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17
രാഷ്ട്രഭാഷ എന്തായിരിക്കണം?
ഇന്ത്യയുെട ഔേദ്യാഗിക ഭാഷെയന്തായിരിക്കണെമന്ന
തിെനസ്സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളും വാദപ്രതിവാദങ്ങ
ളും ഇനിയുമവസാനിച്ചിട്ടില്ല. ഭരണഘടനയുെട നിർേദ്ദ
ശങ്ങൾ കടലാസ്സിൽ മാത്രമാണ് കിടക്കുന്നത്.
ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നതിങ്ങിെനയാണ്:
1. ഇന്ത്യയുെട ഔേദാഗികഭാഷ േദവനാഗിരി ലിപിയി
ലുള്ള ഹിന്ദിയായിരിക്കണം.
2. ഭരണഘടനയുെട അംഗീകരണത്തിന്നുേശഷം പതി

നഞ്ചുെകാല്ലക്കാലേത്തക്ക് ഇന്ത്യയുെട ഔേദ്യാഗി
കാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിെന്റ ഉപേയാഗം തുടര
ണം.

3. േസ്റ്ററ്റുകൾക്ക് തങ്ങളുെട ഔേദ്യാഗിക കാര്യങ്ങൾ

നടത്താൻ പ്രാേദശിക ഭാഷകൾ ഉപേയാഗിക്കാവു
ന്നതാണ്.

4. രേണ്ടാ കൂടുതേലാ േസ്റ്ററ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബ
ന്ധങ്ങൾക്ക് േവണെമങ്കിൽ ഹിന്ദിയുപേയാഗിക്കാം.
5. യൂനിയൻ ഗവെണ്മൻറും േസ്റ്ററ്റുകളും തമ്മിലുള്ള ഇട
പാടുകൾക്ക് അംഗീകൃതമായ ഔേദ്യാഗികഭാഷ—
അതായത് 1965 വെര ഇംഗ്ലീഷും അതിന്നുേശഷം
ഹിന്ദിയും-ഉപേയാഗിക്കണം.

















1 കുഴപ്പത്തിെന്റ കാരണം
ഭരണഘടന പാസ്സായിട്ട് പതിനഞ്ചുെകാല്ലം കഴിഞ്ഞി
ട്ടും േമൽപറഞ്ഞ നിർേദ്ദശങ്ങെളാന്നും തെന്ന നടപ്പിൽ
വരാത്തെതന്തുെകാണ്ടാണ്? ഹിന്ദിെയ ഉടൻതെന്ന
ഔേദ്യാഗികഭാഷയായി പ്രഖ്യാപിക്കണെമന്ന് ഒരു കൂ
ട്ടർ. ഇംഗ്ലീഷിെന്റ േമൽേക്കായ്മെയത്തെന്ന എെന്നന്നും
നിലനിർത്തണെമന്ന് മെറ്റാരു കൂട്ടർ, െമെല്ലെമെല്ല,
ക്രേമണക്രേമണ, ഹിന്ദി നടപ്പാക്കുകയാണ് േവണ്ടത്
എന്ന് േവെറാരു കൂട്ടർ-ഇങ്ങിെന ഔേദ്യാഗിക ഭാഷ
െയസ്സംബന്ധിച്ച തർക്കേകാലാഹലങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും
തുടരുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്? െകട്ടിപ്പിണഞ്ഞ ഈ പ്ര
ശ്നത്തിന്നു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയിെല്ലന്നുേണ്ടാ?
ഭരണഘടന എഴുതിയുണ്ടാക്കിയവർ ഇന്ത്യയുെട േദശീ
യപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ആവശ്യങ്ങെള നിേഷധിച്ചു എന്ന
താണ് കുഴപ്പത്തിെന്റ െമൗലികകാരണം എെന്നനിയ്ക്കു
േതാന്നുന്നു.
സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലത്തുതെന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കു െപാതുവായ
ഒരു രഷ്ട്രഭാഷ േവണെമന്ന ആവശ്യം െപാന്തിവരികയു
ണ്ടായി. േദശീയപ്രസ്ഥാനം ശക്തിെപ്പടുേന്താറും ഈ
ആവശ്യവും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പരന്നുപിടിച്ചു. രാഷ്ട്ര
ഭാഷ എന്തായിരിക്കണെമന്നതിെനസ്സംബന്ധിച്ച അഭി
പ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ അക്കാലത്തുമുണ്ടായിരുന്നു. ഒടു
വിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട അഭിപ്രായത്തിന്നാണ്
പ്രാമാണ്യം ലഭിച്ചത്. ഹിന്ദി, ഉറുദു എന്നീ രണ്ടു ലിപി
കളിലുെമഴുതെപ്പടുന്ന ഹിന്ദി അെല്ലങ്കിൽ ഹിന്ദുസ്താനി
ആയിരിക്കണം ഇന്ത്യയുെട രാഷ്ട്രഭാഷ എന്നായിരുന്നു
ഗാന്ധിജിയുെട അഭിപ്രായം. െതേക്ക ഇന്ത്യയിെല ജന
ങ്ങൾക്കുേപാലും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയു
ന്ന ലളിതമായ ഭാഷയായിരിക്കണം രാഷ്ട്രഭാഷ എന്നും
േപർസ്യൻ, അറബി, വടെക്ക ഇന്ത്യയിേലയും െതെക്ക
ഇന്ത്യയിേലയും പ്രേദശിക ഭാഷകൾ ഇംഗ്ലീഷ് മുതലായ
ഭാഷകളിെല സർവ്വസാധാരണങ്ങളായ പല പദങ്ങ
േളയും സ്വായത്തമാക്കിെക്കാണ്ട് അതു പുഷ്ടിെപ്പടണ
െമന്നും അേദ്ദഹം അഭിപ്രായെപ്പടുകയുണ്ടായി. രാഷ്ട്ര
ഭാഷ = ഹിന്ദി + ഉർദു = ഹിന്തുസ്ഥാനി-ഇതായിരുന്നു ഗാ
ന്ധിജിയുെട േഫർമുല. 1918-ൽ കൂടിയ ഹിന്ദി സാഹിത്യ
സേമ്മളനത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക്
വലിയ പിന്തുണ ലഭിച്ചു. 1925-ൽ േകാൺപൂരിൽെവച്ചു
കൂടിയ േകാൺഗ്രസ്സ് സേമ്മളനം ഹിന്തുസ്താനിെയ ഭാവി
യിെല രാഷ്ട്രഭാഷയായി അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടുള്ള ഒരു
പ്രേമയം പാസ്സാക്കി. അേതാടുകൂടി ഹിന്ദിപ്രചരണം േദ
ശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ ഒരവിഭാജ്യഘകമായിത്തീർന്നു.
അഹിന്ദിപ്രേദശങ്ങളിെല സ്വാതന്ത്ര്യേപ്രമികൾ സ്വന്തം
ഇഷ്ടേത്താടുകൂടിത്തെന്ന ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി.
എന്നാൽ, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയേതാെട സ്ഥിതിമാറി. ഭര
ണഘടനയുെട നിർമ്മാതാക്കൾ ഒരു ഭാഷയും രണ്ടു
ലിപികളും എന്ന മഹാത്മാഗാന്ധിയുെട നിർേദ്ദശം സ്വീ
കരിച്ചില്ല. ഗാന്ധിജിയുെട േഫാർമുല തള്ളിക്കളഞ്ഞു
െകാണ്ട് “ഇന്ത്യയുെട ഔേദ്യാഗികഭാഷ േദവനാഗരി
ലിപിയിലുള്ള ഹിന്ദിയായിരിക്കണം” എന്നവർ തീരുമാ
നിച്ചു.
ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസമിതി ഭാഷാവകുപ്പിെനപ്പറ്റി
ചർച്ചെചയ്യുന്നതിന്നു െതാട്ടുമുമ്പ് ‘േകാൺഗ്രസ്സ്’ കമ്മിറ്റി
യുെട ഒരു േയാഗം കൂടുകയുണ്ടായി. അതിൽെവച്ചാണ്
യഥാർത്ഥമായ തീരുമാനമുണ്ടായത്. ഇന്ത്യയുെട വിഭ
ജനത്തിൻേറയും ഹിന്ദു-മുസ്ലിം ലഹളകളുേടയും പ്രത്യ
ഘാതങ്ങൾ അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവയുെട
അലകൾ േകാൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റിയുെട ചർച്ചകളിലും പ്ര
തിഫലിച്ചു. ഔേദ്യാഗിക ഭാഷയുെട കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമാ
യി രണ്ട് അഭിപ്രായഗതികളാണ് െപാന്തിവന്നത്: പുരു
േഷാത്തമദാസ്ഠണ്ഡനും അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുയായി
കളും സംസ്കൃതീകരിച്ച ഹിന്ദിയ്ക്കുേവണ്ടി വാദിച്ചു. ജവഹർ
ലാൽ െനഹ്റു ഹിന്തുസ്താനിയ്ക്കുേവണ്ടിയും. െനഹ്റുവി
െന്റ അഭിപ്രായത്തിന്നു ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയില്ല. ഒരു േവാ
ട്ടിെന്റ ഭൂരിപക്ഷംെകാണ്ട് സംസ്കൃതീകരിച്ച ഹിന്ദുമത ഭ്രാ
ന്ത് വിജയിച്ചു. അേതാെട ഭരണഘടനയിെല ഔേദ്യാ
ഗിക ഭാഷാവകുപ്പ് ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്കാെക ബാധകമായ
നിയമമായിത്തീരുകയും െചയ്തു.
ഗാന്ധിജി ഉറച്ചുനിന്നു
ഭരണഘടനയിെല ഔേദ്യാഗിക ഭാഷാവകുപ്പ് അംഗീക
രിക്കെപ്പട്ടതിന്നുേശഷവും മഹാത്മാഗാന്ധി തെന്റ അഭി
പ്രായത്തിൽതെന്ന ഉറച്ചുനിന്നു. ഹിന്ദീ ഭ്രാന്ത് രാജ്യത്തി
െന്റ ഐക്യത്തിന്ന് തടസ്സമായിത്തീരും എന്നേദ്ദഹം മു
ന്നറിയിപ്പു നൽകി. 1947 ജൂലായ് 22-ാം തീയതി ദൽഹി
യിൽനിന്ന് േബാംേബയിെല ഹിന്തുസ്താനി പ്രചാരസഭ
യുെട സിക്രട്ടറിയായ ശ്രീ. െപരിൻ ക്യാപ്റ്റന്നയച്ച ഒരു
കത്തിൽ അേദ്ദഹം എഴുതി:
“നമുെക്കന്താണ് സംഭവിക്കാൻേപാകുന്നത്” എന്ന്
ൈദവത്തിന്നുമാത്രേമ അറിയൂ. പഴയ സ്ഥിതിവിേശ

ഷം പുതിയ സ്ഥിതിവിേശഷത്തിന്നു വഴിമാറിെക്കാടു
ത്തുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നിന്നും ഒരുറപ്പില്ല. ഭര
ണഘടനാനിർമ്മാണസമിതി എന്തുതെന്ന തീരുമാനി
ച്ചാലും എനിക്കും താങ്കൾക്കും രണ്ടു ലിപികളിലുെമഴുത
െപ്പടുന്ന ഹിന്തുസ്താനിതെന്ന േവണം.”

ജൂലായ് 25-ാം തീയതി എഴുതിയ മെറ്റാരു കത്തിൽ
നിരാശെപ്പടാതിരിക്കണെമന്നും ഹിന്തുസ്താനി എന്ന
ലക്ഷ്യം േനടാൻേവണ്ടി മരണംവെര കഠിനാധ്വാനം െച
യ്യണെമന്നും അേദ്ദഹം ഉൽേബാധിപ്പിച്ചു.
പേക്ഷ, ഭരണകക്ഷി ഗാന്ധിജിയുെട ഉൽേബാധന
ങ്ങേളയും താക്കീതുകേളയും വകെവച്ചില്ല. അംഗീക
രിക്കെപ്പട്ട ഭരണഘടനയുെട സ്പിരുട്ടുേപാലും അവർ
ക്കുൾെക്കാള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിെന്റ ഫലം അവരി
േപ്പാൾ അനുഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
1965 വെര ഇന്ത്യയുെട ഔേദ്യാഗികഭാഷെയന്ന നിലയ്ക്ക്

ഇംഗ്ലീഷുപേയാഗിക്കണെമന്നും അതിനുേശഷം മാത്രം
ഹിന്ദി ഉപേയാഗിക്കാൻ തുടങ്ങണെമന്നുമാണ് ഭരണ
ഘടന നിർേദ്ദശിച്ചത്. 1951 മുതൽക്കുതെന്ന ഹിന്ദി നട
പ്പാക്കണെമന്ന് നിർേദ്ദശിക്കാഞ്ഞെതന്തുെകാണ്ടാണ്?
ഒന്നാമത് ഇന്ത്യയിെലാട്ടുക്കും ഹിന്ദി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ
സമയംപിടിക്കും. രണ്ടാമത്, ആധുനിക ഭരണകാര്യ
ങ്ങൾക്ക് ഉപേയാഗിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവിധം ഹിന്ദി
െയ സാേങ്കതികമായി പുഷ്ടിെപ്പടുത്തണം.

















2 ഉപാധികൾ പൂർത്തിയാക്കെപ്പട്ടില്ല
ഈ രണ്ടുപാധികൾ 15 െകാല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് പൂർത്തിയാ
ക്കെപ്പടുകയുണ്ടാേയാ? ഇല്ല. അഹിന്ദിപ്രേദശങ്ങളിൽ
ഹിന്ദിപ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആകർഷകവും ഫലപ്രദവുമായ
നടപടികളുണ്ടായില്ല. ഹിന്ദിപ്രേദശങ്ങളിൽേപാലും ഹി
ന്ദിെയഴുതാനും വായിക്കാനുമറിയാവുന്നവർ െചറിെയാ
രു ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമാണ്. 1950 മുതൽ 1960 വെരയു
ള്ള പത്തുെകാല്ലംെകാണ്ടു 15 വയസ്സുവെരയുള്ള കുട്ടി
കൾെക്കല്ലാം െസൗജന്യവും നിർബന്ധവുമായ വിദ്യാ
ഭ്യാസം നൽകണെമന്ന ഭരണഘടനയുെട നിർേദ്ദശം
ലംഘിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥിതിയ്ക്ക് ഇന്ത്യയു
െട ഔേദ്യാഗികഭാഷ ഹിന്ദിയായിരിക്കണെമന്ന മുറവി
ളി കൂട്ടുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം എന്തുപ്രേയാജനമാണുണ്ടാ
വുക?
ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് എല്ലാ േസ്റ്ററ്റുകൾക്കും തങ്ങളു
െട ഔേദാഗികകാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പ്രാേദശികഭാ
ഷകൾ ഉപേയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. പേക്ഷ, 1965 വെര
ഒെരാറ്റ േസ്റ്ററ്റുേപാലും ഈ നിർേദ്ദശം നടപ്പിൽ വരു
ത്താൻ മുതിർന്നില്ല. ഹിന്ദിപ്രേദശങ്ങളിെല ‘ഉടൻഹി
ന്ദി’ പ്രേക്ഷാഭക്കാർ തങ്ങളുെട സ്വന്തം േസ്റ്ററ്റുകളിെല
ങ്കിലും ഹിന്ദിെയ ഔേദ്യാഗഭാഷയാക്കണെമന്നാവശ്യ
െപ്പട്ടില്ല. 1965 ജനുവരിയിൽ അഹിന്ദീപ്രേദശങ്ങളിെല
േസ്റ്ററ്റുഗവൺെമ്മണ്ടുകൾക്ക് ഹിന്ദിയിൽ സർക്കുലറുക
ളയയ്ക്കാെനരുെമ്പാട്ട േകന്ദ്രഭരണാധികാരികൾ േസ്റ്ററ്റുക
ളിെല ഭരണം പ്രാേദശികഭാഷകളിൽ നടത്തണെമന്നു
പേദശിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഹിന്ദിെയ േകന്ദ്രഭാഷയാക്കി
മാറ്റാൻ മാത്രമായിരുന്നു തിരക്ക്! അെതങ്ങിെന നട
ക്കും?
യു.പി., ഹിമാചലപ്രേദശ്, മദ്ധ്യപ്രേദശ്, രാജസ്ഥാൻ,
ബീഹാർ എന്നീ ഹിന്ദിപ്രേദശങ്ങളിലുപേയാഗിക്കെപ്പ
ടുന്ന ഹിന്ദിഭാഷെയ അേതപടി േകന്ദ്രഭാഷയാക്കി മാ
റ്റണെമന്നതായിരുന്നില്ല ഭരണഘടനയുെട നിർേദ്ദശം.
ഇന്ത്യയുെട വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയത്തി
ന്നുപേയാഗിക്കാൻ കഴിയത്തക്കവണ്ണം ഹിന്ദിഭാഷെയ
വികസിപ്പിക്കണെമന്നും അതിന്നുേവണ്ടി ഹിന്തുസ്താ
നിൽനിന്നും എട്ടാം െഷഡ്യൂളിൽ പറയുന്ന മറ്റു ഭാഷക
ളിൽനിന്നും ആവശ്യമായ ൈശലികളും പദപ്രേയാഗ
ങ്ങളും രൂപങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുെകാണ്ട് ഹിന്ദിെയ േപാഷി
പ്പിയ്ക്കണെമന്നുമാണ് ഭരണഘടനയുെട 351-ാം വകുപ്പു
ആവശ്യെപ്പടുന്നത്.
ഈ കടമ നിറേവറ്റുന്നതിന്നുപകരം ഹിന്ദിെയ കൂടുതൽ
കൂടുതൽ സംസ്കൃതീകരിക്കാനുള്ള സങ്കുചിതസംരംഭ
ങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയാണ് േകന്ദ്രഭരണാധികാ
രികൾ െചയ്തത്.
ഹിന്ദിയും ഉറുദുവും ഹിന്തുസ്ഥാനി എന്ന ഒേര ജനകീയ
ഭാഷയുെട രണ്ടു സാഹിത്യ രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ലി
പികൾക്കു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഹിന്ദി കൂടുതൽ സംസ്കൃതപദ
ങ്ങളും ഉറുദു കൂടുതൽ അറബി, േപർഷ്യൻപദങ്ങളും ഉപ
േയാഗിക്കുന്നുെവന്ന മെറ്റാരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നിരു
ന്നാലും അടുത്തകാലംവെര ഹിന്ദിയിെല സംസ്കൃതപദ
ങ്ങളും ഉറുദുവിെല അറബി-േപർസ്യൻപദങ്ങളും സാധാ
രണർക്കാർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നവയായിരു
ന്നു.

















3 ഹിന്ദിയുെട ആധിപത്യം
മതസംബന്ധിയായ സാമുദായികലഹളകളിൽ ഭാഷയ്ക്കു
വലിയ പെങ്കാന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദൽഹിയിെല ഹി
ന്തുവും പഞ്ചാബിെല സിക്കുകാരനും ഉറുദുവിലാണു എഴു
ത്തും വായനയും നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സ്വാത
ന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനുേശഷം സ്ഥിതിമാറി. ഹിന്ദി ഹിന്തുക്ക
ളുെട ഭാഷയും ഉറുദു മുസ്ലീമിങ്ങളുെട ഭാഷയുമാെണന്ന
സാമ്രാജ്യവാദികളുെട പഴയ പ്രചാരേവല ഹിന്തുമതഭ്രാ
ന്തന്മാരും ഇസ്ലാംമതഭ്രാന്തന്മാരും ഒരുേപാെല എറ്റുപാ
ടാൻ തുടങ്ങി. മലയാളംമാത്രം സംസാരിക്കുന്ന മലബാ
റിെല മുസ്ലീംലീഗുകാരൻ ഉറുദുവിന്നുേവണ്ടിയും ഉറുദു സം
സാരിക്കുന്ന ദൽഹിയിെല ജനസംഘക്കാരൻ ഹിന്ദിയ്ക്കു
േവണ്ടിയും വാദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അേതാെടാപ്പംതെന്ന
ഭാഷാവികസനത്തിൻേറയും ശുദ്ധീകരണത്തിൻേറയും
േപരിൽ ജനങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാകാത്തവയും നാട്ടിെലാ
രിക്കലും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തവയുമായ പദങ്ങൾ സുപ
രിചിതങ്ങളായ സാധാരണപദങ്ങളുെട സ്ഥാനേമെറ്റടു
ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉദാഹരണത്തിന്ന് എല്ലാവർക്കും മന
സ്സിലാവുന്ന ‘പാേസ്പാർട്ട്’ എന്ന വാക്കിെന്റ സ്ഥാനത്ത്
‘പാരപത്ര്’ കയറിവന്നു. െറയിൽേവേസ്റ്റഷൻ ‘അഗ്നി
രഥ്യാന്ത്രവിരാമസ്ഥാന’മായി മാറി. ഹിന്ദിപ്രചരണത്തി
െന്റ േപരിൽ ഇത്തരം േകാപ്പിരാട്ടിത്തങ്ങൾക്കു േപ്രാ
ത്സാഹനം നൽകുകയാണ് േകന്ദ്രഭരണാധികാരികൾ
െചയ്തത്. യഥാർത്ഥത്തൽ ഹിന്ദി പുഷ്ടിെപ്പടുകയല്ല കൂടു
തൽ സങ്കുചിതമായിത്തീരുകയും ജനങ്ങളിൽനിന്ന് കൂടു
തൽ കൂടുതൽ അകലുകയുമാണ് െചയ്തത്.

ഹിന്ദിയുെട സംസ്കൃതികരണവും സാധാരണക്കാർക്കു
മനസ്സിലാവാത്ത സാേങ്കതികപദങ്ങളുെട ആധിക്യവും
ഹിന്ദിപ്രേദശങ്ങളിെല ജനങ്ങളുെട താൽപ്പര്യങ്ങൾ
ക്കുതെന്ന എതിരാണ്. ഹിന്ദിപ്രേദശങ്ങളിൽ ഉറുദുഹിന്ദിമത്സരങ്ങേളയും ഹിന്ദി-പ്രാേദശികഭാഷാവഴക്കുകേള
ആളിക്കത്തിയ്ക്കാേന ഈ നയമുപകരിച്ചിട്ടുള്ളു. ഉദാഹര
ണത്തിന് ഉറുദു എഴുത്തുകാരുെട സേമ്മളനം പാസ്സാക്കി
യപ്രേമയങ്ങളും ഹിന്ദിസാഹിത്യസേമ്മളനക്കാരുെട
തീരുമാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ േനാക്കുക.
അെല്ലങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദിേസ്റ്ററ്റായ ബീഹാറിൽ ഹിന്ദിെക്ക
തിരായി ‘ൈമഥിലി’ തലയുയർത്തുന്നതു േനാക്കുക. ചു
രുക്കത്തിൽ, സങ്കുചിതമായ കൃത്രിമഹിന്ദിെയപ്പിടിച്ച്
സിംഹാസനത്തിലിരുത്താനുള്ള െവമ്പൽ ഹിന്ദിപ്രേദ
ശങ്ങളിെല ജനങ്ങേളയും അഹിന്ദിപ്രേദശങ്ങളിെല
ജനങ്ങേളയും തമ്മിലടിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ഹിന്ദിപ്ര
േദശങ്ങളിെല ജനങ്ങെള ഭിന്നിപ്പിക്കാനും സഹായി
ച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നു നിലവിലുള്ള പ്രാേദശികഹിന്ദിയല്ല,
ഒരു സവിേശഷമായ ഇന്ത്യൻഹിന്ദിയാണ് രാഷ്ട്രഭാഷ
എന്നും ആ ഭാഷ ജനങ്ങൾക്കു സ്വീകാര്യമായ സാേങ്ക
തികപദങ്ങേളാടുകൂടി ജനങ്ങളുെട ൈദനംദിനജീവി
തത്തിെല വ്യവഹാരങ്ങളിലൂെട വളർന്നുവേരണ്ട ഒരു
ഭാഷയാെണന്നുമുള്ള തത്വമംഗീകരിയ്ക്കാത്തതിെന്റ അനി
വാര്യഫലമാണിത്. ഭരണഘടനയിേലാ 1963 െല ഭാ
ഷാനിയമത്തിേലാ എെന്താെക്കത്തെന്ന േഭദഗതികൾ
വരുത്തിയാലും, ഈ െമൗലികമായ െതറ്റു തിരുത്താ
ത്തിടേത്താളം നമ്മുെട ഔേദ്യാഗിക ഭാഷാപ്രശ്നത്തിന്ന്
ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാകുെമന്നു േതാന്നുന്നില്ല.

















െ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?
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