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6
പുേരാഗമനസാഹിത്യ
സംഘടനയുെട തകർച്ച:
കാരണങ്ങെളക്കുറിച്ച്
ഒരിക്കൽക്കൂടി
പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയുെട തകർച്ചെയപ്പ
റ്റിയുള്ള എെന്റ വിശകലനം (നവയുഗം ജൂൺ 19, 26)
രണ്ടുഭാഗത്തുനിന്നു േചാദ്യം െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട ഒമ്പതാം േകാൺഗ്രസ്സിേനാട
നുബന്ധിച്ച് എറണാകുളത്തുവച്ചുകൂടിയ സാഹിത്യസ
േമ്മളനത്തിലവതരിപ്പിച്ച “പുേരാഗമനസാഹിത്യകാ
രെന്റ ഇന്നെത്ത കടമ” എന്ന തെന്റ പ്രബന്ധത്തിൽ
ൈവക്കം ചന്ദ്രേശഖരൻനായർ പറഞ്ഞു:
“കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക്, അതായത് സാ
ഹിത്യകാരൻ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗപാർട്ടിയുെട ചിട്ട അംഗീ
കരിക്കണെമന്നുവാദിച്ച സാഹിത്യകാരന്മാർക്ക്, ഇതര
സാഹിത്യകാരന്മാരുമായി േയാജിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
മറ്റു സാഹിത്യകാരന്മാരാകെട്ട, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യ
കാരന്മാരുെട നിലപാട് അംഗീകരിച്ചുമില്ല. അങ്ങെന
യാണ് പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടന ആദ്യം ദുർബ
ലമാവുകയും, പിെന്ന പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയും െച
യ്തത്.” (േപജ് 6)

ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് സത്യവുമായി യാെതാരു ബന്ധവുമി
ല്ല. ഏതു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരൻ,എവിെടെവച്ച്,
എേപ്പാളാണ്, ഇങ്ങിെനെയാരു വിഡ്ഢിത്തം പറഞ്ഞെത
ന്ന് ൈവക്കം ചൂണ്ടിക്കാണിേക്കണ്ടതായിരുന്നു. എെന്റ
അറിവിൽ െപേട്ടടേത്താളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാ
രന്മാരാരും തെന്ന സാഹിത്യകാരൻ െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ
പാർട്ടിയുെട ചിട്ട അംഗീകരിക്കണെമന്നു വാദിക്കുകയു
ണ്ടായിട്ടില്ല.
കാൽനൂറ്റാണ്ടിനുമുമ്പ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാ
െരപ്പറ്റി ഇത്തരെമാരാേക്ഷപം ആദ്യമായി ഉന്നയിച്ച
മുണ്ടേശ്ശരിമാസ്റ്റർേപാലും ൈവക്കേത്താളം േപായില്ല.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാർ മറ്റു സാഹിത്യകാര
ന്മാേരാെടല്ലാം പാർട്ടിയുെട ചിട്ടയംഗീകരിക്കാനാവശ്യ
െപ്പട്ടു എന്നതായിരുന്നില്ല അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആേക്ഷപം.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ അംഗങ്ങളായിേച്ചരുന്ന സാ
ഹിത്യകാരന്മാർക്ക് പാർട്ടിയുെട പട്ടാളച്ചിട്ടക്കുവഴേങ്ങ
ണ്ടി വരുെമന്നും അവർക്കു ഹൃദയചുരുക്കം സംഭവിക്കാം
എന്നും മാത്രേമ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞുള്ളു. ഉടൻതെന്ന
ഞാനും എം.എസ്സ് േദവദാസ്സും മുണ്ടേശ്ശരിയുെട വാദ
ങ്ങെള ഖണ്ഡിച്ചുെകാണ്ട് ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്’ വാരികയിൽ
ഓേരാ േലഖനെമഴുതുകയും െചയ്തു. ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വാ
രിക ഇേപ്പാൾ എെന്റ ൈകവശമില്ലാത്തതുെകാണ്ട് ആ
േലഖനങ്ങളിൽനിന്നു പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങൾ ഇവിെട
ഉദ്ധരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എന്നാൽ, പിന്നീടു ഞാ
െനഴുതിയ ഒരു പ്രബന്ധം ഇേപ്പാൾ എെന്റ പക്കലുണ്ട്.
അതിെല ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിക്കെട്ട:
“രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടികളുെട പട്ടാളച്ചിട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുെകാ

ണ്ട് രാഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാരുെട നിർേദ്ദശങ്ങൾക്കുംമാറി
മാറി വരുന്ന നയപരിപാടികൾക്കുമനുസരിച്ച് സാഹി
ത്യം നിർമ്മിക്കുന്നവരാണ് പുേരാഗമനസാഹിത്യകാ
രന്മാർ എന്നു ചിലർ പറഞ്ഞു നടക്കാറുണ്ട്. ഇത് തനി
അസംബദ്ധമാണ്. പാർട്ടിെസക്രട്ടറിയുെട സർക്കുലറു
കളനുസരിച്ച് സാഹിത്യം നിർമ്മിക്കുവാൻ യാെതാരു
സാഹിത്യകാരനും സാധിക്കുകയില്ല. അത്രയ്ക്കു വ്യക്തിത്വ
മില്ലാത്ത ഒരു മരപ്പാവയല്ല സാഹിത്യകാരൻ.
“മെറ്റല്ലാവേരയുംേപാെലത്തെന്ന സാഹിത്യകാരനും

തനിക്കിഷ്ടമുള്ള പാർട്ടിയിൽ േചരാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.
ഒരു പാർട്ടിയിലും േചരാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവു
മുണ്ട്. ഏെതങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്പാർട്ടിയിൽ െമമ്പറാ
യിത്തീരുന്ന സാഹിത്യകാരൻ മറ്റും െമമ്പർമാെരേപ്പാ
െലത്തെന്ന തെന്റ പാർട്ടിയുെട നയപരിപാടികൾ
നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.
പേക്ഷ, പാർട്ടിയുെട കൽപനയനുസരിച്ച്, തെന്ന വി
കാരഭരിതനാക്കാത്ത എന്തിെനെയങ്കിലുംക്കുറിച്ച് സാ
ഹിത്യം നിർമ്മിക്കാൻ അയാൾക്കു സാധിക്കുകയില്ല.
അങ്ങിെനെയെന്തങ്കിലുെമഴുതിയാൽ ആ സാഹിത്യ
കൃതി വായനക്കാരുെട ൈവകാരികമണ്ഡലത്തിൽ
യാെതാരു സ്വാധീനവും െചലുത്തില്ല: എന്നുെവച്ചാൽ,
അതു സാഹിത്യമാവുകയില്ല.”
— (പുേരാഗമനസാഹിത്യം എന്ത്, എന്തിന്? േപ
ജ് 14, 15)

ഞാനിത്രയും എഴുതിയത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ െമ
മ്പർമാരായിത്തീർന്ന സാഹിത്യകാരന്മാേരാടും മറ്റും ബു
ദ്ധിജീവികേളാടും പാർട്ടിേനതൃത്വം എടുത്തുേപാന്ന നി
ലപാടിെന ന്യായീകരിക്കാനല്ല. ആ നിലപാട് െതറ്റാ
െണന്ന് എനിക്കഭിപ്രായമുണ്ടുതാനും. പേക്ഷ, അതല്ല
േല്ലാ ഇവിെട വിഷയം. പുേരാഗമന സാഹിത്യസംഘ
ടന ആദ്യം ദുർബലമാവുകയും പിെന്ന പ്രവർത്തനരഹി
തമാവുകയും െചയ്തതിെന്റ കാരണം ൈവക്കം ചന്ദ്രേശ
ഖരൻ നായർ ചൂണ്ടികാണിച്ചതല്ല എന്നു വ്യക്തമാക്കാ
േന ഞാനീേലഖനത്തിൽ ഉേദ്ദശിച്ചിട്ടുള്ളു.

















1 നമ്പൂതിരിപ്പാടിെന്റ നിഗമനം
ഇ.എം.എസ്സ്. നമ്പൂതിരിപ്പാടിെന്റ അഭിപ്രായത്തിൽ പു
േരാഗമനസാഹിത്യസംഘടന തകർന്നുേപായതിെന്റ
കാരണം മെറ്റാന്നാണ്. ‘േദശാഭിമാനി’ റിപ്പബ്ലിക്ക് വി
േശഷാൽപ്രതിയിൽ അേദ്ദഹം എഴുതി:
“േദശീയസ്വാതന്ത്ര്യം, നാട്ടുരാജ്യപ്രേദശങ്ങളടക്കം

ഇന്ത്യയിെലല്ലായിടത്തും പാർലിെമണ്ടറിജനാധിപ
ത്യം, മേതതരരാഷ്ട്രീയം, ഭൂനിയമപരിഷ്ക്കാരം മുതലാ
യി പുേരാഗമന സാഹിത്യകാരന്മാർ മുഖ്യമായി കണ
ക്കാക്കിയിരുന്നെതല്ലാം സാധിച്ചുകഴിയുകേയാ സാ
ധിക്കാെമന്ന സ്ഥിതിയുളവാകുകേയാ െചയ്തുെവന്ന
നിഗമനത്തിേലയ്ക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിതര സാഹിത്യകാര
ന്മാർ നീങ്ങി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാരാകെട്ട,
ഇതിൽ കഠിനമായി വിേയാജിപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചു. അങ്ങി
െന, സാഹിത്യകാരെന്റ ‘ഉേദ്ദശ്യ’െത്തക്കുറിച്ച് രണ്ടു
ചിന്താഗതികളും രണ്ടു സമീപനങ്ങളും പരസ്പരം ഏറ്റു
മുട്ടി. തങ്ങൾക്കു സ്വീകാര്യമല്ലാത്തത് തങ്ങളുെട േമൽ
െവച്ചുെകട്ടാനാണ് മറുേചരി ശ്രമിക്കുന്നെതന്ന പരാതി
ഇരുവർക്കും അേന്യാന്യം ഉണ്ടായി. അങ്ങിെന പുേരാ
ഗമനസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനം തകർന്നു നാമാവേശഷമാ
യി.”

കഴിഞ്ഞ െസപ്തംമ്പർ മാസത്തിൽ േകാട്ടയത്തുെവച്ചുനട
ന്ന സാഹിത്യെസമിനാറിൽ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞതി
ങ്ങെനയാണ്.
“മൗലികമായ രണ്ട് അഭിപ്രായസരണികളുള്ള സാഹി

ത്യകാരന്മാരുെട ഐക്യമായിരുന്നു പുേരാഗമനസാ
ഹിത്യപ്രസ്ഥാനം. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ േനതൃ
ത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന സാഹിത്യകാരന്മാരും അതിനു
തയ്യാറില്ലാത്ത സാഹിത്യകാരന്മാരും തമ്മിൽ േയാ
ജിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥ 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 മു
തൽ നിലവിൽവന്നു. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിെന്റ താല്പ
ര്യങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സാഹിത്യ
കാരന്മാരും അങ്ങിെനയല്ലാെത െപാതുജനാധിപത്യ
ത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ
ഈ പുതിയ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ അനിവാ
ര്യമായിരുന്നു. അതിനുകാരണം ഇ.എം.എസ്സിെന്റ െസ
േക്ടറിയൻനയമല്ല. ബൂർഷ്വ അധികാരൈക്കമാറ്റംെകാ
ണ്ടുണ്ടായ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയാണ്. ഇതം
ഗീകരിക്കാൻ ഗുരുവായൂരിൽ കൂടിയ വലതുസാഹിത്യ
കാരന്മാർ തയ്യാറായില്ല. അവരുെട രാഷ്ട്രീയനയവും
അതുതെന്നയാണേല്ലാ.”
— (ചിന്ത 1971 െസപ്തംമ്പർ 24)

നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു പറയുന്നതിെന്റ
ചുരുക്കമിതാണ്: 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 നു ഇന്ത്യക്കു സ്വാത
ന്ത്ര്യം കിട്ടി. അേതാെട ബൂർഷ്വാ െപറ്റിബൂർഷ്വാ സാഹി
ത്യകാരന്മാർക്ക് തങ്ങളുെട ലക്ഷ്യങ്ങെളല്ലാം േനടാൻ
സാധിച്ചു: അെല്ലങ്കിൽ അവ േനടാനുള്ള സാദ്ധ്യതകളുള
വായി. െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസാഹിത്യകാരന്മാർക്കുമാത്രം
തങ്ങളുെട ലക്ഷ്യം േനടാനുള്ള പരിസ്ഥിതി സംജാതമാ
യില്ല.അതുെകാണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാരും
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരല്ലാത്ത സാഹിത്യകാരന്മാരും തമ്മി
ലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ അനിവാര്യമായിത്തീർന്നു. അങ്ങിെന
മൗലികമായ രണ്ട് അഭിപ്രായസരണികളുള്ള സാഹി
ത്യകാരന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം തകർന്നു. അേതാെട
പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയും തകർന്ന് നാമാവ
േശഷമായി.

















2 ഉത്തരം കിേട്ടണ്ട േചാദ്യങ്ങൾ
ഈ നിഗമനം ശരിയാെണങ്കിൽ 1971 ആയേപ്പാേഴ
യ്ക്കും വീണ്ടും ഒരു ഐക്യമുന്നണിയുെട ആവശ്യം എങ്ങി
െനയുണ്ടായി? മാർക്സിസ്റ്റ് കാഴ്ചപ്പാേടാടുകൂടി എഴുതുന്ന
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസാഹിത്യകാരന്മാർ മാർക്സിസ്ററു
വീക്ഷണത്തിലെല്ലങ്കിലും പുേരാഗമനം പുലർത്തുന്നവ
രുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണെമന്നും “ഈ േയാജി
പ്പ് അനിവാര്യമാണ്” എന്നും നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഇേപ്പാൾ
പറയുന്നെതന്തുെകാണ്ടാണ്? (േദശാഭിമാനി വാരിക,
ഡിസംബർ 5െന്റ ലക്കം േനാക്കുക) െതാഴിലാളിവർഗ്ഗ
സാഹിത്യകാരന്മാരും ബൂർഷ്വാ െപറ്റിബൂർഷ്വസാഹിത്യ
കാരന്മാരും തമ്മിലുള്ള മൗലികമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാ
സങ്ങൾ അവസാനിച്ചുേവാ? െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസാഹി
ത്യകാരന്മാർ തങ്ങളുെട ലക്ഷ്യം േനടിക്കഴിഞ്ഞുേവാ?
അെല്ലങ്കിൽ, ബൂർഷ്വാ െപറ്റിബൂർഷ്വാസഹിത്യകാരന്മാർ
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗസാഹിത്യകാരന്മാരുെട ലക്ഷ്യം സ്വീ
കരിച്ചുേവാ? 1948െല അനിവാര്യമായ ഭിന്നിപ്പ് 1971
ആയേപ്പാേഴയ്ക്കും അനിവാര്യമായ േയാജിപ്പിെലത്തിയ
െതങ്ങെനയാണ്?
ഈ േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് മെറ്റാരു േചാ
ദ്യമാണ് േചാദിേക്കണ്ടത്. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15നു ഇന്ത്യ
യ്ക്കു—ഇന്ത്യയിെല ബൂർഷ്വാസിെയ്ക്കങ്കിലും—സ്വാതന്ത്ര്യം
കിട്ടി എന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുസാഹിത്യകാരന്മാർ അംഗീക
രിച്ചെതന്നാണ്. 1948-ൽ തൃശ്ശൂർസേമ്മളനത്തിൽെവച്ചു
പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടന പിളർക്കെപ്പട്ട സമ
യത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടികഴിഞ്ഞിരുന്നുേവാ?
ഇെല്ലന്നാണ് ഞാനും നമ്പൂതിരിപ്പാടും ഞങ്ങൾ രണ്ടാളു
മുൾെപ്പട്ട ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഉൈച്ചസ്തരം
ഉൾേഘാഷിച്ചത്.
1948-ൽ കൽക്കട്ടയിൽെവച്ചു കൂടിയ ഇന്ത്യൻകമ്മ്യൂണി

സ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട രണ്ടാം േകാൺഗ്രസ്സംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ
തീസിസ്സിൽ ഞങ്ങളൂന്നിപ്പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം
കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ്. േദശീയബൂർഷ്വാസിയും അവെര
പ്രതിനിധാനം െചയ്യുന്ന േദശീയേനതൃത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യ
സമരെത്ത വഞ്ചിച്ചു: ചില സൗജന്യങ്ങൾ കിട്ടിയേപ്പാൾ
അവർ സാമ്രാജ്യേമധാവികളുെട കൂട്ടുകൂടി; 1945 ആഗസ്റ്റ്
15 നു അധികാരൈക്കമാറ്റത്തിെന്റ ഫലമായി വന്നതു
സാമ്രാജ്യത്വെത്ത ആശ്രയിച്ചു നില്ക്കുന്ന ഒരു പാവേസ്റ്റ
റ്റാണ്; യാഥാർത്ഥമായ ആധിപത്യം സാമ്രാജ്യാധിപ
ത്യത്തിൻേറതുതെന്നയാണ്—ഇതായിരുന്നു 1948-ൽ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട കാഴ്ചപ്പാട്. ഇന്ത്യയും േലാക
വും വളെരയധികം മുേന്നാട്ടുേപാവുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പാർട്ടിക്കുള്ളിൽത്തെന്ന നീണ്ടുനിന്ന ആഭ്യന്തരസമര
ങ്ങൾ നടക്കുകയും െചയ്തതിന്നുേശഷം ഒടുവിൽ 1955-ൽ
മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിെയന്ന യാഥാർ
ത്ഥ്യം കഷ്ടിച്ചു സമ്മതിക്കാൻ പാർട്ടിേനതൃത്വം തയ്യാ
റായത്. അേപ്പാൾപ്പിെന്ന ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ
തിെനത്തുടർന്നുണ്ടായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളാണ്
1948-ൽ പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനെയ തകർത്തു
കളഞ്ഞെതന്ന് എങ്ങിെന വാദിക്കാൻ കഴിയും?

















3 വാക്കിെനെച്ചാല്ലി തർക്കം േവണ്ട
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാർക്കു െസേക്ടറിയൻ
െതറ്റുകൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം. എന്നു തെന്റ ഒരു േലഖ
നത്തിൽ തമ്പൂതിരിപ്പാടു സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. പേക്ഷ, െത
റ്റുകൾ പറ്റി എന്നു പറയുന്നില്ല. മെറ്റാരുേലഖനത്തിൽ
പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയുെട തകർച്ചയ്ക്കു കാര
ണം ഇം.എം. എസ്സിെന്റ െസേക്ടറിയനിസമല്ല എന്നു
തറപ്പിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്. അതുെകാണ്ട് ‘െസേക്ടറിയനി
സം’ എന്ന വാക്കിെനെച്ചാല്ലി തർക്കിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല.
1947 ആഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ നിലവിൽ വന്ന പുതിയ രാ

ഷ്ട്രീയകാലാവസ്ഥയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാര
ന്മാരും മറ്റു പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാരും തമ്മിൽ
ഏറ്റുമുട്ടൽ അനിവാര്യമായിരുന്നു എന്നും ‘ഇതംഗീക
രിക്കാൻ ഗുരുവായൂരിൽ കൂടിയ വലതു സാഹിത്യകാര
ന്മാർ തയ്യാറായില്ല; അവരുെട രാഷ്ട്രീയനിയമവും അതു
തെന്നയാണേല്ലാ’ എന്നും നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറയുന്നു
— (ചിന്ത, 1971 െസപ്തംബർ 24)

ഗുരുവായൂർ സേമ്മളനത്തിലവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധത്തിൽ
പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടനയുെട തകർച്ചെയപ്പ
റ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലായിരിക്കുേമാ? എെന്റ
‘വലത്’ രാഷ്ട്രീയനയത്തിെന്നാപ്പിച്ച് ഞാൻ ചരിത്രസ
ത്യങ്ങെള വളെച്ചാടിക്കുകേയാ മൂടിെവയ്ക്കുകേയാ െചയ്തു
എന്നുവന്നുകൂേട?

















4 തകർച്ചയുെട മുഖ്യകാരണം
നമ്പൂതിരിപ്പാട് വാക്കുകളുപേയാഗിക്കുന്നത് വളെര സൂ
ക്ഷിച്ചാണ്. ‘ചിന്ത’യിൽ അേദ്ദഹം എഴുതിയത് 1947
ആഗസ്റ്റ് 15-നു ‘ബൂർഷ്വാഅധികാരൈക്കമാറ്റം െകാ
ണ്ടുണ്ടായ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥെയപ്പറ്റിയാണ്.
ഈ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ സ്വതന്ത്ര്യ
ത്തിെന്റ കാലാവസ്ഥയാെണന്ന് അേദ്ദഹം പറയുന്നി
ല്ല. േദശാഭിമാനി റിപ്പബ്ലിക്ക് വിേശഷാൽ പ്രതിയിെല
േലഖനത്തിൽ ഇതു കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. േദ
ശീയസ്വാതന്ത്ര്യെമന്ന ലക്ഷ്യം സാധിച്ചുകഴിയുകേയാ
സാധിക്കുെമന്ന സ്ഥിതിയുളവാകുകേയാ െചയ്തു എന്ന
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിതരസാഹിത്യകാരന്മാരുെട നിഗമനത്തിൽ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാർ കഠിനമായ വിേയാ
ജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നേദ്ദഹം സമ്മതിക്കുന്നു. ഈ വി
ശകലനത്തിൽ സത്യത്തിെന്റ സൂചനകൾ കാണാം.
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുതെന്നയായിരുന്നു ഭിന്നിപ്പിെന്റ
രാഷ്ട്രീയകാലാവസ്ഥ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാർ
ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്യം കിട്ടിയിെല്ലന്നും സ്വാതന്ത്യസമര
െത്ത വഞ്ചിച്ച ജവഹർലാൽ െനഹ്റു ആംേഗ്ലാ അേമ
രിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വമൂരാച്ചികളുെട പാവമാത്രമാെണ
ന്നും വീേറാെട വാദിച്ചുനടക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരല്ലാത്ത പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാ
രാകെട്ട, േദശീയസ്വാതന്ത്ര്യെമന്ന ലക്ഷ്യം സാധിച്ചുക
ഴിയുകേയാ സാധിക്കാെമന്ന സ്ഥിതിയുളവാകുകേയാ
െചയ്തു എന്നു വിശ്വസിച്ചു. ഇങ്ങെനെയാരഭിപ്രായവ്യത്യാ
സം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം ഞാൻ നിേഷധിക്കു
ന്നില്ല. പേക്ഷ. “തങ്ങൾക്കു സ്വീകാര്യമല്ലാത്തതു തങ്ങ
ളുെടേമൽ െവച്ചുെകട്ടാനാണ് മറുേചരി ശ്രമിക്കുന്നെത
ന്നും പരാതി ഇരുവർക്കും അേന്യാന്യം ഉണ്ടായി” എന്നു
പറയുന്നത് ശരിയല്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യകാരന്മാർ
ക്കു സ്വീകാര്യമല്ലാത്തത് അവരുെടേമൽ െവച്ചുെകട്ടാൻ
മറ്റു പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാർ ശ്രമിയ്ക്കുകയുണ്ടായി
ല്ല. അങ്ങിെനെയാരു പരാതി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു സാഹിത്യ
കാരന്മാർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായില്ല. ഉണ്ടായതിതാ
ണ്: കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു പാർട്ടിയുെട രണ്ടാം േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ
കരട് രാഷ്ട്രീയതീസിസ്സിെന്നാപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയ്ക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം
കിട്ടിയിട്ടിെല്ലന്നുവ്യക്തമാക്കിെക്കാണ്ടും സാമ്രാജ്യേമധാ
വികളുെട പാവയായ െനഹ്റുഗവർേമ്മണ്ടിെന്നതിരായി
സമരം െചയ്യാനാഹ്വാനം െചയ്തുെകാണ്ടുമുള്ള ഒരു േരഖ
ഞാനും എം.എസ്സ്. േദവദാസ്സും ഇ.എം.എസ്സ്. നമ്പൂതി
രിപ്പാടുംകൂടി തയ്യാറാക്കി മുൻകൂട്ടി ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വാരി
കയിൽ’ പ്രസിദ്ധംെചയ്യുകയും അത് യാെതാരു മാറ്റ
വുംകൂടാെത അംഗീകരിക്കാൻ തൃശ്ശൂർസേമ്മളനത്തിൽ
ഹാജരായ മറ്റു പുേരാഗമനസാഹിത്യകാരന്മാേരാടാ
വശ്യെപ്പടുകയും െചയ്തു. അവർ സ്വാഭാവികമായും ഈ
െവച്ചുെകട്ടലിെന എതിർത്തു. ഇതാണ് പുേരാഗമനസാ
ഹിത്യസംഘടന തകരാനുണ്ടായ മുഖ്യമായ കാരണം.
ഇതുതെന്നയാണ് ഞാെനെന്റ ഗുരുവായൂർ പ്രബന്ധ
ത്തിൽ കൂടുതൽ വിസ്തരിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചത്.
ഞാെനെന്റ പ്രബന്ധത്തിൽ മെറ്റാരു കാര്യംകൂടി ചൂണ്ടി
കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘടന
യിൽ ഭിന്നിപ്പുകൂടാെത കഴിയ്ക്കാനും ഐക്യം നിലനിർ
ത്താനും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്കാരല്ലാത്ത പല പുേരാഗമന സാ
ഹിത്യകാരന്മാരും കിണഞ്ഞു ശ്രമിച്ചു േനാക്കുകയുണ്ടാ
യി. പേക്ഷ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട അഭിപ്രായത്തിൽ
1948-ൽ ഭിന്നിപ്പ് അനിവാര്യമായിരുന്നു. അനിവാര്യമാ
യതിെന തടയാൻ ആർക്കു കഴിയും?
വസ്തുതകൾ ശരിയെല്ലന്നഭിപ്രായമുേണ്ടാ?
മാറിമാറി വരുന്ന രാഷ്ട്രീയനയങ്ങൾെക്കാപ്പിച്ച് സാഹി
ത്യേത്തയും സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങേളയും സാഹിത്യ
ചരിത്രേത്തയും വിലയിരുത്തുക എന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പുത്തൻ പ്രവണതയല്ല. പേക്ഷ,
നമ്മളിവിെട ചർച്ച െചയ്യുന്നത് ‘വലതു’ രാഷ്ട്രീയനയേമാ
‘ഇടതു’ രാഷ്ട്രീയനയേമാ എതാണു ശരി എന്നതിെനപ്പ
റ്റിയല്ല, 1948–50 കാലത്തു പുേരാഗമനസാഹിത്യസംഘ
ടന ഏങ്ങിെന തകർന്നു നാമാവേശഷമായി എന്നതി
െനക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രവസ്തുതകെളപ്പറ്റിയാണ്. ഞാെന
െന്റ പ്രബന്ധത്തിൽ നിരത്തിെവച്ച ചരിത്രവസ്തുതകൾ
ശരിയെല്ലേന്നാ വളെച്ചാടിക്കെപ്പട്ടവയാെണേന്നാ നമ്പൂ
തിരിപ്പാടിന്നഭിപ്രായമുേണ്ടാ? ഉെണ്ടങ്കിൽ ചൂണ്ടിക്കാ
ണിച്ചുതന്നാൽ തിരുത്താം.

















െ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
5. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 5
6. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 6
7. െക ദാേമാദരൻ: സമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ ഭാഗം 7

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

