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നീതിയാണ് ജനാധിപത്യമമന്് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മഹാനായ 
ന്യായാധിപൻ ജസ്റിസ്. വി. ആർ. കൃഷ്ണയ്യർക്്  



പ്രവേശകം 

ഭരണഘടനാധാർമികത, നമ്മൾ ജനങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്ത് 
എന് ബ�ാധ്യമാണ് ഇതുബപാമലാരു പുസ്തകം എഴുതാൻ എമന് 

ബരേരിപ്പിച്ചത്.  ഈ വിഷയത്ില് എമറെ വായനകൾക്കും  എഴുത്ി
നം ആമരങ്ിലം രേബ�ാദനമായിട്ടുമടെങ്ില്, അത് യശ:ശരീരനായ 
ശ്ീ. ജസ്റിസ്. വി. ആർ. കൃഷ്ണയ്യരാണ്.  ഭരണഘടനയം ബകാടതി
വിധികളുമമലാം സാധാരണ പൗരർക്് ബവടെിയള്ളതാമണന്ം 
ആത്യന്ികമായി അത് വായിക്കുകയം വിലയിരുത്തുകയം മ�ബയ്യ
ടെത് ഇന്്യയിമല ജനങ്ങളാകുന് നമ്മൾ ആമണന്മുള്ള തിരിച്ചറി
വ് എന്ിലണർത്ിയത്  അബദേഹമാണ്. 
 2011-ല് എമറെ ആദ്യ പുസ്തകമായ  'Aadhaar; How a Nation 
is Deceived' രേകാശനം മ�യ്യണം എന് ആവശ്യവുമായാണ് ഞാ
നാദ്യമായി ജസ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യമര കാണുന്ത്. ഇന്്യാഗവ
മമെറെിമറെ ജനബഷേമ പരിപാടിയായ 'ആധാറി'മന വിമർശിക്കുന് 
പുസ്തകവുമായി ഒരു തരത്ിലം സഹകരിക്ാനാകില എന്ായിരു
ന് അബദേഹത്ിമറെ മസക്രട്ടറിയമട രേതികരണം. നിരാശനായി 
മടബങ്ങടെി വരുമായിരുന് എനിക്് അബദേഹവുമായി കൂടിക്ാഴ്ചയ്ക്കുള്ള 
അവസരമമാരുക്ിയത് അബദേഹത്ിമറെ മസ്റബനാഗ്ാഫർ ആയിരു
ന് �ന്ദിക ബ�ച്ചിയാണ്.   
 പിന്തുണക്ാബനാ, ശിപാർശ മ�യ്യാബനാ ആരുമിലാത് ഒരു 
ഇരുപത്ിയാറുകാരൻ, അബദേഹത്ിമറെ ഓഫീസ് മടക്ിയയച്ച 
തമറെ ആദ്യപുസ്തകവുമായി, ജീവിതത്ിലാദ്യമായി ഒരു മുൻ സുരേീം
ബകാടതി ജഡ്ജിയമട അടുക്ബലക്് മ�ല്ലുന് കാര്യമമാബന്ാർത്തു
ബനാക്കൂ?  ഇമതഴുതുബ്ാഴും ആ മനഞ്ിടിപ്പ് എനിക്നഭവിക്ാൻ 
കഴിയന്ടെ്. പബഷേ, ആ വലിയ മനഷ്യൻ അന്് 'മനഷ്യൻ' എന് 
വാക്ിമറെ അർത്ഥമമമന്ന്് എമന് പഠിപ്പിച്ചു. അത്രബയമറ ബനേഹ
ബത്ാമട, പരിഗണനബയാമടയാണ് മപരുമാറിയത്.  അടുത്തു വിളി
ച്ചിരുത്ി കാര്യം അവതരിപ്പിക്ാൻ പറഞ്ഞു. 
 ഞാൻ സംസാരിക്ാൻ തുടങ്ങി. ആധാറിമനക്കുറിച്ച്, അതിമറെ 
നിയമവിരുദ്ധമായ രോരംഭമത്ക്കുറിച്ച്, ആബഗാള അനഭവങ്ങമള
ക്കുറിച്ച്, രേതിബഷധങ്ങമളക്കുറിച്ച്. അങ്ങമനമയലാം.  ഒരു ഇരുപതു 
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ജനാധിപത്ം നീതി വതടുന്നു

“Justice has always evoked ideas of equality, of proportion 
of compensation…. In short justice is another name of 
liberty, equality and fraternity.”

Dr. B R Ambedkar (ഡി.സി., 2008)
 
നീതി, ജനാധിപത്ം, വകാടതി 
  നീതി, ആധുനിക സാമൂഹികാസ്തിത്വത്ിമറെ അബഭദ്യഘടകമാ
ണ്. വിഭവങ്ങളുമട, അവകാശങ്ങളുമട, അന്സ്ിമറെ, സ്വാഭാവിക 
വിതരണവുമായി അതു �ന്ധമപ്പട്ടിരിക്കുന്. പൗരാണിക കാലത്് 
നീതി ഒരു നന്മയായിരുന്; രാജാവിമറെ, ഗുരുവിമറെ, രേവാ�കമറെ, 
ഒരു സവിബശഷ ഗുണം. അരിബസ്റാട്ടില്, ന്യായവും തുല്യതയമാണ് 
നീതി എന്് കരുതിബപ്പാന്. ഇന്്യയില് നീതിമയാരു ധർമ്മ വ്യ
വസ്ഥയായിരുന്. അർത്ഥശാസ്ത്രവും മനസ്മൃതിയമമാമക് മുബന്ാട്ടു 
വയ്ക്കുന് നീതിബ�ാധം. അതുപബഷേ തുല്യതയമടയം പരസ്പര�ഹുമാ
നത്ിമറെയം മനഷ്യത്വത്ിമറെയം അടിസ്ഥാനത്ിലള്ളതായിരു
ന്ിമലന് മാത്രം. ജാതി വ്യവസ്ഥ മുബന്ാട്ടു വച്ച ബശ്ണീ�ദ്ധമായ 
അസമത്വത്ിലധിഷ്ിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ആയിരുന്വത്.  
ശുദ്ധാശുദ്ധങ്ങളുമട ജന്മാന്ര �ാന്ധവങ്ങളില് ചൂഷണങ്ങൾക്കും 
വിബവ�നങ്ങൾക്കും ധാർമികന്യായീകരണം �മച്ച ആ സാമൂഹിക 
വ്യവസ്ഥയില് നിന്ള്ള ബമാ�നം കൂടിയായാണ് ഇന്്യയില് ജനാ
ധിപത്യം സംവിധാനം മ�യ്യമപ്പട്ടിട്ടുള്ളത്. 
 ഇന്്യയമട സ്വാതന്ത്യസമര �രിത്രം ഒബരസമയം വവബദശി
കാധിപത്യത്ിമനതിമരയള്ള രാഷ്ടീയസമരവും �രിത്രപരമായ 
സാമൂഹിക അനീതികൾമക്തിമരയള്ള സാംസ്ാരിക-നബവാത്ഥാന 

ആമുഖം 
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ജനാധിപത്യം നീതി തതടുന്നു

മുബന്റ്റവും കൂടിയായിരുന്.  സ്വാതന്ത്യം, സമത്വം, സാബഹാദര്യം 
എന്ീ ജ്ാബനാദയമൂല്യങ്ങളിലധിഷ്ിതമായ ആധുനിക നീതിബ�ാ
ധത്ിബലക്് മുബന്റുന്തിനള്ള ഉപകരണമായാണ് ജനാധിപത്യം 
ഇന്്യയില് രേവർത്ിബക്ടെമതന് ബ�ാധ്യം, നമ്മുമട രാഷ്ട ശില്ി
കൾക്് ഉടൊയിരുന്. അംബ�ദ്കർക്്, നീതിമയന്ാല്  സ്വാത
ന്ത്യം, സമത്വം, സാബഹാദര്യം എന്ിവയമട മമറ്റാരു ബപരായിരുന്. 
അങ്ങമന 'ജനാധിപത്യം എന്ത് നീതിയമട സാഷോത്കാരത്ിനാ
യള്ള ഉപകരണം മാത്രമല നീതി തമന്യാണ് ' എന് വരുന്.
 എന്ിരുന്ാലം, ജനാധിപത്യത്ിന് ഒരു ഗുരുതരമായ ആന്രി
കദൗർ�ല്യമുടെ്. ജനാധിപത്യം ഒബരസമയം നീതിയമട അനിവാ
ര്യമായ ഒരു ഘടകവും അനീതിയമട ഉപകരണവുമായി മാറാനള്ള 
സാധ്യതയടെ്. കാരണം ജനാധിപത്യം നിലനില്ക്കുന്ത് മതര
മഞ്ഞടുപ്പുകളുമട അടിസ്ഥാനത്ിലാണ്. അവിമട ഭൂരിപഷേത്ിനാ
ണ് രേസക്ി.  ഭൂരിപഷേ തീരുമാനങ്ങൾ എബപ്പാഴും നീതിയമടയം 
സമത്വത്ിമറെയം സാബഹാദര്യത്ിമറെയം മാർഗത്ില് ആവണമമ
ന്ില, പലബപ്പാഴും അത് നയൂനപഷോവകാശങ്ങമള ഹനിക്കുന്ബതാ 
അവമര രടൊംകിട പൗരന്മാരായി കണക്ാക്കുന്ബതാ ആകാം. 
അതുമകാണ്ടുതമന് ജനാധിപത്യത്ില് നയൂനപഷേങ്ങമള സംരഷേി
ക്കുന്തിന് ബവടെി രേബത്യക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുബക്ടെതുടെ്. 
മതരമഞ്ഞടുപ്പില് ജയിക്കുന് ഭൂരിപഷേ ഭരണകൂടം എടുക്കുന് തീരു
മാനങ്ങൾ നീതിയമടയം ജനാധിപത്യത്ിമറെയം അടിസ്ഥാന മൂല്യ
ങ്ങൾക്കു വിരുദ്ധമാകാതിരിക്കുവാനള്ള മുൻകരുതലകൾ അനിവാര്യ
മാണ് 
 അങ്ങമനയാണ് ഭരണഘടനാധിഷ്ിത-ജനാധിപത്യം എന് 
സങ്ല്ം കടന്വരുന്ത്. അവിമട, പൗരരുമട അവകാശങ്ങളും അധി
കാരങ്ങളും എലാം ഭരണഘടനാപരമായി നിർവ�ിക്കുന്. ഈ അവ
കാശങ്ങൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും ബമല് കടന്കയറാൻ കഴിയാ
ത്വിധം ഗവമമെറെിമറെ ശക്ിമയ പരിമിതമപ്പടുത്തുന്, ജനതയമട 
അവകാശ രേഖ്യാപന ബരഖയാണ് ഭരണഘടന. ഭരണഘടനാധാർമി
കതയം അതിമറെ അടിസ്ഥാനത്ില് രൂപീകരിച്ച നിയമങ്ങളും നട
പടിക്രമങ്ങളും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്തിന് ബവടെിയിട്ടുള്ള സംവി
ധാനങ്ങളുമാണ് ജനാധിപത്യത്ില് നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുന്ത്.
  എന്ിരുന്ാലം, എക്ികയൂട്ടീവിന് എബപ്പാഴും സ്വന്ം അധികാ
രപരിധികൾ ലംഘിക്കുവാനള്ള ത്വര ഉടൊയിരിക്കും. പലരീതി
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നാവിരുദ്ധമാമണന്ാണ് വിധിച്ചത്; 1857-ല് കുരേസിദ്ധമായ  ഡ്രഡ് 
സ് ബകാട്ട് ബവഴ് സസ് സാൻഡ്ബഫാർഡ് ബകസില് (ഡ്രഡ് ബസ്ാട്ട്, 
1857). ആഫ്ിക്ൻ-അബമരിക്ൻ വംശജർ, അടിമകളും അലാത്
വരും,  അബമരിക്ൻ പൗരന്മാരല. അതുമകാണ്ടുതമന് അവർക്് 
മഫഡറല് ബകാടതികളില് ബകസ് ഫയല് മ�യ്യാനാകില. രാജ്യത്്  
അടിമത്ം നിബരാധിക്ാനള്ള അവകാശം അബമരിക്ൻ ബകാൺ
ഗ്സിനില. ഏറ്റവും രേധാനമപ്പട്ടകാര്യം അടിമകളുമട ഉടമകളുമട 
അവകാശം അബമരിക്ൻ  ഭരണഘടനയമട നാലാം ബഭദഗതിരേകാ
രം സംരഷേിക്മപ്പട്ടിരിക്കുന്മവന് കമടെത്ലാണ്. കാരണം, 
അടിമകൾ അവരുമട സ്ത്ാണ്. അഞ്ാം ബഭദഗതി മതിയായ 
നഷ്ടപരിഹാരമിലാമത ഏമതാരു പൗരമറെയം ഏമതാരു സ്വത്തും 
വകവശമപ്പടുത്തുന്തില് നിന്് ബകാൺഗ്സിമന  വിലക്കുന്ടെ്. 
നീതിയമട കാവലാളാബകടെവർ നീതിമയ ഒറ്റുമകാടുത്ബപ്പാൾ, 
ആഭ്യന്രയദ്ധത്ിന ബശഷം 1860-കളില് അബമരിക്ൻ ബകാൺഗ്
സ്  13, 14, 15, ബഭദഗതികൾ മകാണ്ടുവന്ാണ് അതിമന മറികടന്ത്. 
നാസി ജർമനിയിലം മറ്റബനകം ഏകാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലമമലാം  
സമാനബമാ അതിബലമറ ഭീകരബമാ ആയ തരത്ില് ബകാടതികൾ 
അനീതികൾക്കു കൂട്ട് നിന്ിട്ടുള്ളതായി �രിത്രം പറയന്. ഡ്രഡ് 
സ് ബകാട്ട് ബകസില് ജസ്റിസ്. മ�ഞ്മിൻ കുർടസിമനബപ്പാമല, എ. 
ഡി. എം. ജ�ല്പൂർ ബകസില് ജസ്റിസ് ഖന്മയബപ്പാമല വിബയാ
ജനമാമയങ്ിലം നീതിയ്ക്കു ബവടെിയള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർന്ിട്ടിമല
ന്ല, ആത്യന്ികമായി നീതിന്യായ വ്യവഹാരങ്ങമള ബനർവഴിക്കു 
നടത്ിയത് ജനാധിപത്യത്ിമറെ സംവാദാത്മകമായ ആന്രിക 
ശക്ി തമന്യാണ്. ജനാധിപത്യത്ില് നീതിബതടുന് ജനത 
മ�മന്ബത്ടെത് ഇരുളടഞ്ഞുബപാകുന് ബകാടതിമുറികളുമട ഹതാ
ശതയിലല, ജനാധിപത്യം തമന്യാണ് നീതി എന് തിരിച്ചറിവി
ബലക്ാണ്. അങ്ങമനമയങ്ില് ഈ കാലമത്യം നമ്മൾ അതിജീ
വിക്കുക തമന് മ�യ്ം. 


