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സദസ്സ഻ലഽള്ള
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വളീരയധ഻േം
ജ഼വ഻തഺനഽഭവങ്ങള ം
അറ഻വഽം
ച഻ന്തഺശ഼ലവഽം ഉള്ള മഽത഻ ന ടുറെ ീറ ു്സഺതഺളായളഺയ഻ ടവ഻ീട ടര഻ളായഽന മഺനയ വയക്ത഻േീള, ടന്
വളായം മൗലവ഻ ഫൗുണ്ടഷനഽമഺയ഻ ഞഺന് ുനരീെ ധഺരണയ഻ീലെ഻യ ടന഻വ഻ീട അവതര഻പ്പ഻ളായഽന
വ഻ഷയം അല്പം ബഽധിമ഻മഽറെ  ള്ള ടരഽ വ഻ഷയമഺ എ എനറ഻ഞുകഽീേഺണ്ട് ഞഺന഻ ഏ ്റത് ഏ അ ഏ ടരഽ
ഭംഗ഻യഺയ഻ ടരഽ ്പുമയം ഈ ്പഭഺഷണെ഻ലാീട ഉരഽെ഻ര഻യ്ക്ളായഺന് േഴ഻യഽീമനഽം അത഻ല്
േഺണഽന
ച഻ല
്പശ്നങ്ങള്ളായ്
പര഻ഹഺരം
ന഻ ുേശ഻ളായഺനഽം
ഉള്ള
വ഻ശവഺസെ഻ലഺയ഻രഽന഻ലല,
ടുപ്പഺഴഽം
അലല.
ടെരം
വ഻സ്തിതമഺയ
ടരഽ
വ഻ഷയീെ
പരസ്പരബന്ധം
േീണ്ടെഺന്
േഴ഻യഽീമങ്ക഻ലഽം ടതഽമഺ്തമഺ എ ദര഻്ദ വ഻ഭഺഗങ്ങള ീട ഉനമനവഽം ശഺസ്്തഅവുബഺധവഽം തമ്മ഻ല്
ഉള്ള ഏ എന് ത഼ െഽ പറയഺന് പറത്ഺെ ടരഽ അവസ്ഥയഺ എ ടനഽള്ള ഏ. അത഻ന് തളായതഺയ
ീതള഻വഽേള് നമഽളായഽണ്ടഺളായഺന് േഴ഻യ഻ലല എന഻രഽനഺലഽം ച഻ല സാചേങ്ങള് വച്ച ീേഺണ്ട് ടവ
തമ്മ഻ലഽള്ള ബന്ധം േീണ്ടെഺന് ്ശമ഻ളായഽേയഽം അുതഺീടഺപ്പം ുേരളെ഻ല് ഈ ബന്ധം എങ്ങീന
്പഺവ െ഻േമഺയ഻, ഈ കേയുേരളം വനത഻നഽ ുശഷം അത഻ന് മഽന്പഽള്ള േഺലം അതഽുപഺീല
ടന഻
അുങ്ങഺറെ  ള്ള
േഺലം,
എങ്ങീന
നമഽളായ്
ശഺസ്്തുബഺധീെ
നമ്മഽീട
വ഻േസനവഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പടഽെഺന് േഴ഻യഽം എനഽള്ള ടരഽ ീചറ഻യ അുനവഷണം മഺ്തമഺ എ ടവ഻ീട തഽടങ്ങഽന ഏ.
ശഺസ്്തം എന് പറയഽുപഺള് നമഽീളായലലഺം ടരഽ ധഺരണയഽണ്ട്, ടവ഻ീട പഺുലഺട് ുബഺറെ ഺണ഻ളായല്
ഗഺ ഡന഻ല് ടുറെ ീറ ശഺസ്്തം നടളായഽനഽ, ശഺസ്്തം ഉ ഏപഺദ഻പ്പ഻ളായഽനഽ എനഽള്ള േഺരയം നമഽളായറ഻യഺം.
ടതഽുപഺീല ടറെ നവധ഻ സ്ഥഺപനങ്ങള ണ്ട്. നമ്മഽീട േഽറെ ഻േള് സ്ോള഻ലഽം ുേഺളജ഻ലഽമഺയ഻ ശഺസ്്തം
പഠ഻ളായഽനഽണ്ട്. നമ്മള് ശഺസ്്തീെളായഽറ഻ച്ച് പറയഽുപഺള് നമ്മഽീട മനസ്സ഻ല് വരഽന ഏ ഈ ശഺസ്്തം
മഺ്തമഺ എ. പീെ ടെരീമഺരഽ ച ച്ചയ്ക്ളായ് നമ്മള് ടരഽപട഻ ോട഻ പ഻ുനഺറെ ് ുപഺയ഻ ഈ പഠ഻ളായഽന
ശഺസ്്തം നമ്മള് എലലഺം പഠ഻പ്പ഻ളായഽന ശഺസ്്തം അത഻ീെ അട഻െറ എന്തഺ എ, മലയഺള഻േളഺയ
നമ്മീളലലഺവരഽം അര഻ ഭെണം േഴ഻യ്ക്ളായഽനവരഺ എ. വടുളായ ടന്തയളായഺ
അല്പം അര഻ീയഺീളായ
േഴ഻യ്ക്ളായഽീമങ്ക഻ലഽം ുഗഺതപ് ് എ ോടഽതല് േഴ഻യ്ക്ളായഽന ഏ. ീതുളായ ടന്തയളായഺ
്യ നമ്മള്
എങ്ങീനയഺ എ
അറ഻ഞുക ഏ
അര഻ ഭെണം എനഽം േഴ഻യ്ക്ളായണീമന്.
നമ്മഽീട പാ വ഻േരഽീട
അുങ്ങയറത്െ്
ുപഺയ഻
േഴ഻ഞുകഺല്
എവ഻ീടുയഺ
ടരഽ
സ്ഥലെ്
വച്ച്
സഺധഺരണളായഺരഺയഽള്ള
്ള േള്
അവരഽീട
ഭെണെ഻നഺവശയമഺയ
പദഺ ത്ഥങ്ങള്
ചഽറത്഻ലഽം
അുനവഷ഻ച്ചത഻ലഽം
പര഼െ഻ച്ചത഻ലഽം ന഻നഽം ടടഽവ഻ല് തിപ്ത഻േരമഺയ ടരഽ ഫലെ഻ീെ അട഻സ്ഥഺനെ഻ലഺ എ നമ്മള്
അര഻യ഻ുലയ്ക്ളായ്
എെ഻യ ഏ.
ുവറെ യഺട഻
്ഹഺരം
േഴ഻ച്ച ീേഺണ്ട഻രഽന
മനഽഷയീര
സംബന്ധ഻ച്ച഻ടുെഺളം
എനഽമഺ്തമലല
േഺയ്ക്േന഻േള്
ഭെ഻ച്ച
ീേഺണ്ട഻രഽന
അനീെ
മനഽഷയ
സമാഹെ഻ല്
ച഻ല
േഺയ്ക്േന഻േീളങ്ക഻ലഽം
വ഻ഷമഽള്ളവയഺീണനഽം
ടരഽ
അനഽഭവെ഻ലാീട
മനസ഻ലഺളായ഻യ ഏ ഉള്ീളായഺണ്ടഽീേഺണ്ട് അതഽുപഺീല മിഗങ്ങീള ുവറെ യഺട഻ ടരഽ ീചറ഻യ സമാഹം
േഴ഻യ്ക്ളായഽേയഽം
്
സമാഹം
ടുര
ഭഺഷയ഻ല്
സംസഺര഻ളായഽനവയഽം
്യ഻രഽനഽ.
്ദയം
ച഻്തല഻പ഻േള഻ലാീടയഽം
മറത് ം
ഉണ്ടഺയ഻രഽന
ഭഺഷ
പ഻ന഼ട്
എഴഽതഽനതഽം
സംസഺര഻ളായഽനതഽം
സഺധഺ്നളായഺ ളായ് പഠ഻യ്ക്ളായഺന് േഴ഻യഽന ഭഺഷയഺയ഻ മഺറ഻ അങ്ങീന 3000െ഻ല് അധ഻േം ഭഺഷേള്
ുലഺേെ഻ലഽണ്ട്.
അങ്ങീന
സമാഹം
ടരഽപഺട്
വ഻േസ഻ച്ച
വരഽനഽ.
പഠ഻ച്ച
േഺരയങ്ങള്
മറത് ള്ളവര഻ുലയ്ക്ളായ് എെ഻ളായഽന ്പ്േ഻യ ോട഻യഺയ ന഻തയജ഼വ഻തം തീനയഺ എ ശഺസ്്തം. ന഻തയ
ജ഼വ഻തെ഻ല് ന഻നഽള്ള അനഽഭവം തീനയഺ എ, അത഻ല് ന഻ന് ശര഻ീയനഽ േീണ്ടെ഻യവയഺ എ
ശഺസ്്തം. അ ഏ മീറത്ഺരഺള഻ുലയ്ക്ളായ് പേ നഽ ീേഺടഽെ് അവ ളായഽം അ ഏ ശര഻യഺീണന് അനഽഭവം
്േഽുപഺള്
അീതഺരഽ
സതയമഺേഽനഽ.
ടങ്ങീനയഽള്ള
സതയവഽം
ശഺസ്്തവഽം
അത഻ീന
നമ്മള്
ന഻യമമഺളായഽനഽ.
നമ്മള്
പഠ഻ളായഽന
ഓുരഺ
ന഻യമങ്ങള ം
ജ഼വ഻തഺനഽഭവെ഻ലാീട
ടരഽ
സതയം
േീണ്ടെ഻ ് സതയീെ നമ്മള് തഽട നഽം പഺല഻ളായണം എനഽള്ള സ ഏഉുേശുെഺീട നമ്മള്
ീചയ്യ ുപഺള് ഈ ശഺസ്്തം സതയമഺയ഻ ടര഻ളായലഽം ലംഘ഻ളായഺന് പഺട഻ലലഺെ ടനഺയ ഏ ീേഺണ്ട്
നമ്മള് അത഻ീന മഽറ഻ീേപ്പ഻ട഻യ്ക്ളായഽനഽ. ടവ഻ീടയഺ എ ശഺസ്്തങ്ങള്ളായഽം മതങ്ങള്ളായഽം േഺരണം. ടുര
ശഺസ്്ത സതയം
നമ്മള് അുതപട഻ പഺല഻ളായണീമന് പറയഽുപഺള് അീതഺരഽ മതമഺേഽനഽ. ശഺസ്്തം
നമ്മഽീട
്പേിത഻യ഻ല്
അനഽന഻മ഻ഷം
മഺറത്ങ്ങള്
ഉണ്ടഺയ഻ീളായഺണ്ട഻ര഻ളായഽന ഏ
ീേഺണ്ട്
തീന
അട഻സ്ഥഺനപരമഺയ ച഻ല തതവങ്ങള്ളായ് ടഴ഻ച്ച് മറത് ള്ള േഺരയങ്ങള് േഺലഺേഺലങ്ങള഻ല് മഺറത്ങ്ങള്ളായ്
വ഻ുധയമഺ എ. ഈ ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള മഺറത്ങ്ങള്
േീണ്ടെഺന് ുവണ്ട഻ തഽട ച്ചയഺയ഻ ുചഺദയങ്ങള്
ുചഺദ഻ളായഽേയഽം
ീചയ്യ നത഻ലാീട
മഺ്തുമ
നമഽളായ്
യഥഺ ത്ഥ
ശഺസ്്തുബഺധമഽള്ളവരഺീണന്
പറയഺനഺേഽ. ടീലലങ്ക഻ല് നമ്മള് ശഺസ്്തം പഠ഻ച്ചവ
അീലലങ്ക഻ല് ശഺസ്്തജ്ഞന്മഺ
മഺ്തമഺ എ.
ടനഽോട഻ ബലെ഻ല് പറയഽേയഺീണങ്ക഻ല് ശഺസ്്ത അജ്ഞ
മഺ്തമഺ എ. അത഻നഽ പേരം ുചഺദയങ്ങള്
ുചഺദ഻ളായഽേയഽം, എുപ്പഺള് നഺം ുചഺദയം ുചഺദ഻ളായഽനഽുവഺ
അുപ്പഺഴഽം അത഻ല്പറഞുക഻ര഻ളായഽന
േഺരയങ്ങീളലലഺം
ശര഻യഺീണന്
ഉറപ്പ
വരഽുെണ്ട
്വശയം
ശഺസ്്ത
ര഼ത഻ളായഽണ്ട്,
ടതഺ എ
യഥഺ ത്ഥെ഻ല് ശഺസ്്തവഽം ശഺസ്്തര഼ത഻യഽം തമ്മ഻ലഽള്ള വയതയഺസം. ഈ വയതയഺസം മനസ്സ഻ലഺേഺീത
വരഽുപഺഴഺ എ നമ്മള്ളായ് ശഺസ്്ത അവുബഺധം ടലലഺതഺേഽന ഏ. ശഺസ്്ത ര഼ത഻ീയളായഽറ഻ച്ച് നഺം
ടര഻ളായലഽം ച഻ന്ത഻ളായഺറ഻ലല. നഺം വളീര പര഻മ഻തമഺയ഻റെ  ള്ള ടുറെ ീറ േഺരയങ്ങീളളായഽറ഻ച്ച നമ്മള് ച ച്ച
ീചയ്ക്തഽം വഺദ഻ച്ച ം, പരസ്പരം േലഹ഻ച്ച ം സമയം േളയഽനഽ
്ദയമഺയ഻ ടന്തയയ഻ല് scientific

temper എന ടംഗ്ല഼ഷ്
വഺളായ് ടറളായഽമത഻ ീചയ്ക്ത ഏ എന് ുചഺദ഻ച്ച
േഴ഻ഞുകഺല് ടന്തയയ഻ീല
്ദയീെ ്പധഺനമ്ന്ത഻യഺയ ജവഹ ലഺല് ീനഹ്റഽ ് എ. അുേഹം Discovery of india
എന
പഽസ്തേെ഻ല്
ടന്തയയ്ക്ളായ്
സവഺത്ന്തയം
േ഻റെ  നത഻നഽ
മഽന്പ്
1946ല്
ഈ
വഺളായഽപുയഺഗ഻ച്ച .
എന഻റെ ത഻ീന ് ളായഽം മനസ്സ഻ലഺേഺെ േഺരയമഺയതഽീേഺണ്ട് അത഻ീന അുേഹം ടന് വ഻ശദ഼േര഻ച്ച .
What Is needed is the Scientific approach, an adventures and a critical temper of signs the search for truth and new knowledge the
refuser to accept anything without testing and trials. To capacity to change previous conclusions in the face of new evidence . The
reliance on observes facts and not on pre-condition theory. The hard discipline of the mind all that is neccessary but for life itself and
the solution of its many problems. അതഺയ ഏ പലുപ്പഺഴഽം നമ്മഽീട വ഻ശവഺസം ശഺസ്്തം ്പുയഺഗ഻ളായഽുപഺള്
നമഽളായ് ശഺസ്്തര഼ത഻ ുവണം എന ഏ. യഥഺ ത്ഥെ഻ല് scientific temper ീേഺണ്ട് നമ്മള് ഉുേശ഻ളായഽന ഏ
ശഺസ്്തം ഉപുയഺഗ഻ളായഽുപഺള് മഺ്തമലല നമ്മഽീട ന഻തയജ഼വ഻തെ഻ലഽം ശഺസ്്തവഽം അീലലങ്ക഻ല് നമഽളായ്
ടരഽ ്പശ്നം
ഉണ്ടഺേഽുപഺള് അത഻ന് പര഻ഹഺരം േഺണഽനത഻നഽള്ള മഺ ഗവഽം ടീളായ തീന,
അീലലങ്ക഻ല്
്
പര഻ഹഺരെ഻ല്
ന഻ന് പ഻ന഼ട്
ഉര഻െ഻ര഻യഽന
്പശ്നങ്ങള ം
എലലഺം
തീന
പര഻ഗണ഻ച്ച
ീേഺണ്ടഽള്ള ുചഺദയം ീചയ്യലഺ എ, അതഺയ ഏ ടരഺള് പറഞുക ഏ ീേഺണ്ട് മഺ്തം നമ്മള്
അ ഏ വ഻ശവസ഻ളായഺീത, ഓുരഺന഻ീനയഽം അതഺ ഏ സമയെ് ുചഺദയം ീചയ്യണം. എവ഻ീട എന്ത്
ുചഺദ഻ളായണം എനഽള്ള ുചഺദയമഺ എ നഺം സവയം േീണ്ടുെണ്ടതഽം ഉെരം ുവണ്ടതഽം. 1980ല്
ോനാര഻ല് ന഻ന് 20
ശഺസ്്തഞ്ജന്മഺരഽം ീപഺതഽ്പവ െേന്മഺരഽം പല ുമഖലയ഻ലഽള്ള ്ള േള ം
അഞ്ചഽ ദ഻വസം രഺവഽം പേലഽം േഽെ഻യ഻രഽന് ടരഽ എറെ ് ുപജ് ്പസ്തഺവന ടറളായഽേയഽണ്ടഺയ഻.
അത഻ല് പീങ്കടഽളായഺന് പറത്ഺെ ടുറെ ീറ മഹഺരഥന്മഺരഺയ ശഺസ്്തജ്ഞന്മഺ
അത഻ല് ടപ്പ വച്ച . അ ഏ
യഥഺ ത്ഥെ഻ല് ഈ scientific temper നമ്മഽീട സമാഹെ഻ല് നഷ്ട്ടീപ്പടഽന ഏ ീേഺണ്ട് തീന നമ്മഽീട
രഺജയെ഻ീെ പഽുരഺഗത഻ പ഻ുനഺളായം ന഻ല്ളായഽനഽ എന ടരഽ ്പുതയേ ുബഺധുെഺടഽോട഻ അത഻ല്
ന഻ന് നമ്മഽീട സമാഹീെയഽം േഽറെ ഻േീളയഽം നമ്മഽീട വ഻ദയഺ ത്ഥ഻േുളയഽം, ശഺസ്്തജ്ഞന്മഺീരയഽം
രഺ്ഷ്ട഼യ ്പവ െേീരയഽീമലലഺം നമ്മഽീട ശഺസ്്തീെ എങ്ങീന േഺണണം എങ്ങീന വ഻േസനെ഻നഽ
ുവണ്ട഻
ഉപുയഺഗ഻ളായണം
എനഽള്ള ഏ
അീലലങ്ക഻ല്
എങ്ങീന
്യ഻ളായാട
എനഽള്ള
ടരഽ
്പസ്തഺവനയഺയ഻രഽനഽ. ുേരളെ഻ന് ഉയ ന ശഺസ്്തുബഺധെ഻നഽം ഉയ ന വ഻േസനെ഻നഽം ടുറെ ീറ
സവ഻ുശഷ
ുനറെ ങ്ങള്
ഉണ്ട്.
ഈ
വ഻ഷയീെളായഽറ഻ച്
ച ച്ച
ീചയ്യ ുപഺള്
നമ്മഽീട
മനസ്
എുങ്ങഺീറെ ഺീളായ ുപഺേണം എനത഻ീെ ടരഽ പത഻നഞ്ചഽ എണം ം മഺ്തം ഞഺന് പറയഺം. ടന്
നുവഺത്ഥഺന നഺയേന്മഺരഽീട ്പുബഺധനവഽം അവരഽീട ്പവ െനങ്ങള ം. ടവരഽീട ്പവ െനം
ുേരള
സംസ്ളായഺരെ഻ന്,
ശഺസ്്ത മഽുനറത്െ഻ന്,
വ഻േസനെ഻ന് ടീളായതീന വളീര ുനരഺയ
ദ഻ശയ഻ലഽള്ള തഽടളായം തീനയഺയ഻രഽനഽ. മീറത്ഺന് യഽക്ത഻വഺദ഻േള ീട ുബഺധന ്ശമങ്ങള്, േഺരണം
്ദയമഺയ഻റെ ്
നമ്മഽീട
സമാഹെ഻ല്
ുചഺദയങ്ങള്
ുചഺദ഻ച്ച്
ബഽധിമ഻മഽറെ ഻പ്പ഻ച്ച
ീേഺണ്ട഻രഽന ഏ
യഽക്ത഻വഺദ഻േളഺ എ. അവരഽീട വഺദങ്ങള് ശര഻യഺുണഺ ീതറത്ഺുണഺ എനഽള്ളീതഺീളായ അ്പസക്തമഺ എ.
അനവ
ീചയ്ക്ത഻രഽന ഏ
അന്
ന഻ലവ഻ല഻രഽന
ച഻ല
വ഻ശവഺസങ്ങീളീയങ്ക഻ലഽം
ുചഺദയം
ീചയ്ക്തത഻ലാീട ടരഽ ച ച്ച ീേഺണ്ടഽവനഽ എനതഺ എ. മാനഺമുെ ഏ ്ദയീെ ശഺസ്്തസഺഹ഻തയ
അതഽുപഺീല
ടന്തയയ഻ല് തീനയഽള്ള ജനേ഼യ ശഺസ്്ത ്പസ്ഥഺനെ഻ീെ തഽടളായവഽം ുേരളെ഻ല്
ന഻നഺ എ. ുേരള ശഺസ്്ത സഺുങ്കത഻േ പര഻ഷെ് 1962ല് ് എ തഽടങ്ങഽന ഏ. ശഺസ്്തസഺഹ഻തയ
പര഻ഷെ഻ീെ ്പവ െനങ്ങീള നമ്മള് എങ്ങീന വ഻ലയ഻രഽെ഻യഺലഽം ് ളായഽം ന഻ുഷധ഻ളായഺന്
പറത്ഺെ ഏ
ശഺസ്്തം
സമാഹെ഻ീെ
സംഭഺവനയഺ എ
എനതഺ എ.
ശഺസ്്തം
ഉപുയഺഗ഻ളായഽനത഻ീനളായഽറ഻ച്ച ം
അത഻ീെ
ുനറെ ങ്ങീളളായഽറ഻ച്ച ം
ജനങ്ങള്
അതഺതഽ
േഺലങ്ങള഻ല്
അറ഻ഞുക഻ര഻ളായണം എന വളീര വയക്തമഺയ ടരഽ ്പചഺരണ സംരംഭം നടെ഻യ഻രഽനഽ.
മീറത്ഺന്
ടന്തയയ഻ല് ്ദയമഺയ഻ ടരഽ ശഺസ്്ത സഺുങ്കത഻േ േമ്മ഻റത്഻ ഉണ്ടഺളായ഻യ ഏ ുേരളെ഻ലഺ എ. 1972ല് സ഻.
അചയഽതുമുനഺന് മഽഖയമ്ന്ത഻ ്യ഻ര഻ളായഽുപഺഴഺ എ ശഺസ്്ത സഺുങ്കത഻േ േമ്മ഻റത്഻ ടവ഻ീട
ന഻ലവ഻ല്
വന ഏ.
ഈ സ്ഥഺപനെ഻ീെ സ്ഥഺപേന് ോട഻യഺയ ുഡഺ. എ്ബഹഺം അത഻ീെ ്ദയീെ
ീചയ മഺന് ്യ഻രഽനഽ. ടന് ശഺസ്്ത സഺുങ്കത഻േ പര഻സ്ഥ഻ത഻ േൗണ്സ഻ല് എന് പറയഽനെ഻ീെ
തഽടളായം അനഺയ഻രഽനഽ. പ഻ന഼ട് പല സംസ്ഥഺനങ്ങള഻ലഺയ഻ ട ഏ വനഽ. ്തഺയഺലഽം ടങ്ങീനഺരഽ
േമ്മ഻റത്഻യഽീട
്പവ െനം
വ഻േസനവഽമഺയ഻
ബന്ധീപ്പടഽെ഻
സമാഹെ഻ീല
ജനങ്ങള്
എലലഺവരഽമറ഻ീയ നമ്മഽീട ജന്പധ഻ന഻ധ഻േള് എലലഺവരഽം അറ഻ഞുകഽീേഺണ്ട് ശഺസ്്ത്പവ െനങ്ങള്
നടെഽേയഽം അത഻ന് ജനങ്ങള഻ല് ന഻നഽം സ ളായഺര഻ല് ന഻നഽം ടരഽ സമ്മതം
വഺങ്ങഽേയഽം
ീചയ്യ േ
എനതഺയ഻രഽനഽ. 1977-ല് ുേരള സ ളായഺരഺ എ ടന്തയയ഻ല് ്ദയമഺയ഻റെ ് ശഺസ്്ത സഺുങ്കത഻േ നയം
്പഖയഺപ഻ളായഽന ഏ.
അത഻ല് ്മഽഖമഺയ഻ ടരഽ അവതഺര഻േ അചയഽതുമുനഺന് എഴഽതഽേയഽണ്ടഺയ഻,
ഈ
തരെ഻ലഽള്ള
ടരഽ
്പബഽധിമതയഺ എ
ഭരണ
രംഗെ്
ന഻ന്
ശഺസ്്ത
സമാഹെ഻നഺവശയമഺയ഻ര഻ളായഽന ഏ.
നമഽളായ്
ഗണ഻ത
ശഺസ്്തെ഻ലഽം
്യാ ുവദെ഻ലഽം
ഉള്ള
മഽന്ന഻ര അറ഻വ഻ന് ഉദഺഹരണമഺ എ, മഞുകള ം മഽളേഽീമഺീളായ ഭെണെ഻ല് ഉപുയഺഗ഻ളായഽന ഏ അ ഏ
ുേടഺയ഻ ുപഺേഺന് സഺധയതയഽീണ്ടങ്ക഻ല് അതഽണ്ടഺേഺത഻ര഻ളായഺനഽം, അല്പം ുേടഺയഺല് തീന അ ഏ
നമഽളായ് ുരഺഗേഺരണം ്േഺത഻ര഻ളായഺന് ുവണ്ട഻ അെരം സാെ്മ ജ഼വ഻േീള ഹന഻ളായഺന് ോട഻
ുവണ്ട഻യഺ എ
എന് േീണ്ടെ഻യ഻റെ ഺ എ ഈ സഺധനങ്ങള് നഺം ഭെണെ഻ല് ുചരഽവയഺയ഻
ുച െ ഏ. ട ഏ ചര഻്തപരമഺയ഻റെ  ള്ള ടരഽ സംഗത഻യഺ എ. ഈ ര഼ത഻യ഻ലഽള്ള ടരഽ മഽന്ന഻ര അറ഻
ുേരളെ഻ന് വളീര മഽന്ുപ ഉണ്ടഺയ഻രഽനഽ. മീറത്ഺന് ടന്തയയ഻ീല ്ദയീെ ുറഺളായറത്് വ഻ുെപണം
ടവ഻ീട തഽപയ഻ലഺ എ. ്ധഽന഻േ ശഺസ്്ത സഺുങ്കത഻േ വ഻ഷയങ്ങള ീട
സഺധയതേള ം ശക്ത഻യഽം
എന്തഺീണന്
നമ്മഽീട സമാഹെ഻ന് ുനരീെ തീന അറ഻യഺന് േഴ഻ഞുകഽ എനഽള്ള ഏ വളീര
്പധഺനീപ്പറെ  ടരഽ േഺരയമഺ എ. മീറത്ഺന് സംസ്ഥഺന തലെ഻ല് ടുറെ ീറ
ഗുവഷണസ്ഥഺപനങ്ങള്
ശഺസ്്തസഺുങ്കത഻േ േമ്മ഻റത്഻യഽീട േഽടയ്ക്ളായ് േ഼ഴ഻ല് ്പവ െ഻ളായഽനഽ എനഽള്ള ഏ അതഽം നമ്മഽീട

ുേരളെ഻ീെ ചഽറത് പഺടഽേള മഺയ഻ വളീര ബന്ധീപ്പറെ  േ഻ടളായഽന വ഻ഷയങ്ങള഻ലഺ എ ഈ ഗുവഷണം
നടളായഽനഽ
എനഽള്ളതഺ എ
ടത഻ല്്റത്വഽം
്പധഺനീപ്പറെ 
ടരഽ
േഺരയം.
മീറത്ഺന്
ുേരളെ഻ന്
പഽറംുലഺേവഽമഺയ഻
വളീര
ദ഼ ഘമഺയ
ടരഽ
ബന്ധമഽണ്ട്,
്ഹഺര
പദഺ ത്ഥമഺയഺലഽം
തഽണ഻
്യഺലഽം പഽറം ുലഺേവഽമഺയ഻ വല഻ീയഺരഽ ബന്ധം ന഻ലന഻ െഺന് ുേരളെ഻നഺയ഻. സ഻ല്ളായ് റാറെ ്
ീേഺലലെ്, ൂചന ുേ, അതഽുപഺീല ച഼നച്ചറെ ഻ അങ്ങീന ടുറെ ീറ േഺരയങ്ങള് നമഽളായ് ൂചനയ഻ല്
ന഻ന് നമഽളായ് വന഻റെ  ണ്ട്. ട ഏ വല഻യ ടരഽ സഺധയത േഺറെ ഻െരഽനഽണ്ട്. പ഻ീനയഽള്ള ഏ അനയ
ഭഺഷയഺയഺലഽം
അനയ
രഺജയമഺയഺലഽം
അവ഻ീടീച്ചനഺല്
ുേരള഼യ ളായ്
അവ഻ടവഽമഺയ഻
ടഴഽേ഻ുചരഺനഽം ീപീറെ ന് േഴ഻യഽനഽ, ടതഽം ശഺസ്്തുബഺധെ഻ീെ വള ച്ചയ്ക്ളായ് ടരഽ േഺരണമഺ എ.
മീറത്ഺന്
അനനയമഺയ഻റെ  ള്ള
സഺമഽദഺയ഻േ
സൗഹഺ േം
അത഻ന്
ഉെമമഺയ
ഉദഺഹരണമഺ എ
ശബര഻മലയഽം വഺവരഽം തമ്മ഻ലഽള്ള ബന്ധം. ീമഺെം ചര഻്തെ഻ുലളായ് ുനഺളായഽുപഺള് ട്തയഽമധ഻േം
സഺമഽദഺയ഻േ സൗഹഺ േം ന഻ലന഻ല്ളായഽന സംസ്ഥഺനം ുവീറയ഻ലല. മീറത്ഺന് സ്ോള് സയന്സ്
േബഽേള് ് എ.
ടന്തയയ഻ല് ്ദയമഺയ഻ ്പവ െ഻ളായഽന സ്ോള് സയന്സ് േബഽേള് വരഽന ഏ
1968-ല്
ുേരളെ഻ലഺ എ.
പ഻ീന
ജനേ഼യ
്സാ്തണ
പര഻പഺട഻,
ടവ഻ീടയഽം
വസ്തഽതേീള
അട഻സ്ഥഺനമഺളായ഻ ്സാ്തണീെ അട഻സ്ഥഺനമഺളായ഻യഽള്ള ടരഽ ശഺസ്്ത഼യ ്പ്േ഻യയഺ എടതഽം ടരഽ
അട഻സ്ഥഺനമഺ എ. ടന്തയയ഻ല് ടനഽം മഽപ്പ ഏ വ ഷം േഴ഻ഞുക഻റെ  ം ടരഽ ുേരള സയന്സ് ുേഺണ്്ഗസ്
നടളായഽന
്േ
സംസ്ഥഺനവഽം
ുേരളമഺ എ.
പ഻ീന
്പേിത഻
തീന
നമഽളായ്
തന഻റെ  ള്ളതഺ എ
ഹിദയമഺയ േഺലഺവസ്ഥ, നമഽളായ് അമ഻തമഺയ ചാുടഺ തണഽുപ്പഺ ടലല. ഈ എലലഺ േഺരയങ്ങള ം
ുനഺളായ഻യഺല്
ഈ
്പുതയേതേള്
ീേഺണ്ട്
ുേരളം
വ഻േസനെ഻ീെ
േഺരയെ഻ലഽം
ശഺസ്്ത
വ഻േസനെ഻ീെ േഺരയെ഻ലഽം ടുറെ ീറ മഽുനഺറെ ് ുപഺുേണ്ടതഺയ഻രഽനഽ, േഽീറ നമ്മള് മഽുനഺറെ ്
ുപഺയ഻റെ  ീണ്ടങ്ക഻ലഽം
ട്തയഽം ഗഽണവശങ്ങള് ഉള്ള ടരഽ സംസ്ഥഺനെ് നഺം ട്തയഽം മഽുനഺറെ ്
ുപഺയഺല് മത഻ുയഺ എനഽള്ള ടരഽ ുചഺദയം ടുപ്പഺഴഽം ബഺളായ഻ ന഻ല്ളായഽനഽ. അത഻ുലളായഽ ോടഽതല്
ുപഺേഽനത഻നഽ മഽന്പ് ദര഻്ദ വ഻ഭഺഗങ്ങള ീട േഺരയം പറുയണ്ടതഽണ്ട്. ്രഺ എ ഈ ദര഻്ദ വ഻ഭഺഗം
എന്
പറയഽന ഏ.
ദ഻വുസന
മാനഽ
ുനരീമങ്ക഻ലഽം
പര഻മ഻തമഺയ
അളവ഻ീലങ്ക഻ലഽം
ഭെണം
േഴ഻യ്ക്ളായഺന് സഺധയതയഽള്ള ്ള േള് എന് പറയഺീമങ്ക഻ലഽം അത഻ീെ ോീട അല്പം ോട഻ ുവണം
വളീര ബഽധിമ഻മഽറെ ഻ലലഺെ ടരഽ ജ഼വ഻തം നയ഻ളായഺന്
േഴ഻ഞുകഺല് മഺ്തം ുപഺര ് ജ഼വ഻തം
ലെയുബഺധുെഺട് ോട഻ പഽത഻യ അറ഻ുവഺ പഽത഻യ ഉ ഏപനങ്ങുളഺ ഉണ്ടഺളായഺന് േഴ഻
ോട഻
നല്േഽന ടരഽ അവസ്ഥയഺ എ ദഺര഻്ദയമ഻ലലഺെ അവസ്ഥീയന് േഴ഻യഽനവ
എന് പറയഺീമങ്ക഻ലഽം
േഽറച്ച ോട഻ ഭെണം േഴ഻യ്ക്ളായഺന് േഴ഻യണം എനഺ എ എീെ അഭ഻്പഺയം, അതഽമഺ്തമലല ടരഽ
ലെയുബഺധുെഺട് ോട഻യഽള്ളതഺവണം എീന്തങ്ക഻ലഽം പഽത഻യ അറ഻ുവഺ പഽത഻യ വസ്തഽളായുളഺ
പഽത഻യ ഉല്പ്പനങ്ങുളഺ ഉണ്ടഺളായഺന് േഴ഻
ോട഻ നല്ളായഽന ടരഽ അവസ്ഥയഺ എ ദഺര഻്ദയമ഻ലലഺെ
അവസ്ഥ എന് പറയഽന ഏ, അലലഺീത എലലഺവ ളായഽം ഭെണം മഺ്തം ീേഺടഽെഽ േഴ഻ഞുകഺന് ്
രഺജയം വ഻േസനെ഻ീെ പഺതയ഻ല് എവ഻ീടീയെഽം? പ഻ീനന്ത഻നഺ എ ശഺക്ത഼േരണം എന വഺളായ്
നമ്മള് ഉപുയഺഗ഻ളായഽന ഏ, ദര഻്ദ വ഻ഭഺഗങ്ങീള എന്ത഻നഺ എ ശഺക്ത഼േര഻ുളായണ്ട ഏ അവ ളായ് വരഽമഺനം
അീലലങ്ക഻ല് ീതഺഴ഻ല് ീേഺടഽെഺല് ുപഺീര എന് ുചഺദ഻ച്ച
േഴ഻ഞുകഺല് ട ഏ ീേഺണ്ട് മഺ്തം
വ഻േസനം സഺധയമഺേ഻ലല. വ഻േസനെ഻ീെ ടരഽ ന഻ വചനം എന്തഺീണന് ുചഺദ഻ച്ച
േഴ഻ഞുകഺല്
സഺമഺനയം ഉയ ന ജ഼വ഻ത ഗഽണുമന്മയഽണ്ടഺേഽേ അതഽണ്ടഺയഺല് മഺ്തുമ നമഽളായ് ജ഼വ഻ത ന഻ലവഺരം
ഉയ നഽ എന് പറയഺനഺേഽ.
ദര഻്ദവ഻ഭഺഗങ്ങള്ളായ് ജ഼വ഻തന഻ലവഺരം ഉയ െഺന് സഺധ഻ളായഽന഻ലല
എങ്ക഻ല് എങ്ങീന അ ഏ സഺധയമഺേഺന് േഴ഻യഽം, േഽീറ നുവഺത്ഥഺന ്പവ െനങ്ങള് മഽുനഺറെ  വനഽ
ുപഺേഽന ഏ ീേഺണ്ട് േഺലെ഻നനഽസര഻ച്ച് സമാഹെ഻നഽ ടരഽപഺട് മഺറത്ങ്ങള് വരഽനഽ. ശഺസ്്തെ഻നഽം,
ഭരണര഼ത഻യ്ക്ളായഽം, േഺലഺവസ്ഥയ്ക്ളായഽം മഺറത്ം വരഽനഽ. ടങ്ങീന വരഽുപഺള് േഺലഺേഺലങ്ങള഻ല് നമഽളായ്
ടരഽ നുവഺത്ഥഺനെ഻ീെ ്വശയം വരഽനഽ.
ജനങ്ങീള ടനഽ ോട഻ ്ീതഺീളായ ഓ മ്മ഻പ്പ഻ളായഽേയഽം
ുബഺധ഻പ്പ഻ളായഽേയഽം പഽത഻യ ര഼ത഻യ഻ല് എങ്ങീന ന഼ങ്ങണീമന് ടെരെ഻ല് അറ഻
ുനട഻യ
്ള േള്
പറഞുകഽ
ീേഺടഽുളായണ്ട ഏ
്വശയമഺ എ.
ടെരം
േഺരയങ്ങള്
സമാഹെ഻ന്
്വശയമഺീണനഽം അവര഻ല് അ ഏ എെ഻ളായണീമനഽമഽള്ള ഉുേശം ഉള്ളതഽീേഺണ്ടഽമഺ എ വളായം
മൗലവ഻ ഫൗുണ്ടഷന് ടെരെ഻ലഽള്ള ്പഭഺഷണ പരപരേള് സംഘട഻പ്പ഻ളായഽന ഏ. അങ്ങീന ജനങ്ങള്
സിഷ്ട്ട഻ച്ച
ടരഽ
നുവഺത്ഥഺന
പഺത
േീണ്ടെഽേയഺ എ
ടത഻ീെ
ടരഽ
ലക്ഷയം.
്ുഗഺളന഻ലവഺരെ഻ല്
ശഺസ്്തെ഻ീെ
സവഺധ഼നീെ
ത഻ര഻ച്ചറ഻യഽവഺന്
നമ്മഽീട
സമാഹെ഻ന്
േഴ഻യഽന഻ലല,
ീജയ഻ംസ് വഺറത്് സ്റ്഼ം എഞ്ച഻ന് ഉണ്ടഺളായ഻യ േഺലംമഽതല്ളായ്, അന് സമാഹം
മഺസങ്ങുളഺളം ച ച്ച ീചയ്ക്തത഻നഽ ുശഷമഺ എ പ഻ന഼ട് േല്ളായര഻ ഖന഻യ഻ല് തങ്ങ഻ ന഻ല്ളായഽന
ീവള്ളം പംബ് ീചയ്ക്ീതടഽളായഺനഽള്ള ്ശമം നടളായഽന ഏ. പ഻ന഼ടഺ എ നമ്മള് ത഼വണ്ട഻യ്ക്ീളായഺീളായ
ഉപുയഺഗ഻ളായഽന ഏ. ടന് നമ്മഽീട പഽത഻യ ീടക്ുനഺളജ഻ ്യഽള്ള ീമഺൂബല് ുഫഺണ് ്യഺലഽം മറത്്
ടലക്ു്ടഺണ഻ക് ഉല്പ്പനമഺയഺലഽം അ ഏ നലലതഺുണഺ ച഼െയഺുണഺ എന് ച ച്ച ീചയ്യഺനഽള്ള സമയം
ടനഽ നമഽളായ഻ലല. എന്ുഡഺസള്ഫഺന് എന േ഼ടനഺശ഻ന഻യഽണ്ടഺളായ഻ അ ഏ േണം ൂരഽം േഺസ ുഗഺഡഽം
േശഽമഺവ഻ലഽീമഺീളായ തള഻ച്ച്, എന഻ുറെ ഺ അവ഻ീട ീേഺുറ േണം  േഺണഺന് േഴ഻യഺെ േഽറെ ഻േള ണ്ടഺയ഻.
ടതഽം ശഺസ്്തെ഻ീെ േണ്ടഽപ഻ട഻െമഺ എ പീെ ഈ േ഼ടനഺശ഻ന഻ ഗഽണീെളായഺള് ്ീറ ുദഺഷം
നമ്മഽീട സമാഹെ഻ന് തരഽം എനഽള്ള ടരഽ വ഻ുവചന ബഽധിമ഻ തീന ശഺസ്്തെ഻ീെ വഴ഻യ഻ലാീട
,ശഺസ്്ത
ുബഺധീെ
ുചഺദയം
ീചയ്യഺനഽള്ള
അവസരം
ഉപുയഺഗ഻ളായഺത഻രഽനതഽീേഺണ്ടഺ എ
സംഭവ഻ച്ച ഏ. ത഻രഽവനന്തപഽരം നഗരെ഻ല് മഺല഻നയ സംഭരണം ുേഺ പ്പുറഷന് ന഻ െ഻യത഻നഽ ുശഷം
pipe compost എീനഺരഽസംഭവം ീേഺണ്ട് വനഽ. ട ഏ ത഻േച്ച ം ുദഺഷേരമഺയ ടനഺ എ.
േഺരണം എല഻
എന ജ഼വ഻ ട ഏ തഽരനഽ േയറഽേയഽം ടവ഻ടഽനഽ േ഻റെ  ന ്ഹഺരം ഈ എല഻ ീേഺടഽനടനഽ

ഭെ഻ളായഽനത഻ലാീട
പലതരെ഻ലഽള്ള
അസഽഖങ്ങള്
വരഺന്
സഺധയതയഽണ്ട്.
ടീപ്പഺ
അ ഏ
പരഺജയമഺയ഻ സമ്മത഻ച്ച ീേഺണ്ട് ുേഺ പ്പുറഷന് പ഻ന്മഺറ഻യ഻റെ  ണ്ട്.
അടഽെതഺയ഻ എന഻ളായ് പറയഺനഽള്ള ഏ ്പത഼െ഻ത ്യഽ ൂദ ഘയം. ശരഺശര഻ ടരഽ മനഽഷയന് ടന്
ജ഼വ഻ളായഺന്
അറഽപ ഏ
വയസഺ എ
എന്
പറയഺം,
ടത഻ീനളായഽറ഻ച്
നമ്മള്
ചര഻്തപരമഺയ഻
ുനഺളായ഻ളായഴ഻ഞുകഺല് 1800ല് ടന്തയയ഻ലഽം ദെ഻ണ ീേഺറ഻യയ഻ലഽം ്യഽ ൂദ ഘയം ടരഽപെ഻അഞ്ചഽ
വയസ്സഺയ഻രഽനഽ.
ുലഺേെ഻ല്
്റത്വഽം
വല഻യ
്യഽസ്സ്
ീബല്ജ഻യെ഻ലഺയ഻രഽനഽ
നഺല്പ ഏ.
്യ഻രെ഻
ീതഺള്ളഺയ഻രം
്യുപ്പഺുഴയ്ക്ളായഽം
ീമഺെെ഻ല്
്പത഼െ഻ത
്യഽസ്സ്
ടരറെ ഻ച്ച .
്യ഻രെ഻ ീതഺള്ളഺയ഻രെ഻ അന്പത഻ല് യാുറഺപ്പ഻ല് ട ഏ അറഽപതഺയ഻. പീെ 1950-ലഽം ടന്തയയഽം
ൂചനയഽം അന് ുലഺേജനസംഖയേള ീട അന്പ ഏ ശതമഺനം ഉള്ീളായഺള്ള നവരഺയ഻രഽനഽ. ടന്
നമ്മള് നഺല്പ ഏ ശതമഺനം ്യ഻ ന഻ല്ളായഽനഽണ്ട്. അന്പ ഏ ശതമഺനമഽള്ള ഈ രഺജയങ്ങള഻ല് വ ധിമന
വളീര
ന഻സ്സഺരമഺയ഻രഽനഽ.
എഴഽപതഽേള഻ല്
ുലഺേരഺജയങ്ങള ീട
്ഗഺഫ്
ുനഺളായ഻യഺല്
എലലഺ
രഺജയങ്ങള ീടയഽം ്യഽ
ൂദ ഘയം വളീരയധ഻േം ോട഻. എന്തഽീേഺണ്ട് ഈ വ ധിമന
ഉണ്ടഺയ഻
എന് ുചഺദ഻ച്ചഺല് ്രഺ എ ടത഻നഽ സംഭഺവന നല്േ഻യ ഏ. പല ഗുവഷേരഽം പല ര഼ത഻യ഻ല്
ടത഻ീന അപ്ഗഥ഻ളായഽേയഽം പരസ്പര ബന്ധം ന഻ലന഻ െഽേയഽം ീചയ്ക്തത഻ല് ന഻ന് ടരഽ ത഼ പ്പ഻ല്
എെ഻യ ഏ അറ഻
ജനങ്ങള്ളായ് ീേഺടഽെ഻റെ  ള്ള രഺജയങ്ങള഻ല് ശഺസ്്തം ്പഺുയഺഗ഻േമഺളായ഻യ഻റെ  ള്ള
രഺജയങ്ങള഻ല് സഺുങ്കത഻േ വ഻ദയ ഫല്പദമഺയ഻ ഉപുയഺഗ഻ളായഺന് ്ശമ഻ച്ച഻റെ  ള്ള രഺജയങ്ങള഻ല് ട ഏ
ോട഻യ഻റെ  ണ്ട്.
ടീതങ്ങീന
ോട഻
എന്
ുചഺദ഻ച്ചഺല്
ഈ
മാന്
ുമഖലേ഻ല്
ന഻ങ്ങള്
്ശധിമ
ഊന഻യ഻റെ  ീണ്ടങ്ക഻ല് അവ഻ടഽീെ ജനങ്ങള ീട ്ുരഺഗയ ന഻ല ീമച്ചീപ്പറെ ഻റെ  ണ്ട്. ്ുരഺഗയ ന഻ല
ീമച്ചീപ്പടഽേ
വഴ഻
്യഽൂദ ഘയം
അറഽപത഻നഽ
മഽേള഻ലഺയ഻.
എന്ത഻നഺ എ
നമ്മള്
നമ്മഽീട
സമാഹെ഻ന് എീന്തങ്ക഻ലഽം േഽറവഽുണ്ടഺ എന് ടങ്ങീന ച഻േഞുകഽ ുനഺളായഽന ഏ? ടവ഻ീടയഺ എ
നുവഺത്ഥഺനെ഻ീെ ടരഽ ്പസക്ത഻. യഥഺ ത്ഥ ദഺര഻്ദയം അീലലങ്ക഻ല് പ഻ുനഺളായഺവസ്ഥ േഺണണീമങ്ക഻ല്
നമ്മള് ്്ഫ഻ളായന് രഺജയങ്ങള഻ല് ുപഺേണം.
ടനഽം ുലഺേെ഻ല് ്ഴ് മ഻ലലയന് ്ള േള഻ല്
1.1മ഻ലലയന് ്ള േള്ളായ് ടുപ്പഺഴഽം ടലക്്ട഻സ഻റത്഻ എെ഻യ഻റെ ഻ലല. അതഺയ ഏ 22 ുേഺട഻ വ഼ടഽേള്. ടരഽ
വ ഷെ഻ല് ഈ 22ുേഺട഻ വ഼ടഽേള഻ല് മീണം ണം  വ഻ലളായ് േെ഻യ്ക്ളായഺന് 27 ബ഻ലലയന് ുവണ്ട഻ വരഽം
വ ഷെ഻ല്. ഈ സ്ഥഺനെ് ുസഺളഺ
പഺനല് വഴ഻ ടരഽ എല് ട ഡ഻ ഉപുയഺഗ഻ളായഽേയഺീണങ്ക഻ല്
ീവറഽം 5.5ബ഻ലലയന് ുഡഺള
മഺ്തുമ ീചല
വരഽനഽള്ളൂ. പീെ 2016ീെ അവസഺനം ്േുദശം 30
മ഻ലലയന്
വ഻ളളായഽേള്
മഺ്തുമ
അവ഻ീട
എെ഻യ്ക്ളായഺന്
േഴ഻ഞുക഻റെ  ള്ളൂ.
എന്തഽീേഺണ്ട ഏ
സഺധ഻ളായഽന഻ലല, ടവ഻ീടയഺ എ ശഺസ്്തപരമഺയഽള്ള അപുബഺധം മനസ഻ലഺുളായണ്ട ഏ ഭരണേ െഺളായള്
് എ. മീറത്ഺന് ടന്തയ ഉള്ീപ്പീട എലലഺ രഺജയങ്ങള്ളായഽം ഭെണസഺധനങ്ങള് ഉ ഏപഺദ഻പ്പ഻ളായഺന്
േഴ഻യഽനഽ.
പീെ
ീപഺതഽവഺയഽള്ള
ഭെണ
വ഻തരണം
നടളായഽന഻ലല
എന്
നമ്മള്
മനസ഻ലഺുളായണ്ടതഽണ്ട്. നമ്മഽീട ടന്തയയ഻ലഽണ്ടഺളായഽന ധഺനയെ഻ീെ നഺല്പ ഏ ശതമഺനം എല഻യഺ എ
ഭെ഻യ്ക്ളായഽന ഏ. അത഻നഺയ഻ എല഻ നശ഼േരണെ഻ന് വല഻യ ടരഽ പധിമത഻ തീനയഽണ്ടഺയ഻രഽനഽ.
ടീപ്പഺ നമഽളായ് എല഻ ത഻നഺീത നമഽളായ് ഭെണീമഺീളായ േഴ഻യ്ക്ളായഺന് േഴ഻യഽനഽണ്ട്. ുഗഺീഡൗണ്
ടീളായ നമഽളായഽണ്ട് എനഺലഽം നമഽളായ് സഺധ഻ളായഽന഻ലല പറെ ഻ണ഻ളായഺ ളായ് ഭെണീമെ഻യ്ക്ളായഺന്. ടന്
നമ്മള് ്േുദശം പെര ടണ് വസ്തഽളായളഺ എ ്ുളഺഹര഻യഺയ഻ ടരഽ ീേഺലലം ഉപുയഺഗ഻ളായഽന ഏ.
ടത഻ല് അഞ്ചഽ രഺജയങ്ങളഺ എ 55ശതമഺനം ഉപുയഺഗ഻യ്ക്ളായഽന ഏ. ൂചന, USA, ടന്തയ, ്ബസ഼ല്, റഷയ.
തഺീഴ തറെ ഻ലഽള്ള നാറഽ രഺജയങ്ങള് ഉപുയഺഗ഻ളായഽന ഏ ടനര ശതമഺനമഺ എ. ടന഻ നമഽളായ് ുേരളെ഻ല്
ടനീെ സ്ഥ഻ത഻ എങ്ങീനീയനഽ ുനഺളായഺം ശഺസ്്തുബഺധം എവ഻ീടീയെ഻ ന഻ല്ളായഽനഽ എന്
ുനഺളായഺം. ശഺസ്്തീെ നമ്മള് ുനഺളായ഻ളായഺണഽന ഏ ടരഽ ുേഺങ്കണം ഻ലാീടയഺ എ. ൂസലന്് വഺല഻
ു്പഺജക്റത്് ഉുപെ഻ളായഽനത഻ന് മഽന്പ് നമ്മഽീട ഭരണപെ പഺ റെ ഻േള ം ്പത഻പെ പഺ റെ ഻േള ം
എലലഺരഽം പറഞുക ടരഽ ജലൂവദയഽത പധിമത഻യഽണ്ടഺളായ഻ളായഴ഻ഞുകഺല് അ ഏ വ഻േസനമഺ എ. പീെ
ീതഺഴ഻ലഺള഻േള്ളായ് ഉപുയഺഗ്പദമഺയ഻ ുവതനം ീേഺടഽളായഽനത഻ലാീട സ ളായഺര഻നഽം ലഺഭഺമഽണ്ടഺേണം.
ടവ഻ീടയഺ എ ശഺസ്്തീെ നമ്മള് വ്േ ദിഷ്ട഻യ഻ലാീട ുനഺളായഽനതഽവഴ഻ വ഻േസനീെ തടയഽന ഏ.
യഥഺ ത്ഥെ഻ല് ശഺസ്്തുബഺധെ഻ീെ ടരഽ ഭഺഗമഺയ഻ നമ്മള഻ത഻ീന േഺണഽേയഺീണങ്ക഻ല് നമഽളായ്
പറയഺം ുേരളെ഻ല് ടനഽം ശഺസ്്തുബഺധം ്വശയെ഻നഽണ്ടഺയ഻റെ ഻ലല എന്. ഉദഺഹരണം മഺല഻നയ
ന഻ മഺ ജനം.
എന്തഽീേഺണ്ടഺ എ
അപേടരഹ഻തമഺയ
സഺുങ്കത഻േ
വ഻ദയ
നമ്മള഻വ഻ീട
്വ഻ഷ്േര഻ളായഺെ ഏ. നമഽളായ഻ുപ്പഺ ടരഽ ീഡങ്ക഻പ്പന഻ വനഺല് തീന നമഽളായ് എ്ത പണമഺ എ
നഷ്ട്ടമഺേഽന ഏ.
ട ഏ
പരെഽന ഏ
ീേഺതഽക്
്ീണനഽം
അ ഏ
മഺല഻നയം
ീേഺണ്ടഺീണനഽം
നമഽളായറ഻യഺം.
മീറത്ഺന്
ീേറെ ഻ടെ഻ന്ീറ
ുമല്ളായാര
ുേഺണ്്േ഼റത്്
് എ
നമഽളായ്
നലലീതന്
പറഞുക഻രഽനഽ. േഺരണം േള്ളന്മഺര഻ല് ന഻നഽം സംരെണം േ഻റെ ഺന് ുവണ്ട഻യഺയ഻രഽനഽ. ുബളായ
സഺഹ഻ബ഻ീെ ടരഽ റ഻ുപ്പഺ റെ ് ഉണ്ടഺയ഻രഽനഽ 1972ല് അതഺയ ഏ ഈ ച഻ന്തഺഗത഻ നലലതലല എന്.
നമ്മഽീട ുേരളെ഻ീല േഺലഺവസ്ഥയ഻ല് പാപ്പല് എന് പറയഽന ടരഽ സസയം അത഻ീെ ുവ ഒ ടരഽ
ടലക്്ട഻ക്
്ഡ഻ലല഻ുനളായഺള്
ശക്ത഻യഽള്ളതഺ എ.
നമ്മഽീട
വ഼ട഻ന്ീറ
റാഫ഻ല്
ടെ഻ര഻
ീവള്ളം
ീേറെ ഻ളായ഻ടനഺല് അത഻ീെ ുവര഻റങ്ങ഻ നമ്മഽീട റാഫ് ുചഺരഺന് സഺധയതയഽണ്ട്. നമ്മഽീട ുേരളെ഻ീല
േഺലഺവസ്ഥയ഻ല് ഫ്ലഺറത്് റാഫ഻ംഗ് ശര഻യീലലന് ്രഽം മനസ഻ലഺളായ഻യ഻ലല. ടതഽുപഺലഽള്ള വല഻യ
േഺരയങ്ങള഻ലഽം
നമ്മള്
ുചഺദയങ്ങള്
ുചഺദ഻ളായഽന഻ലല.
2017-ല്
ശഺസ്്തം
എന്
പറയഽന ഏ
പഽുരഺഗമ഻ച്ച ീേഺുണ്ടയ഻ര഻ളായഽം.
ഉദഺഹരണമഺയ഻റെ ്
2017ീല
പെ്
്പമഽഖ
േണ്ടഽപ഻ട഻െങ്ങള്
എന്തഺീണന് ുനഺളായഺം, ജനഽവര഻ 27ന് ്ദയമഺയ഻റെ ് ീമറത്ഺല഻ക് ൂഹ്ഡജന് േണ്ടഽപ഻ട഻ളായഺനഽള്ള ടരഽ
സാ്തം േണ്ടഽപ഻ട഻ച്ച . അടഽെ ഏ മഺ ച്ച് 30നഽ ുറഺളായറത് േീള റ഼ൂസളായ഻ള് ീചയ്ക്തഽപീയഺഗ഻ളായഺീമനഽ
േണ്ടഽപ഻ട഻ച്ച . ്്പ഻ല് 19ന് മനഽഷയന് മഺറ഻ തഺമസ഻യ്ക്ളായഺനഽള്ള ുവീറ ഉപ്ഗഹം ഉുണ്ടഺ എനഽള്ള
േടഽപ഻ട഻െം തഽടങ്ങ഻. അടഽെ ഏ ടരഽ ്റെ ഻ന്േഽറെ ഻ീയ അത഻ീെ ഗ ഭപഺ്തെ഻നഽ പഽറെ് വള െ഻

ജന഻പ്പ഻ച്ച഻ര഻ളായഽനഽ. മഽന്പ് ടങ്ങീന ജന഻പ്പ഻ച്ച഻റെ  ണ്ട് പീെ അത഻ല് ന഻ീനലലഺം വയതയസ്ഥമഺയ഻ ടരഽ
്പുതയേ അട഻സ്ഥഺനെ഻ല് ീചയ്ക്ത ടരഽ വ ളായ് ് എ. അടഽെ ഏ അവ
ീചയ്യഺനഽുേശ഻ളായഽന ഏ
മനഽഷയീനയഺ എ. മീറത്ഺന് നമ്മഽീട ശര഼രെ഻ീല അവയവങ്ങീള മനഽഷയീെ ട഻ഷയാവ഻ല് ീചറ഻യ
േ്ത഻േ ്പുയഺഗം നടെ഻ ടങ്ങീന മഺറത്ഺം എന് േണ്ടഽപ഻ട഻ച്ച഻ര഻ളായഽേയഺ എ. പല ുരഺഗങ്ങീളയഽം
പാ ണമഺയഽം ന഻യ്ന്ത഻ളായഺനഺേഽീമനഽ േീണ്ടെ഻യ഻റെ  ണ്ട്. മീറത്ഺന് ടതഽവീരയഽം േണ്ട഻റെ ഻ലലഺ െ
ശക്തമഺയ േപയാറെ 
ീഗയ഻ം ് എ ീമയ്ക് 29ന്. ജാണ് ടനഺം ത഼യത഻ സംഭവ഻ച്ച഻ര഻ളായഽന ഏ മനഽഷയ
ശര഼രെ഻ീെയേെ് ജ഼ന഻ീന എഡ഻റത്് ീചയ്യഺനഽള്ള സംഗത഻യഺ എ. പ഻ീന േവഺണ്ടം േപയാറെ ഻ങ്ങ഻ല്
51േഽബ഻റത്് എന് പറയഽന
ടരഽ സഺുങ്കത഻േ വ഻ദയ ഉപുയഺഗ഻ച്ച ീേഺണ്ട് ടരഽ വല഻യ സംഭവം
വനഽ. ടീതഺീളായ ടുറെ ീറ ശക്ത഻യഽള്ളതഺ എ. ട്തയഽം പീെണം ം ്ഗസ്റ്് വീരയഽണ്ടഺയ഻. ശഺസ്്തം
ട്തയഽം ഫഺസ്റ്് ്യ഻ മാ
ീചയ്ക്തഽീേഺണ്ട഻ര഻യ്ക്ളായഽുപഺള് യഥഺ ത്ഥെ഻ല് ശഺസ്്തീെ നമഽളായ്
ഉപുയഺഗ഻ളായണീമങ്ക഻ല് അത഻ുനഺടഽള്ള തഺല്പരയവഽം അറ഻വഽം വളീര വളീര വ഻ലീപ്പറെ തഺ എ.
അതഽണ്ടഺളായഽനതഺ എ
യഥഺ ത്ഥെ഻ല്
ശഺസ്്തുബഺധെ഻ീെ
േഴ഻ .
ുേരളെ഻ല്
ട്തീയഺീളായ
അനഽോല
സഺഹചരയം
ഉണ്ടഺയ഻റെ  ം
മഺല഻നയ
ന഻ മഺ ജനെ഻നഽം
ുരഺഗന഻യ്ന്തണെ഻നഽം
േഴ഻യഽന഻ലല.
നമഽളായ്
ശഺസ്്തെ഻ീന എങ്ങീന സമാഹെ഻ല് ഉപുയഺഗ഻ളായഺീമനത഻ീനളായഽറ഻ച്ച്
സമാഹെ഻ല് വയഺപേമഺയ഻റെ  ള്ള ച ച്ചേള് ഉണ്ടഺേഺം, സഺധഺരണളായഺ ളായ് ശഺസ്്തം ച ച്ച
ീചയ്യഺനഺയ഻റെ  ള്ള േഴ഻
ഉുണ്ടഺ എന് ുചഺദ഻ച്ച
േഴ഻ഞുകഺല് ത഼ ച്ചയഺയഽം അനഽഭവ഻ളായഽന
്ള േള്ളായ് അത഻ീെ പര഻ണ഻തഫലം ചാണ്ട഻ളായഺണ഻ളായഺന് േഴ഻യഽീമന് ഉറപ്പഺ എ. അെരെ഻ലഽള്ള
ടരഽ ശഺസ്്തജ്ഞീെ മഽന഻ലഺേഽുപഺള് ത഼ ച്ചയഺയഽം അവ
ടന഻ച്ച ള്ള ച ച്ച ടത഻നഽള്ള ടരഽ
പര഻ഹഺരം േീണ്ടെഽം. ടത഻നഽ പര഻ഹഺരം േഺണഺന് ുേരളം എെ഻ ന഻ല്ുളായണ്ട഻യ഻രഽന സ്ഥലെ്
ടനഽം എെ഻യ഻റെ ഻ലല എനത഻ന് സമാഹീെയഺീേ േഽറത്ം പറുയണ്ടതഺയ഻റെ  ണ്ട്. ഭരണ സംവ഻ധഺനം
അവരഽീട
ര഼ത഻േള്
ശഺസ്്തെ഻ീെ
മഽുനറത്െ഻നനഽസര഻ച്ച്
മഺറത്ഺത഻ര഻ളായഽന ഏ
ീേഺണ്ടഺേഺം
അതഽുപഺീലതീന സമാഹം ടത഻ല് ോടഽതല് തഺ ഏപരയം എടഽളായഽന഻ലല. അത഻നഺയ഻ ുസഺഷയല്
്ഡ഻റത്഻ംഗ് വര഻േയഺീണങ്ക഻ല് ത഼ ച്ചയഺയഽം ടത഻നഽള്ള പര഻ഹഺരം േഺണഺന് േഴ഻യഽം എനഽം ോട഻
പറഞുകഽീേഺണ്ട് ഞഺന് വഺളായഽേള് ന഻ െഽനഽ

