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േചമ്പർൈലൻ

േലാകത്തിേലക്കും നാണംെകട്ട
േവശ്യ േറായിട്ടറാെണന്നു് സര�
സനായ ഒരു േസ്നഹിതൻ േപർ�
ഷ്യയിെല േസാവിയറ്റുേസനയു�
െട പിന്മാറ്റെത്തപ്പറ്റി സംസാരി�
ച്ചുെകാണ്ടിരുന്നേപ്പാൾ പറയുക�
യുണ്ടായി. ആദ്യെമാെക്ക ഇടവിട്ട
ദിവസങ്ങളിൽ േസാവിയറ്റു േസനപിന്മാറിെയന്നും
ഇെല്ലന്നുമുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ വന്നുെകാണ്ടിരു�
ന്നു. പിന്നീടു് ഒരു ദിവസെത്ത വർത്തമാനത്തിൽത�
െന്ന ഈ രണ്ടു വിരുദ്ധ വർത്തമാനങ്ങളും ഒരുമിച്ചു
വന്നുതുടങ്ങി. ഇതുേപാെല യുേഗാസ്ലാവിയ, ൈചന
മുതലായ പല രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും വരുന്ന വർത്ത�
മാനത്തിെന്റ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളാണു് ഈ അഭിപ്രായ
പ്രകടനത്തിനു കാരണം. ഈ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങളുെട
പ്രേത്യകത അവ സാധാരണഗതിയിൽ സംഭവി�
ക്കാവുന്ന പിശകുകളെല്ലന്നും ജനസാമാന്യെത്ത
െതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻേവണ്ടി കരുതിക്കൂട്ടി െചയ്യുന്ന
തന്ത്രങ്ങളാെണന്നുമാണു്. അങ്ങെന െപാതുജന�
ങ്ങളുെട ഒരു ആവശ്യം നിറേവറ്റുന്നതിനു് അവരിൽ�
നിന്നു് പ്രതിഫലം പറ്റുന്ന ഒരു സംഘടന ഏേതാ
താല്പര്യങ്ങളുെട പ്രചരണയന്ത്രമായിത്തീരുന്നു. ഈ
അനാശാസ്യനയം അേസാസിേയറ്റഡ് പ്രസ്സിെനപ്പ�
റ്റിയുമുണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. 1114-െല തിരുവിതാംകൂർ സമര�
കാലത്തു് ആ വാർത്താവിതരണസംഘടനെയ ചു�
റ്റി തിരുവിതാംകൂറുകാർക്കുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിേഷ�
ധം എത്രയായിരുന്നുെവന്നു പ്രസിദ്ധമാണേല്ലാ.

ചർച്ചിൽ

െപാതുജനങ്ങെള െതറ്റിദ്ധരിപ്പി�
ക്കാൻ പല വഴികളാണു് ഉപേയാ�
ഗിക്കാറുള്ളതു്. പച്ചക്കള്ളംതെന്ന,
അതു െചലവാകുെമന്നു േബാദ്ധ്യ�
മുെണ്ടങ്കിൽ അഴിച്ചുവിടും. 1931-
ൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരെത്ത�
പ്പറ്റിയും 1927-ൽ േസാവിയറ്റു യൂ�

ണിയെനപ്പറ്റിയും പരത്തിെക്കാണ്ടിരുന്ന വാർത്ത�
കൾ ഈ ഇനത്തിൽെപ്പടുന്നവയാണു്. സാധാരണ
ഇവ ഉടമസ്ഥനില്ലാെതയാണു് ഉത്ഭവിക്കുന്നതു്.
ചിലേപ്പാൾ ചില പ്രേത്യകതരത്തിലുള്ള േപരുകാ�
രും അതിൽ പിതൃത്വം വഹിക്കാനുണ്ടാകും. ഏറ്റവും
കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള തന്ത്രം പച്ചക്കള്ളമല്ല.
യഥാർത്ഥമായ ഒരു വസ്തുതെയ തിരിച്ചുമറിച്ചു പറ�
യുന്നതാണു്. മഞ്ച്യൂറിയായിെല സ്ഥിതിഗതികെളപ്പ�
റ്റി നമുക്കു കിട്ടുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ ഇങ്ങെന ‘തഴ�
വായിൽനിന്നു വന്നതിൽ പിെന്ന േമാഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല’
എന്നു പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പരമാർത്ഥങ്ങളാണു്.
പല വർത്തമാനങ്ങളും അപ്പടി വിട്ടുകളയുക എന്ന�
തും സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണു്.

വിജയലക്ഷ്മി
പണ്ഡിറ്റ്

അേമരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും
വാർത്താവിതരണ ഏജൻസിക�
ളും ഒരുേപാെല ഈ െതാഴിൽ
നടത്തുന്നുണ്ടു്. ആ നാടുകളിൽ
സ്വതന്ത്രമായിെട്ടാറ്റ പത്രം േപാ�
ലുമിെല്ലന്നാണു് പറയെപ്പടുന്നതു്.
ഇംഗ്ലണ്ടിെല വ്യവസായങ്ങളുെട
ശരിയായ നില മനസ്സിലാക്കിയി�
രുന്നാൽ ഓേരാ പത്രത്തിെന്റ മുഖപ്രസംഗം എന്താ�
യിരിക്കുെമന്നു മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയുമെത്ര. ശ്രീ�
മതി വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് അേമരിക്കയിൽ വള�
െര പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും അവിടെത്ത പത്ര�
ങ്ങൾ ആ വിവരങ്ങെളാെക്കത്തെന്ന വിട്ടുകളയുക�
യാണു െചയ്തതു്. ഈ ബാധ ഇന്ത്യെയ സംബന്ധി�
ച്ചിടേത്താളം വളെരെയാന്നുമില്ലായിരുന്നു. പേക്ഷ,
വളർന്നുവരുന്ന ഇന്ത്യൻ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ ഫല�
മായിേട്ടാ എേന്താ, ഇന്നു് ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുെട
ഗതിയും അഭിനന്ദനാർഹമല്ലാതായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്.
അതിപ്രധാനമായ ചില കുറവുകൾ മാത്രം പരിേശാ�
ധിക്കാം.

േഗായേങ്ക

ഇന്നു േദശീയപത്രങ്ങെളന്നു്
എണ്ണെപ്പടുന്ന മിക്ക പത്രങ്ങളുെട�
യും പ്രധാനെതറ്റു് മുസ്ലീംവിരുദ്ധന�
യമാണു്. അവയുെട അധിപന്മാ�
രുെട േദശാഭിമാനെത്ത േചാദ്യം
െചയ്യാെതത്തെന്ന അവയുെട പ്ര�

വർത്തനം തനി േദ്രാഹമാെണന്നു പറയാൻ കഴി�
യും. വർത്തമാനപത്രങ്ങളുെട യഥാർത്ഥ ചുമതല
യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിഗതികളും സംഭവങ്ങളും ജനസാ�
മാന്യെത്ത അറിയിക്കുക എന്നതാണു്. അഭിപ്രാ�
യപ്രകടനങ്ങളും ഉപേദശം െകാടുക്കലും താരത�
േമ്യന അപ്രധാനമായ ചുമതലയാണു്. എന്നാൽ,
േകാൺഗ്രസ്സും ലീഗും തമ്മിലുള്ള വടംവലിെയപ്പറ്റി
ഇവർ െകാടുക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ തികച്ചും േദ്രാ�
ഹപരമാണു്. മി. ജിന്നയുെട വാദഗതികൾ ശരിയ�
െല്ലന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ഇന്ത്യയിലുണ്ടു്.
അഭിപ്രായം പ്രചരിപ്പിയ്ക്കുവാൻ അതു വിശ്വസിക്കു�
ന്നവർക്കു് അവകാശമുണ്ടു്. പാക്കിസ്ഥാൻവാദം
െതറ്റാെണന്നു പ്രചരിപ്പിക്കാം. പേക്ഷ, ജിന്നയു�
െടവാദെത്ത ഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലീങ്ങളും എതിർക്കുന്നു�
െവന്നു വാദിക്കുകയും ലീഗിെന്റ പ്രവർത്തനങ്ങെള
‘ബ്ലാക്ഔട്ട് ’ െചയ്യുകയും െചയ്യുന്നതു േദശാഭിമാ�
നികളുെട ഇടയിൽ മിഥ്യാേബാധം ഉളവാക്കാൻമാ�
ത്രേമ ഉപകരിക്കുകയുള്ളു. ഈ േദശീയപത്രങ്ങൾ
പതിവായിവായിക്കുന്ന ഒരുവൻ മുസ്ലീംലീഗിനു് ഒരു
പിൻബലമുെണ്ടന്നു വിശ്വസിക്കുക പ്രയാസമാണു്.
അതുെകാണ്ടാണു് ഒരു മുസ്ലീം വർത്തമാന പത്ര�
േലാകം തെന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഉദയം െചയ്തതു്. യഥാർ�
ത്ഥത്തിൽ ലീഗിനുള്ള ശക്തി ഇങ്ങെന ഇരുട്ടുെകാ�
ണ്ടു മറയ്ക്കുന്നതിെന്റ ഫലം സാധാരണ േദശാഭിമാ�
നി െതറ്റായ ചില അടിസ്ഥാനങ്ങളിേന്മൽ ചിന്തി�
ക്കാൻ ഇടവരുന്നുെവന്നതാണു്. കഴിഞ്ഞ െതര�
െഞ്ഞടുപ്പുകാലത്തു േകന്ദ്ര അസംബ്ലി െതരെഞ്ഞടു�
പ്പിൽ ലീഗിെന്റ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നൂറുശതമാന�
വും ജയിച്ചിട്ടും േദശീയപത്രങ്ങളുെട ഭാവം ലീഗിനു
പറയത്തക്ക ഒരു വിജയവും കിട്ടിയില്ല എന്നായി�
രുന്നു. ഇങ്ങെന തലതിരിഞ്ഞ േദശാഭിമാനം െകാ�
ണ്ടായിരിക്കണം േബാംെബയിെല ഒരു ദിനപത്രം
ഗാന്ധി-ജിന്നാ കത്തുകൾ ഗാന്ധിജിയുെട പ്രകട�
മായ ആജ്ഞെയ്ക്കതിരായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്. പ്ര�
േത്യകിച്ചു അവ േമാഷ്ടിച്ചാണു് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചെത�
ന്നും ഓർേക്കണ്ടതുണ്ടു്. അേതപത്രംതെന്ന പിന്നീ�
ടു ജിന്നായും ഇന്ത്യാ െസക്രട്ടറിയുമായി നടന്നെത�
ന്നു പറഞ്ഞു് കുെറ കള്ളെയഴുത്തുകൾ പ്രസിദ്ധീക�
രിച്ചു. ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണംെകാണ്ടു് മുസ്ലീം
ജനത േകാൺഗ്രസ്സിേലക്കു വരികയില്ല. േകാൺഗ്ര�
സ്സിനുള്ളിലുള്ള മുസൽമാൻമാർ ലീഗിേലക്കു േപാക�
യാെണന്നുള്ള പരമാർത്ഥം േപാലും മറന്നു് ഇവർ
ഈ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നതു കാണുേമ്പാൾ അവ�
രുെട ആത്മാർത്ഥതയിലുള്ള വിശ്വാസവും നശിക്കു�
ന്നു. ഈ േദശീയ പത്രങ്ങളുെട ഉടമസ്ഥത ധനിക�
രായ ഹിന്ദുക്കളുെട ൈകയിലാണുള്ളെതന്നും ഈ
സംശയത്തിനു ബലം െകാടുക്കുന്നു. പ്രശസ്തമായ
േദശീയപാരമ്പര്യമുള്ള ‘േമാേഡൺ റിവ്യു’ ഇന്നു വാ�
യിക്കുന്ന ഒരാൾ സനാതനിയിൽ കുറഞ്ഞവനായി�
രുന്നാൽ ആ മാസികയുെട അധഃപതനം മനസ്സി�
ലാക്കാതിരിക്കയില്ല. പ്രചാരണത്തിനായി വാർ�
ത്താവിതരണത്തിൽ കളവുെചയ്യുന്നതിെന്റ ഫലം
ഇന്ത്യൻ പത്രേലാകം പരസ്പരവിേരാധേത്താടുകു�
ടിയ രണ്ടു േചരികളായി തിരിയുെമന്നതാണു്. ഇരു�
േചരികളും ഈ അനാശാസ്യനടപടികൾ പിന്തുടരു�
കയും െചയ്യും.

ചിയാങ്ങ്

മെറ്റാരു പതിവു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വി�
േരാധമാണു്. ഇതിൽ ഒരു കാ�
ര്യം ആദ്യേമ വ്യക്തമാേക്കണ്ടതു�
ണ്ടു്. 1942-െല കമ്മ്യുണിസ്റ്റ് നയ�
െത്ത എതിർക്കുന്നുെവന്ന ഭാേവ�
നയാണു് മിക്ക പത്രങ്ങളും ഈ
െതാഴിൽനടത്തുന്നതു്. വായന�
ക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും ഈ പ്രചരണത്തിൽ െപട്ടു�
േപാകുന്നതും അവർക്കു് 1942-െല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നയ�
േത്താടുള്ള എതിർപ്പുെകാണ്ടാണു്. പേക്ഷ, ഒന്നു
തീർച്ചയാണു്. ഇന്ത്യൻപത്രങ്ങളിെലാന്നുേപാലും
അങ്ങെനയല്ല. അവർ ഒരിക്കലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അനു�
ഭാവികളായിരുന്നിട്ടില്ല. അവർ 1942-െല കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റു നയെത്തയല്ല ഭയെപ്പടുന്നതു്. അവരുെട താല്പ�
ര്യങ്ങൾക്കു് അപകടകരമായി ആ കക്ഷി വളരുന്ന�
തിെനയാണു്.

(ഇടത്തുനിന്നു് വലേത്താട്ടു് ) മുസഫർ അഹമ്മദ്,
ബങ്കിം മുഖർജി, പി.സി. േജാഷി, േസാംനാഥ് ലഹ്  രി,

െകാൽക്കത്ത 1937.

1943 ജനുവരിയിൽ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തുള്ളവെരല്ലാം
വ്യാജനിർമ്മിതമാെണന്നു സമ്മതിച്ച േജാഷി സർ�
ക്കുലർ 1945-ൽ േബാംെബയിെല ഫ്രീ പ്രസ്സിലും,
െനഹ്റുവിെന്റ നാഷണൽ െഹറാൾഡിലും, മാതൃഭൂ�
മിയിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു നീതിേബാധത്തിെന്റ
പാരമ്യമായിരിക്കുകയില്ലേല്ലാ. െക.ബി. േഗാൾവാ�
ലയുേടയും ഇന്ത്യൻ സീെമൻസ് യൂണിയൻ (Indian
Seamen’s Union) െസക്രട്ടറിയുെടയും െകാലപാത�
കത്തിനു് ഈ േദശീയപത്രങ്ങൾ ഒരു പ്രാധാന്യവും
കാണാതിരുന്നിട്ടാേണാ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതിരുന്ന�
തു്? അേതാ പ്രാധാന്യം കണ്ടിട്ടുതെന്നയായിരിക്കു�
േമാ? േകാൺഗ്രസ്സുകാർ നടത്തിയ േയാഗങ്ങളിൽ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ബഹളമുണ്ടാക്കി എന്നു പത്രറി�
േപ്പാർട്ടുകൾ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചി�
ട്ടുണ്ടു്. ഈ പ്രചാരണത്തിനു കാണുന്ന പ്രേത്യകത
1942 ആരംഭിക്കാതിരുന്നിട്ടും പിന്നീടു് ഉത്തരവാ�
ദിത്തം ഏെറ്റടുത്ത േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ പത്രങ്ങളും
1942-െന എതിർത്ത ലീഗിെന്റ പത്രങ്ങളും ഇക്കാ�
ര്യത്തിൽ ഒരു ൈകയാെണന്നുള്ളതാണു്. അന്തർ�
േദ്ദശീയ രംഗത്താണു നമ്മുെട പത്രങ്ങളുെട മെറ്റാരു
േരാഗം. ഇക്കുറി ഇവ േറായിട്ടെറയും േതാല്പിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. വിേദശരാജ്യങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ
സ്വന്തമായി െകട്ടിവലിക്കുക എന്നതു് ഈ നാട്ടി�
െല പത്രങ്ങൾക്കില്ലാതിരുന്ന ഒരു േരാഗമാണു്.
ഇതിെന്റ അടിസ്ഥാനം േസാവിയറ്റ് വിേരാധമാണു്.

ഫ്രാേങ്കാ

അതത്ര കാര്യമാക്കാനില്ല. േഗാ�
യേങ്കയും പിഷാരടിയും സാക്ഷ്യ�
പത്രെമഴുതാത്തതുെകാണ്ടു് േസാ�
വിയറ്റ് വളെര ദുരിതമനുഭവിേക്ക�
ണ്ടിവരികയില്ല. ഈ നയം നെമ്മ
എവിെട എത്തിക്കുന്നുെവന്നതാ�
ണു പ്രധാനം. ഗ്രീസിെന്റ കാര്യ�
ത്തിലാെണങ്കിൽ ഗ്രീസിെല റീജന്റിേനയും േസ്കാ�
ബിേയയും അതുവഴി ചർച്ചിലിേനയും നീതീകരിേക്ക�
ണ്ടിവരുന്നു. യുേഗാേസ്ലവിയയിലാെണങ്കിൽ െതര�
െഞ്ഞടുപ്പു നടത്തിയിട്ടു് അതിെന്റ യാെതാരു വിവര�
വും നമുക്കു കിട്ടിയില്ല. േപാളണ്ടിെന്റ കാര്യം നെമ്മ
േചമ്പർൈലൻ പക്ഷപാതികളാക്കിത്തീർക്കുന്നു.
േപർഷ്യെയപ്പറ്റിയുള്ള വർത്തമാനങ്ങളുെട സ്ഥി�
തിയും ഇതുതെന്ന. ചുരുക്കത്തിൽ േസാവിയറ്റ് വി�
േരാധം സാർവ്വലൗകികരംഗത്തു നെമ്മ ബ്രിട്ടീഷ്
സാമ്രാജ്യത്തത്തിെന്റ സ്തുതിപാഠകന്മാരാക്കുവാൻ
നിർബ്ബന്ധിക്കുന്നു. എത്രെയാെക്കയായാലും ബ്രിട്ട�
െന നീതികരിക്കുവാൻ കഴിയിെല്ലന്നു വിചാരിക്കു�
ന്ന ഒരു വിഭാഗം അേമരിക്കയാണു സ്വർഗ്ഗം എന്ന
പ്രചരണം തുടേങ്ങണ്ടിവരുന്നു. ഇതിെലാെക്ക നിർ�
ഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ളതു് ഫ്രാേങ്കായുെട ഭരണെത്ത
നീതീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണു്. ൈചനയുെട കാ�
ര്യം പ്രേത്യകം എടുത്തു പറേയണ്ടതുണ്ടു്. സൺെയ�
ത്  െസൻ െകട്ടിെപ്പാക്കിയ ജനാധിപത്യസൗധത്തി�
േന്മൽ ഏകാധിപത്യെക്കാടി നാട്ടിയ അേമരിക്കൻ�
പാവ ചിയാങ്ങിെന്റ പ്രവൃത്തികെള ഉൽേഘാഷിക്കു�
കയാണു നമ്മുെട പത്രങ്ങൾ െചയുന്നതു്. കമ്മ്യൂണി�
സേത്താടും ൈചനയിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിേയാ�
ടും േസാവിയറ്റു ഗവെണ്മന്റിേനാടുമുള്ള വിേദ്വഷം
ഒരു അടിമരാജ്യെത്ത എത്രമാത്രം അധഃപതിപ്പിക്കു�
ന്നുെവന്നു േനാക്കുക. എഡ്ഗാർ േസ്നായും േകാൺ�
ഗ്രസ്സ് െമഡിക്കൽ മിഷനും െവൻഡൽ വില്ക്കിയും
അങ്ങെന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളല്ലാത്ത മറ്റുള്ളവരും നൽ�
കിയ അറിവുകൾ നമ്മുെട പത്രാധിപന്മാരുെട കണ്ണു�
തുറപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

സൺെയത്  െസൻ

യഥാർത്ഥവർത്തമാനങ്ങൾ ജന�
തയ്ക്കു െകാടുക്കണെമന്ന പത്രധർ�
മ്മെത്ത അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിയ�
ല്ല ഇത്രയും പറഞ്ഞതു്. േദശീയ�
െമന്നു സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്ന
പത്രങ്ങൾ വരുത്തിക്കൂട്ടുന്ന വിപ�
ത്തിെന മാത്രമാണു് ഇവിെട ചു�
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതു്. അേമരിക്കയിെല ബാങ്കുകാ�
രും ഇംഗ്ലണ്ടിെല പ്രഭുക്കന്മാരും നമ്മുെട സ്വാതന്ത്ര�
രസമരത്തിനു സഹായികളാവുകയില്ല. ഫ്രാേങ്കാ�
യും സ്മട്ട്സും ഇന്ത്യെയ സഹായിക്കുകയില്ല. നമുക്കു
സാർവ്വലൗകികമായി ആശിക്കാവുന്ന സഹായം
പുേരാഗമനശക്തികളിൽനിന്നു മാത്രമാണു്. ചിയാ�
ങ്ങിെനയും ട്രൂമാെനയും നീതീകരിക്കാൻ െവമ്പൽ�
െകാള്ളുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണു നാെമന്നാണു നമ്മുെട
േദശീയ പത്രങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നതു്. ഫാസിസ�
ത്തിനും സമ്രാജ്യത്വത്തിനും കൂട്ടുനില്ക്കുന്ന ഒരു െകാ�
േളാണിയൽ ജനതയ്ക്കു പുേരാഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളു�
െട വിശ്വാസം സമാർജ്ജിക്കാെമന്നു് ആശിക്കുന്ന�
തു കുെറ അതിരുകടന്നതാണു്. സാർവ്വലൗകികകാ�
ര്യങ്ങളിൽ ശത്രുവിേനയും ബന്ധുവിേനയും നമുക്കു
തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാതാക്കിത്തീർക്കുന്ന പ്രചാര�
ണം ആത്മാർത്ഥതയുെട േപരിലായാലും ക്ഷന്തവ്യ�
മല്ല.

ട്രൂമാൻ

ഇന്ത്യയുെട സ്ഥിതിതെന്ന എടു�
ത്താലും ഇതുതെന്നയാണു ഗതി.
ലീഗും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കക്ഷിയും ഇവി�
െട ശക്തികളായി ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഇനി ആ കക്ഷികെളപ്പറ്റി വിേദ്വ�
ഷം പരത്തി ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുകയ�
ല്ല, രാജ്യേക്ഷമകരമായ പരിപാ�
ടി. െതാഴിലാളി, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാെര വിട്ടുേപാകുെമ�
ന്നാശിക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവും കാണുന്നില്ല. അവേരാ�
ടുേചർന്നു് ഒരു േയാജിപ്പുണ്ടാക്കിെക്കാണ്ടു േപാവുക�
യാണു േവണ്ടെതന്നു േദശീയപത്രങ്ങളും അതുേപാ�
െല ലീഗ്-കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പത്രങ്ങളും ധരിച്ചിരുെന്ന�
ങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു.

(പ്രസന്നേകരളം, 6 ഒേക്ടാബർ 1946.)

□
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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. േകരള�
ത്തിെല സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരുെട മുൻ നിരയിൽ സ്ഥാന�
മുറപ്പിച്ചിരുന്ന ധിഷണയുെട ഹിമഗിരിശൃംഗമായിരു ന്നു
സി.െജ.-െയന്നാണു് സുകുമാർ അഴീേക്കാടു് അഭിപ്രാ�
യെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്. 1960 ജൂൈല 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
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