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സി െജ േതാമസിെന്റ േലഖനങ്ങൾ എേപ്പാഴും സമകാ�
ലികമാവാനുള്ള ഒരു േശഷി പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നു. തിരെഞ്ഞ�
ടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുെട സവിേശഷതകൾെകാണ്ടു മാത്ര�
മല്ല അതു്, ഭാഷയുെട െചാടിെകാണ്ടുകൂടി അവ നെമ്മ
ഇന്നും ആകർഷിക്കുന്നു. ‘സായാഹ്ന’ അവ പുനഃപ്രകാ�
ശിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ ഒരു കാരണവും അതെത്ര. എങ്കിലും,
ഈ േലഖനങ്ങളിൽ ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും കാണാറുള്ള ലിം�
ഗപരവും വംശീയപരവുമായ ഭാഷാ പ്രേയാഗങ്ങൾ, നിർ�
േദാഷമല്ലാത്ത കളിയാക്കലുകൾ, ഞങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കു�
ന്നു. പേക്ഷ, അവ അേതേപാെല തിരുത്താെത പ്രസി�
ദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നു. നീതിയുെട െതളിച്ചത്തിേലക്കു് എഴുത്തുകാ�
രും സമൂഹവും എത്തുന്നതിെല കാലതാമസം മറച്ചു െവ�
യ്ക്കണ്ടതുമല്ലേല്ലാ. മാന്യ വായനക്കാർ ഇെതല്ലാം കാണു�
ന്നുണ്ടാകുെമന്നുതെന്ന ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു.

സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ.



െഗാേഗ്വ…

യുദ്ധം വൃത്തിെകട്ട ഒേരർപ്പാടാെണന്നു പറഞ്ഞാൽ മിക്ക�
യാളുകളും ഉടെന സമ്മതംമൂളും, അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ
റിക്രൂട്ടിങ്ങാപ്പീസിൽ െചന്നു േപെരഴുതിക്കുകയും െചയ്യും.
ഇതു് അതിശേയാക്തിപരമായ പ്രസ്താവനെയാന്നുമല്ല.
യുദ്ധെത്ത െവറുക്കുക എന്നതു് െതാലിപ്പുറേമയുള്ള ഒരു
െസന്റിെമന്റു മാത്രമാണു്. മനുഷ്യൻ ഇന്നും അടിസ്ഥാ�
നപരമായി കാപ്പിരിയായതുെകാണ്ടാേണാ, യുദ്ധെമന്ന
ആശയത്തിലുൾെക്കാള്ളുന്ന എണ്ണമറ്റ ദുരിതങ്ങെള വിഭാ�
വനം െചയ്യുവാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മെകാണ്ടാേണാ എെന്ന�
നിക്കു നിശ്ചയമില്ല.

മാർക്  ൈറ്റ്വയിൻ

ഏതായാലും യുദ്ധെത്തപ്പറ്റി
േവണ്ടത്ര ഗൗരവമായി ചി�
ന്തിക്കാത്തതുെകാണ്ടാണു്
യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നെത�
ന്നു വിചാരിക്കാൻ ന്യായമു�
ണ്ടു്. പലരും യുദ്ധെത്തപ്പ�
റ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു
സത്യമാണു്. അതിെന തട�
യുവാനായി സാർവ്വലൗകിക�
സംഘടനകളുമുണ്ടാകാറുണ്ടു്.
തൽപ്രവർത്തകരിൽ പല�
രും വളെര ആത്മാർത്ഥത�
േയാെട പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമാണു്. പേക്ഷ, ഇെതാെക്ക
പ്രശ്നത്തിെന്റ സമീപെത്തങ്ങും എത്തുന്നിെല്ലന്നു വളെര
വിനീതമായി അഭിപ്രായെപ്പട്ടുെകാള്ളെട്ട. യുദ്ധം എന്നു
േകൾക്കുേമ്പാൾ ഇക്കൂട്ടർക്കു പലതരം െതറ്റിദ്ധാരണ�
കൾ തലയിൽ കടന്നുകൂടുന്നുണ്ടു്. അവെയല്ലാം എണ്ണിപ്പ�
റയുക സാദ്ധ്യമല്ല. െപാതുെവ പറഞ്ഞാൽ കാേണണ്ട�
െതാന്നും കാണുന്നിെല്ലന്നുമാത്രം പറയാം. അവരുെട
അഭിപ്രായത്തിൽ യുദ്ധം ഭയങ്കരമാണു്, വൃത്തിേകടല്ല. യു�
ദ്ധം ഗംഭീരമാണു്, ഭ്രാന്തല്ല. യുദ്ധം നീതീകരിക്കത്തക്ക
ലക്ഷം സന്ദർഭങ്ങൾ അവർക്കു കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴി�
യും. സംഭവ്യേമാ അസംഭവ്യേമാ ആയ സകല സന്ദർ�
ഭങ്ങളിലും യുദ്ധം നിഷിദ്ധമാണു് എന്നവർ സമ്മതിച്ചു
തരികയില്ല. സ്വന്തം രാജ്യത്തിെന്റ സംരക്ഷണത്തിനു്
യുദ്ധം ആകാം, ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യഘടനെയ െകട്ടി�
പ്പടുക്കുന്നതിനു യുദ്ധം ആകാം, അതാണവരുെട പക്ഷം.
സ്വന്തം രാജ്യെമന്ന വാക്കിെന്റ അർത്ഥെമന്തു്, അതി�
െന്റ അലംഘനീയമായ അതിർത്തിവരമ്പുകൾ ഏതു്,
ഈശ്വരൻ നിേയാഗിച്ചു എെന്നാന്നും ആേലാചിക്കാൻ
അവർ നിൽക്കുന്നില്ല. യുദ്ധംെകാണ്ടു് സൃഷ്ടിക്കുന്ന നവ�
വ്യവസ്ഥിതി യുദ്ധത്തിെന്റ സന്താനമാകയാൽ അതിനു്
ൈപതൃകസ്വഭാവമുണ്ടായിരിക്കുെമന്നും മറ്റും അവർ കാ�
ണുന്നില്ല. മനുഷ്യെന െകാന്നിട്ടു് നിലനിറുേത്തണ്ടതായ
എേന്താ മാനുഷികമൂല്യങ്ങൾ ഉെണ്ടന്നാണു് അവരുെട
ധാരണ. പിെന്ന ആർക്കുേവണ്ടിയാണു് ഈ മൂല്യം, മനു�
ഷ്യെനക്കാൾ വലിയ മൂല്യെമന്താണു്, ഈ പ്രശ്നങ്ങെളാ�
ന്നും അവർക്കു തലേവദനയുണ്ടാക്കുന്നില്ല. കാര്യം മറി�
ച്ചായിരുെന്നങ്കിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുെട മുക്കാൽ�
പങ്കും യുെനേസ്കാ പ്രവർത്തനമായിരുേന്നെന.

സർ വാൾട്ടർ േസ്കാട്ട്

മനുഷ്യർക്കു് യുദ്ധെത്തപ്പറ്റി
ഭയമല്ല േവണ്ടതു്, ലജ്ജയാ�
ണു്. യുദ്ധംെചയ്യുക എന്നതു്
നാണിേക്കണ്ട അവമതിയാ�
ണു്. അതിനുപകരം ഇന്നു്
അെതാരു മാന്യമായ െതാഴി�
ലാണു്, മഹിമേയറിയ സാധ�
നമാണു്. ചട്ടുകാലൻ ൈടമു�
റിെന ഇന്നും നാം ഓർമ്മിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. അക്കാലത്തു് കവി�
തെയഴുതിയവരുമുണ്ടായി�
രിക്കാം. പേക്ഷ, ചരിത്രകാരെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽെപ്പട്ടതു് ആ
കശാപ്പുകാരൻ മാത്രമാണു്. ചരിത്രത്തിെലേപ്പാഴും ഈ
െകാലയാളികെളയാണു് പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നതു്. െനേപ്പാ�
ളിയനും അലക്സാണ്ടറുെമല്ലാം ചരിത്രത്തിെല ഓടകളാ�
െണന്നു് മനസ്സിലാക്കാത്തിടേത്താളം കാലം മനുഷ്യൻ
മൃഗമായിരിക്കും—അതും വളെര താഴ്ന്നനിലയിലുള്ള ഒരു
മൃഗം. പണ്ടെത്ത െകാലയാളികെളപ്പറ്റി കഥെയഴുതി�
യാൽ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കയില്ല. അെതഴുതാനും
മനുഷ്യരുണ്ടു്. വായിക്കാനുമുണ്ടു്. എന്നിട്ടു പരാതി പറ�
യുകയാണു്, യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുെന്നന്നു്. മാർക്  ൈറ്റ്വ�
യിൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, സർ വാൾട്ടർ േസ്കാട്ട് അേന�
കം കുട്ടികെള വഷളാക്കിെയന്നു്. േലാകചരിത്രത്തിെല
മഹത്തായ സംഭവങ്ങളിെലാന്നാണു് ആ പ്രസ്താവന.
യുദ്ധെത്തപ്പറ്റി അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറി�
യാൻ A Conneticut Yankee in King Arthur’s Court
എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചുേനാക്കുക. ആ പുസ്തകേത്താ�
ളം മഹത്തായതാണു് ‘േഡാൺ ക്വിേക്സാട്ടിെന്റ വീരകൃ�
ത്യങ്ങൾ’. ഈ പുസ്തകം എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു ശതാബ്ദങ്ങ�
ളായിട്ടും പട്ടാള ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാർക്കു് ലഭിക്കുന്ന ബഹു�
മതിയും ശമ്പളവും െസർവാന്റീസ് കാണാൻ ഇടവരു�
െന്നങ്കിൽ അേദ്ദഹം തെന്റ പുസ്തകെത്ത ശപിക്കും. ഒരു
െകാച്ചുകുട്ടിക്കു കളിപ്പാട്ടമായി കളിേത്താക്കു വാങ്ങിച്ചു�
െകാടുക്കുന്ന പിതാവു് ആ കുട്ടിെയ െഞക്കിെക്കാല്ലുക�
യാണു് െചേയ്യണ്ടതു്. സ്വേത കാപാലികന്മാർ നിറഞ്ഞ
മനുഷ്യസമുദായത്തിൽ ഒരു നരേഭാജിെയകൂടി ഉണ്ടാ�
ക്കുക! ഇെതല്ലാം പറയുേമ്പാൾ ഒരു ഉപേദശി പ്രസംഗ�
ത്തിെന്റ ഛായ േതാന്നും. അത്രയധികം രൂഢമൂലമായി�
ട്ടുണ്ടു്, മനുഷ്യെര െകാല്ലുക എന്ന ആശയത്തിെന്റ സൗ�
ന്ദര്യം! േസാവിയറ്റുറഷ്യയിെല സാഹിത്യം കൂടുതൽ കൂ�
ടുതൽ സമരസാഹിത്യമായിത്തീർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു�
െവന്നതു് അഭിമാനേത്താെടയാണു് ചിലർ വീക്ഷിക്കുന്ന�
തു്. ക്ഷാത്രവീര്യം, വീരസ്വർഗ്ഗം, സമരപാരമ്പര്യം, യുദ്ധവീ�
രൻ അങ്ങെന എത്ര മൗഢ്യങ്ങളാണു് മാന്യസ്ഥാനങ്ങ�
െള അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ‘ശിലാപുഷ്പം’ എന്ന റഷ്യൻ
ഫിലിമിെന്റകൂെട ഒരു ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. പട്ടാള�
ക്കാരും മറ്റും ഡ്രിൽ െചയ്യുന്നതും മറ്റും കാണിക്കുന്നതായി�
രുന്നു അതു്. ഭീമാകാരമായ ഏേതാ ഒരു വികൃതജന്തുവി�
െന്റ അംഗങ്ങെളേപ്പാെല മനുഷ്യർ കാടരാെണന്നു കാ�
ണിക്കുന്ന ആ ബീഭത്സതയായിരുന്നു എെന്റ അടുത്തിരു�
ന്ന സകല മനുഷ്യർക്കും കൂടുതലായി രസിച്ചതു്. അേമരി�
ക്കയുേടയും റഷ്യയുേടയും കടലാസുകളിൽ ഏറ്റവും വിശി�
ഷ്ടവസ്തുവായി ചിത്രീകരിക്കാറുള്ളതു് േതാക്കുകെളയാണു്.
ഒന്നെല്ലങ്കിൽ മെറ്റാരു മുഖംമൂടിയുെട പുറകിൽ എേപ്പാ�
ഴും യുദ്ധമനഃസ്ഥിതിെയ വാഴ്ത്തുന്ന സാഹിത്യമാണു് ഇന്നു
മിക്ക ഭാഷകളിലുമുള്ളതു്. ഒട്ടനവധി പ്രാവശ്യം യാെതാ�
രു മറവുമില്ലാെതതെന്ന ഈ ൈപശാചികത്വം അംഗീ�
കരിക്കെപ്പടുന്നുമുണ്ടു്. യുദ്ധെമന്നു പറയുേമ്പാൾ ഓെരാ�
രുത്തനും അവനവൻ ജയിക്കുകയും എതിരാളി േതാല്ക്കു�
കയും െചയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായെത്തയാേണാർക്കുന്ന�
തു്. അതുെകാണ്ടാണു് യുദ്ധത്തിെന്റ ഭീകരത ഓർമ്മിക്കാ�
ത്തതു്. ഇതിെന നിതീകരിക്കാൻ ധീരത എെന്നാരു വാ�
ക്കിെന അസ്ഥാനെത്തല്ലാം വലിച്ചുെകാണ്ടു വരികയും
െചയ്യും. സാഹിത്യകാരൻ വാെളടുക്കണമെത്ര. അെല്ല�
ങ്കിൽ അവൻ ഭീരുവാണു് ! വല്ലവെന്റയും ബയണറ്റുവിഴു�
ങ്ങാൻ കഴിയാെത േപാകുന്നതു് അത്ര ആഭാസെമാന്നു�
മല്ല. തെന്റ േതാക്കു് മെറ്റാരു മനുഷ്യജീവിയുെട ഹൃദയ�
ത്തിേലക്കു് നിറെയാഴിക്കാൻ കഴിയായ്ക അത്ര അവമാ�
നമായ കാര്യവുമല്ല. ഒന്നുകൂടിയുണ്ടു്. മെറ്റാരുതരത്തിലും
അന്യരുെടേമൽ തനിക്കുള്ള േമന്മ കാണിക്കാൻ വഴിയി�
ല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യരാണു് ഗുസ്തിെകാണ്ടു് അങ്ങെന െച�
യ്യാെമന്നു വിചാരിക്കുന്നതു്. ആരാണു് സാധാരണയായി
യുദ്ധെത്താഴിൽെകാണ്ടു മിടുക്കന്മാരാകുന്നതു്? സമുദായ�
ത്തിെല ഏറ്റവുംതാണവിഭാഗങ്ങൾേക്ക അവിെട സ്ഥാ�
നമുള്ളൂ. യുദ്ധരംഗത്തിലായാലും നാട്ടിലായാലും അതു
ശരിയാണു്. നാട്ടിൽ െകാള്ളുകയില്ലാത്ത െചറുപ്പക്കാർ�
ക്കു് ഉയർന്ന ശമ്പളം െകാടുത്തു െകാമ്പത്തിരുത്തുന്ന
ഒരു വ്യവസായമാണു് യുദ്ധം. പേക്ഷ, ഇക്കാര്യെമല്ലാം
ശരിയാെണന്നു സമ്മതിക്കണെമങ്കിൽ മനുഷ്യെന മനു�
ഷ്യൻ െകാല്ലുന്നതു് ചീത്തയാെണന്നു് ആദ്യം സമ്മതിക്ക�
ണം. െകാലയുെട എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ െകാലക്കുറ്റത്തി�
നു നീതീകരണം ലഭിക്കുെമന്നുള്ള ഒരവസ്ഥയാണിന്നു�
ള്ളതു്. യുദ്ധം തർക്കശാസ്ത്രത്തിെല ഒരംഗീകൃതശാഖയാ�
യിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അതുെകാണ്ടാണു് യുദ്ധം നിറുത്തു�
വാൻ പ്രാവു് സംഘടനകളും മറ്റും െകാണ്ടുനടക്കുന്നതു്.
“സമരത്തിനുേവണ്ടി സമാധാനം”, “സമാധാനത്തിനുേവ�
ണ്ടി സമരം” ഇവയാണു് നമ്മുെട മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ. സമാ�
ധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സമരം നടത്തുന്നവർ കാണുന്നതു്
ഓേരാ യുദ്ധത്തിനുേശഷവും സമുദായം കുെറക്കൂടി വഷ�
ളായിരിക്കുകയാെണന്നാണു്. എന്നിട്ടവർ േനാക്കിനിന്നു്
അത്ഭുതെപ്പടുന്നു. അതു യുദ്ധത്തിെന്റ സ്വഭാവമാെണന്നു്
മനസ്സിലാക്കാെത പിെന്നയും അവർ സമാധാനമുണ്ടാ�
ക്കാൻേവണ്ടി യുദ്ധംെചയ്യുവാൻ പുറെപ്പടുന്നു. ഒരിക്കൽ�
ക്കൂടി പറയെട്ട, യുദ്ധത്തിെന്റ യഥാർത്ഥസ്വഭാവെമെന്ത�
ന്നു വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാത്തിടേത്താളം കാലം യു�
ദ്ധം അവസാനിക്കുകയില്ല.

യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന�
തിനുേവണ്ടി ഇന്നു് നടത്ത�
െപ്പടുന്ന സകല പരിശ്രമ�
ങ്ങളും പരാജയമടയും. കാര�
ണം േമൽപ്പറഞ്ഞതുതെന്ന.
നാം െകാല്ലെപ്പടുന്ന െവടിയു�
ണ്ടയുെട വലുപ്പം നിയന്ത്രിച്ചു�
െകാണ്ടു് നമുെക്കെന്തങ്കിലും
പ്രേയാജനമുെണ്ടന്നു് ഗണി�
ച്ചുകൂടേല്ലാ. ആറ്റംേബാംബ് 

നിേരാധിച്ചതുെകാണ്ടു് എന്തു ഗുണമാണുള്ളതു്? മനുഷ്യർ
വ്യക്തികളായിട്ടാണു് മരിക്കുന്നതു്. രണ്ടുലക്ഷം ആളുകൾ
മരിക്കുന്നതു് അന്യെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒരു മര�
ണേത്തക്കാൾ ഭയങ്കരമാണു്. പേക്ഷ, ആ രണ്ടു ലക്ഷ�
ത്തിെല ഓേരാ വ്യക്തിക്കും സ്വന്തമായി ഓേരാ ജീവ�
നുണ്ടു്. അവർ ഓേരാരുത്തരായിേട്ടാ ഒരുമിേച്ചാ മരിച്ചു�
െവന്നതു് അവെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം പ്രസക്തമ�
ല്ല. മെറ്റാരുതരം യുദ്ധനിയന്ത്രണമുണ്ടു്. ചിലരുെട അഭി�
പ്രായത്തിൽ േസാവിയറ്റ് േതാക്കുകൾെകാണ്ടു് നടത്തു�
ന്ന െകാലെയല്ലാം നല്ലതാണു്. മറ്റുചിലർ അേമരിക്കൻ
ആയുധങ്ങൾെകാണ്ടു മരിക്കാൻ ഇഷ്ടെപ്പടുന്നു. ഇക്കൂട്ടർ
യുദ്ധെത്ത നിയന്ത്രിക്കുന്നിെല്ലന്നുമാത്രമല്ല, േലാകത്തി�
െല ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ യുദ്ധപ്രചരണം നടത്തുന്നുമു�
ണ്ടു്. മനുഷ്യെന െകാല്ലുവാൻ ഉത്തമന്യായങ്ങൾ അേന്വ�
ഷിച്ചുനടക്കുന്നവരാണു് ഏറ്റവും ഭയങ്കരപിശാചുക്കൾ,
സർവ്വരാജ്യസംഘടനകൾ, േസാഷ്യലിസം, അേറ്റാമി�
ക് ശക്തി നിേരാധനം മുതലായ കുറുക്കുവഴികളിലൂെട
സമാധാനത്തിെലത്താെമന്നു് കരുതുന്നവർ, മൂഢന്മാര�
െല്ലങ്കിൽ, വഞ്ചകന്മാരാണു്. അവരവരുെട സ്വന്തം യുദ്ധ�
ങ്ങൾ ജയിക്കുവാൻേവണ്ടി ശത്രുവിെന നിരായുധരാക്കു�
ന്നതിനുേവണ്ടിയുള്ള പ്രചരണം മാത്രമാണു് അവരുെട�
െയാെക്ക സമാധാന പ്രസ്ഥാനം. രാഷ്ട്രീയശക്തികളുെട
പ്രവർത്തനംെകാണ്ടു് സമാധാനം ഉണ്ടാവുകെയന്നതു്
അസാദ്ധ്യമാണു്. സാധാരണ മനുഷ്യൻ കൂലിക്കു െകാ�
ല്ലാൻ തയ്യാറാവുന്നിടേത്താളംകാലം അവെര വാടകെയ്ക്ക�
ടുക്കാൻ അധികാരദുർേമ്മാഹികളുണ്ടായിരിക്കും (സകല
രാഷ്ട്രീയവിഷയത്തിേന്റയും അടിസ്ഥാനമായ, അധികാര�
പ്രമത്തതെയപ്പറ്റി മെറ്റാരവസരത്തിൽ പറയാെമന്നു് വി�
ചാരിക്കുന്നു). യുദ്ധം, െതാഴിലല്ലാതായിത്തീരണെമങ്കിൽ
മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഒരു മാനസിക പരിവർത്തനം അനുഭവി�
ക്കണം. അതിനു് കാലം കുെറ കഴിേയണ്ടിവരും. പേക്ഷ,
അതുവെര കാക്കുകയല്ലാെത ഗത്യന്തരമില്ല.

എങ്കിലും, ആ കാലം മനുഷ്യ�
പ്രയത്നംെകാണ്ടു് കുെറക്കൂടി
അടുത്തുെകാണ്ടുവരാൻ കഴി�
യുെമന്നു് േതാന്നുന്നു. ശാസ്ത്ര�
ജ്ഞന്മാർ, കലാകാരന്മാർ,
ചിന്തകന്മാർ എന്നിവരുെട
േമലാണു് ഈ ഭാരിച്ച ചുമ�
തല വീഴുന്നതു്. ഇക്കൂട്ടരിൽ
ഭൂരിപക്ഷവും ഇന്നു് വാടക�
വണ്ടികളാെണന്ന കാര്യം
ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല. അവരിൽ�
നിന്നു് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് േറ്റാൾേസ്റ്റായിമാരും, ഷാമാരും ഉണ്ടാ�
കാറുണ്ടു്. യുദ്ധെത്ത െവറുത്ത ഒെരാറ്റ രാഷ്ട്രീയേനതാവു�
േപാലും േലാക ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുമില്ല. ആ െതാഴി�
ലിെന്റ ൈനസർഗ്ഗിക സ്വഭാവംതെന്ന യുദ്ധത്തിനു േപ്ര�
രകമാണു്. വിഷവായു ഉണ്ടാക്കി ഭരണകൂടങ്ങൾക്കു് വി�
ല്ക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇനിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. സമര�
ഗാനങ്ങൾ എഴുതുന്ന കവികളും ഉണ്ടാകും. പേക്ഷ, മനു�
ഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ വളർച്ച അവർെക്കതിരായിട്ടായിരിക്കു�
െമന്നു് നമുക്കാശിക്കാം. നാെള അേനകമേനകം െസർ�
വാന്റീസുമാർ ഉണ്ടാകുെമന്നു് പ്രതീക്ഷിക്കാം. യുദ്ധെമ�
ന്നതു് െപാതുസ്ഥലങ്ങളിൽെവച്ചു് ഉച്ചരിക്കാൻ െകാള്ളാ�
ത്ത ഒരു പദമായിത്തീരെട്ട. ഇെതല്ലാം സംഭവിക്കുെമ�
ന്നു യാെതാരുറപ്പും തരാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല. മനുഷ്യൻ
വളരുകയാേണാ നശിക്കുകയാേണാ എന്ന പ്രശ്നത്തി�
നു് ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്കു് കഴിവില്ല. െപനിസിലി�
നും ആറ്റംേബാബും ഒരുമിച്ചുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യവർഗ്ഗെത്ത�
പ്പറ്റി അങ്ങെന എെന്തങ്കിലും തീർത്തുപറയുവാനുള്ള
അവിേവകം എനിക്കില്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, വളരുകേയാ
തളരുകേയാ എന്ന പ്രശ്നംതെന്ന യുക്തിവിരുദ്ധമാെണ�
ന്നും വരാം. അതുെകാണ്ടു്, നാെള ഇന്നതു് സംഭവിക്കും
എന്നു് ഇവിെട പറയുന്നില്ല. ഇന്നതു സംഭവിച്ചാൽ െകാ�
ള്ളാമായിരുന്നു എന്നു് ആഗ്രഹിക്കുക മാത്രമാണു്. അതു
സംഭവിപ്പിക്കാൻ േവണ്ടി ചിലെതല്ലാം െചയ്യാനും കഴി�
യും. െചേയ്യണ്ട കാര്യങ്ങളുെട ഒരു പട്ടിക ഇവിെട െകാടു�
ക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. യുദ്ധെത്ത മാന്യമായ ഒേരർപ്പാടാ�
യിഗണിക്കുന്ന സകല ചിന്തകളും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിൽനി�
ന്നു മാറ്റിക്കളയാൻ േവണ്ടതു സകലതും െചയ്യുക എന്നു�
മാത്രം െപാതുവിൽ പറയാം. ഇന്നു് നാം െവറുക്കുന്നതു്
ശത്രുവിെനയാണു്. അതിനുപകരം യുദ്ധെത്തത്തെന്ന
െവറുക്കാൻ കഴിയണം എന്നുമാത്രം. യുദ്ധെത്ത വാഴ്ത്തുന്ന
സാഹിത്യകാരന്മാെരേപ്പാലും െവട്ടിെക്കാല്ലരുെതന്നാ�
െണെന്റ പക്ഷം, അവെര ഭ്രാന്താലയത്തിൽ പൂട്ടിയിട്ടാൽ
മതി.

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
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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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