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ഒലിവർ േക്രാംെവൽ

സകല രാഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാ�
രും മൗലികമായി യാഥാസ്ഥി�
തികന്മാരാണു്. െകാടുമ്പിരി�
െകാണ്ട വിപ്ലവം പ്രസംഗിക്കു�
ന്ന ഇടതുപക്ഷക്കാരും ഈ
തത്ത്വത്തിൽനിന്നു് ഒഴിഞ്ഞുനി�
ല്ക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രസ്താവനയിൽ

അല്പം അസാധാരണത്വമുെണ്ടങ്കിലും ഇതു് അക്ഷരം�
പ്രതി ശരിയാണു്.

സാധാരണഗതിയിൽ നാം വിപ്ലവകാരികെളന്നു
സംേബാധനെചയ്യുന്നതു രാഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാെര
മാത്രമാണു്. ഒലിവർ േക്രാംെവൽ, ഭഗത് സിങ്, സ്റ്റാ�
ലിൻ ഇവെരല്ലാം വിപ്ലവകാരികളാണു്. പേക്ഷ,
വാൻേഗാഗ്, അപ്  ടൻ സിൻെക്ലയർ, ഐൻസ്റ്റീൻ
എന്നിവെര ആരും വിപ്ലവകാരികെളന്നു വിളിക്കാറി�
ല്ല. വിപ്ലവെമന്ന വാക്കിെനപ്പറ്റി നമുക്കുള്ള അജ്ഞ�
തയാണിതിെനാെക്ക കാരണം. െകാടിയുംപിടിച്ചു്

ഭഗത് സിങ്

ജാഥ നടത്തുന്ന േനതാവി�
െനയും, േപാലീസ് േസ്റ്റഷൻ
ആക്രമിക്കുന്ന സഖാവിെന�
യും നാം വിപ്ലവകാരികളായി
കണക്കാക്കുന്നതു്, അവർ നട�
ത്തുന്ന ‘വിപ്ലവം’ നമുക്കു മന�
സ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നതു�
െകാണ്ടാണു്. ഒരു ‘പുതിയ സാമൂഹ്യഘടന’ എന്ന
ആദർശം സാധാരണക്കാരൻ ഭാവന െചയ്യാവുന്ന�
താണു്. പേക്ഷ, ഒരു പുതിയ ചിത്രണസമ്പ്രദായം
എന്നു പറഞ്ഞാൽ അതിൽ യാെതാരു തീയും പുക�
യും നമുക്കു് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭരിച്ചുെകാണ്ടി�
രുന്ന ഗവെണ്മന്റിെന തകിടം മറിക്കുന്നതു് വിപ്ലവ�
മാണു്. പ്രകാശരശ്മികൾക്കു് തൂക്കമുെണ്ടന്നു് കണ്ടു�
പിടിക്കുന്നതിൽ യാെതാരു വിപ്ലവവും ഇല്ല. ചുരു�
ക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, അറിവിൽത്തെന്ന പരിവർത്തനമു�
ണ്ടാക്കുന്നതും മനുഷ്യെന്റ േബാധെത്തത്തെന്ന ഇള�
ക്കിത്തീർക്കുന്നതുമായ പുതിയ ചിന്താഗതികളുെട
പ്രാധാന്യം ഏറ്റവും ശക്തിമത്താെണങ്കിലും അതി�
സൂക്ഷ്മമായതുെകാണ്ടു് നമുക്കു് കാണാൻവയ്യ. കലാ�
കാരനും ശാസ്ത്രജ്ഞനും തത്ത്വജ്ഞാനിയും വിപ്ലവ�
കാരികളാണു്. പേക്ഷ, അവരുേടതു് അംഗീകരിക്ക�
െപ്പടാത്ത വിപ്ലവമാെണന്നുമാത്രം. രാഷ്ട്രീയവിപ്ലവ�
ങ്ങൾക്കു് പ്രാധാന്യമിെല്ലന്നർത്ഥമില്ല. കാലത്തിെന്റ�
യും വ്യാപ്തിയുേടയും കാര്യത്തിൽ അവ ഉപരിപ്ലവങ്ങ�
ളാെണന്നുമാത്രം.

മയാേക്കാവ്സ്കി

അടിസ്ഥാനപരമായ വിപ്ലവ�
ങ്ങൾ (മാനസികം) നിരന്തര�
മാണു്; അവ യാെതാരു ക്ലിപ്ത�
ലക്ഷ്യത്തിേലക്കുമല്ല പുേരാഗ�
മിക്കുന്നതു്. എന്നുെമാരു ‘നാ�
െള’യുള്ള കൂട്ടരാണവർ. രാഷ്ട്രീ�
യക്കാേരാ, വ്യക്തമായ ഒരാവ�
ശ്യത്തിേലക്കാണു േപാകുന്ന�

തു്. അതു ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വിപ്ലവവും നിലച്ചു. ഫ്യൂ�
ഡൽകാലെത്ത വിപ്ലവകാരിയായ മുതലാളി, മുത�
ലാളിത്ത സ്ഥാപനേത്താടുകൂടി യാഥാസ്ഥിതികനാ�
യി. മുതലാളിത്ത കാലെത്ത േസാഷ്യലിസ്റ്റ് െതാഴി�
ലാളി ഭരണം സ്ഥാപിച്ചാൽ പിെന്ന യാഥാസ്ഥിക�
നാകും (ഇതു് നല്ലേതാ ചീത്തേയാ എന്നു് ഇവിെട
അേന്വഷിക്കുന്നില്ല. ഇെതാരു വാസ്തവമാെണന്നു്
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണു് ). ഇതുെകാണ്ടാണു്, ഏറ്റ�
വും തീവ്രവാദിയായ രാഷ്ട്രീയവിപ്ലവകാരിയും മൗലി�
കമായി യാഥാസ്ഥിതികനാെണന്നു് അഭിപ്രായെപ്പ�
ട്ടതു്. ഇന്നു നിലവിലുള്ളതിെന അവനു നിലനിർത്ത�
ണെമന്നു് ആഗ്രഹമില്ല. പേക്ഷ, നാെള വരാൻേപാ�
കുന്ന എേന്താ ഒന്നു മറ്റന്നാേളയ്ക്കു നിലനിറുത്തണെമ�
ന്നു് അവൻ കച്ചെകട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. അധികാരഭ്രമെത്ത,
കമ്മ്യുണിസ്റ്റുകാർേപാലും ‘പിെന്ന അധികാരം കിട്ടാ�
െത എന്താ െചയ്യുക?’ എന്ന േചാദ്യം മുേഖന നീതീ�
കരിക്കുന്നതു് ഈ ചിന്താഗതിെക്കാരു ഉദാഹരണ�
മാണു്.

അപ്  ടൻ സിൻെക്ലയർ

കമ്മ്യൂണിസത്തിനപ്പുറമുള്ള
സാമുഹ്യഘടനയിൽ മാറ്റമു�
ണ്ടാവിെല്ലന്ന വാദഗതിതെന്ന
മാർക്സിനു് വിരുദ്ധമാണു്. ൈദ�
നംദിനജീവിതത്തിെന്റ പ്രതി�
ഫലനം മാത്രമാണു് രാഷ്ട്രീയ�
കാര്യങ്ങൾ എന്നതു് ശരിയാ�
െണങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാ�
ഷ്ട്രത്തിൽക്കൂടി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കും.
കാരണം, വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞാലും, ഉല്പാദനരീതികളും
മറ്റും മൗലികമായി മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുെമന്നതുത�
െന്ന. ഒരതിർത്തിവെര (ചില കാര്യങ്ങളിൽ) കമ്മ്യു�
ണിസ്റ്റുകാരും വിപ്ലവകാരികളാണു്. പേക്ഷ, അവർ�
െക്കാരു കാലപരിമിതിയുണ്ടു്. കലാകാരനും തത്ത്വ�
ജ്ഞാനിയും ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഇത്തരം ഒരു പരിമിതി�
യും അംഗീകരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല.

േഗാർക്കി

അന്നന്നുള്ള ഭരണരീതിേയ�
യും മറ്റും നിലനിറുത്തണെമ�
ന്ന നിർബ്ബന്ധമുള്ളവരാണു് രാ�
ഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാർ. ചിന്തക�
ന്മാേരാ, അതിനപ്പുറം േപാേയ
തീരൂ എന്നു് വിശ്വസിക്കുന്നവ�
രും. അതുെകാണ്ടു യാെതാ�
രു കാലത്തും ഭരണകർത്താ�

ക്കൾ അതതുകാലെത്ത തത്ത്വജ്ഞാനികെള അം�
ഗീകരിക്കുകയില്ല. സർക്കാർ അംഗീകരണം ലഭി�
ക്കുന്ന യാെതാരു ചിന്തകനും പ്രേയാജനമുള്ളവ�
നല്ലതാനും. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രത്തിലും അങ്ങെന�
യായിരിക്കും. റഷ്യയിൽ മയാേക്കാവ്സ്കിക്കും േഗാർ�
ക്കിക്കും േനരിേടണ്ടിവന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുതെന്നയാ�
െണന്നു വിചാരിക്കാൻ ന്യായമുണ്ടു്.

സ്റ്റാലിൻ

അതുെകാണ്ടു് തങ്ങളുെട സ്വ�
ന്തം ചുമതല സത്യത്തിെന്റ
നിയന്ത്രണമനുസരിച്ചുമാത്രം
െചയ്തുതീർക്കണെമന്നു നിർബ്ബ�
ന്ധമുള്ളയാെതാരു കലാകാര�
നും, ശാസ്ത്രജ്ഞനും, താത്ത്വി�
കനും, തങ്ങളുെട പ്രവർത്തന�
ങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങ�
ളുെട അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ പരിമിതെപ്പടുത്തുവാൻ
നിവൃത്തിയില്ല. അങ്ങെന സർവ്വതന്ത്രസ്വതന്ത്രമായി
ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ ചിന്തകൻ വല്ലയിടത്തും െതറ്റിെയ�
ന്നുവരാം. പേക്ഷ, അതുെകാണ്ടു് അവൻ രാഷ്ട്രീയ
േനതാവിെന്റ വരയിൽകൂടി നടക്കണെമന്നില്ല. പ്രാ�
േയണ അതു് അന്ധൻ േകാങ്കണ്ണെന വഴികാണിക്കു�
ന്നതു േപാെലയായിരിക്കും. അെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന,
രാഷ്ട്രീയേനതാവ് രാഷ്ട്രീയ തകിടംമറിച്ചിലുകൾ നട�
ത്തുേമ്പാെഴല്ലാം അതനുസരിച്ചു് ജീവിതവീക്ഷണം
മാറ്റാനും ചിന്തകനു കഴിവുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. സ്വ�
ന്തം െതറ്റിെന്റ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളവെന്റ ഭാണ്ഡംകൂടി
അവൻ േപറണെമന്നില്ലേല്ലാ.

ഐൻസ്റ്റീൻ

ഒരു െചറിയ നാട്ടുകാര്യംകൂടി,
േകരളത്തിെല കമ്മ്യുണിസ്റ്റു�
കാർ കുെറനാളായിട്ടു് സാഹി�
ത്യകാരന്മാർക്കു് ചില ബഹു�
മതികൾ സമ്മാനിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നേല്ലാ.
ഇേപ്പാൾ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി
അതിെന്റ നയം കടകവിരുദ്ധ�
മായി മാറ്റുകയാെണന്നു േകൾ�
ക്കുന്നു. ഈ മാറ്റേത്താെട അവർ സാഹിത്യകാര�
ന്മാരുെട േനെര എടുത്തഭാവവും അടവുകളും മാറു�
െമന്നു് പലരും ആശിക്കുന്നുണ്ടു്. അെതാരു വ്യാേമാ�
ഹമാണു്. അവർക്കിനിയും േസ്നഹിതന്മാേരയും ശത്രു�
ക്കേളയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുണ്ടായിട്ടില്ല. അധി�
കാരേവട്ടയ്ക്കിടയിൽ ചിന്താപരമായ കാര്യങ്ങെളപ്പ�
റ്റി അേന്വഷിക്കാൻ അവർക്കു സമയമില്ല. കഴിവുള്ള
സാഹിത്യകാരനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനും (മുദ്രേയതായാ�
ലും) തമ്മിലുള്ള ൈവരുധ്യം തുടരുകതെന്ന െചയ്യും.
ഈ പരമാർത്ഥം, സകല സാഹിത്യകാരന്മാരും
പിന്തിരിപ്പൻമാരാെണന്നുവാദിക്കാനുള്ള ന്യായമാ�
യി രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഉന്നയിക്കുകയും െചയ്യും. എല്ലാ�
ക്കാലവും ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ നില്ക്കുവാനും അധികാ�
രിവർഗ്ഗത്തിെന്റ തല്ലുെകാള്ളുവാനും തയ്യാറുള്ള സാ�
ഹിത്യകാരനുമാത്രേമ സ്വന്തം ചിന്താസ്വാതന്ത്ര്യം
പരിപാലിക്കുവാനും അതുവഴി കാര്യമായി എെന്ത�
ങ്കിലും െചയ്യുവാനും കഴിവുണ്ടാകയുള്ളൂ.

മംഗേളാദയം 1949.
ഇവൻ എെന്റ പ്രിയപുത്രൻ 1953.

□
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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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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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