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വകുപ്പുമനനി : ശസ്പീ. ചകേ. രഭാജ
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വനിദഖ്യഭാഭഖ്യഭാസ വകുപ്പുമനനി : ചപ്രഭാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനഭാഥശ
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വഭാലലലാം 163]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                       [നമ്പര് 20

നനിയമസഭ  2016 നവലാംബര് മഭാസലാം 1-ാം തതീയതനി ചചഭാവഭാഴ്ച രഭാവനിചല 9.00 മണനികട്ട്
ബഹുമഭാനചപട സതീകര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചര്ന.

കകേരളപനിറവനിയുചട അറുപതഭാലാം വഭാര്ഷനികേലാം

മനി  .    സതീകര്:  ഓര്ഡര്...............ഓര്ഡര്...............കകേരളപനിറവനിയുചട  അറുപതഭാലാം
വഭാര്ഷനികേമഭാണട്ട്  ഇനട്ട്.  മലയഭാളനിസസ്വതനിചന്റെ  ഭൂമനിശഭാസ്ത്രപരമഭായ  ഒരുമയുചട  അറുപതഭാണട്ട്
പനിനനിടുന കകേരളലാം കനടനിയ  സഭാമൂഹല മുകനറ്റതനിചന്റെ ചരനിത്രതനില് അതനിനനിര്ണഭായകേമഭായ
പങ്കുവഹനിച്ച  സഭയഭാണട്ട്  ഈ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  സഭ.  വനിപ്ലവകേരമഭായ  നനിരവധനി
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങളനിലൂചട വനിസ്മയഭാവഹമഭായ പ്രവര്തനങ്ങളകട്ട്  മുന്കേചയ്യെടുത
പഭാരമ്പരലമുള്ള സഭയഭാണട്ട് നമകടതട്ട്.  ജഭാതലഭാതതീതവലാം മതഭാതതീതവമഭായ ജനകേതീയത
യനിലധനിഷനിതമഭായ  രഭാഷതീയ  സലാംസ്കൃതനി  ആഴതനില്  കവരുപനിടനിച്ച  സലാംസഭാനമഭാണട്ട്
കകേരളലാം.   നകവഭാതഭാനലാം,  കദശതീയ പ്രസഭാനലാം,  കേര്ഷകേ ചതഭാഴനിലഭാളനി  പ്രസഭാനലാം
എനനിങ്ങചന  വനിവനിധ  ധഭാരകേളനിലൂചട  വളര്നവന  ജനപക്ഷ  രഭാഷതീയമഭാണട്ട്
കകേരളചത  പുകരഭാഗമകനഭാന്മുഖമഭായനി  നനിലനനിര്തനിചകഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  1921-ല്
ആരലാംഭനിച്ച  ഐകേലകകേരള  പ്രസഭാനതനിനട്ട്  ആശയപരമഭായ  അടനിതറ  നല്കേനിയ
ഇ.എലാം.എസട്ട്.-ചന ഈ സന്ദര്ഭതനില് സ്മരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മലയഭാളനി കദശതീയത എന
ആശയചത  അവതരനിപനിച്ചട്ട്  യുകനിഭദ്രമഭായനി  അതനിചന  വളര്തനിചയടുത  അകദ്ദേഹതനിചന്റെ
സലാംഭഭാവന കകേരളലാം ഈ അവസരതനില് ആദരകവഭാചട സ്മരനിക്കുന. 'കകേരളലാം മലയഭാളനിയുചട
മഭാതൃഭൂമനി'  എന ഗ്രനലാം   ഐകേലകകേരള പ്രസഭാനതനിചന്റെ പ്രതലയശഭാസ്ത്രപരമഭായ
അടനിതറയഭാണട്ട് ശകനിചപടുതനിയതട്ട്.  ആദല സര്കഭാര് തചന കകേരളതനിചന്റെ മുഖചഭായയുലാം
അടനിതറയുലാം  മഭാറ്റനിചയഴുതനിയ  നനിരവധനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങളകട്ട്  കനതൃതസ്വലാം
നല്കേനി.  കകേരള കമഭാഡല് എനട്ട് പനിനതീടട്ട് വനിഖലഭാതമഭായ ഈ മഭാതൃകേയട്ട് അടനിതറ
പഭാകേനിയതട്ട് ആ സര്കഭാരനിചന്റെ ഈ ദനിശയനിലുള്ള നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങളഭാണട്ട്.

1957-ചല  സര്കഭാര്  കകേരളതനിചന്റെ  തലവരനി  മഭാറ്റനിചയഴുതനിയ  ജഭാതനി  ജനനി
നഭാടുവഭാഴനിതചമനട്ട്  ഇ.എലാം.എസട്ട്.  വനികശഷനിപനിച്ച  പരമ്പരഭാഗത  യഭാഥഭാസനിതനികേ
കകേരളചത  ആധുനനികേ  കകേരളമഭായനി  മഭാറ്റനിപണനിതതട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിയമവലാം
ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമവമഭായനിരുന. നനിരവധനിയഭായ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ പ്രകനിയയനിലൂചട
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2       കകേരള നനിയമസഭ നവലാംബര് 1, 2016

ഉജസ്വലമഭായ സഭാമൂഹല  മുകനറ്റതനിനട്ട് ആ സര്കഭാര് കനതൃതസ്വലാം നല്കേനി.  1956-ല്
പഭാര്ലചമന്റെട്ട്  പഭാസഭാകനിയ  സലാംസഭാന  പുനനഃസലാംഘടനഭാ  നനിയമതനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്
1956  നവലാംബര്  1-നട്ട് ഭഭാഷഭാടനിസഭാനതനിലുള്ള കകേരള സലാംസഭാനലാം രൂപലാംചകേഭാണ.
1957 ചഫെബ്രുവരനി, മഭാര്ച്ചട്ട് മഭാസങ്ങളനില് കകേരളതനില് ചപഭാതുചതരചഞ്ഞെടുപട്ട് നടന.
ഏപ്രനില് ഒനഭാലാം തതീയതനി കകേരള നനിയമസഭ നനിലവനില്വന. ഏപ്രനില് 5-ാം തതീയതനി
ഇ.എലാം.എസട്ട്.-ചന്റെ  കനതൃതസ്വതനിലുള്ള  11  അലാംഗ  മനനിസഭ  അധനികേഭാരതനില്
വരനികേയുണഭായനി.   കകേരള  നനിയമസഭയുചട  പ്രഥമ  സകമ്മേളനലാം  കപ്രഭാചടലാം  സതീകര്
കറഭാസമ്മേ പുന്നൂസനിചന്റെ അദലക്ഷതയനില് ചസകകടറനിയറ്റട്ട്  മന്ദനിരതനിചല അസലാംബനി
ഹഭാളനില്  1957  ഏപ്രനില്  27-നട്ട് രഭാവനിചല  8.00  മണനികഭാണട്ട് കചര്നതട്ട്.  ഇനലന്
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  ചരനിത്രതനില്  സുവര്ണ  ലനിപനികേളഭാല്  എഴുതനികച്ചര്ത  മഹതരചമനട്ട്
വനികശഷനിപനികചപട നനിരവധനി നനിയമങ്ങള കകേരള നനിയമസഭ  എലഭാ കേഭാലങ്ങളനിലുലാം
പഭാസഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ മഹതഭായ,  ചരനിത്രപരമഭായ പ്രകനിയയട്ട് അതത്യുജസ്വലമഭായ
തുടകലാം കുറനിച്ചതട്ട് ഒനഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയഭായനിരുന.

ചതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമലാം മുന്നനിര്തനി നനിരവധനി നനിയമങ്ങള കകേരള നനിയമസഭ
പഭാസഭാക്കുകേയുണഭായനി. രണഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ പഭാസഭാകനിയ കകേരള മനിനനിമലാം കൂലനി
നനിയമലാം ഒരു ദനിശഭാസൂചകേമഭായനിരുന. വനിവനിധ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ പ്രകനിയകേചളക്കുറനിച്ചട്ട്
വനിശദമഭായനി ഇവനിചട പ്രതനിപഭാദനിക്കുനനില.  മൂനഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ 27  ഒറനിജനിനല്
നനിയമങ്ങളലാം 58 കഭദഗതനി നനിയമങ്ങളലാം 17 ധനവനിനനികയഭാഗ നനിയമങ്ങളലാം ഉളചപചട
102  നനിയമങ്ങളഭാണട്ട് പഭാസഭാകനിയതട്ട്.  നഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ  226  നനിയമങ്ങള
പഭാസഭാകനി.  കകേരള  സലാംസഭാനതനിചല  പഭാര്ശസ്വവല്കരനികചപട  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങചള
സലാംരക്ഷനിക്കുന   നനിരവധനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങളകട്ട്  ആ  സഭയനില്
കനതൃതസ്വപരമഭായ പങട്ട് വഹനിക്കുകേയുണഭായനി.  അഞഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ  87  നനിയമങ്ങളലാം
ആറഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ  47  നനിയമങ്ങളലാം  പഭാസഭാകനി.  കകേരള കചരനിപ്രകദശ പരനിഷ്കരണ
നനിര്മ്മേഭാര്ജന  നനിയമലാം  വളചരയധനികേലാം  പ്രഭാധഭാനലമര്ഹനിക്കുന  ഒരു  നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണമഭായനിരുന.  ഇനലയനിചല  മറ്റട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങള  ഈ  കമഖലയനില്
നനിയമങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇതട്ട്  മഭാതൃകേയഭാക്കുകേയുണഭായനി.   ഏഴഭാലാം   കകേരള
നനിയമസഭ  118  നനിയമങ്ങള  പഭാസഭാക്കുകേയുണഭായനി.  അതനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ഇവനിചട  പ്രതനിപഭാദനിക്കുനനില.   എടഭാലാം   കകേരള  നനിയമസഭ  129  നനിയമങ്ങളഭാണട്ട്
പഭാസഭാകനിയതട്ട്.  സ്ത്രതീകേളചട  ഉനമനതനിനഭായനി  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനികഭാനലാം  ചൂഷണവലാം
അടനിമ  മകനഭാഭഭാവവലാം  അവസഭാനനിപനികഭാനലാം സ്ത്രതീ-പുരുഷ തുലലത കകേവരനികഭാനലാം
ലക്ഷലമനിടട്ട്  വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷന്  രൂപതീകേരനികഭാന് വലവസ ചചയ്ത  1991-ചല കകേരള
വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷന് നനിയമലാം ചരനിത്രപരമഭായ നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണമഭായനിരുന.  ഒമ്പതഭാലാം
കകേരള നനിയമസഭ 84 നനിയമങ്ങള പഭാസഭാക്കുകേയുണഭായനി. കകേരള പഞഭായതട്ട് രഭാജട്ട്
നനിയമലാം,  കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറ്റനി  നനിയമലാം,  കലഭാകല്  ഫെണട്ട്  ഓഡനിറ്റട്ട്  നനിയമലാം
എനനിവ  സുപ്രധഭാന  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങളഭായനിരുന.  പതഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭ
104 നനിയമങ്ങള പഭാസഭാകനി. 165 ബനില്ലുകേള പതനിചനഭാനഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയനിലുലാം
പഭാസഭാക്കുകേയുണഭായനി.   പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണ രലാംഗതട്ട് പതനിചനഭാനഭാലാം  കകേരള
നനിയമസഭ  ശകദയമഭായ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  നടതനി.  പനണഭാലാം  കകേരള
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നനിയമസഭ  138  ബനില്ലുകേളഭാണട്ട്  പഭാസഭാകനിയതട്ട്.  2008-ചല  കകേരള  ചനല്വയല്
തണതീര്തട  സലാംരക്ഷണ  ആകട്ട്  ചരനിത്രപരമഭായ  നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണമഭായനിരുന.
പുലര്ചച്ച രണട്ട് മണനികഭാണട്ട് ഈ നനിയമലാം സഭ പഭാസഭാകനിയതട്ട്.  2011 കമയട്ട് 14-നട്ട്
നനിലവനില്വന പതനിമൂനഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ 68 ബനില്ലുകേള പഭാസ ഭാക്കുകേയുണഭായനി.
2012-ചല  കകേരള  സലാംസഭാന  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  ഭരണ  സുതഭാരലത
ഉറപ്പുവരുതഭാനള്ള സുപ്രധഭാന കേഭാല്വയ്പ്പുകേളനിചലഭാനഭായനിരുന.  2013-ല് കകേരള
നനിയമസഭ  ഏകേകേണ്ഠമഭായനി  പഭാസഭാകനിയ  തുഞചതഴുതചന്  മലയഭാളലാം  സര്വകേലഭാശഭാല
നനിയമവലാം ശകദയമഭായനി.  വലതലസ്തങ്ങളഭായ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങളനിലൂചട  കകേരളതീയ
സമൂഹതനിചന്റെ  സഭാമൂഹല  മുകനറ്റതനിനട്ട്  ഉജസ്വലമഭായ  സലാംഭഭാവനകേള   നല്കേനിയ
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ സഭയഭാണട്ട്  ഈ സഭ.  എനഭാല് കേഭാലലാം  പനിനനിടുകനഭാറുലാം  നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണതനിചന്റെ പ്രഭാമുഖലവലാം പ്രഭാധഭാനലവലാം കുറഞ്ഞുവരുനതഭായനി നനിരതീക്ഷനികചപടുനണട്ട്.
ഇതട്ട് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ സഭയുചട ഒരു ദദൗര്ബലലമഭായനി നഭാലാം കേഭാണണലാം.

സമൂഹതനില്  ഭരണഘടനയുചട  സലാംരക്ഷണലാം  ലഭനികകണ  പഭാര്ശസ്വവല്കരനികചപട
പല  വനിഭഭാഗങ്ങളണട്ട്.  അതരലാം  വനിഭഭാഗങ്ങചള  കേചണതനി  നനിയമ  സലാംരക്ഷണതനിചന്റെ
പരനിധനിയനില്  ചകേഭാണവരനികേചയന  ദദൗതലലാം  നനിര്വഹനികചപടുനകണഭാ  എന
ആത്മവനിമര്ശനലാം ഈ സഭ നടകതണതുചണനട്ട്  ചചയര് കേരുതുന.  നനിയമങ്ങള
രൂപചപകടണതട്ട്  സര്കഭാര്  ഫെയലുകേളനില്നനിനട്ട്  മഭാത്രമല,  ജനഭാഭനിലഭാഷങ്ങളനില്
നനിനകൂടനിയഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  അവസരചമഭാരുകണലാം.  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളചട
വളര്ച്ചയുലാം ഗ്രഭാമസഭകേളനിലൂചട ലക്ഷലമനിടുന പ്രതലക്ഷ ജനഭാധനിപതലവലാം യഭാഥഭാര്തല
മഭാകുകമ്പഭാള  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  പ്രകനിയയുലാം  സുതഭാരലമഭാകേണലാം.  അതനിചന്റെ  സഭാധലതകേള
ആരഭായണലാം.  പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭ  പ്രദൗഢമഭായ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ
പഭാരമ്പരലതനിനട്ട് മകുടലാം ചഭാര്ത്തുന തരതനില് ശകദയമഭായ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങള
നടത്തുചമന കേഭാരലലാം നനിസ്തര്കമഭാണട്ട്. കലഭാകേതനിനട്ട് മഭാതൃകേയഭായ അപൂര്വ സഭാമൂഹല
രൂപതീകേരണമഭാണട്ട് കകേരളതനില് സലാംഭവനിച്ചതട്ട്. വനിപ്ലവകേരവലാം മഭാതൃകേഭാപരവമഭായ ഈ
നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  കകേരള  കമഭാഡല്  സഭാധലമഭാകനി.  ഈ  പ്രകനിയ  മുകനഭാട്ടു
ചകേഭാണകപഭാകേഭാനലാം  തുടര്ച്ചയുലാം  വനികേഭാസവലാം  ഉണഭാകഭാനലാം  യഭാഥഭാര്തലകബഭാധതനിലൂനനിയ
നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  നടതനിചയന  ചരനിത്രദദൗതലലാം  പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭ
നനിര്വഹനിക്കുലാം.  ഈ  ദനിശയനില്  കയഭാജനിച്ച  പ്രവര്തനങ്ങളലാം  സലാംവഭാദങ്ങളലാം
ഉയര്നവരചടചയനട്ട് ചചയര് ആഗ്രഹനിക്കുന, ഐകേലകകേരളപനിറവനി ദനിനഭാശലാംസകേള
കനരുന.

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): സര്, ഐകേലകകേരളതനിനട്ട് 60 വയസട്ട്
തനികേയുന  ഈ  ദനിനതനില്  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞെ  എലഭാ  കേഭാരലങ്ങകളഭാടുലാം  പൂര്ണമഭായുലാം
കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്,  ചകേഭാച്ചനി,  മലബഭാര്  എനനിങ്ങചന  ഭരണപരമഭായനി
മൂനഭായനി  വനിഘടനിതമഭായനി  കേനിടനനിരുന പ്രകദശങ്ങളഭാചകേ ഒകര ഭഭാഷ സലാംസഭാരനിക്കുനവരുചട
നഭാടട്ട്  എന  നനിലയനില്  ഔപചഭാരനികേമഭായനി  ഒരുമനിച്ചതുലാം  ഐകേലകകേരളമഭായനി  രൂപചപടതുലാം
1956  നവലാംബര്  1-നഭാണട്ട്.  മലയഭാളനികേളചട  മഹതഭായ  ഒരു  സസ്വപ്നമഭാണട്ട്  അനട്ട്
സഫെലമഭായചതനട്ട് പറയഭാലാം.  ഒകര ഭഭാഷ സലാംസഭാരനിക്കുനവചരങനിലുലാം ഒകര സലാംസഭാരലാം
പങനിടുനവചരങനിലുലാം  ഭരണസലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാല്  വനിഘടനിതമഭായനി  കേനിടനനിരുന  പ്രവനിശലകേളലാം
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ജനങ്ങളലാം ഒരുകപഭാചല ആഗ്രഹനിച്ചതഭാണട്ട് കകേരളചമന തലചകടനിനകേതീഴനില് ഒരുമനികണചമനട്ട്.
ആ  ആഗ്രഹതനിചന്റെ  നതീണ  പശഭാതലമുണഭായനിരുനതുചകേഭാണട്ട്  ഒദൗകദലഭാഗനികേചമങനിലുലാം
കവകേഭാരലവലാംകൂടനി  ആയനി  1956  നവലാംബര്  1-നണഭായ  കയഭാജനിപട്ട്.  മദ്രഭാസട്ട്
ചറസനിഡന്സനിയുചട  ഭഭാഗമഭായനിരുന  മലബഭാര്.  തനിരുവനിതഭാലാംകൂറുലാം  ചകേഭാച്ചനിയുമഭാകേചട
രഭാജഭരണതനിന്  കേതീഴനിലഭായനിരുന.  ഇങ്ങചന  കനഭാകനിയഭാല്  കവജഭാതലങ്ങള
കുറചച്ചഭാചകയുണഭായനിരുന.  എനഭാല്  അവചയഭാചക  കേടനനനില്ക്കുന  മലയഭാളതനിചന്റെ
കകേരളതീയതയുചട മൂലലങ്ങള ജനമനസ്സുകേചള കനരകതതചന ഇണകനിനനിര്തനിയനിരുനതഭാനലാം.
കവജഭാതലങ്ങചള  നനിഷ്പ്രഭമഭാക്കുന  കയഭാജനിപ്പുകേള  ഉണഭായനിരുനചവനട്ട്  ചുരുകലാം.
ജനങ്ങളചട  ആഗ്രഹപ്രകേഭാരമുള്ള  സലാംകയഭാജന  ശമങ്ങള  മുകമ്പഭാട്ടുകപഭാകുകമ്പഭാഴുലാം
സഭാകങതനികേതസ്വതനിലൂനനിയുള്ള  വനിഘടനവഭാദങ്ങള  ശകനിചപട്ടുവനനിരുന  എന
ചരനിത്രസതലലാം  കേഭാണഭാതനിരുനകൂടഭാ.  മദനിരഭാശനി   'എ'  നനിലവഭാരതനിലുള്ള  കസ്റ്റേറ്റഭാചണനലാം
തനിരുചകഭാച്ചനികട്ട്  'ബനി'  നനിലവഭാരലാം  മഭാത്രകമയുള്ളൂ  എനലാം  'എ'  കഗ്രഡനിലുള്ള  മദനിരഭാശനിയുചട
ഭഭാഗമഭായ  മലബഭാറനിചന  'ബനി'  കഗ്രഡനിലുള്ളതനികനഭാടട്ട്  കചര്ക്കുനതട്ട്  ശരനിയചലനലാം
മറ്റുമുണഭായ വഭാദങ്ങള ഓര്ക്കുകേ.  തനിരുചകഭാച്ചനിയുലാം മദനിരഭാശനിയുലാം ഉളചപട ദക്ഷനിണ
സലാംസഭാനലാം  കവണചമന  വഭാദലാം  ഉയര്നവനതുലാം  ഓര്ക്കുകേ.  ഐകേലകകേരള
പനിറവനിയുചട  സഭാധലതകേചള  ക്ഷതീണനിപനിക്കുന  തരതനിലുള്ള  ഇതരലാം  വഭാദങ്ങള
ഏചതഭാചക  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനഭാണട്ട്  അനണഭായചതനതനികലകട്ട്  കേടകഭാനള്ള
സന്ദര്ഭമല  വജ്രജൂബനിലനി  ഘടലാം.   അതുചകേഭാണതചന അതനികലകട്ട്  കേടക്കുനനില.  ചരനിത്രലാം
പൂര്ണമഭായുലാം  വനിസ്മരനികചപട്ടുകൂടഭാചയനതുചകേഭാണട്ട്  ചനില  സൂചനകേള  നല്കേഭാതനിരനിക്കുനനില
എനമഭാത്രലാം.  ഏതഭായഭാലുലാം  ഐകേലകകേരളലാം  രൂപചപടുത്തുനതനിനകവണനിയുള്ള  ശമങ്ങളനില്
തുടകലാം മുതകല ചഭാഞലലമനിലഭാചത  പ്രവര്തനിച്ച ഒരു പ്രസഭാനതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട് ഞഭാന്
എചന്റെ  രഭാഷതീയ  ജതീവനിതലാം  മുകനഭാടട്ട്  ചകേഭാണകപഭാകുനചതനതട്ട്  വജ്രജൂബനിലനി
ഘടതനില് അഭനിമഭാനപൂര്വലാം ഓര്കഭാന് കേഴനിയുന ധനലതയഭാണട്ട്  എനനികട്ട്.  സഖഭാവട്ട്
പനി.  കൃഷ്ണപനിള്ളചയകപഭാചലയുള്ള  കനതഭാകള  വടകന്  മലബഭാറനിലുലാം എ.ചകേ.ജനി.-ചയയുലാം
ഇ.എലാം.എസട്ട്.-ചനയുലാം കപഭാചലയുള്ള കനതഭാകള തനിരുചകഭാച്ചനിയനിലുലാം പ്രവര്തനിച്ചതുചകേഭാണട്ട്
പ്രവനിശലഭാ  കവര്തനിരനിവകേളകതതീതമഭായനി  ഉണഭായ  കവകേഭാരനികേമഭായ  കയഭാജനിപട്ട്
ഐകേലകകേരളചമന സങല്പതനില്  ജനങ്ങചളയഭാചകേ  ഉറപനിച്ചുനനിര്ത്തുനതനില് വഹനിച്ച
പങട്ട് ചചറുതല.  മലയഭാളലാം സലാംസഭാരനിക്കുന മുഴുവന് ആളകേളലാം ഒചരഭാറ്റ ജനതചയന
ചനിനയനില്  ഒരുമനിക്കുന  പ്രകനിയചയ  വലനിചയഭാരളവനില്  അതട്ട്  ശകനിചപടുതനി.
ഭഭാഷഭാടനിസഭാനതനിലുള്ള  സലാംസഭാന  പുനര്നനിര്ണയചമന  ആവശലതനിനട്ട്  സസ്വഭാതനല
ലബനികട്ട്  വളചര  മുമ്പുമുതല്കകയുള്ള  പഴകമുണഭായനിരുന.  എനഭാല്  അനട്ട്  ആ
ആവശലലാം ഉനയനിച്ചവരനില് ചനിലര് മഭാറുന കേഭാഴ്ചയഭാണട്ട് പനിനതീടട്ട്  കേണതട്ട്.   കപഭാറ്റനി
ശതീരഭാമലുവനിനട്ട് വനിശഭാല ആന്ധ്ര സലാംസഭാനചമന ആവശലലാം മുന്നനിര്തനി നനിരഭാഹഭാര
സമരലാം  നടകതണനിവനതട്ട്  ഈ ഘടതനില് ഓര്കകണ കേഭാരലമഭാണട്ട്.  നനിരഭാഹഭാര
സമരതനിലൂചട  കപഭാറ്റനി  ശതീരഭാമലുവനിനണഭായ  ജതീവതലഭാഗമഭാണട്ട്  സതലതനില്
ഭഭാഷഭാടനിസഭാനതനിലുള്ള സലാംസഭാന രൂപതീകേരണചമന ആവശലചത അനനിവഭാരലതയഭാകനി
മഭാറ്റനിയതട്ട്.  ആര്ക്കുലാം  പനിനഭാറഭാന്  കേഴനിയഭാത  വനിധതനിലുള്ള  ഒരു  സഭാഹചരലലാം
ആന്ധ്രഭാപ്രകദശനില് കപഭാറ്റനി ശതീരഭാമലുവനിചന്റെ ജതീവതലഭാഗതനിചന്റെ ഫെലമഭായനി ഉയര്ന
വരനികേയുണഭായനി.  അങ്ങചന  ആകലഭാചനിക്കുകമ്പഭാള  ഐകേലകകേരളലാം  രൂപചപടതനിനട്ട്
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നമ്മേള  കകേരളതീയര്  ആന്ധ്രഭാകഭാരനഭായ  കപഭാറ്റനി  ശതീരഭാമലുവനിനവചര  നന്ദനി
പറകയണതുചണനട്ട്  കതഭാനന.  ചഎകേലകകേരളപനിറവനിയനികലകട്ട് നയനിച്ച പ്രമുഖമഭായ
രണട്ട് സഭാമൂഹനികേ ധഭാരകേളണഭായനിരുന. അതുലാം കേഭാണഭാതനിരുനകൂടഭാ. ഒനട്ട്,  നകവഭാതഭാന ധഭാര,
മചറ്റഭാനട്ട്, കേര്ഷകേ സമരങ്ങളകടതഭായ ധഭാര.  കകേരളതനില് അനട്ട് നനിലനനിനനിരുനതട്ട് ജഭാതനി-
ജനനി-നഭാടുവഭാഴനിതസ്വ  വലവസയുലാം  അതനിചന  സലാംരക്ഷനിച്ചുനനിര്ത്തുന  സഭാമഭാജല
ആധനിപതലവമഭായനിരുന.  സഭാമൂഹനികേ  രലാംഗതട്ട്  ജഭാതനി  കമധഭാവനിതസ്വലാം,  സഭാമ്പതനികേ
രലാംഗതട്ട്  ജനനിതസ്വലാം,  രഭാഷതീയരലാംഗതട്ട്  നഭാടുവഭാഴനിതസ്വലാം  ഇവയ്ചകലഭാലാം  കുടപനിടനിച്ചട്ട്
ബനിടതീഷട്ട്  സഭാമഭാജലതസ്വലാം.  ജനനിതസ്വതനില്  നനിനട്ട്  കവര്ചപടുതഭാനഭാവഭാതവനിധലാം
ചകേട്ടുപനിണഞ്ഞെനിരുന  ജഭാതനികമധഭാവനിതസ്വലാം.  പുതനിയ കകേരളതനിചന്റെ പനിറവനി എനതട്ട്
ജനനിതസ്വചതയുലാം ജഭാതനി കമധഭാവനിതസ്വചതയുലാം ചവല്ലുവനിളനിച്ചുചകേഭാകണ സഭാധലമഭാവമഭായനിരുനള്ളൂ.
ഇവയുചട  രണനിചന്റെയുലാം  സലാംരക്ഷകേര്  സഭാമഭാജലതസ്വമഭാകേയഭാല്  ആ  ചവല്ലുവനിളനി
സഭാമഭാജലതസ്വ വനിരുദ രഭാഷതീയ കപഭാരഭാടമഭായനി മഭാറുകേയുലാം ചചയ. 

പുനപ്ര വയലഭാര് സമരലാം, കേയ്യൂര്, കേരനിവള്ളൂര്, കേഭാവലാംപഭായട്ട്,  മുനനിയലാംകുനട്ട്, പഭാടനിക്കുനട്ട്,
തനിലകങരനി,  ഒഞനിയലാം തുടങ്ങനിയ മുകനറ്റങ്ങള ജനനിതസ്വകതയുലാം നഭാടുവഭാഴനിതസ്വകതയുലാം
അവയട്ട്  കുടപനിടനിച്ച  സഭാമഭാജലതസ്വകതയുലാം  ചവല്ലുവനിളനിക്കുന  തരതനിലഭായനി.  ഇതട്ട്
ഒരുവശതട്ട്.  മറുവശതഭാകേചട,  കകേരളലാം  ഭഭാനഭാലയമഭാചണന  സസ്വഭാമനി  വനികവകേഭാനന്ദചന്റെ
പരഭാമര്ശലാം  സമൂഹതനിലുണഭാകനിയ  വനികവകേലാം,  ശതീനഭാരഭായണഗുരുവനിചന്റെ  രലാംഗപ്രകവശലാം,
ചടമ്പനി  സസ്വഭാമനി,  അയ്യെഭാ  കവകുണ്ഠന്,  മകനി  തങ്ങള,  ചപഭായ്കയനില്  കയഭാഹനഭാന്,
അയ്യെങഭാളനി, വഭാഗ്ഭടഭാനന്ദന്, കവലുക്കുടനി അരയന് തുടങ്ങനിയവര് പറതനിവനിട ചവളനിച്ചലാം
എനനിവ നകവഭാതഭാനതനിചന്റെ അതനിശകമഭായ ഒരു ധഭാര സൃഷനിച്ചു.  കനിസ്തലന് മനിഷണറനിമഭാര്
വനിദലഭാഭലഭാസലാം  വലഭാപനിപനിച്ചതുലാം  കവകലാം,  ഗുരുവഭായൂര്,  പഭാലനിയലാം  തുടങ്ങനിയ  സലങ്ങളനിചല
സതലഭാഗ്രഹങ്ങളചമഭാചക  വനികവകേതനികന്റെതഭായ  ഒരു  നകവഭാതഭാന  കചതനലലാം
സമൂഹതനില് പടര്തനി. 'അകമരനികന് കമഭാഡല് അറബനികടലനില്'  എന പുനപ്ര
വയലഭാര്  സമരതനിചന്റെ  രഭാഷതീയ  മുദ്രഭാവഭാകേലവലാം,  മനഷലതസ്വമഭാണട്ട്  ജഭാതനിക്കുലാം
മതതനിനലാംകമചല  ഉയര്തനിപനിടനികകണ  'മഹതസ്വലാം'  എന  നകവഭാതഭാന  മുദ്രഭാവഭാകേലവലാം
ഉഴുതുമറനിച്ചനിട  മണനിലൂചടയഭാണട്ട്  ചഎകേലകകേരളലാം  രൂപചപട്ടുവനചതനട്ട്  ചുരുകലാം.
ഭഭാഷഭാടനിസഭാനതനിലുള്ള  സലാംസഭാന  പുനര്നനിര്ണയലാം  സഭാധലമഭാകഭാന്  കവണനി
തലഭാഗപൂര്വലാം പ്രവര്തനിച്ചവരുണട്ട്.  അവര്കട്ട് ഭഭാവനിചയക്കുറനിച്ചട്ട് ഒരു സസ്വപ്നമുണഭായനിരുന. ആ
സസ്വപ്നലാം സഭാക്ഷഭാത്കരനികഭാന് സഭാധനികച്ചഭാ എനള്ള  ഒരു ആത്മപരനികശഭാധനകൂടനി
നടകതണ സമയമഭായനി. അങ്ങട്ട് ചൂണനികഭാണനിച്ചതുകപഭാചല നമ്മേള കേഭാര്ഷനികേബന
നനിയമലാം,  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമലാം,  വനിഭലഭാഭലഭാസ  നനിയമലാം  തുടങ്ങനിയവയനിലൂചട  കകേരളതനിചന്റെ
മുഖഛഭായതചന മഭാറ്റനി. വനിദലഭാഭലഭാസലാം, ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനലാം തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങളനില് ഏചറ
മുകമ്പഭാട്ടുകപഭായനി.  അധനികേഭാര  വനികകേന്ദ്രതീകേരണലാം,  ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം,  സമ്പൂര്ണ
സഭാക്ഷരത,  കക്ഷമ  ചപന്ഷനകേള  തുടങ്ങനിയവചയഭാചക  ആ  സസ്വപ്നങ്ങള
സഭാക്ഷഭാത്കേരനികഭാനള്ള യഭാത്രയനിചല നഭാഴനികേകല്ലുകേളഭായനി നമുകട്ട് അടയഭാളചപടുതഭാലാം.  ഇദൗ
വഴനികട്ട്   നമുകട്ട്  ഏചറ  മുകനഭാടട്ട്  കപഭാകകേണതുണട്ട്.  അടനിസഭാനഘടനഭാ  സദൗകേരലങ്ങള
ഉറപഭാകനിചകഭാണട്ട് വനികേസനലാം സഭാധലമഭാകകണതുണട്ട്. ഇതുകപഭാചല അനവനിശസ്വഭാസങ്ങചളയുലാം
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ജതീര്ണമഭായ  അനഭാചഭാരങ്ങചളയുലാം  തനിരനിച്ചുചകേഭാണവരഭാനള്ള  ശമങ്ങചള  ചചറുകകണതുണട്ട്.
ജഭാതനി  വനികവചനലാം  കൂടുതല്  ശകമഭായനി   എതനിര്കചപകടണതുണട്ട്.  അരുവനിപ്പുറലാം
പ്രതനിഷയുചടയുലാം മലയഭാളനി ചമകമ്മേഭാറനിയലനിചന്റെയുലാം കക്ഷത്രപ്രകവശന സമരതനിചന്റെയുചമഭാചക
കപതൃകേലാം മങ്ങഭാചത മുകനഭാട്ടുചകേഭാണകപഭായഭാല് മഭാത്രകമ  സമഭഭാവനയനിലധനിഷനിതമഭായ ഒരു
സമൂഹചത സൃഷനികഭാന് നമുകട്ട് കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  സസ്വഭാതനലലബനിയുചട ഘടതനില്
സഭാമഭാജലതസ്വതനിചനതനിരഭായനി നടന കപഭാരഭാടതനില് നനിനട്ട് പഭാഠങ്ങള ഉളചകഭാണ
ചകേഭാണട്ട്  പുതന്  സഭാമഭാജലതസ്വതനിചന്റെ  സഭാമ്പതനികേമടകമുള്ള  രലാംഗങ്ങളനിചല
അധനിനനികവശതനിചനതനിരഭായ  ചചറുത്തുനനിലട്ട്  മുകനഭാട്ടുചകേഭാണകപഭാകകേണതുണട്ട്.
നഭാടുവഭാഴനിതസ്വതനിചനതനിരഭായ സമരതനില് നനിനള്ള ഉദൗര്ജലാം ഉളചകഭാണചകേഭാണട്ട്
പുതന്  സഭാമ്പതനികേ  പ്രമഭാണനിതസ്വതനിചനതനിരഭായ  സമരലാം  മുകനഭാട്ടുചകേഭാണ
കപഭാകകേണതുണട്ട്.   മനഷലമനസ്സുകേളചട  ഒരുമചയ  ഛനിദ്രമഭാക്കുന  വര്ഗതീയതയുചട
ശകനികേളചകതനിചര  കേരുതകലഭാചട  നനിലചകേഭാണട്ട്  മതനനിരകപക്ഷയുചട  മൂലലങ്ങചള
പരനിരക്ഷനിച്ചട്ട്  ശകനിചപടുകതണതുണട്ട്.  സസ്വഭാതനലലാം,  ജനഭാധനിപതലലാം,  മതനനിരകപക്ഷത,
കസഭാഷലലനിസ്റ്റേട്ട്  സങലലാം  എനതീ  മൂലലങ്ങള  ഉയര്തനിപനിടനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  നതീങ്ങനിയഭാല്
മഭാത്രകമ  നമുകട്ട്  ചഎകേലകകേരളപനിറവനിക്കുകവണനി  കപഭാരഭാടനിയ  മഹഭാനഭാരുചട  സസ്വപ്നങ്ങള
സഭാക്ഷഭാത്കേരനികഭാന്  കേഴനിയുകേയുള്ളൂ.  ഭഭാഷഭാടനിസഭാനതനിലുള്ള  സലാംസഭാനങ്ങള
എന  സങലലാം  മുകനഭാട്ടുവയ്ക്കുനതനില്  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്  പ്രസഭാനലാം  വഹനിച്ച  പങ്കുകൂടനി
എടുത്തുപറകയണതുണട്ട്.  'ഹനിന്ദുകളചട  രഭാഷലാം,  മുസതീങ്ങളചട  രഭാഷലാം'  എനതീ  മുറവനിളനികേള
ഉയര്നവന  ഘടതനില്  വനിവനിധ  കദശതീയ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങള  അധനിവസനിക്കുന
'രഭാഷലാം'  എന  സങലലാം  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്  പഭാര്ടനിയഭാണട്ട്  അകഭാലതട്ട്  മുകനഭാട്ടുവച്ചതട്ട്.
ഇതനിചന്റെ  തുടര്ച്ചയഭായഭാണട്ട്  ഭഭാഷഭാടനിസഭാനതനിലുള്ള  സലാംസഭാന  രൂപതീകേരണ  ആശയലാം
രൂപചപടതട്ട്.   ഇ.എലാം.എസട്ട്.  നമ്പൂതനിരനിപഭാടട്ട്   'കകേരളലാം  മലയഭാളനികേളചട  മഭാതൃഭൂമനി'
എന കൃതനിയുലാം പനി. സുന്ദരയ്യെ 'വനിശഭാല ആന്ധ്ര' എന കൃതനിയുലാം ഭവഭാനനിചസന്  'നൂതന്
ബലാംഗഭാള' എന കൃതനിയുലാം എഴുതനി.  ഇതരലാം കൃതനികേള ഭഭാഷഭാ സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള്ള
ആശയ  അടനിതറയുണഭാകനി.  ജനനിതസ്വ  ഘടനചയയുലാം  രഭാജഭരണചതയുലാം  സഭാമഭാജലതസ്വ
ശകനിചയയുലാം നനിരഭാകേരനിച്ചുചകേഭാണള്ള ഒരു കകേരളലാം എന ആശയലാം അങ്ങചനയഭാണട്ട്
രൂപചപട്ടുവനതട്ട്.  പുതനിയ  കകേരളലാം  എങ്ങചനയുള്ളതഭാവണലാം  എന  കേഭാരലതനില്
ചഎകേലകകേരളതനില്  രൂപചപട്ടുവന  ഇ.എലാം.എസട്ട്.  മനനിസഭയട്ട്  വലകമഭായ
കേഭാഴ്ചപഭാടുണഭായനിരുന.  1957  ഏപ്രനില്  11-നട്ട്  എലഭാ  ഒഴനിപനികലുലാം  നനിര്തനിവച്ചു
ചകേഭാണള്ള  ഓര്ഡനിനന്സട്ട്  ഇറകനിയതനിലുലാം  കേഭാര്ഷനികേബന  നനിയമലാം  ചകേഭാണ
വനതനിലുചമഭാചക  അതഭാണട്ട്  പ്രതനിഫെലനിച്ചതട്ട്.   പുതനിയ  കേഭാലതട്ട്  ചഎകേലകകേരള
പനിറവനിയുചട  സസ്വപ്നങ്ങള  സഭാക്ഷഭാത്കേരനികഭാനള്ള  നതീകലാം  മുകനഭാട്ടുചകേഭാണ
കപഭാകകേണതുണട്ട്.  അതനിനട്ട് കകേന്ദ്രലാം ദുര്ബലചപടുത്തുന ചഫെഡറല് സലാംവനിധഭാനചത
ശകനിചപടുകതണതുണട്ട്.  മതഭാധനിഷനിത  രഭാജലലാം  സഭാപനികഭാനള്ള  വര്ഗതീയ
ശകനികേളചട ശമങ്ങചള ചചറുകകണതുണട്ട്.  കകേഭാളനനിവല്കരണതനിനള്ള പുതന്
കുതനങ്ങളമഭായനി  വരുന  സഭാമഭാജലതസ്വ  അധനിനനികവശങ്ങചള  എതനിര്കകണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
സമൂഹതനില്  പരസര  വനിശസ്വഭാസലാം;  അതനിചന്റെ  അടനിതറയനില്  സമഭാധഭാനലാം;  ആ
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സമഭാധഭാന അനരതീക്ഷതനില് വനികേസനലാം;  ഇതഭാണട്ട് ഉണഭാകകേണതട്ട്.  ഇതരതനിലുള്ള ഒരു
ജനതയുചട  നനിലനനിലനിനലാം  അതനിജതീവനതനിനലാം  ഭഭാഷ  വലനിചയഭാരു  അടനിസഭാന
ഘടകേമഭാണട്ട്.  ആ  അടനിതറ  തകേര്നഭാല്  നഭാടനില,  സമൂഹമനില,  മലയഭാളലാം
കശഷഭഭാഷയഭായനി  എനപറഞ്ഞെട്ട്  വനിശമനികഭാന്  നമുകഭാവനില.  ആ  ഭഭാഷചയ
അദലയന  ഭഭാഷയഭാകഭാന്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുകണഭാ;  ഭരണഭഭാഷയഭാകഭാന്  കേഴനികഞ്ഞെഭാ;
കകേഭാടതനി  ഭഭാഷയഭാകഭാന്   കേഴനികഞ്ഞെഭാ;  ഉതരവകേളചട  അടനിസഭാനതനിലലഭാചത
നനിതലജതീവനിത സതലങ്ങളചട അടനിസഭാനതനില് ഇതനിനട്ട്  മറുപടനി  പറയഭാന് നമുകട്ട്
കേഴനികയണതുണട്ട്.  മലയഭാളഭഭാഷ മലയഭാളനികേളകട്ട് നനിര്ബനമഭാകണലാം.  മഭാതൃഭഭാഷ
പഠനികഭാചത ഡനിഗ്രനി എടുകഭാവന അവസ ഇവനിചടയലഭാചത മചറ്റവനിചടയുമുണഭാകേനില.
പനി.എസട്ട്.സനി.-കട്ട്  മലയഭാളലാം  കമ്ലേചമഭായനി കതഭാനന സനിതനി  കവചറ ഒരനിടത്തുമനില.
ഇചതഭാചക  മഭാകറണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  നമചട  സലാംസഭാരചത  വതീചണടുതട്ട്  ശകനിചപടുതഭാന്
കേഴനിയണലാം. മഹഭാകേവനി വള്ളകതഭാളനിചന്റെ പ്രശസ്തമഭായ ആ നഭാലുവരനി ഉദരനികചട, 

"ഭഭാരതചമന കപര് കകേടഭാല്

 അഭനിമഭാനപൂരനിതമഭാകേണമനരലാംഗലാം 

കകേരളചമന കകേടഭാകലഭാ തനിളയണലാം 

കചഭാര നമുകട്ട് ഞരമ്പുകേളനില്"

ഇന്ഡലചയക്കുറനിച്ചുലാം കകേരളചതക്കുറനിച്ചുലാം അഭനിമഭാനനിക്കുന ആത്മഭാഭനിമഭാനമുള്ള
ഒരു  ജനത  എന  നനിലയട്ട്  മലയഭാളകരചയ,  ഇവനിടചത  ആളകഭാചര  കലഭാകേലാം
കേഭാണുന ഒരു കേഭാലമുണഭാകേചട എനട്ട് ഞഭാന് ആശലാംസനിക്കുന.  എലഭാവര്ക്കുലാം എചന്റെ
വജ്രജൂബനിലനി ആശലാംസകേള.

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശട്ട്  ചചനനിതല  ):   ബഹുമഭാനചപട  സതീകര്
സര്,  അങലാം  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയുലാം  പ്രകേടനിപനിച്ച  വനികേഭാരങ്ങകളഭാടുലാം
അഭനിപ്രഭായങ്ങകളഭാടുലാം ഞഭാന് പൂര്ണമഭായുലാം  കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   കകേരളതനിനട്ട്  60
വയസട്ട് തനികേയുകേയഭാണട്ട്.  വജ്രജൂബനിലനി ആകഘഭാഷനിക്കുന ഈ കവളയനില് സഭയനില്
ഇരനികഭാന്  കേഴനിഞ്ഞെതനില്  ഞഭാന്  അഭനിമഭാനനിക്കുന;  എചനകപഭാചലതചന  ഈ സഭയനിചല
മുഴുവന് ആളകേളലാം അഭനിമഭാനനിക്കുനചവനട്ട് ഞഭാന് പൂര്ണമഭായനി വനിശസ്വസനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
നമചട  ഓകരഭാരുതരുചടയുലാം  ജതീവനിതതനിചല  അവനിസ്മരണതീയമഭായ  ഒരു
മൂഹൂര്തമഭാണനിതട്ട്.   ചഎകേലകകേരളലാം  എനതട്ട്  ആ  കേഭാലഘടതനില്  മലബഭാറുലാം
ചകേഭാച്ചനിയുലാം  തനിരുവനിതഭാലാംകൂറുമഭായനി  നനിന  ജനങ്ങളചട  ഒരു  വനികേഭാരമഭായനിരുന.
അതനിനകവണനിയുള്ള ശകമഭായ കപഭാരഭാടങ്ങള നമചട നഭാടനില് നടനനിരുന. 1921-ല്
ഒറ്റപഭാലത്തുനടന  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  സകമ്മേളനമഭാണട്ട്  ചഎകേലകകേരളലാം  എന  ആദല
പ്രകമയലാം  പഭാസഭാകനിയതട്ട്.  ചകേ.പനി.സനി.സനി.-യുചട  കനതൃതസ്വതനില്  മലബഭാറനിലുലാം
പ്രജഭാമണ്ഡലതനിചന്റെ  കനതൃതസ്വതനില്  ചകേഭാച്ചനിയനിലുലാം  കസ്റ്റേറ്റട്ട്  കകേഭാണ്ഗ്രസനിചന്റെ
കനതൃതസ്വതനില്  തനിരുവനിതഭാലാംകൂറനിലുലാം  നടന  സസ്വഭാതനലസമര  പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങള
ചരനിത്രതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭാണട്ട്.  ആ  മഹഭാപ്രസഭാനതനിചന്റെ  പ്രതനിനനിധനിചയനള്ള
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നനിലയനില്  ഈ  സഭയനില്  സലാംസഭാരനികഭാന്  അവസരലാം  കേനിടനിയതനില്  ഞഭാന്
അഭനിമഭാനനിക്കുന. ഇനലന് കദശതീയ സസ്വഭാതനലസമര കപഭാരഭാടങ്ങളകട്ട് ഉജസ്വലമഭായ
കനതൃതസ്വലാം  ചകേഭാടുത  പ്രസഭാനമഭാണട്ട്  ഇനലന്  നഭാഷണല്  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്.  രഭാജലത്തുടനതീളലാം
ചചവകദശനികേ  സഭാമഭാജലതസ്വ  ശകനികേളചകതനിരഭായനി  നടതനിയ  ധതീരമഭായ  കപഭാരഭാടങ്ങചള
അനസ്മരനികകണ സന്ദര്ഭമഭാണനിതട്ട്.  ചചവകദശനികേ ഭരണലാം അവസഭാനനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്
മഹഭാത്മജനിയുചടയുലാം  പണ്ഡനിറ്റട്ട്  ജവഹര്ലഭാല്  ചനഹ്റുവനിചന്റെയുലാം  കനതൃതസ്വതനില്
രഭാജലത്തുടനതീളലാം  നടന  ധതീരമഭായ  കപഭാരഭാടങ്ങളകട്ട്  കനതൃതസ്വലാം  നല്കേനി  ജതീവന്
ബലനിയര്പനിച്ച  ധതീരനഭാരഭായ  രകസഭാക്ഷനികേളചട  മുമ്പനില്  ഞഭാന്  പ്രണഭാമലാം  അര്പനിക്കുന.
ഇനട്ട് നമ്മേള പനിനനിരനിഞ്ഞു കനഭാക്കുകമ്പഭാള അവരുചട തലഭാകഗഭാജസ്വലമഭായ ജതീവനിതലാം,
പ്രവര്തനങ്ങള, രകസഭാക്ഷനിതസ്വലാം വൃഥഭാവനിലഭായനിലഭാചയനട്ട് നമുകട്ട് കബഭാദലചപടുന
ഒരു  അവസരലാം  കൂടനിയഭാണട്ട്.  അനട്ട്  ചഎകേലകകേരളചമന  സസ്വപ്നലാം  പൂര്ണമഭായ
അര്തതനില്  ഇലഭായനിരുചനങനിലുലാം  അചതഭാരു  വനികേഭാരമഭായനി  നനിലനനിനനിരുന.
അനട്ട്  ചഎകേലകകേരളലാം  ഉണഭാകുനതനിചന  സലാംബനനിച്ചട്ട്  അഭനിപ്രഭായലാം  വനകപഭാള
പനമ്പനിളളനി  കഗഭാവനിന്ദകമകനഭാന്  പറചഞ്ഞെഭാരു  വഭാകേലലാം  എചന്റെ  മനസനില്
കേടനവരനികേയഭാണട്ട്.   ഐകേലകകേരളതനിനട്ട്  നനിലനനില്പ്പുകണഭാ;  സഭാമ്പതനികേമഭായനി
നനിലനനില്ക്കുകമഭാ;  ഇത്രയുലാം  ചചറനിചയഭാരു  സലാംസഭാനതനിനട്ട്  എലഭാ  പ്രതനിസനനികേകളയുലാം
അതനിജതീവനികഭാന്  കേഴനിയുകമഭാ  എനള്ള  അഭനിപ്രഭായങ്ങള   ഉയര്നവനകപഭാള  അതനിചന
പനമ്പനിളളനി  കഗഭാവനിന്ദകമകനഭാന്  ശകമഭായനി  എതനിര്തനിരുന.  കകേരളതനിചല  ജനങ്ങളചട
ഇചഭാശകനി ഇതനിചനചയലഭാലാം  അതനിജതീവനിക്കുചമനട്ട്  പനമ്പനിളളനി  കഗഭാവനിന്ദകമകനഭാന്
പറഞ്ഞെതട്ട്  ഞഭാന്  ഓര്ക്കുന.  കകേരളതനിചല  ജനങ്ങള  ഇനട്ട്  പനിനനിരനിഞ്ഞെട്ട്
കനഭാക്കുകമ്പഭാള  അകദ്ദേഹതനിചന്റെ  വഭാചകേങ്ങള  എത്രമഭാത്രലാം  ശരനിയഭായനിരുനചവനട്ട്
കബഭാധലചപടുലാം.   പടലാം  തഭാണുപനിള്ള,  ആര്.  ശങര്,   മഹഭാനഭായ  അബ്ദുറഹനിമഭാന്
സഭാഹനിബട്ട്,   സനി.  കകേശവന്,  ടനി.  എലാം.  വര്ഗതീസട്ട്,  പനമ്പനിളളനി  കഗഭാവനിന്ദകമകനഭാന്
എനനിവരുചട  കനതൃതസ്വതനില്  കകേരളതനില്  നടനനിട്ടുള്ള   കപഭാരഭാടങ്ങചള  നമുകട്ട്
വനിസ്മരനികഭാന്  സഭാധലമല.  സസ്വഭാതനലതനിനകവണനിയുള്ള  കപഭാരഭാടങ്ങകളഭാചടഭാപലാം
ഭഭാഷഭാ സലാംസഭാനങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരലതനിലുലാം ഒകര മനകസഭാചട നനില്കഭാന്
കകേരളതനിനട്ട്  സഭാധനിച്ചു.    മദ്രഭാസട്ട്  സലാംസഭാനതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിരുന  മലബഭാറുലാം
ചകേഭാച്ചനി  പ്രകദശവലാം  തനിരുവനിതഭാലാംകൂറുലാം  സസ്വതന  തനിരുവനിതഭാലാംകൂറനിനകവണനി  ഉയര്തനിയ
വഭാദങ്ങചള അതനിശകമഭായനി അനചത കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട് പഭാര്ടനി  എതനിര്തനിരുനതട്ട്
ഈ  സന്ദര്ഭതനില്  ഞഭാന്  ഓര്ക്കുന.  സസ്വതന  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  എനള്ളതട്ട്
അലാംഗതീകേരനികഭാചത  ഇനലന്  യൂണനിയകനഭാചടഭാപലാം  നനില്ക്കുവഭാനലാം  ഭഭാഷഭാടനിസഭാനതനിലുള്ള
സലാംസഭാനലാം  ചകേടനിപടുകഭാനലാം  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  വഹനിച്ചനിട്ടുള്ള  കനതൃതസ്വപരമഭായ
പങനിചനക്കൂടനി  ഞഭാന്  അനസ്മരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേരളലാം  ഏറ്റവലാം  മകനഭാഹരമഭായ
പ്രകദശമഭാണട്ട്.  കകേരളതനിചല  ജനങ്ങള  വനികവകേശഭാലനികേളഭാണട്ട്.  ബുദനിശകനിയനില്
കലഭാകേതട്ട്  തചന  മുനനില്  നനില്ക്കുന  ജനതയഭാണട്ട്  നമകടതട്ട്.  നമകടതട്ട്  ചചദവതനിചന്റെ
സസ്വനലാം നഭാടഭാണട്ട്.  കേടലുലാം കേഭായലുലാം പുഴകേളലാം പഭാടങ്ങളലാം പര്വതനനിരകേളലാം കേഭാടുകേളലാം
പുല്കമടുകേളലാം  അരുവനികേളമുള്ള  ഏറ്റവലാം   പ്രകൃതനിസുന്ദരമഭായ   ഒരു  ഭൂപ്രകദശമഭാണട്ട്
ഇവനിചടയുള്ളതട്ട്.  ഈ മകനഭാഹര തതീരതട്ട് വതീണലാം ഒരു ജനലാം കൂടനി ഉണഭാകേണചമനട്ട്
ആഗ്രഹനികഭാത ഏതട്ട് മലയഭാളനിയുണട്ട് കകേരളതനില്! നൂറ്റഭാണകേളഭായനി ചകേഭാച്ചുചകേഭാച്ചു
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നഭാട്ടുരഭാജലങ്ങളഭായനി  കേനിടന  കകേരളചത,  കകേരളചമന  വനികേഭാരചത  തഭാകലഭാലനിച്ചു
ചകേഭാണഭാണട്ട് നമുകട്ട് ചഎകേലകകേരളലാം ചകേടനിപടുകഭാന് കേഴനിഞ്ഞെതട്ട്.  ദതീര്ഘകേഭാലചത
വതീറുറ്റ  കപഭാരഭാടങ്ങള,  തലഭാകഗഭാജസ്വലമഭായ  പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങള,  ഒരു  ജനതയുചട
ഇചഭാശകനിയുലാം സസ്വപ്നങ്ങളലാം പ്രതതീക്ഷകേളലാം പൂവണനിയനിച്ചുചകേഭാണഭാണട്ട് ഐകേലകകേരളലാം
രൂപലാംചകേഭാണതട്ട്.  ആ   പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളകട്ട്  കനതൃതസ്വലാം  നല്കേനിയ  നനിരവധനിയഭായ
ജഭാതരുലാം  അജഭാതരുമഭായ  മഹദട്ട്  വലകനികേചള  ഞഭാന്  ഇദൗ  സന്ദര്ഭതനില്
അനസ്മരനിക്കുന.  മലയഭാളനി ഒരു വനിശസ്വപദൗരനഭാണട്ട്.  കലഭാകേതനിചന്റെ ഏതട്ട് ഭഭാഗതട്ട്
ചചനഭാലുലാം  ആ  രഭാജലചത  സലാംസഭാരവമഭായനി  ആ  രഭാജലചത  ജനതയുചട
പ്രകതലകേതകേളമഭായുലാം  ഇഴുകേനികച്ചരഭാന്  കേഴനിവള്ള  ഒരു  ജനതയഭാണട്ട്  മലയഭാളനി.
അതുചകേഭാണഭാണട്ട്  മലയഭാളനിചയ  വനിശസ്വപദൗരചനനട്ട്  പറയുനതട്ട്.  ആകളഭാഹരനി
വരുമഭാനതനിചന്റെ  കേഭാരലതനില്  1960-ല്  276  രൂപ  ഉണഭായനിരുനനിടതട്ട്  ഇനട്ട്
138020  രൂപയനില്  എതനിനനില്ക്കുന.  അസൂയഭാവഹമഭായ  പുകരഭാഗതനി  കകേരളലാം
ചചകേവരനിച്ചനിട്ടുണട്ട്. ഈ നനിയമസഭ വനിപ്ലവകേരമഭായ എത്രകയഭാ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങള
ഇവനിചട  പഭാസഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്.  കഭദഗതനി  ബനില്ലുകേളലാം   ധനവനിനനികയഭാഗ  ബനില്ലുകേളലാം
ഉളചപചട  1594  നനിയമങ്ങള  14-ാം  കകേരള  നനിയമസഭവചര  നമ്മേള
പഭാസഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്. 909  സഭാമഭാജനികേനഭാര് ഒനഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ മുതല് 14-ാം
കകേരള നനിയമസഭവചര ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്. 3137 ദനിവസമഭാണട്ട് ഒനഭാലാം  നനിയമസഭ മുതല്
ഇനവചര  സഭ  സകമ്മേളനിച്ചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കകേരളലാം  ചചകേവരനിച്ചനിട്ടുള്ള  അസൂയഭാവഹമഭായ
പുകരഭാഗതനി, ആകരഭാഗലലാം, വനിദലഭാഭലഭാസലാം, ശുചനിതസ്വലാം, ആയുര് ചചദര്ഘലലാം എനനിവയുചട
കേഭാരലതനില്  കലഭാകേലാം  വനികേസനിത  രഭാഷങ്ങകളഭാടട്ട്  തുലലമഭായനി  നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
യൂകറഭാപലന്  സ്റ്റേഭാന്കഡര്ഡനിനനസൃതമഭായനി  വളരഭാന്  നമുകട്ട്  സഭാധനിച്ചു.   കകേരളലാം
കേടനവന  വഴനികേള  എളപമുള്ളതഭായനിരുനനില.  ജഭാതനിയുചടയുലാം  മതതനികന്റെയുലാം
ചങ്ങലചകട്ടുകേളനില് കേനിടന ഒരു സമൂഹലാം,  ചഭാതുര്വര്ണലതനിചന്റെ ചങ്ങലചകട്ടുകേള
ചപഭാടനിചച്ചറനിഞ്ഞുചകേഭാണട്ട്  സസ്വതനമഭായനി  സഞരനിച്ച  സമൂഹലാം,   ശതീനഭാരഭായണ
ഗുരുകദവനലാം  ചടമ്പനിസസ്വഭാമനികേളലാം  അയ്യെഭാ  ചചവകുണ്ഠ  സസ്വഭാമനികേളലാം  മഹഭാത്മഭാ
അയ്യെങഭാളനിയുലാം ഉളചപചടയുള്ള എത്രകയഭാ സഭാമൂഹല പരനിഷ്കര്തഭാകളചട തതീഷ്ണമഭായ
പ്രവര്തനങ്ങളനിലൂചടയഭാണട്ട് ഇനചത കകേരളലാം വഭാര്ചതടുതതട്ട്. ജഭാതനിയുലാം മതവലാം
വര്ഗതീയതയുലാംചകേഭാണട്ട്  മലതീമസമഭായനിരുന  ഇരുണ  കേഭാലഘടതനില്നനിനട്ട്  കകേരളചത
വനികമഭാചനതനിചന്റെ പഭാതയനികലയട്ട്  നയനിച്ചതട്ട് ഇദൗ നകവഭാതഭാന നഭായകേന്മഭാരഭാണട്ട്.
അവരുചട ഓര്മ്മേകേളക്കു മുമ്പനില് ഞഭാന് ആദരഭാഞ്ജലനികേള അര്പനിക്കുന.  ഇനലാം
നമ്മേള  കനഭാക്കുകമ്പഭാള  ജഭാതനിയുലാം  മതവലാം   ഇവനിചട  വലനിയ  പ്രശ്നങ്ങളഭായനി  തചന
നനില്ക്കുന.  വര്ഗതീയത  ഒരു  വലനിയ  പ്രശ്നമഭായനി  ഉയര്നവരുന.  അസഹനിഷ്ണുത
വളര്നവരുന. ജഭാതനിയുചടയുലാം മതതനിചന്റെയുലാം കപരനില് ജനങ്ങചള തമ്മേനില് ഭനിനനിപനികഭാനള്ള
നതീകങ്ങള  വലഭാപകേമഭാകുന.  ഇനട്ട്  60-ാം വഭാര്ഷനികേലാം  ആകഘഭാഷനിക്കുന അവസരതനില്
ഇതരലാം  ചതറ്റഭായ  കദശവനിരുദ  പ്രവര്തനങ്ങളചകതനിരഭായനി  ശകമഭായനി  നമുകട്ട്
നനിലചകേഭാള്ളണലാം. വര്ഗതീയതയ്ക്കുലാം അസഹനിഷ്ണുതയ്ക്കുലാം ബഹുസസ്വരതയക്കുചമതനിചര ഉയര്നവരുന
ശബ്ദങ്ങളചകതനിരഭായനി  ശകമഭായ  നനിലപഭാടട്ട്  സസ്വതീകേരനികഭാന്  കേഴനിയണലാം.  സലാംസഭാനതട്ട്
ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങളലാം  അകമങ്ങളലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന.  രഭാഷതീയ  ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള
വര്ദനിക്കുനതട്ട്  നമുകട്ട്  ഭൂഷണമഭാകണഭാചയനട്ട്  വനിലയനിരുകതണ  സമയമഭാണനിതട്ട്.
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മകനഭാഹരമഭായ ഭൂപ്രകദശമഭാണട്ട് നമകടതട്ട്.  ജനങ്ങളകട്ട് ഇവനിചട ഭതീഷണനിയനിലഭാചത
ജതീവനികഭാന് കേഴനിയുന അനരതീക്ഷമുണഭാകേണലാം. ശഭാനനിയുലാം സമഭാധഭാനവമുണഭാകേണലാം.
60  വര്ഷങ്ങളനില്  അഭനിമഭാനകേരമഭായ  കനടങ്ങളണഭാകനി.  സഭാമൂഹലസുരക്ഷയനിലുലാം
കസവനരലാംഗത്തുലാം  വമ്പനിച്ച  മുകനറ്റമുണഭാകനി.  പചക്ഷ  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗത്തുലാം  വലഭാവസഭായനികേ
രലാംഗത്തുലാം നഭാലാം  പനികനഭാട്ടുകപഭായനി.  ചതഭാഴനിലനിലഭായ്മ ഉണട്ട്.  പചക്ഷ ഇവനിചട  പണനിചയടുകഭാന്
ആളനില.  ഇചതഭാരു  ചചവരുദലമകല.  അനലസലാംസഭാന  ചതഭാഴനിലഭാളനികേള  (ഒറതീസ,
ബതീഹഭാര്,  ഉതര്  പ്രകദശട്ട്,  ജഭാര്ഖണ്ഡട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  നനിനലാം)  വരഭാചത
കകേരളതനിചന്റെ  ചചദനലാംദനിന  ജതീവനിതലാം  മുകനഭാട്ടുചകേഭാണകപഭാകേഭാന്  കേഴനിയഭാചതഭാരവസ
ഇവനിചട നനിലവനിലുണട്ട്.  ദഭാരനിദ്രലലാം നതീകഭാന് നമുകട്ട് കേഴനിചഞ്ഞെങനിലുലാം കേഷപഭാടുകേളലാം
പ്രയഭാസങ്ങളലാം നതീകഭാന് സഭാധനിച്ചനിടനില.   കദവതനിചന്റെ സസ്വനലാം നഭാടഭായ കകേരളലാം
ടൂറനിസലാം  ഭൂപടതനില്  ഒനഭാലാം  സഭാനതട്ട്  നനില്കഭാന്  ചകേല്പുള്ള  സലാംസഭാനമഭാണട്ട്.
ടൂറനിസലാം രലാംഗചത അനനമഭായ സഭാധലതകേചള വനികേസനിപനികഭാന് നമുകട്ട് കേഴനിയണലാം.
ആകരഭാഗല-വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലകേളനില്  നഭാലാം  ചചകേവരനിച്ച  കനടങ്ങചള   ചചറുതഭായനി
കേഭാണുനനില.   പചക്ഷ  പുതനിയ  കേഭാഴ്ചപഭാകടഭാടുകൂടനി  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേണലാം.  ജനങ്ങളചട
വനിശസ്വഭാസലാം കേഭാത്തുസൂക്ഷനിച്ചുചകേഭാണട്ട് അഴനിമതനിരഹനിതമഭായ സുതഭാരലമഭായ ഭരണരലാംഗലാം
ചകേടനിപടുകഭാന്  ഇനനിയുലാം  നമുകട്ട്  കുകറക്കൂടനി  സഞരനികകണതുണട്ട്.  ചപഭാള്ളയഭായ
വഭാഗഭാനങ്ങളല,  ജനങ്ങളചട  നനിതലജതീവനിതതനിചല  പ്രശ്നങ്ങളകട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന്
കേഴനിയുന  സുചനിനനിതമഭായ  നനിലപഭാടുകേളലാം  പ്രവര്തനങ്ങളലാം  ആവശലമുണട്ട്.  കകേരളപനിറവനി
നമുകട്ട്  ആകവശലാം  നല്കുന.  വരഭാന്  കപഭാകുന  പുതനിയ  കേഭാലഘടതനികലകട്ട്
എതനികച്ചരണലാം.  കലഭാകേലാം മഭാറുന,  ഇനല മഭാറുന,  ജനങ്ങള മഭാറുന,  ചനിനകേള മഭാറുന.
പഴകേനിത്തുരുമ്പനിച്ച  പ്രതലയശഭാസ്ത്രങ്ങളചട  തടവറയനില്നനിനലാം  കകേരളലാം  പുറകതയ്ക്കുട്ട്
വരണലാം,  ജനങ്ങള  പുറകതയട്ട്  വരണലാം.  കലഭാകേതട്ട്  നടക്കുന  കേഭാരലങ്ങള
മനസനിലഭാകണലാം.  അതട്ട് മനസനിലഭാകനിചകഭാണട്ട് ഒരു പുതനിയ  കകേരളതനിനട്ട് രൂപലാം
ചകേഭാടുകഭാന് നമുകട്ട് കേഴനിയണലാം. കകേരള കമഭാഡലനിനട്ട് നനിറലാം മങ്ങനിയനിരനിക്കുന. പുതനിയ
കകേരള  കമഭാഡലനിചന്റെ  സൃഷനിക്കുകവണനി  ഒരുമനിച്ചട്ട്  പ്രവര്തനികണലാം.  പരമ്പരഭാഗത
വലവസഭായ കമഖലയനിചല ചതഭാഴനിലഭാളനികേള, യുവഭാകള, സഭാധഭാരണകഭാര്, സര്കഭാര്
ജതീവനകഭാര്,  അദലഭാപകേര് തുടങ്ങനിയ ജതീവനിതതനിചന്റെ നഭാനഭാതുറകേളനിലുമുള്ളവരുചട
ജതീവനിത ഭദ്രതയ്ക്കുതകുന കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേളകട്ട് മുന്തൂകലാം നല്കേഭാന് സഭാധനികണലാം.
മനികേച്ച  സഭാമ്പതനികേ  മഭാകനജുചമന്റെനിലൂചട  കൂടുതല്  മൂലധന  നനികക്ഷപമുണഭാകേണലാം.
കലഭാകേതനിചല  എലഭാ  ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളലാം  ഇനട്ട്  ഇന്ചവസ്റ്റേട്ട്ചമന്റെനിചന  പറ്റനിയഭാണട്ട്
ചനിനനിക്കുനതട്ട്.  കൂടുതല്  മൂലധന  നനികക്ഷപലാം,  ആ  നനികക്ഷപതനിലൂചട  പുതനിയ
അവസരങ്ങള,  ആ അവസരങ്ങളനിലൂചട  കേരുത്തുള്ള രഭാഷലാം  ഇതഭാണട്ട്  എലഭാവരുലാം
ചനിനനിക്കുനതട്ട്.  കകേരളതനിനട്ട്  ആ  വഴനിയനില്നനിനലാം  മഭാറനിനനില്കഭാന്  സഭാധലമല.
Good  governance  അതഭായനിരനികണലാം  ഇനട്ട്  കകേരളതനിനട്ട്  മുനനിലുള്ള  ഏറ്റവലാം
പ്രധഭാനചപട ദദൗതലലാം.  ഒരു good governance-കലകട്ട് നയനികഭാന് നമുകട്ട് കൂടഭായനി
പരനിശമനികകണനിയനിരനിക്കുന.  അതനികലകട്ട് കകേരളചത എതനികഭാനള്ള പ്രവര്തനമഭാണട്ട്
ഏചറ്റടുകകണതഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ബുദനിശകനിയനിലുലാം  കേഴനിവനിലുലാം  പ്രയത്നശതീലതനിലുലാം
മുനനില് നനില്ക്കുന മലയഭാളനി  ഒരുമനിച്ചട്ട്  പ്രവര്തനിച്ചഭാല് ഇനലയനിചല ഒനഭാമചത
സലാംസഭാനമഭായനി കകേരളലാം മഭാറുചമന കേഭാരലതനില് യഭാചതഭാരു സലാംശയവമനില. പുതനിയ
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കലഭാകേവലാം  പുതനിയ  ഇനലയുലാം  കകേരളതനിനട്ട്  ഉളചകഭാള്ളഭാനഭാകേണലാം.  എനഭാല്
വനിജയലാം നമുകട്ട്  കകേവരനികഭാന് എളപമഭാണട്ട്.   ഞഭാന് അവസഭാനനിപനിക്കുന.  ഒരു
നനിര്കദ്ദേശലാം  അങ്ങയുചട പരനിഗണനയഭായനി ഞഭാന് അവതരനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഈ സഭ
14-ാം കകേരള നനിയമസഭയഭാണട്ട്.  14  നനിയമസഭകേളനിലൂചട നനിരവധനി ബനില്ലുകേള നഭാലാം
പഭാസഭാകനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലഭാന്റെട്ട്മഭാര്കട്ട് ചലജനികസഷന് എനട്ട് വനിലയനിരുതഭാന് കേഴനിയുന
നനിയമങ്ങളഭാണവ.   ചഹല്തട്ട്,  എഡമ്മ്യൂകകഷന്,  ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ച്ചര് ഡവലപ്ചമന്റെട്ട്,
എന്വകയഭാണ്ചമന്റെട്ട്,  കസഭാഷലല്  ചവല്ചഫെയര്  എനതീ  കമഖലകേളനിലഭാണട്ട്
സുപ്രധഭാനങ്ങളഭായ നനിയമങ്ങള പഭാസഭാകനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഈ നനിയമങ്ങളചട ഇലാംപഭാകട്ട്,
ഇതനിചന്റെ  നടതനിപട്ട്,  ഈ  നനിയമതനിചന്റെ  ദൂരവലഭാപകേമഭായനി  ഉണഭായ  മഭാറ്റങ്ങള
എനനിവ സലാംബനനിച്ചട്ട് ഒരു ഇലാംപഭാകട്ട് സ്റ്റേഡനി നടതഭാന് ഒരു നനിയമസഭഭാ കേമ്മേനിറ്റനിചയ
നനികയഭാഗനിച്ചട്ട് ഇതട്ട് പരനികശഭാധനികഭാനലാം  നഭാചള ഒരു കമഭാകണഭാ ഗ്രഭാഫെട്ട് കലഭാഗട്ട്  ആയനി
ഭഭാവനി തലമുറയട്ട് പഠനികഭാനലാം നമുക്കുതചന കബഭാദലചപടഭാനലാം ഒരു പഠന സലാംഹനിത
കൂടനി പ്രസനിദതീകേരനികഭാന് അങ്ങട്ട് ഈ  60-ാം വര്ഷതനില് തയ്യെഭാറഭാകേണചമനകൂടനി
അഭലര്തനികഭാന്  ഈ  അവസരലാം  വനിനനികയഭാഗനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  കകേരളതനിചല  മുഴുവന്
ജനങ്ങളക്കുലാം വജ്രജൂബനിലനിയുചട  ആശലാംസകേള കനര്നചകേഭാണട്ട് ഞഭാന് നനിര്ത്തുന.

മനി  .    സതീകര്:  രഭാവനിചല  10.30-നഭാണട്ട്  ചപഭാതുസകമ്മേളനലാം.  അതട്ട്  മനസനില്
വച്ചുചകേഭാണട്ട് എലഭാ കേക്ഷനികനതഭാകളക്കുലാം ചുരുങ്ങനിയ വഭാക്കുകേളനില് സലാംസഭാരനികഭാവനതഭാണട്ട്.

റവനമ്മ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  സര്,
കകേരളതനിനട്ട്  60  വയസട്ട്  തനികേയുകേയഭാണട്ട്.  അങലാം ബഹുമഭാനചപട മുഖലമനനിയുലാം
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവലാം ചൂണനികഭാണനിച്ച കേഭാരലങ്ങകളഭാചടലഭാലാം ചപഭാതുവനില്  കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

"നതീലവഭാനനിന തഭാകഴ പച്ച നഭാകനില ചവച്ച

കപഭാചലഭാരു നഭാടുചണന് കേചണചപഭാഴുകമഭാടുലാം ദനികനില്" 

എനട്ട്  ബഭാലഭാമണനിയമ്മേ  പഭാടനിയതുകപഭാചല  ഏതട്ട്  മരുഭൂമനിയനിലുലാം  മഞ്ഞെനിലുലാം
പണനിചയടുകഭാന്  കപഭായഭാലുലാം  മലയഭാളനിയുചട  മനസനില്  മഭായഭാചത  ചതളനിഞ്ഞു
നനില്ക്കുന പച്ചപഭാണട്ട് കകേരളലാം. മലകേളകടയുലാം മലയഭാളതനിചന്റെയുലാം മഭാകവലനിയുചടയുലാം
നഭാടട്ട്.  ഇനട്ട്  60  വയസട്ട്  തനികേയുന  ചഎകേലകകേരളതനിനകവണനി  കപഭാരഭാടനിയവരുകടയുലാം
ഇനചത ഗരനിമയനികലയട്ട് കകേരളചത ചചകേപനിടനിച്ചട്ട് നടതനിയവരുകടയുലാം കപ്രഭാജസ്വല
സ്മരണകേളഭാല്  സമ്പനമഭായ  മനഷലചന്റെ  സസ്വനലാം  നഭാടട്ട്.  ചഎകേലകകേരളലാം  എന
മലയഭാളനികേളചട  സസ്വപ്നലാം  1956-ല്  സഭാക്ഷഭാത്കേരനികചപടതട്ട്  ഒരുപഭാടട്ട്  ജനകേതീയ
സമ്മേര്ദ്ദേങ്ങളചടയുലാം സമരങ്ങളചടയുലാം ഫെലമഭായനിടഭാണട്ട്. 1921-ചല ചനഹ്റു കേമ്മേനിഷന്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ഭഭാഷഭാടനിസഭാനതനില്  സലാംസഭാനങ്ങചള  പുനര്വനിഭജനികണചമനട്ട്  ശനിപഭാര്ശ
ചചയ്യുകേയുലാം  1948-ല്  കകേഭാണ്ഗ്രസനിചന്റെ  ജയട്ട് പൂര്  സകമ്മേളനതനില്   രൂപതീകേരനികചപടതുലാം
ചനഹ്റു-പകടല്-പടഭാഭനി സതീതഭാരഭാമയ്യെര് കേമ്മേനിറ്റനി ചഎകേലകകേരളതനിനഭായനി ശനിപഭാര്ശ
ചചയ്യുകേയുമുണഭായനിട്ടുലാം ഒകടചറ തടസങ്ങളക്കുലാം അനനിശനിതതസ്വങ്ങളക്കുലാം ഒടുവനിലഭാണട്ട്
ചഎകേലകകേരളലാം  യഭാഥഭാര്തലമഭായതട്ട്.  1956-ഓടുകൂടനി  തനിരു-ചകേഭാച്ചനിയുലാം  മദ്രഭാസുലാം
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കചര്തട്ട്  ദക്ഷനിണ  സലാംസഭാനമുണഭാകഭാന്  കദശതീയതലതനിലുലാം  പ്രകദശനികേതലതനിലുലാം
ശമങ്ങള  നടനനിരുന.  പശനിമതതീര  സലാംസഭാനചമന  മചറ്റഭാരു  വഭാദവലാം
ഉയര്നവന. എനഭാല് 1956  ചഫെബ്രുവരനിയനില് ആലുവയനില് കചര്ന കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്
പഭാര്ടനിയുചട  തനിരു-ചകേഭാച്ചനി  കസ്റ്റേറ്റട്ട്  സകമ്മേളനതനില്,  മൂനട്ട്  ലക്ഷകതഭാളലാം  വരുന
ജനസഞയചത  സഭാക്ഷനിനനിര്തനി  ചഎകേലകകേരള  രൂപതീകേരണ  തതീരുമഭാനതനില്
നനിനലാം  കകേന്ദ്രസര്കഭാര്  പനിനഭാറരുചതനട്ട്  ആവശലചപട്ടു.  1956  ജനവരനി  29-ാം
തതീയതനി  കകേരളമഭാചകേ  ദക്ഷനിണ  സലാംസഭാന  വനികരഭാധദനിനമഭായനി  ആചരനികഭാന്
കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്  പഭാര്ടനി  ആഹസ്വഭാനലാം  ചചയ്തനിരുന.  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളതനിലുടനതീളലാം
വലനിയ പ്രകേടനങ്ങളലാം പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളലാം നടന.  ചതഭാഴനിലഭാളനി സലാംഘടനകേളഭായനിരുന
ഇതനിനട്ട്  കനതൃതസ്വലാം  നല്കേനിയതട്ട്.  ഇദൗ  അവസരതനിലഭാണട്ട്  മലയഭാളനികേളകട്ട്
ആകവശമഭായനി  'കകേരളലാം മലയഭാളനിയുചട മഭാതൃഭൂമനി'  എന ഇ.എലാം.എസട്ട്.-ചന്റെ ഗ്രനലാം
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതട്ട്.  ചഎകേലകകേരളലാം എന സസ്വപ്ന സഭാക്ഷഭാത്കേഭാരതനിനട്ട് ഏറ്റവലാം
സലാംഘടനിതമഭായ  പരനിശമലാം  നടതനിയ  പ്രസഭാനലാം  ഇനലന്  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്  പഭാര്ടനിയഭാണട്ട്.
ചതഭാഴനിലഭാളനികേളചടയുലാം  യുവഭാകളചടയുലാം  കേര്ഷകേരുചടയുലാം  സമരമുഖങ്ങളനില്  ചഎകേലകകേരളലാം
എന  ആവശലലാം  ഉച്ചതനില്  ഉയര്നകകേട  കേഭാലമഭായനിരുന  അതട്ട്.  രഭാജവഭാഴ്ചയ്ക്കുലാം
ജനനിതസ്വതനിനചമതനിരഭായനി  കകേരളതനില്  നടന  കപഭാരഭാടങ്ങളചട  കനതൃതസ്വലാം  ഏചറ്റടുത
കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്  പഭാര്ടനി,  സമതസ്വതനിലുലാം  സസ്വഭാതനലതനിലുലാം  അധനിഷനിതമഭായ  ഒരു
സമൂഹതനിചന്റെ  പ്രതതീകേമഭായനി  ചഎകേലകകേരളലാം  എന  സങല്പചത  പ്രതനിഷനിച്ചതട്ട്
മലയഭാളനികേചള ആചകേ ഇദൗ ലക്ഷലതനിനഭായനി ഒനനിപനികഭാന് സഹഭായനിച്ചു. പുകരഭാഗമന കേലഭാ-
സഭാഹനിതല  പ്രവര്തകേരുലാം  ഇതനിനഭായനി  വലനിയ  സലാംഭഭാവനകേള  നല്കേനി.   ഇദൗ
ശമങ്ങളചകഭാപലാം  തചന  ഭഭാവനിയനില്  കകേരളലാം  ജനകക്ഷമതനിചന്റെ  പഭാതയനില്
സഞരനികഭാന് ആവശലമഭായ വഴനികേള കതടഭാനലാം കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട് പഭാര്ടനി ശദനിച്ചനിരുന.
1954-ചല തൃശ്ശൂര് സകമ്മേളനതനില് തചന ചഎകേലകകേരളതനിചന്റെ ഭഭാവനിചയക്കുറനിച്ചട്ട്
ചഎശസ്വരലപൂര്ണമഭായ  പുതനിയ  കകേരളലാം  പടുത്തുയര്തഭാചനന  കപരനില്  സലാംസഭാനതനിചന്റെ
സമഗ്ര വനികേസനതനിനകവണനിയുള്ള ഒരു രൂപകരഖ അലാംഗതീകേരനിച്ചു.  അതട്ട് തയ്യെഭാറഭാക്കുനതനില്
മുഖലപങട്ട് വഹനിച്ചതട്ട് അനചത പഭാര്ടനി തനിരു-ചകേഭാച്ചനി ചസകടറനിയഭായനിരുന സഖഭാവട്ട്
സനി.  അച്ചുതകമകനഭാനഭായനിരുന.  1956  ചസപ്റ്റലാംബറനില്  ഇദൗ  നയപരനിപഭാടനി
വനിശദതീകേരനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  'കകേരള  സലാംസഭാനലാം  പ്രശ്നങ്ങളലാം  സഭാധലതകേളലാം'  എന
ലഘുകലഖ  അകദ്ദേഹലാം  എഴുതനി  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു.  ആ  ലഘുകലഖയനില്  ആമുഖമഭായനി
സനി.  അച്ചുതകമകനഭാന്  ഇങ്ങചന  എഴുതനി  'കേഴനിഞ്ഞെ  കേഭാല്  നൂറ്റഭാണ  കേഭാലമഭായനി
മലയഭാളനികേള കേണചകേഭാണനിരുന ഒരു കമഭാഹന സസ്വപ്നമഭാണട്ട് ചഎകേലകകേരളലാം.  അതട്ട്
ഇകപഭാള  യഭാഥഭാര്തലമഭായനിതതീരഭാന്  കപഭാകുന.  1956  നവലാംബര്  1-ാം  തതീയതനി
കകേരള സലാംസഭാനലാം നനിലവനില് വരുലാം.  ദശഭാബ്ദങ്ങളഭായനി  കൃത്രനിമമഭായനി ചവടനിമുറനികചപടനിരുന
കകേരളലാം  ചരനിത്രതനില്  ആദലമഭായനി  ഒരു  ഭരണതനിന്കേതീഴനില്  ഒനനിക്കുലാം.  ഒനര
നൂറ്റഭാണ  കേഭാലചത  വനികദശ  ഭരണതനിചന്റെയുലാം  നഭാടുവഭാഴനി  കമധഭാവനിതസ്വതനിചന്റെയുലാം
ഫെലമഭായനി  ജനനിച്ച നഭാടനിചല പഞ്ഞെവലാം പടനിണനിയുലാം പകേര്ച്ചവലഭാധനികേളലാം സഹനിച്ചുലാം
വനിശഭാലമഭായ  കലഭാകേതനിചന്റെ  നഭാനഭാഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം   ചചനട്ട്  എച്ചനില്  ചപറുകനിയുലാം
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ഗഭാസട്ട്  കേഴുകേനിയുലാം   കേഴനിച്ചുകൂകടണനിവനനിട്ടുള്ള  മലയഭാളതനിചന്റെ  അഭനിമഭാനനികേളഭായ
സനഭാനങ്ങളകട്ട്  കകേരളപനിറവനിയനില്  അളവറ്റ  ആശയുലാം  പ്രതതീക്ഷകേളമുണട്ട്
എനതനില് സലാംശയമനില. നമചട ആശയ്ചകഭാതവനിധലാം കക്ഷമവലാം സുരക്ഷനിതതസ്വവലാം
വനിളയഭാടുന  ഒരു  സദൗഭഭാഗല  ഭൂമനിയഭായനി  ഇദൗ  നഭാടനിചന  മഭാറ്റഭാന്  കേഴനിയുചമനതനില്
സലാംശയമനില.  അതനിനകവണനിയുള്ള  മഭാര്ഗങ്ങള  ആരഭായുനതനിനഭാണട്ട്  ഇനട്ട്  സര്വ
കകേരളതീയരുകടയുലാം ശദ അടനിയനരമഭായനി പതനികയണതട്ട്.' ഇദൗ ദനിശഭാകബഭാധതനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്  1957  ജനവരനിയനില്  ഇനലന്  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്  പഭാര്ടനിയുചട
ചതരചഞ്ഞെടുപട്ട് പ്രകേടനപത്രനികേ തയ്യെഭാറഭാകനിയതട്ട്.  ചഎകേലകകേരളതനിചല ആദലചത
സര്കഭാര് സഖഭാവട്ട്  ഇ.എലാം.എസട്ട്.-ചന്റെ കനതൃതസ്വതനില്  അധനികേഭാരകമറ്റകപഭാള ഇദൗ
പ്രകേടനപത്രനികേയനില്  പറഞ്ഞെ  കേഭാരലങ്ങള  ഓകരഭാനഭായനി  നടപഭാകഭാന്  തുടങ്ങനി.
ഭൂപരനിഷ്കരണവലാം  ആകരഭാഗല-വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗങ്ങളനിലുള്ള സമഗ്ര  സലാംഭഭാവനകേളലാം
ആധുനനികേ കകേരളതനിചന്റെ വനികേസനതനിനട്ട്  ആദല കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്  പഭാര്ടനി  സര്കഭാര്
നല്കേനിയ  അടനികല്ലുകേളഭായനിരുന.  ഇതനില്  പലതുലാം  1947  മുതല്  കകേന്ദ്രലാം  ഭരനിച്ച
സര്കഭാരുലാം  പ്രഭാകദശനികേ  സര്കഭാരുലാം  നനിയനനിച്ച  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  പഭാര്ടനിയുലാം
ജനങ്ങളകട്ട്  നല്കേനിയ  വഭാഗഭാനങ്ങള  കൂടനിയഭായനിരുന.  ഭഗതട്ട്  സനിലാംഗനിചന്റെയുലാം
രഭാജട്ട് ഗുരുവനിചന്റെയുലാം സുഖ്കദവനിചന്റെയുലാം വധശനിക്ഷ ബനിടതീഷുകേഭാര് നടപഭാകനി ഏതഭാനലാം
നഭാളകേളക്കുകശഷലാം  1931  മഭാര്ച്ചനില്  കേറഭാച്ചനിയനില്  നടന   എ.ചഎ.സനി.സനി.യനില്
നഷചപട  ജനപ്രതീതനി  തനിരനിച്ചുപനിടനികഭാന്  ചനഹ്റുവനിചന്റെ  കനതൃതസ്വതനില്  തയ്യെഭാറഭാകനിയതുലാം
ഗഭാനനിജനി  അവതരനിപനിച്ചതുമഭായ  മദൗലനികേഭാവകേഭാശങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  രഭാഷതീയ  സസ്വഭാതനല
നയചതക്കുറനിച്ചുമുള്ള  ഇദൗ  പ്രകമയലാം  ഇടതുപക്ഷ  നയപരനിപഭാടനികേളഭാല്  സമ്പനമഭായനിരുന.
വലകമഭായ  നയപരനിപഭാടനിയനിലഭാതനിരുന  ഇനലന്  നഭാഷണല്  കകേഭാണ്ഗ്രസനിനട്ട്
ഉദൗര്ജലാം  പകേരുകേയുലാം  ചതഭാഴനിലഭാളനികേചളയുലാം  യുവഭാകചളയുലാം  അടനിച്ചമര്തചപടവചരയുലാം
കദശതീയ പ്രസഭാനതനികലയട്ട് സജതീവമഭായനി ചകേഭാണവരഭാന് സഹഭായനിക്കുകേയുലാം ചചയ്ത
കേറഭാച്ചനി  പ്രകമയതനില്  പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ള  കേഭാരലങ്ങളലാം  1957-ല്  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്  പഭാര്ടനി
പുറതനിറകനിയ  പ്രകേടനപത്രനികേയനിചല  വഭാഗഭാനങ്ങളലാം  തമ്മേനില്  ഒട്ടുലാം  അകേലമനില.
വലകമഭായ നയപരനിപഭാടനിയുചട ചവളനിച്ചതനില് ചതഭാഴനിലഭാളനികേകളഭാടുലാം സഭാധഭാരണകഭാകരഭാടുമുള്ള
പ്രതനിജ  ഇ.എലാം.എസട്ട്.  സര്കഭാര്  നനിറകവറ്റനി.  ഭൂപരനിഷ്കരണലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,
വലവസഭായവല്കരണലാം,  നമ്മ്യൂനപക്ഷ  അവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണലാം,  മതനനിരകപക്ഷത
തുടങ്ങനിയ  ജനഭാധനിപതലതനിചന്റെ  വളര്ച്ചയട്ട്  അടനിസഭാനമഭായ  കമഖലകേളനിചലലഭാലാം
തചന  നയപരമഭായ  ശദ  ആ  സര്കഭാര്  പതനിപനിച്ചനിരുന.  1959-ല്  വനികമഭാചന
സമരചമന കപരനില് ജഭാതനിമത ശകനികേളമഭായനി കൂട്ടുകചര്നട്ട് ജനഭാധനിപതലപരമഭായനി
ചതരചഞ്ഞെടുകചപട  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്  പഭാര്ടനി  സര്കഭാരനിചന  അടനിമറനിച്ചനിലഭായനിരുനചവങനില്
മദൗലനികേമഭായ  ഒടനവധനി  മഭാറ്റങ്ങളക്കുകൂടനി  കകേരളലാം  സഭാക്ഷലലാം  വഹനിക്കുമഭായനിരുന.
തുടര്നള്ള ഒരു ദശഭാബ്ദകഭാലലാം രഭാഷതീയ അനനിശനിതതസ്വവലാം തുടര്നട്ട് ഭരണപരമഭായ
അസനിരതയുലാം  നനിലനനില്ക്കുകേയഭായനിരുന,  അഞ്ചുതവണ  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  ഭരണലാം
ഏര്ചപടുത്തുന സഭാഹചരലലാം  സലാംസഭാനത്തുണഭായനി. 1959-ല് നനിര്തനിയ സലത്തു
നനിനഭാണട്ട് 1967-ല്  സഖഭാവട്ട്  ഇ.എലാം.എസട്ട്.-ഉലാം  1969-ല്  സഖഭാവട്ട്  സനി.
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അച്ചുതകമകനഭാനലാം  മുഖലമനനിയഭായനി  ഭരണലാം  വതീണലാം  തുടരുനതട്ട്.  1977  വചര
മുഖലമനനിയഭായനി  തുടര്ന   സനി.  അച്ചുതകമകനഭാചനന അസഭാധഭാരണ  പ്രതനിഭയുചട
സലാംഭഭാവനകേളഭാണട്ട് പനിനതീടട്ട്  കകേരളചത മനികേവനിചന്റെ കകേന്ദ്രമഭാകനി മഭാറ്റനിയതട്ട്.  1956-ചല
നയകരഖയനില്  തുടങ്ങനിയ  വനികേസന  കേഭാഴ്ചപഭാടനില്  സുവലകമഭായ  ഭരണ
നടപടനികേളനിലൂചട  അകദ്ദേഹലാം  മുകനഭാട്ടുകപഭായനി.  പനിനതീടട്ട്  വളര്നട്ട്  വനിശസ്വവനിഖലഭാതനി
കനടനിയ  കകേരള  കമഭാഡല്  വനികേസനതനിചന്റെ  ഉറച്ച  ആദലചുവടുകേള  വച്ചതട്ട്  സനി.
അച്ചുതകമകനഭാനഭായനിരുന.  1970  ജനവരനി  1-നട്ട്  സലാംസഭാനതട്ട്  പരനിപൂര്ണമഭായനി
ജനനിതസ്വലാം  അവസഭാനനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  നടപനില്  വന  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമതനിലൂചട
കൃഷനിഭൂമനി  കേര്ഷകേനട്ട്  എന  സസ്വപ്നലാം  യഭാഥഭാര്തലമഭായനി.  കേര്ഷകേ  പ്രധഭാനമഭായ
സഭാമൂഹനികേ  വലവസനിതനിയനില്  ഭൂമനിയുചട  ഉടമസതയുലാം  അദസ്വഭാനവര്ഗതനിചന്റെ
ശഭാകതീകേരണവലാം  തമ്മേനിലുള്ള ബനതനിചന്റെ പ്രഭാധഭാനലലാം  വലകമഭാകനിയ നടപടനിയഭായനിരുന
അതട്ട്.  ചതഭാഴനിചലടുക്കുന  മലയഭാളനികേളചട  സഭാമൂഹനികേ  അനസട്ട്,  സഭാമ്പതനികേ
സസ്വഭാതനലലാം,  ഉപജതീവനമഭാര്ഗലാം  എനനിവചയ  സുസനിരചപടുതനിയ  വനിപ്ലവകേരമഭായ
തതീരുമഭാനമഭാണട്ട്  ചമച്ചചപട വനിദലഭാഭലഭാസലാം ആര്ജനികഭാനലാം കലഭാകേതട്ട് എവനികടയുലാം
കപഭായനി  ആകരഭാടുലാം  മത്സരനിച്ചട്ട്  ചതഭാഴനില് കമഖലയനില് വനിജയലാം ചചകേവരനികഭാനമുള്ള
ആത്മവനിശസ്വഭാസവലാം  കേരുത്തുലാം  മലയഭാളനികട്ട്  നല്കേനിയതട്ട്.  കമല്വനിലഭാസമനിലഭാത
കകേഭാടനികണകഭായ ദരനിദ്രനഭാരഭായണനഭാരുചട ഇനലയനില് ലക്ഷകണകനിനട്ട് മലയഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളകട്ട്  അങ്ങചന  സസ്വനമഭായനി  കമല്വനിലഭാസമുണഭായനി.  ചകേല്കടഭാണ്,
സനി.ഡനി.എസട്ട്,  ശതീചനിത്രഭാ  ചമഡനികല്  ചസന്റെര്,  കേഭാര്ഷനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല,
സലാംസഭാന  പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  തുടങ്ങനി  അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരതനിലുള്ള  അമ്പതനിലധനികേലാം
സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  സഖഭാവട്ട്   സനി.  അച്ചുതകമകനഭാചന്റെ ഭരണകേഭാലതട്ട് തുടങ്ങനിയതട്ട്.
കഡഭാ.  ചകേ.  എന്.  രഭാജട്ട്,  കഡഭാ.  എലാം.  എസട്ട്.  വലലതഭാന്,  ലഭാറനി  കബകര്,
ചകേ.  പനി.  പനി.  നമ്പലഭാര്  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  കമഖലയനിചല  പ്രഗത്ഭരുചട  കസവനലാം
കകേരളതനിനഭായനി  ചകേഭാണവന.  സനി.  അച്ചുതകമകനഭാചന്റെ കേഭാലചത നടപടനികേളനില്
മനികതനിലുലാം കകേഭാണ്ഗ്രസനിചന്റെ പനിന്തുണയുണഭായനിരുനതട്ട് ഒരുപകക്ഷ ചരനിത്രതനിചന്റെ
ഒഭാര്മ്മേചപടുതലഭായനിരുനചവനട്ട്  കേരുതഭാലാം,  കേഭാരണലാം  സസ്വതന  ഇനലയനില്
കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  മറനകപഭായ  ചരനിത്രപ്രസനിദമഭായ  കേറഭാച്ചനി  എ.ചഎ.സനി.സനി.  പ്രകമയതനിചന്റെ
പ്രഖലഭാപനങ്ങളഭായനിരുന  സനി.  അച്ചുതകമകനഭാന്  ഒചനഭാനഭായനി  നടപഭാകനിയതട്ട്.
ഇനലയനില് പലയനിടത്തുലാം വനിസ്മരനികചപട കദശതീയ പ്രസഭാനതനിചന്റെ അടനിസഭാനലക്ഷലങ്ങള
ചതഭാഴനിലഭാളനികേചളയുലാം  കേര്ഷകേചരയുലാം  അധനഃസനിതകരയുലാം  ഹൃദയകതഭാടട്ട്  കചര്തട്ട്
നനിര്തനി  നടപഭാകനിയതഭാണട്ട്  കകേരളലാം  ചചകേവരനിച്ച  കനടങ്ങളചട  അടനിസഭാനലാം.
കകേരളതനിചന്റെ ഇനചലകേളനികലകട്ട് തനിരനിഞ്ഞുകനഭാക്കുകമ്പഭാള പുകരഭാഗമന പ്രസഭാനതനിചന്റെയുലാം
ജനഭാധനിപതല പ്രസഭാനതനിചന്റെയുലാം പ്രതനിനനിധനികേള ആധുനനികേ കകേരളലാം ചകേടനിപടുത്തുനതനില്
നനിസ്തൂലമഭായ സലാംഭഭാവനകേള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട് എനതട്ട് ഇദൗ സന്ദര്ഭതനില് ഓര്ക്കുന.
1957-ല്  സഖഭാവട്ട്  ഇ.എലാം.എസട്ട്-ല്  തുടങ്ങനി  2016-ല്   സഖഭാവട്ട്  പനിണറഭായനി
വനിജയനനില് എതനിനനില്ക്കുന 60 ആണട്ട് തനികേഞ്ഞെ കകേരളതനിനട്ട് 12  മുഖലമനനിമഭാരുണഭായനി.
ഇനള്ള  ഓകരഭാരുതരുലാം കകേരളതനിനട്ട്  നല്കേനിയ സലാംഭഭാവന വളചര വലുതഭാണട്ട്.
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നചമ്മേ  വനിട്ടുപനിരനിഞ്ഞെ  മഹഭാനഭാരഭായ  കനതഭാകചളയുലാം  ഇദൗ  സന്ദര്ഭതനില്
അനസ്മരനിക്കുന.  ജതീവനിച്ചനിരനിക്കുനവചര  അനകമഭാദനിക്കുന.  സഭാക്ഷര  കകേരളതനിനട്ട്
അഭനിമഭാനഭാര്ഹമഭായ  കനടമഭാണട്ട്  ഉണഭായനിരനിക്കുനതട്ട്.  ജനകേതീയഭാസൂത്രണതനിലൂചട
കകേരളതനില് വലനിചയഭാരു കുതനിപട്ട് നമുകട്ട് കേഭാണഭാന് കേഴനിഞ്ഞു. ഗ്രഭാമസസ്വരഭാജട്ട് എന
ഗഭാനനിജനിയുചട  ലക്ഷലതനികലയട്ട് അധനികേഭാര വനികകേന്ദ്രതീകേരണതനിലൂചട അധനികേഭാരലാം
ജനങ്ങളനികലയട്ട്  എതനിച്ച കകേരള മഭാതൃകേ അഭനിമഭാനഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  ഇതനിചനത്തുടര്നട്ട്
സ്ത്രതീ ശഭാകതീകേരണലാം ഒരു വലനിയ പ്രസഭാനമഭായനി മുകനഭാട്ടുകപഭായനി.  ഇനട്ട് കകേരളതീയ
സമൂഹതനിചന്റെ എലഭാ കമഖലകേളനിലുലാം  നനിറഞ്ഞുനനില്ക്കുന സ്ത്രതീ സഭാനനിദലതനിചന്റെ
വളര്ച്ചയട്ട്  തുടകമനിടതട്ട്  കുടുലാംബശതീ  പ്രസഭാനവലാം  ജനകേതീയഭാസൂത്രണ  പ്രസഭാനവമഭാണട്ട്.
ഇതനിചനലഭാലാം ഇടതുപക്ഷ ജനഭാധനിപതല പ്രസഭാനതനിചന്റെ ഇടചപടലുകേളലാം ഭരണനടപടനികേളലാം
വഴനിവച്ചനിട്ടുചണനട്ട്   കേഭാണഭാന്  കേഴനിയുലാം.  നകവഭാതഭാന  പ്രസഭാനങ്ങള  സലാംഭഭാവന
ചചയ്ത വനിപ്ലവ കബഭാധതനിചന്റെയുലാം ഇടതുപക്ഷ ചതഭാഴനിലഭാളനി പ്രസഭാനങ്ങള പകേര്ന
നല്കേനിയ സമതസ്വതനിചന്റെയുലാം കപഭാരഭാടതനിചന്റെയുലാം പഭാഠങ്ങള ഉളചകഭാണചകേഭാണട്ട്,
ജനകേതീയ അഭനിലഭാഷതനിചന്റെ കേരുതനില്  1957  മുതല് കകേരളതനിചല പുകരഭാഗമനവഭാദനികേളലാം
മനഷലകസ്നേഹനികേളഭായ കനതഭാകനഭാരുലാം  പ്രസഭാനങ്ങളലാം നടതനിയ ഭരണവലാം ഒപലാം
സമരങ്ങളമഭാണട്ട് കകേരളതനിചന്റെ  60-ാം പനിറനഭാളനിനട്ട് അഭനിമഭാനഭാര്ഹമഭായ തനിളകലാം
നല്കുനതട്ട്. നവകകേരളലാം ചകേടനിപടുക്കുനതനിനള്ള ഉതരവഭാദനിതസ്വമഭാണട്ട് അറുപതഭാണട്ട്
തനികേയുകമ്പഭാള  അധനികേഭാരതനിലനിരനിക്കുന  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ഏചറ്റടുക്കുനതട്ട്.  കനടനിയ
കനടങ്ങചളലഭാലാം  തചന നനിലനനിര്തനിചകഭാണട്ട്  പുതനിയ  കനടങ്ങള  ചചകേവരനികഭാന്
ഒകടചറ  പദതനികേള  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  ആവനിഷ്കരനിച്ചട്ട്  നടപഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.   വജ്രകകേരളതനിലൂചട
മുകനറുകേയഭാണട്ട് നമചട ലക്ഷലലാം. നമചട നഭാടനിചന്റെ പുകരഭാഗതനിക്കുകവണനി നടത്തുന
ഇദൗ  പരനിശമങ്ങളകട്ട്  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജനങ്ങളചടയുലാം  പനിന്തുണയുണഭാകേണചമനട്ട്
അഭലര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി:  സര്,  വജ്രജൂബനിലനി ആകഘഭാഷനിക്കുന ഈ
ഘടതനില്  അങലാം  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയുലാം  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവലാം  റവനമ്മ്യൂ
വകുപ്പുമനനിയുചമഭാചക പറഞ്ഞെ  കേഭാരലങ്ങകളഭാടട്ട് ഞഭാന് കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  1957
മുതല് ചൂഷണതനിചനതനിരഭായുലാം  യഭാഥഭാസനിതനികേതസ്വതനിചനതനിരഭായുലാം  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്
പ്രസഭാനവലാം പുകരഭാഗമന പ്രസഭാനങ്ങളലാം കദശതീയ പ്രസഭാനങ്ങളചമഭാചക കകേരളതനിചന്റെ 60
ആണകേളക്കുള്ളനില്  വഹനിച്ച  പങ്കുലാം  ചരനിത്രവചമഭാചക  ഇവനിചട  പ്രതനിപഭാദനിച്ചു.
അതനികനഭാചടഭാചക  വളചരയധനികേലാം  കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കദശതീയ  രഭാഷതീയതനില്
ഇനലന്  നഭാഷണല് കകേഭാണ്ഗ്രസ്സുലാം സസ്വഭാതനലസമരചതത്തുടര്നട്ട് വന നനിരവധനി
കനതഭാകനഭാരുചമഭാചക  കകേരളതനിലുലാം  അതനികന്റെതഭായ  ഇടചപടലുകേളമഭായനി  ചരനിത്രതനിചന്റെ
ഓകരഭാ ഘടങ്ങളനിലുമുണഭായനിരുന. മുഖലമനനിയുലാം ശതീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരനലാം പറഞ്ഞെതു
കപഭാചല   ചൂഷണതനിനലാം  ജനനിതസ്വ  നഭാടുവഭാഴനി  സമ്പ്രദഭായതനിനലാം  ദഭാരനിദ്രലതനിനലാം
എതനിരഭായുള്ള കപഭാരഭാടങ്ങള കകേരളതനിലുലാം നനിരവധനിയുണഭാവകേയുലാം അതനികന്റെതഭായ
ഗുണങ്ങള 60 ചകേഭാലലാം കേഴനിഞ്ഞെകപഭാള ആധുനനികേ കകേരളതനിലുണഭാവകേയുലാം ചചയ.
അകതഭാചടഭാപലാംതചന  നമ്മേള  കേഭാകണണതട്ട്  ഈ  രഭാജലതട്ട്  അവശ-പനികനഭാക-
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നമ്മ്യൂനപക്ഷ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളചട  ഇടയനില്  നടന  മചറ്റഭാരു  പ്രവര്തനമഭാണട്ട്.
ഇലാംഗതീഷുകേഭാരുചട  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കവണ,  വനിദലഭാഭലഭാസവലാം  പുകരഭാഗതനിയുലാം  ആവശല
മനിലഭാതതഭാചണന  യഭാഥഭാസനിതനികേ  നനിലപഭാചടടുതട്ട്  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  ജനങ്ങള
നനിനകപഭാള  അതനിചനതനിരഭായനി  ഉല്പതനിഷ്ണുകളഭായ നനിരവധനി  പുകരഭാഗമന
ചനിനഭാഗതനികഭാരഭായ മതപണ്ഡനിതനഭാരുലാം  കനതഭാകനഭാരുലാം രലാംഗത്തുവനട്ട്  നടതനിയ
വലനിയ  പ്രവര്തനമുണട്ട്.   മഭാഫെദട്ട് തങ്ങളലാം  ശനിഹഭാബട്ട്  തങ്ങളചമഭാചക  അതനിചന്റെ
ആദലചതയുലാം  അവസഭാനചതയുലാം  കേണനിയഭായനി  വരുനണട്ട്.  ഞഭാന്  ലതീഗനിചന്റെ  രഭാഷതീയലാം
പറയുകേയല.  പകക്ഷ  ആ  പ്രവര്തനങ്ങചളഭാചക  നമ്മേള  കേഭാണണലാം.  സതീതനിസഭാഹനിബുലാം
സനി.എച്ചട്ട്. മുഹമ്മേദട്ട് കകേഭായയുലാം ചടയന് കഗഭാവനിന്ദന്, എലാം.എല്.എ.യുചമഭാചക അനട്ട്
കകേരളതനില്  നടതനിയ  പ്രവര്തനലാം  ഇനട്ട്  ഉതകരനലയനിചലഭാചക  കേഭാണുനതു
കപഭാചലയുള്ള അവശ നമ്മ്യൂനപക്ഷ ബഭാകട്ട് കവര്ഡട്ട് മൂവ്ചമന്റെഭാണട്ട്.  അവശ നമ്മ്യൂനപക്ഷ
ബഭാകട്ട് കവര്ഡട്ട്  മൂവ്ചമന്റെനിചന്റെ  ഫെലമഭായനി  കകേഭാകളജനിലുലാം  സ്കൂളനിലുലാം  കപഭാകേണലാം,
എഴുതഭാനലാം വഭായനികഭാനലാം അറനിയണലാം എചനഭാചക ജനങ്ങളകട്ട് കതഭാനനിത്തുടങ്ങനി.
അചതഭാനലാം  ആവശലമനില  എനപറഞ്ഞെനിരുന  സമയമുണഭായനിരുന.  അതുകപഭാചല
ബനിടതീഷുകേഭാര് ഇനല ഭരനിച്ചനിരുനകപഭാള ബനിടതീഷുകേഭാരുലാം ജനനിമഭാരുചമഭാചക കചര്നട്ട്
കുടനിയഭാനഭാകരഭാടട്ട്  നടതനിയ വലനിയ ചൂഷണതനിചനതനിരഭായനി   നടന നകവഭാതഭാന
പ്രവര്തനങ്ങളലാം പുകരഭാഗമന പ്രവര്തനങ്ങളമഭായനി  കയഭാജനിച്ചുകപഭായ ഒരു വലനിയ
ജനവനിഭഭാഗമഭാണട്ട്  അവര്.  അതനിനകശഷലാം  വന സതീതനി  സഭാഹനിബുലാം  സനി.എച്ചട്ട്.
മുഹമ്മേദട്ട്  കകേഭായയുലാം  എലാം.എല്.എ.  ചടയന്  കഗഭാവനിന്ദനചമഭാചക ചസകേത്യുലര്
കേക്ഷനികേകളഭാടട്ട്  കചര്നചകേഭാണട്ട്  പനിനതീടട്ട്  ഒരു  യഭാത്രയഭായനിരുന.  ആ  യഭാത്രയുചട
റനിസളടട്ട് ഇനട്ട് കകേരളതനില്  കേഭാണഭാനണട്ട്.  കകേരളതനില് ഇകപഭാള കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്
പഭാര്ടനി വലനിയ കനടലാം ചചകേവരനിച്ചു. 1957 മുതലുള്ള 60 വര്ഷചത കനടങ്ങചളകറനിച്ചട്ട്
നമ്മേള  അഭനിമഭാനലാം  ചകേഭാള്ളുന.  പകക്ഷ  അകത  പ്രവര്തനലാം  ഇനലയനിചല  ഇതര
സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നടതഭാന്  'നമുകട്ട്'  കേഴനിഞ്ഞെനില.  നനിങ്ങളകട്ട്  കേഴനിഞ്ഞെനില
എനള്ളതട്ട് ഞഭാന് കഭദഗതനി ചചയ്തട്ട് നമുകട്ട് കേഴനിഞ്ഞെനില എനഭാക്കുകേയഭാണട്ട്. കേഭാരണലാം
നമുകട്ട്  കേഴനിഞ്ഞെനിരുനചവങനില്  നനഭായനിരുന.  കകേഭാണ്ഗ്രസനിനട്ട്  കലറ്റസ്റ്റേഭായനി  പല
സലാംസഭാനങ്ങളലാം  ചചകേവനിട്ടുകപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം  വര്ഗതീയത  ഒരു  വശതട്ട്
വരുന, കേഭാശതീര് കപഭാലുള്ള സലങ്ങളനിചലഭാചക തതീവ്രവഭാദലാം വരുന എനള്ളതഭാണട്ട്.
കകേരളചത തതീവ്രവഭാദതനികലക്കുലാം മതവനിശസ്വഭാസതനില് ഇലഭാത കുചറ ദുഷട്ട് പ്രവണ
തകേളനികലക്കുലാം ചകേഭാണകപഭാകേഭാചത  നനിലനനിര്തനി  ചസകേത്യുലര്  കേക്ഷനികേകളഭാചടഭാപലാം
ഈ സലാംസഭാനചത പടുത്തുയര്ത്തുനതനില് പങ്കുവഹനികഭാന് കേഴനിഞ്ഞുചവനതനില്
ഞങ്ങളകട്ട്  അഭനിമഭാനമുണട്ട്.  ഇകപഭാഴുലാം  ആ  അഭനിമഭാനതനിചന്റെ  ചരനിത്രലാം  ഇവനിചട
മുഖലമനനി  പറഞ്ഞു.  അകദ്ദേഹലാം  ആ  ചരനിത്രതനിചന്റെ  അവസഭാന  കേണനി  എന  നനിലയനില്
അഭനിമഭാനനിക്കുനചവനട്ട്  പറഞ്ഞു.  ആ  ചരനിത്രതനിചന്റെ  ഒരു  കേണനിയഭായനി  ഈ
നനിയമസഭയനില്  60- ാാമചത  വര്ഷലാം  വനട്ട്  സലാംസഭാരനികഭാന്   കേഴനിഞ്ഞെതനില്  എനനിക്കുലാം
അതനിയഭായ  സകനഭാഷമുണട്ട്.  ഞഭാനലാം  അതനില്  അഭനിമഭാനനിക്കുന.  കകേരളതനില്
തതീവ്രവഭാദവലാം ഫെഭാസനിസവലാം ഏറ്റവലാം അധനികേലാം ഭതീഷണനിയഭായനി  വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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ഇനലയനിചല  പല സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം  ഉരുണകൂടനിചകഭാണനിരനിക്കുന  നനിലയനികലയട്ട്
നമചട  സലാംസഭാനലാം   കപഭാകേഭാതനിരുനതനില്  നനിങ്ങചളഭാചക  വഹനിച്ച  പങട്ട്  വളചര
വലുതഭാണട്ട്.  ആ  കൂടതനില്  അവശ-പനികനഭാക-നമ്മ്യൂനപക്ഷ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങചള
ഉല്പതനിഷ്ണുകളഭാകനി റനികഫെഭാലാം  ചചയ്തതനില്  ഞങ്ങള  വഹനിച്ച  പങനിലുലാം   അകങ്ങയറ്റചത
അഭനിമഭാനമുചണനട്ട്  ഇവനിചട  ഞഭാന്  എടുത്തുപറയുകേയഭാണട്ട്.  നനിയമസഭ  ചചയ
ചകേഭാണനിരനിക്കുന  ആധുനനികേ   പ്രവര്തനങ്ങചളക്കുറനിച്ചട്ട്   അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞെതനില്   എനനികട്ട്
ഒരഭനിപ്രഭായമുണട്ട്.  കകേരളതനില് മുമ്പുണഭായനിരുന  കനതഭാകനഭാചരഭാചക  അനചത
ഭൂപരനിഷ്കരണലാം  കപഭാലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിലുലാം  ലനിറ്ററസനിയുണഭാക്കുനതനിലുലാം
വമ്പനിച്ച  വനിജയലാം  കനടുകേയുണഭായനി.  അതുകപഭാചലതചന   നമ്മേള  അഭനിമഭാനനിക്കുന
കലഭാകേതനിചല  ഒനഭാലാം  നമ്പര്  ആയുര്ചചദര്ഘലലാം,  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലനലാം
എനനിങ്ങചനയുള്ള  കേഭാരലങ്ങളനിലുലാം  അവര്  വനിജയനിച്ചു.   പകക്ഷ  നമ്മേള  ഇകപഭാള
എനഭാണട്ട്  ചചയ്യുനതട്ട്;  നനിയമസഭയുചട  പ്രവര്തനലാം  അധനികേ  സമയവലാം
പ്രകേടനഭാത്മകേവലാം  പ്രചരണഭാത്മകേവമഭായനികപഭാകുന  എനഭാണട്ട്  എനനികട്ട്  പറയഭാനള്ളതട്ട്.
നമ്മേള  സതീരനിയസല.  ഞഭാന്  അങ്ങചന  ഒരഭനിപ്രഭായലാം  പറയുകേയഭാണട്ട്.   സതീരനിയസഭാകകേണ
സമയലാം  കേഴനിഞ്ഞു.  കകേരളലാം  ഊഷരഭൂമനിയഭായനിചകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. കകേരളചത
വരളച്ചഭാ ബഭാധനിത പ്രകദശമഭായനി  പ്രഖലഭാപനികണചമനട്ട്  ഇനചത പത്രതനിലുണട്ട്.
വളചര  ലഭാഘവബുദനികയഭാചട  വഭായനിച്ചുതള്ളുകേയഭാണട്ട്.  നനിയമങ്ങള  ഇങ്ങചന
പഭാസഭാകനിയനിടട്ട്  കേഭാരലമുകണഭാ;  പഭാസഭാകനിയ  നനിയമങ്ങചളക്കുറനിച്ചട്ട്  പഠനലാം  നടതണചമനട്ട്
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശലാം  വച്ചു.  പഠനലാം  നലതഭാണട്ട്,  ഞഭാന്
എതനിര്ക്കുനനില.  പഠന റനികപഭാര്ട്ടുചകേഭാണട്ട്  അലമഭാരകേള  നനിറഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഇങ്ങചന  വഭാരനിക്കൂട്ടുനതനിചനകഭാള  നലതട്ട് പ്രഭാകനികലഭായനി
ഇകഭാരലതനില്   എന്തുചചയ്യെഭാന് സഭാധനിക്കുചമനതനിചനക്കുറനിച്ചട്ട്  ആകലഭാചനികണലാം.
നമചട  മുമ്പനില്  കുചറ  പ്രശ്നങ്ങളണട്ട്.  നമ്മേള  ധഭാരഭാളലാം  കനടങ്ങള  ചചകേവരനിച്ചു.
കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  അവസഭാനകേഭാലതട്ട്  ഇന്ഫെര്കമഷന് ചടകകഭാളജനി വകുപട്ട്
ഞഭാന് ചചകേകേഭാരലലാം ചചയ. കനടങ്ങളചട പടനികേയനികലയട്ട് കൂടഭാന് കുകറ കേഭാരലങ്ങളണട്ട്.
ഇ-ലനിറ്ററസനി,   ഡനിജനിറ്റല്   കേണകനിവനിറ്റനി,   ഇ-ഗകവണന്സട്ട്,   ഇ-ഡനിസ്ട്രനികട്ട്,   ഇ-
ഇചനഭാകവഷന്,  ഇ-ചപ്രഭാകേത്യുര്ചമന്റെട്ട്,  ഇ-ചറഡനിനസട്ട് എനതീ കേഭാരലങ്ങളനില് കകേരളലാം
ഇകപഭാള ഒനഭാമതഭാണട്ട്.  കകേരളലാം ഒരു ഡനിജനിറ്റല് ചസഭാചചസറ്റനിയഭായനി മഭാറനികഴനിഞ്ഞു.
ഞങ്ങളചട  ഭരണതനിചന്റെ  അവസഭാന  കേഭാലതട്ട്  അങ്ങചനചയഭാരു  പ്രഖലഭാപനലാം
നടതനിയനിടഭാണട്ട്  കപഭായതട്ട്.  അങ്ങചനചയഭാരു  സഭാനതട്ട്  എതനികഭാന്  കേഴനിഞ്ഞെതനില്
എനനികട്ട്  വളചരയധനികേലാം അഭനിമഭാനമുണട്ട്.  പകക്ഷ വളചര ഗുരുതരമഭായ  രണ മൂനട്ട്
പ്രശ്നങ്ങളണട്ട്.  ഗവണ്ചമന്റെട്ട്  നനിങ്ങളകടതഭാണട്ട്.  ഞങ്ങള  പ്രതനിപക്ഷതഭാണട്ട്.
സഹകേരനിച്ചട്ട്  ആകലഭാചനികകണ  ഒരു  വനിഷയമഭാണട്ട്.   ഇവനിചട  പറഞ്ഞെതുകപഭാചല
യൂകറഭാപനില്  മരുഭൂമനി  ഉണഭാകുചമനട്ട്  പറഞ്ഞു.  ഇവനിചടയുലാം  മരുഭൂമനിയഭാകുകമഭാ;
കേഭാലഭാവസയനില് വമ്പനിച്ച വലതനിയഭാനമുണട്ട്.  കകേരളതനിനട്ട്   60 ആണട്ട് തനികേയുന
ഈ സന്ദര്ഭതനില് നമ്മേള കൂടഭായനി  ആകലഭാചനികകണ ഒരു വനിഷയമഭാണട്ട്.  കവസ്റ്റേട്ട്
കേളയുനതനിനട്ട് ഞങ്ങചളഭാരു അശഭാന പരനിശമലാം നടതനി.  കുറച്ചുസമയലാം ആ വകുപട്ട്
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ഞഭാന്  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  പകക്ഷ  കകേരളതനില്  ഒരനിടത്തുലാം  ആധുനനികേരതീതനിയനിലുള്ള
മഭാലനിനല  പ്ലഭാന്റെട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ആരുലാം  സമ്മേതനികനിചലനഭാണട്ട്  എനനികട്ട്
കതഭാനനതട്ട്.   കവസ്റ്റുചകേഭാണട്ട്  നനിറയുകേയഭാണട്ട്.  എലഭാ  സലങ്ങളനിലുലാം  കുടനിചവള്ളലാം
മലനിനമഭായനിചകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാഴചത ഏറ്റവലാം വലനിയ പ്രശ്നലാം ഇതഭാണട്ട്.
നനിയമലാം പഭാസഭാകനിയഭാല് മഭാത്രലാം കപഭാരഭാ. അതനിനള്ള ചസഭാലമ്മ്യൂഷനലാം കേചണതണലാം.
ഇങ്ങചനയുള്ള  കുചറ  പ്രശ്നങ്ങളണട്ട്.   ഇവനിചട   ഇകകണഭാമനി  നനഭാകേണചമങനില്
ചഎ.ടനി.,  ടൂറനിസലാം,  ചഹല്തട്ട്,  എഡമ്മ്യൂകകഷന്  എനതീ  കമഖലകേചള  കവര്തനിരനിച്ചട്ട്
സഭാമ്പതനികേ  വളര്ച്ചയ്ക്കുകവണനി  ഉപകയഭാഗനികഭാന്  പറ്റുകമഭാ  എനട്ട്  നമ്മേള   ചനിനനികണലാം.
എലഭായ്കപഭാഴുലാം  മലയഭാളനികേളകട്ട്  ഗളഫെനില്  കപഭാകേഭാന്  പറ്റുകമഭാ!  ഗളഫെനിചല
സസ്വകദശനിവല്കരണലാം ചചറുതഭായനി  കേഭാകണണ കേഭാരലമല.   സദൗദനി  അകറബലയനില്
എലഭാ  രലാംഗത്തുലാം  അവര്  സസ്വകദശനിവല്കരണലാം  നടതനിചകഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
വരുമഭാനലാം ഇലഭാതഭായഭാല് അവര് ഇവനിചട നനിനലാം കജഭാലനികഭാചര ചകേഭാണകപഭാകുനതട്ട്
നനിര്ത്തുലാം.  നമ്മേള  ഇകപഭാള  ചചയ്ത  കേഭാരലങ്ങളനിചലഭാചക  അഭനിമഭാനലാം  ചകേഭാണ.
ഗളഫെനില്  നനിനള്ള  വരുമഭാനലാംകൂടനി  വനനിലഭായനിരുനചവങനില്  നമ്മേള  ചചയ്ത
കേഭാരലങ്ങചളഭാനലാം  അത്ര  അഭനിമഭാനകതഭാടുകൂടനി   പറയഭാന്  കേഴനിയനില.  ഗളഫെനില്
മഭാത്രമല വനികദശ രഭാജലങ്ങളനിലുലാം,  ഇനലയനിചല പല സലങ്ങളനിലുലാം  മലയഭാളനികേളചട
ഉപജതീവനതനിനട്ട്  കവണനിയുള്ള  അശഭാന  പരനിശമലാം  ഇതനിചന്റെ  കൂചടയനിലഭായനിരുനചവങനില്
ഇനചത  അഭനിമഭാനകേരമഭായ  അവസ  ഉണഭാകുമഭായനിരുനനില.  അതുചകേഭാണട്ട്  ആ
വഴനികേചളഭാചക   അടയുനണട്ട്  എനതട്ട്   സതീരനിയസഭായ  വനിഷയമഭാണട്ട്.  ഇതരലാം
കേഭാരലങ്ങചളക്കുറനിച്ചട്ട്  ആകലഭാചനികകണ  സമയമഭായനി.  കേലഭാമറയുചട  മുമ്പനില്  നനില്ക്കുകമ്പഭാള,
സഭാധഭാരണകഭാര് കേഭാണുനതഭാണട്ട് അതുചകേഭാണട്ട് അതനിനനസരനിച്ചട്ട് സലാംസഭാരനികണലാം
എനചള്ളഭാരു ചനിന നമചടചയഭാചക  ഉപകബഭാധ മനസനില് വരഭാറുണട്ട്.  പ്രശ്നങ്ങചള
നമ്മേള അഡ്രസട്ട് ചചയ്യുനനില. അതനിനകവണനി  കൂടഭായനി കേഭാരലങ്ങള ആകലഭാചനികഭാനലാം 60-ാം
ആണനില്  റനിവമ്മ്യൂ നടതഭാനലാം കപ്രരണ വരചട എനകൂടനി ഞഭാന്   ആശലാംസനിക്കുന.
വജ്രജൂബനിലനി  ആകഘഭാഷനിക്കുന ഈ ഘടതനില് അതനികന്റെതഭായ പങ്കുവഹനികഭാന്
കേഴനിഞ്ഞെ എലഭാ മൂവ്ചമന്റുകേളക്കുലാം അഭനിമഭാനനികഭാലാം.  ഈ അഭനിമഭാനതനില് ഞഭാനലാം
പങ്കുകചരുന. എചന്റെ വഭാക്കുകേള ചുരുക്കുന.

ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    നഭാണു  : സര്,  ബഹുമഭാനചപട  സതീകറുലാം  മുഖലമനനിയുലാം
പ്രതനിപക്ഷ കനതഭാവലാം  കേക്ഷനികനതഭാകളലാം  പറഞ്ഞെതനികനഭാടട്ട്  ഞഭാന്  കയഭാജനിക്കുന.
സസ്വഭാതനലഭാനനരലാം ഇനലഭാ  വനിഭജനലാം  നടനകപഭാള  പല  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം
സലാംഘടനങ്ങളണഭായ അവസരതനില് മതപരമഭായ ഐകേലലാം  കേഭാത്തുസൂക്ഷനികഭാനലാം
നനിലനനിര്തഭാനലാം  കകേരളതനിനട്ട്  സഭാധനിച്ചു.   സസ്വഭാതനല  സമ്പഭാദനകതഭാടുകൂടനി
രഭാജഭാകനഭാര്  സസ്വനലാം  കസ്റ്റേറ്റഭാകഭാന്  പരനിശമനിച്ചകപഭാള  അതനിചന  കനരനിടഭാനലാം
മലയഭാളനികേളകട്ട് സഭാധനിച്ചു. അകതഭാചടഭാപലാം  സസ്വഭാതനല സമരകേഭാലതട്ട് കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്
വനിഭജനിച്ചകപഭാള  കകേഭാണ്ഗ്രസനിചന്റെ  കനതഭാകളഭായനിരുന  പലരുലാം  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്
പ്രസഭാനതനിചന്റെയുലാം   കസഭാഷലലനിസ്റ്റേട്ട് പ്രസഭാനതനിചന്റെയുലാം കനതഭാകളഭായനി മഭാറനി.
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അങ്ങചന  കകേഭാണ്ഗ്രസനിനട്ട്  കദശതീയതലതനിലുലാം  സലാംസഭാനതലതനിലുലാം  കനതൃതസ്വലാം
ചകേഭാടുത കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്  പഭാര്ടനി  കനതഭാകളചടയുലാം  കസഭാഷലലനിസ്റ്റേട്ട്  പഭാര്ടനി  കനതഭാകളചടയുലാം
കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  കനതഭാകളചടയുലാം  പ്രവര്തനതനിചന്റെ  ഫെലമഭായനി  ഇനലയനിചല  മറ്റട്ട്
സലാംസഭാനങ്ങചളകഭാളലാം  വനികേസനപരമഭായ  കേഭാരലങ്ങള  ചചയ്യെഭാന്  സഭാധനിച്ച  ഒരു
സലാംസഭാനമഭായനി  കകേരളലാം  മഭാറനി.   ഇനലയനിചല  മറ്റട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനട്ട്
വലതലസ്തമഭായനി  കകേരളതനില് ഹനിന്ദുകളലാം മുസതീങ്ങളലാം കനിസ്തലഭാനനികേളലാം  വളചര  നല
നനിലയനില്  പ്രവര്തനിച്ചുവരനികേയുലാം  മതപരമഭായ  ഐകേലലാം  കേഭാത്തുസൂക്ഷനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്യുന.  ഇനലയനിചല മറ്റട്ട് കസ്റ്റേറ്റുകേളനിചല പല പ്രശ്നങ്ങളലാം നമുചകഭാരു പഭാഠമഭാണട്ട്.
കലഭാകേതനില് നമ്മേചളകപഭാചല വനിവനിധ മതകഭാര് തഭാമസനിക്കുന മചറ്റഭാരു പ്രകദശമനില.
എനനിട്ടുലാം  നമ്മേള  ഐകേലതനില്  ജതീവനിക്കുന.  ഏചതങനിലുലാം  ദദൗര്ഭഭാഗലകേരമഭായ
സലാംഭവങ്ങളണഭായഭാല് നമചട മതപരമഭായ ഐകേലവലാം രഭാജലതനിചന്റെ സമഭാധഭാനവലാം
തകേര്കചപടുചമനട്ട്  കേഴനിഞ്ഞെ  കേഭാലത്തുള്ള  അനഭവങ്ങളനില്നനിനലാം  കബഭാദലചപടതനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനില് കയഭാജനിപനികന്റെതഭായ അനരതീക്ഷമുണഭാകഭാന് നമുകട്ട് സഭാധനികകണതഭാണട്ട്.
ഇനലയനിചല  മറ്റട്ട്  പല  സലാംസഭാനങ്ങകളകഭാളലാം  സഭാധഭാരണകഭാരഭായ  ജനങ്ങളകട്ട്
സഹഭായകേരമഭായ  പലതുലാം  ചചയ്യെഭാന്  ബഹുമഭാനചപട  ഇ.എലാം.എസട്ട്.-ചന്റെ  മുഖലമനനിപദലാം
തുടങ്ങനി ശതീ. പനിണറഭായനി വനിജയചന്റെ ഈ കേഭാലഘടലാം വചരയുള്ള സമയതട്ട് സഭാധനിച്ചു.
നമ്മേള  തനിരനിഞ്ഞുകനഭാക്കുകമ്പഭാള  നമചട  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖല  എവനിചട  എതനി
നനില്ക്കുന; 1957-ല് ഉണഭായനിരുന കേഭാര്ഷനികേ കമഖല സലാംരക്ഷനികചപടുനകണഭാ;
ഇവനിടചത  പരനിസനിതനിചയയുലാം  വനങ്ങചളയുലാം  സലാംരക്ഷനികഭാന്  നമുകട്ട്  സഭാധനിക്കുനകണഭാ;
ഇതുകപഭാലുള്ള  ഗദൗരവതരമഭായ  പ്രശ്നങ്ങള  നമചട  മുമ്പനിലുണട്ട്.   ബഹുമഭാനചപട
പനി. ചകേ. കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി സഭാഹനിബട്ട് പറഞ്ഞെതുകപഭാചല, അകറബലന് രഭാജലങ്ങളനിചല
പ്രതനിസനനിയനില്ചപടട്ട്  മലയഭാളനികേള  കകേരളതനികലയട്ട്  വരുകമ്പഭാള  അവചര
സലാംരക്ഷനികഭാനലാം  അവര്കട്ട്  ചതഭാഴനില്  ചകേഭാടുകഭാനമടകലാം  കകേരളചത  അടനിയനരമഭായനി
രൂപചപടുകതണനിയനിരനിക്കുന. കകേരളപനിറവനിയുചട വജ്ര ജൂബനിലനി ആകഘഭാഷനിക്കുന
ഈ അവസരതനില് നമചട മുനനിലുള്ള വലനിയ ചവല്ലുവനിളനി  മലയഭാളനികേള ഗളഫെട്ട്
രഭാജലങ്ങളനില്നനിനട്ട്  തനിരനിച്ചുവരുനതഭാണട്ട്.  ആ  മലയഭാളനികേളകട്ട്  ചതഭാഴനില്
ചകേഭാടുകഭാന് സഭാധനികണലാം. മതപരമഭായ ഭനിനനിപട്ട് നമുകട്ട് മഭാത്രമല, ഒരു മതതനിലുള്ള വനിവനിധ
വനിഭഭാഗങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള  കപഭാരഭാടങ്ങള  കലഭാകേതട്ട്  പലയനിടത്തുലാം  നടക്കുന.  വര്ഗതീയമഭായ
സലാംഘടനതനിചന്റെ  ഫെലമഭായനി,  ഏറ്റുമുടലനിചന്റെ  ഫെലമഭായനി  ആരുലാം  നമചട  നഭാടനിലുലാം
കലഭാകേത്തുലാം  വനിജയനികനില.  അങ്ങചനയുള്ള  അനഭവങ്ങള  കബഭാദലചപടതനിചന്റെ
അടനിസഭാനതനില്  നമുകട്ട്  അതരതനിലുള്ള  പ്രശ്നചത  സലാംബനനിച്ചട്ട്  ആകലഭാചനികകണ
ആവശലമനില.  അതനിനഭാല്  മതപരമഭായ  സദൗഹഭാര്ദ്ദേമുണഭാകേണലാം.  നമ്മേചളലഭാവരുലാം
വനിസ്മരനിച്ച  ഒരു  വനിഭഭാഗമഭാണട്ട്  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗലാം.  1947-ല്  ഇനലകട്ട്
സസ്വഭാതനലലാം  ലഭനിച്ചനിട്ടുലാം  കകേരളലാം  രൂപതീകേരനിച്ചട്ട്  60  ചകേഭാലമഭായനിട്ടുലാം  തങ്ങളകട്ട്  മറ്റട്ട്
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വനിഭഭാഗങ്ങചളകപഭാചല  അര്ഹതചപടതട്ട്  ലഭനിച്ചനിചലനട്ട്  വസ്തുതഭാപരമഭായനി  ആവശലചപടുന
മതനമ്മ്യൂനപക്ഷങ്ങളലാം  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗവലാം  പനികനഭാക  വനിഭഭാഗതനില്ചപടവരുലാം
ഇനലഭാ രഭാജലത്തുലാം കകേരളതനിലുമടകമുണട്ട്. അവരുചട പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നമുകട്ട്
എങ്ങചന പ്രവര്തനികഭാന് സഭാധനിക്കുലാം?   50 ശതമഭാനകതഭാളലാം വരുന ജനങ്ങളചട
തൃപനിയനില്നനിനട്ട്  മഭാറനി  തഭാകഴഭാട്ടുള്ള  ജനവനിഭഭാഗതനിചന്റെ  തഭാല്പരലങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനലാം  പ്രശ്നങ്ങള  മനസനിലഭാക്കുനതനിനലാം  എലഭാവരുലാം  കയഭാജനിച്ചട്ട്
പരനിശമനികണലാം.  കേഴനിഞ്ഞെ  കേഭാലലാം  നമുകട്ട്  അഭനിമഭാനകേരമഭാണട്ട്.  അഴനിമതനിചയ
സലാംബനനിച്ചട്ട് പറയുകമ്പഭാള ആര്. ശങറനിചനപറ്റനിയുണഭായ ആകരഭാപണലാം,  ഒരു ജതീപട്ട്
ചകേഭാടുക്കുനതനിനട്ട് മുന്ഗണന കനഭാകഭാചത ഒന്പതഭാമനട്ട് ചകേഭാടുകകണതട്ട് പതഭാമനട്ട്
ചകേഭാടുത്തുചവനതഭായനിരുന  ആകക്ഷപലാം.  ചചറനിചയഭാരു  മഭാലചയപറ്റനിയുള്ള  ആകക്ഷപവലാം
പഴയ  കേഭാലത്തുണഭായനി.  അചതലഭാലാം  മഭാറനി  നമ്മേള  ഇവനിചട  വചരചയതനി.
അഴനിമതനിചകതനിരഭായ  കപഭാരഭാടലാം  നടതഭാന്  എങ്ങചന  കകേരളതനിനട്ട്  സഭാധനിക്കുലാം.
രക ചചഭാരനിച്ചനില് ഇലഭാത, കകേരളതനിചല   ഏചതഭാരഭാളക്കുലാം ഒരു കേക്ഷനികഭാരനലാം
ഭയപഭാടനിലഭാചത  ജതീവനികഭാന്  കേഴനിയുന  സഭാഹചരലചത  സലാംബനനിച്ചട്ട്  ബഹുമഭാനചപട
മുഖലമനനി  സമതീപകേഭാലതട്ട്  നടതനിയ  പ്രസ്തഭാവനകേളചട  അടനിസഭാനതനില്
ആകനിഡന്റെനിചന്റെ  ഫെലമഭായലഭാചത  മതപരമഭായ  ഒരുതരതനിലുമുള്ള  രകചച്ചഭാരനിച്ചനിലനിചന്റെകയഭാ
മനഷലചന്റെ  തസ്വരയുചടകയഭാ  ക്രൂരതയുചടകയഭാ  ഫെലമഭാകയഭാ  ആളകേള  നഷചപടുന
സഭാഹചരലമനിലഭാത  കകേരളചത  രൂപചപടുതഭാന്  നമുകട്ട്  സഭാധനികണലാം.   മറ്റട്ട്
ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗങ്ങള   കകേരളചതപറ്റനി  പറഞ്ഞെ  എലഭാ  കേഭാരലങ്ങകളഭാടുലാം
കയഭാജനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ഞഭാന് നനിര്ത്തുന.

ശതീ  .    അനൂപട്ട് കജകബട്ട്:  സര്, ഇനട്ട് ഇവനിചട സഭ ചപഭാതുവഭായനി പ്രകേടനിപനിച്ച
അഭനിപ്രഭായകതഭാടട്ട്  ഞഭാന്  പൂര്ണമഭായുലാം  കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേരളതനിചന്റെ  60
വര്ഷങ്ങള  കനിയഭാത്മകേമഭായ  മഭാറ്റതനിചന്റെയുലാം  സഭാമൂഹനികേ  മുകനറ്റതനിചന്റെയുലാം
നഭാളകേളഭായനിരുന.  രഭാജഭരണതനില് നനിനലാം കകേഭാളനനി സഭാമഭാജലതസ്വതനില് നനിനലാം
ജനഭാധനിപതലതനികലയ്ക്കുള്ള മഭാറ്റലാം  ഒരുപഭാടട്ട്  തലഭാഗങ്ങളചടയുലാം  സമര്പണതനിചന്റെയുലാം
ധതീരകേഥകേളചട പശഭാതലതനിലഭാണട്ട്.  ആ പൂര്വനികേചര നമുകട്ട് ഈ സന്ദര്ഭതനില്
സ്മരനികഭാലാം.  ഐകേല  കകേരളലാം  രൂപതീകൃതമഭായനി  6  ദശഭാബ്ദങ്ങള  പനിനനിടുകമ്പഭാള
കകേഭാടങ്ങളചട  ഇടയനിലുലാം  മഭാറ്റങ്ങചളക്കുറനിച്ചട്ട്  നമുകട്ട്  അഭനിമഭാനകതഭാചട  പറയുവഭാന്
കേഴനിയുലാം.  കേഭാളവണനിയനില്നനിനലാം  അതനികവഗ  ചമകടഭാ  ചറയനിലനിചന്റെ  കേഭാലഘടതനികലയട്ട്
നമ്മേള മഭാറനി. കവഗത പുല്കുന മലയഭാളനി സമൂഹചതയഭാണട്ട് നമുകനിനട്ട് കേഭാണുവഭാന്
കേഴനിയുനതട്ട്.  എനഭാല് ഈ കവഗത ഇനട്ട് എലഭാ തലങ്ങളനില്നനിനലാം വലകനിഗത
ജതീവനിതനികലയ്ക്കുവചര കേടനവനനിരനിക്കുനചവനതട്ട് യഭാഥഭാര്തലമഭാണട്ട്. ആദലലാം എന
ചനിന നമ്മേളനിചല നല മൂലലങ്ങചള തകേര്ത്തുകേളഞ്ഞുകവഭാ എന ആത്മപരനികശഭാധന
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നടകതണ  കവളയനിലഭാണട്ട്  നമ്മേള  നനില്ക്കുനതട്ട്.  പത്രങ്ങളനില്നനിനട്ട്  കലഭാകേചതയുലാം
രഭാജലചതയുലാം അറനിഞ്ഞെനിരുന മലയഭാളനി ഇനട്ട് നവമഭാധലമതനിചന്റെ കേഭാലഘടതനില്
എതനിനനില്ക്കുന.   ഇതനിചന്റെ  ശരനി  ചതറ്റുകേള  അറനിയുനതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  അതനിചന
പുല്കേനിയ ഒരു സമൂഹചത ഇനട്ട് നമ്മേള കേഭാണുകേയഭാണട്ട്. കലഭാകേതട്ട് എലഭായനിടത്തുലാം
മലയഭാളനി  സഭാനനിദലമുണട്ട്.  അദസ്വഭാനനിക്കുവഭാനള്ള  ഇചഭാശകനിയഭാണട്ട്  മലയഭാളനിചയ
പുതനിയ  കമച്ചനില്പ്പുറങ്ങള  കതടുവഭാന്  പ്രഭാപനഭാക്കുനചതനതട്ട്  ഒരു  വസ്തുതയഭാണട്ട്.
കകേരളതനിചല  സഭാമൂഹല  മഭാറ്റങ്ങളകട്ട്  തനിരനിചതളനിച്ച  നകവഭാതഭാന  നഭായകേനഭാര്,
ദതീര്ഘവതീക്ഷണമുള്ള  ഭരണകേര്തഭാകള, നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേര്, മണനിചന ചപഭാനഭാകനിയ
കേര്ഷകേര്,  കകേരളതനിചന്റെ  സഭാമ്പതനികേ  ഭദ്രതയട്ട്  ശകമഭായ  അടനിതറ  പഭാകേനിയ
പ്രവഭാസനികേള,  ജനനഭാടനിചന്റെ  യശസട്ട്  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്  ഉയര്തനിയ   ശഭാസ്ത്ര-
സഭാഹനിതല-വനിദലഭാഭലഭാസ-കേലഭാ-കേഭായനികേ  കമഖലകേളനിലുള്ള  നമചട  സകഹഭാദരനഭാര്
എനനിവചരചയഭാചക  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്  നമുകട്ട്  സ്മരനികഭാലാം.  സഭാലാംസഭാരനികേ-
സഭാമൂഹനികേ-രഭാഷതീയ മണ്ഡലങ്ങളനില് എനലാം കകേരളലാം മഭാതൃകേയഭാചണങനില് ആ മഭാതൃകേ
നനിലനനിര്ത്തുവഭാന് വലനിയ ഇചഭാശകനിയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള അനനിവഭാരലമഭാചണനട്ട്
ഞഭാന്  സൂചനിപനികചട.  നമചട  സഭാലാംസഭാരനികേതയനികലയട്ട്  ഇനട്ട്  കേടനവരുന
ചവല്ലുവനിളനികേള  സഭാമൂഹനികേമഭായ  ജതീര്ണതകേളകട്ട്  കേഭാരണമഭാകുന.  ഈ  ജതീര്ണതകേള
തലയുയര്ത്തുനചവനതഭാണട്ട്  വര്തമഭാനകേഭാലതട്ട്  നചമ്മേ ഏചറ  അകലഭാസരചപടുത്തുനതട്ട്.
മലയഭാള  ഭഭാഷ  കശഷഭഭാഷഭാ  പദവനിയനില്  എതനിനനില്ക്കുന.  മഭാതൃഭഭാഷചയനതട്ട്
ആശയവനിനനിമയതനിനള്ള  ഉപഭാധനി  മഭാത്രമല  നമചട  സഭാലാംസഭാരനികേതയുചട  പ്രതനിഫെലനലാം
കൂടനിയഭാണട്ട്.   ആ  ഭഭാഷയുചട  നന  പുതുതലമുറയനികലയട്ട്  പകേരുവഭാന്  കേഴനിയചട.
ഇനചല വചര കകേരളലാം കനടനിയതട്ട് ഇനട്ട് നനിലനനിര്ത്തുവഭാനലാം നഭാചള അതട്ട് കൂടുതല്
ഉയരങ്ങളനികലയട്ട്  ഉയരുവഭാനമുള്ള  സഭാഹചരലങ്ങള  നമുകട്ട്  ഒചതഭാരുമകയഭാചട
പ്രവര്തനിച്ചട്ട്  സഭാഫെലലമഭാകഭാലാം.  അതനിനട്ട്  നമുകട്ട്  സഭാധലമഭാകേചടചയനട്ട്  കകേരളപനിറവനിയുചട
ഈ 60-ാം വഭാര്ഷനികേതനില് ഞഭാന് ആശലാംസനിക്കുന.

10.00 AM]

ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി:  സര്,  സസ്വഭാതനല  സമരതനിചന്റെ  ബലനികവദനിയനില്
ജതീവഭാര്പണലാം  ചചയ്ത  സസ്വഭാതനല  സമര  കസനഭാനനികേളചടയുലാം  ധതീര  കദശഭാഭനിമഭാനനികേളചടയുലാം
അനസ്മരണയട്ട് മുമ്പനില് കകേരളപനിറവനിയുചട ഈ 60- ാം വഭാര്ഷനികേകവളയനില് ഞഭാന്
ആദരഭാഞ്ജലനികേള  അര്പനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേരളതനിചന്റെ  അറുപതഭാലാം  പനിറനഭാള
ആചരനിക്കുന ഈ സന്ദര്ഭതനില് ഞഭാനല്പലാം പുറകേനികലയട്ട് കനഭാക്കുകേയഭാണട്ട്. ഞഭാന്
ചചഹസ്കൂള  വനിദലഭാര്തനിയഭായനിരുന  കേഭാലഘടതനില്  ഗഭാനനിചതഭാപനി  ധരനിച്ചട്ട്  മുദ്രഭാവഭാകേലലാം
വനിളനിച്ചട്ട്  പഠനിപ്പു  മുടകനി  രലാംഗതനിറങ്ങനിയ  കേഭാലലാം.  നനിയമസഭഭാ  സതീകറഭായനിരുന
ആര്.  വനി.  കതഭാമസനിചന്റെ  കനതൃതസ്വതനില്  മതീനച്ചനില്  തഭാലൂകനില്  നടന
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സമരരലാംഗകതയട്ട് വനിദലഭാര്തനികേളലാം ഇറങ്ങനി.  അനട്ട്,  ചസന്റെട്ട് കതഭാമസട്ട് ചചഹസ്കൂളനില്
നനിനട്ട്  ഞഭാനളചപചട  ഒരു  സലാംഘലാം  വനിദലഭാര്തനികേള  ചപഭാന്കുനതനിനടുത്തുള്ള
കൂരഭാലനിയനില്  മഞ്ഞെപനിള്ളനി  രഭാമകൃഷ്ണപനിള്ള  നടത്തുന  ഒരു  വനിദലഭാലയചത
ജഭാഥയഭായനി ചചനട്ട് പൂടനിച്ചു.  സ്കൂള അടപനിച്ചട്ട് ഞങ്ങള പുറകതയട്ട് ഇറങകമ്പഭാഴഭാണട്ട്
ശതീചനിതനിര തനിരുനഭാള മഹഭാരഭാജഭാവട്ട്  തനിരുവനിതഭാലാംകൂറനിനട്ട്  സസ്വഭാതനലലാം അനവദനിച്ചനിരനിക്കുന
എന വഭാര്ത കകേടതട്ട്.   ഇതനില് കൂടുതല് സകനഭാഷകേരമഭായ ഒരു വഭാര്തയനില.
ഞഭാന്  ആ  സന്ദര്ഭലാം  ഇദൗ  അവസരതനില്  ഓര്ത്തു  എനട്ട്  മഭാത്രകമയുള്ളൂ.  ആ
പൂര്വകേഭാല  സ്മരണകേള  എചന്റെ  മനസനിലൂചട  വരനികേയഭാണട്ട്.  1949  നവലാംബര്  26-നഭാണട്ട്
തനിരുവനിതഭാലാംകൂറനിനട്ട്  സസ്വഭാതനലലാം  ലഭനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിചനത്തുടര്നട്ട്  ഇനലയനിചല
സനിതനി  നമ്മേള  പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള,  നവലാംബര്  26-നട്ട്  പഭാര്ലചമന്റെട്ട്  കകേഭാണ്സ്റ്റേനിറ്റമ്മ്യൂഷന്
പഭാസഭാകനി.  1950  ജനവരനി  26-നട്ട്  ഇനല  റനിപബനികട്ട്  ആയനി.  ബഹുമഭാനചപട
കഫെസല്  അലനി  ചചയര്മഭാനഭായുലാം  സര്ദഭാര്  ചകേ.  എലാം.  പണനികര്,  ഹൃദയനഭാഥട്ട്
കേ കുന്സ്റു എനനിവര് അലാംഗങ്ങളമഭായനിട്ടുള്ള സലാംസഭാന പുനനഃസലാംഘടന കേമ്മേതീഷചന
നനിയമനികചപടുകേയുണഭായനി.  1956-ചല  ഇനല-സലാംസഭാന  പുനനഃസലാംഘടനഭാ  നനിയമമഭാണട്ട്
ചഎകേല  കകേരളലാം  യഭാഥഭാര്തലമഭാകനിയതട്ട്.  അവരുചട  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനതനില്
ചതകന്  തനിരുവനിതഭാലാംകൂറനിചല  നഭാലട്ട്  തഭാലൂക്കുകേളലാം  ചചകങഭാടയുചട  ഒരു  ഭഭാഗവലാം
മദനിരഭാശനി  സലാംസഭാനതനികലയട്ട്  കപഭായനി.  മലബഭാറുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  തഭാലൂക്കുകേളലാം
തനിരുവനിതഭാലാംകൂറനികനഭാടട്ട്  കൂടനികച്ചര്ത്തു.  പകക്ഷ  കതഭാവഭാള,  അഗസ്തതീശസ്വരലാം,  വനിളവന്കകേഭാടട്ട്,
കേല്ക്കുളലാം എനതീ തഭാലൂക്കുകേളലാം  കേനലഭാകുമഭാരനിയുലാം നമുകട്ട് നഷചപടുകേയുണഭായനി.

1956  നവലാംബര് 1-നട്ട് ശതീചനിതനിര തനിരുനഭാള രഭാജപ്രമുഖ സഭാനത്തു നനിനലാം
വനിരമനിച്ചു.  എന്.  ഇ.  എസട്ട്.  രഭാഘവഭാചഭാരനി ചതീഫെട്ട് ചസകടറനിയഭായനി നനിയമനിതനഭായനി.
1957-ല്   കകേരളതനില്   ജനറല്  ഇലക്ഷന്  നടന.  ചഎകേല  കകേരളതനിചന്റെ  ആദലചത
മുഖലമനനിയഭായനി ഇ.എലാം.എസട്ട്. നമ്പൂതനിരനിപഭാടട്ട് സഭാനകമറ്റു. 60 വര്ഷതനിനനിടയനില്
കനഭാക്കുകമ്പഭാള  വലനിയ  കനടങ്ങള  ചചകേവരനിക്കുവഭാന്  നമുകട്ട്  സഭാധനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.
ആഭലനര ഉല്പഭാദനലാം 380 കകേഭാടനി രൂപയനില് നനിനട്ട്    5  ലക്ഷതനില്പരലാം കകേഭാടനി
രൂപയനിചലതനി.  ചപര്കേഭാപനിറ്റ  ഇന്കേലാം  250  രൂപയനില്നനിനട്ട്  ഒനര  ലക്ഷലാം
രൂപയഭായനി  വര്ദനിച്ചു.  ചഎകേല  കകേരളകതഭാചട  സലാംസഭാനതനിചന്റെ  വനിസ്തൃതനി
വലുതഭായനി.  വന്  കനടങ്ങള  ചകേഭായ്ചതടുത്തു.  പകക്ഷ സനിരനിറ്റനില്  ചഎകേല  കകേരളലാം
ഇനനിയുലാം  പനിറകകണനിയനിരനിക്കുന എനഭാണട്ട്  എചന്റെ അഭനിപ്രഭായലാം.  കേഭാരണലാം ഇനട്ട്
നഭാലാം  ചഎകേല  കകേരളചമന  പറയുചനങനിലുലാം  ചഎകേലമുകണഭാ  നമചടയനിടയനില്,
ജനസമൂഹതനിചന്റെ  ഇടയനില്  എനട്ട്  നമ്മേള  പരനികശഭാധനികകണതഭാണട്ട്.  വളചര
വലസനകതഭാടുകൂടനി പറയചട മതലാം, ജഭാതനി, രഭാഷതീയ കേക്ഷനി ചനിനകേള, എനനിവയുചട
അടനിസഭാനതനില്  വലതലസ്ത  ധ്രുവങ്ങളനില്  നഭാലാം  നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഫെണചമന്റെലനിസമഭാണട്ട്
ഇനചത ഏറ്റവലാം വലനിയ ശത.  മത മദൗലനികേ വഭാദമഭാണട്ട് നമചട ശത. മതലാം നമുകട്ട്
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ആവശലമഭാണട്ട്.  മതതനിചന്റെ  കപരനിലുള്ള മദൗലനികേ ചനിനകേള,  മദൗലനികേ വഭാദലാം,  മത
ഭഭാനട്ട്  അതട്ട്  നചമ്മേ  നശനിപനിക്കുന.  നമചട  ഇടയനില്  ഭനിനനിപട്ട്  സൃഷനിക്കുന.
അതനിചനതനിചര നമ്മേള ജഭാഗരൂഗരഭായനി നനില്കകണതട്ട് ഏറ്റവലാം അതലഭാവശലമഭാണട്ട്.
യഥഭാര്ത കദശനികയഭാദ്ഗ്രഥനലാം ഇനനിയുലാം നമുകട്ട് ഉണഭാകകേണനിയനിരനിക്കുന. നഭാചമലഭാലാം
സകഹഭാദരങ്ങള  എനള്ള  ചനിനയഭാണട്ട്  നമുകട്ട്  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  നഭാചമലഭാലാം
കകേരളതീയര്,  നഭാചമലഭാലാം  ഇനലഭാകഭാര്  എനള്ള  ചനിനയഭായനിരനികണലാം  നമ്മേചള
നയനികകണതട്ട്. അതനിനട്ട് കേഴനിയചട എനട്ട് ഞഭാന് ആശലാംസനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

രഭാഷതീയ  പ്രവര്തനതനിനട്ട്  മഭാനലത  നഷചപട്ടുചകേഭാണനിരനിക്കുന  എനള്ള
കേഭാരലലാം നമ്മേള വനിസ്മരനികരുതട്ട്. സമൂഹതനിചന്റെ ദൃഷനിയനില് പണണഭായനിരുന മഭാനലത
ഇനട്ട്  രഭാഷതീയ  പ്രവര്തനതനിനനില.  പചക്ഷ  അതട്ട്  വതീചണടുകണലാം.  അതട്ട്
വതീചണടുകണചമങനില്  സഭാമൂഹല  കസവന  രലാംഗകതയട്ട്  കൂടുതലഭായനി  ഇറങ്ങണലാം.
നനിയമസഭചയ സലാംബനനിച്ച  കൂടുതല്  കേഭാരലങ്ങള ബഹുമഭാനചപട  കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി
പറയുകേയുണഭായനി.   ഈ നനിയമസഭചയ സലാംബനനിച്ചനിടകതഭാളലാം    ചലജനികസറ്റതീവട്ട്
അസലാംബനി  എനഭാണട്ട്  കപരട്ട്.  പകക്ഷ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകതകഭാള  രഭാഷതീയ
കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം വനിവഭാദങ്ങളക്കുമഭായനി  ഈ സഭയനിചല  ചര്ച്ചകേള മഭാറുന എനതട്ട്
വഭാസ്തവതനില് വളചര ഉത്കേണ്ഠഭാജനകേമഭായ കേഭാരലമഭാണട്ട്. നമചട നനിലവഭാരലാം വളചര
തഭാഴുന.  അചതങ്ങചന  പരനിഹരനികഭാന്  കേഴനിയുചമനള്ളതട്ട്  ഞഭാനളചപചട  എലഭാവരുലാം
ആകലഭാചനികകണ  കേഭാരലമഭാണട്ട്  എനമഭാത്രകമ  എനനികട്ട്  അതനിചനക്കുറനിച്ചട്ട്  പറയുവഭാനള്ളൂ.
അതനിനട്ട് പരനിഹഭാരമുണഭാകണലാം. നമുകട്ട് നമചട മഭാനലത വതീചണടുകകണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

കകേരളചത  സലാംബനനിച്ചനിടകതഭാളലാം  പല  കേഭാരലങ്ങളനിലുലാം  നഭാലാം  മുനനില്
നനില്ക്കുന.  മനഷല  വനിഭവകശഷനിയനിലുലാം  മറ്റട്ട്  ജതീവനിത  കമനയനിലുചമലഭാലാം  നമ്മേള
മുനനില് നനില്ക്കുന. പകക്ഷ അതട്ട് കപഭാരഭാ. നമുകനിനനിയുലാം ഈ രലാംഗങ്ങളനില് കൂടുതല്
അഭനിവൃദനിയുണഭാകേണലാം.  ഭദൗതനികേ  സമൃദനിയുലാം  ആദലഭാത്മനികേ  മനികേവലാം  കൂടുതല്
ആര്ജനികണലാം.  അതനിനഭായനി  വളചരയധനികേലാം  മുകനഭാട്ടു  കപഭാകകേണനിയനിരനിക്കുന.
അതനിനഭായനി  ഒചതഭാരുമനിച്ചട്ട്  പ്രവര്തനികണലാം.  ഇനനിയുലാം  എത്രകയഭാ  വനികേസന
സഭാധലതകേള നമചട സലാംസഭാനതനിനണട്ട്.  ആ വനികേസന സഭാധലതകേള മുഴുവന്
നമ്മേള  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനകണഭാ  എനള്ളതട്ട്  സലാംശയകേരമഭായ  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  ആ
വനികേസന  സഭാധലതകേചളലഭാലാം  പ്രകയഭാജനചപടുതനിചകഭാണട്ട്  കകേരളചത  മുകനഭാട്ടു
നയനിക്കുവഭാന്,  കൂടുതല് കൂടുതല് ഉയരങ്ങളനികലയട്ട്  നയനിക്കുവഭാന് നമുകട്ട്  കേഴനിയചട
എനമഭാത്രലാം ആശലാംസനിച്ചുചകേഭാണട്ട് ഞഭാന് എചന്റെ വഭാക്കുകേള ഉപസലാംഹരനിക്കുന.

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എ  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്): സര്, ചഎകേല കകേരളതനിചന്റെ
60-ാം  പനിറനഭാള  ആകഘഭാഷനിക്കുന  ഈ  കവളയനില്  നനിയമസഭയനിചല അലാംഗങ്ങള
പ്രകേടനിപനിച്ച വനികേഭാരകതഭാചടഭാപലാം ഞഭാനലാം മലയഭാളനികേളചകലഭാലാം എചന്റെ ഹൃദലമഭായ
ആശലാംസകേള കനരുകേയഭാണട്ട്.  അങലാം ഇവനിചട സലാംസഭാരനിച്ച പ്രമുഖരഭായ അലാംഗങ്ങളലാം
കകേരളലാം  ഇചനതനി  നനില്ക്കുന  സനിതനിചയക്കുറനിച്ചട്ട്  നചലഭാരു  ചനിത്രമഭാണട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്  കൂടുതല്  കേഭാരലങ്ങള  വനിശദതീകേരനികഭാന്  ഞഭാന്
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ആഗ്രഹനിക്കുനനില.  ശതീ.  ചകേ.  എലാം.  മഭാണനി  സഭാര്  ഇവനിചട  സലാംസഭാരനിച്ചു.  എനനികട്ട്
കതഭാനന  1967-ചല നനിയമസഭയനില് അകദ്ദേഹലാം ഉണഭായനിരുന.  അതുകേഴനിഞ്ഞെഭാല്
ഇകപഭാള  ഉള്ളതനില്  ഏറ്റവലാം  പഴയ  എലാം.എല്.എ.  ബഹുമഭാനചപട  വനി.  എസട്ട്.
അച്ചുതഭാനന്ദന് ആണട്ട്.    ഇവര് രണ കപചരയുലാം പ്രകതലകേമഭായനി അനകമഭാദനികഭാന്
ഞഭാന് ഈ സന്ദര്ഭലാം  ഉപകയഭാഗചപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.   ശതീ. ചകേ. എലാം. മഭാണനി  ഇവനിചട
ഒരു  കേഭാരലലാം  പറയുകേയുണഭായനി.  1957-ലഭാണട്ട്  കകേരളതനില്  ആദലമഭായനി
ചതരചഞ്ഞെടുപനിലൂചട  സഖഭാവട്ട്  ഇ.എലാം.എസട്ട്.-ചന്റെ  കനതൃതസ്വതനില്  ഒരു  സര്കഭാര്
അധനികേഭാരതനില്  വനചതനട്ട്.  ആ  കേഭാലതഭാണട്ട്  നനിയമസഭയട്ട്  പുറതട്ട്  കകേരളലാം
കേണ ഏറ്റവലാം വലനിയ ജനകേതീയ സമരലാം നടനതട്ട്. സമരലാം പുറതട്ട് കേതനികഭാളകേയുലാം
ചവടനിവയ്പ്പുവചര  ഉണഭാകുകേയുലാം  ചചയ്ത  കേഭാലഘടമഭായനിരുന  അതട്ട്.  പകക്ഷ  ആ
കേഭാലത്തുലാം ഇവനിചട സഭ സകമ്മേളനിച്ചനിരുന. ആ സഭഭാ കരഖകേള എലഭാ ബഹുമഭാനചപട
അലാംഗങ്ങളലാം ഒനട്ട് വഭായനിച്ചു കനഭാകണചമനട്ട് ഞഭാന് അകപക്ഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇവനിചട
സൂചനിപനിച്ചതുകപഭാചല  അനസഭാര്ന  നനിയമസഭഭാ  പ്രവര്തനലാം  എങ്ങചനയഭാണട്ട്
നടതഭാന്  കേഴനിയുകേ  എനതനിചന്റെ  മനികേച്ച  ഉദഭാഹരണമഭായനിരുന  ആ  കേഭാലചത
പ്രതനിപക്ഷവലാം ഭരണപക്ഷവലാം കേഭാഴ്ചവച്ചതട്ട്.  1967-ലുലാം വലനിയ ജനകേതീയ സമരങ്ങള
നനിയമസഭയട്ട് പുറത്തു നടന. പകക്ഷ അനചത ബഹുമഭാനചപട ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ
അലാംഗങ്ങള ആ സഭയുചട അനസട്ട് കചഭാരുന  തരതനിലുള്ള എചനങനിലുലാം വഭാകകഭാ
പ്രവൃതനികയഭാ  പ്രകയഭാഗകമഭാ  നടതനിയനിരുകനഭാ  എന  കേഭാരലവലാം  നമ്മേള
പഠനികകണതട്ട്  ഈ  അറുപതഭാലാം  വഭാര്ഷനികേ  ദനിനതനില്  എതനിനനില്ക്കുന  ഈ
മുഹൂര്തതനില് അനനിവഭാരലമഭാചണനട്ട്  ഞഭാന് കേരുതുകേയഭാണട്ട്.  അതുകപഭാചലതചന
നഭാലാം ചചകേവരനിച്ച കനടങ്ങചളക്കുറനിച്ചട്ട് നചലഭാരു വനിശദതീകേരണമഭാണട്ട് ഇവനിചട ലഭനിച്ചതട്ട്.
നഭാലാം  അഭനിമഭാനനിക്കുനതട്ട്  കകേരള  കമഭാഡല്  വനികേസനചതക്കുറനിച്ചഭാണട്ട്.  എലഭാ
കമഭാഡല്  വനികേസനതനിനലാം  വര്തമഭാനകേഭാല  യഭാഥഭാര്തലവമഭായനി  ബനചപട
നവതീകേരണങ്ങള  ആവശലമഭാണട്ട്.  അകപഭാള  നഭാലാം  ഏചറ  അഭനിമഭാനനിക്കുന  കകേരള
കമഭാഡല്  വനികേസനതനിചന്റെ  നവതീകേരണചതക്കുറനിച്ചട്ട്  ചനിനനികഭാനള്ള  കേഭാലവലാം
ഇതഭാചണനട്ട്  ഞഭാന്  കേരുതുകേയഭാണട്ട്.  ഏറ്റവലാം  ആശങയുണഭാക്കുനതട്ട്  നഭാലാം  അഭനിമഭാനനിച്ച
നകവഭാതഭാന  മൂലലങ്ങചളക്കുറനിച്ചഭാണട്ട്.  നകവഭാതഭാന  മൂലലങ്ങള  ചവല്ലുവനിളനികചപടുകേയകല;
നകവഭാതഭാന  മൂലലങ്ങചള  മറ്റു  തരതനില്  വലഭാഖലഭാനനിച്ചട്ട്  വര്ഗതീയതയുകടയുലാം
ജഭാതതീയതയുകടയുലാം  ചഭാതുര്വര്ണലതനികന്റെയുലാം  പഴയ  സലാംസഭാരതനികലയട്ട്  മനഷല
ചനിനചയ ചകേഭാണകപഭാകേഭാനള്ള ശമങ്ങള  കകേരളതനില്  നടനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയകല;  ഈ
തനിരനിച്ചുകപഭാകനിനട്ട് എതനിരഭായുള്ള ജഭാഗ്രത കേഭാണനിക്കുചമനള്ള പ്രതനിജ എടുകകണ
സമയവലാം  ഇതഭാചണനട്ട്   എനനിക്കു  കതഭാനന.  ഞഭാന്  ദതീര്ഘനിപനിക്കുനനില.  ഈ
തരതനില് അഭനിമഭാനകേരമഭായ പഭാരമ്പരലതനിചന്റെ ഉനതനികേളനില് നഭാലാം നനില്ക്കുകമ്പഭാഴുലാം
ചചകേകമഭാശലാം വനകപഭായവചയ  തനിരനിച്ചുപനിടനികഭാനലാം പുതനിയതട്ട് സൃഷനികഭാനമുള്ള ഒരു
നവകകേരളതനിചന്റെ സൃഷനിക്കുകവണനിയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളനിലഭാണട്ട്  നമ്മേള ഇകപഭാള
ഏര്ചപകടണതട്ട്.  തതീര്ച്ചയഭായുലാം  പുതനിയ  സര്കഭാരനിചന്റെ  കനതൃതസ്വതനില്  നടക്കുന
പ്രവര്തനങ്ങള,  എലഭാവരുലാം  കചര്നട്ട്  നടത്തുന  നവതീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള
കകേരളതനിനട്ട്  നഭാകളയുലാം  അഭനിമഭാനനികഭാന്  കേഴനിയുന ഒരു നനിലയനികലയട്ട്  ഉയര്തനി
ചകേഭാണവരഭാന്  കേഴനിയുചമന  ശുഭപ്രതതീക്ഷകയഭാടുകൂടനി  എലഭാവര്ക്കുലാം  ഒരനികല്കൂടനി
ആശലാംസകേള കനര്നചകേഭാണട്ട് ഞഭാന് എചന്റെ വഭാക്കുകേള അവസഭാനനിപനിക്കുന.
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ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര്:  സര്,  അങലാം  മുഖലമനനിയുലാം  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവലാം മറ്റു കേക്ഷനി കനതഭാകളചമലഭാലാം കരഖചപടുതനിയ നല വഭാക്കുകേകളഭാടട്ട് ഞഭാന്
കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പല  ചരനിത്ര  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങളലാം  ചരനിത്ര  സലാംഭവങ്ങളലാം
നടന ഒരു സഭയഭാണട്ട് ഇതട്ട്.  ആദലമഭായനി ഒരു കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട് മനനിസഭ ജനഭാധനിപതല
കവഭാടവകേഭാശതനിലൂചട  അധനികേഭാരതനിചലതനി എന ചരനിത്രലാം മുതല് ഭൂപരനിഷ്കരണ
നനിയമലാം,  ജനകേതീയഭാസൂത്രണലാം,  സമ്പൂര്ണ  സഭാക്ഷരത,  കുടുലാംബശതീ  പദതനികേള,
മലയഭാള ഭഭാഷചയ കശഷഭഭാഷയഭാക്കുനതട്ട്, മലയഭാളലാം സര്വകേലഭാശഭാല എനനിങ്ങചന
ഒരുപനിടനി കനടങ്ങള കേഴനിഞ്ഞെകേഭാല ഭരണകേര്തഭാകള നമുകട്ട് ഇദൗ സഭയനിലൂചടയുലാം
ഭരണതനിലൂചടയുലാം  സലാംഭഭാവന  ചചയ്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്രയുലാം  സുദൃഢമഭായ  ഒരു  മകതതര
ജനഭാധനിപതല  സലാംവനിധഭാനലാം  നമുകട്ട്  സലാംഭഭാവന  ചചയ്ത  നമചട  സസ്വഭാതനലസമര
കസനഭാനനികേളലാം  ദതീര്ഘവതീക്ഷണമുള്ളവരുലാം  തലഭാഗനികേളമഭായ  കനതഭാകളചട  മുമ്പനില്
ഞഭാന്  ശനിരസട്ട്  നമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   അവരുചട  ദതീര്ഘവതീക്ഷണമഭാണട്ട്   60  വര്ഷലാം
പനിനനിടുകമ്പഭാള  നമുകട്ട്  കേഭാണഭാന്  കേഴനിയുനതട്ട്.   ഭഭാഷയുചട  അടനിസഭാനതനിലുള്ള
സലാംസഭാന രൂപതീകേരണലാം,  അതനിലൂചടയഭാണട്ട് മലയഭാള ഭഭാഷ സലാംസഭാരനിക്കുനവരുചട
കകേരളലാം എന ഇദൗ മകനഭാഹരമഭായ സലാംസഭാനലാം രൂപതീകേരനികചപടഭാന്  ഇടയഭായതട്ട്.
ആ  മകനഭാഹരമഭായ  സലാംസഭാനലാം  ചചകേവരനിച്ച  കനടങ്ങള,  ഉദഭാഹരണമഭായനി
ആകരഭാഗല-വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗതട്ട് നമ്മേള ചചകേവരനിച്ച കനടങ്ങള,  ആ കനടങ്ങളചട
ഇനചത അവസചയക്കുറനിച്ചട്ട് നമ്മേള ഒന വനിശകേലനലാം ചചയ്യെണലാം.  പഭാവചപടവനട്ട്
നല ചനികേനിത്സ നനികഷധനിക്കുന, സഭാധഭാരണകഭാരനട്ട് നല ചനികേനിത്സ നനികഷധനിക്കുന,
പണലാം ഉള്ളവനട്ട് മഭാത്രലാം ഉനതമഭായ ചനികേനിത്സ ലഭനിക്കുന,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം ലഭനിക്കുന
സഭാഹചരലലാം ഇനട്ട് നമചട സലാംസഭാനത്തുണട്ട്.  അതട്ട് നമചട ഭരണകേര്തഭാകളഭാല്
പരനിഹരനികചപടഭാവന  ഒരു വനിഷയമഭാണട്ട്.  ഇവനിചട നല ആകരഭാഗലമുള്ള സമൂഹലാം
ഉണട്ട്.   പകക്ഷ  ആ  സമൂഹതനില്  പഭാവചപടവനട്ട്  പണട്ട്  ലഭനിച്ചനിരുന  സദൗജനല
ചനികേനിത്സ കുറഞ്ഞു വരനികേയഭാണട്ട്.

ഇദൗ മകനഭാഹരമഭായ കകേരളചത മഭാലനിനലങ്ങളചട ഒരു കവസ്റ്റേട്ട് ബനിന് ആകനിയ
ഒരു  അവസയുണട്ട്.  അങ്ങചന  ചചറുതുലാം  വലുതുമഭായ  ഒരുപഭാടട്ട്  പ്രതനിസനനികേള
നമചട മുനനിലുണട്ട്.  മഭാലനിനല സലാംസരണലാം ഒരു വലനിയ പ്രതനിസനനിയഭാണട്ട്.  ചചദവലാം
മനഷലനട്ട് കുടനികഭാന് ചവള്ളവലാം വഭായുവലാം തന.  വഭായു ഒഴനിച്ചട്ട് എലഭാലാം ഇനട്ട് നമ്മേള
കേഭാശുചകേഭാടുതട്ട് വഭാങ്ങനികകണ അവസയനിലഭാണട്ട്. സദൗജനലമഭായനി നമചട വതീടനിചല
കേനിണറ്റനില് നനിനട്ട് കകേഭാരനിക്കുടനിച്ചനിരുന ചവളളലാം ഇനട്ട് കുടനികഭാന് ചകേഭാളളഭാതതഭായനി
മഭാറനി.  അങ്ങചന മഭാരകേമഭായ കരഭാഗങ്ങളകട്ട് നമ്മേള അടനിമയഭാകുകമ്പഭാഴുലാം ആകരഭാഗല
രലാംഗലാം  ധനനികേനട്ട്  മഭാത്രമുള്ളതഭായനി  മഭാറുന.  നല  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  പണമുള്ളവനട്ട്  മഭാത്രമഭായനി
മഭാറുന.  ഇചതലഭാലാം  അവസഭാനനികണലാം.  അതനിനട്ട്  വലനിയ മഭാറ്റങ്ങളണഭാകേണലാം.  ഒരു
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രഭാജലതനിചന്റെ  പുകരഭാഗതനി,  നഭാടനിചന്റെ  പുകരഭാഗതനി  തടസചപടുന  രണട്ട്  സഭാഹചരലങ്ങളഭാണട്ട്
ഇനള്ളതട്ട്.  ഒനട്ട് വര്ഗതീയതയുലാം ഫെഭാസനിസവലാം.  മചറ്റഭാനട്ട് അഴനിമതനി.  ഇതട്ട്  രണലാം
നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ചചയ്യെഭാന്  നമചട  ഭരണകൂടതനിനട്ട്  കേഴനിയണലാം.  14-ാം  കകേരള
നനിയമസഭ  കൂടുകമ്പഭാള,  ഇനചത  മുഖലമനനികട്ട്  അകഭാരലതനില്  പ്രതനിപക്ഷ
കനതഭാവട്ട് അടകമുള്ളവരുചട പനിന്തുണ ലഭനിച്ചനിട്ടുണട്ട്. ഇനചത ഇദൗ ചര്ച്ചയനില് ശതീ.
പനി.  ചകേ.  കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി  പറഞ്ഞെതുകപഭാചല  ഭരണപരനിഷ്കരണതനില്  വലനിയ
മഭാറ്റമുണഭാകേണലാം.  സഭാധഭാരണകഭാരചന്റെ  വനിഷയങ്ങള  ചസകകടറനിയറ്റനിലുലാം  മറ്റട്ട്
ഓഫെതീസുകേളനിലുലാം ഫെയല് ചകേട്ടുകേളഭായനി കേലാംപമ്മ്യൂടറനില് പ്രകവശനിച്ചുലാം,  പുറതനിറങ്ങനിയുലാം
നനിരങ്ങനി  നതീങകേയഭാണട്ട്.  പല  പല  തട്ടുകേളനിലഭായനി  നതീങ്ങനി  സഭാധഭാരണകഭാരചന്റെ
വനിഷയങ്ങളകട്ട് പരനിഹഭാരമുണഭാകേഭാചത കപഭാകുന ഇദൗ ഫെയല് സലാംവനിധഭാനതനിനട്ട്
ഒരു  മഭാറ്റമുണഭാകേണലാം.  ചഎ.ടനി.  രലാംഗതട്ട്  കലഭാകേലാം  ചചകേവരനിച്ച  കനടങ്ങള  നമ്മേള
കേഭാണുകേയുലാം  പകേര്ത്തുകേയുലാം ചചയ്യെണലാം.   ഭരണ സനിരഭാകകേന്ദ്രമഭായ ചസകകടറനിയറ്റട്ട്
കപഭാലുലാം  പൂര്ണമഭായുലാം കേമ്പമ്മ്യൂടചചറസട്ട് ചചയ്യെഭാന് കേഴനിഞ്ഞെനിടനില എനതട്ട്  60  വര്ഷലാം
പനിനനിടുന  കകേരളതനിചന്റെ  ഏറ്റവലാം  വലനിയ  ദദൗര്ബലലമഭാണട്ട്.  കവണചമനട്ട്
വനിചഭാരനിച്ചഭാല്  6  മഭാസലാം  ചകേഭാണട്ട്  ചചയ്യെഭാവന  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അതരലാം  കേഭാരലങ്ങള
ചചയ്യെണലാം.  അഴനിമതനി  എനപറയുനതട്ട്  വര്ഗതീയത  കപഭാചലതചന  മചറ്റഭാരു
ഭൂതമഭാണട്ട്. രഭാജല പുകരഭാഗതനികട്ട്, നഭാടനിചന്റെ നനയട്ട് കദഭാഷലാം ചചയ്യുന ഒരു കേഭാരലചത
തടയുവഭാന് കപഭാലതീസട്ട്  ആചള പനിടനിച്ചതുചകേഭാകണഭാ വതീടട്ട്  പരനികശഭാധനിച്ചതുചകേഭാകണഭാ
കേഭാരലമനില.  അതനിനട്ട്  അഴനിമതനി  ചചയ്യെഭാനള്ള  അവസരലാം  ഇലഭാതഭാക്കുകേയഭാണട്ട്
കവണതട്ട്.   അതനിനട്ട്  ചഎ.ടനി.  അടകമുള്ള രലാംഗങ്ങളനിചല കനടങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
ചകേഭാണട്ട് അഴനിമതനി നടതഭാനള്ള എലഭാ അവസരവലാം ഒഴനിവഭാകണലാം. വതീടട്ട് തുറനനിടനിട്ടു
കപഭായനിടട്ട് കേള്ളന് കമഭാഷണലാം നടതനിചയനട്ട് കപഭാലതീസനില് പരഭാതനി ചകേഭാടുക്കുനതനികനകഭാള
നലതട്ട് വതീടട്ട് പൂടനിയനിട്ടു കപഭായഭാല് കേള്ളന് കേയറഭാതനിരനിക്കുലാം എനള്ളതഭാണട്ട്. അകപഭാള
ആ വതീടട്ട്  പൂടനിയനിടഭാനള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നമ്മേള ചചയ്യെണലാം.  കമഭാഷണലാം നടതഭാനലാം
അഴനിമതനി  നടതഭാനമുള്ള  അവസരങ്ങള  കുറച്ചുചകേഭാണട്ട്  നമചട  ഭരണ  സലാംവനിധഭാനതനില്
സമഗ്രമഭായ  മഭാറ്റങ്ങള  ചകേഭാണവരണലാം.  ഫെയലുകേള  വച്ചു  തഭാമസനിപനിക്കുനതട്ട്
അടകമുള്ള ഉകദലഭാഗസന്മഭാരുചട ജനകദ്രഭാഹപരമഭായ നടപടനികേള പരനിഹരനികഭാന്
60 വര്ഷലാം പൂര്തനിയഭാകുന ഇദൗ അവസരതനില് കകേരളതനിനട്ട് കേഴനിഞ്ഞെഭാല്, 14-ാം
കകേരള  നനിയമസഭയുചട  ഇനചത  സര്കഭാരനിചന്റെ  ഏറ്റവലാം  ചരനിത്രപരമഭായ  ഒരു
ധര്മ്മേമഭായനി കേണചകേഭാണട്ട് മുകനഭാട്ടുകപഭാകേണചമനട്ട് ഞഭാന് ആഗ്രഹനിക്കുന. ഇനലകട്ട്
അകേത്തുലാം  പുറത്തുലാം  കജഭാലനി  ചചയചകേഭാണട്ട്  കകേരളചമന  ഇദൗ  സലാംസഭാനചത
സമ്പുഷമഭാക്കുന  എലഭാവരുചടയുലാം  കസവനങ്ങചള  വളചര  കസ്നേഹകതഭാചട  സ്മരനിക്കുകേയുലാം
ജഭാതനിയുലാം മതവമനിലഭാത,  ശതീനഭാരഭായണ ഗുരുകദവന്, അയ്യെന്കേഭാളനി, ചടമ്പനിസസ്വഭാമനി,
മനത്തു  പത്മനഭാഭന്  തുടങ്ങനിയവര്  മുകനഭാട്ടുവച്ച  പരനിഷ്കൃതമഭായ  സമൂഹതനിനട്ട്



കകേരളപനിറവനിയുചട അറുപതഭാലാം വഭാര്ഷനികേലാം 27

അനകയഭാജലമഭായ എലഭാ  പുകരഭാഗമന ആശയങ്ങളലാം മുനനിചലടുത്തുചകേഭാണട്ട് നമ്മേള
മുകനഭാട്ടുകപഭാകേണലാം.  നമചട മകതതരതസ്വചത നനിലനനിര്തനി എലഭാവരുലാം  സുഹൃത്തുകളഭാണട്ട്,
സകഹഭാദരരഭാണട്ട്  എനട്ട്  കേണജതീവനിക്കുന  ഒരു  സമൂഹചത  സൃഷനികഭാന്  എലഭാ
ചപഭാതുപ്രവര്തകേരുലാം  സഭാലാംസഭാരനികേ  പ്രവര്തകേരുലാം  സഭാഹനിതല  പ്രവര്തകേരുലാം
ഒരുമനിച്ചട്ട്  ശമനിച്ചഭാല് നടക്കുചമനള്ളതനില്  സലാംശയമനില.  വലനിയ സലാംഭഭാവനകേള
മലയഭാള ഭഭാഷയട്ട് നല്കേനിയ സഭാഹനിതലകേഭാരന്മഭാകരയുലാം സഭാലാംസഭാരനികേ നഭായകേന്മഭാകരയുലാം കൂടനി
ഇദൗ  അവസരതനില്  ഓര്ത്തുചകേഭാണട്ട്  എലഭാവര്ക്കുലാം  കകേരളപനിറവനിയുചട  60-ാം
ജനദനിന ആശലാംസകേള കനര്നചകേഭാണട്ട് ഞഭാന് എചന്റെ വഭാക്കുകേള അവസഭാനനിപനിക്കുന.

ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്:  സര്,  കകേരളതനിനട്ട്  60  വയസട്ട്  തനികേയുന  ഇദൗ
കവളയനില് ഇദൗ സഭയനില് ഒന രണ വഭാകട്ട് സലാംസഭാരനികഭാന് അവസരലാം ലഭനിച്ചതനില്
ഞഭാന് അഭനിമഭാനലാം ചകേഭാള്ളുന. സ്കൂളനില്  പഠനിക്കുന അവസരതനില്, 1942-ല് കേസ്വനിറ്റട്ട്
ഇനലഭാ  സമരലാം  നടനകപഭാള  സസ്വഭാതനല  സമരതനിചന്റെ  ആകവശതനിചന്റെ
കവലനികയറ്റമുണഭായനിരുന മലബഭാര് ഭഭാഗതട്ട്, അവനിചട പഠനിച്ച സ്കൂളനിചല ചചറനിയ ഒരു
വനിദലഭാര്തനി  എന  നനിലയനില്  ആ  കേസ്വനിറ്റട്ട്  ഇനലഭാ  സമരതനിനട്ട്  പനിന്തുണയുമഭായനി
അതനിനകവണനി  പങ്കുവഹനികഭാന്  സഭാധനിച്ചതട്ട്  സഫെലമഭായനി.  അതട്ട്  ഇകപഭാള  ഇദൗ
രതീതനിയനില്  വളര്നനിരനിക്കുന  എന  കേഭാണുനതനില്  അതനിയഭായ  സകനഭാഷവലാം
അഭനിമഭാനവമുണട്ട്.   അതനിനകശഷമുള്ള  ചരനിത്രങ്ങള  മുഴുവന്  ഓകരഭാ  പഭാര്ടനിയുലാം  അവരുചട
കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട്  അനസരനിച്ചട്ട്  സഭയനില്  അവതരനിപനിക്കുനണട്ട്.  അതനികലയ്ചകഭാനലാം
ഞഭാന് കേടക്കുനനില. പകക്ഷ ഒരു കേഭാരലലാം,   ഇവനിചട വലതലസ്ത മതവനിഭഭാഗങ്ങളനില്ചപട
ആളകഭാരുണട്ട്  അതുചകേഭാണട്ട്  വലനിയ  ഭതീതനി  സലാംഭവനിച്ചനിരനിക്കുന,  അപകേടമുണഭായനിരനിക്കുന
എന രതീതനിയനിലുള്ള  ഒരു ആശങ ചനിലര്   പ്രകേടനിപനിക്കുനതട്ട്  കേണ.  ഞഭാന്  ഒരു
കേഭാരലലാം  ചൂണനികഭാണനികഭാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന.  വനികദശങ്ങളനില്നനിനട്ട്  വനിവനിധ
മതങ്ങളമഭായനി  ബനചപട  ആളകേള കകേരളതനില്  വരനികേയുലാം  അവചര  ചചകേനതീടനി
സസ്വഭാഗതലാം  ചചയ്യുകേയുലാം  ചചയ്ത  ആദലചത  മുസതീലാം  പള്ളനി  ഇനലയനിലുണഭായതട്ട്
കകേരളതനിലഭാണട്ട്.  ആദലചത  കനിസ്തലന്  പള്ളനിയുണഭായതട്ട്  കകേരളതനിലഭാണട്ട്.    അവചര
നമ്മേള  ചചകേനതീടനി  സസ്വഭാഗതലാം  ചചയ.  ഇനലാം  ആ  സദൗഹൃദലാം  നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.
അതനിനട്ട് യഭാചതഭാരു കകേഭാടവലാം അടനിസഭാനപരമഭായനി വനനിടനില. ഇനണഭായനിട്ടുള്ള ഇദൗ
അവസയ്ക്കു  കേഭാരണലാം  ഏചതങനിലുലാം  രഭാഷതീയകമഭാ  ഇസകമഭാ  അചലന  കേഭാരലലാം
ചൂണനികഭാണനികഭാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന.  ഇദൗ  നഭാടനില്  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  നനിലനനിനനിരുന
സലാംസഭാരലാം,  മതതനിനലാം  ജഭാതനിക്കുലാം  അതതീതമഭായനി  നനിലനനിനനിരുന  നമചട  സലാംസഭാരലാം,
ധര്മ്മേതനില് ഉദൗനനിനനില്ക്കുന സലാംസഭാരലാം അതഭാണട്ട് എലഭാവര്ക്കുലാം സലാംരക്ഷണവലാം
തുലലനതീതനിയുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതട്ട്  നനിലനനില്കണലാം.  ഏതഭാണട്ട്  50  ശതമഭാനകതഭാളലാം
വലതലസ്ത  നമ്മ്യൂനപക്ഷങ്ങളള്ള  കകേരളതനില്  വര്ഗതീയ  സലാംഘര്ഷമല,  രഭാഷതീയ
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സലാംഘര്ഷമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള നടക്കുനതട്ട്.  അതനിനകേഭാരണലാം മതമല,  രഭാഷതീയമഭാണട്ട്.
ആ  രഭാഷതീയതനില്  വഭാസ്തവതനില്  നമചട  ചനിനഭാഗതനിയനിലുലാം  പ്രവര്തന
ചചശലനിയനിലുലാം  സമരതനികന്റെയുലാം  സലാംഘര്ഷതനികന്റെയുലാം  സലാംഘടനതനികന്റെയുലാം  സഭാനതട്ട്
സഹകേരണതനികന്റെയുലാം  കൂടഭായ്മയുകടയുലാം കസ്നേഹതനികന്റെയുലാം വനിശസ്വഭാസതനികന്റെയുലാം ഒരു
രഭാഷതീയ ചചശലനി നമ്മേള വളര്തനിചയടുകഭാന് ശമനിക്കുകേയഭാചണങനില് തതീര്ച്ചയഭായുലാം
ഇദൗ  നഭാടട്ട്  ചചദവതനിചന്റെ  നഭാടഭായനി  തചന   തുടരുലാം.   ഇനട്ട്   കനടങ്ങള  ഒനലാം
ഉണഭായനിടനിചലനട്ട്  ആര്ക്കുലാം  പറയഭാന്  സഭാധലമല.  ചനില  രലാംഗങ്ങളനില്  കനടമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.
പകക്ഷ അടനിസഭാന ജനവനിഭഭാഗങ്ങചള സലാംബനനിച്ചനിടകതഭാളലാം അവര്കട്ട് ഭക്ഷണലാം
കേനിട്ടുന കേഭാരലതനിലുലാം ചതഭാഴനില് കേനിട്ടുന കേഭാരലതനിലുചമഭാചക വളചരകയചറ ഇനനിയുലാം
മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാനണട്ട്.  എചന്റെ  അഭനിപ്രഭായതനില്  ഇനലയനില്  വനികേസനതനിചന്റെ
കേഭാരലതനില് ഏറ്റവലാം കൂടുതല് സഭാധലതയുള്ളതട്ട് കകേരളതനിലഭാണട്ട്.  നനിര്ഭഭാഗലവശഭാല്
ചചദവലാം  കേനനിഞ്ഞെട്ട്  അനഗ്രഹനിച്ചട്ട്  തനനിട്ടുള്ളതഭായ  വനിഭവങ്ങചള  കവണ  രതീതനിയനില്
ഒതനിണകനിചകഭാണട്ട്  പ്രകയഭാജനചപടുത്തുന  കേഭാരലതനില്  നമ്മേള  പരഭാജയചപടനിരനിക്കുന.
ഇതനിനട്ട്  ഒരു  മഭാറ്റലാം  വരുതണലാം.  ഇവനിചട  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനി  ചൂണനികഭാണനിച്ചതു
കപഭാചല ഭഭാഷഭാ അടനിസഭാനതനിലഭാണട്ട്  ഇദൗ സലാംസഭാനലാം രൂപതീകേരനിച്ചതട്ട്.   പകക്ഷ
ആ മഭാതൃഭഭാഷ പഠനികഭാചത ഇനട്ട് ഡനിഗ്രനിചയടുക്കുകേയുലാം സര്കഭാര് ഒഭാഫെതീസുകേളനിചല
ഫെയല് നടപടനികേള മനികതുലാം ഇലാംഗതീഷനില് ചചകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുകേയുലാം കകേഭാടതനികേളനില്
പഭാവചപടവചന്റെ  കേഭാരലങ്ങള  ഇലാംഗതീഷട്ട്  ഭഭാഷയനില്  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുനതുമഭായ
ദുര്ഗതനി ഇനലാം തുടരുന എനള്ളതട്ട് അപമഭാനകേരമഭായ സഭാഹചരലമഭാണട്ട്. ഇതനിചനഭാചക ഒരു
മഭാറ്റലാം വരുകതണതുണട്ട്. അതനികലകട്ട് നമചട ശദതനിരനിഞ്ഞെട്ട് നമ്മേള എവനിചടകപഭായനി, എന്തു
പറ്റനിചയനതനിചനക്കുറനിച്ചട്ട്  കേക്ഷനിരഭാഷതീയതനിനലാം  ലഭാഭനഷകണകനിനമലഭാചത,
ഭഭാവഭാത്മകേമഭായ രതീതനിയനില് പ്രവര്തനലാം നടതഭാന് സതലസനമഭായനി ഒരു തുറന
ചനിനനലാം നടകതണതുണട്ട്.  അങ്ങചന ചചയ്യുകേയഭാചണങനില് തതീര്ച്ചയഭായുലാം ഇതനില്
നനിനലാം പഭാഠലാം ഉളചകഭാണചകേഭാണട്ട് നമുകട്ട് കശഭാഭനമഭായ ഭഭാവനിയുണഭാകഭാന് സഭാധനിക്കുചമന
പൂര്ണ  വനിശസ്വഭാസലാം  പ്രകേടനിപനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  എലഭാവര്ക്കുലാം  ആശലാംസകേള  കനരുന.
നമസഭാരലാം.

തുറമുഖവലാം  മമ്മ്യൂസനിയവലാം  പുരഭാവസ്തു  സലാംരക്ഷണവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  കേടനപള്ളനി): സര്,  ബഹുമഭാനചപട  സതീകറുലാം   മുഖലമനനിയുലാം
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവലാം  ഉളചപചടയുള്ളവര്  കരഖചപടുതനിയ  അഭനിപ്രഭായതനിനപ്പുറലാം
കൂടുതചലഭാനലാം  പറയഭാന്  ഞഭാന്  ആഗ്രഹനിക്കുനനില.  വജ്രജൂബനിലനിയുചട  വജ്രകശഭാഭയനില്
നനിറഞ്ഞുനനില്ക്കുന  കകേരളതനിനട്ട്  ഓര്കഭാനലാം  ഓമനനികഭാനലാം  കേഴനിയുന  അനഭവങ്ങളലാം
അനഭൂതനികേളലാം ഏചറയുണട്ട്.  കകേരളപനിറവനിക്കുകശഷലാം ആദലമഭായനി അധനികേഭാരതനില്
വന ഇ. എലാം. എസട്ട്. നമ്പൂതനിരനിപഭാടട്ട് മുഖലമനനിയഭായനിരുന കേഭാലഘടലാം ചതഭാടട്ട് ഇനട്ട്
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ശതീ.  പനിണറഭായനി  വനിജയന്  മുഖലമനനിയഭായനിരനിക്കുന  ഇദൗ  ഭരണകേഭാലഘടലാം  വചരയുള്ള
നനിരവധനി  സലാംഭവ  വനികേഭാസങ്ങളലാം  ചരനിത്രങ്ങളലാം  ഭഭാരതതനിചന്റെതചന  ചരനിത്രമഭായനി
മഭാറുകേയഭാണട്ട്.  ഇദൗ  നനിയമസഭയുചട  ചഎതനിഹഭാസനികേമഭായ  പ്രവര്തനങ്ങളലാം
തതീരുമഭാനങ്ങളലാം  കൂടുതല്  മുകനഭാട്ടുചകേഭാണകപഭാകുനതനിനട്ട്  സഭയുചട  ആനരനികേവലാം
ബഭാഹലവമഭായ കേരുത്തുലാം ചചചതനലവലാം ശകനിചപടുത്തുനതനിനള്ള ആകലഭാചന നമുകട്ട്
നടകതണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇദൗ  നനിയമസഭഭാ  ചതരചഞ്ഞെടുപനിലുണഭായ  രഭാഷതീയമഭാറ്റലാം ഇനലന്
കദശതീയ രഭാഷതീയലാം കനരനിട്ടുചകേഭാണനിരനിക്കുന നനിരവധനി പ്രശ്നങ്ങളകട്ട് ഒരു സകന്ദശമഭാണട്ട്.  ആ
സകന്ദശമുളചകഭാണചകേഭാണട്ട് നമുകട്ട് പ്രവര്തനികഭാന് കേഴനിയുമഭാറഭാകേചട എനമഭാത്രലാം
ഇദൗ സന്ദര്ഭതനില് പറഞ്ഞുചകേഭാണട്ട് ചഎകേല കകേരളതനിചന്റെ സമഭാരലാംഭതനിനകവണനി
പ്രവര്തനിച്ച  നനിരവധനി  ജനകേതീയ  മുകനറ്റങ്ങചള  ഓര്മ്മേനിപനിച്ചുചകേഭാണലാം  കദശതീയ
സസ്വഭാതനല  സമരതനിചന്റെ  കവദനിയനില്  ജതീവഭാര്പണലാം  ചചയ്ത  രകസഭാക്ഷനികേചള
അനസ്മരനിച്ചുചകേഭാണലാം എചന്റെ വഭാക്കുകേള  നനിര്ത്തുന.

ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള: സര്,  കകേരള സലാംസഭാനലാം രൂപതീകൃതമഭായതനിചന്റെ
60-ാം  വഭാര്ഷനികേ  ദനിനതനിലഭാണട്ട്  നമ്മേള  നനില്ക്കുനതട്ട്.  സസ്വതന  ഇനല
പനിറനതനിനകശഷമഭാണട്ട് ചഎകേല കകേരളതനിനകവണനിയുള്ള പ്രകക്ഷഭാഭലാം തുടങ്ങനിയതട്ട്.
തനിരുവനിതഭാലാംകൂറുലാം ചകേഭാച്ചനിയുലാം മലബഭാറുലാം മലയഭാള ഭഭാഷയുചട ചപഭാതുവഭായ കേണനിയനില്
കചര്നട്ട് കകേരളമഭാകേണചമന വനികേഭാരതനില് അലയടനിച്ചു. അങ്ങചന 1956 നവലാംബര്
1-നട്ട്  കകേരളലാം  പനിറന.  ചചവകേഭാചത  നടന  ചതരചഞ്ഞെടുപനില്  കലഭാകേതനിചന്റെ  ശദകനടനി
ബഭാലറ്റനിലൂചട  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്  പഭാര്ടനി  അധനികേഭാരതനില്  വന.  പല  കമഖലകേളനിലുലാം
വനിപ്ലവകേരമഭായ  മഭാറ്റങ്ങളകട്ട്  ആ  ഭരണലാം  തുടകലാം  കുറനിച്ചു.  ഭൂപരനിഷ്കരണതനിലുലാം
വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തുലാം വലനിയ മഭാറ്റവലാം  മുകനറ്റവലാം  ഉണഭായനി.  ഭൂമനിയനിലഭാതവര്കട്ട്
പതട്ട് ചസന്റെട്ട് ഭൂമനി ലഭനിച്ചതുലാം സഭാര്വത്രനികേ വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണലാം
എനനിവയട്ട്  മുന്തൂകലാം  ലഭനിച്ചതുലാം  കകേരളചത  മറ്റട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം
കവറനിട്ടുനനിര്തനി.  60  വര്ഷചത  ചരനിത്രലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള  കകേരളതനിചന്റെ
ഭദൗതനികേ ജതീവനിത സഭാഹചരലങ്ങളനിചല വളര്ച്ച കേണനിചലനട്ട് നടനികഭാന് കേഴനിയുനനില.
എങനിലുലാം  ഗദൗരവമഭായനി  ശദനികകണ  കേഭാരലങ്ങളണട്ട്.  ജഭാതനിമത  വനിഭഭാഗതീയ  ചനിന
അപകേടകേരമഭായ  വനിധതനില്  വളര്നവരുന.  ജതീവനിതതനിചന്റെ  സമസ്ത  കമഖലകേളനിലുലാം
ആധുനനികേവല്കരണലാം  കേടനവരുന.  ഇതനിചന്റെ  ഫെലമഭായനി  സലാംഭവനിക്കുന  പഭാരനിസനിതനികേ
മലനിനതീകേരണലാം, സഭാമൂഹനികേ ബനങ്ങളചട തകേര്ച്ച തുടങ്ങനിയവ ഉദഭാഹരണങ്ങളഭാണട്ട്.
കകേരളതനിചന്റെ  ദനിശഭാകബഭാധതനില്  വലനിചയഭാരു  മഭാറ്റമുണഭാകേണലാം.  ഒരുതരലാം  നനിസലാംഗത,
അരഭാഷതീയത എനനിവ സമൂഹചത ബഭാധനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.   ഇചതഭാനലാം കനചരയഭാവനില എചനഭാരു
കതഭാനല്  വലഭാപകേമഭാണട്ട്.  കകേരളലാം  വനികേസന  മഭാതൃകേയനില്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകേണലാം.
അതനിനട്ട് കേഴനിയുന തരതനില് നവകകേരള സൃഷനിചയന കേഭാഴ്ചപഭാടനിചലതനികച്ചരണലാം.



30       കകേരള നനിയമസഭ നവലാംബര് 1, 2016

തടസമഭായചതന്തുലാം  ധതീരമഭായനി  കനരനിടണലാം.  അതഭായനിരനികണലാം  പുതനിയ  നകവഭാതഭാനലാം.
കകേരളതനിചന്റെ ഭരണ കനതൃതസ്വതനിനട്ട് അതനിനട്ട് കേഴനിയുലാം.  അങ്ങചനയഭാണട്ട് ജനങ്ങളലാം
വലകനിപരമഭായനി  ഞഭാനലാം  വനിശസ്വസനിക്കുനതട്ട്.  അതുചകേഭാണട്ട്  60-ാം  പനിറനഭാളനിനട്ട്
എലഭാ ആശലാംസകേളലാം കനര്നചകേഭാണട്ട് ഞഭാന് നനിര്ത്തുന.    നന്ദനി.   നമസഭാരലാം.

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    അച്ചുതഭാനന്ദന്:   സര്,  അങലാം  മുഖലമനനിയുലാം  കേക്ഷനി
കനതഭാകളചമലഭാലാം ഇവനിചട പ്രകേടനിപനിച്ച അഭനിപ്രഭായകതഭാടട്ട് ഞഭാന് കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നഭാലാം
ഇനട്ട്  കകേരള  ചരനിത്രതനിചല  മചറ്റഭാരു  നഭാഴനികേകല്ലുകൂടനി  പനിനനിടുകേയഭാണട്ട്.  ചഎകേല
കകേരളലാം  60  ആണട്ട്  പനിനനിടുനതനിചന്റെ  നനിറവലാം  നനിനവലാം  പ്രകേഭാശലാം  ചചഭാരനിയുന
സന്ദര്ഭമഭാണനിതട്ട്.  ചഎകേല  കകേരളതനിനട്ട്  മുമ്പുള്ള  നഭാളകേളക്കുലാം  കകേരളപനിറവനിയുചട
ധനല  മുഹൂര്തതനിനലാം  പനിനതീടട്ട്  കകേരളലാം  മുകനറനിയ  ചരനിത്രതനിചന്റെ  കേയറ്റനിറകങ്ങളക്കുലാം
സഭാക്ഷനിയുലാം സഹഭായനിയുമഭാകേഭാന് അവസരലാം ലഭനിച്ച ആളഭാണട്ട് ഞഭാന്. കകേരളപനിറവനികട്ട് മുമ്പുള്ള
നഭാളകേളനില്  നമുകട്ട്  മൂനട്ട്  ചരനിത്രമഭായനിരുന.  വഴനികേളലാം  സഞഭാരവലാം  മൂനട്ട്
ദനിശകേളനികലയഭായനിരുന.   ഇവനിടചത മനഷലര്കട്ട്  ആ വഭാകനില് മഭാത്രമഭായനിരുന
കയഭാജനിപട്ട്.  ദുരഭാചഭാരങ്ങളചട  കവലനിചകട്ടുകേളഭായനിരുന  എങലാം.  ദുര്നതീതനികേളചട
മുളവഴനികേളഭായനിരുന എവനികടയുലാം.  കേവനി  പഭാടനിയതുകപഭാചല  ''നരനനരനശുദവസ്തു''
ആയനിരുന.  ഇവനിചട  നനിനഭാണട്ട്  നഭാലാം  കകേരളപനിറവനിയുചട  പുലര്കേഭാലതനികലയട്ട്
എതചപടതട്ട്.  ഒരുപഭാടട്ട്  മനഷലരുചട  സഹനതനികന്റെയുലാം  തലഭാഗതനിചന്റെയുലാം
കപഭാരഭാടങ്ങളചടയുലാം ഒടുവനിലഭായനിരുന അതുണഭായതട്ട്. ആ ചരനിത്രതനില് നകവഭാതഭാന
നഭായകേരുണട്ട്,  കേവനികേളലാം  കേലഭാകേഭാരനഭാരുമുണട്ട്,  കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്  കപഭാരഭാളനികേളണട്ട്.
ഒതനിരനി  മഹഭാമനഷലരുചട  കചഭാരയുലാം  പ്രഭാണനമുണട്ട്,  ഇതനിചന്റെചയലഭാലാം  ഇദൗടുവയ്പനിനട്ട്
മുകേളനിലഭാണട്ട് നഭാലാം  60-ആണകേളകട്ട് മുമ്പട്ട് കകേരളചമന പ്രനിയചപട നമചട നഭാടനിചന
പ്രതനിഷനിച്ചതട്ട്. പനിനതീടട്ട് കേമ്മേമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട് ഭരണതനിചന്റെ തഭാങലാം തണലുകമറ്റഭാണട്ട് കകേരളലാം
ചരനിത്രതനിചന്റെ  കനര്കട്ട്  ചനഞട്ട്  വനിരനിച്ചതട്ട്.  അതട്ട്  രഭാജലലാം  മഭാത്രമല,  കലഭാകേമഭാചകേ
അത്ഭുതകതഭാടുലാം  ആഹഭാദകതഭാടുലാം  കൂടനിയഭാണട്ട്  കേണതട്ട്.  എലഭാവര്ക്കുലാം  ഭൂമനി,  എലഭാവര്ക്കുലാം
വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  സഭാമൂഹനികേ ജതീവനിതതനിചന്റെ സര്വ കമഖലകേളനിലുലാം പുതനിയ ഉണര്വട്ട്,
ഉദൗര്ജപ്രവഭാഹലാം ആയനിരുന കേണതട്ട്.   പകക്ഷ അചതഭാരു നനിലയഭാത ഉദൗര്ജ
പ്രവഭാഹമഭായനി  മുകനറഭാന്  പ്രതനികലഭാമ  ശകനികേള  അനവദനിച്ചനില  എനതട്ട്  അറുപതഭാണട്ട്
ചരനിത്രതനിനനിടയനിചല കേളങമഭായനി മഭാറനി.  എനഭാല് പനിനതീടട്ട് നഭാലാം മുകനറനി. സമ്പൂര്ണ
സഭാക്ഷരതകനടനി  രഭാജലചത  മറ്റട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങചള  ചഞടനിച്ചട്ട്  അധനികേഭാര
വനികകേന്ദ്രതീകേരണതനിനട്ട്  ജനകേതീയഭാസൂത്രണതനിചന്റെ  കേനിനരനികേള   തുനനികച്ചര്ത്തു.
അതുവഴനി  പ്രഭാകദശനികേ  വനികേസനതനിനട്ട്  പുതനിയ  സഭാധലതകേള  നഭാലാം  കേചണതനി.
ഇകപഭാള  അറുപതഭാണനിചന്റെ  പകേസ്വതയനികലയഭാണട്ട്  നഭാലാം  എതനികച്ചര്നനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഇചതഭാരു കേണചകടുപനിചന്റെ കൂടനി സമയമഭാകണഭാ? അറുപതട്ട് വയസനിചന്റെ പകേസ്വതയനില്
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എത്തുകമ്പഭാള നഭാലാം വലഭാചത പകേച്ചുനനില്കകണ സനിതനിയഭാകണഭാ?  ഇനചലയഭാണട്ട്
നഭാലാം  ഇദൗ  സഭയനില്  കകേരളതനിചന്റെ  വളര്ച്ചചയപറ്റനി  സലാംസഭാരനിച്ചതട്ട്.  മൂവഭായനിരലാം
മനിലനിമതീറ്റര്  മഴയുകടയുലാം  44  നദനികേളകടയുലാം  ജലസമൃദനിയനില്  അഭനിമഭാനലാംചകേഭാണ
നമുകട്ട്  ഇനതനിനട്ട്  കേഴനിയുനനില.   പുഴകേളലാം  മലകേളലാം  പൂവനങ്ങളലാം  നമുകട്ട്  കേനിടനിയ
സ്ത്രതീധനമഭായനിടഭാണട്ട്  കേവനി  പഭാടനിയതട്ട്.   പകക്ഷ  നഭാലാം  അചതലഭാലാം  കേട്ടുമുടനിച്ചു.
'പര്വതനനിരയുചട  പനനിനതീരട്ട്'  എനട്ട്  ചപരനിയഭാറനിചന  വഭാഴനിയ  കേവനികയഭാടട്ട്  നഭാലാം
എനഭാണട്ട്  പറയുകേ?  'പമ്പ  നമചട  പുണലനദനി'  എനപഭാടനിയ  കേവനിഭഭാവനകയഭാടുലാം
നമുകട്ട്  മഭാപട്ട്  കചഭാദനികകണനിയനിരനിക്കുന.  തമനിഴട്ട് നഭാടനില്നനിനലാം  ആന്ധ്രഭാപ്രകദശനില്
നനിനലാം  ഇകങ്ങഭാടട്ട്  ടകകുകേള  വരഭാതഭായഭാല്  നമചട  കേഞ്ഞെനികുടനികപഭാലുലാം  മുട്ടുന
സനിതനിയഭാണട്ട്.  ഇതരചമഭാരു ദുനഃസനിതനിയനികലയട്ട്  വനിരല് ചൂണനിചകഭാണഭാണട്ട്  രണട്ട്
പതനിറ്റഭാണനിനട്ട് മുമ്പട്ട് ഇവനിടചത കേര്ഷകേചതഭാഴനിലഭാളനികേള ചനല്വയല് സലാംരക്ഷണ
സമരലാം നടതനിയതട്ട്.  എനഭാല് ആ സമരതനിനട്ട് പനിനനിചല മനഷല കസ്നേഹപരമഭായ
ദതീര്ഘവതീക്ഷണലാം  ആരുലാം  കേണനില.  പ്രതനികലഭാമ  ശകനികേളലാം  പല  പണ്ഡനിത  കശഷനഭാരുലാം
അവചര  ചവടനിനനിരതല്  സമരചമനട്ട്  പറഞ്ഞെട്ട്  ആകക്ഷപനിക്കുകേയഭായനിരുന.  ആ
സമരതനിചന്റെ  ഉകദ്ദേശശുദനി  കകേരളലാം  ഒനടങലാം  മഭാനനിച്ചനിരുനചവങനില്  ഒരുപകക്ഷ
കുടനിചവള്ളലാം കേനിടഭാതഭാകുന ഇനചത ഇദൗ അവസ ഇത്രകതഭാളലാം ഭതീകേരമഭാകുമഭായനിരുനനില.
ഇനനികപഭാള നമുകട്ട് ചനല്വയല് തണതീര്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമചതപറ്റനി വതീണലാം
ആകലഭാചനികകണനി  വനനിരനിക്കുന  എനതട്ട്  ഓര്കണലാം.  മഭാധലമങ്ങളകട്ട്  കകേഭാടതനികേളനില്
വനിലകട്ട് കേല്പനിച്ചനിരനിക്കുന അതലനലാം ഗുരുതരമഭായ സനിതനിവനികശഷതനിലഭാണട്ട് നഭാലാം
കകേരളപനിറവനിയുചട  അറുപതട്ട്  വര്ഷലാം  ആകഘഭാഷനിക്കുനചതന  കവചനിത്രലലാം
കേണനിചലനട്ട്  നടനികരുതട്ട്.  പത്ര  സസ്വഭാതനലതനിനകവണനി  മൂനര  നൂറ്റഭാണ  മുമ്പട്ട്
വഭാദനിച്ച  ചരനിത്രമഭാണട്ട്  മനഷലരഭാശനിയുകടതട്ട്.  അതരചമഭാരു  പശഭാതലതനിലഭാണട്ട്
21-ാം നൂറ്റഭാണനില് വലനിയ കുതനിപ്പുകേളനികലയട്ട് തയ്യെഭാറഭായനി നനില്ക്കുന കകേരളതനില്
മഭാധലമങ്ങളചട  വഭായട്ട്  മൂടനിചകടഭാന്  ശമനിക്കുനതട്ട്.  അതുലാം  നതീതനിയുലാം  നലഭായവലാം
നടപനിലഭാകഭാന്  ചുമതലചപടവര്തചന  മഭാധലമങ്ങചള  ആടനികയഭാടനിക്കുന  എനതട്ട്
വനികരഭാധഭാഭഭാസമഭാണട്ട്.  ഏചതങനിലുലാം ചനില അഭനിഭഭാഷകേരുചട ദുര്വഭാശനിയനില് നമചട
ജനഭാധനിപതല  സലാംവനിധഭാനതനിനതചന കേളങലാം ഏല്പനിക്കുന നടപടനി  തുടരുനതട്ട്
ആര്ക്കുലാം  ഭൂഷണമല.  നമചട  സഭയനിചല  ഒകനഭാ  രകണഭാ  സഭാമഭാജനികേര്  മഭാധലമങ്ങളമഭായനി
തര്കമുണഭാകനിയഭാല് അതനിചന്റെ കപരനില് സഭയനിചല പ്രസട്ട് ഗലഭാലറനിയനികലയട്ട് മഭാധലമ
പ്രവര്തകേചര  കേയറ്റനിചലനട്ട്  തതീരുമഭാനനിച്ചഭാല്  എനഭായനിരനിക്കുലാം  അവസ?    അതുകപഭാചല
അസലാംബനമകല ചുരുകലാം ചനില അഭനിഭഭാഷകേരുചട കേഭാര്കശലതനിനമുനനില് നമചട
നതീതനിനനിര്വഹണ സലാംവനിധഭാനതനിചന്റെ  വഭാതനിലുകേള  പൂര്ണമഭായനി  ചകേഭാടനി  അടയചപടുനതട്ട്.
ഈ  സനിതനി  തുടര്നഭാല്  പചണഭാരു  കേലഭാകേഭാരന്  പറഞ്ഞെതുകപഭാചല  'നഭാലാം  നഭാചളയുചട
നഭാണകകടട്ട്'  എനട്ട്  ചരനിത്രലാം  വനിലയനിരുത്തുന  സനിതനിയുണഭാകുലാം.  അതുചകേഭാണട്ട്
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കകേരളപനിറവനിയുചട  60-ാം  വഭാര്ഷനികേതനിചല  നനകേള  ഉളചകഭാണചകേഭാണട്ട്  ഈ
അസലാംബന പ്രവണത അവസഭാനനിപനികഭാന് ബഹുമഭാനചപട ചതീഫെട്ട് ജസ്റ്റേനിസുലാം മറ്റട്ട്
നലഭായഭാധനിപനഭാരുമടകമുള്ള  ബനചപട  എലഭാവരുലാം  മുനനിടനിറങ്ങണലാം.  വഞനി
തനിരുനകരതചന എന അവസ  അടനിയനരമഭായനി  ഇലഭാതഭാകണലാം.   ജഭാതനിമത
കേഭാര്കശലങ്ങളചട  എലഭാ  കേഭാലുഷലങ്ങചളയുലാം  പരഭാജയചപടുതനിയഭാണട്ട്  നഭാലാം  സഞരനിച്ചു
മുകനറനിയതട്ട്.   എലഭാ  അസലാംബന പ്രവണതകേകളഭാടുലാം  വനിടപറഞ്ഞെട്ട് നഭാലാം  60-ചന്റെ
നനിറവനില് എതനിയതുലാം അങ്ങചനയഭാണട്ട്. എനഭാല് ഇതനിചന പനികനഭാടടനിപനികഭാനള്ള
ശമങ്ങള നടത്തുന എനതട്ട് നഭാലാം കേഭാണഭാതനിരുനകൂടഭാ.  ഏറ്റവലാം ഒടുവനില് കേഴനി ഞ്ഞെ
ദനിവസലാം മനനി കഡഭാ. ചകേ. ടനി. ജലതീല് ശബരനിമലയനില് എതനിയതുമഭായനി ബനചപടട്ട്
ചനിലര്  ഉയര്തനിയനിരനിക്കുന  അസലാംബന  ആകക്ഷപങ്ങള  അതനിനട്ട്  ചതളനിവഭാണട്ട്.
അതുചകേഭാണട്ട്  60-ാം  ആണനിചന്റെ  ആകഘഭാഷകവളയനിലുലാം  നഭാലാം  ജഭാഗ്രത  പഭാലനികക
ണനിയനിരനിക്കുന.  ഞഭാന് അവസഭാനനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കകേരളചത നമുകട്ട് ഇനനിയുലാം
ഉയരങ്ങളനികലയട്ട് ചകേഭാണകപഭാകകേണതുണട്ട്. നനിലവനിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളലാം പ്രതനിസനനികേളലാം നമുകട്ട്
മുറനിച്ചുകേടക്കുകേതചന  കവണലാം.  അതനിനട്ട്  എലഭാതരതനിലുലാം  കശഷനിയുലാം  പ്രതനിബദതയുമുള്ള
എല്.ഡനി.എഫെട്ട്.  സര്കഭാരഭാണട്ട്  ഇനള്ളതട്ട്  എനതട്ട്  കൂടുതല് പ്രതതീക്ഷ ഉളവഭാക്കുനതഭാണട്ട്.
അതനിനട്ട് എലഭാവരുചടയുലാം പനിന്തുണയുലാം സഹഭായവലാം ഉണഭാകേണചമനഭാണട്ട് എനനികട്ട്
അഭലര്തനികഭാനള്ളതട്ട്.  "കകേരളലാം വളരുന, പശനിമ ഘടങ്ങചള കേയറനിയുലാം കേടനലാം
കചതനലമഭാലാം  കദശങ്ങളനില്"  എന  കേവനി  വഭാകേലലാം  എലഭാ  നനിലയനിലുലാം  സഭാര്തകേമഭാകഭാന്
നമുകട്ട് സഭാധനികണലാം.  അതനിനട്ട് ഊര്ജവലാം ഉകനഷവലാം പകേരുനതഭാകേചട നമചട
വജ്രകകേരളലാം  പരനിപഭാടനി.  കകേരളപനിറവനിയുചട  വജ്രജൂബനിലനി  ആകഘഭാഷങ്ങളക്കുലാം
അതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള  എലഭാ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുലാം  സര്വവനിധ  വനിജയങ്ങളലാം  ആശലാംസനിച്ചു
ചകേഭാണട്ട് ഞഭാന് നനിര്ത്തുന.  നന്ദനി.   നമസഭാരലാം.

ശതീ  .   ഉമ്മേന് ചഭാണനി: സര്, കകേരളപനിറവനിയുചട 60-ാം വഭാര്ഷനികേലാം നമ്മേചളലഭാലാം
അഭനിമഭാനപൂര്വലാം  ചകേഭാണഭാടുകേയഭാണട്ട്.  നമ്മേചള  ഇവനിചട  എതനിച്ചതനിചന്റെ  പനിനനില്
പ്രവര്തനിച്ച  എലഭാ  സഭാരഥനികേചളയുലാം  നന്ദനികയഭാചട  സ്മരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവര്
ഓകരഭാരുതരുചടയുലാം  പങട്ട്  ഈ  60  വര്ഷചത  കനടങ്ങളനില്  അനര്ലതീനമഭാണട്ട്.
ഈ  60  വര്ഷലാംചകേഭാണട്ട് കകേരളലാം വളചരകയചറ കനടങ്ങള കനടനിയനിട്ടുണട്ട്.  പചക്ഷ
അതനിചനകഭാചളഭാചക പ്രധഭാനലാം  നമ്മേചള നമ്മേളഭായനി  കേഭാണുന,  മറ്റുള്ളവരനില്നനിനട്ട്
വലതലസ്തമഭായനി  കേഭാണുന  മൂനട്ട്  ഘടകേങ്ങളണട്ട്.   അതനില്  ഒനഭാമകതതട്ട്  നമചട
സമുദഭായ സദൗഹഭാര്ദ്ദേലാം,   രണഭാമകതതട്ട് പുകരഭാഗമന ആശയങ്ങകളഭാടട്ട് നമ്മേള കേഭാടനിയ
ആഭനിമുഖലലാം,  മൂനഭാമകതതട്ട്  സഭാമൂഹല  കക്ഷമ  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  രഭാജലതനിനട്ട്
മഭാതൃകേയഭായനി നമ്മേള നടതനിയനിട്ടുള്ള നടപടനികേള.   60  ചകേഭാലചത കനടങ്ങളനില്
അഭനിമഭാനലാം ചകേഭാള്ളുകമ്പഭാള  മറ്റുള്ളവരനില്നനിനട്ട് വലതലസ്തമഭായനി കകേരളചത കേഭാണുന
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ഈ  മൂനട്ട്  പ്രകതലകേതകേളലാം  നമുകട്ട്  എനലാം  കേഭാത്തുസൂക്ഷനികഭാന്  സഭാധനികണലാം.
അതനിനട്ട്  പ്രതനിജചയടുകഭാന്  കൂടനി  ഈ  അവസരലാം  വനിനനികയഭാഗനികണചമന
അഭനിപ്രഭായമഭാണട്ട്  എനനിക്കുള്ളതട്ട്.  നമ്മേള  വനിദലഭാഭലഭാസ-ആകരഭാഗല  കമഖലകേളനില്
കനടനിയ  കനടലാം  ഇനലയട്ട്  മഭാത്രമല  കലഭാകേതനിനതചന  ഒരു  അത്ഭുതമഭാണട്ട്.
ചപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തുലാം  ആകരഭാഗല  കമഖലയനിലുലാം  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  സ്റ്റേഭാന്കഡര്ഡനില്
എതഭാന് നമുകട്ട് സഭാധനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളലാം ഇനട്ട് ഡനിജനിറ്റല് കസ്റ്റേറ്റഭായനി മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
നമ്മേള  ലക്ഷലമനിട  വലനിയ  കനടങ്ങള  നമചട  ഇനനിയുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളകട്ട്
ആത്മവനിശസ്വഭാസമഭായനി  മഭാറണലാം.  ഈ  കനടങ്ങളചട  നടുവനില്  നമുചകഭാരു  കുറവട്ട്
സലാംഭവനിച്ചു.  അടനിസഭാന സദൗകേരല വനികേസന രലാംഗതട്ട് നമ്മേള അറനികഞ്ഞെഭാ അറനിയഭാചതകയഭാ
വലനിയ  വതീഴ്ചകേള  വനനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  അടനിസഭാന  സദൗകേരല  വനികേസനലാം  നമുകട്ട്
വര്ദനിപനികണലാം. അതനിലൂചട കകേരളതനിചല ടൂറനിസലാം രലാംഗചത അനന സഭാധലതകേള നമ്മേള
പ്രകയഭാജനചപടുതണലാം.  ഐ.ടനി.,  ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗലാം,  ആയുര്കവദലാം
ഉളചപചടയുള്ള ആകരഭാഗല കസവന കമഖലയുചട പ്രവര്തന രലാംഗങ്ങളനില് നമുകട്ട്
വന്കതഭാതനിലുള്ള  മുകനറ്റമുണഭാകണലാം.  സമയതനിചന്റെ  പരനിമനിതനി  ഉളചകഭാണ
ചകേഭാണട്ട് ഞഭാന് അവസഭാനനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇവനിചടയനിരുനട്ട് ഈ കനടങ്ങചളക്കുറനിച്ചട്ട്
പറയുകമ്പഭാള  കകേരളതനിനട്ട്  പുറത്തുലാം   ഇനലയട്ട്  പുറത്തുമുള്ള  മലയഭാളനികേളചട  60
ചകേഭാലചത  പങഭാളനിതലാം  നമുചകഭാരനികലുലാം  വനിസ്മരനികഭാന്  കേഴനിയനില.  അവരുചട
സഭാമ്പതനികേ  കസഭാതസനിലുള്ള   പങഭാളനിതലാം  മഭാത്രമല   ഞഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.   അവര്
കകേരളതനിനട്ട് പുറത്തുണഭാകനിയ സല്കപരട്ട് അഭനിമഭാനകേരമഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. അതുകപഭാചലതചന
കലഭാകേചതമ്പഭാടുലാം  നടക്കുന  മഭാറ്റങ്ങള  കകേരളതനിനലാം  ഉളചകഭാള്ളുനതനിനട്ട്  അനകൂലമഭായ
സഭാഹചരലലാം സൃഷനിക്കുനതനിനട്ട് അവര് വഹനിച്ച പങട്ട് വളചര വലുതഭാണട്ട്.   നമകടതഭായ തനതട്ട്
കനടങ്ങള  ഉയര്തനിപനിടനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  ഈ  60-ാം  വഭാര്ഷനികേതനില്നനിനട്ട്  കൂടുതല്
ആത്മവനിശസ്വഭാസകതഭാടുകൂടനി മുകനഭാട്ടുകപഭാകുനതനിനട്ട്  ഒറ്റചകടഭായനി പ്രവര്തനികഭാന്
സഭാധനികചടചയനട്ട് ആശലാംസനിക്കുന.

മനി  .    സതീകര്:   കകേരളപനിറവനിയുചട  60-ാം വഭാര്ഷനികേഭാകഘഭാഷതനിനട്ട്  തുടകലാം
കുറനിച്ചുചകേഭാണട്ട്  കചര്ന  ഈ  സഭഭാ  സകമ്മേളനതനില്  കേക്ഷനികനതഭാകചളലഭാലാം
വനിലകയറനിയ  അഭനിപ്രഭായപ്രകേടനങ്ങളഭാണട്ട്  നടതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ആത്മവനിമര്ശനവലാം
ചരനിത്ര വനിശകേലനവചമലഭാലാം കചര്ന ഈ വനിലകയറനിയ അഭനിപ്രഭായപ്രകേടനങ്ങളകട്ട്
ചചയര് നന്ദനി അറനിയനിക്കുന.  സഭ ഇകപഭാള പനിരനിഞ്ഞെതനിനകശഷലാം  ഉടന്തചന
ചപഭാതുസകമ്മേളനലാം ആരലാംഭനികകണതുണട്ട്.  നമചട ക്ഷണനികചപട അതനിഥനികേളലാം മറ്റട്ട്
സദസ്സുലാം   അവനിചട  കേഭാതനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മുഴുവന്  സഭാമഭാജനികേരുലാം  ചപഭാതുസകമ്മേളനതനില്
പചങടുക്കുനതനിനഭായനി അവനിചട എതനികച്ചരണചമനട്ട് അഭലര്തനിക്കുന.
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ഓര്ഡര്..............ഓര്ഡര്,   സഭ ഇകപഭാള പനിരനിയുനതുലാം  നഭാചള രഭാവനിചല
8.30-നട്ട് വതീണലാം സകമ്മേളനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

(2016 നവലാംബര്  മഭാസലാം 2-ാം തതീയതനി ബുധനഭാഴ്ച രഭാവനിചല 8.30-നട്ട് വതീണലാം
സകമ്മേളനിക്കുനതനികലയഭായനി സഭ രഭാവനിചല 10.41-നട്ട് പനിരനിഞ്ഞു.)
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