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ഭാഷയിെല വിപ്ലവം
‘നവയുഗം’ 4-ാം ലക്കത്തിെല സാഹിത്യപംക്തിയിൽ,
“സാമൂഹ്യപരിവർത്തനങ്ങെളെന്താെക്കയുണ്ടായാലും

ഭാഷ പറയത്തക്ക മാറ്റങ്ങെളാന്നും കൂടാെത വളെരക്കാ
ലം നിലനിൽക്കുന്നു” എന്നു ഞാൻ ഉദാഹരണസഹി
തം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിെന്റ അർത്ഥം,
മീ, എൻ. വി. േപാൾ െതറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതുേപാെല, (കഴി
ഞ്ഞ ലക്കത്തിെല “ഭാഷയുെട മാർക്സിസ്റ്റ്വീക്ഷണം ശരി
േയാ” എന്ന േലഖനം േനാക്കുക) “ഭാഷയിൽമാറ്റങ്ങളു
ണ്ടാക്കുന്നില്ല”, എന്നല്ല. “പറയത്തക്ക മാറ്റങ്ങെളാന്നും
കൂടാെത വളെരക്കാലം നിലനിൽക്കുന്നു” എന്നതിെന്റ
അർത്ഥം “ഒരിക്കലും യാെതാരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല”
എന്നല്ല. സമുദായത്തിലും പ്രകൃതിയിലുെമന്നേപാെല
ഭാഷയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്. വിപ്ലവങ്ങൾതെന്ന
യുണ്ടാകാറുണ്ട്. പേക്ഷ, ഭാഷയിൽ വിപ്ലവമുണ്ടാകുന്നത്
സാമൂഹ്യവിപ്ലവങ്ങെളേപ്പാെലേയാ പ്രകൃതിയിെല വിപ്ല
വങ്ങെളേപ്പാെലേയാ െപെട്ടന്നല്ല; നീണ്ട കാലം െകാ
ണ്ടാണ്, ചിലേപ്പാൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ െകാണ്ടാണ്.
കരിയാട്ടിൽ െമത്രാെന്റ ‘യാത്രാവിവരണ’ത്തിെല ഭാ
ഷയും ഇന്നെത്ത സാഹിത്യകാരന്മാരുെട ഭാഷയും
തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുെണ്ടന്ന് മി. േപാൾ ചൂണ്ടിക്കാ
ണിക്കുന്നു. വളെര ശരിയാണ്. മലയാളഭാഷക്കു പല
മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കു
ന്നുമുണ്ട്. പുതിയ പുതിയ വാക്കുകളും പുതിയ പുതിയ
പ്രേയാഗങ്ങളും പുതിയ പുതിയ ൈശലികളും ആവിർ
ഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പദാവലിയിൽ മാത്രമല്ല,
വ്യാകരണത്തിൽത്തെന്നയും മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്.
“രാജരാജവർമ്മയുെട ‘സാഹിത്യസാഹ്യ’ത്തിൽനിന്നും
പലതിലും പുേരാഗമനാത്മകമായ, വിഭിന്നമായ, ഒന്നാ
ണ് കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുെട ‘മലയാളൈശലി’യും മറ്റും”
എന്ന േപാളിെന്റ അഭിപ്രായം തികച്ചും ശരിയാണ്.
“ഭാഷയിൽ, പ്രേത്യകിച്ച് അതിെന്റ പദസമ്പത്തിൽ മി
ക്കവാറും നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്നു”െണ്ടന്നു
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ട് സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു:
“തുടർച്ചയായി വികസിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസാ
യം, കൃഷി, കച്ചവടം, ഗതാഗതം, സാേങ്കതികജ്ഞാ
നം, ശാസ്ത്രം എന്നിവയുെട ആവശ്യം, തങ്ങളുെട പ്ര

വൃത്തിക്ക് അത്യന്താേപക്ഷിതമായ നവീനപദങ്ങളും
െചാല്ലുകളും േചർത്തു ഭാഷ അതിെന്റ പദസമ്പത്ത്
വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നാണ്. ഭാഷ ഈ ആവശ്യങ്ങെള
േനരിട്ടു പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുെകാണ്ട് പദസമ്പത്തു കനപ്പി
ക്കുകയും വ്യാകരണവ്യവസ്ഥെയ കൂടുതൽ പൂർണ്ണമാ
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.”

വീണ്ടും,
“ആധുനികഭാഷയുെട മൂലഘടകങ്ങൾ അടിമത്തത്തി

ന്നു മുമ്പുള്ള അതിപ്രാചീനകാലെത്ത ഭാഷയിേലാളം
പിേന്നാട്ടു നീണ്ടുകിടക്കുന്നുെണ്ടന്നു അഭ്യൂഹിക്കുന്നതിൽ
െതറ്റില്ല. അന്നെത്ത ഭാഷ അത്ര സങ്കീർണ്ണമായിരുന്നി
ല്ല; അതിെന്റ പദസമ്പത്ത് വളെര പരിമിതവുമായിരു
ന്നു. എന്നാൽ പ്രാകൃതമായെതങ്കിലും സ്വന്തമായ വ്യാ
കരണഘടന അതിനും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഉല്പാദ
നത്തിലുണ്ടായ വളർച്ച, വർഗ്ഗങ്ങളുേടയും വരെമാഴിയു
േടയും ആവിർഭാവം, ഭരണകാര്യങ്ങൾക്ക് ഏെറക്കുെറ
സംഘടിതമായ എഴുത്തുകുത്തുസമ്പ്രദായം നടപ്പാക്കാ
നിടയാക്കിയ വ്യാപാരഭിവൃദ്ധി, അച്ചടിയന്ത്രത്തിെന്റ
പ്രചാരം, സാഹിത്യത്തിെന്റ ഉയർച്ച എന്നിവെയല്ലാം
ഭാഷയുെട വളർച്ചയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കിടയാക്കി.”
— (മാർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും, േപജ് 26)

െമെല്ലെമെല്ലയാണ് മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. ഏതാനും
ചില പുതിയ വാക്കുകൾ കൂടിേച്ചരുേമ്പാേഴക്കും ഭാഷ
യിൽ പറയത്തക്ക മാറ്റെമാന്നുമുണ്ടാവില്ല. പേക്ഷ, നീ
ണ്ടകാലെത്ത തുടർച്ചയായ മാറ്റങ്ങളുെട ഫലമായി, പു
തിയതു പലതും കൂടിേച്ചരുകയും പഴയതു പലതും ലുപ്ത
പ്രചാരങ്ങളായിത്തീരുകയും െചയ്യുന്നതിെന്റ ഫലമായി,
വളർച്ചയുെട ഒരു ഘട്ടെമത്തിയാൽ പഴയതിൽനിന്നു
തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവവിേശഷങ്ങേളാടുകൂടിയ
പുതിെയാരു ഭാഷയായി അതു രൂപാന്തരെപ്പടുന്നു.
ഭാഷയുെട ചരിത്രത്തിൽ െപെട്ടന്നുള്ള െപാട്ടിെത്തറിയി
ലൂെടയുള്ള, വിപ്ലവങ്ങളില്ല. പതനം പതനമായി വളരു
കെയന്ന സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ചാണ് പഴയ ഭാഷ പുതി
യഭാഷയായി രൂപാന്തരെപ്പടുന്നത്. സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാ
ക്കുന്നതുേപാെല, “െപെട്ടന്നുള്ള െപാട്ടിെത്തറിയിലൂെട
യല്ല, നിലവിലുള്ള ഭാഷെയ നശിപ്പിക്കുകയും പുതിയതു
സൃഷ്ടിക്കുകയും െചയ്യുന്നതിലൂെടയല്ല, പ്രത്യുത പുതിയ ഗു
ണത്തിെന്റ ഘടകങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ മാഞ്ഞുേപാവുകയും
െചയ്യുന്നതിലൂെടയാണ് പഴയ ഗുണത്തിൽനിന്നു പുതി
യതിേലക്കുള്ള ഭാഷയുെട മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്.” (േപ
ജ് 28)
ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്നു മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന പുഷ്ക്കിെന്റ കാല
െത്ത റഷ്യൻഭാഷയും ഇന്നെത്ത റഷ്യൻ ഭാഷയും തമ്മി
ലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങെളെന്തന്നു സ്റ്റാലിൻ പരിേശാധിക്കു
ന്നു. പുഷ്ക്കിെന്റ കാലത്തിന്നു േശഷം റഷ്യയിൽ പല സാ
മൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങളുമുണ്ടായി. നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥ
നാമാവേശഷമായി, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥ നശിക്കുക
യും േസാഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥ ഉയർന്നു വരികയും െചയ്തു.
എന്നാൽ, ഈ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് റഷ്യൻഭാഷയ്ക്കു വന്ന
മാറ്റങ്ങെളന്താണ്?
“അതിെന്റ പദസമ്പത്തു സാരമായി വർദ്ധിച്ചു; പഴകി

നിരുപേയാഗമായിത്തീർന്ന ഒേട്ടെറ വാക്കുകൾ അതിൽ
നിന്നു െകാഴിഞ്ഞുേപായി; ഒേട്ടെറ വാക്കുകളുെട അർ
ത്ഥം മാറി വ്യാകരണവ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ നന്നാവുകയും
െചയ്തു.
എന്നാൽ, പുഷ്ക്കിെന്റ ഭാഷയുെട ആഭ്യന്തരഘടനയും
വ്യാകരണവും െമൗലികപദാവലിയുമാകെട്ട, പ്രധാനാം
ശങ്ങളിെലല്ലാം ഇന്നെത്ത റഷ്യൻഭാഷയുേടയും അടി
സ്ഥാനമായി നിലനിന്നു വരുന്നു.” (േപജ് 6)
ഇതു തെന്നയാണ് മലയാള ഭാഷയുെട സ്ഥിതി. തുഞ്ച
െത്തഴുത്തച്ഛെന്റ കാലം മുതൽക്ക് ഇേന്നവെരയുള്ള
ചരിത്രം പരിേശാധിച്ചാൽ മലയാള ഭാഷയ്ക്കു പല മാറ്റ
ങ്ങളുമുണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്നു കാണാം. പേക്ഷ, അന്നെത്ത
ഭാഷയുെട ആഭ്യന്തരഘടനയും വ്യാകരണവും മൗലീക
പദാവലിയും പ്രധാനാംശങ്ങളിൽ ഇന്നെത്ത മലയാള
ഭാഷയുെട അടിസ്ഥാനമായി നിലനിന്നു വരുന്നു.

സാഹിത്യം, കല, തത്വശാസ്ത്രം, നിയമസംഹിത തുട
ങ്ങിയ ‘ഉപരിഘടനകളു’െട സ്ഥിതി ഇതല്ല. സാമ്പത്തി
കവ്യവസ്ഥ മാറുേമ്പാൾ അവയും മാറുന്നു. മുതലാളിത്വ
ത്തിെന്റ ആശയസംഹിതകളും രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളും
മറ്റും നാടുവാഴിവ്യവസ്ഥയുേടതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമാ
ണ്. മുതലാളിത്തം നശിപ്പിക്കെപ്പടുകയും േസാഷ്യലി
സം സ്ഥാപിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുേമ്പാൾ മുതലാളിത്ത
ത്തിൻേറതായ ആശയങ്ങളുേടയും സാഹിത്യങ്ങളുേടയും
സ്ഥാനത്ത് േസാഷ്യലിസത്തിൻേറതായ ആശയങ്ങളും
സ്ഥപനങ്ങളും െപാന്തിവരുന്നതുകാണാം. മുതലാളി
ത്തത്തിെന്റ സാഹിത്യവും േസാഷ്യലിസത്തിെന്റ സാ
ഹിത്യവുമുണ്ട്. പേക്ഷ, മുതലാളിത്തഭാഷെയന്നും േസാ
ഷ്യലിസ്റ്റ് ഭാഷെയന്നും രണ്ടുതരം ഭാഷകളില്ല. പുതിയ
എഴുത്തുകാരിൽ ചിലർ ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഭാഷ ഉജ്ജ്വ
ലവും ലളിതവുമാെണന്നു സമ്മതിക്കാം. പേക്ഷ, പിന്തി
രിപ്പന്മാരും ചിലേപ്പാൾ ലളിതമായ ഭാഷ ഉപേയാഗി
ക്കാറിേല്ല? േകശവേദവിെനപ്പറ്റി നിങ്ങെളന്തു പറയുന്നു?
ലളിതമായ ഒരു ഭാഷ ഉപേയാഗിച്ചുെകാണ്ടേല്ല അേദ്ദ
ഹം പുേരാഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുേടയും േനെര േമക്കിട്ടു
കയറുന്നത്? അതുെകാണ്ട് െതാഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിെന്റ
എല്ലാ പ്രതിനിധികളും ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഭാഷ നല്ലതാ
െണന്നു േനെരമറിച്ച് െതാഴിലാളി വർഗത്തിെന്റ എല്ലാ
ശത്രുക്കളും ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഭാഷ േമാശമാെണന്നുമു
ള്ള മീ. േപാളിെന്റ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല.
അതുെകാണ്ടാണ് സഖാവ് സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നത്:
“ഒരു പ്രേത്യക സമുദായത്തിലുള്ള പഴയേതാ പുതിയ

േതാ ആയ എെതങ്കിലുെമാരു അടിത്തറയിൽ നിന്നല്ല,
അനവധി നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന സമുദാ
യത്തിെന്റയും അടിത്തറകളുേടയും ഒട്ടാെകയുള്ള ചരി
ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഭാഷ ഉടെലടുക്കുന്നത്. ഒരു വർ
ഗ്ഗെമാറ്റയ്ക്കല്ല, സമുദായെമാട്ടാെക, എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളും
കൂടിയാണ്, നൂറു നൂറു തലമുറകളുെട പരിശ്രമങ്ങളാണ്
അതിെന സൃഷ്ടിച്ചത്. ഒരു പ്രേത്യക വർഗത്തിെന്റയ
ല്ല, സമുദായത്തിെന്റ മുഴുവൻ, എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളുേടയും
ആവശ്യങ്ങൾ നിറേവറ്റാനാണ് അതു സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ട
ത്…പഴകി നശിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതും പുതിയതായി
വളർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ വ്യവസ്ഥകേളയും മർ
ദ്ദിതേരയും മർദ്ദകേരയും ഒരുേപാെല േസവിക്കാൻ ഭാ
ഷയ്ക്കു കഴിയുന്നെതങ്ങിെനയാെണന്നു കൂടി ഇതു വിശദീ
കരിക്കുന്നു.”

ഇത്രയും െകാണ്ടു മീ. േപാളിെന്റ സംശയം തീരുെമന്നു
വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വ്യക്തത കിട്ടാൻേവണ്ടി അേദ്ദ
ഹം സഖാവ് സ്റ്റാലിെന്റ ‘മാർക്സിസവും ഭാഷാശാസ്ത്രവും’
എന്ന പുസ്തകം ഒന്നു വായിച്ചു േനാക്കണെമന്നുകൂടി
എനിയ്ക്കഭിപ്രായമുണ്ട്.

















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

















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

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

മാെയാരവേലാകനം

6. പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയുെട തകർച്ച: കാരണ

ങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽക്കൂടി

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

െവബ് പതിപ്പു കണ്ണികൾ
1. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 1
2. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 2
3. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 3
4. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 4
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