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സംേയാജനം—
അതിെലന്താണു് കുഴപ്പം?
തിരുവിതാംകൂർ-െകാച്ചി സംേയാജനെത്തപ്പറ്റി വള
െരയധികം പ്രതിേഷധങ്ങൾ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിൽനി
ന്നും ഉയരുന്നുണ്ടു്. ഇതു് ഒരു നല്ലകാര്യമാെണന്നു്
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ േതാന്നിേയക്കാം. സ്വന്തം രാജ്യ
ത്തിെന്റയും ഭരണകൂടത്തിെന്റയും ഭാഗേധയം നിർ
ണ്ണയിക്കുന്നതിനു് ജനങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശവും
ചുമതലയും പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്തുന്നതാണു് ഈ പ്രതി
േഷധങ്ങെളങ്കിൽ അവെയ സമാദരിേക്കണ്ടതാണു്.
എന്നാൽ, ഇന്നെത്ത പ്രതിേഷധങ്ങൾ എെന്തല്ലാ
മാണു് എെന്നാന്നു് പരിേശാധിക്കുക.
ഈ സംേയാജനകാര്യത്തിൽ ഒന്നാമതായി കുറ്റം
വിധിക്കെപ്പേടണ്ട കാര്യം അതിെന്റ ഉത്ഭവത്തി
െന്റ രീതിയും നടപടിയുമാണു്. പണ്ടു് നളനും മറ്റും
ചതുരംഗത്തിനു് പന്തയമായി രാജ്യവും ഭാര്യേയ
യും എല്ലാം—െകാടുെത്തന്നു് പുരാണം പറയുന്നു.
ഈ ചിന്താഗതി മാത്രമാണു് ആർഷസംസ്കാരത്തി
െന്റ ഇന്നെത്ത അവകാശികൾക്കുള്ളതു്. മദ്രാസി
ലും ദൽഹിയിലും െവച്ചു് കുെറ സേമ്മളനങ്ങൾ നട
ത്തുക, ഇവിെട രണ്ടു രാജ്യങ്ങൾ സംേയാജിക്കും
പാവകളിയിെല ചരടുവലിയുെട ഒരു പ്രതീതിയാ
ണു് അതു നമ്മിൽ ഉദിപ്പിക്കുന്നതു്. മലയാളികെള
െയല്ലാം െവറും പാവകളും കന്നുകാലികളുമാക്കി
ക്രയവിക്രയം െചയ്യുന്ന ഏർപ്പാടിെന ജനാധിപത്യ
െമന്നു് വിളിക്കാൻ മാത്രം ചങ്കൂറ്റമുള്ള നുണയെന
കണ്ടുകിട്ടാൻ പ്രയാസം. യൂേറാപ്പിെല ചില രാജ്യ
ങ്ങൾ പങ്കിടാനും അവിടെത്ത കിരീടാധികാരം നി
ശ്ചയിക്കാനുംേവണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ട് മുതലായ രാജ്യങ്ങൾ
അേനകം യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ആ സാമ്രാ
ജ്യത്വത്തിെന്റ പാരമ്പര്യം നമുക്കു് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.
െതണ്ടിയുെട കുറുമ്പു്, അല്ലാെതന്തു്, േപാകെട്ട. ഈ
വിഷയെത്തപ്പറ്റി നാട്ടുകാർക്കു് സ്വന്തമായി ഒരഭി
പ്രായമില്ലാതിരുെന്നങ്കിൽ ഡൽഹിയിെല സംരക്ഷ
കന്മാരുെട തീരുമാനം വിഴുങ്ങിേയക്കാമായിരുന്നു.
പേക്ഷ, ഇവിെടയുള്ള സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ സംഘട
നതെന്ന തൃശ്ശിവേപരൂരിലും ആലുവായിലും െവച്ചു്
വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണീ പ്ര
ശ്നം. അതുതെന്നയും തന്നിഷ്ടമായിട്ടല്ല. അേനകം
േകാൺഗ്രസ്സ് സേമ്മളനങ്ങളിെല പ്രേമയങ്ങെള
അടിസ്ഥാനമാക്കിത്തെന്നയാണു്. ആലുവയിെല
സേമ്മളനം േകാൺഗ്രസ്സ് കാര്യദർശിയുെട രക്ഷാ
ധികാര്യത്തിൽത്തെന്ന നടന്നു. തൃശ്ശിവേപരൂരിേല
താെണങ്കിൽ ഒരു മഹാരാജാവുതെന്ന ഉദ്ഘാടനം
െചയ്തു. ഇെതാന്നും കുെറ തീവ്രവാദികൾ മദ്യപിച്ചു്
െചയ്തവിക്രിയകളായി ആരും കരുതുകയില്ലേല്ലാ. ചു
രുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുെട ഹിതെത്ത പുല്ലാക്കി
ത്തള്ളിെക്കാണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണു് സംേയാ
ജനം (അതായിരിക്കാം ശ്രീ. േകളപ്പൻ കമ്മിറ്റിയിൽ
നിന്നു് രാജിെവച്ചതിനും കാരണം).
എന്തിനുേവണ്ടിയാണു് അധികാരിവർഗ്ഗം ഈ കടും
ൈക െചയ്തെതന്നും ആേലാചിേക്കണ്ടതാണു്. ജന
ങ്ങളുെട ആവശ്യം ഒരു േകരള റിപ്പബ്ലിക്കാണു്, മല
ബാർ ഉൾെപ്പെടയുള്ളതു്. ഇതനുവദിച്ചുെകാടുത്താൽ
പിെന്ന െതലുങ്കരുെട വാദം സ്വീകരിേക്കണ്ടിവരും.
പിെന്ന കർണ്ണാടകം, മറാത്തി അങ്ങിെന ഭാഷാ
പ്രവിശ്യകെളല്ലാം ഇതനുവദിച്ചുെകാടുക്കുന്നതിനു്
ഉന്നയിക്കെപ്പടുന്ന പ്രതിബന്ധം ഭരണപരമായ
കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണു്. പേക്ഷ, െഫഡറലും അല്ലാ
ത്തതും ആയ ഭരണകൂടങ്ങെളപ്പറ്റി അറിയാവുന്ന
വർക്കു് ഈ കള്ളവാദത്തിെന്റ പിറകിൽ കാണാൻ
കഴിയും, ഡൽഹിയിെല അധികാരികൾക്കു് േവണ്ട
തു് സർവാധികാരവും തങ്ങൾക്കു ലഭിക്കുന്ന ഒരു
ഭരണഘടനയാെണന്നു്. ജനങ്ങൾക്കാകെട്ട, േക
ന്ദ്രീകരണത്തിെന്റ എതിരാണിഷ്ടം. അധികാരം
രാഷ്ട്രത്തിെന്റ െചറിയ ഘടകങ്ങളിേലക്കു് പകർ
ന്നുെകാടുക്കുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രേമ ജനങ്ങൾക്കു്
പ്രേയാജനമുള്ളു. േലാകത്തിെല മറ്റു് െഫഡറൽ
ഭരണഘടനകളിൽ ഈ തത്ത്വം ഒെട്ടാെക്ക ആം
ഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കൂടിേയ കഴിയു എന്നുള്ള കാര്യ
ങ്ങളിൽ മാത്രേമ േകന്ദ്രത്തിനു് അധികാരമുണ്ടാ
യിരിക്കാവൂ, എന്നാൽ, ഇന്ത്യൻ പാർലിെമന്റിെല
പ്രസ്താവനകൾെകാണ്ടു് നമുക്കു് വിശദമായിട്ടുണ്ടു്,
സർവാധികാരവും കിട്ടിേയ നമ്മുെട യജമാനന്മാർ
അടങ്ങൂ എന്നു്. ഈ ലക്ഷ്യെത്ത സഹായിക്കുവാൻ
േവണ്ടി സംസ്ഥാനങ്ങെള ബലഹീനമാക്കുക എന്ന
നയമാണവർ സ്വീകരിക്കുന്നതു്. മദ്രാസ് സംസ്ഥാ
നത്തിൽ തമിഴെനയും െതലുങ്കെനയും മലയാളിെയ
യും കർണ്ണാടകക്കാരെനയും കൂട്ടിത്തല്ലിച്ചു്, കുരങ്ങു്
അപ്പം പങ്കിട്ടതുേപാെല ന്യായാധിപതിയാവുകയാ
ണു് ദൽഹിയുെട ആവശ്യം. അതുതെന്ന മറ്റു സം
സ്ഥാനങ്ങളുെട കഥയും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, ഈ
സംേയാജനപ്രസ്ഥാനം തിരുവിതാംകൂർ-െകാച്ചി
രാജ്യങ്ങെള മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല.
അെതാരു അഖിേലന്ത്യാപ്രശ്നമാണു്. ജനാധിപ
ത്യെത്ത നശിപ്പിച്ചു് ഏകാധിപത്യെത്ത ബലമായി
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കളെമാരുക്കലാണു്. ഇന്നു
തെന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള സാംസ്കാരിക ഫാ
സിസത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത രാഷ്ട്രീയവിജയമാണു്.
പേക്ഷ, നിർഭാഗ്യം, അധികാരിവർഗ്ഗം ഈ പരിപാ
ടികൾ അംഗീകരിച്ചുെവന്നതല്ല. ജനകീയവിരുദ്ധ
മായ നടപടികൾ അംഗീകരിക്കുന്നതു് അധികാരിക
ളുെട സഹജസ്വഭാവമാണു്. ഇതിെന ജനങ്ങൾ മന
സ്സിലാക്കുന്നിെല്ലന്നതാണു് കഷ്ടം. ജനങ്ങൾ കുെറ
കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതുെകാണ്ടുമാത്രം ജനാധിപ
ത്യമുണ്ടാകയില്ല. പറയുന്നതാരാെണന്ന പ്രശ്നെത്ത
ക്കാൾ പ്രധാനെപ്പട്ടതാണു് എന്താണു് പറയുന്നെത
ന്നു്. േമൽപറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ
ജനങ്ങൾ പ്രതിേഷധിച്ചിരുെന്നങ്കിൽ കുറച്ചു് ഫല
െമങ്കിലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. േനെരമറിച്ചു് ഇന്നു്
നിലവിലുള്ള എതിർപ്പുകൾ എെന്തല്ലാമാെണന്നു്
േനാക്കുക.
1. തിരുവിതാംകൂർകാർ െതമ്മാടികളാണു്. അതു
െകാണ്ടു് സംേയാജനം ചീത്തയാണു്. (തൃശൂർ പ്ര

സംഗങ്ങൾ?)

2. െകാച്ചിക്കാർ െതമ്മാടികളാണു്. അതുെകാണ്ടു്
ടി. (തിരുവനന്തപുരം പ്രസംഗങ്ങൾ)
3. സംേയാജനം കഴിഞ്ഞാൽ െകാച്ചിയ്ക്കു് …0000ക.
നഷ്ടംവരും. (തൃശൂർ)
4. ടി. കഴിഞ്ഞാൽ …00000ക. തിരുവിതാംകൂറിനു്
നഷ്ടംവരും. (തിരുവനന്തപുരം)
5. എറണാകുളത്തു് പന്തുകളിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല.
(തിരുവനന്തപുരം)
6. തിരുവനന്തപുരത്തു് െവടിെക്കട്ടു് േമാശമാണു്.
(എറണാകുളം)

ഇത്തരം കുെറ ബാലിശമായ വാദങ്ങൾ മാത്രമാണു്
ഇന്നു് േകൾക്കെപ്പടുന്നതു്. െകാച്ചിയിെല രാജകു
ടുംബത്തിെന്റ തണൽ പറ്റി നിന്നു് കുെറ കുത്തക
യവകാശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചിലരും തിരുവി
താംകൂറിെല േകാൺഗ്രസ്സിൽ പറ്റിക്കൂടി ജനങ്ങളു
െട രക്തം ഊറ്റുന്ന ചിലരും മാത്രമാണു് പ്രതിേഷ
ധിക്കുന്നെതന്നർത്ഥം. ഉദാഹരണമായി രണ്ടു രാ
ജ്യെത്തയും ജനങ്ങെള തമ്മിൽ അകറ്റാൻ മാത്രം
ഉപകരിക്കുന്ന ഇത്തരം കുപ്രചരണം നടത്തുന്നവ
രും തിരുവനന്തപുരെത്തയും എറണാകുളെത്തയും
ഭൂവുടമസ്ഥന്മാരുെട താല്പര്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ
െത്തപ്പറ്റി ഒന്നേന്വഷിച്ചുേനാക്കണം. ധനികനായ
ജാരനുേവണ്ടി രണ്ടു് േവശ്യകൾ നടത്തുന്ന വഴക്കാ
ണു് ഇന്നു് നടക്കുന്നെതന്നു് കാണാം.
ജയേകരളം, 28 െമയ് 1949.
□

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.
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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

