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അച്ചടനിയുലാം കസഷനറനിയുലാം 

ഇനലഭാന്റസ നഭാവനികഗഷന (ജലപഭാത നനിര്മ്മേഭാണലാം) 

കകേരള ഷനിപ്പനിലാംഗസ ആന്റസ ഇനലഭാന്റസ നഭാവനികഗഷന കകേഭാര്പ്പകറഷന 
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ശസ്പീ.  എ.  ചകേ.  ബഭാലന,  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനഭാക്കസമുദഭായ
കക്ഷേമവലാം നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാര്ലചമന്ററനികേഭാരഖ്യവലാം വകുപ്പുമനനി  
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സഭാലാംസഭാരനികേലാം

പഭാര്ലചമന്ററനികേഭാരഖ്യലാം 

കകേരള സലാംസഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ പവര്ത്തകേ കക്ഷേമനനിധനി കബഭാര്ഡസ 

കകേരള കസറ്റസ ഫനിലനിലാം  ചഡവലപ്ചമന്റസ കകേഭാര്പ്പകറഷന 

കകേരള ചലച്ചനിത്ര അക്കഭാദമനി 

ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന, റവനപ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി 
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കഡഭാ.  ചകേ.  ടനി .  ജലസ്പീല,  ഉനത  വനിദഖ്യഭാഭഖ്യഭാസവലാം  നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമവലാം
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സര്വകേലഭാശഭാലകേള  (കേഭാര്ഷനികേ,  ചവറ്ററനിനറനി,  ഫനിഷറസ്പീസസ,  ചമഡനിക്കല  
സര്വകേലഭാശഭാല ഒഴനിചകേ) 

പകവശന പരസ്പീക്ഷേകേള 
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എന.സനി.സനി. 

അസഭാപസ (ASAP) 

നപ്യൂനപക്ഷേകക്ഷേമലാം 

വഖഫലാം ഹജസ തസ്പീര്തഭാടനവലാം 
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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാല  കകേരള നനിയമസഭ

പതനികനഴഭാല സകമ്മേളനല

2019  ഡനിസലബര് 31, ചചഭാവ

    വഭാലലല 178]                     ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                           [നമ്പര് 1

പതനിനഭാലഭാല  കകേരള  നനിയമസഭയുചട  പതനികനഴഭാല  സകമ്മേളനല  2019
ഡനിസലബര്  മഭാസല  31-ാം  തതീയതനി  ചചഭാവഭാഴ്ച  രഭാവനിചല  9.00  മണനികട്ട്
കദശതീയഗഭാനഭാലഭാപനകതഭാചട ബഹുമഭാനചപട  സതീകര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന
അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില് കചര്ന. 

മനി  .    സതീകര്:  ഓര്ഡര്....ഓര്ഡര്....  ഒരു  പ്രകതലകേ  സഭാഹചരലതനിലഭാണട്ട്
ഈ സകമ്മേളനല കചകരണനിവന്നതട്ട്.  അടനിയന്തര പ്രഭാധഭാനലമുള്ള ഒരു വനിഷയവുമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട്  നനിയമസഭ  പഭാസഭാകകണ  ഒരു  പ്രകമയതനിചന  പ്രഭാധഭാനലല
കേണകനിചലടുത്തുചകേഭാണഭാണട്ട്  ഇന്നട്ട്  പ്രകതലകേ  സഭഭാസകമ്മേളനല  കചരുന്നതട്ട്.
ഭരണഘടനയുചട അനുകച്ഛേദല  368  പ്രകേഭാരമുള്ള സഭാററ്റ്യൂടറനി പ്രകമയല ബഹുമഭാനചപട
മുഖലമനനികട്ട്  അവതരനിപനികഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്:  സര്,  ...(ബഹളല)...  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമനട്ട്
തയഭാറഭാകനിയ  ഒരു  നനിയമതനിചനതനിരഭായനി  സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില്  കകേസട്ട്
ചപന്ഡനിലഗഭായ  സഭാഹചരലതനില്,  നനിയമവനിരുദമഭായ  ...(ബഹളല)...  ചര്ച
ചചയ്യുന്നതട്ട്  നനിയമവനിരുദമഭാണട്ട്.   അതട്ട്  കകേഭാണ്സനിററ്റ്യൂഷനട്ട്  കയഭാജനിക്കുന്നതല.
അതുചകേഭാണട്ട് ആ വനിഷയല ചര്ച ചചയരുതട്ട് എന്നതഭാണട്ട് എചന അഭനിപ്രഭായല.

മനി  .   സതീകര്: ദയവഭായനി അങട്ട് ഇരനിക.  അങട്ട് പറയുന്നതുകപഭാചലയല.  ഇതട്ട്
സഭാററ്റ്യൂടറനിയഭായനി ചചകയണ കേഭാരലമഭാണട്ട്.

I. സഭാററ്റ്യൂടറനി പ്രകമയല

എസട്ട്  .  സനി  ./  എസട്ട്  .  ടനി  .   സലവരണ കേഭാലഭാവധനി നതീട്ടുന്നതട്ട് സലബന്ധനിചട്ട്

Chief Minister (Shri Pinarayi Vijayan): Sir, I move-

"That  this House ratifies the amendments to the Constitution of India
falling within the purview of clause(d) of proviso to clause (2) of article
368, proposed to be made by the Constitution (One Hundred and Twenty-
sixth Amendment) Bill, 2019, as passed by both the Houses of Parliament".

1112/2021
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പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാകസമുദഭായകക്ഷമവുല  നനിയമവുല
സഭാലസഭാരനികേവുല പഭാര്ലചമനറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ചകേ  .   ബഭാലന്  ): സര്,
ഞഭാന് പ്രകമയചത പനിന്തഭാങ്ങുന.

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, നമ്മുചട രഭാജലതട്ട് പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗകഭാര്കട്ട്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങളനിലല  സര്കഭാര്  സര്വതീസുകേളനിലല
മതനിയഭായ  പ്രഭാതനിനനിധലല  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭാണട്ട്  ഭരണഘടനയനില്  പ്രകതലകേ
പ്രഭാതനിനനിധലതനിനുള്ള  അനുകച്ഛേദങള  ഉളചപടുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   നൂറഭാണ്ടുകേളുചട
പഴകമുള്ള  ജഭാതനിവലവസ്ഥയുല  അതനിചന  ഭഭാഗമഭായ  സഭാമൂഹല  ഉചനതീചതത്വവുല
ചകേഭാടനികുതനിവഭാണനിരുന്ന  സമൂഹതനില് പനിന്തള്ളചപട വനിഭഭാഗങളുചട മുകന്നഭാട്ടുള്ള
പ്രയഭാണതനിനട്ട് അനനിവഭാരലമഭായ നടപടനിയഭാണട്ട്  പ്രകതലകേ പ്രഭാതനിനനിധലല.  നമ്മുചട
സഭാമൂഹലസ്ഥനിതനിയനില്  ഏചറ  മഭാറങള  വന്നനിട്ടുചണങനിലല  ഇനല
ജഭാതനിവലവസ്ഥയുചട ജതീര്ണനിച അലശങള പല തടനിലല നനിലനനില്ക്കുനചവന്നതട്ട്
വസ്തുതയഭാണട്ട്.  രഭാജലതനിചന  പല  ഭഭാഗങളനിചല  ഗഭാമങളനിലല  ഇകപഭാഴല
ആവഭാസവലവസ്ഥയനില്കപഭാലല ജഭാതനി മുഖലഘടകേമഭാണട്ട്. ജനങചള കവര്തനിരനിക്കുന്ന
ജഭാതനിമതനില് സത്വഭാതനലല  പ്രഭാപനിചട്ട്  ഏഴട്ട്  ദശകേങളക്കുകശഷവുല നനിലനനില്ക്കുന്ന
ദദൗര്ഭഭാഗലകേരമഭായ  അവസ്ഥയഭാണട്ട്  സമൂഹതനിലള്ളതട്ട്.  നകവഭാതഭാന
പ്രസ്ഥഭാനങളുചട  പഭാരമ്പരലമുള്ള  കകേരളതനില്  പുതുതലമുറയട്ട്  ഇതട്ട്
ആശ്ചരലമഭായനികതഭാന്നഭാല.   ചതഭാട്ടുകൂടഭായ്മയുല  കേഭാണഭായ്മയുല  കേഴനിഞ്ഞ  നൂറഭാണനിചന
പൂര്വഭാര്തതനില്കപഭാലല  നനിലനനിന്നനിരുന.   എന്നഭാല്  ജനകേതീയ  പ്രസ്ഥഭാനങള
ചപഭാതുമണ്ഡലതനില്  നടതനിയ  ശക്തമഭായ  ഇടചപടലകേളഭാണട്ട്  ഇതരല
അനഭാചഭാരങചള  ചരനിത്രതനിചന  ചവറ്റുകുടയനിലഭാകനിയതട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസപരമഭായനി
ദതീര്ഘകേഭാലല പനികന്നഭാകഭാവസ്ഥ അനുഭവനിച വനിഭഭാഗങളകട്ട് ഭരണഘടന വഭാഗഭാനല
ചചയ്യുന്ന  സഭാമൂഹല-സഭാമ്പതനികേ  നതീതനി  ലഭലമഭാകേണചമങനില്  എലഭാ  തലങളനിലല
മതനിയഭായ  പ്രഭാതനിനനിധലല  പ്രകതലകേമഭായനി  ഉറപ്പുവരുകതണതഭാവശലമഭാണട്ട്.
ഇകഭാരലതനില്  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലഗല  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാലനിനുല  അഭനിപ്രഭായ
വലതലഭാസചമഭാനല  ഉണഭാകേനിചലന്നഭാണട്ട്  കതഭാനന്നതട്ട്.  അങട്ട്  പറഞ്ഞതുകപഭാചല
അകദ്ദേഹല ചതറനിദരനിചഭാണട്ട്  ഇദൗ അവതരണചത എതനിര്തചതന്നഭാണട്ട്  എനനികട്ട്
കതഭാനന്നതട്ട്. ഇതട്ട് ചഎകേകേകണലന പഭാസഭാകണചമന്നഭാണട്ട് അഭലര്തനികഭാനുള്ളതട്ട്.

പ്രതനിപക്ഷ  കനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  ചചന്നനിതല):  സര്,  ഇന്തലന്
ഭരണഘടനയുചട  ചര്ച  കകേഭാണ്സനിററ്റ്യുവനട്ട്  അസലബനിയനില്  നടന്നകപഭാള  അന്നട്ട്
ഏറവുല  പ്രധഭാനമഭായനി  പരഭാമര്ശനികചപടുകേയുല  ചര്ചചചയ്യുകേയുല  ചചയ
കേഭാരലമഭാണനിതട്ട്.  നൂറഭാണ്ടുകേളഭായനി അടനിമതത്വതനില് കേനിടന്ന  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗങളകട്ട്  മറ്റുള്ളവരുമഭായനി  മത്സരനിചട്ട്  പഭാര്ലചമനനികലഭാ  കലഭാകേട്ട് സഭയനികലഭാ
വരഭാന്  കേഴനിയഭാത അവസ്ഥയുചണന്നട്ട്  കേണ്ടുചകേഭാണഭാണട്ട്  മഹഭാനഭായ  കഡഭാ.  ബനി.
ആര്.  അലകബദ്കേര്  ഇദൗ  അനുകച്ഛേദല  മൂവട്ട്  ചചയതട്ട്.   പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗങളകട്ട്  കലഭാകേട്ട് സഭയനിലല  സലസ്ഥഭാന  നനിയമസഭകേളനിലല  പ്രകതലകേമഭായ
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സതീറ്റുകേള സലവരണല ചചയ്തുചകേഭാണ്ടുള്ള നടപടനി അങചനയഭാണുണഭായതട്ട്.  നമ്മുചട
രഭാജലതട്ട് ഇകപഭാഴല പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങളകട്ട് അര്ഹനിക്കുന്ന നതീതനി
ലഭനിക്കുന്നനിചലന്നതട്ട്  വസ്തുതയഭാണട്ട്.   ഇന്തലയനിചല  വനിവനിധ  സലസ്ഥഭാനങളനില്
ഇകപഭാഴല  അവര് കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങള ഗുരുതരമഭാണട്ട്.   അവര്കട്ട്  സഭാമൂഹലനതീതനി
ഉറപ്പുവരുതഭാനുള്ള  നടപടനികേള  ഉണഭായനിടനിചലനള്ളതട്ട്  സമൂഹതനിചന  വലനിയ
ദുരന്തമഭായനി  കേഭാണഭാന്  കേഴനിയുന്ന  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗങളകട്ട്  കലഭാകേട്ട് സഭയനിലല  സലസ്ഥഭാന  നനിയമസഭകേളനിലമുള്ള  സലവരണല
നതീട്ടുന്നതനിനട്ട്  ആറട്ട്  തവണ  ഭരണഘടന  കഭദഗതനി  ചചയനിട്ടുണട്ട്.
1959-ല്  8   -ാം  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനി  ബനില്,  1969-ല്  23-ാം  ഭരണഘടനഭാ
കഭദഗതനി ബനില്,  1980-ല് 45-ാം ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനി ബനില്, 1990-ല് 62-ാം
ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനി ബനില്, 2000-തനില് 79-ാം ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനി ബനില്,
2009-ല്  109-ാം ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനി ബനില് എന്നനിവയഭാണവ.  കമല്പറഞ്ഞ
ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനി  ബനില്ലുകേളനിലൂചട  കലഭാകേട്ട് സഭയനിചലയുല  സലസ്ഥഭാന
നനിയമസഭകേളനിചലയുല  ആലകഗഭാ-ഇന്തലന്  സമുദഭായതനിനുള്ള  സലവരണവുല  പതട്ട്
വര്ഷകതയട്ട്  നതീടനിനല്കേനിയനിരുന.  കമല്പറഞ്ഞ  കഭദഗതനി  ബനില്ലുകേളനില്
22-2-1980-ല്  45-ാം  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനി  ബനില്,  23-1-1990-ല്  62-ാം
ഭരണഘടന  കഭദഗതനി  ബനില്,  29-12-2009-ല്  109-ാം  ഭരണഘടന  കഭദഗതനി
ബനില് എന്നനിവ  ഈ നനിയമസഭ ചര്ചകൂടഭാചത  സഭാധൂകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ഇതനില്
1980-ലല  1990-ലല  സഭാധൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രകമയല  സഭ  ചര്ച  ചചയഭാണട്ട്
പഭാസഭാകനിയതട്ട്.  109-ാം ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനി  ബനില് സഭാധൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
12-ാം  കകേരള  നനിയമസഭയനില്  29-12-2009-ല്   ഒരു  ദനിവസചത  പ്രകതലകേ
സകമ്മേളനല  കചരുകേയുല  നഭാലട്ട്  മനിനനിട്ടുചകേഭാണട്ട്  പ്രകമയല  ചര്ച  കൂടഭാചത
പഭാസഭാക്കുകേയുല ചചയ്തു.  ഇദൗ സഭ സഭാധൂകേരനിക്കുന്ന 126-ാം ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനി
ബനില് പ്രകേഭാരല പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ സമുദഭായതനില്ചപടവര്ക്കുള്ള സലവരണല
26-1-2030  വചര  നതീട്ടുനചണങനിലല  ആലകഗഭാ-ഇന്തലന് സലവരണല  26-1-2020-ല്
അവസഭാനനിക്കുന്ന നനിബന്ധനയഭാണട്ട് ഉളചകഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  പ്രസ്തുത കഭദഗതനി
നനിയമല സഭ റഭാറനിഫഫൈ ചചയ്യുന്നകതഭാചട പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങളകട്ട്
കലഭാകേട്ട് സഭയനിലല  സലസ്ഥഭാന  നനിയമസഭകേളനിലമുള്ള  സലവരണല  പതട്ട്  വര്ഷല
നതീടനിനല്കുനചണങനിലല  ആലകഗഭാ-ഇന്തലന്  സമുദഭായങളകട്ട്  സലവരണല
നതീടനിനല്കുന്നനിചലന്നട്ട്  പറയുന്നതട്ട്  ചതറ്റുല  അനതീതനിയുമഭാണട്ട്.   ആലകഗഭാ  ഇന്തലന്
സമുദഭായതനിലഭാചകേ  200  കുടുലബങകളയുള്ളൂചവന്നഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  കകേന്ദ്ര
ആഭലന്തര  വകുപ്പുമനനി  കലഭാകേട്ട് സഭയനില്  പ്രഖലഭാപനിചതട്ട്;  അകദ്ദേഹല  സഭചയ
ചതറനിദരനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്  ചചയതട്ട്.   ആയനിരകണകനിനഭാളുകേള  കകേരളതനിലല
ബലഗളൂരുവനിലല  ഛതതീസ്ഗഡനിലല  മുലഫബയനിലല  കഗഭാവയനിലല  മറട്ട്
സലസ്ഥഭാനങളനിലമുണട്ട്.  അവര്ക്കുകവണനി  പ്രകതലകേമഭായനി  സലവരണല
ചചയനിരനിക്കുന്ന അവകേഭാശല ഇലഭാതഭാകുകേയഭാണട്ട്.  Nominated Members from the
Anglo-Indian  community  എന്നതട്ട്  ഇലഭാതഭാകുന്നതട്ട്  ചതറഭായ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.
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ഇന്നനിവനിചട  ആ പ്രകമയല  വരുനചണന്നറനിയഭാല.  ഇദൗ  സഭയനില്  ആരുല  ഇതനിചന
എതനിര്ക്കുന്നനിചലന്നതഭാണട്ട്  വസ്തുത.  രഭാജലതട്ട്  ഇനനിയുല  നതീതനി  ലഭനികഭാത
പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങളകട്ട് സലവരണല ഉറപഭാകഭാനുള്ള ഇദൗ നടപടനി
സത്വഭാഗതഭാര്ഹമഭാചണന്നഭാണട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.

മനി  .    സതീകര്:  ശതീ.  ചകേ.  സനി.  കജഭാസഫൈട്ട് ഇദൗ സഭാററ്റ്യൂടറനി പ്രകമയതനിനട്ട്  ഒരു
കഭദഗതനി  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  സഭാററ്റ്യൂടറനി
പ്രകമയങളക്കുള്ള കഭദഗതനികേള സര്ക്കുകലറട്ട്  ചചയഭാറനില.   എന്നഭാലല  അകങയട്ട്
രണ്ടുവഭാകട്ട് സലസഭാരനികഭാവുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫൈട്ട്:  സര്,  ഈ പ്രകമയതനിനട്ട് ഞഭാന് ഒരു കഭദഗതനി
കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനിയനിരുന.  M.  N.  Kaul  &  Shakdher-ചന   "Practice  &
Procedure of Parliament "  - ചല കപജട്ട് നല.728 -ല് " The procedure regarding
admission of a Statutory Resolution, moving of amendments thereto and its
disposal  is  the  same  as  for  other  resolutions"എന്നഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്
സമഭാനമഭായഭാണട്ട്  ഇതുല  പരനിഗണനികകണതട്ട്.  ഞഭാന്  നല്കേനിയ  കനഭാടതീസട്ട്  എചന
അവകേഭാശമഭാണട്ട്;  അതട്ട് സര്ക്കുകലറട്ട് ചചകയണതഭായനിരുന. Nipping in the bud,
അതട്ട് ശരനിയഭായനില. അകങയട്ട് തതീരുമഭാനചമടുകഭാല. അകങയട്ട് നനിരഭാകേരനികഭാല.

മനി  .   സതീകര്: അകങയട്ട് സലസഭാരനികഭാന് അനുവഭാദല തന.

ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫൈട്ട്:  സര്,  ഞഭാന്  മൂവട്ട്  ചചയ  അചമനട്ട്ചമനനിചല
കേഭാരലങള  അലഗങള  അറനികയണതഭാണട്ട്.   എചന  അവകേഭാശ  നനികഷധമഭാണട്ട്.
ഞഭാന് മൂവട്ട് ചചയ കഭദഗതനി not inconsistent  with the resolution ആണട്ട്.  അതട്ട്
പ്രകമയതനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി പറയഭാചതകപഭായതുല
ബഹുമഭാനചപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  പറഞ്ഞതുമഭായ  കേഭാരലമഭാണട്ട്  ഞഭാന്
ചൂണനികഭാണനിചതട്ട്.  പ്രകമയതനിചന അവസഭാന ഭഭാഗതനില്  After the words "as
passed by the Houses of Parliament" add the following:-  And this House
also expresses our deep, anguish, concern and protest in not extending the
period  of  representation  of  Anglo-Indian  Community  in  the  House  of
People and in the Legislative Assemblies of the States from seventy years
to eighty years.  കവചറ ഒരു പ്രകമയല വരുനണട്ട്.  ഞഭാന് കഭദഗതനികട്ട് കനഭാടതീസട്ട്
നല്കേനിയനിടട്ട്  ഇവനിചട  സര്ക്കുകലറട്ട്  ചചയഭാതതട്ട്  ചതറഭായനികപഭായനി.  അതട്ട്  എചന
അവകേഭാശമഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  അവതരനിപനിച  പ്രകമയകതഭാടട്ട്
കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആര്ക്കുല  വനികയഭാജനിപനില.  എചന  അഭനിപ്രഭായതനില്
പ്രകമയതനിചന  ഭഭാഗമഭായനി  ഇതട്ട്  വകരണതഭായനിരുന.  കേഭാരണല,  ആലകഗഭാ-
ഇന്തലന്  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിറനിക്കുളള  സലവരണല  നതീടനിചകഭാടുക്കുന്നതനിചന  നമ്മേള
അനുകൂലനിക്കുന്നവരഭാണട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്   പ്രകമയതനിചന  ഭഭാഗമഭായനി  എചന
അചമനട്ട്ചമന്റുകൂടനി അലഗതീകേരനികണചമന്നതഭാണട്ട് എചന നനിര്കദ്ദേശല. 
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മനി  .   സതീകര്: അങയുചട കഭദഗതനിയുചട സനിരനിറട്ട് ഉളചപടുത്തുന്ന ഒരു പ്രകതലകേ
പ്രകമയല സഭ പരനിഗണനിക്കുനണട്ട്. സഭാധഭാരണഗതനിയനില് സഭാററ്റ്യൂടറനി പ്രകമയങളകട്ട്
അതരല കഭദഗതനികേള ചകേഭാണ്ടുവരുന്നകതഭാ സര്ക്കുകലറട്ട് ചചയ്യുന്നകതഭാ ആയ രതീതനി
സഭയുചട  കേതീഴ്വഴകതനിലനില.  അതുചകേഭാണട്ട്  അങയുചട  കഭദഗതനിയുചട  സനിരനിറട്ട്
പൂര്ണമഭായുല  ഉളചകഭാണ്ടുചകേഭാണട്ട്  ഒരു  പ്രകതലകേ  പ്രകമയല  ഗവണ്ചമനട്ട്
ചകേഭാണ്ടുവരുന്ന സഭാഹചരലതനില് ഇതട്ട് അലഗതീകേരനികഭാന് കേഴനിയനില.

ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫൈട്ട്:  സര്,  ഈ സഭയനില് വന്ന കകേഭാണ്സനിററ്റ്യൂഷചന
39- ാാമതട്ട്  അചമനട്ട്ചമനട്ട്  ബനിലനില്, ചറസലറ്റ്യൂഷചനതനിരഭായനി  ഇ.  എല.  ശങരന്
നമ്പൂതനിരനിപഭാടട്ട് അചമനട്ട്ചമനട്ട് മൂവട്ട് ചചയനിരുന. I quote ''Mr. Speaker: Shri E. M.
Sankaran Namboodiripad has given a notice of an amendment. It seeks to
substitute the resolution by another resolution. Hence not in order. Even
otherwise, the scope of the  amendment to the resolution of this nature is
extremely  limited.''  എന്തുമഭാകേചട,  അകങയട്ട്  കഭദഗതനി  നനിരഭാകേരനികഭാന്
അധനികേഭാരമുണട്ട്.  പചക്ഷ  കനരചതയുള്ള  കേതീഴ്വഴകല  സഭയനിലണട്ട്.   സഭാററ്റ്യൂടറനി
പ്രകമയല  മറട്ട്  പ്രകമയങളകട്ട്  സമഭാനമഭാണട്ട്.  എചന  അചമനട്ട്ചമനട്ട്  അതനിചന
ഉള്ളടകതനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭാണട്ട്.  ചടങള  കനഭാകഭാചത  നനിയമസഭഭാ
ചസക്രകടറനിയറട്ട്  എചന  കഭദഗതനി  സര്ക്കുകലറട്ട്  ചചയഭാതനിരുന്നതുല   ശരനിയഭായനില,
അതനിലളള എതനിര്പട്ട് ഞഭാന് കരഖചപടുത്തുന.

മനി  .    സതീകര്:  അങയുചട കഭദഗതനിയുചട  ഉളളടകചത ഉളചകഭാണ്ടുചകേഭാണട്ട്
ഒരു  പ്രകതലകേ  പ്രകമയല  സഭയനില്  വരുന്ന  പശ്ചഭാതലതനിലഭാണട്ട്  അതട്ട്
അനുവദനികഭാതനിരുന്നതട്ട്;   അതട്ട്  ദയവഭായനി  മനസനിലഭാകണല.  അങട്ട്  സഭയനില്
ഉന്നയനിച്ചുചവങനിലല അനുവദനികഭാന് നനിര്വഭാഹമനില.  

ശതീ  .    രകമശട്ട്  ചചന്നനിതല:  സര്,  അതട്ട്  സര്ക്കുകലറട്ട്  ചചയണമഭായനിരുന.
ഒരലഗല നല്കുന്ന കഭദഗതനി, for the knowledge of the House should have been
circulated.

മനി  .    സതീകര്:  സഭാററ്റ്യൂടറനി പ്രകമയതനിനട്ട് അങചന ഒരു പതനിവുണഭായനിരുന്നനില.
അതുചകേഭാണഭാണട്ട് അകദ്ദേഹതനിനട്ട് സലസഭാരനികഭാന് അവസരല നല്കേനിയതട്ട്. 

പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നഭാകസമുദഭായകക്ഷമവുല  നനിയമവുല
സഭാലസഭാരനികേവുല പഭാര്ലചമനറനികേഭാരലവുല വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   എ  .   ചകേ  .   ബഭാലന്  ): സര്,
ശതീ.  ചകേ.  സനി.  കജഭാസഫൈട്ട്  പറഞ്ഞതുകപഭാചലയല.  ഈ  പ്രകമയതനിലളള  ഒരു
വഭാചകേലകപഭാലല  മഭാറഭാന്  നമുകട്ട്  കേഴനിയനില.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമനനില്നനിന്നട്ട്
പ്രകമയതനിചന  ഉളളടകല  എന്തഭായനിരനികണല  എന്നതനിചന  സലബന്ധനിചട്ട്
വലക്തമഭായനി  സൂചനിപനിചട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  സതീകറുചട  ഓഫൈതീസനില്  കേതട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  If we suggested that the proposed resolution may be on the
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following  lines:-  "That   this  House  ratifies  the  amendments  to  the
Constitution of India falling within the purview of clause(d) of proviso to
clause (2) of article 368, proposed to be made by the Constitution (One
Hundred and Twenty-sixth Amendment) Bill, 2019, as passed by both the
Houses  of  Parliament".  അതനില്  quote  ചചയനിട്ടുളളതഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനചപട
മുഖലമനനി ഇവനിചട അവതരനിപനിചതട്ട്. അതനില് ഒരു മഭാറവുല വരുതഭാന് സഭാധനികനില.
ഇതട്ട് സഭാധഭാരണ നനിലയനിലളള പ്രകമയല അല.

മനി  .    സതീകര്  : ദയവഭായനി  മനസനിലഭാക്കുകേ,  അനുകൂലനിക്കുന്നതനിചന
അനുകൂലനിക്കുകേയുല  എതനിര്ക്കുന്നതനിചന  എതനിര്ക്കുകേയുല  ചചയ്യുകേചയന്ന  നല
ഉകദ്ദേശലല മഭാത്രകമ ഇതനില് ഉണഭായനിരുനളളൂ. 

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്  ):  സര്,  ഇതനിനട്ട്  മചറഭാരു
വശലകൂടനിയുചണന്നഭാണട്ട്  എനനികട്ട്  കതഭാനന്നതട്ട്.  ഈ  പ്രകമയല  സഭയട്ട്
ഐകേകേകണലന അലഗതീകേരനികഭാന് കേഴനിയുല.  എന്നഭാല് സഭ തുടങനിയകപഭാള തചന്ന
കേണകലഭാ,  ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്  എഴകന്നറ്റുനനിന്നതട്ട്.  ഏതട്ട്  കേഭാരലതനിലഭായഭാലല
കയഭാജനിപ്പുണഭാകേണല.  നമ്മേള ആചരയുല ഭനിന്നനിപനികഭാന് നനില്ക്കുകേയല. പടനികേജഭാതനി
വനിഭഭാഗതനിനട്ട്  സലവരണല ചകേഭാടുക്കുന്നതനില് നമുകട്ട്  വനികയഭാജനിപനില.  മറഭാചരങനിലല
കയഭാജനിചഭാല്  അബദതനിലഭായനികപഭാകുചമന്ന  ധഭാരണ  കവണ.  കയഭാജനിപട്ട്  എന്നട്ട്
കകേളക്കുകമ്പഭാളതചന്ന  കവവലഭാതനിചപടുന്നവരുചണന്നട്ട്  എനനികറനിയഭാല.  അതല
കേഴനിയുന്നത്ര കയഭാജനിപട്ട്  വളര്തനിചയടുക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  നമ്മേള ആകലഭാചനികകണതട്ട്.
ഈ  പ്രകമയതനിചന  കേഭാരലതനില്  നമുകട്ട്  കയഭാജനിചട്ട്  അലഗതീകേരനികഭാനഭാവണല.
കകേരള  നനിയമസഭ  അതനില്നനിന്നട്ട്  വലതലസ്തമഭായ  നനിലപഭാചടടുത്തുചവന്നട്ട്  വരഭാന്
പഭാടനില.  മഭാത്രമല ഇതരചമഭാരു പ്രകമയല ഒരു വലവസ്ഥകയഭാചട അലഗതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്
ശരനിയല.   അചമനട്ട്ചമനട്ട്  വന്നഭാല്  വലവസ്ഥയഭാണട്ട്  വരുന്നതട്ട്.  അങചനചയഭാരു
വലവസ്ഥയുല  ഉണഭാക്കുന്നതട്ട്  ശരനിയല.  അതുചകേഭാണട്ട്  ഇകത  രതീതനിയനില്തചന്ന
അലഗതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട് ഉതമമഭായനിട്ടുളളതട്ട്.

മനി  .   സതീകര്: സഭ അനുകൂലനികകണതട്ട് എലഭാവരുല കചര്ന്നട്ട് അനുകൂലനിക്കുകേയുല
എതനിര്കകണതട്ട്  ശക്തമഭായനി  എതനിര്ക്കുകേയുല  ചചയ്യുകേ.  രണ്ടുല  രണട്ട്  നനിലയനില്
കേഭാണണചമനളളതുചകേഭാണഭാണട്ട് ആ നനിലപഭാടട്ട് സത്വതീകേരനിചതട്ട്. 

ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  അവതരനിപനിച  സഭാററ്റ്യൂടറനി  പ്രകമയല
അലഗതീകേരനികണചമന്ന പ്രശ്നചത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്........

സഭാററ്റ്യൂടറനി പ്രകമയല സഭ ഐകേകേകണലന പഭാസഭാകനിയനിരനിക്കുന.
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II. ഗവണ്ചമനട്ട് പ്രകമയങള (ചടല 118)

(1)  ആലകഗഭാ -ഇന്തലന് സമുദഭായതനിചന പ്രഭാതനിനനിധലല

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്  ):  സര്,   ആലകഗഭാ- ഇന്തലന്
സമുദഭായതനിനട്ട്  കലഭാകേട്ട് സഭയനിലല  സലസ്ഥഭാന  നനിയമസഭകേളനിലല  ലഭനിച്ചുവരുന്ന
സലവരണല തുടര്നല  ലഭനികഭാനഭാവശലമഭായ  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനികഭായനി  കകേന്ദ്ര
സര്കഭാര്  നടപടനി  സത്വതീകേരനികണചമന്ന  തഭാചഴപറയുന്ന  പ്രകമയല  ഞഭാന്
അവതരനിപനിക്കുന. 

"പഭാര്ലചമനനിചന ഇരുസഭകേളുല പഭാസഭാകനിയ 126- ാം ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനി
ബനില്  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  സമുദഭായതനില്ചപടവര്കട്ട്  കലഭാകേട്ട് സഭയനിലല
സലസ്ഥഭാന  നനിയമസഭകേളനിലളള  സലവരണല  പതട്ട്  വര്ഷലകൂടനി
ദതീര്ഘനിപനിച്ചുനല്കേഭാന്  വലവസ്ഥ  ചചയ്യുന.  ഇതനില്  2030  ജനുവരനി  25  വചര
കമല്പറഞ്ഞ  സലവരണല  തുടരഭാനഭാണട്ട്  വലവസ്ഥ  ചചയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല്
ഭരണഘടനയുചട  അനുകച്ഛേദല  334(b)  പ്രകേഭാരല  ആലകഗഭാ- ഇന്തലന് സമുദഭായതനിനട്ട്
കലഭാകേട്ട് സഭയനിലല  സലസ്ഥഭാന  നനിയമസഭകേളനിലല  2020  ജനുവരനി  26-നട്ട്
അവസഭാനനിക്കുന്ന  പ്രകതലകേ  പ്രഭാതനിനനിധലല  പതട്ട്  വര്ഷകതയ്ക്കുകൂടനി
ദതീര്ഘനിപനിച്ചുനല്കേഭാന്  126-ാം  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനി  ബനിലനില്  വലവസ്ഥ
ചചയനിടനില.

രഭാജലതട്ട്  നഭാളനിതുവചര  ആലകഗഭാ-ഇന്തലന്  സമുദഭായതനിനട്ട്  ലഭനിച്ചുവരുന്ന
പ്രകതലകേ  പ്രഭാതനിനനിധലല  തുടര്നല  ലഭനികഭാനഭാവശലമഭായ  ഭരണഘടനഭാ
കഭദഗതനികഭായനി അടനിയന്തര നടപടനി സത്വതീകേരനികണചമന്നട്ട് കകേരള നനിയമസഭ കകേന്ദ്ര
സര്കഭാരനികനഭാടട്ട് അഭലര്തനിക്കുന.” 

ഇതനില്  വനിശദതീകേരണതനിചന  ആവശലമനിചലന്നഭാണട്ട്  കതഭാനന്നതട്ട്.  ഈ
പ്രകമയവുല ഐകേകേകണലന പഭാസഭാകഭാനഭാകേണല.  ബഹുമഭാനചപട പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്
ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  കനരചത  സലസഭാരനിച്ചുകേഴനിഞ.  ഒരു  പ്രകമയലകൂടനി  എനനികട്ട്
അവതരനിപനികഭാനുണട്ട്.  അതനിനട്ട് കുറചട്ട് സമയല കൂടുതല് കവണനിവരുല.  അതനിനഭാല് ഈ
പ്രകമയതനിനട്ട്  കൂടുതല്  ചര്ചയനിലഭാചത  പഭാസഭാക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുല  ഉതമചമന്നഭാണട്ട്
എനനികട്ട് കതഭാനന്നതട്ട്. 

തുറമുഖവുല  മറ്റ്യൂസനിയവുല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവുല  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   രഭാമചന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി): സര്, ഞഭാന് പ്രകമയചത പനിന്തഭാങ്ങുന.
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പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട് ചചന്നനിതല  ):  സര്,  ഇതനില് ഒരു കേഭാരലല
മഭാത്രകമ  പറയഭാനുള്ളൂ.  കലഭാകേ ട്ട്സഭയനില്  ഇദൗ  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനി
അവതരനിപനിചകപഭാള  കകേന്ദ്ര  നനിയമ  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞതട്ട്,  ഇന്തലയനില്  296
ആലകഗഭാ  ഇന്തലന്കസ  ഉള്ളൂചവന്നഭാണട്ട്.  ഇന്തലയനിചല  ആലകഗഭാ  ഇന്തലന്സനിചന
എണല  3,47,000  ആണട്ട്.   ചതറഭാചയഭാരു  കേഭാരലല  പറഞ്ഞഭാണട്ട്  ഇതട്ട്
എടുത്തുകേളയുന്നതട്ട്.   ഇതട്ട്  മനിസട്ട്-ലതീഡനിലഗഭാണട്ട്.    ആര്ടനികനിള  334(b)-യനില്
പറയുന്ന കേഭാരലങള  എടുത്തു കേളയുന്ന നടപടനി  ഒരു സമൂഹചത മഭാത്രമല,  ഇദൗ
രഭാജലത്തുള്ള  ഒരു  ചചമകനഭാറനിറനിചകതനിരഭായ  വലനിയ  കേടന്നഭാക്രമണമഭാണട്ട്.
കലഭാകേട്ട് സഭയനില് ഇതുസലബന്ധനിചട്ട്  ശതീ.  ചചഹബനി  ഇദൗഡന്  ഉന്നയനിചകപഭാള
ബഹുമഭാനചപട  മനനി  ഒരു  മറുപടനിയുല  പറഞ്ഞനില.   വസ്തുതകേള  ഇതഭായനിരനിചക,
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമനട്ട് തനിരുകതണ ഒരു കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ഇദൗ രഭാജലതനിചന സഭാമൂഹലവുല
വനിദലഭാഭലഭാസപരവുല  ആകരഭാഗലപരവുമഭായ  രലഗങളനില്  വലനിയ കതഭാതനിലള്ള
സലഭഭാവന  ചചയ  സമൂഹമഭാണട്ട്  ആലകഗഭാ  ഇന്തലന്സട്ട്.   അതുചകേഭാണട്ട്  അവചര
ഉളചപടുത്തുകേ  എന്നതട്ട്  നമ്മുചട  നഭാടനിചന  ആവശലമഭാണട്ട്.   ഇകപഭാള  വനിവനിധ
കേഭാറഗറനികേളകട്ട്  പലതരതനിലള്ള  സലവരണങളുല  ആനുകൂലലങളുല
ചകേഭാടുക്കുനണട്ട്,  അചതന്തുചകേഭാണഭാണട്ട്?  They cannot be elected from among
the people.  ഇലകട്ട് ചചയട്ട് വരഭാന് കേഴനിയഭാതതുചകേഭാണഭാണട്ട് അവര്കട്ട് സലവരണല
ഏര്ചപടുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ആ  വനിശഭാലമഭായ  ലക്ഷലകതഭാചട  കകേഭാണ്സനിററ്റ്യുവനട്ട്
അസലബനി  ആകലഭാചനിചട്ട്  എടുചതഭാരു  തതീരുമഭാനമഭാണട്ട്.   അചതഭാരനികലല  മഭാറഭാന്
പഭാടനിലഭാതതഭാണട്ട്; മഭാറനിയ നടപടനി ഒരനികലല അലഗതീകേരനികഭാന് കേഴനിയഭാതതഭാണട്ട്.
ഇദൗ  സഭ  ഒറചകടഭായനി  ആ  തതീരുമഭാനചത  നനിരഭാകേരനികണല.  അതനിചനതനിചര
പ്രതനികഷധനികണചമന്നഭാണട്ട് എചന അഭനിപ്രഭായല.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:   സര്,  ഇദൗ  പ്രകമയതനില്  'സലവരണല'
എനപറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന സ്ഥഭാനതട്ട്  'പ്രകതലകേ പ്രഭാതനിനനിധലല'  എന്നഭാകനി  മഭാറണല.
അങചന  ഒരു  തനിരുതട്ട്  വരുകതണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  സലസ്ഥഭാന  നനിയമസഭകേളനിലല
ജനുവരനി  26-നട്ട്  അവസഭാനനിക്കുന്ന  'സലവരണ'  കേഭാലഭാവധനി  എന്നതട്ട്  'പ്രകതലകേ
പ്രഭാതനിനനിധലല'  എന്നഭാകനി  മഭാറണല.  'സലവരണല'  എനള്ളതട്ട്  'പ്രകതലകേ
പ്രഭാതനിനനിധലല' എന്നഭാകനി മഭാറണല. 

മനി  .   സതീകര്: Representation എനള്ള വഭാകഭാണട്ട് ഭരണഘടനയനിലള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    കജഭാണ്  ചഫൈര്ണഭാണസട്ട്:  സര്,  കകേരളതനില്  മഭാത്രല  ഒരു
ലക്ഷതനിനടുതട്ട്  വരുന്ന  ആലകഗഭാ  ഇന്തലന്സുണട്ട്.   ബഹുമഭാനചപട  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവട്ട്  പറഞ്ഞതുകപഭാചല  നഭാലലക്ഷതനിനടുതട്ട്  വരുന്ന  ആലകഗഭാ  ഇന്തലന്
സമുദഭായല രഭാജലവലഭാപകേമഭായനിട്ടുണട്ട്. ഭഭാഷഭാ നറ്റ്യൂനപക്ഷവുല മതനറ്റ്യൂനപക്ഷവുമഭായനിട്ടുള്ള
ഇദൗ  വനിഭഭാഗതനിചന  പ്രഭാതനിനനിധലല  സലരക്ഷനികഭാനഭാവശലമഭായ  ഉറച  തതീരുമഭാനല
ഇദൗ  നനിയമസഭ  ഐകേകേകണലന  ചചകേചകഭാള്ളണചമന്നഭാണട്ട്  എനനികട്ട്
അഭലര്തനികഭാനുള്ളതട്ട്.  
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,   പ്രകമയല  അലഗതീകേരനികണചമന്നട്ട്
അഭലര്തനിക്കുന.

മനി  .    സതീകര്:   പ്രകമയതനില്  കൂടനികചര്കകണ  ഒരു  കേഭാരലല,  രഭാജലത്തുള്ള
ആലകഗഭാ-ഇന്തലന്  സമുദഭായങളുചട  അലഗസലഖല  സലബന്ധനിചട്ട്   ബഹുമഭാനചപട
പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവട്ട് പറഞ.  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  രഭാജലതട്ട്  നഭാളനിതുവചരയുള്ള  ആലകഗഭാ
ഇന്തലന്  സമുദഭായതനിനട്ട്  ലഭനിച്ചുവരുന്ന  പ്രകതലകേ  പ്രഭാതനിനനിധലല  തുടര്നല
ലഭനികഭാനഭാവശലമഭായ ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനികഭായനി എന്നഭാണട്ട് ഇതനില് പറയുന്നതട്ട്.
അകപഭാള രഭാജലചത തചന്നയഭാണട്ട് പറയുന്നതട്ട്, അതനില് വലതലഭാസമനില.  

ശതീ  .    രകമശട്ട്  ചചന്നനിതല:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയുചട
ശദയനികലയട്ട്,  പഭാര്ലചമനനില്  ഇതട്ട്  അവതരനിപനിചകപഭാള  296  അലഗങകള ഇദൗ
വനിഭഭാഗതനില്  ഉണഭായനിരുനള്ളൂചവന്നഭാണട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്.  എന്നഭാല്  3,47,000
ആലകഗഭാ  ഇന്തലന്സുണട്ട്  എനള്ളതഭാണട്ട്  വസ്തുത.  അതനിചന  കേണകട്ട്  എചന
കേയനിലണട്ട്.   അതട്ട്   എന്തുചകേഭാണട്ട്  ചസസനിചചഫൈ  ചചയ്തുകൂടഭാ  എന്നഭാണട്ട്  എചന
കചഭാദലല.   

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  സലസഭാരതനില്  എന്തുപറഞ
ചവനള്ളതല. ഇതനിചന ചപഭാതുവഭായ കേഭാരലങള ശരനിയഭായ രതീതനിയനില് തചന്നയഭാണട്ട്
അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  എണതനിചന  കേഭാരലതനികലയ്ചകഭാനല  ഇകപഭാള
കപഭായനിടനില.  ആ  വനിഭഭാഗതനിചന  പ്രഭാതനിനനിധലല  തുടകരണതഭാണട്ട്.  അതട്ട്
നലഭായമഭാചണന്നതഭാണട്ട് നഭാല ആവശലചപടുന്നതട്ട്.

മനി  .    സതീകര്:  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  അവതരനിപനിച  പ്രകമയല
പഭാസഭാകണചമന്ന പ്രശ്നചത.....

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്......

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്....

പ്രകമയല സഭ ചഎകേകേകണലന പഭാസഭാകനിയനിരനിക്കുന.

(2) പദൗരതത്വ കഭദഗതനി നനിയമല റദ്ദേഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രകമയല  

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):  സര്, "2019-ചല പദൗരതത്വ കഭദഗതനി
ബനില് പഭാര്ലചമനനിചന ഇരുസഭകേളുല അലഗതീകേരനിചതനിചനത്തുടര്ന്നട്ട്  സമൂഹതനിചല
വനിവനിധ വനിഭഭാഗങളുചട  ഇടയനില് ആശങകേള രൂപചപടുകേയുല രഭാജലവലഭാപകേമഭായനി
പ്രതനികഷധമുയരുകേയുല ചചയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളതനില് ചപഭാതുവനില് സമഭാധഭാനപരമഭായ
പ്രതനികഷധല ഒറചകടഭായനി ഉയര്നവന്നനിട്ടുണട്ട്.  
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പദൗരതത്വല  നല്കുന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ  വലവസ്ഥകേള  ഉളചകഭാള്ളനിക്കുന്ന
2019-ചല  പദൗരതത്വ  കഭദഗതനി  നനിയമല  നമ്മുചട  ഭരണഘടനയുചട  പഭാര്ടട്ട്  III-ചല
മദൗലനികേഭാവകേഭാശമഭായ സമതത്വ തതത്വതനിചന ലലഘനമഭാണട്ട്.

കദശതീയ  സത്വഭാതനലപ്രസ്ഥഭാനല  വനിവനിധ  ധഭാരകേളുചട  സമനത്വയല
കൂടനിയഭായനിരുന.  അവ മുകന്നഭാട്ടുവച ആധുനനികേ ജനഭാധനിപതലചതയുല മതനനിരകപക്ഷ
കേഭാഴ്ചപഭാടനിചനയുല ഉളചകഭാണ്ടുചകേഭാണഭാണട്ട് ഇന്തലന് ഭരണഘടന രൂപചപട്ടുവന്നതട്ട്.
പദൗരഭാവകേഭാശങളക്കുല സമതത്വതനില് അധനിഷനിതമഭായ സമൂഹതനിനുല കവണനിയുള്ള
കപഭാരഭാടതനിചല  ഒരു  നഭാഴനികേകലഭായനി  രൂപതീകേരനികചപട  നമ്മുചട  ഭരണഘടന
ജനഭാധനിപതലതനിലല  മതനനിരകപക്ഷതയനിലല  സമതത്വതനിലല  ശഭാസതീയ
മനനഃസ്ഥനിതനിയനിലല  അധനിഷനിതമഭായ  ഒനകൂടനിയഭാണട്ട്.   വനിവനിധ  ജനവനിഭഭാഗങളുചട
ജതീവനിതചതയുല സലസഭാരചതയുല ഉളചകഭാണ്ടുചകേഭാണട്ട് രൂപചപടതഭാണട്ട്  ഇന്തലന്
കദശതീയത.    നഭാനഭാതത്വതനില്  ഏകേതത്വല  എന്ന  വതീക്ഷണതനിചന  അടനിതറ
അതുചകേഭാണ്ടുതചന്നയഭാണട്ട് ഭരണഘടന ഉളചകഭാണനിട്ടുള്ളതട്ട്.

2019-ചല  പദൗരതത്വ  കഭദഗതനി  നനിയമല  പഭാകേനിസ്ഥഭാന്,  ബലഗഭാകദശട്ട്,
അഫ്ഗഭാനനിസ്ഥഭാന് എന്നതീ രഭാജലങളനില്നനിനല ഇന്തലയനികലയട്ട്  2014  ഡനിസലബര്
31-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  കുടനികയറനിപഭാര്ത  ഹനിന,  സനിഖട്ട്,  ബുദ,  ചചജന,  പഭാഴനി,  ക്രനിസ്തലന്
മതവനിശത്വഭാസനികേളകട്ട്  പദൗരതത്വല  നല്കുന്നതുല  മുസതീങചള  അതനില്
ഉളചപടുതഭാതനിരനിക്കുകേയുല  ചചയ്യുന്ന വലവസ്ഥ ഉളചപടുന്ന ഒന്നഭാണട്ട്.  മതതനിചന
അടനിസ്ഥഭാനതനില് പദൗരതത്വല  നനിര്ണയനികചപടുകമ്പഭാള  മത-രഭാഷ്ട്ര സമതീപനമഭാണട്ട്
അതനില് ഉളകചര്ന്നനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  ഭരണഘടന മുകന്നഭാട്ടുവയ്ക്കുന്ന മതനനിരകപക്ഷ
കേഭാഴ്ചപഭാടനിനട്ട്  കേടകേവനിരുദമഭായതനിനഭാല്  ഇദൗ  നനിയമല  ഭരണഘടനയുചട
അടനിസ്ഥഭാനഘടനയുമഭായനി ചപഭാരുതചപടുന്നതല.

ഭരണഘടനയുചട  അടനിസ്ഥഭാന  ഘടകേങളനില്  പ്രധഭാനചപട  ഒന്നഭായ
മതനനിരകപക്ഷത  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കൂടഭായ  പരനിശമല  എലഭാ
മതവനിഭഭാഗങളുചടയുല  മതനനിരകപക്ഷ  കേഭാഴ്ചപഭാടുള്ളവരുചടയുല  ഭഭാഗത്തു
നനിനണഭാകകേണ സന്ദര്ഭമഭാണനിതട്ട്.  

നമ്മുചട  രഭാജലചത  വലനിചയഭാരു  വനിഭഭാഗല  ജനങളനില്  ഉയര്ന
വരുന്ന  ആശങകേള  കേണകനിചലടുത്തുചകേഭാണട്ട്  പദൗരതത്വല  നല്കുന്നതനില്
മതഭാടനിസ്ഥഭാനതനിലള്ള  വനികവചനതനിനട്ട്  വഴനിവയ്ക്കുന്നതുല  ഭരണഘടന  വനിഭഭാവന
ചചയ്യുന്ന മതനനിരകപക്ഷത തകേര്ക്കുന്നതുമഭായ 2019-ചല പദൗരതത്വ കഭദഗതനി നനിയമല
റദ്ദേഭാകഭാനുള്ള  നടപടനി  സത്വതീകേരനികണചമന്നട്ട്  കകേരള  നനിയമസഭ  കകേന്ദ്ര
സര്കഭാരനികനഭാടട്ട് അഭലര്തനിക്കുന" എന്ന പ്രകമയല അവതരനിപനിക്കുന.
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വലവസഭായവുല  കസഭാര്ട്സുല  യുവജനകേഭാരലവുല  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .
ജയരഭാജന്): സര്, ഞഭാന് പ്രകമയചത പനിന്തഭാങ്ങുന.

മുഖലമനനി (ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):  സര്,  കകേരളതനിചന ഇതുവചരയുള്ള
പ്രകതലകേതകേള  ഉളചകഭാണ്ടുചകേഭാണട്ട്  ഇദൗ  പ്രകമയല  നമ്മുചട  നനിയമസഭയട്ട്
ഐകേകേകണലന പഭാസഭാകഭാന് കേഴനിയണചമന്നഭാണട്ട് അഭലര്തനികഭാനുള്ളതട്ട്.  നമ്മുചട
രഭാജലചതമ്പഭാടുല  വലനിയ  പ്രകക്ഷഭാഭതനിനഭാണട്ട്  ഇദൗ  പദൗരതത്വ  കഭദഗതനി  നനിയമല
തനിരനിചകേഭാളുതനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്. സര്വകേലഭാശഭാലഭാ വനിദലഭാര്തനികേള, ചതഭാഴനിലഭാളനികേള,
ജതീവനകഭാര്,  ചപഭാതുപ്രവര്തകേര്  ഇങചന  സമൂഹതനിചന  എലഭാ
കമഖലകേളനിലമുള്ളവര്  ശക്തമഭായ  പ്രതനികഷധമുയര്തനിചകഭാണട്ട്  മുകന്നഭാട്ടു
നതീങ്ങുകേയഭാണട്ട്.   മതവനികവചനതനിചന രതീതനിയനിലള്ളതഭാണട്ട്  ഇദൗ കഭദഗതനി.   ഇതട്ട്
അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  സമൂഹതനില്  നമ്മുചട  നഭാടനിചനക്കുറനിചട്ട്  ചതറഭായ  ചനിത്രല
സൃഷനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കലഭാകേചതമ്പഭാടുല  പ്രവഭാസനികേളഭായനി  ജതീവനിക്കുന്നവരഭാണട്ട്
മലയഭാളനി  സകഹഭാദരങള.   ഇവര്കനിടയനിലല  പദൗരതത്വ  കഭദഗതനി  നനിയമല  വലനിയ
ആശങയഭാണട്ട്  ഉയര്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇദൗ അന്തരതീക്ഷതനില്  നനിനചകേഭാണഭാണട്ട്
പദൗരതത്വ  കഭദഗതനി  നനിയമചതക്കുറനിച്ചുള്ള  ഇദൗ  പ്രകമയല  നമ്മുചട  നനിയമസഭ
ചര്ചയ്ചകടുക്കുന്നതട്ട്. രഭാജലതനിചന സവനികശഷതകേളഭായനി നഭാല അഭനിമഭാനനികഭാറുള്ള
ഘടകേങളഭാണട്ട്  മതനനിരകപക്ഷതയുല  അതനിചന  ഭഭാഗചമകന്നഭാണല  നനിലചകേഭാള്ളുന്ന
നഭാനഭാതത്വതനില്  ഏകേതത്വല  എന്ന  കേഭാഴ്ചപഭാടുല.   ഇന്തലചയകപഭാചല  ഇത്രകയചറ
ചചവവനിധലമഭാര്ന്ന  ഭൂമനിശഭാസവുല  ഭഭാഷകേളുല  സലസഭാരങളുല  മതവനിഭഭാഗങളുല
എലഭാമുണഭായനിരുന്നനിട്ടുല  ഒരു  രഭാഷ്ട്രല  എന്ന  നനിലയനില്  നമുകട്ട്  നനിലനനില്കഭാന്
കേഴനിഞ്ഞതട്ട്  കനരചത  പറഞ്ഞ  രണട്ട്  കേഭാഴ്ചപഭാടുകേചള  മുകന്നഭാട്ടുവച്ചുചകേഭാണട്ട്
പ്രവര്തനിക്കുനചവന്നതുചകേഭാണഭാണട്ട്.   മതനനിരകപക്ഷതയ്ക്കുല  ചചവവനിധലങചള
അലഗതീകേരനിക്കുന്ന  രതീതനിക്കുല  കപഭാറകലല്ക്കുകമ്പഭാള  അതട്ട്  രഭാജലതനിചന
നനിലനനില്പനിചനതചന്ന ദുര്ബലചപടുത്തുന്ന സഭാഹചരല മഭാണുണഭാവുകേ.  ഇതട്ട് നഭാല
ഗദൗരവമഭായനി  ഓര്കണല.  അതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന  കമല്പറഞ്ഞ  മൂലലങചള
കേണകനിചലടുകഭാചത  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  ഏതട്ട്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണവുല  വലനിയ
പ്രതലഭാഘഭാതങള രഭാജലതട്ട് സൃഷനിക്കുചമന്നട്ട് നഭാല കേഭാകണണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  നമ്മുചട
ഭരണഘടന വനിഭഭാവന ചചയ്യുന്ന മതനനിരകപക്ഷത രൂപചപട്ടുവന്നതട്ട് നൂറഭാണ്ടുകേളഭായനി
ഇവനിചട  വളര്നവന്ന  രഭാഷ്ട്രതീയ  സഭാമൂഹല  മുകന്നറങളുചട  പശ്ചഭാതലതനിലഭാണട്ട്.
നഭാല  ഇന്നട്ട്  കേഭാണുന്ന  ഇന്തലന്  ജനതയുചട  സലസഭാരല  രൂപചപട്ടുവന്നതട്ട്
ഏചറ  നൂറഭാണ്ടുകേള  നതീണ്ടുനനിന്ന  പ്രക്രനിയയനിലൂചടയഭാണട്ട്. നമ്മുചട  രഭാജലചത
സലബന്ധനിച  അവലക്തമഭായ  ധഭാരണകേള  മഭാത്രകമ  നൂറഭാണ്ടുകേളക്കുമുമ്പട്ട്  ഇവനിചട
ഉണഭായനിരുനളളൂ.  പനിന്നതീടട്ട്  ചരനിത്രതനിചന  വനികേഭാസതനിനനുസരനിചട്ട്  ആധുനനികേ
ഇന്തല  രൂപചപടട്ട്  വരനികേയഭാണുണഭായതട്ട്.  ആധുനനികേ  ഇന്തലയുചട  രൂപതീകേരണല
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ഉണഭാകുന്നതട്ട് കദശതീയ സത്വഭാതനല പ്രസ്ഥഭാനതനിചന അടനിതറയനിലഭാണട്ട്.  നമ്മുചട
സത്വഭാതനല  പ്രസ്ഥഭാനതനിനട്ട്  ഏചറ  സവനികശഷതകേളുണട്ട്.  ചചവവനിധലമഭാര്ന്ന
നനിരവധനി  ധഭാരകേളുചട  മഹഭാ  പ്രവഭാഹമഭായനിരുന  ആ  സത്വഭാതനല  പ്രസ്ഥഭാനല.
ആദനിവഭാസനികേളനിലല കേര്ഷകേരനിലലനനിന്നട്ട് ആരലഭനിച പ്രകക്ഷഭാഭങള,  അകഭാലതട്ട്
ഉയര്നവന്ന  ആധുനനികേ  മൂലലങചളകടനി  സത്വഭാലശതീകേരനിചട്ട്  വളര്ന
വരനികേയഭാണുണഭായതട്ട്.  ജനഭാധനിപതലവുല  മകതതരതത്വവുല  കസഭാഷലലനിസവുല
സഭാമൂഹലനതീതനിയുചമഭാചക  അതനിചന  ഭഭാഗമഭായനി  ഉയര്നവന.  അതട്ട്  ജനതയുചട
കേഭാഴ്ചപഭാടുല വനികേഭാരവുമഭായനി രൂപചപടുകേയുല ചചയ്തു. 

ബനിടതീഷുകേഭാര്  മുകന്നഭാട്ടുവച  ശനിഥനിലതീകേരണ  പ്രവണതകേചളചയലഭാല
അതനിജതീവനിചട്ട്  ഇന്തല  സത്വഭാതനലല  പ്രഭാപനിക്കുകേയഭായനിരുന.  ഭരണഘടനഭാ
നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച  കകേഭാണ്സനിററ്റ്യൂഷണല്  അസലബനിയനിചല
ചര്ചകേളനിലൂചട  സത്വഭാതനലസമരതനിചല  മൂലലങചള  സത്വഭാലശതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
ഭരണഘടനയുല രൂപചപട്ടു.  അങചന മതനനിരകപക്ഷതയനിലല സഭാമൂഹലനതീതനിയനിലല
സമതത്വതനിലല  ഉദൗന്നനിനനിനചകേഭാണ്ടുളള  നഭാനഭാതത്വതനില്  ഏകേതത്വല  എന്ന
കേഭാഴ്ചപഭാടുചമലഭാല  ഇതനില് ഉളകചരുകേയഭായനിരുന.  അതനിചന കേരുതനിലഭാണട്ട്  ഇന്തല
എന്ന  രഭാജലല  ഒരു  വനികേഭാരമഭായനി  നമ്മുചട  മനസനില്  സ്ഥഭാനല  പനിടനിചതട്ട്.  ഇദൗ
കേഭാഴ്ചപഭാടഭാണട്ട്  കലഭാകേല  മുഴവനുല  ബഹുമഭാനനിക്കുന്ന രഭാജലമഭായനി  നമ്മുചട  രഭാജലചത
ഉയര്തനിയതട്ട്.  ഒരു രഭാഷ്ട്രല എങചനയഭാണട്ട് എന്നതട്ട് നനിര്ണയനിക്കുന്നതട്ട് അതനിചന
പദൗരതത്വതനിചന അടനിസ്ഥഭാനതനിലഭാണട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട് ഏതുതരല ജനവനിഭഭാഗങചള
രഭാഷ്ട്രല  ഉളചകഭാളളുന  എനളളതഭാണട്ട്  അതനിചന  സത്വഭഭാവ  സവനികശഷതകേളുചട
മര്മ്മേ  പ്രധഭാനമഭായ  ഘടകേല.  അതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന  പദൗരതത്വല  എന്നതട്ട്
രഭാഷ്ട്രസത്വഭഭാവതനിചനയുല അതനിചന ഘടനയുചടയുല അടനിതറയഭായനിതതീരുന. എലഭാ
മതവനിഭഭാഗങചളയുല ഉളചകഭാളളുന്നനിടതഭാണട്ട് മകതതര രഭാഷ്ട്രല എന്ന നനിലയനികലയട്ട്
ഒരു രഭാജലല മഭാറുന്നതട്ട്. ഏചതങനിലല മതവനിഭഭാഗങളകട്ട് നനിയനണവുല ഏചതങനിലല
മതവനിഭഭാഗതനിനട്ട് പദൗരതത്വതനിനട്ട് കൂടുതല് പരനിഗണനയുല നല്കുന്നനിടതട്ട് അതനിചന
മകതതരഭഭാവല  നഷചപടുല.  അങചന  നഭാനഭാതത്വതനില്  ഏകേതത്വല  എന്ന  നഭാല
ഉയര്തനിപനിടനിച മൂലലല നഷചപടഭാല് രഭാഷ്ട്രതനിചന ചചശഥനിലലതനികലയഭായനിരനിക്കുല
അതട്ട്  നയനിക്കുകേ.  അതട്ട്  ഒഴനിവഭാകചപടണചമങനില്  ഇതരല  മൂലലങചള
മുകന്നഭാട്ടുവയ്ക്കുന്ന  നനിയമങളുല  പരനിരക്ഷകേളുല  ഉണഭാകയപറ.  അതുചകേഭാണഭാണട്ട്
പുതനിയ പദൗരതത്വ  നനിയമ  കഭദഗതനി  പനിന്വലനികണചമന്ന ആവശലല  രഭാജലതനിചന
പഭാരമ്പരലചതയുല  അതനിചന  ചചവവനിധലങചളയുല  അറനിയഭാവുന്നവര്
മുകന്നഭാട്ടുവയ്ക്കുന്നതട്ട്.  രഭാജലതനിചന  നനിലനനില്പനിനട്ട്  അതലന്തഭാകപക്ഷനിതമഭാണട്ട്
ഭരണഘടന മുകന്നഭാട്ടുവയ്ക്കുന്ന മൂലലങചളന്നട്ട് നഭാല മറകരുതട്ട്. 
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പദൗരതത്വ  കഭദഗതനി  നനിയമല  2019-ല്  ഉളചകഭാളളനിചനിട്ടുളള
മതഭാടനിസ്ഥഭാനതനിലളള  വനികവചനപരമഭായ  വലവസ്ഥകേളചകതനിചര  ജഭാതനി-മത-
പ്രഭാകദശനികേ  കവര്തനിരനിവുകേളകതതീതമഭായനി  രഭാജലചതമ്പഭാടുല  ഒരു  ചപഭാതുവനികേഭാരല
ഉയര്നവന്നനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  പ്രകക്ഷഭാഭമഭായനി  ചതരുവുകേളനികലയട്ട്  വലഭാപനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.  നമ്മുചട  ഭരണഘടനയുചടയുല  ജനഭാധനിപതല  വലവസ്ഥയുചടയുല
അടനിസ്ഥഭാന തതത്വങചള ചവല്ലുവനിളനിക്കുന്ന ആശയങളഭാണട്ട്  ഇദൗ കഭദഗതനിയനിലൂചട
നനിയമപ്രഭാബലലല കനടനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട് എന്നതഭാണട്ട് ഇദൗ എതനിര്പനിനടനിസ്ഥഭാനല.

മതനനിരകപക്ഷത  നമ്മുചട  ഭരണഘടനയുചട  അടനിസ്ഥഭാനഘടനയുചട
ഭഭാഗമഭാണട്ട്.  ഇതനിചന  കകേവലല  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  സഭകേളനിചല  ഭൂരനിപക്ഷല
ചകേഭാണ്ടുമഭാത്രല  തകേര്കഭാന്  സഭാധലമചലന്നട്ട്  വനിഖലഭാതമഭായ  വനിധനിനലഭായങളനിലൂചട
ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീലകകേഭാടതനി വലക്തമഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇദൗ നനിയമല പഭാര്ലചമനനിചന
ഇരുസഭകേളുല  പഭാസഭാകനിചയന്ന  ഒറ  കേഭാരണലചകേഭാണട്ട്  എലഭാവരുല
ശനിരസഭാവഹനിച്ചുചകേഭാളളണചമന്ന കേല്പനകേള പുറചപടുവനിക്കുന്നതട്ട് നമ്മുചട ഉയര്ന്ന
ജനഭാധനിപതല  മൂലലങളകട്ട്  അനുകയഭാജലമല.  നമ്മേള  നമുകഭായനി  നല്കേനിയ
ഭരണഘടനയുല  അതനിചന  അന്തനഃസതയുമഭാണട്ട് പരമപ്രധഭാനല.  ഇതനിനുപരനിയഭായനി
ഒരു നനിയമനനിര്മ്മേഭാണതനിനുല സ്ഥഭാനല നല്കേഭാന് കേഴനിയനില.

ഭരണഘടനയുചട  അടനിസ്ഥഭാനതനിലഭാണട്ട്  നനിയമസഭയുല  പഭാര്ലചമന്റുചമലഭാല
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ഭരണഘടനഭാമൂലലങകളഭാടട്ട്  കൂറട്ട്  പുലര്ത്തുചമന്ന
പ്രതനിജ്ഞകയഭാചടയഭാണട്ട്  നമ്മേചളലഭാല  ഇദൗ  സഭയനിലനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇദൗ  കേടമ
നനിര്വഹനിക്കുന്നതനില്നനിനല  നഭാല  അണുവനിട  കപഭാലല  പനിന്തനിരനിയനില  എന്നതനിചന
ഉറച  പ്രഖലഭാപനമഭാണട്ട്  ഇന്നട്ട്  ഇദൗ  പ്രകമയല  പരനിഗണനികഭാന്  നഭാല  ഇവനിചട
കൂടനിയനിരനിക്കുന്നതനിലൂചട ചപഭാതുസമൂഹതനിനട്ട് നല്കുന്ന സകന്ദശല. 

പലവനിധ  പ്രതനിസന്ധനികേചളയുല  അതനിജതീവനിച  ശക്തനി  നമ്മുചട  രഭാജലതനിനുല
ജനഭാധനിപതല  വലവസ്ഥയ്ക്കുമുണട്ട്.  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  സഭകേളനിലൂചട,  കകേഭാടതനി
വനിധനിനലഭായങളനിലൂചട,  ജനകേതീയ  പ്രകക്ഷഭാഭങളനിലൂചടചയലഭാല  ശക്തമഭായ
ഇടചപടലകേള  നമ്മുചട  പദൗരഭാവകേഭാശ  സലരക്ഷണതനിനുല  സഭാമൂഹലനതീതനി
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുല  എകഭാലത്തുല  തഭാങ്ങുല  തണലല  ആയനിരുന്നനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിചന
ഉതമ ദൃഷഭാന്തമഭാണട്ട്,  മതപരമഭായ വനികവചനല ഉളചപടുത്തുന്ന വലവസ്ഥയുളള ഒരു
നനിയമതനിചനതനിചര ജഭാതനി-മത-പ്രഭാകദശനികേ കവര്തനിരനിവുകേളകതതീതമഭായനി നടക്കുന്ന
അഭനിപ്രഭായ  രൂപതീകേരണവുല  പ്രതനികഷധവുല.  ഇവ  സമഭാധഭാനപരമഭായനി  നടക്കുന
എന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുതഭാനുല  ഏചതങനിലല  തരതനിലളള  മത  മദൗലനികേവഭാദങളകട്ട്
സ്ഥഭാനമനിചലനല  സമരതനിനട്ട്  അണനിനനിരക്കുന്ന  ജനത  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന
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സ്ഥനിതനിയുമുണട്ട്.  എത്ര  ഭതീകേരമഭായ  പ്രതലഭാക്രമണങള  ഉണഭായഭാലല  അണഞ
കപഭാകേഭാത  ചവളനിചമഭാണട്ട്  ജനഭാധനിപതലതനിചനയുല  മത  നനിരകപക്ഷതയുചടയുല
സഭാമൂഹല  സഭാമ്പതനികേ  നതീതനിയുചടയുല  മൂലലങളുല  തതത്വങളുല  എന്നട്ട്  നഭാല
ചതളനിയനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇദൗ  പ്രയഭാണതനിചല  ചുവടുവയ്പഭാണട്ട്
കകേരളതനിചല രഭാഷ്ട്രതീയ അഭനിപ്രഭായ വലതലഭാസങള മഭാറനിവച്ചു ചകേഭാണ്ടുളള ഒരുമയുല
ഇദൗ സഭ പരനിഗണനിക്കുന്ന പ്രകമയവുല.

കകേരളതനിനട്ട്  മഹതഭായ  ഒരു  പഭാരമ്പരലമുണട്ട്.  അതട്ട്
മതനനിരകപക്ഷതയുകടതഭാണട്ട്.  അകറബലന് രഭാജലങളുമഭായുളള നമ്മുചട ബന്ധതനിനട്ട്
നൂറഭാണ്ടുകേളുചട  പഴകമുണട്ട്.  ഗതീക്കുകേഭാരുല  കറഭാമകഭാരുചമലഭാല  ഇദൗ  നഭാടനില്  മുകമ്പ
വനകപഭായവരഭാണട്ട്.  എലഭാ മതങചളയുല അതനിചന ആരലഭകേഭാലത്തുതചന്ന നമ്മുചട
നഭാടട്ട് ഉളചകഭാണനിട്ടുണട്ട്. ക്രനിസ്തുമതവുല ഇസഭാല മതവുല ആരലഭനിക്കുന്ന കേഭാലത്തുതചന്ന
കകേരളതനില്  വന്നനിട്ടുണട്ട്.  നമ്മുചട  രഭാജലചത  ആദലകേഭാല  ക്രനിസ്തലന്,  മുസതീല
പളളനികേള കകേരളതനിലഭായനിരുന എന്ന കേഭാരലല നഭാല വനിസ്മരനികരുതട്ട്.  മലബഭാറനിചല
കേഭാര്ഷനികേ  കേലഭാപതനിചന  ചരനിത്രചത  ഓര്കഭാചത  ബനിടതീഷട്ട്  വനിരുദ
കേലഭാപചതക്കുറനിചട്ട്  ചനിന്തനികഭാനഭാകേനില.  മുഹമ്മേദട്ട്  അബ്ദുറഹനിമഭാന്  സത്വഭാതനല
സമരതനിചല  ഇതനിഹഭാസമഭായനിരുന.  നകവഭാതഭാന  പ്രസ്ഥഭാനവുല  കദശതീയ
പ്രസ്ഥഭാനവുല  കേര്ഷകേചതഭാഴനിലഭാളനി  പ്രസ്ഥഭാനങളുല  ഉയര്തനിചകഭാണ്ടുവന്ന
മതനനിരകപക്ഷതയുചട  ജതീവനിത  സലസഭാരചത  മുകന്നഭാടട്ട്  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുളള
ഉതരവഭാദനിതത്വമഭാണട്ട്  നമുകട്ട്  ഏചറടുകഭാനുളളതട്ട്.  ആ  പഭാരമ്പരലതനിചന
അടനിസ്ഥഭാനതനിലളള  നനിലപഭാടട്ട്  മുകന്നഭാടട്ട്  വയഭാന്  നമ്മുചട  നനിയമസഭയട്ട്
കേഴനികയണതുണട്ട്.  ആ പഭാരമ്പരലചത ഏറ്റുപനിടനിക്കുകേയഭാണട്ട്  ഇദൗ പ്രകമയതനിലൂചട
കകേരള  നനിയമസഭ  ചചയ്യുന്നതട്ട്.  മതവനികദത്വഷതനിചനയല,  മതവനിശത്വഭാസചത
ബഹുമഭാനനിക്കുന്ന,  നമ്മുചട  പഭാരമ്പരലചത  ഉളചകഭാളളുന്നതഭാണട്ട്  ഇദൗ  പ്രകമയല.
പുതനിയ  പദൗരതത്വ  നനിയമതനിചന  പശ്ചഭാതലതനില്  ഉടചലടുത  ആശങകേള
പരനിഹരനിക്കുകേ എന്നതട്ട് ഏറവുല പ്രധഭാനമഭാണട്ട്. 

ജനങളുചട  തനികേഞ്ഞ  സഹകേരണകതഭാചട  മുകന്നഭാടട്ട്  കപഭാകകേണ  ഒന്നഭാണട്ട്
ചസന്സസട്ട് കപഭാലളള പ്രവര്തനങള. ഇകപഭാള കകേന്ദ്ര സര്കഭാര് മുകന്നഭാട്ടുവയ്ക്കുന്ന
കേഭാഴ്ചപഭാടനിചന  അടനിസ്ഥഭാനതനില്  പ്രഖലഭാപനിച  രതീതനിയനില്  തയഭാറഭാകഭാന്
ശമനിക്കുന്നതട്ട്  ആശങകേള  വര്ദനിപനികഭാന്  മഭാത്രകമ  ഇടയഭാക.  അതുചകേഭാണഭാണട്ട്
ഇകപഭാള  പ്രഖലഭാപനിച  രതീതനിയനിലളള  കദശതീയ  പദൗരതത്വ  രജനിസര്  തയഭാറഭാകലല
അതനിനുതകുന്ന  വനിവരങള  കശഖരനികഭാനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുളള  കദശതീയ  ജനസലഖലഭാ
രജനിസറുല തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട് നനിര്തനിവയഭാന് തതീരുമഭാനനിചതട്ട്. ഇകപഭാള ഉയര്നവന്ന
മചറഭാരഭാശങ  പദൗരതത്വതനില്നനിനല  പുറതഭാകചപടുന്നവചര  പഭാര്പനികഭാനുളള
detention centre-കേചള പറനിയഭാണട്ട്.  ഇതരതനിലളള ഒരു detention centre-കേളുല
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കകേരളതനിലണഭായനിരനിക്കുകേയനില.  അതനിനഭായുളള യഭാചതഭാരു നടപടനിയുല സലസ്ഥഭാന
സര്കഭാര്  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുമനില.  പദൗരതത്വ  കഭദഗതനിയുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  ഇകപഭാള
നഭാല  അലഗതീകേരനിക്കുന്ന  പ്രകമയല  ചരനിത്രതനിചന  ഏടുകേളനില്  സ്ഥഭാനല  കനടുചമന്നട്ട്
ഉറപഭാണട്ട്. പദൗരതത്വ നനിയമ കഭദഗതനി 2019 റദ്ദേട്ട് ചചയട്ട് രഭാജലചത ജനതചയ ഒന്നഭായനി
കേഭാണുന്ന ഭരണഘടന കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട് മുറുചകേപനിടനികഭാന് കകേന്ദ്ര സര്കഭാര് തയഭാറഭാകേണല.
നമ്മുചട  സലസ്ഥഭാനതനിചന  മതനനിരകപക്ഷ  പഭാരമ്പരലല  ഒരനികല്കടനി
ഉയര്തനിപനിടനിക്കുന്നതനിചന  ഭഭാഗമഭായനി  ഇദൗ  പ്രകമയല  ഏകേകേകണലന
അലഗതീകേരനികണചമന്നട്ട്  അഭലര്തനിക്കുന.

മനി  .    സതീകര്:  ഇകത  വനിഷയചത  അധനികേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ചടല  130  പ്രകേഭാരല
ചര്ച  ചചയണചമന്നഭാവശലചപട്ടുചകേഭാണട്ട്  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന്  കനഭാടതീസട്ട്
നല്കേനിയനിരുന.  ഗവണ്ചമനട്ട്  തചന്ന  ഇദൗ  പ്രകമയല  ചകേഭാണ്ടുവന്ന
സഭാഹചരലതനിലഭാണട്ട്  അതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേഭാന്  കേഴനിയഭാചത  കപഭായതട്ട്.
ശതീ. ചകേ. സനി. കജഭാസഫൈനിചന കഭദഗതനി മൂവട്ട് ചചയഭാവുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫൈട്ട്:  സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ  മുഖലമനനി  പറഞ്ഞ
വനികേഭാരങകളഭാടുല  പ്രകമയകതഭാടുല  പൂര്ണമഭായുല  കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ
പ്രകമയതനിചന അവസഭാനചത ഖണ്ഡനികേയനില് ഒരു കഭാരനിറനിയുണഭാകേണല. 'നമ്മുചട
രഭാജലചത   വലനിയ  വനിഭഭാഗല  ജനങളനില്  ഉയര്നവരുന്ന  ആശങകേള
കേണകനിചലടുതട്ട്  പദൗരതത്വല  നല്കുന്നതനില്  മതഭാടനിസ്ഥഭാനതനിലള്ള
വനികവചനതനിനട്ട് വഴനിവയ്ക്കുന്നതുല ഭരണഘടന വനിഭഭാവന ചചയ്യുന്ന മതനനിരകപക്ഷത
തകേര്ക്കുന്നതുമഭായ  2019-ചല  പദൗരതത്വ  കഭദഗതനി  നനിയമല  റദ്ദേഭാകഭാന്  നടപടനി
സത്വതീകേരനികണചമന്നട്ട് നനിയമസഭ അഭലര്തനിക്കുന'  എന്നഭാണട്ട് അതനില് പറയുന്നതട്ട്.
ഇകപഭാള   രണട്ട് സഭകേളുല ഈ ബനില്  പഭാസഭാകനി.  പ്രസനിഡനട്ട് അസനട്ട് ചകേഭാടുത്തു.
അതട്ട് സഭാററ്റ്യൂടനിചന ഭഭാഗമഭാണട്ട്.   

പ്രകമയതനിചല  അവസഭാനചത  ഖണ്ഡനികേയനില്,  "സത്വതീകേരനികണചമന്നട്ട്"
എന്നതനിനുപകേരല "സത്വതീകേരനികണചമനല ഈ കേഭാരലതനില് തതീരുമഭാനമുണഭാകുന്നതുവചര
2019-ചല  പദൗരതത്വ  കഭദഗതനി  നനിയമല  സലബന്ധനിച  തുടര്നടപടനികേള
സത്വതീകേരനികരുചതനല"  എന്നട്ട്  കചര്ക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  എചന  കഭദഗതനി.  നനിയമല
സഭാററ്റ്യൂടട്ട്  ബുകനിചന  ഭഭാഗമഭായനി  നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്  അതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനല  ഉണഭാകുന്നതുവചര  തുടര്നടപടനിയുണഭാകേഭാന്  പഭാടനില.  അതുകൂടനി
ഉളചപടുതനിയനിചലങനില് പ്രകമയല പൂര്ണമഭാവുകേയനില.  ഞഭാന് എചന കഭദഗതനി മൂവട്ട്
ചചയ്യുകേയഭാണട്ട്. 

മനി  .    സതീകര്:  പ്രകമയതനിചന  ചര്ച  അവസഭാനനിചതനിനുകശഷല  കഭദഗതനി
പരനിഗണനികഭാല.
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ശതീ  .    ചജയനിലസട്ട്  മഭാതറ്റ്യു:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  അവതരനിപനിച
പ്രകമയചത  സര്വഭാത്മനഭാ  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഈ  ദനിവസല  കകേരളതനിചന
ചരനിത്രതനില് മഭാത്രമല ഇന്തലയുചട ചരനിത്രതനിലല സുപ്രധഭാന ദനിവസമഭായനിരനിക്കുചമന്ന
കേഭാരലതനില്  യഭാചതഭാരു  സലശയവുമനില.   നതീണ  72  വര്ഷങളകനിപ്പുറവുല  നമ്മേള
ഒരമ്മേചപറ  മകചളകപഭാചല  ജതീവനിക്കുനചവങനില്,  ഇന്തല  എചന  രഭാജലമഭാണട്ട്,  എലഭാ
ഇന്തലഭാകഭാരുല എചന സകഹഭാദരതീ സകഹഭാദരനഭാരഭാണട്ട്,  ഞഭാന് അവചര ജതീവനുതുലലല
കസ്നേഹനിക്കുന എന്നട്ട്  ചനിന്തനിക്കുന്നതുചകേഭാണഭാണട്ട്.  ഇന്തലന് ഭരണഘടനയുചട കേഭാതല്
യഥഭാര്തതനില്  വലതലസ്ത  വനിശത്വഭാസങള  വച്ചുപുലര്ത്തുന്ന,  വലതലസ്ത  ഭഭാഷകേള
സലസഭാരനിക്കുന്ന,  വലതലസ്ത സലസഭാരതനിനുടമകേളഭായ വനിഭനിന്ന വനിഭഭാഗല  ജനങളുചട
ഏകേതത്വമഭാണട്ട്.  72  വര്ഷല  പനിന്നനിടനിട്ടുല  ഒരമ്മേചപറ  മകചളകപഭാചല  ജതീവനികഭാന്
നമുകട്ട്  സഭാധനിക്കുന്നതട്ട്  കലഭാകേതനിനുതചന്ന  മഭാതൃകേയഭാണട്ട്.  നമ്മുചട
അയല്രഭാജലങളഭായ  പഭാകേനിസ്ഥഭാന്,  ബലഗഭാകദശട്ട്,  ശതീലങ,  മലഭാന്മര്  (ബര്മ്മേ),
കനപഭാള  ഇവനിടങളനിചലലഭാല   ഈ  കേഭാലയളവനിനനിടയനിലണഭായനിട്ടുള്ള  മഭാറങള
എത്രകമല്  ആശങകയഭാചടയഭാണട്ട്  ഇന്തലകഭാര്  കേണനിട്ടുള്ളതട്ട്,   കലഭാകേല
വതീക്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   അകപഭാചഴലഭാല  നഭാല  അഭനിമഭാനകതഭാചട ചനിന്തനിച്ചു,   ഇന്തലയുചട
ഭരണഘടന നമുകട്ട് അനുവദനിച്ചുതരുന്ന ജനഭാധനിപതലമൂലലങളുല മതനനിരകപക്ഷതയുല
നഷചപടഭാചത കേഭാത്തുസൂക്ഷനികഭാന് സഭാധനിക്കുന എനള്ളതുചകേഭാണഭാണട്ട് നമുകട്ട് ഒരു
രഭാഷ്ട്രചമന്ന  നനിലയനില്  നനിലനനില്കഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിനഭാണട്ട്  ഇന്നട്ട്
വനിള്ളകലല്പനികചപടനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  തതീര്ചയഭായുല  ആശങ  ഏചതങനിലചമഭാരു
വനിഭഭാഗതനികനതട്ട് മഭാത്രമല. 'നഭാല അഥവഭാ നമ്മുചട രഭാഷ്ട്രല നനിര്വചനികചപടുന' എന്ന
പുസ്തകേല കഗഭാളവഭാളകറുകടതഭാണട്ട്.  കഗഭാളവഭാളകറുചട പുസ്തകേതനില് എങചനയഭാണട്ട്
ഈ രഭാഷ്ട്രചത നനിര്വചനിക്കുന്നചതന്നട്ട് നമുചകലഭാല നന്നഭായറനിയഭാല.  ഈ രഭാഷ്ട്രതനില്
ചപഭാതുശത്രുകളഭായനി  മുസതീങചളയുല  ക്രനിസ്തലഭാനനികേചളയുല  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിസ്റ്റുകേഭാചരയുല
പ്രഖലഭാപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ആ  ചപഭാതുശത്രുകചള  ഇലഭായ്മചചയ്തുചകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു  രഭാഷ്ട്രല,
അതഭാണട്ട്  'നഭാല  അഥവഭാ  നമ്മുചട  രഭാഷ്ട്രല നനിര്വചനികചപടുന'  എന്ന പുസ്തകേതനിചന
അന്ത:സത.  ഇന്തലന്  ഭരണഘടനയുല  കഗഭാളവഭാളകറുചട  പുസ്തകേവുല  രണട്ട്
ഫകേകേളനില് വച്ചുചകേഭാണട്ട് ഇന്തലന് ഭരണഘടനചയ തള്ളനികളഞ്ഞട്ട് കഗഭാളവഭാളകറുചട
പുസ്തകേല കവദപുസ്തകേലകപഭാചല സത്വതീകേരനികണചമന്നട്ട്  ഇന്തലയനിചല  135  കകേഭാടനികയഭാളല
വരുന്ന  ജനങളനില്  ആര്കട്ട്പറയഭാന്  സഭാധനിക്കുല.  ഇന്നട്ട്  ഇന്തല  ഭരനിക്കുന്ന
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-നഭാല്  നയനികചപടുന്ന  ബനി.ചജ.പനി.-യുചട  കനതൃതത്വതനിലള്ള
എന്.ഡനി.എ. സര്കഭാര്  രഭാഷ്ട്രചത ഏതട്ട് ദനിശയനികലയഭാണട്ട് ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നചതന്നട്ട്
വളചര  വലക്തമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  കഗഭാളവഭാളകറുകടതട്ട്  മഭാത്രമല,  1935  ചസപ്റലബര്
മഭാസല  15-ാം തതീയതനി,  അന്നട്ട്  നഭാസനിജര്മ്മേനനിയനില്  ഹനിറട്ട് ലറുചട  കനത തൃതത്വതനില്
നറ്റ്യൂറലബര് ഗട്ട്  നനിയമങള  ചകേഭാണ്ടുവന.  ആ  നനിയമങളുചട  അന്തനഃസത
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വലശശുദനിയുല  രക്തശുദനിയുമഭായനിരുന.  വലശശുദനിക്കുല  രക്തശുദനിക്കുലകവണനി
ജര്മ്മേന്കേഭാര് ജൂതനഭാചര വനിവഭാഹല കേഴനികഭാകനഭാ  ഫലലഗനികേ ബന്ധതനികലര്ചപടഭാകനഭാ
പഭാടനില.  അതരതനില്  ജനനിക്കുന്ന  കുഞങള  തനിരസരനികചപകടണവരഭാണട്ട്
അതനിനട്ട്  എന്തുചചയണചമന്നട്ട്  ചനിന്തനിചനിരനിക്കുകമ്പഭാഴഭാണട്ട്  മഡഗഭാസറനികലയട്ട്  അവചര
നഭാടുകേടതഭാന്  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  ഇവനിചടയുല  ചനിലര്  നഭാടുകേടതഭാനഭാണട്ട്
ആകലഭാചനിക്കുന്നതട്ട്.   അവര്കട്ട് മഡഗഭാസറനിചനക്കുറനിചട്ട്  പറയഭാന് കേഴനിയഭാതതുചകേഭാണട്ട്
പഭാകേനിസ്ഥഭാചനക്കുറനിചട്ട്  പറയുന.  നനിങള പഭാകേനിസ്ഥഭാനനികലയട്ട് കപഭാകേണല.  തങളുചട
രഭാജലതനിചന  വലശശുദനിക്കുകവണനി,  വലശശുദനിയനിലഭാതവചരന്നട്ട്  അവര്
വനിവക്ഷനിചവചര  മഡഗഭാസറനികലയട്ട്  നഭാടുകേടതഭാന്  തതീരുമഭാനനിചകപഭാള,
മഡഗഭാസറനില്  എത്രകപര്കട്ട്  ജതീവനികഭാന്  സഭാധനിക്കുചമന്നട്ട്  പരനികശഭാധനികഭാനഭായനി
ഹനിറട്ട് ലര്  ഒരു  കേമ്മേതീഷചന  നനികയഭാഗനിച്ചു.  5000  കുടുലബങളക്കുമഭാത്രകമ  അവനിചട
ജതീവനികഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂചവന്നട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  കേചണതനി.  കേമ്മേതീഷന്
തനിരനിചകേവന്നട്ട് നല്കേനിയ റനികപഭാര്ടഭാണട്ട് കലഭാകേമനസഭാക്ഷനിചയ ചഞടനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  60
ലക്ഷകതഭാളല  ജൂതനഭാചര  ചകേഭാചന്നഭാടുകനിയ  കഹഭാകളഭാകേഭാസട്ട്  നടപനിലഭാകനിയതട്ട്.
അതനിനുകശഷല  ഏതഭാണട്ട്  15  ലക്ഷകതഭാളല  ജനിപനികേചളയുല  ചകേഭാചന്നഭാടുകനി.
വലശശുദനിക്കുകവണനിയുല  രക്തശുദനിക്കുകവണനിയുല  ഹനിറട്ട് ലര്  നടപനിലഭാകനിയ
നഭാസനിജര്മ്മേനനിയുചട  അകത  കേഭാലഘടതനിചല  ചനിന്തഭാഗതനികേളനികലയ്ക്കുല
പ്രവൃതനികേളനികലയ്ക്കുമഭാണട്ട്  ഇവനിചട  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-നഭാല്  നയനികചപടുന്ന
ബനി.ചജ.പനി.-യുചട  കനതൃതത്വതനിലള്ള  എന്.ഡനി.എ.  സര്കഭാര്  കപഭാകുന്നചതന്നട്ട്
ഓകരഭാ  നനിമനിഷതനിചലയുല  അവരുചട  പ്രവര്തനല  നമ്മേചള
കബഭാദലചപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.  വളചര  സവനികശഷമഭായ  രണട്ട്  ദനിവസങളഭാണട്ട്
ഡനിസലബര്  9-ഉല  11-ഉല.  ഇന്തലന്  പഭാര്ലചമനട്ട്  -  രഭാജലസഭയുല  കലഭാകേസഭയുല
പദൗരതത്വ  കഭദഗതനി  നനിയമല  പഭാസഭാകനിയ  രണട്ട്  ദനിവസങളഭാണനിതട്ട്.
ഇതനിനനിടയനിചലഭാരു ദനിവസമുണട്ട്, ഡനിസലബര് 10. അന്നട്ട് അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര മനുഷലഭാവകേഭാശ
ദനിനമഭാണട്ട്.   വളചര   ഫവചനിത്രലചമകന്ന  പറയഭാന്  സഭാധനിക.  ഒരു  രഭാജലതട്ട്
ഒരുപകക്ഷ  കലഭാകേജനസലഖലയുചട   ആറനിചലഭാന്നട്ട്  വരുന്ന  ഇന്തലന്  ജനതയുചട
മനുഷലഭാവകേഭാശല പൂര്ണമഭായുല  എടുത്തുകേളയുന്നതനിനട്ട്  ഇവര് തതീരുമഭാനനിച  ദനിവസല
എത്ര  കൃതലമഭായനി  ഡനിസലബര്  9-ഉല  11-ഉല  ആയനിരനിക്കുന.  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര
മനുഷലഭാവകേഭാശ  ദനിനതനിനട്ട്  മുമല  പനിന്പുമുള്ള  രണട്ട്  ദനിവസലചകേഭാണട്ട്   ഒരു
രഭാജലചത  ജനങളുചട  മനുഷലഭാവകേഭാശചത ഇവര്  ഇലഭാതഭാകനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ഉല  ബനി.ചജ.പനി.-യുല   എന്.ഡനി.എ.-യുല  ഇതനിനട്ട്  മുതനിരുന്നതട്ട്
എന്തുചകേഭാണഭാണട്ട്?  നനിസലശയല  ആര്ക്കുല  പറയഭാന്  സഭാധനിക്കുല,  നല
ഭൂരനിപക്ഷകതഭാചട  അധനികേഭാരതനില്  വരുകമ്പഭാഴല  തങളുചട  രഭാജലവുല  ഭരണവുല
ഭദ്രമചലന്നട്ട്  അവര്കട്ട്  കബഭാദലമുണട്ട്.  എന്തുചകേഭാണട്ട്  ഭദ്രമല?  ചതഭാഴനിലനിലഭായ്മയുല
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ദഭാരനിദലവുല ചപരുകുന,  നനിരവധനി ദുരന്തങളുല ദുരനിതങളുല രഭാജലല അനുഭവനിക്കുന,
കൃഷനികഭാര്  ആത്മഹതല  ചചയ്യുന,  കേഭാര്ഷനികേകമഖല  തകേര്നചകേഭാണനിരനിക്കുന.
ഈ  ദുരവസ്ഥയട്ട്  ആരഭാണട്ട്  ഉതരവഭാദനി?  വലഭാവസഭായനികേ  കമഖലയുല  വഭാണനിജല
കമഖലയുല  തകേര്ന.  കനഭാടട്ട്  അസഭാധുവഭാകനിയകപഭാഴല  ജനി.എസട്ട്.ടനി.
നടപഭാകനിയകപഭാഴല  അവര്  ഉയര്തനിപനിടനിച  അവകേഭാശവഭാദങചളഭാനകപഭാലല
ശരനിയഭായനിരുന്നനിചലന്നട്ട് ചതളനിയനികചപട്ടു. അനുനനിമനിഷല രഭാജലതനിചന സമ്പദട്ട് വലവസ്ഥ
തകേര്ചയനികലയട്ട്  കൂപ്പുകുതനിചകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാചണന്നട്ട്  വസ്തുതകേളുല  കേണക്കുകേളുല
അടനിസ്ഥഭാനചപടുതനി  കലഭാകേചമമ്പഭാടുമുള്ള  ഇകകണഭാമനികേട്ട്  ഏജന്സനികേള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ചചയ്യുന. ദഭാരനിദ്രലല അനുഭവനിക്കുന്നവരുല ചതഭാഴനിലനിലഭായ്മ കനരനിടുന്നവരുല ഭവനരഹനിതരുല
കേനിടപ്പുകരഭാഗനികേളുല   നനിരക്ഷരരുമഭായവര്  ആരഭാണട്ട്?  നമ്മുചട  രഭാജലചത  ഫഹന്ദവ
മതവനിശത്വഭാസനികേളഭാണട്ട് ഈ ഇലഭായ്മകേളുല ദുരനിതങളുല കപറുന്നവരനില്  85  ശതമഭാനല
ആളുകേളുചമന്നതനില്  യഭാചതഭാരു  സലശയവുമനില.  തങളനുഭവനിക്കുന്ന  ദുരനിതങളകട്ട്
ഉതരവഭാദനി  ആരഭാചണന്നട്ട് ഈ  85  ശതമഭാനല ആളുകേള തനിരനിചറനിയുന്ന നനിമനിഷല,
ഈ  ഗവണ്ചമനനിചന  ഭരണവുല  ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളുചട  ഹുങല  അവസഭാനനികഭാന്
ആ  നനിമനിഷല  മതനി.  അവര്കതട്ട്  തനിരനിചറനിയഭാതനിരനികണചമങനില്  ഒചരഭാറ
വഴനിമഭാത്രകമയുള്ളൂ, ആളകട ചകേഭാലപഭാതകേങള നടതണല. അതനിനട്ട് മചറഭാരു വഴനി
370-ാം  വകുപട്ട്  കഭദഗതനി  ചചയണല,  അതനിനുള്ള  മചറഭാരു  വഴനി  മുതലഭാഖട്ട്
ക്രനിമനിനല്  കുറമഭാകനി  മഭാറണല.  അതനിനുള്ള  ഏറവുല  മനികേച  വഴനിയഭാണട്ട്
പദൗരതത്വ  കഭദഗതനി  നനിയമതനിലൂചട  അവര്  നടപഭാകഭാന്  ശമനിക്കുന്നതട്ട്.
ആസഭാമനില്  ഇതട്ട്  നടപഭാകനിയകപഭാള  19  ലക്ഷകതഭാളല  ആളുകേള  ഇന്തലന്
പദൗരനഭാരലഭാതഭായനി  തതീര്ന്നനിരനിക്കുന,  ഒരു രഭാഷ്ട്രതനിചന അവകേഭാശനികേളലഭാതഭായനി
തതീര്ന്നനിരനിക്കുനചവന്നട്ട് നമ്മേള കേണതഭാണട്ട്. ആരഭാണവചരന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചകപഭാള
ഒരുകേഭാരലല  വലക്തമഭായനി,  അതനില്  മഹഭാഭൂരനിപക്ഷവുല  അമുസതീങളഭാണട്ട്.  പ്രശ്നല
രൂക്ഷമഭായകപഭാഴഭാണട്ട്  ഇങചന  വഴനിതനിരനിച്ചുവനിടഭാനുല  മതവനികവചനല  നനിയമ
വനികധയമഭാകനി  ചകേഭാണ്ടുവരഭാനുല  അവര് ശമനിക്കുന്നതട്ട്.   സത്വഭാതനല സമരചരനിത്രല
പഠനിച  കേഭാലതട്ട്  നമ്മേള ഓകരഭാരുതരുല  ആഗഹനിച്ചു,  സത്വഭാതനല സമരകേഭാലതട്ട്
ജതീവനിചനിരുചന്നങനില്  ആ  കപഭാരഭാളനികേചളകപഭാചല  വതീരമൃതറ്റ്യു  വരനികഭാന്
ഞഭാനുമുണഭാകുമഭായനിരുനചവന്നട്ട്  ചനിന്തനിചചങനില്  അതുകപഭാചലഭാരു കേഭാലകതയഭാണട്ട്
നഭാല  കപഭാകുന്നതട്ട്.  ഈ  സത്വഭാതനലവുല  ജനഭാധനിപതലവുല  മതനനിരകപക്ഷതയുല
നനിങളപഹരനിചഭാല് ജതീവന് തലജനികഭാനുല തയഭാറഭായനി രഭാജലചത നനിലനനിര്തഭാന്
ഞങള  അവസഭാന  ശത്വഭാസലവചര  കപഭാരഭാടുചമനല  അതനിനട്ട്  കകേരളല
ഒറചകടഭാചണനല  ഞങള  നനിസലശയല  പറയുന.  കകേരളതനില്  ഈ
കേരനിനനിയമങള, വനികവചനപൂര്വമഭായ നനിയമങള, നടപഭാകനിചലന്നട്ട് കകേരളതനിചന
മുഖലമനനി പറഞ്ഞതട്ട് ആവര്തനിചട്ട് ഉറപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ഈ സഭ ഒറചകടഭായനി
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പദൗരതത്വ  കഭദഗതനി  നനിയമല  റദ്ദേട്ട്  ചചയണചമന്നഭാവശലചപടുന്ന  പ്രകമയചത
ഒരനികല്കടനി  സര്വഭാത്മനഭാ  പനിന്തുണച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഞഭാന്  എചന  വഭാക്കുകേള
ചുരുക്കുന. 

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന്:  സര്,  നമ്മുചട  ഭരണഘടനയുചട  അടനിസ്ഥഭാന
ശനിലകേചള  തകേര്തട്ട്  തരനിപണമഭാക്കുന്ന  പദൗരതത്വ  നനിയമ  കഭദഗതനിചകതനിരഭായനി
ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  ചകേഭാണ്ടുവന്ന ഇദൗ പ്രകമയചത ഞഭാന്  പനിന്തുണയ്ക്കുന.
കലഭാകേചരനിത്രതനില്  ഏറവുല  കുപ്രസനിദമഭായനിട്ടുള്ള  രണട്ട്  പദൗരതത്വ
കഭദഗതനികേളഭാണുണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഒന്നട്ട്,  1935-ല്  ഹനിറട്ട് ലറുചട  കേഭാലതട്ട്
ജര്മ്മേനനിയനില്  ചകേഭാണ്ടുവന്ന  ജര്മ്മേന്  സനിറനിസണ്ഷനിപട്ട്  പഭാന്.  ആ
കഭദഗതനിയനിലൂചട ജര്മ്മേനനിയനിചല ജൂതനഭാര് ഉളചപചട  ആരലനഭാര്  എന്നട്ട് അവര്
വനിശത്വസനിചനിരുന്ന  ജര്മ്മേന്കേഭാരലഭാതവചര  മുഴവനുല  പദൗരതത്വതനില്  നനിന്നട്ട്
നതീകലചചയ്യുന്ന  നനിയമ  കഭദഗതനിയഭാണട്ട്  ചകേഭാണ്ടുവന്നതട്ട്. ആ  നനിയമല
പഭാസഭായകതഭാടുകൂടനി  60  ലക്ഷല  കപരഭാണട്ട്  നഭാസനി  ജര്മ്മേനനിയനില്
ചകേഭാലചചയചപടതട്ട്.  അവനിചട  നടന്നതട്ട്  വലശഹതലയഭായനിരുന.  അതനിനുകശഷല
1982-ല് മലഭാന്മറനില് നടന്ന പദൗരതത്വ നനിയമകഭദഗതനി-  മലഭാന്മര് സനിറനിസണ്ഷനിപട്ട്
നനിയമല,   അതനിലൂചട  മലഭാന്മറനിചല  നറ്റ്യൂനപക്ഷങളഭായ  കറഭാഹനിലഗലന്  മുസതീങചള
പൂര്ണമഭായനി  ആ  പദൗരതത്വതനില്നനിന്നട്ട്   നതീകലചചയ്തു.  അകതഭാടുകൂടനി  അവനിചട
നടന്നതട്ട് കൂട നരഹതലയുല വലശഹതലയുമഭായനിരുന.  ഇന്നട്ട് മലഭാന്മര്, International
Court  of  Justice-ല്  ഇദൗ  വലശഹതലയ്ക്കുല  നരഹതലയ്ക്കുല  വനിചഭാരണ  കനരനിടുന്ന
ഒരു രഭാജലമഭായനി മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

മൂന്നഭാമതഭാണട്ട്  കലഭാകേചരനിത്രതനിചല  ഏറവുല  കുപ്രസനിദമഭായ  ഒരു  പദൗരതത്വ
നനിയമ  കഭദഗതനി  നമ്മുചട  പഭാര്ലചമനനില്  അവതരനിപനിചട്ട്  പഭാസഭാകനിയതട്ട്.   ഇദൗ
പദൗരതത്വ  നനിയമ  കഭദഗതനി  കുകറ  കപര്കട്ട്  പദൗരതത്വല  ചകേഭാടുകഭാനുള്ളതഭാണട്ട്,
നനികഷധനികഭാനുള്ളതചലന്നട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമനട്ട് പറയുന.  യഥഭാര്തതനില്  വളചര
കൃതലമഭായ,  മതപരമഭായ  വനികവചനല  ഭരണഘടനയുചട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങചള
പരഭാജയചപടുത്തുന്ന  യഥഭാര്തതനിലളള  വനികവചനല  അവനിചടയുണട്ട്.  ഇതട്ട്
ചകേഭാണ്ടുവരുകമ്പഭാള പദൗരതത്വ പടനികേയുല ഇതുല തമ്മേനില് ഒരു ബന്ധവുമനിചലന്നട്ട് അവര്
പറയുന.  പദൗരതത്വ  നനിയമവുല  പദൗരതത്വ  പടനികേയുല  ഒകര  നഭാണയതനിചന  രണട്ട്
വശങളഭാണട്ട്.  പദൗരതത്വ  നനിയമ  കഭദഗതനിയനിലൂചട  ഒരു  വനിഭഭാഗല  ആളുകേചള
പദൗരതത്വതനില്നനിന്നട്ട് മഭാറനി പുറത്തുനനിര്ത്തുന.  പദൗരതത്വ പടനികേചയന്നട്ട് പറയുന്നതട്ട്
ഒരു വലയഭാണട്ട്.  ആ വലയനില് കുടുങഭാന് കപഭാകുന്ന മത്സലങള ഇകപഭാള പദൗരതത്വ
നനിയമതനിലൂചട പുറതഭാകചപട ഒരു വനിഭഭാഗല ആളുകേളഭാണട്ട്.  ആ പദൗരതത്വ നനിയമ
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കഭദഗതനിയുല  പദൗരതത്വ  പടനികേയുല  ഒരുമനിചട്ട്  കചര്ക്കുകമ്പഭാള കൃതലമഭായ  മതപരമഭായ
വനികവചനല ഇതനിലൂചട നടപഭാകുകേയഭാണട്ട്. നമ്മുചട ഭരണഘടന സമഭാനതകേളനിലഭാത
ഭരണഘടനയഭാണട്ട്.  ഇത്ര  ആഴതനില്  ഭരണഘടനഭാ  അസലബനിയനില്  ചര്ച
നടന്നനിടനില.  നമ്മുചട  ഭരണഘടനഭാ  അസലബനിയനില്  ചപ്രഭാവനിന്ഷലല്
കേദൗണ്സനിലനില്നനിന്നട്ട് വനിജയനിച്ചുവന്ന 296 അലഗങളഭാണുണഭായനിരുന്നതട്ട്.  അവരനില്
211  കപര്  കകേഭാണ്ഗസ്സുകേഭാരഭായനിരുന.  ഇന്തലന്  നഭാഷണല്  കകേഭാണ്ഗസനിനട്ട്
കവണചമങനില്  ഇഷമുള്ളതുകപഭാചല  ഇദൗ  ഭരണഘടന  ഉണഭാകഭാമഭായനിരുന.  ഒരു
രഭാജലത്തുമനിലഭാത  തരതനിലള്ള  ജനഭാധനിപതലചതയുല  മകതതരതത്വചതയുല
കസഭാഷലലനിസചതയുല  ഉയര്തനിപനിടനിക്കുന്ന,  ഒരു  വനിട്ടുവതീഴ്ചയുല  ചചയഭാത,  ഒരു
തുള്ളനി ചവള്ളലകപഭാലല കചര്കഭാത, ഉജത്വലമഭായ ഒരു ഭരണഘടനയഭാണട്ട് കദശതീയ
പ്രസ്ഥഭാനതനിചന  പനിന്മുറകഭാരഭായ  പണ്ഡനിറട്ട്  ജവഹര്ലഭാല്  ചനഹ്റുവനിചനയുല
കഡഭാ.  ബനി.  ആര്.  അലകബദ്കേറനിചനയുല  കനതൃതത്വതനില്  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനിയുചട
ആശയപരമഭായ  പനിന്തുണകയഭാടുകൂടനി  നമ്മേള  പഭാസഭാകനിചയടുതതട്ട്.   അതനിചന
നഗ്നമഭായ ലലഘനമഭാണനിതട്ട്. 

ഇദൗ  പദൗരതത്വ  നനിയമകഭദഗതനിയനിലൂചട  ആര്ടനികനിള  13,  14,  15  എന്നതീ
വകുപ്പുകേളുചട  കൃതലമഭായ  ലലഘനമഭാണട്ട്  നടക്കുന്നതട്ട്.  ഇവനിചട  ആര്ടനികനിള  14-ല്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  കേഭാരലങചള  സലബന്ധനിചട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  സുപ്രതീലകകേഭാടതനി
സുപ്രധഭാനമഭായ  വനിധനി  പ്രഖലഭാപനങള  നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിചന
ആര്ബനിട്രറനിനസട്ട്,  കഭാസനിഫൈനികകഷന്  തുടങനി  വനികവചനല  എങചനയഭാണട്ട്
ഉണഭാകുന്നചതന്നട്ട്  കചഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആര്ടനികനിള  13  എന്നതട്ട്  'Laws  inconsistent
with  or  in  derogation  of  the  fundamental  rights'  ആണട്ട്.  നമ്മുചട
മദൗലനികേഭാവകേഭാശങളകട്ട്  വനിരുദമഭായ  എലഭാ  നനിയമങളുല  ഏതട്ട്  പഭാര്ലചമകനഭാ
നനിയമസഭകയഭാ പഭാസഭാകനിയഭാലല അചതലഭാല നനിയമപരമഭായനി നനിലനനില്ക്കുന്നതചലന്നട്ട്
പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. ആര്ടനികനിള 15-ല് പറയുന്നതട്ട് 'Prohibition of discrimination on
grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.' എന്നഭാണട്ട്.  Article 13,
14,  15  are  the  soul  of  Indian  Constitution'.  ഇന്ഡലന്  ഭരണഘടനയുചട
ആത്മഭാവഭായ  ഇദൗ  മൂന്നട്ട്  വകുപ്പുകേളുചട  നഗ്നമഭായ  ലലഘനമഭാണട്ട്  ഇവര്  ഇവനിചട
നടതനിചകഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  കഡഭാ.  ബനി.  ആര്.  അലകബദ്കേര് പല കേഭാരലങളനിലല
ഗഭാന്ധനിജനിയുചടയുല  ചനഹ്റുവനിചനയുല   വനിമര്ശകേനഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  ചനഹ്റു
ഇന്ഡലയുചട പ്രധഭാനമനനിയഭായകപഭാള തങളുചട വനിമര്ശകേനഭായ കഡഭാ. ബനി. ആര്.
അലകബദ്കേറനിചന ഇന്ഡലയുചട  ആദലചത നനിയമ വകുപ്പുമനനിയഭാക്കുകേ മഭാത്രമല,
ഭരണഘടനയുചട ഡഭാഫനിലഗട്ട് അസലബനിയുചട ചചയര്മഭാനുലകൂടനിയഭാകനി. ഇന്നട്ട് സത്വപല
കേഭാണഭാന്  പറ്റുകമഭാ?  ഇന്നട്ട്  എതനിര്ക്കുന്നവചരയുല  വനിമര്ശനിക്കുന്നവചരയുല
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എന്കഫൈഭാഴട്ട്ചമനനിചന  വനിടട്ട്  പനിടനിപനിക്കുകേയുല  സനി.ബനി.ചഎ.-ചയചകഭാണട്ട്  അറസട്ട്
ചചയനിപനിക്കുകേയുല തടങല് പഭാളയതനില് അടയ്ക്കുകേയുല ചചയ്യുന്ന ഒരു കേഭാലതഭാണട്ട്
ഇത്രയുല  വലനിയ  വനിശഭാലമനസ്സുള്ള  ഒരു  ഫപതൃകേല,  ഒരു  പഭാരമ്പരലല  നമ്മുചട
രഭാജലതനിനുള്ളതട്ട്.   

ഞഭാന്  അവസഭാനനിപനിക്കുന.  ഞഭാന്  ആഗഹനിക്കുന്നതട്ട്, ഇസഭാമനികനഭാടട്ട്
വനികവചനല  കേഭാണനിക്കുനചവനള്ളതുചകേഭാണട്ട്  ഇചതഭാരു  മുസതീല  cause  ആയനിടല
ഉയര്നവകരണതട്ട്,  മറനിചട്ട്  ഇദൗ രഭാജലതനിചന അടനിസ്ഥഭാന ശനിലകേചള തകേര്ക്കുന്ന
ഒരു വനിഷയമഭായനിടഭാണട്ട്  വകരണതട്ട്.  ഇദൗ സമരതനിചന,  ഇദൗ പ്രകക്ഷഭാഭണതനിചന
മുന്പന്തനിയനില് ഇന്ഡലയനിചല ലക്ഷകണകനിനട്ട് ഹനിനകളുണഭാകുല എന്നഭാണട്ട് ഞഭാന്
കേരുതുന്നതട്ട്.  കേഭാരണല,  ഇന്ഡലയനിചല  ഹനിനകള  സലഘപരനിവഭാറുകേഭാചരകപഭാചല
കേപട  കദശതീയവഭാദനികേളല;  അവര്  സത്വഭാതനലസമരതനില്  പചങടുതവരഭാണട്ട്.
ബനിടതീഷുകേഭാരചന  ചചരനിപട്ട്  നകനിയനിടട്ട്  ജയനിലനില്നനിന്നട്ട്  പുറതനിറങഭാന്കവണനി
അവര്കട്ട്  എലഭാ  ഒദൗദഭാരലവുല  ചചയ്തുചകേഭാടുകഭാചമന്നട്ട്  പറഞ്ഞട്ട്  കകേഭാണ്ഗസനിചന
സന്നദ  ഭടനഭാചര,  ഒളനിവനില്  കപഭായവചര  ഒറനിചകഭാടുത  അഞഭാലപതനികേളല
ഇന്ഡലയനിചല  ഹനിനകള.  ഇന്ഡലയനിചല  ഹനിനകള,  സത്വതനലസമരതനില്
പചങടുത ഹനിനകള ഇദൗ സമരതനിചന മുന്പന്തനിയനിലണഭാകുല.  ഏചതങനിലല ഒരു
മതവനിഭഭാഗതനില്ചപട  ഒരഭാകളഭാടട്ട്  ഇന്ഡല  വനിട്ടുകപഭാകേഭാന്  ആചരങനിലല
ആജ്ഞഭാപനിചഭാല്  തനിരനിഞനനിന്നട്ട്  ഇതട്ട്  എചന  ഇന്ഡലയഭാണട്ട്;  ഞങളുചട
ഇന്ഡലയഭാണട്ട്  എന്നട്ട്  അഭനിമഭാനകതഭാചട  പറയഭാന്  കേഴനിയുന്ന  ഒരു  തലമുറ
വളര്നവരുനചവന്നതഭാണട്ട്  ആകവശകേരല.  അതുചകേഭാണട്ട്  ഒരഭാകളഭാടട്ട്  പുറത്തു
കപഭാകേഭാന്  പറഞ്ഞഭാല്  അയഭാളകട്ട്  സലരക്ഷണവലയല  തതീര്കഭാന്  ഹനിനകളഭായ
10 കപരുല മറട്ട് മതവനിഭഭാഗങളനില്ചപട ആളുകേളുമുണഭാകുല. ആ മകതതര ഇന്ഡലയുചട
പഭാരമ്പരലല  ഉയര്തനിപനിടനികഭാന്കവണനിയുള്ള  കപഭാരഭാടങളനില്  എലഭാവരുല
പങഭാളനികേളഭാകേണചമന്നട്ട്  അഭലര്തനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഞഭാന്  ഇദൗ  പ്രകമയചത
പൂര്ണമനകസഭാചട പനിന്തുണയ്ക്കുന.

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി അവതരനിപനിച ഇദൗ
പ്രകമയചത ഞഭാന് ശക്തമഭായനി പനിന്തുണയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇങചനചയഭാരു പ്രകമയല ഇദൗ
നനിയമസഭയനില്  പഭാസഭാകകണനിവരുന്ന  ഒരു  സഭാഹചരലല  നമ്മുചട  രഭാജലതട്ട്
നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.   നനിയമസഭചയകപഭാലല  ശക്തമഭായനി  ഇതനിനകേതട്ട്
ഇടചപടഭാനുള്ള  സഭാഹചരലല  സൃഷനിച്ചു.  കേഴനിഞ്ഞ  ഏതഭാനുല   ആഴ്ചകേളഭായനി
ഇടതടവനിലഭാചത  രഭാത്രനിയുല  പകേലല  പതനിനഭായനിരകണകനിനഭാളുകേള  ഇന്ഡലയുചട
ഭരണഘടനയ്ക്കുകവണനി  ശബ്ദമുയര്ത്തുകേയുല  സമരല  ചചയ്യുകേയുല  8  വയസഭായ  ഒരു
കുഞ്ഞടകല  20  കപര്  ഇതനിനകേല  രക്തസഭാക്ഷനികേളഭാകുകേയുല  ചചയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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അവചര  ഞഭാന്  അഭനിവഭാദലല  ചചയ്യുന.  അവര്  രണഭാല  സത്വഭാതനലസമരതനിചന
രക്തസഭാക്ഷനികേളഭാകുല.  ഇന്ഡല  കേതനിപടരുകേയഭാണട്ട്;  ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനിയുചട
തലസ്ഥഭാന നഗരല പ്രക്ഷുബട്ട് ധമഭാണട്ട്; മനിക സലസ്ഥഭാനങളനിലല ജനങളുചട വമ്പനിച
ജനകേതീയസമരല  അണചപഭാടനിചയഭാഴകുകേയഭാണട്ട്.  സമകേഭാലതീന  രഭാഷ്ട്രതീയരലഗതട്ട്
ഒരനികലല  പ്രകേടമഭാകേഭാത,  ഒരു  സമരതനിലല  പചങടുകഭാത  വനിദലഭാര്തനികേള
കലഭാകേതനിചന  അഭനിമഭാനല  എനള്ള  നനിലയനില്  തങളുചട  രഭാജലതനിനുകവണനി
ജതീവന്  ബലനിയര്പനികഭാന്  വതീണ്ടുല  വരുനചവനള്ളതഭാണട്ട്  ഇദൗ  പ്രകമയല
പഭാസഭാക്കുകമ്പഭാള നമ്മുചട ഉള്ളനിലള്ളതട്ട്.      

10.00 AM]

ഈ സഭ വതീണ്ടുല ഇന്തലയുചട പഭാര്ലചമനറനി പ്രവര്തന ചരനിത്രതനില് ഒന്നഭാല
സ്ഥഭാനതട്ട്   എത്തുകേയഭാണട്ട്.   ഇന്തലയനിചല  എലഭാ  നനിയമസഭകേളുല  അറച്ചു
നനില്ക്കുകമ്പഭാള  പദൗരതത്വ കഭദഗതനി ബനില്  അലഗതീകേരനികനില  എന്ന ശബ്ദല ആദലല
ഉയര്ന്നതട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  കകേരള  മുഖലമനനിയനില്  നനിനതചന്നയഭാണട്ട്.   കലഭാകേല
മുഴവന്  അതട്ട്  ശദനിച്ചു.   ഇന്തലയനില്  സമരല  ചചയ്യുന്ന  നനിരപരഭാധനികേളഭായ,
കദശഭാഭനിമഭാനനികേളഭായ  എലഭാവചരയുല അതട്ട് കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിച്ചു. നമ്മേള അതനിചന ഈ
സഭയനില്  ഒദൗകദലഭാഗനികേമഭായനി,  ജനഭാധനിപതലപരമഭായനി,  ഒരനികല്കൂടനി  അരകനിടട്ട്
ഉറപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഈ  നനിയമല  പഭാസഭാകനിയ  ആളുകേള  പറയുന്നതട്ട്  അവരുചട
ചതരചഞ്ഞടുപട്ട്  വഭാഗഭാനമഭാണട്ട്  നനിറകവറനിയചതന്നഭാണട്ട്.   അവരുചട  ചതരചഞ്ഞടുപട്ട്
വഭാഗഭാനല,   പ്രകേടനപത്രനികേ  പലതവണ  ഞഭാന്  വഭായനിച്ചു  കനഭാകനി.  അതനില്
പ്രധഭാനചപട കേഭാരലമഭായനി  പറയുന്നതട്ട്,  ഇന്തലഭാ  മഹഭാരഭാജലതനിചല ചചറുപകഭാരുചട
ചതഭാഴനിലനിലഭായ്മയട്ട് പരനിഹഭാരല കേഭാണുല, രണ്ടുകകേഭാടനി ചതഭാഴനിലവസരങള  സൃഷനിക്കുല,
കേര്ഷകേചന കേണ്ണുനതീചരഭാപ്പുല,  കേടബഭാദലതകേള എഴതനിതള്ളുല,  ഭൂമനിയനിലഭാതവനട്ട്
ഭൂമനി  നല്കുല,  വനിലകയറല  തടയുല  സഭാമ്പതനികേ  വനികേഭാസല  ചചചനകയഭാചടഭാപല
എത്തുല;   ഇചതഭാചകയഭായനിരുന ജനങളകട്ട്  നല്കേനിയ വഭാഗഭാനങള.  അതനില്
അകമ്പ  പരഭാജയചപട്ടു.  ബനി.ചജ.പനി.-യുചട  അകേതളങളനില്കപഭാലല  ഇന്നട്ട്
അപശബ്ദങള ഉയരുകേയഭാണട്ട്. അതനിനുകേഭാരണല അവരുചട വഴനിവനിട്ടുള്ള  ജനകദ്രഭാഹ
നടപടനികേളഭാണട്ട്.  പദൗരതത്വകഭദഗതനി  നനിയമതനിചന  മഭാത്രമല,   ഭഭാവനിയനില്
വരഭാന്കപഭാകുന്ന  ഭതീകേരമഭായ ഒരു ഇന്തലയുചട,  കേറുത ഇന്തലയുചട ആദലചത മുഖല
പുറത്തുവരഭാന് കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.   ഇതട്ട് മുളയനികലനുള്ളണല. കകേരളതനിചല ജനങള
അകഭാരലതനില്  പ്രതലക്ഷമഭായനി  വലനിയ  സമരതനിനട്ട്   തയഭാചറടുക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇന്തലയനിചല  ചതഭാഴനിലഭാളനിവര്ഗ്ഗല  തയഭാചറടുതട്ട്  നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇന്തലയനിചല
കേര്ഷകേര് തയഭാചറടുതട്ട് നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.   ജനഭാധനിപതലവനിരുദമഭായ ഈ നനിയമല
കകേന്ദ്രല പനിന്വലനികണല.  എചന  സുഹൃതട്ട് ശതീ.  ചകേ.  സനി.  കജഭാസഫൈട്ട്  പറഞ്ഞ
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ഉപഭാധനികയഭാടട്ട്   ഞഭാന് കയഭാജനിക്കുന്നനില.   നനിര്തനിവയണചമന്നല,    റദ്ദേഭാകണല.
ഇതനിനകേതട്ട് ഒരു കകേഭാലപ്രചചമസുമനില.  നനിര്തനിവയണല എനവചഭാല്   നനിങള
അതട്ട്  അഡനിറട്ട്  ചചയ്തുകേഴനിഞ  എന്നഭാണട്ട്,  നമ്മേള  അതട്ട്  അഡനിറട്ട്  ചചയ്യുന്നനില.
മൃഗതീയമഭായ  ഭൂരനിപക്ഷമുചണന്നട്ട്  കേരുതനി  എന്തട്ട്  അനഭാവശലവുല  ചചയട്ട്,  കതഭാക്കുല
പടഭാളവുമുചണങനില് ഒരു രഭാജലതട്ട് എന്തുല ചചയഭാചമനള്ള ധഭാരണ, അതഭാണട്ട് ഈ
അധനികേഭാരതനില്  വന്നനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്  ഇകഭാരലതനില്
ഒരുകേഭാരണവശഭാലല    ഒരു കകേഭാലപ്രചചമസനിചനയുല   കേഭാരലമനില.   ഇവര് എവനിചട
ആയനിരുന?  എചന  സുഹൃതട്ട്  ശതീ.   വനി.  ഡനി.  സതതീശന്  ഭരണഘടനയുചട
സൃഷനിചയക്കുറനിചട്ട്  പറഞ.  ഭരണഘടന  അലകബദ്കേറുചട  കനതൃതത്വതനില്
രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള   ശതീ.  നകരന്ദ്രകമഭാദനിയുചട  പഭാര്ടനി  എവനിചടയഭായനിരുന;  ഈ
ഭരണഘടനയനില്  അവര്കട്ട്  എന്തട്ട്  പങഭാണുള്ളതട്ട്;  നമ്മുചട  രഭാജലതനിചന
സത്വഭാതനല സമരതനില് എന്തട്ട് പങഭാണുള്ളതട്ട്;  ഇതട്ട്  കഭദഗതനി ചചയഭാന് ഇവര്കട്ട്
എന്തട്ട് അവകേഭാശമഭാണുള്ളതട്ട്;  അതഭാണട്ട് കകേരളതനിചല  ജനങള കചഭാദനിക്കുന്നതട്ട്.
നനിങളകട്ട്  എന്തട്ട്  അവകേഭാശല;  ഈ  ഭരണഘടനയ്ക്കുകവണനി,  ഇന്തലയുചട
സത്വഭാതനലതനിനുകവണനി  രക്തപ്പുഴ  ഒഴകനിയവര്,  ചദൗരനി  ചദൗരഭാ,  ജഭാലനിയന്
വഭാലഭാബഭാഗട്ട്  സലഭവല,  പുന്നപ്ര-വയലഭാര്  സമരല,  ചതലങഭാന  സമരല,
ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചടയുല  വനിദലഭാര്തനികേളുചടയുല  യുവജനങളുചടയുല  സമരല,
പുസ്തകേങചളലഭാല  ദൂചര  എറനിയഭാന് പറഞ്ഞ മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനിയുചട  പുറചകേ കപഭായ
ഇന്തലയനിചല  വനിദലഭാര്തനികേള,  കേത്വനിറട്ട്  ഇന്തലഭാ  സമരല,  ആ സമയചതലഭാല  ഇവര്
എവനിചടയഭായനിരുന;  നമ്മുചട  കദശതീയ  സമരതനിചന  ഒരു  ഘടതനിലല  കേഭാണഭാന്
കേഴനിയഭാത  ഒരു  വനിചനിത്രമഭായ  പഭാര്ടനിയഭാണട്ട്  ഇവര്.  ഇവര്  ഈ  രഭാജലതനിചന
സത്വഭാതനലചത  ഒറ്റുചകഭാടുകഭാന്  ശമനിചവരഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  ഒരുപഭാടട്ട്  കരഖകേള
ചരനിത്രതനിലണട്ട്.  അചതഭാനല ഞഭാന് ആവര്തനിക്കുന്നനില.  കകേരളല  എകങഭാടഭാണട്ട്
കപഭാകുന്നതട്ട്;  ഇന്നട്ട്  കകേരളല  കപഭാകുന്ന  വഴനികയയഭാണട്ട്  നഭാചള  ഇന്തല  കപഭാകേഭാന്
കപഭാകുന്നതട്ട്.   അതുചകേഭാണട്ട്  കകേരളതനിചല  ശബ്ദതനിനട്ട്  ഉണര്വ്വുണഭാകേണല.  ഈ
വനിഷയതനില്  മുന്കേചയടുതട്ട്  എലഭാവചരയുല   കയഭാജനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനട്ട്
തയഭാറഭായ   മുഖലമനനിചയ  ഞഭാന്  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനനിടയനില്  ചനില
അപശബ്ദങളുണഭാകേഭാല.  എന്നഭാലല  ഇകഭാരലതനില്  എലഭാവരുല  ഒറചകടഭായനി
നനില്കണചമന്നഭാണട്ട്  കകേരളതനിചല  സഭാമഭാനലജനത  ആഗഹനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്
മുസതീങളുചട  പ്രശ്നമല.  നനിര്ഭഭാഗലവശഭാല്  പല  കകേന്ദ്രങളനിലല  മുസതീങളുചട  ഒരു
വലനിയ ആവശലമഭായനി  ഇതനിചന ചനിത്രതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് അതലന്തല ആപത്കേരമഭാണട്ട്.
ഇതട്ട്  മുസതീങളുചടചയഭാ  ഹനിനകളുചടകയഭാ  വനിഷയമല,  ഇന്തലയുചട  വനിഷയമഭാണട്ട്,
ജനഭാധനിപതലതനിചന  വനിഷയമഭാണട്ട്,  ഭരണഘടനയുചട  സലരക്ഷണമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്
ഏചതങനിലചമഭാരു  മതതനിചന  കേഭാരലമല.   നമ്മുചട  രഭാജലചത  ആബഭാലവൃദല
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ജനങളുല  കസവട്ട്  ഇന്തല,  കസവട്ട്  കകേഭാണ്സനിററ്റ്യൂഷന്,  കസവട്ട്  ചഡകമഭാക്രസനി
എന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  വലനിയ  കപഭാരഭാടമഭാണട്ട്  നടത്തുന്നതട്ട്.  ഞഭാന്  എലഭാ
സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിചലയുല  വനിദലഭാര്തനികേചള  അഭനിവഭാദലല  ചചയ്യുകേയഭാണട്ട്.
ധതീകരഭാദഭാതരഭാണവര്.  കേലഭാമ്പസുകേള  എലഭാല  അഗ്നനിപര്വതങളഭായനി
കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  സമരല ഒഴകുകേയഭാണട്ട്. ഒരു പടഭാളതനിനുല ഒരു ചവടനിവയനിനുല ഒരു
മര്ദ്ദേനതനിനുല  ഒരു  നനികരഭാധനതനിനുല  തടയഭാനഭാകേഭാതവനിധല  വമ്പനിച
ചകേഭാടുങഭാറഭായനി  നമ്മുചട  രഭാജലതട്ട്  ആഞ്ഞടനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബനി.ചജ.പനി.-യുചട
ഭരണഘടന കഭദഗതനി  മഭാത്രമല,  ജനങചള വഞനിച,  ഭരണതനില് പരഭാജയചപട
ഒരു ഭരണകൂടല,  ഒരു  ഫൈഭാസനിസട്ട്  ഭരണകൂടല  ജനങചള തടവനിലഭാക്കുന.  എന്തട്ട്
അവകേഭാശമഭാണട്ട്  ഇവര്ക്കുള്ളതട്ട്;  ജനങളുചട  ഇനര്ചനറട്ട്  കേണക്ഷന്  റദ്ദേഭാകഭാന്
ശതീ.  നകരന്ദ്രകമഭാദനികട്ട്  എവനിചടയഭാണട്ട്  അധനികേഭാരല;   വഭാര്തഭാവനിനനിമയങള
സ്തലഭനിപനികഭാന്, ജനങചള തടവറയനിലഭാകഭാന്, ജനങചള ബന്ദനികേളഭാകഭാന് യഭാചതഭാരു
അവകേഭാശവുല  ഈ  ഗവണ്ചമനനിനനില.   ഭൂരനിപക്ഷമുചണന്നട്ട്  കേരുതനി  ജനങചള
ചചകേകേഭാരലല  ചചയ്യുന്നതനിചനതനിരഭായനി,  ഈ  പ്രകമയല  പഭാസഭാക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി
തതീര്ചയഭായുല  ഇന്തലയുചട  വലനിചയഭാരു  ചചറുത്തുനനില്പനില്  നമ്മേള
പങഭാളനികേളഭാകുകേയഭാണട്ട്. ഞഭാന് ഈ പ്രകമയചത വതീണ്ടുല പനിന്തഭാങ്ങുന.

ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി
ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയന്  അവതരനിപനിച  പ്രകമയചത  ഞഭാന്  ശക്തമഭായനി
പനിന്തഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്.

മതനനിരകപക്ഷ  ഇന്തലയുചട  ഹൃദയവനികേഭാരമഭാണട്ട്  മുഖലമനനി  ഇവനിചട
അവതരനിപനിച  പ്രകമയതനിലള്ളതട്ട്.  കലഭാകേതനിനട്ട്  മുന്നനില്  ഭഭാരതതീയചന
അഭനിമഭാനമഭാണട്ട്  നമ്മുചട  ഭരണഘടന.   കലഭാകേചത  മറട്ട്  രഭാജലങളുചട  മുമ്പഭാചകേ
തനികേച്ചുല  അഭനിമഭാനപൂര്വമഭായഭാണട്ട്  ഭരണഘടനചയ  ഉയര്തനിപനിടനിക്കുന്നതട്ട്.
ഭഭാരതതനിചല ജനങളഭായ നഭാല ഒരു പരമഭാധനികേഭാര സ്ഥനിതനി സമതത്വ  മകതതരതത്വ
ജനഭാധനിപതല റനിപബനികഭായനി സലവനിധഭാനല ചചയഭാനുല അതനിചല പദൗരനഭാര്ചകലഭാല
സഭാമൂഹനികേവുല  സഭാമ്പതനികേവുല  രഭാഷ്ട്രതീയവുമഭായ  നതീതനിക്കുല  ചനിന്തയ്ക്കുല
ആശയപ്രകേടനതനിനുല  വനിശത്വഭാസതനിനുല  മതനനിഷയ്ക്കുല  ആരഭാധനയ്ക്കുമുള്ള
സത്വഭാതനലവുല  പദവനിയനിലല  അവസര  സമതത്വതനിലമുള്ള  സമതത്വവുല  പ്രദഭാനല
ചചയ്യുന്നതഭാണട്ട്  ഇന്തലന്  ഭരണഘടന.  ഇന്തലയനില്  ഇന്നയനിന്ന  തരതനിലള്ള
നനിയമങള മഭാത്രകമ  ഉണഭാകഭാന് പഭാടുള്ളൂചവന്നട്ട്  ഭരണഘടനയുചട ആര്ടനികനിള
14-ലല 15-ലല  വളചര കൃതലമഭായനി പറയുനണട്ട്. ആര്ടനികനിള 14-ല്  ഭഭാരതതനിചന
ഭൂ  പ്രകദശതനിനകേതട്ട്  ഏചതഭാരഭാളക്കുല   നനിയമതനിചന  മുമ്പഭാചകേ  സമതത്വകമഭാ
നനിയമങളുചട  സമമഭായ  സലരക്ഷണകമഭാ  നനികഷധനികഭാന്  പഭാടുള്ളതല  എനല
ആര്ടനികനിള  15-ല്  മതകമഭാ  വര്ഗ്ഗകമഭാ  ജഭാതനികയഭാ  ലനിലഗകമഭാ   ജനനസ്ഥലകമഭാ
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കേഭാരണമഭാകനിയുള്ള  വനികവചനതനിനട്ട്  നനികരഭാധനചമനല  വളചര  കൃതലമഭായനി
പറയുനണട്ട്.  അങചന വരുകമ്പഭാള ആ ഭരണഘടനയുചട ലലഘനമഭാണട്ട് ഇന്തലന്
പഭാര്ലചമനനില് പഭാസഭാകനിയ ഈ നനിയമല. ഭരണഘടനയുചട  5 മുതല് 11 വചരയുള്ള
അനുകച്ഛേദങളനിചല പദൗരതത്വല സലബന്ധനിച്ചുള്ള   വലവസ്ഥകേചള ലലഘനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള
ഈ നനിയമല;  ഒരു പ്രകതലകേ മതവനിഭഭാഗചത  ഒഴനിവഭാകനിചകഭാണ്ടുള്ള ഒരു നനിയമല
ഇന്തലന്   പഭാര്ലചമനനില്  അവതരനിപനിച്ചുചവനള്ളതട്ട്  മകതതര  ഇന്തലചയ
ചഞടനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇന്തലയുചട   സുപ്രതീലകകേഭാടതനി ഈ  ഭരണഘടനഭാവനിരുദ
നനിയമചത  എങചനയഭാണട്ട്  കകേളക്കുകേ  എന്നട്ട്   കലഭാകേമഭാസകേലമുള്ള  ജനങള
വളചര തഭാല്പരലപൂര്വല കേഭാകതഭാര്ത്തുനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.   

ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  പ്രകമയതനില്  ചൂണനികഭാണനിചതുകപഭാചല,
സഭാര്വകദശതീയതലതനില്  ഈ  നനിയമകഭദഗതനിചയ  സലബന്ധനിച്ചുള്ള  സമരങളുല
പ്രകക്ഷഭാഭങളുല  ചര്ചകേളുല  നടനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇന്തലചയന്ന
മതനനിരകപക്ഷ  രഭാജലതനിചല  എലഭാ  വനിഭഭാഗല  ജനങളക്കുല  സമതത്വല
നല്കുനചവനള്ളതഭാണട്ട്  ഇന്തലചയക്കുറനിചട്ട് കലഭാകേരഭാജലങളക്കുള്ള ഒരു നനിലപഭാടട്ട്.
ഈ  പ്രകക്ഷഭാഭങളുചട  പുറകേനിലള്ള  ആളുകേചള  അവരുചട  കവഷല
ചകേഭാണറനിയഭാചമന്നഭാണട്ട്  ഇന്തലയുചട  പ്രധഭാനമനനി  ഒരു  ചപഭാതുകയഭാഗതനില്
പ്രസലഗനിച്ചുചകേഭാണട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്.  ജനഭാധനിപതല ഇന്തലയുചട ചരനിത്രതനില് ഇന്തലയുചട
ഒരു  പ്രധഭാനമനനിയുല  ഒരു  പ്രകതലകേ  വനിഭഭാഗചത  അവരുചട  കവഷല  കേണഭാല്
അറനിയഭാചമന്നട്ട് പറഞ്ഞനിടനില.  ജനഭാധനിപതലതനിചന കേടയല്, മതനനിരകപക്ഷതയുചട
കേടയല്  കേതനിവയ്ക്കുന്ന  ഈ  പദൗരതത്വ  കഭദഗതനി  നനിയമല  ഇന്തലഭാ  രഭാജലതനിചന
ചരനിത്രതനില്  ഏറവുല  കേറുത,  അപകേടകേരമഭായ  നനിയമമഭാണട്ട്.   ഈ
നനിയമതനിചനതനിരഭായനി  ഇന്തലയനില്  ഉയരുന്ന  ശക്തമഭായ  പ്രതനികഷധതനിനട്ട്  ഈ
നനിയമസഭ  ഐകേലദഭാര്ഢലല  പ്രകേടനിപനിക്കുന്ന  പ്രകമയല  രഭാജലമഭാസകേലല
ആകവശപൂര്വല  കേഭാണുചമന്ന  കേഭാരലതനില്  യഭാചതഭാരു  സലശയവുമനില.    കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമനട്ട്  ഈ  നനിയമല  പഭാസഭാകനിയതനിനുകശഷല  പദൗരതത്വ  രജനിസര്
വരുനചണന്നട്ട് ആഭലന്തര വകുപ്പുമനനി പറയുന.  ആ പദൗരതത്വ രജനിസറനില്നനിനല
ആളുകേചള പുറതഭാക്കുചമന്നട്ട്  അകദ്ദേഹല  പ്രഖലഭാപനിക്കുന.  പഭാസട്ട് കപഭാര്ടട്ട്  പദൗരതത്വ
കരഖയചലന്നട്ട്  അകദ്ദേഹല  പറയുന.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമനനിചന  പ്രഖലഭാപനങളനില് 
ഏറവുല  അപകേടകേരമഭായ  ഒന്നഭാണതട്ട്.  കലഭാകേചത  വനിവനിധ  രഭാജലങളനില്
നമ്മുചട  ആളുകേള,  മലയഭാളനികേള,  ഇന്തലഭാകഭാചരഭാചക പണനിചയടുക്കുന.  ഏചതഭാരു
രഭാജലതനിചനയുല വനിമഭാനതഭാവളതനില് ചചന്നഭാല് എമനികഗഷനനില് അകേത്തുകേടകഭാന്
അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്  പഭാസട്ട് കപഭാര്ടഭാണട്ട്.   ഭഭാരതതീയചന  അഭനിമഭാനമഭാണട്ട്  പഭാസട്ട് കപഭാര്ടട്ട്.
പഭാസട്ട് കപഭാര്ടട്ട്  പദൗരതത്വ  കരഖയചലന്നട്ട്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമനട്ട്  പറയുന.   ഇന്തലഭാ
ഗവണ്ചമനനിചന പുതനിയ നയല അനുസരനിചട്ട് പഭാസട്ട് കപഭാര്ടട്ട് പദൗരതത്വ കരഖയചലന്ന
നനിലപഭാടട്ട്  ഏചതങനിലല  ഒരു  രഭാജലല  അലഗതീകേരനിചഭാല്,  മറട്ട്  രഭാജലങളനിലള്ള
ഭഭാരതതീയര് അവരുചട പദൗരതത്വല ചതളനിയനികഭാന് മറട്ട് കരഖകേള ഹഭാജരഭാകണചമന്നട്ട്
പറഞ്ഞഭാല് അവചരലഭാല  എന്തട്ട്  ചചയ്യുല.   പ്രവഭാസനി  ഇന്തലഭാകഭാര്  എന്തട്ട്  ചചയ്യുല?
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നമ്മുചട രഭാജലതനിനട്ട് വലനിയ കതഭാതനില് സഭാമ്പതനികേ സലഭഭാവന നല്കുന്ന പ്രവഭാസനി
ഇന്തലഭാകഭാരുചട  വയറതടനിക്കുകേയഭാണട്ട്  ഈ  നനിയമല.   അതുമഭാത്രമല,  പ്രകതലകേ
വനിഭഭാഗങചള നനിയമതനില് ഒഴനിച്ചുനനിര്ത്തുകമ്പഭാള കലഭാകേചത വനിവനിധ രഭാജലങള,
അതനില്  ഫക്രസ്തവ രഭാജലങളുല  മുസതീല  രഭാജലങളുമുണട്ട്.   ഹനിനവനിനുല  മുസതീമനിനുല
ക്രനിസ്തലഭാനനിക്കുല ഫജനനുല പഭാഴനിക്കുല ഒരു മതതനിലല വനിശത്വസനികഭാതവനുചമലഭാല
സത്വതനമഭായനി  ജതീവനികഭാന്  കേഴനിയുന്ന  ഇന്തലചയന്ന  മഹഭാരഭാജലതനിചന
അടനിതറയനില് കേതനിവയ്ക്കുകേയഭാണട്ട് ഈ നനിയമല. കപഭാരഭാടങളുചട അഗ്നനിപഥതനില്
ബലനിയര്പനിച  ആയനിരകണകനിനട്ട്  രക്തസഭാക്ഷനികേളുചട  ജതീവനിതലചകേഭാണട്ട്
പടുത്തുയര്തനിയതഭാണട്ട് ഇന്തലന് ഭരണഘടന.  'നഭാനഭാതത്വതനില് ഏകേതത്വല'  എന്ന
മഹനതീയ ആശയചത ഉയര്തനിപനിടനിക്കുന്നതഭാണട്ട് ഇന്തലന് ഭരണഘടന.   വലതലസ്ത
വനിഭഭാഗങള,  ചനിന്തഭാധഭാരകേള,  സലസഭാരങള,  ആരഭാധനഭാ  രതീതനികേള,  ഭഭാഷകേള
എലഭാമുള്ള  ഒരു  രഭാജലതട്ട്  ആ  ഫവവനിധലങളുചട  ഏകേതീകേരണമഭാണട്ട്  ഇന്തലന്
ഭരണഘടനയുചട  കേഭാതല്.   അതനിനട്ട്  കേതനിവയ്ക്കുന്ന  ഒരു നനിയമല  പഭാര്ലചമനനില്
പഭാസഭാകനിയനിടട്ട്  ഇതനില്  എന്തട്ട്  കുഴപചമന്നഭാണട്ട്  ഇവനിടചത  ബനി.ചജ.പനി.-കഭാര്
കചഭാദനിക്കുന്നതട്ട്.   ഈ നനിയമതനില്  എന്തഭാണട്ട്  കുഴപചമന്നട്ട്  അവര് കചഭാദനിക്കുന.
ഏചതങനിലല ആളുകേകളഭാടട്ട് കപഭാകേഭാന് പറയുനകണഭാ?  പഭാര്ലചമനനില് ഒരു നനിയമല
പഭാസഭാക്കുകമ്പഭാള  ഒരു  പ്രകതലകേ  വനിഭഭാഗതനിനട്ട്,  ഒരു  പ്രകതലകേ  മതതനിനട്ട്  ഇതട്ട്
ബഭാധകേമചലന്നട്ട്  പറയുന്നതുതചന്ന  ഭരണഘടനയുചട  ലലഘനമകല;  പദൗരതത്വ
രജനിസര്  ഉണഭാക്കുകമ്പഭാള  അതട്ട്  ഏതട്ട്  തരതനിലഭാണട്ട്  ഉണഭാകുകേചയന്നതട്ട്  വളചര
കൃതലമഭാണട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട് നമ്മുചട രഭാജലതനിചന പഭാരമ്പരലചത സത്വഭാതനലസമര
കപഭാരഭാടതനിലൂചട  ഉയര്നവന്ന  ഭഭാരതതീയന്  എന്ന  കേഭാഴ്ചപഭാടനിചനചയലഭാല
ലലഘനിക്കുന്ന നനിയമല ഇവനിചട നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഈ നനിയമല പഭാര്ലചമനനില്
അവതരനിപനിക്കുന്ന കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമനട്ട് നമ്മുചട രഭാജലതട്ട് കേഴനിഞ്ഞ അഞര വര്ഷല
എന്തട്ട്  സലഭഭാവനയഭാണട്ട്  നല്കേനിയതട്ട്?  മഹനതീയമഭായ  ഒരുപഭാടട്ട്  കനടങള
നല്കുചമന്നട്ട്  പറഞ്ഞ  പ്രധഭാനമനനി  ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനി  ഈ  രഭാജലചത
പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗകഭാര്കട്ട്,  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളകട്ട്,  കൃഷനികഭാര്കട്ട്,
കേര്ഷകേചതഭാഴനിലഭാളനികേളകട്ട്  എന്തട്ട്  കനടമഭാണട്ട്  സലഭഭാവന  ചചയതട്ട്?   നമ്മുചട
രഭാജലതനിചന  സമ്പദ്ഘടന  അപകേടകേരമഭായ  വനിധതനില്   കൂപ്പുകുതനി
ചകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ചതഭാഴനിലനിലഭായ്മ  രൂക്ഷമഭാകുന.   കകേഭാടനികണകനിനട്ട്
ആളുകേളകട്ട്  ചതഭാഴനില്  നഷമഭായനി.   കേമ്പനനികേള  അടച്ചുപൂട്ടുന.   ഇന്തലയുചട
ചപഭാതുസത്വതഭായ  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനങള  സത്വകേഭാരല  മുതലഭാളനിമഭാര്കട്ട്
കേണനില്കണ വനിലയട്ട്  നല്കുന.   ഇതഭാകണഭാ  രഭാജല  തഭാല്പരലവുല  കദശതീയ
തഭാല്പരലവുല.  നമ്മുചട രഭാജലതനിചന ചപഭാതുസത്വതഭായനിട്ടുള്ള സമ്പതട്ട് ശതീ. മുകകേഷട്ട്
അലബഭാനനിക്കുല  ഇന്തലയനിചല  ശതകകേഭാടതീശത്വരനഭാര്ക്കുല  നല്കേനിചകഭാ
ണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   നമ്മുചട  രഭാജലതനിചന  സമ്പദ്ഘടനയുല  സഭാമൂഹലജതീവനിതവുല
അപകേടകേരമഭായനി  തകേര്നചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  ഘടതനില്  ജനശദ
തനിരനിച്ചുവനിടഭാന്,  ജനങചള  ഭനിന്നനിപനികഭാന്  കവണനിയുള്ള  ശമമഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര
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ഭരണഭാധനികേഭാരനികേള  നടത്തുന്നതട്ട്.   ബനിടതീഷുകേഭാര്കട്ട്  ഒരു  നയമുണഭായനിരുന.
ഇന്തലയനില് സത്വഭാതനലസമരല കേതനിപടരുന്ന ഘടങളനിചലലഭാല അവര് ജനങചള
ഭനിന്നനിപനികഭാന് ശമനിച്ചു.  ഭനിന്നനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട് രഭാജലചത ഭരനിക്കുകേ എന്ന നയമഭാണട്ട്
ബനിടതീഷട്ട്  ഗവണ്ചമനട്ട്  ആസൂത്രണല  ചചയതട്ട്.   അകത  നയല  ഇന്നട്ട്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമനട്ട് തുടരുകേയഭാണട്ട്.  ഇന്തലയനിചല കൃഷനികഭാര് സമഭാനതകേളനിലഭാത വലനിയ
കപഭാരഭാടങള നടത്തുകേയഭാണട്ട്.   ചതഭാഴനിലഭാളനികേള  കേക്ഷനിരഭാഷ്ട്രതീയതനിനതതീതമഭായനി
ചപഭാതുപണനിമുടകട്ട്  നടത്തുന.   ആ  സമരങചളലഭാല  ശക്തനിപ്രഭാപനിച്ചുവരുന്ന
ഘടതനില്  ജനങചള  ഭനിന്നനിപനികഭാന്  കവണനിയുള്ള  ഈ  ശമല
അപകേടകേരമഭാചണനള്ളതുചകേഭാണട്ട്  ശക്തമഭായനി  ഈ  നനിയമ  കഭദഗതനിചയ
എതനിര്കകണതുണട്ട്.  കകേരളല  ആ  കപഭാരഭാടതനിചന  മുന്നനിരയനില്  നനില്ക്കുന.
ബഹുമഭാനചപട  കകേരള  മുഖലമനനിയുല  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവുല  സഭാമൂഹല
സലഘടനകേളുചമലഭാല  ഒന്നനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ആ  കപഭാരഭാടതനിനട്ട്  കനതൃതത്വല  ചകേഭാടുതതട്ട്
അഭനിമഭാനകേരമഭാണട്ട്.   ആ  കപഭാരഭാടങളുചട  തുടര്ചയഭാണട്ട്  ഈ  പ്രകമയചമനകൂടനി
പറഞചകേഭാണട്ട്, പ്രകമയചത ശക്തമഭായനി പനിന്തുണച്ചുചകേഭാണട്ട് ഞഭാന് നനിര്ത്തുന.  

ശതീ  .    മഭാതറ്റ്യു  ടനി  .    കതഭാമസട്ട്  : സര്,  സത്വഭാതനല  സമ്പഭാദനതനിനുമുമതചന്ന
അനുക്രമമഭായനി  ഇന്തലയനില്  രൂപചപട  ചപഭാതുസമൂഹല  സത്വതീകേരനിച  മൂലലങള
സമ്പൂര്ണമഭായനി ഉളചകഭാള്ളനിച്ചുചകേഭാണഭാണട്ട് നമ്മുചട ഭരണഘടന രൂപചപടതട്ട്.  ആ
ഭരണഘടനയുചട  സത  മുഴവന്  നശനിപനിക്കുന്ന  രൂപതനിലള്ള  നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണങളുല ഭരണ നടപടനികേളുല ഈ രഭാജലതട്ട് നടനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇവനിചട  എല.  എസട്ട്.  കഗഭാളവഭാളകറുചട  കേഭാഴ്ചപഭാടനിചന  സലബന്ധനിചട്ട്
സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.   ഭരണഘടനയുല  ആ  കേഭാഴ്ചപഭാടുല  ഒരുമനിച്ചുകപഭാകുകേയനില.
എല.  എസട്ട്.  കഗഭാവഭാളകറുചട  വനികേലമഭായ  കേഭാഴ്ചപഭാടനിനനുസൃതമഭായനി  ഇന്തലന്
ഭരണഘടനയുചട  പുനചരഴതട്ട്  നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  കേഭാലഘടമഭാണനിതട്ട്.
ഇതനിചനയഭാണട്ട്  ചചറുകകണതട്ട്.   ഈ  ചചറുത്തുനനില്പനിനട്ട്  ഒരു  മകതതര
സത്വഭഭാവമുചണന്നട്ട്  പറയുന്നതട്ട്  വളചര  ആശഭാവഹമഭാണട്ട്.   സര്വകേലഭാശഭാലഭാ
വനിദലഭാര്തനികേള,  ചതഭാഴനിലഭാളനികേള,  ചരനിത്രകേഭാരനഭാര്,  സഭാലസഭാരനികേ  പ്രവര്തകേര്
തുടങനിയവചരലഭാല  ഒരു  മതതനിചന  അടനിസ്ഥഭാനതനിലല,  മതധ്രുവതീകേരണല
ലക്ഷലമനിട്ടുചകേഭാണട്ട്  നടക്കുന്ന  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണചതയുല ഭരണനടപടനികേചളയുല
എതനിര്ത്തുചകേഭാണനിരനിക്കുനചവന്നതട്ട്  വളചര  ആശഭാവഹമഭാണട്ട്.   ഇവനിചട
നനിഷഭാസനിതരഭാകചപകടണവരുചട  പടനികേ  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  തയഭാറഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനില്  ക്രനിസ്തലഭാനനികേളുല  മുസതീങളുല  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിസ്റ്റുകേളുമുണട്ട്.   പകക്ഷ,  ഇകപഭാള
പദൗരതത്വ കഭദഗതനി നനിയമതനില് അവചര പൂര്ണമഭായനി ഒഴനിവഭാക്കുന്നനിചലന്നതുചകേഭാണട്ട്
തല്കഭാലല രക്ഷചപട്ടുചവന്നട്ട് ധരനിചട്ട്  ചനില ആളുകേള നനിസലഗരഭായനി,  നനിഷനിയരഭായനി
ഇരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   അതട്ട്    അപകേടകേരമഭാണട്ട്.   ഇന്നട്ട്  അവര്  ലക്ഷലലവയ്ക്കുന്നതട്ട്,
സഭാര്വകദശതീയ  സഭാമഭാജലതത്വ  ശക്തനികേളുചട  അജണ  നടപനിലഭാകനിചകഭാടുക്കു
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കേചയന്നതഭാണട്ട്.  സഭാമഭാജലതത്വ  ശക്തനികേള  ഇസഭാമനിചന  ശത്രുവഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആ ശക്തനികേളുചട  കേഭാരലപരനിപഭാടനികേളനികലയട്ട്
ഇന്തല  കപഭാകകേണ  കേഭാരലചമന്തഭാണട്ട്?  അകമരനികയുചടയുല  ഇസഭാകയലനിചനയുല
കേഭാരലപരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാകകണ  രഭാജലമഭാകണഭാ  മകതതര  രഭാഷ്ട്രമഭായ  ഇന്തല.
അതനിനനുസൃതമഭായനി  തല്കഭാലല  ചനില  വനിട്ടുവതീഴ്ചകേള  ചചയ്യുനചവങനിലല
ആതലന്തനികേമഭായനി  കനരചത  പ്രഖലഭാപനികചപട  ആളുകേചള  മുഴവന്  ഈ
സമൂഹതനില്നനിനല നതീകല ചചയഭാനുള്ള നടപടനികേള ആകുകമ്പഭാഴഭാണട്ട് തങളകട്ട്
കനരചത  അബദല  പറനിയകലഭാചയന്നട്ട്  ധരനിചട്ട്  പുതനിയ  സമൂഹല
ഉയര്ചതഴകന്നല്ക്കുന്നതട്ട്.   ഇവനിചട  അതല  ആവശലല.  മതതനിചനയുല
ജഭാതനിയുചടയുല  സമുദഭായതനിചനയുല  അടനിസ്ഥഭാനതനിലല,  നഭാടനിചല  മകതതരതത്വല
തകേര്ക്കുന്ന  നടപടനികേള  ഉണഭാകുകമ്പഭാള  ഒരുമനിച്ചുനനിന്നട്ട്  എതനിര്കഭാന്  മുഴവന്
ആളുകേളുല തയഭാറഭാകുന്ന കേഭാഴ്ചയഭാണട്ട് നഭാല ആഗഹനിക്കുന്നതട്ട്.  അതഭാണട്ട് രഭാജലതട്ട്,
പ്രകതലകേനിചട്ട്  കകേരളതനില്  രൂപചപട്ടുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നചതന്നതനില്  നമുകട്ട്  വലനിയ
ആശത്വഭാസമുണട്ട്.   മതപരമഭായ  വനികവചനതനിനട്ട്  വഴനിചയഭാരുക്കുന്ന  ആദലചത
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണമഭാണട്ട്   പദൗരതത്വ  കഭദഗതനി  നനിയമല.   മതല  കയഭാഗലതയുല
അകയഭാഗലതയുമഭായനി പരനിഗണനികചപടുന്ന ഒരു നനിയമല.  മതല ഒരു അളവുകകേഭാലഭായനി
മഭാറുന്നതട്ട്  ഭരണഘടനയുചട  ലലഘനമഭാണട്ട്.   പദൗരതത്വ  കഭദഗതനി  നനിയമല  മഭാത്രല,
370-ാം  അനുകച്ഛേദല  പനിന്വലനികല്,  പദൗരതത്വ  രജനിസര്,  ആലകഗഭാ  ഇന്തലന് 
സമുദഭായങളകട്ട്  നനിയമസഭയനില്  ഉണഭായനിരുന്ന  വനികവചനല  തുടങനിയവചയലഭാല
മഭാറനികളഞചകേഭാണട്ട്  ഒരു  പ്രകതലകേ  കേഭാരലപരനിപഭാടനി  നടപഭാകഭാനുല  മുകന്നറഭാനുല
ചചറുകഭാനുല കകേരളല ഒറചകടഭായനി നനില്ക്കുനചവന്നതട്ട് വളചര ആശഭാവഹമഭാണട്ട്.  

കേരടട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  നയല  2019  ചര്ച  ചചയചപട്ടുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അതനിലൂചടയുല കേഴനിഞ്ഞ നഭാളുകേളനിചല വനിദലഭാഭലഭാസതനിലൂചടയുല നഭാല  എചന്തഭാചക
കനടനികയഭാ അതട്ട് മുഴവന് ഇലഭായ്മചചയഭാന് കബഭാധപൂര്വമഭായ ശമങള നടക്കുനണട്ട്.
അകഭാരലവുല കകേരളതനിചല ജനങള,  ഈ സഭയടകല ഗദൗരവമഭായനി എടുകണല.
ഇന്നട്ട്  പഭാസഭാകനിയനിരനിക്കുന്ന  നനിയമല  നടപനിലഭാകഭാതനിരനികഭാനുള്ള  ശക്തമഭായ
ചചറുത്തുനനില്പട്ട് കകേരളതനിലല ഇന്തലയനിചലമ്പഭാടുല ഉയര്നവരുന്നതനിചന ഭഭാഗമഭായനി
ഇവനിചട  ബഹുമഭാനലനഭായ  മുഖലമനനി  അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന്ന  ഈ  പ്രകമയചത
ഞഭാന് പൂര്ണമഭായുല പനിന്തുണയ്ക്കുന.  

ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫൈട്ട്:  സര്,  പ്രകമയചത  പനിന്തഭാങ്ങുന.  നമ്മുചട
രഭാജലതനിചന  ഏറവുല  അഭനിമഭാനകേരമഭായ  നനിലപഭാടട്ട്  ഭഭാരതല  ഉയര്തനിപനിടനിക്കുന്ന
മകതതരതത്വ  നനിലപഭാടുല  മതനനിരകപക്ഷതയുമഭാണട്ട്.  ഇന്തലചയ  മുകന്നഭാടട്ട്
നയനിക്കുന്നതനില് രഭാഷ്ട്ര ശനില്പനികേചളലഭാല  കനതൃതത്വല  നല്കേനിയതട്ട്  ഇദൗ മകതതരതത്വ
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നനിലപഭാടുകേളനിലല  ജനഭാധനിപതല  മൂലലങളനിലല  അടനിയുറചട്ട്  നനിനചകേഭാണഭാണട്ട്.
രഭാഷ്ട്രപനിതഭാവഭായ  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനിജനിയുചട  കനതൃതത്വതനില്  ഭഭാരതല
സത്വഭാതനലതനികലയട്ട്  കേടനവന്നതനിനുകശഷമുള്ള  കേഭാലഘടല  മുഴവന്
അദത്വഭാനകേരമഭായ ഇദൗ കേഭാഴ്ചപഭാടനിലഭാണട്ട് മുകന്നഭാടട്ട് കപഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. രഭാജലല സലരക്ഷനിച
പവനിത്രമഭായ നനിലപഭാടുകേചള മുഴവന് തകേര്ക്കുന്ന നടപടനിയനികലയഭാണട്ട്  ബനി.ചജ.പനി.
ഗവണ്ചമനട്ട്  ഇകപഭാള  കേടനവന്നനിരനിക്കുന്നചതന്ന  ഏറവുല  നനിര്ഭഭാഗലകേരമഭായ
സ്ഥനിതനിവനികശഷല  രഭാജലചത  ജനങള  മുന്നനില്  കേഭാണുന്ന
അവസ്ഥയുണഭായനിരനിക്കുന  എനള്ളതട്ട്  ആശങകയഭാടുകൂടനി  കനഭാകനികഭാണുന്ന
പശ്ചഭാതലതനിലഭാണട്ട്  ഇന്തലചയഭാടഭാചകേ  ഇന്നട്ട്  വലനിയ  പ്രകക്ഷഭാഭതനികലയട്ട്
വന്നനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  ചഎകേലദഭാര്ഢലല  പ്രകേടനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  കകേരളല
ഒറചകടഭായനി നനില്ക്കുനചവന്ന സകന്ദശമഭാണട്ട് കകേരള നനിയമസഭയുചട ഇന്നട്ട് കചരുന്ന
ഇദൗ  പ്രകതലകേ  സകമ്മേളനതനിലൂചട  നമുകട്ട്  വനിളനിചറനിയനികഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുളളതട്ട്.
രഭാജലതനിചന  ചഎകേലവുല  അഖണ്ഡതയുല  മകതതരതത്വവുല  സലരക്ഷനികഭാന്
കവണനിയുള്ള  കപഭാരഭാടതനില്  ഇന്തലന്  ജനതയുചട  വനികേഭാരമുളചകഭാണ്ടുചകേഭാണട്ട്
കകേരളല  മുകന്നഭാട്ടുവരുനചവന്ന  മഹതഭായ  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  നമ്മേള
ഉയര്തനിപനിടനിക്കുന്നതട്ട്.  ആദരണതീയനഭായ  മുഖലമനനിയുചടയുല  ബഹുമഭാനലനഭായ
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിചനയുല  കനതൃതത്വതനില്  ഇദൗ  കേഭാരലതനില്  സത്വതീകേരനിച
നല  നനിലപഭാടുകേചള  പ്രകതലകേല  അഭനിനന്ദനികഭാന്  ഞഭാന്  ഇദൗ  അവസരതനില്
ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിചടയുണഭായനിരനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങചളലഭാല  എത്ര
ആശങഭാജനകേമഭാചണന്നട്ട്  വനിവനിധ  കേക്ഷനി  കനതഭാകനഭാരുല  മറലഗങളുല
സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ശക്തമഭായ  കപഭാരഭാടതനിചന  പഭാതയനില്  നമുകട്ട്
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന് കേഴനിയണല.  ഇന്തലന് പദൗരതത്വല  ഓകരഭാരുതര്ക്കുല ഭരണഘടന
ഉറപ്പുനല്കുന്ന  മദൗലനികേഭാവകേഭാശമഭാണട്ട്.  ഏചതങനിലല  നനിയമതനിലൂചട  ഇതട്ട്  ഉറപട്ട്
വരുത്തുന്നകതഭാ മഭാറല വരുതഭാന് കേഴനിയുന്നകതഭാ ആയ കേഭാരലങളഭായനിടല ഇതുവചര
നമ്മുചട  രഭാജലതട്ട്  നനിലനനിന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്.  എന്നഭാല്  ഇത്രയുല  ഗദൗരവകമറനിയ
പദൗരതത്വകഭദഗതനി  നനിയമതനിചന  പശ്ചഭാതലല  ചകേഭാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതട്ട്
ഗദൗരവകമറനിയ  നടപടനിക്രമങളനികലയട്ട്  നമ്മുചട  രഭാജലചത  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്
കവണനിയഭാചണന്നട്ട് നമ്മേള മനസനിലഭാക്കുന. പദൗരതത്വ കഭദഗതനി നനിയമവുല അതനിചന
ഭഭാഗമഭായനി വരുന്ന കദശതീയ ജനസലഖലഭാ പടനികേയുല പദൗരതത്വ രജനിസറുല ഭരണഘടനഭാ
വനിരുദമഭാചണന്നട്ട്  വലക്തമഭാവുകേയഭാണട്ട്.  ഭരണഘടന  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  മദൗലനികേ
അവകേഭാശങചള  നനികഷധനിക്കുന്നതനിലൂചട  ഇതട്ട്  ഭരണഘടനഭാവനിരുദമഭായ
നടപടനിയഭായനി  ജനങള ഉയര്തനിചകഭാണട്ട് വന്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കദശതീയ പദൗരതത്വ
രജനിസര് തയഭാറഭാകല് നടപഭാകനിയഭാല് രഭാജലതട്ട് തഭാമസനിക്കുന്ന ഒരു വനിഭഭാഗതനിനുല
അതനില്നനിനല  ഒഴനിഞമഭാറനിനനില്കഭാന്  കേഴനിയനിചലനള്ളതഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
കബഭാദലചപടുന്ന  യഭാഥഭാര്തലല.  മുസതീല  സമുദഭായചത  ഇതട്ട്  കൂടുതലഭായനി



30  കകേരള നനിയമസഭ          ഡനിസലബര്  31, 2019 

ബഭാധനിക്കുചമനള്ളതട്ട്  ഒരു  വസ്തുതയഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്  ഇതുമഭാത്രമല,  എലഭാ
വനിഭഭാഗങചളയുല ബഭാധനിക്കുന്ന സ്ഥനിതനിയഭാണട്ട് ഇതനിലൂചട ഉണഭായനിരനിക്കുന്നചതന്നഭാണട്ട്
ആസഭാമനിചല അനുഭവങള ചൂണനികഭാണനിക്കുന്നതട്ട്.  ആസഭാമനില് കദശതീയ പദൗരതത്വ
പടനികേ നടപഭാകനിയകപഭാള പദൗരതത്വല  നഷമഭായ പചതഭാന്പതട്ട്  ലക്ഷതനിലധനികേല
കപര്  ഉചണന്നഭാണട്ട്  കേണക്കുകേള  വലക്തമഭാക്കുന്നതട്ട്.  പുറതഭായ  പചതഭാന്പതട്ട്
ലക്ഷല  കപരനില്  ഏകേകദശല  ആറട്ട്  ലക്ഷല  കപരഭാണട്ട്  മുസതീല
സകഹഭാദരങളഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ബഭാകനിയുള്ളവചരലഭാല  മറട്ട്  വനിഭഭാഗകഭാരഭാണട്ട്,
അമുസതീങളഭാണട്ട്.  മുപതട്ട്  വര്ഷല  ഇന്തലന്  കേരകസനയനില്  രഭാജലതനിനഭായനി
കസവനമനുഷനിച  മുഹമ്മേദട്ട്  സലഭാവുല  മനികേച  കസവനതനിനുള്ള  രഭാഷ്ട്രപതനിയുചട
ചമഡല്  വഭാങനിയ  ചചസനനികേനഭാണട്ട്.  ഇന്തലയനില്  തഭാമസനിക്കുന്ന,  ഇന്തലയ്ക്കുകവണനി
ജതീവനിതല  മഭാറനിവച  രഭാജലകസ്നേഹനി,  ഇദൗ  വലക്തനിതത്വല  ഉളചപചട  ഇദൗ  പദൗരതത്വ
പടനികേയനില്നനിനല  പുറത്തുകപഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബനി.ചജ.പനി.  സര്കഭാര്  പറയുന്ന
നനിയമകഭദഗതനി  രഭാജലകദ്രഭാഹ  നടപടനിയഭാചണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുന്ന  അനുഭവമഭാണട്ട്
ഇതട്ട്  നടപഭാകനിയ  ആസഭാമനില്  ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതുകപഭാലള്ള
സഭാഹചരലങളനികലയഭാണട്ട്  രഭാജലചത  തള്ളനിനതീക്കുന്നചതങനില്  ഇന്തലചയയുല
ഇന്തലയുചട  മൂലലങചളയുല  മകതതരതത്വ  നനിലപഭാടുകേചളയുല  തകേര്ക്കുന്ന  നടപടനി
ഭരണഭാധനികേഭാരനികേള  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്  ജനങളകട്ട്    ഒരനികലല  അഗതീകേരനികഭാന്
കേഴനിയനില.  ശക്തമഭായ  ചചറുത്തുനനില്പനിചന  പഭാതയനില്  ഇന്തലന്  ജനത
നനില്ക്കുകമ്പഭാള  കകേരളല  ഒറചകടഭായനി  മുകന്നഭാടട്ട്  വരുനചവന്നട്ട്  പറയുന്നതട്ട്
അഭനിമഭാനകേരമഭാണട്ട്.  ഇദൗ  കപഭാരഭാടതനിനട്ട്  എലഭാ  പനിന്തുണയുല  പ്രഖലഭാപനിക്കുന.
നനിയമസഭയനില് ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി അവതരനിപനിച പ്രകമയതനിനട്ട് ശക്തമഭായനി
പനിന്തുണ  നല്കേനിചകഭാണട്ട്  കകേരളല  ഒറചകടഭായനി  ഇന്തലന്  ജനതകയഭാചടഭാപല
നനില്ക്കുന്ന, ഭഭാരതചത ഒന്നഭായനി സലരക്ഷനികഭാനുള്ള ഇദൗ കപഭാരഭാടതനില് ചതറഭായ
ഇദൗ  നനിയമ  കഭദഗതനി  റദ്ദേഭാകണചമന്ന  ആവശലതനില്  ഉറച്ചുനനിനചകേഭാണട്ട്  ഇദൗ
കപഭാരഭാടതനിചന പഭാതയനില് നമുകട്ട്  മുകന്നഭാടട്ട്  കപഭാകേഭാല.  ഇതനിനട്ട്  ചഎകേലദഭാര്ഢലല
പ്രകേടനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ഇദൗ പ്രകമയചത പനിന്തഭാങ്ങുന.

ശതീ  .    ഷഭാഫൈനി  പറമ്പനില്:  സര്,  പ്രകമയചത  പനിന്തഭാങ്ങുന.  ഇന്തലയനിചല
80  ശതമഭാനതനിലധനികേല  വരുന്ന  ഹനിനവനിചന  വനിശുദ  ഗനല  ശതീമദട്ട്  ഭഗവതട്ട്
ഗതീതയുല  13  ശതമഭാനതനിലധനികേല  വരുന്ന  മുസതീല  സമുദഭായതനിചന  ഗനല  ഖുര്
ആനുല  2  ശതമഭാനതനിലധനികേല  വരുന്ന  ക്രനിസ്തലഭാനനികേളുകടതട്ട്  ചചബബനിളുല  രണട്ട്
ശതമഭാനകതഭാളല  വരുന്ന  സനിഖുകേഭാരചന  ഗനല  ഗുരു  ഗനട്ട്  സഭാഹനിബുല  ബുദ
മതകഭാരചന  ത്രനിപതീഠനികേയുല  അതുകപഭാചലതചന്ന  ചചജനമതകഭാരുചട  വനിശുദ
ഗനല  കേല്പസൂത്രയുചമഭാചകയഭാണട്ട്.  ഇവചരലഭാല  ഉളചകഭാള്ളുന്ന  ഭഭാരതതീയചന
വനിശുദ ഗനമഭായ ഇന്തലയുചട ഭരണഘടനചയ തകേര്കഭാനുല അതനിചന മൂലലങചള
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കവകരഭാചട  പനിഴചതറനിയഭാനുല  ഭരണകൂടല  നടത്തുന്ന  ശമങചള  ഒറവഭാകനില്
വനികശഷനിപനികകണതട്ട് ഫൈഭാസനിസചമന്നഭാചണങനില് അതനിചന എന്തട്ട് വനില ചകേഭാടുത്തുല
ചചറുകഭാന്  നമുചകലഭാവര്ക്കുല  ബഭാധലതയുണട്ട്.  ഇന്തലയനില്  ആ  കപഭാരഭാടതനിനട്ട്
മുന്പന്തനിയനില്  കകേരളല   ഉണഭാകുചമന്ന  കേഭാരലതനില്  ഒരു  സലശയവുല  കവണ.
ഭരണഘടനതചന്ന വര്ഗ്ഗതീയത ചഭാര്ത്തുന്ന ഏറവുല നഭാണലചകേട അവസ്ഥയനികലയട്ട്
ഇദൗ രഭാജലല എങചന ചചചന്നതനി?  ഇദൗ കലഭാകേതനിചല  വഭാഷനിലങ്ടണ് കപഭാസ്റ്റുല
നറ്റ്യൂകയഭാര്കട്ട്  ചചടലസുല  ഗഭാര്ഡനിയനുമുളചപചടയുള്ള  പത്രങള  ഇന്തലയട്ട്  ഇചതന്തട്ട്
പറനിചയന്നട്ട് കചഭാദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കലഭാകേചത ഇന്തല വനിസ്മയനിപനിചതട്ട് മതതനിചനയുല
വര്ഗ്ഗതീയതയുചടയുല  കപരനില്  നടക്കുന്ന  അക്രമങളുചട  കപരനില്  ആയനിരുന്നനില.
ആ  ചചവവനിദലങളകട്ട്  നടുവനിലല  ഒരുമനിചട്ട്  ജതീവനികഭാന്  കേഴനിഞ്ഞതനിലൂചട
കലഭാകേചത വനിസ്മയനിപനിച ഇന്തലഭാരഭാജലല  ഇന്നട്ട് അതനിചന ഭരണഘടനയനില്,  മതല
ഇദൗ  രഭാജലതനിചന  പദൗരതത്വതനിനട്ട്  ഒരു  മഭാനദണ്ഡമഭാകുന്ന  നഭാണലചകേട
അവസ്ഥയനികലയട്ട്  തള്ളനിവനിടവര്ചകതനിചര  ഇദൗ  നഭാടനില്  ഒന്നഭാചകേ  പ്രതനികഷധല
ഉയരുകേയഭാണട്ട്. ബതീഹഭാറനില് മരനിച കകേഭാണ്ഗസട്ട്  കനതഭാവട്ട് രഭാകഗഷട്ട് കുമഭാര് യഭാദവട്ട്
ഉളചപചട  ഉതര്പ്രകദശനില്  ചകേഭാലചപട  പതനിരുപതനിരണട്ട്  മനുഷലജതീവനുകേള,
മലഗലഭാപുരത്തുല  ലകദൗവനിലല  ഡല്ഹനിയനിലചമലഭാല  ചകേഭാലചപടവര്  അവരുചട
വതീടനില്നനിനല  കുടനിയനിറകചപടുകമഭാചയന്ന  ഭയതനിലഭായനിരുന്നനില  ഇദൗ
കപഭാരഭാടതനിനനിറങനിയതട്ട്.  മറനിചട്ട്  രഭാജലതനിചന  ഭരണഘടനചയയുല  ജനങചളയുല
സലരക്ഷനികഭാനുള്ള  കപഭാരഭാടതനിലഭാണട്ട്  അവചരലഭാല  വതീരചരമല  പ്രഭാപനിചതട്ട്.
ഇന്തലയനിചല  സര്വകേലഭാശഭാലകേചള  ഫൈഭാസനിസട്ട്  ഗവണ്ചമനട്ട്  ഉന്നല  വയ്ക്കുന്നതട്ട്
ഇതനിനട്ട്  മുമല  വഭാര്തകേളഭായനി  വന്നതഭാണട്ട്.  അതനിചന  കേഭാരണചമന്തഭാചണന്നട്ട്
ഇകപഭാള  രഭാജലതനിനുതചന്ന  കബഭാദലചപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ജഭാതനിയുല  മതവുല
കനഭാകഭാചത  ഇന്തലയുചട  ചതരുവുകേളനികലയട്ട്  അധനികേഭാരകതഭാടട്ട്  വനിരല്ചൂണനി
സലസഭാരനികഭാനനിറങനിയ, കപഭാരഭാടഭാനനിറങനിയ ഇന്തലയുചട വനിദലഭാര്തനി സമൂഹതനിനട്ട്
കകേരള നനിയമസഭയുചട ആദരവുല അഭനിവഭാദലവുല ഇദൗ സഭയനില് അര്പനികഭാന് ഞഭാന്
ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  രഭാജലകസ്നേഹനികേളുല  കേപട  രഭാജലകസ്നേഹനികേളുല  തമ്മേനിലള്ള
വലതലഭാസല  നമ്മേള  തനിരനിചറനിഞ്ഞതഭാണട്ട്.  അതട്ട്  രണട്ട്  കേത്തുകേളനിലൂചട  ഇന്തലയട്ട്
ഓര്മ്മേയുമുള്ളതഭാണട്ട്.  ഒരു  കേതട്ട്  പറയുന്നതട്ട്,  ബനിടതീഷട്ട്  ഗവണ്ചമനനിചന
ചചപതൃകേ  വഭാതഭായനങളനികലയലഭാചത  മചറവനികടയഭാണട്ട്  മുടനിയനഭായ  പുത്രനട്ട്
മടങനി  വരഭാനഭാകുകേ.  ബനിടതീഷട്ട്  ഗവണ്ചമനനിചന  അപഭാരമഭായ  ഒദൗദഭാരലതഭാലല
ദയഭാവഭായഭാലല  എചന്ന  വനിടയയ്ക്കുകേയഭാചണങനില്  നകവഭാതഭാനതനിചന
പരകമഭാന്നതമഭായ  ഇലഗതീഷട്ട്  ഗവണ്ചമനനിചന  ശക്തനഭായ  വക്തഭാവഭായനി  ഞഭാന്
മഭാറുചമന്നട്ട്  കേചതഴതനിവച  വതീരസവര്കചറന്നട്ട്  നനിങള  വനിളനിക്കുന്ന  സവര്കര്.
ചവള്ളകഭാരചന ഷൂ  നകനിയ സവര്കറുചട രഭാജലകസ്നേഹല പനിന്പറ്റുന്നവര് ഞങചള
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രഭാജലകസ്നേഹല  പഠനിപനികരുചതന്നട്ട്  ഇദൗ  നഭാടനിചല  ചചറുപകഭാരുല  വനിദലഭാര്തനികേളുല
ഇദൗ  സമരരലഗതട്ട്  ഏര്ചപടുന്നവരുല  പറയുന.  അതുകപഭാചല  മചറഭാരു  കേത്തുല
നമുകറനിയഭാല, Having waged war against H.M. King George, The King of
England,  ഭഗതട്ട്  സനിലഗനിചന കേത്തുകേളുചട വഭാചകേമഭായ  I accept,  ഞങള യുദല
ചചയനിട്ടുണട്ട്.   എന്നനിടട്ട്  പറയുന, We  request  and  hope,  that  you  will  very
kindly order the military department to send its  detachment to perform
our  execution,  ഞങചള  തൂകനിചകഭാല്ലുന്നതനിനട്ട്  പകേരല  നനിങളുചട  ബനിടതീഷട്ട്
ഡനിപഭാര്ട്ടുചമനനിചന  പടഭാളല  വന്നട്ട്  ഞങചള  ചവടനിവചട്ട്  ചകേഭാന്നഭാലല  ഇദൗ  യുദല
ഇന്തലയനില്  തുടരുചമന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനിച  ഭഗതട്ട് സനിലഗട്ട്  അയച  കേത്തുല  ഇന്തലയുചട
ചരനിത്രതനിലണട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്  അവര്  നമ്മേചള  രഭാജലകസ്നേഹല  പഠനിപനികകണ.
പ്രധഭാനമനനിയഭായനി  പണ്ഡനിറട്ട്  ജവഹര്ലഭാല്  ചനഹ്റു  ഇരുന്നതനിചന
കേണക്കുകേളഭായനിരനിക്കുല  ഒരുപകക്ഷ  സലഘനികേള  നമ്മേകളഭാടട്ട്  പറയുന്നതട്ട്.
3259  ദനിവസല ഇന്തലയുചട ജയനിലകേളനില് ഇദൗ നഭാടനിചന സത്വഭാത്രന്തലതനിനുകവണനി
കപഭാരഭാടനിയ പണ്ഡനിറട്ട് ജവഹര്ലഭാല് ചനഹ്റു കേനിടന്നനിട്ടുചണങനില്, ഇകപഭാള അഭനിനവ
രഭാജലകസ്നേഹനികേളഭായ  ആളുകേള  പ്രതനികഷധചത  രഭാജലകദ്രഭാഹ  കുറമഭായനി  കേഭാണുന്ന
അവസ്ഥയനികലയട്ട് മഭാറുന്നതട്ട് ഫൈഭാസനിസതനിചന മചറഭാരു അടവുല അടയഭാളചപടുതലല
തചന്നയഭാണട്ട്.  ഇദൗ രഭാജലചത ജനങചള കേതീറനിമുറനികഭാനുള്ള ശമങളചകതനിചര,
രഭാഷ്ട്രതീയമഭായ  നനിലപഭാടുകേളചകതനിചര,  ഗവണ്ചമനനിചന  ചചയനികേളചകതനിചര,
ഏറവുല  ഒടുവനില്  ഭരണഘടന  എന്ന  നമ്മുചട  ആത്മഭാവനില്കപഭാലല  വര്ഗ്ഗതീയത
കേലര്തഭാനുള്ള  ഇദൗ  ശമങള  മചറലഭാല  മറന്നട്ട്  നമ്മേള  ചചറുകത  പറ.
അതനിനട്ട്  പനിന്തുണ  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്നവര്  ഇവനിചടയുമുണട്ട്.  ഇകപഭാള  ഗവര്ണര്
ഉളചപചടയുള്ള  സലവനിധഭാനങള,  ഇദൗ  നഭാടനിചല  ജനങള  ഒന്നടങല  പറയുന്നതട്ട്
ഇന്തലചയ മചറഭാരു പഭാകേനിസ്ഥഭാനഭാകനി ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനിയുല  ശതീ. അമനിതട്ട് ഷഭായുല
മഭാറഭാന്  ശമനിക്കുകേയഭാണട്ട്  എന്നഭാണട്ട്.  അവനിടചത  നറ്റ്യൂനപക്ഷങചള
കവടയഭാടുന്ന  പഭാകേനിസ്ഥഭാചന  നയങള  ഇന്തലയുചട  മണനില്  ആവര്തനികഭാന്
ശമല  നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിചട  അതനിചന  പനിന്തുണയ്ക്കുന്ന  ആളുകേള,
ഗവര്ണചറ  സലബന്ധനിചട്ട്  യു.പനി.-യനിചല  അബ്ദുള്ളക്കുടനിയഭാചണന്നട്ട്  ഒരു  ചഭാനല്
ചര്ചയനില്  പറയുന്നതട്ട്  കകേട്ടു.  പല  പഭാര്ടനികേളനില്നനിനല  മഭാറനി,  ഇദൗ  പറയുന്ന
വനികവചനതനിനട്ട്  കുടപനിടനിക്കുന്ന  തരതനിലള്ള  ഏര്പഭാടുകേള.  കചഭാദലല  ചചയ്യുന്ന
ചരനിത്രകേഭാരന്മഭാചരകപഭാലല  രഭാമചന്ദ്ര  ഗുചഹ,  ഇര്ഫൈഭാന്  ഹബതീബട്ട്  തുടങനിയവചര
കപഭാചലയുള്ള  ആളുകേചള  ഇദൗ  നഭാടനില്  ഇവര്  ഭയചപടുന്ന  അവസ്ഥയനികലയട്ട്  മഭാറുന.
ഇന്തലയുചട  ചചസനനികേ  കമധഭാവനി  രഭാഷ്ട്രതീയതനില്  ഇടചപടട്ട്  അഭനിപ്രഭായല  പറയുന.
ഇചതഭാനല  ഇന്തലയനില്  ഇതനിനുമുമ്പട്ട്  നമ്മേള  ശതീലനിചനിടനിലഭാത  കേഭാരലങളഭാണട്ട്.
ചചസനനികേ  കമധഭാവനി  രഭാഷ്ട്രതീയതനില്  ഇടചപടട്ട്  സലസഭാരനിക്കുന്ന  അവസ്ഥ  നമ്മേള
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കേണനിട്ടുള്ളതട്ട്  പഭാകേനിസ്ഥഭാനനിലഭാണട്ട്.  ഇന്തലചയ  മതതനിചന  കപരനില്  ഒരു  രഭാഷ്ട്രമഭാകനി
മഭാറഭാന്  ശമനിക്കുകമ്പഭാള  ഇദൗ  നഭാടനിചന  ചഎകേലചത  സത്വപലകേണട്ട്  ദതീര്ഘ
വതീക്ഷണപരമഭായനി  ഇദൗ  നഭാടനിചന  ഭരണഘടന  ഉണഭാകനി  വച  ആളുകേള  നമ്മേകളഭാടട്ട്
പറയുനണട്ട്,  The  State  has  no  religion,  രഭാജലതനിനട്ട്  മതമനില.  എലഭാ
മതങളനിലലചപട ആളുകേളകട്ട് ജതീവനികഭാനുല അവരുചട വനിശത്വഭാസതനില് പനിന്തുടരഭാനുല
അവരുചട  ഭഭാഷ സലസഭാരനികഭാനുല  അവരുചട  കവഷമണനിയഭാനുല  അവരുചട  ഭക്ഷണല
കേഴനികഭാനുല  സത്വഭാതന്തലല  നല്കേനിയനിരുന്ന  ഇന്തലയുചട  മണനിചന  ഇങചന
വനികവചനതനിചന  മണഭാകനി  മഭാറഭാന്  ശമനിക്കുന്നവര്  ഗഭാന്ധനിജനിയുചടകയഭാ
ചനഹ്റുവനിചനകയഭാ പനിന്മുറകഭാരല. അവര് മുഹമ്മേദഭാലനി ജനിന്നയുചട പനിന്മുറകഭാരഭാചണന്ന
കേഭാരലതനില്  ഒരു  സലശയവുമനില.  ഇദൗ  വനികവചനല  ഒരു  കേഷണല  ഭൂമനിക്കുകവണനി
മുഹമ്മേദഭാലനി ജനിന്ന നടതനിയതനികനകഭാള വലനിയ വനികവചനമഭായനി മഭാറുന്നതട്ട് ഇന്തലയനിചല
ജനങളുചട മനസനില് ഇവര് വനികവചനല തതീര്കഭാന് ശമനിക്കുന്നതുചകേഭാണ്ടു തചന്നയഭാണട്ട്.
അതനിചന നമുകട്ട് ചചറുകതപറ,  അതനിചനതനിരഭായ കപഭാരഭാടല നമുകട്ട് നയനികച പറ.  ആ
കപഭാരഭാടതനില് ഒരു കേഭാരലലകൂടനി ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിയുചട ശദയനില്ചപടുത്തുന.
നമ്മുചട  കപഭാലതീസനിചന  കൂറുല  നഭാഗ്പൂരനില്  അല  എന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുതഭാനുള്ള  ബഭാധലത
അകങയ്ക്കുണട്ട്  എന്നട്ട്  ഒഭാര്മ്മേചപടുതഭാന്  ആഗഹനിക്കുന.  യു.എ.പനി.എ.-യുല
എന്.ചഎ.എ.-യുല  ഉളചപചടയുള്ള  നനിയമങള  അനഭാവശലമഭായനി  ഇവനിചട
വലനിചനിഴയചപടുന്ന സഭാഹചരലങചള തടയനിടഭാന് അങയുചട ഗവണ്ചമനനിനുല അകങയ്ക്കുല
കേഴനികയണതുണട്ട്.  ഇറഭാനനില്  ഹനിജഭാബട്ട്  ധരനികഭാതതനിചന  കപരനില്  അവനിടചത
ഭരണകൂടതനിചന  സങചനിതമഭായ  നനിലപഭാടനിചനതനിചര  പ്രതനികേരനിച  ഒരു  പ്രശസ്ത
സനിനനിമഭാനടനിയഭാണട്ട് ഫൈഭാതനിമഭാ ചമഭാതട്ട് മദട്ട് ആരല. അവര് ഇറഭാചനപറനി ആകവശകതഭാചട
പറയുകമ്പഭാള  കലഖകേന്  കചഭാദനിക്കുനണട്ട്,  ഇത്രയുല  സങചനിതതമഭായനി  ചനിന്തനിക്കുന്ന
നഭാടനിചനപറനി നനിങള എങചനയഭാണട്ട് ആകവശകതഭാചട പറയുന്നതട്ട്? ആ കചഭാദലതനിനട്ട്
അവര്  പറയുന്ന   മറുപടനി  രഭാഷ്ട്രചമന്നഭാല്  ജനതയഭാണട്ട്  എന്നഭാണട്ട്.  ഇന്തലചയന്നഭാല്
ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനിയുല  ശതീ.  അമനിതട്ട്  ഷഭായുമല;  ഇന്തലചയന്നഭാല്  ഇന്തലയനിചല
കകേഭാടഭാനുകകേഭാടനി  ജനങളഭാചണന്നട്ട്  ഇദൗ  ദനിവസങളനില്  അവര്കട്ട് കബഭാദലല  വരുല.
ഇന്തലയനിചല ജനങചള  കേതീറനിമുറനികഭാനുള്ള  നതീകതനിചനതനിചര  നടത്തുന്ന
ഇദൗ പ്രകമയതനിനട്ട് എചന പനിന്തുണ  പ്രഖലഭാപനിക്കുന.

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്:  സര്,  എനനികട്ട് ഒരു മനിനനിടഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
എലഭാവരുചടയുല  ആകക്ഷപങള  കകേട്ടുകേഴനിഞ.  അതനിചനക്കുറനിചചഭാനല
പരഭാമര്ശനികഭാന് സമയല ലഭനികനില. ഒരു കേഭാരലകമ ഞഭാന് പറയഭാനഭാഗഹനിക്കുനള്ളൂ.
രഭാഷ്ട്രതീയവുല രഭാഷ്ട്രവുല രണഭാണട്ട്. രഭാഷ്ട്രതീയതനിചന തഭാല്കഭാലനികേ ലഭാഭല കനഭാകനി കുചറ
അര്ദസതലങളുല  പൂര്ണസതലവുല  എലഭാലകൂടനി  കചര്ന്നട്ട്  പറയഭാന്കവണനി
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ചനിലകപഭാള ചനിലയഭാളുകേള ശമനികഭാറുണട്ട്.  പകക്ഷ രഭാഷ്ട്രതനിചന കേഭാരലചതക്കുറനിചട്ട്
നമ്മേള  ഗദൗരവമഭായനി  ചനിന്തനികകണതുണട്ട്.  ഈ  രഭാഷ്ട്രചത  എങചന
രക്ഷനികണചമന്നട്ട് ആരുല പറയുന്നനില. ഇന്ന മതകഭാകര പഭാടുള്ളൂ, ഇന്ന മതകഭാര്കക
ഇന്ന  അവകേഭാശല  ഉണഭാകേഭാന്  പഭാടുള്ളൂ  എന്നനിവനിചട  ആരുല  പറഞ്ഞനിടനില.
മുസതീങളകട്ട്  എതനിരഭായനിട്ടുള്ള  കേഭാരലമഭാചണന്നട്ട്  ഇവനിചട  പറയുന.  മുസതീമഭായ
കഡഭാ.  എ.പനി.ചജ.  അബ്ദുല് കേലഭാമനിചന രഭാഷ്ട്രപതനിയഭാകനിയതട്ട്  ബനി.ചജ.പനി.-യഭാണട്ട്
എനള്ള കേഭാരലല ഇവര് ഓര്കകണതഭാണട്ട്. (...ബഹളല...)

മനി  .    സതീകര്: ബഹുമഭാനചപട അലഗങള ഇരനിക. അകദ്ദേഹല സലസഭാരനികചട.
നനിങളകട്ട് ചര്ചയനില് പചങടുത്തുചകേഭാണട്ട് മറുപടനി പറയഭാല.

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്:  സര്, വഭാസ്തവതനില്  ഇവനിടചത  പ്രശ്നചമന്തഭാണട്ട്?
ദൂചരനനിന്നട്ട് നമ്മുചട നഭാടനികലയട്ട് ധഭാരഭാളല കേചവടകഭാര് വരുന,  ടൂറനിസ്റ്റുകേള വരുന,
പലതരതനിലള്ള  ആളുകേള  വരുന,  അവര്  വരണല,  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  മുന്പുല
വന്നനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്; വകരണതട്ട് ആവശലമഭാണട്ട്, ഇനനിയുല വരുല. പകക്ഷ അവര്ചകഭാനല
അധനികേഭാരമനില.  പദൗരതത്വചമന്നട്ട് പറഞ്ഞഭാല് അചതഭാരു അധനികേഭാരല ചകേഭാടുകലഭാണട്ട്.
ജഭാതനിക്കുല  മതതനിനുചമലഭാല  അതതീതമഭായനി  നമ്മുചട  നഭാടനില്  ജതീവനിക്കുകേയുല  ഈ
രഭാജലചത  കസ്നേഹനിക്കുകേയുല  ഈ  നഭാടനിചന  സലസഭാരതനില്  അഭനിമഭാനല
ചകേഭാള്ളുന്നവരുചമഭാചക  പദൗരനഭാര്  തചന്നയഭാണട്ട്.  അകഭാരലതനില്  ആര്കഭാണട്ട്
വനികരഭാധമുള്ളതട്ട്;  ഇന്നയഭാളകട്ട്  ചകേഭാടുകണല,  ഇന്ന  മതകഭാര്കട്ട്  ചകേഭാടുകഭാന്
പഭാടനില  എചന്നഭാനല  ആരുല  വഭാദനിചനിടനില.  അങചന  ചതറഭായനി  വഭാദനിച്ചുചവന്നട്ട്
പറഞ്ഞട്ട് അതനിചന മുകേളനില് കുതനിരകേയറഭാന് നടക്കുന്ന ശമങള വൃഥഭാവനിലഭാണട്ട്.

ഒരു  കേഭാരലല  ഓര്കണല.  ഇന്നനികപഭാള  വതീരവഭാദല  പറയുന്ന  ആളുകേളകല
മതതനിചന  അടനിസ്ഥഭാനതനില്  രഭാജലചത  ചവടനിമുറനിചതട്ട്?  ഈ  രഭാജലചത
ചവടനിമുറനികഭാന് പഭാടനില  എനപറഞ്ഞട്ട് അതനിചന തള്ളനിമഭാറനിചകഭാണട്ട്  മതതനിചന
അടനിസ്ഥഭാനതനില്  മഭാത്രല  രഭാജലചത  വനിഭജനിചനികല;  (...ബഹളല...)
എന്നനിടഭാണനികപഭാള  വലനിയ  വതീരസലചമഭാചക  പറയുന്നതട്ട്.  ബനി.ചജ.പനി.-ചയ
സലബന്ധനിചനിടകതഭാളല  തതീര്ചയഭായുല  ഭരണഘടന  നമുചകലഭാവര്ക്കുല
ഒരുകപഭാചലയഭാണട്ട്.  ശതീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനി പറയുന്നതുകപഭാചല എചന വനിശുദഗനല
ഭരണഘടനയഭാണട്ട്.  ആ  ഭരണഘടനയനുസരനിച്ചുള്ള  കേഭാരലങള  നടകണചമന്നട്ട്
മഭാത്രകമ ആഗഹമുള്ളൂ.  അതനിചന ചതറഭായ നനിലയട്ട് വലഭാഖലഭാനനികഭാന് ശമനിക്കുന്നതട്ട്
സങചനിതമഭായ രഭാഷ്ട്രതീയ ലഭാഭതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്. രഭാഷ്ട്രതനിചന നനയ്ക്കുകവണനിയല.

ശതീ  .    എല  .    സത്വരഭാജട്ട്:  സര്,  പ്രകമയചത  പനിന്തഭാങ്ങുന.  ബഹുമഭാനചപട
സതീകര്,  നമ്മുചട  രഭാഷ്ട്രല  ഇന്നട്ട്  സമരസഭാന്ദ്രമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇന്തലയനിചല
സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല  ജനപഥങളനിലല  ചതരുവതീഥനികേളനിലമഭാചകേ  തതീഷ്ണ
സമരതനിചന  തതീനഭാമകേള  ഉയരുകേയഭാണട്ട്.  ഈ  രഭാജലചത  രക്ഷനികണചമന്ന
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ആവശലമഭാണട്ട്  എലഭാ  സമരതനിലല  ഉയര്നവന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്.  നമ്മുചട  രഭാജലല
കകേവലചമഭാരു  രഭാഷ്ട്രല  എന്നതനിലപരനി  ഒരു  ആശയമഭാണട്ട്,  സലസഭാരമഭാണട്ട്,
കലഭാകേതനിചന  മുമ്പഭാചകേ  ഒരു  സകന്ദശവുമഭാണട്ട്.  ജനഭാധനിപതലമഭാണട്ട്  ഇന്തല,
മതനനിരകപക്ഷതയഭാണട്ട് ഇന്തല, സഹനിഷ്ണുതയഭാണട്ട് ഇന്തല, ഉളചകഭാള്ളലഭാണട്ട് ഇന്തല.
ആ  ഇന്തലയുചട  ഭഭാവനിചയക്കുറനിച്ചുള്ള  ആശങകേളഭാണട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ  കലഭാകേട്ട് സഭഭാ
ചതരചഞ്ഞടുപനിചന  കേഭാലതട്ട്  നമ്മേചളലഭാവരുല  സലസഭാരനിചതട്ട്.  നമ്മേചളലഭാല  അന്നട്ട്
പറഞ, ഈ കലഭാകേട്ട് സഭഭാ ചതരചഞ്ഞടുപനിചന മദൗലനികേമഭായ രഭാഷ്ട്രതീയ പ്രശ്നല ഇന്തല
ആരട്ട്  ഭരനിക്കുചമന്നതല,  നഭാചളയുല  ഇന്തല  നനിലനനില്ക്കുകമഭാ  എന്നതഭാണട്ട്.  അതട്ട്
ഉളചകഭാള്ളഭാന് നമ്മുചട രഭാജലചത പല ഭഭാഗങളനിലമുള്ളവര്കട്ട് അന്നട്ട് കേഴനിയഭാചത
കപഭായനി. നനിര്ഭഭാഗലവശഭാല് ഇന്തലയുചട സലസഭാരതനിനുല മദൗലനികേമഭായ ഭഭാവങളക്കുല
വനിരുദമഭായ നനിലപഭാടട്ട് സത്വതീകേരനിക്കുന്നവര് നമ്മുചട രഭാജലതട്ട് അധനികേഭാരതനില് വന.
അങചന  അധനികേഭാരതനില്വന്ന  സലഘപരനിവഭാര്  നമ്മുചട  മതനനിരകപക്ഷ
രഭാജലചത  മതരഭാഷ്ട്രമഭാകനി  മഭാറഭാന്  ശമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന
സലബന്ധനിചനിടകതഭാളല  അവരുചട  രഭാഷ്ട്രതീയല  മൂടനിവയചപടനിട്ടുള്ള  ഒന്നല.
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ല്നനിന്നട്ട്  ഇങചനചയഭാരു നനിയമകമ നമുകട്ട്  പ്രതതീക്ഷനികഭാനഭാകൂ.
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന  രണഭാമചത  സര്സലഘചഭാലകേട്ട്  ആയ  മഭാധവ  സദഭാശനിവ
കഗഭാൾവഭാളകർ  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന  പ്രതലയശഭാസവുല  രഭാഷ്ട്രതീയവുല  എഴതനി
തയഭാറഭാകനിയകപഭാള  അര്തശങയട്ട്  ഇടയനിലഭാചത  ഇന്തലചയ  വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
'വനിചഭാരധഭാര'  ഇവനിചട വനിശദതീകേരനികഭാചനഭാനല ഞഭാന് സമയചമടുക്കുന്നനില.  പകക്ഷ
'വനിചഭാരധഭാര'-യുചട  19, 20, 21  അദലഭായങള ഇന്തലയുചട ശത്രുകചളക്കുറനിചഭാണട്ട്
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആഭലന്തര  ഭതീഷണനികേള എന്നഭാണട്ട്  ചഹഡനിലഗട്ട്.  മൂന്നട്ട്  ആഭലന്തര
ഭതീഷണനികേളഭാണട്ട്  ഇന്തലയ്ക്കുള്ളചതന്നട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ചൂണനികഭാണനിക്കുന.
പചതഭാന്പതഭാമചത  അദലഭായല  മുസതീങള,  ഇരുപതഭാമചത  അദലഭായല
ചചക്രസ്തവര്,  ഇരുപതനിചയഭാന്നഭാമചത  അദലഭായല  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിസ്റ്റുകേഭാര്.  ഈ  മൂന്നട്ട്
കൂടരുല ഇന്തലയുചട ശത്രുകളഭാണട്ട്, രഭാജലതനിചന ഭതീഷണനിയഭാണട്ട്. അതുചകേഭാണട്ട് ഈ
മൂന്നട്ട്  കൂടചരയുല  തുടച്ചുനതീകണല,  ഉന്മൂലനല  ചചയണല,  ചകേഭാചന്നഭാടുകണല,
ആടനിപഭായനികണല  എന്ന  ഹനിലസഭാത്മകേ  ആശയചതയഭാണട്ട്  രഭാഷ്ട്രതീയ
സത്വയലകസവകേട്ട്  സലഘട്ട്  അനമുതല്  മുകന്നഭാട്ടുവചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അവര്കനികപഭാള
ഇന്തലയുചട പഭാര്ലചമനനില് ഭൂരനിപക്ഷവുല കമധഭാവനിതത്വവുല ചചകേവന്നനിരനിക്കുന. അവര്
തങളുചട  കേഭാഴ്ചപഭാടനുസരനിച്ചുള്ള  മതരഭാഷ്ട്രമഭാകനി  ഇന്തലചയ  മഭാറഭാനുള്ള
നടപടനികേളഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനിചന  സുപ്രധഭാനമഭാചയഭാരു  ചുവടുവയഭാണട്ട്
പദൗരതത്വ കഭദഗതനി നനിയമല. 
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ഈ നനിയമചതക്കുറനിചട്ട് കൂടുതല് വനിശദതീകേരനികകണ കേഭാരലമനില. പദൗരതത്വതനിചന
മഭാനദണ്ഡല  മതമഭായനി  മഭാറുന  എന്നതഭാണട്ട്.  പദൗരതത്വതനിചന  മഭാനദണ്ഡല  മതമഭായനി
മഭാറനിയഭാല് അവനിചട മതനനിരകപക്ഷത മരനിക്കുന എന്നഭാണര്തല.  ഇവനിചട എലഭാവരുല
ചൂണനികഭാണനിചതുകപഭാചല  ഭരണഘടചനചയകടനിയഭാണട്ട്  ചകേഭാല്ലുന്നതട്ട്.  ഇന്തലചയയുല
ഇന്തലന്  ഭരണ  ഘടനചയയുല  ചകേഭാല്ലുന.  ഭരണഘടനയുചട  14-ഉല  15-ഉല
അനുകച്ഛേദങചള ഗളകച്ഛേദല ചചയ്തുചകേഭാണലഭാചത ഇങചനചയഭാരു നനിയമല ചകേഭാണ്ടുവരഭാന്
സഭാധനിക്കുകമഭാ?  പഭാര്ലചമനനില്  ഭൂരനിപക്ഷമുള്ളതുചകേഭാണട്ട്  നനിങളകട്ട്  കതഭാനന്ന
നനിയമമുണഭാകഭാന്  പറനില.  കകേശവഭാനന്ദഭഭാരതനി  Vs കസറട്ട്  ഓഫൈട്ട്  കകേരള  എന്ന
കകേസനിചല  സുപ്രധഭാനമഭായ  വനിധനിനലഭായചമന്തഭാണട്ട്?  കഭദഗതനിയഭാകേഭാല,  പകക്ഷ
ഭരണഘടനയുചട  മദൗലനികേസത്വഭഭാവചത  അടനിമറനിക്കുന്ന  ഒരു  കഭദഗതനിയുല  പഭാടനില
എനതചന്നയഭാണട്ട്.  നനിങള ഭരണഘടനയുചട മതനനിരകപക്ഷ സത്വഭഭാവചതയഭാണട്ട്
ഇലഭാതഭാക്കുന്നതട്ട്.  പദൗരതത്വ  നനിയമചത  സലബന്ധനിചട്ട്   ഒടുവനില്  സലസഭാരനിച
ബഹുമഭാനലനഭായ  കനമല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലല  എല.എല്.എ.  ചനില  കേഭാരലങള
പറഞ. ഈ പചകള്ളമഭാണട്ട് ഇന്തല മുഴവന് പ്രചരനിപനിക്കുന്നതട്ട്. പചകള്ളതനിചന
പ്രതലതനിലലഭാചത  സലഘപരനിവഭാര്  രഭാഷ്ട്രതീയതനിനട്ട്  നനിവര്നനനില്കഭാനഭാവനില
എന്നതഭാണട്ട്  വര്തമഭാനകേഭാല ഇന്തല  തനിരനിചറനിയുചന്നഭാരു  യഭാഥഭാര്തലല.  പദൗരതത്വ
രജനിസറുല  പദൗരതത്വ  നനിയമവുല  കൂടനിവഭായനിക്കുകമ്പഭാഴകല  ചനിത്രല  വലക്തമഭാകുകേയുള്ളൂ.
പതനിറഭാണ്ടുകേളഭായനി  ഇന്തലന്  മണനില്  ജതീവനിച,  ഇന്തലയുചട  പ്രഥമ  പദൗരനഭായനി
ചതരചഞ്ഞടുകചപട ഫൈക്രുദ്ദേതീൻ  അലനി  അഹമ്മേദനിചന കുടുലബല എങചന ഇന്തലന്
പദൗരനഭാരലഭാചതയഭായനി  മഭാറനി;  കേഭാര്ഗനിലനിലനില്  അതനിര്തനി  കേഭാതതനിനട്ട്
ബഹുമഭാനചപട  പ്രസനിഡനനിചന  ചമഡല്  വഭാങനിയ  മുഹമ്മേദട്ട്  സനഭാവുള്ളഖഭാന്
എങചന  ഇന്തലന്  പദൗരനലഭാചതയഭായനി  മഭാറനി;  ഇന്തലന്  ചചസനലതനില്
വനിശനിഷകസവനല  നടതനിയ  മുഹമ്മേദട്ട്  അസ്മല്  ഹഖട്ട്  എങചന  ഇന്തലന്
പദൗരനലഭാചതയഭായനി  മഭാറനി?  നനിങള  ഇതനിചനലഭാല  മറുപടനി  പറകയണതകല?
കബഭാധപൂര്വല ഈ രഭാജലചത ഗണലമഭായ ഒരു ജനവനിഭഭാഗചത ആടനികയഭാടനികഭാന്,
തടങല്പഭാളയതനികലയട്ട്  ആനയനികഭാന്  ചകേഭാണ്ടുവന്ന  നനിയമമഭാണനിതട്ട്.
ബഹുമഭാനചപട  കനമല  അലഗതനിനട്ട്  ഈ  ചതഭാണ്ണൂറഭാമചത  വയസനിചലങനിലല
മനുഷലതത്വതനിചന  സര്ശമുള്ള  ഒരു  വഭാകട്ട്  ഇവനിചട  പറയഭാന്  സഭാധനികഭാചത
കപഭാകുനചവങനില്  അങയുചട  രഭാഷ്ട്രതീയല  എത്രമഭാത്രല  മലതീമസവുല
ഹനിലസഭാത്മകേവുമഭാചണന്നട്ട് ഞങള ഭയകതഭാടുകൂടനി തനിരനിചറനിയുകേയഭാണട്ട്.

ഇവനിചട  ജതീവനിക്കുന്നവകരഭാടട്ട്  കരഖ  കചഭാദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പതനിറഭാണ്ടുകേളഭായനി,
തലമുറകേളഭായനി  ഈ  മണനില്  ജതീവനിക്കുന്നവകരഭാടട്ട്  പദൗരതത്വല  ചതളനിയനികഭാന്  കരഖ
കചഭാദനികഭാന്  നനിങളകട്ട്  എന്തട്ട്  അവകേഭാശല;  ഈ  രഭാജലതനിചന  സൃഷനിയനില്
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നനിങളകട്ട് എന്തഭാണട്ട് പങട്ട്?  പൂര്വനികേര് സൃഷനിചതഭാണട്ട് ഇന്തല. അവര് പടചപഭാരുതനി
സൃഷനിചതഭാണട്ട് ഇന്തല.  അന്നട്ട് നനിങളുചട പനിതഭാകനഭാര് ബനിടചന ഒറ്റുകേഭാരഭായനി ഈ
മണനില്  നനില്ക്കുകേയഭായനിരുന.  ആ  ഒറ്റുകേഭാര്കട്ട്  നനിര്ഭഭാഗലവശഭാല്  ഇന്നട്ട്
ഭരണഭാധനികേഭാരല  കേനിടനി  എന്നതുചകേഭാണട്ട്  ഈ  രഭാജലചത  ജനങളകട്ട്
മരണവഭാറചണഭാരുകഭാന്  ഒരവകേഭാശവുമനില.  ഈ  രഭാജലതനിചന  സത്വഭാതനലസമര
ചരനിത്രല  നചമ്മേ  പഠനിപനിക്കുന്നചതന്തഭാണട്ട്;  മതപരമഭായ  സമരമഭാകണഭാ  ഇവനിചട
നടന്നതട്ട്; എലഭാ മതവനിഭഭാഗതനിലലചപടവര് ഇന്തല എന്ന ഒകര ആശയതനിനുകവണനി
മതനനിരകപക്ഷമഭായനി  അണനിനനിരന്ന  സമരമഭാണട്ട്  ഇന്തലയുചട  സത്വഭാതനല  സമരല.
എലഭാ  മതവനിഭഭാഗതനിലലചപട  വതീരശൂര  പരഭാക്രമനികേളഭായ  എത്രചയത്ര
രക്തസഭാക്ഷനികേള  ഇവനിചടയുണട്ട്.  കകേരളതനില്  എത്ര  അനുഭവങളുണട്ട്.  മുസതീല
ജനവനിഭഭാഗചത  ആകേമഭാനല  തുടച്ചുനതീകഭാനുല  ആടനിപഭായനികഭാനുല  ലക്ഷലലവയ്ക്കുന്ന
ഈ നനിയമല തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള നനിങള മലബഭാറനിചല സത്വഭാതനല പ്രകക്ഷഭാഭങളുചട
ചരനിത്രല പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എത്രചയത്ര അനുഭവങളഭാണട്ട് അവനിചടയുള്ളതട്ട്?

1852-ല് ബനിടന് നഭാടുകേടതനിയ സയനിദ്ദേട്ട് ഫൈസല് പൂകകഭായ തങളുചട കപരട്ട്
നനിങള  കകേടനിട്ടുകണഭാ?   നനിങള  മമറല  എചന്നഭാരു  നഭാടനിചനക്കുറനിചറനിയുകമഭാ?
വഭാഴകഭാടനിനടുതട്ട് ചകേഭാന്നഭാരട്ട്  എചന്നഭാരു ഗഭാമമുണട്ട്,  ആ ചകേഭാന്നഭാരട്ട്  മഖഭാല, ഇനല
ചരനിത്രസ്മഭാരകേമഭായനി  നനിലനനില്ക്കുന.   മുസതീല  കദവഭാലയമഭായനിരുന,  ബനിടന്
ചവടനിവചട്ട്  തകേര്തതഭാണട്ട്.  അന്നചത  സത്വഭാതനലസമരതനിചന  കകേന്ദ്രല
അതഭായനിരുന.   ഇനല  അതുവഴനി  കേടനകപഭാകുകമ്പഭാള  ചകേഭാന്നഭാരട്ട്  മഖഭാമനിചന
വഭാതഭായനങളനില്  പതനിഞ്ഞനിട്ടുളള  നതീകലചചയഭാത  ചവടനിയുണകേള  നനിങള
കേഭാണണല.   അവനിചടനനിനല  ബനിടന്  ബലല  പ്രകയഭാഗനിചട്ട്  അറസ്റ്റുചചയ  സയനിദ്ദേട്ട്
മുഹമ്മേദട്ട്  കകേഭായ  തങചള  കകേഭായമ്പത്തൂരനില്  ചകേഭാണ്ടുകപഭായനി  തൂകനികലറ്റുകേയഭാണട്ട്
ചചയതട്ട്.   നനിങളകട്ട്  വഭാരനിയല  കുന്നതട്ട്  കുഞ്ഞഹമ്മേദട്ട്  ഹഭാജനിചയചന്നഭാരു
കപരറനിയുകമഭാ? ബനിടചന ചചസനനികേഭാധനിപതലചത ചവല്ലുവനിളനിച്ചുചകേഭാണട്ട് സത്വന്തമഭായനി
ഒരു  രഭാഷ്ട്രല  സ്ഥഭാപനിച  ആളഭായനിരുന.   തചന  റനിപബനികനിനട്ട്  അകദ്ദേഹമനിട  കപരട്ട്
മലയഭാള  രഭാജലല  എന്നഭായനിരുന.   ബലല  പ്രകയഭാഗനിചട്ട്  ബനിടന്  അകദ്ദേഹചത
കേതീഴട്ട് ചപടുതനി  മൃഗതീയമഭായ  മര്ദ്ദേനതനിലൂചട  പരനിണനിതപ്രജ്ഞനഭാകനി,  മതീശയനിചല
ഓകരഭാ കരഭാമവുല പനിഴചതടുതട്ട്,  ബയണറ്റുചകേഭാണട്ട് കുതനി,  അവസഭാനല ഒരു ഓഫൈര്
മുകന്നഭാട്ടുവച്ചു.  നനിങള മഭാപകപക്ഷ എഴതനിതന്നഭാല്,  നനിങള സത്വഭാതനലസമരല
അവസഭാനനിപനിചഭാല്,  നനിങളകട്ട് മകയനില് സുഖമഭായനി  ജതീവനികഭാനുളള സദൗകേരലല
ഏര്ചപടുതനിതരഭാല എന്നഭാണട്ട് ബനിടതീഷട്ട് ചചസനനികേ കമധഭാവനികേള അകദ്ദേഹകതഭാടട്ട്
പറഞ്ഞതട്ട്.   ആ  ഓഫൈറനിചന  മുന്പനില്  മൃതപ്രഭായചനങനിലല  പുഞനിരനിമഭായഭാത
മുഖവുമഭായനി  വഭാരനിയലകുന്നതട്ട്  കുഞ്ഞഹമ്മേദട്ട്  ഹഭാജനി  മറുപടനി  പറഞവചത്ര.  മക
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എനനികട്ട്  ഇഷമഭാണട്ട്,  പചക്ഷ  നനിങള  അറനിയണല,  ഞഭാന്  പനിറനവതീണതട്ട്
മകയനിലല,  സമരകപഭാരഭാടങളുചട  വതീകരതനിഹഭാസങള  ഉറങ്ങുന്ന  ഏറനഭാടനിചന
മണനിലഭാണട്ട്, ഇദൗ മണനില് ഞഭാന് മരനിച്ചുവതീഴല ഇദൗ മണനില് ഞഭാന് ലയനിച്ചുകചരുല ഇദൗ
വഭാകഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹല  പറഞ്ഞതട്ട്.  അകദ്ദേഹചത  വധശനിക്ഷയട്ട്  വനിധനിച്ചു.
വനിധനികകേടയുടചന അകദ്ദേഹല പറഞ,  പനിറന്ന നഭാടനിനുകവണനി രക്തസഭാക്ഷനിയഭാകേഭാന്
എനനിചകഭാരു അവസരല ചചകേവന്നനിരനിക്കുന.  ഇതനിനട്ട് രണട്ട് റകഭായതട്ട് നമസരനിചട്ട്
ചചദവകതഭാടുളള  നന്ദനി  പ്രകേഭാശനിപനികഭാന്  എനനികട്ട്  സമയല  തരണചമന്നഭാണട്ട്
അകദ്ദേഹല  പറഞ്ഞതട്ട്.   അകദ്ദേഹതനിചന  അന്തനിമഭാഭനിലഭാഷപ്രകേഭാരല  മുന്നനില്നനിന്നട്ട്
ചവടനിവചഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹചത ചകേഭാന്നതട്ട്.   അന്നട്ട് പുറകേനില്നനിന്നട്ട്  കേണ്ണുചകേടനിയഭാണട്ട്
ചവടനിവചട്ട് ആളുകേചള ചകേഭാന്നനിരുന്നതട്ട്.  അവസഭാനചത ആഗഹല കചഭാദനിചകപഭാള
അകദ്ദേഹല  പറഞ,  നനിങള  എചന  കേണ്ണുകേള  മൂടനിചകടരുതട്ട്,  നനിങള  എചന്ന
മുന്നനില്നനിന്നട്ട്  ചവടനിവയണല.   അങചന  പറഞ്ഞ  ധതീരനഭാരുചട  നഭാടഭാണനിതട്ട്.
ആലനിമുസനിയഭാരുചട നഭാടഭാണനിതട്ട്.  ഇന്തലയനില് ആചകേ ഒരനിടതട്ട് മഭാത്രകമ ബനിടതീഷട്ട്
പടഭാളവുമഭായനി  സനിവനിലനിയനഭാര്  കനര്ക്കുകനര്  ഏറ്റുമുടനിയനിട്ടുള്ളൂ.  അതട്ട്  ഇന്നചത
മലപ്പുറല  ജനിലയനില്  ഉളചപടുന്ന  പൂകകഭാട്ടൂരനിചന  മണനിലഭാണട്ട്.   ഇനല  അവനിചട
യുദസ്മഭാരകേമുണട്ട്,  ബനിടതീഷട്ട്  പടഭാളചത  കതഭാല്പനിചവരഭാണട്ട്  ഏറനഭാടനിചല
മഭാപനിളമഭാര്.   ആ പ്രദൗഢഗലഭതീരമഭായ ഭൂതകേഭാലല നനിലനനില്ക്കുകമ്പഭാഴഭാണട്ട്  നനിങള
ഒരു ജനതചയ ആകേമഭാനല  സലശയതനിചന  നനിഴലനില്നനിര്തനി  തുടച്ചുനതീകഭാനുളള
സമതീപനല സത്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്. 1935-ചല ഹനിറട്ട് ലറുചട നറ്റ്യൂറലബര്ഗ്ഗട്ട് നനിയമചതക്കുറനിചട്ട്
ഇവനിചട പറഞ,  ജൂതനഭാര്ചകതനിചര ഹനിറട്ട് ലര് ആ പദൗരതത്വ നനിയമല പഭാസഭാകനി,
തടങല്പഭാളയങള  ഉണഭാകനി,  ദശലക്ഷകണകനിനട്ട്  ജൂതനഭാചര  ചകേഭാന്നട്ട്
പതഭാലചകേഭാലല  ഹനിറട്ട് ലര്കട്ട്  ആത്മഹതല  ചചകയണനിവന.   അതഭാണട്ട്  ചരനിത്രല.
ലക്ഷകണകനിനട്ട് മനുഷലചര ചകേഭാലചപടുതനിയ കുപ്രസനിദമഭായ  ഓഷട്ട് വനിറട്ട്സനിചല
തടങല്പഭാളയതനിചല  കകേഭാണ്ചസന്കട്രഷന്  കേലഭാമ്പട്ട്  പനിന്നതീടട്ട്  മറ്റ്യൂസനിയമഭായനി
മഭാറനിയകപഭാള  അതനിചന  മുന്പനില്  വലനിയ  അക്ഷരങളനില്  എഴതനിവച്ചുവകത്ര,
''ചരനിത്രല  മറക്കുന്നവചര  ചരനിത്രല  ശനിക്ഷനിക്കുകേതചന്ന  ചചയ്യുല''.   ഇദൗ  കേഭാലഘടല
ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനികയഭാടുല  സര്കഭാരനികനഭാടുല  ഓര്മ്മേനിപനിക്കുന്നതട്ട്  അതഭാണട്ട്.
''ചരനിത്രല  മറക്കുന്നവചര,  ചരനിത്രല  ശനിക്ഷനിക്കുല''  അകഭാരലതനില്  നനിങളകട്ട്
യഭാചതഭാരു സലശയവുല കവണ. അഭയഭാര്തനികേചള സത്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട് അവരുചട മതല
കനഭാകനിയഭാകേരുതട്ട്,  മനുഷലതത്വല കനഭാകനിയഭാകേണല.  കലഭാകേല മുഴവന് ഇന്നതഭാണട്ട്,
മനുഷലതത്വ  പ്രകചഭാദനിതമഭായ  സമതീപനങളഭാണട്ട്  വനികവകേശഭാലനികേളഭായ
ഭരണഭാധനികേഭാരനികേചളലഭാല സത്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇദൗ നനിയമല കലഭാകേതനിചന മുന്പനില്
ഇന്തലചയ  നഭാണലചകേടുത്തുല,   ഇന്തലചയ  ഒറചപടുത്തുല.   സദൗദനിയനിചല  രഭാജഭാവട്ട്
ഇകപഭാള കലഭാകേരഭാഷ്ട്രങളുചട സകമ്മേളനല വനിളനിച്ചുകചര്ക്കുന.  ദശലക്ഷകണകനിനട്ട്
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വരുന്ന  ഇന്തലഭാകഭാര്  കജഭാലനി  കതടനികപഭാകുന്നതട്ട്  മകദലഷലന്  രഭാജലങളനിലല  മറട്ട്
വനികദശ രഭാജലങളനിലമഭാണട്ട്.  നചമ്മേ എലഭാതരതനിലല കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്ന
ഒരന്തരതീക്ഷല  സഭാര്വകദശതീയ  രലഗത്തുണഭാകുനചവന്നട്ട്  നമ്മേള  കേഭാണണല.
അവസഭാനമഭായനി എനനികട്ട് സൂചനിപനികഭാനുളളതട്ട്, 30-ഓളല മനുഷലര് ഇതനികനഭാടകേല
ജതീവന് നല്കേനിയ, രക്തസഭാക്ഷനിതത്വലവരനിച ചഎതനിഹഭാസനികേമഭായ ഇദൗ സമരല നമ്മുചട
രഭാജലചത രക്ഷനികഭാനുളളതഭാണട്ട്.  മുസതീങചള തുടച്ചുനതീക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ഇദൗ നനിയമല
ഇകപഭാള  ചവളനിചപടനിട്ടുളളചതങനിലല  ഇചതഭാരു  മുസതീല  പ്രശ്നമല.   ഇചതഭാരു
തുടകമഭാണട്ട്.  നഭാചള നറ്റ്യൂനപക്ഷങളക്കുല ദളനിതര്ക്കുല വനികയഭാജനിപ്പുളളവര്ക്കുചമലഭാല
എതനിരഭായനി വരുന്ന ഭരണകൂട നതീകതനിചന തുടകമഭാണനിതട്ട്.  ഇതട്ട് മുസതീല പ്രശ്നമല,
മുസതീല  പ്രശ്നല  മഭാത്രമല,  ഇതട്ട്  ഇന്തലയുചട  പ്രശ്നമഭാണട്ട്,  മതനനിരകപക്ഷതയുചട
പ്രശ്നമഭാണട്ട്.  ആ  അര്തതനില്  ഇതനിചന  കേഭാണഭാന്  നമ്മേള  തയഭാറഭാകേണല.
പ്രകതലകേമഭായനി  ഞഭാന്  ഊന്നനിപറയുന്നതട്ട്,  ഇതനിചന  സലഘപരനിവഭാറനികനതു
കപഭാചലതചന്ന മചറഭാരു കേളറനിലളള  രഭാഷ്ട്രതീയല  ഉയര്തനിപനിടനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  പ്രചരണല
നടത്തുന്ന വനിഭഭാഗങളുണട്ട്.  അവരുചട  കേയനിലല ഇദൗ സമരല  കപഭാകകേണതട്ട്,  ഇതട്ട്
മതനനിരകപക്ഷമഭായനി  സലഘടനിപനികകണ  സമരമഭാണട്ട്.   മതരഭാഷ്ട്ര  വഭാദചതയഭാണട്ട്
എതനിര്ക്കുന്നതട്ട്.   ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  മതരഭാഷ്ട്ര  വഭാദമുയര്തനിയഭാലല  ജമഭാ-അചത
ഇസഭാമനി  മതരഭാഷ്ട്ര  വഭാദമുയര്തനിയഭാലല  രണനികനയുല  എതനിര്തട്ട്  മനുഷലചന
റനിപബനികഭാണട്ട്  ഉണഭാകകേണചതന്നട്ട്  പറയഭാനുളള  കേരുതട്ട്  നമുക്കുണഭാകേണല.
ഹനിനവഭായ  മദൗദൂദനിയഭാണട്ട്  കഗഭാളവഭാളകര്  എകന്നഭാര്കണല,  മുസതീമഭായ
കഗഭാളവല്കറഭാണട്ട്  മദൗദൂദനി  എകന്നഭാര്കണല.   ഇതട്ട്  രണ്ടുല   മനുഷലതത്വതനിനുല
മതനനിരകപക്ഷതയ്ക്കുല  ജനഭാധനിപതലതനിനുല  എതനിരഭാണട്ട്.   എലഭാ  മതനനിരകപക്ഷ
മനുഷലരുല ഒരുമനിചട്ട് ചചകേകകേഭാര്ത്തുപനിടനിചട്ട്, മനുഷലതത്വതനിചന ആശയങളുണര്തനി
ഇദൗ  പ്രതനികലഭാമപരമഭായ  നനിയമചത  പ്രതനികരഭാധനികകണതുണട്ട്.   നഭാല  സമരല
ചചയ്യുന്നതട്ട്  ഇദൗ  രഭാജലചത  ചകേഭാല്ലുന്ന  ശക്തനികേളക്കുല രഭാജലവനിരുദരഭായ  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമനനിനുചമതനിചരയഭാണട്ട്.  ആ സമരതനിചന പതഭാകേ കദശതീയപതഭാകേയഭാണട്ട്,
നമുകട്ട്  ഒരുമനിചട്ട്  നനില്കഭാനഭാകേണല,  ഇന്തലചയ  രക്ഷനികഭാനഭാകേണല.  ഇദൗ
നനിയമതനിചനതനിരഭായനി,  ഇദൗ  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിച  പ്രകമയചത
സര്വഭാത്മനഭാ പനിന്തുണച്ചുചകേഭാണട്ട് എചന വഭാക്കുകേള നനിര്ത്തുന.

ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര്:  സര്,  പ്രകമയചത  പനിന്തഭാങ്ങുന.  ഒരു
പരനിഷ്കൃത  ജനഭാധനിപതലരഭാജലതനിനട്ട്  കയഭാജനികഭാത  ഒരു  നനിയമല  ഇന്തലന്
പഭാര്ലചമനനില്  പഭാസഭാകനിചകഭാണട്ട്,  ഇന്തലന്  ഭരണഘടനയുചട  അന്തസത
നശനിപനിച  ദനിനങളഭാണട്ട്  ഇദൗ  രഭാജലതട്ട്  കേടനകപഭാകുന്നതട്ട്.  ഇതനില്
പ്രതനികഷധനിക്കുന്നതനില് കകേരളതനിചന ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിയുചട കനതൃതത്വതനില്
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നനിയമസഭ ചഎകേകേകണലനചയടുത തതീരുമഭാനല  അഭനിനന്ദനഭാര്ഹമഭാണട്ട്. രഭാജലതനിചന
ഭരണഘടനയുചട ഏറവുല വലനിയ മൂലലചമന്നട്ട് പറയുന്നതട്ട്,  അതനിചന അടനിതറചയന്നട്ട്
പറയുന്ന  മകതതരതത്വമഭാണട്ട്.  നമ്മുചട  രഭാജലതട്ട്  ജതീവനിക്കുന്നവര്  ഏതട്ട്
സമുദഭായതനില്ചപടവരഭായഭാലല  അവചരലഭാവരുല  ഇദൗ  രഭാജലചത
കസ്നേഹനിക്കുന്നവരഭാണട്ട്.  ഇന്തല പഭാകനിസ്ഥഭാനുല ഇന്തലയുമഭായനി  വനിഭജനികചപടകപഭാള
ഇന്തലയനില് ജതീവനിക്കുന്ന മുസതീങള ഞങള ഇദൗ ഭഭാരതചത കസ്നേഹനിചട്ട് ഇദൗ മണനില്
ജതീവനിക്കുന,  ജനനിച്ചുവളര്ന്ന  മണനില്  ജതീവനികഭാന്  ആഗഹനിക്കുന്നവരഭാചണന്നട്ട്
പ്രതനിജ്ഞ  ചചയ്തുചകേഭാണഭാണട്ട്  അവര്  കസ്നേഹകതഭാചട  ഇദൗ  രഭാജലചത
വഭാരനിപ്പുണര്ന്നതുല  പുല്കേനിയതുല.   അചതലഭാല  മറനചകേഭാണട്ട്  ഇന്നട്ട്  രഭാജലതട്ട്
ആദലമഭായനി ഒരു നനിയമല പഭാസഭാക്കുന.  അതനില്  ഒരു മതവനിഭഭാഗചത  പ്രകതലകേല
ഒഴനിവഭാകനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്ന കേഭാഴ്ചയഭാണട്ട്.  ഇന്നട്ട് രണട്ട് പ്രകമയങള, ഇതനിനുമുന്പട്ട്
മുഖലമനനി മചറഭാരു പ്രകമയവുല കൂടനി അവതരനിപനിച്ചു.   നമ്മേള മനസനിലഭാകണല, ഇദൗ
രഭാജലചത  നറ്റ്യൂനപക്ഷങളകട്ട്  ആലകഗഭാ  ഇന്തലന്  പ്രതനിനനിധനിയുചട  പ്രഭാതനിനനിധലല
വളചര നനിസഭാരവല്കരനിച്ചുചകേഭാണട്ട് പഭാര്ലചമനനിലല അസലബനിയനിലല എടുത്തുകേളയുന്ന
നടപടനി ചൂണനികഭാണനിക്കുന്നതട്ട് ഇദൗ രഭാജലചത മതനറ്റ്യൂനപക്ഷങളകട്ട്  ശതീ.  നകരന്ദ്ര
കമഭാദനിയുചട  ഭരണതനില്  ജതീവനികഭാന്  കേഴനിയഭാത  സഭാഹചരലല
സൃഷനിക്കുനചവനളളതഭാണട്ട്.   ഇചതഭാചക കേഭാണനിക്കുകമ്പഭാഴല  ഇദൗ പ്രതനികഷധങചള
അക്രമസമരങളഭാകനി  മഭാറനി  അതനിചന  പടഭാളചതയുല  കപഭാലതീസനിചനയുല  വചട്ട്
കനരനിടുകമ്പഭാഴല  അവര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്  ഗുജറഭാതനിചല  കേലഭാപല  ഇന്തലയനില്
ആവര്തനികഭാന്  കേഴനിയുകമഭാചയന്നഭാണട്ട്.   അതനിചല  രഭാഷ്ട്രതീയ  മുതചലടുപഭാണട്ട്
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്-ചനയുല  സലഘപരനിവഭാറനിചനയുല  അജണ.  അതനിനട്ട്  കേഴനിയുന്നനില,
കേഭാരണല  ഇന്തലയനിചല  ജനങള  സമഭാധഭാനപരമഭായനി  ഇതനിചനതനിചര
പ്രതനികഷധനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നമ്മേള  സമഭാധഭാനപരമഭായനി  സമരലചചയട്ട്  സത്വഭാതനലല
കനടനിയ  വലനിചയഭാരു  സഭാലസഭാരനികേ  ചചപതൃകേമുളള  രഭാജലമഭാണട്ട്.   ആ  നനിലയനില്
നമ്മുചട  സമരങള  സമഭാധഭാനപരമഭാണട്ട്.  പചക്ഷ  ജനഭാധനിപതലതനില്
സമഭാധഭാനപരമഭായ  സമരങചള  അന്തസഭായനി  കേഭാണുകേയുല  അതനിചന  സത്വതീകേരനിചട്ട്
അതനിചന  ചതറ്റു തനിരുത്തുകേയുല  ചചയ്യുന്നതഭാണട്ട്  ജനഭാധനിപതലല.   അതട്ട്  ചചയഭാചത
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്-ചനയുല സലഘപരനിവഭാറനിചനയുല അജണ നടപനിലഭാകഭാനുളള ഒരു
ശമല ഇദൗ രഭാജലതട്ട് നടക്കുനണട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ പഭാര്ലചമനട്ട് ചതരചഞ്ഞടുപനിലല മറ്റുല
നമ്മേള  ഉന്നയനിചചഭാരു  വനിഷയമുണട്ട്.  ഇന്തലന്  ഭരണഘടന  കചഭാദലല  ചചയചപടുല.
ഇദൗ  രഭാജലതട്ട്  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനല  ചകേഭാണ്ടുവന,  എലഭാ  വനിഭഭാഗങചളയുല
ബഭാധനിക്കുന്ന  കനഭാട്ടുനനികരഭാധനല  ഒരു  ദനിവസല  പ്രഖലഭാപനിക്കുന.   അതനിചനതനിചര
നമ്മേള  പ്രകമയല  പഭാസഭാകനി,  ഇദൗ  സഭ  അതനിചനതനിചര  പ്രതനികഷധനിച്ചു.
ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  പ്രകമയല  ചകേഭാണ്ടുവന,  നമ്മേള  ചഎകേകേകണലന
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പഭാസഭാകനി.  ഹനിറട്ട് ലറഭായനി  മഭാറുകേയഭാണട്ട്  ശതീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനി  എന്നട്ട്  ഞഭാന് അന്നട്ട്
പറഞ.  നഭാസനികേള  എങചനയഭാകണഭാ  ആ  രഭാജലതട്ട്  ചപരുമഭാറനിയതട്ട്,  അവനിചട
ആദലല മൃഗകസ്നേഹതനിലഭാണട്ട് തുടങ്ങുന്നതട്ട്,  വളചര മൃദുവഭായ മൃഗകസ്നേഹല.  മൃഗകസ്നേഹല
കേഭാണുകമ്പഭാള നമ്മേള വനിചഭാരനിക്കുല ഗലഭതീരല,  ചകേഭാളളഭാല.   പനിന്നതീടട്ട്  എകങഭാടഭാണട്ട്
കപഭാകുന്നതട്ട്;  മനുഷലനട്ട്  ജതീവനികഭാന്  കേഴനിയഭാത  വലശതീയത  ഉണര്ത്തുന്ന
ഫൈഭാസനിസമഭാണട്ട്  ഇന്നട്ട്  ഇന്തലയനില്  നടപനിലഭാകഭാന്  തുടങ്ങുന്നതട്ട്.   അതനിചന
തുടകമഭാണനിതട്ട്.  ഇതനിചന നമ്മേള എതനിര്കണല.  കനഭാടട്ട് നനികരഭാധനല വന്നകപഭാള
പറഞ,  അടുതതഭായനി ഇവര് മുതലഭാഖനില് പനിടനിക്കുല.  മുതലഭാഖനില് പനിടനിചകലഭാ,
അതുകേഴനിഞ്ഞട്ട് കേഭാശതീര് വനിഭജനല ചകേഭാണ്ടുവന.  ഇനനി നനിങള ഭയചപകടണതനില,
അന്നട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്  ഒനകൂടനി  ആവര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അടുത  ലക്ഷലല  എകേതീകൃത
സനിവനില്കകേഭാഡട്ട്  എന്ന  ആശയവുമഭായനി  വന്നട്ട്  ഇന്തലയനിചല  ജനങചള
ഭനിന്നനിപനികഭാനുളള ശമമഭാണട്ട്.  ഇദൗ രഭാജലചത മതനറ്റ്യൂനപക്ഷങചള ചഞടനിക്കുകേയുല
കവദനനിപനിക്കുകേയുല  ചചയ്യുന്ന  ഒരു  സനിറ്റുകവഷനുണഭാകഭാനഭാണട്ട്  ഇവര്  മുകന്നഭാടട്ട്
കപഭാകുന്നതട്ട്,  ഇവരുചട  അജണ അതഭാണട്ട്.   ഇവനിചട  ഇന്തലന് ഭരണഘടനയനിലല
നനിയമതനിലല വരുന്ന കഭദഗതനികേളഭാണട്ട് സഭാധഭാരണയഭായനി മനനിസഭയനിലല പഭാര്ടനി
ചനിന്തനിക്കുന്നതട്ട്,  പചക്ഷ  മനനിസഭയല  ഇവനിചട  നനിയമല  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട്.
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന  ആസ്ഥഭാനതട്ട്  നനിയമല  നനിര്മ്മേനിച്ചുചകേഭാണ്ടുവന്നട്ട്
പഭാര്ലചമനനില് പഭാസഭാക്കുന്ന ഒരു നഭാണലചകേട അവസ്ഥ ഇന്നട്ട്  നമ്മുചട രഭാജലതട്ട്
നനിലവനിലണട്ട്.  ഇതനിചനതനിചര  സമഭാധഭാനപരമഭായനി   എലഭാ  സമരങളുല  മുകന്നഭാടട്ട്
ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേണല.  കനഭാടട്ട്  നനികരഭാധനല  നടന്നകപഭാള  ഇന്തലയനില്  സമരല  വളചര
കമഭാശമഭായനിരുന.  അന്നട്ട് ശക്തമഭായനി ഒരു സമരല നടതനി. കകേരളതനില് ഇടതുപക്ഷ
ജനഭാധനിപതല മുന്നണനി നടതനിയ ഏറവുല വലനിയ സമരല.   കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മുതല്
പഭാറശഭാല വചര നമ്മേള മനുഷലമതനില് തതീര്ത്തുചകേഭാണട്ട് ശതീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനിയുചട
ചതറഭായ   തുഗകട്ട്  പരനിഷഭാരചത  എതനിര്ത്തു.   ഇവനിചട  ഇകപഭാള  രഭാകജടന്
പറഞ്ഞതട്ട് അകദ്ദേഹതനിചന പഭാര്ടനിയുചട നയമഭാണട്ട്.  കേണടചഭാല് ഇരുടഭാകുകേയനില,
അകദ്ദേഹകതഭാടുളള  ബഹുമഭാനല  മുന്നനിര്തനിചകഭാണട്ട്  പറയുകേയഭാണട്ട്.  അകദ്ദേഹല
പറഞ  എലഭാകപരുല  ഒന്നനിചട്ട്  ജതീവനികണല,  മകതതരതത്വല  നനിലനനിര്തണല,
ഇന്തലചയ  കസ്നേഹനിക്കുന്ന  എലഭാവര്ക്കുല  പദൗരതത്വല  ചകേഭാടുകണചമന്നട്ട്.
അങചനചയങനില്  എന്തുചകേഭാണട്ട്  ഇതനില്  മുസതീങചള  മഭാത്രല  ഒഴനിവഭാകനി?   ഇതട്ട്
മുസതീങളുചട  വനിഷയമല.   എന്തുചകേഭാണട്ട്,  അകദ്ദേഹല  അതട്ട്   ഒഴനിവഭാകനി.  അതട്ട്
ശരനിയഭാകണഭാ,  അങചന  ചചയഭാന്  പഭാടനില.   ഒരു  മതചത  നനിര്ണയനികഭാന്,
കലഭാകേതട്ട്  അകമരനികയനിലല  യൂകറഭാപനിലചമഭാചക  പദൗരതത്വല  ചകേഭാടുക്കുനണട്ട്.
ഏചതങനിലല  ഒരു  ജനഭാധനിപതല  രഭാജലതട്ട്,  ഒരു  പരനിഷ്കൃത  രഭാജലതട്ട്  ജഭാതനിയുചട
കപരനില്  പദൗരതത്വല  നനികഷധനിക്കുന്നതട്ട്  നമ്മേള  കേണനിടനില.  അതട്ട്  എവനിചടയുമനില.
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എവനിചടയുമനിലഭാത  ഒരു  നഭാണലചകേട  അവസ്ഥ,  ഒരു  ജനഭാധനിപതല  വനിരുദമഭായ
അവസ്ഥ ഇന്തലയനില് ഉണഭായതട്ട് ലജഭാകേരമഭാണട്ട്.   ഇന്തലയനില് ജതീവനിക്കുന്ന ഒരു
പദൗരനുല ഇവനിചട ജനനിചവര്കട്ട് തലമുറകേള കേഴനിഞ്ഞട്ട്,  അച്ഛേചനയുല അപ്പൂപചനയുല
അപ്പൂപചന  അപ്പൂപചനയുല  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  ബുകട്ട്  കചഭാദനിക്കുന്ന  ഒരു
നഭാണലചകേട  അവസ്ഥയനികലയട്ട്,  ഒരു  അരക്ഷനിതഭാവസ്ഥയനികലയട്ട്  ജനങചള
തളളനിയനിടുന്ന  കകേന്ദ്ര  സര്കഭാരനിചന  ഇദൗ  നയല  തനിരുതചപകടണതഭാണട്ട്.  ഇദൗ
നനിയമല തനിരുത്തുകേയല, ഇദൗ  പദൗരതത്വ നനിയമല പൂര്ണമഭായുല പനിന്വലനികഭാന് ഇന്തല
ഭരനിക്കുന്ന സര്കഭാര് തയഭാറഭാകേണല.  അതുവചര ഇദൗ പ്രതനികഷധല നമ്മേള തുടരുല,
ഇവനിചട  അവതരനിപനിച  പ്രകമയചത  ഞഭാനുല  എചന  പഭാര്ടനിയുല  ശക്തനിയുക്തല
പനിന്തുണയ്ക്കുന.     

(അദലക്ഷ കവദനിയനില് മനി. ചഡപറ്റ്യൂടനി സതീകര്)

ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട്: സര്, ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി പനിണറഭായനി വനിജയന്
അവതരനിപനിച  പ്രകമയചത  ഞഭാന്  അനുകൂലനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മഭാത്രമല,  അകദ്ദേഹവുല
ഇവനിചടയുള്ള  രഭാഷ്ട്രതീയ  കേക്ഷനികേളുല  നടത്തുന്ന  എലഭാ  സമരപരനിപഭാടനികേളക്കുല
സമ്പൂര്ണ  പനിന്തുണ  നല്കേഭാനുല  ഞഭാനുല  എചന  പ്രസ്ഥഭാനമഭായ  ജനപക്ഷവുല
തയഭാറഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിചടയുള്ള പ്രശ്നല,  കുരങചന കേയനില് പൂമഭാല കേനിടനിയതുകപഭാചല
ഭരണല  കേനിടനിയനിരനിക്കുന  എന്നതഭാണട്ട്.  എന്തുചചയണചമന്നട്ട്  അവര്കറനിയനില.
എന്തുചചയണചമന്നറനിയഭാത  പ്രധഭാനമനനിയുല  ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളുമഭാണുള്ളതട്ട്,
അവനിചടയഭാണട്ട്  കുഴപല.  പ്രതതീക്ഷനികഭാചത  കേനിടനിയ  ഭരണലചകേഭാണട്ട്  എന്തുചചയണ
ചമന്നറനിയഭാചത  വനിമ്മേനിഷചപടുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിചട  നടത്തുന്ന സമരങചളപറനി  എനനികട്ട്
ഒരു  അഭനിപ്രഭായമുണട്ട്.  കമഭാദനി  ഗവണ്ചമനട്ട്  അറനിയുന്ന  രതീതനിയനില്  ഇവനിചട  സമരല
നടതഭാന്  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ  കേക്ഷനികേളകട്ട്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാചയന്ന  കേഭാരലതനില്
എനനികട്ട്  സലശയമുണട്ട്.  ഇത്രമഭാത്രല  ജനങളുള്ള  പഭാര്ടനികേളകല,  വഴനിനതീചള
സമരവുലചകേഭാണട്ട്  നടന്നനിടട്ട്  കേഭാരലമുകണഭാ?  അകദൗണനട്ട്  ജനറല്  ഓഫൈതീസട്ട്  10
ദനിവസല മുടക്കുന്ന രതീതനിയനില് അഞട്ട് ലക്ഷല ആളുകേചള ചകേഭാണ്ടുവന്നട്ട് വളഞവചഭാല്
കലഭാകേല  അറനിയുല.  സമരല  ആ  രതീതനിയനില്  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  എന്തുചകേഭാണഭാണട്ട്
നനിങള മടനിക്കുന്നചതന്നട്ട്  എനനികറനിയനില.  യഭാചതഭാരു സലശയവുല കവണ,  എചന
പകല്  അഞ്ചുലക്ഷല  ആളുകേളുചണങനില്  ഞഭാനതട്ട്  ചചയ്കതചന.   അതുചകേഭാണട്ട്
ഇവനിചടയുള്ള  ഭരണപക്ഷവുല  പ്രതനിപക്ഷവുല  കയഭാജനിചട്ട്  സമരല  ചചയ്യുചമന്നട്ട്
പറഞ്ഞഭാല്കപഭാരഭാ,  ജനങചള കബഭാധലചപടുതഭാന് അതരല സമരല ആവശലമഭാണട്ട്.
കകേരളതനിചല ജനങചളലഭാല ഒറചകടഭായനി ഇദൗ നനിയമചത എതനിര്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആ
നനിലയട്ട്   കകേന്ദ്രഗവണ്ചമനനിചന  വനിറപനികഭാന്  കേഴനിയുന്ന  രതീതനിയനിലള്ള  ഒരു  സമരല
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ചചയഭാനുള്ള  ബഭാധലത  നഭാല  ഏചറടുകണചമന്നഭാണട്ട്  എചന  അഭനിപ്രഭായല.   നമ്മുചട
രഭാജലതനിചന പ്രകതലകേത എന്തഭാണട്ട്? ഹനിമഭാലയല മുതല് കേനലഭാകുമഭാരനി വചരയുള്ള ഇദൗ
പ്രകദശല  ബഹുസത്വരതയുചട  നഭാടഭാണട്ട്,  സലഗതീതലകപഭാചല  സഭാന്ദ്രമഭാണതട്ട്.  ഇകഭാരലല
ഞഭാന്  ചവറുചത  പറയുന്നതല.   സലഗതീതലകപഭാചല  സഭാന്ദ്രമഭായ  നമ്മുചട  രഭാജലതട്ട്
വളചരകയചറ  പുഷ്പങളുണട്ട്.  അങചനയുള്ള  പ്രകദശകതയട്ട്  ഒരു  അപസത്വരല
കേടതനിവനിടുന്ന  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  ഇദൗ  നനിയമല  ചകേഭാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇദൗ  നനിയമല
ആര്ക്കുകവണനിയഭാണട്ട്;  ഇവനിചടയുള്ള  മുസതീല  സമൂഹല  അങചന
ഒഴനിവഭാകചപകടണതഭാകണഭാ;  ഇന്തലന്  സത്വഭാതനല  സമരതനില്  ഏറവുല  കൂടുതല്
സലഭഭാവന നല്കേനിയതട്ട് ആരഭാണട്ട്?  ഇന്തലഭാ കഗറനില് അവരുചട കപചരഴതനി വചനിട്ടുണട്ട്,
ജതീവന് പണയചപടുതനി യുദല ചചയട്ട്  മരനിചവരുചട കേണക്കുണട്ട്,  അതനില്  62%-ഉല
മുസതീല  സകഹഭാദരങളഭാണട്ട്.  ആ  മുസതീല  സകഹഭാദരങചളയഭാണട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതട്ട്.
ഇതനില്  എന്തട്ട്  നലഭായമഭാണുള്ളതട്ട്?  അതഭാണട്ട്  നമുകട്ട്  മനസനിലഭാകേഭാതതട്ട്.   ഇന്തല
എനപറയുന്നതട്ട്  ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനികയഭാ,  അതുകപഭാലള്ള  ആളുകേകളഭാ  ചനിന്തനിക്കുന്ന
തരതനിലള്ള ജനവനിഭഭാഗതനികനതട്ട് മഭാത്രമല,  അതഭാണട്ട് ബഹുസത്വരത എന്നതുചകേഭാണട്ട്
ഞഭാന് സൂചനിപനിചതട്ട്.  ഇന്തലചയന്ന മഹതഭായ രഭാജലല നനിലനനില്കഭാനുല മുകമ്പഭാട്ടുള്ള
പ്രയഭാണതനിനുല  സമസ്ത കമഖലകേളനിലല ആവശലതനില് കൂടുതല് സലഭഭാവന നല്കേനിയ
ഒരു  സമൂഹമഭാണട്ട്  ഇവനിചടയുള്ള  മുസതീല  സമൂഹല.  അവചര  ഒറചപടുതനിചകഭാണട്ട്
അക്രമനികഭാന്  നടത്തുന്ന  നതീകല  അപലപനതീയമഭാണട്ട്,  ശക്തമഭായനി
എതനിര്കചപകടണതഭാണട്ട്.  ഇവനിചടയുള്ള  ജനഭാധനിപതല-മകതതര  വനിശത്വഭാസനികേളുചട
ശവതനില്  ചവനിടനി  നനിന്നലഭാചത  ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനിക്കുല  പഭാര്ടനിക്കുല  ഇദൗ നനിയമല
നടപഭാകഭാന്  കേഴനിയനില  എനകൂടനി  സൂചനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി
അവതരനിപനിച പ്രകമയചത ശക്തമഭായനി പനിന്തഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്.

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള: സര്, പദൗരതത്വ നനിയമ കഭദഗതനി ബനില്ലുമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട് ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി ഇവനിചട അവതരനിപനിച പ്രകമയചത ഞഭാന്
സര്വഭാത്മനഭാ  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  കലഭാകേതനിചലതചന്ന  ഏറവുല  വലനിയ
ജനഭാധനിപതല രഭാജലമഭായ ഇന്തലഭാ മഹഭാരഭാജലതനിചല ജനഭാധനിപതല സലവനിധഭാനങളുല
അതനിചന  നടപടനിക്രമങളുല  കലഭാകേലതചന്ന അത്ഭുതകതഭാചട  കനഭാകനികണനിട്ടുണട്ട്.
നഭാനഭാതത്വതനില് ഏകേതത്വല എനപറയുന്നതട്ട് വഭാക്കുകേളകപ്പുറല ഇന്തലഭാ മഹഭാരഭാജലതട്ട്
പ്രവൃതനികേളനിലൂചട  പ്രതനിഫൈലനിച്ചുചകേഭാണനിരുന്നതഭാണട്ട്. ഇതുസലബന്ധനിചട്ട്  നടന്ന
ചര്ചകേളനിചലഭാചക  കകേന്ദ്രമനനി  ശതീ.  അമനിത്ഷഭാ  പറഞ്ഞ  ഒരു  കേഭാരലമുണട്ട്,
പഭാര്ലചമനനിനട്ട്  പുറത്തുല  അകദ്ദേഹല  ആ  കേഭാരലല   ആവര്തനിച്ചുചകേഭാണനിരുന.
“ഇദൗ  രഭാജലചത  മുസതീങള  ഭയചപകടണതനില,  നറ്റ്യൂനപക്ഷങള
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ഭയചപകടണതനില”എന്നഭാണട്ട് അകദ്ദേഹല ആവര്തനിചട്ട് പറഞചകേഭാണനിരനി ക്കുന്നതട്ട്.
എനപറഞ്ഞഭാല്,  ഇദൗ  രഭാജലതട്ട്  ജനനിച്ചുവളര്ന്ന,  ഇദൗ  രഭാജലതട്ട്  ജതീവനിക്കുന്ന
പദൗരനഭാകരഭാടട്ട്  'ഭയചപകടണതനില'  എനപറയുകമ്പഭാള  എകന്തഭാ  ഒരു  ഒദൗദഭാരലവുല
ദഭാക്ഷനിണലവുല  ഇദൗ  രഭാജലതട്ട്  ജനനിച്ചുവളര്ന്നട്ട്  ഇവനിചട  ജതീവനിക്കുന്ന  ആളുകേളകട്ട്
നല്കുന,  അവകരഭാടട്ട്  കേഭാണനികഭാന്  കപഭാകുന  എചന്നഭാരു  കതഭാന്നല്  ആളുകേളുചട
മനസനില്  ഉണഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.  അചതഭാരു  ശരനിയഭായ  ജനഭാപധനിപതല  രതീതനിയഭായനി
ഒരനികലല  നമുകട്ട്  അലഗതീകേരനികഭാന്  കേഴനിയനില.  അവരുചട  നയങളുല,
നടപനിലഭാകനിയനിട്ടുള്ള  എലഭാ  നനിയമങളുചമടുതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാചണങനില്
സമഭാനമഭായ അവസ്ഥ നമുകട്ട് കേഭാണഭാന് കേഴനിയുല.  എകപഭാഴല ഒരു ഗൂഢമഭായ അജണ
അവര്ക്കുണട്ട്.  'കേലഭാഷട്ട് ചലസട്ട്  ഇന്തല'  എനപറയുന്നതട്ട്  ഒരു  ഘടതനില്  അവര്
മുകന്നഭാട്ടുവച  ആശയമഭാണട്ട്.  രഭാജലചത  ജനങളുചട  പദൗരഭാവകേഭാശങളനില്
ഭരണകൂടല  എങചനയഭാണട്ട്  അവരറനിയഭാചത  കേടനകൂടുന്നതട്ട്,  അവകേഭാശങളനില്
എങചനയഭാണട്ട്  ചചകേവയ്ക്കുന്നതട്ട്  എന്നതനിനുള്ള  ഏറവുല  നല  ഉദഭാഹരണതനിനട്ട്
മചറവനിചടയുല  കപഭാകകേണതനില.  അതനിനഭായനി  'കേലഭാഷട്ട്  ചലസട്ട്  ഇന്തല'  മഭാത്രല
കനഭാകനിയഭാല്  മതനി.  ജമ്മു-കേഭാശതീരനിചന  പ്രകതലകേ  അവകേഭാശഭാധനികേഭാരങള
എടുത്തുകേളയഭാന്  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  അവ  എടുത്തുകേളഞചവന്നട്ട്  മഭാത്രമല,  ആ
സലസ്ഥഭാനകതയട്ട്  ആളുകേള  കേടനചചല്ലുന്നതട്ട്  തടഞ.  പ്രകതലകേനിചട്ട്  മഭാധലമ
പ്രവര്തകേര്,  രഭാഷ്ട്രതീയ പഭാര്ടനി കനതഭാകള എന്നനിവരുചട പ്രകവശനല ശക്തമഭായനി
നനികരഭാധനിച്ചു,  ഇനര്ചനറട്ട്  കേണക്ഷനുകേള  കേടട്ട്  ചചയ്തു.   കേലഭാഷട്ട് ചലസട്ട്  ഇന്തല
ചകേഭാണ്ടുവന്നകശഷല  ആര്കഭാണട്ട്  പണല  ചചകേവശല  സൂക്ഷനികഭാന്  സഭാധനിക്കുകേ?
ആളുകേളുചട  ചചദനലദനിന  ജതീവനിതതനില്  ഇടചപടുകേയുല   പദൗരസത്വഭാതനലചത
ഹനനിക്കുകേയുല  ചചയ്യുന്നതനിനുകവണനി  വളചര   കബഭാധപൂര്വല   ഇടചപട്ടു.   ഓകരഭാ
ഘടതനിലല അവര് നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലങള കനഭാകനിയഭാല് അതട്ട് മനസനിലഭാകുല.
'കേലഭാഷട്ട് ചലസട്ട്  ഇന്തല'  എനപറയുകേയുല  ഇനര്ചനറട്ട്  കേടട്ട്  ചചയ്യുകേയുല  ആളുകേളുചട
പദൗരഭാവകേഭാശങളുചടകമല് ചചകേവയ്ക്കുകേയുല ജനജതീവനിതല സ്തലഭനിപനിക്കുകേയുല ചചയ്യുന്ന
നനിലപഭാടഭാണട്ട്  കകേന്ദ്രഭരണകൂടല  സത്വതീകേരനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ജനങളനില്
ഭയമുണഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  വലനിയ  ശമല  നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഭയമുണഭാകുന്നതട്ട്
വലക്തനികേളനില്  നനിന്നട്ട്  കുടുലബങളനികലയ്ക്കുല  കുടുലബങളനില്  നനിന്നട്ട്
ചപഭാതുസമൂഹതനികലയ്ക്കുല  രഭാജലതനികലയ്ക്കുല  വലഭാപനിക്കുകേ  വഴനി  ആളുകേളുചട
പ്രതനികേരണകശഷനി  വലനിയകതഭാതനില്  നഷചപടുല.  അതരതനില്  ആളുകേളുചട
പ്രതനികേരണകശഷനി  നഷചപടുതനി,  അവചര  നനിഷട്ട് ക്രനിയരഭാക്കുകേ  എന്ന  തനല
നടപനിലഭാകഭാന്  വളചര  കബഭാധപൂര്വല  പരനിശമനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുകനചര  ആക്രമണമുണഭായനി.
കപഭാലതീസനിചനയുല  പടഭാളചതയുല  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വനിദലഭാര്തനികേചള  തലനിചതചതുല
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അറസട്ട്  ചചയതുല  അവചര  ആക്രമണതനിനട്ട്  ഇരയഭാകനിയതുല  ആളുകേചള
ചകേഭാലചപടുതനിയതുചമഭാചക
ഇദൗ  ഭയവുമഭായനി  ബന്ധചപടഭാണട്ട്.  ആക്രമണതനിനട്ട്  ഇരയഭാകുകേയുല
ജയനിലനിലടയചപടുകേയുല  ചചയ,  നമ്മുചട  ഭരണഘടനചയ  സലരക്ഷനിക്കുന്നതനിനു
കവണനിയുള്ള  സമരതനില്  മുന്നനിരയനില്  നനിനചകേഭാണട്ട്  ശക്തമഭായ  കനതൃതത്വല
ചകേഭാടുത സമൂഹതനിചല വനിദലഭാര്തനികേളക്കുല  മറഭാളുകേളക്കുമുള്ള പനിന്തുണ എന്ന
നനിലയനില്തചന്നയഭാണട്ട്  ഇദൗ  പ്രകമയചത  കേഭാണുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്
മഭാധലമസുഹൃത്തുകളക്കുള്ള പനിന്തുണ കൂടനിയഭാണട്ട്.  ഇദൗ സമരല റനികപഭാര്ടട്ട് ചചയഭാന്
കപഭായതനിചന  കപരനില്  ആക്രമനികചപട,  ജയനിലലടയചപട  മഭാധലമ
സുഹൃത്തുകളക്കുള്ള  പനിന്തുണയഭാണനിതട്ട്.  ഇന്തലയുചട  സത്വഭാതനലതനിനുല
ചഎകേലതനിനുലകവണനി ഒരു സലഭഭാവനയുല ചചയഭാത ഒരുകൂടല ആളുകേളഭാണട്ട്  ഇദൗ
കൃതലങളചകലഭാല കനതൃതത്വല ചകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്. നമ്മുചട ഭരണഘടനചയ ചചഹജഭാകട്ട്
ചചയഭാന് ശമനിക്കുന്നതുല ചരനിത്രല മഭാറനിചയഴതഭാന് ശമനിക്കുന്നതുല ഇവരഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്
ഏചറ  കഖദകേരമഭായ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ബനിടതീഷുകേഭാര്കട്ട്  പലതവണ  മഭാപട്ട്
എഴതനിചകഭാടുതട്ട്  ഇദൗ  രഭാജലചത  അപമഭാനനിച,  സത്വഭാതനല  പ്രസ്ഥഭാനചത
പനിന്നനില്നനിനല  കുതനിയ  ആളുകേളഭാണനിവര്.  ഇന്തലയുചട  ചരനിത്രവുല  സലസഭാരവുല
ചചപതൃകേവുല  അറനിയഭാത  ഇവര്  ഇന്തലഭാ  രഭാജലചത  അപമഭാനനികഭാന്
നനിരന്തരല  ശമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവര്  ഇകപഭാള  മഹഭാത്മഭാ  ഗഭാന്ധനിചയ
സത്വന്തമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ശമനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇദൗ  രഭാജലതട്ട്
സത്വതനമഭായനി യഭാത്രചചയഭാന് കേഴനിയഭാത ഒരു സഭാഹചരലല സൃഷനിചനിരനിക്കുന.  ഒഭാകരഭാ
സലസ്ഥഭാനകതയട്ട്  കപഭാകുകമ്പഭാഴല  അവനിചട  എത്രദനിവസല  തഭാമസനിക്കുനചവന്നതനിചന
അടനിസ്ഥഭാനചപടുതനി  ചപര്മനിറട്ട്  എടുകകണ  സഭാഹചരലല  ഇന്തലന്  പദൗരനഭാരനില്
ഉണഭാകനിയനിട്ടുചണങനില്  അതനിനട്ട്  കേഭാരണകഭാര്  മറഭാരുമല.   അതരല  ഒരു
അരക്ഷനിതഭാവസ്ഥ  രഭാജലതട്ട്  സൃഷനിചതട്ട്  ഇദൗ  രഭാജലചത  കകേന്ദ്ര  ഭരണകൂടമഭാണട്ട്.
അകഭാരലല  മനസനിലഭാകനി  ചതറ്റുകേള  തനിരുതഭാന്  ഭരണകൂടങള  തയഭാറഭാകേണല.
ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനതീ,  അങട്ട്  മുന്കേചയടുതട്ട്,  സമഭാനചനിന്തഭാഗതനിയുള്ള
മുഖലമനനിമഭാരുചട  കയഭാഗല   ഏചതങനിലല  തരതനില്   വനിളനിച്ചുകൂടനി,  കയഭാജനിച  ഒരു
പ്രകക്ഷഭാഭതനികലയട്ട്  നതീങ്ങുകേയുല  ഇന്തലഭാ  മഹഭാരഭാജലചത  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിലപഭാടുകേളകട്ട്  കനതൃതത്വല  നല്കുകേയുല  ചചയണചമന്നട്ട്  അഭലര്തനിച്ചുചകേഭാണട്ട്   ഇദൗ
പ്രകമയചത ഒരനികല്കടനി പനിന്തുണച്ചുചകേഭാണട്ട് നനിര്ത്തുന.

ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന്:  സര്,  ഇദൗ  പ്രകമയചത  ഞഭാന്
അനുകൂലനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   'പദൗരതത്വല'  പദൗരനട്ട്  നല്കുന്ന  അന്തസഭാണട്ട്,  ഒപല
രഭാജലതനിന കേരുത്തുല മകതതര ഭഭാരതതനിചന ആത്മഭാവുമഭാണട്ട്. രണട്ട് ദനികനഭാസറുകേള
നയനിക്കുന്ന  ജുറഭാസനികേട്ട്  പഭാര്കഭാണട്ട്  ഇന്തലന്  ഭരണകൂടല  എന്നട്ട്  ബഹുമഭാനലനഭായ
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കേബനില്  സനിബല്  ഇന്തലന്  പഭാര്ലചമനനില്  പറഞ്ഞ  വഭാക്കുകേകളഭാടട്ട്  ഞഭാനുല
പൂര്ണമഭായുല  കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  രണട്ട്  ദനികനഭാസറുകേള,  ആകരയുല  വനിഴങ്ങുന്ന
ദനികനഭാസറുകേളഭായനി  ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനിയുല  ശതീ.  അമനിത്ഷഭായുല
മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മതതനിചന കപരനില് പദൗരതത്വല നനിര്ണയനിക്കുന്ന ഇദൗ ബനില്
നഭാടനിചന  മകതതര  മൂലലങള  തകേര്കചപടഭാന്  ഉകദ്ദേശനിച്ചുചകേഭാണഭാണട്ട്
അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   നമ്മുചട   രഭാജലതനിചന   ചഎകേലവുല  അഖണ്ഡതയുല
നഭാടനിചന  ജനഭാധനിപതലഭാവകേഭാശങളുല  ഇവനിചട  തൃണവത്കേരനികചപടുകേയഭാണട്ട്.
അതുചകേഭാണട്ട്  നമ്മുചട  ജനഭാധനിപതല  മൂലലങളുല  മകതതര  മൂലലങളുല
ഉയര്തനിപനിടനികഭാന്  കേഴനിയുന്ന  ഒരു  വലനിയ  ശക്തനിയഭായനി  നമുകട്ട്
മഭാകറണതഭായനിട്ടുണട്ട്.   കലഭാകേതനില്  ഒരനിടത്തുല  കേഭാണഭാത  പ്രകതലകേതയഭാണട്ട്
ഇന്തലയനിലള്ളതട്ട്.  വനിവനിധ ഭഭാഷകേളുല വനിവനിധ ഭക്ഷണങളുല വനിവനിധതരല വസങള
അണനിയുന്നതുല നമ്മുചട  രഭാജലതട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്.  കലഭാകേതനിചല മചറഭാരു രഭാജലത്തുല
ഇങചനചയഭാരു  സലസഭാരമനില.   ആര്ഷഭഭാരത  സലസഭാരതനിലധനിഷനിതമഭായനി
ജതീവനിക്കുന്ന  നമ്മുചട  നഭാടനിചന  പനിചനിചതീന്തഭാന്  രണട്ട്  രഭാക്ഷസനഭാര്
ഇറങനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇദൗ  രഭാക്ഷസനഭാചര  ഇന്തലഭാരഭാജലചത  ജനങള
പനിടനിച്ചുചകേട്ടുല.  അതനില്  ഒരു  തര്കവുമനില.  നമ്മുചട  ബഹുമഭാനലനഭായ  മുഖലമനനി
ഇവനിചട  അവതരനിപനിച  പ്രകമയചത  പൂര്ണമഭായുല  അനുകൂലനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഞഭാന്
എചന പ്രസലഗതനില് നനിനല വനിരമനിക്കുന.

11.00 AM]

ശതീ  .   മഭാണനി സനി  .   കേഭാപന്: സര്, ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി അവതരനിപനിച ഈ
പ്രകമയചത  ഞഭാനുല  എചന  പഭാര്ടനിയുല  പൂര്ണമനകസഭാചട  പനിന്തുണയ്ക്കുന.
ഭഭാരതതനിചന ചഎകേലവുല  അഖണ്ഡതയുല മകതതരതത്വവുല  തകേര്കഭാനുള്ള പദൗരതത്വ
കഭദഗതനി  ബനിലനിചനതനിചര  നടത്തുന്ന സമരങളനില് ജതീവന് ബലനിയര്പനിച  മുഴവന്
ആളുകേളുചടയുല  ഒഭാര്മ്മേകേളകട്ട്  മുന്നനില്  ആദരഭാഞ്ജലനികേള  അര്പനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഈ  പദൗരതത്വ  കഭദഗതനി  ബനിലനിചനതനിചര  ഇനല  സമരല  നടത്തുകേയുല
ജയനില്വഭാസമനുഷനിക്കുകേയുല  ആശുപത്രനികേളനില്  കേഴനിയുകേയുല  ചചയ്യുന്ന
മുഴവന്കപചരയുല ഞഭാന് അഭനിനന്ദനിക്കുന. മഹഭാത്മഭാ ഗഭാന്ധനി, ജവഹര്ലഭാല് ചനഹ്റു,
സുഭഭാഷട്ട്  ചന്ദ്രകബഭാസട്ട്,  ഭഗതട്ട്  സനിലഗട്ട്  എന്നനിവരുചടചയഭാചക  കനതൃതത്വതനില്
കനടനിചയടുത  ഇന്തലയുചട  സത്വഭാതനലവുല  ചഎകേലവുല  അഖണ്ഡതയുല
കേഭാത്തുരക്ഷനികഭാന് ബനിടതീഷുകേഭാരചന കതഭാകനിനുല ലഭാതനിക്കുല മുമ്പനില് ചനഞ്ചുവനിരനിചട്ട്
സമരലചചയട്ട്  സര്വവുല നഷചപടുതനിയ നമ്മുചട പൂര്വനികേര് പഠനിപനിച രഭാജലതനിചന
മകതതരതത്വവുല  ചഎകേലവുല  അഖണ്ഡതയുല  സലരക്ഷനികഭാന്  നഭാല
പ്രതനിജ്ഞഭാബദരഭാണട്ട്.  ഭഭാരതല   ഒരത്ഭുത  രഭാജലമഭാണട്ട്.  സത്വഭാതനലല  കേനിടനി  ഏഴട്ട്
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പതനിറഭാണ്ടുകേള  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുല  വനിവനിധ  ഭഭാഷകേളുല  വനിവനിധ  സലസഭാരങളുമുള്ള  ഒരു
രഭാജലല  ഒറചകടഭായനി  ഒകരചരടനില്  കകേഭാര്ത  പൂവുകപഭാചല  അചലങനില്
ചങലകപഭാചല ഇനല ഒന്നനിച്ചുകപഭാകുനചവന്നതട്ട് അതനിശയമഭാണട്ട്.  ഒരു ചങലചയ
സലബന്ധനിചനിടകതഭാളല   ആ  ചങലയുചട  ഏറവുല  ബലലകുറഞ്ഞ  കേണനിയഭാണട്ട്
അതനിചന  ഏറവുല  വലനിയ  ശക്തനി.  ആ  ചങല  തകേരഭാന്  നഭാല  അനുവദനിച്ചുകൂടഭാ.
ഭഭാരതതനിചല ജനല ഇന്നട്ട്  ഭതീതനിയുചട  നനിഴലനിലഭാണട്ട്.  ഈ രഭാജലചത ജനങളുചട
ജതീവനുല  സത്വതനിനുല  സലരക്ഷണല  നല്കകേണ   ഭരണകേര്തഭാകള/ഭരണല
നടത്തുന്നവര് ഇന്നട്ട് ജനങചള ഭയതനിലഭാഴനിയനിരനിക്കുന.  ഇതനിചനതനിചര ശക്തമഭായ
നടപടനിയുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുനതീങഭാന്  നഭാല  ഒരുങണചമന്നഭാണട്ട്  എനനികട്ട്
പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  അവതരനിപനിച  ഈ  പ്രകമയചത
പൂര്ണമഭായുല അനുകൂലനിക്കുന. ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് ഇതനിചന എതനിര്ക്കുചമന്നഭാണട്ട്
വനിചഭാരനിചതട്ട്,  പകക്ഷ  അകദ്ദേഹല  എതനിര്തനില  എനള്ളതുല  ഒരു  പ്രകതലകേ
കേഭാരലമഭായനി പറയഭാന് ആഗഹനിക്കുന. 

ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജകബട്ട്:  ഇന്നനിവനിചട   ചര്ചകേളനില്  നനിനയര്നവരുന്ന
അഭനിപ്രഭായങളുല  നനിര്കദ്ദേശങളുചമഭാചക  ഉളചകഭാണ്ടുചകേഭാണട്ട്  ഈ  പ്രകമയചത
ചഎകേകേകണലന  അലഗതീകേരനികകണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  രഭാജലതനിചന  ചപഭാതുവഭായ
അടനിസ്ഥഭാനതതത്വങളകട്ട്  ഭതീഷണനി  കനരനിടുകമ്പഭാള  കകേരളല  ഒരുമനിച്ചുനനിന്നട്ട്
അതനിചനതനിചര ശബ്ദനിക്കുനചവനള്ളതട്ട് ചപഭാതുസമൂഹതനിനുല രഭാജലതഭാകേമഭാനവുല
ശക്തമഭായ  സകന്ദശമഭാണട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.   നമ്മുചട  രഭാജലല  എലഭാ  അര്തതനിലല
പ്രതനിസന്ധനികേളനിലൂചട കേടനകപഭാകുന്ന സഭാഹചരലമഭാണട്ട്. സഭാമ്പതനികേ പ്രതനിസന്ധനി,
കേഴനിഞ്ഞ നഭാല്പതനിയഞട്ട് വര്ഷല പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള ചതഭാഴനിലനിലഭായ്മഭാ നനിരകട്ട്
അതനിചന  ഏറവുല  വര്ദനിതമഭായ  ഘടതനില്  എതനിനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
ആയനിരകണകനിനട്ട്  കേര്ഷകേര്  രഭാജലതട്ട്  ആത്മഹതല  ചചയനിരനിക്കുന.   ഏറവുല
കൂടുതല്  ദളനിത്പതീഡനങള   നടക്കുന്ന  സലസ്ഥഭാനല  ഉതര്  പ്രകദശഭാണട്ട്.
ഇരുപതനിയഭാറട്ട്  ശതമഭാനല  ദളനിത്പതീഡനങളഭാണട്ട്  അവനിചട  നടക്കുന്നതട്ട്.
ആ  അര്തതനില്  കനഭാക്കുകമ്പഭാള   ഇന്നട്ട്  നമ്മുചട  രഭാജലല  കനരനിടുന്ന  അനവധനി
പ്രതനിസന്ധനികേളനില്നനിന്നട്ട്  ശദതനിരനിക്കുന്ന  നനിലയനികലയ്ക്കുല  സലഘട്ട്  പരനിവഭാറനിചന
ഹനിഡന്  അജണകേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിചന  ഭഭാഗചമന്ന നനിലയനിലല
ഈ കഭദഗതനിചയ നമുകട്ട് വലഭാഖലഭാനനികകണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  1955-ല് നനിലവനില് വന്ന
ഈ  പഭാരനട്ട്  ആകനിനട്ട്  നഭാലതവണ  കഭദഗതനികേളുണഭായനി.  2019-ല്  വന്ന
ഈ കഭദഗതനിയനില് മഭാത്രമഭാണട്ട്   മതതനിചന അടനിസ്ഥഭാനചപടുതനി  പദൗരതത്വചത
ഒരു ഘടകേമഭാകനി വചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അതുതചന്നയഭാണട്ട് ആശങയനിടയഭായനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
ഈ  ആശങയനില്  നനിനചകേഭാണട്ട്  രഭാജലതഭാകേമഭാനല  പ്രകക്ഷഭാഭങളുയര്നവരുന.
ഇതനികനഭാചടഭാപല തതീവ്രസത്വഭഭാവമുള്ള സലഘടനകേള രഭാഷ്ട്രതീയ മുതചലടുപട്ട്  നടതഭാന്
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ശമനിക്കുന്നതുല  ഗവണ്ചമനട്ട്  ശദനികകണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനട്ട്  തടയനിടഭാനുല
അതരകഭാര്ചകതനിചര  നടപടനിചയടുകഭാനുല  ഗവണ്ചമനനിനട്ട്  കേഴനിയണല.  സലഘട്ട്
പരനിവഭാര്  ആഗഹനിക്കുന്നതുല  അവരുചട  അജണയുല  അതുതചന്നയഭാചണന്നതുല
മചറഭാരു  ഭഭാഗമഭാണട്ട്.   അതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന  ജനഭാധനിപതല  സലഘടനകേളകട്ട്
വര്ദനിതമഭായ  ഉതരവഭാദനിതത്വല   ഇനമുണട്ട്.  ഞഭാന്  ആദലല  സൂചനിപനിചതുകപഭാചല
ആ  ഉതരവഭാദനിതത്വചത  ഉളചകഭാണ്ടുചകേഭാണട്ട്  കയഭാജനിച  പ്രകക്ഷഭാഭതനികലയട്ട്
നതീങഭാന്  നമ്മേള  തയഭാറഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇന്നട്ട്  തതീര്ചയഭായുല  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര
സമൂഹതനിചന  മുന്നനില്  രഭാജലല  നഭാണലചകേടട്ട്  നനില്ക്കുകേയഭാചണന്ന  കേഭാരലതനില്
യഭാചതഭാരു  സലശയവുമനില.  ഈ  കഭദഗതനിയനിലൂചട  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  മഭാധലമങളുല
സമൂഹവുചമഭാചക   നമ്മുചട  രഭാജലചത  ഒറചപടുത്തുന്ന  നനിലയനികലയട്ട്  കേഭാരലങള
എതനിചനിരനിക്കുനചവനള്ളതട്ട്  മചറഭാരു  വഭാസ്തവമഭാണട്ട്.  പ്രകക്ഷഭാഭങളുയര്ന
വരുന്നതനിചന  പശ്ചഭാതലതനില്  ഇന്നട്ട്  മചറഭാരഭാശങ  ഇവനിചട  പ്രതനിപഭാദനിചതഭാണട്ട്.
കസനഭാകമധഭാവനികേള രഭാഷ്ട്രതീയല  സലസഭാരനിക്കുന.  ഭരണഘടനഭാ പദവനി അലങരനിക്കുന്ന
ഗവര്ണര്  രഭാഷ്ട്രതീയല  പ്രസലഗനിക്കുന.  സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായുല  വലനിചയഭാരു  അരഭാജകേതത്വ
തനികലയഭാണട്ട്  നമ്മേള  നതീങ്ങുന്നചതന്നതനില്  യഭാചതഭാരു  സലശയവുമനില.  ഇന്നട്ട്
ബഹുമഭാന ചപട  മുഖലമനനി  അവതരനിപനിച  പ്രകമയചത  ഞഭാന്  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
എന്തഭായഭാലല   ഈ  വനിഷയതനില്  കയഭാജനിച  പ്രകക്ഷഭാഭവുമഭായനി  നമുകട്ട്  മുകമ്പഭാട്ടു
കപഭാകേണചമനകൂടനി സൂചനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ഞഭാന് എചന വഭാക്കുകേള ഉപസലഹരനിക്കുന.

ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലസതീര്  : സര്,  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി
അവതരനിപനിച  പ്രകമയചത   ഞഭാന്  ശക്തമഭായനി  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇന്തലഭാ
ചരനിത്രതനില്  ഡനിസലബര്  മഭാസല  ഒരു  കേറുതമഭാസമഭാണട്ട്.  1992  ഡനിസലബര്
6-ാംതതീയതനിയഭായനിരുന  ബഭാബ്റനി  മസ്ജനിദട്ട്  തകേര്കചപടതട്ട്.  2019  ഡനിസലബര്
12-ാം തതീയതനിയഭാണട്ട് ഈ രഭാജലചത അപകേടതനില്ചപടുത്തുന്ന  പദൗരതത്വ നനിയമല
പ്രസനിഡനട്ട്  ഒപ്പുവചതട്ട്.  അതുചകേഭാണഭാണട്ട്  ഡനിസലബര് ഒരു കേറുതമഭാസമഭാചണന്നട്ട്
സൂചനിപനിചതട്ട്. ഇന്തലചയക്കുറനിചട്ട് പുസ്തകേചമഴതനിയ ചരനിത്രകേഭാരന് എ. എല്. ബഭാഷഭാല
ഇന്തലചയക്കുറനിചട്ട് സൂചനിപനിചതട്ട്  'The wonder that was India' അത്ഭുതല അതഭാണട്ട്
ഇന്തല.  എന്തുചകേഭാണട്ട്  ഇന്തല  അത്ഭുതമഭാകുന?  ഏഴട്ട്  മതങള,  ഇരുപതനിരണട്ട്
ഭഭാഷകേള,  ആയനിരതനികലചറ  നഭാട്ടുഭഭാഷകേള,  രണഭായനിരതനി  അഞ്ഞൂറട്ട്
ജഭാതനികേള,  ഇരുപതനി  അയഭായനിരല  ഉപജഭാതനികേള  അതഭാണട്ട്  ഇന്തല.
അതുചകേഭാണഭാണട്ട് ഇന്തലചയക്കുറനിചട്ട് പുസ്തകേചമഴതനിയവര് 'അത്ഭുതല അതഭാണട്ട് ഇന്തല'
എന്നട്ട്  പറഞ്ഞതട്ട്.  ഇവനിചട  പുതനിയ  സനിറനിസണ്ഷനിപട്ട്  അചമനട്ട്ചമനട്ട്  നനിയമല
വന്നനിരനിക്കുന.  ഇന്തലന് പദൗരനഭാകേഭാന് ഇകഭാലമത്രയുല  മതല  തടസമഭായനിരുന്നനില.
സനിറനിസണ്ഷനിപട്ട്  അചമനട്ട്ചമനട്ട്  ആകനിചന  ചസക്ഷന്  3-by  Birth-  ജനലചകേഭാണട്ട്
ഒരഭാളകട്ട്  ഇന്തലന്  പദൗരനഭാകേഭാല.  ചസക്ഷന്  4-Descent-  തഭായട്ട്  വഴനി/പഭാരമ്പരലല
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മുഖഭാന്തരല  ഒരഭാളകട്ട്  ഇന്തലന്  പദൗരനഭാകേഭാല.  ചസക്ഷന്  5-by  Registration-
ഇന്തലയനിചല  ഒരഭാചള  വനിവഭാഹല കേഴനിചഭാല്, ശതീമതനി കസഭാണനിയഭാ ഗഭാന്ധനി പദൗരതത്വല
കനടനിയതുകപഭാചല  ഒരഭാളകട്ട്  ഇന്തലന്  പദൗരനഭാകേഭാല.  ചസക്ഷന്  6-By
Naturalisation-  അദ്നഭാന്  സഭാമനിക്കുല  ദഫലലഭാമയ്ക്കുല  നഭാല  പദൗരതത്വല
നല്കേനിയതുകപഭാചല ഒരഭാളകട്ട് ഇന്തലന് പദൗരനഭാകേഭാല. ഇതഭായനിരുന ഇകഭാലമത്രയുല
ഈ  രഭാജലചത  പദൗരനഭാകേഭാനുള്ള  മഭാനദണ്ഡല.  നനിര്ഭഭാഗലവശഭാല്  ഇവനിചട
ഒരു  മതവനിഭഭാഗചത  മഭാറനിനനിര്ത്തുന.  മുസതീല  മതവനിഭഭാഗതനിനട്ട്  ഇന്തലന്
പദൗരനഭാരഭാകേഭാന്  പഭാടനിചലന്ന  പുതനിയ  ഉതരവട്ട്  ഈ  രഭാജലചത  ഭരണകൂടല
ഇറകനിയനിരനിക്കുന.  ഇതട്ട്  ഘടലഘടമഭായനി  ഈ  രഭാജലചത
ഹനിനതത്വവല്കരനികഭാനുള്ള  സലഘ  പരനിവഭാര്  നതീകതനിചന  ഭഭാഗമഭാണട്ട്.
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ഈ  രഭാഷ്ട്രതനിചന  പതഭാകേ  അലഗതീകേരനിചനിരുന്നനില.
രഭാഷ്ട്രതനികനതട്ട്  ത്രനിവര്ണ  പതഭാകേയഭായനിരുന.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  പറഞ്ഞതട്ട്
ഇന്തലയുചട  പതഭാകേ  ത്രനിവര്ണ  പതഭാകേയചലന്നഭാണട്ട്.  മറനിചട്ട്  സഭാകഫഭാണ്  ഫഭാഗട്ട്,
ഭഗവത്ധത്വജല അതഭായനിരനികണല ഇന്തലന് പതഭാകേ. ഘടലഘടമഭായനി  ഈ രഭാജലചത
സഭാകഫഭാഫണ  കസഷനനികലയട്ട്  സലഘ്പരനിവഭാര്  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിചന
തുടകമഭാണട്ട്  നഭാല  ഇവനിചട  കേണതട്ട്.  തതീര്ചയഭായുല  ഇതനിചനതനിചര  ശക്തമഭായ
പ്രതനികഷധമുയര്നവരണചമന്നഭാണട്ട്  ഞങള  ആവശലചപടുന്നതട്ട്.  ആ  രതീതനിയനില്
ഈ  രഭാജലതട്ട്  ശക്തമഭായ  പ്രതനികഷധങള  ഉയര്നവനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനിചയ  ഹനിറട്ട് ലകറഭാടട്ട്  ഉപമനികഭാല.  ഇവനിചട  പലരുല
സൂചനിപനിചതുകപഭാചല   ഹനിറട്ട് ലറുല   ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനിയുല  തമ്മേനില്  ഒരുപഭാടട്ട്
തഭാരതമലമുണട്ട്.  ഹനിറട്ട് ലര്  86 വര്ഷങളക്കുമുമ്പഭായനിരുന  കകേഭാണ്സന്കട്രഷന്
കേലഭാമ്പട്ട്  ആരലഭനിചതട്ട്.  ഹനിറട്ട് ലര്  കകേഭാണ്സന്കട്രഷന്  കേലഭാമ്പട്ട്  തുടങനിചയങനില്
ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനി  ഡനിചറന്ഷന്  കേലഭാമകേള  തുടങനി.   ഹനിറട്ട് ലര്  ജര്മ്മേന്
രക്തതനിനുകവണനി  വഭാദനിച്ചുചവങനില്  ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനി  അതനിനുസമഭാനമഭായ
രതീതനിയനിലള്ള  പ്രവര്തനങളുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന.  ഹനിറട്ട് ലര്  1940-ല്
ജൂതനഭാചര ഡനികപഭാടട്ട്  ചചയഭാന്കവണനിയഭാണട്ട്  ചമഡ്ഗഭാസ്ക്കര് പഭാന് ചകേഭാണ്ടുവന്നതട്ട്.
ഈ രഭാജലചത മതനറ്റ്യൂനപക്ഷങചള ഇന്തലയനില്നനിന്നട്ട് കേയറ്റുമതനി ചചയഭാന്  സലഘട്ട്
പരനിവഭാര്  രഭാജലതട്ട്  എന്.ആര്.സനി.  പഭാസഭാകഭാന്  ശമനിക്കുന.  ഹനിറട്ട് ലര്
ഉപകയഭാഗനിച വഭാകട്ട്  'കറഭാസട്ട്  ആലഗ'  എന്നഭാണട്ട്.  'കറഭാസട്ട് ആലഗ'  എന്ന ജര്മ്മേന്
വഭാകനിചന  അര്തല  'വലനിയ  നുണ'ചയന്നഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ഉല
ബനി.ചജ.പനി.-യുല  കമഭാദനിയുല  പ്രചരനിപനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്  അതനിനുസമഭാനമഭായനി
India  is  under  threat  എന്ന നുണയഭാണട്ട്.  ഇന്തല ഭതീഷണനിയനിലഭാചണന്ന പുതനിയ
പ്രചരണമഭാണട്ട് അവര് നടത്തുന്നതട്ട്.  അതുകപഭാചല ഹനിറട്ട് ലര് ഒഭാകരഭാ വനിഭഭാഗചതയുല
ആകക്ഷപനിചനിരുന.  അതനിനുസമഭാനമഭായനി  ഈ  രഭാജലചത  ഏറവുല  പരകമഭാന്നത
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പദവനിയനിലനിരനിക്കുന്നവര്  ഒരു  മതവനിഭഭാഗചത  പ്രകതലകേനിച്ചുല  മുസതീങചള
termites  (ചനിതലകേള)  എനവനിളനിചട്ട്  ആകക്ഷപനിക്കുന.  ഇതട്ട്  രഭാജലതനിനട്ട്
ഭൂഷണമഭാകണഭാചയനള്ളതട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ഉല  ബനി.ചജ.പനി.-യുല  ഈ  രഭാജലല
ഭരനിക്കുന്ന ഭരണകൂടവുല  ചനിന്തകേളകട്ട്  വനികധയമഭാകകണതഭാണട്ട്.  CAA  ഇന്നട്ട്  ഇദൗ
രഭാജലതട്ട്  ആചരയഭാണട്ട്  ബഭാധനിക്കുന്നതട്ട്?  മുസതീങചള  ബഭാധനിക്കുനചവനള്ളതട്ട്
ശരനിതചന്നയഭാണട്ട്.  മുസതീങചളകപഭാചല  തചന്ന  ഇദൗ  രഭാജലചത  ദരനിദ്രചരയുല
ബഭാധനിക്കുന്ന നനിയമമഭാണട്ട്  CAA.  അതനിചനതനിചര കയഭാജനിച പ്രകക്ഷഭാഭല രഭാജലതട്ട്
ഉയര്നവരണല എന്നഭാണട്ട് ഞങള ആവശലചപടുന്നതട്ട്.  അതരല ഒരു പ്രകക്ഷഭാഭല
ഉയര്നവരുന്ന സഭാഹചരലല ഇവനിചട ഉണഭായനിരനിക്കുന. CAA വരുകമ്പഭാള അതനിചന
എതനിര്കകണതട്ട്  എങചനയഭാണട്ട്?  ജനഭാധനിപതലതനിചന  സയഭാമതീസട്ട്
സകഹഭാദരങളഭായ മതനനിരകപക്ഷതചയയുല ജഭാനഭാധനിപതലചതയുല ഉയര്തനിപനിടനിച്ചു
ചകേഭാണഭാകേണല  CAA-യട്ട്  എതനിചരയുള്ള  കപഭാരഭാടല  നഭാല  ശക്തനിചപടുകതണതട്ട്.
അലഭാചത  നമുകട്ട്  ഇതനില്  വനിജയല  കനടഭാന്  സഭാധനികനില.  അതുചകേഭാണട്ട്,  ഹനിന
രഭാഷ്ട്രവഭാദല  മുകന്നഭാട്ടുവയ്ക്കുന്നവചര  നഭാല  എതനിര്കകണതട്ട്  മുസതീല  രഭാഷ്ട്രവഭാദല
മുകന്നഭാട്ടുവയ്ക്കുന്നവചര കൂട്ടുപനിടനിചല.  മഹനിതമഭായ മതനനിരകപക്ഷതയനില് ഉദൗന്നനിനനിന
ചകേഭാണ്ടുള്ള  പ്രകക്ഷഭാഭങളകട്ട്  കനതൃതത്വല  ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണഭാണട്ട്  അവചര  നഭാല
എതനിര്കകണതട്ട്.  നനിര്ഭഭാഗലവശഭാല്,  ഇദൗ  രഭാജലതട്ട്  ഹനിന  രഭാഷ്ട്രവഭാദല  മുകന്നഭാട്ടു
വയ്ക്കുന്നവചര  മുസതീല  രഭാഷ്ട്രവഭാദല  മുകന്നഭാട്ടുവയ്ക്കുന്നവരുമഭായനി  കയഭാജനിപനിചട്ട്
എതനിര്കഭാനുള്ള  ശമല  നടക്കുകമ്പഭാള  അതട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-നുല  സലഘട്ട്
പരനിവഭാറനിനുല  ഗുണകേരമഭാകുല  എനമഭാത്രമഭാണട്ട്  ഞങളകട്ട്  ഇദൗ  കവളയനില്
സൂചനിപനികഭാനുള്ളതട്ട്. അകതഭാചടഭാപല ഇവനിചട സൂചനിപനികഭാനുള്ള ചനില കേഭാരലങളുണട്ട്.
ഇവനിചട  കബഭാധപൂര്വല  പ്രചരനിപനികചപടുന്ന  കേഭാരലങള  എന്തഭാണട്ട്?  ഇവനിചട
കബഭാധപൂര്വല പ്രചരനിപനിക്കുന്നതട്ട്, മുസതീങള ഇദൗ രഭാജലല വനിട്ടുകപഭാകേണല എന്നഭാണട്ട്.
ഇദൗ  രഭാജലതനിചന  സത്വഭാതനല  സമരതനില്  മുസതീങള  വഹനിച  പങട്ട്
ഇവര്കഭാര്ചകങനിലല  നനികഷധനികഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ?  ഇദൗ  രഭാജലതനിചന
സത്വഭാതനല സമരതനില് മുസതീങള എത്ര തലഭാഗല  സഹനിച്ചു!  ഇവനിചട  ശതീ.  എല.
സത്വരഭാജട്ട്  കുകറ  കപരുകേള  പരഭാമര്ശനിച്ചു.  വകല  അബ്ദുള  ഖഭാദര്  മദൗലവനിചയയുല
നവഭാസട്ട്  ഖഭാചനയുല  മറകഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഇദൗ  രഭാജലതനിചന  സത്വഭാതനല
പ്രകക്ഷഭാഭതനില്  രക്തസഭാക്ഷനിതത്വല  വഹനിച  അകനകേഭായനിരല  മുസതീങചള  മറകഭാന്
സഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഇദൗ  രഭാഷ്ട്രചത  ഒറനിചകഭാടുതവര്  ആരഭാണട്ട്?  ആന്ഡമഭാനനിചല
കപഭാര്ടട്ട്ചബയറനിചല  ചസല്ലുലഭാര്  ജയനിലനില്  മഭാചപഴതനി  നല്കേനിയതട്ട്  വനി.  ഡനി.
സഭാവര്കര് ആയനിരുന്നനികല; വനി. ഡനി. സഭാവര്കര് എകപഭാഴഭാണട്ട് രഭാജലകസ്നേഹനിയഭായനി
മഭാറനിയതട്ട്?  ഇവനിചട  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ഞങചള  രഭാജലകസ്നേഹല  പഠനിപനികഭാന്
ശമനിക്കുകമ്പഭാള,  ഇദൗ  രഭാജലചത  ഒറനിചകേഭാടുത  പഭാരമ്പരലല  മഭാത്രമുള്ള
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ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-നട്ട് ഇദൗ രഭാജലചത മുസതീങകളഭാടുല ഇതര മതസ്ഥകരഭാടുല 'നനിങള
രഭാജലകസ്നേഹല  ചതളനിയനികണല,  നനിങള  പദൗരതത്വകരഖ  ഹഭാജരഭാകണല'  എന്നട്ട്
പറയഭാന്  എങചന  ചചധരലല  ലഭനിക്കുന?   'ആദലല  നനിങള  നനിങളുചട  ബനിരുദ
സര്ടനിഫൈനികറട്ട്  ഹഭാജരഭാക,  അതനിനുകശഷല  ഇദൗ  രഭാജലചത  പദൗരനഭാകരഭാടട്ട്
പദൗരതത്വകരഖ  ഹഭാജരഭാകണചമന്നട്ട്  ആവശലചപടണല'  എനള്ളതഭാണട്ട്  ഞങള
ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനികയഭാടുല  അകദ്ദേഹതനിചന  ആളുകേകളഭാടുല  ആവശലചപടുന്നതട്ട്.
നനിങള ചനിന്തനിക്കുന്നതുകപഭാചല ഇദൗ കലഭാകേചത മറട്ട് രഭാഷ്ട്രതലവനഭാര് ചനിന്തനിചഭാല്
എന്തഭാകുല  ഇദൗ  രഭാജലചത  ഹനിന  സകഹഭാദരങളുചട  ഗതനി  എന്നഭാണട്ട്  ഇവനിചട
ശതീ.  അമനിതട്ട്  ഷഭാചയയുല  ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനിചയയുല  കപഭാചലയുള്ള
അപകേത്വമതനികേളഭായ  രഭാഷ്ട്രതീയ  കനതൃതത്വല  ചനിന്തനികകണതട്ട്.  ഇവനിചട  ഇവര്
വഭാദനിക്കുന്നതുകപഭാചല,  ഇവനിടചത  മുസതീങളുല  ഇതരമതസ്ഥരുല  ഇന്തല
വനിട്ടുകപഭാകേണല  എന്നട്ട്  മറട്ട്  കലഭാകേ  രഭാഷ്ട്രങളനിചല  ആളുകേള  ആവശലചപടഭാല്,
കനപഭാള  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഹനിന  രഭാഷ്ട്രമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്  എന്ന കേഭാരലല  നഭാല  ചനിന്തനികണല.
ഇന്തലയനിചല  ഹനിന  സകഹഭാദരങള  ഏചതലഭാല  രഭാജലതട്ട്  കജഭാലനി  ചചയ്യുനണട്ട്?
അവനിടങളനിചല  ഭരണകൂടങചളലഭാല  ഇതരചമഭാരു  നനിലപഭാടട്ട്  സത്വതീകേരനിചഭാല്
ഗതനിചയന്തഭാകുചമന്നട്ട്  നനിങള  ചനിന്തനികചഭാ?  പലകപഭാഴല  അങചന  ചനിന്തനികഭാന്
ഇവര്  തയഭാറഭാകുന്നനില.  കലഭാകേ  രഭാഷ്ട്രങളക്കുമുന്നനില്  ഇന്തലചയ  അപമഭാനനികഭാന്
മഭാത്രമകല  ഇതനിനട്ട്  കപ്രരണയഭാകുകേ?  അതുചകേഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  വളചര  സജതീവമഭായ
പുനര്വനിചനിന്തനതനിനട്ട് വനികധയമഭാകണചമന്നഭാണട്ട് ഞങളകട്ട് ആവശലചപടഭാനുള്ളതട്ട്.
സലഘട്ട് പരനിവഭാര് മുകന്നഭാട്ടുവയ്ക്കുന്ന ഇദൗ രഭാഷതീയതനിചനതനിചര ശക്തവുല വനിശഭാലവുമഭായ
പഭാറട്ട്കഫൈഭാമനില്  നനിനചകേഭാണട്ട്  എതനിര്പ്പുണഭാകേണല.  ഞഭാന്  ഇകപഭാഴല  ഒരു
ശുഭഭാപനിവനിശത്വഭാസനിയഭാണട്ട്.  പഭാര്ലചമനനില്  പഭാസഭാകനിയ  നനിയമല,  മൂകന്നമുകഭാല്
കേനികലഭാമതീററനിനപ്പുറത്തുള്ള  ബഹുമഭാനചപട  സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില്  വരുകമ്പഭാള,
ബഹുമഭാനചപട സുപ്രതീലകകേഭാടതനി ഇദൗ നനിയമചത ചരനിത്രതനിചന ചവറ്റുകുടയനികലയട്ട്
വലനിചചറനിയുചമന്നഭാണട്ട്  എചന  പൂര്ണ  കബഭാധലല.  കേഭാരണല,  ഇതട്ട്
കകേഭാണ്സനിററ്റ്യൂഷനനിചല  ആര്ടനികനിള  14-നട്ട്  എതനിരഭാണട്ട്.  എലഭാവരുല  തുലലരഭാണട്ട്,
മുസതീമുല  ക്രനിസ്തലനുല സനിഖുല  പഭാഴനിയുല ചചജനനുല ബുദനുല തുലലരഭാണട്ട്  എന്നട്ട് ഇദൗ
ആര്ടനികനിളനില്  വളചര കൃതലമഭായനി പറയുന.  ആര്ടനികനിള  14-ല് എവനിചടയഭാണട്ട്
മുസതീല തുലലനല എന്നട്ട് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതട്ട്?  അതുമഭാത്രമല,  നമ്മുചട കകേഭാണ്സനിററ്റ്യൂഷന്
“We,  the  people  of  India....”  –  ഇദൗ  രഭാജലചത  ജനങള  എന്നഭാണട്ട്
അഭനിസലകബഭാധന ചചയ്യുന്നതട്ട്. എപ്രകേഭാരമഭാണട്ട് അങചന പറയഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതട്ട്?
ഒരു  മതവനിഭഭാഗചത  ആസൂത്രനിതമഭായനി  ഉന്മൂലനല  ചചയഭാനുള്ള  സനിദഭാന്തതനിനട്ട്,
അചലങനില്  വനി.  ഡനി.  സഭാവര്കര്  മുകന്നഭാട്ടുവച  Two  Nation  Theory
(ദത്വനിരഭാഷ്ട്രവഭാദല)-ചയ  ലതീഗചചലസട്ട്  ചചയ്യുന്ന  പ്രക്രനിയയഭാണട്ട്  സലഘട്ട്  പരനിവഭാര്
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കനതൃതത്വല  ചകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്.  അതനിചനതനിചര  കയഭാജനിച  ചചറുത്തുനനില്പ്പുണഭാകേണല.
ഇവനിചട  രണഭാല  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനി  ഗവണ്ചമനനിചന  സൂചനിപനിക്കുന്നതട്ട്  Modi  2.0
എനള്ളതഭാണട്ട്.  ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനിയുചട  2.0 അധനികേഭാരതനികലയട്ട്  വന്നകപഭാള
ആദലല  മുതല്തചന്ന  കയഭാജനിച  എതനിര്പ്പുണഭായനിരുനചവങനില്  ഇദൗ  രതീതനിയനിലള്ള
അഹങഭാരവുല  ധഭാര്ഷലവുല  ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനിക്കുല  കൂടഭാളനികേളക്കുല
ഉണഭാകുമഭായനിരുന്നനില.  ഇവര്  എചന്തലഭാല  പഭാസഭാകനി  -  മുതലഭാഖട്ട്  നനിയമല
ചകേഭാണ്ടുവന,  യു.എ.പനി.എ.  നനിയമല  കഭദഗതനി ചചയ്തു,  ജമ്മുകേഭാശതീരനിചന രണഭാകനി
മഭാറനി,  ജമ്മുകേഭാശതീരനിചന സലസ്ഥഭാന പദവനി എടുത്തുമഭാറനി യൂണനിയന് ചടറനിററനിയഭാകനി
മഭാറനി.  പലകപഭാഴല  ഇദൗ  ഘടതനിചലഭാനല  നമുകട്ട്  കയഭാജനിപ്പുണഭായനിരുന്നനില.
അതുചകേഭാണട്ട്,  നമ്മുചട  നനിയമസഭയനില്  നനിനയര്നവരുന്ന  കയഭാജനിപട്ട്
കദശവലഭാപകേമഭായനി  ഉയര്തഭാന്  നമുകട്ട്  സഭാധനികണല.   അതനിലൂചട മഭാത്രകമ
ശതീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനി മുകന്നഭാട്ടുവയ്ക്കുന്ന ഇദൗ വനിഭഭാഗതീയ രഭാഷ്ട്രതീയചത,  ഇദൗ ഫൈഭാസനിസട്ട്
രഭാഷ്ട്രതീയചത  എതനിര്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ.  അതുചകേഭാണട്ട്  മതനനിരകപക്ഷ
പ്രസ്ഥഭാനങളുചട  കയഭാജനിപട്ട്  അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.  ആ  രതീതനിയനിലള്ള  ശക്തമഭായ
കയഭാജനിപട്ട്   ഉയര്തനിചകഭാണ്ടുവരഭാന് ഇവനിചട നമുചകലഭാല സഭാധനികണചമന്നഭാണട്ട്
അതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  സൂചനിപനികഭാനുള്ളതട്ട്.  ഇവനിചട  എത്ര  ആളുകേള
രക്തസഭാക്ഷനിതത്വല  വരനിച്ചു!   ഇതട്ട്  രണഭാല  സത്വഭാതനല  സമരല  തചന്നയഭാണട്ട്.
ഇദൗ  രഭാഷ്ട്രചത  ഭനിന്നനിപനികഭാന് ശമനിക്കുകമ്പഭാള  അതനിചനതനിചര  കയഭാജനിച
ചചറുത്തുനനില്പട്ട്  ഇദൗ  രഭാജലതട്ട്  ഉയര്നവരുന.  മതതനിനപ്പുറതട്ട്,
ഇവനിടചത  ഭൂരനിപക്ഷ  സമുദഭായചത  ഉളചപചട  കൂടനികയഭാജനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള
പ്രകക്ഷഭാഭതനിനഭായനിരനികണല  നഭാല  കനതൃതത്വല  ചകേഭാടുകകണചതന്നട്ട്  നമുകട്ട്  ഉറപനിച്ചു
പറയഭാന്  സഭാധനികണല.  ഹനിന  ഭൂരനിപക്ഷ  സമുദഭായചത  ഉളചപചട
കൂചടനനിര്തനിചകഭാണ്ടുള്ള  അതനിതതീവ്രമഭായ  പ്രകക്ഷഭാഭതനിനട്ട്  ഇദൗ  രഭാജലല  സഭാക്ഷലല
വഹനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  543  കപചര  ചതരചഞ്ഞടുത  ഇദൗ  രഭാജലചത
130 കകേഭാടനി ജനങള, 255 കപചര ചതരചഞ്ഞടുത ഇദൗ രഭാജലചത നനിയമസഭകേളനിചല
നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേര്,  അവര് പഭാസഭാക്കുന്ന നനിയമല നഭാചള പഭാര്ലചമനനില്നനിനല
മുകന്നമുകഭാല്  കേനികലഭാമതീറര്  അപ്പുറത്തുള്ള  ബഹുമഭാനചപട  സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയനികലയട്ട്
കപഭാകുകമ്പഭാള, അവനിചട, ജനങള ചതരചഞ്ഞടുകഭാത അഭനിഭഭാഷകേരുല ജുഡതീഷലല്
ഓഫൈതീസര്മഭാരുല  ഡനികബറട്ട്  ചചയ്തുചകേഭാണട്ട്  റദ്ദേട്ട്  ചചയ്യുകമ്പഭാള  അതട്ട്
ജനഭാധനിപതലതനിചന  മുഖകതല്ക്കുന്ന  അടനിയഭാണട്ട്.  അതുചകേഭാണഭാണട്ട്  ഇതട്ട്
നനിലനനില്ക്കുന്ന  നനിയമമല  എന്നട്ട്  കലഭാകേട്ട് സഭയനിലല  പഭാര്ലചമനനിലചമലഭാല
പഭാര്ലചമകനറനിയനഭാര് വളചര കൃതലമഭായനി സൂചനിപനിചതട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്,  ഭരണഘടന
സലരക്ഷനികഭാന്  "നനിങള  ഞങളുചട  ജതീവചനടുത്തുചകേഭാള്ളൂ,  പകക്ഷ,  ഞങള
ഞങളുചട ഭരണഘടന നനിങളകട്ട് വനിട്ടുതരഭാന് തയഭാറല"  എന്നട്ട് നമുകട്ട് ഇവനിചട
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പ്രഖലഭാപനികഭാന്  സഭാധനികണല  എനമഭാത്രല  പറഞ്ഞട്ട്,  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി
അവതരനിപനിച  പ്രകമയചത  പനിന്തുണച്ചുചകേഭാണട്ട്  എചന  വഭാക്കുകേള
അവസഭാനനിപനിക്കുന.

(അദലക്ഷകവദനിയനില് മനി. സതീകര്)

കഡഭാ  .    എല  .    ചകേ  .    മുനതീര്:  സര്, “It is quite possible for this 'New Born
Democracy' to retain its form, but give place to Dictatorship in fact. If there
is a landslide, the danger of second possibility becoming actuality is much
greater”- കഡഭാ. ബനി. ആര്. അലകബദ്കേറുചട വഭാക്കുകേളഭാണനിതട്ട്. അകദ്ദേഹല പറഞ്ഞതട്ട്,
ജനഭാധനിപതലതനിചന  നവജഭാതശനിശു  അതുകപഭാചലതചന്ന  ജനഭാധനിപതലപരമഭായനി
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാനുള്ള  സഭാധലതയുണട്ട്,  പകക്ഷ,  ഇതട്ട്  ഏകേഭാധനിപതലതനിചന  കേയനികലയട്ട്
കപഭാകേഭാനുല സഭാധലതയുണട്ട് എന്നഭാണട്ട്.  ഏചതങനിലല ഒരു അടനിമറനി നടക്കുകേയഭാചണങനില്
ഏകേഛത്രഭാധനിപതനികേള  ചഡകമഭാക്രസനിചയ  ഡനികകറര്ഷനിപഭാകനി  മഭാറ്റുല എനപറഞ്ഞ
കഡഭാ.  ബനി.  ആര്.  അലകബദ്കേറുചട  വഭാക്കുകേള  ഇവനിചട  യഭാഥഭാര്തലമഭായനി
ചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇന്തലന് ഭരണഘടനയുചട ഓകരഭാ  തഭാളുകേളുല ഓകരഭാ  ദനിവസവുല
പനിചനിചതീന്തനിചകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അനുകച്ഛേദല  370-ഉല 35A-യുല ആദലല കേതീറനിമഭാറനി.
ഇകപഭാള അനുകച്ഛേദല 5, 6, 13, 14 തുടങനിയവചയലഭാല പനിചനിചതീന്തനികഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.
Preamble  കനഭാകനിയഭാല്  അതനിചനയുല  കേശകനിചയറനിഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതഭായനി  നമുകട്ട്
കേഭാണഭാല.  Preamble-ചന  തതത്വല  തചന്ന  പറയുന്നതട്ട്  “Fraternity  assuring  the
dignity  of  the  individual  and  for  the  unity  and  integrity  of  the  nation”
എന്നഭാണട്ട്.  ഒരു  മനുഷലനട്ട്  ഏറവുല  ആവശലല   dignity  അഥവഭാ  അന്തകസഭാടുകൂടനി
ജതീവനിക്കുകേ  എനള്ളതഭാണട്ട്.  ആരുചടയുല  മുന്നനില്  ഓച്ഛേഭാനനിച്ചുനനില്കഭാചത
തലയുയര്തനിപനിടനിചട്ട്  നനില്കഭാനുള്ള  അവകേഭാശല  നല്കുന്ന  ഭരണഘടനയഭാണട്ട്
ശതീ.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനിയുല  ശതീ.  അമനിതട്ട്  ഷഭായുല  കൂടനി  കേതീറനിമുറനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
യഥഭാര്തതനില് ഭരണഘടനയുചട കേഭാമ്പട്ട് അനുകച്ഛേദല 14 ആണട്ട്.  ഭരണഘടനയുചട
ആ  കേഭാമ്പട്ട്  തചന്ന  തകേര്തനിട്ടുചണങനില്  അതനിനര്തല  ഭരണഘടനതചന്ന
തകേര്കചപടനിരനിക്കുന  എന്നഭാണട്ട്.  ഇന്തലന്  പ്രകദശതനിനകേത്തുള്ള  ഒരഭാളകട്ട്
നനിയമതനിചന മുന്നനില് സമതത്വകമഭാ തുലലമഭായ നനിയമ സലരക്ഷണകമഭാ ഇദൗ രഭാഷ്ട്രല
നനികഷധനിച്ചുകൂടഭാതതഭാണട്ട്  എനപറഞ്ഞഭാല്,  Equality  before  law,  Equal
protection  of  the  law  തുടങനിയ  രണട്ട്  കേഭാരലങളുല  ഒരു  വലക്തനികട്ട്
ലഭനികകണതഭാണട്ട്.  ഇദൗ  equality  തകേര്കചപടുന്നതഭാണട്ട്  CAA  എനപറയുന്ന
പുതനിയ നനിയമല. CAA ഭരണഘടനയുചട അന്ത:സതചയ കചഭാദലല ചചയ്യുന്നതഭാണട്ട്.
CAA-യുല NRC-യുല NPR-ഉല പരസര പൂരകേങളഭാണട്ട്. ഇവനിചട ഗതീബത്സലന് കേള്ളല
പറഞചകേഭാണട്ട്,  NRC-ക്കുല  NPR-നുല  ബന്ധമനിചലന്നഭാണട്ട്  ശതീ.  അമനിതട്ട്  ഷഭാ
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പറയഭാന് ശമനിക്കുന്നതട്ട്. പകക്ഷ, 2003-ല് ഇറങനിയ Citizenship (Registration of
Citizens  and Issue of  National  Identity  Cards)  Rule,  2003  കനഭാകനിയഭാല്
NRC-യുല  NPR-ഉല  എങചന  പരസരല  ബന്ധചപടട്ട്  കേനിടക്കുനചവന്നട്ട്  നമുകട്ട്
കേഭാണഭാന്  കേഴനിയുല.  റൂള  3-ഉല  4-ഉല  വഭായനിചഭാല്,  റൂള  3  പറയുന്നതട്ട്  NPR-
ചനക്കുറനിചഭാചണങനില്  റൂള  4  പറയുന്നതട്ട്  NPR-ഉല  NRC-യുല  തമ്മേനിലള്ള
ബന്ധചതക്കുറനിചഭാണട്ട്  എന്നട്ട്  മനസനിലഭാകഭാല.  റൂള  3  കൃതലമഭായനി   NRC-ചയ
വനിശദതീകേരനിക്കുന,  റൂള  4  NPR-ഉല  NRC-യുല  തമ്മേനില്  എങചന  കചര്ന്നട്ട്
നനില്ക്കുന എന്നട്ട് പറയുന.  മഭാത്രമല,  ഇതനിനുപുറചമ, “NPR is  the first  step
towards  the  NRC”എന്നഭാണട്ട്  ചചവറല്  സഭാറനിസനികട്ട്  കഹഭാല  അഫൈകയഴട്ട്
എലഭാ വര്ഷവുല ഇറക്കുന്ന ആനത്വല് റനികപഭാര്ടനില് പറയുന്നതട്ട്.  അകപഭാള  NPR-ഉല
ഇദൗ  രഭാജലതട്ട്  നടപനിലഭാകഭാന്  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്  എന്തനിനഭാണട്ട്?  നമുകട്ട്
ശതീ.  അമനിതട്ട്  ഷഭാകയഭാടട്ട്  കചഭാദനികഭാനുള്ള  കചഭാദലല,  ചസന്സസട്ട്  നടക്കുകമ്പഭാള
ഇവനിചട  എന്തനിനഭാണട്ട്  എന്.പനി.ആര്.  എന്നതഭാണട്ട്.   എന്.ആര്.സനി.-ക്കുകവണനി
മഭാത്രല  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്  എന്.പനി.ആര്.  എന്നഭാണട്ട്  റൂള  പറയുന്നതട്ട്.
അകപഭാള  ഇവനിചട  യഥഭാര്തതനില്   കഗഭാളവല്കര്-ചന  സനിദഭാന്തല
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ആദല പടനിയഭാണനിതട്ട്.  ഇവനിചട എലഭാവരുല സൂചനിപനിച്ചു, 'We
or Our Nationhood Defined'  എന്ന പുസ്തകേല;  അതഭാണട്ട് ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന
ചചബബനിള.  അതനില് പറയുന്നതട്ട്  കദശതീയതയട്ട്  ആവശലല തഭാചഴപറയുന്ന അഞട്ട്
കേഭാരലങളഭാണട്ട്  എന്നഭാണട്ട്.   (i)  Geographical  boundary-  ഒരു  രഭാഷ്ട്രല
ഉണഭായനിരനികണല,  (ii)  Race,  (iii)  Religion,  (iv)  Culture,  (v)  Language.
സതലതനില്  ഇദൗ  അഞട്ട്  കേഭാരലങളുല  ഓകരഭാകന്നഭാകരഭാന്നഭായനി  ഇദൗ  ഗവണ്ചമനട്ട്
നടതനിചകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആരഭാണട്ട്  കഗഭാളവഭാളകര്?  അകദ്ദേഹല
അകദ്ദേഹതനിചന  ആശയല  എടുതനിരനിക്കുന്നതട്ട്  കൃതലമഭായുല  ഫൈഭാസനിസതനില്
നനിന്നഭാണട്ട്.  നമ്മേചളലഭാവരുല  ഫൈഭാസനിസതനിനുല  നഭാസനിസതനിനുല  ഹനിറട്ട് ലര്,
മുകസഭാളനിനനി  എന്നനിവരുചട  കപരുകേളഭാണട്ട്  യഥഭാക്രമല  കകേടനിട്ടുള്ളതട്ട്.   പചക്ഷ
നമ്മേളഭാചരങനിലല  Ludwig Gumplowicz എനപറയുന്ന ഒരു കപരട്ട്  കകേടനിട്ടുകണഭാ?
Ludwig  Gumplowicz എനപറയുന്നതട്ട്  ഫൈഭാസനിസതനിചന  ideology
ഉണഭാകനിയ ആളഭാണട്ട്.  അകദ്ദേഹതനില്നനിന്നട്ട്  ആശയല ഉളചകഭാണഭാണട്ട് ഞഭാനനിതട്ട്
എഴതുന്നചതന്നട്ട്  'We  or  Our  Nationhood  Defined'   എന്ന  പുസ്തകേതനിചന
ആമുഖതനില്  തചന്ന  കഗഭാളവഭാല്കര്  വലക്തമഭായനി  പറയുനണട്ട്.  ഇവര്കട്ട്
പണ്ടുമുതല്കക  ഇറലനിയുല  ജര്മ്മേനനിയുമഭായനി  ബന്ധമുണട്ട്.   ഇറലനിയനില്  നടന്ന
വടകമശ  സകമ്മേളനതനില്  കഡഭാ.  ബനി.  എസട്ട്.  മൂകഞ  എനപറയുന്ന
ചഹഡട്ട് കഗവഭാറനികനയുല ഗുരുനഭാഥന് പചങടുതനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് 'Hindu Nationalism: A
Reader'  എന  പറയുന്ന  Christophe  Jaffrelot എഴതനിയ  പുസ്തകേതനില്
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പറയുനണട്ട്. അതനില് കൃതലമഭായനി ഇവരുചട ബന്ധങചളക്കുറനിച്ചുല പറയുനണട്ട്. 'The
Volkischer Beobachter' എന്ന കപരനില് ഹനിറട്ട് ലര് പുറതനിറകനിയനിരുന്ന പത്രതനില്
വനി.  ഡനി.  സഭാവര്കര്-ചന  പ്രകേതീര്തനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള  കലഖനങള  വന്നനിട്ടുണട്ട്.
അകപഭാള ഹനിറട്ട് ലറുല        വനി. ഡനി. സഭാവര്കറുല കഡഭാ. മൂകഞയുചമഭാചക ബന്ധചപടട്ട്
ഉണഭാകനിയനിട്ടുള്ള ഫൈഭാസനിസട്ട്  തനങളചകേഭാണ്ടുതചന്നയഭാണട്ട്   'അടനികവരുകേകളഭാളല
അഭനിപ്രഭായ  വലതലഭാസമുള്ള  സലസഭാരങളകട്ട്  ഒരുമനിചട്ട്  നനില്കഭാന്  പറനില'  എന്നട്ട്
കഗഭാളവഭാളകര്  പറയുന്നതട്ട്.   നമ്മേള  ജര്മ്മേനനിയനില്നനിനല  പഭാഠല  പഠനികണല.
ഹനിനവലഭാതവര്കട്ട് ഇദൗ രഭാജലതട്ട് യഭാചതഭാരഭാനുകൂലലവുല പറഭാചത കവണചമങനില്
ജതീവനികഭാല.  അതഭാണട്ട് പറഞ്ഞതട്ട് dignity ഇലഭാചത ജതീവച്ഛേവങളകപഭാചല നനിങള
ഇവനിചട  കേഴനിഞചകേഭാള്ളൂ  എനപറയുന്നതനിനട്ട്  വലക്തമഭായ  ഉദഭാഹരണമഭാണട്ട്
ഇകപഭാഴല  ഗുജറഭാതനില്  വലനിയ മതനില് ചകേടനി  അതനിചന അപ്പുറതട്ട് ജതീവനിക്കുന്ന
പഭാവചപടവചര  നനിങളകട്ട്  കേഭാണഭാന്  സഭാധനിക്കുല  എന്നതട്ട്.  അവചര
തനിരനിഞകനഭാകഭാന് സഭാധനികഭാത ഒരു സഭാഹചരലല ഇദൗ രഭാജലതട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്
എനള്ളതട്ട്  വളചര  കൃതലമഭായനി  നമ്മേള  ഓര്കകണ   കേഭാരലമഭാണട്ട്.   ഇദൗ  രഭാജലല
എകങഭാടട്ട്  കപഭാകുന?  കദശതീയതചയക്കുറനിച്ചുല  കദശകസ്നേഹചതക്കുറനിച്ചുല  ഇവര്
സലസഭാരനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന.  എനമുതലഭാണട്ട്  ഇവര്  കദശതീയ  പതഭാകേചയ
മഭാനനികഭാന്  തുടങനിയതട്ട്?  2001-നുകശഷമഭാണട്ട്  കദശതീയ  പതഭാകേചയ  ഇവര്
മഭാനനിക്കുന്നതട്ട്.  അതുവചര  ഇവര്  കേഭാവനിപതഭാകേ  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
ചകേഭാണനിരുന്നതട്ട്.   1947-ല്  ഇന്തലയട്ട്  സത്വഭാതനലല  കേനിട്ടുന്ന  സമയതട്ട്  പണ്ഡനിറട്ട്
ജവഹര്ലഭാല്  ചനഹ്റു  കദശതീയപതഭാകേ  ഉയര്ത്തുകമ്പഭാള  നഭാഗ്പൂരനില്  നഭാഥൂറഭാല
വനിനഭായകേട്ട് കഗഭാഡ്ചസ അടകല കേഭാവനി പതഭാകേ ഉയര്ത്തുന്ന ഒരു സഭാഹചരലല ഇദൗ
രഭാജലതട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.   അവരഭാണട്ട്  ഇന്നട്ട്  നമ്മേചള  കദശതീയത  പഠനിപനിക്കുന്നതട്ട്.
അവര്കട്ട്  കദശതീയത  പഠനിപനികഭാന്  എന്തഭാണട്ട്  അവകേഭാശല?  ഇവനിചട  tricolour
എനപറഞകേഴനിഞ്ഞഭാല്  അചതഭാരു  bad  omen  ആചണന്നഭാണട്ട്  അവര്
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അചതഭാരു ചതീത ലക്ഷണമഭാണട്ട്.  The people who have come
to power by the kick of fate may give in our hands the tricolour, but it
never be respected and owed by the Hindus. The word three is in itself an
evil. മൂന്നട്ട് എനപറയുന്നതട്ട് തചന്ന ഒരു evil ആണട്ട്.  ....and a flag having three
colours  will  certainly  produce  a  very  bad  psychological  effect  and  is
injurious  to  a  country.  ഇദൗ  ത്രനിവര്ണ  പതഭാകേ  രഭാജലതനിനട്ട്
ഹഭാനനികേരമഭാചണന്നഭാണട്ട് 1947 ഓഗസട്ട് 14-ാം തതീയതനി 'Organiser'  എനപറയുന്ന
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന  മുഖപത്രതനില്  വന്നനിട്ടുള്ള വഭാചകേല.   പ്രനിയചപട  രഭാകജടഭാ
(ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്),  അങയുചട  പ്രധഭാനമനനി  ഇന്നട്ട്  കദശതീയപതഭാകേ
ഉയര്തനിചകഭാണട്ട്  ഞങചള  കദശതീയത  പഠനിപനികഭാന്  വരനികേയഭാണട്ട്.   അകദ്ദേഹല
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ആദലല ചരനിത്രല പഠനികചട. ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന ശഭാഖയനില് നനിന്നഭാണട്ട് അകദ്ദേഹല
വന്നനിട്ടുള്ളചതങനില്  ആദലല  അകദ്ദേഹല  ഇദൗ  പറയുന്ന  കേഭാരലതനിനട്ട്  മറുപടനി
പറഞ്ഞതനിനുകശഷല  മതനി  ഞങകളഭാടട്ട്  ഞങളുചട  പദൗരതത്വല  ചതളനിയനിക്കുന്ന
കരഖകേള  കചഭാദനികഭാന്  എന്നട്ട്  അങകയഭാടട്ട്  വനിനതീതമഭായനി  പറയഭാന്  ഞങള
ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   അതുചകേഭാണട്ട്  ഇവനിചട  കദശതീയത  എനപറയുന്നതട്ട്  ചനില
ആളുകേളകട്ട്  മഭാത്രല  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതല.   നനിങളകറനിയഭാകമഭാ  എചന  പനിതഭാവട്ട്
മരനിചകപഭാള  അകദ്ദേഹതനിചന  മൃതകദഹല  ദര്ബഭാര്  ഹഭാളനില്  ചപഭാതുദര്ശനതനിനട്ട്
വയ്ക്കുകേയുണഭായനി. അന്നട്ട്  ചകേ. കേരുണഭാകേരന് അകദ്ദേഹതനിചന ശരതീരതനിനുകമല് ഒരു
ത്രനിവര്ണ  പതഭാകേ  പുതപനിചതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  മൃതകദഹല  അന്തലയഭാത്രയട്ട്
കകേഭാഴനികകഭാകടയട്ട്  ചകേഭാണ്ടുകപഭായതട്ട്.   ആ ത്രനിവര്ണ പതഭാകേയുമഭായനി  അന്തലയഭാത്ര
നടതനിയ  എചന  പനിതഭാവനിചന  സര്ടനിഫൈനികറട്ട്  ഉചണങനില്  മഭാത്രകമ  എനനികട്ട്
പദൗരതത്വല കേനിട്ടൂ എനപറഞ്ഞഭാല് അതട്ട് ചകേഭാടുകഭാന് മനസനില എനപറയഭാന് ഞഭാന്
ആഗഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഞങളുചട  കദശകസ്നേഹചത  കചഭാദലല  ചചയഭാന്  ഇവനിചട
ആരുല വളര്ന്നനിടനില.  ഇന്തല-ചചചന യുദല നടക്കുന്ന സമയതട്ട് 'എചന ഏകേമകേന്
മനിയഭാ  ഖഭാചന  പുത്രദഭാനല  ചചയഭാല'  എന്നട്ട്  പണ്ഡനിറട്ട്  ജവഹര്ലഭാല്  ചനഹ്റുവനിനട്ട്
കേചതഴതനിയ ഖഭാഇചദ മനിലതട്ട് മുഹമ്മേദട്ട് ഇസ്മയനിൽ സഭാഹനിബട്ട് എന്ന വലക്തനിയുചട
രഭാഷ്ട്രതീയ പ്രസ്ഥഭാനചത കചഭാദലല ചചയഭാന് ഇവനിചട ആരുല വളര്ന്നനിടനില.  ഞങള
എവനിചടചയങനിലല  ഒരു  പതഭാകേ  ഉയര്ത്തുകമ്പഭാകഴയ്ക്കുല  ഞങള  പഭാകേനിസ്ഥഭാന്
കേഭാരനഭാണട്ട്  എനപറയുന്ന  ബനി.ചജ.പനി.-യുചട   നനിലപഭാടനിനട്ട്  മുന്പനില്
തലകുനനികഭാന് ഞങള തയഭാറല.  ഇതട്ട് മുസതീമനിചന മഭാത്രല വനിഷയമഭായനി ഞങള
കേഭാണുന്നനില.  നഭാചള  ഇതട്ട്  ദളനിതചനയുല  ക്രനിസ്തലഭാനനിയുചടയുല  മറട്ട്
നറ്റ്യൂനപക്ഷതനിചനയുല  ട്രഭാന്സ്ചജനറുകേളുകടയുല  പ്രശ്നമഭായനി  മഭാറുല.  മഭാത്രമല
കുറച്ചുകേഴനിഞ്ഞഭാല്  ഇതട്ട്  ഇവനിചടചത  നഭായര്,  ഇദൗഴവ  സമുദഭായതനിചനയുല
പ്രശ്നമഭായനി  മഭാറുല.   കേഭാരണല  ഇവചര  സലബന്ധനിചനിടകതഭാളല  മനുസ്മൃതനിയഭാണട്ട്
ഇവരുചട കകേഭാണ്സനിററ്റ്യൂഷന്. നമ്മുചട നനിലവനിചല കകേഭാണ്സനിററ്റ്യൂഷന് മഭാറനി മനുസ്മൃതനി
വരണല  എന്നട്ട്  ആഗഹനിക്കുന്നവര്കട്ട്  മറ്റുള്ള  ഒരു  വനിഭഭാഗവുല  പ്രശ്നമല.   പഭാസര്
ചനയ്മുള്ള  പറഞ്ഞതുകപഭാചല എലഭാ വഭാതനില്കലലകപഭായനി മുട്ടുകമ്പഭാചഴഭാചക ഞഭാന്
നനിശബ്ദനഭായനി  നനിന്നഭാല്  അവസഭാനല  എചന  അടുകതയട്ട്  വരുകമ്പഭാള
എനനിക്കുകവണനി  ശബ്ദനികഭാന്  അയല്വഭാസനികേള  ഉണഭാകേനില.   അകദ്ദേഹല
കേമ്മേറ്റ്യൂണനിസ്റ്റുകേഭാരുചട  വതീടുകേളനില്  വന്നട്ട്  മുടനിയകപഭാഴല  ജൂതചനയുല
കേകതഭാലനികചനയുല  വതീടുകേളനില്  മുടനിയകപഭാഴചമഭാചക  ഞഭാന്  മനിണഭാതനിരുന,
അവസഭാനല  എചന്ന  സഹഭായനികഭാന്  ആരുമുണഭായനില  എനപറയുന്ന  ഒരു
സഭാഹചരലല  നമ്മുചട  രഭാജലതട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുചണങനില്  തതീര്ചയഭായുല  ഇതട്ട്
എലഭാവരുകടയുല  വനിഷയമഭാണട്ട്.  അതുചകേഭാണ്ടുതചന്നയഭാണട്ട്  ഒരു  മുസതീമനിനട്ട്
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കപഭാറകലറഭാല് ആ നനിമനിഷല ഇവനിടചത ഹനിനവനികനയുല ക്രനിസ്തലഭാനനിയുകടയുല മനസട്ട്
പനിടയ്ക്കുചമന്ന ഇന്തലയുചട  മകതതരതത്വല  ഇദൗ രഭാജലചത പ്രകക്ഷഭാഭതനിലൂചട  നമുകട്ട്
കേഭാണഭാന് സഭാധനിക്കുന്നതട്ട്.  രണട്ട് ദനിവസല മുന്പട്ട് കകേഭാതമലഗലത്തുള്ള മഭാര്കതഭാമഭാ
ചചറനിയപള്ളനിയനില്  അവനിടചത  ഉചഭഭാഷനിണനിയനിലൂചട  അപ്രതതീക്ഷനിതമഭായനി
മകനഭാഹരമഭായ  ബഭാചങഭാലനികേള  വരുന.   അവനികടയട്ട്  മുസതീല  സകഹഭാദരനഭാര്
കേടനചചന,  സയനിദട്ട്  മുനവറലനി  ശനിഹഭാബട്ട്  തങളുചട  കനതൃതത്വതനില്  പ്രഭാര്തന
നടത്തുന.   ഇതഭാണട്ട്  ഇവനിടചത  മകതതരതത്വല.   ഇവനിചട  പല  കക്ഷത്രങളനിലല
അവനിടചത  വനിഗഹങളനില്  അഭനികഷകേല  ചചയ്യുന്ന  പഭാല്  ചതഭാടടുത  മുസതീല
വതീടുകേളനില്നനിനല  ചകേഭാടുതയയ്ക്കുന്നതഭാണട്ട്.  അങചനയുള്ള  ഒരു  സലസഭാരമഭാണട്ട്
നമുക്കുള്ളതട്ട്.   ഇന്തലയുചട  സലസഭാരവുല  അതുതചന്നയഭാണട്ട്.  'ഗലഗഭാഷകേല'  എന്ന
ഗലഗചയക്കുറനിച്ചുള്ള മകനഭാഹരമഭായ പുസ്തകേല എഴതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് ജഭാഫൈര് ഖഭാന് എന്ന
വലക്തനിയഭാണട്ട്.   ഖയഭാല്,  തരഭാന  തുടങനിയനിട്ടുള്ള  സലഗതീത  ശഭാഖകേള
ഉണഭാകനിയനിട്ടുള്ള  'അമതീര്  ഖുസ'  എനപറയുന്ന  പ്രഗത്ഭനഭായ  സലഗതീതജ്ഞന്
സലഗതീതല  പഠനിക്കുന്നതട്ട്  ഡകഭാനനില്നനിനല  കുടനികയറനിപഭാര്തനിരുന്ന  'നഭായകേട്ട്
കഗഭാപഭാല്' എനപറയുന്ന ഹനിന സകഹഭാദരനനില്നനിന്നഭാണട്ട്.  അങചന വളര്ന്നനിട്ടുള്ള
ഒരു സലസഭാരചത ഹനിനവുല മുസതീമുല ക്രനിസ്തലഭാനനിയുമഭായനി ചവടനിനുറുകനി  ശതീ. അമനിതട്ട്
ഷഭായുല ശതീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനിയുല ഇന്തലചയ തകേര്ക്കുന്ന ഒരു സഭാഹചരലമഭാണട്ട് ഇന്നട്ട്
സലജഭാതമഭായനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട് കനഭാകനിനനില്കഭാന് നമുകട്ട് സഭാധനികനില എനള്ളതു
ചകേഭാണഭാണട്ട്  നമുകനിവനിചട  ഒരുമനിചനിരനികഭാന്  പറനിയതട്ട്.   ഞഭാന്  ബഹുമഭാനചപട
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനികനഭാടട്ട്  എചന  നന്ദനി  പ്രകേഭാശനിപനിക്കുന.  അകദ്ദേഹവുല
ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി വനിളനിച്ചുകൂടനിയ കയഭാഗതനില് ഇങചന ഒരുമനിചനിരനിക്കുന്ന
ചസഷന്  ഉണഭാകേണമന്നഭാഗഹനിച്ചു.  അതനിനട്ട്  തയഭാറഭായനിട്ടുള്ള  ബഹുമഭാനചപട
സതീകകറഭാടുല  ഞഭാന്  നന്ദനി  പ്രകേഭാശനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നമ്മുചടചയഭാചക  ചനഞനിചന
മുകേളനിലൂചട  കേയറനിയനിടലഭാചത  ഇവനിചട  ഇദൗ  നനിയമല   പഭാസഭാകഭാന്  സഭാധനികനില
എന്ന  ഉറച  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  നമുകട്ട്  ഒരുമനിചചടുകഭാനുള്ളതട്ട്.   തലകചഭാറനിലഭാചത
ജനനിചനിട്ടുള്ള സയഭാമതീസട്ട് ഇരടകേളഭായ ശതീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനിയുല ശതീ.  അമനിതട്ട് ഷഭായുല
നല്കുന്ന  തനിട്ടൂരതനിനനുസരനിചട്ട്  തലയനിലള്ളതട്ട്  കേക്ഷത്തുവചട്ട്  ഓച്ഛേഭാനനിചട്ട്
നനില്കഭാന്  കകേരളതനിലള്ള  ജനങചള  കേനിടനില  എനള്ള  ഉറച  പ്രഖലഭാപനമഭാണട്ട്
നമ്മേള  ഇതനിലൂചട  നടതഭാന്  കപഭാകുന്നതട്ട്.   അതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന  ഇതനിനട്ട്  വലനിയ
പ്രതനിധത്വനനികേള  പുറത്തുണഭാകുചമന്ന  കേഭാരലതനില്  യഭാചതഭാരു  സലശയവുമനില.
കേഭാരണല, കകേരളല എലഭാതനിനുല മുന്നനിലഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനചപട ചകേ. സനി. കജഭാസഫൈട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള ഒരു ചചറനിയ കഭദഗതനിയുണട്ട്.   ആ കഭദഗതനികൂടനി  സത്വതീകേരനികണല,
ഈ  നനിയമല  തല്കഭാലല  നനിര്തനിവയണല  എനള്ളതഭാണട്ട്  നമ്മുചട  ആവശലല.
ബഹുമഭാനചപട  സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയുചട  വഭാതനില്  തുറക്കുന്നതനിനുമുന്പട്ട്  മുസതീലലതീഗട്ട്
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അവനിചട  കപഭായനി  കകേസട്ട്  ചകേഭാടുതനിട്ടുണട്ട്.  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവുല  കകേസട്ട്
ചകേഭാടുതനിട്ടുണട്ട്.  പലരുല  അതനില്  കേക്ഷനി  കചര്നചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഭരണഘടനചയതചന്ന  കചഭാദലല  ചചയനിരനിക്കുന  എനള്ളതുചകേഭാണട്ട്  ഇദൗ  കകേസട്ട്
അനുകൂലമഭായനി വരുചമന്ന ശുഭഭാപനി വനിശത്വഭാസമഭാണട്ട് നമുക്കുള്ളതട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട് ഇദൗ
വനിഷയതനില്  ഇങചനചയഭാരു  ചര്ചയട്ട്  തയഭാറഭായതനില്  ബഹുമഭാനചപട
മുഖലമനനികയഭാടുല  ബഹുമഭാനചപട  സതീകകറഭാടുല  ഇതനിനട്ട്  കപ്രരകേമഭായനി  നനിന്ന
ബഹുമഭാനചപട  പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവനികനഭാടുല  നന്ദനി  കരഖചപടുതനിചകഭാണട്ട്  ഞഭാന്
ഒരു  വനിഷയലകൂടനി  മുഖലമനനിയുചട  ശദയനില്ചപടുത്തുന.   ഇതനിചന  കപരനില്
പ്രകക്ഷഭാഭങള  ശക്തനിചപട്ടുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനനിടയനില്   ഇവനിടചത
കപഭാലതീസട്ട് ബനി.ചജ.പനി.-യുചട ചട്ടുകേമഭായനി മഭാറുനചവന്നട്ട് കതഭാന്നനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലള്ള
നടപടനികേള  ഉണഭാകേഭാന്  പഭാടനില.   അതുചകേഭാണട്ട്  ഒന്നട്ട്  ചതഭാടഭാല്  പനി.ഡനി.പനി.പനി.
ആകട്ട്  ചുമതനി  നഭാലല  അഞ്ചുല  ദനിവസല  പ്രകക്ഷഭാഭകേചര  ജയനിലനില്  കേനിടത്തുന്ന
അവസ്ഥഭാവനികശഷല  ഉണഭാകേഭാതനിരനികഭാന് ശദനികണല.  ഇവനിടചത പ്രകക്ഷഭാഭല
മഭാത്രമല നമ്മേള കനഭാകകണതട്ട്,  ഇന്തല മുഴവന് പ്രകക്ഷഭാഭതനിലഭാണട്ട്.   ചവടനികയറട്ട്
പലരുല മരനിച്ചുവതീണുചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന ഒരു കേഭാലഘടതനില് ഇദൗ പ്രകക്ഷഭാഭല രണഭാല
സത്വഭാതനലസമരതനിചന പ്രകക്ഷഭാഭമഭായനി നമുകട്ട് കേണകഭാകകണതുണട്ട് എനമഭാത്രല
പറഞചകേഭാണട്ട് നനിര്ത്തുന. 

ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്: സര്, പ്രകമയചത പനിന്തഭാങ്ങുന. ഈ പ്രകമയല സഭ
ചര്ചചചയട്ട്  അലഗതീകേരനിക്കുന്നതനിലൂചട  കകേരളല  രഭാജലതനിനട്ട്  മഭാതൃകേയഭാകേഭാന്
കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.   പദൗരതത്വ  നനിയമ  കഭദഗതനി  2019-ചന  യഥഭാര്തതനിലള്ള
ഉളളടകല അടനിമുടനി രഭാജലകദ്രഭാഹമഭാണട്ട്.  ആ രഭാജലകദ്രഭാഹ ഉളളടകമുളള ഒരു നനിയമ
കഭദഗതനി ഇവനിചട  നടപഭാകനിചലന്നട്ട്  കകേരളതനിചന  മുഖലമനനി  ആദലമഭായനി
ആര്ജവകതഭാചട പ്രഖലഭാപനിചകപഭാള കകേരളതീയചരന്ന നനിലയനില്  നമ്മേചളലഭാവരുല
അഭനിമഭാനനിചതഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലരഭായ  മുഖലമനനിയുല  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവുല
ഒരുമനിച്ചുനനിന്നട്ട്  കകേരളതനിചന  സമുജത്വലമഭായ  മതനനിരകപക്ഷ  പഭാരമ്പരലല
ഉയര്തനിപനിടനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  വലനിയ  സമരമുഖല  തുറന്നതട്ട്  രഭാജലതനിനട്ട്
മഭാതൃകേയഭായനിരുന. ഇകതഭാടുകൂടനി രഭാജലതട്ട് ആദലമഭായനി,  രഭാജലകദ്രഭാഹ ഉളളടകമുളള
ഈ  നനിയമതനിചനതനിരഭായനി  ഒരു  പ്രകമയല  ചകേഭാണ്ടുവരുന്ന  നനിയമസഭചയന്ന
ഖലഭാതനിയുല  നമ്മുചട  സഭയട്ട്  ഉണഭാകുചമന്ന  കേഭാരലതനില്  ഒരു  സലശയവുമനില.
അതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  അവതരനിപനിച  ഇദൗ  പ്രകമയചത
ഞഭാന്  വളചര  ശക്തമഭായനി  പനിന്തുണയ്ക്കുന.  ഒരു  മകതതര  ഭരണഘടനയട്ട്  കേതീഴനില്
ഇതുവചര  നമ്മുചട  പദൗരതത്വല  എങചന  നനിര്ണയനികചപട്ടുചവനല  ഇദൗ
കഭദഗതനികയഭാചട  അതട്ട്  എങചനചയലഭാല  വനികൃതമഭായനിചയനമുളള  കേഭാരലമഭാണട്ട്
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ഇവനിചട ചര്ച ചചയതട്ട്.    ജനല ചകേഭാണട്ട്, പഭാരമ്പരലല വഴനി, ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനിട്ടുളള,
സ്ഥനിരമഭായ  തഭാമസതനിലൂചട,  പ്രകതലകേ  രജനികസ്ട്രേഷന്  വഴനി  ഇങചനചയലഭാമഭാണട്ട്
സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  പദൗരതത്വല  ഇവനിചട  നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.   മതതനിചനകയഭാ,
ജഭാതനിയുചടകയഭാ  കപരനിലളള  പദൗരതത്വല  നല്കേകലഭാ  നനികഷധനികകലഭാ  ഒനലതചന്ന
ഇവനിചട  ഉണഭായനിരുന്നനില.  കലഭാകേതനില്   മതഭാധനിഷനിത  രഭാഷ്ട്രങളുണട്ട്.
അവനിചടകപഭാലല  മതതനിചന  കപരനില്  പദൗരതത്വമനില.  സനികയഭാണനിസട്ട്  ഭതീകേരതചയ
പ്രതനിനനിധഭാനല  ചചയ്യുന്ന  ഇസഭാകയലനിലഭാണട്ട്  മതതനിചന  കപരനില്  പദൗരതത്വല
ചകേഭാടുക്കുന്ന രതീതനിയുളളതട്ട്.   അവനികടയഭാണട്ട് ഇന്തലയുല  കേടനവരഭാന് കപഭാകുന്നതട്ട്.
ഇന്തലയനില്   പദൗരതത്വല  അചലങനില്   ചഎഡനനിറനി  എനപറഞ്ഞട്ട്  നമ്മേള
ഉയര്തനിപനിടനിക്കുന്നതട്ട്  'ഇന്തലന്'  എനളളതഭാണട്ട്.   ഇവനിചട   ബനി.ചജ.പനി.-യുചട
ബഹുമഭാനലനഭായ അലഗല  ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാല് സലസഭാരനിക്കുന്ന സമയതട്ട് ഇദൗ നനിയമ
കഭദഗതനിയനിലൂചട  ആചരയുല  മഭാറനിനനിര്തനിയനിടനിചലന്നട്ട്  പറയുകേയുണഭായനി.   ഏറവുല
വലനിയ ഫൈഭാസനിസഭായ ഹനിറട്ട് ലറുചട പ്രചഭാരണ വകുപ്പുമനനി കജഭാസഫൈട്ട് ഗതീബല്സത്വചന
കകേരള പതനിപഭായനിടഭാണട്ട് അകദ്ദേഹല ഇന്നനിവനിചട അവതരനിചതട്ട്.  'ഒരു നുണ ആയനിരല
തവണ  ആവര്തനിചഭാല്  അതട്ട്  സതലമഭായനി  പരനിണമനിക്കുചമന്ന'  സനിദഭാന്തല
ബനി.ചജ.പനി.-യുല    ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-കേഭാരുല ഇന്തലയനിലഭാചകേ  പറയുന. അതഭാണട്ട്
അകദ്ദേഹവുല  ഇവനിചട  ഉദരനിചതട്ട്.  വളചര  വലക്തമഭായനി  പറയുകേയഭാണട്ട്.
അഫ്ഗഭാനനിസ്ഥഭാന്,  പഭാകേനിസ്ഥഭാന്,  ബലഗഭാകദശട്ട്  തുടങനിയ  രഭാജലങളനില്നനിന്നട്ട്
വരുന്ന ആളുകേചളന്നട്ട് പറയുകമ്പഭാള,  മതങള പറയുകേയഭാണട്ട്, ഹനിന, സനിഖട്ട്, പഭാഴനി,
ചചജനന്,  ബുദന്,  ക്രനിസ്തലന്  തുടങനിയ  വനിഭഭാഗങളനിലളള  ആളുകേളകട്ട്
അനഭായഭാകസന പദൗരതത്വല സനിദനികഭാനുളള കഭദഗതനിയഭാണട്ട് ചകേഭാണ്ടുവന്നതട്ട്. നമ്മുചട
സമൂഹതനിചല  ഗണലമഭായ  വനിഭഭാഗല മുസതീങചള  കബഭാധപൂര്വല
ഒഴനിവഭാകനിചയനളളതഭാണട്ട്.   ഇദൗ  കഭദഗതനിയനിലൂചട  പദൗരതത്വല  സനിദനികഭാനുളള
കയഭാഗലത മുസതീല ആകേഭാതനിരനിക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട്, അങചന വരനികേയഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്
അതട്ട് മുസതീങചള മഭാത്രല ബഭാധനിക്കുന്ന പ്രശ്നമല, നഭാചള ഓകരഭാരുതചരയഭായനി അവര്
ലക്ഷലമനിടുചമനളള  കേഭാരലതനില്   ഒരു  സലശയവുമനില.   അകദ്ദേഹല  ഇവനിചട
പറഞ്ഞതുകപഭാചല  വളചര  നനിഷളങമഭായ,  മഭാനവനികേമഭായ,  ഉദഭാതമഭായ  സമതീപനല
സത്വതീകേരനിച്ചുചകേഭാണഭാണട്ട്  ഇദൗ  കഭദഗതനിചയങനില്,  നമ്മുചട  അയല്  രഭാജലങളുമഭായനി
ബന്ധചപടട്ട്   ഇകങഭാടട്ട്  വരഭാനനിടയുളള  മറട്ട്  എത്ര  വനിഭഭാഗങളുണട്ട്.  അവരുചട
പ്രശ്നങള  പരനിഹരനികകണ?  ഇകപഭാള   പഭാകനിസ്ഥഭാനനിചല  നറ്റ്യൂനപക്ഷ
പതീഡനചതക്കുറനിചട്ട്  പറയുകമ്പഭാള,  അവനിചട  മതപരമഭായ  പതീഡനതനിനട്ട്
വനികധയരഭാകുന്ന  അഹമ്മേദതീയ  വനിഭഭാഗമുണട്ട്.  എന്തുചകേഭാണഭാണട്ട്  അവചര
ഉളചപടുതഭാതനിരുന്നതട്ട്;  അതുകപഭാചല കറഭാഹനിങലന് മുസതീങളുചട പ്രശ്നല വന്നനിട്ടുണട്ട്.
നമ്മുചട മുമ്പനില് വന്ന പ്രശ്നങളഭാണട്ട്,   ഇചതലഭാല  വളചര കബഭാധപൂര്വല ഒഴനിവഭാകനി
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നനിര്തനിചകഭാണട്ട്  ഒരു  പ്രകതലകേ  ലക്ഷലല  അവര്  ഇവനിചട  പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുന
ചവനളളതഭാണട്ട്  യഭാഥഭാര്തലല.  നമ്മുചട  മതനനിരകപക്ഷ ഭരണഘടനയുചട
അടനിസ്ഥഭാനശനിലചയ തകേര്ക്കുലവനിധതനില് ഭരണഘടനയുചട അനുകഛദല  13,  14,
15  ഇതനിചനചയലഭാല  കേഭാഴ്ചപഭാടുകേചളയുല  പരനികേല്പനകേചളയുല  എങചനയഭാണട്ട്  ഇദൗ
നനിയമ  കഭദഗതനിയനിലൂചട  തകേര്ചതറനിയുന്നചതന്നട്ട്  എലഭാവരുല  ഇവനിചട
വനിശദതീകേരനിച്ചു.  അതനിനഭാല്  അകഭാരലല  ആവര്തനികഭാന്  ഞഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.
ഇവനിചട  പലരുല  പറഞ്ഞതുകപഭാചല,  ഇകതരതീതനിയഭാണട്ട്  നഭാസനി  ജര്മ്മേനനിയനില്
നറ്റ്യൂറന്ബര്ഗട്ട് നനിയമ  കഭദഗതനിയനിലൂചട   ഹനിറട്ട് ലര്  നടപനിലഭാകനിയതട്ട്.   അവനിചട
ആദലല പദൗരതത്വല ഇലഭാതഭാക്കുകേയുല പനിന്നതീടട്ട് സത്വകേഭാരല സത്വതവകേഭാശല ജൂതനഭാര്കട്ട്
നനികഷധനിക്കുകേയുല  ചചയ്തു.  ഇങചന  പടനിപടനിയഭായഭാണട്ട്  കേഭാരലങള  ചചയതട്ട്.
'സനിറനിസണ്'  അഥവഭാ  'പദൗരന്'  എന്ന പദവനിയനില്നനിനല ജൂതനഭാചര  ഒഴനിവഭാകനി,
അവചര  ചവറുല  സബ്ജകഭാകനി  മഭാറനി,  എനവചഭാല്  ചവറുല  പ്രജകേളഭാകനി  മഭാറനി.
ഭരണഘടന  ഉറപ്പുനല്കുന്ന  പദൗരഭാവകേഭാശങചളലഭാല  നനികഷധനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളുചട  കേഭാരുണലതനിനുകവണനി  അടനിമകേചളകപഭാചല  ജതീവനികകണനി
വന്ന  അവസ്ഥയനികലയട്ട്  നഭാസനി  ജര്മ്മേനനിയനില്  യഹൂദനഭാചര  എങചനയഭാകണഭാ
മഭാറനിതതീര്തതട്ട്,  അകത  സമതീപനല  വളചര  സമര്തമഭായനി,  ഒരുപചക്ഷ
അതനിചനകഭാള ആസൂത്രനിതമഭായനി ഇവനിചട നടത്തുകേയഭാണട്ട്.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന
പ്രതലയശഭാസ രഭാഷ്ട്രതീയ കനതൃതത്വല അലഗതീകേരനിക്കുന്ന ബനി.ചജ.പനി.  അധനികേഭാരതനില്
വന്നതനിനുകശഷല   വളചര  ചനിടയഭായനി,  പടനിപടനിയഭായനി,  അതനിസമര്തമഭായനി
അവരുചട  ഹനിനതത്വ  അജണ  എങചനയഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നചതന്നട്ട്   ഇദൗ
കേഭാലയളവനില്  നമ്മേള  കേണ്ടു.   'ഒരു  രഭാജലല  ഒരു  നനിയമല'  എനപറഞചകേഭാണട്ട്
കേഭാശതീരനിചന  പ്രകതലകേ  പദവനിചയടുത്തു  കേളഞ.   അകഭാരലല  നമ്മേള  ചര്ച
ചചയതഭാണട്ട്.   അകതസമയല,  ഇവനിചട  വടക്കുകേനിഴകന്  സലസ്ഥഭാനങളകട്ട്
പലയനിടത്തുല  അവരുചട  ഇഷഭാനുസരണല  പ്രകതലകേ  പദവനി  ചകേഭാടുത്തു.
കേഭാശതീര്  അവചര  അസത്വസ്ഥമഭാക്കുന്നതട്ട്  അവനിചട  ഭൂരനിപക്ഷല  മത
നറ്റ്യൂനപക്ഷങളുചണനളളതുചകേഭാണഭാണട്ട്.  അവര്  മകതതര  ഇന്തലകയഭാചടഭാപല
എലഭാകേഭാലത്തുല  നനിന്നവരഭായനിരുന.   അവചര  രഭാജലതനിചന  ശത്രുകളഭാകനി
മഭാറഭാനുളള  ആശയ  പ്രചരണങള  ഇവര്  നടതനി.   അതുകപഭാചല  തചന്നയഭാണട്ട്
മുതലഭാഖട്ട്  ബനിലനിചന  കേഭാരലതനിലമുണഭായതട്ട്.   മചറലഭാ  സമുദഭായതനിലല
വനിവഭാഹകമഭാചന പ്രശ്നല ഒരു സനിവനില് കകേസഭായനി പരനിഗണനിക്കുകമ്പഭാള, മുസതീങളുചട
കേഭാരലതനില്  മഭാത്രല  അതട്ട്  ക്രനിമനിനല്  കകേസഭായനി  പരനിഗണനിച്ചുചവനള്ള
തുചകേഭാണഭാണട്ട് നമ്മേചളലഭാല അതനിചന എതനിര്തതട്ട്.  അവനിചടയുല ഇരടനതീതനിയഭാണട്ട്
കേഭാണനിചതട്ട്. കേഭാശതീരനിചന കേഭാരലതനില് പ്രകതലകേ പദവനിയുചട പ്രശ്നല വന്നകപഭാള ഒകര
നതീതനിയല  രഭാജലതനിചല  എലഭാ  സലസ്ഥഭാനങളക്കുല,  അവനിചട  ഇരട  നതീതനി
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കേഭാണനിച്ചു.  അതുകപഭാചല മുതലഭാഖട്ട് ബനിലനിചന കേഭാരലതനിലല കേഭാണനിച്ചു.  ഇകപഭാള
ഇദൗ  പദൗരതത്വ  നനിയമ  കഭദഗതനിയുചട  കേഭാരലതനിലല  അതുതചന്നയഭാണട്ട്  നമ്മേള
കേഭാണുന്നതട്ട്.  ഏറവുചമഭാടുവനില് കൂടുതല് അപകേടകേരമഭായ ഒരു ചുവടുവയട്ട്  ഇകപഭാള
നടതനി.  നമ്മുചട കസനഭാ വനിഭഭാഗങളകട്ട് സലയുക്തമഭായ ഒരു കസനഭാ കമധഭാവനിചയ
ഇവനിചട അവകരഭാധനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ആ കസനഭാകമധഭാവനി ഇന്തലയുചട ചരനിത്രതനില്
ആദലമഭായനി  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന  ഏറവുല  വനിഷലനിപമഭായ  ആശയങളകട്ട്
അനുകൂലമഭായനി രഭാഷ്ട്രതീയ പ്രസ്തഭാവന നടതനിയ ആളഭാണട്ട്.   അകദ്ദേഹചത അവനിചട
അവകരഭാധനിക്കുന്നതനിലൂചട അവര് നല്കുന്ന സൂചന എന്തഭാണട്ട്; ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-നട്ട്
അവരുചട ഹനിനതത്വ അജണ നടപഭാകഭാന് ശതീ. നകരന്ദ്ര കമഭാദനികയഭാ അചലങനില് ശതീ.
അമനിതട്ട് ഷഭാകയഭാ ശതീ. ഒ. രഭാജകഗഭാപഭാകലഭാ ഒനല കവണചമന്നനില.  അതട്ട് ചചസനനികേ
കമധഭാവനിയഭായ  ശതീ.  ബനിപനിന്  റഭാവതട്ട്  ആയഭാലല  മതനി.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-നട്ട്
അനുകൂലമഭായനി  ഒരു  പടഭാള  അടനിമറനി  നടതനിചകഭാണഭാണട്ട്  അവരുചട  ഹനിനരഭാഷ്ട്ര
സങല്പല  ഇവനിചട  യഭാഥഭാര്തലമഭാകഭാന്  അവര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നചതങനില്  അതുവഴനി
നടപഭാക്കുല.  അതനിനുള്ള  ആദല  ചുവടുവയഭായനി  ഇതനിചന  കേഭാകണണതുണട്ട്.
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-എനപറഞ്ഞഭാല് അചതഭാരു  സഭാധഭാരണ പ്രസ്ഥഭാനമല. ഇവനിചട
ബഹുമഭാനചപട  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്  സലസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള  രഭാഷ്ട്രവുല  രഭാഷ്ട്രതീയവുല
രണഭാചണന്നട്ട് അകദ്ദേഹല പറഞ. ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി പ്രകമയല അവതരനിപനിച
സമയതട്ട്  നമ്മുചട  രഭാഷ്ട്രല,  ആധുനനികേ  ഇന്തല  എങചന  രൂപചപടട്ട്  വനചവന്നട്ട്
ഏറവുല ഉജത്വലമഭായനി  ഇവനിചട അവതരനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇന്തലയനിചല വലതലസ്ത
മതങളുല  ജഭാതനികേളുല  ഉപജഭാതനികേളുല  കദശതീയ  ജനവനിഭഭാഗങളുചമലഭാമുള്ള
ചചവവനിധലങചളചയലഭാല  കകേഭാര്തനിണകനിചകഭാണട്ട്  നമ്മേചളലഭാവരുല
ഇന്തലകഭാരഭാചണന്ന സലഘകബഭാധല ഇവനിചട വനികേസനിപനിചതട്ട്  ഇന്തലയുചട കദശതീയ
സത്വഭാതനല സമരപ്രസ്ഥഭാനമഭാണട്ട്. ആ  കദശതീയ സത്വഭാതനല സമരപ്രസ്ഥഭാനതനിചന
ഏറവുല  പ്രബലവുല  പ്രഭവവുമഭായ ധഭാര  ഗഭാന്ധനിയന്  ആശയഗതനിയഭായനിരുനചവന്നട്ട്
നമുചകലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാല.  അതുകപഭാചല  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിസട്ട്  ചനിന്തഭാഗതനികഭാര്,  ഖദര്
പഭാര്ടനികഭാര്,  ഖനിലഭാഫൈതട്ട്  പ്രസ്ഥഭാനകഭാര്,  ഭഗതട്ട്  സനിലഗനിചനകപഭാചല  വളചര
തതീവ്രമഭായ  നനിലപഭാടട്ട്  സത്വതീകേരനിചനിരുന്ന  ആളുകേചളലഭാല  കചര്നള്ള  ഒരു
മഹഭാപ്രവഭാഹമഭായനിരുന  യഥഭാര്തതനില്  ഇന്തലയുചട  കദശതീയ  സത്വഭാതനല  സമര
പ്രസ്ഥഭാനല.  അതനിചന ഭഭാഗമഭാകേഭാതനിരുന്നവര് അന്നട്ട്  ഇന്തലയനിലണഭായനിരുന്ന ഹനിന
മഹഭാസഭയുല  അതനിചന  തുടര്ചയഭായനി  1925-ചല  വനിജയദശമനി  നഭാളനില്  ഇവനിചട
രൂപലചകേഭാണ രഭാഷ്ട്രതീയ സത്വയലകസവകേട്ട് സലഘട്ട്  (ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.)  എനപറഞ്ഞ,
ഇന്നചത  ഭരണതനിചന  പ്രതലയശഭാസതനിനട്ട് കനതൃതത്വല  ചകേഭാടുക്കുന്ന  കൂടരുല
മഭാത്രമഭായനിരുന.  അവര്  കദശതീയ  സത്വഭാതനല  സമരതനില്  പചങടുതനിചലന്നട്ട്
മഭാത്രമല,  ആ  സത്വഭാതനല  സമരചത  ഒറ്റുചകേഭാടുതതനിചന  പഭാപപങനിലമഭായ
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ചരനിത്രവുല  അവര്കട്ട്  അവകേഭാശചപടഭാവുന്നതഭാണട്ട്.  അതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന  ചകേ.  ബനി.
ചഹഡ്കഗവഭാര്  എന്ന  ഇവരുചട  സ്ഥഭാപകേന്  സത്വഭാതനല  സമരതനില്
പചങടുത്തുചവന്നട്ട്  സ്ഥഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  അവരുചട  ചരനിത്രകേഭാരനഭാര്
എഴതനിയതട്ട്,  മധലപ്രകദശനിലള്ള  ഏകതഭാ  ഒരു  നനിബനിഡ  വനതനിനുള്ളനില്ചചന്നട്ട്
അകദ്ദേഹല ദര്ഭ അതഭായതട്ട്, പുലരനിഞ്ഞട്ട് ഭഗവതട്ട്ധത്വജതനിനട്ട് മുമ്പനില് അര്പനിച്ചുചവന്നട്ട്
എഴതനിവയ്കകണ  ഗതനികകേടട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-നട്ട്  ഉണഭായതട്ട്.  ഇതട്ട്  അവരുചട
കലഖനങളനില്  വഭായനിചനിട്ടുണട്ട്.  'അതനിര്തനി  ഗഭാന്ധനി'  എന്നറനിയചപടുന്ന
പതഭാന്കേഭാരുചട കനതഭാവട്ട് ഖഭാന് അബ്ദുല് ഗഭാഫൈര് ഖഭാന് ബതീടതീഷട്ട് പടഭാളതനിചന
ഭതീകേര മര്ദ്ദേനല ഏറ്റുവഭാങ്ങുന്ന അകത കേഭാലയളവനിലഭാണട്ട്, സത്വഭാതനലസമരതനില് ഒരു
പങമനിലഭാത  കദശതീയ  സത്വഭാതനലസമരതനില്  ഒരു  മുതല്മുടക്കുമനിലഭാത
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-നട്ട്  അതനിചന  ക്ഷതീണല  തതീര്കഭാന്  ഇങചനയുള്ള  കേള്ളകഥ
എഴകതണനി വന്നചതന്നതട്ട് യഭാഥഭാര്തലമഭാണട്ട്.  ഒരു കേഭാരലലകൂടനി  പറഞ്ഞട്ട്  ഞഭാന്
അവസഭാനനിപനിക്കുന.  ബഹുമഭാനചപട കഡഭാ. എല. ചകേ. മുനതീര് സലസഭാരനിക്കുകമ്പഭാള
അമതീര് ഖുസവനിചനക്കുറനിചട്ട് പറഞ,  ഇന്തലയനിചല ഏറവുല വനിശുദമഭായ ചചഹന്ദവ
കക്ഷത്രമഭാണട്ട് കേഭാശനി വനിശത്വനഭാഥ  കക്ഷത്രല.  ആ കക്ഷത്രതനില് വനിശത്വനഭാഥന് എന്ന
ചചദവല  പ്രതീതനിചപടണചമങനില്,  എത്രകയഭാ  തലമുറകേളഭായനി  സലഗതീത
വനിദത്വഭാന്മഭാരഭായനിരുന്ന ഒരു സലഗതീതജ്ഞ  കുടുലബമുണട്ട്.  ഒരു കേഭാലതട്ട് ഇവനിചടവന്നട്ട്
സത്വഭാതനിതനിരുനഭാള സലഗതീത പുരസഭാരല ഏറ്റുവഭാങനികപഭായ ഉസ്തഭാദട്ട് ബനിസ്മനിലഭാഖഭാചന
കുടുലബല  തലമുറകേളഭായനി ചഷഹ് നഭായട്ട് വഭായനിചഭാചല  'വനിശത്വനഭാഥന്'  എന്ന ചചദവല
പ്രതീതനിചപടുകേയുള്ളൂ എന്ന സങല്പല നനിലനനിന്ന നഭാടഭാണനിവനിടല.  അവനിചടയഭാണട്ട് ആ
എലഭാ  നനകേചളയുല  നല  പഭാരമ്പരലങചളയുല  ഇദൗ  സലഘ്പരനിവഭാര്  ശക്തനികേള
തകേര്ചതറനിഞകേളഞ്ഞതട്ട്.   അതുചകേഭാണട്ട്  നമ്മുചട  ഇദൗ  കപഭാരഭാടല  ഭരണഘടന
സലരക്ഷനികഭാനുള്ള  കപഭാരഭാടമഭാണട്ട്.  അവനിചടയഭാണട്ട്  നമ്മുചട  എലഭാ
മകതതരവഭാദനികേളുചടയുല മനുഷലകസ്നേഹനികേളുചടയുല ജനഭാധനിപതല വനിശത്വഭാസനികേളുചടയുല
കയഭാജനിച  കപഭാരഭാടല  മതനനിരകപക്ഷ  രഭാഷ്ട്രതനിചന  നനിലനനില്പനിചന
ആധഭാരശനിലയഭായ  മതനനിരകപക്ഷത  സലരക്ഷനികഭാന്  ഉയര്നവകരണതട്ട്.  ആ
സമരതനില്  നമ്മുചട  ആയുധല  ഭരണഘടന  തചന്നയഭാണട്ട്.  നമ്മുചട  ആശയല
മതനനിരകപക്ഷതയഭാണട്ട്.  ഇദൗ  സമരതനില്  എന്തനിചന  കപരനിലഭായഭാലല
മതതതീവ്രവഭാദനികേകളഭാ  മകറചതങനിലല  മതഭാധനിഷനിത  രഭാഷ്ട്രവഭാദകഭാകരഭാ  നുഴഞ
കേയറഭാതനിരനികഭാനുള്ള  അകങയറചത  രഭാഷ്ട്രതീയ  ജഭാഗതകൂടനി  നഭാചമലഭാവരുല
ഉയര്തനിപനിടനികകണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇദൗ കയഭാജനിച കപഭാരഭാടതനില് നമ്മുചട ആശയല
മതനനിരകപക്ഷതയുല ആയുധല മകതതര ഭരണഘടനയുല തചന്നയുമഭാചണന്ന കേഭാരലല
ഉയര്തനിപനിടനിച്ചുചകേഭാണട്ട് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാനഭാകേണചമന്നട്ട് ആവശലചപട്ടുചകേഭാണ്ടുല ഇദൗ
പ്രകമയചത പനിന്തുണച്ചുചകേഭാണ്ടുല  എചന വഭാക്കുകേള അവസഭാനനിപനിക്കുന.
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പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  ചചന്നനിതല  ):  സര്,  ബഹുമഭാനചപട
മുഖലമനനി  ഇവനിചട  അവതരനിപനിച  സര്കഭാരനിനുകവണനിയുള്ള  ഇദൗ  പ്രകമയചത
ഞഭാന്  പനിന്തഭാങ്ങുകേയഭാണട്ട്.   നമ്മുചട  രഭാജലല  ഒരു  വലനിയ   പ്രതനിസന്ധനിയനിലൂചട
കേടനകപഭാകുകേയഭാണട്ട്. 1947-ല് ഇന്തലയട്ട് സത്വഭാതനലല കേനിടനിയതനിനുകശഷല രഭാജലല
അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന ഏറവുല വലനിയ ചവല്ലുവനിളനിയഭായനി ഇതനിചന കേഭാണഭാന് കേഴനിയുല.
ചരനിത്രതനിചന ദശഭാസന്ധനികേളനില് ഇന്തലയനിചല ജനങള ഒരുമനിച്ചുനനിന്നട്ട് നടതനിയ
കപഭാരഭാടല  സത്വഭാതനല  സമരമഭായനിരുന.  ജഭാതനി-മത-വര്ഗ്ഗ-വര്ണ  വലതലഭാസമനി
ലഭാചത എലഭാ ജനങളുല ഒരുമനിച്ചുനനിന്നട്ട്  ഗഭാന്ധനിജനിയുചട കനതൃതത്വതനില് നടതനിയ
വലനിയ കപഭാരഭാടചത അനുസ്മരനിപനിക്കുന്ന തരതനിലഭാണട്ട്  ഇന്നട്ട് രഭാജലതട്ട് ഉയര്ന
വനചകേഭാണനിരനിക്കുന്ന അതനിശക്തമഭായ പ്രതനികഷധങള.   സര്വകേലഭാശഭാലയനിചല
വനിദലഭാര്തനികേള  നടത്തുന്ന  അതനിശക്തമഭായ  കപഭാരഭാടങളഭാണട്ട്  നമുകട്ട്  ആകവശല
നല്കുന്നതട്ട്.  ചതഭാഴനിലഭാളനികേള,  കേര്ഷകേര്,  സമൂഹതനിചന  നഭാനഭാ  തുറകേളനിലമുള്ള
ആളുകേള  തുടങനിയവര്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമനനിചന  ഇദൗ  ഏകേഭാധനിപതല
നടപടനികേളചകതനിചര അതനിശക്തമഭായ കപഭാരഭാടതനിചന പഭാതയനിലഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള
ഡല്ഹനിയനിചല  കേഭാലഭാവസ്ഥ  സതീകറഭാ  ഡനിഗനിയനിലഭാണട്ട്.  മനുഷലചന  രക്തല
കേടനിപനിടനിക്കുന്ന  ആ  കേഭാലഭാവസ്ഥയനില്കപഭാലല  അതനിശക്തമഭായനി  യുവരക്തല
തനിളച്ചുമറനിയുന്ന ആകവശകേരമഭായ കേഭാഴ്ച  ഡല്ഹനിയുചട ചതരുവതീഥനികേളനില് കേഭാണഭാന്
കേഴനിയുന.  ശതീ.  കയഭാഗനി ആദനിതലനഭാഥട്ട്  ഉയര്ത്തുന്ന എലഭാവനിധതനിലള്ള ഭരണകൂട
ഭതീകേരതചയയുല  കനരനിട്ടുചകേഭാണട്ട്  യു.പനി.-യനിചല  ചചറുപകഭാരുല  അകതഭാചടഭാപല
കദശഭാഭനിമഭാനനികേളഭായ ജനങളുല ജഭാതനിക്കുല മതതനിനുല  അതതീതമഭായനി ഒറചകടഭായനി
രലഗതനിറങ്ങുന്നതട്ട്  കേഭാണഭാല.  മതീററനിചന  ചതരുവുകേളനില്  പ്രതനികഷധനിക്കുന്നവകരഭാടട്ട്
പഭാകേനിസ്ഥഭാനനികലയട്ട്  കപഭാകേഭാന്  പറയുന്ന  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്,  സമരല
ചചയ്യുന്നവചര  അടനിചമര്തഭാന്  കപഭാലതീസനികനഭാചടഭാപല  ശമനിക്കുന്ന
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചനയുല  സലഘ്പരനിവഭാറനിചനയുല  ഗുണകേള.  'ഇവനിചട  ഞഭാന്
എലഭാകപകരയുല അടനിചമര്ത്തുചമന്നട്ട്'  ശതീ.  കയഭാഗനി ആദനിതലനഭാഥട്ട്  അകദ്ദേഹതനിചന
കഫൈസ്ബുകനില്  പറയുന.  നമ്മുചട  രഭാജലല  എകങഭാടഭാണട്ട്  കപഭാകുന്നതട്ട്;   ഇദൗ
രഭാജലതനിനട്ട്  മതനനിരകപക്ഷതയുചടയുല  മകതതരതത്വതനിചനയുല  ഒരു  മഹതഭായ
പഭാരമ്പരലമുണട്ട്. 'The idea of India'; ഇന്തല എചന്നഭാരു ആശയല അതട്ട് ഒരു ദനിവസല
ചകേഭാണ്ടുണഭായതല,  നൂറഭാണ്ടുകേളനിലൂചട  നഭാല  രൂപചപടുതനിയതഭാണട്ട്.  ഇദൗ
രഭാജലതനിചന മഹതഭായ പഭാരമ്പരലങളുല സലസഭാരവുല പരനികശഭാധനിചഭാല് അതനിചന
ബലചപടുത്തുന്ന നടപടനികേളഭാണട്ട് ഇന്തലയനിലണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  നൂറഭാണ്ടുകേളനിലൂചട നഭാല
കനടനിചയടുത ഇന്തലചയന്ന  ആശയചത ബലചപടുതഭാനുതകുന്ന നടപടനികേളഭാണട്ട്
കകേഭാണ്ഗസട്ട്  ഗവണ്ചമന്റുകേള ഇന്തല  ഭരനിച  കേഭാലത്തുണഭായനിരുന്നതട്ട്. 60  വര്ഷല
കകേഭാണ്ഗസനിചന  ഗവണ്ചമന്റുകേള  ഇന്തല  ഭരനിച്ചു.  മതനറ്റ്യൂനപക്ഷങളകട്ട്
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ഇതരചമഭാരു ആശങയുണഭാകകേണ ഒരു സലഭവവുല ഉണഭായനിടനില.  കേണ്ണുള്ളകപഭാള
കേണനിചന  വനില  അറനിയനില.  അന്നട്ട്   മകതതരതത്വചത  ഉയര്തനിപനിടനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
ഗഭാന്ധനിജനിയുചട കനതൃതത്വതനില് നടന്ന അതനിശക്തമഭായ കപഭാരഭാടല,  ഇന്തലന് നഭാഷണല്
കകേഭാണ്ഗസനിചന കനതൃതത്വതനില് രഭാജലതനിനട്ട് സത്വഭാതനലല കനടനിചയടുകഭാന്  നടതനിയ
കപഭാരഭാടല.  ഗഭാന്ധനിജനിചയയുല ചനഹ്റുവനിചനയുല പകടലനികനയുല മദൗലഭാനഭാ അബ്ദുളകേലഭാല
ആസഭാദനിചനയുല  കപഭാലള്ള  ധതീര  കനതഭാകള  രഭാജലചത  സത്വഭാതനലതനികലയട്ട്
നയനിചകപഭാള  നമുചകഭാരു  ഭരണഘടന  കവണചമന്നട്ട്  ആഗഹനിച്ചു.  ഇന്തലന്
ഭരണഘടനയുചട Constituent  Assembly-യനില് നടന്ന ചര്ചകേളടങനിയ ഒരു വലനിയ
ബുക്കുണട്ട്,  അതട്ട്  നമ്മേള  വഭായനികണല.  Constituent  Assembly-ല് നടന്ന  ഓകരഭാ
വഭാക്കുല  ഓകരഭാ  കുത്തുല കകേഭാമയുല   മഹഭാനഭായ  കഡഭാ.  ബനി.  ആര്.  അലകബദ്കേര്
ചചയര്മഭാനഭായ  ഭരണഘടനഭാ  നനിര്മ്മേഭാണ  സമനിതനിയനില്  ചര്ചചചയട്ട്  ഉണഭാകനിയ
ഭരണഘടനയഭാണട്ട്.  അതട്ട് വനിഭഭാവനല ചചയ്യുന്നതട്ട് എന്തഭാണട്ട്;  എലഭാ പദൗരനുല തുലലമഭായ
അവകേഭാശമഭാണട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.   'We  the  people  of  India'  എന്നഭാണട്ട്  ഭരണഘടന
തുടങ്ങുന്നതട്ട്.  ഇദൗ ഭരണഘടന വനിഭഭാവനല ചചയ്യുന്നതട്ട് ഇന്തലയനിചല ജനങളഭാണട്ട്.  ആ
Preamble-ല്  ഇന്തലചയ  ഒരു  മകതതരതത്വ  രഭാജലമഭാകനി  മഭാറ്റുകേചയനള്ള
ലക്ഷലകതഭാചടയഭായനിരുന ഇന്ദനിരഭാ  ഗഭാന്ധനി  'ചസക്കുലറനിസല'  എന്ന  വഭാകട്ട്
എഴതനികചര്തതട്ട്.  ഭരണഘടനയുചട വനിധഭാതഭാകള ആഗഹനിചതട്ട് രഭാജലല ഒരു മകതതര
രഭാജലമഭായനി  നനിലനനില്കണചമനള്ളതഭായനിരുന. “സര്വ ധര്മ്മേ സമഭഭാവട്ട്  ”നമ്മുചട
രഭാജലതട്ട് നനിലനനില്ക്കുന്ന ഏറവുല പ്രധഭാനചപട ഒരു വഭാകേലമഭാണട്ട്.  എലഭാ മതങകളഭാടുല
സമഭഭാവനകയഭാചടയുള്ള  ചപരുമഭാറല.   അതനില്നനിന്നഭാണട്ട്   'Idea  of  India'  എന്നതട്ട്
രൂപചപടതട്ട്.  ഭരണഘടന  അതനിചന  അടനിസ്ഥഭാനതനിലണഭായതഭാണട്ട്.   സത്വഭാതനല
സമര  കേഭാലഘടതനിചല  All  India  Congress  Committee-യുചട  പ്രകമയങളനില്
നനിഴലനിച  വസ്തുതകേളഭാണട്ട്  പനിന്നതീടട്ട്  ഇന്തലയുചട  ഭരണഘടനയഭായനി  രൂപചപടതട്ട്.
Equality  before  law,   അകതഭാചടഭാപല  Protection  for  the  minorities,
Reservation for the SC/ST and other oppressed and depressed communities
of India.  ഇചതലഭാല ഭരണഘടനയനില് നനിരന്തരമഭായ ചര്ചകേളനിലൂചട ഉണഭായനിട്ടുള്ള
ഒന്നഭാണട്ട്.ആര്ടനികനിള  14-ഉല  15-ഉല ഇവനിചട നനിരഭാകേരനികചപടുനചവനള്ളതഭാണട്ട്
C.A.A.-യുമഭായനി  ബന്ധചപട  ഏറവുല  വലനിയ  പരഭാതനി.  നനിയമതനിചന  മുന്നനില്
എലഭാവരുല സമനഭാരഭാചണനള്ള ആര്ടനികനിള 14-ചന പൂര്ണമഭായുല നനിരഭാകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
പദൗരതത്വല  ജഭാതനിയുചടയുല  മതതനിചനയുല  കപരനിലഭാകുനചവനള്ള  അപകേടകേരമഭായ
സഭാഹചരലമഭാണട്ട് ഇന്തലയനില് വനകചര്ന്നനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഭരണഘടനയ്ക്കുകശഷല  1950-ല്
നമ്മുചട  രഭാജലല  റനിപബനികഭായനി.  1955-ല്  നമുകട്ട്  പദൗരതത്വചത  സലബന്ധനിചട്ട്
വലക്തമഭായ  രൂപല  വരുകേയുണഭായനി.  Citizenship  Act  ഇന്തല  പഭാസഭാകനിയതട്ട്
1955-ലഭാണട്ട്.  അതനിനുകശഷല  ആറട്ട്  തവണ  ഇന്തലയുചട  സനിറനിസണ്ഷനിപട്ട്  ആകട്ട്
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കഭദഗതനി  വരുതനി.  അവനിചട  ഒരനിടത്തുല  മതതനിചന  അടനിസ്ഥഭാനതനിലള്ള
പദൗരതത്വചതക്കുറനിചട്ട്  ആരുല പറഞ്ഞനിടനില.  മതതനിചന അടനിസ്ഥഭാനതനില് പദൗരതത്വല
നല്കുന്നതട്ട് ഒരു രഭാജലത്തുല നനിലവനിലനില.  ചനില ജനികയഭാക്രഭാറനികേട്ട് കസറ്റുകേളനിലണഭാകേഭാല.
ഇവനിചട ഇന്തലഭാ വനിഭജനചതപറനി ബഹുമഭാനചപട അലഗല ശതീ.  ഒ.  രഭാജകഗഭാപഭാല്
പറഞ.  ഇന്തലചയ  വനിഭജനിചതഭാരഭാണട്ട്?  1935-ല്  ആദലമഭായനി  ഇതനിനുകവണനി
ആവശലചപടതട്ട്  വനി.  ഡനി.  സഭാവർകർ  ആയനിരുന.  വനി.  ഡനി.  സഭാവര്കര്
പറഞ്ഞചതന്തഭാണട്ട്?  ദത്വനിരഭാഷ്ട്ര  വഭാദല.  വര്ഷങളക്കുകശഷല മുഹമ്മേദട്ട്  അലനി  ജനിന്ന
കേറഭാചനിയനില് നടന്ന സകമ്മേളനതനിലഭാണട്ട്  ആ ആവശലല വതീണ്ടുല ഉന്നയനിക്കുന്നതട്ട്.
ഇന്തലചയ വനിഭജനികഭാനഭായനി  മുകന്നഭാടട്ട്  വന്നകപഭാള മഹഭാത്മഭാ  ഗഭാന്ധനി പറചഞ്ഞഭാരു
വഭാചകേല  ഞഭാന്  ഓര്ക്കുന,  'ഇന്തല  എന്ന  ശരതീരതനിചല  രണട്ട്  കേണ്ണുകേളഭാണട്ട്
ഹനിനകളുല  മുസതീങളുല  രഭാജലചത വനിഭജനികരുതട്ട്.'  ഒരു ഘടതനില്  ഇന്തലയുചട
വനിഭജനല ഒഴനിവഭാകഭാന് മുഹമ്മേദട്ട് അലനി ജനിന്നചയ ഇന്തലയുചട പ്രധഭാനമനനിയഭാകഭാന്
മഹഭാത്മഭാ ഗഭാന്ധനികട്ട് തഭാല്പരലമുണഭായനിരുന. മുഹമ്മേദട്ട് അലനി ജനിന്ന കവണചമങനില്
ഇന്തലയുചട  പ്രധഭാനമനനിയഭാകേചട  ഇദൗ  രഭാജലതനിചന  ഭനിന്നത  ഒഴനിവഭാകഭാല,
ഇന്തലചയ  ചവടനിമുറനിക്കുന്നതട്ട്  ഒഴനിവഭാകഭാചമനവചര  ചനിന്തനിച  ആളഭാണട്ട്
മഹഭാത്മഭാ  ഗഭാന്ധനി.  ഇന്തലയുചട  ഖജനഭാവനിലണഭായനിരുന്ന  അവസഭാനചത പണവുല
പഭാകനിസ്ഥഭാനട്ട്  നല്കേണല കേഭാരണല അവര് നമ്മുചട രഭാജലതനിചന ഭഭാഗമഭാചണന്നട്ട്
പറഞ്ഞയഭാളഭാണട്ട്  മഹഭാത്മഭാ  ഗഭാന്ധനി.  ഗഭാന്ധനിജനിയുചട ചനിന്തകേള മകതതരതത്വതനില്
അധനിഷനിതമഭായനിരുന്നവയഭാണട്ട്.  അതഭാണട്ട്  ജവഹർലഭാൽ  ചനഹ്റു  ഭരണതനില്
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുചകേഭാണ്ടുകപഭായതട്ട്.  ഇന്നട്ട്  ഇദൗ  രഭാജലതട്ട്
സലഭവനിക്കുന്നചതന്തഭാണട്ട്?  മതതനിചന  കപരനില്  ജനങചള  ഭനിന്നനിപനിക്കുകേയുല
തമ്മേനിലടനിപനിക്കുകേയുല  ആളുകേചള പരസരല ചവറുകപഭാചട കേഭാണഭാനുള്ള അവസ്ഥഭാവനി
കശഷവുല ഇന്തലയനില് സൃഷനിക്കുചന്നഭാരു ഭരണകൂടല ഇവനിചട നനിലനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
ജമ്മു  കേഭാശതീരനിചനപറനി  ആരുല  ഇവനിചട  ചര്ച  ചചയഭാതതനില്  എനനികട്ട്  ദുനഃഖല
കതഭാന്നനി. ശതീ. ഫൈറൂഖട്ട് അബ്ദുള്ള, ശതീ. ഒമര് അബ്ദുള്ള, ശതീമതനി ചമഹ്ബൂബ മുഫനി എന്നതീ
മൂന്നട്ട്  മുന്  മുഖലമനനിമഭാര്  ജയനിലനിലഭായനിട്ടുല   സൂരലപ്രകേഭാശല  കേണനിട്ടുല  മഭാസങളഭായനി.
അവര് എല.പനി.-മഭാരഭാണട്ട്.  എന്നനിട്ടുകപഭാലല പഭാര്ലചമനട്ട് സകമ്മേളനതനില് പചങടുകഭാന്
അധനികേഭാരമനില.  ഒരു  രഭാജലചത  മൂന്നഭായനി  ചവടനിമുറനിച്ചു.   അവര്  നഭാചള  കകേരളചത
കവണചമങനിലല   തനിരുവനിതഭാലകൂര്,  ചകേഭാചനി,  മലബഭാര് എന്നനിങചന ചവടനിമുറനികനികല;
എന്തുചകേഭാണട്ട്  ചചയ്തുകൂടഭാ;  ഭൂരനിപക്ഷമുണകലഭാ?  ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  അച്ചുതഭാനന്ദചനയുല
ശതീ.  ഉമ്മേന്  ചഭാണനിചയയുല   ശതീ.  എ.  ചകേ.  ആനണനിചയയുല   ജയനിലനിലനിട്ടുകൂകട
അവര്കട്ട്;  ചചയഭാനുള്ള  ഭൂരനിപക്ഷമുണട്ട്.  ഇദൗ  അപകേടകേരമഭായ  സഭാഹചരലല
രഭാജലത്തുണഭാകുന്നതട്ട്  ശരനിയഭാകണഭാ?  ഇന്നട്ട്  ജമ്മു  കേഭാശതീരനില്  ഇനര്ചനറനില,
ചടലകഫൈഭാണനില, സലസഭാരനികഭാന് കേഴനിയുന്നനില. പദൗരഭാവകേഭാശങളുചടയുല ജനഭാധനിപതലഭാ
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വകേഭാശങളുചടയുല നഗ്നമഭായ ലലഘനല അവനിചട ഉണഭാകുന,  കുഴനിച്ചുമൂടചപടുന.  എത്ര
ദനിവസമഭായനി,  മൂന്നട്ട്  മഭാസതനികലചറയഭാകുന.  ജമ്മു  കേഭാശതീരനിചല  ജയനിലനില്
സ്ഥലമനിലഭാതതുചകേഭാണട്ട്  ഉതര്പ്രകദശനിചല  ജയനിലകേളനില്  അവചര  ചകേഭാണടയ്ക്കുന.
എന്തട്ട്  ജനഭാധനിപതലമഭാണട്ട്;  എന്തട്ട്  പദൗരഭാവകേഭാശമഭാണട്ട്?  ഇവനിചട  മൂന്നട്ട്  കേഭാരലമഭാണട്ട്
സലഭവനിക്കുന്നതട്ട്.  പദൗരതത്വ നനിയമ കഭദഗതനിചയ നമുകട്ട് ചഎചസഭാകലറഡഭായനി കേഭാണഭാന്
കേഴനിയനില, കദശതീയ ജനസലഖലഭാ രജനിസര് അകതഭാചടഭാപല പദൗരതത്വ രജനിസര് ഇതട്ട് മൂനല
നഭാല ഒരുമനിച്ചു കേഭാണണല. കേഭാരണല, അവരുചട ലക്ഷലചമന്നട്ട് പറയുന്നതട്ട് ഇന്തലചയ ഒരു
theocratic  state ആകനി  മഭാറ്റുകേ  എനള്ളതഭാണട്ട്.  അതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  പദൗരതത്വ
കഭദഗതനി നനിയമല ആദലല ചകേഭാണ്ടുവന്നതട്ട്.  ഇകപഭാള നടക്കുന്നതട്ട് കദശതീയ ജനസലഖലഭാ
രജനിസറഭാണട്ട്  (എന്.പനി.ആര്.).  എന്.പനി.ആര്.  നടപഭാകഭാനുള്ള  നടപടനികേളുമഭായനി
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന.  ഇചതന്തഭാ  ചസന്സസട്ട്  അകലചയന്നട്ട്  നമ്മേകളഭാടട്ട്  കചഭാദനിക്കുന.
ചസന്സസനിചന  എന്തനിനഭാണട്ട്  എതനിര്ക്കുന്നതട്ട്;  ഇദൗ  രഭാജലതട്ട്  ഇതനിനുമുമ്പട്ട്
ചസന്സസട്ട്  ഉണഭായനിടനികല;  ആചരങനിലല  എതനിര്കതഭാ;  ചസന്സസനില്
എലഭാകപരുല  പങഭാളനികേളഭായകലഭാ;  ശതീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനി  മഭാത്രല  വനിചഭാരനിചഭാല് ഇദൗ
രഭാജലതട്ട്  ചസന്സസട്ട്  നടപഭാകഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ?  കകേരളതനിചല
ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചടയുല  സലസ്ഥഭാനങളനിചല  ഉകദലഭാഗസ്ഥരുചടയുല  സഹഭായമനിലഭാചത
ശതീ.  നകരന്ദ്ര കമഭാദനി ആചരവചട്ട് ഇവനിചട ചസന്സസട്ട് നടത്തുചമന്നഭാണട്ട് പറയുന്നതട്ട്.
സലസ്ഥഭാനങചള  വനിശത്വഭാസതനിചല  ടുകഭാചത  ഗവണ്ചമനനിനട്ട്  മുകന്നഭാട്ടു
കപഭാകേഭാന്  കേഴനിയുകമഭാ?  കേഴനിയനില.  അതുചകേഭാണട്ട്  ഇദൗ  ചസന്സസനില്നനിന്നട്ട്
നമ്മേള  വനിട്ടുനനില്കണചമന്നട്ട്  ഞഭാന്  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനികയഭാടട്ട്
ആവശലചപടുകേയഭാണട്ട്.  കേഭാരണല  ഇതനിനകേതട്ട്  സലശയങള  ബലചപടുന.
ചസന്സസനിചന  എതനിര്ക്കുകേയല.  കചഭാദലഭാവലനിയനില്  വന്ന  മഭാറമഭാണട്ട്  ആളുകേചള
ഭയചപടുത്തുന്നതട്ട്.  അവരുചട  വതീടട്ട്,  സ്ഥലല,  അച്ഛേനപ്പൂപനഭാരുചട  ജനനതതീയതനി,
സ്ഥലല  ഇചതലഭാല  ആവശലചപടുന്ന  പുതനിയ  കചഭാദലഭാവലനിയനില്  വന്ന  കഭദഗതനി
നമ്മുചട  രഭാജലതട്ട്  വലനിയ  കതഭാതനിലള്ള  സലശയമുണഭാക്കുനണട്ട്.  ഇതട്ട്
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതട്ട്  എന്.ആര്.സനി.-യനികലയ്ക്കുള്ള  വഴനിയഭാണട്ട്.  എന്.ആര്.സനി.-
യനികലയട്ട്  കപഭാകേഭാന്  ആഗഹനിക്കുന.  അതനിചന  ഘടങളഭാണട്ട്  ഓകരഭാന്നഭായനി
നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.  എന്.ആര്.സനി.  വനകേഴനിഞ്ഞഭാല് കുകറ  ആളുകേചള പുറതഭാകഭാല.
ഇദൗ  നടപടനിചയ  നമുകട്ട്  അലഗതീകേരനികഭാന്  കേഴനിയുകമഭാ;  ഒരു  ജനഭാധനിപതല
രഭാജലതനിനട്ട്  അലഗതീകേരനികഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ?  2018-19  കകേന്ദ്ര  ആഭലന്തര
വകുപനിചന  വഭാര്ഷനികേ  റനികപഭാര്ടനില്  എന്.ആര്.സനി.-യനികലയ്ക്കുള്ള  ചുവടുവയ് പഭാണട്ട്
എന്.പനി.ആര്.-എന്നട്ട് വലക്തമഭായനി പറയുനണട്ട്. അതുചകേഭാണട്ട്  ഇതനിചന ശക്തമഭായനി
നമുകട്ട്  എതനിര്കകണനിയനിരനിക്കുന.  ഇതനിചനപറനി  വനിശദമഭായ  പഠനമുണഭാ
കകണനിയനിരനിക്കുന.  സലസ്ഥഭാനങചള  വനിശത്വഭാസതനിചലടുകഭാചത  കകേന്ദ്രതനിനട്ട്
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മുകന്നഭാടട്ട്  കപഭാകേഭാന്  കേഴനിയനില.  സനി.എ.എ.  നനിയമല  നടപനിലഭാകനിയതനിനുകശഷല
രഭാജലചത  സ്ഥനിതനിചയന്തഭാണട്ട്?   ജപഭാന്,  ബലഗഭാകദശട്ട്  അതുകപഭാചല  മറട്ട്  രണട്ട്
യൂകറഭാപലന് രഭാജലങളനിചല പ്രതനിനനിധനികേളുളചപചട നഭാലട്ട് രഭാജലങളനിചല തലവനഭാര്
ഇന്തലയനികലയ്ക്കുള്ള സന്ദര്ശനല ചവടനിച്ചുരുകനി.  ടൂറനിസ്റ്റുകേള ഇന്തലയനികലയട്ട്  വരുന്നതട്ട്
നനിര്തനിവച്ചു.  വനിവനിധ  രഭാജലങള  ഇന്തലചകതനിരഭായനി  പ്രകമയല  പഭാസഭാക്കുന.
ചഎകേലരഭാഷ്ട്ര സഭയനിചല വനിവനിധ കേമ്മേനിറനികേളകപഭാലല ഇന്തലയുചട നടപടനിചകതനിരഭായനി
ശക്തമഭായ പ്രതനികഷധല  കരഖചപടുത്തുന.   അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  രലഗത്തുകപഭാലല  ഇന്തലയുചട
സ്ഥഭാനല തഭാകഴഭാട്ടുവരുനചവനള്ള വസ്തുത ഇന്തലന് പദൗരനഭാചരനള്ള നനിലയനില് നമ്മേള
കേണകഭാകണല.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  പദൗരതത്വല  തതീരുമഭാനനിക്കുന്ന  ഇനര്നഭാഷണല്
കേണ്ചവന്ഷന്സുണട്ട്.  ഇന്തലയനില്  1955-ചല  പദൗരതത്വ  നനിയമല  പഭാസഭാകനിയതട്ട്
ഇനര്നഭാഷണല്  കേണ്ചവന്ഷന്സനിചന  അടനിസ്ഥഭാനതനിലഭാണട്ട്.  എനനികട്ട്
ശതീ.  അമനിതട്ട്  ഷഭാകയഭാടട്ട്  കചഭാദനികഭാനുള്ളതട്ട്  ഏതട്ട്  ഇനര്നഭാഷണല്
കേണ്ചവന്ഷന്സനിചന  അടനിസ്ഥഭാനതനിലഭാണട്ട്  നനിങള  പദൗരതത്വ  കഭദഗതനി  നനിയമല
ചകേഭാണ്ടുവന്നതട്ട്?  എന്തടനിസ്ഥഭാനതനിലഭാണട്ട് ഇദൗ നനിയമല ചകേഭാണ്ടുവന്നചതന്നട്ട് ജനങചള
കബഭാധലചപടുതണല.  ജനങളകട്ട്  സനിറനിസണ്ഷനിപട്ട്  നല്കേഭാനഭാചണങനില്,
എന്തുചകേഭാണട്ട്  ശതീലങയനിലള്ള  തമനിഴ്  വലശജരഭായ  ആളുകേളക്കുല  കറഭാഹനിങലന്
അഭയഭാര്തനികേളക്കുല പഭാകനിസ്ഥഭാനനിചല അഹമ്മേദതീയര്ക്കുല നല്കുന്നനില. അകപഭാള
ലക്ഷലല  വളചര  വലക്തമഭാണട്ട്.  രഭാജലതട്ട്  ഒരു  polarisation  ഉണഭാകണല.   ഭരണ
പരഭാജയങളനില്നനിനല രക്ഷചപടഭാന്കവണനി,  നനിങള  ആഗഹനിക്കുന്നതട്ട്
മതപരമഭായ  ഭനിന്നത  രഭാജലതട്ട്  വളര്തനിചകഭാണ്ടുവരണചമനള്ളതട്ട്  തചന്നയഭാണട്ട്.
നമ്മുചട രഭാജലതട്ട് ഇനണഭായനിരനിക്കുന്ന വലനിചയഭാരു പ്രതനിസന്ധനിചയ കേണനിചലന്നട്ട്
നടനികഭാന് നമുകട്ട് സഭാധനിക്കുകമഭാ? നമുകട്ട് ഇതനിചനതനിചര പ്രതനികഷധനികഭാതനിരനികഭാന്
സഭാധനിക്കുകമഭാ?  നമ്മുചട  നഭാടനിചല  ജനങചള  സലബന്ധനിചനിടകതഭാളല,   ഇതട്ട്
മുസതീങള  മഭാത്രല  നടത്തുന്ന  സമരമഭാകണഭാ?  ഇതട്ട്  മുസതീങളക്കുകവണനിയുള്ള
സമരമഭാകണഭാ?  ഇദൗ  രഭാജലചത  മകതതര  വനിശത്വഭാസനികേളഭായ  മുഴവന്  ജനങളുല
ഏചറടുകകണ  കപഭാരഭാടമഭായനി  ഇതനിചന  കേഭാണുകേയഭാണട്ട്.  ഇന്നട്ട്  മുസതീല  മത
നറ്റ്യൂനപക്ഷങളകട്ട്  ആശങയുണട്ട്.  എന്നഭാല്  ആ  സമരല  ഏചറടുകകണതട്ട്
ഇന്തലയനിചല  മറട്ട്  മതസ്ഥരഭാചണനള്ളതഭാണട്ട്  ഇന്തലയനിചലഭാടഭാചകേ  നമ്മേള
കേണ്ടുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   കനഭാര്തട്ട്-ഇദൗകസണ് സലസ്ഥഭാനങളനിചല  ജനങളുചട
അവകേഭാശങളുചട  കേടയല്  കേതനിവയ്ക്കുന്ന  നടപടനിയഭാണനിതട്ട്.  Mizoram  Accord,
Assam  Accord...  സമയമനിലഭാതതുചകേഭാണട്ട്  ഞഭാന്  അതനികലയട്ട്  കേടക്കുന്നനില.
അതുകപഭാല  നഭാഗഭാ  കേലഭാപകേഭാരനികേളുമഭായനി  interlocutor നടതനിചകഭാണനിരനിക്കുന്ന
ഓകരഭാ  തരതനിലള്ള  ചര്ചകേള,  ഇതനിചനലഭാല  കേടകേവനിരുദമഭായ  നടപടനിയഭാണട്ട്
പദൗരതത്വ  കഭദഗതനിയനിലൂചട  വന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതുചകേഭാണഭാണട്ട്  കനഭാര്തട്ട്-ഇദൗകസണ്



68  കകേരള നനിയമസഭ          ഡനിസലബര്  31, 2019 

സലസ്ഥഭാനങളനില്  പ്രകക്ഷഭാഭങള  കേതനിപടരുന്നതട്ട്.   ഇന്നചല  തമനിഴഭാടനില്
ശതീലങന് അഭയഭാര്തനി കേലഭാമകേളനില് കപഭായ രണട്ട് പത്രപ്രവര്തകേചര കപഭാലതീസട്ട്
അറസട്ട്  ചചയതനിചന  ശക്തമഭായനി  അപലപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവനിചടകപഭായ
പത്രപ്രവര്തകേചര  അറസ്റ്റുചചയഭാനുള്ള  സലസ്ഥഭാന  ഗവണ്ചമനനിചന  നടപടനി
അകങയറല ചതറഭാണട്ട്.  തമനിഴട്ട് നഭാടട്ട്  ഗവണ്ചമനട്ട് അതട്ട് ചചയഭാന് പഭാടനിലഭായനിരുന.
സ്ഥനിതനിവനിവരകണക്കുകേള കകേളകഭാന് കപഭായവരഭാണട്ട് പത്രകഭാര്.  
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രഭാജലതട്ട്  ഇനണഭായനിരനിക്കുന്ന  അതതീവഗുരുതര  സഭാഹചരലചത
നമുചകഭാരുമനിചട്ട്  കനരനിടണല.  കയഭാജനിച  പ്രകക്ഷഭാഭല  കവണചമന്നട്ട്  ആവശലചപടതട്ട്
ഞഭാനഭാണട്ട്.  അതട്ട് ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി സമ്മേതനിച്ചു.  കയഭാജനിച പ്രകക്ഷഭാഭങള
ഒരുമനിച്ചുനടതനി. We have send a very good message to all over the country
and outside. കയഭാജനിച സമരതനിലൂചട കകേരളതനിചല ജനങള ഒരുമനിച്ചുനനില്ക്കുന
എനള്ള  സകന്ദശല  രഭാജലത്തുടനതീളവുല  രഭാജലതനിനട്ട്  പുറത്തുല  നമ്മേള  നല്കേനി.
സര്വകേക്ഷനികയഭാഗല  കചര്ന്നകപഭാള  സഭഭാ  സകമ്മേളനല  വനിളനിച്ചുകൂടണചമന്നട്ട്
ഞഭാനഭാണട്ട്  ആവശലചപടതട്ട്.  സഭ  വനിളനിച്ചുകൂടനി  പ്രകമയല  ചര്ചചചയ്യുന.
ഇചതലഭാല  കയഭാജനിച  പ്രകക്ഷഭാഭതനിചന  ഭഭാഗമഭാണട്ട്.  ഞങള  ആവശലചപടുന,
സര്വകേക്ഷനി  നനികവദകേസലഘല  ഇന്തലന്  പ്രസനിഡനനിചന  കേണട്ട്  നമ്മുചട
ആശങകേള  അറനിയനികണല.  അതുകപഭാചല  ഗവര്ണറുചട  നടപടനിചയക്കുറനിചട്ട്
പറയഭാതനിരനികഭാന്  നനിവൃതനിയനില.  ഞഭാന്  സലയമനല  പഭാലനിചഭാണട്ട്
പറഞചകേഭാണനിരുന്നതട്ട്.  He is the head of the State.  സലസ്ഥഭാന ഗവര്ണചറ
വര്ഷങളഭായനി  എനനികറനിയഭാവുന്നതഭാണട്ട്.  രഭാഷ്ട്രതീയ  കനതഭാവഭായനിരുന്ന  അകദ്ദേഹല
ഗവര്ണറഭായനി  ചുമതലകയറ്റു.  ഒരു  ഗവര്ണര്  ആ  ഒദൗന്നതലല  മനസനിലഭാകണല.
ഗവര്ണറഭായനി  വരുകമ്പഭാള  തചന  ഇന്നചലകേളനിചല  രഭാഷ്ട്രതീയചത  മറനചകേഭാണട്ട്
സലസ്ഥഭാനചതയുല  അവനിചടയുള്ള  ജനങളുചട  വനികേഭാരങചളയുല  മഭാനനികഭാനുള്ള
ഉതരവഭാദനിതത്വല  അകദ്ദേഹതനിനുചണന്നട്ട്  ഞഭാന്  പൂര്ണമഭായനി  വനിശത്വസനിക്കുന.
ഗവണ്ചമനനികനഭാടട്ട് എനനികട്ട് ഒരു അഭലര്തന കൂടനിയുണട്ട്. ഞഭാന് ഇദൗ വനിഷയതനില്
സുപ്രതീലകകേഭാടതനിയനില്  കകേസട്ട്  ഫൈയല്  ചചയനിട്ടുണട്ട്.  ജസനിസട്ട്  ആര്.  ബസന്തട്ട്
ആണട്ട്  എചന  അഡത്വകകറട്ട്.  കകേസട്ട്  വരഭാന്  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  സലസ്ഥഭാന
ഗവണ്ചമനട്ട്കൂടനി  ഇദൗ   കകേസനില്  കേക്ഷനികചര്ന്നട്ട്  പുതനിചയഭാരു  അദലഭായല
ഇന്തലയനിലണഭാകണചമന്നതഭാണട്ട്  എ നനികട്ട്  ഗവണ്ചമനനികനഭാടട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്.
സലസ്ഥഭാന  ഗവണ്ചമനട്ട്  ഇകഭാരലതനില്  ശക്തമഭായ  പ്രതനികഷധല
കരഖചപടുതണചമന്നട്ട് ഞഭാന് ആവശലചപടുകേയഭാണട്ട്.  ''കലഭാകേഭാസമസ്തഭാ സുഖനികനഭാ
ഭവന്തു"  -  ഏറവുല  വലനിയ  ആശയമഭായനിരുന  അതട്ട്.  കലഭാകേതനിനുമുഴവന്  നന
പകേരഭാന്  ആഗഹനിക്കുന്ന,  ഹനിനവനിശത്വഭാസങചള  വക്രതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്,  ഇചതലഭാല
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ഹനിനകളകട്ട്  കവണനിയഭാചണന്നട്ട്  പറഞചകേഭാണട്ട്,  ഹനിനവനിശത്വഭാസനികേചള
ചതറനിദരനിപനികഭാന്  ശമനിക്കുന്ന  കേഭാപടലമഭാണട്ട്  ഇന്നട്ട്  രഭാജലതട്ട്  നടക്കുന്നതട്ട്.
അതനിചനതനിചര  കപഭാരഭാടല  നടതണല.  ആ  കപഭാരഭാടതനില്  ഇന്തലയനിചല  മുഴവന്
ജനങചളയുല  അണനിനനിരതണല.  ഇതട്ട്  മുസതീങളകട്ട്  കവണനിയുള്ള  സമരമല,
എലഭാവര്ക്കുല  കവണനിയുള്ള  സമരമഭാണട്ട്.  പദൗരതത്വകഭദഗതനി  ബനില്
അറബനികടലനിലഭാണട്ട്  എന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനികഭാനുള്ള  ഉതരവഭാദനിതത്വല  നമ്മേള
ഏചറടുകണചമന്നട്ട് പറഞചകേഭാണട്ട് ഇദൗ പ്രകമയചത പൂര്ണമഭായനി പനിന്തഭാങ്ങുന.

തുറമുഖവുല  മറ്റ്യൂസനിയവുല  പുരഭാവസ്തു  സലരക്ഷണവുല  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .    രഭാമചന്ദ്രന് കേടന്നപള്ളനി):  സര്,  ഇദൗ സഭയുല സഭ പ്രതനിനനിധഭാനല ചചയ്യുന്ന
കകേരളവുല  ചരനിത്രല  സൃഷനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലരഭായ  മുഖലമനനിയുല
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവുല  പറഞ്ഞതുകപഭാചല   നമ്മുചട  കയഭാജനിച  മുകന്നറതനിചന,
ചഎകേലതനിചന  പ്രതനിധത്വനനി  ഇന്തലയനില്  മുഴങനിചകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ആ
ചഎകേലതനിനട്ട് ഏചതങനിലല തരതനില് ഭലഗമുണഭാകേഭാതനിരനികഭാന് നമ്മേള പ്രകതലകേല
ശദനികണല.  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനിയുചട  150-ാം  ജനവഭാര്ഷനികേല  ചഎകേലരഭാഷ്ട്ര
സലഘടനയുളചപചട  കലഭാകേചമമ്പഭാടുല  ആകഘഭാഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സഭ  പ്രകതലകേല
കചര്നചകേഭാണഭാണട്ട്  കകേരളല  ആ  ദനിനല   ആചരനിചതട്ട്. മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനികട്ട്
ജനല  നല്കേനിയ  നഭാടനില്തചന്നയഭാണട്ട്  ഗഭാന്ധനിജനികട്ട്  എതനിരഭായുള്ള
ഭതീകേരഭാക്രമണങളുല  രദൗദ്രഭഭാവങളുല  നടമഭാടുന്നതട്ട്.  ഗഭാന്ധനിയുചട  വധല
ഉതകരന്തലയനില്  ആവര്തനികചപടുകേയുണഭായനി.  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനിയുചട  ഏറവുല
പരനിപഭാവനമഭായ  ലക്ഷലങളനിചലഭാന്നഭാണട്ട്  മകതതരതത്വല.  അകദ്ദേഹതനിചന  ജതീവനിത
സമര്പണവുല അതനിനുകവണനിതചന്നയഭായനിരുനചവന്നതട്ട് നമുചകലഭാല അറനിയഭാവുന്ന
കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ഗഭാന്ധനിചയ  അപഹസനികഭാനുല  ചരനിത്രചത  അപകേതീര്തനിചപടുതഭാനുല
കദശതീയതചയ  ഭലഗചപടുതഭാനുല  ശമനിക്കുന്ന  അധനികേഭാരശക്തനികേളുചട  സലഹഭാര
തഭാണ്ഡവതനിചന അവസഭാനചത ദൃശലമഭാണട്ട്  പദൗരതത്വ ബനിലനില്കൂടനി  പ്രകേടമഭാകുന്നതട്ട്.
നമ്മുചട  നഭാടനിചന   ചഎകേലവുല  മകതതരതത്വവുല  ഗഭാന്ധനിമൂലലങളുല  ദര്ശനങളുല
നനിരഭാകേരനികഭാനുല അപകേതീര്തനിചപടുതഭാനുമുള്ള അടഹഭാസമഭാണട്ട് വര്ഗ്ഗതീയ ശക്തനികേള
മുഴക്കുന്നതട്ട്.   അതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന  ഇവനിചട  പ്രകേടനിപനിചനിട്ടുള്ള  ജഭാതനിമത  -  രഭാഷ്ട്രതീയ
ചനിന്തകേളകതതീതമഭായനി മുഴങനികകട സഭയനിചല ഏകേകേണമഭായ ശബ്ദല കകേരളതനിചന
രഭാഷ്ട്രതീയ  പ്രബുദതയുചട  ആത്മഭഭാവല  തചന്നയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  നയപരമഭായനി
പ്രഭാവര്തനികേമഭാകനിചലന്നട്ട്  നമ്മുചട  സലസ്ഥഭാനതനിചന  മുഖലമനനി  ആദലലതചന്ന
പ്രഖലഭാപനിച്ചു.  അതുതചന്നയഭാണട്ട്  കകേരളല  ആവര്തനിചതുല  ഇന്തല  ശദനികചപടുകേയുല
ചചയ്യുന്നതട്ട്.  അതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന  ചരനിത്രപരമഭായ  ഇദൗ  ദദൗതലല  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനട്ട്
പ്രതനിബന്ധങചളയുല  പ്രയഭാസങചളയുല  അതനിജതീവനിചട്ട്  ഇന്തലയഭാകേമഭാനല  കനതൃതത്വല
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നല്കുന്ന   ശദഭാകകേന്ദ്രമഭായനി  കകേരളചത  പരനിവര്തനിതമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നമുചകലഭാല
ഒറചകടഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴനികയണ  ഇദൗ  മുഹൂര്തതനില്  കുറചട്ട്  വഭാക്കുകേള
സലസഭാരനികഭാന്  സഭാധനിചതനില്   നന്ദനിയുണട്ട്.  ഒരനികല്കൂടനി  ഇദൗ  സമുജത്വലമഭായ
വനികേഭാരപ്രകേടനതനിലൂചട  കകേരളല  അതനിചന  ചരനിത്രപരമഭായ  ദദൗതലല
നനിര്വഹനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന എന്നതഭാണട്ട് ചരനിത്ര പ്രഭാധഭാനലമര്ഹനിക്കുന്നതട്ട്; കകേരളചത
ശകദയമഭാക്കുന്നതുല അതുചകേഭാണ്ടു തചന്നയഭാണട്ട്.   

മുഖലമനനി  (ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്):  സര്,  സഭ  ഇന്നട്ട്  കചരഭാനനിടയഭായ
സഭാഹചരലല  അകങയട്ട്  ഏറവുല  കൂടുതല്  വലക്തതകയഭാചട  അറനിയഭാവുന്നതഭാണട്ട്.
ഇതരചമഭാരു  കേഭാരലല  ചര്ചചചയഭാന്  അചതഭാരു  അവസരമഭായനിവന.  അചലങനില്,
സഭാധഭാരണഗതനിയനില് ഗവര്ണറുചട അഡകസഭാചടയുള്ള സഭയനില് മഭാത്രകമ കേഭാരലങള
ചര്ചചചയഭാന്  സഭാധനിക്കുമഭായനിരുനള്ളൂ.  ഏതഭായഭാലല  പടനികേജഭാതനി  സലവരണ  പ്രശ്നല
നനിയമസഭകൂടനി  അലഗതീകേരനിക്കുകേചയന്ന  ധര്മ്മേല  നനിര്വഹനികഭാനുണഭായനിരുന.
അങയുചട  ഓഫൈതീസനികലയട്ട്  ആ  വനിവരല  എത്തുന്നതട്ട്  ഡനിസലബര്  28-ാംതതീയതനി,
ശനനിയഭാഴ്ചയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  കേനിടനിയ  ഉടന്തചന്നയഭാണട്ട്  അങട്ട് എകന്നഭാടട്ട്
ഇകഭാരലചതക്കുറനിചട്ട് സലസഭാരനിചതുല എങചനയഭാണട്ട് സഭകചരഭാന് കേഴനിയുകേചയന്നട്ട്
ചര്ച  ചചയതുല.  2020  ജനുവരനി  10-ാംതതീയതനിക്കുള്ളനില്  ഇതട്ട്  അലഗതീകേരനിചട്ട്
പഭാര്ലചമനനിനട്ട്  ചകേഭാടുകകണതുണട്ട്.  ആ  വനിവരല  അകപഭാഴല  ഗവണ്ചമനനിനട്ട്
ലഭനിചനിരുന്നനില. അങയുചട ഓഫൈതീസനിലഭാണട്ട് ഇദൗ വനിവരല ലഭനിചതട്ട്. നമ്മേള തമ്മേനില്
ചര്ചചചയകശഷല സഭ ഡനിസലബര് 31-നട്ട് നടത്തുന്നതകല നലചതചന്നഭാരു പരസര
ധഭാരണയുണഭായകപഭാള  ഞഭാന്  ആദലല  വനിളനിചതട്ട്  ബഹുമഭാനചപട
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിചനയഭാണട്ട്.  ഇങചനചയഭാരു  അടനിയന്തരഘടല  വന്നനിട്ടുചണനല
ഉടചന നനിയമസഭ കചകരണതുചണനല അ കദ്ദേഹവുമഭായനി  സലസഭാരനിച്ചു.  അതനികനഭാടട്ട്
പൂര്ണ  കയഭാജനിപട്ട്  പ്രകേടനിപനിക്കുകേയുല  അതുമഭായനി  ബന്ധചപടട്ട്  കേഭാബനിനറട്ട്  കയഭാഗല
ഞഭായറഭാഴ്ച കചരഭാചമന്നട്ട് അകദ്ദേഹലതചന്ന അഭനിപ്രഭായചപടുകേയുല ചചയ്തു.  അതട്ട് ഉടചന
ഗവര്ണചറ  അറനിയനിക്കുകേയുല  നമുകട്ട്  സഭ  ഇന്നട്ട്  കചരഭാന്  കേഴനിയുകേയുല  ചചയ്തു.
അങചന സഭ കചരഭാന് കേഴനിഞ്ഞതുചകേഭാണട്ട് ഇന്നട്ട് രഭാജലതട്ട് ഏറവുല ഗദൗരവമഭായനി,
പ്രക്ഷുബ്ധമഭായനി  നനില്ക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നതനില് നമ്മുചട അഭനിപ്രഭായല ഐകേകേകണലന
അറനിയനികഭാന്  കേഴനിയുചന്നഭാരു  അവസ്ഥ  വന്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആ
പ്രകക്ഷഭാഭകതഭാചടലഭാല  ചഎകേലദഭാര്ഢലല  പ്രകേടനിപനിക്കുന്നവരഭാണട്ട്  ഇവനിചടയുള്ളവര്.
സഭചയന്ന  നനിലയട്ട്  ചഎകേലദഭാര്ഢലല  പ്രകേടനിപനികഭാനുള്ള  ഒരവസരല  നമുകട്ട്
ലഭനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പദൗരതത്വകഭദഗതനി നനിയമല ഒറചപചടഭാരു കേഭാരലമഭാചണന്നട്ട് പറയഭാന്
പഭാടനില;  അതട്ട്  കൃതലമഭാചയഭാരു  അജണയുചട  ഭഭാഗമഭാണട്ട്.  അതഭാണട്ട്  ഇവനിചട
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എലഭാവരുല  ഒകര  വനികേഭാരകതഭാചട  സലസഭാരനിചതട്ട്.  ഇദൗ  അജണ  എന്തഭാചണന്നട്ട്
ഇവനിചട  സലസഭാരനിച   ബഹുമഭാനചപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  അ ടകമുള്ള  എലഭാ
അലഗങളുല  വലക്തമഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്.  നമ്മുചട  രഭാജലതട്ട്  തുടര്ചയഭായനി
നടപഭാകനിചകഭാണനിരനിക്കുന്ന  പരനിഷഭാരങള  പ്രകതലകേ  ദനിശയനില്  ഉള്ളതഭാചണന്നട്ട്
നമുകട്ട്   കേഭാണഭാന്  സഭാധനിക്കുല.  ഒരു  പ്രകതലകേ  വനിഭഭാഗതനിചനതനിചരയുള്ള
നതീകങളഭാണട്ട്  നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇവനിചട  ആഭലന്തര  ശത്രുകള
ആരഭാചണന്നട്ട്  കനരചത വനിശകേലനല ചചയ്തു വചനിട്ടുണട്ട്.   ഇന്നചത ഭരണതനിനട്ട്
ആശയപരമഭായനി കനതൃതത്വല ചകേഭാടുക്കുന്ന ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ആഭലന്തര ശത്രുകളനില്
ഒന്നഭായ മുസതീല  വനിഭഭാഗതനിനട്ട്  എതനിചരയുള്ള  നതീകങള  ഓകരഭാകന്നഭാകരഭാന്നഭായനി
നമ്മുചട  രഭാജലതട്ട്  നടപഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിചട  പലരുല  വനിവഭാഹകമഭാചനവുമഭായനി
ബന്ധചപട  പ്രശ്നതക്കുറനിചട്ട്  പരഭാമര്ശനിച്ചു.  വനിവഭാഹകമഭാചനവുമഭായനി  ബന്ധചപട
പ്രശ്നല  എലഭാ  സമുദഭായതനിലല  എലഭാ  വനിഭഭാഗതനിലമുണട്ട്.  അതട്ട്  ഒരു  സനിവനില്
നനിയമതനിചന  ഭഭാഗമഭായനി  ചചകേകേഭാരലല  ചചയ്യുന്ന  വനിഷയമഭാണട്ട്.  പകക്ഷ,
മുതലഭാഖനിചന  കപരനില് മുസതീങളുചട  വനിവഭാഹകമഭാചനല  ഒരു ക്രനിമനിനല്  കുറമഭായനി
മഭാറ്റുന്ന  നനിലയുണഭായനി.  അതട്ട്  ഒരു  വനിഭഭാഗതനിചനതനിചരയുള്ള  വനികവചനപരമഭായ
നതീകല മഭാത്രമഭായനിരുന.  ഇന്തലയനിചല മചറലഭാ വനിഭഭാഗവുല വനിവഭാഹകമഭാചന പ്രശ്നല
സനിവനില് നനിയമതനിലൂചട  ചചകേകേഭാരലല  ചചയ്യുകമ്പഭാള എന്തനിനഭാണട്ട്  അതനില്നനിനല
കവറനിട  സമതീപനല  മുസതീല  വനിഭഭാഗതനിനട്ട്  കനചര  സത്വതീകേരനിചതട്ട്?  അതട്ട്  ഒരു
അജണയുചട  ഭഭാഗല  തചന്നയഭായനിരുന.  അതുകപഭാചല,  ഇവനിചട  ബഹുമഭാനചപട
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  അവസഭാനല  സൂചനിപനിച  ജമ്മുകേഭാശതീരനിചന  പ്രശ്നല.  നമ്മുചട
രഭാജലചത  പതനിമൂകന്നഭാളല  സലസ്ഥഭാനങളകട്ട്  സവനികശഷ  നനിയമങള
നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  അതരല  ഒരു  സഭാഹചരലല  നനിലനനില്ചകയഭാണട്ട്
ജമ്മുകേഭാശതീരനിചനമഭാത്രല  ഒരു  പ്രകതലകേ  രതീതനിയനില്  കേഭാണുന്ന  നനിലവന്നതട്ട്.
കപഭാകറനില്നനിന്നട്ട്  ഒരു  കേടലഭാസട്ട്  എടുതട്ട്  വഭായനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  നമ്മുചട
ഭരണഘടനയനിചല  370-ാം വകുപട്ട് റദ്ദേഭാക്കുന്ന ആശ്ചരലകേരമഭായ ഒരു നടപടനിയകല
നമ്മേള കേണതട്ട്.  എന്തുല ചചയഭാല  എനള്ള  അവസ്ഥയകല ഉണഭായനിതതീര്ന്നതട്ട്.
ഇതട്ട്  നമ്മുചട  രഭാജലതനിചന  അവനിഭഭാജലഘടകേമഭായനി  മഭാറനിയ  ജമ്മുകേഭാശതീറനിചന
ചരനിത്രല  അറനിയഭാവുന്ന  കൂടര്കട്ട്  അത്ര  എളുപതനില്  സത്വതീകേരനികഭാന്  കേഴനിയുന്ന
നനിലപഭാടഭാകണഭാ;  പകക്ഷ,  അതനിചനചയഭാനല  ഭഭാഗമലഭാത,  അചതഭാനമറനിയഭാത,
ആ  ഘടതനില്  വര്ഗ്ഗതീയമഭായനി  കേഭാരലങള  ചനിന്തനിചനിരുന്ന  ഒരു  വനിഭഭാഗതനിനട്ട്
തങളുചട കേയനില് ഇകപഭാള അധനികേഭാരമുണട്ട് എന്നതനിചന കമചല എന്തുല കേഭാണനികഭാല
എന്ന  നനിലയകല  വന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്?  അവനിചടയുല  കവചറഭാരു  കേഭാരലല
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പരനികശഭാധനിച്ചുകനഭാക്കുകേ.  മുസതീല  ഭൂരനിപക്ഷമുള്ള  സലസ്ഥഭാനതട്ട്  പ്രകതലകേ
അജണയുചട ഭഭാഗമഭായനി ഇതരല ഒരു കേഭാരലല ചചയ്യുകമ്പഭാള മറ്റു സലസ്ഥഭാനങളനില്
കവചറഭാരു നനിലപഭാടട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്  നമുകട്ട്  കേഭാണഭാന് കേഴനിയുല.  ജമ്മുകേഭാശതീരനിനട്ട്
പ്രകതലകേമഭായ  അധനികേഭാരങള  എന  പറഞചകേഭാണട്ട്  370-ാം  വകുപട്ട്
എടുത്തുമഭാറ്റുകമ്പഭാള ചനില സലസ്ഥഭാനങളകട്ട് ചഎ.എല്.പനി. (Inner Line Permit)
നല്കുകേയഭാണട്ട്.   കകേരളതനില്  ഒരു  മണനിപ്പൂരുകേഭാരകനഭാ  ഇന്തലയനിചല  മകറതട്ട്
സലസ്ഥഭാനകഭാരകനഭാ  വന്നട്ട്  സത്വതട്ട്  വഭാങഭാല.  എന്നഭാല്  നനിങളകട്ട്  മണനിപ്പൂരനില്
കപഭായനി  വഭാങഭാന്  സഭാധനികനില.  അവനിചട  പ്രകതലകേ  അധനികേഭാരമഭാണട്ട്,  പ്രകതലകേ
അവകേഭാശമഭാണട്ട്.  അതുമഭാത്രമല,  അവനിചട  കപഭാകേണചമങനില്  അതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ
അനുമതനി  കവണല.  അകപഭാള  ഇതരതനില്  മതപരമഭായ  വനികവചനതനിചന
അടനിസ്ഥഭാനതനില്  സലസ്ഥഭാനങളകട്ട്  അവകേഭാശല  നല്കുന്ന  രതീതനി  തുടരഭാകമഭാ;
സത്വതീകേരനികഭാകമഭാ?  ഇതട്ട്  കൃതലമഭായ  ഒരു  അജണയുചട  ഭഭാഗമഭാചണന്നതട്ട്
ഇവനിചടയഭാണട്ട്  നഭാല  കേഭാകണണതട്ട്.  ഇവനിചട  എലഭാവരുല  ചപഭാതുചവ പറയുന്ന ഒരു
കേഭാരലമുണട്ട്.  നമ്മുചട  രഭാജലതട്ട്  ഒരുപഭാടട്ട്  രഭാഷ്ട്രതീയ  പഭാര്ടനികേളുണട്ട്.  ആ  രഭാഷ്ട്രതീയ
പഭാര്ടനികേളുചട ഗണതനില്ചപടുന്ന ഒരു പഭാര്ടനിയല ബനി.ചജ.പനി.  എന്തഭാണട്ട് അവചര
വലതലസ്തമഭാകനി  നനിര്ത്തുന്നതട്ട്?  അവര്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  കനതൃതത്വല
അലഗതീകേരനിചവരഭാണട്ട്.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ആണട്ട്  ആ  പഭാര്ടനിചയ  നയനിക്കുന്നതട്ട്.
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  കൃതലമഭായ  ആശയമുചള്ളഭാരു  സലഘടനയഭാണട്ട്.  ആര്ഷഭഭാരത
സലസഭാരതനില്  ഞങള  നനില്ക്കുകേയഭാചണന്നട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചല  ചനില
കനതഭാകള  പറയുന്നതട്ട്  കകേളകഭാല.  ആര്ഷഭഭാരത  സലസഭാരചമഭാനമല
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  അലഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  അലഗതീകേരനിചതട്ട്
ഹനിറട്ട് ലറുചട  ആശയ മഭാണട്ട്.  ഹനിറട്ട് ലര്  ജര്മ്മേനനിയനില്  നടപഭാകനിയ  ആശയമഭാണട്ട്.
ഇവനിചട  ചനിലര്  അതട്ട്  സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ആശയല  ഹനിറട്ട് ലറുകടതഭാകുകമ്പഭാള
അവരുചട  സലഘടനഭാരൂപല  നഭാല  ഇകപഭാള  കേഭാണുന്ന  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന
വനിവനിധ  പരനിശതീലന  രതീതനികേളടകല  സത്വഭായതമഭാകനിയതട്ട്  മുകസഭാളനിനനിയുചട
അന്നചത  ഫൈഭാസനിസട്ട്  സലഘടനഭാ  രൂപല  അലഗതീകേരനിച്ചുചകേഭാണഭാണട്ട്.  അകപഭാള
മുകസഭാളനിനനിയനില്നനിനല   ഹനിറട്ട് ലറനില്നനിനല  ആശയല  സത്വതീകേരനിച  ഒരു
സലഘടനയഭാണട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ഇതട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന  സ്ഥഭാപകേ
കനതഭാകളനില്  ഒരഭാളഭായ  ബനി.  എസട്ട്.  മുകഞ  കൃതലമഭായനി  കരഖചപടുതനിയ
കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അവകരഭാടട്ട്  ആര്ചകങനിലല  വനികരഭാധല  ഉള്ളതുചകേഭാണട്ട്  ചകേടനിചമച
കേഭാരലമല  എന്നര്തല.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന  നനിരവധനി  ഗനങളുണട്ട്.  അതനില്
ഹനിറട്ട് ലറുചട  വഴനികയയഭാണട്ട്  തങള  സഞരനിക്കുന്നചതന്നട്ട്  കൃതലമഭായനി
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കരഖചപടുതനിയനിട്ടുമുണട്ട്.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന പ്രമുഖനഭായ തഭാതത്വനികേഭാചഭാരലനഭാണട്ട്
ഗുരുജനി  കഗഭാളവല്കര്.  കഗഭാളവല്കറുചട  പുസ്തകേല  'നഭാല  അഥവഭാ  നമ്മുചട
കദശതീയത  നനിര്വചനികചപടുന'  (We  or  our  nationhood  defined)  എന്ന
പുസ്തകേതനില്  കൃതലമഭായനി  ഇകഭാരലങള  വലക്തമഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്.    അതുകപഭാചല
'വനിചഭാരധഭാര'  എന്ന  പുസ്തകേതനിലല  എന്തഭാണട്ട്  'പദൗരതത്വല',  'വലശതീയത'
എന്നതനിചനക്കുറനിചചഭാചക  അഭനിപ്രഭായങള  കരഖചപടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  ഇദൗ
കേഭാലതട്ട് എന്തഭായനിരുനചവന്നട്ട്  നമ്മേള ഒനകൂടനി  ഓര്ക്കുന്നതട്ട്  നലതഭാചണന്നഭാണട്ട്
കതഭാനന്നതട്ട്.  കഗഭാളവഭാളകര്  പറഞ്ഞതട്ട്  ജര്മ്മേനനിയനിചല  കേഭാരലമഭാണട്ട്  -  ''ഒരു
വലശതനിചനയുല സലസഭാരതനിചനയുല ശുദനി നനിലനനിര്തഭാന്, ജര്മ്മേനനി കലഭാകേചത
ചഞടനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ആ രഭാജലതനിചല ചസമനിറനികേട്ട് വലശജരഭായ ജൂതചര പനിഴചതറനിഞ.
വലശഭാഭനിമഭാനല  (Race  pride)  അതനിചന ഏറവുല  ഉയര്ന്ന നനിലയനിലഭാണട്ട്  ഇവനിചട
കേഭാണചപടതട്ട്.  അടനിസ്ഥഭാനപരമഭായനി  വലതലസ്തതകേളുള്ള  വലശങളക്കുല
സലസഭാരങളക്കുല  ചഎകേലരൂപതനില്  ഉളചപടഭാന്  കേഴനിയനിചലന്നട്ട്  ജര്മ്മേനനി
ചതളനിയനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.''  അടുത  വഭാചകേല  പ്രകതലകേല  ശദനികണല  ''ഇതട്ട്
ഹനിനസ്ഥഭാനനിലള്ള  നമുകട്ട്  പഠനികഭാനുല  പ്രകയഭാഗനികഭാനുല  കേഴനിയുന്നതഭാണട്ട്''.
ഇതഭാണട്ട്   'We  or  our  nationhood  defined'  എന്ന  പുസ്തകേതനില്  അകദ്ദേഹല
എഴതനിവചതട്ട്.  അതഭായതട്ട്  ഹനിറട്ട് ലറുചട  പഭാതയഭാണട്ട്  തങളുകടചതന്നട്ട്  ഒരു
മറയുമനിലഭാചത കനരചത പ്രഖലഭാപനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  നറ്റ്യൂനപക്ഷ വനിഭഭാഗങളുല മറ്റുല
എങചനയഭാണട്ട്  നമ്മുചട രഭാജലതട്ട് ജതീവനികകണതട്ട്.  അതട്ട്  'നഭാല അഥവഭാ നമ്മുചട
കദശതീയത  നനിര്വചനികചപടുന'  എന്ന  പുസ്തകേതനില്  കൃതലമഭായനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.
ഇചതഭാചക സഭാധഭാരണഗതനിയനില് ഒരു പരനിഷ്കൃത സമൂഹതനില് ആര്ക്കുല പറയഭാന്
കേഴനിയഭാത കേഭാരലമഭാണട്ട്. പകക്ഷ, ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്. അതഭാണട്ട്.,  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-
ചന നനിലപഭാടട്ട് അതഭാണട്ട്.  എന്തഭാണട്ട് നറ്റ്യൂനപക്ഷചതക്കുറനിചട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്,  എങചന
അവര് ജതീവനികണചമന്നഭാണട്ട്? ഇവനിചട കനരചത പറയുകേയുണഭായനി. വനികദശതീയരഭായ
കൂടര്കട്ട്  രണട്ട് മഭാര്ഗ്ഗങള മഭാത്രകമയുള്ളൂ. 'ഒനകേനില് കദശതീയ വലശതനില് സത്വയല
ലയനിക്കുകേയുല അതനിചന സലസഭാരല സത്വതീകേരനിക്കുകേയുല ചചയ്യുകേ. അചലങനില് കദശതീയ
വലശല  അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാലകതഭാളല  അതനിചന  ദയയനില്  കേഴനിയുകേയുല  അതനിചന
മധുകരച്ഛേകപഭാചല  പനിചന്ന  നഭാടുവനിടുകേയുല  ചചയ്യുകേ.  വനിചക്ഷണങളഭായ  പഴയ
രഭാഷ്ട്രങളുചട  അനുഭവതനിചന  അനുമതനിയുള്ള  ഇദൗ  നനിലപഭാടുകേള  കനഭാകനിയഭാല്
ഹനിനസ്ഥഭാനനിചല  വനികദശ  വലശങള  ഒനകേനില്  ഹനിന  സലസഭാരവുല  ഭഭാഷയുല
സത്വതീകേരനിക്കുകേയുല  ഹനിന  മതകതഭാടട്ട്  ആദരവുല  ഭയഭക്തനിബഹുമഭാനവുല  കേഭാടഭാന്
പഠനിക്കുകേയുല ഹനിന വലശകതയുല സലസഭാരചതയുല അതഭായതട്ട്  ഹനിന രഭാഷ്ട്രചത
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മഹതത്വവല്കരനിക്കുന്നവ അലഭാചത മറട്ട് യഭാചതഭാരഭാശയവുല വച്ചു പുലര്തഭാതനിരനിക്കുകേയുല
ഹനിന  വലശതനില്  ലയനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  തങളുചട  കവറനിട്ടുള്ള  നനിലനനില്പട്ട്
ഉകപക്ഷനിക്കുകേയുല  ചചയണല.   അചലങനില്  യഭാചതഭാനല  അവകേഭാശചപടഭാചത,
യഭാചതഭാരു  ആനുകൂലലങളക്കുമുള്ള  മുന്ഗണനഭാ  പരനിഗണനയുചട  കേഭാരലല
പറയുകേയുലകവണ,  അര്ഹതയനിലഭാചത,  എന്തനിനട്ട്  പദൗരഭാവകേഭാശങള കപഭാലമനിലഭാചത,
ഹനിന  രഭാഷ്ട്രതനിനട്ട്  പൂര്ണമഭായുല  വഴങനി,  കവണചമങനില്  അവര്കട്ട്  ഇദൗ  രഭാജലതട്ട്
കേഴനിയഭാല.  അവര്കട്ട്  സത്വതീകേരനികഭാന്  ഇതലഭാചത  മചറഭാരു  മഭാര്ഗ്ഗവുമനില,
ഉണഭായനിരനികഭാനുല പഭാടനില. നമ്മുകടതട്ട് പഴയ രഭാഷ്ട്രമഭാണട്ട്. നമ്മുചട നഭാടനില് ജതീവനികഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ള  വനികദശ  വലശങചള പഴയ രഭാഷ്ട്രങള ചചയതുകപഭാചല  നമുകട്ട്
ഫകേകേഭാരലല  ചചയഭാല.'   ഇതഭാണട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.   നമ്മുചട  രഭാജലതനിചന
ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള  ഒരു  വനിഭഭാഗല  സകഹഭാദരങചള  ഇദൗ  രഭാജലതനിചന  ഭഭാഗമഭായനി
അവര്കട്ട്  കേഭാണഭാന്  കേഴനിയുന്നനില.   അവചര  സത്വതീകേരനികഭാന്  തയഭാറല.   അവര്
ഇവനിചടചയഭാരു  പ്രകതലകേ  വനിഭഭാഗതനിചന  അടനിമകേളഭായനി  കേഴനിഞ
ചകേഭാള്ളണചമന്നഭാണട്ട് പറയുന്നതട്ട്. ഇദൗ രഭാജലല  എലഭാവര്ക്കുല അവകേഭാശചപടതഭാണട്ട്.
ഇദൗ  രഭാജലല  ഇന്നട്ട്  കനടനിയ  സത്വഭാതനലതനിചന  അവസ്ഥ,  അതനിനുകവണനി
ജതീവതലഭാഗല  ചചയവരുചട  അനുഭവല,  അചതലഭാല  ഇവനിചട  പറഞകേഴനിഞ.
എത്രമഭാത്രല  അപകേടകേരമഭായ  ഒരു  ആശയവുമഭായഭാണട്ട്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതട്ട്.
ആ  അജണയുചട  ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  ഓകരഭാകന്നഭാകരഭാന്നഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന  കനതൃതത്വല  അലഗതീകേരനിചട്ട്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നകതഭാചട
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന  നയല  നടപഭാകഭാന്  പുറചപടുകേയഭാണട്ട്.  അതനിചന
ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  ഓകരഭാകന്നഭാകരഭാന്നഭായനി  ചചയ്യുന്നതട്ട്.   അതനിലൂചടയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
ഇദൗ കേഭാരലല  വന്നതട്ട്  എന്നട്ട്  നഭാല  കേഭാണണല.  ഇകത തരതനിലള്ള ഉദരണനികേള
ഇനനിയുല  എചന  കേയനിലണട്ട്.  പകക്ഷ,  ഞഭാന്  അതട്ട്  കൂടുതലഭായനി  പറയുന്നനില.
ജനഭാധനിപതല  ഇലഗണനിചല  ഒരുദഭാഹരണല  കഗഭാളവഭാളകര് എടുത്തുപറയുനണട്ട്.
'100  വര്ഷങളക്കുമുമ്പട്ട്  കുറചട്ട്  ജര്മ്മേന്കേഭാര്  ഇലഗണനില്  കുടനികയറനിപഭാര്ക്കുകേയുല
അവര്കട്ട്  പദൗരതത്വഭാവകേഭാശല  ലഭനിക്കുകേയുല  ചചയ്തു.  അവനിചട  അവചര  അനലരഭായനി
കേണനിരുന്നനില. അവരനിചലഭാരഭാള ഒരു ചഎ.സനി.എസട്ട്. ഉകദലഭാഗസ്ഥനഭായനി മധലപ്രകദശനില്
കജഭാലനി  ചചയ്യുകേയുല  ചചയനിരുന.  എന്നഭാല്  1914-ല്  യുദല  ചപഭാടനിപ്പുറചപടകപഭാള
അകദ്ദേഹതനിനട്ട്  ജര്മ്മേന്  അനുകൂല  വനികേഭാരല  ഉണഭാകുചമന്നട്ട്  കേരുതനി  തടങലനില്
വയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  കകേവലചമഭാരു സലശയതനിചന അടനിസ്ഥഭാനതനിലഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹചത
തടങലനില് വചതട്ട്.  ഇതഭാണട്ട് കദശതീയതചയക്കുറനിച്ചുള്ള അവരുചട ശരനിയഭായ നനിലപഭാടട്ട്.
നമ്മുചട  രഭാജലചത  സ്ഥനിതനിയുല  ഇതുതചന്നയഭാണട്ട്.'  ഇചതലഭാല  കഗഭാളവല്കറുചട
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വഭാചകേങളഭാണട്ട്.   'കകേവലല   കൂടഭായ  തഭാമസകമഭാ  ജനനകമഭാ  നമ്മുചട  രഭാജലതട്ട്
വളരുകേകയഭാ  ചചയഭാല്മഭാത്രല  ഒകര  തരതനിലള്ള  കൂറുല  ഗുണങളുല  ജതീവനിതരതീതനിയുല
എലഭാവരനിലല ഉണഭാകേനില.' ഇന്നട്ട് ആളുകേളുചട രഭാജലകതഭാടുള്ള കൂറട്ട് ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-കേഭാര്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇദൗ  രഭാജലതനിനുകവണനി  ജതീവന്  ചവടനിഞ്ഞവചരക്കുറനിചഭാണട്ട്
പറയുന്നതട്ട്.   ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  അവരുചട ആന്തരനികേ ഭതീഷണനിയഭായനി ആദലലതചന്ന
പറയുന്നതട്ട്  മുസതീമനിചനയഭാണട്ട്.  പനിന്നതീടട്ട്  ക്രനിസ്തലഭാനനിചയയുല  കേമ്മേറ്റ്യൂണനിസ്റ്റുകേഭാചരയുല.
ഇദൗ ആന്തരനികേ ഭതീഷണനി എവനിചടനനിന്നട്ട് വന്നതഭാണട്ട്? ഇതട്ട് ഹനിറട്ട് ലറുചട വഭാചകേമഭാണട്ട്.
ജര്മനനിയനില്  ജൂതചരയുല  കബഭാളചഷവനിക്കുകേചളയുമഭാണട്ട്  ആന്തരനികേ  ഭതീഷണനിയഭായനി
കേണനിരുന്നതട്ട്.  അകത  വഭാചകേല  ഇവനിചട  സത്വതീകേരനിചതഭാണട്ട്.  അകപഭാള
ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ചന നയചമന്നതട്ട് പൂര്ണമഭായുല ഹനിറട്ട് ലറുചട ആശയമഭാണട്ട്. കദശതീയ
പ്രസ്ഥഭാനചതയുല അതനിചന  പഭാരമ്പരലചതയുല പൂര്ണമഭായനി  നനികഷധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്
ഇവരുചട  നനിലപഭാടട്ട്.   അവര്കട്ട്  കദശതീയ  പ്രസ്ഥഭാനതനില്  പങനിലകലഭാ;   ഇവനിചട
കനരകത  അതട്ട്  പറഞ്ഞകലഭാ?  ഇവനിചട  കദശതീയ  പ്രസ്ഥഭാനതനിചന  ഭഭാഗമഭായനി
എചന്തലഭാല  വനിഷമതകേള  അനുഭവനിചവരുണട്ട്;  ഏചതലഭാല  പ്രയഭാസങള
അനുഭവനിചവരുണട്ട്.  ആന്ഡമഭാനനില്  എചന്തലഭാല  കേഠനിനമഭായ  വനിഷമതകേള
അനുഭവനിചട്ട്  ആ  കദശതീയ  പ്രസ്ഥഭാനതനിചന  ഭഭാഗമഭായനി  ജതീവനിതല  നയനിചവരുണട്ട്.
എന്നഭാല്  അവനിചടനനിന്നട്ട്  മഭാചപഴതനി  രക്ഷചപടവചരയകല  വലനിയ  മഹഭാനഭാരഭായനി
ചനിത്രതീകേരനികഭാന്  ശമല  നടക്കുന്നതട്ട്.  രഭാജലതനിചന  ചരനിത്രതനിചന  ഭഭാഗമഭാകണഭാ
അതട്ട്?  ചരനിത്രചത  തനിരുതനിക്കുറനികഭാനകല  കനഭാക്കുന്നതട്ട്.  അകപഭാള  തങളുചട
കേയനില്  അധനികേഭാരമുചണനവചട്ട്  എന്തുമഭാകേഭാല  എനള്ള  നനിലയനിലകല  കേഭാരലങള
നതീക്കുന്നതട്ട്.  അതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന  അവര്കട്ട്  കദശതീയ  പ്രസ്ഥഭാനല  എന്തഭാചണകന്നഭാ;
അതനിചന  മൂലലങള  എന്തഭാചണകന്നഭാ  അറനിയനില;  കദശതീയ  പ്രസ്ഥഭാനതനിചന
മൂലലങള  ഉളചകഭാള്ളുന്ന  ഭരണഘടന  ഒരു  ഘടതനിലല  അവര്കട്ട്
അലഗതീകേരനികഭാനുല  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.   അതട്ട്  അവര്  പലവടല  വലക്തമഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്,
പഭാര്ലചമനനില്തചന്ന  വലക്തമഭാകനിയതഭാണട്ട്.  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  ചനില
കേഭാരലങള  ഇവനിചട  സൂചനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇന്നട്ട്  ഒരു  വനിഭഭാഗതനിനട്ട്
എതനിചരയഭാചണങനില്  നഭാചള  മറട്ട്  വനിഭഭാഗങളകട്ട്  കനചര  തനിരനിയുല.  ആചരലഭാല
ഇവര്കട്ട്  ചതഭാട്ടുകൂടഭാതവരഭായനിട്ടുകണഭാ  അവരുചടചയലഭാല  കനചര  ഭതീഷണനി
ഉയരുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  അവര്  വലക്തമഭാക്കുനണട്ട്.  അവര്  പറയുന്ന  ഒരു  കേഭാരലല,
'നമ്മുചട സമഭാജതനിചന മചറഭാരു സവനികശഷത വര്ണ വലവസ്ഥയഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്
ഇതനിചന ജഭാതതീയത എന്നട്ട് മുദ്രകുതനി പുച്ഛേനിചട്ട് തള്ളുകേയഭാണട്ട്. വര്ണവലവസ്ഥ എന്നട്ട്
പരഭാമര്ശനിക്കുന്നതുതചന്ന  അപഹസനികകണ  ഒന്നഭാചണന്നട്ട്  നമ്മുചട  ആളുകേളകട്ട്
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കതഭാന്നനിത്തുടങനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനില്  അടങനിയനിട്ടുള്ള  സഭാമൂഹല  വലവസ്ഥചയ
സഭാമൂഹലവനികവചനമഭായനി  അവര് ചതറനിദരനിക്കുന.'   ഇതഭാണട്ട്  ഇന്തലയുചട  ശഭാപല.
ഇദൗ  പറയുന്ന  ജഭാതനിവനികവചനല,  അതനിചന  ഉചനതീചതത്വല,  അതനിചന
മഹതത്വവല്കരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇദൗ  പറയുന്നതനിചന  ഒരു  ഭഭാഗല  എന്തഭാണട്ട്,
ഇദൗ പറയുന്ന വര്ണവലവസ്ഥ ബഹ-ക്ഷത്രനിയ-ഫവശല-ശൂദ്ര. ശൂദ്രര് കേഴനിഞ്ഞഭാലള്ള
വനിഭഭാഗചത  മനുഷലഗണതനില്കപഭാലല  ചപടുത്തുന്നനില.  അതഭാണട്ട്
പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗല.  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗല  ശൂദ്ര
വനിഭഭാഗതനില്ചപടുന്നനില.  എന്നനിടട്ട്  അതനിചന  കമനയുല  പറഞ്ഞട്ട്  നടക്കുകേയഭാണട്ട്.
നമ്മുചട  രഭാജലചത  വലനിചയഭാരു  ജനവനിഭഭാഗചത  മനുഷലരഭായനികപഭാലല
പരനിഗണനികഭാത  തതത്വശഭാസവുലചകേഭാണഭാണട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  നടക്കുന്നതട്ട്.
ഏതഭാണട്ട്  ഹനിന,  വനിചഭാരധഭാരകഭാരന് പറയുനണട്ട്,   ബഭാഹണന്  -  തല,  രഭാജഭാവട്ട്  -
ബഭാഹുകള,  ഫവശലന്  -  ഊരുകള,  ശൂദ്രന്  -  പഭാദങള.  ഇദൗ  ചതുര്വനിധ
വലവസ്ഥയുള്ള  ജനത,  അതഭായതട്ട്  ഹനിന  ജനതയഭാണട്ട്  നമ്മുചട  ഫദവല  എന്നഭാണട്ട്
അതനിചന അര്തല. അകപഭാള ജഭാതതീയഭാടനിസ്ഥഭാനതനില് വനിശത്വഭാസനികേളഭായവചര വലനിയ
കതഭാതനില്  ഭനിന്നനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനില്  ഏതട്ട്  വനിഭഭാഗതനിചന  തഭാല്പരലമഭാണട്ട്  ഇവര്
സലരക്ഷനിക്കുന്നചതന്നതട്ട്  വലക്തമഭാണട്ട്.  അതട്ട്  അവര് പലകപഭാഴല  വലക്തമഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്.
പല  നടപടനികേളനിലൂചടയുല  വന്നനിട്ടുണട്ട്.  ചുരുകതനില്  സലഘപരനിവഭാറനിചന  അജണ
എനപറയുന്നതട്ട്  ഇന്തലയനിചല  മഹഭാഭൂരനിപക്ഷല  വരുന്ന  ജനതചയ  രണഭാലകേനിട
പദൗരനഭാരഭായനി കേണകഭാക്കുകേ,  ആന്തരനികേ ഭതീഷണനിയുചട ഭഭാഗമഭാണട്ട് ഇചതന്നട്ട് പറയുകേ,
എന്നനിടട്ട് അവചര തകേര്ക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട്. ആ അജണയുചട ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട് ഇദൗ പദൗരതത്വ
കഭദഗതനി നനിയമല വന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതഭാണട്ട് ഇതനിലള്ള ഏറവുല ഗദൗരവമഭായ പ്രശ്നചമന്നട്ട്
നഭാല  കേഭാണണല.  ഇതനിചന  നഭാല  ഒന്നനിചട്ട്  എതനിര്തനിചലങനില്  ഇതരല  അജണകേള
ഒചന്നഭാന്നഭായനി  നമ്മുചട  നഭാടനില്  ശക്തനിചപടുന്ന  നനിലയുണഭാകുല.  അതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന
മതനനിരകപക്ഷത  സലരക്ഷനികണചമന്നട്ട്  ആഗഹനിക്കുന്ന,  നമ്മുചട  രഭാജലതനിചന
ഭരണഘടന  സലരക്ഷനികണചമന്നട്ട്  ആഗഹനിക്കുന്ന  മുഴവന്കപരുല  ഇതനിചനതനിചര
അണനിനനിരകകണ  ഘടമഭാണനിതട്ട്.  അതഭാണനിന്നട്ട്  കേണ്ടുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അതഭാണട്ട്
രഭാജലവലഭാപകേമഭായനി  നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇവനിചട  കനരകത  പദൗരതത്വ
കഭദഗതനിയുണഭായ ഘടതനില് മറട്ട് പ്രതനികഷധങള ഉയര്ന്നനിടനില എന്നതട്ട് വസ്തുതയഭാണട്ട്.
അതനില്  നഭാല  കേഭാകണണതട്ട്  ഇദൗ  അജണയുചട  ഭഭാഗമഭായനിടല  കനരചത  പദൗരതത്വ
കഭദഗതനി  നനിയമങള  വന്നതട്ട്  എന്നതഭാണട്ട്.   1955-ലഭാണട്ട്  പദൗരതത്വ  നനിയമല
രഭാജലത്തുണഭാകുന്നതട്ട്.  ഭരണഘടന  മുകന്നഭാട്ടുവച  ആശയങള  പൂര്ണമഭായുല
സത്വഭാലശതീകേരനിച്ചുചകേഭാണഭാണട്ട്  അതട്ട്  നനിലവനില് വന്നതട്ട്.  പനില്കഭാലതട്ട്  1985,  2004,
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2005  എന്നതീ വര്ഷങളനില് ചനില കഭദഗതനികേള ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.     1985-ല് ആസഭാല
അകകഭാര്ഡനില് അനുസൃതമഭായ മഭാറങള വരുതഭാനഭാണട്ട് കഭദഗതനിയുണഭായതട്ട്. 2004-ല്
വനികദശനികേളകട്ട്  പദൗരതത്വല  നല്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധചപട  കേഭാലഭാവധനി
പുതുകനിനനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുല  2005-ല് ഇന്തലന് വലശജരഭായ വനികദശനികേളകട്ട് ഇന്തലന്
പദൗരതത്വല  നല്കുന്നതനിനുമഭാണട്ട്  കഭദഗതനിയുണഭായതട്ട്.  ഇതനിചലഭാചകയുളള  പ്രകതലകേത,
ഈ  കഭദഗതനികേളനിചലഭാന്നനിലല  മതപരമഭായ  വനികവചനതനിചന  ലഭാഞനകപഭാലല
ഉണഭായനിരുന്നനില.  അതുകപഭാചല  മദൗലനികേഭാവകേഭാശല  ലലഘനിക്കുന്നതനിചന  ഒരു
കേഭാഴ്ചപഭാടുമുണഭായനിരുന്നനില. അതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന അചതഭാനല മറ്റുതരതനിലളള എതനിര്പനിനട്ട്
ഇടയഭാകനിയനിടനില.  ഇന്നചത കേഭാലതട്ട് ഇതട്ട്  കബഭാധപൂര്വല നടപഭാകഭാന് ശമനിക്കുന്ന
ഒന്നഭാണട്ട്. അതനിചന ശക്തമഭായനി  ഒന്നനിചട്ട് തളളനിപറകയണതുണട്ട്, തകേര്കകണതുണട്ട്, ഒരു
തരതനിലല രഭാജലല അലഗതീകേരനികനിചലന്ന നനിലപഭാടട്ട് സത്വതീകേരനികകണതഭായനിട്ടുണട്ട്. 

ഇവനിചട  വന്ന  കഭദഗതനി  നനിര്കദ്ദേശചതക്കുറനിചട്ട്  പറയഭാനുളളതട്ട്,  പഭാര്ലചമനട്ട്
പഭാസഭാകനിയ  ഈ  നനിയമല  റദ്ദേഭാകണചമന്നഭാണട്ട്  നമ്മേള  ആവശലചപടുന്നതട്ട്.  കകേന്ദ്ര
സര്കഭാരനിനട്ട്  ഒരു  ഓര്ഡനിനന്സട്ട്  മുകഖന  ഈ  നനിയമല  ഉടചന  നനിര്തലഭാകഭാന്
സഭാധനിക്കുല.  രഭാജലചത  പ്രകതലകേ  അന്തരതീക്ഷല  പരനിഗണനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഒരു
ഓര്ഡനിനന്സനിലൂചട ചപടനതചന്ന നനിയമല റദ്ദേഭാകഭാന് കേഴനിയുല. അതരചമഭാരു അവസ്ഥ
നനിലനനില്ചക  ഇതനില്  തതീരുമഭാനമുണഭാകുന്നതുവചര  തുടര്നടപടനി  സത്വതീകേരനികരുചതന്ന
ബഹുമഭാനചപട അലഗതനിചന ആവശലല നമ്മുചട ഉകദ്ദേശചത ദുര്ബലചപടുത്തുകേയഭാണട്ട്
ചചയ്യുകേ.  പ്രകമയതനിചല ആവശലതനിചന ശക്തനി അതട്ട് കചഭാര്തനികളയുല.  സഭയുചട
മുമ്പഭാചകേയുളള പ്രകമയചത കൂടുതല് ശക്തനിചപടുതഭാനുല സമഷമഭാകഭാനുമുളള കഭദഗതനി
നനിര്കദ്ദേശല എന്തുവന്നഭാലല സത്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തടസമനില.  രഭാജലചതയുല ജനതചയയുല
മതതനിചന  അടനിസ്ഥഭാനതനില്  ഭനിന്നനിപനികഭാനുളള  ആപല്കരമഭായ  നതീകമഭാണട്ട്
ഈ  നനിയമല. അതുചകേഭാണ്ടുതചന്ന പദൗരതത്വകഭദഗതനി  നനിയമല  എത്രയുല കവഗല  റദ്ദേട്ട്
ചചയ്യുകേചയന്നതഭാണട്ട് നഭാല ആവശലചപകടണതട്ട്. 

മനി  .    സതീകര്:   ചര്ചയുല  മറുപടനിയുല  കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   നമ്മുചട

ഭരണഘടന ചവല്ലുവനിളനി കനരനിടുകമ്പഭാള, മതനനിരകപക്ഷത ഇരുടനിലഭാഴ്ന്നുചവന്ന ആശങ

ഉയരുകമ്പഭാള നൂറഭാണ്ടുകേളനിലൂചട  നമ്മേള സത്വഭാലശതീകേരനിച നമ്മുചട  സലസഭാരതനിചന

അന്തസതയട്ട്  ഇടനികവല്ക്കുനചവന്നട്ട്  കതഭാനകമ്പഭാള  കകേരളല  എങചന

പ്രതനികേരനിക്കുനചവന്നതനിചന  ശക്തമഭായ  ഒരുദഭാഹരണമഭായനിരുന  ഇദൗ  ചര്ച.

നമ്മുചട നനിയമസഭയുചട അന്തസട്ട് ഇതട്ട് ഉയര്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  യഥഭാര്തതനില്

ഇദൗ  ചര്ച  കകേളക്കുന്ന  സമയതട്ട്  ഓര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട്  ദശഭാവതഭാരങളനിചല

ഹനിരണലകേശനിപുവനിചന അനുഭവമഭാണട്ട്.  ഹനിരണലകേശനിപുവനിചന ആകക്രഭാശങളുല നഭാടുല
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നഗരവുല  അടകനിവഭാണുചകേഭാണ്ടുള്ള  ധനികഭാരവുമഭായനിരുന്നനില,  പ്രഹ്ളഭാദചന

വനിനയപൂര്വമുള്ള  നനിശ്ചയദഭാര്ഢലമഭായനിരുന  നരസനിലഹല  പുറത്തുവരഭാനനിടയഭായ  ഒരു

കേഭാരണല.  കകേരളല ഇന്നട്ട് ആ പ്രഹ്ളഭാദചന കറഭാളനില് ശക്തമഭായ നനിലപഭാടട്ട് രഭാജലതനിനട്ട്

മുന്നനില്  അവതരനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇദൗ  ചര്ചയുചട  അന്തസത  തതീര്ചയഭായുല

പുതുതഭായനി  ആരലഭനിക്കുന്ന  സഭഭാ  ടനി.വനി.-യുചട  കനതൃതത്വതനില്  രഭാജലചത  എലഭാ

സ്ഥലങളനിലല  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുചമനകൂടനി

അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  

ശതീ.  ചകേ.  സനി.  കജഭാസഫൈട്ട്  അങട്ട്  അവതരനിപനിച  കഭദഗതനി  പ്രസട്ട്

ചചയ്യുനകണഭാ?

ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫൈട്ട്:  സര്, ഞഭാന് പ്രസട്ട് ചചയ്യുന്നനില.

മനി  .    സതീകര്:  കഭദഗതനി സഭ നനിരഭാകേരനിചനിരനിക്കുന. ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനി

അവതരനിപനിച പ്രകമയല പഭാസഭാകണചമന്ന പ്രശ്നചത

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്.....................

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്.....................

പ്രകമയല സഭ ചഎകേകേകണലന പഭാസഭാകനിയനിരനിക്കുന.

III.   പ്രകമയല

സഭ അനനിശ്ചനിതകേഭാലകതയട്ട് പനിരനിയുന്നതട്ട് സലബന്ധനിചട്ട്  

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): സര്, സഭ മുമ്പഭാചകേ മറട്ട് അതലഭാവശല

ബനിസനിനസ്സുകേചളഭാനമനിലഭാതതനിനഭാല്  സഭ  അനനിശ്ചനിതകേഭാലകതയട്ട്

പനിരനിയഭാവുന്നതഭാചണന്ന പ്രകമയല ഞഭാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ധനകേഭാരലവുല കേയറുല വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എല  .   കതഭാമസട്ട് ചഎസകേട്ട്): സര്,

ഞഭാന് പ്രകമയചത പനിന്തഭാങ്ങുന.

മനി  .   സതീകര്:   പ്രകമയല സഭ അലഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന.
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IV. അവകലഭാകേനല

മനി  .    സതീകര്:  നമുകട്ട്  അറനിയഭാവുന്നതുകപഭാചല  സഭയുചട  17-ാം  സകമ്മേളനല

കചരുന്നതുസലബന്ധനിച  തതീരുമഭാനല  വളചര  ചപചടന്നട്ട്  ഫകേചകഭാണതഭാണട്ട്.

സഭഭാലഗമഭായനിരുന്ന  മുന്മനനി  കതഭാമസട്ട്  ചഭാണനിയുചട  കദഹവനികയഭാഗതനില്

അനുകശഭാചനല  കരഖചപടുതനി  സഭ  പനിരനിയുകേചയന്ന  നടപടനിക്രമല  ഇദൗ  പ്രകതലകേ

സഭാഹചരലതനില്  നനിര്വഹനികഭാന്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.   അന്തരനിച  അലഗകതഭാടുള്ള

എലഭാ  ആദരവുല  പ്രകേടനിപനിക്കുന്ന  തരതനിലള്ള  ഒരു  ചരകമഭാപചഭാരല  സഭയുചട

അടുത സകമ്മേളനതനിചന പ്രഭാരലഭതനില് നനിര്വഹനികചപടുന്നതഭാണട്ട്.

ഫവവനിദലമഭാര്ന്ന  ഇന്തലന്  ജനഭാധനിപതലതനിചനയുല  ഭരണഘടനയുചടയുല

ശക്തനിയുല ഓജസ്സുല ഉയര്തനിപനിടനിക്കുന്ന സുപ്രധഭാനമഭായ മൂന്നട്ട് പ്രകമയങളഭാണട്ട് സഭ

ഇന്നട്ട്  പഭാസഭാകനിയതട്ട്.  ഇന്തലയനിചല  ഇതര  ജനപ്രതനിനനിധനി  സഭകേളകട്ട്

മഭാതൃകേയഭാകുന്ന തരതനിലള്ള ഒരു നടപടനിയഭാണട്ട് ഇചതന്ന കേഭാരലതനില് തര്കമനില.

ചുരുങനിയ  സമയതനിനുള്ളനില്തചന്ന  സഭഭാകയഭാഗല  കചരഭാനുല  നടപടനികേള

പൂര്തതീകേരനികഭാനുല  ചചയറുമഭായനി  സഹകേരനിച  ബഹുമഭാനലരഭായ  മുഖലമനനി,

മനനിമഭാര്,  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്,  കേക്ഷനി കനതഭാകള,  മറട്ട് അലഗങള,  പത്ര മഭാധലമ

പ്രവര്തകേര്,  നനിയമസഭയനിചലയുല  മറട്ട്  വകുപ്പുകേളനിചലയുല  ഉകദലഭാഗസ്ഥര്

എന്നനിവര്കട്ട്  നന്ദനി  കരഖചപടുത്തുന.   എലഭാവര്ക്കുല  ഉദൗഷ്മളമഭായ  പുതുവര്ഷല

കനരുന.

ഓര്ഡര്.... ഓര്ഡര്... സഭ അനനിശ്ചനിതകേഭാലകതയട്ട് പനിരനിയുന.

(കദശതീയ  ഗഭാനഭാലഭാപനകതഭാചട  2019  ഡനിസലബര്  31-ാം  തതീയതനി

ഉചയ്ക്കുകശഷല 12.38-നട്ട് സഭ അനനിശ്ചനിതകേഭാലകതയട്ട് പനിരനിഞ.)
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SECRETARIAT OF  THE KERALA LEGISLATURE

NOTIFICATION

No.7382/Table-1/2019/Leg.     Dated, Thiruvananthapuram 31st December 2019.

In exercise of the powers conferred by sub-clause (a) of clause (2) of
Article 174 of the Constitution of India, the Governor of the State of Kerala
hereby  prorogues  the  Seventeenth  Session  of  the  Fourteenth  Kerala
Legislative  Assembly  with  effect  from  December  31,  2019  at  the
conclusion of its sitting.

ഇന്തലന്  ഭരണഘടനയുചട  174-ാം  അനുകച്ഛേദല  (2)-ാം  ഖണ്ഡല  (എ)
ഉപഖണ്ഡ പ്രകേഭാരല നല്കേചപട അധനികേഭാരങള വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് കകേരള സലസ്ഥന
ഗവര്ണര്  പതനിനഭാലഭാല  കകേരള  നനിയമസഭയുചട  പതനികനഴഭാല  സകമ്മേളനല
2019  ഡനിസലബര്,  31 -ാംതതീയതനി  അതനിചന  സകമ്മേളനല  അവസഭാനനിചതുമുതല്
സമഭാപനിചനിരനിക്കുന.

By order of the Governor,

   

S.V. UNNIKRISHNAN NAIR,
  Secretary, 

Legislative Assembly.


