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ARIF MOHAMMED KHAN   
GOVERNOR OF KERALA                                 
RAJ BHAVAN
THIRUVANANTHAPURAM-695 099   

21 April 2022 

MESSAGE

I am happy to know that the Kerala Legislature Secretariat is publishing 
the 10th issue of  ‘Samajikan’, the House Journal of Kerala Legislature.

It is commendable that  ‘Samajikan’ includes the articles and memoirs of 
the Members of the Kerala Legislative Assembly, Members of Parliament, 
former MPs and former MLAs etc.

I compliment the people behind this venture and wish the publication 
all success.

(Arif Mohammed Khan)
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പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്യമന്ത്രി

നം.245/പ്രസ്/സ്രി.എം.ഒ/22      
22 ഏപ്ര്രിൽ, 2022

സകദേശം

 

      ന്രിയമസഭാ സസക്രട്ടേറ്രിയറ്്രിസറെ ഔട്്്യാഗ്രിക പ്രസ്രിദ്ധീകരണമായ       
'സാമാജ്രിക'സറെ 10-ാമത്  ലക്ം തയ്ാറായ്രിര്രിക്കുന്നു എന്നറ്രിഞ്ഞത്രിൽ 
സട്്ാഷം.

 ന്രിയമസഭാ സാമാജ്രികർ, സംസ്ാനസതെ പാർലസമറെംഗങ്ങൾ തുടങ്ങ്രിയ
വരുസട സർഗ്ാത്മക സൃഷ്്രികൾ ഉൾസപെടുതെ്രി പ്രസ്രിദ്ധീകര്രിക്കുന്ന  പതൊമത് 
ലക്തെ്രിന് എല്ാ ഭാവുകങ്ങളം ട്നരുന്നു.

പിണറായി വിജയൻ
ട്കരള മുഖ്യമന്ത്രി
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വി.ഡി.സതീശൻ
പ്രത്രിപക്ഷട്നതാവ്
ട്കരള ന്രിയമസഭ

10.05.2022 
സട്ദേശം

 
 ട്കരളന്രിയമസഭയുസട പ്രസ്രിദ്ധീകരണമായ  'സാമാജ്രികന്'  
10-ാം  ലക്ം പുറതെ്രിറക്കുന്നു എന്നറ്രിയുന്നത്രിൽ  സട്്ാഷം.                                   
പ്രസ്രിദ്ധീകര്രിച്ച ഓട്രാ ലക്തെ്രിസലയും വ്യത്യസ്തവും വ്രിജ്ാനപ്ര്വുമായ 
രചനകൾ സാമാജ്രികസന കൂടുതൽ ഔന്നത്യമുള്ളതാക്്രി മാറ്്രി.

   'സാമാജ്രിക'സറെ പുത്രിയ ലക്തെ്രിന് എല്ാവ്രിധ ആശംസകളം 
ട്നരുന്നു.

  
ട്നേഹപൂർവം

വി.ഡി.സതീശൻ
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എം.ബി. രാകജഷറ്
സ്ധീക്ർ
ട്കരള ന്രിയമസഭ

                                                                      17.05.2022
സകദേശം

 ട്കരള ന്രിയമസഭാ സസക്രട്ടേറ്രിയറ്്രിസറെ പ്രസ്രിദ്ധീകരണമായ 'സാമാജ്രികന്' 
പുത്രിയ ലക്തെ്രിന് ആശംസകൾ.

 ട്കരള ന്രിയമസഭയ്രിസല അംഗങ്ങൾ, സംസ്ാനസതെ പ്രത്രിന്രിധധീകര്രിക്കുന്ന 
പാർലസമറെംഗങ്ങൾ, മുന് പാർലസമറെംഗങ്ങൾ എന്ന്രിവരുസട ട്ലഖനങ്ങളം 
സാഹ്രിത്യസൃഷ്്രികളമാണ് സാമാജ്രികന്രിൽ പ്രസ്രിദ്ധീകര്രിക്കുന്നത്.  സമകാല്രിക 
പ്രാധാന്യമുള്ള ട്ലഖനങ്ങളം പഠനങ്ങളം പ്രസ്രിദ്ധീകര്രിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്രിദ്ധീകരണം 
ട്കരള രാഷ്ടധീയം, ന്രിയമന്രിർമ്ാണം എന്ന്രിവയുസട ചര്രിത്രവും വർതെമാനവും 
പഠ്രിക്കുന്ന എല്ാവർക്കും സഹായകമാണ്.

 ന്രിയമന്രിർമാണ സഭകള്രിൽ സ്തധീകളസട പ്രാത്രിന്രിധ്യം സംബന്്രിച്ച് സജധീവമായ 
ചർച്ചകൾ ആട്ഗാളമായ്രി നടന്നുസകാണ്്രിര്രിക്കുന്നു.  ന്രിയമന്രിർമാണ സഭകള്രിൽ 
സ്തധീകൾക്് ഇന്നുള്ള പ്രാത്രിന്രിധ്യം തധീർത്ം അപര്യാപ്തമാണ്.  അത് പര്രിഹര്രിക്ാനുള്ള 
ശ്രമം സമൂഹം കൂടോയ്രി നടട്തെണ്താണ്.  ന്രിത്യവ്യവഹാരങ്ങള്രിൽ ഉപട്യാഗ്രിക്കുന്ന 
പ്ങ്ങള്രിൽ ട്പാലം സ്തധീകൾക്് പ്രാത്രിന്രിധ്യം ഉണ്ാകുന്ന്രിസല്ന്ന വസ്തുതയും 
കണക്്രിസലടുട്ക്ണ്തുണ്്.  'സാമാജ്രികന്' എന്ന വാക്് ന്രിയമന്രിർമാണ സഭകള്രിസല 
സ്തധീകസള കണ്്രിസല്ന്ന് നട്രിക്കുന്നതാണ്.  അത്രിനാൽ ഈ പ്രസ്രിദ്ധീകരണതെ്രിസറെ 
ട്പര്  'സാമാജ്രികർ' എന്നാക്്രി മാറ്ണസമന്ന് ശുപാർശ സചയ്യുന്നു.   

                                                   ആശംസകൾ..........
സസ് ട്നഹം 

എം. ബി. രാകജഷറ്
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സ്മരണാഞ്ജല്രി 

പി.ടി. കതാമസറ്
(തൃക്ാക്ര)

( 22 ഡ്രിസംബർ 2021 ന്  അ്ര്രിച്ചു)
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                                                                      03.06.2022

ആമുഖം

 ട്കരള ന്രിയമസഭയ്രിസല ബഹുമാനസപെടേ ന്രിയമസഭാ സാമാജ്രികർ, മുന് 
സാമാജ്രികർ, സംസ്ാനസതെ പ്രത്രിന്രിധധീകര്രിക്കുന്ന പാർലസമറെംഗങ്ങൾ, മുന് 
പാർലസമറെംഗങ്ങൾ എന്ന്രിവരുസട വ്രിവ്രിധ വ്രിഷയങ്ങള്രിലള്ള പാണ്്രിത്യവും, 
ന്രിരധീക്ഷണങ്ങളം, കാഴ്ചപൊടുകളം, പ്രവർതെനാനുഭവങ്ങളം ഉൾസക്ാളളന്ന 
ട്ലഖനങ്ങളം സാഹ്രിത്യ സൃഷ്്രികളം പ്രസ്രിദ്ധീകര്രിക്ാനുള്ള ഒരു ട്വ്്രിയാണ്  
'സാമാജ്രികന് '.

  'സാമാജ്രികന് ' 10-ാം ലക്ം പ്രസ്രിദ്ധീകര്രിക്കുവാന് കഴ്രിഞ്ഞത്രിൽ അത്രിയായ 
സട്്ാഷമുണ്്.  ഈ ലക്തെ്രിൽ ആ്രണധീയരായ സ്ധീക്ർ, മുഖ്യമന്ത്രി, 
പ്രത്രിപക്ഷട്നതാവ്, സഡപയൂടേ്രി സ്ധീക്ർ, മന്ത്രിമാർ എന്ന്രിവരുട്ടത് ഉൾസപെസട  29 
വ്യത്യസ്തമായ രചനകൾ ഉൾസക്ാള്ള്രിച്ച്രിട്ടുണ്്.

 ന്രിയമസഭാ സാമാജ്രികരുസട വവജ്ാന്രികാവശ്യങ്ങൾ 
പൂർതെധീകര്രിക്കുന്നത്രിനായ്രി രൂപം നൽക്രിയ്രിട്ടുള്ളതാണ് ന്രിയമസഭാ വലബ്രറ്രി. 
വലബ്രറ്രി ഉപട്്ശക സമ്രിത്രിയുസട ആഭ്രിമുഖ്യതെ്രിലള്ള ഈ സംരംഭതെ്രിന് 
എല്ാവ്രിധ ട്പ്രാത്ാഹനങ്ങളം പ്രിന്തുണയും നൽകുന്ന ബഹു.സ്ധീക്ർ ശ്രധീ. എം.ബ്രി. 
രാട്ജഷ് അവർകട്ളാടും, രചനകൾ നൽക്രി സഹകര്രിച്ച എല്ാ ബഹുമാന്യ 
വ്യക്്രികട്ളാടും ഇത്രിസറെ എല്ാ പ്രവർതെനങ്ങൾക്കും സഹായട്മക്രിയ ന്രിയമസഭാ 
വലബ്രറ്രി  ജധീവനക്ാർക്കും പത്രാധ്രിപസമ്രിത്രിക്കുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ കൃതജ്ത 
ട്രഖസപെടുതെ്രിസക്ാള്ളുന്നു.

     
 പത്രാധ്രിപസമ്രിത്രിക്കുട്വണ്്രി

കതാമസറ് സേ. കതാമസറ്. എം.എൽ.എ,
ചധീഫ് എഡ്രിറ്ർ.

കതാമസറ് സേ. കതാമസറ്  
എം.എൽ.എ,
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ഉള്ളടക്കം
ഭരണഘടനരാബരാഹ്യമരായ 
അധിേരാരകമരാ?എം.ബി.രാജേഷ്  
പുതിയ േരാലത്തികലക്ജ് 
ഉറച്ച ചുവടുേകളരാസട
പിണറായി വിേയൻ 
പരാരിസ്ിതിേ സന്തുലനകം-
വർത്തമരാനവുകം ഭരാവിയുകം
വി.ഡി.സതീശൻ  
കദശീയപ്സ്രാനത്തിൽ 
സ്തീേളുസട പങ്ജ്
ചിറ്റയം ജ�ാപകുമാർ  
അമ്പതരാണ്ജ് തിേയുന്ന 
ഭൂപരിഷജ് േരാര നിയമകം
സേി ചചറിയാൻ
നിയമസഭരാ േമ്ിറ്ി എന്ന നീരീക്ണ 
സകംവിധരാനകം േരാര്യക്മമരാക്ണകം
ജഡാ.എൻ.േയരാേ്  
േുട്ടനരാടജ്: ഓളപ്പരപ്പിൽ 
ഉയരുന്ന ജീവിതകം 
ജതാമസ് ചക.ജതാമസ്

േരാർട്ടൂൺ
ജഡാ.എം.ചക.മുനീർ
കനരാർക്- പ്വരാസ ഭൂമിയിൽ 
േരാൽ നൂറ്രാണ്ജ്
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1958ൽ കേന്ദ്ര സർക്രാർ 
സേരാണ്ുവന്ന നിയമത്തിസല 
മൂന്നരാകം സസക്ൻ അനുസരിച്ചജ് 
സകംസ്രാന ഗവർണർകക്രാ 
കേന്ദ്രഭരണ പ്കദശമരാസണങ്ിൽ 
അഡജ്മിനിസജ് കട്രറ്ർകക്രാ 
അതസലെങ്ിൽ കേന്ദ്ര 
സർക്രാരികനരാ ബന്സപ്പട്ട 
സകംസ്രാനത്തിസല അസലെങ്ിൽ 
കേന്ദ്ര ഭരണ പ്കദശത്തിസന 
ഏസതങ്ിലുകം ചില ഭരാഗങ്ങസളകയരാ 
ആസേ തസന്നകയരാ 
അസ്സ്ബരാധിത പ്കദശമരായി 
വിജ്രാപനത്തിലൂസട 
പ്ഖ്യരാപിക്രാകം.

ശ്ീ.എം.ബി.രാജേഷ്
നിയമസഭരാ സ്ീക്ർ

15-രാകം കേരള നിയമസഭയിസല അകംഗകം
15, 16 കലരാേജ് സഭേളിൽ അകംഗകം 
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നാഗാലാന്ഡ്രിസല ട്മാൺ ജ്രില്യ്രിൽ 14 
ഗ്ാമധീണരുസട മരണതെ്രിന്രിടയാക്്രിയ 

സംഭവം സായുധട്സനയുസട പ്രട്ത്യക അധ്രികാര 
ന്രിയമം (AFSPA 1958 ) വധീണ്ം സജധീവ ചർച്ചാവ്രി
ഷയമാക്്രിയ്രിര്രിക്യാണ്. 2021 ഡ്രിസംബർ നാല്രിന് 
നടന്ന സംഭവസതെ സപാതുസമൂഹം ശക്മായ്രി 
അപലപ്രിച്ച്രിട്ടുണ്്. അഫ്സ് പ്രിന്വല്രിക്ണസമന്ന 
ആവശ്യം ശക്മായ്രി ഉയർന്ന്രിട്ടുണ്്. നാഗാലാന്ഡ്, 
മണ്രിപ്പൂർ, ട്മഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ അഫ്സ് പ്രിന്വ
ല്രിക്ണസമന്ന് ആവശ്യസപെട്ടു. ട്്ശധീയ മാധ്യമങ്ങൾ 
അഫ്സ് പ്രിന്വല്രിക്ണസമന്ന് മുഖപ്രസംഗസമഴുത്രി. 
എന്നാൽ നാഗാലാന്ഡ്രിൽ മസറ്ാരു ആറ് 
മാസട്തെക്് കൂട്രി അഫ്സ് ്ധീർഘ്രിപെ്രിക്കുകയാണ് 
സചയ്്രിട്ടുള്ളത്.

 1958ൽ ട്കന്ദ്ര സർക്ാർ സകാണ്വന്ന 
ന്രിയമതെ്രിസല മൂന്നാം സസക്ഷന് അനുസര്രിച്ച് 
സംസ്ാന ഗവർണർട്ക്ാ ട്കന്ദ്രഭരണ പ്രട്്ശമാ
സണങ്്രിൽ അഡ്മ്രിന്രിസ് ട്രേറ്ർട്ക്ാ അതസല്ങ്്രിൽ 
ട്കന്ദ്ര സർക്ാര്രിട്നാ ബന്സപെടേ സംസ്ാനതെ്രിസല 
അസല്ങ്്രിൽ ട്കന്ദ്ര ഭരണ പ്രട്്ശതെ്രിസറെ ഏസതങ്്രിലം 
ച്രില ഭാഗങ്ങസളട്യാ ആസക തസന്നട്യാ അസ്വ
സ്ബാധ്രിത പ്രട്്ശമായ്രി വ്രിജ്ാപനതെ്രിലൂസട 
പ്രഖ്യാപ്രിക്ാം. 1997 സല സുപ്രധീം ട്കാടത്രി വ്രിധ്രിയ
നുസര്രിച്ച് ആറ് മാസം കൂടുട്്ാൾ അവട്ലാകനം 
നടതെ്രിട്വണം വധീണ്ം അഫ്സ് പ്രഖ്യാപ്രിക്ാന്. 
വസന്യതെ്രിസല കമ്ധീഷന്ഡ് ഓഫധീസർ, വാറണ്് 
ഓഫധീസർ, ട്നാൺ-കമ്ധീഷന്ഡ് ഓഫധീസർ, 
അസല്ങ്്രിൽ തത്ല്യമായ റാങ്്രിലള്ള ഓഫധീസർ 
എന്ന്രിവർക്് ക്രമസമാധാനഭംഗം സൃഷ്്രിക്ാന് 
ശ്രമ്രിക്കുന്നുസവന്ന് ട്ബാധ്യസപെടുന്നവസര മുന്നറ്രിയ്രിപെ് 
നൽക്രിയ ട്ശഷം സവട്രിസവച്ചുസകാല്ാട്നാ ബലം 
പ്രട്യാഗ്രിച്ച് കധീഴ് സപടുതൊട്നാ ഈ ന്രിയമപ്രകാരം 
അധ്രികാരമുണ്്. അക്രമം നടത്ന്നവസരട്യാ 

ഭരണഘടനരാബരാഹ്യമരായ 
അമി�ാധികാരതമാ?
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അക്രമം നടതൊന് ശ്രമ്രിക്കുന്നുസവന്ന് സംശയമു
ള്ളവസരട്യാ വാറണ്് കൂടാസത അറസ്റ് സചയ്ാനും 
വസന്യതെ്രിന് അധ്രികാരം നൽകുന്നു. അതെരം 
അറസ്റ് നടതൊനായ്രി വാറണ്്രില്ാസത തസന്ന 
എവ്രിസടയും പ്രട്വശ്രിക്ാനും സതരച്ച്രിൽ നടതൊനും 
സംശയമുള്ള ആയുധങ്ങൾ അടക്മുള്ള വസ്തുക്ൾ 
പ്രിട്രിസച്ചടുക്ാനും അനുമത്രി നൽകുന്നു.

 ന്രിയമം കടുതെ അധ്രികാരമാണ് വസന്യതെ്രിന് 
നൽകുന്നത്. എന്നാൽ വ്യവസ്കൾ കൃത്യമായ്രി 
പാല്രിക്ാസതയും വ്രിട്വചനരഹ്രിതമായും ഉപട്യാഗ്രി
ക്കുന്ന പ്രശ് നമുണ്്. മുന്നറ്രിയ്രിപ്പുകൾ നൽകാസതയാണ് 
പലട്പൊഴും സവട്രിസവപെ് നടതെ്രി ആളകസള സകാല
സപെടുത്ന്നസതന്നാണ് ഇത്രിനകം ഉയർന്നുവന്ന 
ആട്രാപണം. ആട്രാപണങ്ങസള സാധൂകര്രിക്കു
ന്നതാണ് ട്മാൺ സംഭവം. ഒഴ്രിവാക്ാന് കഴ്രിയുന്ന 
ബലപ്രട്യാഗങ്ങൾ ഒഴ്രിവാക്ാന് ശ്രമം നടക്ാറ്രില്. 
അറസ്റ് സചയ്സപെടുന്നവസര ഒട്ടും കാലതാമസം 
വരുതൊസത സതാടേടുതെ ട്പാലധീസ് ട്സ്റഷന്രിൽ 
ഏൽപെ്രിക്ണസമന്നാണ് വ്യവസ്. ഇതും പലട്പൊഴും 
പാല്രിക്സപെടാറ്രില്.

 ആ്്യം അസമ്രിസറെ ഭാഗമായ്രിരുന്ന നാഗ 
ഹ്രിൽസ്രിൽ സകാണ്വന്ന ന്രിയമം പ്രിന്നധീട് മറ്് വട
ക്കുക്രിഴക്ന് സംസ്ാനങ്ങള്രിലം ബാധകമാക്്രി. 
എന്നാൽ മണ്രിക് സർക്ാർ ഗവൺസമറെ്രിസറെ 
കാലതെ് 2015 ൽ ത്ര്രിപുരയ്രിൽ അഫ്സ് പ്രിന്വല്രിച്ചു. 
1983 ൽ ഖാല്രിസ്ാന് ഭധീകരപ്രവർതെനതെ്രിസറെ 
പശ്ാതെലതെ്രിൽ പഞ്ാബ്രിലം ചണ്ധീഗഢ്രിലം 
സായുധട്സനക്കുള്ള പ്രട്ത്യക അധ്രികാര ന്രിയമം 
സകാണ്വന്നു. 1997 ൽ അത് പ്രിന്വല്രിച്ചു. 1990 ൽ 
ജമ്മു-കാശ്ധീര്രിലം അഫ് സ്ക്് സമാനമായ പ്രട്ത്യക 
അധ്രികാര ന്രിയമം ബാധകമാക്്രി. ഇട്പൊൾ 
അസം, നാഗാലാന്ഡ്, ഇംഫാൽ  മുന്സ്രിപെൽ 
കൗൺസ്രിൽ പ്രട്്ശം ഒഴ്രിസകയുള്ള മണ്രിപ്പൂർ, 
അരുണാചൽ പ്രട്്ശ്രിസല ചാങ് ലംഗ്, ട്ലാങ്ഡ്രിങ്, 
ത്രിറപ് ജ്രില്കൾ, അസമുമായ്രി അത്രിർതെ്രി പങ്്രിടുന്ന 
അരുണാചൽപ്രട്്ശ്രിസല എടേ് ട്പാലധീസ് ട്സ്റഷന് 
പര്രിധ്രികൾ, അസം അത്രിർതെ്രിയ്രിൽ ന്രിന്ന് 20 
ക്രിട്ലാമധീറ്ർ വസര അകലമുള്ള ട്മഘാലയയ്രിസല 
പ്രട്്ശങ്ങൾ, കാർഗ്രിൽ, ട്ല എന്ന്രിവ ഒഴ്രിസകയുള്ള 
ജമ്മു, കശ്ധീർ, ലഡാക് പ്രട്്ശങ്ങൾ എന്ന്രിവ്രിടങ്ങ
ള്രിലാണ് സായുധട്സനക്കുള്ള പ്രട്ത്യക അധ്രികാര 
ന്രിയമം പ്രാബല്യതെ്രിലള്ളത്.

 ന്രിയമതെ്രിസറെ മറവ്രിൽ ന്രിരവധ്രി ന്രിരപ
രാധ്രികസള സകാലസപെടുതെ്രിസയന്ന ശക്മായ 
ആട്രാപണം ഉയർന്നുവന്ന്രിട്ടുണ്്. 2000 മാണ്്രിനും 
2012 നുമ്രിടയ്രിൽ മണ്രിപ്പൂര്രിൽ 1528 ട്പസര കാണാതാ
യതുമായ്രി ബന്സപെടേ് സമർപെ്രിക്സപെടേ ഹർജ്രിയ്രിൽ 
ഇട്തക്കുറ്രിച്ച് അട്ന്വഷ്രിക്ണസമന്ന് സ്രിബ്രിഐക്് 
സുപ്രധീം ട്കാടത്രി ന്രിർട്്ശം നൽക്രിയത് 2016 ലാണ്. 
വസന്യം ഈ ന്രിയമതെ്രിസറെ ബലതെ്രിൽ നടത്ന്ന 

സകാലകൾ വ്രിചാരണയ്രിൽ ന്രിന്ന് വ്രിമുക്മാസണന്ന് 
ധര്രിക്രുസതന്ന് ട്കാടത്രി മുന്നറ്രിയ്രിപെ് നൽക്രി.

 ട്മാൺ സംഭവതെ്രിൽ തസന്ന നാഗാലാന്ഡ് 
ട്പാലധീസ്രിസറെ സഹായട്മാ ട്സവനട്മാ വസന്യം 
ട്തട്രിയ്രിരുന്ന്രിസല്ന്നും ആളമാറ്രി നടതെ്രിയ സവട്രിസവപെ് 
സ്രിവ്രില്രിയന് ആളകസള സകാല്ണസമന്ന ട്ബാധ
പൂർവമായ ഉട്ദേശ്യട്തൊസട നടതെ്രിയതാസണന്നും 
നാഗാലാന്ഡ് ട്പാലധീസ് തയാറാക്്രിയ എഫ് ഐ 
ആറ്രിൽ പറയുന്നുണ്്.

 ബ്ര്രിടേധീഷ് ഭരണതെ്രിൽ ഇ്്യയ്രിസല ജനങ്ങസള 
ട്നര്രിടാന് സകാണ്വന്ന ഓർഡ്രിനന്സാണ് 
അഫ്സ്യുസട പ്രട്ചാ്നം. ക്വ്രിറ്് ഇ്്യ സമര
കാലതെ് പ്രട്ക്ഷാഭകസര ട്നര്രിടാനായ്രി 1942 
ആഗസ്റ് 15 ന് സകാണ്വന്ന ആംഡ് ട്ഫാഴ് സസ് 
(സ് സപഷ്യൽ പട്വഴ് സ്) ഓർഡ്രിനന്സ് ആണ് 
ഇത്രിസറെ പ്രാഗ് രൂപം. സ്വതന്ത ഇ്്യയ്രിൽ വ്രിഭ
ജനവുമായ്രി ബന്സപെടേ അക്രമസതെ ട്നര്രിടാനും 
സമാനമായ ഓർഡ്രിനന്സുകൾ സകാണ്വന്നു. 
ഇസതല്ാം ട്ക്രാഡധീകര്രിച്ചാണ് 1958ൽ സമഗ്മായ 
സായുധട്സനാ പ്രട്ത്യക അധ്രികാര ന്രിയമം 
സകാണ്വന്നത്. അന്ന് അസമ്രിസറെ ഭാഗമായ്രിരുന്ന 
നാഗാലാന്ഡ്രിസല തധീവ്രവാ് പ്രവർതെനസതെ 
ട്നര്രിടാനാണ് ന്രിയമം ആ്്യം സകാണ്വന്നത്. 
ഇന്ന് അത്രിർതെ്രി സംസ്ാനങ്ങള്രിൽ പലത്രിലം 
തധീവ്രവാ് പ്രവർതെനങ്ങൾ തടയാന് ലക്ഷ്യമ്രിടേ് 
അഫ്സ് ന്രിയമം ബാധകമാക്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു.

 പാർലസമറെ് അംഗമായ്രിര്രിസക് ഒന്പതു വർഷം 
മു്്, 2012സമയ് 21 ന് പ്രട്ത്യക വസന്രികാധ്രികാര 
ന്രിയമം(AFSPA) പ്രിന്വല്രിക്ണസമന്ന് ഞാന് 
പാർലസമറെ്രിൽ ശക്മായ്രി ആവശ്യസപെടേ്രിരുന്നു. 
ഭധീകരതസയ സചറുക്ാന് AFSPA, പബ്്രിക് ട്സഫ്റ്്രി 
ആക്് എന്ന്രിവ ട്പാലള്ള കര്രിന്രിയമങ്ങളസട മറവ്രിൽ 
ന്രിരപരാധ്രികസള പധീഡ്രിപെ്രിക്കുന്നത് പാർലസമറെ്രിസല 
പ്രസംഗതെ്രിൽ എടുത്പറയുകയുണ്ായ്രി. കാശ്ധീര്രിൽ 
ഘടേം ഘടേമായ്രി ഈ ന്രിയമം പ്രിന്വല്രിക്കുകയും 
വസന്രികസാന്ന്രിധ്യം കുറയ്ക്കുകയും സചയ്യുന്നത് 
ജനങ്ങളസട വ്രിശ്വാസം ആർജ്രിക്ാനും സമാധാന 
പുനഃസ്ാപനതെ്രിനും സഹായ്രിക്കുസമന്നും പ്രസംഗ
തെ്രിൽ സൂച്രിപെ്രിച്ചു. ഇടതുപക്ഷം സ്വധീകര്രിച്ച രാഷ്ടധീയ 
ന്രിലപാടായ്രിരുന്നു അത്.

 എന്നാൽ ഭരണപക്ഷത്ം പ്രത്രിപക്ഷത്മുള്ള 
ഒട്ടേസറ എംപ്രിമാർ എന്രിസക്ത്രിസര പ്രത്രിട്ഷധ്രി
ക്കുകയും ആട്ക്രാശ്രിക്കുകയും സചയ്തു. പ്രട്ത്യക 
വസന്രികാധ്രികാര ന്രിയമം പ്രിന്വല്രിക്ണസമന്ന 
ആവശ്യം അവസര പ്രട്കാപ്രിപെ്രിച്ചു. പാർലസമറെ്രിനു 
പുറത്ം ട്്ശധീയ സടല്രിവ്രിഷന് ചാനലകള്രിലം 
ട്ലഖനങ്ങള്രിലസമല്ാമായ്രി അഫ്സ് പ്രിന്വല്രിക്
ണസമന്ന ന്രിലപാട് ഞാന് ആവർതെ്രിച്ച്രിട്ടുണ്്. 
അത്രിസറെ ട്പര്രിൽ പാർലസമറെ്രിനു പുറത്ം ച്രില 
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മാദ്്യമങ്ങള്രിൽ ന്രിന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങള്രിസല 
വലതുപക്ഷ ഐഡ്രികള്രിൽ ന്രിന്നും ശക്മായ 
ആക്രമണം ട്നര്രിടേ്രിട്ടുണ്്. ഒരു ട്്ശധീയ സടല്രിവ്രിഷന് 
ചാനല്രിസല തധീവ്ര വലതുപക്ഷ ന്രിലപാടുകാരനായ 
അവതാരകന് എന്രിസക്ത്രിസര ഉറഞ്ഞുതുള്ള്രിയതും 
ഓർക്കുകയാണ്. AFSPA പ്രിന്വല്രിക്ണസമന്ന് 
ആവശ്യസപെടേവസര എത്രിർത്വന്ന ആ ട്്ശധീയ 
മാധ്യമങ്ങസളാന്നടങ്ം നാഗാലാന്ഡ് സംഭവതെ്രിന് 
ട്ശഷം അഫ്സ് പ്രിന്വല്രിക്ണസമന്ന് ആവശ്യസപെടേ് 
മുഖപ്രസംഗസമഴുത്രിയത് സ്വാഗതാർഹമാണ്.

 കാശ്ധീര്രിസല ശ്രധീനഗറ്രിൽ 2012 ൽ സസറെർ 
ട്ഫാർ ട്പാള്രിസ്രി അനാല്രിസ്രിസ് സംഘട്രിപെ്രിച്ച ഒരു 
്്വ്രി്്രിന സസമ്രിനാറ്രിൽ ഞാന് പസങ്ടുതെ്രിരുന്നു. 

പ്രട്ത്യക വസന്രികാധ്രികാര ന്രിയമതെ്രിസറെ മറവ്രിൽ 
ന്രിരപരാധ്രികളായ സചറുപെക്ാർക്കും ജനങ്ങൾക്കും 
ട്നസര അഴ്രിച്ചുവ്രിടേ സകാട്രിയ കടന്നാക്രമണങ്ങളം 
മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളം അന്ന് മനസ്്രിലാ
ക്ാന് കഴ്രിഞ്ഞു. അത്രിക്രമങ്ങൾക്്രിരയായ പലരും 
അവ്രിസട അവരുസട അനുഭവങ്ങൾ വ്രിശ്ധീകര്രിച്ചത് 
സഞടേട്ലാസടയാണ് ട്കടേ്രിരുന്നത്. വസന്യതെ്രിന് 
അമ്രിതമായ അധ്രികാരങ്ങൾ സകാടുക്കുന്ന ആ 
ന്രിയമം മനുഷ്യാവകാശങ്ങസള ചവ്രിടേ്രിസമത്രിക്കു
ന്നത്രിനും ന്രിരപരാധ്രികസള ക്രൂശ്രിക്കുന്നത്രിനും ഉപ
ട്യാഗ്രിച്ചതായ്രി നൂറുകണക്്രിന് പരാത്രികളണ്ായ്രി. 
കാശ്ധീര്രിൽ പ്രത്രിട്ഷധക്ാർക്കു ട്നസര വ്യാപകമായ 
സവട്രിസവപ്പുണ്ാവുകയും 120 ട്ലസറ സചറുപെക്ാർ 
സകാല്സപെടുകയും സചയ്ത്രിസറെ പശ്ാതെലതെ്രിലാണ് 

ബ്രിട്ടീഷജ് ഭരണത്തിൽ ഇന്ത്യയിസല ജനങ്ങസള കനരിടരാൻ സേരാണ്ുവന്ന 
ഓർഡിനൻസരാണജ് അഫജ്പയുസട പ്കചരാദനകം. േ്ിറ്ജ് ഇന്ത്യ സമരേരാലത്തജ് 
പ്കക്രാഭേസര കനരിടരാനരായി 1942 ആഗസ്റജ് 15 നജ് സേരാണ്ുവന്ന ആകംഡജ് 

കഫരാഴജ് സസജ് (സജ് സപഷ്യൽ പകവഴജ് സജ് ) ഓർഡിനൻസജ് ആണജ് ഇതിസന പ്രാഗജ് രൂപകം.
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2012 സമയ് മാസതെ്രിൽ, AFSPA പ്രിന്വല്രിക്ണം 
എന്ന ആവശ്യം ഞാന് പാർലസമറെ്രിൽ ഉന്നയ്രിച്ചത്. 
ഇട്പൊൾ അഫ്സ്സക്ത്രിരായ്രി പലരും രംഗത്
വരുന്നുസവന്നുള്ളതും രാജ്യതെ്രിസറെ ജനാധ്രിപത്യ 
മനസ്ാക്ഷ്രി അത്രിസനത്രിസര ഉണരുന്നുസവന്നുള്ളതും 
പ്രതധീക്ഷയുളവാക്കുന്നതാണ്.

 അഫ്സ് ഭരണഘടനയുസട അ്സതെസക്
ത്രിരാണ്. ഭരണഘടന ബാധകമായ നമ്മുസട 
രാജ്യസതെ ച്രില പ്രട്്ശങ്ങള്രിൽ പടോളഭരണം 
നടപൊക്കുന്നത്രിന് തുല്യമാണ് അഫ്സ് ന്രിയമതെ്രിസറെ 
പ്രട്യാഗം. ന്രിയമവാഴ്ചസയ അത് ട്നാക്കുകുതെ്രി
യാക്കുന്നു. കുറ്ാട്രാപ്രിതർക്് ന്രിരപരാധ്രിത്വം 
സതള്രിയ്രിക്ാന് ന്യായമായും ലഭ്രിട്ക്ണ് അവകാ

ശങ്ങൾ അവരുസട സകാലട്യാസട ന്രിട്ഷധ്രിക്
സപെടുന്നു. ഇത് അധാർമ്രികവും അനധീത്രിയുമാണ്. 
ഏകപക്ഷധീയമായ തധീർപെ്രിൽ ഒരാളസട ജധീവ്രിതം 
അവസാന്രിക്സപെടുന്നു. സായുധ ട്സനയുസട അതെരം 
ന്രിഗമനങ്ങള്രിൽ സതറ്റുപറ്ാം എന്നത്രിസറെ ഏറ്വും 
സുവ്യക്മായ ഉ്ാഹരണമാണ് നാഗാലാന്ഡ്രിസല 
ട്മാൺ ജ്രില്യ്രിൽ നടന്ന സംഭവം. വസന്യം ആളമാറ്രി 
സവട്രിയുത്രിർതെതാസണന്ന് ട്കന്ദ്ര സർക്ാര്രിന് 
സമ്ത്രിട്ക്ണ്്രിവന്നു. ന്രിർതൊസതട്പായ വാഹ
നതെ്രിലള്ളവർ തധീവ്രവാ്്രികട്ളാ അക്രമ്രികട്ളാ 
ആയ്രിര്രിക്കുസമന്ന ഏകപക്ഷധീയമായ ന്രിഗമനതെ്രിൽ 
സായുധട്സനയ്രിസല ഉട്്്യാഗസ്ർ എത്കയും 
ഒരു മുന്നറ്രിയ്രിപ്പുമ്രില്ാസത സവട്രിയുത്രിർക്കുകയും 
സചയ്തു. ഇത്രിനുമു്് നടന്ന ന്രിരവധ്രി സംഭവങ്ങ

അഫജ്പ ഭരണഘടനയുസട അന്തസത്തസക്തിരരാണജ്. ഭരണഘടന ബരാധേമരായ 
നമ്ുസട രരാജ്യസത്ത ചില പ്കദശങ്ങളിൽ പട്ടരാളഭരണകം നടപ്പരാക്ുന്നതിനജ് തുല്യമരാണജ് 
അഫജ്പ നിയമത്തിസന പ്കയരാഗകം. നിയമവരാഴ്ചസയ അതജ് കനരാക്ുേുത്തിയരാക്ുന്നു.
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ള്രിലം ഈ സതറ്് സംഭവ്രിച്ച്രിര്രിക്്രിസല്ന്ന് എങ്ങസന 
വ്രിശ്വസ്രിക്ാന് കഴ്രിയും?

 അഫ്സ് പ്രിന്വല്രിക്ണസമന്ന് ആവശ്യസപെടേ് 
ഇട്റാം ശർമ്രിള 10  വർഷം ന്രിരാഹാര സത്യാഗ്ഹം 
അനുഷ്്രിച്ചു. ജസ്റ്രിസ് ജധീവന് സറഡ്്രി കമ്്രിറ്്രിയടക്ം 
മൂന്ന് കമ്്രിറ്്രികൾ അഫ്സ് പ്രിന്വല്രിക്ണസമന്ന 
റ്രിട്പൊർടേ് നൽക്രി. 2005 ൽ സമർപെ്രിക്സപെടേ 
ജധീവന്സറഡ്്രി കമ്്രിറ്്രി റ്രിട്പൊർടേ് 10 വർഷതെ്രിന് 
ട്ശഷം ട്കന്ദ്ര സർക്ാർ തള്ളുകയാണുണ്ായത്. 
അഫ്സ് അട്രിച്ചമർതെല്രിസറെ പ്രതധീകവും സവറുപെ്രിസറെ 
ഉപാധ്രിയും വ്രിട്വചനതെ്രിസറെയും അമ്രിതാധ്രികാ
രപ്രട്യാഗതെ്രിസറെയും ആയുധവുമാസണന്നാണ് 
ജധീവന്സറഡ്്രി കമ്്രിറ്്രി അത്രിസറെ റ്രിട്പൊർടേ്രിൽ 
പറഞ്ഞത്. ആറ് ട്പർ സകാല്സപെടേ സംഭവവുമായ്രി 
ബന്സപെടേ് മണ്രിപ്പൂര്രിസല എക് സ്രോ ജുഡധീഷ്യൽ 
എക് സ്രികയൂഷന് വ്രിക്്രിം ഫാമ്രിലധീസ് അട്സാസ്രിട്യഷന് 
സമർപെ്രിച്ച ഹർജ്രി പര്രിഗണ്രിച്ച സുപ്രധീം ട്കാടത്രി 
2013 ജനുവര്രി നാല്രിന് റ്രിടേട്യഡ് ജസ്റ്രിസ് എന് 
സട്്ാഷ് സഹഗ്സഡ സചയർമാനും മുന് മുഖ്യ 
സതരസഞ്ഞടുപെ് കമധീഷണർ സജ എം ല്രിങ്ട്്ാ, മുന് 
കർണാടക ഡ്രി ജ്രി പ്രി ട്ഡാ . അജയ്കുമാർ സ്രിംഗ് 
എന്ന്രിവർ അംഗങ്ങളമായ കമ്്രിറ്്രിസയ അതുസംബ
ന്്രിച്ച് അട്ന്വഷ്രിക്ാന് ന്രിട്യാഗ്രിച്ചു. മണ്രിപ്പൂര്രിൽ 
ഏറ്റുമുടേല്രിൽ സകാല്സപെടേതായ്രി വസന്യം റ്രിട്പൊർടേ് 
സചയ് ആറ് സംഭവങ്ങള്രിൽ അട്ന്വഷണം നടതെ്രി 
കമ്്രിറ്്രി സമർപെ്രിച്ച റ്രിട്പൊർടേ് സഞടേ്രിക്കുന്നതാണ്. 
ഒന്നുട്പാലം ഏറ്റുമുടേല്രിലല് എന്നാണ് റ്രിട്പൊർടേ്രിൽ 
പറഞ്ഞത്. അഫ്സ് ദുർവ്രിന്രിട്യാഗം സചയ്തുസവന്നും 

റ്രിട്പൊർടേ്രിൽ പറഞ്ഞു. ഇംഫാല്രിനടുത്ള്ള സലയ്കയ് 
എന്ന സ്ലതെ് 12 വയസുകാരനായ അസ്് 
ഖാന് സകാല്സപെടേവര്രിൽ ഒരാളാണ്. അസ്് ഖാന് 
തങ്ങൾസക്ത്രിസര സവട്രിയുത്രിർതെത് സകാണ്ാണ് 
സവട്രിസവച്ചുസകാന്നസതന്ന് സായുധട്സനാ ട്മധാവ്രി 
കൾ കമ്്രിറ്്രിക്് സമാഴ്രി നൽക്രി. എന്നാൽ അസ്് 
ഖാസറെ മാതാപ്രിതാക്ൾ പറഞ്ഞത് വധീടേ്രിൽ 
ന്രിന്ന് വല്രിച്ച്രിഴച്ച് സകാണ്ട്പായ്രി മർ്്രിച്ചട്ശഷം 
സവട്രിസവച്ചുസകാന്നു എന്നാണ്. ആറ് സംഭവങ്ങളം 
അഫ്സ്യുസട അത്യ്ം ട്മാശമായ ദുരുപട്യാഗ
തെ്രിസറെ ഉ്ാഹരണങ്ങളാസണന്ന് റ്രിട്പൊർടേ്രിൽ 
പറഞ്ഞ്രിട്ടുണ്്. രണ്ാം അഡ്മ്രിന്രിസ്ട്രേറ്ധീവ് 
റ്രിട്ഫാംസ് കമ്്രിറ്്രിയുസട അഞ്ാമത് റ്രിട്പൊർടേ്രിൽ 
അഫ്സ് പ്രിന്വല്രിക്ണസമന്ന് ന്രിർട്്ശ്രിച്ച്രിരുന്നു.

 ട്കന്ദ്ര ആഭ്യ്ര വകുപെ് മന്ത്രിയായ്രിരുന്ന പ്രി 
ച്രി്ംബരം അഫ്സ് പ്രിന്വല്രിക്ണസമന്ന അഭ്രിപ്രാ
യക്ാരനാണ്. ഭരണതെ്രില്രിരുന്നട്പൊൾ അത്രിനായ്രി 
ശ്ര മ്രിച്ചു പരാജയസപെട്ടുസവന്നാണ് അട്ദേഹം പറഞ്ഞത്. 
ട്മാൺ ജ്രില്യ്രിസല സംഭവസതെ തുടർന്ന് അഫ്സ് 
പ്രിന്വല്രിക്ണസമന്ന ആവശ്യം രാജ്യവ്യാപകമായ്രി 
ഉയർന്നു. സകാട്ളാണ്രിയൽ വാഴ്ച അരക്്രിട്ടുറപെ്രിക്ാന് 
വ്രിട്്ശ്രികളായ ബ്ര്രിടേധീഷുകാർ ഇന്ഡ്യക്ാർക്കുട്നസര 
ഉപട്യാഗ്രിച്ച മർ്കന്രിയമങ്ങൾ സ്വാതന്ത്യം ലഭ്രിച്ച് 
മുക്ാൽ നൂറ്ാണ്് പ്രിന്ന്രിടേ്രിട്ടും ഇട്പൊഴും സ്വട്്ശ്രി 
ഗവൺസമറെ് യട്േഷ്ം ഉപട്യാഗ്രിക്കുന്നുസവന്നത് 
ഒട്ടും ന്യായധീകര്രിക്ാവുന്നതല്. അപമാനകരമായ 
ഈ ന്രിയമം പ്രിന്വല്രിട്ക്ണ്ത് അന്രിവാര്യമാണ്.
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ഉപജീവനകം 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിസന 
പ്ധരാന ഉപരാധി എലെരാവർക്ുകം 
സമച്ചസപ്പട്ട വിദ്യരാഭ്യരാസകം 
ഉറപ്പുവരുത്തലരാണജ്. 
േഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫജ് 
സർക്രാരിസന േരാലത്തജ് 
നമ്ുസട സപരാതുവിദ്യരാലയങ്ങസള 
മിേവിസന കേന്ദ്രങ്ങളരാക്ി 
മരാറ്ി. അതിസന അടുത്ത 
പടിസയകന്നരാണകം ഉന്നത 
വിദ്യരാഭ്യരാസ കമഖലസയ 
സമൂലമരായി നവീേരിക്രാനുകം 
സമച്ചസപ്പടുത്തരാനുകം ഉള്ള 
പ്വർത്തനങ്ങളരാണജ് ഇകപ്പരാൾ 
നടപ്പരാക്ുന്നതജ്

പിണറായി വിേയൻ
മുഖ്യമന്തി
4.5,9,10,14,15 നിയമസഭേളിൽ അകംഗകം
2016-21, 2021-േരാലയളവിൽ മുഖ്യമന്തി
1996-1998 വർഷത്തിൽ  ലവദ്യുതിയുകം 
സഹേരണവുകം വേുപ്പുമന്തി 

ഉത്പാദനം വർദ്ിപ്പിചും വിഭവങ്ങളുചട നീതിയുക്ത വിതരണം 
സാധ്റ്യമാക്ിയും സാമൂഹ്റ്യ നീതിയിലധിഷ്ിതമായ മുജനേറ്റം 

നടത്ാനാണ് ശ്മിക്ുനേത്. എല്ാവചരയും ഉൾചക്ാള്ാൻ 
കഴിയണം എനേുചടെങ്കിൽ എല്ാവർക്ും ഉപേീവനത്ിനുള് 

മാർഗ്ഗങ്ങൾ സൃഷ്ിജക്ടെതുടെ്. അതിനായി കൃത്റ്യമായ 
�ൃഹപാഠത്ിചറെ അടിസ്ാനത്ിൽ തയ്ാറാക്ിയ വ്റ്യക്തമായ 

പരിപാടികളുമായാണ് ഇടതുപക്ഷ േനാധിപത്റ്യ മുനേണി സർക്ാർ 
മുജനോട്ുജപാകുനേത്. 
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നവട്കരളം എന്ന ലക്ഷ്യതെ്രിട്ലക്കുള്ള 
പ്രയാണതെ്രിലാണ് നാം. സുസ്്രിര വ്രിക
സനതെ്രിലൂന്ന്രിയതും എല്ാവസരയും ഉൾ

സക്ാള്ളുന്നതുമായ സമൂഹ സൃഷ്്രിയാണ് നവട്കരളം 
എന്നത്രിലൂസട ഉട്ദേശ്രിക്കുന്നത്. ഉത്പാ്നം വർ
ദ്്രിപെ്രിച്ചും വ്രിഭവങ്ങളസട നധീത്രിയുക് വ്രിതരണം 
സാധ്യമാക്്രിയും സാമൂഹ്യ നധീത്രിയ്രിലധ്രിഷ്്രിതമായ 
മുട്ന്നറ്ം നടതൊനാണ് ശ്രമ്രിക്കുന്നത്. എല്ാവസരയും 
ഉൾസക്ാള്ളാന് കഴ്രിയണം എന്നുസണ്ങ്്രിൽ എല്ാ
വർക്കും ഉപജധീവനതെ്രിനുള്ള മാർഗ്ങ്ങൾ സൃഷ്്രിട്ക്
ണ്തുണ്്. അത്രിനായ്രി കൃത്യമായ ഗൃഹപാഠതെ്രിസറെ 
അട്രിസ്ാനതെ്രിൽ തയ്ാറാക്്രിയ വ്യക്മായ 
പര്രിപാട്രികളമായാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധ്രിപത്യ 
മുന്നണ്രി സർക്ാർ മുട്ന്നാട്ടുട്പാകുന്നത്. 

 ഉപജധീവനം ഉറപ്പുവരുത്ന്നത്രിസറെ പ്രധാന 
ഉപാധ്രി എല്ാവർക്കും സമച്ചസപെടേ വ്രി്്യാഭ്യാസം 
ഉറപ്പുവരുതെലാണ്. കഴ്രിഞ്ഞ എൽ ഡ്രി എഫ് സർ
ക്ാര്രിസറെ കാലതെ് നമ്മുസട സപാതുവ്രി്്യാലയങ്ങസള 
മ്രികവ്രിസറെ ട്കന്ദ്രങ്ങളാക്്രി മാറ്്രി. അത്രിസറെ അടുതെ 
പട്രിസയട്ന്നാണം ഉന്നത വ്രി്്യാഭ്യാസ ട്മഖലസയ 
സമൂലമായ്രി നവധീകര്രിക്ാനും സമച്ചസപെടുതൊനും 
ഉള്ള പ്രവർതെനങ്ങളാണ് ഇട്പൊൾ നടപൊക്കുന്നത്. 

വിജ്ാന സമ്പദറ്ഘടനയം              
നൂതനത്വ സമൂഹവം

   ഉന്നത വ്രി്്യാഭ്യാസ ട്മഖലസയ സമച്ചസപെടുതെ്രി
സക്ാണ്് ട്കരളസതെ വ്രിജ്ാന സ്്്ഘടനയായും 
നൂതനത്വ സമൂഹമായും പര്രിവർതെ്രിപെ്രിക്കുകയാണ് 

ലക്ഷ്യം. അത്രിനായ്രി ഉന്നത വ്രി്്യാഭ്യാസ ട്മഖലയും 
വ്യവസായ ട്മഖലയും തമ്്രിൽ വജവ്രികമായ 
ബന്ം സൃഷ്്രിട്ക്ണ്തുണ്്. അത്രിലൂസടയാണ് 
ആശയങ്ങളം അറ്രിവുകളം ഗട്വഷണങ്ങളം നാട്രിനു 
ഗുണകരമാകുന്ന വ്രിധതെ്രിൽ പ്രട്യാഗ്രിക്ാന് 
കഴ്രിയുന്ന സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുക. 

   ' വവജ്ാന്രികവ്രിസ് ട്ഫാടനം' സതാഴ്രില്രിസനയും 
ഉപജധീവനസതെയും സംബന്്രിച്ച നമ്മുസട ധാരണ
കസളയാസക മാറ്്രിമറ്രിക്കുകയാണ്. ഇത്രിട്നാസടാപെം 
മുട്ന്നറാന് സ് കൂൾ തലം മുതൽ ഉന്നതവ്രി്്യാഭ്യാസവും 
ഗട്വഷണവുമടക്മുള്ള എല്ാ ട്മഖലകള്രിലം 
കാലഘടേതെ്രിനനുസര്രിച്ചുള്ള പുനഃസംഘാടനം 
ട്വണ്്രിവരും. 

 ജ്ാട്നാൽപാ്നതെ്രിനുള്ള പ്രാപ്ത്രിയും 
തട്ദേശധീയവും അ്ാരാഷ്ടതലങ്ങള്രിസല സതാഴ്രിൽ 
ട്മഖലകള്രിൽ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്്രിക്ാനുള്ള വന 
പുണ്രികളമുളള പുത്രിയ ട്കരള സമൂഹസതെ വളർതെ്രി
സയടുക്ണം. അത്രിനായ്രി വനപുണ്രി പര്രിശധീലനം, 
വ്യവസായ പുനഃസംഘടന, കാർഷ്രിക നവധീകരണം 
എന്ന്രിവയ്ക്കുള്ള പര്രിപാട്രികളാണ് നടപൊക്കുന്നത്. 
ഇവയുസട ഫലമായ്രി സമാതെം 40 ലക്ഷം സതാഴ്രില
വസരങ്ങൾ ഒരുക്ാനാണ് ശ്രമം.

 നനപുണി വിേസനം 

 ശാസ്തസതെയും സാട്ങ്ത്രിക വ്രി്്യസയയും മനുഷ്യ 
നന്മയ്കായും സാമൂഹ്യ പുട്രാഗത്രിക്ായും ഉപട്യാഗ്രി
ക്കുക എന്നതാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധ്രിപത്യ മുന്നണ്രി 

പുതിയ േരാലത്തികലക്ജ് 
ഉറചചുവടുകജളാചട
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സർക്ാര്രിസറെ കാഴ്ചപൊട്. ശാസ്ത - സാട്ങ്ത്രിക 
ട്മഖലകള്രിൽ ഉണ്ാവുന്ന മുട്ന്നറ്ങ്ങസള നമ്മുസട 
വ്നം്്രിന ജധീവ്രിതതെ്രിസല പ്രശ് നങ്ങൾക്കു 
പര്രിഹാരം കാണാന് കഴ്രിയുന്ന വ്രിധതെ്രിൽ പ്ര
ട്യാജനസപെടുട്തെണ്തുണ്്. 

 ആളകളസട ട്ശഷ്രികസള വ്രികസ്രിപെ്രിക്കുന്ന 
വ്രിപുലമായ പര്രിപാട്രിയാണ് സക-ഡ്രിസ് ക്്രിലൂസട 
സംസ്ാന സർക്ാർ നടപൊക്കുന്ന ട്കരള ട്നാളജ് 
ഇക്ട്ണാമ്രി മ്രിഷന്. വ്രി്്യാസ്ന്നരുസട വനപുണ്യം 
വ്രികസ്രിപെ്രിച്ചു സതാഴ്രിൽലഭ്യത ഉറപൊക്ാനും വ്രിവ്രിധ 
ട്മഖലകള്രിസല നൂതനാശയരൂപധീകരണം ട്പ്രാത്ാ
ഹ്രിപെ്രിക്ാനും ഉന്നത വ്രി്്യാഭ്യാസ ട്മഖലയുസട പ്രവർ
തെനങ്ങൾ പര്രിഷ് ക്ര്രിക്ാനും സ്്് വ്യവസ്യുസട 
വ്രിവ്രിധ ട്മഖലകള്രിൽ ഡ്രിജ്രിറ്ൽ പര്രിവർതെനം 
വരുതൊനും ലക്ഷ്യമ്രിടുന്ന പദ്ത്രിയാണ്രിത്. 

 5 വർഷംസകാണ്് 20 ലക്ഷം സതാഴ്രിൽ സൃഷ്്രിക്കുക 
എന്നതാണ് പ്രധാന ഉട്ദേശ്യം. ഇത്രിൽ എടേ് ലക്ഷം 
സതാഴ്രിലകൾ പ്രാട്്ശ്രികമായ്രി കസണ്ട്തെണ്
വയാണ്. ഇങ്ങസനയുള്ള പ്രാട്്ശ്രികാവസരങ്ങൾ 
നാടേ്രിൽ നടക്കുന്ന വ്രിജ്ാന പുനരുത്പാ്ന 
പ്രവർതെനങ്ങള്രിലൂസടയാണ് സൃഷ്്രിക്സപെടുക. 
സതാഴ്രിലട്ന്വഷ്രികൾ എന്നത്രിട്നക്ാളപര്രി സതാഴ്രിൽ 
്ാതാക്ളായ്രി നമ്മുസട സചറുപെക്ാസര രൂപാ്
രസപെടുതൊനാണ് ശ്രമ്രിക്കുന്നത്. ആ ന്രിലയ്ക്കുള്ള 

അഭ്രിരുച്രിമാറ്ം സമൂഹതെ്രിൽ ഉണ്ാട്വണ്തുമുണ്്. 

വ്യവസായ പുനഃസംഘടന 

 കഴ്രിഞ്ഞ സർക്ാര്രിസറെ കാലതെ് സക-സ്വ്രിഫ്റ്് 
ഉൾസപെസടയുള്ള സംവ്രിധാനങ്ങൾ ഒരുക്്രിസക്ാണ്് 
വ്യവസായ ട്മഖലയ്രിൽ നടതെ്രിയ ഇടസപടലകളസട 
തുടർച്ചസയട്ന്നാണം വ്യവസായ പുനഃസംഘടന 
ലക്ഷ്യംസവച്ച് ന്രിരവധ്രി മുന്വകകൾ ഈ സർ
ക്ാര്രിസറെ ആ്്യമാസങ്ങള്രിൽ തസന്ന എടുതെ്രിട്ടുണ്്. 
50 ട്കാട്രി രൂപയ്രിലധ്രികം ന്രിട്ക്ഷപമുള്ള സംരംഭ
ങ്ങൾക്കുള്ള അട്പക്ഷ എല്ാ ട്രഖകളം സഹ്രിതം 
സമർപെ്രിച്ചാൽ ഏഴു ് ്രിവസതെ്രിനുള്ള്രിൽ വലസന്സ് 
നൽകുന്നത്രിനുള്ള ന്രിയമം പാസാക്്രിയ്രിട്ടുണ്്. 
എല്ാ വകുപ്പുകള്രിൽ ന്രിന്നുമുള്ള വലസന്സുകൾ 
ഒറ് വലസന്സായ്രി അഞ്ചു വർഷട്തെക്ാണ് 
പുതുതായ്രി രൂപധീകര്രിക്കുന്ന ബയൂട്റാ നൽകുക. അതു 
കഴ്രിഞ്ഞാൽ പുതുക്്രി നൽകുന്നത്രിനുള്ള അധ്രികാരം 
ഈ ബയൂട്റാക്് തസന്നയായ്രിര്രിക്കും. 

 വ്യവസായശാലകള്രിസല പര്രിട്ശാധനകൾ 
വ്യവസായ്രികൾക്കും സതാഴ്രിലാള്രികൾക്കും ബുദ്്രി
മുട്ടുണ്ാക്കുന്ന്രില് എന്നുറപ്പുവരുതൊന് പ്രട്ത്യക 
ശ്രദ് സചലതെ്രിയ്രിട്ടുണ്്. സക-സ്രിസ് എന്ന ക്യൂടേർ 
അധ്രിഷ്്രിത ട്ക്രന്ദ്രധീകൃത പര്രിട്ശാധനാ സംവ്രിധാനം 
ആഗസ്ത് ഒന്ന് മുതൽ നടപെ്രിലാക്്രി. പൂർണ്ണമായും 
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ഡ്രിജ്രിറ്വലസ് സചയ് സംവ്രിധാനമാണ്രിത്. ഉട്്്യാഗ 
സ്രുൾസപെസട ആരുസടയും സ്വാർത്ഥ താൽപര്യ
ങ്ങൾക്് ഇത്രിൽ ഇടസപടൽ സാധ്യമല്. 

 50 ട്കാട്രിയ്രിൽ താസഴ ന്രിട്ക്ഷപമുള്ള എം 
എസ് എം ഇ-കൾക്് വലസന്സ്രില്ാസത മുന്നു 
വർഷട്തെക്് പ്രവർതെ്രിക്ാം. സ്രിംഗ്രിൾ വ്രിന്ട്ഡാ 
സംവ്രിധാനതെ്രിൽ ന്രിന്നുള്ള അട്്ാളജ് സമറെ്  മാത്രം 
മത്രിയാകും. ഇതെരം ഇടസപടലകളസടസയാസക് 
ഫലമായ്രി സംസ്ാനതെ്രിസറെ വ്യവസായ ട്മഖലയ്രിൽ 
3,200 ട്കാട്രി രൂപയുസട ന്രിട്ക്ഷപ വാഗ്ാനങ്ങളാണ് 
ലഭ്രിച്ച്രിട്ടുള്ളത്. സംരംഭകരുമായ്രി വ്രിവ്രിധ തലങ്ങള്രിൽ 
നടതെ്രിയ ആശയവ്രിന്രിമയങ്ങള്രിലൂസടയാണ് ഈ 
വാഗ്ാനങ്ങൾ ലഭ്രിച്ചത്. ഇത്രിനുപുറസമ 4,700 എം 
എസ് എം ഇകളാണ് പുതുതായ്രി ആരംഭ്രിച്ച്രിട്ടുള്ളത്. 

ോർഷിേ നവീേരണം 

 ട്കരളസതെ കാർഷ്രിക സ്വയംപര്യാപ്തതയ്രിട്ലക്കു 
ഉയർത്ക എന്നതായ്രിരുന്നു കഴ്രിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ 
സർക്ാർ ലക്ഷ്യം വച്ചത്. അത്രിന് അട്രിസ്ാന
സമാരുക്കുവാന് നമ്മുസട കൃഷ്രിഭൂമ്രിസയ പൂർണ്ണമായും 
വ്രിന്രിട്യാഗ്രിക്കുക എന്നത് പ്രധാനമായ്രിരുന്നു. 
ഹര്രിതട്കരളം മ്രിഷന്രിലൂസട കൃഷ്രിയ്രിടങ്ങൾ വധീസണ്
ടുക്ാനും തര്രിശുന്രിലങ്ങള്രിൽ കൃഷ്രി ഇറക്ാനും 
ജലട്രോതസ്സുകൾ പുനരുജ്ധീവ്രിപെ്രിക്ാനും അത്രി

വ്രിപുലമായ ഇടസപടലകൾ നടതെ്രി. 2016 ൽ 1.7 
ലക്ഷം സഹക്റ്രിൽ മാത്രമുണ്ായ്രിരുന്ന സനൽകൃഷ്രി 
2018 ആയട്പൊൾ രട്ണ്കാൽ ലക്ഷം സഹക്റ്രി
ട്ലക്് വ്യാപ്രിച്ചു. 2018സല പ്രളയതെ്രിസറെ ഫലമായ 
നഷ്ങ്ങൾ ഉണ്ായ്രിട്ടു കൂട്രി 2021 ആയട്പൊൾ 2.31 
ലക്ഷം സഹക്ർ ഭൂമ്രിയ്രിൽ സനൽകൃഷ്രി നടതൊന് 
കഴ്രിഞ്ഞു. 

 വ്രിള ഇന്ഷുറന്സ് പര്രിഷ് കര്രിച്ചും വ്രിളകളസട 
സംഭരണട്ശഷ്രിയും വ്രിലയും വർധ്രിപെ്രിച്ചും ന്രിരവധ്രി 
മാർഗ്ങ്ങള്രിലൂസട കാർഷ്രികരംഗതെ് ഇടസപടുവാന് 
കഴ്രിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷംസകാണ്് സർക്ാര്രിന് 
കഴ്രിഞ്ഞു. കർഷകരുസടയും അവരുസട കുടുംബ
ങ്ങളസടയും ട്ക്ഷമതെ്രിനും ഉന്നമനതെ്രിനുമായ്രി 
കർഷക ട്ക്ഷമന്രിധ്രി ട്ബാർഡ് രാജ്യത്തസന്ന 
ആ്്യമായ്രി രൂപധീകര്രിച്ച സംസ്ാനമായ്രി ട്കരളം 
മാറ്രി. 16 ഇനം പഴം പച്ചക്റ്രികൾക്് അട്രിസ്ാന 
വ്രില പ്രഖ്യാപ്രിച്ചതും സനൽവയൽ കർഷകർക്് 
ട്റായൽറ്്രി നടപെ്രിലാക്്രിയതും രാജ്യതെ്രിനുതസന്ന 
മാതൃകയായ പ്രവർതെനങ്ങളാണ്. 

 'സുഭ്രിക്ഷട്കരളം' ഉൾസപെസട കാർഷ്രിക 
ട്മഖലയ്രിൽ നടതെ്രിയ ഇടസപടലകൾ ഫലപ്ര
്മാണ്. ഭക്ഷ്യ സ്വയംപര്യാപ്തത എന്ന ലക്ഷ്യതെ്രി
ട്ലക്് പട്രിപട്രിയായ്രി നാം എതെ്രിട്ച്ചരുകയാണ്. 
നധീത്രി ആട്യാഗ്രിസറെ കണക്കുപ്രകാരം 2016ൽ 7.2 
ലക്ഷം സമരേ്രിക് ടൺ ആയ്രിരുന്ന നമ്മുസട പച്ചക്റ്രി 
ഉത്പാ്നം 2020 ൽ 14.9 ലക്ഷം സമരേ്രിക് ടണ്ണായ്രി 
ഉയർന്നു. 4 വർഷം സകാണ്് പച്ചക്റ്രി ഉത്പാ്നം ഇര
ടേ്രിയ്രിലധ്രികമായ്രി. നമ്മുസട സംസ്ാനതെ് ് ്രിനംപ്രത്രി 
ആവശ്യമായ്രിട്ടുള്ള പാല്രിസറെ 90 ശതമാനവും 
നമുക്് ഇട്പൊൾ ഇവ്രിസടതെസന്ന ഉത്പാ്്രിപെ്രിക്ാന് 
കഴ്രിയുന്നുണ്്. 

 സ്വയംപര്യാപ്തത എന്ന ലക്ഷ്യം മുന്ന്രിർതെ്രി 
മുടേ, മാംസം, മത്്യം എന്ന്രിവയുസട കാര്യങ്ങള്രിലം 
സംസ്ാനം ശ്രദ് ട്കന്ദ്രധീകര്രിച്ചു. പ്രളയം, മഴസക് 
ടുത്രി, മഹാമാര്രി തുടങ്ങ്രിയ പ്രത്രിബന്ങ്ങൾ ഉണ്ാ
യ്രിട്ടുകൂട്രി അവയ്രിസലല്ാം ലക്ഷ്യട്തൊടടുക്കുന്ന 
സാഹചര്യവും ഉണ്ായ്രി. ഈ സർക്ാര്രിസറെ കാലതെ് 
സ്വയംപര്യാപ്തത എന്ന ലക്ഷ്യം നാം ട്നടുക തസന്ന 
സചയ്യും. 

 കൃഷ്രിയ്രിൽ മുട്ന്നറ്മുണ്ാക്കുട്്ാൾ അത് കർ
ഷകർക്കു പ്രട്യാജനസപെടണം എന്ന കാഴ്ചപൊടാണ് 
സർക്ാര്രിസന നയ്രിക്കുന്നത്. കൃഷ്രിക്ാരുസട വരുമാ
നതെ്രിൽ 50 ശതമാനം വർദ്ന സൃഷ്്രിക്ാനാണ് 
ശ്രമ്രിക്കുന്നത്. കാർഷ്രിട്കാത്പാ്നക്ഷമത വർദ്ന, 
തറവ്രിലയ്രിസല കാട്ലാച്രിത പര്രിഷ് കാരം, കാർഷ്രിക 
ഉൽപന്ന സംസ് ക്രണതെ്രിൽ ന്രിന്നുള്ള വരുമാനം, 
അനുബന് വരുമാനങ്ങൾ എന്ന്രിവയ്രിലൂസട അത് 
ഉറപ്പുവരുതൊനാണ് ഉട്ദേശ്രിക്കുന്നത്. ഇത്രിനായ്രി 
പുതെന് ശാസ്തസാട്ങ്ത്രിക വ്രി്്യകൾ ഉപട്യാഗസപെ
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ടുത്കയും ഉത്പന്നങ്ങൾക്് വ്രിപണ്രി കസണ്ത്
ന്നത്രിന് ഉതകുന്നവ്രിധം ഡ്രിജ്രിറ്ൽ പ്ാറ്്ട്ഫാമുകൾ 
ഒരുക്കുകയും സചയ്യും. 

 അർഹരായവർക്് പടേയങ്ങൾ വ്രിതരണം 
സചയുന്നതും ആ്്രിവാസ്രി വ്രിഭാഗങ്ങൾക്് കൃഷ്രി 
ഭൂമ്രി ലഭ്യമാക്കുന്നതും ഔഷധ സസ്യങ്ങളസട കൃഷ്രി 
വ്യാപ്രിപെ്രിക്കുന്നതുസമല്ാം കാർഷ്രിക ട്മഖലയുസട 
സപാതുവായ വളർച്ചയ്ക് ഉപകര്രിക്കും. ഇതെരം 
ഇടസപടലകള്രിലൂസട കാർഷ്രിക ട്മഖലയ്രിൽ 5 
ലക്ഷം സതാഴ്രിലകൾ സൃഷ്്രിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. 
കൃഷ്രിരംഗട്തെക്് വരുന്ന യുവാക്സള പര്രിശധീല്രിപെ്രിച്ച് 
അവരുസട കഴ്രിവ്രിനനുസൃതമായ്രി ട്പ്രാത്ാഹ്രിപെ്രി
ക്ാനും പദ്ത്രിയുണ്്. 

 കാർഷ്രിക വ്രികസന പ്രക്ര്രിയയുസട ഒരു പ്രധാന 
തടസ്ം മൂലധന രൂപധീകരണതെ്രിസറെ അഭാവമാണ്. 
സമച്ചസപെടേ ന്രിട്ക്ഷപം, വായ്പാ സൗകര്യങ്ങൾ 
എന്ന്രിവ ഒരുക്്രിയാൽ വർദ്്രിച്ച മൂലധനരൂപധീകരണം 
ഉണ്ാക്ാനാവും. സംഭരണ ശാലകൾ, ശധീതധീകരണ 
സംവ്രിധാനങ്ങൾ, ഫലവർഗ്ങ്ങളസട സംസ് കരണ 
ട്കന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന്രിവ സൃഷ്്രിക്കുന്നത്രിനു കഴ്രിയും. 
അത്രിനായ്രി ട്കാ-ഓപെട്ററ്ധീവ് ഇന്രിട്ഷ്യറ്ധീവ് ട്ഫാർ 

അഗ്്രികൾച്ചർ ഇന്ഫ്ാസ്രേക്ചർ ഇന് ട്കരള 
എസന്നാരു നൂതന ഇടസപടൽ സംസ്ാന സർക്ാർ 
നടത്കയാണ്. 

അടിസ്ാന സൗേര്യം 

 ഗുണട്മന്മയുള്ള വവ്യുത്രി, ആധുന്രിക ഗതാഗത 
സൗകര്യങ്ങൾ, സമച്ചസപെടേ ഇറെർസനറ്് ട്സവനങ്ങൾ 
തുടങ്ങ്രിയവ ഒസക് ഇന്ന് വ്യവസായ-കാർഷ്രിക വ്രി
കസനവുമായ്രി അട്ഭ്്യമായ്രി ബന്സപെട്ടു ക്രിടക്കുന്ന 
അട്രിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളാണ്. അരനൂറ്ാണ് കാ
തെ്രിരുന്നാൽ മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന പശ്ാതെല സൗ
കര്യവ്രികസനമാണ് ക്രിഫ്ബ്രിയ്രിലൂസട ട്കരളതെ്രിൽ 
സാധ്യമാക്്രിയത്. അഞ്ചു വർഷം സകാണ്് 50,000 
ട്കാട്രി രൂപയുസട പദ്ത്രികളാണ് ക്രിഫ്ബ്രിയ്രിലൂസട 
കഴ്രിഞ്ഞ തവണ വ്രിഭാവനം സചയ്്രിരുന്നത്. എന്നാൽ 
62,500 ട്കാട്രി രൂപയുസട പദ്ത്രികൾക്് തുടക്ം 
കുറ്രിക്ാന് കഴ്രിഞ്ഞു. ഇന്രിയുള്ള അഞ്ചു വർഷം 
സകാണ്് 60,000 ട്കാട്രി രൂപയുസട പദ്ത്രികളാണ് 
ലക്ഷ്യംസവക്കുന്നത്. 

 പശ്ാതെലസൗകര്യ ട്മഖലയ്രിസല പ്രിന്നാ
ക്ാവസ് മറ്രികടക്ാസത നവട്കരള സൃഷ്്രി 
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അസാധ്യമാണ്. അതുസകാണ്ാണ് കഴ്രിഞ്ഞ സർ
ക്ാര്രിസറെ കാലതെ് അത്രിനായുള്ള നൂതന മാർഗം 
ക്രിഫ്ബ്രിയ്രിലൂസട തുറന്നത്. അങ്ങസന അസംഭവ്യ
സമന്ന് പലരും മുന് വ്രിധ്രിട്യാസട  തള്ള്രിപെറഞ്ഞ
സതല്ാം നമ്മുസട കൺമുന്ന്രിൽ യാോർത്ഥ്യമായ്രി. 
സഗയ്രിൽ, സമ്പൂർണ്ണ വവ്യുതധീകരണം, പവർ 
വഹട്വ, മലട്യാര - തധീരട്്ശ വഹട്വകൾ, 
ട്്ശധീയപാത വ്രികസനം, ജലപാത, വാടേർ സമട്രോ, 
കണ്ണൂർ എയർട്പാർടേ്, സക-ട്ഫാൺ തുടങ്ങ്രിയവ 
ഒസക് നമ്മുസട അനുഭവതെ്രിൽ ഉള്ളവയാണ്. 

 ഇന്നസതെ ആവശ്യങ്ങസള മാത്രം മുന്ന്രിർ
തെ്രിയല് പല പദ്ത്രികളം നടപൊക്കുന്നത്. ഭാവ്രി 
ട്കരളസതെയും വരുംതലമുറസയയും മനസ്്രിൽ കണ്് 
ആവ്രിഷ് കര്രിച്ച്രിട്ടുള്ളവയാണ് പലതും. ആധുന്രിക 
ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ വ്രികസ്രിത സമൂഹങ്ങളസട 
മുഖമുദ്രയാണ്. ട്കരളതെ്രിൽ അതെരം സൗക
ര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത് അട്രിസ്ാന സൗകര്യങ്ങളസട 
കാര്യതെ്രിൽ ട്കരളസതെ വ്രികസ്രിത രാജ്യങ്ങ
ളമായ്രി താരതമ്യം സചയ്ാവുന്ന ന്രില സൃഷ്്രിക്കും. 
അതെരതെ്രിൽ ഉള്ളതാണ് സക-സറയ്രിൽ പദ്ത്രി. 
ഏകട്്ശം 64,000 ട്കാട്രി രൂപയുസട അട്രിസ്ാന 
സൗകര്യ വ്രികസനമാണ് ഈ അർദ് അത്രിട്വഗ 
സറയ്രിൽ പാത സകാണ്് നടക്കുക. 

 പശ്ാതെല സൗകര്യ വ്രികസനം ന്രിട്ക്ഷപക 
സൗഹൃ് അ്രധീക്ഷസതെ സമച്ചസപെടുത്ം. 
ട്കരളതെ്രിന് കൂടുതൽ അനുട്യാജ്യമായ വ്യവസായ
ങ്ങളായ്രി സപാതുവ്രിൽ വ്രിലയ്രിരുതെസപെടുന്നത് ഐ.ട്രി 
ട്പാലള്ള വ്രിജ്ാനാധ്രിഷ്്രിത വ്യവസായങ്ങളം 
ടൂറ്രിസം ട്പാലള്ള ട്സവന പ്ര്ാന വ്യവസായ
ങ്ങളമാണ്. ഇത്രിനുപുറസമ ക്യൂടേർ, വവ്യുത്രി 
വാഹനം എന്ന്രിവയുസട ന്രിർമ്ാണം ട്പാലള്ള 
വനപുണധീസാന്ദ്ര വ്യവസായങ്ങൾക്കും കാർഷ്രി
ട്കാത്പന്നങ്ങൾ ഉൾസപെസടയുള്ള നമ്മുസട തനതു 
വ്രിഭവങ്ങളസട മൂല്യവർദ്്രിത വ്യവസായങ്ങൾക്കും 
ട്കരളതെ്രിൽ വല്രിയ സാധ്യതകളണ്്. 

 ഉത്പാ്നവും ഉത്പാ്നക്ഷമതയും വർദ്്രിപെ്രി
ക്ാന് ഉതകുന്ന ബട്യാസടക് ട്നാളജ്രി ട്പാലള്ള 
സാട്ങ്ത്രിക വ്രി്്യകളസട വ്രികാസവും പ്രധാനമാണ്. 
ഈ ട്മഖലകള്രിലാസക ഇടസപടേ് ട്കരളതെ്രിസറെ 
സാ്തെ്രിക അട്രിതെറസയ വ്രിജ്ാന സ്്്ഘ
ടനയായ്രി പുതുക്്രിപെണ്രിയുന്നത്രിന് കൃത്യമായ ഒരു 
നവട്കരള കർമ് പദ്ത്രിയുമായാണ് ഇടതുപക്ഷ 
ജനാധ്രിപത്യ മുന്നണ്രി സർക്ാർ മുട്ന്നാട്ടു ട്പാകുന്നത്. 
ആ കർമ്പദ്ത്രിസയ വ്രിജയ്രിപെ്രിച്ചുസകാണ്് 
നവട്കരളം ഒരുക്ാന് സംസ്ാനസതെ എല്ാ 
ന്രിയമസഭാ സാമാജ്രികരും സർക്ാര്രിട്നാസടാത് 
ട്ചർന്ന് പ്രവർതെ്രിക്കുക എന്നതാണ് നാട്രിസറെ 
ഭാവ്രിക്്  അനുട്യാജ്യമായ്രിട്ടുള്ളത്.  

പശ്ാത്ല സൗകര്റ്യ വികസനം 
നിജക്ഷപക സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷചത് 

ചമചചപ്പടുത്ും. ജകരളത്ിന് കൂടുതൽ 
അനുജയാേ്റ്യമായ വ്റ്യവസായങ്ങളായി 
ചപാതുവിൽ വിലയിരുത്ചപ്പടുനേത് 
ഐ.ടി ജപാലുള് വിജ്ാനാധിഷ്ിത 

വ്റ്യവസായങ്ങളും ടൂറിസം ജപാലുള് ജസവന 
രെദാന വ്റ്യവസായങ്ങളുമാണ്. ഇതിനുപുറചമ 

കമ്്റ്യൂട്ർ, സവദ്റ്യുതി വാഹനം 
എനേിവയുചട നിർമ്മാണം ജപാലുള് 

സനപുണീസാന്ദ്ര വ്റ്യവസായങ്ങൾക്ും 
കാർഷിജകാത്പനേങ്ങൾ ഉൾചപ്പചടയുള് 

നമ്മുചട തനതു വിഭവങ്ങളുചട 
മൂല്റ്യവർദ്ിത വ്റ്യവസായങ്ങൾക്ും 

ജകരളത്ിൽ വലിയ സാധ്റ്യതകളുടെ്. 
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വി.ഡി.സതീശൻ
പ്തിപക്കനതരാവജ്
11,12,13,14,15 കേരള 
നിയമസഭേളിൽ അകംഗകം 

കാലാവസ്ാ വ്റ്യതിയാനത്ിചറെ രൂക്ഷത വളചര 
അപകടാവസ്യിലൂചട കടനേുജപാകുനേുചവനേും കഴിഞ് 5 
വർഷക്ാലമായി അത്റ്യന്തം തീവ്രമായ രെകൃതിദുരന്തങ്ങൾക്് 
ജകരളം വിജധയമാകുനേുചവനേുമുള്ത് വളചര സൂക്ഷ്മമായി 

പഠിജക്ടെതും ജശഷം കൃത്റ്യമായ പരിഹാരം കടെുപിടിച് 
ജകരളത്ിചല ആവാസവ്റ്യസ്ചയ നിലനിർത്ുനേതിനാവശ്റ്യമായ 

പാരിസ്ിതിക സംരക്ഷണ നടപടികൾ അടിയന്തര 
രൊധാന്റ്യജത്ാചട ആരംഭിജക്ടെതുമാണ്. 

േീവോലങ്ങളുചട 
നിലനില് പ്പിന് ഭീഷണി 
ഉയർത്ുനേതലത്ിജലക്് 
ഭൗമാന്തരീക്ഷ 
ഊഷ്ാവ് വർദ്ിചു 
ചകാടെിരിക്ുനേു. ഐ.പി.
സി.സി.യുചട ആറാം 
അവജലാകന റിജപ്പാർട്ിൽ 
ഇക്ാര്റ്യം സവിസ്തരം 
രെതിപാദിചിട്ുടെ്. 
ഭാരതത്ിചല കാലാവസ് 
ക്രമചത് �ുരുതരമായി 
ബാധിക്ുനേ തരത്ിജലയ്ക് 
കാലാവസ് വ്റ്യതിയാനം 
ഉടൊയിക്ഴിഞ്ിരിക്ുനേു
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കാലാവസ്ാ വ്യത്രിയാനസതെ 
സംബന്്രിച്ച്, പ്രട്ത്യക്രിച്ച് കാലാവ 
സ്ാ വ്യത്രിയാനതെ്രിൽ മനുഷ്യസറെ 

ഇടസപടൽ മൂലമുണ്ാകുന്ന മാറ്ങ്ങൾ സംബന്്രിച്ച്  
പഠനം നടത്ന്ന ഐക്യരാഷ്ടസഭയുസട  പഠനവ്രിഭാ
ഗമാണ് Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) സ്വ്രിറ്് സർലറെ്രിസല ജനധീവ ആസ്ാനമായ്രി 
പ്രവർതെ്രിക്കുന്ന IPCC യുസട പഠനറ്രിട്പൊർടേ്രിസന 
അട്രിസ്ാനമാക്്രി അട്മര്രിക്ന് ബഹ്രിരാകാശ 
ഏജന്സ്രിയായ    നാസ നടതെ്രിയ വ്രിശകലനതെ്രിൽ 
ട്കരളതെ്രിസല കാലാവസ്ാ വ്യത്രിയാനം സംബന്്രിച്ച് 
പ്രത്രിപാ ്്രിച്ച്രിട്ടുള്ളത് ആശങ്ാജനകമായ കാര്യങ്ങളാണ്. 
കാലാവസ്ാ വ്യത്രിയാനതെ്രിസറെ രൂക്ഷത വളസര 
അപകടാവസ്യ്രിലൂസട കടന്നുട്പാകുന്നുസവന്നും 
കഴ്രിഞ്ഞ 5 വർഷക്ാലമായ്രി അത്യ്ം തധീവ്രമായ 
പ്രകൃത്രിദുര്ങ്ങൾക്് ട്കരളം വ്രിട്ധയമാകുന്നുസവ
ന്നുമുള്ളത് വളസര സൂക്ഷ്മമായ്രി പഠ്രിട്ക്ണ്തും ട്ശഷം 
കൃത്യമായ പര്രിഹാരം കണ്പ്രിട്രിച്ച് ട്കരളതെ്രിസല 
ആവാസവ്യസ്സയ ന്രിലന്രിർത്ന്നത്രിനാവശ്യമായ 
പാര്രിസ്്രിത്രിക സംരക്ഷണ നടപട്രികൾ അട്രിയ്ര 
പ്രാധാന്യട്തൊസട ആരംഭ്രിട്ക്ണ്തുമാണ്. 

 ജധീവജാലങ്ങളസട ന്രിലന്രില് പെ്രിന് ഭധീഷണ്രി ഉയർത്
ന്നതലതെ്രിട്ലക്് ഭൗമാ്രധീക്ഷ ഊഷ്ാവ് വർദ്്രിച്ചു 
സകാണ്്രിര്രിക്കുന്നു. ഐ.പ്രി.സ്രി.സ്രി.യുസട ആറാം 
അവട്ലാകന റ്രിട്പൊർടേ്രിൽ ഇക്ാര്യം സവ്രിസ്തരം 
പ്രത്രിപാ്്രിച്ച്രിട്ടുണ്്. ഭാരതതെ്രിസല കാലാവസ്ാ 
ക്രമസതെ ഗുരുതരമായ്രി ബാധ്രിക്കുന്ന തരതെ്രിട്ലയ്ക് 
കാലാവസ്ാ വ്യത്രിയാനം ഉണ്ായ്രിക്ഴ്രിഞ്ഞ്രിര്രിക്കുന്നു. 
ഇങ്ങസന ക്രമരഹ്രിതമായ മാറ്ങ്ങൾ ജധീവന് ഭധീഷണ്രി 
ഉയർത്ന്ന തലതെ്രിട്ലയ്ക് എതെ്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. 

 കാലാവസ്ാ വ്യത്രിയാനം മൂലം പ്രകൃത്രിദുര്ങ്ങളം 
ട്കരളതെ്രിൽ ന്രിര്രമായ്രി അനുഭവസപെട്ടുസകാണ്്രി
ര്രിക്കുന്നു. ട്മഘവ്രിസ് ട്ഫാടനങ്ങളം അത്രിതധീവ്രമഴയും 
ട്കരളതെ്രിസല മലട്യാര പ്രട്്ശങ്ങസള ഉരുൾസപാടേ
ലായും മണ്ണ്രിട്രിച്ച്രിലായും തകർത്സകാണ്്രിര്രിക്കുട്്ാൾ 
കടല്രിസല ഉൗഷ്ാവ് കൂടുന്നതും വന്ഭധീഷണ്രിയായ്രി മാറ്രി. 

ഇത് കടട്ലാരമുള്ള 10 ജ്രില്കസള ബാധ്രിച്ച്രിര്രിക്കുന്നു. 
ചുരുക്തെ്രിൽ ട്കരളസമാന്നാസക കാലാവസ്ാ 
വ്യത്രിയാനതെ്രിസറെ ദുരവസ്യ്രിലാണുള്ളത്. ഇത്രിനു 
ശാശ്വത പര്രിഹാരമുണ്ാക്ാനുള്ള തധീരുമാനങ്ങൾ 
നമുക്് എടുട്ക്ണ്തായുണ്്. അത്രിനാവശ്യമായ 
ന്രിയമന്രിർമ്ാണങ്ങൾ നടതെ്രി അവ പഴുതുകളടച്ച് 
പ്രാവർതെ്രികമാക്ാനുമുള്ള ഇച്ാശക്്രിട്യാസടയുള്ള 
കൂടോയ പ്രവർതെനം കാലഘടേതെ്രിസറെ അന്രിവാര്യ
തയാണ്.

 പാര്രിസ്്രിത്രികവ്രിഷയങ്ങൾ മാനവരാശ്രിയുസട 
ന്രിലന്രില്്രിസനയും പ്രയാണസതെയും ബാധ്രിക്കുസമന്ന് 
നാം മനസ്്രിലാക്്രി പ്രവർതെനങ്ങൾ തുടങ്ങ്രിയത് 
ഏകട്്ശം അര നൂറ്ാണ്് മു്ാണ്. 1972-ൽ 
സ്വധീഡസറെ തലസ്ാനമായ ട്സ്റാക്് ട്ഹാമ്രിൽ നടന്ന  
പാര്രിസ്്രിത്രിക ഉച്ചട്കാട്രിയ്രിൽ പസങ്ടുത്സകാണ്് 
അന്നസതെ ഇ്്യന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രധീമത്രി ഇദേ്രിരാ
ഗാന്്രി നടതെ്രിയ പ്രസംഗതെ്രിലൂസടയാണ് ഇക്ാര്യ
തെ്രിൽ ഗൗരവപൂർണ്ണമായ ഇടസപടൽ തുടങ്ങ്രിയത്. 
പ്രസ്തുത പ്രസംഗതെ്രിൽ ഇദേ്രിരാഗാന്്രി ന്രിസ്വരായ 
ജനങ്ങൾക്കും ന്രിശബ്ദയാക്സപെടുന്ന പ്രകൃത്രിക്കും 
ട്വണ്്രി വാ്്രിക്കുകയും പ്രകൃത്രിധ്വംസനവും ് ാര്രിദ്ര്യവും 
തമ്്രിലള്ള ബന്ം തുറന്നുകാട്ടുകയും സചയ്തു. അഞ്് 
പത്രിറ്ാണ്്രിനു ട്ശഷവും ഇദേ്രിരാജ്രി നടതെ്രിയ പ്രസം
ഗതെ്രിസല ് ധീർഘ്ർശനം സവ്രിട്ശഷമായ്രി തുടരുന്നു.  
ഏറ്വുസമാടുവ്രിൽ 2021 ഒട്ക്ാബർ 31 മുതൽ നവംബർ 
12 വസര ഗ്ാസ് ട്ഗായ്രിൽ നടന്ന പാര്രിസ്്രിത്രിക ഉച്ച
ട്കാട്രിയ്രിലം ട്ലാകം ട്നര്രിടുന്ന ആശങ്ാജനകമായ 
പാര്രിസ്്രിത്രിക അവസ്കസളക്കുറ്രിച്ചുള്ള ചർച്ചകളം 
വ്രിലയ്രിരുതെലകളമാണുണ്ായത്. 

 കാലാവസ്ാവ്യത്രിയാനം മൂലമുള്ള ദുര്ങ്ങൾ 
നമ്മുസട കൺമുന്ന്രിൽ സപയ്തു ന്രിറയുകയാണ്. 
IPCC റ്രിട്പൊർടേ്രിസല കസണ്തെലകൾ സംബന്്രിച്ച് 
വ്രിശ്പഠനം നടതെ്രിയ നാസയുസട റ്രിട്പൊർടേ്രിൽ 
കന്യാകുമാര്രി മുതൽ ഗുജറാത്വസരയുള്ള തധീരപ്ര
ട്്ശങ്ങള്രിസല പാര്രിസ്്രിത്രിക വകട്ഭ്ങ്ങസളക്കുറ്രിച്ച് 
വ്യക്മായ്രി വ്രിശ്ധീകര്രിക്കുന്നുണ്്. തധീരപ്രട്്ശ

പരാരിസ്ിതിേ സന്തുലനകം
വർത്മാനവും ഭാവിയും
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ങ്ങള്രിൽ അധ്രിവസ്രിക്കുന്ന ഏറ്വും ദുർബലമായ 
ജനവ്രിഭാഗങ്ങളസട ജധീവനും ജധീവ്രിതവഴ്രികളം കനതെ 
ഭധീഷണ്രിയ്രിലാണ്. ഓട്രാ പ്രകൃത്രിദുര്വും ഇവസര 
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ്ര്രിദ്രരും ദുർബ്ബലരുമാക്കുന്നു. 
ജധീവ്രിതം ദുഷ് കരമാക്കുന്നു. അട്റബ്യന് സമുദ്രട്മഖല 
അത്രിതധീവ്രപാര്രിസ്്രിത്രികാഘാതട്മഖലയായ്രിടോണ് 
ട്രഖസപെടുതെ്രിയ്രിട്ടുഉള്ളത്. അത്രിനർത്ഥം ന്രിര്രമായ 
പ്രകൃത്രി ദുര്ങ്ങളസട ട്മഖലയായ്രി ഈ പ്രട്്ശങ്ങൾ 
മാറുന്നുസവന്നുള്ളതാണ്.  ഈ സാഹചര്യതെ്രിൽ 
അട്രിയ്ര ഇടസപടൽ അന്രിവാര്യമാകുന്നു.

 ട്കരളം ട്നര്രിടുന്ന സങ്ധീർണ്ണമായ ഭൂമ്രിശാസ്ത
പരമായ പ്രശ് നങ്ങള്രിൽ ഒന്നാമട്തെത്  പശ്്രിമ
ഘടേമലന്രിരകള്രിസല തുടർച്ചയായ മണ്ണ്രിട്രിച്ച്രിലകൾ, 
ഭൂക്സാധ്യതകൾ എന്ന്രിവയാണ്. രണ്ാമതായ്രി 
ഇടനാടുകള്രിൽ സചറ്രിസയാരളവ് ജലന്രിരപ്പുയരുട്്ാൾ 
ട്പാലം പടേണങ്ങളം ഗ്ാമങ്ങളസമല്ാം സവള്ളതെ്രിന
ട്രിയ്രിലാകുന്ന ദുര്രിതപൂർണ്ണമായ ന്രിസ്ഹായവസ്, 
മ്രിന്രിട്ടുകൾ മാത്രം തുടർച്ചയായ്രി മഴസപയ്ാൽട്പാലം 
സവള്ളം കയറുന്ന ന്രിരവധ്രി പ്രട്്ശങ്ങൾ. മൂന്നാമതായ്രി 
തധീരപ്രട്്ശം, 580 ക്രിട്ലാമധീറ്ർ തധീരപ്രട്്ശതെ് 90 
ശതമാനം ഭാഗവും അപകടട്മഖലയ്രിലാണ്. കട
ലാക്രമണതെ്രിസറെ വ്യാപ്ത്രിയും വ്ർഘ്യവും കൂടുന്നു. 
കരഭൂമ്രിസയ കടൽ വ്രിഴുങ്ങ്രിസക്ാണ്്രിര്രിക്കുകയാണ്. 
വധീടും സ്ാവരജംഗമവസ്തുക്ളം നഷ്സപെടേ് ജധീവ്രിതം 
തസന്ന ഗത്രിമുടേ്രിട്പൊകുന്നവരുസട അനുഭവങ്ങൾ നസമ് 
ഇരുതെ്രി ച്രി്്രിപെ്രിക്കുന്നതാണ്. ഒരു വർഷതെ്രിസല 
പലമാസങ്ങള്രിലം  തുറന്നു പ്രവർതെ്രിപെ്രിട്ക്ണ്്രി 
വരുന്ന ദുര്രിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ ഇസന്നാരു സ്്രിരം 
സംവ്രിധാനമായ്രി മാറ്രിയ്രിട്ടുസണ്ന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. 
സ് കൂളകള്രിൽ കുടേ്രികൾക്് പഠനം തുടരാവാനാസത 
അവ്രിടം ദുര്രിതാശ്വാസക്യാമ്പുകളായ്രി പ്രവർതെ്രിക്കുന്ന 
പരമ്യനധീയമായ അവസ് കരളല്രിയ്രിര്രിക്കുന്നതാണ്. 

 പല ജ്രില്കള്രിലം വർഷങ്ങളായ്രി ദുര്രിതാശ്വാസ
ക്യാമ്പുകള്രിൽ താമസ്രിക്കുന്ന ന്രിരവധ്രി ആളകളണ്് . 
അവസര കൃത്യമായ്രി പുനരധ്രിവസ്രിപെ്രിക്ാനുള്ള സമയ
ബന്്രിതമായ പദ്ത്രികൾ നടപെ്രിലാക്ണം. ഇവ്രിസട 
ഇത് മസറ്ാരു സംഘർഷട്മഖലയായ്രിതെധീർന്ന്രിട്ടുണ്്. 
ട്കരളതെ്രിസറെ വ്രികസന കാഴ്ചപൊട് (Development 
Perspective) രൂപസപെടുതെ്രിസയടുക്കുട്്ാൾ സാമൂഹ്രിക, 
സാ്തെ്രിക കാരണങ്ങൾക്പ്പുറട്തെയ്ക് കാലാവസ്ാ 
വ്യത്രിയാനം കൂട്രി മാന്ണ്മാകണം. ട്കരളതെ്രിൽ 
നടപെ്രിലാക്കുന്ന വന്ക്രിട വ്രികസനപദ്ത്രികൾ ഇതെ
രുണതെ്രിൽ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ്രി പുനരവട്ലാകനം 
സചട്യ്ണ്തുണ്്. ഏതുതരം വ്രികസനപദ്ത്രികൾ 
ആവ്രിഷ് കര്രിക്കുട്്ാഴും പാര്രിസ്്രിത്രിക-ആഘാതപഠനം 
കൂട്രി നടത്കസയന്നത് ന്രിർബന്്രിതമായ ഒരു മുന് 
വ്യവസ് ( Precondition ) ആയ്രി ട്ചർക്സപെടണം. 

 മലനാട്, ഇടനാട്, തധീരപ്രട്്ശം എന്ന്രിങ്ങസന 
വ്രിഭജ്രിച്ചു പറയാസമങ്്രിലം ഭൂമ്രിശാസ്തപ്രട്ത്യകതകൾമൂലം 
ത്രികച്ചും വ്യത്രിര്രിക്മായ സവ്രിട്ശഷതകൾ പുലർ

ത്ന്നതാണ് നമ്മുസട സംസ്ാനം. ട്കരളതെ്രിൽ 
നടത്ന്ന എന്തുതരം വ്രികസനപ്രവർതെനങ്ങൾ
ക്കും ന്രി്ാനമാട്കണ് വ്യവസ്കൾക്് വ്യക്തയു
ണ്ാകണം. മൺസൂണടക്ം കധീഴ് ട്മൽ മറ്രിഞ്ഞ്രിര്രിക്കുന്ന 
കാലാവസ് ട്കരളസമന്ന നമ്മുസട ഭൂവ്രിഭാഗതെ്രിസറെ 
ട്മൽ വരുത്ന്ന രൂപട്ഭ്ങ്ങൾ കൃത്യതട്യാസട പഠ്രിച്ച് 
പര്രിഹാരമുണ്ാട്ക്ണ് ഒരു ജധീവൽ പ്രശ് നതെ്രിസറെ 
തലതെ്രിസലതെ്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. IPCC ട്പാലള്ള ഏജന്സ്രി
കളസട പഠനറ്രിട്പൊർട്ടുകള്രിലം 1972 മുതൽ 2021 -ൽ 
നടന്ന ഗ്ാസ് ട്ഗാ കാലാവസ്ാ സട്മ്ളനം വസരയുള്ള 
വ്രിവ്രിധ പാര്രിസ്്രിത്രിക, ഭൗമ ഉച്ചട്കാട്രികള്രിൽ അത്രി
ശക്മായ തധീരുമാനങ്ങൾ എടുക്ാറുണ്ങ്്രിലം അവ 
ഓട്രാന്നും നടപെ്രിലാക്ാനുള്ള രാഷ്ടധീയ ഇച്ാശക്്രി 
വ്രിവ്രിധ രാഷ്ടട്നതൃത്വങ്ങൾ പ്രകട്രിപെ്രിക്കുന്ന്രില്ാസയ
ന്നത് ത്രികച്ചും ട്ഖ്കരമാണ്. പ്രകൃത്രിവ്രിഭവങ്ങളസട 
അമ്രിതമായ ചൂഷണം പര്രിസ്്രിത്രിയ്ക്കു ഏല്്രിക്കുന്ന 
ആഘാതവും ജനസാന്ദ്രത കൂടുന്ന അധ്രിവാസ ട്ക
ന്ദ്രങ്ങളം വ്യക്മായ ആസുത്രണമ്രില്ാസത നടത്ന്ന 
നഗരവല്ക്രണവും ട്ലാകസതെയാകമാനം പാര്രി
സ്്രിത്രികമായ്രി ദുർബലസപെടുതെ്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. 

 ഗ്ാസ് ട്ഗായ്രിൽ 2021 ഒട്ക്ാബർ 31 മുതൽ 
നവംബർ 12 വസര നടന്ന ട്കാപ്-26 ഉച്ചട്കാട്രിയ്രിൽ 
200 രാഷ്ടങ്ങള്രിസല പ്രത്രിന്രിധ്രികൾ പസങ്ടുത് . 
അട്മര്രിക്യുസടയും ഫ്ാന്സ്രിസറെയും പ്രസ്രിഡന്റുമാർ  
ഇ്്യ, കാനഡ, ജപൊന്, സ് സപയ്രിന് തുടങ്ങ്രി 120 
രാജ്യങ്ങള്രിസല ഭരണകർതൊക്ൾ, സർ ട്ഡവ്രിഡ് 
ആറ്ന്ബട്റാസയട്പൊസല വ്രിഖ്യാതരായ പ്രകൃത്രിശാ
സ്തജ്ർ എന്ന്രിങ്ങസന 25,000-തെ്രിലധ്രികം വ്രിശ്രിഷ് 
വ്യക്്രികൾ എന്ന്രിവർ ഇവര്രിൽ ഉൾസപെടുന്നു. ഗ്ാസ് ട്ഗാ 
ഉച്ചട്കാട്രിയ്രിൽ കാർബൺ ബഹ്രിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്ന
ത്രിനായ്രി ട്ഫാസ്രിൽ ഇന്നങ്ങളസട ഉപട്ഭാഗം ന്രിയ
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ന്ത്രിക്കുന്നത് സംബന്്രിച്ച വ്രിഷയതെ്രിൽ വളസര വല്രിയ 
ഒരു തധീരുമാനമുണ്ായ്രി. കൽക്ര്രി ഉപട്യാഗതെ്രിൽ 
ന്രിന്നും പ്രി്്രിര്രിയുസമന്ന് 190 രാജ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപ്രിച്ചു. 
46 രാജ്യങ്ങൾ ഇത് സംബന്്രിച്ച കരാറ്രിൽ ഒപ്പുവച്ചു.  
പട്ക്ഷ, കൽക്ര്രി കൂടുതൽ ഉപട്യാഗ്രിക്കുന്ന യു.എസ്., 
വചന, ഇ്്യ, ആസ് ട്രേല്രിയ എന്നധീ രാഷ്ടങ്ങൾ ഈ 
കരാറ്രിസറെ ഭാഗമായ്രില്. ഇതുമൂലം ആട്ഗാളതാപ
നട്തൊത് 2.4 മാത്രം കുറയ്കാനുതകുന്ന തധീരുമാനം 
മാത്രട്മ സാധ്യമാകൂ. ഇവ്രിസട എടുത്പറട്യണ്ത് 
വചനയുസട അസാന്ന്രിദ്്യമാണ്. ആട്ഗാള ഹര്രി
തവാതകപുറ്ള്ളല്രിസറെ 27 ശതമാനതെ്രിനുതെര 
വാ്്രിയായ വചനയുസട ന്രിസ്ഹകരണം ഗ്ാസ് ട്ഗാ  
ഉച്ചട്കാട്രിയുസട സുപ്രധാന തധീരുമാനസതെ പ്രത്രികൂ
ലമായ്രി ബാധ്രിക്കുസമന്നത്രിൽ രണ്പക്ഷമ്രില്.

  ഉച്ചട്കാട്രിയ്രിൽ എടുക്കുന്ന തധീരുമാനങ്ങൾ 
സമയബന്്രിതമായ്രി നടപെ്രിലാക്ാനുള്ള ഇച്ാശക്്രി 
വ്രിവ്രിധ രാഷ്ടങ്ങള്രിസല ഭരണട്നതൃത്വങ്ങൾക്് 
ഉണ്ാകണം. ജനസംഖ്യാട്രിസ്ാനതെ്രിൽ ട്കരളം 
ട്ലാകതെ്രിസല 40-ാം സ്ാനത്ള്ള സമാട്റാട്ക്ാ
യ്ക്കും 41-ാം സ്ാനത്ള്ള സൗ്്രി അട്റബ്യക്കും 
ഇടയ്രിലാണ് എന്ന യാോർത്ഥ്യം നസമ് കൂടുതൽ 
ജാഗരൂകരാട്ക്ണ്തുണ്്. 

 കാലാവസ്ാവ്യത്രിയാനം സംബന്്രിച്ച് ഭാര
തസർക്ാര്രിന് കൃത്യമായ്രി ഒരു ന്രിലപാട് ഗ്ാസ് ട്ഗാ 
ഉച്ചട്കാട്രിയ്രിൽ പ്രഖ്യാപ്രിക്ാന് കഴ്രിഞ്ഞ്രില്. ഉച്ചട്കാ
ട്രിയ്രിസല സപാതു ധാരണയ്ക് എത്രിരായ്രി 2070 ഓസട 
ഇ്്യസയ സനറ്് സധീട്റാ ലക്ഷതെ്രിസലതെ്രിക്കുസമന്നാണ് 
പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. കൂടാസത, 2030 ഓസട,  
ഇ്്യയ്രിൽ ട്ഫാസ്രില്രിതര ഊർജ്ഉല്ാ്നതെ്രിൽ 
50 ശതമാനതെ്രിലധ്രികം വർദ്നവ് ട്നടുസമന്നും പ്ര

ഖ്യാപ്രിച്ചു . ഇങ്ങസന അന്രിശ്്രിതത്വവും     ആശങ്കളം 
തുടരുന്ന അവസ്യാണ് ഇട്പൊൾ നടന്ന ഗ്ാസ് ട്ഗാ 
ഉച്ചട്കാട്രിയ്രിസല പ്രഖ്യാപനതെ്രിലം ഉണ്ായസതന്നത് 
നസമ് ന്രിരാശസപെടുത്ന്നതാണ്.

      ഇന്രി ട്കരളതെ്രിസല പാര്രിസ്്രിത്രിക അവസ്സയ 
സംബന്്രിച്ചാസണങ്്രിലം വ്യക്മായ കാഴ്ചപൊട്ടാസട 
ശാസ്തസാട്ങ്ത്രികവകുപെ്, പര്രിസ്്രിത്രി വകുപെ്, റവനയൂ, 
വനം, ദുര്ന്രിവാരണവകുപെ് തുടങ്ങ്രിയ വകുപ്പുകൾ 
സർക്ാർ സർക്ാര്രിതര ഏജന്സ്രികളസട പങ്ാള്രി
തെട്തൊസട വ്യക്മായ പദ്ത്രികൾ ആസൂത്രണം 
സചയ്ണം. വ്രിവ്രിധ തലങ്ങള്രിൽ ഗവൺസമന്റും 
ഇതര ഏജന്സ്രികളം കൃത്യമായ്രി ചർച്ചകളം 
സംവാ്ങ്ങളം നടതെ്രി സമയബന്്രിതമായ തധീ
രുമാനങ്ങൾ എടുട്ക്ണ്ത് കാലഘടേതെ്രിസറെ 
അന്രിവാര്യതയാണ്. ഇത്രിലൂസട ഉരുതെ്രിര്രിഞ്ഞു 
വരുന്ന പാര്രിസ്്രിത്രിക നയതെ്രിൽ മനുഷ്യനും 
പ്രകൃത്രിയും തമ്്രിലള്ള പാരസ്ര്യതെ്രിസറെ ഇഴയടുപെം 
ഉണ്ാകണം. പര്രിസ്്രിത്രിപഠനവും സംരക്ഷണവും 
ഒരു പ്രട്ത്യക വ്രിജ്ാനശാഖയായ്രിതെസന്ന 
കര്രിക്കുലതെ്രിലൾസപെടുതെ്രി കുടേ്രികൾക്് പകർന്നു 
നല്ാനും നമുക്് കഴ്രിയണം. 

 ഇട്പൊൾ ജധീവ്രിക്കുന്ന തലമുറയ്ക് സ്വസ്മായ്രി 
ജധീവ്രിക്ാനും കടന്നുവരുന്ന തലമുറയ്ക് കൂടുതൽ ആത്മ
വ്രിശ്വാസട്തൊസട ജധീവ്രിക്ാനുമുള്ള വഴ്രിസയാരുക്ാന് 
നമുക്് കൂടോയ്രി പ്രയത് ന്രിക്ാം. വരാന്രിര്രിക്കുന്ന 
തലമുറകളസട ജധീവ്രിക്ാനുള്ള അവകാശം നമ്ൾ 
ഉറപ്പുവരുതെണം. അങ്ങസന പ്രകൃത്രിയ്ക് പ്രാധാന്യം 
സകാടുത്സകാണ്ള്ള ഒരു പുത്രിയ പര്രിട്പ്രക്ഷ്യസതെ 
നമുക്് വരട്വൽക്ാം.

വിവിധ തലങ്ങളിൽ �വൺചമറെും ഇതര 
ഏേൻസികളും കൃത്റ്യമായി ചർചകളും 

സംവാദങ്ങളും നടത്ി സമയബന്ിതമായ 
തീരുമാനങ്ങൾ എടുജക്ടെത് 

കാലഘട്ത്ിചറെ അനിവാര്റ്യതയാണ്. 
ഇതിലൂചട ഉരുത്ിരിഞ്ു വരുനേ 

പാരിസ്ിതിക നയത്ിൽ മനുഷ്റ്യനും 
രെകൃതിയും തമ്മിലുള് പാരസ്പര്റ്യത്ിചറെ 

ഇഴയടുപ്പം ഉടൊകണം.
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സ്തധീസ്വാതന്ത്യം, ല്രിംഗസമത്വം എന്ന്രിവസയ ഭൗത്രിക ഘടക
ങ്ങസളമാത്രം വ്രിലയ്രിരുതെ്രി ന്രിർണ്ണയ്രിക്ാവുന്നതല്. അത് 

സമൂഹതെ്രിസറെ മാനസ്രിക ഘടനയ്രിൽ ന്രിന്നും സപാതുട്ബാധതെ്രിൽ 
ന്രിന്നും ഉരുതെ്രിര്രിഞ്ഞു വട്രണ്താണ്.  അതെരം  ഒരു ആ്ര്രികമായ 
സാമൂഹ്യ പര്രിവർതെനതെ്രിന് ട്്ശധീയപ്രസ്ാനം ന്രിർണ്ണായകമായ 
പങ്് വഹ്രിച്ച്രിട്ടുണ്്. ഇക്ാര്യതെ്രിൽ രാജ്യതെ്രിനാസക മാതൃകയാകു
ന്നവ്രിധം സ്തധീപക്ഷ മുട്ന്നറ്ങ്ങള്രിൽ ട്കരളതെ്രിസറെ പങ്ാള്രിതെവും 
സുപ്രധാനമാണ്. സാമൂഹ്യ വ്രികസന സൂച്രികകളസട കാര്യതെ്രിൽ 
ഇ്്യന് സംസ്ാനങ്ങള്രിൽ ട്കരളം മ്രികച്ച ട്നടേം വകവര്രിച്ച്രിട്ടുണ്്. 
ഈ വളർച്ചസയയും വ്രികസന മാതൃകസയയും 'ട്കരള ട്മാഡൽ' എന്ന 
ന്രിലയ്രിൽ നമ്മുസട രാജ്യവും ട്ലാകവും  പഠനവ്രിട്ധയമാക്്രിയ്രിട്ടുണ്്.  
സ്തധീ - പുരുഷ അനുപാതം, കുറഞ്ഞ ശ്രിശുമരണ ന്രിരക്്, ആയുർ
വ്ർഘ്യം, സ്തധീ സാക്ഷരത തുടങ്ങ്രിയ കാര്യങ്ങള്രിസലാസക് ട്കരളം 
രാജ്യതെ്രിനാസക മാതൃകയാണ്. ട്്ശധീയ പ്രസ്ാനതെ്രിസറെ ഭാഗമായ 

കദശീയപ്സ്രാനത്തിൽ 

സ്തീകളുചട പങ്ക്

ചിറ്റയം ജ�ാപകുമാർ
സഡപ്യൂട്ടി സ്ീക്ർ
13,14,15 കേരള നിയമസഭേളിൽ അകംഗകം

സാമൂഹ്റ്യ വികസന 
സൂചികകളുചട 
കാര്റ്യത്ിൽ ഇന്ത്റ്യൻ 
സംസ്ാനങ്ങളിൽ 
ജകരളം മികച ജനട്ം 
സകവരിചിട്ുടെ്. 
ഈ വളർചചയയും 
വികസന മാതൃകചയയും 
'ജകരള ജമാഡൽ' എനേ 
നിലയിൽ നമ്മുചട 
രാേ്റ്യവും ജലാകവും  
പഠനവിജധയമാക്ിയിട്ുടെ്.  
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സാമൂഹ്യ പര്രിവർതെന പ്രക്ര്രിയയും നട്വാത്ഥാന 
മൂല്യവത്ക്രണവും സ്വാതന്ത്യാന്രവും ട്കരള
തെ്രിസറെ സാ്തെ്രിക സാമൂഹ്യ ആസൂത്രണതെ്രിൽ 
പ്രധാന പര്രിഗണനാവ്രിഷയമായ്രിരുന്നു എന്നതാണ് 
ഇത്രിനു കാരണം. ട്കരളതെ്രിസല ആ്്യ കമ്യൂണ്രിസ്റ് 
സർക്ാർ നടപെ്രിലാക്്രിയ ട്ലാകവും കാലവും അട
യാളസപെടുതെ്രിയ ന്രിയമ ന്രിർമ്ാണങ്ങള്രിലൂസടയാണ് 
സാമൂഹ്യ വ്രികസന സൂച്രികകള്രിൽ ട്കരളതെ്രിന് 
ഉയർന്ന സ്ാനം വകവര്രിക്ാനും അത് ന്രില
ന്രിർതൊനും കഴ്രിയുന്നത്. പുരുഷ ട്കന്ദ്രധീകൃതമായ 
ഒരു കുടുംബവ്യവസ് എന്നത്രിൽ ഇന്രിയും മാറ്ം 
വട്രണ്തുണ്്. സമൂഹതെ്രിൽ സ്തധീകൾക്് തുല്യനധീത്രി 
എന്നത്രിട്ലക്് എതെ്രിട്ച്ചരുവാന് നമുക്്രിന്രിയും 
മുട്ന്നാടേ് ട്പാകുകയും ട്വണം.  

 രാജ്യതെ്രിസറെ സാമൂഹ്യഘടനയ്രിൽ ആൺ 
- സപൺ ട്വർത്രിര്രിവ് ശക്മാണ് എന്നത്                                
ന്രിട്ഷധ്രിക്ാനാവ്രില്. വ്രി്്യാഭ്യാസം, സതാഴ്രിൽ 
എന്നധീ ട്മഖലകള്രിൽ ആൺകുടേ്രികൾക്് കൂടുതൽ 
പര്രിഗണന ലഭ്രിക്കുന്നുണ്്. സപൺകുടേ്രികൾക്ാ
യുള്ള വ്രി്്യാഭ്യാസ സചലവ് പാഴ് സചലവാണ് എന്ന 
ച്രി്ാഗത്രി പല ഇ്്യന് സംസ്ാനങ്ങള്രിലം ച്രില 
ജാത്രി, മത, കുടുംബ വ്യവസ്്രിത്രികള്രിസലങ്്രിലം 
ന്രിലന്രിൽക്കുന്നു എന്നത് കാണാത്രിര്രിക്ാനാവ്രില്. 
ഒരു സപൺകുടേ്രി ജനനം മുതൽ തസന്ന ല്രിംഗവ്രിട്വച
നതെ്രിന് വ്രിട്ധയമാക്സപെടുന്ന സാമൂഹ്യ ക്രമതെ്രിന് 
മാറ്ം വട്രണ്തുണ്്. ജന്രിക്കുട്്ാൾ തസന്ന ആരം
ഭ്രിക്കുന്ന ല്രിംഗവ്രിട്വചനം ജധീവ്രിതതെ്രിലടനധീളം ഒരു 
സപൺകുടേ്രിസയ പ്രിന്തുടരുന്നതായ്രി കാണാം. നമ്മുസട 
സമൂഹതെ്രിൽ ചൂഷണം, പധീഡനം, വ്യക്്രിഹത്യ, 
കുറ്കൃത്യങ്ങൾ എന്ന്രിവയുസട കാര്യതെ്രിൽ ഏറ്വും 
കൂടുതൽ 'ഇരകൾ' ആക്സപെടുന്നത് സ്തധീകളാണ്. 
വസബർ കുറ്കൃത്യങ്ങൾ, സാ്തെ്രിക കുറ്
കൃത്യങ്ങൾ എന്ന്രിവ സംബന്്രിച്ച കണക്കുകൾ 
ഇക്ാര്യം സവള്രിസപെടുത്ന്നതാണ്. കുടുംബതെ്രിലം 
സമൂഹതെ്രിലം സ്തധീയുസടയും പുരുഷസറെയും ധർമ്ാ
ധർമ്ങ്ങൾ മനസ്്രിൽ കുഞ്ഞുനാള്രിട്ല അട്രിട്ച്ചല്്രി
ക്കുന്നത് ഇന്നും തുടരുന്നു.  കഴ്രിട്ക്ണ് ഭക്ഷണം, 
ധര്രിട്ക്ണ് വസ്തം, സംസാര രധീത്രി, സപരുമാറ് രധീത്രി 
എന്ന്രിവയ്രിസലല്ാം ല്രിംഗവ്രിട്വചനതെ്രിലധ്രിഷ്്രിതമായ 
മാന്ണ്ങ്ങളാണ് സമൂഹം ന്രിഷ് കർഷ്രിക്കുന്നത്.  
കർശനമായ ന്രിയമ സംവ്രിധാനങ്ങൾ ന്രിലന്രിൽ
ക്കുട്്ാഴും സപൺഭ്രൂണഹത്യകൾ എന്നത് ഇട്പൊഴും 
തുടരുന്നു എന്നത് കാണാത്രിര്രിക്ാനാവ്രില്.  'ട്ബടേ്രി 
ബച്ചാട്വാ, ട്ബടേ്രി പഠാട്വാ' തുടങ്ങ്രിയ പദ്ത്രികൾ 
ഇട്പൊഴും ന്രിലന്രിൽക്കുന്ന ല്രിംഗവ്രിട്വചന സാഹ
ചര്യങ്ങള്രിട്ലക്ാണ് വ്രിരൽ ചൂണ്ന്നത്.  നമ്മുസട 
ട്്ശധീയ പ്രസ്ാനവും അത്രിസറെ പ്രത്യയശാസ്തവും 
മുട്ന്നാട്ടുവച്ച സ്തധീസമത്വ ്ർശനവും കർമ്പര്രിപാ
ട്രികളം തുടട്രണ്തുണ്്.

  യു.എന്.ഡ്രി.പ്രി പുറതെ്രിറക്്രിയ 2016-സല 
മാനവ വ്രികസന സൂച്രിക പ്രകാരം ല്രിംഗ അസമത്വ 

നമ്മുചട സമൂഹത്ിൽ ചൂഷണം, പീഡനം, വ്റ്യക്തിഹത്റ്യ, കുറ്റകൃത്റ്യങ്ങൾ എനേിവയുചട 
കാര്റ്യത്ിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 'ഇരകൾ' ആക്ചപ്പടുനേത് സ്തീകളാണ്. സസബർ 

കുറ്റകൃത്റ്യങ്ങൾ, സാമ്ത്ിക കുറ്റകൃത്റ്യങ്ങൾ എനേിവ സംബന്ിച കണക്ുകൾ ഇക്ാര്റ്യം 
ചവളിചപ്പടുത്ുനേതാണ്. കുടുംബത്ിലും സമൂഹത്ിലും സ്തീയുചടയും പുരുഷചറെയും 

ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ മനസ്ിൽ കുഞ്ുനാളിജല അടിജചല്ിക്ുനേത് ഇനേും തുടരുനേു.
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സൂച്രികയ്രിൽ 158 രാഷ്ടങ്ങളസട പടേ്രികയ്രിൽ ഇ്്യ 
125-ാം സ്ാനതൊണ്.  സ്തധീകളസട സതാഴ്രിൽ 
പങ്ാള്രിതെ ന്രിരക്് പര്രിട്ശാധ്രിക്കുട്്ാൾ ഇ്്യ 
ആട്ഗാള ശരാശര്രിട്യക്ാൾ വളസര പ്രിന്ന്രിലാണ്.  
2011-12-സല കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇ്്യയ്രിസല 
സ്തധീകളസട സതാഴ്രിൽ പങ്ാള്രിതെ ന്രിരക്് 33% 
മാത്രമാണ്.  ഏഷ്യയ്രിസല മറ്് പല വ്രികസ്വര രാ
ജ്യങ്ങളട്ടത്രിട്നക്ാളം കുറവാണ്രിത്.  ആട്ഗാള 
തലതെ്രിൽ സ്തധീകളസട സതാഴ്രിൽ പങ്ാള്രിതെം 50% 
തെ്രിന് മുകള്രിലാണ്.  ഗാർഹ്രിക വൃതെ്രിയ്രിൽ ഏർസപെ
ടേ്രിര്രിക്കുന്ന സ്തധീകൾക്് വരുമാനം ഉറപ്പുവരുത്ന്ന 
ഒരു പദ്ത്രിയുമായ്രി ട്കരള സർക്ാർ മുട്ന്നാട്ടു 
ട്പാവുകയാണ്. ട്കരളം നടപെ്രിലാക്്രി വരുന്ന 
അത്രി്ാര്രിദ്ര്യ ന്രിർമ്ാർജ്ന പദ്ത്രിയും സ്തധീകൾക്് 
സമച്ചസപെടേ ജധീവ്രിത സാഹചര്യങ്ങളം സാമൂഹ്രിക 
പ്വ്രിയും ഉറപ്പുവരുത്ന്നത്രിന് സഹായകരമാവും.

   ഒരു സ്ത ധീയുസട വ്യക്്രി സ്വാതന്ത ്യം എന്നത് ആഴതെ്രിൽ 
പര്രിട്ശാധ്രിട്ക്ണ്താണ്.  സതാഴ്രിൽ, വ്രി്്യാഭ്യാസം, 
വരുമാനം, എന്ന്രിവയുസട കാര്യതെ്രിൽ സമച്ചസപെടേ 
സ്്രിത്രിയ്രിലള്ള ഒരു സ്തധീയുസട കാര്യതെ്രിലം വ്യക്്രി 
സ്വാതന്ത്യതെ്രിന് പര്രിമ്രിത്രികളണ്്. സമൂഹതെ്രിൽ 
ഒറ്യ്ക് താമസ്രിക്കുന്ന ഒരു സ്തധീസയ സമൂഹം എപ്രകാരം 
വധീക്ഷ്രിക്കുന്നു എന്നത് പര്രിട്ശാധ്രിട്ക്ണ്തുണ്്.  
തന്രിച്ച് കുടുംബം പുലർതെ്രി ജധീവ്രിക്കുന്ന സ്തധീകളം 
ഒറ്സപെടുതെല്രിലം മാനസ്രിക സംഘർഷങ്ങൾ
ക്കും പലതരതെ്രിൽ വ്രിട്ധയമാകുന്നു.  ഏകയായ 
സ്തധീസയക്കുറ്രിച്ചുള്ള വ്രികലമായ സാമൂഹ്യകാഴ്ചപൊട് 
ത്രിരുതെസപെട്ടണ്തുണ്്. അതെരം ത്രിരുതെലക
ള്രിലൂസട മാത്രട്മ സുസ്്രിര വ്രികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
ട്നട്രിസയടുക്ാന് കഴ്രിയൂ. സ്തധീകളസട അവസ് 
സമച്ചസപെടാസത ട്ലാക ട്ക്ഷമം സാധ്യമസല്ന്ന് 
സ്വാമ്രി വ്രിട്വകാനദേന് പറഞ്ഞ്രിട്ടുണ്്.  ഒരു പക്ഷ്രിയ്ക്കും  
ഒരു ച്രിറക് ഉപട്യാഗ്രിച്ച് പറക്ാനാവ്രില്.  സ്വ്ം 
കുടുംബസതെ മാത്രമല് ട്ലാകസതെ തസന്ന നയ്രിക്ാന് 
പ്രാപ്തമാണ് സ്തധീശക്്രി എന്ന സ്വാമ്രി വ്രിട്വകാനദേസറെ 
പരാമർശം ഉൾസക്ാള്ളുന്ന താകണം നമ്മുസട 
വ്രികസനതത്വശാസ്തം.

 ഇ്്യന് ട്്ശധീയപ്രസ്ാനം എന്നത് സവ്രിട്ശ 
ഷമായ ഒരു ഘടനാ വ്രിന്യാസമായ്രിരുന്നു.  അത് 
വ്രിവ്രിധ വ്രിചാരധാരകസള സ്വാംശധീകര്രിച്ച് വ്രിവ്രിധ 
ഘടേങ്ങള്രിലൂസട ഉരുതെ്രിര്രിഞ്ഞ് വന്നതാസണന്ന് 
കാണാം.  സാമൂഹ്യ പര്രിഷ് കരണം, സ്തധീകളസട സാമൂഹ്യ 
പ്വ്രി എന്ന്രിവ നമ്മുസട ട്്ശധീയത സംബന്്രിച്ച 
സംവാ്ങ്ങള്രിസല മുഖ്യ അജന്ഡയായ്രിരുന്നു.  
പുരുഷട്മധാവ്രിത്വം ന്രിറഞ്ഞുന്രിന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ 
വ്യവസ്യ്രിലം സാമൂഹ്യപര്രിഷ് കരണ ട്വ്്രികള്രിലം 
സാമ്ാജ്യതെ്വ വ്രിരുദ് ട്പാരാടേങ്ങള്രിലം സ്തധീകൾ 
സജധീവമായ്രി ന്രിലന്രിന്നു എന്നത് ഇ്്യന് ട്്ശധീയ 
പ്രസ്ാനതെ്രിസറെ സവ്രിട്ശഷതയാണ്.  വശശവ 
വ്രിവാഹം, വ്രിധവാ പുനർവ്രിവാഹം എന്ന്രിവസയ്കത്രിസര 
ശക്മായ പ്രത്രിട്രാധം ട്്ശധീയ പ്രസ്ാനതെ്രിസറെ 

ഭാഗമായ്രി ഉയർന്നുവര്രികയുണ്ായ്രി.  ബൗദ്്രികവും 
സർഗ്ാത്മകവുമായ രചനകള്രിലം വർധ്രിച്ച സ്തധീ 
പങ്ാള്രിതെം ഉയർന്നുവരാന് ട്്ശധീയ പ്രസ്ാനവും 
അത്രിസറെ ആശയപ്രചാരണവും കാരണമായ്രി.  
1908-ൽ രച്രിക്സപെടേ റുക്രിയ സഖാവത് ഹുവസസറെ 
'സുൽതൊനയുസട സ്വപ്ം' എന്ന കൃത്രി വന്രിതക
ളട്ടതായ ഭരണ സംവ്രിധാനം എന്ന ആശയം 
ഉയർതെ്രിയ ആ്്യകാല രചനകള്രിസലാന്നാണ്.

   ട്്ശധീയ പ്രസ്ാനതെ്രിസറെ വ്രിവ്രിധ ഘടകങ്ങൾ 
പര്രിട്ശാധ്രിച്ചാൽ ട്്ശ്രിയ പ്രസ്ാനതെ്രിസറെ 
വളർച്ചട്യാസടാപെംതസന്ന സ്തധീ മുട്ന്നറ്ങ്ങളം കാ
ണാവുന്നതാണ്.  സരളാട്്വ്രി ചൗഥുറാണ്രി ട്നതൃത്വം 
നൽക്രിയ ഭാരത സ്തധീമഹാമണ്ൽ ആ്്യകാല 
വന്രിതാ സംഘടനകള്രിസലാന്നായ്രിരുന്നു.  1910-ൽ 
സ്ാപ്രിക്സപെടേ ഈ സംഘടന സ്തധീവ്രി്്യാഭ്യാസം ട്പ്ര



37ജൂൺ 2022      സാമാജികൻ 

ാത്ാഹ്രിപെ്രിക്കുന്നത്രിന് ന്രിർണ്ണായകമായ സംഭാവന 
നൽക്രിയ്രിട്ടുണ്്.  ടാട്ഗാർ കുടുംബതെ്രിസറെ സപരുമ 
ഇ്്യാചര്രിത്രം ട്രഖസപെടുതെ്രിയട്പൊൾ ടാട്ഗാറ്രിസറെ 
അന്രവളായ സരളാട്്വ്രിയ്ക് അർഹമായ 
പര്രിഗണന ലഭ്രിട്ച്ചാ എന്നതും പര്രിട്ശാധ്രിക്സപെ
ടാവുന്നതാണ്.  19-ാം വയസ്്രിൽ ട്്ശധീയ മാധ്യമ

ങ്ങളസട എഡ്രിറ്റായ്രി പ്രവർതെ്രിച്ച്രിരുന്ന അവർ 
1895 കട്ളാസട സ്വാതന്ത്യസമര പ്രസ്ാനതെ്രിൽ 
സജധീവമായ്രി.  ടാട്ഗാർ കുടുംബതെ്രിസറെ സപാതുവായ 
കാഴ്ചപൊടുകള്രിൽ ന്രിന്നും വ്യത്യസ്തമായ്രി വ്രിപ്വതെ്രിസറെ 
ട്പാരാടേ പാതയാണ് അവർ സ്വധീകര്രിച്ചത്.  ട്്ശധീയ 
സ്വാതന്ത്യ സമര പ്രസ്ാനതെ്രിൽ ട്വണ്ത്ര ട്രഖ
സപെടുതൊതെ എത്രട്യാ സ്തധീകളണ്്.  അവരുസട 
ത്യാട്ഗാജ്്വലമായ ട്പാരാടേങ്ങളസട ചര്രിത്രം 
കൂട്രിയാണ് ട്്ശധീയ സ്വാതന്ത്യ സമര ചര്രിത്രം.  

 ട്ഹാം റൂൾ ആശങ്യും ഭരണഘടനയും മുട്ന്നാടേ് 
വച്ച് ആന്രിബസറെ് ട്്ശധീയ സ്വാതന്ത്യ സമരതെ്രിന് 
്്രിശാട്ബാധം നൽക്രി.  ആന്രിബസറെ്രിസറെ സഹപ്ര
വർതെകയായ മാർഗരറ്് കസ്രിന്സാണ് ഇ്്യന് 
വന്രിതാ ട്വാടേവകാശ ബ്രില്്രിന് രൂപം നൽക്രിയത്.  
വ്രിമന്സ് ഇ്്യന് അട്സാസ്രിട്യഷന് രൂപം 
നൽക്രിയതും മാർഗരറ്് കസ്രിന്സാണ്.  ഇരുപതാം 
നൂറ്ാണ്്രിസറെ ആ്്യപാ്ട്തൊസട ട്്ശധീയ പ്രസ്ാന
തെ്രിസറെ സമരനായ്രികയായ്രി സട്രാജ്രിന്രി നായ്രിഡു 
ജ്വല്രിച്ചുന്രിന്നു.  സകാട്ളാണ്രിയൽ അക്രമതെ്രിസറെ 
ഭധീകരതയാണ് 1920-കള്രിൽ ന്രിസ്ഹകരണ പ്ര
സ്ാനതെ്രിന് വ്രിത്പാക്രിയത്.  ന്രിസ്ഹകരണ 
പ്രസ്ാനതെ്രിൽ രാജ്യസമ്ാടും വന്രിതകൾ പങ്ാ
ള്രികളായ്രി.  അല്രി സട്ഹാ്രന്മാരുസട മാതാവായ 
ബ്രിയമ് അഹമ്്ാബാ്്രിൽ 6000-തെ്രിലധ്രികം 
വന്രിതകസള അഭ്രിസംട്ബാധന സചയ്തു.  ഹ്രിന്ദു 
കുടുംബങ്ങള്രിസല അട്രിമതെ സമാനമായ സാഹ
ചര്യങ്ങൾ വരച്ചുകാടേ്രി കാതറ്രിന് മട്യായുസട 'മ്ർ 
ഇ്്യ' എന്ന പുസ്തകം പുറത്വന്നു.  പുരുഷന്മാസര 
തുറുങ്്രിലടച്ചട്പൊൾ അവരുസട സ്ാനം ഏസറ്ടുതെ് 
വന്രിതകൾ സ്രിവ്രിൽ ന്രിസ്ഹകരണ പ്രസ്ാനവുമായ്രി 
മുട്ന്നാട്ടു ട്പായ്രി.

  നമ്മുസട ട്്ശധീയ സ്വാതന്ത്യ സമര ചര്രിത്രം 
സപൺട്പാരാടേങ്ങളസടയും സ്തധീ വ്രിട്മാചനതെ്രിസറെയും 
ചര്രിത്രം കൂട്രിയാണ്.  അതെരം ആഴതെ്രിലള്ള 
വായനകൾ കാലം ആവശ്യസപെടുന്നുണ്്.  ട്്ശധീയ 
സ്വാതന്ത്യ സമരതെ്രിസല സ്തധീ സാന്ന്രിധ്യങ്ങൾ 
പ്രധാനമായും ഉയർന്ന മധ്യവർഗ്തെ്രിട്റെതായ്രിരുന്നു.  
എന്നാൽ സ്വാതന്ത്യാന്ര ഇ്്യയ്രിൽ ട്പാരാ
ടേങ്ങളസട കനൽവഴ്രികള്രിൽ അട്രിച്ചമർതെസപെടേ 
സ്തധീപക്ഷതെ്രിസറെ ശബ്ദം ഉയർന്നു ട്കൾക്ാം.

ടാജ�ാർ കുടുംബത്ിചറെ ചപാതുവായ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിനേും വ്റ്യത്റ്യസ്തമായി വിപ്ലവത്ിചറെ 
ജപാരാട് പാതയാണ് അവർ സ്ീകരിചത്.  ജദശീയ സ്ാതന്ത്റ്യ സമര രെസ്ാനത്ിൽ ജവടെത്ര 

ജരഖചപ്പടുത്ാത് എത്രജയാ സ്തീകളുടെ്.  അവരുചട ത്റ്യാജ�ാജ്്ലമായ ജപാരാട്ങ്ങളുചട 
ചരിത്രം കൂടിയാണ് ജദശീയ സ്ാതന്ത്റ്യ സമര ചരിത്രം.  



38 ജൂൺ 2022     സാമാജികൻ 

സേി ചചറിയാൻ
മത്്യബന്ന, സരാകംസജ് േരാരിേേരാര്യ                                                
യുവജനേരാര്യ വേുപ്പുമന്തി
14,15 കേരള നിയമസഭേളിൽ അകംഗകം

സംസ്ാന രൂപീകരണത്ിനു ജശഷം 1957 - ൽ കമ്മ്റ്യൂണിസ്റു 
പാർട്ിയുചട ജനതൃത്ത്ിൽ രൂപീകൃതമായ ഇ.എം.എസ് 
മന്തിസഭയാണ് കുടിചയാഴിപ്പിക്ൽ നിജരാധനനിയമവും 

സമഗ്രമായ കാർഷികബന്നിയമവും നിയമസഭയിൽ 
അവതരിപ്പിച് പാസ്ാക്ിയത്. അത് ചപാടുനേചന ഉടൊയ ഒരു 

സംഭവമായിരുനേില്. ഒരു നൂറ്റാടെിനു മുൻപ് ജകരളത്ിചല 
വ്റ്യത്റ്യസ്ത ഭൂരെജദശങ്ങളിൽ ആരംഭിച കർഷക രെജക്ഷാഭങ്ങളുചട 

പരിണത ഫലമായിരുനേു രെസ്തുത നിയമം. 

പരമ്രാ�തമായ 
ജകരളത്ിചല 
ഭൂവുടമാബന്ം, ജദവസ്ം, 
ബ്രഹ്മസ്ം, പണ്ാരവക 
- ജചരിക്ൽ എനേിങ്ങചന 
മൂനേ് തരത്ിൽ 
ഉള്തായിരുനേു. ഈ 
മൂനേു കൂട്രും ഭൂമിയുമായി 
ജനരിട്് ബന്മുള്വജരാ 
കാർഷികവൃത്ിയിൽ 
ഏർചപ്പട്വജരാ അല്.
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ഇ്്യയ്രിസല ഇതരസംസ്ാനങ്ങള്രിൽ ന്രിന്ന് 
ട്കരളസതെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്  ഇവ്രിസട 
നടപൊക്്രിയ ഭൂപര്രിഷ് ക്രണ ന്രിയമവും 

ത്നുസൃതമായ്രി സാമൂഹ്യസാംസ് കാര്രിക രംഗങ്ങള്രിൽ 
വന്ന മാറ്വുമാണ്. സ്വത്ടമാബന്ങ്ങളസട സപാള്രി
സച്ചഴുത്ം തൽഫലമായ്രി വരുന്ന മധ്യ വർഗതെ്രിസറെ 
ഉ്യവും ഒരു സമൂഹതെ്രിസറെ രൂപപര്രിണാമതെ്രിന് ട്ഹ
തുവാകുസമന്നുള്ളത്രിസറെ ഏറ്വും വല്രിയ സതള്രിവാണ് 
ട്കരളതെ്രിസല ഭൂപര്രിഷ് കാര ന്രിയമം. സംസ്ാന 
രൂപധീകരണതെ്രിനു ട്ശഷം 1957 - ൽ കമ്യൂണ്രിസ്റ്റു 
പാർടേ്രിയുസട ട്നതൃത്വതെ്രിൽ രൂപധീകൃതമായ ഇ.എം.
എസ് മന്ത്രിസഭയാണ് കുട്രിസയാഴ്രിപെ്രിക്ൽ ന്രിട്രാധ
നന്രിയമവും സമഗ്മായ കാർഷ്രികബന്ന്രിയമവും 
ന്രിയമസഭയ്രിൽ അവതര്രിപെ്രിച്ച് പാസ്ാക്്രിയത്. അത് 
സപാടുന്നസന ഉണ്ായ ഒരു സംഭവമായ്രിരുന്ന്രില്. ഒരു 
നൂറ്ാണ്്രിനു മുന്പ് ട്കരളതെ്രിസല വ്യത്യസ്ത ഭൂപ്രട്്
ശങ്ങള്രിൽ ആരംഭ്രിച്ച കർഷക പ്രട്ക്ഷാഭങ്ങളസട 
പര്രിണത ഫലമായ്രിരുന്നു പ്രസ്തുത ന്രിയമം. 

 പര്രാഗതമായ ട്കരളതെ്രിസല ഭൂവുടമാബന്ം 
ട്്വസ്വം, ബ്രഹ്മസ്വം, പണ്ാരവക - ട്ചര്രിക്ൽ 
എന്ന്രിങ്ങസന മൂന്ന് തരതെ്രിൽ ഉള്ളതായ്രിരുന്നു . ഈ 
മൂന്നു കൂടേരും ഭൂമ്രിയുമായ്രി ട്നര്രിടേ് ബന്മുള്ളവട്രാ 
കാർഷ്രികവൃതെ്രിയ്രിൽ ഏർസപെടേവട്രാ അല്. 
ആയത്രിനാൽ കുട്രിയാന്മാർക്് പാടേവ്യവസ്യ്രിൽ ഭൂമ്രി 
വ്രിതരണം സചയ്യുകയായ്രിരുന്നു പത്രിവ്. അതെരതെ്രിൽ 
പലതട്ടുകള്രിലള്ള പാടേക്കുട്രിയാന്മാർ ട്കരളതെ്രിസറെ 
ഭൂവുടമാബന്ങ്ങള്രിൽ പ്രത്യക്ഷസപെട്ടു. സർക്ാർ 
വക ഭൂമ്രി (പണ്ാരവക) പാടേതെ്രിന് എടുത് കൃഷ്രി 
സചയ്്രിരുന്ന കുട്രിയാന്മാർക്് വകവശഭൂമ്രിയ്രിൽ 
ഉടമസ്ാവകാശവും പ്രിന്തുടർച്ചാവകാശവും വകമാ
റ്ാവകാശവും നൽക്രിസക്ാണ്ള്ള ത്രിരുവ്രിതാംകൂർ 
സർക്ാര്രിസറെ പണ്ാരപൊടേ വ്രിളംബരം 1865 - ൽ 
പ്രസ്രിദ്ം സചയ്തു. സതാടേടുതെ വർഷങ്ങള്രിൽ തസന്ന 
ട്്വസ്വം, ബ്രഹ്മസ്വം ഭൂമ്രിയ്രിസല പാടേക്കുട്രിയാന്മാസര 
ഒഴ്രിപെ്രിക്ല്രിൽ ന്രിന്നും ട്മാച്രിപെ്രിക്കുന്ന ജന്മ്രി - കുട്രിയാന് 
വ്രിളംബരം ന്രിലവ്രിൽ വന്നു. ഇത്രിനു സമാനമായുള്ള 
ന്രിയമന്രിർമ്ാണങ്ങൾ സകാച്ച്രി സംസ്ാനത്ം 

അമ്പതരാണ്ജ് തിേയുന്ന ഭൂപരിഷ് കാര നിയമം
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നടപെ്രിലാക്്രി. തൽഫലമായ്രി ത്രിരുവ്രിതാംകൂറ്രിലം 
സകാച്ച്രിയ്രിലം ഭൂവുടമസ്ന്മാരായ ഒരു മധ്യവർഗം 
ഉ്യം സചയ്തു. 

 എന്നാൽ മലബാറ്രിസല സ്്രിത്രി വ്യത്യസ്തമായ്രിരുന്നു.  
ബ്ര്രിടേധീഷ് ഭരണതെ്രിലായ്രിരുന്ന ആ പ്രട്്ശസതെ 
പാടേക്കുട്രിയാന്മാർ ജന്മ്രിമാരുസട അന്യായപാടേപെ്രി
ര്രിവ്രിനും ബ്ര്രിടേധീഷ് ഉട്്്യാഗസ്രുസട അമ്രിതമായ 
ന്രികുത്രിപ്രിര്രിവ്രിനും വ്രിട്ധയരായ്രിരുന്നു. അത്രിനാൽ 
മലബാറ്രിസല പാടേക്കുട്രിയാന്മാർ ഇരടേച്ചൂഷണതെ്രിന് 
വ്രിട്ധയരായ്രിരുന്നു. ഇത്രിസനത്രിസരയായ്രിരുന്നു 19-ാം 
നൂറ്ാണ്്രിലം 20-ാം നൂറ്ാണ്്രിസറെ ആ്്യപാ്തെ്രിലം 
മലബാറ്രിൽ ഉണ്ായ കലാപങ്ങൾ.   കലാപകാര്രികൾ 
ഉന്നയ്രിച്ച്രിരുന്നത് പ്രധാനമായും രണ് പ്രശ് നങ്ങൾ 
ആയ്രിരുന്നു -കുട്രിയായ്മപ്രശ് നവും അന്യായപാടേവും. 
കുട്രിസയാഴ്രിപെ്രിക്ാന് പാട്രിസല്ന്നും ട്മൽച്ചാർതെ്, 
സപാള്രിസച്ചഴുതെ് എന്നധീട്പരുകള്രിൽ പാടേ വ്യവസ്സയ 
മാറ്രുസതന്നുമായ്രിരുന്നു കുട്രിയായ്മ പ്രശ് നതെ്രിസറെ 
ഉള്ളടക്ം. ജന്മ്രിമാരും പാടേക്കുട്രിയാന്മാരും തമ്്രിലള്ള 
പാടേവ്രിഹ്രിതതെ്രിസറെ ട്താത് അന്പത് - അന്പത് 
എന്ന അനുപാതതെ്രിൽ ന്രിന്നും ഇരുപത് - എൺപത് 
എന്ന അനുപാതതെ്രിട്ലക്കു വസര മാറ്റുന്ന ദുഃസ്്രിത്രി 
ന്രിലവ്രിൽ വന്നു. പാടേ കുട്രിയാന്മാർക്കു ക്രിട്ടുന്ന 20% 
വ്രിളവുസകാണ്് ഒരു കുടുംബതെ്രിന് കഴ്രിഞ്ഞുകൂടുക 
ദുഷ് ക്രമായ്രിരുന്നു. അത്രിനാലാണ് മലബാറ്രിസല 
കർഷകർ കുട്രിയായ്മയ്ക്കും അന്യായപൊടേതെ്രിനു
സമത്രിസര കലാപതെ്രിന് മുത്രിർന്നത്. ഇത്രിസറെ 
മൂർധന്യമായ്രിരുന്നു  1921 - സല മലബാർ കലാപം.

  19-ാം  നൂറ്ാണ്്രിസല കലാപങ്ങള്രിൽ ന്രിന്നും 
1921 - സല കലാപം രണ്് കാരണങ്ങളാൽ വ്യത്യാ
സസപെടേ്രിര്രിക്കുന്നു. ഇ്്യന് നാഷണൽ ട്കാൺഗ്സ്് 
1921 - സല കലാപതെ്രിന് പ്രിന്തുണ പ്രഖ്യാപ്രിക്കുകയും 
ഒറ്പൊലത് ട്ചർന്ന അഖ്രിലട്കരള ട്കാൺഗ്സ്് 
സട്മ്ളനതെ്രിൽ ഇക്ാര്യം വ്രിശ്മായ്രി ചർച്ച 
സചയ്യുകയും സചയ്തു. അഖ്രിട്ല്്യാട്രിസ്ാനതെ്രിൽ 
തസന്ന കർഷകരുസട പ്രശ് നം ട്കാൺഗ്സ്് 
ഏസറ്ടുതെത്രിസറെ ഭാഗമായ്രിടോണ് മലബാറ്രിസല 
കുട്രിയായ്മ പ്രശ് നസതെയും ട്കാൺഗ്സ്് പ്രി്ാ
ങ്ങ്രിയത്. അങ്ങസന മലബാറ്രിസല കർഷകകലാപം 
ട്്ശധീയതലതെ്രിൽ ചർച്ച സചയ് വ്രിഷയമായ്രിതെധീർന്നു. 
ബ്ര്രിടേധീഷ് വ്രിരുദ് പ്രസ്ാനമായ ഖ്രിലാഫതെ് 
മലബാറ്രിസല കർഷക പ്രട്ക്ഷാഭതെ്രിന് പ്രിന്തുണ 
പ്രഖ്യാപ്രിച്ചട്താടുകൂട്രി ഇസതാരു സാർവട്്ശധീയ 
മാനം ഉൾസക്ാള്ളുന്ന കലാപമായ്രി വ്രികസ്രിച്ചു. 
കലാപസതെ മൃഗധീയമായ്രി അട്രിച്ചമർതെ്രിയത്രിനാൽ 
കർഷകരുസട പ്രശ് നതെ്രിന് പര്രിഹാരം കാണാന് 
ഇതുസകാണ്ായ്രില്. 

 മലബാറ്രിസല കർഷക കലാപങ്ങള്രിൽ ന്രിന്നും 
വ്യത്യസ്തമായ്രി 'കൃഷ്രിഭൂമ്രി കർഷകന് ' എന്ന മുദ്രാവാക്യം 
ഉയർതെ്രിസക്ാണ് വന്നത് കമ്യൂണ്രിസ്റ്റു പാർടേ്രിയാ
യ്രിരുന്നു. മ്്രിരാശ്രി ന്രിയമസഭയ്രിൽ അംഗമായ്രിരുന്ന 

ഇ.എം.എസ് നമ്പൂത്രിര്രിപൊട് 1939 - ൽ കുട്രിയായ്മ
പ്രശ് നം ചർച്ചസക്ടുക്ണസമന്ന് ശഠ്രിച്ചത്രിസറെ 
ഫലമായ്രി കുടേ്രികൃഷ്ണട്മട്നാസറെ ട്നതൃത്വതെ്രിലള്ള 
കുട്രിയായ്മക്മ്്രിറ്്രിസയ സർക്ാർ ന്രിയമ്രിച്ചു. എന്നാൽ 
കമ്്രിറ്്രിയ്രിസല ഭൂര്രിപക്ഷ അംഗങ്ങളം ജന്മ്രിമാരായ
ത്രിനാൽ 'കൃഷ്രിഭൂമ്രി കർഷകന് ' എന്ന ആവശ്യം 
അംഗധീകര്രിക്ാന് തയ്ാറായ്രില്. ഇത്രിൽ ഇ.എം.
എസ് എഴുത്രിയ വ്രിട്യാജനക്കുറ്രിപെ് ട്കരളതെ്രിസല 
കർഷക പ്രസ്ാനതെ്രിസറെ ചര്രിത്രമായ്രി പ്രിന്നധീട് 
മാറുകയും സചയ്തു.
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   സ്വാതന്ത്യലബ്ധ്രിക്് സതാട്ടുമുമ്പും പ്രിമ്പുമായ്രി 
കമയൂണ്രിസ്റ് പാർടേ്രിയുസട ട്നതൃത്വതെ്രിൽ ട്കരളതെ്രിൽ 
നടന്നുവന്ന്രിരുന്ന കർഷകപ്രട്ക്ഷാഭങ്ങൾ ഫലപ്രാ
പ്ത്രിയ്രിൽ എതെ്രിയത് 1957 - സല കുട്രിസയാഴ്രിപെ്രിക്ൽ 
ന്രിട്രാധന ന്രിയമതെ്രിസറെയും കാർഷ്രികബന്ന്രിയ
മതെ്രിസറെയും ഫലമായ്രിടോണ്. സ്വാതന്ത്യലബ്ധ്രിക്് 
സതാട്ടുപ്രിന്നാസല ത്രിരു - സകാച്ച്രി സംസ്ാനതെ് 
വ്യാപകമായ്രിട്ടു തസന്ന കുട്രിസയാഴ്രിപെ്രിക്ൽ നടന്ന്രി
രുന്നു. അത്രിന് എത്രിസരയുള്ള അത്രിശക്മായ 
സമരമാണ് ആ പ്രട്്ശങ്ങള്രിൽ കമയൂണ്രിസ്റ് 
പാർടേ്രിയുസട ട്നതൃത്വതെ്രിൽ കർഷകരും കുട്രിട്യറ് 
കർഷകരും നടതെ്രിവന്നത്. ഇത് കർഷകരുസടയും 
കർഷകസതൊഴ്രിലാള്രികളസടയും പ്രിന്തുണ സ്ാ്്രി
ക്കുന്നത്രിന് കമയൂണ്രിസ്റ് പാർടേ്രിസയ സഹായ്രിക്കുകയും 
സചയ്തു.

   സംസ്ാന രൂപധീകരണതെ്രിനു ട്ശഷം നടന്ന 
ആ്്യസതെ ത്രിരസഞ്ഞടുപെ്രിൽ കമയൂണ്രിസ്റ് പാർടേ്രിക്് 
ഭൂര്രിപക്ഷം ക്രിടേ്രി ഒറ്യ്ക് ഭര്രിക്കുന്നത്രിനുള്ള അവസരം 
ലഭ്രിച്ചു. അധ്രികാരട്മറ്് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ള്രിൽ തസന്ന കുട്രി
സയാഴ്രിപെ്രിക്ൽ ന്രിട്രാധന ന്രിയമം ഓർഡ്രിനന്സ് 
ആയ്രി അവതര്രിപെ്രിച്ചു. തുടർന്ന് സമഗ്മായ കാർഷ്രി
കബന് ബ്രില്ം അവതര്രിപെ്രിച്ചു. ഇത്രിൽ മുഖ്യമായും 
നാല് ഘടകങ്ങളാണ് ഉണ്ായ്രിരുന്നത്. പാടേക്കു
ട്രിയാന് വകവശഭൂമ്രിയ്രിൽ ഉടമസ്ാവകാശം 
നല്കുക, വകവശഭൂമ്രിക്് പര്രിധ്രി ന്രിശ്യ്രിക്കുക, 
പര്രിധ്രിക്പ്പുറമുള്ള ഭൂമ്രി മ്രിച്ചഭൂമ്രിയായ്രി പ്രഖ്യാപ്രിച്ച് 
സർക്ാർ ഏസറ്ടുക്കുക, അങ്ങസന ഏസറ്ടുക്കുന്ന 
ഭൂമ്രി ഭൂരഹ്രിതർക്് വ്രിതരണം സചയ്യുക എന്ന്രിവയാ
യ്രിരുന്നു ബ്രില്്രിസല പ്രധാന വ്യവസ്കൾ. 

 ബ്രില്് ന്രിയമസഭയ്രിൽ അവതര്രിപെ്രിച്ചട്പൊൾ തസന്ന 
ശക്മായ എത്രിർപെ് ജന്മ്രിമാരുസടയും ഭൂവുടമകള
സടയും ഭാഗത് ന്രിന്ന് ഉണ്ായ്രി. മത-സാമു്ായ്രിക 
സംഘടനകൾ സമരതെ്രിന് പ്രിന്തുണ പ്രഖ്യാപ്രി
ക്കുകയും സചയ്തു . കാർഷ്രികബന് ന്രിയമതെ്രിസറെ 
ഫലമായ്രി 36 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്ാണ് ഗുണം 
ലഭ്രിച്ചത്. അത്രിൽ എല്ാ ജാത്രിമത വ്രിഭാഗങ്ങള്രിൽ 
സപടുന്നവരും ഉണ്ായ്രിരുന്നു. എന്നാൽ ബ്രില്്രിസന 
എത്രിർത്സകാണ്് പ്രട്ക്ഷാഭതെ്രിന്രിറങ്ങ്രിയ മത 
- സാമു്ായ്രിക സംഘടനകൾ അതാതു വ്രിഭാഗങ്ങ
ള്രിലള്ള ഭൂവുടമകളസട പ്രശ് നതെ്രിനാണ് മുന്ഗണന 

പാട്ക്ുടിയാന് സകവശഭൂമിയിൽ ഉടമസ്ാവകാശം നല്ുക, സകവശഭൂമിക്് പരിധി 
നിശ്യിക്ുക, പരിധിക്പ്പുറമുള് ഭൂമി മിചഭൂമിയായി രെഖ്റ്യാപിച് സർക്ാർ ഏചറ്റടുക്ുക, 

അങ്ങചന ഏചറ്റടുക്ുനേ ഭൂമി ഭൂരഹിതർക്് വിതരണം ചചയ്ുക എനേിവയായിരുനേു 
ബില്ിചല രെധാന വ്റ്യവസ്കൾ. 
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നൽക്രിയത്. സ്വസമു്ായതെ്രിലം മതതെ്രിലം സപടേ 
പാവസപെടേ പാടേക്കുട്രിയാന്മാരുസട പ്രശ് നം പര്രിഹര്രിക്കു
കയായ്രിരുന്ന്രില് മതസാമു്ായ്രിക സംഘടനകളസട 
ലക്ഷ്യം എന്നു വ്യക്ം. 

 കാർഷ്രിക ബന്ന്രിയമവും വ്രി്്യാഭ്യാസന്രി
യമവും ഉണർതെ്രിവ്രിടേ പ്രട്ക്ഷാഭങ്ങളം അത്രിന് 
ന്രിയമസഭയ്രിസല പ്രത്രിപക്ഷതെ്രിസറെ പ്രിന്തുണയും 
ലഭ്രിച്ചട്പൊൾ അസാധാരണമായ ഒരു നടപട്രിയ്രിട്ലക്് 
ട്പാകുന്നത്രിന് ട്കന്ദ്രസർക്ാര്രിന് സൗകര്യമായ്രി. 
ന്രിയമസഭയ്രിൽ വ്യക്മായ ഭൂര്രിപക്ഷം ഉണ്ായ്രിട്ടും 
ഭരണഘടനയുസട 356-ാം വകുപെ്രിസന ദുർവ്യാഖ്യാനം 
സചയ്് ട്കന്ദ്രസർക്ാർ ട്കരളമന്ത്രിസഭസയ പ്രിര്രി
ച്ചുവ്രിടുകയായ്രിരുന്നു. ഇ്്യന് ജനാധ്രിപത്യതെ്രിസറെ 
ചര്രിത്രതെ്രിസല ഒരു കറുതെ അധ്യായതെ്രിന് ഇത് 
തുടക്ം കുറ്രിച്ചു. 

 മതസാമു്ായ്രിക സംഘടനകൾക്് അട്മര്രിക്ന് 
ചാരസംഘടനയായ സ്രി.ഐ.എയുസട സാ്തെ്രിക
സഹായം ലഭ്രിച്ച്രിരുന്നുസവന്ന് പ്രിന്നധീട് നടന്ന്രിട്ടുള്ള 
പഠനങ്ങള്രിൽ വ്യക്മാക്്രിയ്രിട്ടുണ്്. വ്രിട്മാചനസ
മരകാലതെ് സ്രി.ഐ.എയുസട തലവനായ്രിരുന്ന 
പാരേ്രിക് സമായ്രിന്രിഹാന് പ്രിന്നധീടത് സമ്ത്രിച്ച്രിട്ടുണ്്. 
ട്്ശധീയവും സാർവട്്ശധീയവുമായ ന്രിരവധ്രി 
പ്രശ് നങ്ങൾ മന്ത്രിസഭസയ പ്രിര്രിച്ചു വ്രിടുന്നത്രിന് 
കാരണമായ്രിട്ടുസണ്ന്ന് വ്യക്ം.

  മന്ത്രിസഭസയ പ്രിര്രിച്ചുവ്രിടേത്രിനു ട്ശഷം നടന്ന 
ത്രിരസഞ്ഞടുപെ്രിൽ കമ്യൂണ്രിസ്റ് പാർടേ്രിക്് ഭൂര്രിപക്ഷം 
ട്നടാന് ആയ്രില്. ഭൂര്രിപക്ഷം ട്നട്രി അധ്രികാരട്മറ് 
മന്ത്രിസഭ 1957 - സല കാർഷ്രിക ബന്ന്രിയമതെ്രിൽ 
പല മാറ്ങ്ങളം വരുതെ്രി. അതെരതെ്രിൽ മാറ്ങ്ങൾ 
വരുതെ്രിയ ന്രിയമമാണ് 1964 - ൽ ട്കരള ഭൂപര്രി
ഷ് കാരന്രിയമം എന്ന ട്പര്രിൽ പ്രസ്രിദ്ം സചയ്ത്. 
ഇ.എം.എസ് മന്ത്രിസഭയുസട കാലതെ് മ്രിച്ചഭൂമ്രിയായ്രി 
കസണ്തെ്രിയ്രിരുന്ന ലക്ഷക്ണക്്രിന് ഏക്ർ ഭൂമ്രി 
1964 - സല ന്രിയമം പാസ്ാക്്രിയട്പൊൾ അപ്രത്യ
ക്ഷമായ്രി. വ്രി്്യാലയങ്ങളസടയും ട്്വാലയങ്ങളസടയും 
സന്നദ് സംഘടനകളസടയും മറ്റുപലതരതെ്രിലള്ള 
സ്ാപനങ്ങളസടയും ട്പര്രിൽ ഉണ്ായ്രിരുന്ന ഭൂമ്രിസയ 
മ്രിച്ചഭൂമ്രിയുസടപര്രിധ്രിയ്രിൽ ന്രിന്ന് ഒഴ്രിവാക്്രിയതുസകാ
ണ്ാണ് ഇങ്ങസന സംഭവ്രിച്ചത്. ആയത്രിനാൽ1964-സല 

ന്രിയമം ഒരു വ്രിഭാഗം പാടേക്കുട്രിയാന്മാർക്കും 
ഭൂരഹ്രിതരായ കർഷകസതൊഴ്രിലാള്രികൾക്കും 
യാസതാരു പ്രട്യാജനവും നല്്രിയ്രില്. 

 ഇത്രിസനാരു പര്രിഹാരം കാണാനാണ് 1967 
- ൽ ഇ.എം.എസ്്രിസറെ ട്നതൃത്വതെ്രിൽ ന്രിലവ്രിൽ 
വന്ന സപ്തമുന്നണ്രി മന്ത്രിസഭ ശ്രമ്രിച്ചത്. 1964-സല 
ഭൂപര്രിഷ് കാരന്രിയമതെ്രിന് ട്ഭ്ഗത്രി അവതര്രി
പെ്രിച്ചുസവങ്്രിലം അത് ഫലപ്ര്മായ്രി ചർച്ച സചയ്് 
പാസാക്്രി എടുക്ാന് ആ മന്ത്രിസഭയ്ക് കഴ്രിഞ്ഞ്രില്. 
തുടർന്ന് സ്രി. അചയുതട്മട്നാസറെ ട്നതൃത്വതെ്രിൽ 
രൂപധീകൃതമായ മന്ത്രിസഭ പാസാക്്രിയ 1971 - സല 
ഭൂപര്രിഷ് കാരന്രിയമതെ്രിസറെ 50-ാം വാർഷ്രികമാണ് 

മന്തിസഭചയ പിരിചുവിട്തിനു ജശഷം നടനേ തിരചഞ്ടുപ്പിൽ കമ്മ്റ്യൂണിസ്റ് പാർട്ിക്് 
ഭൂരിപക്ഷം ജനടാൻ ആയില്. ഭൂരിപക്ഷം ജനടി അധികാരജമറ്റ  മന്തിസഭ 1957 - ചല കാർഷിക 

ബന്നിയമത്ിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വരുത്ി. അത്രത്ിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്ിയ 
നിയമമാണ് 1964 - ൽ ജകരള ഭൂപരിഷ് കാരനിയമം എനേ ജപരിൽ രെസിദ്ം ചചയ്തത്.
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നമ്ൾ ഇട്പൊൾ ആചര്രിക്കുന്നത്.

  മ്രിച്ചഭൂമ്രി കസണ്തെ്രി ഭൂരഹ്രിതർക്് വ്രിതരണം 
സചയ്യുന്നത്രിന് കാലതാമസം ഉണ്ായട്പൊഴാണ് 
എ.സക ട്ഗാപാലസറെ ട്നതൃത്വതെ്രിൽ ട്കരളതെ്രിൽ 
മ്രിച്ചഭൂമ്രി സമരം ആരംഭ്രിച്ചത്. ന്രിയമന്രിർമാണം 
നടന്ന്രിരുന്നുസവങ്്രിലം മ്രിച്ചഭൂമ്രി വകവശം വച്ച്രിരുന്ന 
ജന്മ്രിമാരും മറ്റു സ്ാപനങ്ങളം അത് വ്രിട്ടുസകാടുക്കു
ന്നത്രിൽ വവമുഖ്യം കാണ്രിച്ചതുസകാണ്ാണ് മ്രിച്ചഭൂമ്രി 
സമരം അന്രിവാര്യമായ്രി തധീർന്നത്. സമരതെ്രിസറെ 

ഫലമായ്രി ഭൂമ്രി വ്രിതരണം നടപൊക്കുന്നത്രിന് സർക്ാർ 
ന്രിർബന്്രിതമായ്രി. 

 1957-സല കാർഷ്രികബന്ന്രിയമതെ്രിൽ 
പറഞ്ഞ്രിരുന്ന തരതെ്രിൽ മ്രിച്ചഭൂമ്രി കസണ്തൊനും 
ഭൂരഹ്രിതർക്് വ്രിതരണം സചയ്ാനും കഴ്രിയാതെ
ത്രിനാൽ ഏസറ പ്രയാസം അനുഭവ്രിച്ചത് കർഷക
സതൊഴ്രിലാള്രികൾ ആയ്രിരുന്നു. പാടേകുട്രിയാന്മാർക്് 
വകവശഭൂമ്രിയ്രിൽ ഉടമസ്ാവകാശം ലഭ്രിച്ചുസവങ്്രിലം 
അതെരം പാടേഭൂമ്രിയ്രിൽ കർഷകസതൊഴ്രിലാള്രികൾ 
എന്ന ന്രിലയ്ക് തലമുറകളായ്രി പണ്രിസയടുതെ് ജധീവ്രിച്ച
വർക്് കൃഷ്രിഭൂമ്രിട്യാ ക്രിടപൊടട്മാ ട്പാലം ഇല്ാതെ 
അവസ്യുണ്ായ്രി. പാടേകുട്രിയാന് കൃഷ്രിഭൂമ്രിയ്രിൽ 

ഉടമസ്ാവകാശവും ഭൂരഹ്രിതന് മ്രിച്ചഭൂമ്രി വ്രിതരണവും 
ഒരുമ്രിച്ചു നടന്ന്രിരുന്നുസവങ്്രിൽ ഇതെരസമാരവസ് 
ഉണ്ാകുമായ്രിരുന്ന്രില്.

 ഇതെരം ് ൗർബല്യങ്ങൾ 1957-സല കാർഷ്രിക
ബന്ന്രിയമതെ്രിന് ഉണ്ായ്രിരുന്നുസവങ്്രിലം പ്രസ്തുത
ന്രിയമം ട്കരള സമൂഹതെ്രിലണ്ാക്്രിയ സ്വാധധീനം 
്ധീർഘകാലാട്രിസ്ാനതെ്രിലള്ളതായ്രിരുന്നു. കുട്രി
സയാഴ്രിപെ്രിക്ൽ ന്രിട്രാധന ന്രിയമം നടപെ്രിലാക്കുകയും 
മര്യാ്പാടേം ന്രിലവ്രിൽ വര്രികയും സചയ്ട്പൊൾ 
പാടേകുട്രിയാന്മാർക്് സാ്തെ്രികമായ്രി സമച്ചസപെടേ 
ഒരവസ് ഉണ്ായ്രി. അത്രിസറെ ആ്്യസതെ പ്രത്രിഫലനം 
വ്രി്്യാഭ്യാസരംഗതൊയ്രിരുന്നു. അപെർ വപ്രമറ്രി ക്ാസു
വസരയുള്ള വ്രി്്യാഭ്യാസം സൗജന്യവും വഹസ് കൂൾ 
ക്ാസ്സുകള്രിൽ പ്രത്രിമാസം 6 രൂപാവധീതം ഫധീസും 
നല്ണമായ്രിരുന്നു. പ്രത്രിമാസം ഫധീസ് സകാടുക്ാന് 
കഴ്രിയാതെത്രിനാൽ പാടേക്കുട്രിയാന്മാരുസട മക്ള്രിൽ 
പലരും വഹസ് കൂൾ വ്രി്്യാഭ്യാസതെ്രിന് ട്പാകുമാ
യ്രിരുന്ന്രില്. വഹസ് കൂൾ പഠനതെ്രിന് ട്പാകുവാന് 
കഴ്രിയുമായ്രിരുന്നവര്രിൽതെസന്ന മുന്ഗണന ആൺ
കുടേ്രികൾക്ായ്രിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്രിസയാഴ്രിപെ്രിക്ൽ 
ന്രിട്രാധന ന്രിയമതെ്രിലൂസട ശാക്ധീകര്രിക്സപെടേ 
പാടേക്കുട്രിയാന്മാർ തങ്ങളസട മക്സള ആൺ-സപൺ 
വ്യത്യാസമ്രില്ാസത വ്രി്്യാഭ്യാസതെ്രിനയച്ചു. ഇത്രിസറെ 
ഫലമായ്രി സപൺകുടേ്രികളസട വ്രി്്യാഭ്യാസതെ്രിൽ വ്യാ
പനമുണ്ായ്രി. ഈ വ്യാപനമാണ് ഒരു പത്രിറ്ാണ്്രിനു 
ട്ശഷം ട്കരളതെ്രിസറെ സാമൂഹ്രികരംഗതെ് പുത്രിയ 
പ്രവണതകൾക്് തുടക്ം കുറ്രിച്ചത് . 

 വഹസ് കൂൾ വ്രി്്യാഭ്യാസം കഴ്രിഞ്ഞ് എത്ന്ന
വരുസട എണ്ണം വർധ്രിച്ചട്പൊൾ ഉന്നതവ്രി്്യാഭ്യാസ
രംഗതെ് സമ്ർ്ം ഏറ്രി. മക്സള ഫധീസ് സകാടുതെ് 
പഠ്രിപെ്രിക്ാന് കഴ്രിയുന്ന രക്ഷ്രിതാക്ൾ ഉണ്ായ്രി 
എന്നതാണ് അത്രിനു കാരണം. അങ്ങസനയാണ് 
60-കളസട മധ്യതെ്രിൽ ഗ്ാമധീണ ട്മഖലകള്രിലടക്ം 
ജൂന്രിയർ ട്കാട്ളജുകൾ ന്രിലവ്രിൽ വന്നതും ഉന്നത 
വ്രി്്യാഭ്യാസസൗകര്യം ട്കരളതെ്രിൽ വ്യാപകമായതും. 
സംസ്ാന രൂപധീകരണാന്ര കാലഘടേതെ്രിസല 
ഏറ്വും ശ്രട്ദ്യമായ ഒരു പ്രത്രിഭാസമായ്രിരുന്നു 
ഭൂപര്രിഷ് കാരതെ്രിസറെ ഫലമായുണ്ായ വ്രി്്യാഭ്യാ
സവ്യാപനവും അത് ട്കരളസതെ ഇതര സംസ്ാ
നങ്ങള്രിൽ ന്രിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്്രിയതും. ട്കരള 
വ്രികസന മാതൃകസയന്ന് സാമൂഹ്രിക ശാസ്തജ്ന്മാർ 
വ്രിട്ശഷ്രിപെ്രിച്ച പ്രത്രിഭാസതെ്രിസറെ യോർേ കാരണം 
ഭൂവുടമാബന്ങ്ങള്രിസല സപാള്രിസച്ചഴുത്ം വ്രി്്യാഭ്യാ
സവ്യാപനവും തൽഫലമായ്രി ഉയർന്നുവന്ന മധ്യവർ
ഗതെ്രിസറെ സ്വാധധീനവുമായ്രിരുന്നു. ട്കരളതെ്രിസല 
ഭൂപര്രിഷ് കാരതെ്രിസറെ ചര്രിത്രം പര്രിട്ശാധ്രിക്കുട്്ാൾ 
19-ാം നൂറ്ാണ്്രിസല കർഷകപ്രട്ക്ഷാഭങ്ങള്രിട്ലക്് 
അത്രിസറെ കാരണങ്ങൾ കസണ്തൊസമങ്്രിലം അത് 
ന്രിർണായകമായ ഒരു വഴ്രിതെ്രിര്രിവായ്രി തധീരുന്നത് 
1957-സല ഭൂപര്രിഷ് കാരന്രിയമവും അത്രിസന ട്ഭ്ഗത്രി 
സചയ്തുസകാണ്ള്ള 1971-സല ന്രിയമവുമായ്രിരുന്നു.
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ജഡാ. എൻ.േയരാേ്
ചീഫജ് വിപ്പജ്
12,13,14,15 കേരള നിയമസഭേളിൽ അകംഗകം

ഭരണ നിർവ്വഹണത്ിചല പാകപ്പിഴകൾ കൃത്റ്യമായി  
ചൂടെിക്ാണിക്ാനും േനങ്ങൾക്് ആവശ്റ്യമായിട്ുള് 

ജസവനങ്ങൾ  ലഭ്റ്യമാക്ുനേതിന് നിലവിചല സംവിധാനത്ിചല 
ജപാരായ്മകൾ കചടെത്ുനേതിനും  അജതാചടാപ്പം തചനേ 
സഭ ഏൽപ്പിചു നൽകിയ ഉത്രവാദിത്ം ചട്ങ്ങളുചടയും 

നടപടിക്രമങ്ങളുചടയും അടിസ്ാനത്ിൽ സുതാര്റ്യമായും 
നിഷ്പക്ഷമായും നിർവ്വഹിക്ുനേുജടൊചയനേും സഭയ്ക് 

പരിജശാധിജക്ടെതുടെ്

ജകരളത്ിചല 
നിയമസഭാകമ്മിറ്റികൾക്് 
തിരുവിതാംകൂർ 
ലേിജലേറ്റീവ് 
കൗൺസിലിജനാളം 
പാരമ്ര്റ്യമുടെ്. പിനേീട് 
ഒജട്ചറ പരിഷ് കരണങ്ങൾ 
ഇതുമായി ബന്ചപ്പട്് 
ഉടൊയി. ഇന്ത്റ്യയിൽ 
ആദ്റ്യമായി സബ്ജക്് 
കമ്മിറ്റികൾ എനേ 
സംവിധാനം 
ആരംഭിചതും നമ്മുചട 
നിയമസഭയിലാണ്.
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നമ്മുസട ജനാധ്രിപത്യ വ്യവസ്്രിത്രിയ്രിൽ 
ന്രിയമന്രിർമ്ാണസഭ, നധീത്രിന്രിർവഹ
ണസംവ്രിധാനം, ഭരണന്രിർവഹണ 

സംവ്രിധാനം എന്ന്രിവയുസട പരസ്രസഹകരണവും കൂ
ട്ടുതെരവാ്്രിത്വവും ഏസറ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഭരണ 
ന്രിർവഹണസംവ്രിധാനതെ്രിന് ന്രിയമന്രിർമ്ാണസം
വ്രിധാനട്തൊടുള്ള ഉതെരവാ്്രിത്വം പാർലസമറെറ്രി 
വ്യവസ്്രിത്രിയ്രിൽ ഏറ്വും പ്രധാനസപെടേതാണ്. ഈ 
വ്യവസ്്രിത്രി  ഏറ്വും ക്ര്രിയാത്മകമായ്രി ന്രിർവഹ്രി
ക്ാനാണ് പാർലസമറെ്രിലം ന്രിയമസഭയ്രിലം വ്രിവ്രിധ 
കമ്്രിറ്്രികൾ ന്രിലവ്രിലള്ളത്. നമ്മുസട പാർലസമറെറ്രി 
സംവ്രിധാനം സമൂഹതെ്രിസറെ മാറ്ങ്ങൾക്നുസര്രിച്ച് 
പര്രിരക്ഷ്രിക്സപെടുകയും പരധീക്ഷ്രിക്സപെടുകയും സച
യ്യുന്നുണ്്. ഭരണന്രിർവഹണ സംവ്രിധാനതെ്രിസറെ 
സാട്ങ്ത്രികത്വവും സങ്ധീർണ്ണതയും മൂലം അവയുസട 
പ്രവർതെനങ്ങള്രിൽ പലട്പൊഴും കൃത്യമായ ഇടസപട
ലകൾക്് സാധ്യതയ്രില്. ഭരണ ന്രിർവഹണതെ്രിസല 
പാകപെ്രിഴകൾ കൃത്യമായ്രി  ചൂണ്്രിക്ാണ്രിക്ാനും 
ജനങ്ങൾക്് ആവശ്യമായ്രിട്ടുള്ള ട്സവനങ്ങൾ  
ലഭ്യമാക്കുന്നത്രിന് ന്രിലവ്രിസല സംവ്രിധാനതെ്രിസല 
ട്പാരായ്മകൾ കസണ്ത്ന്നത്രിനും  അട്താസടാപെം 
തസന്ന സഭ ഏൽപെ്രിച്ചു നൽക്രിയ ഉതെരവാ്്രിത്വം 
ചടേങ്ങളസടയും നടപട്രിക്രമങ്ങളസടയും അട്രിസ്ാന
തെ്രിൽ സുതാര്യമായും ന്രിഷ്പക്ഷമായും ന്രിർവഹ്രിക്കു
ന്നുട്ണ്ാസയന്നും സഭയ്ക് പര്രിട്ശാധ്രിട്ക്ണ്തുണ്്.  
അത്രിനുള്ള പ്രധാന ഉപാധ്രിയാണ് നമ്മുസട 
ന്രിയമസഭയ്രിസലയും പാർലസമറെ്രിസലയും വ്രിവ്രിധ 
കമ്്രിറ്്രികൾ. ബ്ര്രിടേധീഷ് പാർലസമറെ്രിൽ സ്റാറെ്രിങ് 
കമ്്രിറ്്രികളായും സസലക്് കമ്്രിറ്്രികളായും അട്മ
ര്രിക്യ്രിൽ സ്റാറെ്രിങ് കമ്്രിറ്്രികളായും സ് സപഷ്യൽ 
കമ്്രിറ്്രികളായും വ്രിട്്ശകാര്യസമ്രിത്രികളായും 
വ്രിട്്ശബന്സമ്രിത്രികളായും വളസരട്യസറ അധ്രി
കാരങ്ങളം ചുമതലകളം ഉള്ള കമ്്രിറ്്രികൾ ഉണ്്. 
ഈ കമ്്രിറ്്രികളസട പ്രവർതെനവവപുല്യംമൂലം 
150-ട്ലസറ സബ് കമ്്രിറ്്രികൾ അട്മര്രിക്ന് 
ന്രിയമന്രിർമ്ാണസഭയുസട പ്രട്ത്യകതയാണ്. 
ഇ്്യന് പാർലസമറെ്രിലം ഒട്ടേസറ സഭാനടപട്രികൾ 
കമ്്രിറ്്രികൾ മുട്ഖനയാണ് പര്രിട്ശാധ്രിക്സപെടുന്നത്. 

വളസര സങ്ധീർണ്ണവും പ്രട്ത്യകതയുള്ളതുമായ 
വ്രിഷയങ്ങൾ സഭയുസട മുന്പ്രിൽ വരുട്്ാൾ 
ഇതെരം സംവ്രിധാനതെ്രിലൂസട പ്രസ്തുത വ്രിഷയങ്ങൾ 
സൂക്ഷ്മമായ്രി വ്രിശകലനം സചയ്ാന് കഴ്രിയുന്നു 
എന്നതാണ് ഇത്രിസറെ പ്രധാന ഗുണം. സഭയുസട 
വ്രിലസപെടേ സമയം നഷ്സപെടാസതയ്രിര്രിക്ാനും ഇത് 
സഹായകമാകുന്നു. 

 നമ്മുസട ട്ലാക് സഭയ്രിൽ രണ്തരതെ്രിലള്ള 
കമ്്രിറ്്രികളാണ് ന്രിലവ്രിലള്ളത് . സ്റാറെ്രിങ് കമ്്രി
റ്്രികളം അഡ് ട്ഹാക്് കമ്്രിറ്്രികളം. അഡ് ട്ഹാക്് 
കമ്്രിറ്്രികൾ രണ് തരതെ്രിലാണ്. ഒന്ന് പ്രട്ത്യകവ്രി
ഷയങ്ങളസട റ്രിട്പൊർട്ടുകൾ ചർച്ചസചയ്യുന്നത്രിനും 
രണ്ാമട്തെത് ബ്രില്കൾ സംബന്്രിച്ച സസലക്് 
കമ്്രിറ്്രികളം. നമ്മുസട പാർലസമറെ്രിൽ 24 വകുപ്പുക
ളമായ്രി ബന്സപെടേ സമ്രിത്രികൾ ന്രിലവ്രിലണ്്. അതത് 
വകുപ്പുകളമായ്രി ബന്സപെടേ സ്റാറെ്രിങ് കമ്്രിറ്്രികൾ 
ഭരണസംവ്രിധാനതെ്രിന് മുകള്രിൽ പാർലസമറെ്രിന് 
ന്രിരധീക്ഷണതെ്രിനുള്ള ഏറ്വും സമച്ചസപെടേ മാർഗ്ങ്ങൾ 
തസന്നയാണ്. 

 ട്കരളതെ്രിസല ന്രിയമസഭാകമ്്രിറ്്രികൾക്് 
ത്രിരുവ്രിതാംകൂർ ലജ്രിട്ലേറ്ധീവ് കൗൺസ്രില്രിട്നാളം 
പാര്ര്യമുണ്്. പ്രിന്നധീട് ഒട്ടേസറ പര്രിഷ് കരണങ്ങൾ 
ഇതുമായ്രി ബന്സപെടേ് ഉണ്ായ്രി. ഇ്്യയ്രിൽ 
ആ്്യമായ്രി സബ്ജക്് കമ്്രിറ്്രികൾ എന്ന സംവ്രിധാനം 
ആരംഭ്രിച്ചതും നമ്മുസട ന്രിയമസഭയ്രിലാണ്. സഭാ 
സമ്രിത്രികള്രിൽ അംഗസംഖ്യ കുറവായതുസകാണ്് 
അതുമായ്രി ബന്സപെടേ വ്രിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ 
ഗൗരവമായ്രി പഠ്രിക്ാനും ചർച്ചസചയ്ാനും കഴ്രിയുന്നു. 
ഒരർത്ഥതെ്രിൽ ന്രിയമസഭയുസട ഒരു മ്രിന്രിട്യച്ചർ 
രൂപമാണ് സഭാസമ്രിത്രികൾ. 

 1979-ൽ അന്നസതെ സ്ധീക്റായ്രിരുന്ന ചാക്ധീര്രി 
അഹമ്്് കുടേ്രി ഒരു 14 അംഗ കമ്്രിറ്്രിസയ ഇ.ചന്ദ്ര
ട്ശഖരന് നായരുസട ട്നതൃത്വതെ്രിൽ  ന്രിയമ്രിച്ചട്താടു 
കൂട്രിയാണ് സബ്ജക്് കമ്്രിറ്്രികൾ ന്രിലവ്രിൽ വന്നത്. 
ഈ കമ്്രിറ്്രിയുസട ശ്രിപാർശയുസട അട്രിസ്ാന

നിയമസഭാ കമ്മിറ്റി എന്ന നീരീക്ണ 
സകംവിധരാനകം കാര്റ്യക്ഷമമാക്ണം
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തെ്രിലാണ് ആറാം ട്കരള ന്രിയമസഭയ്രിൽ ഒന്നു 
മുതൽ പതെ് വസരയുള്ള സബ്ജക്് കമ്്രിറ്്രികൾ 
രൂപധീകര്രിച്ചത്. ഇട്പൊൾ 14 സബ്ജക്് കമ്്രിറ്്രികൾ 
ഉണ്്. ന്രിയമസഭയ്രിൽ അവതര്രിപെ്രിക്കുന്ന ബജറ്് 
ഡ്രിമാന്റുകൾ വ്രിവ്രിധ വ്രിഷയങ്ങള്രിലള്ള സബ്ജക്് 
കമ്്രിറ്്രികൾ പര്രിട്ശാധ്രിക്കുകയും ആവശ്യമായുള്ള 
ന്രിർട്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും സചയ്യുന്നു. അതെരം 
പര്രിട്ശാധനയുസട അട്രിസ്ാനതെ്രിലാണ് ബജറ്്രിന് 
സഭ അംഗധീകാരം നൽകുന്നത്.  

 നമുക്് വ്രിവ്രിധ തരതെ്രിലള്ള ന്രിയമസഭാസമ്രി
ത്രികളാണ് ന്രിലവ്രിലള്ളത്.  പബ്്രിക് അക്ൗണ്് സ് 
കമ്്രിറ്്രി, പബ്്രിക്് അണ്ർട്ടക്്രിങ് സ് കമ്്രിറ്്രി, 
എസ്റ്രിട്മറ്് സ് കമ്്രിറ്്രി, ട്ലാക്ൽ ഫണ്് അക്ൗണ്് സ് 
കമ്്രിറ്്രി എന്നധീ ധനകാര്യ കമ്്രിറ്്രികളം വ്രിവ്രിധ ട്ക്ഷമ 
കമ്്രിറ്്രികളം  സബ്ജക്് കമ്്രിറ്്രികളമുൾസപെസട 
ന്രിയമസഭയ്രിൽ 38 കമ്്രിറ്്രികളാണ് ന്രിലവ്രിലള്ളത്. 
പ്രട്ത്യക ബ്രിൽ പര്രിഗണ്രിക്കുന്നത്രിന് സഭ ന്രിർട്ദേ
ശ്രിക്കുന്ന സസലക്് കമ്്രിറ്്രികളമുണ്്.  ന്രിയമസഭാ
ചടേപ്രകാരമുള്ള ധനകാര്യസമ്രിത്രികൾ ഇവയ്രിസല 
അംഗങ്ങസള സതരസഞ്ഞടുക്കുകയാണ് സചയ്യുന്നത്.  
വ്രിപുലമായ അധ്രികാരങ്ങളം സാധ്യതകളമുള്ള 
ഈ കമ്്രിറ്്രികളസട പ്രവർതെനങ്ങൾ നമ്മുസട 
ന്രിയമന്രിർമ്ാണതെ്രിസറെയും ഭരണ സംവ്രിധാന
തെ്രിസറെയും ഏസറ പ്രാധാന്യമുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് .

 ധനകാര്യ കമ്്രിറ്്രികസള സംബന്്രിച്ച്രിടട്തൊളം 

ഭരണന്രിർവഹണവ്രിഭാഗതെ്രിസറെ ഭാഗത്ന്രിന്നു
ണ്ാകുന്ന കുറവുകളം കൃത്യവ്രിട്ലാപവും ചൂണ്്രിക്ാ
ണ്രിക്ാന് കഴ്രിയുന്ന  അക്ൗണ്റെ് ജനറല്രിസറെ 
ഓഡ്രിറ്്രിങ്ങ്രിൽ പ്രത്രിപാ്്രിക്കുന്ന വ്രിഷയങ്ങൾ 
പര്രിട്ശാധ്രിക്ാനും ബന്സപെടേ ഉട്്്യാഗസ്ന്മാര്രിൽ
ന്രിന്നും വ്രിശ്ധീകരണം ട്തടുവാനും അതനുസര്രിച്ചുള്ള 
ശ്രിപാർശകൾ സർക്ാര്രിന് സമർപെ്രിക്ാനും അധ്രി
കാരമുണ്് . ഇതെരം ശ്രിപാർശകൾ സംബന്്രിച്ച് 
എ്് തുടർനടപട്രികൾ വകസക്ാണ് എന്നത് 
വളസര പ്രധാനസപെടേ ഒരു കാര്യമാണ്.  പല സദേർ
ഭങ്ങള്രിലം  ഓഡ്രിറ്റുകൾക്് വ്രിട്ധയമായട്ശഷം 
ഏസറക്ാലം കഴ്രിഞ്ഞാണ് അത്രിൽ പ്രത്രിപാ്്രിക്കുന്ന 
വ്രിഷയങ്ങൾ ഇതെരം സമ്രിത്രികളസട മുന്പ്രിൽ 
വരുന്നത് എന്നത് ഒരു പ്രധാനസപെടേ ട്പാരായ്മയാണ്.   
വർഷങ്ങൾക്് മുന്പ് ഏസതങ്്രിലം വകുപെ്രിൽ 
ചടേങ്ങൾ പാല്രിക്ാസത നടതെ്രിയ വാങ്ങലകട്ളാ 
പ്രവൃതെ്രികട്ളാ പര്രിഗണനയ്കായ്രി വരുട്്ാൾ ആ 
വ്രിഷയങ്ങളസട കാല്രികപ്രാധാന്യം നഷ്സപെടുന്നത് 
പ്രധാന പ്രശ് നമാണ്. അത്രിന് കൃത്യമായ പര്രിഹാരം 
കസണ്ത്കയും ധനകാര്യസമ്രിത്രികൾ മുന്ട്പാട്ടു 
വയ്ക്കുന്ന ന്രിർട്ദേശങ്ങള്രിൽ സർക്ാർ ഭാഗത്ന്രിന്നും 
തുടർനടപട്രികൾ ഉണ്ാകുകയും അതെരം നടപട്രികൾ 
സപാതുസമൂഹസതെ ട്ബാധ്യസപെടുത്കയും ട്വണം. 
സപാതുട്മഖലാ  സ്ാപനങ്ങസള സംബന്്രിച്ച 
സമ്രിത്രിയ്രിൽ ഞാന് അംഗമായ്രിരുന്ന കാലതെ് പ്രസ്തുത 
കമ്്രിറ്്രിയുസട  മുന്പ്രിൽ വർഷങ്ങൾക്് മു്് ഇലക്ട്രി
സ്രിറ്്രി ട്ബാർഡ്രിൽ നടന്ന ച്രില വാങ്ങലകളമായ്രി 
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ബന്സപെടേ വ്രിഷയം കടന്നുവന്നത്  ഓർമ്വരുന്നു.  
പലട്പൊഴും ബന്സപെടേ ഉട്്്യാഗസ്ർ വ്രിരമ്രിച്ചത്രിന് 
ട്ശഷമായ്രിര്രിക്കും ഇക്ാര്യങ്ങൾ സമ്രിത്രിയുസട 
പര്രിഗണനയ്രിൽ വരുന്നത്.  ഇതെരം കാര്യങ്ങൾ 
പ്രസ്തുത സമ്രിത്രി മു്ാസക സമയബന്്രിതമായ്രി 
എതെ്രിക്ാന് കഴ്രിയണം. കമ്്രിറ്്രി റ്രിട്പൊർട്ടുകൾ 
സഭാതലതെ്രിൽ ചർച്ചസചയ്ാനുള്ള സംവ്രിധാനം 
ഉണ്ാകണം. എങ്്രിൽ മാത്രട്മ ഈ റ്രിട്പൊർട്ടുകൾക്് 
കുട്റക്കൂട്രി ഗൗരവമുണ്ാകൂ.    ന്രിർഭാഗ്യവശാൽ 
അതെരം തുടർചർച്ചകൾ ഉണ്ാകുന്ന്രില്. ന്രിയമസഭ 
അനുവ്്രിക്കുന്ന തുക കൃത്യമായും ചടേങ്ങൾക്് 
വ്രിട്ധയമായും ഫലപ്ര്മായും വ്രിന്രിട്യാഗ്രിക്ണ
സമന്നുള്ള കാര്യതെ്രിൽ യാസതാരു സംശയവുമ്രില്. 
പാർലസമറെറ്രി സംവ്രിധാനതെ്രിൽ ഫണ്് വ്രിന്രിട്യാഗം 
സംബന്്രിച്ച് ജനപ്രത്രിന്രിധ്രികൾക്് ഇടസപടാന് 
കഴ്രിയുന്ന കൃത്യമായ സംവ്രിധാനമാണ് ഇതെരം 
കമ്്രിറ്്രികൾ, എന്നാൽ ഈ എക് സ്രികയൂടേധീവ് അക്ൗ
ണ്ബ്രില്രിറ്്രി പൂർണ്ണമായ്രി നടപൊകുന്നുട്ണ്ാസയന്ന 
സൂക്ഷ്മമായ പര്രിട്ശാധന ഇട്പൊൾ നടക്കുന്ന്രില്  

   ന്രിയമസഭയ്രിസല സ്തധീകളസടയും രോന്സ്ജന്
ഡറുകളസടയും ഭ്രിന്നട്ശഷ്രിക്ാരുസടയും   ട്ക്ഷമം 
സംബന്്രിച്ച സമ്രിത്രിയ്രിൽ 12 വർഷമായ്രി ഞാന് 
അംഗമാണ്. ശ്രട്ദ്യമായ ഒട്ടേസറ വ്രിഷയ
ങ്ങള്രിൽ ഇടസപടാന് സമ്രിത്രിക്് കഴ്രിഞ്ഞ്രിട്ടുണ്്. 
എന്നാൽ സമ്രിത്രി ആവശ്യസപെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളം 
സംബന്്രിച്ച വ്രിശ്ധീകരണങ്ങളം മറുപട്രികളം 

സമ്രിത്രിയുസട മുന്പ്രിൽ എതെ്രിക്ാന് ഉട്്്യാഗസ്രുസട 
ഭാഗത്ന്രിന്നുണ്ാകുന്ന വ്രിമുഖത ന്രിയമന്രിർമ്ാണ 
സംവ്രിധാനതെ്രിട്നാട് കാണ്രിക്കുന്ന അനാ്രവ് 
ആയ്രിതെസന്ന കണക്ാക്ാത്രിര്രിക്ാന്   കഴ്രിയ്രില്. 
തുടർച്ചയായ ഓർമ്ക്കുറ്രിപ്പുകൾ എഴുട്തണ്്രിവ
രുന്നത് ബന്സപെടേവർ വല്രിയചദേനാ്്രി എണ്ണ 
ട്തക്ാതെതുസകാസണ്ാന്നുമല്ട്ല്ാ? 

 നമ്മുസട സംസ്ാനതെ് സചലവഴ്രിക്കുന്ന ഓട്രാ 
പണവും ന്രികുത്രി്ായകസറെ പണമാണ്. അതുസകാ
ണ്തസന്ന സപാതുമുതൽ വ്രിന്രിട്യാഗതെ്രിൽ അത് 
വ്രിന്രിട്യാഗ്രിക്ാന് ന്രിർട്ദേശ്രിക്സപെടേ്രിട്ടുള്ളവർ 
സൂക്ഷ്മത കാണ്രിച്ച്രിട്ടുട്ണ്ാ എന്നത് പര്രിട്ശാധ്രിക്
സപെട്ടണ്താണ്.  അട്താസടാപെം സമൂഹതെ്രിസറെ 
വ്രിവ്രിധ തലങ്ങള്രിൽസപെടുന്ന കുടേ്രികൾ, വന്രിതകൾ, 
വ്രികലാംഗർ, പടേ്രികജാത്രി പടേ്രികവർഗ്വ്രിഭാഗങ്ങൾ, 
വൃദ്ർ എന്ന്രിവരുസട വ്രിഷയങ്ങൾ അതത് 
കമ്്രിറ്്രിയുസട പര്രിഗണനയ്രിൽ വരുട്്ാൾ അത് 
സമൂഹതെ്രിസറെ പ്രശ് നങ്ങളസട ഒരു പര്രിട്ച്്മായ്രി 
മാറുന്നു. പ്രസ്തുത  വ്രിഷയങ്ങള്രിൽ ശ്രട്ദ്യമായ 
ഇടസപടൽ സാധ്യമായാൽ ന്രിയമസഭാസമ്രിത്രികളസട 
പ്രവർതെനം അർത്ഥവതൊയ്രി പര്രിണമ്രിക്കും .

 ന്രിയമസഭാ സമ്രിത്രികളസട പര്രിഗണനയ്രിൽ 
വരുന്ന വ്രിഷയങ്ങൾ കാല്രികപ്രസക്്രി നഷ്സപെടേ
വയല്ാസയന്ന് ഉറപ്പുവരുതൊന് കഴ്രിയണം. വ്രിവ്രിധ 
വകുപ്പുകളസട പ്രവർതെനങ്ങസള സംബന്്രിച്ച 
ഭരണ റ്രിട്പൊർടേ്, ഓഡ്രിറ്് റ്രിട്പൊർടേ് എന്ന്രിവ 
പര്രിഗണ്രിക്കുട്്ാൾ 3 വർഷതെ്രിൽ അധ്രികം 
പഴക്മ്രില്ാതെവയ്ക് മുന്ഗണന നൽകണം. 
ന്രിയമസഭാസമ്രിത്രികൾക്് ഭരണന്രിർവഹണ
സംവ്രിധാനതെ്രിസറെ കാര്യക്ഷമത പര്രിട്ശാധ്രിച്ച് 
ആവശ്യമായ ന്രിർട്ദേശങ്ങൾ നൽകാന് മാത്രമാ
യുള്ള ന്രിലവ്രിസല അധ്രികാരം പര്രിഷ് കര്രിക്ണം.  
പ്രസ്തുത ന്രിർട്ദേശങ്ങൾ നടപെ്രിലാക്ാനുള്ള ബാധ്യത 
ന്രിയമപരമായ്രി ഉറപൊക്ണം. ഇതു സംബന്്രിച്ച് 
സ്്രിരമായ്രി ന്രിരധീക്ഷണം നടത്ന്നത്രിന് കൂടുതൽ 
അധ്രികാരമുള്ള ഒരു ന്രിയമസഭാസമ്രിത്രിസയ 
ന്രിട്യാഗ്രിക്ണം. ന്രിയമസഭാ കമ്്രിറ്്രികളസട 
പ്രാധാന്യം സപാതുജനതെ്രിന് അറ്രിവ്രില്ാതെത് നമ്മുസട 
ജനാധ്രിപത്യരധീത്രികൾക്കുള്ള ട്പാരായ്മയാണ്.   
സമ്രിത്രികളസട പ്രവർതെനം താസഴതെടേ്രിട്ലക്് വ്യാ
പ്രിപെ്രിക്ണം.  2 മാസതെ്രിസലാര്രിക്സലങ്്രിലം അതത് 
ജ്രില്ാ ആസ്ാനങ്ങള്രിൽ ന്രിയമസഭാസമ്രിത്രികളസട 
സ്രിറ്്രിങ് ഉറപ്പു വരുതെണം. ന്രിയമസഭാകമ്്രിറ്്രികളസട 
റ്രിട്പൊർട്ടുകൾ ചർച്ചസചയ്ാന് മാത്രമായ്രി ന്രിയമസ
ഭയുസട സട്മ്ളനങ്ങൾ വ്രിള്രിച്ചുകൂടോന് കഴ്രിഞ്ഞാൽ 
ഇവയുസട ഗൗരവം വർദ്്രിക്കും. അറുപതുകളസട 
ന്രിറവ്രിൽ ന്രിൽക്കുന്ന നമ്മുസട സഭ അത്രിനുള്ള 
ഇടസപടലകൾ നടതെണം.
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ജതാമസ് ചക.ജതാമസ്
15-രാകം കേരള നിയമസഭയിൽ അകംഗകം 

വ്രിവ്രിധ തലങ്ങള്രിൽ ഒട്രസമയം നടപൊക്്രി വരുകയാണ് 
കുടേനാട്രിസറെ അത്രിജധീവന പദ്ത്രികൾ. വകുപെ് തലതെ്രിൽ 
ഏട്കാപനമ്രില്ായ്മയായ്രിരുന്നു ഒന്നാം കുടേനാട് പാട്ക്ജ്രിസറെ 

പരാജയം. ആ പാഠം ഉൾസക്ാണ്ള്ള പദ്ത്രികൾ വ്രിഭാവനം സചയ്ാണ് 
ട്കരളതെ്രിസറെ സനല്റയുസട അത്രിജധീവനം സാധ്യമാക്കുന്നത്. 

 ഓളപരപെ്രിനട്രിതെടേ്രിലാണ് കുടേനാട്രിസറെ ജധീവ്രിതം. അത്രിൽന്രിന്നുള്ള 

കുട്ടനാട്: 
ഓളപ്പരപ്പിൽ 

ഉയരുന്ന ജീവിതകം

ജകരളത്ിചറെ 
അതിമജനാഹര 
കാഴ്ചയനുഭവമാണ് 
കുട്നാട്. 
ജലാകത്ിന് മുനേിൽ 
സംസ്ാനത്ിചറെ 
ചപരുമചയത്ിച 
കായൽപരപ്പ്. 
േലനിരപ്പിൽനിനേ് 
രടെുമീറ്ററിജലചറ 
ആഴത്ിൽ 
കൃഷിയിറക്ുനേ 
ജലാകചത് ഏകയിടം.
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ഉയ്രിർപെ് അവരുസട ട്നർ സ്വപ്ങ്ങള്രിൽ മ്രിഴ്രി തുറന്നു 
തുടങ്ങ്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. സ്വാമ്രിനാേന് കമ്ധീഷന് റ്രിട്പൊർട്ടും 
ഒന്നാം കുടേനാട് പാട്ക്ജും കരയടുപെ്രിക്കുന്ന തുഴ
വഞ്്രിയാകുസമന്നായ്രിരുന്നു ഒടുവ്രിലണ്ായ്രിരുന്ന 
പ്രതധീക്ഷ . അവരുസട ജധീവ്രിതം ട്പാസല തസന്ന മുങ്ങ്രിയും 
സപാങ്ങ്രിയും അതും കൺമുന്ന്രിലൂസട ഒഴുക്രിയകന്നു . 
2018 സല പ്രളയവും 2019 സല സവള്ളസപൊക്വും പുത്രിയ 
ആശങ്യാണ് കുടേനാട്രിന് സൃഷ്്രിച്ചത് . കണ്ശധീല്രിച്ച 
കാലാവസ്യ്രിൽന്രിന്ന് മാറ്രി ഭയാനകമായ ഏത് 
സ്്രിത്രിയും വട്ന്നക്ാം എന്ന ആശങ്.

 ട്കരളതെ്രിസറെ അത്രിമട്നാഹര കാഴ്ചയനു
ഭവമാണ് കുടേനാട്. ട്ലാകതെ്രിന് മുന്ന്രിൽ സം
സ്ാനതെ്രിസറെ സപരുമസയതെ്രിച്ച കായൽപരപെ്. 
സമുദ്രന്രിരപെ്രിൽന്രിന്ന് രണ്മധീറ്റ്രിട്ലസറ ആഴതെ്രിൽ കൃ
ഷ്രിയ്രിറക്കുന്ന ട്ലാകസതെ ഏകയ്രിടം. സംസ്ാനസതെ 

44 ന്്രികള്രിൽ നാസലണ്ണമായ പ്യും മധീനച്ച്രിലം 
അച്ചന്ട്കാവ്രിലം മണ്രിമലയും സമ്ാന്രിക്കുന്ന 
ജലസമൃദ്്രി. ഇട്പൊഴും ട്നാസക്തൊദൂരതെ് പരന്നു
ക്രിടക്കുന്ന പാടട്ശഖരങ്ങൾ. ട്്ശാത്രിർതെ്രികൾ 
പ്രിന്ന്രിടേ് വ്രിരുന്നുകാരായ്രി എത്ന്ന ട്്ശാടന 
ക്രിള്രിക്കൂടേങ്ങൾ. നാനായ്രിടങ്ങള്രിൽ ന്രിസന്നതെ്രി 
കായൽ കാഴ്ചകളാസ്വ്്രിക്കുന്ന സഞ്ാര്രികൾക്് 
ഇത് വ്വതെ്രിസറെ സ്വ്ം നാട്. പസക്ഷ, 20 
ലക്ഷട്തൊളം വരുന്ന കുടേനാടുകാരുസട അനുഭവം 
അങ്ങസനയല്. മറ്റുള്ളവർക്് സ്വ്ം ജധീവ്രിതതെ്രിലൂസട 
ആനദേകാഴ്ചട്യകുട്്ാൾ വ്വതെ്രിസറെ സ്വ്ം 
നാട്ടുകാർ, ശപ്രിച്ചയക്സപെടേ ജനതസയട്പൊസല 
ദുര്രിതാനുഭവങ്ങസള തുഴഞ്ഞുമാറ്ാനുള്ള വ്രിഫലശ്രമം 
തുടർന്നുസകാട്ണ്യ്രിര്രിക്കുന്നു. ഇത് ട്നാക്്രി കണ്ാണ് 
സർക്ാർ രണ്ാം കുടേനാട് പാട്ക്ജ്രിന് രൂപം 
നൽക്രിയ്രിര്രിക്കുന്നത്. ചുറ്റും സവള്ളമുള്ളട്പൊഴും 
കുട്രിസവള്ളതെ്രിനായ്രി കാതെ്രിര്രിട്ക്ണ്്രിവരുന്ന 
ന്രിസ്ഹായാവസ്യ്രിൽ  ന്രിന്നുമാണ് 293 ട്കാട്രി 
രൂപയുസട സമഗ് കുടേനാട് കുട്രിസവള്ള പദ്ത്രി 
ഉടസലടുതെത്. 

 ആലപ്പുഴ, ട്കാടേയം, പതെനംത്രിടേ ജ്രില്കള്രിസല 
64 പഞ്ായത്കള്രിലായ്രി 1,10,000 സഹക്റ്രിട്ലസറ 
വ്രിസ്തൃത്രിയുണ്് കുടേനാട്രിന്. ഇത്രിൽ പകുത്രിയ്രിട്ലസറയും 
32 പഞ്ായത്കള്രിലമായ്രി ആലപ്പുഴയ്രിൽ 50,000 
സഹക്ട്റാളം വരുന്ന പ്രട്്ശം സമുദ്രന്രിരപെ്രിൽന്രിന്ന് 
ഒരു മധീറ്ർ മുതൽ രണ്ര മധീറ്ർ വസര ആഴതെ്രിൽ 
കൃഷ്രിയ്രിറക്കുന്ന ഇടമാണ്. ഈ കൃഷ്രിയാണ് കുടേ
നാട്ടുകാരുസട ഓട്രാ ആണ്്രിസലയും പ്രതധീക്ഷകൾ. 
അത്രിസറെ ചുവടേ്രിലാണ് സാധാരണക്ാർ എന്നട്തെയും 
ട്പാസല ഇട്പൊഴും ജധീവ്രിതം സ്വപ്ം കാണുന്നത് .

  അട്രിസ്ാന ആവശ്യങ്ങൾ ന്രിറട്വറ്ാന് 
അവർക്ാവശ്യം ഇസതാസക് മാത്രമാണ് . എങ്്രിലട്ല് 
വ്രിട്നാ് സഞ്ാര്രികസള വ്രിരുന്നൂടോനാകൂ എന്നാണ് 
സാധാരണ കുടേനാട്ടുകാരുസട ട്താന്നൽ. പസക്ഷ 
മുന്ഗണനാ പടേ്രികയ്രിൽ ആ്്യം ഇടംപ്രിട്രിക്കുന്നത് 
വ്രിട്നാ് സഞ്ാര വ്രികസനമാണ്. എന്ന്രിരുന്നാലം 
വ്രിട്നാ് സഞ്ാരട്മഖലസയ ഉപജധീവനമാക്ാന് 
കുടേനാട് ഒരുങ്ങ്രിയട്പൊൾ അതും ഈ നാട്രിസറെ 
മസറ്ാരു അത്ഭുത കാഴ്ചയായ്രി. 

ആലപ്പുഴ, ജകാട്യം, പത്നംതിട് േില്കളിചല 64 പഞ്ായത്ുകളിലായി 1,10,000 ചഹക്റിജലചറ 
വിസ്തൃതിയുടെ് കുട്നാടിന്. ഇതിൽ പകുതിയിജലചറയും 32 പഞ്ായത്ുകളിലുമായി 

ആലപ്പുഴയിൽ 50,000 ചഹക്ജറാളം വരുനേ രെജദശം േലനിരപ്പിൽനിനേ് ഒരു മീറ്റർ മുതൽ രടെര 
മീറ്റർ വചര ആഴത്ിൽ കൃഷിയിറക്ുനേ ഇടമാണ്.
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 കുടേനാടേ്രിസല ഏറ്വും താഴ്ന്ന പ്രട്്ശങ്ങള്രിസലാ
ന്നാണ് ആലപ്പുഴയ്രിസല വകനകര്രി. പ്യാറ്രിസറെ 
ഇരുവശങ്ങള്രിലമായ്രി ന്രിലസകാള്ളുന്ന പ്രട്്ശം.  
മൂന്നു കായൽന്രിലങ്ങളം 24 പാടട്ശഖരങ്ങളം 
6,000 തെ്രിട്ലസറ വധീടുകളമുള്ള പ്രട്്ശം. ഇട്പൊഴും 
കുട്രിസവള്ളം ഇവ്രിടുത്കാർക്് അമൂല്യന്രിധ്രിയാണ്. 
മുണ്യ്കല്രിൽ ഉയർന്നുന്രിൽക്കുന്ന നാലര ലക്ഷം 
ല്രിറ്ർ ട്ശഷ്രിയുള്ള ജലസംഭരണ്രിയാണ് കുട്രിസവള്ള 
ട്രോതസ്. 1989-ൽ കമ്ധീഷന് സചയ്താണ് പദ്ത്രി. 
പസക്ഷ, അത്രിൽന്രിന്ന് സവള്ളസമാഴുക്ാന് പ്രിസന്നയും 
കാതെ്രിര്രിട്ക്ണ്്രിവന്നു 15 സകാല്ം . അതും ഒന്ന്രിടവ്രിടേ 
്്രിവസങ്ങള്രിൽ കുറഞ്ഞ ട്നരം മാത്രം. 40 ക്രിട്ലാമധീറ്ർ 
അകസല ത്രിരുവല്യ്രിൽ കുടേനാട് വാടേർ സവപ് 
സ് കധീം പ്രകാരം പണ്രിത ജലസംഭരണ്രിയ്രിൽന്രിന്ന് 
കുട്രിസവള്ളം വന്ന്രിരുന്നത്രിൽന്രിന്ന് ഏസറസയാന്നും 
മാറ്രിയ്രിടേ്രില് ഇട്പൊഴും വകനകര്രി.

  ജലസംഭരണ്രിയ്രിട്ലക്് സവള്ളമട്രിച്ചു കയറ്്രിയാൽ 
അഞ്ചുമ്രിനുട്ടുട്പാലം ന്രിൽക്്രില്. വപപ്പുകൾ 
പലയ്രിടത്ം സപാടേ്രി. അതുസകാണ്തസന്ന വധീടു
കള്രിട്ലക്് സവള്ളസമത്ട്്ാൾ ശക്്രി നട്ന്ന 
കുറയും. ഒന്ന്രിടവ്രിടേ ്്രിവസങ്ങള്രിൽ ഒരുതുള്ള്രി സവ
ള്ളസമന്നതാണ് പല വധീടുകള്രിലം ഇട്പൊഴസതെയും 
സ്്രിത്രി. സമഗ് കുടേനാട് കുട്രിസവള്ളപദ്ത്രി യാോർ
ത്ഥ്യമാകുന്നട്താസട ഈ പ്രത്രിസന്്രികസളസയല്ാം 
മറ്രികടക്ാന് കഴ്രിയുസമന്നാണ് കരുതുന്നത് . 

 വപപ്പുസവള്ളം മാത്രം ആശ്രയ്രിച്ച് മുട്ന്നാട്ടുനധീ
ങ്ങുന്നതല് വകനകര്രിയുസട വ്നം്്രിന ജധീവ്രിതം. 
കായൽസവള്ളം തസന്നയാണ് പ്രധാന ട്രോതസ്. 
അത് എട്പൊഴുമുണ്ാകുസമങ്്രിലം ഓട്രാ കു്്രിള്രിലം 
ട്കാര്രിസയടുക്കുന്നത് അഴുക്കും ന്രിത്യട്രാഗാണുക്
ളമാണ്. അവരുസട മുന്ന്രിൽ അട്ത മാർഗമുള്ളൂ. കൃഷ്രി
യ്രിറ്രിക്ാന് കായൽസവള്ളം പാടട്ശഖരങ്ങള്രിട്ലക്് 
കടതെ്രിവ്രിടണം. കൃഷ്രിയ്രിടങ്ങള്രിൽ കധീടനാശ്രിന്രികൾ 
യട്േഷ്ം പ്രട്യാഗ്രിക്കും . കധീടനാശ്രിന്രി കലർന്ന ഈ 
സവള്ളം ട്മാട്ടോർ ഉപട്യാഗ്രിച്ച് കായല്രിട്ലക്് പ്് 
സചയ്് ത്രിര്രിച്ചയയ്ക്കും . ഇങ്ങസനയാണ് കുടേനാട്രിസറെ 
ജധീവ്രിതചക്രം. കധീടനാശ്രിന്രി കലർന്ന ഈ സവള്ളം 
തസന്നയാണ് ഏസറക്കുട്റ ഇട്പൊഴും അവരുസട 
പ്രധാന ആശ്രയം. 

 മുടേ്രിനുട്മൽ ആഴ്ന്ന്രിറങ്ങുന്ന സചള്രിയ്രിൽ 
നനഞ്ഞുകുത്രിർന്ന്രിര്രിക്കുന്ന വധീടുകളണ്് ഇവ്രിസട. 

കുട്നാട്ിചല ഏറ്റവും താഴ്നേ രെജദശങ്ങളിചലാനോണ് ആലപ്പുഴയിചല സകനകരി. 
പമ്യാറിചറെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി നിലചകാള്ുനേ രെജദശം.  മൂനേു കായൽനിലങ്ങളും 

24 പാടജശഖരങ്ങളും 6,000 ത്ിജലചറ വീടുകളുമുള് രെജദശം. ഇജപ്പാഴും കുടിചവള്ം 
ഇവിടുത്ുകാർക്് അമൂല്റ്യനിധിയാണ്. 
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കള്രിമുറ്മ്രില്. കള്രിക്ാന് സചള്രിസവള്ളം തളം സകടേ്രി 
ന്രിൽക്കുന്ന മുട്റ്ട്തെക്്രിറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളണ്്രിവ്രിസട. 
അവർക്് അട്ത വഴ്രിയുള്ളൂ.   കള്രിമുറ്തെ് മാത്രമല്, 
വധീട്രിസറെ അകതെളങ്ങളം ന്രിരതെ്രിയ്രിടേ മണൽ
ചാക്്രിൽ ചവ്രിടേ്രിട്യ അവർക്് ന്രിൽക്ാന് പറ്റൂ. 
അത്രിന്രിടയ്രിലൂസടയും സചള്രിസവള്ളം ഇരസച്ചത്ം. 
സവള്ളമ്രിറങ്ങ്രി മുറ്ം നന്നായ്രി വറ്റുക മാർച്ച്, ഏപ്ര്രിൽ, 
സമയ് മാസങ്ങള്രിൽ മാത്രം. 

 വകനകര്രിയ്രിസല പലഭാഗങ്ങളം വർഷതെ്രിൽ 
ഏതാണ്് ഒ്ത് മാസവും ഇങ്ങസനയാണ്. വധീട്രിസറെ 
തറട്യക്ാൾ ഉയർന്ന ന്രിരപെ്രിലാണ് കായൽ. പുറം 
ബണ്്രിസറെ താത്കാല്രിക ബലതെ്രിലാണ് പ്രിട്രിച്ചുന്രിൽ

ക്കുന്നത്. മഴകനതെ് സവള്ളം കവ്രിസഞ്ഞാഴുക്രിയാൽ 
വരാ്യും കടന്ന് അകട്തെക്് ഒഴുക്രിസയത്ം. 
നല് മഴയുള്ള ് ്രിവസങ്ങള്രിൽ വധീടേ്രിനകസതെ സവള്ളം 
അരട്യാളമാകും. മടസപാടേ്രിസയാഴ്രിക്രിയാൽ പ്രിസന്ന 
ഒന്നും സചയ്ാനാവ്രില്. മഴക്ാലമായാൽ ഉറങ്ങാസത 
പ്രിന്ന്രിടണം രാത്ര്രി. ച്രിലട്പൊൾ പാത്രിരാവ്രിലാവും 
സവള്ളം വധീടേ്രിട്ലക്് ഒഴുക്രിസയത്ക. മണൽചാക്് 
ന്രിറച്ചാണ് ച്രിവ്രിടേ്രിന്രിൽക്ാനുള്ള ഇടമുണ്ാക്കുക. 
കടേ്രിലം മറ്റും ട്മൽക്കൂരയ്രിൽ സകടേ്രിസപൊക്്രി നനയാസത 
ട്നാക്കും. ഉയരം കുറഞ്ഞ കുഞ്ഞുവധീടുകള്രിൽ ട്മൽ
ക്കൂരയ്രിൽ സകടേ്രിയുയർതെ്രിയാലം പ്രളയകാലതെ് 
എല്ാം നനഞ്ഞുകുത്രിരും. ഇതെരസമാരു ് യനധീയമായ 
അവസ്യ്ക് അവസാനം കുറ്രിക്കുവാന് എല്ാ 
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പാടട്ശഖരങ്ങളസടയും പുറംബണ്കൾ ഉയർതെ്രി 
ബലസപെടുതെ്രി ന്രിർമ്്രിക്ണസമന്ന ആവശ്യസതെ 
അനുഭാവപൂർവം പര്രിഗണ്രിച്ച് സർക്ാർ നടത്ന്ന 
ഇടസപടൽ ഈ നാട്രിസറെ മസറ്ാരു പ്രതധീക്ഷയാണ്. 

 കായല്രിലൂസട സഞ്ര്രിച്ചാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ 
കുടേനാട്രിസറെ ജധീവ്രിത യാോർത്ഥ്യമാണ്. പലവ്രിധ 
ട്രാഗങ്ങളലട്ടുട്്ാഴും മ്രിതമായ ച്രിക്രിത്സയാരുക്കുന്ന 
ത്രിനുള്ള സംവ്രിധാനങ്ങൾ ട്പാലമ്രില്ാ എന്ന അവസ്
യ്ക് മാറ്ം വരുത്ന്നത്രിനുള്ള പദ്ത്രികൾ സർക്ാർ 
വളസര ഗൗരവകരമായാണ് തയാറാക്്രിയ്രിട്ടുള്ളത്. 
കുടേനാട്രിസറെ ദുര്രിതക്ാഴ്ചകള്രിലാണ് സഞ്ാര്രി
കളസട കൗതുകം. മട്നാഹര പ്രകൃത്രിദൃശ്യങ്ങസളന്ന് 
വ്രിരുന്നുകാർ അത്ഭുതം കൂറും. ഈ അത്ഭുതം ന്രിലന്രി
ലർതൊനുള്ള സാധാരണക്ാരുസട ശ്രമങ്ങൾക്് 
അംഗധീകാരം നൽക്രി പ്രാട്്ശ്രിക ഭരണകൂടങ്ങസള 
ഏൽപ്രിച്ച് കുടേനാട്രിസറെ ആവാസവ്യവസ്യ്ക് ഭംഗം 
വരാതെ ന്രിലയ്രിൽ വ്രിട്നാ്സഞ്ാര ട്മഖലയുസട 
വ്രികസനവും പ്രാവർതെ്രികമാക്കുന്നത്രിനുള്ള പ്രവർ
തെനങ്ങളം പുട്രാഗമ്രിക്കുന്നു.

 ട്കരളപെ്രിറവ്രിക്് ട്ശഷം കുടേനാട്രിസന ദുര്രിതതെ്രിൽ 
ന്രിന്നുയർതൊന് ന്രിരവധ്രി പദ്ത്രികളണ്ായ്രി. 
കുടേനാട്ടുകാരന് കൂട്രിയായ കാർഷ്രിക വ്രി്ഗ്ധന് 
ട്ഡാ. എം.എസ്. സ്വാമ്രിനാേസറെ ട്നതൃത്വതെ്രിൽ 
തയ്ാറാക്്രിയ കമ്ധീഷന് റ്രിട്പൊർടേ് അനുസര്രിച്ച് 
ട്കന്ദ്രസർക്ാർ പ്രഖ്യാപ്രിച്ച കുടേനാട് പാട്ക്ജ്, 

കൃഷ്രിയുസട പുനരുദ്ാരണം മാത്രമായ്രിരുന്ന്രില് 
ലക്ഷ്യമ്രിടേത്. 20 ലക്ഷം ജനതയുസട ഭാവ്രി മാറ്്രി
സയഴുതാനുതകുന്ന കർമ്ട്രഖയായ്രിരുന്നു അത്. 
സമഗ്വ്രികസനതെ്രിസറെ നൂറുട്മന്രി സകായ്യുസമന്ന 
വാഗ്ാനവുമായ്രി വന്ന ആ പാട്ക്ജും പൂർണവ്രി
ളസവടുക്ാസത അകാലനാശതെ്രിട്ലക്കു നധീങ്ങ്രി. 
അത്രിജധീവനതെ്രിനുള്ള ഒരുജനതയുസട സ്വപ്വും. 
ഈ സാഹചര്യതെ്രിലാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്ാർ 
രണ്ാം കുടേനാട് പാട്ക്ജ്രിന് രൂപം നൽക്രിയത്. 

 പാട്ക്ജുകളം കമധീഷനുകളം സനല്റയ്ക് 
പുതെര്രിയല്. കഴ്രിഞ്ഞ നാല് പത്രിറ്ാണ്്രിന്രിടയ്രിൽ 
അതെരതെ്രിൽ ന്രിരവധ്രി പഠന കമധീഷനുകൾ കുടേ
നാടേ്രിൽ വന്നുട്പായ്രി. ഇട്പൊഴസതെ പാട്ക്ജ് ആ 
രൂപതെ്രിൽ ആകുസമന്ന് ആരും പ്രതധീക്ഷ്രിക്കുന്ന്രില്. 
വ്രികസനതെ്രിസറെ പുത്രിയ കത്രിരുകൾ വ്രിളയ്രിക്ാ
സമന്ന് പ്രഖ്യാപ്രിച്ചാണ് രണ്ാം കുടേനാട് പാട്ക്ജ്രിന് 
രൂപം നൽക്രിയ്രിട്ടുള്ളത്. ട്കവലം കൃഷ്രിയ്രിൽ ഒതു
ങ്ങുന്നതല് ഇത്. ആലപ്പുഴ, ട്കാടേയം, പതെനംത്രിടേ 
ജ്രില്കള്രിസല 64 പഞ്ായത്കൾക്കും സഹക്ർ 
കണക്്രിന് പാടട്ശഖരങ്ങൾക്കും അവ്രിടസതെ 
ജനതയ്ക്കും സമസ്ത വ്രികസന രൂപട്രഖ ആസൂത്രണം 
സചയ്ാണ് രണ്ാം പാട്ക്ജ് വ്രിഭാവനം സചയ്്രിട്ടുള്ളത്.

 2018-സല സവള്ളസപൊക്ം കുടേനാട്രിസന 
സർവസ്വവും നശ്രിപെ്രിച്ച്രിരുന്നു. മൂന്ന് സചറ്രിയ സവള്ള
സപൊക്ങ്ങളസട പ്രിന്നാസലയായ്രിരുന്നു മഹാപ്രളയം 



53ജൂൺ 2022      സാമാജികൻ 

വന്നത്. കൃഷ്രിയും നശ്രിച്ചു. അത്രിൽന്രിന്ന് കർഷകർ 
പാഠം മുഴുവന് പഠ്രിച്ചു . അവർ മുസന്നാരുക്ം നടതെ്രി. 
2019 ൽ സവള്ളസപൊക്ം വന്നട്പൊൾ മുന്വർ
ഷസതെ ആഘാതമുണ്ായ്രില്. സവള്ളം അത്രയും 
ഉയർന്ന്രിസല്ന്നത് സകാണ്മാത്രമായ്രിരുന്നു അത്. 
സംസ്ാനസതെ ആസക ഉലച്ചതായ്രിരുന്നു  പ്രളയം. 
അത്രിസറെ ആഘാതം കൂടുതൽ  ഏറ്റുവാട്ങ്ങണ്്രിവ
ന്നത്  കുടേനാടും.

 പ്രളയ പ്രത്രിട്രാധതെ്രിനുള്ള ആ്്യ ബൃഹ്് 
പദ്ത്രിയായ്രിരുന്ന ട്താടേപെള്ള്രി 1951 ൽ തുടങ്ങ്രി 
1955 ൽ  പൂർതെ്രിയാക്്രി.  നാലവർഷം സകാണ്് 
പദ്ത്രി പൂർതെ്രിയായ്രി എന്ന് അവകാശസപെടുട്്ാഴും 
വ്രിഭാവനം സചയ്ത്രിസറെ നാല്രിസലാന്ന് സവള്ളം 
മാത്രട്മ അതുവഴ്രി കടതെ്രിവ്രിടാന് ഇട്പൊഴും കഴ്രിയു
ന്നുള്ളൂ. ലധീഡ്രിങ് ചാനല്രിസറെ പണ്രി പൂർതെ്രിയാക്ാന് 
ഇട്പൊഴും കഴ്രിഞ്ഞ്രിടേ്രില്. സ്്രിൽസവ അടക്ാന്  
കഴ്രിഞ്ഞ്രിസല്ങ്്രിൽ കായല്രിൽ ഉപ്പുസവള്ളം കയറും. 
ശര്രിയാംവ്രിധം സ്്രിൽട്വ തുറക്ാനായ്രിസല്ങ്്രിൽ 
കടല്രിട്ലക്് സവള്ളം ത്രിര്രിസച്ചാഴുക്രില്. കനാല്രിന് 
300 മധീറ്സറങ്്രിലം വധീത്രി ട്വണസമന്ന ആവശ്യതെ്രിന്  
പ്രസക്്രിട്യസറയാണ്. ആഴം കൂടുന്നത്രിട്ലസറ 
ഗൂണകരമാവുക  വധീത്രികൂട്ടുന്നതാസണന്നാണ് 
വ്രി്ഗ്ദാഭ്രിപ്രായങ്ങൾ. കടൽ ത്രിരകൾക്് മധീസത  
സവള്ളം കടന്നുട്പാകണസമങ്്രിൽ കായല്രിസറെ 
ആഴം  കൂട്ടുകയല്, വധീത്രി കൂട്ടുകയാണ് ട്വണ്സതന്ന് 

കുടേനാട്ടുകാർക്റ്രിയാം. അവർ എന്നും പറയുന്ന, 
കാണുന്ന 'ഒട്രിച്ചുകുതെ്രിന് '  മധീസത സവള്ളം ഒഴുകാന് 
വധീത്രിക്കുക തസന്നയാണ് പ്രധാനം. കുടേനാട്രിസന 
സവള്ളസപൊക്തെ്രിൽ ന്രിന്നും  ഉപ്പുസവള്ളതെ്രിൽ 
ന്രിന്നും സംരക്ഷ്രിച്ചുസകാണ്ം  തണ്ണധീർമുക്ം ബണ്്രിസറെ 
പ്രവർതെനം പൂർണ്ണട്താത്രിൽ പ്രട്യാജനസപെടുതെ്രി, 
ട്താടേപെള്ള്രി  സ്്രിൽട്വയുസടയും നവധീകരണം പൂർ
തെ്രിയാക്്രി ആലപ്പുഴ-ചങ്ങനാട്ശര്രി കനാൽ തുറന്ന് 
ആഴംകൂടേ്രി ഒഴുക്് സുഗമമാക്കുട്്ാൾ ആശങ്യുസട 
കാർട്മഘങ്ങൾ ഒരു പര്രിധ്രി വസര കുടേനാടേ്രിൽ 
ന്രിന്നും അകലം.

  കായൽന്രിലങ്ങളസടയും മറ്് പാടട്ശഖര
ങ്ങളസടയും പുറംബണ്് ബലസപെടുതെ്രി ഉയർതെ്രി 
ന്രിർമ്്രിക്കുന്നട്താസട സവള്ളസപൊക്ഭധീഷണ്രിസയ 
സചറുക്ാന് കഴ്രിയും. കുടേനാട്രിസന പ്രട്ത്യക കാർഷ്രിക 
ട്മഖലയായ്രി പ്രഖ്യാപ്രിച്ചു സകാണ്് ജലട്രോതസ്സുകൾ 
സംരക്ഷ്രിച്ച്, കാർഷ്രിക കലണ്ർ പ്രകാരമുള്ള കൃഷ്രി 
രധീത്രി പ്രാബല്യതെ്രിസലത്ട്്ാൾ കുടേനാടേ്രിസല 
ന്രിലവ്രിസല സ്്രിത്രിഗത്രികൾക്് കാര്യമായ മാറ്മു
ണ്ാകും. പ്രാട്്ശ്രിക അഭ്രിപ്രായങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ് 
വകുപ്പുകളസട ആധ്രിക്യം കുറച്ച് കൃത്യമായ ഏട്കാപനം 
സാധ്യമാക്്രിയുള്ള രണ്ാം കുടേനാട് പാട്ക്ജ്രിസറെ 
ഇട്പൊഴസതെ പ്രവർതെനങ്ങൾ തസന്ന കുടേനാട് 
ഓളപരപെ്രിൽ ന്രിന്നും ഉയരുസമന്ന് ന്രിസ്ംശയം 
വ്യക്മാക്കുന്നു. 

 പ്, മണ്രിമല, അച്ചന്ട്കാവ്രിലാറ്, മധീനച്ച്രിലാറ്, 
മൂവാറ്റുപുഴ എന്നധീ ന്്രികളം ട്വ്നാട്ടുകായലം 
ട്ചർന്ന് രൂപസപെടുതെ്രിയ എക്ൽതെടമാണ് കുടേനാട്.  
ആലപ്പുഴ, ട്കാടേയം, പതെനംത്രിടേ ജ്രില്കള്രിലായ്രി 
ക്രിടക്കുന്ന ഈ പ്രട്ത്യക ഭൂപ്രട്്ശം 870 ചതുരശ്ര
ക്രിട്ലാമധീറ്ർ വ്രിസ്തൃത്രിയ്രിലാണ്. ആലപ്പുഴ ജ്രില്യ്രിസല 
ട്ചർതെല, അ്ലപ്പുഴ, കുടേനാട്, കാർതെ്രികപെള്ള്രി, 
മാട്വല്രിക്ര താലൂക്കുകള്രിലം ട്കാടേയസതെ ചങ്ങനാ
ട്ശേര്രി, വവക്ം താലൂക്കുകള്രിലം പതെനംത്രിടേയ്രിസല 
ത്രിരുവല് താലൂക്്രിലമായ്രി ആസക 79 വ്രിട്ല്ജുകൾ 
കുടേനാട്രിസറെ ഭാഗമാണ് . രാജ്യസതെതെസന്ന 
സനൽക്കൃഷ്രിയുസട പ്രധാന ട്കന്ദ്രമാണ്. 

 കുടേനാട്രിസറെ ട്ശാച്യാവസ്സയക്കുറ്രിച്ചുള്ള 
ആട്രാപണ-പ്രത്യാട്രാപണങ്ങള്രിൽ ഏർസപെട്ടണ് 
സമയമല്്രിത്. ഇന്രി ഒരു മഹാപ്രളയസതെക്കൂട്രി താങ്ങാ
നാവാതെ വ്രിധം തളർന്നു ട്പായ്രിര്രിക്കുന്നു കുടേനാട്. 
എന്രിക്കു പര്രിചയമുള്ള എത്രട്യാ കുടുംബങ്ങൾ ജധീവനും 
ജധീവ്രിതതെ്രിനും സുരക്ഷ ട്തട്രി ഇതരസ്ലങ്ങള്രിൽ 
ട്ചട്ക്റ്രി. ഇന്രിസയാരു ദുര്ം ഉണ്ാകാത്രിര്രിക്ാന് 
രണ്ാം കുടേനാട് പാട്ക്ജ് യാോർത്ഥ്യമാകണം. 
രാഷ്ടധീയട്ഭ്മ്രില്ാസത എല്ാ വ്രിഭാഗങ്ങളം ഒന്ന്രിച്ചു 
ന്രിന്ന് പ്രവർതെ്രിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ാകുട്്ാൾ 
നാസളകള്രിസല കുടേനാട്രിസറെ മുഖഛായ ഇന്നലക
ട്ളത്രിസനക്ാൾ കൂടുതലൽ സുദേരമാകും. 
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ജഡാ.എം.ചക.മുനീർ
9, 10, 11,13,14,15 കേരള 
നിയമസഭേളിൽ അകംഗകം
2001-2004, 2004-2006 വർഷങ്ങളിൽ  
സപരാതുമരരാമത്തജ് വേുപ്പുമന്തി
2011-2016 േരാലയളവിൽ പഞ്രായത്തുകം 
സരാമൂഹ്യകക്മവുകം വേുപ്പുമന്തി 

േരാർട്ടൂൺ
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പി.ശ്ീരാമകൃഷ്ണൻ
13,14 കേരള നിയമസഭേളിൽ അകംഗകം
2016-2021 േരാലയളവിൽ                                         
കേരള നിയമസഭരാ സ്ീക്ർ 

ജനാർക് രൂപീകൃതമായിട്് 
2021 ഡിസംബർ 
ആറിന് 25 വർഷം 
പൂർത്ിയാവുകയാണ്. 
രെവാസ പരിപാലനത്ിചറെ 
സാർത്ഥകമായ കാൽ 
നൂറ്റാടെ് പിനേിടുനേ 
ഈ അവസരത്ിൽ 
ജകരളവും രെവാസ 
സമൂഹവുമായുള് 
ബന്ചത് കുറിചുള് 
ചർചകൾക്് വലിയ 
രൊധാന്റ്യമുടെ്.

ഇനേ് മലയാളി ആജ�ാളചതാഴിൽ കുടിജയറ്റ ഭൂപടത്ിൽ 
�ുണജമൻമയും വിശ്ാസ്റ്യതയുമുള് സമൂഹമായി ബ്രാൻഡു 

ചചയ്ചപ്പട്ിട്ുള്തിചറെ കാരണക്ാർ, അതിേീവനാർത്ഥം 
ഇറങ്ങിപ്പുറചപ്പട് സാഹസികരായ ആ മുൻ�ാമികളാണ്. ചചചനേത്ുനേ 

രാേ്റ്യങ്ങചളക്ുറിജചാ ചതാഴിൽ സാഹചര്റ്യങ്ങചളക്ുറിജചാ കൃത്റ്യമായ 
രൂപമില്ാചത ഭാ�്റ്യപരീക്ഷണാർത്ഥം യാത്രയാരംഭിച അവരുചട 

സകമുതൽ നിശ്യദാർഢ്റ്യവും ജതാൽക്ാൻ തയ്ാറല്ാത് 
മനസ്ുമായിരുനേു.
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തനാർക്ക 

പ്വരാസ ഭൂമിയിൽ 
േരാൽ നൂറ്രാണ്ജ്

ട്നാർക് രൂപധീകൃതമായ്രിടേ് 2021 
ഡ്രിസംബർ ആറ്രിന് 25 വർഷം 

പൂർതെ്രിയാവുകയാണ്. പ്രവാസ പര്രിപാലനതെ്രിസറെ 
സാർത്ഥകമായ കാൽ നൂറ്ാണ്് പ്രിന്ന്രിടുന്ന ഈ 
അവസരതെ്രിൽ ട്കരളവും പ്രവാസ സമൂഹവുമാ
യുള്ള ബന്സതെക്കുറ്രിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്് വല്രിയ 
പ്രാധാന്യമുണ്്. പട്തെമാര്രികള്രിൽ കടലകൾ 
താണ്്രി  മരുക്ാടുകളം അപര്രിച്രിതമായ ഭൂപ്രട്്ശ
ങ്ങളം കടന്ന്  ട്ലാകസമ്ാടും വ്യാപ്രിച്ച മുന്കാല 
പ്രവാസ്രി തലമുറകസള ഈ അവസരതെ്രിൽ നമുക്് 
കൃതജ്തട്യാസട ഓർക്ാം. 

 ഇന്ന് മലയാള്രി ആട്ഗാളസതാഴ്രിൽ കുട്രിട്യറ് 
ഭൂപടതെ്രിൽ ഗുണട്മന്മയും വ്രിശ്വാസ്യതയുമുള്ള 
സമൂഹമായ്രി ബ്രാന്ഡു സചയ്സപെടേ്രിട്ടുള്ളത്രിസറെ 
കാരണക്ാർ, അത്രിജധീവനാർത്ഥം ഇറങ്ങ്രിപ്പുറസപെടേ 
സാഹസ്രികരായ ആ മുന്ഗാമ്രികളാണ്. സചസന്നത്ന്ന 
രാജ്യങ്ങസളക്കുറ്രിട്ച്ചാ സതാഴ്രിൽ സാഹചര്യങ്ങസള 
ക്കുറ്രിട്ച്ചാ കൃത്യമായ രൂപമ്രില്ാസത ഭാഗ്യപരധീക്ഷ
ണാർത്ഥം യാത്രയാരംഭ്രിച്ച അവരുസട വകമുതൽ 
ന്രിശ്യ്ാർഢ്യവും ട്താൽക്ാന് തയ്ാറല്ാതെ 
മനസ്സുമായ്രിരുന്നു. 

വിപുലമാവന്ന സതാഴിലിടങ്ങൾ 

 ഇന്ന് പ്രവാസതെ്രിസറെ അലകും പ്രിട്രിയും മാറ്്രി
പെണ്രിയാന് നമുക്് സാധ്രിച്ച്രിര്രിക്കുന്നു. യൂട്റാപെ്രിസല 
മ്രികച്ച സതാഴ്രിൽ കുട്രിട്യറ് ട്കന്ദ്രങ്ങള്രിസലാന്നും 
ട്ലാകതെ്രിസല ഏറ്വും ശക്മായ വ്യാവസായ്രികവ
ത്കൃത രാജ്യവുമായ  ജർമന്രിയ്രിയുമായ്രി ഇ്്യയ്രിസല 
ആ്്യസതെ സർക്ാർതല റ്രിക്രൂട്ടുസമറെ്രിന് ട്കരള 
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സർക്ാര്രിന് ട്വണ്്രി കരാർ ഒപെ്രിടേത്രിസറെ ന്രിറവ്രി
ലാണ്രിട്പൊൾ ട്നാർക് റൂടേ് സ്. ജർമന് സഫഡറൽ 
എംട്പ്ായ് സമറെ് ഏജന്സ്രിസയ പ്രത്രിന്രിധധീകര്രിച്ച് 
കരാർ ഒപ്പുവയ്കാസനതെ്രിയ ട്കാൺസുൽ ജനറൽ 
അച്ച്രിംബുക്ാർടേ് ചര്രിത്രന്രിമ്രിഷം എന്നാണ് അത്രിസന 
വ്രിട്ശഷ്രിപെ്രിച്ചത്. വവ്ഗ്ദ്യതെ്രിലം അർപെണട്ബാ
ധതെ്രിലം ഏസറ മുന്ന്രിൽ ന്രിൽക്കുന്ന മലയാള്രി 
നഴ് സുമാർക്് തസറെ രാജ്യതെ് വ്രിപുലമായ സാധ്യത
കളള്ളതായ്രി അട്ദേഹം ചൂണ്്രിക്ാട്ടുന്നു. ഇ്്യയ്രിസല 
ആട്രാഗ്യട്മഖലയ്രിൽ ഏറ്വും വവ്ഗ്ദ്യമാർന്ന 
മാനവവ്രിഭവട്ശഷ്രിയായും അട്ദേഹം മലയാള്രികസള 
വ്രിട്ശഷ്രിപെ്രിച്ചു. ജർമനയ്രിസലയും മറ്് യൂട്റാപ്യന് 
രാജ്യങ്ങള്രിസലയും ട്ഹാസ്്രിറ്ാല്രിറ്്രി ട്മഖലകള്രിലടക്ം 
വരുംനാളകള്രിൽ പ്രതധീക്ഷ്രിക്സപെടുന്ന വ്രിപുലമായ 
സാധ്യതകളസട ആ്്യപട്രിയാണ് ഈ പദ്ത്രിയ്രിസല 
ട്നാർക് പങ്ാള്രിതെം.  

  പ്രവാസ്രി പര്രിപാലനതെ്രിൽ കഴ്രിഞ്ഞ കാൽ 
നൂറ്ാണ്സതെ  നമ്മുസട പ്രയാണം ശര്രിയായ 
്്രിശയ്രിലാസണന്ന് സതള്രിയ്രിക്കുന്ന ഒടുവ്രിലസതെ 
ഉ്ാഹരണമാണ് രേ്രിപെ്രിൾ വ്രിന്. ട്നാർക്യ്ക് രൂപം 

നൽകുട്്ാൾ ഉണ്ായ്രിരുന്ന പല സങ്ല്ങ്ങളം 
ഇന്ന് യാോർത്ഥ്യമായ്രിര്രിക്കുന്നു. പ്രട്ത്യക്രിച്ചും 
കഴ്രിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷതെ്രിന്രിടയ്രിൽ വ്രിപ്വകരമായ 
ന്രിരവധ്രി ചുവടുവയ്പ്പുകൾ ഈ ട്മഖലയ്രിലണ്ായ്രി. 
മലയാള്രി എവ്രിസടയുട്ണ്ാ ട്കരളം അവ്രിസടയുണ്് 
എന്ന സങ്ൽപതെ്രിൽ ആരംഭ്രിച്ച ട്ലാകട്കരള സഭ 
ഉൾസപെസടയുള്ള നവധീന ജനാധ്രിപത്യക്രമങ്ങളമായ്രി 
സർക്ാർ മുട്ന്നാട്ടു ട്പാവുകയാണ്. 

കനാർക്ക റൂടേറ്സറ് എന്ം പ്രവാസിേൾസക്കാപ്ം 

 ട്കരളതെ്രിസല പ്രവാസ്രി സമൂഹതെ്രിസറെ 
പ്രട്ത്യകത സപാതുട്വ മട്ധ്യഷ്യയ്രിലാണ് കൂടുതൽ 
ആളകൾ ഉള്ളത് എന്നതാണ്. മട്ധ്യഷ്യയ്രിസല 
പ്രവാസ്രികള്രിൽ ബഹുഭൂര്രിപക്ഷവും അവ്രിസട 
സ്്രിരതാമസമാക്ാന് ഉട്ദേശ്രിക്കുന്ന്രില്. മനസ്് 
ട്കരളതെ്രിൽ അവട്ശഷ്രിപെ്രിച്ചുസകാണ്ാണ് അവർ 
പുറത് ട്പാവുന്നത്. പ്രവാസതെ്രിസറെ പുത്രിയ ചക്ര
വാളങ്ങള്രിട്ലക്് ശ്രിഖരം വധീശുട്്ാഴും അവരുസട 
ട്വരുകൾ സ്വ്ം മണ്ണ്രിസറെ കൂടുതൽ ആഴങ്ങള്രി
ട്ലക്് ഇറങ്ങുന്നു. 2002ൽ ട്നാർക്യുസട ഫധീൽഡ് 
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ഏജന്സ്രിയായ്രി രൂപധീകരധീച്ച ട്നാർക് റൂടേ്സ്രിസറെ 
നാമം തസന്ന ആ ആശയസതെയാണ് ട്്്യാത്രി
പെ്രിക്കുന്നത്. ത്രിര്രിച്ചുവരാനായ്രി യാത്രപുറസപെടുന്ന 
പ്രവാസ്രിക്കു ട്വണ്്രി രൂപധീകൃതമായ ട്നാർക്യ്ക് മൂന്നു 
ഘടേങ്ങള്രിലള്ള പ്രവർതെനങ്ങൾ സ്വാഭാവ്രികമായും 
ഏസറ്ടുട്ക്ണ്തുണ്ായ്രിരുന്നു- വ്രിജയകരവും 
സുരക്ഷ്രിതവുമായ്രി പ്രവാസതെ്രിന് യാത്ര്രികസന/
യാത്ര്രികസയ സജ്മാക്കുക, സചസന്നത്ന്ന നാടേ്രിൽ 
ട്നര്രിടാന്രിടയുള്ള പ്രത്രിസന്്രികള്രിൽ ഒപെമുണ്ാവുക, 
ത്രിര്രിസച്ചത്ന്നവർക്് പുനരധ്രിവാസം ഒരുക്കുക. 
ഇവ മൂന്നും പരസ്രബന്്രിതമായ പ്രക്ര്രിയയുസട 
ഭാഗസമന്നത്രിനാൽ തസന്ന മൂന്ന്രിനും ഏതാണ്് 
തുല്യപര്രിഗണന തസന്ന നൽകുകയും സചയ്തു. 
പ്രവാസതെ്രിനു മുമ്പും പ്രവാസതെ്രിസനാപെവും പ്രവാ
സതെ്രിനു ട്ശഷവും എന്നു വ്യക്മാക്്രിസക്ാണ്്  
എന്നും പ്രവാസ്രികൾസക്ാപെസമന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് 
ട്നാർക് റൂടേ്സ് സ്വധീകര്രിച്ച്രിട്ടുള്ളത്. 

മഹാമാരിസയ മറിേടന്ന േരുതൽ 

 മനുഷ്യരാശ്രിയുസട തസന്ന എല്ാ മുന്ഗണനാക്ര

മങ്ങളം തക്രിടം മറ്രിച്ചുസകാസണ്തെ്രിയ ട്കാവ്രിഡ് 
മഹാമാര്രിയുസട പശ്ാതെലതെ്രിൽ ത്രിര്രിസച്ചത്ന്ന
വരുസട പ്രശ്നങ്ങൾ വകകാര്യം സചയ്ാന് അട്രിയ്്രിര 
പ്രാധാന്യം ഇട്പൊൾ സർക്ാർ നൽക്രിയ്രിട്ടുണ്്. 
ട്കാവ്രിഡു പശ്ാതെലതെ്രിൽ ത്രിര്രിസച്ചത്ന്നവർ
ക്ായ്രി സർക്ാർ ആവഷ് കര്രിച്ച പ്രവാസ്രി ഭദ്രത 
സംരംഭകത്വസഹായ പദ്ത്രികൾ വല്രിയ പ്രത്രിക
രണമാണ് ഇത്രിനകം ട്നട്രിസയടുതെത്. കുടുംബശ്രധീ 
വഴ്രി നടപൊക്കുന്ന പ്രവാസ്രി ഭദ്രത ട്പൾ പദ്ത്രിയ്രിൽ 
രണ് ലക്ഷം രൂപയുസട പല്രിശ രഹ്രിത വായ്പ സൂക്ഷ്മ 
സംരംഭകർക്ായ്രി ലഭ്യമാക്കുട്്ാൾ അഞ്ചു ലക്ഷം 
രൂപ വസരയുള്ള വായ്പകൾ സക.എസ്.എഫ്.ഇയും 
ട്കരളാബാങ്ം വഴ്രി നൽകുന്നു. 

 ത്രിര്രിസച്ചതെ്രിയട്ശഷം സ്വയംസംരംഭങ്ങ
ള്രിലൂസട സുസ്്രിരവരുമാനമുണ്ാക്ാന് ശ്രമ്രിക്കുന്ന 
പ്രവാസ്രികസള പ്രിന്തുണയ്കാന് ട്നാർക് ഡ്രിപൊർട്ടുസമറെ് 
ട്പ്രാജക്് ട്ഫാർ റ്രിട്ടേൺഡ് എമ്രിഗ്റെ്സ് (എന്.
ഡ്രി.പ്രി.ആർ.എം) പദ്ത്രി ട്നരട്തെ ന്രിലവ്രിലണ്്. 
30 ലക്ഷം രൂപ വസരയുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്് 15 
ശതമാനം മൂലധന സബ്സ്രിഡ്രിയും (പരമാവധ്രി 
മൂന്നു ലക്ഷം) മൂന്നു ശതമാനം പല്രിശ സബ്സ്രിഡ്രിയും 
ഈ പദ്ത്രി വഴ്രി അനുവ്്രിക്കുന്നു. ഈ സാ്തെ്രിക 
വർഷം ഇതുവസര 450ഓളം സംരംഭങ്ങൾക്് 
സഹായം ലഭ്യമാക്്രി. എട്ടു ട്കാട്രിട്യാളം രൂപ 
വ്രിതരണംസചയ്തു. 

 പ്രവാസ ജധീവ്രിതതെ്രിനു ട്ശഷം നാടേ്രിൽ 
ത്രിര്രിസകസയതെ്രി ദുര്രിതമനുഭവ്രിക്കുന്ന ട്കരളധീയർ
ക്ായുളള ദുര്രിതാശ്വാസ ന്രിധ്രിയായ സാ്്വന 
പദ്ത്രിയ്രിൽ ട്കാവ്രിഡ് കാലതെ് സഹായധനതെ്രിന് 
അട്പക്ഷ്രിക്കുന്നവരുസട എണ്ണതെ്രിലം വർധനയു
ണ്ായ്രി.   2020- 21 സാ്തെ്രിക വർഷതെ്രിൽ 27 
ട്കാട്രി രൂപയും അത്രിനുട്ശഷം ഇതുവസര 12.16  
ട്കാട്രി രൂപയും ഉൾസപെസട ആസക 39.16 ട്കാട്രി 

തിരിചുവരാനായി യാത്രപുറചപ്പടുനേ 
രെവാസിക്ു ജവടെി രൂപീകൃതമായ ജനാർക്യ്ക് 

മൂനേു ഘട്ങ്ങളിലുള് രെവർത്നങ്ങൾ 
സ്ാഭാവികമായും ഏചറ്റടുജക്ടെതുടൊയിരുനേു- 

വിേയകരവും സുരക്ഷിതവുമായി രെവാസത്ിന് 
യാത്രികചന/യാത്രികചയ സജ്മാക്ുക, 
ചചചനേത്ുനേ നാട്ിൽ ജനരിടാനിടയുള് 

രെതിസന്ികളിൽ ഒപ്പമുടൊവുക, 
തിരിചചത്ുനേവർക്് പുനരധിവാസം ഒരുക്ുക. 
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രൂപയാണ് ഈ  പദ്ത്രി വഴ്രി വ്രിതരണം സചയ്ത്. 
ഇക്ാലയളവ്രിസല ഗുണട്ഭാക്ാക്ളസട എണ്ണം 
6359 വരും. ട്കാവ്രിഡും ട്ലാക്ഡൗണും ഏസറ 
പ്രത്രികൂലമായ്രി ബാധ്രിച്ചത് പ്രവാസ്രികസളയാസണ
ന്നത്രിനാൽ  2016- 17 വർഷതെ്രിൽ 2200 ഗുണട്ഭാ
ക്ാക്ൾക്ായ്രി 12.70 ട്കാട്രി രൂപയാണ് ആസക 
സചലവഴ്രിച്ചസതങ്്രിൽ 2019-2020 വർഷതെ്രിൽ 
ഗുണട്ഭാക്ാക്ളസട എണ്ണം 4102 ആയും  സചലവഴ്രിച്ച 
തുക 24.25 ട്കാട്രിരൂപയായും വർധ്രിച്ചു. 

സുരക്ാ പദ്ധതിേൾ പ്രകയാജനസപ്ടുത്തണം 

 പ്രവാസട്ലാകത്ള്ളവർക്ായ്രി ആവ്രി
ഷ് കര്രിച്ച്രിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യസുരക്ഷാ പദ്ത്രികൾ 
പ്രട്യാജനസപെടുതൊന് കൂടുതൽ പ്രവാസ്രികൾ 
മുട്ന്നാട്ടു വരണസമന്നാണ് അഭ്യർത്ഥ്രിക്ാനുള്ളത്. 
ട്കവലം 315 രൂപയ്ക് പ്രവാസ്രി ത്രിര്രിച്ചറ്രിയൽ കാർഡ് 
ട്ലാകതെ്രിസലവ്രിസട ന്രിന്നും ട്നാർക് റൂടേ്സ്രിസറെ 
സവബ്വസറ്് വഴ്രി തസന്ന സ്വ്മാക്ാവുന്നതാണ്. 
നാല ലക്ഷം രൂപ വസര ഇന്ഷുറന്സ് പര്രിരക്ഷ 
ലഭ്രിക്ാന് ഇത് തുണയാവും. വ്രി്്യാർത്ഥ്രി ത്രിര്രി
ച്ചറ്രിയൽ കാർഡ്, എന്.ആർ.സക. ഇന്ഷുറന്സ് 
കാർഡ്, പ്രവാസ്രി രക്ഷാ ഇന്ഷുറന്സ് ട്പാള്രിസ്രി 
എന്ന്രിവയ്രിലം കൂടുതൽ ട്പസര ഉൾസക്ാള്ള്രിക്ാന് 
നടപട്രി സ്വധീകര്രിക്കും. 

 വ്രിട്്ശതെ് പ്രവാസ്രികൾക്് ന്രിയമസഹായ
തെ്രിനായ്രി പ്രവർതെ്രിച്ചുവരുന്ന  പ്രവാസ്രിലധീഗൽ 
എയ്ഡ് സസല്കൾ, പരാത്രികൾ അറ്രിയ്രിക്കുന്നത്രിനും 
സംശയന്രിവാരണതെ്രിനും ബന്സപെടാവുന്ന 24 
മണ്രിക്കൂർ പ്രവർതെ്രിക്കുന്ന ട്ഗ്ാബൽ ട്കാൺടാക്് 
സസറെർ എന്ന്രിവ പ്രട്യാജനസപെടുത്ന്നവരുസട 
എണ്ണം വർധ്രിച്ചു വരുന്നത് സട്്ാഷകരമാണ്. 
അട്താസടാപെം  വ്രിട്്ശതെ് ട്ലബർ ക്യാമ്പുകള്രിലടക്ം 
പണ്രിസയടുക്കുന്നവരുസട പര്രിപാലനതെ്രിനായ്രി പുത്രിയ 

പദ്ത്രികൾ നടപൊക്കുന്ന കാര്യവും പര്രിഗണ്രിക്കും. 

 മഹാമാര്രിയുസട കാലയളവ്രിൽ ആട്ഗാളതലതെ്രി
ട്ലക്് തസന്ന പ്രവർതെനങ്ങൾ വ്യാപ്രിപെ്രിച്ചുസകാണ്് 
പ്രവാസ്രി സമൂഹതെ്രിന് കൂടുതൽ വകതൊങ്ങാവാന് 
ട്നാർക്യ്ക് സാധ്രിച്ചു. ഇരുപത്രിലധ്രികം രാജ്യങ്ങള്രിൽ 
സഹൽപെ്സഡസ് കുകൾ തുടങ്ങ്രി. രാജ്യസതെ മറ്റു 
സംസ്ാനങ്ങള്രിലം സമാനമായ സംവ്രിധാനങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്്രി. യാത്രാവ്രിലക്കു മൂലം നാടേ്രിൽ കുടുങ്ങ്രിയ 
ഒട്ന്നകാൽ ലക്ഷതെ്രിട്ലസറ  ട്പർക്് അയ്ായ്രിരം 
രൂപ വധീതം വ്രിതരണം സചയ്തു. ട്കാവ്രിഡു വന്നു 
മര്രിച്ച പ്രവസ്രികള്രിൽ ട്ക്ഷമന്രിധ്രി അംഗത്വമുള്ള
വർക്് 10,000 രൂപ വധീതം നൽക്രി. ട്കാവ്രിഡു മൂലം 
വ്രിട്്ശട്തൊ നാടേ്രിട്ലാ മര്രിച്ച എല്ാ പ്രവാസ്രിക
ളസടയും അവ്രിവാഹ്രിതകളായ സപൺമക്ൾക്് 
ഒറ്തെവണ സഹായമായ്രി 25,000 രൂപ വധീതം 
നൽകുന്ന പ്രവാസ്രി തണൽ പദ്ത്രി ആർ.പ്രി. 
ഫൗട്ണ്ഷസറെ സഹായട്തൊസട ആവ്രിഷ് കര്രിച്ചു 
നടപൊക്്രി. 

ജലാകത്ിചല വിവിധ രാേ്റ്യങ്ങളിചല അറിവുകൾ 
ജകരളത്ിജലക്് വിന്റ്യസിപ്പിക്ാൻ ജവടെുനേ 

ജസാഷ്റ്യൽ ഹാക്ജത്ാൺ നമ്മുചട ലക്ഷ്റ്യമാണ്. 
നമ്മുചട കുറവുകൾ കചടെത്ുക, അവ 

പരിഹരിക്ാൻ ജലാകത്ിചല വിവിധ രാേ്റ്യങ്ങൾ 
സ്ീകരിച മാർ�ങ്ങചള കുറിച് ആരായുക, 

അവയിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച മലയാളികളുചട 
ജസവനം ജകരളത്ിലും ചകാടെുവരാൻ 

ശ്മിക്ുക, എനേിവ ജസാഷ്റ്യൽ ഹാക്ജത്ാണിചറെ 
ഭാ�മായി നടക്ണം.
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സുരക്ിത കുടികയറ്ം 

 സുരക്ഷ്രിതവും ഗുണട്മന്മയുള്ളതുമായ സതാ
ഴ്രിൽകുട്രിട്യറ്ം നമ്മുസട പ്രധാന മുദ്രാവാക്യമാണ്. 
പലട്പൊഴും ചത്രിക്കുഴ്രികൾ ന്രിറഞ്ഞ ഈ ട്മഖലയ്രിൽ  
വല്രിയ ട്ബാധവത്കരണങ്ങൾ നടട്ക്ണ്തുണ്്. 
ട്കാവ്രിഡ്രിനു ട്ശഷം ആട്ഗാളതലതെ്രിൽ സതാഴ്രിൽ 
ട്മഖലയ്രിലണ്ായ മാറ്ങ്ങൾ ഉൾസക്ാണ്് പരമാവധ്രി 
സാധ്യതകൾ കസണ്തൊനുള്ള എല്ാ നടപട്രികളം 
ട്നാർക് വകസക്ാള്ളും. പര്രാഗത ട്മഖലകൾക്കു 
പുറസമ പുത്രിയ സതാഴ്രില്രിടങ്ങള്രിസല സാധ്യതകൾ 
കസണ്തൊനുള്ള ശ്രമതെ്രിസറെ ഭാഗമാണ് ജപൊന്, 
ജർമന്രി ട്പാലള്ള രാജ്യങ്ങള്രിട്ലക്കുള്ള റ്രിക്രൂട്ടുസമറെ് 
നടപട്രികൾ. പുത്രിയ റ്രിക്രൂട്ടുസമന്റുകൾക്ായ്രി ട്ജാബ് 
സഫയറുകൾ നടപൊക്ാനും ട്നാളഡ്ജ് മ്രിഷനുമായ്രി 
സഹകര്രിച്ച് ഓവർസധീസ് എംട്പ്ാട്യഴ്സ്രിസന 
ട്കരളതെ്രിട്ലക്് സകാണ്വരാനും ശ്രമ്രിക്കും. 
ട്കാവ്രിഡാന്ര ട്ലാകതെ്രിസറെ ഏറ്വും വല്രിയ 

പ്രട്ത്യകത ട്സവനട്മഖലയ്രിൽ ഊന്ന്രിയ സതാഴ്രിൽ
ട്മഖലകളസട വർധ്രിച്ച പ്രാധാന്യമാണ്. ട്കരളം 
ട്സവനട്മഖലകള്രിൽ ഊന്ന്രിയ ഒരു സതാഴ്രിൽ 
സമൂഹം കൂട്രി ആയത്രിനാൽ ആ ട്മഖലയ്രിൽ നമുക്് 
വല്രിയ പ്രസക്്രിയുണ്്. അത് വർധ്രിപെ്രിക്കുക എന്നത് 
പ്രധാനസപെടേ ഉതെരവാ്്രിത്വമാണ്. 

കനാർക്ക ബിസിനസ്റ് സെസിലികറ്ഷൻ സസന്റർ 

 സംരംഭകത്വം ലക്ഷ്യം വച്ചുസകാണ് പ്രവർ
തെ്രിക്കുന്ന പ്രവാസ്രി ബ്രിസ്രിനസ്് സഫസ്രില്രിട്റ്ഷന് 
സസറെർ പ്രവർതെനം കൂടുതൽ സജധീവമാക്കുന്നതും 
പര്രിഗണനയ്രിലാണ്. പ്രവാസ്രികൾ ആരംഭ്രിക്കുകയും 
വ്രിവ്രിധ കാരണങ്ങളാൽ പ്രവർതെനം ന്രിലക്കുകയും 
സചയ് സംരംഭങ്ങൾക്് എന്തുസംഭവ്രിച്ചുസവന്ന് 
അട്ന്വഷ്രിക്ാന് വ്യവസായ മന്ത്രി തസന്ന ട്നര്രിട്ടു 
പസങ്ടുക്കുന്ന അ്ാലത്കൾ സംഘട്രിപെ്രിക്കും. 
പ്രവാസ്രി സംരംഭങ്ങൾക്് പ്രട്ത്യകം പര്രിഗണന 
നൽകുന്നത്രിന് ട്വണ്്രിയുള്ള ഒരു ട്നാഡൽ 
ഏജന്സ്രിയായ്രി എന്.ബ്രി.എഫ്.സ്രി പ്രവർതെ്രിക്കും. 

 ട്കരളസതെ സംബന്്രിച്ച്രിടട്തൊളം പ്രവാസം 
ട്കരളം വ്രിട്ടുള്ള ഒരു ജധീവ്രിതമല്, ട്കരളട്തൊസടാ
പെമുള്ള ജധീവ്രിതമാണ്.  ജനതയുസട അട്രിസ്ാന 
സ്വത്വം എന്നത് ഭാഷയാണ്. ആ ഭാഷയ്രിലൂസട 
രൂപസപെട്ടുവരുന്ന സംസ് കാരവുമാണ്. അത് സംര
ക്ഷ്രിക്ാന് ആവശ്യമായ ആട്ഗാള മലയാള മ്രിഷന് 
ഉൾസപെസടയുള്ള പദ്ത്രികൾ കൂട്രി ട്നാർക്യുസട 
പ്രവർതെനങ്ങളമായ്രി ഏട്കാപ്രിപെ്രിക്കും. ആട്ഗാള
സാഹ്രിട്ത്യാത്വം, യുവജട്നാത്വം തുടങ്ങ്രിയവ 
ട്ലാകട്കരളസഭട്യാടനുബന്്രിച്്ച മാത്രമല്ാസതയും 
സംഘട്രിപെ്രിക്കും. 

കസാഷ്യൽ ഹാക്കകത്താൺ 

 ട്ലാകതെ്രിസല വ്രിവ്രിധ രാജ്യങ്ങള്രിസല അറ്രിവുകൾ 
ട്കരളതെ്രിട്ലക്് വ്രിന്യസ്രിപെ്രിക്ാന് ട്വണ്ന്ന 
ട്സാഷ്യൽ ഹാക്ട്തൊൺ നമ്മുസട ലക്ഷ്യമാണ്. 
നമ്മുസട കുറവുകൾ കസണ്ത്ക, അവ പര്രിഹര്രി
ക്ാന് ട്ലാകതെ്രിസല വ്രിവ്രിധ രാജ്യങ്ങൾ സ്വധീകര്രിച്ച 
മാർഗങ്ങസള കുറ്രിച്ച് ആരായുക, അവയ്രിൽ വല്രിയ 
പങ്വഹ്രിച്ച മലയാള്രികളസട ട്സവനം ട്കരളതെ്രിലം 
സകാണ്വരാന് ശ്രമ്രിക്കുക, എന്ന്രിവ ട്സാഷ്യൽ ഹാ
ക്ട്തൊണ്രിസറെ ഭാഗമായ്രി നടക്ണം. സാട്ങ്ത്രിക 
വ്രി്്യയുസട സാധ്യതകൾ പ്രട്യാജനസപെടുതെ്രിസക്ാ
ണ്ള്ള പദ്ത്രികൾ ഇത്രിനായ്രി ആവ്രിഷ് കര്രിക്കും. 

 മഹാമാര്രിക്കു ട്ശഷം ഉയ്രിർസതെഴുട്ന്നൽക്കുന്ന 
ട്ലാകതെ് പ്രവാസ്രി മലയാള്രിയുസട സ്ാനം കൂടുതൽ 
ഉയരതെ്രിസലതെ്രിക്ാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇട്പൊൾ 
ഉണ്ാട്കണ്ത്. അത്രിന് എല്ാവരുസടയും പ്രിന്തുണയും 
സഹകരണവും അഭ്യർത്ഥ്രിക്കുന്നു.
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ജഡാ. എ. നീലജലാഹിതദാസൻ 
നാടാർ
5, 8,10,11 കേരള നിയമസഭേളിൽ അകംഗകം
1979-ൽ  സതരാഴിലുകം ഭവനനിർമ്രാണവുകം 
വേുപ്പജ് മന്തി 
1987-1991 േരാലയളവിൽ േരായിേവുകം 
യുവജനേരാര്യവുകം വേുപ്പജ് മന്തി 
1999-2000 വർഷങ്ങളിൽ വനവുകം 
ഗതരാഗതവുകം വേുപ്പജ് മന്തി

ശ്ീനാരായണ�ുരു 
ജദവചറെയും 
അയ്ങ്കാളിയുജടയും 
ജനതൃത്ത്ിൽ നടനേ 
സാമൂഹ്റ്യ മുജനേറ്റങ്ങളുചട 
സ്പന്ദനങ്ങൾ ത്രസിചു നിനേ 
ചവള്ാർ ഗ്രാമത്ിൽ 1925 
േൂൺ 25 നു പി പത്മനാഭൻ 
വ്റ്യാപാരിയുചടയും 
ചചല്മ്മയുചടയും അഞ്ു 
സന്താനങ്ങളിൽ രടൊമൻ 
ആയിട്ാണ് പി വിശ്ംഭരൻ 
േനിക്ുനേത്.

പാചല്ൂർ എൽ. പി. എസിൽ ജചർനേതിചറെ രടൊം ദിവസം 
കരഞ്ു കലങ്ങിയ കണ്ുകജളാടുകൂടിയാണ് വിശ്ംഭരൻ 

വീട്ിൽ മടങ്ങിചയത്ിയത്. ഊണ് കഴിഞ്ു സക കഴുകാനും 
ചവള്ം കുടിക്ാനും അടുത് വീട്ിൽ കൂട്ുകാർചക്ാപ്പം ജപായ 

തനിക്് വഴക്് ജകൾജക്ടെി വനേ അനുഭവം തചറെ മനസ്ിൽ 
അനീതിക്ും അസമത്ത്ിനും എതിചര ചപാരുതാനുള് വികാരം 

സൃഷ്ിചുചവനേു അജദേഹം പറയാറുടൊയിരുനേു..
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ത്രിരു-സകാച്ച്രി ന്രിയമസഭയ്രിലം ട്ലാക് സഭയ്രിലം 
അംഗമായ്രിരുന്ന പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന് അ്ര്രി
ച്ച്രിടേ് ഇക്ഴ്രിഞ്ഞ ഡ്രിസംബർ ഒ്താം 

തധീയ്ത്രി അഞ്ചു വർഷം പ്രിന്ന്രിടുകയുണ്ായ്രി. ട്കരള 
പ്രിറവ്രിക്് ട്ശഷം 1957-ൽ  നടന്ന ന്രിയമസഭാ 
ത്രിരസഞ്ഞടുപെ്രിൽ ട്നമം ന്രിട്യാജകമണ്ലതെ്രിൽ 
സ്ാനാർത്ഥ്രിയായ്രി മത്ര്രിക്കുട്്ാഴാണ് ഞാന് 
അട്ദേഹസതെ ആ്്യമായ്രി കാണുന്നത്. അന്ന് കഴ്രിവൂർ 
രത് നവ്രിലാസം ട്ലാവർ വപ്രമറ്രി സ് കൂള്രിൽ അഞ്ാം 
ക്ാസ് വ്രി്്യാർത്ഥ്രിയായ്രിരുന്ന ഞാന് ജന്രിച്ചു വളർന്ന 
കാഞ്ഞ്രിരംകുളം പഞ്ായതെ് പാറശോല ന്രിയമസഭാ 
മണ്ലതെ്രിസറെ ഭാഗമായ്രിരുന്നു. എന്നാൽ ആ 
പഞ്ായതെ്രിസല എസറെ വധീട്രിസറെ സതാട്ടു വടക്കു 
വശത്ള്ള ഇടവഴ്രിട്യാട് ട്ചർന്ന ട്കാട്ടുകാൽ 
പഞ്ായത് ട്നമം ന്രിട്യാജകമണ്ലതെ്രിസറെ 
ഭാഗമായ്രിരുന്നു. അങ്ങസനയാണ് ആ ട്നമം 
ന്രിട്യാജകമണ്ലതെ്രിൽ പ്രജാ ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് 
പാർടേ്രിയുസട സ്ാനാർത്ഥ്രിയായ്രി മത്ര്രിച്ച പ്രി 
വ്രിശ്വംഭരസന ട്നര്രിൽ കാണാന് ഇടവന്നത്. 1954 
സല ത്രിരു സകാച്ച്രി ന്രിയമസഭാ ത്രിരസഞ്ഞടുപെ്രിൽ പ്രി. 
വ്രിശ്വംഭരന് ട്നമം ന്രിട്യാജകമണ്ലതെ്രിൽ സ്ാ
നാർത്ഥ്രിയായ്രിരുന്നുസവങ്്രിലം സതരസഞ്ഞടുപെ്രിസറെ 
സദേർഭതെ്രിൽ ഞാന് മണക്ാട് ഗവസമെറെ് ട്ഗൾസ് 
വഹസ് കൂള്രിൽ രണ്ാം ക്ാസ്്രിൽ അനൗപചാര്രി
കമായ്രി പഠനം നടത്കയായ്രിരുന്നതുസകാണ് 
അട്ദേഹസതെ ട്നര്രിൽ കാണാന് കഴ്രിഞ്ഞ്രിരുന്ന്രില്. 
ആ സതരസഞ്ഞടുപെ്രിൽ പ്രജാ ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് പാർടേ്രി 
സ്ാനാർത്ഥ്രിയായ്രിരുന്ന അട്ദേഹം സ്വാതന്ത്യ സമര 
ട്സനാന്രിയും ട്സ്ററ്് ട്കാൺഗ്സ്രിസറെ ട്വാളറെ്രിയർ 
ക്യാപ്റ്നും ഒന്ന്രിട്ലസറ തവണ ന്രിയമസഭാ 
സാമാജ്രികനും സ്രി. ട്കശവന് മന്ത്രിസഭയ്രിൽ 
അംഗവുമായ്രിരുന്ന്രിട്ടുള്ള ജ്രി. ചന്ദ്രട്ശഖരപ്രിള്ളസയ 
പരാജയസപെടുതെ്രിസക്ാണ്ാണ് ത്രിരു-സകാച്ച്രി ന്രിയ
മസഭയ്രിട്ലക്് സതരസഞ്ഞടുക്സപെടേത്. എന്നാൽ 
ഇതെവണ ട്കരള ന്രിയമസഭയ്രിട്ലക്് നടന്ന പ്രേമ 
സതരസഞ്ഞടുപെ്രിൽ ട്നമം ന്രിട്യാജകമണ്ലതെ്രിൽ 
നടന്ന ത്ര്രിട്കാണ മത്രതെ്രിൽ അട്ദേഹസതെ 
രണ്ാം സ്ാനട്തെക്് തള്ള്രിസക്ാണ്് അവ്രിടസതെ 

കമ്യൂണ്രിസ്റ് പാർടേ്രി സ്ാനാർേ്രി അവണാകുഴ്രി 
സ്ാശ്രിവന് വ്രിജയ്രിക്കുകയുണ്ായ്രി. ട്കാൺഗ്സ്് 
സ്ാനാർത്ഥ്രി സപര്രിങ്ങമല കുടേന് നാടാർക്് മൂന്നാം 
സ്ാനം സകാണ്് തൃപ്ത്രിസപെട്ടണ്്രി വന്നു.

 1957 ൽ ഞാന് ട്നര്രിൽ കാണുന്നത്രിന് മുന്പ് 
തസന്ന പ്രി. വ്രിശ്വംഭരന് സംഭവബഹുലമായ ഒരു 
കാലഘടേം സപാതുരംഗത് പ്രിന്ന്രിടേ്രിരുന്നു എന്നതാണ് 
സത്യം. ശ്രധീനാരായണഗുരു ട്്വസറെയും അയ്ങ്ാള്രിയു
ട്ടയും ട്നതൃത്വതെ്രിൽ നടന്ന സാമൂഹ്യ മുട്ന്നറ്ങ്ങളസട 
സ്ദേനങ്ങൾ ത്രസ്രിച്ചു ന്രിന്ന സവള്ളാർ ഗ്ാമതെ്രിൽ 
1925 ജൂൺ 25 നു പ്രി പത്മനാഭന് വ്യാപാര്രിയുസടയും 
സചല്മ്യുസടയും അഞ്ചു സ്ാനങ്ങള്രിൽ രണ്ാമന് 
ആയ്രിടോണ് പ്രി വ്രിശ്വംഭരന് ജന്രിക്കുന്നത്. അയ്ങ്ാള്രി 
സ്ാപ്രിച്ച സാധുജനപര്രിപാലനസംഘതെ്രിസറെ 
രണ്ാം ശാഖ പ്രവർതെനം നടതെ്രിയ്രിരുന്നത് 
സവള്ളാറ്രിൽ ആയ്രിരുന്നു. ശ്രധീനാരായണഗുരു ട്്വസറെ 
അനുഗ്ഹട്തൊസട ആരംഭ്രിച്ച ത്രിരുവല്ം- മുല്ലൂർ 
ഈഴവ ട്യാഗതെ്രിസറെ ആസ്ാനവും സവള്ളാർ 
തസന്നയായ്രിരുന്നു. ട്കാവളതെ്രിനു അടുത്ള്ള 
സനടുമം ഗ്ാമതെ്രിസല കുട്രിപെള്ള്രിക്കൂടതെ്രിലം പാച്ചല്ലൂർ 
ട്ലാവർ വപ്രമറ്രി സ് കൂള്രിലം സവങ്ങാനൂർ ഇംഗ്ധീഷ് 
മധീഡ്രിയം സ് കൂള്രിലം ത്രിരുവന്പുരം എസ്.എം.വ്രി 
വഹസ് കൂള്രിലം നാഗർട്കാവ്രില്രിൽ സ് ട്കാടേ് ക്ര്രിസ്ത്യന് 
ട്കാട്ളജ്രിലം ത്രിരുവന്പുരം യൂണ്രിട്വഴ് സ്രിറ്്രി 
ട്കാട്ളജ്രിലം ആയ്രിടോണ് വ്രിശ്വംഭരസറെ ഔപചാര്രിക 
വ്രി്്യാഭ്യാസം നടന്നത്. പാച്ചല്ലൂർ എൽ. പ്രി. എസ്രിൽ 
ട്ചർന്നത്രിസറെ രണ്ാം ് ്രിവസം കരഞ്ഞു കലങ്ങ്രിയ 
കണ്ണുകട്ളാടുകൂട്രിയാണ് വ്രിശ്വംഭരന് വധീടേ്രിൽ മട
ങ്ങ്രിസയതെ്രിയത്. ഊണ് കഴ്രിഞ്ഞു വക കഴുകാനും 
സവള്ളം കുട്രിക്ാനും അടുതെ വധീടേ്രിൽ കൂട്ടുകാർസക്ാപെം 
ട്പായ തന്രിക്് വഴക്് ട്കൾട്ക്ണ്്രി വന്ന അനുഭവം 
തസറെ മനസ്്രിൽ അനധീത്രിക്കും അസമത്വതെ്രിനും 
എത്രിസര സപാരുതാനുള്ള വ്രികാരം സൃഷ്്രിച്ചുസവന്നു 
അട്ദേഹം പറയാറുണ്ായ്രിരുന്നു. മാത്രവുമല്, തസറെ 
മകസറെ ഈ അനുഭവസതെ കുറ്രിച്ച് അറ്രിഞ്ഞ പ്രിതാവ് 
പത്മനാഭന് വ്യാപാര്രി അതുവസരയുള്ള നാട്ടുനട
പെ്രിന് വ്യത്യസ്തമായ്രി പുലയർക്കും ട്വടർക്കും തസറെ 

സപരാതുജീവിതകം േറപുരളരാത്ത പുസ്തേമരായി 
േരാത്തു സൂക്ിച്ച പി.വിശ്ംഭരൻ
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വധീടേ്രിസല ക്രിണറ്്രിൽ ന്രിന്നും ട്നര്രിടേ് സവള്ളം ട്കാര്രി 
എടുക്കുന്നത്രിനുള്ള അനുവാ്ം നൽകുകയുണ്ായ്രി. 
അങ്ങസന സ്വ്ം അനുഭവതെ്രിലൂസടയും പ്രിതാവ്രിസറെ 
ദൃഢന്രിശ്യട്തൊടു കൂട്രിയ സപരുമാറ്തെ്രിലൂസട
യുമാണ് സാമൂഹ്രിക നധീത്രിയുസട ബാലപാഠം തസറെ 
ബാല്യതെ്രിൽ അട്ദേഹം പഠ്രിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്.

 അയ്ങ്ാള്രിസയ കാണാന് മഹാത്മാഗാന്്രി 
സവങ്ങാനൂര്രിൽ എത്ന്ന വ്രിവരം അറ്രിഞ്ഞ് 1937 
ജനുവര്രി 14 ന് അന്ന് 12 വയസ്സുള്ള വ്രിശ്വംഭരന് കൂട്ടു
കാട്രാസടാപെം ആറു വമൽ നടന്നു സവങ്ങാനൂര്രിൽ 
എതെ്രിയട്പൊൾ ഗാന്്രിജ്രി ട്പായ്രിക്ഴ്രിഞ്ഞ്രിരു
ന്നത്രിനാൽ ട്നര്രിടേ് കാണാന് കഴ്രിഞ്ഞ്രിരുന്ന്രില്. 
ഗാന്്രിജ്രിസയ ട്നര്രിടേ് കാണാന് കഴ്രിയാതെ ആ 
ന്രിരാശ ജധീവ്രിതതെ്രിലടനധീളം അട്ദേഹതെ്രിൽ ന്രിഴല്രിച്ചു 
ന്രിന്ന്രിരുന്നു. എങ്്രിലം മഹാത്മാഗാന്്രി നസമ് 
പഠ്രിപെ്രിച്ച മനുഷ്യ നന്മയ്രിലം മനുഷ്യ മഹത്വതെ്രിലം 
ഊന്നൽ നൽകുന്ന സപാതുപ്രവർതെനം സപാതുജധീ
വ്രിതതെ്രിലടനധീളം അട്ദേഹം ഉയർതെ്രിപെ്രിട്രിച്ച്രിരുന്നു. 
മാത്രവുമല് സവങ്ങാനൂർ ഇംഗ്ധീഷ് മധീഡ്രിയം സ് കൂള്രിൽ 
പഠ്രിക്കുട്്ാൾ മഹാത്മാഗാന്്രി സ്വ്ം രാഷ്ടധീയ 
ഗുരുവായ്രി വ്രിട്ശഷ്രിപെ്രിച്ച്രിട്ടുള്ള ട്ഗാപാലകൃഷ്ണ 
ട്ഗാഖസലയുസട ട്പര്രിലള്ള വ്രി്്യാർത്ഥ്രി സമാജതെ്രിസറെ 
വാർഷ്രികാട്ഘാഷതെ്രിൽ ട്ഗാപാലകൃഷ്ണ ട്ഗാഖലസയ 
അനുകര്രിക്കുന്ന ട്വഷം ധര്രിച്ച് വ്രിശ്വംഭരന് ഇംഗ്ധീഷ്രിൽ 
നടതെ്രിയ പ്രസംഗം അദ്്യാപകരുസടയും സഹ 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രികളസടയും മുക്കണ്ഠമായ പ്രശംസക്് 
പാത്രധീഭവ്രിച്ച്രിരുന്നു. ത്രിരുവന്പുരം എസ്.എം.വ്രി 
വഹസ് കൂള്രിൽ പഠ്രിക്കുട്്ാൾ പ്രിന്നധീട് പ്രശസ്ത 
പത്രപ്രവർതെകനും രാഷ്ടധീയ ട്നതാവുസമാസക്യായ്രി 
മാറ്രിയ സക.ബാലകൃഷ്ണനുൾപെസടയുള്ള സധീന്രിയർ 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രികൾ വ്രിള്രിച്ച മഹാത്മാഗാന്്രി കധീ ജയ്, 
പടേം താണുപ്രിള്ള കധീ ജയ്, ട്സ്ററ്് ട്കാൺഗ്സ് കധീ 
ജയ് എന്നധീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഏറ്റുവ്രിള്രിക്ാനുള്ള 
അവസരം അട്ദേഹതെ്രിന് ലഭ്രിച്ചു. നാഗർട്കാവ്രിൽ 
സ് ട്കാടേ് ക്ര്രിസ്ത്യന് ട്കാട്ളജ്രിൽ സയന്സ് ഐച്്രിക 
വ്രിഷയമാസയടുത് പഠനം പൂർതെധീകര്രിക്ാന് 
കഴ്രിഞ്ഞ്രിസല്ങ്്രിലം ട്സ്ററ്് ട്കാൺഗ്സ്രിസറെ 
നാഗർട്കാവ്രിൽ ഡ്രിവ്രിഷന് പ്രസ്രിഡറെ് ആയ്രിരുന്ന 
അഡ്വ.എ.ശങ്രപ്രിള്ളയും കുടുംബവുമായുണ്ായ 
ഊഷ്ളമായ ബന്ം തലമുറകള്രിട്ലക്് വകമാറ്രി 
ന്രിലന്രിർതൊന് വ്രിശ്വംഭരന് കഴ്രിഞ്ഞു.

 സ് ട്കാടേ് ക്ര്രിസ്ത്യന് ട്കാട്ളജ്രിസല പഠനം 
ഉട്പക്ഷ്രിച്ചു വ്രിശ്വംഭരന് ഇന്നസതെ യൂണ്രിട്വ
ഴ് സ്രിറ്്രി ട്കാട്ളജ്രിട്ലക്് ആർട് സ് ഗ്രൂപെ് എടുത് 
പഠ്രിക്ാന് വന്നത് പ്രവർതെ്രിക്കുക അസല്ങ്്രിൽ 
മര്രിക്കുക എന്ന മഹാത്മാഗാന്്രിയുസട മുദ്രാവാക്യം 
സ്വധീകര്രിച്ചു രാജ്യമാസക ഇളക്രി മറ്രിഞ്ഞ സദേർ
ഭതെ്രിൽ ആയ്രിരുന്നു. ക്വ്രിറ്് ഇ്്യ സമരതെ്രിൽ 
ത്രിരുവ്രിതാംകൂറ്രിസറെ അഭ്രിമാനം സംരക്ഷ്രിച്ചത് 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രികളായ്രിരുന്നു. ക്വ്രിറ്് ഇ്്യ സമരതെ്രിൽ 
കമ്യൂണ്രിസ്റ് പാർടേ്രിയും സ്റ്റുഡറെ് സഫഡട്റഷനും 

സ്വധീകര്രിച്ച സമധീപനം പുറത് വന്നു വ്രി്്യാർത്ഥ്രി 
ട്കാൺഗ്സ് സംഘട്രിപെ്രിക്ാന് അവര്രിലധ്രികം 
ട്പസരയും ട്പ്രര്രിപെ്രിച്ച്രിരുന്നു. ക്വ്രിറ്് ഇ്്യ പ്രഖ്യാപനം 
നടന്നത്രിസറെ അടുതെ അദ്്യയന ്്രിവസം തസന്ന 
യൂണ്രിട്വഴ് സ്രിറ്്രി ട്കാട്ളജ്രിൽ പ്രട്ക്ഷാഭം തുടങ്ങ്രി. 
വ്രിശ്വംഭരന് ഉൾസപെസടയുള്ള വ്രി്്യാർത്ഥ്രി ട്കാൺഗ്സ് 
പ്രവർതെകർ പഠ്രിപ്പു മുടക്്രി പ്രത്രിട്ഷധ ട്യാഗം 
നടതെ്രി. പ്രട്ക്ഷാഭസതെ ട്നര്രിടാന് ഓണാവധ്രി ട്ന
രട്തെയാക്്രി ആഗസ്റ് 15 ന് വ്രി്്യാലയങ്ങൾ അടച്ചു. 
അവധ്രി കഴ്രിഞ്ഞു വന്നട്പൊൾ പഠ്രിപ്പു മുടക്ാസതയുള്ള 
സമരം വ്രി്്യാർത്ഥ്രി ട്കാൺഗ്സ് ആസൂത്രണം 
സചയ്തു. ആ സമരതെ്രിലൂസടയാണ് വ്രിശ്വംഭരന് 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രി ട്കാൺഗ്സ്രിസറെ ട്നതൃന്രിരയ്രിസല
ത്ന്നത്. ട്ലാ ട്കാട്ളജ് വ്രി്്യാർത്ഥ്രിയായ്രിരുന്ന 
എന്.ഡ്രി. ട്ജാസ് ആണ് ത്രിരുവന്പുരസതെ 
സമരതെ്രിന് ട്നതൃത്വം നൽക്രിയവര്രിൽ പ്രമുഖന്. 
സമരതെ്രിന് ട്നതൃത്വം നൽക്രിയവരുസട പടേ്രിക 
തയ്ാറാക്്രി അറസ്റ് സചയ്തു ജയ്രില്രിലടക്ാന് 
സർക്ാർ തധീരുമാന്രിച്ചു. സ്വാഭാവ്രികമായും ആ 
പടേ്രികയ്രിൽ വ്രിശ്വംഭരനും ഉണ്ായ്രിരുന്നു. തസന്ന 
ട്പാലധീസ് പ്രിന്തുടരുന്നുസവന്നു മനസ്്രിലാക്്രിയ 
വ്രിശ്വംഭരന് അന്ന് താമസ്രിച്ച്രിരുന്ന പാളയസതെ 
എൽ.എം.എസ് ട്ഹാസ്റല്രിൽ ന്രിന്നും ഒള്രിവ്രിൽ 
ട്പായ്രി നാഗർട്കാവ്രില്രിൽ രണ്ാഴ്ചക്ാലം താമസ്രിച്ചു. 
ഒള്രിവുജധീവ്രിതം കഴ്രിഞ്ഞു മടങ്ങ്രിസയതെ്രിയ അട്ദേഹം 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രികൾക്്രിടയ്രിൽ ഹധീട്റാ ആയ്രി. വർദ്്രിത 
വധീര്യട്തൊസട പ്രവർതെനം തുടർന്നു. വ്രിശ്വംഭരന് 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രി ട്കാൺഗ്സ്രിസറെ ട്നതൃന്രിരയ്രിട്ലക്് 
ഉയർന്നു. അക്ാലത് സർവകലാശാല യൂണ്രിയന്രി
ട്ലക്കു നടന്ന സതരസഞ്ഞടുപെ്രിൽ എക് സ്രികയൂടേധീവ്രിട്ലക്് 
മത്ര്രിച്ച അട്ദേഹം വന്ഭൂര്രിപക്ഷട്തൊസട വ്രിജയ്രിച്ചു. 
ഇറെർമധീഡ്രിട്യറ്് പഠനകാലതൊണ് ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് 
ആശയം പ്രി. വ്രിശ്വംഭരന്രിൽ രൂപസമടുക്കുന്നത്. ട്സ്ററ്് 
ട്കാൺഗ്സ്രിസറെ ഉന്നത ട്നതാക്ളമായ്രി അടുതെ 
ബന്വും  ട്സ്ററ്് ട്കാൺഗ്സ്രിസറെ ട്കന്ദ്ര കമ്്രിറ്്രി 
ഓഫധീസ്രിൽ സസക്രടേറ്രിയുസട ചുമതലയും വഹ്രിച്ച്രി
രുന്നുസവങ്്രിലം അട്ദേഹം എട്പൊഴും ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് 
പക്ഷതൊയ്രിരുന്നു. സപാന്നറ ശ്രധീധരസറെ അടുതെ 
അനുയായ്രിയായ്രിരുന്ന ജൂബ രാമകൃഷ്ണപ്രിള്ളയ്രിൽ 
ന്രിന്നാണ് അട്ദേഹം ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് പാർടേ്രി അംഗത്വം 
സ്വധീകര്രിക്കുന്നത്. 1950 ൽ മദ്രാസ്രിലം 1952 ൽ മദ്്യപ്ര
ട്്ശ്രിസല പച്മാര്രിയ്രിലം നടന്ന ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് പാർടേ്രി 
സട്മ്ളനങ്ങള്രിൽ ജൂബ രാമകൃഷ്ണപ്രിള്ളട്യാസടാപെം 
അട്ദേഹം പസങ്ടുതെ്രിട്ടുണ്്.

 വ്രി്്യാർത്ഥ്രിയായ്രിര്രിസക് സ്വാതന്ത ്യ സമരതെ്രിസറെ 
തധീച്ചൂളയ്രിട്ലക്് എടുത് ചാട്രിയ വ്രിശ്വംഭരന് വ്രിവാഹം 
അടക്ം ഒന്ന്രിസനക്കുറ്രിച്ചും ച്രി്്രിക്ാന് സമയം 
ലഭ്രിച്ച്രില്. അച്സറെ അസുഖം, സട്ഹാ്ര്രിമാരുസട 
വ്രിവാഹം, മകന് എങ്ങും എതൊതെത്രിലള്ള 
അമ്യുസട ദുഃഖം ഇസതാസക് അട്ദേഹതെ്രിന് അഭ്രിമു
ഖധീകര്രിട്ക്ണ്്രി വന്നു. 1948 ൽ തസറെ അറുപതൊറാം 
വയസ്്രിൽ ആറംഗ കുടുംബതെ്രിസറെ ഉതെരവാ്്രിത്വവും 
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മകസന ഏല്്രിച്ച്രിടേ് പ്രിതാവ് പത്മനാഭന് വ്യാപാര്രി 
ഈ ട്ലാകട്തൊട് വ്രിട പറഞ്ഞു. ഉപജധീവനതെ്രിനും 
രാഷ്ടധീയ പ്രവർതെനതെ്രിനും ആവശ്യമായ പണം 
കസണ്തൊന് വ്രിശ്വംഭരന് പത്രപ്രവർതെനം ഒരു 
സതാഴ്രിലായ്രി സ്വധീകര്രിച്ചു. വ്രി്്യാർത്ഥ്രിയായ്രിര്രിക്കു
ട്്ാൾ തസന്ന ട്സ്ററ്് ട്കാൺഗ്സ്രിനും വ്രി്്യാർത്ഥ്രി 
ട്കാൺഗ്സ്രിനും ട്വണ്്രി പ്രട്മയങ്ങളം പത്രകു
റ്രിപ്പുകളം തയ്ാറാക്്രിയ്രിരുന്ന അട്ദേഹതെ്രിന് ആ 
പര്രിചയം പത്രപ്രവർതെന രംഗതെ് ത്രിളങ്ങുന്നത്രിനു 
സഹായകമായ്രി. സതാഴ്രിലാള്രി പ്രവർതെകന് 
കൂട്രിയായ്രിരുന്ന അട്ദേഹം 1952 ൽ ത്രിരു-സകാച്ച്രി 
ട്ജർണല്രിസ് റ്് യൂണ്രിയന് സംഘട്രിപെ്രിക്കുന്നത്രിന് 
ട്നതൃത്വപരമായ പങ്് വഹ്രിച്ചു.

 ഒരു പത്രപ്രവർതെകന് എന്ന ന്രിലയ്രിൽ തസറെ 
റ്രിട്പൊർടേ്രിസല സത്യസന്ത ഒര്രിക്ലം ആരും 
ട്ചാ്്യം സചയ്്രിടേ്രിസല്ന്ന കാര്യതെ്രിൽ അട്ദേഹം 
എന്നും ത്രികഞ്ഞ അഭ്രിമാനം പുലർതെ്രിട്പൊന്നു. തസറെ 
ഒരു റ്രിട്പൊർടേ് ട്പാലം ന്രിട്ഷധ്രിക്സപെടേ്രിടേ്രിസല്ന്ന 
വസ്തുത അട്ദേഹം എട്പൊഴും ചൂണ്്രിക്ാണ്രിക്ാറു
ണ്ായ്രിരുന്നു.  മലയാള്രി, ട്്ശബന്ധു, മാതൃഭൂമ്രി 
എന്ന്രിവയ്രിൽ ശ്ളട്തൊസടയും യുവണറ്ഡ് 
പ്രസ് ഓഫ് ഇ്്യ (യു.പ്രി.ഐ) എന്ന വാർതെ 
ഏജന്സ്രിയ്രിൽ ഏസറക്ാലം ശ്ളം ഇല്ാസതയും 
കുറച്ചു നാൾ നാമമാത്രമായ പ്രത്രിഫലട്തൊസടയും 
ട്ജാല്രി സചയ്തു.  ട്സ്ററ്് ട്കാൺഗ്സ്രിസറെ  സ്വതന്ത 
കാഹളം, എ.പ്രി.ഉ്യഭാനുവ്രിസറെ പ്രട്ബാധനം, 
എസ്.വര്രാജന് നായരുസട ട്കസര്രി, ട്രി.എന്.
ട്ഗാപ്രിനാേന് നായരുസട വധീരട്കസര്രി എന്ന്രിവയ്രിലം 
പ്രത്രിഫലം ഇല്ാസത പ്രവർതെ്രിച്ചു. സർ സ്രി.പ്രി.സയ 
സവടേ്രിയ വാർതെ ആ്്യം മാതൃഭൂമ്രിക്് റ്രിട്പൊർടേ് 
സചയ്ത് വ്രിശ്വംഭരന് ആയ്രിരുന്നു. ഒരു സദേർഭതെ്രിൽ 
ഗവൺസമറെ്രിസറെ അക്രഡ്രിട്റ്ഷനുള്ള ത്രിരുവന്
പുരസതെ 8 പത്രപ്രവർതെകര്രിൽ ഒരാളായ്രിരുന്നു 

അട്ദേഹം. ആചാര്യ സജ.ബ്രി.കൃപലാന്രി , ട്ഡാ.രാ
ട്ജന്ദ്രപ്രസാ്്, ജഗജധീവന് റാം തുടങ്ങ്രിയ ട്്ശധീയ 
ട്നതാക്ൾ ട്കരളം സദേർശ്രിച്ചട്പൊൾ യു.പ്രി.ഐ 
ക്് ട്വണ്്രി വാർതെ റ്രിട്പൊർടേ് സചയ്ത് വ്രിശ്വംഭരന് 
ആയ്രിരുന്നു. 1956 ൽ രാഷ്ടപത്രി ട്ഡാ. രാട്ജന്ദ്രപ്ര
സാ്്രിസറെ ലക്ഷ്ധീപ് സദേർശനം റ്രിട്പൊർടേ് സചയ്ാന് 
ന്രിട്യാഗ്രിക്സപെടേ രണ് അക്രഡ്രിറ്ഡ് പത്രപ്രവർ
തെകര്രിൽ വ്രിശ്വംഭരനും ഉണ്ായ്രിരുന്നു. ആ്്യമായ്രി 
പത്രപ്രവർതെകരുസട സതാഴ്രിലാള്രി സംഘടനയായ 
ത്രിരു-സകാച്ച്രി വർക്്രിംഗ് ട്ജർണല്രിസ് റ് യൂണ്രിയന് 
രൂപസമടുക്കുന്നതു സക.കാർതെ്രിട്കയന് പ്രസ്രിഡറെ് 
ആയും പ്രി. വ്രിശ്വംഭരന് സസക്രടേറ്രി ആയ്രിട്ടുമാണ്. 
രാജാദ്്യക്ഷ സചയർമാനും ആചാര്യ  നട്രന്ദ്രട്്വ്, 
സ്രി.പ്രി.രാമസ്വാമ്രി അയ്ർ തുടങ്ങ്രിയവർ അംഗങ്ങളായും 

ട്കന്ദ്ര സർക്ാർ രൂപധീകര്രിച്ച ഒന്നാം പ്രസ് കമ്ധീഷസറെ 
മു്്രിൽ ത്രിരു-സകാച്ച്രി വർക്്രിംഗ് ട്ജർണല്രിസ്റ് 
യൂണ്രിയന് ട്വണ്്രി ഹാജരായ നാലംഗ പ്രത്രിന്രിധ്രി 
സംഘതെ്രിൽ എ.ട്ഗാവ്രിദേ പ്രിള്ള, പ്രി. ആർ. ട്ജാൺ, 
സപരുന്ന സക.എന്.നായർ എന്ന്രിവട്രാസടാപെം പ്രി. 
വ്രിശ്വംഭരനും ഉണ്ായ്രിരുന്നു. 1953 ൽ ത്രിരുവന
്പുരത് ട്ചർന്ന ഇ്്യന് സഫഡട്റഷന് ഓഫ് 
വർക്്രിംഗ് ട്ജർണല്രിസ് റ് യൂണ്രിയസറെ വാർഷ്രിക 
സട്മ്ളനതെ്രിസറെ സ്വാഗത സംഘം സസക്രടേറ്രി ആയ്രി 
പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന് പ്രവർതെ്രിക്കുകയുണ്ായ്രി. 1955-ൽ 
മദ്രാസ്രിൽ വച്ച് നടന്ന ഇ്്യന് സഫഡട്റഷന് ഓഫ് 
വർക്്രിംഗ് ട്ജർണല്രിസ്റ് യൂണ്രിയസറെ വാർഷ്രിക 
സട്മ്ളനതെ്രിൽ ട്കരളതെ്രിൽ ന്രിന്നുള്ള സംഘസതെ 
നയ്രിച്ചവര്രിൽ വ്രിശ്വംഭരനും ഉണ്ായ്രിരുന്നു.

 1948 മാർച്ച് മാസതെ്രിലാണ് പ്രായപൂർതെ്രി ട്വാടേ
വകാശതെ്രിസറെ അട്രിസ്ാനതെ്രിൽ ആ്്യമായ്രി നടന്ന 
സതരസഞ്ഞടുപെ്രിൽ പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന് സാഹസ്രികമായ 
ഒരു ്ൗത്യം ഏസറ്ടുട്ക്ണ്്രി വന്നത്. ആ സതസര
സഞ്ഞടുപെ്രിൽ സതക്ന് ത്രിരുവ്രിതാംകൂറ്രിസല 8 
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ന്രിയമസഭാ മണ്ലങ്ങൾ ത്രിരുവ്രിതാംകൂർ-തമ്രിഴ് നാട് 
ട്കാൺഗ്സ്രിസറെ ശക്്രി ട്കന്ദ്രങ്ങൾ ആയ്രിരുന്നത് 
സകാണ്് ട്സ്ററ്് ട്കാൺഗ്സ്രിന് ശര്രിയായ സ്ാനാർ
ത്ഥ്രികസള കസണ്ത്ക തസന്ന പ്രയാസമായ്രിരുന്നു. 
സ്ാനാർത്ഥ്രികസള കസണ്തെ്രിസയടുതെ് ട്പാള്രിംഗ് 
ഏജന്റുമാസര കസണ്ത്ക അത്രിലം ദുഷ് കരമായ്രി
രുന്നു. ത്രിരുവന്പുരത് ന്രിന്നും ട്സ്ററ്് ട്കാൺഗ്സ് 
കസണ്തെ്രിയ ട്പാള്രിംഗ് ഏജന്റുമാരുസട കൂടേതെ്രിൽ 
പ്രി. വ്രിശ്വംഭരനും അട്ദേഹം മുന്വകസയടുത് 
ട്സ്ററ്് ട്കാൺഗ്സ് ഓഫധീസ്രിട്ലക്് കൂടേ്രിസകാണ് 
ട്പായ്രിരുന്ന ഇ.എം.സജ. സവണ്ണ്രിയൂർ എന്ന ട്പര്രിൽ 
സാഹ്രിത്യ രംഗത്ം ച്രിത്രകലാരംഗത്ം പ്രിൽക്ാ
ലത് പ്രശസ്തനായ ആകാശവാണ്രിയുസട സഡപയൂടേ്രി 
ഡയറക്ർ ജനറൽ ആയ്രിര്രിസക് അ്ര്രിച്ച ഇ.എം. 
ട്ജാസഫം ഉണ്ായ്രിരുന്നു. പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന് ചുമതല 
നൽക്രിയ്രിരുന്നത് മുഞ്്രിറ ഗവസമെറെ് എൽ.പ്രി.
എസ്്രിൽ ആയ്രിരുന്നു. വര്രിക വര്രിക സഹജസര 
സഹന സമര സമയമായ്രി എന്ന സമര ഗാനതെ്രിസറെ 
രചയ്രിതാവും ട്സ്ററ്് ട്കാൺഗ്സ്രിസറെ ട്നതാവുമായ 
അംശ്രി നാരായണപ്രിള്ളയുസട വധീടേ്രിലാണ് ട്വാസടേടു
പെ്രിസറെ തട്ല്്രിവസം പ്രി. വ്രിശ്വംഭരനും മറ്റും താമസം 
ഏർപൊട് സചയ്്രിരുന്നത്. പ്രി. വ്രിശ്വംഭരസറെ പക്വമായ 
സപരുമാറ്വും സമയ് വഴക്വും എത്രിരാള്രികള്രിൽ 
ട്പാലം മത്രിപ്പുളവാക്കുന്നതായ്രിരുന്നു. ഡയൂടേ്രിയ്രിൽ 
ഉണ്ായ്രിരുന്ന ട്പാള്രിംഗ് ട്സ്റഷസറെ സതാടേടുത്ള്ള 
ട്പാള്രിങ് ട്സ്റഷന്രിൽ തധീ വയ്പ്പും സവട്രിവയ്പ്പും 
ഉണ്ായതായ്രി അറ്രിഞ്ഞ് പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന് ത്രികച്ചും 
ഉത്കണ്ഠാകുലനായ്രി. കാരണം, താന് കൂടേ്രിസകാണ് 
ട്പായ്രിരുന്ന ഇ.എം.ട്ജാസഫ് ആയ്രിരുന്നു അവ്രിടസതെ 
ട്പാള്രിംഗ് ഏജറെ് ആയ്രി ന്രിട്യാഗ്രിക്സപെടേ്രിരുന്നത്. 
ഏതായാലം തന്രിക്കും തസറെ സഹപ്രവർതെകർക്കും 
ഏസറ്ടുട്ക്ണ്്രി വന്ന ആ സാഹസ്രികമായ ് ൗത്യം 
യാസതാരു പ്രശ് നങ്ങൾക്കും ഇടവരുതൊസത 
പൂർതെ്രിയാക്ാന് വ്രിശ്വംഭരന് കഴ്രിഞ്ഞു. 

 ട്കരളതെ്രിസറെയും ത്രിരു-സകാച്ച്രിയുസടയും ത്രിരു
വ്രിതാംകൂറ്രിസറെയും ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് പ്രസ്ാനതെ്രിസറെ 
ചര്രിത്രം പര്രിട്ശാധ്രിക്കുന്ന ആർക്കും ട്ബാധ്യസപെ
ടുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്്. 1963 ആയട്പൊട്ഴക്കും 
ട്കരളതെ്രിസല ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് പ്രസ്ാനതെ്രിസറെ 
ട്നതൃത്വം ഒന്നാം ന്രിര ട്നതാക്ളായ്രിരുന്ന പടേം 
താണുപ്രിള്ള, ട്ഡാ.സക.ബ്രി ട്മട്നാന്, പ്രി.എം. 
കുഞ്ഞുരാമന് ന്്യാർ എന്ന്രിവര്രിൽ ന്രിന്നും രണ്ാം 
ന്രിര ട്നതാക്ള്രിട്ലക്് വന്നു. സക. ചന്ദ്രട്ശഖരനും    
പ്രി.വ്രിശ്വംഭരനും ആ രണ്ാം ന്രിരസയ പ്രത്രിന്രിധാനം 
സചയ്തു ട്നതൃത്വം ഏസറ്ടുത്. 1964 ജൂൺ 6,7 
തധീയത്രികള്രിൽ നടന്ന ലയന സട്മ്ളനട്തൊസട, 
1955 ൽ ട്ഡാ.ട്ലാഹ്യയുസട ട്നതൃത്വതെ്രിൽ പ്രി.എസ്.
പ്രി. വ്രിട്ടുട്പായ ഐ.എസ്.പ്രി യും പ്രി.എസ്.പ്രി യും 
ട്ചർന്ന് സംയുക് ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് പാർടേ്രി രൂപം 
സകാണ്. സക.ചന്ദ്രട്ശഖരനും, പ്രി. വ്രിശ്വംഭരനും എസ്.
എസ്.പ്രിയുസട ട്നതൃത്വരംഗതെ് തുടർന്നുസവങ്്രിലം 
സക.സക.അബുവ്രിട്നയും എം.പ്രി.വധീട്രന്ദ്രകുമാറ്രിസനയും 

ഉൾസപെടുതെ്രി സംസ്ാന ന്രിർവാഹക സമ്രിത്രി 
വ്രിപുലധീകര്രിച്ചു. 1965 സല ന്രിയമസഭാ സതരസഞ്ഞടുപെ് 
സംബന്്രിച്ച് കൂട്രിയാട്ലാചനകൾക്കും ചർച്ചകൾ
ക്കുമായ്രി സക.ചന്ദ്രട്ശഖരട്നയും പ്രി.വ്രിശ്വംഭരട്നയും 
കൂടാസത ട്ഡാ.സക.ബ്രി.ട്മട്നാന്, പ്രി.സക.കുഞ്ഞു, 
സക.സക.അബു, അരങ്ങ്രിൽ ശ്രധീധരന്,  ഇ.പ്രി. 
ഈപെന് എന്ന്രിവസരക്കൂട്രി ഉൾസപെടുതെ്രി ഏഴംഗ 
സംഘസതെ ചുമതലസപെടുതെ്രി. 1960 കളസട ആ്്യ 
പകുത്രി ട്കരള രാഷ്ടധീയതെ്രിൽ രാഷ്ടധീയപാർടേ്രികള്രിൽ 
പ്രിളർപ്പുകളണ്ായ കാലഘടേമായ്രിരുന്നു. ഇ്്യന് 
നാഷണൽ ട്കാൺഗ്സ്രിൽ ന്രിന്നും ഒരു വ്രിഭാഗം 
ഭ്രിന്ന്രിച്ചുമാറ്രി ട്കരള ട്കാൺഗ്സ് ഉണ്ായ്രി. കമ്യൂ
ണ്രിസ്റ് പാർടേ്രി പ്രിളർന്നു സ്രി.പ്രി.ഐ, സ്രി.പ്രി.ഐ(എം) 
എന്ന്രിവ ഉണ്ായ്രി. സ്രി.പ്രി.ഐ-യും ആർ.എസ്.പ്രി 
യും ട്ചർന്ന് ഒരു മുന്നണ്രിയായ്രി സതരസഞ്ഞടുപെ്രിസന 
അഭ്രിമുഖധീകര്രിച്ചു. ച്രില ന്രിട്യാജക മണ്ലങ്ങള്രിൽ 
സ്രി.പ്രി.ഐ (എം)- മുലേ്രിം ലധീഗും തമ്്രിൽ ധാരണയ്രിൽ 
സതരസഞ്ഞടുപെ്രിസന അഭ്രിമുഖധീകര്രിച്ചു. അട്താസടാപെം, 
എസ്.എസ്.പ്രി-യും സ്രി.പ്രി.ഐ(എം) യും തമ്്രിലം 
സതരസഞ്ഞടുപെ് ധാരണയുണ്ായ്രി.

 സതരസഞ്ഞടുപെ്രിസറെ ഫലം പുറത് വന്നട്പൊൾ 
ആർക്കും ഭൂര്രിപക്ഷം ഇല്ാതെ അവസ്ാവ്രിട്ശഷം 
സംജാതമായ്രിരുന്നു. ട്ഡാ.സക.ബ്രി ട്മട്നാസറെ 
ട്നതൃത്വതെ്രിൽ ഒരു മന്ത്രിസഭാ രൂപധീകര്രിക്ാനുള്ള 
കൂട്രിയാട്ലാചനകളം ചർച്ചകളം നടക്കുകയായ്രി
രുന്നു. അത് സംബന്്രിച്ച തധീരുമാനങ്ങൾ പുറത് 
വരുന്നത്രിനു മുന്പ് തസന്ന ന്രിയമസഭ പ്രിര്രിച്ചുവ്രിട
സപെട്ടു. ട്ഡാ.സക.ബ്രി ട്മട്നാസറെ ട്നതൃത്വതെ്രിൽ ഒരു 
മന്ത്രിസഭ  രൂപം സകാള്ളുന്നത്രിസന അടേ്രിമറ്രിക്ാനാണ് 
അപ്രകാരം ന്രിയമസഭ പ്രിര്രിച്ചുവ്രിടേസതന്ന ആട്ക്ഷപം 
ആ കാലഘടേതെ്രിൽ പല ട്കന്ദ്രങ്ങള്രിൽ ന്രിന്നും 
ഉന്നയ്രിക്സപെടേ്രിരുന്നു. 1967 ൽ ഇ്്യയ്രിലാസക 
ട്ലാക് സഭയ്രിട്ലക്് സപാതുസതരസഞ്ഞടുപെ് നടന്ന
ട്പൊൾ, അട്താസടാപെം ട്കരള ന്രിയമസഭയ്രിട്ലക്കും 
സതരസഞ്ഞടുപെ് നടന്നു. ട്കരളതെ്രിൽ 1965 ൽ 
വ്യത്യസ്ത ട്ചര്രികള്രിലായ്രി മത്ര്രിച്ച ട്കാൺഗ്സ്രിതര 
രാഷ്ടധീയകക്ഷ്രികൾ ഒരുമ്രിച്ചുട്ചർന്നു സപ്തകക്ഷ്രി 
മുന്നണ്രിയായ്രി സതരസഞ്ഞടുപെ്രിസന അഭ്രിമുഖധീകര്രിച്ചു. 
പ്രസ്തുത മുന്നണ്രിയുസട രൂപവത്കരണതെ്രിന് 
എസ്.എസ്.പ്രി യുസട ട്നതാവ് എന്നുള്ള ന്രിലയ്രിൽ 
പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന് ന്രിർണ്ണായകമായ പങ്് വഹ്രിച്ചു. 
1954 ൽ ത്രിരുസകാച്ച്രി ന്രിയമസഭയ്രിട്ലക്് നടന്ന 
സതരസഞ്ഞടുപെ്രിൽ കമ്യൂണ്രിസ്റ് പാർടേ്രി, ആർ.എസ്.
പ്രി, സക.എസ്.പ്രി എന്നധീ കക്ഷ്രികൾ ട്ചർന്ന് രൂപം 
സകാണ് ഐക്യമുന്നണ്രിയുമായ്രി ധാരണയ്രിൽ 
ട്നമം ന്രിട്യാജകമണ്ലതെ്രിൽ ന്രിന്നും പ്രി.എസ്.പ്രി 
സ്ാനാർത്ഥ്രിയായ്രി മത്ര്രിച്ചതും, സതരസഞ്ഞടുപെ്രിന് 
ട്ശഷം രൂപം സകാണ് മന്ത്രിസഭയുസട മുഖ്യമന്ത്രി പടേം 
താണുപ്രിള്ള ട്നതൃത്വം നൽക്രിയ്രിരുന്ന പ്രി.എസ്.പ്രി 
ന്രിയമസഭാ കക്ഷ്രിയുസട സസക്രടേറ്രിയായ്രി പ്രവർ
തെ്രിച്ചതും, 1960 ൽ ട്കാൺഗ്സ്സും പ്രി.എസ്.പ്രി യും 
മുലേ്രിം ലധീഗും ട്ചർന്ന് രൂപം നൽക്രിയ മുന്നണ്രിയുസട 
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സ്ാനാർത്ഥ്രിയായ്രി ട്നമം ന്രിട്യാജക മണ്ല
തെ്രിൽ ന്രിന്നും വധീണ്ം സതരസഞ്ഞടുക്സപെടേതും, 
ആ ന്രിയമസഭയുസട കാലയളവ്രിലണ്ായ രാഷ്ടധീയ 
പര്രിണാമങ്ങളസട ഫലമായ്രി ആർ.ശങ്ർ ട്നതൃത്വം 
നൽക്രിയ്രിരുന്ന ട്കാൺഗ്സ് മന്ത്രിസഭസക്ത്രിസര 
പ്രി.സക.കുഞ്ഞ് അവതര്രിപെ്രിച്ച അവ്രിശ്വാസ പ്രട്മയസതെ 
പ്രിന്തുണച്ച് പ്രസംഗ്രിച്ചതും, ഈ കാലയളവുകൾക്് 
ഉള്ള്രിൽ ത്രിരുസകാച്ച്രിയ്രിലം ട്കരളതെ്രിലം നടന്ന 
ന്രിരവധ്രി രാഷ്ടധീയ മുട്ന്നറ്ങ്ങള്രിലം സമരങ്ങള്രിലം 
സജധീവമായ പങ്ാള്രിതെവും ട്നതൃത്വവും വഹ്രിച്ചത് 
മൂലം സൃഷ്്രിസച്ചടുക്ാന് കഴ്രിഞ്ഞ വ്യക്്രിപരവും 
സംഘടനാപരവും രാഷ്ടധീയവുമായ ബന്ങ്ങളം, 
സപ്തകക്ഷ്രി മുന്നണ്രിയുസട രൂപവത്കരണതെ്രിൽ 
പ്രധാന പങ്് ന്രിർവഹ്രിക്ാന് പ്രി.വ്രിശ്വംഭരസന 

പ്രാപ്തനാക്്രിയ്രിരുന്നു. സപ്തകക്ഷ്രി മുന്നണ്രിയ്രിൽ എസ്.
എസ്.പ്രി സ്ാനാർത്ഥ്രിയായ്രി ത്രിരുവന്പുരം ട്ലാക് 
സഭാ മണ്ലതെ്രിൽ മത്ര്രിച്ച പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന്, 1954 
സല ത്രിരു-സകാച്ച്രി ന്രിയമസഭാ സതരസഞ്ഞടുപെ്രിൽ 
താന് ട്നമം ന്രിട്യാജകമണ്ലതെ്രിൽ പരാജയ
സപെടുതെ്രിയ ജ്രി.ചന്ദ്രട്ശഖരപ്രിള്ളസയ ട്ലാക് സഭാ 
സതരസഞ്ഞടുപെ്രിലം പരാജയസപെടുതെ്രി. അങ്ങസന, 1952 
ൽ സനയ്ാറ്്രിന്കര ട്രി.സക. നാരായണപ്രിള്ളയും 1957 
ൽ പടേം താണുപ്രിള്ളയും 1962 ൽ പടേം കൃഷ്ണപ്രിള്ളയും 
മത്ര്രിച്ചു പരാജയസപെടേ ത്രിരുവന്പുരം ട്ലാക് സഭാ 
മണ്ലതെ്രിൽ ന്രിന്നും പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന് എസ്.എസ്.പ്രി 
സ്ാനാർത്ഥ്രിയായ്രി വ്രിജയ്രിച്ചുസവന്നുള്ളത് ട്്ശധീയ 
ശ്രദ് പ്രിട്രിച്ചുപറ്്രിയ സംഭവമായ്രിരുന്നു. 1967 ൽ 
പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന് സതരസഞ്ഞടുക്സപെട്ടു കടന്നു സചല്ന്ന 
ട്ലാക് സഭാ ഇദേ്രിരാഗാന്്രിസയ കൂടാസത സമാറാർജ്രി 
ട്്ശായ്രി, വവ.ബ്രി.ചവാന്, എം.ആർ.മസാന്രി, 
എ.സക.ട്ഗാപാലന്, ഹ്രിരന് മുഖർജ്രി, പ്രി.രാമമൂർതെ്രി, 

എസ്.എ.ഡാസങ്, മധൂല്രിമാട്യ, ട്ഡാ.റാംമട്നാഹർ 
ട്ലാഹ്യ, അടൽ ബ്രിഹാര്രി വാജ് ട്പയ്, സുട്രന്ദ്രനാേ് 
്്വ്രിട്വ്്രി തുടങ്ങ്രി സഭക്് അകത്ം പുറത്ം ജ്വല്രിച്ചു 
ന്രിന്ന ട്നതാക്ൾ ഉൾസകാള്ളുന്നതായ്രിരുന്നു. എസ്.
എസ്.പ്രി യുസട പാർലസമന്ററ്രി പാർടേ്രി സസക്രടേറ്രി 
ആയ്രിരുന്നു പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന്. പാർലസമന്റ്രിൽ 
സംസാര്രിക്ാന് ഉപട്യാഗ്രിക്കുന്ന ഭാഷ ഉൾസപെസട 
ച്രില വ്രിഷയങ്ങള്രിൽ എസ്.എസ്.പ്രി യുസട ട്കന്ദ്ര ട്നതൃ
ത്വവുമായ്രി അഭ്രിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ായ്രിട്ടുണ്്. ഇത് 
സംബന്്രിച്ച് അട്ദേഹതെ്രിസറെ ന്രിലപാട് ഇപ്രകാരം 
ആയ്രിരുന്നു. ഒട്ര സമയം തത്വ്ധീക്ഷയും ആത്മ
വ്രിശ്വാസവും പര്രിമ്രിത്രികസളക്കുറ്രിച്ചുള്ള ട്ബാധവും 
ട്വണം. ആ്ർശം ഒരു പസക്ഷ നൂറു ശതമാനവും 
പാല്രിക്ാന് കഴ്രിഞ്ഞ്രിസല്ന്ന്രിര്രിക്കും. 51 ശതമാനസമ

ങ്്രിലം ആത്മവ്രിശ്വാസമുള്ള കാര്യങ്ങട്ള പറയാവൂ. 
അമ്രിതവ്രിശ്വാസം ട്വണ്, അമ്രിത സ്വപ്ങ്ങളം ട്വണ്. 
പാർലസമന്ററ്രി പ്രവർതെനങ്ങള്രിൽ വ്രിശ്വംഭരസന 
ഏറ്വും കൂടുതൽ സ്വാധധീന്രിച്ച ട്നതാവ് മധുല്രിമാട്യ 
ആണ്. ട്ലാകസഭാംഗമായ്രിരുന്ന 4 വർഷക്ാലവും 
അട്ദേഹതെ്രിസറെ ഉപട്്ശം ട്തടാനും മാതൃക 
പ്രിന്തുടരാനും വ്രിശ്വംഭരന് പര്രിശ്രമ്രിക്കുകയുണ്ായ്രി. 
ട്ലാക് സഭയ്രിൽ ന്രിന്നും പ്രിര്രിഞ്ഞു ട്പാന്ന ട്ശഷവും 
മധുല്രിമായുസട ന്രിര്യാണം വസര, ഡൽഹ്രിയ്രിൽ 
എത്ന്ന സദേർഭങ്ങള്രിസലല്ാം അട്ദേഹസതെ 
കണ് ആശയ വ്രിന്രിമയം നടത്ന്നത്രിനും ചർച്ച 
സചയ്യുന്നത്രിനും അട്ദേഹം ശ്രദ്്രിച്ച്രിരുന്നു. 

 പ്രകടനപരത തധീസരയ്രില്ാതെതായ്രിരുന്ന പ്രി 
വ്രിശ്വംഭരസറെ സപരുമാറ്വും പ്രവർതെനവശല്രിയും. 
പാർലസമന്റ്രിൽ മുഴുവന് സമയവും അട്ദേഹതെ്രിസറെ 
സാന്ന്രിദ്്യമുണ്ായ്രിരുന്നു. സധീട്റാ ഔവർ കഴ്രിഞ്ഞാൽ 
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സ്ലം വ്രിടുന്ന ച്രില ട്നതാക്ളസടയും സഭാംഗ
ങ്ങളസടയും പ്രവർതെന രധീത്രി അട്ദേഹം തധീസര 
ഇഷ്സപെടേ്രിരുന്ന്രില്. രാഷ്ടധീയമായ്രി എത്രിർ ട്ചര്രിയ്രിൽ 
ന്രിൽക്കുന്നവർ ട്പാലം അട്ദേഹതെ്രിസറെ അഭ്രിപ്രായ
ങ്ങസള വ്രിലമത്രിച്ച്രിരുന്നു. സപാതുജധീവ്രിതതെ്രിലടനധീളം 
ന്രിഷ്പക്ഷനും ന്രിസ്വാർത്ഥനുസമന്ന ട്പര് ന്രിലന്രിർതെ്രി. 
വ്യക്്രി താല്ര്യങ്ങളസട അട്രിസ്ാനതെ്രിലല്, സപാതു 
താല്ര്യങ്ങളസട അട്രിസ്ാനതെ്രിലാണ് അട്ദേഹം 
എട്പൊഴും തധീരുമാനങ്ങൾ എടുതെ്രിരുന്നത്. 1967 
സല സതരസഞ്ഞടുപെ്രിൽ, എസ്.എസ്.പ്രി ആയ്രി 
സതരസഞ്ഞടുക്സപെടേ്രിരുന്നവർ സക.എസ്.എസ്.
പ്രി യായും ഐ.എസ്.പ്രി ആയും പ്രിന്നധീട് പ്രി.എസ്.
പ്രി യായും മാറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ായ്രി. 1967 
ൽ പന്്രിള്ള്രി ട്ഗാവ്രിദേട്മട്നാന് മാത്രമാണ് 
ട്കാൺഗ്സ് പ്രത്രിന്രിധ്രിയായ്രി ട്കരളതെ്രിൽ ന്രിന്നും 
ട്ലാക് സഭയ്രിട്ലക്് സതരസഞ്ഞടുക്സപെടേത്. അട്ദേഹം 
ട്കന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ്രി. ട്കന്ദ്ര മന്ത്രിയായ്രിര്രിസക് 
പന്്രിള്ള്രി ട്ഗാവ്രിദേട്മട്നാന് ന്രിര്യാതനായത്രിസന 

തുടർന്ന് അന്ന് പ്രി.എസ്.പ്രി യുസട ട്ലാക് സഭാംഗം 
ആയ്രിരുന്ന പ്രി.വ്രിശ്വംഭരസന ട്കരളതെ്രിൽ ന്രിന്നുള്ള 
ട്കന്ദ്ര മന്ത്രിയാക്ാന് പ്രധാനമന്ത്രി ഇദേ്രിരാഗാന്്രി 
ഉൾസപെസടയുള്ള ട്കാൺഗ്സ്രിസറെ ട്കന്ദ്ര ട്നതാക്ൾ 
ശ്രമ്രിക്കുകയുണ്ായ്രി. അന്ന് ട്കന്ദ്രമന്ത്രിയായ്രിരുന്ന 
സക.വ്രി. രഘുനാേ സറഡ്്രിസയ ആണ് ആ ്ൗത്യം 
ഏല്്രിച്ചത്. എന്നാൽ, പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന് ആ ന്രിർട്ദേശം 
പാസട തള്ള്രിക്ളയുകയുണ്ായ്രി. അക്ാര്യം ഞങ്ങസളാ
രുമ്രിച്ച് സഡട്മാക്രാറ്്രിക് ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് പാർടേ്രിയ്രിൽ 
(ഞാന് സഡട്മാക്രാറ്്രിക് ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് പാർടേ്രിയുസട 
ട്ലാക് സഭാ ട്നതാവും രഘുനാേ സറഡ്്രി സഡട്മാ
ക്രാറ്്രിക് ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് പാർടേ്രിയുസട ട്്ശധീയ ജനറൽ 
സസക്രടേറ്രിയായും) പ്രവർതെ്രിക്കുന്ന സദേർഭതെ്രിൽ 
1980 കള്രിൽ രഘുനാേ സറഡ്്രി തസന്ന എട്ന്നാട് 
പറയുകയുണ്ായ്രിട്ടുണ്്. 

 1970 ൽ ട്കരളതെ്രിൽ നടന്ന ന്രിയമസഭാ 
സതരസഞ്ഞടുപെ്രിലം 1971 ൽ നടന്ന ട്ലാക് സഭാ സതര
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സഞ്ഞടുപെ്രിലം പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന് സ്ാനാർത്ഥ്രിയായ്രില്. 
എന്നാൽ പാർടേ്രി തധീരുമാനപ്രകാരം മത്ര്രിച്ച പാർടേ്രി 
സ്ാനാർത്ഥ്രികളസടട്യാ, പാർടേ്രി പ്രിന്തുണച്ച മുന്നണ്രി 
സ്ാനാർത്ഥ്രികളസടട്യാ പ്രവർതെനരംഗതെ് 
വളസര സജധീവമായ്രി അട്ദേഹം രംഗത്ണ്ായ്രിരുന്നു. 
അങ്ങസന ട്കാവളം ന്രിയമസഭാ മണ്ലതെ്രിൽ 
പ്രി.എസ്.പ്രി പ്രിന്തുണട്യാടു മത്ര്രിച്ച ട്കാൺഗ്സ് 
സ്ാനാർേ്രി ഡ്രി. വ്രിട്വകാനദേന് ട്വണ്്രി ഞങ്ങ
സളാരുമ്രിച്ചു പ്രവർതെ്രിക്കുകയുണ്ായ്രി. ത്രിരുവന
്പുരം ട്ലാക് സഭാ മണ്ലതെ്രിൽ ട്കാൺഗ്സ് 
പ്രിന്തുണട്യാസട മത്ര്രിച്ച പ്രി.എസ്.പ്രി സ്ാനാർേ്രി 
ഡ്രി.്ാട്മാ്രന് ട്പാറ്്രിക്കു ട്വണ്്രി ഞങ്ങസളാരുമ്രിച്ചു 
പ്രവർതെ്രിച്ചു. 1977 സല സതരസഞ്ഞടുപെ്രിൽ ത്രിരുവന
്പുരം ട്ലാക് സഭാ മണ്ലതെ്രിൽ ജനതാപാർ
ടേ്രിയുസട സ്ാനാർത്ഥ്രിയായ്രി അട്ദേഹം മത്ര്രിച്ചട്പൊൾ 
അട്ത മുന്നണ്രിയുസട സ്ാനാർത്ഥ്രിയായ്രി ട്കാവളം 
മണ്ലതെ്രിൽ മത്ര്രിക്ാന് എന്രിക്് അവസരം 
ലഭ്രിച്ചു. അങ്ങസന ട്ലാക് സഭാ-ന്രിയമസഭാ മണ്ലം 
സ്ാനാർത്ഥ്രികസളന്നുള്ള ന്രിലയ്രിസല ഞങ്ങളസട 
പ്രവർതെനാനുഭവങ്ങൾ ട്രഖസപെടുതൊന് വാക്കു
കള്രില്. ഞാന് ജയ്രിക്കുകയും ്ൗർഭാഗ്യവശാൽ 
അട്ദേഹം പരാജയസപെടുകയും സചയ്തു. 

 1971 സല ട്ലാക് സഭാ സതരസഞ്ഞടുപെ്രിന് ട്ശഷം, 
ട്്ശധീയ തലതെ്രിൽ നടന്ന ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് പാർടേ്രി
കളസട ഏകധീകരണ പ്രക്ര്രിയയ്രിൽ പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന് 
ന്രിർണായകമായ പങ്് വഹ്രിച്ചു. 1971 ആഗസ്റ്രിൽ 
പ്രി.എസ്.പ്രി, ഐ.എസ്.പ്രി, എസ്.എസ്.പ്രി, എന്നധീ 
കക്ഷ്രികൾ ട്ചർന്ന് ട്്ശധീയ തലതെ്രിൽ ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് 
പാർടേ്രിയായട്പൊൾ, അട്ദേഹം ആ പാർടേ്രിയുസട ട്കരള 
സംസ്ാന പ്രസ്രിഡറൊയ്രി. ട്്ശധീയ തലതെ്രിൽ 
സ്രി.പ്രി.ഐ(എം) പാർടേ്രിയും ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് പാർടേ്രിയും 
ഒരുമ്രിച്ചു പ്രവർതെ്രിക്ാനുള്ള ചർച്ചകള്രിലം മറ്റും 
പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന് പ്രധാന പങ്് വഹ്രിക്കുകയുണ്ായ്രി. 
അതുമായ്രി ബന്സപെടേ് തയ്ാറാക്സപെടേ ട്രഖയ്രിൽ 
ഒപ്പുസവച്ച ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് ട്നതാക്ളസട കൂടേതെ്രിൽ 
അട്ദേഹവും ഉണ്ായ്രിരുന്നു. ട്കരളതെ്രിൽ ട്കരള 
ട്കാൺഗ്സ്രിസന കൂട്രി ആ കൂടോയ്മയ്രിട്ലക്് 
സകാണ്വരണസമന്ന് സ്രി.പ്രി.ഐ(എം)-നും ഇ.എം.
എസ് നും താല്ര്യമുണ്ായ്രിരുന്നു. എന്നാൽ ആ്്യം 
ട്കരള ട്കാൺഗ്സ്സും സക.എം.ട്ജാർജും അത്രിനു 
തയ്ാറല്ായ്രിരുന്നു. സക.എം.ട്ജാർജുമായ്രി അടുതെ 
ബന്മുണ്ായ്രിരുന്ന പ്രി.വ്രിശ്വംഭരസന ആ ്ൗത്യം 
ഇ.എം.എസ് ഏല്്രിച്ചു, ആ ്ൗത്യം വ്രിജയകരമായ്രി 
പൂർതെധീകര്രിക്ാന് വ്രിശ്വംഭരന് കഴ്രിഞ്ഞു. അങ്ങസന 
ട്കരളതെ്രിസല അന്നസതെ പ്രത്രിപക്ഷ പാർടേ്രികൾ 
ഒരുമ്രിച്ചു പ്രവർതെ്രിക്കുന്നത്രിസറെ ഭാഗമായ്രി, അവർ 
ട്ചർന്ന് ഭക്ഷ്യ സമരസമ്രിത്രി രൂപധീകര്രിക്സപെട്ടു. 
പ്രി വ്രിശ്വംഭരനായ്രിരുന്നു ആ സമരസമ്രിത്രിയുസട 
കൺവധീനർ.  1975 ജൂൺ മൂന്നാം വാരതെ്രിൽ 
പൂനയ്രിൽ സവച്ച് നടന്ന ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് പാർടേ്രി 
ട്്ശധീയ ന്രിർവാഹക സമ്രിത്രിയുസട ത്ര്രി്്രിന ക്യാ്്രിൽ 
പസങ്ടുതെ ട്ശഷം പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന് ആലപ്പുഴ കയർ 

മാർക്റ്്രിങ് സഹകരണ സംഘതെ്രിസറെ ട്ഷാറൂമുകൾ 
സദേർശ്രിക്കുന്നത്രിന് ഡൽഹ്രിയ്രിട്ലക്് ട്പായ്രി. 
ഡൽഹ്രിയ്രിൽ ന്രിന്നും ജൂൺ 25-ാം തധീയത്രി രാത്ര്രി 
പുറസപെടേ്, തധീവണ്്രിയ്രിൽ രാവ്രിസല പാറ്് നയ്രിൽ 
എതെ്രിട്ച്ചർന്ന ട്ശഷമാണ് ജൂൺ 25ന് രാത്ര്രി 
അട്രിയ്്രിരാവസ് പ്രഖ്യാപ്രിച്ചതും ജയപ്രകാശ് 
നാരായണസന അറസ്റ് സചയ്തുസമാസക് പ്രി.വ്രി
ശ്വംഭരന് അറ്രിയുന്നത്. പാറ്് നയ്രിസല ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് 
പാർടേ്രിയുസട ഓഫധീസ്രിൽ വച്ച് ക്ം കുവാന്രിലള്ള 
ജയപ്രകാശ് നാരായണസറെ ആശ്രമം ട്പാലധീസ് 
വളഞ്ഞുസവന്നും അവ്രിസടയുണ്ായ്രിരുന്നവസര
സയാസക് അറസ്റ് സചയ്തുസവന്നുമുള്ള വ്രിവരം 
മനസ്്രിലാക്ാന് അട്ദേഹതെ്രിന് കഴ്രിഞ്ഞു. അടുതെ 
ലക്ഷ്യം പാറ്് നയ്രിസല ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് പാർടേ്രി ഓഫധീസ് 
ആയ്രിര്രിക്കുസമന്ന് മനസ്്രിലാക്്രി അവ്രിസടയുണ്ായ്രിരു
ന്നവസരല്ാം പല വഴ്രിക്് പ്രിര്രിഞ്ഞു ഒള്രിവ്രിൽ ട്പായ്രി. 
ആസരയും പ്രിട്രിക്ാന് കഴ്രിഞ്ഞ്രിസല്ങ്്രിലം, ട്പാലധീസ് 
പാറ്് നയ്രിസല ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് പാർടേ്രി ഓഫധീസ് സധീൽ 
സചയ്തു. ഇന്രി പാറ്് നയ്രിൽ തുടർന്ന്രിട്ടു കാര്യമ്രിസല്ന്നു 
മനസ്്രിലാക്്രിയ വ്രിശ്വംഭരന് കയർ മാർക്റ്്രിങ് 
സംഘതെ്രിസറെ ഓഫധീസുകൾ സദേർശ്രിക്കുന്നത്രിന് 
തട്ന്നാസടാപെം യാത്ര സചയ്്രിരുന്ന ട്കാൺഗ്സ് 
ട്നതാവ് ത്രിരുവന്പുരം ഡ്രി.സ്രി.സ്രി. പ്രസ്രിഡറെ്രിസറെ 
പ്വ്രി വസര വഹ്രിച്ച്രിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മണന് വവ്്യരുസമാതെ് 
കൽക്ടേയ്രിട്ലക്് ട്പായ്രി. രണ്ാഴ്ച നധീണ് പര്യടനം 
കഴ്രിഞ്ഞ് ജൂവല രണ്ാംവാരതെ്രിലാണ് വ്രിശ്വംഭരന് 
ട്കരളതെ്രിസലതെ്രിയതെ്. ഈ യാത്രക്്രിടയ്രിൽ 
അട്രിയ്്രിരാവസ്യുസട ആ്്യ ്്രിനങ്ങള്രിൽ 
ഉതെട്ര്്യന് സംസ്ാനങ്ങള്രിസല പ്രത്രികരണം 
ട്നര്രിടേ് മനസ്്രിലാക്ാന് വ്രിശ്വംഭരന് കഴ്രിഞ്ഞു. 
ട്കരളതെ്രിൽ ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് പാർടേ്രി സംസ്ാന 
പ്രസ്രിഡറെ് അരങ്ങ്രിൽ ശ്രധീധരന് ഉൾപെസട 
മുപെട്താളം ട്നതാക്ൾ ആ്്യ ്്രിനങ്ങള്രിൽ തസന്ന 
തടവറയ്രിലായ്രി. അരങ്ങ്രിൽ ശ്രധീധരസറെ അറസ്റ്രിസന 
തുടർന്ന് ആക്്രിങ് സചയർമാനായ്രി ന്രിട്യാഗ്രിക്സപെടേ 
കുടേ്രികൃഷ്ണന് നായരുമായ്രി ബന്സപെടേ് ജയ്രില്രിനു 
പുറത്ണ്ായ്രിരുന്നവരുസട ട്യാഗം ആലപ്പുഴയ്രിൽ 
വ്രിള്രിച്ചു കൂട്ടുന്നത്രിന് പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന് മുന്വകസയടുത്. 
എന്ന്രിടേ്, ഭാവ്രി പ്രവർതെനങ്ങൾക്് രൂപം നൽക്രി. 
ജയ്രില്രിൽ കഴ്രിയുന്ന ട്നതാക്സള ട്നര്രിൽ കാണുക, 
അവരുസട വധീടുകൾ സദേർശ്രിച്ച് ആവശ്യതെ്രിനുള്ള 
സഹായസമതെ്രിക്കുക, സപാതുസമൂഹതെ്രിൽ അട്രിയ
്്രിരാവസ്സക്ത്രിരായ ജനവ്രികാരം വളർത്ന്ന
ത്രിനുള്ള പര്രിപാട്രികൾ ആവ്രിഷ് കര്രിക്കുക തുടങ്ങ്രിയ 
തധീരുമാനങ്ങൾ എടുത്. ആ തധീരുമാനങ്ങൾ 
നടപെ്രിലാക്കുന്നത്രിനുള്ള മുഖ്യ ചുമതല വ്രിശ്വംഭരനു 
തസന്ന ഏസറ്ടുട്ക്ണ്്രി വന്നു. മുന് എം.എൽ.എ, മുന് 
എം.പ്രി എന്നധീ ന്രിലകള്രിലള്ള സ്ാനം അട്ദേഹതെ്രിന് 
അത്രിനു സഹായകരമായ്രി. ത്രിരുവന്പുരം, സകാല്ം, 
വ്രിയ്യൂർ എന്നധീ ജയ്രിലകള്രിൽ ട്പായ്രി പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന് 
സഹപ്രവർതെകസര കണ് സംസാര്രിച്ചു. എന്നാൽ 
മ്രിസ തടവുകാസര കാണാന് അനുവാ്ം ലഭ്രിച്ച്രില്. 
.ഒരാഴ്ചക്കുള്ള്രിൽ ജയ്രില്രിൽ കഴ്രിയുന്ന സഹപ്രവർതെ
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കരുസട വധീടുകൾ സദേർശ്രിച്ചു ബുദ്്രിമുടേ്രിൽ കഴ്രിയുന്ന 
കുടുംബങ്ങൾക്് സാ്തെ്രികമായും അല്ാസതയുമുള്ള 
സഹായം എതെ്രിച്ചു. തുടർന്ന് സഹായം എതെ്രിക്കു
ന്നത്രിന് പ്രാട്്ശ്രികമായ ച്രില ഏർപൊടുകൾ സചയ്തു. 
അട്രിയ്്രിരാവസ് അവസാന്രിക്കും വസര ആ 
ചുമതല ന്രിഷ്ട്യാസട പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന് ന്രിർവഹ്രിച്ചു 
ട്പാന്നു. തടവ്രിൽ കഴ്രിയുന്നവർക്് ബന്ധുക്സള 
കാണാനുള്ള അനുവാ്ം വാങ്ങ്രി സകാടുക്കുക, പട്രാൾ 
ലഭ്യമാക്കുക, പരാത്രികൾ മുകൾ തടേ്രിസലതെ്രിക്കുക 
തുടങ്ങ്രിയ കാര്യങ്ങള്രിൽ അട്ദേഹം സജധീവമായ്രി 
ഇടസപട്ടു. ഇക്ാര്യതെ്രിൽ സംസ്ാന ആഭ്യ്രവ
കുപെ് സസക്രടേറ്രി നാരായണസ്വാമ്രിയുസട സഹായം 
അട്ദേഹതെ്രിന് ലഭ്രിച്ച്രിരുന്നു.

 അട്രിയ്രാവസ് കാലതെ് ജയ്രില്രിലം ഒള്രിവ്രിലം 
കഴ്രിഞ്ഞവരുസട കുടുംബങ്ങസള സഹായ്രിക്ാന് പ്രി. 
വ്രിശ്വംഭരന് മുന്വകസയടുത് രൂപം നൽക്രിയ 
ഏറ്വും ശ്രട്ദ്യമായ സംരംഭങ്ങള്രിൽ ഒന്നായ്രി
രുന്നു രാഷ്ടധീയ തടവുകാരുസട കുടുംബാശ്വാസ ന്രിധ്രി. 
ട്യാഹന്നാന് മാർട്തൊമാ സമത്രാട്പാല്രിതെ രക്ഷാ
ധ്രികാര്രിയും ട്ഡാ. എം. എം. ട്താമസ് സചയർമാനും 
പ്രി. വ്രിശ്വംഭരന് സസക്രടേറ്രിയും റവ. എ. സജ. ട്ജാസഫ് 
രേഷററുമായാണ് ആ സംഘടന പ്രവർതെ്രിച്ചത്. ക്ർജ്രി 
ട്ഫാർ ഹയൂമന് വററ് സ്, സ്റ്റുഡറെ് സ് ട്ഫാർ ഹയൂമന് 
വററ് സ് എന്നധീ രണ് കൂടോയ്മകൾ കൂട്രി ത്രിരുവല് 
ട്കന്ദ്രധീകര്രിച്ചു രൂപസമടുക്കുന്നത്രിന് ട്ഡാ. എം. എം. 
ട്താമസ്രിസറെ സഹായട്തൊടു കൂട്രി വ്രിശ്വംഭരന് 
പ്രധാന പങ്വഹ്രിച്ചു. എം. എ. ട്ബബ്രിട്യയും, എ. ഡ്രി. 
നധീലകണ്ഠസനയും വർഗ്ധീസ് ട്ജാർജ്രിസനയുസമാസക് 
ഒരുമ്രിച്ച് ട്ചർതെ് മനുഷ്യാവകാശ വ്രി്്യാർത്ഥ്രിട്വ്്രിക്കു 
രുപം നൽകുന്നത്രിന് പ്രി. വ്രിശ്വംഭരന് പ്രട്ചാ്നം 
നൽക്രി. അരങ്ങ്രിൽ ശ്രധീധരനും സക. ചന്ദ്രട്ശഖരനും 
ജയ്രില്രിലം എം.പ്രി. വധീട്രന്ദ്രകുമാർ ഒള്രിവ്രിലമായ്രിരുന്ന
ട്പൊൾ ത്രിരുസകാച്ച്രിയ്രിലം മലബാറ്രിലം ഒരു സകാടു
ങ്ാറ്ായ്രി സഞ്ര്രിച്ചു അട്രിയ്്രിരാവസ്സക്ത്രിരായ 
പ്രവർതെനങ്ങൾക്് വ്രിശ്വംഭരന് ട്നതൃത്വം നൽക്രി. 
ഇക്ാര്യതെ്രിൽ അട്ദേഹതെ്രിന് ഗാന്്രിയന് സന്നദ് 
പ്രവർതെകരുസടയും സർട്വാ്യ പ്രവർതെകരു
സടയും ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് പാർടേ്രി പ്രവർതെകരുസടയും 
സംഘടനാ ട്കാൺഗ്സ്് പ്രവർതെകരുസടയും 
സഹകരണമുണ്ായ്രിരുന്നു.

 1976 ഒട്ക്ാബർ 16,17 തധീയത്രികള്രിൽ ഡൽഹ്രിയ്രിൽ 
സംഘട്രിപെ്രിക്സപെടേ ട്്ശധീയ സട്മ്ളനതെ്രിൽ വച്ചാണ് 
പൗരസ്വാതന്ത്യ ജനാധ്രിപത്യാവകാശ സംരക്ഷണ 
ജനകധീയ യൂണ്രിയന് രൂപം നൽക്രിയത്. ജയപ്രകാശ് 
നാരായണസന പ്രസ്തുത സംഘടനയുസട പ്രസ്രിഡ
റൊയും ജസ്റ്രിസ് വ്രി.എം. താർക്കുസണ്സയ വർക്്രിംഗ് 
പ്രസ്രിഡറൊയും കൃഷ്ണകാ്്രിസന കൺവധീനറായും 
സതസരസഞ്ഞടുത്. അത്രിസന തുടർന്ന് ഇ.എം.എസും, 
പ്രി. വ്രിശ്വംഭരനും മുന്വകസയടുത് ട്കരളതെ്രിൽ 
അത്രിസറെ ഘടകം രൂപധീകര്രിച്ചട്പൊൾ ട്ഡാ. എം.എം. 
ട്താമസ് പ്രസ്രിഡന്റും പ്രി. വ്രിശ്വംഭരന് സസക്രടേറ്രി

യുമായ്രി. പ്രി.യു.സ്രി.എല്്രിസറെ ബാനറ്രിൽ ത്യശ്ശൂര്രിൽ 
സംഘട്രിപെ്രിക്സപെടേ സട്മ്ളനതെ്രിൽ മഹാകവ്രി 
വവട്ലാപെ്രിള്ള്രി ശ്രധീധരട്മട്നാന് നടതെ്രിയ പരാ
മർശങ്ങൾ ത്രികച്ചും ശ്രട്ദ്യമായ്രിരുന്നു. 'കവ്രിത 
എഴുതണസമങ്്രിൽ ച്രിലർക്് പുകവല്രിക്ണം, മറ്റു 
ച്രിലർക്് ചായ കുട്രിക്ണം ട്വസറ ച്രിലർക്് അല്ം 
മ്്യം കഴ്രിക്ണം. എന്നാൽ, ഇട്പൊൾ ബുദ്്രിജധീ
വ്രികൾക്് ഭരണാധ്രികാര്രികളസട കാൽ കഴുക്രി 
സവള്ളം കുട്രിച്ചാട്ല എഴുത് വര്രികയുള്ളു.' അന്ന്, 
അട്രിയ്്രിരാവസ്കാലത് നമ്മുസട ബുദ്്രിജധീ
വ്രികളം സാഹ്രിത്യകാരന്മാരും എതെ്രിസപടേ്രിരുന്ന 
ലജ്ാകരമായ സ്്രിത്രിവ്രിട്ശഷതെ്രിട്ലക്കു വ്രിരൽ 
ചൂണ്കയായ്രിരുന്നു വവട്ലാപെ്രിള്ള്രി സചയ്ത്.

 ജനപ്രത്രിന്രിധ്രിയും രാഷ്ടധീയ ട്നതാവുമായ്രിരുന്ന 
പ്രി. വ്രിശ്വംഭരന് ഒരു സതാഴ്രിലാള്രി പ്രവർതെകനും 
ട്നതാവുമായ്രിരുന്നു. സ്വാതന്ത്യ സമരകാലത് 
സ്വാതന്ത സമര പ്രസ്ാനതെ്രിൽ സതാഴ്രിലാള്രി 
പ്രവർതെനങ്ങളസട ചുമതല ജയപ്രകാശ് നാരായ
ണനായ്രിരുന്നു. ഇ്്യയ്രിസല ഏറ്വും കരുതെനായ 
സതാഴ്രിലാള്രി ട്നതാവായ്രിടോണ് അട്ദേഹം അറ്രി
യസപെടുന്നത്.  ജയപ്രകാശ് നാരായണസറെ പാത 
പ്രിന്തുടർന്ന് ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് പ്രസ്ാനതെ്രിസറെ 
പ്രവർതെനരംഗട്തെക്കു വന്ന പ്രി.വ്രിശ്വംഭരനും 
സതാഴ്രിലാള്രി പ്രവർതെനങ്ങള്രിൽ പ്രട്ത്യകം താല്
ര്യസമടുതെ്രിര്രിന്നു. കര്രിങ്ൽ സതാഴ്രിലാള്രി യൂണ്രിയന്, 
ട്മാട്ടോർ സതാഴ്രിലാള്രി സംഘടന, തുറമുഖ സതാഴ്രിലാള്രി 
യൂണ്രിയന്, സടക് സ് വറ്ൽ വർട്ക്ഴ് സ് യൂണ്രിയന് 
എന്ന്രിവ സംഘട്രിപെ്രിക്കുന്നത്രിന് അട്ദേഹം ട്നതൃത്വ
പരമായ പങ് വഹ്രിച്ചു. സഹകരണ ട്മഖലയ്രിൽ 
സപാതുട്വയും കയർ സഹകരണ രംഗതെ് പ്രട്ത്യക്രിച്ചും 
പ്രി.വ്രിശ്വംഭരന് നടതെ്രിയ്രിട്ടുള്ള പ്രവർതെനങ്ങൾ 
ചര്രിത്രതെ്രിസറെ ഭാഗമാണ്. കയർ ട്മഖലയുസട  
കാരണവരായ്രിടോണ് അട്ദേഹം അറ്രിയസപെടുന്നത്. 
വാഴമുടേം ആസ്ാനമായ്രി പ്രവർതെ്രിക്കുന്ന ത്രിരു
വല്ം-പാച്ചല്ലൂർ കയർ വ്യവസായ സഹകരണ 
സംഘതെ്രിസറെ  അമരതെ് അരനൂറ്ാണ്കാലം 
അട്ദേഹമുണ്ായ്രിരുന്നു. 1953-ൽ ആലപ്പുഴ ട്ക
ന്ദ്രധീകര്രിച്ച് ആലപ്പുഴ ട്കന്ദ്ര കയർ മാർക്റ്്രിങ്ങ് 
സംഘം രൂപം സകാണ്ട്പൊൾ  അത്രിസറെ ഭരണ 
സമ്രിത്രിയ്രിലം അട്ദേഹമുണ്ായ്രിരുന്നു. 1979-ൽ ആലപ്പുഴ 
ട്കന്ദ്രധീകര്രിച്ച് കയർ സഫഡ് രൂപധീകൃതമായട്പൊൾ 
അട്ദേഹം അത്രിസറെ ആ്്യ വവസ് പ്രസ്രിഡറൊയ്രി. 
സഹകരണ പ്രസ്ാനതെ്രിൽ   രാഷ്ടധീയം കലർതൊസത 
ആത്മാർത്ഥമായും അർപെണമട്നാഭാവട്തൊടും 
കൂട്രി നടതെ്രിയ പ്രവർതെനതെ്രിന്  ലഭ്രിച്ച അംഗധീകാ
രമായ്രിരുന്നു അത്. 2002 വസര കയർ സഫഡ്രിസല 
എല്ാ സതരസഞ്ഞടുപെ്രിലം അട്ദേഹം വ്രിജയ്രിച്ചു. ട്കന്ദ്ര 
സർക്ാർ ഡൽഹ്രി ആസ്ാനമായ്രി രൂപം നൽക്രിയ 
ട്്ശധീയ വ്യവസായ സഹകരണ സഫഡട്റഷന്രിൽ 
കയർ ട്മഖലസയ പ്രത്രിന്രിധധീകര്രിച്ച്രിരുന്നത്  പ്രി. 
വ്രിശ്വംഭരനായ്രിരുന്നു. 1968 മുതൽ 20 വർഷം ആ 
പ്വ്രിയ്രിൽ തുടർന്ന് ചര്രിത്രം സൃഷ്്രിച്ചു. 1954 - ൽ 
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ന്രിയമസഭാ സതരസഞ്ഞടുപെ്രിലം 1967 - ൽ ട്ലാക് 
സഭാ സതരസഞ്ഞടുപെ്രിലം താന് പരാജയസപെടുതെ്രിയ 
ജ്രി. ചന്ദ്രട്ശഖരപ്രിള്ള പ്രസ്രിഡറൊയ ഹാറെക് സ്രിൽ 
അട്ദേഹവുമായ്രി സഹകര്രിച്ച് പരസ്ര വ്രിശ്വാസ
ട്തൊടും ആത്മാർത്ഥതട്യാടും പ്രവർതെ്രിച്ചത് 
സഹകരണ പ്രസ്ാനതെ്രിസറെ ചര്രിത്രതെ്രിസല 
തസന്ന അഭൂതപൂർവമായ സംഭവമാണ്. ചാതെന്നൂർ 
സഹകരണ സ്്രിന്ന്രിംഗ് മ്രില്്രിസറെ പ്രേമ ഡയറക്ർ 
ട്ബാർഡ്രിട്ലക്് അട്ദേഹം നാമന്രിർട്ദേശം സചയ്സപെ
ടേത് സഹകരണട്മഖലയ്രിസല രാഷ്ടധീയതെ്രിനതധീതമായ 
പ്രവർതെനതെ്രിന് ലഭ്രിച്ച അംഗധീകാരമായ്രിരുന്നു . 

 ആ്്യമായ്രി 1954 ൽ ന്രിയമസഭയ്രിട്ലക്് 
സതസരസഞ്ഞടുക്സപെടേട്പൊൾ പ്രി. വ്രിശ്വംഭരന് 29 
വയസ്ാണ് ഉണ്ായ്രിരുന്നത്. 1960 -ൽ രണ്ാമത് 
ന്രിയമസഭയ്രിട്ലക്് അട്ദേഹം സതരസഞ്ഞടുക്സപെട്ടു. 
ഈ രണ് തവണയും പാർടേ്രിയുസട സംസ്ാന ട്ന
തൃപ്വ്രിയ്രിലം അട്ദേഹവുമുണ്ായ്രിരുന്നു. 30 വർഷം 
തുടർച്ചയായ്രി ത്രിരുവന്പുരം ജ്രില്ാ വ്രികസന 
സമ്രിത്രിയ്രിൽ പ്രവർതെ്രിക്ാനുള്ള അവസരം 
അട്ദേഹതെ്രിന് ലഭ്രിച്ചു. ത്രിരുവന്പുരം ജ്രില്സയ 
സംബന്്രിച്ച്രിടട്തൊളം വ്രികസനം ഉത്വമാക്്രി 
മാറ്ാന് കഴ്രിഞ്ഞ കാലഘടേമായ്രിരുന്നു അത്. എസ്. 
സക. ട്ഡ ട്കന്ദ്ര ഗ്ാമവ്രികസനവകുപ്പു മന്ത്രിയായ്രി
രുന്നട്പൊൾ 1952 -ൽ രൂപം നൽക്രിയ കമ്യൂണ്രിറ്്രി 
ട്പ്രാജക്റ് സ് കധീമനുസര്രിച്ചു ത്രിരുസകാച്ച്രിയ്രിൽ 

അനുവ്്രിക്സപെടേ രണ്സ് കധീമുകള്രിസലാന്നായ്രിരുന്നു 
സനയ്ാറ്്രിന്കര - വ്രിളവന്ട്കാട് കമ്യൂണ്രിറ്്രി 
ട്പ്രാജക്റ് സ് കധീം. വ്രികസന കാര്യതെ്രിൽ ഒട്ടും 
രാഷ്ടധീയമ്രില്ാസത കമ്യൂണ്രിസ്റ്റുകാസരയും, പ്രി.എസ്.
പ്രി. ക്ാസരയും  ട്കാൺഗ്സ്സുകാരുമായ പഞ്ായതെ് 
പ്രസ്രിഡന്റുമാസരയും ഒസക് ഒരുമ്രിച്ചു അണ്രിന്രിര
തൊന് പ്രി. വ്രിശ്വംഭരസറെ ട്നതൃത്വതെ്രിന് കഴ്രിഞ്ഞു. 
അങ്ങസന ട്നട്രിസയടുക്ാന് കഴ്രിഞ്ഞ വ്രികസന 
പദ്ത്രികള്രിൽ ട്നമം ആശുപത്ര്രി, സവള്ളായണ്രി 
കാർഷ്രിക ട്കാട്ളജ്, വ്രിഴ്രിഞ്ഞം മൽസ്യബന്ന 
തുറമുഖം, ട്കാവളം അ്ാരാഷ്ട ടൂറ്രിസ് റ്് ട്കന്ദ്രം, 
ത്രിരുവന്പുരം റധീജ്രിയണൽ റ്രിസർച്ച് ലട്ബാറടേറ്രി, 
ത്രിരുവന്പുരം സറയ്രിൽട്വ ഡ്രിവ്രിഷന്, ത്രിരുവന
്പുരം അ്ാരാഷ്ട വ്രിമാനതൊവളം തുടങ്ങ്രിയവ 
ഇന്നും പ്രട്ത്യക്രിച്ച് എടുത് കാണ്രിക്ാന് കഴ്രിയുന്ന
വയാണ്. ന്രിയമസഭാ സാമാജ്രികനായ്രിരുന്നട്പൊഴും 
ട്ലാകസഭാംഗമായ്രിരുന്നട്പൊഴും ഇസതാന്നുമ്രി
ല്ാത്രിരുന്നട്പൊഴും ഈ പദ്ത്രികൾക്് ട്വണ്്രി 
ആരുട്ടയും പുറസക ട്പാകുന്നത്രിനും എല്ാവസരയും 
കൂടേ്രിയ്രിണക്കുന്നത്രിനുമുള്ള വ്രിശാലമായ കാഴ്ചപൊടും 
സന്നദ്തയും എന്നും അട്ദേഹം പുലർതെ്രി ട്പാന്നു. 
1977 ൽ അട്രിയ്്രിരാവസ് ന്രിലന്രിൽസക് നടന്ന 
സതസരസഞ്ഞടുപെ്രിൽ ത്രിരുവന്പുരം ട്ലാക് 
സഭാ മണ്ലതെ്രിൽ അട്ദേഹം പരാജയസപെട്ടുസവ
ങ്്രിലം അട്പൊൾ ട്കന്ദ്രതെ്രിൽ അധ്രികാരതെ്രിൽ 
വന്ന ജനതാപാർടേ്രി സർക്ാര്രിലം 1989-90 ൽ 
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അധ്രികാരതെ്രിൽ വന്ന ജനതാ്ൾ സർക്ാര്രിലം 
തന്രിക്കുള്ള സ്വാധധീനം ട്കരളതെ്രിസറെ സപാതുസവയും 
ത്രിരുവന്പുരം ജ്രില്യുസട പ്രട്ത്യക്രിച്ചുമുള്ള 
വ്രികസനതെ്രിന് അട്ദേഹം പ്രട്യാജനസപെടുതെ്രി. 
മൂന്ന് ഘടേങ്ങള്രിലൂസട അപെർ വപ്രമറ്രി സ് കൂളായും 
ട്ലാവർ വപ്രമറ്രി സ് കൂളായും വഹസ് കൂളായും 
വ്രികസ്രിച്ചുവന്ന വാഴമുടേം വഹസ് കൂൾ പ്രി. വ്രി
ശ്വംഭരസറെ ന്രിത്യസ്മാരകമായ്രി ന്രിലസകാള്ളുന്നു. 
ആ വഹസ് കൂള്രിസറെ ഓട്രാ മണൽതെര്രിക്കും 
അവ്രിടസതെ സകടേ്രിടങ്ങള്രിസല ഓട്രാ ഇഷ്്രികയ്ക്കും 
പ്രി. വ്രിശ്വംഭരസറെ ന്രിസ്വാർത്ഥവും സമർപെ്രിതവുമായ 
സപാതുജധീവ്രിതതെ്രിസറെ കേ പറയാനുണ്ാകും.

 ശ്രധീനാരായണഗുരുട്്വസറെയും അയ്ങ്ാള്രി
യുസടയും ട്നതൃത്വതെ്രിൽ നടന്ന സാമൂഹ്യ മുട്ന്ന
റ്ങ്ങളസട സ്ദേനങ്ങൾ ത്രസ്രിച്ചു ന്രിന്ന സവള്ളാർ 
ഗ്ാമതെ്രിൽ ജന്രിച്ചു വളർന്ന പ്രി. വ്രിശ്വംഭരന് 1949 ൽ 
സ്വ്ം നാടേ്രിൽ ന്രിലന്രിന്ന അയ്രിതെതെ്രിസനത്രിസര 
ട്പാരാട്ടണ്്രി വന്നു. വർഷങ്ങൾക്കു ട്ശഷം 1990 
ൽ ജനതാ്ൾ ട്നതൃത്വം നൽക്രിയ്രിരുന്ന ട്്ശധീയ 
മുന്നണ്രി സർക്ാർ മണ്ൽ കമ്ധീഷന് റ്രിട്പൊർടേ് 
നടപെ്രിലാക്കുന്നത്രിനുള്ള തധീരുമാനം പ്രഖ്യാപ്രിക്കുകയും 
പ്രസ്തുത റ്രിട്പൊർടേ്രിസറെ ആ്്യ ശുപാർശയനുസര്രിച്ച് 
ഇ്്യന് ജനസംഖ്യയ്രിസല 52 ശതമാനതെ്രിലധ്രികം 
വരുന്ന പ്രിട്ന്നാക് വ്രിഭാഗങ്ങൾക്് ട്കന്ദ്ര ഗവസമെറെ് 
സർവധീസ്രിലം ട്കന്ദ്ര ഗവസമെറെ്രിസറെ കധീഴ്രിലള്ള 
സപാതുട്മഖലാ - ബാങ്്രിങ്ങ് സ്ാപനങ്ങള്രിലം 27 
ശതമാനം സംവരണം നൽക്രിസകാണ്് ഉതെരവ് 
പുറസപെടുവ്രിക്കുകയും സചയ്ട്പൊൾ സംവരണ 
വ്രിരുദ് ശക്്രികൾ രാജ്യത്ടനധീളം പ്രട്ക്ഷാഭരം
ഗട്തെക്കുവന്ന സ്്രിത്രി വ്രിട്ശഷം ട്നര്രിടുന്നത്രിന് 
ജനതാ്ള്രിസറെ സംസ്ാന പ്രസ്രിഡസറെന്നുള്ള 
ന്രിലയ്രിൽ ട്കരളതെ്രിലടനധീളം  പ്രി. വ്രിശ്വംഭരന് 
പ്രചരണജാേ സംഘട്രിപെ്രിക്കുകയുണ്ായ്രി. സാമൂഹ്യ 
നധീത്രിയുസട ബാലപാഠങ്ങൾ തസന്നട്പൊലള്ള 
ട്സാഷ്യല്രിസ്റ്റുകൾ പഠ്രിച്ചത് ട്ഡാ. റാംമട്നാഹർ 
ട്ലാഹ്യയ്രിൽ ന്രിന്നാസണന്നു അട്ദേഹം അഭ്രിമാനപു
രസ്രം ആ പ്രചരണജാേയ്രിലടനധീളം ആവർതെ്രിച്ചു 
പറയാറുണ്ായ്രിരുന്നു. സപാട്രിപ്പും സതാങ്ങലമ്രില്ാസത 
കാര്യമാത്ര പ്രസക്മായ്രി കാര്യങ്ങൾ അവതര്രിപെ്രി
ക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷകനായ്രിരുന്നു പ്രി. വ്രിശ്വംഭരന്. 
ജയപ്രകാശ് നാരായണസറെ ട്വർപാട്രിനുട്ശഷം സജ 
പ്രി സ്മരണയ്രിൽ അട്ദേഹം ജനതാഫാറം സംഘട്രിപെ്രിച്ചു. 
ഗൗരവതരമായ വ്രിഷയങ്ങൾ ചർച്ചസചയ്യുന്ന ഒരു 
ട്വ്്രിയായ്രി ജനതാ ഫാറതെ്രിനു ട്നതൃത്വം നൽകാന് 
ജധീവ്രിതാവസാനം വസര അട്ദേഹതെ്രിന് കഴ്രിഞ്ഞു. 
ഓട്രാ ബഡ്ജറ്് അവതര്രിപെ്രിക്സപെടുട്്ാഴും ആ 
ബഡ്ജറ്്രിസന കുറ്രിച്ച് അട്ദേഹം ജനതാ ഫാറതെ്രിസറെ 
ട്പര്രിൽ സംഘട്രിപെ്രിച്ചുട്പാന്ന ചർച്ചകൾ തലസ്ാന 
നഗര്രിയായ ത്രിരുവന്പുരതെ്രിസറെ ശ്രദ് 
വളസരയധ്രികം ആകർഷ്രിച്ച്രിരുന്നു. ആനുകാല്രിക
ങ്ങള്രിൽ ഗൗരവതരമായ ട്ലഖനങ്ങൾ അട്ദേഹം 

എഴുത്രിയ്രിരുന്നു. കാമരാജ് സഫൗട്ണ്ഷന് ഓഫ് 
ഇ്്യയുസട ഔട്്്യാഗ്രിക പ്രസ്രിദ്ധീകരണങ്ങളായ 
യുഗ്ധീപതെ്രിലം മുട്ന്നറ്തെ്രിലം അട്ദേഹം എഴുത്രിയ്രിട്ടുള്ള 
ട്ലഖനങ്ങൾ ആ പ്രസ്രിദ്ധീകരണങ്ങളസട ന്രിലവാരം 
തസന്ന വളസര സമച്ചസപെടുതെ്രിയ്രിരുന്നു. മുംവബയ്രിൽ 
ന്രിന്നും പ്രസ്രിദ്ധീകര്രിച്ച്രിരുന്ന ജനതാ വാര്രികയ്രിൽ 
അട്ദേഹം എഴുത്രിയ്രിരുന്ന ട്ലഖനങ്ങൾ ട്്ശധീയ ശ്രദ് 
ആകർഷ്രിച്ചവയായ്രിരുന്നു. ചർച്ചാട്വ്്രികള്രിലൂസടയും 
ആനുകാല്രികങ്ങള്രിലൂസടയും ട്്ശധീയ പ്രസ്ാനതെ്രി
സറെയും ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് ജനതാ പ്രസ്ാനങ്ങളസടയും 
ട്വണ്ത്ര ശ്രദ്്രിക്സപടാതെ വ്യക്്രികസളയും 
സംഭവങ്ങസളയും സവള്രിച്ചത്സകാണ്വരുന്നത്രിനു 
അട്ദേഹം മഹതൊയ സംഭാവന നൽകുകയുണ്ായ്രി. 
ആധുന്രിക ഇ്്യന് നട്വാത്ഥാനതെ്രിസറെ പ്രിതാവായ്രി 
കണക്ാക്സപട്ടണ്ന്ന വവകുണ്ഠസ്വാമ്രികളസട 
ജധീവ്രിതവും സട്ദേശവും പുറത്സകാണ്വരുന്നത്രിനു 
കമ്യൂണ്രിസ്റ് പ്രസ്ാനതെ്രിസറെ സതക്ന് ത്രിരുവ്രി
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താംകൂറ്രിസല ആ്്യകാല ട്നതാക്ള്രിസലാരാളായ 
വ്രി. തയ്യുമായ്രി ട്ചർന്ന് അട്ദേഹം നടതെ്രിയ്രിട്ടുള്ള 
പ്രവർതെനങ്ങൾ ത്രികച്ചും ശ്ാഘനധീയമായ്രിരുന്നു.

 മഹാത്മാഗാന്്രി ട്നതൃത്വം നൽക്രിയ 
മഹതൊയ സ്വാതന്ത്യ സമര പ്രസ്ാനതെ്രിലൂസട 
സപാതുപ്രവർതെകര്രിൽ സന്ന്രിട്വശ്രിക്സപെടേ 
സത്യസന്ത, ആത്മാർത്ഥത, ധാർമ്്രികത, 
സുതാര്യത, തുടങ്ങ്രിയ മൂല്യങ്ങൾ തസറെ സപാതു
ജധീവ്രിതതെ്രിലടനധീളം ഉയർതെ്രിപെ്രിട്രിക്ാന് പ്രി. 
വ്രിശ്വംഭരന് കഴ്രിഞ്ഞു. സപാതുജധീവ്രിതതെ്രിസലന്നും 
വ്രിശുദ്്രിയുസടയും നന്മയുസടയും പ്രത്രിന്രിധ്രിയും പ്ര
തധീകവുമായ്രിരുന്നു അട്ദേഹം. സ്ാനമാനങ്ങളസട 
പുറസക പാഞ്ഞു നടക്ാസത സമർപെ്രിതമായ 
സപാതുപ്രവർതെനതെ്രിലൂസട പുത്രിയ മാനങ്ങൾ 
സൃഷ്്രിക്ാന് അട്ദേഹതെ്രിന് കഴ്രിഞ്ഞു. സതാഴ്രിലാള്രി 
പ്രവർതെന രംഗത്ം സഹകരണ പ്രവർതെന 
രംഗത്ം പാർലസമറെറ്രി പ്രവർതെന രംഗത്ം 
ഗാന്്രിയന് വ്രിശുദ്്രിയും നന്മയും അക്ഷരാർത്ഥ
തെ്രിൽ അട്ദേഹം പ്രിന്തുടർന്നു. പടേം താണുപ്രിള്ളയു
മായും, പ്രി.എസ്. നടരാജപ്രിള്ളയുമായും സപാന്നറ 
ശ്രധീധരനുമായും അവർ അധ്രികാരസ്ാനങ്ങള്രിലം 
പ്വ്രികള്രിലമ്രില്ാത്രിരുന്ന കാലത് ട്പാലം കൂടുതൽ 
അടുപെം പുലർതൊന് അട്ദേഹതെ്രിന് കഴ്രിഞ്ഞു. 
ട്നതാക്ന്മാട്രാടും സഹപ്രവർതെകട്രാടും 
വവരട്മാ, സ്ർദ്ട്യായ്രില്ാസത അട്ദേഹം സപ
രുമാറ്രിയ്രിരുന്നു. ചുറ്റുപാടുമുണ്ായ്രിരുന്ന ച്രിലരുസട 
ദുഷ് ട്പ്രരണയ്രിൽ സപാന്നറ ശ്രധീധരട്നാടും 
പ്രി.എസ്. നടരാജപ്രിള്ളട്യാടും തസറെ സപരു
മാറ്തെ്രിലണ്ായ ട്പാരായ്മസയ കുറ്രിച്ച് പടേം 
താണുപ്രിള്ള പ്രകട്രിപെ്രിക്കുന്ന പശ്ാതൊപതെ്രിന് 
സാക്ഷ്യം വഹ്രിക്ാനും അട്ദേഹതെ്രിന്രിടവന്നു. 
ട്സ്ററ്് ട്കാൺഗ്സ്് ഓഫധീസ്രിസല സഹായ്രി
യായ്രിരുന്ന സചറ്രിയാട്നാസടാപെം പലട്പൊഴും 
ഭക്ഷണവും പടേ്രിണ്രിയും പങ്്രിടേ് കഴ്രിട്യണ്്രി വന്ന 
ഓർമ് പങ്വയ്ക്കുട്്ാൾ ഗ്്ഗ്കണ്ഠനാകുന്ന പ്രി. 
വ്രിശ്വംഭരസനയും കാണാന് കഴ്രിയുമായ്രിരുന്നു.

1930 കളസട അവസാനതെ്രിൽ അലഹബാ്്രിൽ 
ട്ചർന്ന ട്കാൺഗ്സ്് സട്മ്ളനതെ്രിൽ അ്്രി
മസമരതെ്രിന് ആഹ്വാനം നൽകണസമന്ന് 
യുവാവായ്രിരുന്ന ട്ഡാ.റാംമട്നാഹർ ട്ലാഹ്യ 
വാ്്രിച്ചു. എല്ാവരും റാംമട്നാഹറ്രിസന ട്പാസലയാ
യ്രിരുന്നുസവങ്്രിൽ ഞാന്രിട്പൊൾ തസന്ന അ്്രിമ 
സമരതെ്രിന് ആഹ്വാനം നല്കുമായ്രിരുന്നുസവന്നും 
അതെരതെ്രിലള്ള ആഹ്വാനം നൽകുന്നത്രിന് 
മുന്പ് രാജ്യം എത്രമാത്രം അതെരതെ്രിലള്ള 
സമരതെ്രിന് പാകസപെടേ്രിട്ടുസണ്ന്നു വ്രിലയ്രിരുതെ
ണസമന്നും മഹാത്മാഗാന്്രി അഭ്രിപ്രായസപെട്ടു. 
ആ വ്രിലയ്രിരുതെല്രിന് ട്വണ്്രിയാണു വ്യക്്രി 
സത്യാഗ്ഹം ഒരു സമര മാതൃകയായ്രി അട്ദേഹം 
പ്രഖ്യാപ്രിച്ചത്. വ്യക്്രി സത്യാഗ്ഹതെ്രിൽ പസങ്ടു

ക്ാന് തയ്ാറുള്ളവർ ഒരു പ്രത്രിജ്ാപത്രതെ്രിൽ 
ഒപെ്രിട്ടു മഹാത്മാഗാന്്രിക്് നൽകണം. അവര്രിൽ 
ന്രിന്നും വ്യക്്രി സത്യാഗ്ഹ്രികസള സതരസഞ്ഞടു
ട്ക്ണ്ത് മഹാത്മാഗാന്്രിയായ്രിരുന്നു. അങ്ങസന 
ഗാന്്രിജ്രി സതസരസഞ്ഞടുതെ ആ്്യസതെ വ്യക്്രി 
സത്യാഗ്ഹ്രിയായ്രിരുന്നു വ്രിട്നാബാഭാസവ. ട്കരള 
തെ്രിസല മലബാർ പ്രട്്ശത് വടകരയ്രിൽ സ്വാ
തന്ത്യസമര രംഗതെ് ഗാന്്രിയന് സൃഷ്്രിപരമായ 
പ്രവർതെനങ്ങള്രിലൂസടയും അദ്്യാപക പ്രസ്ാ
നതെ്രിലൂസടയും കടന്നുവന്ന ട്നതാവായ്രിരുന്നു 
കുഞ്ഞ്രിരാമക്കുറുപെ്. അട്ദേഹം വ്യക്്രി സത്യാഗ്
ഹതെ്രിൽ പസങ്ടുക്ാനുള്ള പ്രത്രിജ്ാപത്രം 
ഒപെ്രിട്ടു ട്കളപെജ്രി മുഖാ്രം മഹാത്മാഗാന്്രിക്് 
നൽക്രി. എന്നാൽ വ്യക്്രി സത്യാഗ്ഹതെ്രിൽ 
പസങ്ടുട്ക്ണ്ന്ന സമയമായട്പൊൾ കുഞ്ഞ്രിരാ
മക്കുറുപെ്രിസറെ മാതാപ്രിതാക്ൾ വസൂര്രി ബാധ്രിച്ചു 
ക്രിടപെ്രിലായ്രി. ഈ സാഹചര്യതെ്രിൽ തന്രിക്കു വ്യക്്രി 
സത്യാഗ്ഹതെ്രിൽ പസങ്ടുക്ാനുള്ള ബുദ്്രിമുട്ടു 
കുഞ്ഞുരാമക്കുറുപെ് ട്കളപെജ്രിസയ അറ്രിയ്രിച്ചു. 
മഹാത്മാഗാന്്രിക്് പ്രത്രിജ്ാ പത്രതെ്രിൽ 
ഒപെ്രിട്ടു സകാടുതെതാണ്, അതുസകാണ് വ്യക്്രി 
സത്യാഗ്ഹതെ്രിൽ പസങ്ടുട്തെ മത്രിയാവൂസവന്ന് 
ട്കളപെജ്രി കുഞ്ഞുരാമകുറ്രിപെ്രിട്നാട് പറഞ്ഞു. അർ
ദ്രാത്ര്രിയ്രിൽ വസൂര്രി ബാധ്രിച്ചു ഉറങ്ങ്രി ക്രിടന്ന 
മാതാ-പ്രിതാക്ളസട കാല സതാട്ടു വദേ്രിച്ചു വ്യക്്രി 
സത്യാഗ്ഹ്രിയായ്രി ഇറങ്ങ്രിതെ്രിര്രിക്കുന്ന കുഞ്ഞ്രി
രാമക്കുറുപെ്രിസനയാണ് വടകരയ്രിൽ ്ർശ്രിച്ചത്. 
സ്വാതന്ത്യ സമര കാലത്ം സ്വാതന്ത്യപ്രാപ്ത്രി
ക്കുട്ശഷവും ന്രിസ്വാർത്ഥതയുസടയും ത്യാഗതെ്രി
സറെയും പ്രതധീകമായ്രിരുന്നു കുഞ്ഞുരാമക്കുറുപെ്. 
പടേം താണുപ്രിള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയായ്രിരുന്നട്പൊൾ 
അട്ദേഹതെ്രിസറെ ട്പര്രിൽ ഒരു സ് കൂൾ അനുവ്്രിച്ചു. 
എന്നാൽ വ്യക്്രിപരമായ്രി തന്രിക്കു ആ സ് കൂൾ 
ആവശ്യമ്രില് മറ്രിച്ച് ആ സ്ാനതെ് സർക്ാർ 
സ് കൂളായ്രിസക്ാള്ളസടേസയന്ന ന്രിലപാസടടുക്കുകയും 
സർക്ാർ സ് കൂള്രിന് ട്വണ്്രിയുള്ള എല്ാ സൗകര്യ
ങ്ങളം അട്ദേഹം ഒരുക്്രി സകാടുക്കുകയും സചയ്തു. 
ആ കുഞ്ഞ്രിരാമക്കുറുപെ് ''ഒരു ട്സാഷ്യല്രിസ്റ്രിസറെ 
ഓർമ്കൾ'' എന്ന തസറെ ആത്മകേയ്രിൽ പ്രി. 
വ്രിശ്വംഭരസന കുറ്രിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ്രിര്രിക്കുന്നു.  
"സ്വാതന്ത്യ സമരതെ്രിസറെ തധീച്ചൂളയ്രിൽ ന്രിന്നും 
ഉയർന്നു വന്ന ഒരു ട്നതാവാണ് പ്രി. വ്രിശ്വംഭരന്. 
1957 മുതൽ എന്രിക്് അട്ദേഹസതെ അറ്രിയാം. 
പടേം താണുപ്രിള്ള ട്നതൃത്വം നൽക്രിയ പാർടേ്രിയുസട 
സംസ്ാനകമ്്രിറ്്രിയ്രിസല ചുണയുള്ള ഒരംഗമായ്രി
രുന്നു. 1957-ൽ ഇ.എം.എസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ്രിരുന്ന 
കാലത് ക്രിസാന് പഞ്ായതെ് സംഘട്രിപെ്രിച്ച 
സസക്രട്ടേറ്രിയറ്് മാർച്ച്രിസറെ ട്നതൃത്വം വ്രിശ്വംഭരന് 
സാറ്രിനായ്രിരുന്നു. സപാതുജധീവ്രിതം കറപുരളാതെ 
ഒരു പുസ്തകമായ്രി സൂക്ഷ്രിച്ച സഖാവ് വ്രിശ്വംഭരന് 
ഏസതങ്്രിലം സ്ാനസതെതൊന് ബദ്സപെടുന്ന 
ട്നതാവായ്രിരുന്ന്രില്.'' 



74 ജൂൺ 2022     സാമാജികൻ 

ചരൊഫ. ചക.വി.ജതാമസ്
11,12കേരള നിയമസഭേളിൽ അകംഗകം
8, 9, 10, 15, 16 കലരാേജ് സഭേളിൽഅകംഗകം
2001-2004  വർഷത്തിൽ മത്്യബന്വുകം 
വികനരാദസഞ്രാരവുകം വേുപ്പജ് മന്തി.
2009-2014  േരാലയളവിൽ  കേന്ദ്ര േൃഷിയുകം 
ഭക്്യവുകം സപരാതുവിതരണവുകം വേുപ്പജ് മന്തി

സേരാകറരാണ േയറിയ 
കർക്കിടകവും ചിങ്ങവും

കർക്ിടകം കഴിഞ്ു 
വരുനേ ചപാനേിൻ ചിങ്ങം 
ആഹ്ാദത്ിചറെയും 
സജന്താഷത്ിചറെയും 
ദിനങ്ങളാണ്.  
ഭൂമിയുചടയും 
മനുഷ്റ്യചറെയും തണുപ്പ് 
മാറി പുതു നാമ്ുകൾ 
തളിർക്ുനേ കാലമാണത്.
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ആർതെലച്ച്  സപയ്യുസമങ്്രിലം കറുപെഴകു
സള്ളാരു  കർക്്രിടകവും ച്മുസള്ളാരു 
ച്രിങ്ങവുമുണ്ായ്രിരുന്നു നമുക്്.  പ്രകൃത്രി 

മനുഷ്യന് ന്രിശ്യ്രിച്ച് സകാടുതെ വ്രിശ്രമകാലം കൂട്രിയാ
യ്രിരുന്നു കർക്്രിടകം.  കു്ളങ്ങ്രി കർക്്രിടകസതെ 
ഉൾസക്ാണ്ം അനുസര്രിച്ചും ആസ്വ്്രിച്ച്രിരുന്നു.

 കർക്്രിടകതെ്രിനു ട്ശഷം വരുന്ന സപാന്ന്രിന് 
ച്രിങ്ങസതെക്കുറ്രിച്ചുള്ള കാതെ്രിര്രിപൊണ് കർക്്രിടകസതെ 
കഴ്രിച്ചു കൂടോന് ഞങ്ങൾക്് സഹായകമായത്.

    മഴസവള്ളം സപാങ്ങ്രി ന്രിറയുന്ന കുളങ്ങളം, ട്താടും 
സതാട്രിയും കു്ളങ്ങ്രിയുസട ഗ്ാമ ജധീവ്രിതതെ്രിസറെ 
ഭാഗമായ്രിരുന്നു. ട്വലയും കൂല്രിയും ഇല്ാതാവുന്ന 
കർക്്രിടകകാലം കഴ്രിച്ചുകൂടോന് എല്ാ നാടേ്രിസലയും 
ട്പാസല ട്വനൽക്ാല കരുതലകൾ കു്ളങ്ങ്രിയ്രിലം 
പത്രിവായ്രിരുന്നു.  വ്രിവ്രിധ തരം അച്ചാറുകൾ, ഉണക്്രി 
സൂക്ഷ്രിച്ച മാങ്ങ, പാവക്, ട്കാവക്, കപെ, സചമ്ധീന്, 
മറ്് മത്്യങ്ങൾ എന്ന്രിവ  മഴക്ാലസതെ 'കറ്രിക്കൂ
ടോ'നുകളായ്രിരുന്നു.   ഉണക്്രി അറയ്രിൽ  സൂക്ഷ്രിച്ചു 
വയ്ക്കുന്ന സനല്് കുതെ്രിയ അര്രിയുസട കഞ്ഞ്രിയും ട്ചാറും 
തസന്നയായ്രിരുന്നു പഴയകാലസതെ മുഖ്യഭക്ഷണം.  
ഒറ് പുഴുക്്, ഇരടേപുഴുക്് എന്ന്രിവയായ്രിരുന്നു അര്രി 
ഇനങ്ങൾ.  സകായ്് സമത്രിസച്ചടുതെ് ഉണക്്രി പതൊ
യങ്ങള്രിൽ സൂക്ഷ്രിച്ച്രിട്ടുള്ള  സനല്്  സവള്ളതെ്രില്രിടേ് 
ഉടസന പുഴുങ്ങ്രി  ഉണക്്രി ഉരല്രിൽ കുതെ്രി എടുക്കുന്ന 
ഒരുപുഴുക്് അര്രി സകാണ്ണ്ാക്്രിയ ചൂടുകഞ്ഞ്രിയ്രിൽ 
ട്തങ്ങ ചുരണ്്രിയ്രിടേതും, അല്ം നറുസനയ്യും ട്ചർതെ് 
കഴ്രിക്കുന്നത്രിസറെ രുച്രി ഇക്ാലസതെ മസറ്ാരു 
പ്രാതല്രിനും ഉണ്ാവ്രില്.  കൂസട ഉപെ്രില്രിടേ കടുമാങ്ങ 
കൂട്രി ഉസണ്ങ്്രിൽ ഗംഭധീരം. തട്ലന്ന് സവള്ളതെ്രില്രിട്ടു 
കുത്രിർതെ സനല്് പ്രിട്റ് ്്രിവസം പുഴുങ്ങ്രി ഉണക്്രി 
കുതെ്രിസയടുക്കുന്ന ഇരടേപുഴുക്്  അര്രിയാവസടേ 
ട്ചാറ്രിന് ട്വണ്്രി മാത്രം ഉപട്യാഗ്രിച്ച്രിരുന്നതാണ്.  

 കുളതെ്രിലം, ട്താടേ്രിലം, വയല്രിലം, കായല്രിലം 
ചൂണ്യ്രിടുന്നതും, വലവധീശുന്നതും ഞങ്ങളസട മഴക്ാല  
വ്രിട്നാ്ങ്ങള്രിസലാന്നായ്രിരുന്നു. പുതുമഴയ്രിൽ 

ആർത്ലച്  ചപയ്ുചമങ്കിലും കറുപ്പഴകുചള്ാരു  കർക്ിടകവും 
ചന്തമുചള്ാരു ചിങ്ങവുമുടൊയിരുനേു നമുക്്.  രെകൃതി മനുഷ്റ്യന് 
നിശ്യിച് ചകാടുത് വിശ്മകാലം കൂടിയായിരുനേു കർക്ിടകം.  

കുമ്ളങ്ങി കർക്ിടകചത് ഉൾചക്ാടെും അനുസരിചും 
ആസ്ദിചിരുനേു.
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സചള്രിയ്രിൽ ന്രിന്നു പുറത്വരുന്ന മഞ്ഞക്കൂര്രി 
തസന്നയാണ് ചൂണ്സക്ാളതെ്രിൽ കൂടുതൽ കുരുങ്ങുക.   
ഇട്താസടാപെം വരാൽ, കറൂപെ്, കാര്രി, മാളാന് എന്ന്രി
വസയാക് പുതുസവള്ള തണുപെ്രിൽ ത്രിമ്രിർക്കുന്നത് 
ഇന്നും മായാതെ  ഓർമ്കളാണ്.  കർക്്രിടക 
സവള്ളം ന്രിറഞ്ഞ് വഴ്രിയും കുഴ്രിയും ത്രിര്രിച്ചറ്രിയാ
നാവാതെ വ്രിധം ന്രിറഞ്ഞു ക്രിടക്കുന്ന  വയല്രിലം 
പാടവരമ്പുകള്രിലം അപകടങ്ങൾ പത്രിവായ്രിരുന്നു.   
മഴയ്ക് മുന്പുള്ള  വഴ്രിട്യാർമ്യ്രിലാണ് കുടേ്രികൾ 
തുള്ള്രിച്ചാട്രി ചൂണ്യ്ക്  ട്പാകുന്നത്. ഒരു കർക്്രിടക 
മഴക്ാലതെ് കല്ട്ഞ്ര്രിയ്രിൽ വച്ചുണ്ായ ഒരപകടം 
ഇന്നും മറന്ന്രിടേ്രില്. 

 മഴക്ാലസതെ മധീന്പ്രിടുതെം അപെനും എന്രിക്കും 
ഹരമായ്രിരുന്നു. വലയും ചൂണ്യും ഇരയുമായ്രി, പാട
വര്്രിലൂസട അപെന് മുന്ന്രിലം പ്രിട്രിസച്ചടുതെ മധീന് ഇട്ടു 

സവയ്കാനുള്ള കുടവുമായ്രി ഞാന്  പ്രിന്ന്രിലമായാണ് 
യാത്ര. 

 കു്ളങ്ങ്രിയ്രിസല അക്ാലസതെ പ്രധാന 
സതാഴ്രിലകള്രിസലാന്നായ്രിരുന്നു കയർ പ്രിര്രിക്ൽ. 
ട്താടേര്രികുകള്രിസല ആഴമുള്ള കുഴ്രികള്രിലാണ്  ചക്രിര്രി 
തയ്ാറാക്ാന് ട്വണ്്രിയുള്ള സപാത്രിമടലകൾ 
ചധീയ്ാന് ഇടുന്നത്.  ചാറ്ൽ മഴയുസട കുള്രിരും 
സുഖവും ആസ്വ്്രിച്ച് അപെസന ശ്രദ്്രിക്ാസത ഞാന് 
മുട്ന്നാടേ് ട്പായ്രി, വര്് മാറ്രി കാൽ വച്ചത് ഒരു 
മടൽക്കുഴ്രിയ്രിലായ്രിരുന്നു.  അപ്രതധീക്ഷ്രിതമായ്രി 
ത്രിര്രിഞ്ഞു ട്നാക്്രിയ അപെന് കാണുന്നത്, ഞാന് 
മടൽക്കുഴ്രിയ്രിട്ലക്് താഴ്ന്നു ട്പാകുന്നതാണ്. അപെന് 
ഓട്രിസയതെ്രിയ്രില്ായ്രിരുന്നുസവങ്്രിൽ .........  

 വൃതെതെ്രിൽ കറക്്രി വധീശുന്ന കണ്ണ്രിയടുപെമുളള 

ചിങ്ങചവയിലിന് തചനേയുടെ് ഒരു രെജത്റ്യകത.  സ്ർണ്നിറമുള് ചവയിൽ എനോണ് 
ചിങ്ങത്ിചല പകൽ അറിയചപ്പടുനേത്.  ചകായ്ത്് കഴിഞ്് കിടക്ുനേ പാടങ്ങൾ 

കുട്ികളുചട വിഹാര ജകന്ദ്രമാണ്.  ഒരു തരി ചനല്ു ജപാലും കളയാചതയാണ് 
പഴമക്ാർ ചകായ്ത്ും ചമതിയും നടത്ിയിരുനേത്. 
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വലകള്രിൽ പ്രധാനമായും കുരുങ്ങുന്നത് കൂര്രി, 
കര്രിമധീന്, പള്ളതെ്രി, പൂളാന് എന്ന്രിവയായ്രിരുന്നു.  
കൂര്രിസയ വലയ്രിൽ ന്രിന്നു അടർതെ്രിസയടുക്കുക 
ശ്രമകരമായ പണ്രിയാണ്.  കൂര്രിയുസട സചക്രിളട്യാട് 
ട്ചർന്നുള്ള  കടേ്രി മുള്ളാണ്  വലയ്രിൽ ഉടക്കുക.   ഊര്രി 
എടുക്കുന്നത്രിന്രിടയ്രിൽ മുട്ള്ളറ്ാൽ ട്നരട്തൊട് 
ട്നരം കഴ്രിയാസത കടേകഴപെ് മാറ്രില്.  കാര്രി മൽ
സ്യതെ്രിനുമുണ്്  ഇട്ത പ്രശ് നം.  

 കർക്്രിടക മാസം പര്രാഗത പച്ച്രില മരുന്നു 
ച്രിക്രിൽസയുസട കാലം കൂട്രിയാണ്.  ഔഷധ സമ്പു
ഷ്മായ വ്രിവ്രിധ ഇനം പച്ച്രിലകൾ, ട്വര്, പൂവ്, കായ് 
എന്ന്രിങ്ങസന സമൂലം ഉപട്യാഗസപെടുതൊവുന്ന 
സസ്യങ്ങൾ എല്ാ പറമ്പുകള്രിലം ധാരാളമായ്രി 
ഉണ്ായ്രിരുന്നു.  ആവശ്യമുള്ളവർസക്ല്ാം യട്േഷ്ം 
പറ്രിസച്ചടുക്ാം.  ഇവയും അങ്ങാട്രി മരുന്നുകളം 
ട്ചർത് ട്തങ്ങാപാല്രിൽ ട്വവ്രിച്ചുണ്ാക്കുന്ന മരുന്നു 
കഞ്ഞ്രി പഴയകാലതെ് കർക്്രിടക മാസതെ്രിൽ 
ഒഴ്രിച്ചു കൂടാനാവാതെ ച്രിക്രിത്ാവ്രിധ്രിയായ്രിരുന്നു.  
ഏഴു ് ്രിവസമാണ് സാധാരണയായ്രി മരുന്നു കഞ്ഞ്രി 
ട്സവ്രിട്ക്ണ്ത്.  പ്ാവ്രില കു്്രിളാണ് അക്ാലതെ് 
സ്പൂണ്രിനു പകരമായ്രി ഉപട്യാഗ്രിക്കുന്നത്.  

 ഔഷധങ്ങൾ ട്ചർത് കാച്ച്രിസയടുതെ എണ്ണ, 

വാറ്്രിസയടുക്കുന്ന വതലം എന്ന്രിവ ഉപട്യാഗ്രിച്ചുള്ള 
വകതെ്രിരുമ്ൽ, ചവ്രിടേ്രിതെ്രിരുമ്ൽ എന്ന്രിവ 
ശരധീര ബലതെ്രിനായ്രി ഉപട്യാഗസപെടുതെ്രിയ്രിരുന്നു.  
വ്രി്ഗ്ദരായ വവ്്യന്മാട്രാ, കളര്രി ഗുരുക്ട്ളാ 
ആണ് ത്രിരുമ്ൽ ച്രിക്രിൽസ നടതെ്രിയ്രിരുന്നത്.  
യുവത്വം ന്രിലന്രിർതൊനാണ് ഈ ച്രിക്രിൽസാ 
വ്രിധ്രികൾ കർക്്രിടകമാസതെ്രിൽ സചയ്്രിരുന്നത്.  
ഏഴ്, പത്രിനാല്, ഇരുപതെ്രിസയാന്ന്, ഇരുപതെ്രിസയടേ് 
്്രിവസങ്ങളായാണ് ത്രിരുമ്ൽ ച്രിടേസപെടുതെ്രിയ്രിരുന്നത്.  
ശരധീരഘടന അട്രിസ്ാനസപെടുതെ്രി ് ്രിവസങ്ങളസട 
എണ്ണവും മരുന്നുകളസട  ഇനവും വ്യത്യാസസപെടേ്രിര്രിക്കും.

 മഴക്ാലതെ്രിനു ട്വണ്്രി ഒരുക്്രി സവയ്ക്കുന്ന 
പഴയകാല ഫലങ്ങളായ്രിരുന്നു ചക്ക്കുരു, മാങ്ങഅണ്്രി, 
ആഞ്ഞ്രില്രിച്ചക്ക്കുരു എന്ന്രിവ.  ട്വനൽക്ാലതെ് 
ലഭ്രിക്കുന്ന ഇവയുസട പഴങ്ങൾ ഉപട്യാഗ്രിച്ച ട്ശഷം 
കുരു ഉണക്്രി സൂക്ഷ്രിക്കും.  ഉണങ്ങ്രിയ  മാങ്ങ 
അണ്്രിയുസട പര്രിപെ് അരച്ച് സവള്ളതെ്രിൽ കലക്്രി 
നൂസറടുതെ് അര്രിസപൊട്രിയും ശർക്രയും ഏലക്ായും 
ട്ചർതെ് കുറുക്കു പാകതെ്രിൽ പാകം സചയ്് കഴ്രിക്കും.  

 കർക്്രിടകം കഴ്രിഞ്ഞു വരുന്ന സപാന്ന്രിന് 
ച്രിങ്ങം ആഹ്ാ്തെ്രിസറെയും സട്്ാഷതെ്രിസറെയും 
്്രിനങ്ങളാണ്.  ഭൂമ്രിയുസടയും മനുഷ്യസറെയും തണുപെ് 
മാറ്രി പുതു നാമ്പുകൾ തള്രിർക്കുന്ന കാലമാണത്. 

 ച്രിങ്ങസവയ്രില്രിന് തസന്നയുണ്് ഒരു പ്രട്ത്യകത.  
സ്വർണ്ണന്രിറമുള്ള സവയ്രിൽ എന്നാണ് ച്രിങ്ങതെ്രിസല 
പകൽ അറ്രിയസപെടുന്നത്.  സകായ്തെ് കഴ്രിഞ്ഞ് 
ക്രിടക്കുന്ന പാടങ്ങൾ കുടേ്രികളസട വ്രിഹാര ട്കന്ദ്രമാണ്.  
ഒരു തര്രി സനല് ട്പാലം കളയാസതയാണ് പഴമക്ാർ 
സകായ്ത്ം സമത്രിയും നടതെ്രിയ്രിരുന്നത്.  സമത്രി 
കഴ്രിഞ്ഞു ക്രിട്ടുന്ന വയ് ട്ക്ാൽ കന്നുകാല്രികൾക്് 
സകാടുക്കുന്നത്രിനു ട്വണ്്രി പറ്്രിസല ഒരു മരട്തൊട് 
ട്ചർതെ് തുറു്ായ്രി സൂക്ഷ്രിക്കും.  മ്രിക്വാറും സതങ്ങും 
കവുങ്ങാണ് ഇത്രിനുപട്യാഗ്രിക്കുന്നത്.  കച്ച്രി തുറു 
എന്നാണ് ഇത്രിന് ട്പര്.  

 ജാത്രിമത ട്ഭ്മ്രില്ാസത ഏവരും ഒരുമ്രിച്ചുണ്ണു 
കയും ആട്ഘാഷ്രിക്കുകയും സചയ്്രിരുന്ന ഓണക്ാലം  
നാട്രിസറെ ഒരുമയും ഐക്യവും വ്രിളംബരം സചയ്്രി 
രുന്നു. ഈ കൂടോയ്മയ്രിലൂസട ഉരുതെ്രിര്രിയുന്ന 
ഐക്യമാണ് നാട്രിസറെ കാർഷ്രിക വ്രികസനസതെയും 
പുട്രാഗത്രിട്യയും മുട്ന്നാടേ് നയ്രിച്ച്രിരുന്നത്. കഷ്
കാലതെ് പ്രകൃത്രിസയ ഒരുമ്രിച്ച് ട്നര്രിടുകയും നല് 
കാലതെ് സട്്ാഷം പങ് സവച്ച് മുട്ന്നറുകയും 
സചയ്യുന്നത്  കു്ളങ്ങ്രിയുസട ഗ്ാമജധീവ്രിതതെ്രിസറെ 
പ്രട്ത്യക വശല്രിയായ്രിരുന്നു.  തലമുറകളായുളള  
നന്മയുസട ശധീലകൾ ഇക്ാലസതെ പുതുതലമുറയ്രിലം 
തുടരുന്നു എന്നത്രിസറെ സതള്രിവാണ് ഈ ട്കാവ്രിഡ് 
കാലസതെ കു്ളങ്ങ്രി.
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ചക.ഇ.ഇസ്ായിൽ
7, 9, 10 കേരള നിയമസഭേളിൽ അകംഗകം
1996-2001 വർഷങ്ങളിൽ റവന്യൂ വേുപ്പജ് മന്തി
2006-2012 േരാലയളവിൽ രരാജ്യസഭരാകംഗകം

ജവദങ്ങളുചടയും ഉപനിഷത്ുക്ളുചടയും കാലഘട്ം മുതൽ 
ഇന്ത്റ്യയിൽ ജലാകത്ിനാചക ചവളിചജമകുനേ ദർശനങ്ങൾ 

ഉയർനേുവനേിട്ുടെ്.  സഹവർത്ിത്വും പരസ്പര സ് ജനഹവും 
രെകൃതിയും മനുഷ്റ്യനും ഒനോചണനേ ജബാധവുചമല്ാം പൗരാണിക 

ഇന്ത്റ്യ ജലാകജത്ാട് വിളിചു പറഞ്ു.

ഇന്ത്റ്യയുചട സാംസ് കാരിക 
സവവിധ്റ്യം എന്തായിരുനേു 
എനേത് മനസ്ിലാക്ുവാൻ 
രാേഭരണകാലത്് 
ഇന്ത്റ്യ സന്ദർശിച ജലാക 
സഞ്ാരികളുചട കുറിപ്പുകൾ 
മാത്രം മതി.  യൂജറാപ്പ്, 
സചന, ആഫ്ിക്, അജറബ്റ്യ 
എനേിവിടങ്ങളിൽ നിനേുള് 
സഞ്ാരികൾ ഈ രാേ്റ്യചത് 
സവവിധ്റ്യങ്ങളുചട ഒരു 
അത്ുതം ആയിട്ാണ് 
കാണുനേത്.  
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നാം വവവ്രിധ്യങ്ങസള ഒന്ന്രിനു മുകള്രിൽ 
ഒന്നായ്രി അടുക്്രി വച്ച് ന്രിർമ്്രിസച്ചടുതെ 

ട്ലാകാത്ഭുതം ആണ് ഇ്്യ.  മതവും ജാത്രിയും ഭാഷയും 
സംസ് ക്ാരവും രുച്രിയും ഒസക് വ്യത്യസ്തമായ്രിര്രിക്കു
ട്്ാഴും ഇ്്യാക്ാരന് എന്ന സപാതുവ്രികാരം ഓട്രാ 
സനഞ്്രിലം തുട്രിക്കുന്നുണ്്.  ഈ സാംസ് കാര്രിക 
ഐക്യം രൂപസപെടേത്രിനു പ്രിന്ന്രിൽ പല നൂറ്ാണ്കളസട 
പഴക്മുണ്്.

 ട്വ്ങ്ങളസടയും ഉപന്രിഷത്കളസടയും കാലഘടേം 
മുതൽ ഇ്്യയ്രിൽ ട്ലാകതെ്രിനാസക സവള്രിച്ചട്മകുന്ന 
്ർശനങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്ന്രിട്ടുണ്്.  സഹവർതെ്രി
ത്വവും പരസ്ര സ് ട്നഹവും പ്രകൃത്രിയും മനുഷ്യനും 
ഒന്നാസണന്ന ട്ബാധവുസമല്ാം പൗരാണ്രിക ഇ്്യ 
ട്ലാകട്തൊട് വ്രിള്രിച്ചു പറഞ്ഞു.  തലമുറകള്രിലൂസട ആ 
്ർശനങ്ങൾ രാജ്യം വകമാറ്രി.  ശ്രധീബുദ്സന ട്പാ
സലയുള്ളവർ ഇത് സ് ട്നഹതെ്രിസറെ ട്്ശമാസണന്ന് 
ട്ബാധ്യസപെടുതെ്രി.  അപരസന സട്ഹാ്രസനട്ന്നാ, 
സട്ഹാ്ര്രിസയട്ന്നാ വ്രിള്രിക്കുന്ന മണ്ണാസണന്ന്   
സ്വാമ്രി വ്രിട്വകാനദേന് പ്രഖ്യാപ്രിച്ചു. വ്യത്യസ്തതകസള 
അംഗധീകര്രിച്ചും ബഹുമാന്രിച്ചും ജധീവ്രിക്കുവാന് പാഠ
പുസ്തകങ്ങളായത് നമുക്് മുട്ന്ന നടന്നവർ തസന്ന 
ആയ്രിരുന്നു.  ഇ്്യയുസട സാംസ് കാര്രിക വവവ്രിധ്യം 
എ്ായ്രിരുന്നു എന്നത് മനസ്്രിലാക്കുവാന് രാജഭ
രണകാലതെ് ഇ്്യ സദേർശ്രിച്ച ട്ലാക സഞ്ാര്രി
കളസട കുറ്രിപ്പുകൾ മാത്രം മത്രി.  യൂട്റാപെ്, വചന, 
ആഫ്്രിക്, അട്റബ്യ എന്ന്രിവ്രിടങ്ങള്രിൽ ന്രിന്നുള്ള 
സഞ്ാര്രികൾ ഈ രാജ്യസതെ വവവ്രിധ്യങ്ങളസട 
ഒരു അത്ഭുതം ആയ്രിടോണ് കാണുന്നത്.  പ്രിന്നധീട് 
ബ്ര്രിടേൺ അത്രിസറെ സാമ്ാജ്യത്വ ബൂടേ് സകാണ്് 
ഇ്്യസയ ചവ്രിടേ്രിയരക്ാന് ശ്രമ്രിച്ചു.  എന്നാൽ മതവും 
ജാത്രിയും പ്രാട്്ശ്രികമായ വവജാത്യങ്ങളം ഒസക് 
മാറ്്രിവച്ചു നാം ഒറ്സക്ടോയ്രി ആഞ്ഞട്രിച്ചു.

 ബ്ര്രിടേസറെ കാൽച്ചുവടേ്രിൽ തല കുന്രിക്ാസത സമര 
ട്പാരാടേങ്ങള്രിലൂസട നാം ഇ്്യസയ ത്രിര്രിച്ചുപ്രിട്രിച്ചു.  
ഹ്രിന്ദുവും മുസൽമാനും ക്ര്രിസ്ത്യാന്രിയും പാഴ് സ്രിയും 
സ്രിക്കുകാരും ഒസക് ട്ചർന്ന് പുത്രിയ ഒര്രി്്യസയ 

കവണകം 
ബഹുസ്ര�യുകട ഇന്ത്യ
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ന്രിർമ്്രിസച്ചടുത്.  ട്കാൺഗ്സ്സും കമ്യൂണ്രിസ്റ് 
പാർടേ്രിയും മറ്റു പ്രാട്്ശ്രിക കക്ഷ്രികളം ഒസക് ട്ചർന്ന് 
ജനങ്ങസള ഒറ്സക്ടോയ്രി മുന്ന്രിൽ ന്രിന്ന് നയ്രിച്ചു.  
ട്്ശധീയ പ്രട്ക്ഷാഭം നമ്സള ഒരു മാലയ്രിൽ ട്കാർതെ 
മുത്കൾ ട്പാസല ട്ചർതെ് ന്രിർതെ്രി.  മട്തതരത്വം 
കയ്്രിൽ ന്രിന്നു വഴുത്രിട്പൊകാസത കാത്വയ് ട്ക്ണ് 
ഒന്നാസണന്ന് രാജ്യതെ്രിസറെ ചര്രിത്രം നസമ് പഠ്രിപെ്രിച്ചു.  
മതവാ്തെ്രിനു ട്വണ്്രി ന്രില സകാള്ളാതെത്രിനാൽ 
രാഷ്ടപ്രിതാവ് തസന്ന സവട്രിട്യറ്് വധീണ മണ്ണാണ് 
ഇ്്യ. ഇ്്യ-പാക്് വ്രിഭജന കാലതെ് ഉണ്ായതു
ട്പാസലയുള്ള മതലഹളകളം സതരുവ്രിസല സകാല
പാതകങ്ങളം പ്രിന്നധീട് ഉണ്ാകരുസതന്ന് രാജ്യസതെ 
രാഷ്ടധീയ പ്രസ്ാനങ്ങൾ ദൃഢപ്രത്രിജ് എടുത്.  
അത്രിനാൽ ഇ്്യ ഒരു മതതെ്രിട്റെട്താ ഒരു ഭാഷ 
സംസാര്രിക്കുന്നവരുട്ടട്താ മാത്രമായ്രി മാറ്രിയ്രില്.

   രാജ്യതെ്രിസറെ പല ട്കാണ്രിലം വർഗ്ധീയ 
സംഘർഷങ്ങളം ആൾക്കൂടേ സകാലപാതകങ്ങളം 
മടങ്ങ്രിസയത്ന്നുണ്്.  ഇത് ട്ലാകസതെ പ്രമുഖ 
മാധ്യമങ്ങള്രിൽ ഉൾസപെസട വാർതെയായട്താസട 
രാജ്യതെ്രിസറെ മട്തതര മുഖതെ്രിന് തസന്ന മുറ്രിട്വറ്റു.

 സ്വതന്തമായ ന്രിരധീക്ഷണവും സത്യസന്മായ 
റ്രിട്പൊർടേ്രിങ്ങും നടട്തെണ് മാധ്യമങ്ങൾ പലട്പൊഴും 
ഭരണകൂടതെ്രിസറെ മുന്ന്രിൽ വ്രിട്ധയരായ്രി ന്രിൽക്കുന്ന 
കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്.  ഇത് ഇ്്യസയ കൂടുതൽ 
വ്രിഭജ്രിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.  പസക്ഷ ഇന്ന് ബഹുസ്വരതയുസട 
ഇ്്യ മാറുകയാട്ണാ എന്ന് ട്ലാകം ഉറ്റു ട്നാക്കുന്നു.  
രാഷ്ടധീയ പാർടേ്രികൾ മതം പറയുകയും മതരാഷ്ടം 
സൃഷ്്രിക്കുവാന് ശ്രമ്രിക്കുകയാട്ണാ എന്നും ഭയം 
ഉയരുന്നു.  ബ്ര്രിടേൺ നസമ് തകർക്ാന് ഉപട്യാഗ്രിച്ച 
ഭ്രിന്ന്രിപെ്രിച്ചു ഭര്രിക്ൽ നയം വധീണ്ം ഉയർന്നു വരുന്നുണ്്.   

സ്തന്തമായ നിരീക്ഷണവും സത്റ്യസന്മായ റിജപ്പാർട്ിങ്ങും നടജത്ടെ മാധ്റ്യമങ്ങൾ പലജപ്പാഴും 
ഭരണകൂടത്ിചറെ മുനേിൽ വിജധയരായി നിൽക്ുനേ കാഴ്ചയാണ് കാണുനേത്.  ഇത് ഇന്ത്റ്യചയ കൂടുതൽ 

വിഭേിക്ുനേ ഒനോണ്.  പചക്ഷ ഇനേ് ബഹുസ്രതയുചട ഇന്ത്റ്യ മാറുകയാജണാ എനേ് ജലാകം ഉറ്റു 
ജനാക്ുനേു.  
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ഇത് മതപരമായ്രി രാജ്യസതെ മനുഷ്യസര ട്ചര്രിത്രിര്രി
ക്കുകയും ഇ്്യയ്രിൽ ഭധീത്രിജനകമായ അ്രധീക്ഷം 
സൃഷ്്രിക്കുകയും സചയ്യുന്നുണ്്.  ട്വ്കാലഘടേം മുതൽ 
നാം ഉയർതെ്രിവ്രിടേ ഒരുമ, സ് ട്നഹം തുടങ്ങ്രിയ 
ആശയങ്ങൾ പുത്രിയ കാലഘടേതെ്രിൽ സവല്വ്രിള്രി 
ട്നര്രിടുകയാണ്.  ജനങ്ങസള മതതെ്രിസറെ ട്പര്രിൽ 
ട്വർത്രിര്രിക്കുന്ന പൗരത്വ ബ്രിൽ ഇ്്യന് മട്തതര

ത്വതെ്രിനു നൽക്രിയ ത്രിര്രിച്ചട്രി സചറുതല്.  ജനങ്ങസള 
മതതെ്രിസറെ ട്പര്രിൽ ഭ്രിന്ന്രിപെ്രിക്കുകയും, ഭൂര്രിപക്ഷ 
വർഗധീയതയുസട ട്പര്രിൽ അധ്രികാരം ട്നടുകയും 
സചയ്യുന്ന രധീത്രി വ്രിലകുറഞ്ഞതാണ്.  ഇക്ാര്യതെ്രിൽ 
ട്കരളതെ്രിസല ഇടതു സർക്ാർ പരസ്യമായ്രി തസന്ന 
ഇത്രിസനത്രിസര ന്രിലപാസടടുത്.  ഭരണഘടന ഉറപെ് 
നൽകുന്ന മട്തതരത്വം എന്ന ആശയതെ്രിന് ട്നസര 
ട്കന്ദ്ര സർക്ാർ നടത്ന്ന നധീക്സതെ എത്രിർതെ് 
ട്കരള ന്രിയമസഭ പ്രട്മയം പാസാക്്രി.  രാജ്യതല
സ്ാനതെ് ഉൾസപെസട സമരങ്ങൾ കതെ്രിപെടർന്നു.

 മതരാഷ്ടധീയവും ഏകാധ്രിപത്യവും സട്ഹാ്ര
ങ്ങളാസണന്നു സതള്രിയ്രിക്കുന്നതായ്രിരുന്നു കാശ്ധീർ 
സംസ്ാന വ്രിഭജനം.  ഒരു സംസ്ാനസതെ 
ജനതസയ പ്രട്ത്യക രാഷ്ടധീയ  ലക്ഷ്യങ്ങട്ളാസട 

വളഞ്ഞു പ്രിട്രിക്കുന്ന തന്തം സംസ്ാനസതെ രണ് 
ട്കന്ദ്ര ഭരണ പ്രട്്ശങ്ങളാക്്രി വ്രിഭജ്രിച്ചു.  ജനാധ്രി
പത്യപരമായ്രി കധീഴടങ്ങാതെ ജനതസയ അധ്രികാരം 
ഉപട്യാഗ്രിച്ച് കധീഴടക്കുന്ന പുത്രിയ വശല്രി.  ഇത് 
ഇ്്യന് ഭരണഘടനസയ തസന്ന ദുരുപട്യാഗസപെ
ടുതെലായ്രി മാറ്രി.  മതാത്മകമായ സമകാല്രിക 
രാഷ്ടധീയ സംവ്രിധാനം ട്കാർപെട്ററ്റുകസള പാലൂടേ്രി 
വളർതെ്രി. കുതെക ഭധീമന്മാർ തട്രിച്ചു സകാഴുതെട്പൊൾ 
രാജ്യസതെ സ്രിംഹഭാഗം വരുന്ന സാധാരണക്ാരും 
കർഷകരും അത്രിദുര്രിതതെ്രിലായ്രി.  ട്കാവ്രിഡ് 
പടർന്നു പ്രിട്രിച്ചട്പൊൾ മനുഷ്യർ സതരുവ്രിൽ ക്രിടന്ന് 
മര്രിക്കുന്നതും ന്്രികള്രിൽ ശവശരധീരമായ്രി ഒഴുകുന്നതും 
നാം കണ്.  ട്കാവ്രിഡ്രിസറെ മരണകാലതെ് ആരും 
മതം പറഞ്ഞ്രില്.  മത രാഷ്ടധീയം മാത്രം പറഞ്ഞു നടന്ന 
ഭരണകൂടങ്ങൾ അട്പൊൾ പരാജയസപെട്ടു വധീഴുന്നത് 
നമ്ൾ കണ്.  അന്ന് ഏറ്വും മ്രികച്ച പ്രത്രിട്രാധം 
ഉയർതെ്രിയത്  മട്തതരതെ്രിനും മനുഷ്യത്വതെ്രിനും 
ഭരണഘടനയ്ക്കും ട്വണ്്രി ന്രിലസകാണ് ഏതാനും 
ച്രില സംസ്ാനങ്ങൾ മാത്രമായ്രിരുന്നു.അത്രിൽ 
തസന്ന ഒന്നാമതായ്രി ന്രിന്നത് നമ്മുസട സർക്ാർ 
സംവ്രിധാനമായ്രിരുന്നു എന്നത് വ്യക്്രിപരമായ്രി 
ഏസറ അഭ്രിമാനം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്.  ആ്്യ 
കാലതെ് ട്കാർപെട്ററ്റുവൽക്രണം എന്നത് വന്ക്രിട 
ബ്രിസ്രിനസ് ട്മഖലയ്രിൽ മാത്രമായ്രിരുന്നു.  ഇന്നത് 
കർഷകസറെ വധീട്ടുമുറ്തെ് വസര എതെ്രി ന്രിൽക്കുന്നു.  
കാർഷ്രിക വ്രിളകളസട വ്രിലയും സംഭരണവും തുടങ്ങ്രി 
കർഷകർ എ്് കൃഷ്രി സചയ്ണം എന്നത് വസര 
ന്രിയന്ത്രിക്കുവാന് കഴ്രിയുന്ന മാഫ്രിയ സംഘങ്ങളായ്രി 
അവർ വളർന്നു.  മതരാഷ്ടധീയതെ്രിസറെ അര്രികുപറ്്രി 
വളർന്നവർ ഇന്ന് സാധാരണക്ാരസറെ ട്ചാറ്റുപാ
ത്രതെ്രിൽ വസര കയ്്രിട്ടു വാരുന്ന ് യനധീയമായ കാഴ്ച.  
ഇത്രിസനത്രിസരയുള്ള പ്രട്ക്ഷാഭമായ്രിരുന്നു ് ്രില്്രി കണ് 
കാർഷ്രിക സമരം.  ട്്ശധീയ പ്രട്ക്ഷാഭ കാലം മുതൽ 
സമര മുന്നണ്രിയ്രിൽ ന്രിന്ന്രിരുന്ന കർഷകര്രിൽ ആ 
തധീ ഇന്നും അണയാസത കത്ന്നുണ്്.  അവട്രാട് 
ട്പാരാട്രിയ സർക്ാർ ഇതാ മുട്ടുകുതെ്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു.

 മതവും ജാത്രിയുമല് ഈ രാജ്യസതെ മുട്ന്നാടേ് 
നയ്രിട്ക്ണ്ത്. മറ്രിച്ച് മഹാഭൂര്രിപക്ഷം വരുന്ന സാധാര
ണക്ാരസറെ ജനാധ്രിപത്യ  അവകാശങ്ങളാണ് എന്നു 
കർഷക സമരം നമുക്് പറഞ്ഞു തരുന്നു.  ജനഹ്രിതം 
ഭരണഘടനാപരമായ്രി നടപൊക്കുകയാണ് സർക്ാർ 
സചട്യ്ണ്ത്.  മതരാഷ്ടധീയതെ്രിനും വ്രിലക്യറ്തെ്രിനും 
ജനാധ്രിപത്യധ്വംസനതെ്രിനും ഒസക് എത്രിരായ്രി 
രാജ്യസതെ ജനത എല്ാകാലത്ം ഒറ്സക്ടോയ്രി 
ന്രിൽക്ണം.  ഈ രാജ്യസതെ ബഹുസ്വരതയുസട 
സൗദേര്യം കാത് സൂക്ഷ്രിട്ക്ണ്തുണ്്.  അത് 
വരും തലമുറക്ായുള്ള നമ്ളസട കടമ ന്രിറട്വറ്ൽ 
കൂട്രിയാകണം.  മട്തതരത്വവും ജനാധ്രിപത്യവും 
ട്സാഷ്യല്രിസവും ട്ചർന്ന് ന്രിർമ്്രിച്ച ഇ്്യസയന്ന 
അത്ഭുതം ട്ലാകതെ്രിനു മുന്ന്രിൽ തല ഉയർതെ്രി 
തസന്ന ന്രിൽട്ക്ണ്ത് അന്രിവാര്യതയാണ്. 
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ചക. കുട്ി അഹമ്മദ് കുട്ി
9,10,11,12 കേരള നിയമസഭേളിൽ  അകംഗകം
2004-2006 വർഷങ്ങളിൽ 
തകദേശസ്യകംഭരണ വേുപ്പുമന്തി

ഓർക്ുക മനുഷ്റ്യൻ 
ദുരിതമനുഭവിക്ുകയും 
മരിക്ുകയും ചചയ്തു 
ചകാടെിരിക്ുനേു. 
മുഴുവൻ 
ആവാസവ്റ്യവസ്കളും 
തകർക്ചപ്പടുകയാണ്. 
നാം കൂട്ഉന്ൂലനത്ിചറെ 
വക്ിലാണ്. കാലാവസ്ാ 
വ്റ്യതിയാനത്ിചറെ 
�ുരുതരമായ 
രെത്റ്യാഘാതങ്ങചള 
ജലാകചത് അറിയിച 
ജഗ്രറ്റാതുംബർ�ിചറെ 
വിവിധ ജവദികളിചല 
രെസം�ങ്ങളുചട 
സംഗ്രഹം. 

മനുഷ്റ്യരുചട രെവർത്നങ്ങൾ കാലാവസ്യിൽ, 
പൂർവ്വസ്ിതിയിജലക്് തിരിചചത്ാൻ കഴിയാത്വിധം 

അപകടകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉടൊക്ുനേുചവനേ് ഐക്റ്യരാഷ്ട്ര 
സഭയുചട സുരെധാന പഠന റിജപ്പാർട്ിൽ പറയുനേു. രെസ്തുത 

പഠനം വർദ്ിചു വരുനേ ത്രീവ്രമായ ഉഷ്ണ തരം�ങ്ങൾ, വരൾച, 
ചവള്ചപ്പാക്ം, താപനിലയുചട പരിധി വിട്ുള് വർദ്ന ഒചക് 

ഉടൊകുചമനേ് മുനേറിയിപ്പ് നൽകുനേു.



83ജൂൺ 2022      സാമാജികൻ 

നാം ഇട്പൊൾ ഒരു അത്യാഹ്രിത
തെ്രിസറെ വക്തൊണ്. നാം 
എന്നു പറഞ്ഞാൽ സുദേരമായ 

ഭുട്ഗാളതെ്രിസല മാനുഷകുലം ആകമാനം. മാത്രമല് 
ചല്രിക്കുന്നതും ചല്രിക്ാതെതുമായ സകലമാന ജധീവ
ജാലങ്ങളം ''സചവ്രിട്യാർക്കുക, അ്്രിമ കാഹളം, 
വ്വട്മ സർവനാശതെ്രിസറെ അ്്രിമ കാഹളം'' 
സുപ്രസ്രിദ് സാഹത്യകാരനായ വവക്ം മുഹമ്്് 
ബഷധീറ്രിന് കാല്രിക്റ്് സർവകലാശാല ഡ്രി-ല്രിറ്് 
ബ്രിരു്ം നൽക്രി ആ്ര്രിച്ചട്പൊൾ, ബഷധീറ്രിസറെ 
സ്വധീകാര പ്രഭാഷണതെ്രിസറെ തുടക്ം. 

   ഓർക്കുക മനുഷ്യന് ദുര്രിതമനുഭവ്രിക്കുകയും 
മര്രിക്കുകയും സചയ്തു സകാണ്്രിര്രിക്കുന്നു. മുഴുവന് 
ആവാസവ്യവസ്കളം തകർക്സപെടുകയാണ്. 
നാം കൂടേഉന്മൂലനതെ്രിസറെ വക്്രിലാണ്. കാലാവസ്ാ 
വ്യത്രിയാനതെ്രിസറെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങസള 
ട്ലാകസതെ അറ്രിയ്രിച്ച ട്ഗ്റ്ാതുംബർഗ്രിസറെ വ്രിവ്രിധ 
ട്വ്്രികള്രിസല പ്രസംഗങ്ങളസട സംഗ്ഹം. 

 ഇവ ഓർമ്്രിക്കുവാന് കാരണം ഇറെർ 
ഗവൺസമറെൽ പാനൽ ഓൺ വക്മറ്് ട്ചഞ്് 
2021-ൽ പുറതെ്രിറക്്രിയ റ്രിട്പൊർടേ് കണ്ട്പൊഴാണ്. 
കാലാവസ്ാ വ്യത്രിയാനസതെക്കുറ്രിച്ച് ആധ്രികാ
ര്രികമായ്രി പറയുവാന് കഴ്രിയുന്ന ഒരു ട്വ്്രിയാണ് 
ഇറെർ ഗവൺസമറെൽ പാനൽ ഓൺ വക്മറ്് 
ട്ചഞ്് (IPCC).

  മനുഷ്യരുസട പ്രവർതെനങ്ങൾ കാലാവ
സ്യ്രിൽ, പൂർവ സ്്രിത്രിയ്രിട്ലക്് ത്രിര്രിസച്ചതൊന് 
കഴ്രിയാതെവ്രിധം അപകടകരമായ മാറ്ങ്ങൾ 
ഉണ്ാക്കുന്നുസവന്ന് ഐക്യരാഷ്ട സഭയുസട സുപ്രധാന 
പഠന റ്രിട്പൊർടേ്രിൽ പറയുന്നു. പ്രസ്തുത പഠനം 
വർദ്്രിച്ചു വരുന്ന ത്രധീവ്രമായ ഉഷ്ണ തരംഗങ്ങൾ, 
വരൾച്ച, സവള്ളസപൊക്ം, താപന്രിലയുസട പര്രിധ്രി 
വ്രിട്ടുള്ള വർദ്ന ഒസക് ഉണ്ാകുസമന്ന് മുന്നറ്രിയ്രിപെ് 
നൽകുന്നു. എന്നാൽ ച്രില ശാസ്തജ്ന്മാർ വരാന് 
ട്പാകുന്ന അപകടകരമായ ന്രില ധ്രുതഗത്രിയ്രിലള്ള 

സചവികയരാർക്ുേ
അന്തിമ കാഹളം
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പ്രവർതെനം സകാണ്് ഒഴ്രിവാക്ാന് കഴ്രിയുസമന്ന് 
വ്യക്മാക്കുന്നു. 

 ശാസ്തതെ്രിസറെയും സാട്ങ്ത്രികവ്രി്്യയുസടയും 
വളർച്ച മനുഷ്യന് വ്രിസ്മയകരമായ കഴ്രിവുകൾനൽക്രി. 
ഇട്പൊഴുണ്ായ ട്കാവ്രിഡ് 19 മനുഷ്യട്ലാകസതെ 
സഞടേ്രിച്ചുസവങ്്രിലം ഒരു പര്രിധ്രിവസര അത്രിസന 
ട്നര്രിടാന് ശാസ്തം മനുഷ്യസന സഹായ്രിച്ചു. ശാസ്തതെ്രി
സറെയും സാട്ങ്ത്രിക വ്രി്്യയുസടയും സഹായതൊൽ 
മാരകമായ ഒരുപാട് ട്രാഗങ്ങസള പ്രിട്രിച്ചു ന്രിർത്വാന് 
കഴ്രിഞ്ഞ്രിട്ടുണ്്. മനുഷ്യന് ഭുമ്രിസയതെസന്ന കധീഴടക്്രി 
എന്ന വ്രിശ്വാസതെ്രിലാണ്. അന്യഗ്ഹങ്ങള്രിൽ 
ജധീവനുട്ണ്ാ എന്ന പര്രിട്ശാധനയ്രിലാണ്രിട്പൊൾ. 
പട്ക്ഷ ജധീവ്രിക്കുന്ന ഭുട്ഗാളതെ്രിസല ആവാസ 
വ്യവസ് നശ്രിച്ചു സകാണ്്രിര്രിക്കുകയാസണന്ന വസ്തുത 
മനുഷ്യന് ഗൗരവമായ്രി എടുതെ്രിടേ്രില്. ഇട്പൊൾ പുറതെ് 

വന്ന IPCC റ്രിട്പൊർടേ് ട്ലാകരാജ്യങ്ങസളാന്നും 
തസന്ന ഗൗരവമായ്രി എടുതെതായ്രി കാണുന്ന്രില്. 
ഗ്ാസ്ട്ഗാവ്രിൽ ട്ചർന്ന കാലാവസ് സട്മ്ളനം 
അതാണ് സതള്രിയ്രിക്കുന്നത്. IPCC റ്രിട്പൊർടേ് മനുഷ്യസന 
സവറുസത ട്പട്രിപെ്രിക്കുവാന് ഉണ്ാക്്രിയതല്. പ്രസ്തുത 
റ്രിട്പൊർടേ്രിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങസളാസന്നാന്നായ്രി 
ട്ലാകതെ് സംഭവ്രിച്ചുസകാണ്്രിര്രിക്കുകയാണ്. 
കാലാവസ്ാ വ്യത്രിയാനവുമായ്രി ബന്സപെടേ തധീവ്ര 
സംഭവങ്ങൾ ട്ലാകസതെല്ായ്രിടത്ം ഉണ്ായ്രിസക്ാ
ണ്്രിര്രിക്കുന്നു. 

 ഐക്യരാഷ്ട സഭയുസട റ്രിട്പൊർട്ടും മനുഷ്യകുല
തെ്രിനുള്ള ഒരു മുന്നറ്രിയ്രിപൊണ്. IPCC റ്രിട്പൊർടേ്രിസറെ 
സവള്രിച്ചതെ്രിൽ ആട്ഗാളതാപന്രില വർദ്്രിച്ചുവരു
ന്നത്രിസന തടയാന് ട്ലാകരാജ്യങ്ങള്രിൽ ഒര്രിടത്ം 
ഗൗരവതരമായ നടപട്രികസളാന്നും ഉണ്ായ്രിക്ാ

മനുഷ്റ്യൻ മൂലമുടൊകുനേ ബഹിർ�മനം, ജഫാസിൽ ഇന്നങ്ങൾ ഉപജയാ�ിക്ുനേതും, മരങ്ങൾ 
മുറിക്ുനേതും ജപാലുള് മനുഷ്റ്യ ഇടചപടലുകളിലൂചട ഉടൊകുനേതാചണനേ് ഇജപ്പാൾ കുടുതൽ 
വ്റ്യക്തമാക്ചപ്പട്ിട്ുടെ്. വ്റ്യവസായിക പൂർവ്വകാലം ചതാട്് ആജ�ാളതാപനത്ിചറെ 1.1°C ൽ നിനേും 

ഉള് വർദ്നവ് കാണിക്ുനേത് ഇത് തചനേയാണ്. 
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ണുന്ന്രില്. ട്കരളതെ്രിസറെ കാര്യസമടുതൊൽ 580 
ക്രി. മധീ. നധീളമുള്ള തധീരപ്രട്്ശതെ് മത്്യബന്ന 
പ്രവർതെനങ്ങള്രിൽ ഏർസപെടേ്രിര്രിക്കുന്നവരുസട 
ആട്രാഗ്യം കണക്്രിസലടുതെ് അവ്രിസടയുള്ള  
തധീവ്രമായ ഉഷണതരംഗ സാഹചര്യങ്ങസള ലഘു
കര്രിക്കുന്നത്രിനായ്രി നാം എസ്ങ്്രിലം നടപട്രികൾ 
സ്വധീകര്രിച്ച്രിട്ടുട്ണ്ാ? വളസര ട്നരസതെ തസന്ന ന്രിയമ

സഭയ്ക് ഒരു പര്രിസ്്രിത്രി കമ്്രിറ്്രി ഉണ്ാക്്രിയവരാണ് 
നാം. IPCC റ്രിട്പൊർടേ്രിസനക്കൂറ്രിച്ചുള്ള ചർച്ച ട്കരള 
ന്രിയമസഭ നടട്തെണ്തായ്രിരുന്നു.

 സ്വഭാവ്രികമായും ആട്ഗാളതാപന്രില രണ്് 
്ശകതെ്രിനുള്ള്രിൽ 1.5°C  എതെ്രിട്ച്ചരും. നാം 
സ്വധീകര്രിക്കുന്ന നടപട്രികസള ആശ്രയ്രിച്ചായ്രിര്രിക്കും 
ട്ലാകമാസക കാലാവസ് പ്രത്യാഘാതങ്ങളസട 
ഗുരുതരാവസ് തടയുവാന് നമുക്് സാധ്രിക്കുക. 
ഹര്രിതഗൃഹ വാതകങ്ങളസട പുറ്ള്ളൽ കുറയ്ക്കു
ന്നത്രിലൂസട മാത്രട്മ ആട്ഗാള താപന വർദ്നവ് 
1.5°C ൽ ന്രിയന്ത്രിച്ചു ന്രിർത്വാന് സാധ്രിക്കുക
യുള്ളു. ഹര്രിതഗൃഹ വാതകങ്ങളസട ബഹ്രിർഗമനം 
കൂട്രിയാൽ ആട്ഗാളതാപനം 2100-ാം മാട്ണ്ാടു കുട്രി 
4.4°C ൽ എത്സമന്ന് IPCC കസണ്ത്ന്നു. അത് 

ട്ലാകാവസാനം തസന്നയായ്രിര്രിക്കും. നമുക്് ആട്ഗാള 
താപനം 2100ൽ 1.5°C ൽ പ്രിട്രിച്ചു ന്രിർത്വാനാകുട്മാ. 
ഇട്പൊൾതസന്ന കടുതെ നടപട്രികള്രിലൂസട ഹര്രിതഗൃഹ 
വാതകങ്ങളസട ബഹ്രിർഗമനം കുറച്ച് Net Zero 
യ്രിൽ 2050 ഓടുകുട്രി എതെ്രിട്ക്ണ്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. 
എങ്്രിൽ മാത്രട്മ നമുക്് താപവർദ്നവ് 1.6°C ൽ 
2050 ഓടുകൂട്രി പ്രിട്രിച്ചു ന്രിർത്വാന് കഴ്രിയുകയുള്ളു. 
ട്ഫാസ്രിൽ ഇന്നങ്ങളസട ഉപട്ഭാഗം ഊർജ് 
ഉൽപാ്നതെ്രിന് കുറയ്കണസമന്നുള്ള ട്ബാധം 
ട്ലാകസമ്ാടും ഇട്പൊൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്്. 
മനുഷ്യസറെ പ്രവർതെനം മൂലമാണ് മണ്ണ്, സമുദ്രം, 
അ്രധീക്ഷം എന്ന്രിവടങ്ങള്രിസലാസക് പല വ്യത്രിയാ
നങ്ങളം ഉണ്ായസതന്ന് ശാസ്തജ്ർ കസണ്തെ്രി
യ്രിട്ടുണ്്. നമ്ൾ ഇത്രിനകം തസന്ന കാലാവസ്ാ 
സംവ്രിധാനതെ്രിട്ലക്് ആവശ്യതെ്രിലം അത്രിലധ്രികവും 
ഹര്രിതഗൃഹ വാതകം പുറംതള്ള്രിക്ഴ്രിഞ്ഞ്രിര്രിക്കുന്നു. 
ഇന്ന് നാം അഭ്രിമുഖധീകര്രിക്കുന്നത്രിട്നക്ാൾ കുടുതൽ 
ത്രധീവ്രമായ കാലവസ്ാ വ്യത്രിയാനങ്ങള്രിൽ 
ന്രിന്നുള്ള ഭധീഷണ്രിയും നാശനഷ്ങ്ങളം ഭാവ്രിയ്രിൽ 
നാം കാട്ണണ്്രി വരും. 

 ആട്ഗാള തലതെ്രിൽ നമ്മുസട പ്രവർതെനങ്ങൾക്് 
ഇട്പൊഴും താപനം 1.5°C  ആയ്രി പര്രിമ്രിതസപെടുത്വാ
നുള്ള കഴ്രിവുണ്്. Covid 19  കാരണം ബഹ്രിർഗമനം 
വളസര കുറയുകയും കുറച്ച് കാലട്തെക്് നമ്ൾ 
നാടകധീയമായ ഒരു മാറ്ം കാണുകയും സചയ്തു. 
എന്ന്രിരുന്നാലം ട്ലാക്ഡൗൺ ന്രിർതെലാക്്രിയട്ശഷം 
സ്്രിത്രിഗത്രി പഴയ പട്രിതസന്നയായ്രി. കാർബൺ 
നധീക്ം സചയ്യുന്നത്രിട്നാട് ഉടനട്രി കാലാവസ് പ്രത്രിക
ര്രിക്്രിസല്ന്ന് IPCC റ്രിട്പൊർടേ്രിൽ ചുണ്്രിക്ാണ്രിക്കുന്നു. 
ഒന്നാമതായ്രി നമ്ൾ ഊർജ്ം ഉൽപാ്്രിപെ്രിക്കുന്ന 
രധീത്രി, ചരക്കുകളം ട്സവനങ്ങളം ന്രിർമ്്രിക്കുകയും 
ഉപട്യാഗ്രിക്കുകയും സചയ്യുന്ന വ്രിധം, ഭൂമ്രി വകകാര്യം 
സചയ്യുന്ന വ്രിധം എല്ാം പുനർന്രിർവച്രിട്ക്ണ്തായ്രി
ട്ടുണ്്. 

 മനുഷ്യന് മൂലമുണ്ാകുന്ന ബഹ്രിർഗമനം, 
ട്ഫാസ്രിൽ ഇന്നങ്ങൾ ഉപട്യാഗ്രിക്കുന്നതും 
മരങ്ങൾ മുറ്രിക്കുന്നതും ട്പാലള്ള മനുഷ്യ ഇടസപടല
കള്രിലൂസട ഉണ്ാകുന്നതാസണന്ന് ഇട്പൊൾ കുടുതൽ 
വ്യക്മാക്സപെടേ്രിട്ടുണ്്. വ്യവസായ്രിക പൂർവകാലം 
സതാടേ് ആട്ഗാളതാപനതെ്രിസറെ 1.1°C ൽ ന്രിന്നും 
ഉള്ള വർദ്നവ് കാണ്രിക്കുന്നത് ഇത് തസന്നയാണ്. 
ആട്ഗാള താപന വർദ്നവ്രിന് പ്രധാനമായും 
കാരണമായ്രി ചുണ്്രിക്ാണ്രിക്സപെടുന്നത് കാർബൺ 
വാതകങ്ങളസട ബഹ്രിർഗമനമാണ്. എന്നാൽ 
മധീസതയ്രിന് വാതകതെ്രിസറെ ബഹ്രിർഗമനവും ഒരു 
പ്രധാന കാരണം തസന്നയാണ്. മനുഷ്യ പ്രവർതെ
നങ്ങള്രിലൂസട അ്രധീക്ഷതെ്രിട്ലക്കുള്ള മധീസതയ്രിന് 
വാതകതെ്രിസറെ പുറ്ള്ളല്രിൽ ഗണ്യമായ വർദ്നവ് 
ഉണ്ായ്രിട്ടുണ്് എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഇത്രിനുള്ള 
പ്രധാന കാരണമായ്രി വർതെ്രിക്കുന്നത് കൃഷ്രി, എണ്ണ-
പ്രകൃത്രി വാതകം, കൽക്ര്രിഖനനം, ഖരമാല്രിന്യ 
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സംസ് കരണം, മല്രിനജല ശുചധീകരണം എന്നധീ 
വ്യവസായങ്ങളാണ്. ഇത്രിലൂസട മാത്രം മനുഷ്യന് 
അ്രധീക്ഷതെ്രിട്ലക്് പുറ്ള്ളുന്നത് സമാതെം 
മധീസതയ്രിന് വാതകതെ്രിസറെ 98% ആണ്. 

 കാലാവസ്ാ വ്യത്രിയാനതെ്രിന് പ്രിന്ന്രിസല 
മനുഷ്യരുസട പങ്്രിസന സംബന്്രിച്ചുള്ള സൂചനകൾ 
വളസര മുട്് ശാസ്തട്ലാകം കസണ്തെ്രിയ്രിരുന്നു. 
എന്നാൽ വ്രിപണ്രിയ്രിസല മൂലധന ശക്്രികൾ അട്രി
ട്ച്ചൽപെ്രിച്ച സാ്തെ്രിക വ്രികസന നയങ്ങൾക്കു 
മു്്രിൽ ഇത്രിസനാന്നും പ്രസക്്രിയ്രില്ാസത ട്പായ്രി. 
1990-കട്ളാസട കാലാവസ്ാ വൃത്രിയാനം സൃഷ്്രിക്കുന്ന 
അപകടകരമായ വശങ്ങൾ സവള്രിവായ്രി തുടങ്ങ്രിയ
ട്പൊൾ ശാസ്തട്ലാകതെ്രിസല ഒരു വ്രിഭാഗം കൂടുതൽ 
ശക്മായ മുന്നറ്രിയ്രിപ്പുകളമായ്രി രംഗസതെതെ്രി. 
1992-ൽ ട്നാബൽ സമ്ാനാർഹരായവരുൾ
സപെസട 1700 ഓളം ശാസ്തജ്രുസട ഒരു സംഘം 
മാനവരാശ്രിക്കുള്ള മുന്നറ്രിപെ് (World Scientist's 
Warning to Humanity) എന്ന ന്രിലയ്രിൽ ഒരു കതെ് 
പ്രസ്രിദ്ധീകര്രിക്കുകയുണ്ായ്രി.  ശാസ്തട്ലാകതെ്രിസറെ 
മുന്നറ്രിയ്രിപെ് തള്ള്രിക്ളയാന് ശാസ്തജ്ർമാര്രിൽ 
ച്രിലർ തസന്ന മുട്ന്നാടേ് വര്രികയുണ്ായ്രി. ട്ഫാസ്രിൽ 
ഇന്ന ട്ലാബ്രിയുസട വക്ാക്ളായ ച്രില ഗട്വഷണ 
സ്ാപനങ്ങളം 1997-സല ട്ക്യാട്ടോ ട്പ്രാട്ടോ
ട്ക്ാൾ ഉട്ട്രിയ്രിൽ ന്രിന്നും പ്രിന്മാറണസമന്ന് 
അട്മര്രിക്ന് പ്രസ്രിഡറെ്രിസന സമ്ർദേം സചലതെ്രി. 
ഇത് കാലാവസ്ാ വ്യത്രിയാനം മൂലമുണ്ാകുന്ന 
തധീവ്ര സംഭവങ്ങൾക്് പര്രിഹാരം കാണാനുള്ള 
കൂടോയ്മയുസട പ്രവർതെനസതെ ദുർബലസപെടുതെ്രി. 

 2017 നവംബറ്രിൽ പത്രിനായ്രിരതെ്രിലധ്രികം 
വരുന്ന ശാസ്തജ്ർ വധീണ്ം മുന്നറ്രിയ്രിപ്പുമായ്രി രംഗത് 
വന്നു. മാനവ്രികതസക്ത്രിരായ സകാടും വ്രിപത്കസള 
സംബന്്രിച്ച് യോർത്ഥമായും വ്യക്മായും മുന്നറ്രി
യ്രിപെ് നൽകുക എന്നത് ശാസ്തജ്രുസട ധാർമ്്രിക 
ബാദ്്യതയാണ്. ഈസയാരു ബാധ്യതയുസട അട്രി
സ്ാനതെ്രിൽ ''ഞങ്ങൾ ട്ലാകതെ്രിസല വ്രിവ്രിധ 
ഭാഗങ്ങള്രിസല 11000 -തെ്രിലധ്രികം ശാസ്തജ്ർ 
സുവ്യക്മായും അസന്ന്രിഗ്ദമായും ഭൂമ്രിസയന്ന ഈ 
ഗ്ഹം ഒരു കാലാവസ് അട്രിയ്്രിരാവസ്സയ 
(Climate Emergency) അഭ്രിമുഖധീകര്രിക്കുന്നു'' എന്ന് 
പ്രഖ്യാപ്രിച്ചു. എന്നാൽ ട്ലാകതെ്രിസല ഭൂര്രിഭാഗം 
വരുന്ന ശാസ്തജ്ന്മാരുസട പ്രഖ്യാപനങ്ങട്ളാടുള്ള 
അനുകുലമായ ഒരു പ്രത്രികരണം ട്ലാകരാഷ്ടതെല
വന്മാര്രിൽ ന്രിന്നുണ്ായ്രില്. ആട്ഗാളതാപനതെ്രിന് 
കാരണമാകുന്ന കാർബൺ വ്രിസർജ്നതെ്രിന് 
കാരണക്ാരായ പല രാജ്യങ്ങളം കാർബൺ 
പുറ്ള്ളല്രിൽ കുറവ് വരുത്വാന് തയ്ാറായ്രിടേ്രില്. 

 കാർബൺ പുറ്ള്ള്രിൽ കുറവ് വരുത്ന്നത്രിനും 
ആട്ഗാളതാപനം ന്രിയന്ത്രിക്കുന്നത്രിനുമായ്രി കൂട്രി
ട്ച്ചർന്ന രാഷ്ടങ്ങളസട ഉച്ചട്കാട്രികള്രിൽ അനുകുലമായ്രി 
തധീരുമാനം എടുക്കുന്നത്രിന് ആട്ഗാള വ്യവസായ്രിക 

ട്ലാബ്രി വ്രിഘാതമായ്രി ന്രിന്നു. കാലാവസ്ാ മാറ്ങ്ങൾ 
മുലം അവ്രികസ്രിത രാജ്യങ്ങള്രിൽ സംഭവ്രിച്ചുസകാണ്്രിര്രി
ക്കുന്ന വന് സാ്തെ്രിക നഷ്ങ്ങൾക്കു സാ്തെ്രിക 
സഹായം നൽകാന് കാർബൺ വ്രിസർജ്നതെ്രിന് 
ഉതെരവാ്്രികളായ രാഷ്ടങ്ങൾ തയ്ാറാകണസമന്ന 
ആവശ്യതെ്രിന് മാഡ്്രിഡ് ഉച്ചട്കാട്രിയ്രിൽ ഒരു 
പര്രിഹാരവും ഉണ്ായ്രില്. കാലാവസ് വ്യത്രിയാ
നതെ്രിസറെ പ്രത്യാഘാതം ആട്ഗാളതാപനമാണ്. 
അ്രധീക്ഷതെ്രിസല ഹര്രിതഗൃഹ വാതകങ്ങളസട 
അളവ്രിൽ വന്ന വന്ട്താത്രിസല വർദ്നവാണ് 
ഇത്രിന് കാരണം. അത്രിൽ കാർബൺവഡഓ
ക് വസഡ്രിസറെ പങ്് വളസര വലതാണ്. അ്രധീക്ഷ 
കാർബൺവഡഓക് വസഡ്രിസറെ അളവ് 2050 
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ആകുട്്ാട്ഴക്കും വ്യവസായ്രിക പൂർവ ന്രിലയ്രി
സലതെ്രിക്ണസമന്നതാണ് ശാസ്തട്ലാകതെ്രിസറെ 
ലക്ഷ്യം. വ്യവസായ്രിക യുഗം ആരംഭ്രിക്കുന്ന കാലതെ് 
അ്രധീക്ഷ കാർബൺവഡ ഓക് വസഡ്രിസറെ 
അളവ് 180 പ്രി.പ്രി.എം (Parts per million) ആയ്രിരു
ന്നുസവന്ന് ട്രഖസപെടുതെ്രിയ്രിട്ടുണ്്. അത്രിന് മുമ്പുള്ള 8 
ലക്ഷം വർഷക്ാലം ഇട്ത രധീത്രിയ്രിൽ ന്രിലന്രിന്ന്രിരുന്നു. 
എന്നാൽ 250 വർഷസതെ വ്യവസായ്രിക സാ്തെ്രിക 
പ്രവർതെനങ്ങളസട ഫലമായ്രി അ്്രിരധീക്ഷ കാൺ
ബൺവഡഓക് വസഡ്രിസറെ അളവ് 419.14 പ്രി.പ്രി.
എം. കടന്ന്രിര്രിക്കുന്നു. 

 കാർബൺവഡഓക് വസഡ്രിസറെ അളവ് 

മാതമല് മധീസതയ്രിന്, വനരേസ് ഓക് വസഡ് 
തുടങ്ങ്രിയ ഹര്രിതഗൃഹവാതകങ്ങളസട അളവും 
വർദ്്രിച്ചു വര്രികയാണ്. വളസര ഗൗരവമായ്രി തസന്ന 
ഹര്രിതഗൃഹവാതകങ്ങളസട അളവ് അ്രധീക്ഷ
തെ്രിൽ കുറയ്ക്കുവാനുള്ള ശക്മായ നടപട്രികൾ 
ട്ലാകസമ്ാടും ഉണ്ാട്യതധീരൂ എന്നാണ് IPCC 
റ്രിട്പൊർടേ് ആവശ്യസപെടുന്നത്. 

 ഇറെർ ഗവൺസമറെൽ പാനൽ ഓൺ വക്മറ്് 
ട്ചഞ്്  IPCC 2021 ആഗസ്റ് 9 ന് പൂറതെ് വ്രിടേ 
ആറാമത് അസ്സ്് സമറെ് റ്രിട്പൊർടേ്രിസല സുപ്രധാന 
മുന്നറ്രിയ്രിപ്പുകൾ ഇവയാണ്. 

1. അടുതെ രണ്് ് ശകതെ്രിനുള്ള്രിൽ ആട്ഗാള താപന 
വർദ്നവ് 1.5°C മറ്രികടക്കും

2. ഹര്രിതഗൃഹ വാതകങ്ങളസട പുറ്ള്ളൽ 
ഇന്നസതെ രധീത്രിയ്രിൽ തുടരുകയാസണങ്്രിൽ 2100 
സറെ മദ്്യട്തൊസട ആട്ഗാള താപന ന്രിലയ്രിസല 
വർദ്നവ് 2 °C ആയ്രി ഉയരും. 

3. താപന്രിലയ്രിസല 1°Cവർദ്നവ് അത്രിതധീവ്ര മഴയ്രിൽ 
വർഷതെ്രിൽ ഏഴു ശതമാനം വർദ്നവ് സൃഷ്്രിക്കും. 

4. കഴ്രിഞ്ഞ രണ് ് ശലക്ഷം വർഷങ്ങള്രിസല ഏറ്വും 
ഉയർന്ന അ്രധീക്ഷ കാർബൺവഡഓക് വസ
ഡ്രിസറെ അളവാണ് ഇട്പൊൾ ട്രഖസപെടുതെ്രിയ്രിര്രി
ക്കുന്നത്. 

5. കഴ്രിഞ്ഞ 3000 വർഷങ്ങള്രിസല ഏറ്വും കുട്രിയ 
സമുട്ദ്രാപര്രിതല വർദ്നവാണ് ഇട്പൊൾ സംഭ
വ്രിച്ച്രിര്രിക്കുന്നത്. 

6. ആർടേ്രിക് സമുദ്രതെ്രിസല മഞ്ഞ്രിസറെ അളവ്രിൽ 
1000 വർഷതെ്രിസല ഏറ്വും കുറഞ്ഞ അളവാണ് 
ഇട്പൊൾ കാണുന്നത്.

7. ച്രില മാറ്ങ്ങസള അടുതെ ആയ്രിരം വർഷട്തെ
സക്ങ്്രിലം ത്രിര്രിച്ചു പ്രിട്രിക്ാന് കഴ്രിയ്രില്. 

8. സമുദ്രതാപനം 1970 കാലയളവ്രിട്നക്ാൾ രണ് 
മുതൽ 8 മടങ്ങ് വസര വർദ്നവ് ട്രഖസപെടുതെസപെട്ടു. 

   IPCC  റ്രിട്പൊർടേ് നൽകുന്ന മുന്നറ്രിയ്രിപെ് ഗൗരവമായ്രി 
എടുതെ് ട്ലാകം പര്രിഹാര നടപട്രികൾ സ്വധീകര്രി
ക്കുന്ന്രിസല്ങ്്രിൽ മാനവരാശ്രിയുസടയും മറ്് ചരാചര
ങ്ങളസടയും ന്രിലന്രിൽപ് അപകടതെ്രിലാകും എന്ന 
കാര്യം തധീർച്ചയാണ്. ഇത് മനസ്്രിലാക്ാന് ഭാവ്രി 
തലമുറയ്ക്കു ട്വണ്്രി എല്ാ ട്ലാകരാഷ്ടങ്ങളം തയ്ാറാ
ട്കണ്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. അതു സകാണ്് സചവ്രിട്യാർക്കുക 
ഈ അ്്രിമ കാഹളം. 
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സി.ദിവാകരൻ 
12,13,14 കേരള നിയമസഭേളിൽ അകംഗകം
2006-2011 വർഷങ്ങളിസല ഭക്്യവുകം സിവിൽ 
സലലൈസുകം വേുപ്പുമന്തി

നരവംശ 
ശാസ്തജ്ന്ാരുചട 
അഭിരൊയത്ിൽ 
ഇന്ത്റ്യയിചല േനങ്ങൾ 
ആര്റ്യന്ാരുചടയും 
ദ്ാവിഡന്ാരുചടയും 
മംജ�ാളിയന്ാരുചടയും 
സിഥിയന്ാരുചടയും 
സങ്കരമാണ്. ഈ 
വിഭാ�ങ്ങൾ അതിചറെ 
പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ  
ജ�ാത്രങ്ങളായിരുനേു. 
ഇവർ പരസ്പരം കലഹിചും 
യുദ്ം ചചയ്തും പല 
പല രെജദശങ്ങളിലായി 
ആവാസം ഉറപ്പിചു. 

'ോതി ഇനേും വിശദീകരിക്ാനാകാത് ഒനോയി 
നിലചകാള്ുനേു. സസദ്ാന്തികമായും 

രൊജയാ�ികമായും ബൃഹത്ായ ഒരു രെശ് നമാണ് 
ോതി.
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ഇ്്യയ്രിസല ജാത്രികൾ അത്രിസറെ ഉല്തെ്രി, 
വ്രികാസം എന്ന വ്രിഷയതെ്രിൽ 1916 ട്മയ് 
9 ന് നയൂട്യാർക്്രിസല സകാളംബ്രിയ സർ

വകലാശാലയ്രിൽ ട്ഡാ. അംട്ബ്്ക്ർ നടതെ്രിയ 
പ്രഭാഷണതെ്രിൽ അട്ദേഹം നടത്ന്ന ന്രിരധീക്ഷണ
ങ്ങസള ട്ചാ്്യം സചയ്ാന് ആരും ഇട്ന്നവസര വധ
ര്യസപെടുന്ന്രില്. അട്ദേഹതെ്രിസറെ തസന്ന വാക്കുകൾ. 

 'ജാത്രി ഇന്നും വ്രിശ്ധീകര്രിക്ാനാകാതെ 
ഒന്നായ്രി ന്രിലസകാള്ളുന്നു. വസദ്ാ്്രികമായും 
പ്രാട്യാഗ്രികമായും ബൃഹതൊയ ഒരു പ്രശ് നമാണ് 
ജാത്രി. ഇ്്യയ്രിൽ ജാത്രി ന്രിലന്രില്ക്കുന്ന്രിടട്തൊളം 
ഹ്രിന്ദുക്ൾ മ്രിശ്രവ്രിവാഹം നടത്കട്യാ അന്യരുമായ്രി 
സംസർഗ്തെ്രിൽ ഏർസപെടുകട്യാ സചയ്യുകയ്രില്. 
ജാത്രിയുസട ഉല്തെ്രി കസണ്തൊന് ശ്രമ്രിച്ച പണ്്രിത
ന്മാർ പരാജയസപെട്ടു പ്രിന്വാങ്ങുകയാണ് സചയ്ത്. 
ഈ വ്രിഷയതെ്രിൽ ഒരു സചറ്രിയ പര്രിശ്രമം നടതൊന് 
മാത്രമാണ് ഞാന് ശ്രമ്രിക്കുന്നത്. '

 നരവംശ ശാസ്തജ്ന്മാരുസട അഭ്രിപ്രായ
തെ്രിൽ ഇ്്യയ്രിസല ജനങ്ങൾ ആര്യന്മാരുസടയും 
ദ്രാവ്രിഡന്മാരുസടയും മംട്ഗാള്രിയന്മാരുസടയും 
സ്രിേ്രിയന്മാരുസടയും സങ്രമാണ്. ഈ വ്രിഭാഗങ്ങൾ 
അത്രിസറെ പൂർവകാലങ്ങള്രിൽ  ട്ഗാത്രങ്ങളായ്രിരുന്നു. 
ഇവർ പരസ്രം കലഹ്രിച്ചും യുദ്ം സചയ്തും പല പല 
പ്രട്്ശങ്ങള്രിലായ്രി ആവാസം ഉറപെ്രിച്ചു. 

 ജാത്രിയുസട പ്രകൃത്രിസയക്കുറ്രിച്ചു ച്രില നരവംശ 
ശാസ്തജ്ന്മാർ നടതെ്രിയ്രിട്ടുള്ള ന്രിർവചനങ്ങൾ ഈ 
വ്രിഷയതെ്രിൽ കൂടുതൽ സവള്രിച്ചം വധീശുന്നവയാണ്. 
ഇ്്യയ്രിൽ ജാത്രി എന്നത്രിനർത്ഥം ജനസമൂഹസതെ 
ട്ഗാത്രബാഹ്യ, വ്രിവാഹ ന്രിട്രാധനംസകാണ്് പരസ്രം 
ഇഴുക്രിട്ച്ചരാന് അനുവ്്രിക്സപെടാതെ ന്രിശ്്രിതവും 
സുസ്്രിരവുമായ ഘടകങ്ങളാക്്രി സവടേ്രിനുറുക്്രി 
ഇടുക എന്നതാണ്.  വ്രിവാഹബന്ങ്ങസളക്കുറ്രിച്ച് 
ഇട്പൊഴും പ്രാകൃതമായ ധാരണകളം വ്രിശ്വാസ
ങ്ങളമാണ് ഈ പുട്രാഗമനയുഗതെ്രിലം ഇ്്യന് 
ജനത വച്ച് പുലർത്ന്നത്. വ്രിവാഹ ബന്ങ്ങൾക്് 

രക്ബന്ങ്ങൾ പാട്രില്, സ്വട്ഗാത്രതെ്രിൽ ന്രിന്ന് 
പാട്രില് തുടങ്ങ്രിയ ന്രിബന്നകൾ ഇന്നും ഇ്്യന് 
സമൂഹതെ്രിൽ ശക്മായ്രി ന്രിലന്രിൽക്കുന്ന്രിടതൊണ് 
ജാത്രിയുസട ഉറവ്രിടം നാം കസണ്ത്ന്നത്. സ്വട്ഗാ
ത്രതെ്രിൽ ന്രിന്നുള്ള വ്രിവാഹബന്ം വ്വന്രി
ദേയായ്രി വ്രിശ്വസ്രിക്സപെടുന്നു. ട്ഗാത്രങ്ങൾ ട്വറ്രിട്ടു 
ന്രിലന്രിറുത്ന്നത്രിസറെ പ്രിന്ന്രിലള്ള ഉട്ദേശം വളസര 
വ്യക്മാണ്. ട്ഗാത്രങ്ങളസട സ്തെ് അതത് 
ട്ഗാത്രതെ്രിൽസപെടേവരുട്ടതായ്രി ന്രിലന്രിർതെണം. 
അത്രിനാവശ്യം അന്യട്ഗാത്ര വ്രിവാഹബന്ങ്ങൾ 
ഉട്പക്ഷ്രിക്സപെടണം. 

 സമൂഹതെ്രിൽ സ്തധീ പുരുഷ അനുപാതക്രമം 
അട്രിസതറ്റുട്്ാൾ ഏസതങ്്രിലം കാരണതൊൽ ഭാര്യ 
മരണസപെടോൽ ഭർതൊവ് പുനർവ്രിവാഹതെ്രിന് 
സന്നദ്നായ്രി മുട്ന്നാട്ടുവരും. സ്തധീകൾക്്രിടയ്രിലം 
ഭർതൊവ് നഷ്സപെടേ സ്തധീകൾ പുനർ വ്രിവാഹതെ്രിന് 
സന്നദ്രാകും. ഈ സാഹചര്യം സമൂഹതെ്രിൽ വല്രിയ 
പ്രശ് നങ്ങൾ സൃഷ്്രിക്കും, ഇവ്രിസട സ്വട്ഗാത്രബന്ം 
മാത്രസമന്ന വ്രിവാഹ ന്രിബന്ന സപാടേ്രിസച്ചറ്രിയസപെടും. 
പുത്രിയ സ്ത്രികൾ സമൂഹതെ്രിൽ വരുന്നട്താസട 
ജാത്രിയ്ക്കും ട്ഗാത്രങ്ങൾക്കും അന്യമായ ഒരു സമൂഹം 
ഉയർന്നുവരും. ഇ്്യയ്രിസല യാോസ്്രിത്രിക വർഗ്ം 
ഈ വ്യവസ്്രിത്രി ഇഷ്സപെടുന്ന്രില്. സ്തധീപുരുഷ അനു
പാതക്രമം ന്രിലന്രിറുതൊനുള്ള കുൽസ്രിതശ്രമങ്ങൾ 
ആരംഭ്രിച്ചു. അവർ പുത്രിയ ന്രിബന്നകൾ മുട്ന്നാ
ട്ടുവച്ചു. 

 'മര്രിച്ച ഭർതൊവ്രിസറെ ച്രിതയ്രിൽ അവസള 
്ഹ്രിപെ്രിക്ാം' ഈ നടപട്രി പ്രാട്യാഗ്രികമായ്രി നട
പെ്രിലാക്ാന് കഴ്രിയാസത വരുട്്ാൾ വ്രിധവകൾ 
സമൂഹതെ്രിന് ഭാരമായ്രിതെധീരും. അവർ ജാത്രി 
ട്നാക്ാസത പുനർ വ്രിവാഹതെ്രിന് വ്രിട്ധയരാകാം. 
അസല്ങ്്രിൽ സമൂഹതെ്രിനുള്ള്രിൽ തസന്നയുള്ള 
വ്രിവാഹപ്രായസമതെ്രിയ വധുക്ളസട അവസരം 
തടേ്രി എടുക്ാന് ശ്രമ്രിക്ാം. എ്ായാലം, ഭർതൊവ് 
നഷ്സപെടേ സ്തധീ സമൂഹതെ്രിന് ഭാരമായ്രി മാറും. ഈ 
അപകടം ഒഴ്രിവാക്ാന് ഒന്നുക്രിൽ ഭർതൊവ്രിസറെ 

ഇന്ത്യയിസല ജരാതി വ്യവസ്: 
ഉൽപത്തി, വിേരാസകം
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ച്രിതയ്രിൽ അവസള ്ഹ്രിപെ്രിക്കും അസല്ങ്്രിൽ മസറ്
സ്ങ്്രിലം മാർഗ്ം കസണ്ത്ം. ന്രിത്യ വവധവ്യം 
അവള്രിൽ അട്രിട്ച്ചല്്രിക്ാം. തന്രിക്് ജധീവ്രിക്ാനുള്ള 
വനസർഗ്്രികമായ അവകാശം ന്രിട്ഷധ്രിച്ച 
വവധവ്യം അട്രിട്ച്ചല്്രിക്സപെടുട്്ാൾ അവൾ 
അസന്മാർഗ്്രിക മാർഗ്ങ്ങള്രിലൂസട ജധീവ്രിക്ാന് 
ന്രിർബന്്രിതമായ്രിതെധീരുക സ്വാഭാവ്രികമാണ്. 

 സമൂഹതെ്രിൽ പുരുഷന്മാർ അധ്രികമായ്രി 
വരുന്നതും ഒരു സാമൂഹ്യപ്രശ് നമാണ്. പുരുഷന് 
സമൂഹതെ്രിസലന്നും സ്തധീയുസട ട്മൽ ട്മധാവ്രിത്വം 
ലഭ്രിച്ച്രിരുന്നു.  മതപരവും  സാ്തെ്രികവുമായ 
എല്ാ പധീഡനങ്ങൾക്കും സ്തധീസമൂഹം വ്രിട്ധയമാ
കുന്നു. വ്രിധവയ്ക്കും വ്രിഭാര്യനും സമൂഹതെ്രിൽ നധീത്രി 
ഒരുട്പാസലയാണ്. 

 ജാത്രിയും വർഗ്വും തമ്്രിൽ എവ്രിസടയാണ് ട്വർ
ത്രിര്രിയുന്നസതന്ന് അട്ന്വഷണം അവസാന്രിക്കുന്നത് 
വർഗ്വും ജാത്രിയും സതാടേടുതെ അയൽക്ാരാസണന്ന 
വസ്തുതയ്രിട്ലക്ാണ്. ഇവർ തമ്്രിലള്ള അകലം ഒരു 
ചാൺ മാത്രം ജാത്രി എന്നാൽ 'വലയ്രിതമായ ഒരു 
വർഗ്മാണ്.' 

 ഏതു വർഗ്മാണ് ജാത്രിയ്ക് ചുറ്റും വലയം സൃഷ്്രി
ച്ച്രിര്രിക്കുന്നു എന്നത്  ഗൗരവട്മറ്രിയ ഒരു പഠനവ്രി
ഷയമാണ്. ഇ്്യയ്രിൽ ന്രിലന്രിൽക്കുന്ന പ്രാചധീന 
ആചാരങ്ങൾ കർക്ശമായ്രി പ്രിന്തുടരുന്നത് 
ഒറ്ജാത്രി മാത്രമാണ്.  അവരാണ് ബ്രാഹ്മണർ. 
ബ്രാഹ്മട്ണതര ജാത്രികൾ ഇതെരം ആചാരങ്ങൾ 
കർക്ശമായ്രി പ്രിന്തുടരാന് കൂടോക്കുന്ന്രില്.  

 'ജാത്രി വ്യവസ്യുസട ചടേകൂടേ്രിൽ വാർസതെടു
തെതും ശാസ്തങ്ങൾ ട്ബാധപൂർവം സൃഷ്്രിച്ചതുമായ 
ഒരു സംഘടനയാണ് ഹ്രിന്ദു സമൂഹസമന്ന ശക്മായ 
ഒരു വ്രിശ്വാസം യാോസ്്രിത്രിക വഹദേവ മന
സ്സുകള്രിൽ കുട്രിസകാള്ളുന്നുണ്്.' 

 ലാട്ഹാറ്രിസല ജാംപത് - ട്താഡക് മണ്ല്രിസറെ 
1936-സല വാർഷ്രിക സട്മ്ളനതെ്രിൽ അവതര്രി
പെ്രിക്ാനായ്രി ട്ഡാ.അംട്ബ്്കർ തയ്ാറാക്്രിയ 
അദ്്യക്ഷപ്രസംഗതെ്രിൽ ന്രിന്ന്. 

 'സ്വർഗ്തെ്രിട്ലയ്ക്കുള്ള വഴ്രിട്പാസല ട്ക്ശപൂർ
ണ്ണമാണ് ഈ അനുഭവം. ഇ്്യയ്രിസല സാമൂഹ്രിക 
പര്രിഷ് കരണതെ്രിന് പ്രയത് ന്രിക്കുന്നവർക്് സു
ഹൃത്ക്ൾ കുറവാണ്. വ്രിമർശകർ കൂടുതലാണ്. 
രണ്് കൂടേരാണ്  വ്രിമർശകർ.  ഒന്ന് രാഷ്ടധീയ 
പര്രിഷ് കർതൊക്ൾ, രണ്് ട്സാഷ്യല്രിസ്റ്റുകൾ.' 

 നമ്മുസട രാജ്യതെ് ച്രില പ്രട്്ശങ്ങള്രിൽ ന്രിലന്രി
ന്ന്രിരുന്ന ബ്രാഹ്മണർ താണജാത്രിയ്രിൽസപെടേവരുസട 
ട്മൽ അട്രിട്ച്ചൽപെ്രിക്സപെടേ അധമമായ ച്രില 
ആചാരങ്ങൾ ചുവസട ട്ചർക്കുന്നു. 

 ട്പർഷ്യന് ഭരണകാലതെ് മറാതൊ രാജ്യതെ്രിൽ  
അവർണ്ണർക്് സപാതുന്രിരതെ്രിലൂസട നടക്ാനുള്ള 
അനുവാ്മ്രില്ായ്രിരുന്നു. താണജാത്രിക്ാസര ത്രി
ര്രിച്ചറ്രിയാന് അവരുസട വകകള്രിട്ലാ അരയ്രിട്ലാ 
കറുതെ ചരടുസകടേണസമന്ന് ന്രിഷ് കർഷ്രിച്ച്രിരുന്നു. 
ഒരു പട്രികൂട്രി കടന്ന് പൂനാ നഗരതെ്രിൽ താണജാ
ത്രിക്ാർ നടക്ണസമങ്്രിൽ അവരുസട അരയ്രിൽ 
ചൂൽ സകടേ്രിത്തൂക്ണസമന്ന വ്യവസ് ന്രിലവ്രിലണ്ാ
യ്രിരുന്നു. അവർണ്ണരുസട തുപെൽ ന്രിലതെ് വധീണ് 
അശുദ്മാകാത്രിര്രിക്ാന് കഴുതെ്രിൽ മൺകലം 
സകടേ്രിത്തൂക്ണം. 

 ഇതെരം നധീചമായ ആചാരങ്ങസളക്കുറ്രിച്ച് 
1928 ജനുവര്രി 4സറെ വടംസ് ഓഫ് ഇ്്യയുസട 
ഒരു റ്രിട്പൊർടേ് ശ്രട്ദ്യമാണ്. ഇന്ട്ഡാർ 
സംസ്ാനതെ് ച്രില ഗ്ാമങ്ങള്രിൽ 'ബാല്രിയകൾ' 
എന്ന വ്രിഭാഗക്ാർക്് ജധീവ്രിക്ണസമങ്്രിൽ രജപുത്ര
ക്ാരും, ബ്രാഹ്മണരും ട്ചർന്ന് ച്രില ന്രിബന്നകൾ 
ഏർസപെടുതെ്രിയ്രിരുന്നു. 

 'ബാല്രിയകൾ' ക്രിന്നര്രി വച്ച കുപൊയങ്ങൾ 
ധര്രിക്ാന് പാട്രില്. ബാല്രിയ സ്തധീകൾ സ്വർണ്ണം, 
സവള്ള്രി ആഭരണങ്ങൾ ധര്രിക്ാന് പാട്രില്. 
പ്രത്രിഫലം കൂടാസത ട്ജാല്രി സചയ്ണം, ഇതെരം 
ന്രിബന്നകൾ ലംഘ്രിക്സപെടുന്നവസര ഗ്ാമതെ്രിൽ 
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ന്രിന്ന് കൂട്രിസയാഴ്രിപെ്രിക്കും. ബാല്രിയകൾ ഇതെരം 
ന്രിബന്നകൾ അനുസര്രിക്ാന് കൂടോക്ാസത 
വന്നട്പൊൾ  അവസര  ഗ്ാമക്രിണറുകള്രിൽ ന്രിന്ന് 
കുട്രിസവള്ളം ട്കാര്രിസയടുക്ാന് ട്പാലം അനുവ
്്രിച്ച്രില്. ഹ്രിന്ദുക്ളസട പധീഡനങ്ങൾ സഹ്രിക്ാന് 
കഴ്രിയാസത വന്ന ന്രിസ്ഹായരായ ബാല്രിയകൾ 
സ്വ്ം ഗ്ാമങ്ങൾ വ്രിടേ് അന്യ ട്്ശങ്ങള്രിട്ലയ്ക് 
കൂടേട്തൊസട പലായനം സചയ്തു. 

 ഭക്ഷണതെ്രിസറെ കാര്യതെ്രിൽട്പാലം ജാത്രി 
വ്യവസ് ന്രിലന്രിന്ന്രിരുന്നു. ജയ്പൂർ സംസ്ാനതെ്രിസല 
ഒരു ഗ്ാമതെ്രിൽ ഒരവർണ്ണന് തധീർത്ഥാടനം കഴ്രിഞ്ഞു 
ത്രിര്രിച്ചു വന്നട്പൊൾ ആ ഗ്ാമതെ്രിസല ഏതാനും ട്പർക്് 
ഒരു സ്്യ ഒരുക്്രി. സ്്യയുസട വ്രിഭവങ്ങള്രിൽ സനയ്യും 
വ്രിള്്രി. സവർണ്ണരായ ഹ്രിന്ദു ഇതറ്രിഞ്ഞു കൂടേമായ്രി 
എതെ്രി സ്്യ അലട്ങ്ാലസപെടുതെ്രി. അവർണന് 
സനയ്് വ്രിള്ാന് അവകാശമ്രില്. സനയ് ഉന്നതകുല 
ജാതരുസട ഭക്ഷണതെ്രിൽസപെടുന്നതാണ്. എത്ര 
അപര്രിഷ് കൃതമായ്രിരുന്നു നമ്മുസട പൂർവകാല 
സാമൂഹ്യവ്യവസ്. 

 സാമൂഹ്യ പര്രിഷ് കരണാന്രമല്ാസത രാഷ്ടധീയ 
പര്രിഷ് കരണം സാദ്്യമസല്ന്ന് ട്ഡാക്ർ അംട്ബ്്കർ 
ആവർതെ്രിച്ചു വ്യക്മാക്കുന്നു. തസറെ വാ്ഗത്രിയുസട 
പ്രിന്ബലതെ്രിനായ്രി അട്ദേഹം മാർക് സ്രിട്റെയും 

ഏംഗൽസ്രിസറെയും അഭ്രിപ്രായങ്ങൾ ഉദ്ര്രിക്കുന്നു. 
''രാഷ്ടധീയ ഭരണഘടനയുസട ന്രിർമ്്രിത്രിയ്രിൽ അവർക്് 
ന്രിലവ്രിലള്ള സാമൂഹ്രിക ക്രമതെ്രിൽ ന്രിന്ന് ഉളവാകുന്ന 
പ്രശ് നസതെ അവഗണ്രിക്ാനാവ്രില്.'' 

 ഇവ്രിസട മതം അധ്രികാരതെ്രിസറെ ഉറവ്രിടമാണ്. 
മതം പടുത്യർത്ന്ന വ്വങ്ങളം ട്ഷ്ക്ഷതങ്ങളം 
പള്ള്രികളം സ്തെ്രിസറെ ട്കന്ദ്രധീകരണങ്ങളായ്രി 
മാറുന്നു. ഈ സ്തെ് എവ്രിസട ന്രിന്നാണ് ഒഴുക്രി 
എത്ന്നത്? പാവസപെടേ ജനവ്രിഭാഗങ്ങള്രിൽ 
ന്രിന്ന്. നമ്മുസട രാജ്യസതെ ശതട്കാടധീശ്വരന്മാരും, 
ഭരണാധ്രികാര്രികളം മാത്രമല് നധീത്രിപധീഠങ്ങൾ 
ട്പാലം മതാധ്രിഷ്്രിതമായ പൂജാര്രികസള അമ്രിതമായ്രി 
വ്രിശ്വസ്രിക്കുന്നു. ഈ പ്രബല വർഗ്ം സാധു സന്യാസ്രി
മാരുസട മുന്ന്രിൽ പഞ്പുച്മടക്്രി അവരുസട അനു
ഗ്ഹതെ്രിനായ്രി കു്്രിടുന്നു. മതവും പൗട്രാഹ്രിത്യവും 
ഇവ്രിസട സകാട്രികുതെ്രി വാഴുന്നുസവന്ന കാര്യതെ്രിൽ 
വ്യത്യസ്ത അഭ്രിപ്രായം ഉണ്ാകാം.  എന്നാൽ ഈ 
യാോർത്ഥ്യതെ്രിസറെ ട്നർക്് പുറം ത്രിര്രിഞ്ഞു ന്രിൽ
ക്ാനാവ്രില്. 

 പാവങ്ങൾ തങ്ങളസട സപാട്ടുംസപാട്രിയും എല്ാം 
വ്രിറ്റുസപറുക്്രി സ്വരൂപ്രിച്ച് പുണ്യസ്ലങ്ങള്രിൽ 
തധീർത്ഥാടനം നടത്ന്നു. അവർ തങ്ങളസട ട്്വാ
ലയങ്ങള്രിൽ ട്നർച്ചകൾ നൽകുന്നു. എ്ാണ്രിത്രിനു 
കാരണം? വ്രിശ്വാസം  മാത്രമല് നമ്മുസട സമൂഹതെ്രിൽ 
ട്വട്രാട്രി ന്രിൽക്കുന്ന പൗട്രാഹ്രിത്യമാണ്. പുട്രാഹ്രി
തന്മാസര ്ർശ്രിക്കുന്നതും അവരുസട കല്നകളം 
ഉപട്്ശങ്ങളം ട്തടുന്നതും ഇ്്യന് സമൂഹതെ്രിസറെ 
ഒഴ്രിച്ചുകൂടാനാവാതെ ഒരു കർമ്മായ്രിമാറുന്നു. ജനന 
മരണം മാത്രമല്, ട്ചാറൂണും വ്രിവാഹവും തുടങ്ങ്രി 
എല്ാ കാര്യങ്ങള്രിലം പുട്രാഹ്രിതസറെ സാന്ന്രിദ്്യം 
അന്രിവാര്യമായ്രിതെധീരുന്നു. സതരസഞ്ഞടുപെ്രിൽ 
മത്ര്രിക്കുന്ന രാഷ്ടധീയ പാർടേ്രികളം അവസരത്ര 
യുക്വാ്്രികസളന്നു അവകാശസപെടോലം കമ്യൂണ്രി
സ്റ്റുകാരായാലം മുഹൂർതെവും പുട്രാഹ്രിത ഉപട്്ശവും 
സർവസാധാരണയായ്രിതെധീരുന്നു. സമൂഹതെ്രിസറെ 
ഗത്രിവ്രിഗത്രികൾ ന്രിശ്യ്രിക്കുന്നത്രിൽ പുരാതനകാലം 
മുതൽ നാം തുടരുന്നതും ബ്രാഹ്മണ്യം അട്രിട്ച്ചൽ
പെ്രിക്സപെടേതുമായ ഒരു വശല്രിയാണ്. ഈ വ്രിശ്വാ
സങ്ങളസടയും ആചാരങ്ങളസടയും കാരണങ്ങൾ 
കസണ്തൊന് നടത്ന്ന ഏസതാരട്ന്വഷണവും 
ജാത്രിവ്യവസ്യുസട ഉറവ്രിടതെ്രിലായ്രിര്രിക്കും സചന്നു 
ട്ചരുക. 

 സമൂഹതെ്രിൽ ന്രിലന്രിന്നു ട്പാരുന്ന ഒരു 
വ്യവസ്്രിത്രിയുസട പ്രട്ത്യകതകളാണ് ഇവ്രിസട 
ചൂണ്്രിക്ാണ്രിക്സപെടേ സവ്രിട്ശഷതകൾ. ഇ്്യന് 
സമൂഹതെ്രിൽ സമൂലമായ ഒരഴ്രിച്ചുപണ്രി സമധീപകാലതെ് 
സാദ്്യമാട്ണാ? സാ്തെ്രിക അസമത്വമാട്ണാ 
ഏറ്വും രൂക്ഷമായ സാമുഹ്യപ്രശ് നം? ഇവ്രിസട 
ആധ്രിപത്യതെ്രിസറെയും അധ്രികാര ശക്്രിയുസടയും 
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ഉറവ്രിടം മതപരവും സാമൂഹ്യപരവുമാസണങ്്രിൽ 
വരുട്തെണ് പര്രിഷ് കാരവും മതപരവും സാമൂഹ്യപരവു 
മായ്രിര്രിക്ണസമന്ന് അംട്ബ്്ക്ർ വാ്്രിക്കുന്നു. 

 ഇ്്യന് ട്സാഷ്യല്രിസ്റ്റുകൾ ഉന്നയ്രിക്കുന്നത് 
സാ്തെ്രിക ഗത്രിക്രമം മാറ്ാന് കഴ്രിഞ്ഞാൽ 
സാമൂഹ്യ മാറ്ം സംഭവവ്രിക്കുസമന്നാണ്. ''വ്യത്യസ്തമായ 
ഗ്രൂപ്പുകസളയും വർഗ്ങ്ങസളയും സമത്വട്തൊസട 
വധീക്ഷ്രിക്കുന്നത്രിൽ വ്രിശ്വസ്രിക്കുന്നു'' എന്ന പ്രസ്താവന 
ആവർതെ്രിച്ചതു സകാണ്ായ്രില്. അപ്രകാരമുള്ള സ്്രിത്രി 
വ്രിട്ശഷം പ്രാട്യാഗ്രികമായ്രി സൃഷ്്രിക്ാന് ഇ്്യയ്രിസല 
ട്സാഷ്യല്രിസ്റ്റുകൾക്് കഴ്രിയുട്മാ? അപ്രകാരം ഒരു 
സാമൂഹ്യസാഹചര്യം സൃഷ്്രിക്ാന് അധ്രികാരം 
പ്രിട്രിസച്ചടുക്ണം. അധ്രികാരം പ്രിട്രിസച്ചടുക്ാനുള്ള 
ട്പാരാടേങ്ങള്രിൽ സതാഴ്രിലാള്രി വർഗ്ം ഒറ്സക്ടോയ്രി 
അണ്രിന്രിരക്ണം. അവരുസട ട്നതൃത്വം ഉയർന്നു 
വരണം. ഇന്നസതെ ഇ്്യയ്രിൽ സതാഴ്രിലാള്രി വർഗ്ം 
ഈ ് ൗത്യം ഏസറ്ടുക്ാന് സന്നദ്മാട്ണാ? അവർ 
ഒരു വർഗ്സമന്ന ന്രിലയ്രിൽ സംഘട്രിതരാട്ണാ? 
അവർക്് ട്നതൃത്വം നൽകാന് കഴ്രിവുറ് ഒരു 
ട്നതൃത്വന്രിര ട്്ശധീയ ന്രിലവാരതെ്രിൽ ഉയർന്നുവ
രാനുള്ള സാദ്്യതകൾക്ായ്രി എത്രനാൾ ഇന്രിയും 
കാതെ്രിര്രിക്ണം? ഇതെരം ന്രിരവധ്രി ഗൗരവട്മറ്രിയ 
ട്ചാ്്യങ്ങളമായ്രി ട്ഡാ. അംട്ബ്്കർ മുട്ന്നാട്ടുവന്നു. 

 ഇ്്യയ്രിൽ ന്രിലന്രിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രട്ത്യക 
സാമൂഹ്യ പശ്ാതെലതെ്രിൽ ഒരു ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് 
വ്രിപ്വം വ്രിജയകരമായ്രി പൂർതെ്രിയാക്്രിസയന്നു 
സങ്ല്്രിക്കുക. അപ്രകാരം അധ്രികാരതെ്രിൽ വരുന്ന 
സർക്ാര്രിസറെ മു്്രിൽ ഇ്്യയ്രിസല സാമൂഹ്യപ്ര
ശ് നങ്ങൾ കടുതെ സവല്വ്രിള്രി ഉയർതൊന്രിടയ്രിട്ല്? 
എങ്ങസന പര്രിഹര്രിക്കും? ന്രിലവ്രിലള്ള സാമൂഹ്യ 
പ്രശ് നം മൗല്രികപ്രശ് നമാണ്. അത് പര്രിഹര്രിക്ാസത 
ഭരണകൂടതെ്രിന് ന്രിലന്രിൽക്ാനാവ്രില്. വ്രിപ്വാന
്രം അധ്രികാരതെ്രിസലത്ന്നവർ ഈ സാമൂഹ്യ 
പ്രശ് നതെ്രിസറെ മു്്രിൽ അ്രന്നു ന്രില് ട്ക്ണ്്രി 
വരും. ന്രിങ്ങൾ ഏത് ്്രിശയ്രിൽ ത്രിര്രിഞ്ഞാലം 
ന്രിങ്ങസള 'ജാത്രി' എന്ന പ്രിശാച് പ്രിന്തുടരും, ഈ 
പ്രിശാച്രിസന ന്രിഗ്ഹ്രിക്ാസത ന്രിങ്ങൾക്് രാഷ്ടധീയ 
പര്രിഷ് കരണം സാദ്്യമല്. 

 ജാത്രി സാ്തെ്രികമായ വവരുദ്്യം സൃഷ്്രി
ക്കുന്ന്രില്. ജാത്രിയ്ക് വംശതെ്രിസറെ ഒന്നും സംഭാവന 
സചയ്യുന്ന്രില്.  എന്ന്രിരുന്നാലം ജാത്രി ഒരു കാര്യം 
ന്രിർവഹ്രിച്ച്രിട്ടുണ്്. അത് ഹ്രിന്ദുക്സള പൂർണ്ണമായും 
വ്രിഘട്രിപെ്രിക്കുകയും അവർക്് ധർമ്ഭ്ംശം 
വരുത്കയും സചയ്തു. ത്രിര്രിച്ചറ്രിട്യണ് പ്രേമവും 
പ്രധാനവുമായ കാര്യം വഹദേവ സമൂഹം എന്നത് 
ഒരു മ്രിേ്യയാണ് എന്നതാണ്. ഹ്രിന്ദു എന്ന നാമം 
തസന്ന വവട്്ശ്രികമാണ്. മുഹമ്്ധീയർ സ്വയം 
ത്രിര്രിച്ചറ്രിയാന്ട്വണ്്രി നാട്ടുകാർക്് നൽക്രിയ 
ട്പരാണത്. മുഹമ്്ധീയാക്രമണതെ്രിനു മുമ്പുള്ള 
സംസ് കൃത ഗ്ന്ഥങ്ങള്രിസലാന്നും 'ഹ്രിന്ദു'' എന്ന 

പ്ട്മയ്രില്. സപാതുവായ ഒരു ട്പര്രിസറെ ആവശ്യകത 
അവർക്് ട്താന്ന്രിയ്രിരുന്ന്രില്. എന്തുസകാസണ്ന്നാൽ 
അവർ ഒരു സമൂഹമായ്രിതെധീർന്നുസവന്ന് അവർക്് 
ട്ബാധ്യമ്രില്ാത്രിരുന്നു. ഹ്രിന്ദു സമൂഹം ന്രിലന്രിന്ന്രിരുന്ന്രില്. 
അത് ജാത്രികളസട ഒരു സമാഹാരം മാത്രമായ്രിരുന്നു. 
ഓട്രാ ജാത്രിയും അവരവരുസട അസ്ത്രിത്വസതെ
പെറ്്രി ട്ബാധവാന്മാരായ്രിരുന്നു. ജാത്രികൾ ഒരു 
സഫഡട്റഷന് രൂപധീകര്രിക്കുകട്പാലം സചയ്യുന്ന്രില്. 
ഒരു ഹ്രിന്ദു മുലേധീം ലഹളയുസട ഘടേതെ്രിലല്ാസത ഒരു 
ജാത്രിയ്ക് മസറ്ാരു ജാത്രിയുമായ്രി ബന്മുസണ്ന്ന് 
ട്താന്ന്രിയ്രിരുന്ന്രില്.  

 മനുഷ്യന് ഒരു സമൂഹമായ്രി തധീരുന്നത് അവർക്് 
സപാതുവായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ാവുട്്ാഴാണ്. പര
സ്രമുള്ള ആശയവ്രിന്രിമയവും സ്ർക്വുമാണ് 
മനുഷ്യര്രിൽ സാമൂഹ്യട്ബാധം സൃഷ്്രിക്കുന്നത്. 
പ്്രിട്ഭാജനം, മ്രിശ്രവ്രിവാഹം തുടങ്ങ്രിയ സാമൂഹ്യ 
ചടങ്ങുകള്രിലൂസട മനുഷ്യ സമൂഹതെ്രിനുള്ള്രിൽ ന്രില
ന്രിൽക്കുന്ന പല സങ്ച്രിത ച്രി്കൾ തകർക്ാനും 
ആ വഴ്രിയ്രിലൂസട ഒരു പുത്രിയ മനുഷ്യസമൂഹം ഉ്യം 
സചയ്ാനും സാധ്രിക്കും. 

 ഒരു ഘടേം കഴ്രിയുട്്ാൾ ഒരു ജാത്രി മസറ്ാരു 
ജാത്രിസക്ത്രിസര വ്രിട്്്വഷതെ്രിസറെ വ്രിഷം ചധീറ്്രി 
തുടങ്ങും. കഴ്രിഞ്ഞ യുദ്കാലതെ് ജർമ്ന്കാർ 
ഇംഗ്ധീഷുകാർസക്ത്രിസര വ്രിട്്്വഷ ഗധീതാലാപനം 
നടതെ്രിയാണ് ഇംഗ്ധീഷ് ജനതസയ അണ്രിന്രിരതെ്രിയത്. 
ഇട്ത വശല്രി തസന്ന ജർമ്ന്കാരും  അവലംബ്രിച്ചു. 
ഈ സാമൂഹ്യ വ്രിരുദ് സ്വഭാവം ജാത്രിയ്രിൽ മാത്രം 
ഒതുങ്ങ്രി ന്രിൽക്കുന്ന്രില്. അത് കൂടുതൽ ആഴതെ്രി
ല്രിറങ്ങ്രി ഉപജാത്രികൾ തമ്്രിലള്ള ബന്സതെയും 
വ്രിഷല്രിപ്തമാക്കുന്നു. ട്ഡാ.അംട്ബ്്കർ തസന്ന 
ചൂണ്്രിക്ാണ്രിക്കുന്ന ഉ്ാഹരണങ്ങൾ ശ്രട്ദ്യമാണ്. 
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''എസറെ പ്രവ്രിശ്യയ്രിൽ ട്ഗാലഖ് ബ്രാഹ്മണർ പാൽട്ഷ 
ബ്രാഹ്മണർ എന്ന്രിവസരല്ാം ബ്രാഹ്മണ ജാത്രിയുസട 
ഉപജാത്രികളാസണന്ന് അവകാശസപെടുന്നു.'' സ്വ്ം 
താല്ര്യങ്ങൾ സംരക്ഷണതെ്രിന് ട്വണ്്രിയുള്ള കട്രി
പ്രിട്രികൂടുക എന്നതാണ് ജാത്രികളം ഉപജാത്രികളം 
നടത്ന്ന പ്രവർതെനം.  ഇത്രിൽ ന്രിന്ന് ഒരു വസ്തുത 
വ്യക്മാണ്.  ഹ്രിന്ദുക്ൾ ഭ്രിന്നജാത്രികളസട ഒരു കൂടേം 
മാത്രമല്, സ്വ്ം താല്ര്യങ്ങൾക്് ട്വണ്്രി തമ്്രിൽ 
തല്ന്ന ന്രിരവധ്രി സംഘങ്ങളസട ഒരു കൂടേവുമാണ്.

  ഇ്്യയ്രിസല ആ്്രിവാസ്രികളസട സാമൂഹ്യ 
പശ്ാതെലം ആധുന്രിക മനുഷ്യ സമൂഹതെ്രിന് 
അപമാനകരമാണ്. അത്യ്ം ്ാരുണമായ്രി ആ 
വ്രിഭാഗതെ്രിസറെ ജധീവ്രിത സാഹചര്യങ്ങസളക്കുറ്രിച്ച് 
ഗൗരവട്മറ്രിയ പഠനങ്ങൾ നടതൊനും അവ പര്രി
ഹര്രിക്ാനുള്ള ധധീരവും ശക്വുമായ നടപട്രികൾ 
സ്വധീകര്രിക്ാനും ഭരണവർഗ്ം അറച്ചു ന്രിൽക്കുന്നു. 
ഇ്്യയ്രിസല ആ്്രിവാസ്രികളം പടേ്രികജാത്രി- പടേ്രിക 
വർഗ്ങ്ങളം ഭരണഘടനയ്രിൽ വാഗ്ാനം സചയ്യുന്ന 
പര്രിമ്രിതമായ ച്രില ആനുകൂല്യങ്ങസള മാത്രം ആശ്രയ്രിച്്ച 
ജധീവ്രിക്കുന്നു. ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളാകസടേ അവർക്് 
ലഭ്രിക്കുന്ന്രിസല്ന്ന് മാത്രമല് ഭരണവർഗ് ട്മലാളന്മാരും 
്ല്ാളന്മാരും തടേ്രി എടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ തുടരുന്നു. 
സഹരോബ്ദങ്ങളസട സാംസ് കാര്രിക പാര്ര്യതെ്രിൽ 
ഊറ്ം സകാള്ളുന്ന ഒരു രാജ്യതെ് ആ്്രിവാസ്രികൾ 
അവരുസട പ്രാകൃതവും അപര്രിഷ് കൃതവുമായ 
ന്രിലയ്രിൽ തസന്ന ജധീവ്രിതം തുടരുന്നു. അവർ പര്രി
ഷ് കൃതരസല്ന്നു മാത്രമല് അവരുസട ച്രില സചയ്്രികൾ 
അവസര കുറ്വാള്രികളസട ഗണതെ്രിൽസപെടുതെ്രി 
ട്വടേയാടാന് പര്യാപ്തമാക്കുന്നു. ഇ്്യയ്രില്രിട്പൊഴും 
്ശലക്ഷം ആ്്രിവാസ്രികൾ മൃഗാവസ്യ്രിൽ ജധീവ്രിതം 
നയ്രിക്കുന്നു. 

 ഈ സാമൂഹ്യപ്രശ് നതെ്രിൽ ഹ്രിന്ദുക്ൾക്് 
ഒര്രിക്ലം ലജ് ട്താന്ന്രിയ്രിടേ്രില്. ആ്്രിവാസ്രികളായ്രി 
മുദ്രകുതൊനും, അവർ പര്രാഗത കുറ്വാള്രികളാക്്രി 
ച്രിത്രധീകര്രിക്ാനും ഇടയായ സാഹചര്യം എ്ായ്രി
രുന്നു? സമൂഹതെ്രിസല സ്ത്ം അധ്രികാരവും 
വകയടക്്രിയ സവർണ്ണർ പ്രട്ത്യക്രിച്ച് ബ്രാഹ്മണർ 
എ്് സകാണ്് ഈ മനുഷ്യസര സമൂഹതെ്രിസറെ 
മുഖ്യധാരയ്രിൽ വകപ്രിട്രിച്ചുയർതൊന് കൂടോക്ാതെ 
സമധീപനം സ്വധീകര്രിക്ാന്രിടയായത്. പര്രിഷ് കാര
തെ്രിസറെ പട്രിവാത്രിൽക്ൽ എതെ്രിക്ാനും അ്സുറ് 
ഒരു ജധീവ്രിത വശല്രിയ്രിട്ലക്് നയ്രിക്ാനും ഒരു 
ശ്രമഫലം നടക്ാസത ട്പായസത്്? ആ്്രിവാ
സ്രികളസട മൃഗാവസ്യ്ക് കാരണം ജന്മസ്രിദ്മായ 
മൂഢതയാസണന്ന് പറയാന് ഹ്രിന്ദുക്ൾ വധര്യസപെ
ട്ടേയ്ക്കും. വസ്തുത മസറ്ാന്നാസണങ്്രിലം ഈ വ്രിഭാഗം 
ഒര്രിക്ലം പര്രിഷ് കാരതെ്രിസറെയും നാഗര്രികതയു
സടയും സവള്രിച്ചം കാണാന് പാട്രില്, വ്രി്്യാഭ്യാസം 
ട്നടാന് പാട്രില് ,ഉന്നതങ്ങള്രിസലതൊന് പാട്രില്. 
ചുരുക്തെ്രിൽ തങ്ങൾക്് സമന്മാരായ്രി ഇവർ 
സമൂഹതെ്രിൽ ഒര്രിക്ലം ഉയർന്നു വരാന് പാട്രിസല്ന്ന 
സകാടും യാോസ്്രിത്രികമായ ഒരു സമധീപനമാണ് 
ഹ്രിന്ദുക്ൾ തധീർതെസതങ്്രിലം  ഈ തടവറയ്രിൽ ന്രിന്ന് 
ഇ്്യയ്രിസല ആ്്രിവാസ്രികൾ ട്മാചനം ട്നടുന്ന 
കാലം വ്രിദൂരമസല്ന്ന് പ്രതധീക്ഷ്രിക്ാം. എന്നാൽ ആ 
ട്മാചനതെ്രിസറെ പാത കൂടേട്തൊസടയുള്ള മതപര്രി
വർതെനസമന്ന് വന്നാൽ ഇ്്യയ്രിൽ ഹ്രിന്ദുക്ളസട 
പലട്കാടേകളം തകർന്നു വധീഴുസമന്നും, ജാത്രി 
വ്യവസ്യുസട അട്രിതെറയ്രിൽ പടുത്യർതെ്രിയ 
ഹ്രിന്ദുമതം തസന്ന ശ്രിേ്രിലമാകുസമന്നും കാണുന്ന 
ച്രിലസരങ്്രിലം ഇട്പൊൾ ആ്്രിവാസ്രികളസട പ്രശ് നം 
ഉന്നയ്രിക്ാന് തുടങ്ങ്രിയ പുത്രിയ സാഹചര്യം സംജാ
തമായ്രിട്ടുസണ്ന്നത് സ്വാഗതാർഹമാണ്. 
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 ഹ്രിന്ദുമതം അത്രിസറെ ആരംഭ്ശയ്രിൽ മ്രിഷ
നറ്രിയായ്രിരുന്നുസവന്ന ഒരു വാ്ം ്ധീർഘകാലം 
ചർച്ച സചയ്സപെടേ ഒരു വ്രിഷയമാണ്.  ഒര്രിക്ലം 
ജാത്രികളസട ഒരു സമാഹാരമായ ഹ്രിന്ദുമതതെ്രിന് 
ഒരു മ്രിഷനറ്രിയുസട പര്രിട്വഷം ക്രിടോന്രിടയ്രില്. 
ജാത്രി ശക്മായ്രി ന്രിലന്രിൽക്കുന്ന ഹ്രിന്ദുമതതെ്രി
ട്ലയ്ക് ധാരാളം ട്പർ മതപര്രിവർതെനം വഴ്രി വന്നു 
ട്ചരാനും ട്പാകുന്ന്രില്. കാരണം വട്രണ്വർ ഏതു 
ജാത്രിയ്രിൽസപെടുന്നവരാണ് എന്ന് ത്രിര്രിച്ചറ്രിയണം. 
ഒരു വ്യക്്രിയ്ക് ഒരു ക്ബ്ബ്രിൽ അംഗമാകുന്നതുട്പാസല 
ജാത്രിയ്രിൽ അംഗത്വം ലഭ്യമല്. ജനനം, വ്രിവാഹം, 
ട്വഷം തുടങ്ങ്രി ന്രിരവധ്രി ഘടകങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ്രി 
ന്രിർവച്രിക്സപെടുന്ന കർക്ശമായ ന്രിബന്നകൾ 
ജാത്രി വ്യവസ്യ്രിൽ ശക്മാണ്.

 ഹ്രിന്ദുക്ളസട സന്മാർഗ് ട്ബാധതെ്രിൽ ജാത്രി 
സചലത്ന്ന സ്വാധധീനം പരമ്യനധീയമാണ്. 
ജാത്രി സപാതു പ്രവർതെനസതെ ന്രിഗ്ഹ്രിക്കുന്നു. 
പട്രാപകാര തല്രതസയ നശ്രിപെ്രിക്കുന്നു, സപാതു
ജാനാഭ്രിപ്രായസതെ അസാധ്യമാക്്രി തധീർക്കുന്നു. 
ഒരു ഹ്രിന്ദുവ്രിന് സപാതുജനസമന്നാൽ അയാളസട 
ജാത്രിയാണ്. ആ ജാത്രിട്യാട് മാത്രട്മ അയാൾക്് 
ഉതെരവാ്്രിത്വമുള്ളൂ. അയാളസട കൂറും അത്രിട്നാട് 
മാത്രം. ജാത്രി സ്ാചാര പ്രത്രിബന്മാണ്. അർഹ
തസപെടേവട്രാട് അനുക്യ്രില്. പ്രശംസാർഹമായ
ത്രിട്നാട് മത്രിപെ്രില്. യാതനട്യാട് പ്രത്രികരണമ്രില്. 
്ാനധർമ്ങ്ങൾ ജാത്രിയ്രിൽ തുടങ്ങ്രി, ഹ്രിന്ദു മഹാനും 
ഗുണവാനുമായ ഒരാള്രിസറെ ട്നതൃത്വം അംഗധീകര്രി
ക്കുകയും അനുയായ്രിയാവുകയും സചയ്യുട്മാ? ട്നതാവ് 
സ്വജാത്രിയാസണങ്്രിൽ അനുഗമ്രിക്കും, ബ്രാഹ്മണന് 
ബ്രാഹ്മണനായ ട്നതാവ്രിസനയും കാര്യസ്ന് 
കാര്യസ്നായ ട്നതാവ്രിസനയും മാത്രട്മ അംഗധീ
കര്രിക്കുകയുള്ളൂ. അന്യജാത്രിക്ാരസറെ ഗുണങ്ങൾ 
അംഗധീകര്രിക്ാന് ഒരു ഹ്രിന്ദുവ്രിന് സാധ്രിക്കുകയ്രില്. 
ഇതാണ് യാോസ്്രിത്രികമായ ഹ്രിന്ദുവ്രികാരം. 

 പുട്രാഗമനവാ്്രികളായ്രി ചര്രിത്രതെ്രിൽ പ്രതൃക്ഷ
സപെടേ ഒരു സംഘടനയായ്രിരുന്നു 'ആര്യസമാജം'. 
ഹ്രിന്ദു മതതത്വങ്ങസള കൂടുതൽ യാോസ്്രിത്രികമായ്രി 
അവർ വ്യാഖ്യാന്രിച്ചു. മനുസ്മൃത്രിയുസട പ്രചാര
കരായ്രി, ചാതുർവർണ്യതെ്രിസറെ വക്ാക്ളായ്രി 
ആര്യസമാജം മാറ്രി. നാലായ്രിരം ജാത്രികൾക്് 
പകരം നാല് ജാത്രികളായ്രി സമൂഹസതെ വ്രിഭജ്രിക്കുക 
ഇതായ്രിരുന്നു ആര്യസമാജക്ാരുസട സട്ദേശം. 

 ഹ്രിന്ദുസമൂഹതെ്രിസറെ വർണ്ണ വ്യാഖ്യാനസതെ 
അംട്ബ്്ക്ർ കടന്നാക്രമ്രിച്ചുസകാണ്് അട്ദേഹം 
ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവ്രിച്ചു. ''എസന്ന സംബന്്രിച്ച് 
പഴയ ട്ലബട്ലാട് കൂട്രിയ ഈ ചാതുർവർണ്യം 
ത്രികച്ചും വ്രിഷല്രിപ്തമാണ്. എസറെ എത്രിർപെ് ട്കവലം 
വ്രികാരപരമല്. അത്രിന് ദൃഢമായ ഒരട്രിതെറയുണ്്.  
ഒരു സാമൂഹ്യ സംഘടനാക്രമസമന്ന ന്രിലയ്രിൽ 
ചാതുർവർണ്യം അപ്രാട്യാഗ്രികവും വ്രിനാശകരവും 

ത്രികഞ്ഞ പരാജയവുമായ്രിരുന്നുസവന്ന് എന്രിക്് 
ട്ബാധ്യസപെടേ്രിട്ടുണ്്.'' 

 ജനങ്ങസള നാലവർണ്ണങ്ങളായ്രി വ്രിഭജ്രിക്ാന് 
കഴ്രിയുസമന്ന് ചാതുർവർണ്യം മുന്കൂറായ്രി സങ്ൽ
പ്രിക്കുന്നു. ഈ ധാരണ പാസട പരാജയസപെടേത്രിസറെ 
അന്രഫലമാണ് നാലവർഗ്ങ്ങൾ നാലായ്രിരം 
ജാത്രികളായ്രിതെധീർന്നത്. ചാതുർവർണ്യവ്യവ
സ്്രിത്രിയ്രിൽ ട്പാലം ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്ര്രിയരും 
വവശ്യരും ശുദ്രട്രാട് നധീത്രികാണ്രിച്ച്രിരുന്ന്രില്. 
കാരണം ശുദ്രർ എന്നും കധീഴാളരായ്രി പണ്രി എടുക്ാന് 
ന്രിർബന്്രിതരായ്രിതെധീർന്നു. ചാതുർവർണൃസതെ 
പര്രിരക്ഷ്രിക്ാന് ല്രിഖ്രിതമായ ന്രിയമങ്ങസളാന്നും 
ന്രിലവ്രില്രില്ായ്രിരുന്നു. മനുസ്മൃത്രിയുസട ട്പര്രിൽ 
ബ്രാഹ്മണന് അവർക്ായ്രി അവരുസട സംരക്ഷ
ണതെ്രിനായ്രി ന്രിയമങ്ങളണ്ാക്്രി മറ്റുള്ളവര്രിൽ 
അട്രിട്ച്ചല്്രിച്ചു സകാണ്്രിരുന്നു. വ്വങ്ങളസടയും 
വ്രിശ്വാസങ്ങളസടയും അക്ട്രിട്യാസട ബ്രാഹ്മണർ 
ന്രിയമങ്ങൾ നടപെ്രിലാക്്രിയത്രിസറെ ഉ്ാഹരണമാണ് 
രാമായണതെ്രിൽ ശ്രധീരാമന് ശംഭൂകസന വധ്രിക്കുന്നത്. 
കർശനമായ ശ്രിക്ഷാവ്രിധ്രി നടപെ്രിലാക്ാസത ട്പായാൽ 
ബ്രാഹ്മണ ട്മധാവ്രിത്വം ചധീട്ടുസകാടോരംട്പാസല 
തകർന്നു വധീഴുസമന്ന് അവർക്റ്രിയാമായ്രിരുന്നു. 
ട്വ്ങ്ങളം മന്തങ്ങളം ഉച്ചര്രിക്ാനുള്ള അവകാശം 
ബ്രാഹ്മണർക്് മാത്രം എന്നവർ തസന്ന തധീരുമാന്രിച്ചു. 
മറ്റു വ്രിഭാഗക്ാർ അത്രിന് മുത്രിർന്നാൽ - മനുസ്മൃ
ത്രിയ്രിൽ ശ്രിക്ഷാവ്രിധ്രി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ''ട്വ്ം 
ഉച്ചര്രിക്കുകട്യാ, ട്കൾക്കുകട്യാ സചയ്യുന്ന ശൂദ്രസറെ 
സചവ്രിയ്രിൽ ട്ലാഹം ഉരുക്്രി ഒഴ്രിക്കുക''- എന്ന ശ്രിക്ഷ 
നടപെ്രിലാക്ാന് ന്രിർട്ദേശ്രിക്സപെട്ടു. 
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 ജാത്രി വ്യവസ്്രിത്രിസയ പാസട തകർത് 
സകാണ്ല്ാസത നമ്മുസട സാമൂഹ്യഘടനയ്രിൽ 
ശക്മായ ഒരു പുത്രിയ സാമൂഹ്യവ്യവസ് സൃ
ഷ്്രിക്ാനാവ്രില്. ജാത്രിയുസട അട്രിതെറയ്ക് ട്മൽ 
പണ്രിയുന്നസത്ായാലം അത്രിൽ വ്രിള്ളലണ്ാകും, 
അസതാര്രിക്ലം സ്ായ്രിയായ്രി ന്രിലന്രിൽക്്രില്. 

 ജാത്രി വ്യവസ് അവസാന്രിപെ്രിക്ാനുള്ള പല 
മാർഗ്ങ്ങസളക്കുറ്രിച്ച് ധാരാളം വാ്പ്രത്രിവാ്ങ്ങൾ 
നടക്ാറുണ്്. പ്രബലമായ ഒരു വാ്ം ഉപജാത്രികസള 
ഇല്ാതാക്കുന്നട്താസട ജാത്രിവ്യവസ്യ്ക് പര്രിഹാരം 
കാണാന്  കഴ്രിയുസമന്നാണ്. അങ്ങസന ഉപജാത്രികൾ 
ഇല്ാതാകുന്നട്താസട ന്രിലവ്രിലള്ള ജാത്രികൾ കൂടുതൽ 
ശക്്രിസപെടാനാണ് സാദ്്യത. 

 ജാത്രിവ്യവസ്്രിത്രി നശ്രിപെ്രിക്ാന് മസറ്ാരു മാർഗ്വും 
ന്രിർട്ദേശ്രിക്സപെടുന്നു. മ്രിശ്രട്ഭാജനം ഒരു ജനകധീയ 
പ്രസ്ാനമാക്്രി മാറ്ാന് കഴ്രിയണം. എന്നാൽ 
ഈ വാ്ഗത്രിസയ അംട്ബ്്ക്ർ തള്ള്രിക്ളയുന്നു. 
അട്ദേഹതെ്രിസറെ അഭ്രിപ്രായതെ്രിൽ ജാത്രിവ്യവസ്
യ് സക്ത്രിസരയുള്ള ഏറ്വും ശക്മായ ഇടസപടൽ 
'മ്രിശ്രവ്രിവാഹമാണ്.'

 കാലമ്രിത്രയും കഴ്രിഞ്ഞ്രിട്ടും ഇതെരം സാമൂഹ്യ 
പര്രിഷ് കരണതെ്രിനായ്രി ഇറങ്ങ്രി ത്രിര്രിച്ച മഹാന്മാ
സരല്ാം ഈ പ്രശ് നങ്ങള്രിൽ പരാജയസപെടുകയാണു
ണ്ായത്. ജാത്രി നമ്മുസട സമൂഹതെ്രിൽ അത്രയധ്രികം 
ആഴതെ്രിൽ ട്വട്രാട്രിക്ഴ്രിഞ്ഞു. 

 സാമുഹ്യ വ്രിപ്വതെ്രിലൂസട മാത്രട്മ നമ്മുസട 
സമൂഹതെ്രിൽ ന്രിന്ന് ജാത്രിവ്യവസ്്രിത്രി അവസാ
ന്രിപെ്രിക്ാന് കഴ്രിയൂ. ഇ്്യയ്രിൽ നാം നടതെ്രിയത് 
രാഷ്ടധീയ സമരമായ്രിരുന്നു, സാമൂഹ്യവ്രിപ്വതെ്രിസറെ 
സമരമായ്രിരുന്ന്രില്. 

 ഇ്്യയുസട പ്രക്ഷുബ്ധമായ ട്്ശധീയ സമരരം
ഗതെ് ജനങ്ങസള അണ്രിന്രിരതൊന് കമ്യൂണ്രിസ്റ് 
പാർടേ്രി 1920-കൾ മുതൽ വർഗ് സംഘടനകൾ 
സകടേ്രിപെടുത്. സതാഴ്രിലാള്രി, സംഘടന, വ്രി്്യാർത്ഥ്രി, 
യുവജന പ്രസ്ാനങ്ങൾ, കർഷക പ്രസ്ാനം, 
സാംസ് കാര്രിക പ്രസ്ാനം തുടങ്ങ്രിയ വർഗ് 
സംഘടനകൾ സകടേ്രിപെടുക്കുന്നത്രിൽ ഒര്രിക്ലം 
മഹാത്മാഗാന്്രിയും ട്കാൺഗ്സ് പാർടേ്രിയും താല്ര്യം 
പ്രകട്രിപെ്രിച്ച്രിരുന്ന്രില്. ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് ആശയങ്ങളള്ള 
പലവ്യക്്രികളം ട്കാൺഗ്സ്്രിനുള്ള്രിൽ ട്സാഷ്യല്രി
സ്റ് ആശയം ഉയർതെ്രിപെ്രിട്രിക്ാന് ശ്രമ്രിസച്ചങ്്രിലം 
അവസരല്ാം പരാജയസപെടുകയും ട്കാൺഗ്സ്്രിസറെയും 
മഹാത്മാഗാന്്രിയുസടയും ബൂർഷ്വാ ജനാധ്രിപത്യ 
സ്വാതന്ത്യതെ്രിസറെ വഴ്രിയ്രിട്ലയ്ക് ത്രിര്രിയുകയും സചയ്തു. 

 ഒട്ക്ാബർ വ്രിപ്വതെ്രിസറെ സട്ദേശം ട്ലാകമാസക 

വ്യാപ്രിക്കുകയും സ്വാതന്ത്യ സമരതെ്രിട്ലർസപെടേ്രിരുന്ന 
ഇ്്യന് ജനതസയ ആട്വശം സകാള്ള്രിച്ചുസവങ്്രിലം 
ഇ്്യന് സ്വാതന്ത്യ സമരസതെ മസറ്ാരു ്്രിശാമുഖ
ട്തെയ്ക് ത്രിര്രിച്ചുവ്രിടാന് കഴ്രിവുള്ള ഒരു ട്നതൃത്വതെ്രിസറെ 
അഭാവം ചര്രിത്രതെ്രിൽ ഉടനധീളം അനുഭവസപെടുന്നു. 
ചാതുർവർണ്യ വ്യവസ് സൃഷ്്രിച്ച ജാത്രി സമ്പ്ര്ായം 
ഇന്നും നമ്മുസട സാമൂഹ്യ വ്യവസ്യ്രിൽ ഒരു 
ശാപമായ്രി ന്രിലന്രിൽക്കുന്നത്രിസറെ അട്രിട്വരുകൾ 
അട്ന്വഷ്രിസച്ചത്ന്ന ഒരാൾ സചന്നു ന്രിൽക്കുന്നത് 
നമ്മുസട സ്വാതന്ത്യസമരതെ്രിസറെ പര്രിമ്രിത്രികള്രിലാണ്. 

 ഇ്്യന് സമൂഹതെ്രില്രിന്നും സവർണ്ണജാത്രിക്ാർ 
്ള്രിത് ആ്്രിവാസ്രി വ്രിഭാഗങ്ങളസട ട്നർക്് നടത്ന്ന 
സകാടും പധീഡനങ്ങൾ അവസാന്രിപെ്രിക്ാന് എ്ാണ് 
മാർഗ്ം എന്ന ഗുരുതരമായ സാമുഹ്യപ്രശ് നം എന്നും 
ഒരു പര്രിഷ് കൃതസമൂഹസതെ ട്വടേയാട്രിസകാണ്്രിര്രിക്കും. 

 ഇ്്യയ്രിസല ഉന്നത വ്രി്്യാഭ്യാസരംഗതെ് 
ജാത്രിയുസട ട്പര്രിൽ നടക്കുന്ന സഞടേ്രിപെ്രിക്കുന്ന 
പധീഡനങ്ങളസട സംഭവങ്ങൾ ന്രിര്രം റ്രിട്പൊർടേ് 
സചയ്സപെടുന്നു. 

 തസറെ സഹപാഠ്രികളായ ഉയർന്ന ജാത്രിയ്രിൽസപെ
ടുന്ന വ്രി്്യാർത്ഥ്രികളസട ക്രൂരമായ പധീഡനങ്ങള്രിൽ 
മനംസനാ് 'പായൽതഡ് വ്രി' എന്ന മുലേധീം വ്രി്്യാർത്ഥ്രി 
2019 ട്മയ് മാസതെ്രിൽ ആത്മഹത്യ സചയ്തു. 
'പായൽതഡ് വ്രി' സമഡ്രിക്ൽ ട്പാസ്റ് ഗ്ാഡുട്വറ്് 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രിയായ്രിരുന്നു. സവർണ്ണ ട്മധാവ്രികളായ 
ട്കാട്ളജ് അധ്രികാര്രികട്ളാട് പല തവണ പരാ
ത്രിസപെടേ്രിരുന്നു. സപാതുട്വ ട്കാട്ളജ് ഭരണാധ്രി
കാര്രികൾ ്ള്രിത് ബഹുജന് വ്രിഭാഗതെ്രിൽസപെടുന്ന 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രികസള ട്വടേയാടുക എന്ന സമധീപനം ഒരു 
നയമായ്രി തുടരുകയാണ്.  

 ജാത്രിപ്രസരം ഉന്നത വ്രി്്യാഭ്യാസരംഗതെ് 
വ്യാപകമാവുകയാണ്. ഇപ്രകാരമുള്ള ജാത്രിപ്രസ
രണതെ്രിന് ശക്മായും യുക്്രിഭദ്രമായും ട്നതൃത്വം 
നൽകുന്നത് ബ്രാഹ്മണവ്രിഭാഗതെ്രിൽസപെടുന്നവരാണ്. 
വടട്ക് ഇ്്യയ്രിസല പല സർവകലാശാലകള്രിലം 
സമയ്രിന്ട്ഗറ്റു വഴ്രി ്ള്രിത് ബഹുജന് വ്രിഭാഗതെ്രിന് 
പ്രട്വശനം അനുവ്്രിക്കുന്ന്രില്. അവ്രിശ്വസനധീയ
സമന്ന് ട്താന്നുന്നതാണ്രിതെരം സംഭവങ്ങസളങ്്രിലം  
ഈ യാോർത്ഥ്യം നമ്മുസട ഉന്നതവ്രി്്യാഭ്യാസ 
രംഗതെ് അഴ്രിഞ്ഞാടുകയാണ്. ഈ വ്രിട്വചനസതെ 
ട്ചാ്്യം സചയ് പ്രത്രിഭാസ്ന്നരായ ഗട്വഷണ 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രികൾ അവരുസട ജധീവ്രിതം അവസാന്രി
പെ്രിട്ക്ണ്്രിവന്ന സംഭവങ്ങള്രിൽ ച്രിലർ മാത്രമാണ് 
പായൽതഡ് വ്രി, ട്രാഹ്രിത് സവമുല, അന്രിതാസ്, 
മുത്കൃഷ്ണന് എന്ന്രിവർ.  എല്ാട്പരും അത്രിസമർ
ത്ഥരായ ഗട്വഷണ വ്രി്്യാർത്ഥ്രികളമായ്രിരുന്നു.
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ബിജനായ് വിശ്ം
11,12 കേരള നിയമസഭേളിൽ അകംഗകം,
2006- 2011 േരാലയളവിൽ  വനവുകം 
ഭവനനിർമ്രാണവുകം വേുപ്പജ് മന്തി, 2018  
മുതൽ രരാജ്യസഭരാകംഗകം
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കല്ല് , മണ്ണല് , മരമല് 
കാട്
 ജലമാണ്, പുഴയാണ്,
വ്രിളയാണ് കാട്
എണ്ണ്രിയാൽ തധീരാതെ 
ജധീവന് തുട്രിക്കുന്ന
ഭൂമ്രി തന് ട്നര്രിസറെ 
ട്പരാണ് കാട് 
കാട്രിനുണ്ാത്മാവ്, 
ട്നേഹവും ജധീവനും 
ആരും സകാത്രിക്കുന്ന സൗദേര്യ്ധീപ്ത്രിയും
മ്രിഴ്രിയൂന്നുക്രിൽ 
ന്രിങ്ങൾ 
കണ്്രിര്രിക്ാമത്രിൽ 
കാലങ്ങൾ കൺപാർതെ
സൗദേര്യ വ്രിസ്മയം 

കാട്രിസറെ ഗർഭ 
ഗൃഹങ്ങള്രിൽ ന്രിന്നാണ് 
സർഗവചതന്യങ്ങസളാ-
സക്യും പൂവ്രിട്ടു 
മണ്ണും മനുഷ്യനും ഭൂമ്രിയും 
ഭാവ്രിയും 
കാട്രിന് മുന്ന്രിൽ കടം 
സകാണ് ന്രിൽക്യായ് 
കട്ണ്ണ മടങ്ങുസകട്ന്നാതു-
വാനാകുട്മാ 
വശ്യമധീ ചാരുത നസമ്
തട്ലാടട്വ 
ഇല്്രില് വ്രിട്ടേച്ചു 
ട്പാകുവാനാക്രില്
പ്രിന്വ്രിള്രി ട്കട്ടു നാം 
വധീണ്മ്രിസങ്ങതെ്രിടും .

കാട്



98 ജൂൺ 2022     സാമാജികൻ 

ഭരണഭാഷാ വാരാചരണത്തിസന്റ ഭാഗമായി ബഹു.നിയമസഭാ സ്ീക്കർ ശ്ീ.എം.ബി.രാകജഷറ് 
ഭരണഭാഷാ പ്രതിജ് സചാല്ിസക്കാടുക്കുന്.  (01.11.2021)

കേരളപ്ിറവികയാനുബന്ിച്റ് 2021 നവംബർ 1-ാം തീയതി നിയമസഭാ നലബ്രറി റെറൻസറ് ഹാളിൽ 
വച്റ് സംഘടിപ്ിച് പുസ്തേ പ്രദർശനം ബഹു.നിയമസഭാ സ്ീക്കർ ശ്ീ.എം.ബി.രാകജഷറ് ഉദറ്ഘാടനം 
സചയ്യുന്.
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കേരളപ്ിറവികയാടനുബന്ിച്റ് 2021 നവംബർ 1-ാം തീയതി നിയമസഭാ നലബ്രറി റെറൻസറ് ഹാളിൽ 
വച്റ് സംഘടിപ്ിച് പുസ്തേ പ്രദർശനത്തിൽ നിന്നറ്
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പി.സി.വിഷ്ണുനാഥ്
 12,13,15  കേരള നിയമസഭേളിൽ  അകംഗകം

സൗജരാർജ് ജമഖല 
ജപാചല രാേ്റ്യം 
ആശ്ാസകരമായ 
മുജനോട്ു ജപാക്് 
നടത്ിയ ജമഖലകൾ 
ധാരാളമുചടെങ്കിലും 
2020 ചല EIA ഡ്ാഫ്റിൽ 
രെകടമാക്ിയ 
�ുരുതരമായ 
അനാസ് ജപാചല 
ആശങ്കചപ്പടുത്ുനേ 
അനവധി 
ദിശാസൂചികകൾ നമുക്് 
മുൻപിലുടെ്. കൽക്രി 
ഉപജഭാ�ം സംബന്ിച 
ഉപാധികളിൽ നിനേും 
ഇന്ത്റ്യയും സചനയും 
പിന്ാറിയത് ഗ്ാസ് ജ�ാ 
ഉചജകാടിയിചല രെധാന 
വാർത്യായി. 

കാലാവസ്ാ വ്റ്യതിയാനം ഏറ്റവും അസ്സ്മാക്ുനേ ഇന്ത്റ്യയിചല 
സംസ്ാനമാണ് ജകരളം.  2018 മുതൽ ഓഖി, ഒനോം രെളയം, 

രടൊം രെളയം,  ജമഘ വിജ്ാടനം, ചക്രവാതചുഴി തുടങ്ങി 
ജകരളത്ിനുടൊയിരുനേ കാലാവസ്ാ സുരക്ഷിതത്ം നഷ്ചപ്പട്ു 

എനേതിന് നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുചട മുൻപിലുടെ്. 
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ട്ലാകതെ്രിസറെ സുസ്്രിര
തക്് രാജ്യങ്ങൾ തമ്്രിലള്ള 
സമാധാനം മാത്രമല് പാര്രി

സ്്രിത്രികമായ സന്തുലനാവസ് കൂട്രി അന്രിവാര്യമായ 
മുന്നുപാധ്രിയാണ് എന്നു നാം ത്രിര്രിച്ചറ്രിഞ്ഞ്രിടേ് ഏതാനും 
പത്രിറ്ാണ്കസള ആവുന്നുള്ളു.  

 1972 സല ട്സ്റാക്് ട്ഹാം കൺസവന്ഷന് 
ഈ ട്മഖലയ്രിസല നയരൂപധീകരണതെ്രിനുള്ള 
ഒരു പ്രധാന ചുവടുസവപൊയ്രിരുന്നു. അന്നസതെ 
പ്രധാനമന്ത്രി ഇദേ്രിരാ ഗാന്്രി അട്ത വർഷം 
തസന്ന വന്യ ജധീവ്രി സംരക്ഷണ ന്രിയമം ഇ്്യയ്രിൽ 
രൂപസപെടുതെ്രി. വസലറെ് വാല്രിയുൾപെസടയുള്ള 
പ്രധാന പ്രശ് നങ്ങള്രിൽ പര്രിസ്്രിത്രിയുസട പക്ഷത് 
ന്രിന്നുസകാണ്ള്ള രാഷ്ടധീയ തധീരുമാനങ്ങൾ 
വകസക്ാണ്. ഈ ന്രിലയ്രിൽ കാലാവസ്ാ 
വ്യത്രിയാനതെ്രിസനത്രിരായുള്ള യുദ്സതെ മുന്ന്രിൽ 
ന്രിന്നു നയ്രിക്ാനുള്ള രാഷ്ടധീയ ഇച്ാശക്്രി ആ്്യ 
ഘടേതെ്രിൽ നമ്മുസട രാജ്യം കാണ്രിച്ച്രിരുന്നു. എന്നാൽ, 
ഗ്ാസ് ട്ഗാ ഉച്ചട്കാട്രിയ്രിൽ എതെ്രി ന്രിൽക്കുട്്ാൾ 
ആ ഇച്ാശക്്രി ഇ്്യക്് വകട്മാശം വന്നത്രിസറെ 
സൂചനകളണ്്. സൗട്രാർജ് ട്മഖല ട്പാസല 
രാജ്യം ആശ്വാസകരമായ മുട്ന്നാട്ടു ട്പാക്് 
നടതെ്രിയ ട്മഖലകൾ ധാരാളമുസണ്ങ്്രിലം 2020 
സല EIA ഡ്ാഫ്റ്്രിൽ പ്രകടമാക്്രിയ ഗുരുതരമായ 
അനാസ് ട്പാസല ആശങ്സപെടുത്ന്ന അനവധ്രി 
്്രിശാസൂച്രികകൾ നമുക്് മുന്പ്രിലണ്്. കൽക്ര്രി 
ഉപട്ഭാഗം സംബന്്രിച്ച ഉപാധ്രികള്രിൽ ന്രിന്നും 
ഇ്്യയും വചനയും പ്രിന്മാറ്രിയത് ഗ്ാസ് ട്ഗാ ഉച്ച
ട്കാട്രിയ്രിസല പ്രധാന വാർതെയായ്രി. ഗംഗയും യമു
നയുമുൾപെസട ഇ്്യയ്രിസല ജധീവസറെ ഉറവ്രിടങ്ങളായ്രി 

േരാലരാവസ്രാ വ്യതിയരാനവുകം ജകരളവും
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പ്രവർതെ്രിച്ചു വരുന്ന ന്്രികൾ വല്രിയ അളവ്രിലള്ള 
മല്രിനധീകരണമാണ് ട്നര്രിടുന്നത്. ഏതാണ്് 1100 
ഓളം വ്യവസായ സ്ാപനങ്ങൾ ഗംഗയ്രിട്ലക്് 
മാല്രിന്യസമാഴുക്കുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ. 
ഡൽഹ്രിയുൾപെസടയുള്ള പ്രധാന നഗരങ്ങള്രിസല 
പ്രാണവായുവ്രിസറെ സ്്രിത്രിയും അപകടകരമാണ്. 
2015 ൽ മാത്രമുണ്ായ പ്രകൃത്രി ദുര്ങ്ങള്രിൽ 21000 
ട്കാട്രിക്് തുല്യമായ കാർഷ്രിക നഷ്ം ഇ്്യയ്രിൽ 
സംഭവ്രിച്ചതായ്രി പഠനങ്ങൾ ചൂണ്്രിക്ാണ്രിച്ച്രിട്ടുണ്്. 

 കാലാവസ്ാ വ്യത്രിയാനം ഏറ്വും അസ്വസ്
മാക്കുന്ന ഇ്്യയ്രിസല സംസ്ാനമാണ് ട്കരളം.  
2018 മുതൽ ഓഖ്രി, ഒന്നാം പ്രളയം, രണ്ാം പ്രളയം,  
ട്മഘ വ്രിസ്ട്ഫാടനം, ചക്രവാതച്ചുഴ്രി തുടങ്ങ്രി ട്കര
ളതെ്രിനുണ്ായ്രിരുന്ന കാലാവസ്ാ സുരക്ഷ്രിതത്വം 
നഷ്സപെട്ടു എന്നത്രിന് ന്രിരവധ്രി അനുഭവങ്ങൾ 
നമ്മുസട മുന്പ്രിലണ്്. ഐപ്രിസ്രിസ്രി റ്രിട്പൊർടേ് വരുന്ന 
നൂറ്ാണ്്രിൽ സമുദ്ര ന്രിരപെ്രിൽ ഉണ്ാവാന് ട്പാവുന്ന 
വല്രിയ ഉയർച്ചസയക്കുറ്രിച്ച് പ്രവച്രിക്കുന്നുണ്്. 374 
സ് ക്വയർ ക്രിട്ലാമധീറ്ർ തധീരഭൂമ്രി സമുദ്രതെ്രിനട്രി
യ്രിലാവും എന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. 
തധീരട്ശാഷണതെ്രിന് പുറസമ കടലമായ്രി ബന്സപെടേ് 
അത്രിതധീവ്ര സ്വഭാവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് 
സാധാരണമാവും. 2017 ൽ ഒരു അ്ാരാഷ്ട 
ട്ജർണൽ നടതെ്രിയ പഠനതെ്രിൽ ട്കരളതെ്രിസല 
63% തധീരപ്രട്്ശങ്ങള്രിൽ തധീരട്ശാഷണ ഭധീഷണ്രി 
ന്രിലന്രിൽക്കുന്നതായ്രി പറയുന്നുണ്്. 11 ലക്ഷട്തൊളം 
മലയാള്രികൾ തധീരട്്ശസതെ ആശ്രയ്രിച്ചു ഉപജധീവനം 
നടത്ന്നവരാണ്. ട്കരളതെ്രിസറെ 10.23% 
ഭൂപ്രട്്ശം തധീരപ്രട്്ശമാണ്. 2014 നു ട്ശഷം അറ
ബ്രിക്ടല്രിൽ പത്രിവായ്രി തധീർന്ന വസട്ക്ാണുകളം 
സമുദ്ര താപന്രിലയ്രിസല ഉയർച്ചയും വരാന്രിടയുള്ള 
അശാ്്രിയുസട ് ്രിനങ്ങള്രിട്ലക്കുള്ള ചൂണ്പലകയാണ്.

 പശ്്രിമഘടേവും ട്മൽമണ്ണുമായ്രി ബന്സപെടേ 
ഗുരുതര പ്രശ് നങ്ങളാണ് മസറ്ാരു വല്രിയ സവല്വ്രിള്രി. 
പശ്്രിമഘടേവുമായ്രി ബന്സപെടേ് ഉയർന്നുവരുന്ന 
ആശങ്കൾ നമ്മുസട സപാതു ചർച്ചകളസട ഭാഗമാ
ട്വണ്തുണ്്. 2018-19-സല പ്രളയസതെ സംബന്്രിച്ച് 
ഇറെർഡ്രിസ്രിപ് ള്രിനറ്രി സമ്രിത്രി തയ്ാറാക്്രിയ സമഗ് 
പഠന റ്രിട്പൊർടേ്രിൽ നൽക്രിയ ന്രിർട്ദേശങ്ങൾ നട
പൊട്ക്ണ്തുണ്്. ദുര് ന്രിവാരണ അട്താറ്രിറ്്രിയ്രിൽ 
ശാസ്തജ്ന്മാരുൾസപെസടയുള്ളവരുസട ന്രിയമന
ങ്ങളണ്ാവണം. 2014-ൽ ഉമ്ന് ചാണ്്രി സർക്ാർ 
രൂപധീകര്രിച്ച 'ട്സ്ററ്് ആക്ഷന് പ്ാന് ഓൺ വക്മറ്് 
ട്ചഞ്് ' നവധീകര്രിച്ച് അ്്രിമരൂപം നൽട്കണ്തുണ്്. 
2014 നു തസന്ന ട്കാടേയത് സ്ാപ്രിച്ച ഇന്സ്റ്രിറ്യൂടേ് 
ഓഫ് വക്മറ്് സ്റഡധീസ്രിസറെ പ്രവർതെനങ്ങളം 
ഫലപ്ര്മായ്രി മുട്ന്നാട്ടുസകാണ്ട്പാട്വണ്തുണ്്. 
ഡയറക്ട്ററ്് ഓഫ് എന്വട്യാൺസമറെ് ആന്ഡ് 
വക്മറ്് ട്ചഞ്്രിസറെ ചുമതലകൾ ്്രിശാട്ബാധ

ട്തൊസട സകാണ്ട്പാവാന് ആവശ്യമായ തധീരു
മാനങ്ങൾ വകസക്ാട്ള്ളണ്തുണ്്. കാലാവസ്ാ 
വ്യത്രിയാനസതെക്കൂട്രി പര്രിഗണ്രിച്ചുള്ള സാ്തെ്രികവും 
സാമൂഹ്യവുമായ ആസൂത്രണതെ്രിനു മാത്രട്മ ഇന്രി 
നസമ് മുട്ന്നാട്ടു നയ്രിക്ാന് സാധ്രിക്കൂ. കുടേനാടേ്രിൽ 
കണ് തുടങ്ങ്രിയ പാര്രിസ്്രിത്രിക കാരണങ്ങളാലള്ള 
പലായനം ട്കരളതെ്രിന് ഒരു മുന്നറ്രിയ്രിപൊണ്.
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11 ലക്ഷജത്ാളം മലയാളികൾ തീരജദശചത് ആശ്യിചു ഉപേീവനം നടത്ുനേവരാണ്. 
ജകരളത്ിചറെ 10.23% ഭൂരെജദശം തീരരെജദശമാണ്. 2014 നു ജശഷം അറബിക്ടലിൽ പതിവായി 
തീർനേ സസജ്ാണുകളും സമുദ് താപനിലയിചല ഉയർചയും വരാനിടയുള് അശാന്തിയുചട 

ദിനങ്ങളിജലക്ുള് ചൂടെുപലകയാണ്
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ചരൊഫ.ആബിദ്                      
ഹുസസൻ തങ്ങൾ
14,15 കേരള നിയമസഭേളിൽ അകംഗകം

നജരന്ദ്ര ജമാദിയുചട ജനതൃത്ത്ിലുള് സർക്ാരിന് രാേ്റ്യചത് 
േനേീവിതചത് സമ്ൽ സുമൃദ്മാക്ുനേതിജനാ േനങ്ങളുചട 

സാമൂഹ്റ്യ സാമ്ത്ിക വളർച ഉറപ്പ് വരുത്ുനേതിജനാ കഴിഞ്ിട്ില്. 
എനേുമാത്രമല് സ്ാതന്ത്റ്യത്ിന് ജശഷം രാേ്റ്യം സകവരിച ജനട്ങ്ങൾ 
തകർക്ുനേതിനും േനങ്ങചള ദാരിദ്്റ്യത്ിജലക്ും പട്ിണിയിജലക്ും 

ചതാഴിലില്ായ്മയിജലക്ും തള്ിയിടുനേതിനും മാത്രജമ 
കഴിഞ്ിട്ുള്ൂ. 

ഒനോം ജലാക 
മഹായുദ്ാനന്തരം 
േർമനിയിചല 
നാസികളും ഇറ്റലിയിചല 
മുജസാളിനിയുചട 
ജനതൃത്ത്ിലുള് 
ഫാസിസ്റ് രെവർത്നം 
മൂലമുള് 
പുജരാ�മനവും ഇന്ത്റ്യൻ 
ഫാസിസ്റുകൾക്് 
കാണിക്ാൻ 
കഴിയുനേില്. ഇതാണ് 
ഏറ്റവും അപകടകരമായ  
ഇന്ത്റ്യൻ ഫാസിസത്ിചറെ 
മുഖമുദ്. 
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ഇ്്യന് ഫാസ്രിസതെ്രിസറെ ട്തർവാഴ്ച ജന
ജധീവ്രിതതെ്രിസറെ മുഴുവന് ട്മഖലകസളയും 
ഗ്സ്രിച്ച്രിര്രിക്കുകയാണ്. ട്സ്വച്ാപരമായ 

പ്രവർതെനതെ്രിലൂസട ജനങ്ങളസട സമാധാനവും 
പുട്രാഗത്രിയും തച്ചു തകർക്കുന്നത്രിന് ഇ്്യന് 
ഫാസ്രിസ്റ്റുകൾ നടത്ന്ന പ്രവർതെനങ്ങൾ 
ട്ലാകതെ്  ഇതര രാജ്യങ്ങള്രിൽ ന്രിലന്രിന്ന്രിരുന്ന 
ഫാസ്രിസ്റ്റുകള്രിൽ ന്രിന്നും വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നു. ഒന്നാം 
ട്ലാക മഹായുദ്ാന്രം ജർമന്രിയ്രിസല നാസ്രികളം 
ഇറ്ല്രിയ്രിസല മുട്സാള്രിന്രിയുസട ട്നതൃത്വതെ്രിലള്ള 
ഫാസ്രിസ്റ് പ്രവർതെനം മൂലമുള്ള പുട്രാഗമനവും 
ഇ്്യന് ഫാസ്രിസ്റ്റുകൾക്് കാണ്രിക്ാന് കഴ്രിയു
ന്ന്രില്. ഇതാണ് ഏറ്വും അപകടകരമായ  ഇ്്യന് 
ഫാസ്രിസതെ്രിസറെ മുഖമുദ്ര. 

 നട്രന്ദ്ര ട്മാ്്രിയുസട ട്നതൃത്വതെ്രിലള്ള 
സർക്ാര്രിന് രാജ്യസതെ ജനജധീവ്രിതസതെ സ്ൽ 
സമൃദ്മാക്കുന്നത്രിട്നാ ജനങ്ങളസട സാമൂഹ്യ 
സാ്തെ്രിക വളർച്ച ഉറപെ് വരുത്ന്നത്രിട്നാ കഴ്രി
ഞ്ഞ്രിടേ്രില്. എന്നുമാത്രമല് സ്വാതന്ത്യതെ്രിന് ട്ശഷം 
രാജ്യം വകവര്രിച്ച ട്നടേങ്ങൾ തകർക്കുന്നത്രിനും 
ജനങ്ങസള ്ാര്രിദ്ര്യതെ്രിട്ലക്കും പടേ്രിണ്രിയ്രിട്ലക്കും 
സതാഴ്രില്രില്ായ്മയ്രിട്ലക്കും തള്ള്രിയ്രിടുന്നത്രിനും മാത്രട്മ 
കഴ്രിഞ്ഞ്രിട്ടുള്ളൂ. ഇട്പൊഴസതെ ട്മാ്്രി സർക്ാര്രിസറെ 
ഭരണകാലതെ് ഉയർതെ്രിയ 'ട്മക്് ഇന് ഇ്്യ' 
എന്ന മുദ്രാവാക്യം 'Assemble India'  എന്നത്രിട്ലക്കും 
മാറ്്രി. ഇട്പൊൾ സാർവട്്ശ്രിയ കുതെകകളസട 
ഉല്ന്നങ്ങൾ വല്രിയ അളവ്രിൽ ഉപട്യാഗ്രിക്കുന്ന 
ഉപട്ഭാക്തൃ രാജ്യമായ്രി തരം താണുസകാണ്്രിര്രിക്കു
കയാണ്. രാജധീവ് ഗാന്്രി സർക്ാര്രിസറെ കാലതെ് 
രാജ്യം വകവര്രിച്ച വ്യാവസായ്രിക പുട്രാഗത്രിയും 
മുട്ന്നറ്വും ചൂണ്്രിക്ാടേ്രി 'Made in India'എന്ന 
ഹ്രിദേ്രി സ്രിന്രിമ ഗാനം ഏസറ ശ്രദ്്രിക്സപെടേ്രിരുന്നു. 
മന്ട്മാഹന് സ്രിങ്ങ്രിസറെ ട്നതൃത്വതെ്രിലള്ള ഒന്നും 
രണ്ം യുപ്രിഎ സർക്ാരുകൾ രാജ്യത്ണ്ാക്്രിയ 
സാ്തെ്രിക മുട്ന്നറ്ം ന്രില ന്രിർത്ന്നത്രിട്നാ പര്രി
ട്പാഷ്രിപെ്രിക്കുന്നത്രിട്നാ കഴ്രിഞ്ഞ്രിടേ്രില് എന്നുമാത്രമല് 
നാഗര്രികതയുസട പ്രയാണം പ്രിന്നാക്ം പായ്രിക്കുന്ന 

ഇന്ത്യൻ ഫരാസിസത്തിസന മുഖങ്ങൾ
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സമധീപനമാണ് ഉണ്ായ്രിസക്ാണ്്രിര്രിക്കുന്നത്. 1917 സല 
ഒട്ക്ാബർ വ്രിപ്വം പ്രിന്നാക് രാജ്യമായ റഷ്യസയ 
വ്യാവസായ്രികവും സാ്തെ്രികമായും മുന്നാക്മാ
ക്കുന്നത്രിന് വല്രിയ പങ്് വഹ്രിച്ച്രിട്ടുണ്് എന്നത് ഒരു 
ചര്രിത്ര യാോർത്ഥ്യമാണ്. ഇ്്യ ഒരു കാലഘടേതെ്രിൽ 
റഷ്യയ്രിൽ ന്രിന്ന് സാട്ങ്ത്രിക വ്രി്്യയും വന്ക്രിട ഫാ
ക്റ്രികൾക്കുള്ള യന്തങ്ങളം ഇറക്കുമത്രി സചയ്്രിരുന്നു. 
അത് വഴ്രി ഇ്്യ ഇവ്രിടുസതെ ജനങ്ങളസട ജധീവ്രിത 
ന്രിലവാരം വളസര ഉയർതെ്രിസകാണ്് വന്ന് ഇ്്യന് 
സ്്് വ്യവസ്സയ ട്ലാട്കാതെരമാക്കുന്നത്രിന് 
സഹായ്രിച്ച്രിരുന്നു. 

 ഇവ്രിസട ആഭ്യ്രമായ്രി സാട്ങ്ത്രിക വ്രി്്യയും 
സംവ്രിധാനങ്ങളം വളർതെ്രി എടുക്കുന്നത്രിന് പകരം 
ജനങ്ങസള ഭ്രിന്ന്രിപെ്രിക്കുന്നത്രിനും തമ്്രിലട്രിപെ്രിക്കുന്ന
ത്രിനും ഭരണകൂടം തസന്ന ശ്രദ്്രിച്ചുസകാണ്്രിര്രിക്കുന്നു. 
ഫാസ്രിസസമന്നാൽ ഏകത എന്നതാണ് എന്നാണ് 
ഫാസ്രിസ്റ്റുകൾ പ്രചര്രിപെ്രിച്ചു സകാണ്്രിര്രിക്കുന്നത്. 
പല വ്രികസ്രിത രാജ്യങ്ങളം പുട്രാഗത്രി പ്രാപ്രിച്ചത് 
കർശനമായ ന്രിയന്തണങ്ങളം അട്രിച്ചമർതെലകളം 
വഴ്രിയാസണന്നും അതുട്പാലള്ള അനാചാരങ്ങൾ 
നടതെ്രിയാൽ മാത്രട്മ രാജ്യപുട്രാഗത്രി സാധ്യമാവു
കയുള്ളൂ എന്നാണ് പ്രചര്രിപെ്രിച്ചു സകാണ്്രിര്രിക്കുന്നത്. 
എന്നാൽ ഇന്നസതെ വ്രികസ്രിത സമൂഹങ്ങൾ 
വകവര്രിച്ച മ്രികവാർന്ന സാട്ങ്ത്രിക പുട്രാഗത്രിയു
സടയും യോർത്ഥ കാരണങ്ങൾ ത്രിര്രിച്ചറ്രിയുന്നത്രിനും 
അവ കസണ്ത്ന്നത്രിനും അവ ഉൾസകാള്ളുന്നത്രിനും 
ഫാസ്രിസ്റ്റുകൾക്് കഴ്രിഞ്ഞ്രിടേ്രില് എന്നുമാത്രമല് 
സാ്തെ്രിക പുട്രാഗത്രിയുസട അട്രിസ്ാന 
ശ്രിലകൾ കസണ്ത്ന്നത്രിനും വളർതെ്രി എടുക്കു
ന്നത്രിനും ഇ്്യന് ഫാസ്രിസ്റ്റുകൾക്് കഴ്രിഞ്ഞ്രിടേ്രില് 

എന്നതാണ് യോർത്ഥ്യം. നാഗര്രികതയുസടയും 
ജനങ്ങളസടയും വളർച്ച ട്നട്രിസയടുക്കുന്നത്രിനുള്ള 
യാസതാരു നധീക്വും ഇതുവസര ഉണ്ായ്രിടേ്രില്. മ്രികച്ച 
സാട്ങ്ത്രിക വ്രിജ്ാനം ആർജ്്രിക്കുന്നത്രിന് പുസ്തക 
പാരായണം സകാട്ണ്ാ മന്തങ്ങൾ ഉരുവ്രിടുന്നതു
സകാട്ണ്ാ മാത്രം കഴ്രിയ്രില് എന്നതും ജനങ്ങസള 
മതതെ്രിസറെയും ജാത്രിയുസടയും അട്രിസ്ാനതെ്രിൽ 
ഭ്രിന്ന്രിപെ്രിക്കുന്നത്രിനും എല്ാ വ്രിഭാഗം ജനങ്ങളസടയും 
ജധീവ്രിതം പ്രയാസ പൂർണ്ണമാക്കുന്നത്രിനും മാത്രട്മ 
കഴ്രിയുകയുള്ളൂ എന്നുമുള്ള യോർത്ഥ്യം ഭരണകൂടം 
ത്രിര്രിച്ചറ്രിട്യണ്തുണ്്. 

 ഏസതങ്്രിലം തതെ്വങ്ങൾസക്ാ സ്രിദ്ാ്
ങ്ങൾസക്ാ മാത്രം നാഗര്രിക പുട്രാഗത്രിയുസട 
അട്രിസ്ാനങ്ങളാകാന് കഴ്രിയുട്മാ? ഇ്്യയുസട 
പുട്രാഗത്രി ഇ്്യന് ഫാസ്രിസ്റ്റുകൾക്് ഉറപെ് 
വരുതൊന് കഴ്രിയുട്മാ? സതാണ്ണൂറുകളസട തുടക്
തെ്രിൽ ഇ്്യന് രാഷ്ടധീയതെ്രിട്ലക്് ഇരച്ചു കയറ്രിവന്ന 
കാവ്രി രാഷ്ടധീയതെ്രിന് രാമട്ക്ഷത്ര ന്രിർമ്ാണം 
സകാണ്് മാത്രം ഇ്്യന് ജനതയുസട വ്രികാരങ്ങ
സളയും അഭ്രിലാഷങ്ങസളയും പൂർതെധീകര്രിക്ാന് 
കഴ്രിയുട്മാ? നധീത്രിയുസടയും ഐശ്വര്യതെ്രിസറെയും 
പ്രതധീകമായ അമ്രിതാധ്രികാര ട്മാഹമ്രില്ായ്മയുസടയും 
സഹ്രിഷ്ണുതയുസടയും പ്രതധീകമായ ശ്രധീരാമ ഭഗവാസന 
കൂടാസത രാമസറെ ശ്രിലാ വ്രിഗ്ഹം സകാണ്് മാത്രം 
ഇ്്യയുസട പുട്രാഗത്രിയും അഭ്രിവൃദ്്രിയും ഉറപെ് 
വരുത്വാന് കഴ്രിയൂസവന്ന് ഫാസ്രിസ്റ്റുകൾ ട്പാലം 
പറയ്രില്. 

 ആർഎസ്എസ്-സറെ ആ്്യകാല ട്നതാവാ

ഏചതങ്കിലും തത്്ങ്ങൾചക്ാ 
സിദ്ാന്തങ്ങൾചക്ാ മാത്രം നാ�രിക 

പുജരാ�തിയുചട അടിസ്ാനങ്ങളാകാൻ 
കഴിയുജമാ? ഇന്ത്റ്യയുചട പുജരാ�തി ഇന്ത്റ്യൻ 

ഫാസിസ്റുകൾക്് ഉറപ്പ് വരുത്ാൻ കഴിയുജമാ? 
ചതാണ്ൂറുകളുചട തുടക്ത്ിൽ ഇന്ത്റ്യൻ 

രാഷ്ട്രീയത്ിജലക്് ഇരചു കയറിവനേ കാവി 
രാഷ്ട്രീയത്ിന് രാമജക്ഷത്ര നിർമ്മാണം ചകാടെ് 

മാത്രം ഇന്ത്റ്യൻ േനതയുചട വികാരങ്ങചളയും 
അഭിലാഷങ്ങചളയും പൂർത്ീകരിക്ാൻ 

കഴിയുജമാ?
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യ്രിരുന്ന സവർക്ർ, ശ്രധീരാമചന്ദ്രന് ഇ്്യന് 
ജനതസയ ്ാര്രിദ്രതെ്രിൽ ന്രിന്നും കഷ്പൊടുകള്രിൽ 
ന്രിന്നും ദുര്രിതങ്ങള്രിൽ ന്രിന്നും ട്മാച്രിപെ്രിക്കും എന്നും 
ജനതയുസട വ്രിട്മാചനം ഉറപ്പുവരുത്സമന്നും 
ഇ്്യസയ ട്ലാക ട്നതൃത്വതെ്രിൽ മുന്ന്രിൽ പ്രത്രിഷ്്രിക്കും 
എന്നും സ്രി്ാദ്്രിച്ച്രിരുന്നു. വാജ് ട്പയ്രി സർക്ാർ 
അധ്രികാരതെ്രിൽ വന്നട്പൊൾ  ഉണ്ായ സാ്തെ്രിക 
തകർച്ചയും ദുര്രിതങ്ങളം എല്ാവരുസടയും ശ്രദ്യ്രിൽ 
ഉള്ളതാണ്. ഓഹര്രി വ്രിറ്ഴ്രിച്ചത്രിലൂസട ലക്ഷക്ണക്്രിന് 
ട്കാട്രി രൂപ സമാഹര്രിച്ച്രിടേ് ട്പാലം വാജ് ട്പയ്രിയുസട 
ട്നതൃത്വതെ്രിലള്ള സർക്ാര്രിന് ഉന്നതമായസതാന്നും 
ഇ്്യന് ജനതയ്ക് നൽകാന് കഴ്രിഞ്ഞ്രിടേ്രില്.  

 ട്മാഡ്രി സർക്ാരാകസടേ സമസ്തട്മഖലകള്രിലം 
പരാജയസപെടേ ഒരു സർക്ാരാണ്. രാജ്യതെ്രിസറെ 
സപാതുകടവും സപാതുട്മഖലാ സ്ാപനങ്ങളസട 
നഷ്ഭാരവും കൂട്ടുട്്ാൾ ജ്രിഡ്രിപ്രിസയ അധ്രികര്രിക്കുന്ന 
ന്രിലയ്രിലാണ്. ട്സ്റാക്് മാർക്റ്്രിൽ ന്രിട്ക്ഷപകർക്് 
വന് നഷ്വും സമ്ാന്രിച്ച്രിര്രിക്കുന്നു. അഭ്യസ്തവ്രി്്യരായ 
യുവസമൂഹതെ്രിന് സതാഴ്രിൽ നൽകുന്ന ബാങ്്രിങ് 
ട്മഖല ആകസടേ തച്ചു തകർതെ്രിര്രിക്കുന്നു. സപാതുട്മഖല 
ബാങ്കളസട സംട്യാജനം വഴ്രി ഒരു ലക്ഷട്തൊളം 
തസ്ത്രികകളാണ് കുറവ് വന്ന്രിട്ടുള്ളത്. ട്കന്ദ്ര സർ
ക്ാര്രിസലയും സപാതു സതാഴ്രിൽട്മഖലയ്രിസലയും 6 
ലക്ഷട്തൊളം തസ്ത്രികകൾ ട്വസണ്ന്നു വച്ചു. സതാ
ഴ്രിൽരഹ്രിതരുസട എണ്ണം സപരുക്രി. ലക്ഷകണക്്രിന് 
ക്ന്രികൾ അടച്ചു പൂടേ്രി. ട്കാവ്രിഡ് സാഹചര്യതെ്രിന് 
മുന്പുള്ള കണക്നുസര്രിച്ച് ്ര്രിദ്രരുസട എണ്ണും 8 
ട്കാട്രി വർധ്രിച്ചു 35 ട്കാട്രി ആയ്രി. 

 രാജ്യസതെ ് ര്രിദ്രരുസട എണ്ണം വർദ്്രിച്ചു. അത്രി 
്ാര്രിദ്ര്യതെ്രിസറെ കാര്യതെ്രിൽ വന് വർധനവുണ്ായ്രി. 
രാജ്യസതെ ധന്രികരുസട സ്ാ്്യതെ്രിൽ ഉണ്ായ 
വർദ്നവ് സ്ന്ന-്ര്രിദ്ര അനുപാതവും വർ
ദ്്രിപെ്രിച്ച്രിട്ടുണ്്. അത്രിസ്ന്നരും അത്രി ്ര്രിദ്രരും 
വർദ്്രിച്ചുവരുന്ന രാജ്യസതെ ശാസ്തഗട്വഷണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്് ലഭ്രിച്ച്രിരുന്ന സാർവട്്ശധീയ 
സഹായം ന്രിലച്ച്രിര്രിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത ഗട്വഷണ 
സ്ാപനങ്ങളസട വളർച്ച മുരട്രിച്ച്രിര്രിക്കുകയാണ്. 
നൂതന സാട്ങ്ത്രിക വ്രി്്യകൾ വ്രികസ്രിപെ്രിക്കുന്നത്രിട്നാ 
പുതെന് വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്രിട്നാ 
കഴ്രിഞ്ഞ്രിടേ്രില് എന്ന് മാത്രമല് ഉള്ളവ ട്പാലം വന് 
തകർച്ച ട്നര്രിട്ടുസകാണ്്രിര്രിക്കുന്നു. ന്രികുത്രി ന്രിരക്കുകൾ 
വന്ട്താത്രിൽ വർദ്്രിപെ്രിക്കുട്്ാഴും സാ്തെ്രിക 
മുരട്രിപ്പും വ്യവസായ മുരട്രിപ്പും കാരണം ന്രികുത്രി 
വരുമാനം വന്ട്താത്രിൽ ഇട്രിഞ്ഞു സകാണ്്രിര്രിക്കുന്നു. 
ഒരറ്തെ് സർക്ാര്രിസറെ കടം വർദ്്രിച്ചു സകാണ്്രിര്രി
ക്കുട്്ാൾ തസന്ന സപാതുട്മഖലാ സ്ാപനങ്ങള്രിൽ 
ന്രിന്നും സർക്ാർ മൂലധനം പ്രിന്വല്രിക്കുകയും 
വ്രിറ്ഴ്രിച്ചു സകാണ്്രിര്രിക്കുകയും സചയ്യുന്നു. 

 സമൃദ്മായ നാസള വാഗ്ാനം സചയ്തുസകാ
ണ്ാണ് ഫാസ്രിസ്റ്റുകൾ അധ്രികാരതെ്രിസലതെ്രിയത്. 
ജനങ്ങളസട ജധീവ്രിതാവസ് സമച്ചസപെടുത്ന്നത്രിട്നാ 
സ്ൽസമൃദ്മായ ജധീവ്രിതം കരുപെ്രിട്രിപെ്രിക്കുന്നത്രിട്നാ 
യാസതാന്നും സംഭാവന സചയ്ാന് സർക്ാര്രിന് 
കഴ്രിഞ്ഞ്രിടേ്രില് എന്ന് മാത്രമല് ജനജധീവ്രിതതെ്രിസറെ 
മുഴുവന് ട്മഖലകള്രിലം പരാജയസപെടേ സർക്ാരാണ് 
അധ്രികാരതെ്രിൽ ഇര്രിക്കുന്നത്. ഫാസ്രിസം ട്ലാ
കസമൂഹതെ്രിൽ പല കാലഘടേതെ്രിലം വ്യത്യസ്ത 
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രൂപങ്ങള്രിൽ പ്രത്യക്ഷസപെടേ്രിട്ടുണ്്. ട്ലാക സമൂഹ
ങ്ങള്രിൽ പ്രത്യക്ഷസപെടേ ഫാസ്രിസതെ്രിൽ ന്രിന്നും 
ഭ്രിന്നമായ്രി ഇ്്യയ്രിസല ഇന്നസതെ ഫാസ്രിസം 
ജനാധ്രിപത്യതെ്രിന് മാത്രമല് ഭധീഷണ്രി സൃഷ്്രിച്ച്രിട്ടുള്ളത്.

 ജനങ്ങളസട വസ്വര ജധീവ്രിതതെ്രിനും നാട്രിസറെ 
സമാധാനതെ്രിനും ജനങ്ങളസട ഉത്കർഷതെ്രിനും 
ഭധീഷണ്രി ഉയർതെ്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. സ്റാല്രിസറെ റഷ്യയുസടയും 
മുട്സ്ാള്രിന്രിയുസട ഇറ്ല്രിയുസടയും നാസ്രികളസട 
ജർമന്രിയുസടയും ഒസക് ശാസ്ത സാട്ങ്ത്രിക രംഗത്
ണ്ായ പുട്രാഗത്രി ചുൂണ്്രിക്ാടേ്രിയാണ് ഫാസ്രിസ്റ്റുകൾ 
ഫാസ്രിസതെ്രിസറെ ട്മന്മകൾ അട്രിവരയ്രിടുന്നത്. 
എന്നാൽ ഇ്്യന് ഫാസ്രിസതെ്രിന് ഇതുവസര 
ശാസ്ത സാട്ങ്ത്രിക വ്രി്്യയ്രിട്ലാ സാ്തെ്രിക 
അഭ്രിവൃദ്്രിട്ക്ാ യാസതാന്നും സംഭാവന സചയ്ാന് 
കഴ്രിഞ്ഞ്രിടേ്രില് എന്നു മാത്രമല് ഉള്ളവ തസന്ന തച്ചു 
തകർക്കുന്നതാണ് കാണാന് കഴ്രിയുന്നത്. ട്ലാകസതെ 
എല്ാ വ്രികസ്രിത സമൂഹങ്ങളം അനുഭവ്രിക്കുന്ന 
ട്വ്നയും കഷ്പൊടും ദുര്രിതങ്ങളം മാത്രമാണ് 
ഇ്്യന് സമൂഹം ഇട്പൊൾ അനുഭവ്രിക്കുന്നത് 
എന്നാണ് ഇ്്യന് ഫാസ്രിസ്റ്റുകളസട പ്രചാരണം. 
സമച്ചസപെടേ ഒരു നാസള നാട്രിന് നൽകാന് ട്മാ്്രി 
സർക്ാര്രിന് കഴ്രിയ്രില്. ഇവർ തുടർന്നുട്പാകുന്ന 
നയങ്ങളം പര്രിപാട്രികളം ജനങ്ങൾക്് ആപതൊണ്. 
ജനസമൂഹതെ്രിന് ദുര്രിതങ്ങളം ദുര്ങ്ങളം സമ്ാ
ന്രിക്കുന്ന വളർച്ച മുരട്രിച്ച് നാട്ശാന്മുഖമായ അവസ്
യ്രിലാണ് രാജ്യതെ്രിസറെ സ്്് രംഗം. വാജ് ട്പയ്രി 
സർക്ാര്രിസറെ അവസാനഘടേതെ്രിൽ അന്നസതെ 
രാഷ്ടപത്രി അബ്ദുൽ കലാമ്രിസറെയും ട്കന്ദ്ര ധനകാര്യ 
കമ്ധീഷസറെയും ഉപട്്ശാനുസരണം സ്വധീകര്രിച്ച 
നടപട്രികൾ രാജ്യസതെ ശക്്രിസപെടുത്ന്നത്രിന് 
ഉപകര്രിച്ചു എങ്്രിലം ജനങ്ങളസട അധമ വ്രികാരങ്ങസള 
തൃപ്ത്രിസപെടുതൊന് ആകാതെത്രിനാൽ തുടർഭരണം 
ലഭ്രിച്ച്രില് എന്നത്രിനാൽ ത്രികച്ചും അട്ധാന്മുഖമായ 
പര്രിപാട്രികളം പദ്ത്രികളം ആണ് ആവ്രിഷ് കര്രി
ച്ചുസകാണ്്രിര്രിക്കുന്നത്. 

 ട്മാ്്രി സർക്ാർ സ്വധീകര്രിച്ചു വരുന്ന പദ്ത്രികൾ 
ജനങ്ങസള ഭ്രിന്ന്രിപെ്രിക്കുന്നതും രാജ്യസതെ തകർക്കു
ന്നതുമാണ്. വ്യക്്രിയുസടട്യാ സമൂഹതെ്രിസറെട്യാ 
താൽപര്യങ്ങസള ഹന്രിക്കുന്നതും രാജ്യ താൽപര്യ
ങ്ങസള ഹ്രിംസ്രിക്കുന്നതുമാണ്. രാജ്യം ട്നരസതെ
തസന്ന വവ്്യത്രി സ്വയംപര്യാപ്തത ട്നട്രിയതാണ്. 
സാട്ങ്ത്രിക വ്രി്്യയുസട വ്രികസനതെ്രിലൂസട 
ആണട്വാർജ്ം ഉപട്യാഗ്രിക്കുന്ന പദ്ത്രികൾ 
അവതാളതെ്രിൽ ആയ്രിര്രിക്കുന്നു. പല രാജ്യങ്ങളമാ
യുള്ള ശത്രുത കാരണം പ് ളൂട്ടോണ്രിയം ഇന്നമായ്രി 
ഉപട്യാഗ്രിക്കുന്ന തമ്രിഴ് നാടേ്രിസല കൽപൊക്ത്ള്ള 
ആണവ ന്രിലയം ഇതുവസരയും പ്രവർതെന സജ്
മാക്ാന് കഴ്രിഞ്ഞ്രിടേ്രില്. പല ശാസ്ത-സാട്ങ്ത്രിക 
ഗട്വഷണ സ്ാപനങ്ങളം വല്രിയ പ്രത്രിസന്്രി 
ട്നര്രിട്ടുസകാണ്്രിര്രിക്കുന്നു. അസംസ് കൃത വസ്തുക്ളം 
സ് സപയർപാർട് സുകളം ലഭ്രിക്ാതെത്രിനാൽ വല്രിയ 

പ്രത്രിസന്്രിയാണ് ട്നര്രിട്ടുസകാണ്്രിര്രിക്കുന്നത്.    
തട്ദേശധീയമായ്രി സാട്ങ്ത്രിക വ്രി്്യകൾ വ്രികസ്രിപെ്രിക്കു
ന്നത്രിട്നാ നൂതന വ്രി്്യകൾ ആർജ്്രിക്കുന്നത്രിട്നാ 
കഴ്രിഞ്ഞ്രിടേ്രില്. വചനയുമായുള്ള ശത്രുത കാരണം 
വ്യവസായങ്ങൾക്് ആവശ്യമായ സകമ്രിക്ലകളം 
യന്തങ്ങളം യന്തഭാഗങ്ങളം ക്രിട്ടുന്ന്രില്. അത് 
കാരണം വ്യവസായട്മഖല വന് പ്രത്രിസന്്രി 
ട്നര്രിടേ് സകാണ്്രിര്രിക്കുന്നു. അയൽ രാജ്യങ്ങളമായുള്ള 
ശത്രുത രാജ്യതെ്രിസറെ സാ്തെ്രിക വ്രികസനതെ്രിന് 
വ്രിഘാതമായ്രി ന്രിൽക്കുന്നു. ട്നാടേ് ന്രിട്രാധനസതെ 
തുടർന്ന് അഞ്് ലക്ഷട്തൊളം ക്ന്രികൾ പൂടേ്രി. 
ന്രിരവധ്രി സ്ാപനങ്ങൾ പൂടേ്രി സകാണ്്രിര്രിക്കുന്നു. 
ട്കാവ്രിഡ് മഹാമാര്രി ഈ പ്രത്രിസന്്രിയ്ക് ആക്ം 
കൂടേ്രി സകാണ്്രിര്രിക്കുന്നു. ഗ്ാമധീണ സ്്്ഘടനയുസട 
നസടേല്ായ കൃഷ്രിയും ഗ്ാമധീണ വ്യവസായവും 
തകർന്നു സകാണ്്രിര്രിക്കുന്നു. വളസര പാടുസപടേ് മുന് 
സർക്ാരുകൾ വളർതെ്രി സകാണ്വന്ന ഗ്ാമധീണ 
വ്യവസായങ്ങൾ നാമാവട്ശഷമായ്രി തധീർന്ന്രിര്രിക്കുന്നു. 

 അസംസ് കൃത വസ്തക്ളസട വ്രില വർദ്നവ് 
മൂലം വല്രിയ പ്രത്രിസന്്രിയാണ് പല വ്യവസാ
യങ്ങളം ഇട്പൊൾ  ട്നര്രിട്ടുസകാണ്്രിര്രിക്കുന്നത്. 
പുത്രിയ ധാതുന്രിട്ക്ഷപങ്ങൾ കസണ്ത്ന്നത്രിട്നാ 
ന്രിലവ്രിലള്ള ധാതു സ്തെ്രിൽ ന്രിന്നും നൂതന 
സാട്ങ്ത്രികവ്രി്്യയ്രിലൂസട സ്്്ഘടനയ്ക് പ്രട്യാ
ജനസപെടുന്ന ഉൽപെന്നങ്ങൾ ന്രിർമ്്രിക്കുന്നത്രിട്നാ 
സാട്ങ്ത്രികവ്രി്്യകൾ നവധീകര്രിക്കുന്നത്രിട്നാ ട്മാ്്രി 
സർക്ാര്രിന് കഴ്രിഞ്ഞ്രിടേ്രില്. ജനങ്ങസള ഭ്രിന്ന്രിപെ്രി
ക്കുന്നത്രിനും തമ്്രിലട്രിപെ്രിക്കുന്നത്രിനും യത് ന്രിച്ചു 
സകാണ്്രിര്രിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ടധീയ ട്നതൃത്വസതെയാണ് 
ഇന്ന് കാണാന് കഴ്രിയുന്നത്. 

 കാർഷ്രിക ട്മഖല ഗ്ാമധീണ സ്്് വ്യവസ്യുസട 
നസടേല്ാണ്. കൃഷ്രിയും അനുബന് ട്മഖലകളം 
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രാജ്യതെ്രിസറെയും ട്കരളതെ്രിസറെയും സ്്് വ്യവ
സ്യുസട  12 ശതമാനം സംഭാവന സചയ്യുന്നു. മാറ്രി 
മാറ്രി വന്ന ഇ്്യന് ഭരണാധ്രികാര്രികൾ കൃഷ്രിയ്ക് 
നൽക്രി വന്ന സംഭാവനകൾ വ്രിവരണാതധീതമാണ്. 
എന്നാൽ കർഷകസര ട്ദ്രാഹ്രിക്കുന്നത്രിനു ട്വണ്്രി 
മാത്രം മൂന്നു ന്രിയമങ്ങൾ പാസാക്്രി എടുത്. കടുതെ 
കർഷക പ്രട്ക്ഷാഭസതെത്ടർന്ന് ന്രിയമങ്ങൾ 
റദോക്്രി എങ്്രിലം കര്രിന്രിയമങ്ങൾ ചുസടേടുക്കുന്നത് 
തുടർന്നുസകാണ്്രിര്രിക്കുന്നു. 

 മന്ട്മാഹന് സ്രിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയ്രിരുന്ന 
കാലഘടേതെ്രിലാണ് ഇ്്യന് സ്്് വ്യവസ് 
ഏറ്വുമധ്രികം വളർച്ച ട്രഖസപെടുതെ്രിയത്. ആയ്രിര
ക്ണക്്രിന് ക്ന്രികൾ നൂതന സാട്ങ്ത്രിക വ്രി്്യ 
സമന്വയ്രിപെ്രിച്ചുസകാണ്് ഇ്്യയ്രിൽ വന് അരട്ങ്ങറ്ം 
നടതെ്രി. ട്ലാകസതെ വന്ക്രിട വാഹന ന്രിർമ്ാണ 
ട്കന്ദ്രമായ്രി ഇ്്യ മാറ്രി. മു്്രിയ തരം സാട്ങ്ത്രിക
വ്രി്്യ ഉപട്യാഗ്രിക്കുന്ന വ്യവസായ സാമ്ാജ്യങ്ങൾ 
വഴ്രി ജനങ്ങളസട വളർന്നുവരുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ 
ട്നടാനും അഭ്രിലാഷങ്ങൾ പൂർതെധീകര്രിക്ാനും 
കഴ്രിഞ്ഞു. 

 സ്്് വ്യവസ്യുസട മുഴുവന് ഘടകങ്ങളം 
മുട്ന്നറ്രിയ കാലഘടേമായ്രിരുന്നു മന്ട്മാഹന് 
സ്രിംഗ്രിസറെ ഭരണകാലം. ട്മാ്്രി സർക്ാർ സ്്് 
വ്യവസ്സയ തകർക്കുകയായ്രിരുന്നു എന്ന് കാണാന് 
പ്രയാസമ്രില്. മുഴുവന് ട്മഖലയ്രിലം പരാജയസപെടേ 
ട്മാ്്രി സർക്ാർ ജനജധീവ്രിതസതെ ദുര്രിതപൂർണ്ണവും 
കഷ്പൊട് ന്രിറഞ്ഞതും ദുര്പൂർണ്ണവും ആക്്രി 
തധീർത്. 

 യൂട്റാപെ്രിസല ഫാസ്രിസം സകാണ്് ഉണ്ായ ച്രില 
ട്നടേങ്ങൾ ഇ്്യന് ഫാസ്രിസ്റ്റുകൾ ചൂണ്്രിക്ാണ്രി
ക്കുന്നു. എങ്്രിലം ഇ്്യന് ഫാസ്രിസ്റ്റുകൾക്് രാജ്യതെ് 

എസ്ങ്്രിലം ഗുണപരമായ്രി സചയ്ാന് കഴ്രിഞ്ഞ്രിട്ടുട്ണ്ാ 
എന്നു പര്രിട്ശാധ്രിട്ക്ണ്താണ്. എന്തുസകാണ്് 
കഴ്രിയുന്ന്രില് എന്ന് അവർ വ്രിലയ്രിരുത്ന്ന്രില്. ജനാ
ധ്രിപത്യവാ്്രികളം രാജ്യപുട്രാഗത്രിയ്രിൽ താൽപര്യ
മുള്ളവരും ഇക്ാര്യം ഗൗരവമായ്രി ച്രി്്രിട്ക്ണ്തും 
രാജ്യം ഇന്ന് എതെ്രിസപെടേ കനതെ ചുഴ്രിസയക്കുറ്രിച്ച് 
ജനങ്ങസള അവട്ബാധം നടട്തെണ്തുമാണ്. 
മനുഷ്യവ്രിഭവട്ശഷ്രിയുസട കയറ്റുമത്രിയ്രിൽ ട്ലാകതെ് 
ഒന്നാമത് ന്രിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇ്്യ. ട്ലാകസതെ 
ഏറ്വും കൂടുതൽ പ്രവാസ്രി പണം ലഭ്രിക്കുന്ന രാജ്യം 
ഇ്്യയാണ്. വ്രിട്്ശരാജ്യങ്ങള്രിൽ പഴയതുട്പാസല 
ഉള്ള മത്രിപെ് ഇട്പൊൾ ഭാരതതെ്രിന്രില്. ട്കന്ദ്ര
സർക്ാർ ഇട്പൊൾ സ്വധീകര്രിക്കുന്ന നടപട്രികൾ 
വ്രിട്്ശ സതാഴ്രിൽ ട്മഖലകള്രിലം ഇ്്യക്ാരുസട 
പ്രിന്നാക്ാവസ്യ്ക് കാരണമാകും. 

 ഒരു നാഗര്രിക സമൂഹതെ്രിന് ആവശ്യമായ 
യാസതാരു നടപട്രികളം സ്വധീകര്രിക്ാന് കഴ്രിയാതെ 
ഫാസ്രിസ്റ്റുകൾ നരാധമ സംസ് കാരതെ്രിസറെ വ്രിഷ
വ്രിത്കൾ വ്രിതരണം സചയ്യുകയാണ്. മനുഷ്യസറെ 
നാഗര്രികതയ്ക്കും പുട്രാഗത്രിയ്ക്കും ഉപട്യാഗം ആയ 
കർമ്ങ്ങളാണ് സർക്ാരുകൾ സചട്യ്ണ്ത്. അത്രിനു 
പകരം നാഗര്രികതസയ പ്രിട്ന്നാടേ് വല്രിക്കുന്ന കർമ്
ങ്ങളം ആയ്രി മുട്ന്നാട്ടു ട്പാകുന്ന ട്മാ്്രി സർക്ാർ 
ജനട്ദ്രാഹനടപട്രികളം പര്രിപാട്രികളമായ്രി മുട്ന്നാട്ടു 
ട്പാകുന്നു.

 ട്ലാകസതെ ഒരു പര്രിഷ് കൃത സമൂഹവും അം
ഗധീകര്രിക്ാതെ കടുതെ കാടന് നടപട്രികളമായ്രി 
മുട്ന്നാട്ടു ട്പാകുന്ന ട്മാ്്രി സർക്ാർ വ്രിവാഹപ്രായം 
ഉയർത്ന്നത്രിലൂസട സ്തധീസമൂഹതെ്രിന് എട്്ാ വല്രിയ 
ആനുകൂല്യം നൽകുന്നുസവന്നതാണ് ഇ്്യന് ഫാ
സ്രിസ്റ്റുകളസട മസറ്ാരു പ്രചരണതന്തം. ട്സാഷ്യൽ 
മധീഡ്രിയയ്രിലൂസട ഈ തന്തം വളസര വ്യാപകമായ്രി 
പ്രചര്രിപെ്രിക്കുന്നു.  21 വയസ്് എന്നത് വളസര ഉയർന്ന 

സമ്ദ് വ്റ്യവസ്യുചട മുഴുവൻ ഘടകങ്ങളും 
മുജനേറിയ കാലഘട്മായിരുനേു 

മൻജമാഹൻസിം�ിചറെ ഭരണകാലം. 
ജമാദി സർക്ാർ സമ്ദ്്റ്യവസ്ചയ 

തകർക്ുകയായിരുനേു എനേ് കാണാൻ 
രെയാസമില്. മുഴുവൻ ജമഖലയിലും 

പരാേയചപ്പട് ജമാദി സർക്ാർ േനേീവിതചത് 
ദുരിതപൂർണ്വും കഷ്പ്പാട് നിറഞ്തും 

ദുരന്തപൂർണ്വും ആക്ി തീർത്ു.
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വ്രിവാഹപ്രായം ആണ്.  18 വയസ്് ആകുട്്ാൾ 
തസന്ന പ്രായപൂർതെ്രി ട്വാടേവകാശവും സ്വതെവ
കാശവും ഭരണഘടനയ്രിലൂസട ഉറപ്പുവരുതെ്രിയ 
രാജ്യതെ്, സർക്ാർ ട്ജാല്രി ട്നടുന്നത്രിനുള്ള 
കുറഞ്ഞ പ്രായപര്രിധ്രി 18 വയസ്ായ്രി ന്രിജസപെടുതെ്രിയ 
രാജ്യതെ്, വ്രിവാഹതെ്രിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം 21 
വയസ്് ആക്്രി വർധ്രിപെ്രിക്ണസമന്നത്രിസറെ പ്രിന്ന്രിൽ 
ന്രിഗൂഢമായ അജന്ഡകൾ ഉണ്് എന്ന് ട്വണം 
മനസ്്രിലാക്ാന്. 

 വ്രിവ്രിധ മത സമൂഹങ്ങളസട വ്യക്്രി ന്രിയമങ്ങള്രിൽ 
ട്ഭ്ഗത്രി വരുതൊന് ഉട്ദേശ്രിക്കുന്ന ന്രിർ്്രിഷ് ട്ഭ്ഗത്രി 
ജനങ്ങളസട പുട്രാഗത്രിട്ക്ാ അഭ്രിവൃദ്്രിക്കുട്വണ്്രിട്യാ 
ആകാന് വകയ്രില്. പൗരത്വ ട്ഭ്ഗത്രിയ്രിലൂസട 
രാജ്യസതെ ഭ്രിന്ന്രിപെ്രിക്ാന് ശ്രമ്രിച്ച ഫാസ്രിസ്റ്റുകൾ 
ജനങ്ങളസട വ്രികാരം ചൂഷണം സചയ്് തങ്ങൾക്് 
അനുകൂലമായ്രി ജനവ്രികാരം രൂപധീകര്രിക്കുന്നത് 
രാജ്യ താൽപര്യതെ്രിട്നാ രാജ്യ ന്രിവാസ്രികളസട 
പുട്രാഗത്രിട്ക്ാ ട്വണ്്രിയല്.  ട്ലാകതെ് ഒരു 
പുട്രാഗമന സമൂഹങ്ങളം ഇതുവസര സ്വധീകര്രിക്ാതെ 

മാന്ണ്ങ്ങൾ സ്വധീകര്രിക്കുക വഴ്രി പര്രിഷ് കൃത 
സമൂഹതെ്രിനു മുന്ന്രിൽ പര്രിഹാസ പാത്രമാവുകയാണ് 
ഈ നടപട്രികള്രിലൂസട സചയ്സപെടുക. 

 രാജ്യസതെ സാ്തെ്രിക ഉല്ാ്നവും വരുമാനവും 
കുറഞ്ഞുസകാണ്്രിര്രിക്കുട്്ാൾ ശത ട്കാട്രി ട്ഡാളർ 
സ്വത്ള്ളവരുസട എണ്ണം 2021-ൽ 126 ആയ്രി 

വർധ്രിച്ചു. രാജ്യതെ്രിസറെ ജ്രിഡ്രിപ്രിയുമായുള്ള ബന്ം 
കഴ്രിഞ്ഞവർഷസതെ 18.6 ശതമാനതെ്രിൽ ന്രിന്ന് 
25 ശതമാനട്തൊളം ഉയർന്നു. 126 ശതട്കാടധീശ്വ
രന്മാരുസട സ്വതെ് 3000 ശതട്കാട്രി ട്ഡാളറാണ്. 
സ്തെ് ഉള്ളവന് വല്രിയ സ്ന്നരാവുകയും ് ര്രിദ്രർ 
അത്രി്ര്രിദ്രർ ആയ്രി മാറുകയും സചയ്യുന്ന രാജ്യതെ് 
സ്തെ്രിസറെ നധീത്രിപൂർവകമായ വ്രിതരണം ഒര്രിക്ലം 
പൂർതെ്രിയാക്ാന് കഴ്രിയ്രില്. എന്നു മാത്രമല് അത്രി്ാ
ര്രിദ്ര്യം വർധ്രിക്കുന്നു എന്നത് പര്രിഹര്രിക്സപെടാതെ 
ഒരു യാോർത്ഥ്യമായ്രി ന്രിലസകാള്ളുന്നു. ഇ്്യന് 
സമൂഹസതെയും നാഗര്രികതസയയും വളർതെ്രി 
സകാണ്വരുവാന് ഫാസ്രിസ്റ്റുകൾക്് ഒര്രിക്ലം 
കഴ്രിയ്രില്. സവർക്റും ട്ഗാൾവാൾക്റും ഒസക് മു
ട്ന്നാട്ടുസവച്ച ആശയഗത്രികളമായ്രി മുട്ന്നാട്ടുട്പാകുന്ന 
സർക്ാര്രിന് ജനങ്ങളസട ട്ക്ഷമട്മാ വളർച്ചട്യാ 
വ്രികാസട്മാ ഉറപ്പുവരുതൊന് ആക്രില്. ഈ 
ഫാസ്രിസ്റ് ശക്്രികൾസക്ത്രിസര വല്രിയട്താത്രിലള്ള 
പ്രത്രിട്രാധം ശക്്രിസപെടുതെ്രിസയ മത്രിയാവൂ. 

  ട്മാ്്രി സർക്ാർ അധ്രികാരതെ്രിൽ വന്നട്ശഷം 

രാജ്യസതെവ്രിസടയും പുത്രിയ സപട്രോള്രിയം ധാതു
ന്രിട്ക്ഷപങ്ങൾ കസണ്തൊനായ്രിടേ്രില്. രാജ്യം 
കൽക്ര്രി ന്രിട്ക്ഷപതെ്രിൽ സ്ന്നമാസണങ്്രിലം 
പുത്രിയ ന്രിട്ക്ഷപങ്ങൾ കസണ്ത്ന്നത്രിട്നാ ഖന
നതെ്രിനുള്ള ച്രിലവ് കുറയ്കാനുള്ള സാട്ങ്ത്രികവ്രി്്യ 
വ്രികസ്രിപെ്രിസച്ചടുക്കുന്നത്രിട്നാ കഴ്രിഞ്ഞ്രിടേ്രില്. എന്ന് 
മാത്രമല് മുന് കാലങ്ങള്രിൽ ഉണ്ായ ഖനനതെ്രിസറെ 
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ട്താത് ഉയർത്ന്നത്രിനു കഴ്രിയാതെത്രിനാൽ 
ഇറക്കുമത്രിസയ ആശ്രയ്രിട്ക്ണ്്രിവരുന്നു. പുത്രിയ 
ധാതു ന്രിട്ക്ഷപങ്ങൾ കസണ്ത്ന്നത്രിനു ട്വണ്്രി 
പര്യട്വഷണങ്ങൾ നടത്ന്നു എങ്്രിലം യാസതാന്നും 
കസണ്തൊന് കഴ്രിഞ്ഞ്രിടേ്രില്. കൂടാസത  പത്രിനായ്രി
രക്ണക്്രിനു ട്കാട്രി രൂപ അത് വഴ്രി ഖജനാവ്രിന് 
നഷ്സപെട്ടു. രാജ്യസതെ നവരത് ന ക്ന്രികൾ 
ഉൾസപെസടയുള്ള സപാതുട്മഖലാ വ്യവസായ സ്ാപ
നങ്ങൾ വ്രിറ്റു തുലക്കുകയും വ്രിട്ല്ജ് ഇന്ഡസ്രേധീസ് 
പൂട്ടുകയും സചയ്തു .

 കുതെകകസള സഹായ്രിക്കുന്നത്രിന് ട്വണ്്രി 
പട്രാക്ഷ ന്രികുത്രികൾ കൂട്ടുകയും ട്കാർപട്ററ്റുകൾക്കു
ട്വണ്്രി ട്കാർപെട്ററ്് ന്രികുത്രികൾ കുറയ്ക്കുകയും സചയ്തു. 
അസന്തുല്രിതമായ വ്രികസന മാതൃകയാണ് ട്മാ്്രി 
സർക്ാർ മുട്ന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ട്ലാകസതെ ഏറ്വും 
കൂടുതൽ സപട്രോൾ ഡധീസൽ ന്രികുത്രി ചുമത്ന്നത് 
ട്മാ്്രി സർക്ാർ ആണ്. പ്രത്രിവർഷം ്ശലക്ഷം 
ട്കാട്രി രൂപയാണ് ഖജനാവ്രിൽ ന്രികുത്രി ഇനതെ്രിൽ 
എത്ന്നത്. മുന് സർക്ാരുകൾ ആകസടേ ഓയ്രിൽ 
ട്ബാണ്് പുറസപെടുവ്രിച്ചായ്രിരുന്നു സപട്രോള്രിസറെ വ്രില 
പ്രിട്രിച്ചു ന്രിർതെ്രിയ്രിരുന്നത്. മാത്രമല് ഓയ്രിൽ പൂൾ 
അക്ൗണ്് വഴ്രി ഡധീസലം സപട്രോളം വ്രിലകുറച്ചു 
നൽക്രി ജനങ്ങളസട ഉപട്ഭാഗട്ശഷ്രി വർധ്രിപെ്രിച്ച്രി
രുന്നു. 

 സ്തധീകളസട വ്രിവാഹപ്രായം 21 വയസ്് ആയ്രി 
ഉയർത്ന്നട്താസട ഏറ്വും ഉയർന്ന വ്രിവാഹപ്രായം 
ഉള്ള രാജ്യമായ്രി ഇ്്യ മാറും. ട്ലാകസതെ ഏറ്വും 
കൂടുതൽ മാതൃമരണങ്ങളം ശ്രിശുമരണങ്ങളം 
റ്രിട്പൊർടേ് സചയ്സപെടുന്നത് ഇ്്യയ്രിലാണ്. 
വ്രിവാഹപ്രായം ഉയർത്ന്നട്തൊസട അത് കുറയ്കാന് 
കഴ്രിയുസമന്ന് ട്കന്ദ്ര ഭരണാധ്രികാര്രികൾ കണക്് 
കൂട്ടുന്നു. ട്ലാകസതെ മ്രിക് രാജ്യങ്ങള്രിസലയും 
വ്രിവാഹപ്രായം 18 വയസ്ാണ്. അട്മര്രിക്യ്രിൽ 
വ്രിവാഹപ്രായം 18 വയസ്ാണ് എന്നാൽ മാതാപ്രി
താക്ളസട പ്രിന്തുണ ഉസണ്ങ്്രിൽ അത്രിലം സചറ്രിയ 
പ്രായതെ്രിൽ വ്രിവാഹം അനുവ്്രിക്കുന്നു. മനുഷ്യസറെ 
വ്യക്്രിസ്വാതന്ത്യതെ്രിന് ഏറ്വും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം 
നൽകുന്ന ഹ്രിന്ദുമതതെ്രിസറെ വക്ാക്ൾ എന്നവ
കാശസപെടുന്ന സർക്ാര്രിൽ ന്രിന്നും സംഘട്രിത 
മതങ്ങൾക്് ട്പാലം ക്രിടോതെ അനധീത്രി ഉണ്ാകുന്നു 
എന്നതാണ് ഏസറ വ്രിച്രിത്രം. 

 രാജ്യസതെ സപൺകുടേ്രികളസട വ്രിവാഹപ്രായം 
18 ആയ്രി ന്രിജസപെടുതെ്രിയ്രിടേ് ട്പാലം രാജ്യതെ് 
നടക്കുന്ന ബാല വ്രിവാഹങ്ങളസട ശതമാനം 23 
ആണ്. ജനങ്ങളസട സാ്തെ്രിക സ്്രിത്രി സമച്ചസപെ
ടുതൊന് ശ്രമ്രിക്കുന്നത്രിനു പകരം വ്രിവാഹപ്രായം 
ഉയർത്ക വഴ്രി ഫാസ്രിസതെ്രിസറെ ചാടേവാറട്രി ആണ് 
ജനങ്ങൾക്് ട്മസല ഉയർത്ന്നത്. ്ാര്രിദ്ര്യം മൂലം 
മാംസ വ്രിൽപെന ട്കന്ദ്രങ്ങള്രിൽ എതെ്രിസപെടുന്നവരുസട 

എണ്ണം വർധ്രിച്ചു വരുട്്ാൾ വ്രിവാഹപ്രായതെ്രിസറെ 
കാര്യതെ്രിസല സംഖ്യകളസട വാ്മുഖങ്ങൾ ട്കടേ് 
അ്രന്ന് ട്പാകുന്നു. ജനജധീവ്രിതതെ്രിസറെ സമസ്തട്മ
ഖലയ്രിലം പരാജയസപെടേ സർക്ാര്രിസറെ വാ്മുഖങ്ങൾ 
ജനങ്ങൾ പര്രിഹാസട്തൊസട തള്ള്രിക്ളയും. ട്മാ്്രി 
സർക്ാര്രിന്  ജനങ്ങളസട സാ്തെ്രിക അഭ്രിവൃദ്്രി 
ഉറപ്പുവരുത്വാന് കഴ്രിഞ്ഞ്രിടേ്രില് എന്ന് മാത്രമല് എല്ാ 
ട്മഖലകള്രിലം തകർച്ചയാണ്  ഉറപ്പുവരുത്ന്നത് 
എന്ന് പറയാസത വയ്.

 നാനാത്വതെ്രിൽ ഏകത്വം എന്നത് ഇ്്യന് സം
ലോരതെ്രിസറെ ബഹുസ്വരതയാണ് കാണ്രിക്കുന്നത്. 
ഇത്രിസന തകർത്സകാണ്് പശുവ്രിസറെ ട്പര്രിലം 
മതതെ്രിസറെ ട്പര്രിലം ഇലോം വക്രസ്തവ വ്രിശ്വാ
സ്രികൾസക്ത്രിസര അക്രമം അഴ്രിച്ചു വ്രിടേ്രിര്രിക്കുന്നു. 
ലക്ഷ്്വധീപ്രിൽ അവ്രിടസതെ ന്രിവാസ്രികൾ എല്ാം 
മുലേ്രിങ്ങളാസണന്ന കാരണതൊൽ ജനങ്ങസള 
വല്രിഞ്ഞു മുറുക്കുന്ന ചങ്ങലസകാണ്് ബന്്രിക്കുന്നു. 
രാജ്യതെ് മുന്പ് മുലേ്രിം വ്രിരുദ് അക്രമങ്ങളാണ് 
അഴ്രിച്ചുവ്രിടേത് എങ്്രിൽ ഇട്പൊൾ വക്രസ്തവ വ്രിരുദ് 
അക്രമങ്ങളം വ്യാപകമായ്രി അരട്ങ്ങറുന്നു. 

 ഇത്രിസനാസക് അറുത്രിവരുതൊന് ന്രിട്യാഗ്രി
ക്സപെടേ ട്പാലധീസ് ആകസടേ പക്ഷപാതപരമായ്രി 
സപരുമാറുന്നു.ജനങ്ങളസട ജധീവനും സ്വതെ്രിനും 
സംരക്ഷണം നൽട്കണ് ട്പാലധീസും ഭരണകൂടവും 
അക്രമ്രികൾക്് ഒതൊശ സചയ്യുന്നു. ട്കാടത്രികൾ 
ട്പാലം ഫാസ്രിസ്റ്റുകളസട ന്രിയന്തണതെ്രിലാക്്രി. 
സതാഴ്രില്രിനു ട്വണ്്രി മറ്റു രാജ്യങ്ങള്രിൽ ട്ചട്ക്റ്രിയ 
പ്രവാസ്രികൾ ഇ്്യന് പൗരത്വം ഉട്പക്ഷ്രിച്ച് സുര
ക്ഷ്രിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്ന്നു. സംഘപര്രിവാറ്രിസറെ 
ഫാസ്രിസ്റ് അജണ്കൾ സമ്ാന്രിക്കുന്നത് ദുര്രിതവും 
ദുര്ങ്ങളം ആണ്. 

നസല്ാരു നാസളസയട്പാലം സ്വപ്ം കാണാന് 
കഴ്രിയാതെ വ്രിധം ജനതയുസട മനസാക്ഷ്രി ഫാസ്രിസ്റ് 
വൽക്ര്രിക്സപെടേ്രിര്രിക്കുന്നു. ഈ കയതെ്രിൽ ന്രിന്നും 
കരകയറാനുള്ള ഇ്്യന് ജനതയുസട ശ്രമം 
പാഴാക്രില്. ഇത്രിനാൽ ഫാസ്രിസതെ്രിസനത്രിരായ 
ട്പാരാടേം ശക്്രിസപെടുട്തെണ്ത് ജനാധ്രിപത്യ 
രാജ്യസതെ ജനങ്ങളസട ആവശ്യകതയാണ്. 

 ഇ്്യയ്രിസല എല്ാ വ്രിഭാഗം ജനങ്ങളസടയും 
സംരക്ഷണവും ജധീവ്രിതവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുനൽ
ട്കണ് ഭാരതതെ്രിസറെ മഹതൊയ ഭരണഘടനസയ 
സംരക്ഷ്രിട്ക്ണ്ത് എല്ാ പൗരന്മാരുസടയും 
കടമയാണ്. ആയത്രിനാൽ ഫാസ്രിസതെ്രിസന
ത്രിരായ ട്പാരാടേം ഇ്്യയുസട പ്രഖ്യാപ്രിത മുദ്രയായ 
നനാത്വതെ്രിൽ ഏകത്വം ശക്്രിസപെടുട്തെണ് 
അന്രിവാര്യതയാണ് ചൂണ്്രിക്ാട്ടുന്നത്. അത്രിനു 
ട്വണ്്രി പ്രവർതെ്രിട്ക്ണ്ത് ഓട്രാ പൗരസറെയും 
ബാധ്യതയാണ്.
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ഐ.ബി. സതീഷ്
14,15 കേരള നിയമസഭേളിൽ അകംഗകം

ആജ�ാളതാപനം, കാലാവസ്ാവ്റ്യതിയാനം എനേീ 
രെതിഭാസങ്ങൾ ഈ ഭൂമിക്ും അതിജന്ൽ അധിവസിക്ുനേ 

മനുഷ്റ്യനുൾചപ്പചടയുള് എല്ാ േീവോലങ്ങൾക്ും ഒരു ഭീഷണി 
തചനേയാണ്. അന്തരീക്ഷത്ിചല ഹരിത�ൃഹവാതകങ്ങളുചട 

ബഹിർ�മനം കുറയ്കുക എനേതാണ് ഈ രെതിസന്ി 
മറികടക്ുവാൻ ശാസ്തീയമായി ആജ�ാളതലത്ിൽ 

അവലംബിക്ുനേ ഒരു മാർഗ്ഗം.

ഈ രെപഞ്ത്ിൽ 
നാചളയും നമുക്് 
വാസം സാധ്റ്യമാജണാ 
എനേ ജചാദ്റ്യവും ഒരു 
ചവല്ുവിളിയാണ്.  
ഒനേുകിൽ അത് 
ജകട്ിചല്നേു നടിചു 
മുജനോട്ുജപാകാം. 
അചല്ങ്കിൽ 
ആ ജചാദ്റ്യചത് 
�ൗരവമാചയടുത്ു 
ഭൂമിയുചട നിലനിൽപ്പിനു 
ജവടെിയുള് 
ജപാരാട്ങ്ങളിൽ 
പങ്കാളിയാകാം .. 
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മാനവരാശ്രി ഇന്ന് ട്നര്രിടുന്ന ഏറ്വും വല്രിയ 
സവല്വ്രിള്രി വവറസ് ട്രാഗങ്ങളസട 
ആക്രമണം മാത്രമല്, നാം അധ്രിവ

സ്രിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്തെ്രിൽ നാസളയും നമുക്് 
വാസം സാധ്യമാട്ണാ എന്ന ട്ചാ്്യവും ഒരു സവല്
വ്രിള്രിയാണ്.  ഒന്നുക്രിൽ അത് ട്കടേ്രിസല്ന്നു നട്രിച്ചു 
മുട്ന്നാട്ടുട്പാകാം. അസല്ങ്്രിൽ ആ ട്ചാ്്യസതെ 
ഗൗരവമാസയടുത് ഭൂമ്രിയുസട ന്രിലന്രിൽപെ്രിനു 
ട്വണ്്രിയുള്ള ട്പാരാടേങ്ങള്രിൽ പങ്ാള്രിയാകാം . 

 ആട്ഗാളതാപനം, കാലാവസ്ാവ്യത്രിയാനം 
എന്നധീ പ്രത്രിഭാസങ്ങൾ ഈ ഭൂമ്രിക്കും അത്രിട്ന്മൽ 
അധ്രിവസ്രിക്കുന്ന മനുഷ്യനുൾസപെസടയുള്ള എല്ാ 
ജധീവജാലങ്ങൾക്കും ഒരു ഭധീഷണ്രി തസന്നയാണ്. 
അ്രധീക്ഷതെ്രിസല ഹര്രിതഗൃഹവാതകങ്ങളസട 
ബഹ്രിർഗമനം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ഈ പ്രത്രിസന്്രി 
മറ്രികടക്കുവാന് ശാസ്തധീയമായ്രി ആട്ഗാളതലതെ്രിൽ 
അവലംബ്രിക്കുന്ന ഒരു മാർഗ്ം. അത്രിനായ്രി അ്ാ
രാഷ്ട തലതെ്രിൽ ട്ലാകരാജ്യങ്ങൾ ഉച്ചട്കാട്രികൾ 
സംഘട്രിപെ്രിക്കുകയും വവവ്രിധ്യമാർന്ന പദ്ത്രികൾ 
ആസൂത്രണം സചയ്തു നടപെ്രിലാക്കുന്നത്രിനുള്ള 
തധീരുമാനങ്ങൾ വകസക്ാള്ളുകയും സചയ്യുന്നു. 
പദ്ത്രികൾക്കുപര്രിയായ്രി ഈ ഭൂമ്രിയ്രിൽ ജധീവന് 
സാധ്യമായ വ്രിധതെ്രിൽ തസന്ന അത്രിസന വരും 
തലമുറയ്ക് വകമാറുവാന് ഓട്രാ വ്യക്്രിക്കും ഇന്ന് 
എ്് സചയ്യുവാനാകും എന്ന ഒരു പര്രിശ്രമമാണ് 
കാർബൺ നയൂരേൽ കാടോക്ട, അസല്ങ്്രിൽ തസന്ന 
Think Globally and Act Locally എന്നാണട്ല്ാ.
ട്പര് സൂച്രിപെ്രിക്കും ട്പാസല തസന്ന കാർബൺ 
ബഹ്രിർഗമനം കുറഞ്ഞ കാടോക്ട എന്നത് 
തസന്നയാണ് പദ്ത്രിയുസട ആശയം.

 ഇത്രിനായ്രി ആ്്യം ട്വണ്ത് സമൂഹതെ്രിൽ 
കാർബൺ വാതകങ്ങൾ സകാണ്ള്ള  ട്്ാഷവ
ശങ്ങളസട സമ്പൂർണ്ണ അവട്ബാധം രൂപസപെടുതെ്രി 
എടുക്കുക എന്നുള്ളതായ്രിരുന്നു. സമൂഹതെ്രിൽ മാറ്ം 
സാധ്യമാവുക വ്രി്്യാർത്ഥ്രികള്രിലൂസട കൂട്രിയാണട്ല്ാ. 
കാർബൺ നയൂരേൽ കാടോക്ടയുസട വക്ാക്

കാർബൺ ന്റ്യൂട്രൽ കാട്ാക്ട 
നരാളകത്തയജ് സക്രാരു തണസലരാരുക്ൽ
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ളാകാന് ആ്്യം സതരസഞ്ഞടുതെതും മണ്ലതെ്രിസല 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രിസമൂഹസതെ തസന്ന. അങ്ങസന അങ്ങ
കസലയുള്ള, എന്ന് എതെ്രിട്ച്ചരുസമന്നറ്രിയാതെ ആ 
വല്രിയ ലക്ഷ്യതെ്രിട്ലക്കുള്ള പ്രയാണം ഗാന്്രിജയ്്രി 
്്രിനമായ ഒട്ക്ാബർ 2 ന് കാടോക്ട ന്രിട്യാജക 
മണ്ലതെ്രിൽ ആരംഭ്രിച്ചു.

 ആ്്യം നടന്നത് കാർബൺ ബഹ്രിർഗമനം 
കാരണമുള്ള ഭവ്രിഷ്യത്കൾ സപാതുജന മധ്യതെ്രിൽ 
ചർച്ചയാക്കുന്നത്രിനും അത്രിസന അത്രിജധീവ്രിക്കുന്ന
ത്രിനുള്ള  മാർഗങ്ങൾ  ജധീവ്രിതചര്യയുസട ഭാഗമാ
ക്കുന്നത്രിനുമുള്ള വ്യാപകമായ ക്യാ്യ് നുകൾ 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രികള്രിലൂസട സംഘട്രിപെ്രിക്കുക എന്നതാണ്. 
സ് കൂളകള്രിൽ ഈ വ്രിഷയസതെ ആസ്്മാക്്രിയുള്ള 
ച്രിത്രരചനാ മത്രങ്ങൾ, ഓൺവലന് ട്പാസ്റർ 
ന്രിർമാണം, വസക്്രിൾ ക്ബ്ബുകളസട രൂപധീകരണം, 
കാർബൺ നയൂരേൽ കാടോക്ടയുസടയും, പ്രകൃത്രി 
സംരക്ഷണതെ്രിസറെയും പ്രാധാന്യം ഉൾസകാണ്ള്ള 
അവധ്രി ്്രിനങ്ങള്രിസല ജാേകൾ, വ്രി്്യാർത്ഥ്രികൾ 
ഒരുമ്രിച്ചുള്ള വസക്്രിൾ സവാര്രികൾ എന്ന്രിവ 
ഇത്രിസറെ ഭാഗമായ്രി. ഈ പ്രവർതെനങ്ങൾക്് 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രികസള അണ്രിന്രിരതെ്രിയത്രിലൂസടയുള്ള 
ഗുണങ്ങൾ രണ്ാണ്. ഒന്ന് നാസളയുസട പൗരന്മാരായ 
ഇന്നസതെ കുടേ്രികളസട മനസ്്രിൽ പര്രിസ്്രിത്രി 
സംരക്ഷണതെ്രിസറെ വ്രിത്കൾ പാകാം, രണ്് 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രികള്രിലൂസട ഈ ആശയങ്ങൾ അവരുസട 
വധീടുകള്രിസലതെ്രിച്ചു സമൂഹതെ്രിൽ സപാതു ചർച്ചയായ്രി 
ഉയർതെ്രി സകാണ്് വരാം. 

 ഈ ആശയട്തൊടുള്ള മണ്ലതെ്രിസല 
സ് കൂളകള്രിസല വ്രി്്യാർത്ഥ്രികളസടയും അധ്യാപക
രുസടയും പ്രത്രികരണം അത്ഭുതാവഹമായ്രിരുന്നു. 
അടച്ച്രിടൽ കാലസതെ ആലസ്യവും മടുപ്പും കാരണം 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രികള്രിൽ ഉറങ്ങ്രിക്്രിടന്ന ഉത്ാഹവും 
ഊർജ്വും അവർ ഇത്രിനുട്വണ്്രി വ്രിന്രിട്യാഗ്രിച്ചു. 
മണ്ലതെ്രിസല ഭൂര്രിഭാഗം സ് കൂളകളം നാട്ളക്് 
ട്വണ്്രിയുള്ള ഈ പദ്ത്രിയ്രിൽ പങ്ട്ചർന്നു.
കാർബൺ നയൂരേൽ കാടോക്ട എന്ന ആശയ 
പ്രചാരണതെ്രിസറെ ഭാഗമായ്രി ഓട്രാ ്്രിവസവും 
വവവ്രിധ്യമാർന്ന ട്പ്രാഗ്ാമുകൾ മണ്ലതെ്രിൽ 
സംഘട്രിപെ്രിക്സപെട്ടു. അ്രധീക്ഷ മല്രിനധീകരണം 
ഈ ഭൂമ്രിയ്രിസല ജധീവജാലങ്ങളസട ജധീവ്രിതസതെ 
ഉലക്കുന്നസതങ്ങസനസയന്ന ഉണർവ്രിട്ലക്് 122 
വാർഡുകള്രിട്ലയും ജനങ്ങൾ ച്രി്്രിച്ചു തുടങ്ങ്രിയ്രി
ര്രിക്കുന്നു എന്ന്  ന്രിസ്ംശയം പറയാം. 

 അത്രിൽ പ്രധാനസപെടേ ഒന്നായ്രിരുന്നു മണ്ല
തെ്രിസല എല്ാ സപാതുവ്രി്്യായങ്ങള്രിസലയും എല്ാ 
ക് ളാസുകള്രിൽ ന്രിന്നും ത്രിരസഞ്ഞടുതെ ഓട്രാ 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രി പ്രത്രിന്രിധ്രികൾ വധീതം പസങ്ടുതെ പ്രകൃ
ത്രിസംരക്ഷണതെ്രിനായുള്ള വ്രി്്യാർത്ഥ്രി ഉച്ചട്കാട്രി. 
ബഹു.ട്കരള ന്രിയമസഭ സ്ധീക്ർ ശ്രധീ.എം.ബ്രി 
രാട്ജഷ് ഉ്ഘാടനം ന്രിർവഹ്രിച്ച ഈ പര്രിപാട്രിയ്രിൽ 
സംസ്ാനസതെ വ്രിവ്രിധ വകുപെ് തലവന്മാരുമായും, 
വ്രി്ഗ്ദന്മാരുമായും വ്രി്്യാർത്ഥ്രികൾ സംവ്്രി
ക്കുകയും പര്രിസ്്രിത്രി സംരക്ഷണം സംബന്്രിച്ച 

ആയുർജവദ വാരാചരണത്ിചറെ 
ഭാ�മായി ഇന്ത്റ്യൻ സിസ്റം 

ഓഫ് ചമഡിസിൻ വകുപ്പിചറെ 
സഹകരണജത്ാചട മണ്ലത്ിചല 

എല്ാ ചപാതുവിദ്റ്യാലയങ്ങളിലും ദശപുഷ്പം 
സതകളും, ഔഷധ സസ്റ്യങ്ങളും 

വിദ്റ്യാർത്ഥികൾ തചനേ വചുപിടിപ്പിചു. 
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വ്രിഷയങ്ങള്രിൽ സ്ട്രിക തുല്യ സതള്രിമ ട്നടുകയും 
സചയ്തു. വ്രി്്യാർത്ഥ്രികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും 
ഇസതാരു നവ്യാനുഭവവും, ഇടസപടലകള്രിലൂസട 
സാധ്യമായ വ്രിജയകരവും ന്രിർണായകവുമായ 
ഒരു ്ൗത്യവുമായ്രി തധീർന്നു. ആ വ്യക്തയാണ് 
സ് കൂളകള്രിൽ പ്രിന്നധീട് ട്മളകളായും കൂറ്ന് ക്ര്രിസ്മസ് 
രേധീകളായും വ്രിളംബരം സചയ്സപെടേത്.

  മണ്ലതെ്രിസല പല സ് കൂളകളം ഇന്ന് 
പ്ാസ്റ്രിക് മാല്രിന്യമുക്മാണ്. വ്രി്്യാലയമുറ്ത് 
വൃക്ഷവതെകളം സചട്രികളം ധാരാളമായ്രി വച്ചു
പ്രിട്രിപെ്രിക്സപട്ടു. അടുതെ ്്രിവസസതെ പ്രവർതെ
നങ്ങസള കുറ്രിച്ച് ആട്ലാച്രിക്ാന് തട്ല ്്രിവസം 
രാത്ര്രി ഓൺവലന്രിൽ ട്ചരുന്ന ട്യാഗങ്ങള്രിൽ 
അധ്യാപകരും വ്രി്്യാർത്ഥ്രികളം പസങ്ടുതെത് 
വവ്യുത്രി സവള്രിച്ചം സകടുതെ്രി, സമഴുകുത്രിര്രി സവള്രിച്ച
തെ്രിലാണ്. ഇതെരതെ്രിൽ ഹൃ്്യമായ അനുഭവങ്ങൾ 
ഒരുപാടുണ്്. 

 വ്രി്്യാർത്ഥ്രിസമൂഹതെ്രിൽ ന്രിന്നും ഊർജ്
മുൾസകാണ്് തട്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാപനങ്ങളം 
മുട്ന്നാട്ടു വന്നു . ഇന്ന് മണ്ലതെ്രിസല പല ഗ്ാമപ
ഞ്ായതെ് വാർഡുകളം പ്ാസ്റ്രിക് മാല്രിന്യമുക്മാണ്. 
വ്യാപാര്രി വ്യവസായ്രി സംഘടനകട്ളാട് ട്ചർന്ന് 
നടപൊക്്രിയ പദ്ത്രിയ്രിലൂസട ആ പ്രട്്ശതെ്രിസല 
കടകള്രിൽ പ്ാസ്റ്രിക് ക്യാര്രി ബാഗുകളസട സ്ാനം 

തുണ്രിസഞ്്രികൾ കയ്ടക്്രി കഴ്രിഞ്ഞു. 

 പദ്ത്രിയുസട ഭാഗമായ്രി ഊർജ ഉപട്ഭാഗതെ്രിൽ 
കുറവ് വരുന്നത്രിനായ്രി എനർജ്രി മാട്നജ് സമറെ് 
സസറെറ്രിസറെ സഹകരണട്തൊസട സ് കൂളകള്രിൽ 
എൽ.ഇ.ഡ്രി ടയൂബ്, ഫാന് എന്ന്രിവ സ്ാപ്രിച്ചുവരുന്ന 
മണ്ലമാണ്രിത്. കാർബൺ നയൂരേൽ കാടോക്ട എന്ന 
സ്വപ് പദ്ത്രി രൂപതെ്രിൽ അവതര്രിപെ്രിക്കുന്നത്രിന് 
മു്് തസന്ന ഊർജ് ആഡ്രിറ്്രിംഗ് (എനർജ്രി 
മാട്നജ് സമറെ് സസറെറ്രിസറെ സഹായട്തൊസട) നട
പൊക്്രിയ മണ്ലം കൂട്രിയാണ് കാടോക്ട. അത്രിസറെ 
തുടർച്ചയ്രിൽ സ് കൂളകള്രിൽ നടന്ന പ്രവർതെനങ്ങൾ 
വഴ്രി പ്രത്യക്ഷ ഫലങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ്. 2019-20 
ബഡ്ജറ്്രിൽ തസന്ന കാടോക്ട മണ്ലതെ്രിൽ 
സൗട്രാർജ വവ്യുത്രി ലഭ്യമാക്കുന്നത്രിന് തുക 
നധീക്്രി വച്ച്രിട്ടുണ്്. 

 ആയുർട്വ് വാരാചരണതെ്രിസറെ ഭാഗമായ്രി 
ഇ്്യന് സ്രിസ്റം ഓഫ് സമഡ്രിസ്രിന് വകുപെ്രിസറെ 
സഹകരണട്തൊസട മണ്ലതെ്രിസല എല്ാ സപാ
തുവ്രി്്യാലയങ്ങള്രിലം ് ശപുഷ്പം വതകളം, ഔഷധ 
സസ്യങ്ങളം വ്രി്്യാർത്ഥ്രികൾ തസന്ന വച്ചുപ്രിട്രിപെ്രിച്ചു . 
കാർബൺ നയൂരേൽ കാടോക്ടയുസട പ്രചാരണപര്രി
പാട്രികൾ ഇന്നും മണ്ലതെ്രിൽ യട്േഷ്ം തുടരുന്നു. 
ജനപ്രത്രിന്രിധ്രി എന്ന ന്രിലയ്രിൽ ഉ്്ഘാടനതെ്രിനുള്ള 
ക്ഷണം ലഭ്രിക്കുട്്ാഴാണ് പലട്പൊഴും നമ്സളാ
ര്രിക്ലം ഉട്ദേശ്രിക്ാതെ ട്കാണുകള്രിൽ ട്പാലം 
പര്രിസ്്രിത്രി സംരക്ഷണതെ്രിനുള്ള സചറുചലനങ്ങൾ 
നടക്കുന്നതായ്രി അറ്രിയുന്നത് . 

 കാർബൺ നയൂരേൽ കാടോക്ടയുസട ഭാഗമായ്രി 
സംഘട്രിപെ്രിക്സപെടേ പര്രിപാട്രികള്രിൽ ഏറ്വും 
അഭ്രിമാനമായ്രി ട്താന്ന്രിയത്, മണ്ലതെ്രിസല 
സ് കൂളകള്രിൽ കഴ്രിഞ്ഞ രണ് വാരങ്ങളായ്രി സം
ഘട്രിപെ്രിക്സപെടേ പാഴ് വസ്തുക്ള്രിൽ ന്രിന്നും കരകൗ
ശലവസ്തുക്ൾ ഉണ്ാക്്രിയ ട്ശഷം വ്രി്്യാർത്ഥ്രികൾ 
സംഘട്രിപെ്രിച്ച ട്മളകളാണ്. ക്ര്രിസ്തുമസ് കാലമായ
ത്രിനാൽ പല ട്മളകള്രിലം ആട്ഘാഷപര്രിപാട്രി കൂട്രി 
ഉണ്ായ്രിരുന്നു. ഉപട്യാഗ ശൂന്യമായ വസ്തുക്ള്രിൽ 
ന്രിന്നും രൂപസപെടുതെ്രിയ ക്ര്രിസ്തുമസ് രേധീ ട്മളയുസട 
ഭാഗമായ്രിരുന്നു. 

 ഞങ്ങളസട കുടേ്രികൾ പുത്രിയ പാര്രിസ്്രിത്രിക 
അവട്ബാധതലങ്ങള്രിട്ലക്കു ഉയരുകയാണ് . ബാങ്് 
ന്രിട്ക്ഷപങ്ങൾ വർധ്രിപെ്രിക്കുന്നത്രിനായ്രി മാത്രമു
ള്ളതല് ഈ ഭൂമ്രിയ്രിസല ജധീവ്രിതം എന്ന ത്രിര്രിച്ചറ്രിവ് 
ഇന്നവർക്കുണ്്. ഈ കുറ്രിസപെഴുതുട്്ാൾ മനസ്രിലൂസട 
പായുന്നത് ഈ വര്രികളാണ്. 'When all trees have 
been cut down, when all the animals have 
been hunted, when all the waters are polluted, 
when all the air is unsafe to breath, only then 
we will realize we cannot eat money'.   
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രെജമാദ് നാരായൺ
15-രാകം കേരള നിയമസഭയിൽ അകംഗകം റാന്ന്രിയുസട വവജ്ാന്രിക പുട്രാഗത്രിയ്രിലൂസട മാനവ വ്രിഭവ 

ട്ശഷ്രിയുസട ഫലപ്ര്വും ക്രമധീകൃതവുമായ വളർച്ച മുന്ന്രിൽ 
കണ് മണ്ലം എം.എൽ.എ എന്ന ന്രിലയ്രിൽ ആവ്രിഷ് ക

ര്രിക്കുന്ന പദ്ത്രിയാണ് റാന്ന്രി ട്നാളഡ്ജ് വ്രിട്ല്ജ്. അങ്ണവാട്രി മുതൽ 
ഉന്നത വ്രി്്യാഭ്യാസ ട്മഖലവസരയുള്ള സ്ാപനങ്ങസള ട്കാർതെ്രിണക്്രി 
വ്രി്്യാഭ്യാസ ഗുണന്രിലവാരം സമച്ചസപെടുത്ന്നത്രിനും വ്രി്്യാഭ്യാസ സ്ാ
പനങ്ങസള സാമൂഹ്രികാവശ്യങ്ങട്ളാടും സാമൂഹ്രിക പ്രശ് നങ്ങട്ളാടും 
ക്ര്രിയാത്മകമായ്രി പ്രത്രികര്രിക്കുന്ന സ്ാപനങ്ങളാക്കുകയും ആധുന്രിക 

കനരാളഡജ്ജജ് ഇകക്രാണമി
ഭാവിയുചട രെതീക്ഷകൾ

റാനേിയുചട 
സവജ്ാനിക 
പുജരാ�തിയിലൂചട 
മാനവ വിഭവ 
ജശഷിയുചട ഫലരെദവും 
ക്രമീകൃതവുമായ 
വളർച മുനേിൽ കടെു 
മണ്ലം എം.എൽ.എ 
എനേ നിലയിൽ 
ആവിഷ് കരിക്ുനേ 
പദ്തിയാണ് റാനേി 
ജനാളഡ്േ് വിജല്േ്. 
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കാലഘടേതെ്രിന് അനുട്യാജ്യരായ മത്രാധ്രിഷ്്രിത 
ട്ലാകതെ്രിൽ മുന്പ്്രിയ്രിൽ എത്ന്ന യുവജനസ
മൂഹസതെ ഒരുക്്രിസയടുക്കുന്നത്രിനുമുള്ള കർമ്പ
ദ്ത്രികളാണ് റാന്ന്രി ട്നാളഡ്ജ് വ്രിട്ല്ജ് മുട്ന്നാടേ് 
സവയ്ക്കുന്നത്. സപാതു വ്രി്്യാഭ്യാസ വകുപെ്, SCERT, 
SSK, സപാതു വ്രി്്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ം, 
KDISC തുടങ്ങ്രി വ്രിവ്രിധങ്ങളായ ഗവൺസമറെ് 
ഡ്രിപൊർടേ് സമന്റുകൾ, ഏജന്സ്രികൾ എന്ന്രിവയുസട 

ഏട്കാപനതെ്രിലൂസട റാന്ന്രി ട്നാളഡ്ജ് വ്രിട്ല്ജ്രിസറെ 
പ്രവർതെനങ്ങൾക്് പരമാവധ്രി പ്രിന്തുണ ഉറപൊ
ക്ാന് ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു.

 റാന്ന്രി ന്രിട്യാജക മണ്ലതെ്രിസല 12 പഞ്ാ
യത്കള്രിസല 250 അങ്ണവാട്രികളം 175 വ്രി്്യാ
ലയങ്ങളം 8 ഉന്നത - സാട്ങ്ത്രിക വ്രി്്യാഭ്യാസ 
സ്ാപനങ്ങളം ഒരു കുടക്ധീഴ്രിൽ അണ്രിന്രിരതെ്രി

അങ്കണവാടി മുതൽ ഉനേത വിദ്റ്യാഭ്റ്യാസ ജമഖലവചരയുള് സ്ാപനങ്ങചള ജകാർത്ിണക്ി 
വിദ്റ്യാഭ്റ്യാസ �ുണനിലവാരം ചമചചപ്പടുത്ുനേതിനും വിദ്റ്യാഭ്റ്യാസ സ്ാപനങ്ങചള 

സാമൂഹികാവശ്റ്യങ്ങജളാടും സാമൂഹിക രെശ് നങ്ങജളാടും ക്രിയാത്മകമായി രെതികരിക്ുനേ 
സ്ാപനങ്ങളാക്ുകയും ആധുനിക കാലഘട്ത്ിന് അനുജയാേ്റ്യരായ മത്സരാധിഷ്ിത 

ജലാകത്ിൽ മുൻപന്തിയിൽ എത്ുനേ യുവേനസമൂഹചത് ഒരുക്ിചയടുക്ുനേതിനുമുള് 
കർമ്മപദ്തികളാണ് റാനേി ജനാളഡ്േ് വിജല്േ് മുജനോട്് ചവയ്കുനേത്. 
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യുള്ള പ്രവർതെനങ്ങൾക്ാണ്  റാന്ന്രി ട്നാളഡ്ജ് 
വ്രിട്ല്ജ് തുടക്മ്രിടേ്രിര്രിക്കുന്നത്. ഉന്നത വ്രി്്യാഭ്യാസ 
സ്ാപനങ്ങസള ഉൾസപെടുതെ്രി എഡയൂട്ക്ഷണൽ 
അക്ാഡമ്രിക്  കൗൺസ്രിലം, അങ്ണവാട്രി മുതൽ 
പ്സ് 2 വസരയുള്ള വ്രി്്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങസള 
ഉൾസപെടുതെ്രി സ് കൂൾ അക്ാഡമ്രിക് കൗൺസ്രിലം 
ഇത്രിനായ്രി രൂപധീകര്രിച്ചു. അനൗപചാര്രിക വ്രി്്യാഭ്യാസ 
ഏജന്സ്രികസള ഉൾസപെടുതെ്രി മസറ്ാരു സമ്രിത്രിക്കും 
ജനപ്രത്രിന്രിധ്രികൾ, രാഷ്ടധീയ പാർടേ്രി പ്രത്രിന്രിധ്രികൾ, 
സാംസ് കാര്രിക നായകർ, സന്നദ് യുവജന 
സംഘടനാ പ്രത്രിന്രിധ്രികൾ എന്ന്രിവസര ഉൾസപെ
ടുതെ്രി ഒരു പ്രിന്തുണാ സംവ്രിധാനതെ്രിനും രൂപം 
നൽക്രിയ്രിട്ടുണ്്.

 ഉന്നത വ്രി്്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങസള പസങ്
ടുപെ്രിച്ചുസകാണ്്  ശ്രിൽപെശാല സംഘട്രിപെ്രിച്ചു. 
റാന്ന്രി മണ്ലതെ്രിസല എട്ടു ഉന്നത വ്രി്്യാഭ്യാസ 
സ്ാപനങ്ങള്രിൽ  ന്രിന്നും ത്രിരസഞ്ഞടുക്സപെടേ 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രികളം അധ്യാപകരും ശ്രില്ശാലയ്രിൽ 
പസങ്ടുത്. വ്രി്്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങള്രിൽ അധ്യയനം 
നടതെ്രി വരുന്ന വ്രി്്യാർത്ഥ്രികള്രിൽ സതാഴ്രിൽ 
ക്ഷമത വർദ്്രിപെ്രിക്കുന്നത്രിസറെ  ആവശ്യകത 
ഉൾസക്ാണ് അത്രിസറെ തുടർനടപട്രികൾ ചർച്ച 
സചയ്തു. ചർച്ചയ്രിൽ ഉരുതെ്രിര്രിഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ 
ട്ക്രാഡധീകര്രിക്കുകയും ഇട്ന്നാട്വഷന് ഹബ് എന്ന 
ആശയം രൂപസപെടുകയും സചയ്തു. 

 ട്ലാകതെ്രിസല ഏറ്വും മ്രികച്ച കണ്പ്രിട്രിതെ
ങ്ങളം നൂതന ആശയങ്ങളം പ്രിറവ്രിസയടുതെത് 
ക്യാ്സുകള്രിൽ ന്രിന്നാണ്. യൂണ്രിട്വഴ് സ്രിറ്്രി 
ഡ്രിഗ്്രികൾസക്ാപെം, മാറുന്ന ട്ലാകതെ്രിസറെ 
സതാഴ്രിൽ ട്മഖലയ്രിസല  ആവശ്യം ത്രിര്രിച്ചറ്രിഞ്ഞു 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രികസള തയ്ാറാക്ാന് ഇട്ന്നാട്വഷന് 
ഹബ്ബുകൾ ആവശ്യമാണ്. ക്യാ്സുകളം ഇന്ഡ
സ്രേ്രിയും തമ്്രിൽ ട്നര്രിടേ് ബന്ം സ്ാപ്രിച്ചുസകാണ്്  
ട്നാളഡ്ജ് ഇട്ക്ാണമ്രിസയ സൃഷ്രിട്രിസച്ചടുക്കുവാന് 
അത്രിലൂസട സാധ്രിക്കും.  സ് കൂൾ  തലം മുതൽ ഉന്നത 
വ്രി്്യാഭ്യാസ രംഗം വസര നധീളന്ന അക്ാഡമ്രിക് 
പ്രവർതെനങ്ങൾസക്ാപെം വ്രി്്യാർത്ഥ്രികളസട 
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അഭ്രിരുച്രിക്നുസൃതമായ്രി, സതാഴ്രിൽ ട്മഖലയ്രിസല 
സാദ്്യതകൾ ത്രിര്രിച്ചറ്രിഞ്ഞു വ്രി്്യാർത്ഥ്രികസള 
പ്രാപ്തരാക്കുവാന്  ഇട്ന്നാട്വഷന് ഹബ് അന്രിവാ
ര്യമാകുന്നു.  

 തുറന്ന സംവാ്തെ്രിൽ വ്രി്്യാർത്ഥ്രികൾ 
അവരുസട ആശങ്കൾ പങ് വച്ചു. ഉന്നത ഡ്രിഗ്്രികൾ 
ഉണ്ായ്രിട്ടും എ്് സകാണ്് നമ്മുസട കുടേ്രികൾക്്  
സതാഴ്രിൽ ന്രിട്ഷധ്രിക്സപെടുന്നു. നൂതനാശയങ്ങൾ, 
ന്രിമ്രിഷം പ്രത്രി മാറുന്ന സാട്ങ്ത്രികാഭ്രിരുച്രികൾ 
എന്ന്രിവസക്ാപെം എതൊന് നമ്മുസട സർവകലാശാല   
പാഠ്യപദ്ത്രി അപര്യാപ്തമാകുന്നു. അട്രിസ്ാന 
ഡ്രിഗ്്രികൾസക്ാപെം  മാറുന്ന ട്ലാകതെ്രിസറെ 
സതാഴ്രിൽ ട്മഖലയ്രിസല  ആവശ്യം ത്രിര്രിച്ചറ്രിഞ്ഞു 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രികസള തയ്ാറാക്ാന് ഇട്ന്നാട്വഷന് 
ഹബ് ട്പാസലയുള്ള  സാദ്്യതകൾ ആവശ്യമാണ്. 
അത് നമ്മുസട ഇട്ക്ാണമ്രിസയ ശക്്രിസപെടുത്ം. 
റാന്ന്രി ട്നാളഡ്ജ് വ്രിട്ല്ജ്രിലൂസട നടപൊട്ക്ണ് 
പ്രവർതെനങ്ങളസട ഒരു മാർഗ്ട്രഖ  കൂട്രി ശ്രില്
ശാലയ്രിൽ തയ്ാറാക്കുകയുണ്ായ്രി. Academic 
linkage, Employment Enhancement, Research 
and Development എന്നധീ ട്മഖലകസള അട്രിസ്ാന
മാക്്രിയാണ് മാർഗ്ട്രഖ തയ്ാറാക്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നത്. 

 റാന്ന്രി ട്നാളഡ്ജ് വ്രിട്ല്ജ്രിസറെ വ്രി്്യാലയതല പ്ര
വർതെനങ്ങൾ ആസൂത്രണം സചയ്യുന്നത്രിട്ലക്് 2021 
ഡ്രിസംബർ 20-ന് ട്ചർന്ന ട്നാളഡ്ജ് അസംബ്്രി 
ബഹുമാനസപെടേ ട്കരള ന്രിയമസഭാ സ്ധീക്ർ ശ്രധീ. 
എം. ബ്രി. രാട്ജഷ് ഉ്്ഘാടനം സചയ്തു. റാന്ന്രിയ്രിസല 
175  സ് കൂളകള്രിൽ ന്രിന്നും ത്രിരസഞ്ഞടുക്സപെടേ 
അധ്യാപകരും വ്രി്്യാർത്ഥ്രികളം അസംബ്്രിയ്രിൽ 
പസങ്ടുത്. കുടേ്രികളമായ്രി ബഹുമാനസപെടേ സ്ധീക്ർ 
ഒരു മണ്രിക്കൂട്റാളം സംവ്്രിക്കുകയും സചയ്തു.   

 ഒരു ജനാധ്രിപത്യ വ്യവസ്്രിത്രിയ്രിൽ അറ്രിവ് 
അവകാശവും ആവശ്യവും ആകുന്നു. കാലാനു
സൃതമായ മാറ്ങ്ങസള ഉൾസക്ാണ് നവധീകര്രിക്സപെ
ട്ടണ് ഒന്നാണ് വ്രി്്യാഭ്യാസം, ഒപെം പഴുതടച്ചുള്ളതും. 
ആഡ് ഓൺ ട്കാഴ് സുകൾ, ലാംട്ഗ്വജ് ലാബ്, 
ഫ്രിന്രിഷ്രിങ് സ് കൂൾ, സ് ക്രിൽ സരേയ്രിന്രിങ് സസറെറുകൾ, 
സർഗാത്മക പര്രിശധീലനങ്ങൾ എന്ന്രിവവഴ്രി സാമൂഹ്രിക 
പ്രത്രിബദ്തയുള്ള തലമുറസയ വാർസതെടുക്ാന് 
കഴ്രിയും. 

 ട്കരളം പ്രതധീക്ഷട്യാസട നടപൊക്കുന്ന വല്രിയ 
പദ്ത്രിയാണ് ട്നാളഡ്ജ്  ഇട്ക്ാണമ്രി മ്രിഷന്. 
5 വർഷം സകാണ്് 20 ലക്ഷം അഭ്യസ്തവ്രി്്യർക്് 
സതാഴ്രിൽ ഉറപൊക്കുന്ന ബൃഹത് പദ്ത്രിയാണ്രിത്. 
ഇത്രിസറെ പ്രവർതെനങ്ങൾ വളസരട്യസറ മുട്ന്ന
റ്രിയ്രിട്ടുണ്്. 300 ട്കാട്രി രൂപ ഇത്രിനായ്രി സർക്ാർ 
മാറ്്രിയ്രിട്ടുണ്്. ട്നാളഡ്ജ്  ഇട്ക്ാണമ്രി മ്രിഷന് 
പ്രവർതെനങ്ങൾക്്  റാന്ന്രി ട്നാളഡ്ജ് വ്രിട്ല്ജ്  
ഒരു മുതൽകൂടോകും.
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ചസബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്ുങ്കൽ
15-രാകം കേരള നിയമസഭയിൽ അകംഗകം പ്രളയം, ഉരുൾസപാടേൽ, മണ്ണ്രിട്രിച്ച്രിൽ തുടങ്ങ്രിയ പ്രകൃത്രിട്ക്ഷാ

ഭങ്ങൾ ഏതാനും വർഷങ്ങളായ്രി ട്കരളസതെ അപ്രതധീക്ഷ്രിത 
ദുര്ങ്ങള്രിൽ ആഴ്തെ്രിസക്ാണ്്രിര്രിക്കുന്നു. ഇക്ഴ്രിഞ്ഞ 

ഒട്ക്ാബർ 16നും തുടർന്നുള്ള ് ്രിവസങ്ങള്രിലം ട്കരളതെ്രിൽ സംഭവ്രിച്ച 
പ്രകൃത്രി ദുര്ങ്ങൾ ഏറ്വുമധ്രികം ട്പട്റണ്്രിവന്നത് ട്കാടേയം, ഇടുക്്രി, 
പതെനംത്രിടേ ജ്രില്കളാണ്. പ്രളയവും മണ്ണ്രിട്രിച്ച്രിലം ഏറ്വുമധ്രികം 
ബാധ്രിച്ചതും വന്നാശനഷ്ങ്ങൾ സംഭവ്രിച്ചതും പൂഞ്ഞാർ ന്രിട്യാജ
കമണ്ലതെ്രിസല കൂടേ്രിക്ൽ, പൂഞ്ഞാർ സതട്ക്ക്ര, പാറട്തൊട്, 
എരുട്മല്രി പഞ്ായത്കള്രിലം ഈരാറ്റുട്പടേ മുന്രിസ്രിപൊല്രിറ്്രിയ്രിലം, 

 രെളയവും മണ്ിടിചിലും 
ഏറ്റവുമധികം 
ബാധിചതും 
വൻനാശനഷ്ങ്ങൾ 
സംഭവിചതും പൂഞ്ാർ 
നിജയാേകമണ്ലത്ിചല 
കൂട്ിക്ൽ, പൂഞ്ാർ 
ചതജക്ക്ര, 
പാറജത്ാട്, എരുജമലി 
പഞ്ായത്ുകളിലും 
ഈരാറ്റുജപട് 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും, 
പീരുജമട് 
നിജയാേകമണ്ലത്ിചല 
ചകാക്യാർ 
പഞ്ായത്ിൽചപ്പട് 
രെജദശങ്ങളിലുമാണ്.

ദുരന്ത ബാധിതരായ ഒരു േനതയുചട രെതിനിധി എനേ 
നിലയിൽ ആ ദുരന്തം അടുത്് നിനേ് ജനാക്ി കടെതിചറെ 

ചവളിചത്ിൽ ചിലകാര്റ്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്ചട്. നിലവിചല രെകൃതി 
ദുരന്ത മുഖത്ുനിനേ് നാം പല പാഠങ്ങളും പഠിജക്ടെതും 

ആഴത്ിൽ ചിന്തിക്ുകയും ചചജയ്ടെതുടെ്. മലജയാര 
ജമഖലകളിലും തീരരെജദശങ്ങളിലും ആവർത്ിചു സംഭവിക്ുനേ 
രെകൃതിദുരന്തങ്ങൾ വിരൽ ചൂടെുനേ ചില വലിയ സത്റ്യങ്ങളുടെ്. 
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പധീരുട്മട് ന്രിട്യാജകമണ്ലതെ്രിസല സകാക്യാർ 
പഞ്ായതെ്രിൽസപെടേ പ്രട്്ശങ്ങള്രിലമാണ്. ഈ 
്്രിവസങ്ങള്രിൽ പൂഞ്ഞാർ ന്രിട്യാജകമണ്ലതെ്രിസല 
വ്രിവ്രിധ ഗ്ാമങ്ങള്രിൽ ആവർതെ്രിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്രി
ലധ്രികം വലതും സചറുതുമായ ഉരുൾസപാടേലകളാണ്. 
ഈ മലട്യാര പ്രട്്ശങ്ങള്രിസല നൂറുകണക്്രിന് 
വധീടുകൾക്കും സകടേ്രിടങ്ങൾക്കും കനതെ നാശനഷ്ങ്ങ
ളണ്ായ്രി. സചറുക്രിടക്ാരായ ജനങ്ങളസട കൃഷ്രിയും 
ജധീവട്നാപാധ്രികളം വധീട്ടുപകരണങ്ങളസമാസക് 

നഷ്സപെട്ടു. വ്യാപാരരംഗത്ം ഭധീമമായ സാ്തെ്രിക 
നഷ്മുണ്ായ്രി. പാലങ്ങളം ട്റാഡുകളസമാസക് 
മ്രിക്യ്രിടങ്ങള്രിലം അപകടാവസ്യ്രിലാവുകയും 
ജനജധീവ്രിതം ഒറ്സപെടുകയും സചയ്തു. വാർതൊ 
വ്രിന്രിമയ ബന്ങ്ങളം വവ്യുത്രിയും ഗതാഗതവും 
ആഴ്ചകട്ളാളം തകരാറ്രിലായ്രി. തലമുറകളസട 
അധ്വാനവും പ്രതധീക്ഷയും സ്വപ്ങ്ങളമാണ് ഉരുൾ
വ്രിഴുങ്ങ്രിയത്. ദുര്തെ്രിസറെ ആഘാതതെ്രിൽ 
നഷ്മായത് ന്രിരവധ്രി മനുഷ്യ ജധീവനുകളം ഒട്ടേസറ 
കുടുംബങ്ങളസട ജധീവ്രിതമാർഗവുമാണ്. അട്നകർക്് 
വരുമാനമാർഗമായ്രിരുന്ന കാല്രികളം ഇതര വളർത് 
മൃഗങ്ങളം ചസതൊടുങ്ങ്രി. ദുര് ബാധ്രിതരായ ഒരു 
ജനതയുസട പ്രത്രിന്രിധ്രി എന്ന ന്രിലയ്രിൽ ആ ദുര്ം 
അടുതെ് ന്രിന്ന് ട്നാക്്രി കണ്ത്രിസറെ സവള്രിച്ചതെ്രിൽ 
ച്രിലകാര്യങ്ങൾ സൂച്രിപെ്രിക്സടേ. ന്രിലവ്രിസല പ്രകൃത്രി 
ദുര് മുഖത്ന്രിന്ന് നാം പല പാഠങ്ങളം പഠ്രിട്ക്
ണ്തും ആഴതെ്രിൽ ച്രി്്രിക്കുകയും സചട്യ്ണ്തുണ്്. 
മലട്യാര ട്മഖലകള്രിലം തധീരപ്രട്്ശങ്ങള്രിലം 
ആവർതെ്രിച്ചു സംഭവ്രിക്കുന്ന പ്രകൃത്രിദുര്ങ്ങൾ 
വ്രിരൽ ചൂണ്ന്ന ച്രില വല്രിയ സത്യങ്ങളണ്്. 
സംസ്ാനസതെ ഇതെരതെ്രിലള്ള പ്രട്്ശങ്ങൾ 
ഇന്ന് സുരക്ഷ്രിതമായ ജനവാസ ട്കന്ദ്രങ്ങളായ്രി 
കണക്ാക്ാന് കഴ്രിയാസത വന്ന്രിര്രിക്കുന്നു. പശ്്രിമ 
ഘടേട്തൊടു ട്ചർന്ന ട്കരളതെ്രിസറെ ഭൂമ്രിശാസ്ത
പരമായ ഘടകങ്ങൾ പ്രട്ത്യകം പഠനവ്രിഷയമാ
ട്ക്ണ്തുണ്്. മലനാടേ്രിൽ മഴ സപയ്ാൽ സചര്രിവുള്ള 
പ്രട്്ശങ്ങള്രിലൂസടയും പുഴകള്രിലൂസടയും കുത്രിസച്ചാഴുക്രി 
മണ്രിക്കൂറുകൾക്കുള്ള്രിൽ അറബ്രിക്ടല്രിൽ പത്രിക്കുന്ന 
സാഹചര്യം. സചറ്രിയ സമയതെ്രിനുള്ള്രിൽ സചറ്രിയ ഒരു 
പ്രട്്ശതെ് സപരുമഴ, ചുഴല്രിക്ാറ്്, ഉരുൾസപാടേൽ, 
പ്രളയം തുടങ്ങ്രിയ പ്രത്രിഭാസങ്ങൾ വർധ്രിച്ചുവരുന്നു. 
സചര്രിവുള്ള ഭൂപ്രട്്ശങ്ങള്രിലൂസട മലസവള്ളം 
കുതെ്രിസയാഴുക്രി അത്രിഭധീത്രികരമായ മണ്ണ്രിട്രിച്ച്രിലം 
പ്രളയവും സാധാരണമായ്രിര്രിക്കുന്നു. ഇക്ാലതെ് 
ട്നര്രിട്ടുസകാണ്്രിര്രിക്കുന്ന ദുര്ങ്ങളസട അട്രിസ്ാനം 
കാലാവസ്ാ വ്യത്രിയാനം മൂലമുണ്ാകുന്ന വ്രിവ്രിധ 
പ്രത്രിഭാസങ്ങളാണ്. കാലാകാലങ്ങളായ്രി ആളകൾ 
വധീടുസവച്ചു സ്്രിരതാമസമാക്്രിയ്രിരുന്ന ഈ പ്രട്്ശ

പ്േൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നുകം 
പാഠങ്ങൾ ഉൾചക്ാള്ണം
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ങ്ങൾക്് എങ്ങസന ഇങ്ങസനസയാരു പാര്രിസ്്രിത്രിക 
മാറ്ം സംഭവ്രിക്കുന്നുസവന്ന ട്ചാ്്യതെ്രിന് ഉതെരം 
നമ്മുസട കൺമുന്ന്രിൽ തസന്നയുണ്്. വ്യവസായവൽ
ക്രണതെ്രിസറെയും നഗരവൽക്രണതെ്രിസറെയും 
ട്പര്രിൽ നടത്ന്ന അന്രിയന്ത്രിതമായ പാറഖനനവും, 
മരംസവട്ടും പ്രകൃത്രിയുസട സന്തുല്രിതാവസ് തസന്ന 
തകർത്കളഞ്ഞ്രിര്രിക്കുന്നു. ഏസറ തലങ്ങള്രിൽ ചർച്ച 
സചയ്യുകയും പ്രത്രിപാ്്രിക്കുകയും സചയ് വ്രിഷയങ്ങൾ 
ആസണങ്്രിലം ഇവയ്രിൽ കൃത്യമായ നടപട്രികൾ 
സ്വധീകര്രിക്ാന് നാം ഇതുവസര ശ്രദ്്രിച്ച്രിടേ്രില്. 
പ്രകത്രിദുര്ങ്ങൾ പ്രത്രിട്രാധ്രിക്കുവാനുള്ള മുസന്നാ
രുക്ങ്ങൾ ് ധീർഘവധീക്ഷണട്തൊസട നടപെ്രിലാട്ക്
ണ്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. വ്രികസ്രിത രാജ്യങ്ങള്രിട്ലതുട്പാസല 
ജനവാസട്കന്ദ്രങ്ങൾ, കൃഷ്രിയ്രിടങ്ങൾ, വ്യവസായ 
ട്മഖലകൾ, വ്യാപാരട്മഖലകൾ എന്ന്രിവ ട്വർത്രിര്രിച്ച് 
ന്രിർട്തെണ്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. ഭാവ്രിയ്രിസലങ്്രിലം നമ്മുസട 
നാടേ്രിൽ ജനവാസതെ്രിന് ഉപകര്രിക്കുന്ന സുരക്ഷ്രിത 
ട്മഖലകൾ കസണ്തെ്രി ജനങ്ങൾ അപ്രകാരമുള്ള 
പ്രട്്ശങ്ങള്രിൽ ഒരുമ്രിച്ച് താമസ്രിക്കുകയും കൃഷ്രിയും 
വാണ്രിജ്യ വ്യാപാര പ്രവർതെനങ്ങളം ജനവാസ
ട്കന്ദ്രങ്ങള്രിൽ ന്രിന്നും മാറ്രി സചയ്യുകയും സചയ്യുന്ന 
പുത്രിയ സാമൂഹ്യ സംസ് കാരവും ജധീവ്രിത വശല്രിയും 
രൂപസപെട്ടണ്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. അത്രിനനുസൃതമായ്രി 
നമ്മുസട വളരുന്ന തലമുറസയ പരുവസപെടുട്തെണ്്രി
യ്രിര്രിക്കുന്നു. നമ്മുസട രാജ്യത്ം വ്രിട്്ശങ്ങള്രിലം 
മനുഷ്യരുസട പാർപെ് സുരക്ഷ്രിതമായ നഗരങ്ങള്രിട്ലാ 
അതസല്ങ്്രിൽ വാസട്യാഗ്യമായ മറ്്രിടങ്ങള്രിട്ലാ 
ഒരുമ്രിച്ചാണ്. 

 ടൗൺഷ്രിപ്പുകളം മ്രിന്രി ടൗൺഷ്രിപ്പുകളമുണ്ാ
കുട്്ാൾ കൂടുതൽ ട്സവനവും അട്രിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങളമുണ്ാകും. കൃഷ്രിയ്രിടങ്ങള്രിൽ ദുര
്മുണ്ായാൽതസന്ന ആൾനാശം കുറയുകയും 
സചയ്യും. കൃഷ്രിയ്രിടങ്ങട്ളാടു ട്ചർന്ന് പാറസപാടേ്രിക്ൽ, 
മസണ്ണടുപെ്, ന്രിർമാണം എന്ന്രിവ കുറയാനും ഇത് 
ഇടയാക്കും.അപകടട്മഖലകള്രിസല ജനങ്ങസള 
സുരക്ഷ്രിതമായ സ്ലങ്ങള്രിട്ലയ്ക് ട്കന്ദ്രധീകര്രി
ക്കുന്നത്രിന് ട്വണ് നടപട്രികൾ സർക്ാര്രിസറെ 
ഭാഗത്ന്രിന്നും ഉണ്ാവണം. ഒരു ചുരുങ്ങ്രിയ 
കാലയളവ്രിൽ അത്രിട്വഗം നടപെ്രിലാക്ാന് കഴ്രിയുന്ന 
ഒരു പര്രിഹാരമാർഗം അസല്ങ്്രിലം സാവകാശതെ്രിൽ 
കൃത്യതട്യാടും ആസൂത്രണട്തൊസടയും പഠനങ്ങ
ട്ളാടും കരുതട്ലാടുംകൂട്രി നടപെ്രിലാട്ക്ണ് ഒരു 

പ്രക്ര്രിയയാണ്രിത്. ഇത്രിലൂസട അടുതെ തലമുറയ്കായ്രി 
സുരക്ഷ്രിതമായ ജനവാസട്കന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്ാന് 
നമുക്് കഴ്രിയണം. ന്രിർമ്രിത്രികൾക്് കൃത്യമായ 
പ്ാനുണ്ാവണം, ഒപെം അത് പര്രിസ്്രിത്രി സൗഹൃ്മാ
യ്രിര്രിക്കുകയും ട്വണം. ഒട്ന്നാ രട്ണ്ാ ് ്രിവസസതെ 
തുടർച്ചയായ മഴയ്രിലം ട്മഘസ്ട്ഫാടനങ്ങള്രിലം 
നമ്മുസട പുഴകൾ ന്രിറഞ്ഞു കവ്രിയുകയാണ്. അത്രിസറെ 
സധീമകൾ എത്രകണ്് അധ്രിലംഘ്രിക്സപെടും എന്ന് 
കൃത്യതയ്രില്. ഈ വർഷസതെ മഴസക്ടുത്രിയ്രിൽ 

ടൗൺഷിപ്പുകളും മിനി ടൗൺഷിപ്പുകളുമുടൊകുജമ്ാൾ കൂടുതൽ ജസവനവും അടിസ്ാന 
സൗകര്റ്യങ്ങളുമുടൊകും. കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ദുരന്തമുടൊയാൽതചനേ ആൾനാശം കുറയുകയും 

ചചയ്ും. കൃഷിയിടങ്ങജളാടു ജചർനേ് പാറചപാട്ിക്ൽ, മചണ്ടുപ്പ്, നിർമാണം എനേിവ കുറയാനും ഇത് 
ഇടയാക്ും.അപകടജമഖലകളിചല േനങ്ങചള സുരക്ഷിതമായ സ്ലങ്ങളിജലയ്ക് ജകന്ദ്രീകരിക്ുനേതിന് 

ജവടെ നടപടികൾ സർക്ാരിചറെ ഭാ�ത്ുനിനേും ഉടൊവണം.
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പൂഞ്ഞാർ ന്രിട്യാജകമണ്ലതെ്രിസല മധീനച്ച്രിലാർ, 
മണ്രിമലയാർ, പ്യാർ, അഴുതയാർ, പുല്കയാർ 
തുടങ്ങ്രിയവയും അവയുസട വകവഴ്രികളം കര
കവ്രിസഞ്ഞാഴുക്രി തധീരങ്ങസള കവർസന്നടുത്. 
ന്്രികട്ളാടും ജലട്രോതസുകട്ളാടും ട്ചർന്ന് 
വധീടും വാണ്രിജ്യസ്ാപനങ്ങളം ന്രിർമ്രിക്കുന്നത് സുര
ക്ഷ്രിതമസല്ന്ന് നാം കണ് കഴ്രിഞ്ഞു. ട്റാഡുകള്രിൽ 
ന്രിന്ന് ന്രിശ്്രിത അകലം പാല്രിക്കുന്നത്രിന് ന്രിയമം 
ഉള്ളതുട്പാസല ഇന്രിട്മൽ ജലസ് ട്ത്രാതസുകള്രിൽ 
ന്രിന്നും, ന്്രികള്രിൽ ന്രിന്നും സുരക്ഷ്രിത അകലം 
പാല്രിച്ചുട്വണം ന്രിർമാണം നടതൊന്. പുഴട്യാര 
ട്മഖലയ്രിൽ കൃഷ്രിയ്ക്കും, സകടേ്രിടന്രിർമ്ാണതെ്രിനും 
അനുമത്രി നല്കുട്്ാൾ ഈ വസ്തുത കൂട്രി കണക്ാ
ക്സപെട്ടണ്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു.  ന്രിർമാണപ്രവർതെ
നങ്ങൾക്ായ്രി സ്ലം ഏസറ്ടുക്കുന്നതുട്പാസല 
തസന്ന പ്രകൃത്രി സംരക്ഷണതെ്രിനായ്രി പുഴട്യാട് 
ട്ചർന്ന് ക്രിടക്കുന്ന സ്ലം സർക്ാർ ഏസറ്ടുത് 
സുരക്ഷ്രിതമാക്ണം. അങ്ങസനയാകുട്്ാൾ സവ
ള്ളസപൊക്വും അനുബന് പ്രത്രിഭാസവും മൂലമുള്ള 

ആളപായം, കൃഷ്രിനാശം തുടങ്ങ്രിയവ നമുക്് 
ഒരു വല്രിയ പര്രിധ്രി വസര തടഞ്ഞു ന്രിർതൊന് 
സാധ്രിക്കും. അട്രിയ്്രിരമായ്രി ശാസ്തധീയ പഠനങ്ങൾ 
ആവശ്യമായ മസറ്ാരു ട്മഖലയാണ് ക്വാറ്രികളം 
അവട്യാടു അനുബന്്രിച്ച് നടക്കുന്ന പാറഖനനവും. 
ട്കാടേയം ജ്രില്യ്രിൽ ഏറ്വും അധ്രികം പാറമടകളള്ള 
പൂഞ്ഞാർ ട്മഖലയ്രിലാണ് ഈ വർഷം ഏറ്വും 
അധ്രികം ഉരുൾസപാടേൽ സംഭവ്രിച്ചത്. ഇത്രിന് 
അട്രിസ്ാനമായത് അശാസ്തധീയമായ നമ്മുസട പാറ
സപാടേ്രിക്ൽ രധീത്രികളാണ് എന്ന് ഒരു പര്രിധ്രി വസര 
വ്യക്മാണ്. പാറകള്രിൽ അമ്രിതമായ ആഘാതം 
ഏൽപെ്രിക്കുന്ന തരതെ്രിലള്ള വല്രിയ സ്ട്ഫാടനങ്ങൾ 
സൃഷ്്രിച്ചാണ് നമ്മുസട നാടേ്രിൽ പാറ ഖനനം നടത്
ന്നത്. ഇത്രിനായ്രി സുരക്ഷ്രിതവും ശാസ്തധീയവുമായ 
മാർഗങ്ങസളാന്നും തസന്ന അവലംബ്രിക്കുന്നതായ്രി 
കാണുന്ന്രില്. പാറ ഖനനം നടത്ട്്ാൾ ഭൂമ്രിയ്രിൽ 
ആഘാതം ഏൽപെ്രിക്ാസത ക്വാറ്രിയുസട ഭാഗമായുള്ള 
പാറ സുരക്ഷ്രിതമായ്രി മുറ്രിസച്ചടുക്കുന്ന രധീത്രിയും 
രാസവസ്തുക്ളസട സഹായട്തൊസട സ്ട്ഫാടനം 
ഒഴ്രിവാക്്രി പാറഖനനം നടത്ന്ന രധീത്രികളം ഇന്ന് 
പല വ്രികസ്രിത രാജ്യങ്ങള്രിലം അനുവർതെ്രിച്ചുവ
രുന്നുണ്്. ഇതെരം രധീത്രികൾ നമ്മുസട നാടേ്രിലം 
നടപൊട്ക്ണ്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. അതുവഴ്രി ന്രിർമ്ാണ 
പ്രവൃതെ്രികൾക്് പാറ ലഭ്യമാക്കുകയും എന്നാൽ 
സ് ട്ഫാടനങ്ങള്രിലൂസടയും മറ്റുമുണ്ാകുന്ന ആഘാതം 
ഇല്ാതാക്കുകയും സചയ്ാം. എന്നാൽ ഇത് ശാ
സ്തധീയമായ പഠനങ്ങൾ മാത്രം നടതെ്രി പര്രിമ്രിതമായ 
ട്താത്രിൽ മാത്രം നടട്തെണ്തുമാണ്. നമ്മുട്ടത് ഒരു 
ട്ക്ഷമ രാഷ്ടമാണ്. പ്രകൃത്രി നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ 
ഉൾസക്ാണ്് മുട്ന്നാടേ് ട്പാകുട്്ാഴും അത്രിജധീവന
തെ്രിനായ്രി കാർഷ്രികവൃതെ്രിയ്രിൽ ഏർസപെടേ്രിര്രിക്കുന്ന 
സാധാരണജനങ്ങളം അവരുസട കൃഷ്രിഭൂമ്രിയും 
സംരക്ഷ്രിക്സപെടുകയും ട്വണം. ട്കരളതെ്രിൽ ഒരു 
കർഷകന് വകവശം സവച്ച്രിര്രിക്കുന്ന ശരാശര്രി 
ഭൂമ്രി അര ഏക്റ്രിൽ താസഴയാസണന്നതും നാം 
മനസ്രിലാക്ണം. ഈ പര്രിമ്രിതമായ സ്ലസതെ 
കൃഷ്രിയ്രിൽ ന്രിന്നാണ് മൂട്ന്നാ നാട്ലാ അംഗങ്ങളള്ള 
ഒരു കുടുംബം ജധീവ്രിച്ചുട്പാകുന്നത്. പ്രകൃത്രിസയ വ്രണ
സപെടുതൊസതയുള്ള ശാസ്തധീയമായ കൃഷ്രിരധീത്രികൾ 
അവലംബ്രിച്ചുള്ള പര്രിശധീലനം അവർക്് നല്ണം. 
കാർഷ്രിക സ്വയംപര്യാപ്തതയ്രില്ാസത ഒരു സംസ്ാ
നതെ്രിനും ജനതത്രിക്കും ന്രിലന്രിൽപെ്രിസല്ന്നതും ത്രിര്രി
ച്ചറ്രിയണം. പ്രകൃത്രി ദുര്തെ്രിന് വഴ്രിസയാരുക്കുന്ന 
വ്യവസായങ്ങളം പ്രകൃത്രി ഖനനവും പൂർണമായും 
ന്രിർതെലാക്കുകട്യാ ന്രിയന്ത്രിക്കുകട്യാ ട്വണം. 
അട്തസമയം ന്രിർമ്ാണ ട്മഖലയ്ക് ബ്ൽ സംവ്രി
ധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ട്വണം, പട്ക്ഷ പ്രകൃത്രി 
സൗഹൃ്വുമാകണം. പ്രളയം നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ ഉൾ
സക്ാണ്സകാണ്് പ്രകൃത്രിയും അത്രിസറെ വ്രിഭവങ്ങളം 
സംരക്ഷ്രിക്കുന്ന ഉതെരവാ്്രിതെമുള്ള പൗരന്മാരായ്രി 
നമുക്് മാട്റണ്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു എന്നതാണ് പ്രളയം 
നൽകുന്ന ഏറ്വും വല്രിയ പാഠം.
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വി.എസ്. വിേയരാഘവൻ
7,8,10 കലരാേജ് സഭേളിൽ അകംഗകം

"പ്രകൃത്രിയുസട അമൂല്യസ്തെ്. ട്ലാകതെ്രിസലതസന്ന അപൂർ
വമായ വജവവവവ്രിധ്യ ട്മഖല. അതു സംരക്ഷ്രിട്ക്ണ്ത് 
എം.പ്രി എന്ന ന്രിലയ്രിൽ താങ്ളസട ഉതെരവാ്്രിതെമാണ്. 

അതു ന്രിലന്രിർതൊന് ട്നതൃത്വം നൽകണം''. വസലറെ് വാല്രിയുസട 
പ്രകൃത്രിഭംഗ്രി ആസ്വ്്രിച്ചട്ശഷം രാജധീവ്ഗാന്്രി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ. 

 പ്രധാനമന്ത്രിയായ്രി ത്രിരസഞ്ഞടുക്സപെടേ ട്ശഷം മൂന്നു്്രിവസം 
നധീണ്ന്രിന്ന ആ്്യട്കരളസദേർശനതെ്രിലാണ് വസലറെ് വാല്രി ഇടംപ്രി
ട്രിച്ചത്. എസറെ ന്രിര്ര അഭ്യർത്ഥനസയ തുടർന്നാണ് സദേർശനം. 1986 

നീല�ിരി സേവജമഖലയുചടയും പശ്ിമ 
ഘട്മലനിരകളുചടയും ഭാ�മായ അട്പ്പാടിക്് ജകരളത്ിചല 

ഏക ആദിവാസി ജ്ാചക്നേ രെജത്റ്യകതയുടെ് . 3000 
മില്ീമീറ്റർ മഴ ലഭിക്ുനേ പടിഞ്ാറൻ അട്പ്പാടിയും 

600/1000 മില്ീമീറ്റർ മഴ ലഭിക്ുനേ കിഴക്ൻ അട്പ്പാടിയും 
കൂടിജചർനോണ് അട്പ്പാടിയുചട ഭൂമിശാസ്തപരമായ കിടപ്പ്. 

സസലറെ് വാലിയുചട 
നിശബ്ദതക്ുജമൽ 
താരാട്ുപാട്ുജപാചല 
കുന്തിപ്പുഴ താജഴാട്് 
ഒഴുകുനേു. 50 കിജലാമീറ്റർ 
മനുഷ്റ്യവാസമില്ാചതയാണ് 
ഒഴുക്്. ജവനൽക്ാലത്് 
ഭാരതപ്പുഴയുചട 
ഒഴുക്് കുന്തിപ്പുഴയിചല 
ചവള്ചത് 
ആശ്യിചാണ് .
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സസപ്തംബർ 5,6,7 തധീയ്ത്രികള്രിലാണ് ട്കരളതെ്രിസല 
പര്രിപാട്രി. അവസാന ്്രിവസമാണ് അടേപൊട്രി 
സദേർശനവും പാലക്ാട് ട്കാടേവമതാനതെ്രിസല 
സപാതുട്യാഗവും. മൂന്നു്്രിവസം നധീണ്ന്രിന്ന രാജധീവ്രിസറെ 
സദേർശന പര്രിപാട്രിയ്രിസല ഏക സപാതുസട്മ്ളനവും 
പാലക്ാടാണ് നടന്നത്. 

 ട്കരള സദേർശനതെ്രിന് അ്്രിമരൂപം നൽകു
ന്നത്രിനുട്വണ്്രി ചധീഫ് സസക്രടേറ്രി, ഡ്രി.ജ്രി.പ്രി., ജ്രി.എ.ഡ്രി 

സസക്രടേറ്രിയും ഉൾസപെടേ ട്കരള ഉട്്്യാഗസ്സംഘം 
നടതെ്രിയ ചർച്ചയ്രിൽ അടേപൊട്രി ഒഴ്രിവാക്ണസമന്ന 
അഭ്രിപ്രായമാണ് ഉയർന്നത്. അടേപൊട്രിയ്രിസല കനതെ 
മൂടൽമഞ്ഞ് സുരക്ഷാ ഭധീഷണ്രിയാവുസമന്നായ്രിരുന്നു 
വ്രിലയ്രിരുതെൽ.' ഞാന് പാലക്ാട് എം.പ്രി. വ്രി.എസ്. 
വ്രിജയരാഘവനുമായ്രി സംസാര്രിക്സടേ, നാസള 
അ്്രിമതധീരുമാനതെ്രിസലതൊം, ഞാന് അട്ദേഹ
തെ്രിന് വാക്കുസകാടുതെതാണ്. എസറെ ട്കരള 
സദേർശനതെ്രിൽ അടേപൊട്രി ഉൾസപെടുതൊസമന്ന് ' 
പ്രധാനമന്ത്രിയുസട വാക്കുകള്രിൽ പ്രതധീക്ഷ സാധ്യത 
ന്രിഴല്രിച്ച്രിരുന്നു. 

 പ്രധാനമന്ത്രിയുസട അട്പൊയ്രിറെ് അറ്രിയ്രിപ്പുമായ്രി 
ലാറെ് ട്ഫാണ്രിൽ വ്രിള്രിവന്നു. എസറെ ഭാര്യയാണ് 
ട്ഫാസണടുതെത്. ഞാന് വധീടേ്രിസലതെ്രിയ ഉടസന വ്രിവരം 
പറഞ്ഞു. '12 മണ്രിക്് പ്രി.എം. അട്പൊയ്രിറെ്സമറെ് 
നൽക്രിയ്രിട്ടുണ്്. പട്ക്ഷ ഇട്ന്നാ നാസളട്യാ എന്ന് 
ന്രിശ്യമ്രില്.' ഞാന്പ്രി.എം.സറെ ഓഫധീസ്രിട്ലക്് 
വ്രിള്രിച്ച് സമയവും സദേർശന ഉട്ദേശ്യവും അട്ന്വഷ്രിച്ചു.

 രാത്ര്രി 11.30 ന് ഞാന് ഓഫധീസ്രിസലതെ്രി. സുരക്ഷാ 
ഉട്്്യാഗസ്ന്മാർ മുട്ന്നാട്ടു സവച്ച മൂടൽമഞ്ഞ് 
ഭധീഷണ്രി പ്രത്രിട്രാധ്രിക്ാന് മഞ്ഞ്രില്ാതെ  ട്കാടേതെറ 
ആട്രാഗ്യമാത ട്കാൺസവ റെ്രിനു മുന്ന്രിൽ സഹല്രിട്കാ
പ്റ്ർ ലാറെ്  സചയ്ാസമന്ന  ന്രിർട്ദേശവുമായാണ് ഞാന് 
എതെ്രിയത്. രാജധീവ് എട്ന്നാട് വ്രിശ്മായ്രി സംസാര്രിച്ചു. 
രാജധീവ്രിസറെ സദേർശനം അന്രിവാര്യമാസണന്ന 
ആവശ്യതെ്രിൽ ഉറച്ചുന്രിന്നു. നധീലഗ്രിര്രി വജവട്മഖ
ലയുസടയും പശ്്രിമ ഘടേമലന്രിരകളസടയും ഭാഗമായ 
അടേപൊട്രിക്് ട്കരളതെ്രിസല ഏക ആ്്രിവാസ്രി 
ട്ബ്ാസക്ന്ന പ്രട്ത്യകതയുണ്്. 3000 മ്രില്ധീമധീറ്ർ മഴ 
ലഭ്രിക്കുന്ന പട്രിഞ്ഞാറന് അടേപൊട്രിയും 600/1000 
മ്രില്ധീമധീറ്ർ മഴ ലഭ്രിക്കുന്ന ക്രിഴക്ന് അടേപൊട്രിയും 
കൂട്രിട്ച്ചർന്നാണ് അടേപൊട്രിയുസട ഭൂമ്രിശാസ്തപരമായ 
ക്രിടപെ്. നൂറുകണക്്രിന് ഊരുകള്രിലായ്രി ഇരുളർ, 
മുഡുഗർ, കുറു്ർ എന്നധീ ആ്്രിവാസ്രി വ്രിഭാഗങ്ങൾ 
താമസ്രിച്ചുവരുന്നു. ഇവർക്് പ്രട്ത്യകമായ്രി ഊര് 
ഭരണസംവ്രിധാനവും ന്രിലവ്രിലണ്്. ഊര് മൂപെനാണ് 

സസലറെ് വാലിയും 
അട്പ്പാടിയും 
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അധ്രികാരം. വനവ്രിഭവങ്ങൾ ട്ശഖര്രിച്ചും വനവുമായ്രി 
ബന്സപെട്ടുമാണ് ഇവരുസട ജധീവ്രിതം. പാർശ്വവത്ക്
ര്രിക്സപെടേ ആ്്രിവാസ്രി ജനവ്രിഭാഗങ്ങസള സമൂഹ
തെ്രിസറെ മുഖ്യധാരയ്രിട്ലക്് വകപ്രിട്രിച്ചുയർതൊന് 
പ്രധാനമന്ത്രിയുസട സദേർശനം അന്രിവാര്യമാണ്. 
പടേ്രിണ്രിയും ലഹര്രിയും ആ്്രിവാസ്രി സമൂഹതെ്രിന്ട്മൽ 
കര്രിന്രിഴൽ പടർത്കയാണ് . രാജധീവ്ഗാന്്രി 
സദേർശ്രിക്ാസമട്ന്നറ്റു .

 സസപ്തംബർ 7 രാവ്രിസല 7.30. ന്രിശേബ്ദ താഴ് 
വരയുസട മുകള്രിൽ മുകള്രിൽ പ്രക്നം സൃഷ്്രിച്ചു 
സകാണ്് സഹല്രിട്കാപ്ടർ വടേമ്രിട്ടു. അടേപൊട്രിയ്രിസല 
മുഴുവന് കണ്ണുകളം സഹല്രിട്കാപ്ടറ്രിസനാപെമായ്രിരുന്നു. 
അടേപൊട്രിയുസട ചര്രിത്രതെ്രിൽ ആ്്യമായ്രി  തങ്ങസള 
ട്തട്രിസയതെ്രിയ പ്രധാനമന്ത്രിസയ വരട്വല്ക്ാന് 
അവസരല്ാവരും ് ്രിവസങ്ങൾക്കുമുന്പ് മാനസ്രികമായ്രി 
തയ്ാസറടുത്കഴ്രിഞ്ഞ്രിരുന്നു. വസലറെ് വാല്രിക്് 
ഗാന്്രികുടുംബവുമായും രാജധീവുമായും അട്ഭ്്യമായ 
ബന്മുണ്്. ഇ്്യയ്രിസല ഏറ്വും വല്രിയ ന്രിത്യഹ
ര്രിതവനമായും നധീലഗ്രിര്രി  വജവമണ്ലതെ്രിസല 
സവ്രിട്ശഷ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രട്്ശമായ്രി വസലറെ് 
വാല്രി അറ്രിയസപെടുട്്ാഴും ഈ ന്രിശേബ്ദത പലട്പൊഴും 
ഭഞ്ജ്രിക്സപെടേ്രിട്ടുണ്്.

 വസലറെ് വാല്രിയുസട ന്രിശബ്ദതക്കുട്മൽ 
താരാട്ടുപാട്ടുട്പാസല കു്്രിപ്പുഴ താട്ഴാടേ് ഒഴുകുന്നു. 
50 ക്രിട്ലാമധീറ്ർ മനുഷ്യവാസമ്രില്ാസതയാണ് 
ഒഴുക്്. ട്വനൽക്ാലതെ് ഭാരതപ്പുഴയുസട ഒഴുക്് 
കു്്രിപ്പുഴയ്രിസല സവള്ളസതെ ആശ്രയ്രിച്ചാണ് .

   വസരന്ധ്രി ട്മഖല ജലവവ്യുതപദ്ത്രിക്്  
അനുട്യാജ്യമാസണന്ന 1928 സല കസണ്തെല്രിസന 
തുടർന്നാണ് ഈ ട്മഖല ശബ്ദമുഖര്രിതമാവുന്നത് .

   വർദ്്രിച്ചുവരുന്ന വവ്യുത്രി ആവശ്യങ്ങൾ ന്രിവർ
തെ്രിക്കുന്നത്രിന് 120 സമഗാവാടേ് ട്ശഷ്രിയുള്ള ജലവവ
്യുതപദ്ത്രി സ്ാപ്രിക്ണസമന്ന ന്രിർട്ദേശവുമായ്രി 
സംസ്ാന ഇലക്ട്രിസ്രിറ്്രി ട്ബാർഡ് രംഗസതെതെ്രി. 
പ്രിന്നധീട് സ്ാപ്രിതട്ശഷ്രി 240 സമഗാവാടോയ്രി ഉയർതെ്രി. 
അണസക്ടേ് യാോർത്ഥ്യമായാൽ 800 സഹക്ർ മഴ
ക്ാടുകൾ നഷ്മാവുസമന്ന  പര്രിസ്്രിത്രിശാസ്തജ്രുസട 
മുന്നറ്രിയ്രിപ്പുകളം അത്രിസനത്ടർന്ന് രൂപസമടുതെ 
പ്രത്രിട്രാധ പ്രവർതെനങ്ങസളയും തുടർന്നാണ് 
വസലറെ് വാല്രി വാർതെകള്രിൽ ന്രിറഞ്ഞുന്രിന്നത്. 
വ്രിവാ്ം മുറുക്രിയട്പൊൾ വസലറെ് വാല്രിസയക്കുറ്രിച്ച് 
പഠനം നടതൊന് വനഗട്വഷണട്കന്ദ്രം തയ്ാറായ്രി. 
പഠന റ്രിട്പൊർടേ് ശാസ്തജ്രുസട വാ്ഗത്രിക്് 
അനുകൂലമായ്രിരുന്നു.

    വംശനാശഭധീഷണ്രി ട്നര്രിടന്ന സ്രിംഹവാലന് 
കുരങ്ങ്, കര്രിംകുരങ്ങ് ഉൾപെസടയുള്ള അസഖ്യം 
വന്യജധീവ്രികൾ 2000 ൽ അധ്രികം സ്ധീഷധീസ് സസ്യ 
ജാലങ്ങൾ-സചറുജധീവ്രികൾ, അപൂർവ ഇനം തു്്രികളം 

തവളകളം, കു്്രിപ്പുഴയ്രിൽ മാത്രം കാണുന്ന 
മത്്യങ്ങൾ എന്ന്രിവയാൽ സ്ന്നമാണ് ഈ 
ട്മഖല എന്ന ത്രിര്രിച്ചറ്രിവ്രിന് റ്രിട്പൊർടേ് ന്രിമ്രിതെമായ്രി. 

 വസലറെ് വാല്രി എട്ക്ാവയൂഹസതെ സംര
ക്ഷ്രിക്ാന് ന്രിയമന്രിർമ്ാണം നടതെണസമന്ന 
ഉപാധ്രിട്യാസടയാണ് ട്കന്ദ്രസർക്ാർ 1978 ൽ ഡാം 
ന്രിർമ്ാണ അനുമത്രി നൽക്രിയത്. എന്നാൽ ന്രിയമ 
ന്രിർമ്ാണം നടതെ്രിയട്പൊൾ പദ്ത്രിക്ാവശ്യമായ 
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വനപ്രട്്ശസതെ ഒഴ്രിവാക്്രി വസലറെ് വാല്രി ട്്ശധീയ 
ഉ്്യാനതെ്രിസറെ അത്രിർതെ്രി ന്രിർണ്ണയ്രിക്കുകയാണ് 
സംസ്ാന സർക്ാർ സചയ്ത്. വ്രിവാ്ം സകാടു
്്രിര്രിസക്ാണ്. ആട്രാപണ പ്രത്യാട്രാപണങ്ങൾ 
ഉയർന്നു. വ്രിവാ്തെ്രിൽ ഇദേ്രിരാഗാന്്രി ഇടസപട്ടു. 
വസലറെ് വാല്രി ആട്ഗാളതലതെ്രിൽ ശ്രദ്്രിക്സപെട്ടു. 

 വസലറെ് വാല്രിസയപെറ്്രി സമഗ്മായ പഠനം 
നടത്ന്നതുവസര ന്രിർമ്ാണ പ്രവർതെനങ്ങൾ 
ന്രിർതെ്രിസവയ്കാന് സർക്ാര്രിട്നാട് ആവശ്യസപെട്ടു. 
ട്കന്ദ്ര-സംസ്ാന സർക്ാരുകൾ സംയുക്മായാണ് 
പഠനം. വ്രി്ഗ്ധരായ പര്രിസ്്രിത്രി ശാസ്തജ്സരയാണ് 
ട്കന്ദ്രം ന്രിട്യാഗ്രിച്ചത് . എം.ട്രി. വാസുട്്വന് നായർ, 
സുഗതകുമാര്രി ഉൾപെസടയുള്ള എഴുത്കാരും 
കലാകാരന്മാരും ഈ വ്രിഷയതെ്രിൽ സജധീവമായ്രി 
ഇടസപട്ടു . 

      1984 നവംബർ 15 ന് ട്കന്ദ്രസർക്ാർ 
പദ്ത്രി ഉട്പക്ഷ്രിക്ാന് തധീരുമാന്രിച്ചു. 90 സ് ക്വയർ 
ക്രിട്ലാമധീറ്ർ വ്രിസ്തൃത്രിയുള്ള ട്്ശധീയ ഉ്്യാനമായ്രി 
വസലറെ് വാല്രി പ്രഖ്യാപ്രിക്സപെട്ടു. വസലറെ് വാല്രി 
കാതൽ വനട്മഖലയായ്രി ന്രിലന്രിർതെ്രിസക്ാണ്് 
ചുറ്റുമുള്ള വനട്മഖലസയ ഉൾസപെടുതെ്രി നധീലഗ്രിര്രി 
വജവസംരക്ഷണ ട്മഖല സ്ാപ്രിക്ാന് ട്കന്ദ്ര 
സർക്ാർ ട്നതൃത്വം നൽക്രി.

 അടേപൊട്രിയുസട ആത്മാവ് സംരക്ഷ്രിച്ച് മഴ
ക്ാടുകള്രിന്ട്മൽ ആഞ്ഞുപത്രിച്ച ഭധീഷണ്രികസള 
അത്രിജധീവ്രിച്ച് ആ്്രിവാസ്രികൾക്് കാടു ത്രിര്രിസക 
നൽക്രിയ രാജധീവ്ഗാന്്രിസയ കാണാന് വഴ്രിയരുക്രിൽ 
അവർ കാത്ന്രിന്നു. സഹല്രിട്കാപ്ടർ ന്രിലംസതാട്ടു. 
സപാട്രിപടലങ്ങൾ ഉയർന്നുസപാങ്ങ്രി.  സഹല്രിട്കാ
പ്ടറ്രിൽ ന്രിന്ന് സുസ് ട്മരവ്നനായ്രി രാജധീവും 
പുറസക അട്ദേഹതെ്രിസറെ പ്ര്രിയപത് ന്രി ട്സാണ്രിയയും 
പുറതെ്രിറങ്ങ്രി. പ്രിന്നാസല ലധീഡർ സക.കരുണാകരനും, 
സക.പ്രി.സ്രി.സ്രി. പ്രസ്രിഡറെ്          സ്രി.വ്രി. പത്മരാജനും, 
എസറെ ട്നതൃത്വതെ്രിൽ എം.പ്രി.ഗംഗാധരന്, ബാബു 
ട്താമസ്, നധീലഗ്രിര്രി എം.പ്രി. പ്രഭു, പ്രി.ബാലന്, പ്രി.സജ.
പൗട്ലാസ് എന്ന്രിവർ പ്രധാനമന്ത്രിസയ സ്വധീകര്രിച്ചു.

 ജധീപെ്രിലാണ് വസലറെ് വാല്രിയ്രിട്ലക്കുള്ള യാത്ര. 
രാജധീവ്, ട്സാണ്രിയ, ലധീഡർ, സക.പ്രി.സ്രി.സ്രി. പ്രസ്രിഡറെ് 
എന്ന്രിവരാണ് ആ്്യ ജധീപെ്രിൽ. പുറക്രിസല ജധീപെ്രിൽ 

സസലറെ് വാലി എജക്ാവ്റ്യൂഹചത് സംരക്ഷിക്ാൻ നിയമനിർമ്മാണം നടത്ണചമനേ 
ഉപാധിജയാചടയാണ് ജകന്ദ്രസർക്ാർ 1978 ൽ ഡാം നിർമ്മാണ അനുമതി നൽകിയത്. എനോൽ 
നിയമ നിർമ്മാണം നടത്ിയജപ്പാൾ പദ്തിക്ാവശ്റ്യമായ വനരെജദശചത് ഒഴിവാക്ി സസലറെ് 
വാലി ജദശീയ ഉദ്റ്യാനത്ിചറെ അതിർത്ി നിർണ്യിക്ുകയാണ് സംസ്ാന സർക്ാർ ചചയ്തത്
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ഞാന് ഉൾപെസടയുള്ള ട്നതാക്ളം വ്രി ട്ജാർജ്ം. 
അടേപൊട്രിയുസട പ്രകൃത്രിഭംഗ്രി ആസ്വ്്രിക്ാന്  
പര്രിമ്രിതമായ ട്വഗതെ്രിലാണ് യാത്ര. അടേപൊട്രി 
കഴ്രിഞ്ഞ് മുക്ാല്രിക്കും വസലറെ് വാല്രിക്കുമ്രിടയ്രിലള്ള 
യാത്രാമട്ധ്യ ജധീപെ് സപാടുന്നസന ന്രിർതെ്രി. ട്നതാ
ക്ന്മാരും സുരക്ഷാ ഉട്്്യാഗസ്രും ട്പാലധീസും 
ചാട്രിയ്രിറങ്ങ്രി വണ്്രിക്കുചുറ്റും ന്രിലയുറപെ്രിച്ചു. രാജധീവ് 
ട്ക്ഷാഭട്തൊസട കളക്സറ വ്രിള്രിക്ാന് ആവശ്യസപെട്ടു. 
മുറ്രിച്ചു മാറ്്രിയമരസക്ാമ്പും ച്രിതറ്രിക്്രിടന്ന ഇലകളം കറ 
ഒഴുക്രിവരുന്ന മരതെ്രിസറെ തായ്ട്രിയും ചൂണ്്രിക്ാണ്രിച്ച് 
കളക്ട്റാട് രാജധീവ് ആരാഞ്ഞു. ''ആരാണ് മരം 
മുറ്രിച്ചത്?'' ആരുസട ന്രിർട്ദേശമാണ്?. എ്്രിനാണ് 
മരം മുറ്രിച്ചത്?'' കളക്ർ ഷാഹുൽ ഹമധീ്് ന്രിന്നു 
വ്രിയർത്. പത്രിഞ്ഞ സ്വരതെ്രിൽ പറഞ്ഞു. 'സർ, 

സുരക്ഷാ പ്രശ് നതെ്രിസറെ ട്പര്രിൽ സപാതുമരാമതെ് 
വകുപ്പുകാർ മുറ്രിച്ചതാണ്.'' 'സപാതുതാൽപര്യതെ്രിസറെ 
ട്പര്രിൽ മരം സംരക്ഷ്രിക്ാനുള്ള ബാധ്യതയും ഉതെര
വാ്്രിത്വവും താങ്ള്രിൽ ന്രിക്ഷ്രിപ്തമാണ്. അത്രിൽന്രിന്ന് 
വ്യത്രിചല്രിക്രുത്. എസറെ സുരക്ഷയുസട ട്പര്രിൽ 
ഒരു ചുള്ള്രിക്മ്പുട്പാലം മുറ്രിച്ചുമാറ്റുന്ന സാഹചര്യം 
ഇന്രിയുണ്ാവരുത്.''രാജധീവ് ലധീഡസറ ട്നാക്്രി. 
ലധീഡർ രാജധീവ്രിനരുക്രിട്ലക്് ട്ചർന്നുന്രിന്നു. 'ഇന്ന് 
വവകുട്ന്നരം ട്കാടേവമതാനതെ് സപാതുസട്മ്ളനം 
നടക്കുട്്ാൾ എസന്ന സ്വധീകര്രിക്ാന് പുത്രിയ കളക്ര് 
ഉണ്ാവണം.''രാജധീവ്രിസറെ ഉതെരവ്. കരുണാകരന് 
ഉടന് നടപട്രികൾ ആരംഭ്രിച്ചു.

   വസലറെ് വാല്രി ട്്ശധീയ ഉ്്യാനം ഔട്്്യാഗ്രിക 

കനത് നിശബ്ദതചയ സാക്ഷിയാക്ി ഉദ്റ്യാനത്ിചറെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിചു . 
ശബ്ദിക്ാനറിയാത് മരങ്ങളും ഭാഷയറിയാത് േീവോലങ്ങളും രെതികരിക്ാനറിയാത് 

കുനേുകളും മലകളും തടസ്മില്ാചത ഒഴുകാൻ ആഗ്രഹിച കുന്തിപ്പുഴയും 
സജന്താഷിചിരിക്ണം.
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ഉ്്ഘാടനം, ആ്്രിവാസ്രി പുനരധ്രിവാസട്മഖല, 
ആ്്രിവാസ്രി ഊര് സദേർശനം എന്ന്രിവയാണ് 
പ്രധാനമന്ത്രിയുസട അടേപൊട്രിയ്രിസല പര്രിപാട്രികൾ. 

 കനതെ ന്രിശബ്ദതസയ സാക്ഷ്രിയാക്്രി ഉ്്യാ
നതെ്രിസറെ ഉ്്ഘാടനം ന്രിർവഹ്രിച്ചു. ശബ്ദ്രിക്ാനറ്രി
യാതെ മരങ്ങളം ഭാഷയറ്രിയാതെ ജധീവജാലങ്ങളം 

പ്രത്രികര്രിക്ാനറ്രിയാതെ കുന്നുകളം മലകളം 
തടസ്മ്രില്ാസത ഒഴുകാന് ആഗ്ഹ്രിച്ച കു്്രിപ്പുഴയും 
സട്്ാഷ്രിച്ച്രിര്രിക്ണം. ആയുസ്സു ്ധീർഘ്രിപെ്രിച്ചത്രിൽ 
നദേ്രി പറഞ്ഞ്രിട്ടുണ്ാവണം. വസലറെ് വാല്രി ഉ്്യാ
നമായത്രിസറെ പ്രിന്ന്രിസല ചര്രിത്രം ട്സാണ്രിയയുമായ്രി 
പങ്സവച്ചു. ഒരു വ്രി്്യാർത്ഥ്രിയുസട കൗതുകട്തൊസട 
ട്സാണ്രിയ സശ്രദ്ം ശ്രദ്്രിക്കുന്നുണ്ായ്രിരുന്നു.

     അടേപൊട്രിയ്രിസല സചമ്ണ്ണൂർ ഊര് സദേർശനമാണ് 
പ്രധാനമന്ത്രിയുസട അടുതെ പര്രിപാട്രി. കളക്ർ 
ഊര്രിൽ അട്രിസ്ാന സൗകര്യസമല്ാം ഉറപ്പുവരു
തെ്രിയ്രിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിസയ സ്വധീകര്രിക്ാന് ഊര് 
ന്രിവാസ്രികൾ തയ്ാസറടുതെ്രിരുന്നു. ഉട്്്യാഗസ്ർ 
്്രിവസങ്ങട്ളാളം അടേപൊട്രിയ്രിൽ താമസ്രിച്ചാണ് 

ഒരുക്ങ്ങൾ നടതെ്രിയത്.

   ഊര് സദേർശനതെ്രിന് രാജധീവ് പുറസപെട്ടു. കാട്രിസന 
കാടായ്രി ന്രിലന്രിർതെ്രിയ അടേപൊട്രിയുസട ആത്മാവു 
ത്രിര്രിസക നൽക്രിയ രാജധീവ്രിസന ഒരു ട്നാക്കുകാണാന് 
കാത്രിൽ ട്താടയും കയ്്രിൽ കര്രിവളയും കഴുതെ്രിൽ 
കല്മാലയുമണ്രിഞ്ഞ ആ്്രിവാസ്രി യുവത്രികളം 
പ്രിഞ്ചുമക്സള ട്താളതെ്രിരുതെ്രി മുറുക്്രിചുവന്ന ചു
ണ്കളമായ്രി ആ്്രിവാസ്രി യുവാക്ളം കാത്ന്രിന്നു. 
അടുസതെത്ട്്ാൾ അവർ ഒരുമ്രിച്ചു വകവധീശ്രി 
സട്്ാഷം പ്രകട്രിപെ്രിച്ചു.  അല്ം അകന്നുന്രിന്ന 
വൃദ്യായ സ്തധീ വാഹന വയൂഹതെ്രിനു ട്നസര 
വകകാണ്രിച്ചു. കള്ളമല ഊരുകാര്രി നഞ്്രിയാണ് 
വകകാണ്രിച്ചത്. അവർ പ്രധാനമന്ത്രിട്യാട് 
സംസാര്രിച്ചു. അവരുസട ഭാഷ പ്രധാനമന്ത്രിട്ക്ാ 
കൂസടയുണ്ായ്രിരുന്ന ലധീഡർട്ക്ാ മനസ്്രിലായ്രില്. 
രാജധീവ് അവർക്് 2000 രൂപ നൽകാന് ന്രിർട്ദേശം 
നൽക്രി. സചമ്ണ്ണൂർ ഊര്രിനുപകരം വഴ്രിയ്രില്ണ് 
ച്രിണ്ക്്രി ഊര്രിട്ലക്് രാജധീവ്രിസറെ വാഹനവയൂഹം 
പ്രട്വശ്രിച്ചു. ഊര്രിൽക്ണ് ച്രിത്രങ്ങൾക്് വസലറെ് 
വാല്രിയുസട സൗദേര്യട്മാ, ശാലധീനതട്യാ ഉണ്ായ്രി
രുന്ന്രില് . അവർ ഒന്നസല്ങ്്രിൽ മസറ്ാരു തലതെ്രിൽ 
വാചാലമാണ്. മുളയും മണ്ണും സകാണ്് ചുമർ ന്രിർമ്്രിച്ച് 
പനട്യാല ട്മഞ്ഞ കുട്രിലകൾക്്രിടയ്രിലൂസട രാജധീവ് 
ട്സാണ്രിയസക്ാപെം നടന്നു. ആ്്രിവാസ്രികൾ അത്ഭു
തട്തൊസട, ആഹ്ാ്ട്തൊസട രാജധീവ്രിനു പുറസക 
നധീങ്ങ്രി . രാജധീവ് കുട്രില്രിസറെ മുറ്തെ് ന്രിന്നു. ട്സാണ്രിയ 
കുട്രില്രിനകത് കയറ്രി. കുന്രിഞ്ഞുട്വണം കുട്രില്രിന
കത് കയറാന്. ഒറ്മുറ്രിയും  സചറ്രിയ അടുക്ളയും 
മാത്രമുള്ള ന്രിലം, മണ്ണുസകാണ്് സമഴുക്രിയ കുട്രിൽ. 
ഒരു പുരാവസ്തുട്ശഖരസതെ ഓർമ്്രിപെ്രിച്ചുസകാണ്് 
അല്ം മൺപാത്രങ്ങൾ ചുമര്രിൽ ചാര്രിസവച്ച്രിര്രിക്കുന്നു. 
സചറ്രിയ രണ്് പായകൾ, ചൂട്രി സകാണ്ള്ള കടേ്രില്രിൽ 
ന്രിറസയ അലക്ാനുള്ള വസ്തങ്ങളാണ്. ട്സാണ്രിയ 
അടുക്ളയ്രിസലതെ്രി. രാജധീവ് എസന്ന വ്രിള്രിച്ചു. 
മൺകലതെ്രിസല കഞ്ഞ്രിയ്രിൽ വറ്റുകളട്ണ്ാ എന്നു 
പര്രിട്ശാധ്രിക്കുന്ന ട്സാണ്രിയസയ കണ്സകാണ്ാണ് 
ഞാസനതെ്രിയത്. ട്സാണ്രിയ എസറെ മുഖത്ട്നാക്്രി. 
രാജധീവ്രിനു കാര്യം മനസ്്രിലായ്രി.

 ''ഇവ്രിസട ട്റഷന് ലഭ്രിക്കുന്നുട്ണ്ാ എന്നുറപ്പുവരു
തെണം. അത് ഉട്്്യാഗസ്രുസട മാത്രം ഉതെര
വാ്്രിത്വമാവരുത്. താങ്ളസട ശ്രദ്യും ഇടസപടലം  
ഉണ്ാവണം. മാസതെ്രിൽ ഒരുതവണസയങ്്രിലം 
താങ്ൾ ഊര് സദേർശ്രിക്ണം.'' രാജധീവ് എന്രിക്് 
ന്രിർട്ദേശം നൽക്രി. രാജധീവ്രിസറെ ഊര് സദേർശനവും  
ഊര്രിസല കയ് ട്പെറ്രിയ അനുഭവവുമാണ് സംസ്ാന 
സർക്ാർ ന്രിർട്ദേശം മറ്രികടന്ന് പാലക്ാട്രിസനയും 
വയനാട്രിസനയും സതാഴ്രിലറപെ് പദ്ത്രിക്കുട്വണ്്രി 
ത്രിരസഞ്ഞടുക്ാന് ട്പ്രരണയായത്. ഈ സദേർ
ശനതെ്രിൽന്രിന്ന് പകർന്നുക്രിടേ്രിയ ട്നരറ്രിവാണ് 
പാലക്ാട്രിസറെ വ്രികസനകുത്രിപെ്രിന് ന്രിമ്രിതെമായതും.
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വട്ിയൂർക്ാവ്  രവി
5-രാകം കേരള നിയമസഭയിൽ അകംഗകം സ്വാതന്ത്യാന്ര ഇ്്യയ്രിൽ നാനാതരതെ്രിലള്ള വ്രിക

സനപദ്ത്രികൾക്കു തുടക്ം കുറ്രിച്ചത് രാജ്യതെ്രിസറെ 
സമഗ്മായ പുട്രാഗത്രിയ്ക്കും, വ്രിശ്രിഷ്യാ സമൂഹതെ്രിസറെ 

താട്ഴക്്രിടയ്രിലള്ളവരുസട ജധീവ്രിത മുട്ന്നറ്തെ്രിനുമായാണ്. 'ഇ്്യയുസട 
ആത്മാവ് നമ്മുസട ഗ്ാമങ്ങള്രിലാസണ'ന്ന് മഹാത്മാഗാന്്രി പറഞ്ഞു. 
അത്രിസറെ അ്രാർത്ഥം ഗ്ാമവ്രികസനം ട്ഗാത്രസമൂഹവ്രികസനം 
എന്നതാണ്. 

 സ്വാതന്ത്യലബ്ധ്രിയ്ക്കു ട്ശഷം 1951-ൽ ഇ്്യയ്രി ൽ പഞ്വത്ര

വിേസനകം സ്പ്കം േരാണുന്ന 
വികസന പദ്തികൾ

ഇന്ത്റ്യൻ 
ന�രേീവിതത്ിൽ 
വ്റ്യക്തമായ 
മുജനേറ്റമുടൊചയങ്കിലും 
സവദ്റ്യുതിയില്ാത്, 
കുടിചവള്മില്ാത്, 
നിത്റ്യപട്ിണിയിൽ 
കഴിയുനേ, നരകിചു 
േീവിക്ുനേ 
താജഴത്ട്ിലുള്വർ 
എനേല്, ഏറ്റവും 
താജഴത്ട്ിലുള്വർ 
ഇന്ത്റ്യയിൽ 
നിരവധിയാണ്. 
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പദ്ത്രികൾക്കു  തുടക്മ്രിട്ടു. അത്രിനു ട്ശഷം 12 
പഞ്വത്രപദ്ത്രികളം ഇടയ്രിൽ പല വാർഷ്രിക 
പദ്ത്രികളം നമ്മുസട സർക്ാർ പൂർതെധീകര്രിസച്ച
ങ്്രിലം ഉദേ്രിഷ്ഫലം കാണാനായ്രില്ാ എന്നതാണ് 
യാോർത്ഥ്യം. ഇ്്യന് നഗരജധീവ്രിതതെ്രിൽ 
വ്യക്മായ മുട്ന്നറ്മുണ്ാസയങ്്രിലം വവ്യുത്രിയ്രി
ല്ാതെ, കുട്രിസവള്ളമ്രില്ാതെ, ന്രിത്യപടേ്രിണ്രിയ്രിൽ 
കഴ്രിയുന്ന, നരക്രിച്ചു ജധീവ്രിക്കുന്ന താട്ഴതെടേ്രിലള്ളവർ 
എന്നല്, ഏറ്വും താട്ഴതെടേ്രിലള്ളവർ ഇ്്യയ്രിൽ 
ന്രിരവധ്രിയാണ്. 

 നമ്മുസട രാജ്യത്ം സംസ്ാനങ്ങള്രിലം എത്രട്യാ 
സർക്ാരുകൾ മാറ്രി മാറ്രി വന്നു. ഭരണസാരേ്യതെ്രി
ട്ലറും മുമ്പും അത്രിനുട്ശഷവും പാവസപെടേവർക്കും 
പടേ്രികജാത്രി - പടേ്രിക വർഗ് വ്രിഭാഗങ്ങൾക്കും എത്രട്യാ 
വാഗ്ാനങ്ങൾ നൽകുകയും ഇവർക്ായ്രി ട്കാർപെ
ട്റഷനും മന്ത്രിയും ഭരണഘടനാ മാറ്ങ്ങളംവസര 
ഉണ്ാകുകയും സചയ്തു. സർക്ാര്രിസറെ സാ്തെ്രിക 
ട്രോതസ്്രിസറെ നസല്ാരു പങ്് ഈ വ്രിഭാഗക്ാരുസട 
ട്ക്ഷമതെ്രിനായാണ് നധീക്്രിവയ്ക്കുന്നത്.എന്ന്രിട്ടും ഈ 
അധഃസ്്രിതരുസട പുട്രാഗത്രി ഇട്പൊഴും അന്യമായ്രിര്രി 

സ്ന്തം അവകാശങ്ങചളക്ുറിചും സാദ്്റ്യതകചള സംബന്ിചും ഒരു വ്റ്യക്തിചയ 
ജബാധവാനാക്ുനേത് ആ വ്റ്യക്തി അഭ്റ്യസിച വിദ്റ്യയാണ്. ദളിതരിൽ വിദ്റ്യാഭ്റ്യാസ ജത്ാത് 

മുൻകാലങ്ങചള അജപക്ഷിചു വർദ്ിചിട്ുചടെങ്കിലും മറ്റു മുനോക്വിഭാ�ങ്ങളുമായി 
താരതമ്റ്യം ചചയ്താൽ ഇജപ്പാഴും ദയനീയാവസ്യിൽത്ചനേയാണുള്ത്.
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ക്കുന്നത്രിനുള്ള കാരണസമ്്? 'ഗരധീബ്രി ഹഠാട്വാ' 
എന്ന് ശ്രധീമത്രി ഇദേ്രിരാഗാന്്രി ആഹ്വാനം സചയ്്രിടേ് 
അരനൂറ്ാണ്് പ്രിന്ന്രിടേ്രിട്ടും ് ാര്രിദ്ര്യന്രിർമ്ാർജ്നം 
എന്നത് ഇട്പൊഴും ഒരു സ്വപ്മായ്രി അവട്ശഷ്രിക്കുന്നു. 
ട്ഡാ.അംട്ബ്്ക്സറട്പൊലള്ള മഹാരേന്മാരുസട 
ഉ്് ട്ബാധനങ്ങൾ ഇട്പൊഴും പ്രാട്യാഗ്രികമാക്ാന് 
സ്വാതന്ത്യം ട്നട്രി ഇത്രട്യസറ വർഷങ്ങൾ പ്രിന്ന്രി
ടേ്രിട്ടും നമുക്് സാധ്രിച്ച്രില്ാ എന്നത് കണ്മുന്ന്രിലള്ള 
ദുഃഖസത്യമായ്രി അവട്ശഷ്രിക്കുന്നു.          

   വ്രി്്യയാണ് മനുഷ്യസറെ മഹാസ്തെ്. അതു 
ശര്രിയായ രധീത്രിയ്രിൽ    താട്ഴക്്രിടയ്രിലള്ളവര്രിട്ല
യ് സക്തെ്രിക്ാന് ഇന്രിയും നമുക്് സാധ്രിച്ച്രിടേ്രില്. 
അവർണ്ണർ എന്നു പുറ്ള്ളസപെടേവര്രിൽ ഏറ്വും 
അധഃസ്്രിതരായവർക്് ചാതുർവർണ്ണ്യം അന്നു 
വ്രി്്യ ന്രിട്ഷധ്രിസച്ചങ്്രിലം ആ ദുഷ്രിച്ച വ്യവസ്്രിത്രി 
മാറ്രിയ്രിട്ടും ഇന്നും ്ള്രിതർക്്രിടയ്രിൽ വ്രി്്യാഭ്യാസം 
സമഗ്മാക്ാന് മാറ്രിമാറ്രി വന്ന സർക്ാരുകൾക്് 
സാധ്രിച്ച്രിടേ്രില്. 

  സ്വ്ം അവകാശങ്ങസളക്കുറ്രിച്ചും സാദ്്യതകസള 
സംബന്്രിച്ചും ഒരു വ്യക്്രിസയ ട്ബാധവാനാക്കുന്നത് 
ആ വ്യക്്രി അഭ്യസ്രിച്ച വ്രി്്യയാണ്. ്ള്രിതര്രിൽ 
വ്രി്്യാഭ്യാസട്തൊത് മുന്കാലങ്ങസള അട്പക്ഷ്രിച്ചു 
വർദ്്രിച്ച്രിട്ടുസണ്ങ്്രിലം മറ്റു മുന്നാക്വ്രിഭാഗങ്ങളമായ്രി       
താരതമ്യം സചയ്ാൽ ഇട്പൊഴും ് യനധീയാവസ്യ്രിൽ
തെസന്നയാണുള്ളത്. ആകയാൽ ്ള്രിതര്രിലള്ള 
വ്രി്്യാഭ്യാസന്രിലവാരം ഉയർത്കസയന്നതാണ് 
അവരുസട അർഹതകസളയും അവകാശങ്ങസള
യുംകുറ്രിച്ച്  ട്ബാധവൽക്ര്രിക്ാനുള്ള ആ്്യനട
പട്രിയാട്വണ്ത്.

 സ്ാപ്രിത താൽപെര്യങ്ങൾ സമൂഹതെ്രിലം 
അത്രിസറെ പ്രത്രിഫലനങ്ങസളന്ന ന്രിലയ്രിൽ രാഷ്ടധീയ
തെ്രിലം ഭരണരംഗത്ം ന്രിലസകാള്ളുന്നുസവന്നത് 
ഏവർക്കും അറ്രിയാവുന്ന വസ്തുതയസത്ര. ഇ്്യയ്രിസല 
ഓട്രാ പൗരനും 'സ്വാതന്ത്യതെ്രിനുള്ള അവകാശവും 
ചൂഷണതെ്രിസനത്രിസരയുള്ള അവകാശവു'മുസണ്ന്നത് 
നമ്മുസട ഭരണഘടന അനുശാസ്രിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ്. 
എന്ന്രിട്ടും ഇവ്രിടസതെ പാവസപെടേവരും ്ള്രിതരും 
നാനാവ്രിധങ്ങള്രിലള്ള സ്വാതന്ത്യലംഘനതെ്രിനും 
ചൂഷണതെ്രിനും വ്രിട്ധയരാകുന്നു എന്നത് ഒരു 
പരമാർത്ഥം മാത്രം.

 സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത വകവര്രിച്ചു എന്നവകാ
ശസപെടുന്ന നമ്മുസട ട്കരളതെ്രിൽട്പാലം താട്ഴക്്രി
ടയ്രിലള്ളവർക്ായ്രി ഒരുക്്രിയ്രിര്രിക്കുന്ന സർക്ാർ 
ആനുകൂല്യങ്ങൾ യോവ്രിധ്രി അവര്രിട്ലക്് എതെ്രിട്ച്ച
രുന്ന്രില്. അത്രിനാൽ അധഃസ്്രിതർ എന്നും അധഃസ്്രി
തരായ്രിതെസന്നയ്രിര്രിക്കുന്ന അവസ്യാണ് ഉള്ളത്. 
്ള്രിതർക്ായ്രി സത്വരനടപട്രികൾ വകസക്ാള്ളുന്നു 
എന്ന് ഉവച്ചസ്തരം പ്രഖ്യാപ്രിക്കുകയും അത്രിനായുള്ള 
ആകർഷകമായ പദ്ത്രികൾ ആവ്രിഷ് കര്രിക്കുന്ന 

സർക്ാരുകൾ അത് തക്ഫലം അസല്ങ്്രിൽ 
പര്രിവർതെനം സമൂഹതെ്രിൽ ഉണ്ാക്കുന്നുട്ണ്ാ 
എന്ന് ആധ്രികാര്രികമായ്രി പര്രിട്ശാധ്രിക്കുന്ന്രില്. 
താട്ഴക്്രിടയ്രിലള്ളവർക്് ക്രിട്ടേണ്ത് യോവ്രിധ്രി 
അവരുസട വകകള്രിസലത്ന്നുട്ണ്ാ എന്ന് ഉറപ്പു 
വരുത്ന്ന്രില്. 

 സമൂഹതെ്രിസറെ താട്ഴതെടേ്രിലള്ളവർക്് 
പ്രസ്ാനങ്ങട്ളാ, അവസര പ്രത്രിന്രിധധീകര്രിക്കുന്ന 
മന്ത്രിട്യാ, ട്രഖാമൂലം അവർക്ായ്രി നധീക്്രിസവ
യ്ക്കുന്ന സാ്തെ്രികസതെക്ാളട്മാ പ്രധാനം ഈ 
അവകാശങ്ങൾ എസ്ന്നു മനസ്്രിലാക്ാനും 
അതു സ്വായതെമാക്ാനുമുള്ള വഴ്രികസളക്കുറ്രിച്ചുള്ള 
ട്ബാധനം അവര്രിലണ്ാക്കുക എന്നതുമാണ്. 
മസറ്ാന്ന്, നാനാതരതെ്രിലള്ള ചൂഷണവഴ്രികൾ 
ഇല്ാതാക്ാനും ന്രിയുക് സർക്ാരുകൾ പ്രത്രി
ജ്ാബദ്രായ്രിര്രിക്ണം. 

 ഇട്പൊഴും ഇ്്യയ്രിസല ഭൂര്രിപക്ഷവും ഗ്ാമധീണരാണ്. 
ഇവർ മുട്ന്നറ്രിയാട്ല രാജ്യ പുട്രാഗത്രി എന്നത് യാ
ോർത്ഥ്യമാവൂ. ഈ ഗ്ാമധീണര്രിലാവസടേ ഭൂര്രിഭാഗവും 
്ള്രിതരും പാവസപെടേവരുമാണ്. 2017-ൽ ഇ്്യയുസട 
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പന്തണ്ാം പഞ്വത്ര പദ്ത്രി അവസാന്രിച്ച്രിട്ടും 
അധഃസ്്രിത  ് ാര്രിദ്ര്യവ്രിട്മാചനസമന്നത് നമുക്്രിന്രിയും 
പ്രാപ്യമാകാത്രിര്രിക്കുന്നത് അത്രിസൂക്ഷ്മമായ ഭരണ
ന്രിരധീക്ഷണങ്ങൾക്് വ്രിട്ധയമാട്ക്ണ്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു. 
ഇതുവസര സമൂഹതെ്രിസല താട്ഴക്്രിടയ്രിലള്ളവർക്ായ്രി 
എസ്ല്ാം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നാം ആവ്രിഷ് ക്ര്രിച്ചു? 
സർക്ാരുകൾ എത്ര സാ്തെ്രികം ഇത്രിനായ്രി 
സചലവഴ്രിച്ചു? ഇത്രിസറെ ഫലം എ്ായ്രിരുന്നു? 
താട്ഴതെടേ്രിലള്ളവരുസട ഉന്നമനം എത്രട്തൊളം 
സാദ്്യമായ്രി?

 ട്മൽപെറഞ്ഞ അത്രിപ്രസക്മായ ട്ചാ്്യ
ങ്ങൾക്് കൃത്യമായ ഉതെരം കസണ്ട്തെണ് കാലം 
അത്രിക്രമ്രിച്ച്രിര്രിക്കുന്നു. അതുസകാണ്ാണ് ട്ലാകരാ
ജ്യങ്ങൾക്്രിടയ്രിൽ പ്രട്ത്യക്രിച്ചും അത്രിട്വഗം മുട്ന്നാട്ടു 
കുത്രിച്ചുസകാണ്്രിര്രിക്കുന്ന നമ്മുസട അയൽരാജ്യമായ 
വചനയുമാസയല്ാം താരതമ്യം സചയ്യുട്്ാൾ 
ഇ്്യന് സ്്്ഘടന പരുങ്ങല്രിലായ്രിര്രിക്കുന്നത്. 
ട്ലാകരാജ്യങ്ങളസട സാ്തെ്രിക ആസ്ത്രിസയക്കുറ്രിച്ച് 
ഈയ്രിസടയുണ്ായ ഒരു വ്രിലയ്രിരുതെല്രിൽ ട്ലാകസതെ 
അറുപതുശതമാനം സ്ത്ം വ്രികസ്വരരാജ്യങ്ങളസട 
ന്രിയന്തണതെ്രിലാസണന്നത് നാം കണ്താണ്. 
അത്രിൽ ഇ്്യയ്രില്. കാരണം താട്ഴക്്രിടയ്രിലള്ള 
ബഹുഭൂര്രിപക്ഷസതെ കരകയറ്ാന് നമുക്്രിന്രിയും 
സാധ്രിച്ച്രിടേ്രില്. ഇതു സാദ്്യമാക്കുക എന്നതാണ് 
സമഗ്രാഷ്ട പുട്രാഗത്രിയുസടയും രാഷ്ടപുനർന്രിർ
മ്്രിത്രിയുസടയും അട്രിസ്ാനം. 

 ജനതയാണ് രാജ്യം. നമ്മുസട രാജ്യസതെ 
ജനങ്ങള്രിൽ ബഹുഭൂര്രിഭാഗവും ഇട്പൊഴും പ്രിന്നാ
ക്ക്ാരും പുറ്ള്ളസപെടേവരുമാണ്. അവർക്ായ്രി 
സർക്ാരുകൾ നൽകുന്ന നാനാതരതെ്രിലള്ള 
സഹായങ്ങൾ കൃത്യമായ്രി അവര്രിട്ലസക്തെ്രിയാൽ 
രാജ്യപുട്രാഗത്രി യാോർത്ഥ്യമാകും. അത്രിനുള്ള 
സത്വരനടപട്രികളാണ് കാലവ്രിളംബസമട്ന്യ 
സ്വധീകര്രിട്ക്ണ്ത്.

 പദ്ത്രികൾ, വ്രികസനങ്ങൾ എന്ന്രിവ ട്രഖക
ള്രിസലാതുങ്ങ്രിയ്രിട്ടു കാര്യമ്രില്. ഇടന്രിലക്ാർ അതു 
സകാള്ളയട്രിക്ാനും ഇടവരുതെരുത്. ഏസതാരു 
പദ്ത്രിയും അർഹതസപെടേവര്രിട്ലസക്തെ്രിട്ച്ചരുക 
എന്നതാണ് പ്രസ്തുത പദ്ത്രിയുസടട്യാ, പദ്ത്രിക
ളസടട്യാ വ്രിജയം. 

 ഏസതാരു രാജ്യസതെയും ് ള്രിതരുസട പുട്രാഗത്രി 
രാജ്യതെ്രിസറെ സമാതെതെ്രിലള്ള പുട്രാഗത്രി എന്ന 
ന്രിലയ്രിൽ നമ്മുസട മാതൃരാജ്യതെ്രിസറെ മുട്ന്നറ്
തെ്രിനായ്രി ഈ വ്രിഷയതെ്രിൽ സവ്രിട്ശഷ ശ്രദ് 
ഭരണകർതൊക്ള്രിൽ ന്രിന്ന് ഉണ്ാട്കണ്്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു.

േനതയാണ് രാേ്റ്യം. നമ്മുചട രാേ്റ്യചത് േനങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിഭാ�വും ഇജപ്പാഴും 
പിനോക്ക്ാരും പുറന്തള്ചപ്പട്വരുമാണ്. അവർക്ായി സർക്ാരുകൾ നൽകുനേ 

നാനാതരത്ിലുള് സഹായങ്ങൾ കൃത്റ്യമായി അവരിജലചക്ത്ിയാൽ രാേ്റ്യപുജരാ�തി 
യാഥാർത്ഥ്റ്യമാകും. അതിനുള് സത്രനടപടികളാണ് കാലവിളംബചമജന്റ്യ സ്ീകരിജക്ടെത്.
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ചക.മുഹമ്മദ് അലി
6,7,8,9,10,11  കേരള നിയമസഭേളിൽ അകംഗകം

സമകാലികരായിരുനേവരിൽ 
നിനേും തികചും 
വ്റ്യത്റ്യസ്തനായിരുനേു 
വിദ്റ്യാർത്ഥിയായിരുനേജപ്പാചഴ 
പി.ടി.  എത്ര ഉനേതനായ 
ജനതാവായിരുനോലും 
മുഖത്് ജനാക്ി 
വിമർശിക്ുനേതിൽ  
യാചതാരു മടിയും 
കാണിക്ുമായിരുനേില്.

 അനേ് നിയമസഭയിൽ പി. ടി. നടത്ിയ രെസം�ം ഇനേും 
എനിക്് മറക്ുവാൻ കഴിയുനേില്. അക്ാലചത് സിനിമയിചല 

ശ്ജദ്യമായ �ാനത്ിചറെ വരികൾ പാടിയാണ് വിമർശനം 
പി.ടി. തീവ്രമാക്ിയത്. ''ബാലജ�ാപാലചന എണ്ജതപ്പിക്ുജമ്ാൾ 

പാചടടീ'' എനേ �ാനം സഭയിൽ കരുണാകരൻ ഉള്ജപ്പാൾ 
പാടിയത് മാധ്റ്യമങ്ങൾ വലിയ രൊധാന്റ്യമാണ് നൽകിയത്.  
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ഞരാൻ ഓർക്ുന്ന 

പി.ടി.ജതാമസ്

എറണാകുളം മഹാരാജാസ് ട്കാട്ളജ്രിൽ 
വ്രി്്യാർത്ഥ്രി ആയ്രിര്രിക്കുട്്ാഴാണ്  പ്രി. 
ട്രി. ട്താമസുമായുള്ള എസറെ സൗഹൃ്ബ

ന്തെ്രിന് തുടക്മാകുന്നത്. ട്കരള വ്രി്്യാർത്ഥ്രി  
യൂണ്രിയന് പ്രവർതെനതെ്രിൽ ന്രിന്നും യൂതെ് 
ട്കാൺഗ്സ്രിസറെ എറണാകുളം ജ്രില്ാ പ്രസ്രിഡറൊയ്രി  
ഞാന് ചുമതല വഹ്രിക്കുന്ന കാലം. ഇടുക്്രി ജ്രില് 
രൂപധീകൃതമാകുന്നത്രിന് മു്് ഇടുക്്രിയുസട ഭൂര്രിഭാഗം 
പ്രട്്ശങ്ങളം എറണാകുളം  ജ്രില്യ്രിലായ്രിരുന്നു. 

 സമകാല്രികരായ്രിരുന്നവര്രിൽ ന്രിന്നും ത്രികച്ചും 
വ്യത്യസ്തനായ്രിരുന്നു വ്രി്്യാർത്ഥ്രിയായ്രിരുന്നട്പൊസഴ 
പ്രി.ട്രി.  എത്ര ഉന്നതനായ ട്നതാവായ്രിരുന്നാലം 
മുഖതെ് ട്നാക്്രി വ്രിമർശ്രിക്കുന്നത്രിൽ  യാസതാരു 
മട്രിയും കാണ്രിക്കുമായ്രിരുന്ന്രില്. വ്രിമർശനങ്ങള്രിൽ 
ട്നതൃത്വതെ്രിനുണ്ാകുന്ന അന്രിഷ്ം ന്രിലപാടുകള്രിൽ 
ഒരു മാറ്വും വരുതെ്രിയ്രിരുന്ന്രില്. സപാതുജധീവ്രിതതെ്രിസറെ 
ആരംഭകാലം മുതസലയുള്ള ട്താമസ്്രിസറെ മാത്രമായ 
പ്രട്ത്യകതയായ്രിരുന്നു അത്.      

 സക. കരുണാകരന്  മുഖ്യമന്ത്രിയായ്രിരുന്നട്പൊൾ  
എട്ന്നാസടാപെം പ്രി. ട്രി. ട്താമസും ന്രിയമസഭയ്രിൽ 
ഉണ്ായ്രിരുന്നു. രാഷ്ടധീയതെ്രിട്ലക്് സക. മുരളധീധരന് 
ഇറങ്ങ്രിയ സമയതെ് മുരളധീധരസന രാഷ്ടധീയതെ്രിട്ലക്് 

സകാണ്വരുന്നത്രിൽ കരുണാകരന് എടുതെ 
താൽപര്യതെ്രിൽ ട്കാൺഗ്സ്്രിസല അക്ാലസതെ 
യുവട്നതാക്ന്മാർക്കുണ്ായ എത്രിർപെ് പരസ്യമായ്രി 
പ്രകട്രിപെ്രിക്കുന്നത്രിൽ അവരാരും മുട്ന്നാടേ് വന്ന്രി
രുന്ന്രില്. എന്നാൽ പരസ്യമായ വ്രിമർശനതെ്രിന് 
ട്താമസാണ് തയ്ാറായത്. അന്ന് ന്രിയമസഭയ്രിൽ 
പ്രി. ട്രി. നടതെ്രിയ പ്രസംഗം ഇന്നും എന്രിക്് 
മറക്കുവാന് കഴ്രിയുന്ന്രില്. അക്ാലസതെ സ്രിന്രിമയ്രിസല 
ശ്രട്ദ്യമായ ഗാനതെ്രിസറെ വര്രികൾ പാട്രിയാണ് 
വ്രിമർശനം പ്രി.ട്രി. തധീവ്രമാക്്രിയത്. ''ബാലട്ഗാപാലസന 
എണ്ണട്തപെ്രിക്കുട്്ാൾ പാസടടധീ'' എന്ന ഗാനം 
സഭയ്രിൽ കരുണാകരന് ഉള്ളട്പൊൾ പാട്രിയത് 
മാധ്യമങ്ങൾ വല്രിയ പ്രാധാന്യമാണ് നൽക്രിയത്. 
എന്നാൽ, പ്രസംഗം ട്കടേ്രിരുന്ന കരുണാകരനാകസടേ 
ആസ്വ്്രിക്കുകയായ്രിരുന്നു. വ്രിട്രാധട്മാ ശത്രുതട്യാ 
കരുണാകരന് പ്രിന്നധീട് കാണ്രിച്ച്രിടേ്രില് എന്നത് 
അട്ദേഹതെ്രിസറെ മഹത്വം.

 ഓട്രാ വ്രിഷയതെ്രിലമുളള സത്യസന്മായ 
ന്രിലപാട് ആരുസട മുഖതെ് ട്നാക്്രിയും വ്രിള്രിച്ചു 
പറയുന്ന പ്രട്ത്യകതകൾ ഉള്ള വ്യക്്രിത്വതെ്രിസറെ 
ഉടമയായ്രിരുന്നു പ്രി.ട്രി.ട്താമസ്. അട്ദേഹതെ്രിസറെ 
ജ്വല്രിക്കുന്ന ഓർമ്കള്രിൽ ഞാന് ശ്രിരസ്് കുന്രിക്കുന്നു.
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ജോസഫ് എം.പുതുജശേരി
9, 11, 12 കേരള നിയമസഭേളിൽ  അകംഗകം ആർക്ാണ് പര്രിരക്ഷയും സംരക്ഷണവും നൽട്കണ്ത്? 

യോർത്ഥതെ്രിൽ അവർക്ത് ലഭ്രിക്കുന്നുട്ണ്ാ? അവസര 
വ്രിധ്രിക്കു വ്രിട്ടുസകാടുതെ് ന്രിസ്ംഗരായ്രി ന്രിൽക്കുകയാട്ണാ 

നാം സചട്യ്ണ്ത്? പുട്രാഗത്രിസയക്കുറ്രിച്ചും ട്ക്ഷമരാഷ്ടസതെക്കുറ്രിച്ചുസമാ
സക്യുള്ള വായ്തൊര്രികൾ ട്കട്ടു തഴ്്രിക്കുട്്ാഴും അതു മരധീച്രികയായ്രി 
അവട്ശഷ്രിക്കുന്നവസര കുറ്രിച്ച് നമുക്് വല് ട്വവലാത്രിയും ആശങ്യും 
അനുഭവസപെടുന്നുട്ണ്ാ?

വിശപ്പിസന ഇന്ത്യ, 
ധനവാചറെ ജമശ

നീതി ആജയാ�് 
തചനേ പുറത്ുവിട് 
കണക്ുകളാണ് 
ഇത്രത്ിൽ നചമ്മ 
ആകുല ചിത്രാക്ുനേത്. 
ചികിത്സാചചലവ് മധ്റ്യവർഗ്ഗ 
േനവിഭാ�ങ്ങളുചട 
ദാരിദ്്റ്യം വർദ്ിക്ാൻ 
കാരണമാകുനേുചവനോണ് 
നീതി ആജയാ�ിചറെ 
കചടെത്ൽ.
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 നധീത്രി ആട്യാഗ് തസന്ന പുറത്വ്രിടേ കണക്കു
കളാണ് ഇതെരതെ്രിൽ നസമ് ആകുല ച്രിതെരാക്കു
ന്നത്. ച്രിക്രിത്ാസചലവ് മധ്യവർഗ് ജനവ്രിഭാഗങ്ങളസട 
്ാര്രിദ്ര്യം വർദ്്രിക്ാന് കാരണമാകുന്നുസവന്നാണ് 
നധീത്രി ആട്യാഗ്രിസറെ കസണ്തെൽ.

 കർഷകരും വ്രിവ്രിധ സതാഴ്രിൽ ട്മഖലകള്രിസല 
വരുമാനക്ാരുമാണ് ഈ ദുര്രിതം ട്പറാന് ന്രിർബന്്രി
തരാവുന്നത്. സർക്ാരുകൾ ന്രിശ്യ്രിച്ച സാ്തെ്രിക 
പര്രിധ്രിയ്രിൽ ഇവർ സൗജന്യച്രിക്രിത്ട്ക്ാ സൗജന്യ 
ഇന്ഷുറന്സ്രിട്നാ അർഹതയുള്ളവരല്. ഇവർക്് 
ആശാസ്യമായ പ്രധീമ്രിയം തുകയല് സർക്ാർ, അർദ് 
സർക്ാർ, സ്വകാര്യ ഇന്ഷുറന്സ് ഏജന്സ്രികൾ 
നടപൊക്കുന്നത്.

   അതുസകാണ്തസന്ന ജനസംഖ്യയുസട മൂന്ന്രിൽ 
ഒരു ഭാഗം ഒരു ആട്രാഗ്യസുരക്ഷാ പദ്ത്രികള്രിലം 
അംഗങ്ങളല്. 40 ട്കാട്രിയ്രിൽപരം ജനങ്ങൾക്ാണ് 
ഇതുകാരണം ഇന്ഷുറന്സ് പര്രിരക്ഷയ്രില്ാസത 
ച്രിലട്വറ്രിയ ച്രിക്രിത്ാമുറകൾ സ്വധീകര്രിട്ക്ണ്്രി 
വരുന്നത്.

 ട്കന്ദ്രസർക്ാര്രിനു കധീഴ്രിലള്ള നധീത്രിആട്യാഗ് 
തസന്ന ഈ വസ്തുത സവള്രിസപെടുത്ട്്ാൾ അത്രിസറെ 
ആധ്രികാര്രികതയും ആഴവും വ്യാപ്ത്രിയും ഗൗരവവും 
വർദ്്രിക്കുന്നു.

 ട്നരസതെ ഓക് സ്ഫാം റ്രിട്പൊർടേ് ഇക്ാര്യം 
ചൂണ്്രിക്ാണ്രിച്ച്രിരുന്നു. സാർവത്ര്രിക ആട്രാഗ്യ 
പര്രിരക്ഷയുസട അഭാവം സാധാരണക്ാസര 
തധീർത്ം ദുര്രിതതെ്രിലാക്കുന്നു എന്നായ്രിരുന്നു അത്. 
2021-സല അസമത്വ റ്രിട്പൊർടേ്രിലായ്രിരുന്നു ഇക്ാര്യം 
ചൂണ്്രിക്ാടേ്രിയത്. സർക്ാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 
തസന്ന അമ്രിതമായ ച്രിക്രിത്ാസചലവ് കാരണം ഓട്രാ 
വർഷവും 6 ട്കാട്രി ആളകൾ ്ാര്രിദ്ര്യതെ്രിട്ലക്് 
തള്ളസപെടുന്നു എന്ന ഗൗരവതരമായ സവള്രിസപെടു
തെലകൾ അത്രിലണ്ായ്രിരുന്നു.

 സാ്തെ്രികമായ്രി പ്രിട്ന്നാക്ം ന്രിൽക്കുന്നവർക്് 
ട്കന്ദ്ര-സംസ്ാന സർക്ാരുകളസട വ്രിവ്രിധ 
ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ത്രികളം മുട്ന്നാക്ാവസ്യ്രിൽ 
ഉള്ളവർക്് സ്വകാര്യ ഇന്ഷുറന്സും തുണയാകുന്നു 
എന്ന് നധീത്രി ആട്യാഗ് ചൂണ്്രിക്ാട്ടുന്നു.

 50 ശതമാനം ജനങ്ങൾക്് ആയുഷ്ാന് ഭാരത്, 
സംസ്ാന സർക്ാരുകളസട ട്ക്ഷമപദ്ത്രികൾ 
തുടങ്ങ്രിയവയുസട കധീഴ്രിൽ ച്രിക്രിത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ 
ഉണ്്. 20 ശതമാനം ഉന്നതട്ശ്രണ്രിയ്രിൽ ഉള്ളവർക്് 
സ്വകാര്യ ഇന്ഷുറന്സ് സംരംഭകരും സഹായക
മാവുന്നു.

  ബാക്്രി 30 ശതമാനം ജനങ്ങൾക്് കൂട്രി 
പ്രാപ്തമാകും വ്രിധം ട്കന്ദ്ര-സംസ്ാന സർക്ാരുകൾ 
ആകർഷകമായ ച്രിക്രിത് ആനുകൂല്യ പദ്ത്രികൾ 
ആവ്രിഷ് കര്രിക്ണസമന്നാണ് നധീത്രി ആട്യാഗ്രിസറെ 
ന്രിർട്ദേശം. സ്വകാര്യ സംരംഭകരും മത്ര സ്വഭാ
വട്തൊസട ഇടതെരക്ാർക്് പ്രാപ്യമായ പ്രധീമ്രിയം 
തുകയ്രിലൂസട പര്രിരക്ഷ ഏർസപെടുത്ന്നത്രിന് ശ്രമ്രി
ക്ണസമന്നും ന്രിർട്ദേശമുണ്്. ഗ്രൂപെ് ഇന്ഷുറന്സ് 
പദ്ത്രികൾ നടപൊക്കുന്നത്രിനും നടപട്രികളണ്ാ
വണസമന്ന് നധീത്രി ആട്യാഗ് ന്രിർട്ദേശ്രിക്കുന്നു.

  ഇസതല്ാം ്ര്രിദ്രരുസട എണ്ണം വർദ്്രിക്കുന്നു
സവന്ന ഭധീത്രിജനകമായ സാഹചര്യതെ്രിട്ലക്ാണ് 
വ്രിരൽചൂണ്ന്നത്. അതു സംബന്്രിച്ച് പുറത്വ
ന്ന്രിര്രിക്കുന്ന മസറ്ാരു റ്രിട്പൊർട്ടും ഏസറ ആശങ് 
ഉളവാക്കുന്നതാണ്. 2012 മുതൽ 2020 ജൂൺ വസര 
്ര്രിദ്രരുസട എണ്ണം 7. 6 ട്കാട്രി വർദ്്രിസച്ചന്നാണ് 
റ്രിട്പൊർടേ്.  ഇത് രാജ്യ ചര്രിത്രതെ്രിലാ്്യമാണ്.

  കാർഷ്രികട്മഖലയ്രിസല വരുമാനക്കുറവ്, 
ട്നാടേ് ന്രിട്രാധനം, സതാഴ്രില്രില്ായ്മ എന്ന്രിവ 
്ാര്രിദ്ര്യം സപരുകാന് പ്രധാന കാരണമായതായ്രി 
ജർമന്രിയ്രിസല ട്ബാൺ ആസ്ാനമായ ഐ. ഇസഡ്. 
എ. ഇന്സ്റ്രിറ്യൂടേ് ഓഫ് ട്ലബർ ഇക്ട്ണാമ്രിക് സ്രിസല 

കർഷകരും വിവിധ ചതാഴിൽ ജമഖലകളിചല വരുമാനക്ാരുമാണ് ഈ ദുരിതം ജപറാൻ 
നിർബന്ിതരാവുനേത്. സർക്ാരുകൾ നിശ്യിച സാമ്ത്ിക പരിധിയിൽ ഇവർ 
സൗേന്റ്യചികിത്സജക്ാ സൗേന്റ്യ ഇൻഷുറൻസിജനാ അർഹതയുള്വരല്. ഇവർക്് 

ആശാസ്റ്യമായ രെീമിയം തുകയല് സർക്ാർ, അർദ് സർക്ാർ, സ്കാര്റ്യ ഇൻഷുറൻസ് 
ഏേൻസികൾ നടപ്പാക്ുനേത്.
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ഗട്വഷകന് സട്്ാഷ് സമഹ് ട്റാത്രയുസട ട്നതൃത്വ
തെ്രിൽ നടതെ്രിയ പഠന റ്രിട്പൊർടേ്രിൽ പറയുന്നു. ട്നാടേ് 
ന്രിട്രാധനം ഇ്്യയ്രിസല അനൗപചാര്രിക ട്മഖലസയ 
തകർത്. ്ശലക്ഷങ്ങൾ സതാഴ്രിൽരഹ്രിതരായ്രി. 
ന്രിർമ്ാണട്മഖലയ്രിസല തളർച്ചയാണ് നഗരങ്ങള്രിൽ 
സതാഴ്രില്രില്ായ്മയും ് ാര്രിദ്ര്യവും സൃഷ്്രിക്കുന്ന പ്രധാന 
ഘടകം എന്ന് റ്രിട്പൊർടേ് ചൂണ്്രിക്ാട്ടുന്നു.

 ഓട്രാ വർഷവും ് ശലക്ഷങ്ങൾ കാർഷ്രികവൃതെ്രി 
ഉട്പക്ഷ്രിച്ചു. കൃഷ്രി ആ്ായകരമല്ാതായതാണ് 
കാരണം. എന്നാൽ പ്രത്രിവർഷം പുതുതായ്രി 
ഉണ്ാകുന്ന കാർഷ്രിട്കതര സതാഴ്രിലകളസട എണ്ണം 
ശരാശര്രി 29 ലക്ഷം മാത്രമായ്രി ഇട്രിഞ്ഞു. ട്ജാല്രി 
ഉള്ളവരുസട യോർത്ഥ വരുമാനം കുറഞ്ഞു. ആറു 
വർഷം സകാണ്് സതാഴ്രില്രില്ായ്മ മൂന്ന്രിരടേ്രിയായ്രി. 
ട്നാടേ് ന്രിട്രാധനം വന്നട്താസട ആഘാതം ഇരടേ്രിച്ചു. 
്ാര്രിദ്ര്യതെ്രിട്ലക്് കൂപെ് കുതെ്രിയവര്രിൽ 6.6 ട്കാട്രിയും 
ഗ്ാമധീണ ട്മഖലയ്രിലാണ് - സാഹചര്യതെ്രിസറെ 
ഗൗരവം റ്രിട്പൊർടേ് വരച്ചുകാട്ടുന്നു. ട്കാവ്രിഡ്രിനു മു്് 
തസന്ന ്ാര്രിദ്ര്യം സപരുക്രിസയന്ന് പഠന റ്രിട്പൊർടേ് 
വ്യക്മാക്കുന്നു.

  രാജ്യസതെ അത്രിസ്ന്നരുസട എണ്ണതെ്രിലം 
അവരുസട വരുമാനതെ്രിലം വന്കുത്രിപെ് ഉണ്ാവു
ട്്ാഴാണ് ്ാര്രിദ്ര്യം സപരുകുന്നത് എന്നതാണ് 
നസമ് അ്രപെ്രിക്കുന്നത്.

 ഇ്്യയ്രിസല ഒരു ശതമാനം അത്രിസ്ന്നരുസട 
ആസക വരുമാനം ജനസംഖ്യയുസട 70 ശതമാനം 
വരുന്ന 95 ട്കാട്രി ്ര്രിദ്രരുസട വരുമാനതെ്രിന് 
നാലമടങ്ങ് വരുസമന്നാണ് ഓക് സ്ഫാം റ്രിട്പൊർടേ് 
ചൂണ്്രിക്ാടേ്രിയത്. രാജ്യസതെ ഏറ്വും മുന്ന്രിലള്ള 61 
ശതമാനം ട്കാടധീശ്വരന്മാരുസട വരുമാനം ഒരുമ്രിച്ച് 
ട്ചർതൊൽ ട്കന്ദ്ര സർക്ാര്രിസറെ ഒരു വർഷസതെ 
ബജറ്്രിട്നക്ാൾ കൂടുതൽ വരും. ഒരുവർഷം ഒരു 
ശതമാനം അത്രിസ്ന്നരുസട ആസ്ത്രി വർധ്രിച്ചത് 
46%. അട്തസമയം 50 ശതമാനം ് ര്രിദ്രരുസട ആസ്ത്രി 
വർധ്രിച്ചത് സവറും 3%. രാജ്യം അസമത്വതെ്രിസറെ 
പരട്കാട്രിയ്രിൽ എതെസപെടേത്രിസറെ ട്നർച്ച്രിത്രം.

നാം എട്ങ്ങാടോണ്? ആർക്ാണ് പര്രിരക്ഷ? 
അസമത്വം കട്രിഞ്ഞാണ്രില്ാസത സപരുകുട്്ാൾ 
ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് സാമൂഹ്യ ക്രമസതെക്കുറ്രിച്ച് നമുക്് 
എങ്ങസന വാചാലമാവാനാകും? ഈ ന്രില 
തുടരുട്്ാൾ 'ജനാധ്രിപത്യ ട്സാഷ്യല്രിസ്റ് റ്രിപെബ്്രിക്് ' 

എന്ന ട്പര്രിന് എ്് അവകാശമാണ് നമുക്കുള്ളത്?

 അകലം കുറയ്കാന് നമുക്ാട്വട്ണ്? അത്രിനുള്ള 
നടപട്രികൾ പ്രതധീക്ഷ്രിക്ാനാവുട്മാ? ഒരു ശതമാനം 
അത്രിസ്ന്നർക്കുള്ള ന്രികുത്രി വർഷം 0.5 ശതമാനം 
വച്ച് വർധ്രിപെ്രിച്ച്രിരുന്നുസവങ്്രിൽ 11.7 ട്കാട്രി സതാഴ്രില
വസരങ്ങൾ സൃഷ്്രിക്ാന് ആവശ്യമായ ന്രിട്ക്ഷപം 
ലഭ്രിക്കുമായ്രിരുന്നുസവന്ന് ഓക് സ്ഫാം റ്രിട്പൊർടേ് 
തസന്ന ചൂണ്്രിക്ാട്ടുന്നു. പട്ക്ഷ, ആ വഴ്രിക്് ചല്രിക്കു
ന്ന്രിസല്ന്ന് മാത്രമല് ട്നസര വ്രിപരധീത ് ്രിശയ്രിലാണ് 
സഞ്ാരം.

 ട്കാവ്രിഡ് പ്രത്രിസന്്രി മറ്രികടക്ാന് സ്
ന്നർക്് അധ്രിക ന്രികുത്രി ചുമതൊന് ഐ.ആർ.എസ് 
അട്സാസ്രിട്യഷന് നൽക്രിയ ന്രിർട്ദേശതെ്രിസറെ 
ട്പര്രിൽ മൂന്ന് മുത്രിർന്ന ഉട്്്യാഗസ്ർക്് കുറ്പത്രം 
നൽകുകയാണുണ്ായത്.അട്പൊൾ ഇംഗ്രിതം വ്യക്ം. 
ഇത്രിസറെ പ്രത്രിഫലനമാണ് ് ാര്രിദ്ര്യ അവസ്യുസട 
സകാടുമുട്രി കയറ്ം. നധീത്രി ആട്യാഗ്രിന് ട്പാലം ഇത് 
പരാമർശ്രിട്ക്ണ്്രി വന്നത് അതുസകാണ്ാണ്.

 സുപ്രധീംട്കാടത്രിയും ഇക്ാര്യതെ്രിൽ കടുതെ 

രാേ്റ്യചത് അതിസമ്നേരുചട എണ്ത്ിലും അവരുചട വരുമാനത്ിലും 
വൻ കുതിപ്പ് ഉടൊവുജമ്ാഴാണ് ദാരിദ്്റ്യം ചപരുകുനേത് എനേതാണ് 

നചമ്മ അമ്രപ്പിക്ുനേത്.
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ആശങ്യാണ് പ്രകട്രിപെ്രിച്ചത്. പടേ്രിണ്രിയാൽ ആരും 
മര്രിക്കുന്ന്രിസല്ന്ന് ഉറപൊട്ക്ണ്ത് ട്ക്ഷമ രാഷ്ടതെ്രിസറെ 
കടമയാസണന്ന് ചധീഫ് ജസ്റ്രിസ് എന്. വ്രി. രമണ 
അധ്യക്ഷനായ സബഞ്് ട്കന്ദ്രസർക്ാര്രിസന 
ഓർമ്രിപെ്രിച്ചു.

  പടേ്രിണ്രിമരണം ഇസല്ന്ന് ഉറപൊക്ാന് സമൂഹ 
അടുക്ള തുറക്കുന്നത്രിന് നയം ഉണ്ാകണസമന്ന് 
ആവശ്യസപെട്ടുസകാണ്ള്ള ഹർജ്രിയുസട പര്രിഗണനാ 
ട്വളയ്രിലാണ് സുപ്രധീംട്കാടത്രിയുസട ഈ അഭ്രിപ്രാ
യപ്രകടനം.

  സമൂഹ അടുക്ളയ്ക് സമഗ്മായ പദ്ത്രി സകാണ്
വരുസമന്ന് ട്കന്ദ്ര സർക്ാര്രിനു ട്വണ്്രി ഹാജരായ 
അട്റ്ാർണ്രി ജനറൽ സക. സക. ട്വണുട്ഗാപാൽ 
ട്കാടത്രിസയ അറ്രിയ്രിച്ചു. ട്്ശധീയ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ 
ന്രിയമതെ്രിന് കധീഴ്രിൽ പദ്ത്രി തയ്ാറാക്കുസമന്നും 
അട്ദേഹം വ്രിശ്ധീകര്രിച്ചു. അങ്ങസനസയങ്്രിൽ അത് 
ന്രിയമതെ്രിന് കധീഴ്രിൽ ആകണസമന്ന് സുപ്രധീംട്കാടത്രി 
ന്രിർട്ദേശ്രിച്ചു. അങ്ങസന സചയ്ാൽ പ്രിന്നധീട് സർക്ാ
ര്രിസറെ നയംമാറ്ം സകാണ്് പദ്ത്രി ഇല്ാതാവ്രില് 
എന്നും ട്കാടത്രി ചൂണ്്രിക്ാടേ്രി. ്ാര്രിദ്ര്യ അവസ്
യുസടയും പടേ്രിണ്രിയുസടയും രൂക്ഷത ട്കാടത്രിക്് 
ട്ബാധ്യസപെടേത്രിസറെ ബഹ്രിർസ്ഫരണം. എന്നാൽ 
ഭരണാധ്രികാര്രികസള ഇസതാന്നും അട്ലാസരസപെടു
ത്ന്ന്രില് എന്നാണ് ഈ ട്കസ്രിൽ ട്കന്ദ്രം സ്വധീകര്രിച്ച 
നടപട്രിയ്രിൽ വ്യക്മാകുന്നത്. അതുസകാണ്തസന്ന 
സുപ്രധീംട്കാടത്രി കടുതെഭാഷയ്രിൽ വ്രിമർശനം 

ഉയർത്കയും സചയ്തു.

 ഉപട്ഭാക്തൃ, ഭക്ഷ്യ, സപാതുഭരണ വകുപെ്രിസല 
അണ്ർ സസക്രടേറ്രിയാണ് ട്കന്ദ്ര സർക്ാര്രിനുട്വണ്്രി 
സുപ്രധീം ട്കാടത്രിയ്രിൽ മറുപട്രി ഫയൽ സചയ്ത് 
എന്നുള്ളത്  പ്രശ് നസതെ എത്ര ലാഘവട്തൊസടയാണ് 
വധീക്ഷ്രിക്കുന്നസതന്നത്രിസറെ സാക്ഷ്രിപത്രമാണ്.

 സുപ്രധീം ട്കാടത്രി ഇത്രിൽ അതൃപ്ത്രി ട്രഖസപെടു
ത്കയും പ്ര്രിന്സ്രിപെൽ സസക്രടേറ്രിയായ്രിരുന്നു മറുപട്രി 
ഫയൽ സചട്യ്ണ്്രിയ്രിരുന്നത് എന്ന് ന്രിരധീക്ഷ്രിക്കുകയും 
സചയ്തു. സമൂഹഅടുക്ള സംബന്്രിച്ച് വ്യക്മായ 
നയതെ്രിന് രൂപം നൽകാന് ശ്രമ്രിക്കുന്നുസണ്ന്ന 
കാര്യം ട്കന്ദ്രം നൽക്രിയ 17 ട്പജുള്ള സത്യവാ
ങ്മൂലതെ്രിൽ ഒര്രിടത്ം പറയുന്ന്രിസല്ന്നും ട്കാടത്രി 
കുറ്സപെടുതെ്രി. ഇക്ാര്യതെ്രിൽ ട്കന്ദ്രസർക്ാര്രിന് 
നൽകുന്ന അവസാനസതെ മുന്നറ്രിയ്രിപൊണ്രിസതന്നു 
ട്കാടത്രി ട്രാഷട്തൊസട പറഞ്ഞു.

 സുപ്രധീംട്കാടത്രി ഉയർതെ്രിയ വ്രിമർശനവും 
ഭരണന്രിർവഹണതെ്രിൽ നമ്മുസട മുന്ഗണന 
എ്ാണ്, ആർക്കുട്വണ്്രി ഉള്ളതാണ് എന്ന 
കാതലായ പ്രശ് നതെ്രിട്ലക്ാണ് വ്രിരൽ ചൂണ്ന്നത്. 
്ാര്രിദ്ര്യ അവസ് പര്രിഹര്രിക്ാനും പടേ്രിണ്രിമരണം 
ഇല്ാതാക്ാനുമുള്ള നടപട്രികൾക്് സുപ്രധീംട്കാടത്രി 
ട്പാലം തല പുകയ്ക്കുട്്ാൾ അത്രിനടുത്ട്പാലം 
എതൊന് ആവുന്ന്രിസല്ങ്്രിൽ പ്രിസന്ന എ്് ജനായതെ 
ഭരണം !

  ഭരണ ട്നടേസതെക്കുറ്രിച്ച് യാസതാരു ട്ലാപവുമ്രി
ല്ാസത വാചാലമാകുട്്ാഴും ഇതടക്ം കണക്കുകൾ 
നൽകുന്ന സൂചന അതല്. ഹംഗർ ഇന്ഡക് സ്രിൽ 
(വ്രിശപ്പു സൂച്രിക ) 2014 - ൽ നാം 63 ൽ ആയ്രി
രുന്നുസവങ്്രിൽ ഇട്പൊൾ 101 ട്ലക്് കൂപ്പുകുതെ്രി. 
ഹാപെ്രിനസ് ഇന്ഡക് സ്രിൽ (ആട്ളാഹര്രി ആനദേ 
സൂച്രിക )111 ആയ്രിരുന്ന്രിടത്ന്രിന്ന് 139 ട്ലക്് എതെ്രി. 
സജന്ഡർ ഗ്യാപ് ഇന്ഡക് സ് 114 - ല്രിൽ ന്രിന്ന്140 
ആയ്രി. ജനാധ്രിപത്യ സൂച്രികയ്രിലം 33 - ൽ ന്രിന്ന് 
53 - ട്ലക്് പ്രി്ള്ളസപെട്ടു.

 എവ്രിസടയാണ് തകരാസറന്ന് ഇന്രിസയങ്്രിലം 
ട്ബാധ്യസപെടട്ണ്? അത്രിനുള്ള പര്രിഹാരക്ര്രിയകളം 
അന്രിവാര്യം. അല്ാസത ട്ക്ഷമരാഷ്ടസമന്ന് എത്ര 
തവണ ആണയ്രിടോലം അത് യാോർേ്യമാവ്രില്. ഒരു 
ശതമാനം അത്രിസ്ന്നരുസട ട്ക്ഷമം മാത്രമായ്രി 
അത് അവട്ശഷ്രിക്കും. സമൂഹതെ്രിസല ഏറ്വും 
ദുർബലനായവനും പര്രിരക്ഷയും സംരക്ഷണവും 
ഉറപെ് ആകുട്്ാൾ മാത്രട്മ യോർത്ഥ ട്ക്ഷമരാഷ്ടം 
(രാമരാജ്യം) സാധ്രിത പ്രായമാകൂ. അത്രിട്ലക്കുള്ള 
ബഹുകാതം ട്വഗതെ്രിൽ താണ്ാനാവുക എന്നതാണ് 
നമ്മുസട മുന്ന്രിസല സവല്വ്രിള്രി. അത്രിന് നയ സമധീ
പനതെ്രിസറെ ഗ്രിയർ മാറ്റുകയും ആക് സ്രിട്ലറ്ർ 
ചവ്രിട്ടുകയും ട്വണം.
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റ്റി.ശരത്ചന്ദ്ര രെസാദ്
9-രാകം കേരള നിയമസഭയിൽ അകംഗകം
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പൂജരാരിയരായജ് വന്നജ് 
പൂോവിഗ്രഹമായി

സനടുമുട്രിസയസന്ന സകാടുമുട്രിട്യറ്രി 
കലയുസട ഉജ്്വലത്രിലകമായ്രി

നടനമായ് നടനായ് നായകനായ്
കവ്രിതകൾക്കുതെമ സ്വരധാരയായ് 

താളം പ്രിഴക്ാസത തക്രിലസകാടേ്രി 
ട്മളസക്ാഴുപെ്രില്രിളക്രിയാട്രി 
മധുട്പാൽ മധുരമധീ മലയാള്രി
ട്്ശനാമതെ്രിസറെയധീ ട്തരാള്രി 

കാവാലതെ്രിന് വ്രിരൽതു്്രിൽ 
സകാട്രിയായ്രി സകാട്രിട്യറ്രി കരട്യറ്രി 
സധീമകൾക്പ്പുറം ട്ശാഭയായ് 
ട്വണുനാ്മായ് മാറ്രി ജധീവ്രിതം 

കുറു്നും,  കുശു്നും, നുണയനും
കുശാഗ്ബുദ്്രിക്് വ്രിരുതനുമായ് 
രാജാവും ട്നതാവും മന്ത്രിയുമായ് 
കവ്രിയായ്, നടനായ്, നായകനായ് 

അച്സറെ കേകളം കേകള്രിയും
പാട്ടും നടനവും വഴ്രികാടേ്രിയായ് 
ട്സാ്ട്രക്ാടേ്രിലം ട്കമനാട്യാന് 
ചലച്ച്രിത്രട്ലാകസതെ സ്വ്മാക്്രി 

കള്രിച്രിര്രിസയാസക് കൂടപെ്രിറപൊക്്രി 
കണ്വസരസയല്ാം കധീഴടക്്രി
പച്ചയും കതെ്രിയും ട്വഷമാട്രി 
ബധീഭത്രൂപവും സകടേ്രിയാട്രി

ശാ്വും ട്ശാകവും ശുണ്ഠ്രിയുസമാസക്യും
ആയാസമ്രില്ാസതയാട്രി ത്രിമ്രിർത്
ഭ്ാ്നായ്, ഭധീരുവായ്, ഭ്രിഷഗ്വരനായ് 
ജധീവ്രിച്ചു സ്രിന്രിമക്് ജധീവട്നക്രി

ട്ശ്ാകങ്ങള്രിൽ സ്വ്ം താളം ന്രിറച്ച്രിടേ് 
ട്ശാഭ്രിച്ചുയുർസന്നാരു രാജശ്രില്്രി
കലയുസട ട്കാവ്രില്രിൽ പൂജാര്രിയായ് വന്ന് 
പൂജാവ്രിഗ്ഹമായ്രി മാറ്രി സനടുമുട്രി
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ജഡാ.എ.യൂനുസ് കുഞ്്
9-രാകം കേരള നിയമസഭയിൽ അകംഗകം

ചില ചിന്തകൾ

ഒരു തലമുറയുചട 
ഭക്ഷണ ശീലത്ിൽ വനേ 
മാറ്റം ചചറുപ്പത്ിജല 
തചനേ  അവചര 
ജരാ�ികളാക്ുനേത് 
ദയനീയം തചനേയാണ്. 
ജലാകത്ുതചനേ രെജമഹ 
ജരാ�ികൾ ഏറ്റവും 
കൂടുതൽ ജകരളത്ിൽ 
ആചണനേ സൂചനകൾ 
ഇതിചറെ വ്റ്യാപ്ിചയ 
കാണിക്ുനേു.
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എസറെ സപാതുപ്രവർതെനതെ്രിസറെ നാൾ 
വഴ്രികള്രിൽ 1979 മുതൽ പഞ്ായതെ് 
പ്രസ്രിഡറെ്, ആ്്യസതെ ജ്രില്ാ കൗൺസ്രി 

ൽ സമ്ർ, ട്കാർപെട്റഷന് കൗൺസ്രിലർ, 
MLA തുടങ്ങ്രിയ ന്രിലകള്രിൽ പ്രവർതെ്രിക്ാന് 
സാധ്രിച്ചത്രിൽ ചാര്രിതാർത്ഥ്യമുണ്്. നാട്രിസറെ 
ഉച്രിതവും, സമഗ്വുമായ പുട്രാഗത്രിക്കും അവശ 
വ്രിഭാഗങ്ങളസട ഉന്നമനതെ്രിനും സർവവ്രിധമായ 
ട്പ്രാത്ാഹനവും നൽട്കണ്ത് രാഷ്ടധീയ സാമൂഹ്യ 
പ്രവർതെകസറെ കടമയും ധർമ്വുമാണ്. അസതാരു 
ലക്ഷ്യമായ്രി കരുതുകയും ട്വണം. കുസറ അധ്രികം 
വ്രിഭാഗങ്ങൾക്് അവരുസട കഴ്രിവുകൾ അനുസര്രിച്ച് 
സതാഴ്രിൽ സകാടുക്കുവാന് സാധ്രിച്ചത്രിൽ അഭ്രിമാ
നമുണ്്. വ്യവസായ സ്ാപനങ്ങൾ നടതെ്രിയും 
ടൂറ്രിസം വ്യവസായസതെ ട്പ്രാത്ാഹ്രിപെ്രിക്കുന്നത്രിന് 
ട്വണ്്രിയും അനുബന് സ്ാപനങ്ങൾ നടത്
ന്നുണ്്. വ്രി്്യാഭ്യാസതെ്രിസറെ ഉന്നമനതെ്രിനുട്വണ്്രി, 
അത്രിസറെ സംശുദ്്രിസയ മാന്രിച്ചുസകാണ്് ഉന്നത 
ന്രിലവാരതെ്രിലള്ള സപ്രാഫഷണൽ ട്കാട്ളജുകളം 
സ് കൂളകളം നടതെ്രിസക്ാണ്ട്പാകുവാന് എസന്ന 
സജ്മാക്്രിയത് സപാതുപ്രവർതെന പാര്ര്യമാണ്. 
ന്രിയമസഭാ സാമാജ്രികനായ്രിരുന്ന നാളകള്രിലം 
ഭാവ്രിതലമുറക്് ഗുണകരമാകുന്ന കാര്യങ്ങള്രിലാ
യ്രിരുന്നു എസറെ ശ്രദ്. ന്രിരവധ്രി വ്രി്്യാർത്ഥ്രികസള 
അവരുസട അഭ്രിരുച്രിക്കും ട്യാഗ്യതയ്ക്കും അനുസര്രിച്ച് 
സപ്രാഫഷണൽ വ്രി്്യാഭ്യാസം നൽകുവാനും, ആ 
ട്മഖലയ്രിൽ കുസറ അധ്രികം ട്പർക്് സതാഴ്രിൽ 
സകാടുക്കുവാനും സാധ്രിച്ചത് സൗഭാഗ്യമായ്രി 
കരുതുന്നു. സാട്ങ്ത്രികമായ പുട്രാഗത്രിസയ സംബ
ന്്രിച്ച്രിടട്തൊളം ഇന്ന് നഗരസമട്ന്നാ ഗ്ാമസമട്ന്നാ 
വ്യത്യാസമ്രില്. ത്വര്രിതഗത്രിയ്രിലള്ള ഈ വളർച്ചക്് 
ഉട്തെജനം നൽകാനാണ് ശ്രമ്രിട്ക്ണ്ത്. 
വ്രിഭാഗധീയ ച്രി്കളാണ് നാട്രിസറെ പുട്രാഗത്രിസയ 
തടസ്സപെടുത്ന്നത് എന്നാണ് എസറെ വ്രിചാരം. 
ട്കാവ്രിഡ് മഹാമാര്രിയുസട പ്രിട്രിയ്രിൽ ന്രിന്നും നാട് 
വ്രിമുക്മായ്രിസക്ാണ്്രിര്രിക്കുകയാണ്. സാ്തെ്രിക 
ബുദ്്രിമുട്ടുകളം, തളർച്ചയും താല്ാല്രികമാണ്. 
ഒസതൊരുമട്യാസടയുള്ള പ്രവർതെനങ്ങൾ 

  ലക്ഷക്ണക്ിന് ചതാഴിലാളികൾ പണിചയടുക്ുനേ ജമഖലയാണ് കശുവടെി 
വ്റ്യവസായം. ഈ ജമഖല കാലഘട്ത്ിനനുസരിച് സേീവമല് . കശുമാവിൻ 

ജതാട്ങ്ങൾ പലതും റബ്ബർ എജസ്ററ്റുകൾക്് വഴിമാറിക്ഴിഞ്ു. സർക്ാർ 
ഒഴിഞ്ുകിടക്ുനേ ഭൂരെജദശങ്ങളിൽ കശുമാവിൻ സതകൾ വചു പിടിപ്പിക്ാൻ 

സബ് സിഡി നൽകി േനങ്ങചള ജരൊത്സാഹിപ്പിക്ണം.
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ഉസണ്ങ്്രിൽ ഏതു വവതരണ്രികള്രിൽ ന്രിന്നും നമുക്് 
ഉയർസതെഴുട്ന്നൽക്ാന് സാധ്രിക്കും . 

 സപാതുപ്രവർതെകർ ജനങ്ങട്ളാസടാപെം ന്രിന്ന് 
പ്രവർതെ്രിക്കുട്്ാഴാണ് നാട്രിസറെ അ്സ്് പ്രകാ
ശമാനമാകുന്നത്. അഖ്രിട്ല്്യാ പരധീക്ഷകള്രിൽ  
വ്രി്്യാർത്ഥ്രികൾക്് ഉയർന്ന മാർക്് വാങ്ങ്രി വ്രിജയ്രി
ക്കുവാന് ഉതകുന്ന രധീത്രിയ്രിലള്ള സംവ്രിധാനങ്ങൾ 
ഒരുക്്രിസക്ാടുട്ക്ണ്ത് ഭരണകർതൊക്ളസട 
കർതെവ്യം തസന്നയാണ്. മലയാളതെ്രിന് ക് ളാസ്രിക് 
പ്വ്രി ലഭ്രിച്ച്രിട്ടും ഭാഷക്് അർഹമായ പ്രാധാന്യം 
വകവന്ന്രിടേ്രില് എന്നകാര്യം ട്ഖ്കരം തസന്ന.

 വളർന്നുവരുന്ന തലമുറയ്രിൽസപെടേ കുടേ്രികള്രിൽ 
വർദ്്രിച്ചുവരുന്ന മയക്കുമരുന്ന്, ലഹര്രി ഉപട്യാഗം 
അപകടകരം തസന്നയാണ്. ഇത്രിസറെ ലഭ്യതയുസട 
ഉറവ്രിടം കസണ്തെ്രി കുറ്ക്ാർക്് കർശനമായ 
ശ്രിക്ഷ നൽകുന്നത്രിനുട്വണ്്രിയുള്ള ന്രിയമന്രിർ
മ്ാണങ്ങൾക്് മസറ്്്രിസനക്ാളം പ്രാധാന്യം 
നൽകണസമന്നാണ് എസറെ അഭ്രിപ്രായം. ഊഷ്ളമായ 
കുടുംബബന്ങ്ങളായ്രിരുന്നു ട്കരള ജനതയുസട 
സംസ് കാരതെ്രിസറെ മുഖമുദ്ര. മാതാപ്രിതാക്ട്ളാടും 
ഗുരുക്ന്മാട്രാടുമുള്ള ബഹുമാനം, സ് ട്നഹബ

ന്ങ്ങളസട സരളത, എന്നാൽ ഇന്ന് അസതാസക് 
നഷ്മായ്രിസക്ാണ്്രിര്രിക്കുന്നു എന്ന് പറയാസത 
വയ്. കുടേ്രികളസട വളർച്ചസയ രൂപസപെടുതെ്രി 
എടുക്കുന്നത്രിനുട്വണ്്രിയുള്ള മനഃശാസ്തപരമായ 
സമധീപനങ്ങളം ഇടസപടലകളം അന്രിവാര്യം 
തസന്നയാണ് . ഇത്രിസന അട്രിസ്ാനമാക്്രിയുള്ള 
പാഠ്യപദ്ത്രികൾക്ാണ് ഭരണാധ്രികാര്രികൾ 
പ്രാധാന്യം നൽട്കണ്ത്. സപാതുപ്രവർതെകർ 
എട്പൊഴും ഒരു മാതൃകയായ്രിര്രിക്ണം. ദുശേധീലങ്ങള്രിൽ 
ന്രിന്നും പൂർണ്ണമായ്രി ഒഴ്രിവാകുകയാണ് അഭ്രികാമ്യം. 
ട്സവനം ഒരു ത്യാഗമാണ്.  അത്രിന് മസറ്്്രിസന
ക്ാളം മഹത്വവുമുണ്്. മതസൗഹാർദേസതെ മുറുസക 
പ്രിട്രിച്ചുസകാണ്് ഭാരതതെ്രിസറെ മഹ്രിത പാര്ര്യം 
കാത്രക്ഷ്രിക്ാന് രാജ്യസതെ ഓട്രാ പൗരനും 
ബാദ്്യതയുണ്്. ട്കരളം അട്രിക്ട്രി ട്നര്രിടുന്ന പ്രകൃ
ത്രിട്ക്ഷാഭങ്ങൾക്് കാരണം എസ്ന്ന് കസണ്തെ്രി 
പ്രത്രിട്രാധ പ്രവർതെനങ്ങൾ സക്ര്രിയമാട്ക്ണ്തും 
കാലഘടേതെ്രിസറെ ആവശ്യമാണ്. 

 ഒരു തലമുറയുസട ഭക്ഷണ ശധീലതെ്രിൽ വന്ന മാറ്ം 
സചറുപെതെ്രിട്ല തസന്ന  അവസര ട്രാഗ്രികളാക്കുന്നത് 
്യനധീയം തസന്നയാണ്. ട്ലാകത്തസന്ന പ്രട്മഹ 
ട്രാഗ്രികൾ ഏറ്വും കൂടുതൽ ട്കരളതെ്രിൽ ആസണന്ന 

ജലാകത്് തചനേ ടൂറിസത്ിചറെ 
അനന്തസാധ്റ്യതകൾ ഉള് ഇടമാണ് 

ജകരളം. നാടിചറെ രെകൃതി സമ്ത്ിചന 
സംരക്ഷിചുചകാടെുതചനേ ടൂറിസം 

വ്റ്യവസായചത് ജരൊത്സാഹിപ്പിക്ുവാൻ 
നിയമസഭാ സാമാേികർ 

പരിശ്മിജക്ടെതാണ്. ജകരളത്ിചറെ 
സാമ്ത്ിക വളർചചയ അത് കൂടുതൽ 

ഉയരങ്ങളിൽ എത്ിക്ുചമനോണ് എചറെ 
വിനീത വിചാരം.
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സൂചനകൾ ഇത്രിസറെ വ്യാപ്ത്രിസയ കാണ്രിക്കുന്നു. 
സമധീപകാലങ്ങള്രിൽ സ്തധീകൾക്കും കുടേ്രികൾക്കുസമ
ത്രിസരയുള്ള അത്രിക്രമങ്ങൾ സപരുക്രി വര്രികയാണ്. 
ശ്രിക്ഷയ്രിലള്ള ഇളവുകളാണ് മസറ്ാരു കാരണം . 
കുറ്ക്ാർക്് കഠ്രിനമായ ശ്രിക്ഷ നൽകുന്നത്രിനു 
ട്വണ്്രിയുള്ള ന്രിയമന്രിർമ്ാണം ഈ സദേർഭതെ്രിൽ 
അത്യ്ാട്പക്ഷ്രിതമാണ്.

 ട്ലാകതെ് തസന്ന ടൂറ്രിസതെ്രിസറെ അന്സാ
ധ്യതകൾ ഉള്ള ഇടമാണ് ട്കരളം. നാട്രിസറെ പ്രകൃത്രി 
സ്തെ്രിസന സംരക്ഷ്രിച്ചുസകാണ്തസന്ന ടൂറ്രിസം 
വ്യവസായസതെ ട്പ്രാത്ാഹ്രിപെ്രിക്കുവാന് ന്രിയമസഭാ 
സാമാജ്രികർ പര്രിശ്രമ്രിട്ക്ണ്താണ്. ട്കരള
തെ്രിസറെ സാ്തെ്രിക വളർച്ചസയ അത് കൂടുതൽ 
ഉയരങ്ങള്രിൽ എതെ്രിക്കുസമന്നാണ് എസറെ വ്രിനധീത 
വ്രിചാരം. ഉന്നത വ്രി്്യാഭ്യാസം കാംക്ഷ്രിച്ചുസകാണ്് 
രാജ്യസതെ മ്രിടുക്രായ വ്രി്്യാർത്ഥ്രികൾ വ്രിട്്ശ
സർവകലാശാലകസളയാണ് ആശ്രയ്രിക്കുന്നത് . 
ഉന്നത ന്രിലവാരമുള്ള വ്രി്്യാഭ്യാസ സ്ാപനങ്ങൾ 
ട്കരളതെ്രിൽ തസന്ന സ്ാപ്രിച്ച് മ്രിടുക്രായ വ്രി്്യാർ
ത്ഥ്രികളസട ട്സവനം ലഭ്യമാക്കുന്നത്രിനുട്വണ്്രിയുള്ള 
പ്രവർതെനങ്ങൾക്് ന്രിയമസഭയും ഭരണാധ്രികാ
ര്രികളം സാമാജ്രികരും പ്രാധാന്യം നൽട്കണ്താണ്. 

പര്രിവർതെട്നാന്മുഖമായ പര്രിശ്രമങ്ങള്രിലൂസട 
രാജ്യതെ്രിസറെ ഭാസുരമായ ഭാവ്രിസയ ലക്ഷ്യമാക്്രി 
മുട്ന്നറാന് നമുക്് ഒരുമ്രിച്ച് പ്രവർതെ്രിക്ാം.

  ലക്ഷക്ണക്്രിന് സതാഴ്രിലാള്രികൾ പണ്രിസയ
ടുക്കുന്ന ട്മഖലയാണ് കശുവണ്്രി വ്യവസായം. 
ഈ ട്മഖല കാലഘടേതെ്രിനനുസര്രിച്ച് സജധീവമല്. 
കശുമാവ്രിന് ട്താടേങ്ങൾ പലതും റബ്ബർ എട്സ്ററ്റു
കൾക്് വഴ്രിമാറ്രിക്ഴ്രിഞ്ഞു. സർക്ാർ ഒഴ്രിഞ്ഞുക്രി
ടക്കുന്ന ഭൂപ്രട്്ശങ്ങള്രിൽ കശുമാവ്രിന് വതകൾ 
വച്ചു പ്രിട്രിപെ്രിക്ാന് സബ് സ്രിഡ്രി നൽക്രി ജനങ്ങസള 
ട്പ്രാത്ാഹ്രിപെ്രിക്ണം. കുസറ അധ്രികം സതാഴ്രിലാ
ള്രികൾക്് സതാഴ്രിൽ ലഭ്രിക്കുകയും നാടന് പര്രിപെ്രിന് 
വ്രിട്്ശതെ് പ്ര്രിയം ഏസറ ഉള്ളത്രിനാൽ കയറ്റുമത്രി 
സചയ്ാൽ വ്രിട്്ശനാണ്യവും ട്നട്രിതെരും. 

 ഈ വ്രിഷയസതെ അട്രിസ്ാനമാക്്രി 1991 
ൽ ഞാന് MLA ആയ്രിരുന്ന സദേർഭതെ്രിൽ ന്രി
യമസഭയ്രിൽ ഒരു പ്രസംഗം നടത്കയുണ്ായ്രി. 
അത്രിസറെ ട്രഖകൾ സഭയ്രിൽ ഇട്പൊഴും സൂക്ഷ്രി
ച്ച്രിട്ടുണ്്. കുസറ അധ്രികം കശുമാവ്രിന് വതകൾ 
വച്ചുപ്രിട്രിപെ്രിച്ച അനുഭവം എന്രിക്കുണ്്. മറ്് ഏസതാരു 
കൃഷ്രിസയക്ാളം ലാഭകരവുമാണ്.
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പിരപ്പൻജകാട് മുരളി
10,11 കേരള നിയമസഭേളിൽ അകംഗകം

നീ യാത്ര തുടരൂ
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സ്വാ തന്ത്യസമന്രിസക്സറെ-
പ്രാണവായുവാണതു

കാക്കുന്ന മഹാക്രാ്
്ർശ്രികൾ ഗുരുക്ന്മാർ
ചര്രിത്രസമന്രിസക്ാരു
കർമ് സാമ്ാജ്യം അതു 
നയ്രിക്കും മഹാരേ-
സരന്രിക്കു ഗുരുക്ന്മാർ
ഒള്രിയമ്പുകൾ തധീർതെ- 
ശരകൂടതെ്രിന്നടു
സക്ാറ്യ്ക് ന്രിരായുധം-
ന്രിൽസക്ഞാന് ച്രി്്രിച്ചുട്പായ്
ആശയമാമാശയ
സഞ്്രിയ്രിസലാള്രിപെ്രിച്ചു
സ്ാനമാനങ്ങൾ ട്നട്രി
പ്രതാപം നട്രിക്കുവാന്
ആരുസട കുത്രികാലം 
സവട്ടുവാന് മട്രിയ്കാതെ
രാഷ്ടധീയ മാട്്രിമാർ-
തധീർക്കുന്ന ചത്രിക്കുഴ്രി
നധീ ഭയട്ക്ണ് നധീയും-
ന്രിസറെയക്ഷരങ്ങളം 
കാലതെ്രിന് കരങ്ങള്രിൽ
സുഭദ്രം സുരക്ഷ്രിതം
കു്്രിപ്പുഴതെധീരസതെ-
യ്രില്സതെ നാലാം  മുറ-
തെമ്പുരാനധീ നാട്രിസറെ 
പ്രയത് ന സംസ് കാരതെ്രിന് 

രക് നക്ഷത്രം ട്പാസല
ജ്വല്രിച്ചുന്രില്ക്കും കാലം
ജന്രിക്ാന് കഴ്രിഞ്ഞസത-
ന്നക്ഷര മഹാഭാഗ്യം
ചദേനസുഗന്്രിയാ-
മ്രിന്നത്രിന് മഹാജ്വാല
ഞാസനസറെ സനഞ്്രിൽ സകടാസത
സന്നന്നും സൂക്ഷ്രിക്സടേ!
ആമഹാഗുരുപ്രസാ
്തെ്രിനാൽ തള്രിർക്കു-
സമന് നാവ്രിലനശ്വര-
മമൃതാക്ഷരങ്ങസള!
ധന്വ്ര്രിക്കും കണ് 
പ്രിട്രിക്ാന് കഴ്രിയാതെ
ട്രാഗതൊലട്ല്ാ ച്രിലർ
പല്്രിള്രിക്കുന്നതു ചുറ്റും.
ഭധീരുക്ൾ സതാടുക്സടേ-
ഒള്രിയമ്പുകൾ നാട്രിന്
രണ വധീേ്രിയ്രിന്കാവ്യ-
ട്തെരു നധീ സതള്രിക്കും
ആസ്ാന കവ്രിപെടേ-
മൗ്ാര്യ സമ്ാനങ്ങൾ
ഒന്ന്രിനുമല് നാട്രിന് 
ട്മാചനട്പൊരാടേതെ്രിന്
പടയ്രിൽ കൂടാന് പാട്ടു
പടവാളാക്കും ന്രിസന്ന
തടയാനാവ്രില്ാർക്കും
നധീയാത്ര തുടരുക.
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ഡി.സു�തൻ
11-രാകം  കേരള നിയമസഭയിൽ അകംഗകം

ഇന്ത്റ്യൻ സ്ാതന്ത്റ്യ സമരചത് ചുരുക്ി ഒറ്റവാചകത്ിൽ 
പറഞ്ാൽ അത് അഞ്് 'നി' ആയിരുനേു.  നിജവദനങ്ങൾ, 

നിസ്ഹകരണം, നിയമലംഘനം, നിരാഹാരം, 
നിഷ് ക്ാസനരെജമയം എനേിവയാണ് ആ അഞ്് 

'നി'.  ഈ സമരമുറകളിൽ മഹാത്മേി ജലാകത്ിനു 
മുനേിൽ അവതരിപ്പിച് സാമ്ാേ്റ്യത്ശക്തികചള ചെട്ിച 

സമരമുറയാണ് നിരാഹാരസത്റ്യാഗ്രഹം.

നിരാഹാരസത്റ്യാഗ്രഹം.ഈ 
സമരായുധം �ാന്ിേി 
മഹാഭാരതത്ിൽ നിനേും 
കചടെത്ിയതാണ്.  
മഹാഭാരതം എനേ 
വ്റ്യാസ വിരചിതമായ 
ഇതിഹാസത്ിലൂചട 
യുക്തിപൂർവ്വം 
സൂഷ്പരിജശാധന നടത്ി 
സഞ്രിചാൽ ഇക്ാര്റ്യം 
വ്റ്യക്തമാകും.
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ട്ലാകം ഇട്ന്നവസര കണ്ത്രിൽ വട്ച്ചറ്വും 
ഉജ്്വലമായ സാമ്ാജ്യത്വ വ്രിരുദ്സ

മരമാണ് ഇ്്യന് നാഷണൽ ട്കാൺഗ്സ്്  ഈ 
മണ്ണ്രിൽ നടതെ്രിയ ഇ്്യന് സ്വാതന്ത്യ സമരം. 
സമരതെ്രിന് അന്രിട്ഷധ്യ ട്നതൃത്വം നൽക്രിയത് 
മഹാത്മാഗാന്്രിയും.

 ഇ്്യന് സ്വാതന്ത്യ സമരസതെ ചുരുക്്രി 
ഒറ്വാചകതെ്രിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് അഞ്് 'ന്രി' 
ആയ്രിരുന്നു.  ന്രിട്വ്നങ്ങൾ, ന്രിസ്ഹകരണം, 
ന്രിയമലംഘനം, ന്രിരാഹാരം, ന്രിഷ് ക്ാസനപ്രട്മയം 
എന്ന്രിവയാണ് ആ അഞ്് 'ന്രി'.  ഈ സമരമുറകള്രിൽ 
മഹാത്മജ്രി ട്ലാകതെ്രിനു മുന്ന്രിൽ അവതര്രിപെ്രിച്ച് 
സാമ്ാജ്യത്വശക്്രികസള സഞടേ്രിച്ച സമരമുറയാണ് 
ന്രിരാഹാരസത്യാഗ്ഹം.

   ഈ സമരായുധം ഗാന്്രിജ്രി മഹാഭാരതതെ്രിൽ 
ന്രിന്നും കസണ്തെ്രിയതാണ്.  മഹാഭാരതം എന്ന 
വ്യാസ വ്രിരച്രിതമായ ഇത്രിഹാസതെ്രിലൂസട യുക്്രി
പൂർവം സൂഷ്പര്രിട്ശാധന നടതെ്രി സഞ്ര്രിച്ചാൽ 
ഇക്ാര്യം വ്യക്മാകും.

 മഹാഭാരതകേ അത്രിമഹതൊയ ഒരു 
കുടുംബകേയും യുദ്ഗാേയും ട്ഗാത്രസംസ് കാര 
ചര്രിത്രവുമാണ്.  വായ് സമാഴ്രിയായ്രി പ്രിറന്ന ഇത്രിഹാസം 
തലമുറകള്രിലൂസട പകർന്നട്പൊൾ മാറ്ങ്ങൾ വന്ന്രി
ട്ടുണ്്.  എന്നാൽ മൂലകേ അട്തപട്രി ന്രിൽക്കുന്നു.  
പ്രിന്തുടർച്ചാവകാശതർക്സതെ തുടർന്നാണ് 
കുരുവംശജരായ കൗരവരും പാണ്വരും കുരു
ജാംഗലതെ്രിസല ഭരണാധ്രികാരതെ്രിനു ട്വണ്്രി 
തർക്്രിക്കുന്നതും അത് അവസാനം ഭുമ്രി ഇട്തവസര 
കണ്ത്രിൽ വട്ച്ചറ്വും വല്രിയ കരയുദ്തെ്രിൽ 
അവസാന്രിക്കുന്നതും.  പത്രിസനടേ് അക്ഷൗഹ്രിണ്രി 
പട അണ്രിന്രിരന്ന പ്രസ്തുത കുരുട്ക്ഷത്രയുദ്ം 
അവസാന്രിച്ചട്പൊൾ ട്കവലം പത്ട്പർ മാത്രട്മ 
അവട്ശഷ്രിച്ചുള്ളൂ.  അത്രഭധീകരമായ്രിരുന്നു സർവനാശം 
വ്രിതച്ച കുരുട്ക്ഷത്രയുദ്ം.

നിരരാഹരാര സത്യരാഗ്രഹകം എന്ന സമരമുറ 
ഗരാന്ിജി േസണ്ത്തിയതജ് 

മഹാഭാരതത്ിൽ നിനേ്
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   ക്ഷത്ര്രിയർക്്രിടയ്രിൽ ന്രിലവ്രിലണ്ായ്രിരുന്ന 
യുദ്ന്രിയമങ്ങൾ യുദ്തെ്രിനു മുമ്പുതസന്ന ഇരു
ഭാഗത്ള്ള ട്നതാക്ൾ ട്ചർന്ന് ചർച്ച സചയ്തു 
അംഗധീകര്രിച്ച്രിരുന്നു.

 യുദ്ാരംഭതെ്രിൽ ഇസതല്ാം പാല്രിച്ചുസവങ്്രിലം 
പ്രിന്നധീടസതല്ാം ലംഘ്രിക്സപെട്ടു.  ഭധീഷ്സരയും 
ട്ദ്രാണസരയും കർണ്ണസനയും ദുട്ര്യാധനസനയും 
വധ്രിച്ചത് യുദ്ന്രിയമങ്ങൾ ലംഘ്രിച്ചു സകാണ്ായ്രി
രുന്നു.  18-ാം ്്രിവസം സമ്പഞ്കതെ്രിൽ വച്ച് 
ദുട്ര്യാധനനും ഭധീമനും ഏറ്റുമുടേ്രി.  ഗ്ായുദ്മായ്രി
രുന്നു. ന്രിയമം ലംഘ്രിച്ച് അരയ്ക് താസഴ തുടയ്രിൽ 
അട്രിച്ചാണ് ഭധീമന് ദുട്ര്യാധനസന വധീഴ്തെ്രിയത്.  
ആസന്നമരണനായ്രി അവ്രിസട ക്രിടന്ന ദുട്ര്യാധനസന 

കാണാന് കൃപരും കൃതവർമ്ാവും അശ്വത്ഥാമാവും 
എത്ന്നു.  ദുട്ര്യാധനസറെ അവസ് കണ്് അവർ 
മൂവരും ഏസറ ദുഃഖ്രിച്ചു.  തസന്ന ട്സനാനായക
നാക്്രിയാൽ ബാക്്രിയുള്ള പാണ്വസര താന് 
വധ്രിക്കുന്നതാസണന്ന് അശ്വത്ഥാമാവ് പ്രത്രിജ് 
സചയ്തു.  ഇതുട്കടേ ദുട്ര്യാധനന്രിസല ട്പാരാള്രി 
ഉണർന്നു.  അശ്വത്ഥാമാവ്രിസന ട്സനാനായക
നാക്്രി. ആ രാത്ര്രിതസന്ന അശ്വത്ഥാമാവും കൃപരും 
കൃതവർമ്ാവും പാണ്വ ശ്രിബ്രിരതെ്രിസലതെ്രി. 
അശ്വത്ഥാമാവ് ശ്രിബ്രിരതെ്രിനുള്ള്രിൽ കടന്നു.  മറ്റു 
രണ്ട്പർ പുറത് കാത്ന്രിന്നു.

 ആ്്യം അശ്വത്ഥാമാവ് പാണ്വരുസട 
ട്സനാനായകന് ധൃഷ്്യുമ് നസന വധ്രിച്ചു.  പ്രിന്നധീട് 
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പാഞ്ാല്രിപുത്രന്മാസരയും ശ്രിബ്രിരതെ്രിലണ്ായ്രിരുന്ന 
മസറ്ല്ാവസരയും വധ്രിച്ചു.  സകാല്സപെടേവസരല്ാം ഉറക്
തെ്രിലായ്രിരുന്നു.  കൂടേസക്ാലയ്ക്കുട്ശഷം ശ്രിബ്രിരതെ്രിനു 

തധീയ്രിട്ടു.  രാത്ര്രിയ്രിൽ ഉറങ്ങ്രിക്്രിടന്നവസര കൂടേസക്ാല 
സചയ് ഈ നടപട്രി യുദ്ന്രിയമങ്ങൾക്കു വ്രിരുദ്
മായ്രിരുന്നു. ഈ വ്രിവരങ്ങൾ പ്രിട്റ്ന്ന് രാവ്രിസല 
അറ്രിഞ്ഞ യുധ്രിഷ്്രിരന് തളർന്നുട്പായ്രി.  പുത്രന്മാരുസട 
മരണവാർതെ ട്കടേ ദ്രൗപത്രി ട്ബാധംസകട്ടുവധീ
ണുട്പായ്രി.  ഭധീമന് ദ്രൗപ്്രിസയ ആശ്വസ്രിപെ്രിക്ാന് 
ശ്രമ്രിച്ചു.  ഭധീമട്നാട് ദ്രൗപ്്രി ഇങ്ങസന പറഞ്ഞു.  
"രാജാട്വ, അശ്വത്ഥാമാവ് ഉറങ്ങ്രിക്്രിടന്ന എസറെ 
മക്സളയാണ് വധ്രിച്ചത്.  ഇന്നുതസന്ന അവട്നാട് 
പകരം വധീടേണം.  ഇസല്ങ്്രിൽ ഞാന് ഇവ്രിസടതെസന്ന 
മരണം വസര ന്രിരാഹാരം അനുഷ്്രിക്കും.'' ഈ 
ന്രിരാഹാരതെ്രിന് പ്രാട്യാപട്വശം എന്നാണ് 
മഹാഭാരതെ്രിൽ പറഞ്ഞ്രിര്രിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ഭധീമന് 
ട്പായ്രി അശ്വത്ഥാമാവ്രിസന കധീഴടക്്രി. ദ്രൗപത്രി 
ആഗ്ഹ്രിച്ചതുട്പാസല കാര്യങ്ങൾ നടതെ്രി.

 ന്രിരാഹാര സമരം ആവശ്യങ്ങൾ ട്നടാനും 
ആത്മസംഘർഷതെ്രിലൂസട എത്രിരാള്രിയുസട മനസ്്രിസന 
കധീഴടക്്രി വ്രിജയം ട്നടാനുമുള്ള മനശാസ്തപരമായ 
ഒരു സമ്ർദേം സചലതെലാണ്.  ഇ്്യന് സ്വാതന്ത്യ 
സമരതെ്രിൽ ഗാന്്രിജ്രി സ്വധീകര്രിച്ച എല്ാ ആശയങ്ങളം 
മഹാന്മാര്രിൽ ന്രിന്നും ഉൾസക്ാണ്താണ്.  എസറെ 
ഗുരുനാേന് എന്ന കവ്രിതയ്രിൽ മഹാത്മജ്രിസയക്കുറ്രിച്ച് 
മഹാകവ്രി വള്ളട്തൊൾ ഇങ്ങസന പറഞ്ഞ്രിര്രിക്കുന്നു. 

"ക്ര്രിസ്തുട്്വസറെ പര്രിത്യാഗശധീലവും, സാക്ഷാൽ -
ക്കൃഷ്ണനാം ഭഗവാസറെ ധർമ്രട്ക്ഷാപായവും, 
ബുദ്സറെയഹ്രിംസയും, ശങ്രാചാര്യരുസട
ബുദ്്രിശക്്രിയും, ര്്രിട്്വസറെ ്യാവായ്പും,
ശ്രധീഹര്രിശ്ന്ദ്രന്നുള്ള സത്യവും, മുഹമ്്്രിന് 
വസ്ര്യവുസമാരാള്രിൽട്ച്ചർസന്നാത്
കാണണസമങ്്രിൽ സചല്വ്രിന്
ഭവാന്മാസരന് ഗുരുവ്രിന് ന്രികടതെ്രി;-  
ലല്ായ്ക്രിലവ്രിടുസതെച്ചര്രിത്രം വായ്രിക്കുവ്രിന്! 
  

ഇത്രിൽ എല്ാം അടങ്ങ്രിയ്രിര്രിക്കുന്നു.  മഹാത്മജ്രി 
പുരാണങ്ങളം ഇത്രിഹാസങ്ങളം ഉൾസക്ാണ്്രിരുന്നു. 
അങ്ങസനയാണ് മഹാഭാരതെ്രിസല പ്രാട്യാപട്വശ
സമന്ന സമരമുറ ഇ്്യന് സ്വാതന്ത്യ സമരതെ്രിസല 
സമരമുറകളസട ഭാഗമാക്്രിമാറ്്രിയത്.

നിരാഹാര സമരം ആവശ്റ്യങ്ങൾ ജനടാനും ആത്മസംഘർഷത്ിലൂചട എതിരാളിയുചട 
മനസ്ിചന കീഴടക്ി വിേയം ജനടാനുമുള് മനശാസ്തപരമായ ഒരു സമ്മർദേം ചചലുത്ലാണ്.  

ഇന്ത്റ്യൻ സ്ാതന്ത്റ്യ സമരത്ിൽ �ാന്ിേി സ്ീകരിച എല്ാ ആശയങ്ങളും മഹാന്ാരിൽ നിനേും 
ഉൾചക്ാടെതാണ്. എചറെ �ുരുനാഥൻ എനേ കവിതയിൽ മഹാത്മേിചയക്ുറിച് മഹാകവി 

വള്ജത്ാൾ   ഇങ്ങചന പറഞ്ിരിക്ുനേു. 
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എം.എം.ജമാനായി
12-രാകം കേരള നിയമസഭയിൽ അകംഗകം 
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േരാർട്ടൂൺ
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നിയമസഭാ നലബ്രറി ശതാബ്ി കലാകഗാ ബഹു.പ്രതിപക്കനതാവറ് ശ്ീ.വി.ഡി.സതീശൻ, കഡാ.എം.
സേ.മുനീർ എം.എൽ.എയ്കറ് നൽേി പ്രോശനം സചയ്യുന്.   (16.12.2021)
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നിയമസഭാ നലബ്രറി ശതാബ്ി ആകഘാഷം 16.12.2021 നറ് ആർ.ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി ഹാളിൽ 
വച്റ് ബഹു.നിയമസഭാ സ്ീക്കർ ശ്ീ.എം.ബി.രാകജഷറ് ഉദറ്ഘാടനം സചയ്യുന്.
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നിയമസഭാ നലബ്രറി ശതാബ്ി ആകഘാഷകത്താടനുബന്ിച്റ് (16.12.2021) ൽ നടത്തിയ പുസ്തേ 
പ്രദർശനം നലബ്രറി അനഡറ്വസറി േമ്ിറ്ി സചയർമാൻ ശ്ീ.കതാമസറ് സേ.കതാമസറ് എം.എൽ.എ  
ഉദറ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുന്.  
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നിയമസഭാ നലബ്രറി ആകഘാഷങ്ങളുസട ഉദറ്ഘാടനകത്താടനുബന്ിച്റ് 'വായനയം സാമൂഹ്യ പരിവർ
ത്തനവം' എന്ന വിഷയത്തിൽ കഡാ.സേ.എസറ് രവികുമാർ പ്രഭാഷണം നടത്തുന് (16.12.2021)

നിയമസഭാ നലബ്രറി ശതാബ്ി ആകഘാഷങ്ങളുസട ഉദറ്ഘാടനകത്താടനുബന്ിച്റ് നടത്തിയ പുസ്തേ 
പ്രദർശനം (16.12.2021)
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ഗ്ന്ഥാഞ്ജല്രി

2022ചഫബ്രുവരി 21 ജലാക മാതൃഭാഷാ ദിനജത്ാടനുബന്ിച്                                           
നിയമസഭാ സലബ്രറി റഫറൻസ് ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച പുസ്തക രെദർശനം
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നിയമസഭരാ  സസക്രകട്ടറിയറ്ജ് 
സജ് സപഷ്യൽ സസക്രട്ടറി                                     - ശ്ീമതി  കവിത ഉണ്ിത്ാൻ 
ചീഫജ് ലലകബ്രറിയൻ          - ശ്ീമതി  സലല എ. എസ്.
ലലകബ്രറിയൻ     - ശ്ീമതി  ഇന്ദു എം. ആർ
സഡപ്യൂട്ടി ലലകബ്രറിയൻ            - ശ്ീമതി  ലിബിത ചക. ഇസ്ായിൽ 
അസിസ്റനജ് ലലകബ്രറിയൻ   - ശ്ീമതി  ഷമീന. എസ്.
േമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റനജ്     - ശ്ീമതി  മാേിദ ബീവി എ.
ചിത്ീേരണകം   - സബാഹ് എസ് .എസ്. 

പത്ാധിപസമി�ി 

ശ്രീ. ത�ാമസ്  കക. ത�ാമസ്  
എകം.എൽ.എ.

മുഖ്യ പത്രാധിപർ

ശ്രീ. കക. ആൻസലൻ 
എകം.എൽ.എ.

ശ്രീ. ത�ാജി എം. തജാൺ 
എകം.എൽ.എ.

ശ്രീ. പി. ബാലചന്ദ്രൻ 
എകം.എൽ.എ.

ത�ാ. എം. കക. മുനരീർ  
എകം.എൽ.എ.

ശ്രീ. കക. കജ. മാക് സി 
എകം.എൽ.എ.

ശ്രീ. തസവ്യർ ചിറ്ിലപ്ിള്ി 
എകം.എൽ.എ.
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കേരള നിയമസഭാ 
സസക്രകടേറിയറ്റ് 


