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സ്വാതന്ത്ര്യം—ചില ചിന്തകൾ

‘ഫ്രീഡം’എന്നആശയവും ‘ലിബർട്ടി’എന്നആശയവും
രണ്ടാണു്. നമ്മൾസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാണു് രണ്ടിെനയും
കുറിക്കാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്നതു്. ‘ലിബർട്ടി’എന്നുള്ള�
തും ‘ഓേട്ടാണമി’എന്നുള്ളതും വ്യത്യസ്തമാണു്. ഓേട്ടാ
എന്നാൽസ്വയം, േനാമി എന്നാൽ ഭരണം,സ്വയംഭ�
രണംആണു് ഓേട്ടാണമി. ഓേട്ടാണമി എന്നു് പറയു�
േമ്പാൾ ഒരുസമൂഹെത്തപ്പറ്റിയല്ല ഒരുആളുെട ഗുണ�
െത്തപ്പറ്റിയാണു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. േസ്റ്ററ്റിെന്റ കാര്യ�
ത്തിൽ ലിബർട്ടി ആണു്. ലിബർട്ടി എന്നതു് നിേഷധസൂ�
ചകമാണു്. അതായതു് നിങ്ങൾക്കുപുറത്തുള്ളതിെന്റ നി�
യന്ത്രണം നിങ്ങളുെട േമലില്ല എന്നാണു് അതുെകാണ്ടു്
ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു്. നിങ്ങൾ ലിബർട്ടിയിലാെണന്നു് പറയു�
േമ്പാൾ നിങ്ങൾ േവെറ ഒന്നിെന്റയും അധീനത്തിലല്ല
എന്നാണുേദ്ദശിക്കുന്നതു്.

ഉള്ളിൽ നിന്നു് ൈനസർഗികമായി വരുന്ന ഒരുസ്ഥി�
തിെയആണു് സ്വാതന്ത്ര്യം െകാണ്ടു് ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു്.
എേപ്പാെഴങ്കിലും അതിനു് തടസ്സം വരുേമ്പാഴാണു് അസ്വാ�
തന്ത്ര്യം എന്നു് പറയുന്നതു്. ഒരു രാജ്യം െപാതുെവ ലി�
ബർട്ടിയിൽആെണന്നു് പറയില്ല; ഒരു ജനതസ്വതന്ത്ര�
മാണു് എന്നാണു് പറയുക. ലിബർട്ടി എന്നുപറഞ്ഞാൽ
പുറം ശക്തികൾഅതിെനഅധീനത്തിൽ വച്ചിട്ടില്ല
എന്നാണു്. േജാൺസ്റ്റ്യുവർട്ട് മില്ലിെന്റ ‘ഓൺലിബർട്ടി’
എന്നുള്ളപുസ്തകം രാഷ്ട്രീയമാനങ്ങെളക്കുറിച്ചു് തെന്നയാ�
ണു് പറയുന്നതു്. അേമരിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്കിെന്റആധാര�
മായിട്ടുള്ളതു് ലിബർട്ടി എന്നുള്ളസംകല്പമാണു്. ജനത�
യുെട സ്വയംഭരണം. ഗാന്ധി ഓേരാആളുേടയും സ്വാത�
ന്ത്ര്യമാണു് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിെന്റസ്വാതന്ത്ര്യമായി എടുക്കുന്ന�
തു്. രാഷ്ട്രത്തിെന്റ െമാത്തം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ഒന്നില്ല.
ഒരാളുെടയും േമൽ േവെറാരാളുെട നിയന്ത്രണംഅവിെട
ഇല്ല. ആരാജ്യത്തിെല ഓേരാരുത്തരും സ്വതന്ത്രരാകു�
േമ്പാഴാണു് ആ രാഷ്ട്രം സ്വതന്ത്രമാകുന്നതു്.

സ്വാതന്ത്ര്യെത്തപ്പറ്റി േവണെമങ്കിൽ
അങ്ങെനആേലാചിക്കാവുന്നേത�
യുള്ളൂ. അേപ്പാൾ രാഷ്ട്രതസ്വാത�
ന്ത്ര്യെത്ത ചലനാത്മകമായിട്ടാണു്
ഇവിെട കാണുന്നതു്. ഇതനു�
സരിച്ചു് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ
സാമൂഹികമായി മാത്രം രൂപെപ്പ�
ടുന്നതാണു്. മെറ്റാരാളുമായുള്ള
ബന്ധെത്തആശ്രയിച്ചാണതു്
രൂപെപ്പടുന്നതു്. ഒരാൾ കൂടുതൽ
സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുേമ്പാൾ
മെറ്റാരാളുെട സ്വാതന്ത്ര്യം കുറച്ചു�
െകാണ്ടാകും അതു് േനടുന്നതിനു
െമാത്തമായി സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകില്ല.

സ്വാതന്ത്ര്യെത്തക്കുറിച്ചു്
എഴുതിയ ഒരു േലഖന�
ത്തിൽസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�
െന്റ വ്യത്യസ്തസംകല്പന�
ങ്ങെളക്കുറിച്ചു് മുൻെപാ�
രിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്:
അടിച്ചമർത്തൽസംക�
ല്പം (repressive notion
of freedom),എതിർ�
മേനാഭാവ സംകല്പം
(agonistic notion of
freedom),പരസ്പരബ�
ന്ധസംകല്പം (relational
notion of freedom)തുടങ്ങിയസംകല്പങ്ങൾഅതിൽ
പറയുന്നു. ഒരാൾ മെറ്റാരാളുമായി എേപ്പാഴും യുദ്ധത്തി�
െന്റ മേനാഭാവത്തിലാണു് എന്നതാണു് സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത�
ക്കുറിച്ചുള്ളഎതിർമേനാഭാവസംകല്പത്തിെന്റഅടിസ്ഥാ�
നം. ആളുകൾ പരസ്പരം അക്രേമാത്സുകരാണു് എന്നാ�
ണു് ഇതിൽ നിന്നു് വരുന്നതു്. പരസ്പരബന്ധസംകല്പം
എന്നു് പറയുന്നതു് ഒരാളുെട സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമായി ഇല്ല,
മെറ്റാരാളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു് മാത്രേമ ഒരാൾക്കു് സ്വാ�
തന്ത്ര്യമുള്ളൂ. ഒരാൾക്കു് കൂടുതൽസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകു�
ന്നതു് മെറ്റാരാളുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്തകുറച്ചുെകാണ്ടാണു്
എന്നാണു് സ്വാതന്ത്ര്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പരസ്പരബന്ധ�
സംകല്പത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനം. ഇെതാരു നിലപാടാ�
യിട്ടല്ല,സ്വാതന്ത്ര്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ളആേലാചനയ്ക്കു് ഒരു
ബദൽവീക്ഷണമായി െവയ്ക്കുന്നുെവേന്നയുള്ളൂ. സ്വാത�
ന്ത്ര്യെത്തപ്പറ്റി േവണെമങ്കിൽഅങ്ങെനആേലാചിക്കാ�
വുന്നേതയുള്ളൂ. അേപ്പാൾ രാഷ്ട്രതസ്വാതന്ത്ര്യെത്തചല�
നാത്മകമായിട്ടാണു് ഇവിെട കാണുന്നതു്. ഇതനുസരി�
ച്ചു് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽസാമൂഹികമായി മാത്രം രൂപ�
െപ്പടുന്നതാണു്. മെറ്റാരാളുമായുള്ളബന്ധെത്തആശ്ര�
യിച്ചാണതു് രൂപെപ്പടുന്നതു്. ഒരാൾ കൂടുതൽസ്വാത�
ന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുേമ്പാൾ മെറ്റാരാളുെട സ്വാതന്ത്ര്യം
കുറച്ചുെകാണ്ടാകും അതു് േനടുന്നതിനു െമാത്തമായി �
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകില്ല.

സ്വാതന്ത്ര്യം എന്തിെന്റഅടിസ്ഥാനത്തിലാണു് പരി�
േശാധിേക്കണ്ടതു? ചലിക്കാനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യം, ഭക്ഷണം
കഴിക്കാനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യം, വിഭവങ്ങൾ ഉപേയാഗിക്കാ�
നുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യം, ചിന്തിക്കാനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യം, നിര�
ത്തിൽ നടക്കാനുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യം. സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങി�
െന പലതലങ്ങളിലുമുണ്ടു്. പണ്ടു് േകരളത്തിൽ താഴ്ന്ന ജാ�
തിയിൽെപ്പട്ടആളുകൾക്കു് െപാതുനിരത്തിൽ നടക്കാൻ
സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിനർത്ഥം ഒരു വിഭാഗം
േപർക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു് മെറ്റാരു വിഭാഗത്തിനു് ഇല്ല.
അങ്ങിെനഎടുത്താൽസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതു് വിഭവമാ�
ണു്. ഒരാൾക്കു് അതുണ്ടാവും. മെറ്റാരാൾക്കു് അതുണ്ടാ�
വില്ല. എല്ലാവരും െപാതുവായി അംഗീകരിക്കെപ്പടുന്ന
ഒരു ചട്ടം വന്നാൽആവിഭവം േനടുന്നതിനു് എല്ലാവരും
സ്വതന്ത്രരാകും. ഉദാഹരണത്തിനു് ഒരു െപാതുേറാഡ്
വരുന്നു. എല്ലാവർക്കുംഅതു് ഉപേയാഗിക്കാം എന്നു
വന്നേപ്പാൾഅവിെട എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരാണു്. പ്രതി�
നിധാനം ഇതുേപാെലയാണു്,എല്ലാവർക്കും േസ്റ്ററ്റിൽ
പങ്കാളിയാകാൻ പറ്റിെല്ലങ്കിൽ ഒരാൾക്കു് പ്രതിനിധീക�
രിക്കാൻസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു്. അേപ്പാൾ മെറ്റാരാൾക്കു് പ്രതി�
നിധീകരിക്കാൻഅധികാരമില്ല. അേപ്പാൾആആൾ
അതിൽസ്വതന്ത്രമല്ല,അേപ്പാൾഎല്ലാത്തിലും സ്വാ�
തന്ത്ര്യം എന്നഅർത്ഥത്തിൽഎടുക്കുകയാെണങ്കിൽ
എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചു് എല്ലാം കിട്ടില്ല. എന്നാൽഈ
വാദവും നിലനിൽക്കില്ല. ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻസ്വതന്ത്ര�
മാെണന്നു് പറയുേമ്പാൾഎന്താണു് നാം പൂർവ്വകല്പന
െചയ്യുന്നതു?

നമ്മുെട രാജ്യം ഗാട്ട്സിൽ
ഒപ്പു െവയ്ക്കുന്നു… ഒപ്പു് െവച്ചതു്
ഉേദ്യാഗസ്ഥേരാ, േനതാക്കേളാ,
രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിേയാആരു് ആയാ�
ലും ഇവിെട സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന
ആശയം ഇവരുെടആശയമായി
പരിവർത്തിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. അങ്ങ�
െനഅവർ ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പു്
വയ്ക്കാൻസ്വതന്ത്രരായിത്തീരുന്നു.
പേക്ഷ ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നആൾക്കു്
േവെറആേരാടും ഉത്തരവാദി�
ത്തമിെല്ലങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. പേക്ഷ
ഇവിെട ഒരു രാഷ്ട്രം മുഴുവനാണു്
ഉത്തരവാദെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്.
അേപ്പാൾ ഇവിെട സ്വതന്ത്രരാജ്യം
എന്നു് പറയാൻ കഴിയുേമാ?
വ്യക്തമല്ല. സ്വതന്ത്രരാജ്യം എന്നു
പറയുേമ്പാഴും അനന്തരഫലങ്ങൾ
ഉണ്ടാകും എന്നു് വ്യക്തമായ
കാര്യങ്ങളിൽേപാലും തീരുമാന�
െമടുക്കുന്നതു് ഇങ്ങിെനയാണു്:
കരാറിെന്റ ഉപാധികെളക്കുറിച്ചും
അനന്തരഫലങ്ങെളക്കുറിച്ചും
മറച്ചുെവച്ചുെകാണ്ടു് ചിലർ സ്വതന്ത്ര�
രായി, ജനങ്ങളുെട േപരിൽ ഒപ്പു
െവയ്ക്കാൻഅനുനയിക്കെപ്പടുന്നു.

എല്ലാവരും സമരാ�
ണു് എന്നു് പറഞ്ഞാൽ
എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരാ�
െണന്നു് പറയാൻ പറ്റു�
േമാ? ബാഹ്യമായഘട�
കങ്ങളുെട അടിസ്ഥാന�
ത്തിൽ മാത്രം സ്വാത�
ന്ത്ര്യം ഉെണ്ടന്നു് പറയാ�
േമാ? സാഹചര്യമനുസ�
രിച്ചു് നമുക്കു് വ്യാഖ്യാനി�
ക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു
സംകല്പമാേണാ ഇവിെട
സ്വാതന്ത്ര്യം? ഇനിസ്ഥാ�
പനപരമായ ചട്ടക്കൂടിൽ
നിലനിൽക്കുേമ്പാഴുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം. സ്ഥാപന�
ങ്ങളിൽഎല്ലാവർക്കും
എല്ലാറ്റിനുമുള്ളസ്വാത�
ന്ത്ര്യം ഇല്ലേല്ലാ,അത്ത�
രംസ്ഥാപനവ്യവസ്ഥ�
യിൽ ചട്ടങ്ങൾഎങ്ങി�
െന ഉണ്ടാക്കെപ്പടുന്നു.
ആളുകളുെട കർമ്മങ്ങ�

െള,പ്രവർത്തികെളആ ചട്ടങ്ങൾഎങ്ങിെനയാണു് നിർ�
ണ്ണയിക്കുകഎന്നതിെനആശ്രയിച്ചാണു് ആർെക്കാെക്ക
എെന്താെക്കസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടു് എന്നു് തീരുമാനിക്കെപ്പ�
ടുക. ഇതു് സമൂഹത്തിലും േസ്റ്ററ്റിെന്റ കാര്യത്തിലും ബാ�
ധകമാണു്. ആഅർത്ഥത്തിൽ പറയുേമ്പാൾ നമ്മുെട
സ്വാതന്ത്ര്യം െപാതുതാൽപര്യത്തിനു് േവണ്ടി കീഴ്െപ്പടു�
ത്തുന്നതിനു് തുല്യമാണു്. എന്നുവച്ചാൽ നമ്മുെട സ്വാത�
ന്ത്ര്യത്തിെന്റ കുെറ ഭാഗങ്ങൾ െമാത്തം താൽപര്യങ്ങൾ�
ക്കുേവണ്ടി സമർപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുകയാണു് നാം.
െപാതുതാൽപര്യങ്ങൾക്കു് േവണ്ടി കുെറ അസ്വാതന്ത്ര്യം
ഏൽക്കുവാൻ തയ്യാറാകുകയാണു് നാം. സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത�
കുറിച്ചു്ഈ മട്ടിൽആേലാചിക്കുേമ്പാൾ വ്യക്തി എന്നതു്
ഒരു മുന്നുപാധിയാണു്. ഇതു് പെക്ഷആധുനികതയുെട
ഒരുസംകല്പമാണു്. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നസംകല്പം അങ്ങ�
െന തെന്ന വരണെമന്നില്ല.

പൗരർ എന്നതു് സിറ്റിേസ്റ്ററ്റിൽ നിന്നു് വരുന്നതാണു്.
അതു് ഏതൻസിൽ നിന്നു് ഉൽഭവിച്ചതാണേല്ലാ. ഏതൻ�
സിൽ പൗരർ പ്രേത്യകതരത്തിലാണു്. അടിമകളും സ്ത്രീ�
കളും പൗരരല്ല. അേപ്പാൾ പൗരർആരാണു് എന്നു് തീ�
രുമാനിക്കെപ്പടുന്നതനുസരിച്ചാണു് സ്വാതന്ത്ര്യം എെന്താ�
െക്കെയന്നു്,സ്വാതന്ത്ര്യംആർെക്കാെക്കയാണു് േവണ്ടതു്
എന്നു് നിശ്ചയിക്കെപ്പടുന്നതു്. ഇത്തരം പ്രശ്നം എല്ലാ കാ�
ലത്തും ഉണ്ടു്,ആർക്കു് എന്തു് സ്വാതന്ത്ര്യമാണു് ഉണ്ടാേക�
ണ്ടതു് എന്നതു്. സാമൂഹികസാഹചര്യങ്ങളുമായും ചരിത്ര�
പരമായും ബന്ധിതമായിട്ടല്ലാെതസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള�
തു് ചർച്ചെചയ്യാൻ പറ്റുേമാെയന്നതു് സംശയമാണു്.

താത്വികമായല്ലാെതസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുപറഞ്ഞാൽ
എന്താണു്? എേപ്പാഴാണു് ആളുകൾസ്വതന്ത്രരാണു്
എന്നുപറയാനാവുക? അതു വ്യക്തമല്ല. സംകല്പനഘട്ട�
ത്തിൽ തെന്നഈആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടു്. ഇന്നയിന്നസാ�
ഹചര്യങ്ങളിൽസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു്,സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടെപ്പട്ടു,
എെന്നാെക്ക പറയണെമങ്കിൽഎന്താണു് സ്വാതന്ത്ര്യം
എന്നുനമുക്കു്ആദ്യം വ്യക്തമായിരിക്കണം. ഇതു് വ്യക്ത�
മല്ല. െചറിയ ഒരു ഉദാഹരണം േനാക്കാം. നമ്മുെട രാ�
ജ്യം ഗാട്ട്സിൽ ഒപ്പു െവയ്ക്കുന്നു. ഇതു് നമ്മുെട ചിന്തിക്കാനു�
ള്ളസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽഎത്രതടസ്സമുണ്ടാക്കാൻ ഇടയാ�
ക്കും എന്നുപറയാനാകുേമാ? അതു് വ്യക്തമല്ല. ഇനി വ്യ�
ക്തമാെണങ്കിലും ഒരാളുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്തഇതു് എങ്ങ�
െന ബാധിക്കും എന്നു് നമുക്കറിയില്ല. അേപ്പാൾഎന്താ�
ണു് സ്വാതന്ത്ര്യം? ഉദാഹരണത്തിനു്,ബലപ്രേയാഗത്തി�
ലൂെട നാം ഗാട്ട്സിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കെപ്പട്ടതാേണാ? അെല്ല�
ങ്കിൽ ചില വിഘാതങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒപ്പു്
െവയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതമാക്കെപ്പട്ടതാേണാ? ഇെതാന്നും
വ്യക്തമല്ല. അതു് മാത്രമല്ല. ഒരാൾആണു് ഒപ്പു് െവയ്ക്ക�
ന്നെതങ്കിൽ രാഷ്ട്രത്തിെനഎങ്ങിെനയാണു് അതു് ബാ�
ധിക്കുക? ഒപ്പു് െവച്ചതു് ഉേദ്യാഗസ്ഥേരാ, േനതാക്കേളാ,
രാഷ്ട്രീയപാർട്ടിേയാആരു് ആയാലും ഇവിെട സ്വാത�
ന്ത്ര്യം എന്നആശയം ഇവരുെടആശയമായി പരിവർ�
ത്തിപ്പിക്കെപ്പടുന്നു. അങ്ങെനഅവർ ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പു്
വയ്ക്കാൻസ്വതന്ത്രരായിത്തീരുന്നു. പേക്ഷ ഒപ്പു വയ്ക്കുന്ന
ആൾക്കു് േവെറആേരാടും ഉത്തരവാദിത്തമിെല്ലങ്കിൽ
പ്രശ്നമില്ല. പേക്ഷഇവിെട ഒരു രാഷ്ട്രം മുഴുവനാണു് ഉത്ത�
രവാദെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു്. അേപ്പാൾ ഇവിെട സ്വതന്ത്രരാ�
ജ്യം എന്നു് പറയാൻ കഴിയുേമാ? വ്യക്തമല്ല. സ്വതന്ത്രരാ�
ജ്യം എന്നുപറയുേമ്പാഴും അനന്തരഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും
എന്നു് വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളിൽേപാലും തീരുമാനെമ�
ടുക്കുന്നതു് ഇങ്ങിെനയാണു്: കരാറിെന്റ ഉപാധികുറിച്ചും
അനന്തരഫലങ്ങെളക്കുറിച്ചും മറച്ചുെവച്ചുെകാണ്ടു് ചിലർ
സ്വതന്ത്രരായി, ജനങ്ങളുെട േപരിൽ ഒപ്പു െവയ്ക്കാൻഅനു�
നയിക്കെപ്പടുന്നു. അവരുെട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നല്ല
അവർഅതു െചയ്യുന്നതു്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്നുള്ളതാ�
ണു് എന്നു് പറയുന്നെതങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണു്.

ഒരു വിഭാഗംആളുകൾ വളെര
ആർത്തിേയാെടയും കാര്യക്ഷമ�
തേയാെടയും ശക്തിേയാെടയും
കാര്യങ്ങൾ െചയ്യുകയുംഅപരെര
നിർദ്ധനരും നിസ്സഹായരും
അധഃസ്ഥിതരുമാക്കുന്ന രീതിയി�
േലക്കു് കാര്യങ്ങെള നീക്കുകയും
െചയ്യുമായിരിക്കാം. അതുെകാണ്ടു്
ആളുകൾ വളെര ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം
നിന്നിെല്ലങ്കിൽസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�
െന്റയും ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും
സാദ്ധ്യതകൾ ഇല്ലാതാകും.

രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള
കരാറുകളിൽഎന്താ�
ണു് നടക്കുന്നതു് എന്നു്
നമുക്കറിയില്ല. ഒപ്പു െവ�
യ്ക്കുന്നവരുെട താൽപ�
ര്യം,ഇങ്ങെന െചയ്താൽ
എനിക്കു് എന്തു് ലാഭം
ഉണ്ടാകും എന്നു് േനാക്കി�
യിട്ടാണു് ഓേരാരുത്ത�
രും െചയ്യുന്നെതങ്കിൽ
ആയുക്തിയാണു് ഇങ്ങ�
െന െചയ്യാൻ േപ്രരിപ്പിക്കുന്നതു്. അതു് സ്വാതന്ത്ര്യമാ�
േണാ? നമുക്കു് സുരക്ഷിതത്വം ആവശ്യമാണു്,ഇങ്ങെന
ഒപ്പിട്ടാൽ നമുക്കു് സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കും തുടങ്ങിയ പ്ര�
തിബിംബങ്ങളുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാണു് നാം കരാർ
ഒപ്പു െവയ്ക്കുന്നെതങ്കിൽ നാം സ്വതന്ത്രരാെണന്നു് കരുതാ�
േമാ? ഇതു് വ്യക്തമല്ല. ഉദാഹരണത്തിനു്,ഇറാക്കിെല
ഇേപ്പാഴെത്ത ഭരണകൂടം സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കു�
ന്നുഎന്നാണുപറയുന്നതു്. എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാകും
ഇങ്ങെന പറയുന്നുണ്ടാവുക? ഇേപ്പാൾ ഭരിക്കുന്നവരുെട
താൽപര്യങ്ങളും,തീരുമാനങ്ങളും ഭരിക്കെപ്പടുന്നആളുക�
ളുെട താൽപര്യങ്ങെള സംരക്ഷിക്കുന്നതാകും എന്നപ്ര�
തിബിംബത്തിൽ നിന്നാണു് അതു് വരുന്നതു്. ഇതിെന്റ
ദൂരവ്യാപകമായഅനന്തരഫലങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ളആേലാ�
ചനകളിൽ നിന്നല്ലഈ ഭരണം വരുന്നതു്. അത്തരം ദൂ�
രവ്യാപകമായഅനന്തരഫലങ്ങളിേലക്കു് കടന്നുവേര�
ണ്ടആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു മുൻവിധിയിൽ കൂടിയാ�
ണു് ഇതു് സംഭവിക്കുന്നതു്. അേമരിക്കൻഭരണകൂടവുമാ�
യി ഇറാക്ക്ഭരണകൂടത്തിനുള്ളബന്ധത്തിൽ നിന്നാകാം
ഈ മുൻവിധി വരുന്നതു്.

സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നസംകല്പനം ഒരു പ്രേത്യകപരിധി
വെര മാത്രേമ സാദ്ധ്യമാകൂ. പൂർണ്ണമായസ്വാതന്ത്ര്യം
എന്നസംകല്പനം മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ ഒരുഅടിസ്ഥാ�
നമായി എടുക്കുകയാെണങ്കിൽഅതു് നിലനിർത്താൻ
വളെര പ്രയാസമായിരിക്കും. കാരണം എനിക്കു് നിങ്ങളു�
െടേമെല താൽപര്യമുെണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുെട വിഭവത്തിൽ
താത്പര്യമുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങളുെട അസ്വാതന്ത്ര്യം എനി�
ക്കു് വലിയആവശ്യമാണു്. നിങ്ങളുെട അസ്വാതന്ത്ര്യത്തി�
ലൂെട എെന്റസ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കു് ലഭിക്കണംഎന്നാ�
ണു്സ്ഥിതി. എനിക്കു് എേന്നാടു് താൽപര്യം ഉള്ളതുേപാ�
െല നിങ്ങളിൽ താൽപര്യം ഇെല്ലങ്കിൽ നമുെക്കാരുമിച്ചു്
സ്വരേച്ചർച്ചയുള്ളബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. കാര�
ണം അതു് െകാടുക്കലും എടുക്കലുംആണു്. നിങ്ങൾക്കു്
നിങ്ങേളാടുള്ള താൽപര്യംേപാെല നിങ്ങൾക്കു് എേന്നാ�
ടു് താൽപര്യം ഉണ്ടാകുേമ്പാൾ നാം തമ്മിൽബന്ധെപ്പടു�
ന്നതിൽസ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടെപ്പടുന്നതിെനക്കുറിച്ചു് പരസ്പ�
രസമ്മതത്തിെലത്താം. അത്തരം മുഹൂർത്തം വലിയ
പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണു്. മേറ്റയാൾക്കു് താൽപര്യ�
മിെല്ലങ്കിലും നിങ്ങൾക്കു് അവരിൽ നിന്നു് വിഭവങ്ങൾ
ബലംപ്രേയാഗിച്ചു് പിടിെച്ചടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കു് അവരിൽ
താൽപര്യമുണ്ടു് എങ്കിൽ നിങ്ങളുെട താൽപര്യം അവരു�
െട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ േമെലഎേപ്പാഴും ഭീഷണിയായി
ഉണ്ടാകും. ഇതു് ഒഴിവാക്കാൻ ഗ്യാരണ്ടിെയാന്നുമില്ല. കാ�
രണം,ഇതു് എങ്ങിെനയാകണെമന്നു് ആരും നിശ്ചയിച്ചി�
ട്ടില്ല. മുൻകൂട്ടി പറയാനാകാത്തസ്ഥിതിയാണതു്.

രാഷ്ട്രെത്തസംബന്ധിച്ചായാലും മനുഷ്യരുെട വ്യക്തി�
പരമായ ബന്ധങ്ങെളസംബന്ധിച്ചായാലും ഇങ്ങെന
തെന്നയാണു് കിടക്കുന്നതു്. മനുഷ്യവ്യക്തികൾ തമ്മിലു�
ള്ളബന്ധങ്ങളിലും,സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ളബന്ധങ്ങളി�
ലും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളസംകല്പം മൗലികപ്രാധാന്യ�
മുള്ളതാകുന്നതു്,ഈസ്വാതന്ത്ര്യ സംകല്പമാണു് ജനാ�
ധിപത്യത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനം എന്നതുെകാണ്ടാണു്.
അതിെന്റ േമെല ഒത്തുതീർപ്പുകൾസാദ്ധ്യമല്ല. എനി�
ക്കു് നിങ്ങളിൽ താൽപര്യമുണ്ടു്. താൽപര്യമുണ്ടു് എന്നു്
െവച്ചാൽഎെന്തങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഭവമായി, വസ്തു�
വായി ഞാൻ നിങ്ങെള േനാക്കുകയാെണങ്കിൽഎനിക്കു്
നിങ്ങളിൽ നിന്നു് എേന്താ ലഭിക്കാനുണ്ടു്. അേപ്പാൾ നി�
ങ്ങളുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്തഹനിക്കാെതഅതു് എങ്ങെന
േനടാെമന്നു് ഞാൻസ്വയം ഉറപ്പുവരുത്തുകേയാ മേറ്റ�
യാളുെമാരുമിച്ചു് ഉറപ്പുവരുത്തുകേയാ െചയ്യുന്നിെല്ലങ്കിൽ
തുടർന്നു് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടിെല്ലന്നു് വയ്ക്കണം. മെറ്റാ�
രാളുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്തഹനിക്കുന്നപ്രവൃത്തി ഒരാൾ
െചയ്യാതിരിക്കുകേയാ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നു് വിട്ടുനിൽ�
ക്കുകേയാ െചയ്യുന്നഅവസ്ഥയാണു് സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത
ഉറപ്പാക്കുന്നതു്. അങ്ങിെനയെല്ലങ്കിൽ ഒരിക്കലും സ്വാത�
ന്ത്ര്യമില്ല.

ഇവിടെത്ത വ്യവസ്ഥെയസംബ�
ന്ധിച്ചിടേത്താളംഈവ്യവസ്ഥ�
യിൽ തീരുമാനങ്ങെളടുക്കുന്നതു്
ജനങ്ങളുെട ഹിതപരിേശാധ�
നയിൽ കൂടിയല്ല. ജനങ്ങേളാടു്
ഒരു കാര്യം വാഗ്ദാനം െചയ്തു്
നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ
േപാകുകയും അവിെട േവെറാരു
രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും
ഇന്നു് ജനപ്രതിനിധികൾക്കു്
കഴിയുന്നുണ്ടു്. ജനങ്ങൾക്കു് നല്കിയ
വാഗ്ദാനം പാലിക്കണെമന്നില്ല.
ഇതിനർത്ഥം നിയമനിർമ്മാണ�
സഭ ജനങ്ങളുെട സ്വതന്ത്രമായ
ആവിഷ്കാരമല്ലാതായിരിക്കുന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യെത്തഹനി�
ക്കുന്നപ്രവർത്തനങ്ങ�
ളിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കാ�
നുള്ള ഒരാളുെട തീരുമാ�
നത്തിനു് ഏറ്റവും ഭീഷ�
ണി വരുന്നതു് അനുന�
യങ്ങളിൽ നിന്നാണു്.
പരിവർത്തനം െചയ്യൽ,
അനുനയിപ്പിക്കൽ,സാ�
ധൂകരിക്കൽ. ഞാൻ
മെറ്റയാെള പരിവർത്തി�
പ്പിക്കാൻഅനുനയിപ്പി�
ക്കുന്നു. കാര്യങ്ങളുെട
സ്ഥിതി ആആൾക്കനു�

കൂലമാെണന്നു് ഞാൻആആെള ധരിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ടു്
െമെല്ലഞാൻ വശീകരിച്ചു് എെന്റആവശ്യത്തിനു േവണ്ടി
മെറ്റആെള െകാണ്ടുവരുന്നു. ഇതു് വളെരക്ഷണികമായ
ഒരവസ്ഥയാണു്. കാരണം നമ്മൾഅതിേലക്കു കടന്നു�
വരുന്നസമയത്തു് അവിെട എന്താണു് സംഭവിക്കുകെയ�
ന്നു് പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങിെനയും സംഭവിക്കാം. കാര�
ണം,അനുനയനം ഒരു കലയാണു്. അങ്ങെന കലയും
വിശ്വാസവും േപാെല പല രീതിയിലുള്ളആവരണങ്ങളി�
ലൂെടയാണു് ഒരാൾ ഒരു താൽപര്യം സാധിക്കുന്നതു്.

മനുഷ്യർ സ്വതന്ത്രരാകാൻ വിധിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നുഎന്നു
പറയാറുണ്ടു്. അതു് അസ്തിത്വത്തിെന്റഘടകമായിട്ടാണു്
കരുതുന്നതു്. അതുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരാെള സംബന്ധിച്ചി�
ടേത്താളം മറ്റവൻ നരകം തെന്നയാണു്. അപരേരാടു്
സാർത്രിനുള്ള മേനാഭാവം ഇങ്ങെനയായിരുന്നു. കാ�
രണം സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളസംകല്പം ഇവിെട ബന്ധ�
െത്തആസ്പദമാക്കിയാണു്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാവുേമ്പാൾ
ഞാൻസ്വതന്ത്രമാെണന്നു് പറയാനാകുേമാ? ഞാൻ
ഒറ്റയ്ക്കാവുേമ്പാൾസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ളതു് പ്രസക്തമ�
ല്ല. മെറ്റാരാൾ ഉണ്ടാകുന്നസമയത്താണു് സ്വാതന്ത്ര്യം
ഉണ്ടായിരിക്കുേമാ ഇല്ലാതാകുേമാ എന്നറിയുക. ഞാൻ
മെറ്റാരാളുമായി കൂട്ടു് േചർന്നു് എെന്തങ്കിലും െചയ്യാൻശ്ര�
മിക്കുേമ്പാേഴാ ക്രയവിക്രയം നടത്തുേമ്പാേഴാ സ്വാതന്ത്ര്യ�
ത്തിെന്റ േചാദ്യം വരും. കൂടുതൽ േപരുൾെപ്പടുേമ്പാൾ
കൂടുതൽപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുകയും െചയ്യും. ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കു�
േമ്പാൾഎത്രസ്വതന്ത്രമാണു് ഞാൻഎന്നുപറയുന്നതു്
ഭാവനയാണു്. അെല്ലങ്കിൽ പിെന്ന മറ്റു് ജന്തുജാലങ്ങെള
അേപക്ഷിച്ചു് ഇങ്ങെന പറയാം. പേക്ഷ മനുഷ്യരുെടയി�
ടയിലുള്ള കാര്യമാണു് നാം േനാക്കുന്നതു്. ഉദാഹരണ�
ത്തിനു്,ആളുകൾആരുമില്ലാത്തഏെതങ്കിലുംസ്ഥലത്തു്
െചന്നിട്ടു് ആളുകളുള്ള മറ്റു്സ്ഥലങ്ങളുമായി അേപക്ഷിച്ചു്
ഇവിെട സ്വാതന്ത്ര്യമനുഭവെപ്പടുന്നുഎന്നുപറയുേമ്പാൾ
വ്യത്യാസമുണ്ടു്. ഇതു് മുൻപു് പറഞ്ഞ മറ്റു് മനുഷ്യരുമായി
ഇടെപടുന്നസാമൂഹികജീവിതത്തിെല സ്വാതന്ത്ര്യസംക�
ല്പവുമായി വ്യത്യാസമുണ്ടു്. ഉദാഹരണത്തിനു്, ഒരുസമ�
തലപ്രേദശത്തു് ഇഷ്ടംേപാെല സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടു് എന്നു്
പറയുന്നതും എന്നാൽ െചറിയ ഇടുക്കുകളിൽഞാൻ
സ്വതന്ത്രനല്ലഎന്നു് പറയുന്നതും േപാലെത്തസ്വാത�
ന്ത്ര്യസംകല്പമല്ല മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുെടഅകത്തു്,സമൂഹ�
ത്തിെന്റഅകത്തു് അെല്ലങ്കിൽ േസ്റ്ററ്റിെന്റഅകത്തു് ഉള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം. കാരണം,അതു് എെന്തങ്കിലുമായുള്ളബന്ധ�
െത്തആസ്പദമാക്കിയുള്ളസ്വാതന്ത്ര്യസംകല്പമാണു്. ഒരു
വിഭാഗംആളുകൾ വളെരആർത്തിേയാെടയും കാര്യക്ഷ�
മതേയാെടയും ശക്തിേയാെടയും കാര്യങ്ങൾ െചയ്യുകയും
അപരെര നിർധനരും നിസ്സഹായരും അധഃസ്ഥിതരുമാ�
ക്കുന്ന രീതിയിേലക്കു് കാര്യങ്ങെള നീക്കുകയും െചയ്യുമാ�
യിരിക്കാം. അതുെകാണ്ടു് ആളുകൾ വളെര ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം
നിന്നിെല്ലങ്കിൽസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റയും ജനാധിപത്യത്തി�
െന്റയും സാദ്ധ്യതകൾ ഇല്ലാതാകും.

െസ്റ്റയ്റ്റ് എന്നുള്ളതു് ഒരു രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥയാണു്. ഒരു
രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥസ്വതന്ത്രമാെണന്നു് പറയുേമ്പാൾ
എന്താണു് അർത്ഥമാക്കുന്നതു? ആളുകൾഅതിൽഎങ്ങ�
െന ബന്ധെപ്പടുന്നുെവന്നു് േനാക്കിയാണു് ഒരു രാഷ്ട്രീയ�
വ്യവസ്ഥസ്വതന്ത്രമാെണന്നുപറയുന്നതു്. രാഷ്ട്രീയവ്യ�
വസ്ഥഎന്നതു്സ്ഥാപനങ്ങൾപ്രേത്യക രീതിയിൽ ക്ര�
മീകരിക്കുന്നതിെന്റ കാര്യമാണു്. സ്ഥാപനങ്ങൾഎന്നു�
െവച്ചാൽ മനുഷ്യരുെട പലതരം വർത്തനപ്രതിവർത്ത�
നത്തിലൂെട ഉണ്ടായിവരുന്ന കാര്യങ്ങളാണു്. അതിെന്റ
ക്രമീകരണങ്ങളാണു് െസ്റ്റയ്റ്റ് അെല്ലങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയവ്യ�
വസ്ഥഎന്നു് പറയുന്നതു്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിെല
സ്ഥാപനങ്ങളിെലാെക്കഅതിൽ ഉൾെപ്പടുന്ന മനുഷ്യരു�
െട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റആവിഷ്ക്കാരമാേണാ കാണാവുന്ന�
തു? ഈസ്ഥാപനത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്ന മനുഷ്യരുെട സ്വാ�
തന്ത്ര്യത്തിെന്റആവിഷ്ക്കാരമായിസ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാ�
വുകയുംഈസ്ഥാപനങ്ങളുെട ക്രമീകരണംഅതിെന്റ
സ്വാതന്ത്ര്യെത്തബാധിക്കാത്ത രീതിയിലുമാെണങ്കിൽ
ആ രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥസ്വതന്ത്രമാെണന്നും പറയാം.
അേപ്പാൾ രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥയുെട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ
പരിേശാധന വരുന്നതു്ഈസ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിൽ�
ക്കുന്നഓേരാ മനുഷ്യരുെടയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റഅടി�
സ്ഥാനത്തിലാണു്.

എെന്തങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഭവ�
മായി, വസ്തുവായി ഞാൻ നിങ്ങെള
േനാക്കുകയാെണങ്കിൽഎനിക്കു്
നിങ്ങളിൽ നിന്നു് എേന്താ ലഭി�
ക്കാനുണ്ടു്. അേപ്പാൾ നിങ്ങളുെട
സ്വാതന്ത്ര്യെത്തഹനിക്കാെത
അതു് എങ്ങെന േനടാെമന്നു് ഞാൻ
സ്വയം ഉറപ്പുവരുത്തുകേയാ മേറ്റയാ�
ളുെമാരുമിച്ചു് ഉറപ്പുവരുത്തുകേയാ
െചയ്യുന്നിെല്ലങ്കിൽ തുടർന്നു് പ്രവർ�
ത്തിക്കാൻ പാടിെല്ലന്നു് വയ്ക്കണം.
മെറ്റാരാളുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത
ഹനിക്കുന്നപ്രവൃത്തി ഒരാൾ െച�
യ്യാതിരിക്കുകേയാ പ്രവൃത്തിയിൽ
നിന്നു് വിട്ടുനിൽക്കുകേയാ െചയ്യുന്ന
അവസ്ഥയാണു് സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത
ഉറപ്പാക്കുന്നതു്. അങ്ങിെനയെല്ല�
ങ്കിൽ ഒരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല.

ഒരു കുടുംബമായാലും നീ�
തിന്യായവ്യവസ്ഥയാ�
യാലും നിയമനിർമ്മാണ�
സഭയായാലും കേമ്പാള�
മായാലും ഇവെയാെക്ക
സ്വതന്ത്രമായആവിഷ്ക്ക�
രണങ്ങളാണു്. ഉദാഹ�
രണത്തിനു്,എെന്റ താ�
ത്പര്യങ്ങൾക്കു് എതിരാ�
യി ചില കാര്യങ്ങളിൽ
ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക�
യാണു്. എെന്റ താത്പ�
ര്യങ്ങൾക്കു് എതിരാണു്
ഞാൻ െചയ്യാൻ േപാ�
കുന്നതു് എന്നു് എെന്ന
ഒരാൾ ധരിപ്പിച്ചാണു്
ഞാൻ െചയ്യാൻ േപാകുന്നെതങ്കിൽഅതു് സ്വതന്ത്രമ�
ല്ല. എേന്റതു് സ്വതന്ത്രമായആവിഷ്ക്കാരമല്ല. ചിലേപ്പാൾ
നമുക്കു് അതിെനപ്പറ്റി അറിവു് ഉണ്ടാകില്ല. നാം അതിെന�
പ്പറ്റി പരിേശാധിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. സ്വതന്ത്ര�
മായ രീതിയിൽആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതു് തടസ്സെപ്പടുന്നതാ�
െണങ്കിൽഅതു് സ്വതന്ത്രമല്ലഎന്നർത്ഥം. കുടുംബത്തി�
ലായാലും ക്രയവിക്രയം േപാലുള്ള മറ്റുസ്ഥാപനങ്ങളിലാ�
യാലും ഇതു തെന്നസ്ഥിതി. ഇവിെടെയാെക്ക ഇടെപ�
ടുന്ന വരിൽ ഒരാൾ,തനിക്കു് അനുകൂലമല്ലഈവർത്ത�
നപ്രതിവർത്തനം എന്നറിഞ്ഞിട്ടും നിവൃത്തിയില്ലാത്തതു�
െകാണ്ടു് ഇടെപടുകയാെണങ്കിൽആആൾസ്വതന്ത്രമാ�
യിട്ടല്ല ഇടെപടുന്നതു് എന്നുപറയണം. ഒരു വർത്തനപ്ര�
തിവർത്തനത്തിൽഏർെപ്പടുന്ന രണ്ടുകൂട്ടരും തുല്യേനട്ട�
മാണു് ഉള്ളെതന്നു് കരുതുന്നബന്ധെത്തയാണു് സ്വാത�
ന്ത്ര്യത്തിെന്റആവിഷ്ക്കാരം എന്നു് പറയാനാകുക. ഒരാളു�
െട േനട്ടത്തിനാണു് ഇെതന്നു് ഒരാൾഅറിയുകയും മെറ്റ�
യാൾ ഇതു് തനിക്കു് േനട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്നതെല്ലന്നു് അറി�
യുകയും െചയ്യുന്നഇടപാടു് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകഎന്നതു്
വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണു്. അങ്ങിെനയുള്ളബന്ധത്തിൽ
നിങ്ങൾെക്കാന്നും േനടാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാകില്ലായിരി�
ക്കാം. പെക്ഷനിങ്ങളുെട സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾക്കു് നഷ്ട�
െപ്പടുന്നില്ല.

ഇന്ത്യയിൽ ഇേപ്പാൾ രാജഭരണത്തിനുപകരം ജനാ�
ധിപത്യഭരണം വന്നേപ്പാൾഎന്താണു് ഉണ്ടായതു? രാ�
ഷ്ട്രീയാധികാരെത്ത മൂന്നായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നു്
നിയമനിർമ്മാണസഭ, രണ്ടു് നീതിന്യായവ്യവസ്ഥ,പി�
െന്ന നിർവ്വഹണവിഭാഗം. ഈരീതിയിലാകുന്നതുെകാ�
ണ്ടു് ആർക്കും ഒന്നിെന്റ േമെലഅമിതമായി അധികാരം
േകന്ദ്രീകരിക്കാനാകില്ല. ഒന്നിെന്റ വീഴ്ച മേറ്റതിനു് ചൂണ്ടി�
ക്കാണിക്കാൻ പറ്റും. പേക്ഷ,ഇവിെട ജനങ്ങളും ജനാ�
ധിപത്യവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു് എങ്ങെനയാ�
ണു്? ജനങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തപ്രതിനിധികളിൽ കൂടി�
യാണു് ഇവിെട ജനാധിപത്യവുമായി ബന്ധെപ്പടുന്നതു്.
അേപ്പാൾ ജനപ്രതിനിധികൾഎന്തുെചയ്യുന്നുെവന്നത�
നുസരിച്ചാണു് നമുക്കു് ജനാധിപത്യെത്തപ്പറ്റി പറയാനാ�
വുക. ഇവിടെത്ത വ്യവസ്ഥെയസംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
ഈവ്യവസ്ഥയിൽ തീരുമാനങ്ങെളടുക്കുന്നതു് ജനങ്ങ�
ളുെട ഹിതപരിേശാധനയിൽ കൂടിയല്ല. ജനങ്ങേളാടു്
ഒരു കാര്യം വാഗ്ദാനം െചയ്തു് നിയമനിർമ്മാണസഭയിൽ
േപാകുകയും അവിെട േവെറാരു രീതിയിൽ പ്രവർത്തി�
ക്കാനും ഇന്നു് ജനപ്രതിനിധികൾക്കു് കഴിയുന്നുണ്ടു്. ജന�
ങ്ങൾക്കു് നല്കിയ വാഗ്ദാനം പാലിക്കണെമന്നില്ല. ഇതി�
നർത്ഥം നിയമനിർമ്മാണസഭ ജനങ്ങളുെട സ്വതന്ത്ര�
മായആവിഷ്കാരമല്ലാതായിരിക്കുന്നു.

നമ്മുെട നാട്ടിെല ഒരു നിശ്ചിതശതമാനം ഭൂമി വിേദശി�
കൾക്കു് െകാടുക്കാെമന്നു് ജനപ്രതിനിധികൾസ്വയം തീ�
രുമാനിക്കുകയാണു്. ഇതിനു് ജനങ്ങളുെട ഹിതപരിേശാ�
ധനെയാന്നുമില്ല. ഇവിെടയുള്ളആളുകെള സംബന്ധി�
ച്ചിടേത്താളം, നിങ്ങളുെട ഭൂമി എടുത്തിട്ടിെല്ലങ്കിൽേപാ�
ലും,ഇതു് അസ്വാതന്ത്ര്യമാണു്. ഇതു് നടപ്പിലാകുവാൻ നി�
ങ്ങൾഅനുവദിക്കുകയാെണങ്കിൽ ഇതിെന്റഅനന്തര�
ഫലങ്ങൾഅനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കെപ്പടു�
കയാണു്. ഉദാഹരണത്തിനു് നികുതിെയാന്നും നൽേക�
ണ്ടതില്ലാത്ത ഒരുസ്വതന്ത്രസാമ്പത്തികേമഖല ഇവിെട
വരികയാെണന്നു് വയ്ക്കുക. ഇതിനായി വളെര വിശാല�
മായ ഭൂമി ഏെറ്റടുക്കുകയാണു്. പെക്ഷനിങ്ങളുെട ഭൂമി
എടുക്കെപ്പട്ടിെല്ലങ്കിലുംഈതീരുമാനെമടുക്കൽ നിങ്ങളു�
െട ൈനസർഗികമായ ഒരു താല്പര്യത്തിെന്റെയാആവി�
ഷ്കാരത്തിെന്റെയാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാ�
നമല്ല. അതു് അസ്വാതന്ത്ര്യമാണു്. സ്വാതന്ത്ര്യെത്തപ്പറ്റി
േനാേക്കണ്ടതു് ഇങ്ങിെനയാണു്. നിങ്ങൾക്കു് സ്വീകാര്യമ�
ല്ലാത്ത ഒരു തീരുമാനത്തിനു് നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കെപ്പ�
ടുകയാണു്. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽപ്രതിനിധാ�
നരാഷ്ട്രീയത്തിെന്റ പങ്കു് ആണു് ഇവിെട തിരിച്ചറിയെപ്പടു�
ന്നതു്.

ഒരു രാജഭരണത്തിൽ രാജാവു് േസ്വച്ഛാപരമായാണു്
പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. ഇതു് നിങ്ങളുെട സ്വാതന്ത്ര്യെത്ത
എങ്ങിെനബാധിക്കുന്നുെവന്നതാണു് േചാദ്യം. രാജാവി�
നു പറയാം ഞാൻ നിങ്ങളുെട താത്പര്യത്തിനു േവണ്ടി�
യാണു് പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. ജനാധിപത്യഭരണത്തിൽ
ജനപ്രതിനിധികൾക്കും ഇതുതെന്ന പറയാം. പേക്ഷ
ഇവിെട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു് എന്താണു് സംഭവിക്കുന്നതു്
എന്നാണു് നാം േനാേക്കണ്ടതു്.

ഒരു വർത്തനപ്രതിവർത്തന�
ത്തിൽഏർെപ്പടുന്ന രണ്ടുകൂട്ടരും
തുല്യേനട്ടമാണു് ഉള്ളെതന്നു്
കരുതുന്നബന്ധെത്തയാണു്
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റആവിഷ്ക്കാരം
എന്നു് പറയാനാകുക. ഒരാളുെട
േനട്ടത്തിനാണു് ഇെതന്നു് ഒരാൾ
അറിയുകയും മെറ്റയാൾ ഇതു് തനി�
ക്കു് േനട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്നതെല്ലന്നു്
അറിയുകയും െചയ്യുന്നഇടപാടു്
ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകഎന്നതു് വലിയ
സ്വാതന്ത്ര്യമാണു്. അങ്ങിെനയുള്ള
ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾെക്കാന്നും േന�
ടാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാകില്ലായിരിക്കാം.
പെക്ഷനിങ്ങളുെട സ്വാതന്ത്ര്യം
നിങ്ങൾക്കു് നഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല.

ആളുകൾക്കു് ഇതു് പ്ര�
തിേരാധിക്കാേമാെയ�
ന്നതു് പ്രതിേരാധത്തി�
നുള്ളസ്ഥാപനങ്ങൾ
നാം ശക്തിെപ്പടുത്തി�
യിട്ടുേണ്ടാ എന്നതിെന
ആശ്രയിച്ചാണു് നില്ക്കുന്ന�
തു്. നിങ്ങൾസ്വതന്ത്രയാ�
ണു് എന്നു് പറയാൻ കഴി�
യണെമങ്കിൽഅസ്വാത�
ന്ത്ര്യെത്തപ്രതിേരാധി�
ക്കാൻ േവണ്ടത്രസ്ഥാ�
പനങ്ങൾ നിങ്ങൾആവി�
ഷ്കരിച്ചിട്ടുേണ്ടാെയന്നുള്ള�
തിെനഅനുസരിച്ചാണു്.

അങ്ങെനഅസ്വാതന്ത്ര്യെത്തഫലപ്രദമായി തടയുവാൻ
കഴിയുേമ്പാേഴ നിങ്ങൾസ്വതന്ത്രയാണു് എന്നു് പറയാ�
നാകൂ. ജനാധിപത്യത്തിൽ ഇങ്ങിെനയാണു് സ്വതന്ത്രരാ�
കാൻ കഴിയുക. ഇെല്ലങ്കിൽ ജനാധിപത്യമില്ലാത്ത രാ�
ജ്യത്തിനു് തുല്യമാണു്. അേമരിക്കെയ േനാക്കുക. അേമ�
രിക്ക ജനാധിപത്യമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങെളയും രാജഭരണ�
ങ്ങെളയും സംരക്ഷിക്കുന്നു. അേതസമയം,അവർസ്വാ�
തന്ത്ര്യത്തിനു േവണ്ടിയും ജനാധിപത്യത്തിനു േവണ്ടിയും
െപാരുതുന്നവരാണു്. ഇതിനർത്ഥം,അവർ ഉേദ്ദശിക്കു�
ന്നസ്വാതന്ത്ര്യം േവെറാരു രീതിയിലുള്ളതാണു് എന്നാ�
ണു്. സൗദി അേറബ്യ ഒരുസ്വതന്ത്രരാജ്യമാണു് എന്നാ�
ണു് അേമരിക്കയും സൗദി അേറബ്യയും പറയുന്നതു്. ഇതു്
സ്വാതന്ത്ര്യെത്തക്കുറിച്ചു് എന്തു് കാഴ്ചപ്പാടിലാണു് സംസാ�
രിക്കുന്നതു് എന്നതിെനആശ്രയിച്ചാണു്. ബിൻലാദൻ
ഇതിനു് എതിെരയാണു് െപാരുതുന്നതു്. പേക്ഷബിൻലാ�
ദൻ െടററിസത്തിലൂെട ഒരു ജനതക്കു് മുഴുവൻഅസ്വാത�
ന്ത്ര്യമുണ്ടാക്കി െകാണ്ടാണു് ഇതു് െചയ്യുന്നതു്. ഇറാനിൽ
സംഭവിച്ചതു് എന്താണു്? അേമരിക്കവത്ക്കരണം നടന്ന
ഒരുസ്ഥലത്തു് അേമരിക്കയ്ക്കു് എതിരായ ഒരു ഭരണകൂ�
ടം ഉണ്ടാക്കുവാൻആളുകെളഅസ്വതന്ത്രമാക്കുകയാണു്
െചയ്തതു്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങെന ഇങ്ങെനെയാെക്കേയ െപ�
രുമാറാൻ പാടുള്ളൂഎന്നാണു് പറയുന്നതു്. ഇവിെടെയാ�
െക്ക ജനാധിപത്യപരമാവുകഎന്നു് പറഞ്ഞാൽഎന്താ�
ണു് എന്നാണു് േചാദിേക്കണ്ടതു്. ജനാധിപത്യവ്യവസ്ഥ�
യിൽസ്വാതന്ത്ര്യം എങ്ങിെനയാണു് നിർണ്ണയിക്കുന്നതു്
എന്നതാണു് ഇവിെടെയാെക്ക േചാദ്യം വരുന്നതു്.

ജനപ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടു് എന്നതുെകാണ്ടു് ജനങ്ങൾ
സ്വതന്ത്രരാകണെമന്നില്ല. അതു് രാജഭരണം േപാെല
തെന്നആകാം. പഴശ്ശിരാജയുെട ഭരണത്തിൽആദിവാ�
സികളും മറ്റു് നാട്ടുകാരും സ്വതന്ത്രരായിരുേന്നാ? ബ്രിട്ടീഷു�
കാർ വന്നേപ്പാൾ പഴശ്ശിരാജ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു േവണ്ടി
പേക്ഷ, െപാരുതി. ജനങ്ങളുെട താത്പര്യം സംരക്ഷി�
ക്കെപ്പടുന്നുേണ്ടാ? അതിനുള്ളസ്ഥാപനങ്ങൾഫലപ്ര�
ദമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുേണ്ടാ? എങ്കിൽ മാത്രേമ ജനാ�
ധിപത്യത്തിൽസ്വാതന്ത്ര്യമുെണ്ടന്നു് പറയാനാകൂ. അത�
െല്ലങ്കിൽ ജനാധിപത്യം രൂപപരമായി മാത്രേമ നിലനി�
ല്ക്കുന്നുള്ളൂ. ജനാധിപത്യത്തിെന്റ രൂപപരമായ നിലനില്പു്
നിസ്സാരമാെണന്നു് പറയുകയല്ല. അതു് വളെര പ്രധാ�
നം തെന്നയാണു്. ഫലപ്രാപ്തി കുറവാെണങ്കിൽ േപാ�
ലും ജനാധിപത്യരൂപം നിലനില്ക്കുന്നുെവന്നതു് തെന്ന
വളെര പ്രധാനെപ്പട്ടതാണു്. ഇന്ത്യയിൽഅറുപതു വർ�
ഷമായി ജനാധിപത്യരൂപം നിലനിൽക്കുന്നുെവന്നതു്
വളെര പ്രാധാന്യമുള്ളതു് തെന്നയാണു്. കാരണം സ്വാത�
ന്ത്ര്യത്തിെന്റയും അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റയും കാര്യങ്ങൾക്കു്
ഉപരിയായി നീതിയുെടയും അനീതിയുെടയും കാര്യങ്ങൾ
ഉണ്ടതിൽ.

സുതാര്യതയാണു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ഒരു പ്രധാനസൂ�
ചകം. േലാകം ഇന്നു് കൂടുതൽസുതാര്യമായിരിക്കുന്നു.
ആശയവിനിമയത്തിെന്റസാംേകതികവളർച്ച െകാ�
ണ്ടാണിതു് സംഭവിക്കുന്നതു്. രഹസ്യമായി ഒരു കാര്യം
ആർക്കും െചയ്യാൻ പറ്റാത്തവിധംഈ രംഗം വളർന്നിരി�
ക്കുന്നു. ഇതു് ജനാധിപത്യേലാകത്തു് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ
ലക്ഷണമാണു്. പേക്ഷ, നീതി നടപ്പിലാക്കെപ്പടുന്നില്ല.
എന്നാൽ പഴയ കാലെത്തക്കാൾ കൂടുതൽസാദ്ധ്യത�
കൾ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായി എന്നുപറയാം. പേക്ഷനീതി
ജനങ്ങൾക്കു് പൂർണ്ണമായും കിട്ടണെമന്നില്ല. അതു് പല
രീതിയിലും വികലെപ്പടുത്തെപ്പടാം. ഈവികലെപ്പടു�
ത്തലുകെളഅതിജീവിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ പുതിയ
പ്രവർത്തനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും ജനതയുെട ഭാഗത്തു�
നിന്നു് ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടിരിക്കണം. എങ്കിേല സ്വാതന്ത്ര്യ�
വും നീതിയും ഉറപ്പാക്കെപ്പടൂ. ആേഗാളപ്രസ്ഥാനങ്ങളും
ഇൻറർെനറ്റു് കൂട്ടായ്മകളും ഇത്തരം പുതിയആവിഷ്കാര�
ങ്ങളാെണന്നു് പറയാം.

മനുഷ്യരുെട അത്യാർത്തി വളെരേയെറ തുറന്നുവിടെപ്പട്ട
ഒരു കാലമാണു് ഇെതന്നു് പറയാം. അത്യാർത്തി അന്ത്യ�
മില്ലാത്ത ഒന്നാണു്. അത്യാർത്തി എന്നതിേലക്കു് വന്നു�
കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന ലക്ഷ്യംേനടാൻ വഴികെളാന്നും പ്ര�
ശ്നമല്ല, ചട്ടങ്ങളും പ്രശ്നമല്ല. ജനാധിപത്യവും സ്വാതന്ത്ര്യ�
വും ഒെക്കഅപരത്വവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട കാര്യങ്ങളാണു്.
അേപ്പാൾഅത്യാർത്തിയാൽസ്ഥാപനങ്ങളിലും വർ�
ത്തനപ്രതിവർത്തനങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കെപ്പടുന്നരൂപാ�
ന്തരങ്ങൾ വളെര അപകടകരമാണു്. ഇതുെകാണ്ടാണു്
േകാർപ്പേററ്റുകളും നീതിന്യായവ്യവസ്ഥയും ജനപ്രതിനി�
ധികളും തമ്മിലുള്ളബന്ധങ്ങളിെല വ്യതിരിക്തതകളും
വിശുദ്ധികളും ഇല്ലാതായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതു്. ഈയിെട
കണ്ട ഒരുഅേമരിക്കൻസിനിമയിൽ ഒരു കഥാപാത്രം
പറയുന്നു: അത്യാർത്തിയാണു് ആളുകെള ശക്തരാക്കു�
ന്നതു്, േസ്നഹെത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതു് അത്യാർത്തിയാണു്,
സൗന്ദര്യം േവണ്ട, നീതി േവണ്ട,അത്യാർത്തി എല്ലാത്തി�
െനയും ന്യായീകരിച്ചു െകാള്ളും.

ജനപ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടു് എന്ന�
തുെകാണ്ടു് ജനങ്ങൾസ്വതന്ത്രരാ�
കണെമന്നില്ല. അതു് രാജഭരണം
േപാെല തെന്നആകാം. പഴ�
ശ്ശിരാജയുെട ഭരണത്തിൽ
ആദിവാസികളും മറ്റു് നാട്ടുകാരും
സ്വതന്ത്രരായിരുേന്നാ? ബ്രിട്ടീഷു�
കാർ വന്നേപ്പാൾ പഴശ്ശിരാജ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു േവണ്ടി പേക്ഷ,
െപാരുതി. ജനങ്ങളുെട താത്പര്യം
സംരക്ഷിക്കെപ്പടുന്നുേണ്ടാ? അതി�
നുള്ളസ്ഥാപനങ്ങൾഫലപ്രദമാ�
യി പ്രവർത്തിക്കുന്നുേണ്ടാ? എങ്കിൽ
മാത്രേമ ജനാധിപത്യത്തിൽ
സ്വാതന്ത്ര്യമുെണ്ടന്നു് പറയാനാകൂ.

ജനാധിപത്യം അടി�
സ്ഥാനമാക്കുന്നതു് വള�
െര േനർത്തചില കാര്യ�
ങ്ങളിലാണു്. അത്യാർ�
ത്തിയിൽ ഇവെയല്ലാം
പിടിച്ചുലയ്ക്കെപ്പടുന്നസ്ഥി�
തിയിേലക്കു് കാര്യങ്ങൾ
മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുക�
യാണു്. ഉദാഹരണത്തി�
നു്,അംബാനി വളെര
കുറഞ്ഞകാലംെകാണ്ടു്
രാജ്യത്തിെല ഏറ്റവും
ശക്തനായ കളിക്കാര�
നായി മാറി. ഇതു് വളെര
നീതിപൂർവ്വവും മാന്യതേയാെടയും ഉണ്ടാക്കെപ്പട്ടതായാ�
ണു് അവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്. മറ്റുള്ളവരുെടസ്ഥിതിെയ
ബാധിക്കാെത ഒരാൾക്കു് ഇങ്ങിെന പണം ഉണ്ടാക്കാൻ
പറ്റുേമാ? സാധിക്കില്ല. േസ്റ്ററ്റിനു് ഇതിൽ വലിയ പങ്കുണ്ടു്.
പെക്ഷആെരെയാെക്കഎവിെടെയാെക്കയാണു് ഇതി�
നായി വളച്ചു െകാണ്ടുവന്നതു് എന്നു് പറയാൻ പറ്റില്ല.

സ്വാതന്ത്ര്യം എന്താണു് എന്നുള്ളപ്രശ്നങ്ങെളക്കാേളെറ
എന്തുെകാണ്ടു് ജനാധിപത്യം എന്നു് നാം േചാദിേക്ക�
ണ്ടതുണ്ടു്. സാമൂഹികജീവിതത്തിൽ ഒരാൾക്കും നീതി
നൽകാെത ജനാധിപത്യം എന്നുള്ളസംകല്പം എന്തിനാ�
ണു്? ആളുകളുെട അടിസ്ഥാനാവശ്യത്തിൽ നിന്നാണു്
ജനാധിപത്യം ആവശ്യമായി വരുന്നതു്. മെറ്റാരാളുെട
ആനുകൂല്യങ്ങളുെട ചിലവിൽ ഒരാളും കൂടുതൽ പണവും
അധികാരവും േനടുന്നതിനു് ആനുകൂല്യമുള്ളവരായിക്കൂടാ.
ഇതാണു് ജനാധിപത്യത്തിെന്റഅടിസ്ഥാനം. ജനാധി�
പത്യെത്തക്കുറിച്ചുള്ളഈസംകല്പത്തിെന്റഅടിസ്ഥാ�
നത്തിൽസ്ഥാപിക്കെപ്പടാത്തസ്വാതന്ത്ര്യം എന്നസം�
കല്പം പ്രേയാജനരഹിതമായിരിക്കും. ഇതു് വളെരക്ഷ�
ണികമായ സംകല്പനമായിരിക്കും. ഒരു വിഭാഗംആളു�
കൾ വളെരആർത്തിേയാെടയും കാര്യക്ഷമതേയാെട�
യും ശക്തിേയാെടയും കാര്യങ്ങൾ െചയ്യുകയുംഅപരെര
നിർദ്ധനരും നിസ്സഹായരും അധഃസ്ഥിതരുമാക്കുന്ന രീ�
തിയിേലക്കു് കാര്യങ്ങെള നീക്കുകയും െചയ്യുമായിരിക്കാം.
അതുെകാണ്ടു് ആളുകൾ വളെര ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിന്നിെല്ല�
ങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റയും ജനാധിപത്യത്തിെന്റയും
സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാകും.

(09-08-2007-നു് നടന്നഅഭിമുഖത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ.)
‘േകരളീയം’, 2007ആഗസ്റ്റ്, െസപ്തംബർ.
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നിസാർഅഹമ്മദ്
നിരവധി േലഖനങ്ങൾ, േപര് െവയ്ക്കാത്തഗ്ര�
ന്ഥങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ… ഇവയിലൂെട
പ്രസരിച്ചഅേദ്ദഹത്തിെന്റ ചിന്തകൾ ഇന്ന�
െത്തബൗദ്ധിക േലാകത്തു്,പ്രേത്യകിച്ചും �
േകരളത്തിെന്റ, വ്യക്തതയുെട െവളിച്ചമായി നിലനില്ക്കുന്നു.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്നപുറത്തിറക്കുന്നഈേഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റസന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണുഈപിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ളപ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്നഅേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർആണു് ഇവയിൽഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയുംഅതിൽഈ
േഫാൺപിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനംആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്നആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം –കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ,അഭിമുഖങ്ങൾ,സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ,കവിതകൾ –എന്നുതുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org>എന്നഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ,ഈെവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവസായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്നഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി,തിരുവനന്തപുരം 695014
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