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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ
 

പതബനനാറനാലാം സകമ്മേളനലാം 

നബയമസഭനാ നടപടബകേള് - സലാംഗ്രഹലാം

    2019    നവലാംബര്    01,   വവളബ

മഹനാതനാഗനാനബയുവട   150-  ാം ജന്മവനാര്ഷബകേനാകഘനാഷകതനാടനുബനബച്ചുള

പ്രകതത്യേകേ സകമ്മേളനലാം

നബയമസഭ  രനാവബവല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനവപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണവന്റെ  അദത്യേക്ഷതയബല്  നബയമസഭനാ  ഹനാളബല്  കയനാഗലാം

കചേര്ന.                                   

മഹനാതനാഗനാനബയുവട   150-  ാം ജന്മവനാര്ഷബകേനാകഘനാഷലാം

മബ  .    സസ്പീകര്:  രനാഷ്ട്രപബതനാവബവന്റെ  150-ാം ജന്മവനാര്ഷബകേനാകഘനാഷകവളയബല്

നടക്കുന്ന  ഈ  പ്രകതത്യേകേ  സകമ്മേളനലാം  ഏവറ  അഭബമനാനകേരമനാണക്ക്.  ഇനത്യേയുവട

ചേരബത്രതബല്  ഒരു  ജനതവയയനാവകേ  സസനാധസ്പീനബച്ച  വത്യേകബകേളനാണക്ക്

ഗഗൗതമബുദനുലാം  ഗനാനബജബയുലാം.  ഒരു  ജനതവയ  ഒന്നബച്ചുനബര്തബയ

ശകബയനായതബനനാല്  അകദ്ദേഹലാം  'മഹനാതനാ'  എന്നറബയവപ്പെട.  സതത്യേവത
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ഗ്രഹബകനാനുളള  യനാത്ര  നടത്തുകേയുലാം  അഹബലാംസ  കലനാകേമനാകേമനാനലാം  ശദബക്കുന്ന

ദര്ശനമനാകനാനുലാം  അകദ്ദേഹലാം  പ്രയതബച്ചു.  മതലാം  എന്നതക്ക്  ധനാര്മ്മേബകേവലാം

നനതബകേവമനായ മൂലത്യേങ്ങളനാവണനലാം അതക്ക് പ്രപഞ്ചവത നയബക്കുന്ന ധനാര്മ്മേബകേ

ക്രമമനാവണനലാം  വബവബധ  മതമൂലത്യേങ്ങവള  സലാംകയനാജബപ്പെബക്കുന്നതനാവണനലാം

ഗനാനബജബ  വത്യേകമനാകബ.  ഭരണനാധബകേനാരബകേളലാം  ഉകദത്യേനാഗസ്ഥരുലാം  മതനബരകപക്ഷ

രനാഷ്ട്രതബനനായബ  ശമബച്ചനാല്  പ്രകേനാശമനാനമനായ  രനാഷ്ട്രലാം  പണബതുയര്തനാന

കേഴബയുവമന്നക്ക്  അകദ്ദേഹലാം  പ്രഖത്യേനാപബച്ചു.  അധബകേനാര  വബകകേനസ്പീകേരണലാം

അനബവനാരത്യേമനാവണനലാം  ശകര്ക്കുളള  അവസരങ്ങള്  ദുര്ബലര്ക്കുലാം

ലഭത്യേമനാകുന്നതനാണക്ക്  ജനനാധബപതത്യേവമനലാം  വബവക്ഷബച്ചു.  വബദത്യേനാഭത്യേനാസ  രലാംഗതക്ക്

പരബഷനാരങ്ങളവട  കേനാലഘട്ടതബല്  ഗനാനബജബ  വബഭനാവനലാം  വചേയ്ത  നയസ്പീതനാല്

(നവസ്പീന  വബദത്യേനാഭത്യേനാസലാം)  പ്രസകമനാണക്ക്.  മഹനാതജബയുവട  ആശയങ്ങളലാം

ചേബനനാധനാരകേളലാം  തബരബവകേവകനാണ്ടുവരുകേ  എന്നതനാകേണലാം  അകദ്ദേഹവത

ആദരബക്കുന്നതബലൂവട നനാലാം വചേകയ്യേണ്ടതക്ക്. 

മുഖത്യേമനബ  (ശസ്പീ  .    പബണറനായബ  വബജയന):  ഇനത്യേനസമൂഹവത  കദശസ്പീയ

പ്രസ്ഥനാനതബവന്റെ  പതനാകേയ്ക്കുകേസ്പീഴബല്  ഒരുമബപ്പെബച്ച  ഗനാനബജബ  സമുദനായ

സഗൗഹനാര്ദ്ദേതബനുകവണ്ടബ  ജസ്പീവതത്യേനാഗലാം  വചേകയ്യേണ്ടബവന.  കകേരളലാം
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സന്ദര്ശബച്ചകപ്പെനാവഴനാവക  ദളബതവര  സന്ദര്ശബക്കുന്നതബല്  ഗനാനബജബ  കേനാണബച്ച

നബഷര്ഷ  നകവനാതനാനകതനാടുള  ഗനാനബജബയുവട  മകനനാഭനാവലാം

വത്യേകമനാക്കുന്നതനാണക്ക്.  അയബകതനാച്ചനാടനലാം,  കക്ഷത്രപ്രകവശനലാം  തുടങ്ങബയ

വബഷയങ്ങളബല്  ചേര്ച്ച  നടതബയതുലാം  നവകലാം  സതത്യേനാഗ്രഹതബനുലാം  മറലാം

പ്രകചേനാദനലാം  നല്കേബയതുവമനാവക  നകവനാതനാന  മുകന്നറ്റങ്ങള്കക്ക്  ഉഗൗര്ജലാം

പകേരുന്നതനാണക്ക്.  ദളബതക്ക്  വബഭനാഗങ്ങള്കക്ക്  കക്ഷത്രതബനുളബല്  പൂജ  നടതനാന

കേഴബഞ്ഞതബലൂവട  സനാക്ഷനാത്കേരബകവപ്പെട്ടതക്ക്  ഗനാനബജബയുവട  സസപ്നങ്ങളനാണക്ക്.

ഗനാനബജബയുവട  ജസ്പീവചേരബത്രലാം  യഥനാര്തതബല്  ഇനത്യേനാ  ചേരബത്രലാംതവന്നയനാണക്ക്.

ചേരബത്രതബനക്ക്  വഴബകേനാട്ടബയനായ  ഒരു  മഹനാനനായകേവനയനാണക്ക്  നനാലാം  ഇന്നക്ക്

ആദരബക്കുന്നതക്ക്.   ശനാനബയുവടയുലാം   അഹബലാംസയുവടയുലാം സനാകഹനാദരത്യേതബവന്റെയുലാം

മതസഗൗഹനാര്ദ്ദേതബവന്റെയുലാം മഹതനായ സകന്ദശങ്ങള് പകേര്തബവകനാണ്ടക്ക് ജസ്പീവബച്ച

രനാഷ്ട്രപബതനാവബവനയനാണക്ക്  അതബക്രൂരമനായബ  വവടബവച്ചക്ക്  വകേനാലവപ്പെടുതബയതക്ക്.

ഗനാനബജബയുവട വധലാം  കലനാകേവതയനാവകേ  നടുകബയ സലാംഭവമനാണക്ക്.  ജസ്പീവബതവലാം

മരണവലാം രനാഷ്ട്രതബനുകവണ്ടബ സമര്പ്പെബച്ച മഹനാതനാഗനാനബയുവട സ്മരണയ്ക്കുമുമബല്

സഭ  ആദരനാഞ്ജലബകേള്  അര്പ്പെബക്കുന.  ആതസ്പീയതയുലാം  വത്യേനാജ  ആതസ്പീയതയുലാം

കവര്തബരബച്ചറബയുകേ  എന്നതനാണക്ക്  ഗനാനബജബയുവട  വധതബല്നബന്നക്ക്  ലഭബക്കുന്ന
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മബകേച്ച  പനാഠലാം.  ഗനാനബയന  മകതതര  സസനാശയ  കദശസ്പീയ  മൂലത്യേങ്ങവള

തബരബവകേവകനാണ്ടുവരനാന  പരബശമബക്കുന്നതനാകേണലാം  ഈ  ഘട്ടതബല്  നമ്മുവട

ദഗൗതത്യേലാം. 

മഹനാതനാഗനാനബയുവട  150-ാം  ജന്മവനാര്ഷബകേലാം  ആകഘനാഷബക്കുന്ന  ഇന്നക്ക്

സര്കനാരബവന്റെ  വതനാണ്ണൂറക്ക്  ദബവസവത  തസ്പീവ്രയത  കബനാധവല്കരണ

പരബപനാടബയനായ  'വബമുകബ'  പദതബയുവട  ഭനാഗമനായബ  ലഹരബ  വബമുക  കകേരളലാം

സ്ഥനാപബവച്ചടുക്കുന്നതബനുള  പ്രവര്തനങ്ങളമനായബ  മുകന്നനാടകപനാകുകേയനാണക്ക്.

പുതബയ തലമുറ നന്മയുവട അനരസ്പീക്ഷതബല് വളര്നവരണവമന്ന കേനാരത്യേതബല്

ഗനാനബജബകക്ക്  വലബയ  നബര്ബനമുണ്ടനായബരുന.  ഗനാനബജബയുവട  രകസനാക്ഷബ

ദബനമനായ  ജനുവരബ  30  വവര  തുടരുന്ന  വബധതബലനാണക്ക്  ലഹരബവബരുദ

കബനാധവല്കരണ  പരബപനാടബ  ക്രമസ്പീകേരബച്ചബടളതക്ക്.  ഗനാനബജബയുവട

സ്മരണയ്ക്കുമുമബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന. 

പ്രതബപക്ഷകനതനാവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രകമശക്ക്  വചേന്നബതല):  രനാഷ്ട്രപബതനാവനായ

മഹനാതജബയുവട  ഓര്മ്മേകേള്ക്കുമുമബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന.  ഏതക്ക്

പ്രതത്യേയശനാസ്ത്രമനാകണനാ  ഗനാനബജബയുവട  ഭഗൗതബകേസനാന്നബദത്യേവത  ഈ

മണബല്നബന്നക്ക്  തുടച്ചുനസ്പീകബയതക്ക്  ആ  പ്രതത്യേയ  ശനാസ്ത്രലാം  ഇനത്യേന  സനാമൂഹബകേ
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ജസ്പീവബതതബല്  ആധബപതത്യേലാം  സ്ഥനാപബക്കുന്ന  ഈ  കേനാലഘട്ടതബലനാണക്ക്

മഹനാതനാവബവന്റെ  150-ാം  ജന്മവനാര്ഷബകേലാം  ആകഘനാഷബക്കുന്നതക്ക്.

തങ്ങള്ക്കുകവണ്ടബ തങ്ങള് ആഗ്രഹബക്കുന്ന രസ്പീതബയബല് രനാഷ്ട്രലാം വകേട്ടബപ്പെടുകനാനുള

ഇനത്യേന  ജനതയുവട  അവകേനാശവതയനാണക്ക്  സസനാതനത്യേവമന്നക്ക്  ഗനാനബജബ

അര്തമനാകബയതക്ക്.  സസനാതനത്യേപ്രസ്ഥനാനവതയുലാം അതബനക്ക് കനതൃതസലാം നല്കേബയ

ഇനത്യേന നനാഷണല് കകേനാണ്ഗ്രസബവനയുലാം ഇനത്യേന ജനതയുവട പ്രസ്ഥനാനമനാകബ

മനാറ്റബ എന്നതനാണക്ക് ഗനാനബജബ രനാഷ്ട്രതബനക്ക് നല്കേബയ ഏറ്റവലാം വലബയ സലാംഭനാവന.

അഹബലാംസയുവട  അടബസ്ഥനാന  പ്രമനാണലാം  നബര്ഭയതസമനാവണന്നക്ക്  തബരബച്ചറബഞ്ഞ

വത്യേകബയനായബരുന  മഹനാതനാഗനാനബ.  ഭസ്പീരുവബനു  മനാത്രകമ  ആയുധവമടുകനാനുലാം

വധബകനാനുലാം  കേഴബയുകേയുള്ളുവവനലാം  ഹബന-മുസസ്പീലാം  നമത്രബയബലനാണക്ക്  ഇനത്യേയുവട

ആതനാവക്ക്  കുടബവകേനാള്ളുന്നവതനലാം  നന്യൂനപക്ഷങ്ങകളയുലാം

പനാര്ശസവല്കരബകവപ്പെട്ടവകരയുലാം  സമൂഹതബവന്റെ  മുഖത്യേധനാരയബകലയക്ക്

വകേനാണ്ടുവന്നക്ക്  സസനാതനത്യേ  സമരതബല്  ഉള്വകനാളബക്കുന്നതബലൂവട  മനാത്രകമ

കദശസ്പീയ  പ്രസ്ഥനാനലാം  സനാര്തകേമനാകുവവനലാം  അകദ്ദേഹലാം  വബശസസബച്ചബരുന.

ഗനാനബജബവയ  ഇലനാതനാകബയ  ഒരു  പ്രതത്യേയശനാസ്ത്രലാം  ഇന്നക്ക്

തനാലനാലബകേമനായബവട്ടങബലലാം  ഇനത്യേയബല്  കമല്നക  കനടബവയന്നതക്ക്
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ആശങയുളവനാക്കുന്നതനാണക്ക്.  1931-ല്  കേറനാച്ചബയബല്  കൂടബയ  എ.വഎ.സബ.സബ.

സകമ്മേളനതബവല  പ്രകമയതബല്  ഗനാനബജബ  മുകന്നനാടവച്ച  നബര്കദ്ദേശങ്ങളനാണക്ക്

പബന്നസ്പീടക്ക്  ഇനത്യേന  ഭരണഘടനയുവട  അടബസ്ഥനാനശബലയനായബ  മനാറബയതക്ക്.

ഗനാനബജബവയ ഉള്വകനാളനാനുലാം മനസബലനാകനാനുലാം സനാധബച്ചബവലങബല് ഇനത്യേവയ

ഉള്വകനാളനാകനനാ മനസബലനാകനാകനനാ സനാധബക്കുകേയബല. 

കൃഷബ  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    വബ  .    എസക്ക്  .    സുനബല്  കുമനാര്):   കകേരളപ്പെബറവബ

ദബവസലാംതവന്ന  ഗനാനബജബവയ  സ്മരബക്കുന്നതബനനായബ  പ്രകതത്യേകേ  സകമ്മേളനലാം

നടതനാവനടുത  തസ്പീരുമനാനവത  അഭബനന്ദബക്കുന.  കലനാകേതബനക്ക്  വഴബവബളകനായ

ഇനത്യേയുവട  രനാഷ്ട്രപബതനാവബവന  ഏവറ  സവബകശഷതകേകളനാവടയനാണക്ക്

അനുസ്മരബക്കുന്നതക്ക്.  അകദ്ദേഹതബവന്റെ  ജസ്പീവബതതബലൂവടയുലാം

പ്രവര്തനതബലൂവടയുലാം  നമുകക്ക്  പകേര്നതന്ന  മൂലത്യേങ്ങള്

സസനായതമനാക്കുകേവയന്നതനാണക്ക്  പരമപ്രധനാനലാം.  ഗനാനബജബയുവട  ഘനാതകേവന

മഹതസവല്കരബക്കുന്നതബനുള  ശമങ്ങള്  രനാജത്യേതക്ക്  നടക്കുന്നതക്ക്  നനാലാം

ആശങകയനാവടയനാണക്ക്  കേനാകണണ്ടതക്ക്.  സതത്യേലാം,  കസ്നേഹലാം,  അഹബലാംസ  എന്നസ്പീ

മഹതനായ  ആശയങ്ങള്  മുറുവകേപ്പെബടബച്ചതബലൂവടയനാണക്ക്  അകദ്ദേഹലാം  ജനങ്ങള്കക്ക്

പ്രബയവപ്പെട്ടവനനായതക്ക്.  ദളബതരുലാം  ആദബവനാസബകേളലാം  തനാഴ്ന്ന  ജസ്പീവബതനബലവനാരലാം
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പുലര്ത്തുന്നവരുലാം  പസ്പീഡനതബനുലാം  വകേനാലപനാതകേതബനുലാം  ഇരയനാകുന്നതക്ക്

മഹനാതനാഗനാനബ  മുകന്നനാടവച്ച  ആശയങ്ങളബല്നബനലാം  ഇനത്യേന  ജനത

വത്യേതബചേലബക്കുന്നതബവന്റെ വതളബവനാണക്ക്. അതക്ക് തബരുതവപ്പെടണലാം.  ഇനത്യേ എന്നനാല്

നൂറുകേണകബനക്ക്  ഗ്രനാമങ്ങളവട  ശലാംഖലയനാവണനലാം  ഗ്രനാമങ്ങളബല്നബന്നനാണക്ക്

വബകേസനതബവന്റെ  വവളളബവവളബച്ചലാം  വകരണ്ടവതനലാം  തബരബച്ചറബഞ്ഞതബനനാലനാണക്ക്

ഗനാനബജബ "ഗ്രനാമസസരനാജക്ക്"  എന്ന മഹതനായ ആശയതബനക്ക് രൂപലാം നല്കേബയതക്ക്.

മഹനാതനാവബവന്റെ  ജസ്പീവബതവലാം  സകന്ദശങ്ങളലാം  പഠനങ്ങള്ക്കുലാം  ചേര്ച്ചകേള്ക്കുലാം

വബകധയമനാകണലാം.  മതനബരകപക്ഷതവയയുലാം  ജനനാധബപതത്യേവതയുലാം

സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുളള പ്രകചേനാദനലാം ഗനാനബജബയുവട നബലപനാടുകേളബല്നബന്നക്ക് ഇഗൗ

കേനാലഘട്ടതബലലാം നമുകക്ക് ലഭബക്കുനണ്ടക്ക്.  രനാഷ്ട്രപബതനാവനായ മഹനാതനാഗനാനബയുവട

ധസ്പീരസ്മരണകേള്ക്കുമുന്നബല് പ്രണനാമമര്പ്പെബക്കുന. 

ശസ്പീ  .    ടബ  .    എ  .    അഹമ്മേദക്ക്  കേബസ്പീര്:  ഒരു  ജനതവയ  ഒന്നനാവകേ  സസനാതനത്യേ

സമരതബവന്റെ  വഴബയബകലയക്ക്  ആകവശകേരമനായബ  ആനയബച്ച  മഹതക്ക് വത്യേകബയനാണക്ക്

ഗനാനബജബ.  നബരവധബ  കനതനാകനമനാവര  തവന്റെ  ചുറലാം  അണബനബരതനാന

കശഷബയുളള രനാജത്യേവത മുഴുവന ആളകേവളയുലാം ഒരുകപനാവല കേണ്ട ബനാപ്പുജബയുവട

സ്മരണയനാണക്ക് ഇഗൗ സഭ പുതുക്കുന്നതക്ക്.  ഗനാനബജബയുവട  "ഹബന സസരനാജക്ക്  "  എന്ന



8

പുസ്തകേലാം  ആവര്തബച്ചക്ക്  വനായബകകണ്ട  ഒന്നനാണക്ക്.  ശസ്പീനനാരനായണഗുരുവബവനയുലാം

അയ്യേങനാളബവയയുലാം കേനാണനാന കപനായ വത്യേകബയനാണക്ക് ഗനാനബജബ.  അകദ്ദേഹതബവന്റെ

സകന്ദശലാം  വരുലാംതലമുറകേള്  ഏവറ്റടുകണലാം.  ഇനത്യേനാ  രനാജത്യേതക്ക്  ഗനാനബയന-

വനഹ്റൂവബയന  സലാംസ്കൃതബവയ  തമസ്കരബകനാനുലാം  തകേര്കനാനുലാം  ശമബക്കുന്നവര്

സസയലാം നശബക്കുന്ന കേനാലലാം വരുലാം. അതബനുകവണ്ടബ ഇഗൗ രനാജത്യേവത പ്രനാപ്തമനാകനാന

ഇഗൗ  ഒത്തുകചേരല്  സഹനായബകവട്ടവയന്നക്ക്  പ്രനാര്തബച്ചുവകേനാണ്ടക്ക്  ഗനാനബജബയുവട

പനാവനസ്മരണയ്ക്കുമുമബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന.

ശസ്പീ  .    പബ  .    വജ  .    കജനാസഫക്ക്:  ഇനത്യേയുവട എലനാ തരതബലമുള സസനാതനത്യേലാം

പ്രനാപ്തമനാകനാനനാണക്ക്  ഗനാനബജബ  ശമബച്ചതക്ക്.  അകദ്ദേഹലാം  മുകന്നനാടവച്ച  ദനാരബദത്യേ

നബര്മ്മേനാര്ജനലാം  ഒരു  പരബധബവവര  ഇനത്യേനാ  രനാജത്യേതക്ക്  നടപ്പെനാകനാന

സനാധബച്ചബടവണ്ടങബലലാം  കപനാഷകേനാഹനാരക്കുറവക്ക്  നവമ്മേ  ബനാധബക്കുനണ്ടക്ക്.

ആദബവനാസബ  കമഖലയബല്  നബലനബല്ക്കുന്ന  കപനാഷകേനാഹനാരക്കുറവക്ക്

പരബഹരബകണലാം.  ഗനാനബജബയുവട ധനാര്മ്മേബകേശകബ നബമബതമനാണക്ക് ജവഹര്ലനാല്

വനഹ്റുവലാം സര്ദനാര് വലഭനായബ പകട്ടലലാം സസനാതനത്യേ സമരതബകലയബറങ്ങബയതക്ക്.

ഇനത്യേവയ  മുഴുവന  പ്രകചേനാദബപ്പെബകനാന  ഗനാനബജബകക്ക്  സനാധബച്ചബടണ്ടക്ക്.  എവന്റെ

ജസ്പീവബതമനാണക്ക് എവന്റെ സകന്ദശവമന്നനാണക്ക് ഗനാനബജബ പറഞ്ഞതക്ക്. മഹനാതനാഗനാനബ
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മുകന്നനാടവച്ച  'സസച്ഛഭനാരതക്ക്'  എന്ന മുദനാവനാകേത്യേമനാണക്ക് പ്രധനാനമനബ നകരന കമനാദബ

ഏവറ്റടുതക്ക്  നടപ്പെനാകബയതക്ക്.  ഗനാനബജബയുവട  ആശയലാം  ഉള്വകനാണ്ടുവകേനാണ്ടക്ക്

കകേരളതബലലാം  മനാലബനത്യേ  നബര്മ്മേനാര്ജനലാം  സനാധത്യേമനാക്കുന്നതബനുള

നടപടബകേളമനായബ  മുകന്നനാടകപനാകേണലാം.  മതസഗൗഹനാര്ദ്ദേതബനുലാം  സമുദനായ

സഗൗഹനാര്ദ്ദേതബനുലാം  കവണ്ടബയുള  ഗനാനബജബയുവട  കപനാരനാട്ടങ്ങള്  ഇനലാം

തുടരുകേയനാണക്ക്.  പരബസ്ഥബതബ  സലാംബനബച്ച  ഗനാനബജബയുവട  ദര്ശനങ്ങള്

ഉള്വകനാണ്ടക്ക്  പശബമഘട്ട  മലനബരകേവള  സലാംരക്ഷബക്കുന്നതബനുള

നടപടബയുണ്ടനാകേണലാം.  മനാതൃഭനാഷവയ  സലാംബനബച്ച  ഗനാനബജബയുവട  കേനാഴ്ചപ്പെനാടക്ക്

പ്രനാവര്തബകേമനാകണലാം.

ശസ്പീ  .    സബ  .    വകേ  .    നനാണ: അഹബലാംസനാമനാര്ഗലാം  ഉപകയനാഗബച്ചക്ക്  രനാജത്യേവത

സസനാതനത്യേതബകലയക്ക്  നയബച്ച  ഗനാനബജബവയ  കപനാവല  മവറ്റനാരനാള്

കലനാകേചേരബത്രതബലബല.  കകേരളതബല്  അവര്ണരുവട  കക്ഷത്രപ്രകവശനവമനായബ

ബനവപ്പെട്ട  പ്രകക്ഷനാഭങ്ങള്  അഹബലാംസനാതകേമനാകബയതക്ക്  ഗനാനബജബയുവട

നബര്കദ്ദേശങ്ങളനായബരുന.  തബകേഞ്ഞ  പുകരനാഗമനവനാദബയനായബരുന്ന  ഗനാനബജബയുവട

ദര്ശനങ്ങള്  ആധുനബകേ  കേനാലഘട്ടതബലലാം  വളവര  പ്രസകമനാണക്ക്.

സനാധനാരണകനാകരനാടുലാം  കൃഷബകനാകരനാടുലാം  വഎകേത്യേദനാര്ഢത്യേലാം  പ്രകേടബപ്പെബച്ചുവകേനാണ്ടക്ക്
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വസ്ത്രധനാരണതബല് അകദ്ദേഹലാം പുലര്തബയ മബതതസലാം ചേരബത്രതബവന്റെ ഭനാഗമനാണക്ക്.

ഇനത്യേനാ  വബഭജനവതത്തുടര്നണ്ടനായ  വര്ഗസ്പീയലഹളകേള്

അവസനാനബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്  ശമബച്ച  ഗനാനബജബ  മതസഗൗഹനാര്ദ്ദേതബനു

കവണ്ടബയനാണക്ക് എകനാലവലാം നബലവകേനാണ്ടതക്ക്. 

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ  .    എ  .  വകേ  .    ശശസ്പീനന):  എവന്റെ  ജസ്പീവബതമനാണക്ക്

എവന്റെ  സകന്ദശലാം  എന്നക്ക്  ജനങ്ങള്കക്ക്  പ്രവൃതബയബലൂവട  ഗനാനബജബ

കേനാണബച്ചുവകേനാടുത്തു.  ഗനാനബജബയുവട  ജസ്പീവബതവലാം  സകന്ദശവലാം  പുതുതലമുറ

അറബകയണ്ടതനായബടണ്ടക്ക്. മനാനവബകേതയബല് ഊന്നബനബനവകേനാണ്ടുള കേനാഴ്ചപ്പെനാടനാണക്ക്

അകദ്ദേഹതബനുണ്ടനായബരുന്നതക്ക്.  കേഠബനവലാം  തത്യേനാഗനബര്ഭരവമനായ  വഴബയബലൂവട

അനവരതലാം  സഞ്ചരബച്ചുവകേനാണ്ടക്ക്  മഹനാതജബ  വവകേവശവപ്പെടുതബയ

സലാംസ്കനാരതബവന്റെ  പ്രഭ  രനാഷ്ട്രതബവന്റെ  മുഖകശനാഭയനായബതസ്പീര്നവവന്നതനാണക്ക്

സതത്യേലാം.  ആതനാര്തതയുലാം  സതത്യേസനതയുലാം  എനനാവണന്നക്ക്

സസജസ്പീവബതതബലൂവട  കേനാണബച്ചുവകേനാടുകനാന  മഹനാതജബകക്ക്  കേഴബഞ.  ഗനാനബ

ഘനാതകേവര പുകേഴക്ക് ത്തുന്ന സമസ്പീപനതബവനതബവരയുള കപനാരനാട്ടതബനക്ക്  കേരുതക്ക്

പകേരനാന  ഇഗൗ  ചേര്ച്ച  സഹനായകേമനാകുവമന്നക്ക്  വബശസസബക്കുന.  ധനത്യേമനായ

ഗനാനബജബയുവട ഓര്മ്മേകേള്ക്കുമുമബല് ആദരനാഞ്ജലബകേള് അര്പ്പെബക്കുന. 
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ശസ്പീ  .    അനൂപക്ക്  കജകബക്ക്:  രകസനാക്ഷബതസതബവന്റെ  ഏഴക്ക്  പതബറ്റനാണ്ടുകേള്

പബന്നബടുകമനാഴുലാം ഗനാനബജബവയ ഇനലാം ഓര്മ്മേബക്കുകേയനാണക്ക്.  കലനാകേവതമനാടുമുള

സസനാതനത്യേകമനാഹബകേള്ക്കുലാം  പഗൗരനാവകേനാശവതക്കുറബച്ചക്ക്  ചേബനബക്കുന്നവര്ക്കുലാം

സമനാധനാനപ്രബയര്ക്കുവമനാവക  പ്രകചേനാദനമനായബ  ഗനാനബയന  ആദര്ശങ്ങള്

നബലവകേനാള്ളുന.  കതനാകബലൂവട  രനാജത്യേങ്ങള്  കേസ്പീഴടകനാവമന്നക്ക്  കേരുതബയബരുന്ന

കേനാലഘട്ടതബലനാണക്ക്  അകദ്ദേഹലാം  അഹബലാംസയബലൂവട  രനാജത്യേതബനക്ക്  സസനാതനത്യേലാം

കനടബതന്നതക്ക്.  രനാജത്യേതബവന്റെ രനാഷ്ട്രസ്പീയ സസനാതനത്യേലാം മനാത്രമല ജനാതബ മത വര്ഗ

വര്ണ വത്യേതത്യേനാസങ്ങളബല്നബനമുള   കമനാചേനലാം കൂടബ അകദ്ദേഹലാം ആഗ്രഹബച്ചബരുന.

ആതസ്പീയമൂലത്യേങ്ങളബല്  ഉറച്ചുവബശസസബച്ചബരുന്ന  അകദ്ദേഹലാം  മതമഗൗലബകേവനാദവത

തബരസ്കരബച്ചബരുന.  ഗ്രനാമങ്ങവള  ശനാകസ്പീകേരബച്ചുവകേനാണ്ടക്ക്  രനാജത്യേവത

പുകരനാഗതബയബകലയക്ക്  നയബക്കുകേ  എന്ന  ചേബന  നമുകക്ക്  പ്രകചേനാദനമനാകേണലാം.

അകദ്ദേഹതബവന്റെ സ്മരണകേള്ക്കുമുന്നബല് ശബരസക്ക് നമബക്കുന. 

തുറമുഖവലാം  മന്യൂസബയവലാം  പുരനാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ  .    രനാമചേനന  കേടന്നപ്പെളബ):  വഎകേത്യേരനാഷ്ട്ര  സലാംഘടന  ഗനാനബജബയുവട

ജന്മദബനലാം  അഹബലാംസനാദബനനായബ  ആചേരബക്കുന്ന  സന്ദര്ഭതബലനാണക്ക്  ജന്മനനാട്ടബല്

അകദ്ദേഹവത  നബകൃഷ്ടമനായബ  ചേബത്രസ്പീകേരബക്കുന്നതക്ക്.  ഗനാനബഘനാതകേവന
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ചേരബത്രപുരുഷനനായബ  വനാഴ്ത്തുന്ന  നടപടബകേളനാണക്ക്  ഇന്നവത

ഭരണനാധബകേനാരബകേള്ക്കുളതക്ക്.  രനാജത്യേലാം ഇന്നക്ക് കനരബടുന്ന സനാമതബകേ, സനാമൂഹബകേ,

രനാഷ്ട്രസ്പീയ  പ്രതത്യേനാഘനാതങ്ങള്ക്കുലാം  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുലാം  പരബഹനാരലാം  കേനാണനാനുള

ഏകേമനാര്ഗലാം ഗനാനബയബകലയക്ക് മടങ്ങുകേ എന്നതു മനാത്രമനാണക്ക്.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രനാജകഗനാപനാല്:  കലനാകേലാം ആദരബക്കുന്നവരബല് ഏറ്റവലാം ഉന്നതനുലാം

വരുലാംതലമുറവയപ്പെറ്റബ  ചേബനബക്കുന്ന  ഒരു  മനാതൃകേനാപുരുഷനുമനായബരുന

മഹനാതനാഗനാനബ.  ഭനാവബതലമുറയബല്  ഗനാനബജബവയപ്പെറ്റബയുള  അവകബനാധലാം

സൃഷ്ടബക്കുന്നതബനക്ക്  പനാഠപുസ്തകേങ്ങളബല്  അകദ്ദേഹവതക്കുറബച്ചുള  പനാഠലാം

ഉള്വപ്പെടുതണലാം. 

ശസ്പീ  .    വകേ  .    ബബ  .    ഗകണഷക്ക്  കുമനാര്:  മഹനാതനാഗനാനബയുവട  150-ാം

ജന്മവനാര്ഷബകേലാം ഒരു ദബവസവത സകമ്മേളനമനാകബ അകദ്ദേഹകതനാടുള ആദരവക്ക്

കരഖവപ്പെടുതബയതബലൂവട  ഈ  സഭ  ഇനത്യേയബവല  മറ്റക്ക്  സഭകേള്കക്ക്

മനാതൃകേയനാകുകേയനാണക്ക്.  അഹബലാംസയുലാം  സതത്യേസനതയുലാം  ഉയര്തബപ്പെബടബക്കുകേയുലാം

നന്മകേളലാം  തബന്മകേളലാം  തവന്റെ  ചേബനകേളബല്  വന്ന  അബദങ്ങള്കപനാലലാം  എഴുതബ

പ്രസബദസ്പീകേരബകനാന കേഴബയുന്ന ഒരു വത്യേകബയുമനായബരുന അകദ്ദേഹലാം.  നബബബളലാം

ഖുറനാനുലാം ഭഗവത്ഗസ്പീതയുലാം സമനസയബപ്പെബച്ചക്ക് അതബനനുസരബച്ചക്ക് രനാജത്യേവത മുകന്നനാട
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നയബച്ച  മനാതൃകേനാപുരുഷനനാണക്ക്  ഗനാനബജബ.  ഗനാനബജബയുവട  ഓര്മ്മേ

നബലനബര്കതണ്ടതക്ക് സമൂഹനന്മയക്ക് അതത്യേനനാകപക്ഷബതമനാണക്ക്.

മബ  .    സസ്പീകര്:  ഈ  സകമ്മേളനതബനക്ക്  മുമനായബ  ഗനാനബദര്ശനങ്ങള്

പ്രചേരബപ്പെബക്കുന്നതബനുകവണ്ടബ  നവവബദത്യേമനാര്ന്ന  പരബപനാടബകേള്  സലാംഘടബപ്പെബച്ച

സനാലാംസ്കനാരബകേ  വകുപ്പെബവന  പ്രകതത്യേകേമനായബ  അഭബനന്ദബക്കുന.  പരമരനാഗതമനായ

അര്തതബലള  തതസചേബനനാ  ശസ്പീലങ്ങവള  തബരസ്കരബച്ചതുവകേനാണ്ടനാണക്ക്

ഗനാനബദര്ശനലാം  കേനാലനാതസ്പീതമനാകുന്നതക്ക്.  ജസ്പീവബത  യനാഥനാര്തത്യേങ്ങവള  നബരനരലാം

നവസ്പീകേരബച്ചക്ക്  പുതബയ  അറബവകേള്  സസസ്പീകേരബക്കുകേയനാണക്ക്  അകദ്ദേഹതബവന്റെ

ദര്ശനതബവന്റെ  പ്രകതത്യേകേത.  അകദ്ദേഹതബവന്റെ  150-ാം

ജന്മവനാര്ഷബകേകതനാടനുബനബച്ചക്ക്  കകേരള  നബയമസഭയബല്  ഒരു  ഗനാനബ  പഠന

കകേനലാം  ആരലാംഭബകനാന  തസ്പീരുമനാനബക്കുകേയനാവണന്ന  വബവരലാം  അറബയബക്കുന.

സകമ്മേളനലാം പബരബഞ്ഞതബനുകശഷലാം എലനാവരുലാം ഒരുമബച്ചക്ക്  നബയമസഭനാ വളപ്പെബവല

ഗനാനബ പ്രതബമയബല് പുഷനാര്ച്ചന അര്പ്പെബക്കുന്നതനാണക്ക്.

സഭ രനാവബവല 10.56-നക്ക് പബരബഞ.

*****


