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നാല്പെത്തട്ടിെല വഞ്ചന
ആവർത്തിക്കരുതു്

സി.പി. രാമസ്വാമി അയ്യരുെട േവദനാകരമായ
േവർപാടിനുേശഷം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ പടിവാ�
തുക്കൽ എത്തിേനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്ന േകരളീയ
ജനതെയ ശപ്പൻനമ്പൂതിരിപ്പാടു മുതൽ േതാമാക്ക�
ത്തനാർ വെരയുള്ള മനുഷ്യേദ്രാഹികളുെട കയ്യിൽ
ഏൽപ്പിച്ചുെകാടുത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാ�
ണു് മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള നമ്മുെട
േകാൺഗ്രസ്സ് . അന്നെത്ത ആ വഞ്ചന തുറന്നു സമ്മ�
തിക്കാേനാ, നിവർന്നുനിന്നു തിരുത്താേനാ കഴി�
യാതിരുന്നതിെന്റ ഫലമാണു് കമ്മ്യൂണിസെമന്ന
രാഷ്ട്രീയ മഹാവ്യാധി നമ്മുെട രാജ്യെത്ത ബാധി�
ക്കാൻ ഇടയായതു്. അെതാരു വ്യാധിയാെണന്നു്
നാട്ടുകാരിൽ ഒരു വിഭാഗം അനുഭവം െകാണ്ടു മന�
സ്സിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ, ഒരു െപാതുതി�
രഞ്ഞടുപ്പിൽ ജയിക്കണെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ 1948-ൽ
േകാൺഗ്രസ്സ് ശരീരെത്ത ബാധിച്ച വിഷം പരിപൂർ�
ണ്ണമായി കഴുകിക്കളേഞ്ഞ കഴിയൂ.

എന്താണു് 1948-ൽ സംഭവിച്ചതു്? തിരുവിതാംകൂർ
ഭാഗത്തു നടന്ന തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ഒെരാറ്റ സീെറ്റാ�
ഴിച്ചുള്ളെതല്ലാം േകാൺഗ്രസ്സ് ൈകവശെപ്പടുത്തി.
പേക്ഷ, എങ്ങിെന, എന്തിെന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
എന്നതാണു് സംഗതമായ പ്രശ്നം. ആ േചാദ്യത്തിനു്
ഉത്തരം കാണണെമങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂർ േസ്റ്ററ്റു�
േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു സ്വഭാ�
വം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. മൂന്നു സമുദായങ്ങൾ
േചർന്നുണ്ടാക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
തുടർച്ചയായിരുന്നു േസ്റ്ററ്റുേകാൺഗ്രസ്സ് എെന്നാ�
രു കണക്കിൽ പറയാം. ഭാഗികമായ സ്വാതന്ത്ര്യ�
േബാധത്തിെന്റ ഫലമായി മറ്റു വിഭാഗങ്ങളും കൂടി�
േച്ചർന്നു് സംയുക്തപ്രസ്ഥാനെത്ത മാറ്റി പകരം
ഒരു േദശീയസ്വാതന്ത്യസംഘടന രൂപീകരിക്കുക�
യാണുണ്ടായതു്. ആ സംഘടന സമരത്തിേലയ്ക്കി�
റങ്ങിത്തിരിച്ചേപ്പാൾ എല്ലാത്തരം വർഗ്ഗീയവാദിക�
ളും അതിെന എതിർക്കുകയും ദിവാൻ ഭരണെത്ത
പിൻതാങ്ങുകയും െചയ്തു. വർഗ്ഗീയതയുെട ബലം
അറിയണെമങ്കിൽ ഇന്നു് േകരളത്തിൽ േകാൺ�
ഗ്രസ്സുകാരായിട്ടും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരായിട്ടും ചമയു�
ന്ന അേനകം ആളുകൾ അന്നു് സി.പി. രാമസ്വാമി
അയ്യരുെട സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു എേന്നാർമ്മി�
ച്ചാൽ മതി. വർഗ്ഗീയതയുെട ഈ ശക്തി തുടരുക�
യും െചയ്തു. ഭാരതത്തിെല സ്വാതന്ത്ര്യപ്രസ്ഥാനത്തി�
െന്റ െപാതുവിജയത്തിെന്റ ഭാഗെമന്ന നിലയ്ക്കാണു്
േകരളത്തിൽ രാജാധികാരവും വിേദശാധിപത്യ�
വും അവസാനിച്ചതു്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങിെന
ലഭിച്ച ആ സുവർണ്ണാവസരം നാം പാഴാക്കുകയാ�
ണു് െചയ്തതു്. അെതങ്ങിെന സംഭവിച്ചു? തിരെഞ്ഞ�
ടുപ്പിെന്റ അവസരം വന്നേപ്പാൾ, വർഗ്ഗീയതയുെട
അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്ന േനതാക്കന്മാർക്കു് സ്വ�
തന്ത്രമായ ഒരു േകാൺഗ്രസ്സ് മേനാഭാവേത്താടു�
കൂടി അതിെന േനരിടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യ�
സമരത്തിെന്റ കാലത്തു് നാടിനുേവണ്ടി ജീവിതം
ഉഴിഞ്ഞുെവച്ച ആളുകളുെട അഭിപ്രായെത്ത മാനി�
ക്കുന്നതിന്നുപകരം വർഗ്ഗീയസ്വാധീനമുള്ളവർക്കു്;
േകാൺഗ്രസ്സ് വിട്ടുെകാടുക്കുകയാണു് േനതാക്കന്മാർ
െചയ്തതു്. അവരുെട രാഷ്ട്രീയം മനഃശാസ്ത്രമനുസരിച്ചു
േനാക്കിയാൽ ഈ നടപടിയിൽ അത്ഭുതത്തിന�
വകാശമില്ല. അവർ വളർന്ന അന്തരീക്ഷം വർഗ്ഗീ�
യതയുേടതാണു്. േദശീയസ്വാതന്ത്ര്യെമന്ന ആശ�
യേത്താെടാപ്പം പ്രാധാന്യം ജനാധിപത്യത്തിനു്
െകാടുക്കുവാൻ അവർ പരിചയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നി�
ല്ല. താൽക്കാലിക വിജയത്തിനു േവണ്ടി അനുവർ�
ത്തിക്കുന്ന അവസരേസവകത്വം ഭാവിയിൽ എത്ര
ഗുരുതരമായ അനർത്ഥമായിത്തീരുെമന്നു് മനസ്സി�
ലാക്കാനുള്ള ഭാവനയും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഇതിൻഫലമായിട്ടാണു്, അന്നുവെര േദശീയസമര�
െത്ത എതിർത്തുെകാണ്ടിരുന്ന സംഘടനകേളയും
േനതാക്കന്മാേരയും കൂട്ടുപിടിച്ച ഈ െതരെഞ്ഞടു�
പ്പിെന േനരിടാെമന്നു് അവർ തീരുമാനെമടുത്തതു്.
തന്ത്രപരമായി അെതാരു വിജയമായിരുന്നുെവന്നു്
തിരെഞ്ഞടുപ്പു ഫലങ്ങൾ െതളിയിച്ചു. പേക്ഷ, ആ
വിജയം െപാള്ളയാെണന്നു് തിരെഞ്ഞടുപ്പിെന്റ പി�
േറ്റദിവസം മുതൽ െതളിയാനും തുടങ്ങി. ഇതിെന്റ
ആദ്യെത്ത ഫലം വർഗ്ഗീയത അംഗീകൃതമായ ഒരു
രാഷ്ട്രീയാദർശമാെണന്നു്, േനരിട്ടെല്ലങ്കിലും, വരു�
ത്തികൂട്ടുകയായിരുന്നു. അതംഗീകരിക്കാൻ നിവൃ�
ത്തിയില്ലാത്ത ആദർശശാലികളിൽ ഒരു വിഭാഗം
മറ്റു പാർട്ടികളിേലയ്ക്കു േപായി. അവേശഷിച്ചവർ�
േക്കാ, പറയത്തക്ക ശക്തിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഇങ്ങെനയാണു് േദശാഭിമാനികൾ െകട്ടിപ്പടുത്ത
ഒരു പ്രസ്ഥാനം നിർജ്ജീവമായിത്തീർന്നതു്.

ഇത്രയും പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു് േകാൺഗ്രസ്സ് ഒരു വർ�
ഗ്ഗീയസംഘടനയാെണന്നു വരുന്നില്ല. അങ്ങെന
വാദിക്കുന്ന വർഗ്ഗീയവാദികൾ വളെരേയെറ ഈ
രാജ്യത്തുണ്ടു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണു് വർഗ്ഗീ�
യവാദി എവിെടയാണു് വർഗ്ഗീയത, എന്നു നിർണ്ണ�
യിക്കാൻ മറ്റുചില മാർഗ്ഗങ്ങൾ അേന്വഷിക്കണം.
എല്ലാ വർഗ്ഗങ്ങളും തങ്ങളുെട വർഗ്ഗീയത കുത്തിെച്ച�
ലുത്തി നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന േകാൺഗ്രസ്സല്ല
വർഗ്ഗീയസംഘടന. ഏതാനും ചില വർഗ്ഗങ്ങേളാ,
ഒരു വർഗ്ഗം മാത്രേമാ, െപാതുതാൽപര്യത്തിെന�
തിരായി, വർഗ്ഗങ്ങളുെട േപരിൽ, വ്യക്തിതാൽപ്പ�
ര്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുേമ്പാൾ അവിെടയാണു്
വർഗ്ഗീയത കാേണണ്ടതു്. േകാൺഗ്രസ്സിൽ വർഗ്ഗീയ
താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു് ക്രേമണ സ്ഥാനം കുറഞ്ഞുവ�
ന്നതുെകാണ്ടാണു് വർഗ്ഗീയവാദികളും അവരുെട
സംഘടനകളും േകാൺഗ്രസ്സിെന വിട്ടുേപാകാനും
അതിെന എതിർക്കാനും തുടങ്ങിയതു്. അധികാരം
പങ്കിടുവാൻ േവണ്ടി 1948-ൽ േകാൺഗ്രസ്സിേലയ്ക്കു നു�
ഴഞ്ഞുകയറിയ വർഗ്ഗീയഘടകങ്ങൾ എല്ലാംതെന്ന
േകാൺഗ്രസ്സ് വിട്ടുേപായി. ചിലർ അവെര ജനിപ്പി�
ച്ച ചളിക്കുണ്ടിേലയ്ക്കുതെന്ന പുതഞ്ഞു. മറ്റു ചിലർ വി�
പ്ലവക്കുപ്പായമണിഞ്ഞു് വർഗ്ഗസമരത്തിനു പകരം
വർഗ്ഗീയവിേദ്വഷവും കുത്തിെപ്പാക്കി പ്രമാണികളാ�
യിത്തീർന്നു. ഇത്തരം ൈവകൃതം ബുദ്ധിപൂർവ്വകമാ�
യി ചൂഷണം െചയ്താണു് 1957-െല തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ജയിച്ചതു്. േകാൺഗ്രസ്സ് നായ�
രുേടതാെണന്നു പറഞ്ഞു് െകാച്ചിയിെല ക്രിസ്ത്യാ�
നികേളയും, ക്രിസ്ത്യാനിയുേടതാെണന്നു പറഞ്ഞു
േകാട്ടയെത്ത നായേരയും, സവർണ്ണ ഹിന്ദുവിേന്റ�
താെണന്നു പറഞ്ഞു് ഈഴവേനയും കുരുക്കിലാക്കി
വർഗ്ഗീയത െകായ്തു് കമ്മ്യൂണിസം ജയിക്കുകയാണു�
ണ്ടായതു്. രണ്ടരെക്കാല്ലെത്ത ഭരണം ആയേപ്പാൾ
മാത്രേമ ഈ വർഗ്ഗീയേക്കാമരങ്ങൾക്കു് മനസ്സിലാ�
യുള്ളൂ, ഓേരാ വർഗ്ഗത്തിേന്റയും സുസ്ഥിതി മറ്റു വർ�
ഗ്ഗങ്ങളുെട അേധാഗതിയിലല്ല സ്ഥിതിെചയുന്നെത�
ന്ന്. നസ്രാണിെയ േതാൽപ്പിക്കാൻ കച്ചെകട്ടിയ
നായരും, േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാ�
രെത്ത എതിർക്കാൻ ഹാലിളകിയ നസ്രാണിയും
എല്ലാം ഒരുമിച്ചു വിേമാചനെക്കാടി ഉയർത്തിപ്പിടി�
േക്കണ്ടിവന്നു. അേതാടുകൂടി േകാൺഗ്രസ്സിൽതെന്ന
വിപ്ലവകരമായ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു എന്നും പറ�
യാം. എന്നുെവച്ചാൽ നാട്ടിെല േദശീയപ്രസ്ഥാനം
ഒരിക്കൽക്കൂടി ശുദ്ധീകരിെച്ചടുക്കാനുള്ള ഒരവസ�
രം നമുക്കു ൈകവന്നിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ഇന്നു്
വർഗ്ഗീയേനതാക്കന്മാർക്കുള്ളതിെന്റ നൂറിൽ ഒരം�
ശെമങ്കിലും വർഗ്ഗീയത സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കി�
ല്ല. ദുഷിച്ച പാരമ്പര്യത്തിെന്റ തണുത്ത കനലുകൾ
അവരുെട ഹൃദയത്തിൽ അപൂർവ്വമായി അവേശഷി�
ക്കുന്നുണ്ടാവാം പേക്ഷ, േമൽപ്പടി േനതാക്കന്മാർക്കു്
അവരുെട സ്വന്തം താൽപര്യ സംരക്ഷണത്തിനു�
േവണ്ടി ഈ പഴയ േരാഗെത്ത ഊതി വീർപ്പിക്കാൻ
അവസരം െകാടുക്കാെതയിരുന്നാൽ മതി. നമ്മുെട
േനതാക്കന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും െതറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കു�
ന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടു്. തിരെഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ വർഗ്ഗീയാ�
ടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയം െചയ്തി�
െല്ലങ്കിൽ പരാജയെപ്പടും എന്ന മിഥ്യയാണതു്. ഈ
മിഥ്യ ജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കമില്ലാത്ത േനതാക്ക�
ന്മാർക്കുണ്ടാകുന്നതിൽ അതിശയിക്കാെനാന്നുമി�
െല്ലങ്കിലും അതു് അനാശാസ്യമാെണന്നു പറയാെത
ഗത്യന്തതരമില്ല. എെന്നങ്കിലും ഈ ശാപം തീരണ�
െമന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ ഇന്നാണതിന�
വസരം. ജനങ്ങളിൽ നിന്നു ജനങ്ങെള രക്ഷിക്കുന്ന
സമ്പ്രദായം അവസാനിേച്ച തീരൂ.

ഒന്നുകിൽ, ശരിയായ ആദർശനത്തിനുേവണ്ടി പരാ�
ജയെത്ത ഭയെപ്പടാെത നിവർന്നു നിൽക്കുക. അെല്ല�
ങ്കിൽ, ജനാധിപത്യത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ഉേപക്ഷി�
ച്ചതായി സമ്മതിച്ചു് ൈസന്യത്തിെന ഭരണേമൽപി�
ച്ചു െകാടുക്കുക. ഇതു രണ്ടും െചയ്യാെത വർഗ്ഗീയവാ�
ദിളുെട ഭീഷണിക്കു വഴങ്ങാൻ േകാൺഗ്രസ്സ് തയ്യാ�
റാകുെന്നങ്കിൽ, വർഗ്ഗീയവാദികളുേടയും േദശീയവാ�
ദികളുേടയും പിൻബലം എക്കാലത്തും നഷ്ടെപ്പടുക�
യായിരിക്കും ഫലം. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിെക്ക�
ട്ടിയ വർഗ്ഗീയത്തിെന്റ സംയുക്തസേമ്മളനമാക്കി
േകാൺഗ്രസ്സിെന അധഃപതിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം
എെന്നേന്നയ്ക്കുമായി അവസാനിക്കണം. നാട്ടുകാർ
മുഴുവൻ വർഗ്ഗീയവാദികളാെണന്നു വിശ്വസിപ്പിക്കുക�
യും പ്രചരിപ്പിക്കയും െചയ്യുന്നവർ േകാൺഗ്രസ്സിെന
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം, േകാൺഗ്രസ്സ് കപ്പലിന�
കെത്ത കള്ളരാണു്. ജാതികണക്കിനു് സ്ഥാനാർ�
ത്ഥിത്വവും, സ്ഥാനാർത്ഥിയ്ക്കു വർഗ്ഗീയപിൻബലവും
േതടിനടക്കുന്നവർക്കു് സംഘടനയിൽ അംഗത്വം�
തെന്ന നിേഷധിക്കാൻ കഴിവിെല്ലങ്കിൽ േകാൺ�
ഗ്രസ്സിന്നിവിെട ഭാവിയില്ല. ക്രിസ്ത്യൻവിേരാധം വിറ്റു്
അധികാരത്തിേലറിയ കമ്മ്യൂണിസത്തിനു് ഇനിയ�
െത്ത തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ജയിക്കാൻ കഴിവിെല്ലന്നതു്
വാസ്തവം തെന്ന. പേക്ഷ, അതു് േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ
വിജയമല്ല, കമ്മ്യൂണിസത്തിെന്റ പരാജയം മാത്ര�
മാണു്. സമത്വസുന്ദരത്തിെന്റ േപരിൽ, വർഗ്ഗീയത�
യുെട വിഷവിത്തു പാകിനടക്കുന്ന േദശേദ്രാഹിക�
ളുെട പരാജയമാണു്. ചുവന്ന സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ
ഒറ്റുേവല നടത്തുന്ന ചാരന്മാരുെട പരാജയമാണു്.
അതു് യഥാർത്ഥത്തിൽ േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ വിജയമാ�
യിത്തീരണെമങ്കിൽ തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ജയിച്ചതിനു
േശഷം െചയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ െകാണ്ടായിരിക്ക�
ണം അതു സാധിക്കുന്നതു്. കാേലക്കൂട്ടിത്തെന്ന
അതിനു കരുതൽ നടപടികൾ എടുക്കുകയും േവ�
ണം. അതിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായതു് വർഗ്ഗീയാടിസ്ഥാ�
നത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുക�
യും െചയ്യുന്ന പ്രമാണിവർഗ്ഗെത്ത േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ
അധികാരസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു് ഒഴിച്ചുനിറുത്തുക�
െയന്നതാണു്. അതു ചിലേപ്പാൾ, ചിലെര അേലാ�
സരെപ്പടുത്തിേയക്കാം. പേക്ഷ, അവർ േപാകുെന്ന�
ങ്കിൽ േപാകെട്ട, അവരിൽ ഓേരാരുത്തരും ഒഴിവാ�
ക്കിത്തരുന്ന സ്ഥലം മതി അേനകായിരം ജനാധി�
പത്യവാദികൾക്കു് േകാൺഗ്രസ്സിനുള്ളിേലയ്ക്കു് പ്രേവ�
ശിക്കാൻ. ഇന്നു് അവർ െചയ്യുന്നതു് ആത്മാർത്ഥ�
തയുള്ള ജനാധിപത്യവാദികെള നിരുത്സാഹെപ്പ�
ടുത്തിെക്കാണ്ടു് വർഗ്ഗീയതെയ വളർത്തി വിടുകയാ�
ണു്. േനതാക്കന്മാർക്കു് രക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത
ഒരു നിലയിെലത്തിയിട്ടുണ്ടു് ഇന്നു് നമ്മുെട നാടു്.
സ്വാർത്ഥതാൽപ്പര്യങ്ങേളാ ഭീരുത്വേമാ തീണ്ടാത്ത
സാധാരണക്കാരൻ ആ കർമ്മം ഏെറ്റടുത്തു് െച�
യ്യുകയാണു േവണ്ടതു്. തിരെഞ്ഞടുപ്പിൽ ജയിക്കുക
എന്നതു് തുേലാം നിസ്സാരമായ കാര്യമാണു്. ജനാ�
ധിപത്യം പുലരുക എന്നതാണു് മുഖ്യകർത്തവ്യം.
ഈ മേനാഭാവേത്താടു കൂടിയായിരിക്കണം േകരളം
തിരെഞ്ഞടുപ്പിെന േനരിടുന്നതു്.

പ്രഭാതം 1960.
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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

