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ജനാധിപത്യം പുലരാൻ
അത്യുക്തിയല്ല. അതിശേയാക്തിയുമല്ല. ഒരു ആദർ
ശം പുലർത്താൻ അവസരവും അധികാരവും സന്ന
ദ്ധതയും ഉള്ളവർക്കുമാത്രമാണേല്ലാ അതിെന്റ വിജ
യത്തിനു ചുമതലയുള്ളതു്. കമ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ജനാധി
പത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നിെല്ലന്നതുെകാണ്ടുതെന്ന
അതു വിജയിപ്പിക്കാനുള്ള കടമയിൽനിന്നു് അവർ
സ്വതന്ത്രരാക്കെപ്പടുന്നു. േസാഷ്യലിസ്റ്റ് മുതലായ
ഇതരകക്ഷികളുെട വിശ്വാസപ്രമാണെമന്താെണ
ന്നു് അന്യർേക്കാ അവർക്കുതെന്നയുേമാ നിശ്ചയ
മില്ലാത്തതിനാൽ അവരുെടയും നില താരതേമ്യന
സുരക്ഷിതമാണു്. പേക്ഷ, േകാൺഗ്രസ്സിെന്റ പ്രഖ്യാ
പിതലക്ഷ്യം ജനാധിപത്യമാണു്. ആ അടിസ്ഥാന
ത്തിലാണു് േകാൺഗ്രസ്സ് പ്രസ്ഥാനം നിലനിന്നി
ട്ടുള്ളതും അധികാരം ഏെറ്റടുത്തതും. അധികാരം
അവരുെട ൈകയിലാണു്. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ
ഏറ്റവും െപാതുജനസമ്മതിയുള്ള രാഷ്ട്രീയസംഘട
നയും അതാണു്. ജനാധിപത്യെത്ത പുലർത്തുവാൻ
ഏറ്റവും അവസരം അവർക്കാണു്. അതുെകാണ്ടു
തെന്ന ഏറ്റവുമധികം കടമയും. ഈ കടമ നിർവ്വ
ഹിക്കുന്നതിൽ അവർ അലസത കാണിക്കുന്നതു
െകാണ്ടാണു്, നമ്മുെട രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ജനാ
ധിപത്യത്തിെന്റ മുഖ്യശത്രു േകാൺഗ്രസ്സാെണന്നു
പറയുന്നതു്.
ഇക്കഥ ഒഴുക്കനായി പറഞ്ഞാൽ േപാരാ. േകാൺ
ഗ്രസ്സ് െചയ്യാത്തെതെന്താെക്കയാണു്, ജനാധി
പത്യവിരുദ്ധമായി െചയ്യുന്നെതെന്താെക്കയാണു്
എെന്നല്ലാം എണ്ണിെയണ്ണിപ്പറഞ്ഞു് ഒരു ചാർജ്ജ്
ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുക അത്ര എളുപ്പമെല്ലങ്കിലും ചില
െതല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണു്. ജനാധിപ
ത്യപരമായി ലഭിച്ച അധികാരം പ്രേയാഗിക്കുന്നതും
െവച്ചുപുലർത്തുന്നതും ജനാധിപത്യപരമായിട്ടെല്ല
ന്നതാെണാന്നു്. രാജ്യഭരണത്തിെന്റ വിശദാംശങ്ങ
ളിൽ പ്രമാണികളായ ചില വ്യക്തികളുെട ഇഷ്ടാ
നിഷ്ടങ്ങളാണു് എന്നും നിർണ്ണായകമായ ശക്തി.
ചർച്ചകൾക്കും യുക്തിചിന്തയ്ക്കും ലഭിേക്കണ്ട സ്ഥാ
നം ഇന്നുവെര ൈകവന്നിട്ടില്ല. ഭരണഘടന, സം
സ്ഥാന പുനഃസംഘടന, സാമ്പത്തികാസൂത്രണം
എന്നിങ്ങെന മർമ്മപ്രധാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ജന
കീയമര്യാദേയാെട ചർച്ചെചയ്യെപ്പടുന്ന സമ്പ്രദാ
യം ഇതുവെര ആരും വശമാക്കിയിട്ടില്ല. ഭരണകൂ
ടേത്താടു ഒട്ടിനില്ക്കുന്ന അപൂർവ്വം ഉേദ്യാഗസ്ഥാനു
േദ്യാഗസ്ഥവ്യക്തികൾ മാത്രമാണു് ഇന്നു അഭിപ്രാ
യപ്രകടനം നടത്തുക. െപാതുകാര്യങ്ങളിൽ േനതൃ
ത്വത്തിെന്റ ന്യായമായ സ്ഥാനം നിേഷധിക്കുകയല്ല
ഇവിെട െചയ്യുന്നതു്. തന്ത്രപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങ
ളിൽ നാല്പതുേകാടി ജനങ്ങെളയും ഭാഗമാക്കിെക്കാ
ള്ളണെമന്നുമല്ല വിവക്ഷ. ആധുനികയുഗത്തിെന്റ
സ്വഭാവം ശരിക്കു മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകെള കൂ
ടുതലായി ഈ സുപ്രധാനചർച്ചകളിൽ പെങ്കടുപ്പി
ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാണാേരാപണം. ഡർ
ബാറുകളിെല സ്ഥിരം അതിഥികെളേപ്പാെല ഇടനി
ലക്കാരായ കുെറ പ്രമാണികൾ മാത്രമാണു് ഇന്നു
കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതു്. ആരാണീ പ്രമാണി
കൾ? അപൂർവ്വം ചിലെരല്ലാം കഴിഞ്ഞകാലെത്ത
സമരപാരമ്പര്യത്തിെന്റ മഹിമയുമായി ആസനസ്ഥ
രായിരിക്കയാണു്. പേക്ഷ, ഏറിയപങ്കും, സ്വാതന്ത്ര്യ
സമരകാലത്തു് അധികാരശക്തിയുെട തണൽപ
റ്റിനിന്നു് സ്വന്തം കാര്യംേനടി നിന്നിരുന്നവരാണു്.
സ്വാതേന്ത്ര്യാദയേത്താടുകൂടി അവെരല്ലാം; ബസ്സി
നും, റബറിനും, ബാങ്കിനും േവണ്ടി േകാൺഗ്രസ്സിൽ
നുഴഞ്ഞു കയറി അധികാരം ൈകക്കലാക്കിയ ചട്ട
മ്പികൾ മാത്രമാണു്. െപാതുേവ പറഞ്ഞാൽ ഭരണ
കാര്യങ്ങൾ മാന്യമായി നടക്കണെമന്നു് േമാഹേമാ
അങ്ങെന നടത്താനുള്ള കഴിേവാ ഇവർക്കില്ല. സ്വ
ന്തതാൽപര്യങ്ങൾ പുലർത്താൻ ഭരണകക്ഷിെയ
േകാടാലിൈക്കയാക്കുക മാത്രമാണിവർ െചയ്യുന്ന
തു്. ക്രേമണ ഇക്കൂട്ടരുെട ശക്തി വർദ്ധിച്ചു്, ഇന്നു്,
ഇവരുെട ആശ്രയേത്താടുകൂടിയല്ലാെത യാെതാരു
മന്ത്രിസഭയ്ക്കും നിലനില്ക്കാൻ കഴികയിെല്ലന്ന അവ
സ്ഥയായിട്ടുണ്ടു്. ഇവെര ഒതുക്കിനിറുത്തുന്ന കാര്യ
ത്തിൽ പഴയ േനതാക്കന്മാർ പരാജയെപ്പട്ടിരിക്കു
ന്നു. അവർ തെന്ന നിരാശയുെട കയ്പുമായിക്കഴിയു
ന്നവരാണു്. സമരത്തിെന്റ ഗതിേവഗം സൃഷ്ടിപര
മായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുണ്ടായിരിക്കുെമന്നു് വ്യാ
േമാഹിച്ച അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽനിന്നു് ഭിന്നമായി
കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതുകണ്ടു് കുട്ടികെളേപ്പാെല
ശുണ്ഠിപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരുെട മുൻവിധികൾക്ക
പ്പുറം േലാകമുെണ്ടന്നു് അറിയാനുള്ള െകല്പും അവർ
ക്കില്ല. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ േനാക്കുക. നമ്മുെട
േകളപ്പൻ ഈയിെട പറഞ്ഞു. മാർഗ്ഗാന്തരങ്ങൾ കാ
ണാത്തതുെകാണ്ടാണു് ഇന്നെത്ത ജനാധിപത്യ
സമ്പ്രദായം െവച്ചുപുലർത്തുന്നെതന്നു്. വാസ്തവംത
െന്ന. പേക്ഷ, പ്രസ്താവന അർദ്ധസത്യവും അനവ
സരവുമാണു്. “പാർലെമന്ററി” എന്ന പദപ്രേയാഗ
മുള്ളതുെകാണ്ടു്, ജനാധിപത്യത്തിെന്റ ഭിന്നസമ്പ്ര
ദായങ്ങെള പരാമർശിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു േക
ളപ്പൻ െചയ്തതു് എന്നു പറെഞ്ഞാഴിയാം. പേക്ഷ,
രാഷ്ട്രീയേബാധം കഷ്ടിയായ സാധാരണക്കാരു
െടയിടയിൽ ആ പ്രസ്താവന േചാദ്യം െചയ്യുന്നതു്
“പാർലെമന്ററി”േയയല്ല, ജനാധിപത്യം എല്ലാവരും
അംഗീകരിച്ചുെകാണ്ടായിരിക്കണമേല്ലാ “പാർലെമ
ന്ററി” സമ്പ്രദായെത്ത പരാമർശിച്ചതു്. അേദ്ദഹം
മെറ്റന്തു സമ്പ്രദായെത്തയാണുേദ്ദശിക്കുന്നതു് ? ജന
കീയജനാധിപത്യം, കിഴക്കൻ യുേറാപ്യൻ ജനാ
ധിപത്യം, വിശാലജനാധിപത്യം, ൈചനീസ് ജനാ
ധിപത്യം എന്നിങ്ങെന പല േമൽവിലാസങ്ങളും
ഇേപ്പാഴുണ്ടു്. ഇെതാന്നുമായിരിക്കുകയില്ലേല്ലാ േക
ളപ്പൻ ഉേദ്ദശിച്ചതു്. ഇങ്ങെന അർദ്ധസത്യങ്ങളും
അബദ്ധങ്ങളും വിളമ്പാൻ ഇടയാകുന്നെതങ്ങെന
യാണു്. ഇെതാെക്ക എവിെടെക്കാെണ്ടത്തിയ്ക്കുെമ
ന്നു് മനസ്സിലാക്കാൻ േകളപ്പനു് ബുദ്ധി ശക്തിയി
ല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല. എത്തുന്നിടെത്തത്തെട്ടെയന്നുതെന്ന
ഗണിച്ചിട്ടാണു്. പാരമ്പര്യക്കാരനായ ഈ േകാൺ
ഗ്രസ്സുകാരൻ ശുണ്ഠി മൂത്തു് കക്ഷിമാറിയാൽ എന്തു
െചയ്യുെമന്ന കഥയിങ്ങെന. ഇനി േകാൺഗ്രസ്സിൽ
തെന്ന ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന മറ്റു് േയാഗ്യന്മാരുണ്ടു്. േക
രളത്തിെല ചില വലിയവരുെട െചയ്തികൾ ഇവിെട
എടുത്തുപറയാെത വിടുകയാണു്. ഈ വർഗ്ഗം േക
രളത്തിനു പുറത്തുമുണ്ടിേപ്പാ. കുേറക്കാലം ൈവദ്യ
വിദഗ്ദ്ധനായി അഭിനയിച്ചതിനുേശഷം രാജേഗാപാ
ലാചാരി ഇേപ്പാൾ എസ്. ആർ. സി. റിേപ്പാർട്ടിെന്റ
പൂഴ്ത്തിെവയ്പുകാരനായി അവതരിച്ചിരിക്കയാണു്. ഭാ
ഷാസംസ്ഥാനങ്ങെള എതിർത്ത ശങ്കരറാവുേദവ്
ഇതാ ഉപവസിക്കാൻ തരം േനാക്കുന്നു. ഇവെരാ
ന്നും അഭിപ്രായം പറയരുെതേന്നാ, പറയുന്ന അഭി
പ്രായങ്ങൾ െതറ്റാെണേന്നാ അല്ല വാദം. േബാം
െബയിെല ലഹള മാത്രമാേണാ ശ്രീേദവിെന്റ രാഷ്ട്രീ
യമസ്തിഷ്കത്തിനു് മൂർച്ച കൂട്ടിയതു് ? അനവസരമായ
ഇത്തരം അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങൾ അന്തരീക്ഷെത്ത
വല്ലാെത ദുഷിപ്പിക്കുെമന്നതാണു് കുഴപ്പം. ജനാധി
പത്യപരമായ ഒരു സമ്പ്രദായം നടപ്പിലാക്കുന്നതി
െന്റ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതുെകാണ്ടാണു്
ഈ െതറ്റു സംഭവിക്കാനിടയായതു്.
ഇതിനു് മെറ്റാരു െതളിവുംകൂടി ഉന്നയിക്കാം. െത
രെഞ്ഞടുപ്പുകാലങ്ങളിൽ േകാൺഗ്രസ്സ് പ്രാസംഗി
കന്മാർ പല വിഷയങ്ങെളപ്പറ്റിയും സംസാരിക്കാറു
ണ്ടു്. ഒരു വിഷയെത്തപ്പറ്റി മാത്രേമ അവർ നിശ്ശബ്ദ
രായിരിക്കാറുള്ളൂ. അതു് ജനാധിപത്യെമന്ന കാര്യ
മാണു്. േകാൺഗ്രസ് ജനാധിപത്യാദർശെത്ത സം
ബന്ധിച്ച എെന്തങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ പുറ
െപ്പടുവിച്ചിട്ടുള്ളതായും േകട്ടുേകൾവിയില്ല. ഗാന്ധി,
െനഹ്റു, പഞ്ചവത്സരം മുതലായി പലതും നല്ല സാ
ധനങ്ങളാണു്. പേക്ഷ, ജനാധിപത്യെമന്ന ആദർ
ശം ഉറയ്ക്കണെമങ്കിൽ അക്കാര്യംതെന്ന പറയണം.
പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുെണ്ടന്നുള്ളതു് ഒരു
ഒഴികഴിവില്ല. അതുെകാണ്ടുതെന്ന ആ കാര്യത്തിൽ
കൂടുതൽ നിഷ്കർഷിക്കുകയാണു േവണ്ടതു്. ഇങ്ങ
െന ഒരുവശത്തു് പ്രചാരണത്തിനുപുറേമ ജനങ്ങളു
െട ആവശ്യാഭിപ്രായങ്ങൾ ഭരണകൂടെത്ത അറിയി
ക്കാനുള്ള ഒരു മുഖാന്തിരവും സ്ഥാപിതമാേകണ്ടതാ
ണു്. ഇതിനു് ഒരു “പരാതിയന്ത്രം” എന്നു േപരിട്ടാ
ലും േവണ്ടില്ല. അങ്ങെനെയാന്നു് സമർത്ഥമായി പ്ര
വർത്തിക്കുകയാെണങ്കിൽ, ഇന്നു് േബാംെബയിലും
ഇന്നെല ആന്ധ്രയിലും നടന്നപ്രേക്ഷാഭണസമ്പ്ര
ദായങ്ങൾ കൂടാെത കഴിക്കാം. അങ്ങെനയായാൽ
അതു ഭരണകൂടത്തിനു് സ്വസ്ഥതയാണു്, ജനങ്ങൾ
ക്കു് േക്ഷമകരമാണു്; ജനാധിപത്യത്തിനു് പുലരാൻ
ഉത്തമ അന്തരീക്ഷവും.
പ്രഭാതം 1956.
□

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

