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നമ്മുെട യജമാനന്മാർ
ഇന്ത്യയുെട ഇന്നെത്ത മഹാവ്യാധി അതിെന്റ രാ
ഷ്ട്രീയേനതൃത്വമാണു്. കെല്ലറിഞ്ഞ കാലത്തു് അവ
േരാധിക്കെപ്പട്ട ഒരു േനതൃവർഗ്ഗം അധികാരസ്ഥാ
നത്തു് കയറിപ്പറ്റിയിട്ടും പഴയ െതാഴിൽതെന്ന തുട
രുകയാണു്. അധികാരസ്ഥാനം എന്നു പറയുന്നതു്
മന്ത്രിക്കേസര മാത്രമല്ല, അവിെട കയറിക്കൂടാൻ
തിരക്കുകൂട്ടുന്നവരുെട ചവിട്ടുപടികളും അവിെടനി
ന്നു് ഗളഹസ്തം െചയ്യെപ്പട്ടവരുെട ഉപദാനങ്ങളുമാ
ണു്. ദീർഘകാലം നാം വിേദശാധിപത്യേത്താടു്
എതിർത്തു കെല്ലറിഞ്ഞു. േദശീയസ്വാതന്ത്ര്യത്തി
നു് അതാവശ്യവുമായിരുന്നു. ആ പ്രസ്ഥാനം വിജ
യകരമായേപ്പാൾ ആ അടവിെന്റ ആവശ്യം കഴി
ഞ്ഞു. പേക്ഷ, ഒന്നുകിൽ ഈ േനതാക്കന്മാർക്കു്
അക്കഥ മനസ്സിലായില്ല, അെല്ലങ്കിൽ മനസ്സിലാ
യിട്ടും അതു് പ്രവൃത്തി പദ്ധതിയിൽ െകാണ്ടുവരാൻ
േവണ്ടത്ര കഴിവു് അവർക്കുണ്ടായില്ല. രാഷ്ട്രീയപ്ര
വർത്തനെമന്നു പറഞ്ഞാൽ അവരുെട നിഘണ്ടു
വിെല അർത്ഥം കെല്ലറിയുക എന്നുമാത്രമാണു്.
ആെരയാെണറിയുക? സായിപ്പു േപായി. പിെന്ന
യുള്ളതു് ഇതര രാഷ്ട്രീയപ്രസ്ഥാനങ്ങളാണു്. സൗ
കര്യമായി അവെര കിട്ടിയിെല്ലങ്കിൽ കക്ഷിക്കക
ത്തുതെന്ന പരസ്പരം കെല്ലറിയുക. മെറ്റാരു കൂട്ടർ,
സാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിേട്ടയിെല്ലന്നു വാദിച്ചു്, സായി
പ്പുണ്ടന്നു സങ്കല്പിച്ചു്, ചുമ്മാ കെല്ലറിയുന്നു. െകാള്ളു
ന്നെതവിെടെയങ്കിലുമാകെട്ട, കെല്ലറിഞ്ഞു എന്നു
സമാശ്വസിച്ചാൽ മതി. പിെന്ന ചില കൂട്ടർ ഏെത
ങ്കിലും വിരുദ്ധശക്തികെള സങ്കല്പിച്ചുണ്ടാക്കി, സങ്ക
ല്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിൽ സാധാരണക്കാരെന
കുറ്റം വിധിച്ചു്, അവേരാടു് ഏറ്റുമുട്ടാൻ വഴിേനാക്കു
ന്നു. ഈ കൂട്ടെരല്ലാം ഒരു കാര്യത്തിൽ േയാജിക്കു
ന്നവരാണു്. രാഷ്ട്രീയെമന്നു പറഞ്ഞാൽ സമരമാ
ണു്, സമരം മാത്രമാണു്—ആേരാെടങ്കിലുമാവാം,
എന്തിനുേവണ്ടി എന്നു് നിർബ്ബന്ധവുമില്ല. അവരു
െട ഭാഷാൈശലിതെന്ന അത്തരത്തിലുള്ളതാണു്.
‘അണിമുറിയാെത’, ‘മുേന്നറണം’ ‘രക്തംെകാണ്ടു
ചിത്രെമഴുതണം’, ‘തത്ത്വസംഹിത പടവാളാണു് ’.
വലിച്ചുെപാളിക്കുന്നതും തല്ലിത്തകർക്കുന്നതും അവ
രുെട മേനാഗതത്തിൽനിന്നും മാറിയിട്ടില്ല. െകട്ടിപ്പ
ണിയുന്ന കാര്യം അവിെട ബീജാവാപം െചയ്തിട്ടില്ല.
കണ്ണിനുമുമ്പിൽ നടക്കുന്ന സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർ
ത്തനെത്തെയല്ലാം വായിൽേത്താന്നിയതു പറഞ്ഞു്
അധിേക്ഷപിച്ചു് അതിലുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ കുറ
വുകെള കണ്ടുപിടിച്ച ‘െപാളിച്ചുകാട്ടുന്ന’താണു് ചില
രുെട രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തനം. അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ
പരീക്ഷാർത്ഥെമങ്കിലും പെങ്കടുത്തു േനാക്കണെമ
ങ്കിൽ, ജീവിതത്തിൽ ഏെതങ്കിലും രംഗത്തു് എെന്ത
ങ്കിലും സർഗ്ഗപരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതി
െന്റ ഈറ്റുേനാവു് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണമേല്ലാ.
കേല്ലറു്, തീെവപ്പു്, ൈമതാനപ്രസംഗം, ബഹുജനവ
ഞ്ചന, പണപ്പിരിവു്, ഗൂഢാേലാചന, ഭീകരപ്രവർത്ത
നം മുതലായവയിൽ വാർെത്തടുത്ത േനതൃത്വത്തിനു്
പ്രേയാജനകരമായ പ്രവൃത്തികളിൽ മനസ്സുെചല്ലു
കയില്ല. 1942-ൽ കമ്പി മുറിച്ചവനു് ഇന്നും ഏെതങ്കി
ലും കമ്പി മുറിക്കണെമന്നാണു് ജ്വരം. ഗാന്ധിയുെട
സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ അപ്രാേയാഗികവശം മാത്രം
ഗ്രഹിച്ചവർക്കു് കമ്പിേയ േവണ്ട. റഷ്യൻ കമ്പി മാ
ത്രേമ കമ്പിയാവൂ എന്നു പറയുന്നവരങ്ങെന. ഇവ
െരല്ലാം വീരശൂരന്മാരായ സമരേനതാക്കളാണു്.
മൂന്നു ശത്രുക്കേളയും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒന്നാ
മെത്ത ശത്രു നിലവിലുള്ള ഗവെണ്മന്റ്. അതിെന്റ
േലബൽ എന്തായാലും ൈചനയിെല മറ്റു കച്ചവട
ക്കാർ അതിെന എതിർക്കും. അവർ ബക്കണിൻ
(Bakunnin) എന്ന പക്ഷക്കാരായ അരാജകവാ
ദികളായതു െകാണ്ടല്ല. വിേദശഗവർേമ്മന്റിേനാ
ടുള്ള എതിർപ്പുമാത്രമാണു് ജനസ്വാധീനത്തിെന്റ
ആധാരം എന്ന പഴയ നില അവർ തുടരുന്നു എന്നു
മാത്രേമയുള്ളൂ. ഇതരരാഷ്ട്രീയകക്ഷികളാണു് രണ്ടാ
മെത്ത ശത്രുവർഗ്ഗം. അധികാരത്തിലുള്ളവർ ശത്രു
വർഗ്ഗെത്ത പ്രേത്യകം േസ്നഹിക്കുന്നു. അങ്ങെന
െയാരു ഇമ്പാച്ചിയിെല്ലങ്കിൽ അവരുെട സിംഹാ
സനങ്ങൾ ഉറച്ചുനിൽക്കയില്ല. മറ്റു പാർട്ടികളുെട
െതറ്റുകെളക്കാൾ സ്വന്തംകക്ഷിയുെട കാര്യക്ഷമത
യാണു് സ്വാധികാരത്തിെന്റ നീതീകരണം എന്നവർ
വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവെനക്കാളും െമച്ചമാണു്
താെനന്നു പറയുന്നതിേനക്കാൾ അവരിഷ്ടെപ്പടുന്ന
തു് അപരൻ തെന്നക്കാൾ വഷളനാെണന്നു െത
ളിയിക്കാനാണു്. ഭാഷതെന്ന ‘ചീത്ത’യുെടയാണു്.
‘നല്ല’തിെന്റയല്ല. മൂന്നാമതുമുെണ്ടാരു ശത്രുവർഗ്ഗം.
േനതാക്കന്മാർ പറയുന്നതിെനാെക്ക അനുസരണ
േയാെട താളംെകാട്ടാത്ത സാധാരണക്കാർ. ‘പിൻ
തിരിപ്പൻ’ കവിതെയഴുതുന്ന കവി. ‘മനസ്സിലാകാ
ത്ത’ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നവൻ. മാർക്സിേനാടുകൂടി (അഥ
വാ ഗാന്ധിേയാടുകൂടി) മനുഷ്യെന്റ ചിന്താശക്തി
നശിെച്ചന്നു് വിശ്വസിക്കാത്തവർ, ഇവരും അക്കൂട്ട
ത്തിൽ െപടും. അവേരാടും സമരം െചേയ്യണ്ടതാ
ണു്—ആശയസമരം (തരംകിട്ടിയാൽ കത്തിയും).
അക്കൂട്ടർക്കു് െകാടുക്കാനുള്ള ബഹുമതിബിരുദങ്ങ
ളുമുണ്ടു്—മൂരാച്ചി, േമാേസ്കാ ഏജന്റ്, വത്തിക്കാൻ
ഏജന്റ്, വിരുദ്ധൻ, വ്യക്തിവാദി—അങ്ങെന അങ്ങ
െന. ഏതു വഴിക്കു േപായാലും ആെരെയങ്കിലും
എതിർക്കുക എന്നതുമാത്രമാണു് തത്ത്വസംഹിത.
േകാൺഗ്രസ്സ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യുണിസ്റ്റുകാെര
എതിർക്കുവാനുള്ള ഒരു സംഘം എന്നാണു് ഇന്ന
െത്ത അർത്ഥം. കമ്മ്യൂണിസെത്ത എതിർക്കുന്ന
തിെനക്കാൾ പ്രധാനെപ്പട്ടതു് ജനാധിപത്യം പുലർ
ത്തുകെയന്നതാെണന്നു് അറിയാവുന്ന പത്തുേപർ
േകാൺഗ്രസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ആ സംഘ
ടന ഇന്നെത്ത നിർഭാഗ്യാവസ്ഥയിൽ എത്തിേച്ച
രുമായിരുന്നില്ല. െതരെഞ്ഞടുപ്പിെന്റ സമയത്തല്ലാ
െത േകാൺഗ്രസ്സ് എന്ന പ്രസ്ഥാനം എെന്തങ്കിലും
പ്രവർത്തിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അതു് ഉപജാപം മാത്ര
മാണു്. പുറത്താേരാടും സമരംെചയ്യാനില്ലാത്തതു
െകാണ്ടു് അകത്തുതെന്നയുള്ള കിടമത്സരം. എന്തി
െനയുെമതിർക്കുന്ന കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കു് െതരെഞ്ഞ
ടുപ്പുകൾ കൂടാെത പണിമുടെക്കെന്നാരു സമരരംഗം
കൂടിയുള്ളതുെകാണ്ടു് (വിദ്യാർത്ഥികളുെട പണിയും
മുടക്കും) കുേറക്കൂടി സജീവമായിരിക്കാൻ കഴിയും.
പ്രവർത്തനത്തിെന്റ സ്വഭാവം േനാക്കുേമ്പാൾ ‘ശങ്ക
രൻ പിെന്നയും െതേങ്ങലാെണന്നു’ മാത്രം. മൂന്നാ
മെതാരു പാർട്ടിയുള്ളതിനു് േകാൺഗ്രസ്സിെനയും
കമ്യൂണിസ്റ്റുകാെരയും ഒരുമിെച്ചതിർക്കുക എന്നത
ല്ലാെത കർമ്മപരിപാടിെയാന്നുമില്ല.
േമല്പറഞ്ഞ ദുഃസ്ഥിതിക്കു് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ന്യാ
യമുണ്ടു്. ഇന്നെല കെല്ലറിഞ്ഞുെവന്ന പാരമ്പര്യം
മാതമല്ല, ഇവെര പ്രേയാജനശൂന്യരും ജനേദ്രാഹി
കളുമാക്കിത്തീർക്കുന്നതു്. അവർക്കു ഒരു െതാഴിലുമ
റിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മുെട സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ വക്കീ
ലന്മാർ ആണു് ആദ്യമായി േനതൃത്വം വഹിച്ചതു്. ചി
ലേപ്പാൾ അവർ േകസുള്ളവരായിരുന്നു. പേക്ഷ,
ഭൂരിപക്ഷവും കഥ മറിച്ചാണു്. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ
അേനക മന്ത്രിപദങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടു്, േഡാക്ടറന്മാർ,
എഞ്ചിനീയറന്മാർ, വിദ്യാഭ്യാസപ്രവർത്തകർ എന്നി
വരുെടയിടയിൽനിന്നു് മന്ത്രിയായവെരത്രേയാ ചു
രുക്കം. കൃഷിയും വ്യവസായവും മറ്റു െതാഴിലുകളും
അറിയാവുന്നവരുെട കഥ അതിലും കഷ്ടം. അവി
ടവിെടയായി ചില െതാഴിലാളിത്തലവന്മാർ കയ
റിക്കൂടിയിെല്ലന്നില്ല. അവരുെട താൽപര്യം മറ്റുള്ള
വരുേടതിൽനിന്നു് ഭിന്നമല്ലായിരുെന്നന്നു മാത്രം.
ബഡ്ജറ്റുണ്ടാക്കുവാൻ ധനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരില്ല.
െപാതുജനാേരാഗ്യം േനാേക്കണ്ടതു്, ഒരു രാഷ്ട്രീയ
രക്തസാക്ഷി, വിദ്യാഭ്യാസത്തിെന്റ േമധാവി, കള്ള
േക്കസുവിദഗ്ദ്ധനായ ഒരു വക്കീൽ പ്രമുഖൻ. (മന്ത്രി
പദങ്ങളുെട മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇതു്. ഇൻഡ്യയിെല
ഒരു സർവ്വകലാശാലയിൽ േലാകത്തിെല യാെതാ
രു ഭാഷയിലും പ്രാവീണ്യമില്ലാത്ത ഒരു പ്രമാണി
പൗരസ്ത്യസംസ്കാരവകുപ്പിെന്റ തമ്പുരാനായിക്കഴിയു
ന്നുണ്ടു്.) ഇക്കൂട്ടർക്കു് നല്ലതു് എെന്തങ്കിലും െചയ്യാൻ
കഴിവിെല്ലന്നുമാത്രമല്ല എന്താണു നല്ലെതന്നും അറി
ഞ്ഞുകൂടാ. വ്യക്തികെള പരാമർശിക്കുന്നതു് ശരി
യെല്ലന്നുെവച്ചിട്ടുള്ളതുെകാണ്ടു് ഉദാഹരണങ്ങൾ
െകാടുക്കുന്നില്ല. ഉദാഹരണങ്ങൾ ആവശ്യവുമില്ല.
മിക്കവാറും എല്ലാ മന്ത്രിമാരും ഉദാഹരണങ്ങളാ
ണു്, അവരിലാർക്കുംതെന്ന അവർ വലിഞ്ഞുകയറി
തട്ടിെയടുത്ത ചുമതലകൾ നിറേവറ്റാനുള്ള കഴിവില്ല
(കൂട്ടത്തിൽ പറയണമേല്ലാ, തൽസ്ഥാനങ്ങൾക്കു
േവണ്ടി മത്സരിച്ച എതിർകക്ഷിക്കാരും ഇേത വഞ്ചി
യിൽത്തെന്ന).
എന്തു കുറവു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാലും ഉടെന മരുന്നു
പറഞ്ഞുെകാള്ളണെമന്നു് ഒരു നിയമം സ്ഥാപിത
മായിട്ടുണ്ടേല്ലാ. ഈ േരാഗത്തിനുള്ള ഒറ്റമൂലി എെന്റ
ൈകവശമില്ല. ഇതിെന്റ ഫലെമന്തായിരിക്കുെമന്നു
മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. അതു് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുെട
അനുഭവത്തിൽനിന്നു് ഉള്ള അനുമാനമാണു്. ഫ്രാൻ
സിനു് മന്ത്രിമാെരെക്കാണ്ടു് വളെര പ്രേയാജനമുണ്ടാ
യിട്ടില്ല. അവർ സമർത്ഥന്മാരായിരിക്കാം. പേക്ഷ,
ദീർഘകാലം ഇരിക്കുന്നിടത്തിരിക്കാൻ അവർക്കിട
കിട്ടാറില്ല. ഇതിെന്റ ഫലമായി ഒരുവക ഉേദ്യാഗ
സ്ഥഭരണമാണു് ഫ്രാൻസിൽ നിലവിലുള്ളതു്. അതു
തെന്നയാണു് ഇൻഡ്യയിലുമുണ്ടാകാൻ േപാകുന്നതു്.
ഒന്നും തിരിയാത്ത മന്ത്രിമാർ, മടിയന്മാരായ മന്ത്രി
മാർ, കള്ളന്മാരായ മന്ത്രിമാർ ഇവെരല്ലാം നിരന്ത
രം മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കയും—എന്നുെവച്ചാൽ ൈദ
നംദിനഭരണം മാത്രമല്ല, നയരുപീകരണംതെന്ന
ഉേദ്യാഗസ്ഥകൂടത്തിെന്റ ൈകയിെലത്തുെമന്നർ
ത്ഥം. ചില കാര്യങ്ങളിൽ അതു നല്ലതായിരുേന്ന
ക്കാം. പേക്ഷ, ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം അത
ല്ലേല്ലാ.
ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഈ നില അനി
വാര്യമാേണാ എന്നുകൂടി പരിേശാധിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
അെല്ലന്നാണു് ഇംഗ്ലണ്ടിെന്റ അനുഭവം െതളിയിക്കു
ന്നതു്. അവിെട മന്ത്രിയാകുന്നവർക്കു് അവരുെട ചു
മതലയിലുള്ള വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റി അല്പം പരിജ്ഞാ
നം കാണുന്നുണ്ടു്. അവിെട എതിർകക്ഷിെയ വി
മർശിക്കാൻ െമനെക്കടുത്തുന്ന സമയത്തിലധികം
സ്വന്തകാര്യം പഠിക്കാനും അതിെലാരു നയം രൂ
പീകരിക്കാനും െചലവാക്കുന്നുെണ്ടന്നു േതാന്നുന്നു.
നമ്മുെട നിർഭാഗ്യം ഇവിെട യാെതാരു പാർട്ടിക്കും
ഈ മേനാഭാവം ഇെല്ലന്നതാണു്. അധികാരെത്ത
മുറുെകപിടിച്ചു് ഗാന്ധിയുെട നാമംെചാല്ലി ലാത്തി
െകാണ്ടടിച്ചാൽ ചികിത്സാദുർഘടങ്ങൾ പരിഹ
രിക്കെപ്പടുെമന്നാണു് ഒരു മതം. േമാേസ്കാ എന്നു
ജപിച്ചു പിന്തിരിപ്പന്മാെര ‘െപാളിച്ചുകാട്ടി’യാൽ
ഗണിതശാസ്ത്രം പഠിക്കാെതതെന്ന അണെക്കട്ടുക
ളുയർന്നുെകാള്ളുെമന്നു് മെറ്റാരു മതം. സ്വന്തമായി
പഠിേക്കണ്ട ആവശ്യമുെണ്ടന്നു യാെതാരു രാഷ്ട്രീയ
േനതാവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വാർദ്ധ, േമാേസ്കാ, േലാ
ഹിയ ഇങ്ങെന ചില രാഷ്ട്രീയഗായത്രികൾ ആണു്
വിജ്ഞാനത്തിെന്റ ഉറവിടം. എന്തബദ്ധമാെണങ്കി
ലും അതു നമ്പൂതിരി പറെഞ്ഞേന്നാ, െനഹ്റു പറ
ഞ്ഞിെല്ലേന്നാ പറേഞ്ഞച്ചാൽ മതി. ഇന്നു നമ്മുെട
ഒെരാറ്റപ്പാർട്ടിയിെലങ്കിലും രാഷ്ട്രീയനയരൂപീകരണ
ത്തിൽ കീഴ്ഘടകങ്ങൾ പെങ്കടുക്കുന്നില്ല. ഇടത്തരം
രാഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാെരല്ലാം ഒരു വക. ഇൻഷ്വറൻ
സ് ഏജന്റന്മാരാണു്. ഉപരിഘടകെത്ത നിഷ്കൃഷ്ടരാ
യി അനുസരിക്കുന്നതാണു് സ്വന്തംതാൽപര്യെമന്ന
വർക്കറിയാം. രാഷ്ട്രീയം ഒരു ബിസിനസ്സല്ലാതായി
ത്തീർന്നിരുെന്നങ്കിൽ ഇക്കൂട്ടർ സ്വന്തം പാർട്ടിയുെട
വിശ്വാസാചാരങ്ങെളപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു.
കഴിവുള്ളവർ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തു വരുന്നില്ല എന്നതാ
ണു് കുഴപ്പം എെന്നാരു പക്ഷമുണ്ടു്. അതു കുെറെയാ
െക്ക ശരിയുമായിരിക്കാം. അതുമാത്രമല്ല കാര്യം.
ഒന്നാമതു്, അങ്ങെന കഴിവുള്ളവെര യാെതാരു രാ
ഷ്ട്രീയകക്ഷിക്കും െപാറുപ്പിക്കുവാൻ വയ്യ. േവാട്ടുപിടു
ത്തം, േസവ മുതലായവെയ്ക്കാന്നും അവർ തയ്യാറാവു
കയില്ല. രണ്ടാമതായി, ഇന്നെത്ത േനതൃത്വത്തിൽ
ത്തെന്ന കഴിവുള്ളവരിെല്ലന്നാരു പറഞ്ഞു? എല്ലാ
കക്ഷികളിലും അങ്ങെനയുള്ളവരുണ്ടു്. പേക്ഷ, േന
താക്കന്മാർ പലേപ്പാഴും കാര്യമറിയാൻ ശ്രമിക്കാ
തിരിക്കുന്നുെവന്നും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തതിെന
പ്പറ്റി ആത്യന്തിക വിധികെളഴുതുന്നുെവന്നും ആണു്
ആേരാപണം. േലാകചരിത്രത്തിെല ഏറ്റവും പ്രാ
മാണികമായ ഒരു സാമ്പത്തികാസൂത്രണപദ്ധതി
െയപ്പറ്റിയും, 1955-െല ഇന്ത്യൻ വിേദശനയെത്തപ്പ
റ്റിയും ആചാര്യവിേനാബഭാെവ തീർപ്പുകല്പിക്കാൻ
തുടങ്ങിയാൽ മറുപടി പറയാൻ വിഷമമാണു്. ഗാ
ന്ധിയുെടകൂെട നടെന്നേന്നാ, പതിനഞ്ചു േപാലീസു
കാരുെട ഇടിെകാെണ്ടേന്നാ ഉള്ളതു് ഒരു മനുഷ്യ
െന വിജ്ഞാനിയാക്കുന്നില്ല. അവരുെട ആത്മാർ
ത്ഥതയ്ക്കു വന്ദനം. പേക്ഷ, ആ ആത്മാർത്ഥത തുടരാ
നവരുേദ്ദശിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ ഇടിെകാണ്ടു ധനശാ
സ്ത്രം പഠിക്കാൻ കഴികയിെല്ലന്നു സമ്മതിക്കുമേല്ലാ.
ഇടി വല്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ടീയ ആയുധമായിത്തീർന്നി
ട്ടുണ്ടു്. ഇടിെകാണ്ടവനാെണങ്കിൽ അയാൾ പറയു
ന്നെതല്ലാം നാം മൂളിേക്കൾക്കണം. അെല്ലങ്കിൽ—
പിെന്നപ്പറയണ്ട. ശാന്തമായി അവെര പറഞ്ഞു മന
സ്സിലാക്കാൻ കഴിയുേമാ? അവർ തലെകാണ്ടല്ല
ചിന്തിക്കുന്നതു്. അവരുെട വ്രണങ്ങൾ െകാണ്ടാണു്.
അവർക്കു െവറുപ്പും വിേദ്വഷവും അടിെകാണ്ടവെന്റ
ഹീനമായ തണ്ടും മാത്രേമയുള്ളു. രക്തസാക്ഷിയുെട
കുപ്പായം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു െകാണ്ടു് അവെന
എതിർക്കാനും വയ്യെത്ര!
അങ്ങെന െതാഴിലില്ലാത്ത വക്കീലും പുനർജ്ജന്മം
സിദ്ധിച്ച നാട്ടുപ്രമാണിയും കങ്കാണിമാരും മരിക്കാ
ത്ത രക്തസാക്ഷികളും കൂടി നെമ്മ ഭരിക്കെട്ട. ജനാ
ധിപത്യെമെന്തന്നു നമ്മുെട ജനത മനസ്സിലാക്കുന്ന
തുവെര ഈ ൈവകൃതം തുടരും.
പ്രഭാതം 1955.
ധിക്കാരിയുെട കാതൽ 1955.
□

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
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.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

