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ചടട്ടം 64  അനുസരരിച്ചുള്ള പ്രസസ്താവന

മനരി സസ്താനട്ടം രസ്താജരിവച്ചതത് സട്ടംബനരിച്ചത്

ശശ  .    സജരി  ചചറരിയസ്താന:  സര,  പത്തനട്ടംതരിട  മല്ലപ്പള്ളരിയരില്  നടന

പരരിപസ്താടരിയരില്  ഞസ്താന  ഭരണഘടനചയ  വരിമരശരിച്ചുചവന  രശതരിയരില്  വന

വസ്താരത്ത വളചച്ചസ്താടരിക്കചപ്പടതസ്താണത്. നമ്മുചട ഭരണഘടനചയ ബഹുമസ്താനരിക്കുകയട്ടം,

അതരിചന്റെ  ഉദസ്താത്തമസ്തായ  മൂലല്യങ്ങള്  ഉയരത്തരിപ്പരിടരിക്കുകയട്ടം  ചചയ്യുന

ചപസ്താതുപ്രവരത്തകനസ്താണത്  ഞസ്താന.  ഞസ്താന  ഉള്ചപ്പടുന  പ്രസസ്താനട്ടം  നമ്മുചട

ഭരണഘടനചയയട്ടം  അതരില്  ഉയരത്തരിപ്പരിടരിച്ചരിട്ടുള്ള  മൂലല്യങ്ങചളയട്ടം

സട്ടംരകരിക്കണചമന ആവശല്യട്ടം  രസ്താജല്യചത്തമസ്താടുട്ടം   ഉയരത്തരിപ്പരിടരിക്കുനവരുചട

കൂടത്തരില് മുനപനരിയരിലസ്താണത്.    We, the people of India, having solemnly

resolved  to  constitute  India  into  a  Sovereign Socialist  Secular

Democratic  Republic  and  to  secure  to  all  citizens: Justice,  social,

economic and political; Liberty of thought, expression, belief, faith and

worship; Equality of status and of opportunity; .. Fraternity assuring…

the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation:
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ഈ  അടരിസസ്താന  മൂലല്യങ്ങള്  ഞസ്താനുട്ടം  എചന്റെ  പ്രസസ്താനവട്ടം

ഉയരത്തരിപ്പരിടരിക്കുനതസ്താണത്.  ഞസ്താന നടത്തരിയ പ്രസട്ടംഗത്തരില് രസ്താജല്യത്തരിചന്റെ

മമൗലരിക  അവകസ്താശങ്ങളുമസ്തായരി  ബനചപ്പട  ചരില  കസ്താരല്യങ്ങള്

പരസ്താമരശരിക്കചപ്പടുകയണസ്തായരി.  ആരടരിക്കരിള്  14  മുതല്  18  വചരയള്ള

സമതത്വത്തരിനുള്ള  അവകസ്താശട്ടം,  ആരടരിക്കരിള്  19  മുതല്   22 വചരയള്ള

സത്വസ്താതനല്യത്തരിനുള്ള  അവകസ്താശട്ടം,  ആരടരിക്കരിള്  23-ഉട്ടം  24-ഉട്ടം

ചൂഷണത്തരിചനതരിരസ്തായ  അവകസ്താശട്ടം,  ആരടരിക്കരിള്  25 മുതല്  28  വചരയള്ള

മത സത്വസ്താതനല്യത്തരിനുള്ള അവകസ്താശട്ടം, ആരടരിക്കരിള് 29 മുതല് 30 വചരയള്ള

സസ്താട്ടംസസ്താരരികവട്ടം വരിദല്യസ്താഭല്യസ്താസപരവമസ്തായ അവകസ്താശട്ടം,  ആരടരിക്കരിള്  32    -

ഭരണഘടനസ്താപരമസ്തായ  പ്രതരിവരിധരിക്കുള്ള  അവകസ്താശട്ടം  എനശ  മമൗലരിക

അവകസ്താശങ്ങള് സട്ടംരകരിക്കചപ്പടണചമനതസ്തായരിരുന്നു എചന്റെ പ്രസട്ടംഗത്തരിചന്റെ

ഉള്ളടക്കട്ടം.  നമ്മുചട  ഭരണഘടനയരിചല  നരിരദദ്ദേശക  തതത്വങ്ങള്

സസ്താമൂഹല്യനശതരിയട്ടം,  സസ്താമത്തരിക  സുരകയട്ടം എല്ലസ്താവരക്കുട്ടം

ഉറപ്പുവരുത്തണചമനത്  നരിഷ്കരഷരിച്ചരിട്ടുണത്.  എനസ്താല്   ഇവ  നടപ്പരിലസ്താക്കരി

കരിടണചമന  ആവശല്യവമസ്തായരി  ദകസ്താടതരിചയ  സമശപരിക്കസ്താനുള്ള  അവകസ്താശട്ടം

ഭരണഘടനയരില്  എഴുതരി  ദചരക്കചപ്പടരിടരില്ല.  രസ്താജല്യത്തത്  ചൂഷണട്ടം
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ചചയ്യചപ്പടുന ജനദകസ്താടരികള്ക്കത് നശതരി  ലഭരിക്കണചമങരില് ഭരണഘടനയചട

നരിരദദ്ദേശക  തതത്വങ്ങള്ക്കത്  കൂടുതല്  ശസ്താകശകരണട്ടം  അനരിവസ്താരല്യമസ്താണത്.

അചല്ലങരില്  വരദരിച്ചുവരുന  അസമതത്വങ്ങള്ചക്കതരിചര  പ്രതരിദരസ്താധട്ടം

തശരക്കസ്താന  ഭരണഘടനയത്  ശകരിയണസ്താകുകയരിചല്ലന  ആശങയസ്താണത്

എദന്റെതസ്തായ വസ്താക്കുകളരില് പ്രകടരിപ്പരിച്ചതത്. ഒരരിക്കല്ദപസ്താലട്ടം ഭരണഘടനദയസ്താടത്

അവമതരിപ്പുണസ്താക്കസ്താദനസ്താ,   അതരിചനതരിരസ്തായരി കസ്താരല്യങ്ങള് പറയസ്താദനസ്താ ഞസ്താന

ഉദദ്ദേശരിച്ചരിടരില്ല.    മസ്താകരിസട്ടം  നരിരശകരിക്കുന   അടരിമത്തട്ടം,   നസ്താടുവസ്താഴരിത്തട്ടം

മുതലസ്താളരിത്തട്ടം,  ദസസ്താഷല്യലരിസട്ടം,  കമമ്മ്യൂണരിസട്ടം  എനശ  മനുഷല്യരസ്താശരിയചട

വരിവരിധ ഘടങ്ങളരിചല വളരച്ചചയക്കുറരിച്ചത് എചന്റെ പ്രസട്ടംഗത്തരില് പ്രതരിപസ്താദരിച്ചു.

സസ്താമൂഹരിക വരികസ്താസത്തരിചന്റെ വരിവരിധ   ഘടങ്ങചളക്കുറരിച്ചത്  കസ്താറല് മസ്താകസ്താണത്

ശരരിയസ്തായരി  വരിലയരിരുത്തരിയരിട്ടുള്ളചതന്നുട്ടം  ഞസ്താന  പറഞ.   വരഗ

സമരത്തരിചന്റെ  പ്രശസരിചയക്കുറരിച്ചുട്ടം  ചരരിത്രപരവട്ടം  വവവരിധല്യസ്താത്മപരവമസ്തായ

ഭമൗതരികവസ്താദചത്തക്കുറരിച്ചുട്ടം   ഞസ്താന  സട്ടംസസ്താരരിച്ചു.   മരിച്ചമൂലല്യ  സരിദസ്താനചത്ത

പരസ്താമരശരിച്ചുചക്കസ്താണത്  രസ്താജല്യത്തുള്ളവനുട്ടം  ഇല്ലസ്താത്തവനുട്ടം  തമരിലള്ള അനരട്ടം

വരദരിക്കുനതരിചനക്കുറരിച്ചുട്ടം,  ശതദകസ്താടശശത്വരനസ്താര  സൃഷരിക്കചപ്പടുനതരിചന

കുറരിച്ചുട്ടം  ഞസ്താന  സട്ടംസസ്താരരിച്ചു.  സത്വതന  ഭസ്താരതത്തരില്    ഭരണകൂട
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സട്ടംവരിധസ്താനങ്ങള് ഈ തതത്വങ്ങള് നടപ്പരിലസ്താക്കുനതരില്  പരസ്താജയചപ്പടതരിചന്റെ

ഫലമസ്തായരി   സസ്താമത്തരിക-സസ്താമൂഹരിക  അസമതത്വങ്ങള്  വളചര

വരദരിക്കുകയസ്താണുണസ്തായതത്.    നരിരദദ്ദേശക  തതത്വങ്ങള്ക്കത്  ഊടുട്ടം  പസ്താവട്ടം

നല്കുന   നരിയമനരിരമസ്താണട്ടം  നടത്തസ്താന  ശമട്ടം  നടത്തരിയ  ഇടതുപക

ദനതൃതത്വത്തരിലള്ള  സട്ടംസസ്താന  സരക്കസ്താരുകചള  ദപസ്താലട്ടം  ഭരണഘടനയചട

വകുപ്പുകള്  ദുരുപദയസ്താഗട്ടം  ചചയ്തുചകസ്താണത്  അടരിമറരിച്ച  അനുഭവവട്ടം  നമ്മുചട

മുനരിലണത്.    ഇതത്  എചന്റെ പ്രസട്ടംഗത്തരില് പറഞരിട്ടുണത്.    ഇനത്  നമ്മുചട

രസ്താജല്യത്തത്  ഭൂരരിപകട്ടം  വരുന  സട്ടംസസ്താനങ്ങളരില്  ചതരചഞടുക്കചപ്പടുന

ഗവണ്ചമന്റുകചള  ഭൂരരിപകട്ടം  ദനസ്താക്കസ്താചത  അടരിമറരിക്കുന

ജനസ്താധരിപതല്യപരമസ്തായ   ഭരണകൂടത്തരിചന്റെ  നരിലപസ്താടുകളുട്ടം   എചന്റെ

പ്രസട്ടംഗത്തരില്  ഞസ്താന പ്രതരിപസ്താദരിച്ചരിട്ടുണത്.  ഭരണഘടന ഉയരത്തരിപ്പരിടരിക്കുന

മതനരിരദപകത  ജനസ്താധരിപതല്യട്ടം,  ചഫഡറലരിസട്ടം  എനശ  തതത്വങ്ങള്

വരത്തമസ്താന  കസ്താലത്തത്  കടുത്ത  ചവല്ലുവരിളരി  ദനരരിട്ടുചക്കസ്താണരിരരിക്കുകയസ്താണത്

എനതസ്തായരിരുന്നു എചന്റെ പ്രസട്ടംഗത്തരിചന്റെ കസ്താതല്.   കസ്താശശര പ്രശട്ടം, പമൗരതത്വ

ദഭദഗതരി  ബരില്,  കസ്താരഷരിക  നരിയമങ്ങള്,  മസ്താധല്യമ  സത്വസ്താതനല്യത്തരിനത്

ദനചരയള്ള  കടന്നുകയറട്ടം  എനരിവ  ഉദസ്താഹരണങ്ങളസ്തായരി  പറഞ.
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ചതസ്താഴരിലസ്താളരികള്ക്കുള്ള  അവകസ്താശങ്ങള്  ദനടരിചയടുക്കുനതരിനത്

നരിലവരിലണസ്തായരിരുന നരിയമങ്ങചളല്ലസ്താട്ടം റദ്ദേസ്താക്കരിചക്കസ്താണത്  ദലബര ദകസ്താഡുകള്

രസ്താജല്യത്തത്  അടരിദച്ചല്പ്പരിച്ചതത്  ചകസ്താടരിയ  ചൂഷണത്തരിനത്  വഴരിവയ്ക്കുചമനസ്താണത്

ഞസ്താന  ചൂണരിക്കസ്താണരിച്ചതത്.   ഇചതല്ലസ്താട്ടം  രസ്താജല്യത്തത്  ഭരണത്തരിനത്  ദനതൃതത്വട്ടം

ചകസ്താടുക്കുന  ഭരണകൂട  സട്ടംവരിധസ്താനങ്ങള്  സത്വശകരരിക്കുന  നയങ്ങളുചട

ഫലമസ്താണത്.   ഈ  നയങ്ങളസ്താണത്  ഭരണഘടനയചട അനസത്തദയയട്ടം

മൂലല്യങ്ങചളയട്ടം  തകരക്കുന്നുചവനത്  ഞസ്താന  ചൂണരിക്കസ്താട്ടുനതത്.    ഭരണഘടന

നരിരമസ്താതസ്താക്കളുചട വശകണട്ടം സസ്താരത്ഥകമസ്താകസ്താചത ദപസ്തായതത്  ഇതുവചരയള്ള

ദകന്ദ്ര സരക്കസ്താരുകളുചട ജനവരിരുദ നയങ്ങളുചട ഫലമസ്താണത്.   സത്വസ്താതനല്യട്ടം

ലഭരിച്ചത്  75  വരഷമസ്തായരിട്ടുട്ടം  നമ്മുചട  രസ്താജല്യത്തത്  മഹസ്താഭൂരരിപകട്ടം  വരുന

ജനങ്ങള്ക്കത്  സസ്താമൂഹല്യ  നശതരി  നരിദഷധരിക്കചപ്പടുനതത്

ചൂണരിക്കസ്താണരിക്കണചമന  ഒരു  ചപസ്താതുപ്രവരത്തകചന്റെ  കടമ  നരിരവ്വഹരിക്കുക

മസ്താത്രചമ  ഞസ്താന  ചചയരിട്ടുള.   ദകന്ദ്ര  സരക്കസ്താരരിചന്റെ  ജനസ്താധരിപതല്യ  വരിരുദ

നയങ്ങളുട്ടം,   ദകന്ദ്ര  ഏജനസരികളുചട    കടന്നുകയറവട്ടം,  വരിലക്കയറവട്ടം,

ചപസ്താതുദമഖലസ്താ  സസ്താപനങ്ങള്  വരിറ്റുതുലയലട്ടം,  ഇനന  വരില  വരദനവട്ടം,

സട്ടംസസ്താന  സരക്കസ്താരരിചന്റെ  അവകസ്താശങ്ങള്  കവരചനടുക്കുനതരിനുള്ള



Uncorrected/Not for Publication
19-07-2022

6

ശമങ്ങളുട്ടം  തുടങ്ങരി  എനരിദനചറ  പറയന്നു;  ശശ.  നസ്താരസ്തായണ  ഗുരുദദവചന്റെ

സ്മരണ  നരിറയന   റരിപ്പബരിക്കത്  ദരിന  ദഫസ്താദളസ്താടത്  തടഞതരില്  വചര

എത്തരിനരില്ക്കുന നടപടരികചളയട്ടം ശകമസ്തായരി ഞസ്താന എചന്റെ പ്രസട്ടംഗത്തരില്

വരിമരശരിച്ചരിട്ടുണത്.  ഭരണഘടനദയസ്താടുട്ടം  നശതരിനല്യസ്തായ  വല്യവസദയസ്താടുട്ടം

നരിയമസഭദയസ്താടുട്ടം ദകരള ജനതദയസ്താടുമുള്ള അദങ്ങയറചത്ത കൂറട്ടം വരിശത്വസ്താസവട്ടം

ഉയരത്തരിപ്പരിടരിച്ചുചകസ്താണത്  2022  ജൂവല  5-ാം  തശയതരി  നരിയമസഭയരില്

ഈക്കസ്താരല്യങ്ങചളല്ലസ്താട്ടം  വല്യകമസ്താക്കരിയരിരുന്നു.  കൂടസ്താചത  മല്ലപ്പള്ളരിയരിചല

പ്രസട്ടംഗത്തരില്  കസ്താരല്യങ്ങള്  ശകമസ്തായരി  അവതരരിപ്പരിച്ചദപ്പസ്താള്  അതത്

ഏചതങരിലട്ടം  രശതരിയരില്  ചതറസ്തായരി  വല്യഖല്യസ്താനരിക്കചപ്പടസ്താനുട്ടം   ഞസ്താന

ഉദദ്ദേശരിക്കസ്താത്ത  രശതരിയല്  കസ്താരല്യങ്ങള്ക്കത്  പ്രചസ്താരണട്ടം  ലഭരിക്കസ്താന

ഇടവനതരിലട്ടം  എചന്റെ  ദുദുഃഖവട്ടം  ദഖദവട്ടം  സഭയരില്  ഞസ്താന

ദരഖചപ്പടുത്തരിയരിരുന്നു. 

 ഈ പ്രസട്ടംഗവമസ്തായരി ബനചപ്പടത് ബഹുമസ്താനചപ്പട ദകസ്താടതരി മുനപസ്താചക

പരസ്താതരി  വന സസ്താഹചരല്യത്തരില്  ജൂവല ആറസ്താട്ടം  തശയതരി  ബഹുമസ്താനചപ്പട

മുഖല്യമനരിദയസ്താടുട്ടം   എചന്റെ  പസ്താരടരിദയസ്താടുട്ടം   ആവശല്യചപ്പടത്  അട്ടംഗശകസ്താരട്ടം

ലഭരിച്ചതരിചന്റെ  അടരിസസ്താനത്തരില്   വവകുദനരട്ടം   ഞസ്താന  ധസ്താരമരികത
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ഉയരത്തരിപ്പരിടരിച്ചുചകസ്താണത്   എചന്റെ മനരി സസ്താനട്ടം  രസ്താജരിവയ്ക്കുകയസ്താണുണസ്തായതത്.

നരിഷ്പകവട്ടം, നശതരിപൂരവ്വവമസ്തായ  പരരിദശസ്താധനയത്  മനരി  സസ്താനട്ടം  ഒരു

തടസ്സമസ്താകസ്താന പസ്താടരിചല്ലനസ്താണത്   ഞസ്താന കരുതരിയതത്.   രസ്താജരിയരിലൂചട  എചന്റെ

പ്രസസ്താനവട്ടം  മുനണരിയട്ടം  ബഹുമസ്താനചപ്പട  മുഖല്യമനരിയട്ടം  സരക്കസ്താരുട്ടം

ഉയരത്തുന  ഉനതമസ്തായ  രസ്താഷശയ    ധസ്താരമരികതയസ്താണത്   ഞസ്താന

ഉയരത്തരിപ്പരിടരിച്ചരിട്ടുള്ളതത്.   43   വരഷചത്ത  സുതസ്താരല്യമസ്തായ   എചന്റെ

ചപസ്താതുജശവരിതത്തരില്  നരിരവധരി  ചുമതലകളുട്ടം  ഉത്തരവസ്താദരിതത്വങ്ങളുട്ടം  എചന്റെ

പ്രസസ്താനവട്ടം  ജനങ്ങളുട്ടം  എചന  ഏല്പ്പരിച്ചു.   ഈ   ഘടങ്ങളരിചലല്ലസ്താട്ടം

ഭരണഘടന  വരിഭസ്താവനട്ടം  ചചയ്യുന  മൂലല്യങ്ങള്  ഉയരത്തരിപ്പരിടരിച്ചുചകസ്താണട്ടം

നശതരിനല്യസ്തായ  വല്യവസചയ  ബഹുമസ്താനരിച്ചുചകസ്താണമുള്ള  നരിലപസ്താടുകളസ്താണത്

സത്വശകരരിച്ചരിട്ടുള്ളതത്.   ദഖദകരചമനത്  പറയചട,   ഭരണഘടന  ശരില്പരിയസ്തായ

ബരി.ആര.  അട്ടംദബദ്ക്കറരിചന ദപസ്താലട്ടം  ഞസ്താന അപമസ്താനരിച്ചുചവന നരിലയരില്

പറയസ്താത്ത  കസ്താരല്യട്ടം  പ്രചരരിപ്പരിക്കുകയണസ്തായരി.  ദദശശയ  പ്രസസ്താനത്തരിചന്റെ

ധശഷണശസ്താലരിയസ്തായ  ഭസ്താരതരതട്ടം  ദഡസ്താ.  ബസ്താബസ്താസസ്താഹരിബത്  അട്ടംദബദ്കര,

ഭരണഘടനസ്താ ശരിലരിയസ്തായ  അദദ്ദേഹചത്തദപ്പസ്താലട്ടം  ആദകപരിക്കുന തരത്തരില്

നുണപ്രചരണങ്ങള്  നടന്നു.  അധദുഃസരിത  വരഗത്തരിനുദവണരി
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ദപസ്താരസ്താടുനതരിദനസ്താചടസ്താപ്പട്ടം  ചതസ്താഴരിലസ്താളരി  വരഗത്തരിചന്റെ

അവകസ്താശങ്ങള്ക്കുദവണരിയട്ടം  അദദ്ദേഹട്ടം  നരിലചകസ്താണതസ്തായരി  ഞസ്താന

വരിശത്വസരിക്കുന്നു.  ചതസ്താഴരിലസ്താളരിയചട അവകസ്താശങ്ങള് കവരുവസ്താന ചകസ്താണവന

Industrial  Dispute  Bill  -ചന  ദബസ്താട്ടംചബ  അസട്ടംബരിയരില്  അദദ്ദേഹട്ടം

എതരിരത്തു.  ബരിടശഷത്  സരക്കസ്താരരിചന്റെ  ചതസ്താഴരിലസ്താളരി  വരിരുദ

നരിലപസ്താടുകള്ചക്കതരിചര കമമ്മ്യൂണരിസത് ദനതസ്താക്കനസ്താരുമസ്തായരി ദചരനത് നടത്തരിയ

മസ്താരച്ചുട്ടം,  സമര  പരരിപസ്താടരികളുട്ടം  ചരരിത്രത്തരിചന്റെ  ഭസ്താഗമസ്താണത്.   ഭരണഘടന

ശരില്പ്പരിചയന വരിദശഷണദത്തസ്താചടസ്താപ്പട്ടം ഇനല്യന ചതസ്താഴരിലസ്താളരി വരഗത്തരിചന്റെ

സട്ടംരകകചനന വരിദശഷണട്ടം കൂടരി  അട്ടംദബദ്കറരിനത് അനുദയസ്താജല്യമസ്താകുചമനത്

ഞസ്താന  കുരുതുകയസ്താണത്.   സത്വസ്താതനല്യട്ടം,  സമതത്വട്ടം,   സസ്താദഹസ്താദരല്യട്ടം,  ഈ

വരിധത്തരിലള്ള  തതത്വങ്ങചള   അട്ടംഗശകരരിച്ചത്   പസ്താരശത്വവല്ക്കരരിക്കചപ്പട,

ജസ്താതശയമസ്തായരി  അടരിച്ചമരത്തചപ്പടതുമസ്തായ   ഇനല്യയരിചല  ദകസ്താടസ്താനുദകസ്താടരി

ജനങ്ങചള  വക  പരിടരിച്ചുയരത്തുനതരില്  മുഖല്യപങ്കുവഹരിച്ച  വല്യകരിതത്വമസ്താണത്

ബരി.ആര. അട്ടംദബദ്കര എനത് വരിശത്വസരിക്കുന എചന്റെ വരിശത്വസ്താസചത്ത ദപസ്താലട്ടം

ദചസ്താദല്യട്ടം  ചചയ്യുന,  പറയസ്താത്ത  കസ്താരല്യങ്ങള്  പരസ്താമരശരിച്ചതരിലള്ള  ദവദനയട്ടം,

ദുദുഃഖവട്ടം ഈ അവസരത്തരില് അറരിയരിക്കുകയസ്താണത്.  പരിണറസ്തായരി സരക്കസ്താരരിചന്റെ
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വരികസന  ജനദകമ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ദകരള  ജനതയചട  പ്രതശകയസ്താണത്.

ആ പ്രതശക തകരക്കസ്താചമനത്  ചരിലര വല്യസ്താദമസ്താഹരിക്കുന്നു.  ആ വല്യസ്താദമസ്താഹട്ടം

ദകരള ജനത  അട്ടംഗശകരരിക്കരില്ല, അനുവദരിക്കരില്ല.  പരിണറസ്തായരി സരക്കസ്താരരിചന്റെ

ജനദകമ  നരിലപസ്താടുകള്  ഉയരത്തരിപ്പരിടരിച്ചുചകസ്താണത്  ജനങ്ങദളസ്താചടസ്താപ്പട്ടം

മുനനരിരയരില്ത്തചന  ഞസ്താനുണസ്താകുചമനകസ്താരല്യട്ടം  പറയവസ്താന  ഞസ്താന

ആഗ്രഹരിക്കുകയസ്താണത്.    43  വരഷട്ടം  ചകസ്താണത്  ഒരുപസ്താടത്  ആക്രമണങ്ങളുട്ടം

പ്രയസ്താസങ്ങളുട്ടം,  പ്രതരിസനരികളുട്ടം  എചന്റെ ചചറപ്രസ്തായട്ടം മുതല് ദനരരിടത് വളരന്നു

വചനസ്താരു  വല്യകരിയസ്താണത്  ഞസ്താന.  ഇതരിചനചയല്ലസ്താട്ടം  അതരിജശവരിച്ചുട്ടം   ഈ

ആക്രമണങ്ങചളചയല്ലസ്താട്ടം  കണട്ടം    എചന്റെ  പ്രസസ്താനട്ടം  ഏല്പ്പരിച്ച  ചുമതല

ഞസ്താന നരിരവ്വഹരിച്ചരിട്ടുണത്.  എത്ര  ആക്രമണട്ടം ദനരരിടസ്താലട്ടം  ഈ സരക്കസ്താരരിചന്റെ

പ്രവരത്തനങ്ങളുട്ടം,  എചന്റെ മഹസ്താ പ്രസസ്താനത്തരിചന്റെ നരിലപസ്താടുകളുട്ടം   എന്നുട്ടം

ഉയരത്തരിപ്പരിടരിച്ചത്   ജനങ്ങദളസ്താചടസ്താപ്പട്ടം  ദചരന്നുനരിനത്  പ്രവരത്തരിക്കുചമനത്

ഞസ്താന പറയസ്താന   ആഗ്രഹരിക്കുകയസ്താണത്.  ഒരരിക്കല്കൂടരി   എല്ലസ്താവദരസ്താടുട്ടംകൂടരി

ഞസ്താന പറയന്നു,   മല്ലപ്പള്ളരിയരിചല പ്രസട്ടംഗത്തരിനരിടയരില്  പറഞകസ്താരല്യങ്ങള്

ശകരിയസ്തായരി അവതരരിപ്പരിച്ചദപ്പസ്താള്  അതത് ഏചതങരിലട്ടം രശതരിയരില് ചതറസ്തായരി

വല്യസ്താഖല്യസ്താനരിക്കചപ്പടസ്താനുട്ടം  ഞസ്താന  ഉദദ്ദേശരിക്കസ്താത്ത  കസ്താരല്യങ്ങള് ക്കത്  പ്രചരണട്ടം
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ലഭരിക്കുവസ്താനുട്ടം ഇടവനരിട്ടുചണങരില് അതത് വല്യകരിപരമസ്തായരി,  ആത്മസ്താരത്ഥമസ്തായരി

രസ്താജല്യദത്തസ്താടുള്ളകൂറട്ടം  പ്രതരിബദതയട്ടം  നരിലനരിരത്തരിചക്കസ്താണട്ടം

ഭരണഘടനദയസ്താടുള്ള  വരിശത്വസത  നരിലനരിരത്തരിചക്കസ്താണട്ടം  ഞസ്താന  വശണട്ടം

ആവരത്തരിച്ചത് പറയന്നു അതരില്  ഞസ്താന അതരിയസ്തായ ദുദുഃഖവട്ടം എചന്റെ ദഖദവട്ടം

അറരിയരിക്കുന്നു.


