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അടിസ്ഥാനശത്രു—ദാരിദ്ര്യം

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുേനെര ഒരു ഭീഷണിമാത്രേമ ഞാൻ
കാണുന്നുള്ളൂ. അതു ദാരിദ്ര്യമാണു്. മെറ്റല്ലാ ഭീഷ�
ണികളും ഒന്നുകിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റ രൂപേഭദേമാ,
അെല്ലങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്നവേയാ മാത്ര�
മാണു്.

ദാരിദ്ര്യം രണ്ടു നിലകളിലാണു് ജീവിതെത്ത നിേഷ�
ധിക്കുന്നതു്. ഒന്നു്: സാമൂഹ്യമണ്ഡലത്തിൽ, രണ്ടു്:
ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ. ഇവരണ്ടും വ്യക്തമാക്കുവാൻ
സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതിെനപ്പറ്റി ഒരു സാധാരണ വിവ�
രണം ആവശ്യമാണു്.

സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതു് എന്തും െചയ്യാനുള്ള ൈല�
സൻസല്ല. നിയന്ത്രണങ്ങളുെട അഭാവവുമല്ല. അതു്
ഒരു േപാസിറ്റീവ് ഗുണമാണു്. അതു് ശാരീരികമല്ല,
ആത്മീയമാണു്. അതുെകാണ്ടുതെന്ന അതു് െകാടു�
ക്കാനാവില്ല. സ്വയം എടുേക്കണ്ടതാണു്. അതു് ആർ�
ക്കും നിേഷധിക്കാനാവില്ല. കാരണം അതു സമൂഹ�
ത്തിെന്റ സൃഷ്ടിയല്ല, വ്യക്തിയുെട മേനാഭാവമാണു്.
ആത്മാഭിമാനമുള്ളവെന അസ്വതന്ത്രനാക്കുവാൻ
യാെതാരു ശക്തിക്കും കഴിവില്ല. ചങ്ങലകെളയും
തലേച്ചാറു് അലയ്ക്കുന്നവേരയും അതു് അതിജീവിക്കും.
ജീവിക്കുേമ്പാൾ ഉള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ�
തു്. മരണെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം അതിെന സ്പർശി�
ക്കുകയില്ല. അത്രവെര േപാകാനുള്ള കഴിവുമാത്രേമ
സ്വാതന്ത്ര്യേബാധെമന്ന േപരു െകാടുക്കാനാവൂ.

ആ സ്ഥിതിക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് എെന്തങ്കിലും ഭീ�
ഷണിയുണ്ടാകാൻ കഴിയുേമാ എെന്നാരു േചാദ്യ�
മുത്ഭവിക്കാം. ഒരു കണക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇല്ല.
പേക്ഷ, സാമൂഹ്യമായി േനാക്കുേമ്പാൾ ദാരിദ്ര്യം
അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിേലക്കു് ഒരു േപ്രരണയാണു്. േജാ�
ലി തിരെഞ്ഞടുക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതിരിക്കുക,
െചയ്ത േജാലിക്കു കൂലി പറഞ്ഞു വാങ്ങാൻ അവകാ�
ശമില്ലാതിരിക്കുക എന്ന വ്യവസ്ഥയ്ക്കു് രാഷ്ട്രീയവശ�
ത്തു് അസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നും സാമ്പത്തികരംഗത്തു്
ദാരിദ്ര്യം എന്നുമാണു് േപരു്. അഭിമാനേത്താെട
േജാലിെചയ്യുന്ന ഒരുവൻ പിച്ചെയടുക്കാൻ—അതു
സർക്കാർ വകയാലും—ഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല. അല്പം കുറ�
ഞ്ഞാലും േവണ്ടില്ല, അതു മുട്ടുമടക്കാെത സമ്പാദിക്ക�
ണെമന്നാണവെന്റ ലക്ഷ്യം.

രണ്ടാമെത്ത നിലവാരത്തിൽ, ഭീഷണിെപ്പടുത്തു�
ന്നതു് വ്യക്തികളുെട ആത്മാവിെനയാണു്. തകർ�
ന്നടിഞ്ഞ ഒരു തറവാട്ടിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി�
െയ ഉദാഹരണമായിെട്ടടുക്കൂ. ദുസ്സഹമായ ദാരിദ്ര്യം
അയാൾ ബാല്യത്തിൽ അനുഭവിേക്കണ്ടിവരുന്നു.
ഇതിെന്റ ഫലമായി ഒരു വശത്തു് ബഹിർേലാക�
േത്താടുള്ള തീരാത്ത വിേരാധവും, മറുവശത്തു് പണ�
േത്താടു് അടങ്ങാത്ത ആർത്തിയും ഉണ്ടായിത്തീ�
രുന്നു. രാഷ്ട്രീയമായി അയാൾ വിപ്ലവകാരിയുെട
േവഷം അഭിനയിക്കുന്നേതാെടാപ്പം സ്വകാര്യരം�
ഗത്തു് ദീപസ്തംഭവിശ്വാസിയായിരിക്കും. ആത്മാവു
മുരടിപ്പിക്കുക എന്നതാണു് ഇവിെട െചയ്തിരിക്കുന്ന�
തു്. ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടാവാൻ ഇടയുള്ള വ്യക്തി�
കൾ അങ്ങെന അധമേബാധത്തിെന്റ മൂർത്തീകര�
ണമായും അവെന്റ പ്രതിഭ വില്പനച്ചരക്കായും തീരു�
ന്നു. സ്വയം അങ്ങെനയായതുെകാണ്ട് അന്യേരയും
അങ്ങെന കാണാനുള്ള വാസനയും ജനിക്കുന്നു.
ഈ മാനസികാവസ്ഥയിൽ യാെതാരു കലാസൃഷ്ടി�
യും സാദ്ധ്യമല്ല.

ഇതാണു ദാരിദ്ര്യം മനുഷ്യാത്മാവിേനാടു െചയ്യുന്ന
േദ്രാഹം. ഒരു വശത്തു് അതു് സഹൃദയെന്റ മനസ്സി�
െന വരട്ടുന്നു. ജീവിതാേയാധനസമരത്തിൽ സൗ�
ന്ദര്യങ്ങൾ അവഗണിക്കെപ്പടുന്നു. താൽക്കാലിക�
രസം മാത്രമുള്ള കലാഭാസങ്ങളുെട പുറേക േപാ�
കാൻ അവൻ നിർബന്ധിതനായിത്തീരുന്നു. മറുവ�
ശത്താകെട്ട, കലാകാരെന്റ മനസ്സിെന രക്ഷിക്കാ�
നാവാത്തവിധം മലിനമാക്കുന്നു. വികൃതമാക്കുന്നു.
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദാരിദ്ര്യെത്ത ജയിക്കുകെയന്ന�
തു് കലാസൃഷ്ടിക്കും കലാസ്വഭാവത്തിനും ഒരുേപാ�
െല ആവശ്യമാണു്. അതിൽകൂടിയാണു് സ്വാതന്ത്ര്യ�
ത്തിേലക്കുള്ള മാർഗ്ഗം.

നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്നു് ദാരിദ്ര്യെമന്നതു് ഒരു േരാ�
ഗമായിട്ടല്ല ഗണിക്കെപ്പടുന്നതു്. അെതാരു മുദ്രാവാ�
ക്യമാണു്—അസ്വാതന്ത്ര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള
ഒരു മുദ്രാവാക്യം. ദാരിദ്ര്യ ദൂരീകരണത്തിെന്റ േപ�
രിൽ റഷ്യയിലും ൈചനയിലും നടന്ന മഹാവഞ്ചന�
കൾ ഇപ്പറഞ്ഞതിനു് ഉദാഹരണമാണു്. അവിെട
എെന്തങ്കിലും കുെറ ഭൗതികസമ്പത്തുെണ്ടന്നു പറ�
ഞ്ഞതുെകാണ്ടു ഫലമില്ല. അവിെട യജമാനവർഗ്ഗ�
െമാഴിെച്ചല്ലാവരും പരിപൂർണ്ണദരിദ്രരാണു്. സ്വന്തം
െതാഴിൽ േപാലും വിൽപ്പാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത
െതാഴിലാളി അഭിമാനമുള്ള മനുഷ്യനല്ല; മനുഷ്യ�
രൂപം പൂണ്ട യന്ത്രമാണു്. സമഗ്രാധിപത്യത്തിനു്
എതിരായ ചിന്തമാത്രമാണു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ
രക്ഷാകവചം. അതിെന്റ പ്രാേയാഗികവശം ദാരി�
ദ്ര്യം നീക്കാനുള്ള പരിശ്രമവും.
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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

