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തകർച്ചകളുെട കാലം
ശ്രീ. എം. േഗാവിന്ദെന്റ “അേന്വഷണത്തിെന്റ ആരം
ഭം” എന്ന ഗ്രന്ഥം വായിച്ചിട്ടു് (അേതാ വായിക്കാ
െതേയാ?) ഒരു മാന്യസുഹൃത്തു് അഭിപ്രായെപ്പട്ടു:
“ഇവെരാെക്ക കൺഫ്യൂഷൻ പരത്തുകയാണു് !”
ആെരാെക്ക? ശ്രീ. എം. േഗാവിന്ദനും അേദ്ദഹെത്ത
േപ്പാെല ചിന്തിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണമേല്ലാ. ഞാ
നും ഏെറക്കുെറ അക്കൂട്ടത്തിൽ െപടുന്നയാളാണു്.
അതുെകാണ്ടു് എെന്റ പങ്കു് കൺഫ്യൂഷനുംകൂടി സം
ഭാവന െചയ്യാെമന്നു വിചാരിക്കുകയാണു് (ആ ഗ്ര
ന്ഥെത്ത നീതീകരിക്കുവാൻ േവണ്ടിയല്ല, അതിനു്
അതിെന്റ സ്വന്തം കാലിൽ നില്ക്കുവാൻ കഴിയും,
കൺഫ്യൂഷൻ എവിെടയാെണന്നു മനസ്സിലാക്കു
വാൻ േവണ്ടിത്തെന്ന). എന്തു കൺഫ്യുഷൻ പരത്തു
ന്നുെവന്നാണാേക്ഷപം?
അതിനു് ഏറ്റവും േയാജിച്ച മാർഗ്ഗം ആ പുസ്തകത്തി
െന്റ ഉള്ളടക്കെമന്താെണന്നു പരിേശാധിക്കുകയാ
ണേല്ലാ. ഒഴുക്കൻമട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ, നിലവിലുള്ള
സകലമൂല്യങ്ങളുേടയും പരാജയം. കുറച്ചുകൂടി പര
ത്തിപ്പറഞ്ഞാൽ, മുതലാളിത്തത്തിേന്റയും ജനാധി
പത്യത്തിേന്റയും കമ്മ്യൂണിസത്തിേന്റയും സനാതന
സന്മാർഗ്ഗ സംസ്കാരങ്ങളുേടയും പരാജയം. ഇതിനും
പുറേമ വിശ്വസിച്ചു മുറുെകപ്പിടിക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയ
സുവിേശഷത്തിെന്റ അഭാവം. ഒരു അന്ധകാരയുഗ
ത്തിെന്റ ആരംഭം തെന്നയാണു് ശ്രീ. േഗാവിന്ദൻ ചൂ
ണ്ടിക്കാണിക്കുന്നെതന്നു പറഞ്ഞാലും വലിയ െതറ്റു
ണ്ടാകയില്ല. ഇതിെലന്താണു് കൺഫ്യൂഷൻ?
ഇവെയാന്നും പരാജയെപ്പട്ടിട്ടിെല്ലന്നാേണാ ഭാ
വം? അേതാ ഇനി ഇവയിേലെതങ്കിലും ആശയ്ക്കു
വകയുെണ്ടന്നാേണാ? അതു രണ്ടുമെല്ലങ്കിൽ, ഇപ്പറ
ഞ്ഞെതല്ലാം വാസ്തവമാെണങ്കിൽ േപാലും അക്കാ
ര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞുകൂെടന്നായിരിക്കുേമാ? ആയി
രിക്കാം. അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതരത്തിലാണേല്ലാ.
എങ്കിലും, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയിൽ മർദ്ദനവും
പട്ടിണിയും ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റ ജാതകഫലമാെണ
ന്നു് ഇനിയും െതളിയിേക്കണ്ട ആവശ്യമുേണ്ടാ?
എങ്കിൽ, പിെന്ന ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളും നീതിന്യാ
യേക്കാടതികളുെമല്ലാം നിറുത്തൽ െചയ്യാമേല്ലാ!
ഇല്ല. നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തികഘടന ഉത്തമമാ
െണന്നു് ഉറപ്പിച്ചുപറയുന്നവെര ഇന്നു കെണ്ടത്താൻ
വിഷമമാണു്. േപാെരങ്കിൽ, കൺഫ്യൂഷൻ പരത്തു
ന്നുെവന്നു പരാതിെപ്പടുന്നവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗ്ര
ന്ഥകാരെന്റ ചിന്താഗതിക്കാരുമാണു്. പിെന്നെയ
വിെടയാണു് കുഴപ്പം? ജനാധിപത്യത്തിെന്റ കാ
ര്യത്തിലും ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങൾക്കു വകയില്ല. നമ്മു
െട നാട്ടിെല െതരെഞ്ഞടുപ്പുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കു്
ജനാധിപത്യെമന്ന ആശയംതെന്ന ദഹിക്കാെതവ
േന്നയ്ക്കാം. അതുെകാണ്ടായിരിക്കണമേല്ലാ, ചിലർ
ജനകീയജനാധിപത്യെമന്നും മറ്റും പുനരുക്തിപ്ര
േയാഗം നടത്തുന്നതു്. അേപ്പാൾ അവിെടയും കുഴ
പ്പമില്ല. സംസ്കാരം, സന്മാർഗ്ഗം, കല മുതലായതു
കേളപ്പറ്റിയും ഇക്കാലത്തു വലിയ വ്യാേമാഹങ്ങൾ
ഉണ്ടാവാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അത്ഭുതദർശനങ്ങളും,
അേമരിക്കൻ അർദ്ധനഗ്നകളും മറ്റുമാണു് ഇവയു
െട കുത്തക ഏെറ്റടുത്തിരിക്കുന്നതു്. ഇങ്ങെന നി
ലവിലുള്ളതിെന ഓേരാേന്നാേരാന്നായി എടുത്തു
പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ല. അവ ഓേരാന്നായി തകരു
കയാണു്. അവെയ തകർക്കുവാൻ ബദ്ധകങ്കണ
രായ വിഗ്രഹധ്വംസകന്മാരും ഉണ്ടു്, കാലക്രേമണ
അവെയല്ലാം തകർന്നു െകാള്ളും. അവിെടെയങ്ങും
കൺഫ്യൂഷനില്ല. പിെന്നെയവിെട?
തകർന്നാൽ േപാരാ, തളിർക്കുകയും േവണമേല്ലാ.
എെന്തങ്കിലും തളിർത്താൽ േപാരാതാനും. േസാ
ഷ്യലിസെമന്നു െപാതുെവ നിർവചിക്കാവുന്ന ഒന്നാ
ണു് തളിർേക്കണ്ടെതന്നു് ഒരു ധാരണ സാർവലൗ
കികമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്. അക്കാര്യവും ശ്രീ. േഗാവി
ന്ദൻ പരിേശാധിക്കുന്നുണ്ടു്. അതിെലേന്താ ഒരു കു
ഴപ്പം ശ്രീ. േഗാവിന്ദൻ കാണുന്നുണ്ടു്. പലരും ഇതി
നുമുമ്പു് കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. പുതിയ മതത്തിെല ഉൾപ്പിരിവു
കളും, െതാഴുത്തിൽകുത്തും, തത്ത്വവും പ്രേയാഗവും
തമ്മിലുള്ള അന്തരവും മറ്റും പലേരയും അമ്പരപ്പി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ചിലെരാെക്ക അതു് തുറന്നുപറയുകയും
െചയ്തു. അവെരെയല്ലാം പിന്തിരിപ്പന്മാെരന്നു് മുദ്ര
കുത്തി കശാപ്പിനയക്കുകയായിരുന്നു പണ്ടെത്ത
ഫാഷൻ. ഇന്നു്—അതായതു് യുേഗാേസ്ലാവ്യയ്ക്കും, മാ
േവായ്ക്കും, ൈഹദരാബാദിനും േശഷം—അങ്ങെന
അടച്ചു മുദ്രകുത്തുക അസൗകര്യമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ടു്.
ഇന്നെലവെര മുതലാളിത്തത്തിനുള്ളിെല പരസ്പര
ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു പ്രശ്നം. ഇന്നാക
െട്ട കമ്മ്യൂണിസത്തിനകെത്ത പരസ്പരൈവരുദ്ധ്യ
ങ്ങൾകൂടി ചർച്ചാവിഷയമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.
അവിശ്വാസികളുെട ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ േസാ
ഷ്യലിസം, ഒരു സനാതനസത്യെമന്നനിലയിൽനി
ന്നു് ഒരു രാഷ്ട്രീയകക്ഷി എന്ന നിലയിേലയ്ക്കു് മാറിയി
രിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ഇക്കാര്യം ശ്രീ. േഗാവിന്ദൻ
ഉദാഹരണസഹിതം വരച്ചുകാണിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇവി
െടയാണു് ‘കൺഫ്യൂഷ’െന്റ ആരംഭം. ശ്രീ. േഗാവി
ന്ദനു് കൺഫ്യൂഷനിെല്ലങ്കിലും ചില വായനക്കാർക്കു
കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുവേത്ര!
എന്തുപറ്റി, അങ്ങെന സംഭവിക്കാൻ! ഒരു കടുത്ത
മതവിശ്വാസിക്കു്, പുേരാഹിതൻ േവദഗ്രന്ഥം േമാ
ഷ്ടിക്കുന്നതു കണ്ടാൽ കൺഫ്യൂഷനുണ്ടാകും. ഭൂമി
സൂര്യെന ചുറ്റുകയാെണന്നു് ആദ്യമായി മനസ്സിലാ
കുന്നവനു് കൺഫ്യൂഷനുണ്ടാകും. യുേഗാേസ്ലാവ്യ
െയപ്പറ്റി ദീർഘമായി ചിന്തിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റി
നും കൺഫ്യൂഷനുണ്ടാകും. അേത, എെന്തങ്കിലും
അന്ധമായി വിശ്വസിക്കാൻ േവണെമന്നു ശഠിക്കു
ന്നവരാണു് ഈ “ആന്റി കൺഫ്യൂഷന്മാർ.” കമ്മ്യൂ
ണിസമുൾെപ്പെടയുള്ള സകലമതങ്ങളുെടയും കഥ
യതാണു്. അവർക്കു് എെന്തങ്കിലും വിശ്വസിക്കാൻ
േവണം. അങ്ങെനെയാരു വിശ്വാസമുണ്ടാകുന്നതു്
എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമാണു്. പേക്ഷ, ഇക്കൂട്ടർ
ക്കു് ഒരു പ്രേത്യകതയുണ്ടു്. െതറ്റാെണങ്കിൽേപ്പാലും
ഒരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരിക്കണെമന്ന നിർബ്ബന്ധമാ
ണതു്. കണ്ണു തുറക്കാതിരുന്നാൽ മതിയേല്ലാ, െതറ്റു
കാണാെതയിരിക്കുവാൻ. എന്തിെനെയങ്കിലും ചാ
രിനില്ക്കാെത അവർക്കു് നില്ക്കക്കള്ളിയില്ല. സ്വയമാ
യി എന്തിെനെയങ്കിലും അേന്വഷിച്ചു കെണ്ടത്താൻ
ത്രാണിയില്ല. അഥവാ ത്രാണിയുെണ്ടങ്കിൽ അങ്ങ
െനെയാരു പരിശ്രമത്തിേലർെപ്പടാൻ അവർക്കു്
മടിയാണു്. പിെന്നെയന്താ െചയ്യുക? നിലവിലുള്ള
ഒന്നിെന കണ്ണടച്ചു് മുറുെകപ്പിടിക്കുക. ഏതിെനെയ
ന്നതു തീരുമാനിക്കുന്നതു്, അവരല്ല, സാഹചര്യങ്ങ
ളാണു്. ഈ സമ്പ്രദായെത്ത നീതീകരിക്കുവാൻ
പറ്റിയ ഒരു ഫിേലാസഫിയുണ്ടവർക്ക്. ചിന്ത തല
േച്ചാെറന്ന വസ്തുവിെന്റ ഒരു ഭാഗമാണു്. തലേച്ചാറു്
ഉണ്ണുന്ന േചാറിെന്റ ഫലമാണു്. ഉണ്ണുന്ന േചാറു് സമു
ദായം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണു്. അതുെകാണ്ട് ഉത്തരം
എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടി. നമ്മുെട ആശയങ്ങളും ആദർശ
ങ്ങളുെമല്ലാം സമുദായം ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്തതാണു്.
(െതറ്റിയാെലന്താ പാടു്, താനല്ലേല്ലാ തീരുമാനിച്ച
തു്, സമുദായമേല്ല?) ഇങ്ങെന ചിന്തയുെട ഉത്തരവാ
ദിത്വം േപാലും സമുദായത്തിെന്റ പുറത്തുെകട്ടിെവച്ചു
ൈകയിൽ കിട്ടിയ വിശ്വാസെത്തയും മുറുെകപ്പിടിച്ചു്
അവർ ഇരിക്കുകയാണു്. അവെര സംബന്ധിച്ചിട
േത്താളം അേന്വഷണങ്ങളുെട കാലം കഴിഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു. സനാതനസത്യം കെണ്ടത്തിയിരിക്കുന്നു.
അതു േചാദ്യംെചയ്യെപ്പട്ടാലും അവർക്കു കുലുക്കമി
ല്ല. ചൂടുപറ്റി ഇരിക്കാൻ െകാള്ളാവുന്ന ഒരു വിശ്വാ
സംകൂടി അവർക്കു ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഇനി അതു് ശരി
േയാ െതേറ്റാ എന്നു പരിേശാധിക്കുന്നതിേനക്കാൾ
പ്രധാനം ആ ചൂടു് നഷ്ടെപ്പടുത്താെത ഇരിക്കുക
എന്നതാണു്. വികൃതമായ സത്യങ്ങെളക്കാൾ നല്ല
തു് സുന്ദരമായ വ്യാേമാഹങ്ങളാണു്. ആെരങ്കിലും
ആ വ്യാേമാഹങ്ങെള േചാദ്യംെചയ്താൽ, ആെരങ്കി
ലും വികൃതവും കയ്പുള്ളതുമായ സത്യങ്ങെള പുറെത്ത
ടുത്തിട്ടാൽ, ഉടെന പരാതിയായി, ‘കൺഫ്യൂഷൻ
പരത്തുന്നു.’
ഇതുതെന്നയാണു് ഇന്നെത്ത കുഴപ്പം: കുഴപ്പമുണ്ടു്
എന്ന വാസ്തവം മനസ്സിലാക്കാൻതെന്നയുള്ള കഴി
വില്ലായ്മ. ഓേരാ വിശ്വാസങ്ങളും രൂപീകരിക്കാൻ
െചലവാക്കിയ ചിന്തയുെട അേനകമിരട്ടി അവ പ്ര
ചരിപ്പിക്കുവാൻ േവണ്ടി ചിലവാക്കെപ്പട്ടു. അവയ്ക്കു്
അംഗീകാരം കിട്ടി. ശ്രദ്ധ തത്ത്വത്തിൽനിന്നു പ്ര
സരണത്തിേലയ്ക്കു തിരിഞ്ഞു. കുെറ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അെതന്താെണന്നു് വിറ്റവനും വാങ്ങുന്നവനും അറി
ഞ്ഞുകൂടാ. പേക്ഷ, അതു കുെറ മനുഷ്യമനസ്സുകളിൽ
ഉറഞ്ഞുപിടിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ആെരങ്കിലും അതിെല ചളി
കുത്തിയിളക്കിയാൽ, അയാൾ കൺഫ്യൂഷൻ പര
ത്തുകയാണു് !
ആേരാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്: മനുഷ്യൻ സ്വതേവ യാഥാ
സ്ഥിതികനാെണന്നു്. മടിയനാെണന്നു പറയാ
നാെണനിക്കിഷ്ടം. പുതിയ ഒന്നിെനപ്പറ്റി ചിന്തി
ക്കുവാൻ കുറച്ചു് ആയാസം ആവശ്യമാണു്. അതു
പലർക്കും അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. ഭൂമി ഉരുണ്ടതാെണന്നു്
ഒരു മഠയൻ പറയുന്നു. കൺഫ്യൂഷനില്ലാത്തവൻ,
കൺഫ്യൂഷെന െവറുക്കുന്നവൻ പ്രതിവചിക്കും: േഹ
ദന്തേഗാപുരക്കാരാ, നീ പുറത്തിറങ്ങി ചുറ്റും േനാക്കൂ.
ഭൂമി പരന്നിരിക്കുന്നതു കാണുന്നിേല്ല? നിെന്റ പി
ന്തിരിപ്പൻതലയുമായി വന്നു് ഈ നല്ല ഭൂമി ഉരുണ്ട
താെണന്നു് പറയുന്നതു് എെന്താരു ധിക്കാരമാണു്,
വാസ്തവവിരുദ്ധമാണു് ! എന്താ കാര്യം എളുപ്പമേല്ല?
“കരതലാമലകം!”
ഇനി മെറ്റാരു കൂട്ടരുണ്ടു്. േസാഷ്യലിസെമാെക്ക
വരാൻ േപാകുന്നേല്ല ഉള്ളൂ, അതിനു് ഇേപ്പാേഴ വി
മർശിക്കുന്നതു് െതറ്റേല്ല? അതു് കൺഫ്യൂഷൻ പര
ത്തുകയാണു്. അഥവാ ഒരു വഴിക്കിറങ്ങുേമ്പാേഴ
മുന്നറിയിപ്പുകൾ െകാടുക്കുന്നെതന്തിനാണു് ? കുഴി
യിൽ ചാടിയിട്ടു് ഉപേദശം െകാടുത്താൽ േപാേര
എന്നു്. േസാഷ്യലിസത്തിനു് പരസ്പരം കലഹിക്കു
ന്ന ഒരു ലക്ഷം ഉൾപ്പിരിവുകളും, ഓേരാ ഉൾപ്പിരി
വിനു് നിമിഷംേതാറും കറങ്ങിത്തിരിയുന്ന നയവ്യ
തിയാനങ്ങളും കാണുന്ന ഇക്കാലത്തും ശാന്തമായ
ഉപേദശങ്ങെള കൺഫ്യൂഷനായി തള്ളുന്നതു മനു
ഷ്യെന്റ അന്ധതയെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന എന്താണു് ?
മനുഷ്യവർഗ്ഗം ഒരു പുതിയ അന്ധകാരത്തിെന്റ
വക്കെത്തത്തിയിരിക്കുകയാണു്. എളുപ്പത്തിൽ
ഉത്തരം പറയാേനാ പരിഹരിക്കാേനാ സാധ്യമ
ല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണു് മനുഷ്യെന തുറിച്ചുേനാക്കു
ന്നതു്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യവർഗ്ഗെത്ത േസ്ന
ഹിക്കുന്നവർ എല്ലാം ചിന്തിച്ചുേപാകും, എന്താണു്
മനുഷ്യെന്റ ഭാവിെയന്നു്. മനുഷ്യൻ മൗലികമായി
നല്ലവനാണു്. മനുഷ്യവർഗ്ഗം നിരന്തരമായി പുേരാ
ഗമിക്കയാേണാ? കമ്മ്യൂണിസം പുേരാഗതിയുെട
െകാടുമുടിയാേണാ? ഈവക കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കു്
ആേലാചിച്ചല്ലാെത മുേന്നാട്ടുേപാവുക സാധ്യമല്ലാ
ത്ത ഒരു പതനത്തിലാണു് നാമിന്നു നില്ക്കുന്നതു്. ഈ
ആേലാചന ഒരു പുതിയ അേന്വഷണമാണു്. അേന
കം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുെട ഇടയിൽക്കൂടിേവണം
ആ അേന്വഷണം പുേരാഗമിക്കാൻ. അങ്ങെനെയാ
രു പരിശ്രമത്തിലാണു് ശ്രീ. എം. േഗാവിന്ദൻ ഏർ
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭ്യൂഹങ്ങേളാടു
നമുക്കു വിേയാജിക്കാം. പേക്ഷ, സ്ഥാപിതവിശ്വാസ
ങ്ങെള േചാദ്യം െചയ്യുന്നതു്, കൺഫ്യൂഷൻ പരത്തു
കയാെണന്നു പറഞ്ഞു കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്നതു് മുേന്നാ
ട്ടുള്ള ഗതിയല്ല.
പുസ്തകത്തിെന്റ അവസാനഭാഗേത്താടുകൂടി അവ്യ
ക്തമായ ചില സൂചനകൾ ഗ്രന്ഥകാരൻ െകാണ്ടു
വരുന്നുണ്ടു്. നിശ്ചിതമായ ഒരു വിശ്വാസസംഹിത
അേദ്ദഹം ഉന്നയിക്കുന്നിെല്ലന്നതു് വാസ്തവമാണു്.
പേക്ഷ, ഇന്നെത്ത നിലയിൽ അതു് ഒരു വലിയ
െതറ്റല്ല, കുറവുമല്ല, അവ്യക്തരൂപത്തിെലങ്കിലും ചി
ലതു പറയുന്നേല്ലാ എന്നാെണനിക്കത്ഭുതം. മനു
ഷ്യത്വെത്ത അവഗണിച്ചു് ആചാരങ്ങളുെട പുറേക
േപാകുന്നതു് െതറ്റാെണന്നു് അേദ്ദഹം െതളിയിച്ചു.
മനുഷ്യത്വെത്ത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഒരു പരിശ്രമ
വും നടത്തി. ഇനി അതിനു് എന്തു െചയ്യണം എന്ന
താണു് അവേശഷിക്കുന്ന പ്രശ്നം. അക്കാര്യം പരി
ചിന്തനാർഹമാണു്. ഗ്രന്ഥകാരെന സംബന്ധിച്ചി
ടേത്താളം ഇതു് അേന്വഷണത്തിെന്റ ആരംഭം മാ
ത്രേമ ആയിട്ടുള്ളു. കളെമാരുക്കൽ, കളപറിച്ചുള്ള
കളെമാരുക്കൽ. അതുവെര, എെന്ന സംബന്ധിച്ചി
ടേത്താളം യാെതാരു കൺഫ്യൂഷനും കാണാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
മാതൃഭൂമി 18 നവംബർ 1951.
ധിക്കാരിയുെട കാതൽ 1955.
□

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
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.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന
തു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

