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ൈലംഗിക കർമ്മത്തിൽ
ബലാൽപ്രേയാഗം ഉേപക്ഷിച്ച�
തു് പ്രാേയാഗിക വിജയെത്ത
പ്രതിയെല്ലന്നു കാണാമേല്ലാ,
മനുഷ്യൻ പുേരാഗമിക്കുന്നു
എന്ന പ്രസ്താവന വാസ്ത�
വമാെണങ്കിൽ, അവെന്റ
സ്വഭാവത്തിൽ സാന്മാർഗ്ഗിക�
മായ ഒരു പരിവർത്തനം വന്നു
എന്നതാണതിനു കാരണം.

മനുഷ്യസംസ്കാരത്തിെന്റ
അടിസ്ഥാനപുേരാഗ�
തി ഉത്തേരാത്തരം
ഉൽകൃഷ്ടമായിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യ�
ത്തിേലക്കുള്ള ഗതി�
യാണു്. സ്വന്തം വി�
ശപ്പുമാറ്റുക, ൈലംഗി�
കകർമ്മം നടത്തുക
എന്നീ മൃഗപരമായ
ലക്ഷ്യങ്ങളിൽനിന്നു മനുഷ്യൻ ഉയർന്നു; സ്വന്തം
ഭക്ഷണത്തിനു പുറെമ തെന്റകൂെട നടക്കുന്ന സ്ത്രീ�
ക്കും, കുെറക്കൂടി കഴിഞ്ഞു്, ആ സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച കുട്ടി�
കൾക്കും ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കുകെയന്ന ലക്ഷ്യം�
വെര അവൻ ഉയർന്നു. ൈലംഗികകാര്യം തെന്ന,
ബലാൽക്കാരത്തിൽ നിന്നു സ്ത്രീയുെട സമ്മതേത്താ�
ടുകൂടി രമിക്കുന്നതിേലക്കു് ഉയർന്നു; അവിെടനിന്നു
നീണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിനുേശഷം പ്രണയത്തിേല�
യ്ക്കും. െവറും ൈലംഗികകർമ്മത്തിനു നൂറുശതമാനം
പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥ മാറി, ഒരു പ്രധാ�
നപങ്കു് േകവല സൗഹാർദ്ദത്തിനു നീക്കി െവച്ചുകിട്ടി�
യേപ്പാൾ സ്ത്രീപുരുഷബന്ധം മൃഗങ്ങളുെടതിൽനിന്നു്
അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യത്യാസെപ്പട്ടു. വ്യക്തിയുെട
സ്വാർത്ഥം കുടുംബത്തിെന്റ സ്വാർത്ഥതയായിത്തീർ�
ന്നു. അടുത്തപടിയായി അതു് കുെറക്കൂടി വിശാലമാ�
യി, വർഗ്ഗത്തിെന്റ സ്വാർത്ഥതയിെലത്തി. മനുഷ്യ�
െന്റ സാമൂഹ്യസ്വഭാവം എന്നു വ്യവഹരിക്കെപ്പടുന്ന
ഈ ഗതി ഇന്നെത്ത േദശീയത്വം വെര ഉയർന്നുക�
ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇതാണു് ലക്ഷ്യങ്ങൾ േമൽക്കുേമൽ
ഉത്തമങ്ങളായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞതി�
െന്റ അർത്ഥം.

കള്ളേവാട്ടുെകാണ്ടു ജയിച്ചവൻ
നിയമസഭയിൽ സത്യത്തി�
നുേവണ്ടി നില്ക്കുംേപാലും!
അതിെന്റ സന്മാർഗ്ഗ ശാസ്ത്രപര�
മായ വശം അവിെട കിടക്കെട്ട.
അനുഭവം മാത്രം മതി ഈ ചി�
ന്താഗതിെയ നിേഷധിക്കുവാൻ.

ക്രേമണയുള്ള ഈ
വളർച്ചയിൽ ഒരു പ്ര�
േത്യകലക്ഷ്യത്തിെന്റ
ആവിർഭാവം പ്രേത്യ�
കപരിഗണന അർഹി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. മറ്റു ലക്ഷ്യ�
ങ്ങൾക്കു പുറേമ, മനു�

ഷ്യൻ തെന്റ ലക്ഷ്യത്തിെലത്താൻ സ്വീകരിക്കുന്ന
മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉത്തമമായിരിക്കണെമെന്നാരു ലക്ഷ്യം
ഉണ്ടായി. െതറ്റായ മാർഗ്ഗം െതറ്റായ ലക്ഷ്യത്തിൽ
മാത്രേമ െചെന്നത്തുകയുള്ളൂ എന്ന അനുഭവപാഠ�
മായിരിക്കാം മനുഷ്യെന ഈ ലക്ഷ്യം അംഗീകരി�
ക്കാൻ േപ്രരിപ്പിച്ച കാരണങ്ങളിെലാന്നു്. പേക്ഷ,
അതുമാത്രമാണതിനു കാരണെമന്നും വിശ്വസി�
ക്കുക വയ്യ. ൈലംഗിക കർമ്മത്തിൽ ബലാൽപ്ര�
േയാഗം ഉേപക്ഷിച്ചതു് പ്രാേയാഗിക വിജയെത്ത
പ്രതിയെല്ലന്നു കാണാമേല്ലാ, മനുഷ്യൻ പുേരാഗമി�
ക്കുന്നു എന്ന പ്രസ്താവന വാസ്തവമാെണങ്കിൽ, അവ�
െന്റ സ്വഭാവത്തിൽ സാന്മാർഗ്ഗികമായ ഒരു പരിവർ�
ത്തനം വന്നു എന്നതാണതിനു കാരണം.

എനിക്കും കുെറ നാൾ ഭരിക്ക�
ണം, ‘എെന്റ ശത്രുക്കേളാെട�
ല്ലാം പക വീട്ടിയിട്ടു മരിക്കണം’,
ഇതാണു പുതിയ മുദ്രാവാക്യം.
അഥവാ, േകാപത്തിെന്റ ചൂടിൽ
ആദർശങ്ങൾ ആവിയായി
േപായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ഈ മൗലികസത്യം
മറന്നിട്ടാണു് നമ്മുെട
പാർട്ടികളും പ്രസ്ഥാന�
ങ്ങളും ഇന്നു പ്രവർത്തി�
ക്കുന്നതു്. തിരെഞ്ഞടു�
പ്പിൽ കള്ളേവാട്ടു െച�
യ്യിക്കുന്നതിലും ഭീഷ�
ണിെപ്പടുത്തുന്നതിലും മറ്റു ക്രമേക്കടുകൾ കാണിക്കു�
ന്നതിലും ആത്മാർത്ഥമായ എതിർപ്പുള്ള യാെതാ�
രു പാർട്ടിയും ഇന്ത്യയിലില്ല. എതിർകക്ഷി അങ്ങ�
െന െചയ്യുന്നതിെനപറ്റി മാത്രേമ പ്രതിേഷധമുള്ളു.
എങ്ങെനെയങ്കിലും ജയിച്ചു നിയമസഭയിൽ െച�
ന്നാൽ പിെന്ന കണ്ണല്ലാത്തെതല്ലാം െപാന്നാക്കി�
െക്കാള്ളാെമന്നാണു് ധാരണ. കള്ളേവാട്ടുെകാണ്ടു
ജയിച്ചവൻ നിയമസഭയിൽ സത്യത്തിനുേവണ്ടി നി�
ല്ക്കുംേപാലും! അതിെന്റ സന്മാർഗ്ഗ ശാസ്ത്രപരമായ
വശം അവിെട കിടക്കെട്ട. അനുഭവം മാത്രം മതി
ഈ ചിന്താഗതിെയ നിേഷധിക്കുവാൻ. ഇന്നു രാ�
ഷ്ട്രീയ േനതാക്കന്മാെരാഴിച്ചു് ആേരാടും അക്കാര്യ�
െത്തപ്പറ്റി തർക്കിേക്കണ്ട കാര്യമില്ല. നിർഭാഗ്യവ�
ശാൽ ഇന്നു സകല രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഈ
െതറ്റുെചയ്യുന്നുണ്ടു്. ഭീഷണിയും, െകാലയും, വഞ്ച�
നയും, ആഭാസത്തരവും, അപവാദവുെമല്ലാം അം�
ഗീകൃതരാഷ്ട്രീയായുധങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാ�
ണു്. അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവെന മറിച്ചിടാനും
അധികാരി സ്വസ്ഥാനം നിലനിറുത്തുവാനും ഈ
കുറുക്കുവഴികൾ പ്രേയാഗിക്കുന്നു. ആദർശശാലിക�
ളായ പലരും പ്രാേയാഗികപ്രവർത്തനരംഗെത്ത�
ത്തുേമ്പാൾ ഈ ബലഹീനതയ്ക്കു് അടിമെപ്പടുന്ന കാ�
ഴ്ചയും സാധാരണയായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. എന്താണി�
തിനു കാരണം? എന്താണിതുെകാണ്ടുള്ള ഭവിഷ്യ�
ത്തു്? എന്താണിതിനു പരിഹാരം?

കാരണം പ്രേത്യകിെച്ചാന്നുമല്ല. ബലഹീനതമാത്രം.
സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിെയ മാറ്റിമറിക്കുകെയന്നതു കു�
െറ ശ്രമകരമായ േജാലിയാണു്. പ്രാേയണ അതു്
അപകടം നിറഞ്ഞതുമാണു്. എന്നല്ല, അക്കാര്യം
വിജയത്തിെലത്തുവാൻ ഒരു ദീർഘകാല പ്രവർത്ത�
നം േവണ്ടിവേന്നയ്ക്കാം. കുെറക്കാലെത്ത സമരത്തി�
നുേശഷവും ചിലേപ്പാൾ താൻ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നു
വളെര ദൂെരയാെണന്നു േതാന്നുന്നു അേപ്പാൾ ക്ഷമ�
േകടു്, േകാപം മുതലായവ േതാന്നുകയായി. വിജയ
സാധ്യതെയപ്പറ്റിത്തെന്ന ഒരു സംശയവും. പിെന്ന
അവിെടനിന്നു കീേഴാട്ടിറങ്ങാൻ അധികം കാലതാ�
മസം േവണ്ട. ബലഹീനന്മാർ ക്ഷീണിച്ചുതുടങ്ങും.
എനിക്കും കുെറ നാൾ ഭരിക്കണം, ‘എെന്റ ശത്രുക്ക�
േളാെടല്ലാം പക വീട്ടിയിട്ടു മരിക്കണം’, ഇതാണു പു�
തിയ മുദ്രാവാക്യം. അഥവാ, േകാപത്തിെന്റ ചൂടിൽ
ആദർശങ്ങൾ ആവിയായി േപായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കു�
ന്നു. വലിയ ചൂടു വികാരത്തിനു വളമാണു്, അവിെട
ശാന്തമായ ചിന്തേയാ സത്യേമാ വളരുകയില്ല.

കുറുക്കുവഴികൾ ഇന്നു േകാൺ�
ഗ്രസ്സിെന എവിെടയാണു്
െകാെണ്ടത്തിച്ചിരിക്കുന്നു�
െവന്നുമാത്രം േനാക്കുക.
കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനവും ഈ
െതറ്റിൽനിന്നു വിമുക്തമല്ല.
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിേരാധികളും
ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റനുഭാവിക�
ളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാദർശെത്ത
വളെര െതറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഒരു പ്രേത്യകലക്ഷ്യ�
ത്തിെലത്തണം എന്ന
ലക്ഷ്യം, എങ്ങെനെയ�
ങ്കിലും ജയിക്കണം
എന്ന ലക്ഷ്യമായി രൂ�
പാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നു.
പിെന്ന മാർഗ്ഗെത്ത�
പ്പറ്റി േനാക്കുന്നില്ല.
കണ്ണുമടച്ചു മുേന്നാട്ടു്
ഓടുകയായി. അങ്ങ�

െന ഓടിയാൽ കുെറയങ്ങുേപാകും. പേക്ഷ, എത്തു�
ന്ന സ്ഥലം ഉന്നംെവച്ചതുതെന്ന ആയിരിക്കുകയി�
ല്ല. ഇതു ചിലെര നിരാശെപ്പടുത്തിയിെല്ലന്നു വരാം.
ലക്ഷ്യത്തിനുേവണ്ടി ഏതു കുറുക്കുവഴിയും സ്വീകരി�
ക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവൻ, അവസരമനുസരിച്ചു് ലക്ഷ്യ�
െത്ത െവച്ചുമാറ്റാനും മടിക്കുന്നവനായിരിക്കുകയി�
ല്ല. എെന്തങ്കിലും മാർഗ്ഗത്തിൽ അധികാരം ൈക�
വശെപ്പടുത്തുന്നവനു ഭൂേലാകസ്വർഗ്ഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ
കഴിയുകയിെല്ലന്നുമാത്രമല്ല, അവനു് ഉത്തമമായ
ഒരു വ്യവസ്ഥിതിെയ വിഭാവനം െചയ്യുവാൻതെന്ന
കഴിയുകയില്ല. അവെന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
അതു് സ്വർഗ്ഗമായിരുേന്നക്കാം. പേക്ഷ, അതിനു�
േവണ്ടി മറ്റുള്ളവരുെട ജീവൻ പണയെപ്പടുേത്തണ്ട
കാര്യമില്ലേല്ലാ. സന്മാർഗ്ഗമൂല്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിനും
മാർഗ്ഗത്തിനും ഒന്നാണു്. അതു് ഒന്നാമെത്ത പടി�
യിൽ തകർന്നാൽ അവസാനരംഗം വെര തകരു�
കതെന്ന െചയ്യും. ഈ വിഷയത്തിൽ േകാൺഗ്രസ്സി�
െന്റ അനുഭവങ്ങെളപ്പറ്റി പരാമർശിച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല.
ആ പ്രസ്ഥാനത്തിനു് എെന്നങ്കിലും എെന്തങ്കിലും
ആദർശമുണ്ടായിരുെന്നന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു വി�
ശ്വസിക്കാൻ ആളുണ്ടാവുകയില്ല. എങ്കിലും, അെതാ�
രു സത്യമാണു്. കുറുക്കുവഴികൾ ഇന്നു േകാൺഗ്ര�
സ്സിെന എവിെടയാണു് െകാെണ്ടത്തിച്ചിരിക്കുന്നു�
െവന്നുമാത്രം േനാക്കുക. കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാന�
വും ഈ െതറ്റിൽനിന്നു വിമുക്തമല്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് 
വിേരാധികളും ചില കമ്മ്യൂണിസ്റ്റനുഭാവികളും കമ്മ്യൂ�
ണിസ്റ്റാദർശെത്ത വളെര െതറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. രണ്ടു�
കൂട്ടരും ഒരുേപാെല വിശ്വസിക്കുന്നതു്, അധികാ�
രം സമ്പാദിക്കാൻ േവണ്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ എന്തു
മാർഗ്ഗവും അംഗീകരിക്കുെമന്നാണു്. പ്രാേയാഗിക�
മായി പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങെന അംഗീകരിേച്ചക്കാം;
പേക്ഷ, കമ്മ്യൂണിസത്തിനു മാർക്സുമായി എെന്തങ്കി�
ലും ബന്ധമുെണ്ടങ്കിൽ അങ്ങെന െചയ്തുകൂടാ. എന്തു
മാർഗ്ഗവും അംഗീകരിക്കാം എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവ�
രിൽ തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവർ ഉണ്ടായി�
രിക്കും. ശരിയായി ചിന്തിക്കാത്തതുെകാണ്ടും അനു�
ഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടും അങ്ങെന
വരാവുന്നതാണു്. ലക്ഷ്യത്തിെന്റ പ്രഭാപൂരത്തിൽ
കണ്ണഞ്ചിേപ്പാകുേമ്പാൾ മാർഗ്ഗംതെന്ന അദൃശ്യമാ�
യിത്തീരും. എത്ര ആത്മാർത്ഥതേയാെടയായാ�
ലും വഴിക്കു േനാക്കാെത നടന്നാൽ കല്ലിൽ തട്ടി വീ�
ഴും. എഴുേന്നറ്റാൽത്തെന്നയും കണ്ണഞ്ചിച്ചുകളഞ്ഞ
ലക്ഷ്യെത്ത ശപിക്കുകയും െചയ്യും. പിെന്ന അവൻ
ഫാസിസ്റ്റ് ൈവതാളികത്വത്തിനു പറ്റിയ ആയുധമാ�
കാൻ കാലവിളംബമുണ്ടാകില്ല. ഈ ദുരന്തം സംഭ�
വിക്കാതിരിക്കണെമങ്കിൽ ലക്ഷ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന�
തുതെന്ന വളെര ആേലാചിച്ചതിനുേശഷം േവണം.
ആ ലക്ഷ്യത്തിേലക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ അേന�
കം പരീക്ഷകൾ വരും; അപകടങ്ങളും. അേതാടു�
കൂടി കുറുക്കുവഴികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും
വർദ്ധിക്കും. അവെയ എല്ലാം തിരസ്കരിക്കാത്തപ�
ക്ഷം, ഈജിപ്തിൽനിന്നു കനാൻനാട്ടിെലത്താൻ നാ�
ല്പതുവർഷം േവണ്ടിവന്ന യഹൂദജനതയുെട അനുഭ�
വമായിരിക്കും ഫലം. ഒന്നാമതു്, േനെരയുള്ള വഴി�
േയക്കാൾ നീളം കുറഞ്ഞ കുറുക്കുവഴി ഇല്ല. രണ്ടാമ�
തു്, നിങ്ങെളത്തുന്ന ലക്ഷ്യം െതറ്റാെണങ്കിൽ തിരി�
ഞ്ഞുനടക്കാൻ പ്രപഞ്ചം നിങ്ങെള അനുവദിക്കുക�
യില്ല. അെങ്ങത്തിക്കഴിഞ്ഞു് എല്ലാം സാധിച്ചുെകാ�
ള്ളാം എന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങെനെയ�
ങ്കിൽ കൂലിയും ൈകക്കൂലിയും െകാടുത്തു മതത്തിൽ
ആളുകെള േചർക്കുന്നവെരപ്പറ്റി നിങ്ങൾ എന്തുപറ�
യുന്നു? അങ്ങെന മതത്തിെലത്തുന്നവനും എത്തി�
ക്കുന്നവനും നന്നാകുെമന്നു് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കു�
ന്നിെല്ലങ്കിൽ, മറ്റു വിശ്വാസങ്ങളുെട കഥയും അതുത�
െന്നെയന്നു മനസ്സിലാക്കാമേല്ലാ. ഇതു് നിങ്ങൾക്കു്
ഒരു സാധനാപാഠമായിരിക്കെട്ട; സ്വാർത്ഥതാൽ�
പര്യങ്ങേളാ, മുൻവിധികേളാ തീണ്ടാത്ത ഒരുനല്ല
സാധനാപാഠം. ൈകക്കൂലി വാങ്ങി ക്രിസ്ത്യാനിയാ�
കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിെന്റ മാർഗ്ഗത്തിൽ നടക്കുകയി�
െല്ലങ്കിൽ അനീതിയും അസത്യവുംെകാണ്ടു് അധി�
കാരം കയ്യടക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങളുെട ചങ്ങാതികൾ
മര്യാദരാമന്മാരായി, ആദർശവാന്മാരായി, െപരുമാ�
റുെമന്നു് എന്താണുറപ്പു്? അല്ല, നിങ്ങൾതെന്ന നീ�
തിമാനായിരിക്കുെമന്നു് എങ്ങെന നിങ്ങൾതെന്ന �
വിശ്വസിക്കും?

ഒന്നാമതു്, േനെരയുള്ള വഴി�
േയക്കാൾ നീളം കുറഞ്ഞ
കുറുക്കുവഴി ഇല്ല. രണ്ടാമതു്,
നിങ്ങെളത്തുന്ന ലക്ഷ്യം െതറ്റാ�
െണങ്കിൽ തിരിഞ്ഞുനടക്കാൻ
പ്രപഞ്ചം നിങ്ങെള അനുവദിക്കു�
കയില്ല. അെങ്ങത്തിക്കഴിഞ്ഞു്
എല്ലാം സാധിച്ചുെകാള്ളാം
എന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കു�
ന്നു. അങ്ങെനെയങ്കിൽ
കൂലിയും ൈകക്കൂലിയും
െകാടുത്തു മതത്തിൽ ആളു�
കെള േചർക്കുന്നവെരപ്പറ്റി
നിങ്ങൾ എന്തുപറയുന്നു?

വ്യവസ്ഥിതി! വിപ്ലവ�
പരമായി പുനഃസ്സംവി�
ധാനം െചയ്യെപ്പട്ട വ്യ�
വസ്ഥിതി സമത്വത്തി�
െന്റയും നീതിയുെടയും
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
പടുത്തുയർത്തെപ്പട്ട
ഒരു സാമൂഹ്യഘടന!
ആ ഉത്തരം ഉടെന
ഉണ്ടാകും. എന്നു െവ�
ച്ചാൽ, ഒരു സുപ്രഭാത�
ത്തിൽ േലാകം മുഴുവ�
നും നീതിപരമാക്കാൻ
നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നതു് ഒരു പദ്ധതിെയയാെണ�
ന്നു്; അഥവാ ഒരു ഭരണഘടനെയ, കുെറ നിയമങ്ങ�
െള. ഇതു േകട്ടാൽേതാന്നും, ഇതുവെര േലാകത്തിലു�
ണ്ടായ കുഴപ്പെമല്ലാം ഭരണഘടനകൾ എഴുതിയതി�
െല അക്ഷരപ്പിശകുകൾ െകാണ്ടുണ്ടായവയാെണ�
ന്നു്. മനുഷ്യെരഴുതുന്ന ഏതു ഭരണഘടനയ്ക്കും മറുമ�
രുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനുഷ്യൻ മതി. പശു ഏട്ടി�
ലല്ല; പയറ്റിലാണു നില്ക്കുന്നതു്. നീതിെയ പരാജയ�
െപ്പടുേത്തണ്ട ആവശ്യംതെന്ന അന്നുണ്ടായിരിക്കുക�
യില്ല എന്നു നിങ്ങൾ മറുപടി പറേഞ്ഞയ്ക്കാം. അങ്ങ�
െനെയാരു കാലമുണ്ടാേകണ്ടതാണു്. പേക്ഷ, അതു�
വെരേയാ? നീതി ഭരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതി നട�
പ്പിലാക്കുന്നതുവെര എന്തുെചയ്യും? അതു െകട്ടിപ്പടു�
േക്കണ്ടവർതെന്ന അവസരവാദികളും ആദർശഹീ�
നന്മാരുമാെണങ്കിേലാ? ഇതിനു തത്ത്വെത്തക്കാൾ
വ്യക്തമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടു്. േസാവിയറ്റ് രാ�
ഷ്ട്രത്തിെന്റ സ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞു് മുപ്പതുവർഷെമത്തി�
യാെലങ്കിലും വ്യക്തിയുെട സ്വാർത്ഥതയ്ക്കു് ഒരറുതി
വേരണ്ടതാണേല്ലാ. പിെന്നെയങ്ങെനയാണു കഴി�
ഞ്ഞ മഹായുദ്ധത്തിൽ അവിെട ജർമ്മൻപക്ഷത്തു
േചർന്ന രാജ്യേദ്രാഹികൾ ഉണ്ടായതു്? മുപ്പതുവർഷ�
ത്തിനിടയിൽ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഒരു ദിവ�
സംെകാണ്ടു സാധിക്കുെമന്നുള്ളതു് ഒരു വ്യാേമാഹം
മാത്രമാണു്.

േസാവിയറ്റ് രാഷ്ട്രത്തിെന്റ
സ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞു് മുപ്പതു�
വർഷെമത്തിയാെലങ്കിലും
വ്യക്തിയുെട സ്വാർത്ഥതയ്ക്കു്
ഒരറുതി വേരണ്ടതാണേല്ലാ.
പിെന്നെയങ്ങെനയാണു കഴി�
ഞ്ഞ മഹായുദ്ധത്തിൽ അവിെട
ജർമ്മൻപക്ഷത്തു േചർന്ന
രാജ്യേദ്രാഹികൾ ഉണ്ടായതു്?

പീഡയുേടയും പരാജ�
യത്തിേന്റയും ഉമിത്തീ�
യിൽനിന്നുെകാണ്ടു് ദു�
സ്സഹമായ ഹൃദയേവ�
ദനേയാെട ‘മര്യാദയും
മറ്റും വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞി�
ട്ടാകാം’ എന്നു നിലവി�
ളിച്ച നല്ലവനായ ഡാ�
െങ്കയും ഇേതാർമ്മിക്കു�

ന്നതുെകാള്ളാം; അേദ്ദഹം രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനമാ�
രംഭിച്ച കാലെത്ത ആദർശഭക്തി ഇതിനകം മറന്നു�
കഴിഞ്ഞിട്ടിെല്ലങ്കിൽ.

വാസ്തവമിതാണു്. യാെതാരു പുതിയ വ്യവസ്ഥിതി�
യും സംവിധാനം െചയ്യുന്നതു കടലാസ്സിലല്ല. മനു�
ഷ്യാത്മാക്കെളെക്കാണ്ടാണതു െകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതു്.

അനീതിേയയും സ്വാർത്ഥതേയ�
യും നശിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യനു
മാത്രേമ കഴിയൂ. നിയമത്തിനു
കഴിയുകയില്ല. അന്യായം െച�
യ്യുന്നതിനുള്ള ആവശ്യം മാത്രം
േപായാൽ േപാരാ, അതിനുള്ള
ആകാംക്ഷയും േപാകണം.
മനുഷ്യെന്റ പരിശുദ്ധി നശിപ്പിച്ചു്
അവെനെക്കാണ്ടു് പണിയി�
ക്കുന്ന ആദർശേലാകം ഒരു
േലാകം തെന്നയായിരിക്കും;

നിയമത്തിനും ആദർ�
ശത്തിനും ആത്യന്തി�
കമായ ഉറപ്പു് ഒന്നു മാ�
ത്രമാണു്—മനുഷ്യൻ.
അനീതിേയയും സ്വാർ�
ത്ഥതേയയും നശിപ്പി�
ക്കാൻ മനുഷ്യനു മാ�
ത്രേമ കഴിയൂ. നിയമ�
ത്തിനു കഴിയുകയില്ല.
അന്യായം െചയ്യുന്നതി�
നുള്ള ആവശ്യം മാത്രം
േപായാൽ േപാരാ, അതിനുള്ള ആകാംക്ഷയും േപാ�
കണം. മനുഷ്യെന്റ പരിശുദ്ധി നശിപ്പിച്ചു് അവെന�
െക്കാണ്ടു് പണിയിക്കുന്ന ആദർശേലാകം ഒരു േലാ�
കം തെന്നയായിരിക്കും; പേക്ഷ, ആദർശത്തിനവി�
െട പ്രസക്തിയുണ്ടായിരിക്കയില്ല ‘നട്ടതു െവള്ളരി,
മുളച്ചതു പാവലു് !’

മംഗേളാദയം 1949
ഇവൻ എെന്റ പ്രിയപുത്രൻ 1953
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സി.െജ. േതാമസ്
മലയാളഭാഷയിെല ഒരു നാടകകൃ�
ത്തും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായിരു�
ന്നു സി.െജ. േതാമസ് (നവംബർ 14,
1918–ജൂൈല 14, 1960) എന്നറിയെപ്പ�
ടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹന്നാൻ േതാ�
മസ്. മലയാള നാടകസാഹിത്യെത്ത

ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക
പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു.

1918-ൽ കൂത്താട്ടുകുളെത്ത പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ൈവദികെന്റ
മകനായി ജനിച്ച സി.െജ. ൈവദിക വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് േളാഹ ഉേപക്ഷിച്ചു് തിരിച്ചുേപാ�
ന്നു് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടു് വർഷക്കാലം വടകര െസ�
ന്റ ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർ ന്നു് എം.പി. േപാൾ�
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി�
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര�
വർ ത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ�
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ�
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർ ത്തിച്ചു.

സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം വക പുസ്ത�
കങ്ങളുെട പുറംചട്ടകൾക്കു് അത്യധികം ആകർഷകങ്ങ�
ളായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു് മലയാള പുസ്തകങ്ങളുെട പുറംചട്ട
രൂപകല്പനയുെട രംഗത്തു് മാറ്റങ്ങളുെട തുടക്കം കുറിച്ചതു്
സി.െജ.-യാണു്.

പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന എം.പി. േപാളിെന്റ
മൂത്ത പുത്രി േറാസിെയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്. േറാ�
സി േതാമസ് സി.െജ.-യുെട മരണേശഷം അറിയെപ്പടു�
ന്ന സാഹിത്യകാരിയായി.

പ്രശസ്ത കവയിത്രി േമരി േജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം സി.െജ.
േതാമസിെന്റ മൂത്ത സേഹാദരിയായിരുന്നു. 1960 ജൂ�
ൈല 14-നു് 42-ാം വയസ്സിൽ സി.െജ. അന്തരിച്ചു.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
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