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മനുഷ്യർ െതറി പറയുന്നതു് എേപ്പാഴാണു്?

ഒരാൾക്കു് മെറ്റാരാേളാടു് എെന്തങ്കിലും കാരണ�
വശാൽ വിേരാധമുണ്ടു്, എന്നിരിക്കെട്ട. ഇവരിൽ
ഒരാൾ ശക്തനും മെറ്റയാൾ ബലഹീനനുമാണു്.
ബലം കൂടിയവൻ രണ്ടാമത്തവെന ഒന്നടിക്കുന്നു.
എന്തായിരിക്കും ഫലം? അപൂർവ്വം ചിലർ തിരിച്ച�
ടിക്കും, ഭവിഷ്യത്തുകെള കൂട്ടാക്കാെത. സാധാരണ�
യായി കാണുന്ന കഥ അതല്ല. അടി െകാണ്ടവൻ
അപകടേമഖലയ്ക്കു പുറത്തുനിന്നുെകാണ്ടു് കുെറ ഭര�
ണിപ്പാട്ടുകൾ പാടി സംതൃപ്തനാകും. അെത, അശ�
ക്തിേബാധത്തിെന്റ തുറന്ന പ്രഖ്യാപനമാണു് െതറി�
പറയൽ.

ഈ പറഞ്ഞകാര്യം രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനെത്ത സം�
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം പരമാർത്ഥമാണു്. മെറ്റല്ലാകാ�
ര്യങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയകക്ഷികൾ തമ്മിൽ കലഹിക്കും.
പേക്ഷ, ഇക്കാര്യത്തിൽ അവർക്കു് െപാതു ഐക്യ�
മുണ്ടു്. സ്ത്രീപുരുഷബന്ധെത്തപ്പറ്റി രാഷ്ട്രീയക്കാരു�
െട ഉത്തരവിനപ്പുറം കടന്നു് ഒരു സാഹിത്യകാരൻ
എെന്തങ്കിലും എഴുതിേപ്പായാൽ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാ�
െരല്ലാം ഒത്തുേചർന്നു് ആർത്തുവിളിക്കുകയായി,
‘ആഭാസൻ!’ ഈ പരിശുദ്ധന്മാരുെട നിഘണ്ടുവി�
െല പദങ്ങൾ േകട്ടാൽ പൂരപ്പാട്ടുകാർകൂടി ലജ്ജിച്ചു
തലതാഴ്ത്തുകയും െചയ്യും. യാെതാരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി�
യും ഈ ആേരാപണത്തിൽ നിെന്നാഴിവല്ല. അവ�
േരാേരാരുത്തരും പറയും അവരുെട എതിർകക്ഷി�
ക്കാരാണു പുലഭ്യക്കാർ എന്നു്. പേക്ഷ, ഇവരുെട�
െയല്ലാം പ്രസംഗം േകൾേക്കണ്ടിവരുന്ന ഒരു സാ�
ധാരണക്കാരൻ െചവിെപാത്താെത നിവൃത്തിയില്ല.
എന്താണിതിനു കാരണം? അതു് ആദ്യം പറഞ്ഞ�
തുതെന്ന—അശക്തിേബാധം അഥവാ പരാജയ�
േബാധം. ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകനും ശരിയായ
ഉത്തരം െകാടുക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടു്.
അങ്ങെനയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ‘ഉത്തരം മുട്ടിയാൽ
െകാഞ്ഞനം കാട്ടുക’ എന്നാണേല്ലാ പ്രമാണം. മറ്റു
സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ടാകും. സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ ലഭിച്ച ഒരു
രാഷ്ട്രീയാശയെത്ത മെറ്റാരാൾ േചാദ്യംെചയ്യുന്നു�
െവന്നിരിക്കെട്ട. ആ വിമർശനത്തിനു ഒന്നാമെത്ത�
യാൾക്കു് മറുപടിയിെല്ലങ്കിൽ അയാൾ െതറിപറ�
യാൻ തുടങ്ങും. ഇക്കാര്യത്തിൽ വിമർശകനും േയാ�
ഗ്യനല്ല. അയാൾ െതറിപറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ടു്.
തെന്റ വിമർശനം ഫലിക്കുന്നില്ല എന്നു േബാധമു�
ണ്ടാവുേമ്പാഴാണതു്. ‘വാദം മുട്ടിയാൽ എതിർവക്കീ�
ലിെന ചീത്ത പറയുക’ എെന്നാരു ഇംഗ്ലീഷ് പഴ�
െഞ്ചാല്ലുണ്ടു്.

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രമാണീ സമ്പ്രദായം എെന്ന�
നിക്കഭിപ്രായമില്ല. ഇന്നെത്ത വിവാഹനിയമങ്ങ�
െള ഒരാൾ േചാദ്യംെചയ്താൽ നാെമന്താണു പറയു�
ന്നതു്? അയാൾ മഹാകീചകനായതുെകാണ്ടാണു്
അങ്ങെനെയാരഭിപ്രായം പറഞ്ഞെതന്നു്. നിരീശ്വ�
രവാദികെളപ്പറ്റി സാധാരണയുള്ള ഒരാേരാപണം,
അവർക്കു് ദുർമ്മാർഗ്ഗികളായി ജീവിക്കാൻേവണ്ടിയാ�
ണു് നാസ്തികത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെതന്നാണു്.
സാഹിത്യത്തിെല കഥ പറയാനുമില്ല. അങ്ങെന ജീ�
വിതത്തിെന്റ എല്ലാ തുറകളിലും പുലഭ്യം പരാജയ�
െപ്പട്ടവെന്റ ആയുധമാണു്. ഇവിെട തല്ക്കാലം രാഷ്ട്രീ�
യരംഗെത്ത മാത്രേമ എടുക്കുന്നുള്ളൂെവന്നുമാത്രം.

തിരുവിതാംകൂറിൽ േപാലീസും ജനങ്ങളുമായി
ഉണ്ടായ ഒരു സംഘട്ടനെത്തപ്പറ്റി ഒരു േനതാവു്
പ്രസംഗിച്ചതു്, ആ സ്ഥലത്തു ബലാൽസംഗം െച�
യ്യെപ്പട്ടവരുെട സ്ഥാനത്തു് താനായിരുെന്നങ്കിൽ
േപാലീസുകാരുെട മറ്റതു് കടിച്ചുപറിച്ചുകളയുമായി�
രുന്നുെവന്നാണു്. ആ പ്രസംഗം േകട്ടിരുന്നവരിൽ
ഭൂരിപക്ഷവും ൈകയടിച്ചു. പേക്ഷ, ചില േനതാക്ക�
ന്മാർ പറഞ്ഞു: അപ്പറഞ്ഞതു െതറിയാെണന്നു്. ഒരു
വർഷത്തിനുേശഷം ആ േനതാവുതെന്ന (കക്ഷി�
െയാന്നു മാറി) പ്രസംഗിച്ചു. ആ സംഘട്ടനം നട�
ന്ന സ്ഥലത്തു് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിന്ന സ്ത്രീ ‘േദ�
ശീയ’മാക്കെപ്പട്ടിരിക്കുകയാെണന്നു്. ഒരു വർഷംമു�
മ്പു് െതറിെയന്നു വിമർശിച്ചവർ ൈകയടിച്ചു. ൈക�
യടിച്ചവർ പറഞ്ഞു.‘അയാൾ കള്ളുകുടിച്ചു് െതറി പറ�
യുകയാണു്.’ എതിർകക്ഷിയുെട െതറി ഇരുകൂട്ടരും
മനസ്സിലാക്കി. സ്വന്തം െതറി കണ്ടുമില്ല.

ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ പാരമ്പര്യം വളെര പഴയ�
താണു്. മുസ്ലിം ആക്രമണമുണ്ടായേപ്പാൾ ഇന്ത്യയി�
െല ഹിന്ദുരാജാക്കന്മാർ അവെര േമ്ലച്ഛന്മാെരന്നു്
വിളിച്ചു തൃപ്തിയടഞ്ഞു. ആഭ്യന്തരകലഹങ്ങളും ജീവി�
ക്കാൻ െകാള്ളുകില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതവീക്ഷണവും�
െകാണ്ടു് അവർ സ്വന്തം നാടിെന പരാജയെപ്പടു�
ത്തി. ശത്രു അജയ്യനാെണന്ന േബാധം വന്നേപ്പാൾ
െതറിെയ ആശ്രയിക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. ഇംഗ്ലീ�
ഷുകാർ വന്നേപ്പാഴും ഇതുതെന്നയുണ്ടായി. ആയു�
ധവും ചുണയുമില്ലാെത, അവെര െവള്ളക്കുരെങ്ങ�
ന്നും െവള്ളപ്പട്ടിെയന്നും വിളിച്ചു തൃപ്തിെപ്പടുകയായി�
രുന്നു പതിവു്. ഈ ചിന്താഗതി സ്വാതന്ത്ര്യസമര�
െത്ത സഹായിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നില്ല. ഒരുവനു
ശക്തിയായ പ്രതിേഷധമുണ്ടാകാം. േകാപംെകാ�
ണ്ടു നിഷ്കരുണം എെന്തങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചുെവന്നും
വരാം, ഭഗത്  സിംഗിെനേപ്പാെല. പേക്ഷ, പട്ടിെയ�
ന്നും കുരെങ്ങന്നും വിളിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് സ്വന്തം
സംസ്ക്കാരശുന്യതെയ മാത്രമല്ല, ബലഹീനതെയ�
യുമാണു് കാണിക്കുന്നതു്. നാട്ടുരാജ്യസ്വാതന്ത്ര്യസ�
മരങ്ങളിലും ഇതുതെന്ന കാണുവാനിടയായിട്ടുണ്ടു്,
ഒരു പ്രജാപരിഷത്തും ദിവാനുമായിട്ടാണെല്ലാ സം�
ഘട്ടനം. ആയുധേമന്തിേയാ അല്ലാെതേയാ ഒരു
വിപ്ലവം നടത്തുന്നതിനു പകരം എന്താണു് പലയി�
ടങ്ങളിലും ഉണ്ടായതു്. പഠിച്ചുെവച്ചിട്ടുള്ള വൃത്തിെക�
ട്ട വാക്കുകെളല്ലാം ദിവാെന്റ തലെയ്ക്കറിയുക. േകാ�
ഴിേക്കാടു് രണ്ടു പത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം പുല�
ഭ്യം പറഞ്ഞുെകാണ്ടിരുന്ന കാലത്തു് ഇരുകൂട്ടരുേട�
യും ആേരാപണം ഒന്നുതെന്നയായിരുന്നു. മറ്റവൻ
െതറിയനാെണന്നു്. പുേരാഗമനത്തിനും സദാചാ�
രത്തിനും കുത്തകെയടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി
െനഹ് റുവിെന വിമർശിക്കാൻ കണ്ട പ്രധാനകാ�
ര്യം അേദ്ദഹം പാമിളാ മൗണ്ട് ബാറ്റെന ചുംബിച്ചു�
െവന്നതായിരുന്നു. ഇതുേകട്ടാൽ േതാന്നും വർഗ്ഗ�
സമരത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനം ചുംബനമാെണന്നു്.
യഥാർത്ഥകാരണമേല്ല? അെതഴുതിയ ആളിനു്
ബഹുജനങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിെന്റ സ്വഭാവമ�
റിയാം. േലഡി െവല്ലിംങ്ടെനപ്പറ്റിയും, സി.പി. രാമ�
സ്വാമി അയ്യെരപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞിരുന്ന കഥകൾക്കു്
എന്തു പ്രചാരമുണ്ടായിരുെന്നന്നു് ആ എഴുത്തുകാ�
രൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടു്.

ഈ സമ്പ്രദായം ഒട്ടും ഫലപ്രദമെല്ലന്നു പറയാെന�
നിക്കു ൈധര്യമില്ല, ഒരു െചറിയവിഭാഗം ജനങ്ങൾ�
ക്കു് അതു് രുചിെച്ചന്നുവരും. ഒരു ഭാഗം അത്രയധി�
കം പരിശുദ്ധമാെണങ്കിൽ ശത്രുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മി�
ലുള്ള ൈവരുദ്ധ്യത്തിനു മൂർച്ചകൂടുകയും െചേയ്തക്കാം.
എങ്കിലും, അങ്ങെന സംഭവിക്കുെമന്നു തീർച്ചയാ�
ക്കാൻ പാടില്ല. സാധാരണയായി െതറി പറയുന്ന�
തും െതറിേകട്ടു രസിക്കുന്നതും ഭീരുക്കളാണു്. അവ�
ശതാേബാധമാണു് െതറി പറയിക്കുന്നെതന്നു നാം
കണ്ടേല്ലാ. എങ്കിലും, ഇതു് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയകക്ഷി�
കളും ഉപേയാഗിക്കുന്ന ഒരായുധമായതുെകാണ്ടു്
അവെരല്ലാം അതിെന്റ വിജയത്തിൽ വിശ്വസിക്കു�
ന്നുെവന്നുേവണം കരുതാൻ. അതുെകാണ്ടു് അതി�
െന്റ അനന്തരഫലങ്ങെളെന്തന്നു് ഒന്നു പരിേശാധി�
േക്കണ്ടതാവശ്യമാണു്.

എന്താണു് െതറി ഒരായുധമാക്കുന്നതിൽ െതറ്റു്?
െതറി പറയുന്നതു് പാപമായതുെകാണ്ടാേണാ,
അല്ല. അതു മതപ്രചാരകന്മാരുെട കാര്യമാണു്
(അവരാെണങ്കിൽ ഈ െതാഴിലിൽ ഒട്ടും പിന്നി�
ലല്ലതാനും). ഇവിെട െതറിെയ ഒരു രാഷ്ട്രീയായു�
ധമാക്കരുെതന്നു് പറയുന്നതിെന്റ കാരണം രാഷ്ട്രീ�
യമാണു്. രാഷ്ട്രീയസമരങ്ങളിൽ ശത്രുവിെന വി�
മർശിക്കുേമ്പാൾ ദുർബ്ബലമായി വിമർശിക്കണെമ�
ന്നല്ല ഇവിെട വിവക്ഷിക്കുന്നതു്. ആത്മാർത്ഥമാ�
യി ഒരു പരിപാടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ തെന്റ
ശത്രുവിെന വിമർശിക്കുേമ്പാൾ ഒരു കരുണയും
കാണിക്കുകയില്ല; കാണിേക്കണ്ടതുമില്ല. പേക്ഷ,
െതറി ശക്തിയായ വിമർശനമാെണന്നു െതറ്റിദ്ധ�
രിക്കരുെതന്നുമാത്രം. െതറി ബലഹീനതയാണു്.
“ശക്തിയായ ഭാഷയിൽ ഈശ്വരെന വിമർശിച്ചു”
എന്നാരും െകാടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിെയപ്പറ്റി പറയാറില്ല.
േപാെരങ്കിൽ െതറിെക്കാരു പ്രേത്യകസ്വഭാവമുണ്ടു്.
അതു തിരിഞ്ഞടിക്കും. സ്വന്തം മുഖത്തുതെന്ന അതു
വന്നുവിഴും. േകട്ടുനിൽക്കുന്നവരിൽ ഒരു നല്ല വിഭാ�
ഗം െതറിപറയുന്നവെന േനാക്കി പുച്ഛമായി ചിരിയ്ക്കു�
കയായിരിയ്ക്കും. തൽക്കാലേത്തക്കു ജയം േനടാൻ
െതറി സഹായിേച്ചക്കും. ഉദാഹരണമായി ‘സ്  കങ്ക് ’
എന്ന ജന്തുവിെന േനാക്കുക. ശത്രുക്കൾ സമീപ�
ത്തുെണ്ടന്നു കണ്ടാൽ അതു് ഒരു ഭയങ്കരദുർഗ്ഗന്ധം
വമിപ്പിച്ചു തുടങ്ങും. ആ ദുർഗ്ഗന്ധം സഹിച്ചുെകാണ്ടു്
അടുത്തിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജന്തുക്കൾ ചുരുങ്ങും.
അങ്ങെന ‘സ് കങ്ക് ’ സ്വയം രക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സ്വ�
ഭാവം മനുഷ്യൻ ചിലേപ്പാെഴാെക്ക അനുകരിക്കുന്ന�
തുെകാണ്ടായിരിക്കണം ‘തൂറി േതാല്പിക്കുക’ എന്ന
പ്രേയാഗം ഗ്രാമീണരുെടയിടയിൽ ഉണ്ടായതു്. ചാ�
ത്തൻേസവയുെട പ്രധാനകഴിവു് എന്താെണന്നും
അേന്വഷിച്ചുേനാക്കുക. ഇെതാന്നും ജയിക്കുന്നവ�
െന്റേയാ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവെന്റേയാ പരിപാടി�
കളല്ല, നിസ്സഹായനായ േകാപിഷ്ഠെന്റയാണു്.

സ്  കങ്ക്.

ഈ െതറ്റായ രീതി രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനത്തിൽ അം�
ഗീകരിക്കുന്നതിെന്റ ഫലംേതടി വളെര അകെല
േപാകണ്ട. ഇന്ത്യാവിഭജനം കഴിഞ്ഞു് ഉണ്ടായ സം�
ഭവം േനാക്കുക. മുസ്ലീംകളും ഹിന്ദുക്കളും തമ്മിലുള്ള
മത്സരെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തി പറഞ്ഞ െതറി�
കളുെടെയല്ലാം പരിണതഫലം അന്നാണനുഭവിച്ച�
തു്. ഒരു വർഗ്ഗക്കാർ മറ്റു വർഗ്ഗക്കാരുെട മൂക്കും മുല�
യും േഛദിച്ചതും, ബലാൽസംഗം െചയ്തതും എന്തു
രാഷ്ട്രീയ വിജയത്തിനുേവണ്ടിയായിരുന്നു? എന്തു
വർഗ്ഗീയ ഗുണത്തിനുേവണ്ടിയായിരുന്നു? സംഭവി�
ച്ചതിതാണു്. ഇരുകൂട്ടരും ന്യായമായ അടിസ്ഥാന�
ത്തിലല്ല നിന്നതു്. അവർക്കു ന്യായമായ യാെതാരു
വാദഗതിയും ഇല്ലായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു േമ്ലച്ഛെന�
ന്നും കാഫെറന്നും വിളിക്കുകയല്ലാെത പരിപാടിയു�
ണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത്തരെമാരു പ്രവർത്തനത്തിൽ
പെങ്കടുക്കുന്നവരുെട മനഃസ്ഥിതി അധഃപതിക്കാ�
തിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലേല്ലാ. ഒരു ജനതയുെട
പുറത്തുകാണുന്ന നിയമങ്ങളും പരിപാടികളും എന്തു�
തെന്നയായിെക്കാള്ളെട്ട അവരുെട യഥാർത്ഥ�
സംസ്കാരമാണു് കാര്യങ്ങെള നയിക്കുന്നതു്. ഈ
വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കാെത െതറിെകാണ്ടുമാത്രം
ഒരു രാഷ്ട്രം െകട്ടിപ്പടുക്കാെമേന്നാ, സാമൂഹ്യവിപ്ല�
വം നടത്താെമേന്നാ വ്യാേമാഹിക്കുന്നവരുെണ്ട�
ങ്കിൽ അവർക്കു് അവരുെട േജാലി അറിഞ്ഞുകൂടാ.
അവർ അവരുെട പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ മനു�
ഷ്യവർഗ്ഗെത്ത പരീക്ഷണശാലയാക്കുകയാണു്;
മനുഷ്യെന ഗിനിപ്പന്നിയാക്കുകയാണു്. ഭീരുവിനു്
വിപ്ലവമുണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ല. മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത
ഇരുകാലിമൃഗം ഭൂേലാകസ്വർഗ്ഗം സൃഷ്ടിക്കുകയുമില്ല.
മനുഷ്യസമുദായെത്ത നന്നാക്കുവാൻ ചുമതലേയ�
ല്ക്കുന്നതിനുമുമ്പു് ഒന്നു് വ്യക്തമായി ധരിച്ചിരിക്കണം.
സംസ്കാരത്തിേന്റയും മര്യാദയുേടയും ഒരു െപാടി
നഷ്ടെപ്പടുത്തിയിട്ടു ലഭിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗം സ്വർഗ്ഗമായി�
രിക്കുകയില്ല.

രണ്ടുവർഷമായി ഇന്ത്യ ഒരു െഡാമീനിയനായിട്ടു്,
ഇതിനിടയിൽ നമുക്കു കിട്ടിയ രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം
അഞ്ചുശതമാനം വിമർശനവും െതാണ്ണൂറ്റഞ്ചുശതമാ�
നം െതറിയുമായിരുന്നു. ഇങ്ങെന രാഷ്ട്രം പണിതു�
ണ്ടാക്കിയാൽ ഭാവി േശാഭനമല്ല. ഹിറ്റ് ലർ നൂറുശ�
തമാനം െതറിയുെട മുകളിലാണു് രാഷ്ട്രം പണിത�
തു്. െവറുപ്പു്, വിേദ്വഷം, വഞ്ചന, അസൂയ, കള്ളപ്ര�
ചരണം ഇെതല്ലാംെകാണ്ടു് ഹിറ്റ്ലർ തെന്റ രാഷ്ട്രം
അലങ്കരിച്ചു. നമുക്കും അതു കൂടിേയ തീരൂ എന്നുേണ്ടാ?

ഇത്രയും പറഞ്ഞതിനു് എെന്ന െതറി പറഞ്ഞിട്ടു
കാര്യമില്ല. കണ്ണാടി വലിെച്ചറിഞ്ഞാൽ മുഖത്തിെന്റ
ൈവകൃതം തീരുകയില്ലേല്ലാ.

ധിക്കാരിയുെട കാതൽ 1955.
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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

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
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

