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 അേപ്പാസ്തലനല്ലാത്ത
േതാമസ് 

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർെക്കഴുതിയ
ഒന്നാംേലഖനം

1935 മുതൽക്കുള്ള തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനത്തി�
െന്റയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിെന്റയും സമ�
രത്തിെന്റയും ഫലമായി ഇൻഡ്യയിെല ഒരു സം�
സ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കു് ഭരണാധികാരം ലഭിച്ചു.
ഒരുവശത്തു് നിങ്ങൾക്കു് ആഹ്ലാദിക്കാം, നിങ്ങെള�
ത്തെന്ന അഭിനന്ദിക്കാം. മറുവശത്താകെട്ട ഇതര
രാഷ്ട്രീയപാർട്ടികളിൽനിന്നു് ശക്തിയായ എതിർ�
പ്പിെന േനരിടുകയും സ്വന്തം നിലനിൽപിനു് അനി�
വാര്യമായിത്തീർന്ന ഒരവസ്ഥയും സംജാതമായിട്ടു�
ണ്ടു്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആരു പറയുന്നതും, എന്തു
പറയുന്നതും ശാന്തമായി ശ്രദ്ധിച്ചു വിലയിരുത്താൻ
വിഷമമുണ്ടായിരിക്കും. സ്വയം നീതീകരണം മനു�
ഷ്യസഹജമായ ഒരു വാസന മാത്രമാണേല്ലാ. ഈ
വാസ്തവം പൂർണ്ണേബാദ്ധ്യമുള്ളതുെകാണ്ടു് രണ്ടു കാ�
ര്യങ്ങൾ ഉപക്രമമായി പറേയണ്ടതു് ആവശ്യമാെണ�
ന്നു േതാന്നുന്നു. ഒന്നാമതു്, ഒരു തത്ത്വശാസ്ത്രെമന്ന
നിലയ്ക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനെമന്ന നിലയ്ക്കും കമ്മ്യൂ�
ണിസേത്താടു് എനിെക്കത്ര വിേയാജിപ്പുെണ്ടങ്കിലും
വ്യക്തിപരമായി അേനകം നല്ല മനുഷ്യർ നിങ്ങളു�
െട ഇടയിലുെണ്ടന്നു് എനിക്കുറപ്പുണ്ടു്. അവരുെട
ഉേദ്ദശ്യശുദ്ധിെയ ഞാൻ മാനിക്കുന്നു അവർക്കു്
സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ പുലർത്താനുള്ള അവകാ�
ശെത്ത ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു. രണ്ടു്, ഈ േലഖന�
കർത്താവു്, ഒരു നാട്ടുകാരൻ എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ
യാെതാരവകാശവും വച്ചുെകാണ്ടല്ല ഇെതഴുതുന്ന�
തു്. രാഷ്ട്രീയമാേയാ മെറ്റെന്തങ്കിലും സംബന്ധിേച്ചാ
സനാതനമായ യാെതാരു സിദ്ധാന്തവും എനിക്ക�
റിയാെമന്നു് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നില്ല. നാട്ടിൽ നട�
ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടു് േതാന്നുന്ന ചില കാര്യ�
ങ്ങൾ നിങ്ങളുെട മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുക മാത്രമാണു്
െചയ്യുന്നതു്. സ്വീകാര്യെമങ്കിൽ െകാള്ളാം, അെല്ല�
ങ്കിൽ തള്ളാം, അതു് നിങ്ങളുെട സ്വാതന്ത്ര്യം.

ഗ്രന്ഥങ്ങളിെലന്തു പറഞ്ഞാലും, നിങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗ�
വും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വന്നുകൂടിയതു് ഡയലറ്റി�
ക്കൽ െമറ്റീരിയലിസം മൂലമല്ല. സ്വന്തം ജീവിതെത്ത
ഏേതാ ജർമ്മൻ ഫിേലാസഫിയുെട രൂപത്തിൽ
(അെതത്ര ശരിയായിരുന്നാലും) കരുപ്പിടിക്കുവാൻ
മാത്രം ദാർശനിക ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഈ നാട്ടിൽ വള�
െരേയെറയിെല്ലന്നു് നിങ്ങളും സമ്മതിേച്ചക്കും. പി�
െന്നെയന്താണു് ഇങ്ങെനെയാരു പ്രസ്ഥാനം ഈ
നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുവാനും അതു വളെരേയെറ�
േപ്പെര ആകർഷിക്കുവാനും കാരണം? തീർച്ചയാ�
യും ജീവകാരുണ്യപരമായ മനുഷ്യേസ്നഹമായിരി�
ക്കണം അതിനു പ്രേചാദനം. ജീവകാരുണ്യെത്ത
പുച്ഛിക്കുകയും, യഥാർത്ഥവിപ്ലവകാരികൾ െതാഴി�
ലാളി സർവ്വാധിപത്യത്തിനുേവണ്ടി പടെവട്ടുന്നവ�
രായിരിക്കണെമന്ന ആശയം ആവർത്തിക്കുകയും
പാർട്ടിയുെട ചർച്ചാസമിതികളിൽ േബാധപൂർവ്വം
നടക്കുന്നുെണ്ടന്ന കാര്യെമനിക്കറിയാം. സ്വന്തതാ�
ല്പര്യത്തിനുേവണ്ടിയാെണന്നു പറയുന്നതിൽേപാലും
െതറ്റിെല്ലന്നും, ദീനദയാലുത്വമാണു് നെട്ടല്ലില്ലാത്ത,
െപാള്ളയായ ബൂർഷ്വാെസന്റിെമന്റലിസെമന്നും
പറയുക അസാധാരണമല്ലേല്ലാ. മാർക്സിയൻ പ്ര�
േമയമനുസരിച്ചു് സിദ്ധാന്തമങ്ങെനയായിരിക്കും.
പേക്ഷ, സഹജീവികളുെട പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും
കണ്ടു് മനസ്സുെനാന്തു്, സാമ്പത്തികനീതിയും രാ�
ഷ്ട്രീയ-സാമൂഹ്യസ്വാതന്ത്ര്യവും ൈകവരുത്തുവാൻ
േവണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവരേല്ല നിങ്ങളിലധികംേപ�
രും? മാനിെഫേസ്റ്റായും െലനിനിസത്തിെന്റ അടി�
സ്ഥാന തത്ത്വങ്ങളുെമല്ലാം കുെറേയെറക്കാലെത്ത
പാർട്ടിപ്രവർത്തനത്തിനുേശഷമേല്ല രംഗപ്രേവശം
െചയ്യുന്നതു്? പ്രാഥമികമായ േപ്രരണ സഹജീവിക�
േളാടുള്ള േസ്നഹമേല്ല? െവറും െതാഴിലാളിവർഗ്ഗതാ�
ല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമാെണങ്കിൽ പാർട്ടിേനതൃത്വത്തിൽ
െതാണ്ണൂറുശതമാനവും ഇടത്തട്ടുകാരും, കൃഷിക്കാരു�
െട സന്താനങ്ങളും, ഉയർന്ന വർഗ്ഗക്കാരുമായിത്തീ�
രാനിടയില്ല. ഇനി ഈ വാസ്തവങ്ങെളാന്നും നിങ്ങൾ�
ക്കു സ്വീകാര്യമെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന, വിപ്ലവാനന്തരം
ഈ കാർഷികരാജ്യത്തു്, ജനസംഖ്യയുെട ഒേന്നാ
രേണ്ടാ ശതമാനം വരുന്ന വ്യവസായെത്താഴിലാളി�
കളുെട സുഖം മാത്രമായിരിക്കുകയില്ലേല്ലാ നിങ്ങൾ
വിഭാവനെചയ്തതു്.

മനുഷ്യെന േസ്നഹിക്കുവാനും അവെന്റ ജീവിതസാ�
ഹചര്യങ്ങൾ ഉയർത്തുവാനുമായി മാർഗ്ഗം േതടി�
േപ്പായ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ െചെന്നത്തി
കുെറക്കാലം പ്രവർത്തിച്ചു. ഈ പ്രവർത്തനംെകാ�
ണ്ടു് നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യത്തിേലക്കു് എത്ര കണ്ടു് അടുത്തി�
ട്ടുെണ്ടന്നു് ഒന്നാേലാചിക്കുന്നതിൽ അപാകതെയാ�
ന്നുമില്ലേല്ലാ. േലാകചരിത്രത്തിൽ പല പ്രസ്ഥാന�
ങ്ങളും ആരംഭദശയിെല ആദർശത്തിൽനിന്നു് വ്യതി�
ചലിക്കുകേയാ പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളുെട സമ്മർ�
ദ്ദം േഹതുവായി പരാജയെപ്പടുകേയാ െചയ്തിട്ടുെണ്ട�
ന്നു് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സ്വന്തം പ്രസ്ഥാനത്തിനു്
അങ്ങിെന എെന്തങ്കിലും ദൗർഭാഗ്യം സംഭവിച്ചിട്ടു�
േണ്ടാ എന്നാരായുന്നതു് പുേരാഗതിക്കു് സഹായക�
മാകും: ഈ ലക്ഷ്യേത്താടുകൂടി സ്വന്തം നാടിേനയും
വിേദശനാടുകേളയും ഒന്നു് സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കൂ.

രണ്ടുവർഷെത്ത ഭരണംെകാണ്ടു് േകരളെത്ത നി�
ങ്ങൾ സ്വർേല്ലാകമാക്കിത്തീർത്തില്ല എന്നല്ല പറ�
യുന്നതു് (ആകാത്തതിനു് നിങ്ങളുെട വക്താക്കൾ
പറയുന്ന ന്യായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വിഷമമാണു്.
എെന്തന്നാൽ ആവക ന്യായങ്ങളിൽ കഴമ്പുെണ്ട�
ന്നു നിങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാൽ േകാൺഗ്രസ്സ് ഭരണം
ഇൻഡ്യയിൽ തുടങ്ങി രണ്ടുവർഷം തികയുന്നതിനു�
മുേമ്പ ഈ പരാതി അവെരപ്പറ്റി പറയാൻ നിങ്ങൾ�
െക്കങ്ങെന അവകാശം ലഭിച്ചു എന്നു് േചാദിേക്ക�
ണ്ടിവരും. േപാെരങ്കിൽ, േകാൺഗ്രസ്സിനു് അധികാ�
രം കിട്ടുന്നതിനു് എത്ര ദശാബ്ദങ്ങൾ മുമ്പുതെന്ന ആ
പ്രസ്ഥാനെത്ത നിങ്ങൾ താഴ്ത്തിെക്കട്ടിയിരുന്നു). കാ�
ര്യമായിെട്ടെന്തങ്കിലും െചയ്യാൻ രണ്ടുവർഷം േപാ�
രാ. പേക്ഷ, ഇത്രകാലവും നടന്നതു് മുേന്നാേട്ടാ പി�
േന്നാേട്ടാ എന്നു് അേന്വഷിേച്ച പറ്റു. െചറിയകാര്യ�
ങ്ങൾ മാത്രേമ ഇത്തരുണത്തിൽ േനാേക്കണ്ടതു�
ള്ളൂ. അതിലാണു് സാധാരണക്കാരെന്റ താല്പര്യം—
ഉപഗ്രഹങ്ങളും മൃതസഞ്ജീവിനികളുെമല്ലാം നല്ലതുത�
െന്ന. പേക്ഷ, നിങ്ങൾ ആർക്കുേവണ്ടി, ആെര അടി�
സ്ഥാനമാക്കി ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യക്രമം പടുത്തു�
യർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചുേവാ അവർക്കു് അെതാന്നുമല്ല
അടിയന്തിരാവശ്യം.

നിങ്ങൾ ഭൗതികവാദികളാണേല്ലാ. അതുെകാണ്ടു്
അരിയുെട സ്ഥിതിതെന്ന എടുക്കാമാദ്യം. അരി
ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിേച്ചാ, അരിയുെട വില താേണാ,
അരിവിതരണം ക്രമെപ്പടുത്തിേയാ, ഈ മൂന്നു േചാ�
ദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നമ്മുെട നാട്ടുകാർക്കറിയാം.
ഇെതല്ലാം നടത്തിെയടുക്കാൻ വളെര ബുദ്ധിമുട്ടുക�
ളുണ്ടു്, എന്നു നിങ്ങൾ പറയും. വാസ്തവം, പേക്ഷ,
െനല്ലിെന്റ ഉല്പാദനം കുറഞ്ഞാണുവരുന്നതു്. അതി�
നുകാരണം നിങ്ങളുെട കർഷകവിരുദ്ധ നടപടിക�
ളാെണന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കുക. അവിെട െചയ്യാത്ത�
തിെന്റ ചുമതലയല്ല, ഉള്ളതുംകൂടി നശിപ്പിച്ചതിെന്റ
കുറ്റമാണു് നിങ്ങളുെടേമൽ ഇരിക്കുന്നതു്. ഭൂനയബി�
െല്ലന്നു പറഞ്ഞതു് ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്രചാരണയുദ്ധം മാ�
ത്രമേല്ല? ഇന്ത്യയുെട മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും കാണു�
ന്നതുേപാെലയുള്ള ഒരു ജന്മിസമ്പ്രദായം നമ്മുെട
നാട്ടിലുേണ്ടാ? ഉള്ള അപൂർവ്വജന്മികൾക്കു് നിങ്ങളു�
െട പരിപാടികൾ സ്വീകാര്യവും സാധാരണ സാധു�
കർഷകനു് അസ്വീകാര്യവുമായിത്തീരാൻ കാരണ�
െമന്തു്? ഉേദ്യാഗസ്ഥെന്റയും വ്യവസായെത്താഴിലാ�
ളിയുെടയും ജീവിതനിലവാരം െവച്ചു േനാക്കിയാൽ
അർദ്ധപട്ടിണിയിൽ കഴിയുന്ന കൃഷിക്കാരെനയേല്ല
നിങ്ങൾ പിേന്നയും ചവുട്ടിത്താഴ്ത്തുന്നതു്? കടേലാര
ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യവസായെത്താഴിലാളിെയേപ്പാലും
ഭൂനയകാര്യത്തിൽ കൃഷിക്കാരെനന്നു േപരു വിളി�
ക്കുന്ന നിങ്ങൾ കിഴക്കൻഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒന്ന�
രയും ഏക്കർ ഭൂമിയുമായി കഴിയുന്ന യഥാർത്ഥ കൃ�
ഷിക്കാരെന പിൻതിരിപ്പൻ ജന്മി എന്നേല്ല മുദ്രയടി�
ക്കുന്നതു്? േകരളത്തിൽ എത്രെയല്ലാം രൂപത്തിൽ
ഭൂവുടമകളുണ്ടു്, എെന്തല്ലാം നീതികളും അനീതിക�
ളും അവ സംബന്ധിച്ചു് നിലവിലുണ്ടു് എന്ന കാര്യം
നിഷ്കർഷമായി പഠിക്കാെത പരിഷ്ക്കാര പ്രേമയങ്ങൾ
അവതരിപ്പിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് ആെരയും ഉപദ്രവി�
ക്കാെത കല്ലും കാടും മലയും ഇടിച്ചു നിരത്തി മണ്ണു�
ണ്ടാക്കി നിങ്ങെള തീറ്റിേപ്പാറ്റിയ സാധുക്കളുെട കി�
ടപ്പാടത്തിനു് വില താഴ്ത്താൻ കഴിഞ്ഞുെവന്നതിൽ
കവിഞ്ഞു് എന്തുഗണമാണു് ഈ രാജ്യെത്ത കൃഷി�
ക്കാരനുണ്ടായതു്? അരിയുൽപാദനം വർദ്ധിക്കുന്ന�
തിനുള്ള മാർഗ്ഗമല്ലിതു്. സമയത്തു് അരി വരുത്തി
സംഭരിക്കാതിരിക്കുകയും ജനങ്ങളുെട പട്ടിണി േക�
ന്ദ്ര ഗവർെമന്റിേനയും േകാൺഗ്രസ്സിേനയും അടി�
ക്കാനുള്ള വടിയായി െകാണ്ടുെകാടുക്കുകയും െചയ്യു�
ന്നതിനു് നിങ്ങൾെക്കന്തു് സമാധാനം പറയാനുണ്ടു്?
അതിെന്റെയാന്നും ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽനിന്നു് ഒഴി�
ഞ്ഞുമാറാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല.

എന്താണിങ്ങെനെയാെക്ക സംഭവിക്കാൻ കാര�
ണം? നിങ്ങൾ നിഷ്കളങ്കന്മാരായ മനുഷ്യരായതു�
െകാണ്ടാെണെന്നനിക്കഭിപ്രായമില്ല, അഭിപ്രായ�
പ്രകടനസ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിയിൽ േചർ�
ന്നുനിന്നു് ഇതരപാർട്ടികേളാടു സമരംെചയ്യുന്നെതാ�
ഴിച്ചു് എല്ലാതാൽപ്പര്യങ്ങളുേടയും േനെര കണ്ണടയ്ക്കുന്ന
സമ്പ്രദായം വശമാക്കിയതിെന്റ ഭവിഷ്യത്താണിതു്.
സ്വന്തം അന്ധവിശ്വാസത്തിെന്റ പ്രചരണത്തിനും,
എതിരാളികെളപ്പറ്റിയുള്ള കുപ്രചരണത്തിനുംമാത്രം
സമയവും ബുദ്ധിയും െചലവാക്കിയ നിങ്ങളുെട േന�
താക്കന്മാർ േകാൺഗ്രസ്സുകാെര നിഷ്കാസനം െചയ്തു്
സിംഹാസനാരൂഢരായി അവേരക്കാൾ േമാശെപ്പ�
ട്ട ഭരണകർത്താക്കളാെണന്നു് സ്വയം െതളിയിച്ചു.
വ്യക്തിപരമായ കഴിവുേകടാണു് ഈ ദുരന്തത്തി�
െന്റ മൂലെമന്നു് േതാന്നുന്നില്ല. സാമൂഹ്യപ്രശ്നങ്ങൾ
സംബന്ധിച്ചു് നിങ്ങളുെട വിശ്വാസപ്രമാണത്തിലു�
ള്ള പിശകുകളാണു് ഈ വിന വരുത്തിെവച്ചതു്.
ആരംഭകാലെത്ത ആദർശധീരതയുെട അംശെമ�
ങ്കിലും അവേശഷിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ ഒന്നാേലാചിച്ചു�
േനാക്കൂ. 1917 മുതൽ റഷ്യയിൽനടത്തിയ ചരിത്ര�
പ്രസിദ്ധമായ പരിശ്രമങ്ങെളല്ലാം എവിെടയാണു്
കലാശിച്ചതു്? ഇന്ത്യയിെലേപ്പാെല ഒരു ഭരണഘ�
ടനയുേടേയാ േകാൺഗ്രസ്സിേന്റേയാ പ്രതിബന്ധം
അവിെട ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേല്ലാ. േകാടിക്കണക്കിനു
കൃഷിക്കാർ െകാല്ലെപ്പട്ടു. പേക്ഷ, കൃഷി നന്നായില്ല.
സഖാവു് ക്രൂഷ് േചവിെന്റ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രസ്താവന
വായിച്ചുേനാക്കു, കാർഷികരംഗെത്ത പരാജയം
(44 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും) കാണണെമങ്കിൽ. ൈച�
നയിേലയും കഥ മറിച്ചല്ല. അവിടെത്ത കമ്മ്യൂൺ പ്ര�
ശ്നവും മാേവായുെട മലക്കംമറികളും എല്ലാം ഈ ദുർ�
ഘടം സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണു്. യൂേഗാേസ്ലാവിയായും
സ്റ്റാലിനും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതകളിൽ പ്രധാനെപ്പട്ട
ഒന്നു് ഇതുതെന്നയായിരുന്നു. തങ്ങളുെട േവദപ്രമാ�
ണം കൃഷിക്കു പറ്റിയതല്ല, അതുേപക്ഷിേച്ച തീരൂ.

നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുെമങ്കിൽ അല്പെമാരു വിശദീകര�
ണവും പറയാം. കൃഷിയും വ്യവസായവും തമ്മിൽ
അടിസ്ഥാനപരമായ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടു്. ചില�
തുമാത്രം ഇതാ:

വ്യവസായത്തിെല ശാസ്ത്രീയപുേരാഗതിേപാെല
കൃഷിയിൽ പുേരാഗതി സാദ്ധ്യമല്ല. സംശയം േതാ�
ന്നുന്നുെണ്ടങ്കിൽ ഇൻഓർഗാനിക് െകമിസ്ട്രിയും,
ഓർഗാനിക് െകമിസ്ട്രിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ആേരാെടങ്കിലും േചാദിച്ചുേനാക്കു. റഷ്യയിെല എല്ലാ
സ്പുട്ട് നിക്കുകളും ഒന്നിച്ചുേചർന്നാലും ഒരു പുൽെക്കാ�
ടിയുണ്ടാകയിെല്ലന്നും, അതുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുവല്ല,
വളരുന്ന വസ്തുവാെണന്നും ഓർമ്മിക്കണം. കാഞ്ഞി�
രപ്പള്ളിയിെല റബ്ബറുകാരെനപറ്റിയും, പാലായിെല
മുളകുകാരെനപ്പറ്റിയും, േചർത്തലയിെല േതങ്ങാ�
ക്കാരെനപറ്റിയുെമല്ലാം നിരുത്തരവാദപരമായി
അതും ഇതും വിളിച്ചുകൂവുേമ്പാൾ അവരുെട ഉൽ�
പന്നങ്ങൾക്കു പുറകിൽ എട്ടും പത്തും പതിനഞ്ചും
വർഷെത്ത പ്രയത്നവും ക്ഷമാശീലവുമുെണ്ടന്നു ഓർ�
മ്മിക്കുക. ഉടമസ്ഥൻ സ്വയം കൃഷിെചയ്താലും െതാ�
ഴിലാളിെയെക്കാണ്ടു കൃഷിെചയ്യിച്ചാലും െതങ്ങിനു്
കായ് ഉണ്ടാകുവാൻ കാലൈദർഘ്യം ഒന്നു തെന്ന,
എന്നല്ല, നിരന്തരശുശ്രൂഷയും ശ്രദ്ധയും ഈ െതാഴി�
ലിനു് ആവശ്യമാണു്. ഇത്തരം ഒരു േജാലിെചയ്യുന്ന
വിഭാഗത്തിെന്റ ചിന്താഗതി, എട്ടു മണിക്കൂർ േജാലി�
െയടുത്തു കൂലിയും വാങ്ങി, യാെതാരു ചുമതലയുമി�
ല്ലാെത പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുന്ന വ്യവസായെത്താഴി�
ലാളിയുേടതിൽനിന്നും ഭിന്നമായിരിക്കും. അവർക്കു�
ള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ േവെറയാണു്, ഈ കാര്യങ്ങൾ േലാ�
കകമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ തത്ത്വസംഹിതയിൽ അനു�
ഭാവപൂർവ്വം ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനു കാരണ�
മുണ്ടു്. അവികസിതരാജ്യങ്ങൾക്കുേവണ്ടി വ്യവസാ�
േയാൽപന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിനും, ജർ�
മ്മനിക്കും േവണ്ടിയാണു് മാർക്സ് നിയമെമഴുതിയതു്.
ഭൂരിപക്ഷമാളുകളും വ്യവസായെത്താഴിലാളികളാ�
കുന്ന ഒരു നിലപാടു് കണ്ടുെകാണ്ടാണു് അന്നെത്ത
െതാഴിലാളി സർവ്വാധിപത്യസിദ്ധാന്തം ജനിച്ചതു്.
പേക്ഷ, േലാകചരിത്രത്തിെലാരുകാലത്തും േലാക�
ജനതയുെട ഭൂരിഭാഗവും വ്യവസായെത്താഴിലാളിക�
ളായിത്തീരുകയില്ല. എന്നും ഭൂരിപക്ഷം കൃഷിക്കാരാ�
യിരിക്കും. ഏതു സാമൂഹ്യക്രമവും നീതിപൂർവ്വകമായി�
രിക്കണെമങ്കിൽ കൃഷിക്കാരെനക്കൂടി സംരക്ഷിക്കു�
ന്നതായിരിക്കണം. കണ്ണുതുറന്നു് അതു കാണാെത,
പുസ്തകത്തിെല ചതുരരൂപമനുസരിച്ചു് മനുഷ്യെന
മാറ്റിത്തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതുെകാണ്ടാണു് ൈചനയി�
െല 170 ലക്ഷം കൃഷിക്കാെര ബലികഴിച്ചിട്ടും കാർ�
ഷികപ്രശ്നം പഴയതുേപാെല തെന്ന അവേശഷിക്കു�
ന്നതു്. കൺമുമ്പിൽ നടക്കുന്ന ഈ ൈവരുദ്ധ്യം കാ�
ണാൻ നമുക്കുകഴിയണം. നൂറ് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു്
എഴുതിെവച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിെല വാചകങ്ങൾക്കുേവ�
ണ്ടി ഇന്ത്യയിെല കൃഷിക്കാെരയും ഈ നരകത്തി�
േലക്കു വലിച്ചിഴക്കണേമാ എന്നു ചിന്തിേച്ച കഴിയൂ.
മാർക്സ് എഴുതിയ പുസ്തകെത്ത േവദമാക്കാേനാ, െല�
നിെന്റ സാമ്രാജ്യത്തിനുേവണ്ടി നീതീകരണം സൃഷ്ടി�
ക്കുവാേനാ, അല്ലേല്ലാ നിങ്ങൾ കച്ചെകട്ടി പുറെപ്പ�
ട്ടതു്. സ്വന്തം നാട്ടിെല ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ഉച്ചാടനം
െചയ്യുക മാത്രമായിരുന്നിേല്ല ലക്ഷ്യം? അതിനു ഉത�
കുന്ന മാർഗ്ഗേമെതന്നു അേന്വഷിക്കുേമ്പാൾ പരാജ�
യെപ്പടുകയും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു് നരകം സൃഷ്ടിക്കു�
കയും െചയ്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നതു്, ദുരഭിമാ�
നത്തിനു േചരാത്തതാെണങ്കിലും െചേയ്യെണ്ടാരു
കടമയേല്ല? തീർച്ചയായും ഇൻഡ്യയിൽ ഭൂപരിഷ്ക്കര�
ണമാവശ്യമാണു്. പേക്ഷ, എെന്തങ്കിലും കാട്ടികൂട്ടുക�
യാേണാ േവണ്ടതു്? േകാൺഗ്രസ്സുകാർ എെന്തങ്കി�
ലും െചയ്യുന്നുെവന്നേതാ, െചയ്യുന്നില്ലാെയന്നേതാ
ഒരു യുക്തിപൂർവ്വമായ ന്യായമാേണാ? നാടു് മുഴുവൻ
പണ്ടാരവകയാക്കി, കൂട്ടുകൃഷിേകന്ദ്രങ്ങളാക്കണെമ�
ന്നാണു് പ്ലാെനങ്കിൽ എന്തിനാണു് ഈ വിതരണ�
പ്രസ്ഥാനം? വിതരണപ്രസ്ഥാനംെകാണ്ടു ജന്മിത്വം
നശിപ്പിക്കാനും, ഭൂമിയില്ലാത്തവനു െതെല്ലാരാശ്വാ�
സം െകാടുക്കാനുമാണു് പ്ലാൻ എങ്കിൽ ഇന്നുള്ള
െചറുകിടക്കാെര സംരക്ഷിക്കുകയേല്ല േവണ്ടതു്?
ഇെതല്ലാം േചർത്തു െവച്ചാേലാചിച്ചാൽ വിേവകശൂ�
ന്യമായ നടപടികൾ പാടിെല്ലന്നു േബാദ്ധ്യമാകും.
കഥെയന്തന്നറിയാെത ആട്ടംകാണുന്ന കുെറ കർ�
ഷക സന്തതികൾ (അവർ കൃഷിെചയ്യുന്നവരല്ല)
കൂട്ടത്തിലുെണ്ടന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം നമ്മുെട കൃഷി�
ക്കാർ എന്തും സഹിച്ചുെകാള്ളുെമന്നു ധരിക്കുന്നതു
പിശകാണു്. കൃഷിക്കാെര േദ്രാഹിക്കുന്നതിൽ പ്ര�
േത്യകിച്ചു് ഒരു പാപമുള്ളതുകൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാ�
നുള്ളതു് പട്ടണങ്ങളിെല വ്യവസായെത്താഴിലാളിക�
െളേപ്പാെല രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു പണംെകാ�
ടുക്കാൻ അവർക്കു കഴിവില്ല. അവർ െകാടുക്കാറു�
മില്ല. എങ്കിലും, നിങ്ങൾക്കു് ഒളിവിൽ കഴിേയണ്ടി�
വന്നിട്ടുള്ളേപ്പാെഴല്ലാം അവരുെട സഹായമാണു്
നിങ്ങൾക്കു് പ്രേയാജനെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്. അങ്ങിെനയു�
ള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിെന്റ സുസ്ഥിതിെയപ്പറ്റി പ്രേത്യ�
കം ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്നതു് രാഷ്ട്രീയമായ െതറ്റിനും
പുറെമ നന്ദിേകടുകൂടിയാണു്.

കാർഷികരംഗത്തിെലന്നതു േപാെല മറ്റേനകം രം�
ഗങ്ങളിലും മാരകമായ പാകപ്പിഴകൾ ചുണ്ടിക്കാണി�
ക്കുവാനുണ്ടു്. പേക്ഷ, അങ്ങെന ഓേരാന്നു് എണ്ണി�
െയണ്ണി പറഞ്ഞു് ഒരു കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കുകയല്ല
ഈ കത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം. രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തി�
െലെതറ്റുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ കുറ്റങ്ങളല്ല.
വ്യക്തികളുെട പ്രവർത്തനത്തിെലന്നതുേപാെല
സംഘടിത സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിലും െതറ്റുകൾ
സംഭവിക്കാം. ഒരിക്കലും െതറ്റാത്ത ഒരു നയം ആർ�
ക്കും രൂപീകരിക്കുക ശക്യമല്ല. എന്തുെകാണ്ടാണു്
െതറ്റുകൾ സംഭവിക്കുകെയന്നും അവെയ ഒഴിവാ�
ക്കാൻ എന്തു െചയ്യാൻ കഴിയുെമന്നും ചൂണ്ടിക്കാ�
ണിക്കുകമാത്രമാണു് എെന്റ കർത്തവ്യം ഇക്കാര്യം
പറയുേമ്പാൾ ഞാൻ നിങ്ങളുെട നീതീകരണമാ�
യി പറഞ്ഞതു് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിേക്കണ്ടിവരും.
യാെതാരു മനുഷ്യനും, അതു് മാർേക്സാ, െലനിേനാ
ആയിെക്കാള്ളെട്ട കല്പാന്തകാലം നിലനില്ക്കുന്ന ഒരു
രാഷ്ട്രീയ തത്ത്വസംഹിത രചിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല.
ഭൗതികവാദികളായ നിങ്ങൾക്കു് അറിവുള്ളതാണ�
ക്കാര്യം: പിെന്നെയന്താണു് നൂറു വർഷത്തിേലെറ
പഴക്കെമത്തിയ ഒരു സിദ്ധാന്തെത്ത നിങ്ങൾ മത�
മായിെട്ടടുക്കുന്നതു്? നിങ്ങളുെട വിശ്വാസമനുസരിച്ചു്
സാഹചര്യങ്ങളുെട മാത്രം സൃഷ്ടിയായി മനുഷ്യൻ
മാറുന്നു: ആ സാഹചര്യങ്ങളും മാറുന്നു. ആ സ്ഥി�
തിക്കു് മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിപരവും സാമൂഹ്യവുമായ
പ്രവർത്തനങ്ങളും മാറുമേല്ലാ. ഇതനുസരിച്ചു് പ്രത്യ�
യശാസ്ത്രത്തിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഈ
ബ്രാഹ്മണമതെത്തക്കാൾ പഴകി ദ്രവിച്ച ഒരു ബാ�
ലിതത്ത്വശാസ്ത്രം ഉേപക്ഷിേക്കണ്ട കാലം അതിക്ര�
മിച്ചിേല്ല? യാഥാർത്ഥ്യങ്ങേളാടു് യാെതാരു െപാരു�
ത്തവുമില്ലാത്ത മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതു് അന്ധവി�
ശ്വാസത്തിെന്റ രൂപമേല്ല? മനുഷ്യെന മാർക്സിസ�
ത്തിനുേവണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതല്ല; കഥ േനെര മറിച്ചാണു്.
അതുെകാണ്ടു് മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും മാർക്സിസം പു�
ലരണം എന്ന ചിന്താഗതി ൈകെവടിയുകതെന്ന
േവണം. അങ്ങിെന െചയ്താൽ നിങ്ങളുെട കണ്ണിൽ�
നിന്നു് ഒരു മൂടുപടം വീണുേപാകും. രാഷ്ട്രീയേവദാന്ത�
പ്രമാണങ്ങളിൽനിന്നും മുക്തിേനടി കുെറ വാസ്തവ�
ങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണമായി, വ്യക്തി�
സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത ഹനിക്കാെതതെന്ന അസമത്വവും
ദാരിദ്ര്യവും ഉച്ചാടനം െചയ്യാൻ കഴിയുെമന്നു് മന�
സ്സിലാകും. മുതലാളിത്തെമന്നു് പറയെപ്പടുന്ന വ്യ�
വസ്ഥിതിയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിെലേപ്പാെല െതാഴിലാളി�
സംരക്ഷണവും, ഇന്ത്യയിെലേപ്പാെല പുേരാഗതിയും
അസാദ്ധ്യമാെണന്നു് മനസ്സിലാകും. ഏഷ്യയിെല
സപ്തവൽസരപദ്ധതിയല്ല, ഇന്ത്യയിെല പഞ്ചവത്സ�
രപദ്ധതിയാണു് നമുക്കു് അടിയന്തിരാവശ്യം എന്നു
കാണാനും കഴിയും. ഇെതാന്നും െചയ്യാെത ഗാന്ധി
ജനിച്ച നാട്ടിൽ െലനിൻദിനം െകാണ്ടാടി, ബുേദ്ധ്യാ�
പേദശദർശനത്തിനും, േമാേസ്കാക്ക് തീർത്ഥാടന�
ങ്ങളും നടത്തി ൈചനെയ—അതു മേണ്ണാ ചുണ്ണാ�
േമ്പാ എന്നറിയാെത ബഹുജനങ്ങേളാടു് ‘ൈചനാ�
മാർഗ്ഗം നമ്മുെട മാർഗ്ഗം’ എന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളും
മുഴക്കി, സ്വേദശത്തു് േദാൈഷകദൃക്കുകളായ വിേദ�
ശികളാക്കിത്തീർക്കാനുള്ള കാരണം സാമൂഹ്യപ്രശ്ന�
ങ്ങേളാടുള്ള സമീപനത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനൈവക�
ല്യമാണു്.

ജീവൻെകാടുത്തും സഹജീവികൾക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യം
േനടിെക്കാടുക്കും എന്നു് ദൃഢവ്രതെമടുത്ത ആ കാല�
ങ്ങളിേലയ്ക്കു തിരിഞ്ഞുേനാക്കുക. ദീർഘകാലെത്ത
ഇടുങ്ങിയ പാർട്ടിപ്രവർത്തനം െകാണ്ടു് കുത്സിതമാ�
യിത്തീർന്ന ഹൃദയത്തിൽ സത്യത്തിെന്റ അല്പംെവ�
ളിച്ചം വീശും. വർക്കിയിസം െകാേണ്ടാ, ചാേക്കാ�
യിസംെകാേണ്ടാ മാത്രേമ ജനേസവനം െചയ്യൂ
എന്നു് അന്നു് ശപഥം െചയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേല്ലാ.
കണ്ണു തുറന്നുെകാണ്ടു്, സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത നിേഷധി�
ക്കാെത, രക്തം ചിന്താെത, സ്വരാജ്യെത്ത അന്യാ�
ധീനെപ്പടുത്താെത സമുദായെത്ത ഉയർത്താനുള്ള
അവസരങ്ങൾ ഇന്നു െതളിഞ്ഞുവന്നിട്ടുണ്ടു്. സ്വന്തം
പാർട്ടിയിൽനിന്നുെകാണ്ടു് ആ കർമ്മം നിറേവറ്റുന്ന�
തിനുേവണ്ടി, പാർട്ടിെയത്തെന്നയും മാറ്റിത്തീർക്കൂ.
അല്പം വിനയം ആർക്കും അപകടം െചയ്യില്ല.

േസ്നഹപൂർവ്വം നിങ്ങളുെട,

സി.െജ. േതാമസ് 

ദീനബന്ധു 1959.
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സി.െജ. േതാമസ്
മലയാള നാടകകൃത്തും സാഹിത്യ നി�
രൂപകനുമായിരുന്നു സി.െജ. േതാമസ്
(നവംബർ 14, 1918–ജൂൈല 14, 1960)
എന്നറിയെപ്പടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹ�
ന്നാൻ േതാമസ്. മലയാള നാടകസാഹി�
ത്യെത്ത ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കു�

ന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർ�
ത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടി�
രുന്നു.

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

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ 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
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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
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