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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.



നമ്പൂതിരിമാെരപ്പറ്റി

പ്രിയെപ്പട്ട മി. നമ്പൂതിരി,

C. O. 33 എന്നാൽ എന്താെണന്നു് നിങ്ങൾക്കറിയാ�
മായിരിക്കുമേല്ലാ. ഇെല്ലങ്കിൽ പറയാം. അെതാരു�
തരം കരിമ്പാണു്. കരിമ്പുകൃഷിക്കാരുെട മുമ്പിൽ
ഒരു പ്രശ്നമുത്ഭഭവിച്ചു. ഓേരാ െചറിയകാറ്റു വരുേമ്പാ�
ഴും കരിെമ്പാടിഞ്ഞുവീഴും. അെല്ലങ്കിൽ അതിെന�
ല്ലാം താങ്ങുെകട്ടണം. ഈ മുട്ടാപ്പണിയിൽനിന്നു
രക്ഷെപ്പടാൻ കരിമ്പിൻതണ്ടിനു ബലം െകാടുക്കുക�
േയ നിവൃത്തിയുള്ളു. അതിനുേവണ്ടി േകായമ്പത്തൂർ
കരിമ്പു ഫാമിൽെവച്ചു് കരിമ്പും ഞാങ്ങണയും കൂട്ടി�
േച്ചർത്തു് ഒരു പുതിയതരം കരിമ്പിെന ജനിപ്പിച്ചു.
അതാണു് C.O. 33. ഇതിനു സാധാരണ കരിമ്പി�
നുള്ളത്ര നീരുണ്ടു്; ഞാങ്ങണയുെട ബലവും. ഈ
പുതിയ കരിമ്പു് കാറ്റെത്താടിയുകയില്ല. കാഠിന്യം കൂ�
ടുതലായതുെകാണ്ടു് കുറുക്കൻ കടിക്കയുമില്ല. അങ്ങ�
െന കരിമ്പുകൃഷി അഭിവൃദ്ധിെപ്പട്ടു. കൃഷിെയപ്പറ്റിയ�
ല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്നതു്. എനിക്കു മനുഷ്യെരപ്പ�
റ്റിയാണു് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളതു്.

ഇടയ്ക്കു കയറി ഒന്നു പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട. എനിക്കു്
നിങ്ങളുെട സംഘെത്തപ്പറ്റി വളെര േമാശമായ
അഭിപ്രായമാണുള്ളതു്. അതിെന്റ നടത്തിപ്പിെന�
പ്പറ്റിയല്ല. നിങ്ങൾെക്കാന്നും െചയ്യാൻ കഴിയുക�
യിെല്ലന്ന േബാധം െകാണ്ടുമല്ല. നിങ്ങൾ എന്തു
െചയ്താലും നിങ്ങളുെട സംഘം ഉണ്ടായിെയന്നതു�
തെന്നയാണു് നിങ്ങളുെട പരാജയം. വർഗ്ഗങ്ങൾക്കു്
പ്രേത്യകം സംഘടനയുണ്ടാക്കുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു.
ഇനി സാമ്പത്തികവർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രേമ ഉണ്ടായിരി�
ക്കൂ. നിങ്ങളുെട സംഘം നിങ്ങളുെട വീക്ഷണഗതി
കുത്സിതമാക്കാേന സഹായിക്കൂ ഇതുെകാെണ്ടല്ലാം
കുെറ ഗുണമുണ്ടാവുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നിരി�
ക്കാം. ഇനിയില്ല. എല്ലാ സാമൂഹ്യാചാരങ്ങൾക്കും
സാമ്പത്തികാടിസ്ഥാനമുണ്ടു്. അവയിെല ഏതു മാ�
റ്റത്തിനും സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി മാറ്റാനുള്ള ഉപാധി�
കെള ഉതകൂ. അതിനായി പിേന്നയും വർഗ്ഗീയഘട�
നയിേലക്കിറങ്ങിയാൽ, അതേത്ര സദുേദ്ദശ്യേത്താടു
കൂടിയായാലും, െചളിയിലിറങ്ങിനിന്നു കുളിക്കുന്ന�
തുേപാെലേയ ആകു. വീക്ഷണഗതിയിലാണു് മാ�
റ്റം വേരണ്ടതു്. അതു മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകി
കഴിയുന്നതുെകാണ്ടു മാത്രേമ ഉണ്ടാകൂ. അതു് ഇന്നു�
വെര യുവാക്കന്മാർക്കുേപാലും ഉണ്ടായിട്ടിെല്ലന്നു
പറയാൻ എെന്ന അനുവദിക്കുക. ഒരു അന്യനാ�
ണു് അതറിയാൻ എളുപ്പം. പുണുനൂലു് വിഴുങ്ങിയാൽ
േപാരാ, െപാട്ടിെച്ചറിയണം. േപാെരങ്കിൽ നിങ്ങളു�
െട സംഘങ്ങളിൽ പണമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും
തമ്മിലുള്ള സംഘട്ടനം അനിവാര്യമാണു്. കണ്ണട�
ച്ചിരുട്ടാക്കലല്ല. അന്തർജ്ജനെത്ത പിടിച്ചു പ്രകാശ�
ത്തിേലക്കിറക്കാൻ അകത്തു കടന്ന നമ്പൂതിരികൂടി
ആ ഇരുട്ടിൽത്തെന്ന കഴിയാതിരിക്കുവാനുള്ള ഒരു
ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണു്.

കരിമ്പിെന്റ കഥയാണേല്ലാ പറഞ്ഞുവന്നതു്. കരി�
മ്പിനും ഞാങ്ങണയ്ക്കും പാരമ്പര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന
കുറവുകെള അവ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു് പരിഹരിച്ചു.
െവറും പരിചയമല്ല ഉല്പാദനപരമായ അടുപ്പം. ഇന്നു
സസ്യശാസ്ത്രവും നരവംശശാസ്ത്രവും വളെര അടുത്തു�
നിൽക്കുന്നു. C. O. 33 േപാെലയുള്ള നരവംശങ്ങൾ
േലാകത്തിലുണ്ടു്. അവ െപാതുേവ കൂടുതൽ കഴിവു�
ള്ളതുമാണു്.

ഇതുെവച്ചു് നമുക്കു് ചിലെതാെക്ക പരിേശാധിക്കാം.

ആര്യന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടു് തിരമാലകളായിട്ടാ�
ണു വന്നതു്. രണ്ടാമതു വന്നവർ ആദ്യം വന്നവെര
െതേക്കാേട്ടാടിച്ചു, ആ ഓടിയവരിൽ ഒരു വിഭാഗമാ�
ണു് നമ്പൂതിരി. ആര്യൻ േകരളത്തിൽ വന്നതുമുതൽ
ഇന്നുവെര പ്രേയാജനകരമായ എെന്തങ്കിലും െച�
യ്തിട്ടുള്ളതായി ചരിത്രം പറയുന്നില്ല. യാെതാരു സാ�
മ്പത്തിേകാല്പാദന പ്രവർത്തനത്തിലും നമ്പൂതിരി�
െയ കാണുകയില്ല. ഇങ്ങെന സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി
ഒരനാേരാഗ്യകരമായ പാരമ്പര്യമാണു് നമ്പൂതിരി�
ക്കു ലഭിച്ചതു്. ഇതിനും പുറെമ തർക്കവും േവദവും
ശാന്തിയുമായി കഴിച്ചകാലം ചൂഷണത്തിേന്റയും
വഞ്ചനയുേടയും അലസതയുേടയും പര്യായമാണു്.
ഇതുെകാണ്ടും നമ്പൂതിരി നശിക്കുകയില്ലായിരുന്നു.
വർഗ്ഗശുദ്ധി കാക്കണെമന്നു നിർബന്ധമില്ലായിരു�
െന്നങ്കിൽ. സുഖേഭാഗങ്ങൾക്കു് അബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ�
കളും പുേത്രാൽപാദനത്തിനു മാത്രം സജാതീയ�
സ്ത്രീകളും എന്ന ഏർപ്പാടാണു് വർഗ്ഗെത്ത നശിപ്പി�
ച്ചതു്. േവണ്ടത്ര ജനസംഖ്യാശക്തിയില്ലാെത വന്ന�
തുെകാണ്ടു് സ്വാധീനശക്തി മതത്തിെന്റ അന്ധവി�
ശ്വാസങ്ങളിേന്മൽ മാത്രം ഉറച്ചുനിന്നു. അന്ധവിശ്വാ�
സങ്ങൾ തകർന്നുതുടങ്ങിയേപ്പാൾ മണലിേന്മൽ
പണിത വീടുേപാെലയായി.

ഇനി ചിന്താഗതി ആെകെയാന്നു മാറ്റിേയ തീരൂ.
വർഗ്ഗത്തിൽ പുതിയ രക്തം കുത്തിെവയ്ക്കുകതെന്ന
േവണം. മനുഷ്യൻ പരിതഃസ്ഥിതികളുെട മാത്രം
സൃഷ്ടിയല്ല. പാരമ്പര്യവും അതിപ്രധാനമാണു്. െച�
ടികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും വർണ്ണസങ്കരം പ്രാേയാ�
ഗികമാെണങ്കിൽ മനുഷ്യനും അതു് ഉത്തമമാണു്.
അറബികളുമായി വൻേതാതിൽ മിശ്രവിവാഹം നട�
ത്തുക. ഇന്നെത്ത പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ അങ്ങെന�
െയാരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിവു�
ണ്ടാകുേമാ എന്നു് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. പേക്ഷ,
ഒന്നു നിങ്ങൾക്കു കഴിയും: അതിെനപ്പറ്റി ചിന്തി�
ക്കുക, പഠിക്കുക, അതിനാെരങ്കിലും മുതിർന്നാൽ
അതിെന്റേമൽ െചളിവാരിെയറിയാനും സ്മാർത്തവി�
ചാരം നടത്താനും ഉള്ള ആഗ്രഹം കുറയ്ക്കുക. ഒന്നുകൂ�
ടി േചാദിക്കെട്ട. ഇനി നിങ്ങെള ആദ്യം ‘തിരുേമനി’
എന്നു വിളിക്കുന്ന ആളിെന കരണത്തടിക്കാേമാ?
ആ വിളി ഇന്നു നിങ്ങെള അധിേക്ഷപിക്കുകയാണു്.
തല്ക്കാലം നിറുത്തെട്ട. പറഞ്ഞെതാന്നും െതറ്റിദ്ധരി�
ക്കുകയില്ലേല്ലാ.

എന്നു് നിങ്ങളുെട,
സി.െജ. േതാമസ് .

യുവശക്തി.
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

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

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

◦ 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 പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
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