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സഖാവു് കത്തനാർ
ൈദവങ്ങെളെക്കാണ്ടു് ഉപദ്രവമില്ല. അവയുെട േസാൾ
ഏജന്റുമാരാണു് വിഷമക്കാർ.
പണ്ടു് മതത്തിെല പുേരാഹിതന്മാെരെക്കാണ്ടായി
രുന്നു െപാറുതിേകടു്. ഇേപ്പാൾ രാഷ്ട്രീയപുേരാഹി
തന്മാെരെക്കാണ്ടു്. എവിെടയായാലും ഇവർക്കു്
അേപ്പാേസ്താലിക പിൻതുടർച്ചയും െതറ്റില്ലാ വരവും
ഉണ്ടു്. രണ്ടുകൂട്ടരും കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾക്കു് മനുഷ്യെര
കണ്ണടച്ചു് ബലികഴിക്കും. സകലതും കഴിയുേമ്പാൾ
കണ്ണുനീേരാെട ശവസംസ്ക്കാരപ്രസംഗവും നടത്തും.
രണ്ടുകൂട്ടരും ൈദവെത്തക്കാണുന്നുണ്ടു്. മനുഷ്യേനാ
ടാണു് െവറുപ്പു്, കാണാവുന്ന മനുഷ്യെന െവറുത്തു്
കാണാത്ത ൈദവെത്ത പൂജിക്കുന്ന വർഗ്ഗം ൈദവ
െത്ത പലേപ്പാഴും ഒരു ഊന്നുവടിയായി ഉപേയാ
ഗെപ്പടുത്തും—പ്രേത്യകിച്ചും ശിശുമനഃസ്ഥിതിക്കാർ
ക്കും നെട്ടല്ലില്ലാത്തവർക്കും. പുേരാഹിതനാകെട്ട,
സിൻബാദിെന്റ പിടലിക്കു് കയറിയ കടൽമനുഷ്യ
െനേപ്പാെല കാലു് കഴുത്തിൽ ഇടുകയും ചുമക്കുന്ന
വെന്റ തലയിൽ താളംപിടിക്കുകയും െചയ്യും. ൈദ
വമിെല്ലങ്കിലും ഈ ജന്തു ഉണ്ടായിരിക്കും. നിരീശ്വരമ
തങ്ങൾക്കും പുേരാഹിതന്മാരുണ്ടു്. േവണ്ടിവന്നാൽ,
ബുദ്ധമതത്തിെലേപ്പാെല ൈദവമിെല്ലന്നു വന്നാൽ,
മരിച്ചുേപായ പുേരാഹിതെന അവർ ൈദവമായി
വാഴിക്കും. എന്നല്ല, മതം തെന്നയിെല്ലങ്കിലും പുേരാ
ഹിതനുണ്ടു്, അവൻ അനശ്വരനാണു്, മത്സ്യകൂർമ്മ…
എന്നു പറഞ്ഞതുേപാെല പല രൂപത്തിൽ പല
േപ്പാഴായി ഇവ യുഗാനുസാരം അവതരിക്കുന്നു.
െപാതുെവ ഒരു സ്വഭാവം മാത്രേമ ഇവയ്ക്കുള്ളൂ മനു
ഷ്യനു േവണ്ട യാെതാരു േവലയും െചയ്യാെത സുഖ
മായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുക; പുതിയ സകലതിേനയും
എതിർക്കുക; പുതിയതിനു് ശക്തി ലഭിക്കുന്ന ഉടെന
പഴയ സകലതിേനയും എതിർക്കുക; അങ്ങെന
എേപ്പാഴും ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റ മറപറ്റിനിന്നു് ന്യൂനപ
ക്ഷത്തിെന പീഡിപ്പിക്കുക. സാമ്രാജ്യവാദി, കാപാ
ലികൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, മഹർഷി, േലവ്യക്കാരൻ, പാ
തിരി മുതലായവേരാെടാപ്പം ഒരു കുടുംബത്തിെല
അംഗങ്ങളാണു്. ഈ വർഗ്ഗത്തിെന്റ ചരിത്രം വളെര
രസാവഹമാണു്, നീണ്ടതും.
ഭൂതകാലാന്ധകാരത്തി
േലക്കു് ചുഴിഞ്ഞുേനാ
ക്കിയാൽ ഒരു അഗ്നി
കുണ്ഡത്തിനകേത്ത
ക്കു എേന്താ ഒെക്ക
യിട്ടു് പുകയുണ്ടാക്കി,
നിരർത്ഥകമായ പദ
ങ്ങളും മന്ത്രിച്ചുെകാണ്ടി
രിക്കുന്ന ഒരു വികൃത
രൂപെത്ത കാണാം.
മരണത്തിേന്റയും ഇടി
അഹേറാൻ
െവട്ടുന്നതിേന്റയും,
മാംസം േവവുന്നതിേന്റയും രഹസ്യം അവനറിയാ
മെത്ര! അവൻ സകലേരാഗവും േഭദമാക്കും. മറ്റു
ളളവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്തെതല്ലാം അവനറിയാം.
അവനാണു് സകല പുേരാഹിതന്മാരുേടയും വല്യ
പ്പൂപ്പനായ മന്ത്രവാദി. അവെന്റ ജീവിതതത്ത്വം
ഇതാണു്. അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതു് എല്ലാം മഹ
ത്താണു്. സകലമതങ്ങളുേടയും അടിസ്ഥാനം ഇതാ
ണു്. നിർവ്വാണരഹസ്യവും കുർബ്ബാനരഹസ്യവും
എല്ലാം ഇതുതെന്ന—അന്ധനും അജ്ഞനുമായ മനു
ഷ്യെന ഭയെപ്പടുത്തി ഭരിക്കുവാനുള്ള തന്ത്രം. മന്ത്ര
വാദിയുെട സന്താനപരമ്പരയിൽ നരബലിക്കാര
നായ കാപാലികനും അഹേറാെന്റ അനുയായിക
ളും വന്നുകൂടി. ബ്രാഹ്മണമതം ആരംഭകാലത്തിൽ
എന്തായിരുന്നാലും നാമറിയുന്ന കാലത്തു് നമ്പൂ
തിരിയുെട കൂെട ൈലംഗികകർമ്മം നടത്തുന്ന—
അന്യജാതിസ്ത്രീകൾക്കു േമാക്ഷവിതരണം െചയ്യാനു
ള്ള ഒേരജൻസിയായിത്തീർന്നിരുന്നു. ക്രിസ്തുവിെന്റ
പുറെക വരുന്നവരുെട കഥ അതിലും രസകരമാ
ണു്. അവരുെട പ്രധാനവിഷയങ്ങൾ പരിേച്ഛദനം
േവേണാ േവണ്ടേയാ, ഏകത്വത്തിൽ ത്രിത്വേമാ, ത്രി
ത്വത്തിൽ ഏകത്വേമാ എെന്നാെക്കയായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ടു്, പിൽക്കാലങ്ങളിൽ പാളിച്ചയും പി
ളർപ്പും, റഷ്യയിെല പുേരാഹിതെന്റ ‘പ്രഥമരാത്രി
അവകാശ’വുെമാെക്ക വന്നുേചർന്നു.
ഗാന്ധിജിയും ഒരു മതം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹ
െത്തെക്കാണ്ടു് വലിയ വിഷമെമാന്നുമില്ലായിരുന്നു.
അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനും െതറ്റുസമ്മതിക്കുന്ന
തിനും അേദ്ദഹത്തിനു വലിയ മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ശിഷ്യന്മാരാണു് യഥാർത്ഥ പുേരാ
ഹിതന്മാർ.
കമ്മ്യൂണിസത്തിലും ഉണ്ടു് പുേരാഹിതന്മാർ. രാഷ്ട്രീ
യപുേരാഹിതൻ ഇതര പുേരാഹിതന്മാരിൽനിന്നു്
ഉത്തമേനാ അധമേനാ അല്ല. ഒന്നുകിൽ, അവൻ
ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ൈദ
വത്തിെന്റ പൂജാരിയായി പ്രത്യക്ഷെപ്പടും. അെല്ല
ങ്കിൽ, അവൻ ഒരു ൈദവെത്ത സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചു്
അതിെന്റ പരസ്യപ്പലകയായിത്തീരും. അതുമെല്ല
ങ്കിൽ സ്വയം ഒരു കുട്ടിൈദവമായി മറ്റു പുേരാഹിത
ന്മാെര ശാന്തിക്കു നിയമിക്കും.
പാരമ്പര്യം പറയുക
സകല പുേരാഹി
തന്മാരുേടയും പതി
വാണു്. ക്രിസ്ത്യാനി
യുെട പുേരാഹിതൻ
പറയും അവൻ വി
ശുദ്ധ പേത്രാസ് മുത
ലുള്ള നൽവരമുെണ്ട
ന്നു്. ഏതാനും േകാടി
മാർക്സ്
സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പുറ
േകാട്ടുനടന്നാൽ ബ്രഹ്മാവിെന്റ മുഖത്തുതെന്ന െച
െന്നത്താെമന്നാണു് ബ്രാഹ്മണെന്റ പക്ഷം, അവ
രുെട അധികാരപട്ടയം ഇവിെടയാരും െകാടുത്ത
താെണന്നു് അവർ അവകാശെപ്പടുകയില്ല. അതി
നു െതളിെവാന്നുമില്ലേല്ലാ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് േനതാവു്
പറയും, മാർക്സ് മുതലുള്ള പാരമ്പര്യം െലനിൻ വഴി
ഇെങ്ങത്തിയിട്ടുെണ്ടന്നു്. ഖദർകാരനും പറയും,
താൻ പണ്ടു് െവള്ളരിക്കായും പച്ചെവള്ളവും ഭുജി
ച്ചുെകാണ്ടു് ഗാന്ധിയുെട കൂെട ഉപ്പുകാച്ചിയിട്ടുെണ്ട
ന്നു്. ഈ പാരമ്പര്യം പലേപ്പാഴും ‘നത്തുരാമ’നു് ഗാ
ന്ധിയുെട പാരമ്പര്യം ലഭിച്ചതുേപാെലയിരിക്കും. പു
േരാഹിതന്മാെര എതിർത്ത ഒരു മരപ്പണിക്കാരെന
അവർ െകാന്നു. പേക്ഷ, െകാന്നുകഴിഞ്ഞ ഉടെന
അവർ അേദ്ദഹെത്ത പകുതി ൈദവവും പകുതി പു
േരാഹിതനുമാക്കി. കയാഫാസ് തെന്ന പിന്നീടു ക്രി
സ്തുവിെന ആരാധിച്ചു കാണണം. അതിനു ന്യായങ്ങ
ളുണ്ടു്. ഒന്നാമതു്, ആ ശവം പുേരാഹിതന്മാെര പി
ന്നീടു് ചീത്തപറയുകയില്ല. രണ്ടാമതു്, പഴയ െപട്ടക
ത്തിനകെത്ത ൈദവേത്തക്കാൾ ആളുകൂട്ടാൻ നല്ല
താണു്, കുരിശിൽ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ൈദവം. മൂന്നാ
മതു്, ആ ശവത്തിേന്മൽ വീഴുന്ന കാണിക്ക അവർ
െക്കടുക്കാം. നട്ടുച്ചയ്ക്കു സൂര്യെന തുറിച്ചുേനാക്കിയാൽ
കണ്ണഞ്ചുെമന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂ
പാ പിരിക്കുന്ന പുേരാഹിതന്മാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ പു
റേകാട്ടുനിൽക്കാൻ വഴിയില്ലേല്ലാ.
ഒരു പുേരാഹിതനുണ്ടാ
യാൽ മതി ഒരു താ
വഴി ആരംഭിക്കാൻ.
അയാൾ പറയുന്ന വി
ഡ്ഢിത്തെമല്ലാം എഴുതി
െവച്ചു് അതിെന േവ
ദവാക്യമാക്കാം. പി
ന്നീടു കാണുന്ന വാസ്ത
വങ്ങൾെക്കതിരായി
അവ ഉദ്ധരിക്കും. ഉദ്ധ
രണങ്ങളിൽ ൈവരു
െലനിൻ
ദ്ധ്യം വന്നാൽ ഉടെന കുതർക്കക്കസർത്തുകൾ തു
ടങ്ങുകയായി. മതപുേരാഹിതനും രാഷ്ട്രീയ പുേരാ
ഹിതനും അവരുെട ആടുകെള കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ
ക്കു ബലികഴിക്കാം. വീരസ്വർഗ്ഗം കൺേട്രാൾ വി
ലയ്ക്കു് അവർ വിതരണം െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ചിലർ അതി
നു വിശ്വാസ സംരക്ഷണം എന്നു പറയും, മറ്റുള്ള
വർ േദശാഭിമാനം. രണ്ടുകൂട്ടരും കാലെന്റ റിക്രൂട്ടിം
ഗ് ഏജന്റന്മാരാണു്. ഇവയിെലല്ലാം വിശ്വാസവി
േരാധികളുണ്ടു്, മുടക്കമുണ്ടു്, പീഡയുണ്ടു്, െസൻട്രൽ
കമ്മറ്റിയുണ്ടു്.
മതത്തിെല പുേരാഹിതന്മാെര കണ്ടുേപടിേച്ചാടിയ
ഒരാൾക്കു ഗാന്ധിമതത്തിേലയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു മത
ത്തിേലയും പുേരാഹിതന്മാെര കാണുേമ്പാൾ േപ
ടിക്കാെത നിവൃത്തിയില്ല. ക്രൂരതയിലും നീതിയില്ലാ
യ്മയിലും ഇവെരല്ലാം സമന്മാരാണു്. ശത്രുെവന്നു്
അവർ സങ്കല്പിക്കുന്നവെര നശിപ്പിക്കാൻ എന്തായു
ധവും ആകാെമന്നാണവരുെട വിശ്വാസം. ഒരു വന
േത്താളം മുദ്രാവാക്യങ്ങൾേക്കാ തർക്കശാസ്ത്രപ്രവാ
ഹത്തിേനാ ഈ വസ്തുതെയ മറയ്ക്കാൻ കഴികയില്ല.
െതറ്റുസമ്മതിക്കാത്തവനും, മനുഷ്യെന േസ്നഹിക്കാ
ത്തവനും മനുഷ്യരല്ല.

ക്രിസ്തു കയാഫാസിനു മുന്നിൽ, മത്ത്യാസ് േസ്റ്റാം.

പുേരാഗതി ഒരിക്കലും യാഥാസ്ഥിതികത്വത്തിൽനി
ന്നു വരികയില്ല. വിശ്വാസവിപരീതമാണു് സകല പു
േരാഗതിയുേടയും അടിസ്ഥാനം. അനുസരണേക്ക
ടാണു് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം. ഇതു് എതിർപ്പിനു േവ
ണ്ടിയുള്ള എതിർപ്പല്ല. പുതിയതിെന്റ േപറ്റുേനാവാണു്.
പേക്ഷ, ഇെതാെക്ക പറഞ്ഞാലും രാഷ്ട്രീയേനതാവു്
കുേറക്കാലേത്തക്കു് കൂടിേയ തീരു. അവൻ പുേരാ
ഹിതനായിത്തീരുെന്നങ്കിൽ അവൻ മാത്രമല്ല അതി
നുത്തരവാദി. അവെന അനുഗമിക്കുന്നവരും കുറ്റവാ
ളികളാണു്. പഞ്ചപുച്ഛമടക്കി മുണ്ടുമരയ്ക്കുെകട്ടി ‘റാൻ’
പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് കുേറേപ്പർ പുറേക കൂടിയാൽ ഏതു
േനതാവിേന്റയും തല തിരിഞ്ഞുേപാകും. അതിെന
തടയുവാനുള്ള ചുമതല പുേരാഹിതേന്റതല്ല, വിശ്വാ
സിയുേടതാണു്.
ധിക്കാരിയുെട കാതൽ 1955.
□

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
ന്റ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർന്നു് എം. പി. േപാൾ
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര
വർത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർത്തിച്ചു.
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 മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

