർല്ലഭ വ്യക്തി
െയ ആവിഷ്കരിക്കാൻേവണ്ടിയാണ് വിേക്ടാർയൂേഗാ
‘പാവങ്ങൾ’ എന്ന മഹൽഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് എന്ന ശ്രീ.
മാരാരുെട അഭിപ്രായം േനാക്കുക:
“ഒരു ‘നീചപാത്ര’ ത്തിൽേപാലും സത്യനിഷ്ഠനും ഭൂതാ
നുകമ്പിയുമായ ഒരു മഹാെന-ഡി. യിെല മത്രാെന്റ
ഒരുത്തമ ശിഷ്യെന-ക്രിസ്തുവിെന്റ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള
ഒരു ദുർല്ലഭ വ്യക്തിെയ—ആവിഷ്കരിക്കുകയാണേല്ലാ
വിേക്താർ യൂേഗാ െചയ്തിട്ടുള്ളത്. അതാണുതാനും ആ
കാവ്യത്തിനുള്ള ഉൽക്കർഷത്തിെന്റ പരമാവധി.”
— (സാഹിത്യവിദ്യ: േപജ് 11–12)

രണ്ടായിരത്തിലധികം േപജുകളുള്ള ‘പാവങ്ങൾ’ മുഴു
വൻ വായിച്ചിട്ടും ക്രിസ്തുവിെന്റ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു െമ
ത്രാെന മാത്രേമ ശ്രീ. മാരാർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളു.
ഴാേവറും, എെപ്പാൈണനും, ഗിൽ േനാർമാൻ മുത്തച്ഛ
നും, ഗവേരാഷ് കുട്ടിയും, മിസ്സിസ്സ് െതനാർദിയരും, മരി
യൂസും, ഫൻതീനും ഫുഷൽ വാങ്ങും മറ്റും മറ്റും െമത്രാെന്റ
നന്മെയ മാറ്റുരച്ചു കാണിക്കാനുള്ള ചില സങ്കല്പങ്ങൾ
മാത്രം!
സത്യനിഷ്ഠയ്ക്കുേവണ്ടിയുള്ള സത്യനിഷ്ഠയും ഭൂതാനുകമ്പ
യ്ക്കു േവണ്ടിയുള്ള ഭൂതാനുകമ്പയും വിേക്താർയൂേഗാവിെന്റ
സാഹിത്യ കൃതികളിെലാന്നുംതെന്ന നിങ്ങൾക്കു കാ
ണാൻ കഴിയില്ല. 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെല യൂേട്ടാപ്യൻ േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ്കാർെക്കന്നേപാെലതെന്ന യൂേഗാവിനും സത്യ
നിഷ്ഠ, ഭൂതാനുകമ്പ, നീതിേബാധം, മനുഷ്യേസ്നഹം, ൈദ
വവിശ്വാസം മുതലായവെയല്ലാം സമുദായെത്ത മാറ്റി
മറിക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. പട്ടിണി,
െതാഴിലില്ലായ്മ, കഷ്ടപ്പാട് മുതലായ സാമൂഹ്യ േരാഗങ്ങ
ളുെട ജീവനുള്ള ചിത്രങ്ങൾ യൂേഗാവിെന്റ കൃതികളിൽ
നമുക്കു കാണാം. െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞ നാനാതരം സാമൂഹ്യ
ബന്ധങ്ങളിലൂെട മനുഷ്യെന്റ ഹൃദയാന്തർഭാഗത്തിേല
ക്കിറങ്ങിെച്ചന്ന് പുേരാഗതിയുെട ശത്രുക്കളുെട േനർക്കു
ൈക ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ട് ആ പ്രതിഭാശാലിയായ
കലാകാരൻ ഗർജ്ജിക്കുന്നു.
“ഞാൻ നിങ്ങെള െവല്ലുവിളിക്കുന്നു: കീേഴ്പാട്ടു വീഴുന്ന
പാറക്കല്ലിെന തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ, െവള്ളച്ചാട്ടെത്ത
യും പ്രളയെത്തയും തടഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ, ഇറ്റലിെയ
തടഞ്ഞുനിർത്താൻ, 1789-െന തടഞ്ഞുനിർത്താൻ,

ൈദവത്തിെന്റ ഇച്ഛാശക്തിെകാണ്ട് െവളിച്ചത്തിേല
യ്ക്ക് നീക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന േലാകെത്ത തടഞ്ഞു
നിർത്തുവാൻ!”

ശ്രീ. കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ യൂേഗാവിൽ കാണുന്നത് സാമൂഹ്യ
പുേരാഗതിക്കുേവണ്ടി പടെവട്ടുന്ന ഒരു മനുഷ്യ േസ്നഹി
െയയല്ല, “നീചപാത്ര” ങ്ങളിൽ േപാലും േകവലമായ
സത്യനിഷ്ഠയും േകവലമായ ഭൂതാനുകമ്പയും കുടിെകാ
ള്ളുന്നുെണ്ടന്ന് വിളിച്ചുപറയുന്ന ഒരു പ്രവാചകെനയാ
ണ്.
വാസ്തവത്തിൽ, േകവലനന്മകെളപ്പറ്റിയുള്ള യൂേട്ടാപ്യൻ
േസാഷ്യലിസ്റ്റാശയങ്ങൾ യൂേഗാവിെന്റതെന്ന കൃതിക
ളിൽ കാണെപ്പടുന്നതിേനക്കാൾ വളെര വളെര കുറ
വാണ് ‘പാവങ്ങ’ളിൽ. മറിച്ച്, ബാരിേക്കഡുകളുെട മറ
ക്കാനാവാത്ത രംഗങ്ങൾ, സാങ്ദനിെത്തരുവിെല മഹ
ത്തായ സംഭവങ്ങൾ, സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുെട
േസ്നഹബന്ധങ്ങളും വികാരവിചാരങ്ങളും, വിപ്ലവാന്ത
രീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനത, െതരുവുെതണ്ടി
െച്ചക്കൻ, ഗവേരാഷ്കുട്ടിയുെട ഹൃദയഹാരിയായ ധീരത,
തകർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന നാടുവാഴിബന്ധങ്ങൾെക്കതി
രായി തലെപാക്കുന്ന പുതിയ ജനാധിപത്യ ചിന്താഗതി
കളും പുതിയ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളും, ഗ്രന്ഥകർത്താവി
ന് ജനങ്ങേളാടുള്ള അഗാധമായ േസ്നഹവും പുേരാഗതി
യിലുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും—ചുരുക്കത്തിൽ,
1789-ലൂെട കടന്നുേപായ ഒരു മഹത്തായ രാജ്യത്തിെല
സങ്കീർണ്ണങ്ങളും പരസ്പരം െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞവയുമായ
സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ—ഇതാണ് വിേക്താർ യൂേഗാവി
െന്റ കൃതികളിൽ നാം കാണുന്നത്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ
പറഞ്ഞാൽ, സാമൂഹ്യ ജീവിതമാണ് യൂേഗാവിെന്റ കലാ
സൃഷ്ടിയുെട ഉള്ളടക്കം. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെല സാ
മ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവും ആശയപരവും ആത്മീയവും
ധാർമ്മികവുമായ നാനാതരം പ്രശ്നങ്ങെള ഉന്നയിക്കുക
യും അവയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ്
യൂേഗാ െചയ്യുന്നത്. “അതാണുതാനും ആ കാവ്യത്തിനു
ള്ള ഉൽക്കർഷത്തിെന്റ പരമാവധി.”
ഇതുതെന്നയാണ് ഉത്തമങ്ങളായ എല്ലാ സാഹിത്യ സൃ
ഷ്ടികളുേടയും സ്ഥിതി. മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ വളർച്ച
േയാെടാപ്പം സാഹിത്യചരിത്രത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ
പരിേശാധിച്ചാൽ ഏതു സാഹിത്യവും അതതു കാല
െത്ത സാമൂഹ്യജീവിതെത്തയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന
ത് എന്നു വ്യക്തമാവും. ഫ്രഞ്ചുസാമൂഹ്യജീവിതെത്തപ്പറ്റി
ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും സ്ഥിതിവിവരണക്കണക്കു
കാർക്കും ചരിത്രകാരന്മാർക്കും നൽകാൻ കഴിയാത്ത
അത്രയധികം വിവരങ്ങളാണ് ബാൽസാക്കിെന്റ കൃതി
കളിൽനിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഏംഗൽസ്
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരം
ഭത്തിൽ റഷ്യയിൽ നടമാടിയിരുന്ന സാമൂഹ്യൈവരു
ദ്ധ്യങ്ങളും വിപ്ലവ പ്രവർത്തനങ്ങളിേലർെപ്പട്ട െതാഴിലാ
ളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ആശയാഭിലാഷങ്ങളും സാർ ചക്രവർ
ത്തിയുെട ൈപശാചികതകളുെമല്ലാം മാക്സിം േഗാർക്കി
യുെട ‘അമ്മ’ യിൽ നമുക്കു കാണാം. േടാൾേസ്റ്റായിയു
െട ‘യുദ്ധവും സമാധാനവും’, െഷാെളാേക്കാവിെന്റ ‘ക്വ
യറ്റ് ഫ്േളാസ് ദ് േഡാൺ’, േറാമാ േറാളാങ്ങിെന്റ ‘ഴാ
ങ്ങ് ക്രിേസ്റ്റാഫ്’, ടാേഗാറിെന്റ ‘േഗാരാ’ േപ്രം ചന്ദിെന്റ
‘രംഗഭൂമി’, ചന്തുേമേനാെന്റ ‘ഇന്ദുേലഖ’, തകഴിയുെട
‘രണ്ടിടങ്ങഴി’, കാളിദാസൻേറയും ഏസ്ക്കിലസ്സിൻേറയും
േഷക്സ്പിയറുേടയും െബർണാഡ്ഷായുേടയും നാടക
ങ്ങൾ, ഇങ്ങിെന ഉത്തമങ്ങളായ എല്ലാ സാഹിത്യകൃതി
കളും അതാത് കാലെത്ത സാമൂഹ്യജീവിതെത്തയാണ്
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. നാനാതരം സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങ
േളാടുകൂടിയ മനുഷ്യെന്റ വികാരവിചാരങ്ങേളയും ആഗ്ര
ഹാഭിലാഷങ്ങേളയും ജീവിതവീക്ഷണഗതിേയയുമാണ്
ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അതുെകാണ്ട് സാമൂഹ്യജീവിതത്തി
െന്റ പ്രതിഫലനമാണ് സാഹിത്യം.

















2 സാഹിത്യത്തിെന്റ ഉറവിടം
ആത്മാവിഷ്ക്കരണത്തിനുള്ള ആന്തരിക പ്രേചാദനത്തിൽ
നിന്നാണ് എല്ലാ കലകളും ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നു
പറയുന്ന ചില സാഹിത്യകാരന്മാരുണ്ട്. ആന്തരിക പ്ര
േചാദനംതെന്ന എങ്ങെന ഉണ്ടായി എേന്നാ അതി
നു വല്ല സാമൂഹ്യാടിസ്ഥാനവുമുേണ്ടാ എേന്നാ അവർ
ആരാഞ്ഞുേനാക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യെന്റ ആഹ്ലാദ പ്രവണ
തയിൽനിന്നും വിേനാദശീലത്തിൽനിന്നുമാണ് കലക
ളുണ്ടായെതന്ന് മറ്റുചിലർ പറയുന്നു. ഈശ്വര ൈചത
ന്യേത്താടുള്ള ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളിൽനിന്നാണ്
സാഹിത്യം ഉത്ഭവിച്ചെതന്ന് േവെറ ചിലർ. “കലകൾസാഹിത്യകല പ്രേത്യകിച്ചും—സ്വയംഭൂവാകുന്നു. അത്
അകത്തുനിന്നു പുറേത്തയ്ക്കുള്ള ഒരു വികസനേമാ പ്രവാ
ഹേമാ ആണ്” എന്നാണ് മെറ്റാരു സാഹിത്യകാരെന്റ
അഭിപ്രായം. ഇവെയല്ലാം തെന്ന ചരിത്രസത്യങ്ങൾ
െക്കതിരായ വാദങ്ങളാണ്. ആദിമമനുഷ്യെന്റ കലാ
സൃഷ്ടികളിേലെയ്ക്കാന്നു കേണ്ണാടിച്ചാൽ ഇതു വ്യക്തമാ
വും.
കല്ലുെകാണ്ടും മരത്തടിെകാണ്ടുമുള്ള അപരിഷ്കൃതങ്ങ
ളായ ആയുധങ്ങളുെമടുത്ത് കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇരേതടി നട
ന്ന പ്രാകൃത മനുഷ്യർക്ക് സാഹിത്യ കലാ തത്വങ്ങെളപ്പ
റ്റിേയാ ഈശ്വര ൈചതന്യങ്ങെളപ്പറ്റിേയാ ഗേവഷണം
നടത്തുക സാദ്ധ്യമായിരുന്നില്ല. ശാശ്വത മൂല്യങ്ങെളപ്പ
റ്റിയല്ല കുമ്മിപൂരണത്തിനാവശ്യമായ മൃഗങ്ങെളപ്പറ്റിയാ
ണ് അവെരല്ലായ്േപ്പാഴും ആേലാചിച്ചിരുന്നത്. മൃഗങ്ങ
െള േവട്ടയാടുക എന്നത് ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനമാ
യിരുന്നു. പ്രാകൃത മനുഷ്യർ േറാബിൻ സൺക്രൂേസാവി
െനേപ്പാെല ഒറ്റെയ്ക്കാറ്റയ്ക്കല്ല പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടുെകാ
ണ്ടാണ്, സാമൂഹ്യമായിട്ടാണ്, ഉൽപാദനത്തിേലർെപ്പട്ട
ത്. പ്രകൃതിെയ മാറ്റിമറിയ്ക്കാനും ഉപേയാഗകരമാക്കാനും
േവണ്ടിയുള്ള ഈ സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ
രണ്ടു കാലുള്ള മൃഗെത്ത മനുഷ്യനാക്കി രൂപാന്തരെപ്പടു
ത്തിയത്. ഈ സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനം തെന്നയാണ് എല്ലാ
കലകളുേടയും ഉറവിടം.
പ്രാകൃതരായ കാടന്മാർ പാറക്കല്ലുകളിലും മരത്തടിക
ളിലും പക്ഷിമൃഗാദികളുെട ചിത്രങ്ങൾ െകാത്തിപ്പിടിപ്പി
ച്ചിരുന്നു. ചന്ദ്രൻേറേയാ പനിനീർപൂവിൻേറേയാ ആകാ
ശവിമാനത്തിൻേറേയാ ചിത്രങ്ങളല്ല, ചുറ്റുപാടുകളിൽ
കാണെപ്പട്ടവയും തങ്ങളുെട ൈദനംദിന ജീവിതവുമാ
യി ബന്ധെപ്പട്ടവയുമായ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവ
രുെട ഭാവനയിലൂെട പുറത്തു വന്നത്. വസ്തുനിഷ്ഠമായ
ബാഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങേളയും സാമൂഹ്യജീവിതേത്തയു
മാണ് അവർ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത്. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെളപ്പ
റ്റിയുള്ള സാമൂഹ്യ േബാധേത്തയാണവർ പ്രകടിപ്പിച്ച
ത്. ഇങ്ങെന പ്രാകൃതകാലം മുതൽേക്ക കല സാമൂഹ്യ
േബാധത്തിെന്റ ഒരു രൂപമായിരുന്നു; ബാഹ്യ യാഥാർ
ത്ഥ്യങ്ങെള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരുപകരണമായിരു
ന്നു. അതുെകാണ്ട് മനുഷ്യനും ബാഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ
ളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് കലകളുത്ഭവിച്ച
ത് എന്നു കരുതാവുന്നതാണ്.
ഉല്പാദന പ്രവർത്തനങ്ങെളേപ്പാെല കലാസൃഷ്ടിയും
ആദിമമനുഷ്യെന ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുകയും ആനന്ദിപ്പിക്കു
കയും െചയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. പേക്ഷ, േകവലമായ ആനന്ദ
മാണ് കലയുെട അടിസ്ഥാനെമേന്നാ ആഹ്ലാദ പ്രവ
ണതയാണ് കലയ്ക്ക് പ്രേചാദനം നൽകിയെതേന്നാ
പറയുന്നതു ശരിയായിരിക്കുകയില്ല. േനേര മറിച്ച്, നി
ത്യജീവിതത്തിനു പ്രേയാജനെപ്പട്ടതുെകാണ്ടാണ് കല
ആഹ്ലാദകരവും ആനന്ദദായകവുമായിത്തീർന്നത്.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അവസാനത്തിൽ കാറൽ ബൂച്ചർ

എന്ന ജർമ്മൻ ധനശാസ്ത്രജ്ഞൻ കലകളുെട ഉത്ഭവ
െത്തക്കുറിച്ച് അതിപ്രധാനമായ ചില തത്വങ്ങളുന്നയി
ക്കുകയുണ്ടായി. പ്രാകൃത ജനങ്ങളുെട സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാ
നവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടുെകാണ്ടാണ് പാട്ടും കവിതയും
ആവിർഭവിച്ചെതന്ന് അേനകം ഉദാഹരണങ്ങേളാടും
െതളിവുകേളാടും കൂടി അേദ്ദഹം വ്യക്തമാക്കി. േദഹാ
ദ്ധ്വാനം സവിേശഷങ്ങളായ ചില താളലയാദികൾക്കു
വിേധയമാകുേമ്പാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാകുെമന്നും
അേത സമയത്ത് ക്ഷീണം കുറയുെമന്നും അേദ്ദഹം ചൂ
ണ്ടിക്കാണിച്ചു. ശരീരാവയവങ്ങളുെട താളെമാപ്പിച്ചുള്ള
ചലനങ്ങൾ സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനെത്ത കൂടുതൽ കാര്യക്ഷ
മവും ഉല്ലാസകരവുമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. മഴുെവ
ടുത്തു മരം െവട്ടുക, ഭാരം വഹിക്കുക മുതലായ പ്രവർ
ത്തികളിേലർെപ്പടുന്നവർ താളലയങ്ങേളാടുകൂടി “ഏേല
േലാം” തുടങ്ങിയ ചില ശബ്ദങ്ങൾ പുറെപ്പടുവിക്കുന്നതു
കാണാം. ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങൾക്കിടയിൽ വാക്കുകൾ
കൂട്ടിേച്ചർത്തുെകാണ്ടാണ് പ്രാകൃത മനുഷ്യർ പാട്ടുകൾ
നിർമ്മിച്ചെതന്ന് ബൂച്ചർ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു.
േജാർജ്ജ് േതാംസൻ ‘മാർക്സിസവും കവിതയും’ എന്ന
പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
“നൃത്തം, സംഗീതം, കാവ്യം എന്നീ മൂന്നു കലകളും
ഒന്നായിട്ടാണാരംഭിച്ചത്. കൂട്ടായ അദ്ധ്വാനത്തിേലർ

െപ്പടുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന താളെമാപ്പിച്ചുള്ള ശാരീരിക ചല
നമായിരുന്നു അവയുെട ഉറവിടം. ഈ ചലനത്തിനു
രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു—ഒന്ന് ശരീരം െകാണ്ടുള്ള
ത്; മേറ്റത് വായെകാണ്ടുള്ളത്. ഒന്നാമേത്തത് നൃത്ത
ത്തിൻേറയും രണ്ടാമേത്തത് ഭാഷയുേടയും ബീജമായി
രുന്നു. താളലയങ്ങെളാപ്പിച്ചുള്ള അവ്യക്ത ശബ്ദങ്ങ
ളിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച ഭാഷ കാലക്രമത്തിൽ കാവ്യഭാഷ,
സംസാരഭാഷ എന്നിങ്ങെന രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു.”

ജീവസന്ധാരണത്തിനുേവണ്ടി പ്രകൃതിയുമായി മല്ലിട്ടു
െകാണ്ട് ഉല്പാദനപ്രവർത്തനങ്ങളിേലർെപ്പട്ട സമയത്ത്
പ്രാകൃതമനുഷ്യൻ പുറെപ്പടുവിച്ച അവ്യക്തശബ്ദങ്ങളാ
യിരുന്നു വാക്കുകളുെട ബീജങ്ങൾ. സാമൂഹ്യാധ്വാനവു
മായി ബന്ധെപ്പട്ട ഈ വാക്കുകൾ പ്രകൃതിെയപ്പറ്റിയും
സാമൂഹ്യജീവിതെത്തപ്പറ്റിയുമുള്ള മനുഷ്യരുെട അന്തർഗ്ഗ
തങ്ങെള പരസ്പരം അറിയിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളാ
യിത്തീർന്നു. ഇങ്ങെനയുണ്ടായ വാക്കുകളാണ് പിന്നീട്
പാട്ടുകളും കവിതകളുമായി വികസിച്ചത്.
പാട്ടുപാടുേമ്പാൾ രസം േതാന്നും; ആനന്ദമുണ്ടാവും, ശരി
യാണ്. പേക്ഷ, ആനന്ദിക്കാനും ആഹ്ലാദിക്കാനുമുള്ള
ആഗ്രഹമല്ല പ്രാകൃതകലകൾക്കു പ്രേചാദനം നൽകിയ
ത്. താളലയാദികളുെട സഹായേത്താടുകൂടി സാമൂഹ്യാ
ധ്വാനത്തിെന്റ കാഠിന്യെത്ത ലഘൂകരിക്കുകയും ഭൗതി
േകാല്പാദനശ്രമങ്ങെള ഫലപ്രദമാക്കുകയും െചയ്യുക, പ്ര
കൃതിെയപ്പറ്റിയും ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെളപ്പറ്റിയുമുള്ള
സാമൂഹ്യേബാധെത്ത പ്രകടിപ്പിക്കുക, ഇംഗിതങ്ങേളയും
അന്തർഗ്ഗതങ്ങേളയും പരസ്പരം അറിയിച്ചുെകാണ്ട് കൂ
ട്ടായ അദ്ധ്വാനം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഉല്പാദനത്തിേലർ
െപ്പടുന്ന ജനങ്ങളുെട ഐക്യമുറപ്പിക്കുകയും െചയ്യുക.
ഇങ്ങെന മനുഷ്യെന്റ ഭൗതിക ജീവിതെത്ത അഭിവൃദ്ധി
െപ്പടുത്താനും സുഖസംതൃപ്തമാക്കാനും േവണ്ടിയാണ്
എല്ലാ പ്രാചീന കലകളുമാവിർഭവിച്ചത്.
സാമ്പത്തിക ജീവിതവുമായി മാത്രമല്ല കലയ്ക്കു ബന്ധമു
ണ്ടായിരുന്നത്. സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിെന്റ എല്ലാ പ്രതി
ഭാസങ്ങളുമായും മതം, ശാസ്ത്രം, സദാചാരം എന്നിങ്ങ
െനയുള്ള സാമൂഹ്യ േബാധത്തിെന്റ മറ്റു രൂപങ്ങളുമായും
അതു െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞു കിടന്നിരുന്നു. നായാട്ട്, കൃഷി തു
ടങ്ങിയ ഉല്പാദന ക്രമങ്ങെള മാത്രമല്ല, േസ്നഹം, െവറുപ്പ്
മുതലായ സാമൂഹ്യ ബന്ധത്തിെന്റ പ്രകടനങ്ങേളയും
അതു പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രാചീന കാലം മുതൽേക്ക
നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുള്ള നാേടാടിപ്പാട്ടുകളും നാേടാടിക്ക
ഥകളും ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. േവടൻ ഇര കാത്തുനിൽ
ക്കുേമ്പാൾ ചിത്രം വരയ്ക്കും. ഇടയന്മാർ ആടുമാടുകെള
േമച്ചുനടക്കുേമ്പാൾ പാട്ടുപാടും. കൃഷി െചയ്യുന്നവർ ഒഴി
വുസമയത്ത് കഥകൾ പറയും. െകായ്ത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നൃ
ത്തം െവയ്ക്കും. ഈ കലാരൂപങ്ങളിെലല്ലാം പ്രകൃതിെയ
കീഴടക്കാനും ജീവിതം സുഖകരമാക്കാനും േവണ്ടിയുള്ള
കൂട്ടായ അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ പ്രതിധ്വനികൾ േകൾക്കാം.
മാനവ സംസ്കാരത്തിൻേറയും സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൻ
േറയും പിന്നിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂെട നീണ്ടുകിടക്കുന്ന സാ
മൂഹ്യാധ്വാനത്തിെന്റ നിഴലാട്ടം കാണാം.
പഴയ നാേടാടിപ്പാട്ടുകൾ “പ്രകൃതിയുെട പ്രതിഭാസങ്ങ
ളുേടയും പ്രകൃതിെക്കതിരായ സമരങ്ങളുേടയും സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തിൻേറയും കലാരൂപത്തിലുള്ള പ്രതിഫലന
ങ്ങളാണ്” എന്നു വ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ട് മാക്സിംേഗാർ
ക്കി പറയുന്നു:
“പ്രാചീനങ്ങളായ നാേടാടിക്കഥകൾ, ഐതിഹ്യങ്ങൾ,

പഴെഞ്ചാല്ലുകൾ മുതലായവെയപ്പറ്റി നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ടു
ണ്ടാവും. പേക്ഷ, അവയുെട അർത്ഥം കൂടുതൽ അഗാ
ധമായി മനസ്സിലാേക്കണ്ടതുണ്ട്. അദ്ധ്വാനത്തിെന്റ
കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനും ഉല്പാദന ക്ഷമതെയ വർദ്ധിപ്പി
ക്കാനും രണ്ടു കാലുള്ളവയും നാലു കാലുള്ളവയുമായ
ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് രക്ഷെപ്പടുവാനും വാക്കിെന്റ ശക്തി
യാൽ, മന്ത്രങ്ങളാൽ, മനുഷ്യർെക്കതിരായ പ്രകൃതി
യുെട പ്രതിഭാസങ്ങെള കീഴടക്കുവാനുമുള്ള പ്രാചീന
ജനങ്ങളുെട ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളാണവ. ഒടുവിൽ
പറഞ്ഞത് പ്രേത്യകിച്ചും പ്രധാനമാണ്. വാക്കിെന്റ
ശക്തിയിൽ മനുഷ്യർ എത്ര അഗാധമായി വിശ്വസിച്ചി
രുന്നു എന്ന് അതു കാണിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങ
േളയും മനുഷ്യാധ്വാനേത്തയും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യ
ത്തിൽ ഭാഷ നിർവ്വഹിച്ച വ്യക്തവും യഥാർത്ഥവുമായ
േസവനമാണ് ഈ വിശ്വാസത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം.”

ഇങ്ങെന, സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനത്തിേലർെപ്പട്ട പ്രാകൃത ജന
ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കലകൾ ഉത്ഭവിച്ചത്. സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാ
നമാണ് എല്ലാ കലകളുേടയും ഉറവിടം.
ആദ്യകാലത്ത് കലാകാരന്മാർ എന്ന ഒരു പ്രേത്യക
ജനവിഭാഗമുണ്ടായിരുന്നില്ല. േവടൻതെന്നയായിരുന്നു
സമുദായത്തിെല ചിത്രകാരനും. ഇടയനും കവിയും ഒരാ
ളായിരുന്നു. കൃഷിക്കാരനും കഥാകാരനും വ്യത്യസ്തരാ
യിരുന്നില്ല. സാമൂഹ്യാദ്ധ്വാനവും കലകളും അത്രേമൽ
െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞാണു കിടന്നിരുന്നത്. പേക്ഷ, ഉൽപ്പാ
ദനരീതി വളർന്നതിെന്റ ഫലമായി സമുദായം വർഗ്ഗങ്ങ
ളായിപ്പിരിഞ്ഞേപ്പാൾ ഈ സ്ഥിതി മാറി. ഒരു ഭാഗത്ത്
നിർമ്മാണം; മറുഭാഗത്ത് ഭരണം. ഒരു ഭാഗത്ത് കായി
കാദ്ധ്വാനം; മറുഭാഗത്ത് മാനസികവും ആത്മീയവുമായ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഇങ്ങെന സാമ്പത്തിക വർഗ്ഗങ്ങളാ
വിർഭവിച്ചേതാെട കായികാദ്ധ്വാനവും മാനസികാദ്ധ്വാ
നവും തമ്മിൽ േവർപിരിഞ്ഞു. ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ
സമുദായത്തിന്നാവശ്യമായ ഭൗതിേകാൽപ്പാദന പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിേലർെപ്പട്ടു. അവെര അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ന്യൂന
പക്ഷക്കാരുെട വർഗ്ഗം കല, സാഹിത്യം, തത്വശാസ്ത്രം,
സയൻസ് മുതലായവയുെട നിർമ്മാതാക്കളായി. കായി
കാദ്ധ്വാനവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഈ ന്യൂനപക്ഷക്കാ
രുെട വർഗ്ഗത്തിനു സാഹിത്യകലാദികളിൽ ലയിക്കാൻ
കൂടുതൽ ഒഴിവുസമയവും കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളും കി
ട്ടി. അതിെന്റ ഫലമായിട്ടാണ് സാമൂഹ്യ േബാധത്തിെന്റ
ഒരു സ്വതന്ത്രരൂപെമന്ന നിലയ്ക്ക് സാഹിത്യം വളരാൻ
തുടങ്ങിയത്.

















3 സാഹിത്യത്തിെന്റ

ഭൗതികാടിസ്ഥാനം

സാഹിത്യകാരൻ തെന്റ വ്യക്തിപരമായ ഭാവനയും
ആന്തരികമായ അനുഭൂതിയുമുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാണ്
സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നെതന്നും അതുെകാണ്ട് സാഹി
ത്യം ആത്മനിഷ്ഠമാെണന്നും ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ
വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. കലാസൗന്ദര്യത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാനം
വിഷയമല്ല വിഷയിയാെണന്നും സൗന്ദര്യം വസ്തു (വി
ഷയ) പ്രതീതമല്ല, ആത്മ (വിഷയി) പ്രതീതമാെണന്നും
െതളിയിക്കാൻ േവണ്ടി മി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണമാരാർ പറയുകയാ
ണ്:“കാളിദാസൻ േമഘസേന്ദശം രചിപ്പാൻ ആേലാചി
ച്ചിരുന്ന സമയെത്ത എടുക്കുക. അവിെട ആ യക്ഷ
േനാ േമഘേമാ ഒന്നുമില്ല. ഉെണ്ടന്നു േതാന്നിക്കുന്ന ആ
വാക്കുകൾ-േമഘസേന്ദശപദ്യങ്ങൾ-രൂപെപ്പട്ടിട്ടുമില്ല.
എല്ലാം കവിയുെട ആത്മാവിൽ, അന്തഃകരണത്തിൽ,
പ്രതീതമായിേട്ട ഉള്ളു. അതിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ,
േമഘസേന്ദശത്തിെന്റ സൗന്ദര്യമിരിക്കുന്നത്; പിന്നീട്

രൂപെപ്പടുന്ന പദ്യങ്ങൾ അതിെന നമുക്ക് വ്യഞ്ജിപ്പി
ച്ചു തരികമാത്രേമ െചയ്യുന്നുള്ളു. അതുെകാണ്ട് ‘ആത്മ
പ്രതീത’ ത്തിൽക്കവിഞ്ഞ ഒരു വസ്തുതെന്ന കലയിലി
െല്ലന്നു േവണം പറവാൻ.”
— (ൈകവിളക്ക്; േപജ് 20)

യക്ഷനും േമഘവുെമാന്നുമില്ലാെത അവെയക്കുറിച്ചുള്ള
ആശയങ്ങൾ കവിയുെട മനസ്സിൽ രൂപം പ്രാപിക്കുന്ന
െതങ്ങിെനയാണ്? യക്ഷകിന്നരന്മാരും േദവാസുരന്മാ
രും മറ്റും യഥാർത്ഥേലാകത്തിലിെല്ലന്നുള്ള ശരിതെന്ന.
പേക്ഷ, സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന
അവരുെട വികാരവിചാരങ്ങളും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങ
ളും മനുഷ്യരുേടതിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമല്ല. കാളിദാസെന്റ
‘യക്ഷൻ’ നാനാതരം സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങേളാടുകൂടിയ
ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാെണന്ന് േമഘസേന്ദശം വായി
ച്ചാൽ േബാദ്ധ്യമാവും. പ്രകൃതിയുമായും സമുദായവുമായും
ബന്ധെപ്പട്ട ഒരു മനുഷ്യെന്റ വികാരവിചാരങ്ങേളയും
േസ്നഹ ബന്ധങ്ങേളയുമാണ് കാളിദാസൻ ചിത്രീകരി
ക്കുന്നത്. വസ്തുനിഷ്ഠമായ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട
ഒരു പ്രതിബിംബം മാത്രമാണേദ്ദഹത്തിെന്റ സാഹി
ത്യം. എന്നിട്ടും, “മനുഷ്യെന്റ അന്തഃകരണവൃത്തികളും
ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുമാണ് സാഹിത്യത്തിെന്റ പരമാധി
ഷ്ഠാനം” എന്നു മർക്കടമുഷ്ടി പിടിക്കുകയാണ് ശ്രീ. മാ
രാർ െചയ്യുന്നത്.
േഡാക്ടർ െക.ഭാസ്കരൻനായരാകെട്ട, മാരാരുെട വാ
ദത്തിൽനിന്ന് ഒരു പടികൂടി ചാടിക്കടന്ന്, “അസ്തിത്വ
െത്തേപ്പാലും വിസ്മരിച്ച് അറിയുന്നവനും അറിയെപ്പടുന്ന
തും അറിവും ഒന്നായിത്തീരുന്ന ഒരു മണ്ഡലത്തിേലക്ക്
സഹൃദയെന ഉയർത്തുന്ന ഒരനുഭൂതിയാണ്” കാവ്യം
എന്നുവെര വാദിയ്ക്കുന്നുണ്ട്. എറണാകുളത്തുെവച്ചു കൂ
ടിയ േകരള സാഹിത്യപരീഷത്തിെന്റ 21-ാം വാർഷിക
സേമ്മളനത്തിൽ അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പ്രസംഗിക്കുകയു
ണ്ടായി:“ഒരു സാഹിേത്യാപാസകെന്റ ജീവിതമാണ് കാംക്ഷി

ക്കുന്നെതങ്കിൽ ആശയങ്ങളുേടയും അന്യസംസ്കാര
ങ്ങളുെടയും വാലിൽ തൂങ്ങാെത അന്തരാത്മാവിെന്റ
ആഭിമുഖ്യം മാത്രം അംഗീകരിച്ച് ആത്മാവിഷ്കരണമാ
യും ആത്മാർപ്പണമായും കാവ്യകല അതിെന്റ അത്യു
ച്ചേകാടിയിൽ മുക്തിസാധനയാെണന്ന പൂർണ്ണവിശ്വാ
സേത്താെടയും നിർമ്മാണകർമ്മം നിർവ്വഹിക്കുക.
ആശയങ്ങളുെടയും സിദ്ധാന്തങ്ങളുേടയും മണ്ഡലത്തി
ലല്ല, അനുഭൂതികളുെട േലാകത്തിലാണ് സാഹിത്യകാ
രന്മാർ പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു മുതിേരണ്ട
ത്.”

സാഹിത്യകാരൻ തെന്റ ഭാവനയും അനുഭൂതിയുമുപ
േയാഗിച്ചുെകാണ്ടാണ് സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കുന്നത്
എന്ന കാര്യത്തിൽ യാെതാരു സംശയവുമില്ല. ഭാവന,
ചിന്ത, േബാധം, അനുഭൂതി മുതലായവെയല്ലാം മനസ്സി
െന്റ പ്രവർത്തന വിേശഷങ്ങളാണ്. എന്താണ് മനസ്സ്
എന്നുവച്ചാൽ? മസ്തിഷ്കത്തിെന്റ സവിേശഷമായ പ്രവർ
ത്തന ക്രമമാണത്. മസ്തിഷ്ക്കമില്ലാത്തവന്ന് മനസ്സുമില്ല.
മസ്തിഷ്ക്കത്തിനു േകടുപറ്റിയാൽ മാനസികപ്രവർത്തന
ങ്ങൾ തകരാറിലാകും. മസ്തിഷ്ക്കെമന്നത് ചരിത്രപരമായി
രൂപംപൂണ്ടതും ഒരുയർന്ന രൂപത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്ക
െപ്പട്ടതും ബാഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടതു
മായ ഭൗതിക പദാർത്ഥമല്ലാെത മെറ്റാന്നുമല്ല.
മനുഷ്യെന്റ മസ്തിഷ്ക്കവും ബാഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ
അേഭദ്യമായ ബന്ധമുണ്ട്. സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളാണ്
മസ്തിഷ്കത്തിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങെള ഉേത്തജിപ്പിക്കുകയും
രൂപെപ്പടുത്തുകയും െചയ്യുന്നത്. ഭൗതികങ്ങളായ സാമൂ
ഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട ബാഷ്പീഭവിച്ച ബൗദ്ധികച്ഛായ
യാണ് ഭാവനെയന്നു പറയാം. സാമൂഹ്യ ജീവിതവുമായി
ബന്ധമില്ലാേത്തടേത്താളം ഭാവന ശൂന്യമായിരിക്കും.
മറിച്ച്, സാമൂഹ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധമുേള്ളടേത്താളം
അതു ക്രിയാത്മകവുമായിരിക്കും.
പേഞ്ചന്ദ്രിയങ്ങൾവഴിക്കാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്ക്കം ബാഹ്യ
യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധെപ്പടുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാനുഭവ
ങ്ങളാണ് ഭാവന, ചിന്ത മുതലായവയുെട ഉപാധികൾ.
സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
“ൈദനംദിന ജീവിതത്തിൽ ബാഹ്യേലാകത്തിെല

പദാർത്ഥങ്ങളും അവയുെട അേന്യാന്യബന്ധങ്ങളും
കണ്ണ്, െചവി, മൂക്ക്, നാവ്, ത്വക്ക് എന്നീ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ
വഴിക്ക് അവരുെട മനസ്സിലുളവാക്കുന്ന പ്രതിബിംബം,
വസ്തുേബാധം, സംജ്ഞ എന്നിവയുെട അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ മാത്രേമ അവരുെട ചിന്തകൾ ഉടെലടുക്കുകയും
നിലനിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നുള്ളു. ഈ പ്രതിബിംബം
വസ്തുേബാധം സംജ്ഞ എന്നിവേയാടു കൂടാെത ചിന്താ
ശൂന്യവും ഭാവരഹിതവുമാണ്; അതായത്, ചിന്ത ഉണ്ടാ
കുന്നേതയില്ല.”
— (മാർക്സിസവും ഭാഷാ ശാസ്ത്രവും. മലയാള തർ
ജ്ജമ, േപജ് 48)

ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളുെട
അടിസ്ഥാനം. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളുണ്ടായാലുമിെല്ലങ്കിലും
ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കു
ന്നു. െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
“ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിെയ ആശ്രയിച്ചല്ല ഭൗതിക പദാർത്ഥം
നിലനിൽക്കുന്നത്. ഭൗതിക പദാർത്ഥമാണ് പ്രാഥമി
കം. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി, ചിന്ത, േബാധം മുതലായവ ഒരു

സവിേശഷ രീതിയിൽ സംഘടിതമാകുന്ന ഭൗതിക
പദാർത്ഥത്തിെന്റ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രൂപങ്ങൾ മാത്രമാ
ണ്.”

സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികൾവഴിക്ക്
മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിലുളവാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങേളയും
ൈവകാരികവും ആത്മീയവുമായ ജീവിത പ്രതിഭാസ
ങ്ങേളയും ചിത്രീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിൽ വികാരാം
ശത്തിനു വലിയ പ്രാധാന്യമുെണ്ടന്ന കാര്യത്തിൽ സം
ശയമില്ല. സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട ഇന്ദ്രിയമാദക
മായ സൗന്ദര്യെത്ത ഹൃദയവർജ്ജകമായി പ്രതിഫലി
പ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കലാകാരൻ വികാരാംശത്തിന്
പ്രാധാന്യം കല്പിേച്ച മതിയാവൂ. പേക്ഷ, കലാസൃഷ്ടിയു
െട അനിവാര്യമായ ഘടകങ്ങളിെലാന്നു മാത്രമാണ്
വികാരാംശം. വികാരേത്താെടാപ്പം തെന്ന ഭാവനയും
ചിന്തയും ആശയവും സാഹിത്യസൃഷ്ടിക്കാവശ്യമാണ്.
ബാഹ്യവസ്തുക്കൾ മനുഷ്യെന്റ ഇന്ദ്രിയ വ്യാപാരങ്ങളിലൂ
െട അയാെള വികാരഭരിതനാക്കുക മാത്രമല്ല െചയ്യുന്ന
ത്. അവ അയാളുെട അന്തഃകരണത്തിൽ സവിേശഷ
ങ്ങളായ ചിന്തകേളയും ഭാവനകേളയും ആശയങ്ങേള
യും ഉണർത്തിവിടുക കൂടി െചയ്യുന്നു. ചിന്തകളുേടയും ഭാ
വനകളുേടയും ആശയങ്ങളുേടയും പ്രവർത്തന ഫലമാ
യിട്ടല്ലാെത യാെതാരു സാഹിത്യ സൃഷ്ടിയും ഉടെലടുക്കു
കയില്ല. ഒരുദാഹരണം െകാണ്ട് ഇതു വ്യക്തമാക്കാം.
ഒരു കവി ഒരു പനിനീർപൂവിെനപ്പറ്റി കവിത രചിക്കുന്നു
െവന്നിരിക്കെട്ട, ആദ്യമായി പനിനീർപൂ കവിയുെട അവ
േലാകനത്തിനു വിേധയമാകണം. അവേലാകനത്തിന്
ഇന്ദ്രിയ വ്യാപാരങ്ങൾ കൂടിേയ കഴിയൂ എന്നു പറേയ
ണ്ടതില്ലേല്ലാ. പനിനീർപൂവിെന്റ പ്രതിച്ഛായ കവിയുെട
കണ്ണിെന്റ അന്തഃപടലത്തിൽ (Retina) പതിയുന്നേതാ
െടയാണ് അവേലാകനം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ,
കണ്ണിെന്റ ൈവകാരിക വ്യാപാരങ്ങൾെകാണ്ടു മാത്രം
കവിത സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുകയില്ല. കണ്ണിൽെപടുന്നതിെന്റ
ഒരു ഛായാഗ്രഹണമല്ല കല. പനിനീർപൂവിെന്റ പ്രതി
ബിംബത്തിൽ പനിനീർപൂവിെനപ്പറ്റിയുള്ള ആശയവും
അടങ്ങിയിരിക്കണം. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട അന്തഃസാ
രെത്തപ്പറ്റി കലാകാരനുണ്ടാകുന്ന േബാധെത്തയാണ്
ആശയം എന്നു പറയുന്നത്. അേപ്പാൾ ബാഹ്യ യാഥാർ
ത്ഥ്യം മനസ്സിൽ പ്രതിബിംബിക്കണെമങ്കിൽ കവിയ്ക്ക്
കണ്ണുണ്ടായാൽ മാത്രം േപാരാ; കണ്ടതു ഗ്രഹിക്കാനു
ള്ള കഴിവു കൂടി േവണം. പ്രതിപാദ്യെത്തപ്പറ്റി ഒരു നി
ശ്ചിത േബാധമുണ്ടാവാെത കലാസൃഷ്ടി നടത്താനാവി
ല്ല. അേപ്പാൾ, കലയിൽ ആശയത്തിനു പ്രാധാന്യമുണ്ട്
എന്നു പറയുന്നതിെന്റ അർത്ഥം കലാകാരൻ യാഥാർ
ത്ഥ്യങ്ങെളപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായ അഗാധമായും ഗ്രഹിക്കണ
െമന്നു മാത്രമാണ്. അവേലാകനേത്താെടാപ്പം ഗ്രഹണ
വും േവണെമന്നാണ്. അല്ലാെത, തെന്റ തലയിൽനിന്ന്
സ്വയംഭൂവായുദിക്കുന്ന എെന്തങ്കിലുെമാരാശയം കലാ
സൃഷ്ടിയിൽ കൃത്രിമമായി കുത്തിത്തിരുകണെമന്നല്ല.
ഇങ്ങെന കലയിെല പ്രതിപാദ്യവസ്തു ഇന്ദ്രിയ വ്യാപാര
ങ്ങളുെട സഹായേത്താടുകൂടി കലാകാരെന്റ മനസ്സിൽ
പ്രതിബിംബിക്കുന്നു. മെറ്റാരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ,
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള കലാകാരെന്റ േബാധം
അയാളുെട അന്തഃകരണത്തിൽ സവിേശഷമായ ഒരു
പ്രതിബിംബമായി മാറുന്നു. പേക്ഷ, അേതാെട അെതാ
രു കലാസൃഷ്ടിയായിത്തീരുന്നില്ല. പനിനീർപൂവിെന്റ
കലാപരമായ പ്രതിബിംബത്തിന് ഭൗതികമായ രൂപം
െകാടുക്കാൻ കവിക്കു കഴിയണം. എന്നാെല അെതാ
രു കവിതയായി രൂപാന്തരെപ്പടുകയുള്ളു. കലാകാര
െന്റ മനസ്സിൽ ആത്മനിഷ്ഠമായി രൂപം പ്രാപിക്കുന്ന
കലാപരമായ പ്രതിബിംബം കലാസൃഷ്ടിയുെട ഭൗതിക
രൂപത്തിൽ വസ്തു നിഷ്ഠമായിത്തീർന്നാെല അതു മറ്റുള്ള
വർക്കുകൂടി ആസ്വാദ്യമായിത്തീരുകയുള്ളു. ബാഹ്യമായ
രൂപം ലഭിക്കാേത്തടേത്താളം, അെതാരു കലാസൃഷ്ടി
യാവുകയില്ല. ഈ ബാഹ്യരൂപത്തിനാണ് സാേങ്കതിക
ഭാഷയിൽ “പ്രതിരൂപം” എന്നു പറയുന്നത്. െബലിൻ
സ്കിയുെട വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, ‘പ്രതിരൂപങ്ങളിലൂ
െട ചിന്തിക്കലാണ് കല’ അേപ്പാൾ ഇതാണ് സാഹി
ത്യത്തിെന്റ സവിേശഷത. സാഹിത്യകാരൻ സാമൂഹ്യ
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിരൂപങ്ങ
ളുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാണ്. പ്രതിരൂപങ്ങളിലാണ്
സാഹിത്യകാരെന്റ ൈവകാരികവും ൈവചാരികവുമായ
അനുഭവങ്ങൾക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠമായ രൂപം ലഭിക്കുന്നത്.
ഇതാണ് സാഹിത്യെത്ത സയൻസ്, തത്വജ്ഞാനം മു
തലായവയിൽനിന്ന് േവർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നത്. സയൻ
സ്, തത്വജ്ഞാനം മുതലായവയും സാമൂഹ്യേബാധത്തി
െന്റ രൂപങ്ങളാണ്, പേക്ഷ, അവെയാന്നും പ്രതിരൂപ
ങ്ങെള ആശ്രയിക്കുന്നില്ല.
മാർക്സിം േഗാർക്കി പറയുന്നു:
“തത്വജ്ഞാനത്തിൽ ആശയങ്ങളായും ശാസ്ത്രത്തിൽ

സിദ്ധാന്തങ്ങളും നിഗമനങ്ങളുമായും സാഹിത്യകല
യിൽ പ്രതിരൂപങ്ങളായുമാണ് അനുഭവങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷ
െപ്പടുന്നത്.”

ആദ്യമായി വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
ഒരു സങ്കല്പം മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിെന്റ പ്രതി
രൂപെത്ത ഇന്ദ്രിയേഗാചരമാകത്തക്കവിധം നമ്മുെട
മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കയുമാണ് കലാകാരൻ െചയ്യുന്നത്.
‘ക്യാപിറ്റൽ’ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മാർക്സ് എഴുതുന്നു:
“ഒരു ശില്പി തെന്റ സൃഷ്ടിെയ യഥാർത്ഥ േലാകത്തിൽ

പടുത്തുയർത്തുന്നതിന്നുമുമ്പ് ആദ്യമായി അതിെന ഭാവ
നയിൽ െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നു: ഇതാണ് ഏറ്റവും േമാശക്കാര
നായ ഒരു ശിൽപിെയ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു േതനീച്ചയിൽ
നിന്നു േവർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നത്.”

അേപ്പാൾ, സാഹിത്യകാരെന്റ ഭാവന ഭൗതിക ജീവി
തത്തിെന്റ നിഷ്ക്രിയമായ ഒരു പ്രതിച്ഛായയല്ല. അതു
ക്രിയാത്മകമാണ്; സർഗ്ഗപരമാണ്. ഭൗതികയാഥാർ
ത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അത് ആവിർഭവിക്കുന്നത് എന്ന
തു ശരിതെന്ന. എങ്കിലും, ഒരിക്കൽ ആവിർഭവിച്ചു കഴി
ഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന അെതാരു സജീവ ശക്തിയായിത്തീരു
ന്നു; ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെളത്തെന്ന മാറ്റാൻ സഹാ
യിക്കുന്ന പ്രതിരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അതിന്നു സാ
ധിക്കുന്നു. െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല, “മനസ്സ്
േലാകെത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അതിെന സൃ
ഷ്ടിക്കുകകൂടി െചയ്യുന്നു.” കലാകാരൻ ഭൗതികയാഥാർ
ത്ഥ്യങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള തെന്റ േബാധെത്ത ഭാവനയുെട
സഹായേത്താടു കൂടിയാണ് പ്രതിരൂപമാക്കി മാറ്റുന്നത്.
കലാകാരെന്റ ഭാവന എത്രേത്താളം സജീവവും സർഗ്ഗ
പരവുമാേണാ അത്രേത്താളം അയാളുെട കലാസൃഷ്ടി
യും നന്നായിരിക്കും.
കലാകാരൻ ഭാവനെകാണ്ടു െകട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ആത്മനി
ഷ്ഠമായ ഒരു സങ്കല്പത്തിന് വസ്തുനിഷ്ഠമായ രൂപം െകാ
ടുക്കുക എന്നത് ക്രിയാത്മകമായ ഒരു ഗതിക്രമമാണ്.
കലാസൃഷ്ടിയുെട പരിപൂർണ്ണരൂപം മനസ്സിലുറച്ചതിനു
േശഷമല്ല അത് പുറത്തുവരുന്നത്. മനസ്സിലുളവാകുന്ന
പ്രതിബിംബം സൃഷ്ടിയിലൂെടയാണ് പൂർണ്ണരൂപം ൈക
െക്കാള്ളുന്നത്. ഇവിെടയും വികാരത്തിനു മാത്രമല്ല, ചി
ന്തയ്ക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കവി കവിത രചിക്കുേമ്പാൾ വി
കാരഭരിതനാവുകമാത്രമല്ല, ചിന്തിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ചിന്തയുേടയും ഭാവനയുേടയും സഹായമില്ലാെത വികാ
രം െകാണ്ടുമാത്രം സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല.
ഭാവന, ചിന്ത മുതലായവയുെട സഹായേത്താടുകൂടിയാ
ണ് പ്രകൃതിയും സാമൂഹ്യജീവിതവും സാഹിത്യസൃഷ്ടിക
ളിൽ പ്രതിഫലിക്കെപ്പടുന്നത്.
സാമൂഹ്യജീവിതം സാഹിത്യകാരെന്റ ആത്മഭാവങ്ങ
ളിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠ
മായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ ഭൗ
തികസാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നാണ് മാനസികവും സാം
സ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ ജീവിതങ്ങൾ ഉടെലടുക്കു
ന്നത്. മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഭൗതികജീവിത
ത്തിെന്റ പ്രതിഫലനമാണ് ആത്മീയജീവിതം. മനുഷ്യ
െന്റ ഭൗതികജീവിതെമങ്ങെനേയാ അങ്ങെനയിരിക്കും
അവെന്റ േബാധങ്ങളും ആശയങ്ങളും. ഭൗതികജീവിത
ത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആശയങ്ങളിലും
മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. മാർക്സ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതുേപാെല,
സാമൂഹ്യേബാധം ഭൗതിക ജീവിതെത്തയല്ല, ഭൗതിക
ജീവിതം സാമൂഹ്യേബാധെത്തയാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന
ത്.
സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
“സമുദായത്തിെന്റ ഭൗതികജീവിതം വ്യക്തികളുെട

ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിൽ
ക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർത്ഥ്യവും, സമുദായത്തി
െന്റ ആത്മീയജീവിതം ഈ വസ്തുനിഷ്ഠമായ യാഥാർ
ത്ഥ്യത്തിെന്റ പ്രതിബിംബവുമാണ്.”

അേപ്പാൾ, വസ്തുനിഷ്ഠമായ ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യമാണ്
അടിത്തറ. സാഹിത്യം, കല, തത്വശാസ്ത്രം, സയൻസ്
മുതലായവ അതിെന്റ േമൽപ്പുരകൾ മാത്രമാണ്. അടി
ത്തറ മാറുേമ്പാൾ അതിന്നനുരൂപമായി േമൽപ്പുരകളും
മാറിേയ കഴിയൂ. ഭൗതികമായ സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലു
ണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കു
ന്നു.
സ്റ്റാലിൻ വിവരിക്കുന്നു:
“സമുദായത്തിെന്റ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിെന്റ ഉത്ഭ
വം—സാമൂഹ്യാശയങ്ങളുേടയും സിദ്ധാന്തങ്ങളുേടയും

രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രായങ്ങളുേടയും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളുേട
യും ഉത്ഭവം—ആരാഞ്ഞുേനാേക്കണ്ടത് ആ ആശയങ്ങ
ളിലും സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും അഭിപ്രായങ്ങളിലും സ്ഥാപ
നങ്ങളിലുമല്ല, പിെന്നേയാ? സമുദായത്തിെന്റ ഭൗതിക
ജീവിതത്തിെന്റ ചുറ്റുപാടുകളിലാണ്; സാമൂഹ്യജീവിത
ത്തിലാണ്. അതിെന്റ പ്രതിബിംബങ്ങൾ മാത്രമാണ്
ഈ ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും
സ്ഥാപനങ്ങളും.
“അതുെകാണ്ട്, സാമൂഹ്യ ചരിത്രത്തിെന്റ വിവിധ കാല

ഘട്ടങ്ങളിൽ വിവിധങ്ങളായ സാമൂഹ്യാശയങ്ങളും സി
ദ്ധാന്തങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും കാണാ
നുെണ്ടങ്കിൽ, അടിമസമ്പ്രദായത്തിെന്റ കീഴിൽ ഒരു
തരം ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും
സ്ഥാപനങ്ങളും ഉള്ളേപാെല, നാടുവാഴി േമധാവിത്വ
ത്തിൻ കീഴിൽ േവെറാരുതരവും മുതലാളിത്വത്തിൻ കീ
ഴിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നുെണ്ടങ്കിൽ, ഈ ആശയങ്ങൾ
ക്കും സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും സ്ഥാപ
നങ്ങൾക്കും ഉള്ള ‘സ്വഭാവ’വും ‘ഗുണ’വും എന്താെണ
ന്നു േനാക്കീട്ടല്ല, അതാതിെന്റ കാലെത്ത ഭൗതികജീ
വിതത്തിെന്റ ചുറ്റുപാടുകെളന്താെണന്നു േനാക്കീട്ടാണ്,
നാം അവെയ വിവരിേക്കണ്ടത്.”
— (സി. പി. എസ്. യു. ചരിത്രം, മലയാള തർജ്ജമ
േപജ് 194).

















4 സാഹിത്യത്തിെല സാമൂഹ്യജീവിതം
ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള പ്രതിബിംബിക്കുന്ന ഒരു കല
യാണ് സാഹിത്യെമന്ന് അഭിജ്ഞന്മാരായ പല സാഹി
ത്യകാരന്മാരും സമ്മതിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ജീവി
തയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെളന്താെണന്നു പരിേശാധിക്കുേമ്പാൾ
അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്,
മി: കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ എഴുതുന്നതുേനാക്കുക:
“എന്താണീപ്പറയുന്ന ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യം? മലബാ

റിൽ ഇന്നുകാലത്ത് പട്ടിണിെകാണ്ടും അപത്ഥ്യാഹാ
രം െകാണ്ടും േകാളറയും മഞ്ഞപ്പിത്തവും പിടിെപട്ട്
അേനകായിരം േപർ മണ്ണടിഞ്ഞു; ചിലസ്ത്രീകൾ ഉപ
ജീവനത്തിന്നു ഗതിയില്ലാഞ്ഞിേട്ടാ വികാരവായ്പുെകാ
േണ്ടാ വ്യഭിചരിച്ചുകഴിയുന്നു. ഒരു കമ്പനിയിൽ പണി
മുടക്കംതുടങ്ങി െതാഴിലാളികൾ കഷ്ടെപ്പടുന്നു; പഞ്ച
സാര, മെണ്ണണ്ണ, വസ്ത്രം മുതലായ നിയന്ത്രിതവസ്തുക്കൾ
കിട്ടാെത സാധുക്കൾ വിഷമിക്കുന്നു: കച്ചവടക്കാർ
കരിഞ്ചന്ത നടത്തുകയും ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർ അവർക്ക്
അരുനിന്നുെകാടുക്കുകയും െചയ്യുന്നു… ചിലർക്ക് വയ
നാട്ടിൽ െചല്ലുേമ്പാൾ മലമ്പനി പിടിെപടുന്നു; മൃഗങ്ങൾ
യേഥഷ്ടം ഇണേചരുന്നു; കവുങ്ങിൻേതാട്ടത്തിന്നു ‘മാ
ഹാളി’ ബാധിക്കുന്നു. ഇെതാെക്ക ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യ
ങ്ങൾതെന്ന സംശയമില്ല… ഈ വകെയാെക്കത്ത
െന്നയാേണാ സാഹിത്യത്തിൽെകാണ്ടുവേന്ന കഴിയൂ
എന്നുള്ള ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ?… അങ്ങെനയാ
െണങ്കിൽ അനുദിനപത്രങ്ങളാേകണ്ടിയിരുന്നു േലാക
ത്തിെല മുന്തിയമഹാകാവ്യങ്ങൾ.”
— (സാഹിത്യവിദ്യ; േപജ് 21, 22)

ഇത്തരം ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള പ്രതിബിംബിക്കു
ന്ന സാഹിത്യം സാഹിത്യമാവില്ല, പത്രറിേപ്പാർട്ടുകേള
ആവൂ, എങ്കിൽ പിെന്ന എന്താണ് സാഹിത്യത്തിെല
പ്രതിപാദ്യവിഷയം? മി: മാരാർ മറുപടി പറയുന്നു:
“ഭൗതികപ്രപഞ്ചത്തിൽ ബാഹ്യദൃഷ്ടിക്ക് പ്രത്യക്ഷങ്ങ

ളും പ്രത്യക്ഷപ്രായങ്ങളുമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെളപ്പറ്റി
യാണേല്ലാ മുകളിൽ പറഞ്ഞത്. അവെയ ആരുമാർ
ക്കും കാണിച്ചുെകാടുേക്കണ്ടതില്ല. എന്നാൽ, ആ പ്ര
ത്യക്ഷയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ പേരാക്ഷമായി
എണ്ണമറ്റയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അടുക്കടുക്കായി കിടക്കു
ന്നുണ്ട്-ൈവകാരികം, ൈവചാരികം, ആദ്ധ്യാത്മികം
എന്നിങ്ങിെന—അവ പലേപ്പാഴും പ്രത്യക്ഷയാഥാർ
ത്ഥ്യങ്ങൾക്കു വിപരീതമാെണന്നുേപാലും വരാം. ആ
വക പേരാക്ഷയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് സാഹിത്യത്തി
െല പ്രതിപാദ്യവിഷയം.”
— (സാഹിത്യവിദ്യ, േപജ് 24, 25)

ഇതുതെന്ന മറ്റു ചില വാക്കുകളിലും അേദ്ദഹം വിവരിക്കു
ന്നുണ്ട്:
“േമൽ വിവരിച്ച വിധം സാഹിത്യത്തിെന്റ പ്രതിപാദ്യ
വിഷയം സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങളാണ്; സ്ഥൂലഭാവങ്ങൾ അവ
െയ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഉപാധികേള ആകുന്നുള്ളൂ.”
— (ടി േപജ് 28)

സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങെളെക്കാണ്ടുമാത്രം സാഹിത്യം നിർമ്മി
ക്കാനാവിെല്ലന്ന് മി. മാരാർ തെന്ന സദയം സമ്മതിക്കു
ന്നുണ്ട്. സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങെള ആവിഷ്കരിക്കാൻ ചില സ്ഥൂ
ലഭാവങ്ങൾ ചില പ്രത്യക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ, കൂടിേയ
കഴിയൂ. പേക്ഷ, ഈ സ്ഥൂലഭാവങ്ങളും സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങളും
തമ്മിൽ യാെതാരു ബന്ധവുമില്ല. അവ തമ്മിൽ െപാരു
ത്തം േവണെമന്നുമില്ല. എന്നല്ല, ചിലേപ്പാളവ പരസ്പര
വിരുദ്ധങ്ങളാെയന്നും വരാം. ൈവകാരികം, ൈവചാ
രികം, ആദ്ധ്യാത്മികം എന്നിങ്ങിെനയുള്ള ‘സൂക്ഷ്മഭാവ
ങ്ങൾ’ ഒരു ഭാഗത്ത്; അവയുമായി യാെതാരു ബന്ധവു
മില്ലാെത, പട്ടിണിയും േകാളറയും വ്യഭിചാരവും മലമ്പനി
യും മാഹാളിയും മറ്റും മറ്റുമായിക്കഴിയുന്ന ജനങ്ങളുെട പ്ര
ത്യക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മറുഭാഗത്ത്—അങ്ങെന, മനു
ഷ്യെന്റ സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങൾക്കും പ്രത്യക്ഷജീവിതത്തിന്നു
മിടയിൽ മി. മാരാർ ഒരു ഇരുമ്പു മറതെന്ന െകട്ടിെപ്പാ
ക്കിയിരിക്കുന്നു, വിശപ്പില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് ഭക്ഷണം
കഴിക്കുന്നത്. ചിന്തിക്കാത്ത മനുഷ്യനാണ് പ്രവർത്തി
ക്കുന്നത്. വികാരവിചാരങ്ങളും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളു
മില്ലാത്ത ജീവിതം സ്ഥൂലമായ പ്രത്യക്ഷയാഥാർത്ഥ്യം;
മനുഷ്യൻ, സമുദായം, പ്രകൃതി മുതലായവയ്ക്കപ്പുറത്തുള്ള,
ജീവിതമില്ലാത്ത, വികാരവിചാരങ്ങളും ആഗ്രഹാഭിലാ
ഷങ്ങളും പേരാക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ!
പേക്ഷ, സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവും തമ്മിലുള്ള ഈ ൈവരു
ദ്ധ്യം മി. മാരാരുെട ‘ആത്മഭാവ’ത്തിൽ മാത്രേമ നി
ലനിൽക്കുന്നുള്ളു. യഥാർത്ഥ േലാകത്തിെലവിെടയും
അതു കാണാനാവില്ല. പണി മുടക്കുന്ന െതാഴിലാളിക്ക്
കഷ്ടപ്പാടു മാത്രമല്ല, വികാര വിചാരങ്ങളുമുണ്ട്. കരിഞ്ച
ന്തക്കാരൻ, ഗവൺെമൻറുേദ്യാഗസ്ഥൻ മുതലായവർ
േപാലും ൈവകാരികവും ൈവചാരികവുമായ ജീവിത
ത്തിൽനിന്നതീതരല്ല.
മനുഷ്യന്ന് ഭൗതികജീവിതെമന്നേപാെല തെന്ന ആത്മീ
യജീവിതവുമുണ്ട്. സ്ഥൂലഭാവങ്ങെളേപ്പാെല തെന്ന
സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങളുമുണ്ട്. ഭക്ഷണം, തുണി, പുസ്തകം, പഞ്ച
സാര മുതലായ ഭൗതിക വസ്തുക്കെളെക്കാണ്ടു മാത്രമല്ല,
ആശയങ്ങൾ, ആദർശങ്ങൾ, അനുഭൂതികൾ, ചിന്തകൾ
മുതലായവെയെക്കാണ്ടും അവൻ ൈകകാര്യം െചയ്യുന്നു.
ആത്മീയസംസ്കാരം—എന്നു െവച്ചാൽ, കല, സാഹി
ത്യം, ശാസ്ത്രം, തത്വചിന്ത, നീതിേബാധം മുതലായവയി
ലടങ്ങിയ സാമൂഹ്യാശയങ്ങൾ—പ്രത്യക്ഷമായ ജീവിത
യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്. ശാസ്ത്രം,
നീതിന്യായം, ഗവൺെമൻറ്, മതം, സദാചാരം, കല,
സാഹിത്യം എന്നിങ്ങിെന പരസ്പരം ബന്ധെപ്പട്ടവയും
ജീവിേതാപാധികളുെട ഭൗതിേകാൽപാദന രീതിെയ
ആശ്രയിക്കുന്നവയുമായ വിവിധ ഘടകങ്ങൾ സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തിലടങ്ങീട്ടുണ്ട്. സാമൂഹ്യജീവിതം അതിെന്റ
സമഗ്രരൂപത്തിലാണ് സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പി
ക്കെപ്പടുന്നത്. മനുഷ്യൻ അവെന്റ സാമൂഹ്യമായ പരി
പൂർണ്ണതയിലാണ്, സമുദായവുമായും പ്രകൃതിയുമായുള്ള
നാനാതരം ബന്ധങ്ങേളാടുകൂടിയാണ്, സാഹിത്യത്തിൽ
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. ഇങ്ങിെന, മനുഷ്യെന്റ സാമൂഹ്യ
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള അവയുെട സമഗ്ര രൂപത്തിൽ പ്രതി
ഫലിപ്പിക്കുന്നുെവന്നതു െകാണ്ടാണ് സാഹിത്യം മനുഷ്യ
ശാസ്ത്രമാെണന്ന് മാക്സിേഗാർക്കി നിർവ്വചിച്ചത്.
പ്രത്യക്ഷങ്ങളായ സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥങ്ങളിൽ നിെന്ന
ല്ലാമുയർന്ന് ആകാശത്തിെല േമഘപടലങ്ങൾക്കിട
യിൽ സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങളുമായി സല്ലപിച്ചുെകാണ്ട് കലാസൃ
ഷ്ടി നടത്തുന്ന യാെതാരു സാഹിത്യകാരനുമില്ല. എല്ലാ
സാഹിത്യകാരന്മാരും തങ്ങളുെട സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെളയാണാശ്ര
യിക്കുന്നത്. സാഹിത്യകാരെന്റ ഭാവനയും അനുഭൂതി
യും ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽനിന്നാണ്—സാഹിത്യ
കാരനും സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ
ങ്ങളിൽനിന്നാണ്—ഉടെലടുക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യപരി
സരങ്ങളിൽനിന്ന് വിഷയം തിരെഞ്ഞടുത്ത് ഭാവനയു
െട സഹായേത്താടുകൂടി ചിത്രീകരിക്കാൻ സാഹിത്യ
കാരന്നു സാധിക്കുന്നത് അയാളും ആ പരിസരങ്ങളും
തമ്മിൽ ബന്ധമുള്ളതുെകാണ്ടാണ്. ഈ ബന്ധത്തിെന്റ
ഫലമായിട്ടാണ് ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യം സാഹിത്യത്തിൽ
പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യജീവിതവുമായി യാെതാ
രു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് സാഹിത്യകാരനാവാൻ
സാധിക്കില്ല. െലനിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല,
‘സമുദായത്തിൽ ജീവിക്കുകയും അതിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്ര
നായി നിൽക്കുകയും രണ്ടുംകൂടി ഒപ്പം വയ്യ.’
ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ സാമാ
ന്യസ്വഭാവങ്ങൾ ഏെതങ്കിലുെമാരു പ്രേത്യക വസ്തുവി
െന്റേയാ പ്രേത്യക പ്രതിഭാസത്തിൻേറേയാ രൂപത്തി
ലാണ് സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. അതാണ്
കലാപരമായ പ്രതിരൂപം.
പ്രതിരൂപത്തിെന്റ മുഖ്യമായ സ്വഭാവം അതിെന്റ സാമാ
ന്യവൽക്കരണമാണ്. പ്രതിരൂപങ്ങളിലൂെടയാണ് ജീവി
തയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട സാമാന്യ സ്വഭാവങ്ങൾ ചിത്രീക
രിക്കെപ്പടുന്നത്.
ചന്തുേമേനാെന്റ ഇന്ദുേലഖയിൽ അക്കാലെത്ത സമു
ദായത്തിെന്റ പ്രേത്യകിച്ചും മരുമക്കത്തായത്തറവാടു
കളുെട, െപാതു ജീവിതം ചിത്രീകരിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, ആ െപാതുജീവിതം ഇന്ദുേലഖ, മാധവൻ, സൂരി
നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയ ൈടപ്പുകളുെട സഹായേത്താടുകൂ
ടിയാണ് പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നത്. ഇത്തരം ൈടപ്പുകളുെട
സഹായമില്ലാെത െപാതുജീവിതെത്ത ചിത്രീകരിക്കാ
നാവില്ല.
സൂരിനമ്പൂതിരിപ്പാട് ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പേക്ഷ, അേത
സമയത്തുതെന്ന അന്നെത്ത സമുദായത്തിെല അേന
കം സൂരിനമ്പൂതിരിമാരുെട പ്രതിനിധിയുമാണയാൾ.
ചുറ്റുപാടിലും കാണെപ്പടുന്നവേരാ കാണെപ്പടാനിടയു
ള്ളവേരാ ആയ ജനവിഭാഗങ്ങളുെട മൂർത്തീകരണങ്ങ
ളാണ് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും. േഗാേഗാളിെന്റ നായ
കന്മാേരപ്പറ്റി െഹർസൺ പറഞ്ഞു: ‘നമ്മിേലാേരാരു
ത്തരും ഒരു നൂറുപ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ള ജനങ്ങളാണതി
ലുള്ളത്’ എന്ന്. ഇതുതെന്നയാണ് ഇന്ദുേലഖയുെടയും
സ്ഥിതി. വ്യക്തിവിേശഷത്തിെന്റ തികെവാത്ത ചിത്രീക
രണം സമുദായത്തിെല ഒരു സാമാന്യ പ്രതിഭാസത്തി
െന്റ പ്രതിഫലനമായിത്തീരുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുെട വി
കാരനിർഭരമായ പാത്രസൃഷ്ടിയിലൂെട സാമൂഹ്യയാഥാർ
ത്ഥ്യങ്ങളുെട സാമാന്യസ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കെപ്പടുന്നു.
ഇങ്ങിെന കലയിെല പ്രതിരൂപം ഒേരസമയത്തുതെന്ന
വ്യക്തികേളയും ജനവിഭാഗങ്ങേളയും പ്രതിനിധാനം
െചയ്യുന്നു. വിേശഷവും സാമാന്യവും പ്രതിരൂപത്തിൽ
അവിഭാജ്യമാം വിധം ഒന്നിച്ചിണങ്ങിേച്ചരുന്നു.
ഇതിെന്റ അർത്ഥം കണ്ണിെന്റ മുമ്പിൽ െപടുന്ന എല്ലാ
ആളുകേളയും അവരുെട എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങേളയും അേത
പടി കലാസൃഷ്ടിയിേലക്ക് പകർത്താൻ സാഹിത്യകാ
രൻ മിനെക്കടുകയിെല്ലന്നാണ്. സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യ
ങ്ങളുെട സാമാന്യസ്വഭാവങ്ങേളയും മനുഷ്യജീവിതത്തി
െന്റ ൈചതന്യേത്തയും േകന്ദ്രസത്യങ്ങേളയും െവളിെപ്പ
ടുത്താനാവശ്യമായ ൈടപ്പുകെളയാണ് അയാൾ ചിത്രീ
കരിക്കുന്നത്. കലയിെല യാഥാർത്ഥ്യം സാർവ്വജനീന
ങ്ങളും സാമാന്യങ്ങളുമായ സത്യങ്ങളുെട ചിത്രീകരണ
മാണ്.
അേപ്പാൾ, ‘ചിലർക്കു വയനാട്ടിൽ െചല്ലുേമ്പാൾ മല
മ്പനി പിടിെപടുന്നു. മൃഗങ്ങൾ യേഥഷ്ടം ഇണേചരുന്നു,
കവുങ്ങിൻേതാട്ടത്തിനു മാഹാളിപിടിക്കുന്നു’ എന്നിങ്ങ
െന മി: കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ തെന്റ ‘സാഹിത്യവിദ്യ’യിൽ വി
വരിയ്ക്കുന്ന ‘ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യ’ങ്ങെള പുസ്തകത്തിൽ
പകർത്തിെവച്ചാൽ അത് സാഹിത്യമാവില്ല, എന്തു
െകാണ്ട്? അവെയല്ലാം പ്രത്യക്ഷയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ്.
പേരാക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളല്ല എന്നതുെകാണ്ടാേണാ?
അല്ല. പിെന്നേയാ? സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട സാ
മാന്യഭാവങ്ങെള െവളിെപ്പടുത്താൻ അവയുെട ആവശ്യ
മിെല്ലന്നുള്ളതുെകാണ്ട്. കൺമുന്നിൽ കാണുന്നതിെന
െയല്ലാം അേതപടി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരു േഫാേട്ടാഗ്രാ
ഫേറാ േലാകത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങേളയും
കുത്തിക്കുറിക്കുന്ന ഒരു റിേപ്പാർട്ടേറാ അല്ല സാഹിത്യ
കാരൻ എന്നുള്ളതുെകാണ്ട്.
സാഹിത്യകാരൻ തെന്റ പ്രതിരൂപത്തിലൂെട പ്രതിഫ
ലിപ്പിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട സാമാന്യ
സ്വഭാവങ്ങേളയും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിെന്റ േകന്ദ്ര സത്യ
ങ്ങേളയും െവളിെപ്പടുത്താനാവശ്യമായ പ്രതിഭാസങ്ങ
െള മാത്രമാണ്. സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ സ്വഭാ
വങ്ങേളയും സവിേശഷതകേളയും തിരെഞ്ഞടുത്ത് ൈട
പ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കുേമ്പാൾ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ യാദൃ
ശ്ചികങ്ങളും അപ്രധാനങ്ങളുമായ പല വിശദാംശങ്ങേള
യും അയാൾ ഉേപക്ഷിക്കും. പ്രധാനമായ സ്വഭാവവിേശ
ഷങ്ങെള ഊന്നിക്കാണിക്കാൻ േവണ്ടി ചിലതു കൂട്ടിേച്ചർ
ക്കുകയും െചയ്യും.
ഇതുതെന്ന മി: ശൂരനാട്ടു കുഞ്ഞൻപിള്ള മെറ്റാരു തര
ത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. േനാക്കുക:
“പ്രപഞ്ചെത്ത അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കല പ്രപ
ഞ്ചെത്ത അേത രീതിയിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്നില്ല; കല

യിലുള്ള പ്രതിബിംബം പ്രപഞ്ചെത്ത അേപക്ഷിച്ച് ചി
ലേപ്പാൾ തുേലാം വലുതായും, ചിലേപ്പാൾ േനെര മറി
ച്ചും, ചിലേപ്പാൾ യഥാർത്ഥമായും, ചിലേപ്പാൾ വിത
ഥമായും, മിക്കേപ്പാഴും മൂലപ്രതിമെയ അതിശയിക്കു
ന്ന വിധത്തിലും അനുസ്മരിക്കുന്ന വിധത്തിലും ഇരിക്കു
ന്നു. പ്രപഞ്ചെത്ത പകർത്താൻ തുടങ്ങുന്ന കല േവഗം
പ്രപഞ്ചത്തിനു െവളിക്കു കടന്നു നൂതനമായ ഒരു പ്ര
പഞ്ചെത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു പ്രകാര
ത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങെള കലാകാരൻ േസ്വച്ഛാനു
സരണമായി ഒന്നുകൂെട ഭംഗിയായി അടുക്കും. കാലം
െകാണ്ടും േദശംെകാണ്ടും അകന്ന വസ്തുക്കേളയും സം
ഭവങ്ങേളയും അടുപ്പിക്കും. പ്രകൃതിക്കും കലയ്ക്കും തമ്മിലു
ള്ള ബന്ധം ഈ വിധമാണ്. ഇതര ധാതുക്കളുെട സങ്ക
ലനംെകാണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ േപാലും പാടില്ലാെത കി
ടക്കുന്ന അസംസ്കൃതമായ സ്വർണ്ണത്തിനും തങ്കം െകാ
ണ്ടു പണിഞ്ഞു രത്നങ്ങൾ പതിച്ചു തിളക്കിയ ആഭരണ
ത്തിനും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണ് ഇവയ്ക്കു തമ്മിലുള്ള
െതന്നു പറയാം.”
— (സാഹിത്യ പ്രേവശിക േപജ് 75, 76)

ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ദുേലഖെയത്തെന്നെയടുക്കാം. ജീ
വിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട സാമാന്യവൽക്കരണത്തിന്
ആവശ്യമായ സ്വഭാവ വിേശഷങ്ങൾ മാത്രെമ ചന്തുേമ
േനാൻ അവൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളു. ‘അവളിട്ട ബ്ബൗസ്
മുക്കാൽ വാരതുണിെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്; വാരയ്ക്ക്
രേണ്ടമുക്കാലുറപ്പിക െകാടുത്ത് ൈവകുേന്നരം നാലുമ
ണിക്ക് അവളുെട അമ്മാവെന്റ വാല്യക്കാരൻ ചാേക്കാ
ളയുെട പീടികയിൽ േപായി വാങ്ങിച്ചതാണത്; ബ്ലൗ
സു തുന്നിയത് െടയിലർ കുട്ടാപ്പുവാണ്; കുട്ടാപ്പുവിന് 47
വയസ്സായി; അയാൾക്ക് മൂന്നു കുട്ടികളുണ്ട്; ഒരു കുട്ടിക്ക്
അതിെന്റ 6-ാം വയസ്സിൽ പനിയുണ്ടായി; കുട്ടാപ്പുവിെന്റ
തുന്നൽ കടയ്ക്ക് 12 ക. വാടകയുണ്ട്; രാത്രിയാണ് ബ്ലൗസ്
തുന്നിയത്; അത് തുന്നിെക്കാണ്ടു വന്നേപ്പാൾ ഇന്ദുേലഖ
ചായ കുടിക്കുകയായിരുന്നു; ചായയിൽ മൂന്നു സ്പൂൺ
പഞ്ചസാര േചർത്തിരുന്നു.’ എന്നിങ്ങിെന വിവരിച്ചുെകാ
ണ്ടുേപായാേലാ? ഇെതാെക്ക ഒരു പെക്ഷ, സത്യങ്ങൾ
തെന്നയാവാം. എങ്കിലും, ഇത്തരം അപ്രധാനങ്ങളായ
വിശദാംശങ്ങെളാന്നും ഇന്ദുേലഖയുെട ചിത്രീകരണ
ത്തിൽെപട്ടിട്ടില്ല. ജീവിതത്തിൽ കാണെപ്പടുന്നവേരാ
കാണെപ്പടാനിടയുള്ളവേരാ ആയ ഇന്ദുേലഖമാരുെട
ഒരു പ്രതിരൂപം സൃഷ്ടിക്കാൻ അെതാന്നും ആവശ്യമി
ല്ല. സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട സാമാന്യവൽക്കര
ണത്തിന്ന് ആവശ്യമായ പ്രതിഭാസങ്ങെള മാത്രം സ്വീ
കരിക്കാനും ആവശ്യമില്ലാത്തവെയ ഉേപക്ഷിക്കാനും
അേത സമയത്ത് ആ സാമാന്യവൽക്കരണെത്ത വ്യ
ക്തി വിേശഷത്തിെന്റ സ്വഭാവ ചിത്രീകരണത്തിലൂെട
ഊന്നിക്കാണിക്കാൻ എത്രേത്താളം ആവശ്യമാേണാ
അത്രേത്താളം അതിശേയാക്തികൾ പ്രേയാഗിക്കാനും
സാധിച്ചതുെകാണ്ടാണ് ചന്തുേമേനാൻ തെന്റ പാത്ര
സൃഷ്ടിയിൽ വിജയിച്ചത്. സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ
ആവശ്യമായവ ഏവ, അനാവശ്യമായവ ഏവ, എന്നു
പാടവേത്താെട േനാക്കി മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യമായ
െതല്ലാം എടുത്ത് ചിത്രീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന് മാ
ത്രേമ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ
കഴിയൂ.
സാഹിത്യത്തിെല നായികാനായകന്മാരും മറ്റു കഥാ
പാത്രങ്ങളും സമുദായത്തിെല വിവിധ ജന വിഭാഗങ്ങ
ളുെട കലാപരമായ മൂർത്തീകരണങ്ങളാണ്. ആ മൂർ
ത്തീകരണങ്ങൾക്ക് ഓജസ്സും േതജസ്സും വ്യക്തിത്വവുമു
ണ്ടാക്കാൻ േവണ്ടി സാഹിത്യകാരൻ അപ്രധാനങ്ങളും
അനാവശ്യങ്ങളുമായ ചില പ്രതിഭാസങ്ങെള ഉേപക്ഷി
ക്കുക മാത്രമല്ല, തെന്റ ഭാവനയുപേയാഗിച്ച് മറ്റു ചിലത്
കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ഇതിെന്റ അർത്ഥം, സാഹിത്യകാരന് തെന്റ ഭാവനയു
പേയാഗിച്ച് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൂട്ടിേച്ചർക്കാേനാ ഇഷ്ടംേപാ
െല അതിശേയാക്തികൾ പ്രേയാഗിക്കാേനാ അധികാ
രമുെണ്ടന്നല്ല. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട സാമാന്യവൽക്കര
ണവുമായി െപാരുത്തെപ്പടുന്ന തരത്തിൽ പാത്രസൃഷ്ടി
യുെട ഓജസ്സും വ്യക്തിത്വവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനാവശ്യമാ
േയടേത്താളം െതാപ്പും െതാങ്ങലും െവയ്ക്കാനും അതിശ
േയാക്തികളുപേയാഗിക്കാനും അയാൾ സ്വാതന്ത്ര്യെമടു
ക്കണെമന്നത് ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, ഇങ്ങിെന കൂട്ടിേച്ചർ
ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി
െപാരുത്തമിെല്ലന്നു വന്നാൽ കലാസൃഷ്ടി പരാജയെപ്പ
ടും. പാത്രസൃഷ്ടി ജീവനുള്ളതാക്കാൻ േവണ്ടി, കഥാപാ
ത്രത്തിെന്റ സ്വഭാവ വിേശഷങ്ങെള ഊന്നാൻേവണ്ടി,
അതിശേയാക്തികളുപേയാഗിക്കുന്നതിെന്റ ഫലമായി
സാമാന്യത്തിെന്റ ചിത്രീകരണം കൂടുതൽ വിശ്വാസവും
ഹൃദ്യവുമായിത്തീരണം. എന്നാേല അെതാരു യാഥാർ
ത്ഥ്യ ചിത്രീകരണമാവുകയുള്ളു.
അേപ്പാൾ, ഒരു യഥാർത്ഥമായ ൈടപ്പു സൃഷ്ടിക്കണെമ
ങ്കിൽ അഗാധമായ ജീവിത നിരീക്ഷണ പാടവവും സാമൂ
ഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള ശരിക്കു വിലയിരുത്തി പഠിക്കാ
നുള്ള കഴിവും കൂടിേയ കഴിയൂ. സമുദായത്തിെന്റ സാമാ
ന്യ സ്വഭാവങ്ങെള കലയിെല വിേശഷത്തിേലക്കു പകർ
ത്താൻ ഒറ്റെപ്പട്ട ഒരു വ്യക്തിെയ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി
യാവില്ല, അേനകം വ്യക്തികെള പരിേശാധിച്ചു പഠിേക്ക
ണ്ടിവരും; അവർ തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യങ്ങേളയും ആ സാ
ദൃശ്യങ്ങളുെട വ്യക്തിപരവും സാമൂഹ്യവുമായ കാരണങ്ങ
േളയും മനസ്സിലാേക്കണ്ടിവരും; സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങേള
യും അവയ്ക്കടിസ്ഥാനമായ ഭൗതിക പരിതസ്ഥിതികേള
യും േനാക്കി പഠിേക്കണ്ടിവരും. വ്യക്തിപരവും സാമൂഹ്യ
വുമായ ഘടകങ്ങളുെട ഐക്യം എത്രേത്താളം ൈകവ
രുത്താൻ കഴിയുേമാ അത്രേത്താളമാണ് സാഹിത്യത്തി
െല പ്രതിരൂപം യാഥാർത്ഥ്യ ചിത്രീകരണമാവുക.
അതുെകാണ്ട്, പ്രകൃതിേയയും സാമൂഹ്യ ജീവിതേത്തയും
മനുഷ്യെന്റ മഹനീയതേയയും കലാപരമായ പ്രതിരൂപ
ത്തിലൂെട പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരൻ പ്രകൃതി
യുേടയും സാമൂഹ്യ ശക്തികളുേടയും വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്ര
വർത്തനങ്ങേളയും അവയുെട ഗതിക്രമങ്ങേളയും ശരി
ക്കു േനാക്കി പഠിക്കണം. എന്നാേല അയാളുെട കലാ
സൃഷ്ടി വിജയിക്കുകയുള്ളൂ.

















5 സാഹിത്യകാരെന്റ സാമൂഹ്യേബാധം
ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസങ്ങ
ളുെട അടിത്തറെയന്നും സാഹിത്യം, സയൻസ്, തത്വ
ശാസ്ത്രം മുതലായവ ഈ അടിത്തറേമൽ െപാന്തിവരു
ന്ന ഉപരിഘടനകളാെണന്നും കണ്ടുകഴിഞ്ഞുവേല്ലാ.
പേക്ഷ, ഉപരിഘടന നിർജ്ജീവവും നിഷ്ക്രിയവുമായ ഒരു
പ്രതി ഫലനമല്ല, ഒരിക്കൽ ആവിർഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ
പിെന്ന അതു അടിത്തറെയത്തെന്ന മാറ്റാൻ സഹായി
ക്കുന്ന ഒരു സജീവ ശക്തിയായിത്തീരുന്നു. സ്റ്റാലിൻ
വ്യക്തമാക്കുന്നു:
‘ഉപരിഘടന അടിത്തറയിൽനിന്നാണുത്ഭവിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം അത് അടിത്തറെയ ചു

മ്മാ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് െചയ്യുന്നത് എന്ന
ല്ല; അടിത്തറയുെട ഭാവിെയ സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം,
വർഗ്ഗങ്ങളുെട ഭാവിേയയും സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുെട സ്വ
ഭാവേത്തയും സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം, അതു നിഷ്ക്രിയ
വും നിഷ്പക്ഷവും ഉദാസീനവുമാെണന്നല്ല. േനേരമറി
ച്ച് ഒരിക്കൽ ആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന അത്
ഒരു സജീവശക്തിയായിത്തീരുന്നു. സ്വന്തം അടിത്തറ
യ്ക്കു രൂപം പ്രാപിക്കാനും ശക്തിയാർജ്ജിക്കാനും അത്
സജീവമായ സഹായം നല്കുന്നു. പഴയ അടിത്തറേയ
യും പഴയ വർഗ്ഗങ്ങേളയും നശിപ്പിക്കുന്നതിലും തുടച്ചു
നീക്കുന്നതിലും പുതിയ വ്യവസ്ഥെയ സഹായിക്കാൻ
േവണ്ടി അത് കഴിയുന്നെതല്ലാം െചയ്യുന്നു’.
— (മാർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും; േപജ് 3)

സാഹിത്യം ഭൗതികയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട പ്രതിബിംബ
മാെണന്ന കാര്യം ശരിതെന്ന. പേക്ഷ, ഭൗതികയാഥാർ
ത്ഥ്യങ്ങെള പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുക എന്നതിെന്റ അർത്ഥം
ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങേളയും സാമൂഹ്യപരിസരങ്ങേള
യും അേതപടി, യാെതാരു മാറ്റവുെമേന്യ, ഒരു കണ്ണാ
ടിയിെലന്നേപാെല നിഷ്ക്രിയമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക
എന്നല്ല. സാഹിത്യെമന്നത് സാഹിത്യകാരെന്റ ബൗദ്ധി
േകാല്പന്നമാണ്. സാഹിത്യകാരെന്റ േബാധപൂർവ്വമായ
പ്രയത്നം കൂടാെത യാെതാരു സാഹിത്യവും ഇേതവെര
സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. സാഹിത്യകാരനാകെട്ട നിർജ്ജീ
വമായ ഒരു കണ്ണാടിയല്ല: വ്യക്തിത്വവും ഭാവനയുമുള്ള
ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അതുെകാണ്ട്, അയാളുെട വ്യക്തി
പരമായ അഭിരുചികളും അഭിലാഷങ്ങളും വിേവചനശീ
ലവും വിലയിരുത്തലും നീതിേബാധവും ഇച്ഛാശക്തിയും
സർേവ്വാപരി, അയാളുെട േലാകവീക്ഷണ ഗതിയുെമ
ല്ലാം സാഹിത്യസൃഷ്ടിയിൽ സ്വാധീനം െചലുത്താതിരി
ക്കില്ല. എല്ലാ സാഹിത്യകാരന്മാരും, എന്നല്ല, എല്ലാ
മനുഷ്യരുെമന്നു പറയെട്ട, അറിേഞ്ഞാ അറിയാെത
േയാ ചില ചിന്താഗതികേളയും വീക്ഷണഗതികേളയും
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ടാവും. സാഹിത്യകാരൻ സാമൂ
ഹ്യജീവിതെത്തപ്പറ്റിയുള്ള തെന്റ സ്വന്തം പക്ഷപാതങ്ങ
ളും വീക്ഷണ രീതിയും െവളിെപ്പടുത്താതിരിക്കുകയില്ല.
സാഹിത്യത്തിെല ജീവിത പ്രതിഫലനം സാഹിത്യകാ
രൻ ജീവിതെത്ത നിരീക്ഷിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും
െചയ്യുന്നെതങ്ങിെനെയന്നതിെന ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
ജീവിത സത്യങ്ങളുെട േനർക്കു സാഹിത്യകാരൻ എടു
ക്കുന്ന നിലപാടുകൾ—സാഹിത്യകാരെന്റ ജീവിത നിരീ
ക്ഷണരീതി—അയാളുെട സാഹിത്യസൃഷ്ടിയിൽ ഇഴുകി
പ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ,
സാഹിത്യകാരൻ ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള പ്രതിഫ
ലിപ്പിക്കുന്നതു തെന്റ സ്വന്തം ജീവിത നിരീക്ഷണ രീതി
യുെട കണ്ണാടിയിലൂെടയാണ്.
സാഹിത്യകാരെന്റ സാമൂഹ്യപരിസരങ്ങളും ജീവിതാനു
ഭവങ്ങളും മാറുേമ്പാൾ അയാളുെട ജീവിതവീക്ഷണഗ
തിയും മാറിെയന്നു വരും. അേതാെട അയാളുെട സാ
ഹിത്യസൃഷ്ടിയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. ആദ്യം വിപ്ലവകാ
രികളായിരുന്ന േവർഡ്സ്വർത്ത്, േകാൾറിഡ്ജ് മുത
ലായവർ പിന്നീട് ഭരണാധികാരി വർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന്
േപ്രാൽസാഹനങ്ങളും സഹായങ്ങളും വാങ്ങിെക്കാണ്ടു
ക്രമത്തിൽ പിന്തിരിപ്പന്മാരായിത്തീർന്നു. സാമൂഹ്യജീ
വിതത്തിൽ നിന്ന് ആേവശം േനടിെക്കാണ്ട് പുേരാഗ
മനങ്ങളായ സാഹിത്യ കൃതികൾ രചിച്ച േഗേഥ തെന്റ
അവസാനകാലത്തു െവയ്മറിെല സുഖേഭാഗങ്ങളിൽക്കി
ടന്നു കൂത്താടിെക്കാണ്ട് പിന്തിരിപ്പൻ സാഹിത്യങ്ങൾ
എഴുതിയുണ്ടാക്കി. ഇങ്ങിെന പല ഉദാഹരണങ്ങളും
േലാകസാഹിത്യചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കാണി
ക്കാൻ കഴിയും. ആദ്യം പുേരാഗമന സാഹിത്യങ്ങളും
വിപ്ലവ സാഹിത്യങ്ങളും നിർമ്മിച്ചവർ പിന്നീട് പിന്തി
രിപ്പൻ സാഹിത്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിെന്റ
ഉദാഹരണങ്ങൾ േകരളത്തിലും കാണാവുന്നതാണ്.
േനെരമറിച്ചും സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ആദ്യകാലത്തു പിന്തിരി
പ്പൻകൃതികൾ രചിച്ച പല സാഹിത്യകാരന്മാരും പിന്നീ
ട് പുേരാഗമനശക്തികളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കാരണം
ജനകീയതാല്പര്യങ്ങെള പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യ
ങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ക്രിേസ്താഫർ േകാെഡ്വൽ
ഇതിെന്നാരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ്. േകരളത്തിലും
ഇതിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്.
സാഹിത്യകാരന്മാരുെട ജീവിത നിരീക്ഷണ രീതികൾ
വ്യത്യസ്തങ്ങളായതുെകാണ്ട് സാഹിത്യസൃഷ്ടിയിെല ജീ
വിതാവിഷ്കരണങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിരിക്കും. സാഹി
ത്യകാരന്മാരുെട വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളും
വീക്ഷണഗതികളും അവരുെട സാഹിത്യസൃഷ്ടികളിൽ
സ്വാധീനം െചലുത്താതിരിക്കില്ല.
വർഗ്ഗസങ്കീർണ്ണമായ ഒരു സമുദായത്തിൽ വർഗ്ഗസമര
ങ്ങളുെട ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നുെകാണ്ടു മാത്രേമ സാഹി
ത്യകാരന് സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയൂ. അതുെകാ
ണ്ടാണ് സാഹിത്യസൃഷ്ടികളിൽ വർഗ്ഗസമരത്തിൻേറ
തായ പരിതഃസ്ഥിതികൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. സാഹി
ത്യകാരെന്റ വർഗ്ഗബന്ധങ്ങൾ, അയാളുെട വർഗ്ഗസംസ്കാ
രം, വർഗ്ഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, വർഗ്ഗപര
മായ വീക്ഷണഗതി—ഇെതല്ലാം അയാളുെട സാഹിത്യ
സൃഷ്ടിയിലും സ്വാധീനം െചലുത്തും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ,
സാഹിത്യകാരെന്റ വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങൾക്ക് അയാളുെട
സാഹിത്യസൃഷ്ടിയിൽ ആശയപരമായ രൂപം ലഭിക്കു
ന്നു.
അേപ്പാൾ, സാഹിത്യം ഒരിക്കലും ഒരിടത്തും നിഷ്പക്ഷമ
ല്ല. മന്ത്രിമാർ നിഷ്പക്ഷതെയപ്പറ്റി പ്രസംഗിച്ചാലും ഭരണ
കൂടത്തിെന്റ വർഗ്ഗസ്വഭാവം ഇല്ലാതാവില്ല. ൈദവത്തിന്
െമഴുകുതിരി കത്തിച്ചു കാണിച്ചാലും, നിലങ്ങളുെടേമൽ
സ്വകാര്യാവകാശമുേള്ളടേത്താളം കാലം, പള്ളിയുെട
വർഗ്ഗസ്വഭാവം നിലനിൽക്കും. അതുേപാെല, ശുദ്ധകല
െയപ്പറ്റിയും ശാശ്വത കലെയപ്പറ്റിയും മുറവിളികൂട്ടുന്നവർ
ക്കുേപാലും നിഷ്പക്ഷ കലെയ സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല.
സാഹിത്യകാരന്മാരുെട ജീവിത വീക്ഷണ ഗതികൾ വ്യ
ത്യസ്തങ്ങളായതുെകാണ്ട് ഒേര യാഥാർത്ഥ്യം തെന്ന സാ
ഹിത്യത്തിൽ ഒന്നിലധികം തരത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്ക
െപ്പട്ടുെവന്നു വരാം. വിേനാബഭാെവയുെട ഭൂദാനയജ്ഞ
ത്തിന് മഹാകവി വള്ളേത്താൾ ജയജയ പാടുന്നു:
‘വല്ല സഹായവും െചേയ്യണ്ടേയാകർമ്മകല്യരാമിദ്ദരിദ്രർക്കു െപാറുപ്പിനായ്?-

യാചിപ്പതിങ്ങതാണേല്ലാ വിേനാബയാ
മാചാര്യനാഢ്യേര, നിങ്ങേളാടാദരാൽ;’

അടിയന്തിരമായ കാർഷിക പരിഷ്കരണങ്ങളിൽനിന്നു
ജനങ്ങളുെട ശ്രദ്ധെയ തിരിച്ചു വിടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു
പ്രസ്ഥാനമാണ് ഭൂദാനയജ്ഞെമന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന
മെറ്റാരു കവിയിൽനിന്ന് ഇത്തരം സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ പുറ
െപ്പടുകയില്ല. ‘ഉച്ചസ്ഥരാം ഭവാന്മാർ തൻ മരതകപ്പച്ച
േമലാപ്പുകൾക്ക്’ നിറേമകാൻ േവണ്ടിയല്ല, ഭൂരിപക്ഷ
ക്കാരായ നാട്ടുകാർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുമാറാകാൻേവ
ണ്ടി, ജന്മി സമ്പ്രദായമവസാനിപ്പിക്കണെമന്ന് അയാൾ
ആവശ്യെപ്പേട്ടക്കും.
വർഗ്ഗപരമായ വീക്ഷണഗതികൾ എല്ലാ സാഹിത്യ കൃ
തികളിലും ഇത്രതെന്ന നഗ്നമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടുെവന്നു
വരില്ല. ശ്രീമതി ബാലാമണിയമ്മയുെട ‘അമ്മ’ എന്ന
വിശിഷ്ട കാവ്യം പലരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു മഹ
ത്തായ മാതൃഹൃദയത്തിെന്റ സ്പന്ദനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക
തിൽ േകൾക്കാം. പേക്ഷ, പട്ടിണിയും പാടുമില്ലാത്ത
ഒരിടത്തരക്കാരി സ്ത്രീയുെട മാതൃഹൃദയമാണത്. ബാലാ
മണിയമ്മ തെന്റ കവിതയിലൂെട പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന
ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യം കലാേബാധവും കവിതാവാസന
യുമുള്ള ഒരു പാവെപ്പട്ട െതാഴിലാളി സ്ത്രീയുെട കണ്ണിൽ
െപ്പടെട്ട: തീർച്ചയായും മെറ്റാരുതരം ഹൃദയത്തുടിപ്പാണ്
നിങ്ങൾ േകൾക്കുക.
ഇങ്ങെന പ്രകൃതിയുേടേയാ സമുദായത്തിെന്റേയാ ഒേര
പ്രതിഭാസംതെന്ന രണ്ടു സാഹിത്യകാരൻമാരുെട ഭാവ
നകളിൽ രണ്ടുതരം പ്രതീതികളുണ്ടാക്കുന്നു. അവരുെട
വർഗ്ഗാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത
ങ്ങളായതാണതിന് കാരണം.
എന്നാൽ, ഇതിെന്റ അർത്ഥം വർഗ്ഗ താൽപര്യങ്ങൾ
എല്ലായിേപ്പാഴും അേതപടി സങ്കുചിതവും പരിമിതവു
മായ രൂപത്തിലാണ് സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുക
എന്നല്ല.
മനുഷ്യെന്റ േബാധം ഭൗതിക ജീവിതത്തിെന്റ പ്രതിഫ
ലനമാണ്. ചിലേപ്പാളത് വികൃതവും അപൂർണ്ണവുമായ
പ്രതിഫലനമായിരിക്കും. എന്നാൽ അത്തരം ഘട്ടങ്ങ
ളിൽേപാലും സത്യത്തിെന്റ ചില അംശങ്ങൾ അതിൽ
നമുക്കു കാണാൻ സാധിെച്ചന്നുവരും. അതിനാൽ വർ
ഗ്ഗ വീക്ഷണംെകാണ്ട് പരിമിതമായ ജീവിതജ്ഞാന
േത്താെടാപ്പം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട ചിത്രീകരണവും—
അെതത്രതെന്ന അപൂർണ്ണവും പരിമിതവും ഭാഗികവുമാ
െണങ്കിൽകൂടി—സാഹിത്യകാരൻ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്.
സാഹിത്യകാരെന്റ വർഗ്ഗ വീക്ഷണഗതി എത്രേത്താളം
രൂക്ഷമാേണാ, അയാളുെട വർഗ്ഗ താല്പര്യങ്ങൾ ബഹുജ
നങ്ങളുെടയാെക താല്പര്യങ്ങളിൽനിന്ന് എത്രേത്താളം
അകന്നു നിൽക്കുന്നുേവാ, അത്രേത്താളം അയാളുെട
ജീവിത ചിത്രീകരണം അപൂർണ്ണവും പരിമിതവുമായിരി
ക്കും; അത്രേത്താളം അയാളുെട സാഹിത്യ സൃഷ്ടി ജീ
വിത സത്യങ്ങളിൽനിന്ന് അകന്നിരിക്കും. േനെര മറി
ച്ച്, അയാൾ ജീവിത സത്യങ്ങളിേലക്ക് എത്രേത്താളം
അഗാധമായി ഇറങ്ങിെച്ചല്ലുന്നുേവാ, ജീവിതത്തിെന്റ
വിവിധങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങെളപ്പറ്റി എത്രേത്താളം
പൂർണ്ണമായും സമഗ്രമായും അയാൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴി
യുന്നുേവാ അത്രേത്താളം അയാളുെട സാഹിത്യസൃഷ്ടി
അയാളുെട സ്വന്തം വർഗ്ഗ താല്പര്യങ്ങളിൽനിന്നകന്നു
നിൽക്കും. ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അത്രേത്താളം
സത്യസന്ധമായി അയാളുെട കൃതികളിൽ പ്രതിഫലിപ്പി
ക്കുകയും െചയ്യും. മഹാന്മാരും പ്രതിഭാശാലികളുമായ
കലാകാരന്മാരിൽ ഈെയാരു സവിേശഷ ഗുണമാണ്
നമ്മൾ കാണുന്നത്.
ഉദാഹരണത്തിന് സുപ്രസിദ്ധ റഷ്യൻ സാഹിത്യകാര
നായ പുഷ്കിെന എടുക്കുക. പുഷ്കിൻ ജനിച്ചതും വിദ്യാഭ്യാ
സം േനടിയതും ഒരു പ്രഭുകുടുംബത്തിലാണ്. എന്നിട്ടും,
അേദ്ദഹത്തിന് സങ്കുചിതമായ വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങളിൽനി
ന്നകന്നു നിന്നുെകാണ്ട് തെന്റ കാലെത്ത സാമൂഹ്യ ജീ
വിതെത്ത സത്യസന്ധമായും അഗാധതേയാടുകൂടിയും
ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദഹ
ത്തിെന്റ ‘ഓെണജിൻ’ തുടങ്ങിയ സാഹിത്യ കൃതികൾ
ജനകീയങ്ങളായിത്തീർന്നത്.
സുപ്രസിദ്ധ ഫ്രഞ്ചു സാഹിത്യകാരനായ ബാൽസാക്ക്
രാജകീയപക്ഷപാതിയായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വ്യ
ക്തിപരമായ സഹാനുഭൂതി മുഴുവനും രാജകുടുംബേത്താ
ടായിരുന്നു. എന്നിട്ടും, തെന്റ മികച്ച കലാസൃഷ്ടികളിൽ
നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിെന്റ തകർച്ചെയയാണേദ്ദഹം ചി
ത്രീകരിച്ചത്. ‘കൃഷിക്കാർ’ എന്ന േനാവലിൽ നാടുവാ
ഴിയും കൃഷിക്കാരനും തമ്മിലുള്ള രൂക്ഷവും ഭീകരവുമായ
സാമ്പത്തിക സമരങ്ങെള സുന്ദരമായും സത്യസന്ധ
മായും അേദ്ദഹം ചിത്രീകരിച്ചു. ഫ്രഞ്ചു സമുദായത്തിെല
വളരുന്ന ശക്തികളും തളരുന്ന ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെള അേദ്ദഹം വിശ്വസ്തതേയാെട പ്രതിഫ
ലിപ്പിച്ചു. ഇതിലാണേദ്ദഹത്തിെന്റ േമന്മ കിടക്കുന്നത്.
േതാമാസ്മാെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ ‘ഇന്നെത്ത ഏറ്റവും
പ്രധാനെപ്പട്ട സാഹിത്യ നിരൂപകനായ’ േജാർജ്ജ്ലൂ
ക്കാക്സ് ബാൽസാക്കിെനപ്പറ്റി എഴുതുന്നതു േനാക്കുക:
‘ബാൽസാക്ക് യാഥാർത്ഥ്യെത്ത—അതു തെന്റ സ്വ

ന്തം വ്യക്തിപരമായ ആശകൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും
എതിരാെണങ്കിൽ കൂടി—നിർദ്ദയമായ സത്യസന്ധ
തേയാടുകൂടി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഇതാണേദ്ദഹെത്ത
ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനാക്കിത്തീർത്തത്. അേദ്ദഹം
ആത്മവഞ്ചനയിൽ വിജയിച്ചിരുന്നുെവങ്കിൽ, അയ
ഥാർത്ഥങ്ങളായ സ്വന്തം സങ്കല്പങ്ങെള വസ്തുതകളാ
യി കണക്കാക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിനു സാധിച്ചിരുന്നു
െവങ്കിൽ, ആത്മനിഷ്ഠങ്ങളായ സ്വന്തം േമാഹങ്ങെള
യാഥാർത്ഥ്യെമന്നനിലയ്ക്കേദ്ദഹം ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നുെവ
ങ്കിൽ, ഇന്ന് അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി യാെതാരാളും താല്പര്യം
കാണിക്കുമായിരുന്നില്ല. തെന്റ കാലെത്ത രാജകീയ
പക്ഷപാതികളായ എണ്ണമറ്റ ലഘുേലഖാകർത്താക്ക
െളേപ്പാെലയും നാടുവാഴി പ്രഭുത്വത്തിന് ജയജയ പാ
ടിയവെരേപ്പാെലയും അേദ്ദഹവും അനർഹമല്ലാത്ത
വിധം വിസ്മരിക്കെപ്പടുമായിരുന്നു.
— (’സ്റ്റഡീസ് ഇൻ യൂേറാപ്യൻ റിയലിസം: േപജ്
22)

േഷക്സ്പിയർ, േടാൾേസ്റ്റായി, േറാമാേറാളാങ്ങ് തുടങ്ങിയ
മഹാന്മാരായ മറ്റു ചില സാഹിത്യകാരന്മാെര സംബ
ന്ധിച്ചും ഇതുതെന്ന പറയാവുന്നതാണ്. മലയാള സാ
ഹിത്യത്തിലും ഇതിന്നുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളിെല്ലന്നില്ല.
വ്യക്തിപരമായി േനാക്കുേമ്പാൾ നമ്മുെട ആശാനും
വള്ളേത്താളും നിലവിലുള്ള സ്ഥാപിതതാല്പര്യക്കാർ
െക്കതിരല്ല. രണ്ടുേപരും മഹാരാജാക്കന്മാർക്ക് മംഗള
േശ്ലാകങ്ങെളഴുതിയ മഹാകവികളാണ്. വള്ളേത്താൾ
ഇന്നും െപാന്നുതിരുേമനിമാരുെട കൃപാകടാക്ഷങ്ങെള
ഉറ്റുേനാക്കുന്നവരിെലാരാളാണ്. ഈ മഹാകവികളു
െട സാഹിത്യ കൃതികളിൽ പേലടത്തും തങ്ങളുെട വ്യ
ക്തിനിഷ്ഠങ്ങളായ നിലപാടുകൾ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എങ്കിലും, വസ്തുനിഷ്ഠമായി േനാക്കുേമ്പാൾ അവരുെട
മുഖ്യകൃതികൾ െപാതുെവ നിലവിലുള്ള നാടുവാഴി—
സാമ്രാജ്യത്വ വ്യവസ്ഥെയ്ക്കതിരായി തലയുയർത്താൻ
തുടങ്ങിയ േകരളത്തിെല സാമൂഹ്യ ജീവിതെത്തയാണ്
ദുർബ്ബലമായിെട്ടങ്കിലും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണു
താനും അവരുെട സാഹിത്യസൃഷ്ടികളുെട േമന്മ.
പ്രതിഭാശാലികളായ ഈ സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക് ജീ
വിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള വസ്തുനിഷ്ഠമായി േനാക്കിപ്പഠി
ക്കാനും അവയുെട സത്യസന്ധമായ ചിത്രീകരണങ്ങൾ
ക്കു േവണ്ടി സങ്കുചിതമായ വർഗ്ഗതാല്പര്യങ്ങെള ബലിക
ഴിക്കാനും സാധിച്ചു. ഇതാണവെര മഹാന്മാരായ സാ
ഹിത്യകാരന്മാരാക്കിത്തീർത്തത്.
സാഹിത്യകാരെന്റ വർഗ്ഗതാൽപര്യങ്ങൾ ജനകീയ
താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നകലുന്നതിനു പകരം അവയുമാ
യി ഇണങ്ങിേച്ചരുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം
സന്ദർഭങ്ങളിൽ അയാളുെട വർഗ്ഗവീക്ഷണഗതി ജീവി
തെത്ത സത്യസന്ധമായും അഗാധതേയാടു കൂടിയും ചി
ത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാത്രമാണ് െചയ്യുക. ഉദാഹ
രണത്തിന്, മാക്സിംേഗാർക്കി െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
വീക്ഷണഗതിേയാടുകൂടിയാണ് ‘അമ്മ’ എന്ന േനാവ
െലഴുതിയത്. എങ്കിലും ആ മേനാഹരമായ സാഹിത്യ
സൃഷ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുേടയും
താല്പര്യങ്ങെള പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു മൂർച്ചേയറിയ
ആയുധമായിത്തീർന്നു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ താ
ല്പര്യങ്ങളും ഭൂരിപക്ഷക്കാരായ മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളുെട
താല്പര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഇണങ്ങിേച്ചരുന്നുെവന്നതാണ
തിന് കാരണം.
അേപ്പാൾ, സാഹിത്യം സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട
െവറും പ്രതിഫലനം മാത്രമല്ല. പ്രതിപാദ്യ വിഷയെത്ത
ക്കുറിച്ചുള്ള സാഹിത്യകാരെന്റ േബാധവും വിലയിരുത്ത
ലും അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സാഹിത്യകാരൻ യാഥാർ
ത്ഥ്യെത്ത പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നേതാെടാപ്പം ആ യാഥാർ
ത്ഥ്യേത്താടുള്ള തെന്റ സ്വന്തം മേനാഭാവേത്തയും വീ
ക്ഷണഗതിേയയും െവളിെപ്പടുത്തുന്നു. അതുെകാണ്ട് സാ
ഹിത്യം സാഹിത്യകാരെന്റ േലാക വീക്ഷണഗതിയുെട
പ്രകടനം കൂടിയാണ്.

















6 യാഥാർത്ഥ്യ ചിത്രീകരണം
സാഹിത്യകാരെന്റ േലാക വീക്ഷണഗതി ആയാളുെട
സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങളിൽനിന്നാണുടെലടുക്കുന്നത്. അയാ
ളുെട വർഗ്ഗ സംസ്കാരവും വർഗ്ഗപരങ്ങളായ ആശയങ്ങളു
മാണതിെന രൂപെപ്പടുത്തുന്നത്. വീക്ഷണഗതിയിലുള്ള
വ്യത്യാസങ്ങളനുസരിച്ച് വിഭിന്ന സാഹിത്യകാരന്മാർ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രതിരൂപങ്ങളിലും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും.
ഉദാഹരണത്തിന്, െതാഴിലാളികളുെട ഒരു പണിമുട
ക്കം ചിത്രീകരിക്കെപ്പടുന്നുെവന്നിരിക്കെട്ട. െതാഴിലാളി
കെള സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, അെതാരു ജീവന്മരണ
പ്രശ്നമാണ്. പേക്ഷ, മുതലാളിയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ അത്
അക്രമമാണ്. ഭരണാധികാരിയുെട ദൃഷ്ടിയിൽ അത്
സമാധാന ലംഘനമാണ്. ഇങ്ങെന ഒേര യാഥാർത്ഥ്യ
െത്ത െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ സാഹിത്യകാരനും
മുതലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ സാഹിത്യകാരനും രണ്ടു തര
ത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിേലതാണ് യാഥാർ
ത്ഥ്യം, രണ്ടിെലാെന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാവൂ തീർച്ച. ഒരാളു
െട വീക്ഷണഗതി മാത്രമാണ് ബാഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യവു
മായി െപാരുത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. സാഹിത്യകാരെന്റ
വീക്ഷണഗതിയും ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ െപാ
രുത്തമില്ലാെത വരുേമ്പാൾ സാഹിത്യത്തിെല പ്രതിരൂ
പം വികൃതമായിത്തീരുന്നു.
യാഥാർത്ഥ്യെത്ത സത്യസന്ധമായും തന്മയത്വേത്താടു
കൂടിയും ചിത്രീകരിക്കണെമങ്കിൽ അവയുെട സ്വഭാവ വി
േശഷങ്ങെള വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിേശാധിക്കണം. എന്തു
െകാെണ്ടന്നാൽ, സാഹിത്യകാരെന്റ വീക്ഷണഗതിെയ
ആശ്രയിച്ചല്ല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്.
സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതുേപാെല, ‘സമുദായത്തി
െന്റ ഭൗതിക ജീവിതം വ്യക്തികളുെട ആഗ്രഹാഭിലാഷ
ങ്ങളിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന വസ്തുനിഷ്ഠമായ
യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.’
സമുദായത്തിെന്റ ഭൗതികജീവിതത്തിന് അതിൻേറ
തായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങളുെട അടിസ്ഥാ
നത്തിലാണ് സമുദായം ഉത്ഭവിക്കുകയും വളരുകയും
മാറുകയും െചയ്യുന്നത്. സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠ
മാണ്. എന്നുെവച്ചാൽ, മനുഷ്യന് അവെയ മനസ്സിലാ
ക്കാനും ഉപേയാഗിക്കാനുമല്ലാെത മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴി
യില്ല. ഉല്പാദന രീതിയിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരി
ച്ച് സമുദായം മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു! അേതാെടാപ്പം
മനുഷ്യനിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഇതിെന്റ അർത്ഥം
മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യ നിയമങ്ങളുെട ഒരു കളിപ്പാവയാ
െണന്നല്ല; സമുദായത്തിെന്റ ഭാവിെയ നിർണ്ണയിക്കാൻ
മനുഷ്യന് വമ്പിച്ച കഴിവുകളുണ്ട്. മനുഷ്യനാണ് ചരിത്രം
നിർമ്മിക്കുന്നത്. പേക്ഷ, ചരിത്രത്തിെന്റ ഗതിക്രമെത്ത
നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഭൗതിക നിയമങ്ങളുമായി െപാരുത്ത
മിെല്ലങ്കിൽ മനുഷ്യന് തെന്റ കഴിവുപേയാഗിക്കാൻ സാ
ദ്ധ്യമല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യാവസായികമായി പിന്ന
ണിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു െകാേളാണിയൽ രാജ്യെത്ത
ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാ ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളും െപാ
തുസ്വത്താക്കി മാറ്റിെക്കാണ്ട്, വർഗ്ഗ വ്യത്യാസങ്ങളുെട
കണികേപാലുമില്ലാത്ത ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമാക്കി
മാറ്റാൻ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുെവന്നിരിക്കെട്ട. ആഗ്ര
ഹം നല്ലതുതെന്ന, പേക്ഷ, ആത്മനിഷ്ഠമായ ആഗ്രഹ
ത്തിന് വസ്തുനിഷ്ഠമായ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി
െപാരുത്തമില്ല. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയിേലക്കു
ള്ള ഒരു പിന്നണി രാജ്യത്തിെന്റ വളർച്ചയ്ക്ക് ചില സവി
േശഷ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങെള അവഗണിക്കു
ന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ പാറേമൽ െച
ന്നടിച്ചു ഛിന്നഭിന്നമാവും.
പ്രാചീന കാലത്ത് സാമ്പത്തിക വർഗ്ഗങ്ങൾ ആദ്യമായി
ആവിർഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാൾ ചില ഹിബ്രു പ്രവാ
ചകൻമാർ െനഞ്ചത്തടിച്ചു നിലവിളിക്കുകയുണ്ടായി. വർ
ഗ്ഗരഹിതമായ പ്രാചീന സമുദായം നിലനിന്നു കാണണ
െമന്നായിരുന്നു അവരുെട ആഗ്രഹം. പേക്ഷ, സാമൂഹ്യ
നിയമങ്ങൾ അവരുെട ആഗ്രഹെത്ത വകെവച്ചില്ല. വർ
ഗ്ഗങ്ങളും വർഗ്ഗ സമരങ്ങളും ആവിർഭവിക്കുകതെന്ന െച
യ്തു.
ലൂയി പതിനാലാമൻ താനാണ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് അട്ടഹ
സിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന ഒരു ‘ശക്ത’ നായിരുന്നു. രാജകീയ
ഭരണം ശാശ്വതമാെണന്നും രാജാവിെന ൈദവം രക്ഷി
ക്കുെമന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അേനകം സാഹിത്യകാര
ന്മാർ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, സാഹിത്യകാര
ന്മാരുെട ൈദവത്തിന് രാജാവിെന രക്ഷിക്കാൻ കഴിയി
െല്ലന്ന് 1789 പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മുതലാളിത്വവും ജന്മിത്വവുമവസാനിച്ചാൽ സാമൂേഹ്യാ
ല്പാദനമാെക സ്തംഭിച്ചുേപാകുെമന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന
അേനകം ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വിദഗ്ദ്ധന്മാരായ സാ
ഹിത്യകാരന്മാരും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ
േപാലുമുണ്ടായിരുന്നു. പേക്ഷ, മുതലാളിത്തമവസാനി
ച്ചാലും യന്ത്രങ്ങൾ ചലിക്കുെമന്നും ജന്മിത്വം േപായാൽ
െനൽെച്ചടികൾ ൈസ്ട്രക്കു െചയ്യുകയിെല്ലന്നും 1917 െത
ളിയിച്ചുകാട്ടി.
േകരളത്തിെല ഉദാഹരണങ്ങൾതെന്ന എടുക്കുക. ഒരു
നാൽപതുെകാല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുവേരയും മരുമക്കത്തായ
സമ്പ്രദായം ഒരു നല്ല സമ്പ്രദായമാെണന്നും അെത
െന്നന്നും നിലനിൽക്കുെമന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്ന എത്ര
േയാ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മുപ്പതുെകാല്ലം മുമ്പുവ
െരയും അയിത്തവും ജാതിവ്യത്യാസങ്ങളും മറ്റനാചാ
രങ്ങളും നിലനിൽക്കുെമന്നും നിലനിൽക്കണെമന്നും
ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. െപട്ടരഴിയം െചറിയ
രാമെനളയത് എെന്നാരു കവി അയിത്തത്തിെന്റ മാ
ഹാത്മ്യെത്ത പ്രകീർത്തിച്ചുെകാണ്ട് ഒരു നീണ്ട കവിത
െയഴുതിയുണ്ടാക്കി അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധം െചയ്തു. എന്നിെട്ട
ന്തുണ്ടായി? ഒരു പതിനഞ്ചു െകാല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളർ
ന്നുവരാൻ തുടങ്ങിയ െതാഴിലാളിപ്രസ്ഥാനേത്തയും
െതാഴിലാളി സംഘടനകേളയും എതിർക്കാൻ േവണ്ടി
പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായ സഞ്ജയൻ ‘സഖാവിെന്റ
ബ്ലീച്ച്’ എെന്നാരു നാടകെമഴുതിയുണ്ടാക്കി. എന്നിെട്ട
ന്തുണ്ടായി?
സമുദായം എേങ്ങാട്ടു േപാകുന്നുെവന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ
സാധിക്കാത്ത ആളുകൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഉദാ
ഹരണത്തിന്. യന്ത്രവ്യവസായങ്ങൾ വളരാൻ പാടി
െല്ലന്നും കുടിൽ വ്യവസായങ്ങൾ മാത്രേമ എെന്നന്നും
നിലനിൽക്കാവു എന്നും ശ്രീ.േകളപ്പൻ ശഠിക്കുന്നു. മാർ
ക്സിസം പഴഞ്ചനാെണന്നും േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല
േസാഷ്യലിസ്റ്റ് ഭരണം സാമ്രാജ്യത്വമാെണന്നും കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നശിക്കുന്ന പാർട്ടിയാെണന്നും ‘െതളി
യിക്കാൻ’ േവണ്ടി െചറുകഥാകൃത്തായ ശ്രീ.േകശവേദവ്
തെന്റ നാവും തൂലികയും ഇടവിടാെത ചലിപ്പിച്ചുെകാ
ണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിെട്ടന്താണുണ്ടാവുക? വസ്തുനിഷ്ഠമായ
സാമൂഹ്യനിയമങ്ങൾ േകളപ്പൻേറയും േകശവേദവിൻ
േറയും മുമ്പിൽ പഞ്ചപുഛമടക്കി ഓഛാനിച്ചു നിൽക്കു
േമാ?
അേപ്പാൾ, സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള സത്യസന്ധ
മായി ചിത്രീകരിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരൻ
തെന്റ വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങേളയും പക്ഷപാത
ങ്ങേളയും പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ േപാരാ; ആ ആഗ്രഹങ്ങളും
പക്ഷപാതങ്ങളും ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ ഗതിക്ര
മങ്ങളുമായി െപാരുത്തെപ്പടുന്നുേണ്ടാ എന്നു േനാക്കുക
കൂടി േവണം.
സാമൂഹ്യ വളർച്ചയിൽ മനുഷ്യെന്റ ചില പഴയ സ്വഭാവ
വിേശഷങ്ങളും ആശയാഭിലാഷങ്ങളും അന്തർദ്ധാനം
െചയ്യുകയും പുതിയവ ഉണ്ടായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നു.
പുതിയ സാമൂഹ്യാശയങ്ങളും സാമൂഹ്യസ്ഥാപനങ്ങളും
െപാന്തി വരികയും പഴയവ നശിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ഇങ്ങെന സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ പഴയതും പുതിയ
തും തമ്മിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സമരങ്ങൾ നടന്നുെകാ
ണ്ടിരിക്കുന്നു. പഴയ ശക്തികൾ തകരുകയും പുതിയ
ശക്തികൾ മുേന്നാട്ടു വരികയും െചയ്യുന്നു. ൈവരുദ്ധ്യപൂർ
ണ്ണമായ ഈ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട േകന്ദ്ര സ്വ
ഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹിത്യകാരന്
അവെയ സത്യസന്ധമായി ചിത്രീകരിക്കാനാവില്ല.
ജീവിതെത്ത സത്യസന്ധമായി ചിത്രീകരിക്കാനാഗ്രഹി
ക്കുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ജീവിതം ഇെന്നങ്ങെനയിരിക്കു
ന്നു എന്നു മാത്രം േനാക്കിയാൽേപാരാ, അതു നാെള
എങ്ങെനയാവാൻ േപാകുന്നു എന്നുകൂടി മനസിലാക്ക
ണം. തകരാൻ േപാകുന്ന ശക്തിേയതാണ്, വളരുന്ന
ശക്തിേയതാണ്, എന്നുകൂടി പരിേശാധിക്കണം.
ചിലേപ്പാൾ ചില സാമൂഹ്യ ശക്തികളുെട എല്ലാ പ്രതി
ഭാസങ്ങളും പുറെമ കാണാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം
പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. സർവ്വസാധാര
ണങ്ങളായ പ്രതിഭാസങ്ങെളന്ന നിലയ്ക്ക് അവ വളർച്ച
പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. എങ്കിലും സാമൂഹ്യ പ്ര
തിഭാസങ്ങളുെട സ്വഭാവ വിേശഷങ്ങെളെന്താെക്കയാ
െണന്ന് േനാക്കി കാണാനും അവയുെട പ്രാധാന്യെത്ത
ഊന്നിക്കാണിക്കാനും സാഹിത്യകാരന് സാധിക്ക
ണം.
അേപ്പാൾ സാഹിത്യകാരെന്റ ൈടപ്പുകൾ സർവ്വസാ
ധാരണങ്ങളായിക്കഴിഞ്ഞ സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസങ്ങളുെട
െവറും ചിത്രമല്ല. വളരുന്ന ശക്തികെള വളരുന്ന ശക്തി
കളായും തകരുന്ന ശക്തികെള തകരുന്ന ശക്തികളാ
യും ചിത്രീകരിക്കലാണ് സാഹിത്യത്തിെല യാഥാർത്ഥ്യ
ചിത്രീകരണം. മാർക്സ് ബാൽസാക്കിെനപ്പറ്റി പറഞ്ഞ
ഒരഭിപ്രായം ഇവിെട പ്രസ്താവ്യമാണ്: ‘ബാൽസാക്ക്
തെന്റ കാലെത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനെപ്പട്ട ൈടപ്പുകെള
മാത്രമല്ല ചിത്രീകരിച്ചത്. ലൂയി ഫിലിപ്പിെന്റ കാലത്ത്
ബീജ രൂപത്തിൽ കിടന്നിരുന്നവയും ലൂയി ഫിലിപ്പിെന്റ
മരണത്തിനുേശഷം െനേപ്പാളിയൻ മൂന്നാമെന്റ കാല
ത്തു മാത്രം പരിപൂർണ്ണ വളർച്ചെയത്തിയവയുമായ ൈട
പ്പുകേളയും, ഒരു പ്രവാചകനു േയാജിച്ച മട്ടിൽ, അേദ്ദ
ഹം ചിത്രീകരിക്കുകയുണ്ടായി.’
ഇതു തെന്നയാണ് േസാവിയറ്റ് യൂണിയനിെല കമ്മ്യൂണി
സ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട 19-ാം േകാൺഗ്രസ്സിൽ സമർപ്പിച്ച റി
േപ്പാർട്ടിൽ സഖാവ് മാെലേങ്കാവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞത്:
“കലാപരമായ പ്രതിരൂപങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുേമ്പാൾ നമ്മു

െട കലാകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാപ്ര
വർത്തകരും ഒരു കാര്യം എേപ്പാഴും ഓർമ്മിക്കണം:
ഏറ്റവും സർവ്വസാധാരണമായി കാണെപ്പടുന്നത് മാ
ത്രമല്ല ൈടപ്പ്. നിർദ്ദിഷ്ഠമായ സാമൂഹ്യ ശക്തിയുെട
അന്തസ്സാരെത്ത ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായും മൂർച്ചേയാടു കൂ
ടിയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണത്. മാർക്സിസ്റ്റ് െലനിനിസ്റ്റ്
വീക്ഷണഗതിയിൽ ൈടപ്പ് എന്നത് സ്ഥിതി വിവരക്ക
ണക്കുകൾെകാണ്ടു തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരുതരം ശരാശരി
യല്ല. അത് ചരിത്രപരവും സാമൂഹ്യവുമായ പ്രതിഭാസ
ങ്ങളുെട സാരാംശവുമായി െപാരുത്തെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ഏറ്റവുമധികം പരന്നുപിടിച്ചതും ഇടതടവില്ലാെത സം
ഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതും സർവ്വസാധാരണവുമായ
ഒരു പ്രതിഭാസവുമല്ല അത്… പുതുതും പ്രകാശമാനവു
മായതിെന േപാറ്റി വളർത്തുകയും, തകരുന്നതും നാ
േശാന്മുഖവുമായതിെന കടപുഴക്കിെയറിയുകയും െച
യ്യാൻേവണ്ടിയുള്ള മഹത്തായ സമരത്തിൽ നമ്മുെട
സാഹിത്യ-കലാ-പ്രവർത്തകർക്ക് വമ്പിച്ച ചുമതലയാ
ണുള്ളത്.

ഇതിെന്റ അർത്ഥം സാഹിത്യകാരെന്റ വ്യക്തിപരമായ
ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി വർത്തി
ക്കുന്ന സമുദായത്തിെല ൈവരുദ്ധ്യങ്ങേളയും സംഘട്ട
നങ്ങേളയും ശരിക്ക് േനാക്കിപ്പഠിക്കണെമന്നാണ്. പ്ര
തിരൂപം സൃഷ്ടിക്കുേമ്പാൾ സാമൂഹ്യ പ്രതിഭാസങ്ങെള
അേതപടി േകാപ്പിയടിക്കുകയല്ല, മറിച്ച്, മുേന്നാട്ടാഞ്ഞു
േകറുന്ന ശക്തികെള ഉയർത്തിക്കാണിക്കുകയും തകരു
ന്ന ശക്തികെള തകരുന്ന ശക്തികളായിത്തെന്ന ചിത്രീ
കരിക്കുകയുമാണ് േവണ്ടത്. അങ്ങിെന െചയ്താൽ മാത്ര
േമ, സാഹിത്യകാരൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കലാപരമായ പ്രതി
രൂപങ്ങൾക്ക് വിജയമുണ്ടാവുകയുള്ളു.
മിശ്രവിവാഹെമന്നു േകട്ടാൽ പലരും െഞട്ടിേപ്പായിരു
ന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് മഹാകവി കുമാരനാശാൻ
തെന്റ ‘ദുരവസ്ഥ’ എന്ന കാവ്യത്തിൽ ഒരു നമ്പൂതിരി
സ്ത്രീെയ ഒരു പുലയ യുവാവിെനെക്കാണ്ട് േവളി കഴിപ്പി
ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തീർച്ചയായും അക്കാലത്തത്
സർവ്വസാധാരണമായിരുന്ന വിവാഹസമ്പ്രദായമായി
രുന്നില്ല. പേക്ഷ, നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങെള
യഥാർത്ഥമായി ചിത്രീകരിക്കുകയല്ല മഹാകവി െചയ്ത
ത്. തകരുന്ന ശക്തികെളയല്ല, വളരുന്ന ശക്തികെള
യാണ് അേദ്ദഹം ഊന്നിക്കാണിച്ചത്. അതുെകാണ്ടുത
െന്നയാണ് ഇന്നും ആയിരമായിരം ജനങ്ങെള ആകർ
ഷിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കലാസൃഷ്ടി നിലനിൽ
ക്കുന്നത്.
ശ്രീ. വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്, ‘അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അര
ങ്ങേത്തക്ക്’ എന്ന നാടകെമഴുതിയ കാലത്ത് േകരള
ത്തിൽ ഒെരാറ്റ അന്തർജനം േപാലും മറക്കുടയ്ക്കുള്ളിൽ
നിന്ന് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്കിലും, സമു
ദായെമേങ്ങാട്ടാണ് േപായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന്
ശരിക്ക് േനാക്കിക്കാണാൻ ഭട്ടതിരിപ്പാടിനു സാധിച്ചു.
അതുെകാണ്ടാണേദ്ദഹത്തിെന്റ നാടകം വിജയിച്ചത്.
പിന്നീടു സാമൂഹ്യ ശക്തികൾ വീണ്ടും വളർന്നേപ്പാൾ,
െതാഴിലാളിപ്രസ്ഥാനം ശക്തിെപ്പടുകയും സാമ്പത്തിക
മായി തകർന്നുെകാണ്ടിരുന്ന അേനകം നമ്പൂതിരിയുവാ
ക്കൾ െതാഴിലാളിപ്രസ്ഥാനേത്താടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർ
ട്ടിേയാടും അനുഭാവം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്ത
േപ്പാൾ, അേദ്ദഹത്തിന് ഒെരത്തും പിടിയും കിട്ടാതായി.
പുതിയ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള മനസ്സിലാക്കാനും
ചിത്രീകരിക്കാനും അേദ്ദഹത്തിന് സാധിക്കാതായി.
ൈവക്കം മുഹമ്മദുബഷീറിെന്റ ‘െന്റപ്പുപ്പാെക്കാരാേന
ണ്ടാർന്നു’ എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചുേനാക്കൂ. തകരുന്ന
ശക്തികളും വളരുന്ന ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള സംഘട്ട
നങ്ങെളയാണ് അതിലേദ്ദഹം ചമൽക്കാരേത്താെട ചി
ത്രീകരിക്കുന്നത്. കുഞ്ഞുപാത്തുമ്മമാെര ഇന്നെത്ത മു
സ്ലീം സമുദായത്തിൽ എത്ര േവണെമങ്കിലും കാണാൻ
സാധിക്കും. പേക്ഷ, ആയിഷമാർ വിരളമാണ്. സർവ്വ
സാധാരണമായിക്കഴിഞ്ഞ ൈടപ്പുകെള മാത്രമല്ല ഇനി
യും േവണ്ടത്ര പുറേത്തയ്ക്കു വന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ൈടപ്പു
കേളയും ബഷീർ വരച്ചുകാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നല്ല, വളരു
ന്ന ശക്തികെള ചായം േതച്ച് ഉയർത്തിക്കാണിക്കാനും
അേദ്ദഹത്തിനു സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണുതാനും ആ
െകാച്ചു േനാവലിെന്റ വിജയത്തിനടിസ്ഥാനം.
യാഥാർത്ഥ്യ ചിത്രീകരണത്തിെന്റ ഈ അതിപ്രധാന
മായ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാത്ത എഴുത്തുകാരനാണ്
ഇന്നെത്ത അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന െതാഴിലാളിവർഗ്ഗെത്ത
അവജ്ഞേയാെട വീക്ഷിക്കുന്നത്. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം
വളരുന്ന ശക്തിയാെണന്ന് അവർ കാണാൻ കൂട്ടാക്കു
ന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യെമന്നാ
െലന്താെണന്ന് വിവരിച്ചുെകാണ്ട് കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ എഴു
തുന്നതു േനാക്കുക:
“വള്ളേത്താളിെന്റ ആ ‘മാപ്പി’െന അനുകരിച്ച േവെറ

ചിലർ ബസ്റ്റാൻറിൽെവച്ചും േബാട്ടുെജട്ടിയിൽെവച്ചും
വണ്ടിേപ്പട്ടയിൽെവച്ചും അത്തരം ചില മരണങ്ങെള
വർണ്ണിച്ചുകൂട്ടുന്ന കൂെറ കവിതെയഴുതി എന്നുെവച്ച്—
രചനാഭംഗി മുതലായ കേലാപാധികെളാെക്ക തിക
ഞ്ഞാലും—അതിൽ സാഹിത്യ പുേരാഗതിയില്ല. മറി
ച്ച്, ഒരു െതാഴിലാളി തെന്റ മിടുക്കുെകാണ്ട് േനടിയ
സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ കുടിച്ചും വ്യഭിചരിച്ചും കളഞ്ഞ് ഒടു
വിൽ െതാഴിൽ െചയ്യാനുള്ള േശഷിയും ശ്രദ്ധയും േപാ
യി ഗതിെകട്ടു െതണ്ടിത്തിരിഞ്ഞു, എവിേടയും േസ്നഹി
ക്കുന്ന ഒരാളുമില്ലാെത, ഒരു കുളിർത്ത േനാട്ടംേപാലും
കിട്ടാനില്ലാെത, വേല്ലടത്തും കിടന്ന് ചത്തു എന്നു വി
ചാരിക്കുക—അതിലുള്ള പേരാക്ഷ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ
െള ആവിഷ്കരിച്ചുെകാണ്ടു ഒരു കൃതി രചിച്ചാൽ അതു
ആ ‘മാപ്പു’ േപാെലതെന്ന സാഹിത്യപുേരാഗതിെയ
സഹായിക്കും. ഇവിെടെവച്ചാണു ‘പാർട്ടിസ്പിരിറ്റു’ കയ
റിയ പുേരാഗമന സാഹിത്യവും സക്ഷാൽ സാഹിത്യ
വും തമ്മിൽ ഇടഞ്ഞകലുന്നത്. പുേരാഗമനക്കാരുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ താേന്താന്നിയായ െതാഴിലാളി എന്നതു ഒരു
യാഥാർത്ഥ്യേമ അല്ലേല്ലാ; പിെന്ന അവെന വിഷയീക
രിച്ചുള്ള സാഹിത്യെമവിെട?
— (സാഹിത്യവിദ്യ, േപജ്: 27, 28)

നല്ലവനായ െതാഴിലാളിയുെട ചിത്രീകരണത്തിൽ ‘രച
നഭംഗി’ മുതലായ കേലാപാധികെളാെക്ക തികഞ്ഞാ
ലും അതു മാരാരുെട ദൃഷ്ടിയിൽ യാഥാർത്ഥ്യ ചിത്രീകര
ണമാവില്ല താേന്താന്നിയായ െതാഴിലാളിയുെട ചിത്രീ
കരണമാെണങ്കിൽ അതിൽ കേലാപാധികെളാന്നും
തെന്ന േവണെമന്നുമില്ല. എന്നാലും അതു ‘സാഹിത്യ
പുേരാഗതിെയ സഹായിക്കും.’ സങ്കുചിതങ്ങളായ സ്വ
ന്തം പക്ഷപാതങ്ങളുെട തിമിരംെകാണ്ടും സാമൂഹ്യ യാ
ഥാർത്ഥ്യങ്ങെള കാണാതാവലാണിത്.
കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുെട ഭാവനയിലുള്ള ആ താേന്താന്നി
യായ െതാഴിലാളിെയ യഥാർത്ഥ േലാകത്തിെലവിെട
െയങ്കിലും കെണ്ടത്താൻ കഴിയുന്നുെവന്നുതെന്നയിരിക്ക
െട്ട. അയാളുെട ചിത്രീകരണത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യവുമായി
െപാരുത്തമുണ്ടാവുേമാ? ഇല്ല എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ,
അത്തരെമാരു ചിത്രീകരണം െതാഴിലാളിയുെട സാമാ
ന്യ സ്വഭാവങ്ങെള െവളിെപ്പടുത്തുകയില്ല. െതാഴിലാളി
ഒെരാറ്റെപ്പട്ട വ്യക്തിയല്ല. െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ
ഒരു ഭാഗമാണവർ, െതാഴിലാളി വർഗ്ഗം അധഃപതിക്കു
ന്ന ശക്തിയല്ല, വളരുന്ന ശക്തിയാണ്. മുതലാളി വർ
ഗ്ഗത്തിെനതിരായ സമരങ്ങളിലൂെട െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം
കൂടുതൽ ശക്തിയാർജ്ജിക്കുക മാത്രമല്ല, േലാകത്തി
ലിേതവെര കാണെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ര ഉയർന്ന നില
വാരത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്കാരം േനടുകകൂടി െചയ്യുന്നു.
ജനങ്ങളാെക മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ മഹനീയതയിേലക്കു
നയിക്കാൻ െകൽപ്പുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് െതാഴിലാ
ളി വർഗ്ഗം. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ ഈ സാമാന്യ
സ്വഭാവെത്തയാണ് വിേശഷ വ്യക്തികളുെട ചിത്രീകര
ണത്തിലൂെട സാഹിത്യകാരൻ പ്രതിഫലിപ്പിേക്കണ്ടത്.
എന്നാെല അത് യാഥാർത്ഥ്യ ചിത്രീകരണമാവൂ.
ഇതിെന്റ അർഥം െതാഴിലാളികൾക്കിടയിൽ യാെതാ
രു ദൗർബ്ബല്യവുമിെല്ലന്നല്ല. തീർച്ചയായും ദൗർബ്ബല്യങ്ങ
ളുണ്ട്. അവെയ സാഹിത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യും. അച്ചിലിട്ടു വാർത്ത േപാെല യാെതാരു ദൗർബ്ബ
ല്യവുമില്ലാത്ത സർവ്വഗുണസമ്പന്നനായ െതാഴിലാളി
യുെട ചിത്രീകരണം മാത്രേമ പുേരാഗമനസാഹിത്യമാ
വൂ എന്നു യുവാക്കന്മാരായ ചില പുതിയ എഴുത്തുകാർ
വിചാരിക്കാറുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല. അങ്ങിെനയല്ലേല്ലാ
മാക്സിംേഗാർക്കിയും െഷാെളാേക്കാവും അെലക്സി േടാൾ
േസ്റ്റായിയും മറ്റും െതാഴിലാളിെയ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
െതാഴിലാളിെയ അവൻ ഇന്നു എങ്ങിെനയിരിക്കുന്നു
എന്നും നാെള എങ്ങിെനയാവാൻേപാകുന്നു എന്നും
മനസ്സിലാക്കിെക്കാണ്ട് േവണം ചിത്രീകരിക്കുക. െതാ
ഴിലാളിയിൽ സൽഗുണങ്ങെളന്നേപാെലതെന്ന ദുർഗു
ണങ്ങളുമുണ്ടായിരിക്കും. പേക്ഷ ഒന്നുണ്ട്: ദുർഗുണങ്ങൾ
കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞും സൽഗുണങ്ങൾ കൂടികൂടിയും വരുന്നു
എന്നുകൂടിക്കാണണം. ഇേതവെര ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൽവ
ച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിെന്റ പ്രതിനിധി
യാണ് െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കണം.
അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. േനെരമറിച്ചാണ് മുതലാളി
യുെട സ്ഥിതി. എെന്തന്നാൽ, മുതലാളിത്തം വളരുന്ന
ശക്തിയല്ല, നശിക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. അതാണ് സാമൂ
ഹ്യയാഥാർത്ഥ്യം.
ഈ വീക്ഷണഗതിേയാടുകൂടിേവണം സമുദായത്തിലും
പ്രകൃതിയിലും കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള ചിത്രീക
രിക്കാൻ. എന്നാേല അത് സാഹിത്യത്തിെല യാഥാർ
ത്ഥ്യ ചിത്രീകരണമാവൂ. അതുെകാണ്ടു േദാഷങ്ങെള ചി
ത്രീകരിക്കാനുള്ള തിരക്കിൽ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ
സാമാന്യ സ്വഭാവങ്ങേളയും േകന്ദ്രസാംരാംശങ്ങേളയും
ഉയർത്തിക്കാണിക്കാതിരുന്നാൽ അെതാരു യാഥാർ
ത്ഥ്യ ചിത്രീകരണമാവില്ല. വളരുന്ന ശക്തിെയ വളരുന്ന
ശക്തിയായിക്കാണാത്ത സാഹിത്യകാരെന്റ ചിത്രീകര
ണം യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ പ്രതിഫലനമാവുന്നെതങ്ങി
െന?
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള പ്രതി
ഫലിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആദ്യമായി സാമൂഹ്യ
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട സ്വഭാവവിേശഷങ്ങെള വസ്തുനിഷ്ഠ
മായി േനാക്കിപ്പഠിക്കണം. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട ആഴ
േമറിയ അടിത്തട്ടുവെര ഇറങ്ങിെച്ചല്ലാൻ മടിക്കാത്തവർ
േക്ക അതു സാധിക്കൂ. വ്യക്തിപരങ്ങളും ആത്മനിഷ്ഠങ്ങ
ളുമായ സങ്കുചിതത്വങ്ങളുെട ഇരുണ്ട മടകളിൽ കുന്തിച്ചി
രുന്നുെകാണ്ട് സാമൂഹ്യ പുേരാഗതിയുെട േനർക്കു െകാ
ഞ്ഞനംകാട്ടുന്നവർക്ക് യാഥാർത്ഥ്യെമന്നാെലെന്തന്ന്
മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

















7 സാഹിത്യത്തിെല ശാശ്വതമൂല്യം
ജീവിതമൂല്യം, കലാമൂല്യം, ശാശ്വതമൂല്യം, എന്നിങ്ങിെന
യുള്ള ചില പദങ്ങൾ അടുത്തകാലത്തായി പുേരാഗ
മനാശയങ്ങേളയും പുേരാഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങേളയും
എതിർക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാ
ണ്. തങ്ങൾ ഇഷ്ടെപ്പടുകേയാ വിശ്വസിക്കുകേയാ െച
യ്യുന്ന ഒരാശയം—അെല്ലങ്കിൽ ഒരു തത്വം—ശാശ്വതമാ
െണന്നും മറ്റുള്ളെതല്ലാം ക്ഷണികങ്ങളും നശ്വരങ്ങളുമാ
െണന്നും കരുതുന്ന ചില തലെയടുപ്പുള്ള സാഹിത്യകാ
രന്മാർ േപാലും ഈ ആക്രമണത്തിന്നിറങ്ങിക്കാണുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്, സുപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായ
ശ്രീ:കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ 1953 െഫബ്രുവരിമാസത്തിൽ കൂ
ടിയ 14-ാം മദിരാശി മലയാളി സേമ്മളനത്തിൽ എഴുതി
വായിച്ചതും പിന്നീട് ലഘു േലഖയായി അച്ചടിച്ചു പ്രസി
ദ്ധം െചയ്തതുമായ പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങിെന പ്രസ്താവി
ക്കുകയുണ്ടായി:
“സാഹിത്യകാരൻ ഈ േലാകസമാധാനപ്രസ്ഥാന
െത്തേപ്പാലുള്ള ക്ഷണികസദാചാരങ്ങെളയല്ല, അഹിം

സാസിദ്ധാന്തെത്തേപ്പാലുള്ള ശാശ്വതമൂല്യങ്ങെള
ലക്ഷ്യംെവച്ചാേല അയാളുെട കൃതികൾക്ക് കലാപര
മായ േമന്മയുണ്ടാവൂ.”

യുദ്ധത്തിെന്റ േപരിൽ കൂട്ടെക്കാല നടത്തുന്നതിനു പക
രം രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങെളല്ലാം സൗഹാർ
ദ്ദപരമായി തീർക്കണെമന്നും യുദ്ധത്തിെന്റ േപരിൽ
നടക്കുന്ന രക്തെച്ചാരിച്ചിലുകളവസാനിപ്പിക്കണെമ
ന്നും സാഹിത്യകാരൻ വാദിക്കാൻ പാടില്ല! കാരണം,
അതു ‘ക്ഷണിക സദാചാര’ മാണ്, അതിൽ ‘ശാശ്വതമൂ
ല്യ’ മില്ല. പിെന്ന എവിെടയാണ് ശാശ്വതമൂല്യമുള്ളത്?
‘അഹിംസാേബാധം ഒരു ശാശ്വത മൂല്യമാണ്’ എന്നാ
ണ് മാരാർ പറയുന്നത്. പേക്ഷ, സ്ത്രീകേളയും കുട്ടികേള
യും േബാംബിട്ടു ചുടുന്നതിെന എതിർക്കലെല്ലങ്കിൽപി
െന്ന എേന്താന്നാണീ ‘അഹിംസ’? മാരാരുെട മറുപടി:
‘ആ ശാശ്വത ധർമ്മം ഇേന്നവെരെയന്നേപാെല േമലി
ലും തുടർന്നുേപാരുെമന്നതിേലയ്ക്കു െതളിവുണ്ട്. അവയി
െലാന്നാണ് ശ്രീ. വിേനാബഭാേവയുെട ഭൂദാനയജ്ഞപ്ര
സ്ഥാനം.’
ശ്രീ. മാരാരുെട അഭിപ്രായത്തിൽ ‘ജീവിതത്തിലും സാ
ഹിത്യത്തിലുമുള്ള ഈ ശാശ്വത മൂല്യങ്ങെള’ അംഗീകരി
ക്കുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ‘ക്ഷണികമായ’ േലാകസമാ
ധാന പ്രസ്ഥാനെത്ത എതിർക്കുകയും ‘ശാശ്വതമായ’
ഭൂദാന യജ്ഞെത്ത പിന്താങ്ങുകയും െചയ്താൽ മാത്രം
േപാരാ. പിെന്നേയാ? േസാവിയറ്റു യൂണിയേനയും ജന
കീയ ചീനേയയും ‘ഏകാധിപത്യപ്രവണതയുള്ള കമ്മ്യൂ
ണിസ്റ്റ്കക്ഷി’ േയയും ആേക്ഷപിക്കുകയും ഐക്യമുന്ന
ണിെയ എതിർക്കുകയും േവണം. ഗാന്ധിസത്തിനു ജയ
ജയ പാടണം. അതാണ് അഹിംസ! അതാണ് ശാശ്വ
തമൂല്യം! മറ്റുള്ളെതല്ലാം ‘ക്ഷണിക സദാചാരങ്ങ’ളാണ്.
തനി ഹിംസയാണ്! ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
രചിക്കെപ്പടുന്ന കൃതികൾേക്ക േമന്മയുണ്ടാവൂ എന്നും മാ
രാർക്കു ശാഠ്യമുണ്ട്.
േടാൾേസ്റ്റായി എന്ന മെറ്റാരു സുപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യ
കാരനും അഹിംസക്കുേവണ്ടി വാദിക്കുകയുണ്ടായിട്ടു
ണ്ട്. പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഹിംസ മാരാരുെട
അഹിംസെയ്ക്കതിരാണ്. േടാൾേസ്റ്റായിയുെട അഭിപ്രായ
ത്തിൽ ജനങ്ങെള മർദ്ദിക്കുന്ന ഭരണകൂടവും േപാലീസ്സുപള്ളി-േമധാവിത്വവും ജന്മി സമ്പ്രദായവും ഹിംസയുെട
മൂർത്തീകരണങ്ങളാണ്. മാരാരുെട അഭിപ്രായത്തിലാ
കെട്ട, നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും സ്വത്തുടമ
ബന്ധങ്ങൾക്കും എതിരായ ജനകീയ പ്രേക്ഷാഭണമാ
ണ് ഹിംസ! രണ്ടു സാഹിത്യകാരന്മാർ രണ്ടു മാനദണ്ഡ
ങ്ങൾെകാണ്ടാണ് അഹിംസെയ അളക്കുന്നത്. ഒരാൾ
ക്ക് അഹിംസയായി േതാന്നുന്നത് മേറ്റ ആൾക്ക് ഹിം
സയാണ്.
മാനുഷിക മൂല്യങ്ങെള അളക്കാൻ ശാശ്വതവും സാർവ്വ
ജനീനവും കാലേദശാതിവർത്തിയുമായ യാെതാരു മാ
നദണ്ഡവുമിെല്ലന്ന് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാവും. വാസ്ത
വത്തിൽ അഹിംസ, േസ്നഹം, സത്യം മുതലായവെയാ
ന്നും തെന്ന ‘േകവലമൂല്യങ്ങ’ളല്ല. മനുഷ്യജീവിതവുമായി
ബന്ധെപ്പട്ട സാമൂഹ്യ മൂല്യങ്ങളാണവ. മനുഷ്യജീവിത
മാകെട്ട, ഉൽപാദനശക്തികളിലും ഉൽപാദന ബന്ധ
ങ്ങളിലുമുണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാ
റിെക്കാണ്ടിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അതുെകാണ്ട് എല്ലാ
കാലഘട്ടങ്ങൾക്കും എല്ലാ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കും ഒരു
േപാെല ബാധകമായ യാെതാരു ജീവിത മൂല്യവുമില്ല.
ചരിത്രംതെന്ന ജീവിതമൂല്യങ്ങളുെട മാറ്റങ്ങളുെട ചരിത്ര
മാണ്. വാക്കുകൾ മാറിയിെല്ലന്നു വരാം. എന്നാൽക്കൂ
ടി അവയുെട അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും മാറുന്നു. അവയു
െട മാനദണ്ഡം മാറുന്നു. അതിൻഫലമായി ഇന്നലെത്ത
സത്യം ഇന്നെത്ത അസത്യമായും ഇന്നെത്ത ധർമ്മം
നാളെത്ത അധർമ്മമായും കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്, േയശുക്രിസ്തു േസ്നഹശീലനായിരുന്നു
എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, എന്തായിരുന്നു
ആ േസ്നഹം? േയശുക്രിസ്തുവിെന്റ േസ്നഹത്തിൽ അടിമ
കെള േദ്രാഹിക്കുന്ന സ്വത്തുടമകേളാടും പിന്തിരിപ്പൻ പു
േരാഹിതന്മാേരാടുള്ള കഠിനമായ െവറുപ്പാണടങ്ങിയി
ട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ, ഇന്നെത്ത പള്ളിേമധാവികൾ മർ
ദ്ദിതവർഗ്ഗക്കാരുെട പ്രേക്ഷാഭണങ്ങളിലാണ് െവറുപ്പും
വിേദ്വഷവും കെണ്ടത്തുന്നത്. ബുദ്ധെന്റ അഹിംസ ബ്രാ
ഹ്മണേമധാവിത്വത്തിെന്നതിരായ പ്രേക്ഷാഭത്തിെന്റ പ്ര
കടനമായിരുന്നു, േനെരമറിച്ച്, ഇന്നെത്ത ചില േനതാ
ക്കളുെട അഭിപ്രായത്തിൽ സാമ്രാജ്യേമധാവികളുമായു
ള്ള സന്ധി അഹിംസയാണ്. പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല
ഫ്രഞ്ചുസാഹിത്യകാരന്മാരുെട ‘മനുഷ്യേപ്രമം’ രാജവാഴ്ച
േയാടും നാടുവാഴി േമധാവിത്വേത്താടുമുള്ള അടങ്ങാത്ത
വിേദ്വഷത്തിെന്റ പര്യായമായിരുന്നു. േനെരമറിച്ച്, ശ്രീ:
കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരടക്കമുള്ള ചില സാഹിത്യകാരന്മാരുെട
ദൃഷ്ടിയിൽ െതാഴിലാളികളുേടയും കൃഷിക്കാരുേടയും വർ
ഗ്ഗസമരങ്ങെള എതിർക്കാനുള്ള ഒരായുധമാണ് മനുഷ്യ
േപ്രമം.
എല്ലാ സദാചാരങ്ങൾക്കും എല്ലാ മനുഷികമൂല്യങ്ങൾ
ക്കും അവയുേടതായ സാമൂഹ്യാടിസ്ഥാനമുണ്ട്. മനുഷ്യർ
തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽനിന്നാണ് അവ ഉടെലടുക്കുന്ന
ത്. സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ സദാചാരെത്ത ആശ്രയിച്ചല്ല,
സദാചാരം സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങെള ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കു
ന്നത്:
ൈബബിളിൽനിന്ന് ഒരുദാഹരണെമടുക്കാം. േമാസ
സ്സിെന്റ ദശാജ്ഞകളിെലാന്നിതാ: ‘നീ നിെന്റ അയൽ
ക്കാരെന്റ വീട് സ്വന്തമാക്കാനാഗ്രഹിക്കരുത്; നീ നിെന്റ
അയൽക്കാരെന്റ ഭാര്യെയ െകാതിക്കരുത്. അവെന്റ
ഭൃത്യേനേയാ ഭൃത്യേയേയാ, അവെന്റ കാളേയേയാ കഴു
തേയേയാ െകാതിക്കരുത്.’
ഇേസ്രലിെല പ്രാകൃതങ്ങളും ചിന്നിച്ചിതറിയവയുമായ
പഴയ േഗാത്രങ്ങളിൽനിന്ന് പിതൃേമധാവിത്വത്തിൻേറ
യും കൃഷിയുേടയും കന്നുകാലികൾ, പണിയായുധങ്ങൾ,
മുതലായവയുെട േമലുള്ള സ്വകാര്യ സ്വത്തുടമാവകാശ
ത്തിെന്റയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുതിെയാരു സാമൂ
ഹ്യവ്യവസ്ഥ െപാന്തിവരാൻ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ
േമാസസ്സിെന്റ ഈ ഉപേദശം ഒരു സാമൂഹ്യാവശ്യമാ
യിരുന്നു. കാളകളും കഴുതകളും െപാതുസ്വത്തായിരുന്ന
പ്രാകൃതകമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ഈ ഉപേദശ
ത്തിന് സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, പ്രാകൃത കമ്മ്യൂ
ണിസമവസാനിച്ചതിനുേശഷം അത് സാമൂഹ്യവളർച്ച
യ്ക്കു സഹായകരമായ ഒരു സദാചാരമായിത്തീർന്നു.
േമാസസ്സിെന്റ കാലെത്ത ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങളല്ല
ഇന്നെത്ത ഉൽപ്പാദേനാപകരണങ്ങൾ. അതുെകാണ്ട്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആജ്ഞെയ ഇന്നെത്ത പുേരാഹിത
ന്മാർ ഇങ്ങിെന മാറ്റിയിരിക്കുന്നു: ‘നീ നിെന്റ അയൽ
ക്കാരെന്റ ഫാക്ടറികളും ബാങ്കുകളും െകാതിക്കരുത്.
ജന്മിയുെട നിലം െകാതിക്കരുത്. സ്വകാര്യസ്വത്ത് െപാ
തു സ്വത്താക്കാനാഗ്രഹിക്കരുത്’ മറ്റും മറ്റും. പേക്ഷ,
ഇെതാരു ‘ക്ഷണികസദാചാര’ മാണ്. കാരണം, ഇന്ന
െത്ത നില മാറ്റണെമന്നും ഉൽപാദേനാപകരണങ്ങൾ
െപാതുസ്വത്താക്കണെമന്നും ജന്മിയുെട ൈകയിലുള്ള
നിലം പിടിെച്ചടുത്ത് കൃഷിക്കാർക്കു െകാടുക്കണെമന്നും
വലിെയാരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ആവശ്യെപ്പടാൻ തു
ടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പുതിെയാരു സദാചാരേബാധത്തിെന്റ
പ്രകടനമാണിത്. സാമൂഹ്യവളർച്ചയുെട ഇന്നെത്ത ഘട്ട
ത്തിൽ ഈ പുതിയ സദാചാരമാണ് മനുഷ്യെന്റ പുേരാ
ഗതിക്കു പ്രേചാദനം നൽകുന്നത്. എെന്തന്നാൽ, ജന്മി
സമ്പ്രദായമവസാനിക്കുകയും ഉല്പാദേനാപകരണങ്ങൾ
െപാതുസ്വത്താവുകയും െചയ്തതല്ലാെത മനുഷ്യസമുദാ
യത്തിനു മുേന്നാട്ടു േപാകാനാവില്ല. ഉൽപ്പാദേനാപക
രണങ്ങൾ െപാതുസ്വത്തായിക്കഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന േമാ
സസ്സിെന്റ ആജ്ഞക്കു വീണ്ടും സ്ഥാനമില്ലാതാവുകയും
െചയ്യും.
മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾ ശാശ്വതങ്ങളെല്ലന്നും മനുഷ്യസമു
ദായത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാനുഷിക
മൂല്യങ്ങൾക്കും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുെമന്നുമാണിതു കാണി
ക്കുന്നത്. ഏെതങ്കിലുെമാരു സദാചാരത്തിന് അെല്ല
ങ്കിൽ, തത്വത്തിന് എത്രേത്താളം മൂല്യമുണ്ട് എന്നു കണ
ക്കാക്കുന്നത് അത് ൈബബിളിെല തിരുവചനങ്ങളി
േലാ മഹാഭാരതത്തിെല സംസ്കൃത േശ്ലാകങ്ങളിേലാ
പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുേണ്ടാ എന്നു േനാക്കിയിട്ടല്ല. േനെര
മറിച്ച്, അത് ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും സാമൂഹ്യ വളർച്ചെയ
എത്രകണ്ടു സഹായിക്കുന്നു എന്നു േനാക്കിയിട്ടാണ്.
സാമൂഹ്യേബാധത്തിെന്റ ഒരു വിേശഷരൂപമാണ് സാ
ഹിത്യം. സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിെന്റ ക്രിയാത്മകമായ പ്ര
തിഫലനമാണത്. ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റ
ങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യവും
ധാർമ്മികവും മനുഷ്യേസ്നഹപരവുമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ്
സാഹിത്യത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം. മനുഷ്യെന്റ അന്തഃകരണ
വൃത്തികൾ, മാനസിക വ്യാപാരങ്ങൾ മുതലായവെയ
സാമൂഹ്യവും ചരിത്രപരവുമായ ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധ
െപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടു മാത്രേമ സാഹിത്യകൃതികളിൽ ചി
ത്രീകരിക്കാനാവൂ. അതുെകാണ്ട് ജീവിതമൂല്യങ്ങളിലു
ണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിലും പ്രതിഫലിക്കാ
തിരിക്കില്ല. ഇതിെന്റ അർത്ഥം എല്ലാ ഘടകങ്ങൾക്കും
എല്ലാ േദശങ്ങൾക്കും ഒരുേപാെല ഉപേയാഗപ്രദവും
ആസ്വാദ്യവുമായ സാഹിത്യങ്ങളുണ്ടാവാൻ വയ്യ എന്നാ
ണ്.
ശാശ്വതകലകെളപ്പറ്റിയും ശാശ്വത സാഹിത്യങ്ങെള
പ്പറ്റിയും പ്രസംഗിക്കുന്നവേരാട് ഒരു േചാദ്യം േചാദി
ക്കുക: കാളിദാസനും േഷക്സ്പിയറും എഴുതിയതുേപാ
ലുള്ള നാടകങ്ങൾ ഇെന്നന്തുെകാണ്ട് എഴുതെപ്പടുന്നില്ല?
മലയാള സാഹിത്യത്തിൽത്തെന്ന അമ്പേതാ നൂേറാ
െകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു പ്രവചിച്ചതുേപാലുള്ള സാഹിത്യകൃ
തികൾ ഇെന്നന്തുെകാണ്ട് രചിക്കെപ്പടുന്നില്ല?
കാളിദാസെനേപ്പാെലേയാ േഷക്സ്പിയറിെനേപ്പാെല
േയാ നൂറുെകാല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പു ജീവിച്ചിരുന്ന മലയാള
സാഹിത്യകാരന്മാെരേപ്പാെലേയാ അല്ല ഇന്നെത്ത
സാഹിത്യകാരന്മാർ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത സമീപിക്കുന്നത്.
കാളിദാസെന്റ ശാകുന്തളത്തിേലാ, രാമായണം, ഭാരതം
തുടങ്ങിയ പുരാണകാവ്യങ്ങളിേലാ പ്രതിഫലിച്ചുകാണു
ന്ന ജീവിതമൂല്യങ്ങൾ ഇന്നെത്ത ജീവിതമൂല്യങ്ങളിൽനി
ന്നു വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്.
എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കുെമന്നേപാെല എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങൾ
ക്കും എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങൾക്കും െപാതുവിലുള്ള, സാർ
വ്വ ജനീനങ്ങളായ, ചില സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങളുണ്ടായി
രിക്കാം. എന്നിരിക്കലും, അത്തരം സാമൂഹ്യാനുഭവ
ങ്ങൾ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഒേര മട്ടിലല്ല ജനങ്ങെള
ആകർഷിക്കാറുള്ളത്. പ്രാചീന യവനരുെട ട്രാജഡിയും
കാളിദാസെന്റ ശാകുന്തളവും ഇന്നും ഹൃദയാകർഷകങ്ങ
ളായിത്തെന്ന നിലനിൽക്കുന്നുെണ്ടന്നതു ശരിതെന്ന.
പേക്ഷ, ആ നാടകങ്ങളിൽ അവ എഴുതെപ്പടുകയും
ആദ്യമായി അഭിനയിക്കെപ്പടുകയും െചയ്ത കാലെത്ത
ജനങ്ങൾ കണ്ടാസ്വദിച്ച അേത കാര്യങ്ങൾ, അേത
മേനാഹാരിതകൾ, ഇന്നെത്ത ആസ്വാദകന്മാർ കെണ്ട
ത്തുേമാ എന്നു സംശയമാണ്. ഒരു കാലത്ത് യൗവ്വന
വും ചന്തവുമുണ്ടായിരുന്ന പല സാഹിത്യകൃതികൾക്കും
ഇന്നു ജനങ്ങെള ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഭൂതകാ
ലത്തിൽ സുന്ദരങ്ങളായിരുന്ന പല കൃതികളും വർത്തമാ
നകാലത്തിെന്റ തുറന്ന െവളിച്ചത്തിൽ അസുന്ദരങ്ങളാ
യിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
അേപ്പാൾ, എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങൾക്കും എല്ലാ േദശങ്ങൾ
ക്കും എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരുേപാെല ആസ്വാ
ദ്യമായ സാഹിത്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല.
പേക്ഷ, അങ്ങിെനയാെണങ്കിൽ േസാവിയറ്റു യൂണിയ
നിെല െതാഴിലാളികൾ തുളസീദാസരാമായണം വായി
ക്കുന്നെതന്തുെകാണ്ട്? കാറൽമാർക്സ് െകാല്ലത്തിെലാരി
ക്കെലങ്കിലും പതിവായി ഏസ്കിലസ്സ് വായിച്ചിരുന്നെത
ന്തുെകാണ്ടാണ്? കാളിദാസനും േഷക്സ്പിയറും ഇന്നും
ആദരിക്കെപ്പടുകയും ആസ്വാദിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്ന
െതന്തുെകാണ്ടാണ്?
ചില സാഹിത്യകൃതികൾ അതിേവഗം വിസ്മൃതിയുെട
ചവറ്റുെകാട്ടയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുേമ്പാൾ മറ്റു ചിലത്
വളെരക്കാലം ജനങ്ങളുെട ഹൃദയങ്ങെള ആകർഷിച്ചു
െകാണ്ടു നിൽക്കുന്നു. ആയിരേമാ രണ്ടായിരേമാ െകാ
ല്ലങ്ങൾക്കു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ചില സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ
േപാലും ഇന്നും നിലനിൽക്കുകയും ആസ്വദിക്കെപ്പടുക
യും െചയ്യുന്നു. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ അേമ്പ മാറിയിട്ടും
അത്തരം സാഹിത്യകൃതികൾ നിലനിൽക്കുന്നെതന്തു
െകാണ്ടാണ്?
വിേശ്വാത്തരമായ ഏെതങ്കിലുെമാരു സാഹിത്യഗ്രന്ഥം
പരിേശാധിച്ചാൽ ഇതിനു മറുപടി കിട്ടും. സാഹിത്യത്തി
ന് അതിൻേറതായ ഒരു ധർമ്മമുണ്ട്: മാറിെക്കാണ്ടിരി
ക്കുന്ന സാമൂഹ്യയാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള സത്യസന്ധമായി
ചിത്രീകരിക്കുക; ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നു വർത്തമാന
ത്തിലൂെട ഭാവിയിേലയ്ക്ക് മാർച്ചുെചയ്യുന്ന മനുഷ്യജീവിത
ത്തിെന്റ േകന്ദ്രസത്യത്തിന് കലാപരമായ രൂപം െകാടു
ക്കുക-ഈ ധർമ്മം നിറേവറ്റുന്ന സാഹിത്യകൃതികളാണ്
ഭാവി തലമുറകളുെട ഉപേയാഗത്തിനു േവണ്ടി നിലനിൽ
ക്കുന്നത് എന്നു കാണാം.
ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരി
ച്ച് സാമൂഹ്യജീവിതവും സാമൂഹ്യാശയങ്ങളും സാമൂഹ്യ
സ്ഥാപനങ്ങളും മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുെവന്നത് ഒരനി
േഷധ്യ നിയമമാണ്. അതുെകാണ്ട് വളർച്ചയുെട ഒരു
ഘട്ടത്തിൽ കാണെപ്പടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മെറ്റാരു ഘട്ട
ത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാതായിത്തീരുന്നു. മെറ്റാരു വി
ധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, പുേരാഗതിയുെട ഓേരാ ഘട്ട
ത്തിലും മനുഷ്യൻ കെണ്ടത്തുന്ന സത്യം ആേപക്ഷിക
സത്യമാണ്. ഇത്തരം അേനകം ആേപക്ഷിക സത്യ
ങ്ങളിലൂെടയാണ് മനുഷ്യൻ പരിപൂർണ്ണസത്യത്തിേലയ്ക്കു
മാർച്ചു െചയ്യുന്നത്. ജീവിതയാത്രയുെട മുന്നിലുള്ള തട
സ്സങ്ങെള തട്ടിനീക്കാനും നിലവിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യെത്ത
മാറ്റിമറിച്ച് പുതിയ യാഥാർത്ഥ്യത്തിെലത്താനും േവണ്ടി
മനുഷ്യൻ പ്രാകൃതകാലം മുതൽേക്ക സമരം െചയ്തുേപാ
ന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമരങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ഓേരാ വിജയവും
മനുഷ്യെന കൂടുതൽകൂടുതൽ പരിപൂർണ്ണതയിേലയ്ക്കടു
പ്പിക്കുന്നു. അപൂർണ്ണതയിൽ നിന്നു പൂർണ്ണതയിേലക്കു
ള്ള മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ ഈ വിജയയാത്രയാണ് സാഹി
ത്യത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം. പേക്ഷ, ഈ വിജയയാത്രെയ
സത്യസന്ധമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയണെമങ്കിൽ
സാഹിത്യകാരന് യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ േനെര പുേരാഗ
മനപരമായ ഒരു നിലപാടുണ്ടായിരിക്കണം. എന്നുെവ
ച്ചാൽ, നിശ്ചലതയുേടയും മാറ്റമില്ലായ്മയുേടയും ശാശ്വത
ത്വത്തിൻേറയും വ്യാേമാഹങ്ങെള പിച്ചിച്ചീന്തിെക്കാണ്ട്
അതാതു കാലഘട്ടത്തിെല യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ അഗാ
ധതയിേലക്കിറങ്ങിെച്ചന്ന് വളരുന്ന ശക്തികെള വളരു
ന്ന ശക്തികളായും ചിത്രീകരിക്കാൻ സാഹിത്യകാരനു
സാധിക്കണം. അതാതു കാലെത്ത സാമൂഹ്യ ശക്തിക
ളുെട യഥാർത്ഥമായ ഗതിക്രമവുമായി െപാരുത്തെപ്പട്ടു
െകാണ്ട് പ്രകൃതിേയയും പ്രകൃതിെയ കീഴടക്കാൻേവണ്ടി
മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന സമരങ്ങേളയും നാനാതരം സാമൂ
ഹ്യബന്ധങ്ങേളാടു കൂടിയ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിെന്റ േകന്ദ്ര
യാഥാർത്ഥ്യങ്ങേളയും സത്യസന്ധമായി പ്രതിഫലിപ്പി
ക്കണം. അയാളുെട കൃതികൾ അപൂർണ്ണതയിൽ നിന്നു
പൂർണ്ണതയിേലയ്ക്കു മാർച്ചുെചയ്യുന്ന മനുഷ്യെന്റ ഉൽകൃഷ്ട
തെയ, മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ മാഹാത്മ്യെത്ത, ഉൽേഘാഷി
ക്കണം.
സത്യേത്താടുള്ള അചഞ്ചലമായ കൂറ്, യാഥാർത്ഥ്യെത്ത
മാറ്റിമറിച്ച് പുതിയ സത്യങ്ങൾ കെണ്ടത്താനുളള മനു
ഷ്യെന്റ കഴിവിേനാടുള്ള ബഹുമാനം, ഭാവിയിലുള്ള ഉറ
ച്ച വിശ്വാസം, ജനങ്ങേളാടുള്ള അഗാധമായ േസ്നഹം,
ജനങ്ങളുെട ശത്രുക്കേളാടുള്ള കഠിനമായ െവറുപ്പ്—
ഇെതല്ലാമായിരിക്കും അത്തരം സാഹിത്യങ്ങളുെട സ്വ
ഭാവഗുണങ്ങൾ. ഇെതാെക്കത്തെന്നയാണുതാനും സാ
ഹിത്യത്തിെന്റ മൂല്യങ്ങൾ.
ഈ മൂല്യങ്ങളുൾെക്കാള്ളുന്ന സാഹിത്യങ്ങൾ വായന
ക്കാരുെട സാമൂഹ്യേബാധെത്ത ഉയർത്തുകയും അവ
രുെട ജ്ഞാനെത്ത വളർത്തുകയും അവരുെട അനുഭവ
ങ്ങൾക്കു മാറ്റു കൂട്ടുകയും മാത്രമല്ല, സർേവ്വാപരി യാഥാർ
ത്ഥ്യങ്ങെള മാറ്റാനും പ്രകൃതിെയ കീഴടക്കാനുമുള്ള അവ
രുെട കഴിവുകെള വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അതു
െകാണ്ട്, അത്തരം സാഹിത്യങ്ങൾ കാലേത്തയും വർ
ഗ്ഗങ്ങേളയും അതിജീവിച്ചുെകാണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നു.

















8 സാഹിത്യത്തിെന്റ പാരമ്പര്യം
1953 മാർച്ചുമാസത്തിൽ ദൽഹിയിൽെവച്ചു കൂടിയ അഖി

േലന്ത്യാപുേരാഗമന സാഹിത്യ സേമ്മളനം പാസ്സാ
ക്കിയ മാനിെഫേസ്റ്റാവിൽ ഇങ്ങിെന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്.

“തങ്ങളുെട േദശീയപാരമ്പര്യത്തിനു ഭൂഷണമായ വി

ധത്തിൽ കലാസാഹിത്യാദികൾ വളരണെമന്നാണ്
ഇന്ത്യൻ ജനതയുെട അഭിലാഷം. േദശാഭിമാനിക
ളായ എല്ലാ കലാകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും
ന്യായമായ ഈ ജനകീയാഭിലാഷ നിർവ്വഹണത്തി
നായി യത്നിക്കുന്നു. മഹനീയമായ ഈ സാംസ്കാരിക
ൈപതൃകത്തിൽ മഹത്തരവും മേനാഹരവുമായ സർ
വ്വത്തിേനയും അവർ തങ്ങളുെട നിർമ്മാണാത്മകമായ
പരിശ്രമങ്ങൾെകാണ്ട് േപാഷിപ്പിക്കാനും അധഃപത
േനാൻമുഖവും അസത്യവുമായ സകലതിേനയും നിർ
മ്മാർജ്ജനം െചയ്യാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.”

ഇന്ത്യയിെല ജനങ്ങൾക്ക് േദശീയമായ ഒരു സാംസ്കാ
രിക ൈപതൃകമുെണ്ടന്ന വാദം ആർ. എസ്സ്. എസ്സ്. കാ
രുേടയും ഹിന്ദുമഹാസഭക്കാരുേടയും ആർഷ സംസ്കാര
വാദമാെണന്നും അതുെകാണ്ട് പുേരാഗമന സാഹിത്യ
സേമ്മളനത്തിൽ പെങ്കടുത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാർ പിന്തിരി
പ്പന്മാരാെണന്നും മറ്റും ഒരു േലഖകൻ അഭിപ്രായെപ്പടു
കയുണ്ടായി. (കൗമുദി 1953 ഏപ്രിൽ 20-ാംമെത്ത ലക്കം
േനാക്കുക)
രാമായണവും ഭാരതവും ചുട്ടുകരിക്കണെമന്നും പഴയതി
െനെയല്ലാം നിേഷധിക്കണെമന്നുമുള്ള പഴഞ്ചൻ വാദ
ത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിേടയും ഇവിേടയുമായി
ഇന്നും നിലനില്ക്കുന്നുെണ്ടന്നാണിത് കാണിക്കുന്നത്.
ഫ്യൂഡലിസത്തിേലാ മുതലാളിത്വത്തിേലാ ഉണ്ടായ സാ
ഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങെളല്ലാം ചുട്ടുകരിക്കണെമന്ന ആശയം
പുറേമയ്ക്ക് േനാക്കുേമ്പാൾ വിപ്ലവകരമായിേത്താന്നിേയ
ക്കും. പേക്ഷ, യഥാർത്ഥത്തിലത് ഫ്യൂഡലിസേത്തയും
മുതലാളിത്വേത്തയുമല്ല, മനുഷ്യത്വേത്തയും സംസ്കാര
േത്തയുമാണ് നിേഷധിക്കുന്നത്. സാംസ്കാരിക ൈപതൃ
കത്തിെല മഹത്തരവും മേനാഹരവുമായ ഘടകങ്ങെള
േപ്പാലും എതിർക്കുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂതേത്താ
ടല്ല ഭാവിേയാടാണ് യുദ്ധം െവട്ടുന്നത്. എന്തുെകാെണ്ട
ന്നാൽ, മനുഷ്യസമുദായത്തിന് ഇേതവെരയുണ്ടായി
ക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള േനട്ടങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാെത
ഭാവി െകട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയില്ല.
ഒരു വയസ്സുേപാലും പ്രായമാവാത്ത പിഞ്ചുകുട്ടി ‘അേമ്മ’
എന്നു വിളിച്ചുെകാണ്ട് ഭാഷയുപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങു
ന്നു. ‘അമ്മ’ എന്ന വാക്ക് മുതലാളിത്തകാലഘട്ടത്തിൽ
മാത്രമല്ല, ഫ്യൂഡലിസത്തിലും അടിമത്ത കാലഘട്ടത്തി
ലും ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടുേപാന്ന ഒരു വാക്കാണ്. അക്കാ
രണം െകാണ്ട് ‘അമ്മ’ യ്ക്കു പകരം മെറ്റെന്തങ്കിലും വാക്കു
പേയാഗിക്കണെമന്ന് ആെരങ്കിലും പറയുേമാ? ഇേത
വെര നിലനിന്നുേപാന്നിട്ടുള്ള ഭാഷയുപേയാഗിക്കാെത
ഏതു സാഹിത്യകാരനാണ് സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ
കഴിയുക? ഏറ്റവും പ്രതിഭാശാലിയായ സാഹിത്യകാ
രനുേപാലും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പുമുതൽേക്ക പ്രചരിച്ചു
േപാന്നിട്ടുള്ള വാക്കുകളുപേയാഗിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ.
അയാളുെട രചാനസൗഷ്ഠവവും സൗന്ദര്യേബാധവും ഭാ
വനയുെമല്ലാം സംസ്കാരത്തിൻേറയും സാഹിത്യത്തിൻ
േറയും നീണ്ട കാലെത്ത വികാസചരിത്രവുമായി ബന്ധ
െപ്പട്ടതാണ്.
സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ പലതുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാ
നുഷിക മൂല്യങ്ങൾ പലതും മാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരിക്കിലും
പ്രാചീനകാലം മുതേല്ക്ക മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ടുള്ള പല േന
ട്ടങ്ങളും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാടത്തത്തിൻേറ
യും അപരിഷ്കൃതത്വത്തിൻേറയും യുഗങ്ങൾ മങ്ങിമറിഞ്ഞു
േപായി. എങ്കിലും പ്രാകൃതകാലത്ത് കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ട
തീയും ഭാഷയിലാദ്യമായുണ്ടായ വാക്കുകളും ഇന്നും ഉപ
േയാഗിക്കെപ്പടുന്നുണ്ട്. ഗ്രീക്കു സാമ്രാജ്യവും േറാമൻ സാ
മ്രാജ്യവും മണ്ണടിഞ്ഞു. എങ്കിലും ആ കാലഘട്ടത്തിെല
സാഹിത്യങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നശിച്ചില്ല.
യൂേറാപ്പിൽ റിെനയ്സൻസ്, റിേഫാർേമഷൻ എന്നീ
േപരുകളിലറിയെപ്പടുന്ന വമ്പിച്ച സാമൂഹ്യ സാംസ്കാ
രിക പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ടായി. പേക്ഷ, അേതവെര
നിലനിന്നുേപാന്ന സംസ്കാരവും സാഹിത്യവും നശിക്കു
കയല്ല കൂടുതൽ ഉയർന്ന രൂപങ്ങളിേലയ്ക്ക് വളർത്തെപ്പ
ടുകയാണ് െചയ്തത്.
മാർക്സിസത്തിെന്റ കാര്യം തെന്നെയടുക്കുക. െപെട്ട
െന്നാരു ദിവസം ആകാശത്തിൽ നിന്നു െപാട്ടിവീണ
തല്ല മാർക്സിസം. മാർക്സും ഏംെഗൽസും തങ്ങൾക്ക് മുമ്പു
ണ്ടായ എല്ലാ വിജ്ഞാനസമ്പത്തുകേളയും വിമർശന
പരമായി പഠിക്കുകയും ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്തുെകാ
ണ്ടാണ് പുതിയ സിദ്ധാന്തങ്ങളും പുതിയ നിഗമനങ്ങളും
കണ്ടുപിടിച്ചത്.
ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നല്ല, സാമൂ
ഹ്യ വളർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ഇേതവെരയുണ്ടായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാ
നങ്ങളുേടയും സംസ്കാരത്തിൻേറയും സാഹിത്യാദികല
കളുേടയും െകട്ടുറപ്പുള്ള അടിത്തറയിൽ നിന്നുെകാണ്ടാ
ണ് ജീവിതമാരംഭിക്കുന്നത്. മരിച്ചുമണ്ണടിഞ്ഞവർ ഇേട്ട
ച്ചുേപായ ഉപകരണങ്ങളും െടക്നിക്കുകളും സംസ്കാരങ്ങ
ളും ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാണ് അവൻ മുേന്നറുന്നത്.
‘മനുഷ്യൻ തങ്ങളുെട സ്വന്തം ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, അവരതു േതാന്നിയതുേപാെല നിർമ്മിക്കുകയ
ല്ല െചയ്യുന്നത്. തങ്ങൾതെന്ന സ്വയം തിരെഞ്ഞടുക്കുന്ന
പരിതഃസ്ഥിതികളിലല്ല, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കു

ന്നവയും േനരിട്ടു കാണെപ്പടുന്നവയും ഭൂതകാലത്തിൽ
നിന്നു വന്നുേചർന്നവയുമായ പരിതഃസ്ഥിതികളിലാണ്
അവരതു നിർമ്മിക്കുന്നത്.
വർത്തമാനകാലത്തിെന്റ അടിത്തറയിൽ നിന്നുെകാ
ണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഭാവിയുെട മണിമാളിക െകട്ടിപ്പടുക്കു
ന്നത്. വർത്തമാനത്തിെന്റ േവരുകളാകെട്ട, ഭൂതകാല
ത്തിൽ ആണ്ടിറങ്ങിക്കിടക്കുകയും െചയ്യുന്നു. രൂപങ്ങൾ
ക്കും ഭാവങ്ങൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും െടക്നിക്കുകൾ
ക്കും വർത്തമാനം ഭൂതെത്ത ആശ്രയിക്കുന്നു.

പ്രാകൃതകാലം മുതൽക്കുതെന്ന അദ്ധ്വാനശക്തിയുെട
കഴിവിെന വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ജീവിതത്തിെന്റ മുമ്പിലുള്ള
തടസ്സങ്ങെള തട്ടിനീക്കാനും പ്രകൃതിെക്കതിരായ സമ
രത്തിൽ വിജയം േനടാനും മനുഷ്യൻ ശ്രമിച്ചുേപാന്നിട്ടു
ണ്ട്. ഓേരാ തലമുറയും അതിനുമുമ്പുണ്ടായ എല്ലാ തലമു
റകളുേടയും േനട്ടങ്ങെള ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാണ് മുേന്ന
റിയത്. പ്രാകൃതകമ്മ്യൂണിസം, അടിമത്തവ്യവസ്ഥ, ഫ്യൂ
ഡലിസം, മുതലാളിത്തം എന്നിങ്ങെന സാമൂഹ്യവളർച്ച
യിെല വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ േനട്ടങ്ങ
ളും ഇന്നെത്ത മനുഷ്യെന്റ പിന്നിലുണ്ട്. പ്രാകൃതകാലം
മുതൽക്കിേങ്ങാട്ട് മനുഷ്യസമുദായം േനടിെയടുത്തിട്ടുള്ള
ഭൗതികവും സാംസ്കാരികവും ശാസ്ത്രീയവുമായ പുേരാഗ
തിയുെട ൈകപിടിച്ചുെകാണ്ടു മാത്രേമ മനുഷ്യന് സാമൂ
ഹ്യവളർച്ചയുെട കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഘട്ടത്തിേലയ്ക്കു േപാ
കാൻ കഴിയൂ.
ഇങ്ങിെന, സമുദായത്തിെന്റ വളർച്ചക്കിടയിൽ ഓേരാ
ഘട്ടത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന വിജയങ്ങളുെട ഫലമായി മനു
ഷ്യൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണ്ണതേയാടടുക്കുന്നു;
എന്നുെവച്ചാൽ, ഓേരാ ഘട്ടത്തിലും പരിപൂർണ്ണതെയ
ഭാഗികമായി േനടുന്നു. ഗ്രീക്കുതത്വജ്ഞാനികൾ, കാളി
ദാസൻ, റൂേസ്സാ, േഷക്സ്പിയർ, ബാൽസാക്ക്, േടാൾ
േസ്റ്റായി, ബങ്കിംചാറ്റർജി, ടാേഗാർ, എഴുത്തച്ഛൻ, കു
ഞ്ചൻനമ്പ്യാർ മുതലായ മഹാരഥന്മാർ, മനുഷ്യപുേരാ
ഗതിയുെട വിവിധ ഘട്ടങ്ങെള സാഹിത്യകൃതികളിൽ
ചിത്രീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, പരിപൂർണ്ണതയിേലക്കുള്ള
മനുഷ്യെന്റ പുേരാഗതിയുെട പുതിയ പുതിയ കണ്ണികെള
പ്രതിനിധീകരിക്കുകകൂടി െചയ്യുന്നു. ഉല്പാദനരീതിയിലു
ണ്ടായ മാറ്റങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുഗയുഗാന്തര
ങ്ങളായി മനുഷ്യസമുദായത്തിനുണ്ടായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരി
കവിജ്ഞാനസമ്പത്തിെനയാണ് സാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങൾ
െവളിെപ്പടുത്തിത്തരുന്നത്. പരമ്പരാഗതമായി സമു
ദായം സമാർജ്ജിച്ചുെവച്ച ഈ സ്വത്താണ് ഇന്നെത്ത
മനുഷ്യെന്റ മൂലധനം.
അേപ്പാൾ, പാരമ്പര്യേത്താടുള്ള ബഹുമാനം ഭൂതകാല
ത്തിേലക്കു തിരിഞ്ഞുനടക്കലല്ല, ഭാവിയിേലക്കു േപാകാ
നുള്ള വഴിെയാരുക്കലാണ്, പാരമ്പര്യമുപേയാഗിക്കാ
െത ഭാവിെകട്ടിപ്പടുക്കാനാവില്ല.
സാമൂഹ്യഘടനയിൽ വിപ്ലവപരമായ പരിവർത്തന
ങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലാണ് പാരമ്പര്യത്തിന്നു പു
തിയ ജീവൻ ലഭിക്കാറുള്ളത് എന്ന് മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാ
ണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, മാർട്ടിൻലൂതർ ക്രിസ്തു
ശിഷ്യനായ േപാളിെന്റ േപരിലാണ് മതപരിഷ്ക്കരണ
പ്രേക്ഷാഭമാരംഭിച്ചത്. ഫ്രഞ്ചുവിപ്ലവത്തിെന്റ േനതാക്ക
ന്മാർ േറാമൻ റിപ്പബ്ലിക്കിെന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. ദാന്ത
നും, േറാബസ്പിയറും െനേപ്പാളിയനും േറാമൻേവഷമണി
ഞ്ഞുെകാണ്ടാണ് ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്റ തല െതറിപ്പിച്ച
ത്. േക്രാംെവൽ പഴയ സുവിേശഷത്തിെല വാക്കുകളും
പ്രേയാഗങ്ങളും കടം വാങ്ങിെക്കാണ്ടാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിെല
‘മഹത്തായ വിപ്ലവം’ സംഘടിപ്പിച്ചത്. മാർക്സ് തുടരു
ന്നു:
‘അതുെകാണ്ട് മരിച്ചവരുെട ഉയിർെത്തഴുേന്നല്പ് വിപ്ല

വഘട്ടത്തിൽ പുതിയ സമരങ്ങെള പാടിപ്പുകഴ്ത്താനാണ്,
പഴമെയ വികൃതമായി അനുകരിക്കാനല്ല, സഹായി
ച്ചത്; െചയ്യാനുള്ള കടമകെള ഭാവനയിൽ ഊന്നി
ക്കാണിക്കാനാണ്, യഥാർത്ഥപ്രശ്നങ്ങളുെട പരിഹാ
രത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനല്ല, പ്രേയാജനെപ്പട്ടത്;
വിപ്ലവത്തിെന്റ ജീവെന ഒരിക്കൽക്കൂടി പ്രത്യക്ഷെപ്പടു
ത്താനാണ്, അതിെന്റ േപ്രതെത്ത വീണ്ടും പിടിച്ചുെകാ
ണ്ടു നടക്കാനല്ല, േപ്രരിപ്പിച്ചത്.
— (ഏയിറ്റീൻത് ബ്രൂേമർ ഓഫ് ലൂയിേബാണാ
പാർട്ട്, േപജ് 15)

ഭാവിയുെട േവരുകളും ഞരമ്പുകളും േനാക്കിക്കാണണ
െമങ്കിൽ പാരമ്പര്യം പരിേശാധിച്ചു േനാക്കുകതെന്ന
േവണം. സാഹിത്യകാരെന സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം,
ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാത്തതാണ്. എെന്തന്നാൽ, മനു
ഷ്യെന അവെന്റ സമഗ്രതയിൽ, നാനാതരം സാമൂഹ്യ
ബന്ധങ്ങേളാടു കൂടി ചിത്രീകരിക്കണെമങ്കിൽ ചരിത്രപ
രമായ വളർച്ചയിെല ഒരു ഘടകമാണ് മനുഷ്യൻ എന്നു
മനസ്സിലാക്കണം. സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള സാ
ഹിത്യത്തിൽ ശരിക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയണെമ
ങ്കിൽ മനുഷ്യെന്റ ഇന്നെത്ത സ്ഥിതി മാത്രം പരിേശാധി
ച്ചാൽ േപാരാ; അവെന്റ ഭൂതകാലം കൂടി പരിേശാധിക്ക
ണം.
മനുഷ്യൻ എവിെടനിന്നു എവിേടയ്ക്ക് േപായിെക്കാണ്ടിരി
ക്കുന്നു എന്നതിെനപ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എത്രേത്താളം
അവ്യക്തമാേണാ അത്രേത്താളം സാഹിത്യകൃതി യാ
ഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്നകലുന്നതായിരിക്കും.
ഉൽപ്പാദനരീതിയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായി
ആശയങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, തത്വങ്ങൾ, സാംസ്കാരികമൂ
ല്യങ്ങൾ മുതലായവയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സാ
മൂഹ്യവളർച്ചയുെട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഉപേയാഗകരവും
പുേരാഗമനപരവുമായ ആശയങ്ങൾ മെറ്റാരു ഘട്ടമാ
വുേമ്പാൾ പിന്തിരിപ്പനും പേരാഗതിെയ തടഞ്ഞു നിർ
ത്തുന്നവയുമായി മാറിെയന്നു വരും. ഒേര സാമൂഹ്യ വ്യ
വസ്ഥിതിയിൽത്തെന്ന വളരുന്ന ശക്തികെള പ്രതിനി
ധീകരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളും തകരുന്ന ശക്തികെള പ്ര
തിനിധീകരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളുമുണ്ടാവും. അെതല്ലാം
അതാതു കാലെത്ത സാഹിത്യങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുക
യും െചയ്യും. അതുെകാണ്ട് പ്രാചീന സാഹിത്യങ്ങേളയും
സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യേത്തയും അേതപടി, യാെതാരു
വിമർശനവുെമേന്യ, സ്വീകരിക്കാൻ വയ്യ.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ത്യയുെട പ്രാചീന സാമൂഹ്യ വ്യവ
സ്ഥയിൽ, ആരംഭകാലത്തു ജാതിവ്യവസ്ഥ ആവശ്യമാ
യിരുന്നിരിക്കാം. പേക്ഷ, ഇന്നു ജാതിവ്യവസ്ഥ സാമൂ
ഹ്യവളർച്ചയ്ക്ക് പ്രതിബന്ധമായി നിൽക്കുന്നു. അയിത്ത
ത്തിെന്റയും ജാതി േമധാവിത്വത്തിെന്റയും ഉടന്തടിച്ചാട്ട
ത്തിെന്റയും ൈശശവ വിവാഹത്തിെന്റയും പാരമ്പര്യം
ഇന്നെത്ത ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല. എെന്തന്നാൽ,
സാംസ്കാരിക ൈപതൃകത്തിെല ‘അധഃപതേനാൻമുഖ
വും അസത്യവുമായ’ ഘടകങ്ങളാണവ.
പേക്ഷ, അേതസമയത്ത്, അയിത്തത്തിനും ജാതിേമ
ധാവിത്വത്തിനും നാടുവാഴിേമധാവിത്വത്തിനും സാമ്രാ
ജ്യാധിപത്യത്തിനും എതിരായി േപാരാടിയ ഒരു പാര
മ്പര്യവും നമുക്കുണ്ട്. ആ പാരമ്പര്യവും നമ്മുെട സാഹി
ത്യത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സാംസ്കാരിക ൈപതൃക
ത്തിെല ‘മഹത്തരവും മേനാഹരവുമായ’ ഘടകങ്ങളാ
ണവ.
ഒരു കാലത്ത് ബൂർഷ്വാസി ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്നതിരായ
സമരത്തിൽ പുേരാഗമനപരമായ ഒരു പങ്കു വഹിക്കു
കയുണ്ടായി. അന്നെത്ത ബൂർഷ്വാസിയുെട സാഹിത്യംറിയലിസവും െറാമാൻറിസിസവും-സാമൂഹ്യ പുേരാഗതി
െയ സത്യസന്ധമായി പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു. പ്രകൃതിെയ്ക്കതി
രായും പിന്തിരിപ്പൻ സാമൂഹ്യശക്തികൾെക്കതിരായുമു
ള്ള മനുഷ്യെന്റ സമരങ്ങെളയും ആഗ്രഹാഭിലാഷങ്ങേള
യും സത്യസന്ധമായി ചിത്രീകരിച്ചു. മനുഷ്യെന്റ മഹത്വാ
കാംക്ഷകൾക്ക് ഉേത്തജനം െകാടുത്ത ആ സാഹിത്യ
കൃതികൾ പിൻതലമുറക്കാരുെട ബുദ്ധിപരമായ ജീവിത
ത്തിന് ഓജസ്സും ശക്തിയും നൽകാൻ െകൽപ്പുള്ളവയാ
ണ്.
േനെരമറിച്ച്, ബൂർഷ്വാസി അധഃപതനത്തിെന്റ ഘട്ടത്തി
െലത്തിയതിനു േശഷം നിർമ്മിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങളിൽ
നിരാശതയും മനുഷ്യവിേദ്വഷവും ഭാവിയിലുള്ള അവി
ശ്വാസവുമാണ് പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ പുേരാഗ
തിയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന അത്തരം സാഹിത്യകൃതികൾ
ഇന്നെത്ത ജനങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല.
അേപ്പാൾ, പഴയതിെനെയല്ലാം യാെതാരു മാറ്റവും വരു
ത്താെത െകട്ടിപ്പുണരുകയല്ല സാഹിത്യകാരൻ െചയ്യു
ന്നത്. പാരമ്പര്യെത്ത വിമർശനപരമായി പരിേശാധി
ച്ച് മഹത്തരവും മേനാഹരവുമായ ഘടകങ്ങെള മാത്രം
സ്വീകരിക്കുകയാണയാൾ െചയ്യുന്നത്. എന്നല്ല, പുേരാ
ഗമനങ്ങളായ ഈ ഘടകങ്ങെളത്തെന്ന അയാൾ പു
തിയ പരിതഃസ്ഥിതികൾക്കനുേയാജ്യമായ വിധത്തിൽ
മാറ്റിത്തീർക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
സാഹിത്യകാരനാവാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ സാഹിത്യ
ത്തിെന്റ പാരമ്പര്യം ശരിക്കുപേയാഗിക്കണം. നിലവിലു
ള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിക്കുകയും അതിൽനി
ന്നു സൃഷ്ടിപരമായ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള പ്രേചാദനം േനടുകയും
െചയ്യണം. നിലവിലുള്ള സേങ്കതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക
യും ഉപേയാഗിക്കുകയും െചയ്യണം. പേക്ഷ, ഇത്രമാത്രം
െകാണ്ടായില്ല. പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വി
ജ്ഞാനങ്ങളിലും സേങ്കതങ്ങളിലും ഒതുങ്ങിനിൽക്കാൻ
അയാൾക്കു നിവൃത്തിയില്ല. നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ യാ
ഥാർത്ഥ്യങ്ങെള സമർത്ഥമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴി
യുന്ന തരത്തിൽ അയാൾ പഴയതു പലതും ഉേപക്ഷി
ക്കുകയും പുതിയ പലതും കൂട്ടിേച്ചർക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ഓേരാ തലമുറയും പുതിയ സാമൂഹ്യ പരിതഃസ്ഥിതികൾ
ക്ക് പറ്റിയ തരത്തിൽ സേങ്കതങ്ങെള കൂടുതൽ പരിഷ്ക
രിക്കുകയും സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിലൂെട സാഹിത്യസമ്പ
ത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടുണ്ടാക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
ചുരുക്കത്തിൽ മനുഷ്യെന്റ സാമൂഹ്യ േബാധെത്ത വളർ
ത്താനും പുേരാഗതിക്ക് പ്രേചാദനം നൽകാനും സഹാ
യിക്കുന്ന സാഹിത്യത്തിെന്റ പാരമ്പര്യം ഇന്നെത്ത സാ
ഹിത്യകാരനാവശ്യമാണ്. സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യെത്ത
സത്യസന്ധമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന
ല്ല, യാഥാർത്ഥ്യെത്ത ഭയെപ്പടുന്ന ഫാസിസ്റ്റുകാരും
കുത്തകമുതലാളികളും മാത്രമാണ് നമ്മുെട സാംസ്കാ
രിക ൈപതൃകത്തിെല ‘മഹത്തരവും മേനാഹരവുമായ
സർവ്വത്തിേനയും’ എതിർക്കാൻ പുറെപ്പടുന്നത്. ഇതി
നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ െതളിവാണ് 1953 ജൂൺ 19-ാം
ന്യൂേയാർക്കിൽനിന്നു വന്ന ഒരു വർത്തമാനത്തിലടങ്ങി
യിട്ടുള്ളത്. േതാമാസ് െപയിനിെന്റ കൃതികളുൾെപ്പെട
അേനകം പുേരാഗമന സാഹിത്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അേമ
രിക്കയിെല വായനശാലകളിൽ നിന്ന് നീക്കെപ്പടുക
യും ചുട്ടുകരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തുെവന്നതാണ് ആ വാർ
ത്ത. േതാമാസ് െപയിൻ അേമരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര
ത്തിൽ വാഷിങ്ങ്ടെന്റ വലംകയ്യായി നിന്ന് േപാരാടിയ
ഒരുത്തമ േദശാഭിമാനിയും വിശ്വ സാഹിത്യകാരന്മാ
രിൽ പ്രമുഖനുമായിരുന്നുെവന്നത് പ്രസ്താവ്യമാണ്.
േനെരമറിച്ച്, യാഥാർത്ഥ്യെത്ത ഭയെപ്പടാെത സാഹി
ത്യകാരൻ സാംസ്കാരിക ൈപതൃകെത്ത വിലപിടിച്ച
സ്വത്തുക്കളായി കാത്തുരക്ഷിക്കുകയാണ് െചയ്യുക; സാം
സ്കാരിക ൈപതൃകത്തിെല മഹത്തരവും മേനാഹരവു
മായ സകലതിേനയും തങ്ങളുെട നിർമ്മാണാത്മക
മായ പരിശ്രമങ്ങൾെകാണ്ടു േപാഷിപ്പിക്കുകയാണ്
െചയ്യുക. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, സാംസ്കാരിക ൈപ
തൃകെത്ത കാത്തുരക്ഷിക്കാനും കൂടുതൽ വളർത്താനും
േവണ്ടിയുള്ള സമരം ഭാവിയുെട അവകാശികളാവാൻ
േവണ്ടിയുള്ള സമരവുമായി അവിഭാജ്യമാംവിധം ബന്ധ
െപ്പട്ടാണിരിക്കുന്നത്.

















9 ഭാഷയും സാഹിത്യവും
ഭാഷയും സാഹിത്യവും രണ്ടും ഒന്നാെണന്നു കരുതുന്നവ
രുണ്ട്. സാഹിത്യചരിത്രെമന്ന് പറേയണ്ടിടത്ത് അവർ
ഭാഷാചരിത്രെമന്ന് പറയുന്നു. അവെര സംബന്ധിേച്ച
ടേത്താളം മലയാളഭാഷയും മലയാള സാഹിത്യവും
തമ്മിൽ യാെതാരു വ്യത്യാസവുമില്ല.
ഉദാഹരണത്തിന് ശ്രീ: വടക്കുംകൂർ രാജരാജവർമ്മ
രാജ പറയുന്നു:
‘ഒരു സമുദായത്തിെന്റ ഉന്നതിെയ നിർണ്ണയിക്കുന്ന

അളവുേകാലും ഭാഷയാകുന്നു ഏതു സമുദായക്കാർക്ക്
ഉന്നതനിലയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയുേണ്ടാ അവർ
ഉൽകൃഷ്ടന്മാർ; അങ്ങിെനയല്ലാതുള്ളവർ അപകൃഷ്ടന്മാ
രും.’
— (സാഹിത്യഹൃദയം േപജ് 13)

സാഹിത്യം, നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതുേപാെല, സാമൂഹ്യ
ജീവിതത്തിെന്റ കലാപരവും ക്രിയാത്മകവുമായ പ്രതി
ഫലനമാണ്. ഭാഷയാകെട്ട സാഹിത്യനിർമ്മാണത്തി
നുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്.
സാമൂഹ്യജീവിതം നിശ്ചലമല്ല. ഉൽപാദനരീതിയിലു
ണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായി ജനങ്ങളുെട ജീവിേതാ
പാധികൾ മാറുന്നു. പഴയ വർഗങ്ങളുെട സ്ഥാനത്ത്
പുതിയ വർഗങ്ങളാവിർഭവിക്കുന്നു. മനുഷ്യെന്റ രാഷ്ട്രീ
യവും ധാർമികവും മതപരവുമായ അഭിപ്രായങ്ങളും വി
ശ്വാസവും മാറുന്നു. ഇെതല്ലാം അതാതുകാലെത്ത സാ
ഹിത്യത്തിലും കലയിലും പ്രതിഫലിക്കാതിരിക്കയില്ല.
സാഹിത്യം സാമൂഹ്യജീവിതത്തിെന്റ പ്രതിഫലനമായ
തുെകാണ്ട് സാമൂഹ്യജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
സാഹിത്യത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കില്ല.
ഇതല്ല ഭാഷയുെട സ്ഥിതി.
സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങെളെന്താെക്കയുണ്ടായാലും
ഭാഷ പറയത്തക്ക മാറ്റങ്ങെളാന്നുംകൂടാെത വളെരക്കാ
ലം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുെവച്ചാൽ അതിന്നർഥം ‘ഒരി
ക്കലും യാെതാരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല’ എന്നല്ല. സമു
ദായത്തിലും പ്രകൃതിയിലുെമന്നേപാെല ഭാഷയിലും മാ
റ്റങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്. വിപ്ലവങ്ങൾ തെന്നയുണ്ടാകാറുണ്ട്.
പേക്ഷ, ഭാഷയിൽ വിപ്ലവങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് സാമൂഹ്യ
വിപ്ലവങ്ങെളേപ്പാെലേയാ പ്രകൃതിയിെല വിപ്ലവങ്ങെള
േപ്പാെലേയാ െപെട്ടന്നല്ല; നീണ്ട കാലം െകാണ്ടാണ്.
ചിലേപ്പാൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾെകാണ്ടാണ്.
മലയാളഭാഷയ്ക്ക് പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാറ്റങ്ങളു
ണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ വാക്കു
കളും പുതിയ പുതിയ പ്രേയാഗങ്ങളും പുതിയ പുതിയ
ൈശലികളും ആവിർഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പദാ
വലിയിൽ മാത്രമല്ല വ്യാകരണത്തിൽതെന്നയും മാറ്റ
ങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. രാജരാജവർമ്മയുെട ‘സാഹിത്യസാ
ഹ്യ’ത്തിൽനിന്നും പലതിലും വിഭിന്നമായ പുേരാഗമനാ
ത്മകമായ ഒന്നാണ് കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുെട ‘മലയാള ൈശ
ലി’.
‘ഭാഷയിൽ, പ്രേത്യകിച്ച് അതിെന്റ പദസമ്പത്തിൽ മി

ക്കവാറും നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നുെണ്ടന്ന് ചൂ
ണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ട് സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
‘തുടർച്ചയായി വികസിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസാ
യം, കൃഷി, കച്ചവടം, ഗതാഗതം, സാേങ്കതികജ്ഞാ
നം, ശാസ്ത്രം എന്നിവയുെട ആവശ്യം തങ്ങളുെട പ്രവൃ

ത്തിക്ക് അത്യന്താേപക്ഷിതമായ നവീന പദങ്ങളും
െചാല്ലുകളും േചർത്ത് ഭാഷ അതിെന്റ െപാതുസമ്പത്ത്
വർധിപ്പിക്കണം എന്നതാണ്. ഭാഷ ഈ ആവശ്യ
ങ്ങെള േനരിട്ടു പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് പദസമ്പത്ത്
കനപ്പിക്കുകയും വ്യാകരണവ്യവസ്ഥെയ കൂടുതൽ പൂർ
ണമാക്കുകയും െചയ്യുന്നു’.

വീണ്ടും,
‘ആധുനികഭാഷയുെട മൂലഘടകങ്ങൾ അടിമത്തത്തി

നു മുമ്പുള്ള അതിപ്രാചീനകാലെത്ത ഭാഷയിേലാളം
പിേന്നാട്ടു നീണ്ടുകിടക്കുന്നുെണ്ടന്ന് അഭ്യൂഹിക്കുന്നതിൽ
െതറ്റില്ല. അന്നെത്ത ഭാഷ അത്ര സങ്കീർണമായിരുന്നി
ല്ല. അതിെന്റ പദസമ്പത്ത് വളെര പരിമിതവുമായിരു
ന്നു. എന്നാൽ പ്രാകൃതമായെതങ്കിലും സ്വന്തമായ വ്യാ
കരണഘടന അതിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഉൽ
പാദനത്തിലുണ്ടായ വളർച്ച, വർഗങ്ങളുെടയും വരെമാ
ഴിയുെടയും ആവിർഭാവം, ഭരണകാര്യങ്ങൾക്ക് ഏെറ
ക്കുെറ സംഘടിതമായ എഴുത്തുകുത്തു സമ്പ്രദായം നട
പ്പാക്കാനിടയാക്കിയ വ്യാപാരാഭിവൃദ്ധി, അച്ചടിയന്ത്ര
ത്തിെന്റ പ്രചാരം, സാഹിത്യത്തിെന്റ ഉയർച്ച എന്നിവ
െയല്ലാം ഭാഷയുെട വളർച്ചയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കി
ടയാക്കി’.
— (മാർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും േപജ്. 26)

െമെല്ലെമെല്ലയാണ് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ഏതാനും
ചില പുതിയ വാക്കുകൾ കൂടിേച്ചരുേമ്പാേഴയ്ക്കും ഭാഷ
യിൽ പറയത്തക്ക മാറ്റെമാന്നുമുണ്ടാവില്ല. പേക്ഷ, നീ
ണ്ടകാലെത്ത തുടർച്ചയായ മാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായി പു
തിയത് പലതും കൂടിേച്ചരുകയും പഴയതു പലതും ലുപ്ത
പ്രചാരങ്ങളായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നതിെന്റ ഫലമായി
വളർച്ചയുെട ഒരു ഘട്ടെമത്തിയാൽ പഴയതിൽ നിന്ന്
തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവവിേശഷണങ്ങേളാടുകൂ
ടിയ പുതിെയാരു ഭാഷയായി അതു രൂപാന്തരെപ്പടു
ന്നു.
ഭാഷയുെട ചരിത്രത്തിൽ െപെട്ടന്നുള്ള െപാട്ടിെത്തറിയി
ലൂെടയുള്ള, വിപ്ലവങ്ങളില്ല. പതനം പതനമായി വളരു
കെയന്ന സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചാണ് പഴയഭാഷ പുതിയ
ഭാഷയായി രൂപാന്തരെപ്പടുന്നത്. സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാ
ക്കുന്നതുേപാെല ‘െപാട്ടിെത്തറിയിലൂെടയല്ല, നിലവിലു
ള്ള ഭാഷെയ നശിപ്പിച്ച് പുതിയത് സൃഷ്ടിക്കുകയും െച
യ്യുന്നതിലൂെടയല്ല, പ്രത്യുത പുതിയ ഗുണത്തിെന്റ ഘട
കങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ ഈട്ടം കൂടിവരികയും തൽഫലമാ
യി പഴയ ഗുണത്തിെന്റ ഘടകങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ മാഞ്ഞു
േപാവുകയും െചയ്യുന്നതിലൂെടയാണ് പഴയതിൽ നിന്ന്
പുതിയതിേലയ്ക്കുള്ള ഭാഷയുെട മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്.
(േപജ് 28).
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പുഷ്കിെന്റ കാലെത്ത
റഷ്യൻഭാഷയും ഇന്നെത്ത റഷ്യൻഭാഷയും തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസങ്ങെളെന്തന്ന് സ്റ്റാലിൻ പരിേശാധിക്കുന്നു.
പുഷ്കിെന്റ കാലത്തിനുേശഷം റഷ്യയിൽ പല സാമൂ
ഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങളുമുണ്ടായി. നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥ
നാമാവേശഷമായി: മുതലാളിത്തവ്യവസ്ഥ നശിക്കുക
യും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ ഉയർന്നുവരികയും െചയ്തു.
എന്നാൽ ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് റഷ്യൻഭാഷയ്ക്ക് വന്ന മാ
റ്റങ്ങെളന്താണ്?
‘അതിെന്റ പദസമ്പത്ത് സാരമായി വർധിച്ചു. പഴകി നി

രുപേയാഗമായിത്തീർന്ന ഒേട്ടെറ വാക്കുകൾ അതിൽ
നിന്നു െകാഴിഞ്ഞുേപായി; ഒേട്ടെറ വാക്കുകളുെട അർ
ഥം മാറി. വ്യാകരണവ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ നന്നാവുകയും
െചയ്തു.

എന്നാൽ പുഷ്കിെന്റ ഭാഷയുെട ആഭ്യന്തരഘടനയും വ്യാ
കരണവും മൗലികപദാവലിയുമാകെട്ട പ്രധാനാംശങ്ങ
ളിെലല്ലാം ഇന്നെത്ത റഷ്യൻഭാഷയുെടയും അടിസ്ഥാന
മായി നിലനിന്നുവരുന്നു’. (േപജ് 6)
ഇതുതെന്നയാണ് മലയാളഭാഷയുെടയും സ്ഥിതി. തുഞ്ച
െത്തഴുത്തച്ഛെന്റ കാലം മുതല്ക്ക് ഇേന്നവെരയുള്ള ചരി
ത്രം പരിേശാധിച്ചാൽ മലയാളഭാഷയ്ക്ക് പല മാറ്റങ്ങളുമു
ണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്ന് കാണാം. പേക്ഷ, അന്നെത്ത ഭാഷയു
െട ആഭ്യന്തരഘടനയും വ്യാകരണവും മൗലിക പദാവ
ലിയും പ്രധാനാംശങ്ങളിെലല്ലാം ഇന്നെത്ത മലയാളഭാ
ഷയുെട അടിസ്ഥാനമായി നിലനിന്നുവരുന്നു.
സാഹിത്യം, കല, തത്വശാസ്ത്രം, നിയമസംഹിത തുട
ങ്ങിയ ‘ഉപരിഘടന’കളുെട സ്ഥിതി ഇതല്ല. സാമ്പ
ത്തിക വ്യവസ്ഥ മാറുേമ്പാൾ അവയും മാറുന്നു. മുതലാളി
ത്തത്തിെന്റ ആശയസംഹിതകളും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപന
ങ്ങളും മറ്റും നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയുേടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത
മാണ്. മുതലാളിത്തം നശിപ്പിക്കെപ്പടുകയും േസാഷ്യലി
സം സ്ഥാപിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ മുതലാളിത്ത
ത്തിൻേറതായ ആശയങ്ങളുേടയും സാഹിത്യങ്ങളുേടയും
സ്ഥാനത്ത് േസാഷ്യലിസത്തിൻേറതായ ആശയങ്ങ
ളും സ്ഥാപനങ്ങളും െപാന്തിവരുന്നത് കാണാം. മുത
ലാളിത്തത്തിെന്റ സാഹിത്യവും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ
സാഹിത്യവുമുണ്ട്. പേക്ഷ, വർഗഭാഷ എെന്നാന്നില്ല. മു
തലാളിത്ത ഭാഷെയന്നും േസാഷ്യലിസ്റ്റു ഭാഷെയന്നും
രണ്ടുതരം ഭാഷകളില്ല.
സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
‘ഒരു പ്രേത്യക സമുദായത്തിലുള്ള പഴയേതാ പുതിയ

േതാ ആയ ഏെതങ്കിലുെമാരു അടിത്തറയിൽനിന്നല്ല.
അനവധി നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന സമു
ദായത്തിൻേറയും അടിത്തറകളുേടയും ഒട്ടാെകയുള്ള
ചരിത്രത്തിൽനിന്നാണ് ഭാഷ ഉടെലടുക്കുന്നത്. ഒരു
വർഗെമാറ്റയ്ക്കല്ല, സമുദായെമാട്ടാെക എല്ലാ വർഗങ്ങ
ളും കൂടിയാണ്. നൂറുനൂറു തലമുറകളുെട പരിശ്രമങ്ങളാ
ണ്, അതിെന സൃഷ്ടിച്ചത്. ഒരു പ്രേത്യക വർഗത്തിൻ
േറയല്ല, സമുദായത്തിെന്റ മുഴുവൻ, എല്ലാ വർഗങ്ങളു
േടയും, ആവശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റാനാണ് അതു സൃഷ്ടിക്ക
െപ്പട്ടത്… പഴകി നശിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതും പുതുതാ
യി വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ വ്യവസ്ഥകേളയും
മർദ്ദകേരയും ഒരുേപാെല േസവിക്കാൻ ഭാഷയ്ക്ക് കഴി
യുന്നെതങ്ങിെനയാെണന്നുകൂടി ഇത് വിശദീകരിക്കു
ന്നു’.

ഭാഷകൂടാെത സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല. പേക്ഷ,
സാഹിത്യം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നതിന് മുമ്പുതെന്ന ഭാഷ
യുണ്ടായിരുന്നു. ഭാഷെയ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നു േവർ
െപടുത്താനാവില്ല. ഭാഷയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്
ശബ്ദങ്ങളുേടയും വാക്കുകളുേടയും സഹായേത്താടുകൂടി
യാണ്, മനുഷ്യെന്റ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും രൂപവൽ
ക്കരിക്കെപ്പടുന്നത്. മാർക്സ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുേപാെല,
‘ചിന്തയുെട പ്രത്യക്ഷപ്രകടനമാണ് ഭാഷ. സ്ഥൂലമായ
ഭാഷയിെല്ലങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായ ചിന്തയില്ല. ഭാഷയുെട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രേമ സാഹിത്യകാരന് തെന്റ
ആശയങ്ങൾക്കു രൂപം നൽകാൻ കഴിയുള്ളു.
ഭാഷയും ആശയങ്ങളും മനുഷ്യെന്റ സാമൂേഹ്യാൽപാ
ദന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി േനരിട്ടു ബന്ധെപ്പട്ടവയാണ്.
സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി:
‘ആശയവിനിമയം കൂടാെത പ്രകൃതിശക്തികേളാടുള്ള

സമരത്തിലും ഭൗതികാവശ്യങ്ങൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ
േവണ്ടിയുള്ള സമരത്തിലും കൂട്ടായി പ്രവർത്തിപ്പാനും
ഉൽപാദനപ്രവൃത്തിയിൽ വിജയം േനടാനും മനുഷ്യർ
ക്കു സാധിക്കുകയില്ല. അേപ്പാൾ ആശയവിനിമം നട
ക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ സാമൂേഹ്യാൽപാദനം തെന്ന അസാ
ധ്യമായിത്തീർന്നു. അതുെകാണ്ട്, സമുദായത്തിനു മന
സ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും അതിെല അംഗങ്ങൾക്കു
െപാതുവിലുള്ളതുമായ ഒരു ഭാഷയിെല്ലങ്കിൽ ഉൽപാദ
നം നിലയ്ക്കുകയും സമുദായം ഛിന്നഭിന്നമായിത്തീർന്ന്
സമുദായെമന്ന നിലയ്ക്ക് നാശമടയുകയും െചയ്യും…
— (മാർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും േപജ് 2)

ഇങ്ങിെന, സാഹിത്യകാരെന്റ ഉപകരണമായ ഭാഷത
െന്നയും പ്രത്യക്ഷമായ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ
നിന്നാണ് ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ഥൂലമായ ഭാഷയുെട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രെമ സാഹിത്യത്തിെല ‘സൂക്ഷ്മ
ഭാഗങ്ങൾ’ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളു.
മനുഷ്യസമുദായത്തിെന്റ ആവിർഭാവേത്താെടാപ്പം
ആശയ വിനിമയത്തിനുള്ള ഉപകരണെമന്ന നിലയ്ക്ക്
ഭാഷയും ആവിർഭവിച്ചു. ആശയവിനിമയം കൂടാെത മനു
ഷ്യർക്ക് കൂട്ടായി പ്രവർത്തിപ്പാനും പ്രകൃതിെയ്ക്കതിരായ
സമരങ്ങളിലും ഉൽപാദന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വിജ
യം േനടാനും സാദ്ധ്യമല്ല. സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ എന്തുത
െന്നയായാലും ഉൽപ്പാദനം നടക്കണെമങ്കിൽ മനുഷ്യർ
തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും സഹകരണവും കൂടിേയ കഴിയൂ.
ഈ ബന്ധവും സഹകരണവും പുലർത്തണെമങ്കിൽ
പരസ്പരമുള്ള ആശയവിനിമയവും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ വയ്യാ
ത്തതാണ്. അതുെകാണ്ട് പ്രാകൃതകാലം മുതൽക്കുത
െന്ന ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഭാഷ ഒരു സാമൂഹ്യാവ
ശ്യമായിത്തീർന്നു. പിന്നീടു മാത്രമാണ് അത് സാഹിത്യ
നിർമാണത്തിനുള്ള ഒരു ഉപകരണം കൂടിയായിത്തീർ
ന്നത്.
സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
‘ഭാഷ ഒരു മധ്യവർത്തിയാണ്: ഉപകരണമാണ്.
അതുവഴിക്ക് ജനങ്ങൾ അേന്യാന്യം കൂടിക്കഴിയുകയും
ആശയ വിനിമയം നടത്തുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും
െചയ്യുന്നു. ഭാഷ ചിന്തയുമായി േനരിട്ടു ബന്ധെപ്പട്ടുകി
ടക്കുന്നതുെകാണ്ട് ചിത്തവൃത്തികളുെട ഫലങ്ങേളയും
മനുഷ്യജ്ഞാനത്തിെന്റ േനട്ടങ്ങേളയും പദങ്ങളിലും
വാക്യങ്ങളിെല പദസമൂഹങ്ങളിലുമായി േരഖെപ്പടു
ത്തിെവയ്ക്കുകയും നിലനിർത്തിേപ്പാരുകയും െചയ്യുന്നു;
അങ്ങെന മനുഷ്യസമുദായത്തിൽ ആശയവിനിമയം
സാധ്യമാക്കുന്നു.
— (മാർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും, മലയാള തർ
ജിമ േപജ് 21)

വാക്കുകളാണ് ഭാഷയുെട അസ്തിവാരം. പേക്ഷ, വാക്കു
കൾ മാത്രമായാൽ ഭാഷയാവില്ല. ഒരു പ്രേത്യക രീതി
യിൽ ഘടിപ്പിക്കാെത, േകവലം അരാജകമായ മട്ടിൽ
കുെറ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുകേയാ എഴുതി നിറയ്ക്കുകേയാ
െചയ്താൽ ആശയ വിനിമയം നടക്കില്ല. ആശയവിനിമ
യം സാധിക്കണെമങ്കിൽ വാക്കുകെള ഒരു വിേശഷരീ
തിയിൽ ചില പ്രേത്യക നിയമങ്ങളനുസരിച്ച് സംഘടി
പ്പിക്കണം. ഇവിെടയാണ് വ്യാകരണത്തിെന്റ പ്രാധാ
ന്യം കിടക്കുന്നത്.
‘പദക്രിയേയയും വാക്യത്തിെല പദഘടനാക്രമേത്തയും

നിർണയിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുെട സമാഹാരമാണ് വ്യാ
കരണം’. അതുെകാണ്ട് വ്യാകരണത്തിന് ഭാഷയിൽ
അതിപ്രധാനമായ ഒരു പങ്കുണ്ട്. വാക്കുകെള േവണ്ട
േപാെല സംേയാജിപ്പിക്കുകയും നിർദിഷ്ടമായ അർഥ
മുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവെയ സംഘടിപ്പിക്കുകയും
െചയ്യുക എന്നതാണീ പങ്ക്. വ്യാകരണമാണ് മനുഷ്യ
െന്റ ആശയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികവും ഭാഷാപരവുമായ രൂ
പം െകാടുക്കുന്നത്. മെറ്റാരുവിധം പറഞ്ഞാൽ, വ്യാക
രണ നിയമങ്ങൾക്ക് വിേധയമാക്കെപ്പട്ടാേല വാക്കു
കൾ ഭാഷയായിത്തീരുകയുള്ളു. വ്യാകരണമിെല്ലങ്കിൽ
ഭാഷയുമില്ല.

ശബ്ദേകാശത്തിെല മൗലികപദാവലിെയേപ്പാെലത
െന്ന വ്യാകരണവും വളെരക്കാലേത്താളം പറയത്തക്ക
യാെതാരു മാറ്റവുമില്ലാെത നിലനിൽക്കുന്നു. ഫ്യൂഡലി
സത്തിലും മുതലാളിത്തത്തിലും േസാഷ്യലിസത്തിലു
െമല്ലാം ഒേര വ്യാകരണ നിയമങ്ങളുപേയാഗിക്കെപ്പടു
ന്നു.
സ്റ്റാലിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു:
‘തീർച്ചയായും, വ്യാകരണവും കലാഗതിയിൽ മാറുക

യും കൂടുതൽ പൂർണമാവുകയും അതിെന്റ നിയമങ്ങൾ
പരിഷ്ക്കരിച്ച് കൂടുതൽ കൃത്യവും ക്ലിപ്തവുമാവുകയും പുതിയ
നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും െചയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും വ്യാ
കരണത്തിെന്റ അസ്തിവാരം വളെര നീണ്ട കാലഘട്ട
േത്തയ്ക്ക് ഉപേയാഗെപ്പടുന്നവിധം സൂക്ഷിക്കെപ്പടുന്നു.
കാരണം വളെര കാലഘട്ടങ്ങേളാളം അതിന് സമുദാ
യെത്ത േസവിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയുെമന്ന് ചരിത്രം പറ
യുന്നു’.
— (മാർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും: േപജ് 24, 25)

അേപ്പാൾ, ശബ്ദേകാശത്തിെല മൗലികപദാവലിയും
വ്യാകരണവുമാണ് ഭാഷയുെട അടിത്തറകൾ.
അടിത്തറേയാടുള്ള അവജ്ഞ മണിമാളിക പണിയുന്ന
വർക്കാപത്താണ്. അപഭ്രഷ്ടങ്ങളും അനാവശ്യങ്ങളും
ശരിയല്ലാത്തവയുമായ പ്രേയാഗങ്ങൾ ഭാഷയുെട ഓജ
സ്സിേനയും ശക്തിേയയും നശിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാകരണ നി
യമങ്ങേളാടുള്ള അനാദരവും ൈശലീഭംഗങ്ങളും ഭാഷയു
െട പ്രേയാജനെത്തത്തെന്ന െവല്ലുവിളിക്കുന്നു. അെല
ക്സിേട്രാൾേസ്റ്റായി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതുേപാെല, ‘ഭാഷെയ
അശ്രദ്ധമായി ൈകകാര്യം െചയ്യുക എന്നതിെന്റ അർ
ത്ഥം അശ്രദ്ധമായി ചിന്തിക്കുക’ എന്നാണ്.
നമ്മുെട ചില പുതിയ എഴുത്തുകാർ വ്യാകരണ നിയമ
ങ്ങളുെട േനെര പുച്ഛേത്താളെമത്തുന്ന ഒരുതരം അവ
ജ്ഞ കാണിക്കാറുണ്ട്. എന്തുപറയണെമന്ന് മാത്രമാണ്
എങ്ങിെന പറയണെമന്നല്ല, ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടത് എന്നാ
ണവരുെട വിചാരം. അതിെന്റ ഫലമായി വാക്കുകൾ
തിരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിലും പ്രേയാഗിക്കുന്നതിലും അവർ
ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. സാഹിത്യത്തിെന്റ ഉപകരണത്തിലുള്ള
ഈ അശ്രദ്ധ സാഹിത്യെത്തയാെക നിർജ്ജീവമാക്കു
ന്നു എന്നവർ കാണുന്നില്ല. അതിെന്റ ഫലമായി, കഴി
യുന്നതും കുറച്ചുവാക്കുകൾെകാണ്ട് െതറ്റുകൂടാെത, വളച്ചു
െകട്ടും വൃഥാസ്ഥൂലതയുമില്ലാെത, പറയാനുള്ളത് ഭംഗി
യായും വ്യക്തമായും ശക്തിയുക്തമായും പറയാനവർ
പരിശ്രമിക്കുന്നില്ല.
ഇത്തരം ദൗർബല്യങ്ങളും ൈവകല്യങ്ങളും പരിഹരി
ക്കുക എന്നത് എല്ലാ എഴുത്തുകാരുേടയും ഒഴിച്ചുകൂടാ
ത്ത കടമയാണ്. എന്തുെകാെണ്ടന്നാൽ, ഓജസ്വിയും
പ്രസന്നവും വ്യാകരണനിയമങ്ങൾക്കു വിേധയവുമായ
ഭാഷയുപേയാഗിക്കുന്നവരുെട സാഹിത്യകൃതികൾേക്ക
അനുവാചകരുെട ഹൃദയാന്തർഭാഗങ്ങളിേലയ്ക്ക് കടന്നു
െചല്ലാനും അങ്ങിെന അവരുെട സാമൂഹ്യേബാധെത്ത
ഉയർത്താനും കഴിയൂ.
അപഭ്രംശങ്ങളും ൈശലീഭംഗങ്ങളുമില്ലാത്ത സുന്ദരമായ
ഭാഷയുപേയാഗിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന െചറുപ്പക്കാരായ
സാഹിത്യകാരന്മാർ ശ്രീ: കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുെട ‘ഭാഷാ
പരിചയം’, ‘മലയാളൈശലി’ എന്നീ രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ
ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

















10 സാഹിത്യത്തിെന്റ പ്രേയാജനം
കല കലയ്ക്കുേവണ്ടിയാെണന്നും സാഹിത്യമാവുക എന്ന
തിൽ കവിഞ്ഞ് സാഹിത്യത്തിന് മെറ്റാരു ഉേദ്ദശ്യവുമി
െല്ലന്നും വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. വിളക്കിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം വിള
ക്കാവുക മാത്രമാണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.
പേക്ഷ, വിളക്ക് െവളിച്ചം പരത്തുന്നു, ഇരുട്ടകറ്റുന്നു. െവ
ളിച്ചം നൽകാൻ കഴിയാത്ത വിളക്ക് വിളക്കാവുകയില്ല.
ഓേരാ വസ്തുവിനും അതിൻേറതായ പ്രേയാജനമുണ്ട്.
യാെതാരു പ്രേയാജനവുമില്ലാത്ത സാഹിത്യം സാഹി
ത്യമല്ല.
എന്താണ് സാഹിത്യത്തിെന്റ പ്രേയാജനം? പലരും
പല തരത്തിലാണ് മറുപടി പറയുന്നത്. ആനന്ദമാ
ണ് സാഹിത്യത്തിെന്റ പ്രേയാജനം എന്നു ചിലർ പറ
യുന്നു. ഒരർഥത്തിൽ ഇതു ശരിയാണ്. പുസ്തകം വാ
യിച്ചാൽ ആനന്ദമുണ്ടാവും. പേക്ഷ, പ്രേയാജനമുള്ള
ഏതു വസ്തുവാണ് ആനന്ദം നൽകാത്തത്? വിഭവസമൃ
ദ്ധമായ സദ്യ ആനന്ദദായകമാണ്. സിനിമ കണ്ടാൽ
ആനന്ദമുണ്ടാകും. ഇരുട്ടത്തു നടക്കുന്നവർക്കു വിളക്കു
കിട്ടിയാൽ ആനന്ദം േതാന്നും. ചിലർക്കു മറ്റുള്ളവെര
ചൂഷണം െചയ്ത് ഒരുപാടു പണമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാ
ലാണ് ആനന്ദമുണ്ടാവുക. കള്ളു കുടിച്ചാൽ മറ്റു ചിലർക്ക്
ആനന്ദമുണ്ടാവും. േവെറ ചിലർ തങ്ങളുേടയും തങ്ങളുെട
രാജ്യത്തിൻേറയും ഭാവിക്കുേവണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ
ആനന്ദം കാണുന്നു.
അേപ്പാൾ സാഹിത്യം ആനന്ദാത്മകമാണ്. രസാത്മക
മാണ്, എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതുെകാണ്ടു സാഹിത്യത്തി
െന്റ സവിേശഷമായ പ്രേയാജനെമെന്തന്നു മനസ്സിലാ
വില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, കല കലയ്ക്കുേവണ്ടി, സാഹിത്യം
സാഹിത്യത്തിനുേവണ്ടി, എന്ന വാദവും, ആനന്ദമാണ്.
സാഹിത്യത്തിെന്റ പ്രേയാജനം എന്ന വാദവും തമ്മിൽ
വലിയ വ്യത്യാസെമാന്നുമില്ല.
ജനങ്ങെള സദാചാരനിരതരും ധർമ്മിഷ്ടരുമാക്കുകയാ
ണ് സാഹിത്യത്തിെന്റ പ്രേയാജനം എന്ന് ചിലർ പറ
യുന്നു. ഒരർഥത്തിൽ ഇത് ശരിയാണ്. പേക്ഷ, എന്താ
ണീ സദാചാരെമന്നുെവച്ചാൽ? ഒരു കാലത്ത് സദാചാ
രമായിരുന്നത് മെറ്റാരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദുരാചാരമായി
ത്തീരുന്നിേല്ല? ഒേര സമുദായത്തിൽത്തെന്ന ഒരു ജന
വിഭാഗത്തിനു ധർമ്മമായിേത്താന്നുന്നത് മെറ്റാരു ജന
വിഭാഗത്തിെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ അധർമ്മമായിേത്താന്നുന്നി
േല്ല? ഉദാഹരണത്തിന്, ജന്മിയുെട അഭിപ്രായത്തിൽ
പാട്ടം ശരിക്ക് അടച്ചുതീർക്കുക എന്നതാണ് കൃഷിക്കാ
രെന്റ ധർമ്മം. േനെരമറിച്ച്, കൃഷിക്കാരെന്റ അഭിപ്രായ
ത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുെട അദ്ധ്വാനഫലം കവർന്നു തിന്നുന്ന
ജന്മി അക്രമം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. ഭരണാധികാ
രികളുെട ദൃഷ്ടിയിൽ ഭരണകൂടത്തിെനതിരായ ജനങ്ങ
ളുെട ഏതു പ്രവർത്തനവും ഹിംസയാണ്. മർദ്ദിതരായ
ജനസമൂഹങ്ങളുെട അഭിപ്രായത്തിലാകെട്ട, ഭരണകൂടം
തെന്ന ഹിംസയാണ്.
അേപ്പാൾ, സാഹിത്യത്തിന് ധർമ്മേബാധവും സദാചാ
രേബാധവുമുണ്ടാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതുെകാണ്ട്
സാഹിത്യത്തിെന്റ സവിേശഷമായ പ്രേയാജനെമന്താ
െണന്നു മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല.
‘സാഹിത്യവിദ്യയുെട ലക്ഷ്യം ജ്ഞാനലബ്ധിയാണ്. മന
സ്സംസ്കാരമാണ്. സാഹിത്യപരിശീലനം െചയ്യുന്ന വ്യ
ക്തിയുെട അന്തഃകരണവൃത്തികളിൽ സർവ്വേതാന്മുഖ
മായ ഒരു ശുദ്ധികർമ്മം നടത്തലാണ്’ എന്നു പറയു
ന്നവരുണ്ട്. ഒരർഥത്തിൽ ഇതും ശരിയാണ്. പുസ്തകം
വായിച്ചാൽ ജ്ഞാനമുണ്ടാവും. പേക്ഷ, എന്തിെനപ്പറ്റി
യുള്ള ജ്ഞാനം? എന്തിനാണാ ജ്ഞാനം? സാഹിത്യ
ത്തിൽനിന്ന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാൽ
അതുെകാണ്ടുമാത്രം സാഹിത്യത്തിെന്റ സവിേശഷമായ
പ്രേയാജനെമന്താെണന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയി
ല്ല.

സാഹിത്യകാരൻ പ്രേത്യകമായ ഏെതങ്കിലും ഉേദ്ദശ്യ
െത്ത മുൻനിർത്തി സാഹിത്യം നിർമിച്ചുെവന്നുവരാം.
യാെതാരുേദ്ദശവുമില്ലാെത സാഹിത്യമുണ്ടാക്കിെയന്നും
വരാം. ചിലേപ്പാൾ സാഹിത്യകാരൻ ഉേദ്ദശിക്കാത്ത
പ്രേയാജനമാണുണ്ടായതു എന്നുേപാലും വരാം. ഏതാ
യാലും സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്ന സാഹിത്യത്തിന് പ്രേയാജനമു
ണ്ടാവും തീർച്ച. സാഹിത്യകാരെന്റ ഉേദ്ദശ്യവും സാഹി
ത്യത്തിെന്റ പ്രേയാജനവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്.
ഒരു വസ്തുവിെന്റ സ്വഭാവെത്ത ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതി
െന്റ പ്രേയാജനം. പഞ്ചസാരയുെട പ്രേയാജനം മധുരമു
ണ്ടാക്കലാണ്. ദാഹം നശിപ്പിക്കലാണ് െവള്ളത്തിെന്റ
പ്രേയാജനം. ഓേരാന്നിനും അതിെന്റ വസ്തുനിഷ്ഠമായ
സ്വഭാവ വിേശഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച പ്രേയാജനമാണു
ള്ളത്. മനുഷ്യെന്റ ആത്മനിഷ്ഠമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനു
സരിച്ച് ഏതു പ്രേയാജനം േവണെമങ്കിലും കിട്ടുകയിെല്ല
ന്നർത്ഥം. പഞ്ചസാരെകാണ്ട് ദാഹം ശമിപ്പിക്കാനാവി
ല്ല. ഇരുട്ടകറ്റാൻ െവളിച്ചം തെന്ന േവണം. ചായയിൽ
പഞ്ചസാരയ്ക്കുപകരം െവള്ളം േചർത്തുേനാക്കൂ, അതു
മധുരിക്കുകയില്ല. അേപ്പാൾ, സാഹിത്യത്തിെന്റ പ്രേയാ
ജനെമന്താണ് എന്ന േചാദ്യത്തിെന്റ മറുപടി, എന്താണ്
സാഹിത്യം എന്ന േചാദ്യത്തിെന്റ മറുപടിെയ ആശ്രയി
ച്ചിരിക്കും.
സാഹിത്യെമന്നാെലന്താെണന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു.
പ്രതിരൂപങ്ങളുെട സഹായേത്താെട പ്രകൃതിേയയും പ്ര
കൃതിെയ്ക്കതിരായ മനുഷ്യെന്റ സമരങ്ങേളയും സാമൂഹ്യ
ജീവിതേത്തയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന കലയാണ് സാഹി
ത്യം.
സാഹിത്യകാരന് തെന്റ പങ്ക് ശരിക്കു നിർവഹിക്കാൻ
കഴിയണെമങ്കിൽ പ്രകൃതിയുേടയും സാമൂഹ്യ ശക്തികളു
േടയും പ്രവർത്തനെത്തപ്പറ്റി ശരിയായ േബാധമുണ്ടായി
രിക്കണം. ഈ േബാധമാണ് അയാൾ തെന്റ കലാസൃ
ഷ്ടിയിലൂെട വായനക്കാർക്കു പകർന്നുെകാടുക്കുന്നത്.
അങ്ങിെന, സാഹിത്യം ജനങ്ങളുെട ൈവകാരികവും
മാനസികവുമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.
പ്രകൃതിെയപ്പറ്റിയും സാമൂഹ്യ യാഥാർഥ്യങ്ങെളപ്പറ്റിയു
മുള്ള അവരുെട േബാധെത്ത ഉയർത്തുന്നു. അവരുെട
വിേവചനശക്തിെയ മൂർച്ഛിപ്പിക്കുന്നു. അവരുെട അനുഭ
വങ്ങൾക്കു മാറ്റുകൂട്ടുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ സാ
ഹിത്യങ്ങൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ഒരു പ്രേയാജനമു
ണ്ട്. മനുഷ്യെന്റ സാമൂഹ്യ േബാധത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുക
എന്ന പ്രേയാജനം.
സാഹിത്യകാരൻ തെന്റ ഭാവനയുപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടാ
ണ് പ്രകൃതിേയയും സാമൂഹ്യ യാഥാർഥ്യങ്ങേളയും പ്രതി
ഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാവനയാകെട്ട, സാഹിത്യകാരെന്റ
സാമൂഹ്യാനുഭവങ്ങേളയും വർഗബന്ധങ്ങേളയും ആശ്ര
യിച്ചായിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു. അതുെകാണ്ട്, സാഹിത്യ
കാരെന്റ സാമൂഹ്യ ജീവിത ചിത്രീകരണങ്ങളിൽ അയാ
ളുെട അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും വർഗബന്ധങ്ങളിൽ നി
ന്നും ഉളവായ ജീവിതനിരീക്ഷണ രീതികൂടി കാണെപ്പ
ടാതിരിക്കില്ല. ഓേരാ സാഹിത്യകാരനും അയാളുെട വ്യ
ക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അഭിലാഷങ്ങൾക്കും
നീതിേബാധങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ചാണ് സാമൂഹ്യയാഥാർ
ഥ്യങ്ങെള സമീപിക്കുന്നത്. സ്വന്തമായ ഒരു ജീവിത വീ
ക്ഷണഗതിയില്ലാെത, സ്വന്തമായ യാെതാരു നിലപാടു
െമടുക്കാെത, ജീവനുള്ള യാഥാർത്ഥ്യ ചിത്രീകരണങ്ങൾ
നിർമ്മിച്ച ഒരു സാഹിത്യകാരെന വിശ്വസാഹിത്യത്തി
െലാരിടത്തും കാണാൻ കഴിയില്ല.
ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ സ്ഥി
തിെയ അേതപടി നിലനിർത്തണെമന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന
വരായിരിക്കും. അത്തരക്കാർ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ
െള മാറ്റിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവേരാട് പുച്ഛവും െവറുപ്പും
പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു.
ചില സാഹിത്യകാരന്മാർ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യസ്ഥി
തിെയ അേതപടി നിലനിർത്തണെമന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന
വരായിരിക്കും അസംതൃപ്തിയുള്ളവരായിരിക്കും. അത്തര
ക്കാർ അറിേഞ്ഞാ അറിയാെതേയാ സാമൂഹ്യയാഥാർ
ഥ്യങ്ങെള മാറ്റി മറിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് േപ്രാ
ത്സാഹനവും പ്രേചാദനവും നൽകുന്ന സാഹിത്യകൃതി
കൾ രചിക്കും.
മറ്റുചില സാഹിത്യകാരന്മാർ ഒേര സമയത്തുതെന്ന നി
ലവിലുള്ള സാമൂഹ്യയാഥാർഥ്യങ്ങെള െവറുക്കുകയും
പേക്ഷ, അതിേനക്കാളധികം മാറ്റങ്ങേളയും പരിവർ
ത്തനങ്ങേളയും ഭയെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നവരായിരിക്കും.
അത്തരക്കാർ നിഷ്പക്ഷതയുേടയും അയഥാർഥമായ
സ്വാതന്ത്ര്യ േബാധത്തിൻേറയും വ്യാേമാഹങ്ങളിൽ സ്വ
യം കുടുങ്ങിക്കിടന്നുെകാണ്ട് ഒേര സമയത്തു തെന്ന പു
േരാഗമനവാദികേളയും പിന്തിരിപ്പന്മാേരയും എതിർക്കു
കയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിരാശതയും അവിശ്വാസവും
പരത്തുകയും െചയ്യുന്ന സാഹിത്യങ്ങളുണ്ടാക്കും.
സ്റ്റാലിൻ എഴുതുന്നു:
‘സാമൂഹ്യമായി പല തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളും സി
ദ്ധാന്തങ്ങളുമുണ്ട്. പഴയ, ജീർണിച്ചുേപായ, സാമൂഹ്യ

ജീവിതത്തിെല പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളുെട താൽപ
ര്യെത്ത സംരക്ഷിക്കുന്ന ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങ
ളുമുണ്ട്. സാമൂഹ്യവളർച്ചെയ തടയുന്നുെവന്നതാണ്
അവയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം. സമുദായത്തിെല മുേന്നാട്ടുവ
ന്ന ശക്തികളുെട താൽപര്യങ്ങെള സംരക്ഷിക്കുന്ന,
പുതിയ, പുേരാഗമനപരമായ, ആശയങ്ങളും സിദ്ധാ
ന്തങ്ങളുമുണ്ട്. സാമൂഹ്യവളർച്ചെയ സഹായിക്കുന്നുെവ
ന്നതാണ് അവയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം. സമുദായത്തിെന്റ
ഭൗതിക ജീവിതാവശ്യങ്ങെള എത്രേത്താളം അവ പ്ര
തിബിംബിക്കുന്നുേവാ അത്രയ്ക്കാണ് അവയ്ക്കുള്ള പ്രാധാ
ന്യം.’

അതായത്, സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളിൽ സജീവ
മായ പങ്കുവഹിക്കാേനാ അെല്ലങ്കിൽ, േനെരമറിച്ച്,
അവയിൽ നിെന്നാഴിഞ്ഞുനിൽക്കാേനാ അവെയ എതിർ
ക്കാൻതെന്നേയാ മനുഷ്യെന േപ്രരിപ്പിക്കാൻ സാഹി
ത്യകാരനു സാധിക്കുന്നു.
പേക്ഷ, ഒരു കാര്യം ഊന്നിപ്പറേയണ്ടതുണ്ട്. ഏെതങ്കി
ലുെമാരു സാഹിത്യകാരെന്റ ആത്മനിഷ്ഠമായ ആഗ്രഹാ
ഭിലാഷങ്ങെള ആശ്രയിച്ചല്ല, സവിേശഷങ്ങളായ ചില
ശാസ്ത്രീയ നിയമങ്ങെള ആശ്രയിച്ചാണ് പ്രകൃതിയിലും
സമുദായത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത്.
മാറ്റങ്ങളുെട ഗതിേവഗെത്ത മന്ദീഭവിപ്പിക്കാനല്ലാെത
അവെയ എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി തടഞ്ഞുനിർത്താൻ എത്ര
പ്രതിഭാശാലിയായ സാഹിത്യകാരനും സാദ്ധ്യമല്ല. ഫ്ര
ഞ്ചുവിപ്ലവേത്തയും റഷ്യൻവിപ്ലവേത്തയും ചില സാഹി
ത്യകാരന്മാർ എതിർത്തുേനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പേക്ഷ, ഫ്ര
ഞ്ചുവിപ്ലവവും റഷ്യൻവിപ്ലവവുമല്ല, അവെയ എതിർത്ത
സാഹിത്യകാരന്മാരാണ് പരാജയെപ്പട്ടത്. മൂങ്ങകൾ സൂ
േര്യാദയെത്ത എതിർക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ടും, സൂര്യനുദിക്കാ
തിരിക്കുന്നില്ല. സൂേര്യാദയത്തിെന്റ പിന്നിൽ ചില പ്രകൃ
തി നിയമങ്ങളുണ്ട്. വിപ്ലവങ്ങളുെട പിന്നിൽ ചില സാമൂ
ഹ്യ നിയമങ്ങളുണ്ട്.
മുതലാളിത്തം ഫ്യൂഡലിസത്തിെന്നതിരായി സമരം െച
യ്തിരുന്ന കാലെത്ത സാഹിത്യത്തിന് വിപ്ലവകരമായ
ഒരു ഉള്ളടക്കമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം, അതു സാമൂഹ്യ
വളർച്ചയുെട നിയമങ്ങൾക്ക് െപാരുത്തെപ്പട്ടതായിരു
ന്നു. പേക്ഷ, മുതലാളിത്തം അതിെന്റ അവസാനഘട്ട
മായ സാമ്രാജ്യത്ത്വമായി രൂപാന്തരെപ്പട്ടതിനുേശഷം
ബൂർഷ്വാ സാഹിത്യകാരന്മാർ മാറ്റങ്ങെള ഭയെപ്പടാൻ
തുടങ്ങി. അതിെന്റ ഫലമായി അവരുെട കലയുെട ഉള്ള
ടക്കം വിപ്ലവകരമല്ലാതായിത്തീർന്നു. ഭാവിയിൽ അതി
ന് വിശ്വാസമില്ലാതായി. നിരാശാവാദം. എേസ്കപ്പിസം
മുതലായവെയ അത് അഭയം പ്രാപിച്ചു. മെറ്റാരുവിധം
പറഞ്ഞാൽ, സാമൂഹ്യവളർച്ചെയ, ജീവിത യാഥാർഥ്യ
ങ്ങെള സത്യസന്ധമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ അതിന് കഴി
വില്ലാതായി. അതിൻഫലമായി മനുഷ്യെന ഉയർത്താ
നും, യാഥാർഥ്യെത്ത മാറ്റാനുമുള്ള മനുഷ്യെന്റ കഴിവി
െന വളർത്താനും അതിനു സാധിക്കാതായി.
സാഹിത്യകാരെന്റ ഭാവന സാമൂഹ്യ യാഥാർഥ്യങ്ങളുെട
ഹൃദയത്തിേലയ്ക്ക് എത്രേത്താളം ആഴത്തിൽ തുളച്ചുക
യറുന്നുേവാ അത്രേത്താളം ശരിയായും സത്യസന്ധരാ
യും ആ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുെട സ്വഭാവസവിേശഷങ്ങെള
െവളിെപ്പടുത്താൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും. യാഥാർഥ്യ
ങ്ങെള സത്യസന്ധമായും ശരിയായും ചിത്രീകരിക്കുന്ന
സാഹിത്യകാരന് മനുഷ്യെന്റ ൈവകാരികവും മാനസി
കവുമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വമ്പിച്ച പരിവർത്തനങ്ങൾ
വരുത്താൻ സാധിക്കും. സാഹിത്യകാരെന്റ വികാരപ
രമായ യാഥാർഥ്യ പ്രതിപാദനം നിലവിലുള്ള യാഥാർ
ത്ഥ്യങ്ങെള മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് പ്രേചാദനവും
േപ്രാത്സാഹനവും നൽകുന്നു. വികാരപരത പ്രവർത്ത
നത്തിനുള്ള ഉേത്തജനമായിത്തീരുന്നു. അത്തരം സാ
ഹിത്യങ്ങൾ മനുഷ്യെന ഉയർത്താനും പ്രകൃതിയുേടയും
സമുദായത്തിെന്റയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങെള മാറ്റാനുള്ള മനു
ഷ്യെന്റ കഴിവിെന വളർത്താനും പ്രേയാജനെപ്പടുന്നു.
കലാപരമായ സത്യസന്ധതേയയും സൗന്ദര്യേത്തയും
ആശയപരമായ പരിവർത്തനങ്ങേളാട് ഇണക്കിേച്ചർ
ക്കുന്ന സാഹിത്യം മനുഷ്യെന്റ പുേരാഗതിെയ സഹാ
യിക്കുന്നു. സാഹിത്യത്തിെല സത്യദീക്ഷ ഇന്നെത്ത
സ്വപ്നങ്ങെള നാളെത്ത യാഥാർഥ്യങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു.
സാഹിത്യത്തിെല സൗന്ദര്യം മനുഷ്യനിലും അവെന്റ ചു
റ്റുപാടുകളിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കിെക്കാണ്ട് സുന്ദരമായ
ഒരു ഭാവിെയ ഉൽഘാടനം െചയ്യുന്നു.
അേപ്പാൾ, സാഹിത്യം ഒരുപകരണമാണ്; ഒരായുധമാ
ണ്. സുന്ദരമായ ഒരു േലാകത്തിൽ സുന്ദരമായ മനുഷ്യ
ത്വെത്ത െകട്ടിപ്പടുത്തുയർത്തുവാൻ അതു സഹായിക്കു
ന്നു.
അതുെകാണ്ടാണ് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ സാഹിത്യകാരന്മാ
െര ‘മനുഷ്യാത്മാവിെന്റ എഞ്ചിനീയർമാർ’ എന്നു വിളിച്ച
ത്.
(മൂന്നാം പതിപ്പ്, പ്രഭാത് ബുക്ക് ഹൗസ് 1979, ഒന്നാം
പതിപ്പ്—സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം
1958)

















െക. ദാേമാദരൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട േകരളത്തി
െല സ്ഥാപകേനതാക്കളിൽ ഒരാളും
മാർക്സിസ്റ്റ് ൈസദ്ധാന്തികനും എഴു
ത്തുകാരനുമായിരുന്നു െക. ദാേമാദ
രൻ (െഫബ്രുവരി 25, 1904–ജൂൈല
3, 1976). മലപ്പുറം ജില്ലയിെല തിരൂർ
വിേല്ലജിൽ െപാറൂർ േദശത്തു് കീേഴടത്ത് എന്ന സമ്പ
ന്ന നായർ കുടുംബത്തിൽ കിഴക്കിനിേയടത്ത് തുപ്പൻ
നമ്പൂതിരിയുേടയും കീേഴടത്ത് നാരായണി അമ്മയുേട
യും മകനായാണു് ദാേമാദരൻ ജനിച്ചതു്. േകരള മാർക്സ്
എന്നാണു് അേദ്ദഹം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടിരുന്നതു്. ‘പാ
ട്ടബാക്കി’ എന്ന നാടകരചനയിലൂെടയും അേദ്ദഹം പ്ര
ശസ്തനായി. േകാഴിേക്കാട് സാമൂതിരി േകാേളജിൽ വി
ദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന േദശീയപ്രസ്ഥാന
ങ്ങേളാടു് ആകർഷിക്കെപ്പട്ടു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാന
ത്തിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു.
കാശിവിദ്യാപീഠത്തിെല പഠനകാലഘട്ടം മാർക്സിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങേളാടു് താൽപര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തികഞ്ഞ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാണു് േകരളത്തിൽ തിരിെച്ച
ത്തിയതു്. െപാന്നാനി ബീഡിെതാഴിലാളി പണിമുട
ക്കിൽ പെങ്കടുത്തു് അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. നവയുഗം വാരിക
യുെട പത്രാധിപരായിരുന്നു. പാർട്ടി പിളർന്നേപ്പാൾ
സി. പി. ഐ.-യിൽ ഉറച്ചുനിെന്നങ്കിലും അവസാനകാല
ത്തു് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും അകന്നു. ജവഹർലാൽ െനഹ്രു
സർവ്വകലാശാലയിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രം
തയ്യാറാക്കാനുള്ള പഠനത്തിനിെട 1976 ജൂൈല 3-നു്
അന്തരിച്ചു. പദ്മം ജീവിതപങ്കാളിയായിരുന്നു.

















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

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

മാെയാരവേലാകനം

6. പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയുെട തകർച്ച: കാരണ

ങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽക്കൂടി

7. അസ്വസ്ഥതയുെട സാഹിത്യം
8. മലയാളസാഹിത്യത്തിെന്റ ഭാവി
9. വിചാരവിപ്ലവം
10. പാട്ടബാക്കി
11. ‘പാട്ടബാക്കി’െയപ്പറ്റി
12. ഭാഷയും സാഹിത്യവും
13. മലയാളഭാഷയുെട ഉത്ഭവം
14. ഭാഷയിെല വിപ്ലവം
15. കവിതയുെട ഭാവി–മലയാളത്തിൽ
16. േഫാർമലിസം തലെപാക്കുന്നു
17. രാഷ്ട്രഭാഷ എന്തായിരിക്കണം?

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
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3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
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