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േട്രഡ്  യൂണിയനുകൾ
ആവശ്യമാേണാ?

ചുറ്റും നടക്കുന്ന പലതും കാണുേമ്പാൾ, പ്രേത്യകി�
ച്ചു് യാെതാരു കക്ഷിതാല്പര്യവുമില്ലാത്ത സാധാ�
രണക്കാരനു്, േതാന്നിേപ്പാകും േട്രഡ്  യൂണിയൻ
പ്രസ്ഥാനം ഒരനാവശ്യമാെണന്നു്. അരിയില്ലാ�
െത വിഷമിക്കുന്ന സമയത്തു് ഒരു ട്രാൻസ് േപാർട്ട്
പണിമുടക്കു്, വാട്ടർവർക്സ് പണിമുടക്കു്, ശുചീകരണ�
െത്താഴിലാളികളുെട വക േവെറാന്നു്, എന്നുേവണ്ട,
എെന്തങ്കിലും ഒരു പഴുതുള്ളിടെത്തല്ലാം െതാഴിൽ
കുഴപ്പം. ജനസാമാന്യത്തിനു് ഇതുെകാണ്ടു് വന്നുകൂടു�
ന്ന നഷ്ടം എത്രെയന്നു് ആേലാചിക്കുക േപാലുമില്ല.
ഈ പണിമുടക്കുകളിൽ കുെറെയാെക്ക ന്യായങ്ങ�
ളും ഉണ്ടായിരിക്കും. പേക്ഷ, എെന്നങ്കിലും െതാഴിൽ�
കുഴപ്പം ഉണ്ടായാൽ ആദ്യെത്ത നടപടി പണിമുട�
ക്കായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥവെര ഈ രംഗം അധഃപ�
തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതു കാണുേമ്പാൾ വ്യവസായതൽപ�
രർ പിേന്നാട്ടു് മാറുന്നു. യാെതാരു സാമൂഹ്യക്രമത്തി�
നും േപാറ്റാനാവാത്തത്ര ഭാരിച്ച ജനസംഖ്യയുമായി
പുേരാഗമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുെട ഏക�
രക്ഷാമാർഗ്ഗം ഇന്നുള്ള വ്യവസായങ്ങൾ കൂടുതലുല്പാ�
ദിപ്പിക്കുകയും പുതിയ വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കു�
കയും മാത്രമാണു്. പേക്ഷ, േമല്പറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷ�
ത്തിൽ അെതാന്നും നടക്കുകയില്ല. ഫലേമാ, സാ�
മ്പത്തികദുർഘടങ്ങൾ കുെറക്കൂടി മൂർച്ഛിക്കുക. ഈ
പരിതഃസ്ഥിതിയിലാണു് ഒേരാരുത്തർ േചാദിച്ചുേപാ�
കുന്നതു്, േട്രഡ് യൂണിയൻ േവേണാ? എന്നു്.

‘തീർച്ചയായും’ എന്നാണിതിനു് ഉത്തരം. െതാഴിലാ�
ളിയുെട ലാഭത്തിനു േവണ്ടി മാത്രമല്ല, വ്യവസായ�
വൽക്കരണത്തിെന്റ പുേരാഗതിക്കും സാധാരണ�
ക്കാരെന്റ താൽപര്യത്തിനും അതു് ഒരുേപാെല
ആവശ്യമാണു്. േമല്പറഞ്ഞ കുഴപ്പങ്ങൾക്കു് പരിഹാ�
രം േട്രഡ്  യൂണിയൻ മാത്രമാണു്. കുഴപ്പം കിടക്കു�
ന്നതു് േട്രഡ്  യൂണിയനിലല്ല, അെതന്തിനുേവണ്ടി,
എങ്ങിെന നടത്തുന്നുെവന്നതാണു്. മനുഷ്യൻ മറ്റു
മനുഷ്യെര അടക്കി ഭരിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവെര ചൂ�
ഷണം െചയ്യുവാനും ഉള്ള ദുരാഗ്രഹം ഇന്നും ഇന്ന�
െലയും ആരംഭിച്ചതല്ല. പല കാലങ്ങളിൽ ഈ ദുർ�
വാസനയ്ക്കു് പല രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുെവന്നു
മാത്രം. പ്രാചീനകാലങ്ങളിെല മന്ത്രവാദിപുേരാഹി�
തനും, ഫ്യൂഡൽപ്രഭുവും, വ്യവസായമുതലാളിയും,
ഏകാധിപതികളും എല്ലാം ഇതുതെന്നയാണു് െചയ്തു�
വന്നിരുന്നതു്. ആ പ്രവണതെയ നിേരാധിക്കാനുള്ള
ആവശ്യത്തിൽനിന്നാണു് സ്വാതന്ത്ര്യം, ജനാധിപ�
ത്യം, നീതി മുതലായ ആശയങ്ങൾ രൂപെമടുത്ത�
തും. ഈ ആശയങ്ങൾതെന്ന, ഇന്നു്, അവയുെട
ഉത്ഭവകാരണങ്ങെള േതാൽപിക്കുവാൻ പ്രേയാ�
ഗിക്കെപ്പടുന്നു എന്നതാണു് കുഴപ്പം. നാട്ടുമ്പുറങ്ങ�
ളിൽ പണ്ടു് ഒരു തരം പ്രമാണിമാരുണ്ടായിരുന്നു.
സ്വല്പം പണവും കുെറ ജനസ്വാധീനവും ൈകവശ�
മുള്ളവെര കാട്ടുരാജാക്കന്മാെരന്നും വിളിക്കാറുണ്ടു്.
ഗ്രാമീണർ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾക്കു് മാദ്ധ്യസ്ഥം
വഹിക്കുക ഇവരുെട അവകാശമാണു്. ആരംഭകാ�
ലത്തു് അല്പം വിേവകക്കൂടുതൽ കാണിച്ചേതാ മേറ്റാ
ആയിരിക്കാം ഈ സ്ഥാനത്തു് കയറിക്കൂടിയതു്.
അവർക്കു് കുറച്ചു ജനസ്വാധീനമുണ്ടാവുകയും പതി�
വാണേല്ലാ. പേക്ഷ, പിൽക്കാലത്തു് വിേവകത്തി�
െന്റ സ്ഥാനത്തു് ഭീഷണിക്കുള്ള കഴിവു് സ്ഥാനാേരാ�
ഹണം െചയ്തു. ‘അയാൾ വിളിച്ചാൽ പത്താളു കൂടും,’
എന്ന പുതിയ മുദ്രാവാക്യത്തിെന്റ അർത്ഥം േമല്പ�
ടിയാൻ ഒരു റൗഡിത്തലവനാെണന്നും അയാെള
അനുസരിക്കുകയും പ്രീണിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നതാ�
ണു് ആേരാഗ്യകരം എന്നുമാണു്. പരിണാമത്തിെന്റ
ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവരുെട സ്വകാര്യ നീതിന്യായ�
േക്കാടതികൾ കാേണണ്ടതു തെന്നയാണു്. വിധി
കല്പിക്കുവാനുള്ള പ്രേചാദനം െപാരിച്ച േകാഴിയും
െവള്ളം േചർക്കാത്ത ചാരായവുമായിരിക്കും. വിധി
നടത്താനുള്ള കഴിവിനു് വിധിയുെട ന്യായാന്യായ�
ങ്ങെളക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൂടും. (ഇരുകക്ഷികളും
ഈ സല്ക്കാരത്തിനു് സംഭാവന െചേയ്യണ്ടതുമാണു്.)
ഭാഷാശാസ്ത്രം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനാണു് ചട്ടമ്പി�
ത്തരം എന്നു പറയുന്നെതന്നു േതാന്നുന്നു. കാലക്ര�
മത്തിൽ ഈ പണി അനശ്വരമായി തുടരുന്നതിനു്
ചില പ്രതിബന്ധങ്ങളുണ്ടായി. ഒന്നു്: ന്യായാസന�
ങ്ങളും േപാലീസും. നിയമാനുസൃതമായ നിയമപാ�
ലനം വന്നേതാെട ഇക്കൂട്ടരുെട െതാഴിൽ ക്ഷയിച്ചു�
െവന്നു മാത്രമല്ല, അവർ ജഡ്ജി സ്ഥാനത്തുനിന്നു
പലേപ്പാഴും പ്രതിസ്ഥാനേത്തക്കിറങ്ങുകയും െചയ്തു.
ഇതിനുംപുറേമ, വല്ലവനും േവണ്ടി റൗഡിത്തരം കാ�
ണിക്കാനും അടിെകാള്ളാനും ശിഷ്യന്മാർക്കുണ്ടായി�
രുന്ന ഔദാര്യം വളെരേയെറ കുറഞ്ഞു. അങ്ങിെന
ആ വർഗ്ഗം അന്തർദ്ധാനം െചയ്യാൻ തുടങ്ങിയേപ്പാ�
ഴാണു് അതിപ്രധാനമായ ഒരു സംഭവമുണ്ടായതു്—
അവരുെട െതാഴിൽ തുടർന്നു നടത്താനുള്ള ഒരു�
പായത്തിെന്റ ആവിർഭാവം. എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചു�
െവന്നല്ല, ചില സമർത്ഥന്മാർെക്കങ്കിലും തുടരാൻ
കഴിഞ്ഞുെവന്നർത്ഥം.

ഇതുവെര െചയ്തിരുന്നതു് െവറും ൈകക്കരുത്തി�
െന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമായിരുെന്നങ്കിൽ
ഇേപ്പാൾ അതിനു് ഒരു ഫിേലാസഫിയുണ്ടായി�
ത്തീർന്നു. ചില സാമൂഹ്യപ്രവൃത്തികൾ െതാഴിൽ�
ബന്ധങ്ങൾ നീതിപൂർവ്വകമാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന�
തും െതാഴിലാളികൾ സംഘടിക്കുന്നതും ഇക്കൂട്ടർ
കണ്ടു. പണ്ടുണ്ടായ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെളാെക്ക അവർ
മറന്നു; ഉടെനതെന്ന ആ രംഗേത്തക്കു പ്രേവശി�
ച്ചു. പരിചയത്തിെന്റ ഫലമായി സിദ്ധിച്ച സംഘ�
ടനാസാമർത്ഥ്യം പ്രേയാഗിച്ചു് അവർ ആ രംഗം
ൈകവശെപ്പടുത്തി. അനുഗാമിവർഗ്ഗത്തിലുള്ള ചില
സമർത്ഥന്മാരും യജമാനന്മാരുെട െതാഴിൽ ആരം�
ഭിച്ചു. റൗഡിത്തംെകാണ്ടു ൈപതൃകമായ മുതലുകൾ
എല്ലാം പേണ്ട നശിപ്പിച്ചിരുന്നതുെകാണ്ടു് ഇവെര
മുതലാളിമാരായി ഗണിക്കാെമന്നും ഭയെപ്പേടണ്ടി�
യിരുന്നില്ല. അങ്ങിെന വളെര സാവധാനത്തിൽ
െതാഴിലാളിവർഗ്ഗം അവരുെട താല്പര്യങ്ങൾക്കു�
േവണ്ടി വളെര ബുദ്ധിമുട്ടി സംഘടിച്ചുവന്നേപ്പാൾ
കണ്ടതു് പഴയ ചട്ടമ്പിത്തലവന്മാർ തലപ്പത്തിരി�
ക്കുന്നതാണു്. െതാഴിലാളികെളക്കാൾ ഭംഗിയായി
തത്ത്വങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാൻ വശമുണ്ടായിരുന്നതു�
െകാണ്ടു് അവെര പുറത്താക്കുകയും എളുപ്പമായിരു�
ന്നില്ല. ചരിത്രപരമായ ഈ ൈവകൃതമാണു് േട്രഡ് 
യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിനു് ലഭിച്ച ഏറ്റവും മാരക�
മായ പ്രഹരം.

േട്രഡ്  യൂണിയൻ ഇല്ലാതിരിക്കുകയല്ല ഇതിനു പരി�
ഹാരം. െതാഴിലാളികളുെട സ്വന്തം സംഘടന നി�
ലനിൽക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്ര്യേമാ ജനാ�
ധിപത്യേമാ കണികാണാനുണ്ടാവുകയില്ല. േസാവി�
യറ്റു യൂണിയെന്റ പ്രചാരകന്മാർ പറയാറുണ്ടേല്ലാ
അവിെട പണിമുടക്കിനും മറ്റും ആവശ്യമിെല്ലന്നു്.
പണിമുടക്കിനു് ആവശ്യം (അവകാശവും) ഇെല്ല�
ങ്കിൽ പിെന്ന എന്തിനാണു് േട്രഡ് യൂണിയൻ? െതാ�
ഴിലാളിയുെട കാര്യം ആേലാചിച്ചു് നിശ്ചയിക്കാൻ
സർക്കാരുള്ളേപ്പാൾ ഇെതാന്നും േവെണ്ടന്നാെണ�
ങ്കിൽ ഈ മരപ്പാവ യൂണിയനുകളും പിരിച്ചുവിട്ടുകൂ�
േട? അഥവാ മുതലാളിമാരില്ലാത്തതുെകാണ്ടാണു്
ഈ വിചിത്ര ധാരണയുള്ളെതങ്കിൽ, കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റ് എം.പി.-മാരും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിമാരും ഉള്ള
ഇന്ത്യയിെല ഗവർെമ്മന്റ് വ്യവസായസ്ഥാപനങ്ങ�
ളിൽ എന്തിനാണു് േട്രഡ് യൂണിയൻ? ഇപ്പറയുന്ന�
െതല്ലാം ശുദ്ധേഭാഷ്ക്കാണു്. ഗവർെമ്മന്റാണു് ഫാക്ട�
റിയുടമ എന്നതുെകാണ്ടു് െതാഴിലാളിക്കു് സംഘ�
ടന േവെണ്ടന്നില്ല. േസാവിയറ്റിൽ അതിെനാന്നും
െതാഴിലാളിക്കു് അവകാശമിെല്ലേന്ന അർത്ഥമു�
ള്ളു. ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥയിൽ അെതല്ലാം േവ�
ണം. സാമ്പത്തിക താൽപര്യങ്ങൾക്കുമാത്രമല്ല,
സ്വാതന്ത്ര്യ സംരക്ഷണണത്തിനും അതു് കൂടിേയ
കഴിയൂ. ഈ സംഘങ്ങൾ പഴയ ചട്ടമ്പിത്തലവന്മാ�
രുെട പുതിയ റൗഡി സംഘങ്ങളായിരിക്കരുെതന്നും
അവയിൽ ഈ മാന്യന്മാർക്കു് സ്ഥാനം െകാടുക്കരു�
െതന്നും മാത്രേമയുള്ളു. നമ്മുെട നാട്ടിൽ ജന്മിത്തം�
േപായ നമ്പൂതിരിയും അധികാരംേപായ ഇേസ്പഡ് 
രാജാക്കന്മാരും തറവാടുമുടിച്ച ചട്ടമ്പികളും എല്ലാം
ഈ പ്രസ്ഥാനമാണു് തരിശായി കെണ്ടത്തിയെത�
ന്നതാണു് നമ്മുെട ദൗർഭാഗ്യം. േട്രഡ് യൂണിയൻ
േവണം. കൂടുതൽ േവണം. കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ള
േട്രഡ്  യൂണിയൻ േവണം. അതു് െതാഴിലാളിയുെട
സ്വന്തമായിരിക്കുകയും േവണം.

അതിൽനിന്നു് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുകയില്ല എന്ന�
ല്ല. ഇന്ത്യയുെട പദ്ധതികൾ പതുെക്കേയ പുേരാഗ�
മിക്കുന്നുള്ളു. െപാതുേമഖലയിെല വ്യവസായങ്ങ�
ളുെട ഉല്പാദനശക്തി, മുതൽമുടക്കിേനാടു് തട്ടിച്ചു�
േനാക്കുേമ്പാൾ, കുറവാണു് എെന്നല്ലാം ന്യായമായ
പലവിമർശനങ്ങളും േകൾക്കാറുണ്ടു്. േസാവിയറ്റ് 
റഷ്യയിേലേയാ ൈചനയിേലേയാ പദ്ധതികളാണു്
താരതമ്യത്തിനുപേയാഗിക്കുന്നതും. പേക്ഷ, ഒന്നു�
ണ്ടു്. ഇവിെട ഈ പദ്ധതികളിൽ പണിെയടുക്കുന്ന�
വർക്കു് ലഭിക്കുന്ന കൂലിയും ലഭിക്കാത്ത ശിക്ഷയും
രാജ്യത്തിലുള്ളതിേനാടു് ആെരങ്കിലും തട്ടിച്ചുേനാ�
ക്കിയിട്ടുേണ്ടാ? ൈസബീരിയായിെല ജീവിതവും
മഞ്ചൂറിയയിെല കഴുേവറ്റലും ഭിലായിെല െതാഴിലാ�
ളിക്കു് വിശ്വസിക്കാൻേപാലും കഴിയുേമാ? അവി�
െടെത്തേപ്പാെല മർദ്ദിച്ചു് പണിെയടുപ്പിക്കുന്ന വിദ്യ
ഈ ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രത്തിൽ സാദ്ധ്യമല്ല. ഭക്രാ�
നംഗൽ ജനങ്ങൾക്കുേവണ്ടിയാണു് പണിയുന്നതു്.
ജനങ്ങെള അതിനുമുമ്പിൽ േഹാമിക്കാൻ സാധ്യമ�
ല്ല. െതാഴിലാളികളുെട ജീവിത സൗകര്യവും സ്വാ�
തന്ത്ര്യവും നിലനിറുത്തിെക്കാണ്ടുതെന്ന സാദ്ധ്യമാ�
വുന്നിടേത്താളം പുേരാഗതി മതി, പദ്ധതികൾക്കു്.
അവെന്റ നാളെത്ത താല്പര്യത്തിനുേവണ്ടിെയന്നു്
പറഞ്ഞു് ഇന്നവെന ബലികഴിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം
ആരംഭിച്ചാൽ, റഷ്യയിേലതുേപാെല നാല്പതുവർഷം
കഴിഞ്ഞും ആ സമ്പ്രദായം തുടരും. പ്രാഥമികമാ�
യതു് ഇന്നു ജീവിക്കുന്ന െതാഴിലാളിയുെട മിനിമം
സ്വാതന്ത്ര്യമാണു്. അതു രക്ഷിക്കുവാൻ അവനു് േട്ര�
ഡ്  യൂണിയൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും േവണം.

ഇന്ത്യെയ സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം േട്രഡ്  യൂണിയൻ
പ്രസ്ഥാനെത്ത വഴിെതറ്റിച്ച പല േപ്രരണകളും
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. അവയിൽ മുഖ്യമായതു് െതാഴിലാ�
ളി വർഗ്ഗെത്ത അവരുെട പട്ടാളമാക്കിത്തീർക്കാൻ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ െചയ്യുന്ന ശ്രമമാണു്. ഇന്ത്യൻ
െതാഴിലാളിസംഘടനകൾ സ്ഥാപിച്ചു് പുലർത്തിയ
കാര്യത്തിൽ എൻ.എം. േജാഷിെയേപ്പാലുള്ളവ�
രാണു് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചതു്. പേക്ഷ, കമ്മ്യൂണി�
സ്റ്റുകാർ പല സംഘടനകളും ൈകവശെപ്പടുത്തി.
എ.ഐ. ടി.യു.സി. തെന്ന അവരുെട പാവയായി�
ത്തീർന്നു. ഇന്നു് ആ സ്ഥാപനം റഷ്യയ്ക്കു് പ്രചരണം
നടത്താനും ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി െപാളി�
ക്കാനും മാത്രമുള്ള ഒരു കറക്കുകമ്പനിയായിത്തീർ�
ന്നിരിക്കുകയാണു്. എവിെടെയങ്കിലും ഒരു ലാത്തി�
ച്ചാർജ്ജുണ്ടായാൽ ചന്ദ്രഹാസമിളക്കുക പതിവുള്ള
എ.ഐ. ടി.യു.സി. േകരള ഗവണെണ്മന്റ് െതാ�
ഴിലാളികളുെട േനേര പലകുറി േതാെക്കാഴിച്ചിട്ടും
യുജിയിൽത്തെന്ന കഴിയുകയാണു്. ഇതിെനാെക്ക
അവർ ലഹളയുണ്ടാക്കണെമന്നല്ല വാദം. അവ�
രുെട ഇന്നെത്ത പരമാധികാരം എവിെടയാണു്
സ്ഥിതിെചയ്യുന്നെതന്നു് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമാ�
ണു്. ഇങ്ങിെന െതാഴിലാളിസംഘടനകെള രാഷ്ട്രീ�
യകക്ഷികളുെട കരുക്കളാക്കിത്തീർത്താൽ അവയ്ക്കു്
നിലനിൽക്കാനുള്ള അവകാശംതെന്ന നഷ്ടെപ്പ�
ടും. ജാംെഷഡ്പുരെത്ത പണിമുടക്കുെകാണ്ടു് നാ�
ട്ടിെല സകലപുേരാഗതിക്കും ആവശ്യമായ ഒേട്ടെറ
ഉരുക്കിെന്റ ഉല്പാദനം തടയാൻ സാധിച്ചുെവന്നുമാ�
ത്രമല്ല, െതാഴിലാളിക്കു് യാെതാരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാ�
െത ലഭിക്കുമായിരുന്ന വലിെയാരു തുക നഷ്ടെപ്പടു�
കയും െചയ്തു. മൂന്നാറിെല േപക്കൂത്തു മൂലം കമ്പനി�
ക്കാർക്കല്ല പ്രധാനനഷ്ടം സംഭവിച്ചതു്; െതാഴിലാ�
ളിക്കു് കിേട്ടണ്ടിയിരുന്ന അധിക കൂലിയും അേതാ�
െടാപ്പം പുകഞ്ഞുേപായി. കുട്ടിക്കുരങ്ങിെനെക്കാ�
ണ്ടു് േചാറുമാന്തിക്കുക എന്ന ൈശലിേപാെല േട്ര�
ഡ്  യൂണിയനുകെള ഉപേയാഗിക്കുന്നതുമൂലം അവർ
േദശീയതാല്പര്യത്തിനു വിരുദ്ധന്മാരായിത്തീരുന്നു�
െവന്നു് മാത്രമല്ല, പ്രസ്ഥാനത്തിനുതെന്ന തീരാക്കള�
ങ്കം വരുത്തിെവയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

ഒരു രാഷ്ട്രീയപ്പാളിച്ചയ്ക്കു് മറുമരുന്നു് മെറ്റാരു രാഷ്ട്രീ�
യപ്പാളിച്ചയല്ല. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുെട വഴിപി�
ഴച്ച നയമായിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ േട്ര�
ഡ്  യൂണിയൻ േകാൺഗ്രസ്സിെന പിന്താങ്ങുവാൻ
േകാൺഗ്രസ്സിെന േപ്രരിപ്പിച്ചതു്. പേക്ഷ, എതിർസം�
ഘടനയുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ ഇണ്ടക്ക് (INTUC)
സംഘടനയും പലേപ്പാഴും വഴിപിഴച്ചുേപാകുന്നുണ്ടു്.
ഇണ്ടക്ക് ഇന്നു് േകാൺഗ്രസ്സിനുതെന്ന ഒരു തലേവ�
ദനയല്ലേയാ എന്നാെണനിക്കു് സംശയം. െതാഴി�
ലാളിതാൽപര്യങ്ങെള മാനിക്കുന്നുെണ്ടങ്കിൽ രാഷ്ട്രീ�
യം അംഗങ്ങൾക്കു് വിട്ടുെകാടുത്തു് െതാഴിൽതാൽപ�
ര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണു് േട്രഡ്  യൂണിയനു്
ഭൂഷണം.

മെറ്റാരു പ്രവണതയും ഭാരതത്തിലുണ്ടു്. ഗാന്ധിശി�
ഷ്യന്മാർ അഹമ്മദാബാദിൽ തുടങ്ങിെവച്ചതാണ�
തു്. ജീവകാരുണ്യപരമായ െതാഴിലാളിപ്രവർത്ത�
നം. ജീവകാരുണ്യം അമൂല്യമായ ഒരു മൂല്യം തെന്ന.
സംശയമില്ല. പേക്ഷ, അതിനു് േട്രഡ്  യൂണിയൻ രം�
ഗത്തു് സ്ഥാനമില്ല. ഈ പ്രശ്നെത്ത സമീപിേക്കണ്ട�
തു് െതാഴിലാളിയുെട സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ േനാക്കാ�
നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന മേനാഭാവത്തിലാണു്.
അതു് െതാഴിലാളിയുെട സ്വന്തം കാര്യമാണു്. കഴി�
വുള്ളിടേത്താളം അവൻ തെന്ന അതു നടത്തെട്ട.
േലാേകാപകാരികളുെട മേനാഭാവവുമായി ആ രം�
ഗേത്തയ്ക്കിറങ്ങിെച്ചല്ലുന്നവർ അവരുെട സ്വാശ്രയ�
ശീലം നശിപ്പിക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. കുേറക്കഴി�
യുേമ്പാൾ അവർ അവരുെട താല്പര്യവും സ്വാതന്ത്ര്യ�
വും എല്ലാം ഏെതങ്കിലും വ്യക്തിേക്കാ, കക്ഷിേക്കാ
പണയെപ്പടുത്തും. െതാഴിലാളികൾക്കു് രാഷ്ട്രീയതാ�
ല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പേക്ഷ, അവർ തെന്ന
നടത്തുന്ന സംഘടനകളാെണങ്കിൽ െതാഴിലിെന്റ�
യും വ്യവസായത്തിെന്റയും െപാതുതാല്പര്യങ്ങെള തു�
രങ്കംെവയ്ക്കുന്ന പരിപാടികൾ അവരംഗീകരിക്കയി�
ല്ല. ഇന്നുള്ള െതാഴിൽകുഴപ്പങ്ങളിൽ എഴുപത്തഞ്ചു്
ശതമാനവും ഒന്നുകിൽ രാഷ്ട്രീയപരിഗണനകൾക്കു�
േവണ്ടി ആരംഭിക്കെപ്പടുന്നതാണു്. അെല്ലങ്കിൽ രാ�
ഷ്ട്രീയ കുത്തിത്തിരുപ്പു് മൂലം പരിഹരിക്കെപ്പടാെത
കിടക്കുന്നതാണു്. ഇതുെകാണ്ടു വന്നുകൂടുന്ന ഭവിഷ്യ�
ത്തു് െതാഴിലാളിക്കുതെന്നയാണു്. ഉറച്ച ഒരു ഗവർ�
െമ്മേന്റാ, വലിയ ഒരു ൈസനികശക്തിേയാ, പറ�
ക്കും േഗാളങ്ങേളാ ഒന്നും െതാഴിലാളിയുെട താല്പ�
ര്യങ്ങെള സംരക്ഷിക്കുകയില്ല, സമർത്ഥവും ഉറച്ച�
തുമായ ഒരു വ്യാവസായികപശ്ചാത്തലം മാത്രമാ�
ണു് െതാഴിലാളികളുെട രക്ഷാേകന്ദ്രം. ലക്കും ലഗാ�
നുമില്ലാത്ത െതാഴിലാളിപ്രവർത്തനം അങ്ങിെനയു�
െള്ളാരവസ്ഥ അസാദ്ധ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നു. വ്യവ�
സായം മന്ദീഭവിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

േട്രഡ്  യൂണിയനുണ്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും സേന്താഷി�
േക്കണ്ടയാൾ വ്യവസായിയാണു്. ചുമതലാേബാധ�
മുള്ള ഒരു യൂണിയനുെണ്ടങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ
എന്താണു് പ്രതീക്ഷിേക്കണ്ടെതന്നു് അയാൾക്കു് മന�
സ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതനുസരിച്ചു് ഉല്പാദനമാ�
രംഭിക്കുകേയാ ഉേപക്ഷിക്കുകേയാ െചയ്യാം. ആത്മ�
വിശ്വാസേത്താെട വ്യവസായം ആരംഭിക്കുവാൻ
മുടക്കുമുതേലാളം തെന്ന ആവശ്യമാണു് സുസംഘ�
ടിതമായ േട്രഡ്  യൂണിയനും. മുതലാളിെക്കന്നേപാ�
െല െതാഴിലാളിക്കും, വ്യവസായത്തിെനന്നേപാ�
െല രാഷ്ട്രീയത്തിനും അതു കൂടിേയ കഴിയൂ. അതി�
െന വളർേത്തണ്ടതു് രാഷ്ട്രത്തിേന്റയും ഉടമകളുേട�
യും ചുമതലയാണു്. ഇന്നു് ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണു�
ന്നതുേപാെല സ്ഥലെത്ത പ്രധാനചട്ടമ്പിക്കു് പണം
പിരിക്കാനും സമരം അഭ്യസിക്കാനും ഉള്ള കളരി�
കളല്ല, രാഷ്ട്രത്തിേന്റയും െതാഴിലാളികളുേടയും താ�
ല്പര്യങ്ങെള ഒേരസമയം പുലർത്തുന്ന െതാഴിലാളി�
സ്ഥാപനങ്ങൾ.

േകരളഭൂഷണം വിേശഷാൽപ്രതി 1959.
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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�
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

