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ഡാർവിനു് ഒരനുബന്ധം

എനിക്കു് ‘ബഹുജന’െത്ത വലിയ മതിപ്പില്ല. വ്യക്തി�
കേളാടു് കുറെച്ചാെക്ക േസ്നഹമുണ്ടു്. പേക്ഷ, മനുഷ്യ�
സമുദായെത്ത ഒരു േദവതയായി ഉയർത്തത്തക്ക
ജനാധിപത്യേബാധം എനിക്കില്ല. ഭരണഘടന
പ്രകാരം ഓേരാ േവാട്ടുള്ള സകലേരയും ബഹുമാനി�
ക്കുക എന്നതു് അത്ര എളുപ്പമായ കാര്യമല്ല. എല്ലാ
മനുഷ്യരും സമന്മാരല്ല എന്നു പറഞ്ഞാൽ, പറയുന്ന�
യാൾ എല്ലാവേരക്കാൾ േമേലക്കിടയിലാെണന്നു്
അതിന്നർത്ഥമിെല്ലങ്കിലും, ആ അഭിപ്രായം എല്ലാ�
വർക്കും രസിച്ചിെല്ലന്നുവരും. അതിനു ഫാസിസ്റ്റ് 
തത്ത്വചിന്തയുെട ഒരു ചുവയുെണ്ടന്നു േതാന്നുകയും
െചയ്യും. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പറഞ്ഞെതാെക്കയാ�
ണു് ഇവിടെത്ത പ്രേമയം.

ഡാർവിൻ

മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽ പല
ഇനമുെണ്ടന്നുള്ള ആശയം
എെന്റ സ്വന്തമല്ല. അതു വള�
െര പേണ്ടയുണ്ടു്. പുരാണത്തി�
െല കഥാപാത്രങ്ങെള േദവാ�
സുരമാനുഷരായി തരംതിരിച്ചി�
രിക്കുന്നതു് അതുെകാണ്ടായിരി�
ക്കണം. പുനർജ്ജന്മതത്ത്വവും

ഒരു തരത്തിൽ ഈ ആശയേത്താടു ബന്ധെപ്പട്ടതാ�
ണു്. ബുദ്ധെന്റ ഉപേദശങ്ങളിൽ (ധർമ്മപദം) ഒരു
ഭാഗത്തു, മനുഷ്യനിൽ േകാഴിയുെടയും, പാമ്പിെന്റ�
യും, പന്നിയുെടയും അംശങ്ങൾ അവേശഷിക്കുന്നു
എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. േകാഴി കാമത്തിെന്റയും, പാ�
മ്പ് േക്രാധത്തിെന്റയും, പന്നി ബുദ്ധിശുന്യതയുെടയും
പ്രതീകങ്ങളാണു്. ഇവയിൽ ആദ്യെത്ത രണ്ടു ലക്ഷ�
ണങ്ങളും നശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽത്തെന്നയും അതിേല�
െറ ഭയങ്കരമായ മൂന്നാമെത്ത സ്വഭാവം അവേശഷി�
ക്കാറുെണ്ടന്നും ബുദ്ധൻ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നു. ഡാർ�
വിനും ഇതിേനാടു േയാജിച്ച ഒരു ചിന്താഗതിയുണ്ടു്.
ഡാർവിെന്റ പ്രതീകങ്ങൾ കുരങ്ങും വ്യാഘ്രവും കഴു�
തയുമാെണേന്ന വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇതു കൂടാെത പല
മതങ്ങളിലും മാലാഖമാർ, പിശാചുക്കൾ, യക്ഷി�
കൾ, അപ്സരസ്സുകൾ, ഗന്ധർവന്മാർ മുതലായ പല
ജീവികേളയും കാണാറുണ്ടു്. അടിസ്ഥാനപരമായി�
ത്തെന്ന മനുഷ്യൻ വിഭിന്നനിലകളിലാണു പരിണാ�
മം പ്രാപിക്കുന്നതു് എന്ന അവ്യക്താശയത്തിെന്റ
പ്രത്യക്ഷഭാവങ്ങളാണു് ഇവെയല്ലാം. ക്രിസ്തുമതമനു�
സരിച്ചു മനുഷ്യെന്റ ആദർശം മാലാഖയായിത്തീരു�
കയാണു്. അങ്ങെന ശരീരസംബന്ധിയല്ലാത്ത ഘട�
കങ്ങളിൽ പരിണാമം സംഭവിച്ചു വിഭിന്ന മനുഷ്യ�
വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു എെന്നാരഭിപ്രായം പണ്ടുമു�
തേലയുണ്ടു് എന്നു േവണെമങ്കിൽ പറയാം. പേക്ഷ,
ഈ ചിന്താഗതി ശാസ്ത്രീയമായി അപഗ്രഥിക്കുവാൻ
ആരും തുനിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി എെന്റ പരിമിതമായ
അറിവിൽെപ്പട്ടിട്ടില്ല. എനിക്കു് അതിനു കഴിവില്ല.
അേന്വഷണത്തിെനാരു മാർഗ്ഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക
മാത്രമാണു് േലഖേനാേദ്ദശ്യം.

വാസനയും ചിന്തയും
കുറച്ചുനാൾ മുമ്പു തൃശൂരിൽെവച്ചു നടന്ന ഒരു സമ്മർ�
ക്യാമ്പിൽെവച്ചു് ഒരു പ്രശ്നം െപാന്തിവന്നു. മനുഷ്യ�
െന്റ ജന്മവാസനേയാ, ചിന്താശക്തിേയാ ഏതാണു്
ആദ്യം വളർച്ച പ്രാപിച്ചതു് എന്നതായിരുന്നു അതു്.
തീർത്തുപറയാൻ കഴിവുള്ള ആരുമവിെട ഉണ്ടായി�
രുന്നില്ല. കുറച്ചാേലാചിച്ചേപ്പാൾ േതാന്നി, ഡാർവി�
െന്റ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിനു് ഒരനുബന്ധം ആവ�
ശ്യമാെണന്നു്. ഡാർവിൻ ശാരീരിക പരിണാമെത്ത�
പ്പറ്റി മാത്രേമ പ്രതിപാദിക്കുന്നുള്ളു. ശരീരേത്താളം�
തെന്ന പ്രധാനവും യഥാർത്ഥവുമായ ജന്മവാസന,
വികാരം, ചിന്ത, ആത്മാവു് എന്നിവയുെട ഉത്ഭവവും,
വളർച്ചയും, പരസ്പരബന്ധങ്ങളും ഇന്നും അജ്ഞാ�
തമാണു്. അവയുെട പരിണാമരഹസ്യം കണ്ടുപിടി�
ച്ചാൽ മാത്രേമ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിെല ൈവരുദ്ധ്യ�
ങ്ങളും ൈവവിധ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ.

ഓേരാ പ്രേത്യകപരിതസ്ഥിതികളിൽ ഓേരാ ഘട�
കം വളർച്ച പ്രാപിച്ചാണു് പറക്കുന്ന ജന്തുക്കളും, ഇഴ�
യുന്ന പാമ്പും, ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനുെമല്ലാമുണ്ടാ�
യതു്. കഴുകനു് പാമ്പിെന്റ വിഷമില്ല; പാമ്പിനു പറ�
ക്കാൻ കഴിയുകയില്ല; ഇവ രണ്ടിനും ചിത്രം വരയ്ക്കാ�
നും കഴിയുകയില്ല. എന്നുെവച്ചാൽ പല സിദ്ധിക�
ളും പലയിടങ്ങളിലായി വിതരണം െചയ്യെപ്പട്ടിരി�
ക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. പരിണാമത്തിൽ ഉയർന്നെത�
ന്നു സാധാരണ ഗണിക്കെപ്പടുന്ന ജന്തുക്കൾ എല്ലാ�
വിധ ൈവഭവങ്ങളിലും പരമമായ വളർച്ച പ്രാപിച്ചു
എന്നു വിചാരിക്കണ്ട. കഴുകെന്റ കണ്ണുകേളാ സിം�
ഹത്തിെന്റ ശക്തിേയാ മനുഷ്യനില്ല. ഏതാണ്ടു് ഒേര�
തരം ജീവികളിൽനിന്നാണു് ഇന്നെത്ത സകല ജീ�
വജാലങ്ങളും പരിണമിച്ചതു് എന്നാണു് ശാസ്ത്രമതം.
ഓേരാ പ്രേത്യകപരിതസ്ഥിതിയിലാണു് പല ജന്തു�
ക്കൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായിത്തീർന്നതു്. ശാരീ�
രികരംഗത്തുനിന്നു മാനസികരംഗത്തിേലയ്ക്കു് കടന്നു�
േനാക്കിയാൽ, അവിെടയുള്ള പരിതസ്ഥിതികളനു�
സരിച്ചു് ഒരു വർഗ്ഗത്തിൽത്തെന്നയുള്ള ജന്തുക്കൾ
പലനിലകളിൽ പരിണാമം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതാ�
യി കാണാം. പുല്ലും പുലിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ�
ത്തിലധികം വ്യത്യാസം രണ്ടു മനുഷ്യർ തമ്മിലുണ്ടാ�
വുക എന്നതു്, അങ്ങെന, അസാധ്യമല്ലാതായിത്തീ�
രുന്നു.

ജന്മവാസന പല നിലകളിലായി സകല ജീവജാ�
ലങ്ങൾക്കുമുണ്ടു്. ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും ഉള്ളതും തിരിച്ച�
റിയാൻ സസ്യങ്ങൾക്കും കഴിവുെണ്ടന്നാണു് വച്ചി�
രിക്കുന്നതു്. അതിപുരാതനമായ ഒരുകാലത്തു ജന്മ�
വാസന മാത്രേമ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു എന്നു വിചാ�
രിക്കാം. വളെര യുഗങ്ങൾക്കുേശഷമാണു് ബുദ്ധി,
അഥവാ ചിന്താശക്തി ഉത്ഭവിച്ചതു്. ജന്മവാസനയു�
െട ഒരു ഉയർന്ന രൂപമാണു് ചിന്താശക്തി എന്നു
വിചാരിക്കാൻ ന്യായം കാണുന്നില്ല. ജന്മവാസന
തലമുറകളായി ൈകമാറ്റം െചയ്യെപ്പടുേമ്പാൾ, ഓേരാ
ജീവിയും ബുദ്ധി ജനനത്തിനുേശഷം സമ്പാദിേക്ക�
ണ്ടതായിട്ടാണു കാണുന്നതു്. ഇത്ര ഭിന്നമായ രണ്ടു
ൈവഭവങ്ങളിൽ ഒന്നു മേറ്റതിൽനിന്നു പരിണമിച്ചു
എന്നു വിചാരിക്കുക വിഷമമാണു്. പിെന്ന, എങ്ങ�
െന അതുണ്ടായി എന്ന േചാദ്യത്തിനു് ഒേന്ന പറ�
യാനുള്ളു. ജീവനില്ലാത്ത ഒരു േഗാളത്തിൽ ജീവനു�
ത്ഭവിച്ചതുേപാെലയുള്ള ഒരത്ഭുതമാണു് ചിന്തയുെട
ആവിർഭാവവും. അെതങ്ങെനയുണ്ടായി എന്നാർ�
ക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ബുദ്ധി ജന്മവാസനയിൽനിന്നു
ഭിന്നമായ ഒരു ൈവഭവമാെണന്നുമാത്രം തല്ക്കാലം
പറയാം. പലേപ്പാഴും ഈ ജന്മവാസന ബുദ്ധിേയ�
ക്കാൾ ഉയർന്നതായിക്കാണാം. കാലാവസ്ഥെയ�
പ്പറ്റിയും മറ്റും നിരക്ഷരനായ കൃഷിക്കാരൻ പറയു�
ന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ, ശാസ്ത്രജ്ഞേന്റതിേനക്കാൾ
ശരിയാവാറുണ്ടു്. ഒരു പ്രേത്യകതയുള്ളതു് ഇതാണു്.
സാധാരണയായി ചിന്താശക്തി കുറഞ്ഞ ജന്തുക്ക�
ളിലാണു് ജന്മവാസന കൂടുതലായി േശാഭിക്കുന്നതു്.
ബുദ്ധിവളരുേമ്പാൾ ജന്മവാസന കുറയുെമന്നുേപാ�
ലും േതാന്നുന്നുണ്ടു്.

ചിന്ത—പലതരത്തിൽ
ചിന്ത എന്ന ൈവഭവം കൂടുതലായി വളർച്ചെയ�
ത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണു് മനുഷ്യൻ മറ്റു ജീവി�
കെളക്കാൾ ഉയർന്നവനാെണന്നവകാശെപ്പടാ�
നുള്ള ന്യായം. സ്വന്തം അസ്തിത്വെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
േബാധം മനുഷ്യനു മാത്രേമയുള്ളു എന്നാണു് െവ�
പ്പു്. ഇതു തത്ത്വെമന്ന നിലയ്ക്കു് ശരിയായിരിക്കാം.
പേക്ഷ, ഇവിെട വളെര സൂക്ഷിേക്കണ്ട ഒരു കാര്യമു�
ണ്ടു്. ബുദ്ധിയുെട വളർച്ച മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെല എല്ലാ
അംഗങ്ങൾക്കും ഒേരതരത്തിലായിെക്കാള്ളണെമ�
ന്നില്ലേല്ലാ. അതുെകാണ്ടു് അസ്തിത്വേബാധത്തിലും
വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകാം. മദിരാശിപട്ടണത്തിെല
ബഹളംപിടിച്ച െതരുവുകളുെട മദ്ധ്യത്തിൽകൂടി യാ�
െതാരു കൂസലുമില്ലാെത സംസാരിച്ചുനടന്നു, ‘േമാർ�
ച്ചറി’യിലവസാനിക്കുന്ന തമിഴത്തികെള ഓർമ്മി�
ക്കുേമ്പാൾേതാന്നുന്നു, ഈ അസ്തിത്വേബാധം എന്നു
പറയുന്നതുള്ള മനുഷ്യർ ഒരു െചറിയ ശതാംശം മാ�
ത്രമാെണന്നു്. ചിന്ത െപാതുേവ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തി�
െനാരു സിദ്ധിയായിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുെണ്ടന്നു േതാന്നു�
ന്നില്ല. അതു കാണുന്നിടത്തുതെന്ന അത്രയധികം
മൂെപ്പത്തിയിട്ടുമില്ല. ജന്മവാസനയുെടയും ചിന്തയുെട�
യും തീരുമാനങ്ങൾ പലേപ്പാഴും വിരുദ്ധമായിരിക്കും.
അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചിന്തെയമാത്രേമ അംഗീ�
കരിക്കാവൂ എന്നു പറയാൻ ആർക്കും ൈധര്യമുണ്ടാ�
കുകയില്ല. ചിന്ത അറിവിേന്മലാണു് നിലനില്ക്കുന്നതു്.
അറിവു് ഏറ്റവും പരിമിതവുമാണു്. അേപ്പാൾ അതി�
നു െതറ്റാതിരിക്കുവാനുള്ള വരെമാന്നുമില്ല. ജന്മവാ�
സനയുെട യഥാർത്ഥസ്വഭാവെമെന്തന്നു തീർച്ചയി�
ല്ലാത്തതുെകാണ്ടു് അതിെന തള്ളാനും െകാള്ളാനും
നിവൃത്തിയുമില്ല.

േമല്പറഞ്ഞ രണ്ടിൽനിന്നും ഭിന്നവും എന്നാൽ, അവ�
യുമായി കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതുമായ ഒരു സി�
ദ്ധിയാണു് വികാരം. ജീവികൾെക്കല്ലാം ഇതുെണ്ട�
ന്നു വിചാരിക്കാം. ഇതിെന്റ രൂപേഭദങ്ങൾ നിരവധി�
യാണു്. യുക്തിക്കപ്പുറമായതുെകാണ്ടു സാധാരണ�
ഗതിയിലുള്ള ഗേവഷണത്തിെന്റ പരിധിയിൽ അതു
െപടുകയില്ല. യുക്തിക്കതീതമായ ചിന്ത (ആ പ്ര�
േയാഗം ശരിയാെണങ്കിൽ) ആവശ്യെപ്പടുന്ന സ്ഥല�
ങ്ങളിൽ വികാരം പ്രേയാജനെപ്പടും. ഒരുതരത്തിൽ
പറഞ്ഞാൽ കവിതയും, മെറ്റാരുതരത്തിൽ സർറി�
യലിസവും ഈ അഭിപ്രായെത്ത സാധൂകരിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. നല്ല കവിതയിൽ സാധാരണ യുക്തിെകാണ്ടു
പറെഞ്ഞാപ്പിക്കാൻ വയ്യാത്ത ആശയമുണ്ടായിരി�
ക്കും. സർറിയലിസത്തിൽ, ചിന്തയും വികാരവും മറ്റു്
ആദ്ധ്യാത്മിക സിദ്ധികളും എല്ലാംകൂടിക്കുഴഞ്ഞ ഒരു
മണ്ഡലത്തിലാണു് കലാകാരൻ വിഹരിക്കുന്നതു്.

ഇപ്പറഞ്ഞ സിദ്ധികളുെട വളർച്ചയനുസരിച്ചു മനുഷ്യ�
െന തരംതിരിക്കുക സാദ്ധ്യമല്ലായിരിക്കാം. പേക്ഷ,
ഈ സിദ്ധികളുെട വളർച്ചയനുസരിച്ചു ഭിന്നവർഗ്ഗ�
ങ്ങൾ മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽത്തെന്ന ഉണ്ടാകാം. കവി�
കളും കാമുകന്മാരും വികാരവിഭാഗത്തിൽെപട്ടവ�
രാണു്. പേക്ഷ, അങ്ങെന െതാഴിൽപരമായ ഭാ�
ഗങ്ങൾ ഓേരാ വർഗ്ഗമായി പരിണമിക്കും എന്നു
ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഇന്നുവെര മനുഷ്യനിൽ
ഒരു വർഗ്ഗവ്യത്യാസേമ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു. സ്ത്രീയും പുരു�
ഷനും. അവ തമ്മിലുള്ള ശാരീരികവ്യത്യാസം തു�
ച്ഛമായതുെകാണ്ടാണേല്ലാ അവരണ്ടും ഒരു വർഗ്ഗ�
ത്തിൽ േചർക്കാൻ കാരണം. പേക്ഷ, ശരീരത്തിനു
പുറെമയുള്ള മനുഷ്യ സ്വഭാവങ്ങെളടുത്തുേനാക്കി�
യാൽ വലിയ വ്യത്യാസം കെണ്ടന്നുവരാം. ഒരു വി�
ദൂരഭാവിയിൽ ഇക്കൂട്ടരിൽ ഒന്നിനു വികാരെമെന്നാ�
ന്നില്ലാേതയും മേറ്റതിനു ചിന്തെയെന്നാന്നില്ലാേത�
യും പരിണമിച്ചാൽ അതിലത്ഭുതത്തിനവകാശമില്ല.
പരിണാമത്തിെന്റ ൈവചിത്ര്യം അത്രയധികമാണു്.

ബർനാർഡ് ഷാ

ഇതുവെര പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങ�
ളിൽ അഭിപ്രായഭിന്നതയുണ്ടാ�
കാൻ വഴിയില്ല. എന്നാൽ
‘ആത്മാവു് ’ എന്ന പദം വന്നു�
േചരുന്നതു് ഒരുവലിയ ആര�
വേത്താടുകുടിയാണു്. രംഗ�
വും ക്ഷുഭിതമാകും. ഒന്നിനുപുറ�
െക ഒന്നായി എത്ര പിന്തിരിപ്പൻ ആശയങ്ങളാണു
തട്ടിവിടുന്നതു് ! അവരുെട സമാധാനത്തിനുേവണ്ടി
േനരെത്ത പറേഞ്ഞക്കാം. മതക്കാർ ‘ആത്മാവു് ’
എന്ന പദം െകാണ്ടുേദ്ദശിക്കുന്നെതാന്നുമല്ല ഇവി�
െട ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു്. ഞാനുേദ്ദശിക്കുന്നതു് ജന്മവാ�
സനയിേലാ, ചിന്താശക്തിയിേലാ, വികാരത്തിേലാ
കെണ്ടത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രേത്യകസിദ്ധിെയ�
യാണു്. നന്മെയ ആഗ്രഹിക്കുക, സൗന്ദര്യെത്ത േസ്ന�
ഹിക്കുക മുതലായ ആദർശങ്ങൾ എങ്ങെനയുണ്ടാ�
യി? സാധാരണഗതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാേനാ നിർ�
വ്വചിക്കാേനാ എളുപ്പമല്ലാത്ത എേന്താ ഒരു ഘടകം
മനുഷ്യനിലുെണ്ടന്നു് (എല്ലാവരിലും േവണെമന്നി�
ല്ല) വിചാരിക്കാൻ ന്യായമുണ്ടു്. ആ പ്രേത്യക സ്വഭാ�
വെത്ത ‘ആത്മാവു് ’ എന്നു സൗകര്യത്തിനുേവണ്ടി
േപരു വിളിക്കുകയാണു്. ഇതു ബുദ്ധനും ബർനാർ�
ഡ് ഷായ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നു േതാന്നുന്നു. ഈ
ഘടകവും എങ്ങെനേയാ ഉണ്ടായി വളർന്നുെകാണ്ടി�
രിക്കുന്നു. പല വ്യക്തികളിലും പല നിലകളിലായി
കാണുകയും െചയ്യാം.

ഈ നാലു സിദ്ധികെളപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞതു് മനുഷ്യ�
ജന്തുവിനു ശരീരത്തിനു പുറെമ പ്രധാനമായ ചില
ഘടകങ്ങളുെണ്ടന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനാനാണു്.
ഇവ പരിണാമത്തിെന്റ ഓേരാ ഘട്ടത്തിലായി ഉണ്ടാ�
യി. പിന്നീടുള്ള പരിണാമെത്ത അവ സ്വാധീനമാ�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. െവറും ശരീരം മാത്രം എണ്ണമറ്റ
പരിവർത്തനങ്ങളിൽക്കൂടി കടന്നു് ഈ േലാകത്തി�
ലുള്ള വിവിധ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അങ്ങെന�
െയങ്കിൽ ശരിരത്തിനു പുറേമയുള്ള ഘടകങ്ങളുെട�
യും അവയുെട െകട്ടിമറിച്ചിലുകളുെടയും ഫലമായി
എെന്തല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം! ഇതുവെര
എണ്ണിപ്പറയത്തക്ക മനുഷ്യവർഗ്ഗങ്ങെള ഒന്നിെന�
യും ഇവിെട ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്നു് വിചാരിക്കുന്നി�
ല്ല, എങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവ്യതയുെട
പരിധിയിലാെണന്നു െതളിഞ്ഞു എന്നാണു വിശ്വാ�
സം. അത്രയ്ക്കു ശാസ്ത്രീയമെല്ലങ്കിലും യഥാർത്ഥജീവി�
തത്തിെല ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉദാഹരണമായി
പരിേശാധിച്ചുേനാക്കാവുന്നതാണു്. ഏതു ക്രൂരകൃ�
ത്യവും െചയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരും, യുദ്ധം ഒരാ�
ദർശമായി സ്വീകരിക്കുന്നവരും, ഭക്ഷണമല്ലാെത
മെറ്റാന്നിേനയും ബഹുമാനിക്കാത്തവരും, ജീവിതം
മുഴുവനും ഗേവഷണത്തിനു െചലവാക്കുന്നവരുെമ�
ല്ലാം ഒരു വർഗ്ഗത്തിൽെപട്ടവരാെണന്നും അവർ
സമന്മാരാെണന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം. സിം�
ഹവും പുലിയും പൂച്ചയും ഒേര കുടുംബക്കാരാെണ�
ങ്കിലും അവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടു്. അതുേപാെല�
ത്തെന്ന മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിലും പല ഇനങ്ങളുണ്ടു്.
ഈ വ്യത്യാസത്തിന്നടിസ്ഥാനം ശരീരഘടനേയാ
േദശവർഗ്ഗാദികേളാ ആയിരിക്കണെമന്നു നിർബ�
ന്ധമില്ല. (കാലാവസ്ഥയ്ക്കും മറ്റു ഭൂമിശാസ്ത്ര ഘടക�
ങ്ങൾക്കും പരിണാമത്തിലുള്ള സ്വാധീനം െവച്ചുേനാ�
ക്കുേമ്പാൾ അങ്ങെന ആവുകയും െചയ്യാം). ഇതു്,
ഈ ൈവചിത്ര്യം, എങ്ങെന പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടാലും, മറ�
ഞ്ഞിരുന്നാലും, അങ്ങെന എേന്താ ഒെക്ക ഉെണ്ടന്ന
അഭിപ്രായത്തിേലക്കാണു് അനുഭവങ്ങൾ വഴികാ�
ണിക്കുന്നതു്. ഇപ്പറഞ്ഞതിൽ എെന്തങ്കിലും കഴമ്പു�
െണ്ടങ്കിൽ ഞാെനഴുതിയ ആദ്യവാചകത്തിനു മാപ്പു
പറേയണ്ട ആവശ്യവുമില്ല.

മാതൃഭുമി 23 നവംബർ 1952.
ധിക്കാരിയുെട കാതൽ 1955.

□
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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
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(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
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