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വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ കവാടത്ിനു മുമ്ില് പന്തല് കകട്ി 138 ദിവസമായി മല്സ്യകത്ാഴി
ലാളികള് നടത്ിവന്ിരുന് സമരഞം ഡിസഞംബര് ആറിന് അവസാനിപ്ിച്ു. അദാനി-എല്ഡി
എഫ്-യുഡിഎഫ്-ബികെപി സഞംയുക്ത സഞംരഞംഭമായ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതികകെതി
കര പലപപ്ാഴായി ഉയര്ന്ു വന്ിട്ുള്ള പപധിപേധങ്ങളികല ഏറ്റവുഞം വീറുറ്റ  ഘട്മാണ് ഇപപ്ാ
ള് കടന്ുപപായത്. തീരപദശെനതയുകട നിലനില്പ്ികറെ പപശ്നങ്ങകള അവഗണിച്് ഒരു 
അധികാരശക്തികെുഞം മുപന്ാട്ു പപാകാനാവികലെന് താകെീത് നല്കാന് വിഴിഞ്ഞം സമര
ത്ിനു കഴിഞ്ു. പപകൃതിയുമായി മലെടിച്് െീവികെുന് ഒരു െനതയുകട െീവിതകത്യുഞം 
ആവാസ പമഖലകയയുഞം തകര്കെുന്തികനതികര, പലാകത്ികലതകന് ഏറ്റവുഞം വലിയ ഒരു 
പകാര്പ്പററ്റ് ശക്തികകെതികര അവര് നടത്ിയ സമരഞം നല്കുന്ത് വിലകപ്ട് പാഠങ്ങളാണ്.
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മ�ോദി ഭരണകാലത്ത് തുറമു
ഖങ്ങളും വിമാനത്ാവളങ്ങളും 
ഖനികളും ഉൾപ്പടെയുള്ള നാെിടറെ 
ട�ാതുസമ്പത്ത് സ്വകാര്യവൽക്ക
രണ നയങ്ങളിലൂടെ കകയെക്കി
യുും  ഇളവുകളിലൂടെ രാജ്യഖജനാ
വിൽനിന്ും ബാങ്കുകളിൽനിന്ും 
കകാൊനുകകാെികൾ കവർന്ും  
കണ്ണഞ്ിപ്പിക്കുന്ന കവഗത്ിൽ 
സമ്പത്ത് വർധിപ്പിച്ച അദാനി 
ചങ്ങാത് മുതലാളിത്ത്ിടറെ 
ഉത്മ പ്രതിനിധിയാണത്. അദാ
നിയുടെ കരങ്ങളിൽ വിഴിഞ്ും 
എത്ിയടതങ്ങടനയാടണന്നത് 
ഏവർക്കുും അറിയുന്ന കാര്യമാണത്. 
ശാസ്ത്രീയമായ എല്ാ �ാരിസ്ി
തിക �ഠനങ്ങളും അരുതത് എന്നത് 
�റഞ്ിട്ും വിഴിഞ്ും തുറമുഖവു
മായി സർക്കാർ മുകന്നാട്ക�ായി. 

സുംസ്ാനത്ിടറെ താൽ�ര്യ
ങ്ങൾക്കത് വിരുദ്ധമാണത് കരാർവ്യ
വസ്കൾ എന്നത് സിഎജി കടടെ
ത്ിയ കാര്യങ്ങൾ അനികേധ്യ
മായി നിലടകാള്ളുന്. ടെൻഡർ 
പ്രക്ിയയിൽ ഏർടപ്പട്ട മറ്റു കമ്പ
നികടള തന്ത്രപൂർവ്ും ഒഴിവാക്കി 
അദാനി മാത്ും രുംഗത്ത് അവകശ
േിച്ചതിനുകശേും പുതിയ കൺ
സൾട്ടൻസിടയ നികയാഗിച്ചത് എസ്റി
കമറ്ത് വർധിപ്പിക്കുകയുും മറ്റു നിര
വധിയായ ഉദാരമായ ആനുകൂല്യ
ങ്ങൾ കൂട്ടികച്ചർത്തുമാണത് ഉമ്മൻ
ചാടെി നയിച്ച യുഡിഎഫത് സർ
ക്കാർ കരാർ ഉടൊക്കിയതത്. 

എസ്റികമറ്ത് തുക ട�രുപ്പിച്ചത് 
കാട്ടിയതുടകാണ്ടുതടന്ന സർക്കാർ 
വിഹിതും മാത്ും ഉ�കയാഗടപ്പടു
ത്ി �ണിപൂർത്ിയാക്കാനാവുും. 

കൂൊടത അദാനിയുടെ വിഹിതും 
എന് �റയുന്ന 2500 കകാെി രൂ� 
സർക്കാർ ഏടറ്ടുത്തു നൽകിയ 

ഭൂമിയുും �ദ്ധതി ആസ്ിയുും �ണ
യടപ്പടുത്ിയുും സുംഘെിപ്പിക്കാ
നാവുും. കൂൊടത കാസികനാകൾ 
അെക്കമുള്ള ടൂറിസും, റിയൽഎ
കസ്ററ്ത് ബിസിനസത് വഴിയുള്ള 
അധിക ലാഭവുും. ഇടതാടക്ക നാ
ട്ടിൽ �ാട്ടായകപ്പാഴാണത് കരാറിൽ 
6000 കകാെിയുടെ അഴിമതി ആകരാ
�ിച്ചത് യുഡിഎഫിടനതിടര സി
�ിഐ(എും) രുംഗത്ിറങ്ങിയതത്. 
അവസരവാദത്ിടറെയുും ഇരട്ട
ത്ാപ്പിടറെയുും കസാേ്യൽ ടഡ
കമാക്സിയുടെയുും ലക്ഷണടമാ
ത് പ്രസ്ാനും എന്ന നിലയിൽ, 
സി�ിഐ(എും) തുെർന്നത് ഭരണ

ത്ിൽ എത്ിയകപ്പാൾ കമൽപ്പ
റഞ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ തരിമ്ും  
മാറ്മുടൊയിടല്ങ്ിലും തുറമുഖ 
നിർമ്മാണവുമായി മുകന്നാട് ക�ാ
കുന്നതിടറെ ചുമതലക്കാരായി 
അവർ മാറി. കെൽ ടകാള്ളക്കാ
രൻ എന്നവർ വികശേിപ്പിച്ച 
അദാനി സി�ിഐ(എും)ടറെ 
പുതിയ വികസന കാഴ്ചപ്പാെിൽ 
അവരുടെ ഉത്മ സഹചാരിയാ
യി മാറി. സിഎജിയുടെ റികപ്പാർ
ട്ടത് �ത്ായത്ിൽ വച്ചത് പൂട്ടി. അഴി
മതി ആകരാ�ണങ്ങൾ വിഴുങ്ങി. 
അദാനി മുതലാളിയുടെ ചാരത്ത് 
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പുതിയ കേരള പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് 
കേശീയ വിേ്യാഭ്യാസ നയത്ിന്റെ പരിഭാഷ മാതതരം

പുതിയ പകരള പാഠ്യപദ്ധതി ചട്കെകൂടികന സഞംബന്ിച്് സഞംസ്ാന വ്യാപകമായി ചര്ച്കള് 
നടന്ുവരികയാണ്. െനകീയമായ പാഠ്യപദ്ധതി രകൂപീകരികൊകനന് പപരില് വിദ്യാര്തിക
ള്, അധ്യാപകര്, രക്ിതാകെള്, കപാതുെനങ്ങള് എന്ിങ്ങകന എലൊ വിഭാഗമാളുകകളയുഞം 
ഉള്കപ്ടുത്ിയാണ് ചര്ച്കള് നടകെുന്ത്. പാര്ലകമറെില്പപാലുഞം അവതരിപ്ികൊകത പലാ
ക്ഡൗണ് കാലത്് ഇന്ത്യന് െനതയുകട തലയില് അടിപച്ല്പ്ിച് പുതിയ പദശീയ വിദ്യാഭ്യാ
സനയഞം 2020ന് അനുപരാധമായ വിധത്ിലാണ് പാഠ്യപദ്ധതി ചട്കെകൂട് ആവിേ് കെരികെു
ന്ത്. മാപതമലെ, പദശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്ിനനുസരിച്് ഉള്ളടകെത്ില് ഉള്പ്കട മാറ്റങ്ങള് 
നിര്പ്ദേശികെുന്തുഞം നടപ്ാകെുന്തിനായി സര്കൊര് നിര്ബന്ഞം പിടികെുന്തുമായ ഖാദര് 
കമ്ിറ്റി റിപപ്ാര്ട്ികറെ  രണാഞം ഭാഗഞം പുറത്ുവിടുകപപാലുഞം കചയ്ാകത നടത്ുന് ഈ ചര്ച്
കള് സര്കൊരികറെ ലക്്യങ്ങകളകെുറിച്് സകൂചനകള് തരുന്ുണ്.

മേരളത്ിൽ ഇകപ്പാൾ നി
ലവിലള്ള �ാഠ്യ�ദ്ധതിയിൽ മാറ്ും 
വരണടമന്നത് രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാ
�കരുും മാത്മല്, ചിന്ിക്കുന്ന 
ബഹുഭൂരി�ക്ഷും ജനങ്ങളും ആഗ്ര
ഹിക്കുന്ടെത്. ടതാണ്ണൂറുകളിൽ 

ആരുംഭിച്ച കലാകബാങ്ിടറെ ഡി
�ിഇ�ിയിൽ തുെങ്ങിയ വിദ്യാ
ഭ്യാസ വിധ്വുംസക �രി�ാെികൾ 
എസത്എസത്എ, ആർഎുംഎസത്എ, 
സ്റാർസത്, ആർയുഎസത്എ എന്നി
ങ്ങടന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസരുംഗും 

വടരടയത്ി നിൽക്കുന്നതിടറെ 
ദുരന്ും കനരിൽ കാണുന്നതുടകാ
ടൊണത് അവർ അങ്ങടന ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നതത്. വിദ്യാഭ്യാസരുംഗടത് 
നിലവാരത്കർച്ച ടവളിവാക്കുന്ന 
നിരവധി �ഠനറികപ്പാർട്കൾ പു

റത്തുവന്. അതുക�ാടല തടന്ന, 
സത് കൂൾ �ാഠ്യ�ദ്ധതിയിൽ മല
യാളും അക്ഷരമാല �ഠിപ്പിക്കുന്നി
ടല്ന്നത് ടപ്രാഫ.എും.എൻ.കാരകശേ
രി ചൂടെിക്കാണിച്ചു. കവി ബാല
ചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാെിടനയുും എും.െി.
വാസുകദവൻ നായടരയുും ക�ാടല
യുള്ളവർ തങ്ങളടെ കൃതികൾ �ാ
ഠ്യ�ദ്ധതിയിൽനിന്ും �ിൻവലി
ക്കണടമന്നത് ആവശ്യടപ്പട്ടതുും �ാ
ഠ്യ�ദ്ധതിയിടല മൂല്യത്കർച്ച 
കയാടുള്ള പ്രതികേധക സൂചകമാ
യാണത്. ഈ പ്രതിസന്ി �രിഹ
രിക്കുവാനുതകുന്ന �ാഠ്യ�ദ്ധതി
യുടൊകണടമന്നാണത് കകരളജ
നത ആഗ്രഹിക്കുന്നതത്. എന്നാൽ 
കദശ്രീയവിദ്യാഭ്യാസനയത്ിലൂടെ 
കൂടുതൽ വലിയ ദുരന്ങ്ങളികല 
ക്കാണത് കകരളത്ിടറെ സത് കൂൾ 
വിദ്യാഭ്യാസും ചുവടുടവയ്ക്കുന്നതത്.  

ജ്ാനസമൂഹത്ിടറെ നിർമ്മാ
ണും, നവകകരള വിദ്യാഭ്യാസും, 
സർഗ്ാത്മക വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ല
വും തുെങ്ങിയ വാചകകസർത്തു
ക്കളിലൂടെ ഡി�ിഇ�ി തുെരാനാ
ണത് സുംസ്ാനസർക്കാർ കകാപ്പു
കൂട്ന്നതത്. 

'ഭരണകൂെും നിേത് ക്മിക്കുകയുും  
കകമ്പാളും രുംഗപ്രകവശും ടചയ്യുക'യുും 
ടചയ്യുന്ന ആകഗാളവതത്ക്കരണകാ
ലഘട്ടത്ിടറെ വിദ്യാഭ്യാസ �ദ്ധ
തിയാണത് ഡി�ിഇ�ിടയന്നതത് 
ഇന്നത് നിസ്ർക്കമാണകല്ാ. വിവി
ധയിനും �ണികൾ ടചയ്ാനുള്ള 
കശേിയുും മകനാഭാവവുും സൃഷ്ി
ക്കുകടയന്നതത് മാത്മാണത് ഡി�ി
ഇ�ിയുടെ അജടെ. 1990ൽ കലാ
കബാങ്ത് ഉകദ്യാഗസ്നായ വാദി 
ഹദാദത് ജനറൽ ടസക്ട്ടറിയായി

ബാബറി മസ്ജിദ് തകര്ക്കപ്പെട്ട ഡിസംബര് 6ന് കരിദിനമാചരിച്ചുപ്കാണ്് പ്കാല്ക്കത്തയില് 
എസ് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റ്) ോര്ട്ടിയുപ്െ ശനതൃത്വത്തില് നെന്ന പ്രകെനം.
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2 ഡിസംബര് 2022

(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 3-ാം ശേജില്)

യക�ാചിതും വാലാട്ടിയുും കുരച്ചുും 
അവർ നിലടകാണ്ടു. 

അദാനിയുടെ തുറമുഖ നിർ
മ്ാണം തീരത്ിനും തീരദദ
ശജനങ്ങൾകും എണ്ണമറ്റ 
ടെെുതിെൾ സൃഷ്ിച്ു

വിഴിഞ്ും �ദ്ധതി പ്രവർത്
നും പുകരാഗമിക്കടവ തിരുവനന്
പുരത്ിടറെ ത്രീരത്ത് �ാരിസ്ി
തിക ആഘാതങ്ങളും ത്രീരകശാ
േണവുുംപ്രത്യക്ഷടപ്പട്. വിഴിഞ്ും 
തുറമുഖ നിർമ്മാണും സൃഷ്ിക്കാൻ 
ക�ാകുന്ന ത്രീരകശാേണടത്പ്പ
റ്ിയുും ത്രീരജനതയുടെ ജ്രീവിത
മാർഗടത് ബാധിക്കുന്നതിടനപ്പ
റ്ിയുും �രിസ്ിതി, സാമൂഹിക 
ശാസ്തജ്ന്ാർ നൽകിയ മുന്നറി
യിപ്പുകൾ യാ�ാർത്്യമാവാൻ 
തുെങ്ങി. പുലിമുട്ടത് നിർമ്മാണും പു
കരാഗമിക്കടവ ആയിരക്കണക്കി
നത് യാനങ്ങൾ പ്രവർത്ിക്കുന്ന 
വിഴിഞ്ും മത്്യബന്ന തുറമു
ഖും മണലെിഞ്ത് അ�കെകരമായ 
അവസ്യിലായി. തൽഫലമായി 
തുറമുഖത്ിനകത്ത് അ�കെങ്ങൾ 
തുെടരയുടൊയി. നിരവധി മത്്യ
ടത്ാഴിലാളികൾ ടകാല്ടപ്പട്. 
അനവധി യാനങ്ങൾ തകർന്. 
കലാകപ്രസിദ്ധ ടൂറിസ്റത് കകന്ദ്രമായ 
കകാവളത്ിടറെ കെപ്പുറും കെടല
ടുത്തു തുെങ്ങി. വലിയതുറ  ത്രീര
ത്ിടറെ മുഖ്യഭാഗവുും നഷ്ടപ്പട്. 
ശുംഖുമുഖും ത്രീരമാപ്പാടെ കെടല
ടുത്ത് കറാഡും കെന്നത് എയർക�ാർ
ട്ടത് കമഖലയികലക്കത് കെക്കുന്ന വി
ധമായി. ട�രുമാതുറ മുതലടപ്പാഴി 
കമഖല മരണടക്കണിയായി മാറി. 
ഈ കാലയളവിൽ ടചറിടയാരു 
പ്രകദശത്ത് മാത്മായി 60 ഓളും 
മൽസ്യടത്ാഴിലാളികളടെ ജ്രീവൻ 
നഷ്മായി. ടരെഡത്ജിങത് ആരുംഭി
ച്ചകതാടെ ത്രീരക്കെലിൽ മത്്യല
ഭ്യത കുറഞ്ഞു. ഈ കമഖലയിൽ 
മാത്ും അധിവസിച്ച നിരവധി 
ജ്രീവിവർഗങ്ങൾ ഇല്ാതായി. കി
കലാമ്രീറ്റുകൾ ന്രീളത്ിൽ നൂറു
കണക്കിനത് കകാൺക്്രീറ്ത് വ്രീടു
കൾ  കെടലടുത്ത് ക�ായി. അവിടെ 
മാന്യമായ ര്രീതിയിൽ സ്വസ്
മായി കഴിഞ്ിരുന്ന നൂറുകണ
ക്കിനത് കുടുുംബങ്ങൾ സിമറെത് കഗാ
ഡൗണുകളികലക്കത് തള്ളടപ്പട്. 
അവർ അവിടെ ദുരിതപൂർണ്ണമായ 
ജ്രീവിതും നയിച്ചുടകാടെിരിക്കു
ന്. �റഞ്റിയിക്കാനാവാത് 
ഈ ദുരിതാനുഭവങ്ങളടെ സാഹ
ചര്യത്ിലാണത് �ാവടപ്പട്ട മത്്യ
ടത്ാഴിലാളികൾ നിവൃത്ി കക
ടുടകാടെത് സമരമാർഗ്ത്ികലക്കത് 
തിരിഞ്തത്. 

അവർണ്ണനീയമായ ദുരിത
ങ്ങളും സർകാരിടറെ െുറ്റ
െരമായ അവഗണനയും 
മൽസ്യടത്ാഴിലാളിെടള  
പ്രദ്ാഭത്ിദലകക് നയിച്ു

നികവദനങ്ങൾക്കുും അധികാ
രികളടെ മുന്നിലള്ള �രികദവന
ങ്ങൾക്കുും ടതല്ും �രിഗണന കി

ട്ന്നിടല്ന്നത് വന്നകപ്പാൾ നിരവധി 
ര്രീതികളിലള്ള സമരങ്ങൾ അവർ 
നെത്ി. ശുംഖുമുഖത്തുള്ള അദാനി 
കകവശടപ്പടുത്ിയ തിരുവനന്
പുരും എയർക�ാർട്ടിനത് മുന്നിൽ 
�ന്ൽ ടകട്ടി സമരും ആരുംഭിച്ചു. 
ഇെയ്കിടെ ടസക്ട്ടറികയറ്ിനു മു
ന്നിൽ പ്രതികേധവുമാടയത്ി. 
അദാനികയാടുള്ള വികധയത്വും 
പ്രകെമാക്കിടക്കാടെത് അധികാരി
കൾ മത്്യടത്ാഴിലാളികകളാടു
ള്ള അവഗണന തുെർന്. സമൂഹ
ത്ിടല ഏറ്വുും നിർധനരുും കഠി
നവുും അ�കെകരവുമായ  ജ്രീവിത 
സാഹചര്യത്ിൽ കഴിയുന്നവരു
മായ കെൽ മക്കളടെ സങ്െങ്ങൾ 
ടചവിടക്കാള്ളാൻ അവരുടെ കവാട്ടത് 
വാങ്ങി മന്ത്രിയായവർക�ാലും 
തയ്ാറാവാതായി. ത്രീരജനതയു
ടെ സമ്മർദ്ദത്ിടറെയുും കൂെി ഫല
മായി അവരിൽ നടല്ാരു ശതമാ
നും ക�ർ അുംഗങ്ങളായ ലത്്രീൻ 
കകത്ാലിക്കാ അതിരൂ�ത സമ
രത്ിടറെ കനതൃനിരയിടലത്ി. 

ധ്രീവരസഭയുും മറ്റു വിഭാഗങ്ങളും 
ത്രീരസമൂഹത്ിനത് പുറത്തുള്ള ജനാ
ധി�ത്യ വിശ്വാസികളും സമര
ത്ിൽ കൂട്കചർന്. വിഴിഞ്ും 
തുറമുഖും സൃഷ്ിക്കുന്ന ആഘാത
ങ്ങൾ കകവലും വിഴിഞ്ും ത്രീര
ടത്യുും ത്രീരജനതടയയുും മാത്ും 
ബാധിക്കുന്ന വിേയമടല്ന്ും 
സുംസ്ാനത്ാടകയുള്ള �ാരി
സ്ിതിക, സാമൂഹിക, സാമ്പ
ത്ിക ഘെനടയ ബാധിക്കുന്ന 
വിേയടമന്ന നിലയിൽ കണ്ടു
ടകാടെത് കകരളത്ിനുകവടെി വി
ഴിഞ്ും ത്രീരകദശജനത നെത്തു
ന്ന വ്രീറുറ് ക�ാരാട്ടത്ിനത് �ിന്തുണ 
നൽകാനുും ആ സമരത്ിടറെ 
സകദേശും സുംസ്ാനടമമ്പാടുും 
പ്രചരിപ്പിക്കാനുമായി സുംസ്ാ
നതലത്ിൽ ഐക്യദാർഢ്യസ
മിതി പ്രവർത്നമാരുംഭിച്ചു. ജന
ക്രീയ സമരങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടത് പ്രവർ
ത്ിക്കുന്ന അനവധി വ്യക്ിത്വ
ങ്ങളും എസത് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണി
സ്റത്) ഉൾടപ്പടെയുള്ള നാല്പകതാളും 
സുംഘെനകളും കചർന്ള്ള ആ 
സമിതി എല്ാ ജില്കളിലും ശ്രകദ്ധ
യമായ പ്രവർത്നങ്ങൾ കാഴ്ചവച്ചു.

വിഴിഞ്ും തുറമുഖ കവാെത്ി
നു മുന്നിൽ �ന്ൽ ടകട്ടി ആരും
ഭിച്ച സമരത്ിൽ കകരളത്ിടല
മ്പാടുുംനിന്നത് ന്രീതികബാധമുള്ള 
സമരഭെന്ാർ എത്ിടക്കാടെിരു
ന്. തുറമുഖും സൃഷ്ിക്കുന്ന ആഘാ

തങ്ങടള കനരിട്ടകാണ്ടുള്ള ദുരിത 
ജ്രീവിതും �കർന് നൽകിയ 
കരാേവുും, അതിടറെ കാരണങ്ങ
ടളപ്പറ്ിയുള്ള തികഞ് കബാധ്യ
വുും ടവളിവാക്കിയ വ്രീറുറ് സമര
മാണത് അവിടെ കാണാനായതത്. 
ടക- ടറയിൽവിരുദ്ധ സമരും ഉൾപ്പ
ടെയുള്ള വിവിധ ജനക്രീയ സമര 
കവദികളിൽനിന്നത് തങ്ങളടെ സഹ
ജ്രീവികൾ നെത്തുന്ന അതിജ്രീവന 
സമരത്ിനത് �ിന്തുണയുമായി ജന
ങ്ങൾ എത്ികച്ചർന്ടകാടെിരുന്.

സമരടത് ദനരിൊനായി  
സി്രിഐ(എം)ഉം െൂട്ാളിെ
ളും നെത്ിയ വർഗ്ീയ 
പ്രചാരണം മാപ്പർഹികാത് 
അ്രരാധം

ഈ സമരടത് �രാജയടപ്പ
ടുത്ാനായി സി�ിഐ(എും)ടറെ 

കനതൃത്വത്ിൽ അരകങ്ങറിയ ഹ്രീ
നമായ സമരവിരുദ്ധ പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ ഫാസിസ്റത് കശലിയിൽ 
ഉള്ളതായിരുന്. സമര കനതൃത്വ
ടത് താറെിച്ചു കാണിക്കാനായി 
അവരുടെ സാമൂഹിക മാധ്യമപ്പ
െയുും �ാർട്ടി �ത്വുും ചാനലും ന്രീ
ചമായ വ്യക്ിഹത്യകളും ഗ്രീബൽ
സിയൻ കള്ളപ്രചരണങ്ങളും ആരും
ഭിച്ചു. കണ്ണിൽ കചാരയില്ാത്, 
ലാഭാർത്ി മാത്മുള്ള കകാർപ്പകറ
റ്ത് മുതലാളിയുടെയുും അവരുടെ 
താൽ�ര്യും സുംരക്ഷിക്കുന്ന ഭര
ണാധികാരികളടെയുും നയനെ�
െികൾ കാരണും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന 
ദരിദ്രരായ ഒരു ജനത നെത്തുന്ന 
അതിജ്രീവന സമരടത് തകർ
ക്കാൻ അവരുടെ സമരകകന്ദ്രത്ി
നത് അഭിമുഖമായി ഒരു ബദൽ സമര 
കകന്ദ്രും സുംഘെിപ്പിച്ചുടകാണ്ടുള്ള 
ത്രീർത്തുും ജനാധി�ത്യ വിരുദ്ധ
മായ ന്രീക്കത്ിനത് ബിടജ�ി കയാ
ടൊപ്പും  സി�ിഐ(എും) കനതൃ
ത്വും നൽകിടയന്നതത് കകരളത്ി
ടല ജനാധി�ത്യ മനഃസാക്ഷിടയ 
കവദനിപ്പിച്ചു. സമര കനതൃത്വും ഒരു 
പ്രകത്യക മതവിഭാഗമാടണന്നത് 
പ്രചരിപ്പിച്ചുടകാടെത് മതവികദ്വേ 
സമ്രീ�നത്ിടറെ അെിസ്ാന
ത്ിൽ കകരളത്ിടല ചില പ്ര
ബലജാതി സുംഘെനകടള കകാർ
ത്ിണക്കി സി�ിഐ(എും)ഉും 
ബിടജ�ിയുും സുംയുക്മായാണത് 

ബദൽ സമരത്ിനത് കനതൃത്വും 
നൽകിയതത്. ഒരു ജനാധി�ത്യ 
സമരടത് തകർക്കാൻ വർഗ്രീയ
തടയ പ്രകയാജനടപ്പടുത്ാടമന്ന 
ദുഷ് ര്രീതിയാണത് സി�ിഐ(എും) 
അവലുംബിച്ചതത്. അദാനിടക്കതി
രായി നെത്ിയ സമരും എങ്ങി
ടനയാണത് ഏടതങ്ിലും മതവിഭാ
ഗത്ിടനതിരാകുന്നതത്? ലത്്രീൻ 
സഭ നയിച്ച ന്യായയുക്മായ ഒരു 
സമരും എങ്ങിടനയാണത് മതസും
ഘർേും സൃഷ്ിക്കാനിെയാകുന്നതത്?  
അവർ  ഉയർത്ിയ ആവശ്യങ്ങൾ 
സമരും ടചയ്യുന്ന വിഭാഗത്ിടറെ 
മതവിശ്വാസവുമായി ബന്ടപ്പട്ട
വകയാ മറ്ത് മതവിഭാഗങ്ങളടെ അവ
കാശങ്ങൾ ഹനിക്കുന്നവകയാ ആയി
രുന്നില്. 

കിെപ്പാെത്ിടറെയുും നിലനിൽ
പ്പിടറെയുും ജ്രീവിതവൃത്ിയുടെയുും 
പ്രശത് നങ്ങൾ ഉയർത്ിയ ഒരു 
ജനാധി�ത്യസമരമായിരുന് 
അതത്. അതിടന വർഗ്്രീയസുംഘർ
േമാക്കി മാറ്ിടയടുക്കാൻ �രിശ്ര
മിച്ചതത് സി�ിഐ(എും)ഉും ബി
ടജ�ിയുമാണത്. സമരത്ിൽ അണി
നിരന്നവരുടെ മതവിശ്വാസടത് 
വിനാശപ്രചാരണത്ിടറെ  ഒരു 
ന്യായമാക്കി ഉയർത്ിയവർ സും
സ്ാനത്ിടറെ മകതതര-ജനാധി
�ത്യ ഘെനയ്കത് ഏൽപ്പിച്ച ആ 
ഘാതും ടചറുതല്. ഒരു ജനാധി
�ത്യ സമരും ഇപ്രകാരും ആക്
മിക്കടപ്പട്ടാൽ അതിനത് ഈ നാടുും 
ഭാവി ജനക്രീയമുകന്നറ്ങ്ങളും നൽ
കകടെിവരുന്ന വില അളക്കാനാ
വാത്തായിരിക്കുും. ഇെടതന്ന 
ക�രിൽ പ്രവർത്ിക്കുന്ന സി�ി
ഐ(എും) കാട്ന്ന ഈ അ�ചയും 
ഇെതു - ജനാധി�ത്യ മനസ്ാക്ഷി
ടയ ടെട്ടിക്കുന്.         

അദാനികുദവണ്ി നാണം
ടെട് നിലയിൽ സി്രിഐ
(എം) ബിടജ്രിയുമായി 
കെദൊർത്ു

സി�ിഐ(എും) ജില്ാ ടസ
ക്ട്ടറിയുും ബിടജ�ി ജില്ാ പ്രസി
ഡണ്ടുും സുംയുക്മായി കനതൃത്വും 
നൽകുന്ന ജാ�യുും കകരളത്ിനത് 
കാകണടെിവന്.  ഒരു കകാർപ്പ
കററ്ത് മുതലാളിക്കുകവടെി ബിടജ
�ികയാടൊപ്പും കചർന്നത് സി�ി
ഐ(എും) സമരവിരുദ്ധ ജാ� 
നയിക്കുന്ന കാഴ്ച കദശ്രീയ മാധ്യ
മങ്ങളിലൂടെ കടെത് മറ്ത് സുംസ്ാ
നങ്ങളിടല ഇെതു�ക്ഷ ആഭിമുഖ്യ
മുള്ളവർ ടെട്ടി. സി�ിഐ(എും)  
സുംസ്ാന ടസക്ട്ടറി അതിടന 
ന്യായ്രീകരിക്കുകയുും ടചയ്തകതാ
ടെ അതത് ഒരു ഔകദ്യാഗിക നയ
മാടണന്നത് വ്യക്മായി. നഗത് നമായ 
മൂലധനകസവയുടെ മകുകൊദാഹ
രണമായി നവുംബർ 29ടല കദ
ശാഭിമാനി �ത്ും പുറത്ിറങ്ങി. 
വിഴിഞ്ും സമര ഐക്യദാർഢ്യ
സമിതിയുമായി ബന്ടപ്പട്ടത് പ്ര
വർത്ിക്കുന്നവരുടെ ചിത്ങ്ങൾ 
സഹിതും മുൻക�ജത് നിറച്ചു.‘വിഴി
ഞ്ും തുറമുഖ അട്ടിമറി ഗൂഢാകലാ

ചന: �ിന്നിൽ ഒമ്പതുംഗസും
ഘും'എന്ന തലടക്കട്ടിൽ നിറും 
�ിെിപ്പിച്ച വാർത് പ്രത്യക്ഷടപ്പട്. 
ഒരു സമരടത് തകർക്കാൻ ഏത
റ്ും വടരയുും ക�ാകാൻ സി�ിഐ
(എും)  തയ്ാറാടണന്നത് ടവളിടപ്പ
ടുത്ലായിരുന് അതത്. എതിരാ
ളികടള കരികതച്ചു കാണിക്കാനുും 
ഭരണകൂെത്ിടറെ അെിച്ചമർത്
ലിനത് വികധയരാക്കാനുും കവടെി 
നാസികളും സിഐഎയുും  നെ
ത്ിയ ‘ബ്ാക്കത് കപ്രാപ്പഗാറെ'ക്കത് 
സമാനമായ പ്രചാരണമാണിതത്.

തുറമുഖ കവാെത്ിൽ നെക്കു
ന്ന തികച്ചുും സമാധാന�രമായ 
സമരത്ിടനതിടര കകന്ദ്രകസന
ടയ നികയാഗിക്കണടമന്നത് ആവ
ശ്യടപ്പട്ടത് അദാനി  കഹകക്കാെ
തിയിൽ കകസത് ഫയൽ ടചയ്ത
കപ്പാൾ സി�ിഐ(എും) ഗവൺ
ടമറെത് അതിടന �ിന്തുണയ്ക്കുകയാ
ണത് ടചയ്തതത്. സ്വന്ും സുംസ്ാന
ത്ത് നെക്കുന്ന ഒരു ജനക്രീയ സമ
രടത് നിഷ്ഠൂരമായി അെിച്ചമർ
ത്ാൻ കകന്ദ്രകസനടയ നികയാ
ഗിക്കാൻ സന്നദ്ധരാവുന്നതത് അകങ്ങ
യറ്ും ഹ്രീനമായ  ജനാധി�ത്യ
വിരുദ്ധ നില�ാൊയിരുന്. ബും
ഗാളിലൾപ്പടെ ടതരടഞ്ടുപ്പത് 
കവളകളിൽ  ടകാലയുും ടകാള്ള
യുും ടകാള്ളിവയ്ും നെമാടുകമ്പാൾ
പ്പാലും കകന്ദ്രകസനയുടെ വരവി
ടന എതിർക്കുന്ന സി�ിഐ(എും)
നുും ചങ്ങാതികൾക്കുും നിർധനരുും 
നിരാശ്രയരുമായ ഒരു വിഭാഗും 
ജനങ്ങടള കനരിൊൻ കകന്ദ്രകസന 
വരടട്ട എന്ന നില�ാടെടുക്കാൻ 
ഒരു മനഃസാക്ഷിക്കുത്തുമുടൊയി
ല്. കകസിനത് ബലും �കരാടനന്ന
വണ്ണും കകാെതി കകസത് �രിഗണ
നയ്കത് എടുക്കുന്നതിനു ടതാട്മുമ്പാ
യി വിഴിഞ്ും സമരകമഖലയിൽ 
നവുംബർ 26നത് ആസൂത്ിതവുും 
സുംഘെിതവുമായ ന്രീക്കമാണത് 
സർക്കാരുും സമരവിരുദ്ധ ശക്ി
കടളല്ാവരുും ഒത്തുകചർന്നത് നെ
ത്ിയതത്.

ആസൂപതിത പ്രദൊ്രനത്ി
ലൂടെ സമരടത് തെർകാൻ 
ജനങ്ങടള െരുവാകി

ഇത്നാളും സമാധാന�രമാ
യി നെന്വന്ന സമരടത് തകർ
ക്കാൻ ഗവൺടമറെത് ആസൂത്ിത
മായി നെത്ിയ ന്രീക്കമാണത് അദാ
നിയുടെ വാഹനവ്യൂഹും എത്ി
ച്ചതിടറെയുും അതത് തെഞ് മത്്യ
ടത്ാഴിലാളികടള കനരിൊൻ 
ക�ാല്രീസിടറെ ഒത്ാശകയാടെ 
ഗുടെകടള രുംഗത്ിറക്കിയതിടറെ
യുും കാരണും. അതിടന തുെർന്നത് 
മത്്യടത്ാഴിലാളികൾടക്കതി
ടര കകസത് ചാർജത് ടചയ്യുകയുും 
അവടര ആക്മിച്ചവടര ടവറുടത 
വിടുകയുമാണത് ക�ാല്രീസത് ടചയ്ത
തത്. സുംഭവും നെക്കുകമ്പാൾ സ്
ലത്ില്ാതിരുന്നവടര കസ്റഡി
യിൽ എടുക്കുകയുും അവടര ജാ
മ്യത്ിനത് ഇറക്കാൻ എത്ിയവ
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ഒരു െനാധിപത്യ സമരകത് തകര്കൊന് വര്ഗീയതകയ പപ
പയാെനകപ്ടുത്ാകമന് ദുഷ്ടരീതിയാണ ്സിപിഐ(എഞം) അവ
ലഞംബിച്ത്. അദാനികകെതിരായി നടത്ിയ സമരഞം എങ്ങികന
യാണ് ഏകതങ്ിലുഞം മതവിഭാഗത്ികനതിരാകുന്ത്? അവര്  
ഉയര്ത്ിയ ആവശ്യങ്ങള് സമരഞം കചയ്ുന് വിഭാഗത്ികറെ 
മതവിശ്ാസവുമായി ബന്കപ്ട്വപയാ മറ്റ ്മതവിഭാഗങ്ങളുകട 
അവകാശങ്ങള് ഹനികെുന്വപയാ ആയിരുന്ിലെ. കിടപ്ാട
ത്ികറെയുഞം നിലനില്പ്ികറെയുഞം െീവിതവൃത്ിയുകടയുഞം പപ
ശന്ങ്ങള് ഉയര്ത്ിയ ഒരു െനാധിപത്യസമരമായിരുന്ു അത.്
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3ഡിസംബര് 2022

(ശേഷം 4-ാം ശേജില്)

(2-ാം ശേജില് നിന്ന്)

വിഴിഞ്ും സമരത്ിൽ ധ്രീ
കരാദാത്മായി ട�ാരുതിയ ത്രീ
രകദശ ജനതടയ, പ്രകത്യകിച്ചുും 
മൽസ്യടത്ാഴിലാളികടള എസത് യു
സിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റത്) സുംസ്ാന 
കമ്മിറ്ി ഹൃദ്യമായി അഭിവാദ്യും 
ടചയ്യുന്. ക്ിമിനൽ മൂലധനശ
ക്ിയുടെ തികഞ് പ്രത്രീകമായ 
അദാനിക്കുകവടെി ലജ്ാകര
മായ നിലയിൽ ഏതറ്ും വടരയുും 
ക�ാകാൻ തയ്ാറായ സി�ിഐ
(എും) നയിക്കുന്ന സർക്കാരിടറെ 
അെിച്ചമർത്ലകടളയുും ഹ്രീന
മായ പ്രചാരണങ്ങടളയുും കനരി
ട്ടാണത് മൽസ്യടത്ാഴിലാളികൾ 
പ്രകക്ഷാഭരുംഗത്ത് നിലടകാടെ
തത്. സ്വന്ും കൂരകളിൽനിന്നത് സി
മറെത് കഗാഡൗണികലക്കത് നിർദ്ദ
യും തള്ളടപ്പട്ടത്,  കഴിഞ് 5 വർ
േത്ിലധികമായി നരകിക്കുന്ന 
നിർധനരുും ദുരിതബാധിതരുമായ 
ഒരു ജനവിഭാഗത്ിടറെ സങ്െ
ങ്ങൾ കകൾക്കാനുള്ള സാമാന്യ 
മര്യാദക�ാലും സർക്കാർ കാട്ടി
യില്. സുംസ്ാനത്ിടറെ രാ
ഷ്ട്രീയ-മകതതര മണ്ഡലത്ിൽ 
ദ്രീർഘകാലാെിസ്ാനത്ിൽ 
ഉടൊക്കികയക്കാവുന്ന പ്രത്യാ
ഘാതങ്ങടള ടതല്ും ഗണിക്കാ
ടത സി�ിഐ(എും) ഉും കൂട്ടാളി
കളും ബിടജ�ിടയ കൂടെക്കൂട്ടി 
സമരടത് കനരിൊൻ വർഗ്്രീയ
പ്രചാരണും നെത്ി. ഒരു ജന
ക്രീയ സമരത്ിടനതിടര ബദൽ 

�ന്ൽടകട്ടി ആക്മിക്കുക എന്ന 
ഫാസിസ്റത് കശലിക്കുും അവർ 
മുതിർന്. സുംസ്ാനടത് ആടക 
ഉലച്ച പ്രളയത്ിടറെ കവളയിൽ 
രക്ഷാദൗത്യത്ിടറെ നിസ്വാർ
ത് മാതൃക കാട്ടിയ മൽസ്യടത്ാ
ഴിലാളികടള കദശവിരുദ്ധടരന്ും 
ത്രീവ്രവാദികടളന്ും വർഗ്്രീയവാ
ദികടളന്ും സി�ിഐ(എും)ഉും 
കൂട്ടാളികളും മുദ്രകുത്ി. ക�ാല്രീ
സിടന അഴിച്ചുവിട്ടത് മൃഗ്രീയമായ 
നരനായാട്ടത് നെത്ി. ആർച്ചത് ബി
േപ്പിടന ഒന്നാും പ്രതിയാക്കി 
ടക്കാടെത് 3000 ക�ർടക്കതിടര 
കകടസടുത്തു. ഈ വിധമുള്ള എണ്ണ
മറ് അെിച്ചമർത്ലകടള കനരിട്ടത്, 
രാജ്യടത് ഏറ്വുും വലിയ കകാർ
പ്പകററ്ത് മൃഗ്രീയശക്ിക്കുും അവർ
ക്കത് ദാസ്യകവല ടചയ്യുന്ന ജനവി
രുദ്ധ രാഷ്ട്രീയശക്ികൾക്കുടമ
തിടര 138 ദിവസും ന്രീണ്ടുനിന്ന 
വ്രീറുറ് പ്രകക്ഷാഭും നെത്ിയ മൽ
സ്യടത്ാഴിലാളികൾ, ക�ാരാടു
ന്ന ജനങ്ങൾക്കത് എന്ും മാതൃക
യായിരിക്കുും.  

സമരത്ിടറെ സമ്പൂർണ്ണ വി
ജയടത് സുംബന്ിച്ചത് സമരകന
തൃത്വും തടന്നയുും അവകാശവാ
ദങ്ങൾ മുകന്നാട്ടത് വച്ചിട്ടില്. സമരും 
താൽക്കാലികമായി നിർത്തുന്
ടവന്ും പൂർണ്ണതൃപ്ികയാടെ അല് 
സമരും �ിൻവലിക്കുന്നടതന്ും 
അവർ വ്യക്മാക്കിയിട്ടെത്. പ്ര
കക്ഷാഭത്ിടറെ �രിസമാപ്ിയിൽ 
ഉടൊയിട്ള്ള �രാധ്രീനതകടള 
സുംബന്ിച്ചത് സമരകനതൃത്വത്ി
നു തിരിച്ചറിവത് ഉടടെന്നാണത് മു
കളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ള്ള പ്രതിക

രണും വ്യക്മാക്കുന്നതത്. പ്രകക്ഷാ
ഭത്ിടറെ ഭാവി ഉത്രവാദിത്
ങ്ങടളപ്പറ്ിയുള്ള കബാധ്യും സമ
രകനതൃത്വത്ിനുടടെന്നത് ഈ 
വാക്കുകൾ അെിവരയിടുന്. 

ഒരു ജനാധി�ത്യപ്രകക്ഷാഭ
ത്ിടറെ വിജയും സമഗ്രതയിൽ 
വിലയിരുത്ടപ്പടുന്നതത്, കനൊൻ 
കഴിഞ്ിട്ള്ള ഡിമാന്റുകടള മാത്ും 
കണക്കിടലടുത്തുടകാടെല്. വരുും
നാളകളിടല ജനക്രീയമുകന്നറ്
ങ്ങൾക്കത് ഊർജ്ും �കരുന്ന 
ജനാധി�ത്യ പ്രബുദ്ധതയുും ജാ
ഗ്രതയുും സൃഷ്ിക്കാൻ വിഴിഞ്ും 
പ്രകക്ഷാഭത്ിനു കഴിഞ്ഞുടവന്ന
തത് ആത്മവിശ്വാസും �കരുന്ന 
കനട്ടമാണത്. അദാനി തുറമുഖും സൃ
ഷ്ിക്കുന്ന അ�രിഹാര്യവുും വി
നാശകരവുമായ �ാരിസ്ിതിക 
-സാമൂഹ്യ ആഘാതങ്ങടള സും
ബന്ിച്ചത് ഗൗരവതരമായ അവ
കബാധും കകരളസമൂഹത്ിലാടക 
സൃഷ്ിക്കാൻ ത്രീരകദശജനതയു
ടെ ഈ അതിജ്രീവന സമരത്ി
നു കഴിഞ്ഞു. അദാനിക്കുകവടെി 
വിഴിഞ്ും സമരടത് അെിടച്ചാ
തുക്കാൻ സി�ിഐ(എും), ബി
ടജ�ിയുമായി രൂ�ടപ്പടുത്ിയ 
അവിശുദ്ധ സുംഖ്യും ഇവരുടെ 
കകാർപ്പകററ്ത് കസവയുടെ രാഷ്ട്രീ
യും സാധാരണജനങ്ങൾക്കത് കൂ
ടുതൽ തിരിച്ചറിയാനിെവരുത്ി. 
എല്ാ �ാർലടമറെറി �ാർട്ടികളും 
ക്ിമിനൽ മൂലധനത്ിടറെ �ക്ഷ
ത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചവരാടണന്നത് 
വിഴിഞ്ും സമരും �ഠിപ്പിച്ചു. കൃ
ത്യമായ നില�ാടുകകളാടെയുള്ള 
ഭാവി ജനക്രീയപ്രകക്ഷാഭത്ിടറെ 

രാഷ്ട്രീയ ധാരണയായി ഇവ പ്ര
വർത്ിക്കുടമന്നതിൽ സുംശയ
മില്. അതിശക്മായ ജനക്രീയ
സമരത്ിടറെ ഉയിർടത്ഴുകന്നൽ
പ്പിനത് ഇവ കളടമാരുക്കുും. സമു
ദ്രസമ്പത്ത് അപ്പാടെ കകാർപ്പകറ
റ്ത് ശക്ികൾക്കത് ത്രീടറഴുതുന്ന 'ബ്ലൂ 
എകക്കാണമി'യുടെ നെ�െികളും 
കരിണൽ ഖനനവുും ത്രീരത്ിടറെ 
�ാരിസ്ിതിക സന്തുലനടത് 
മുഴുവൻ തകിെുംമറിയ്ക്കുന്ന വൻ നിർ
മ്മാണപ്രവർത്നങ്ങളും അദാ
നിയുടെ തുറമുഖവുും എല്ാും കചർ
ന്നത് ത്രീരടത്യുും ത്രീരകദശ ജന
തയുടെ ജ്രീവിതടത്യുും തകർ
ക്കുകമ്പാൾ പ്രകക്ഷാഭമല്ാടത 
മടറ്ാരു മാർഗ്വുും ജനങ്ങളടെ 
മുമ്പിലില്. വിഴിഞ്ും സമരും 
നൽകിയ ഈ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാ
ഭ്യാസമാണത് അതിടറെ കനട്ടും.

സർക്കാരുകളടെ നയങ്ങളും 
ടചയ്തികളും പൂർണ്ണമായി മൂലധ
നതാൽപ്പര്യങ്ങളായി �രിവർ
ത്നടപ്പട് കഴിഞ് സാഹചര്യ
ത്ിൽ ജനക്രീയ സമരങ്ങൾ പൂർ
ണ്ണവിജയും കകവരിക്കണടമ
ങ്ിൽ ഒരു സാഹചര്യത്ിലും 
ക്രീഴെങ്ങാൻ തയ്ാറല്ാത് പ്ര
കക്ഷാഭും ഉയർന്വകരടെതുടെത്. 
നയങ്ങൾക്കിരയാകുന്നവരുടെ 
മാത്മല്, ട�ാതുസമൂഹത്ിടറെ 
ഒന്നാടക �ിന്തുണ സമാഹരി
ക്കാൻ സമരങ്ങൾക്കത് കഴികയടെ
തുടെത്. ജനങ്ങളടെ സമകരാ�ക
രണും, സ്വന്ും സമരസമിതിക
ളാണത്. സമരസന്നദ്ധതകയാടെ 
മുകന്നാട്വരുന്ന മുഴുവൻ സാമൂഹ്യ
ശക്ികടളയുും വ്യക്ികടളയുും 

പ്രകക്ഷാഭകവദിയിൽ ഒരുമിപ്പിച്ചു
ടകാടെത്, ജനാധി�ത്യ�രമായി 
രൂ�ുംടകാള്ളുന്ന കനതൃത്വും ജന
ക്രീയപ്രകക്ഷാഭ വിജയത്ിനത് 
അത്യന്ാക�ക്ഷിതമാണത്. വർ
ഗ്്രീയതയുടെകയാ സാമുദായിക
തയുടെകയാ നിറും നൽകാൻ 
ശത്രുക്കൾക്കത് ഇെനൽകാനാവാ
ത് വിധും സമരകനതൃത്വും ഏവ
ടരയുും ഉൾടക്കാള്ളുന്ന ദൃഢമായ 
ജനാധി�ത്യരൂ�മാകണും. ഫാ
സിസ്റത് കകന്ദ്രസർക്കാരിടന മുട്
കുത്ിച്ച ഐതിഹാസികമായ 
കർേക സമരവുും ധാർഷ്്യത്ി
ടറെ പ്രതിരൂ�മായ സുംസ്ാന 
സർക്കാരിടന ഒരിഞ്ചുക�ാലും 
മുകന്നാട് ക�ാകാനനുവദിക്കാടത 
സമ്മർദ്ദത്ിലാക്കിയ ടക ടറയിൽ 
സിൽവർകലൻ വിരുദ്ധ പ്രകക്ഷാ
ഭവുും യ�ാർത് ജനക്രീയ സമ
രകനതൃത്വത്ിടറെ ഉജ്്വല മാ
തൃകകളാണത്. ഈ സമരങ്ങൾ 
�കർന് നൽകുന്ന വിലടപ്പട്ട 
�ാഠും വിഴിഞ്ും സമരത്ിടറെ 
ഉയർന്ന ഘട്ടത്ികലക്കുള്ള പ്ര
യാണത്ിനത് വഴികാട്ടിയാകണും. 
കകാർപ്പകററ്ത് മൂലധനവുും അവരു
ടെ രാഷ്ട്രീയ ഏജന്റുമാരുും സൃഷ്ി
ക്കുന്ന വിനാശത്ിൽനിന്ും മൽ
സ്യടത്ാഴിലാളികടളയുും സും
സ്ാനടത് ജനങ്ങടള ആടക
ത്ടന്നയുും രക്ഷിക്കാൻ, വിഴി
ഞ്ും സമരത്ിൽ അണിനിര
ന്ന ത്രീരകദശജനതയുും സമരടത് 
�ിന്തുണച്ച ജനാധി�ത്യശക്ി
കളും ഐക്യടപ്പട്ടകാടെത് ജന
ക്രീയ കാവൽ കസനയായി പ്ര
വർത്ിക്കണും.

ടര അറസ്റത് ടചയ്യുകയുും ടചയ്തു. 
എന്നത് മാത്മല് ബിേപ്പുമാർക്കുും 
പുകരാഹിതന്ാർക്കുടമതിടര ഗൂ
ഢാകലാചന കുറ്ും ചുമത്തുകയുും 
ടചയ്തു. ആർച്ചത് ബിേപ്പിടന ഒന്നാും 
പ്രതിയാക്കിയതുൾപ്പടെയുള്ള 
ഏകാധി�ത്യ�രമായ നെ�െി
കൾ ജനങ്ങളിൽനിന്നത് സ്വാഭാ
വികമായ ഒരു പ്രതികരണും സൃ
ഷ്ിടച്ചടുക്കുന്നതിനുകവടെി നെന്ന 
ഒരു ആ സൂത്ിത പ്രകകാ�നമാ
യിരുന്. അന്യായങ്ങൾടക്കതി
ടര കവകാരികമായി പ്രതിക
രിക്കുക എന്ന മൽസ്യടത്ാഴി
ലാളികളടെ സ്വഭാവ വികശേ
ടത്ക്കൂെി ഉ�കയാഗടപ്പടുത്ി
ടക്കാടെത് ‘ഏജറെത് ടപ്രാകവാകക്ക 
കറ്ഴത് സത്' എന്ന കുത്ിത്ിരിപ്പുകാടര 
നികയാഗിക്കുകടയന്ന ഫാസിസ്റത് 
ര്രീതി അവലുംബിച്ചത് അവടര പ്ര
കകാ�ിപ്പിച്ചത് നിയമും കകയി
ടലടുക്കുന്ന അവസ്യികലക്കത് 
ജനങ്ങടള എത്ിക്കാനുള്ള ആസൂ
ത്ിത ന്രീക്കങ്ങൾ ഫലും കണ്ടു 
എന്കവണും കരുതാൻ. ജനങ്ങൾ 
സുംഘെിതരായി വരാനുും 
ക�ാല്രീസത് കസ്റേൻ ഉ�കരാധി

ക്കാനുമുള്ള സാഹചര്യും സൃഷ്ി
ച്ചതത് ഇതാണത്. തുെർന്നത് നെന്ന 
സുംഭവങ്ങളിൽ നിരവധി മത്്യ
ടത്ാഴിലാളികൾക്കുും ക�ാല്രീ
സുകാർക്കുും �രിക്കു�റ്ി. 

ഏക�ക്ഷ്രീയമായി മത്്യടത്ാ
ഴിലാളികൾ അക്മും നെത്ി എന്നത് 
വരുത്ി ത്രീർക്കാനുും സമരകത്ാ
െത് ട�ാതുസമൂഹത്ിൽ വളർന്
വരുന്ന �ിന്തുണ ഇല്ാതാക്കാനുും 
കകാെതിടയ അെക്കും ടതറ്ിദ്ധരി
പ്പിച്ചത് ക�ാല്രീസിടന ഉ�കയാഗി
ച്ചത് അെിച്ചമർത്ാനുും കവടെിയുള്ള 
ന്രീക്കമാണത് നെന്നതത്. അദാനിക്കു 
കവടെി സമരും അെിച്ചമർത്ാൻ 
ഇെതു ഗവൺടമറെത് നെത്തുന്ന  
ന്രീക്കും മുൻ �ശ്ിമബുംഗാൾ 
ഗവൺടമറെത് ഇകന്ാകനേ്യൻ കു
ത്ക സാലിും ഗ്രൂപ്പിനത് കവടെി 
നദേിഗ്രാമിൽ കർേകരുടെ ഭൂമി 
�ിെിടച്ചടുക്കാൻ നെത്ിയ ന്രീക്ക
ങ്ങടള അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണത്. 
അദാനിക്കത് കവടെി ജനതാൽ�
ര്യത്ിടനതിടര ബിടജ�ികയാടു 
കകകകാർക്കാൻ സി�ിഐ(എും)  
തയ്ാറാവുന്നതത് ഇവർ എത്മാത്ും 
കകാർപ്പകററ്ത് മൂലധനത്ിടറെ ദാ
സന്ാരായി മാറി എന്നത് ടതളിയി

ക്കുന്നതാണത്.  
മൃഗീയ അധിൊരം ഉ്രദയാ
ഗിച്ക് സമരദനതൃത്വടത് മുൾ
മുനയിൽ നിർത്ി അദാനി
കുദവണ്ി വിലദ്രശി

സമരത്ിടനതിടര ബഹുമുഖ 
ആക്മണമാണത് സർക്കാർ നെ
ത്ിയതത്. സമര കനതൃത്വടത് 
സമ്മർദ്ദത്ിലാക്കാൻ ആവശ്യ

മായടതാടക്ക അവർ ടചയ്തു. സമ
രപ്രവർത്കടര ഒന്നാടക കകസു
കളിൽടപ്പടുത്ി. സമരകമഖലയി
കലക്കത് സമരപ്രവർത്കടര എത്ി
ക്കുന്ന മുഴുവൻ വാഹനങ്ങൾടക്ക
തിടരയുും കകടസടുത്തു തുെങ്ങി. 
സഭയുടെ അധികാരകശ്രണിയി
ടല ഉന്നതന്ാടര രുംഗത്ിറക്കി 
സമര കനതൃത്വടത് സ്വാധ്രീനി
ക്കാൻ ശ്രമും  ആരുംഭിച്ചു. സമാ
ധാനും സ്ാ�ിക്കാൻ എന്ന ക�രിൽ 
അദാനി അനുഭാവികളടെയുും �ൗ
രപ്രമുഖടരന്നത് വിളിക്കടപ്പടുന്നവ
രുടെയുും കനതൃത്വത്ിൽ സുംവി

ധാനടമാരുക്കി. ത്രീരജനതയുടെ 
ദുരിതജ്രീവിതത്ിടറെ കവവത് അറി
യാത് വൻ ബിസിനസുകാടരയുും 
സി�ിഐ(എും) വികധയത്വമുള്ള 
സർക്കാർ വിലാസും കലാസാും
സത് കാരിക പ്രവർത്കടരയുും രും
ഗത്ിറക്കി പ്രസ്ാവന പുറടപ്പടു
വിച്ചു. ജന�ക്ഷടത്ന്നത് ഇതുവ
ടരയുും കകരളും കരുതി ക�ാന്ന 
ആദരണ്രീയനായ കവി സച്ചിദാ
നദേടന ക�ാടലയുള്ളവടരയുും ഈ 
ടകണിയിൽ ട�ടുത്ി. മുതിർന്ന 
�ത്പ്രവർത്കൻ എൻ. മാധവൻ
കുട്ടിടയ ക�ാലള്ളവർ തടറെ അനു
വാദമില്ാടത പ്രസ്ാവനയിൽ 
ക�രത് വച്ചതിൽ പ്രതികേധിച്ചു.

 ആയിരും ദിവസത്ിനകും, 
അതായതത് 2019 ഡിസുംബറിൽ 
പൂർത്ിയാകക്കടെിയിരുന്ന �ണി 
2500 ദിവസമായിട്ും പൂർത്ിയാ
ക്കാതിരിടക്ക, മത്്യടത്ാഴിലാ
ളികൾ നൂകറാളും ദിവസമായി 
മാത്ും നെത്തുന്ന സമരും കാരണും 
200 കകാെി രൂ�യുടെ നഷ്മുടടെ
ന്ും അതത് സമരക്കാർ നൽകണ
ടമന്ും അദാനി കകാെതിയിൽ 
�റഞ്കപ്പാൾ അകതാടൊപ്പും 
നിൽക്കുകയാണത് സർക്കാർ ടച

യ്തതത്.  കരാർ വ്യവസ് പ്രകാരും 
നിശ്ിത ത്രീയതിയിൽ �ണിത്രീർ
ത്ിടല്ങ്ിൽ പ്രതിദിനും 12 ലക്ഷും 
രൂ� നിരക്കിൽ അദാനി സർക്കാ
രിനത് നൽകകണ്ടുന്ന തുക ഫല
ത്ിൽ എഴുതി തള്ളിയ സർക്കാ
രാണത് ഈ നില�ാെത് സ്വ്രീകരിച്ച
ടതന്നതത് ശ്രകദ്ധയമാണത്.

ഈ വിധത്ിൽ സമരകനതൃ
ത്വടത് ബഹുമുഖ സമ്മർദ്ദങ്ങളടെ 
മുൾമുനയിൽ നിർത്ി സർക്കാർ 
സമരസമിതി കനതാക്കളമായി 
ചർച്ച നെത്ി. ചർച്ചയിൽ സമര
ത്ിനത് ആധാരമായി മുകന്നാട്ടവച്ച 
ഡിമാന്റുകൾ പൂർണമായി അുംഗ്രീ
കരിക്കാടത ചിലതിൽ മാത്കമ 
ത്രീരുമാനടമടുക്കുകയുടൊയുള്ളു. 
എങ്ിലും സമരും തൽക്കാലികമാ
യി നിർത്ിവയ്കാൻ സമരസമിതി 
ത്രീരുമാനിച്ചു. �ണി നിർത്ിടവ
ച്ചത് �ഠനും നെത്ണടമന്നത് ഉൾടപ്പ
ടെയുള്ള പ്രധാന ഡിമാന്റുകൾ കന
ൊടതയാണത് സമരും നിർത്ിവച്ച
തത് എന്നതത് ത്രീരടത് സാധാരണ 
മത്്യടത്ാഴിലാളികളിൽ സ്വാ
ഭാവികമായുും വലിയ വിേമങ്ങളാ
ണത് ഉളവാക്കിയതത്. സി�ിഐ(എും), 
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ചരിത്വുടമല്ാും �ഠിപ്പിക്കാനാ
കുക. �ത്ാും ക്ാസത് വടരയുള്ള 
വിദ്യാഭ്യാസത്ിലൂടെ ലഭികക്കടെ 
പ്രാ�മിക ജ്ാനും, കുട്ടി സ്വയും 
കടടെത്തുടമന്ന വിചിത്മായ 
വാദും നിരത്തുന്നതിലൂടെ കബാധനും 

എന്ന പ്രക്ിയടയ  പൂർണ്ണമായുും 
നിരാകരിക്കുകയാണത്. 

സ്വയും �ഠിക്കുകടയന്നതത് ഡി
�ിഇ�ിക്കത് രൂ�ും നൽകിയ ആകഗാ
ളവതത്ക്കരണവിദ്യാഭ്യാസത്ിടറെ 
സിദ്ധാന്മാണത്. വിദ്യാർത്ിടയ
ന്നതിനത് �കരും ഡി�ിഇ�ിയുടെ 
�ഠിതാവത് എന്ന സങ്ൽപ്പമാണത് 
പുതിയ കുറിപ്പിലും ഉെന്രീളും കാ
ണുവാൻ സാധിക്കുന്നതത്. കശേ്യാ
ധിഷ്ിത �ാഠ്യ�ദ്ധതിടയന്ന ഡി
�ിഇ�ി ചിന്യുടെ തുെർച്ചയായാ
ണത് ഇവിടെയുും അവതരിപ്പിക്ക
ടപ്പട്ടിരിക്കുന്നതത്. കുട്ടി സത് കൂളിടല
ത്തുന്നതിനുമുൻപുതടന്ന കനെിയി
ട്ള്ള ഭാേയുും ഗണിതകശേിയു
ടെയുും നിര്രീക്ഷണത്ിടറെയുടമ
ല്ാും അെിസ്ാനത്ിലള്ള അനു
ഭവ�രിസരും തുെരുകടയന്നതാണത് 
അവതരിപ്പിക്കടപ്പടുന്ന കാഴ്ചപ്പാെത്. 
1998ടല അധ്യാ�ക സഹായിയുും 
അക്ഷരും ടതറ്ാടത ഇകത കാഴ്ച
പ്പാെത് അവതരിപ്പിക്കുന്ടെത്:

 ' വിദ്യാലയത്ിടലത്തുന്നതി
നത് മുൻപുതടന്ന അവൻ പ്രാ�മിക 
കനപുണികൾ കനെിയിട്ടെത്. ഭാ
ോ�രവുും ഗണിത�രവുമായ അത്
രും കശേികൾ കനടുന്നതിനത് മുതിർ
ന്നവരുടെ ടചറിയ സഹായകമ 
അവർക്കത് കവടെിവന്നിട്ള്ളൂ. ടത

ടക്കാടെത് യൂണിടസഫത്, യുടന
സത് കകാ, യുഎൻഡി�ി എന്നിവർ 
തായത് ലറെിടല കജ്യാുംതിയനിൽ 
സുംഘെിപ്പിച്ച ഏവർക്കുും വിദ്യാ
ഭ്യാസത്ിനായുള്ള കലാകസകമ്മ
ളനത്ിലാണത് ഡി�ിഇ�ിയുടെ 
സിദ്ധാന്ങ്ങൾ രൂ�ുംടകാള്ളുന്നതത്. 
നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്ിടറെ 
ആണിക്കല്ിളക്കിയ ഡി�ിഇ�ി 
മുതൽ റൂസ വടരയുള്ള �ദ്ധതിക
ളടെ നയരൂ�മാണത് 2020ൽ കക
ന്ദ്രസർക്കാർ ടകാണ്ടുവന്ന പുതിയ 
കദശ്രീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയും. ഈ 
വിധ്വുംസക �ദ്ധതിയുടെ മലയാ
ള്രീകരിച്ച കരഖയാണത് നവകകരള
ത്ിടല പുതിയ സത് കൂൾ �ാഠ്യ�
ദ്ധതി ചട്ടക്കൂെിടനക്കുറിച്ചുള്ള ചർ
ച്ചാക്കുറിടപ്പന്ന ക�രിൽ അവത
രിപ്പിക്കടപ്പട്ടിരിക്കുന്നതത്. 

വിജ്ാനത്ിടറെ ആധിൊ
രിെത നിദേധികുന്ു

'�ഠനവുമായി ബന്ടപ്പട്കി
െക്കുന്ന എല്ാ യാ�ാസ്ിതിക 
ബന്നങ്ങളിൽനിന്മുള്ള വി
കമാചനമാണത് നവകകരള �ാഠ്യ
�ദ്ധതി ലക്ഷ്യും ടവയ്ക്കുന്നതത്'(ക�
ജത് 29, കകരള �ാഠ്യ�ദ്ധതി ചട്ട
ക്കൂെത്: സമൂഹചർച്ചയ്കായുള്ള കുറി
പ്പത്) എന്ന പ്രഖ്യാ�നും, അധ്യാ
�നും, �ാഠപുസ്കും, �ര്രീക്ഷ 
എന്നിവയുടെ ആധികാരികതടയ 
നികേധിച്ചുടകാടെത് വിദ്യാഭ്യാ
സടത് അനൗ�ചാരികവുും അയ
വുള്ളതുും ആക്കാനാടണന്നത് 
ഇതിടല തുെർനിർകദ്ദശങ്ങൾ ടത
ളിയിക്കുന്ടെത്.

�ടെത് ഡി�ിഇ�ി കെന്വരു
കമ്പാഴുും സമാനമായ പ്രഖ്യാ�ന

ങ്ങളായിരുന് അവതരിപ്പിക്കടപ്പ
ട്ടതത്. ക്ാസത് മുറികൾ തെവറകളാ
ടണന്ും അധ്യാ�കൻ ഏകാധി
�തിയാടണന്ും �ഠനും വിരസ
മാടണന്ും പ്രചരിപ്പിച്ചുടകാടൊണത് 
ഡി�ിഇ�ിയുടെ കസദ്ധാന്ികർ 

രുംഗപ്രകവശും ടചയ്തതത്. കുട്ടി അറി
വിടറെ നിറകുെമാടണന്ും അവർ 
അറിവത് കടടെത്തുകയുും നിർമ്മി
ക്കുകയുും ടചയ്യുടമന്ന ഡി�ിഇ�ി
യുടെ വിചിത്വാദത്ിടറെ ആവർ
ത്നമാണത് �ാഠ്യ�ദ്ധതി ചട്ടക്കൂ
െിടന സുംബന്ിച്ചുള്ള ചർച്ചാക്കു
റിപ്പിലും കാണുന്നതത്. '�ഠനവി
േയടത് ഭാവനാത്മകമായി 
സമ്രീ�ിക്കുവാനുും കചാദ്യങ്ങൾ 
ഉയർത്ാനുും(ക�ജത് 29) കുട്ടിടയ 
അനുവദിക്കണടമന്ും തനിക്കത് 
ചുറ്റുമുള്ള ടചറിയ കലാകത്ിനു
ള്ളിൽ മാത്ും കുട്ടികടള ബന്ന
സ്രാക്കുകയാണത് �ലകപ്പാഴുും 
�ാഠപുസ്കങ്ങൾ ടചയ്യുന്നടത
ന്ും'(29)  ഈ കുറിപ്പത് �റയുന്നതത് 
ഇതിനാലാണത്.

അറിവത് എങ്ങടനയാണത് കുട്ടി
ക്കത് കടടെത്ാനുും നിർമ്മിക്കാ
നുും സാധിക്കുന്നതത്? അറിവത് സാ

മൂഹികമായി നിർമ്മിക്കടപ്പട്ടതാ
ണത്. മാനവകുലത്ിടറെ കൂട്ടായ 
സമരങ്ങളടെ, �രിശ്രമങ്ങളടെ 
ഫലമാണത് വിജ്ാനും. �ിറന്
വ്രീഴുന്ന ഏടതാരു മനുേ്യശിശു
വിടറെയുും ജന്ാവകാശമാണത് ഈ 

വിജ്ാനും �കർന്കിട്കടയ
ന്നതത്. സത് കൂൾ കാലഘട്ടത്ിൽ 
ലഭിക്കുന്ന അെിസ്ാന വിദ്യാഭ്യാ
സമാണത് തുെർന്നത് സത് ട�േ്യകല
കസേനുും ഗകവേണത്ിനുടമ
ല്ാും വിദ്യാർത്ിടയ പ്രാപ്നാക്കു 
ന്നതത്. മനുേ്യരാശിടയാന്നാടക 
വികസിപ്പിടച്ചടുത് അറിവുകൾ 
�രിമിതമായ ഒരു മനുേ്യായുസ്ിൽ  
വ്രീണ്ടുും കടടെത്തുക എന്നതല് 
വിദ്യാഭ്യാസത്ിടറെ ലക്ഷ്യും, 
അതത് സാദ്ധ്യവുമല്. അറിവത് നി
ർമ്മിക്കുന്നതിനത് അെിത്റയായി 
വർത്ികക്കടെ അെിസ്ാന ജ്ാ 
നും ലഭിക്കാടത എങ്ങടനയാണത് 
കുട്ടികൾ അറിവത് കടടെത്തുക?

ശാസ്ത്രീയമായ കബാധന പ്ര
ക്ിയയിലൂടെ മാത്മാണത് വിദ്യാർ
ത്ിക്കത് അെിസ്ാന ധാരണകൾ 
നൽകാൻ സാധിക്കുക; അക്ഷര
വുും ഭാേയുും ഗണിതവുും ശാസ്തവുും 

റ്റുകൾ അവൻ തിരിച്ചറിയുകയുും 
തിരുത്തുകയുും ടചയ്യുും.' (ക�ജത് 111)

കുട്ടിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങ
ടനയാണത് വിദ്യകയാ വിദ്യാഭ്യാ
സകമാ ആകുന്നതത്. സാഹചര്യങ്ങ
ളിൽ നിന്ും ശ്രീലും ടകാണ്ടുും സും
സാരിക്കുന്ന നാെൻ ഭാേ �ഠിടച്ച
ടുക്കാും, മാനകഭാേ �ഠിക്കാനാ
കുകയില്. മറ്ത് വിജ്ാന ശാഖ
കളും വ്യത്യസ്മല്. മാത്മല്, അനു
ഭവങ്ങളിൽനിന്ും ജ്രീവിത�രിസ
രത്ിൽനിന്ും വിജ്ാനമാർ
ജ്ിക്കുവാൻ കുട്ടിക്കാവില്. വിദ്യാ
ഭ്യാസത്ിടറെ ശാസ്ത്രീയമായ അെി
ത്റ ടകട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ സ്തുത്യർ
ഹമായ കസവനും ടചയ്ത ജർമ്മൻ 
നകവാത്ാന ചിന്കനായ ടജാ 
ഹാൻ ഫ്്രീരെികത് ടഹർബർട്ടത് വി
ദ്യാഭ്യാസടത് കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാേ
ണങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരും �റയുന്:

നമുക്കത് ബാല്യകാലാരുംഭത്ി
ടല വിമർശനാത്മകമായ കബാ
ധനടത് കുറിച്ചത് കനാക്കാും. ..കു
ട്ടികൾ ഉള്ളിൽത്റയുന്ന ര്രീതി
യിൽ കാണുന്. �ക്ഷ, അവർ 
അപൂർവമാകയ നിര്രീക്ഷിക്കാറുള്ളൂ..
അവരിൽ സമാനമായ വസ്തുക്കള
ടെ ട�ാതുവായ ചിത്കമ �തിയു
കയുള്ളൂ. ഒന്നത് മടറ്ാന്നായി അവർ 
ടതറ്ിദ്ധരികച്ചക്കാും. അവർ അതിൽ 
നിന്ും ധാരണകൾ ഉരുത്ിരി
ടച്ചടുക്കുന്നില്. അമൂർത്മായ ആശ
യങ്ങൾ സ്വയും അവരുടെ ചിന്
യിൽ വന് കചരില്..' ഈ ധാര
ണകടള പൂർണ്ണമായുും നിരാകരി
ച്ചുടകാടൊണത് ഡി�ിഇ�ി അറി
വിടറെ നിറകുെങ്ങളാണത് കുട്ടിടയ
ന്ന സിദ്ധാന്ത്ിലൂടെ �ഠനവുും 
�ഠിപ്പിക്കലും നികേധിച്ചതത്. വി

(1-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 5-ാം ശേജില്)

(3-ാം ശേജില് നിന്ന്)
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ടത് സുംരക്ഷിക്കാനായി നെത്തു
ന്ന സമരങ്ങൾ വിജയത്ിടലത്ി
ക്കാൻ �ര്യാപ്മായ ശക്ി ജന
ക്രീയ മുകന്നറ്ങ്ങൾക്കത് സമാഹരി
കക്കടെതിടറെ ആവശ്യകതയുും 
ഈ സമരും കൂടുതൽ ടതളിമകയാ
ടെ വ്യക്മാക്കി. പ്രത്യക്ഷ 
ആഘാതും ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഇരകൾ 
മാത്മല്, �കരാക്ഷമായി ഇരക
ളാക്കടപ്പടുന്ന ജനസമൂഹമാടക 
സമര വിജയത്ിനായി അണി
നിരകക്കടെതുടടെന്നത് വ്യക്മാ
ക്കടപ്പട്. കയാജിപ്പിക്കാവുന്ന സകല 
സമര ശക്ികടളയുും തികഞ് 
ജനാധി�ത്യ സ്വഭാവത്ിൽ ഇണ
ക്കിടയടുത്ത് കരുത്തുറ് സമര കന
തൃത്വും സൃഷ്ിക്കടപ്പകെടെതുടെത്. 
സമരത്ിടറെ അെിസ്ാന ഘെകും 
എന്ന  നിലയിൽ സമര രുംഗത്തു
ള്ള ഓകരാ മനുേ്യരുും ഉൾടക്കാ
ള്ളുന്ന ജനക്രീയ സമര കമ്മിറ്ിക
ളാണത് സുപ്രധാനും. അവടയ ബല
ടപ്പടുത്തുന്ന വിധത്ിൽ ഉന്നയി

ബിടജ�ി, വർഗ്രീയ സാമുദായിക 
�ിന്ിരിപ്പൻ ശക്ികളെങ്ങിയ അ 
ദാനി ക്യാമ്പത് ആഹ്ാദത്ിലായി. 

സമരശക്ിെളിൽ നിരാശ 
്രെർത്ി എതിർസ്വരങ്ങടള 
തളർത്ാനുള്ള പശമടത് 
ജനങ്ങൾ ്രരാജയടപ്പെുത്ും 

ഒന്ും കനൊടതയല് ഈ സമരും 
താൽക്കാലികമായി അവസാനി
ച്ചതത്. സമരത്ിടറെ ശക്ി ഒന്
ടകാണ്ടുമാത്ും സർക്കാരിനത് അനു
വദികക്കടെിവന്ന പുനഃരധിവാസും 
ക�ാലള്ള ചില ഡിമാന്റുകടള ഉകദ്ദ
ശിച്ചു മാത്മല് ഇപ്പറഞ്തത്. ത്രീ
രകദശജനതയുടെ നിലനിൽപ്പിടറെ 
പ്രശത് നങ്ങടള നിസ്ാരവൽക്കരിച്ചുും 
അവഗണിച്ചുും ഒരു അധികാരശ
ക്ിക്കുും ഇനി മുകന്നാട് ക�ാകാ
നാവിടല്ന്ന താക്ക്രീതത് നൽകാൻ 
വിഴിഞ്ും സമരത്ിനു കഴിഞ്ഞു. 
പ്രകൃതിയുമായി മല്െിച്ചത്  സ്വന്ും 
നിലയിൽ ജ്രീവിച്ചു ക�ാകുന്ന ഒരു 
ജനതയുടെ ജ്രീവിതടത്യുും അവ
രുടെ ആവാസ കമഖലടയയുും നശി
പ്പിക്കുന്നതിടനതിടര, കലാകത്ി

ടലതടന്ന ഏറ്വുും വലിയ ഒരു 
കകാർപ്പകററ്ത് ശക്ിടക്കതിടര 
അവർ നെത്ിയ സമരും നൽകി
യതത് വിലടപ്പട്ട �ാഠങ്ങളാണത്. ജന
ങ്ങൾടക്കതിടരയുള്ള സർക്കാരി
ടറെ നയനെ�െികൾ മുതലാളിത് 
താല്പര്യങ്ങൾ മാത്ും മുൻനിർത്ി
യുള്ളതാടണന് ജനങ്ങൾക്കത് കൂ
ടുതൽ വ്യക്മായി. ആ ന്രീച താ
ല്പര്യങ്ങൾ സുംരക്ഷിക്കാൻ  ഭരണ
-പ്രതി�ക്ഷ കഭദടമകന്യ ഈ ചൂ
േണവാഴ്ച നിലനിർത്ാൻ ബാ
ധ്യതടപ്പട്ട സകല ശക്ികളും പ്ര
കെമായി കയാജിച്ചത് അണിനിരക്കു
ന്നതുും ജനങ്ങൾ കണ്ടു. പ്രകത്യകി
ച്ചുും സി�ിഐ(എും) എന്ന ക�െ 
കമ്മ്യൂണിസ്റത് പ്രസ്ാനും മുതലാളി 
വർഗ്ത്ിനത് മുന്നിൽ തങ്ങളടെ വി
ശ്വസ്ത ടതളിയിക്കാൻ നെത്തുന്ന 
�രിശ്രമങ്ങൾ യാടതാരു മറവുും 
ഇല്ാത്വണ്ണും ടവളിവാക്കടപ്പട്. 
അകതാടൊപ്പും മൂലധന താൽ�
ര്യങ്ങടള സുംരക്ഷിക്കാൻ സർവ് 
ഭരണകൂെ അധികാരസുംവിധാന
ങ്ങളും അവരുടെ പ്രചാരകണാ�ാ
ധികളും സന്നാഹങ്ങകളാടെ സജ്
രായിരിക്കുകമ്പാൾ ജനതാൽ�ര്യ

ക്കുന്ന ഡിമാറെികനാെത് സമൂഹത്ി
ടറെ അനുഭാവപൂർണ്ണമായ �ിന്തുണ 
ആവശ്യമാണത്. കൂൊടത ഉയർന്ന 
ഘട്ടങ്ങളികലക്കത് വളരുന്ന സമര
രൂ�ങ്ങളും. ഇവടയല്ാും ഒത്തു  കച
രുകമ്പാഴാണത് കാതലായ വിേയ
ങ്ങളിൽ നെക്കുന്ന പ്രകക്ഷാഭണങ്ങൾ 
വിജയിക്കാനാവുന്നതത്. കർേക 
സമരും, നദേിഗ്രാും സമരും, ടചങ്ങറ 
സമരും, വിളപ്പിൽശാല സമരും തു
െങ്ങി വിജയും വരിച്ച സമരങ്ങള
ടെടയല്ാും അെിസ്ാന സ്വഭാവും 
ഇത്രത്ിലള്ളതായിരുന്.

മൽസ്യടത്ാഴിലാളിെൾ  
പ്രചണ്ഡസമര ശക്ിയായി 
ആഞ്ുവീശും

വിഴിഞ്ും �ദ്ധതി സൃഷ്ിക്കു
ന്ന വി�ത്തുകൾ ക�െവാദങ്ങടള
യുും കുതന്ത്രങ്ങടളയുും അവലുംബി
ച്ചുടകാടെത് മൂെിവയ്കാവുന്നതല്. അതത് 
സൃഷ്ിക്കുന്ന �ാരിസ്ിതിക സാ
മൂഹിക ആഘാതങ്ങൾ കൂടുതൽ 
കൂടുതൽ പ്രത്യക്ഷവുും അസഹന്രീ
യവുമാവുും. അതിനാൽത്ടന്ന 
സമരും �രാജയടമന്നത് സ്ാ�ിച്ചത് 
സമരശക്ികളിൽ നിരാശ �െർ

ത്ി എതിർസ്വരങ്ങടള തളർത്ാ
നുള്ള ശ്രമവുും ദ്രീർഘകാലും വി
ജയിക്കില്. ത്രീരകദശജനതടയ 
മാത്മല് കകരളടത്യാടക ബാ
ധിക്കുന്ന ഈ പ്രശത് നങ്ങടള അധി
കരിച്ചത് വ്രീണ്ടുും പ്രകക്ഷാഭണങ്ങൾ 
ഉയർന്വരുും. കചാരയൂറ്ി തെിച്ചു
ടകാഴുക്കുന്ന അദാനിയുും കകാർ
പ്പകററ്ത് ശക്ികളും ജനങ്ങളടെ 
കകാെതിക്കുമുമ്പാടക വിചാരണ 
ടചയ്ടപ്പടുും. അവർക്കത് ദാസ്യവൃ
ത്ി ടചയ്യുന്ന അഞ്ാും �ത്ിക
ളായ ക�െ ഇെതു�ക്ഷവുും ബിടജ�ി 
ഉൾപ്പടെയുള്ള വലതു�ക്ഷവുും ചരി
ത്ത്ിടറെ  ചവറ്ത് ടകാട്ടയിൽ എറി
യടപ്പടുും. കിെപ്പാെവുും ക്രീറപ്പായ
യുും ജ്രീവിതമാടകത്ടന്നയുും നഷ്
ടപ്പടുന്നവർ  പ്രചണ്ഡമായ സമര
ശക്ിയായി ആഞ്ഞുവ്രീശുും. അതി
നുള്ള സമരപ്രബുദ്ധത 138 ദിവസും 
ന്രീടെ സമരത്ിലൂടെ മത്്യടത്ാ
ഴിലാളികൾ കനെിയിട്ടെത്. കഠിന
മായ �ര്രീക്ഷണങ്ങടള കനരിട്ടത് ആ 
സമരത്ിൽ �ടങ്ടുത്വടരയുും 
അതിനു കനതൃത്വും നൽകിയവടര
യുും എസത് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റത്) 
അഭിവാദ്യും ടചയ്യുന്.

ആഗ�ോളവത്കരണ നയങ്ങള്ക് ഇണങ്ങങുന്ന തലമങുറയയ 
സൃഷ്ടികങുകയോണ് എന്ഇപടിയങുയെ ലക്ഷ്യം

 
അറിവ് നിര്മ്ികെുന്തിന് അടിത്റയായി വര്ത്ിപകെണ 
അടിസ്ാന ജ്ാനഞം ലഭികൊകത എങ്ങകനയാണ് കുട്ികള് 
അറിവ ്കകണത്ുക? അറിവ ്എങ്ങകനയാണ ്കുട്ികെ ്കകണ
ത്ാനുഞം നിര്മ്ികൊനുഞം സാധികെുന്ത്? അറിവ് സാമകൂഹി
കമായി നിര്മ്ികെകപ്ട്താണ്. മാനവകുലത്ികറെ കകൂട്ായ 
പരിപശമങ്ങളുകട ഫലമാണ ്വിജ്ാനഞം. മനുേ്യരാശികയാന്ാ
കക വികസിപ്ികച്ടുത് അറിവുകള് പരിമിതമായ ഒരു മനു
േ്യായുസ്ില്  വീണുഞം കകണത്ുക എന്തലെ വിദ്യാഭ്യാസത്ി
കറെ ലക്്യഞം, അത് സാദ്ധ്യവുമലെ.
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ജ്ാനത്ിടറെ ആധികാരികത 
നികേധിച്ചതത്. ഈ സിദ്ധാന്ും 
അബദ്ധജഡിലമാടണന്നത് കഴി
ഞ് രടെത് �തിറ്ാണ്ടു കാലടത് 
�ര്രീക്ഷണത്ിലൂടെത്ടന്ന ടത
ളിയിക്കടപ്പട്ടതാണത്. എന്നാൽ 
''യാ�ാസ്ിതിക ബന്നങ്ങളിൽ 
നിന്ള്ള കമാചനും'' ഇകത വിധ്വും
സക �ദ്ധതിയുടെ തുെർച്ചയാണത് 
ഉടൊക്കുവാൻ ക�ാകുന്നതത്.
ഉദക്പഗഥിത സമീ്രനം

ഡി�ിഇ�ി മുതലികങ്ങാട്ടത് നി
രന്രും ആവർത്ിക്കടപ്പടുന്ന പ്ര
കയാഗമാണത് ഉദത്ഗ്ര�ിത സമ്രീ�
നും. കലാകബാങ്ിടറെ കമശപ്പുറ
ത്ാണത് ഈ സുംജ്യുും രൂ�
ടപ്പട്ടതത്. കജ്യാുംതിയൻ സകമ്മളന
ത്ിടറെ കമാകണാഗ്രാഫത് �റയുന്ന
തത് കനാക്കുക: 'ശാസ്തവുും സാകങ്
തിക വിദ്യയുും പ്രകത്യക വിേയ
ങ്ങളായി �ഠിക്കുന്നതിനത് �കരും 
അതിടന അെിസ്ാന ആശയ 
വിനിമയ-സുംഖ്യാ കശേികകളാ
ടുും, ആകരാഗ്യ�രിസര വിേയങ്ങ
കളാടുും കചർത്തുടകാടെത് ഉദത്ഗ്ര�ി
കക്കടെതുടെത് ' (ക�ജത് 40).

കദശ്രീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയും 
2020 ഇകത വാദും ആവർത്ിക്കു
ന്: "കരിക്കുലർ, എക്ത്ട്ാ കരിക്കു
ലർ, കകാ-കരിക്കുലർ വിേയങ്ങ
ൾ തമ്മികലാ, കല, മാനവിക വി
േയങ്ങൾ, ശാസ്തും ഇവ തമ്മികലാ, 
ടതാഴിൽ �ഠന, അക്കാദമികത് ധാ
രകൾ തമ്മികലാ കർശനമായ കവ
ർതിരിവുകൾ ഉടൊകില്." (എൻഇ
�ി കഡാകയുടമറെത് �ാരഗ്രാഫത് 4.9)

വിേയങ്ങളടെ ഉദത്ഗ്ര�ിത 
സമ്രീ�നമാണത് അവശ്യടമന്നത് 
പുതിയ �ാഠ്യ�ദ്ധതി ചട്ടക്കൂെത് 
ചർച്ചയിലും ആവർത്ിക്കടപ്പടു
ന്. 'സയൻസത്, ആർെത് സത്, എന്ും 
കരിക്കുലാർ, എകത് സ്ടാ കരിക്കുലർ 
എന്മുള്ള വിഭജനും �ാഠ്യ�ദ്ധ
തിയുടെ സമഗ്രതടയ ബാധിക്കു
ന്കടൊ? ...ഓകരാത്രുടെ കഴിവുും 
താതത്പ്പര്യവുും അനുസരിച്ചത് �ഠന
കമഖലയുും ജ്രീവിത�ാതയുും ടത
രടഞ്ടുക്കുന്നതിനുള്ള വഴക്കും 
വിദ്യാഭ്യാസ സുംവിധാനത്ിനത് 
നിലവിലകടൊ?' (ക�ജത് 21, സമൂഹ 
ചർച്ചയ്ക്കുള്ള കുറിപ്പത്) തുെങ്ങിയ �രാ
മർശങ്ങളിലൂടെ ഉദത്ഗ്രത്ിത സമ്രീ
�നും ആവശ്യമാടണന്നത് സ്ാ
�ിക്കുന്. വ്യത്യസ് വിേയങ്ങളാ
യല്, മറിച്ചത് സത് കൂൾ തലും മുതൽ 
ഇറെർ ഡിസിപ്ലിനറി സമ്രീ�നമു
ടൊകണടമന്ും �റയുന്. ഉന്ന
തവിദ്യാഭ്യാസ തലത്ിൽ ഇറെർ 
ഡിസിപ്ലിനറി �ഠനും ആവശ്യ
മാടണന്നതിൽ ടതറ്ില്. റൂസയുും 
എൻഇ�ിയുും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ
രുംഗത്ത് ഇറെർ ഡിസിപ്ലിനറി 
�ഠനടത് നിരാകരിച്ചുടകാടെത് 
മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി സിസ്റമാണത് 
അവതരിപ്പിക്കുന്നടതന്നതത് മടറ്ാ
രു വസ്തുത. സത് കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ
തലത്ിൽ കുട്ടികൾക്കത് വിേയ
ബന്ിതമായ �ഠനമാണത് ആവ
ശ്യും. ടഹർബർട്ടത് �റയുന്: 'ഒന്ന

മതായി, തുെക്കക്കാരനത് സാവധാ
നും മാത്മാണത് പുകരാഗമിക്കുവാൻ 
സാധിക്കുക. അവടന സുംബന്ി
ച്ചിെകത്ാളും ഏറ്വുും കദർഘ്യും 
കുറഞ് ഘട്ടങ്ങളാണത് ഏറ്വുും 
നല്തത്. ഒരു വിേയത്ിടറെ എല്ാ 
വശങ്ങടളയുും കുറിച്ചത് ഉറച്ച ഗ്രാ
ഹ്യമുടൊക്കിടയടുക്കുന്നതിനുകവ
ടെി അതിടറെ ഓകരാ ഭാഗത്ി
ലും ആവശ്യമുള്ളത് സമയും അവൻ 
ടചലവഴിക്കടട്ട. അങ്ങടന ടചയ്യു

പ്രഭാേണങ്ങൾ, �ാരഗ്രാഫത് 68). 
സവികശേങ്ങളിൽ അെിത്റ ഉറ

ച്ചാൽ ഭാവിയിൽ സമഗ്രമായി കലാ
കടത് കാണാൻ വിദ്യാർത്ി 
പ്രാപ്നാകുും. സത് കൂൾ വിദ്യാഭ്യാ
സടത് സുംബന്ിച്ചിെകത്ാളും 
അപ്രാകയാഗികവുും അശാസ്ത്രീയ

ഭാോനയം
മാതൃഭാേയ്കത് പ്രാധാന്യും ടകാ

ടുക്കുന്ടവന്ന ക�െപ്രചാരണ
കത്ാടെയാണത് കദശ്രീയ വിദ്യാ
ഭ്യാസനയും അവതരിപ്പിക്കടപ്പട്ട
തത്. എന്നാൽ മാതൃഭാേടയന്ന 
ക�രിൽ മാനകഭാേയല്, നാട്ഭാ
േയാണത്(പ്രാകദശിക ഭാേ) എൻഇ
�ി അവതരിപ്പിച്ചതത്. കകരള �ാ
ഠ്യ�ദ്ധതി ചട്ടക്കൂടുും വികലമായ 
ഈ ഭാോ നയമാണത് �ിന്തുെരു

ധ്യമമാകാൻ പ്രാകദശിക ഭാേയ്കത് 
സാധ്യമല്. അറിവുകനടുവാൻ അ 
തിനത് അനുകരാധമായ ഭാോജ്ാ
നവുും ആവശ്യമാണത്. ചിന്യുടെ 
മാധ്യമമാണത് ഭാേ. അതുടകാടെത് 
ടചറിയ പ്രായും മുതൽ ശാസ്ത്രീയ
മായ ഭാോ �ഠനും അനിവാര്യ
മാണത്. പ്രാകദശിക ഭാേയിൽ തള
ച്ചിെടപ്പടുന്ന വിദ്യാർത്ിക്കത് അറി
വിടറെ വിശാലമായ കലാകകത്
യ്കത്, അറിവിടറെ അെിസ്ാനത്ി
ലള്ള മാനവികതാ കബാധത്ി
കലയ്കത് കെക്കുവാനാകില്. 

പ്രാകദശിക ഭാേയിൽ തളച്ചി
ടുകടയന്നതത് ഡി�ിഇ�ിയുടെ 
ആശയമാണത്. പ്രാകദശികമായി 
ചിന്ിക്കുന്ന, പ്രാകദശിക ചുറ്റു�ാ
െിനനുസരിച്ചുള്ള ആവശ്യകതകൾ 
പൂർത്്രീകരിക്കുന്ന, പ്രാകദശിക 
ആശയവിനിമയത്ിനുള്ള ഭാോ
കബാധനടമന്നതത് കജ്യാുംതിയൻ 
സകമ്മളനത്ിടറെ നിർകദ്ദശമാ
ണത്. കജ്യാുംതിയടറെ കവൾഡത് ഡി
ക്കറേൻ ഓഫത് എജയുകക്കേൻ 
കഫാർ ഓൾ(EFA) �റയുന്: 
'ഇകപ്പാൾ ട�ാതുവിൽ വിദ്യാഭ്യാ
സും കനടുന്ന ഏവർക്കുും �ഠിച്ചുവ
രുന്ന സാർവലൗകിക വിേയങ്ങ
ടളല്ാും പ്രസക്മാകണടമന്നില്. 
അതിനാൽ ഓകരാ പ്രാകദശിക 
സമൂഹത്ിനുും പ്രസക്മായതത് 
മാത്ും - പ്രസക്മായ പ്രാകദശിക 
ഭാേ, പ്രസക്മായ പ്രാകദശിക 
ഗണിതും, പ്രസക്മായ പ്രാകദ
ശിക ചരിത്ും തുെങ്ങിയവ �ഠി
ക്കാൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യ
മാണത് സൃഷ്ികക്കടെതത്' (1990). 
കകമ്പാളത്ിനാവശ്യമായ ആശ
യാവതരണകശേി മാത്ും കനടു
കടയന്ന ഡി�ിഇ�ിയുടെ ആശ
യമാണത് പുതിയ ചട്ടക്കൂെിലും തുെ
രുന്നതത്. (ഭാോ �ഠനത്ിൽ മാ
ത്മല്, ഗണിതവുും ശാസ്തവുും സാ
മൂഹ്യശാസ്തവുമുൾപ്പടെയുള്ള വിേ
യ�ഠനകമഖലകളിലും ഈ സമ്രീ
�നും കരിക്കുലും ചർച്ചാക്കുറിപ്പത് 
�ിന്തുെരുന്.) 

അതുക�ാടല, ആശയത്ിൽ 
നിന്ും വാക്യത്ികലയ്ക്കുും �ിന്ന്രീ
െത് �ദത്ികലയ്ക്കുും അവിടെ നിന്നത് 
അക്ഷരത്ികലയ്ക്കുും എന്ന ഡി�ി
ഇ�ി സമ്പ്രദായത്ിടറെ തുെർച്ച
യുും ഇവിടെ ആവർത്ിക്കുന്. 
ആധുനിക ഭാോ ശാസ്തും എവി
ടെയുും അുംഗ്രീകരിച്ചിട്ടില്ാത്, 
അകത സമയും ഡി�ിഇ�ി നൂത
നടമന്നവകാശടപ്പട്ടത് അവതരിപ്പി
ച്ച 'സമഗ്രഭാോ �ഠനടമന്ന' ഈ 
സിദ്ധാന്ത്ിടറെ ദുരന്ങ്ങൾ 
രടെത് �തിറ്ാടെികലടറയായി 
കകരളും അനുഭവിക്കുകയാണത്. 
ഡി�ിഇ�ി �െിയെച്ചത് �ിണ്ഡും 
ടവച്ച നമ്മുടെ �ഴയ 'തറ, �റ' 
കകരള�ാഠാവലിയാണത് അനൗ
�ചാരികമായുും സ്വകാര്യവിദ്യാ
ലായങ്ങളിലും ഇന്ും അക്ഷര�
ഠനത്ിനത് ഉ�കയാഗിക്കുന്നതത്. 
ആശയങ്ങളിൽനിന്ും അക്ഷരും 
കടടെത്തുടമന്ന, �ര്രീക്ഷിച്ചത് �രാ

കമ്പാൾ അവടറെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയുും 
അതിൽ മാത്മായി കകന്ദ്ര്രീകരി
ക്കണും. കാരണും തുെക്കത്ിൽ, 
വിേയടത് അതിടറെ ഘെകങ്ങ
ളായി വികലേേണും ടചയ്യുന്നതി
ലാണത്, അധ്യാ�നത്ിടറെ കല 
കുെിടകാള്ളുന്നതത്. അങ്ങടനടയ
ങ്ിൽ, അധ്യാ�കനത്, ചിന്ാകശ്ര
ണിയിടല വിെവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ 
കബാധപൂർവും കഴിയുും. രടൊമ
തായി ചിട്ടയായ ഉദത്ഗ്ര�നും തനി
ച്ചത് നെക്കുന്നില്. ചുരുങ്ങിയതത് പ്രാ
രുംഭഘട്ടത്ിടലങ്ിലും... തുെക്ക
ത്ിൽ സവികശേങ്ങളിലള്ള വ്യ
ക്തയാണത് മുഖ്യമായ ആവശ്യ
കത.' (വിദ്യാഭ്യാസടത് കുറിച്ചുള്ള 

വുമാണത് ഉദത്ഗ്ര�ിതസമ്രീ�നടമ
ന്നത് വ്യക്ും. 

കലാകബാങ്ിൽനിന്ും കെും
ടകാടെ ഈ ഉദത്ഗ്ര�ിത സമ്രീ�
നും ഔ�ചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ
ത്ിനത് �കരും കകമ്പാളത്ിനാ
വശ്യമായ കനപുണികൾ �ഠി
ടച്ചടുക്കാൻ കപ്രരിപ്പിക്കുന്ന ടതാ
ഴിലധിഷ്ിത വിദ്യാഭ്യാസമാണത് 
ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതത്. വിദ്യാഭ്യാസ
ത്ിടറെ അനൗ�ചാരികവതത്ക്ക
രണും കൂെിയാണിതത്. വിേയാധ്യാ
�കരുടെ എണ്ണും കുറയ്ക്കുകടയന്ന 
ലക്ഷ്യും ഇതിൽ ഉൾകച്ചർന്നിട്
കടൊടയന്ും �രികശാധികക്ക
ടെിയിരിക്കുന്.

ന്നതത്. '5-ാും ക്ാസത് വടര (കഴിയു
ടമങ്ിൽ 8-ാും ക്ാസത് വടര) കബാ
ധനമാധ്യമും മാതൃഭാേകയാ വ്രീട്
ഭാേകയാ പ്രാകദശികഭാേകയാ 
ആവണും' (ക�ജത് 49, സമൂഹ ചർ
ച്ചയ്കായുള്ള കുറിപ്പത്). ഇതത് കദശ്രീയ 
വിദ്യാഭ്യാസനയത്ിടല �ാരഗ്രാ
ഫത് 4.11ടല ഒരു വാക്യത്ിടറെ 
മലയാള �രിഭാേ തടന്നയാണത്. 
മാതൃഭാേയുടെ മാനകരൂ�ടത് 
നിരാകരിച്ചുടകാടെത് പ്രാകദശിക 
ഭാോ വ്യവഹാരത്ികലക്കത് മാ
തൃഭാേടയ ചുരുക്കുകയാണത് ലക്ഷ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്ിയയുടെ 
അടല്ങ്ിൽ വിജ്ാനമാർജ്ി
ക്കാനുള്ള പ്രവർത്നത്ിടറെ മാ (ശേഷം 6-ാം ശേജില്)

(4-ാം ശേജില് നിന്ന്)

പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടും
NEP 2020 ഉം

�ഠിതാക്കൾക്കത് അവരുടെ �ഠനവ
ഴികളും കാര്യക്മവുും ടതരടഞ്ടുക്കാ
നുളള അവസരും നൽകുന്ന ര്രീതിയിൽ, 
അതുവഴി അഭിരുചിക്കുും, താതത്�ര്യ
ങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ചത് സ്വന്ും ജ്രീവിത
വഴി ടതരടഞ്ടുക്കാനുളള വിധത്ിൽ 
വഴങ്ങുന്ന ഒരു �ഠനര്രീതി രൂ�്രീകരി
ക്കുക...ശാസ്തവുും മാനവികതയുും തമ്മിൽ, 
�ാഠ്യ-�ാകഠ്യതര പ്രവർത്നങ്ങൾ 
തമ്മിൽ, അങ്ങടന വിവിധ വിജ്ാന 
ശാഖകൾ തമ്മിലളള അനാകരാഗ്യക
രമായ അധികാരക്മും ഒഴിവാക്കാൻ 
കർശനമായ കവർതിരിവുകൾ ഉടൊ
കാതിരിക്കുക. (ക�ജത് 5-6)

എല്ാവടരയുും ഉൾടക്കാളളന്നതുും ഓകരാ �ഠിതാവിലമുളള 
കശേികടള തിരിച്ചറിയുന്നതുും �രിക�ാേിപ്പിക്കുന്നതിലൂ
ടെ സമഗ്ര വികാസും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതുമാകണും വിദ്യാഭ്യാ
സും. സയൻസത്, ആർെത്സത് എന്ന വിഭജനവുും കരിക്കുലർ 
എക്ത്ട്ാ കരിക്കുലർ എന്ന സമ്രീ�നവുും ടവാകക്കേണൽ 
കനാൺ ടവാകക്കേണൽ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടുും �ാഠ്യ�ദ്ധതി
ടയ സമഗ്രമായി കാണുന്നതിനത് തെസ്മാകുന്കടൊ? സമ
ഗ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനത് സ്വ്രീകരിക്കാവുന്ന നെ�െികൾ 
എടന്ല്ാമാണത്?... ഓകരാത്രുടെയുും കഴിവുും താതത്�ര്യവുും 
അനുസരിച്ചത് വളരാനുും വികസിക്കാനുമുളള അവസരും വിദ്യാ
ഭ്യാസത്ിലടൊകകടെതുടെത്. ഇതിനാവശ്യമായ വഴക്കും വി
ദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്ിൽ എങ്ങടന ടകാണ്ടുവരാനാകുും?(24)... 
വിേയങ്ങൾ തമ്മിൽ വിഭജനമില്ാത് �ാഠ്യ�ദ്ധതി സാ
ധ്യതകൾ എങ്ങടന പ്രകയാജനടപ്പടുത്ാും? (ക�ജത് 27)

മൂന്നാും തരത്ിടലത്തുകമ്പാകഴക്കുും 
ഓകരാ വിദ്യാർത്ിക്കുും അെിസ്ാന 
സാക്ഷരതയുും സുംഖ്യാജ്ാനവുും 
കനടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്ിനത് പ്ര�മ 
�രിഗണന നൽകുക. (ക�ജത് 5)

ഒന്നത്, രടെത് ക്ാസുകളിൽ തടന്ന കുട്ടിക്കത് �ഠനത്ിനുകവ
ടെ അെിസ്ാന�രമായ കഴിവുകൾ ആർജ്ിക്കുന്നതിനത് 
കഴിയണും. ഓകരാ കുട്ടിയുും മൂന്നാും ക്ാസിടലത്തുകമ്പാകഴക്കുും 
അെിസ്ാന �ഠനകശേികൾ കനെിടയന്നത് ഉറപ്പുവരുത്
ണും. (ക�ജത് 20)

എട്ടാും ക്ാസത് വടര, കുറഞ്തത് അഞ്ാും 
ക്ാസത് വടര, പ്രകബാധന മാധ്യമും വ്രീട്
ഭാേ/പ്രാകദശിക ഭാേ/മാതൃഭാേ/തകദ്ദ
ശ്രീയ ഭാേ ആയിരിക്കുും. (ക�ജത് 17) 

അഞ്ാും ക്ാസത് വടര (കഴിയുടമങ്ിൽ എട്ടാും ക്ാസത് വടര) 
കബാധനമാധ്യമും മാതൃഭാേകയാ വ്രീട്ഭാേകയാ പ്രാകദശി
കഭാേകയാ ആവണും. (ക�ജത് 49)

മൂന്നത് ഭാോ സമവാക്യത്ിടലാരു ഭാേയായി, ഒരു 
പ്രധാന ഹിതമായി, സ്കൂൾ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ തല
ങ്ങളിൽ സുംസ്കൃതും വാഗ്ാനും ടചയ്ടപ്പടുും. താതത്�ര്യ 
ജനകവുും അനുഭവാത്മകവുും സമകാലിക പ്രസക്
വുമായ ര്രീതിയിൽ സുംസ്കൃതും �ഠിപ്പിക്കുും. (ക�ജത് 18)

സുംസ്കൃതും ഉൾപ്പടെയുള്ള ഭാേകളടെ ബൃഹ
ദത്സാഹിത്യും, സുംസ്കൃത വിജ്ാന വ്യവസ് 
എന്നിവ വിദ്യാർത്ികൾക്കത് എങ്ങടന ലഭ്യ
മാക്കുകയുും ആസ്വദിപ്പിക്കുകയുും ഇെട�ടുത്തു
കയുും ടചയ്ാും? (ക�ജത് 50)

�ാഠ്യ�ദ്ധതിയിലും കബാധനശാസ്തത്ിലും പ്രാകദ
ശിക സാഹചര്യങ്ങകളാടുും കവവിധ്യങ്ങകളാടുമുളള 
ബഹുമാനും നിലനിർത്തുക. (ക�ജത് 6)

പ്രാകദശിക സാധ്യതകടള ഉൾകച്ചർക്കാനുളള 
സാഹചര്യും �ാഠ്യ�ദ്ധതിയിൽ ഉടൊകണും. 
(ക�ജത് 62)

ദദശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം 2020 ദെരള ്രാഠ്യ്രദ്ധതി ചട്കൂെക് 2022

ആധങുനടിക ഗ�ോധനശോസ്ത്രത്ടില് അധഷ്ോപകനങുയം  
അധഷ്ോപനത്ടിനങുമങുള്ള പങ്് എന്ഇപടി നടിരോകരടികങുന്നങു

ദദശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്ിടനതിടര ട്രാരുതുന്ുടവന്ക് വാചെകസർത്ക് നെത്ുന്  ദെരള സർകാരും 
ഇെതു സംഘെനെളും സംസ്ാനത്ക് നെപ്പാകുന്തക് ദെപദ്ര സർകാരിടറെ ദദശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്ിടറെ തനി 
്രെർപ്പാടണന്ക് താടഴടകാെുത്ിട്ുള്ള ്രട്ിെ വ്യക്മാകുന്ു. ദദശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം, സക് െൂൾ ്രാഠ്യ്രദ്ധതി
ടയകുറിച്ക് ്രറയുന് ഭാഗവും ദെരള ്രാഠ്യ ്രദ്ധതി ചട്കൂെും തമ്ിലുള്ള അമ്പരിപ്പികുന് സാദൃശ്യം ൊണുെ:
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(ശേഷം 7-ാം ശേജില്)

(5-ാം ശേജില് നിന്ന്)

ജയടപ്പട്ട സിദ്ധാന്ത്ിടറെ ആവർ
ത്നും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ികകളാ
ടുള്ള ടകാടുുംക്രൂരതയാണത്.

ഡി�ിഇ�ിയിലും എൻഇ�ി
യിലടമന്ന ക�ാടല ആശയാവത
രണത്ിനു മാത്മുള്ളതാണത് പുതിയ 
ചട്ടക്കൂെിലും ഭാേ. ' വിവിധ ഭാേ
കൾ അറിയുകടയന്ന സുംവിധാന
മാണത് നല്തത്. ഏതത് ഭാോ�ഠന
വുും രസകരവുും സുംവാദാത്മകവുും 
സുംഭാേണത്ിലൂന്നിയതുമാകണും' 
(ക�ജത് 49, സമൂഹ ചർച്ചയ്ക്കുള്ള കു
റിപ്പത്). എൻഇ�ിയുടെ fun languages 
എന്ന സങ്ൽപ്പും തടന്നയാണിതത്. 
ബഹുഭാോ സമ്രീ�നും കപ്രാത്ാ
ഹിപ്പിക്ക ണടമന്ും അകത സമയും 
ഒന്നിലധികും ഭാേകളിൽ ഒകര 
സമയും കശേി കനൊനാകാത്തു
ടകാടെത് ഭാേകൾ അറിയുകടയ
ന്ന സമ്രീ�നും സ്വ്രീകരിച്ചാൽ മതി
ടയന്ും ചട്ടക്കൂെിനായുള്ള ചർച്ചാ
ക്കുറിപ്പത് �റയുന്. കലാകഭാേയായ 
ഇുംഗ്്രീേിടന നിരാകരിക്കുകയാ
ണത് ഈ സമ്രീ�നത്ിലൂടെ. അകത 
സമയും എൻഇ�ിയുടെ അകത സ്വ
രത്ിൽ 'സുംസത് കൃതും ഉൾപ്പടെയു
ള്ള ഭാേകളടെ ബൃഹദത് സാഹി
ത്യും, സുംസത് കൃത വിജ്ാന വ്യ
വസ് എന്നിവ എങ്ങടന ലഭ്യമാ
ക്കുകയുും ആസ്വദിപ്പിക്കുകയുും ഇെ
ട�ടുത്തുകയുും ടചയ്ാും (ക�ജത് 50, 
ചർച്ചാ കുറിപ്പത്) എന്ും �റയുന്. 
സത് കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്ിൽ ഇുംഗ്്രീ
േത് അനിവാര്യവുും സുംസത് കൃതും 
അപ്രധാനവുമാകുന്നതത് ചരിത്�
രമായ കാരണങ്ങളാലാണത്. ഇുംഗ്്രീ
േത് കലാകവിജ്ാനത്ികലക്കുള്ള 
പ്രകവശികയാണത്. സുംസത് കൃതമാ
കടട്ട, ഒരു കാലടത് കവജ്ാ
നിക ഭാേയുും �ിന്ന്രീെത് വകരണ്യ
വർഗ്ത്ിടറെ ടചയ്തികളാൽ സും
സാരഭാേ ക�ാലമല്ാതായി മാറി
യതുമാണത്. ഗകവേണ�രമായ 
പ്രാധാന്യും സുംസത് കൃതത്ിനുടെത്. 
(സുംസത് കൃത ഭാേയിടല ഗകവേണ 
സാധ്യതകൾ എങ്ങടനയാണത് ഇല്ാ
താക്കുന്നടതന്നതിനത് പ്രത്യക്ഷ ഉദാ
ഹരണങ്ങളാണത് സുംസത് കൃത സർ
വകലാശാലയിടല സമ്രീ�കാല 
സുംഭവവികാസങ്ങൾ എന്ും ഇവിടെ 
ഓർക്കാും). മാതൃഭാേയികലാ ഇുംഗ്്രീ
േികലാ ഉള്ള സാഹിത്യ �ഠനടത്
യുും വിജ്ാനടത്യുും കുറിച്ചത് നി
ശബ്ദത �ാലിക്കുന്ന ചട്ടക്കൂെത് സും
സത് കൃതടത് സത് കൂൾ കരിക്കുലത്ിൽ 
പ്രാധാന്യകത്ാടെ അവതരിപ്പിക്കു
ന്നതിലൂടെ ഇന്്യൻ ജ്ാനവ്യവ
സ്ടയന്ന സുംഘ�രിവാർ ആശ
യടത്യാണത് മുകന്നാട്ടവയ്ക്കുന്നതത്. 
ഖാദർ കമ്മ്രീേൻ റികപ്പാർട്ടിടറെ 
രടൊും ഭാഗും പുറത്തുവിൊത്തിടന 
സുംബന്ിച്ചുള്ള ദുരൂഹത വർദ്ധി
ക്കുന്നതത് ഇതിനാലാണത്.

സക് െൂളുെൾ ബാലദവലാ 
്രരിശീലന ദെപദ്രങ്ങളാെും

ആകഗാളവതത്ക്കരണത്ിടറെ
യുും സ്വകാര്യവതത്ക്കരണത്ിടറെ
യുും കാലത്ത് അതിജ്രീവനത്ി

നാവശ്യമായ സാമർത്്യും ജന
ങ്ങൾ സ്വയും ആർജ്ിടച്ചടുക്ക
ണടമന്നതാണത് ഡി�ിഇ�ിയുടെ 
സിദ്ധാന്ും. ഈ അതിജ്രീവനമാ
കടട്ട ഒരു സ്വയും�രിശ്രീലനമാ
ണത്. അതിനാലാണത് ഡി�ിഇ�ി 
മുതലികങ്ങാട്ടത് വിദ്യാർത്ി �ഠി
താവായതത് - കകമ്പാളത്ിടറെ 
മാറുന്ന ആവശ്യതകൾക്കനുസരി
ച്ചത് ആജ്രീവനാന്ും കനപുണികൾ 
പുതുക്കിടക്കാടെിരികക്കടെ �ഠി
താവത്. കജ്യാുംതിയൻ സകമ്മളനും 
�റയുന്നതനുസരിച്ചത് ' വികസ്വര 
രാജ്യങ്ങൾക്കത് മുകന്നറണടമങ്ിൽ 

അവ തങ്ങളടെ രാജ്യങ്ങളിടല 
ടതാഴിൽ കസനയുടെ വിദ്യാഭ്യാ
സവുും �രിശ്രീലനവുും ടമച്ചടപ്പടു
കത്ടെതുടെത്. ടതാഴിലധിഷ്ിത 
വിേയങ്ങളായ കൃേി, ഗാർഹിക 
ശാസ്തും, കച്ചവെും, എന്നിവയ്കത് കപ്ര
മറി സത് കൂളകളിൽ കവടെത് സമയും 
ന്രീക്കി ടവയ്ക്കുന്നില്' (ക�ജത് 45, 
വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിടല കപ്ര
മറി വിദ്യാഭ്യാസും ടമച്ചടപ്പടുത്ൽ). 
ആകയാൽ ' വിദ്യാഭ്യാസത്ിടറെ 
ഗുരുത്വ കകന്ദ്രും മാറ്ി അതത് ചുറ്റു
�ാടുമുള്ള വിശാലമായ സമൂഹ
കത്ാടുും ടതാഴിലിടറെ കലാക
കത്ാടുും കചർത്തു പ്രതിഷ്ികക്കടെ 
താണത്(കജ്യാുംതിയൻ കമാകണാ
ഗ്രാഫത് 4 ക�ജത് 5) ഡി�ിഇ�ിയുും 
റൂസയുും എൻഇ�ിയുടമല്ാും 
ടതാഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസടത്ക്കുറി
ച്ചല്  ടതാഴിലധിഷ്ിത വിദ്യാഭ്യാ
സടത്ക്കുറിച്ചാണത് വാചാലമാകു
ന്നതത്. പുതിയ �ാഠ്യ�ദ്ധതി ചട്ട
ക്കൂടുും വ്യത്യസ്മല്. ഭൂരി�ക്ഷും 
മലയാളികളും �ന്ത്രടൊും ക്ാസി
നത് കശേമാണത് ടതാഴിലിടന കു
റിച്ചത് ചിന്ിച്ചു തുെങ്ങുന്നടതന്നതാണത് 
ചർച്ചാകുറിപ്പത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന 
ഒരു പ്രശത് നും. അതുക�ാടല �ന്ത്ര
ടൊും ക്ാസിനുകശേും ജ്രീവിത
ത്ികലക്കത് കെക്കുന്ന �കുതിയി
കലടറ ക�ർക്കുും ആത്മാഭിമാന
കത്ാടെ നമ്മുടെ �രിസരടത് 
ടതാഴിൽ സാധ്യതകൾ കതൊനാ
കുന്ന �രിശ്രീലനും നൽകകടെതു
ടടെന്ും �റയുന്. ഇതിടനല്ാും 
�രിഹാരമായി പ്ര്രീകപ്രമറി മുതൽ 
ടതാഴിലനുഭവങ്ങൾ �രിശ്രീലി
പ്പിക്കുകടയന്ന ഉ�ാധിയാണത് �ാ
ഠ്യ�ദ്ധതി ചട്ടക്കൂെിനായുള്ള സമൂഹ 
ചർച്ചാകുറിപ്പത് മുകന്നാട്ടവയ്ക്കുന്നതത്. 
കദശ്രീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയും 2020 
ആറാും ക്ാസത് മുതലാണത് കക
ടത്ാഴിൽ �രിശ്രീലനും പ്രഖ്യാ
�ിതമായി നെപ്പിൽ വരുത്ാനു
കദ്ദശിക്കുന്നടതങ്ിൽ, ഡി�ിഇ�ി

യുടെ തുെർച്ചയായ സ്റാർസിടറെ 
ചുവടു�ിെിച്ചാണത് കകരളാ �ാഠ്യ
�ദ്ധതി ചട്ടക്കൂെത് പ്ര്രീകപ്രമറി 
മുതൽ ടതാഴിലിടനക്കുറിച്ചത് �റ
യുന്നതത്. അകത സമയും അെിസ്ാന 
�ഠനാവശ്യകതകൾ പൂർത്്രീക
രിക്കുകടയന്നതത് �ഠിതാവിടറെ 
ഉത്രവാദിത്മാകുന്നതുക�ാടല 
ടതാഴിൽ കടടെത്ി ജ്രീവിച്ചു 
ക�ാകുകടയന്നതത് വ്യക്ിയുടെ 

ഉത്രവാദിത്മാടണന്ും തന്
യത്വകത്ാടെ ചർച്ചാക്കുറിപ്പത് �റ
യുന്. 'തകദ്ദശ്രീയമായ ടതാഴിൽ 
സാധ്യതകൾ കടടെത്തുന്നതിനുും 
നാെിനത് ഗുണപ്രദമാകുന്ന ര്രീതി
യിൽ ഉല്പാദന പ്രവർത്നങ്ങൾ 
�രിക�ാേിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള 
സുംരുംഭങ്ങൾ ഉടൊകണ'ടമന്ും 
(ക�ജത് 36) 'കുട്ടി സുംരഭക
ത്വും'(Student Entrepreneurship) 
കപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കണടമന്ും  പ്ര
സ്ാവിക്കുന്നതത് ഇത്രുണത്ി
ലാണത്.

ടതാഴിൽ കനപുണികൾ ഇല്ാ
ത്തുടകാകടൊ ടതാഴിലിടന 
ക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്യില്ാത്തു 
ടകാകടൊ ആകണാ നമ്മുടെ നാ
ട്ടിൽ ടതാഴിലില്ായ്മ പ്രശത് നും 
നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന
തത്? ഒരിക്കലമല്. അതത് നിലനിൽ
ക്കുന്ന മുതലാളിത് സാമ്പത്ിക 
വ്യവസ്യുടെ സൃഷ്ിയാണത്. അക്കാ
ദമികത് സുമായി ടതാഴിലില്ായ്മയ്കത് 
യാടതാരു ബന്വുമില്. ഉദാഹ
രണമായി കൃേി ടചയ്ാൻ �ാഠ
പുസ്കങ്ങളിൽനിന്നത് �ഠിക്കാത്
തുടകാടെല്കല്ാ ട�ാന് വിളയി
ക്കുന്ന കർേകർ ആത്മഹത്യ 
ടചയ്യുന്നതത്. ഈ വ്യവസ് തുെരു
കവാളും ടതാഴിലില്ാപ്പെ വർദ്ധി
ച്ചുടകാടെിരിക്കുും. അഭ്യസ്വിദ്യ
രായ ടതാഴിൽരഹിതടരക്കാൾ 
എന്തുടകാണ്ടുും കഭദും വിദ്യാരഹി
തരായ ടതാഴിൽ രഹിതരാടണ
ന്നത് ഭരണകർത്ാക്കൾക്കത് �കടെ 
അറിയാും. അതുടകാടൊണത് സമ
ഗ്രധാരണയുള്ള, സമഞ്ജസമായി 
വികാസും പ്രാ�ിച്ച മനുേ്യടന 
സൃഷ്ിക്കുകടയന്ന വിദ്യാഭ്യാസ 
സങ്ൽപ്പടത് കവകരാടെ �ിഴു
ടതറിഞ്ഞുടകാടെത്, കകമ്പാളത്ി
നാവശ്യമായ മനുേ്യവിഭവടത് 
സൃഷ്ിക്കുകടയന്നതിൽ ആകഗാ
ളവതത്ക്കരണ വിദ്യാഭ്യാസത്ി
ടറെ സ്രഷ്ാക്കൾ ബദ്ധശ്രദ്ധരായി

രിക്കുന്നതത്.
യുടനസത് കകായുടെ 'വിദ്യാഭ്യാ

സത്ിടറെ ഉള്ളെക്കും' (1987) ഇപ്ര
കാരും �റയുന്: ' കൂടുതൽ കൂടുതൽ 
യന്ത്രവതത്കൃതമായിടക്കാടെിരി
ക്കുന്ന ആധുനിക വ്യവസായും, 
വളടര ഉയർന്ന കയാഗ്യതയുള്ള 
വളടര കുറച്ചു ക�ടരയുും �രിമിത
മായ കയാഗ്യത മാത്മുള്ള ഒരു�ാ
െത് ടതാഴിലാളികടളയുമാണത് ആവ
ശ്യടപ്പടുന്നതത്' (ക�ജത് 109) ഇതി
ടറെ അെിസ്ാനത്ിലാണത് മിനിമും 
ടലവൽ ഓഫത് കലണിുംഗത് (MLL), 
ഒ�ത്റ്ിമും ടലവൽ ഓഫത് കലണിുംഗത് 
(OLL)എന്ന രടെത് തരും വിദ്യാഭ്യാ
സും അവതരിപ്പിക്കടപ്പട്ടതത്. അെി
സ്ാന സാക്ഷരതയുും ഗണിത
കബാധവുമാണത് മിനിമും ടലവൽ 
ഓഫത് കലണിുംഗത്. ഒ�ത്റ്ിമും ടലവൽ 
ഓഫത് കലണിുംഗാകടട്ട വിലടകാ
ടുത്ത് വാങ്ങാവുന്ന സ്വകാര്യവി
ദ്യാഭ്യാസവുും. ഡി�ിഇ�ി മുതൽ 
എൻഇ�ി വടരയുും ഈ കാഴ്ചപ്പാ
െത് �ദാനു�ദും അവതരിപ്പിക്കുന്
ടെത്. അതിനാലാണത് പുതിയ �ാ
ഠ്യ�ദ്ധതി ചട്ടക്കൂെിടന സുംബ
ന്ിച്ചുള്ള ചർച്ചാ കുറിപ്പിലാകമാനും 
�ഠനഭാരും ലഘൂകരികക്കടെതി
ടറെ ആവശ്യകതടയക്കുറിച്ചത് ആവർ
ത്ിച്ചത് അഭിപ്രായടപ്പടുന്നതത്. ശാ
സ്ത�ഠനും, ഭാോ�ഠനും, ഗണിത
�ഠനും, സാമൂഹ്യശാസ്ത�ഠനും 
എന്ന്രീ ശ്രീർേകങ്ങളിടലല്ാും 
ഉള്ളെക്കും ഭാരിച്ചതാടണന്ന �രാ
മർശും കാണാനാകുും. ഗണിത വി
ദ്യാഭ്യാസടത്ക്കുറിച്ചത് ചർച്ച ടച
യ്യുകമ്പാൾ എല്ാവർക്കുും ആവശ്യ
മായ ഗണിതും (ordinary level), 
ഉ�രി�ഠനത്ിനത് ക�ാകുന്നവർ
ക്കാവശ്യമായ ഗണിതും (advanced 
level) എന്നിങ്ങടന രടൊയി തരും
തിരിക്കുന്നതിടനക്കുറിച്ചുും �റയു
ന്ടെത്. ഒരു വിേയത്ിൽ അെി
സ്ാന�രമായ അറിവത് ആർജ്ി
കക്കടെ സത് കൂൾ വിദ്യാർത്ിടയ 
രടൊയി തരും തിരിക്കുകടയന്ന
തത് എത് അശാസ്ത്രീയമാണത്. വിവിധ 
മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഉള്ളെക്കമില്ാ
താക്കിടക്കാടെത്, പ്രാകദശികവതത്ക്ക 
രിക്കടപ്പട്ട മനുേ്യവിഭവടത് സൃ
ഷ്ിക്കാനുള്ള ടവമ്പലല്ാടത മടറ്
ന്ാണത് ഇവിടെ പ്രകെമാകുന്നതത്.

�ാഠ്യ�ദ്ധതി ചട്ടക്കൂെിടന സും
ബന്ിച്ചുള്ള ചർച്ചകയാടൊപ്പും 
ഉയർന്വന്നതാണത് സമയമാറ്
ടത് കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങളും. 
സത് കൂളകളിൽ 'പ്രാകദശിക ടതാഴിൽ 
വിദഗത്ധരുടെയുും �ണിശാലകള
ടെയുും �ങ്ാളിത്ും' (ക�ജത് 36, 
സമൂഹചർച്ചയ്ക്കുള്ള കുറിപ്പത്) ഉറപ്പാ
ക്കണടമന്ന �രാമർശത്ിലാണത് 
ഇതിടറെ ആശയും ഉൾടക്കാടെി
രിക്കുന്നതത്. സത് കൂളകൾ കകമ്പാള
ത്ിനാവശ്യമായ കനപുണികൾ 
�രിശ്രീലിപ്പിക്കുന്ന കകന്ദ്രങ്ങൾ 
മാത്മാകില്, മറിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ
രുംഗത്ത് മുതൽ മുെക്കുന്നവർക്കാ 
വശ്യമായ വിധത്ിൽ കുറഞ് 
ടചലവിൽ മനുേ്യവിഭവടത് പ്ര
ദാനും ടചയ്യുന്ന കകന്ദ്രങ്ങൾ കൂെി

യാകുും. കജ്യാുംതിയൻ കമാകണാ
ഗ്രാഫത് �റയുന്: ' സാമൂഹ്യ ഉദത്�ാ
ദനക്ഷമതയുള്ള കജാലികൾ വി
ദ്യാഭ്യാസത്ിടറെ ഭാഗമായി ഏർ
ടപ്പടുത്ിയാൽ അതിനത് ട�ാതു
വിദ്യാഭ്യാസത്ിനുള്ള വിഭവങ്ങൾ 
പ്രദാനും ടചയ്ാൻ കഴിയുും. ചില 
സുംഘെനകടള കുട്ടികളടെ കമൽ
കനാട്ടും ഏൽപ്പിച്ചാൽ, കുറച്ചു സമയും 
സത് കൂളിൽ �ഠനവുും ബാക്കി സമയും 
�ണിയുും നെത്ി ആ സുംഘെന
കൾക്കത് മിച്ചമുടൊക്കാനാകുും. 
കകമ്പാളത്ിടല കൂലികയക്കാൾ 
കുറഞ് കൂലിക്കത് ട�ാതുകമഖല
യിടല അവശ്യ കജാലികൾ ടച
യ്ിപ്പിച്ചാൽ അത്രത്ിലും ടചലവത് 
കടടെത്ാനാകുും. അങ്ങടന മുഴു
വൻ സമയ സത് കൂളിടനക്കാൾ കു
റഞ് ടചലവിൽ കവലടയടുക്കുന്ന 
കുട്ടികൾക്കത് വിദ്യാഭ്യാസ കനട്ട
ങ്ങൾ ഉടൊക്കിടയടുക്കാൻ കഴിയുും'. 
ഡി�ിഇ�ിയുടെ തുെർച്ചയായ 
സ്റാർസത് (STARS- Strengthening 
Teaching Learning and Results 
for State Programme) ലക്ഷ്യും 
ടവയ്ക്കുന്നതാകടട്ട ഒന്നാും ക്ാസത് 
മുതൽ വിദ്യാർത്ിക്കത് കകമ്പാള
ത്ിനാവശ്യമായ ധാരണകൾ 
നൽകുകടയന്നതുും കകമ്പാളവ്യവ
സ്യുടെ ട�രുമാറ്ര്രീതികൾ �ഠി
പ്പിക്കുകടയന്നതുമാണത്. അതിനാ
യി വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്ിയയുടെ 
ആരുംഭും മുതൽ പ്രാകദശിക കകമ്പാ
ളവുമായുും പ്രാകദശിക ടതാഴിൽ 
സാധ്യതകളമായുും കചർന്ള്ള 
വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്ിയയാണത് സ്റാർ
സുും നിർകദ്ദശിക്കുന്നതത്. അതിനാ
യി പ്രാകദശിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക
നുസരിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസത്ിടറെ 
ഉള്ളെക്കും �രിേത് ക്കരിക്കണടമ
ന്ും സ്വകാര്യ മൂലധന ശക്ിക
ളടെയുും എൻജിഒകളടെയുും ഇെ
ട�െൽ വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലത്ിൽ 
സാധ്യമാക്കണടമന്ും സ്റാർസത് 
�റയുന്. സ്റാർസത് പ്രാരുംഭ ഘട്ട
ത്ിൽത്ടന്ന നെപ്പിലാക്കടപ്പട്ട 
സുംസ്ാനമാണത് കകരളും. കകര
ളത്ിൽ നെപ്പിലാക്കിയ ട�ാതു
വിദ്യാഭ്യാസ സുംരക്ഷണ യജ്
ടമന്ന തട്ടിപ്പത് �ദ്ധതിയിലൂടെ പ്രാ
കദശിക കകമ്പാളത്ിനത് കെന്
വരാവുന്ന �ാത ഇതികനാെകും 
ഒരുങ്ങിയിട്ടെത്. ചുരുക്കത്ിൽ, 
ബാലകവലടയ വ്യവസ്ാ�ിതവ
തത്ക്കരിക്കുന്ന ക്രൂരതയാണത് സമ
യമാറ്ത്ിലൂടെ നെപ്പിലാകുവാൻ 
ക�ാകുന്നതത്.
്രരീ്യും അധ്യാ്രനവും 
ഇല്ാതാെുന്ു

കകമ്പാളത്ിനാവശ്യമായ 
കനപുണികൾ �രിശ്രീലിക്കുന്ന, 
ആജ്രീവനാന് പ്രക്ിയയായി വി
ദ്യാഭ്യാസ പ്രക്ിയടയ മാറ്റുകമ്പാൾ 
വിലയിരുത്ലി(Evaluation)ടറെ 
ഘെനയുും സ്വാഭാവികമായുും മാറുും. 
അതിനാൽ ആത്യന്ികമായ വി
ലയിരുത്ലിനുളള �ര്രീക്ഷാ ഘെന 
മാറികയ �റ്റു. നിരന്രമായ വില
യിരുത്ലും ടസമസ്റർ/കമാഡലാർ 

ഡടിപടിഇപടി മങുതലങുള്ള വടിദഷ്ോഭഷ്ോസ വടിധ്യംസക നയങ്ങളങുയെ  
നെത്ടിപ്ങുകോരോണ് ഗകരളയം മോറടിമോറടി ഭരടിച്ച ഇരങുമങുന്നണടികളങുയം

സ് കകൂള് വിദ്യാഭ്യാസത്ില് ഇഞംഗ്ീേ് അനിവാര്യവുഞം സഞം
സ് കൃതഞം അപപധാനവുമാകുന്ത് ചരിപതപരമായ കാരണ
ങ്ങളാലാണ്. മാതൃഭാേയിപലാ ഇഞംഗ്ീേിപലാ ഉള്ള സാഹി
ത്യ പഠനകത്യുഞം വിജ്ാനകത്യുഞം കുറിച്് നിശബ്ദത 
പാലികെുന് ചട്കെകൂട് സഞംസ് കൃതകത് സ് കകൂള് കരികെു
ലത്ില് പപാധാന്യപത്ാകട അവതരിപ്ികെുന്തിലകൂകട 
ഇന്ത്യന് ജ്ാന വ്യവസ്കയന് സഞംഘപരിവാര് ആശയ
കത്യാണ് മുപന്ാട്ുകവയ്കെുന്ത്.

പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടും
NEP 2020 ഉം
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(6-ാം ശേജില് നിന്ന്)

വടിദഷ്ോഭഷ്ോസയത്യങുയം സയംസ്ോരയത്യങുയം മോനവടികതയയയങുയം 
വരങുയംതലമങുറയയയങുയം രക്ടികോന് ഒന്നടികങുക

അെിസ്ാനത്ിലള്ള വിലയിരു
ത്ലമാണത് കകരളാ �ാഠ്യ�ദ്ധതി 
ചർച്ചാക്കുറിപ്പത് നിർകദ്ദശിക്കുന്നതത്. 
'വിദ്യാർത്ിക്കത് അവരുടെ വളർ
ച്ച അനസ്യൂതും ട്ാക്കത് ടചയ്ാനുും 
അതിനനുസൃതമായി അവരുടെ 
കഴിവുകളും താതത്പ്പര്യകമഖലക
ളും മനസ്ിലാക്കി മികച്ച ടതാഴിൽ 
കമഖലകൾ ടതരടഞ്ടുക്കുവാനുും 
നിർമ്മിത ബുദ്ധി അധിഷ്ിത കസാ
ഫത് റ്ത് ടവയറുകൾ വികസിപ്പിക്കു
കയുും ഉ�കയാഗിക്കുകയുും ടചയ്യു
ന്നതിടറെ സാധ്യതകൾ എടന്
ല്ാമാണത്?' (ക�ജത് 60) ഇതിനാ
വശ്യമായ കഹാളിസ്റികത് കപ്രാഗ്ര
സത് കാർഡത് തയ്ാറാക്കാനുും �റ
യുന്ടെത്. സ്റാർസത് നിർകദ്ദശിക്കു
ന്ന മൂല്യനിർണ്ണയ സുംവിധാനമായ 
�ിസ(PISA-The Programme for 
International Students Assessment)
കയാെത് ഏടറ കചർന് നിൽക്കുന്ന
താണത് ഈ വിലയിരുത്ൽ സും
വിധാനും. അതതത് കാലടത് 
കകമ്പാളും ആവശ്യടപ്പടുന്ന മനു
േ്യവിഭവും സൃഷ്ിക്കടപ്പടുന്കടൊ 
ടയന്ന �രികശാധനയാണത് ഇവിടെ 
ലക്ഷ്യും ടവയ്ക്കുന്നതത്. കലാകടത് 
വമ്പൻ മുതലാളിത് രാജ്യങ്ങള
ടെ കച്ചവെക്കൂട്ടായ്മയായ ഓർഗ
കനകസേൻ ഓഫത് ഇക്കകണാ
മികത് കകാർപ്പകറേൻ ആറെത് ഡവ
ടലപ്പടമറെത് (OECD)യുടെ കനതൃത്വ
ത്ിലാണത് ഈ വിലയിരുത്ൽ 
നെക്കുന്നതത്. ഇന്്യ ഈ കൂട്ടായ്മ
യിൽ അുംഗമടല്ങ്ിലും �ിസ നെ
പ്പിലാക്കാൻ ത്രീരുമാനിച്ചിട്ടെത്. 
അതിനായി നാേണൽ അടസ
സത് ടമറെത് ടസറെർ കഫാർ സത് കൂൾ 
എജയുകക്കേൻ (NACSE) സ്ാ�ി
ച്ചുടകാടെത് ഇന്്യയുടെ വിദ്യാല
യങ്ങടള കലാകകകമ്പാളത്ിനത് 
തുറന്ടകാടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ും കക
ന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടെത്. 
അതായതത് വിദ്യാർത്ിയുടെ താ
തത്പ്പര്യത്ിനനുസരിച്ചുള്ള ടതാഴിൽ 
കമഖലടയടന്നല്ാും കകരള �ാഠ്യ
�ദ്ധതി ചട്ടക്കൂെത് ഭുംഗ്യന്കരണ 
�റയുടമങ്ിലും കകമ്പാളമായിരി
ക്കുും ഈ താല്പര്യങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കു
കയുും നിയന്ത്രിക്കുകയുും ടചയ്യുക
ടയന്നതത് നിസ്ർക്കമാണത്.

കനപുണ്രീ �രിശ്രീലനത്ിനത് 
സ്ിരാധ്യാ�കരുടെ ആവശ്യകമ
യില്. ആധുനിക കബാധനശാസ്ത
ത്ിൽ അധ്യാ�കനുള്ള ആധി
കാരികതടയ നികേധിച്ചുടകാണ്ടുും 
അധ്യാ�കടന സഹായിയായി 
തരുംതാഴ്തിടക്കാണ്ടുമാണത് ഡി�ി
ഇ�ി കെന്വന്നതത്. �തിടനാന്നത് 
ലക്ഷകത്ാളും അധ്യാ�ക തസ്ി
കകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിെക്കുകമ്പാഴുും 
എൻഇ�ി അതിടനക്കുറിച്ചത് നി
ശബ്ദത �ാലിക്കുന്നതുും അധ്യാ�
കടര കകമ്പാളവിദ്യാഭ്യാസത്ി
നാവശ്യമില്ാടയന്നതിനാലാണത്. 
വിഭവസമാഹരണും ഏകകാ�ി
പ്പിച്ചത് സത് കൂൾ നിലനിർത്ിടക്കാ
ടെത് ക�ാകുകടയന്നതാണത് പ്രധാ
നാധ്യാ�കടറെ ഉത്രവാദിത്വും. 

അക്കാദമികമായല്, സാകങ്തിക
മായ നിലനിൽപ്പാണത് പ്രധാനാ
ധ്യാ�കനുള്ളതത്. പ്രാകദശിക 
ടതാഴിൽ വിദഗ്ദ്ധരുടെ �ങ്ാളി
ത്ും ഉറപ്പാക്കുന്നതിടനക്കുറിച്ചത് 
കനരടത് �റഞ്കല്ാ. സത് കൂൾ 
ബന്ിക്കടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന കകമ്പാ
ളത്ിടറെ ആവശ്യകതകൾക്കനു
സരിച്ചുള്ള കൂലിടത്ാഴിലാളിയായ 
കനപുണ്രീ�രിശ്രീലന സഹായി 
മാത്മായിരിക്കുും അധ്യാ�കൻ. 
അധ്യാ�കരുടെ എണ്ണും കുറയ്കാ
നുള്ള നൂതനമാർഗ്ങ്ങൾ ഈ കഡാ
കയുടമന്റുകളിൽ സുലഭമാണത്. ജനാ
ധി�ത്യകബാധവുും ടതാഴിലവകാ
ശങ്ങളമുള്ള സ്ിരും അധ്യാ�ക
രുടെ വുംശത്ിടറെ തായത് കവരിള
ക്കുന്നതാണത് കകരളാ �ാഠ്യ�ദ്ധ
തി ചട്ടക്കൂടുും.

ഒന്ും രണ്ും ക്ാസുെളും 
ഹയർടസകറെറിയും ഒറ്റ
കുെകീഴിൽ ഇല്ാതാെുന്ു

വിദ്യാർത്ിയുടെ ശാര്രീരിക
വുും മാനസികവുമായ വളർച്ചടയ 
സുംബന്ിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ 
വിലയിരുത്ലിടറെ അെിസ്ാന
ത്ിൽ ഇന്്യയിൽ കാലങ്ങളായി 
നിലനിന്നിരുന്ന 10+2 എന്ന ഘെ
നയുടെ മാറ്ും എൻഇ�ി �റയുന്
ടെത്. �കരും 5+3+3+4 എന്ന ഘെ
നയാണത് നിലവിൽ വരുന്നതത്.

മൂന്വർേടത് അുംഗനവാെി
യുും പ്ര്രീകപ്രമറിയുും ഒന്ും രണ്ടുും 
ക്ാസുകളമെങ്ങുന്ന ഫൗകടെേ
ണൽ സത് കറ്ജത്, മൂന്നത് മുതൽ അഞ്ത് 
വടര ക്ാസുകളെങ്ങുന്ന പ്രികപ്രറ്റി 
സത് കറ്ജത്, ആറു മുതൽ എട്വടര 
ക്ാസുകൾ കചരുന്ന മിഡിൽ സത് കറ്
ജത്, ഒൻ�തു മുതൽ �ന്ത്രണ്ടു വടര 
കചരുന്ന കഹസത് കൂൾ. എന്ത് ശാ
സ്ത്രീയ യുക്ിയാണത് ഈ ഘെനാ
മാറ്ത്ിനത് കാരണടമന്നത് എൻഇ
�ിയുടെ വക്ാക്കൾക്കത് �റയാ
നില്. �കരും കമനസത് ടു മുതൽ 
പ്ലസത് ടു വടര ഔ�ചാരിക വി
ദ്യാഭ്യാസത്ിടറെ ഭാഗമാക്കിടയ
ന്ള്ള പ്രചാരണും ടകാണ്ടു�ിെിച്ചത് 
നെക്കുന്ടെത്. എന്നാൽ നിലവി
ടല സത് കൂൾ സമ്പ്രദായത്ിലൂടെ 
ലഭികക്കടെ �രിമിതമായ വിദ്യാ
ഭ്യാസടത്കപ്പാലും ഇല്ാതാക്കു
കയാണത് പുതിയ ഘെന. ഒന്നത്, 
രടെത്, ഹയർടസക്കറെറി ക്ാസുക
ളിടല വിദ്യാഭ്യാസും ഇകതാടെ 
പൂർണ്ണമായുും ഇല്ാതാകുും. കദശ്രീയ 
വിദ്യാഭ്യാസ നയും എട്ടാും ക്ാസി
ടന ടെർമിനൽ സത് കറ്ജായാണത് 
കാണുന്നതത്. കകരളത്ിടറെ പ്ര
കത്യക സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്ിൽ 
പ്ലസത് ടുവാണത് ടെർമിനൽ കസ്റജാ
യി സൂചിപ്പിക്കടപ്പട്ടിരിക്കുന്നതത്. 
അകങ്ങയറ്ും അനൗ�ചാരിക 
വതത്ക്കരിക്കടപ്പട്ട ഒന്നാണത് ഒൻ
�താും ക്ാസു മുതൽ �ന്ത്രണ്ടു 
വടരയുള്ള കഹസത് കൂൾ ഘട്ടും. 
വിേയബന്ിത �ഠനകമാ നിർ
ബന്ിത �ഠനകമാ ഇവിടെയില്. 
കകമ്പാള സാധ്യതകൾക്കനുസരി
ച്ചത് വിേയങ്ങൾ ടതരടഞ്ടുക്കാ

വുന്ന ടസമസ്ററുകളായുള്ള കുത്
ഴിഞ് സുംവിധാനമാണിതത്. �ത്ത്, 
�ന്ത്രടെത് ക്ാസുകളിടല ട�ാതു
�ര്രീക്ഷകളും ഇകതാടെ അപ്രത്യ
ക്ഷമാകുും.

ഒന്നത്, രടെത് ക്ാസുകളാകടട്ട 
പ്ര്രീകപ്രമറിയുകെകയാ അുംഗന
വാെിയുടെകയാ തലത്ികലക്കത് 
മാറ്റുകയാണത്. നിലവിൽ സാമൂഹ്യ 
വികസന കശേി വകുപ്പിടറെ 

ക്രീഴിൽ കുട്ടികളടെയുും അമ്മമാ
രുടെയുടമല്ാും പൂരകക�ാേകാ
ഹാരമുൾപ്പടെയുള്ളവ ഉറപ്പാക്കു
വാനുള്ള സുംവിധാനമാണത് അും
ഗനവാെികൾ. നിലവിൽത്ടന്ന 
നിലനിൽക്കാനായി കഷ്ടപ്പടുന്ന 
ഈ സുംവിധാനും ട�ാതുവിദ്യാ

ഭ്യാസത്ിടറെ ഭാഗമല്, അങ്ങടന
യാകാനുും തരമില്. കുഞ്ഞുങ്ങടള 
ഔ�ചാരിക �ഠനത്ിനത് തയ്ാ
ടറടുപ്പിക്കുകടയന്നതാണത് പ്ര്രീകപ്ര
മറി ഘട്ടത്ിടറെ ഉത്രവാദിത്ും. 
ഇതത് കുഞ്ിടറെ സാമൂഹ്യ ജ്രീവി
തത്ികലക്കുള്ള പ്രകവശികയാണത്. 
കളികളിലൂടെയുും പ്രവൃത്ിയിലൂടെ 
യുടമല്ാമാണത് ഇവിടെ �ഠനും 
നെക്കുക. 

എന്നാൽ ആറു വയസ്ത് മുതൽ, 
അതായതത് ഒന്നാും ക്ാസത് മുതൽ 
ഔ�ചാരിക വിദ്യാഭ്യാസും ആരും
ഭിക്കണും. കുഞ്ിടറെ മസ്ിേത് ക 
വികാസത്ിടറെ ഈ നിർണ്ണാ
യക ഘട്ടത്ിൽ വിദ്യാഭ്യാസും 
നികേധിക്കുകയാണത് ഫൗകടെ
േണൽ സത് കറ്ജത് എന്ന ഘെനാ
മാറ്ത്ിലൂടെ എൻഇ�ി ടചയ്യുന്ന
തത്. കമനസത് ടു മുതൽ പ്ലസത് ടു 
വടര ഒറ്ക്കുെക്ക്രീഴിലാക്കുടമന്നത് 
ഖാദർ കമ്മിറ്ി റികപ്പാർട്ടിടറെ 
ഒന്നാും ഭാഗും �റയുന്ടെത്.

�ാഠ്യ�ദ്ധതി ചട്ടക്കൂെിടന സും
ബന്ിച്ചുള്ള ചർച്ചാക്കുറിപ്പിൽ 
കശശവകാല വിദ്യാഭ്യാസും എന്ന 
ഭാഗത്ിൽ ഒന്നത്, രടെത് ക്ാസുക
ടള ഉൾടപ്പടുത്തുക വഴി ഈ ഘെ
നാമാറ്ും സുംസ്ാന സർക്കാർ 
ഉറപ്പാക്കുന്ടെത്. ' ഓകരാ കുട്ടിയുും 
മൂന്നാും ക്ാസിടലത്തുകമ്പാകഴക്കുും 
അെിസ്ാന �ഠനകശേികൾ കന
െിടയന്നത് ഉറപ്പുവരുത്ണടമന്ും' 
ചർച്ചാക്കുറിപ്പത് അനുശാസിക്കുന്
ടെത്. ഒന്നത്, രടെത് ക്ാസുകളിൽ �ഠ
നമില്, മറിച്ചത് എൻഇ�ി �റയു
ന്നക�ാടല അയവാർന്നതുും ബഹു
മുഖവുും �ലതരത്ിലള്ള കളിക

ളിലും പ്രവർത്നത്ിലും അധി
ഷ്ിതമായ അങ്ണവാെി സമ്പ്രദാ
യും മാത്മാണുടൊകുകടയന്നത് 
ഇതിലൂടെ വ്യക്ും. എൻഇ�ി നി
ർകദ്ദശിക്കുന്നതത് പ്രകാരും ഈ ഘട്ട
ത്ിൽ പ്രികപ്രമറി, കപ്രമറി, 
വിദ്യാഭ്യാസ �രിശ്രീലന കയാ
ഗ്യത കനെിയ അദ്ധ്യാ�കർ കവ
ണടമന്നില് എന്നാണത്. 10+2 കയാ
ഗ്യതയുള്ളവർക്കത് ആറു മാസടത് 
�രിശ്രീലനവുും അതിലും കുറഞ് 
കയാഗ്യതയുള്ളവർക്കത് ആദ്യകാല 
സാക്ഷരത, സുംഖ്യാകബാധും 
എന്നിവ ഉൾടക്കാള്ളുന്ന ഒരു വർ
േടത് �രിശ്രീലനവുും നൽകി 
നിയമിക്കുും.

കലാവിദ്യാഭ്യാസും, കായിക 
വിദ്യാഭ്യാസും തുെങ്ങിയ വാചാ
കൊ�ങ്ങളും ചർച്ചാക്കുറിപ്പിൽ 
അനുബന്മായി കാണാനാകുും. 
കലാ-കായിക വിദ്യാഭ്യാസത്ി

നായുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിനത് രൂ�
യുടെ എസത്എസത്എ ഫടെിൽ ഒരു 
രൂ�ക�ാലും ടചലവഴിക്കാടത 
ലാപ്ാക്കിക്കളഞ് അകതയാളക
ളാണത് തങ്ങൾ നെത്തുന്ന നിഷ്ഠൂര
മായ ആക്മണത്ിൽനിന്നത് ശ്ര
ദ്ധ തിരിക്കാടനകന്നാണും ഇത്
രും വിേയങ്ങൾ തിരുകിക്കയറ്റു
ന്നതത്. �രിസ്ിതി സുംരക്ഷണും, 
മാലിന്യ സുംസത് കരണും തുെങ്ങിയ 
പ്രകഘാേണങ്ങളടെയുും സാുംഗ
ത്യും വ്യത്യസ്മല്.

ദദശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്ി
നക് നമ്ുടെ വിദ്യാഭ്യാസടത് 
ഒറ്റിടൊെുകുന് നവദെരള 
മാതൃെ

ഡി�ിഇ�ി മുതലള്ള വിദ്യാ
ഭ്യാസ വിധ്വുംസക നയങ്ങളടെ 
വിശ്വസ്രായ നെത്ിപ്പുകാരാണത് 
ടതാണ്ണൂറുകൾ മുതൽ കകരളും മാ
റിമാറി ഭരിച്ച ഇരുമുന്നണികളും. 
കകന്ദ്ര തലത്ിൽ ബിടജ�ിയുും 
അവരുടെ ഭാഗും തൃപ്ികരമായി 
നിറകവറ്ി. എന്നാൽ കദശ്രീയ വി
ദ്യാഭ്യാസനയത്ിടനതിടര അഖി
കലന്്യാ തലത്ിൽ സമരരുംഗ
ത്തുള്ള സി�ിഐ(എും)-സി�ിഐ 
പ്രസ്ാനങ്ങൾ കനതൃത്വും നൽകു
ന്ന എൽഡിഎഫത് സർക്കാർ നിർ
ലജ്ും കകരളത്ിടറെ വിദ്യാഭ്യാ
സരുംഗടത് ഒറ്ിടക്കാടുക്കുന്ന കാ
ഴ്ചയാണത് കകരള �ാഠ്യ�ദ്ധതി ചട്ട
ക്കൂടുമായി ബന്ടപ്പട്ടത് പുറത്ിറ
ക്കിയ ചർച്ചാക്കുറിപ്പിലൂടെയുും 
ഖാദർ കമ്മിറ്ി റികപ്പാർട്ടിലൂടെയുും 
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ �രിേത് ക്കരണ 
കമ്മ്രീേൻ റികപ്പാർട്കളിലൂടെയു

ടമല്ാും കാണുന്നതത്. എൽഡിഎ
ഫത് സഹയാത്ികരായിരുന്ന വലി
ടയാരു വിഭാഗും അധ്യാ�കരുും 
വിദ്യാർത്ികളും വിദ്യാഭ്യാസ 
സത് കനഹികളും നിർലജ്മായ 
ഈ ഇരട്ടത്ാപ്പിൽ ടവന്തുരുകു
ന്ടെത്. 

�ാർലടമറെിൽ ക�ാലും ചർച്ച 
ടചയ്ാടത ഇന്്യൻ ജനതയുടെ 
തലയിൽ അെികച്ചൽപ്പിക്കടപ്പട്ട 
കദശ്രീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയും കക
രളത്ിൽ നെപ്പിലാക്കിടല്ന്നത് 
നിയമസഭയിൽ ഒരു പ്രകമയും �ാ
സാക്കാടനങ്ിലും ഭരണത്ിലി
രിക്കുന്ന ഒകരടയാരു സുംസ്ാന
മായ കകരളത്ിൽ എൽഡിഎ
ഫിനത് കഴിയാടത ക�ായടതന്തു
ടകാടെത്? ടഫഡറലിസത്ിനുകവ
ടെി കണ്ഠകക്ഷാഭും നെത്തുന്ന ഇക്കൂ
ട്ടർ അതിനു മുതിരാതിരുന്നടത 
ന്ാണത് ? കവാട്ബാങ്ത് കതെിയാ
ടണങ്ിലും �ൗരത്വനിയമ കഭദ
ഗതിടക്കതിടരയുും കാർേിക നി
യമങ്ങൾടക്കതിടരയുും അത്ര
ടമാരു ന്രീക്കും കകരളത്ിലടൊ
യിട്ടെകല്ാ. കദശ്രീയ വിദ്യാഭ്യാസ 
നയത്ിടനതിടര സമരും ടചയ്യു
ന്ന ഇതര സുംസ്ാനങ്ങളിടല 
തങ്ങളടെ പ്രവർത്കർക്കത് പ്രത്രീ
ക്ഷയായി ഒരു ടചറുവിരലനക്കാൻ
ക�ാലും തയ്ാറാകാതിരുന്നടത
ന്തുടകാടെത്? �കരും, നാും എന്ാ
ണത് കാണുന്നതത്. കദശ്രീയ വിദ്യാ
ഭ്യാസ നയും നെപ്പിലാക്കുന്നതി
ടറെ ഭാഗമായി ജനങ്ങളടെ കണ്ണിൽ 
ട�ാെിയിടുന്ന ചർച്ചാ പ്രഹസന
ങ്ങൾ നെത്തുന്. എന്ത് ഇെതു�
ക്ഷ്രീയതയാണത് ഇതിലള്ളതത്. വി
ശ്വാസവഞ്നയകല് ഇതത്?

കലാകബാങ്ിടറെ കഡാളർ 
വാങ്ങി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസരുംഗ
ടത് ആകഗാളമുതലാളിത്ത്ി
ടറെ താതത്പ്പര്യങ്ങൾക്കത് അെിയറ 
ടവച്ചതിടറെ �ാ�ക്കറ ഭരണത്ി
ലിരുന്ന എല്ാ മുന്നണികളടെയുും 
കകകളിലടെത്. മുതലാളിത്ത്ിടറെ 
�ാദകസവകർ എന്ന നിലയിൽ 
അവരിന്ും ഈ ഉത്രവാദിത്വും 
തുെരുകയാണത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ 
സത് കൂളകടള, കകാകളജുകടള, സർ
വകലാശാലകടള, വിദ്യാഭ്യാസ
ടത്, വരുുംതലമുറകടള സുംരക്ഷി
ക്കാൻ സങ്കുചിതമായ എല്ാ താ
തത്പ്പര്യങ്ങൾക്കുും അത്രീതമായി 
ജനങ്ങൾ ഒന്നികക്കടെതുടെത്. 
കദശ്രീയ വിദ്യാഭ്യാസനയത്ിടന
തിരായ പ്രതികരാധ സമിതികളിൽ 
ഒന്നിച്ചുടകാടെത് വിദ്യാർത്ികളും 
രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാ�കരുും വി
ദ്യാഭ്യാസ സത് കനഹികളും സമര
സജ്രാകകടെതുടെത്. ഡി�ിഇ
�ിടക്കതിടര ജസ്റിസത് വി.ആർ.കൃ
ഷ്ണയ്ർ കനതൃത്വും നൽകിയ ജനക്രീയ 
പ്രതികരാധ സമിതി വളർത്ിടയ
ടുത് ട�ാതുവിദ്യാഭ്യാസ സുംര
ക്ഷണ പ്രകക്ഷാഭത്ിടറെ മാതൃക
യിൽ കൂടുതൽ സുശക്മായ സമര
നിര �ടുത്തുയർത്ിടക്കാണ്ടു മാത്
കമ നമുക്കത് ഈ ഭ്രീേണമായ സാ
ഹചര്യടത് ടചറുക്കാനാകൂ.

പതികനാന്് ലക്പത്ാളഞം അധ്യാപക തസ്തികകള് ഒഴി
ഞ്ു കിടകെുപമ്ാഴുഞം എന്ഇപി അതികനകെുറിച്് നിശ
ബ്ദത പാലികെുന്ത ്അധ്യാപകകര കപമ്ാളവിദ്യാഭ്യാസത്ി
നാവശ്യമിലെ എന്തിനാലാണ്. വിഭവസമാഹരണഞം ഏപകാ
പിപ്ിച്് സ് കകൂള് നിലനിര്ത്ികകൊണ് പപാകുകകയന്തു
മാപതമാണ് പപധാനാധ്യാപകകറെ ഉത്രവാദിത്ഞം. കപമ്ാ
ളത്ികറെ ആവശ്യകതകള്കെനുസരിച്ുള്ള നനപുണീ
പരിശീലന സഹായി മാപതമായിരികെുഞം അധ്യാപകന്.

പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടും
NEP 2020 ഉം
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പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുംസ്ാ
നമായ ഗുജറാത്ിൽ ഭരണകക്ഷി
യായ ബിടജ�ിയുടെ കനതൃത്വ
ത്ിൽ DefExpo22 എന്ന ക�രിൽ 
ഒരു ആയുധ കമള ഇക്കഴിഞ് 
ഒക്ാബറിൽ നെക്കുകയുടൊയി. 
ട�ാതുകമഖലയിൽനിന്ും സ്വകാ
ര്യകമഖലയിൽ നിന്മായി 
1300ഓളും കമ്പനികൾ ഈ കമള
യിൽ �ടങ്ടുത്തു. ഗുജറാത്ിൽ 
നെക്കുന്ന നിയമസഭാ ടതരടഞ്
ടുപ്പിൽ ബിടജ�ിക്കത് കമൽകക്ക 
കനൊനുും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്ര
തിച്ായ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുും കവടെി
യാണത് ഇതികപ്പാൾ സുംഘെിപ്പി
ക്കുന്നടതന്നാണത് ട�ാതുകവ �റ
യടപ്പടുന്നതത്. ഇന്്യടയ ആയുധ
കമഖലയിടല ഒരു വമ്പൻ ശക്ി
യാക്കി മാറ്ിത്്രീർക്കുകയാണത് 
പ്രഖ്യാ�ിതലക്ഷ്യും. 2025ഓടെ 
ഇന്്യയിൽ നിന്ള്ള ആയുധക്ക
യറ്റുമതി അഞ്ത് ബില്യൺ കഡാ
ളറിടലത്ിക്കാനാണത് ശ്രമും. 
''ഇന്്യ പ്രതികരാധ കമഖലയിൽ 
കാണുന്നതത് സാദ്ധ്യതകളടെ അന
ന്വിഹായസ്ാണത്'', എന്നാണത് 
നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസ്ാവിച്ചി 
രിക്കുന്നതത്. ഇകതര്രീതിയിലായി

രുന് പ്രതികരാധ മന്ത്രിയുും അവിടെ 
സുംസാരിച്ചതത്: '' നാമിന്നത് പ്രതി
കരാധ ഉ�കരണങ്ങളടെ ഡികസൻ, 
ഉല്പാദനും, വി�ണനും എന്നിവ
യിൽ ഒരു ആകഗാള ശക്ിയായി 
മാറിടക്കാടെിരിക്കുകയാണത്... പ്ര
തികരാധാവശ്യങ്ങൾക്കായി ഏറ്
വുമധികും ഇറക്കുമതി ടചയ്തിരുന്ന 
നമ്മളിന്നത് ആയുധങ്ങൾ കയറ്ിയ
യച്ചത് തുെങ്ങിയിരിക്കുന്...'' ഇന്്യ
യിൽ നിർമ്മിക്കുക(Make in India) 
എന്ന നയത്ിടറെ ഫലമാണത്  പ്ര
തികരാധ കമഖലയിടല ഈ മുകന്ന
റ്ടമന്ും മന്ത്രി കൂട്ടികച്ചർത്തു. അമ്പ
ത്ിരകടൊളും ആഫ്ിക്കൻ രാജ്യ
ങ്ങളിൽ ആയുധവി�ണി കടടെ
ത്ാൻ ഈ കമള സഹായിക്കുടമ
ന്ും അകദ്ദഹും �റഞ്ഞു. ഇതത് 
ഇന്്യൻ പ്രതികരാധ കമഖലടയ 
സുംബന്ിച്ചിെകത്ാളും ഒരു പുതിയ 
ഉണർവ്ിടറെ കാലമാടണന്ും താ
മസിയാടത പ്രതികരാധ ഉ�കര
ണങ്ങളടെ ഉല്പാദനത്ിടറെ പ്ര
ധാന കകന്ദ്രമായി ഇന്്യ മാറുടമ
ന്ും അകദ്ദഹും �റയുകയുടൊയി. 
2025ഓടെ 1.75ലക്ഷും കകാെി രൂ
�യുടെ ഉല്പാദനമാണടത് ലക്ഷ്യും 
വയ്ക്കുന്നതത്; മുക്കാൽ �ങ്കുും ട�ാതു

കമഖലാസ്ാ�നങ്ങളിൽ നിന്നാ
യിരിക്കുും. ഇതിൽ 35,000 കകാ
െിരൂ�യുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമ
തിക്കത് കവടെിയായിരിക്കുമകത്.

പ്രതികരാധ കമഖലയിൽ സ്വയും 
�ര്യാപ്ത കനടുന്ന രാജ്യമായി മാ
റിടക്കാടെിരിക്കുന് എന്നത് കാ
ണിക്കാനാണത് പ്രധാനമന്ത്രിയുും 
പ്രതികരാധമന്ത്രിയുും ശ്രമിച്ചതത്. 
ഇതിനത് അനുസൃതമായ നയങ്ങ
ളാണത് ഗവടമെറെത് കഴിഞ് 
ഏതാനുും വർേങ്ങളായി സ്വ്രീക
രിച്ചുടകാടെിരിക്കുന്നതത്. പ്രതി
കരാധ കമഖലയിൽ നികക്ഷ�ിക്കു
ന്നതിനുള്ള പ്രക്ിയകൾ ഉദാരമാ
ക്കിയിട്ടെത്; കമ്പനികൾക്കത് 74 
ശതമാനുംവടരയുും ഗവടമെന്റുക
ൾക്കത് നൂറത് ശതമാനവുും ഇന്്യയി
ൽ പ്രതികരാധ കമഖലയിൽ നി
കക്ഷ�ിക്കാൻ അനുമതി നല്ിയി
ട്ടെത്. കസ്റാകത്കഹാമിടല ഇറെർനാ
േണൽ �്രീസത് റിസർച്ചത് ഇൻസ്റി
റ്്യൂട്ടിടറെ(SPRI) കണക്കനുസരിച്ചത് 
2017-21 കാലഘട്ടത്ിൽ പ്രതി
കരാധ ഉ�കരണങ്ങളടെ കയറ്റുമ
തിയിൽ 23-ാും സ്ാനത്ാണത് 
ഇന്്യ. ഇന്്യൻ സമ്പദത്ഘെനടയ 
അെിമുെി കസനികവതത്കരിക്കാ

നുും അകതാടൊപ്പുംതടന്ന സ്വന്ും 
നിലയിൽ ഒരു കസനിക ശക്ി
യായി മാറാനുമുള്ള ബിടജ�ി ഗവ
ടമെറെിടറെ �രിശ്രമമാണത് ഇതിനത് 
�ിന്നിൽ. ഇന്്യയുടെ കസനിക 
ഉ�കരണങ്ങൾ ആകഗാള നില
വാരത്ിലള്ളതാടണന്നത് പ്രദർശി
പ്പിക്കാനുും അതുവഴി അതിനത് 
പുതിയ ആവശ്യക്കാടര സൃഷ്ി
ക്കാനുും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്. 
ഇങ്ങടന രാഷ്ട്രീയമായുും സാമ്പ
ത്ികമായുും ലാഭമുടൊക്കാനുള്ള 
ഒരു സാമ്ാജ്യത്വ കർമ്മ �ദ്ധതി
യുടെ ഭാഗമാണത് ഈ കമള.

ഇന്്യയുടെ ആയുധക്കയറ്റുമതി 
കഴിഞ് അഞ്ത് വർേങ്ങൾക്കി
െയിൽ വലിയകതാതിൽ വർദ്ധി
ച്ചിട്ടെത്. 2021-22ൽ 12,815 കകാ
െിരൂ�യുടെ ആയുധങ്ങളാണത് ഇന്്യ 
കയറ്ി അയച്ചതത്. ടതാട്മുൻ�ടത് 
വർേടത് അക�ക്ഷിച്ചത് ഒന്നര 
മെങ്ങിടറെ വർദ്ധനയാണിതത്. ഇതി
ടറെ എഴു�തത് ശതമാനവുും സ്വകാ
ര്യ കമഖലയിൽ നിന്മായിരുന്. 
കലാകത് സഭയിൽ പ്രതികരാധ മന്ത്രി 
പ്രസ്ാവിച്ചതുപ്രകാരും(2021 മാർച്ച 
10) 84 രാജ്യങ്ങളികലക്കത് ഇന്്യ 
ആയുധും കയറ്ി അയയ്ക്കുന്ടെത്. 

ഇതിൽ റേ്യ, ഫ്ാൻസത്, ഇറ്ലി, 
ഇസ്രകയൽ തുെങ്ങിയ വികസിത 
രാജ്യങ്ങളും ഉൾടപ്പടുും. വ്യക്ിഗത 
സുരക്ഷാ ഉ�കരണങ്ങൾ, പ്രതി
കരാധാവശ്യത്ിനുള്ള ഇലക്രോ
ണികത് സത്, ഉൾക്കെൽ യാത്ക്കാ
വശ്യമായ കബാട്കൾ, ആധുനിക 
ടഹലികക്കാ�ത്റ്റുകൾ, കവ്യാമയാ
ത്യ്ക്കുള്ള പ്രകത്യക വസ്തങ്ങൾ, 
കറഡികയാ, റഡാർ സിസ്റും തുെ
ങ്ങിയവയാണത് ഇന്്യ കയറ്റുമതി 
ടചയ്യുന്നതത്. ഇക്കഴിഞ് ജനുവ
രിയിൽ ബ്രക്ാസത് മികസലക
ൾ നൽകാനായി ഫിലികപ്പൻസു
മായി 375 മില്യൺ കഡാളറിടറെ
(ഏകകദശും 2770 കകാെിരൂ�) 
കരാടറാപ്പിട്ടിരിക്കുന്. ഇകന്ാ
കനേ്യ, വിയറ്ത് നാും തുെങ്ങിയ രാ
ജ്യങ്ങളമായി സമാനമായ കരാ
റുകൾ ഒപ്പിൊൻ സാദ്ധ്യതയുടെത്.

അവശ്യ സാധനങ്ങളടെ ഉല്പാ
ദന കമഖലയിൽ നികക്ഷ�ും കുറ
ഞ്ഞുവരുകമ്പാഴാണത് പ്രതികരാധ 
കമഖലയിൽ നികക്ഷ�വുും ഉല്പാ
ദനവുും വൻകതാതിൽ വർദ്ധിക്കു
ന്നതത് എന്കാണാും(എൻഡിെി
വി-10.03.2022). ഒരു കാലത്ത് 
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ഹിന്ുത്വ അജണ്ട നടപ്ാക്ാൻ പപാതുഖജനാവിപന പ�ാള്ളയടിക്ുന്ന  
ബിപജപി-ആർഎസ്എസ്-സംഘപരിവാർ

ഹിന്ദുമത�രമായ �ദ്ധതിക
ളിൽ ട�ാതു�ണും ചിലവഴിക്കു
ന്നതിൽ കകന്ദ്രത്ിടല നകരന്ദ്ര
കമാദിയുടെ കനതൃത്വത്ിലള്ള 
ബിടജ�ി സർക്കാർ ധാരാളിത്ും 
കാണിക്കുകയാണത്. ട�ാതു ഖജ
നാവിടന ദുരു�കയാഗും ടചയ്തു
ടകാടെത് കമാദി സർക്കാർ തങ്ങ
ളടെ ഹിന്ദുത്വ ദൗത്യത്ിൽ ഉൾ
ടപ്പടുത്ിയിരിക്കുന്ന ചില മത
�രമായ �ദ്ധതികൾ ഇവയാണത് 
- 2022 ഒക്ാബർ 11നത് ആരുംഭി
ച്ച ഉജ്യിനിടല മഹാകാൽ 
കലാകത് (850 കകാെി രൂ�), 2022 
ജൂൺ 18നത് തുെങ്ങിയ ഗുജറാത്ി
ടല 125 കകാെിയുടെ കലിക മഹാ
കക്ഷത്ും, 2021 ഡിസുംബർ 13നത് 
ആരുംഭിച്ച 750 കകാെിയുടെ കാശി 
വിശ്വനാ� കക്ഷത് ഇെനാഴി, 2020 
ഓഗസ്റിൽ തുെങ്ങിയ 1800 കകാെി 
ചിലവത് പ്രത്രീക്ഷിക്കുന്ന അകയാ
ധ്യയിടല രാമകക്ഷത്ും, 2021 നവും
ബർ 5നത് തുെങ്ങിയ കകദാർനാ�ത് 
ആദി ശങ്രാചാര്യരുടെ പ്രതിമ 
(34.78 കകാെി), 2022 ഒക്ാബർ 
9നത് ആരുംഭിച്ച ഗുജറാത്ിടല 
ടമാകഡറ ടമഹത്സാസയിടല സൂര്യ 
കക്ഷത്ും (3900 കകാെി), 2019 
ഓഗസ്റിൽ ആരുംഭിച്ച ബഹറിനി
ടല ശ്ര്രീനാ�ത്ജി കക്ഷത്ും (34.42 
കകാെി), 2018 ടഫബ്രുവരി 11നത് 
ആരുംഭിച്ച അബുദാബിയിടല 888 
കകാെി രൂ�യുടെ കബാച്ച സൻ
വാസി ശ്ര്രീ അക്ർ പുരുകോത്ും 
സ്വാമി നാരായണൻ സൻസ് 
കക്ഷത് �ദ്ധതി. സാുംസ്ാരിക - 
ടൂറിസും മന്ത്രാലയും 2021-ൽ �ാർ

ലടമറെിൽ അറിയിച്ചതത്, പുരാതന 
കക്ഷത്ങ്ങളടെ �രി�ാലനത്ി
നുും സൗദേര്യവൽക്കരണത്ിനുും 
അവർ ഒരു വർേും 435.6 കകാെി 
രൂ� ടചലവാക്കുന്ടവന്നാണത്.

യു�ിയിടല ബിടജ�ി മുഖ്യ
മന്ത്രി കയാഗി ആദിത്യനാ�ത്, 
തടറെ ആദ്യകാലയളവിൽ സും
സ്ാനത്ത് രാും-കൃഷ്ണ-ബുദ്ധ ടൂറി 
സും സർക്യൂട്കൾ വികസിപ്പിക്കു
ന്നതിനായി 1240 കകാെിയാണത് 
മാറ്ിടവച്ചതത്. 2019-20 വർേ
ത്ിൽ അകദ്ദഹത്ിടറെ സർക്കാർ 
ഈ �ദ്ധതിയിടല നടല്ാരു തുക 
(300 കകാെിയിലധികും) അകയാ
ധ്യയ്കായി മാറ്ിടവച്ചു. 125 കകാ
െിയിലധികും രൂ� യു�ി ബ്രിജത് 
ത്രീർത്, അതായതത് മഥുര - വൃ
ദോവൻ സർക്യൂട്ടിനായുും മാറ്ിടവ
ച്ചു. ഹിന്ദു ആരാധനാ സ്ലങ്ങൾ
ക്കത് വ്യക്മായ ഉത്ാഹകത്ാ
ടെയുള്ള ഊന്നൽ നൽകുന്. 
മടറ്ാരു ശ്രകദ്ധയമായ കാര്യും 
കയാഗി ആദിത്യനാ�ിടന ആരാ
ധിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിക്ക
ടപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷത്ും 
അകയാധ്യ ജില്യിൽ ഉടൊയി 
വന്നിരിക്കുന് എന്ന വസ്തുതയാ
ണത്. അവിടെ കയാഗി ആദിത്യ
നാ�ിടന ഒരു കദവത്ിടറെ നി
ലയികലക്കത് ഉയർത്ിയിരിക്കുന് 
എന്നത് കാണാും. ഭാരതത്കുണ്ഡിടല 
ഈ കക്ഷത്ത്ിൽ നിന്ള്ള ചി
ത്ങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ രാമടറെ അവ
താരും എന്ന നിലയിലാണത് 
കയാഗിടയ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കു
ന്നതത്. കഴിഞ്വർേടത് സ്വാ

തന്ത്ര്യ ദിനത്ിൽ പൂനയിടല 
ഒരു ബിടജ�ി പ്രവർത്കൻ പ്ര
ധാനമന്ത്രി നകരന്ദ്രകമാദിടയ 
ആരാധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കക്ഷ
ത്ും തുെങ്ങിയിരുന്.

മകതതര-ജനാധി�ത്യ രാജ്യ
ടമന്നത് ഭരണഘെന അനുശാസി
ക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഹിന്ദു സന്യാ
സിമാരുടെ ക�ാടല തടന്ന കാവി 
വസ്തും ധരിക്കുന്ന കയാഗി ആദി
ത്യനാ�ത്, �രസ്യമായി ഹിന്ദു മു
ദ്രകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതത് ആർ
ക്കാണത് അറിയാത്തത്. ഇക്കാ
ര്യത്ിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കമാദിയുും 
ഒട്ും �ിന്നിലല്. 2022 ഒക്ാബർ 
11 നു ഉജ്യിനിടല മഹാകാൽ 
കലാകത് കക്ഷത്ത്ിടറെ പുനരു
ദ്ധാരണത്ിനത് ടനറ്ിയിൽ ശി
വചിഹ്നമായ ചദേനവുും ഭസ്മവുും 
മഞ്ളും കുങ്കുമവുും വാരി പൂശി, 
ചുമലിൽ കാവിോളും രുദ്രാക്ഷ
മാലയുും അണിഞ്ാണത് അകദ്ദ
ഹും ആധ്യക്ഷും വഹിച്ചതത്. അകത
ക�ാടലതടന്ന, പൂർണമായുും മത
�രമായ കവേങ്ങൾ ധരിച്ചാണത് 
വാരണാസിയിടല കാശി വിശ്വ
നാ�ത് കക്ഷത് ഇെനാഴി കമാദി 
ഉദത്ഘാെനും ടചയ്തതത്. 2020 ഓഗ
സ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നില
യിൽ തടന്നയാണത് അകയാധ്യ
യിടല രാമജന്ഭൂമി എന്നത് �റ
യടപ്പടുന്നയിെടത് കക്ഷത്നിർ
മ്മാണത്ിനുള്ള ഭൂമി പൂജയ്കത് 
കമാദി ആധ്യക്ഷും വഹിച്ചതത്. 
അതാകടട്ട ദ്രീർഘകാലമായി 
വർഗ്രീയ സുംഘർേങ്ങൾക്കുും 
മത�രമായ ധ്രുവ്രീകരണത്ിനുും 

രാജ്യത്തുെന്രീളവുും, വികശേിച്ചുും 
ഏറ്വുും ഹ്രീനമായ ന്യൂന�ക്ഷ 
വിരുദ്ധ �രി�ാെിയായി ഗുജറാ
ത്ിലും ഒടക്ക സുംഭവിച്ചതിടറെ 
ഉദത്ഭവസ്ാനും കൂെിയായിരുന്.

2022 ജൂൺ 18നത് ഗുജറാത്ി
ടല �വഗഡത് ഹിൽസിൽ പുതു
ക്കിപ്പണിത കലിക മാതാ കക്ഷ
ത്ത്ിടറെ മുകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി 
കമാദി ടകാെി ഉയർത്ി. അതി
നുകശേും അകദ്ദഹും �റഞ്ഞു, 
"കാളി മാതാവിടറെ ഈ കക്ഷത്
ത്ിൽ അഞ്ത് നൂറ്ാടെിനു കശേും, 
സ്വാതന്ത്ര്യത്ിനത് 75 വർേങ്ങൾ
ക്കത് കശേവുും, ടകാെിയുയർത്ി
യതത് നിങ്ങൾക്കത് കാണാും… നൂ
റ്ാണ്ടുകൾ മാറാും, യുഗങ്ങൾ മാറാും, 
�കക്ഷ വിശ്വാസത്ിടറെ ടകാ
ടുമുെി അനശ്വരമായി നിലനിൽ
ക്കുും എന്ന വസ്തുതയുടെ പ്രത്രീക
മാണത് ഇതത് ", അകദ്ദഹും കൂട്ടികച്ചർ
ത്തു, "അകയാധ്യയിൽ രൂ�ും ടകാ
ണ്ടുവരുന്ന വമ്പിച്ച രാമകക്ഷത്ും 
നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുും. കാശി 
വിശ്വനാ� കക്ഷത്കമാ ഉത്രാ
ഖണ്ഡിടല കകദാർ ബാബ കക്ഷ
ത്കമാ ആയികക്കാടട്ട, ഇന്നത് 
ഇന്്യയുടെ സാുംസ്ാരികവുും 
ആത്മ്രീയവുമായ പ്രതാ�ും പുന
രുദ്ധരിക്കുകയാണത്… പുതിയ ഇ 
ന്്യ… ആധുനിക അഭിലാേങ്ങ
കളാടൊപ്പും തങ്ങളടെ പുരാതന 
�ാരമ്പര്യവുും സ്വത്വവുും അടത 
ത്രീക്ഷ്ണതകയാടുും ഉത്ാഹകത്ാ
ടുും തുെരുന്. അതികലാകരാ ഇന്്യ
ക്കാരനുും അഭിമാനിക്കുന്. ഈ 
ആത്മ്രീയ കകന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മുടെ 

വിശ്വാസത്ിടനാപ്പമുള്ള പു തിയ 
സാധ്യതകളടെ മാധ്യമമായി മാ
റിടക്കാടെിരിക്കുകയാണത്."

2022 ഒക്ാബർ 11നത് പ്രധാ
നമന്ത്രി കമാദി ഉജ്യിനിടല 
മഹാകാകലശ്വർ കക്ഷത്ത്ിൽ 
മഹാകാൽ കലാകത് ഇെനാഴി ഉദത്ഘാ
െനും ടചയ്യുന്നതിനിെയിൽ അവിടെ 
കൂെിയ ഭക്ജനങ്ങൾക്കത് മുമ്പാ
ടക, "ഹർ ഹർ മഹാകദവത്", " ശ്ര്രീ 
മഹാകാൽ" തുെങ്ങിയ ശിവസ്തുതി
കൾ മുഴക്കിടക്കാടെത്, "നമ്മുടെ 
കജ്യാതിർലിുംഗങ്ങളടെ ഈ വി
കസനും… ഇന്്യയുടെ ആത്മ്രീയ 
ജ്വാലയുടെ വികസനമാണത്. ഇതത് 
ഇന്്യയുടെ വിജ്ാനത്ിടറെ
യുും അതിടറെ ദർശനത്ിടറെയുും 
വികസനമാണത്. ഇന്്യയുടെ സാും
സ്ാരിക ദർശനും ഒരിക്കൽ കൂെി 
ടകാടുമുെിയിൽ എത്തുകയുും കലാ
കടത് നയിക്കാൻ തയ്ാടറടുക്കു
കയുും ടചയ്യുന്." അതായതത്, ബി
ടജ�ിക്കാരനായ നമ്മുടെ പ്രധാ
നമന്ത്രി, ഹിന്ദുമതത്ിൽ അധി
ഷ്ിതമായി, കൃത്യമായി �റഞ്ാൽ 
അെിമുെി വർഗ്രീയവുും �ിന്ിരിപ്പ
നുമായ ഹിന്ദുത്വ എന്ന ആശയ
സുംഹിതയിൽ അധിഷ്ിതമായി 
കലാകടത് നയിക്കണടമന്നാണത് 
ആഗ്രഹിക്കുന്നതത്. ഈ ഹിന്ദുത്വ, 
മത�രമായ അനുശാസനകമയല്. 
�കരും ഹ്രീനമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ 
അജടെടയ സുംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള 
സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു ആയുധും 
മാത്മാണത്. 

(ഉറവിെം: ന്യൂസ് 18, 15-10-22)



9ഡിസംബര് 2022

(ശേഷം 10-ാം ശേജില്)

(8-ാം ശേജില് നിന്ന്)

അഹിുംസാ സിദ്ധാന്ും കലാക
ത്ിനത് മുൻ�ിൽ അവതരിപ്പിച്ച 
ഇന്്യ ഇന്നത് ഹിുംസയുടെ വൻക
ച്ചവെും നെത്തുന്ടവന്നാണത് ഇകത
ക്കുറിച്ചത് ഒരു നിര്രീക്ഷകൻ അഭി
പ്രായടപ്പട്ടതത്.

വൻകതാതിലള്ള കസനിക 
ഉല്പാദനും വഴി ആഭ്യന്ര സമ്പ
ദത്ഘെന ടമച്ചടപ്പടുടമന്ും കൂടുത
ൽ ടതാഴിലവസരങ്ങൾ ഉടൊകു
ടമന്ും അതുവഴി ജനങ്ങളടെ ജ്രീ
വിതനിലവാരും ടമച്ചടപ്പടുടമന്
മാണത് ഗവടമെറെത് �റയുക. വൻകതാ
തിലള്ള കയറ്റുമതി വലിയ വരു
മാനും നൽകുന്. എന്നാൽ മൂലധന 
കകന്ദ്ര്രീകൃതമായ ആധുനിക വ്യവ
സായങ്ങൾ എണ്ണത്ിൽ കുറവായ 
വൻകുത്ക കമ്പനികൾക്കത് വലിയ 
ലാഭും ഉറപ്പാക്കുകമ്പാൾ അദ്ധ്വാ
നിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കുകമൽ �ര
മാവധി ചൂേണത്ിനാണത് അവ
സരടമാരുക്കുന്നതത്. അത്രടമാ
രു സാമ്പത്ിക വ്യവസ്യിൽ 
വർദ്ധിക്കുന്ന ഉല്പാദനവുും കയറ്റുമ
തിയുും ജനങ്ങളെ ജ്രീവിതനിലവാ
രും ടമച്ചടപ്പടുത്ാൻ ക�ാകുന്നില്.

ഉദാഹരണത്ിനത്, സമ്പദത്ഘ
െനടയ കസനികവതത്കരിച്ചതു
വഴി ടതാഴിലില്ായ്മ താൽക്കാലി
കമായി കുറയ്കാൻ ഹിറ്ത്ലർക്കത് 
സാധിച്ചിരുന്. അക്കാലത്ത് സാ
ധാരണ ജർമ്മൻകാർ ഹിറ്ത്ലടറ 
�ിന്തുണയ്കാനുും അയാടള അക
മഴിഞ്ത് ആരാധിക്കാനുും തുെങ്ങി. 
ഒടുവിൽ എവിടെയാണത് അതുടച
ന്നവസാനിച്ചതത്. ഏതാനുും �ണ
ച്ചാക്കുകളടെ ലാഭും �തിന്െങ്ങത് 
വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ  ഈ നയങ്ങൾ 
ഉ�കരിച്ചു. എന്നാൽ കലാകത്ി
നത് അതത് സമ്മാനിച്ചതത് ആർത്ി
ത്രീരാത് യുദ്ധടക്കാതിയാണത്. 
കൂട്ടക്കുരുതികളും വ്യാ�കമായ 
നാശനഷ്ങ്ങളും അെിമത്വുും 
കഷ്പ്പാടുകളമാണത് അതിടറെ ബാ
ക്കി�ത്ും. ഹിറ്ത് ലറുടെ കാലകത്
ക്കാൾ വലിയ പ്രതിസന്ിയിലാണത് 
കലാകമുതലാളിത്ും ഇന്നത്. മുത
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''ഏതു തരത്ിലള്ള നകത് സലിസടത്
യുും, അതത് കതാടക്കടുത്തുള്ളകതാ തൂലിക 
ടകാണ്ടുള്ളകതാ ആകടട്ട, ഉന്മൂലനും ടചകയ്
ടെതുടെത്. രാജ്യടത് വഴിടതറ്ിക്കുന്നതിൽ
നിന്നത് അവടര തെയാൻ അതാവശ്യമാണത്'' 
- 2022 ഒകത് കൊബർ 27നത് ഫര്രീദാബാദിൽ 
നെന്ന ഒരു ''ചിന്ൻശിബിര''ത്ിൽ  എല്ാ 
സുംസ്ാനങ്ങളിടലയുും ആഭ്യന്ര മന്ത്രി
മാടരയുും ഡിജി�ിമാടരയുും ഉദത് കബാധി
പ്പിച്ചുടകാടെത് പ്രധാനമന്ത്രി നകരന്ദ്രകമാദി 
�റഞ് വാക്കുകളാണിതത്. ക്മസമാധാന 
�ാലന സുംവിധാനും ശക്ിടപ്പടുത്തുന്നതി
നായി തടറെ ഗവടമെറെത് �ല �രിേത് കാര
ങ്ങളും നെപ്പിലാക്കിടയന്ും അടതാടക്ക 
രാജ്യത്ത് സമാധാനാന്ര്രീക്ഷും നിലനിർ
ത്ാൻ സഹായകമായിട്ടടെന്ും കമാദി 
അവകാശടപ്പട്. ''ഭ്രീകരതയത് ടക്കതിരായ 

നിർണ്ണായക ക�ാരാട്ടങ്ങളിൽ യുഎ�ിഎ 
(നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്ന നികരാധന 
നിയമും)ക�ാലള്ള നിയമങ്ങൾ ഭരണസും
വിധാനത്ിനത് കരുകത്കിയിട്ടടെ''ന്ും 
അകദ്ദഹും കൂട്ടികച്ചർത്തു. യുഎ�ിഎ എന്ന 
ഈ കരിനിയമപ്രകാരും അകന്വേണ ഏജൻ
സികൾക്കത് കുറ്�ത്ും സമർപ്പിക്കാൻ 180 
ദിവസും ലഭിക്കുും. സാധാരണ ക്ിമിനൽ 
നിയമപ്രകാരും ഇതത് 60 മുതൽ 90 വടര 
ദിവസമാണത്. അതിനർത്ും, കുറ്ാകരാ�ിതർക്കത് 
ജാമ്യത്ിനക�ക്ഷിക്കാൻ 6 മാസും കാത്ി
രികക്കടെിവരുടമന്നാണത്. ആകരാ�ിക്കടപ്പ
ട്ടിട്ള്ള കുറ്ങ്ങളിൽ പ്ര�മദൃഷ്്യാ വാസ്വമു
ടടെന്കടൊൽ കകാെതികൾക്കത് ജാമ്യും 
നൽകാനുമാവില്. 

ഗവടമെറെിടനതിടര ശബ്ദമുയർത്ിയ 
�ലടരയുും 'അർബൻ നകത് സലകൾ' എന്നത് 

മുദ്രകുത്ി ഇതിനകും ജയിലിലെച്ചിട്ടെത്. 
ഇതിടറെ �രിധി വർദ്ധിപ്പിച്ചത് എതിർപ്പി
ടറെകയാ വികയാജിപ്പിടറെകയാ ഏടതാരു 
ശബ്ദടത്യുും കതാന്കമ്പാടല കരിനിയ
മങ്ങൾ �െച്ചുടൊക്കി അമർച്ച ടചയ്ാടമന്ന 
സൂചനയാണത് ഇതത് നൽകുന്നതത്. അതടല്
ങ്ിൽ ട�ഗസസത് ക�ാലള്ള ചാര കസാ
ഫ്റത് ടവയറുകടള ഉ�കയാഗടപ്പടുത്ാും. 
ബിടജ�ി ഗവടമെറെിടനതിരായ ഏടതാരു 
വിമർശനടത്യുും ഭ്രീകരവാദകമാ രാജ്യ
കദ്രാഹകമാ ഒടക്കയായി ചിത്്രീകരിക്കാും. 
വിവിധ സുംസ്ാനങ്ങളിൽ എൻഐഎ 
(കദശ്രീയ അകന്വേണ ഏജൻസി)യുടെ 
ഘെകും രൂ�്രീകരിക്കുന്നതത് സുംബന്ിച്ച 
ഒരു നിർകദ്ദശവുും ഈ ചിന്ൻശിബിരത്ിൽ 
കകന്ദ്ര ആഭ്യന്രമന്ത്രി മുകന്നാട്വച്ചിരുന്. 
ഭ്രീകരവാദും, സാമ്പത്ിക തിരിമറികൾ 

എന്നിവയത് ടക്കാടക്ക കെിഞ്ാണിൊടന
ന്ന ക�രിലാണത് ഇതത് അവതരിപ്പിക്കടപ്പ
ട്ടതത്. ഭ്രീകരവാദടത് കനരിൊടനന്ന ക�രിൽ 
എതിരഭിപ്രായങ്ങടളയാടക അമർച്ച ടച
യ്ാനുള്ള ഏകാധി�ത്യ�രമായ അധികാ
രങ്ങൾ കകന്ദ്രഗവടമെറെിൽ അധികമധി
കും കകന്ദ്ര്രീകരിക്കടപ്പടുന് എന്ന സൂചന
യാണത് ഇതത് നൽകുന്നതത്. 

ഐക്യരാഷ്ട രക്ഷാസമിതിയുടെ കൗ
ടെർ ടെററിസും കമ്മിറ്ി(സിെിസി)യുടെ 
പ്രകത്യക കയാഗും 2022 ഒകത് കൊബർ 28നത് 
മുുംകബയിലും 29നത് ഡൽഹിയിലും കചർ
ന്നിരുന്. 'നൂതന സാകങ്തിക വിദ്യകൾ 
ഭ്രീകരപ്രവർത്നത്ിനു�കയാഗടപ്പടുത്തു
ന്നതിടന കനരിടുന്നടതങ്ങടന' എന്നതാ
യിരുന്ന ചർച്ചാവിേയും. ഇന്്യയുടെ വി
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ലാളിത് വികാസത്ിടറെ അനി
കേധ്യമായ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരും 
പ്രതിസന്ിയിൽനിന്ും പ്രതി
സന്ിയികലക്കത് കൂപ്പുകുത്തുകയ 
ല്ാടത മടറ്ാരു മാർഗ്മില്. മുത
ലാളിത്ത്ിനത് പുതുജ്രീവൻ നൽകാ
ൻ യാടതാരു സാദ്ധ്യതയുും അവ
കശേിക്കുന്നില്. ആകഗാള മുതലാ
ളിത്ക്മത്ിടറെ ഒന്നാടകയുള്ള 
ഈ പ്രതിസന്ിയിൽനിന്നത് മാ
റിനിൽക്കാൻ അവരുടെ അവിഭാ
ജ്യ ഘെകടമന്ന നിലയിൽ ഇന്്യ
ൻ മുതലാളിത്ത്ിനുും സാധിക്കു
കയില്. �ത്റികപ്പാർട്കൾ പ്രകാ
രും പ്രതികരാധ കമഖലയിൽ ആടക 
കജാലി ടചയ്യുന്നതത് 29ലക്ഷും ആള
കൾ മാത്മാണത്. പ്രതികരാധ വ്യ
വസായത്ിൽ വൻമൂലധന നി
കക്ഷ�ും ഉടടെങ്ിൽകപ്പാലും അതി
നുകവടെ മനുേ്യാദ്ധ്വാനും താരത
കമ്യന തുച്മാണത്. അതിനാൽത
ടന്ന നികക്ഷ�ും വർദ്ധിക്കുന്നതു
ടകാകടൊ കയറ്റുമതി കൂടുന്നതു
ടകാകടൊ അതിനനുസൃതമായി 
ടതാഴിലവസരങ്ങൾ ഉടൊകുന്നി
ല്. വർദ്ധിച്ചുടകാടെിരിക്കുന്ന ടതാ
ഴിലില്ായ്മയ്കത് �രിഹാരമല് സമ്പ
ദത്ഘെനയുടെ കസനികവതത്കര
ണടമന്നത് ചുരുക്കും. മറിച്ചത് ജനജ്രീ
വിതും കൂടുതൽ വേളാക്കാടന 
ഇതത് വഴിവയ്ക്കുകയുള്ളു. ആയുധപ്പ
ന്യും ജനങ്ങളിൽ യുദ്ധഭ്ാന്ത് കു
ത്ിനിറയ്ക്കുും. ആയുധങ്ങൾ ഉ�
കയാഗിച്ചത് ത്രീർക്കാൻകവടെി നി
രന്രമായ സുംഘർേങ്ങൾ സൃ
ഷ്ിക്കുന്ന അവസ്യുടൊകുും. സാ
ധാരണ ജനങ്ങളടെ ജ്രീവിതും ദു
രിതപൂർണ്ണമാകുും. രടൊും കലാക
മഹായുദ്ധ കാലത്ത് അതികനാെ
നുബന്ിച്ചുടൊയ ഭക്ഷ്യദൗർല
ഭ്യവുും കടുത് ക്ഷാമവുും ചിലടര
ങ്ിലും ഓർക്കുന്ടൊവുും. അന്ന
ടത് കാലടത് ഭരണാധികാരി
കളല് ഇന്നത് ഭരിക്കുന്നതത്. എന്നാ
ൽ അന്നടത്കപ്പാടലതടന്ന ഇന്ും 
കുത്ക മൂലധനും തടന്നയാണത് 
കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതത്. മനു
േ്യ ജ്രീവിതും കൂടുതൽ അസഹ

ന്രീയമാക്കുന്നവിധും മൂലധനത്ി
ടറെ ആധി�ത്യും തുെരുകയാണത്. 
ടതാഴിൽനഷ്ും, വരുമാനത്ില
ടൊയിട്ള്ള ഇെിവത്, വർദ്ധിച്ചുടകാ
ടെിരിക്കുന്ന ടതാഴിലില്ായ്മ, വാ
കനാളടമത്തുന്ന വിലക്കയറ്ും, ഇതു
മൂലും �ാപ്പരായിടക്കാടെിരിക്കുന്ന 
ജനും; തതത്ഫലമായി ടതാഴിൽകത
െിയുള്ള യുവാക്കളടെ �ാലായനും, 
ക�ാേകാഹാരക്കുറവത്, �ട്ടിണി
മരണങ്ങൾ - സാധാരണക്കാരു
ടെ ജ്രീവിതും അവസാനിക്കാത് 
ഒരു ദുസ്വ�ത് നും ക�ാടലയായിരി
ക്കുകയാണത്.

സ്ത്രീകളും ടചറുപ്പക്കാരുും അസും
ഘെിത കമഖലയിടല ടതാഴിലാ
ളികളും വലിയ ദുരിതമനുഭവിച്ചുടകാ 
ടെിരിക്കുകയാണത്. രാജ്യങ്ങൾക്കി
െയിലും രാജ്യത്ിനകത്തുും സാ
മ്പത്ിക അസമത്വും ഭ്രീമമായി 
വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്. സാധാരണ
ക്കാർക്കത് തുല്യമായ അവസരങ്ങ
ൾക്കുും സമൂഹ്യമായ ഉന്നമനത്ി
നുമുടൊയിരുന്ന കനരിയ സാധ്യ
തയുും ഇകതാടൊപ്പും അപ്രത്യക്ഷ
മായിരിക്കുന്. സാമ്ാജ്യത്വ രാ
ജ്യങ്ങൾ കലാകത്ിടറെ �ലഭാ
ഗങ്ങളിലും ഉടൊക്കിടക്കാടെിരി
ക്കുന്ന യുദ്ധത്ിടറെ ടകടുതികൾ 
ഒരുതരത്ിൽ അടല്ങ്ിൽ മടറ്ാ
രുതരത്ിൽ എല്ായിെടത്യുും 
സാധാരണക്കാർ അനുഭവിച്ചുടകാ
ടെിരിക്കുന്. ക�െ ന്യായ്രീകര
ണങ്ങകളാടെ അകമരിക്ക ഇറാഖി
ടന ആക്മിച്ചകപ്പാൾ അതിൽ 
മരിച്ചുവ്രീണതത് രണ്ടുലക്ഷത്ിൽ�
രും ഇറാഖി സിവിലിയന്ാരാണത്. 
അകമരിക്കൻ �ിന്തുണകയാടെ 
സിറിയയിൽ നെന്ന ആക്മണ
ങ്ങളിൽ, ഇക്കഴിഞ് മാർച്ചത് വടര 
ആറുലക്ഷകത്ാളും ക�ർ ടകാല്
ടപ്പട്ടിരിക്കുന്. ആയുധക്കച്ചവെും 
ട�ാെിട�ാെിക്കുകമ്പാൾ അതിനത് 
ബലുംനൽകാൻ മനുേ്യർക്കുകമല
ള്ള കിരാതമായ ആക്മണങ്ങളും 
ട�രുകുന്. യുദ്ധും നിരവധിക�
ർക്കത് അുംഗഭുംഗും വരുത്തുന്. വ്രീ
ടുകൾ, സത് കൂളകൾ, ആശു�ത്ിക
ൾ - എന്നിങ്ങടന മനുേ്യർ അകന
കനാളകൾടകാടെത് ടകട്ടിപ്പടുത്
ടതല്ാും നശിപ്പിക്കുന്. നിരവധി 

മനുേ്യരുടെ ജ്രീവൻ അ�ഹരിക്കു
ന്. യുദ്ധും സൃഷ്ിക്കുന്ന ഭ്രീമാകാ
രമായ മലിന്രീകരണും ആകഗാള
താ�നത്ിനത് ആക്കും കൂട്കയുും 
വരുുംതലമുറകടളകപ്പാലും അ�ക
െത്ിലാക്കുകയുും ടചയ്യുന്. ചുരു
ക്കിപ്പറഞ്ാൽ ആയുധക്കച്ചവെും 
വർദ്ധിക്കുന്നതത്, പ്രതികരാധ കമ
ഖലയിടല കച്ചവെങ്ങൾ, കനരായി 
ചിന്ിക്കുന്ന ആടരയുും ആഹ്ാദി
പ്പികക്കടെ വാർത്യല്. വരാനി
രിക്കുന്ന നാളകൾ ഇകപ്പാഴുള്ളതി
ലും ദുരിതപൂർണ്ണമാകാൻ ക�ാകു
ന് എന്നതിടറെ സൂചനയാണിതത്. 

എസത് യുസിഐ(കമ്മ്യൂണിസ്റത്) 
സ്ാ�ക ജനറൽ ടസക്ട്ടറിയുും 
ഈ യുഗും ദർശിച്ച സമുന്നത മാ
ർകത് സിസ്റത് ചിന്കനുമായ സഖാവത് 
ശിബത് ദാസത് കഘാേത് ഇക്കാര്യ
ടത്ക്കുറിച്ചത് 1962ൽ തടന്ന നമു
ക്കത് മുന്നറിയിപ്പത് നൽകിയിരുന്. 
''തങ്ങളടെ പ്രതിസന്ിയുടെ ആഴും 
സാമ്ാജ്യത്വുംതടന്ന മനസ്ിലാ
ക്കുന്ടെത്. ഈ എരിത്രീയിൽനി
ന്ും രക്ഷടപ്പൊൻ അവർ വളടര 
കഠിനമായി ശ്രമിക്കുന്മുടെത്. 
അതിടറെ ഭാഗമായാണത് സമ്പദത്ഘ
െനടയ കസനികവതത്കരിക്കുന്ന
തുും. മുങ്ങിച്ചാകാൻ ക�ാകുന്നയാ
ൾ ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പിൽ �ിെിക്കു
ന്നതുക�ാടലയാണിതത്. എങ്ങടന
ടയങ്ിലും കസനിക ഉ�കഭാഗും 
വർദ്ധിപ്പിച്ചുടകാടെത് ഈ പ്രതി
സന്ിയിൽനിന്നത് താൽക്കാലി
കമാടയങ്ിലും കരകയറാനാണത് 
അവരുടെ �രിശ്രമും. 

എന്നാൽ, മുതലാളിത്ത്ി 
നകടത് കവരുദ്ധ്യങ്ങളും �ര
സ്പര സുംഘർേങ്ങളും വർദ്ധിപ്പി
ക്കാനാണത് കസനികവൽക്കര
ണും ഇെനൽകുക. ഇതത് കൂടുതൽ 
പ്രതിസന്ിയികല ക്കാണത് നയി
ക്കുന്നതത്. പ്രതിസന്ി വർദ്ധിക്കു
ന്നതിനനുസരിച്ചത് സമ്പദത്ഘെന 
കൂടുതൽ കസനികവൽക്കരികക്ക
ടെിവരുും. ഇപ്രകാരും പുറത്തുകെ
ക്കാനാകാത് ഒരു ദൂേിത വല
യത്ിൽടപ്പട്ടിരിക്കുകയാണത് മുത
ലാളിത്ും.''(കകാൾ ഓഫത് ദ അവർ, 
Sel Works.Vol.2) ഇതത് വിശദ്രീക
രിച്ചുടകാടെത് 1977ൽ അകദ്ദഹും 

�റഞ്ഞു: ''കകമ്പാള പ്രതിസന്ി
യിൽടപ്പട്ഴലന്ന മുതലാളിത് രാ
ജ്യങ്ങളിടലല്ാും - ഇതിൽ വിക
സിത രാജ്യങ്ങളും മുതലാളിത് 
ചട്ടക്കൂെിൽ സമ്പദത്ഘെന ടകട്ടി
പ്പടുക്കുന്ന �ിന്നാക്ക രാജ്യങ്ങളും
ട�ടുും - ഇന്നത് മുഴുവൻ സമ്പദത്ഘ
െനടയയുും കസനികവൽക്കരി
ച്ചിരിക്കുകയാണത്. കകമ്പാളത്ി
ടറെ ഉണർവ്ത് സ്ായിയായി നി
ലനിർത്ാൻ �റ്ാടതവരുകമ്പാൾ 
അതിടന കൃത്ിമമായി ഉകത്ജി
പ്പിക്കുവാനാണത് അവരുടെ ശ്രമും. 
അതിനായി അവർ ആയുധങ്ങൾ 
നിർമ്മിക്കുന്, കസന്യത്ിടറെ 
വലിപ്പും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്, പ്രതി
കരാധ കമഖലയ്കാവശ്യമായ വ്യവ
സായങ്ങൾ ടകട്ടിപ്പടുക്കുന്... ഇപ്ര
കാരും ഉല്പാദനടത് കസനികാ
വശ്യങ്ങൾക്കത് അനുസൃതമാക്കി 
മാറ്റുന്നതിടനയാണത് നാും സമ്പ
ദത്ഘെനയുടെ കസനികവൽക്ക
രണും എന്നത് �റയുന്നതത്. കകമ്പാ
ളപ്രതിസന്ിടയ അഭിമുഖ്രീകരി
ക്കുന്ന മുതലാളിത്ത്ിനത് ഇത
ല്ാടത മറ്ത് മാർഗ്ങ്ങളില്. എന്നാ
ൽ സമ്പദത്ഘെനടയ ഇങ്ങടന 
ഉകത്ജിപ്പിച്ചത് നിർത്ണടമങ്ി
ൽ ഉല്പാദിപ്പിച്ചത് കൂട്ന്ന ആയുധക്കൂ
മ്പാരും ഉ�കയാഗിച്ചത് ത്രീർക്കുക
യുുംകവണും. ഈടയാരു ഗൂഢാകലാ
ചനയുടെ ഭാഗമാണത് നമ്മുടെ നാ
ട്ടിടല ബൂർേ്വ കനതാക്കന്ാടര
ല്ാും.''(ടപ്രസറെത് സിറ്റുകവേൻ 
ആൻഡത് അവർ ൊസത് കത്, Sel Works 
Vol 4)

ഇന്്യൻ സമ്പദത്ഘെനടയ 
ഇപ്രകാരും കൂടുതൽ കസനികവ
ൽക്കരിക്കുന്നതിനുകവടെി ഇവി
ടുടത് മുതലാളിവർഗ്വുും അവരു
ടെ വിശ്വസ് കസവകരായ ബിടജ
�ിയുും തയ്ാറാക്കിയിരിക്കുന്ന 
തിരക്ക�യുടെ ഭാഗമാണത് 
DefExpo22. കനരടത് സൂചിപ്പി
ച്ചതുക�ാടല സാധാരണക്കാരനത് 
ഇതിൽ സകന്ാേിക്കാകനാ അഭി
മാനും ടകാള്ളാകനാ വകടയാന്
മില്. മറിച്ചത്, ആയുധക്കിെമത്ര
ങ്ങളും സുംഘർേങ്ങളും നിറഞ് 
ഒരു ഭാവിയികലക്കാണത് ഇതത് വി
രൽചൂണ്ടുന്നതത്. 
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(ശേഷം 11-ാം ശേജില്)

ഈ യുഗത്ികല പപമുഖ മാര്ക് സിസ്റ് ചിന്തകനുഞം എസ്  യു
സിഐ(കമ്്യകൂണിസ്റ്) പാര്ട്ിയുകട സ്ാപക െനറല് കസപക
ട്റിയുമായ സഖാവ് ശിബ് ദാസ്  പഘാേ് നവഞംബര് വിപ്ലവത്ി
കറെ 54-ാഞം വാര്േികാചരണപവളയില് 1971 നവഞംബര് 16ന് 
നടത്ിയ പപഭാേണത്ികറെ രണാഞംഭാഗഞം പപസിദ്ധീകരികെു
കയാണ്. വരുഞം ലകെങ്ങളില് തുടരുഞം.

വൈരുദ്ധ്യാത്മക രീതിശയാസ്തതമയാണ്  
മയാരക് സിസമമന്ന സയനസ്

ssk-²m´n-I ]mT§Ä

�ോർക്ിസത്ിടറെ ആവിർഭാ
വത്ിനുമുമ്പത് നിരവധി കവദിക
രുും പുകരാഹിതരുും ധർമ്മിഷ്രായ 
സന്യാസിമാരുും തുെങ്ങി മതപ്ര
കഘാേകരുും മഹത്തുക്കളായ ചി
ന്കരുടമല്ാും മനുേ്യരുടെ �തി
തമായ ജ്രീവിതാവസ്ടയന്തുടകാ
ടടെന്ും മനുേ്യൻ മനുേ്യടന 
ചൂേണും ടചയ്യുന്നടതന്തുടകാടടെ
ന്ും മനുേ്യമകനാഭാവത്ിൽ  
അല്പത്വുും അധമമനഃസ്ിതിയുും 
എന്തുടകാടടെന്ും ചിന്ിച്ചത് അസ്വ
സ്രായിരുന്; ഇടതല്ാും മാറ
ണടമന്നത് അവർ ആഗ്രഹിക്കുക
യുും  അതിനായി ശ്രമിക്കുകയുും 
ടചയ്തു. ഇകപ്പാഴടത് ഈ ദുർഗ
തിയിൽനിന് ജനങ്ങടള കമാചി
പ്പിക്കാനാവശ്യമായ വിപ്ലവത്ി
കലക്കുള്ള �ാത കാണിച്ചു ടകാടു
ക്കാനവർക്കു കഴിഞ്ില്. ചിലർ 
കസാേ്യലിസടത്ക്കുറിച്ചുവടര 
സുംസാരിച്ചു. �കക്ഷ, അവ ഉകട്ടാ
�്യൻ കസാേ്യലിസത്ിടറെ �ദ്ധ
തികകളാ കസാേ്യലിസടത്ക്കു
റിച്ചുള്ള അസുംസ്കൃതകമാ ടതറ്ായ

കതാ ആയ സങ്ല്പങ്ങകളാ ആയി
രുന് - എല്ാ മനുേ്യരുും തുല്യ
രാടണന്ും ഒകര സുഖസൗകര്യ 
ങ്ങകളാടെ കഴിയുടമന്ും ഒകര നി
ലവാരത്ിലളള ഭക്ഷണവുും വസ്ത
വുും ഉ�യാഗിക്കുടമടന്നാടക്കയു
ള്ള സുംതൃപ് സ്വപ്നങ്ങൾ. എല്ാവ
രുും കദവത്ിടറെ സന്ാനങ്ങ
ളായതിനാൽ എല്ാവരുും തുല്യ
രാകകടെതാണത് എന്ന ആശയവുും 
കസാേ്യലിസടത്ക്കുറിച്ചുള്ള 
അവരുടെ സങ്ല്പത്ിൽ ഉൾടക്കാ
ടെിരുന്. അത്രും ചിന്ാഗതി
കളാണവടര നയിച്ചിരുന്നതത്. ഇവ
രിൽ �ലരുും കസാേ്യലിസത്ി
ടറെ ക�രിൽ, മനുേ്യരുടെ അഭി
വൃദ്ധിയുടെ ക�രിൽ ടകാടുങ്ാറ്റുക
ളയർത്തുകയുും അഭൗമവുും ചരിത്
വിരുദ്ധവുും അശാസ്ത്രീയവുും കമാ
ഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഉകട്ടാ�്യൻ 
സ്വപ്നങ്ങളടെ സാക്ഷാതത്കാരത്ി
നായി ജ്രീവൻ നൽകുകക�ാലും 
ടചയ്തിട്ടെത്. �കക്ഷ, അവർ കന
െിയതത് അല്പമാത്കമാ ശൂന്യകമാ 
ആണത്. അവർക്കു സമൂഹത്ിടറെ

യുും മനുേ്യരുടെയുും സ്ിതി മാ
റ്ാൻ കഴിഞ്ില്. കാരണും, സാ
മൂഹിക വികാസത്ിടറെയുും �രി
വർത്നത്ിടറെയുും നിയമങ്ങൾ 
മനസ്ിലാക്കാനവർക്കു കഴിഞ്ി
ല്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളടെകമൽ ആദ്യ
മായി പ്രകാശും ടചാരിഞ്തത് 
മാർക്ിയൻ ശാസ്തമാണത്. സാമൂഹി
കമാറ്ത്ിടറെയുും പുകരാഗതിയു
ടെയുും നിയമങ്ങളും പ്രക്ിയകളും 
ഗതിയുും - ഉദാഹരണത്ിനത് കൂ
ലിടത്ാഴിലാളികൾ സമൂഹത്ിൽ 
എങ്ങടന, എന്തുടകാടെത് ഉെടല
ടുത്തുടവന്ും, മുതലാളിത്ും ഉദയും 
ടചയ്തതിടറെയുും  അതിടറെ അ�
ചയത്ിടറെയുും പ്രക്ിയടയടന്ന്ും 
മറ്റുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ -ഒരാൾക്കു മന
സ്ിലാകുന്നിടല്ങ്ിൽ സാമൂഹിക
വ്യവസ്യുടെ, സാധാരണ കാ
ഴത്ച്ചയിൽക�ാലും ദൃശ്യമാകുന്ന ചില 
കദാേവശങ്ങൾ മുറികവദ്യത്ിലൂടെ 
�രിഹരിക്കാനാണു ശ്രമിക്കുന്നടത 
ങ്ിൽ, കരാഗും കഭദമാകുകയില് 
എന് മാത്മല് കരാഗി മരിക്കുക
യുും ടചയ്യുും. ഈ കരാഗത്ിടറെ 
കാരണും കടടെത്തുക എന്നതാ
ണത് ചികിത്യുടെ ശാസ്ത്രീയര്രീതി. 
അതുടകാടെത് നമുക്കത് സാമൂഹിക 
പ്രശ്നങ്ങളടെ അെിസ്ാന കാരണും 
മനസ്ിലാകക്കടെിയിരിക്കുന്. 
ട�ാതുവായ ധാരണയ്കപ്പുറും പ്ര
വർത്ിക്കുന്ന, സാമൂഹിക മാറ്
ത്ിടറെ മൂർത്മായ നിയമങ്ങൾ 

മനസ്ിലാകക്കടെിയിരിക്കുന്. 
ഒരു നിശ്ിത സാമൂഹിക �രിവർ
ത്നടത്യുും അതിടറെ സമ്പ
ദത് വ്യവസ്ടയയുും രാഷ്ട്രീയടത്
യുും ഭരണസുംവിധാനടത്യുും 
അകതാടൊപ്പും ഭരണകൂെത്ിടറെ 
രാഷ്ട്രീയ പ്രമാണങ്ങടളയുും നിയ
ന്ത്രിച്ചുടകാടെത് അതിൽ നിലടകാ
ള്ളുന്ന നിയമങ്ങടള മനസ്ിലാക്കാൻ 
മനുേ്യവുംശടത് സഹായിക്കുന്ന
തത് മാർക്ിയൻ ശാസ്തമാണത്.

അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗ
ങ്ങൾ ഈ ശാസ്തും ശരിയായി മന
സ്ിലാക്കുന്നകതാടെ അവർ സത്യും 
മനസ്ിലാക്കുകയുും സമൂഹടത് 
മാറ്ിമറിക്കാനുള്ള വിജ്ാനത്ി
ടറെ കരുത്തു കനടുകയുും ടചയ്യുും. 
�്രീരങ്ികളും ടവെിയുടെകളുംടകാ
ടെത് അകപ്പാഴവരുടെ സമരടത് 
അെിച്ചമർത്ാൻ കഴിയാടത വരി
കയുും ടചയ്യുും. അതുടകാടൊണത്, 
ടതാഴിലാളിവർഗത്ിടറെ വിപ്ല
വസമരങ്ങൾടക്കതിടര മുതലാളി
ത്-സാമ്ാജ്യത്വും എടന്ാടക്ക 
കസനികശക്ി ഉ�കയാഗിച്ചാ
ലും അവരുടെ ആക്മണത്ിടറെ 
കുന്മുന എകപ്പാഴുും മാർക്ിസും
-ടലനിനിസത്ിനു കനകരയായി
രിക്കുന്നതത്. മാർക്ിസും-ടലനിനി
സടത് വളടച്ചാെിക്കുകയുും അതി
ടറെ ഗതി തിരിച്ചുവിടുകയുും അതി
ടറെ അന്ഃസത് കുഴിച്ചുമൂെിടക്കാടെത് 
യ�ാർത് മാർക്ിയൻ ശാസ്തടത്

യുും അതിടറെ ആശയങ്ങടളയുും 
കുഴിച്ചുമൂടുന്ന തരത്ിൽ മാർക്ി
സും-ടലനിനിസത്ിടറെ ക�രിൽ 
മറ്റു�ലതുും പ്രചരിപ്പിക്കുകയുും ടച
യ്യുകയാണത് ബൂർേ്വാ ആക്മണ
ത്ിടറെ അെവുനയും. കാരണും, 
മാർക്ിസും-ടലനിനിസത്ിടറെ 
സ്വാധ്രീനും ഉയർന്യർന്വരിക
യാടണന്നവർ മനസ്ിലാക്കുന്. 
ഇതനിവാര്യമാണത്. എടന്ന്നാൽ, 
കമാചനത്ിനായുള്ള ജനങ്ങളടെ 
അെക്കാനാവാത് ആഗ്രഹവുും 
ആഭിമുഖ്യവുും അവടര മാർക്ിസും
-ടലനിനിസത്ികലയ്കടുപ്പിക്കുന്.

സാമ്ാജ്യത്വ കലാകക്മത്ി
ടല ഓകരാ രാജ്യടത്യുും വിപ്ലവ
പ്രക്ിയ മനസ്ിലാക്കുന്നതിനുും 
രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്ലത്ിലും 
കാലത്ിലമുളള മൂർത്മായ വ്യ
ത്യാസങ്ങടളക്കുറിച്ചത് കബാധ്യും 
നൽകുന്നതിനുും സഹായിക്കുന്ന 
ഒരു വിശകലനര്രീതിയുും സമഗ്ര
മായ വ്രീക്ഷണവുമാണത് ടലനിനി
സും എന്നതു നിങ്ങൾ മനസ്ിലാ
ക്കണും. ഈ യുഗത്ിൽ എല്ാ രാ
ജ്യങ്ങളിടലയുും വിപ്ലവത്ിടറെ 
അെിസ്ാനതന്ത്രടമന്ത് എന്നതു 
വിശദ്രീകരിക്കുന്നതത് ടലനിനിസ
മാണത്. അതുടകാടൊണത് ടലനിനി
സടമന്നതത് സാമ്ാജ്യത്വത്ിടറെ
യുും ടതാഴിലാളിവർഗവിപ്ലവത്ി
ടറെയുമായ ഈ യുഗത്ിടല മാർ

കദശകാര്യമന്ത്രി ഈ സകമ്മളനത്ിൽ 
�ടങ്ടുത്തു. അകദ്ദഹും തടറെ പ്രസുംഗത്ിൽ, 
'മാനവരാശി കനരിടുന്ന ഏറ്വുും ഗുരുതര
മായ ഭ്രീേണികളിടലാന്നാണത് ഭ്രീകരവാ
ദും' എന്നത് അഭിപ്രായടപ്പട്. എന്നാൽ, ഈ 
ഭ്രീേണിക്കത് ഉത്രവാദികൾ ആടരന്നത് 
അകദ്ദഹും �റഞ്ില്. സ്വന്ും രാഷ്ട്രീയവുും 
തന്ത്ര�രവുമായ താല്പര്യങ്ങൾ സുംരക്ഷി
ക്കുന്നതിനായി, കലാകടത്വിടെയുും ഭ്രീ
കരവാദികൾ എന്നറിയടപ്പടുന്നവർക്കത് 
�ണവുും ആധുനിക ആയുധങ്ങളും നൽകു
കയുും അവർക്കത് �രിശ്രീലനും നൽകുകയുും 
ടചയ്യുന്ന അകമരിക്കടയയുും മറ്ത് സാമ്ാജ്യ
ത്വ രാജ്യങ്ങടളയുും, സിഐഎ ക�ാലള്ള 
ഏജൻസികടളയുും അകദ്ദഹും 
കുറ്ടപ്പടുത്ിയില് എന്നതുും ശ്രകദ്ധയമാണത്. 
''രഹസ്യ സകദേശങ്ങൾ, ക്ി�ത് കറ്ാ കറൻ
സികൾ, കരൊണുകൾ, സ്വകാര്യ ടവർച്വൽ 
ടനറ്ത് വർക്കുകൾ, കസാേ്യൽ മ്രീഡിയ പ്ലാ
റ്ത് കഫാമുകൾ'' തുെങ്ങി ആധുനിക സാകങ്
തികവിദ്യ ഉ�കയാഗടപ്പടുത്തുന്ന സുംവി
ധാനങ്ങളടെ ദുരു�കയാഗടത്  ക്കുറിച്ചാ
യിരുന് അകദ്ദഹത്ിടറെ ആശങ് മുഴുവൻ. 
''ഭ്രീകരവിരുദ്ധ നെ�െികൾ 
പുകരാഗമിക്കുകമ്പാഴുും ഭ്രീകരവാദ ഭ്രീേണി 
വർദ്ധിക്കുകയാണത്, പ്രകത്യകിച്ചുും ഏേ്യ
യിലും ആഫ്ിക്കയിലും'' എന്ും അകദ്ദഹും 
അഭിപ്രായടപ്പട്.

ചുരുക്കത്ിൽ, 2 ദിവസും നെന്ന ചർച്ച 
''ഭ്രീകരവാദ''ത്ിടറെ മൂലകാരണും കൃത്യമാ

യി ചൂടെിക്കാണിക്കുന്നതിൽ �രാജയടപ്പ
ട്. ''ഭ്രീകരരുടെ സുരക്ഷിത താവളങ്ങൾ, 
�രിശ്രീലന കകന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ തകർ
ക്കുക, സാമ്പത്ികവുും രാഷ്ട്രീയവുും ആശ
യ�രവുമായ സഹായ സുംവിധാനങ്ങൾ 
ഇല്ാതാക്കുക, ഐക്യരാഷ്ടസഭ ഏർടപ്പ
ടുത്തുന്ന ഉ�കരാധങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യ
മാക്കുക'' തുെങ്ങിയ ചില നിർകദ്ദശങ്ങൾ 
മുകന്നാട്വയ്ക്കുക മാത്മാണുടൊയതത്. ഭ്രീക
രവാദടത് കനരിൊടനന്ന ക�രിൽ മാദ്ധ്യ
മപ്രവർത്കടരയുും സമൂഹ്യപ്രവർത്ക
ടരയുും മനുേ്യാവകാശ പ്രവർത്കടരയുടമാ 
ടക്ക ലക്ഷ്യുംവയ്ക്കുന്ന, വ്യക്മായ മനുേ്യാ
വകാശ ലുംഘനടത് അ�ല�ിച്ചുടകാടെത് 
അയർലടെിടറെ പ്രതിനിധി ഇപ്രകാരും 
�റഞ്ഞു: ''�ലകപ്പാഴുും ഭ്രീകരവിരുദ്ധ നെ
�െികൾ മനുേ്യാവകാശ ലുംഘനങ്ങളാ
യി മാറുന്. സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശ
ടത് സുംബന്ിച്ച റികപ്പാർട്ടിൽ ഹ്യൂമൻ 
കററ്ത് സത് കഹകമ്മ്രീേണർ എടുത്തു�റ
യുന്നതത് ഭ്രീകരവാദടത് കനരിൊനായി 
ഹാക്കിുംഗത് ടൂളകൾ ഉ�കയാഗിക്കുന്നതിലും 
ട�ാതു സ്ലങ്ങൾ നിര്രീ ക്ഷണവികധയ
മാക്കുന്നതിലടമാടക്ക, മാദ്ധ്യമപ്രവർത്
കർ, മനേ്യാവകാശ സുംരക്ഷകർ, രാഷ്ട്രീയ 
പ്രതികയാഗികൾ എന്നിവടര ലക്ഷ്യുംവയ്ക്കു
ന്ന തരത്ിലള്ള ദുരു�കയാഗും നെക്കുന് 
എന്നാണത്. മനുേ്യാവകാശ ലുംഘനങ്ങൾ 
സമൂല�രിവർത്നവാദും(റാഡിക്കകല
കസേൻ) വർദ്ധിക്കാനിെയാക്കുകയുും ടച
യ്യുന്ടെത്.''

മനുേ്യാവകാശങ്ങളടെയുും സ്വകാര്യ
തയുടെയുും പ്രശത് നത്ിൽ കനാർകവയുടെ 
പ്രതിനിധിയുും അയർലടെിടന �ിന്തുണ

ച്ചു. ''അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യും ഓൺകല
നായാലും ഓഫത് കലനായാലും സുംരക്ഷി
ക്കടപ്പകെടെതുടെത് '' എന്നകദ്ദഹും അഭിപ്രാ
യടപ്പട്. ഐക്യരാഷ്ട സഭയുടെ മനേ്യാ
വകാശ കഹകമ്മ്രീേണർ ഓഫ്രീസിടല 
ഹ്യൂമൻ കററ്ത് സത് ആറെത് ഡിജിറ്ൽ ടെ
കത് കനാളജി െ്രീും ല്രീഡറായ സത് കകാെത് കാും
ടബല്ും ഈ വിേയും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. 
''നിയമും നെപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസികൾ 
ഭ്രീകരപ്രവർത്നത്ിടനതിടര എന്നക�
രിൽ നിര്രീക്ഷണ സുംവിധാനങ്ങളും ചാര 
കസാഫ്റത് ടവയറുകളും, എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ 
�റയുന്നവർടക്കതിടര പ്രകയാഗിക്കുന്ന'' 
കാര്യും അകദ്ദഹും ഉന്നയിച്ചു. ''വിമർശന�
രകമാ വികയാജിക്കുന്നകതാ ആയ കാഴ്ചപ്പാ
െത് അവതരിപ്പിക്കുന്നവർടക്കതിടര അന്യാ
യമായി ചാര കസാഫ്റത് ടവയറുകളും മറ്റുും നി
രന്രമായി ഉ�കയാഗിക്കാറുടെത്'' എന്ും 
അകദ്ദഹും �റഞ്ഞു. ''മതിയായ സുരക്ഷാ 
സുംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിടച്ചടുക്കുന്ന
തുവടര ഇത്രും കസാഫ്റത് ടവയറുകൾ ഉ�
കയാഗിക്കുന്നതത് നികരാധിക്കണ''ടമന്ും 
അകദ്ദഹും ആവശ്യടപ്പട്. ''ഇത്രും കസാ
ഫ്റത് ടവയറുകളും മറ്റുും ഉ�കയാഗിക്കുകമ്പാൾ 
ഭ്രീകരവാദും, ഭ്രീകരപ്രവർത്നും എന്നിവ
ടയക്കുറിടച്ചാടക്ക ഒഴുക്കൻ മട്ടിലള്ള നിർ
വ്ചനങ്ങളാണത് മുകന്നാട് വയ്ക്കുന്നതത്. ചില
കപ്പാടഴാടക്ക ദുരു�കയാഗും തെയാനുള്ള 
മതിയായ സുംവിധാനങ്ങൾ ഏർടപ്പടുത്ാ
ടത വിപുലമായ എകത് സിക്യൂട്ട്രീവത് അധി
കാരങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്ിതിയുമുടടെ''ന്ും 
അകദ്ദഹും ചൂടെിക്കാണിച്ചു. 

വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ, ഭ്രീകരപ്രവർത്
നും തെയാടനന്നക�രിൽ, ഗവടമെറെത് നയ

ങ്ങടള എതിർക്കുന്നവർക്കത് കെിഞ്ാണി
ൊൻ എങ്ങടനയാണത് അധികാരും ദുർവി
നികയാഗും ടചയ്യുന്നടതന്നത് കമൽ�റഞ് 
കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നത് വ്യക്മാണത്. അകപ്പാൾ, 
'ഭ്രീകരപ്രവർത്ന വിരുദ്ധ സമിതി'യുടെ 
യ�ാർത് ലക്ഷ്യും 'ഭ്രീകരവാദ' 
ഗ്രൂപ്പുകടളന്വിളിക്കടപ്പടുന്നവരല്, ഗവ
ടമെന്റുകളടെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങടളയുും, 
നിര്രീക്ഷണ സുംവിധാനങ്ങളും ചാര കസാ
ഫ്റത് ടവയറുകളും മറ്റുും ജനങ്ങൾക്കുകമൽ അെി
കച്ചൽ�ിക്കുന്നതിടനയുും, എതിർക്കുന്നവ
രാണത്. ജനങ്ങളടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്ിനുും �ൗ
രാവകാശങ്ങൾക്കുും ഭരണഘൊനാദത്മായ 
അവകാശങ്ങൾക്കുുംകമൽ കെിഞ്ാണിടുക 
എന്നതാണത് ഇത്രും നെ�െികളടെ ലക്ഷ്യും. 
ഇന്്യയിൽ കമാദി നയിക്കുന്ന ബിടജ�ി 
ഗവടമെന്റുും ഇതുതടന്നയാണത് ടചയ്യുന്നതത്. 

നിർദ്ദയമായ ചൂേണും നെത്തുന്ന, അകങ്ങ
യറ്ും മനുേ്യത്വവിരുദ്ധവുും അഴിമതിഭരി
തവുമായ, ഇന്്യയിലെക്കമുള്ള സാമ്ാജ്യ
ത്വ-മുതലാളിത് ശക്ികടളയുും അവകരാ
െത് വികധയത്വും പുലർത്തുന്ന ഇന്്യയികല
തെക്കമുള്ള ഗവടമെന്റുകടളയുും സുംബന്ി
ച്ചിെകത്ാളും തങ്ങളടെ ഫാസിസ്റത് ദുംഷ്ട
കൾ പുറടത്ടുക്കുകയല്ാടത മടറ്ാരു ക�ാും
വഴിയുമില്. എന്നാൽ, വളർന്വരുന്ന ജന
ക്രീയ പ്രതികേധങ്ങടളയുും അെിച്ചമർത്
ലിടനതിടര ചിലകപ്പാടഴാടക്ക ഉയർന്വ
രുന്ന ടചറുത്തുനിൽപ്പുകടളയുും അമർച്ച 
ടചയ്യുകടയന്നതത്, ദ്രീർഘകാലാെിസ്ാന
ത്ിൽ കനാക്കുകമ്പാൾ നിഷ്ഫലമാടണങ്ിൽ
ക്കൂെി, അവർക്കികത ടചയ്ാനാകൂ. എ ന്നാൽ 
അന്ിമ വാക്കത് ഏകാധി�തികളകെതല്, 
ജനങ്ങളകെതാണത് എകന്നാർക്കുക.

(9-ാം ശേജില് നിന്ന്)
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11ഡിസംബര് 2022

(ശേഷം 12-ാം ശേജില്)

(10-ാം ശേജില് നിന്ന്)
ക്ിസമാണത് എന് �റയുന്നതത്. സാ
മ്ാജ്യത്വത്ിനത് ജന്ും നൽകിടക്കാ
ടെത് മുതലാളിത്ും അതിടറെ വളർ
ച്ചയുടെ �ാരമ്യത്ിടലത്ി ജ്രീർ
ണിക്കുകയുും മരണാസന്നമാകുകയുും  
ഓകരാ രാജ്യത്തുും സ്വാതന്ത്ര്യടത്
യുും ജനാധി�ത്യടത്യുും തകർ
ക്കുകയുും ടചയ്യുന്ന ഈ യുഗത്ിൽ 
മുതലാളിത്, ടകാകളാണിയൽ, 
അർദ്ധ ടകാകളാണിയൽ രാജ്യങ്ങ
ളിടല വിപ്ലവത്ിടറെ മൂർത്മായ 
പ്രക്ിയ മനസ്ിലാക്കാനുും സാമൂ
ഹിക �രിവർത്നത്ിനുകവടെി 
പ്രവർത്ിക്കാനു മുള്ള അെിസ്ാന 
പ്രമാണങ്ങൾ ഉയർത്ിപ്പിെിക്കു
ന്നതത് ടലനിനിസമാണത്.

നവംബർ വിപ്ലവത്ിടറെ 
്രരിദപ്ര്്യവും അതക് അെി
വരയിെുന് അെിസ്ാന 
തത്വങ്ങളും

 ടലനിനിസത്ാൽ സായുധ
രായ റേ്യൻ ടതാഴിലാളി വർഗ്ും 
കബാൾടേവികത് �ാർട്ടിയുടെ കന
തൃത്വത്ിൽ വിപ്ലവും സുംഘെിപ്പി
ച്ചു. നവുംബർ വിപ്ലവത്ിടറെ സ്വ
ഭാവും കദശ്രീയമായിരുന്നില്, മറി
ച്ചത് അന്ർകദശ്രീയമായിരുന്. ഒരു 
വിപ്ലവ വ്രീക്ഷണവുും അതിടറെ 
ഈ കാലഘട്ടത്ിടല അെിസ്ാന 
തത്വങ്ങളും നവുംബർ വിപ്ലവും 
എല്ാ രാജ്യങ്ങൾക്കുും മുമ്പിൽ 
ഉയർത്ിക്കാണിച്ചു. ടതാഴിലാളി 
വർഗ്ത്ിനത് വിപ്ലവും സുംഘെിപ്പി
ക്കുവാൻ സാധിക്കുടമന്നത് നവും
ബർ വിപ്ലവും സ്ാ�ിച്ചു. കലാക 

ബൂർേ്വാ ജനാധി�ത്യ വിപ്ലവഘ
ട്ടും അവസാനിച്ചുടവന്ും കലാക
മുതലാളിത്ും അതിടറെ ജ്രീർണ്ണ
ഘട്ടത്ികലക്കത് കെന്ടവന്ും, 
മരണാസന്നമാടയന്ും, അതത് പു
കരാഗതിക്കുും കദശ്രീയ വികമാചന 
സമരത്ിനുും വ്യക്ിസ്വാതന്ത്ര്യ
ത്ിനുും ജനാധി�ത്യത്ിനുും 
എതിരാടണന്ും അതുവഴി സാ
മൂഹ്യ പുകരാഗതിക്കത് വിഘാതമാ
യി നിലടകാള്ളുന്ടവന്ും നവും
ബർ വിപ്ലവും പൂർണമായുും ടത
ളിയിച്ചു. സാകങ്തിക വിദ്യയിടല 
വികാസവുും ആധുനികവൽക്കര
ണവുും ഉടൊയിട്ക�ാലും ഉൽപ്പാ
ദനത്ിൽ അകങ്ങയറ്ും പ്രതിസ
ന്ി ഗ്രസി ച്ചിരിക്കുകയാണത്. ഇതത് 
മുതലാളിവർഗ്ത്ിനത് ഇല്ായ്മടച
യ്ാൻ കഴിയില്.

മുതലാളിമാർക്കിെയിടല മത്
രവുും ജനങ്ങളടെകമലള്ള ഇരു മു
നകളള്ള - സ്വകദശ മുതലാളിമാ
രുടെയുും  വികദശ മുതലാളിമാരുടെയുും 
- ചൂേണവുും, ഉതത്�ാദന ശക്ി
കളടെ വളർച്ചയുമായി താരതമ്യും 
ടചയ്യുകമ്പാൾ ടെരുക്കടപ്പട്ട കകമ്പാ
ളവുും, ഉൽ�ാദനരുംഗത്ത് നിരന്
രമായ പ്രതിസന്ി സൃഷ്ിക്കുന്. 
കൂൊടത അതിടറെ ഒഴിവാക്കാനാ
വാത് �രിണതഫലും എന്ന നി
ലയിൽ ഈ പ്രതിസന്ി കവ
ജ്ാനിക വികാസ പ്രക്ിയയി
ലും നിഴൽ വ്രീഴ്തിയിരിക്കുകയാണത്. 
മനുേ്യനുും പ്രകൃതിയുും തമ്മിലള്ള 
കവരുദ്ധ്യത്ിൽനിന്ും സൃഷ്ി
ക്കടപ്പടുന്ന ശാസ്തും, സാകങ്തിക
വിദ്യ, കല, തത്വശാസ്തും, സാഹി
ത്യും, സുംസ്ാരും, കനതികത - 
എന്നിവയുടെടയല്ാും വളർച്ചടയ 
അതത് തെസ്ടപ്പടുത്തുന്. അങ്ങി

ടന ഏതുകകാണിലൂടെ കനാക്കി
യാലും മുതലാളിത്ും ജ്രീർണ്ണവുും 
പുകരാഗതിടക്കതിടര നിലടകാ
ള്ളുന്നതുമാണത്. അതുടകാടെത് അതി 
ടന വിപ്ലവത്ിടറെ ശക്ിടകാ
ടെത്  നിഷ്ാസനും ടചയ്ണും.  ത്രീർ
ച്ചയായുും, ടതാഴിലാളിവർഗ്ും ആയി 
രിക്കുും ഈ വിപ്ലവടത് നയിക്കു
ന്നതത്. അതുടകാടെത് ടതാഴിലാളി
വർഗ്ത്ാൽ നയിക്കടപ്പടുന്ന മു
തലാളിത്വിരുദ്ധ കസാേ്യലിസ്റത് 
വിപ്ലവമാണത് സർവ്കദശ്രീയമായി 
ഇന്നടത് വിപ്ലവഘട്ടും.

രടൊമതായി, കലാകും മുഴുവ
നുള്ള �ികന്നാക്ക മുതലാളിത് 
രാജ്യങ്ങളിൽ - വികസിത മുത
ലാളിത് രാജ്യങ്ങടള അക�ക്ഷി
ച്ചത് മുതലാളിത് വികാസത്ിൽ 
താരതകമ്യന  അവികസിതവുും 
മുതലാളിത് ഭരണകൂെും സ്ാ�ി
ക്കടപ്പട്ടതുും മുതലാളി വർഗ്ത്ി
ടറെ പുകരാഗമന സ്വഭാവും നഷ്
ടപ്പട്ടതുമായ രാജ്യങ്ങളിൽ- കമ്മ്യൂ
ണിസ്റത് �ാർട്ടിയുടെ കനതൃത്വത്ിൽ 
ടതാഴിലാളികളടെയുും കർേക
രുടെയുും ഐക്യും രൂ�ടപ്പടുത്ി 
മുതലാളി വർഗ്ടത് അധികാര
ത്ിൽനിന്ും നിഷ്ാസനും ടചയ്തത് 
കസാേ്യലിസ്റത് വിപ്ലവും വിജയക
രമായി പൂർത്്രീകരികക്കടെതുടെത്.

മൂന്നാമതായി, ബൂർേ്വാ  ജനാ
ധി�ത്യ വിപ്ലവും പൂർത്്രീകരിക്കാ 
ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ക�ാലും, അടല്
ങ്ിൽ ഇകപ്പാഴുും സാമ്ാജ്യത്വവി
രുദ്ധ - കകാളനിവിരുദ്ധ കദശ്രീയ 
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്ിടറെ ഘട്ട
ത്ിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളി
ൽകപ്പാലും, കദശ്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യ 
സമരപ്രസ്ാനും സുംഘെിപ്പിക്കു
ന്നതിനായി, ടതാഴിലാളിവർഗ്

ത്ിടറെ കനതൃത്വത്ിൽ ടതാഴി
ലാളികളടെയുും കർേകരുടെയുും 
മുതലാളി വർഗ്ത്ിടറെ കയാജി
ക്കാൻ തയ്ാറുള്ള മറ്ത് വിഭാഗങ്ങ
ളടെയുും ഒരു കദശ്രീയ വികമാചന 
മുന്നണി രൂ�്രീകരികക്കടെതുടെത്. 
�കക്ഷ, കലാക കസാേ്യലിസ്റത് വി
പ്ലവത്ിടറെയുും ടതാഴിലാളിവർ
ഗ് വിപ്ലവത്ിടറെയുും ഭാഗമായാ
ണത് ഇതിടന കാകണടെതത്. ടതാ
ഴിലാളി വർഗ്ത്ിടറെ കനതൃത്വ
ത്ിൽ ആയിരിക്കണും അതത് സും
ഘെിപ്പികക്കടെതത്. ചിലർ മറ്റുത
രത്ിൽ ചിന്ിക്കുകയാടണങ്ിൽ 
അവർ ടതറ്ത് ടചയ്യുകയായിരിക്കുും. 
ആ ടതറ്ിനത് വലിയ വില നൽ
കകടെിയുും വരുും. കാരണും, അവ
രുടെ വിപ്ലവും ഒരിക്കലും വിജയും 
കാണില്. എടന്ന്നാൽ ടതാഴി
ലാളിവർഗ്ത്ിനത് അതിടറെ കന
തൃത്വും സ്ാ�ിക്കാൻ കഴിയുന്നി
ടല്ങ്ിൽ ആ രാജ്യടത് മുതലാ
ളിവർഗ്ും കനതൃത്വും �ിെിടച്ചടുക്കു
കയുും പ്രതികലാമകാരിയായ സാർ
വ്കദശ്രീയ മുതലാളിത്ത്ിടറെ 
ഭാഗും എന്ന നിലയിൽ അതത് വി
പ്ലവ�ാതടയയുും പുകരാഗതിടയ
യുും  തെസ്ടപ്പടുത്തുകയുുംടചയ്യുും. 
അങ്ങടന ബൂർേ്വാജനാധി�ത്യ 
വിപ്ലവും ടവട്ടിച്ചുരുക്കടപ്പട്ട നില
യിലും �ാതിടവന് നിലയിലും 
അവസാനിക്കുും. അതുകാരണും 
ജനങ്ങളടെ കമാചനും ടകാണ്ടുവ
രാനാവില്.  മുതലാളിത്ും ദൃഢ്രീ
കരിക്കടപ്പടുകയുും കനെിടയടുത് 
കദശ്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യുംക�ാലും അ�
കെത്ിലാവുകയുും ടചയ്യുും.  ഇന്നത് 
ചർച്ച ടചയ്ടപ്പടുന്ന പുത്ൻ ടകാ
കളാണിയലിസും ക�ാലും ടലനി
ടറെ സാമ്ാജ്യത്വടത് സുംബന്ി

ച്ച വിശകലനത്ിൽ ഉൾടപ്പട്ടിട്
ടെത്. അകദ്ദഹുംതടന്ന ഈ വിേ
യടത്പ്പറ്ി സുംസാരിച്ചിട്ടെത്. 
എടന്ന സുംബന്ിച്ചിെകത്ാളും 
ടലനിൻ പുത്ൻ ടകാകളാണിയ
ലിസും എന്ന വാക്കത് ഉ�കയാഗി
കച്ചാ ഇല്കയാ എന്നതത് ഒരു വി
േയമല്. �കക്ഷ, പുത്ൻ ടകാ
കളാണിയലിസത്ിടറെ അന്ഃസ
ത്യായ - ഈ കാലഘട്ടത്ിൽ 
സാമ്ാജ്യത്വും �ിന്നാക്ക, സ്വത
ന്ത്ര, ബൂർേ്വാരാഷ്ടങ്ങളടെകമൽ 
രാഷ്ട്രീയവുും കസനികവുമായുള്ള  
നിയന്ത്രണങ്ങൾ സാമ്പത്ിക 
അധ്രീശത്വത്ിലൂടെ നെപ്പാക്കുടമ
ന്ന - പുത്ൻ ടകാകളാണിയലി
സത്ിറെ മൂലതത്വങ്ങൾ ടലനിടറെ 
വിശകലനത്ിൽ കാണാും. �ഴയ 
ര്രീതിയിലള്ള സാമ്ാജ്യത്വും 
ഇനിയുും തുെരില്. സാമ്പത്ിക 
അധ്രീശത്വത്ിടറെ സ്വാധ്രീന 
വലയും സ്ാ�ിച്ചുും വിപുല്രീകരി
ച്ചുും അതത് പുതിയ രൂ�ത്ിൽ പ്ര
ത്യക്ഷടപ്പടുും. അതുടകാടെത്, ഈ 
കാലഘട്ടത്ിൽ കദശ്രീയ വികമാ
ചന സമരങ്ങൾക്കത് വിജയകരമായ 
�രിസമാപ്ി ഉടൊകണടമങ്ിൽ, 
അതിടറെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ 
നിറകവറ്ടപ്പെണടമങ്ിൽ, ഈ 
സമരങ്ങളടെകമൽ ടതാഴിലാളി
വർഗ്ത്ിടറെ കനതൃത്വും സ്ാ�ി
ക്കടപ്പെണും. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ 
ഘട്ടുംഘട്ടമായി വിപ്ലവും നയിച്ചു
ടകാടെത് അതിടന ക്കമണ ഉയർ
ത്ി കസാേ്യലിസ്റത് വിപ്ലവത്ി
ടറെ �രിസമാപ്ിയികലക്കത് എത്ി
ക്കാൻ കഴിയുും. അതിലൂടെ കദശ്രീയ 
സ്വാതന്ത്ര്യും പൂർണ്ണകതാതിൽ 
കകവരിക്കാനുും അതിടന സും
രക്ഷിക്കാനുും കഴിയുും.

സംഘപരിവാറും സ്ാതന്ത്ര്യസമരവും
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പദശസ്പനഹത്ികറെ പപരില് മറ്റുള്ളവകര സഞംശയത്ികറെ മുള്മുനയില് നിര്ത്ുന് സഞംഘപരിവാര് ഇന്ത്യയു
കട പദശീയ സ്ാതപന്ത്യ സമരത്ില് വഹിച് പകങ്ന്താണ് എന്് ചര്ച് കചയ്ുന് പലഖനത്ികറെ മകൂന്ാഞം ഭാഗഞം.

ജനങ്ങടള ഏദൊ്രിപ്പിച്തക് 
ദദശീയ പ്രസ്ാനം

ഏകകാ�നത്ിടറെ ട�ാതു
ഘെകങ്ങൾ ത്രീടരയില്ാതിരുന്ന 
ഈ സമൂഹത്ിൽ ജനങ്ങടള 
ഏകകാ�ിപ്പിച്ചതത് കദശ്രീയ പ്രസ്ാ
നമാണത്. നാനാത്വത്ിൽ ഏക
ത്വും എന്ന കാഴ്ചപ്പാെിൽ ഊന്നി
നിന്നത് ഏകകാ�നത്ിടറെ സാ
ധ്യതകൾ വളർത്തുന്നതിനാണത് 
കദശ്രീയകനതാക്കൾ �രിശ്രമിച്ച
തത്. കദശ്രീയ പ്രസ്ാനത്ിടറെ 
ആദ്യദശകങ്ങളിൽ  ഹിന്ദുമതവി
ശ്വാസടത്യുും ആചാരങ്ങടളയുും 
കദശ്രീയ പ്രസ്ാനവുമായി ഉദത്ഗ്ര
�ിച്ചുടകാടെത് പ്രകക്ഷാഭ �രി�ാ
െികൾ സുംഘെിപ്പിക്കടപ്പടുകയു
ടൊയിട്ടെത്. സ്വാഭാവികമായുും 
ഇസാുംമതവിശ്വാസികൾക്കത് 
അതിൽ പൂർണമായി ലയിച്ചുകച
രാൻ കഴിയാത് സാഹചര്യവുമു
ടൊയിട്ടെത്. എങ്ിലും ഒരു ഘട്ട
ത്ിലും ഇസാുംമതവിശ്വാസികൾ 
കദശ്രീയ പ്രസ്ാനത്ിൽനിന്നത് 
മാറിനിന്നിട്ടില്. ജാത്യാചാരങ്ങ

ളടെ ക�രിൽ മുഖ്യധാരയിൽനിന്നത് 
അകറ്ിനിർത്ടപ്പട്ടിരുന്ന അധഃ
സ്ിത ജനങ്ങൾക്കത് കദശ്രീയ പ്ര
സ്ാനും സ്വന്ും പ്രസ്ാനമായി 
അനുഭവടപ്പൊത് സാഹചര്യവു
മുടൊയിരുന്. എന്നിരിക്കിലും, 
�രിമിതികകളാടെ ഇന്്യടയമ്പാ
ടുും സ്വാതന്ത്ര്യസമരും കരുത്ാർ
ജ്ിച്ചുവന്. 

ഹിന്ദു-മുസ്രീും ഐക്യും ബ്രിട്ട്രീ
േത് വിരുദ്ധ പ്രകക്ഷാഭടത് സും
ബന്ിച്ചത് വളടര പ്രധാനമായിരുന്. 
അതുടകാടെത് ബ്രിട്ട്രീേത് അധികാ
രികൾ എന്ും ഈ ജനവിഭാഗ
ങ്ങടള തമ്മിൽ അകറ്റുന്നതിനുള്ള 
തന്ത്രും ടമനഞ്ഞുടകാടെിരുന്. 
1904, 05 കാലയളവിടല ബുംഗാൾ 
വിഭജനന്രീക്കും അതിടറെ ഭാഗമാ
യിരുന്. 1906ൽ മുസ്രീുംല്രീഗത് രൂ
�്രീകരണടത് ബ്രിട്ട്രീഷുകാർ പൂർ
ണമായി �ിന്തുണച്ചതുും ഇക്കാര
ണത്ാലായിരുന്. അതിടറെ ഒരു 
പ്രതിപ്രവർത്നും എന്ന നിലയി

ലുംകൂടെയാണത് 1909ൽ �ഞ്ാബത് 
ഹിന്ദുമഹാസഭയുും തുെർന്നത് 1915ൽ 
അഖിലഭാരത ഹിന്ദുമഹാസഭയുും 
രൂ�്രീകരിക്കടപ്പട്ടതത്. 

മതകഭദമില്ാടത ജനങ്ങളടെ 
ഐക്യും സമരരുംഗത്ത് ശക്ിടപ്പ
ടുത്ി, പ്രകക്ഷാഭടത് കദശവ്യാ
�കമായി വിപുലടപ്പടുത്തുക എന്ന 
താൽ�ര്യും മുൻനിർത്ിയാണത് 
ഗാന്ി ഖിലാഫത്തുമായി കചർ
ന്നത് 1919,21 കാലഘട്ടത്ിൽ നി
സ്ഹകരണ പ്രസ്ാനും വളർത്ി
ടയടുക്കാൻ ത്രീരുമാനിച്ചതത്. അതു
വഴി അതിനുമുമ്പത് ഒരിക്കലും ഉടൊ
കാത്വിധത്ിൽ കദശ്രീയ പ്ര
സ്ാനത്ിൽ ഹിന്ദു-മുസ്രീും ഐക്യും 
ശക്ിടപ്പട്. കദശ്രീയ പ്രസ്ാന
ടത് മതാെിസ്ാനത്ിൽ വിഭാ
വനും ടചയ്തിരുന്നവർക്കത് വളടര 
അസ്വസ്ത ഉളവാക്കിയ ന്രീക്കും 
ആയിരുന് അതത്. കകാൺഗ്രസി
ടന ഒരു കഹദേവസുംഘെനയാ
യാണത് അന്വടര  �ലരുും സങ്ൽ

പ്പിച്ചിരുന്നതത്. ഗാന്ി കകാൺഗ്ര
സിടന മുസ്രീങ്ങൾക്കത് അെിയറവ
ച്ചു എന്നത് �ലരുും വിമർശിച്ചു. 1897ൽ 
എഐസിസി പ്രസിഡന്റുും �ിൽ
ക്കാലത്ത് ഹിന്ദുമഹാസഭയുടെ 
കനതാവുമായിരുന്ന സർ സി.ശ
ങ്രൻ നായർ 1920ൽ കകാൺഗ്ര
സത് ഉക�ക്ഷിച്ചതത് ഇക്കാരണത്ാ
ലാണത്. ഗാന്ിടയ വിമർശിച്ചു
ടകാടെത് 'ഗാന്ി ആറെത് അനാർ
ക്കിസും' എന്നത് ഒരു പുസ്കുംക�ാ
ലും അകദ്ദഹും അക്കാലത്ത് പ്രസി
ദ്ധ്രീകരിച്ചു. 

ജനങ്ങളിടല സമകരക്യും, 
വികശേിച്ചത് ഹിന്ദു-മുസ്രീും ഐക്യും 
എങ്ങടന വളർത്ാും എന്ള്ള 
ആകലാചനകടള മുൻനിർത്ി 
കദശ്രീയ കനതാക്കൾ ചിന്ിക്കുക
യുും പ്രവർത്ിക്കുകയുും ടചയ്ത 
സദേർഭമായിരുന് അതത്. ഭാരത
ത്ിൽ എമ്പാടുും ജനങ്ങൾ ബ്രി
ട്ട്രീേത് ഭരണത്ിടനതിടര മുഖ്യാും
ശത്ിൽ ഏകമുഖമായി ചലിച്ചു 

തുെങ്ങിയതത് നിസ്ഹകരണപ്ര
സ്ാനത്ിടറെ നാളകളിൽ ആയി
രുന്. (1921ടല മലബാർ കലാ�
ടത് വർഗ്്രീയ കലാ�മായി ചി
ത്്രീകരിക്കുന്നതിലും കുറടച്ചാടക്ക 
വർഗ്രീയ ഹത്യകൾ സൃഷ്ിക്കുന്ന 
തിലും കദശ്രീയ കനതാക്കടളയുും 
പുറുംകലാകടത്യുും ആ ര്രീതിയി
ൽ ടതറ്ിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിലും ബ്രി
ട്ട്രീഷുകാർ വിജയിച്ചതുവഴിയുടൊയ 
പ്രശ്നങ്ങളും, രാജ്യത്ിടറെ മറ്റുചില 
പ്രകദശങ്ങളിലടൊയ പ്രാകദശിക 
അസ്വസ്തകളും മാറ്ിനിർത്ി
യാൽ ഹിന്ദു-മുസ്രീും ഐക്യും 
കദശ്രീയ അെിസ്ാനത്ിൽ കക
വരിച്ച മുകന്നറ്ും ശ്രകദ്ധയമായിരുന്.) 
പ്രത്രീക്ഷാ നിർഭരമായി വളർന്
വന്ന, ശക്മായ ആ നിസ്ഹക
രണ പ്രകക്ഷാഭും 1922 ടഫബ്രുവ
രിയിൽ ചൗരിചൗരാ സുംഭവത്ി
ടറെ ക�രിൽ നിർത്ിവയ്കടപ്പട്. 
തുെർന്നത് സമരരഹിതവുും നിരാ
ശാജനകവുമായ അന്ര്രീക്ഷത്ി
കലയ്കത്  രാജ്യും പ്രകവശിച്ചു. ഈ 
ഘട്ടത്ിലാണത്, 1923ൽ ഇന്്യ
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(ശേഷം 13-ാം ശേജില്)

(11-ാം ശേജില് നിന്ന്)
യിൽ ആദ്യമായി ദ്വിരാഷ്ടവാദും 
'ഹിന്ദുത്വത്ിടറെ അെിസ്ാനങ്ങ
ൾ (Essentials of Hindutva)' എന്ന 
കൃതിയിലൂടെ സവർക്കർ ഉന്നയി
ക്കുന്നതത്. 

അെിയുറച്ച ഹിന്ദുമത വിശ്വാ
സിയാടണങ്ിലും കടുത് വർഗ്രീയ 
വിരുദ്ധനായ മഹാത്മാ ഗാന്ി
യുടെ കനതൃത്വത്ിനത് കകാൺഗ്ര
സിനുള്ളിലും ജനങ്ങൾക്കിെയിലും 
കകവന്ന അപ്രമാദിത്വും കലർന്ന 
സ്വ്രീകാര്യത, 'സനാതന ധർമ്മ'ത്ി
ടറെ അെിസ്ാനങ്ങടള കചാദ്യും 
ടചയ്തുടകാടെത് മഹാരാഷ്ടയിൽ 
ഉയർന്വന്ടകാടെിരുന്ന ദളിതത് 
മുകന്നറ്ങ്ങൾ, 1917ടല റേ്യൻ വി
പ്ലടത് തുെർന്നത്  കലാകടമങ്ങുും 
കസാേ്യലിസ്റത് രാഷ്ട്രീയത്ിനു
ടൊയ സ്വ്രീകാര്യതയുും ടതാഴിലാ
ളി പ്രകക്ഷാഭങ്ങളും കചർന്ടൊ
ക്കിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യും - ഈ 
സാഹചര്യത്ിൽ അസന്തുഷ്രാ
യിരുന്ന യാ�ാസ്ിതികർക്കുും 
വർഗ്രീയ വാദികൾക്കുും വളടര 
സ്വ്രീകാര്യമായിരുന് ഹിന്ദുത്വും 
എന്ന 'നവ' രാഷ്ട്രീയ ചിന്. ഇറ്
ലിയിൽ ജനാധി�ത്യടത് കുഴി
ച്ചുമൂൊൻ ടകാലവിളി നെത്ിടക്കാ
ടെിരുന്ന മുകസ്ാളിനിയുടെ ഫാ
സിസ്റത് മുകന്നറ്ത്ിൽ ആകവശഭ
രിതരായിരുന്ന ആ കൂട്ടർ അകന്വ
േിച്ചുടകാടെിരുന്ന 'പ്രത്യയശാ
സ്തും' ഹിന്ദുത്വയിൽ കടടെത്ി. 
ഹിന്ദുമഹാസഭയുടെ കനതാവായി
രുന്ന കഡാ്ർ ബി.എസത് .മൂകഞ്, 
കഡാ്ർ ടഹഡത്ടഗവാർ എന്നി
വർ ഹിന്ദുത്വത്ിൽ പ്രകചാദിത
രായി സവർക്കടറ കനരിൽ സദേർ
ശിക്കുകയുും തുെർന്നത് 1925ൽ വി
ജയദശമി ദിനത്ിൽ ആർഎ
സത് എസത് രൂ�്രീകരിക്കുകയുും ടചയ്തു. 
�ിന്ന്രീെത് 1931ൽ കഡാ്ർ ബി.
എസത് .മൂകഞ് ഇറ്ലിയിൽ ക�ായി 
മുകസ്ാളിനിടയ സദേർശിച്ചു. 

ഹിന്ദുത്വും എന്ന രാഷ്ട്രീയ ചി
ന്യുും ആർഎസത്എസിടറെ �ദ്ധ
തികളും ബ്രിട്ട്രീേത് ഭരണകൂെത്ി
നത് യാടതാരു അസ്വസ്തയുും 
സൃ ഷ് ി ക്കു ന്ന ത ാ യ ി രു ന്ന ി ല് . 
കാരണും, ബ്രിട്ട്രീഷുകാർ നെപ്പാ
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഹിന്ദു-മുസ്രീും 
വിഘെനത്ിനത് ഏറ്വുും ഉചിത
മായ പ്രത്യയശാസ്തവുും പ്രസ്ാ
നവുമായിരുന് അതത്. ആർഎ
സത് എസത് ഒരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്ിനുകവടെി ബ്രിട്ടകനാെത് ട�ാ
രുതിയിട്ടില്; അങ്ങടനടയാരു 
ലക്ഷ്യും അവർ പ്രഖ്യാ�ിച്ചിട്മില്.

ഈ ഭൂമിയുടെ അവകാശും 
ആർക്കത് എന്നതുതടന്നയാണത് ഹി
ന്ദുത്വ ഉന്നയിക്കുന്ന വിേയും. 
രാജ്യും ഈ രാജ്യടത് ജനങ്ങൾ
ക്കത് അവകാശടപ്പട്ടതാണത് എന്ന 
ശരിയായ ഉത്രും ഉടടെങ്ിലും 
സവർക്കർക്കുും സുംഘ�രിവാറി
നുും മുന്നിൽ ഒരിക്കലും ജനങ്ങൾ 
ഉടൊയിരുന്നില്. ഉടൊയിരുന്ന
തത് മതങ്ങൾ മാത്ും. �ശ്ികമേ്യ
യിടല സയണിസ്റത് പ്രസ്ാനും 
കബബിൾ ക�കളകെ ക�രിൽ 
�ാലസ്്രീനുകമൽ അധികാരും അവ

കാശടപ്പടുന്നതുക�ാടല, ഭാരത്രീയ 
പുരാണങ്ങളടെ ക�രിൽ സുംഘ
�രിവാർ ഭാരതത്ിനുകമൽ കചാദ്യും 
ടചയ്ാനാകാത്തരും അധികാരും 
അവകാശടപ്പടുന്! സവർക്കറുും 
കഗാൾവാൾക്കറുും അതിനുള്ള കസ
ദ്ധാന്ികന്യായും കടടെത്ാൻ 
വ്യാജസിദ്ധാന്ങ്ങൾ ചമയ്ക്കുന്!

സവർക്കർ �റയുന്, "അന്യ
രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നത് ഓെിവന്നത് 
അഭയും കതെിയവർ, അധികാര
ടക്കാതികയാ ധനകമാഹകമാ നി
മിത്ും ഹിന്ദുമതും ഉക�ക്ഷിച്ചത് 
മറ്റുമതങ്ങളിൽ കചർന്നവർ, അതിർ

ത്ി കെന്നത് കയറിവന്നത് നമ്മുടെ 
പുണ്യഭൂമിയുും കക്ഷത്ങ്ങളും നശി
പ്പിച്ച കിരാതന്ാരായ അക്മിക
ളടെ അനന്രാവകാശികൾ, ഇവ
രുടെകൂടെ ഇന്്യയുടെ അവകാശും 
�ങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഹിന്ദുക്കൾ ഒരുക്ക
മല്. അവർക്കത് അവകാശടപ്പട്ടത
ല് ഇന്്യ. ഇപ്പറഞ്വർക്കത് ഇവിടെ 
താമസിക്കണടമങ്ിൽ ഹിന്ദുസ്ാൻ 
ഹിന്ദുക്കളകെതത് മാത്മാണത് എന്നത് 
അുംഗ്രീകരിക്കണും."(എ.ജി.നൂറാ
ണി, സവർക്കറുും ഹിന്ദുത്വവുും, 
ക�ജത് 70) ആയിരക്കണക്കിനത് 
വർേങ്ങളായി ഈ മണ്ണിടല ചൂ
ടുുംചൂരുും ഏറ്റുവളർന്നത് ഈ മണ്ണി
ൽ, ഈ സമൂഹ ജ്രീവിതത്ിൽ 
ലയിച്ചുകചർന്ന ജനങ്ങടളക്കുറി
ച്ചാണത് ഈ അനാശാസ്യ �ദപ്ര
കയാഗങ്ങൾ അകദ്ദഹും നെത്തുന്ന
തത്.  തടറെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കത് 
എടന്ങ്ിലും �ിശകത് ഉടൊകാ
നുള്ള വിദൂര സാധ്യതക�ാലും അകദ്ദ
ഹും സങ്ൽപ്പിക്കുന്നില് എന്നതാ
ണത് രസകരമായ കാര്യും.

സവർകർ ചരിപതവും  
ഹിദ്രുത്വത്ിദലയക്കുള്ള 
വഴിയും

1883 ടമയത് 28 നത് മഹാരാഷ്ട
യിടല നാസിക്കിൽ ദാഗൂർ ഗ്രാമ
ത്ിൽ ഒരു ചിതത്�വൻ ബ്രാഹത് മണ 
കുടുുംബത്ിലാണത് വിനായക ദാ
കമാദർ സവർക്കർ ജനിച്ചതത്. സവ
ർക്കർ സത് കൂൾ വിദ്യാർത്ിയായി
രിടക്ക ബാലഗുംഗാധര തിലകി
ടറെയുും മറ്റുും കനതൃത്വത്ിൽ അന്നത് 
നെന്വന്നിരുന്ന ബ്രിട്ട്രീേത് വിരു
ദ്ധ പ്രകക്ഷാഭ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
ആകൃഷ്നായി. സായുധ സമരത്ി
ലൂടെ ബ്രിട്ട്രീേത് ഭരണടത് തൂടത്
റിയുക എന്ന ലക്ഷ്യകത്ാടെ 1899 
ൽ സകഹാദരൻ ഗകണേത് സവ
ർക്കറുമായി കചർന്നത് മിത്കമള 
എന്ന സുംഘും രൂ�്രീകരിച്ചത് പ്രവ
ർത്നമാരുംഭിച്ചു. പ്രമുഖ ഇറ്ാലി
യൻ വിപ്ലവകാരി മസ്രീനിയുടെ 
വിപ്ലവ ആദർശങ്ങളിൾ ആകൃഷ്

നായി അവരുടെ സുംഘെനയായ 
യുംഗത് ഇറ്ലി എന്ന ക�രികനാെത് 
സാദൃശ്യടപ്പടുത്ി 1904ൽ മിത്
കമള എന്ന ക�രത് അഭിനവത് ഭാരതത് 
സഭ എന്നത് മാറ്ി. 

1906ൽ നിയമ�ഠനത്ിനാ
യി സവർക്കർ ലടെനികലയ്കത് 
ക�ായി. അവിടെയുും പ്രവർത്നും 
തുെർന്. 1909 ജൂകല 1നത് സവ
ർക്കറുടെ അനുയായികളിടലാരാ

ളായിരുന്ന മദൻലാൽ ധിൻഗ്ര(�
ഞ്ാബത്) എന്ന ഇന്്യൻ വിദ്യാ
ർത്ി, ടലഫ്റനറെത് കകണൽ കഴത് സ
ൺ വില്ി എന്ന ബ്രിട്ട്രീേത് ഉകദ്യാ 
ഗസ്ടന ടവെിടവച്ചത് ടകാലടപ്പ
ടുത്ി. അകദ്ദഹടത് രക്ഷിക്കാൻ 
ശ്രമിച്ച മടറ്ാരാളും ഒപ്പും ടകാല്
ടപ്പട്. തുെർന്നത് മദൻലാൽ ധിൻഗ്ര 
തൂക്കികലറ്ടപ്പട്. ഈ സുംഭവത്ി
നത് �ിന്നിൽ സവർക്കറായിരുന്. 
ഇകത സമയും മഹാരാേ ത്ട്യിൽ 
അഭിനവത് ഭാരതത് സഭയുടെ പ്രവ
ർത്നങ്ങൾ മനസ്ിലാക്കി സും
ഘെനയുടെ കകന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടു�ി
െിക്കടപ്പടുകയുും വി.ഡി.സവർക്ക
റുടെ സകഹാദരൻ ഗകണേത് ദാ
കമാദർ സവർക്കർ അറസ്റിലാകു
കയുും ബ്രിട്ടടനതിടര കലാ�ത്ി
നു ശ്രമിച്ച കുറ്ത്ിനത് 1909 ജൂൺ 
8നത് ജ്രീവ�ര്യന്ും നാടുകെത്ടപ്പ
ടുകയുും ടചയ്തു. അകദ്ദഹടത് നാ
ടുകെത്ാൻ വിധി പ്രസ്ാവിച്ച 
മജിസത് കട്റ്ത് എ.എും.ഡി.ജാകത് സ
ൺ അകത വർേും ഡിസുംബർ 
29നത് ആനദേത് ലക്ഷ്മൺ കർക്കകര 
എന്ന യുവാവിടറെ ടവെികയറ്ത് മരി
ച്ചു. ആ ടകാല�ാതകത്ിടറെ �ി
ന്നിടലയുും ആസൂത്കൻ വി.ഡി.
സവർക്കറായിരുന്. കഴത് സൺ 
വില്ിയുടെ വധടത്ത്തുെർന്നത് 
സവർക്കർ ക�ാല്രീസിടറെ നിര്രീ
ക്ഷണത്ിലായിരുന്. 1910 മാ
ർച്ചത് 13നത് ലടെലിടന വിക്ാറി
യാ സത് കറ്േനിൽ വച്ചത് വി.ഡി.
സവർക്കർ അറസ്റിലായി. സവ
ർക്കർ ഇുംഗ്ടെിൽ നിന്നത് ഇന്്യ
യിടലത്ിച്ച  20 കതാക്കുകളിൽ 
ഒന്നാണത് ജാകത് സടണ വധിക്കാ
ൻ ഉ�കയാഗിച്ചടതന്നത് ക�ാല്രീസത് 
കടടെത്ിയതിടനത്തുെർന്നായി
രുന് അറസ്റത്. കശേും അകദ്ദഹും 
വിചാരണ ടചയ്തത് ശിക്ഷിക്കടപ്പട്.

ആന്മാനിടല ടസല്ലാർ 
ജയിലിൽ ഇരട്ട ജ്രീവ�ര്യന്മാ
യിരുന് ശിക്ഷ. 1910 ജൂകല 10നത് 
എസത്.എസത്.കമാറിയ എന്ന കപ്പ
ലിൽ അകദ്ദഹടത് ടകാണ്ടുക�ാ

കുുംവഴി ഫ്ാൻസിടറെ  ത്രീരത്തു
വച്ചത് കപ്പലിൽനിന്ും അതിവിദ
ഗ്ദ്ധമായി രക്ഷട�ട്ട സവർക്കടറ 
ഫ്ാൻസിടറെ തടന്ന മണ്ണിൽവച്ചത് 
�ിെികൂെി. ഈ സുംഭവും അകദ്ദഹ
ത്ിൽ വലിയ വ്രീര�രികവേും 
ആകരാ�ിക്കുന്നതിനത് ഇെയാക്കി. 
ഇന്്യയിടല രാജക്രീയ ഗവടമെ
റെിടനതിടര ലഹളയത് ടക്കാരുങ്ങി, 
ആയുധും കശഖരിക്കുകയുും വിത
രണും നെത്തുകയുും ടചയ്തു, ജഡത്ജി 
ജാകത് സൺടറെ ടകാല�ാതകത്ി
നത് �ിന്നിൽ ഗൂഢാകലാചന നെ
ത്ി, ലടെനിൽ ആയുധ വിതര
ണും നെത്ി, 1906 ജനുവരി മുതൽ 
മാർച്ചത് വടര ഇന്്യയിലും 1908 
മുതൽ 1909 വടര ലടെനിലും രാജ്യ 
കദ്രാഹകരമായ പ്രസുംഗങ്ങൾ നെ
ത്ി - ഇവയായിരുന് അകദ്ദഹ
ത്ിടനതിടര ചുമത്ടപ്പട്ട കുറ്
ങ്ങൾ.

1911 ജൂകല 4നത് ആറെമാടറെ 
തലസ്ാനമായ ക�ാർട്ടത് ബ്യറി
ൽ സവർക്കടറ ടകാണ്ടുവന്. മടറ്
ല്ാ ക�ാരാളികടളയുും ക�ാടല 
അതികഠിനമായ കേത്ത്െപ്പാടുകൾ 
അവിടെ അകദ്ദഹവുും അനുഭവിച്ചു. 
6 മാസും തുെർച്ചയായി ഏകാന് 
തെവത് അനുഭവിച്ചു. കഠിനമായ 
കജാലിയുും അവിെടത് കാലാവ
സ്യുും കമാശും ഭക്ഷണവുും സാ
ഹചര്യങ്ങളടമല്ാും അകദ്ദഹത്ി
നത് താങ്ങാവുന്നതിലും ഏടറ പ്ര
തികൂലമായിരുന്. ശാര്രീരിക �്രീ
ഡനവുും നിസ്ഹായാവസ്യുും 
അകദ്ദഹടത് മാനസികമായി 
തളർത്ി. വിപ്ലവകാരി എന്ന നി
ലയിലള്ള മകനാവ്രീര്യും മുഴുവനുും 
കചാർന്നത് നഷ്ടപ്പട്. ആറുമാസും 
പൂർത്ിയാകുുംമുകമ്പ അകത വർ
േുംതടന്ന അകദ്ദഹും ഗവൺടമ
റെികലയ്കത് തടറെ ആദ്യ ദയാഹർജി 
സമർപ്പിച്ചു. 

1913 നവുംബർ 14നത് അകദ്ദഹും 
രടൊമടത് ദയാഹർജി സമർ
പ്പിച്ചു. തുെർന്നത് 1914 ഒക്ാബർ, 
1917 ഒക്ാബർ 5, 1920 മാർച്ചത് 
20 എന്ന്രീ ത്രീയതികളിൽ ആവർ
ത്ിച്ചത് ദയാഹർജികൾ സമർപ്പി
ക്കടപ്പട്. തുെർന്നത് ഇന്്യൻ ജയി
ലികലയ്കത് മാറ്ടപ്പട്ട സവർക്കറുടെ 
കമാചനത്ിനുകവടെി 1921, 22ൽ 
അകദ്ദഹത്ിടറെ ഭാര്യ യമുന കദവി 
രടെത് ദയാഹർജികൾകൂടെ നൽ
കുകയുടൊയി. സവർക്കർ സർ
ക്കാരിനത് എഴുതിയ ഹർജികടള 
ദയാഹർജികടളന് വിളിക്കുന്
ടടെങ്ിലും ഉള്ളെക്കത്ിൽ അവ
ടയാന്ും ദയാഹർജികളല്; ഏറ്
വുും ഹ്രീനവുും ലജ്ാകരവുമായ 
സ്വരത്ിലള്ള മാപ്പക�ക്ഷകളാ
യിരുന് എന്നത് വായിച്ചാൽ മന
സ്ിലാകുും. 

1913, നവംബര് 14ന് ഇന്ത്യന് 
ഗവണ്മെന്ിണ്ന് മഹോം ണ്�മ്പറോയി
രുന്ന ണ്റജിനോള്് ക്ര്് മ്ോക്ി
ന് വി.്ി.സവര്ക്ര് സ�ര്പിച്ച 
അഭത്യര്ത്ഥന:

താടഴപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ 
താങ്ളടെ �രിഗണനയ്കായി സമ
ക്ഷത്തുങ്ൽ സമർപ്പിക്കുന്.

1. 1911 ജൂണിൽ ൊൻ ഇവിടെ 

എത്ിയകപ്പാൾ എകന്നാടൊപ്പമു
ടൊയിരുന്ന മറ്ത് തെവുകാർടക്കാ
പ്പും എടന്ന ച്രീഫത് കമ്മ്രീേണറുടെ 
ഓഫ്രീസിൽ ഹാജരാക്കുകയുടൊ
യി. അവിടെടവച്ചത് എടന്ന ഡി 
ഗണത്ിടല തെവുകാരനാക്കി 
മാറ്ി. ഡി എന്നാൽ അ�കെകാ
രിയായ തെവുകാരൻ എന്നർത്ും. 
മറ്ത് തെവുകാടര ഡി ഗണത്ി
ൽടപ്പടുത്ിയില്. അകതത്തുെർന്നത് 
6 മാസും പൂർണ്ണമായുും ഏകാന്
ത്െവിൽ കഴിഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവർ 
അങ്ങടനയായിരുന്നില്. അന്മു
തൽ കയർ �ിരിക്കുന്ന കജാലിക്കത് 
എടന്ന നികയാഗിക്കുകയുടൊയി, 
എടറെ കകകളിൽനിന്നത് രക്ും 
വമിച്ചിട്ടത്ക�ാലും.  �ിന്ന്രീെത് എണ്ണ
യാട്ന്ന മില്ിൽ, ജയിലിടല ഏറ്
വുും കാഠിന്യമാർന്ന കജാലിക്കത്, 
എടന്ന നികയാഗിക്കുകയുടൊയി. 
ഇക്കാലയളവിൽ  എടറെ ട�രു
മാറ്ും അസാധാരണമാുംവിധും മി
കച്ചതായിരുടന്നങ്ിൽക�ാലും 
എടന്ന തെവിൽനിന്ും മുക്മാ
ക്കിയില്, എടറെ കൂടെ വന്നവകരാ
െത് ടചയ്തക�ാടല. ആ സമയും മുതൽ 
ഇന്വടര എടറെ സ്വഭാവും എനി
ക്കത് കഴിയുുംവിധും ടമച്ചപ്പട്ടതായി 
സുംരക്ഷിക്കാൻ ൊൻ ശ്രമിച്ചി
ട്ടെത്.

2. തെവിടല സ്ാനക്കയറ്ത്ിനത് 
അക�ക്ഷിച്ചകപ്പാൾ, ൊടനാരു 
സവികശേ തെവുകാരനാടണന്ും 
അതിനാൽ സ്ാനക്കയറ്ത്ിനത് 
അർഹതയിടല്ന്മാണത്. എന്നാൽ 
പ്രകത്യക ഭക്ഷണത്ികനാ പ്ര
കത്യക �രിചരണത്ികനാ ആവ
ശ്യടപ്പട്ടാൽ െങ്ങകളാെത് �റയുക 
നിങ്ങൾ സാധാരണ തെവുകാരാ
യതിനാൽ മറ്റുള്ളവർ കഴിക്കുന്ന
തുതടന്ന കഴികക്കടെതാണത് എന്നാ
ണത്. അതിനാൽ െങ്ങടള സവി
കശേ തെവുകാർ എന്ന ഗണത്ിൽ
ടപ്പടുത്ിയതത് സവികശേമായ 
അസൗകര്യങ്ങൾക്കത് കവടെിയാ
ണത് എന്നത് ബഹുമാനടപ്പട്ട അങ്ങത് 
കാകണടെതുടെത്.

3. ഭൂരി�ക്ഷും തെവുകാകരയുും 
പുറകത്യ്കത് വിട്ട അവസരത്ിൽ 
ൊനുും എടറെ വിടുതലിനായി 
അക�ക്ഷിക്കുകയുടൊയി. രകടൊ 
മൂകന്നാ പ്രാവശ്യും എടന്ന ഏകാ
ന്ത്െവിനത് വിധിച്ചിരുന്. അകത 
സമയും മറ്റു ചിലടര ഒരു ഡസകനാ 
അതിൽ കൂടുതകലാ തവണ വിട്ട
യച്ചിട്ും എടന്ന വിടുകയുടൊയി
ല്. കാരണും ൊൻ അവരുടെ 
കനാട്ടപ്പുള്ളി ആയിരുന്. എടന്ന 
ഏകാന് തെവിൽ നിന്ും വികമാ
ചിപ്പിക്കാനുള്ള കല്പന വന്നകപ്പാ
ഴാകടട്ട പുറത്തുള്ള ചില രാഷ്ട്രീയ
ത്െവുകാർ പ്രശത് നങ്ങളിൽട� 
ടുകയുും എന്നാൽ അവരുടെ കനാ
ട്ടപ്പുള്ളി ആയതുടകാണ്ടുമാത്ും 
എടന്ന അതിടറെ ക�രിൽ അക
ത്ിടുകയുും ടചയ്തു.

4. ഇന്്യൻ ജയിലകളിൽ 
ആയിരുടന്നങ്ിൽ ഒരു�ടക്ഷ ഈ 
സമയുംടകാടെത് കുകറക്കൂെി സ്വത
ന്ത്രനാക്കടപ്പടുകയുും വ്രീട്ടികലക്കത് 
കൂടുതൽ എഴുത്തുകൾ അയയ്കാനുും 

PbnÂhmkhpw am¸t]£Ifmbn amdnb ZbmlÀPnIfpw

മഹാത്ാ ഗാന്ിയുകട പനതൃത്ത്ിന് നകവന് അപപമാദിത്ഞം 
കലര്ന് സ്ീകാര്യത, 'സനാതന ധര്മ്'ത്ികറെ അടിസ്ാനങ്ങ
കള പചാദ്യഞം കചയ്തുകകാണ് മഹാരാപഷ്ടയില് ഉയര്ന്ുവന്ുകകാ
ണിരുന് ദളിത് മുപന്റ്റങ്ങള്, 1917കല റേ്യന് വിപ്ലകത് തുടര്ന്് 
പലാകകമങ്ങുഞം പസാേ്യലിസ്റ് രാപഷ്ടീയത്ിനുണായ സ്ീകാര്യത
യുഞം കതാഴിലാളി പപപക്ാഭങ്ങളുഞം - ഈ സാഹചര്യത്ില് അസ
ന്തുഷ്ടരായിരുന് യാഥാസ്ിതികര്കെുഞം വര്ഗീയ വാദികള്കെുഞം 
വളകര സ്ീകാര്യമായിരുന്ു ഹിന്ുത്ഞം എന് 'നവ'രാപഷ്ടീയ ചിന്ത.

സംഘപരിവാറും
സ്ാതന്ത്ര്യസമരവും



13ഡിസംബര് 2022

(11-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 14-ാം ശേജില്)

കൂടുതൽ സദേർശകടര കാണാനുും 
കഴിയുമായിരുന്. ൊൻ നാടുക
െത്ടപ്പട്ടവൻ ആയിരുടന്നങ്ിൽ 
ഇക്കാലുംടകാടെത് എളപ്പത്ിൽ 
ഈ ജയിലിൽനിന്ും കുറ്വിമുക് 
മായി കമാചിക്കടപ്പടുകയുും െിക്ക
റ്ിനുും അവധിക്കുുംകവടെി കാത്ി
രിക്കുകയുും ടചയത് കതടന. �ടക്ഷ, 
ഇകപ്പാൾ ഇന്്യൻ ജയിലിടല 
ആനുകൂല്യങ്ങകളാ കകാളനി ടറ
ഗുകലേടറെ ആനുകൂല്യങ്ങകളാ ഫല
ത്ിൽ എനിക്കത് ലഭിക്കുന്നില്. 
അകതസമയും ഈ രടെത് നിയമ
ങ്ങളടെയുും കമാശടപ്പട്ട ഫലങ്ങൾ 
അനുഭവിക്കുന്ണ്ടുതാനുും.

5. അതിനാൽ ബഹുമാനടപ്പ
ട്ട അകങ്ങയ്കത് എന്നി പ്രതിഷ്ിച്ചിട്ള്ള 
ഈ ദുർഘെസന്ിക്കത് അന്്യും 
കുറിക്കാൻ ദയവുടൊകണും. ഒന്
കിൽ എടന്ന ഇന്്യൻ ജയിലക
ളികലക്കത് അയയ്ക്കുകകയാ അടല്
ങ്ിൽ മകറ്തത് തെവുകാരടനകപ്പാ
ടലയുും നാടുകെത്ടപ്പട്ടവനായി 
എടന്ന കണക്കാക്കുകകയാ ടച
യ്ണും. കലാകത്ിടല ഏതത് സ്വ
തന്ത്ര രാജ്യടത്യുും �രിേത് കൃത
മായ ട�ാതുഭരണ സമ്പ്രദായ
ത്ിൽനിന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ തെവു
കാരൻ പ്രത്രീക്ഷിക്കുന്നടതകന്നാ 
അതുക�ാലും ൊൻ ആവശ്യടപ്പ
ടുന്നില്. മറിച്ചത് ഏറ്വുും കമാശടപ്പ
ട്ട തെവുകാർക്കുും സ്ിരമായി കു
റ്കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർടപ്പടുന്ന കുറ്
വാളികൾക്കുും നൽകുന്ന ഇളവുകൾ 
മാത്മാണത് ൊൻ ആവശ്യടപ്പടു
ന്നതത്. ഈ ജയിലിൽ എടന്നകന്ന
യ്ക്കുമായി എടന്ന തളച്ചിൊനുള്ള 
�ദ്ധതി ജ്രീവനുും ശുഭപ്രത്രീക്ഷയുും 
നിലനിർത്തുന്ന ഏടതങ്ിലും സാ
ധ്യതടയപ്പറ്ി അകങ്ങ അറ്ടത് 
നിരാശ മാത്മാണത് എനിക്കത് നൽ
കുന്നതത്. ഹ്രസ്വകാല തെവുകാടര 
സുംബന്ിച്ചത് കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യ
സ്മാണത്. �ടക്ഷ സാർ, മുഖത്ത് 
തുറിച്ചുകനാക്കുന്ന 50 വർേങ്ങളാ
ണത് എനിക്കുള്ളതത്. ഏറ്വുും കമാ
ശടപ്പട്ട കുറ്വാളികൾക്കുക�ാലും 
നൽകുന്ന അവരുടെ തെവത് ജ്രീവി
തടത് അയതത് നലളിതമാക്കുന്ന 
ഇളവുകൾ എനിക്കത് നികേധിക്ക
ടപ്പടുകമ്പാൾ എങ്ങടനയാണത് ഇടു
ങ്ങിയ തെവറയിൽ കിെന്ടകാ
ടെത് ഇത്യുും വർേും മറികെക്കാ
നാവശ്യമായ ധാർമ്മികമായ ഊർ
ജ്ും സുംഭരിക്കാനാകുക ? അതി

നാൽ ഒന്കിൽ എനിക്കത് (എ) 
കമാചനും അടല്ങ്ിൽ (ബി) നാ
ലമാസത്ിടലാരിക്കൽ ബന്ധുജ
നങ്ങടള കാണാനുള്ള അവസരും 
ലഭിക്കുും. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ജയി
ലിൽ ആയികപ്പായവർക്കത് അറിയാും 
അവരുടെ ബന്ധുമിത്ാദികടള 
ഇെക്കിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതത് 
എത്മാത്ും അനുഗ്രഹ്രീതമായ 
ഒന്നാടണന്നതത്. (സി) 14 വർേ
ത്ിനുകശേും കമാചനും ലഭിക്കുക 
എന്നതത് ധാർമ്മികമായ, നിയമ
�രമായടല്ങ്ിലും, അവകാശും 
കൂെിയാണത്. (ഡി) അതുക�ാടല
ത്ടന്ന കത്തുകൾ എഴുതാനുും 
മറ്റുമുള്ള ടചറിയ അവകാശങ്ങളും. 
ഇനി എടന്ന ഇന്്യൻ ജയിലക
ളികലയ്കത് അയക്കുന്നിടല്ങ്ിൽ മകറ്
തത് കുറ്വാളികയയുുംക�ാടല 5 വർ
േങ്ങൾക്കുകശേും എടറെ കുടുുംബ
ടത് സദേർശിക്കാനായി ല്രീവത് 
അനുവദിച്ചത് ശുഭാപ്ി വിശ്വാസ
കത്ാടെ ജയിലിനത് പുറകത്ക്കത് 
അയകയ്കടെതാണത്. ഇതത് അനുവ
ദിക്കുകയാടണങ്ിൽ, അവകശേി
ക്കുന്ന ഒകരടയാരു �രാതി, സ്വ
ന്ും ടതറ്റുകുറ്ങ്ങൾക്കത് മാത്കമ 
ൊൻ ഉത്രവാദിയാകുന്ള്ളു, 
മറ്റുള്ളവരുടെ ടതറ്ത് കുറ്ങ്ങൾക്കത് 
ൊൻ ഉത്രവാദിയല് എന്നതാ
ണത്. ഇക്കാര്യത്ിനത്-എല്ാ മനു
േ്യരുടെയുും അെിസ്ാന അവകാ
ശത്ിനുകവടെി  അഭ്യർത്ിക്കുക 
എന്നതത് ത്രീർച്ചയായുും ദയന്രീയ
മായ ഒന്നാണത്. ഒരു വശത്ത് ടച
റുപ്പക്കാരുും പ്രവർത്നനിരതരുും 
അസ്വസ്രുമായ �ത്ിരു�തത് 
ടചറുപ്പക്കാരുും മറുവശത്ത് ഒരു 
കുറ്വാളി സമൂഹത്ിനത് കമലള്ള 
നിയന്ത്രണങ്ങൾ. ചിന്യുടെയുും 
ആവിേത് കാരത്ിടറെയുും സ്വാത
ന്ത്ര്യങ്ങടള സാധ്യമായ ഏറ്വുും 
ഇടുക്കത്ിടലത്ിക്കുക എന്ന ആ 
നിയന്ത്രണങ്ങളടെ സ്വഭാവും. 
ഇടതല്ാുംടകാടെത് അവരിൽ ചിലർ 
ഒകന്നാ രകടൊ നിയന്ത്രിത ചട്ട
ങ്ങടള അതിലുംഘിക്കുന്നതായി 
കാണുക അത്യന്ാക�ക്ഷിതമാണത്.

അവസാനമായി ബഹുമാന
ടപ്പട്ട അങ്ങകയാെത് 1911ൽ ൊൻ 
അയച്ച ദയാഹർജിയിലൂടെ കെ
ന്ക�ാകുന്നതത് നന്നായിരിക്കുടമ
ന്നത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്. അതത് അനു
വദിച്ചുകിട്ടാൻ ഇന്്യൻ ഗവടമെ
റെിനത് അയച്ചുടകാടുക്കുകയുടൊകയാ 
? ഇന്്യൻ രാഷ്ട്രീയത്ിലടൊയ 

പുതിയ വികാസങ്ങളും അവകയാ
െത് ഗവടമെറെത് എടുക്കുന്ന സൗഹാർ
ദ്ദപൂർവ്മായ നയങ്ങളും ഭരണഘ
െനാ�രമായ ര്രീതികൾ ഒന്കൂെി 
തുറന്തരുന്ടെത്. ഇന്നത് ഇന്്യയു
ടെ നന്യുും മനുേ്യത്വവുും ഉള്ളി
ലള്ള ഒരാളും മുൾപ്പാതകളികലക്കത് 
അന്മായി എടുത്തുചാെില്. 1906-
07ടല ആകവകശാജ്്വലവുും അകത
സമയും നിരാശാജനകവുമായ 
അക്കാലും െങ്ങടള സമാധാന
ത്ിടറെയുും പുകരാഗതിയുടെയുും 
�ാതയിൽനിന്നത് െങ്ങടള വ്യതി
ചലിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ ഗവടമെ
റെത് അതിടറെ ഉദാരതയാലും കരു
ണയാലും എടന്ന വികമാചിപ്പിക്കു
കയാടണങ്ിൽ ഭരണഘെനാ�
രമായ പുകരാഗതിയുടെയുും ആ 
പുകരാഗതിയുടെ മൂൻകൂർ അവസ്
യായ ഇുംഗ്്രീേത് ഗവടമെറെികനാ
ടുള്ള വികധയത്വത്ിടറെയുും ഏറ്
വുും ശക്നായ വക്ാക്കളിൽ ഒരാ

ളല്ാടത മറ്ാരുും ആയിരിക്കില് 
ൊൻ. െങ്ങൾ ജയിലിലായിരി
ക്കുന്നിെകത്ാളും കാലും ട�ാന്
തമ്രാടറെ ഇന്്യൻ പ്രജകളടെ 
നൂറുകണക്കിനുും ആയിരക്കണ
ക്കിനുമുള്ള വ്രീടുകളിൽ ശരിയായ 
ആഹ്ാദകമാ സന്തുഷ്ികയാ ഉടൊ
യിരിക്കില്. കാരണും രക്ും ടവ
ള്ളകത്ക്കാൾ കട്ടിയുള്ളതാണത്. 
അകതസമയും െങ്ങൾ വികമാചി
തരാകുകയാടണങ്ിൽ ജനങ്ങൾ 
സകന്ാേത്ിടറെയുും നദേിയുടെ
യുും ഉദത് കഘാേും, എങ്ങടന ടത
റ്റുതിരുത്ിപ്പിക്കണും ട�ാറുക്ക
ണും എന്നറിയുന്ന ഗവടമെറെിനത് 
കനടര, സ്വാഭാവികമായി ഉയർ
ത്തുും. അതില�രിയായി ഭരണ
ഘെനയ്കത് വികധയടപ്പൊനുള്ള 
എടറെ മനുംമാറ്ും എടന്ന മാർഗ്
ദർശിയായിക്കാണുന്ന ഇന്്യയി
ലും വികദശത്തുമുള്ള നിരവധി വഴി
ടതറ്ിയ ടചറുപ്പക്കാടര മെക്കി

ടക്കാണ്ടുവരുും. ഗവടമെറെത് ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നതനുസരിച്ചത് ഏതത് തര
ത്ിൽ കസവിക്കാനുും ൊൻ തയ്ാ
റാണത്. കാരണും എടറെ മനുംമാറ്ും 
�രിപൂർണ്ണമാണത്. ഭാവിയിൽ എടറെ 
ട�രുമാറ്വുും അങ്ങടനത്ടന്ന
യായിരിക്കുും എന്നത് ൊൻ കരു
തുന്. എടന്ന ജയിലിൽത്ടന്ന 
�ിെിച്ചിടുന്ന അവസ്ടയ മകറ്തത് 
അവസ്യുമായി താരതമ്യടപ്പടു
ത്തുന്നതിലും കാര്യമില്. െങ്ങളടെ 
തമ്രാനത് ദയാനിർഭരനായിരി
ക്കാൻ കഴിവുടൊയിരികക്ക, മുെി
യനായ പുത്ൻ ഗവടമെറെിടറെ 
രക്ഷാകർത്തൃത്വത്ിടറെ വാതില
കളികലയ്കല്ാടത മടറ്കങ്ങാട്ടാണത് 
മെങ്ങുക ? ബഹുമാന്യനായ അങ്ങത് 
ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്ിടലടു
ക്കുും എന്നത് പ്രത്യാശിക്കുന്. (�ി.
എൻ.കഗാ�്രീകൃഷ്ണൻ, ക�ജത് 125)

ആറെമാനിടല ജയിലിടലത്തുും
മുമ്വടര വി.ഡി.സവർക്കർ മുസ്രീും 

വിരുദ്ധനായിരുന്നില്. മറിച്ചത് കടു
ത് ബ്രിട്ട്രീേത് വിരുദ്ധനായിരുന്. 
1907 ൽ അകദ്ദഹും രചിച്ച 'ഒന്നാും 
ഇന്്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരും 1857' 
എന്ന കൃതിയിൽ ഹിന്ദുക്കളും മു
സ്രീുംങ്ങളും സഹകരിച്ചു പ്രവർത്ി
കക്കടെതിടറെ പ്രാധാന്യും വിശ
ദമായി വ്യക്മാക്കുന്ടെത്. മറാ
ത് ഭാേയിൽ രചിച്ച ആ കൃതി 
1909ൽ ഇുംഗ്്രീേികലയ്കത് �രിഭാ
േടപ്പടുത്ി ഇുംഗ്ടെിൽ പ്രസി
ദ്ധ്രീകരിച്ചു. ഉെൻ തടന്ന ആ കൃതി 
നികരാധിക്കടപ്പടുകയുും ടചയ്തു. ആ 
കൃതിയുടെ ആമുഖത്ിൽ സവർക്ക
ർ �റയുന് '...മുഹമ്മദ്രീയകരാെത് 
വികദ്വേ വികാരും, ശിവജിയുടെ 
കാലത്ത് ന്യായവുും ആവശ്യവുമാ
യിരുന്. എന്നാൽ ഇന്നത് അകത 
വികാരും വച്ചുപുലർത്തുന്നതത്  അന്യാ
യവുും അനാവശ്യവുമാണത്. ചരിത്
ത്ിൽ നിന്നത് ആശയവുും ആദർശ
വുും ആറ്ിക്കുറുക്കിടയടുക്കണും. 

ടവറുും സുംഭവങ്ങളായി അതിടന 
കടൊൽ ക�ാര...' (എ.ജി. നൂറാണി, 
ക�ജത് 49, ചിന്ാ �ബ്ികേഴത് സത് 
മൂന്നാും �തിപ്പത് 2017)

1857ടല ക�ാരാട്ടത്ിൽ മുസ്രീും
ങ്ങൾ വഹിച്ച �ങ്ിടനപ്പറ്ി അകദ്ദ
ഹും �റയുന്:  '... മൗലവിമാർ 
ഉദത് കബാധിപ്പിച്ച ആദർശും എന്ാ
യിരുന്? ബ്രാഹത് മണ �ണ്ഡിതർ 
ആശുംസിച്ച ആശയും എന്ായി
രുന്? ഡൽഹിയിടല �ള്ളിക
ളിൽനിന്ും കാശിയിടല കക്ഷത്
ങ്ങളിൽനിന്ും അന്ര്രീക്ഷത്ി
ൽനിന്ും ഉയർന്ന വിജയമന്ത്രും 
എന്ിനുകവടെിയായിരുന്? സ്വ
ധർമ്മവുും സ്വാതന്ത്ര്യവുമാണത് ആ 
ആദർശവുും ആശയവുും. ജ്രീവടന
ക്കാൾ പ്രിയടപ്പട്ട മതും അ�ായ
ത്ിലാണത് എന്നറിഞ്കപ്പാൾ 
അതിടന രക്ഷിക്കാൻ ' ദ്രീൻ ദ്രീൻ' 
എന്ന മുറവിളി മുഴങ്ങി. സ്വരാജ്യും 
കനൊനുള്ള ആഗ്രഹകത്ാടെ അെി
മത്ച്ചങ്ങല ആഞ്ഞുകുലക്കി ഹി
ന്ദുസ്ാനിടല സന്ാനങ്ങൾ 
അസ്ികളും മജ്കളും ടകാടെത് 
സ്വധർമ്മവുും സ്വരാജ്യവുും സ്ാ
�ിക്കാൻ സന്നദ്ധരായി. (എ.ജി. 
നൂറാണി, ക�ജത് 50)

ഇങ്ങടന മുസ്രീുംങ്ങളും ഹിന്ദു
ക്കളും ഒരുമിച്ചത്, ബ്രിട്ട്രീേത് ഭരണ
ടത് പുറത്ാക്കാൻ ആകവശ
കത്ാടെ ഹിന്ദുക്കകളാെത് �റയുന്ന 
സവർക്കർ എന്തുടകാടെത്, എങ്ങ
ടന, കടുത് മുസ്രീും വിരുദ്ധനുും 
ബ്രിട്ട്രീഷുകാകരാെത് സഖ്യും കചരു
ന്നവനുമായി മാറി? രണ്ടു സാധ്യ
തകകള ഈ വിേയത്ിലള്ളൂ. 
ഒന്കിൽ ജയിൽ അനുഭവങ്ങൾ 
അകദ്ദഹത്ിടറെ മാനസിക നില
യുടെ താളും ടതറ്ിച്ചു. അടല്ങ്ിൽ 
ജ്രീവിതാസക്ിമൂലും വിപ്ലവവുും 
രാജ്യ സത് കനഹവുും ഉക�ക്ഷിച്ചത് 
ബ്രിട്ട്രീേത് കസവകനായി ജ്രീവിക്കു
ന്നതാണത് ഉചിതടമന്നത് അകദ്ദഹ
ത്ിടറെ പ്രാകയാഗിക ബുദ്ധി ത്രീ
രുമാനിച്ചു. ഇതിൽ രടൊമകത്
തിനാണത് സാധ്യത. കാരണും, 
അതിബുദ്ധിമാനുും അകനകടര 
സ്വാധ്രീനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പ്ര
ഭാവശാലിയുമായിരുന്ന അകദ്ദഹ
ത്ിടറെ കാര്യകാരണ വികവചന 
ബുദ്ധിക്കത് മരണും വടര തകരാറു
ടൊയിരുന്നതായി കാണടപ്പടു
ന്നില്. മാത്മല് 1913 ടലഴുതിയ 
അകദ്ദഹത്ിടറെ മാപ്പക�ക്ഷയുടെ 

tKm{Xm`nam\hpw Ipealnabpw kwc£n¡m³  
lnävesd amXrIbm¡nbhÀ !

വിപ്ലവകാരിയായി നിലകകാണുകകാണ് രക്തസാക്ിത്ഞം 
വരികൊനുള്ള നധര്യപമാ അതകലെങ്ില് തകറെ മാറിയ മന
സ്് തുറന്ുപറഞ്് െനങ്ങകള അഭിമുഖീകരിച്് നിലകകാ
ള്ളാനുള്ള നധര്യപമാ ഇലൊത് ഒരു പരമ ഭീരുവിന് െന
ങ്ങപളാകടാപ്ഞം നിന്് ഏറ്റവുഞം കൗശലപകൂര്വഞം പബിട്ീേ് ഭര
ണകകൂടത്ിന് കചയ്തുകകാടുകൊന് കഴിയുന് പസവന 
പപവര്ത്നമാണ് 'ഹിന്ുത്ഞം' എന് ആശയത്ികറെ പപചാ
രണത്ിലകൂകട സവര്കെര് നിര്വഹിച്ത്.
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കൂട്ടിക്കല് പ്രളയബാധിതശമഖലയിപ്ല ജപ്ി നെേെികള്പ്ക്ക
തിപ്ര ശകാട്ടയത്ത് ശകരളബാങ്ിനുമുന്നില് നെന്ന പ്രതിശഷധ 
ധര്ണയില്  മിനി പ്ക.ഫിലിപെ് പ്രസംഗിക്കുന്നു.

നാലാമത് ശകാട്ടയം ജില്ാവനിതാ സശമ്മളനം അഖി
ശലന്ത്യ മഹിളാ സാംസ്ാരിക സംഘെന സംസ്ാന 
പ്രസിഡന്് സൗഭാഗത്യകുമാരി ഉദ്ഘാെനം പ്ചയ്യുന്നു.

ഇറാനിപ്ല പ്ോരുതുന്ന ജനങ്ങള്ക്ക് ഐകത്യദാര്്ത്യം അര്പെി
ച്ചുപ്കാണ്് പ്കാല്ത്തു നെന്ന േരിോെി  എസ് യുസിഐ(സി) 
ജില്ാ പ്സക്രട്ടറി ഷഷല പ്ക.ശജാണ് ഉദ്ഘാെനം പ്ചയ്യുന്നു.

സംഘപരിവാറും
സ്ാതന്ത്ര്യസമരവും
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(13-ാം ശേജില് നിന്ന്)

(ശേഷം 15-ാം ശേജില്)

സ്വരവുും അതിടറെ ഭേയുും ആശ
യവുും അകദ്ദഹത്ിടറെ �ിൽക്കാല 
ജ്രീവിത നില�ാടുകളമായി പൂർണ്ണ
മായി ഒത്തുക�ാകുന്നതായിരുന്.

'...1906-07 ആകവകശാജ്്വല
വുും അകതസമയും നിരാശാ ജന
കവുമായ അക്കാലും െങ്ങടള സാ
മാധാനത്ിടറെയുും പുകരാഗതിയു
ടെയുും �ാതയിൽനിന്നത് വ്യതിച
ലിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ ഗവടമെറെത്  
അതിടറെ ഉദാരതയാലും കരുണ
യാലും എടന്ന കമാചിപ്പിക്കുകയാ
ടണങ്ിൽ ഭരണഘെനാ�രമായ 
പുകരാഗതിയുടെയുും ആ പുകരാഗ
തിയുടെ മുന്�ാധിയായ ഇുംഗ്്രീ
േത് ഗവടമെറെികനാടുള്ള വികധയ
ത്വത്ിടറെ ഏറ്വുും ശക്മായ 
വക്ാക്കളിൽ ഒരാളല്ാടത മറ്ാ
രുമായിരിക്കില് ൊൻ...

...അതിലമു�രി ഭരണഘെന
യ്കത് വികധയടപ്പൊനുള്ള എടറെ 
മനുംമാറ്ും എടന്ന മാർഗ്ദർശിയാ
യി കാണുന്ന ഇന്്യയിലും വികദ
ശത്തുമുള്ള നിരവധി വഴിടതറ്ിയ 
ടചറുപ്പക്കാടര മെക്കിടക്കാണ്ടുവ
രുും. ഗവടമെറൊഗ്രഹിക്കുന്നതി
നനുസരിച്ചത് ഏതുതരത്ിൽ കസ
വിക്കാനുുംൊൻ തയ്ാറാണത്.'

ഈ അവസാന വാക്യങ്ങൾ 
എന്ാണത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതത്?  സ്വാ
തന്ത്ര്യ സമര ക�ാരാളിയായി തു
െരുന്ന ഒരാൾക്കത് എങ്ങടനയാണത് 
അകതസമയും ബ്രിട്ട്രീേത് കസവ 
നെത്ാനാകുക? നിവൃത്ികകടു
ടകാടെത് മാപ്പക�ക്ഷ എഴുതിയാ
ൽകപ്പാലും ഉള്ളിൽ രാജ്യസത് കന
ഹും തുെിക്കുന്ന ഒരാൾക്കത് എങ്ങ
ടനയാണത് ബ്രിട്ട്രീേത്കസവ നെ
ത്ാനാകുക? ബ്രിട്ട്രീേത് കസവക
നാകുന്ന ഒരാൾക്കത് എങ്ങടനയാ
ണത് വിപ്ലവകാരികടള ബ്രിട്ട്രീേനു 
കൂലികളാക്കാൻ കഴിയുക? 

വിപ്ലവകാരിയായി നിലടകാ
ണ്ടുടകാടെത് രക്സാക്ഷിത്വും വരി
ക്കാനുള്ള കധര്യകമാ അതടല്
ങ്ിൽ തടറെ മാറിയ മനസ്ത് തുറ
ന്�റഞ്ത് ജനങ്ങടള അഭിമുഖ്രീ
കരിച്ചത് നിലടകാള്ളാനുള്ള കധ
ര്യകമാ ഇല്ാത് ഒരു �രമ ഭ്രീരു
വിനത് ജനങ്ങകളാടൊപ്പും നിന്നത് 
ഏറ്വുും കൗശലപൂർവ്ും ബ്രിട്ട്രീേത് 
ഭരണകൂെത്ിനത് ടചയ്തുടകാടുക്കാ
ൻ കഴിയുന്ന കസവന പ്രവർത്
നമാണത് 'ഹിന്ദുത്വും' എന്ന ആശ
യത്ിടറെ പ്രചാരണത്ിലൂടെ 
സവർക്കർ നിർവ്ഹിച്ചതത്. ബ്രിട്ട്രീ
േത് വിരുദ്ധ പ്രകക്ഷാഭത്ിനത് സാും
ഗത്യമിടല്ന്ും മറ്ത് മതങ്ങൾ ടക്ക
തിരായ പ്രകക്ഷാഭമാണത് ആവശ്യ
ടമന്ും സമർത്ിച്ചുടകാടെത് ചൂേക 
ഭരണകൂെത്ിനത് �ിന്നിൽ ജനങ്ങ
ടള അണിനിരത്തുന്ന ആശയും 
അതിനായി അകദ്ദഹും നിർമ്മി
ടച്ചടുത്തു. അതാണത് 'ഹിന്ദുത്വും'.

കദശ്രീയ പ്രസ്ാനടത് തുര
ങ്ും വയ്ക്കുവാനുും ജനങ്ങളടെ ഐക്യും 
തകർത്ത് നാെിടന ആന്രികമാ
യി ദുർബലടപ്പടുത്ാനുും �റ്ിയ 
ഏറ്വുും നികൃഷ്മായ വിേപ്രകയാ

ഗമാണത് അകദ്ദഹും ഇതിലൂടെ നെ
ത്ിയതത്. ഇകത ആശയത്ിടറെ 
വിപുലമായ ആഖ്യാനങ്ങളും വ്യാ
ഖ്യാനങ്ങളമാണത് എും.എസത്.കഗാ
ൾവാൾക്കർ അകദ്ദഹത്ിടറെ കൃ
തികളായ 'We or Our Nationhood 
Defined', 'Bunch of Thought's' 
എന്ന്രീ കൃതികളിലൂടെ നെത്ിയി
ട്ള്ളതത്. ഇകത ആശയമാണത് 'സാും
സത് ക്കാരിക കദശ്രീയത' എന്ന 
ക�രിൽ ബിടജ�ി കാലങ്ങളായി 
പ്രചരിപ്പിച്ചത് വരുന്നതത്.

1936ൽ കഗാൾവർക്കർ രചിച്ച 
We or our nationhood defined 
എന്ന കൃതിയിൽ �റയുന്, ...''ജർമ്മ

ൻകാരുടെ കഗാത്ാഭിമാനും ഇന്നത് 
ചർച്ചാ വിേയമാണത്. വർഗ് മഹി
മയുും �രിശുദ്ധിയുും നിലനിർത്ാ
ൻ ടസമിറ്ികത് വുംശജരായ ജൂത
ന്ാടര പുകച്ചു പുറത്തുചാെിച്ചുടകാടെത് 
ജർമ്മനി കലാകടത് �ിെിച്ചു കു
ലക്കിയിരിക്കുന്. കുലമഹിമ അതി
റെ �ാരമ്യത്ിടലത്ിയിരിക്കുന് 
എന്നതിടറെ സ്പഷ്മായ ഉദാഹര
ണമാണിതത്. ഇവിടെ ജർമ്മൻകാ
രിൽ നിന്ും നാും ഒരുകാര്യും 
ഉൾടക്കാള്ളണും. അഭിപ്രായഭി
ന്നത അെികവരുകകളാളും എത്ി
നിൽക്കുന്ന വ്യത്യസ് വർഗ്ങ്ങളും 
സുംസത് കാരങ്ങളും സ്വാുംശ്രീകരി
ക്കടപ്പടുും എന്ന അഭിപ്രായും സാ
ഹസികമാണത്. ഹിന്ദുരാജ്യത്ത് 
ജ്രീവിക്കുന്ന നമുക്കത് ഇടതാരു ഗു
ണ�ാഠമാണത്.''(ക�ജത് 35)

''അഹിന്ദുക്കൾ ഹിന്ദുസ്ാനി
ൽ ഹിന്ദു സുംസത് ക്കാരവുും ഭാേയുും 
സ്വ്രീകരിക്കണും. ഹിന്ദു മതടത് 
ബഹുമാനിക്കാനുും അതികനാെത് 
ദയാഭക്ി (Reverence) പുലർത്ാ
നുും �ഠിക്കണും. ഹിന്ദുവിടറെ വും
ശ്രീയതടയയുും സുംസത് കാരടത്
യുും ഉജ്്വലമായി കപ്രാത്ാഹി 
പ്പിക്കുകയല്ാടത മടറ്ാരു ചിന്
ടയയുും കപ്രാത്ാഹിപ്പിക്കരുതത്. 
അതായതത് അവർ ഈ നാെികനാ
െത് ദ്രീർഘകാലമായി പുലർത്ി 
വരുന്ന അസഹിഷ്ണുതയുും അനാ
ദരവുും അവസാനിപ്പിക്കുക. �കരും 
അതിടന സത് കനഹിക്കാനുും പൂജി
ക്കാനുും തയ്ാറാകണും. ഒറ്വാക്കി
ൽ അവർ വികദശികളാടണന്ന 
കാര്യും മറക്കണും. അതിനു കഴി
യുന്നിടല്ങ്ിൽ ഒരാനുകൂല്യവുും 
അവകാശടപ്പൊടത ഒരു പ്രകത്യക 
�രഗണനയുും ആഗ്രഹിക്കാടത 
(�ൗരാവകാശുംക�ാലും കചാദി
ക്കാടത) ഹിന്ദുരാഷ്ടത്ിടറെ ഭാ
ഗമായി അവർക്കിവിടെ ജ്രീവി

ക്കാും.'' (We or Our Nationhood 
Defined, ക�ജത് 47, 48) 

എത് വിദഗ്ദ്ധമായാണത് ഈ 
രാജ്യടത് ജനങ്ങടള അവർ ''വി
കദശികളാടണന്ന കാര്യും മറക്ക
ണും'' എന്ന പ്രസ്ാവനയിലൂടെ 
രാഷ്ടഗാത്ത്ിൽനിന്നത് പുറത്ാ
ക്കിയതത്! അവർ വിഭാവനും ടച
യ്യുന്ന ഹിന്ദുരാഷ്ടത്ിടല അവസ് 
എത്മാത്ും ഭ്രീകരമാടണന്നത് മന
സ്ിലാക്കാൻ ഇതു മതിയാകുും. 
അഹിന്ദുക്കൾക്കത് �ൗരാവകാശും 

ക�ാലും അവകാശമില് എന്നത് �റ
യുന്നവർ എത്മാത്ും ജനാധി�
ത്യവിരുദ്ധരാണത് എന്നത് ഊഹി
ക്കാവുന്നകതയുള്ളൂ. തുല്യതയ്ക്കുും സാ
മൂഹ്യവുും രാഷ്ട്രീയവുമായ സ്വാത
ന്ത്ര്യത്ിനുമുള്ള അവകാശമാണത് 
�ൗരസ്വാതന്ത്ര്യും. ജനാധി�ത്യ
ത്ിറെ അെിസ്ാനമാണത് �ൗരൻ 
എന്ന സങ്ൽപ്പും. തുല്യതയാണത് 
അതിടറെ പ്രധാന സവികശേത. 
രാജാവുും പ്രജകളും മാത്മുള്ള ഫ്യൂ
ഡൽ സമൂഹത്ിൽ തുല്യത എന്ന 
സങ്ൽപ്പും അസാധ്യമാണത്. കഗാ
ൾവാൾക്കർ വിഭാവനും ടചയ്യുന്ന 
മാതൃകാ ഹിന്ദു രാജ്യത്ത് മനുേ്യ
കനാടുള്ള സമ്രീ�നടമന്ായിരി
ക്കുടമന്നത് സങ്ൽപ്പിച്ചു കനാക്കുക!  
മനുേ്യ വുംശത്ിൽടപ്പടുന്ന 
ഏടതാരു വ്യക്ിക്കുും തുല്യത ഉറ
പ്പുവരുത്തുന്നതാണത് ജനാധി�ത്യും.
സ്വാതന്ത്ര്യും, സമത്വും, സാകഹാ
ദര്യും എന്നതാണത് ജനാധി�ത്യ
ത്ിടറെ മുദ്രാവാക്യും. ഒരു ജനാ
ധി�ത്യ റിപ്ലബ്ിക്കത് സ്ാ�ിക്കു
ന്നതിനുകവടെി ഇവിടെ നെന്ന 
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരടത്ക്കുറിച്ചത് 
കഗാൾവാൾക്കർ �റയുന്നതത് കനാ
ക്കുക.

We or Our Nationhood Defined 
ആമുഖത്ിൽ രടൊുംക�ജിൽ �റ
യുന്, ''എന്ിനാണത് നമ്മൾ സമരും 
ടചയ്യുന്നതത് ? എന്ത് കനൊനാണത് 
നമ്മുടെ സമരും? സ്വരാജത് ? സ്വാ
തന്ത്ര്യും ? എന്ാണ്രീ സ്വാജത്, 
ആരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണത് നമ്മൾ 
ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതത്? സ്വതന്ത്രവുും 
കശ്രഷ്വുമായ ഒരു രാഷ്ടും സൃഷ്ി
ക്കാൻകവടെിയാകണാ, അകതാ 
ഇകപ്പാഴടത് ഭരണാധികാരികൾ 
കകവശും വച്ചിരിക്കുന്ന ചില സാ
മ്പത്ിക, രാഷ്ട്രീയ അധികാരങ്ങ
ൾ കകക്കലാക്കാൻ മാത്മാകണാ 
നമ്മൾ ട�ാരുതുന്നതത് ? ജനസ

മൂഹവുും ഭരണകൂെവുും തികച്ചുും വ്യ
ത്യസ്മായ സങ്ല്പങ്ങളാണത് എന്ന 
കാര്യും നമ്മൾ വ്യക്മായുും ഗ്ര
ഹിച്ചിട്കടൊ ? ഇടല്ങ്ിൽ നമ്മ
ൾ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയുും നമുകക്കറ്
വുും പ്രിയങ്രമായതിടന നശിപ്പി
ക്കുന്നതിൽ ടചന്നവസാനിക്കുക
യുമായിരിക്കുും ഫലും. അത്രടമാ
രു ദുരന്ത്ികലക്കാണത് നമ്മൾ 
ന്രീങ്ങുന്നതത് എന്നാണത് കാണുന്ന
തത്. അതത് ഒഴിവാക്കണടമങ്ിൽ 
നമ്മൾ വ്യാകമാഹും ടവെിഞ്ത് 
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവുും അതികലക്കുള്ള 
മാർഗവുും വ്യക്മായി മനസ്ിലാ
ക്കണും.''

ഇന്്യ മതാെിസ്ാനത്ിലള്ള 
രടെത് കദശ്രീയതകളാണത്. അവ 
ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ചത് ക�ാകുകയില് 
എന്ും ബ്രിട്ടടനതിരായ ക�ാരാ
ട്ടമല് സ്വാതന്ത്ര്യസമരടമന്ും സ്ാ
�ിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണത് സവർക്ക
ടറകപ്പാടല കഗാൾവാൾക്കറുും തടറെ 
രചനകളിലൂടെ നെത്ിയിട്ള്ളതത്. 
അവടര സുംബന്ിച്ചിെകത്ാളും 
ബ്രിട്ട്രീേത് അധ്രീനതയിലള്ള ഇന്്യൻ 
ഉ�ഭൂഖണ്ഡത്ിടല വിശാല ജന
വിഭാഗങ്ങളല് രാഷ്ടും. അഞ്ത് ട�ാ
തുഘെകങ്ങളാൽ കകാർത്ിണ
ക്കടപ്പടുന്ന ഒരു ജനതടയയാണത് 
രാഷ്ടും(Nation)എന്നത് അവർ വിവ
ക്ഷിക്കുന്നതത്. എന്നാൽ ഈ അഞ്ത് 
കാര്യങ്ങൾക�ാലും ഈ ജനതടയ 
കകാർത്ിണക്കുന്നില് എന്നതാ
ണത് വാസ്വും. ഈ അഞ്ത് ട�ാതു 
ഘെകങ്ങളാൽ കകാർത്ിണക്കു
വാനുള്ള വിഫലശ്രമങ്ങളാണത് 
ഈ കൃതികളിലെന്രീളും.

ഭൂമിശാസ്ത�രും(country), വും
ശും(race, സയൻസത് വിശദ്രീകരി
ക്കുന്ന വുംശമല് ഇതത്), മതും
(religion), സുംസ്ാരും(culture), ഭാ
േ(language) എന്നിവയാണത് അവ. 
അതായതത്, ഒരു നിശ്ിത ഭൂ�രി
ധിക്കുള്ളിൽ ജ്രീവിക്കുന്ന ഒകരവും
ശ�ാരമ്പര്യമുള്ള, ഒകര മതത്ിൽ 
വിശ്വസിക്കുന്ന, ഒകര സാുംസ്ാരിക 
�ാരമ്പര്യമുള്ള, ഒകര ഭാേ സും
സാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണത് ഒരു 
കദശ്രീയ ജനവിഭാഗമായി �രിഗ
ണിക്കടപ്പകെടെവർ എന്നാണത് 
അവരുടെ ഭാേ്യും. 

കമൽപ്പറഞ് അഞ്ത് ട�ാതു
ഘെകങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും 
കടടെത്ാൻ കഴിയാത് സാമൂ
ഹ്യഘെനയാണത് ഇന്്യയുകെതത്. 
ഇവരുടെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചുത
ടന്ന വിവിധ കദശ്രീയതകളടെ ഒരു 
വലിയ മിശ്രിതമാണത് ഇന്്യ. ഹിന്ദു 
എടന്നാരു മതടത്യുും സുംസ്കൃത
ഭാേടയയുും ഹിന്ദുസ്ാൻ എന്ന 
കദശടത്യുും മുൻനിർത്ി ഒരു 
ജനതടയ നിർദ്ധാരണും ടചയ്തത് 
കവർതിരിടച്ചടുക്കാൻ കവടെിയു
ള്ള, 'കസദ്ധാന്ിക' കസർത്തുക
ളാണത് ഈ 'ധുരന്രന്ാർ' അവ
രുടെ രചനകളിലൂടെ നെത്ിയി
ട്ള്ളതത്. മുസ്രീങ്ങളും ക്ിസ്്യാനികളും 
ഒഴിടകയുള്ളവടരടയല്ാും ഉൾ
ടക്കാള്ളാനുും മുസ്രീങ്ങടളയുും ക്ി
സ്്യാനികടളയുും രാഷ്ടശത്രുക്കളാ

യി ചിത്്രീകരിക്കാനുും അവർടക്ക
തിടര വി�ര്രീകതാർജ്ും വളർത്ി 
അതിടന ഏകകാ�ിപ്പിച്ചത് രാഷ്ട്രീ
യശക്ിയാക്കി മാറ്ി അധികാര
ത്ികലറുക എന്ന �ദ്ധതി മാത്
മാണത് ഇവർക്കുള്ളതത്. ഏതായാ
ലും മതടമന്ന സാമാന്യ വിവക്ഷ
യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല് ഇവർ വി
ഭാവനും ടചയ്യുന്ന ഹിന്ദുമതും. അതത് 
വിവിധ മതങ്ങളടെയുും സമുദായ
ങ്ങളടെയുും ഒരു കൂട്ടമാണത്. 

''ഹിന്ദു എടന്നാരു മതകമ ഇല്
കല്ാ'', എന്നാണത് വലിയ മത�
ണ്ഡിതനുും അകദ്വതവാദിയുമായ 
ശ്ര്രീനാരായണ ഗുരു �റഞ്തത്. 
അങ്ങടന ഒരു മതമുടടെങ്ിൽ 
അതത് വിവിധ മതങ്ങളടെ ട�ാ
തുവായ ഒരു വിളികപ്പരത് മാത്മാ
ടണന്ും, സ്ലകാല കഭദങ്ങൾ
ക്കനുസരിച്ചത് സമൂഹതാൽ�ര്യും 
മുൻനിർത്ി ആചാര്യന്ാർ ആവി
ഷ്ക്കരിച്ച ആശയങ്ങളാണത് വിവിധ 
മതങ്ങടളന്ും ഭാരതത്ിൽ ജനി
ച്ച മതങ്ങടളടയല്ാും കചർത്ത് 
ഹിന്ദു എന്ന ഒരുക�രിട്ടത് വിളിക്കാൻ 
കഴിയുടമങ്ിൽ ക്ിസ്തുമതവുും ഇസാും 
മതവുും ഉൾടപ്പടെയുള്ള എല്ാ മത
ങ്ങളിടലയുും നല് അുംശങ്ങടളയുും 
കൂട്ടികച്ചർത്ത് ഒരു വിശ്വമാനവമ
തും ഉടൊക്കുകയകല് കവടെതത് 
എന്ും അകദ്ദഹും കചാദിക്കുകയു
ടൊയി. സി.വി.കുഞ്ിരാമനുമായി 
നെന്ന ചർച്ചയിൽ ഈ വിേയും 
ഗുരു വിശദമായി ചർച്ച ടചയ്യുന്
ടെത്. (എും.ടക.സാനു, നാരായണ
ഗുരുസ്വാമി, ക�ജത് 353) അകദ്വത 
ദർശനടത് മുൻനിർത്ി എല്ാ 
പ്രതിഭാസങ്ങളിലും ഏകത്വും 
കടടെത്ാൻ ശ്രമിച്ച ഗുരുവിടന
കപ്പാടലയുള്ള യ�ാർത് മനുേ്യ
കനേഹികളടെ ദർശനങ്ങളിൽനി
ന്ും എത് അകടലയാണത് ഹിന്ദു
ത്വും എന്നതത് ഇതിൽ നിന്ും മന
സ്ിലാകുും. 

സുംസ്കൃതും ഇന്്യയിടല ഭാേ
കളടെടയല്ാും ട�ാതുവായ അെി
സ്ാനമാടണന്ും ഇന്്യൻ ഭാേ
കടളല്ാും സുംസ്കൃതജന്യമാടണ
ന്ും അതിനാൽ ഇന്്യയിലാടക 
ഒരു ഭാേയാണത് ഉള്ളതത് എന്മാ
ണത് കഗാൾവാൾക്കറുടെ വിശദ്രീക
രണും. എന്നാൽ ബഹുഭൂരി�ക്ഷും 
ഇന്്യൻ ഭാേകളടെയുും ഉറവിെും 
സുംസ്കൃതമല്. �ാലിയുും തമിഴുും 
സുംസ്കൃതടത്ക്കാൾ �ഴക്കമുള്ള 
ഭാേകളാണത്. ദക്ഷികണന്്യൻ 
ഭേകളായ തമിഴത്, മലയാളും, ടത
ലങ്ത്, കന്നഡ ഇവടയാന്ും സും
സ്കൃതത്ിൽനിന്ും ഉടൊയിട്ള്ള
തല്. ഇന്്യയിടല ആദിമ നിവാ
സികളായ ജനവിഭാഗങ്ങടളല്ാും 
സുംസ്കൃതവുമായി യാടതാരു ബന്
വുമില്ാത് ഭാേകളാണത് സുംസാ
രിക്കുന്നതത്. സ്വാമി വികവകാനദേ
ടറെ വിഖ്യാതമായ ചിക്കാകഗാ പ്ര
സുംഗത്ിൽ മത സങ്കുചിത വാ
ദികടള വികശേിപ്പിക്കുവാൻ സൂ
ചിപ്പിക്കുന്ന കിണറ്ിടല തവളക
ളടെ ഉദാഹരണും ഏറ്വുും കയാ

lnµpþapÉow Zzncm{ã hmZw aqVXzw; At\Iw tZiobXIÄ  
H¶p tNÀ¶mWv B[p\nI C´y cq]s¸-«Xv

''ഹിന്ു എകന്ാരു മതപമ ഇലെപലൊ'', എന്ാണ് പശീനാരായണ 
ഗുരു പറഞ്ത.് അങ്ങകന ഒരു മതമുകണങ്ില് അത ്വിവിധ 
മതങ്ങളുകട കപാതുവായ ഒരു വിളിപപ്ര് മാപതമാകണന്ുഞം, 
ഭാരതത്ില് െനിച് മതങ്ങകളകയലൊഞം പചര്ത്് ഹിന്ു എന് 
ഒരുപപരിട് ്വിളികൊന് കഴിയുകമങ്ില് പകിസത്ുമതവുഞം ഇസാഞം 
മതവുഞം ഉള്കപ്കടയുള്ള എലൊ മതങ്ങളികലയുഞം നലെ അഞംശ
ങ്ങകളയുഞം കകൂട്ിപച്ര്ത്് ഒരു വിശ്മാനവമതഞം ഉണാകെുകയ
പലെ പവണത് എന്ുഞം അപ്ദേഹഞം പചാദികെുകയുണായി.

സംഘപരിവാറും
സ്ാതന്ത്ര്യസമരവും
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(14-ാം ശേജില് നിന്ന്)
ജിക്കുന്നതത് ഇക്കൂട്ടർക്കാണത്. 'ഹി
ന്ദുത്വ' പ്രകാശനും ടചയ്തകപ്പാൾ 
'ഒരു മറാത്' എന്ന ക�രിലാണത് 
ആദ്യും പ്രസിദ്ധ്രീകരിച്ചതത്. 'ഒരു 
ഭാരത്രീയൻ' എന്ന ക�രിലായിരു
ന്നില്. 

വുംശ(Race)�രമായി ഈ രാ
ജ്യടത് ജനങ്ങൾ വ്യത്യസ് വി
ഭാഗങ്ങളാണത്. ഒകര �ാരമ്പര്യവുും 
ചരിത്വുും ഈ ജനങ്ങൾക്കത് ആടക
യില്. വ്യത്യസ് വിശ്വാസങ്ങളും 
ആചാരങ്ങളും ജ്രീവിത ര്രീതികളും 
പുലർത്തുന്ന ഈ ജനങ്ങടള ഒകര 
സുംസ്ാരമുള്ളവടരന്ും വിളിക്കാ
നാവില്.

അങ്ങടന കൽപ്പിതമായ ഒരു 
കദശ്രീയതാ ധാരണ 'ഹിന്ദുത്വും' 
എന്ന ക�രിൽ നിർമ്മിടച്ചടുത്ത് 
അതിനത് സാധൂകരണും കടടെ
ത്ാൻ ന്യായങ്ങൾ �െച്ചുടൊക്കു
കയുും യുക്ിസഹവുും ചരിത്�ര
വുമായ ന്യായങ്ങൾ കടടെത്ാ
നാകാടത വരുകമ്പാടഴല്ാും പുരാ

ണങ്ങടള ആശ്രയിക്കുകയുമാണത് 
ഇക്കൂട്ടർ ടചയ്യുന്നതത്. ഈശ്വരവി
ശ്വാസടത്യുും മതകബാധടത്
യുും ദുരു�കയാഗും ടചയ്തത് മതവി
കാരമാക്കി മാറ്കയുും മതവികാ
രടത് മതഭ്ാന്ാക്കി മാറ്റുകയുും 
ടചയ്യുന്ന അതിത്രീവ്രമായ രാജ്യ
കദ്രാഹമാണത് ഇവർ നെപ്പാക്കുന്നതത്.

'' ഒരു രാഷ്ടടമന്നതത് ഒരു ട�ാ
തുസുംസ്ാരത്ിൽ പ്രത്യക്ഷ്രീഭവി 
ക്കുും വിധും ഒരു ട�ാതു ഭാേയു
ടെയുും ഭൂപ്രകദശത്ിടറെയുും സാ
മ്പത്ക ജ്രീവിതത്ിടറെയുും മകനാ
ഭാവത്ിടറെയുും അെിസ്ാനത്ി
ൽ രൂ�ുംടകാടെിട്ള്ള, ചരിത്�
രമായി രൂ�ടപ്പട്വന്ന ഒരു സു
സ്ിര ജനസമൂഹമാണത്.''(സ്റാലി
ൻ) വിശാലമായ കസാവിയറ്ത് യൂ
ണിയൻ എന്ന രാഷ്ടനിർമ്മാണ
ത്ിടറെ അനുഭവങ്ങളടെ ടവളി
ച്ചത്ിലും കലാകടമമ്പാടുമുള്ള 
ആധുനിക രാഷ്ടങ്ങളടെ ചരിത്
ത്ിടറെ ടവളിച്ചത്ിലും ദ്വദോത്മ
കഭൗതികവാദത്ിടറെ അെിസ്ാ

നത്ിലും സഖാവത് സ്റാലിൻ കദ
ശ്രീയതടയ നിർവചിക്കുന്നതത് ഇപ്ര
കാരമാണത്. കദശ്രീയതടയ സുംബ
ന്ിക്കുന്ന ഈ നിർവചനും മുൻ
നിർത്ിയായാലും കഗാൾവാൾ
ക്കറുും സവർക്കറുും �റയുന്ന മാന
ദണ്ഡങ്ങൾ മുൻനിർത്ിയായാലും 
ഇന്്യ ചരിത്�രമായി ഒരു കദ
ശ്രീയത ആയിരുന്നില് എന്നത് 
കാണാും. ഈ അഞ്ചുഘെകങ്ങ
ളിൽ ഒന്ക�ാലും ഇന്്യയിടല 
ജനങ്ങടളയാടക കകാർത്ിണ
ക്കുന്ന ട�ാതുഘെകങ്ങൾ ആയി
രുന്നില് എന്നത് സൂക്ഷ്മമായി �രി
കശാധിച്ചാൽ മനസ്ിലാകുും. ഈ 
മനസ്ിലാക്കലിടറെ അെിസ്ാന
ത്ിലാണത് കദശ്രീയ പ്രസ്ാനും 
ഭാോെിസ്ാനത്ിൽ അതിടറെ 
പ്രാകദശിക ഘെകങ്ങൾ നിർണ
യിച്ചുടകാടെത് 1920കളിൽത്ടന്ന 
പ്രവർത്ിച്ചുതുെങ്ങിയതത്. ബ്രിട്ട്രീ

േത് ഭരണത്ിടറെയുും കദശ്രീയ മാർ
ക്കറ്ിടറെയുും വിപുലമായിടക്കാ
ടെിരുന്ന ഗതാഗത സുംവിധാന
ങ്ങളടെയുും അെിസ്ാനത്ിൽ 
സർകവാ�രി കദശ്രീയ പ്രസ്ാന
ത്ിലൂടെ ഇവിടെ ഒരു കദശ്രീയ 
കബാധും രൂ�ടപ്പട്വന് ടകാടെി
രുന്. ഭാേയുടെയുും പ്രകദശത്ി
ടറെയുും �ാരമ്പര്യങ്ങളടെയുും സും
സ്ാരത്ിടറെയുും അെിസ്ാന
ത്ിൽ ഭിന്നമായിരുന് എങ്ിൽ
കപ്പാലും അതില�രിയായ ഒരു 
കദശ്രീയ കബാധും വികസിച്ചുവന്. 
വസ്തുപ്ര�ഞ്ത്ിടല എല്ാ പ്രതി
ഭാസങ്ങളും മാറ്ത്ിനത് വികധയ
മാണത് എന്ന ട�ാതുതത്വും കദശ്രീ
യകബാധത്ിടറെ കാര്യത്ിലും 
ബാധകമാണത് എന്നത് കൃത്യമായി 
ടതളിയിച്ചുടകാടെത് ഇന്്യയിടല 
എല്ാവിഭാഗും ജനങ്ങളിലും എല്ാ 
വിഭാഗ്രീയതകടളയുും �ിന്നിലാ
ക്കിടക്കാണ്ടുള്ള ഒരു ഏകാത്മക 
ഇന്്യ എന്ന ട�ാതുകബാധും ശക്ി
ടപ്പട്വന്ടകാടെിരുന്. നാനാ

ത്വത്ിൽ ഏകത്വും എന്ന ആശയും 
അക്ഷരാർത്ത്ിൽ ഇവിടെ യാ
�ാർത്്യമാകുകയായിരുന്. 

ഇതിനുകമൽ കനത് ആഘാതും 
ഏൽപ്പിച്ചുടകാടൊണത് ഈ വി
ശാലമായ രാഷ്ടതാൽ�ര്യത്ിനു
കനടര ഹിന്ദുത്വ എന്ന വിേപ്ര
കയാഗത്ിലൂടെ ആക്മണും ആരും
ഭിച്ചതത്. അതത് എളിയകതാതിൽ 
പ്രവർത്ിച്ചത് ഇന്നത് ഒരു അർബു
ദുംക�ാടല രാഷ്ടശര്രീരത്ിലാടക 
വ്യാ�ിച്ചുടകാടെിരിക്കുന്. ഇന്്യ
യിൽ മതാെിസ്ാനത്ിലള്ള രടെത് 
കദശ്രീയതകളാണത് നിലനിൽക്കു
ന്നതത് എന്ും മതങ്ങൾ തമ്മിലള്ള 
ഭിന്നതയാണത് എല്ാത്ിലും മൗ
ലികമായ പ്രശ്നടമന്ും വിശ്വസി
ച്ചുതുെങ്ങുകമ്പാൾ മതമാണത് രാഷ്ട
ടമന്നത് വിചാരിക്കുകമ്പാൾ, ഇതര
മതങ്ങൾ രാഷ്ടഗാത്ത്ിൽ കെ
ന്കൂെിയ കദാേകരമായ ഘെക
ങ്ങൾ ആടണന്ന അ�കെകരമായ 
ധാരണയിൽ എത്ികച്ചരുന്. 

�ലബാർ സിമറെത് സിടല മുൻ കമ്പനി 
ടസക്ട്ടറിയുും ഇകറെണൽ ഓഡിറ്റുമായി
രുന്ന വി.ശശ്രീന്ദ്രടറെയുും മക്കളടെയുും 
മരണും ആത്മഹത്യയാടണന്ന കുറ്�ത്ും 
തയ്ാറാക്കിയ സിബിഐടയ കഴിഞ് 
നവുംബർ 30നത് അതിരൂക്ഷമായി കഹ
കക്കാെതി വിമർശിക്കുകയുടൊയി. ടകാ
ല�ാതകക്കുറ്വുും പ്രതികളടെ �ങ്കുും കു
റ്�ത്ത്ിൽ നിന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സിബിഐ 
മന:പ്പൂർവും ശ്രമിച്ചു എന്ും വസ്തുതകൾ 
ഇല്ാടത ചില ഊഹങ്ങൾ ടകട്ടിച്ചമച്ചാ
ണത് സിബിഐ റികപ്പാർട്ടത് നൽകിയതത് 
എന്ും മുൻനിര അകന്വേണ ഏജൻസി 
എന്ന സിബിഐയുടെ ക്രീർത്ിക്കത് കള
ങ്മാണത് ഈ കകസത് അകന്വേണവുും കു
റ്�ത്ും സമർപ്പണവുും എന്ും കകാെതി 
കുറ്ടപ്പടുത്ിയിരിക്കുന്. കൃത്യ വികലാ�ും 
കാട്ടിയ ഉകദ്യാഗസ്ർടക്കതിടര നെ�െി 
സ്വ്രീകരിക്കണടമന്ും കകാെതി നിർകദ
ശിച്ചിരിക്കുന്. �ാതി ടവന് ഒരു റികപ്പാ
ർട്ടത് നൽകി കകാെതിടയ വിഡ്ികവേും 
ടകട്ടിക്കാനാണത് സിബിഐ ശ്രമിച്ചടത
ന്ും കകാെതി രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു.  

11 വർേങ്ങൾക്കത് മുൻ�ത് നെന്ന ശശ്രീ
ന്ദ്രടറെയുും മക്കളടെയുും ദാരുണ മരണും, 
അക്കാലത്തുതടന്ന കകരളത്ിൽ വലിയ 
ആശങ്യുും സുംശയങ്ങളും ഉയർത്ിയി
രുന്. ഇകപ്പാൾ കകാെതി നെത്ിയ പ്ര
തികരണും ജനങ്ങളടെ ആശങ്കടള ശരി
വയ്ക്കുകയാണത്. അ�സർപ്പക സിനിമാ 
ക�കൾക്കത് സമാനമായ സുംഭവവികാസ
ങ്ങളാണത് മരണവുമായി ബന്ടപ്പട്ടത് ഉടൊ
യിട്ള്ളതത്. 2011 ജനുവരി 24നാണത് ശശ്രീ
ന്ദ്രനുും മക്കളായ വികവകത് (11), വ്യാസത് (8)
എന്നിവരുും ദുരൂഹ സാഹചര്യത്ിൽ മര
ണടപ്പട്ടതത്. സ്വന്ും വ്രീട്ടിനുള്ളിൽ തൂങ്ങി
മരിച്ച നിലയിലാണത് മൂവടരയുും കടടെ
ത്ിയതത്. ശശ്രീന്ദ്രടറെ ഭാര്യയുും കുട്ടികള
ടെ മാതാവുമായ െ്രീന കജാലി കഴിഞ്ത് 
വ്രീട്ടിടലത്തുന്നതിനത് മുമ്തടന്ന മൂന്ക�
രുും മരിച്ചു കഴിഞ്ിരുന്. വ്രീെിനുള്ളിൽ, 
വണ്ണമുള്ള പ്ലാസ്റികത് കയറുകളിൽ ടകട്ടി
ത്തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണത് മൃതകദഹ
ങ്ങൾ കടടെത്ിയതത്. തൂങ്ങിമരിക്കാൻ 
ഉ�കയാഗിച്ച പുതിയ പ്ലാസ്റികത് കയർ ആ 

വ്രീട്ടിൽ ഉടൊയിരുന്നതല്. വ്രീെത് പുറത്തു
നിന്നത് പൂട്ടിയിരുന്നതായി അന്നത് വാർത്
കളിൽ ചൂടെിക്കാട്ടിയിരുന്. തൂങ്ങിമരിച്ചു 
എന്നത് സിബിഐ �റയുന്ന ശശ്രീന്ദ്രടറെ 
മൃതകദഹത്ിടല 9 മുറിവുകൾ എങ്ങടന 
ഉടൊയി എന്നത് അകന്വേണസുംഘും വ്യ
ക്മാക്കിയിട്ടില്. വ്രീെിടറെ കതകിലും മറ്റുും 
കടെ രക്ക്കറകൾ എങ്ങടന ഉടൊയി 
എന്ും വ്യക്മാക്കിയിട്ടില്.

മലബാർ സിമറെത് സത് കമ്പനിയുമായി 
ബന്ടപ്പട്ടത് നെന്ന വിവിധ ഇെ�ാടുകളി
ലൂടെ നെന്ന അഴിമതികൾ സുംബന്ിച്ചത് 
5 വിജിലൻസത് കകസുകൾ നിലനിന്നിരു
ന്. അതിൽ 3 കകസുകളടെ ചാർജ്ത് 
േ്രീറ്ത് തൃശൂർ വിജിലൻസത് കകാെതിയിൽ 
സമർപ്പിക്കാൻ മൂന് ദിവസും മാത്ും അവ
കശേിടക്കയാണത് കകസിടല പ്രധാന 
സാക്ഷിയായ ശശ്രീന്ദ്രൻ മരണടപ്പട്ടതത്. 
എന്നാൽ, ശശ്രീന്ദ്രടറെ മരണത്ിനത് ഉത്
രവാദിടയന്ന നിലയിൽ ആകരാ�ണ വി
കധയനായ വ്യക്ിടയ കുറ് വിമുക് മാ
ക്കത്ക്കവിധമാണത് സി.ബി.ഐ. കുറ്�
ത്ും തയ്ാറാക്കിയതത്. മലബാർ സിമറെത് സി
ടല മാകനജിുംഗത് ഡയ്ർ സുദേരമൂർത്ിയുും 
അകദ്ദഹത്ിടറെ ടസക്ട്ടറിയുും കമ്പനി 
രഹസ്യങ്ങൾ  പുറത്തുള്ളവർക്കത് കചാർത്ി 
നല്കുന്ടവന്നത് ശശ്രീന്ദ്രൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കത് 
�രാതി അയച്ചു എന്ും കമ്പനിയിടല 
അഴിമതിയുടെ ഗുണകഭാക്ാവായ വി.എും.
രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്ിയുടെ കപ്രരണ
യാൽ മാകനജിുംഗത് ഡയറ്റുും അകദ്ദഹ
ത്ിടറെ ടസക്ട്ടറിയുും കചർന്നത് ശശ്രീന്ദ്ര
ടന ഭ്രീേണിടപ്പടുത്തുകയുും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയുും 
അതിൽ മനുംടനാന്ത് അകദ്ദഹും കജാലി 
രാജി വയ്ക്കുകയുും ടചയ്തു എന്ും സി.ബി.ഐ. 
�റയുന്. കജാലി രാജിവച്ച ശശ്രീന്ദ്രനത് കക
രളത്ിൽ ഒരിെത്തുും ഇനി കജാലി ലഭി
ക്കില് എന്നത് വി.എും രാധാകൃഷ്ണൻ ഭ്രീേ
ണിടപ്പടുത്ിയതായുും സി.ബി.ഐ. �റ
യുന്. ഈ വിധത്ിലള്ള �്രീഡനത്ിലും 
ഭ്രീേണിയിലും മനും ടനാന്ത് ശശ്രീന്ദ്രൻ 
മക്കളടമാത്ത് ആത്മഹത്യ ടചയ്യുകയായി
രുന് എന്നാണത് സി.ബി.ഐ യുടെ ഭാേ്യും.

 ഭാര്യടയ ഒഴിവാക്കി, ഭാര്യ കജാലി
കഴിഞ്ത് വരുന്നതുവടര കാത്ിരിക്കാടത 

മക്കളടമാത്ത് ശശ്രീന്ദ്രൻ ആത്മഹത്യ ടച
യ്തതത് എന്ിനത് എന്നതത് ഉൾടപ്പടെയുള്ള 
ധാരാളും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വിശദ്രീ
കരിക്കടപ്പട്ടിട്ടില്. രടെത് ആൺമക്കളും 
യാടതാരു പ്രതികേധവുും കൂൊടത ആത്മ
ഹത്യയ്കത് തയ്ാറായി എന്നതുും 48 കികലാ
ഗ്രാും മാത്ും ഭാരമുള്ള ശശ്രീന്ദ്രൻ 32 കികലാ 
ഭാരമുള്ള മകടന തൂക്കിയടതങ്ങടന എന്
ള്ളതത് ഉൾടപ്പടെ യുക്ിപൂർവ്ും വിശദ്രീക
രിക്കടപ്പട്ടിട്ടില്. ശശ്രീന്ദ്രടറെയുും മക്കളടെ
യുും മരണും ആത്മഹത്യയാടണന്ന സി
ബിഐയുടെ കുറ്�ത്ും തള്ളണടമന്നത് 
ആവശ്യടപ്പട്ടത് മരണടപ്പട്ട ശശ്രീന്ദ്രടറെ 
സകഹാദരൻ കഡാ്ർ വി.സനിൽകുമാറുും 
കക്ും എഡിറ്ർ െി.�ി. നദേകുമാറുും നൽകിയ 
ഹർജികളിലാണത് ഇകപ്പാൾ കഹകക്കാെ
തി ഉത്രവുടൊയതത്. മകൻ സ്വന്ും കു
ട്ടികടള ടകാന്നത് ആത്മഹത്യ ടചയ്ില് 
എന്നത് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു ടകാടെത് സമഗ്ര 
അകന്വേണും ആവശ്യടപ്പട്ടത് രുംഗത്ിറ
ങ്ങിയ ശശ്രീന്ദ്രടറെ �ിതാവത് കവലായുധനുും 
അമ്മ മാലതിയുും ശശ്രീന്ദ്രടറെ ഭാര്യ െ്രീനയുും 
�ിന്ന്രീെത് മരണടപ്പടുകയുടൊയി. 

കുറ്ങ്ങളിൽ ടവള്ളും കചർക്കാൻ 
സിബിഐ ശ്രമിച്ചു എന്ും കകസത് അകന്വ
േണത്ിൽ കൃത്യവികലാ�ും കാട്ടിയ 
ഉകദ്യാഗസ്ർടക്കതിടര നെ�െിടയടുക്ക
ണടമന്ും കകാെതി നിർകദ്ദശിച്ചിരിക്കുന്. 
പ്രത്യക്ഷത്ിൽത്ടന്ന ഇത്കയടറ വ്യ
ക്മായ അഴിമതി ഈ കകസകന്വേണ
വുമായി ബന്ടപ്പട്ടത് നെന്നിട്ടടെങ്ിൽ, 
സിബിഐക�ാടല രാജ്യടത് ഏറ്വുും 
വിശ്വാസ്യതയുള്ള അകന്വേണ ഏജൻസി
ക്കത് കമൽ ഇത്കയടറ സ്വാധ്രീനും ടചലത്
ടപ്പട്ടിട്ടടെങ്ിൽ അതത് വളടരകയടറ ഗൗ
രവമുള്ള ഒരു വിേയമാണത്.

വി.എസത്. അചയുതാനദേൻ സുംസ്ാന 
മുഖ്യമന്ത്രിയുും കകാെികയരി ബാലകൃഷ്ണൻ 
ആഭ്യന്ര മന്ത്രിയുമായിരുന്നകപ്പാൾ ഉടൊയ 
ഈ സുംഭവത്ിൽ സുംസ്ാന സർക്കാ
രിടറെ ക�ാല്രീസത് നെത്ിയ അകന്വേണും 
തൃപ്ികരമല്ാത്തിനാൽ ബന്ധുക്കളടെ 
�രാതിയുടെ അെിസ്ാനത്ിലാണത് സി
ബിഐക്കത് അകന്വേണും ഏടറ്ടുകക്കടെി 
വന്നതത്. ഇത്യുും ഭ്രീമമായ അഴിമതി 
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{]-Xn-IÄ-¡p-th@- n cm-jv-{So-b-Iq-«p-sI-«v \n-b-a-hm-gv-N-sb A«n-a-dn-¡p¶p

കകസിൽ പ്രതിസ്ാനത്ത് ഉള്ള കുപ്രസി
ദ്ധനായ ചാക്കത് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്ന വി.
എും.രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നയാൾക്കത് ഭരണ
�ക്ഷടത്യുും പ്രതി�ക്ഷടത്യുും രാ
ഷ്ട്രീയ കനതാക്കളമായുള്ള ഗാഢമായ 
ബന്വുും ഭരണസ്വാധ്രീനവുും �രടക്ക 
അറിവുള്ളതാണത്. കകന്ദ്രത്ിൽ യു�ിഎ 
ഭരണും നെത്തുന്ന കാലത്ാണത് സിബിഐ 
ഈ കകസത് ഏടറ്ടുത്തത്. രാഷ്ട്രീയ സ്വാ
ധ്രീനവുും സാമ്പത്ിക �ിൻബലവുും ഉടടെ
ങ്ിൽ ഈ രാജ്യത്ത് നിയമവാഴ്ചടയ ടവ
ല്വിളിക്കാനുും  കസ്വര്യവിഹാരും നെ
ത്ാനുും ഏതത് ടകാടുും കുറ്വാളികൾക്കുും 
കഴിയുടമന്നാണത് ഇതത് ടതളിയിക്കുന്നതത്.

2013 സിബിഐ സമർപ്പിച്ച കുറ്�ത്
ത്ിൽ അ�ാകതകൾ ഉടെത് എന്നത് ചൂടെി
ക്കാട്ടി ശശ്രീന്ദ്രടറെ സകഹാദരൻ വിട്വ്രീ
ഴ്ചയില്ാടത നെത്ിയ �രിശ്രമങ്ങളാണത് 
വസ്തുതകൾ ടവളിച്ചത്തു ടകാണ്ടുവരാൻ 
ഇകപ്പാൾ ഇെയാക്കിയിട്ള്ളതത്. സത്യസ
ന്നുും ആദർശ ധ്രീരനുമായ ശശ്രീന്ദ്രൻ 
എന്ന ഉകദ്യാഗസ്ൻ സാമൂഹ്യ പ്രതിബ
ദ്ധതകയാടെ, അഴിമതിടക്കതിടര, പ്രകലാ
ഭനങ്ങൾക്കുും ഭ്രീേണികൾക്കുും വഴങ്ങാ
ടത എടുത് ഉറച്ച നില�ാൊണത് ആ കുടുും
ബടത് ഇല്ാതാക്കുന്നതിനത് കാരണമായ
തത്.  ധനകശേിയുള്ള പ്രമാണിമാർടക്ക 
തിടര സത്യത്ിനുകവടെി നിലടകാള്ളു
ന്നവടര സുംരക്ഷിക്കാൻ പ്രതി�ക്ഷ രാ
ഷ്ട്രീയ കനതൃത്വങ്ങകളാ നിയമ�ാലകകരാ 
ഉടൊവില് എന് മാത്മല് ധനകശേിയു
ള്ള കുറ്വാളികകളാടൊപ്പും അവരുടൊകുും 
എന്ന ട�ാള്ളുന്ന യാ�ാർത്്യമാണത് ഈ 
സുംഭവത്ിലൂടെ വ്രീണ്ടുും ഓർമ്മടപ്പടുത്തു
ന്നതത്. അതിസമ്പന്നരുടെ താൽ�ര്യങ്ങ
ൾക്കു മുമ്പിൽ നടട്ടല്ത് വളച്ചു നിൽക്കുന്ന 
മുതലാളിത് ഭരണ വ്യവസ്യുടെ അ�
ചയമാണത് ഈ സുംഭവത്ിലും ദൃശ്യമാകു
ന്നതത്.

ഇതത് ഒറ്ടപ്പട്ട സുംഭവമല് എന്ും പ്രബു
ദ്ധരായ ട�ാതുസമൂഹത്ിടറെ സജ്രീവമായ 
ഇെട�െലകൾ ഓകരാ വിേയത്ിലും ആവ
ശ്യഃമായിരിക്കുന് എന്മുള്ള തിരിച്ചറിവുും 
അതിനുള്ള ജാഗ്രതയുും ട�ാതുസമൂഹത്ി
ൽ വളർന് വകരടെിയിരിക്കുന്.

സംഘപരിവാറും
സ്ാതന്ത്ര്യസമരവും

(അടുത്ത ലക്കത്തില് തുെരും)
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നിർമ്മാണ ടതാഴിൽ കമഖ
ലയിടല പ്രതിസന്ി �രിഹ
രിക്കുക, കക്ഷമനിധി ട�ൻേൻ 
കുെിശേിക ത്രീർത്ത് നൽകുക, 
ട�ൻേൻ 7500 രൂ�യായി വർ
ദ്ധിപ്പിക്കുക തുെങ്ങിയ ആവശ്യ
ങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുടകാടെത്, കകരള 
കൺസ്ടക്ഷൻ വർകക്കഴ്ത് യൂണി
യ(ടകസിഡബ്യുയു)ടറെ കനതൃ
ത്വത്ിൽ കുടെറ വ്യാ�ാരഭവ
നിൽ ടകാല്ും ജില്ാ സകമ്മളനും 
നെന്.  ജില്ാ പ്രസിഡറെത് എസത്.
രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹി
ച്ചു. സുംസ്ാന ടസക്ട്ടറി വി.

tIcf I¬kv{S£³ hÀt¡gvkv
bqWnb³ sImÃw PnÃm kt½f\w

ഇന്്യൻ നഴ്സത് ക�രറെത്സത് 
അകസാസികയേ(ഐഎൻ�ിഎ)
ടറെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽ ടകാല്ും പു
ത്തൂർ ഇന്്യൻ ബാങ്ികലക്കത് മാർ
ച്ചുും ധർണ്ണയുും നെത്ി. 

വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ സമ്പൂർണ
മായുും സർക്കാർ ഏടറ്ടുക്കുക, 
ജപ്ി നെ�െികൾ നിർത്ിവയ്ക്കുക, 
വായ്പ തിരിച്ചു�ിെിക്കുന്നതിനായി  
റിലയൻസത് അെക്കമുള്ള സ്ാ�
നങ്ങടള  ഏല്പിച്ച നെ�െി �ിൻ
വലിക്കുക  തുെങ്ങിയ ആവശ്യ
ങ്ങൾ  ഉന്നയിച്ചത് നെത്ിയ  പ്ര
തികേധ  മാർച്ചത്  സുംസ്ാന ടസ

P]vXn \S]SnIÄ¡v FXnsc 
C´y³ _m¦nte¡v {]Xntj[ amÀ-¨v--

ഐഎൻേിഎയുപ്െ ആഭിമുഖത്യത്തില് പ്കാല്ം പുത്തൂര് ഇന്ത്യൻ ബാ
ങ്ിനു മുന്നിശലക്ക് നെന്ന പ്രതിശഷധ പ്രകെനം.

ക്ട്ടറി എസത്.മിനി ഉദത്ഘാെനും 
ടചയ്തു.  

ജില്ാ പ്രസിഡറെത് സി.എും 
കജായി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച  കയാ
ഗത്ിൽ, എസത്.രാഘവൻ, എും.
കഗാ�കുമാർ, ജി.ധ്രുവകുമാർ, െി. 
ശശിധരൻ, ഡി.ചാകക്കാ, �ി.�ി.
പ്രശാന്ത് കുമാർ, െ്വിങ്ിൾ പ്രഭാക
രൻ എന്നിവർ സുംസാരിച്ചു. പുത്തൂർ 
ൌണിൽ  നെന്ന  പ്രകെനത്ിനത് 
ജില്ാ കമ്മിറ്ി അുംഗങ്ങളായ എും. 
സണ്ണി, അച്ചൻകുഞ്ത്, �ി.ഒ.കതാ
മസത് കുട്ടി, ശശിധരൻ പുനലൂർ 
എന്നിവർ കനതൃത്വും നൽകി.

ടക.സദാനദേൻ സകമ്മളനും 
ഉദത്ഘാെനും ടചയ്തു.

എഐയുെിയുസി സുംസ്ാന 
കവസത് പ്രസിഡറെത് കേല ടക 
കജാൺ, ജില്ാ ടസക്ട്ടറി ബി.
വികനാദത്, ആർ.ഹരിദാസൻ, ജി. 
ധ്രുവകുമാർ, ആർ.ദികനശൻ, രാ
കജന്ദ്രൻ, സത്രീശൻ, സജ്രീവത്, 
ശശിധരൻ തുെങ്ങിയവർ പ്രസും
ഗിച്ചു. ടകസിഡബ്യുയു ജില്ാ പ്ര
സിഡറൊയി എസത്.രാധാകൃഷ്ണ
ടനയുും ജില്ാ ടസക്ട്ടറിയായി 
ബി.രാമചന്ദ്രടനയുും സകമ്മളനും 
ടതരടഞ്ടുത്തു.

ഇറാനിടല മതമൗലികവാദ 
ഫാസിസ്റത് സർക്കാരിടനതിടര 
ട�ാരുതുന്ന ജനങ്ങൾക്കത് ഐക്യ
ദാർഢ്യും പ്രഖ്യാ�ിച്ചുടകാടെത് 
അഖികലന്്യ സാമ്ാജ്യത്വ വി
രുദ്ധ കഫാറ(എഐഎഐഎഫത്)
ത്ിടറെ എറണാകുളും ജില്ാ ചാ
�ത്റ്റിടറെ ആഭിമുഖ്യത്ിൽകൂട്ടാ
യ്മ സുംഘെിപ്പിച്ചു.  കമനക ജും
ഗത്േനിൽ നെന്ന കൂട്ടായ്മ ടപ്രാഫ 
ടക.അരവിദോക്ഷൻ ഉദത്ഘാെനും 
ടചയ്തു. മത�രമായ ടകട്�ാടുകൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്ന  അെിമത്ത്ിടറെ 
കാൽച്ചങ്ങലകൾടക്കതിടര  ഇറാ
നിടല  ജനാധി�ത്യ മനസ്സുള്ള 
ജനങ്ങൾ പ്രകത്യകിച്ചത് സ്ത്രീകളും 
യുവാക്കളും തുെർന് ടകാടെിരി

ഇറാൻ പ്രക്ാഭം: ഐക്യദാർഢ്യ കൂട്ായ്മ നടത്തി

ക്കുന്ന ധ്രീരമായ പ്രകക്ഷാഭണകത്ാെത് 
രാജ്യടമാന്നാടക ഐക്യദാർ
ഢ്യും പ്രഖ്യാ�ികക്കടെിയിരിക്കു 
ന്ടവന്നത് അകദ്ദഹും �റഞ്ഞു.  
ഫ്ാൻസിസത് കളത്ിങ്ൽ അധ്യ
ക്ഷത വഹിച്ച കൂട്ടായ്മയിൽ സി
.ആർ.ന്രീലകണ്ഠൻ, �ി.എും.ദികന

ശൻ, ടക.എസത്.ഹരികുമാർ, 
സി.ബി.അകശാകൻ, ടക.�ി.
സാൽവിൻ, ടക.ഒ.ോൻ, രാകജ
ന്ദ്രൻ, എ.ടറജ്രീന, കജാണി 
കജാസഫത്, എ.ജി.അജയൻ, ബ്ര
്കുമാർ, എൻ.സി.നാരായണൻ 
തുെങ്ങിയവർ സുംസാരിച്ചു.

പ്പ്രവറ്ത് രജികസ്ടേൻ പു
നഃസ്ാ�ിക്കണടമന്നാവശ്യ
ടപ്പട്ടകാടെത് �ാരലൽ കകാകളജത് 
അകസാസികയേടറെ കനതൃത്വ
ത്ിൽ വിദ്യാർത്ികളും അധ്യാ
�കരുും കണ്ണൂർ സർവ്കലാശാ
ലയികലക്കത് മാർച്ചത് നെത്ി. വി
ദ്യാർത്ികളടെ വിദ്യാഭ്യാസവുും 

ss{]häv dPnkvt{Sj³ ]p\xØm]n-¡Ww;

I®qÀ bqWnthgvknänamÀ¨v 

പിൻവാതിൽ നിയമനത്ിനത് 
ഒത്ാശ ടചയ്ത കമയർ ആര്യ രാ
കജന്ദ്രടന പുറത്ാക്കുക, �ിൻവാ
തിൽ നിയമനങ്ങടള സുംബന്ി
ച്ചത് സമഗ്രമായ ജുഡ്രീേ്യൽ അകന്വ
േണും നെത്തുക, �ിൻവാതിൽ 
നിയമനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക, 
അതിരൂക്ഷമായ ടതാഴിലില്ായ്മ 
�രിഹരിക്കുക എന്ന്രീ ആവശ്യ
ങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുടകാടെത് ആൾ 
ഇന്്യ ടഡകമാക്ാറ്ികത് യൂത്ത് 
ഓർഗകനകസേൻ(എഐഡി
കവഒ) തിരുവനന്പുരും കകാർപ്പ
കറേൻ  ഓഫ്രീസികലക്കത് മാർച്ചത് 
നെത്ി.

എഐഡികവഒ സുംസ്ാന 
പ്രസിഡറെത് ഇ.വി.പ്രകാശത് ഉദത്ഘാ
െനും ടചയ്തു. എല്ാ കമഖലകളിലും 
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�ിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ നെ
ത്ിടക്കാടെത് കയാഗ്യതയുള്ള 
ആയിരക്കണക്കിനത് യുവാക്കടള  
സർക്കാർ  വഞ്ിക്കുകയാടണന്ും 
കഴിഞ്കാലങ്ങളിൽ നെന്ന എല്ാ 
നിയമ നങ്ങളിലും അകന്വേണും 
നെത്ി പ്രതികടള ശിക്ഷിക്കണ
ടമന്ും അകദ്ദഹും �റഞ്ഞു. സും

സ്ാന ടസക്ട്ടറി �ി.ടക.പ്രഭാ
േത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. െി.േിജിൻ, 
എ.കേജു, ശരണ്യാരാജത് എന്നി
വർ സുംസാരിച്ചു. �ാളയും മാർക്ക
റ്ിനു മുന്നിൽനിന്നത് ആരുംഭിച്ച മാർ
ച്ചിനത് കമന കഗാ�ിനാ�ത്, ജി.
സത്രീശൻ, ലക്ഷ്മി ആർ. കശഖർ 
എന്നിവർ കനതൃത്വും നൽകി.

അദ്ധ്യാ�കരുടെ ടതാഴിലും 
സുംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ അെി
യന്രമായി ഇെട�െണടമന്നത് 
അകസാസികയേൻ ആവശ്യ
ടപ്പട്. സുംസ്ാന വ്യാ�കമാ
യി നെത്ിയ �ാരലൽ വിദ്യാ
ഭ്യാസ ബദേിടറെ ഭാഗമായാണത് 
മാർച്ചത് നെത്ിയതത്.

100 ദിവസമായി പ്ലാച്ചിമെയിൽ 
നെക്കുന്ന സത്യഗ്രഹ സമരകത്ാ
ടുള്ള സർക്കാർ അവഗണനയിൽ 
പ്രതികേധിച്ചുും പ്ലാച്ചിമെ കട്ബ്യൂ
ണൽ നിയമും ഉെൻ നിയമസഭ 
�ാസാക്കണടമന്ും ആവശ്യടപ്പ
ട്ും �ാലക്കാെത് കള്കററ്ികലക്കത് 
മാർച്ചുും ധർണയുും നെന്. 

ഭരണഘെന നൽകുന്ന ജ്രീവി
ക്കാനുള്ള അവകാശത്ിൽ ഏറ്
വുും പ്രധാനടപ്പട്ടതായ അ�കെ 
സാധ്യതയില്ാടത ജ്രീവിക്കാനു
ള്ള അവകാശും സർക്കാർ ഹനി
ക്കരുടതന്ും ഈ നാശത്ിടറെ 
പ്രധാന കാരണും ടകാക്കകക്കാ
ളയാണത് എന്നത് സുംശയമില്ാടത 
ടതളിഞ് സാഹചര്യത്ിൽ ഇതത് 
സർക്കാരിടറെ പ്രാ�മികമായ 
ഉത്രവാദിത്മാടണന്ും ധർണ 
ഉദത്ഘാെനും ടചയ്ത യുഎൻഇ�ി 
മുൻ റിസ്ത് അനലിസ്റും കൺസ
ൽട്ടന്റുമായിരുന്ന പ്രമുഖ ഊർജവി
ദഗത്ധൻ കഡാ.സാഗർ ധാര �റ
ഞ്ഞു. ടകാക്കകകാള കമ്പനി നെ
ത്ിയ കുറ്കൃത്യമാണത് കാഡ്ിയും 
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ക�ാടല കരാഗകാരികളായ ലവ
ണങ്ങൾ പ്ലാച്ചിമെ കമഖലയിടല 
കുെിടവള്ളത്ിൽ നികക്ഷ�ിച്ച
ടതന്ും അകദ്ദഹും കൂട്ടികച്ചർത്തു.  

വിളകയാെി കവണുകഗാ�ാൽ, 
സി.ആർ.ന്രീലകണ്ഠൻ, എൻ. സു
ബ്രമണ്യൻ, ഇസബിൻ അബ്ദുൾ 
കര്രീും, അമ്പലക്കാെത് വിജയൻ, 
എസത്.രാജ്രീവൻ, ടക.സഹകദവൻ, 
എൻ.ഡി.കവണു, എും.സുകല
മാൻ, ശാന്ി പ്ലാച്ചിമെ, ടക.മാ
യാടെി, ശക്ികവൽ, രാുംദാസത് 
അകലൂർ, വി.�ി.നിസാമുദ്ദ്രീൻ, 
വർഗ്രീസത് ടതാടു�റമ്പിൽ, കരഖ 

വരമുദ്ര, ടക.ആർ.ബിർള, എസത്.
രമണൻ, രാമകൃഷ്ണൻ കകാട്ടായി, 
എ.കണ്ണദാസത്, സകന്ാേത് മല
മ്ഴ, പുതുകശേരി ശ്ര്രീനിവാസൻ, 
�ാപ്പാൾ അമ്മ, രഞ്ജിത്ത് വിള
കയാെി, ശിവരാജത് കഗാവിദേപുരും, 
രാുംദാസത് അകലൂർ, എും.േിബു, 
ഹുംസ കവണി, ടക.എും.ബ്രീവി, 
ബാലചന്ദ്രൻ ക�ാത്ുംകാെത്, മുരു
കൻ, ഹരി പ്ലാച്ചിമെ, ടസയ്തുമുഹ
മ്മദത് �ിരായിരി, ടക.സി.അേ
റഫത്, ടമായ്ത്രീൻ എെച്ചാൽ, രാമ
കൃഷ്ണൻ കകാട്ടായി തുെങ്ങിയവർ 
സുംസാരിച്ചു.

ആള് ഇന്ത്യാ ശസവ് എജയുശക്കഷൻ കമ്മിറ്ി സംസ്ാന കമ്മിറ്ിയം
ഗം അഡ്വ.േി.സി.വിശവക് മാര്ച്ചിപ്ന അഭിസംശബാധന പ്ചയ്യുന്നു. 

ോലക്കാെ് കളക്ടശററ്് ധര്ണയില് എസ്.രാജീവൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു.

ശകാര്പെശറഷൻ ഓഫീസ് മാര്ച്ച് ഇ.വി.പ്രകാേ് ഉദ്ഘാെനം പ്ചയ്യുന്നു.

ഐഎൻേിഎയുപ്െ ശനതൃത്വത്തില് നെന്ന പ്രതിശഷധ മാര്ച്ച്.
ശമനക ജംഗ്ഷനില് നെന്ന ഇറാൻ ഐകത്യദാര്്ത്യ കൂട്ടായ്മ 
പ്പ്രാഫ.പ്ക.അരവിന്ാക്ഷൻ ഉദ്ഘാെനം പ്ചയ്യുന്നു.


