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സാമൂഹ്യ
പരിവർത്തനത്തിെന്റ
തത്ത്വസംഹിത

സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനെത്തക്കുറിച്ചു് നിഷ്കൃഷ്ടമായ
ചില ധാരണകളുണ്ടു് എനിക്കു്. അവ യാെതാരു
പ്രേത്യക തത്ത്വജ്ഞാനെത്തയും ആശ്രയിച്ചുള്ളവ�
യല്ല, ഏെറക്കാലമായി പലതും കാണുകയും കാ�
ണാൻ ശ്രമിക്കുകയും െചയ്തതിൽനിന്നു് ഉരുത്തിരി�
ഞ്ഞതാണു് ഈ ചിന്താഗതി. ചൂടുവടേപാെല വില്ക്കാ�
വുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തവുമല്ല അെതന്നു വ്യക്തമായി
ധരിച്ചുെകാണ്ടുതെന്നയാണു് ഞാനവെയ കുറിച്ചിടു�
ന്നതു്. എന്നല്ല, ഇന്നു പരെക്ക നിലവിലുള്ള ധാര�
ണകളനുസരിച്ചു േനാക്കിയാൽ അവ വളെരേയെറ
പിൻതിരിപ്പനും എസ് േക്കപിസ്റ്റുമായി േതാന്നുകയും
െചയ്യും.

സാമൂഹ്യേസവനങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നയാൾ
രാഷ്ട്രീയസാഹസങ്ങളിൽ ഒന്നും െപടുന്നിെല്ലങ്കിൽ
അയാെള ഒരു എല്ലില്ലാത്ത ജീവിയായി കണക്കാ�
ക്കുക പതിവാണേല്ലാ. ഒരു േസാഷ്യലിസ്റ്റ് തീവ്രവാ�
ദിെയയും ബ്രാഹ്മണ വിധവാവിവാഹക്കാരെനയും
ഉദാഹരണമായി എടുക്കുക. വ്യക്തമായ യാെതാരു
പരിപാടിയും ൈകവശമിെല്ലങ്കിലും ഒന്നാമെത്ത�
യാൾ ആയിരിക്കും ജനഹൃദയങ്ങെള ആകർഷി�
ക്കുക. രണ്ടാമെത്തയാൾ ഒരു തണുപ്പൻ ഉപേദശി�
യായി അവഗണിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യും. മതങ്ങളി�
ലും സമുദായങ്ങളിലുമുള്ള അനാചാരങ്ങെള പറിച്ചു
കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനു് പരിമിതമായ അംഗീകാ�
രം മാത്രേമ ലഭിക്കൂ. ലഭിക്കുന്നതു തെന്ന ദുർബല�
നായ ഒരു വൃദ്ധനു് അവകാശെപ്പട്ട സഹതാപം
മാത്രമായിരിക്കും. സാമൂഹ്യേസവനെമന്ന പദപ്ര�
േയാഗത്തിനു് വളെര വിശാലമായ അർത്ഥവ്യാപ്തി�
യുള്ളതാണു് ഇങ്ങെനെയാരഭിപ്രായമുണ്ടാകുവാൻ
കാരണം. അക്കൂട്ടത്തിൽ അമാനുഷികമായ കരു�
ത്തുേവണ്ട സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളും അവമതിക്ക�
െപ്പട്ടുേപായി എന്നുമാത്രം. അഹിംസ ദുർബലർക്കും
ഹിംസ വീരന്മാർക്കും വിധിച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മപദ്ധ�
തിയാെണന്ന മിഥ്യാേബാധം േപാെല.

പ്രാധാന്യതാരതമ്യം
സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവങ്ങെള�
ക്കാൾ സർവ്വഥാ പ്രധാനമാെണന്നു ഗണിക്കുന്ന
കൂട്ടത്തിലാണു ഞാൻ. ആദ്യം പറഞ്ഞതിനാണു് കൂ�
ടുതൽ ആർഭാടം. രണ്ടാമേത്തതു കൂടുതൽ പ്രേയാജ�
നകരം. സമൂഹത്തിൽ പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കുവാൻ
വളെര വിഷമമുണ്ടു്. അതിേലെറ വിഷമമാണു് അവ�
യുെട മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുക. അതുെകാണ്ടാണു്
സാധാരണ ജനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങെള
അവഗണിക്കുവാനും രാഷ്ടീയപ്രസ്ഥാനത്തിേലയ്ക്കു
കൂടുതലായി ആകർഷിക്കെപ്പടുവാനും ഇടയാകു�
ന്നതു്. ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിെന്റ പിറെക സാ�
ങ്കല്പികമായ ഒരു സ്വർഗ്ഗെത്തേത്തടി പ്രദക്ഷിണം
നടത്തുന്നതുേപാെല േപാരേല്ലാ—വ്യക്തികെള മാ�
റ്റിത്തീർക്കുവാനുള്ള യത്നം. അവിെട വ്യക്തിപരമാ�
യി ഓേരാരുത്തരും ചുമതലേയല്ക്കണം. ‘ദുഷിച്ചു നാ�
റിയ സമുദായഘടന’െയേന്നാ ‘െവള്ളപ്പട്ടി’കളുെട
‘ചൂഷണ’െമേന്നാ, ഒെക്ക ഉറെക്കപ്പറഞ്ഞു് വീട്ടിലി�
രുന്നാലും രാഷ്ട്രീയവിപ്ലവമായി. രാഷ്ട്രീയേബാധമാ�
െണങ്കിൽ വളെര ഒഴുക്കനായ കുെറ ഇഷ്ടാനിഷ്ട�
ങ്ങളും അംഗീകൃതരായ ചില മാക്  െബത്തുമാരുെട
ആരാധനയും മാത്രമായാലും മതിയാക്കാം. സാമൂ�
ഹ്യ േസവനത്തിനു് ഇെതാന്നും േപാരാ. അഗാധ�
മായ ജ്ഞാനം േവണം. നിഷ്ക്കാമകർമ്മം ആദർശമാ�
യി എടുക്കാനുള്ള ൈസ്ഥര്യം േവണം.

സൺയാറ്റ് െസൻ

രാഷ്ട്രീയവിപ്ലവങ്ങൾ
താരതേമ്യന ലഘുവാ�
െണന്നു പറഞ്ഞതു
രസിക്കാത്തവരുണ്ടാ�
കും. അവരും സമ്മ�
തിക്കുന്ന ഒരു പര�
മാർത്ഥമുണ്ടു്. വിപ്ലവ�
ങ്ങളുെട പ്രഖ്യാപിത
ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിജയ�
ഘട്ടേത്താടുകൂടി റദ്ദാ�
കാറുെണ്ടന്നുള്ളതു്. ഫ്ര�
ഞ്ചുവിപ്ലവം ഒരു തികഞ്ഞ വിജയമായിരുന്നു എന്നു്
ആരും ഗണിച്ചിട്ടില്ല. ൈചനയിലാെണങ്കിൽ സൺ�
യാറ്റ് െസന്നിെന്റ വിപ്ലവം എത്രമാത്രം രൂഢമൂല�
മായ പരിവർത്തനമായിരുെന്നന്നു് േകാമിൻതാങ്ങി�
െന്റ അധഃപതന ചരിത്രം െതളിയിക്കുന്നു. സ്വാത�
ന്ത്ര്യത്തിെന്റ പിതൃരാജ്യമായ റഷ്യയിൽ ഇത്രയും കാ�
ലം ഒരു വ്യക്തിയുെട േതാന്ന്യാസമാണു് നടന്നിരു�
ന്നെതന്നു് ഇതാ ഔേദ്യാഗിക പ്രഖ്യാപനവും ഉണ്ടാ�
യിരിക്കുന്നു. നമ്മുെട സ്വന്തം നാട്ടിലാെണങ്കിൽ
ജനാധിപത്യേബാധം തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത േദശീയ ദു�
രഭിമാനം മാത്രമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ
ഇച്ഛാശക്തി. ഇവയിെലല്ലാം പുറേമ വിജയം കണ്ടാ�
ലും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ പരാജയമടയുക�
യാണു െചയ്യുന്നതു്. ദൃഢമായ സ്വാതന്ത്ര്യേബാധവും
വ്യക്തമായ ജനാധിപത്യദർശനവും മാത്രേമ രാഷ്ട്രീ�
യവിപ്ലവങ്ങെള നീതീകരിക്കൂ. േലാകപ്രസിദ്ധമായ
േമല്പറഞ്ഞ വിപ്ലവങ്ങളിെലല്ലാം ഈ ലക്ഷ്യം പിന്നാ�
ക്കം േപായിരിക്കുന്നു എന്നതു രാഷ്ട്രീയവിപ്ലങ്ങളുെട
ഉപരിപ്ലവസ്വഭാവെത്ത കാണിക്കുന്നു. അവയുെട
ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാെണങ്കിൽ അധികാ�
രൈക്കമാറ്റേത്താെടാപ്പം ജനഹൃദയങ്ങളുെട സംസ്ക്ക�
രണവും നടക്കണം. എന്നുെവച്ചാൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠിത�
മായ ആശയാഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്ക�
ണം. അതു സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിെന്റ പ്രവർ�
ത്തന പരിധിയിലാണു്. ഈ മാറ്റം രാഷ്ട്രീയവിപ്ലവ�
േത്താളം ക്ഷിപ്രസാദ്ധ്യമെല്ലന്നാണു് പറഞ്ഞതു്.

ആദ്ധ്യാത്മികവിപ്ലവം

െബറിയ

രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽ
എത്ര േവഗമാണു് കാ�
ര്യങ്ങൾ നടക്കുക!
െബറിയയുെട േപാ�
ക്കും, നാസറിെന്റ
വരവും, അബ്ദുള്ളയു�
െട അറസ്റ്റും, െപേറാ�
ണിെന്റ ഓട്ടവും, സ്റ്റാ�
ലിൻ മരണേശഷം
ശപ്തനായതും, ഒന്നും
മനുഷ്യാത്മാവിെന്റ
സംസ്കരണെത്ത ആശ്രയിച്ചുണ്ടായവയല്ലേല്ലാ.
അധികാരം ൈകയടക്കാൻ വഴി പലതുണ്ടു്: ൈക�
ക്കരുത്തുെണ്ടങ്കിൽ െകാല്ലാം. ഇെല്ലങ്കിൽ ഗുഢാ�
േലാചന നടത്താം. സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിനു്
ഈ മാർഗ്ഗങ്ങെളല്ലാം വ്യർത്ഥമാണു്. സ്വയം ഒരു
മാറ്റത്തിനു വിേധയരായി സർവാത്മനാ പുതിയ
ഒരു ആശയെത്ത അംഗീകരിക്കുന്നവരാണു് സാ�
മൂഹ്യ പരിവർത്തന കുതുകികൾ. മെറ്റാരു ഭാഷ�
യിൽ പറഞ്ഞാൽ ജനതയുെട ആദ്ധ്യാത്മിക വിപ്ല�
വമാണു് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിെന്റ അടിസ്ഥാ�
നം. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ പുേരാഗതി എന്നു പറ�
ഞ്ഞുവരുന്നതു് ഉപരിതലത്തിലുള്ള അധികാരൈക�
മാറ്റങ്ങളല്ല; അവ മൂലം ഉത്ഭവിക്കുന്നതുമല്ല. മനു�
ഷ്യർ വ്യക്തിഗതമായും കൂട്ടമായും സാംസ്കരിക്കെപ്പ�
ടുക എന്നതാണു് സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിെന്റ
ആധാരം. സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനെമന്നതു നിലവി�
ലുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങെള മാറ്റിത്തീർക്കുകേയാ
ത്യജിക്കുകേയാ െചയ്യുന്നതാണു്. അവയ്ക്കു രൂപേഭ�
ദമുണ്ടായാൽ േപാരാ; അവ നിരർത്ഥകെമേന്നാ,
വിഷലിപ്തെമേന്നാ ഉള്ള ധാരണകൾ പുലരണം.
അഥവാ മാനസികവികാസം ൈകവരണം. ഇഷ്ടമി�
ല്ലാത്ത ഭരണാധികാരിേയാടു െവറുപ്പും വിേദ്വഷവും
അസൂയയും ഇളക്കിവിട്ടാൽ രാഷ്ട്രീയമായ എതിർ�
പ്പു് ഉണ്ടാക്കാം. മാനസിക വികാസമാകെട്ട കുെറ�
ക്കൂടി ദുർഘടം പിടിച്ച കാര്യമാണു്. തലമുറകളായി
അനുഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടു വരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അവ ദിവ്യ�
െമന്നു ഗണിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുെട പിൻബ�
ലേത്താടുകൂടി നില്ക്കുേമ്പാൾ അവയിൽനിന്നു് ആളുക�
െള പിൻതിരിപ്പിക്കാൻ ബലം മാത്രം േപാരാ, മന�
സ്സംസ്കരണം തെന്ന േവണം. ഈ വക ധാരണകൾ
ഭരണാധികാരെത്തക്കാളും രൂഢമൂലമാണു്. ഇന്ന�
െല യുക്തവും ഉചിതവുമായിരുന്ന ചില മൂല്യങ്ങളു�
െട മുകളിലായിരിക്കും അവ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന�
തു്. ഒഴുക്കനും പരുക്കനുമായ ബഹളംകൂട്ടൽെകാ�
ണ്ടു് അവെയാന്നും മാറ്റാനാവില്ല. ഓേരാ വ്യക്തിയു�
െടയും ഹൃദയത്തിേലയ്ക്കു ജ്ഞാനത്തിെന്റ െവളിച്ചം
വീശി അവരുെട ധർമ്മേബാധെത്ത ഉണർത്തി,
ആദ്ധ്യാത്മിക പരിവർത്തനം സാധിേക്കണ്ട കാര്യ�
മാണിതു്.

നാസർ

രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നാം
മറ്റുള്ളവെര നന്നാ�
ക്കാൻ ഒരുെമ്പട്ടിറ�
ങ്ങുകയാെണന്നുള്ളതു
നമ്മുെട ഭാരം ലഘൂ�
കരിക്കുന്നു. ഉത്തമ�
പുരുൈഷകവചനം
അവിെട എേപ്പാഴും
ഉത്തമമാണു്. എനി�
ക്കു് എെന്ന ഭരിക്കാൻ
അവകാശമുണ്ടു്. എനി�
ക്കു് ജീവിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടു്. അവൻ എെന്ന
മർദ്ദിക്കുന്നു, അവൻ എനിക്കു് േദ്രാഹിയാണു് എന്നി�
ങ്ങെന മനുഷ്യെന രണ്ടായി തിരിച്ചു് അവനും ഞാ�
നും എന്നതു് മർദ്ദകനും മർദ്ദിതനും എന്നതിനു പര്യാ�
യങ്ങളായി പ്രേയാഗിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ജനകീയ
പിൻബലത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ സംശയിക്കാനില്ല.
അവേരാേരാരുത്തരും ഉത്തമപുരുൈഷകവചന�
മാണു്, പുരുേഷാത്തമന്മാരാണു്. മനുഷ്യെര പിടി�
ക്കുവാനുള്ള വല ൈകവശമുെണ്ടങ്കിൽ അവൻ നി�
ങ്ങെള അനുഗമിക്കും. േനെരമറിച്ചു് സാമൂഹ്യ പരി�
ഷ്കർത്താവു് ഓേരാ വ്യക്തിയിലും മിഥ്യകളും സങ്കല്പ�
ങ്ങളുമുെണ്ടന്നും, ഓേരാരുത്തനും തെന്റ ചങ്ങാതിയു�
െട മർദ്ദകനാെണന്നും അയാൾക്കു ചൂണ്ടിക്കാണി�
േക്കണ്ടി വരും. പുറേമയുള്ള കള്ളെന പിടിക്കാൻ
കച്ചെകട്ടിയിറങ്ങുന്നതും, സ്വന്തം ആത്മാവിെന്റ ശു�
ദ്ധീകരണത്തിനു സന്നദ്ധരാകുക എന്നതും വള�
െര അന്തരമുള്ള കാര്യങ്ങളാണു്. ‘സർപ്പസന്തതി�
കേള!’ എന്നു് ആേക്രാശിച്ചുെകാണ്ടു് െപാതുനിര�
ത്തുകെള ബാധിക്കുന്ന േയാഹന്നാന്മാെരയും, ജന�
തയാണു് ൈദവം എന്നുറപ്പുനൽകുന്ന ഹിറ്റ് ലർ-
സ്റ്റാലിന്മാെരയും േനാക്കുക.

ഒന്നു കൂടിയുണ്ടു്. രാഷ്ട്രീയാധികാരം എേപ്പാഴും ഒരു
ഗവൺെമന്റിൽ സ്ഥിതി െചയ്യുന്നു. ഗവൺെമന്റു�
കൾ ഘനരൂപത്തിലുള്ളതാണു്. െപെട്ടന്നു് ഉടയുന്ന�
താണു്. ഒരു െചറിയ ബഹളെത്ത അതിജീവിക്കാൻ
അവയ്ക്കു കഴിവില്ല. അടിച്ചാൽ അതു െപാട്ടും. അടി�
ക്കാൻ എെന്തങ്കിലും ലക്ഷ്യമുണ്ടു്. തിരിച്ചടിച്ചാൽ
അതു തെന്ന അതിെന്റ െകാള്ളരുതായ്കയായി ചൂ�
ണ്ടിക്കാട്ടുകയും െചയ്യാം. മാമൂലുകൾക്കും അന്ധവി�
ശ്വാസങ്ങൾക്കും അദൃശ്യവും അവ്യക്തവുമായ ഒരു
തരം ശക്തിവിേശഷമാണുള്ളതു്. ചത്താലും െകാ�
ന്നാലും അവ ഒടുങ്ങുകയില്ല. മനുഷ്യാത്മാവിെന്റ രൂ�
പാന്തരം മാത്രേമ അവിെട മാർഗ്ഗമുള്ളൂ.

പരാജയബീജം
മാറ്റം എന്നതിെന്റ യഥാർത്ഥരൂപം ഇതാണു്. മാർ�
ഗം ഇതാണു്. ഇതു മാത്രമാണു്. പ്രതിവിപ്ലവത്തിനു്
എതിരായ ‘ഗാരണ്ടി’ എന്നു മനസ്സിലാക്കാത്തതു�
െകാണ്ടു്—അധികാരമാറ്റമല്ല, അധികാരമാറ്റത്തി�
െന്റ പ്രഖ്യാപിതലക്ഷ്യം ജനങ്ങളുെട സ്വായത്തമാ�
യിത്തീരുക എന്നതാണു് ആദർശം എന്നു മനസ്സി�
ലാക്കാത്തതുെകാണ്ടു്—ആെണന്നു പറയാം. അധി�
കാരികൾ ജനകീയാവശ്യങ്ങെള മനസ്സിലാക്കാത്ത�
തും ക്രേമണ മർദ്ദകരായിത്തീരുന്നതും, അങ്ങെന
ഉത്കൃഷ്ടലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചാരംഭിക്കുന്ന വിപ്ല�
വങ്ങൾ സീസറിലും മാറാറ്റിലും സ്റ്റാലിനിലും െചന്ന�
വസാനിക്കുന്നതും.

സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനമാകെട്ട, ഇത്ര െപെട്ടന്നു് വി�
ജയിക്കുന്നതല്ല; ഇത്ര െപെട്ടന്നു് പിന്നാക്കം പായു�
ന്നതുമല്ല.

മാറാറ്റ്

വർഗ്ഗീയത്വം എന്നതു
േകരളത്തിൽ ഒരു യാ�
ഥാർത്ഥ്യമാണു്. അതു്
രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാമ്പ�
ത്തിക ജീവിതത്തിലും
കലാരംഗത്തും തല
െപാന്തിക്കാറുണ്ടു്. രാ�
ഷ്ട്രീയക്കാർ അതിെന
അവഗണിക്കാറാണു്
പതിവു്. അെല്ലങ്കിൽ

അതു സാമ്പത്തിക മത്സരത്തിെന്റ ഭാഗമാെണന്നു
പറഞ്ഞു് ഒഴിയും. ധനികനായ സവർണ്ണൻ ദരിദ്ര�
നായ അവർണ്ണെനക്കുറിച്ചു് പുച്ഛം േതാന്നിയാലും
രാഷ്ട്രീയക്കാരുെട വിശദീകരണം ഒന്നു തെന്ന—
സാമ്പത്തിക മത്സരം. യുക്തിശൂന്യമായ ഈ ധാര�
ണയ്ക്കു് പ്രചാരം ലഭിച്ചതു് അത്ഭുതകരമായിരിക്കുന്നു.
േമല്പറഞ്ഞ വർഗ്ഗീയവിേദ്വഷത്തിനു് സാമ്പത്തിക�
വിേദ്വഷേത്തക്കാൾ ഏെറ ആഴമുള്ള േവരുകളുണ്ടു്.
രാഷ്ട്രീയേത്തക്കാൾ വർഗ്ഗീയതാല്പര്യങ്ങൾക്കാണു്
ഇന്നും ഇവിെട കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. ഒരു വിഭാഗ�
ത്തിെന്റ വർഗ്ഗീയതയുെടേമൽ കയറിനിന്നു് ആൾ�
െപ്പരുപ്പമുണ്ടാക്കി മെറ്റാരു വർഗ്ഗത്തിെന്റ മതാന്ധ�
തെയ െപാക്കിക്കാട്ടി കാര്യം േനടുന്ന പണിയാണ�
േല്ലാ ഇന്നെത്ത സമ്പ്രദായം. ഇതു് ചൂണ്ടിക്കാണി�
ച്ചതു് രാഷ്ട്രീയവിമർശനമായിട്ടല്ല, വർഗ്ഗീയതയുെട
പ്രചാരം കാണിക്കുവാനാണു്. വർഗ്ഗീയതയ്ക്കു് സാമ്പ�
ത്തിക താല്പര്യങ്ങെളക്കാൾ ശക്തിയുണ്ടു്. രാഷ്ട്രീയം
അതിേന്മൽ ആശ്രയിച്ചു നില്ക്കുന്നു. അതു കലേയയും
ദുഷിപ്പിക്കാറുണ്ടു്. ഇങ്ങെന രൂഢമൂലമായ ഒരു രം�
ഗത്തു പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കുന്നതു് എത്ര ദുർഘടമാ�
െണന്നു പറേയണ്ടതില്ലേല്ലാ.

സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിൽതെന്ന രംഗവ്യത്യാ�
സമനുസരിച്ചു് പ്രയത്നത്തിനു് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടു്.
ഉയർന്ന വർഗ്ഗങ്ങളുെട ഇടയിലുള്ള പരിഷ്കരണമാ�
ണു് ഏറ്റവും ഭാരിച്ചതു്. പരിഷ്കരിക്കെപ്പേടണ്ട വ്യക്തി�
കൾക്കു് ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ പ്രാേയണ യാെതാ�
രാദായവും ലഭിക്കുകയില്ല. താഴ്ന്ന വർഗ്ഗക്കാരുെട
ഇടയിലാെണങ്കിൽ സാമ്പത്തിേകാന്നമനം, രാ�
ഷ്ട്രീയാധികാരത്തിൽ പങ്കു്, അയിേത്താച്ചാടനം മു�
തലായി പല പ്രേലാഭനങ്ങളുമുണ്ടു്. ക്രിസ്ത്യാനിെയ
ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുവാൻ വിഷമമില്ല. സർക്കാരു�
േദ്യാഗം കിട്ടിേയക്കുെമന്നു് അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കു�
ന്നു. ഈഴവെന യുക്തിവാദത്തിൽ ചാടിക്കാം. ചാ�
തുർവർണ്യം അവെന്റ ആത്മസത്തെയ മാനിച്ചിട്ടി�
ല്ലേല്ലാ. അവർണ്ണവിഭാഗങ്ങൾക്കു് മാമൂലുകേളാടു
മാത്രമല്ല, അവയുെട സംരക്ഷകേരാടും തീരാത്ത
വിേദ്വഷമുണ്ടു്. അവനു് നഷ്ടെപ്പടാൻ യാെതാന്നു�
മില്ല, സവർണ്ണനാകെട്ട, തനിക്കു സമൂഹത്തിെന്റ
ബഹുമാന്യസ്ഥാനത്തു കയറിപ്പറ്റാൻ കഴിഞ്ഞതു
മാമൂലുകളുെട േമൽവിലാസത്തിലാെണന്നു വ്യക്ത�
മായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവെയ എതിർക്കുന്നതു
അവെന്റ സ്വാർത്ഥതാല്പര്യത്തിനു് വിരുദ്ധമാണു്.
അന്ധവിശ്വാസങ്ങെള യുക്തിവിചാരമായി വിശ�
ദീകരിച്ചു കാണിക്കുവാൻ േവണ്ടത്ര തർക്കശാസ്ത്ര�
ൈനപുണ്യമുണ്ടു് അവനു്. അേപ്പാൾ അങ്ങെനയുള്ള
വിഭാഗങ്ങളുെട ഇടയ്ക്കു് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണം കൂടു�
തൽ ദുർഘടമായിത്തീരുന്നു. ഗീത െതാട്ടു് ഇേങ്ങാ�
ട്ടുള്ള ആർഷസംസ്കാരത്തിെന്റ മിശിഹാമാരായ
ആഢ്യൻനമ്പൂതിരിമാരുെട ഇടയ്ക്കു് പരിഷ്കരണ നിർ�
േദ്ദശങ്ങൾ ദുർഘടംതെന്നയല്ല, ആപത്കരവും കൂടി�
യാണു്. നാരായണഗുരുസ്വാമിക്കു് രാജപാതയായി
േതാന്നിയതു് വി. ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാടിനു് യുലിസസിെന്റ
സാഹസയാത്രയായിരുന്നു.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, വ്യക്തിയുെട സംസ്കരണെത്ത
ആശ്രയിച്ചു നടത്തെപ്പടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിവർത്ത�
നം െകാണ്ടുമാത്രേമ മനുഷ്യജന്തുക്കെള മനുഷ്യരാ�
ക്കാൻ കഴിയൂ. അതു സാധിക്കാത്തപക്ഷം എല്ലാ
പരിഷ്കാരങ്ങളും ദുഷിക്കും, തിരിഞ്ഞടിക്കും, വിശ്വാ�
മിത്ര സൃഷ്ടികളായി പരിണമിക്കുകയും െചയ്യും. മാ�
നസികപരിവർത്തനമില്ലാെത രാഷ്ട്രീയശക്തിെകാ�
ണ്ടു മാത്രം നടപ്പിലാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒരുതരം മർ�
ദ്ദനത്തിനു പകരം മെറ്റാന്നിെന പ്രതിഷ്ഠിക്കുകേയ
ഉള്ളൂ. നിയമംെകാണ്ടു മാത്രം അടിമത്തെത്ത ഉച്ചാ�
ടനം െചയ്തതിെന്റ ഫലം േലബർ ക്യാമ്പുകളുെടയും
സന്ന്യാസാശ്രമങ്ങളുെടയും ഫാക്ടറികളുെടയും രൂ�
പത്തിൽ അതു് ആവർത്തിച്ചു് അവതരിക്കുക എന്ന�
താണു്. മർദ്ദനമില്ലാെത സംസ്കരണം െകാണ്ടു മാ�
ത്രം മനുഷ്യെന മനുഷ്യനാക്കിത്തീർക്കാൻ നടത്തു�
ന്ന വിശുദ്ധകർമ്മമാണു് സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനം.
സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനം എന്ന പദപ്രേയാഗത്തിൽ
രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവവും ന്യായമായും ഉൾെപ്പടുെമന്നു്
അറിഞ്ഞുെകാണ്ടു തെന്നയാണു് ഇത്രയും പറഞ്ഞ�
തു്. രാഷ്ട്രീയമാറ്റെത്തയും േവർതിരിച്ചു കാണിക്കു�
വാൻ േവണ്ടി ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു എേന്നയുള്ളൂ.

മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് 18 മാർച്ച് 1958.
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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. 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
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

