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േപ്രാക്രസ്റ്റസിെന്റ കട്ടിൽ

തീസസും േപ്രാക്രസ്റ്റസും, ബി. സി. 470–460.

പണ്ടു് േപ്രാക്രസ്റ്റസ് എന്നു േപരായി ഒരു രാക്ഷസ
നുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾക്കു് ഒരു കട്ടിലുണ്ടായിരു
ന്നു. അയാൾ വഴിേപാക്കെര പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപായി
തെന്റ കട്ടിലിൽ കിടത്തും. വഴിേപാക്കനു കട്ടിലിെന
ക്കാൾ നീളം കുറവാെണങ്കിൽ അവെന അയാൾ
വലിച്ചുനീട്ടിെക്കാല്ലും. നീളം കൂടുതലാെണങ്കിൽ രണ്ട
റ്റവും േഛദിച്ചുകളയും. കട്ടിലിെന്റ നീളം കൃത്യമായി
രുന്ന െഹർക്കുലീസ് അയാെള െകാന്നു എന്നു യവ
നപുരാണം. അങ്ങെന സമത്വത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത
രക്തസാക്ഷിയുണ്ടായി.

സമത്വം
സമത്വെമന്ന ആശയം അഥവാ ആദർശം ദാർശനി
കമായി അയഥാർത്ഥമാണു്. ഓേരാ മനുഷ്യശക്തി
യും മറ്റുള്ളവെരേപ്പാെല പരിഗണന അർഹിക്കുന്നു
എന്നാണർത്ഥെമങ്കിൽ, ആ ലക്ഷ്യം ആദരണീയ
മാണു്. എന്നാൽ ഈ അർത്ഥത്തിലല്ല, സമത്വം
സാധാരണയായി മനസ്സിലാക്കെപ്പടുന്നതു്, പ്രചരി
ക്കെപ്പടുന്നതും. സമത്വം, തുല്യത എെന്നല്ലാം പറ
യുന്നതു് ഏകീഭാവെത്തേയാ സർവ്വേതാന്മുഖമായ
സമത്വെത്തേയാ ഉേദ്ദശിച്ചായിരിക്കാനിടയില്ലേല്ലാ.
വ്യവഹാരത്തിൽ അങ്ങെനെയാരർത്ഥം കടന്നുകൂ
ടിയതു രാഷ്ട്രീയചരണൈവകല്യത്തിെന്റ ഫലമാ
െണന്നു േതാന്നുന്നു. രാഷ്ട്രീയജനാധിപത്യമായാലും,
സാമ്പത്തികസമത്വമായാലും, സർവ്വേതാന്മുഖമായ
സമത്വം കൂടാെത നീതീകരിക്കെപ്പടാവുന്നതാണു്.
ഏതു പൗരനും പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള അവകാ
ശമുെണ്ടന്നു് പറയുന്നവരാരും ആ മിഥ്യയിൽ വിശ്വ
സിക്കുന്നില്ല. സമത്വെമന്നതു് അന്യായമായ അധി
കാരത്തിൽനിന്നും ൈകയടക്കത്തിൽനിന്നും സാ
ധാരണമനുഷ്യെന രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മറയാണു്—
ആദർശപരമായ ഒരു മറ. അതിലപ്പുറം അർത്ഥം
അതിനു വ്യാഖ്യാനിച്ചുണ്ടാക്കുേമ്പാൾ വരുന്ന ഭവി
ഷ്യത്തുകൾ ഇന്നെത്ത േലാകം ഒേട്ടെറ അനുഭവി
ക്കുന്നുണ്ടു്. സമത്വം സഹിഷ്ണുതയുെട മാതാവാണു്.
പേക്ഷ, അതു തലതിരിഞ്ഞുേപായാൽ സഹിഷ്ണുത
യല്ല, മൃഗീയമായ മർദ്ദനമായിരിക്കും ഫലം; ശക്ത
ന്മാരിൽനിന്നു ബലഹീനെര രക്ഷിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന
തു സഹിഷ്ണുതയാണു്. ഇന്നു ബലവാനാണു് സഹി
ഷ്ണുതെകാണ്ടാവശ്യം. ബലഹീനരുെട ശക്തി അത്ര
യ്ക്കധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ശക്തന്മാർ ചിലേപ്പാൾ കാ
ണിക്കാറുള്ള മര്യാദ ബലഹീനൻ കാണിക്കാനുള്ള
ഭാവവും കാണുന്നില്ല.

െഹർക്കുലീസ്.

സമത്വം ജനാധിപത്യത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനവിശ്വാ
സമാണു്. എങ്കിലും, ജനാധിപത്യവാദികൾ ഇതി
െനപ്പറ്റി വളെരയധികം ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നില്ല.
എല്ലാ കഴുതകളും കള്ളന്മാരും ദുഷ്ടന്മാരും ബുദ്ധ
തുല്യരാെണന്ന വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലും
അതു് ഏറ്റവും അനുചിതമായ സ്ഥലത്തു പ്രാേയാ
ഗികമാക്കുന്നതിലും ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്നതു മറ്റു
ചിലരാണു്. അതു് എെന്തല്ലാം ഭവിഷ്യത്തുകൾ വരു
ത്തിെവച്ചാെലന്തു്, ജനസ്വാധീനത്തിനു് അേതറ്റവും
നല്ല ൈകക്കൂലിയായിരിക്കുന്നിടേത്താളം കാലം
ആ പരിപാടി നടക്കുകതെന്ന െചയ്യും. അല്പംകൂ
ടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, സമത്വെത്തപ്പറ്റിയു
ള്ള െതറ്റിദ്ധാരണ അറിയാെത വന്നുകൂടിയ ഒരു
പിശകല്ല, േബാധപൂർവ്വം പുലർത്തെപ്പടുന്ന ഒരു
വിഷെച്ചടിയാണു്.

ഒരു പ്രാേയാഗിക കർമ്മശാസ്ത്രം
രാഷ്ട്രീയജീവികൾക്കു് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില ന്യായ
ങ്ങളും പറയാനുണ്ടു്. മനുഷ്യർ ഭിന്നരാെണന്ന അടി
സ്ഥാനത്തിൽ യാെതാരു മതവും രാഷ്ട്രവും െകട്ടി
പ്പടുക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. മനുഷ്യർക്കു് െപാതുവായ
സ്വഭാവഗതികളും താല്പര്യങ്ങളുമുണ്ടു്; അവയാണു്
സാമൂഹ്യഘടനയുെട അടിസ്ഥാനം. ൈവവിദ്ധ്യം
സമൂഹെത്ത ശിഥിലീകരിക്കുന്ന ഘടകമാണു്; അവ
െയ മുഴുപ്പിച്ചു കാണിക്കുകയല്ല, അവഗണിക്കുകയാ
ണു് േവണ്ടതു്—അങ്ങെന േപാകുന്നു ആ വാദഗതി.
ഈ ചിന്താഗതിയിൽ ഒേട്ടെറ വാസ്തവങ്ങൾ അട
ങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. പ്രാേയാഗികമായ ഒരു കർമ്മശാസ്ത്ര
മാണുതാനും അതു്. പേക്ഷ, ഈ പ്രാേയാഗികമ
തം ആത്യന്തികസത്യമായി അവേരാധിക്കുേമ്പാഴാ
ണു് കുഴപ്പമാരംഭിക്കുന്നതു്. ശരാശരിേയാടു് േചരാ
ത്ത മനുഷ്യൻ നശിച്ചതുതെന്ന. െപാതുവാെണന്നു
സങ്കൽപിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഏെതങ്കിലും ഒരു മാന
ദണ്ഡമനുസരിച്ചു മനുഷ്യ വ്യക്തികെള നീട്ടാനും കുറു
ക്കാനും തുടങ്ങുേമ്പാൾ ആരംഭിക്കുന്നതു സമത്വമല്ല,
സഹിഷ്ണുതയല്ല, മർദ്ദനമാണു് !
േമല്പറഞ്ഞ ആവശ്യെത്ത എടുത്തുപറഞ്ഞു സഹിഷ്ണു
താവാദികെള പുച്ഛിക്കുന്ന മതിമാന്മാരുണ്ടു്. അവ
രുെട കണ്ണിൽ സഹിഷ്ണുതാവാദികൾ അഹങ്കാരിക
ളായ അല്പന്മാരാണു്, സ്വാർത്ഥമതികളാണു്. അങ്ങ
െന പലതുമാണു്. ആവെട്ട, യൂേറാപ്പിെല ‘ഇൻക്വി
സിഷ’നു നീതീകരണം കണ്ടുപിടിച്ച ‘നിസ്വാർത്ഥ
ന്മാർ’ ഉണ്ടായിരുന്നേല്ലാ. ഇങ്ങെന വാദിക്കുന്ന
സമത്വ പ്രവാചകന്മാേരാടും സഹിഷ്ണുത പാലിക്കുക
തെന്ന.

ൈവവിധ്യങ്ങൾ
ൈവവിധ്യം ഒരു ൈവകൃതമല്ല. അതു പരിണാമത്തി
െന്റ ആത്മാവാണു്. ഒേര രൂപത്തിലുള്ള ഏകാണു
ജീവികളിൽനിന്നു പരിണമിച്ചതാണു് ഇന്നെത്ത
ജീവിേലാകം എന്നാണേല്ലാ ശാസ്ത്രം പറയുന്നതു്.
പുഴുവും പുഷ്പവും ഗാന്ധിയും കുരങ്ങുെമല്ലാം ഏകരൂ
പമല്ല. മനുഷ്യരിൽത്തെന്നയാെണങ്കിൽ ശാരീരി
കമായി എത്ര സാമ്യമുെണ്ടങ്കിലും മനുഷ്യെന മനു
ഷ്യനാക്കിത്തീർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ
ൈവവിധ്യമുണ്ടു്. പരിണാമം ശാരീരികം മാത്രമല്ല.
രുചി, യുക്തി, കാഴ്ചപ്പാടു്, ആവശ്യങ്ങൾ, ഭീതികൾ,
വികാരങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന പലതും പരിണമിക്കു
ന്നുണ്ടു്. ഇവെയാന്നും മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു െപാതു
വായിട്ടില്ല. സൗന്ദര്യ േബാധം തീണ്ടാെത ജീവിച്ചു
മരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം. മിസ്റ്റിക്കു
കൾക്കു യുക്തിെകാെണ്ടാരു കാര്യവും േനടാനില്ല.
ശരീരെമന്നെതാഴിച്ചു േനാക്കിയാൽ ഓേരാ മനുഷ്യ
നും ഓേരാ പ്രേത്യക പ്രപഞ്ചമാെണന്നു േതാന്നത്ത
ക്ക ൈവവിധ്യം കാണാനുണ്ടു്. സമത്വെമന്നും സഹി
ഷ്ണുതെയന്നും നീതിെയന്നും ഒെക്കപ്പറഞ്ഞെതാന്നും
ശാരീരികമല്ലേല്ലാ. ഈ വക കാര്യത്തിൽ സാമ്യ
െത്തക്കാളധികം ൈവരുദ്ധ്യമാണു് കാണുന്നെത
ങ്കിൽ അതിലത്ഭുതെപ്പടാനില്ല. അതാണു പ്രപഞ്ച
ത്തിെന്റ സൗന്ദര്യം. ഓേരാ വ്യക്തിക്കും ഓടാനുള്ള
െറയിലുകൾ അവെന്റ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടു്. സകലരും
ഓേടണ്ട സാർവത്രിക െറയിലുകൾ നിരത്തുേമ്പാൾ
മർദ്ദനത്തിെന്റ കളെമാരുക്കൽ കഴിഞ്ഞു. പേക്ഷ,
ഇെതാന്നും സാമ്യവാദി അനുവദിച്ചുതരികയില്ല.
പള്ളിക്കൂടം വിട്ടു കുട്ടികൾ നാലുപാടും ചിതറുന്ന
തു് അവനു ദുസ്സഹമാണു്. രണ്ടുലക്ഷം പട്ടാളക്കാർ
ഒെരാറ്റയന്ത്രംേപാെല കവാെത്തടുക്കുന്നതിലാണ
വൻ സൗന്ദര്യം കാണുന്നതു്. വളഞ്ഞ വരകെളല്ലാം
ൈവകൃതമാണു്. േനർവരകളും ചതുരങ്ങളുമാണു്
സുന്ദരം. അവെന്റ കണ്ണിൽ മനുഷ്യസമുദായം ഒരു
ഭീമജീവിയാണു്. ഈ ജീവിയുെട അംഗങ്ങൾ തമ്മി
േലാ അവയുൾെക്കാള്ളുന്ന ഘടകങ്ങൾ തമ്മിേലാ
ൈവചിത്ര്യമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അവ ഏകേയാ
ഗേക്ഷമമായി വളരണെമങ്കിൽ പരിപൂർണ്ണസാമ്യ
മുണ്ടായിരിക്കണം. സാമ്യമല്ലാെത ശരീരത്തിെല
െന്തങ്കിലും കണ്ടാൽ അതു േരാഗാണുവായിരിക്കും.
അതിെന നശിപ്പിക്കുന്നതു് ഒരു വിശുദ്ധകർമ്മവുമാ
ണു്. പേക്ഷ, ഇവിെട ഒന്നാേലാചിക്കാനുണ്ടു്. സ്വ
യം വിേവചനശക്തിയുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങെന
ഒരു അണുവായിത്തീരും? അതു് ആശാസ്യമാെണ
ന്നിരുന്നാൽത്തെന്ന നടപ്പുള്ളതല്ല. ഒരു കേയ്യാ,
കാേലാ സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പേക്ഷ, മനുഷ്യർ കൂ
ട്ടമായിട്ടല്ല വ്യക്തികളായിട്ടാണു് ചിന്തിക്കുക. അതി
െന തുടർന്നു് അനന്തമായ ൈവവിധ്യങ്ങളുമുണ്ടാവു
ന്നു. പേക്ഷ, ഈ ൈവവിധ്യം ചുണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു്
അല്പം കുഴപ്പം പിടിച്ച സംഗതിയാണു്. “നിങ്ങൾക്കു്
ഈശ്വരവിശ്വാസം ആവശ്യമായിരിക്കാം. പേക്ഷ,
എനിക്കു് അതു കൂടാെതതെന്ന ജീവിക്കാൻ േവ
ണ്ട മനക്കരുത്തുണ്ടു് ” എന്നു പറയാൻ ആർക്കാണു്
ൈധര്യമുണ്ടാവുക? “ഈ േനാവൽ നിങ്ങെള രസി
പ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പേക്ഷ, അതു െവറും ഓട
സാഹിത്യമാണു് ” എന്നു് ആെരങ്കിലും പറയുേമാ?
അവിെടെയല്ലാം മറ്റുള്ളവെര ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തി എെന്നാ
രാേരാപണമുണ്ടാകും. കാര്യം സത്യമാെണങ്കിലും
അതു പറയാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല. ൈവവിധ്യം
യഥാർത്ഥമാെണങ്കിലും അതംഗീകരിക്കുന്നതുെകാ
ണ്ടു ചില പ്രാേയാഗികൈവഷമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉയർച്ചേയാ താ
ഴ്ചേയാ ആയി എടുേക്കണ്ട. െവറും വ്യത്യാസം എന്നു
മാത്രം വ്യവഹരിച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ കുഴപ്പത്തിൽ
നിന്നു കുറെച്ചാെക്ക രക്ഷ േനടാം. പേക്ഷ, ഇങ്ങെന
ഒരു രുചിേഭദം വകെവച്ചുെകാടുക്കുന്നതു് ഒരു വക
ബുദ്ധിപരമായ അരാജകത്വമാെണന്നാണു് െവപ്പു്.
ജീവിതത്തിൽ താേന്താന്നിത്തം കാണിക്കാനുള്ള
ഒരു മൂടുപടമായിട്ടാണെത്ര സഹിഷ്ണുത ഉപേയാഗി
ക്കെപ്പടുന്നതു്. വണ്ടിച്ചക്രംേപാെല ആദർശങ്ങൾ
കറങ്ങിത്തിരിയുന്നവരും സഹിഷ്ണുതെയ്ക്കതിരാണു് !
ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അസഹിഷ്ണുക്കൾ ഇെല്ലന്നല്ല.
ഉണ്ടു്, വളെരേയെറ. പേക്ഷ, അവർ മതാന്ധന്മാ
രാണു്. അവനു ലഭിച്ച രക്ഷാമാർഗ്ഗം മറ്റുള്ളവർക്കു
വിതരണം െചയ്യാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ, എല്ലാവർ
ക്കും അതു േവണ്ടായിരിക്കാം എന്നവൻ മറന്നുേപാ
കുന്നു. മറ്റുള്ളവെര േസ്നഹിക്കാനും സഹായിക്കാ
നുമായിട്ടാണവർ പുറെപ്പടുന്നതു്. പേക്ഷ, അവനു
േവണ്ടത്ര സ്വീകരണം ലഭിക്കാെത വരുേമ്പാൾ
അവൻ മനുഷ്യെര െവറുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. മനുഷ്യ
വിേദ്വഷിയായ ഒരു മർദ്ദകനായിത്തീരാൻ പിെന്ന
സമയമധികം േവണ്ട. പിെന്ന അവൻ മനുഷ്യെര
അവരുെട ഇഷ്ടത്തിെനതിരായി ‘സഹായിക്കാൻ’
തുടങ്ങുന്നു. ലക്ഷം ഭ്രാന്തന്മാെര ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു
ൈവദ്യൻ!

സമുദായം ഒരു കരടിക്കൂടാവുന്നു
ഈ അേപ്പാസ്തലന്മാരാരും അമ്പിളിെയ പിടിച്ചു
െകാടുക്കാനാവശ്യെപ്പടുന്ന കുട്ടിെയ ശിക്ഷിക്കുക
യില്ല. പിെന്നെയന്തിനു മറ്റു മനുഷ്യെര ബലം പ്ര
േയാഗിച്ചു് സ്വർഗ്ഗത്തിേലറ്റണം—രാഷ്ട്രീയേമാ മതപ
രേമാ ആയ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ? അവേനയും ഒരു ശിശു
വായി ഗണിച്ചു് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ േപാേര?
ബലം പ്രേയാഗിച്ചാണു് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിേക്ക
ണ്ടെതങ്കിൽ, ഇന്നു് ഉൽകൃഷ്ടെമന്നു് ഗണിക്കെപ്പടു
ന്ന ആശയങ്ങളുെട ഗുരുക്കന്മാർ എത്ര മുമ്പുതെന്ന
വധിക്കെപ്പടുമായിരുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായം മിഷ്യന
റിേവലയുെട “സ്പിരിറ്റ് ” കുെറ കുറേച്ചക്കുെമന്നുള്ളതു
സത്യമാണു്. പേക്ഷ, അേതാെടാപ്പം കൂട്ടെക്കാലയു
െട കലവറയും നശിക്കും. മനുഷ്യെന െവറുക്കാെത
അവെന നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ മാത്രേമ വി
ജയം വരിക്കുകയുള്ളു. മതാന്ധന്മാർ പലേപ്പാഴും
മനസ്സാക്ഷിെയ കൂട്ടു പിടിക്കാറുണ്ടു്. എല്ലാവരുേടയും
മനസ്സാക്ഷി ഒരുേപാെലയായിരിക്കുെമന്നാണവരു
െട പക്ഷം. മനസ്സാക്ഷി പരിതസ്ഥിതികളനുസരി
ച്ചു കുെറെയാെക്ക ഭിന്നമായിരിക്കും. അതുെകാണ്ടു
സംസാരിക്കുന്നവൻ മനസ്സാക്ഷി മറച്ചുെവച്ചുെകാ
ണ്ടു സംസാരിക്കുകയാെണന്നു ഗണിേക്കണ്ട. ഇതു്
അവഗണിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നതുെകാണ്ടാണു് സമു
ദായം ഒരു കരടിക്കൂടായിത്തീരുന്നതു്.
മതവും രാഷ്ട്രീയഘടകങ്ങളുമാണു് അസഹിഷ്ണുതയു
െട കുത്തകക്കാർ. അേനകകാലമായി ഇവർ മനു
ഷ്യെന വലിച്ചുനീട്ടിയും െചത്തിക്കുറുക്കിയും അവരു
െട ഭരണം സാധിച്ചുേപാരുന്നുണ്ടു്. മനുഷ്യെന്റ വളർ
ച്ചേയാടുകൂടി സഹിഷ്ണുതയുെട ആവശ്യം കൂടുതലാ
യി േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടിട്ടുമുണ്ടു്. എങ്കിലും, ഇന്നു് പരിഷ്കരി
ച്ച മർദ്ദന മുറകൾ കണ്ടുപിടിക്കെപ്പട്ടിട്ടുളളതുെകാ
ണ്ടു സഹിഷ്ണുത കൂടുതൽ അപകടത്തിലായിരിക്ക
യാണു്. പെണ്ടാെക്ക ബലപ്രേയാഗവും ഭീഷണിയു
മായിരുന്നു മർദ്ദനായുധങ്ങൾ. ഇന്നാകെട്ട അതിേന
ക്കാൾ ശക്തി കൂടിയ ചിലതാണു്.
ഇന്നെത്ത മർദ്ദകൻ മനുഷ്യൈവവിധ്യം ശരിയായി
മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടു്. അടുത്തപടി ഈ ൈവവിധ്യ
മില്ലാതാക്കിത്തീർക്കാനാണു്. എല്ലാ മനുഷ്യരും
പട്ടാളക്കാരായിത്തീർന്നാൽ സാമ്യഭാവം വർദ്ധിച്ചി
രിക്കും. അതുെകാണ്ടു സമുദായത്തിൽ െപാതുെവ
പട്ടാളച്ചിട്ട ഏർെപ്പടുത്തുക. പ്രവർത്തിക്കുന്നതു മാ
ത്രമല്ല ചിന്തിക്കുന്നതും ഒരുേപാെലയാക്കിത്തീർക്കു
വാനാണു യത്നം. ഇതിനുള്ള ആയുധം മനശ്ശാസ്ത്രമാ
ണു്. ജനങ്ങെള െമരുക്കി എടുക്കുവാൻ ജർമ്മനിയി
ലും റഷ്യയിലും ഈ ആയുധം ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടു.
പാവ്േലാവിെന്റ ഗേവഷണങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാന
ത്തിനു േവണ്ടത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും നല്കി. ഇത്തരം
അഭ്യസനത്തിെന്റ ഫലം കഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിെല
ജർമ്മൻ പട്ടാളക്കാരുെട െപരുമാറ്റം െകാണ്ടറിയാ
മേല്ലാ (ജർമ്മൻകാെര കുറ്റെപ്പടുത്തിയാലാർക്കും
പരാതിയില്ല). ഈ പദ്ധതിയിൽ ഒരു കുഴപ്പേമയു
ള്ളു. ജനസാമാന്യെത്ത ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തി നിരപ്പാക്കു
വാേന ഇതിനു കഴിവുള്ളു. ഒരു ജനതെയ മുഴുവനും
മൃഗങ്ങളാക്കിത്തീർക്കാൻ കഴിേഞ്ഞക്കാം. പേക്ഷ,
പാവ്േലാവിെന്റ മുഴുവൻ ശക്തിയും പ്രേയാഗിച്ചാലും
മെറ്റാരു പാവ്േലാവിെന സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല.
വളരാനുള്ള പരിതഃസ്ഥിതിയുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുക
മാത്രമാണു് കർത്തവ്യം. ഒേന്നാ രേണ്ടാ േപർ കൂടു
തൽ വളരുെന്നങ്കിൽ വളരെട്ട. അസൂയെപ്പേടണ്ട.
പരിണാമെത്ത മാറ്റി ഫാക്ടറി ഉല്പാദനം ആരംഭിക്കു
ന്നതു യുക്തിയുക്തമായിരിക്കുകയില്ല.
സഹിഷ്ണുത ജീവകാരുണ്യപരമായ ഔദാര്യമല്ല. ശാ
സ്ത്രസമ്മതിയുള്ള ഒരു തത്ത്വംകൂടിയാണു് എന്നു് െത
ളിയിക്കാനാണു് ഞാനിതുവെര ശ്രമിച്ചതു്.
മാതൃഭൂമി വാരിക 24 ജനുവരി 1954.
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

