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 -മാ� ഷ  -

തലമ� റയെട   വള� � േദാഷംതലമ� റയെട   വള� � േദാഷംതലമ� റയെട   വള� � േദാഷംതലമ� റയെട   വള� � േദാഷം����

കാ�  േമാഷ� ി�് മറി� വി �ക എ� ല !േ"ാെട ര$ യവാ�%   ഒ'� � �

ടാക( ി�ാ�  ൈ*വെറ +രമായി െകാലെ,ട� "ിയ വാ� " ഇ�ഴി/ 01  2 3-4ി

േകരളെ" ഒ5�് നട� �ിയ ഒ' സംഭവമാണ്� .  ൈ*വെറ െകാല െച;��

ദ� ഷ� "രം സ<മാര�റ,് � � 38 െകാല> ം മ� ?് @ടAിെവ� Bത!മാണ!് ഇD ഷ� റD സ്

ത5ി,ിനായി'E അ�െ" െകാല.

ഇേതവിധം പല പല അ+മഝടിലവ� ം അനിഷ� Aളമായ JK"ി�

പര?രക%  േകരള"ില� ടനീളം ദിനം Jതിെയേ�ാണം നടമാടിെ�ാ$ിരി�E

എEം നാെമല> ാമറിയE$് � :  ൈക,"ി െവ5ിമാNക� ,  ബാQ കവ� � ,  ബലാ 

സംഗA%  , പ5ാ,ക  ഭവന േഭദനം, റി,�  െകാലക%  , സS� ണ� മാല െപാ5ി� 

,  ഒN� വസി�� KTജനAെള  കഴ� � െഞരി� െകാ�്  വീട�  െകാWയടി�

�  , കSേ5ഷD  െകാലക%  , അമിത േവഗ"ി  വ$ിേയാടി�് നിയXണം െതNി

അപകടAളി  ചാടി യാY�ാ� �് മ� റിവ്,  ചതവ,്  ഒടിവ,്  ജീവഹാനി എ�ിവ

വ'"ിവയ[   ,  വിമാനം റാ\ല� ക%  ,  ബസ( ് ൈഹജാ�ിങ് അഥവാ ക"ി�  ,

….......ഇ� ഇ�  വാദികെളE സSയം പരിചയെ,ട� �� തീ_വാദി സംഘA% 

നട�� നരഹത!ക%  , പറ/ിേല>  !!

ഈ അനാചാരപരവ� ം,  അനാശാസ!ബcലവ� മായ Jവ� "നAളി 

വ!ാdതരാ<�ത് 18  Eം 35  Eം ഇടയg  വയസ( W യവKhAളാണ് എ�് ഒ'i �

സമj വിേശ> ഷണ"ി  നിEം മനസ( ിലാ�ാവ� �താണ.്  ഇവരി  99%  േപ'ം

അഭ!സm വിദ!'മാണ.്  അേ,ാ%  ഒ' േചാദ!ം ഉദി��ത്:  നo� െട യവ�



തലമ� റയി  നടമാടി വ'� ഈ അ+മ Jവണതക% �് കാരണെമ4ാ

െണ�ാണ.്  അ@ നാം  ക$റിേയ$@$് എ�താണ.്  ഇവ� �് സാമ2 ഹ! വ!വ

സmിതികളെട മ2 ല!േബാധം നഷ� െ,5ത് എAിെന� ?  സഹവ� "ിതS േബാധവ� ം

െപൗരധ� o നിഷr കളം നഷ� െ,5െതAിെന� ?  ഇവെര വള� "ിെ�ാ$ വ�തി �

അവ'െട മാതാപിതാ�% �് പിഴവ�  പNിയതാേണാ?  വിദ!ാഭ!ാസം ന കിയതി 

അT!ാപക� �് അപാകതക%  വEേച� �താേണാ?  ഇെതല> ാം അറിെ/sിേല

ത�തായ സാമ2 ഹ! +മീകരണA%  സ� �ാരിേനാ , മNാ� െ�sില� േമാ ആവിഷu രി

�വാനാv. 

കാലാ4രAളില2 െട കടE േപായ അwഭവAളേടയം പാളി�കളേടയം� �� �

െപാളിെ�ഴ� �കളില2 െട +മീകരി�് പ� 'ഷാ4രA%  സx ടീകരിെ�ട� " ആ� ഷi

ഭാരത സംസu ാരം പതിനായിര�ണ�ിന് തലമ� റകേളാളവ� ം ,  പതിനായിര�ണ�ി

ന് വ� ഷAേളാളവ� ം നിലനി� ജനപദA%  സSീകരി�്,  ജീവിത പാനmാവി 

ഉ% െ�ാWി�്,  മwസy തികളി  നിE'"ിരി� സമjമായ ജീവിത നിഷr ക% 

സmിരീകരി�് ,  ൈകവല! സിTിേയാെട കാലേ പം കഴി�v5ിയ സംസu ാര�

പാര?ര!"ി�് എz െകാേ$ാ നo� െട ഈ വ� "മാനകാലമായേ,ാേഴ�ം

അAിA്  തിക%  വE വീണിരി�E!

ഈ ൈവBത!A% �ം,ൈവകല!A% �െമല> ാം നിദാനം ഒ'പേ  താെഴ

െകാട� "ിരി�� ഘടകAളി  ചിലതാകാം:

 ശിഥിലമായി വEെകാ$ിരി�� മാwഷ ബ{മ2 ല!A%  .

 <5ികെള വള� "ിെ�ാ$ വ'�തി  മാതാപിതാ�ളം <ട� ബAളെട� � �

ച� Nപാട� ം വ'�� വീഴ| ക% �  .

 വിദ!ാഭ!ാസ സ}ദായ"ി  വE കയറിയ അപ~ംശം.  (  സിലബസ( i

ന�ായാല� ം ,  അേT!താ�ളെട �Tയില> ായ� യി  നിEം ഉടെലട� ���



അനാസm തരംതാണ പാഠ!+മ"ിേല െചE േച�;  പ2 ��് ആ'

മണിെക5ം� ?,  എെ�ാ' േചാദ!ം ഇവിെട ആ'ം േചാദി�േപാ<ം� !  അവരി 

എ�ിധം �T തിരിെ�ട� �വാനാ<ം?,  എ� േചാദ!"ിEം ഉ"രം

കെ$േ"$ിവ'ം!)

 വള'� തലമ� റക% �് മ� തി� �വ�  കാഴ| െവ�� അലേsാലെ,5  ച� Nപാ�

ട� കളം� ,  ക$പഠി�വാD  എള,മായ� � ,  അപലപനീയമായ െപ'മാN രീതിക

ളം അവരി  വള� "ിെയട� ��  ൈവകല!A%  � .

 സമ2 ഹ"ി  വള� E െപ'കി വ'� ഉപേഭാഗ വാ�യം� , മ2 ല!ച!തിയം� � .

 സാമ2 ഹിക മ2 ല!Aെള �ണവ �രി�് നടമാട� � രാഷ� ീയ േകാലാഹലAളം�

,  നായക�ാ'െട ചി"~മAളി  നിEയ� E വ'� െകാW'തായ� കളം� ,

യവ തലമ� റകളിേല�് പട� "ി വിട� � ആേവശA% �  !

ഈ ദ� രവസm മാNിെയട� �ക എ�ത് Jയാസേമറിയ കാര!മാണ.്

സമ2 ഹെ" jസി�െകാ$ിരി�� ഒ' ക!ാD സറാണ് ഇത്� !  അ@ മ� ഴ� വwമായി

വ!ാപി�് ൈസSരമായ സാമ2 ഹ! ജീവിതം അസാT!മാ�വാD   ഇനി വലിയ ദരെമാ2

Eം സ\രിേ�$തില>  , എ�@ം ഒ' പരമാ� �മാണ.് 

ഇ"'ണ"ി  കരണീയമായത് :

➔ സംഭവി�െകാ$ിരി�� അപ~ംശെ",Nി െപൗരാവലിെയ  മ� ഴ� വD �

ധരി,ി�ക.  ഈ ദ� രവസmയി  നിEം േമാചന"ി�ായി െപൗരാവലി

തെ� �മി�ണം!

➔ ഇതി  െപ5് ഉഴല� � തലമ� റ�ാ� �് അറിവ�  പക� �് േരാഗ"ി  നിEം

അവെര േമാചിതരാ�ക. ഇത്  മത പ�ിത�ാ'ം,സമ� ദായ സംഘടനകളം� ,

രാഷ� പ� 'ഷD മാ'ം [േസ� N്സ് െമD  ] ൈകെ�ാേW$ ഒ' െദൗത!മാണ.്



➔ Jശാസനം(അഡ� ിനിേസ� ഷD  )  ഉടെന"െ� ഈ സSഭാവ ൈവBത"ിE

കാരണമായ കാര!Aെള�റി�് ഒ' സമj പഠനം ആസYണം െചയ� ്2 , കാര!

കാരണAെള അത!ധികം �Tേയാെട അപjഥി�്,  പരിഹാര മാ� ഗ� A% 

കെ$"ി ,  തി'"  അഥവാ +മീകരണ നടപടിക%  സSീകരിേ�

$@$്. അത് ഇേ,ാ%  തെ� സSീകരി�ാേല അതിെ� ഫലം 30 വ� ഷA

% �് േശഷം അwഭവെ,5 വരികയW � � � ,  എEം Jേത!കമായി അറി/ിരി

േ�$@$!്

ഒ' അടിയ4ിര നടപടി എേ�ാണം [േഷാ� 5് േട� ം െമഷ�  ]  ഒ' Jേത!ക

�ിബ!ണ  �പീകരി�് ഇ"രം <Nവാളികെള വിചാരണ െച;കയം ഉടനടി2 � �

ശി ാ നടപടിക%  നട,ാ�കയം െച;ണം� .  ദ�ന+മAളെട ഡിjി�

�wസാരം  േമ േ�ാടതികളെട പരിധികളി  െവ�് അവയ[ ്  സാധത കല� ി�� �

കി  കാലതാമസം വിനാ ശി  നട,ിലാ�ാwം തദSാരാ നീതി പാലി�വാwം

കഴിയം� . ഇ@വഴിേയ സ ഭരണ"ിെ� സേhശം ജന സമ "ിേല�് വ!ാപി,ി

�വാനാ<കയW   � � ! ഏ@ ഭരണക� "ാ�ളായാല� ം െകാWാം!

തലമ2 " കാരണവ�ാ'ം,  കലാകാര�ാ'ം,  സാഹിത! വിശാരദ�ാ'ം,  മXി

വര!�ാ'ം,എം.പി/എം.എ  .എ മാ'ം,  സകലമാന ഉേദ!ാഗസm'ം,  സകല മത

പ�ിത�ാ'ം അവരവ'െട  സmായീഭാവം പക� Eെകാ$് പ� തിയ ദ� ശന

പര?രയ[ ് @ട�മിേട$ കാലം സംജാതമായിരി�E എE മാYം ഇ"'ണ

"ി  ഓ� oെ,ട� "െ5!
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