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സി െജ േതാമസിെന്റ േലഖനങ്ങൾ എേപ്പാഴും സമകാ
ലികമാവാനുള്ള ഒരു േശഷി പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുന്നു. തിരെഞ്ഞ
ടുക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുെട സവിേശഷതകൾെകാണ്ടു മാ
ത്രമല്ല അതു്, ഭാഷയുെട െചാടിെകാണ്ടുകൂടി അവ നെമ്മ
ഇന്നും ആകർഷിക്കുന്നു. ‘സായാഹ്ന’ അവ പുനഃപ്രകാ
ശിപ്പിക്കുന്നതിെന്റ ഒരു കാരണവും അതെത്ര. എങ്കി
ലും, ഈ േലഖനങ്ങളിൽ ചിലേപ്പാെഴങ്കിലും കാണാ
റുള്ള ലിംഗപരവും വംശീയപരവുമായ ഭാഷാ പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ, നിർേദാഷമല്ലാത്ത കളിയാക്കലുകൾ, ഞങ്ങളും
ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പേക്ഷ, അവ അേതേപാെല തിരുത്താ
െത പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്നു. നീതിയുെട െതളിച്ചത്തിേലക്കു്
എഴുത്തുകാരും സമൂഹവും എത്തുന്നതിെല കാലതാ
മസം മറച്ചു െവയ്ക്കണ്ടതുമല്ലേല്ലാ. മാന്യ വായനക്കാർ
ഇെതല്ലാം കാണുന്നുണ്ടാകുെമന്നുതെന്ന ഞങ്ങൾ കരു
തുന്നു.
സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ.

ജനാധിപത്യത്തിനു് ഒരു
മാപ്പുസാക്ഷി
ഞാൻ ജനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും,
ജനാധിപത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ
യുക്തിവിരുദ്ധമായ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്കു ന്യായം പറ
യാേമാ എന്നു േനാക്കെട്ട.
ജനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നു പറയുന്നതി
െന്റ അർത്ഥെമന്താണു് ? എന്തുെകാണ്ടാണു ജനങ്ങ
ളിൽ വിശ്വസിക്കാത്തതു് ?
മനുഷ്യസംസ്ക്കാരത്തിെന്റ
സൂക്ഷിപ്പുകാരായി
രിക്കാൻ ബഹുജനം
േയാഗ്യരല്ല എന്നതാ
ണു് ആദ്യേത്തതിനു
ത്തരം. മതം, കല,
ശാസ്ത്രം, സമുദായം
മുതലായവയുെട മൂ
ല്യങ്ങെളപ്പറ്റി തീർപ്പു
കൽപ്പിക്കാൻ അവർ
അശക്തരാണു്. രണ്ടാ
മെത്ത പ്രസ്താവന
േപ്ലേറ്റാ
യ്ക്കു കാരണം, ഒരാദർശമായിേട്ടാ, ദിവ്യാവതാരമാ
യിേട്ടാ ആരാധിക്കത്തക്ക ഒന്നല്ല ജനസാമാന്യം
എന്നതാണു്. സാധാരണ മനുഷ്യൻ സംസ്ക്കാരത്തി
െന്റ വളെര ചുവട്ടിലെത്ത പടിയിലാണു് നില്ക്കുന്നതു്.
മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ പരിണാമം ആരംഭിച്ചിേട്ടയു
ള്ളു. അതു ഗണനീയമായ ഒരു നിലയിെലത്തിേച്ച
രാൻ ഇനിയും യുഗങ്ങൾ േവണ്ടിവരും. ഭക്ഷണം,
സന്തത്യുല്പാദനം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽേപ്പാലും മൃഗ
ങ്ങളിൽനിന്നു മനുഷ്യൻ വളെരെയാന്നും വളർന്നു
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപൂർവ്വം ചില വ്യക്തികൾ സംസ്ക്കാ
രപരമായി അല്പം ഉയർെന്നന്നുെവച്ചു് ഈ വിഭാഗ
ത്തിെന്റ സംസ്ക്കാരനിലവാരം വളെര ഉയർന്നുെവന്നു
ഗണിക്കുന്നതും ശരിയല്ല. ഇതാണു ഞാൻ പഠിച്ചതി
െലല്ലാം കണ്ടതു്. അനുഭവത്തിൽ നിന്നറിഞ്ഞതും
മെറ്റാന്നല്ല. ഇനി ഇപ്പറഞ്ഞതു വിശദീകരിക്കാം.

െപാതുജനം കഴുതയാണു്
ചരിത്രത്തിെല വില
െപ്പട്ട സകലതും െപാ
തുജനത്തിെന്റ എതിർ
പ്പിെന േനരിട്ടുെകാ
ണ്ടാണു് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള
തു്. െപാതുജനത്തിനു
െപാതുവായി ഒരു ചി
ന്താശക്തിയില്ല, വി
കാരാേവശം മാത്രേമ
യുള്ളു. ഈ വികാരം
െപാതുകാര്യങ്ങളിൽ
േസാേഫാക്ലിസ്
വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു വഴികാട്ടിയല്ല. ഏെതങ്കിലു
െമാരാശയം ഉത്ഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതു വിജയി
ച്ചു് അതിനു പ്രതിഷ്ഠയും പൂജാരിയും മതവുെമല്ലാം
സിദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞു മാത്രേമ െപാതുജനം അതിെന
സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അസ്തമിക്കാ
തിരുെന്നങ്കിൽ അതു െപാതുജനത്തിെന്റ പിന്തുണ
െകാണ്ടല്ല, അതിെന െകാല്ലാൻ ജനതയ്ക്കു ശക്തിയി
ല്ലാെത േപായതുെകാണ്ടു മാത്രമാണു്. യുക്തിവിചാ
രം െചയ്യുകെയന്നതു ജനസാമാന്യത്തിെന്റ പതിവ
ല്ല. രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ തീവ്രമായ വാദപ്രതിവാ
ദങ്ങൾ നടക്കുന്നതു നാം കാണാറുണ്ടു്. അതിെന്റ
േപരിൽ ആരും കക്ഷിമാറിയതായിട്ടറിവില്ല. സ്വ
തേവ ദുഷിച്ച അന്തരീക്ഷത്തിൽ, അല്പം വിഷംകൂടി
പകരാേന അത്തരം തർക്കങ്ങൾ സഹായിക്കുകയു
ള്ളു. മിക്ക മനുഷ്യരും വലുപ്പെത്തയും ശക്തിെയയും
ആരാധിക്കുന്നവരാണു്. ഒരു തത്ത്വം ശരിേയാ െത
േറ്റാ എന്ന പ്രശ്നം അവർ അവഗണിക്കുന്നു. അതി
െനന്തു പ്രചാരവും ശക്തിയുമുെണ്ടന്നതാണു് പ്രധാ
നകാര്യം. ചില മതങ്ങൾ അവരുെട എണ്ണം െപരു
പ്പിക്കാൻ േവണ്ടി ഏതു ദുഷ്കർമ്മവും നടത്തുന്നതും,
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ േസാവിയറ്റു പല്ലവി പാടുന്നതുെമ
ല്ലാം ഈ ചിന്താഗതിെയ ആദരിച്ചാണു്. “േചര തി
ന്നുന്ന നാട്ടിൽ െചന്നാൽ േചരയുെട നടുമുറി തിന്ന
ണം.” അതാണു ജനകീയ ഫിേലാസഫി. ഇന്നെല
“ദാവിദ് പുത്രന്നു േഹാശാന” എന്നാർത്തട്ടഹസിച്ച
യഹുദജനത തെന്നയാണു് ഇന്നു് “അവെന ക്രൂശി
ക്ക” എന്നലറുന്നതും, േയശുവിനു് ആ ജനക്കൂട്ടെത്ത
പ്പറ്റി വല്ല വ്യാേമാഹവുമുണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ “കർ
ത്താേവ, അവർ െചയ്യുന്നെതെന്തന്നറിയായ്കയാൽ
അവേരാടു ക്ഷമിേക്കണേമ,” എന്നു പ്രാർത്ഥിക്കില്ലാ
യിരുന്നു. ആെരങ്കിലും വങ്കനാെണന്നു പറയുന്നതു
ബഹുമാനസൂചകമായിട്ടല്ലേല്ലാ. േസാേഫാക്ലിസും
േഷക്സ്പിയറും ഇബ്സനുെമല്ലാം ഇതിേലെറ കേയ്പ
റിയ ഭാഷയിൽ ഈ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഭരണാ
ധികാരിയുെട മേനാഭാവമനുസരിച്ചു്, പൗരന്മാരു
െട നീതിേബാധം ആടിയുലയുന്നതു േസാേഫാക്ലി
സ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബ്രൂട്ടസ്സിെന്റയും ആന്റണിയു
െടയും പുറേക മാറിമാറി ചാഞ്ചാടുന്ന േറാമൻ ജന
െത്ത േഷക്സ്പിയർ നൂറുവട്ടം അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഇബ്സനിെലത്തിയേപ്പാൾ സർവ്വേലാകേത്തയും
െചറുത്തുെകാണ്ടു് ഏകാകിയായി എഴുേന്നറ്റുനിന്നു
കേല്ലറുെകാള്ളുന്നവൻ മാത്രമാണു് മഹാൻ എന്നു
വെര എത്തി. കലാഭാസങ്ങെള പുലർത്തുന്നതും,
അർദ്ധരാത്രി സമയത്തു വണ്ടിയിറങ്ങുന്ന സിനിമാ
നടെന കാണാൻ പതിനായിരക്കണക്കിെനത്തുന്ന
തും ബഹുജനമാണു്. ഭാഗ്യക്കുറിത്തട്ടിപ്പുകെള േപാ
ഷിപ്പിക്കുന്നതവരാണു്. പുണ്യാത്മാക്കെള അടിച്ചു
െകാല്ലുന്നതും അവർ തെന്ന. “െപാതുജനം കഴുത
യാണു്.”
മതസ്ഥാപകന്മാരും
പരിഷ്കർത്താക്കളും
രാഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാ
രുെമല്ലാം ഈ വാസ്ത
വം മനസ്സിലാക്കിയ
വരാണു്. അവരാരും
െപാതുജനെത്ത വി
ശ്വസിക്കുന്നില്ല. പി
െന്ന എന്തിനു മറ്റുള്ള
വർ ആ സങ്കല്പം പു
േഷക്സ്പിയർ
ലർത്തണം? (ജനങ്ങ
ളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുെണ്ടന്നും ജനാധിപത്യത്തിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലന്നും പറയുന്നവരുണ്ടു്. അവെരപ്പ
റ്റി ഇവിെട പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല.) അന്ധമായി ജനത
യിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന യാെതാരു ചിന്തകനും (േക്രാ
േപാട്കിൻ ഒഴിെക) േലാകത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല. േന
തൃത്വവും ശിക്ഷണവും എന്തുകാര്യത്തിനും ആവശ്യ
മാെണന്ന തത്ത്വത്തിെന്റ അടിയിൽ കിടക്കുന്ന
െതന്താണു് ? ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ജനത
യ്ക്കു് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതു് ഒരു കുറ്റമായി അവർ ഗണി
ക്കുന്നില്ല. അെതാരു കുറവു് മാത്രമാണു്. ഈ കുറവി
െന അംഗീകരിക്കുകയും അതിന്നുേവണ്ട പ്രതിവിധി
നിർേദ്ദശിക്കുകയും മാത്രമാണു് അവർ െചയ്യുന്നതു്.
ഈശ്വരെന ആരാധിക്കുന്നതുേപാലും സാധാരണ
ക്കാരനു് െചയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുെകാണ്ടാണു്
പുേരാഹിതവർഗ്ഗമുണ്ടായതു്. പുേരാഹിതെത്താഴിൽ
ഈശ്വരദത്തമാെണങ്കിൽ അവിടുന്നു േപാലും െപാ
തുജനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലന്നു സ്പഷ്ടം. െപാ
തുജനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുെവന്നവകാശെപ്പടു
ന്ന രാഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാരും ഉറപ്പുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഘട
നകെള പിന്താങ്ങുന്നുണ്ടു്. രാഷ്ട്രത്തിെന്റ സുസ്ഥിതി
െയടുത്തു െപാതുജനം കുരങ്ങു കളിേച്ചക്കുെമന്നുള്ള
ഭീതിെകാണ്ടാണേല്ലാ രാഷ്ട്രീയ രക്ഷാകവചങ്ങളു
ണ്ടാക്കുന്നതു്. േപ്ലേറ്റായുെട ആദർശരാഷ്ട്രീയത്തിൽ
േപ്പാലും ഭരണച്ചുമതലയുള്ള ഒരു പ്രേത്യകവിഭാഗമു
ണ്ടു്. സ്ഥിതി സമത്വവാദികളാകെട്ട, െസൻസസ്സിൽ
േപരുള്ളവെരെയല്ലാം െപാതുജനമായിെട്ടണ്ണുകയി
ല്ല. ‘വർഗ്ഗേബാധമുള്ളവർ’ മാത്രമാണു് ബഹുജനം.
ബാക്കിയുള്ളവർ പിന്തിരിപ്പന്മാരും കരിങ്കാലികളു
മാണു്. ഫാഷിസത്തിലാെണങ്കിൽ ഈശ്വരനിേയാ
ഗമുള്ള ഒരു േനതാവിെന്റ ഉപേദശമനുസരിച്ചാണു്
ജനങ്ങൾ െപരുമാേറണ്ടതു്. ജനാധിപത്യഭരണഘ
ടനകളിൽേപ്പാലും ജനതയുെട വീണ്ടുവിചാരമില്ലാ
ത്ത വികാരങ്ങളിൽനിന്നു രാഷ്ട്രെത്ത രക്ഷിക്കുവാനു
ള്ള വകുപ്പുകൾ കാണുന്നുണ്ടു്. മതവും, കലയും, രാഷ്ട്ര
വും, ശാസ്ത്രവും ഒന്നും ബഹുജനത്തിെന്റ കയ്യിൽ സുര
ക്ഷിതമല്ല. അതാണു് െപാതുമതം, അതാണനുഭവം.
ഈ വാസ്തവത്തിെന്റ മുമ്പിൽ സർവ്വപ്രധാനമായ
രാഷ്ട്രെത്ത അവരുെട കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചുെകാടുക്കണ
െമെന്നങ്ങെന പറയും? അവിെടയാണു് യുക്തി ഭം
ഗം കിടക്കുന്നതു്.

രാഷ്ട്രം അവരുേടതു്
യുക്തിയനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നീതീകരണം ജനാധിപ
ത്യത്തിനുെണ്ടെന്നനിക്കു േതാന്നുന്നില്ല. ഉെണ്ടങ്കിൽ
ഞാനതു കെണ്ടത്തിയിട്ടില്ല. എെന്ന സംബന്ധിച്ചി
ടേത്താളം അെതാരു വിശ്വാസം മാത്രമാണു്. ചില
ന്യായങ്ങൾ മാത്രം പറയാം.
ഒന്നാമതു്, രാഷ്ട്രം അവ
രുെട സമ്പത്താണു്,
തറവാട്ടുമുതലാണു്.
അതവർക്കുേവണ്ടി
ത്തെന്ന സംഘടിക്ക
െപ്പട്ടതുമാണു്. അവ
രാണതിെന്റ ചട്ടക്കൂ
ടിനുള്ളിൽ ജീവിേക്ക
ണ്ടതു്. അതുെകാണ്ടു്
അെതങ്ങെനയായി
ഇബ്സൻ
രിക്കണെമന്നു തീരു
മാനിക്കാൻ അവർക്കവകാശം െകാടുേത്ത കഴി
യൂ. അവർ അതു ശരിയായി നടത്തുെന്നങ്കിൽ നട
ത്തെട്ട. അെല്ലങ്കിൽ നശിക്കെട്ട. അറിയാവുന്നവർ
അവർക്കു ബുദ്ധിയുപേദശിക്കുന്നതിൽ െതറ്റില്ല.
പേക്ഷ, അവരതു് വകെവയ്ക്കുന്നിെല്ലങ്കിൽ ബലാല്ക്കാ
രമായി ആരും അവെര നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുതു്.
അതു േരാഗേത്തക്കാളും ഭയങ്കരമായ ഔഷധത്തി
ലവസാനിക്കും. (ഇെതാന്നും കല മുതലായ കാര്യ
ങ്ങെളപ്പറ്റി ഞാൻ പറയുകയില്ല.) രണ്ടാമതായി, ശാ
സ്ത്രത്തിനും, കലയ്ക്കും മറ്റും േവണ്ടത്ര സംസ്കാരനില
വാരം രാഷ്ടീയകാര്യങ്ങൾക്കു് ആവശ്യമില്ല. ഉത്തമ
കലാവസ്തു െതരെഞ്ഞടുക്കുന്നതിേനക്കാൾ എളുപ്പ
മാണേല്ലാ േവാട്ടുെചയ്യുന്നതു്. മൂന്നാമതു്, രാഷ്ട്രെത്ത
സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം ബഹുജനങ്ങൾ എെന്തങ്കി
ലും നശിപ്പിച്ചുകളയുെമന്നു ഭയെപ്പടാനില്ല. എന്താ
ണു് നശിപ്പിക്കാനുള്ളതു് ? ശാശ്വതമായി കാത്തുര
ക്ഷിേക്കണ്ട യാെതാരു രാഷ്ട്രീയസംഘടനയും മനു
ഷ്യനിതുവെര ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കു
കയുമില്ല. നാലാമതു്, ജനാധിപത്യെമന്നതു് അവർ
പരിചയിച്ചു പഠിേക്കണ്ട ഒന്നാണു്. െവള്ളത്തിലിറ
ങ്ങാെത നീന്താൻ പഠിക്കുകയില്ല. ഒരു കവിൾ െവ
ള്ളം കുടിച്ചാെലന്തു് ? ആവശ്യം അവെന വിദഗ്ദ്ധനാ
ക്കിെക്കാള്ളും. അഞ്ചാമതു്, ബഹുജനം എല്ലാക്കാര്യ
ങ്ങളിലും കഴുതയല്ല. പലതിലും അവർ കഴിവുേകടു
കാണിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു് ശരിയാെണങ്കിലും അവ
രുെട െതാഴിലിൽ അവർ സമർത്ഥരാണു്. കൃഷിവ
കുപ്പിലുള്ള സകല ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാേരക്കാളും, കാര്യ
മറിയാവുന്നവരാണു് നമ്മുെട കൃഷിക്കാർ! രാഷ്ട്രീയ
കാര്യങ്ങൾ അവരുെട ജീവിതവൃത്തികളിൽ ഒന്നാ
യിക്കഴിയുേമ്പാൾ അവരതു പഠിച്ചുെകാള്ളും. ആറാ
മതു്, ജനാധിപത്യത്തിൽ ഗൂഢാേലാചനയും രഹ
സ്യചർച്ചകളും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. െപാതുകാര്യങ്ങൾ
മറയ്ക്കു പിന്നിേലയ്ക്കു െകാണ്ടുേപാകുന്നതു് സർവാധി
പത്യത്തിനു വഴിെതളിയിക്കുകയാണു്. ഇതരരാഷ്ട്ര
സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ സാധാരണക്കാരെന വിശ്വസി
ച്ചു പങ്കാളിയാക്കാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടു്. ശത്രു
ക്കെള വഞ്ചിക്കുവാെനന്ന ഭാവത്തിൽ സ്വന്തം കു
ഞ്ഞാടുകെള ചതിക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണവ. സകല
രാഷ്ട്രീയവഞ്ചനകളും ഇത്തരം രഹസ്യരംഗങ്ങളിൽ
െവച്ചാണു് രൂപെമടുക്കുന്നതു്. ജനാധിപത്യം ഈ
സമ്പ്രദായെത്ത അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അവസാനമാ
യി, ജനതയിൽ തിന്മ മാത്രമല്ല ഉള്ളെതന്ന കാര്യം
ശ്രദ്ധിക്കണം. ജനതയുെട രണ്ടു പ്രേത്യകതകൾ
പരിഗണനാർഹങ്ങളാണു്. അവർക്കു പരിഷ്കാരം കു
റവാെണങ്കിലും മനുഷ്യത്വം അവരിൽ വളെരയധി
കം കാണാൻ കഴിയും. ഭൂതദയ, സഹാനുഭൂതി മുത
ലായ ഗുണങ്ങൾ ഉയർന്ന വർഗ്ഗെത്തക്കാൾ കൂടുത
ലായി അവരിൽ കെണ്ടന്നുവരും. മെറ്റാന്നു്, അവരു
െട അന്ധമായ ഒരു വക ബുദ്ധിയാണു്. തലമുറകളാ
യി മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുെട കല
വറകളാണവർ. പലേപ്പാഴും കാര്യകാരണബന്ധമ
റിയാെതതെന്ന ശരിെയെന്തന്നു് അവർ കണ്ടുപിടി
ക്കും. പാരമ്പര്യത്തിെന്റ രഹസ്യംതെന്ന ഇതാണു്.
ഒരു ജനതയുെട നിലനില്പിന്നു് അെതാഴിച്ചുകൂടാത്ത
സമ്പത്താണു്. ഇതിൽനിന്നുണ്ടാവുന്ന യാഥാസ്ഥി
തികമനഃസ്ഥിതി പരിഷ്കർത്താവിെനാരു വിലങ്ങു
തടിയാെണങ്കിലും സമുദായെത്ത കണ്ണടച്ചു് ഓേരാ
ആപത്തിേലയ്ക്കു് വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്ന േകാളിളക്കങ്ങൾക്കു്
കടിഞ്ഞാണും ഇതുതെന്നയാണു്.
‘കഴുത’യായ െപാതുജനെത്തപ്പറ്റി ഇത്ര നല്ലതായി

പറയുന്നതു പൂർവ്വാപരവിരുദ്ധമേല്ല എന്നു േചാദിക്കു
ന്നവരുണ്ടാകാം. അല്ല എന്നാണു മറുപടി. ശ്രദ്ധി
ച്ചാൽ ഇവ തമ്മിൽ ൈവരുദ്ധ്യമിെല്ലന്നറിയാം.
പ്രാേയാഗികവശത്തുനിന്നു ജനാധിപത്യത്തിനു
മെറ്റാരു നീതീകരണമുണ്ടു്. യാെതാരുത്തനും മെറ്റാ
രാെള ഭരിക്കാൻ മാത്രം േയാഗ്യനല്ല എന്ന തത്ത്വം
െതറ്റാണു്. പേക്ഷ, അെതാരാദർശമായി അംഗീക
രിക്കാതിരുന്നാൽ ഭരിക്കാൻ േയാഗ്യനാെരന്നതി
െനക്കുറിച്ചുണ്ടാകുന്ന തർക്കം തീരുമാനിക്കാൻ സമ
രമല്ലാെത മറ്റു മാർഗ്ഗമില്ലാതായിത്തീരും. അതു് കു
രങ്ങു് അപ്പം പങ്കിട്ടതുേപാെല അവസാനിക്കുകയും
െചയ്യും. സകല സർവ്വാധിപതികൾക്കും, ഏറ്റവും
ഭരിക്കാൻ പറ്റിയവർ അവരാെണന്നാണു വിശ്വാ
സം. ഈ ദുരന്തത്തിൽനിന്നു് ഒരു രക്ഷാമാർഗ്ഗേമ
യുള്ളു, സമ്മതേത്താെട ഭരിക്കുകെയന്നതു്. അതി
െന്റ ഫലമായി ലഭിക്കുന്നതു സ്വർഗ്ഗമല്ലായിരിക്കാം.
പേക്ഷ, സങ്കല്പസ്വർഗ്ഗത്തിനുേവണ്ടി ആരും യഥാർ
ത്ഥേലാകം ഉേപക്ഷിക്കാറില്ലേല്ലാ.
ആരാധിക്കത്തക്ക
ഒരു േദവതയല്ല ബഹു
ജനം എന്നു പറഞ്ഞ
തുെകാണ്ടു് അതിെന
െവറുക്കണെമന്നർത്ഥ
മില്ല. അവെര പുച്ഛിക്കു
ന്നു എന്നുമില്ല. മഹാ
ത്മാക്കൾ മെറ്റാരു
മാർഗ്ഗമാണവലംബിച്ച
തു്. അയൽക്കാരെന
േസ്നഹിക്കുവാനാണു്
േക്രാേപാട്കിൻ
ക്രിസ്തു ഉപേദശിച്ചതു്. അവർ ശത്രുവായാലും േസ്നഹി
ക്കണെമന്നു്. ഇതു കാപട്യമില്ലാത്ത ഒരു നിലപാ
ടാണു്. െപാതുജനം ചാണക്യെനക്കാൾ ബുദ്ധിയു
ള്ളതാെണന്നുപറഞ്ഞുവിരട്ടി േവാട്ടുവാങ്ങി രാഷ്ട്രീയാ
ധികാരം സമ്പാദിക്കുന്നവേരാടു് താരതമ്യെപ്പടുത്തി
േനാക്കിയാൽ ഇബ്സെനേപ്പാലുള്ള “െപാതുജന
ശത്രുക്കൾ” എത്ര േഭദമാണു്. േവാട്ടു ൈകക്കലാ
ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗവും നല്ല മനുഷ്യസമുദായം സൃഷ്ടി
ക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗവും ഒന്നായിരിക്കണെമന്നു നിർബ്ബ
ന്ധമില്ല. േമൽപറഞ്ഞ മനുഷ്യേസ്നഹത്തിെന്റ േപ
രിലും അസ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിറുത്താം. അങ്ങെനയു
ള്ള മനുഷ്യേസ്നഹികെളയും ഒഴിച്ചുനിറുത്തുന്നതാണു്
സമുദായത്തിനു നല്ലതു്. സ്വന്തസമ്മതത്തിെനതിരാ
യി നിർബന്ധിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുന്നതുേപാലും
അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല. അെല്ലങ്കിൽ സമുദായം
മുഴുവൻ ഭ്രാന്തന്മാരും േനതാക്കന്മാെരല്ലാം ൈവദ്യ
ന്മാരുമായിരിക്കണം. അല്ലാത്തിടേത്താളം കാലം
നിർബന്ധിച്ചു നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന സകലതിെനയും
എതിർക്കാനുള്ള വാസനയാണു് മനുഷ്യരിൽ വള
രുക, സഹകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയല്ല.
ജനാധിപത്യം ഒരാദർശമാണു്. അെതാരിക്കലും
പൂർണ്ണമായി നടപ്പാവുകയില്ല. അതു് അങ്ങെന നട
പ്പാക്കാൻ േവണ്ടിയുള്ളതുമല്ല. സംസ്കാരത്തിേലക്കു
ള്ള മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ നിരന്തരപ്രയാണത്തിൽ
ലക്ഷ്യനിർേദ്ദശം െചയ്യുന്ന ഒരു പ്രകാശേഗാപുരമാ
ണതു്. അതു് അങ്ങെന ചക്രവാളത്തിനു മുകളിൽ
ജ്വലിച്ചു് പ്രകാശിക്കും. നാം ചക്രവാളത്തിെലത്തു
േമ്പാൾ ആ ദീപശിഖ അതിനടുത്ത ചക്രവാളത്തി
േലയ്ക്കു നീങ്ങിയതായിക്കാണും. അതങ്ങെന മാടി
വിളിച്ചു െകാണ്ടു് നീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കും. അതിെന
അനുഗമിച്ചു നാം മുേന്നാട്ടുേപാകും. ഒരിക്കലും അവി
െട എത്തുകയുമില്ല. ഗംഗാജലത്തിലല്ല പുണ്യം, ഗം
ഗയിേലക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയിലാണു്.
മാതൃഭൂമി വാരിക 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

