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വർഷങ്ങൾ

സ്ാതന്തയേത്ിന്റെ 

ഭാരതത്ിന്റെ എഴുപത്ിയഞാാം സ്ാതന്തയേദിനാഹ�ാഷാം 
അതിന്റെ പ്രരൗഢിയുാം  ആഹവശവുാം ന്തലുാം ഹ�ാരാന്ത ഹകരള 

നിയമസഭയുാം ആഹ�ാഷിച്ു.  വർണാഭമായ പരിപാടികളുാം പ്രഹതയേക 
നിയമസഭാ സഹമേളനവുാം ഹകരള നിയമസഭയുന്ട എഴുപത്ിയഞാാം 
സ്ാതന്തയേദിനാഹ�ാഷന്ത് ഹവറിട്ടതാക്ി.  ആസാദി കാ അമൃത് മഹ�ാ
ത്സവിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പരിപാടികളാണ് ഹകരള നിയമസഭയിൽ 
ആസൂത്രണാം ന്�യ്് വിജയകരമായി നടപ്ാക്ിയത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 
നടത്ിയ വനിതാ സാമാജികരുന്ട ഹദശീയ സഹമേളനാം ഹദശീയ ശ്രദ്ധ 
പിടിച്ു പറ്ിയ ഒന്ാണ്. പ്രഭാഷണ പരമ്പരകളുാം പ്രദർശനങ്ങളുാം 
ആസാദി കാ അമൃത് മഹ�ാത്സവിഹനാടനുബന്ിച്് സാം�ടിപ്ിച്ു. 
2022 ആഗസ്റ് 15 ന് നടത്ിയ പ്രഹതയേക പരിപാടികളുാം 2022 ആഗസ്റ് 
22 ന് ഹ�ർന് പ്രഹതയേക നിയമസഭാ സഹമേളനവുാം  എഴുപത്ി അഞാാം 
സ്ാതന്തയേദിനാഹ�ാഷത്ിന്റെ പ്രഹതയേകതയായി. 2022 ആഗസ്റ് 15 
ന് നിയമസഭാ മന്ിരത്ിന് മുമ്പിൽ സ്ീക്ർ എാം.ബി.രാഹജഷ് ഹദശീയ 
പതാക ഉയർത്ി. തുടർന്് നിയമസഭാ സമുച്യത്ിൽ സ്ാപിച്ി
ട്ടുള്ള വിവിധ ഹദശീയ ഹനതാക്ളുന്ട പ്രതിമകളിൽ പുഷ്ാർച്ന നടന്ു. 
സാമാജികരുന്ടയുാം ജീവനക്ാരുന്ടയുാം സജീവ പങ്ാളിത്ാം ന്കാണ്് 
സമ്പന്മായിരുന്ു അഹന് ദിവസന്ത് ആഹ�ാഷപരിപാടികൾ. 
നിയമസഭാ സമുച്യത്ിന്െ  ആർ.ശങ്രനാരായണൻ തമ്പി 
ന്മഹമ്പഴ് സ് ഹൊഞിൽ സ്ാതന്തയേത്ിന്റെ മ�ത്വുാം രാജയേത്ിന്റെ  
വവവിധയേവുാം  വിളിഹച്ാതുന് വിവിധ കൊപരിപാടികൾ അരഹങ്ങറി. 
സ്ീക്ർ എാം.ബി.രാഹജഷ് ന്െപയേൂട്ടി സ്ീക്ർ �ിറ്യാം ഹഗാപകുമാർ, 
നിയമസഭാ ന്സക്രട്ടറി എ.എാം.ബഷീർ എന്ിവർ സ്ാതന്തയേ ദിന 
സഹന്ശാം നൽകി. നിയമസഭാ വെബ്രറി,  മയേൂസിയാം വിഭാഗങ്ങൾ 
പ്രഹതയേക പ്രദർശനങ്ങൾ ഒരുക്ി എഴുപത്ിയഞാാം സ്ാതന്തയേ ദിനാ
ഹ�ാഷത്ിന് മിഴിഹവകി.
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 സ്ാതന്തയേത്ിന്റെ എഴുപത്ിയഞാാം വാർഷികഹത്ാ
ടനുബന്ിച്ുള്ള പ്രഹതയേക നിയമസഭാ സഹമേളനാം ഹ�ർന്ത്  
പതിനഞാാം ഹകരള നിയമസഭയുന്ട ആറാാം സഹമേളനത്ിന്റെ 
ഒന്ാാം ദിവസമായിരുന്ു. രാജയേത്ിനുഹവണ്ി സ്ജീവൻ ന്വടിഞ്ഞ 
ധീരരക്തസാക്ികന്ള സഭ അനുസ്മരിച്ു. അഹന് ദിവസാം രാവിന്െ 9 
മണിക്് ഹദശീയ ഗാനാെപനഹത്ാന്ടയാണ് നിയമസഭാ സഹമേളനാം 
ആരാംഭിച്ത്. രക്തസാക്ികഹളാടുള്ള ആദരസൂ�കമായി 
സഭാാംഗങ്ങൾ അല്പ സമയാം എഴുഹന്റ്ു നിന്ു മരൗനാം ആ�രിച്ു. 
തുടർന്് സ്ാതന്തയേ സമര �രിത്രത്ിെുാം നിെവിന്െ സാമൂ�യേ 
സ്ിതിയിൽ സ്ാതന്തയോം കാത്ു സൂക്ിഹക്ണ്തിന്റെ ആവശയേക
തയിെുമൂന്ി  സ്ീക്ർ, മുഖയേമന്തി, പ്രതിപക് ഹനതാവ്, വിവിധ കക്ി 
ഹനതാക്ൾ തുടങ്ങിയവർ സഭയിൽ പ്രസാംഗിച്ു. ഇന്യേൻ സ്ാതന്തയേ 
സമര�രിത്രന്ത്ക്ുറിച്് സുദീർ�മായി സാംസാരിച് സ്ീക്ർ 
എാം.ബി.രാഹജഷ്  രാഷ്ട്രനിർമേിതിയിന്െ മതനിരഹപക്തയുന്ട  പങ്്  
ഊന്ിപ്റഞ്ഞു. ആഹ�ാഷത്ിന്നാപ്ാം തന്ന് ഭരണ�ടന പരൗരന് 
നൽകുന് ഉറപ്ുകൾ പരൗരന്ാർക്് എത്രഹത്ാളാം െഭയേമായിന്യന്്  വി
െയിരുത്ുകയുാം ആഹൊ�ിക്ുകയുാം ന്�ഹയേണ് സന്ർഭാം കൂടിയാ
ണിന്തന്് വർത്മാന കാെ സാ��രയോം ഓർമേിച്ു ന്കാണ്് അഹദേ�ാം 
കൂട്ടിഹച്ർത്ു. ഭരണ�ടനാ മൂെയേങ്ങൾ ഉയർത്ിപ്ിടിക്ുകയുാം 
അവയുന്ട സാംരക്ണത്ിനായി ശക്തമായി ന്പാരുതുകയുാം 
ന്�ഹയേണ് സാ��രയേമാണ് ഇഹപ്ാൾ സാംജാതമായിട്ടുള്ളന്തന്് മുഖയേ
മന്തി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.  സ്ാതന്തയോനന്ര ഇന്യേയുന്ട 
വളർച്യുാം ന്വലുവിളികളുാം പ്രതിപക് ഹനതാവ് വി.െി.സതീശൻ 
അഹദേ�ത്ിന്റെ പ്രസാംഗത്ിൽ എടുത്ു പറഞ്ഞു.  ഇന്യേൻ സ്ാത
ന്തയേത്ിന്റെ 75  സാംവത്സരങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ു ന്കാണ്് മുഖയേമന്തി 
അവതരിപ്ിച് പ്രഹമയാം സഭ ഐകകഹഠേയേന പാസ്ാക്ി. 
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'രാജ്യം സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞായം 
വാർഷതികയം ആഘ�ാഷതിക്കുന്ന ഈ സന്ദർ

ഭത്തിൽ വതിഘേഷാൽ സഘമേളനയം ഘേരുന്നതതിൽ 
ഘകരള നതിയമസഭയ്ക്ക്  അഘങേയറ്റന്ത് അഭതിമാന
മുണ്്ക്. കാരണയം,  ഇന്്ൻ സ്ാതന്ത് സമരത്തിൽ 
ഐതതിഹാസതികമായ അദ്്ായയം എഴുതതിഘചേർത്, 
ഉജ്്ലമായ പങ്കുവഹതിചേ ഒരു നാടാണ്ക്  ഘകരളയം. 
1721 ൽ ഒന്നായം സ്ാതന്ത്സമരയം നടക്കുന്നതതിനയം 
136 വർഷയംമുമ്്ക് ബ്തിട്ടീഷ്ക് ഈസ്റ്ക് ഇന്്ാ കമ്നതി
ന്കെതതിരായതി ആദ്ന്ത് കലാപമായ ആറ്റതിങേൽ 
കലാപയം നടന്നത്ക് ഇവതിന്ടയാണ്ക്. പതിന്നടീട്ക് 1921ൽ 
ജന്തിത്ത്തിനയം ബ്തിട്ടീഷ്ക് സാമ്ാജ്ത്ത്തിനയം 
എതതിരായതി നടന്ന മലബാർ കലാപയം, 1857 ന്ല 
ഒന്നായം സ്ാതന്ത് സമരത്തിനഘേഷയം  ബ്തിട്ടീഷ്ക് 
ഭരണയം ഘനരതിട് ഇന്്യതിന്ല ഏറ്റവയം വലതിയ സായുധ 
ന്വല്ലുവതിളതി എന്നാണ്ക് േരതിത്രകാരന്ാർ ഘരഖന്പെ
ടുത്തിയതിട്ടുള്ളത്ക്. അതുഘപാന്ല പുന്നപ്ര വയലാർ 
സമരയം, കയ്യൂരതിലയം വടഘകെ മലബാറതിലടനടീളയം 
സാമ്ാജ്ത്ത്തിനയം  നാടുവാഴതിത്ത്തിനന്മതതിരായതി 
നടന്നതിട്ടുള്ള സമരങേൾ, മലബാർ കലാപഘത്ാ
ടനബന്തിച്ചുണ്ായ വാഗൺ കൂട്ന്കൊല, ഘദേടീയ 
പ്രസ്ാനത്തിന്റെയുയം സ്ാതന്ത്സമരത്തിന്റെയുയം 
ആേയങേളാലയം മൂല്ങേളാലയം പ്രഘോദതിതമായതി 
നടന്ന വവകെയം സത്ാഗ്രഹയം, ഗുരുവായൂർ 
സത്ാഗ്രഹയം എന്നതിവന്യലായം ഘകരളത്തിന്റെ സ്ാ
തന്ത് സമരത്തിന്റെ ഉജ്്ലമായ ഏടുകളാണ്ക്. 
ഈ സ്ാതന്ത് സമരത്തിന്ക് ഘനതൃത്യം നൽകതിയ 
രക്തസാക്തികളായ, മർദ്ദനയം ഏറ്റുവാങേതിയ, 
ന്കാടതിയ പടീഡനങേളയം സഹനങേളയം അനഭവതിചേ 
അഘനകായതിരങേൾ ഈ ഘകരളത്തിലണ്്ക്. അവരതിൽ 
േതിലരുന്ട ഘപരുകൾ വളന്ര ന്പന്ട്ന്ന്ക് നമുകെ്ക് 
ഓർമേയതിൽവരുയം. ബ്തിട്ടീഷുകാർന്കെതതിന്ര ന്പാരുതതി 
കടീഴടങ്ങുന്നതതിനപകരയം ആത്മഹത്ന്യ രക്തസാ
ക്തിത്മാകെതി മാറ്റതിയ ഘവലത്മ്തി ദളവയുയം പഴശ്തി
രാജയുയം അക്കൂട്ത്തിലണ്്ക്. ഇന്്ൻ നാഷണൽ 
ഘകാൺഗ്രസതിന്റെ ആദ് മലയാളതി പ്രസതിഡറൊ
യതിരുന്ന, ജാലതിയൻവാലാബാഗ്ക് കൂട്ന്കൊലയുന്ട 
ഘപരതിൽ വവഘരോയതിയുന്ട കൗൺസതിലതിൽനതിന്ന്ക് 
രാജതിവചേ്ക് ഇറങേതിഘപൊന്ന ഘേറ്റൂർ േങ്കരൻനായർ, 
ഘകാഴതിഘകൊട്ക് കടപ്പുറത്്ക് ഉപെ്ക് സത്ാഗ്രഹത്തിൽ 
പന്ങ്കടുക്കുഘമ്ാൾ ന്കാടതിയ മർദ്ദനത്തിനതിരയാ
കുഘമ്ാഴുയം ത്രതിവർണ്ണ പതാക വതിട്ടുന്കാടുകൊന്ത 
ന്നഘഞാടടകെതിപെതിടതിചേ്ക് മുദ്ാവാക്യം മുഴകെതിയ 
പതി. കൃഷ്ണപെതിള്ള, സ്ാതന്ത് പുലരതിയതിൽ കണ്ണൂർ 
ന്സൻട്രൽ ജയതിലതിൽ ത്രതിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തി 
ആഘ�ാഷതിഘകെണ്തിവന്ന എ.ന്ക.ജതി., അന്ന്ക് ബ്തിട്ടീഷ്ക് 
ഗവൺന്മറെ്ക് ആയതിരയം രൂപ തലയ്ക്ക് വതിലയതിട് ഇ.എയം.
എസ്ക്., സ്ാതന്ത്സമരത്തിന്റെ സമുന്നത ഘനതാവാ
യതിരുന്ന ഘകരളഗാന്തി ന്ക. ഘകളപെൻ എന്നതിങേന്ന 
ധാരാളയം ആളകന്ള ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമുകെ്ക് ഓർ
മേതികൊൻ കഴതിയുയം. സ്ാതന്ത്സമരയം ഇന്്യതിലാന്ക 
ആൺ ഘപാരാട്യം മാത്രമായതിരുന്നതില, സ്തടീകളന്ട 
വർദ്തിചേ പങ്കാളതിത്വയം ത്ാഗങേളയം സ്ാതന്ത്സ
മരത്തിന്റെ ഭാഗമായതിരുന്നു. ഘകരളത്തിലയം സ്തടീകൾ 
സ്ാതന്ത് സമരത്തിന്റെ മുൻനതിരയതിലണ്ായതിട്ടുണ്്ക്. 
ബ്തിട്ടീഷ്ക് ഘപാലടീസ്ക് ഘമധാവതിഘയാട്ക്, ന്വടതിവയ്ക്കു
ന്ന്നങ്കതിൽ തന്ന്ന ആദ്യം ന്വടതിവയ്കാൻ പറഞ്ഞ 
അകൊമേ ന്േറതിയാന്റെ ധടീരത നമ്മുന്ട മുമ്തിലണ്്ക്. 
അതുഘപാന്ല, ഘലാക വസനതിക േരതിത്രത്തിലാ
ദ്മായതി ഒരു ന്റജതിന്മറെതിന്ന നയതിചേ വനതിത എന്ന
റതിയന്പെടുന്ന, ന്സ്റതസ്ക് ഘകാപെതിഘനാന്ടാപെയം ഘതാക്കുയം 
ആയുധമാകെതി ന്പാരുതതിയ, ക്ാപ്ക്റ്റൻ ലക്ഷതിയുയം എ. 
വതി. കുട്തിമാള അമേയുയം അമ്മു സ്ാമതിനാഥനയം ആനതി 
മസ്ക് ക്ടീനയം ന്ക. ആർ. ഗൗരതിയമേയുയം ഉൾന്പെന്ട
യുള്ള ധടീരവനതിതകളന്ട ഒരു നടീണ്നതിരതന്ന്ന ഘകര
ളത്തിൽനതിന്നുള്ള സ്ാതന്ത്സമര ഘപാരാളതികളായതി 
നമ്മുന്ട മുന്നതിലണ്്ക്.
  സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ 75 ായം വാർഷതികഘവളയതിൽ 
വതിഘേഷാൽ സഘമേളനയം ഘേരുന്നതുയം ഈ 
േരതിത്രന്ത് ഓർമേതിക്കുന്നതുയം േരതിത്രത്തിന്റെ വടീര 
ഇതതിഹാസങേൾ അയവതിറകൊൻഘവണ്തി മാത്രമല. 
േരതിത്രന്ത് നായം ഓർമേതിക്കുന്നത്ക്, ആ േരതിത്ര
ത്തിന്റെ പാഠങേൾ േരതിയായതി ഉൾന്കൊള്ളാൻഘവ
ണ്തിയാണ്ക്. േരതിത്രത്തിന്റെ പാഠങേൾ ഉൾന്കൊ
ള്ളുന്നതുയം തതിരതിചേറതിയുന്നതുയം വർത്മാനകാലത്്ക് 
പ്രഘയാഗതികൊൻ ഘവണ്തിയാണ്ക്. വർത്മാനകാലത്്ക് 
േരതിത്രത്തിന്റെ പാഠങേൾ പ്രഘയാഗതിക്കുന്നത്ക് നമ്മുന്ട 
ഭാവതിന്യ നതിർമേതിക്കുന്നതതിനഘവണ്തിയാണ്ക്. ഇന്്ൻ 
സ്ാതന്ത് സമരത്തിന്റെ േരതിത്രയം നൽകുന്ന 
ഏറ്റവയം പ്രധാനന്പെട് പാഠയം, മതനതിരഘപക്മായ 
ജനകടീയ ഐക്ത്തിഘറെതാണ്ക്. 1857ന്ല ഒന്നായം 
സ്ാതന്ത് സമരയം മുതൽ 90 വർഷയം നടീണ്ടുനതിന്ന 
സ്ാതന്ത്സമര േരതിത്രത്തിലടനടീളയം മതനതിരഘപ
ക്മായ ജനകടീയ ഐക്ത്തിന്റെ ഉജ്്ലവയം 
തതിളകെവമാർന്ന ഉദാഹരണങേൾ നമുകെ്ക് കാണാൻ 
കഴതിയുയം. ഒന്നായം സ്ാതന്ത്സമരത്തിന്നാടുവതിൽ 
ഡൽഹതിയതിൽ കലാപകാരതികൾ ഏതാനയം ദതിവസ
ഘത്യ്ക്ക് അധതികാരയം പതിടതിചേഘപൊൾ ഝാൻസതിയതിന്ല 
റാണതി ലക്ഷതിഭായതിയുയം നാനാസാഹതിബയം താന്തിയാ 
ഘതാപെതിയുയം ഉൾന്പെന്ടയുള്ളവർകെ്ക് മുഗൾ രാ

ജവയംേത്തിന്ല അവസാനന്ത് േക്വർത്തി
യായതിരുന്ന ബഹദൂർഷാ സഫറതിന്ന  അവതിന്ട 
േക്വർത്തിയായതി അവഘരാധതികൊൻ വതിഭാഗടീയത 
തടസ്സമായതിന്ലന്നുള്ളത്ക് ഇന്ന്ക് ഏറ്റവയം പ്രധാനന്പെട് 
േരതിത്ര പാഠമാണ്ക്.  അതുഘപാന്ല, ജാലതിയൻവാലാ
ബാഗതിന്ല  കൂട്ന്കൊലയതിൽ രക്തസാക്തികളായതി 
മാറതിയത്ക് എലാ മതത്തിലമുള്ള ആളകളായതിരുന്നു. 
അവരുന്ടന്യലായം ഘോര ഒരുമതിചോണ്ക് ജാലതിയൻ
വാലാബാഗതിന്ല രണഭൂമതിയതിൽ ഒഴുകതിപരന്നതി
ട്ടുള്ളത്ക്. 1945ന്ല ഐ.എൻ.എ. ഭടൻന്ാരുന്ട 
വതിോരണയ്ക് ന്കെതതിരായതി ആഘസതുഹതിമാേൽ 
അലയടതിചേ പ്രഘക്ാഭങേൾ േരതിത്രത്തിലണ്്ക്. ആ 
പ്രഘക്ാഭങേളതിൽ ഉയർന്ന മുദ്ാവാക്യം വളന്ര 
പ്രസതിദ്മായതിരുന്നു. 'Lal Kile se aayi awaaz: 
Sehgal, Dhillon, Shahnawaz.' എന്നാണ്ക് അന്ന്ക് 
ഉയർന്ന മുദ്ാവാക്യം. ന്സഗാൾ, ഗുർബാക്്ക് 
സതിയംഗ്ക് ധതിലൻ, ഷാനവാസ്ക് ഖാൻ. പതതിനായതിരകെ
ണകെതിനാളകളാണ്ക് കാശ്ടീർ മുതൽ കന്ാകുമാരതി 
വന്ര ആ മുദ്ാവാക്യം ഉയർത്തിയത്ക്. ഇന്തലായം 
മതനതിരഘപക്മായ രാഷ്ട്രവടീക്ണത്തിന്റെയുയം 
മതനതിരഘപക്മായ ജനകടീയ ഐക്ത്തിന്റെയുയം 
േരതിത്രത്തിൽനതിന്നുള്ള ഉജ്്ല പാഠങേളാണ്ക്. 

എന്നാൽ ഇഘതകാലയളവതിൽത്ന്ന്ന മതരാഷ്ട്രവടീ
ക്ണവയം ഇന്്യതിൽ േക്തതിന്പെട്്ക് വന്നതിരുന്നു. സ്ാ
തന്ത്സമരത്തിന്റെ കാലന്മന്നത്ക് മതനതിരഘപക് 
രാഷ്ട്രവടീക്ണവയം മതാധതിഷ്തിത രാഷ്ട്രവടീക്ണവയം 
തമേതിലള്ള നതിലയ്കാത് സയം�ർഷങേളന്ട കാലയം
കൂടതിയായതിരുന്നു. അതതിന്നാടുവതിൽ 1947ൽ ഇന്് 
സ്തന്തമാകുഘമ്ാൾ മതനതിരഘപക് രാഷ്ട്രവടീക്ണയം 
ഉയർത്തിപെതിടതിചേ േക്തതികൾകെ്ക് വതിജയമുണ്ാകുകയുയം 
ഇന്് ഒരു മതനതിരഘപക് ജനാധതിപത് രാഷ്ട്രമായതി 
തടീരുകയുയം ന്േയ്തത്ക് േരതിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവയം വലതിയ 
പാഠമാണ്ക്. ഇന്്യ്ക് ന്കൊപെയം നതിലവതിൽവന്ന അയൽ
പകെത്തുള്ള രാജ്യം മതാധതിഷ്തിത രാഷ്ട്രമായതി മാറതി. 
കാൽനൂറ്റാണ്ടുഘപാലയം ആ രാജ്ത്തിന്ക് ഒരുമതിചേ്ക് 
നതിൽകൊനായതിന്ലന്നതുയം ഇന്് മുകൊൽ നൂറ്റാണ്്ക് 
അതതിജടീവതിച്ചുന്വന്നതുയം നൽകുന്ന ഏറ്റവയം പ്രധാന
ന്പെട് പാഠയം ആധുനതിക രാഷ്ട്രന്ത് നതിർമേതിക്കുന്നത്ക് 
മതമല, മതനതിരഘപക്തയാന്ണന്നതാണ്ക്. ആ 
പാഠത്തിന്ക് മന്റ്റന്നഘത്കൊളയം പ്രാധാന്മുള്ള ഒരു 
കാലത്ാണ്ക് നമേന്ളലാവരുയം ഇന്ന്ക് ജടീവതിക്കുന്നത്ക്. 
പഘക് നമുകെതതിന്ക് വലതിയ വതില ന്കാടുഘകെണ്തി 
വന്നതിട്ടുണ്്ക്. ഇന്്ന്യ മതനതിരഘപക് ജനാധതിപത് 
രാഷ്ട്രമാകെതി മാറ്റുന്നതതിന്ക് ന്കാടുഘകെണ്തിവന്ന ഏറ്റവയം 
വലതിയ വതില മഹാത്മാഗാന്തിയുന്ട ജടീവനാണ്ക്. 
മതരാഷ്ട്രത്തിന്റെ േക്തതികളാണ്ക് ഗാന്തിജതിയുന്ട 
�ാതകരായതി മാറതിയത്ക്, ഗാന്തിജതിയുന്ട ജടീവൻ 
അപഹരതിചേത്ക്. ഇന്ന്ക് ഈ മതനതിരഘപക്ത ഒരുകാല
ത്തുമതിലാത് തരത്തിൽ ന്വല്ലുവതിളതി ഘനരതിട്ടുന്കാണ്തി
രതിക്കുകയാണ്ക്. മതരാഷ്ട്രത്തിന്റെ കരട്ക് ഭരണ�ടന 
തയ്ാറായതിന്കൊണ്തിരതിക്കുന്നതായ വാർത്കൾ 
നമേന്ളന്യലായം അസ്സ്മാക്കുന്നുണ്്ക്. ആ മതനതിര
ഘപക്ത ഉയർത്തിപെതിടതിച്ചുന്കാണ്ടുമാത്രന്മ സ്തന്ത 
ഇന്്യ്ക്ക് ഭാവതിയതിൽ മുഘന്നാട്ടുഘപാകാൻ കഴതിയൂ 
എന്നത്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമേന്ളലായം ഓർമേതിഘകെ
ണ്താണ്ക്. നമ്മുന്ട ഭരണ�ടനയുന്ട ആധാരേതി
ലകളതിന്ലാന്ന്ക് മതനതിരഘപക്തയുയം മന്റ്റാന്ന്ക്  ജനാ
ധതിപത്വമാണ്ക്. സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ, 

1947 ഓഗസ്റ്ക് 14 ായം തടീയതതി അർദ്രാത്രതിയതിൽ 
ഇൻഡ്യുന്ട പ്രഥമ പ്രധാനമന്തതിയായതിരുന്ന 
ജവഹർലാൽ ന്നഹ്ക് റു നടത്തിയ വതിഖ്ാതമായതിട്ടുള്ള 
പ്രസയംഗയം, ഭരണ�ടന അസയംബ്തിയതിൽ നടത്തിയ 
പ്രസയംഗത്തിന്റെ അവസാനയം അഘദ്ദഹയം പറയുന്നത്ക്, 
'ഇൻഡ്യുന്ട മകെൾന്കെലായം പാർകൊൻ ഇടമുള്ള 
ഒരു മഹാസൗധമായതി സ്തന്ത ഇൻഡ്ന്യ ന്ക
ട്തിപെടുകെണയം'എന്നാണ്ക്. അതാണ്ക് ഒരർത്ഥത്തിൽ 
1950 ന്ല  ഭരണ�ടന മുഘന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന വാഗ്ാനവയം. 
ഭരണ�ടന പൗരന്ാർകെ്ക് ഉറപെ്ക് നൽകതിയ നാ
ലകാര്ങേൾ. ആമുഖത്തിൽ തന്ന്ന പറയുന്നുണ്്ക്. 
'സ്ാതന്ത്യം, നടീതതി, സമത്യം, സാഘഹാദര്യം'. അത്ക് 
ഭരണ�ടന ഇൻഡ്യതിന്ല പൗരന്ാർകെ്ക് നൽ
കതിയതിട്ടുള്ള ഉറപൊണ്ക്. ആ ഭരണ�ടന ഉറപ്പുകൾ 
എത്രഘത്ാളയം 75 വർഷയംന്കാണ്്ക് ഇൻഡ്യതിന്ല 
പൗരന്ാർന്കെലായം ലഭ്മായതിന്യന്ന്ക് വതിലയതിരു
ഘത്ണ് സന്ദർഭയം കൂടതിയാണ്ക് സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ 
75 ായം വാർഷതികയം.  ആഘ�ാഷത്തിന്റെ മാത്രമല, 
ആഘലാേനകളന്ടയുയം വതിലയതിരുത്ലകളന്ടയുയം 
സന്ദർഭയം കൂടതിയായതി ഇത്ക് മാഘറണ്തുണ്്ക്. ഇന്ന്ക് ഈ 
ഭരണ�ടനാ ഉറപ്പുകൾ, ഭരണ�ടനാ മൂല്ങേ
ന്ളലായം ന്വല്ലുവതിളതി ഘനരതിട്ടുന്കാണ്തിരതിക്കുകയാണ്ക്.  
സ്ാതന്ത്വയം ജനാധതിപത്വയം വലതിയ ന്വല്ലുവതി
ളതികളതിലൂന്ട കടന്നുഘപാകുന്നു. അടുത്കാലത്്ക് 
സുപ്രടീയംഘകാടതതി തന്ന്ന ചൂണ്തികൊണതിചേത്ക്, 124 എ 
ഘപാലള്ള ഒരു വകുപെ്ക് ഇൻഡ്ൻ േതിക്ാനതിയമ
ത്തിൽ തുടരുന്നത്ക് എത്രഘത്ാളയം സയംഗതമാണ്ക്.  
ഗാന്തിജതിക്കുയം ഭഗത്ക് സതിയംഗതിനന്മലായം എതതിരായതി 
ഉപഘയാഗതിചേ ഒരു വകുപെ്ക് ഇഘപൊഴുയം തുടരുന്നതതിന്റെ 
ഔേതിത്യം സുപ്രടീയംഘകാടതതി തന്ന്ന ഘോദ്യം ന്േയ്യുകയു
ണ്ായതി.  
 സമത്യം എന്ന ഭരണ�ടനാ ആേയവയം വലതിയ 
ന്വല്ലുവതിളതി ഘനരതിട്ടുന്കാണ്തിരതിക്കുന്നു. ഇൻഡ്യതിന്ല 
അതതിസമ്ന്നരായ ഒരു േതമാനത്തിന്റെ സ്ത്്ക് രാ
ജ്ത്തിന്റെ ആന്ക സ്ത്തിന്റെ 57 േതമാനമാണ്ക്.  
ഇൻഡ്യതിന്ല സാധാരണകൊരായ 50 േതമാനയം 
ആളകളന്ട വകവേമുള്ളത്ക് രാജ്ത്തിന്റെ 
ആന്ക സ്ത്തിന്റെ ന്വറുയം 13 േതമാനമാണ്ക്. ആ 
അസമത്യം സമ്ന്നരുന്ട ഒരു ഭാരതന്ത്യുയം ദരതിദ് 
മഹാഭൂരതിപക്ത്തിന്റെ ഘവന്റാരു ഭാരതന്ത്യുയം 
സൃഷ്തിചേതിരതിക്കുന്നുന്വന്ന ന്വല്ലുവതിളതി നായം കാണാതതി
രുന്നുകൂടാ.  നടീതതിയുയം സാഘഹാദര്വയം ഇതുഘപാന്ല
തന്ന്ന ഇന്ന്ക് ന്വല്ലുവതിളതി ഘനരതിട്ടുന്കാണ്തിരതിക്കുന്ന 
രണ്്ക് മൂല്ങേളാണ്ക്. സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ 75ായം 
വാർഷതികഘത്ാടനബന്തിചേ ദതിവസങേളതിൽ നായം 
പത്രങേളതിൽ കണ് വാർത്കൾ നടീതതിനതിഘഷധ
ങേളഘടതാണ്ക്. ജാതതിയുന്ട ഘപരതിൽ, മതത്തിന്റെ 
ഘപരതിൽ നടീതതി നതിഘഷധതികെന്പെടുന്നത്ക്; ദളതിതർകെ്ക്, 
ദരതിദ്ർകെ്ക് സ്തടീകൾകെ്ക് എലായം നടീതതി നതിഘഷധതികെന്പെടു
ന്നതതിന്റെ  വാർത്കൾ ഈ ദതിവസങേളതിൽ തന്ന്ന 
പത്രങേളതിൽ വരതികയുണ്ായതി. ഞാൻ അതതിന്റെ 
വതിേദായംേങേളതിഘലയ്ക്ക് ഘപാകാൻ ആഗ്രഹതിക്കുന്നതില. 
സാഘഹാദര്യം, വളന്ര പ്രധാനന്പെട് ഒരു ആേയയം 
ഭരണ�ടന മുഘന്നാട്ടുവയ്ക്കുകയാണ്ക്. സമത്വയം 
സാഘഹാദര്വയം നടീതതിയുയം ഒരുമതിഘചേ നതിലനതിൽക്കുകയു
ള്ളൂന്വന്നുയം ഒന്നതിന്ലങ്കതിൽ മന്റ്റാന്നതിന്ക് നതിലനതിൽകൊ
നാകതിന്ലന്നുയം ഘഡാ. ബതി. ആർ. അയംഘബദ്ക്കറാണ്ക് 
പറഞ്ഞത്ക്.  ഇന്ന്ക് മനവാദത്തിൽ അധതിഷ്തിതമായ, 
മനസ്ക്മൃതതിയുന്ട ആേയങേളതിൽ അധതിഷ്തിതമായതി
ട്ടുള്ള പ്രവർത്നങേൾ ആസൂത്രതിതമായതി സയം�ടതി
പെതികെന്പെട്ടുന്കാണ്തിരതിക്കുഘമ്ാൾ ജാതടീയവയം വർ
ഗ്ടീയവമായതിട്ടുള്ള വതിഭജനയം കൂടുതൽ തടീവ്രമാകുന്നു. 
സാഘഹാദര്യം എന്ന ആേയയം അട്തിമറതികെന്പെട്ടുന്കാ
ണ്തിരതിക്കുന്നത്ക് നായം  കാണുകയാണ്ക്.  
 സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ 75ായം വാർഷതികയം ആഘ�ാഷതി
ക്കുഘമ്ാൾ നമുകെ്ക് പുതുകൊനള്ള പ്രതതിജ്ഞ ഈ സ്ാ
തന്ത്ന്ത് കാത്തുസൂക്തിക്കുയം എന്നതാണ്ക്.  സ്ാ
തന്ത്ത്തിന്റെ സ്പ്നന്ത് ഏറ്റവയം കാല്പനതികമായുയം 
കാവ്ാത്മകമായുയം ആവതിഷ്ക് കരതിചേത്ക് മഹാകവതി 
രബടീന്ദ്രനാഥ്ക് ടാഘഗാറാണ്ക്. 'എവതിന്ട േടീർഷയം 
സമുന്നതവയം എവതിന്ട മനസ്സ്ക് നതിർഭയവയം എവതിന്ട 
യുക്തതിതൻ സ്ച്ഛന്ദപ്രവാഹയം ആോര പഴമതൻ 
മണൽകാട്തിൽ അലതിയാതതിരതിക്കുന്നുഘവാ മുക്തതി 
തന്റെ ആ സ്ർഗ്രാജ്ത്തിഘലയ്ക്ക് എന്റെ നാന്ടാന്ന്ക് 
ഉണരഘണ വദവഘമ' എന്നാണ്ക് ഗടീതാഞ്ജലതിയതിൽ 
ടാഘഗാർ പ്രാർത്ഥതിചേത്ക്. എന്നാൽ ഇത്ക് ഘകവലയം 
പ്രാർത്ഥനയുന്ട മാത്രയം സന്ദർഭമല; പ്രവർത്നത്തി
ന്റെയുയം പ്രതതിജ്ഞ പുതുകെലതിന്റെയുയം േരതിത്ര സന്ദർ
ഭമാണ്ക്. അതുന്കാണ്്ക്  ഇൻഡ്യതിന്ല ജനങേൾ 
ഭരണ�ടന ആരയംഭതിക്കുന്നതുഘപാന്ല, ഇൻഡ്യതിന്ല 
ജനങേൾ സ്ാതന്ത്സമരത്തിന്റെ സമരമുഖ
ങേളതിൽ ജടീവൻ ബലതിയർപെതിചേ ഘപാരാളതികളന്ട 
സ്പ്നങേൾ സാക്ാത്ക്കരതികൊൻ ഇൻഡ്ന്യ ഒരു 
മതനതിരഘപക് ജനാധതിപത്രാഷ്ട്രമായതി സമത്വയം 
സാഘഹാദര്വയം നടീതതിയുയം പുലരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമായതി 
നതിലനതിർത്ാനള്ള ഘപാരാട്ത്തിന്റെ പ്രതതിജ്ഞ 
പുതുക്കുന്ന ഒരു േരതിത്രസന്ദർഭമായതി ഇതതിന്ന 
മാറ്റാന്മന്ന്ക് പറഞ്ഞുന്കാണ്്ക് ഞാൻ എന്റെ 
വാക്കുകൾ നതിർത്തുന്നു.' 

എം.ബി. രാജേഷ്   നിയമസഭാ  സ്ീക്ർ

 എഴുപത്ി അഞാാം സ്ാതന്തയേ ദിനാഹ�ാഷത്ിന്റെ ഭാഗമായി നടത്ിയ ആഹ�ാഷങ്ങളിെൂന്ടയുാം 
പ്രഹതയേക സഹമേളനത്ിന്െ വിവിധ ഹനതാക്ളുന്ട  പ്രസാംഗങ്ങളിെൂന്ടയുാം...

ഭരണ�ടന ഉറപ്ുകൾ എത്രഹത്ാളാം 75 
വർഷാംന്കാണ്് ഇൻെയേയിന്െ പരൗരന്ാർന്ക്

ലാാം െഭയേമായിന്യന്് വിെയിരുഹത്ണ് സന്ർഭാം 
കൂടിയാണ് സ്ാതന്തയേത്ിന്റെ 75 ാാം വാർഷികാം.  

ആഹ�ാഷത്ിന്റെ മാത്രമല, ആഹൊ�നകളു
ന്ടയുാം വിെയിരുത്െുകളുന്ടയുാം സന്ർഭാം 

കൂടിയായി ഇത് മാഹറണ്തുണ്്. 



tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ
3 ആസാദി കാ അമൃത് മഹ�ാത്സവ്  പ്രഹതയേകപതിപ്്

പിണറായി വിേയൻ   മുഖയേമന്തി

'സർ,  അങേ്ക് ഇവതിന്ട പ്രകടതിപെതിചേ 
വതികാരഘത്ാടുയം അങേ്ക് പറഞ്ഞ കാ

ര്ങേഘളാടുയം പൂർണ്ണമായതി ഘയാജതിക്കുന്നു. രാജ്യം 
സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ 75 ായം വാർഷതികയം ആേരതി
ക്കുന്ന �ട്ത്തിൽ നമേളയം ഘകരള നതിയമസഭയുയം 
പങ്കാളതികളാകുകയാണ്ക്. സൂര്ൻ അസ്തമതികൊത് 
സാമ്ാജ്യം വകമുതലായതിരുന്ന ഒരു രാജ്ത്തിന്റെ 
ആധതിപത്ത്തിന്നതതിരായതി ഇൻഡ്യതിന്ല ജനത 
വ്ത്സ്തമായ വഴതികളതിലൂന്ട ഒഘര ലക്്ത്തിന
ഘവണ്തി ന്പാരുതതിയതതിന്റെ ഫലമായതിട്ടുകൂടതിയാണ്ക് 
നമുകെ്ക് സ്ാതന്ത്യം ലഭ്മായത്ക്.  ഘലാകന്ത്
മ്ാടുയം നടന്ന സ്ാതന്ത് സമരങേളതിൽ നതിന്ന്ക് 
വ്ത്സ്തമായ നതിരവധതി അദ്്ായങേൾ കുറതികെ
ന്പെട്താണ്ക് ഇൻഡ്യതിന്ല  സ്ാതന്ത്ഘപാരാട്യം. 
വതിവതിധ നാട്ടുരാജ്ങേളായതി നതിലന്കാള്ളുകയുയം 
പരസ്പരയം ഏറ്റുമുട്തിന്കൊണ്തിരതിക്കുകയുയം ന്േയ്തതിരുന്ന 
സാഹേര്ന്ത് ഉപഘയാഗ ന്പെടുത്തിയാണ്ക് സാ
മ്ാജ്ത്യം ഇൻഡ്യതിൽ ആധതിപത്യം സ്ാപതിചേത്ക്. 
സാമ്ാജ്ത്ത്തിന്റെ ആധതിപത്മാകന്ട് 
രാജ്ന്ത് ജനങേളന്ട ജടീവതിതന്ത്യാന്ക 
ദുരതിതപൂർണ്ണമാകെതി. ഇതതിന്നതതിന്ര ഇൻഡ്യതിന്ല 
ആദതിവാസതികളയം വകന്ത്ാഴതിലകാരുയം 
കർഷകരുയം േതില നാട്ടുരാജാകെന്ാരുയം ആദ്�ട്
ങേളതിൽ തന്ന്ന േക്തമായ ന്േറുത്തുനതിൽപ്ക് ഉയർ
ത്തിന്കൊണ്ടുവന്നു.  അങേ്ക് പറഞ്ഞതുഘപാന്ല, 
പഴശ്തിരാജ, ഘവലത്മ്തി ദളവ, പാലതിയത്ച്ഛൻ 
എന്നതിവന്ര ഘപാലള്ളവർ ഉയർത്തിന്കൊണ്ടുവന്ന 
ന്േറുത്തുനതിൽപ്പുകളയം മലബാറതിന്ല കാർഷതിക 
കലാപത്തിൽ ഘനതൃത്പരമായ പങ്കുവഹതിചേ 
വാരതിയൻ കുന്നത്്ക് കുഞ്ഞഹമേദ്ക് ഹാജതിയുന്മലായം 
നമ്മുന്ട ആദ്കാല പ്രതതിഘരാധങേളതിൽ സുപ്രധാന 
അദ്്ായങേൾ തടീർത്വരാണ്ക്. രാജ്ത്തിന്റെ 
വതിവതിധ ഭാഗങേളതിൽ ഉയർന്നുവന്ന ഇത്രയം 
ന്േറുത്തുനതിൽപ്പുകൾ വ്ക്തമായ രാഷ്ട്രടീയ കാഴ്ചപൊ
ടുകളന്ട പതിൻബലഘത്ാന്ട പതിന്നടീട്ക് േക്തതി പ്രാപതി
ക്കുകയുണ്ായതി. അങേന്ന ഘദേടീയതലത്തിലള്ള 
വമ്തിചേ സ്ാതന്ത്ഘപാരാട്മായതി അവ വതികസതി
ക്കുകയുയം ന്േയ്ക്തു. ഘദേടീയപ്രസ്ാനയം രൂപന്പെട്്ക് 
വതികസതിക്കുന്നതതിഘനാന്ടാപെയം തന്ന്ന ന്താഴതിലാ
ളതികളന്ടയുയം കർഷകരുന്ടയുയം പ്രേ്ക് നങേൾ 
ഉയർത്തിപെതിടതിച്ചുന്കാണ്ടുള്ള സമരങേളയം രാജ്ത്്ക് 
േക്തതി പ്രാപതികൊൻ തുടങേതി. ഘദേടീയതലത്തിലയം 
അന്ർഘദേടീയതലത്തിലയം രൂപന്പെട്ടുവന്ന 
വതിഘമാേന കാഴ്ചപൊടുകൾ ഇൻഡ്ൻ സ്ാതന്ത് പ്ര
സ്ാനത്തിന്ക് വലതിയ സ്ാധടീനയം ന്േലത്തി. കർഷ
കരുന്ടയുയം ന്താഴതിലാളതികളന്ടയുയം ഘനതൃത്ത്തിൽ 
ഉയർന്നുവന്ന സമരങേൾ ഘദേടീയപ്രസ്ാന
ത്തിന്റെ മുദ്ാവാക്ങേന്ളത്ന്ന്ന സ്ാധടീനതിക്കുന്ന 
നതിലയതിൽ വളർന്നുവരാൻ തുടങേതി. റഷ്യതിന്ല 
ഘസാഷ്ലതിസ്റ്ക് വതിപ്ലവയം ഘപാലള്ളവ ജവഹർലാൽ 
ന്നഹ്ക് റുവതിന്നഘപൊലള്ള ഘദേടീയ പ്രസ്ാനത്തിന്റെ 
ഘനതാകെളതിലയം സ്ാധടീനയം ന്േലത്തി. അതതിന്റെ 
പശ്ാത്ലത്തിൽ 'സ്രാജ്ക് ' എന്ന മുദ്ാവാക്യം 
പൂർണ്ണ സ്ാതന്ത്ത്തിഘറെതായതി 1930 ന്ല 
ലാഘഹാർ ഘകാൺഗ്രസ്സതിൽ പ്രഖ്ാപതിക്കുന്ന തലത്തി
ഘലയ്ക്ക്  വളർന്നു വന്നു. ഇൻഡ്യതിന്ല വ്ത്സ്തമായ 
സ്ാതന്ത് പ്രസ്ാനത്തിന്റെ ധാരകൾ ഒന്നാന്ക 
ഘേർന്ന്ക് മഹാപ്രവാഹമായതി ഉയർന്നുവരതികയായതി
രുന്നു. സത്ാഗ്രഹ സമരത്തിന്റെ വഴതികളതിലൂന്ട 
നടീങേതിയ ഗാന്തിജതിയുന്ടയുയം കഴുമരത്തിൽ ജടീവ
ന്നാടുഘകെണ്തിവന്ന ഭഗത്ക് സതിയംഗതിഘറെതുയം ഉൾന്പെന്ട
യുള്ള പാരമ്ര്ങേൾ ഉൾഘചേർന്നതാണ്ക് നമ്മുന്ട 
സ്ാതന്ത് പ്രസ്ാനന്മന്നത്ക് കാണണയം.  
 ഘലാക രാഷ്ട്രടീയരയംഗന്ത് മാറ്റങേളയം 
സ്ാതന്ത് പ്രസ്ാനന്ത് സ്ാധടീനതിചേതിട്ടുണ്്ക്. 
ഫാസതിസത്തിന്ക് ഘലാകത്തുണ്ായ പരാജയവയം 
ഘസാഷ്ലതിസ്റ്ക് റഷ്യുന്ട കുതതിപ്പുയം പുതതിന്യാരു 
സാഹേര്യം ഘലാകത്തുണ്ാകെതി. ആ പശ്ാത്ലയം 
ഘലാകന്ത്മ്ാടുമുള്ള വതിഘമാേന ഘപാരാട്
ങേൾകെ്ക് കരുത്ായതി മാറതി നതിരവധതി രാഷ്ട്രങേൾ 
സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ വഴതികളതിഘലയ്ക്ക് നടീങ്ങുന്നതതിന്ക് 
അന്നന്ത് ആഘഗാളരാഷ്ട്രടീയയം സൃഷ്തിച്ചു. സാമ്ാജ്
ത്ത്തിന്റെ ആധതിപത്ത്തിന്നതതിരായ സമരങേൾ 
നടക്കുഘമ്ാൾതന്ന്ന ജനങേളന്ട പ്രേ്ക് നങേൾ 
പരതിഹരതിക്കുന്നതതിന്ക് ജന്തിത്യം അവസാനതിപെതികെണ
ന്മന്നുയം സാമൂഹ്നടീതതി പുലരണന്മന്നുമുള്ള ആവ
േ്ങേൾ ഉയർത്തിപതിടതിച്ചുന്കാണ്ടുള്ള പ്രഘക്ാ
ഭങേൾ കർഷകന്ത്ാഴതിലാളതി പ്രസ്ാനങേൾ 
ഉയർത്തിന്കാണ്ടുവന്നു.  രണ്ായം ഘലാകമഹായു
ദ്ത്തിനഘേഷയം ഇത്രയം സമരങേൾ കൂടുതൽ 
േക്തതിപ്രാപതിച്ചു.  
 ഘദേടീയ സ്ാതന്ത് പ്രസ്ാനത്തിൽ 
സവതിഘേഷമായ സ്ാനയം അവകാേന്പെടുന്ന 
ഇടന്പടലകൾ പലതുയം ഘകരളത്തിലണ്ായതി

ട്ടുണ്്ക്.  ശ്ടീനാരായണഗുരുവയം േട്മ്തിസ്ാമതികളയം 
അയ്ങ്കാളതിയുന്മലായം മുഘന്നാട്ടുവചേ നഘവാത്ഥാന 
കാഴ്ചപൊടുകന്ള സ്ാതന്ത്പ്രസ്ാനയം ഏന്റ്റടുത്്ക് 
മുഘന്നാട്ടുന്കാണ്ടുഘപായതി. ഘദേടീയ ശ്ദ്യാകർ
ഷതിചേ വവകെയം സത്ാഗ്രഹയം ഇത്രത്തിൽ 
സവതിഘേഷമാന്യാരു ധാരന്യ പ്രതതിനതിധാനയം 
ന്േയ്യുന്നതാണ്ക്.  തുടർന്ന്ക് ആ പതിന്തുടർചേ 
ഗുരുവായൂർ സത്ാഗ്രഹത്തിലയം പതിന്നടീട്ക് പാലതിയയം 
സമരത്തിലൂന്ടയുയം മുഘന്നാട്ടുഘപായതി. സ്ാതന്ത് 
പ്രസ്ാനവയം നഘവാത്ഥാന ധാരകളയം തമേതിലള്ള 
ഈ ബന്യം ഘകരളത്തിന്റെ സവതിഘേഷതയാണ്ക്.  
സാമ്ാജ്ത് സഹായതികളായതി വർത്തിചേ 
ജന്തിത്ത്തിന്നതതിന്രയുള്ള േക്തമായ ഘപാരാട്
മായതിരുന്നു ഘകരളത്തിന്ല സ്ാതന്ത് പ്രസ്ാന
ത്തിന്റെ മന്റ്റാരു പ്രധാന സവതിഘേഷത. കയ്യൂർ, 
കരതിന്വള്ളൂർ, കാവമ്ായതി ഘപാലള്ള സമരഭൂ
മതികളതിൽ ഉയർന്നുവന്നത്ക് ഇത്രത്തിലള്ള പ്ര
ഘക്ാഭമായതിരുന്നു.  
 ഇന്് സ്തന്തമാകുഘമ്ാൾ നമ്മുന്ട 
സയംസ്ാനയം മൂന്ന്ക് ഭാഗങേളതിലായതി കതിടക്കുകയായതി

രുന്നു. സ്ാതന്ത് പ്രഖ്ാപനയം നടന്ന �ട്ത്തിൽ 
നാട്ടുരാജ്ങേൾകെ്ക് സ്തന്തമായതി നതിലപാന്ടടു
കൊന്മന്ന സമടീപനമാണ്ക് ബ്തിട്ടീഷുകാർ സ്ടീകരതി
ചേത്ക്. സ്തന്ത തതിരുവതിതായംകൂർ എന്ന കാഴ്ചപൊട്ക്  
ഉയർന്നുവന്നു.  ഇതതിന്നതതിന്ര ആലപ്പുഴയതിൽ 
ന്താഴതിലാളതികളന്ട ഘനതൃത്ത്തിൽ വലതിയ ന്േറു
ത്തുനതിൽപെ്ക് ഉയർന്നുവന്നു. പുന്നപ്ര വയലാറതിൽ 
നടന്ന ഇത്രയം ഘപാരാട്മാണ്ക് ഘകരളന്ത് 
ഇന്്ാ രാജ്ത്തിന്റെ ഭാഗമായതി മാറ്റുന്നതതിനതിടയാ
കെതിയന്തന്ന യാഥാർത്ഥ്വയം ഈയവസരത്തിൽ 
നമുകെ്ക് ഓർകൊതതിരതികൊനാകതില. സ്ാതന്ത് 
സമരത്തിന്റെ ത്ാഗത്തിന്റെ അദ്്ായങേൾ 
രേതിചേ നമ്മുന്ട നാടതിന്റെ വടീര പുത്രന്ാന്രയുയം 
പുത്രതിമാന്രയുയം നമുകെ്ക് ഓർകൊതതിരതികൊനാകതില. 
ഉപ്പുസത്ാഗ്രഹത്തിന്റെ �ട്ത്തിൽ കടുത് മർദ്ദ
നഘമൽക്കുഘമ്ാഴുയം ത്രതിവർണ്ണ പതാക വകവതിടാ
തതിരുന്ന പതി. കൃഷ്ണപതിള്ള, സ്ാതന്ത്യം ലഭതിക്കുഘമ്ാഴുയം 
ജയതിലറകളതിൽ കഴതിഘയണ്തിവന്ന എ.ന്ക.ജതി., ഏന്റ 
ജയതിൽവാസയം അനഭവതിചേ മുഹമേദ്ക് അബ്ക്ദുറ
ഹ്ാൻ സാഹതിബ്ക്, ഐ.എൻ.എ.യുന്ട ഘപാരാട്
ത്തിൽ ഘനതൃത്പരമായ പങ്കുവഹതിചേ ക്ാപ്ക്റ്റൻ 
ലക്ഷതി, ഘകരളഗാന്തി എന്ന്ക് വതിളതികെന്പെടുന്ന ന്ക. 
ഘകളപെൻ, വകക്കുഞ്ഞുമായതി ജയതിലതിൽ ഘപാഘക
ണ്തിവന്ന എ. വതി. കുട്തിമാള അമേ, സ്ാതന്ത് സമര 
ഘപാരാട്ത്തിൽ  സവതിഘേഷമായ ഇടന്പടൽ 
നടത്തിയ അകൊമേ ന്േറതിയാൻ അങേന്ന  എത്ര
ഘയാഘപരുണ്്ക്. 
 വ്ത്സ്തമായ വഴതികളതിലൂന്ട ഒഘര ലക്്
ത്തിനായതി ന്പാരുതതിയ മഹാപ്രസ്ാനമായതിരുന്നു 
ഇന്്ൻ സ്ാതന്ത്സമരയം. ഗാന്തിജതിയുന്ട ഘനതൃ

ത്ത്തിലള്ള സത്ാഗ്രഹസമരയംന്താട്്ക് ബ്തിട്ടീഷുകാ
രുമായതി മുഖാമുഖയം ഏറ്റുമുട്തിയ ഘപാരാട്ങേൾവന്ര 
അതതിൽ കാണാവന്നതാണ്ക്. അവന്യലായം നമ്മുന്ട 
ഘദേടീയ പ്രസ്ാനത്തിന്റെ ഭാഗമായതി ഉൾന്കൊ
ള്ളാൻ നമുകെ്ക് കഴതിഘയണ്തുണ്്ക്. എന്്ക് ഭതിന്നത
കളന്ട ഘപരതിലായാലയം അത്രയം ഘപാരാളതികന്ള 
അടർത്തിമാറ്റാനള്ള ശ്മങേന്ള കൂട്ായതി പ്രതതി
ഘരാധതിക്കുകന്യന്നത്ക് നമ്മുന്ടന്യലായം ഉത്രവാദതി
ത്മാണ്ക്.  
 ഘദേടീയ സ്ാതന്ത്സമരയം മുഘന്നാട്ടുവചേ 
വ്ത്സ്ത ധാരകന്ള ഉൾന്കൊണ്ടുന്കാണ്ാണ്ക് 
നമ്മുന്ട ഭരണ�ടന രൂപയംന്കാണ്ത്ക്.  മതനതിര
ഘപക്തയുയം ന്ഫഡറലതിസവയം സമത്വയം സ്ാത
ന്ത്വന്മലായം സ്ാതന്ത്ഘപാരാളതികളന്ട ഇന്്
ന്യക്കുറതിച്ചുള്ള സ്പ്നങേളായതിരുന്നുന്വന്ന്ക് നായം 
വതിസ്മരതികെരുത്ക്. അത്രയം മൂല്ങേൾ ഉയർത്തി
പെതിടതിക്കുകയുയം അവയുന്ട സയംരക്ണത്തിനായതി 
േക്തമായതി ന്പാരുതുകയുയം ന്േഘയ്ണ് സാഹേ
ര്മാണ്ക് ഇഘപൊൾ സയംജാതമായതിട്ടുള്ളത്ക്. സ്ാത
ന്ത് സമരഘപാരാട്ങേളതിൽ സജടീവമായതി നതിറഞ്ഞു

നതിന്ന നതിരവധതി ഘപാരാളതികൾ അയംഗങേളായതിരുന്ന 
സഭയാണതിത്ക്.  ഘദേടീയപ്രസ്ാനയം ഉയർത്തിപെതിടതിചേ 
'കൃഷതിഭൂമതി കൃഷതികൊരന്ക് ' എന്ന മുദ്ാവാക്യം 
പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതതിനള്ള ഇടന്പടലകൾ 
നടത്ാൻ ഇ.എയം.എസ്ക്.ന്റെ ഘനതൃത്ത്തിലള്ള 
നതിയമസഭയ്ക്ക് കഴതിഞ്ഞുന്വന്നത്ക് നമുന്കെലായം അഭതി
മാനതികൊവന്നതാണ്ക്. സ്ാതന്ത് സമരയം ഉയർ
ത്തിന്കൊണ്ടുവന്ന മഹത്ായ രാഷ്ട്രടീയമൂല്മാണ്ക് 
അഴതിമതതിരഹതിത സയംശുദ് രാഷ്ട്രടീയയം എന്നത്ക് നായം 
വതിസ്മരതികെരുത്ക്. എലാ മതകൊർക്കുയം അവരുന്ട 
വതിേ്ാസങേളമായതി ജടീവതികൊനയം അലാത്വർകെ്ക് 
അങേന്നയുയം ജടീവതികൊൻ കഴതിയുന്ന നാടായതി ഈ 
രാജ്ന്ത് മാറ്റാനാണ്ക് സ്ാതന്ത് ഘപാരാളതികൾ 
പരതിശ്മതിചേത്ക്. അവ കാത്തുസൂക്തികൊൻ പ്രതതി
ജ്ഞാബദ്മാണ്ക് നാന്മന്ന്ക് പ്രഖ്ാപതികൊനള്ള 
അവസരയംകൂടതിയായതി ഈ എഴുപത്തിയഞായം 
വാർഷതികന്ത് മാറ്റതിന്യടുഘകെണ്തുണ്്ക്. അങേ്ക് 
മഹാകവതി ടാഘഗാറതിന്ന ഉദ്രതിക്കുകയുണ്ായതി.  
ഇവതിന്ട നമ്മുന്ട കുമാരനാോൻ പാടതിയതുയം നായം 
ഓർഘകെണ്താണ്ക്.  
 'സ്ാതന്ത്യം തന്ന്നയമൃതയം
 സ്ാതന്ത്യം തന്ന്ന ജടീവതിതയം
 പാരതന്ത്യം മാനതികൾക്കു
 മൃതതിന്യകൊൾ ഭയാനകയം' 
 മൃതതിന്യകൊൾ ഭയാനകന്മന്ന്ക് 
കുമാരനാോൻ വതിഘേഷതിപെതിചേ അവസ് രാജ്ത്്ക് 
സയംഭാവതികൊതതിരതികൊനള്ള ജാഗ്രത കാലയം ആവ
േ്ന്പെടുന്നുന്ണ്ന്ന്ക്  ഓർമേന്പെടുത്തിന്കൊണ്്ക് 
നതിർത്ന്ട്.'  

ഹദശീയ സ്ാതന്തയേസമരാം 
മുഹന്ാട്ടുവച് വയേതയേസ്ത 

ധാരകന്ള ഉൾന്ക്ാണ്ുന്കാ
ണ്ാണ് നമേുന്ട ഭരണ�ടന 
രൂപാംന്കാണ്ത്.  മതനിരഹപ
ക്തയുാം ന്െെറെിസവുാം 

സമത്വുാം സ്ാതന്തയേവു
ന്മലാാം സ്ാതന്തയേഹപാരാളി

കളുന്ട ഇന്യേന്യക്ുറിച്ുള്ള 
സ്പ്നങ്ങളായിരുന്ുന്വന്് 

നാാം വിസ്മരിക്രുത്. 
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4ആസാദി കാ അമൃത് മഹ�ാത്സവ്  പ്രഹതയേകപതിപ്്

'ബഹുമാനന്പെട് അങേ്ക് ഈ നതിയമസഭാ സഘമേ
ളനത്തിന്റെ ആദ്ദതിവസയം തന്ന്ന ഇന്്ൻ 

സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ക് സയംവത്സരങേൾ 
അനസ്മരതിച്ചുന്കാണ്ടുള്ള പ്രഘത്ക സഘമേളനയം 
നടത്ാൻ അൽപെയം വവകതിയാന്ണങ്കതിലയം  അതതിന്ക് 
തയ്ാറായതതിൽ ഞാൻ പ്രഘത്കമായതി നന്ദതി പ്രകടതി
പെതിക്കുകയാണ്ക്. നമ്മുന്ട സ്ാതന്ത് സമരത്തിന്റെ 
തടീഷ്ണമായ ഓർമേകൾ നമ്മുന്ടന്യലാവരുന്ടയുയം 
മനസ്സുകളതിഘലകെ്ക് ഇരമ്തിന്യത്തുന്ന ഉജ്്ലമാന്യാരു 
മുഹൂർത്യംകൂടതിയാണ്ക് എഴുപത്തിയഞാമത്ക്  സ്ാത
ന്ത് ദതിനാഘ�ാഷയം. സമാനതകളതിലാത് സ്ാതന്ത് 
സമരമായതിരുന്നു നമ്മുഘടത്ക്. ഘലാകന്ത്ലായതിടത്തുയം 
വതിഘമാേന ഘപാരാട്ങേളയം വതിപ്ലവങേളയം പട്ാള അട്തി
മറതികളയം നടന്നഘപൊന്ഴലായം ഘലാകത്തിന്ല ഏറ്റവയം 
വലതിയ വസനതിക േക്തതിന്യ, ഘലാകത്തിന്ല ഏറ്റവയം 
വലതിയ സാമ്ത്തിക േക്തതിന്യ, നതിസ്സഹകരണ 
സമരയം ന്കാണ്ടുയം അഹതിയംസന്കാണ്ടുയം സത്ാഗ്ര
ഹയംന്കാണ്ടുയം മുട്ടുകുത്തികൊൻ കഴതിഞ്ഞ സമാനത
കളതിലാത് സമരമായതി നമ്മുന്ട സ്ാതന്ത്സമരയം 
മാറതി. ആ സ്ാതന്ത്സമരത്തിന്റെ ബലതിഘവദതിയതിൽ 
ജടീവൻ ബലതിയർപെതിചേ അറതിയന്പെടുന്നവരുയം അറതിയ
ന്പെടാത്വരുമായ ധടീരന്ാരായ സ്ാതന്ത്സമര 
ഘസനാനതികളന്ട ദടീപ്തമായ ഓർമേകൾക്കുമുന്നതിൽ 
ഞാൻ ആദരയം അർപെതിക്കുകയാണ്ക്.  
 നമ്മുന്ട സ്ാതന്ത്സമരയം ഘകവലയം രാഷ്ട്രടീയ 
സ്ാതന്ത്ത്തിനഘവണ്തി മാത്രയം നടന്ന്നാരു സമരമല. 
രാഷ്ട്രടീയ സ്ാതന്ത്ത്തിനഘവണ്തി നടത്തിയ സമര
ഘത്ാന്ടാപെയം തന്ന്ന നൂറ്റാണ്ടുകഘളാളയം ജടീവതിതത്തിന്റെ 
പതിന്നാമ്പുറങേളതിൽമാത്രയം ജടീവതികൊൻ വതിധതികെന്പെട് 
നതിരവധതി ജനപഥങേന്ളയുയം ജനസമൂഹങേന്ളയുയം 
ജടീവതിതത്തിന്റെ മുഖ്ധാരയതിഘലയ്ക്ക് വകപതിടതിചേ്ക് ന്കാണ്ടു
വരുന്നതതിന ഘവണ്തി കൂടതി നടത്തിയ സമരമായതിരുന്നു. 
അത്ക് അക്രാർത്ഥത്തിൽ  സാമൂഹ്നടീതതിക്കുഘവ
ണ്തികൂടതി നടത്തിയ സമരമായതിരുന്നു. ഘദേടീയ പ്രസ്ാ
നത്തിന്ക് ഘനതൃത്യം നൽകതിയ മഹാത്മാഗാന്തിയുയം 
പണ്തിറ്റ്ക് ജവഹർലാൽ ന്നഹ്ക് റുവയം ഉൾന്പെന്ടയുള്ള 
ഘനതാകെന്ാർ രാജ്യം മുഴുവൻ ചുറ്റതി സഞരതിചേ്ക് 
അകൊലത്്ക് നതിലനതിന്നതിരുന്ന വതിോരധാരകന്ളയുയം 
േതിന്ാേകലങേന്ളയുന്മലായം ഈ ഘദേടീയ പ്രസ്ാന
ഘത്ാട്ക് ഘേർത്തുനതിർത്ാൻ  ശ്മതിച്ചുന്വന്നതാണ്ക് ആ 
സമരത്തിന്റെ ഏറ്റവയം വലതിയ സവതിഘേഷത. വതിമാന
ങേളതിലാതതിരുന്ന അകൊലത്്ക് തടീവണ്തിയതിന്ല മൂന്നായം 
ക്ാസ്സ്ക് കമ്ാർട്ടുന്മറെതിൽ കയറതി ഘകരളയം ഘപാലള്ള 
ന്േറതിയ സയംസ്ാനന്ത്ത്തി 33 സ്ലങേളതിലാണ്ക് 
മഹാത്മാഗാന്തി പ്രസയംഗതിചേത്ക്. അഘദ്ദഹയം ഘകരളത്തിൽ 
വന്നഘപൊൾ സാമൂഹ് നഘവാത്ഥാനത്തിന്ക് ഘനതൃത്യം 
നൽകതിയതിരുന്ന ശ്ടീനാരായണഗുരുഘദവന്ന അഘദ്ദ
ഹത്തിന്റെ വസതതിയതിൽ ഘപായതി സന്ദർേതിചേത്ക് 
േരതിത്രമാണ്ക്.  അധഃസ്തിത വർഗ്ത്തിന്റെ പടത്ലവ
നായതിരുന്ന അയ്ങ്കാളതിന്യ ന്വങോനൂരതിലള്ള അഘദ്ദ
ഹത്തിന്റെ വസതതിയതിൽഘപായതി അഘദ്ദഹത്തിഘനാട്ക് 
സയംസാരതിച്ചു. വവകെയം സത്ാഗ്രഹത്തിനയം ഗുരുവായൂർ 
സത്ാഗ്രഹത്തിനയം പതിന്തുണ നൽകതി.  രാജ്ത്തുണ്ാ
യതിരുന്ന എലാ വവവതിധ്ങേന്ളയുയം വ്ത്സ്തതക
ന്ളയുയം ഘേർത്തുനതിർത്തുന്ന ഒരു inclusive approach 
ആയതിരുന്നു ഘദേടീയപ്രസ്ാനത്തിന്റെ ഏറ്റവയം വലതിയ 
പ്രസക്തതി.  എലാ അരുവതികളയം  നദതികളയം ഒഴുകതി 
മഹാസാഗരത്തിൽ ലയതിക്കുന്നതുഘപാന്ല എലാ 
വവവതിധ്ങേളയം എലാ േതിന്ാധാരകളയം അവസാനയം 
ഒന്നതിച്ചുഘേരുന്ന മഹാസാഗരമായതി ഘദേടീയപ്രസ്ാനയം 
മാറതി.  ആ inclusiveness ആണ്ക് നമ്മുന്ട ഏറ്റവയം 
വലതിയ  പാരമ്ര്യം. ബഹുസ്ര സമൂഹത്തിൽ ജടീവതി
ക്കുഘമ്ാൾ എലാവന്രയുയം ഘേർത്തുപതിടതികെണന്മന്ന 
മഹതിതമായ ആേയമാണ്ക് ഘദേടീയപ്രസ്ാനയം ഇഘപൊഴുയം 
നമേഘളാട്ക് പറയുന്നത്ക്. ആ ആേയത്തിന്റെ അടതിത്
റയതിലാണ്ക് ഈ രാജ്യം ന്കട്തിപെടുകെന്പെട്ന്തന്ന്ക് നായം 
അഭതിമാനതിഘകെണ്ന്തന്ന്ക് പ്രഘത്കമായതി പറയാൻ 
ഞാൻ ഈയവസരയം വതിനതിഘയാഗതിക്കുകയാണ്ക്.  
 1947 ആഗസ്റ്ക് 14ായം തടീയതതി പണ്തിറ്റ്ക് 
ജവഹർലാൽ ന്നഹ്ക് റു നടത്തിയ  'Tryst with 
Destiny'എന്ന പ്രസതിദ്മായ  പ്രസയംഗയം രാജ്ത്തിന്റെ 
മുഘന്നാട്ടുള്ള വഴതികളതിഘലയ്ക്കുള്ള ന്വളതിചേയം വതിതറുന്ന 
ഒന്നായതിരുന്നുന്വന്ന്ക് നമുന്കെലാവർക്കുമറതിയായം. ആ 
സ്ാതന്ത് പ്രസ്ാനയം ഘേർത്തു നതിർത്തിയ എലാ 
�ടകങേളയം ആ സമരത്തിന്റെ പ്രഘത്കതയാണ്ക്.  
അതതിന്റെന്യലായം ഉൽപെന്നമായതിരുന്നു നമ്മുന്ട 
ഭരണ�ടന.  നതിരന്രമായതി മൂന്നുവർഷകൊലയം 
നടീണ്ടുനതിന്ന സയംവാദങേളതിലൂന്ട രൂപന്പെടുത്തിന്യ
ടുത്താണ്ക് ഇന്്യുന്ട ഭരണ�ടന. അത്ക് ആരുയം 
എഴുതതിത്ന്നതല, ഏന്തങ്കതിലയം ഭരണ�ടന ഘകാ
പെതിയടതിചേതല.  ഘകാൺസ്റതിറ്റ്യുവറെ്ക് അസയംബ്തിയുന്ട 
ന്പ്രാസടീഡതിയംഗ്ക് സ്ക് വായതിചോൽ ഉദാത്മായ ആേയ
ങേളന്ടയുയം ഘശ്ഷ്മായ േതിന്യുന്ടയുയം പ്രതതിഫലന
മായതിരുന്നു ഘകാൺസ്റതിറ്റ്യുവറെ്ക് അസയംബ്തിയതിൽ നടന്ന
ന്തന്ന്ക് മനസ്സതിലാകൊൻ സാധതിക്കുയം.  'Right to Live' 
എന്ന്ക് ആർട്തികെതിൾ 21 ൽ പറയുന്നുണ്്ക്.  ഘകാൺസ്റതിറ്റ്യു
വറെ്ക് അസയംബ്തിയുന്ട ന്പ്രാസടീഡതിയംഗ്ക് സ്ക് വായതിചോൽ 
നമുകെത്ക് 'right to live' എന്ന്ക് മാത്രമല 'right to live 
with human dignity' എന്ന്ക് മനസ്സതിലാകൊയം.  ആത്മാഭതി
മാനഘത്ാന്ട തലന്യടുഘപൊടുകൂടതി ഈ നാട്തിൽ ജടീവതി
കൊനള്ള നമ്മുന്ട അവകാേന്ത്യാണ്ക് ഭരണ�ടന 

നമുകെ്ക് പ്രദാനയം ന്േയ്യുന്നത്ക്. ആ സയംവാദങേളയം 
തടീരുമാനങേളമാണ്ക് ഈ വ്ത്സ്ത ആളകന്ള, 
നയൂനപക്ങേന്ള സയംരക്തികൊനയം പതിഘന്നാകെ വതിഭാ
ഗങേൾകെ്ക് സയംവരണയം നൽകാനയം ഘകന്ദ്രസയംസ്ാന 
ബന്ങേന്ള നതിർവ്വേതികൊനയം ന്ഫഡറ ലതിസന്ത്ക്കു
റതിചേ്ക് കൃത്മായതി പറയാനയം fiscal ന്ഫഡറലതിസത്തിന്റെ 
പ്രഘത്കതകൾ പറയാനയം മന്റ്റലാ കാര്ങേന്ളക്കു
റതിച്ചുയം അഡ്രസ്സ്ക് ന്േയ്ത മഹത്ാന്യാരു ഭരണ�ടന 
നമുക്കുണ്്ക്.  സ്ാതന്ത്യം ലഭതിക്കുഘമ്ാൾ നമ്മുന്ട മുന്നതിൽ 
ഒരുപാട്ക് ന്വല്ലുവതിളതികളണ്ായതിരുന്നു. വതിഭജനത്തിന്റെ 
മുറതിവകൾ, അഭയാർത്ഥതി പ്രവാഹയം,  അഞ്ഞൂഘറാളയം 
നാട്ടുരാജ്ങേന്ള കൂട്തിഘചേർക്കുന്നതുമായതി ബന്ന്പെട്  
പ്രേ്ക് നങേൾ, ന്കാടതിയ പട്തിണതിയുയം വലതിയ ക്ാമവയം 
കാരണയം ഒരുഘനരന്ത് ഭക്ണയം ന്കാടുക്കുന്നതതിന
ഘവണ്തി ഘലാകത്തിന്റെ മുന്നതിൽ ഇരുവകകളയം നടീട്തി 
ഭതിക്ാപാത്രവമായതി നതിൽഘകെണ് ഗതതിഘകട്ക് തുടങേതിയ 
പ്രേ്ക് നങേൾ ഘനരതിഘടണ്തിവന്നതാണ്ക് യുഗപ്രഭാവനായ 
പണ്തിറ്റ്ക് ജവഹർലാൽ ന്നഹ്ക് റുവതിന്റെ ഗതതിഘകട്ക്. 
ഈ �ട്ത്തിൽനതിന്നുയം നമേൾ പഞവൽത്സര 
പദ്തതികളയം പ്ലാനതിയംഗുയം നടപൊകെതി, ഭക്് സ്യയം
പര്ാപ്തതയതിഘലയ്ക്ക് കടന്നുവന്നു. പ്രതതിസന്തികളയം 

ബാലാരതിഷ്തകളയം നതിറഞ്ഞ ആ കാല�ട്ത്തിലയം 
ഒരുപാട്ക് ന്വല്ലുവതിളതികളണ്ായതിരുന്നു.  യഥാർത്ഥത്തിൽ 
സ്ാതന്ത്യം ലഭതിചേതിട്തിന്ലന്നുയം ഇഘപൊഴുയം സാമ്ാജ്ത്
ത്തിന്റെ വകകളതിലാണ്ക് സ്ാതന്ത്ന്മന്നുയം ഏറ്റവയം 
വലതിയ പ്രതതിസന്തികൾ ഘനരതിടുന്ന  കാല�ട്ത്തിലയം 
ഭരണകൂടന്ത് അട്തിമറതികൊനള്ള ശ്മങേൾ ആ 
കാല�ട്ത്തിലണ്ായതിരുന്ന്നന്നുയം കാണായം. സങ്ക
ടങേളയം ദുരതിതങേളയം പ്രയാസങേളയം മാത്രമുള്ള ഒരു 
ജനതന്യ ജടീവതിതത്തിഘലയ്ക്ക് മടകെതിന്കൊണ്ടുവരാൻ 
ഘദേടീയ പ്രസ്ാനത്തിന്റെ ഘനതാകെൾ സ്ാതന്ത്ത്തി
നഘേഷയം ശ്മതിക്കുഘമ്ാഴുയം ഭരണകൂടന്ത് അട്തിമറതിചേ്ക് 
വതിപ്ലവമുണ്ാക്കുന്നതതിനള്ള ശ്മങേൾ ആ കാല�
ട്ത്തിൽ നടന്നത്ക് നമുകെ്ക് വതിസ്മരതികൊൻ കഴതിയതില. 
പന്ക് ആ പ്രതതിസന്തികൾകെതിടയതിലയം രാജ്ന്ത് 
അഭതിമാനങേളായ ന്പാതുഘമഖലാ സ്ാപനങേൾ 
നതിലവതിൽ വന്നു, കാർഷതിക രയംഗത്്ക് ഹരതിത വതിപ്ലവ
മുണ്ായതി.   ഐ.എസ്ക്.ആർ.ഒ., ബാബാ അഘറ്റാമതിക്ക് 
റതിസർചേ്ക് ന്സറെർ, ഐ.ഐ.ടതി.കൾ, ഐ.ഐ.എയം., 
ഇന്്ൻ ഇൻസ്റതിറ്റയൂട്്ക് ഓഫ്ക് സയൻസ്ക് ആൻഡ്ക് 
ന്ടക്ക് ഘനാളജതി ഘപാന്ലയുള്ള രാജ്ത്തിന്റെ അഭതിമാന
ങേളായ സ്ാപനങേൾക്കുയം രാജ്ത്തിന്റെ പുഘരാഗതതി
ക്കുഘവണ്തി നാഴതികകെലായ സ്ാപനങേൾക്കുന്മലായം 
തുടകെമതിടാൻ നമുകെ്ക് കഴതിഞ്ഞു. അങേതിവതിന്ട സൂേതിപെതിചേ
തുഘപാന്ല  മഘതതര ജനാധതിപത് ഘസാഷ്ലതിസ്റ്ക് കാഴ്ച
പൊഘടാടുകൂടതിയ ഒരു ഭരണ�ടനയ്ക്ക് രൂപയം ന്കാടുകൊൻ 
കഴതിഞ്ഞതാണ്ക് ഏറ്റവയം പ്രധാനന്പെട് കാര്യം.  ഘദേടീയ 
പ്രസ്ാനത്തിന്ക് ഘനതൃത്യം ന്കാടുത് മഹാത്മാഗാന്തി
ഘയയുയം ജവഹർലാൽ ന്നഹ്ക് റുവതിഘനയുയം ഘപാന്ലയുള്ള 
ഘനതാകെന്ള വതിസ്മരതിച്ചുന്കാണ്്ക് മറ്റ്ക് േതില ആളകന്ള 
സ്ാതന്ത് സമരത്തിന്റെ ഘനതാകെന്ാരായതി പ്രതതി
ഷ്തിക്കുന്നതതിനള്ള േതില ശ്മങേളാണ്ക് നടക്കുന്നത്ക്. 
നമേൾ എഘപൊഴുയം ആവർത്തിച്ചുപറയുന്ന ക്ടീഘഷ  
വാകൊണ്ക് േരതിത്രന്ത് വളന്ചോടതികൊനയം േരതിത്രന്ത്  
തമസ്ക് കരതികൊനയം ശ്മതിക്കുന്നുന്വന്നുള്ളത്ക്. 
ഇന്്ൻ പാർലന്മറെതിന്റെ അകത്ളങേളതിൽഘപൊലയം 
ഗാന്തിജതിയുന്ട േതിത്രത്തിനഘനന്ര വതിപരടീത ദതിേയതിൽ 
കാണുന്നത്ക് ഗാന്തി വധത്തിൽ പ്രതതിയായ ഒരാളന്ട 

േതിത്രമാന്ണന്ന്ക് നമേൾ അറതിയണയം.  ആൻഡമാനതിന്ല 
ന്സല്ലുലാർ കാലാപാനതി ജയതിലതിൽ കതിടന്ന ഒരാൾ ബ്തി
ട്ടീഷുകാർകെ്ക് എഴുതതി സമർപെതിചേ മാപെഘപക്യതിന്ല വാ
ക്കുകളാണതിത്ക്, 'സർകൊർ എന്്ക് ആഗ്രഹതിക്കുന്നുഘവാ, 
ആ രടീതതിയതിൽ സർകൊരതിന്ന ഘസവതികൊൻ ഞാൻ 
ഒരുകെമാണ്ക്. തടവറയുന്ട നടീണ് 50 വർഷങേൾ 
എന്ന്ന തുറതിച്ചുഘനാകെതി ഭയന്പെടുത്തുന്നുണ്്ക്. മുടതിയനായ 
പുത്രൻ ന്തറ്റ്ക് മനസ്സതിലാകെതി, മാപെഘപക്തിചേ്ക് അമേയുന്ട 
മടതിത്ട്തിഘലയ്ക്ക് മടങ്ങുഘമ്ാൾ അമേ എങേന്നയാഘണാ 
അയാഘളാട്ക് ദയാലവാകുന്നത്ക് അതുഘപാന്ല 
എഘന്നാട്ക് ദയയുണ്ാകണയം'' എന്ന്ക് ബ്തിട്ടീഷുകാർകെ്ക് 
മാപെഘപക് സമർപെതിചേ്ക്, പുറത്തിറങേതിവന്ന്ക് സ്ാതന്ത് 
സമരത്തിൽ പന്ങ്കടുകെതിന്ലന്ന്ക് ഉറപ്പുനൽകുകയുയം 
സ്ാതന്ത് സമരത്തിന്നതതിരായ നതിലപാടുകൾ സ്ടീക
രതിക്കുകയുയം ന്േയ്ാന്മന്ന്ക് വാക്കുന്കാടുത് ആളകന്ള 
ഗാന്തിജതിക്കുയം ന്നഹ്ക് റുവതിനയം പകരയം അവതിന്ട പകരയം 
വയ്കാൻ ശ്മതിക്കുന്ന േരതിത്രത്തിന്ല ഏറ്റവയം വലതിയ 
വതിഘരാധാഭാസയം നടക്കുന്ന കാലത്തുകൂടതിയാണ്ക് 75ായം 
സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ വാർഷതികയം ആഘ�ാഷതിക്കുന്ന
ന്തന്ന്ക് നമേന്ള ഭയന്പെടുത്തുന്നു. നമേന്ളാരു സത്ാ
നന്ര യുഗത്തിലൂന്ട കടന്നുഘപാകുകയാണ്ക്, post 
truth era. ഈ post truth era യതിന്ല ഏറ്റവയം പ്രധാന
ന്പെട് പ്രേ്ക് നയം, രാജ്ത്തിന്റെ മുൻഗണനാവതിഷയങേൾ 
േർചേ ന്േയ്യുന്നതിന്ലന്നുളളതാണ്ക്. നമ്മുന്ട രാജ്ത്തിന്ല 
സാമ്ത്തിക മാന്ദ്ത്തിന്ക് സമാനമായ സമ്ദ്ക് വ്വ
സ്യുന്ട പരതിതാപകരമായ സ്തിതതി, രാജ്യം കണ് 
ഏറ്റവയം വലതിയ നാണ്ന്പെരുപെയം, നമുകെ്ക് മൂന്നുഘനരവയം 
ഭക്ണയം നൽകുന്ന കർഷകരുന്ട ദുരതിതപൂർണ്ണമായ 
പ്രേ്ക് നങേൾ,  ഇടത്രയം ന്േറുകതിട വ്വസായ 
സയംരയംഭങേൾ അടച്ചുപൂട്തിഘപൊകുന്ന സ്തിതതിവതിഘേഷയം, 
50 വർഷങേൾകെ്ക് മുമ്്ക്, ഇന്ദതിരാഗാന്തി, ബാങ്കുകൾ 
ഘദേസാൽകെരതിചേ്ക് സാധാരണകൊരന്റെ വടീട്ടുമു
റ്റന്ത്ത്തിച്ചുന്വങ്കതിൽ ഇന്ന്ക് ആ ഘദേസാൽകൃത 
ബാങ്കുകൾക്കുയം ന്ഷഡയൂൾഡ്ക് ബാങ്കുകൾക്കുയം 12 ലക്യം 
ഘകാടതി രൂപയുന്ട കതിട്ാകെടമുണ്ാകെതി  രാജ്ന്ത് 
ഏറ്റവയം അപകടകരമായ സ്തിതതിയതിൽ ന്കാന്ണ്
ത്തിചേ സാഹേര്മാണുള്ളത്ക്. ദൗർഭാഗ്വോൽ നായം 
അന്താന്നുയം േർചേ ന്േയ്ാന്ത, post truth era യതിൽ 
എന്ാണ്ക് സയംഭവതിക്കുന്നത്ക്, രാജ്യം ഘനരതിടുന്ന മുൻഗണ
നാവതിഷയങേൾ േർചേ ന്േയ്ാന്ത, വവകാരതികമായ 
വതിഷയങേൾ മാത്രയം േർചേ ന്േയ്യുകയാണ്ക്. ഫാസതിസ 
ത്തിന്റെ കറുത് നാളകൾ നന്മേ ഓർമേന്പെ
ടുത്തുകയാണ്ക്. ഇരുപതായം നൂറ്റാണ്തിന്റെ ആദ് 
പകുതതിയതിൽ ഘലാകന്ത്മ്ാടുയം സയംഭവതിചേ ആ 
ഫാസതിസ്റ്ക് േക്തതികളന്ട വരവതിന്റെ േയംഖനാദമാണ്ക് 
നാമതിഘപൊൾ ഘകൾക്കുന്നത്ക്. അവർന്കൊരു ന്പാതു 
േത്രുവതിന്ന ഘവണയം. ജർമേനതിയതിൽ ജൂതൻമാന്ര 
ന്പാതുേത്രുകെളായതി കണ്തുഘപാന്ല, ഇന്്യതിൽ 
നയൂനപക്ങേന്ള ന്പാതുേത്രുകെളായതി കണ്ടുന്കാണ്്ക് 
നടത്തുന്ന ഈ ഫാസതിസത്തിന്റെ തതിരതിച്ചുവരവ്ക് അപക
ടകരമായ രടീതതിയതിൽ നമേന്ള ഓർമേന്പെടുത്തുകയാണ്ക് 
ഇരുപതായം നൂറ്റാണ്തിന്റെ ആദ് പകുതതി. ഇരുപത്തി
ന്യാന്നായം നൂറ്റാണ്തിന്റെ ആദ് പകുതതിയതിൽ േരതിത്രയം 
ആവർത്തികെന്പെടുകയാഘണാന്യന്ന ഗൗരവതരമായ 
കാല�ട്ത്തിലൂന്ട നായം കടന്നു ഘപാകുകയാണ്ക്. 
നമ്മുന്ട ഭരണ�ടനയുന്ട ഏറ്റവയം മുഖ്മായ ആേയയം  
ഒരു ബഹുസ്ര സമൂഹത്തിന്ല മഘതതരമായ ആ 
ഉറചേ നതിലപാടതിന്ന ദുർബലന്പെടുത്തിന്കൊണ്ടുള്ള, 
വർഗ്ടീയതയുന്ടയുയം ന്വറുപെതിന്റെയുയം വതിഘദ്ഷത്തിന്റെയുയം 
വതിത്തുകൾ ജനങേൾകെതിടയതിൽ പാകതിന്കൊണ്്ക് 
സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെയുയം ഘദേടീയ പ്രസ്ാനത്തിന്റെയുയം 
സഘന്ദേന്മന്ായതിരുഘന്നാ അതതിന്ക് വതിരുദ്മായ 
നതിലപാടുകൾ ഇന്ന്ക് ഭരണകൂടയംതന്ന്ന നമ്മുന്ടഘമൽ 
അടതിഘചേൽപെതികൊൻ ശ്മതിക്കുന്ന ഭയാനകമായ ഒരു 
ന്കട്കാലത്ാണ്ക് നായം ജടീവതിക്കുന്നത്ക്. അതുന്കാണ്്ക് 
ജനാധതിപത്ഘത്യുയം മഘതതരത്ഘത്യുയം ഘസാഷ്ലതിസ്റ്ക് 
കാഴ്ചപൊടുകഘളയുയം ഹൃദയഘത്ാട്ക് ഘേർത്തുനതിർഘത്ണ് 
ഒരു സമയമാണതിത്ക്. ഘദേടീയ പ്രസ്ാനമുയർത്തിയ 
ഘദേടീയത, ഈ രാജ്ന്ത് മുഴുവൻ  വവഘദേതികാധതിപ
ത്ത്തിന്നതതിരായതി ഘപാരാടാനള്ള വടീര്മാന്ണങ്കതിൽ, 
ആ ഘദേടീയതയുന്ട മറവതിൽ ഇഘപൊൾ ഉയർന്നുവ
രുന്നത്ക് അതതിതടീവ്ര ഘദേടീയതയാണ്ക്.  അതതിതടീവ്ര 
ഘദേടീയതയുയം ഘദേടീയതയുയം തമേതിൽ ഒരു ബന്വമതില. 
ഇത്ക് രണ്ടുയം തമേതിൽ  കടലയം കടലാടതിയുയം തമേതിലള്ള 
ബന്മാണ്ക്. ഘദേടീയത നമ്മുന്ട രാജ്ത്തിന്റെ പുഘരാഗ
തതിക്കുഘവണ്തിയുള്ളതാന്ണങ്കതിൽ അതതിതടീവ്ര ഘദേടീയത 
രാജ്ന്ത് ഭതിന്നതിപെതികൊൻ ഘവണ്തിയുള്ളതാണ്ക്. 
ഇന്ന്ക് ഘലാകത്്ക് എലായതിടങേളതിലയം നടക്കുന്ന ഈ 
അതതിതടീവ്ര ഘദേടീയതയുയം ഘപാപ്പുലതിസ്റ്ക് ഇടപാടുകള 
ന്മലായം നമ്മുന്ട സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ മൂല്ങേന്ള തകർ
ക്കുന്നതാണ്ക്. ഏറ്റവയം അപകടകരമായ സ്തിതതിയതിൽ 
രാജ്ത്തിന്റെ 75ായം സ്ാതന്ത്ദതിനാഘ�ാഷങേളന്ട 
ഈ ഘവളയതിൽ, രാജ്ത്തിന്റെ ഏറ്റവയം പ്രധാനന്പെട് 
മൂല്ങേൾ അപകടത്തിലാന്ണന്ന തതിരതിചേറതിവകൂടതി 
നമുക്കുണ്ാകുകയുയം അതതിന്നതതിരായതിട്ടുള്ള ഘപാരാട്
ത്തിന്റെ തുടകെമായതി, ആ സ്ാതന്ത് സമരത്തിന്ല 
ധടീരഘദോഭതിമാനതികൾ നടത്തിയ ഘപാരാട്യം നമുകെ്ക് 
മാതൃകയായുയം ആഘവേമായുയം നമ്മുന്ട മനസ്സതിൽ 
നതിറഘയണ്തുന്ണ്ന്ന്ക് മാത്രയം വതിനയപുരസരയം ഓർമേ
ന്പെടുത്തികൊണ്്ക്, സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ 75ായം വാർഷതിക 
ഘവളയുന്ട എലാ ആേയംസകളയം അർപെതിച്ചുന്കാണ്്ക് 
ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു.'

വി.ഡി.സതീശൻ  പ്രതിപക്ഹനതാവ് 

ബ�ുസ്ര സമൂ�ത്ിൽ ജീവിക്ുഹമ്പാൾ 
എലാവന്രയുാം ഹ�ർത്ുപിടിക്ണന്മന് 

മ�ിതമായ ആശയമാണ് ഹദശീയപ്രസ്ാനാം 
ഇഹപ്ാഴുാം നമേഹളാട് പറയുന്ത്. ആ ആശയ

ത്ിന്റെ അടിത്റയിൊണ് ഈ രാജയോം ന്കട്ടിപ്
ടുക്ന്പ്ട്ടന്തന്് നാാം അഭിമാനിഹക്ണ്ന്തന്് 
പ്രഹതയേകമായി പറയാൻ ഞാൻ ഈയവസരാം 

വിനിഹയാഗിക്ുകയാണ്. 
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സർ, അങ്ങുയം ബഹുമാന്രായ മുഖ്മന്തതിയുയം 
പ്രതതിപക്ഘനതാവന്മലായം 75 ായം സ്ാത

ന്ത് ദതിനാഘ�ാഷവമായതി ബന്ന്പെട്്ക് നടത്തിയ  
പ്രസയംഗങേഘളാട്ക് പൂർണ്ണമായതി ഘയാജതിക്കുന്നു. 
ഇന്്ൻ സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ 75 സയംവത്സരങേൾ 
അനസ്മരതിച്ചുന്കാണ്്ക് നടക്കുന്ന സഘമേളനത്തിൽ, 
സ്ാതന്ത് സമര ഘപാരാട്ത്തിന്റെ േരതിത്രയംകൂടതി 
നായം അനസ്മരതിഘചേ മതതിയാകൂ. അതുമായതി ബന്
ന്പെട്്ക് അങ്ങുയം ബഹുമാനന്പെട് മുഖ്മന്തതിയുയം 
ഒരുപാട്ക് കാര്ങേൾ പറയുകയുണ്ായതി. ഒരു 
സ്തന്ത രാജ്ന്മന്ന നതിലയതിൽ, 75 വയസ്സതിന്റെ 
ന്േറുപെമാണ്ക് ഇന്്യ്ക്ക്.  പഘക്  ഒരു ജനതന്യന്ന 
നതിലയതിൽ ആയതിരകെണകെതിന്ക് വർഷങേളന്ട 
പ്രായമുണ്്ക് ഇന്്യ്ക്ക്.  അത്രയുയംതന്ന്ന പഴകെ
മുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രടീയ ഘബാധധാരയുയം നമുക്കുണ്്ക്. 
സുവ്ക്തമായ മൂല്ങേളാൽ സമ്ന്നമായ ഒരു 
രാഷ്ട്രടീയ ന്പാതുഘബാധമാണ്ക് ഇന്്ന്യന്ന 
മഹാരാജ്ത്തിന്റെ അടതിത്റ. േരതിത്രത്തിന്റെ 
വതിവതിധ �ട്ങേളതിൽവചേ്ക് നതിർണ്ണായകമായ ഈ 
ദതിോഘബാധയം നഷ്ന്പെട് ഘവളയതിലാണ്ക്, ഈ 
മഹത്ക് സയംസ്ക് കാരയം അധതിനതിഘവേത്തിന്റെ േവതിട്
ടതികളതിൽന്പെട്ടുഘപായത്ക്. സാഘഹാദര്ത്തിന്റെയുയം 
സമത്ത്തിന്റെയുയം ഒരുമയുഘടയുയം പാഠങേൾ 
വടീന്ണ്ടുത്ഘപൊന്ഴലായം നമുകെ്ക് അധതിനതിഘവേ
ങേന്ള പ്രതതിഘരാധതികൊനള്ള കരുത്തുഘനടാൻ 
കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്ക്. അത്രയം ന്േറുത്തുനതിൽപ്പുകളന്ട 
ആഘ�ാഷയം കൂടതിയാകണയം സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ 75 
സയംവത്സരങേൾ പൂർത്തിയാകുന്ന ഈ മുഹൂർത്യം. 
മൗലതികമായ പരതിഘോധനയതിൽ വ്ക്തമാകുന്ന 
വസ്തുത ഇന്് സ്ാതന്ത്യം ഘനടതിന്യടുത്ത്ക് ജാതതിമ
തഘഭദമഘന് കർഷകരുയം ന്താഴതിലാളതികളമടങ്ങുന്ന 
ഇവതിടന്ത് സാധാരണ ജനങേൾ നടത്തിയ 
ഘപാരാട്ങേളതിലൂന്ടയാന്ണന്നതാണ്ക്. ഘരഖന്പെടു
ത്ന്പെട് സമരങേളന്ടയുയം ആഘ�ാഷതികെന്പെട്  
ഘനതൃത്ത്തിന്റെയുയം സയംഭാവനകൾ വതിലമതതിഘകെ
ണ്തു തന്ന്നയാണ്ക്. എന്നാൽ നമ്മുന്ട നാട്തിലൾ
ന്പെന്ടയുള്ള നതിരവധതി ഘപാരാട്ങേളന്ടയുയം േരതിത്ര
ഘരഖകളതിൽ എവതിന്ടയുയം ഘപരുവരാത് അസയംഖ്യം 
രക്തസാക്തികളന്ടയുയം ത്ാഗസഹനങേളന്ട 
ആന്ക തുകയാണ്ക് 75ായം വാർഷതികമായതി ഇന്ന്ക് 
നായം ആഘ�ാഷതിക്കുന്ന സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ അമൃത്ക്. 
 ഇന്്യുന്ട ഏറ്റവയം ഉജ്്ലമായ വതിപ്ലവ 
നക്ത്രയം ഭഗത്ക് സതിയംഗ്ക് തന്റെ സഖാകെളായ 
സുഖ്ക് ഘദവതിനയം രാജ്ക്ഗുരുവതിനന്മാപെയം തൂകെതിഘലറ്റന്പെ
ടുന്നതതിന്ക് ഒരു മാസയംമുമ്്ക് 1931 ന്ഫബ്രുവരതി 2 ന്ക് 
യുവരാഷ്ട്രടീയ പ്രവർത്കർന്കെഴുതതിയ കത്തിൽ   
ഈ നാടതിന്റെ യഥാർത്ഥ വതിപ്ലവകാരതികൾ 
കർഷകരുയം ന്താഴതിലാളതികളമാന്ണന്ന്ക്  പറയുന്നു. 
േക്തരായ ഈ സതിയംഹങേൾ ഒരതികെൽ ഉണരുയം. 
അന്ന്ക് ഈ പ്രഘദേന്ത് നയതിക്കുന്ന ബൂർഷ്ാ 
ഘനതൃത്യം ലക്്യംവയ്ക്കുന്നതതിനമപ്പുറയം എത്രഘയാ ഉയ
രത്തിഘലയ്ക്ക് അവർ ഈ നാടതിന്ന ന്കാണ്ടുഘപാകുയം. 
സാമ്ത്തികമായ അവകാേങേൾ ഘനടതിന്യടുക്കു
ന്നതതിനപ്പുറയം ഈ നാടതിന്റെ രാഷ്ട്രടീയ അധതികാരയം 
വകകാര്യം ന്േയ്ാനള്ള ആഘവേയം അവർ 
ആർജ്തിക്കുയം. മാറതിമാറതി വന്ന വതിഘദേേക്തതികൾ 
നൂറ്റാണ്ടുകഘളാളയം അടകെതിഭരതിചേ നമ്മുന്ട മണ്ണതിൽ 
നടന്ന എണ്ണമറ്റ ഘപാരാട്ങേൾ ഔഘദ്ാഗതികമായതി 
ആഘ�ാഷതികെന്പെടാന്ത വതിസ്ക്മൃതതിയതിലാണ്്ക് 
കതിടക്കുന്നു.  അങേ്ക് സൂേതിപെതിചേ, 1721 ന്ല ആറ്റതിങേൽ 
കലാപയം പൂർണ്ണമായുയം ഒരു ജനകടീയ പ്രതതിഘഷധമാ
യതിരുന്നു. ആറ്റതിങേൽ കലാപയം കഴതിഞ്ഞ്ക് ഏതാണ്്ക് 
ഒന്നര നൂറ്റാഘണ്ാളയം കഴതിഞ്ഞാണ്ക് േരതിത്രത്തിലതിടയം 
ഘനടതിയ 1857 ന്ല ഒന്നായം സ്ാതന്ത്സമരയം 
നടന്നത്ക്. അതതിനമുമ്്ക് പ്രാഘദേതികമായ ഒഘട്ന്റ 
കലാപങേൾ രാജ്ത്തിന്റെ നാനാഭാഗങേളതിൽ 
നടന്നതിട്ടുണ്്ക്. 1783 ൽ ബയംഗാളതിന്ല രയംഗ്ക്പൂരതിലയം 
1832ൽ ഘ�ാട്ാനാഗ്ക്പൂരതിലയം നടന്ന ഘകാൾ 
കലാപവയം 1855 ൽ ഇന്നന്ത് ജാർഖണ്തിൽ 
നടന്ന സാന്ാൾ കലാപവയം 1857 ൽ ഘബായംന്ബ 
ഡകൊൻ പ്രഘദേത്തുനടന്ന കലാപവയം 1899ൽ 
റാഞതിയതിൽ നടന്ന മുണ് കലാപവയം തുടങേതി 
ഒഘട്ന്റ ഘപർ ജടീവൻ ത്ജതിചേ സമരങേന്ളലായം 
ഇവതിന്ട മനഷ്ന്നഘപൊന്ല ജടീവതികൊനള്ള സ്ാത
ന്ത്ത്തിന ഘവണ്തിയുള്ളതായതിരുന്നു.  1793 മുതൽ 
പഴശ്തിരാജ നടത്തിയ സമരങേൾ ബ്തിട്ടീഷ്ക് വതിരു
ദ്ഘപാരാട്ത്തിന്റെ ഭാഗമായതിരുന്നു. ഘവലത്മ്തി 
ദളവയുഘടതുൾന്പെന്ടയുള്ള ഘപാരാട്ങേൾ ഇവതിന്ട 
പരാമർേതികെന്പെട്താണ്ക്.  ഘദേടീയ സ്ാതന്ത്സ
മരത്തിൽ ഗാന്തിജതിയുന്ട ഘനതൃത്യം അടയാളന്പെ
ടുത്തുന്ന സമരമായതി 1917 ന്ല േമ്ാരൻ സമരയം, 
കർഷകരുന്ടയുയം കർഷകന്ത്ാഴതിലാളതികളന്ടയുയം 
മൗലതികാവകാേ ഘപാരാട്മായതിരുന്നു. ഇത്രയം 
കർഷക സമരങേളന്ടയുയം ഇടതുപക് ആേയ
ങേളന്ടയുയം  സജടീവ ഇടന്പടഘലാടുകൂടതിയാണ്ക് 
അതുവന്ര പ്രഘമയയം പാസ്സാകെതി ദതിനാേരണങേൾ 
മാത്രമായതി പരതിമതിതന്പെടുത്തിയതിരുന്ന സ്ാത

ന്ത്സമര പരതിപാടതി മലബാറതിൽ ഒരു ജനകടീയ 
സമരമുന്നണതിയായതി  ഉയർന്നുവന്നന്തന്ന്ക് നമുകെ്ക് 
കാണാൻ കഴതിയുയം. ഭഗത്ക് സതിയംഗതിന്റെ തൂകെതി
ഘലറ്റൽ  ഇന്്ൻ നാഷണൽ ഘകാൺഗ്രസ്സതിന്ന 
വലതിയ വതിേ്ാസ്ത പ്രതതിസന്തിയുണ്ാകെതിയ 
നാളകളതിലാണ്ക്. സ്തന്ത ഇന്് അതതിന്റെ 
സാധാരണ പൗരന്ാർകെ്ക്  എന്ന്ാന്കെ  അവ
കാേങേളാണ്ക് വാഗ്ാനയം ന്േയ്യുന്നന്തന്ന്ക് 1931 
ന്ല കറാചേതി പ്രഘമയത്തിൽ വ്ക്തമാകെതിയതാണ്ക്. 
ന്നഹ്ക് റു രേതിചേ്ക് ഗാന്തിജതി അവതരതിപെതിചേ ഈ 
പ്രഘമയത്തിന്ല അവകാേപത്രതികയതിൽ പ്രാേടീന 
ഭാരതത്തിന്ല ജനസമൂഹങേൾ ന്നഘഞാടു
ഘേർത്തിരുന്ന മൂല്സങ്കൽപെങേളയം ഘവഘദാ
പനതിഷത്തുകളതിന്ല ആത്മടീയ ദർേനങേളയം 
ഘദേടീയപ്രസ്ാനയം  സ്ായംേടീകരതിചേ നഘവാത്ഥാന 
േതിന്കളയം  മഹത്ായ ഒഘ്ാബർ  വതിപ്ലവയം  
ഘലാകമാന്ക പടർത്തിയ സമത്സ്പ്നങേളന്മലായം 
ഉൾന്പെട്തിരുന്നു. ഇവന്യാന്കെത്ന്ന്നയാണ്ക് 
പതിന്നടീട്ക്  ഇന്്ൻ ഭരണ�ടനയുന്ട ആമുഖത്തിലയം 
മാർഗ്നതിർഘദ്ദേ തത്ങേളതിലയം പ്രതതിഫലതിചേത്ക്. 

കർഷകന്രയുയം ന്താഴതിലാളതികന്ളയുയം ആഘവേഭരതി
തരാകെതിയ ഈ കാല�ട്ത്തിലാണ്ക് മലബാറതിൽ 
ഒഘട്ന്റ അവകാേ സമരങേൾ ന്പാട്തിപ്പുറന്പെ
ട്ന്തന്ന്ക് ബഹുമാന്നായ മുഖ്മന്തതി സൂേതിപെതിച്ചു. 
കയ്യൂരുയം കരതിന്വള്ളൂരുയം കാവമ്ായുമുൾന്പെന്ട
യുള്ള സമരങേന്ളലായം ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ്ക് 
ഉണർന്ന്നണടീറ്റ്ക് വലതിയ ഘപാരാട്ത്തിഘലയ്ക്കുവന്നത്ക്.   
 1941ന്ല കയ്യൂർ സമരന്ത്ത്തുടർന്ന്ക് 1943  
മാർചേ്ക് 29 ൽ ന്നഞ്യം വതിരതിചേ്ക് ഇൻക്തിലാബ്ക് 
വതിളതിചേ്ക് തൂകെതിഘലറതിയ മഠത്തിൽ അപ്പുവയം 
േതിരുകണ്നയം അബൂബകെറുയം കുഞ്ഞമ്പു 
നായരുന്മലായം ഉയർത്തിയ മൗലതികമായ  
ഘോദ്ങേൾകെ്ക് ഉത്രയം ഘതടൽകൂടതിയാകണയം 
75 വർഷങേൾ പൂർത്തിയാകെതിയ സ്തന്ത 
ഇന്്യതിന്ല ഓഘരാ ന്പാതുപ്രവർത്കന്റെയുയം 
ഈ കാല�ട്ത്തിന്ല കടമ എന്നാണ്ക് എനതികെ്ക് 
സൂേതിപെതികൊനള്ളത്ക്. കറാചേതി പ്രഘമയത്തിന്ല 
ഉള്ളടകെവയം കർഷക സമര രക്തസാക്തികളന്ട 
ആഗ്രഹവയം ഉൾന്കൊണ്ാണ്ക് ഭൂപരതിഷ്ക് കരണയം 
ഉൾന്പെന്ടയുള്ള കാതലായ നതിർഘദ്ദേങേൾ 
ഉൾന്കൊള്ളതിചേ്ക് ഘകരളപെതിറവതിക്കുഘേഷയം ഐേ്
ര്പൂർണ്ണമായ ഘകരളയം ന്കട്തിപെടുക്കുവാന്നന്ന  
തലന്കെട്തിൽ സഖാവ്ക്  സതി. അേ്യുതഘമഘനാൻ 
ഒരു നയഘരഖ തയ്ാറാകെതിയതുയം 1957 ന്ല  
ന്തരന്ഞ്ഞടുപെതിൽ കമേയൂണതിസ്റ്ക് പാർട്തി അത്ക് 
മാനതിന്ഫഘസ്റായായതി അയംഗടീകരതിചേതുയം. തുടർന്ന്ക് 
1957 ൽ സഖാവ്ക് ഇ.എയം.എസ്ക്. നമ്പൂതതിരതിപൊടതിന്റെ 
ആദ്ന്ത് കമേയൂണതിസ്റ്ക് മന്തതിസഭ അതതിന്ക് തുടകെയം 
കുറതിക്കുകയുയം 1970ന്ല സതി.അേ്യുതഘമഘനാൻ 
സർകൊർ  സാക്ാത്ക്കരതിചേതുമായ ഭൂപരതിഷ്ക് ക
രണത്തിന്ക് അടതിസ്ാന േതിലയതിട് നാടാണതിത്ക്.  
ഘദേടീയ സ്ാതന്ത് സമരത്തിന്റെ ഉള്ളടകെയം 
എലാ അർത്ഥത്തിലയം  ഉൾന്കൊണ് ആധുനതിക 
ഭാരതത്തിന്റെ  േതിൽപെതിയായ പ്രഥമ പ്രധാനമന്തതി 
പണ്തിറ്റ്ക് ജവഹർലാൽ ന്നഹ്ക് റു ബ്തിട്ടീഷുകാർ 

തകർത്്ക് തരതിപെണമാകെതിയ ഇന്്ന്യ പുനർ
നതിർമേതികൊനാണ്ക് ശ്മതിചേതിട്ടുള്ളത്ക്. മന്റ്റന്്ക് മാറ്റതി 
നതിർഘത്ണ്തിവന്നാലയം കാർഷതികഘമഖലയ്ക്ക് 
പ്രാധാന്യം നൽകണന്മന്ന്ക് അഘദ്ദഹയം പ്രഘത്കയം 
ചൂണ്തികൊണതിച്ചു.  പ്ലാനതിയംഗ്ക് കമേടീഷനയം പഞ
വത്സര പദ്തതികളന്മലായം നടപെതിലാകെതിയത്ക് ആ 
കാല�ട്ത്തിലാണ്ക്.  സാധാരണ  ഇന്്കൊന്ര 
ഘകന്ദ്രടീകരതിച്ചുള്ള വതികസന മുൻഗണനകളന്ട 
അടതിസ്ാനത്തിലാണ്ക് ആ കാല�ട്യം മുഘന്നാട്ടു
ഘപായത്ക്. സമേതിശ് സമ്ദ്ക് വ്വസ് അയംഗടീകരതിചേ്ക് 
ന്പാതുഘമഖലന്യ േക്തതിന്പെടുത്ാൻ  നടപടതികൾ 
സ്ടീകരതിചേതുയം ആ കാല�ട്ത്തിലാണ്ക്. മുഴുവൻ 
രാജ്ത്തിന്റെയുയം ഉന്നമനത്തിന്ക് അടതിസ്ാന 
�ടകയം കൃഷതിയാന്ണന്ന്ക് പറഞ്ഞ ഗാന്തിജതി, 
ഇന്ന്ക് പലർക്കുയം ചുവരതിൽ തൂകൊനള്ള ഒരു േതിത്രയം 
മാത്രമായതി  മാറതിയതിരതിക്കുന്നുന്വന്ന ഘവദനാജ
നകമായ  കാര്യം നമുകെ്ക് കാണാൻ കഴതിയുയം.  
പണ്തിറ്റ്ക് ന്നഹ്ക് റുവതിന്റെ നയങേളതിൽനതിന്ന്ക് 
രാജ്യം വഴുതതിമാറതി സഞരതിചേ �ട്ത്തിൽ നമുകെ്ക് 
ഘനരതിഘടണ്തിവന്ന പ്രയാസങേൾ വലതാണ്ക്. 
രാജ്ത്തിന്റെ സ്ാതന്ത്ാനന്ര േരതിത്രത്തിൽ 
ഘദേസാൽകെരണ നടപടതികളയം രാജ്യം മുഘന്നാട്ടു
ന്കാണ്ടുഘപായ ന്പാതുഘമഖല ന്കട്തിപെടുകൊനള്ള 
അവസ്കളന്മലാമുണ്ാകെതിയ കാല�ട്യം 
അതായതിരുന്നു. രാജ്യം  വഴതിപതിഴച്ചുഘപാകുന്നതാണ്ക് 
പതിന്നടീട്ക് നമുകെ്ക് കാണാനതിടയായത്ക്. അടതിയന്
രാവസ്യുൾന്പെന്ട ഈ 75 വർഷത്തിനതിടയതിൽ 
നമേൾ ഘനരതിഘടണ്തിവന്നു. അത്ക്  വതിമർേനവതി
ഘധയമായ ഭരണഘനതൃത്ത്തിന്ക് ജനങേന്ള 
ഒന്നതിചേ്ക് നയതികൊൻ കഴതിയാത് അവസ്യു
ണ്ാകെതി. 
 1990കളതിൽ നടപൊകൊൻ തുടങേതിയ പുതതിയ 
സാമ്ത്തിക നയങേൾ മുൻഗണനാക്മത്തിൽ 
സമ്ന്നന്റെ താൽപെര്യംമാത്രയം ഘനാകൊൻ തുടങേതി. 
കർഷകരുന്ടയുയം കർഷകന്ത്ാഴതിലാളതികളന്ടയുയം  
നതില പരതിതാപകരമായതി മാറതി.  1995 മുതൽ 
നാളതിതുവന്ര മൂന്നര ലക്ഘത്ാളയം  കർഷകർ 
ആത്മഹത് ന്േയ്ത രാജ്മാണ്ക് സ്തന്തഭാരതയം. 
വതികസന മുൻഗണനകളതിൽ സ്ഘദേതികളയം വതിഘദ
േതികളമായ ആഘഗാള ഘകാടടീേ്രന്ാർ സ്ാനയം 
ഘനടതികെഴതിഞ്ഞു. വതികസനത്തിന്റെ ഘക്ത്രങേളായതി 
ന്നഹ്ക് റു സ്ാപതിചേ ഐ.ഐ.ടതി. ഉൾന്പെന്ടയുള്ള 
ോസ്ത സ്ാപനങേളയം വ്വസായോലകളയം 
കാർഷതികജലഘസേന പദ്തതികളയം ധനകാര് 
സ്ാപനങേളന്മലായം ഇന്ന്ക് സ്കാര്വത്ക്കെരതികെ
ന്പെടുന്നു.  വതിമർേനങേന്ളലാമുണ്ായതിരുന്നഘപൊഴുയം  
1947 മുതൽ 1990 വന്രയുള്ള നാല്ക് പതതിറ്റാണ്തിൽ  
മനഷ്ഘകന്ദ്രടീകൃത വതികസനത്തിലൂന്ട മുഘന്നാട്ടു
നടന്ന ഇന്്, പതിന്നടീട്ക് മുഘന്നാട്ടുഘപാകെതിന്റെ ഘവഗത 
കുറയ്ക്കുകയുയം മൂലധന േക്തതികന്ള ഘകന്ദ്രടീകരതിച്ചുള്ള 
നടത്യം ആരയംഭതിക്കുകയുയം ന്േയ്ക്തു. 2014 മുതൽ  
സർവ്വതലങേളതിലയം രാജ്യം പതിഘന്നാട്ടുനടകൊൻ 
ആരയംഭതിക്കുകയുയം ന്േയ്ക്തു. വതിേപെതിന്റെ രാഷ്ട്രടീയയം 
മറന്നുഘപായവരാണ്ക് ന്വറുപെതിന്റെ രാഷ്ട്രടീയത്തിന്ക് 
പാത തുറന്നുന്കാടുത്ത്ക്.  സ്ാതന്ത്ത്തിനഘവ
ണ്തിയുള്ള ഘപാരാട്ത്തിൽ ഒരതിറ്റ്ക് ഘോര ഒഴുകൊൻ, 
ഒരതിറ്റ്ക് വതിയർന്പൊഴുകൊൻ തയ്ാറാകാത് 
പ്രസ്ാനയം രാജ്ത്തിന്റെ ഭരണാധതികാരത്തിൽ 
വന്നഘപൊൾ ഈ രാജ്ത്തിന്റെ വതിലഘയാ, സ്ാത
ന്ത്ത്തിന്റെ വതിലഘയാ തതിരതിചേറതിയാൻ കഴതിയാത് 
അവസ്യതിഘലയ്ക്ക് എത്തിയതിരതിക്കുന്നു. ന്ഫഡറൽ 
സയംവതിധാനന്ത് മാനതികൊത് ഘകന്ദ്രഭരണയം, 
വർഗ്ടീയതന്യ ഘപ്രാത്സാഹതിപെതിക്കുന്ന അവരുന്ട 
നയയം, പൗരാവകാേങേൾ ഹനതിക്കുന്ന നടപടതി, 
ഭരണ�ടനാ തത്ങേൾക്കുയം ഭരണ�ടനാ 
സ്ാപനങേൾക്കുയം വതിലകൽപെതികൊത് അവസ്, 
രാജ്ന്ത്യുയം ന്പാതുമുതലതിന്നയുയം വതിറ്റ്ക് കാ
ോകൊനള്ള അത്ാർത്തി ഇന്തലായംന്കാണ്ടുയം 
പ്രകൃതതിവതിഭവഘേഷതിന്കാണ്ടുയം മനഷ്വതിഭവ 
ഘേഷതിന്കാണ്ടുയം അനഗ്രഹടീതമായ ഈ നാട്ക്, 
75 വർഷങേൾന്കാണ്്ക് പൗരന്ാരുന്ട കഠതി
നാദ്്ാനങേളതിലൂന്ട ഘനടതിന്യടുത് ഘനട്ങേൾ 
നതിലനതിർത്ാൻ നമുകെ്ക് കഴതിയുക തന്ന്ന ഘവണയം. 
വ്ത്സ്തമായ രാഷ്ട്രടീയ േതിന്ാധാരകൾ  തടസ്സ
മാകാൻ പാടതില. ഒന്നതിചേ്ക്  മുഘന്നഘറണ് പ്രഘത്ക 
സാഹേര്യം നമ്മുന്ട രാജ്ത്തിനണ്ായതിരതിക്കുന്നു. 
ഒരു വ്ക്തതിയതിൽ അന്ർലടീനമായ സർഗ്
ഘേഷതികന്ള പരതിപൂർണ്ണമായ വതികാസത്തിന്ല
ത്തികൊനള്ള അവസരങേളന്ട ലഭ്തയാണ്ക്  
സ്ാതന്ത്ന്മന്ന്ക് ബഹുമാന്നായ അമർത് 
ന്സൻ പറയുന്നു. ഇന്്യതിന്ല ഏറ്റവയം പതിഘന്നാകെയം 
നതിൽക്കുന്ന പ്രഘദേങേളതിന്ലയുയം സമൂഹങേളതി
ന്ലയുയം കുട്തികൾകെ്ക് ഇതതിനായുള്ള അവസരങേൾ 
സൃഷ്തിക്കുഘമ്ാൾ മാത്രമാണ്ക് നമ്മുന്ട സ്ാതന്ത്യം 
അർത്ഥപൂർണ്ണമാകുന്നത്ക്. അതായതിരതികെന്ട് 75 ായം 
വാർഷതികാഘ�ാഷ ഘവളയതിന്ല നമ്മുന്ട ലക്്യം 
എന്നുമാത്രയം സൂേതിപെതിച്ചുന്കാണ്്ക് ഞാൻ നതിർത്തുന്നു.    

ഇ. ചന്ദ്രജശഖരൻ   എാം.എൽ.എ.

 സാഹ�ാദരയേത്ിന്റെയുാം സമത്ത്ിന്റെയുാം 
ഒരുമയുഹടയുാം പാഠങ്ങൾ വീന്ണ്ടുത്ഹപ്ാ
ന്ഴലാാം നമുക്് അധിനിഹവശങ്ങന്ള പ്രതിഹരാ

ധിക്ാനുള്ള കരുത്ുഹനടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്്. 
അത്രാം ന്�റുത്ുനിൽപ്ുകളുന്ട ആഹ�ാഷാം 

കൂടിയാകണാം സ്ാതന്തയേത്ിന്റെ 75 സാംവത്സ
രങ്ങൾ പൂർത്ിയാകുന് ഈ മു�ൂർത്ാം.



tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ
6ആസാദി കാ അമൃത് മഹ�ാത്സവ്  പ്രഹതയേകപതിപ്്

'സർ, രാജ്ത്തിന്ക് സ്ാതന്ത്യം ലഭതിചേതതിന്റെ 
75ാമത്ക് വാർഷതികയം ആഘ�ാഷതിക്കുന്ന ഈ 

ഘവളയതിൽ   ആഹ്ാദതികൊനയം ആഘവേഭരതിതരാകാനയം 
ആഘലാേതിക്കുവാനയം നമുകെ്ക് ഒരുപാടുണ്്ക്. അതതിഘല
ന്റയുന്ണ്ന്ന അങേയുന്ടയുയം അതുഘപാന്ലതന്ന്ന 
ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇവതിന്ട പറഞ്ഞ ബഹുമാനന്പെട് 
മുഖ്മന്തതിയുന്ടയുയം പ്രതതിപക് ഘനതാവതിന്റെയുയം 
എലാവരുന്ടയുയം അഭതിപ്രായഘത്ാട്ക് ഞാൻ ഘയാജതിക്കു
കയാണ്ക്. എലാ കക്തികളയം സ്ാത ന്ത്സമരയം  വളന്ര 
അഭതിമാനഘത്ാടുകൂടതിയാണ്ക് ഓർക്കുന്നത്ക്. ഇന്്യുന്ട 
സ്ാതന്ത് സമരമാണ്ക് നതിരായുധരായ ഘലാകത്തുള്ള 
മുഴുവൻ ജനതയ്ക്കുയം ഒരുപഘക് ബ്തിട്ടീഷുകാഘരാട്ക്, 
അന്നന്ത് സൂര്ൻ അസ്തമതികൊത് സാമ്ാജ്ഘത്ാട്ക് 
എതതിർപെ്ക് പറയാനള്ള വധര്യം ന്കാടുത്ത്ക്. 
പുതതിയ ആയുധങേളന്ട വരഘവാടുകൂടതി ഘലാകയം 
മുഴുവൻ ന്വട്തിപെതിടതികൊന്മന്നുകരുതതി കടൽമാർഗ്യം 
സഞരതികൊൻ അവർ ഒരുങേതിയഘപൊൾ അവന്ര 
എതതിരതിട്ത്ക് എലാ ഉപഭൂഖണ്ങേളതിന്ലയുയം രാജ്ങേ
ളതിന്ലയുയം അന്നന്ത് അതതിർത്തികളതിൽ ജടീവതിചേതിരുന്ന 
നതിരായുധരായ ജനങേളാണ്ക്. അവർകെ്ക് സത്ത്തിൽ 

മതവതിേ്ാസന്മാന്കെ ഉണ്ായതിരുന്നു. പഘക് ജാതതിമത 
അടതിസ്ാനത്തിലള്ള വലതിയ പ്രേ്ക് നങേന്ളാന്നുയം 
അവർ ഘനരതിട്തിരുന്നതില. അതതിന്റെ ഏറ്റവയം വലതിയ 
ഉദാഹരണയം തന്ന്നയാണ്ക് ഇന്്യതിഘലയ്ക്ക് ബ്തിട്ടീഷു 
കാർ വന്നഘപൊൾ സാമൂതതിരതിയുയം അഘദ്ദഹത്തിന്റെ പട
ത്ലവൻ കുഞ്ഞാലതി മരയ്കാരുയംകൂടതി അവന്ര ഘനരതിട് 
കഥ. നമേന്ളാന്കെ വളന്ര ആഘവേഘത്ാടുകൂടതി 
ഓർക്കുന്ന അന്നന്ത് വ്വസ്തിതതി, കടലതിൽ പറങ്കതി 
പടന്യ ഘനരതിടാൻഘവണ്തി ഒരു വ്ത്ാസവമതിലാന്ത 
അവർ ഘപാരാടതിയത്ക്.  ഇന്്യതിൽ ബ്തിട്ടീഷുകാർ വരു
ന്നതുവന്ര  ജാതതിമത വ്ത്ാസ അടതിസ്ാനത്തിലള്ള 
സ്പർദ് ഉണ്ായതിരുന്നതില, അവർകെ്ക്  അപരതിേതിതമാ
യതിരുന്നുന്വന്ന്ക് കാണതിക്കുന്ന ഒന്നാണ്ക്. അന്താന്കെ 
പതിന്നടീട്ക് ഡതിവവഡ്ക് ആൻഡ്ക് റൂൾ ഘപാളതിസതിയതിലൂന്ട 
രാജ്ത്്ക് ന്കാണ്ടുവന്നത്ക് വതിഘദേതിയരാണ്ക്. നമേൾ 
വളന്ര ആഘവേഘത്ാടുകൂടതി ഓർക്കുന്ന സ്ാതന്ത് 
സമരകാലത്തുണ്ായ സയംഭവവതികാസങേന്ളാന്കെ 
നമുകെ്ക് വലതിയ അടതിത്റയാന്ണന്നുയം ആഘവേയം പക
രുന്നതാന്ണന്നുയം ഭാവതിയതിലയം ആ അടതിസ്ാനത്തിൽ
ത്ന്ന്ന േതിന്തിഘകെണ്തുയം പറഘയണ്തുമുണ്്ക്. അത്രയം 
സയംഭവ വതികാസങേളാണ്ക് ബഹുമാന്രായ എലാവരുയം 
ഇവതിന്ട പരാമർേതിചേത്ക്. ഇന്്ൻ നാഷണൽ 
ഘകാൺഗ്രസ്ക് സമാരയംഭയം കുറതിച്ചു, അന്ന്ക് എലാവരുയം 

ഇന്്ൻ നാഷണൽ ഘകാൺഗ്രസ്സതിലായതിരുന്നു. 
ആദ്കാല കമേയൂണതിസ്റ്ക് ഘനതാകെന്ാന്രാന്കെ ആദ്
കാലത്്ക് ഇന്്ൻ നാഷണൽ ഘകാൺഗ്രസ്സതിലായതി
രുന്നു, അതുഘപാന്ലതന്ന്ന ഒരുപാട്ക് ഘനതാകെന്ാരുണ്്ക്. 
ഉദാഹരണമായതി പറഞ്ഞാൽ, പാണകൊട്ക് പൂഘകൊയ 
തങേളന്ട പതിതാമഹന്ന ബ്തിട്ടീഷുകാർ സ്ാതന്ത്സമ
രത്തിൽ പന്ങ്കടുത്തതിന്ക് ഇവതിന്ട നതിന്നുയം നാടുകടത്തി
യതാണ്ക്. ബ്തിട്ടീഷുകാർ നാടുകടത്തി, അഘദ്ദഹയം പതിന്നടീട്ക് 
അവതിന്ടതന്ന്ന മരണന്പെട്ടു, അഘദ്ദഹത്തിന്റെ ഖബറതിടയം 
ന്വല്ലൂരാണുള്ളത്ക്. അങേന്ന ഒരുപാട്ക് േരതിത്രങേളണ്്ക്.  
മമ്പുറയം സയ്തിദ്ക് അലവതി തങേളന്ട എഴുത്തുകാരനാ
യതിരുന്നു ഘകാന്തുനായർ, അവതിന്ട സ്പർദ്യുണ്ായതി
രുന്നതില. സ്പർദ് ബ്തിട്ടീഷുകാർ ഉണ്ാകെതിയതാണ്ക്, 
എലാവരുയം ഐക്ഘത്ാന്ട ജടീവതിചേതിരുന്നവരാണ്ക്. 
അവർ സ്പർദ്, ജാതതിമതവ്ത്ാസയം ബാകെതി കാര്
ങേന്ളാന്കെ ക്ഘമണ വളർത്തിന്കൊണ്ടുവന്നു, ഒരു 
�ട്ന്മത്തിയഘപൊൾ വലതിയ പ്രേ്ക് നങേളണ്ാകെതി. 1921 
ന്നക്കുറതിചേ്ക് ഇവതിന്ട അങ്ങുയം മുഖ്മന്തതിയുയം എലാവരുയം 
പരാമർേതിച്ചു, എലാവർക്കുയം ഘയാജതിപൊണ്ക്. അത്ാവേ് 
കാര്ങേൾ, വതിഷമങേൾ, പ്രേ്ക് നങേന്ളാന്കെ ഉന്ന

യതികൊൻ ശ്മതിക്കുഘമ്ാൾ അത്ക് വർഗ്ടീയതന്യന്നുപ
റഞ്ഞ്ക് ഐഘസാഘലറ്റ്ക് ന്േയ്ത കഥയാണ്ക്. അവരുന്ട 
പ്രേ്ക് നങേൾ, ജടീവതികൊനള്ള ഘപാരാട്മായതിരുന്നു. 
അഘപൊൾ അതുഘപാന്ലയുള്ള സയംഭവങേൾ അവേ, 
പതിഘന്നാകെ, നയൂനപക്ങേൾ അതുഘപാന്ലതന്ന്ന 
ന്താട്ടുകൂടായ്ക്മ, തടീണ്തികൂടായ്ക്മ ഒന്കെയുള്ള ജനവതിഭാ
ഗങേൾ അവരുന്ട ഒന്കെ കാര്ത്തിന്ക് ഘവന്റന്യാരു 
നടീതതിോസ്തമുണ്ാകെതി അത്ക് പഠതിപെതിന്ചേടുത്്ക് പ്രേരതിപെതി
ന്ചേടുത്തു. അതതിന്നതതിന്ര തന്ന്നയാണ്ക് മഹാത്മാ
ഗാന്തി സമരയം ന്േയ്തതുയം പതിന്നടീട്ക് ഇന്്ൻ സ്ാതന്ത് 
സമരമായതി വളർന്നുവന്നതുയം. അതതിൽ ഘനരന്ത് 
ഇവതിന്ട പരാമർേതിചേ എലാ മഹാന്ാരായ വ്ക്തതി
കളമുണ്്ക്. ശ്ടീനാരായണ ഗുരുവതിഘനാന്ടാപെയം വകെയം 
അബ്ക്ദുൽ ഖാദർ മൗലവതി ഘതാഘളാടുഘതാൾ ഘേർന്നു
ണ്ാകെതിയ േതിന്ാധാരയായതിരുന്നു. രണ്ടുഘപരുന്ടയുയം 
അവദ്തവയം അതുഘപാന്ലതന്ന്ന തൗഹടീദുയം എന്നു 
പറഞ്ഞതുഘപാന്ല അറബതിയുയം മലയാള പദപ്ര
ഘയാഗങേന്ളാന്കെ ഒന്നുതന്ന്നയാണ്ക്. കാരണയം 
ന്താട്ടുകൂടായ്ക്മയ്ക്കുയം തടീണ്തികൂടായ്ക്മയ്ക്കുയം മനഷ്ർ 
ഒന്നാണ്ക്, അവർകെ്ക് ജാതതിയതില, വർഗ്ടീയതയതില, 
വതിഭാഗടീയതയതില മതപരമായ വതിേ്ാസത്തിലയം 
അതതിന്ക് യാന്താരു അടതിസ്ാനവമതില. എലാവതിധ 
ചൂഷണങേളയം വളന്ര ഘമാേമാന്ണന്നുള്ള തത്ങേ

ന്ളാന്കെ ഒന്നുതന്ന്നയാണ്ക്, ബാകെതിന്യാന്കെ ഉണ്ാ
കെതിന്യടുത്താണ്ക്. ഞാനതിത്ക് പറയാൻ കാരണയം  
ആഘ�ാഷതികൊഘനന്റയുണ്്ക്, നമുകെ്ക് ആഘവേയം 
നൽകുന്നത്ക് ഇന്നന്ലകളതിന്ല േരതിത്രമാണ്ക്. പഘക് 
ആഘലാേതികൊനണ്്ക്, പഴയ തന്തയം. എന്തുപറഞ്ഞാലയം 
ന്ായയം പറഞ്ഞാലയം നടീതതി പറഞ്ഞാലയം അതുഘപാന്ല
തന്ന്ന പ്രേ്ക് നങേൾ പറഞ്ഞാലന്മാന്കെ വർഗ്ടീയയം, 
വതിഭാഗടീയയം എന്നാകെതി കാര്ങേൾ എളപെമാക്കുന്ന 
ഘനരന്ത് ബ്തിട്ടീഷുകാർ ഉപഘയാഗതിചേ വളന്ര തന്ത
പരമായ  ആ നതിലപാട്ക് രാജ്ത്്ക് വടീണ്ടുയം പ്രഘയാഗതിച്ചു 
തുടങേതിയതിരതിക്കുന്നു. നാട്ടുരാജ്ങേന്ളാന്കെ വളന്ര 
ഭതിന്നതയതിലായഘപൊഴാണ്ക് ബ്തിട്ടീഷുകാർ ന്മന്ല 
കയറതിയത്ക്. സാമൂതതിരതിയുയം അതുഘപാന്ലതന്ന്ന 
കുഞ്ഞാലതി മരയ്കാറുയം ഒന്നതിച്ചുനതിന്നു ഘപാരാടതി. പഘക് 
േതില നാട്ടുരാജാകെന്ാർ േതിലയതിടങേളതിൽ ബ്തിട്ടീഷു
കാർക്കുയം പറങ്കതികൾക്കുയം ഘപാർച്ചുഗടീസുകാർക്കുയം 
അഭയയം ന്കാടുത്തു. അഭയയം ന്കാടുത്ഘപൊൾ 
എന്തുണ്ായതി? ഡതിവതിഷൻ വന്നുന്യന്ന്ക് പറഞ്ഞ
തുഘപാന്ല ഇന്നുയം രാജ്ത്്ക് നാട്ടുരാജ്ങേളതില, അതു
ഘപാന്ലതന്ന്ന രാജാകെന്ാരതില, പഘക് രാഷ്ട്രടീയ 
പാർട്തികളണ്്ക്. മഘതതര രാഷ്ട്രടീയ പാർട്തികന്ളാന്കെ 
ഒന്നതിച്ചു നതിൽക്കുകയാന്ണങ്കതിൽ ബ്തിട്ടീഷുകാർ 
ഉപഘയാഗതിചേ അഘത തന്തന്ത് ഘതാൽപെതികൊൻ 
കഴതിയുമഘലാ. പഘക് ഇന്ന്ക് ഒന്കെ വാേകങേളാണ്ക്. 
അന്ന്ക് നാട്ടുരാജ്ങേൾ ഇന്ന്ക് രാജാകെന്ാരതില. 
പഘക് ജനാധതിപത്ത്തിന്റെ, മഘതതരത്ത്തിന്റെ 
വക്താകെളണ്്ക്, അവന്രാന്കെ ഡതിവവഡഡാണ്ക്. 
പുത്ൻ രാജാകെന്ാന്രാന്കെ ഡതിവവഡഡായതു
ന്കാണ്്ക് എന്തുസയംഭവതിക്കുന്നു? ബ്തിട്ടീഷുകാർ ഏറ്റവയം 
അവസാനന്ത് മുഗൾരാജാവതിന്ന കടീഴടകെതി ഇന്് 
വാണതുഘപാന്ല  ഇന്നുയം വാണുന്കാണ്തിരതിക്കുന്നു. 
ഒരുപഘക് ഞങേന്ളന്നുയം വാഴുന്മന്നുള്ള ധാർഷ്്
ത്തിഘലയ്ക്ക് വന്നതിരതിക്കുന്നു. അവരുപഘയാഗതിചേ അഘത 
മർദ്ദന തന്തങേന്ളാന്കെ ഇന്നുയം ഉപഘയാഗതിക്കുന്നു. 
അന്നഘത്തതിനപകരയം പുതതിയ ആയുധങേൾ 
ഉപഘയാഗതിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത്ക്, വളന്ര അഭതിമാ
നകരമായ ഒരു ഇന്നന്ലയാണ്ക് നമുക്കുള്ളത്ക്. പഘക് 
അതതിഘലന്റ ആഘലാേതികൊനന്ണ്ന്ന്ക് എലാവരുയം 
പറഞ്ഞത്ക് േരതിയാണ്ക്. ഇവതിന്ട എലാ ജനവതിഭാഗ
ങേന്ളയുയം ഉൾന്കൊള്ളണയം, ഇൻക്ലൂസടീവാകെണയം. 
ജാതതിമത വ്ത്ാസമതിലാന്ത ഇഘപൊഴുയം ദളതിതർ, പതിഘന്നാ
കെകൊർ, അവേർ, നയൂനപക്ങേൾ, സാമ്ത്തിക 
അവേത അനഭവതിക്കുന്നവർ ഇന്താന്കെ വർത്
മാനമലാന്ത നമുകെ്ക് യഥാർത്ഥ സ്ാതന്ത്യം ഘനടാൻ 
ഇഘപൊഴുയം കഴതിഞ്ഞതിട്തില. അതതിഘലന്റ ബ്തിട്ടീഷുകാർ 
എടുത് പഴകതിയ ആയുധന്മടുത്തുന്കാണ്്ക് നമ്മുന്ട 
ഭരണ�ടന പ്രദാനയം ന്േയ്യുന്ന മഹത്ായ സ്ാതന്ത്യം 
അതുകൂടതി ഇലാതാക്കുഘമാന്യന്നുള്ള ഭയാേങ്കയുമുണ്്ക്. 
അതുന്കാണ്്ക് എലാവരുയം വളന്ര ഗൗരവത്തിൽ 
ഭാവതിന്യക്കുറതിചേ്ക് ആഘലാേതിഘകെണ് ഒരു സന്ദർഭയം 
കൂടതിയാണ്ക്.  ആഘവേയം ന്കാള്ളുഘമ്ാൾ ആഘലാേതി
കൊനമുന്ണ്ന്ന്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത്ക് അതുന്കാണ്ാണ്ക്. 
ഇന്്യുന്ട സ്ാതന്ത്സമരയം ഘലാകത്തിന്ക് മഹാ
ത്മാഗാന്തിന്യഘപൊന്ലയുള്ള മഹത്ക് വ്ക്തതികൾ 
സമോനതിചേ നതിരായുധ മാർഗ്ത്തിലൂന്ടയുയം സത്വയം 
നടീതതിയുയം ഉയർത്തിപെതിടതിച്ചുന്കാണ്ടുയം കാര്ങേൾ 
ഘനടാന്മന്നുള്ളതതിന്റെ ഏറ്റവയം വലതിയ ഉദാഹരണയം 
തന്ന്നയാണ്ക്. നമുകെ്ക് ആഹ്ാദതികൊയം, ആഘലാേതികൊയം, 
അതുഘപാന്ല ഇന്്യുന്ട യഥാർത്ഥ സ്ാതന്ത് സയംര 
ക്ണത്തിനഘവണ്തി നമുകെ്ക് വടീണ്ടുയം പ്രതതിജ്ഞന്യ
ടുകൊയം. ഞാന്നന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസയംഹരതിക്കുന്നു. 
ജയ്ക്ഹതിന്ദ്ക്.

പി.കെ. െുഞ്ാലിക്ുട്ി  എാം.എൽ.എ. 

'സർ, അങ്ങുയം ബഹുമാനന്പെട് മുഖ്മന്തതിയുയം 
പ്രതതിപക് ഘനതാവയം കക്തിഘനതാകെളയം പ്രകടതി

പെതിചേ വതികാരങേഘളാന്ടലായം പൂർണ്ണമായുയം ഘയാജതിക്കുന്നു. 
സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ 75 സയംവത്സരങേൾ അനസ്മ
രതിച്ചുന്കാണ്ടുള്ള ഈ പ്രഘത്ക സഘമേളനയം ഏന്റ 
ശ്ദ്യാകർഷതിക്കുന്നതാണ്ക്.  ഒരുപഘക് ജനാധതിപത് 
രാജ്ങേളതിന്ല ഏറ്റവയം പ്രമുഖ സ്ാനത്തുള്ള നമ്മുന്ട 
രാജ്ത്തിന്റെ സ്ാതന്ത്വയം സമത്വയം പരതിഘപാ
ഷതിപെതികൊനയം ഉന്നതമായ ജനാധതിപത്മൂല്ങേന്ള 
ഉയർത്തിപെതിടതികൊനയം  നമുക്കുള്ള ഓർമേകന്ളയാണ്ക് 
വടീണ്ടുയം നമേൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പുതുക്കുന്നത്ക്. സ്ാ
തന്ത്ത്തിനായതി ജടീവൻ ബലതിയർപെതിചേ ധടീരഘദോഭതിമാ
നതികന്ള നമുകെ്ക് ആദരഘവാന്ട ഓർകൊയം. ഭാരതടീയൻ 
എന്ന നതിലയതിലള്ള ഓഘരാ പ്രവൃത്തികളയം എലാവന്രയുയം 
ഉൾന്കൊള്ളുന്ന ഉന്നത പുഘരാഗതതിയതിഘലയ്ക്കുയം പൂർണ്ണ സ്ാ
ശ്യത്തിഘലയ്ക്കുമുള്ള  ഭാരതത്തിന്റെ അമൃത്ക് യാത്രയ്ക്ക് 
േക്തതി പകരുന്നതാകന്ട് എന്ന്ക് നമുകെ്ക് ആേതികൊയം.  
സ്തന്ത ഇന്്യുന്ട ആധാരേതിലകളായ  മതനതിര
ഘപക്ത, ജനാധതിപത്യം, ജനങേളന്ട പരമാധതികാരയം, 
ഘസാഷ്ലതിസയം, ന്ഫഡറൽ സയംവതിധാനയം എന്നതിവ 
സയംരക്തികൊനള്ള ഘപാരാട്മാണ്ക് ഈ കാല�ട്
ത്തിന്റെ ആവേ്യം.  സ്തന്ത ഇന്് ജനങേൾകെ്ക് 
ഉറപ്പുനൽകുന്ന  സ്ാതന്ത്യം, നടീതതി, സമത്യം, 
സാഘഹാദര്യം എന്നതിവ യാഥാർത്ഥ്മാകൊനള്ള 
ഘപാരാട്യം തുടഘരണ്തായതിട്ടുണ്്ക്. സാമ്ാജ്ത് ആധതിപ

ത്ത്തിന്റെ ന്കാള്ളരുതായ്ക്മകൾന്കെതതിന്ര മുഖാമുഖയം 
ഏറ്റുമുട്തിയ  ഘപാരാട്ങേളന്ടകൂടതി േരതിത്രയം സ്ാതന്ത് 
സമരത്തിന്ക് അവകാേന്പെടാനണ്്ക്.  ഇത്ക് ഉൾന്കൊണ്്ക് 
മുഘന്നാട്ടുഘപാകുഘമ്ാൾ മാത്രഘമ യഥാർത്ഥ സ്ാതന്ത് 
സമരേരതിത്രയം രേതികൊനാവൂ. ഈ വവവതിധ്ങേ
ന്ളയാന്ക ഉൾന്കൊണ്ടുന്കാണ്ാണ്ക് ഇന്്യുന്ട 
ഭരണ�ടന രൂപന്പെട്ത്ക്. നാനാത്ത്തിൽ ഏകത്യം 

എന്ന ആേയമാണ്ക് രാജ്ത്തിന്റെ നതിലനതിൽപെതിന്റെ 
അടതിസ്ാനയം.  ഇതതിന്ക് ഘകാട്യം സയംഭവതികൊന്ത 
സയംരക്തിഘകെണ്ത്ക് നമ്മുന്ട ഉത്രവാദതിത്മാണ്ക്.  
ഇന്്ൻ ഘദേടീയതയുന്ട ഏറ്റവയം പ്രധാന സവതിഘേഷത, 
വതിവതിധങേളായ ഭാഷകന്ളയുയം സയംസ്ക് കാരന്ത്യുയം 
ഉൾന്കൊണ്ടുന്കാണ്്ക് മുഘന്നാട്ടുഘപാകുന്നുന്വന്നു
ള്ളതാണ്ക്. ഇന്്ൻ സ്ാതന്ത് പ്രസ്ാനയം എലാ 

ജറാഷി അഗസ്റിൻ ജെവിഭവ വകുപ്് മന്തി

വളന്ര അഭിമാനകരമായ ഒരു ഇന്ന്െയാണ് നമുക്ുള്ളത്. 
പഹക് അതിഹെന്റ ആഹൊ�ിക്ാനുന്ണ്ന്് എലാവരുാം 

പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഇവിന്ട എലാ ജനവിഭാഗങ്ങന്ളയുാം 
ഉൾന്ക്ാള്ളണാം, ഇൻക്ൂസീവാക്ണാം. ജാതിമത വയേതയോ

സമിലാന്ത ഇഹപ്ാഴുാം ദളിതർ, പിഹന്ാക്ക്ാർ, അവശർ, 
നയേൂനപക്ങ്ങൾ, സാമ്പത്ിക അവശത അനുഭവിക്ു

ന്വർ ഇന്താന്ക് വർത്മാനമലാന്ത നമുക്് യഥാർത്ഥ 
സ്ാതന്തയോം ഹനടാൻ ഇഹപ്ാഴുാം കഴിഞ്ഞിട്ടില.

സ്ാതന്തയേത്ിനായി ജീവൻ ബെിയർ
പ്ിച് ധീരഹദശാഭിമാനികന്ള നമുക്് 

ആദരഹവാന്ട ഓർക്ാാം. ഭാരതീയൻ 
എന് നിെയിെുള്ള ഓഹരാ പ്രവൃത്ികളുാം 

എലാവന്രയുാം ഉൾന്ക്ാള്ളുന് ഉന്ത 
പുഹരാഗതിയിഹെയ്ുാം പൂർണ്ണ സ്ാശ്രയ
ത്ിഹെയ്ുമുള്ള  ഭാരതത്ിന്റെ അമൃത് 
യാത്രയ്് ശക്തി പകരുന്താകന്ട്ട എന്് 

നമുക്് ആശിക്ാാം.
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7 ആസാദി കാ അമൃത് മഹ�ാത്സവ്  പ്രഹതയേകപതിപ്്

മതവതിേ്ാസതികളയം അലാത്വരുയം ഉൾന്കൊള്ളുന്ന ജന
മുഘന്നറ്റമായതിരുന്നു. ആ മുഘന്നറ്റത്തിന്റെ കരുത്ാണ്ക്  
മതനതിരഘപക്തയുന്ട അടതിസ്ാന കാഴ്ചപൊട്ക് 
ഭരണ�ടന വതിഭാവനയം ന്േയ്തതിട്ടുള്ളത്ക്. ഇന്്ൻ 
ഭരണ�ടനയുന്ട അടതിസ്ാനമൂല്ങേളായ മതനതി
രഘപക്തയുയം ന്ഫഡറലതിസവയം സമത്ത്തിന്റെയുയം 
സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെയുയം ആേയങേന്ള സ്ാതന്ത്സമര 
ഘപാരാളതികളന്ട  സ്പ്നങേഘളാട്ക്  കൂടതിയാന്ണന്നുയം നായം 
തതിരതിചേറതിയണയം.  ഈ യാഥാർത്ഥ്ന്ത് മറന്നുന്കാണ്്ക് 
സ്ടീകരതിക്കുന്ന ഏത്ക് നതിലപാടുയം രാജ്ത്തിനായതി ന്പാരു
തതിയവരുന്ട സ്പ്നങേന്ള തലതിന്കെടുത്തുന്നതതിന്ക് തുല്മാ
കുന്മന്നുള്ളത്ക് ഓർഘകെണ്തായതിട്ടുണ്്ക്. വർഗ്ടീയ സയം
�ർഷങേളന്ടയുയം ധ്രുവടീകരണങേളന്ടയുയം ശ്മങേന്ള 
പ്രതതിഘരാധതിക്കുവാനയം ഇലാതാക്കുവാനയം നമുകെ്ക് 
കഴതിഘയണ്ത്ക് നഘവാത്ഥാന മൂല്ങേളയം  സ്ാതന്ത് 
പ്രസ്ാനങേളയം നമുകെ്ക് നൽകതിയ കാഴ്ചപൊടതിന്റെകൂടതി 
അനന്രഫലമാണ്ക്.  വവവതിധ്ങേളന്ട കലവറ എന്നു 
വതിഘേഷതിപെതികൊവന്ന  രടീതതിയതിലാണ്ക് വതികസ്രതയുന്ട 
സയംസ്ക് കാരത്തിന്റെ അടതിത്റയായതി തടീരുന്നത്ക്. 
ഇത്ക് നമുകെ്ക് കൂടുതൽ കരുഘത്ാന്ട മുഘന്നാട്ടുഘപാഘക
ണ്തായതിട്ടുണ്്ക്. ഘകാവതിഡതിന്നത്തുടർന്നുള്ള പ്രതതിസ
ന്തിയുന്ട കാലത്തുയം  ആരുന്ടയുയം അന്നയം മുട്ാന്ത  
സഹായന്മത്തിചേ്ക് രാജ്ത്തിന്ക് മാതൃകയാകാൻ 
ഘകരളത്തിന്ക് സാധതിച്ചു. നമേൾ ഒന്നതിചോണ്ക് ഘകാവതിഡ്ക് 
എന്ന മഹാമാരതിന്കെതതിന്ര പ്രതതിഘരാധയം തടീർത്ത്ക്.  
ഘകരളത്തിന്ല ജനങേൾ ഒറ്റന്കെട്ായതി പ്രതതിഘരാധ പ്ര
വർത്നങേളതിൽ  സർകൊരതിന്നാപെയം പങ്കാളതികളായതി.  
ഘലാക്ക്ഡൗൺ കാലത്്ക് ആരുയം പട്തിണതി കതിടകെരു

ന്തന്നായതിരുന്നു സർകൊരതിന്റെ നയയം. ആരുന്ടയുയം 
അന്നയം മുട്ാന്ത  സഹായന്മത്തിചേ്ക് രാജ്ത്തിന്ക് തന്ന്ന 
നായം മാതൃകയായതി എന്നുള്ളത്ക്  ഈ സന്ദർഭത്തിൽ 
പ്രഘത്കയം ഓർഘകെണ്താണ്ക്. രാജ്ത്തിന്ക് തന്ന്ന 
മാതൃകയാകുന്ന  ബദലായതി  ഘകരളയം മുഘന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്നത്ക് 
ആഘരാഗ് വതിദ്ാഭ്ാസ ഘമഖലയതിന്ല  ഘനട്ങേൾ 
തന്ന്നയാണ്ക്.  ഈ �ട്ത്തിന്ലലായം  നമേൾ ഇത്ക് 
വതിസ്മരതികൊൻ പാടതിലാത്താണ്ക്. അഘതാന്ടാപെയം 
ഇന്ന്ക് കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രേ്ക് നയം, മുന്മ്ങ്ങുമതി
ലാത്വതിധയം രാജ്ത്്ക് വർഗ്ടീയ ഘവർതതിരതിവകൾ 
വർദ്തിച്ചുവരുന്നുന്വന്നതാണ്ക്.  ഈ പ്രവണതയ്ക്ക് മാറ്റയം 
വരണയം. 'ആസാദതി കാ അമൃത്ക്  മഘഹാത്സവ്ക് '  എന്ന 
ഘപരതിൽ നമേൾ സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞായം 
വർഷയം ആഘ�ാഷതിക്കുഘമ്ാൾ ഈ ന്വല്ലുവതിളതിന്യയാണ്ക് 
നമേൾ അതതിജടീവതിഘകെണ്ത്ക്. ജാതതിമത േതിന്കൾകെതടീ
തമായതി എലാവരുയം ഒരുമതിച്ചുനതിന്ന്ക് പുതതിന്യാരു ഭാരതയം 
ന്കട്തിപെടുകൊൻ കഴതിയണയം.  സ്ാതന്ത്ത്തിനായതി 
ഘപാരാടതി വടീരമൃത്യു വരതിചേവർകെ്ക് നൽകാൻ കഴതിയുന്ന 
ഏറ്റവയം വലതിയ ആദരവയം അതുതന്ന്നയാകുയം.  മഹാത്മാ
ഗാന്തിന്യ നമേൾ ഇവതിന്ട അനസ്മരതിച്ചു.  ഒരുപഘക് 
േരതിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവയം വലതിയ ഭാഗമായതി നമേൾ 
കാണുന്നത്ക് അഘദ്ദഹത്തിന്റെ ഘപാരാട്വടീര്ങേളതിൽ 
എടുത് സമടീപനമായതിരുന്നു. അഹതിയംസ സതിദ്ാന്
ത്തിൽ ഊന്നതിയാണ്ക് ഗാന്തിജതി ഇന്്ന്യ നയതിചേത്ക്. 
അതുതന്ന്നയാണ്ക് നമേൾ എടുത്തുകാഘണണ്തായതി
ട്ടുള്ളതുയം. ബ്തിട്ടീഷ്ക് ആധതിപത്ത്തിന്നതതിന്ര നടത്തിയ 
ഘപാരാട്യം. 

 ന്വള്ളകൊരുന്ട ന്കാള്ളകൊരുന്ട  
 ഖജാൻജതിമാരുന്ട ദതിവാൻജതിമാരുന്ട
 കടീേ കതിരാത ദുരധതികാര ദുർഘമാഹ
 ന്കടുതതിന്കെതതിന്ര അടതിന്വട്ടതി തട്ടുയം
 മുട്ടുയം ന്കാണ് മൂരാചേതിഭരണയം മുടതിയണയം  
എന്ന്ക് മുദ്ാവാക്യം വതിളതിചേ ഘ�ാര കഘഠാര മൃഗടീയ 
മർദ്ദനങേളന്ടയുയം ത്ാഘഗാജ്്ലമായ ആത്മത്ാഗങേ
ളന്ടയുയം നടുമധ്ത്തിൽ നമ്മുന്ടന്യാന്കെ പൂർവ്വതികർ 
ഘനടതിന്യടുത് പാവന പവതിത്രമായ ഭാരതത്തിന്റെ 
ജനാധതിപത്വയം സ്ാതന്ത്വയം നതിലനതിർത്തുവാനയം 
അതതിനഘവണ്തി ഘപാരാടാനമുള്ള ഏറ്റവയം േക്തമായ, 
തടീക്ഷ്ണമായ നതിലപാടാണ്ക് നമുകൊവേ്യം. രാജ്ത്തിന്റെ 
ഐക്വയം അഖണ്തയുയം തകർക്കുന്ന േക്തതികൾ
ന്കെതതിന്ര ഉജ്്ലമായതി ഘപാരാടാനള്ള  കരുത്ാർ
ജ്തിഘകെണ്തായതിട്ടുണ്്ക്.  മുഴുവൻ ഇന്്കൊരുയം ഐക്വയം 
പരസ്പര വതിേ്ാസവയം ഊട്തിയുറപെതിച്ചുന്കാണ്ടുഘവണയം 
മുഘന്നഘറണ്ത്ക്. ഭരണ�ടനാ മൂല്ങേൾ ഉയർത്തിപെതിടതി
ച്ചുന്കാണ്ടുയം ഭരണ�ടനാ സ്ാപനങേന്ള സയംരക്തിച്ചു
ന്കാണ്ടുയം സാമ്ാജ്ത് നടീകെങേന്ള ന്േറുത്തുന്കാണ്ടുയം  
പൗരാവകാേങേന്ളയുയം ജനാധതിപത് അവകാേങേ
ന്ളയുയം സയംരക്തിച്ചുന്കാണ്ടുയം സാമൂഹ്നടീതതി ഉറപൊ
കെതിന്കൊണ്ടുയം നമുകെ്ക് ഒറ്റന്കെട്ായതി മുഘന്നാട്ടുഘപാകായം.  
പുതതിന്യാരു ഇന്് ന്കട്തിപെടുകൊനള്ള പരതിശ്മത്തിൽ 
നമുന്കൊന്നായതി വകഘകാർകൊയം.  മനഷ്ന്രലായം 
ഒന്നുഘപാന്ല വസതിചേ മാഘവലതി നാടതിന്റെ ഘക്മവയം 
ഐേ്ര്വയം  നമുകെ്ക് വടീന്ണ്ടുകൊൻ കഴതിയന്ട് എന്ന്ക് 
ആേയംസതിച്ചുന്കാണ്്ക് നതിർത്തുന്നു.' 

'സർ, സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ 75ായം വാർഷതികാ 
ഘ�ാഷങേളമായതി ബന്ന്പെട്്ക് ഇത്രന്മാരു 

പ്രഘത്ക സഘമേളനയം ഘേരാൻ ഘനതൃത്യം നൽകതിയതതിൽ 
അങേന്യ ഞങേൾ അഭതിനന്ദതിക്കുകയാണ്ക്. 
ഘകവലന്മാരു േടന്ങേന്ന നതിലയതിലല നമേൾ ഈ 
സഘമേളനയം ഘേരുന്നത്ക്. ഇവതിന്ട ഘനരന്ത് സയംസാരതിചേ 
ബഹുമാനന്പെട് സ്പടീകെറുയം ബഹുമാന്രായ മുഖ്മന്തതിയുയം 
പ്രതതിപക്ഘനതാവടകെമുള്ള കക്തിഘനതാകെളയം 
സ്ാതന്ത് സമ്ാദനത്തിനഘവണ്തി ഘനതാകെൾ 
അർപെതിചേ  സയംഭാവനകന്ളയുയം ആ കാല�ട്ത്തിന്ല 
അവരുന്ട സ്പ്നങേന്ളയുയം കുറതിന്ചോന്കെ ഇവതിന്ട 
പങ്കുവച്ചു. അവരുന്ട സ്പ്നസാക്ാത്ക്കാരത്തിഘലയ്ക്കുള്ള 
പ്രയാണത്തിൽ നായം മുഘന്നാട്ാഘണാ പതിറഘകാട്ാഘണാ, 
അഘതാ അവതിന്ടത്ന്ന്ന നതിൽക്കുകയാഘണാ എന്നുള്ള 
പരതിഘോധന ഈ പ്രഘത്ക സഘമേളനത്തിൽ നടക്കുന്നു 
എന്നതാണ്ക് പ്രസക്തയം. 
 1947 ആഗസ്റ്ക് മാസയം 15 ായം തടീയതതിയതിന്ല ദതി ഹതിന്ദു 
പത്രയം എന്റെ വകവേമുണ്്ക്. മലയാള മഘനാരമയുയം മാ
തൃഭൂമതിയുമടകെമുള്ള നമ്മുന്ട നാട്തിന്ല പത്രങേൾ ആ കാ
ല�ട്ത്തിൽ സ്ാതന്ത്സമരന്ത് പതിന്തുണചേവയാണ്ക്. 
മലയാള മഘനാരമയ്ക്ക് ആഗസ്റ്ക് മാസയം 15 ായം തടീയതതി 
പത്രയം പ്രസതിദ്ടീകരതികൊൻ കഴതിഞ്ഞതില. കാരണയം, 
ഭരണകൂടയം ആ പത്ര സ്ാപനയം പൂട്തി മുദ്വചേതിരതിക്കുക
യായതിരുന്നു. അതുന്കാണ്ാണ്ക് ഞാന്നാരു ഇയംഗ്ടീഷ്ക് 
പത്രത്തിലള്ളത്ക് വായതിക്കുന്നത്ക്. ആഗസ്റ്ക് മാസയം 14 ായം 
തടീയതതി അർദ്രാത്രതിയതിൽ കൂടതിയ ഘകാൺസ്റതിറ്റുവറെ്ക് 
അസയംബ്തിയതിൽ ഘഡാ. രാഘജന്ദ്ര പ്രസാദതിന്റെ പ്രസക്ത
മാന്യാരു പ്രസയംഗമുണ്്ക്. മഹാത്മാഗാന്തികെ്ക് ആദരവ്ക് 
അർപെതിച്ചുന്കാണ്്ക് അഘദ്ദഹയം പ്രസയംഗതിക്കുകയാണ്ക്. 'Let 
us also pay our tribute of love and reverence to 
Mahatma Gandhi who has been our beacon light, 
our guide and philosopher during the last thirty 
years or more'.'അതതിന്ക് മുമ്പുള്ള സ്ാതന്ത് സമര 
കാല�ട്ത്തിഘലയ്ക്ക് സമയക്കുറവമൂലയം ഞാനതിഘപൊൾ 
കടക്കുന്നതില. മുപെത്ക് വർഷത്തിലധതികയം ഒരു ദടീപസ്തയം
ഭമായതി ഇന്്ൻ സ്ാതന്ത് സമരന്ത് നയതിചേത്ക് 
മഹാത്മാഗാന്തിയാണ്ക്. ഘഡാ. രാഘജന്ദ്ര പ്രസാദതിന്റെ 
അടുത് വാേകയം ഇന്നന്ത് കാല�ട്ത്തിൽ വളന്ര 
പ്രസക്തമാണ്ക്. Dr. Rajendra Prasad assured the 
minorities in India that they will receive fair and 
just treatment. '...they will enjoy all the rights 
and privileges of citizenship, and will be expected 
in their turn to render loyalty to the country in 
which they live and to its constitution.' ആ ഘയാ
ഗത്തിൽത്ന്ന്ന പ്രസയംഗതിചേ ജവഹർലാൽ ന്നഹ്ക് റു 
നമ്മുന്ട സാമ്ത്തിക അടതിമത്ന്ത്ക്കുറതിചേ്ക് സൂേതിപെതിച്ചു. 
നമ്മുന്ട നാട്തിന്ല അഘങേയറ്റത്്ക് നതിൽക്കുന്ന, 
അതായത്ക്, വാലറ്റത്്ക് നതിൽക്കുന്ന സാധാരണകൊ
രന്റെ കണ്ണടീന്രാപെതിയാൽ മാത്രഘമ സ്ാതന്ത്യം യാഥാർ
ത്ഥ്മാകൂന്വന്ന്ക് അഘദ്ദഹയം സൂേതിപെതിച്ചു. അഘദ്ദഹത്തിന്റെ 
വാക്കുകൾ ഞാൻ ക്ാട്്ക് ന്േയ്യുകയാണ്ക്. 'The service 
of India means the service of the millions who 
suffer. The ambition of the greatest man of our 
generation...' മറ്റാരുമല, മഹാത്മാഗാന്തിയാണ്ക്. 'The 
ambition of the greatest man of our generation 
has been to wipe 'every tear from every eye'. 
That may be beyond us, but so long as there 

are tears and suffering, so long our work will 
not be over.' ഈ വലതിയ സ്പ്നമാണ്ക് ആഗസ്റ്ക് മാസയം 
14 ായം തടീയതതി അർദ്രാത്രതിയതിൽ നമ്മുന്ട ഘദേടീയ 
ഘനതാകെൾ          (മഹാത്മാഗാന്തി അവതിന്ട ഇലാ
യതിരുന്നു എന്നുള്ളത്ക് എലാവർക്കുയം അറതിയായം) നമ്മുന്ട 
മുമ്തിൽ അവതരതിപെതിചേത്ക്. ആ സ്പ്നസാക്ാത്ക്കാര

ത്തിൽ നായം എവതിന്ട നതിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്ക് ഈ 
സഘമേളനത്തിൽ നമേൾ വതിലയതിരുത്തുന്നത്ക്. 
 സ്ാതന്ത് സമ്ാദനത്തിന്ക് മുൻപുനടന്ന വലതിയ 
ഘപാരാട്ങേളതിൽ അഘതാന്ടാപെയംതന്ന്ന സ്ാതന്ത് 
സമ്ാദനത്തിനഘേഷവയം ഇന്് ഘലാകത്തിന്ക് 
നൽകതിയ ഏറ്റവയം വലതിയ സയംഭാവന ധാർമേതികതയുന്ട 
ഏറ്റവയം ഉന്നതമായ മൂല്ങേൾ ഘലാകത്തിന്ക് സമർപെതിചേ 
രാഷ്ട്രയം എന്നതാണ്ക്. ഒരു സാമ്ാജ്ത് േക്തതിഘയാട്ക് 
അഹതിയംസന്യന്ന ആയുധമുപഘയാഗതിചേ്ക് സ്ാതന്ത്യം 
ഘനടാൻ കഴതിഞ്ഞുന്വന്ന വലതിന്യാരു ധാർമേതിക 
േതിന് ഘലാകത്തിന്ക് മുമ്തിൽ അവതരതിപെതികൊൻ 
നമുകെ്ക് കഴതിഞ്ഞു. ജനാധതിപത്യം മറ്റ്ക് രാജ്ങേളതിലയം 
അകൊല�ട്ത്തിൽ പരടീക്തിചേതിരുന്നു. പഘക്, ഇന്്ൻ 
ജനാധതിപത്യം ഒരു പ്രഘത്കതയുള്ളത്ക് തന്ന്നയാണ്ക്. 

ന്കാഘളാണതിയൽ ആധതിപത്ത്തിൽനതിന്ന്ക് സ്ാതന്ത്യം 
സമ്ാദതിചേ പല രാഷ്ട്രങേളയം, നഘമോന്ടാപെയംതന്ന്ന സ്ാ
തന്ത്യം ഘനടതിയ നമ്മുന്ട അയൽരാജ്മായ പാകതിസ്ാ
നടകെയം പല രാഷ്ട്രങേളയം  �തിന്നഭതിന്നമായതി. എന്നാൽ 
ഈ കാല�ട്ത്തിൽ വളന്ര ഉന്നതമായ, ഉദാത്
മാന്യാരു ഭരണ�ടനന്യ അടതിസ്ാനന്പെടുത്തി 
നമ്മുന്ട ജനാധതിപത്യം സയംരക്തിച്ചുഘപാകാൻ കഴതിഞ്ഞു. 
ആ ജനാധതിപത്വയം ഇന്ന്ക് േതില ഭടീഷണതികന്ള ഘനരതിട്ടു
ന്കാണ്തിരതിക്കുകയാണ്ക്. ബഹുസ്രതയുയം മഘതതരത്യം, 
ബഹുസ്ര സയംസ്ക് കാരയം, ബഹുഭാഷാ സമൃദ്തി, 
ബഹുവർഗ് വവവതിദ്്യം എന്നതിവന്യാന്കെ നമ്മുന്ട 
പ്രഘത്കതകളാണ്ക്. നമേൾ ഇനതിയഘങോട്്ക് ഊട്തിവളർ
ഘത്ണ് വതിേതിഷ്മായ പ്രഘത്കതകളാണ്ക്. അഘതാന്ടാ
പെയംതന്ന്ന പ്രധാനന്പെന്ട്ാരു വതിഷയമാണ്ക്, ബ്തിട്ടീഷു
കാരാൽ ഭരതികെന്പെടാത് ഇന്് എന്നതതിൽ സ്ാതന്ത് 
സമ്ാദനത്തിന്റെ ലക്്യം അവസാനതിക്കുന്നതില. നമേൾ 
സാമ്ത്തികമായതി സ്ാതന്ത്യം ഘനഘടണ്തിയതിരതിക്കുന്നു. 
സാമ്ത്തികമായ അടതിമത്യം ആത്ന്തികമായതി 
രാഷ്ട്രടീയമായ അടതിമത്യം വതിളതിച്ചുവരുത്തുന്മന്നതതിന്റെ 
ദൃഷ്ാന്യംതന്ന്നയാണ്ക് ഇന്്. ബ്തിട്ടീഷ്ക് ഈസ്റ്ക് ഇന്്ാ 
കമ്നതിയുന്ട വ്ാപാര ബന്ങേഘളാന്ട തുടങേതിയ 
ബന്ങേളാണഘലാ അവസാനയം നാട്ടുരാജ്ങേൾ 
ബ്തിട്ടീഷുകാരുന്ട അധടീനതയതിലായത്ക്. ഈ കാല�
ട്ത്തിൽ ഉൽപൊദന ഉപകരണങേൾ ഒന്ന്നാന്നായതി 
സാമൂഹതിക ഉടമസ്തയതിൽനതിന്ന്ക് മൂലധന േക്തതികൾ 
സ്കാര്മായതി കയ്ടകെതിന്കൊണ്തിരതിക്കുകയാണ്ക്. 
സാമ്ത്തിക പാരതന്ത്യം രാഷ്ട്രടീയ അടതിമത്യം ക്ണതി
ച്ചുവരുത്തുന്മന്ന്ക് ഞാനതിവതിന്ട സൂേതിപെതിച്ചു. സ്ഘദേതികളയം 
വതിഘദേതികളമായ കുത്കകൾ നമ്മുന്ട രാഷ്ട്രടീയ പരമാ
ധതികാരന്ത് കവർന്ന്നടുകൊതതിരതികൊനള്ള ജാഗ്രത 
നമുകെ്ക് ഉണ്ായതിരതിഘകെണ്ത്ക് അത്ാവേ്മാണ്ക്. അഘതാ
ന്ടാപെയംതന്ന്ന, സാമ്ാജ്ത് രാഷ്ട്രങേളന്ട അജണ് 
നടപൊകൊനള്ള ഘവദതിയായതി നമ്മുന്ട സ്തന്ത ഇന്് 
മാറരുത്ക് എന്ന്നാരു ജാഗ്രതകൂടതി ഈ കാല�ട്ത്തിൽ 
നായം ഉയർഘത്ണ്തായതിട്ടുണ്്ക്.
 നമ്മുന്ട ജനാധതിപത്വയം ഇടയ്ക്ക് ഭടീഷണതികന്ള 
ഘനരതിട്തിട്ടുണ്്ക്. അടതിയന്രാവസ് കാല�ട്ന്ത്
ക്കുറതിചേ്ക് ഇവതിന്ട സൂേതിപെതിച്ചു. ആ അടതിയന്രാവസ് 
കാല�ട്ത്തിൽ സത്ത്തിൽ ഇന്്യതിൽ നടന്നത്ക് 
ഒരു രണ്ായം സ്ാതന്ത് സമരമായതിരുന്നു. അതതിന്ക് 
ഘനതൃത്യം നൽകതിയത്ക് ജയപ്രകാേ്ക് നാരായണനാ
യതിരുന്നു. ജയപ്രകാേ്ക് നാരായണനയം ഘഡാ. റായം 
മഘനാഹർ ഘലാഹ്യുയം അേ്യുത്ക് പട്ക് വർദ്നയം ആോര് 
കൃപലാനതിയുന്മാന്കെ പുതതിയ ആേയങേൾ നവഭാരത 
ദർേനത്തിനഘവണ്തി സമർപെതിചേവരാന്ണന്നുള്ളത്ക് നായം 
ഇകൊല�ട്ത്തിൽ വതിസ്മരതികെരുത്ക്.  മതത്തിന്റെഘയാ 
ഭാഷയുന്ടഘയാ സയംസ്ക് കാരത്തിന്റെഘയാ ഘപരതിൽ 
നമ്മുന്ട രാജ്യം മുറതികെന്പെടരുന്തന്ന്ക് തടീരുമാനതികൊ
നള്ള, പ്രഖ്ാപതികൊനള്ള ഒരു അവസരമായതി ഈ 
ജൂബതിലതി ആഘ�ാഷങേൾ മാറണയം. 'മുറതിയരുത്ക്.... 
മുറതികെരുത്ക് എന്റെ ഇന്്ന്യ' എന്ന്ക് എലാ ഭാരതടീയരുയം 
ഒറ്റന്കെട്ായതി പറയുന്ന ഒരു അവസ്ാവതിഘേഷയം ഈ 
ജൂബതിലതി ആഘ�ാഷങേളന്ട ഭാഗമായതി രൂപന്പെടുത്തി
ന്യടുകൊൻ കഴതിയുന്മങ്കതിൽ ഈ ജൂബതിലതി ആഘ�ാഷയം 
സാർത്ഥകമാകുയം. എലാവർക്കുയം 75ായം സ്ാതന്ത് 
ദതിനാഘ�ാഷത്തിന്റെ ആേയംസകൾ ഘനരുന്നു. നന്ദതി. 
നമസ്ക് കാരയം.'

മാത്ു ടി.ജതാമസ് എാം.എൽ.എ.

സ്ാതന്തയേ സമ്പാദനത്ിന് മുൻപുനടന് 
വെിയ ഹപാരാട്ടങ്ങളിൽ അഹതാന്ടാപ്ാംതന്ന് 
സ്ാതന്തയേ സമ്പാദനത്ിനുഹശഷവുാം ഇന്യേ 

ഹൊകത്ിന് നൽകിയ ഏറ്വുാം വെിയ സാംഭാവന 
ധാർമേികതയുന്ട ഏറ്വുാം ഉന്തമായ മൂെയേങ്ങൾ 
ഹൊകത്ിന് സമർപ്ിച് രാഷ്ട്രാം എന്താണ്. ഒരു 
സാമ്ാജയേത് ശക്തിഹയാട് അ�ിാംസന്യന് ആയു

ധമുപഹയാഗിച്് സ്ാതന്തയോം ഹനടാൻ കഴിഞ്ഞു
ന്വന് വെിന്യാരു ധാർമേിക �ിന് ഹൊകത്ിന് 

മുമ്പിൽ അവതരിപ്ിക്ാൻ നമുക്് കഴിഞ്ഞു. 
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സ്ാതന്തയേ ദിനാഹ�ാഷാം രാജയേത്ിനുഹവണ്ി ജീവിച് 
മ�ാത്ാക്ൾക്് ആദരമർപ്ിക്ാൻ കൂടി ഉള്ളതാണ്. 
നിയമസഭാ സമുച്യത്ിൽ സ്ാപിച്ിട്ടുളള  
ഹദശീയ ഹനതാക്ളായ മ�ാത്ാ ഗാന്ി, 
ജവ�ർൊൽ ന്ന�് റു, ബി ആർ അാംഹബദ്കർ, 
ന്ക ആർ നാരായണൻ എന്ിവരുന്ട പ്രതിമകളിൽ 
സ്ീക്ർ എാം ബി രാഹജഷ്, ന്െപയേൂട്ടി 
സ്ീക്ർ �ിറ്യാം ഹഗാപകുമാർ, നിയമസഭ ന്സക്രട്ടറി 
എ എാം ബഷീർ തുടങ്ങിയവർ പുഷ്ാർച്ന നടത്ുന്ു.
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സ്ാതന്തയോം തന്ന് അമയേതാം. 
അത് നൽകുന് ആനന്ത്ിനുാം 

ആഹ�ാഷത്ിനുാം അതിരുകളില. 
സ്ാതന്തയേദിനാഹ�ാഷ 

നിമിഷങ്ങളിെൂന്ട...
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ആസാദി കാ അമയേത് മഹ�ാത്സവത്ിന്റെ ഭാഗമായി 
സാം�ടിപ്ിച് പ്രദർശനത്ിന്റെയുാം പ്രഭാഷണ 

പരിപാടിയുന്ടയുാം �ിത്രങ്ങളിെൂന്ട... 
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നിയമസഭാ 
മയേൂസിയത്ിന്റെ 

ആഭിമുഖയേത്ിൽ 
നടത്ിയ 
പ്രദർശനാം  
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'സർ, ഓഘരാ സ്ാതന്ത് ദതിനാഘ�ാഷവയം രാജ്യം 
സ്തന്തമായതതിന്റെ  ഓർമേ പുതുകെൽ 

മാത്രമല, ഒരു ജനതയുന്ട ഘപാരാട്ങേളന്ടയുയം ആയതി
രകെണകെതിനാളകൾ രക്തസാക്തികളായതതിന്റെയുയം 
ഓർമേ പുതുകെൽ കൂടതിയാണ്ക്. ഇന്നുവന്ര മറ്റ്ക് ഘലാക 
രാജ്ങേളതിൽനതിന്ന്ക് നമ്മുന്ട ഇന്്ൻ സ്ാതന്ത് 
സമരയം വ്ത്സ്തമാകുന്നത്ക് അങേതിവതിന്ട പ്രതതിപാദതി
ചേതുഘപാന്ല അഹതിയംസയതിലൂന്നതിയ ഗാന്തിയൻ സമര 
രടീതതികൾ തന്ന്നയായതിരുന്നു. മറ്റ്ക് അനവധതി ഘലാക 
രാഷ്ട്രങേൾകെ്ക് സ്ാതന്ത്ത്തിഘലയ്ക്കുള്ള േവതിട്ടുപടതിയാ
യതിരുന്നു ഇന്്ൻ സ്ാതന്ത് സമരന്മന്ന്ക് േരതിത്രയം 
നന്മേ ഓർമേന്പെടുത്തുകയാണ്ക്. നമ്മുന്ട രാജ്യം 
സ്ാതന്ത്യം ഘനടുന്ന സന്ദർഭത്തിലണ്ായതിരുന്ന പ്രതതി
സന്തികന്ള തരണയം ന്േയ്ാൻ കഴതിഞ്ഞത്ക് സ്ാതന്ത് 
സമരത്തിന്റെ സഹന കഥകളയം ആ സമരയം നയതിചേ 
ഘനതാകെൾ പകർന്നുതന്ന ഇച്ഛാേക്തതിയുമായതിരുന്നു. 
നമേഘളാന്ടാപെവയം അതതിനമുമ്പുയം അതതിനഘേഷവയം 
സ്ാതന്ത്യം ഘനടതിയ പല രാജ്ങേളയം ഘസ്ച്ഛാധതിപത്
ത്തിഘലയ്ക്കുയം ഏകാധതിപത്ത്തിഘലയ്ക്കുയം പട്ാള അട്തിമറതിക
ളതിഘലയ്ക്കുന്മാന്കെ മാറതിയഘപൊഴുയം ജനാധതിപത്ത്തിന്റെ 
ഉയർന്ന മൂല്ങേന്ള ഘേർത്തുപതിടതിചേ്ക് 75 വർഷങേൾ 
നമേൾ പതിന്നതിടുകയാണ്ക്. അതതിന്റെ അടതിസ്ാന
ന്മന്ന്ക് പറയുന്നത്ക് നമ്മുന്ട മഘതതരത് മൂല്ങേളാണ്ക്. 
എന്നാൽ ഭരണ�ടന നമുകെ്ക് നൽകുന്ന ജനാധതി
പത്വയം മഘതതരത്വമായ ആ മൂല്ങേൾ ഇന്ന്ക് 
വലതിയ ന്വല്ലുവതിളതികൾ ഘനരതിടുകയാണ്ക്. അതതിവതിന്ട 
സയംസാരതിചേ എലാവരുന്ടയുയം വാക്കുകളതിൽ പ്രതതിഫ
ലതിച്ചു. നമേൾ ഘനരതിടുന്ന ഏറ്റവയം വലതിയ ന്വല്ലുവതിളതിക
ളതിന്ലാന്ന്ക് അതുതന്ന്നയാണ്ക്. നമ്മുന്ട മഘതതരത്വയം 
ജനാധതിപത്വയം ഇന്ന്ക് ഘോദ്യം ന്േയ്ന്പെടുന്നു. 
ോസ്തസാഘങ്കതതികയം, ആഘരാഗ്യം, വതിദ്ാഭ്ാസയം എന്നടീ 
ഘമഖലകളതിന്ലാന്കെ മാറ്റങേൾ വകവരതികൊൻ 
നമുകെ്ക് കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്ക്. ഭക്് സ്യയംപര്ാപ്തതയതിഘലയ്ക്ക് 
നടന്നുനടീങ്ങുവാൻ നമുകെ്ക് കഴതിഞ്ഞതിട്ടുണ്്ക്. അടതിസ്ാന 
സൗകര് വതികസനങേളതിൽ വലതിയ മാറ്റങേൾ നമുകെ്ക് 
സൃഷ്തിന്ചേടുകൊൻ കഴതിഞ്ഞു. അഘതാന്ടാപെയംതന്ന്ന 
ഈ കാല�ട്ത്തിൽ നമേൾ അഭതിമുഖടീകരതിക്കുന്ന 
പ്രധാനന്പെട് ന്വല്ലുവതിളതികളായതി ഇത്ക് നമ്മുന്ട മുന്നതിൽ 
നതിൽക്കുന്നു. അഘതാന്ടാപെയംതന്ന്ന, നമുകെ്ക് നഷ്ന്പെ

ട്ടുഘപാകുന്ന നമ്മുന്ട യുവജന സമ്ത്തിന്നക്കുറതിച്ചുയം 
ഘബാദ്്മുണ്ാകണയം. ഘജർണലകളതിൽ 'ന്ബ്യതിൻ 
ന്ഡ്രയതിൻ' എന്ന്ക് വതിഘേഷതിപെതിക്കുഘമ്ാൾ നമ്മുന്ട 
യുവജന സമ്ത്്ക് അവസരങേൾഘതടതി ഇന്ന്ക് കടൽ 
കടന്നുഘപാകുന്നു. ഏത്ക് രാജ്ത്തിന്റെയുയം പ്രധാനന്പെട് 
�ടകന്മന്നത്ക് അവതിന്ടയുള്ള young population 
ആണ്ക്, young generation ആണ്ക്. അവരതിന്ന്ക് 

അവസരങേൾ ഘതടതി കടൽ കടന്ന്ക് ഘപാകുകയാണ്ക്. 
ഇന്നന്ത് സർകൊരുകളന്ട ഏറ്റവയം വലതിയ ഉത്ര
വാദതിത്യം, യുവജനങേൾകെ്ക് അവസരങേൾ നൽകതി 
നമ്മുന്ട രാജ്ത്തിന്റെ മുഘന്നാട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ 
അവന്ര ഭാഗമാക്കുക, അവന്ര ഇവതിന്ട നതിലനതിർ
ത്തുക എന്നുള്ളതാണ്ക്. 
 ഏറ്റവയം സാധാരണകൊരതിഘലയ്ക്കുകൂടതി സ്ാത
ന്ത്ത്തിന്റെ സദ്ക്ഫലങേൾ എത്തിക്കുഘമ്ാഴാണ്ക് 
ആ വാകെ്ക് അന്ർത്ഥമാകുന്നത്ക്. ഓഘരാ മനഷ്നയം 
നടീതതിയുയം ജടീവതിതസാഫല്വയം നൽകാനതകുന്ന 
സാമ്ത്തിക രാഷ്ട്രടീയ സയംവതിധാനങേൾ ഉണ്ാക്കുക 
എന്നത്ക് തന്ന്നയായതിരതികെണയം നമ്മുന്ട ലക്്യം. ബഹു
സ്രതയുയം നാനാത്വയം മഘതതരത്വയം തകർകൊൻ 
ശ്മതിക്കുന്നവരതിൽനതിന്ന്ക് രാജ്ന്ത് രക്തിക്കുക 
എന്നത്ക് ഏറ്റവയം പ്രധാനന്പെട് ന്വല്ലുവതിളതികളതിന്ലാ
ന്നായതി ഇന്ന്ക് നമ്മുന്ട മുന്നതിൽ നതിൽക്കുകയാണ്ക്. 
നാന്മലായം ഒരു മഹാ സയംസ്ക് കൃതതിയുന്ട അവകാേതി
കളാണ്ക്. മതമല, മാനഷതിക മൂല്ങേൾ ഉയർത്തിപെതിടതി
ക്കുന്ന വലതിയ സയംസ്ക് കാരത്തിന്റെ ഉടമകൾ. എന്നാൽ 
ഇന്ന്ക് സങ്കുേതിതമായ വർഗ്ടീയ േതിന്കൾ കടന്നുവരതി
കയാണ്ക്. നയൂനപക്, ഭൂരതിപക് വർഗ്ടീയതകൾ അപ
കടകരമായ നതിലയതിഘലയ്ക്ക് മാറുന്നു. ബഹുമാന്രായ 
മുഖ്മന്തതിയുയം പ്രതതിപക് ഘനതാവന്മാന്കെ ഇവതിന്ട 
സൂേതിപെതിചേതുഘപാന്ല, പുതതിയ കാലത്തിൽ േരതിത്ര 
വസ്തുകെന്ള തമസ്ക് കരതിച്ചുയം േരതിത്രന്ത് വളന്ചോടതിക്കു
വാനന്മാന്കെയുള്ള ശ്മങേൾ നടക്കുകയാണ്ക്. അതു
ന്കാണ്ടുതന്ന്ന നമ്മുന്ട സ്ാതന്ത്ന്ത് സയംരക്തി
ക്കുന്നതതിഘനാന്ടാപെയംതന്ന്ന േരതിത്ര വസ്തുതകന്ളകൂടതി 
സയംരക്തികൊനള്ള വർദ്തിതമായ ഉത്രവാദതിത്യം 
ഇന്നന്ത് തലമുറയതിഘലയ്ക്ക് വന്നുഘേർന്നതിരതിക്കുന്നു.  
 നമ്മുന്ട സ്ാതന്ത് സമര ഘസനാനതികളഘടത്ക് ത്ാ
ഘഗാജ്്ലമാന്യാരു ജടീവതിതമായതിരുന്നു. സാഹസതിക 
മഘനാഭാവഘത്ാടുകൂടതി സ്ാതന്ത്യം എന്റെ ജന്ാവ
കാേമാണ്ക്, രാജ്മാണ്ക് വലത്ക്, സ്ാതന്ത്വയം എന്ന 
േതിന്ഘയാടുകൂടതി സ്ാതന്ത് സമരത്തിൽ പന്ങ്കടുത് 
ആ വടീരപുത്രൻമാർകെ്ക് ഞാൻ അഭതിവാദ്ങേൾ അർപെതി
ക്കുന്നു.'

'സർ, ഇന്്ൻ സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ വജ്രജൂബതിലതി 
ആഘ�ാഷതിക്കുന്ന ഈ കാല�ട്ത്തിൽ ഘകരള 

നതിയമസഭ സ്ാതന്ത് ജൂബതിലതി ആഘ�ാഷങേന്ള 
അനസ്മരതികൊനള്ള ഒരു ശ്ഘദ്യമായ സഘമേളനയം 
ക്മടീകരതിച്ചുന്വന്നുള്ളത്ക് ഏറ്റവയം അഭതിമാനകരമാണ്ക്. 
75 വർഷങേൾക്കുമുമ്്ക്  അടതിമത്ത്തിന്റെ േങേല 
ന്പാട്തിന്ചേറതിഞ്ഞുന്കാണ്്ക്  ജനാധതിപത്ന്ത് 
മുറുന്കപെതിടതിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം അത്ഭുതങേളതിഘലയ്ക്ക്, 
വതികസനത്തിന്റെ മുഘന്നറ്റത്തിഘലയ്ക്ക്, ജനതയുന്ട 
പുഘരാഗതതിയതിഘലയ്ക്ക് നയതിക്കുന്ന അഭതിമാനകരമായ 
ഘനട്ങേൾ വകവരതിക്കുന്ന ഇന്്യുന്ട േരതിത്രമാണ്ക് 
ഈ 75 വർഷത്തിനള്ളതിൽ നമുകെ്ക് വതിലയതിരുത്തുവാൻ 
കഴതിയുന്നത്ക്.   ബഹുമാന്രായ  സ്പടീകെറുയം മുഖ്മന്തതിയുയം 
പ്രതതിപക് ഘനതാവയം കക്തിഘനതാകെളന്മലായം പ്രക
ടതിപെതിചേ വതികാരങേഘളാട്ക് പൂർണ്ണമായുയം ഘയാജതിക്കുന്നു. 
ഘലാകത്തിന്ല ഏറ്റവയം വലതിയ ജനാധതിപത് രാജ്മായതി 

നതിലനതിൽക്കുന്ന ഭാരതയം, ഘലാക ജനസയംഖ്യതിൽ 
ആറതിന്ലാന്നതിലധതികയംഘപർ അധതിവസതിക്കുന്ന രാജ്യം, 75 
വർഷയംന്കാണ്്ക് അടതിസ്ാന സൗകര്ങേളതിലയം ോസ്ത 
സാഘങ്കതതിക രയംഗത്തുയം വതികസതിത രയംഗത്തുന്മലായം 
വലതിയ ഘനട്ങേളതിഘലയ്കാണ്ക് നമ്മുന്ട നാട്ക്  കടന്നുവ
ന്നതിട്ടുള്ളത്ക്. ഈ ഘനട്ങേന്ളലായം വകവരതിക്കുഘമ്ാഴുയം 
ദാരതിദ്് നതിർമോർജ്നത്തിന്റെയുയം  ആഘരാഗ് പരതി
പാലനത്തിന്റെയുയം നതിരവധതി മറ്റ്ക് വതികസന കാര്ങേള
ന്ടയുയം കാര്ത്തിൽ ഇനതിയുയം നമുകെ്ക് മുഘന്നാട്ടുഘപാഘകണ്
തായതിട്ടുണ്്ക്. ഒന്നായം സ്ാതന്ത് സഘന്ദേത്തിൽ പണ്തിറ്റ്ക് 
ജവഹർലാൽ ന്നഹ്ക് റു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ 'എന്തിനാ
യതിരതികെണയം നമ്മുന്ട പരതിശ്മയം? കർഷകർക്കുയം ന്താ
ഴതിലാളതികൾക്കുയം മറ്റ്ക് സാധാരണ ജനവതിഭാഗങേൾക്കുയം 

സ്ാതന്ത്വയം അവസരവയം എത്തിച്ചുന്കാടുകൊൻ 
ഘവണ്തി ആയതിരതികെണയം നമ്മുന്ട ഘപാരാട്യം.'എന്നുതു
ടങ്ങുന്ന അഘദ്ദഹത്തിന്റെ പരാമർേങേൾ ഇന്നുയം 
അർത്ഥപൂർണ്ണമായതി നതിൽക്കുകയാണ്ക്.  ഭക്ണത്തി
നഘപാലയം വതിഷമതിക്കുന്ന പാവന്പെട് മനഷ്ന്റെ ജടീവതിത 
പ്രേ്ക് നങേൾ ഇന്നുയം പചേയായതി നതിൽക്കുന്നു. അത്രയം 
കാര്ങേൾകെ്ക് മുൻഗണന ന്കാടുകൊൻ കഴതിയുന്ന 
പുതതിയ സമടീപനത്തിഘലയ്ക്ക് ഘകന്ദ്രസയംസ്ാന ഗവൺന്മ
ന്റുകൾക്കുയം നമ്മുന്ട രാജ്ത്തിനയം കടന്നു വഘരണ്തായതി
ട്ടുണ്്ക്. അകൊര്ങേളതിൽ എടുക്കുന്ന  പരതിശ്മങേഘളാട്ക് 
പൂർണ്ണമായുയം രാഷ്ട്രടീയത്തിനതടീതമായതി എലാവരുയം 
സഹകരതിഘകെണ്തുമുണ്്ക്.  ഒന്നതിച്ചു നതിൽക്കുന്നതതിനള്ള 
വലതിന്യാരു പ്രതതിജ്ഞന്യടുക്കുന്ന സന്ദർഭമായതി 
അങേ്ക് പറഞ്ഞതുഘപാന്ല ഇത്ക് മാറന്ട് എന്നാണ്ക് 
ആേയംസയായതി സൂേതിപെതികൊനള്ളത്ക്. 
 ഭക്് സ്യയംപര്ാപ്തതയതിഘലയ്ക്ക് നമ്മുന്ട നാടതിന്ക് 

വളരാൻ കഴതിഞ്ഞതിട്ടുന്ണ്ങ്കതിലയം ഇന്നുയം നമ്മുന്ട 
രാജ്ന്ത് കർഷകന്റെ അവസ്ന്യന്ാന്ണന്ന്ക് 
േതിന്തിക്കുന്നതതിന്ക് ഈ 75 ായം സ്ാതന്ത്ദതിനത്തിൽ 
നായം കടന്പെട്വരാണ്ക്. കർഷകന്ക് രക്യതിലാത് 
ഒരു നതിലയതിഘലയ്ക്ക്, കാർഷതിക ഘമഖല തകർചേയതിഘലയ്ക്ക് 
ഘപാകുന്ന അവസ് രാജ്ന്ത്തന്ന്ന അന്നയം നൽകതി 
സയംരക്തിക്കുന്ന കർഷക ജനത പരതിപൂർണ്ണമായുയം പല 
രയംഗങേളതിലയം തഴയന്പെടുകയുയം  ഘവദനതിപെതികെന്പെടുകയുയം 
ന്േയ്യുന്ന �ട്ത്തിൽ 'കർഷകരുന്ട രക്'  എന്നുള്ളത്ക് 
ഈ വജ്രജൂബതിലതിയുന്ട �ട്ത്തിൽ നായം എടുഘകെണ് 
പ്രധാനന്പെട് പ്രതതിജ്ഞകളതിന്ലാന്നാണ്ക്.  അതുഘപാന്ല
തന്ന്ന നമ്മുന്ട രാജ്യം ഉയർത്തിപെതിടതിക്കുന്ന ന്ഫഡറൽ 

സയംവതിധാനയം  ഘകന്ദ്ര സയംസ്ാന ബന്ങേൾ 
ഏറ്റവയം സുപ്രധാനമായതി കരുതുന്ന ന്ഫഡറൽ 
സയംവതിധാനമാണ്ക് സ്ാതന്ത്ാനന്ര ഭാരതത്തിൽ 
നതിലനതിൽക്കുന്നത്ക്. ഇവതിന്ടയുയം സുേക്തമായ ഘകന്ദ്രവയം 
സയംതൃപ്തമായ സയംസ്ാനങേളന്മന്നത്ക്  സ്ാതന്ത്യം 
ലഭതിചേ കാല�ട്യം മുതൽ നമ്മുന്ട രാജ്യം ഉയർത്തുന്ന 
നതിലപാടാണ്ക്. എന്നാൽ ഇകൊര്ത്തിൽ സയംസ്ാ
നങേളന്ട പരാതതികൾ ഇന്നുയം ഉയർന്നുവരുന്നുന്വ
ന്നുള്ളതുയം നതിലനതിൽക്കുന്നുന്വന്നുള്ളതുയം മന്റ്റാരു 
യാഥാർത്ഥ്മാണ്ക്. ഘകന്ദ്രസയംസ്ാന ബന്ങേളതിൽ 
ന്പാളതിന്ചേഴുത്്ക് നടത്തുക എന്നുള്ള ഏറ്റവയം സുപ്ര
ധാനമായ ആവേ്യം ഇന്ന്ക് രാജ്യം േർചേ ന്േഘയ്ണ് 
വതിഷയമാണ്ക്. അത്രയം കാര്ങേളതിഘലയ്ക്ക് പുതതിയ 
േതിന്കൾ കടന്നുവരുന്നതതിന്ക് ഈ വജ്രജൂബതിലതിയുന്ട 
കാല�ട്യം സഹായതിഘകെണ്തായതിട്ടുണ്്ക്.  അതുഘപാന്ല
തന്ന്ന നമ്മുന്ട രാജ്ത്തിന്റെ അടതിസ്ാന നതിലപാട്ക് 
എലാ ഘനതാകെളയം  പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ായതി.  മഘതതര
ത്ത്തിൽ അധതിഷ്തിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ നതിലനതിൽപെ്ക് 
എന്നുള്ളത്ക് ഇനതിയുയം കാത്തുസൂക്തികെന്പെഘടണ് 
കാര്മാണ്ക്. അത്ക് തകർകൊൻ ശ്മതിക്കുന്ന േക്തതികൾ 
ഏത്ക് രാഷ്ട്രടീയ പ്രസ്ാനങേളായാലയം  വതിവതിധ വർഗ്ടീയ 
േക്തതികളായാലയം   അതതിന്ന ഘനരതിടുവാൻ കഴതിയുന്ന 
വതിധത്തിലള്ള  ഉറചേ നതിലപാടതിഘലയ്ക്ക്, ഇന്്യ്ക്ക് 
മാതൃകയാകാൻ കഴതിയുന്ന വതിധത്തിൽ ഘകരളത്തിന്ക് 
എന്നുയം മുഘന്നാട്ടുഘപാകാൻ കഴതിഘയണ്തുണ്്ക്. ഘകരള 
നതിയമസഭ ഈ വജ്രജൂബതിലതിയുന്ട �ട്ത്തിൽ മഘതതര
ത്ത്തിന്റെ മൂല്ങേൾ  ഉയർത്തിപെതിടതിച്ചുന്കാണ്്ക്,  ഭര
ണ�ടനയുന്ട അടതിസ്ാന നതിലപാടുകന്ള ഉയർത്തി 
പതിടതിച്ചുന്കാണ്ടുഘപാകാൻ ഇന്്യ്ക്ക് മാതൃക കാണതിക്കുന്ന 
സയംസ്ാനമായതി ഘകരളയം മുഘന്നാട്ടുഘപാകുന്നതതിന്ക് 
സ്ാതന്ത് ഓർമേ പുതുകെൽ  നമുകെ്ക് കരുത്തുപകരന്ട് 
എന്നാണ്ക് എനതികെ്ക് സൂേതിപെതികൊനള്ളത്ക്. മഹാത്മ
ജതിയുന്ട ഘനതൃത്ത്തിൽ സ്ാതന്ത്യം ആഘ�ാഷതിചേ
ഘപൊൾ  മഹാത്മജതി അഹതിയംസയുന്ട സഘന്ദേയം ഉയർ
ത്തിന്കൊണ്്ക് നടത്തിയ പ്രതതിജ്ഞയതിലയം ആദ്ന്ത് 
സ്ാതന്ത്ദതിന സഘന്ദേത്തിലയം അഘദ്ദഹയം പറയുന്നുണ്്ക്, 
മതവമത്രതിയതിലൂന്ടയുയം മഘതതരത്യം സയംരക്തിച്ചുയം ന്കാ
ണ്ടുമാത്രഘമ  ഇന്്യ്ക്ക്  നതിലനതിൽപ്പുള്ളൂന്വന്ന്ക് പറഞ്ഞത്ക് 
ഏറ്റവയം കൂടുതൽ  ഘകൾക്കുവാൻ കഴതിയുന്നതുയം ഏറ്റവയം 
കൂടുതൽ സയംരക്തികൊൻ കഴതിയുന്നതുയം  ഇന്്യതിൽ 
ഘകരളത്തിനാണ്ക് എന്നതതിൽ സയംേയമതില. ആ മഹത്യം  
ഉയർത്തിപെതിടതിച്ചുന്കാണ്്ക് നമ്മുന്ട സയംസ്ാനത്തിന്ക്, 
രാജ്ത്തിന്ക് അഭതിമാനയം പകരുന്ന മുഘന്നറ്റത്തിന്ക്  
അടുത് കാല�ട്ത്തിനഘവണ്തി ഒരുങോൻ ഈ 
സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ വജ്രജൂബതിലതി ഓർമേപുതുകെൽ 
വേതന്മായതി തടീരഘട്ന്യന്ന്ക്  ആേയംസതിച്ചുന്കാണ്്ക് 
നതിർത്തുന്നു'.

ജമാൻസ് ജോസഫ്   എാം.എൽ.എ.

അനൂപ് ജേക്ബ്   എാം.എൽ.എ.

നമേുന്ട രാജയോം ഉയർത്ിപ്ിടിക്ുന് ന്െെറൽ 
സാംവിധാനാം  ഹകന്ദ്ര സാംസ്ാന ബന്ങ്ങൾ 

ഏറ്വുാം സുപ്രധാനമായി കരുതുന് ന്െെറൽ 
സാംവിധാനമാണ് സ്ാതന്തയോനന്ര ഭാരതത്ിൽ നി

െനിൽക്ുന്ത്. ഇവിന്ടയുാം സുശക്തമായ ഹകന്ദ്രവുാം 
സാംതൃപ്തമായ സാംസ്ാനങ്ങളുന്മന്ത്  സ്ാതന്തയോം 

െഭിച് കാെ�ട്ടാം മുതൽ നമേുന്ട രാജയോം ഉയർത്ുന് 
നിെപാടാണ്. 

ഏറ്വുാം സാധാരണക്ാരിഹെയ്ുകൂടി സ്ാതന്തയേ
ത്ിന്റെ സദ്െെങ്ങൾ എത്ിക്ുഹമ്പാഴാണ് ആ 
വാക്് അന്ർത്ഥമാകുന്ത്. ഓഹരാ മനുഷയേനുാം 

നീതിയുാം ജീവിതസാെെയേവുാം നൽകാനുത
കുന് സാമ്പത്ിക രാഷ്ട്രീയ സാംവിധാനങ്ങൾ 

ഉണ്ാക്ുക എന്ത് തന്ന്യായിരിക്ണാം 
നമേുന്ട െക്യോം. 



tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ
13 ആസാദി കാ അമൃത് മഹ�ാത്സവ്  പ്രഹതയേകപതിപ്്

'സർ, വതിഘദോധതിപത്ത്തിൽനതിന്നുയം ഇന്് സ്ത
ന്തമായതിട്്ക് 75 വർഷയം തതികയുന്ന ഘവളയതിൽ 

ഏന്റ അഭതിമാനവയം അതതിഘലന്റ സഘന്ാഷവമാണ്ക്  
നമ്മുന്ടന്യലായം മനസ്സുകളതിൽ നതിറയുന്നത്ക്.  രാജ്യം 
സ്തന്തമായ 1947ന്ല ആ േരതിത്രനതിമതിഷത്തിന്ക് സമാ
നതകളതിന്ലന്ന്ക് നമുന്കെലാവർക്കുയം അറതിയായം. സ്ാ
തന്ത്ത്തിനായതി സമാധാനപരമായതി ഘപാരാടുകയുയം 
അതതിനായതി ജനതയ്ക്ക് ഘനതൃത്യം നൽകുകയുയം 
ജടീവത്ാഗയം വരതിക്കുകയുയംന്േയ്ത അറതിയന്പെടുന്നവരുയം 
അറതിയന്പെടാത്വരുമായ ധടീരഘദോഭതിമാനതികന്ള 
കൃതജ്ഞതഘയാന്ടയുയം ആദരഘവാന്ടയുയം സ്മരതിഘകെണ് 

സമയമാണതിത്ക്.  അതുവന്ര ഘകട്ടുഘകൾവതിയതിലാത് 
പുതതിയ സമരമുറകൾക്കുമുമ്തിലയം ഘലാകയംകണ് 
മഹാത്മാവായ ഗാന്തിജതിയുന്ട തളരാത് ഇച്ഛാ
േക്തതിക്കുമുമ്തിലയം ബ്തിട്ടീഷ്ക് സാമ്ാജ്ത്ത്തിന്റെ 
അധതികാരയം തകർന്നുവടീണഘപൊൾ അത്ക് പുതതിന്യാരു 
േരതിത്രമാണ്ക് സൃഷ്തിചേത്ക്. ഇന്്ൻ സ്ാതന്ത്സമര 
േരതിത്രയം സ്ാതന്ത്യം കായംക്തിച്ചുവന്ന പല രാജ്
ങേൾക്കുയം പ്രഘോദനമായ കാഴ്ചയാണ്ക് പതിന്നടീട്ക് 
പല രാജ്ങേളയം കണ്ത്ക്. വവവതിധ്മാർന്ന 
സയംസ്ക് കാരങേളയം മതവതിേ്ാസങേളയം ആോരപാ
രമ്ര്ങേളയം വ്ത്സ്തമായ ജടീവതിതരടീതതികളമുള്ള 

ഭാരതയം, ഭദ്ത കാത്തുസൂക്തിക്കുന്നതതിൽ  വതിജയയം 
വകവരതിച്ചുന്വന്നത്ക് അഭതിമാനതികൊവന്ന കാര്മാണ്ക്.  
ഘലാകത്തിനമുമ്തിൽ കഴതിഞ്ഞ 75 വർഷങേളായതി 
ജനാധതിപത്ത്തിന്റെ മഹനടീയ മാതൃക ഉയർത്തിപെതിടതി
ക്കുവാനയം ഭാരതത്തിന്ക് കഴതിഞ്ഞുന്വന്നതതിൽ നമുകെ്ക് 
അഭതിമാനതികൊയം.  എന്ന്ാന്കെ കുറവകളന്ണ്ങ്കതിലയം 
ഏകാധതിപത്ന്ത്കൊളയം ഘസ്ച്ഛാധതിപത്ന്ത്കൊളയം 
ഇന്നുയം ഘലാകയം ആദരതിക്കുന്നത്ക് ജനാധതിപത്ന്ത് 
തന്ന്നയാണ്ക്. ഘലാകത്തിന്ല ഏറ്റവയം സമഗ്രമായ 
ഭരണ�ടനയാണ്ക് ഭാരതത്തിഘറെന്തന്ന്ക് അഭതിമാനയം 
ന്കാള്ളുഘമ്ാഴുയം ഭരണ�ടനയുന്ട അടതിസ്ാന 
പ്രമാണങേന്ളഘപൊലയം ഘോദ്യംന്േയ്യുന്നതുയം  മഘതത
രത്ന്ത് ന്വല്ലുവതിളതിക്കുന്നതുയം പൗരാവകാേങേന്ള 
ഹനതിക്കുന്നതുമായ തരത്തിലള്ള പ്രവൃത്തികൾ 
ഉത്രവാദന്പെട് ഘകന്ദ്രങേളതിൽനതിന്നുയം ഉണ്ാകു
ന്നുന്വന്നതാണ്ക് വർത്മാനകാലന്ത് ഇന്്ൻ 
സാഹേര്യം.  ഭക്ണവയം വസ്തവയം മാത്രമല, 
േരതിത്രയംഘപാലയം വക്ടീകരതികെന്പെടുഘമ്ാൾ സ്ാത
ന്ത്വയം അവകാേവയം കവർന്ന്നടുകൊൻ ശ്മതി
ക്കുന്നവർന്കെതതിന്ര സമരങേൾ േക്തതിന്പെഘടണ് 
സാഹേര്മാണ്ക് നമ്മുന്ട മുമ്തിലള്ളത്ക്.  അതതിനായതി 
ഘദേസ്ക് ഘനഹത്തിന്റെ മുദ്ാവാക്ങേൾ ഉയഘരണ് 
കാല�ട്മാണതിത്ക്.  കൂടുതൽ കരുഘത്ാന്ട സ്ാത
ന്ത്ത്തിന്റെ വതിഹായസ്സതിൽ േതിറകുവതിരതിച്ചുന്കാണ്്ക്, 
ജനാധതിപത്ത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാേതികളായ 
ജനങേളന്ട ഘസവനത്തിനായതി നമുകെ്ക് പുനരർപെണയം
ന്േയ്ായം, ജയ്ക്ഹതിന്ദ്ക്.'

'സർ, സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ അമൃത മഘഹാത്സവ
ന്മന്നത്ക് സ്ാതന്ത്സമരന്മന്ന മഹത്ായ 

സമരപരമ്രന്യയുയം അതതിൽ പങ്കാളതികളായ 
നൂറുകണകെതിന്ക് വ്ക്തതികന്ളയുയം ഓർകൊനള്ള 
സന്ദർഭയംകൂടതിയാണ്ക്.  ഇതതിനഘവണ്തി ഒരു പ്രഘത്ക 
സഘമേളനയം നടത്തിയ ബഹുമാനന്പെട് ന്േയറതിന്റെ 
നടപടതി തതികച്ചുയം ശ്ാ�നടീയമാണ്ക്. ബഹുമാനന്പെട് 
സ്പടീകെറുയം മുഖ്മന്തതിയുയം പ്രതതിപക്ഘനതാവയം ഇവതിന്ട 
അവതരതിപെതിചേ വതിഷയങേഘളാട്ക് ഞാൻ പരതിപൂർണ്ണ
മായുയം ഘയാജതിക്കുന്നു. രണ്്ക് നൂറ്റാണ്്ക് നടീണ്ടുനതിന്ന 
ഘകാളനതിവാഴ്ചയ്ക്ക് അറുതതിവരുത്തുന്നതതിനായതി നമ്മുന്ട 
മുൻഗാമതികളായ ധടീരഘദോഭതിമാനതികൾ നടത്തിയ 
ധടീരമായ സമരങേളയം അവരുന്ട ത്ാഗങേളയം 
നമ്മുന്ട േരതിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്ക്. ഇന്്യുന്ട സ്ാ
തന്ത്ന്ത്ക്കുറതിച്ചുയം സ്ാതന്ത്സമരന്ത്ക്കുറതിച്ചുയം 
പലതരയം േർചേകൾ നടന്നുന്കാണ്തിരതിക്കുന്ന സന്ദർ
ഭമാണ്ക് ഇന്തന്ന്ക് നമുകെറതിയായം. കചേവടത്തിന്ക് 
വന്നവർ രാജ്യം കടീഴടകെതി ഭരതിചേതാണ്ക് നമ്മുന്ട 
അനഭവയം. ഇന്്യതിന്ല ന്േറതിയ ന്േറതിയ നാട്ടു
രാജ്ങേൾ തമേതിൽ നതിലനതിന്ന അവനക്മാണ്ക് 
വവഘദേതിക േക്തതികൾകെ്ക് ഇന്്ൻ പ്രഘദേങേന്ള 
എളപെത്തിൽ കടീഴടകൊൻ സാധതിചേതതിനള്ള 
കാരണയം. എന്നാൽ ആ �ട്ത്തിൽത്ന്ന്ന 
അതതിന്നതതിരായ പ്രതതിഘഷധങേളയം ഉയർന്നതിരുന്നു. 
സാമൂതതിരതിയുന്ട പടത്ലവന്ാരായതിരുന്ന കുഞ്ഞാലതി 
മരകൊർമാർ ഘപാർച്ചുഗടീസുകാഘരാട്ക് അറബതി
കെടലതിൽ ഏറ്റുമുട്ലകൾ നടത്തിയത്ക് ഇത്രത്തി
ലള്ള ന്േറുത്തുനതിൽപെതിന്റെ ഭാഗമായതിരുന്നു. 1921 ന്ല 
മലബാർ കലാപവമായതി  ബന്ന്പെട്്ക് 'വാരതിയയംകു
ന്നത്്ക് കുഞ്ഞഹമേദ്ക് ഹാജതിയുയം' 'ആലതി മുസ്തിയാരുയം' 
'ലവക്കുട്തിയുയം' ഉൾന്പെന്ടയുള്ളവർ ഘനതൃത്യം 
നൽകതിയ വലതിയ സമര പരമ്രകൾ അരഘങേറതിയതി
രുന്നു.  നമുകെറതിയാവന്നതുഘപാന്ല തന്ന്ന, അതതിന്റെ 
ഫലമായതി 'സയ്തിദ്ക് ഫസൽ പൂഘകൊയ തങേന്ള' 
നാടുകടത്തുന്ന സ്തിതതിവതിഘേഷമുണ്ായതി. ബ്തിട്ടീ
ഷുകാഘരാടുള്ള ന്േറുത്തുനതിൽപെതിലയം അതതിനായതി 
ജനങേന്ള സജ്രാക്കുന്നതതിലയം 'മമ്പുറയം സയ്തിദ്ക് 
അലവതി തങേളന്ട സയംഭാവന ഓർകെന്പെഘട
ണ്താണ്ക്'. രണ്്ക് നൂറ്റാണ്തിലധതികയംകാലയം നടീണ് 
ബ്തിട്ടീഷ്ക് ഘകാളനതിവാഴ്ചയ്ക് ന്കെതതിന്ര വതിവതിധ തരത്തി
ലള്ള പ്രതതിഘഷധങേളയം സമരങേളയം ഇന്്യതിലാന്ക 
അരഘങേറതിയതിട്ടുണ്്ക്.  ഘനതൃനതിരയതിലള്ള 'മുഹമേദ്ക് 
അബ്ക്ദുറഹതിമാൻ സാഹതിബ്ക് ' 'ന്ക. ഘകളപെൻ' 
'എ.ന്ക.ജതി.' 'അകൊമേ ന്േറതിയാൻ' തുടങേതിയവന്ര
ലായം നൽകതിയ സയംഭാവനകൾ നമ്മുന്ട ഓർമേയതിൽ 
എന്നുയം നതിലനതിൽഘകെണ്താണ്ക്. അതുഘപാന്ലതന്ന്ന  
ഘകരളത്തിലയം പലവതിധത്തിലള്ള ന്േറുത്തുനതിൽ
പ്പുകളയം സമരങേളയം വന്നു. 1857 ന്ല ഒന്നായം സ്ാത
ന്ത് സമരത്തിനയം എത്രഘയാ മുമ്ാണ്ക് ആറ്റതിങേലതിൽ 
ബ്തിട്ടീഷ്ക് കമ്നതിന്കെതതിന്ര നാട്ടുകാർ കലാപമു
യർത്തിയത്ക്. വയനാട്തിൽ പഴശ്തി രാജാവതിന്റെയുയം 
ആദതിമനതിവാസതികളന്ടയുയം ഘനതൃത്ത്തിൽ ഈസ്റ്ക് 
ഇന്്ാകമ്നതിന്കെതതിന്ര േക്തമായ ന്േറുത്തു
നതിൽപ്പുകളാണ്ക് നടന്നത്ക്. ഇഘത കാലയളവതിലാണ്ക് 
തതിരുവതിതായംകൂറതിൽ ഘവലത്മ്തി ദളവയുന്ട ഘനതൃ
ത്ത്തിൽ ബ്തിട്ടീഷ്ക് അധതികാരവാഴ്ചയ്ക് ന്കെതതിന്ര 
ന്വല്ലുവതിളതി ഉയർന്നത്ക്. ജനങേഘളാട്ക് ബ്തിട്ടീഷുകാർ
ന്കെതതിന്ര അണതിനതിരകൊൻ ആഹ്ാനയംന്േയ്ക്തു

ന്കാണ്്ക് അഘദ്ദഹയം നടത്തിയ പ്രഖ്ാപനമാണ്ക് 
'കുണ്റ വതിളയംബരയം' എന്ന്ക് േരതിത്രത്തിൽ അറതിയന്പെ
ട്ത്ക്. ഘകരളത്തിന്റെ സ്ാതന്ത്സമര േരതിത്രത്തിന്ല 
സുപ്രധാന പ്രഖ്ാപനങേളതിന്ലാന്നായതിരുന്നു 
കുണ്റ വതിളയംബരയം. ഘദേടീയ പ്രസ്ാനന്മന്ന 
ഘപരതിൽ സ്ാതന്ത്സമര പ്രവർത്നങേൾകെ്ക് 
ഘകന്ദ്രടീകൃത സ്ഭാവയം വകവരുന്നതതിനമുമ്പുതന്ന്ന 
നാനാതരത്തിലള്ള പ്രതതിഘഷധങേൾ  ഘകാളനതിവാഴ്ച
യ്ക് ന്കെതതിന്ര രാജ്ന്മമ്ാടുയം നടന്നതായതി കാണാൻ 
കഴതിയുന്മന്നാണ്ക് ഞാൻ സൂേതിപെതിച്ചുവന്നത്ക്. അത്രയം 
പ്രതതിഘഷധങേന്ളലായംതന്ന്ന നമ്മുന്ട ഘദേടീയ 
ഘബാധന്ത് ഉണർത്തുന്നതായതിരുന്നു. സ്ാത
ന്ത്സമര പ്രസ്ാനന്ത് േക്തതിന്പെടുത്തുന്നതതിനയം 
ജനങേന്ള അതതിഘലയ്ക്ക് അണതിനതിരത്തുന്നതതിനയം 
അത്രയം പ്രഘക്ാഭങേൾ വലതിയ പങ്ക്ക് വഹതിചേതിട്ടുണ്്ക്. 
അതുന്കാണ്ടുതന്ന്ന ന്േറുതുയം വലതുമായ അത്രയം 

ഇടന്പടലകന്ളന്യലായം സ്ാതന്ത്സമരത്തിന്റെ 
ഭാഗമായതി കാണാൻ നമുകെ്ക് കഴതിഘയണ്തുണ്്ക്.  
ഇത്രത്തിൽ  രാജ്ത്ാന്ക നടന്ന പ്രതതിഘഷധങേ
ന്ളയുയം സമരങേന്ളയുയം ഘയാജതിപെതികൊൻ കഴതിഞ്ഞത്ക് 
മഹാത്മാഗാന്തിയുന്ട വരഘവാന്ടയാണ്ക്. ഇന്്ൻ 
സ്ാതന്ത്സമര രയംഗഘത്യ്ക്കുള്ള ഗാന്തിജതിയുന്ട 
പ്രഘവേനയം നമുകെറതിയുന്നതുഘപാന്ല േമ്ാരൻ 
സത്ാഗ്രഹത്തിലൂന്ടയാണ്ക്. അവതിന്ട നടീലയം 
കൃഷതികൊരുന്ട പ്രേ്ക് നങേൾ ഏന്റ്റടുത്ാണ്ക് 
മഹാത്മജതി സമരയം ആരയംഭതിചേത്ക്.  മഹാത്മജതിയുന്ട 
ആ സമരയം ഇന്്ൻ സ്ാതന്ത് സമരത്തിന്റെ ദതിേ 
മാറ്റതിമറതിച്ചു. കൃഷതികൊരുന്ട പ്രേ്ക് നയം ഏന്റ്റടുക്കുന്നതുയം 
സ്ാതന്ത്സമരത്തിന്റെ ഭാഗമാന്ണന്ന്ക് ഗാന്തിജതി 
േമ്ാരൻ സമരത്തിലൂന്ട പ്രഖ്ാപതിക്കുകയായതിരുന്നു. 
കാർഷതിക സമരങേൾ സ്ാതന്ത്സമരമാഘണാ 
എന്ന േർചേ ഉയർന്നുവരുന്ന വർത്മാനകാലത്്ക് 
ഇകൊര്യം നായം പ്രഘത്കയം ഓർഘകെണ്തായതിട്ടുണ്്ക്. 
എലാതരത്തിലമുള്ള മനഷ്രുന്ട പ്രേ്ക് നങേന്ള 
ഗാന്തിജതി സ്ാതന്ത്സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായതി 
കാണുകയുയം അതതിന്ലലായം ഇടന്പടുകയുയം ന്േയ്ക്തു. 
ബ്തിട്ടീഷുകാർ ജനങേന്ള ഭതിന്നതിപെതികൊൻ ശ്മതിചേ
ഘപൊൾ ഗാന്തിജതി എലാവന്രയുയം ഒന്നതിപെതികൊനാണ്ക് 

ശ്മതിചേത്ക്. ഘകരളത്തിന്ല ഘദേടീയ പ്രസ്ാനത്തിന്റെ 
ഏറ്റവയം വലതിയ സ്ാധടീനേക്തതി ഗാന്തിജതിയുന്ട 
ആേയങേളായതിരുന്നു. അഹതിയംസയതിലയം സത്ത്തിലയം 
അധതിഷ്തിതമായ അഘദ്ദഹത്തിന്റെ സമരമാർഗ്
ത്തിന്ക് ഘകരളത്തിലയം വലതിയ സ്ടീകാര്തയുണ്ായതി. 
ഗാന്തിജതി ആവതിഷ്ക് കരതിചേ നതിസ്സഹകരണ പ്ര
സ്ാനയംഘപാലള്ള നൂതനമായ സമരമാർഗ്ങേൾ 
ഘകരളവയം ഏന്റ്റടുക്കുകയുണ്ായതി. വതിഘദേവസ്ത 
ബഹതിഷ്ക് കരണയം, വ്ക്തതിസത്ാഗ്രഹയം തുടങേതിയ 
സമരമാർഗ്ങേളതിൽ ധാരാളയംഘപർ ആകൃഷ്രായതി. 
അവന്രലായംതന്ന്ന സ്യയം സ്ാതന്ത്സമര 
ഭടന്ാരായതി രയംഗത്തുവന്നു. ഘകാഴതിഘകൊട്ക് നതിന്നുയം 
പയ്ന്നൂരതിഘലയ്ക്ക് പുറന്പെട് 'ഉപെ്ക് സത്ാഗ്രഹ ജാഥ' 
ഗാന്തിജതിയുന്ട ദണ്തിമാർചേതിന്ന അനസ്മരതിപെതിക്കു
ന്നതായതിരുന്നു. ഗാന്തിജതി എഘപൊഴുയം നതിലയുറപെതി
ചേതിരുന്നത്ക് അധതികാരത്തിന്റെ എതതിർപക്ത്ാ

യതിരുന്നു. അതുന്കാണ്ടുതന്ന്ന അഘദ്ദഹത്തിന്റെ 
സമടീപനങേൾ അധതികാരമതിലാത് മനഷ്ഘരാടുള്ള 
അനകമ് നതിറഞ്ഞതായതിരുന്നുന്വന്ന്ക് നമുകെ്ക് വായതി
ന്ചേടുകൊൻ സാധതിക്കുയം.  വവവതിധ്പൂർണ്ണമായ ഒരു 
രാജ്ന്ത് അതതിന്റെ എലാ വവവതിധ്ങേന്ളയുയം 
നതിലനതിർത്തിന്കൊണ്്ക് ഘയാജതിപെതിചേ്ക് നതിർത്ാനള്ള 
ഘേഷതിയാണ്ക് ഗാന്തിജതിന്യ വ്ത്സ്തനാക്കുന്നത്ക്. 
സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ അമൃത മഘഹാത്സവത്തിലൂന്ട 
നമ്മുന്ട ഘദേടീയമായ ഘയാജതിപെതിന്ന വളർത്ാനയം 
യഥാർത്ഥമായ േരതിത്രയം പുതുതലമുറകൾകെ്ക് 
പകർന്നുനൽകാനയം കഴതിഘയണ്തുണ്്ക്. ഇത്രയം 
സദസ്സുകൾ അതതിന്ക് സഹായകരമാകുന്മന്ന്ക് 
ഞാൻ പ്രതടീക്തിക്കുകയാണ്ക്. ജനാധതിപത്ന്ത് 
കുഴതിച്ചുമൂടാനയം ഏകാധതിപത്യം അടതിഘചേൽപെതികൊനയം 
ശ്മതിക്കുന്ന പുതതിയ കാലത്്ക് ഇത്രയം സയംവാദ
ങേൾകെ്ക് വളന്രഘയന്റ പ്രസക്തതിയുണ്്ക്. നമ്മുന്ട 
നാട്ക് കാത്തുസൂക്തിക്കുന്ന ജനാധതിപത് മഘതതര 
മൂല്ങേൾ ന്നഞതിഘലറ്റതി മഹത്ായ ഭാരതത്തിന്റെ 
മുഘന്നറ്റത്തിനായതി നമുകെ്ക് ഒറ്റന്കെട്ായതി പ്രവർത്തി
ഘകെണ്തുന്ണ്ന്നുമാത്രയം സൂേതിപെതിച്ചുന്കാണ്്ക് ഞാൻ 
അവസാനതിപെതിക്കുന്നു.'

അഹമ്മദ് ജദവർജൊവിൽ  തുറമുഖാം, മയേൂസിയാം, പുരാവസ്തു വകുപ്ു മന്തി

ആന്റണി രാേു  ഗതാഗതവകുപ്ു മന്തി

സ്ാതന്തയേത്ിന്റെ അമൃത മഹ�ാത്സവത്ിെൂന്ട 
നമേുന്ട ഹദശീയമായ ഹയാജിപ്ിന്ന വളർത്ാനുാം 

യഥാർത്ഥമായ �രിത്രാം പുതുതെമുറകൾക്് 
പകർന്ുനൽകാനുാം കഴിഹയണ്തുണ്്.

 ഹൊകത്ിന്െ ഏറ്വുാം സമഗ്രമായ ഭരണ�ടനയാണ് 
ഭാരതത്ിഹറെന്തന്് അഭിമാനാം ന്കാള്ളുഹമ്പാഴുാം ഭരണ
�ടനയുന്ട അടിസ്ാന പ്രമാണങ്ങന്ളഹപ്ാെുാം ഹ�ാദയോം

ന്�യേുന്തുാം  മഹതതരത്ന്ത് ന്വലുവിളിക്ുന്തുാം 
പരൗരാവകാശങ്ങന്ള �നിക്ുന്തുമായ തരത്ിെുള്ള 

പ്രവൃത്ികൾ ഉത്രവാദന്പ്ട്ട ഹകന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ുാം 
ഉണ്ാകുന്ുന്വന്താണ് വർത്മാനകാെന്ത് ഇന്യേൻ 

സാ��രയോം. 



tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ
14ആസാദി കാ അമൃത് മഹ�ാത്സവ്  പ്രഹതയേകപതിപ്്

'സർ, ഒരു ജനാധതിപത് പരമാധതികാര രാജ്ന്മന്ന 
നതിലയതിൽ നമ്മുന്ട രാജ്യം സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ എഴു

പത്തിയഞ്ക് അമൃത വർഷങേൾ പൂർത്തിയാകെതിയതതിന്റെ 
അഭതിമാനവയം ആഹ്ാദവയം ഏന്റ പ്രധാനന്പെട്താണ്ക്. 
നമ്മുന്ട സ്ാതന്ത് സ്പ്ന പൂർത്ടീകരണത്തിനായുളള 
സമാനതകളതിലാത് സഹനങേളന്ട വടീരഭൂമതിയതിൽ 

ആത്മാർപെണയം ന്േയ്ത പതതിനായതിരകെണകെതിന്ക് ധടീരഘദോ
ഭതിമാനതികളായ വടീരപുത്രന്ാരുന്ടയുയം വടീരപുത്രതിമാരുന്ടയുയം 
സമുജ്്ലമായ സ്മരണകൾകെ്ക് മുന്നതിൽ ഈയവസര
ത്തിൽ ആദരപൂർവ്വയം തലകുനതിക്കുകയാണ്ക്. ആ ധടീരഘദോ
ഭതിമാനതികളന്ട നടീതതിഘബാധത്തിലയം സമതാസ്പ്നങേളതിലയം 

ജനാധതിപത് ഘബാധത്തിലന്മലായം അധതിഷ്തിതമായ രാഷ്ട്ര 
സങ്കല്പമാണ്ക് 'ഇന്്' എന്ന മഹാരാഷ്ട്രമായതി പതിറവതിന്കാ
ണ്ന്തന്ന്ക് നമുന്കെലാവർക്കുമറതിയായം. വവവതിദ്്ങേന്ള 
ആദരതികൊനയം ബഹുസ്രതന്യ ബഹുമാനതികൊനയം 
സാമൂഹ്വയം സായംസ്ക് കാരതികവമായ പഴമകൾകെ്ക് ഇടയംനൽ
കാനന്മലായം നമ്മുന്ട രാഷ്ട്ര േതില്പതികൾകെ്ക് കഴതിഞ്ഞതുന്കാ

ണ്ാണ്ക് തടീർചേയായുയം നമുകൊന്ക അഭതിമാനമായതി ഇന്് 
ഇന്ന്ക് ഘലാകത്തിനമുന്നതിൽ തലയുയർത്തി നതിൽക്കുന്നത്ക്. 
അതുന്കാണ്ടുതന്ന്ന രാജ്ന്ത് സ്ക് ഘനഹതിക്കുകന്യന്നാൽ 
നമേന്ള സയംബന്തിചേതിടഘത്ാളയം രാജ്ന്ത് സാധ്മാ
കെതിയ മൂല്ങേൾകൊയതി വതിട്ടുവടീഴ്ചയതിലാന്ത നതിലന്കാള്ളുക 

തന്ന്നയാണ്ക്. ഘദേസ്ക് ഘനഹന്മന്നത്ക് ഘകവലമായ ഘദേ
സ്തുതതിയന്ലന്നുയം നായം ഓഘരാരുത്രുയം ഉറന്കെ പറഘയണ് 
സമയമാണ്ക്. ഇതതിഹാഘസാജ്്ലമായ ഇന്്ൻ സ്ാത
ന്ത്സമര ഘപാരാട്ത്തിൽ ഒരു വതിയർപ്പുതുള്ളതിയുന്ടഘപാലയം 
ഓഹരതി പങ്കാളതിത്മതിലാത്വർ, നമ്മുന്ട ഘദോഭതിമാന പൂർ
ണ്ണതയുന്ട കരുത്ായതിരുന്ന മഘതതര ഐക്ഘബാധന്ത് 
സാധ്മായ എലാ�ട്ങേളതിലയം പതിന്നതിൽനതിന്ന്ക് കുത്തിയ 
വർഗ്ടീയ േക്തതികൾ, രാഷ്ട്രപതിതാവതിന്റെ മാറതിടത്തിഘലയ്ക്ക് 
ന്വടതിയുതതിർത് വതിധ്യംസക രാഷ്ട്രടീയ േക്തതികൾ, അവർ 
ഇന്്ന്യന്ന മഹത്ായ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഊടുയംപാവമായ 
മൂല്ങേന്ളയാന്ക ആക്മതിചേ്ക് തകർകൊൻ ശ്മതിക്കുന്ന ഒരു 
കാലമാണതിത്ക്. ന്വറുപ്പുയം വതിഭാഗടീയതയുയം വതിതചേ്ക് ജനതന്യ 
വർഗ്ടീയമായതി ഘവർതതിരതിചേ്ക് ഇന്്ന്യന്ന മഹത്ായ 
ജനാധതിപത്രാഷ്ട്രന്ത് അസ്തിരന്പെടുത്ാൻ ശ്മയം 
നടത്തുന്ന ആ മതരാഷ്ട്ര വാദതികൾന്കെതതിന്ര സന്തിയതി
ലാത് ഘപാരാട്മാണ്ക് ഓഘരാ ഘദേസ്ക് ഘനഹതിയുയം  ഇന്്യുയം 
ഇകൊലയം ആവേ്ന്പെടുന്നത്ക്. അതതിരുകളയം അതതിനകന്ത് 
ഭൂവതിഭാഗവയം മാത്രമല ഇവതിന്ട പുലരുന്ന ഘകാടതികെണകെതിന്ക് 
മനഷ്രാണ്ക് ഇന്്ന്യന്ന്ക് മനസ്സതിലാക്കുഘമ്ാഘഴ നമ്മുന്ട 
ഘദേസ്ക് ഘനഹയം അർത്ഥപൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ. തടീർചേയായുയം 
മനഷ് സ്ക് ഘനഹമാണ്ക് ഘദേസ്ക് ഘനഹയം. പുറയംതള്ളലല 
ഉൾഘചേർകെലാണ്ക് ഇന്്ന്യന്ന മഹനടീയ ആേയത്തിന്റെ 
സത്ന്യന്ന്ക് തലമുറകന്ള പഠതിപെതികൊനയം ജനാധതിപത് 
മഘതതര ഇന്്യ്കായതി ഘദോഭതിമാന പ്രതതിഘരാധത്തിന്റെ പട
ന്യാരുകൊനയം ഈ സ്ാതന്ത് വാർഷതിക സ്ക്മൃതതി ആഘവേയം 
നമുന്കെലാവർക്കുയം കരുത്ാകന്ട്ന്യന്ന്ക് ആേയംസതിക്കുന്നു. 
എലാവർക്കുയം എഴുപത്തിയഞായം സ്ാതന്ത് വാർഷതിക 
ദതിനാേയംസകൾ ഘനർന്നുന്കാണ്്ക് അവസാനതിപെതിക്കുന്നു.'

സർ, ബഹുമാനന്പെട് അങ്ങുയം ബഹുമാന്രായ 
മുഖ്മന്തതിയുയം പ്രതതിപക്ഘനതാവയം കക്തി

ഘനതാകെളയം ഇവതിന്ട ഘരഖന്പെടുത്തിയ അഭതിപ്രായ
ങേളതിൽ ഞാനയം പങ്കുഘേരുകയാണ്ക്. ഘലാകന്ത് 
ഏറ്റവയം വലതിയ മഘതതര ജനാധതിപത് പരമാധതികാര 
രാജ്മായ ഇന്്യുന്ട 75ായം സ്ാതന്ത്ദതിനത്തിന്റെ 
വാർഷതികാഘ�ാഷയം ഇന്്യതിൽ മാത്രമല, ഘലാകശ്
ദ്യതിൽത്ന്ന്ന സ്ാനയംപതിടതിക്കുന്ന ഒരു മഹാസയം
ഭവമാണ്ക്. ഐതതിഹാസതികമായ സ്ാതന്ത്സമരയം, 
ഘലാകാരാധ്നായ രാഷ്ട്രപതിതാവതിന്റെ ഘനതൃത്ത്തിൽ
നടന്ന അഹതിയംസാത്മകമായ സമരമായതിരുന്നു. സൂര്
നസ്തമതികൊത് സാമ്ാജ്ത് േക്തതികൾന്കെതതിരായതി 
നടന്നതിട്ടുള്ള അത്രന്മാരു സമരയം വതിജയതിചേത്ക് ഘലാ
കേരതിത്രത്തിന്ലതന്ന്ന പുതതിന്യാരു അധ്ായമാണ്ക്. 
ഇവതിന്ട സയംസാരതിചേ ബഹുമാന്രായ ഘനതാകെൾ 
പറഞ്ഞത്ക് സ്ാതന്ത്സമരത്തിന്റെ ഭൂതകാലേരതി
ത്രമാണ്ക്.  ആ സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ അർത്ഥയം സാർത്ഥക
മാകൊനയം ഈ രാജ്ത്തിന്റെ ഭരണ�ടനാമൂല്ങേൾ 
സയംരക്തികൊനയം ജനാധതിപത്വയം സ്ാതന്ത്വയം 
മതനതിരഘപക്തയുയം പരമാധതികാരവയം സയംരക്തിക്കു
വാനമുള്ള ഒരു രണ്ായം സ്ാതന്ത്സമരത്തിനഘപാലയം 
സന്നദ്മാഘകണ് വർത്മാനകാലത്ാണ്ക് നമേൾ 
നതിൽക്കുന്നത്ക്. ഇന്്ൻ സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ എഴുപത്തി
യഞായം വാർഷതികയം ആഘ�ാഷതിക്കുന്ന  ഘവളയതിൽ 
ഘകന്ദ്രസർകൊർ പ്രസതിദ്ടീകരതിചേ ഘപാസ്ററതിൽ 
ആദ്ന്ത് പ്രധാനമന്തതിയായ പണ്തിറ്റ്ക് ജവഹർലാൽ 
ന്നഹ്ക് റുവതിന്റെ �ായാേതിത്രമതില. വാസ്തവത്തിൽ 
അന്താരു ഉത്ക്കൃഷ്മായ നടപടതിയാന്ണന്ന്ക് ആർക്കുയം 
പറയാൻ കഴതിയതില. അഘദ്ദഹത്തിന്റെ ഘഫാഘട്ായതിലാ
ത്തുന്കാണ്്ക് ന്നഹ്ക് റുവതിന്റെ പ്രാധാന്ഘമാ േരതിത്ര 
സയംഭവങേഘളാ മാറ്റതിമറതികെന്പെടുകയതില. ഇന്തലായം 
ഘദേടീയതയ്ക് ന്കെതതിരായുയം ഘദേടീയ േരതിത്രയം മാറ്റതി എഴുതാ
നമുളള നതിഗൂഢമായ പരതിപാടതികളന്ട ഫലമാണ്ക്. ഇന്് 
ഘനരതിടുന്ന, ജനാധതിപത്വയം സ്ാതന്ത്വയം മതനതിരഘപ
ക്തയുയം ഘനരതിടുന്ന ന്വല്ലുവതിളതി ആരുന്ട ഭാഗത്തുനതിന്നാ
ന്ണന്ന്ക് ഘോദതിചോൽ, ഈ മൂല്ങേൾ സയംരക്തികൊൻ 
ഭരണ�ടനാപരമായുയം ഭരണപരമായുയം ഉത്രവാദതി
ത്മുളള ഘകന്ദ്ര അധതികാര നയയംതന്ന്നയാണ്ക് ഇതതിന്ന 
ന്വല്ലുവതിളതിക്കുന്നന്തന്ന്ക് കാണായം. വതിഘദേ രാജ്ങേളതിൽ
നതിഘന്നാ അന്ലങ്കതിൽ ആഭ്ന്രമാഘയാ അലാന്യന്നത്ക് 
മന്റ്റാരു വസ്തുതയാണ്ക്.  ഈ സ്ാതന്ത്ദതിനഘത്ാടന
ബന്മായതി േതിന്തിക്കുന്ന കാര്ങേൾ ഭാവതിയതിന്ല ഇന്് 
എന്ായതിരതിക്കുന്മന്നതാണ്ക്. ഘനരന്ത് ബഹുമാന്നായ 
പ്രതതിപക്ഘനതാവ്ക് ഉൾന്പെന്ടയുളള ബഹുമാനന്പെട് 
അയംഗങേൾ ഇവതിന്ട പറഞ്ഞു, പഞവത്സര പദ്തതിയുയം 
പ്ലാനതിയംഗ്ക് കമേടീഷനന്മാന്കെ ന്കാണ്ടുവന്നത്ക് പണ്തിറ്റ്ക് 
ജവഹർലാൽ ന്നഹ്ക് റുവാന്ണന്ന്ക്. കമേയൂണതിസ്റ്ക് 
രാജ്ങേളതിലയം ഘസാഷ്ലതിസ്റ്ക് രാജ്ങേളതിലയം അഘദ്ദഹയം 
സഞരതിചേ്ക് പടുത്തുയർത്തിയ സങ്കല്പയംതന്ന്നയായതിരുന്നു 
അത്ക്. പഞവത്സര പദ്തതിയുയം പ്ലാനതിയംഗ്ക് കമേടീഷനയം 
വലതിന്ചേറതിയന്പെട്ത്ക് ഏതാനയം മാസങേൾക്കുമുമ്ാണ്ക്.  
എന്നാൽ അന്താന്നുയം വലതിന്ചേറതിയാന്തതന്ന്ന 
സയംസ്ാനത്തിന്റെ വതികസന പദ്തതികളമായതി 
മുഘന്നാട്ടുഘപാകുന്മന്ന്ക് പറയാൻ നമ്മുന്ട രാജ്ത്്ക് ഒരു 
മുഖ്മന്തതിയുണ്ായതി, അത്ക് നമ്മുന്ട ബഹുമാനന്പെട് 
മുഖ്മന്തതിയാണ്ക്. ഈ രാജ്ത്തിന്റെ ഓഘരാ േരതിത്ര
ങേളയം ഇങേന്നയാണ്ക്. സ്ാതന്ത് സമരത്തിന്റെ ഓഘരാ 
കാല�ട്ങേളതിലയം ഗാന്തിജതിന്യ ഏന്തലായം തരത്തിൽ 
നതിന്ദതികൊനാണ്ക് ശ്മയം നടക്കുന്നത്ക്. അത്ക് യാദൃശ്തി
കമാഘണാ? ആഗസ്റ്ക് 15 ന്ക് നടന്ന ബഹുമാനന്പെട് 

പ്രധാനമന്തതിയുന്ട പ്രസയംഗത്തിൽത്ന്ന്ന ഗാന്തിയുന്ട 
നാമഘധയയം പറഞ്ഞതതിനഘേഷമുളള അടുത് 
പദപ്രഘയാഗയം ഗാന്തി വധഘകെസതിന്ല പ്രതതിയുന്ട 
ഘപരാണ്ക്. ആ ഘപര്ക് പറഞ്ഞ്ക് ഈ സദസ്സതിന്ന  മലടീമ
സമാഘകെണ് എന്നുകരുതതി ഞാൻ ഘപര്ക് പറയുന്നതില. 
'ഞാൻ എന്തുന്കാണ്ാണ്ക് ഗാന്തിയുന്ട �ാതകന്ന 
ആരാധതിക്കുകയുയം സ്ക് ഘനഹതിക്കുകയുയം ന്േയ്യുന്നത്ക് ' എന്ന 
വതിഷയത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ വതിദ്ാഭ്ാസ ഡതിപൊർ
ട്്ക് ന്മറെ്ക് വതിദ്ാർത്ഥതികൾകൊയതി  പ്രബന്/പ്രസയംഗ 
മത്സരയം നടത്തി, അതതിന്ക് ഒന്നായം സമോനവയം നൽകതി. 
ഇത്ക് നതിസ്സാരന്പെട് കാര്ഘമയല. അതുന്കാണ്്ക് വർ
ത്മാനകാലത്തിന്ല സയംഭവങേന്ളകൂടതി പരതിേതിന്നയം 
ന്േയ്ക്തുന്കാണ്്ക് ത്ാഗതിവര്ന്ാരായ മഹാരഥന്ാരുന്ട 
ജടീവത്ാഗയംന്കാണ്്ക്, അനർ�മായ ജടീവതിതസമർപെ
ണയംന്കാണ്്ക് ഘനടതിന്യടുത് ഈ മഹാരാജ്ത്തിന്റെ 
സ്ാതന്ത്വയം ജനാധതിപത്വയം മതനതിരഘപക്തയുയം 

സയംരക്തികൊൻ എന്തുന്േയ്ണന്മന്നതതിന്നക്കുറതിച്ചുകൂടതി 
ആഘലാേതികൊനളള ഏറ്റവയം സങ്കടീർണ്ണമായ നതിമതിഷങേ
ളതിലാണ്ക് നമ്മുന്ട നാട്ക് നതിൽക്കുന്നന്തന്നുകൂടതി ചൂണ്തികൊ
ണതികൊൻ ആഗ്രഹതിക്കുകയാണ്ക്. ഘദേനതിന്ദ ഒരുഭാഗത്്ക് 
നടക്കുകയാണ്ക്, അത്ക് വ്ാപകമായ നതിലയതിലാണ്ക് 
നടക്കുന്നത്ക്. അത്ക് യാദൃശ്തികമായതി സയംഭവതിക്കുന്നതല. 
അതുന്കാണ്ാണ്ക് നമ്മുന്ട ധടീഘരാദാത്രായ രക്ത
സാക്തികന്ളക്കുറതിചേ്ക് ആഘലാേതികൊൻതന്ന്ന നമുകെ്ക് 
സാധതിക്കുന്നത്ക് എന്നന്താരു വസ്തുതയാണ്ക്. എത്രഘയാ 
അപഹാസ്മായ രടീതതിയതിലാണ്ക് ഗാന്തിജതിന്യ നതിന്ദതിക്കു
ന്നത്ക്. ഗാന്തിയുന്ട �ാതകന്ന േരതിത്ര പുരുഷനായതി 
വാഴ്ക്ത്ണന്മന്നുയം രാജ്ത്തുടനടീളയം പ്രതതിമകളയം 
ഘക്ത്രങേളയം സ്ാപതികെണന്മന്നുയം പറഞ്ഞ്ക് ഒന്നര 
മണതിക്കൂർ ദടീർ�മുളള പ്രസയംഗങേൾ നടന്നു. ഇതതിൽ 
ഇടതുപക് കക്തികൾ പ്രതതിഘഷധതിച്ചു. പഘക് എന്ാണ്ക് 
നടക്കുന്നത്ക്? ആ സന്ദർഭത്തിലാണ്ക് നമേളതിവതിന്ട 
ഗാന്തിജതിയുന്ട രക്തസാക്്ത്ദതിനയം മുതൽ ഒരു 
വർഷകൊലയം നമ്മുന്ട സയംസ്ാന സർകൊർ രക്ത
സാക്്ത്ത്തിന്റെ നാമഘധയത്തിൽ ഗാന്തിയുന്ട 
ന്നഞതിഘലയ്ക്ക് തുളച്ചുകയറതിയ ന്വടതിയുണ്യുന്ട പുറകതിൽ 
നതിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രടീയ വർഗ്ടീയേക്തതികന്ള തുറന്നുകാ
ണതികൊൻ  നടപടതികൾ സ്ടീകരതിചേത്ക് എന്നതുയം മന്റ്റാരു 
സത്മാണ്ക്. അതുന്കാണ്്ക് ഈ വർത്മാനകാലത്്ക് 
എഴുപത്തിയഞായം വാർഷതികത്തിന്റെ ഭൂതകാല, ധടീര 

സ്മരണകളതിലൂന്ട സഞരതിക്കുന്ന നമുകെ്ക് അന്തലായം 
സയംരക്തികൊനളള പ്രതതിജ്ഞന്യടുകൊനയം മന്റ്റലായം 
വതിസ്മരതിച്ചുന്കാണ്്ക് മുഘന്നാട്ടുഘപാകാനയം സാധതിക്കുന്നതി
ന്ലങ്കതിൽ എത്രകാലയം ഇങേന്ന പ്രവർത്തികൊൻ 
കഴതിയുയം. ഘലാക്ക് സഭയതിൽ ഇന്ന്ക് പദപ്രഘയാഗങേൾ 
മാറ്റതിവയ്കണന്മന്ന്ക് പറയാൻഘപാലയം ഭരണകൂടത്തിന്ക് 
പ്രയാസമുണ്ായതില. ഒരു വർഷകൊലയം നടീണ്ടുനതിന്ന 
കർഷക സമരത്തിന്ക് പരതിഹാരയം കാണുന്നതതിന്ക് 
േർചേ നടത്ണന്മന്ന്ക് പറഞ്ഞ്ക് പ്രസയംഗതിചേ പാർ
ലന്മറെയംഗങേന്ളയാണ്ക് സസ്ക് ന്പറെ്ക് ന്േയ്തത്ക്. 
എന്നുപറഞ്ഞാൽ രാജ്ത്്ക് ജനാധതിപത്മതില, സ്ാത
ന്ത്മതില, പരമാധതികാരന്മാന്നുമതില എന്നാണ്ക്. ഇവതിന്ട 
അപ്രഖ്ാപതിതമായ അടതിയന്രാവസ്യുന്ട അട്ഹാ
സമാണ്ക് ഓഘരാ രയംഗത്തുയം കാണുന്നത്ക്. അതുന്കാണ്്ക്  
ഇന്്യുന്ട എഴുപത്തിയഞായം വാർഷതികാഘ�ാഷയം 
രാജ്ത്തുടനടീളയം സയം�ടതിപെതികെന്പെടുഘമ്ാഴുയം നമ്മുന്ട 

ഘദേടീയ സ്ാതന്ത്ത്തിനഘവണ്തി ജടീവത്ാഗയം ന്േയ്ത 
ധടീഘരാദാത്രായ രക്തസാക്തികളന്ട സ്മരണയ്ക്കുമു
ന്നതിൽ, ആ സ്ക്മൃതതിഭൂമതിയതിൽ നമേൾ പ്രണമതിക്കുഘമ്ാഴുയം 
രാജ്ന്ത് രക്തികൊനളള പുതതിന്യാരു മുഘന്നറ്റത്തിന്ക് 
സമാധാനത്തിന്റെയുയം ആദർേത്തിന്റെയുയം സമർ
പെണഘബാധത്തിന്റെയുയം  ആയുധയം അണതിയാൻ 
കഴതിയുന്നതതിനഘവണ്തിയുളള പ്രതതിജ്ഞ എടുഘകെണ് 
ഒരു അമൂല്മായ, അനർ�മായ കാല�ട്മാണ്ക് 
എഴുപത്തിയഞായം സ്ാതന്ത് വാർഷതികാഘ�ാഷ 
പരതിപാടതികളതിൽ ഉണ്ായതിരതിഘകെണ്ന്തന്നാണ്ക് എന്റെ 
വതിനടീതമായ അഭതിപ്രായയം. രക്തസാക്തികൾകെ്ക് 
പ്രണാമയം അർപെതിച്ചുന്കാണ്ടുയം സ്ാതന്ത് സമരത്തിന്റെ 
വടീരസ്മരണകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതതിനയം നതിയമസഭയുന്ട 
പ്രഘത്കമാന്യാരു ദതിനയം മാറ്റതിവചേ ബഹുമാനന്പെട് 
സ്പടീകെന്റയുയം ഉത്രവാദന്പെട്വന്രയുയം ഞാൻ അഭതിന
ന്ദതിക്കുന്നു. സ്ാതന്ത്ദതിനത്തിന്റെ ആഘ�ാഷഘവളയതിൽ, 
നതിയമസഭ ഘേരാനമുളള എലാ അവസരങേളമുണ്ാ
കന്ട്ന്യന്നുകൂടതി ആഗ്രഹതിച്ചുന്കാണ്ടുയം പ്രാർത്ഥതിച്ചു
ന്കാണ്ടുയം  സ്ാതന്ത്ദതിനത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞായം 
വാർഷതികത്തിന്റെ ഘപ്രാജ്്ലതിക്കുന്ന ഓർമേകളതിൽ 
സഞരതിക്കുന്ന ഈ സഭയ്ക്ക് എന്റെ സ്ക് ഘനഹനതിർഭരമായ,  
വതിനടീതഭരതിതമായ ആേയംസകൾ അർപെതിച്ചുന്കാണ്്ക് 
എന്റെ വാക്കുകൾ നതിർത്തുന്നു.   നമസ്ക് കാരയം.

രാമചന്ദ്രൻ െടന്നപ്പള്ി  എാം.എൽ.എ.

കെ. കെ. രമ   എാം.എൽ.എ.

ഹദശീയ സ്ാതന്തയേത്ിനുഹവണ്ി ജീവതയോഗാം ന്�യ് ധീഹരാദാ
ത്രായ രക്തസാക്ികളുന്ട സ്മരണയ്ുമുന്ിൽ, ആ സ്മൃതി

ഭൂമിയിൽ നമേൾ പ്രണമിക്ുഹമ്പാഴുാം രാജയേന്ത് രക്ിക്ാനുളള 
പുതിന്യാരു മുഹന്റ്ത്ിന് സമാധാനത്ിന്റെയുാം ആദർശത്ി

ന്റെയുാം സമർപ്ണഹബാധത്ിന്റെയുാം  ആയുധാം അണിയാൻ 
കഴിയുന്തിനുഹവണ്ിയുളള പ്രതിജ്ഞ എടുഹക്ണ് ഒരു 

അമൂെയേമായ, അനർ�മായ കാെ�ട്ടമാണ് എഴുപത്ിയഞാാം 
സ്ാതന്തയേ വാർഷികാഹ�ാഷ പരിപാടികളിൽ ഉണ്ായിരിഹക്ണ്

ന്തന്ാണ് എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായാം.

വവവിദ്ധയേങ്ങന്ള ആദരിക്ാനുാം ബ�ുസ്രതന്യ 
ബ�ുമാനിക്ാനുാം സാമൂ�യേവുാം സാാംസ് കാരി
കവുമായ പഴമകൾക്് ഇടാംനൽകാനുന്മലാാം 

നമേുന്ട രാഷ്ട്ര ശില്പികൾക്് കഴിഞ്ഞതുന്കാണ്ാണ് 
തീർച്യായുാം നമുക്ാന്ക അഭിമാനമായി ഇന്യേ ഇന്് 
ഹൊകത്ിനുമുന്ിൽ തെയുയർത്ി നിൽക്ുന്ത്.



tIcf \nbak`bpsS HutZymKnI \yqkv seäÀ
15 ആസാദി കാ അമൃത് മഹ�ാത്സവ്  പ്രഹതയേകപതിപ്്

സർ, ബ്തിട്ടീഷുകാരുന്ട കരാള ഹസ്ത
ങേളതിൽനതിന്നുയം കറുത് വകക

ളതിൽനതിന്നുയം നമ്മുന്ട രാജ്യം ഘമാേതിതമായതിട്്ക് 
75 വർഷയം പൂർത്ടീകരതികെന്പെടുകയാണ്ക്. 
സഹന സമരങേളതിലൂന്ട ഘനടതിന്യടുത് 
സ്ാതന്ത്യം ഇന്ന്ക് നമ്മുന്ട രാജ്ത്്ക് നതില
നതിൽക്കുന്നുഘണ്ാന്യന്ന്നാരു പരതിഘോധന 
നടഘത്ണ്തായതിട്ടുണ്്ക്.  ഭരണ�ടനാ 
മൂല്ങേൾ ഉയർത്തിപെതിടതികൊൻ അമ്മു 
സ്ാമതിനാഥൻ, ദാക്ായണതി ഘവലായുധൻ, 
ആനതി മസ്ക് ക്ടീൻ തുടങേതിയ മൂന്ന്ക് മലയാളതി 
വനതിതകൾ ഉൾന്പെന്ടയുള്ളവർ ഘേർന്നു
ണ്ാകെതിന്യടുത് ഇന്്യുന്ട ഭരണ�ടന 
ഇന്ന്ക് ലയം�തികെന്പെടുകയാണ്ക്. നമ്മുന്ട 
ഐക്വയം അഖണ്തയുയം ജനാധതിപ
ത്മഘതതര മൂല്ങേളയം  വർത്മാന 

കാല�ട്ത്തിൽ തകർകെന്പെടുകയാണ്ക്. 
ഇന്്യുന്ട ന്ഫഡറലതിസയം ഇന്ന്നാരു 
ഘോദ്േതിഹ്നമായതി  നമ്മുന്ട മുമ്തിൽ നതിൽ
ക്കുകയാണ്ക്. ജാതതിയുന്ടയുയം മതത്തിന്റെയുയം 
വർഗ്ത്തിന്റെയുയം വർണ്ണത്തിന്റെയുയം 
ലതിയംഗത്തിന്റെയുന്മാന്കെ ഘപര്ക് പറഞ്ഞ്ക് 
സമൂഹത്തിൽ അരാജകത്യം സൃഷ്തികൊൻ 
ഘബാധപൂർവ്വമായതി പരതിശ്മതിക്കുന്ന േതില 

�തിദ്േക്തതികൾ നമ്മുന്ട നാട്തിലണ്്ക്. 
അത്രയം �തിദ്േക്തതികന്ള ന്േറുത്തു
ഘതാൽപെതികൊൻ നമുകെ്ക് കഴതിയണയം. 
ഭാരതത്തിന്റെ േതിൽപെതികൾ പണ്തിറ്റ്ക് 
ജവഹർലാൽ ന്നഹ്ക് റുവയം ഘഡാ. ബതി. ആർ. 
അയംഘബദ്ക്കെറുയം സർദാർ വലഭായ്ക് പഘട്ലയം 
അടങ്ങുന്ന േരതിത്ര പുരുഷന്ാർ ഘനടതിത്ന്ന 
സ്ാതന്ത്യം ഇന്ന്ക് നതിലനതിൽക്കുന്നുഘണ്ാ
ന്യന്ന്നാരു പരതിഘോധന കൂടതി നടത്ണയം. 
ശ്ടീ നാരായണ ഗുരുഘദവനയം േട്മ്തിസ്ാമതി 
തതിരുവടതികളയം മഹാത്മ അയ്ങ്കാളതിയുയം 
വകെയം മൗലവതിയുയം വാഗ്ക്ഭടാനന്ദ സ്ാമതിയുയം 
കുമാരനാോനയം ഘഡാ. പൽപ്പുവയം സതി. 
ഘകേവനയം പല �ട്ങേളതിലായതി നടത്തിയ 
പ്രവർത്നത്തിന്റെയുയം സഘന്ദേത്തിന്റെയുയം 
ഫലമായാണ്ക് നമ്മുന്ട സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന്ക് 

നന് നതിലനതിൽക്കുന്നത്ക്. അത്ക് നതിലനതിർ
ത്ാൻ കഴതിയണയം. സ്ാതന്ത്യം ലഭതിചേ്ക് 
75 വർഷയം പതിന്നതിടുന്ന ഈ ഘവളയതിൽ  
രാജ്ത്തിന്ല മുഴുവൻ മനഷ്സ്ക് ഘനഹതി
കൾക്കുയം മനഷ്ർക്കുയം  സ്ാതന്ത്ദതിനാ
േയംസകൾ ഘനർന്നുന്കാണ്്ക്  എന്റെ 
വാക്കുകൾ അവസാനതിപെതിക്കുന്നു.' 

'സർ, ഇന്്ൻ സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ 75 സയംവത്സരങേൾ 
അനസ്മരതിച്ചുന്കാണ്ടുള്ള പ്രഘത്കഘയാഗയം വതിളതിചേതതിന്ക് 

ഞാൻ അങേന്യ അഭതിനന്ദതിക്കുകയാണ്ക്. ഇന്്യുന്ട സ്ാ
തന്ത്സമരത്തിൽ പന്ങ്കടുക്കുകയുയം രണ്്ക് വർഷത്തിഘലന്റ 
ജയതിൽവാസയം അനഷ്തിക്കുകയുയം ന്േയ്ത ഒരു പതിതാവതിന്റെ 
പുത്രന്നന്ന നതിലയതിൽ ഈയവസരയം മഹാഭാഗ്മായതി 
ഞാൻ കരുതുന്നു. ഭാരതയം ഒരു അത്ഭുത രാജ്മാണ്ക്. വതിവതിധ 
ഭാഷകളയം വതിവതിധ സയംസ്ക് കാരങേളയം ഒത്തുഘേർന്ന്നാരു 
രാജ്യം ഒരു േങേലഘപാന്ല ഒറ്റന്കെട്ായതി മുഘന്നാട്ടുനടീങ്ങു
കയാണ്ക്. ഈ േങേലയതിൽ ഘകടുപാട്ക് കൂടാന്ത സൂക്തികൊൻ 
ഈ രാജ്ത്തിന്റെ ഐക്വയം അഖണ്തയുയം കാത്തുരക്തി
കൊൻ നമുകെ്ക് ഒന്ത്ാരുമതിചേ്ക് പ്രവർത്തികൊയം. ഈയവസ
രത്തിൽ രാജ്ത്തിന്റെ സ്ാതന്ത്ത്തിനഘവണ്തി ന്പാരുതതി 
മരണമടഞ്ഞ മുഴുവൻ ആളകളന്ടയുയം ആത്മാകെൾകെ്ക് 
ഞാൻ നതിത്ോന്തി ഘനരുന്നു. അവരുന്ട ഓർമേകൾക്കുമു
മ്തിൽ ആദരാഞ്ജലതികൾ അർപെതിക്കുന്നു. നന്ദതി, നമസ്ക് കാരയം.'

'സർ, സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ 75ായം വാർഷതികഘത്ാ
ടനബന്തിചേ്ക് സയം�ടതിപെതിചേ ഈ പ്രഘത്ക 

ദതിനത്തിൽ ഞാൻ അങേഘയാടുള്ള നന്ദതിയുയം 
സഘന്ാഷവയം ഘരഖന്പെടുത്തുകയാണ്ക്. 1947 ൽ 
ഇന്്യ്ക്ക് സ്ാതന്ത്യം ലഭതിക്കുന്ന �ട്ത്തിലായതിരുന്നു 
ബയംഗാളതിന്ല വർഗ്ടീയ കലാപയം. ആ കലാപയം അവ
സാനതിപെതികൊൻഘവണ്തി ോന്തിദൂതനായതി മഹാത്മജതി 
അവതിന്ടന്യത്തി, വടീടുകൾ കയറതിയതിറങേതി. ആ 
സമയത്ാണ്ക് ന്നഹ്ക് റുവയം പഘട്ലയം മഹാത്മാഗാ
ന്തിഘയാട്ക് ഡൽഹതിയതിഘലയ്ക്ക് മടങേതിവരാനാവേ്
ന്പെട്്ക് ഒരു ദൂതന്ന അയചേത്ക്. അന്ന്ക് ആ ദൂതന്റെ 
വകവേയം സ്ാതന്ത്ദതിന സമോനമായതി മഹാത്മജതി 
ന്നഹ്ക് റുവതിനയം പഘട്ലതിനയം രണ്്ക് ഉണങേതിയ കണ്ണടീ
രണതിഞ്ഞ ഇലകൾ ന്കാടുത്യച്ചു. ഞാൻ ഈ 
സന്ദർഭയം ഇഘപൊൾ ഓർകൊനള്ള പ്രധാനന്പെട് 
കാരണയം മഹാത്മജതി സ്പ്നയം കണ് ഇന്് ഇന്നുയം 
കണ്ണുനടീർ വടീണ ഇലന്യഘപൊന്ലയാന്ണന്ന്ക് സൂേതി
പെതികൊനാണ്ക്. ഘലാകത്്ക് ഏറ്റവയം കൂടുതൽ ദാരതിദ്്യം 
അനഭവതിക്കുന്നവരുയം  ന്താഴതിൽരഹതിതരുയം  ജടീവതി
ക്കുന്നത്ക് ഇന്്യതിലാണ്ക്. വർഗ്ടീയ കലാപത്തിനയം 
വതി�ടനവാദത്തിനയം ഇവതിന്ട അന്്മതില. ഇത്ക് മൂന്നുയം 
അവസാനതിക്കുന്ന സമയത്്ക് മാത്രഘമ യഥാർത്ഥ സ്ത
ന്തഭാരതയം ഇവതിന്ട പൂർണ്ണതയതിലാകുകയുള്ളൂ. ജനാ
ധതിപത്വയം ഘസാഷ്ലതിസവമാണ്ക് നമ്മുന്ട മുദ്ാവാക്യം. 
ജനാധതിപത്യം കോപെ്ക് ന്േയ്ാന്തയുയം സമത്സുന്ദര

മാന്യാരു രാജ്ന്ത് വതിഭാവന ന്േയ്യുകയുയം ന്േയ്യുന്ന 
ആദർേമുന്ള്ളാരു തലമുറന്യ വാർന്ത്ടുകൊൻ 
കഴതിയണയം. ആ നാളകൾ വരുന്നതതിനഘവണ്തിയുള്ള 
ശ്മങേൾ നടന്നാൽ മാത്രഘമ വതിഘദേേക്തതികഘളാട്ക് 
ഘപാരാടതി ഘനടതിയ നമ്മുന്ട സ്ാതന്ത്ത്തിന്ക് അർത്ഥ
മുണ്ാകുകയുള്ളൂ, ഘദേസ്ക് ഘനഹതികളായ രക്തസാക്തി
കഘളാട്ക് നമുകെ്ക് നടീതതിപുലർത്ാൻ സാധതിക്കുകയുള്ളൂ. 
അതതിനായതി ശ്മതിക്കുന്ന ദതിനത്തിന്റെ  തുടകെയം ഇന്നാ
യതിരതികെണന്മന്ന്ക് നായം ഓഘരാരുത്രുയം  പ്രതതിജ്ഞ
ന്യടുഘകെണ്തുണ്്ക്. 1947ന്ല സ്ാതന്ത് സമരത്തിന്ക് 
മുമ്്ക് ഇവതിന്ടന്യാരു സമരയം നടന്നതിരുന്നു.  അതതിന്ക് 
മുഘന്നാടതിയായതി നടന്നതാണ്ക് 1942 ആഗസ്റ്ക് 9 ന്ല 
ക്തിറ്റ്ക് ഇന്്ാ സമരയം.  ആ സമരത്തിന്ക് സമയമാഘയാ
ന്യന്നാണ്ക്  ഇഘപൊൾ നമേൾ ഓർഘകെണ്ത്ക്. കാരണയം 
ഇന്്യതിൽ ജനാധതിപത്യം ധ്യംസതികെന്പെടുകയാണ്ക്. 
സാധാരണ ജനങേൾക്കുയം കർഷകർക്കുയം ജടീവതികൊൻ 
സാധതികൊത് സ്തിതതിയുണ്ാകുഘമ്ാൾ രണ്ായം സ്ാത
ന്ത്സമരത്തിന്ക് സമയമായതിരതിക്കുന്നുന്വന്ന്ക് പറയാൻ 
ഞാൻ ഈ സമയയം  ഉപഘയാഗന്പെടുത്തുന്നു. സ്ാത
ന്ത്ത്തിന്റെ 75ായം വാർഷതികയം സമുേതിതമായതി ആഘ�ാ
ഷതിക്കുന്ന ഈ ഘവളയതിൽ പങ്കാളതികളാകുഘമ്ാൾ ഈ 
ദുഃഖയം നമ്മുന്ട മനസ്സതിലണ്്ക്. ആ ദുഃഖമതിലാതാകൊൻ 
നമേൾ ഒറ്റന്കെട്ായതി ഘപാരാഘടണ് സമയമാണതിന്ത
ന്നുകൂടതി പറഞ്ഞ്ക്, എലാവതിധ ആേയംസകളയം അറതിയതിച്ചു
ന്കാണ്്ക് നതിർത്തുന്നു.'

കെ. പി. ജമാഹനൻ  എാം.എൽ.എ.

മാണി സി. ൊപ്പൻ എാം.എൽ.എ. ജൊവൂർ െുഞ്ുജമാൻ  എാം.എൽ.എ.

ഭാരതാം ഒരു അത്ുത രാജയേമാണ്. വിവിധ ഭാഷകളുാം 
വിവിധ സാംസ് കാരങ്ങളുാം ഒത്ുഹ�ർന്ന്ാരു രാജയോം ഒരു 

�ങ്ങെഹപാന്െ ഒറ്ന്ക്ട്ടായി മുഹന്ാട്ടുനീങ്ങുകയാണ്. 
ഈ �ങ്ങെയിൽ ഹകടുപാട് കൂടാന്ത സൂക്ിക്ാൻ ഈ 
രാജയേത്ിന്റെ ഐകയേവുാം അഖണ്ഡതയുാം കാത്ുരക്ി

ക്ാൻ നമുക്് ഒന്ത്ാരുമിച്് പ്രവർത്ിക്ാാം.

ഭാരതത്ിന്റെ ശിൽപ്ികൾ പണ്ഡിറ്് 
ജവ�ർൊൽ ന്ന�് റുവുാം ഹൊ. ബി. 

ആർ. അാംഹബദ്ക്റുാം സർദാർ വലഭായ് 
പഹട്ടെുാം അടങ്ങുന് �രിത്ര പുരുഷന്ാർ 

ഹനടിത്ന് സ്ാതന്തയോം ഇന്് നിെനിൽക്ു
ന്ുഹണ്ാന്യന്ന്ാരു പരിഹശാധന കൂടി 

നടത്ണാം. 

 ഹൊകത്് ഏറ്വുാം കൂടുതൽ ദാരിദ്യോം അനുഭവി
ക്ുന്വരുാം  ന്താഴിൽര�ിതരുാം  ജീവിക്ുന്ത് 

ഇന്യേയിൊണ്. വർഗ്ീയ കൊപത്ിനുാം വി�ടനവാ
ദത്ിനുാം ഇവിന്ട അന്യേമില. ഇത് മൂന്ുാം അവസാനി
ക്ുന് സമയത്് മാത്രഹമ യഥാർത്ഥ സ്തന്തഭാരതാം 

ഇവിന്ട പൂർണ്ണതയിൊകുകയുള്ളൂ.
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ഇന്്യതിന്ല എലാ ജനവതിഭാഗങേളയം അണതിനതിരന്ന ഉജ്്ലമായ ജനകടീയ സമര
ങേളന്ട ഫലമായാണ്ക് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നടീണ് വവഘദേതികാധതിപത്ന്ത് തകർന്ത്റതിഞ്ഞ്ക് 

1947 ആഗസ്റ്ക് 15ന്ക് നമ്മുന്ട രാജ്യം സ്തന്തമായത്ക്. സാമ്ാജ്ത് വതിരുദ് പ്രഘക്ാഭങേൾകെ്ക് ധടീരമായ 
ഘനതൃത്യം നൽകതിയുയം അതതിൽ പന്ങ്കടുത്തുയം രാജ്ത്തിനഘവണ്തി സ്ജടീവൻ അർപെതിചേ എലാ  ധടീരരക്ത
സാക്തികളന്ടയുയം  സ്മരണകൾക്കുമുന്നതിൽ സ്ാതന്ത്ലബ്ക്ധതിയുന്ട ഈ 75ായം വാർഷതികത്തിൽ ഘകരള 
നതിയമസഭ ആദരാഞ്ജലതികൾ അർപെതിക്കുന്നു. ഇന്്യുന്ട സ്ാതന്ത്ത്തിനഘവണ്തി ന്പാരുതതിയതതിന്റെ 
ഘപരതിൽ രാജ്ന്ത്ാട്ാന്കയുള്ള വതിവതിധ ജയതിലകളതിൽ അടയ്കന്പെട്്ക് ന്കാടതിയ പടീഡനങേളയം യാതനകളയം 
ഘനരതിഘടണ്തിവന്ന അറതിയന്പെടുന്നതുയം അറതിയന്പെടാത്തുമായ എലാ സ്ാതന്ത് സമരഘസനാനതികന്ളയുയം 
അവരുന്ട സയംഭാവനകന്ളയുയം ഘകരള നതിയമസഭ ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദതിഘയാന്ട സ്മരതിക്കുന്നു.
  ഇന്്യതിന്ല വതിവതിധ പ്രഘദേങേന്ളയുയം അവയുന്ട സമ്ന്നമായ സയംസ്ക് കാരങേന്ളയുയം നതിരവധതി 
ഭാഷകന്ളയുയം വ്ത്സ്തധാരകളതിൽന്പെട്തുയം സാമ്ാജ്ത്വതിരുദ് നതിലപാട്ക് സ്ടീകരതിചേതുമായ ഇവതിടന്ത് 
എലാ രാഷ്ട്രടീയ പ്രസ്ാനങേന്ളയുയം മതവതിേ്ാസതികന്ളയുയം മതവതിേ്ാസതികളലാത് വന്രയുന്മലായം 
ഉൾന്കൊള്ളുന്നതായതിരുന്നു മഹത്ായ നമ്മുന്ട സ്ാതന്ത് പ്രസ്ാനന്മന്ന്ക് ഘകരള നതിയമസഭ ഓർ
മേതിക്കുന്നു. അതതിൽ പന്ങ്കടുത് ആദതിവാസതികൾ, ദളതിതർ, യുവജനങേൾ, വതിദ്ാർത്ഥതികൾ, കർഷകർ,  
കർഷകന്ത്ാഴതിലാളതികൾ, ന്താഴതിലാളതികൾ, സ്തടീകൾ തുടങേതിയ എലാ ജനവതിഭാഗങേന്ളയുയം ഈ സഭ 
അഭതിവാദ്യം ന്േയ്യുന്നു. അവരുന്ട ബഹുജന പ്രഘക്ാഭങേൾ മുഘന്നാട്ടുവചേതുയം  ഇന്്ൻ സ്ാതന്ത് പ്രസ്ാ
നമാന്ക  ഉയർത്തിപതിടതിചേതുമായ മൂല്ങേളടങേതിയ ഇന്്ൻ ഭരണ�ടനയുന്ട സയംരക്ണത്തിനായതി 
നതിലന്കാള്ളാൻ പ്രതതിജ്ഞാബദ്മാണ്ക്  ഈ നതിയമസഭയതിന്ല എലാ അയംഗങേളയം. 
 വവഘദേതികാധതിപത്ത്തിന്ക് അവസാനയം കുറതികൊൻ തകെവണ്ണയം ഇന്്യുന്ട സാമ്ാജ്ത് വതിരുദ് 
പ്രഘക്ാഭങേൾകെ്ക് േക്തതി പകർന്നത്ക് സർവ്വന്രയുയം ഉൾന്കൊള്ളുന്ന 'നാനാത്ത്തിൽ ഏകത്യം' എന്ന 
നമ്മുന്ട മഹത്ായ കാഴ്ചപൊടായതിരുന്നുന്വന്ന്ക് ഘകരള നതിയമസഭ ഊന്നതിപെറയുന്നു. ഇന്ന്ക് അത്രയം 
കാഴ്ചപൊടുകൾകെ്ക് വതിരുദ്മായ നടീകെങേൾ രാജ്ത്ാകമാനയം നടക്കുന്നുന്വന്നുയം പലതതിന്റെയുയം ഘപരതിൽ 
ഇന്്ൻ ജനതന്യ ഘേരതിതതിരതികൊനയം നമ്മുന്ട ഒരുമന്യ തകർകൊനയം നടത്ന്പെടുന്ന ശ്മങേൾകെ്ക് 
പതിന്നതിലള്ളത്ക് സ്ാതന്ത്ത്തിനഘവണ്തിയുള്ള ഘപാരാട്ങേളതിൽ അണതിഘേരാതതിരുന്ന േക്തതികളാന്ണന്നുയം 
ഈ സഭ പ്രസ്താവതിക്കുന്നു. അവന്യ ന്േറുഘകെണ്തുയം അവയുന്ട ശ്മങേന്ള പരാജയന്പെടുഘത്ണ്തുയം 
ഇന്്ന്യ ജനാധതിപത് മതനതിരഘപക് റതിപെബ്തികൊയതി നതിലനതിർഘത്ണ്തതിന്ക്  ഒഴതിച്ചു കൂടാനാവാത്താ
ന്ണന്ന്ക് ഘകരള നതിയമസഭ കരുതുന്നു. 
 അതതിനായുള്ള പ്രവർത്നങേഘളന്റ്റടുക്കുന്മന്നുയം സ്തന്ത് ഇന്്യ്കായതി ന്പാരുതതിയ ധടീരഘദോഭതി
മാനതികളന്ട സ്പ്നങേൾ സാക്ാത്ക്കരതിക്കുന്മന്നുയം ഇന്ന്ക് രാജ്ന്ത് ബഹുഭൂരതിപക്യം ജനങേൾ അനഭ
വതിക്കുന്ന യാതനകളതിൽനതിന്ന്ക് അവർകെ്ക് ഘമാേനയം ഘനടതിന്യടുകൊനള്ള ഇടന്പടലകൾ നടത്തുന്മന്നുയം 
ഇന്്ൻ സ്ാതന്ത്ത്തിന്റെ 75 ായം വാർഷതികത്തിൽ ഘകരള നതിയമസഭയതിന്ല ഓഘരാ അയംഗവയം പ്രതതിജ്ഞ
ന്യടുക്കുന്നു.'  

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75 സംവത്സരങ്ങൾ 
അനുസ്മരിച്ുകൊണ്് ജെരള നിയമസഭ 

കഎെെജഠേ്ന പാസാക്ിയ പ്രജമയം


