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ോറ്റകൈാഗ് അസിസ്റ്റന്്

ശ്രീമതി സുരിത എസ്.എ.നറോയർ                       
സീനിയർ കരേഡ് അസിസ്റ്റന്്

ശ്രീ. പത്മലറോൽ ആർ                              
േമ്പയൂട്ർ അസിസ്റ്റന്്

ശ്രീമതി സിന്ധു �ി                                            
േമ്പയൂട്ർ അസിസ്റ്റന്്

ശ്രീമതി സുനിത എസ്.എസ്                        
േമ്പയൂട്ർ അസിസ്റ്റന്്

റകരള നിയമസഭറോ കസക്രറടേറിയ്്
ഷലബ്രറി വിഭറോഗം 
2021

പ്രസാധേൻ:
സസക്രട്റി,
കേരള നിയമസഭ,
തിരുവനന്തപുരം - 33,
കേരളം 

സവബ് ലസറ്റ് : www.niyamasabha.org
ഇ-സമയിൽ : library@niyamasabha.nic.in
ഒനാം പ്തിപ്് : മാർച്്  2021

©കേരള നിയമസഭാ സസക്രകട്റിയറ്റ്
ISBN  : 978-81-953822-1-7 
വിൈ  : ₹ 550/-
കപ്ജ് രൂപ്േൽപ്ന: അനിൽരാജ്

അച്ടി: സസന്് കജാസഫ് സ് പ്രസ് 
തിരുവനന്തപുരം.



6 7

നിയമസഭയിൽ അമ്പതു വർഷം പൂർത്ിയാക്കിയിരുന സേ.എം. മാണിയുസട 
അനുസ്മരണാർത്ം അകദേഹത്ിസന് നിയമസഭാ പ്രവർത്നങ്ങളം രാഷ്ടീയ-

സാമൂഹിേ-സാംസ് ോരിേ രംഗങ്ങളിസൈ ഇടസപ്ടലുേളം അപ്രേഥിക്കുനതാണ് ഈ രേന്ം.  
സേ.എം. മാണിയുസട നിയമസഭാപ്രവർത്നങ്ങസള ആഴത്ിൽ സംരേഹിച്് അപ്രേഥിക്കുന 
ഈ രേന്ം കേരള നിയമസഭയുസട ഒരു വഴിയടയാളസമന നിൈയ്ക് കൂടി പ്രസക്തമാണ്. 
സേ.എം. മാണികയയും അകദേഹത്ിസന് സഭാ പ്രവർത്നങ്ങകളയും മനസ്ിൈാക്കാനും 
പ്ഠിക്കാനും ആരേഹിക്കുന ഗകവഷേർക്ക് ഈ രേന്ം നസ്ാരു കരോതസ്ായിരിക്കും. 
സഭാംഗങ്ങളായി എത്തുന പുതു തൈമുറയ്ക് ഇസതാരു ന് ഉപ്ാദാനമാസണനതിലും 
സംശയമി്. ഈ രേന്ത്ിൽ േഴിയുനത്ര ചിത്രങ്ങളം വിവരങ്ങളം ഉൾസപ്ടുത്ാൻ 
ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ിട്ടു�്.

 ഈ രേന്ം തയ്ാറാക്കുനതിന് മുൻലേ എടുത് കേരള നിയമസഭാ സസക്രകട്റിയറ്റ്, 
ലൈരേറി വിഭാഗത്ിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇതിനു കവ�ി യത് നിക്കുേയും കൈഖനങ്ങളം 
ചിത്രങ്ങളം മറ്ം നല്ി ഈ രേന്ം സാക്ാത്േരിക്കുേയും സചയ്ത എ്ാവർക്കും ആശംസേൾ.

പി. ശ്രീരറോമകൃഷ്ണൻ
സ്ീക്കർ, കേരള നിയമസഭ

ആമുഖം
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കൈാേ ജനാധിപ്ത്യ ചരിത്രത്ിൽ തസന സവികശഷമായ കനട്മാണ് ശ്രീ. സേ.എം. 
മാണിയുകടത്. ഒകര മണ്ഡൈത്ിൽ നിന്ം അമ്പതുവർഷത്ികൈസറ തുടർച്യായി 

കേരള നിയമസഭയിൽ അംഗമായിരുന്. അതിൽ 24 വർഷത്ികൈസറ ോൈം മന്തിയായി വിവിധ 
വകുപ്പുേളസട  ചുമതൈ വഹിച്ചു. ആ വകുപ്പുേളിസൈ്ാം തകന്തായ വ്യക്തി മുദ്ര പ്തിപ്ിക്കുേയും 
സചയ്തു. ധനമന്തി എന നിൈയിൽ 13 ബജറ്േളിലൂസട ഒകട്സറ ജനകക്മ പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് 
തുടക്കം കുറിച്ചു.  നിയമസഭാംഗസമന നിൈയിൽ വിഷയങ്ങൾ പ്ഠിച്് സഭയിൽ അവതരിപ്ിക്കുനതിന് 
എകപ്ാഴം ശ്രദ്ാലുവായിരുന് അകദേഹം. നിയമനിർമ്ാണ പ്രക്രിയയിസൈ സജീവ പ്ങ്ാളിത്ം 
സോണ്ം, സഭാനടപ്ടിേളിസൈ ക്രിയാത്മേമായ ഇടസപ്ടലുേളിലൂസടയും മിേച് പ്ാർൈസമന്റി 
പ്രവർത്നമാണ് അകദേഹം നിർവ്വഹിച്ത്. 

 ആ സവികശഷ വ്യക്തിത്വത്ിസന് ഉടമയായി നിയമസഭാ സാമാജികത്വത്ിസന് 52 വർഷം 
പൂർത്ീേരിച് മുൻമന്തി പ്കരതനായ ശ്രീ.സേ.എം. മാണിയുസട നിയമസഭാ പ്രവർത്നങ്ങളം, 
രാഷ്ടീയ, സാമൂഹിേ, സാംസ്ാരിേ രംഗസത് സംഭാവനേളം പ്രതിപ്ാദിക്കുന “കക.എം.മറോണി 
ധന്സ്മൃതി” എന സമരേ സചിത്ര രേന്ം പ്രസിദ്ീേരിക്കുനതിൽ നിയമസഭാ സസക്രകട്റിയറ്റിന് 
അതിയായ ചാരിതാർത്്യമു�്. 

 ഈ രേന്ത്ിൽ അകദേഹത്ിസന് സതരസഞെടുപ്പു ചരിത്രം, അവതരിപ്ിച് നിയമങ്ങൾ 
എഴതിയ കൈഖനങ്ങൾ, നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങൾ, അകദേഹത്ിസന് സംഭാവനേൾ വിൈയിരുത്ി,  
പ്രമുഖ രാഷ്ടീയ കനതാക്കളം മാധ്യമ പ്രവർത്േരും കുടുംബാംഗങ്ങളം എഴതിയ കൈഖനങ്ങൾ 
എനിവയും അകദേഹത്ിസന് ജീവിതത്ിസൈ സവികശഷ മുഹൂർത്ങ്ങളസട കഫാകട്ാേളം 
ഉൾസക്കാളളിച്ിരിക്കുന്.  ഈ രേന്ം വിദ്യാർത്ിേൾക്കും ഗകവഷേർക്കും, ഭാവി തൈമുറയ്കം 
ശ്രീ. സേ.എം. മാണിസയ അടുത്റിയാൻ സഹായേരമാകും എനതിൽ തർക്കമി്. 

 ഈ രേന്ം തയ്ാറാക്കുവാൻ കൈഖനങ്ങളം കഫാകട്ാേളം നൽേി സഹായിച് പ്രമുഖ രാഷ്ടീയ 
കനതാക്കൾക്കും, മാധ്യമ പ്രവർത്േർക്കും  ശ്രീ.സേ.എം.മാണിയുസട കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും 
നന്ദി കരഖസപ്ടുത്തുന്. ഈ രേന്ം പൂർത്ീേരിക്കുനതിന് കനതൃത്വം വഹിച് ബഹു. സ്ീക്കർക്കും  
സമയബന്ിതമായി പൂർത്ീേരിക്കുനതിന് സഹായിച് നിയമസഭാ സസക്രകട്റിയറ്റ് 
ജീവനക്കാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്. ഈ രേന്ം ജനസമക്ം സമർപ്ിക്കുന്.  

       എസ്. വി. ഉണ്ികൃഷ്ണൻ നറോയർ
 സസക്രട്റി, കേരള നിയമസഭ

പ്രസറോധക  കുറിപ്്
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• സി.എച്് മുഹമ്ദ് കോയ (25.11.1983) 192 
• സി. അചയുതകമകനാൻ (28.8.1991) 193
• ഇ.സേ. നായനാർ (25.6.2004) 194 
• സേ.ആർ. നാരായണൻ (21.11.2005) 196 
• സേ. േരുണാേരൻ (27.12.2010) 198 

ആലുവ സറോമ്പത്ിക പ്രറമയം 200
കറോർ�ിക റരഖ 202
കക.എം. മറോണി രചിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ               208 
നിയമസഭയിൽ അൻപത്  വർ�ം                                                                 
പ്രറത്ക അനുറമറോേനം  212

കക.എം. മറോണിയുകട നിര്റോണം: 
      മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ  
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M e s s a g e

 I am happy to know that Kerala Legislature Secretariat intends to 
publish a comprehensive volume on the legislative contributions of the 
late Shri K.M. Mani, who holds the record for the longest continuous 
service as legislator.

 It is commendable that the book will include details about the positions 
he held, the budgets he presented, the legislations he piloted and the 
numerous issues he raised as a legislator. I am sure that this book would 
be a useful resource for future reference. 

 I compliment everyone behind this venture and wish the publication 
all success.

     Arif Mohammed Khan

ARIF MOHAMMED KHAN
GOVERNOR OF KERALA
RAJ BHAVAN
THIRUVANANTHAPURAM
03 March 2021
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സകന്ദശം

 കൈാേസത് നിയമനിർമ്ാണസഭേളസടയാസേ ചരിത്രസമടുത്ാൽ തുടർച്യായി 
അരനൂറ്റാ�് ഒകര സഭയിൽ ഒകര മണ്ഡൈത്ിൽ നിന് വിജയിസച്ത്ിയവർ 
വിരൈിസൈണ്ണാനുളളകത ഉ�ാവൂ എന് മനസ്ിൈാവം. ആ അപൂർവ്വം ചിൈരിൽ പ്രമുഖനായി 
ഉയർന്നിൽക്കുേയാണ് ശ്രീ.സേ.എം.മാണി. ഈ സറകക്കാഡ് ഇന്ത്യയ്കാസേയും 
കേരളത്ിനു പ്രകത്യേിച്ചും അഭിമാനേരമായ ഒനാണ്. കേരള നിയമസഭയിൽ 50 
വർഷങ്ങൾ പൂർത്ീേരിച് ശ്രീ. സേ.എം.മാണി ധനോര്യമന്തി എന നിൈയ്കളള ബജറ്റ് 
അവതരണത്ിസന് എണ്ണം സോണ്ം ഉയർന നിൈവാരത്ിലുളള സഭാതൈത്ിസൈ 
ഇടസപ്ടലുേൾ സോണ്ം, പ്രസംഗങ്ങളസട ഉൾക്കാമ്പുേൾ സോണ്ം എന് കവ�, പ്ൈ 
സവികശഷതേൾ സോണ്ം കവറിട് വ്യക്തിത്വത്ിനുടമയായി ശ്രകദ്യനായി നിൽക്കുന്.

 ഭരണ നിപുണത, നിയമനിർമ്ാണം, ധനോര്യ മാകനജ്സമന്് , േർഷേ ജനസാമാന്യത്ിസന് 
പ്രശ്നങ്ങളസട അവതരണം, പുസ്തേ രചന, പ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയ വിവിധങ്ങളായ തൈങ്ങളിസൈ 
അകദേഹത്ിസന് മിേവാർന സംഭാവനേൾ സമരേമായി പ്രതിഫൈിക്കുനതാവസട് കേരള 
നിയമസഭ അകദേഹത്ിസന് സ്മരണ മുൻനിർത്ി പുറത്ിറക്കുന രേന്ം. 

എസന് ആശംസേൾ

       പിണററോയി വിജയൻ
മുഖ്മന്തി
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ആശംസ

 നിയമസഭയിൽ അഞ്് ദശാബ്ദക്കാൈം പൂർത്ീേരിച്് രാഷ്ടീയ - സാമൂഹ്യ - സാംസ്ാരിേ 
മണ്ഡൈങ്ങളി ൽ നിറഞ്ഞുനിനിരുന കശ്രഷ്ഠ വ്യക്തിത്വത്ിനുടമയായ പ്കരതനായ 
മുൻമന്തി സേ.എം. മാണിസയ കുറിച്് നിയമസഭാ സസക്രകട്റിയറ്റ് ഒരു സചിത്ര രേന്ം 
പ്രസിദ്ീേരിക്കുന് എനറിഞെതിൽ അത്യധിേം സകന്താഷിക്കുന്. 

 കൈാേ പ്ാർൈസമന്റി ചരിത്രത്ിൽ ശ്രകദ്യമായ സ്ാനം കനടിയ നിയമസഭാ 
സാമാജിേനും ധനോര്യമന്തിയും ആയിരുന അകദേഹത്ിസന് സമരേ സംഭാവനേസള 
ഉൾസക്കാളളിച്ചുസോ�് തയ്ാറാക്കിയ ഈ രേന്ം ഭാവി തൈമുറയ്ക് പ്രകചാദനമാേസട് 
എന് ആശംസിക്കുന്. സർവ്വവിധ ഭാവേങ്ങളം.. 

         വി. ശശി
കഡപയൂടേി  സ്രീക്കർ
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സകന്ദശം

 ഇന്ത്യൻ പ്ാർൈസമന്റി ചരിത്രത്ിസൈ അദ്ഭുത പ്രതിഭാസമായിരുന് സേ.എം. 
മാണിസാർ. 1965 മുതൽ 2019 വസര തുടർച്യായി ഒകര മണ്ഡൈസത് കേരള നിയമസഭയിൽ 
പ്രതിനിധീേരിച് അകദേഹം സ്ാപ്ിച് റികക്കാർഡ് മറിേടക്കുവാൻ ഇതുവസര മറ്റാർക്കും 
േഴിഞെിട്ി്. പുതുതൈമുറേൾക്ക് വൈിസയാരു പ്രകചാദനമാണ് മാണിസാറിസന് രാഷ്ടീയ 
ജീവിതം. അകദേഹത്ിസന് കപ്രിൽ പ്രസിദ്ീേരിക്കുന പുസ്തേത്ിന് എ്ാ ആശംസേളം 
കനരുന്.

രറമശ് കചന്ിത്ല 
പ്രതിപ� റനതറോവ് 
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കോ ട്യം ജി്യിൽ 
മീനച്ിൽ താലൂക്കിൽ 
മരങ്ങാട്ടുപ്ിള്ിയിൽ 
ഒരു സാധാരണ 

േർഷേ കുടുംബത്ിൽ േരികങ്ങാഴയ്കൽ 
കതാമസ് മാണിയുസടയും 
ഏൈിയാമ്യുസടയും മേനായി 1933 
ജനുവരി 30ന് സേ.എം.മാണി ജനിച്ചു.

 മരങ്ങാട്ടുപ്ിള്ി സസന്് കതാമസ് എൽ.
പ്ി.സ്കൂളിലും േടപ്ാമറ്റം സസന്് ആന്ണി 
യു.പ്ി.സ്കൂളിലുമായി പ്രാഥമിേ വിദ്യാഭ്യാസം 
പൂർത്ിയാക്കിയ അകദേഹം ലഹസ്കൂൾ 
പ്ഠനം പൂർത്ീേരിച്ത് കുറവിൈങ്ങാട് 
സസന്് കമരീസ് ലഹസ്കൂളിലും പ്ാൈാ 
സസന്് കതാമസ് ലഹസ്കൂളിലുമായിട്ാണ് .

 തൃശ്ിനാപ്ള്ി സസന്് കജാസഫ് 
കോകളജ്, കതവര കസക്രട്് ഹാർട്് 
കോകളജ് എനിവിടങ്ങളിൈായി മാണി 
ബിരുദ പ്ഠനം പൂർത്ിയാക്കി.  മദ്രാസ് 
കൈാ കോകളജിൽ നിന് 1955-ൽ 
നിയമ ബിരുദം കനടിയ അകദേഹം 
1956-ൽ അഭിഭാഷേനായി മദ്രാസ് 
ലഹകക്കാടതിയിൽ എൻകറാൾ 
സചയ്തു.  തുടർന് കോഴികക്കാട് ജി്ാ 
കോടതി, കോട്യം ജി്ാ കോടതി, 
പ്ാൈാ സബ് കോടതി എനിവിടങ്ങളിൽ 
അഭിഭാഷേനായി പ്രാക്ീസ് സചയ്തു.

 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോണ്രേസ്് 
പ്രവർത്േനായി രാഷ്ടീയത്ിൽ 
പ്രകവശിച് സേ.എം.മാണി ആദ്യം 
കോണ്രേസിസന് ഇൈയ്കാട് മണ്ഡൈം 

േമ്ിറ്റി പ്രസിഡന്ായി. 1959-ൽ 
സേ.പ്ി.സി.സി അംഗവം 1964 ൽ 
കോട്യം ഡി.സി.സി സസക്രട്റിയുമായി. 
1964 ൽ കേരള കോണ്രേസ്് 
പ്ാർട്ി രൂപ്ീേരിച്കപ്ാൾ സേ.എം.
മാണി പ്രസ്തുത പ്ാർട്ിയുസട സ്ാപ്േ 
കനതാക്കളിസൈാരാളായി.  പ്ിനീട് 
കേരള കോണ്രേസ്ിസന് കനതൃത്വ 
നിരയികൈയ്കയർന സേ.എം.മാണി 1979 
-ൽ പ്ാർട്ിയിലു�ായ കചരിതിരിവിസന 
തുടർന് കേരള കോണ്രേസ് (എം) 
രൂപ്ീേരിക്കുേയും അന്മുതൽ മരണം 
വസര പ്ാർട്ിയുസട സചയർമാനായി 
പ്രവർത്ിയ്കേയും സചയ്തു.

 1965-ൽ നടന നിയമസഭാ 
സതരസഞെടുപ്ിൽ സേ.എം.മാണി പ്ാൈാ 
നികയാജേമണ്ഡൈത്ിൽ കേരള 
കോണ്രേസ്് സ്ാനാർത്ിയായി 
വിജയിച്ചു.  എനാൽ ഒരു േക്ിയ്കം 
വ്യക്തമായ ഭൂരിപ്ക്ം ഇ്ാത്തിനാൽ 
നിയമസഭ വിളിച്ചു കചർത്ി്.  
ആയതിനാൽ മാണിയടക്കമുള് 
എം.എൽ.എ മാർക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞ 
സചയ്ാനുമായി്.  1967-ൽ വീണ്ം 
സതരസഞെടുപ്പു�ായകപ്ാൾ മാണി 
പ്ാൈായിസൈ കേരള കോണ്രേസ്് 
സ്ാനാർത്ിയായി വിജയിച്ചു. 
തുടർന് 2016 വസരയുള് എ്ാ 
നിയമസഭാ സതരസഞെടുപ്പുേളിലും 
പ്ാൈാ നികയാജേമണ്ഡൈത്ിൽ 
നിന്ം അകദേഹം നിയമസഭയികൈക്ക് 
സതരഞെടുക്കസപ്ട്ടു.

സേ.എം.മാണി
(1933- 2019)
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 1975 ഡിസംബർ 24 നാണ് 
സി.അചയുതകമകനാൻ മന്തിസഭയിൽ 
സേ.എം.മാണി ആദ്യമായി 
മന്തിയാകുനത്. തുടർന് അകദേഹം 
സേ.േരുണാേരൻ, എ.സേ. ആന്ണി, 
പ്ി.സേ. വാസുകദവൻനായർ, ഇ.സേ. 
നായനാർ, ഉമ്ൻചാ�ി തുടങ്ങിയവരുസട 
മന്തിസഭേളിൽ അംഗമായി. ധനോര്യം, 
ആഭ്യന്തരം, നിയമം, ലവദയുതി, 
ജൈകസചനം, റവനയൂ, ഭവനനിർമ്ാണം 
തുടങ്ങിയ വകുപ്പുേളാണ് അകദേഹം 
വിവിധ മന്തിസഭേളിൽ വഹിച്ിരുനത്.  

 സംസ്ാനത്് ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
ോൈം (24 വർഷം 5 മാസം 22 
ദിവസം) മന്തിയായിരുന അകദേഹം, 
ധനമന്തി എന നിൈയിൽ 13 
ബജറ്േൾ അവതരിപ്ിച്ചു. ഒരു 
മണ്ഡൈസത് ഏറ്റവമധിേോൈം  
പ്രതിനിധാനം സചയ്ത ജനപ്രതിനിധി 
(പ്ാൈാ-13 തവണ) എനതും നിൈവിൽ 
സേ.എം. മാണിക്ക്  സ്വന്തം.

    2014-15 ൽ ചരക്കുകസവന 
നികുതി നടപ്ാക്കുനതിനുള് 
സംസ്ാന ധനോര്യ മന്തിമാരുസട                        
ജി.എസ്.ടി േൗണ്സിൽ എംപ്കവർഡ് 
േമ്ിറ്റി സചയർമാനായി പ്രവർത്ിച്ചു.
സംസ്ാന പ്ാനിംഗ് കബാർഡ് അംഗം, 
സംസ്ാന നിയമ പ്രിഷ്ാരക്കമ്ിറ്റി 
സചയർമാൻ എനീ നിൈേളിലും സേ.എം.
മാണി കസവനമനുഷ്ഠിച്ിട്ടു�്.

 സപ്ാതുപ്രവർത്േനുള്                   
വി.പ്ി.കമകനാ ൻ അവാർഡ്. 
ഇന്ർനാഷണൽ ഫ്ര�്ഷിപ്് 
സസാലസറ്റി ഓഫ് ഇൻഡ്യ അവാർഡ്, 
ജർമ്ൻ മൈയാളി അകസാസികയഷൻ 
അവാർഡ് തുടങ്ങിയ പുരസ്ാരങ്ങൾ 
അകദേഹത്ിന് ൈഭിച്ിട്ടു�്.

1.   മാർകിസ്റ്റു സംസ്ാരിേ തേർച്യും 
ജനാധിപ്ത്യ പുന:സംഘടനയും
2.  ആകഗാളവത്േരണം:ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് 
വ്യവസ്യും നൂതന ഏഷ്യൻ സമൂഹവം
3.  കേരളത്ിസന് സാമ്പത്ിേ പ്രശ്നങ്ങൾ
4.  അധ്വാന വർഗ സിദ്ാന്തവം 
രാഷ്ടീയ സാമ്പത്ിേ പ്ഠനങ്ങളം
എനിവ അകദേഹത്ിസന് 
പ്രധാന കൃതിേളാണ്.

  അനാമ് (കുട്ിയമ്) ഭാര്യയും, 
എൽസ, സാൈി, ആനി, കജാസ് സേ 
മാണി, സടസ്ി, സ്മിത എനിവർ മക്കളം,                                                                  
കഡാ. കതാംസണ് കജക്കബ്്, എം.ബി. 
കജാസഫ്, കഡാ. കസവ്യർ മാതയു, നിഷ 
കജാസ് സേ മാണി, കഡാ. സുനിൽ 
കജാർജ്്, രാകജഷ് കുരുവിത്ടം 
എനിവർ മരുമക്കളമാണ്. 

 14-ാം നിയമസഭയിൽ 
അംഗമായിരിസക്ക 2019 ഏപ്രിൽ മാസം 
ഒൻപ്താം തീയതി അകദേഹം അന്തരിച്ചു.
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1) 1965 – Palai – 88 - Electorate: 62,346 *

No.  Name Party Votes
1 K.M. Mani KC 25,833
2 V.T. Thomas Ind 16,248
3 Aleykutty Thomas (W) INC 8,072
Margin  9,585

2) 1967 – Palai – 88 - Electorate: 62,004

No.  Name Party Votes
1 K.M. Mani KC 19,118
2 V.T. Thomas Ind 16,407
3 M.M. Jacob INC 13,503
Margin  2,711

3) 1970 – Palai – 88 -  Electorate: 71,174

No.  Name Party Votes
1 K.M. Mani KC 23,350
2 M.M. Jacob INC 22,986
3 T.P. Ulahanan Ind (Opp) 9,092
4 Independent  1,041
Margin  364

4) 1977 – Palai – 94 - Electorate: 80,757

No.  Name Party Votes
1 K.M. Mani KC 39,664
2 N.C. Joseph IND (Opp) 24,807
3 Independent  521
Margin  14,857

5) 1980 – Palai – 94 - Electorate: 89,758

No.  Name Party Votes
1 K.M. Mani KC (M) 38,739
2 M.M. Jacob Con (I) 34,173
3 Independents (3)  583
Margin  4,566

6) 1982 – Palai – 94  - 
Mid – Term Election - Electorate: 90,615

No.  Name Party Votes
1 K.M. Mani KC (M) 39,323
2 J.A. Chacko Ind. (LDF) 26,713
3 Independents (4)  1,180
Margin  12,610

സതരസഞെടുപ്് ചരിത്രം 7) 1987– Palai – 94 - Electorate: 1,04,019

No.  Name Party Votes

1 K.M. Mani KC(M) 46,483
2	 K.S.	Sebastian	 IC	(S)	 35,938
3 Independent (9)  2,174
Margin  10,545

8) 1991– Palai – 94 - Electorate: 1,25,708

No.  Name Party Votes
1 K.M. Mani KC(M) 52,310
2 Adv. George C Kappen Ind.(LDF) 35,021
3 Adv. Narayanan Namboodiri BJP 4,429
4 K.T. Ayyappan BSP 98
5 Independent (2)  193
Margin  17,289

9) 1996– Palai – 94 - Electorate: 1,28,479

No.  Name Party  Votes
1 K.M. Mani KC(M) 52,550
2 C.K. Jeevan  Ind. (LDF) 28,760
3 P.R. Muraleedharan BJP 3,489
4 Others (7)   1,193
Margin  23,790

10) 2001– Palai–94 - Electorate: 1,30,305 

 No.  Name Party Votes

1 K.M. Mani KC(M) 52,838
2 Uzhavoor Vijayan NCP 30537 
Margin  22,301

11) 2006– Palai – 94 - Electorate: 1,28,184
 
No.  Name Party Votes
1 K.M. Mani KC(M) 46,608
2 ManiC Kappen NCP 38,849
3 Shri. Jay Sooryan  BJP 3566
Margin  7,759

12) 2011– Palai – 94 - Electorate: 1,69,192
 
No.  Name Party Votes
1 K.M. Mani KC(M) 61,239
2 ManiC Kappen NCP 55,980
3 Prof. Vijayakumar  BJP 6359
Margin  5,259

13) 2016– Palai – 94 - Electorate: 1,79,829
       
No.  Name Party Votes
1 K.M. Mani KC(M) 58,884
2 ManiC Kappen NCP 54,181
3 Shri. N. Hari BJP 24,821
Margin  4,703

(റവറോട്ടുചരിതം: കേരളനിയമസഭ സതരസഞെടുപ്് ചരിത്രം 1957-2011. 2016  & www.eci.gov.in)

 * 1965 കല കതരകഞെടുപ്ിൽ  ഒരു പറോർടേി�ം 
ഭൂരിപ�മില്റോതിരുന്തിനറോൽ നിയമസഭ സറമ്മളിച്ചില്. 
കതരകഞെടുക്കകപ്ടേവർ സത്പ്രതിജ്ഞ കചയ്ില്
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ക്രമ നമ്പർ നിയമസഭ മന്തിസഭ വകുപ്് കറോലയളവ്

1 4 സി. അചയുതറമറനറോൻ 
04.10.1970-25.03.1977

ധനകറോര്ം 26.12.1975 - 25.03.1977

2 5 കക. കരുണറോകരൻ
25.03.1977-25.04.1977

ആഭ്്രം 11.04.1977 - 25.04.1977

3 5 എ.കക. ആന്റണി
27.04.1977-27.10.1978

ആഭ്്രം 27.04.1977 - 21.12.1977
16.09.1978 - 27.10.1978

4 5 പി.കക.വറോസുറേവൻനറോയർ
29.10.1978-07.10.1979

ആഭ്്രം 29.10.1978 - 26.07.1979

5 6 ഇ.കക. നറോയനറോർ
25.01.1980-20.10.1981

ധനകറോര്ം, നിയമം 25.01.1980 - 20.10.1981

6 6 കക. കരുണറോകരൻ
28.12.1981-17.03.1982

ധനകറോര്ം, നിയമം 28.12.1981 - 17.03.1982

7 7
 

കക. കരുണറോകരൻ
24.05.1982-25-03-1987 
 

ധനകറോര്ം, നിയമം 24.05.1982 - 15.05.1986
ഷവേയുതി, 
ജിറയറോളജി, 
മൃഗശറോല, മയൂസിയം

05.06.1985 - 25.05.1986

ജലറസചനം, നിയമം 16.05.1986 - 25.03.1987
8 9 കക. കരുണറോകരൻ

24.06.1991-16.03.1995
റവനയൂ, നിയമം 24.06.1991 - 16.03.1995

9 9 എ.കക. ആന്റണി
22.03.1995-09.05.1996

റവനയൂ, നിയമം 22.03.1995 - 09.05.1996

10 11 എ.കക. ആന്റണി
17.05.2001-29.08.2004

റവനയൂ, നിയമം 17.05.2001 - 29.08.2004

11 11 ഉമ്മൻ ചറോണ്ി
31.08.2004-12.05.2006

റവനയൂ, നിയമം 31.08.2004 - 12.05.2006

12 13 ഉമ്മൻ ചറോണ്ി
18.05.2011-20.05.2016

ധനകറോര്ം, 
നിയമം, ഭവനം

18.05.2011 - 10.11.2015

മന്തിസഭറോ  കറോലയളവം  കക.എം. മറോണി വഹിച്ച 
ചുമതലകളം സം�ന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ

സേ.എം.മാണി
അവലം�ം : നിയമസഭറോ റരഖകൾ
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ക്രമ 
നമ്പർ

�ില്ികന്റ റപര് �ിൽ സഭയിൽ 
അവതരിപ്ിച്ച 
തരീയതി

�ിൽ പറോസ്റോക്കിയ 
തരീയതി

01 1976-സൈ കേരള കോർട്് ഫീസ് ആന്്  സയൂട്്സ് വാകൈ്വഷൻ (അസമന്്സമന്്) ആക്്
(1976-സൈ 38-ാമത് നിയമം)

1976 ഒകക്ാബർ 14 1976 ഒകക്ാബർ 14

02 1976സൈ കേരള ടാക് ഓണ് എംകപ്ായസമന്് ആക്് (1976-സൈ 14-ാമത് 
നിയമം)  The Kerala Tax on Employment Act, 1976 (Act 14 of 1976) 

1976 മാർച്് 4 1976 മാർച്് 9

03 1976സൈ കേരള ടാക് ഓണ് ൈക്്വറീസ് ഇൻ കഹാട്ൽസ് 
ആന്് കൈാഡ്ജിങ്ങ് ഹൗസസ് ആക്്  (1976-സൈ 32-ാമത് നിയമം) The Kerala 
Tax on Luxuries  in Hotels and Lodging Houses Act, 1976 (Act 32 of 1976)

1976  ഒകക്ാബർ 12 1976 ഒകക്ാബർ 12

04 1976-സൈ അരേിേൾച്റൽ ഇൻേംടാക് (അസമന്്സമന്്) 
ആക്് (1976-സൈ 13-ാമത് നിയമം)

1976 മാർച്് 3 1976 മാർച്് 4

05 1976-സൈ അരേിേൾച്റൽ  ഇൻേംടാക് (സസക്കന്് അസമന്്സമന്്) ആക്്
(1976-സൈ 41-ാമത് നിയമം)

1976 ഒകക്ാബർ 12 1976 ഒകക്ാബർ 13

06 1976-സൈ കേരള കോർട്് ഫീസ് ആന്് സയൂട്്സ് വാകൈ്വഷൻ 
(സസക്കന്് അസമന്്സമന്്) ആക്് (1976-സൈ 39-ാമത് നിയമം)

1976 ഒകക്ാബർ 14 1976 ഒകക്ാബർ 14

07 1976-സൈ കേരള ജനറൽ സസയിൽസ് ടാക് 
(അസമന്്സമന്്)  നിയമം  (1976-സൈ 11-ാമത് നിയമം)

1976 മാർച്് 3 1976 മാർച്് 3

08 1976-സൈ കേരള ജനറൽ സസയിൽസ് ടാക്  (കതർഡ് അസമന്്സമന്്)  ആക്്
(1976-സൈ 45-ാമത് നിയമം)

1976 ഒകക്ാബർ 19 1976 ഒകക്ാബർ 19

09 1976-സൈ കേരള ജനറൽ സസയിൽസ് ടാക്  (സസക്കന്് അസമന്്സമന്്)  ആക്്
(1976-സൈ 12-ാമത് നിയമം)

1976 മാർച്് 3 1976 മാർച്് 3

10 1976-സൈ കേരള സർച്ാർജ് ഓണ് ടാകസ് 
(അസമന്്സമന്്) ആക്് (1976-സൈ 40-ാമത് നിയമം) 

1976 ഒകക്ാബർ 12 1976 ഒകക്ാബർ 12

11 1980-സൈ അരേിേൾച്റൽ ഇൻേംടാക് (അസമന്്സമന്്) ആക്്
(1980-സൈ 17-ാമത് നിയമം)

1980 ജൂലൈ 28 1980 ജൂലൈ 30

12 1980-സൈ കേരള അഡ്വകക്കറ്റ്സ് സവൽസഫയർ ഫ�് ആക്്
(1980-സൈ 21-ാമത് നിയമം) The Kerala Advocates 
Welfare Fund Act, 1980 (Act 21 of 1980)

1980 ജൂലൈ 28 1980 ജൂലൈ 31

13 1980-സൈ കേരള ജനറൽ സസയിൽസ് ടാക് 
(അസമന്്സമന്്)  ആക്് (1980-സൈ 19-ാമത് നിയമം)

1980 ജൂലൈ 29 1980 ജൂലൈ 31 

14 1980-സൈ കേരള ബിൽഡിംഗ് ടാക് (അസമന്്സമന്്) ആക്് 
(1981-സൈ 6-ാമത് നിയമം)

1980 ജൂലൈ 29 1980 ഡിസംബർ 22

15 1981-സൈ അരേിേൾച്റൽ ഇൻേംടാക് (അസമന്്സമന്്) ആക്്
(1981-സൈ 26-ാമത് നിയമം)

1981 ആഗസ്റ്റ് 18 1981 ആഗസ്റ്റ് 21

16 1981-സൈ കേരള ജനറൽ സസയിൽസ് ടാക്  
(അസമന്്സമന്്)  ആക്് (1981-സൈ 23-ാമത് നിയമം)

1981 ആഗസ്റ്റ് 17 1981 ആഗസ്റ്റ്  20

17 1983 സൈ കേരള ജനറൽ സസയിൽ ടാക് (അസമന്്സമന്്) ആക്്
(1983-സൈ 3-ാമത് നിയമം)

1983 മാർച്് 28 1983 മാർച്് 30

18 1983-സൈ അരേിേൾച്റൽ ഇൻേംടാക്
(അസമന്്സമന്്) ആക്് (1983-സൈ 4-ാമത് നിയമം)

1983 മാർച്് 28 1983 മാർച്് 30

19 1983-സൈ കേരള േ�ിജൻസി ഫ�് 
(അസമന്്സമന്്) ആക്് (1983-സൈ 18-ാമത് നിയമം)

1983ആഗസ്റ്റ് 1 1983ആഗസ്റ്റ് 3

കക.എം.മറോണി  അവതരിപ്ിച് 
പ്രധാനസപ്ട് നിയമങ്ങൾ



30 31

20 1985-സൈ കേരള സപ്രാവിഷണൽ േളക്ൻ ഓഫ് റവനയൂസ് ആക്് 
(1985-സൈ 10-ാമത് നിയമം) The Kerala Provisional Collection 
of Revenues Act, 1985 (Act 10 of 1985)

1983 ഡിസംബർ 7 1985 മാർച്് 28

21 1986-സൈ കേരള അഡ്വകക്കറ്റ്സ് സവൽസഫയർ  ഫ�്  
(അസമന്്സമന്്) ആക്് (1986-സൈ 32-ാമത് നിയമം)

1986 നവംബർ 3 1986 നവംബർ 25

22 1986-സൈ കേരള േമാന്് ഏരിയ വിേസന ആക്്
(1986-സൈ 37-ാമത് നിയമം) The Kerala Command Area 
Development Act, 1986 (Act 37 of 1986)

1986 ഒകക്ാബർ 20 1986 നവംബർ 24

23 1986-സൈ കേരള മുനിസിപ്ൽ കോർപ്കറഷൻസ് 
(അസമന്്സമന്്) ആക്് (1987-സൈ 4-ാമത് നിയമം)

1986 നവംബർ 26 1986 ഡിസംബർ 30

24 1986-സൈ കേരള മുനിസിപ്ാൈിറ്റീസ് (അസമന്്സമന്്) ആക്്
(1987-സൈ 2-ാമത് നിയമം)

1986 നവംബർ 26 1986 ഡിസംബർ 30

25 1986-സൈ കേരള മുനിസിപ്ാൈിറ്റീസ് (സസക്കന്് അസമന്്സമന്്) ആക്്
(1987-സൈ 5-ാമത് നിയമം)

1986 നവംബർ 26 1986 ഡിസംബർ 30

26 1986-സൈ ടൗണ് പ്ാനിംഗ് കൈാസ് (അസമന്്സമന്്) ആക്് 
(1987-സൈ 3-ാമത് നിയമം)

1986 നവംബർ 27 1986 ഡിസംബർ 31

27 1991-സൈ കേരള പ്ഞ്ായത്് (അസമന്്സമന്്) ആക്് 
(1991-സൈ 22-ാമത് നിയമം)

1991 സസപ്ംബർ 24 1991 ഒകക്ാബർ 7

28 1991-സൈ കേരളാ ഡിസ്്ിക്് അഡ്മിനിസ്ക്ഷൻ (അസമന്്സമന്് ) ആക്്
(1991-സൈ 21-ാമത് നിയമം)

1991 സസപ്ംബർ 24 1991 ഒകക്ാബർ 7

29 1993- സൈ കേരള അഡ്വകക്കറ്റ്സ് സവൽസഫയർ ഫ�് 
(അസമന്്സമന്്) ആക്് (1993-സൈ 8-ാമത് നിയമം)

1993 സഫബ്രുവരി 9 1993 സഫബ്രുവരി 11

30 1994-സൈ കേരള സർകവ്വ ആന്് ബൗ�റീസ് (അസമന്്സമന്്) ആക്്
(1994 സൈ 22-ാമത് നിയമം)

1994 ആഗസ്റ്റ് 8 1994 ആഗസ്റ്റ് 11

31 1995-സൈ കേരള അഡ്വകക്കറ്റ്സ് സവൽസഫയർ ഫ�് (അസമന്്സമന്്) ആക്്
(1995-സൈ 15-ാമത് നിയമം)

1995 ആഗസ്റ്റ് 7 1995 ആഗസ്റ്റ് 8

32 1995-സൈ കേരള കസ്റ്ററ്റ് ബാേ് കവർഡ്  ക്ാസ്സ് (റിസർകവഷൻ ഓഫ്  
അകപ്ായിന്്സമന്്സ് ഓർ കപ്ാസ്റ്റ്സ് ഇൻ ദി സർവ്വീസസ് അ�ർ ദി കസ്റ്ററ്റ്) 
ആക്് (1995-സൈ 16-ാമത് നിയമം) The Kerala State Backward Classes 
(Reservation of Appointments or Posts in the Services 
under the State) Act, 1995 (Act 16 of 1995)

1995 ആഗസ്റ്റ് 30 1995 ആഗസ്റ്റ് 31

33 1996-സൈ ഇൻഡ്യൻ സകഷൻ (കേരള അസമന്്സമന്്) ആക്്
(1997-സൈ 1-ാമത് നിയമം) The Indian Succession (Kerala 
Amendment) Act, 1996 (Act 1 of 1997)

1996 മാർച്് 19 1996 മാർച്് 19

34 2001  സൈ കേരള ോർഷിേ േടക്കാർ (താൈ്ക്കാൈിേ ആശ്വാസ) ആക്്
(2001-സൈ 19-ാമത് നിയമം) The Kerala Agriculture Debtors 
(Temporary Relief) Act, 2001 (Act 19 of 2001)

2001 നവംബർ 13 2001 ഡിസംബർ 4

35 2001 സൈ കേരള നദീതീര സംരക്ണവം മണൽവാരൽ  നിയന്തണവം 
ആക്്  (2001-സൈ 18-ാമത് നിയമം) The Kerala Protection  of River Banks 
and Regulation of Removal of Sand Act, 2001  (Act 18 of 2001)

2001 നവംബർ  28 2001 ഡിസംബർ 6

36 2001- സൈ കേരള ഒഴിപ്ിക്കൽ നടപ്ടിേൾ നിർത്ിവയ്കൽ ആക്് (2001-സൈ 11-ാമത് 
നിയമം) The Kerala Stay of Eviction Proceedings  Act, 2001 (Act 11 of 2001)

2001 ഒകക്ാബർ 15 2001 നവംബർ  20

37 2001-സൈ കേരള അഡ്വകക്കറ്റ്സ് സവൽസഫയർ ഫ�് )
(അസമന്്സമന്്) ആക്് (2001-സൈ 8-ാമത് നിയമം)

2001 ഒകക്ാബർ 15 2001 നവംബർ  20

38 2003-സൈ കേരള അഡ്വകക്കറ്റ് ക്ാർക്ക്സ് കക്മനിധി നിയമം (2003-സൈ 27-ാമത്      
നിയമം) The Kerala Advocate-ClerksWelfare Fund Act, 2002 (Act 27of 2003)

2002 ജൂലൈ 31 2003 ജൂലൈ 23

39 2003- സൈ കേരള ഒഴിപ്ിക്കൽ നടപ്ടിേൾ നിർത്ിവയ്കൽ  ആക്്
(2006-സൈ 25-ാമത് നിയമം)

2004 ജൂലൈ 28 2005 സഫബ്രുവരി 7

40 2003- സൈ കേരള ഒഴിപ്ിക്കൽ നടപ്ടിേൾ നിർത്ിവയ്കൽ (കഭദഗതി) ആക്്
(2003-സൈ 8-ാമത് നിയമം)

2003 ജൂണ് 16 2003 ജൂണ് 19

41 2003-സൈ കേരള കോർട്് ഫീസ് ആന്് സയൂട്്സ് വാകൈ്വഷൻ
 (അസമന്്സമന്്) ആക്് (2003-സൈ 2-ാമത് നിയമം)

2002 ജൂലൈ 31 2005 സഫബ്രുവരി 13

42 2003-സൈ കേരള പ്രിസർകവഷൻ ഓഫ് ്ീസ് (അസമന്്സമന്്) 
ആക്് (2003-സൈ 28-ാമത് നിയമം

2003 ജൂലൈ 30 2003 ആഗസ്റ്റ്  12

43 2005-സൈ കേരള േ�ിജൻസി ഫ�് (അസമന്്സമന്്) 
ആക്് (2005-സൈ 7-ാമത് നിയമം)

2005 സഫബ്രുവരി 7 2005 മാർച്് 1

44 2005-സൈ കേരള േിസ്ാൻ പ്ാസ് ബുക്ക് ആക്് (2005-സൈ 47-ാമത് നിയമം)
The Kerala Kissan Pass Book Act, 2005 (Act 47 of 2005)

2005 ജൂലൈ 11 2005 ജൂലൈ 27

45 2005-സൈ കേരള സപ്രാകമാഷൻ ഓഫ് ്ീ കരോത്് ഇൻ  കനാണ് കഫാറസ്റ്റ് 
ഏരിയാസ് ആക്് (2005-സൈ 46-ാമത് നിയമം) The Kerala Promotion of 
Tree Growth in Non-Forest Areas,  Act 2005 (Act 46 of 2005)

2005 ജൂലൈ 5 2005 ജൂലൈ 21

46 2005-സൈ കേരള ൈാന്് റികഫാംസ് (കതർഡ് അസമന്്സമന്്) ആക്്
(2006-സൈ 1-ാമത് നിയമം)

2005 ജൂലൈ 11 2005 ആഗസ്റ്റ് 12

47 2005-സൈ കേരള ൈാന്് റികഫാംസ് (കതർഡ് അസമന്്സമന്്) ആക്്
(2006-സൈ 21-ാമത് നിയമം)

2004 ജൂലൈ 28 2005 സഫബ്രുവരി 7

48 2011-സൈ കേരള ധനസംബന്മായ ഉത്രവാദിത് (കഭദഗതി)ആക്റ് 2011-സൈ 17-ാമത് 
നിയമം Kerala Fiscal Responsibility (Amendment)Act, 2011 Act 17of 2011

2011 ഒകക്ാബർ 27 2011 നവംബർ 4

49 2011-സൈ കപ്പ്ർ കൈാട്റിേളികമേലുള് കേരള നികുതി (കഭദഗതി) ആക്റ്
2011-സൈ 12-ാമത് നിയമം Kerala Tax on Paper Lotteries 
(Amendment)Act, 2011 Act 12 of 2011

2011 ജൂണ് 30 2011 ജൂലൈ 11

50 2012-സൈ കേരള അമിത പ്ൈിശ ഈടാക്കൽ നികരാധന ആക്റ് 2013-സൈ 2-ാമത് നിയമം 
Kerala Prohibition of Charging Exorbitant  Interest Act, 2012 Act 2 of 2013

2012 ഡിസംബർ 11 2012 ഡിസംബർ 17

51 2012-സൈ കേരള സംസ്ാന ഹൗസിംഗ് കബാർഡ് (കഭദഗതി) ആക്റ് 2012-സൈ 10-ാമത് 
നിയമം Kerala State Housing Board  (Amendment) Act, 2012 Act 10of 2012

2012 ജൂണ് 11 2012 ജൂണ് 14

52 2013-സൈ കേരള അഡ്വകക്കറ്റ് േ്ളാർക്ക്സ് കക്മിധി (കഭദഗതി) ആക്റ്
2013-സൈ 10-ാമത് നിയമം The Kerala Advocates Clerks Welfare Fund 
(Amendment) Act 2013 Act 10 of 2013

2013 സഫബ്രുവരി 13 2013 സഫബ്രുവരി 18

53 2013-സൈ കേരള ധനോര്യ സ്ാപ്നങ്ങളിസൈ നികക്പ്േരുസട താല്പര്യ 
സംരക്ണ ആക്റ് 2015-സൈ 7-ാമത് നിയമം Kerala Protection of Interests 
of Depositors in Financial Establishments Act, 2013 Act 7 of 2015

2013 സഫബ്രുവരി 14 2013 സഫബ്രുവരി 19

54 2014-സൈ കേരള നികുതി ചുമത്ൽ നിയമങ്ങൾ (കഭദഗതി) ആക്റ് 2015-സൈ 1-ാമത് 
നിയമം The Kerala Taxation Laws  (Amendment) Bill, 2014 Act 1 of 2015

2014 ഡിസംബർ 4 2014 ഡിസംബർ 15

55 2015-സൈ കേരള ഗവണ്സമന്് ഗാര�ിേളസട പ്രമാവധി  പ്രിധി 
(കഭദഗതി) ആക്റ് 2015-സൈ 15-ാമത് നിയമം Kerala Ceiling on 
Government Guarantees (Amendment)  Act, 2015
Act 15of 2015       

2015 ജൂണ് 8 2015 ജൂലൈ 30

അവലം�ം : നിയമസഭറോ റരഖകൾ
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ോ ൈം ആയിരത്ി 
സതാള്ായിരത്ി 
അറപ്ത്ികയഴ്. എസന് 
രാഷ്ടീയ ജീവിതത്ിസൈ 
ഏറ്റവം തിളക്കമുള് 

ോൈഘട്മായിരുന് അത്.  ഓർമ്േൾ 
പ്ിനികൈക്ക് മാറകമ്പാൾ എസന് മനസ്ിൽ 
സതളിഞ്ഞു വരുന ഒട്നവധി 
സംഭവങ്ങള�്.  ഓർമ്േസള പുളേം 
സോള്ിക്കുേയും സഭ ഒനാസേ ഇളേി 
മറിയുേയും സചയ്ത എത്രസയത്ര 
സംഭവങ്ങൾ.

 1967 മാർച്് ഇരുപ്തിനായിരുന് 
നിയമസഭയിസൈ എസന് േനിപ്രസംഗം.  
ഗവർണ്ണറസട നയപ്രഖ്യാപ്നകത്ാട് 
അനുബന്ിച്് നടന നന്ദിപ്രകമയ 
ചർച്യിൽ പ്രസ്തുത പ്രകമയസത് എതിർത്തു 
സോ�ാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ത്. 
വിൈക്കയറ്റത്ിസന് ദുരിതങ്ങൾ 
അനുഭവിക്കുന സാധാരണക്കാരസന് 
ജീവിതത്ികൈക്ക് സാന്ത്വനത്ിസന് ഒരു 
സചറിയ േണിേസയങ്ിലും നൽോത് 
ഒരു ഭരണം എന്തിനാസണന് കചാദിച് 
ഞാൻ ജനേീയ പ്ദ്തിേൾക്ക് മുൻതൂക്കം 
നൽോത് ഒരു ഭരണം ജനങ്ങൾക്ക് 
ഭാരമാസണന് തുറനടിക്കുേയു�ായി.

 ഇ.എം.ശങ്രൻ നമ്പൂതിരിപ്ാടിസന് 
കനതൃത്വത്ിൽ 117 കപ്രുസട 
പ്ിന്തുണയുള് സപ്േക്ി മന്തിസഭയുസട 

ഭരണോൈത്ായിരുന് ഞാൻ 
നിയമസഭയിസൈത്ിയത്.  
ഇ.എം.എസ്്, എം.എൻ 
കഗാവിന്ദൻ നായർ, ടി.വി.
കതാമസ്, സേ.ആർ,ഗൗരിയമ്, 
ടി.സേ.ദിവാേരൻ, കബബി 
കജാണ് തുടങ്ങിയ അതിോയർ 
അണിനിരനിരുന 
ഭരണേക്ിക്ക് മുമ്പിൽ 
പ്രതിപ്ക്ത്ിരുന ഞങ്ങൾ 
ദുർബൈരാസണന് എ്ാവരും 
േരുതി.  സേ.േരുണാേരസന് 
കനതൃത്വത്ിൽ 
ഒൻപ്ത് അംഗങ്ങളള് 
കോണ്രേസ്ം സേ.എം.
കജാർജ്ിസന് കനതൃത്വത്ിൽ 
 ഞാനുൾസപ്സടയുള് അഞ്് 
കപ്രടങ്ങുന കേരള കോണ്രേസ്ം 
ഉൾസപ്സട പ്തിനാൈ് കപ്ർ 
മാത്രമുള് പ്രതിപ്ക്ം.

    എനാൽ അതിോയമോരായ 
ഭരണേക്ി കനതാക്കസള 
സഭയുസട നടുത്ളത്ിൽ 
വിറപ്ിക്കുേയും അവരുസട 
അധിോരക്കകസരേസള കപ്ാരാട് 
വീര്യത്ിസന് േരുത്തുസോ�് 
നിർഭയമായി കനരിടുേയും 
സചയ്തു  േടുകുമണികയാളം 
മാത്രം വൈിപ്മുള് പ്രതിപ്ക്ം.  
ഞങ്ങൾ നടത്ിയ 
അതിശക്തമായ കപ്ാരാട്ം 
ജനങ്ങളസടയും മാധ്യമങ്ങളസടയും 
സവികശഷമായ ശ്രദ് പ്ിടിച്ചുപ്റ്റി.  
നിയമസഭയിസൈ ഓകരാ ദിവസവം 
ഉകദ്വഗജനേമായിരുന്.  
ഉത്േണ്ാകുൈമായ 
മനസ്േളമായാണ് ഭരണേക്ി 
കനതാക്കൾ നിയമസഭസയ 
അഭിമുഖീേരിച്ിരുനത്.  ഇതിൽ 
എസന് ഓർമ്േസള എസനന്ം 
ത്രസിപ്ിക്കുന സംഭവങ്ങളിസൈാന് 
സി.സി.കുഞെൻ കേസാണ്.

 ഇ.എം.ശങ്രൻ 
നമ്പൂതിരിപ്ാടുമായി കുഞെൻ 

കേസിൽ ഞാൻ അക്രാർത്ത്ിൽ 
സോമ്പു കോർത്തു.  അഴിമതിക്കുറ്റം 
ആകരാപ്ിച്് ഡിസ് മിസ് സചയ്ത പ്ട്ിേജാതി 
പ്ട്ിേവർഗ ഡയറക്റായ കുഞെസന 
തിരിസേ സർവീസിൽ പ്രകവശിപ്ിച് ഇ.എം.
എസിസന് നടപ്ടിസക്കതിസരയാണ് ഞാൻ 
നിയമസഭയിൽ ആകക്പ്ം ഉനയിച്ത്.  
എനാൽ സി.സി.കുഞെസന അപ്രോരം 
ഡിസ്മിസ് സചയ്തിട്ിസ്ന് നിയമസഭയിൽ 
ഇ.എം.എസ്് പ്രഖ്യാപ്ിക്കുേയു�ായി.  
എനാൽ മുഖ്യമന്തിയുസട നിൈപ്ാട് 
ശരിയസ്ന് ഞാൻ ആവർത്ിച്ചു.  ഇതു 
സംബന്ിച്് നിയമസഭയിൽ നടന 
ചൂകടറിയ ചർച്യിൽ 'കുഞെൻ ഫയൽ' 
കമശപ്പുറത്് വയ്കാകമാ എന എസന് 
കചാദ്യത്ിന് മുഖ്യമന്തി വഴങ്ങുേയും 
ഫയൽ കമശപ്പുറത്തു വയ്കേയും 
സചയ്തു.  ഇത് നിയമസഭയിസൈ എസന് 
ആദ്യസത് വിജയമായിരുന്.  പ്രസ്തുത 
ഫയൽ പ്രികശാധിച്കപ്ാൾ ഞാൻ 
പ്റഞെത് മുഴവൻ ശരിയാസണന് 
സ്ാപ്ിക്കസപ്ട്ടു.  ഈ സാഹചര്യത്ിൽ 
ഞാൻ ഇ.എം.എസിസനതിസര 
അവോശൈംഘനത്ിന് കനാട്ീസ് നൽേി.  
പ്കക് ഇ.എം.എസിസന് പ്രസ്താവന 
മന:പൂർവ്വമസ്ന് പ്റഞെ് സ്ീക്കർ 
അവോശൈംഘനമിസ്ന് റൂൾ സചയ്തു.

 അടിസ്ാനരഹിതമായ 
ോര്യങ്ങസളാന്ം ഞാൻ നിയമസഭയിൽ 
പ്റഞെിട്ി്.  ഇത് അന്മിന്മുള് 
ലശൈിയാണ്.  സതളിവേളസട 
പ്ിൻബൈത്ിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ 
സംസാരിക്കാറള്ത്.  നിയമ 
പുസ്തേങ്ങളം ഫയലുേളസടയും സതളിവ 
കരഖേളസടയും കഫാകട്ാസ്റ്റാറ്േളമടങ്ങുന 
രേീഫ്കേസുമായാണ് ഞാൻ 
നിയമസഭയിൽ കപ്ായിരുനത്.  അനസത് 
എസന് രേീഫ്കേസ് ഭരണേക്ിക്ക് 
തൈകവദനയു�ാക്കിയിരുനതായി 
മാധ്യമങ്ങൾ വികശഷിപ്ിച്ിരുനത് 
ഓർമ്യിൽ വരുന്.

 നിയമസഭയിൽ കോളിളക്കമു�ാക്കിയ 
മസറ്റാരു സംഭവമായിരുന് എം.എൻ.
കഗാവിന്ദൻ നായരും വക്കം 
പുരുകഷാത്മനും സ്വന്തം വീട്ിൽ 

നിയമസഭ:  
രതാഷ്ട്രീയ ജ്രീവിതത്ിലെ 

പതാഠശതാെ

നിയമ പുസ്തകങ്ങളം 
ഫയലുകളകടയും 
കതളിവ റരഖകളകടയും 
റഫറോറടേറോസ്ററോറ്റുകളമടങ്ങുന് 
ബ്രരീഫ്റകസുമറോയറോണ് 
ഞറോൻ നിയമസഭയിൽ 
റപറോയിരുന്ത്.  അന്കത് എകന്റ 
ബ്രരീഫ്റകസ് ഭരണക�ിക്ക് 
തലറവേനയുണ്റോക്കിയിരുന്തറോയി 
മറോധ്മങ്ങൾ വിറശ�ിപ്ിച്ചിരുന്ത് 
ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു.

കക.എം. മറോണി 
നിയമസഭറോ സുവർണ് ജൂ�ിലി സ്മരണിക (2008) യിൽ എഴുതിയ റലഖനം.
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താമസിച്ചുസോ�് മന്തിമാർക്ക് 
അനുവദിക്കുന വീട്ടുവാടേ അൈവൻസ് 
വാങ്ങിയതുമായി ബന്സപ്ട്ടു�ായ 
വിവാദം.  നിയമസഭയിൽ ഇതു 
സംബന്ിച്് ഞാൻ സോണ്വന 
ആകക്പ്സത് തുടർന് അവർ 
പ്രസ്തുത ആനുകൂൈ്യം കവസ�ന് വച്ചു.

 ഉകദ്വഗജനേമായ മസറ്റാരു 
സംഭവമായിരുന് കഡാക്ർമാരുസട 
സ്ൈമാറ്റം സംബന്ിച്് 
ബി.സവ്ിംഗ്ടണിസനതിസരയും 
മൂപ്ിൽ നായരുസട സ്വോര്യ 
വനഭൂമിയിസൈ മരം മുറിക്കാൻ അനുമതി 
നൽേിയതിസനപ്റ്റി വനം മന്തി എം.സേ.
കൃഷ്ണസനതിസരയും ഞാൻ ഉനയിച് 
അഴിമതി ആകരാപ്ണങ്ങൾ. ഇ.എം.എസ് 
സർക്കാരിസന് ഭരണോൈയളവിസൈ 
അവസാന നാളേളിൽ മൃഗീയമായ 
ഭൂരിപ്ക്മു�ായിരുന ഇ.എം.
എസ് മന്തിസഭ ഘടേ 
േക്ിേളിസൈ അഭിപ്രായ ഭിനതമൂൈം 
ആടിഉൈഞ്ഞു.  പ്രതിപ്ക്ത്ിസന് 
ശക്തമായ ആക്രമണത്ിൽ 
എട്് മന്തിമാർസക്കതിസരയുള് 
ആകരാപ്ണങ്ങളി ൽ അകന്വഷണം 
ഏർസപ്ടുത്തുവാൻ മുഖ്യമന്തി 
നിർബന്ിതനായി.  ഈ 
ആകരാപ്ണങ്ങസളക്കുറിച്് 
അകന്വഷിക്കുവാൻ റിട്.ജഡ്ജി കവലു 
പ്ിള്സയയും ജസ്റ്റിസ് എ.എം മുള്സയയും 
നികയാഗിച്ചു.  തുടർന് ആരംഭിച്ചു എസന് 
ര�ാം അങ്ം.  ഇവർക്ക് മുമ്പിൽ 
ഒരഭിഭാഷേൻ എന നിൈയിൽ  ഞാൻ 
ഹാജരായി സാക്ിേസള വിസ്തരിച്് 
സതളിവ് നൽേി വാദം നടത്ി.  
ര�് കേസുേളിലും അനുകൂൈമായ 
കോടതിവിധി സമ്പാദിക്കാൻ എനിക്ക് 
േഴിഞ്ഞു.  സജ.കവലു പ്ിള് േമ്ീഷൻ 
അതിസന് റികപ്ാർട്ിൽ നിയമസഭയിൽ 
ഉനയിച് ആകരാപ്ണങ്ങൾ 
സതളിയിക്കുനതിന് ഞാൻ പ്രേടിപ്ിച് 
പ്രതിബദ്തസയ അഭിനന്ദിച്ചുസവനത് 
ചാരിതാർത്്യജനേമായ ോര്യമാണ്.

 എസന് ഓർമ്േളിൽ അഭിമാനപൂർവ്വം 
നിറഞ്ഞു നിൽക്കുനത് ഞാൻ 
അവതരിപ്ിച് ബജറ്േളാണ്.  

അചയുതകമകനാൻ മന്തിസഭയിൽ 
അംഗമായിരിസക്ക 1976-77 
വർഷത്ിൈാണ് ആദ്യബജറ്റ് 
ഞാനവതരിപ്ിക്കുനത്.  ഇതിന് ൈഭിച് 
സാർവത്രിേമായ അംഗീോരം എനിക്ക് 
നൽേിയ പ്രകചാദനം വർണ്ണനാതീതമാണ്.  
ഇതുമായി ബന്സപ്ട്് ഒരു പ്രാധാനോര്യം 
പ്റയാനു�്.  പ്ാകന്ഷൻ ടാകിൽ 
നിന്ളള ഒഴിവപ്രിധി 1 സഹക്റിൽ നിന്ം 
ഞാൻ 2 സഹക്റാക്കി.  ഇത്രസമാരു 
നിർകദേശത്ിന് േർഷേർക്കിടയിൽ 
വൈിയ സ്വീേരണമാണ് ൈഭിച്ത്.  
ബജറ്റ് അവതരണത്ിന് തകൈന് 
പ്രസംഗത്ിസന് േരട് മുഖ്യമന്തിസയ 
വായിച്് കേൾപ്ിച്കപ്ാൾ ഒഴിവപ്രിധി 2 
സഹക്റിൽ നിന്ം 1 സഹക്റായി കുറവ 
സചയ്തത് മുമ്പ് ധനോര്യമന്തിയായിരിസക്ക 
താനായിരുന്സവന് മുഖ്യമന്തി പ്റഞ്ഞു.  
ഞാൻസോണ്വന പുതിയ നിർകദേശം 
അകദേഹത്ിസന് മുൻനടപ്ടിസയ 
നിരാേരിക്കുനതാസണന്ം പ്കക് 
അത് ധമന്തിയുസട പ്രികറാകഗറ്റീവ് 
ആയതിനാൽ താൻ അതികനാട് 
കയാജിക്കുേയാസണന്ം അചയുതകമകനാൻ 
പ്റഞെത്  എനിക്ക് മറക്കാനാവി്.  ആ 
മഹാമനസ്ത ഇന്ം ഞാൻ ഓർക്കുന്.

    ഞാൻ  അവതരിപ്ിച് 1980-81 
ബഡ്ജറ്റിലൂസടയാണ് ഇന്ത്യയിൽ 
ആദ്യമായി േർഷേ സതാഴിൈാളി 
സപ്ൻഷൻ സോണ്വനത്.  പ്തിവകപ്ാസൈ 
തകൈന് രാത്രി േരട് വായിച്് 
കേൾപ്ിക്കുകമ്പാൾ മുഖ്യമന്തിയായിരുന 
ഇ.സേ.നായനാർ ഈ നിർകദേശസത് 
മുക്തേണ്ം പ്രശംസിക്കുേയു�ായി.  
പ്ശ്ിമബംഗാളിൽ കപ്ാലും 
ആകൈാചിക്കാത് ഒരു പ്ദ്തിയാണ് 
ഇസതന്ം ഇത്രത്ിസൈാരു പ്ദ്തി 
ആവിഷ്രിക്കാൻ ഞാൻ ോണിച് 
താല്പര്യസത് അനുകമാദിക്കുേയും 
സചയ്തു അകദേഹം.

      ബജറ്മായി ബന്സപ്ട്് ഉ�ായ 
മസറ്റാരു സംഭവവം ഓർമ്യിസൈത്തുന്.  
1986-87 ൽ ഞാൻ അവതരിപ്ിച്ത് മിച് 
ബജറ്റ് ആയിരുന്.  പ്കക് പ്ാർൈസമന്ിൽ 
ധനോര്യസഹമന്തി ശ്രീ.ജനാർദേൻ 
പൂജാരി ഒരു കചാദ്യത്ിന് ഉത്രമായി 
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കേരളത്ിസന് വർഷാവസാന േണക്ക് 
േമ്ിയാസണന് പ്റയുേയു�ായി.  
ഇപ്രോരം സതറ്റായ ഒരു പ്രസ്താവന 
പ്ാർൈസമന്ിൽ ഉ�ായതിൽ 
എനിക്കു കവദന കതാനി.  ഇകതപ്റ്റി 
പ്ത്രപ്രവർത്േർ എറണാകുളം ഗസ്റ്റ് 
ഹൗസിൽ വച്് മാണിയുസട ബജറ്റ് 
േമ്ിയാകണാ മിച്മാകണാ എന് 
കചാദിച്കപ്ാൾ േമ്ിയുമാോം 
മിച്വമാോം എന് അനസത് മുഖ്യമന്തി 
േരുണാേരൻ മറപ്ടി  പ്റഞെത് 
എസന കൂടുതൽ വിഷമത്ിൈാക്കി.  
ഉടൻ തസന ഞാൻ റിസർവ് ബാങ്് 
ഗവർണർക്ക് സടൈക് സമകസ്ജ് വഴി 
31.03.1986 ൽ നിൈവിലുള് കേരളത്ിസന് 
സാമ്പത്ിേ സ്ിതി എത്രസയന് 
കചാദിച്് മറപ്ടി വാങ്ങുേയു�ായി.  എ്ാ 
സംസ്ാനങ്ങളസടയും ്ഷറി േണക്കുേൾ 
റിസർവ് ബാങ്ാണ് സൂക്ിക്കുനത്.  
31.03.1986-ൽ കേരളത്ിനു നീക്കിയിരിപ്് 
168 കോടി രൂപ്യാസണന് 1986 കമയ് 
15-ാം തീയതി റിസർവ് ബാങ്ിൽ നിന് 
55 (1) പ്ി.എഫ്.ഐ/86-ാം നമ്പരായി 
അയച് േത്ിൽ വ്യക്തമാക്കി.  

ഇത് നിയമസഭയുസട കമശപ്പുറത്തു 
വച്കതാസട എസന് ബഡ്ജറ്റിസന് 
സക്രഡിബിൈിറ്റി വർദ്ിച്ചു.

 ബജറ്റിസൈ നികുതി നിർകദേശങ്ങസള്ാം 
നിർദേിഷ്ട തീയതിയിൽ ഒരുമിച്് 
പ്രാബൈ്യത്ിൽ സോണ് വരുനതിന് 
ഫിനാൻസ് ബിൽ അവതരിപ്ിക്കുന 
സമ്പ്രദായം കേരളത്ിൽ ആദ്യമായി 
സോണ് വനത് ഞാൻ ധനോര്യമന്തിയാ
യിരിക്കുകമ്പാഴാണ്.  1985-ൽ പ്ാസ്ാക്കിയ 
കേരള സപ്രാവിഷണൽ േളക്ൻ ഓഫ് 
റവനയുസ് ആക്് മുകഖനയാണ് പ്രസ്തുത 
നടപ്ടിക്ക് നിയമ പ്രാബൈ്യം നൽേസപ്ട്ത്.

 ഇതുകപ്ാസൈതസന മസറ്റാരു സംഭവം 
എസന് ഓർമ്യിൽ വരുന്.  മൈകയാര 
േർഷേരുസട ോര്യമാണത്.  1.1.1977 
നു മുമ്പുള് മൈകയാര േർഷേർസക്ക്ാം 
പ്ട്യം നൽകുേസയനത് ഗവണ്സമന്ിസന് 
പ്രഖ്യാപ്ിത നയമായിരുന്.  
കുടികയറ്റേർഷേരുസട ലേവശഭൂമിക്ക് 
കേന്ദ്ര വനസംരക്ണ നിയമം 2-ാം 
വകുപ്ിൻ പ്രോരം കേന്ദ്രാനുമതി 

ൈഭിക്കുനതിന് സംസ്ാന സർക്കാർ 
അകപ്ക്ിച്ചു.  തുടർന് വനം-പ്രിസ്ിതി 
വകുപ്പുമന്തി േമൽനാഥ് സനടുംേ�ം 
ടിബിയിൽ വന്.  മുഖ്യമന്തി 
േരുണാേരസന്യും റവനയൂമന്തിയായിരുന 
എസന്യും റവനയൂ-വനം 
ഉകദ്യാഗസ്രുസടയും സാനിദ്്യത്ിൽ 
ഫയൈിൽ ഒപ്ിട്് നിർദേിഷ്ട അനുമതി 
നൽകുേയും പ്ത്രക്കാകരാട് ഇക്കാര്യം 
പ്രഖ്യാപ്ിക്കുേയും സചയ്യുേയു�ായി.  
എ്ാവരും സകന്താഷിച്ചു.  പ്കക് 
അകദേഹം ഡൽഹിയിൽ മടങ്ങിസയത്ി 
അടുത് ദിവസം കേന്ദ്ര വനം-പ്രിസ്ിതി 
മന്താൈയത്ിൽ നിന് വിചിത്രമായ 
ഒരു േത്് സംസ്ാനത്ിനു ൈഭിച്ചു.   
നിയമപ്രമായ നടപ്ടിക്രമങ്ങൾ 
പ്ാൈിച്ചുസോണ്ള് അനുമതി 
ഉത്രവ് ഉ�ായിട്ിസ്ന്ം 
അതിനുവിരുദ്മായി പ്ട്യം നൽകുന 
ഉകദ്യാഗസ്ർസക്കതിസര കപ്രാസിേയൂഷൻ 
നടപ്ടി എടുക്കുസമന്മായിരുന് 
അറിയിപ്്.  ഇത് സർക്കാരിന് ആകക്പ്ം 
വരുത്ിവച്ചു.  സി.പ്ി.ഐ സമമ്പർ 
ശ്രീ.സി.സേ.ചന്ദ്രപ്ൻ ഈ വാർത് 
നിയമസഭയിൽ ഉനയിച്കപ്ാൾ 
സർക്കാർ യഥാർത്ത്ിൽ 

സവട്ിൈായി.  േമൽനാഥ് നൽേിയതു 
േള്പ്ട്യ അനുമതിയാസണന്ം 
വ്യാജ പ്രസ്താവന നടത്ിയതിസനതിസര 
നടപ്ടിസയടുക്കണസമന്ം വസര 
അകദേഹം വിമർശിച്ചു.  തുടർന് ഞാൻ 
ഡൽഹിയിൽ കപ്ായി ഏതാനും 
ദിവസങ്ങൾ േ്യാമ്പു സചയ്യുേയും കേന്ദ്ര 
മന്തികയയും ഉകദ്യാഗസ്സരയും േ�് 
ോര്യങ്ങൾ കബാദ്്യസപ്ടുത്ിയും 
നടപ്ടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്ീേരിച്് 
യഥാർത് ഉത്രവ് സമ്പാദിക്കുേയും 
പ്രസ്തുത കരഖ നിയമസഭയുസട 
കമശപ്പുറത്തുവയ്കേയും സചയ്തകതാസട 
വിവാദം സേട്ടങ്ങി.  ഗവണ്സമന്ിസന് 
ക്രഡിബിൈിറ്റി വീസ�ടുക്കുേയും സചയ്തു.

    ഒരഭിഭാഷേനായി സപ്ാതുജീവിതം 
ആരംഭിച് എസന അഭിഭാഷകവൃത്ി 
നിയമനിർമ്ാണത്ിൽ 
ഒരുപ്ാട് സഹായിച്ിട്ടുസണന് 
പ്റയാതിരിക്കാനാവി്. ആഭ്യന്തരവം 
ധനോര്യവം മുതൽ ഭവന നിർമ്ാണം 
വസരയുള് മിക്കവാറം വകുപ്പുേളിൽ 
മന്തിയായിരിക്കുവാൻ അവസരം 
ൈഭിച്ത് ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ 
സമ്ാനിച്ചു.  ആഭ്യന്തരമന്തിയായിരിസക്ക 
രാജൻ കേസിൽ ഉനതരായ ഏതാനും 
കപ്ാൈീസ് ഉകദ്യാഗസ്സര സസസ്ന്് 
സചകയ്� ദു:ഖേരമായ സാഹചര്യവം 
എനിക്കു�ായി.  എസന് ഓർമ്യിൽ നിന് 
മാഞ്ഞുകപ്ാോത് ഒരു സംഭവമാണ് 
അഭിഭാഷേ കക്മനിധിയുസട പ്രഖ്യാപ്നം.  
കേരള നിയമസഭ പുകരാഗമനപ്രമായ 
ഒട്നവധി നിയമനിർമ്ാണങ്ങൾക്ക് 
കനതൃത്വം സോടുത്ിട്ടു�്.  േയർ, 
േശുവ�ി, ലേത്റി സതാഴിൈാളിേൾക്ക് 
കക്മനിധിയും മറ്റാനുകൂൈ്യങ്ങളം 
പ്രഖ്യാപ്ിച് നിയമസഭയിൽ 
അഭിഭാഷേർക്കും ഒരു കക്മനിധി 
രൂപ്ീേരിക്കുവാനുള് നിയമവമായി 
േടന്വന എസന് കനസര പ്ൈരും 
പുരിേമുയർത്ി.  പ്സക് ഒരു 
അഭിഭാഷേനായിരുന എനിക്ക് 
അഭിഭാഷേ വർഗ്ഗത്ിസന് പ്രശ്നങ്ങൾ 
കബാദ്്യമായിരുന്.  എന്തുംവരസട് 
എന് േരുതി അതികൈയ്ക ധീരമായ 
നടപ്ടി സ്വീേരിച്ത് ഈ വിഭാഗത്ിന് 
വൈിസയാരനുരേഹമായി.  തുടർന് 

വക്കീൽ ക്ാർക്കുമാർക്കും ഒരു കക്മനിധി 
ഏർസപ്ടുത്തുവാൻ േഴിഞെത് എനിക്ക് 
വളസരകയസറ ചാരിതാർത്്യജനേമായി.

 ഭരണരംഗത്് ഞാൻ സോണ്വന 
തിളക്കകമറിയ ഒരു പ്രിപ്ാടിയായിരുന് 
സവളിച് വിപ്വം.ലവദയുതി വകുപ്ിസന് 
ചുമതൈ ഇടകവളയിൽ എനിക്ക് 
ൈഭിച്കപ്ാൾ പ്രഖ്യാപ്ിച്താണ് 
ലവദയുതി സചസനത്ാത് വീടുേളിലും 
പ്രകദശങ്ങളിലും സവളിച്സമത്ിക്കുേ 
എന ഈ പ്രിപ്ാടി.  ഉകദ്യാഗസ്സരയും 
ഗുണകഭാക്താക്കസളയും അണിനിരത്ി 
ഒരു വൈിയ ജനേീയ പ്രിപ്ാടിക്ക് 
രൂപ്ംസോടുത്് സംസ്ാന 
വ്യാപ്േമായി നടപ്ിൈാക്കിയ 
സവളിച് വിപ്വപ്രിപ്ാടിയുസട 
ഫൈമായി പ്തിനായിരക്കണക്കിന് 
സചറ്റക്കുടിലുേളിൽ സൗജന്യമായി 
പ്രോശസമത്ി.  വളസരകയസറ 
രോമങ്ങളിലും, മൈകയാരങ്ങളിലും 
ലവദയുത ലൈൻ സ്ാപ്ിക്കസപ്ട്ടു.

    കേരളത്ിസന് പ്തിനാൈ് 
ജി്േളിലുമായി നടത്സപ്ട് റവനയു 
സർകവ്വ അദാൈത്തുേളം താലൂക്ക്, 
വിക്ജ് സഭേളം സാധാരണക്കാർക്ക് 
ആശ്വാസം പ്േർന ജനേീയ 
പ്രിപ്ാടിേളായിരുന്.  നിയമപ്രിഷ്രണ 
േമ്ിറ്റിയുസട സചയർമാസനന നിൈയിൽ 
നിരവധി നിയമനിർമ്ാണങ്ങൾ 
നടത്ാനും ോൈഹരണസപ്ട് 
നിയമങ്ങൾ റദേ് സചയ്ാനും 
േഴിഞ്ഞു.  മന്തിയായി ദീർഘോൈം 
പ്രവർത്ിച്തിനിടയിൽ വളസരകയസറ 
ബില്ലുേൾ ലപ്ൈറ്റ് സചയ്യുവാൻ എനിക്ക് 
അവസരം ൈഭക്കുേയു�ായി.  നിയമ, 
റവനയൂ വകുപ്പുേൾ സമ്പൂർണ്ണമായി 
േമ്പയൂട്ർവത്ക്കരിക്കുനതിനും 
ആധുനീേരിക്കുനതിനും ഞാൻ 
നടപ്ടിസയടുക്കുേയു�ായി.

 എനാൽ എസന് മനസ്ിസന 
വിഷമിപ്ിച് ചിൈ സംഭവങ്ങളം 41 വർഷം 
നീണ്നിൽക്കുന എസന് നിയമസഭാ 
ജീവിതത്ിലു�ായിട്ടു�്.  മതിസേട്ാൻ, 
രോലഫറ്റ് തുടങ്ങിയ വിവാദങ്ങളായിരുന് 
അവ.  ലവദയുതി മന്തിയായിരുന        

�ജ്ികല നികുതി 
നിർറ്ദേശങ്ങകളല്റോം നിർ്ദേിഷ്ട 
തരീയതിയിൽ ഒരുമിച്ച് 
പ്രറോ�ല്ത്ിൽ കകറോണ്ടു 
വരുന്തിന് ഫിനറോൻസ് �ിൽ 
അവതരിപ്ി�ന് സമ്പ്രേറോയം 
റകരളത്ിൽ ആേ്മറോയി കകറോണ്ടു 
വന്ത് ഞറോൻ ധനകറോര്മന്തി
യറോയിരി�റമ്പറോഴറോണ്.  1985-ൽ 
പറോസ്റോക്കിയ റകരള കപ്രറോവി�ണൽ 
കള�ൻ ഓഫ് റവനയു ആക്് 
മുറഖനയറോണ് പ്രസ്തുത നടപടിക്ക് 
നിയമ പ്രറോ�ല്ം നൽകകപ്ടേത്.
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ആർ. ബാൈകൃഷ്ണപ്ിളള രാജിവകയ്ക�ിവന 
ഒഴിവിൽ ചുരുങ്ങിയ ോൈം പ്രസ്തുത 
വകുപ്ിസന് ചുമതൈ എനിക്ക് 
വഹികക്ക�ിവന്.  അതുസോ�് 
ആർ.ബാൈകൃഷ്ണപ്ിള് പ്രതിയായ 
ചാർജ്് സചയ്സപ്ട്ിരുന കേസ്ിൽ 
എസനക്കൂടി പ്രതി കചർക്കുനതിനുള് 
ശ്രമം സർക്കാർ നടത്തുേയു�ായി.  
തൽഫൈമായി എസനക്കൂടി 
പ്രതിവർഗ്ഗത്ിൽ ഉൾസപ്ടുത്തുവാൻ 
കേസ്് പുനരകന്വഷണത്ിന് വിടണസമന് 
ോണിച്ചുസോ�് കപ്രാസിേയൂഷൻ 
മുകഖന വിജിൈൻസ് കോടതിയിൽ 
അകപ്ക് നൽകുേയും പ്രസ്തുത കോടതി 
അതിന് അനുമതി നൽകുേയുമു�ായി.  
വിജിൈൻസ് ഉകദ്യാഗസ്ർ നടത്ിയ 
പുനരകന്വഷണത്ിൽ ഞാൻ 
കുറ്റക്കാരന്ാസയന്ം എനിക്ക് അതിൽ 
യാസതാരു ബന്വമിസ്ന് ോണുേയും 
അതനുസരിച്് റികപ്ാർട്് കോടതിയിൽ 
ഫയൽ സചയ്യുേയുമു�ായി.  എനിട്ടും 
എസന പ്രതിസ്ാനത്് കചർക്കണസമന് 
കപ്രാസിേയൂട്ർ ശഠിച്ചു.  കോടതി 
അതനുവദിച്ചു.  ഞാൻ ലഹകക്കാടതിസയ 
സമീപ്ിച്ചു.  ലഹകക്കാടതി ഞാൻ 
കുറ്റക്കാരനസ്ന് േണ്.  ഇത് 
സുപ്രീം കോടതിയും ശരിസവച്ചു.

    പ്കക് ഇതിനിടയിൽ എസന് മനസ്ിൽ 
മുറിപ്ാടുേള�ാക്കിയ ഒരു സംഭവമു�ായി.  
ഞാൻ എസന് മേസനകപ്ാസൈ േരുതി 
രാഷ്ടീയ രംഗത്് വളർത്ിസയടുത് ഒരു 
വ്യക്തി നാടേീയമായി എറണാകുളത്് 
ഒരു പ്ത്രസകമ്ളനം വിളിച്ചുകൂട്ി 
അഴിമതി കേസ്ിസൈ പ്രതിയായ ഞാൻ 
മന്തിസ്ാനം രാജിവയ്കണസമന് 
പ്രസ്യമായി ആവശ്യസപ്ട്ടു.  തസന 
താനാക്കിയ രാഷ്ടീയേക്ിസയ ഉകപ്ക്ിച്് 
പുതിയ കമച്ിൽ സ്ൈങ്ങൾ േസ�ത്ി 
സ്ാനമാനങ്ങൾ ഉറപ്ിക്കുവാനുള് 
വ്യരേതയിൽ കബാധപൂർവ്വം നടത്ിയ 
ഒരു പ്രസ്താവനയായിരുന് അത്.  
പ്കക് അത് പ്രസിദ്ീേരിക്കസപ്ട് 
ദിവസം തസന രോലഫറ്റ് 
ഇടപ്ാടുമായി എനിക്ക് യാസതാരു 
ബന്വമിസ്ന് പ്രഖ്യാപ്ിച്ചുസോണ്ള് 

സുപ്രീംകോടതി വിധി പുറത്തുവനത് ഒരു 
ലദവനികയാഗമായി ഞാൻ േരുതുന്.

 ഇതുകപ്ാസൈയായിരുന് മതിസേട്ാൻ 
സംഭവമു�ായത്.  മതിസേട്ാനിൽ 
ലേകയ്റ്റം നടക്കുന് എന വിവരം 
എസന് ശ്രദ്യിൽസപ്ട്യുടസന തസന 
ഞാൻ സ്ൈം സന്ദർശിക്കുേയും മുഴവൻ 
ആളേസളയും ഒഴിപ്ിക്കാൻ നടപ്ടി 
സ്വീേരിക്കുേയും സചയ്തു.  മതിസേട്ാനിൽ 
ലേകയ്റ്റം നടത്ിയത് എസന് 
ബന്ധുക്കളം പ്ാർട്ിക്കാരുമാസണന് 
വരുത്ിത്ീർക്കുവാൻ പ്രതിപ്ക്ം 
സോണ്പ്ിടിച് ശ്രമങ്ങൾ നടത്ി.  
സീസറിസന് ഭാര്യ സംശയത്ിന് 
അതീതയായിരിക്കണം.  ോര്യങ്ങസള്ാം 
സുതാര്യമാേസട്സയന് േരുതി ഞാൻ 
ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു.  മതിസേട്ാൻ 
ഭുമി റവനയൂവകുപ്ിൈിരിക്ക�. എനിക്ക് 
നിക്ിപ് താല്പര്യങ്ങസളാന്മി്.  അത് 
വനംവകുപ്ിന് ലേമാറാം.  അകപ്ാൾ 
ആർക്കും പ്രികശാധിക്കാം.  വസ്തുതയും 
സത്യവം മനസ്ിൈാക്കാം.  തീരുമാനം 
ഞാൻ നിയമസഭയിൽ പ്രസ്താവിച്ചു.  
സവള്ിടികപ്ാസൈ എ്ാവരും ശ്രവിച്ചു.  
തുടർന്  ചീഫ് സസക്രട്റിയുസട 
അകന്വഷണ റികപ്ാർട്ടും വന്.  
ലേവശക്കാരുസട ൈിസ്റ്റ് പുറത്ിറങ്ങി.  
അതിൽ ബന്ധുക്കകളാ പ്ാർട്ിക്കാകരാ 
ആരുമി്.  അങ്ങസന ആ നാടേത്ിസന് 
യവനിേ വീണു.  ലേകയറിയവരിൽ 
എസന് ബന്ധുക്കളസ�ന്     ആകരാപ്ണം 
ഉനയിച്വർക്ക് പ്ിനീട് കോടതിയുസട 
ശിക്വസര ഏറ്വാകങ്ങ�ി 
വന ോര്യം രസേരമാണ്.  

 സുനാമിസയ സംബന്ിച്ചു 
പ്റയുകമ്പാൾ അനസത് സർക്കാർ 
സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്നങ്ങളാണ് 
ോഴ്ച വച്ത്.  സുനാമിക്ക് കേന്ദ്രത്ിൽ 
നിന്ം ൈഭിച് സഹായം ബജറ്റ് വഴി 
അതാത് ജി്ാ േളക്ർമാർക്ക് വീതിച്ചു 
നൽകുേയാണു�ായത്.  അവരുസട 
നടപ്ടി ആഡിറ്റ് സചയ്തതിൽ സി&എ.
ജി കപ്ാലും യാസതാരു അപ്ാേതയും 
േ�ി്.  അന് ഞങ്ങളസട സർക്കാർ 

ആവിഷ്രിച് 1441 കോടിയുസട സുനാമി 
പുനരുദ്ാരണപ്ദ്തി തുടർന് 
വന സർക്കാരിന് നാളിതുവസര 
നടപ്ിൈാക്കാൻ കപ്ാലും േഴിഞെിട്ി്.

 േഴിഞെ പ്തിസനാന് തിരസഞെടുപ്ിൽ 
തുടർച്യായി വിജയിക്കുേയും 
നാൈ് പ്തിറ്റാ�ികൈസറയായി 
നിയമസഭാ സാമാജിേനായി 
പ്രവർത്ിക്കുേയും ദീർഘോൈം 
മന്തിയായിരിക്കുേയും സചയ്ത ഒരു 
വ്യക്തിസയന നിൈയിൽ വളസരകയസറ 
അനുഭവങ്ങൾ പ്ങ്കുവയ്കവാൻ 
എനിക്കുസ�ങ്ിലും അസത്ാം 
വിസ്തരിക്കുവാൻ സ്ൈ പ്രിമിതി 

സോ�് സാധിക്കുനി്.  ഏതാനും 
ോര്യങ്ങൾ ഓർത്തുസവന്മാത്രം.

 ഇതികൈസറ എനിക്ക് േരുത്തും 
ആത്മവിശ്വാസംവം പ്േർന് 
തനത് േഴിഞെ നാൈ് പ്തിറ്റാണ് 
ോൈസത് കേരള കോണ്രേസ്ിസന്  
സംഭവബഹുൈമായ ചരിത്രത്ിൽ 
അടിപ്തറാസതയും തളർന് 
വീഴാസതയും ഒരു സംസ്ാന പ്ാർട്ിസയ 
നിൈനിർത്തുേയും വളർത്ിസയടുക്കുേയും 
സചയ്ത മഹായജ്ഞത്ിൽ 
നിർണായേമായ പ്ങ്കും കനതൃത്വവം 
നൽകുവാൻ േഴിഞ്ഞു എനതാണ്.  
ആസരയും കദ്രാഹിച്ിട്ി്. ആകരാടും 

പ്േയുമി്. പ്രാതിയുമി്.  എ്ാവകരാടും 
സൗഹൃദം പുൈർത്തുേയും എ്ാവരുസടയും 
നമേയും സകന്താഷവം ആരേഹിക്കുേയും 
സചയ്യുന ഒരു വ്യക്തിമാത്രമാണ് ഞാൻ.  
തിരിഞ്ഞു കനാക്കുകമ്പാൾ സംതൃപ്ി മാത്രം.

  ഇന്ം നിയമസഭ എനിക്ക് 
പ്ാഠശാൈയാണ്.  നിയമസഭയിസൈ 
ഓകരാ ദിവസവം എനിക്ക് 
പുതിയ ദിവസമാണ്.  പുതുമയുള് 
മനസ്മായാണ് ഞാൻ ഓകരാ ദിവസവം 
സഭയിസൈത്തുനത്.  അതുസോണ്തസന 
കേരള നിയമസഭയിസൈ ഓകരാ 
നിമിഷവം എനിക്ക് സകന്താഷേരമായ 
ഒരു അനുഭൂതിയാണ്. 

ആകരയും റ്റോഹിച്ചിടേില്. ആറരറോടും 
പകയുമില്. പരറോതിയുമില്.  
എല്റോവറരറോടും സൗഹൃേം 
പുലർത്തുകയും എല്റോവരുകടയും 
നന്മയും സറ്റോ�വം 
ആഗ്രഹി�കയും കചയ്യുന് ഒരു 
വ്ക്ിമറോത്മറോണ് ഞറോൻ.  തിരിഞ്ഞു 
റനറോ�റമ്പറോൾ സംതൃപ്തി മറോത്ം.
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ഇ എം.എസിസന് 
കനത്യത്വത്ിൽ 117 
കപ്രുസട 
പ്ിന്തുണയുള് 
സർവ്വേക്ി 

മന്തിസഭയുസട ോൈത്ാണ് ഞാൻ 
നിയമസഭയിസൈത്ിയത്.  ഇ.എം.എസ്, 
എം.എൻ.കഗാവിന്ദൻ നായർ, ടി.വി.
കതാമസ്, സേ.ആർ ഗൗരിയമ്, ടി.സേ.
ദിവാേരൻ, കബബി കജാണ് തുടങ്ങിയ 
അതിോയൻമാർ നിറഞെിരുന സഭ. 
സേ.േരുണാേരസന് കനതൃത്വത്ിൽ 
ഒൻപ്ത് കപ്രും സേ.എം.കജാർജിസന് 
കനതൃത്വത്ിൽ ഞാനുൾസപ്സട 
അഞ്ചുകപ്രും മാത്രം പ്രതിപ്ക്ത്്.
എനാൽ അതിോയൻമാരായ 
ഭരണേക്ിയംഗങ്ങസള സപ്ാതുസവ 
ദുർബൈസരന് കതാനിച് പ്രതിപ്ക്ം 
സഭയുസട അേത്ളത്ിൽ മുട്ടുകുത്ിച്ചു.

   1967 മാർച്് 20 നായിരുന് 
നിയമസഭയിസൈ എസന് 
േനിപ്രസംഗം.  നന്ദിപ്രകമയ 
ചർച്യിൽ എതിർത്തുസോ�ാണ് 
ഞാൻ സംസാരിച്ത്.  

 സി.സി.കുഞെൻ കേസ് 
ഓർമയിൽ ഒളിമങ്ങാസത നിൽക്കുന്.  

അഴിമതിക്കുറ്റം ആകരാപ്ിച്ാണ് 
സി.സി.കുഞെസന സർവ്വീസിൽ 
നിന്ം സർക്കാർ ഡിസ് മിസ് 
സചയ്തത്.  കുഞെസന സർവ്വീസിൽ  
തിരിസച്ടുത്തിസനയാണ് 
ഞാൻ നിയമസഭയിൽ കചാദ്യം 
സചയ്തതത്.  എനാൽ മുഖ്യമന്തി 
ഇ.എം.എസ് കുഞെസന ഡിസ് മിസ് 
സചയ്തിട്ിസ്ന് വാദിച്ചു.  ഒടുവിൽ 
എസന് ആവശ്യം അംഗീേരിച്് 
ബന്സപ്ട് ഫയൽ കമശപ്പുറത്് 
വച്ചു.  ഫയൽ പ്രികശാധിച്കപ്ാൾ 
കുഞെസന ഡിസ് മിസ് സചയ്തതാസണന് 
മനസിൈാക്കി.  ഇ.എം.എസിസനതിസര 
അവോശൈംഘത്ിന് കനാട്ീസ് 
നൽേിസയങ്ിലും മുഖ്യമന്തിയുസട 
പ്രസ്താവന മന:പൂർവ്വമസ്ന് 
േ�് സ്ീക്കർ നിരാേരിച്ചു.

   നിയമസഭയിൽ കോളിളക്കമു�ാക്കിയ 
മസറ്റാരു സംഭവമായിരുന് മന്തിമാരായ 
വക്കം പുരുകഷാത്മനും എം.എൻ.
കഗാവിന്ദൻനായരും സ്വന്തം വീട്ിൽ 
താമസിച്് മന്തി മന്ദിരങ്ങൾക്ക് ൈഭിക്കുന 
വീട്ടുവാടേ ഈടാക്കിയ സംഭവം.  
നിയമസഭയിൽ ഇത് സംബന്ിച്് 
ഞാൻ സോണ്വന ആകക്പ്സത് 
തുടർന് ഇവർ ആനുകൂൈ്യങ്ങൾ 

കവസ�ന്വച്ചു.  കഡാക്ർമാരുസട 
സ്ൈംമാറ്റം സംബന്ിച്് മന്തി 
ബി.സവ്ിംഗ്ടണിസനതിസരയും 
മൂപ്ീൽനായരുസട 
സ്വോര്യവനഭൂമിയിലുള് മരംമുറിക്കൽ 
അനുമതി നൽേിയതിസനതിസര 
മന്തി എം.സേ.കൃഷ്ണസനതിസരയും 
ഉനയിച് അഴിമതി ആകരാപ്ണങ്ങളം 
ശ്രകദ്യമായിരുന്.

  കേരള നിയമസഭ എസന 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം ഒരു 
പ്ാഠശാൈയാണ്.  നനായി വർക്കൗട്് 
സചയ്ാസത ഞാൻ സഭയിസൈത്ാറി്.  
സതളിവസഹിതം മാത്രകമ സഭയിൽ 
സംസാരിക്കുേയുള്ളൂ.  സഭാപ്രസംഗം 
ഗൗരവകമറിയതായിരിക്കണസമന്ം 
പ്ഠിച്ചുമാത്രം പ്റകയ� സ്ൈമാണ് 
സഭയുസട അേത്ളസമന്ം ഞാൻ 
േരുതുന്.  ഓകരാ തവണ പ്ാൈായിൽ 
നിന്ം ജയിക്കുകമ്പാഴം എസന് 
ഉത്രവാദിത്വം വർദ്ിക്കുന്. സഭ 
ജനാധിപ്ത്യത്ിസന് ശ്രീകോവിൈാണ്.  
അവിസട നടത്തുന ഓകരാ 
ഇടസപ്ടലും അക്കൗ�ബിളാണ്.

   സംസ്ാന ബജറ്റ് എസന 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം 

 സേ.എം. മാണി 
നിയമസഭാ സസക്രകട്റിയറ്റ് പ്രസിദ്ീേരണമായ 'സാമാജിേനിൽ' (2018)  പ്രസിദ്ീേരിച് കൈഖനം 
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സംസ്ാനത്ിസന് വരവ്-സചൈവ് 
േണക്ക് മാത്രമ്.  ധനോര്യ 
മന്തിയായി പ്രവർത്ിക്കാൻ 
അവസരം ൈഭിച്കപ്ാസഴാസക്ക 
എസന ഞാനാക്കിയ കേരളത്ിസൈ 
ജനങ്ങസള എങ്ങസനസയ്ാം 
സഹായിക്കാം എനാണ് ചിന്തിച്ിട്ടുള്ത്.  
അശരണരായ ഒരു വൈിയ 
വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് ആശയുസട 
ലേത്ിരി പ്േർന് നൽോനുള് 
ഉദ്യമമായിരുന് എസന് ബജറ്േൾ.  
1976-77 ൈാണ് ഞാനാദ്യമായി 
ബജറ്റ് അവതരിപ്ിച്ത്.  അതിൽ 
പ്ത്ിൈധിേം ധനസഹായ-സപ്ൻഷൻ 
പ്ദ്തിേൾ ഉൾസപ്ടുത്ിയിരുന്.  
സ്വന്തമായി വരുമാനമി്ാത് 
അഗതിേൾക്കുള് ധനസഹായം 
പ്രതിമാസം 20 രൂപ്യിൽ നിന്ം 40 
രൂപ്യാക്കി ഉയർത്ിയത് പ്രസ്തുത 
ബ ജറ്റിൈാണ്.  സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 
നിർബന്ിത ഇൻഷ്വറൻസ്, 
അഭിഭാഷേർക്ക് കക്മനിധി, 
കുഷ്ഠകരാഗിേൾക്കും ോൻസർ 
കരാഗിേൾക്കും ധനസഹായം തുടങ്ങിയ 
പ്ദ്തിേൾക്കും രൂപ്ം സോടുത്തു.

  പ്ാവസപ്ട്വർ താമസിക്കുന 
കോളനിേളിസൈ അടിസ്ാന 
സൗേര്യങ്ങൾ വർദ്ിപ്ിക്കാൻ 
തീരുമാനിച്ത് ര�ാമസത് 
ബജറ്റിൈാണ്.  സംകയാജിത 
രോമവിേസന പ്ദ്തിേൾ 
സംസ്ാനത്തുടനീളം നടപ്ിൈാക്കി.

   േർഷേസത്ാഴിൈാളി സപ്ൻഷൻ 
നടപ്ിൈാക്കിയതാണ് ഏറ്റവം പ്രധാനം.  
േർഷേസത്ാഴിൈാളിേൾക്ക് 
പ്രതിമാസം 45 രൂപ് നിരക്കിൽ 
സപ്ൻഷൻ അനുവദിച്ചു.  ഇതിനായി 7.5 
കോടി രൂപ് വേയിരുത്ി.  മൂനാമസത് 
ബജറ്റിൈാണ് സംസ്ാന ജീവനക്കാർക്ക് 
ഫുൾസപ്ൻഷൻ ൈഭിക്കുനതിനുള് 
സർവീസ് ോൈാവധിയുസട ലദർഘ്യം 
കുറച്ത്.  അകഞ്ക്കറിൽ താസഴ 
കൃഷിഭുമിയുള് േർഷേരുസട ോർഷിേ 
വായ്പ്യിൽ പ്ൈിശ തുേയുസട 75 
ശതമാനം ഇളവ് നൽേി.  പ്രമ്പരാഗത 
േയർ-ലേത്റി-േശുവ�ി 

സതാഴിൈാളിേൾക്ക് 
കക്മനിധി രൂപ്ീേരിച്ചു.  

   ദാരിദ്ര്യകരഖയ്ക് താസഴയുള് 
വിദ്യാർത്ിേൾക്ക് സപ്രാഫഷണൽ 
വിദ്യാഭ്യാസത്ിന് വായ്പ്ാസബ്സിഡി 
നൽേിയത് ഓർമ്യിസൈത്തുന്. 
വിവിധ കക്മസപ്ൻഷനുേൾ 
ോൈാോൈങ്ങളിൽ വർദ്ിപ്ിച്ചു.  
സതാഴിലുറപ്് പ്ദ്തിയിൽ 
ഉൾസപ്ടുന സ്തീേളസട കുട്ിേൾക്ക് 
വിദ്യാൈയവർഷാരംഭം യൂണികഫാമും 
പുസ്തേങ്ങളം നൽേി.  അംഗനവാടി 
പ്രവർത്േരുസടയും സാക്രതാ 
മിഷൻ പ്രവർത്േരുസടയും കവതനം 
പ്രിഷ്രിച്ചു.  ഭർത്ാവ് മരിച് സ്തീേളസട 
മക്കൾക്കായി മംഗൈ്യനിധി എന 
പ്ദ്തി പ്രഖ്യാപ്ിക്കാൻ േഴിഞ്ഞു.  

  ോരുണ്യ ചിേിത്ാ ധനസഹായ 
പ്ദ്തിയാണ് ബജറ്റിസൈ 
ചാരിതാർത്്യജനേമായ പ്രഖ്യാപ്നം.  
അഗതിേൾക്ക് സപ്ൻഷൻ, 
കരാഗിേൾക്ക് ധനസഹായം, 
പ്ാവസപ്ട്വർക്ക് നിയമസഹായം, 
അഭിഭാഷേ കക്മനിധി, സർക്കാർ 
ജീവനക്കാർക്ക് നിർബന്ിത 
ഇൻഷ്വറൻസ്, ോർഷിേ േടങ്ങൾക്ക് 
സമാറകട്ാറിയം, സചറേിട േർഷേർക്ക് 
േടാശ്വാസം, യുവജനങ്ങൾക്ക് 
സ്വയംസതാഴിൽ നൽോൻ പ്ൈിശരഹിത 
വായ്പ്, വക്കീൽ ഗുമസ്തമോർക്ക് 
ഗ്രൂപ്് ഇൻഷ്വറൻസ് എനിങ്ങസന 
നിരവധി കക്മപ്ദ്തിേൾ 
ബജറ്േളിൽ അവതരിപ്ിക്കാൻ 
േഴിഞ്ഞു.  സംസ്ാനത്ിസന് 
മുഖഛായ മാറ്റിയ സോച്ി സമക്ാ, 
സ്മാർട്്സിറ്റി, വിഴിഞെം തുറമുഖം, േണ്ണൂർ 
വിമാനത്ാവളം തുടങ്ങിയ പ്ദ്തിക്ക് 
പ്ിൻബൈകമോൻ േഴിഞെതും 
ബജറ്റിസൈ േരുതൽ തസനയാണ്.

  അചയുതകമകനാൻ മന്തിസഭയിൽ 
അംഗമായിരിസക്കയാണ് ആദ്യസത് 
ബജറ്റ് അവതരിപ്ിച്ത്.  1976-77 
ൈായിരുന് ഇത്.  1986-87-ൽ ഞാൻ 
അവതരിപ്ിച്ത് മിച് ബജറ്റായിരുന്.  
പ്കക് പ്ാർൈസമന്ിൽ ധനോര്യ 

സഹമന്തിയായിരുന ജനാർദേനൻ 
പൂജാരി ഒരു കചാദ്യത്ിന് ഉത്രമായി 
കേരളത്ിസന് വർഷാവസാന 
േണക്ക് േമ്ിയാസണന് 
പ്റഞെത് എനിൽ ദു:ഖമുളവാക്കി.  
എറണാകുളം ഗസ്റ്റ്ഹൗസിൽ 
മാധ്യമങ്ങസള േ�കപ്ാൾ മുഖ്യമന്തി 
സേ.േരുണാേരൻ, മാണിയുസട ബജറ്റ് 
േമ്ിയുമാോം, മിച്വമാോം എന് 
പ്റഞെത് കൂടുതൽ ദു:ഖത്ിനിടയാക്കി.  
ഞാൻ റിസർവ് ബാങ്് ഗവർണർക്ക് 
31.03.1986 ൽ നിൈവിലുള് സാമ്പത്ിേ 
സ്ിതി എത്രയാസണന് കചാദിച്് 
േത്യച്് മറപ്ടി വാങ്ങി.  എ്ാ 
സംസ്ാനങ്ങളസടയും ്ഷറി 
േണക്കുേൾ റിസർവ് ബാങ്ാണ് 
സൂക്ിക്കുനത്.  31.03.1986 ൽ 
കേരളത്ിസന് നീക്കിയിരുപ്് 168 
കോടി രൂപ്യാസണന് 1986 കമയ് 15 
ന് 55 (1) പ്ി.എഫ്.ഐ 86-ാം നമ്പരായി 
റിസർവ് ബാങ്് അറിയിച്ചു.  ഇത് 
നിയമസഭയിൽ സമർപ്ിച്കതാസട 
ബജറ്റിസന് സക്രഡിബിൈിറ്റി വർദ്ിച്ചു.  

  ബജറ്റിസൈ നികുതി നിർകദേശങ്ങൾ 
നിർദേിഷ്ട തീയതിയിൽ ഒരുമിച്് 
പ്രാബൈ്യത്ിൽ സോണ്വരുനതിന് 
ഫിനാൻസ് ബിൽ സമ്പ്രദായം 
കേരളത്ിൈാദ്യമായി സോണ്വനത് 
ഞാൻ ധനമന്തിയായിരിസക്കയാണ്.  
1985 ൽ പ്ാസാക്കിയ കേരള 
സപ്രാവിഷണൽ േളക്ൻ ഓഫ് 
റവനയൂസ് ആക്് മുകഖനയാണ് പ്രസ്തുത 
നടപ്ടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ത്.

   അഭിഭാഷേനായി 
സപ്ാതുജീവിതം ആരംഭിച് 
എസന സംബന്ിച്ിടകത്ാളം 
നിയമനിർമ്ാണങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ 
അഭിഭാഷേവൃത്ി ഏസറ 
സഹായിച്ിട്ടു�്.  കേരളനിയമസഭയിൽ 
പുകരാഗമനപ്രമായ ഒട്നവധി 
നിയമനിർമ്ാണങ്ങൾക്ക് തുടക്കം 
കുറിക്കാൻ േഴിഞ്ഞു.  ഇക്കാര്യത്ിൽ 
മറ്റ് നിയമസഭേൾസക്കാസക്ക 
കേരളനിയമസഭ മാതൃേയായി 
തീർനിട്ടു�്. 

കർ�കകത്റോഴിലറോളി 
കപൻ�ൻ നടപ്ിലറോക്കിയതറോണ് 
ഏ്വം പ്രധറോനം.  
കർ�കകത്റോഴിലറോളികൾക്ക് 
പ്രതിമറോസം 45 രൂപ നിരക്കിൽ 
കപൻ�ൻ അനുവേിച്ചു.  ഇതിനറോയി 
7.5 റകറോടി രൂപ വകയിരുത്ി.  
മൂന്റോമകത് �ജ്ിലറോണ് 
സംസ്റോന ജരീവനക്കറോർക്ക് 
ഫുൾകപൻ�ൻ ലഭി�ന്തിനുള് 
സർവരീസ് കറോലറോവധിയുകട 
ഷേർ്്ം കുറച്ചത്. 
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1986 -87. അസക്കാ്മാണ് 
ഒരു പ്കക് കേരള 
ചരിത്രത്ിൈാദ്യമായി 
നിയമസഭയിൽ ഒരു  
മിച് ബജറ്റ് 

അവതരിപ്ിച്ത്. ഇന്ത്യയിൽ തസന 
ആദ്യമാോം. 166 കോടി രൂപ്യുസട മിച് 
ബജറ്റാണ് ഞാൻ സഭയിൽ അവതരിപ്ിച്ത്. 
അന് ജനാർദേൻ പൂജാരി ആയിരുന് കേന്ദ്ര 
ധനമന്തി. അകദേഹത്ിന് മിച് ബജറ്റ് എന് 
കേട്കപ്ാൾ അത്ഭുതവം സംശയവം. 

 അകദേഹത്ിസന് സംശയപ്രേടനം 
പ്ത്രങ്ങളിൽ സ്ാനം പ്ിടിച്ചു. ഈ 
സമയം മുഖ്യമന്തി േരുണാേരൻ 
സോച്ിയിൽ വിമാനമിറങ്ങി. 
അകപ്ാൾ ബജറ്റ് മിച്സത്ക്കുറിച്് 
േരുണാേരകനാട് പ്ത്രക്കാർ അഭിപ്രായം 
കചാദിച്ചു. േരുണാേരൻ പ്റഞ്ഞു: 
'മിച്വമാോം േമ്ിയുമാോം'.

 നിയമസഭയിൽ ബഹളമായി. ഒരു 
ദിവസം സോ�് മീഡിയ മിച്ബജറ്റ് 
േമ്ിയാക്കി. വസ്തുതയുസട സതളിവികൈക്ക് 
ഞാൻ റിസർവ്വ് ബാങ്് ഗവർ ണ്ണർ, കേന്ദ്ര 
ധനമന്തി എനിവർക്ക് േസത്ഴതി. 

സംസ്ാനസത് ്ഷറി കസവിങ്ങ്സിസനപ്റ്റി 
ആധിോരിേമായ വിവരങ്ങൾ റിസർവ്വ് 
ബാങ്ിലു�്. േത്ിനു മറപ്ടിയായി 
ആർ.ബി.ഐ. ഗവർണ്ണർ എകന്ത് 
മിച്ബജറ്റാസണന് അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി 
വ്യക്തമാക്കുന മറപ്ടി നൽകുേയും സചയ്തു. 

 അതുമായി ഞാൻ നിയമസഭയികൈക്ക് 
േടന്സചല്ലുകമ്പാൾ ചന്ദ്രപ്ൻ 
പ്രസംഗിക്കുേയാണ് - മാണിയുകടത് 
േളളബജറ്റ് എനാണ് അകദേഹം 
പ്റഞ്ഞുതുടങ്ങിയത്. എസന േ�കപ്ാൾ 
എ്ാവരും ഒന് ഊറിച്ിരിച്ചു. ചന്ദ്രപ്ൻ 
പ്രസംഗിച്് അവസാനിപ്ിച്കപ്ാൾ ഞാൻ 
എണീറ്. ആർ.ബി.ഐ. ഗവർണ്ണറസട 
േത്് നാടേീയമായി കമശപ്പുറത്തുവച്ചു. 
ഞാൻ അവതരിപ്ിച്ത് 166 കോടി 
രൂപ്യുസട മിച്ബജറ്റാസണന വസ്തുത 
അകതാസട സ്ാപ്ിക്കാനായി. 

 പ്തിമൂനാം ബ ജറ്റിസന് 
പ്ണിപ്പുരയിൈിരുനകപ്ാൾ എസന് 
ഓർമയിൽ ആദ്യം സതളിഞ്ഞുവരുനത് 
ഞാൻ ധനമന്തിയായിരിസക്ക 
നടന ഈ സംഭവമാണ്.  

 കേരള സർക്കാരിസന് ചരിത്രത്ിൽ 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ ോൈം ധനമന്തിയായി 
പ്രവർത്ിക്കാനും   12 തവണ ബജറ്റ് 
അവതരിപ്ിക്കാനും േഴിഞെ എസന 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം അസതാരു 
അഭിമാന മുഹൂർത്മാണ്. 

 ഭരണഘടനയുസട 202-ാം 
അനുകഛേദപ്രോരം ഒരു സാമ്പത്ിേ 
വർഷസത് സംസ്ാനത്ിസന് വരവ് 
സചൈവേൾ ഉൾസപ്ട് 'സാമ്പത്ിേ 
രൂപ്കരഖ' യാണ് ബജറ്റ്. അത്ഓകരാ 
വർഷവം സർക്കാർ സംസ്ാന 
നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്ിച്് 
പ്ാസാക്കണം. അനുകഛേദം 112 
അനുസരിച്് ഇകത വ്യവസ് ഇന്ത്യൻ 
പ്ാർൈസമന്ിനും ബാധേമാണ്. 
ഭരണഘടനാനുസൃതമായി തയ്ാറാക്കുന 
സാമ്പത്ിേ രൂപ്കരഖയാണ് 'വാർഷിേ 
ധനവിഭവപ്ത്രിേ' അഥവാ 'ബജറ്റ് '. 

 ഭരണഘടനയുസട 202, 203, 204, 205, 
206, 207, 265, 266 അനുകഛേദങ്ങളിൈാണ് 
ബജറ്റിസന സംബന്ിച് വ്യക്തമായ 
നിർകദേശങ്ങൾ ഉളളത്. 

കകരളത്ിലനതാരു 
മിച്ച �ജറ്റോ ?

സേ.എം. മാണി 
നിയമസഭാ സസക്രകട്റിയറ്റ് പ്രസിദ്ീേരണമായ 'സാമാജിേനിൽ'(2015)  പ്രസിദ്ീേരിച് കൈഖനം
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 എ്ാ കമഖൈേളിസൈയും സർക്കാർ 
നയവം പ്രവർത്നപ്രിപ്ാടിേളം 
വ്യക്തമാക്കുന കരഖയാണ് ബജറ്റ്. 
സർക്കാരിസന് പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 
ഉ�ാകുന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്് 
ബജറ്റിസന് രൂപ്ത്ിലും ഭാവത്ിലും 
മാറ്റങ്ങൾ ഉ�ായിട്ടു�്. 

 ആദ്യോൈത്് സർക്കാരിസന് 
പ്രവർത്നം പ്രിമിതവം വരവ് സചൈവേൾ 
അതനുസരിച്് സചറതുമായിരുന്. എനാൽ 
വിേസനാസൂത്രണം, സാമൂഹിേകക്മം 
മുതൈായവ ഗവണ്സമന്ിസന് േർത്വ്യമായി 
മാറേയും വിേസനകക്മ പ്രിപ്ാടിേളസട 
നിർവ്വഹണം സർക്കാരിൽ നിക്ിപ്മാകുയും 
സചയ്തകതാസട ബ ജറ്റ് ബൃഹത്ായ കരഖയായി 
മാറി. കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പ്ദ്തിേളസട 
നിർവ്വഹണചുമതൈ സംസ്ാന 
സർക്കാരിൽ നിക്ിപ്മായകതാസട 
അസതാന് കൂടി ബൃഹത്ായി.   

 ബജറ്റ് ഒരു സംസ്ാനത്ിസന് വരവ് 
സചൈവ് േണക്കുേൾ മാത്രമ്, അത് ഒരു 
നാടിസന് സമരേമായ വിേസനകരഖയാണ്. 
സാമ്പത്ിേ സാമൂഹിേ മണ്ഡൈങ്ങളിൽ 
പ്രിവർത്നത്ിനുളള സാമ്പത്ിേ 
ഉപ്േരണം കൂടിയാണിത്. ദർശനം, 
പ്രികപ്രക്്യം, സമീപ്നം എനിവസയ്ാം 
ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കുന്. 

 ഇക്കകണാമികിസൈ പ്രധാന 
ശാഖേളിസൈാനാണ് Public Finance. 
സർക്കാരിസന് നയങ്ങൾ – പ്രകത്യേിച്് 
ഫിസ്ൽ കപ്ാളിസി (Fiscal Policy) 
നികുതി (tax-വരവ്)  നയവം, 
സചൈവ് (expenditure) നയവം 
സമ്പദ്ഘടനകയയും (വളർച്, വിേസനം) 
ജനകക്മകത്യും എങ്ങസന ബാധിക്കുന് 
എന് പ്രതിപ്ാദിക്കുനതാണത്. 

 Modern Public Finance Theory 
യുസട അടിസ്ാനം റിച്ാർഡ് എ 
മസ്കരേവ്(Richard A Musgrave)   
സന്  The Theory of Public Finance 
(1959) എന പ്ഠന രേന്മാണ്.

 സർക്കാരിസന് fiscal policy (taxation 
and expenditure) സമ്പദ്ഘടനയിൽ 
മൂന് തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന് എന് 
Musgrave Theory സമർഥിക്കുന്.

1. Allocation of resources:

 വിഭവങ്ങൾ എന്തിനുകവ�ി 
സചൈവാക്കുന് എനതിസന 
ആശ്രയിച്ിരിക്കും സമ്പദ്ഘടനയുസട 
സുസ്ിതി. ഉദാഹരണത്ിന് വിഭവങ്ങളസട 
സിംഹഭാഗം യുകദ്ാപ്േരണങ്ങൾക്കാണ് 
സചൈവാക്കുനസതങ്ിൽ  
ജനകക്മവിേസനപ്ദ്തിേൾ 
അവതാളത്ിൈാവം.

2. Distribution Impact.

 നയം മൂൈം ആർക്ക് ഗുണം േിട്ി, 
ആർസക്കാസക്ക കദാഷം വന്? 
ബഹുഭൂരിപ്ക്ം കപ്ർക്ക് പ്രകയാജനം 
ൈഭിക്കുന കപ്ാളിസിയാകണാ? ഉദാ: 
സാമൂഹിേകക്മ പ്രിപ്ാടിേൾ, 
ജീവോരുണ്യപ്രവർത്നങ്ങൾ.  (ഉദാ: 
ോരുണ്യ, കക്മ സപ്ൻഷനുേൾ)

3. Stabilisation (സാമ്പത്ിേ സുസ്ിരത)

 വൈിയ ചാഞ്ാട്ങ്ങളം 
േയറ്റിറക്കങ്ങളമി്ാത് 
അവസ്-അതിനു കവ�ത് പ്രധാനമായും 
സതാഴിൈവസരസൃഷ്ടി. ഉൽ പ്ാദനവർധന, 
വിൈനിയന്തണം എനിവയാണ്. 

 ഈ മൂന് ഘടേങ്ങൾ പ്രിഗണിച്ചുളള 
സപ്ാതു ധനനയം (Public Finance 
Policy) ആണ് ഓകരാ ബജറ്ം 
തയ്ാറാക്കുകമ്പാൾ എസന് തീരുമാനങ്ങസള 
ഏറ്റവമധിേം സ്വാധീനിച്ിട്ടുളളത്. ഒരു 
ജനതയുസട ആരേഹാഭിൈാഷങ്ങളകടയും 
നാടിസന് വിേസനാവശ്യങ്ങളകടയും 
പ്രതിഫൈനമാവണം സർക്കാരിസന് 
ബജറ്റ്. അത് വിേസകനാൻമുഖവം 
ജനകക്മേരവമായിരിക്കണം. 
അതാണ് ഞാൻ അവതരിപ്ിച് 
എ്ാ ബജറ്േളകടയും മുഖമുദ്ര.

ഒരു ജനതയുകട 
ആഗ്രഹറോഭിലറോ�ങ്ങളറടയും 
നറോടികന്റ വികസനറോവശ്ങ്ങളറടയും 
പ്രതിഫലനമറോവണം സർക്കറോരികന്റ 
�ജ്്. അത് വികസറനറോൻമുഖവം 
ജനറ�മകരവമറോയിരിക്കണം. 
അതറോണ് ഞറോൻ അവതരിപ്ിച്ച 
എല്റോ �ജറ്റുകളറടയും മുഖമു്
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സ്വാ തന്ത്യം കനടി ഇന്ത്യ  
ജനാധിപ്ത്യത്ികൈക്ക്  
നീങ്ങിയകപ്ാൾ  
രാഷ്ടീയ  കനതൃത്വം 

സ്വന്തമായി ഭരണഘടനസയക്കുറിച്് 
ചർച്േൾ ആരംഭിച്ചു.   അധിോരം 
പ്ങ്കുവയ്കൈിൽ  അധിേപ്ങ്കും നൽകുന 
സംസ്ാനങ്ങളം സംസ്ാനങ്ങസള കൂട്ി 
കചർത്് കദശീയ താത്പ്ര്യങ്ങൾ 
കപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുന കേന്ദ്ര സർക്കാരും 
എന സങ്ൽപ്മായിരുന് ഭരണഘടന  
ശില്പിേൾക്ക് ആദ്യം ഉ�ായിരുനത്.  1949 
നവംബർ 26 ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 
അംഗീേരിക്കസപ്ടുകമ്പാൾ ചിത്രം േീഴ് കമൽ 
മറിഞ്ഞു.   സംസ്ാനങ്ങളസട 
അധിോരത്ിന് ഊനൽ നൽകുന ഒരു 
ൈക്ണയുക്ത സഫഡറൽ വ്യവസ് എന 
വാഗ്ാനത്ിൽ നിന്ം ജവഹർൈാൽ 
സനഹ് റ ഉൾസപ്സടയുള്  ആദ്യോൈ 
കനതൃത്വത്ിനും ഭരണഘടനാ നിർമ്ാണ 
സഭയ്കം പ്ിനാക്കം കപ്ാകേ�ി വന്.  

 സ്വതന്ത ഇന്ത്യയുസട ജനാധിപ്ത്യ 
ലശശവ ഘട്ത്ിൽ  രാഷ്ടീയ ഐേ്യം 
നിൈനിർത്തുനത് ദുഷ് േരമായിരുന്. 
അനസത് പ്രകത്യേ സാഹചര്യത്ിൽ 
ശക്തമായി പ്രാകദശിേ അധിോരങ്ങൾ  
രാഷ്ടത്ിസന് നിൈനിൽപ്ിനുകവ�ി  അടിയറ 
വയ്കാൻ എ്ാവരും തയ്ാറായി.  അങ്ങസന  

അധിോരം പ്ങ്കുവയ്കൈിൽ ഏറിയപ്ങ്കും 
കേന്ദ്രത്ിനായി മാറ്റിവയ്കസപ്ട്ടു.  

  സംസ്ാനങ്ങളസട പ്രതിനിധിേൾ 
ഉൾസപ്ടുന അകമരിക്കൻ സസനറ്റ് എ്ാ 
സംസ്ാനങ്ങൾക്കും തുൈ്യ പ്രാധാന്യം 
നൽകുകമ്പാൾ, ഇന്ത്യയിൽ സംസ്ാന 
താൽപ്ര്യങ്ങൾ സംരക്ികക്ക� 
രാജ്യസഭയിൽ 6 സംസ്ാനങ്ങൾ കചർന് 
ഭൂരിപ്ക് അംഗത്വം ലേയടക്കുന്.  

  ചുരുക്കത്ിൽ ഇന്ത്യൻ കൈാേ് സഭയും 
രാജ്യസഭയും വൈിയ സംസ്ാനങ്ങളിൽ 
കവകരാട്മുള് പ്ാർട്ിേളസട കുത്േയാണ്.  
പ്ാർൈസമന്ിൽ കൂടുതൽ അംഗബൈമുള് 
സംസ്ാനങ്ങസള പ്രീണിപ്ിക്കാൻ 
കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർബന്ിതരാകും.  
അംഗബൈത്ിസന് സ്വാധീനത്ിൽ 
സംസ്ാനങ്ങൾ അനർഹമായ കനട്ങ്ങൾ 
ലേയിസൈാതുക്കും.  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 
സഫഡറൽ ആസണങ്ിലും കേന്ദ്രീകൃത 
സ്വഭാവമാണ് അതിനുള്ത്.വിദ്യാഭ്യാസം, 
ആകരാഗ്യം, സാമൂഹ്യകസവനം തുടങ്ങിയ 
സചൈകവറിയതും ഭാരകമറിയതുമായ 
ചുമതൈേൾ സംസ്ാനത്ിസന് 
പ്ട്ിേയിൽ  ഉൾസപ്ടുത്തുേയും, 
അകതസമയം അവയുസട നിർവഹണത്ിന് 
ആവശ്യമായ ധനാഗമ മാർഗങ്ങൾ 
സംസ്ാനത്ിന് നൽോതിരിക്കുേയും 

സചയ്തു.  നിയമനിർമാണപ്രം , 
ഭരണപ്രം, സാമ്പത്ിേം എനിങ്ങസന 
മൂന് വിഭാഗങ്ങളിൽ കേന്ദ്രസംസ്ാന 
ബന്ങ്ങസള പ്റ്റിയുള്  വ്യവസ്േൾ 
ഉൾസപ്ടുന്.  നിയമനിർമ്ാണ 
വിഷയത്ിൽ  പ്ാർൈസമന്ിനുള് 
കമൽ സസക്ക വ്യക്തമാണ്.  യൂണിയൻ 
ൈിസ്റ്റിൽ 97 വിഷയങ്ങൾ ഉള്കപ്ാൾ 
സംസ്ാന ൈിസ്റ്റിൽ 66 വിഷയങ്ങളാണ് 
ഉ�ായിരുനത്.  സംസ്ാന ൈിസ്റ്റിലുൾസപ്ട് 
പ്ൈതും ഇകപ്ാൾ സമവർത്ി 
ൈിസ്റ്റിലുൾസപ്ടുത്ി പ്ാർൈസമന്ിൽ നിയമം 
സോണ്വനതിനാൽ സംസ്ാനങ്ങൾ 
അത് പ്രാവർത്ിേമാക്കാൻ  
നിർബന്ിതരായിരിക്കുേയാണ്. 
അതുകൂടാസത  അന്താരാഷ്ട േരാറേളസടയും 
മറ്ം കപ്ര് പ്റഞ്ഞു സംസ്ാന ൈിസ്റ്റിലുള് 
പ്ൈ ോര്യങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര നിയമങ്ങൾ 
പ്ാൈികക്ക�ിയും വരുന്.  നിയമങ്ങൾ 
ഉ�ാക്കാനുള് ശിഷ്ടാധിോരവം  
പ്ാർൈസമന്ിനാണുള്ത് .  ഭരണഘടന 
വിഭാവനം സചയ്തകപ്ാൾ ഉ�ാോത് പുതിയ 
വിഷയങ്ങസള കുറിച്് ആകൈാചിക്കുകമ്പാൾ, 
ശിഷ്ടാധിോരം സംസ്ാനത്ിനു 
ൈഭിക്കുനിസ്ങ്ിൽ, കേന്ദ്രത്ിൽ 
വർധിച് അധിോര കേന്ദ്രീേരണം 
ഉ�ായിരിക്കുേയാണ്.  ഇവസയ്ാം 
സംസ്ാനങ്ങളസട വ്യക്തിത്വത്ിന് 
ക്തം വരുത്ിയിരിക്കുേയാണ്.   

സംതൃപ്തമതായ കകന്ദ്രവം   
അസംതൃപ്തമതായ സംസ്താനങ്ങളും  

എ.കക.ജി. പഠനഗറവ�ണറകന്ദ്രത്ികന്റ ആഭിമുഖ്ത്ിൽ റകന്ദ്ര സംസ്റോന  �ന്ങ്ങൾ  സം�ന്ിച്ച് 2017 
ഏപ്രിൽ 20 തിരുവന്പുരത്തു വച്ച് നടത്ിയ ഏകേിന കസമിനറോറിൽ കക.എം.മറോണി  അവതരിപ്ിച്ച പ്ര�ന്ം 
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 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്  സഫഡറൽ 
സ്വഭാവസത്ക്കാൾ കേന്ദ്രീകൃത 
സ്വഭാവമാണ് കൂടുതലുള്ത് .  കോണ്സ്റ്റിറ്റയു 
വന്് അസംബ്ിയിൽ കഡാ. അംകബദ്േർ 
സമർപ്ിച് ആദ്യ ഡ്ാഫ്റ്റ് സംസ്ാന 
വ്യക്തിത്വം പ്രതിഫൈിക്കുനതായിരുന്.  
എനാൽ  ഇന്ത്യാ വിഭജനസത്  തുടർന് 
ഉ�ായ ശിഥിൈീേരണ വാസന 
തടയുനതിന് കേന്ദ്രത്ിൽ കൂടുതൽ 
അധിോരങ്ങൾ നിക്ിപ്മാക്കണസമന  
വാദഗതിക്ക് പ്രാബൈ്യമു�ായി.  അങ്ങസന 
ആർട്ിക്കിൾ 256, 257, 352, 356, 365 
എനിവയിസൈ വ്യവസ്േൾ പ്രോരം 
സംസ്ാനങ്ങസള കേന്ദ്രത്ിസന് 
അധീശത്വത്ിൽ തളച്ിട്ടു.  

 ഭരണഘടന വിഭാവനം 
സചയ്യുന ഇന്ർ കസ്റ്ററ്റ് േൗണ്സിൽ 
നിൈവിലുസ�ങ്ിലും ഇതിസന് പ്രവർത്നം 
ഇകപ്ാൾ നിർജ്ീവമാണ്.  

  73,74 ഭരണഘടനാ കഭദഗതി 
പ്രോരം അധിോര വികേന്ദ്രീേരണം 
നടപ്ിൈാക്കിയകപ്ാൾ  സംസ്ാന ൈിസ്റ്റിലുള് 
36 വിഷയങ്ങൾ പ്ഞ്ായത്തുേൾക്കും 
മുനിസിപ്ാൈിറ്റിേൾക്കും  നൽകുേയു�ായി.  
എനാൽ കേന്ദ്ര ൈിസ്റ്റിലുള്കതാ സമവർത്ി 
ൈിസ്റ്റിലുള്കതാ ആയ വിഷയങ്ങകളാ 
അധിോരങ്ങകളാ സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് 
പ്രകത്യേമായി നൽേിയിരുനി്.  കേന്ദ്ര 
നിർകദേശങ്ങസളയും നിയമങ്ങസളയും 
സുപ്രീം കോടതിയിൽ കചാദ്യം 
സചയ്യുനതിനുള് സംസ്ാനങ്ങളസട 
അധിോരം ഭരണഘടനാ കഭദഗതി 
വഴി എടുത്തു േളഞ്ഞു.  

 ധനവിനികയാഗ  ബില്ലുേൾ ഒഴിസേ 
നിയമസഭ പ്ാസാക്കുന ഏസതാരു നിയമവം 
പ്രസിഡന്ിസന് അംഗീോരത്ിന് റിസർവ് 
സചയ്യുനതിന് ആർട്ിക്കിൾ 200പ്രോരം 
ഗവർണർക്ക് നൽേിയിരിക്കുന 
അധിോരങ്ങൾ സംസ്ാനത്ിസന് 
നിയമനിർമ്ാണ  അവോശത്ിനു 
കമൽ േടന് േയറനതിന് കേന്ദ്രത്ിനു 
അവസരം നൽേിയിരിക്കുന്.  

ഇതിനാവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ 
ഭരണഘടനയിൽ എഴതി കചർക്കണം. 

 അഖികൈന്ത്യ സർവീസ്, ഗവർണർ 
നിയമനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും  
കേന്ദ്ര സംസ്ാന സർക്കാരുേൾ തമ്ിൽ  
അഭിപ്രായ ഭിനത  ഉ�ായിട്ടു�്.  

 ആർട്ിക്കിൾ 356 സന് 
വികവചനരഹിതമായ പ്രകയാഗം 
സംസ്ാനങ്ങളസട സ്വയംഭരണ  
അവോശത്ിനു കമലുള്  പ്രേടമായ 
ലേേടത്ൈാണ്.  1951 ൽ പ്ഞ്ാബിൽ 
356 പ്രകയാഗിച്കപ്ാൾ  ഭരണഘടനസയ 
മാനഭംഗസപ്ടുത്ി എനാണ് കഡാ. 
അംകബദ്േർ അഭിപ്രായസപ്ട്ത്.  പ്ിനീട് 
ചിൈ കഭദഗതിേൾ വരുത്ിസയങ്ിലും 
നിൈവിസൈ വ്യവസ്യിൽ സംസ്ാനങ്ങളസട 
സ്വയംഭരണാവോശത്ികമേലുള് 
ലേേടത്ൽ ഇകപ്ാഴം തുടരുന്. 

 സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് ൈഭികക്ക� 
നികുതി  കേന്ദ്രം പ്ിടിസച്ടുക്കുന പ്രവണത 

ഇവിസട ഓർകക്ക�തു�്.  നികുതികയതര 
വരുമാനത്ിസന് ോര്യത്ിലും കേന്ദ്രത്ിന് 
കമൽലക്കയു�്.  നികുതി വിഭജന 
ോര്യത്ിലും കേന്ദ്രവം സംസ്ാനവം 
തമ്ിൽ അസന്തുൈിതാവസ് 
നിൈനിൽക്കുന്�് .  ഒരു സഫഡറൽ 
സംവിധാനത്ിൽ ധന മാകനജ് സമന്ിന് 
സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് പൂർണമായ സ്വാതന്ത്യം 
ൈഭികക്ക�തു�്. സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് 
സ്വന്തമായി േടം എടുക്കുനതിനുള് 
അധിോരം കപ്ാലും ഇകപ്ാൾ കേന്ദ്രത്ിസന് 
ലേയിൈാണ്.  സംസ്ാനങ്ങളസട  
സാമ്പത്ിേ മാകനജ് സമന്് കേന്ദ്ര 
നിർകദേശങ്ങളസട അടിസ്ാനത്ിൽ 
ക്രമീേരിക്കാൻ സംസ്ാനങ്ങൾ 
തസന സമ്തം നൽേിയിരിക്കുന 
സാഹചര്യത്ിൽ സംസ്ാനങ്ങളസട 
സാമ്പത്ിേ മാകനജ് സമന്ിൽ  കേന്ദ്ര 
േടന്േയറ്റത്ിനു വാതിൽ തുറക്കും. 

 സംസ്ാന സർക്കാരുേൾക്ക്  ഏഴാം 
പ്ട്ിേ പ്രോരം നൽകുന അധിോരങ്ങൾ 
വികേന്ദ്രീേരിച്് പ്ഞ്ായത്് നഗരപ്ാൈിേ 
സ്ാപ്നങ്ങൾക്ക് നൽകുേവഴി 
സംസ്ാന സർക്കാരിസന് അധിോരങ്ങൾ 
കശാഷിച്ചു.  എനാൽ കേന്ദ്രത്ിസന് 
അധിോരങ്ങകളാ ധനാഗമ മാർഗ്ഗങ്ങകളാ  
വികേന്ദ്രീേരിക്കാനുള് ഒരു നടപ്ടിയും 
ഉ�ായി് എനത് നിർഭാഗ്യേരമാണ്.  
ചുരുക്കത്ിൽ ശക്തമായ കേന്ദ്രവം 
സംതൃപ്മായ സംസ്ാനങ്ങളം എന 
ആശയം ഇന്ം  സ്വപ്നമായി തസന തുടരുന്.  

 വരുമാനം ൈഭിക്കുന മാർഗങ്ങൾ 
കേന്ദ്രത്ിനും അവകശഷിക്കുനവ  
സംസ്ാനത്ിനും വിട്ടുസോടുക്കുന്. 
യഥാർത്മായ അധിോരം 
കേന്ദ്രത്ിനാണുള്ത്.  ഇതിനു മാറ്റം 
ഉ�ാേണസമങ്ിൽ  ഭരണഘടനാ 
പ്രിഷ് ോരങ്ങൾ കൂടികയ തീരൂ.  
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിസൈ  ഈ 
പ്ിഴവ് പ്രിഹരിക്കാൻ  ഭരണഘടനാ 
പ്രിഷ് ോരത്ിന്  എ്ാ പ്ാർട്ിേളം 
മുനിട്ിറങ്ങണം.  ശക്തമായ കേന്ദ്രവം 
സംതൃപ്മായ സംസ്ാനവമാേണം ൈക്്യം.  

സി.എഫ് കതാമസ്, സേ എം മാണി
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ഒ രു നാട്ിസൈ ജനങ്ങൾ തുടർച്യായി അവരുസട 
കനതാവായി ഒരാസള തസന തിരസഞെടുക്കുകമ്പാൾ, 
ജനങ്ങൾക്ക് അകദേഹത്ിലുള് വിശ്വാസമാണ് 
അത് പ്രേടമാക്കുനത് . ഒരു പ്രകദശസത് വൈിയ 
വിഭാഗം ജനങ്ങളസട വിശ്വാസം കനടിസയടുക്കുേ 

എനത് അത്ര എളപ്മ്. എത്ര തസന ചാണേ്യതന്തങ്ങൾ 
പ്യറ്റിയാലും ജനാധിപ്ത്യത്ിൽ ഒരു ഘട്ത്ിൽ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ജനവിധി കനരിടുേ തസന സചയ്യും. അതുതസനയാണ് കേരള 
രാഷ്ടീയത്ിൽ ശ്രീ. സേ.എം.മാണിസയ അദ്വിതീയനാക്കുനത്. പ്ാൈാ 
എന നാടികനാസടാപ്ം എന്ം കചർത്തുവയ്കസപ്ടുന ഒരു കപ്രായി 
സേ.എം.മാണി എന വ്യക്തി വളർനസതങ്ങസനസയന് 
ആശ്ര്യകത്ാടു കൂടികയ കനാക്കിോണാനാകൂ. മാറിവരുന 
രാഷ്ടീയസ്ിതിഗതിേളിസൈ്ാം അചഞ്ൈനായി കനതൃനിരയിൽ 
ഒകര വ്യക്തിപ്രഭാവകത്ാസട തുടരാനാവേ, ഒരു വിവാദത്ിലും 
കുലുങ്ങാസത മനലസ്ര്യകത്ാസടയിരിക്കുേ, മരണം വസരയും ഒകര 
ഊർജ്സ്വൈതകയാസട സപ്ാതുപ്രവർത്നരംഗത്് 
സജീവമായിരിക്കുേ - മാണി സർ അങ്ങസന പ്ൈ നിൈയ്കം 
എ്ാവർക്കും മാതൃേയാണ്.  അകദേഹത്ിസന് ഈ വ്യക്തിപ്രഭാവവം 
ജനപ്രിയതയും അത്ഭുതാദരങ്ങൾ ജനിപ്ിക്കുനതു തസനയാണ്. 
ഒരിക്കലും അകദേഹസത് മുഷിഞെ മുഖവമാകയാ വസ്തങ്ങളമാകയാ 
േ�ിട്ി്. ഏത് പ്രതിസന്ി നിറഞെ നിമിഷത്ിലും 
അകക്ാഭ്യനായി, ചിരിച് മുഖകത്ാടും ചുളിസവാന്ം വീഴാത് 
വസ്തങ്ങകളാടും കൂടി പ്രസനനായികട് അകദേഹസത് ോണാനാകൂ. 

 1964-ൽ പ്ാൈാ നികയാജേ മണ്ഡൈം രൂപ്ീകൃതമായതിനു 
കശഷം, 1965 മുതൽ അകത നിയമസഭയിൽ നിന് 13 തവണ 
നിയമസഭാംഗമായി തിരസഞെടുക്കസപ്ടുേ, അതും 1965-ൽ 
കേരള കോണ്രേസ്് എന പ്ാർട്ി പ്ാൈാ നിയമസഭാ സീറ്റികൈക്ക് 
മത്രിക്കാൻ ക്ണിച്ചുവരുത്ിയ അന് മുതൽ ആ സീറ്റികൈക്ക് 
മസറ്റാരു സ്ാനാർത്ിയി്ാതിരിക്കുേ- ഇസതാസക്ക കേരള 
രാഷ്ടീയത്ിസന് ചരിത്രത്ിൽ ആവർത്ിക്കസപ്ടാൻ ബുദ്ിമുട്ടുള് 
ോര്യങ്ങളാണ്. ഒരു പ്രസ്ാനത്ിസന് ഭാഗസമനതിലുപ്രി, സ്വയം 
ഒരു പ്രസ്ാനമായി വളർന രാഷ്ടീയവ്യക്തിത്വമായിരുന് അകദേഹം. 
അത്രത്ിസൈാരാൾ ഇനി സംഭവിക്കുേ ദുഷ് േരമാണ്.

ഓകരാ ോര്യങ്ങകളയും േീറിമുറിച്് പ്രികശാധിക്കുന ഒരു 
അഭിഭാഷേസനന നിൈയിൽ നിയമസഭയിസൈ ചർച്േകളയും 
ഇഴപ്ിരിച്് പ്രികശാധിക്കുന സാമാജിേനായിരുന് അകദേഹം. 
2020 ജൂണിസൈ നിയമസഭയുസട നയൂസ് സൈറ്ററായ അറികവാരത്ിൽ 
1971 ഓഗസ്റ്റ് 26നു ശ്രീ സേ.എം മാണി നടത്ിയ ഒരു 
സഭാപ്രസംഗം എടുത്് കചർത്ിരുന്. ഇരുപ്ത്ിനറോൈാം 
ഭരണഘടനാ കഭദഗതി ബി്് സംബന്ിച് ആ പ്രസംഗത്ിൽ 
എത്ര സൂക്ഷ്മതകയാസടയാണ് അകദേഹം സുപ്രീംകോടതി 
വിധികയയും പ്ാർൈസമന്ിസന് പ്രമാധിോരകത്യും കുറിച്് 
വിശദീേരിച്ിരിക്കുനത് എന് ശ്രദ്ിക്കുേയായിരുന്. 
ോര്യങ്ങൾ മനസ്ിൈാക്കുനതിലും അവകൈാേനം സചയ്യുനതിലും 
അവതരിപ്ിക്കുനതിലും അകദേഹം സൂക്ിക്കുന ഗകവഷണബുദ്ിയും 
പ്രിശ്രമവം സാമാജിേർക്ക് നസ്ാരു മാതൃേയാണ്.

 ഏറ്റവം കൂടുതൽ ബജറ്റവതരിപ്ിച് ധനമന്തി എനതികനാസടാപ്ം 
തസന പ്രധാനമാണ് കേരളത്ിസന് ധനോര്യകമഖൈേസളയും 
അധ്വാനവർഗ്ഗസത്യും സൂക്ഷ്മമായി പ്ഠിച്വതരിപ്ിക്കാൻ 
അകദേഹം ോണിച്ിട്ടുള് ശ്രദ്. ആഭ്യന്തരവം ധനോര്യവം 
ജൈവിഭവവമടക്കം പ്ൈ വകുപ്പുേൾ ലേോര്യം സചയ്ത 
അനുഭവസമ്പത്് അകദേഹസത്, കേരളരാഷ്ടീയചരിത്രത്ിസൈ 
അനികഷധ്യകനതാവാക്കി മാറ്റി. കതാൽവി എസന്തനറിയാത്, 
വിവാദങ്ങളിൽ രാജി സവച്് പുറത്തുകപ്ായിട്ടും പൂർവാധിേം 
ശക്തികയാസട തിരിച്ചുവന രാഷ്ടീയകനതാവ് എന നിൈയിൽ                                                                 
ശ്രീ.സേ. എം മാണിയിൽ നിന് മനസ്ിൈാക്കാൻ ഏസറ പ്ാഠങ്ങള�് . 

 അതുസോ�്  തസന നിയമസഭയിൽ അമ്പതു വർഷം 
പൂർത്ിയാക്കിയിരുന ശ്രീ.സേ.എം.മാണിയുസട അനുസ്മരണാർത്ം 
അകദേഹത്ിസന് നിയമസഭാ പ്രവർത്നങ്ങളം രാഷ്ടീയ-സാമൂഹിേ- 
സാംസ് ോരിേ രംഗങ്ങളിസൈ ഇടസപ്ടലുേളം അപ്രേഥിക്കുന ഈ 
രേന്ം നിയമസഭാചരിത്രകത്യും കേരള രാഷ്ടീയ ചരിത്രകത്യും 
കൂടി അടയാളസപ്ടുത്തുന ഒനായിരിക്കും. കേരള രാഷ്ടീയചരിത്രം 
അപ്രേഥിക്കാനും പ്ഠിക്കാനും ന് ഒരു ഉപ്ദാനമായും ഇതു 
മാറസമനതിൽ സംശയമി്. കേരള നിയമസഭാ സസക്രകട്റിയറ്റ്, 
ലൈരേറി വിഭാഗത്ിസന് ഉദ്യമം ആ നിൈയ്കം ശ്ാഘനീയമാണ്.

കക.എം. മറോണി   
 എന ജനേീയ കനതാവ് പി. ശ്രീരറോമകൃഷ്ണൻ

സ്ീക്കർ, കേരള നിയമസഭ 

ഒരു പ്രസ്റോനത്ികന്റ 
ഭറോഗകമന്തിലുപരി, സ്വയം 
ഒരു പ്രസ്റോനമറോയി വളർന് 
രറോഷ്ടരീയവ്ക്ിത്വമറോയിരുന്നു 
അറ്ദേഹം.
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കൈാ േ പ്ാർൈസമന്റി 
ചരിത്രത്ിൽ തസന 
സ്ാനം കനടുന 
അത്യപൂർവം 
സാമാജിേമോരിൽ 

ഒരാളായിരുന്  സേ. എം. മാണി.  അത്രകമൽ 
സംഭവബഹുൈമായ  ഒരു 
സപ്ാതുജീവിതമായിരുന് അകദേഹത്ികന്ത്.  
നിയമസഭാ സാമാജിേൻ , മന്തി, 
സപ്ാതുപ്രവർത്േൻ തുടങ്ങി പ്ൈ നിൈേളിലും 
തകന്തായ വ്യക്തിമുദ്ര പ്തിപ്ിക്കാൻ          
സേ.എം.മാണിക്ക് േഴിഞ്ഞു.

 അരനൂറ്റാ�ികൈസറ ോൈം 
കേരള നിയമസഭയിസൈ സജീവ 
സാനിദ്്യമായിരുന് സേ.എം. 
മാണി.  1965-ൈാണ് അകദേഹം 
ആദ്യമായി നിയമസഭയികൈക്ക് 
സതരസഞെ ടുക്കസപ്ടുനത്.  എനാൽ അന് 
സഭ കചർനിരുനി്  ഈ സാകങ്തിേത്വം 
സോ�ാണ് സേ.എം. മാണിയുസട 
സാമാജിേത്വത്ിസന് അടിസ്ാന 
വർഷം 1967ആയി േണക്കാക്കുനത്. 52 
വർഷമാണ്  അകദേഹം നിയമസഭാംഗമായി 
തുടർനത്.  നിസ്ാരോര്യമ്ായിത് .  

     നിയമനിർമാണസഭയിൽ  
അമ്പത്ിനാലു വർഷം തുടർച്യായി 
അംഗമായിരിക്കുേസയനത് കേരള 
നിയമസഭയുസട ചരിത്രത്ിൽ മസറ്റാരാൾക്കും 
അവോശസപ്ടാനാോത് സറക്കാഡാണ്.  
കൈാേ് സഭയിൽ കപ്ാലും ഇതിനു 
സമാനമായി മസറ്റാരു സറക്കാഡി്. കൈാേ് 
സഭാംഗമായി ദീർഘോൈമിരുനിട്ടുള്  
എ.ബി. വാജ്കപ്യി, എൻ.ജി. രങ്, ഇന്ദ്രജിത് 
ഗുപ്, കസാമനാഥ് ചാറ്റർജി, പ്ി. എം. സസയ്ദ് 
തുടങ്ങിയവർക്കാർക്കും  ഇങ്ങസനസയാരു 
സറക്കാഡ് അവോശസപ്ടാനാേി്.  
ഇന്ദ്രജിത് ഗുപ് 2 മുതൽ 13 വസരയുള് 
സഭേളിൈായിരുന്. എനാൽ, ആറാം 
സഭയിൈി്ായിരുന്.  41 വർഷമാണ്  
അകദേഹത്ിസന് ോൈാവധി.  
കസാമനാഥ് ചാറ്റർജി അഞ്ചു മുതൽ 
14 വസര കൈാക്സഭേളിൈായിരുന്. 
38 വർഷമാണ് അകദേഹത്ിസന് 
ോൈാവധി.  ഈ പ്ശ്ാത്ൈത്ിൽ 
കനാക്കുകമ്പാഴാണ്  സേ.എം. മാണി 
ലേവരിച്ത്  സമാനതയി്ാത് 
കന ട്മാസണന് പ്റകയ�ി വരുനത്.

    സേ.എം. മാണി 54 വർഷം 
നിയമസഭയിലു�ായി  എനതുമാത്രമ്, 

ഇടതടവി്ാസത തുടർച്യായി 
തസനയുമായി.  ഇതിനിടയിൽ നടന 
എ്ാ നിയമസഭാ സതരസഞെടുപ്പുേളിലും 
അകദേഹം മത്രിച്ചു.  എ്ാത്ിലും ജയിച്ചു.  
അതും ഒകര മണ്ഡൈത്ിൽ നിന്തസന.  
മുനണിേൾ മാറി മത്രിച്ിട്ടുകപ്ാലും 
സേ.എം.മാണി ജയിച്ചു.  തൈമുറേൾ പ്ൈതും 
മാറി വന്, രാഷ്ടീയാഭിരുചി മാറിവന്, 
സഖ്യങ്ങൾ മാറിവന്,  അകപ്ാഴം 
മാറാത് സാനിദ്്യമായി നിയമസഭയിൽ 
സേ.എം.മാണി ഉ�ായിരുന്. 
അതിനാൈാേണം മഹാേവി പ്ാൈാ 
നാരായണൻ നായർ  സേ.എം.മാണിസയ  
'മാണിപ്രമാണി' എന് വികശഷിപ്ിച്ത്.

     സതരസഞെടുപ്് വിജയത്ിസന് 
കപ്രിൽ മാത്രമ് സേ.എം.മാണിക്ക് 
സറക്കാഡുള്ത്.  ഏറ്റവം കൂടുതൽ ോൈം 
മന്തിയായിരുനയാൾ, ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
ബജറ്റ് അവതരിപ്ിച്യാൾ,  ഒകര 
മണ്ഡൈസത് തസന ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
പ്രതിനിധാനം സചയ്ത ആൾ.  അങ്ങസന 
നീളന് ആ പ്ട്ിേ.  വരുംോൈത്്  
ഏസതങ്ിലും ഒരു ഘട്ത്ിൽ 
ആർസക്കങ്ിലും ഈ സറക്കാഡുേൾ 
തേർക്കാനാവസമന് േരുതാനും വയ്.  

പിണററോയി വിജയൻ 
മുഖ്യമന്തി

കക.എം.മറോണി
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അതിനാൈാണ്  'സറക്കാഡുേളസട കതാഴൻ' 
എനകദേഹം വികശഷിപ്ിക്കസപ്ടുനത്.  

      അഭിഭാഷേനും നിയമപ്ണ്ഡിത 
നുമായിരുന് സേ.എം.മാണി.  ഈ 
പ്ാണ്ഡിത്യം മൂൈമാണ് ധനം, നിയമം, റവനയൂ 
തുടങ്ങി തസന് ചുമതൈയിലു�ായിരുന 
വകുപ്പുേൾ പ്രശംസനീയമായി  ലേോര്യം 
സചയ്ാൻ അകദേഹത്ിന് സാധിച്ത്  
ആ ലവദഗ്ധ്യം  പ്ൈ തരത്ിലുള് 
ഇടസപ്ടലുേളിലൂസട കേരള നിയമസഭസയ 
സമ്പനമാക്കുേയും സചയ്തു.  ബജറ്റ് 
അവതരണത്ിസൈ വിരസതസയ 
സരസതയികൈക്കു മാറ്റിസയടുക്കാനുള് 
വിദ്യ കേരള നിയമസഭയിൽ ആദ്യം 
പ്രീക്ിച്ത് സേ.എം. മാണിയാണ്.  
ബജറ്റിനിടയിൽ സംസ് കൃതകശ്ാേങ്ങൾ 
വസര അകദേഹം ഉദ്രിച്ചു.  ആ പ്രവണത 
പ്ിനീട്  വന പ്ൈരും മാതൃേയാക്കി.

 സേ.എം.മാണിയിൽ നിന്ം പുതിയ 
തൈമുറ സാമാജിേർ പ്ഠികക്ക� നിരവധി 
ോര്യങ്ങള�് .  സഭയിൽ ഹാജരാവനതിൽ  
അകദേഹം പുൈർത്തുന കൃത്യനിഷ്ഠയാണ്  

അതിൽ പ്രധാനം.  തീർത്തും 
ഒഴിവാക്കാനാവാത് ോര്യങ്ങള�ായാകൈ 
അകദേഹം സഭയിൽ നിന്ം വിട്ടുനിൽക്കാറ 
�ായിരുന്ള്ളൂ.  സഭയിൽ എത്ിയാൈാേസട് 
ഒപ്ിട്ിട്ടു കപ്ാകുന പ്തിവമു�ായിരുനി്. 
േഴിയുനത്ര സമയം അകദേഹം  
സഭയിൈിരിക്കുേയും േഴിയാവന 
ഘ ട്ങ്ങളിസൈാസക്ക  ഇടസപ്ടുേയും 
സചയ്തു.  നിയമനിർമ്ാണ കവളേളിൽ 
ആ ഇടസപ്ടൽ കൂടുതൽ ശ്രകദ്യമായി.  
സഭയിൽ ചിൈവഴിക്കുന ഓകരാ നിമിഷത്ിൽ 
നിന്ം തനിക്ക് ഇനിയും ഒകട്സറ 
ോര്യങ്ങൾ പ്ഠിക്കാനു�് എനതായിരുന് 
അകദേഹത്ിസന് മകനാഭാവം.  ഭരണഘടനാ 
വ്യവസ്േളം സഭാ നടപ്ടി ചട്ങ്ങളം  
നിയമവകുപ്പുേളം എ്ാം കൃത്യമായി 
മനസ്ിൈാക്കാനും സമകയാചിതമായി  അവ 
ഉപ്കയാഗിക്കാനും അകദേഹത്ിന് േഴിഞെത്  
ഇതിസന്സയാസക്ക ഫൈമായാസണന് 
പുതിയ തൈമുറ തിരിച്റിയണം.

 കേരളത്ിസന് താൽപ്ര്യങ്ങൾക്കുകവ�ി 
ഉറച്ചുനിന  അകദേഹം മൈകയാര 
പ്രകദശങ്ങളസടയും  േർഷേ 

ജനസാമാന്യത്ിസന്യും പ്രശ്നങ്ങൾ 
ഏസറ്റടുക്കുനതിലും അവ സഭയിൽ  
ഉയർത്തുനതിലും ശ്രകദ്യമായ പ്ങ്ാണ് 
വഹിച്ത്.  ഭരണപ്ക്ത്ാകുകമ്പാഴം  
പ്രതിപ്ക്ത്ാകുകമ്പാഴം ഒകരകപ്ാസൈ 
ശ്രദ്ിക്കസപ്ട് ശബ്ദമായിരുന്  'മാണിസാർ ' 

എന് എ്ാവരും ആദരകവാസട  വിളിച്ിരുന 
സേ. എം. മാണിയുകടത്.  സഭയിലും 
പുറത്തും എ്ാ വിഭാഗം ആളേളസടയും 
കനേഹാദരങ്ങൾ ആർജ്ിക്കുന 
വിധത്ിലുള് പ്രാഗത്്യം കചർന  
വ്യക്തിത്വമായിരുന്  അകദേഹത്ികന്ത്.  

കേരളത്ിനു സപ്ാതുവിലും കേരള 
നിയമസഭയ്ക് വികശഷിച് ും അപ്രിഹാര്യമായ 
നഷ്ടമാണ് സേ.എം. മാണിയുസട 
നിര്യാണംമൂൈം ഉ�ായിട്ടുള്ത്. 

സഭയിൽ ചിലവഴി�ന് ഓറരറോ 
നിമി�ത്ിൽ നിന്നും തനിക്ക് 
ഇനിയും ഒറടേകറ കറോര്ങ്ങൾ 
പഠിക്കറോനുണ്് എന്തറോയിരുന്നു 
അറ്ദേഹത്ികന്റ മറനറോഭറോവം.  
ഭരണ്ടനറോ വ്വസ്കളം സഭറോ 
നടപടി ചടേങ്ങളം  നിയമവകുപ്പുകളം 
എല്റോം കൃത്മറോയി മനസ്ിലറോക്കറോനും 
സമറയറോചിതമറോയി  അവ 
ഉപറയറോഗിക്കറോനും അറ്ദേഹത്ിന് 
കഴിഞെത്  ഇതികന്റകയറോകക്ക 
ഫലമറോയറോകണന്് പുതിയ 
തലമുറ തിരിച്ചറിയണം.
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സേ എം. മാണി സാർ 
എനിസക്കന്ം ഒരു 
അത്ഭുതമായിരുന്.  
1986-സൈ 
േരുണാേരൻ 

മന്തിസഭയിലും, 2014-സൈ ഉമ്ൻചാ�ി 
മന്തിസഭയിലും  ഞങ്ങൾ 
സഹപ്രവർത്േരായിരുന്.  സേ.എസ്.യു.  
ക്കാൈം  മുതൽസക്ക എനിക്കകദേഹസത് 
അറിയാമായിരുന്സവങ്ിലും  1982 ൽ 
ആദ്യമായി നിയമസഭയിസൈത്ിയ 
കശഷമാണ് മാണി സാറമായി ഏസറ 
അടുത്ത്. അന് മുതൽ  കരാഗാതുരനായി 
നമ്ളിൽ നിന് വിട വാങ്ങുനത്  വസര  
അകദേഹവമായി ആത്മബന്ം  
പുൈർത്ാൻ എനിക്ക് േഴിഞെിരുന്. ഒരു 
പ്രാകദശിേ േക്ിയുസട  സമുനതനായ 
കനതാവായിരിക്കുകമ്പാഴം  നസമ് 
അത്ഭുതസപ്ടുത്തും വിധമുള് കദശീയ 
അന്തർകദശീയ  ോഴ്ചപ്ാടുേൾ  അകദേഹം  
ഒകരാ വിഷയത്ിലും  
പുൈർത്ികപ്ാനിരുന്.  കേരളീയ സമൂഹം  
വളസരക്കാൈം ചർച് സചയ്ത അധ്വാനവർഗ്ഗ 
സിദ്ാന്തം കപ്ാലുള്  വിചാരധാരേൾ 

മുകനാട്്  വച്തിലൂസട  താൻ ഒരു politician 
മാത്രമ് മിേസച്ാരു Statesman 
കൂടിയാസണന്  മാണി സാർ സതളിയിച്ചു. 
അകദേഹം അഭിഭാഷേവൃത്ി വിട്് 
രാഷ്ടീയത്ികൈക്ക് വനി്ായിരുസനങ്ിൽ 
ഇന്ത്യ േ� മിേച് അഭിഭാഷേരിൽ 
ഒരാളായി മാറമായിരുസനന് 
എനിസക്കകപ്ാഴം  കതാനിയിട്ടു�്. 
രാഷ്ടീയത്ിൈായാലും 
ഭരണരംഗത്ായാലും  വിഷയങ്ങസള  
ഇഴേീറി അപ്രേഥിക്കുനതിലും വിശേൈനം 
സചയ്യുനതിലും  മാണി സാർ 
അരേഗണ്യനായിരുന്.  അത് 
സോ�ായിരിക്കണം 
അഭിഭാഷേനായിരുന ോൈത്്  
അകദേഹം വാദിച് ഒരു കേസും  
കതാറ്റിട്ി്ായിരുന്സവന് പ്റയുനത്.  
ഏത് രാഷ്ടീയ  പ്രതിസന്ിസയയും  
അതിജീവിക്കാൻ  സ്വതസിദ്മായ ഒരു 
േഴിവ്  മാണി സാറിനു�ായിരുന്.  
പ്ൈതവണ ഞാൻ അത് അടുത്് 
നിന്േ�ിട്ടു�്. വിൻസ്റ്റണ് ചർച്ിൽ 
പ്റയാറ�് 'kites rise highest against 
the wind,  not with it' (ോറ്റിസനതിസര 

പ്റക്കുകമ്പാഴാണ് പ്ട്ം കൂടുതൽ 
ഉയരങ്ങളികൈക്ക് കപ്ാകുനത്, അ്ാസത 
ോറ്റിസനാപ്ം  പ്റക്കുകമ്പാഴ്)  ഏത് 
രാഷ്ടീയ സോടുങ്ാറ്റിനും  എതിസര ഉയർന് 
പ്റക്കാനുള്  മാണിസാറിസന്  ആസരയും  
അത്ഭുതസപ്ടുത്തുന േഴിവാണ് 
അകദേഹസത് കേരള രാഷ്ടീയത്ിസൈ 
അതുൈ്യപ്രഭാവനായ കനതാവാക്കി 
മാറ്റിയത്.  എസന്  കുടുംബത്ിന് ഒരു 
ോരണവസരകപ്ാസൈയായിരുന്.  മാണി 
സാർ.  എസന്  വിവാഹത്ിനും  എസന് 
മേസന് വിവാഹത്ിനുസമ്ാം  അകദേഹം 
പ്സങ്ടുത്ത്  ഞങ്ങളസട കുടുംബത്ിസൈ  
ഒരു മുതിർന അംഗസത്കപ്ാസൈ 
യായിരുന്. എസന്  വിവാഹ കശഷം  
ഞാനും ഭാര്യയും  സതാടുപുഴയിസൈ 
വീട്ികൈക്ക് കപ്ാകുകമ്പാസഴാസക്ക പ്ാൈായിൽ 
മാണി സാറിസന് വീട്ിസൈത്തുമായിരുന്. 
എത്രകയാ തവണ മാണിസാറിസന് ഭാര്യ 
കുട്ിയമ്കച്ച്ി ഞങ്ങൾക്ക് ര�് കപ്ർക്കും 
രുചിേരമായ ആഹാരം വച്ചു 
വിളമ്പിയിരുന്.  1986-ൽ  ഞാനാദ്യമായി  
മന്തിയായകപ്ാൾ നന്തൻകോടുള് 
ഉഷസിൈാണ് താമസിച്ിരുനത്.  അന് 

രറമശ് കചന്ിത്ല
 പ്രതിപ്ക് കനതാവ്

മതാണി സതാർ 
അപൂർവ്വ പ്രതിഭതാസം
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എസന് സതാട്യൽപ്ക്കത്് 
മാണിസാറായിരുന് താമസം. ഞങ്ങൾക്ക് 
സ്വന്തം വീട് കപ്ാസൈയായിരുന് 
അകദേഹത്ിസന്  വസതിയും. ഞാൻ നാൈ് 
തവണ കോട്യത്് നിന്  കൈാേ് 
സഭയികൈക്ക് മൽസരിച്കപ്ാഴം  എസന് 
സതരസഞെടുപ്് േമ്റ്റി ഓഫീസ് 
ഉദ്ഘാടനം   സചയ്തത് മാണി 
സാറായിരുന്. അത്രകയസറ 
പ്ിന്തുണയാണ് അകദേഹം  എനിക്ക് 
അക്കാൈങ്ങളിസൈ്ാം തനിട്ടുള്ത്.  സപ്ാതു 
പ്രവർത്േർക്കും  ഭരണേർത്ാക്കൾക്കും 
എന്ം മാണി സാർ മിേസച്ാരു 
മാതൃേയായിരുന്.  പ്ാൈായിൽ സചനാൽ 
ഇരുപ്ത് വയസുള് സചറപ്ക്കാരനും, 
എണ്പ്തുവയസ്ള് വൃദ്നും 
അകദേഹസത് വിളിക്കുനത് മാണി സാർ 
എനാണ്.  താൻ പ്രതിനിധാനം സചയ്യുന 
മനുഷ്യരുമായുള് ആത്മബന്മാണ് തസന് 
രാഷ്ടീയസത് മുകനാട്് ചൈിപ്ിക്കുനസതന് 
മനസിൈാക്കിയ കനതാവായിരുന് മാണി 
സാർ.  അത് സോ�ാണ്  അകദേഹത്ിന് 
ഒരിക്കൽകപ്ാലും  പ്ാൈായിൽ  
ോൈിടറാതിരുനതും.  ഏത് സപ്ാതു 
പ്രവർ ത്േനും  അകദേഹം ഒരു പ്ാഠ 
പുസ്തേമായിരുന്.  ഏറ്റവം  കൂടുതൽ  
ബഡ്ജറ്റ്  അവതരിപ്ിച് മന്തി, ഏറ്റവം  
കൂടുതൽ തവണ മന്തിയും  എം.എൽ.എ. 
യും ആയ കനതാവ് എന വികശഷണങ്ങൾ  
അകദേഹത്ിന്  ചാർത്ി േിട്ടുകമ്പാഴം  
അകദേഹം പ്റയാറള്ത് ഒന് 
മാത്രമായിരുന്.  ജനങ്ങളിൽ നിന് 
പ്ഠിക്കുേയും, അവസര ഉൾസക്കാള്ളുേയും  
സചയ്യുകമ്പാഴാണ് ഒരു കനതാവ് 
ജനേീയനാവനത്.  മാണി സാർ  
കേരളത്ിസൈ എക്കാൈസത്യും 
ജനസമ്തനായ കനതാക്കളിൽ 
ഒരാളായീത്ിർനതും അത് സോ�ാണ്.  
2015-ൽ  ഉമ്ൻചാ�ി മന്തിസഭയിൽ 
ഞാൻ ആഭ്യന്തരമന്തിയും  മാണി സാർ 
ധനമന്തിയും  ആയിരുന സമയത്് 
അനസത് പ്രതിപ്ക്ം  അടിസ്ാന 
രഹിതമായ  ആകരാപ്ണങ്ങൾ ഉനയിച്്  
സോ�്  അകദേഹത്ിസന്  ബഡജറ്റ് 
അവതരണം  തടസസപ്ടുത്ാൻ 
കനാക്കിയത്.  നിയമസഭ 

സംഘർഷഭൂമിയായി മാറകമ്പാഴം  മാണി 
സാർ അകക്ാഭ്യനായിരുന്.  
സോടുങ്ാറ്റിന് മൈകയാട്  എന്ത് 
സചയ്ാനാവം എന ഭാവത്ിൈാണ്  മാണി 
സാർ നിനത്. അനസത് പ്രതിപ്ക്ം 
അകദേഹസത്  ശാരീരിേമായി  
ആക്രമിക്കാൻ കപ്ാലും മുതിർന്, പ്സക്  
അകക്ാഭ്യനായി നിന് സോ�്  തസന് 
േർത്വ്യനിർവ്വഹണം േഴിഞെതിന് 
കശഷകമ അകദേഹം മടങ്ങിയുള്ളു. ഏത് 
വൈിയ പ്രതിസന്ിസയയും തസന് സചറ 
ചിരിയാൽ  മാണി സാർ 
നിഷ് പ്രഭമാക്കുമായിരുന്. സചറിയ  ഒരു 
ഇടകവളയിൽ  അകദേഹം യു.ഡി.എഫിൽ 
നിന് മാറി നിസനങ്ിലും  ഇത് എസന് 
വീടാസണന് പ്റഞൊണ്  അകദേഹം  
തിരിച്ചുവനത് എന് ഞാകനാർക്കുന്. 

 2006 സൈ ഇടതു ഭരണോൈത്് 
അനസത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്തി എം.എ. 
കബബി തസന്  സ്വാശ്രയ വിദ്യാഭ്യാസ 
ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്ിച്കപ്ാൾ 
അതിസന്  താൈനാരിഴ േീറി പ്രികശാധിച്്  
സോ�് അകദേഹം പ്റഞ്ഞു, 'ഈ ബിൽ 
കോടതിയുസട വരാന്തയിൽ കപ്ാലും  
നിൈനിൽക്കി്.'കൃത്യമായി അതു കപ്ാസൈ  
സംഭവിച്ചു. എ്ാ കോടതിേളം ആ ബിൽ 
നിൈനിൽക്കി് എന വാദം ശരിവച്ചു.

 പ്ാൈക്കാട് നടന സി.പ്ി.എമ്ിസന് 
പ്ീനത്ിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷേനായി 
മാണി സാർ കപ്ായകപ്ാഴം അകദേഹം 
സംസാരിച്ത് തസന് അധ്വാനവർഗ സി
ദ്ാന്തസത്ക്കുറിച്ായിരുന്.  മാണി 
സാർ ചരിത്രത്ിസന് ഭാഗമായിട്് 
ഒരു വർഷം േടന്കപ്ായിരിക്കുന്.  
പ്ൈ രാഷ്ടീയ പ്രതിസന്ിേസളയും 
കനരിടുകമ്പാൾ ഞാകനാർക്കും 
അകദേഹം കൂസടയു�ായിരുസനങ്ിൽ 
എന്. അകദേഹത്ിസന്  ഭൗതിേ 
സാനിധ്യം ഇ്ാതാസയങ്ിലും 
ആത്മീയമായ സാനിധ്യം ഏത് 
പ്രതിസന്ിയിലും  എനിക്ക് താങ്ങാണ് 
എന് ഞാൻ തിരിച്റിയുന്.  
അകദേഹത്ിസന്  ഓർമ്േൾക്ക്  
മുനിൽ കോടി പ്രണാമങ്ങൾ.

മറോണി സറോർ ചരിത്ത്ികന്റ 
ഭറോഗമറോയിടേ് ഒരു വർ�ം 
കടന്നുറപറോയിരി�ന്നു.  പല രറോഷ്ടരീയ 
പ്രതിസന്ികകളയും റനരിടുറമ്പറോൾ  
ഞറോറനറോർ�ം അറ്ദേഹം  
കൂകടയുണ്റോയിരുകന്ങ്ിൽ 
എന്്. അറ്ദേഹത്ികന്റ  ഭൗതിക 
സറോന്ിധ്ം ഇല്റോതറോകയങ്ിലും 
ആത്മരീയമറോയ  സറോന്ിധ്ം 
ഏത് പ്രതിസന്ിയിലും  
എനിക്ക് തറോങ്ങറോണ് എന്് 
ഞറോൻ തിരിച്ചറിയുന്നു.  
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ഉമ്മൻ ചറോണ്ി
മുൻ മുഖ്യമന്തി

കോ ട്യത്് എസന് സീനിയർ 
കനതാവായിരുന് 
സേ.എം. മാണി സാർ. 
അന് അകദേഹം 

ഡിസിസി സസക്രട്റിയായിരുന്. ഞാൻ 
സേഎസ് യുക്കാരനും.  കോട്യം 
ഡിസിസി ഓഫീസിനു മുനിലൂസടയാണ് 
ഞാൻ അന് സിഎംഎസ് കോളജിൽ 
കപ്ായിരുനത്. ഡിസിസി 
സസക്രട്റിയായിരുന സേ.എം മാണിസയ 
അതു വഴി കപ്ാകുകമ്പാൾ, പ്ൈവട്ം 
േ�ിട്ടു�്. സേഎസ് യു 
പ്രവർത്േസനന നിൈയിൽ 
ഓഫീസിനേത്തു വച്ചും  േ�ിട്ടു�്. 
അന്ം ോണാൻ ന് ഗാംഭീര്യമാണ്. 

 1977ൽ  എസന് ര�ാമസത് 
നിയമസഭാ സതരസഞെടുപ്് 
േടുേട്ിയായിരുന്. പുതുപ്ള്ി 
നികയാജേമണ്ഡൈത്ിസന് ഘടന അന് 

ആസേ മാറിയിരുന്. അേൈക്കുനം, 
പ്ള്ിക്കകത്ാട്, അയർക്കുനം, 
കൂകരാപ്ട തുടങ്ങിയ പ്ഞ്ായത്തുേൾ 
പുതുപ്ള്ിയിൽ പുതുതാസയത്ി. എനിക്ക് 
അന് ഈ പ്രകദശങ്ങളമായി ോര്യമായ 
ബന്മി്.  സതരസഞെടുപ്് പ്രചാരണം 
ചൂടുപ്ിടിച്കപ്ാൾ പ്ാൈാ സേ.എം മാതയു 
സാർ വൈിയ സഹായമായി കൂസട നിന്. 
അകപ്ാഴം നാലു പ്ഞ്ായത്തുേൾ കപ്ടി 
സ്വപ്നമായി നിൈ സോണ്. തുടർനാണ് 
ഞാൻ മാണി സാറിസന് സഹായം 
കതടിയത്. തുടർന് അകദേഹം ഈ 
പ്രകദശസത് സതരസഞെടുപ്ിസന് ചുക്കാൻ 
ഏസറ്റടുത്തു. അഞ്ചു കയാഗങ്ങളിൽ 
പ്രസംഗിച്ചു. അകതാസട േളംമാറി. 
മിന്ന ജയം കനടുേയും സചയ്തു. 

  കോണ്രേസിൽ ഒനിച്ചു�ായിരുന  
ഞങ്ങൾ പ്ിനീട് പ്ാർട്ിപ്രമായി രണ് 
വഴിേളിലൂസട യാത്ര സചയ്തു. ചുരുങ്ങിയ 

ോൈഘത്ിൽ മുനണി മാറിയും 
സഞ്രിച്ിട്ടു�്. എനാൽ ഊഷ്മളമായ 
സൗഹൃദത്ിന് ഒരിക്കൽകപ്ാലും ഇടിവ 
തട്ിയിട്ി്.  ഞാൻ മുഖ്യമന്തിയായ 
രണ് മന്തിസഭേളിൽ അകദേഹം ധനം 
ഉൾസപ്സടയുള് സുപ്രധാന വകുപ്പുേളസട 
ചുമതൈ വഹിച്ചു. 50 വർഷം ഞാൻ 
നിയമസഭയിൽ ഉ�ായിരുനകപ്ാൾ 
അകദേഹം കൂസട ഉ�ായിരുന്. 
നിയമസഭയിലും മന്തിസഭയിലും 
സപ്ാതുപ്രവർത്നരംഗത്തുസമാസക്ക 
അകദേഹം എസന പ്ൈകപ്ാഴം 
വിസ്മയിപ്ിച്ിട്ടു�്. 

 ഏതാ�് 24 മണിക്കൂറം ജനങ്ങളസട 
ഇടയിൽ േഴിയുന ആൾ.  ആർക്കും 
എകപ്ാൾ കവണസമങ്ിലും േടന്വരാം. 
ഔപ്ചാരിേത എന ഒരു മതിൽസക്കട്് 
സൂക്ിക്കാറി്.  മാണി സാറിന് 
ജനങ്ങസള ആേർഷിക്കാനുള് 

അമ്പതാ�ിസന് 
സൗഹൃേം
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ോന്തശക്തിയു�്. എകപ്ാഴം 
ആളേൾ അകദേഹത്ിസന് ചുറ്മു�്. 

 മണ്ഡൈം ോത്തുസൂക്ിക്കുനതിലും 
അതിസൈ ആൾക്കാരുമായി ബന്ം 
നിൈനിർത്തുനതിലും ഒരുപ്കക് 
സേഎം മാണി  എനിക്കു ഗുരുവായി 
വരും. പ്ാൈായിസൈ ഓകരാ കവാട്സറയും 
അകദേഹം കപ്സരടുത്തു വിളിക്കുനതു 
കേൾക്കാം. എ്ാവരുമായും 
ന് വ്യക്തിബന്മാണ്.  
പ്ാൈാക്കാരുസട ചങ്കൂറ്റത്ിനു പ്ിനിൽ 
മാണിസാറ�്. സാറസ�ങ്ിൽ 
പ്ിസനാന്ം കപ്ടിക്കാനിസ്നാണ് 
അവർ പ്റയാറള്ത്. 

 ചരമം, വിവാഹം തുടങ്ങി 
വ്യക്തിയുസട ജീവിതത്ിസൈ സുപ്രധാന 
സമയങ്ങളിസൈ്ാം അകദേഹം 
ഓടിസയത്ിയിരിക്കും. തിരക്കിനിടയിൽ 
ചിൈകപ്ാൾ ലവേിയായിരിക്കും 
വരിേ. പ്കക്, വനിരിക്കും എന്റപ്്. 
പ്ാൈായുമായുള് ഹൃദയബന്ത്ിസന് 
അടിസ്ാനത്ിൈാണ് അകദേഹം 
പ്റഞെത് പ്ാൈാ എസന് ര�ാം 
ഭാര്യയാണ് എന്. അങ്ങസന പ്റയാൻ 
ലധര്യമുള് മസറ്റാരു ജനപ്രതിനിധി 
ഉക�ാ എസനനിക്കു സംശയമാണ്. 

 സേഎം മാണി ഉ�ാക്കിയ  
സപ്ാതുപ്രവർത്ന ലശൈി കേരളത്ിസൈ 

എ്ാ സപ്ാതുപ്രവർത്േരും പ്ിനീട് 
ഏസറ്റടുക്കുേകയാ ഏസറ്റടുക്കാൻ 
നിർബന്ിതരാകുേകയാ സചയ്തു. 
മണ്ഡൈം ശ്രദ്ിക്കാത് ആർക്കും 
ര�ാമത് ജയിക്കാൻ പ്റ്റി്ാത് 
അവസ് സംജാതമായി. പ്ാൈായുസട 
മുക്കിലും മൂൈയിലും അകദേഹം 
വിേസനസമത്ിച്ചു. ജനപ്രതിനിധിേൾ 
വിേസനത്ിസന് പ്താേവാഹേരായത് 
സേഎം മാണി ോണിച് 
മാതൃേയിലൂസടയാണ്. അതു കേരളത്ിൽ 
വൈിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു വഴിസയാരുക്കി. 

 നിരവധി റിക്കാർഡുേളസട ഉടമയാണ് 
അകദേഹം.  ഇനിയാർക്കും അതു 

തേർക്കാനാവി്. ഒപ്സമത്ാനുമാേി്. 
പ്ാൈാ മണ്ഡൈത്ിൽ നിന് തുടർച്യായി 
13 തവണ ജയിച്ചു. സതരസഞെടുപ്ിൽ 
കതാൽവി എസന്തന് അറിഞെിട്ി്.  
ഏറ്റവം കൂടുതൽ ോൈം മന്തി.  
ഏറ്റവം കൂടുതൽ തവണ മന്തി. ഏഴ് 
നിയമസഭേളിൽ മന്തിയായി. ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ തവണ ബജറ്റ് അവതരിപ്ിച്ചു.

�ജറ്റുകളകട റതറോഴൻ

 ഓകരാ ബജറ്ം മാണിസാറിന് 
പുതിയ അനുഭവങ്ങളായിരുന്. 
ഓകരാനിലും പുതിയ ആശയങ്ങൾ 
അകദേഹം അവതരിപ്ിച്ചു. സാമ്പത്ിേ 
ശാസ്തത്ിൽ ബിരുദകമാ, കഡാക്കറകറ്റാ 
ഒന്ം അകദേഹത്ിനി്. എങ്ിലും 
കേരളം േ�ിട്ടുള് ഏറ്റവം 
ഭാവനാപൂർണമായ ചിൈ പ്ദ്തിേൾ 
അകദേഹം അവതരിപ്ിച്ചു. അകദേഹത്ിസന് 
ബജറ്റ് പ്രസംഗം കേട്ിരികക്ക� 
അനുഭവമാണ്. രണ് ര�ര മണിക്കൂർ 
ഇടതടവി്ാസത, ഒരു കുസത്ാഴക്കു 
കപ്ാസൈയാണ് അകദേഹത്ിസന് 
അവതരണം. കേരളത്ിസന് സാമൂഹിേ 
സാമ്പത്ിേ വളർച്യിൽ ഈ 
ബജറ്േൾ നിർണായേ പ്ങ്കുവഹിച്ചു.  

 വരവസചൈവ േണക്കിസൈാതുങ്ങി 
നിന ബജറ്റിസന അകദേഹം സാമൂഹിേ 
പ്രിവർത്കനാപ്ാധിയാക്കി. ബജറ്റ് 
നിർകദശങ്ങൾ സപ്ാതുജനങ്ങളിൽ 
നിന് പ്രസ്യമായി സ്വീേരിച്ചു. അതിൽ 
സംവാദം നടത്ി. 1976- 77ൽ 
േനിബജറ്റ് അമ്പരപ്ിച്ചു.  േമ്ി 
ബജറ്േളസട ോൈത്് 1986 ൽ 
മിച് ബജറ്റ് അവതരിപ്ിച്് േയ്ടിയും 
വിവാദവം ഉ�ാക്കി.  സേ.എൻ. 
രാജിസനകപ്ാസൈാരു സാമ്പത്ിേ 
ലസദ്ാന്തിേനുമായി സോമ്പുകോർത്തു. 
എങ്ിലും മാണി സാറിന്  തസന് 
ഭാഗം വാദിച്് വിജയിപ്ിക്കാനായി. 

 രാജ്യത്് ആദ്യമായി 
േർഷേസത്ാഴിൈാളി സപ്ൻഷൻ 
നടപ്ാക്കിയത് ഈ ബജറ്റിൈാണ്. 

2011 ൽ സചറേിട നാമമാത്ര 
േർഷേർക്ക് സപ്ൻഷൻ നല്ാനും 
തീരുമാനിച്ചു.   പ്രതിമാസം 10 യൂണിറ്റ് 
വസര വീട്ാവശ്യത്ിന് ഉപ്കയാഗിക്കുന 
ലവദയുതി സൗജന്യമായി നല്ി. പ്ട്യ 
വിപ്വം, സവളിച്വിപ്വം തുടങ്ങിയ നൂതന 
ആശയങ്ങൾ അകദേഹത്ിസന്താണ്.

കറോരുണ്യും വിലസ്ിരതറോ പദ്ധതിയും

 യുഡിഎഫ് സർക്കാരിസന് ഏറ്റവം 
ജനസമ്തി കനടിയ പ്ദ്തി ോരുണ്യ 
ചിേിത്ാ പ്ദ്തിയായിരുന്. 
അഞ്ചുവർഷം സോ�് 1200 കോടി 
രൂപ് മാരേകരാഗം ബാധിച് 1.42 ൈക്ം 
കപ്ർക്ക് നല്ി.  സാന്ിയാകഗാ മാർട്ിസന് 
കപ്രിൽ കുപ്രസിദ്ി കനടിയ കേരള 
കൈാട്റി  യുഡിഎഫ് സർക്കാരിസന് 
സമയത്് ോരുണ്യത്ിസന്യും 
സാന്ത്വനത്ിസന്യും ലേസയ്ാപ്ായി 
മാറേയാണു സചയ്തത്. ഈ 
പ്ദ്തി വിജയേരമാക്കിയത് 
മാണിസാറാണ്. ോരുണ്യ പ്ദ്തി 
തസന ഇകപ്ാൾ ഇ്ാതായിരിക്കുന്. 
കരാഗശയ്യിൽ േിടന്സോണ്ം 
മാണിസാർ ോരുണ്യയ്കകവ�ി 
കപ്ാരാടി. അകദേഹത്ിസന് 
അവസാനസത് പ്രസ്താവന ോരുണ്യ 
നിർത്ൈാക്കരുത് എനായിരുന്. 

 ഒരു േികൈാ റബറിന് 150 രൂപ് വിൈ 
ഉറപ്ാക്കുന വിൈ സ്ിരതാഫ�് റബർ 
േർഷേർക്ക് വൈിസയാരു കനട്മായി. 
റബർ വിൈ കുത്കന ഇടിഞെകപ്ാഴാണ് 
യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഈ പ്ദ്തി 
ആവിഷ് േരിച്് നടപ്ാക്കിയത്. 

മാണി സാറിസന് വികയാഗം പ്ൈർക്കും 
പ്ൈ രീതിയിൈാണ് ബാധിക്കുേ. എനിക്ക് 
അകദേഹം അടുത് സുഹൃത്ായിരുന്. 
ന് സഹപ്രവർത്േനായിരുന്. 
എ്ാത്ിലും ഉപ്രി ഏതു ോര്യത്ിലും 
ഉപ്കദശം കതടാൻ പ്റ്റിയ 
വ്യക്തിയായിരുന്. എനിക്ക് അതു 
പ്ൈകപ്ാഴം വൈിയ ആത്മവിശ്വാസം 
പ്േർന് തനിട്ടു�്. 

മണ്ഡലം കറോത്തുസൂ�ി�ന്തിലും 
അതികല ആൾക്കറോരുമറോയി 
�ന്ം നിലനിർത്തുന്തിലും 
ഒരുപറ� കകഎം മറോണി  എനി� 
ഗുരുവറോയി വരും. പറോലറോയികല 
ഓറരറോ റവറോടേകറയും അറ്ദേഹം 
റപകരടുത്തു വിളി�ന്തു 
റകൾക്കറോം. എല്റോവരുമറോയും നല് 
വ്ക്ി�ന്മറോണ്.  പറോലറോക്കറോരുകട 
ചങ്കൂ്ത്ിനു പിന്ിൽ മറോണിസറോറുണ്്.

തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ, അബ്ദുറബ്്, കറാഷി അഗസ്റ്റ്ൻ, ഉമ്ൻ ചാ�ി, പ്ി സേ കുഞൊൈിക്കുട്ി
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എ ട്് പ്തിറ്റാണ്േൾ       
നീ� തസന് 
ജീവിതത്ിനിടയിൽ 
തസന് നാടിനും ജനതയ്കം 
നിരവധി സംഭാവനേൾ 

നൽേിയ കനതാവാണ് ശ്രീ.സേ.എം. 
മാണി. 1965 മുതൽ 2016 വസര 13 തവണ 
പ്ാൈാ നികയാജേ മണ്ഡൈത്ിൽ നിന്ം 
തുടർച്യായി നിയമസഭയികൈക്ക് 
സതരസഞെടുക്കസപ്ട് മാണിസാർ ഒരു 
സതരസഞെടുപ്ിലും പ്രാജയസപ്ട്ിട്ി് 
എനത് വിസ്മയേരമാണ്. അര നൂറ്റാണ് 
ോൈകത്ാളം കേരള രാഷ്ടീയത്ിസന് 
ഗതിവിഗതിേസള നിർണ്ണായേമായി 
സ്വാധീനിച് കനതാവായിരുന് സേ.എം.
മാണി. കൃഷിഭൂമിയുസട രാഷ്ടീയത്ിസനാപ്ം 
േർഷേരുസട മനസ്ം അകദേഹം 
വ്യക്തമായി മനസ്ിൈാക്കിയിരുന്. 
അകദേഹം പ്രതിനിധാനം സചയ്തിരുന 
നാടികനാടും സമൂഹകത്ാടും 
സവികശഷമായ വാൽസൈ്യം പുൈർത്ാൻ 
മാണിസാർ എന്ം ശ്രമിച്ിരുന്. ഒരു 
രാഷ്ടീയ കനതാവ് എനതിലുപ്രി ഒരു 
സപ്ാതുപ്രവർത്േനായിരിക്കാനാണ് 
അകദേഹം എകപ്ാഴം ശ്രമിച്ിച്ചുളളത്. 
അധിോരം േയ്ാളിസക്കാണ്ളള 
സപ്ാതുപ്രവർത്നമാണ് രാഷ്ടീയസമന് 

പ്റയാറ�്. എനാൽ, അധിോര 
സ്ാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുകമ്പാഴം രാഷ്ടീയ 
പ്ക്കഭദമകന്യ ഒരു സപ്ാതുപ്രവർത്േസന് 
ആർജ്വകത്ാസട ജനകസവനം 
നടത്ാൻ സ്വാഭാവിേമായി അകദേഹത്ിന് 
േഴിഞെിരുന് എനത് അകദേഹത്ിസന് 
ജീവിതത്ിൽ നിന് നമുക്ക് വായിച്റിയാൻ 
സാധിക്കും. 

 സപ്ാതുജനകസവനസമനാൽ 
പ്ാർൈസമന്റി പ്രവർത്നങ്ങളം 
പ്രാകയാഗിേ ജനകസവനവം 
മാത്രമ്, പ്ഠനവം ഗകവഷണവം 
ഉത്കബാധനവം അധിോരഘടനേളസട 
സിദ്ാന്തവൽക്കരണവം 
നയരൂപ്ീേരണവം ഭരണ നിർവ്വഹണവം 
എ്ാം കചർനതാസണന്ം മാണിസാറിസന് 
രാഷ്ടീയജീവിതം എകപ്ാഴം നസമ് 
ഓർമ്സപ്ടുത്തുന്. സേ.എം. മാണി 
തസന് രാഷ്ടീയ ഭൂമിേ സ്വയം കതടി 
േസ�ത്ിയതാണ്. ജനങ്ങളസട 
അഭിവൃദ്ിക്കുതകുന രാഷ്ടീയ 
സംഹിത കതടിയുളള അകദേഹത്ിസന് 
അകന്വഷണം അവസാനം വസര 
തുടർനിരുന്. 19-ാം നൂറ്റാ�ിസൈ 
ജർമ്ൻ രാഷ്ടതന്തജ്ഞനായിരുന 
ബിസ്മാർക്ക് രാഷ്ടീയസത് നിർവചിച്ത് 

"സാധ്യതേളസട േൈ" എനാണ്. രാഷ്ടീയ 
ൈക്്യപ്രാപ്ിക്കായി ോർക്കശ്യമി്ാസത 
വിവിധ ജീവിതമാർഗ്ഗങ്ങളസട മുഴവൻ 
സാധ്യതേളം കതടിയ മാണിസാർ 
മുനണി രാഷ്ടീയത്ിനും പ്രാകയാഗിേ 
സപ്ാതുപ്രവർത്നത്ിനും പുതിയ 
മാനങ്ങൾ നൽേിയ വൈിയ രാഷ്ടീയ 
വ്യക്തിത്വമായിരുന്. സേ.എം. 
മാണി എന രാഷ്ടീയ കനതാവികനാട് 
വികയാജിക്കുനവർ കപ്ാലും മാണിസാർ 
എന സപ്ാതുപ്രവർത്േകനാട് 
കയാജിക്കുന ോഴ്ചയാണ് നാം എന്ം 
േ�ിട്ടുളളത്. മാത്രമ്, രാഷ്ടീയമായ 
വികയാജിപ്പുേളസട സൗന്ദര്യം 
ോണുവാനും അവകയാട് സഹവർത്ിത്വം 
പുൈർത്തുവാനും അകദേഹത്ിന് 
അനായാസം േഴിഞെിരുന് എനതും 
നാം േണ്േഴിഞെ ോര്യമാണ്. 
അറിവം അനുഭവവം തുളമ്പുന 
സേ.എം. മാണിയുസട വാക്കുേൾ കേരള 
നിയമസഭ അമ്പതിൈധിേം വർഷങ്ങൾ 
സശ്രദ്ം കേട്ടു. ഇനി അകദേഹത്ിസന് 
അഭാവത്ിലും മാണിസാർ 
ഉയർത്ിയ ചിന്തയും വാദങ്ങളം 
കേരളത്ിസൈ സപ്ാതുപ്രവർത്േകരയും 
നിയമസഭാ സാമാജിേസരയും 
പ്രകചാദിപ്ിക്കും എന് േരുതാം. 

ഇ. ചന്ദ്രറശഖരൻ 
റവനയൂവം  ഭവനനിർമ്ാണവം                                                                
വകുപ്് മന്തി

 കക.എം. മറോണി                                                
രാഷ്ടീയ ഭൂമിേ സ്വയം                            
േസ�ത്ിയ കനതാവ്

കപറോതുജനറസവനകമന്റോൽ പറോർലകമന്ററി 
പ്രവർത്നങ്ങളം പ്രറോറയറോഗിക ജനറസവനവം 
മറോത്മല്, പഠനവം ഗറവ�ണവം 
ഉത്റ�റോധനവം അധികറോര്ടനകളകട 
സിദ്ധറോ്വൽക്കരണവം നയരൂപരീകരണവം 
ഭരണ നിർവ്വഹണവം എല്റോം 
റചർന്തറോകണന്നും മറോണിസറോറികന്റ 
രറോഷ്ടരീയജരീവിതം എറപ്റോഴും നകമ്മ 
ഓർമ്മകപ്ടുത്തുന്നു. കക.എം. മറോണി തകന്റ 
രറോഷ്ടരീയ ഭൂമിക സ്വയം റതടി കകണ്ത്ിയതറോണ്.
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സേ. എം.മാണി രാഷ്ടീയ 
രംഗത്് ശ്രകദ്യമായ 
ബഹുമുഖ വ്യക്തിത്വം, ഒപ്ം 
ഭരണരംഗത്തും 

സവികശഷതയാർന േർമ്മുഖം.      
േക്ി രാഷ്ടീയ ബന്ങ്ങൾക്കപ്പുറത്്, 
സാമുദായിേ-മത വിശ്വാസങ്ങളസട 
മതിലുേൾക്കപ്പുറത്്  മാണിസാറിസന 
കനേഹിക്കുന, ബഹുമാനിക്കുന വിവിധ 
വിഭാഗം ജനങ്ങൾ- അതായിരുന് 
അകദേഹത്ിസന് േരുത്്. ധനോര്യവകുപ്് 
മന്തിസയന നിൈയ്ക് നിറഞ്ഞു 
നിനകപ്ാഴാണ് ഒരു വാേ്പ്രകയാഗം 
േൗതുേമുണർത്ിയത്.  അകദേഹം തസന 
അവതരിപ്ിച് ബജറ്റിസനക്കുറിച്് ഇതാണ്  
പ്രകയാഗം.  "ബജറ്റ് മിച്മാകണാ എന് 
കചാദിച്ാൽ മിച്മാണ് ", "േമ്ിയാകണാ 
എന് കചാദിച്ാൽ േമ്ിയാണ് " . 
എ്ാവസരയും ചിരിപ്ിച്് ചിന്തിപ്ിച് 
വാേ്ചാതുരി ഒപ്ം അഡീഷണാൈിറ്റി 
പ്രകയാഗവം.

 കേരള കോണ്രേസ് പ്ാർട്ിക്കുള്ിൽ 
പ്ിളർപ്പുേൾ ഉ�ാകുകമ്പാൾ 

മാണിസാറിസന് പ്രകയാഗം 'പ്ിളരുകന്താറം 
വളരും വളരുകന്താറം പ്ിളരും' - 
അതാണ്  ഞങ്ങളസട പ്ാർട്ി.  ഞങ്ങൾ 
പ്രിചയസപ്ട്തിന് കശഷമുള് ോൈങ്ങളിൽ 
വ്യക്തിപ്രമായ സൗഹൃദത്ിന് 
ഒരു ഗതി മാറ്റവം ഉ�ായിട്ി്.

 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അകദേഹം 
കേരള കോണ്രേസ്ിസന് ജി്ാതൈ 
പ്രിപ്ാടിയിൽ പ്സങ്ടുക്കാൻ േണ്ണൂരിൽ 
എത്ിയതും താമസിക്കാൻ സേ.എസ്.
ആർ.ടി.സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിനടുത്തുള് 
കഹാട്ൽ അകദേഹത്ിസന് പ്ാർട്ി 
കനതാക്കൾ ഒരുക്കിയതും ആ 
കഹാട്ൈികൈക്ക് മാണിസാറികനാസടാപ്ം 
വഴി ോണിച്ചുസോടുത്തുസോ�് 
നടന്കപ്ായതും ഞാൻ ഓർക്കുേയാണ്.  
ബസ്ിന് കപ്ാോൻ ോത്ിരിക്കുകമ്പാഴാണ് 
മാണി സാറിസന് ോർ േ�തും 
ഞാൻ അടുത്തു സചല്ലുനതും.  കഹാട്ൽ 
മുറിയിൽ എത്ിയ എസന ചായ 
േഴിപ്ികച് മാണി സാർ കപ്ാോൻ 
അനുവദിച്ചുള്ളു.  ഇതുകപ്ാസൈ 
ഓർക്കാനും ഓമനിക്കാനും േഴിയുന 

അനുഭവങ്ങള�് രാഷ്ടീയ കേരളത്ിന്.

 മാണിസാറിസന് പ്രസംഗലശൈി- 
ശബ്ദകഘാഷം - അവതരണഭംഗി, 
അസത്ാം പ്രകത്യേതേൾ 
നിറഞെതായിരുന്.  
അനുയായിേസളസക്കാ�് േരകഘാഷം 
സചയ്ിക്കാനുള് എ്ാ വിഭവങ്ങളം 
അതിൽ ഉൾസക്കാ�ിരിക്കും.  
എതിരാളിേളം അനുയായിേളം ഒരു 
കപ്ാസൈ മാണിസാസറന് വികശഷിപ്ിക്കുന 
ഒരു വ്യക്തിത്വം.  ജന മനസ്േളിൽ 
രാഷ്ടീയം-മുനണി രാഷ്ടീയം-തകന്തായ 
വർഗ്ഗ ബന്ിത താല്പര്യങ്ങൾ, 
ഇവസയ്ാം ഒളിഞ്ഞും സതളിഞ്ഞും 
ോണാൻ േഴിയുമായിരുന്.

 കേരള രാഷ്ടീയത്ിൽ-മുനണി 
രാഷ്ടീയത്ിൽ ശ്രകദ്യമായ പ്ൈ 
സംഭവങ്ങളം സൃഷ്ടിച് ഒരുജ്്വൈ 
വ്യക്തിത്വം, അതാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായത്.  
ആ നഷ്ടം കേരള രാഷ്ടീയ മനസ്ിൽ 
ഘനീഭിച്ചു നിൽക്കുന്.  ദീപ്മായ ആ 
ഓർമ്േൾക്ക് മുനിൽ കനേഹാ ഞ്ജൈിേൾ.

രറോമചന്ദ്രൻ കടന്പ്ള്ി
തുറമുഖവം മയൂസിയവം 
പുരാവസ്തുവം വകുപ്പുമന്തി

പതാെതായുലെ 
മതാണിക്ം
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മറോണിസറോറികന്റ ജരീവിതം 
വായിക്കുകന്താറം വൈിപ്ം 
കൂടുന പ്ാഠപുസ്തേം

റഡറോ. ടി. എം. റതറോമസ് ഐസക്
ധനകറോര്വം കയറും വകുപ്് മന്തി

ഇ ടതു വൈതു മുനണിേളസട 
മന്തിസഭേൾക്കു കവ�ി 
13 ബജറ്റ്.  ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ വകുപ്പുേൾ 
ലേോര്യം സചയ്ത മന്തി. 

ആൾക്കൂട്സത് ലേയിസൈടുക്കാൻ 
അപ്ാരസിദ്ിയുള് കനതാവ്. ഒരു 
പ്രാകദശിേ രാഷ്ടീയ േക്ിസയ 
മുനണിയുസട നസട്്ായി നിൈനിർത്ിയ 
തന്തശാൈി... 
വികശഷണങ്ങളിസൈാതുങ്ങാത് 
വിസ്മയമാണ് മാണി സാർ.

 നിശിതവിമർശനങ്ങൾ 
ഏറ്വാങ്ങുകമ്പാഴം സതാടുത്തുവിടുകമ്പാഴം 
അകദേഹത്ിനാകരാടും ശത്രുതകയാ 
വികദ്വഷകമാ ഉ�ായിരുനി്. 
എ്ാവരുസടയും മാണി സാറായി 
സർവാദരണീയനായി അകദേഹം 
വിരാജിച്ചു. ോന്തിേകശഷിയുള് 

വ്യക്തിത്വം എന് നിസ്ംശയം പ്റയാവന 
തൈസയടുപ്്. കേരളാ കോണ്രേസിസൈ 
പ്ിളർപ്പുേളം തുടർന്�ാകുന 
രൂക്വിമർശനങ്ങളസമ്ാം നമ്മുസട 
രാഷ്ടീയ ചരിത്രത്ിസന് ഭാഗമാണ്. 
തസന് സഹപ്രവർത്േരിൽ നിന് 
തസന രൂക്മായ വിമർശനം 
അകദേഹം ഏറ്വാങ്ങിയിരുന്. എത്ര 
രൂക്മായ വിമർശേനുകപ്ാലും 
ഏതു നിമിഷവം േയറിസച്്ാവന 
ഒരിടമായി തസന് േക്ിസയ 
എകപ്ാഴം അകദേഹം സജ്മാക്കി 
നിർത്ിയിരുന്. എ്ാ ോലുഷ്യങ്ങളം 
ഒരു സപ്ാട്ിച്ിരിയിലും ആകശ്ഷത്ിലും 
അൈിയിച്ചു േളയാനുള് ഹൃദയവിശാൈത 
അകദേഹത്ിനു�ായിരുന്.  മാണി 
സാർ എന് വിളിക്കിസ്ന് പ്രസ്യമായി 
പ്രതിജ്ഞ സചയ്തവസരസക്കാണ്കപ്ാലും 
അങ്ങസന വിളിപ്ിച് സന്ദർഭങ്ങളസട 
കൂടി ചരിത്രമു�്, കേരളാ 

കോണ്രേസ് രാഷ്ടീയത്ിൽ.

 നിയമസഭയിൽ ഞങ്ങൾ എത്രകയാ 
തവണ കപ്ാരുകോഴിേസളകപ്ാസൈ 
പ്രസ്രം സോത്ിക്കീറിയിട്ടു�്. പ്കക്, 
ഒന്ം പ്രസ്രബഹുമാനത്ിസന് 
പ്രിധി വിട്ിട്ി്. എസന് എ്ാ 
ബജറ്േസളയും അകദേഹം നഖശിഖാന്തം 
വിമർശിച്ിട്ടു�്. പ്രസംഗത്ിസന് 
കപ്ായിന്റുേസള്ാം സ്വന്തം ലേപ്ടയിൽ 
കുറിച്ചുസോ�ായിരിക്കും അകദേഹം 
വരിേ. പ്രസംഗം േഴിയുകമ്പാൾ 
ഞാനകദേഹത്ിസന് സീറ്റിൽ സചന് 
കുറിപ്പുേൾ കചാദിക്കും. മറപ്ടി 
പ്രസംഗം തയ്ാറാക്കാനാണ്. ഒരു 
ലവമനസ്യവമി്ാസത അകദേഹം ആ 
കുറിപ്പുേൾ എനിക്കു ലേമാറിയിരുന്. 
തിേഞെ സ് കപ്ാർട് സ് മാൻ 
സ്ിരികട്ാസടയാണ് അകദേഹം ോര്യങ്ങൾ 
ലേോര്യം സചയ്തിരുനത്.
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 സുദീർഘമായ പ്ാർൈസമന്റി 
ജീവിതത്ിലൂസട ആർജിസച്ടുത് 
പ്രാകയാഗിേ ജ്ഞാനമായിരുന് 
അകദേഹത്ിസന് തുറപ്പു ചീട്്. നിയമസഭാ 
നടപ്ടിക്രമങ്ങളം ചട്ങ്ങളം മനപ്ാഠം. 
പ്രിണിതപ്രജ്ഞനായ ഒരു തറവാട്ടു 
ോരണവരുസട പ്രാകയാഗിേബുദ്ി 
അകദേഹം മുറസേപ്ിടിച്ിരുന്.

 കേരളത്ിസൈ േർഷേസമൂഹത്ിസന് 
താൽപ്ര്യങ്ങൾ എന്ം അകദേഹം 
ഉയർത്ിപ്ിടിച്ിരുന്. ആസിയാൻ 
േരാറിസന് ോര്യത്ിൽ കേരളത്ിസന് 
താൽപ്ര്യം സംരക്ിക്കണസമന 
ശക്തമായ നിൈപ്ാട് 
അകദേഹത്ിനു�ായിരുന്. എനാൽ 
ഈ എതിർപ്് അവഗണിക്കാനാണ് 
കോണ്രേസ് ശ്രമിച്ത്. 
അകദേഹത്ിസന് എതിർപ്ിന് ഒരു 
വിൈയും കോണ്രേസ് േൽപ്ിച്ി്.
ഇനസത് റബ്ർ വിൈത്േർച്യടക്കം 
അതിസന് പ്രത്യാഘാതമാണ്.

 മാണി സാർ ചൂ�ിക്കാട്ിയ 
പ്രത്യാഘാതങ്ങസള അന് 
കേന്ദ്രത്ിസൈ കോണ്രേസ് സർക്കാർ 
അവഗണിച്തിസന് ദുകര്യാഗം ഇന്ം 
കേരളം അനുഭവിച്ചുസോ�ിരിക്കുേയാണ്. 
റബ്റിസന് വിൈത്േർച് ഉദാഹരണം. 
റബ്റിന് തറവിൈ പ്രഖ്യാപ്ിച്കപ്ാൾ ആ 
ഭാരത്ിൽ ഒരു പ്ങ്് കേന്ദ്രസർക്കാരും 
വഹിക്കും എനാണ് അകദേഹം 
പ്രതീക്ിച്ിരുനത്. എനാൽ 
കേരളകത്ാടുള് കേന്ദ്ര അവഗണന 
ഇക്കാര്യത്ിലും തുടർന്.

 രാഷ്ടീയമായ വികയാജിപ്പുേൾ 
രൂക്മായി നിൈനിർത്തുകമ്പാഴം ആ 
മനസിസൈ നമേയും ലനർമൈ്യവം 
ആസരയും ആേർഷിക്കും. ഇതുകപ്ാസൈ 
നിയമസഭസയ സ്വന്തം ജീവിതത്ിസന് 
ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയ അകനേം 
കപ്രി്. അങ്ങസനയുള്വരുസട 
മുൻനിരയിൈാണ് മാണി സാറിസന് 
സ്ാനം. ഒരു വഴിവിളക്കായി 
അതങ്ങസന ജ്വൈിച്ചു നിൽക്കും.

രറോഷ്ടരീയമറോയ വിറയറോജിപ്പുകൾ 
രൂ�മറോയി നിലനിർത്തുറമ്പറോഴും ആ 
മനസികല നന്മയും ഷനർമല്വം 
ആകരയും ആകർ�ി�ം. 
ഇതുറപറോകല നിയമസഭകയ 
സ്വ്ം ജരീവിതത്ികന്റ 
ഭറോഗമറോക്കി മറോ്ിയ അറനകം 
റപരില്. അങ്ങകനയുള്വരുകട 
മുൻനിരയിലറോണ് മറോണി സറോറികന്റ 
സ്റോനം. ഒരു വഴിവിളക്കറോയി 
അതങ്ങകന ജ്വലിച്ചു നിൽ�ം.
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ഒ രു മാന്യവ്യക്തിസയ, 
സപ്ാതുജീവിതത്ിൽ 
പ്രകശാഭിക്കുന, 
ജീവിച്ിരുപ്പുള് ഒരു 
പ്ൗരസന 

പ്രാമർശിക്കുേകയാ വിൈയിരുത്തുേകയാ 
പ്രേീർത്ിക്കുേകയാ സചയ്യുവാൻ 
മുതിരുനവൻ സൂക്ികക്ക� ചിൈ 
ോര്യങ്ങള�്.  അതിസ്തുതി ഒഴിവാക്കണം.  
“ഇന്ദിര ഇന്ത്യയാണ് ”എന സ്തുതിപ്ാടിയ 
പ്രസിദ്സന പ്രിഹസിക്കുവാൻ കപ്ാലും 
എവിസടസയന് േണ്പ്ിടിക്കുവാൻ 
സാദ്്യമ്ാത് വിധത്ിൽ സമോൈിേ 
ചരിത്രം അകദേഹസത് 
വിസ്മരിച്ിരിക്കുേയാണ്.  ഇ്ാത് 
ഗുണങ്ങകളാ കദാഷങ്ങകളാ ആരുസട കമലും 
അടികച്ല്പിക്കരുത്.  അത്രം സാഹിത്യം 
വീകരാചിതമായ അപ്ദാനങ്ങസള 
സേട്ിച്മച്് സൃഷ്ടിച്താസണന് േരുതി 
വികവേിേൾ അവഗണനയുസട 
ആഴത്ികൈക്ക് എറിഞ്ഞുേളയും.  

പ്റയുവാനുള്ത് കുറച്ാസണങ്ിലും 
വീരസ്തുതി അസ്ങ്ിലും, സത്യസന്മായി 
അവതരിപ്ിക്കുനതായിരിക്കും 
സാധാരണക്കാരനായ 
എസനകപ്ാസൈയുള്വൻ 
അംഗീേരികക്ക� മാർഗ്ഗനിർകദേശസമന് 
ഗണിച്ചുസോ�ാണ് അതിസൗഹൃദം 
സമ്പാദിക്കാത്, വ്യക്തിപൂജകയാട് 
വികയാജിപ്പുള്സതങ്ിലും മതികപ്ാസട 
മാനിക്കുന എസന് കനേഹിതൻ 
മാണിസയക്കുറിച്് ഈ സചറകൈഖനം 
എഴതുനത്.

   ദീർഘോൈ ബന്ം ഞങ്ങൾ 
തമ്ിൈി്.  രാഷ്ടീയബന്ം ഒട്ടുമി്.  
നിയമസമാജമണ്ഡൈത്ിൽ 
ഒനായി പ്രവർത്ിച്ിട്ി്.  നിയമ 
നിർമ്ാണ സഭയിൽ നിന് ഞാൻ 
വിരമിച്തിനു കശഷമാണ് അകദേഹം 
സഭയിൽ പ്രകവശിച്ത്.  പ്കക് 
ഞങ്ങൾ കനേഹിതരാണ്.  പ്രസ്രം 

ജസ്റരീസ് വി.ആർ.കൃഷ്ണയ്യർ
മുൻ മന്തിയും പിൽക്കറോലത്് സുപ്രരീം 
റകറോടതി ജഡ്ജിയുമറോയിരുന്  അ്രിച്ച 
ജസ്റിസ് വി.ആർ കൃഷ്ണയ്യർ, 'കക.എം. 
മറോണി ജൂ�ിലി സ്മരണകൾ'എന് 
ഗ്രന്ഥത്ിൽ (1 993) എഴുതിയ റലഖനം.

ശ്രീ.കക.എം.മറോണി
ഒരപരിചിതലറെ ചിെ  

പരതാമർശങ്ങള്
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തുടർച്ചയറോയി 
അധികറോരത്ിലിരി�റമ്പറോൾ 
വ്തിയറോനങ്ങൾ വരറോതിരിക്കില്.  
ഇന്കത് രറോഷ്ടരീയറോധികറോരികളിൽ, 
വിരളമല്റോത് ഗുണമറോണ് 
പ്രമത്തയും ധൃഷ്ടതയും 
ജനങ്ങറളറോട് കപരുമറോറുറമ്പറോഴുള് 
അഹങ്റോരവം.  അതറോണറല്റോ 
ഇന്കത് ക�ി രറോഷ്ടരീയം. 
മറോണിയറോവകടേ ഇതിൽ നിന്് 
വ്ത്സ്തമറോയ കപരുമറോ്ഷശലി 
സ്വറോയത്മറോക്കിയിരുന്നു.  

ബഹുമാനിക്കുനവരാണ്.  ഞങ്ങൾ തമ്ിൽ 
അകന്യാന്യം ഇടപ്ാടുേളി്. ഇടയ്കിടയ്ക് 
ോണാറ�്, സംസാരിക്കാറ�്.  
ഹൃദയംഗമമായ മതിപ്പുേല്പിച്ചുസോ�് 
േളങ്മി്ാസത ചിരോൈമായി സൗഹൃദം 
പുൈർത്ിവരുന്�്.  അവാച്യമായ 
പ്രസ്ര ബന്മുസ�ന് മാത്രമാണ് 
എനിക്ക് ബഹു.മന്തി സേ.എം.
മാണിസയക്കുറിച്് എഴതുവാനുള് 
അധിോരപ്ത്രം.  നസ്ാരു 
മനുഷ്യസനന് ഞാൻ േരുതുന ഒരു 
രാഷ്ടതന്തജ്ഞസനക്കുറിച്്, വിശിഷ്യാ 
മന്തിസയക്കുറിച്്, അതിലുമുപ്രി ഒരു രാഷ്ടീയ 
കനതാവിസനക്കുറിച്് ഒരു കൈഖനം ഒരു 
സ്മരണിേയികൈക്ക് എഴതുനത് എസന 
സംബന്ിച്് പുതുമയാണ്.  വാസ്തവങ്ങൾ 
പ്റകയ� ഘട്ങ്ങളിൽ പ്റയുനത് 

ശരിയാസണന് വിശ്വസിക്കുനതുസോ�് 
സ്വീോര്യവമാണ്.  ഇനി എനിക്കു 
പ്റയാനുള് ചിൈ ോര്യങ്ങൾ കമല്പറഞെ 
ആമുഖത്ിന് വികധയമായി കുറിക്കസട്. 

 ശ്രീ.സേ.എം.മാണി രജതജൂബിൈിോൈം 
നിയമസഭാ സാമാജിേനായി തിളങ്ങി.  
അക്കാൈസമ്ാം എനിക്കകദേഹവമായി 
പ്രിചയമു�ായിരുന്.  ബഹുമാനപുരസ്രം 
തമ്ിൽ സപ്രുമാറിയിരുന്.
സതരസഞെടുപ്പു രാഷ്ടീയത്ിൽനിനേന് 
നീതിപ്ീഠമാർഗ്ഗമംഗീേരിച് 
എനിക്ക് വ്യക്തമായ രാഷ്ടീയ 
അഭിപ്രായങ്ങള�ായിരുന്.

 അഭിഭാഷേ വൃത്ിയിൽ നിന് 
രാഷ്ടീയത്ികൈക്ക് പ്രകവശിച്                   

ശ്രീ മാണി ആ ോൈത്് പ്ാർട്ിരഹിതനും 
ഇടതുപ്ക് ചിന്താഗതിക്കാരനുമായ 
എസനക്കുറിച്റിഞെിരിക്കുവാനിടയു�്.  
അഭിഭാഷേവൃത്ിയും രാഷ്ടീയവം 
മന്തിസഭാംഗത്വവം ഞങ്ങസള 
സമാനപ്രിചയക്കാരാക്കിസയനത് 
ഒരു പ്രകത്യേതയാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ, 
സതരസഞെടുപ്ിൽ പ്രാജയസപ്ട് 
ഞാൻ അഭിഭാഷേവൃത്ിയികൈക്ക് 
തിരിച്ചു വന്. ന്യായാധിപ് കജാൈിയിൽ 
യാദൃശ്ിേമാസയത്ി. കജാൈിയിൽ 
നിന് പ്ിരിഞെ കശഷം വീണ്ം 
സപ്ാതു ജീവിതത്ിൽ വ്യാപൃതനായി 
േക്ിരാഷ്ടീയത്ിനതീതമായി 
മാനവതാല്പര്യ രാഷ്ടീയ മണ്ഡൈത്ിൽ 
വ്യാപൃതനയി  അൈഞ്ഞുസോ�ിരിക്കുന്.  
ബഹുമാനസപ്ട് മന്തി മാണിയാവസട് 
അന്തരമുൾസക്കാള്ളുന മസറ്റാരു 
ചിത്രമായി അതിോയനായ പ്ാർട്ി 
കനതാവായി രാഷ്ടീയമീമാംസാപ്ടുവായി, 
പ്ൈതവണ മന്തിയായി വാഴന്.

 ഒരു യുവപ്രതിഭ, നിയമ സമ്പനൻ, 
നസ്ാരഭിഭാഷേൻ, വാഗ്ി എനീ 
നിൈേളിൽ ജീവിതപ്രയാണമാരംഭിച് 
ശ്രീ.മാണി തസന് സർവ്വേഴിവേളം 
സപ്ാതുോര്യ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കു 
കവ�ി സമർപ്ിച്ചു.  വികശഷിച്ചും രാഷ്ടീയ 
ോര്യങ്ങൾക്കുകവ�ി.  ഞാനറിഞെ ോൈം 
മുതൽ അകദേഹം കേരളാകോണ്രേസ്ിസൈ 
ഒരു കനതാവാണ്.  അകദേഹത്ിന് 
പ്രസംഗപ്ാടവം സ്വതസിദ്മായിരുന്.  
സമൂഹകനേഹം, സമൂഹകക്മോംക് 
എനിവയും അകദേഹത്ിസന് 
പ്രധാനഗുണങ്ങളാണ്.  നിശ്യദാർ്്യം, 
കദശകനേഹം, ജനമദ്്യത്ിൽ 
അദ്്വാനിക്കുവാനുള് വാ   ഞ്ഛ , 
േർഷേകരാടുള് പ്രതിപ്ത്ി, ൈളിത 
ജീവിതം, വ്യക്തമായി ചിന്തിക്കുവാനും 
ആശയങ്ങൾ പ്രോശിപ്ിക്കുവാനുമുള് 
അപ്ാരമായ േഴിവ്-ഇവയാണക്ാ 
ഒരു കനതാവാകുവാനുള് പ്രധാന 
ഗുണങ്ങൾ.  ഇവസയ്ാം മാണിയിൽ 
സതളി ഞ്ഞു വിളങ്ങി.  അകദേഹം 
ഒരു രാഷ്ടീയ കനതാവായതിൽ 
അതിശയമി്.  ദീർഘോൈം 
കനതൃത്വം നിൈനിർത്ികപ്ാനതിനും, 

തുടർച്യായി ര�ര ദശേം 
നിയമസഭാസാമാജിേനായി 
സതരസഞെടുക്കസപ്ട്തിലും ഒരു 
േൈാവ്ഭന് ജനസമ്തിയും 
സപ്ാതു അംഗീോരവം 
ൈഭിച്ചുസവകന േരുതുവാനുള്ളൂ.

   പ്രഭാവവത്തുക്കൾക്കുള് ഒരു 
വിഷമം ശ്രീ മാണികയയും അല്പം 
ബാധിച്ിട്ടുസ�ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്.  
ഭിനാഭിപ്രായക്കാരുമായി പ്ിണങ്ങാസത 
ഇണങ്ങികപ്ാകുവാനുള് പ്രകത്യേ 
വിനയം ചിൈകപ്ാൾ ോണിക്കാൻ 
സാധിച്ിസ്ന് വരാം.  തുടർച്യായി 
അധിോരത്ിൈിരിക്കുകമ്പാൾ 
വ്യതിയാനങ്ങൾ വരാതിരിക്കി്.  
ഇനസത് രാഷ്ടീയാധിോരിേളിൽ, 
വിരളമ്ാത് ഗുണമാണ് 
പ്രമത്തയും ധൃഷ്ടതയും ജനങ്ങകളാട് 
സപ്രുമാറകമ്പാഴള് അഹങ്ാരവം.  
അതാണക്ാ ഇനസത് േക്ി രാഷ്ടീയം. 
മാണിയാവസട് ഇതിൽ നിന് വ്യത്യസ്തമായ 
സപ്രുമാറ്റലശൈി സ്വായത്മാക്കിയിരുന്.  
എങ്ിലും പ്ാർട്ിയിൽ പ്ിളർപ്പു�ായി.  
പ്ിളർപ്ിന് കഹതു ആരുസടയും 
സതറ്സോ�ാവണസമനി്.  ഇന്ത്യൻ 
രാഷ്ടീയത്ിസൈ അന്തർജാതമായ 
പ്രകത്യേത, അഥവാ ആധുനിേ 
ധർമ്മാണക്ാ ഭിനത.   സംകയാജനം, 
വികയാജിപ്്, പ്രതിപ്ക്ത്് കചരൽ, 
പുതിയ മുനണി സൃഷ്ടിക്കൽ, 
അധിോര വിൈകപ്ശൽ തുടങ്ങിയവ.  
അവസരവാദപ്രമായ അധ:പ്തനം 
രാഷ്ടീയ ധർമ്മായി മാറിയ ഭാരതത്ിൽ 
ഒകര പ്ാർട്ിയിൽ ഇരുപ്ത്ഞ്ചു 
സോ്ങ്ങകളാളം നിയമസഭാ 
സാമാജിേനായി, കനതാവായി, ഭാവിസയ 
കസവനനിർഭരമായി വീക്ിക്കുേ 
എളപ്മ്.  സേ.എം.മാണി എന രാഷ്ടീയ 
േൈാവ്ഭസന് ഒരു കനട്ം അതാണ്.

 ഇസതാന്ം യാദൃശ്ിേമ്.  
അദ്്വാനശീൈത്ിസന്യും 
സ്വഭാവഗുണത്ിസന്യും, വിജ്ഞാനം 
കനടുവാനുളള സ്ായിയായ 
പ്രിശ്രമത്ിസന്യും ജനകസവനസത് 
തപ്സ്ാക്കി മാറ്റിയ സവികശഷതയുസടയും 

ഫൈമാണ്.  കേരള രാഷ്ടീയത്ിസൈ 
ഒരു കനതാവായ, പ്ാൈാ ജനങ്ങളസട 
പ്ടത്ൈവനായ മാണി, പ്കരതനായ 
ജഡ്ജി  ശ്രീ കഗാവിന്ദകമനവസന് 
അപ്രന്ീസ്ായിട്ാണ് കോഴികക്കാട്് 
അഭിഭാഷവൃത്ി ആരംഭിച്ത്.  
പ്ീനീട് പ്ാൈായിൽ വക്കീൈായി 
മിനിത്ിളങ്ങി- അവിടന് തസന 
സജീവ രാഷ്ടീയത്ിൽ പ്രകവശിച്ചു.  
ഒകര നികയാജേമണ്ഡൈത്ിൽ 
നിന് തുടർച്യായി എട്ടുതവണ 
സതരസഞെടുക്കസപ്ടുേ എന 
അത്ഭുതകനട്ം കതാമസ്് മാണിയുസട 
മേൻ കുഞ്ഞുമാണിക്ക് സാധിച്ചു 
എകനാർക്കുകമ്പാൾ അകദേഹത്ിസന് 
മുമ്പിൽ തൈ കുനികക്ക�ിയിരിക്കുന്.  
പ്ാൈാക്കാരുസട നിത്യജീവിതത്ിസന് 
ഭാഗമാണ് സേ.എം.മാണി എന് 
വികശഷിപ്ിക്കുകമ്പാൾ അതിനു സതളിവ്   
ഈ സതരസഞെടുപ്് പ്രമ്പര തസനയാണ്.  
വളരും കതാറം പ്ിളരുേയും, പ്ിളരും 
കതാറം വളരുേയും ചിൈകപ്ാൾ പുതിയ 
കപ്രുേളിൽ ഉദിക്കുേയും പ്ഴയ കപ്രുേൾ 
അസ്തമിക്കുേയും സചയ്യുേ എനത് ഭാരത 
രാഷ്ടീയത്ിസന് ഒരു പ്രതിഭാസമാണക്ാ.  
ഏത് സാഹചര്യത്ിലും കേരളാ 
കോണ്രേസ്ിസന് അദ്വിതീയ കനതാവായി 
ജനേീയ പ്രതിഭയായി, ഊർജ്സ്വൈനായി 
ജീവിക്കുവാൻ ശ്രീ മാണിക്ക് സാധിക്കും 
എന്ള്തിൽ സംശയമി്.

  ഒരു സചറിയ ോര്യം-അ് വൈിയ 
ോര്യം തസന. മന്തി മാണി പുേവൈി 
നിർത്ി എനാണ് അറിയുനത്.  
ആത്മരക്യ്ക് മാത്രമ് ഇതരരുസട 
ജീവൻ രക്ിക്കുവാനും പുേവൈി 
നിർകത്�താണ്.  പുേയിൈ 
സംബന്ിയായ ഉപ്കയാഗം 
ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷത്ിൽ 
എട്ടു ൈക്ം ജീവാപ്ായങ്ങൾ 
ഉ�ാക്കുന്�കത്ര.  പുേവൈിക്കുനവനു 
പുറസമ അടുത്ിരിക്കുനവനും കരാഗം 
ബാധിക്കും.  പുേവൈി നിർത്ിയ മാണിസയ 
മനുഷ്യകനേഹിയായി ഞാൻ ഗണിക്കുന്.

 എസന ആേർഷിച്ത് 
അകദേഹത്ിസന് മനുഷ്യകനേഹപ്രമായ 

 സേ േരുണാേരൻ, സേ എം മാണി, എ സേ ആന്ണി
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എകന് ആകർ�ിച്ചത് 
അറ്ദേഹത്ികന്റ 
മനു�്റനേഹപരമറോയ 
വരീ�ണമറോണ്.  
കണ്ണുകറോണറോത്തറോയ ഒരു 
നിയമ�ിരുേധറോരികയ നിയമ 
ഡിപ്റോർട്ടുകമന്റിൽ റജറോലി കകറോടുത്് 
ജരീവി�വറോൻ സഹറോയിക്കണകമന്് 
ഞറോൻ അറ്ദേഹറത്റോട് അറപ�ിച്ചു.  
ചടേങ്ങൾ മറോ്ികവച്ചുകകറോണ്് ഈ 
എൽ.എൽ.എം �ിരുേധറോരിയറോയ 
അന്കന റയറോഗ്തയുളള 
ഉറേ്റോഗത്ിൽ നിയമിച്ചു 
എന്നുള്റതറോർ�റമ്പറോൾ 
അറ്ദേഹത്ികന്റ കരുണറോശരീലം 
വ്ക്മറോകുന്നു.

വീക്ണമാണ്.  േണ്ണുോണാത്തായ 
ഒരു നിയമബിരുദധാരിസയ നിയമ 
ഡിപ്ാർട്ടുസമന്ിൽ കജാൈി സോടുത്് 
ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കണസമന് 
ഞാൻ അകദേഹകത്ാട് അകപ്ക്ിച്ചു.  
ചട്ങ്ങൾ മാറ്റിസവച്ചുസോ�് ഈ എൽ.
എൽ.എം ബിരുദധാരിയായ അന്സന 
കയാഗ്യതയുളള ഉകദ്യാഗത്ിൽ നിയമിച്ചു 
എന്ള്കതാർക്കുകമ്പാൾ അകദേഹത്ിസന് 
േരുണാശീൈം വ്യക്തമാകുന്.

 അതുകപ്ാസൈ തസന ദരിദ്രർക്ക് 
സൗജന്യനിയമ സഹായം 
നല്കുന ഒരു പ്ദ്തി കേരളാ 
ഗവണ്സമന്് ആവിഷ്രിക്കണസമന് 
കുസറസോ്ങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ 
ആവശ്യസപ്ടുേയു�ായി.  ആ 
പ്രിപ്ാടി അകദേഹം അംഗീേരിച്ചു.  
ദരിദ്രകരാടുള് അധിോരിേളസട 
േടപ്ാട് ഇത്രം സചയ്തിേളിൽ 
കൂടിയാണക്ാ സതളിഞ്ഞുോണുേ.  
പ്ീനീട് നിയമ മന്തിയായി വന 
ശ്രീ.സേ.ചന്ദ്രകശഖരസനയും 
ഇത്രുണത്ിൽ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്.  
അഭിഭാഷേവൃത്ിയിൽ കശാഭിച് 
ശ്രീ മാണി മന്തിയായകപ്ാൾ വക്കീൽ 
സമൂഹത്ിസന് വിഷമതേൾ 
മനസ്ിൈാക്കിസക്കാ�് അവർക്കു കവ�ി 
ഒരു ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ദ്തി നടപ്ിൽ 
വരുത്ി.  ഞാൻ നിയമമന്തിയായിരുന 
ോൈത്് ഇത്രം ഒരു പ്ദ്തിക്ക് 
അടിത്റ ഇട്ിരുന്സവങ്ിലും 
പൂർണ്ണരൂപ്ത്ിൽ വാർദ്േ്യ അഭിഭാഷേ 
ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ദ്തി ആവിഷ്രിച്ത് 
മന്തി ശ്രീ.സേ.എം.മാണിയാണ്.

 കേരള യൂത്് ഫ്ര�് (എം) ശ്രീ 
മാണിസയക്കുറിച്് ഒരു ഉപ്ഹാരരേന്ം 
(FEST-SCHRIFT) തയ്ാറാക്കുനതിൽ 
പ്രകത്യേ ഔചത്യമു�്.  സചറപ്ക്കാരനായി 
സചറിയ നിൈയിൽ നിന് ഉയർന് 
വന മാണി അദ്്വാനത്ിസന്യും 
ആദർശത്ിസന്യും കനട്ങ്ങൾക്ക് വിശിഷ്ട 
മാതൃേയാണ്.  സതരസഞെടുപ്പുേളിൽ 
പ്രാജയസപ്ടാസത തുടർച്യായി 
ജനപ്ിന്തുണ, പ്രകത്യേിച്ചും 
യുവപ്ിൻതുണ കനടിയ മാന്യനാണക്ാ 
മാണി.  മന്തിയായകപ്ാൾ വകുപ്് 

ഏതായാലും പ്രതിഭയുള്തുസോ�് 
പ്രകശാഭിക്കുവാൻ സാധിച്തായ 
േഴിവറ്റ മാണി യുവാക്കൾക്ക് ഒരു 
കപ്രരണാശക്തിയാണക്ാ.  എട്ടു 
മന്തിസഭേൾ, പ്ൈ വകുപ്പുേൾ, എട്ടു 
ബജറ്േളസട അവതരണം എനിവ 
അഭിമാനിക്കാവന കനട്ങ്ങളാണക്ാ.

 വിദയുഛേക്തി മുതൽ ഭവന 
നിർമ്ാണരംഗസത് പുതിയ ദർശനം 
വസര സതാട്സത്ാം സപ്ാനാക്കുവാൻ 
േഴിവള് സർവേൈാവ്ഭനാസണന് 
മാണി പ്രവർത്നം സോ�് 
സതളിയിച്ിരിക്കുന്.  കുറ്റങ്ങളം കുറവേളം 
ഇസ്ന്, ആകക്പ്ാർഹമായ 
വശങ്ങൾ ഇസ്ന്.  ഏത് മഹാനും 
അത്രം കുറവേൾ ഉ�ാകും. പ്സക് 
കനട്ങ്ങളസട മുനിൽ അവ നിഷ്�പ് 
ഭമാവം,  സമക്വീക്ണത്ിൽ 
കൂടി വിൈയിരുത്ിയാൽ മാണിസയ 
നസ്ാരു മന്തി, നസ്ാരു വാഗ്ി 
എന് വിധി എഴതാവനതാണ്.

 ആകവശം സോള്ിക്കുന 
തരത്ിൽ പ്രസംഗിക്കുന ഒരു 
രാഷ്ടീയാഭ്യാസി എനതിൽ േവിഞെ് 
നിയമങ്ങസള അനായാകസന വികശഷ 
ലവദഗ്ദ്ധ്യകത്ാടുകൂടി പ്രസംഗരൂപ്ത്ിൽ  
അവതരിപ്ിക്കുവാൻ  സാധിക്കുന 
ബഹുമാനസപ്ട് മന്തി മാണികയയാണ് 
ഞാൻ ഈയിസട ഒരു കയാഗത്ിൽ 
േ�ത്.  അതിസുന്ദരവം ൈളിതവമായ 
ഭാഷയിൽ സാകങ്തിേമായ 
നൂൈാമാൈേൾ ബാധിക്കാത് വിധത്ിൽ, 
എളപ്ത്ിൽ മനസ്ിൈാക്കാവന 
തരത്ിൽ പ്ദങ്ങൾ സതരസഞെടുത്് 
വ്യക്തത പ്ാൈിച്ചുസോണ്ള്, ഒരു 
പ്രകത്യേലശൈി ഞാൻ അകദേഹത്ിസന് 
പ്രസംഗത്ിൽ േണ്.  ആശയങ്ങൾ 
കുഴപ്ം പ്ിടിച്വ, വ്യാഖ്യാനം വിഷമം 
പ്ിടിച്ത്; പ്ാർൈസമന്റി സപ്രാസീഡിയർ 
സാധാരണക്കാരന് ദുർരോഹ്യം.  എനാൽ 
മാണിയുസട വാകരണി, സംസാരരീതി, 
ഏവകരയും ധരിപ്ിക്കുവാൻ േഴിയുന 
പ്ാടവം ഇവസയ്ാം തസന എസന 
ആശ്ര്യസപ്ടുത്ി.  ഈ മാണി മാഹാത്മ്യം 
ഞാൻ മനസ്ിൈാക്കിയിരുനി്.

 ശുദ്ഗതിയിൽ ജീവിക്കുന ഈ 
മനുഷ്യൻ, ഗാന്ിയൻ വസ്തം ധരിക്കുന 
ഈ പ്ൗരൻ, സാധാരണക്കാരുസട 
ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, പ്ാർപ്ിട സൗേര്യം 
തുടങ്ങിയ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മന്തി 

പ്ദം ഉപ്കയാഗിക്കുവാൻ സനദ്നായ 
സാമാന്യം അറപ്തുോരനായ യുവാവാണ്.

  ഒരു ോര്യത്ിൽ അകദേഹത്ിസന് 
പ്രിപ്ാടിേകളാട് പൂർണ്ണമായും 

കയാജിക്കുവാൻ എനിക്ക് േഴിഞെിട്ി്- 
പ്രകൃതി സംരക്ണത്ിന് 
അത്യാവശ്യമായ വനസംരക്ണം 
തള്ിപ്റഞ്ഞുസോ�് മരങ്ങൾ 
സവട്ി മുറിച്് ോടുേൾ നാടുേളാക്കി, 
ദാരിദ്ര്യത്ിസന് മൂടുപ്ടം ധരിച്് വനം 
േകയ്റി ലേവശം വച്ിരിക്കുനവർക്ക് 
പ്ട്യദാനം നൽകുേ എന്ള്ത് മര 
മൗൈിേവാദിയും നരമൗൈിേവാദിയും 
ആയ എനിക്ക് ദഹിക്കുനി്- 
പ്രകത്യേിച്് ഹിന്ദു മൗൈിേ വാദിേൾ 
ഇത്രം പ്ദ്തിേളിൽ ക്രിസ്തീയ 
പ്ക്പ്ാത നയം ദർശിക്കുന്സ�ങ്ിൽ 
അത് അേകറ്റ�തായ ബാദ്്യത 
അകദേഹത്ിനും എനിക്കും ഉ�്.  പ്ാർപ്ിട 
സൗേര്യം എ്ാവർക്കും നൽകേ�താണ്.  
അസതാരു മൗൈിോവോശമാണ്.  
കുടിപ്ാർപ്പുോസര കുറ്റക്കാരായി ഞാൻ 
ോണുനി്.  എങ്ിലും ഇനസത് 
ോൈഘട്ത്ിൽ മരത്ിനും മണ്ണിനും 
വർഗീയതയു�്.   അത്രം ോര്യങ്ങൾ 
ശ്രദ്ിച്ചുസോ�ായിരിക്കണം 
പ്ട്യദാനം തുടങ്ങിയ നയങ്ങൾ 
രൂപ്ീേരിക്കൽ. മാണിയുസട രക്തത്ിൽ 
സസക്കുൈറിസമുസ�ന് എനിക്കറിയാം.  
ഗൃഹരഹിതർക്ക്, നിർധനർക്ക് 
അവർ ഏതു മതസ്രായാലും ശരി 
അവർസക്ക്ാം പ്ാർപ്ിട സൗേര്യം 
ഉ�ാക്കിസക്കാടുക്കണസമന്ള് 
നിർബന്ം അകദേഹത്ിനു�്.  നീതിയും 
ന്യായവം നികഷധിക്കസപ്ട്ിരുന 
ഒരു ജനവിഭാഗം, ആവൈാതിേളം 
നികവദനങ്ങളമായി തസന 
സമീപ്ിക്കുകമ്പാൾ അവർസക്ക്ാം 
ആശ്വാസം നല്കുവാൻ ആത്മാർത്മായി 
ശ്രമിക്കുന ശ്രീ മാണിസയ ഞാൻ 
അഭിനന്ദിക്കുന്.  നിരന്തരം പുത്ൻ 
ജനകക്മ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ആവിഷ്രിക്കുേയും ലചതന്യവത്ായി 
നടപ്ിൽ വരുത്തുവാൻ പ്രിശ്രമിക്കുേയും 
സദാ അദ്്വാനിക്കുേയും സചയ്യുന എസന് 
സുഹൃത്് ശ്രീ.സേ.എം.മാണിക്ക് എ്ാ 
തുറേളിലും ആത്മീയ ശക്തികയാടുകൂടി 
മുകനറവാൻ സാധിക്കുമാറാേസട് എന് 
ഹൃദയംഗമമായി ആശംസിച്ചുസോ�് 
അവസാനിപ്ിക്കുന്.              
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എ സന് ഓർമ് 
1970-േളികൈയ്ക് 
കപ്ാകുേയാണ്.  
മാണിസാറിസന 

ആദ്യമായി പ്രിചയസപ്ടുനത് ഞാൻ 
നിയമസഭയിൽ വനതിനുകശഷമാണ്. 
അനസത് നിയമസഭയിൽ 
ഉ�ായിരുനവരിൽ ഇകപ്ാഴസത് 
മുഖ്യമന്തി, മുൻ മുഖ്യമന്തിമാരായ ശ്രീ.
വി.എസ്. അച്ചുതാനന്ദൻ, ശ്രീ. ഉമ്ൻ 
ചാ�ി, ഞാൻ, ഇത്രയും കപ്രാണ് 
നിൈവിലുള് 14-ാം സഭയിലുളളസതനാണ് 
ഞാൻ േരുതുനത്. 1970-ൽ പ്ഴയ 
എം.എൽ.എ. േ്വാർകട്ഴ്സിസന് മൂനാമസത് 
നിൈയിസൈ അകങ്ങയറ്റസത് മുറിയിൽ  സേ. 
എം. കജാർജം സതാട്ടുത് മുറിയിൽ ഞാനും 
അതിനടുത് മുറിയിൽ സേ.എം. 
മാണിയുമായിരുന് താമസിച്ിരുനത്.  
മാണിസാറിസന കനാക്കുകമ്പാൾ അകദേഹം 
എകപ്ാഴം മുറിയിൈിരുന് എസന്തങ്ിലും എഴ

തിസക്കാ�ിരിക്കുേയായിരിക്കും. അത് 
പ്ികറ്റദിവസസത് നിയമസഭയികൈയ്കളള 
തയ്ാസറടുപ്ാണ്  േഠിനാദ്്വാനം സചയ്യുന 
ഒരു നിയമസഭാ സാമാജിേനാണ് 
അകദേഹം. അന് അകദേഹത്ിന് 35-36 
വയസ്് പ്രായകമയുളളൂ. അന്ം ഞങ്ങൾ 
അകദേഹസത് മാണിസാർ 
എന്തസനയാണ് വിളിച്ിരുനത്. 
1967-സൈ നിയമസഭയിൽ കേരളാ 
കോണ്രേസിന് അഞ്് 
എം.എൽ.എ.മാരാണു�ായിരുനത്. സേ. 
എം. കജാർജ്, സേ.എം.മാണി, ഇ. കജാണ് 
കജക്കബ്, ചാഴിക്കാടൻ. അന് 
അതിശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഇ.എം.എസ്. 
ഗവണ്സമന്ിസന വിമർശിച്ത് ഞാൻ 
പ്ത്രങ്ങളിൽ വായിച്ിട്ടു�്. 1970-ൈാണ് 
കേരളാ കോണ്രേസ് യഥാർത്ത്ിൽ 
േർഷേരുസട പ്ാർട്ിയായി മാറിയത്. 
കേരളാ കോണ്രേസിസന കസ്റ്ററ്റ് 
പ്ാർട്ിയാക്കി മാറ്റണസമന വൈിയ 

 എ്ാവരുസടയും 
മാണിസാർ

പി. കജ. റജറോസഫ്, മുൻമന്തി

 സേ എം മാണി, പ്ി സജ കജാസഫ്

മറോണിസറോറികന റനറോ�റമ്പറോൾ 
അറ്ദേഹം എറപ്റോഴും മുറിയിലിരുന്് 
എക്ങ്ിലും എഴുതികക്കറോ
ണ്ിരി�കയറോയിരി�ം. 
അത് പിറ്േിവസകത് 
നിയമസഭയിറലയ്ക്കുളള 
തയ്യറോകറടുപ്റോണ്  കഠിനറോദ്ധ്വറോനം 
കചയ്യുന് ഒരു നിയമസഭറോ 
സറോമറോജികനറോണ് അറ്ദേഹം. 
അന്് അറ്ദേഹത്ിന് 35-36 
വയസ്് പ്രറോയറമയുളളൂ. അന്നും 
ഞങ്ങൾ അറ്ദേഹകത് മറോണിസറോർ 
എന്നുതകന്യറോണ് വിളിച്ചിരുന്ത്. 
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ആരേഹം സേ.എം. കജാർജിനും   സേ.എം. 
മാണിക്കും ഉ�ായിരുന്. അനസത് ഒരു 
പ്രധാന പ്രകമയം കേന്ദ്ര-സംസ്ാന 
ബന്ങ്ങളിൽ സപ്ാളിസച്ഴത്് 
നടത്ണസമനതായിരുന്. 
അധിോരങ്ങളം വരുമാനവം മുഴവൻ 
കേന്ദ്രത്ിനും ചുമതൈേൾ മുഴവൻ 
സംസ്ാനത്ിനുമാണ്. ആ പ്രകമയം 
നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്ിച്ത്  സേ.എം. 
മാണിയാണ്. എനിക്ക് കതാന്നത് അന് 
കേരളാ കോണ്രേസ് ഒറ്റയ്കാണ്; 
കോണ്രേസ് ഇൻഡിസപ്ൻഡന്ായു�്; 
ഇടതുപ്ക് മുനണിയുമു�്; എ്ാവരും 
അതികനാട് കയാജിച്ചു. ആയിടയ്കാണ് 
സർക്കാരിയ േമ്ീഷൻ വരുനത്.      
കേന്ദ്ര-സംസ്ാന സാമ്പത്ിേ 
ബന്ങ്ങളിൽ സപ്ാളിസച്ഴത്് 
നടത്ണസമന ആശയംതസന 
സർക്കാരിയ േമ്ീഷൻ ശക്തമായി 
ഉനയിച്ചു. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്യം പ്രാപ്ിച് 
ോൈഘട്ത്ിൽ പ്ൈ സംസ്ാനങ്ങളം 
വിട്ടുകപ്ാകുന ഭീഷണിയിൈാണ് സഫഡറൽ 
സംവിധാനത്ിൽ കേന്ദ്രത്ിന് ഇത്രയും 
അധിോരങ്ങളം വരുമാനവം സോടുത്ത്. 
അത് ഡയൈയൂട്് സചയ്ണസമന് പ്ൈകപ്ാഴം 
ആരേഹിച്ചുസവങ്ിലും നടനി്.  കേരളാ 
കോണ്രേസാണ് ഈ വിഷയം 
സജീവമാക്കിയത്. സർക്കാരിയ േമ്ീഷൻ 
അത് ശക്തമായി ഉനയിച്ചു. ഇകപ്ാഴം 
പ്രസക്തമായി നിൽക്കുന്. എ്ാവരും 
കയാജികക്ക� വിഷയമാണിത്.  

 കേന്ദ്ര-സംസ്ാന സാമ്പത്ിേ 
ബന്ങ്ങളിൽ സപ്ാളിസച്ഴത്് 

നടത്ണം. അകതാസടാപ്ം   ഞങ്ങൾ 
കേരളത്ിസൈ റബ്ർ, നാളികേരം 
തുടങ്ങിയ നാണ്യവിളേസളപ്റ്റി 
നിരന്തരം പ്റഞ്ഞുസോ�ിരുന്. 
േയറ്റിറക്കുമതി നയം നിർണ്ണായേമാണ്. 
പ്ൈ വിളേളസടയും വിൈ േയറ്റിറക്കുമതി 
നയസത് ആശ്രയിച്ാണിരിക്കുനത്. 
അതിലും മാറ്റം വരുത്ണം.  
ആലുവയിൽ ഞങ്ങൾ കയാഗം കൂടി 
ചർച് സചയ്തു. അനാണ് േർഷേരും 
േർഷേസത്ാഴിൈാളിേളം ഒരു 
നാണയത്ിസന് ഇരുവശങ്ങളാണ്, അവർ 
കയാജിച്് പ്രവർത്ികക്ക�വരാസണന 
സുപ്രധാനമായ  പ്രകമയം സോണ്വനത്.  
ആ പ്രകമയസത്ത്തുടർന് 

ഇടതുപ്ക്വമായി, സി.പ്ി.ഐ. (എം.)-ഉം 
ആയി പ്ൈ രംഗങ്ങളിലും സഹേരിച്് 
പ്രവർത്ിച്ചു. ഇ. കജാണ് കജക്കബ് 
േമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്ാർട്ിയുസട ഏറ്റവം 
വൈിയ എതിരാളിയായിരുന്.  അകദേഹം 
േർഷേരുസട ആവശ്യങ്ങൾക്കുകവ�ി 
നിയമസഭയിൽ ഷർട്ിടാസത 
കതാർത്് പുതച്ചുസോണ്വനത് ഞാൻ 
ഓർക്കുേയാണ്.  നാണ്യവിളേൾക്കും 
േർഷേർക്കും കവ�ി കപ്ാരാടുന 
ഒരു പ്ാർട്ി രൂപ്ീകൃതമായകപ്ാൾ      ഇ. 
കജാണ് കജക്കബിന് സകന്താഷമായി; 
സി.പ്ി.ഐ.(എം)ഉം ആയുളള സംഘട്നം 
അവസാനിപ്ിക്കുേയും സഹേരിച്് 
ഒകട്സറ ോര്യങ്ങളിൽ മുകനാട്ടുകപ്ാവേയും 

സചയ്തു.   പ്ിനീട് അടിയന്തരാവസ് വന്.  
ഇന്ദിരാഗാന്ിയുസട ോൈത്് കേരളാ 
കോണ്രേസും കോണ്രേസുമായുളള 
അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളിസൈ 
വിഷയങ്ങൾ ചർച് സചയ്തു. ഞാൻ 
അതിസന് വിശദാംശങ്ങളികൈയ്ക് 
േടക്കുനി്.  1975-ൽ അടിയന്തരാവസ് 
പ്രഖ്യാപ്ിച്് ഒരു വർഷത്ിനുളളിൽ 
കേരളാ കോണ്രേസ് പ്ാർട്ി അനസത് 
അചയുതകമകനാൻ മന്തിസഭയിൽ വന്. 
ധനോര്യ വകുപ്ിസന് ചാർജാണ് 
സേ. എം. മാണിക്കു�ായിരുനത്. 
ആദ്യസത് ബഡ്ജറ്റ് അനാണ് 
അവതരിപ്ിക്കുനത്. 1980-ൽ 
നായനാർ മന്തിസഭയിലും അകദേഹം  

ധനോര്യ വകുപ്പുമന്തിയായിരുന്. 

 േർഷേസത്ാഴിൈാളി സപ്ൻഷൻ  
എന ആശയം സോണ്വന സേ. എം. 
മാണിസയപ്റ്റി ഓർക്കുകമ്പാൾ  'ഒരു 
സപ്ാതുപ്രവർത്േൻ ഏത് ോര്യം 
സചയ്യുകമ്പാഴം സമൂഹത്ിസൈ ഏറ്റവം 
പ്ാവസപ്ട്വസന് മുഖം നിങ്ങളസട 
മുനിലു�ായിരിക്കണം, അതനുസരിച്് 
നയങ്ങൾ രൂപ്വത്േരിക്കണം' എന്   
മഹാത്മാഗാന്ി പ്റഞെ  ോര്യം 
ഞാൻ ഓർക്കുേയാണ്.  സേ. എം. 
മാണിയുസട എ്ാ ബഡ്ജറ്റിലും അത് 
ോണാമായിരുന്. കേരളാ കോണ്രേസ് 
ോയൽ രാജാക്കൻമാരുസടയും കതാട്ം 

കർ�കകത്റോഴിലറോളി കപൻ�ൻ  
എന് ആശയം കകറോണ്ടുവന് കക. 
എം. മറോണികയപ്്ി ഓർ�റമ്പറോൾ  
'ഒരു കപറോതുപ്രവർത്കൻ ഏത് 
കറോര്ം കചയ്യുറമ്പറോഴും സമൂഹത്ികല 
ഏ്വം പറോവകപ്ടേവകന്റ മുഖം 
നിങ്ങളകട മുന്ിലുണ്റോയിരിക്കണം, 
അതനുസരിച്ച് നയങ്ങൾ 
രൂപവത്കരിക്കണം' എന്്   
മഹറോത്മറോ ഗറോന്ി പറഞെ  കറോര്ം 
ഞറോൻ ഓർ�കയറോണ്.  കക. എം. 
മറോണിയുകട എല്റോ �ഡ്ജ്ിലും 
അത് കറോണറോമറോയിരുന്നു.

സേ. എം. മാണി, പ്ി. സജ. കജാസഫ്, കമാൻസ് കജാസഫ്, കജാസ് സേ. മാണി, കറാഷി അഗസ്റ്റിൻ
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ഉടമേളസടയും പ്ാർട്ിയാസണന് 
പ്റഞെതിൽനിന് സചറേിട േർഷേസന് 
പ്ാർട്ിയാസണന് സ്ാപ്ിസച്ടുക്കാൻ 
േഴിഞ്ഞു. റബ്ർ േർഷേരിൽ    
95%-വം  ഒരു സഹക്റിൽ താസഴ 
കൃഷിഭൂമിയുളള സചറേിട േർഷേരാണ്.   
അതുകപ്ാസൈതസന  നാളികേരത്ിസന് 
വിൈയിടിവം േയറ്റിറക്കുമതി നയവം 
േർഷേ സപ്ൻഷനും അകദേഹം  
ഇൻസ്ാഡയൂസ് സചയ്തു.  ോരുണ്യ 
സബനവൈന്് സ്ീം സോണ്വന്. ോരുണ്യ 
പ്ദ്തിസയക്കുറിച്് തിരുവനന്തപുരത്് 
നടന ഒരു കയാഗത്ിൽ ശ്രീ. അരുണ് 
സജയ്റ്റ് ൈി പ്സങ്ടുത്തുസോ�് പ്റഞെത് 
ഇന്ത്യയ്കാസേ മാതൃേയാകേ�താണ് 
ഈ പ്ദ്തിസയനാണ്.  മകറ്റസതങ്ിലും 
ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ദ്തിയുമായി കചർക്കാസത 
ോരുണ്യ പ്ദ്തി അകതപ്ടി തുടർനാൽ 
ഏറ്റവം ഭംഗിയായിരിക്കുസമനാണ് 
എസന് അഭിപ്രായം.  പ്ാവസപ്ട്വന് 
ഏറ്റവം  വൈിയ ആശ്വാസമാകുനതും 
ആരുസടയും ശിപ്ാർശയി്ാസത 
ചിേിത്ാ റിക്കാർഡ് അനുസരിച്് 
സഹായം നൽോൻ േഴിയുനതുമായ 
പ്ദ്തിയാണിത്. അത് തുടരുനത് 
അകദേഹത്ിനുകവ�ി സചയ്ാവന ഏറ്റവം 
ന് ോര്യമാണ്. മാണിസാറം ഞാനുമായി 
ഇണങ്ങിയും പ്ിണങ്ങിയും 20 വർഷം. 

 എസന് പ്ാർട്ി 2009 വസര  
ഇടതുമുനണിയിൈായിരുന്.  
ഇടതുമുനണിയിൽനിന്ം ഞാൻ 
എന്തുസോ�് വിട്ടുകപ്ായിസയന് 
കചാദിച്ാൽ ഒറ്റ ോര്യകമ പ്റയാനുളളൂ, 
മാണിസാറമായി  കയാജിച്ചുകപ്ാോസമന് 
അകദേഹ ം എസന വിളിച്ചുപ്റഞെതിസന് 
അടിസ്ാനത്ിൈാണത്. അന് ഞാൻ 
മന്തിസഭയിലു�്.   വിഷയം ചർച് 
സചയ്തകപ്ാൾ സചയർമാൻ സ്ാനം 
ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതനാകൈ കയാജിച്ചുകപ്ാകൂ 
എന് ഞാൻ പ്റഞ്ഞു. അകപ്ാൾ 
മാണിസാർ കനേഹപൂർവ്വം വിളിച്ചുപ്റഞ്ഞു, 
'ഔകസപ്ച്ാ, ഞാനക് സീനിയർ; 
അതുസോ�് എസന സചയർമാനായി 
അംഗീേരിക്കുേ; ഔകസപ്ച്ൻ വർക്കിംഗ് 
സചയർമാനായിരിക്കുേ' എന്. അങ്ങസന 

ഞാൻ പ്രവർത്ിച്ചു. ഈ ോൈയളവിൽ 
അഭിപ്രായവ്യത്യാസമു�ായിട്ടു�്. എസന 
വിളിച്് അകദേഹം സംസാരിക്കും. ഞങ്ങൾ 
കയാജിച്ാണ് മുകനാട്ടുകപ്ായിരുനത്. 

 13 തവണ തുടർച്യായി ഒരു 
മണ്ഡൈത്ിൽ നിന് തസന 
നിയമസഭാംഗമാേണസമങ്ിൽ  
ഒരു ആത്മബന്ം അവിടസത് 
ജനങ്ങളമായു�ാേണം. അത് അകദേഹം 
പുൈർത്ിയിരുന്. എന്ത് പ്റയുകമ്പാഴം 
പ്ാൈാ നികയാജേമണ്ഡൈസത്ക്കുറിച്് 
പ്റയും; അതിസന് അംഗീോരം 
അകദേഹത്ിന് േിട്ി. കേരള 
ജനതയും ഇന്ത്യയും അകദേഹസത് 
അംഗീേരിക്കുന്. സചറപ്ക്കാർക്ക് 
ഏറ്റവം ന് മാതൃേയാണ് അകദേഹം. 
േഠിനാദ്്വാനം സചയ്യുനയാളാണ്. ചിറ്റ് 
ബുക്കി്ാസത ഒന്മി്. ഒടുവിൽ പ്ാർട്ി 
മീറ്റിംഗിൽ പ്സങ്ടുക്കുകമ്പാഴം ചിറ്റ് ബുക്ക് 
േരുതിയിരുന്. ഒന്ം വിട്ടുകപ്ാോസത എ്ാ 
ോര്യങ്ങൾക്കും മറപ്ടി പ്റയും.  അങ്ങസന 
ശ്രദ്കയാടുകൂടി രാഷ്ടീയം ലേോര്യം 
സചയ്യുന സാധാരണക്കാർക്കുകവ�ി  
അദ്്വാനിക്കുന മുഴവൻ സമയ 
സപ്ാതുപ്രവർത്േനായിരുന് അകദേഹം.  

 സംസ്ാന പ്ാർട്ിേൾക്ക് കദശീയ 
ോഴ്ചപ്ാടു�ാേണസമനത്  അകദേഹം 
പ്റഞെ ഏറ്റവം പ്രധാനസപ്ട് ോര്യമാണ്. 
പ്ൈ സ്ൈത്തും സംസ്ാന പ്ാർട്ിേൾ 
ശക്തിസപ്ടുനത് കദശീയ ോഴ്ചപ്ാകടാടു 
കൂടിയാസണങ്ിൽ ഒരപ്േടവമി്. 
തമിഴ് നാട്ിലും ആന്ധാപ്രകദശിലും 
പ്ശ്ിമബംഗാളിലും ഒഡീഷയിലും  
വരുന ോര്യങ്ങൾ കനാക്കുകമ്പാൾ,   
confederation of State parties 
രൂപ്ീേരണത്ിന് ഔകസപ്ച്ൻ  
മുൻേസയ്ടുക്കണസമനാണ് അകദേഹം 
ഒരിക്കൽ എകനാട് പ്റഞെത്. 
''നമുക്കത്രയും ശക്തിയി്; എങ്ിലും 
അങ്ങസനസയാരു ആശയം ന്താണ്;  
എനിട്് ഇന്ത്യയുസട വിേസനത്ിനായി  
ചർച് സചയ്ാം.'' അങ്ങസന കദശീയ 
ോഴ്ചപ്ാടുളള സംസ്ാന പ്ാർട്ിയുസട 
അജയ് കനതാവായിരുന് മാണിസാർ. 

കചറുപ്ക്കറോർക്ക് ഏ്വം നല് 
മറോതൃകയറോണ് അറ്ദേഹം. 
കഠിനറോദ്ധ്വറോനം കചയ്യുന്യറോളറോണ്. 
ചി്് ബുക്കില്റോകത ഒന്നുമില്. ഒടുവിൽ 
പറോർടേി മരീ്ിംഗിൽ പകങ്ടു�റമ്പറോഴും 
ചി്് ബുക്ക് കരുതിയിരുന്നു. 
ഒന്നും വിട്ടുറപറോകറോകത എല്റോ 
കറോര്ങ്ങൾ�ം മറുപടി പറയും.  
അങ്ങകന ശ്ദ്ധറയറോടുകൂടി 
രറോഷ്ടരീയം ഷകകറോര്ം കചയ്യുന് 
സറോധറോരണക്കറോർ�റവണ്ി  
അദ്ധ്വറോനി�ന് മുഴുവൻ സമയ 
കപറോതുപ്രവർത്കനറോയിരുന്നു 
അറ്ദേഹം

സി എഫ് കതാമസ്, കറാഷി അഗസ്റ്റിൻ, കജായ് എരേഹാം എനിവകരാസടാപ്ം
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ഇ ന്ത്യൻ രാഷ്ടീയത്ിൽ തസന 
ഊർജ്സ്വൈനായിട്ടുള്  
പ്ാർൈസമകന്റിയൻ  
ആയിരുന് മാണി സാർ.

 ഏറ്റവമധിേം സംസ്ാന ബജറ്റ് 
അവതരിപ്ിച്, ഒകര മണ്ഡൈത്ിൽ നിന് 
അകനേം തവണ സതരസഞെടുക്കസപ്ട്, 
അകനേം മന്തിസഭയിൽ അംഗമായിട്ടുള് 
സറകക്കാർഡുേളസട സപ്രുമഴ സൃഷ്ടിച് 
പ്രതിഭാശാൈിയായിരുന് ശ്രീ.സേ.എം.
മാണി. അകദേഹം എ്ാവർക്കും 
'മാണിസാർ 'ആയിരുന്.

  രാഷ്ടപ്തിയായി തിരസഞെടുക്കസപ്ട് ശ്രീ. 
സേ. ആർ നാരായണൻ ഒരു കയാഗത്ിൽ 
വച്് അകദേഹസത് മാണി സാർ എന് 
അഭിസംകബാധന സചയ്യുേയു�ായി. 
ഒരു അധ്യാപ്േൻ ആയതുസോ�് 
അകദേഹത്ിന് മാണിസാർ എന 
കപ്രുവനത്.എ്ാറ്റിലും അകദേഹം 

ോണിക്കുന സൂക്ഷ്മതയാണ് അകദേഹത്ിന് 
സാർ എന കപ്ര് ൈഭ്യമാക്കിയത്. ഒരു 
പ്ത്രസകമ്ളനം നടത്തുേയാസണങ്ിൽ 
കപ്ാലും പ്ത്രക്കാർക്ക് അത് വ്യക്തമായി 
മനസ്ിൈാേണം എന ഉകദേശ്യകത്ാസട 
താൻ പ്റയുന വാചേങ്ങൾ കൃത്യമായി 
ഒകനാരക�ാ തവണ ആവർത്ിച്ചു 
കൃത്യമായിത്സന കരഖസപ്ടുത്ിസയന് 
കബാധ്യസപ്ട് കശഷം  മാത്രമാണ് 
അകദേഹം പ്ത്രസകമ്ളനങ്ങൾ 
അവസാനിപ്ിക്കുനത്.

 എസന് പ്ിതാവം അകദേഹവം തമ്ിലുള് 
ആത്മബന്ം ഞാൻ ഇന്ം ഓർക്കുന്.ആ 
ോൈഘട്ത്ിൽ പ്ൈകപ്ാഴം മാണി 
എന് പ്റയുകമ്പാൾ അതിസന് കൂസട കൂട്ി 
പ്റയുന കപ്രാണ് കോയ.ആ സമയത്് 
ഒരു സിനിമ കപ്ാലും ഇറങ്ങിയിരുന്. 
'മാണി കോയ കുറപ്് ' എനായിരുന് 
സിനിമയുസട കപ്ര്. അത്ര മാത്രം 
പ്ത്രത്ാളേളിൽ മാണി കോയ എന 

കോമ്പികനഷൻ ആ  ോൈഘട്ത്ിൽ 
ചർച് സചയ്സപ്ട്ിട്ടുള്താണ്.

 ഹൃദയത്ിൽ ലദവത്ിസന് 
േസയ്ാപ്പുള് വ്യക്തിയായിരുന് അകദേഹം.
അത്രമാത്രം ോരുണ്യമാണ് അകദേഹത്ിന് 
മനസ്ിലു�ായിരുനത്. അകദേഹത്ിസന് 
സ്ായിയായ ഭാവം ോരുണ്യം 
ആയിരുന്. ോരുണ്യവം േരുതലും ആയി 
ബന്സപ്ട്ടു  മന്തിസഭയിൽ എസന്തങ്ിലും 
ചർച് വനാൽ അതിന് യാസതാന്ം 
കനാക്കാസത സഹായിക്കുേ എനത് 
അകദേഹത്ിസന് സ്വഭാവമായിരുന്.

 മൂേരും  ബധിരരുമായ കുട്ിേൾക്ക് 
കേൾവിശക്തിയും സംസാരകശഷിയും 
വീസ�ടുക്കുനതിന് ഉമ്ൻചാ�ി 
സർക്കാർ നടപ്ിൈാക്കിയ Cochlear 
Implantation Surgery (ശ്രുതിതരംഗം) 
ക്കു  കുറച്ചു പ്ണം മാറ്റിവയ്കണസമന് 
അകദേഹകത്ാട് സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്് 

മാണിസാർ 
സറകക്കാർഡുേളസട 

രാജകുമാരൻ
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മന്തി എന നിൈയിൽ ആവശ്യസപ്ട്കപ്ാൾ 
യാസതാന്ം കനാക്കാസത അതിന് പ്ണം 
അനുവദിച്ചു എനത് മാത്രമ് നൂറദിന 
േർമ് പ്ദ്തിയിൽ ഉൾസപ്ടുത്ി 
സോ�് ആ പ്ദ്തി യാഥാർത്്യമാക്കാൻ 
സഹായിച്ചു. ആ ോൈഘട്ത്ിൽ 
600 ൽ പ്രം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 
സംസാരകശഷിയും  കേൾവിശക്തിയും 
തിരിച്ചു േിട്ിയിട്ടുസ�ങ്ിൽ 
അത്രയും കുടുംബങ്ങളസട 
സകന്താഷത്ിലും പ്രാർത്നയിലും 
മാണിസാറം ഉ�ായിരുന്.

 ഒരു കൈാട്റി ടിക്കറ്റ് എങ്ങസന 
ോരുണ്യ പ്രവർത്നത്ിന് 
കവ�ി ഉപ്കയാഗസപ്ടുത്ാം എന് 
സതളിയിച്ിട്ടുള് വ്യക്തിയാണ് മാണിസാർ. 
ോരുണ്യ സബനവൈന്് സ് േീം എന 
പ്ദ്തിയിലൂസട ൈക്ങ്ങൾക്ക് ആണ് 
ചിേിത്ാ സഹായം ഒരുക്കിയത്.

 അകദേഹം എനിക്ക് നൽേിയിരുനത് 
സഹ സാമാജിേൻ എന സ്വാതന്ത്യം 
അ് മറിച്് അകദേഹം പ്േർന്നൽേിയ 
പുത്രവാത്ൈ്യം ഏസറ അനുഭവിച് ആളാണ് 
ഞാൻ. ചിൈകപ്ാൾ കതാളിൽ ലേയിട്് 
പ്ഴയ മൈയാള ചൈച്ിത്ര ഗാനങ്ങൾ 
അകദേഹത്ിസന് ശബ്ദത്ിൽ പ്ാടി 
കേൾപ്ിക്കുമായിരുന്. എങ്ങസനയു�് 
എസന് സ്വരം? എന് പ്ൈകപ്ാഴം കചാദിച്ചു 
സപ്ാട്ിച്ിരിക്കുന മാണിസാറിസന ആണ് 
ഇകപ്ാഴം ഓർമ് വരുനത്.കേരളത്ിസൈ 
ആബാൈവൃദ്ം ജനങ്ങളസടയും 
'മാണിസാർ 'എസന് മനസ്ിൽ എന്ം 
ജ്വൈിക്കുന ഓർമ്േളാണ്.
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രാ ജ്യസഭയിൽ 12 വർഷം 
പ്രവർത്ിച്ചു പ്രിചയം 
ഉസ�ങ്ിലും 
നിയമസഭയിൽ ഞാൻ 
നവാഗതനായിരുന്. 

വ്യവസ്േസളാന്ം അറിയി്. 
മാതൃോപ്രമായി ഒരു എംഎൽഎ 
എങ്ങസന പ്രവർത്ിക്കണം എന് 
മനസ്ിൈാക്കാൻ എസന് അടുത്ിരുന സേ 
എം മാണിയുസട സാനിധ്യം സോ�് 
സാധിച്ചു. അസതാരു വൈിയ ഭാഗ്യമായി 
കതാന്ന്. നിയമസഭയിൽ  എകപ്ാഴം 
അകദേഹം റൂൾസ് ഓഫ് ബിസിനസ്്  എന 
പുസ്തേം സോണ് വരുമായിരുന്. 
എങ്ങസന ോര്യങ്ങൾ നടക്കണം 
എനതിസനകുറിച്് വ്യക്തമായ 
അറിവ�ായിരുന ആളാണ് സേ എം 
മാണി. ഒകരാന്ം കനാട്ടു സചയ്ത് അതാത് 
സമയത്് എടുത്തുപ്റയുകമ്പാൾ അതിസന 
മറിേടക്കാൻ ആർക്കും േഴിയുമാ 
യിരുനി്. അരനൂറ്റാ�ി കൈസറക്കാൈം 
എംഎൽഎയും വിവിധ വകുപ്പുേളിൽ 
മന്തിയുമായിരുന സേ.എം.മാണിയുസട 

വികയാഗം കേരള രാഷ്ടീയത്ിന് 
തീരാനഷ്ടമാണ്. വ്യത്യസ്ത രാഷ്ടീയ 
ആശയമാണ് ഞങ്ങൾ 
പ്ിന്തുടർനിരുനസതങ്ിലും വ്യക്തിപ്രമായ 
സൗഹൃദത്ിന് അത് തടസ്മായിരുനി്. 
 
 കേരള രാഷ്ടീയത്ിൽ ഏസറക്കാൈം 
നിൈനിനിരുന രാഷ്ടീയ 
അയിത്ാചരണം അവസാനിപ്ിക്കാൻ 
ആദ്യമായി മുൻലേ എടുത്ത്് സേ എം 
മാണിയാണ്.  മുതൈാളി വർഗ്ഗം 
സതാഴിൈാളി വർഗ്ഗം എനീ രണ് 
വർഗ്ഗങ്ങകള കൈാേത്് ഉള്ളൂ എന 
പ്രബൈമായ ചിന്താഗതിയു�ായിരുന്. 
അതികനാട് കയാജിക്കാത് പ്ൈരും ഉ�്. 
അധ്വാന വർഗ്ഗവം സതാഴിൈാളി വർഗ്ഗവം 
മാത്രമ്, ഒകര ആൾ തസന മുതൈാളിയും 
സതാഴിൈാളിയും ആയിട്ടുള് ധാരാളം 
ഉദാഹരണങ്ങള�്.  ആ നിൈയ്ക് അധ്വാന 
വർഗ്ഗസമന തിയറിക്ക്  രൂപ്ം സോടുത്ത് 
സേ എം മാണിയാണ്. അത് 
അകദേഹത്ിസന് മിേച് സംഭാവനയാണ്.  
കേന്ദ്ര ധനമന്തിയായിരുന അരുണ് 

ജയ്റ്റ് ൈി ഉൾസപ്സട പ്രമുഖരുസട 
അംഗീോരം ൈഭിച് സിദ്ാന്തമായിരുന് 
അത്. ആകരാഗ്യ രംഗത് പ്ാവസപ്ട്വസര 
സഹായിക്കാനായി സോണ് വന 
ോരുണ്യ പ്ദ്തിയും ഏസറ 
ജകനാപ്ോരപ്രദവം 
മനുഷ്യത്വപ്രവമായിരുന്. 
 
  രാഷ്ടീയത്ിലും 
ഭരണനിർവഹണത്ിലും പ്രാകയാഗിേ 
ബുദ്ികയാസട പ്രവർത്ിച്ിരുന 
കനതാവായിരുന് സേ എം മാണി. 
എനിക്ക് കനരിട്ടുള് അനുഭവം ഉ�്.  
കേന്ദ്രത്ിൽ എനിക്ക് നഗര വിേസന 
വകുപ്ിസന് ചുമതൈയു�ായിരുനകപ്ാൾ 
കേരളത്ിൽ ഹഡ് കോ മുകഖന 
എസന്തങ്ിലും സചയ്ാൻ അവസരം േിട്ടുകമാ 
എന് അകന്വഷിച്ചു. അകപ്ാഴാണ് 
അറിയുനത് കേരളസത് േരിമ്പട്ിേയിൽ 
സപ്ടുത്ിയിരിക്കുേേയാസണന്. 
വാങ്ങിയ പ്ണം സചൈവഴിച്തിസന് 
േണക്ക് സോടുക്കുേകയാ തിരിച്ടവ് 
നടത്തുേകയാ സചയ്ാത്തിനാൈാണ് 

രാഷ്ടീയ അയിത്ാചരണം 
അവസാനിപ്ിക്കാൻ

മുൻലേ എടുത് കനതാവ്
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േരിമ്പട്ിേയിൽ സപ്ടുത്ിയിരിക്കുനത്. 
കേരളസത് സഹായിക്കൻ േഴിയാത് 
സ്ിതിയായി. ഇത് എങ്ങസന മറിേടക്കാം 
എനതിസനക്കുറിച്് ചർച് സചയ്തു. 
അന് കേരളത്ിൽ ഒരു ൈക്കത്ാളം 
പ്ാവസപ്ട്വർക്ക് വീട് നിർമ്ിക്കാൻ ഒരു 
പ്ദ്തിയു�ാക്കിയിരുന്. കേന്ദ്രത്ിസന് 
സഹായവം പ്ദ്തിക്കു�ായിരുന്.  
പ്ദ്തിയിൽ ഉൾസപ്ട്വർ പ്ണം 
േിട്ടുസമന പ്രതീക്യിൽ വീടുേൾക്കായി 
തറ ഒസക്ക പ്ണിത് നിൽക്കുകമ്പാളാണ്  
യൂട്ിലൈകസഷൻ സർട്ിഫിക്കറ്റ് 
സോടുക്കാത്തിനാൽ 
േരിമ്പട്ിേയിസൈനത് മനസ്ിൈായത്. 
അത് മറിേടക്കാൻ മാർഗ്ഗസമന്താസണന്                       
സേ എം മാണിയും അനസത്                           
ധന മന്തിയായിരുന സേ ശങ്ര 
നാരായണനും   ദൽഹിയിസൈത്ി ചർച് 
സചയ്തു. പ്രാകയാഗിേ ബുദ്ികയാസടയുള് 
ഒരു കപ്ാംവഴി േസ�ത്ാൻ സാധിച്ചു. 
ജനങ്ങൾക്ക് ഉപ്ോരപ്രദമായ രീതിയിൽ 
അകദേഹത്ിസന്  നിയമ കബാധമുള് 
സൂക്ഷ്മബുദ്ി എങ്ങസന പ്രവർത്ിച്ചു എന് 
ോണാൻ േഴിഞ്ഞു. പ്ഴയ 
വായ്പ്േസള്ാം സവട്ിക്കുറച്്,                     
ബാക്കി സോടുക്കാനുള്തിസന  
ഇൻസ്റ്റാൾസമന്ായി തിരിച്്് സോടുക്കാൻ 
പുതിയ േരാർ ഉ�ാക്കി. അതനുസരിച്് 
വരുന  തുേ പ്ഴയ രീതിയിൽ വേമാറ്റി 
സചൈവഴിക്കാതിരിക്കാൻ എസ് കക്രാ 
അക്കൗ�് എസനാരു  സംവിധാനം 
ഉ�ാക്കി. ആ പ്ണം അതികൈക്ക് തസന 
അയയ്കാനുളള േരാർ ഉ�ാക്കി. 
 
  അതിസന് ഫൈമായി പ്ാവസപ്ട്വർക്ക് 
വീട് നിർമ്ിക്കാനുള് സാഹചര്യം 
ഒരുക്കിയത് മാണിയുസട ോഴ്ചപ്ാടും 
വീക്ണവമാണ്.  പ്രാകയാഗിേമായ 
രീതിയിൽ എങ്ങസന ജനങ്ങസള 
സഹായിക്കാസമന് സതളിയിച് മാതൃോ 
കനതാവായിരുന് സേ എം മാണി. 
അകദേഹത്ിസന് കവർപ്ാട് എനിക്ക് 
നഷ്ടമാക്കിയത് ആത്മസുഹൃത്ിസന 
ക്കൂടിയാണ്.

മുതലറോളി വർഗം കതറോഴിലറോളി 
വർഗം എന്രീ രണ്ടു വർഗങ്ങറള 
റലറോകത്് ഉള്ളൂ എന് പ്ര�ലമറോയ 
ചി്റോഗതിയുണ്റോയിരുന്നു. 
അതിറനറോട് റയറോജിക്കറോത് 
പലരും ഉണ്്.  അധ്വറോന വർഗവം 
കതറോഴിലറോളി വർഗവം മറോത്മല്, 
ഒറര ആൾ തകന് മുതലറോളിയും 
കതറോഴിലറോളിയും ആയിട്ടുള് 
ധറോരറോളം ഉേറോഹരണങ്ങളണ്്.  ആ 
നിലയക്ക് അധ്വറോന വർഗകമന് 
തിയറിക്ക്  രൂപം കകറോടുത്ത് 
കക എം മറോണിയറോണ്. 
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റഡറോ.എൻ. ജയരറോജ്  എംഎൽഎ

സേ. എം.മാണിസാർ 
വിട്ടുപ്ിരിഞെിട്് ര�് 
വർഷം േഴിഞ്ഞു. ചിൈ 
കവർപ്ാടുേൾക്ക് 

സമയഗണനയി്. അതിസന് ഓർമ്േളസട 
സുഗന്ം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുനി്. 
മാണിസാറിസനക്കുറിച്ചുള് അനുഭവങ്ങളം 
അതുകപ്ാസൈയാണ്. സർവതൈസ്ർശിയായ 
ഒരുപ്ാട് ചിത്രങ്ങൾ മനസിലൂസട 
േടന്കപ്ാകുന്. ഒരുപ്ാട് ഓർമ്േൾ 
ബാക്കിവച്ിട്് േടന്കപ്ായ അപൂർവ 
വൃക്തിത്വമാണ് ഞങ്ങൾസക്കന്ം മാണിസാർ. 

 തൈസ്ാനസത് പ്രശസ്തമായ കോകളജിൽ 
വിദ്യാർത്ിയായിരിക്കുന ോൈത്് 
കോകളജ് കഹാസ്റ്റൈിൽ നിന് എംഎൽഎ 
കഹാസ്റ്റൈിൽ അഛേസന് മുറിയിൽ ഇടക്കിടയ്ക് 
അകന്തവാസിയായി േടന്വന ോൈം. 
കേരളാ കോണ്രേസിസന് വസന്തോൈസത് 
ഓർമ്ിപ്ിക്കുന ോൈഘട്ം. മാണിസാറിസന 
അടുത്തു ോണുനത് അന് മുതൈാണ്. 

പ്രതിപ്ക് അംഗസമന നിൈയിൽ 
സഭയിൽ അകദേഹത്ിസന് പ്രസംഗങ്ങൾ 
പ്ത്രങ്ങളിൽ തൈസക്കട്ടുേളാണ്. അഴിമതി 
ആകരാപ്ണങ്ങൾ മുതൽ ോർഷിേ 
പ്രശ് നങ്ങൾ വസര. മന്തിമാസര  മുൾമുനയിൽ 
നിർത്ി തസന് വാദഗതിേൾ അക്കമിട്് 
നിരത്ി സഭാതൈത്ിസൈ പ്രസംഗങ്ങൾ. 
പ്ിനീട് സാമാജിേനായി േടന് 
സചനകപ്ാൾ നിയമസഭാ ലൈരേറിയിൽ 
നിന് പ്ഴയ സഭാപ്രസംഗങ്ങൾ മറിച്് 
കനാക്കുകമ്പാൾ സർവതൈസ്ർശിയായ ഒരു 
സാമാജിേസന് അടയാളസപ്ടുത്ലുേൾ 
അത്ഭുതാദരങ്ങകളാസടയാണ് േ�ത്. 

 അധ്യാപ്േനായി പ്രവർത്ിക്കുേയും 
അധ്യാപ്നസത് മാത്രം ഹൃദയകത്ാട് 
കചർത്് വച്ചും േടന്കപ്ായ എസന് 
ജീവിതസത് സപ്ാതുപ്രവർത്നത്ികൈക്ക് 
ലേപ്ിടിച്് േയറ്റിയത് മാണിസാറായിരുന്. 
രാഷ്ടീയരംഗകത്ാ മത്രരംഗകത്ാ 
ഞാൻ േടന്വരുനതിൽ അഛേനു 

താത്പ്ര്യം കുറവായിരുന്. കോഴികക്കാട് 
സർവ്വേൈാശാൈയിൽ നിന് 
മഹാത്മാഗാന്ി സർവ്വേൈാശാൈയികൈക്ക് 
സ്ൈംമാറി വനകപ്ാൾ കോട്യം  
ജി്ാപ്ഞ്ായത്ിസൈ േങ്ങഴ 
ഡിവിഷനിലു�ായ ഉപ്സതരസഞെടുപ്ിൽ 
സ്ാനാർത്ിയാോൻ എകനാട് 
ആവശ്യസപ്ട്ത് മാണിസാറായിരുന്. 
ഒരു രാഷ്ടീയ മത്രസത് കനരിടാനുള് 
ആത്മലധര്യക്കുറവസോണ് ഞാൻ 
താത്പ്ര്യം ോണിച്ി്. ഒരുദിവസം രാവിസൈ 
എസന് മുറിയിസൈ കഫാണ് സബ്ടിച്കപ്ാൾ 
അകങ്ങത്ൈയ്കൽ മാണിസാർ. ''ജയരാജാ, 
ജി്ാപ്ഞ്ായത്ിൽ മത്രിക്കണം. 
രാവിസൈ സോക�ാടി വരും കനാമികനഷൻ 
സോടുക്കണം''. മറിച്ചുപ്റയാനുള് 
കശഷിയി്ായിരുന്. മനസി്ാമനകസ്ാസട 
സ്ാനാർത്ിയായി, മത്രിച്ചു, ജയിച്ചു. 
പ്ിനീട് 3 തവണ എംഎൽഎ ആയി 
മാണിസാർ എന മഹാവൃക്ത്ിസന് 
തണൈിൽ. അേസൈനിന്ം 

മാണിസാർ 
ഓർമ്േളസട പൂമരം
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അടുത്തുനിന്ം ആ മഹാപ്രതിഭയുസട 
ഒരുപ്ാട് സ് കനഹവാത്ൈ്യങ്ങൾ 
അനുഭവിക്കാൻ േഴിഞെത് ഒരു 
ജമേസുകൃതമായി ഞാനിന് േരുതുന്. 

 മാണിസാർ ഒരുപ്ാഠപുസ്തേമായിരുന്. 
വായിക്കുകന്താറം പുനർവായനയ്ക് 
കപ്രരിപ്ിക്കുന പ്ാഠപുസ്തേം. പ്രകത്യേിച്് 
രാഷ്ടീയ വിദ്യാർത്ിേൾക്ക്. തസന് 
കോകളജിസൈ വിദ്യാർത്ിേളമായുള് 
സംവാദത്ിൽ സത്യസായിബാബ നടത്ിയ 
ഒരുനിരീക്ണം വായിച്കതാർക്കുന്. 
മാണിസാറിസന ഓർക്കുകമ്പാൾ ആ 
നിരീക്ണം എനിസക്കന്ം ഓർമ്വരും. 
കചാദ്യമിതായിരുന്. വാട്് ഈസ് ദി 
ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ് വീൻ എ കരേറ്റ് ൈീഡർ 
ആന്് എ ഗുഡ് ൈീഡർ. അകദേഹത്ിസന് 
മറപ്ടി അർത്വത്ായിരുന്. എ കരേറ്റ് 
ൈീഡർ ഈസ് കഫാർ ഹിംസസൽഫ്, 
ബട്് എ ഗുഡ് ൈീഡർ ഈസ് കഫാർ 
അകദഴ് സ്. മാണിസാർ ര�ാമസത് 
വിഭാഗസത് പ്രതിനീധിേരിക്കുന്സവന് 
നിസംശയം പ്റയാം. 

 അധ്വാനവർഗ സിദ്ാന്തസമന 
സാമ്പത്ിേ പ്രത്യയശാസ്തസത് 
അനുകൂൈിക്കുനവരും 
പ്രതികൂൈിക്കുനവരുമു�ാകും, എനാൽ 
മുഖ്യരാഷ്ടീയ പ്രസ്ാനങ്ങൾക്കുകപ്ാലും 
യാസതാരു പ്രത്യയശാസ്തത്ിസന്യും 
പ്ിൻബൈമി്ാത് രാജ്യത്് ഒരു 
പ്രാകദശിേ രാഷ്ടീയ പ്രസ്ാനസത് 
അതിസന് ലവോരിേ മകനാഭാവങ്ങളിൽ 
നിന് കമാചിപ്ിച്് പ്രത്യയശാസ്തപ്രമായ 
അടിത്റയിലൂസട രൂപ്സപ്ടുത്ിസയടുക്കാൻ 
ശ്രമിച്ത്, രാഷ്ടീയത്ിസന് ഉപ്രിപ്വ 
വിഹ്വൈതേൾക്കപ്പുറത്് അത് 
പ്രതിനിധാനം സചയുന സമുഹത്ിസന് 
ആഴങ്ങളികൈക്കിറങ്ങിസചല്ലുേസയന 
ബാധ്യതയുസ�ന ആത്യന്തിേമായ 
രാഷ്ടീയ കബാധ്യത്ിൽ നിനാണ്. 
സേ.എം.മാണിസാർ വികദശത്ാണ് 
ജനിച്സതങ്ിൽ അധ്വാനവർഗസിദ്ാന്തം 
ഇംഗ്ീഷ് ഭാഷയിൈായിരുന്സവങ്ിൽ 
സാമ്പത്ിേ ശാസ്ത സംവാദങ്ങളിൽ 
അത് ഏസറ ചർച്സചയ്സപ്കട്സനസയന് 
ഞാനിന്ം വിശ്വസിക്കുന്. മധ്യവർഗ 

വികമാചനത്ിസന് സാധ്യതേസളയും 
അതിസന് സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാതങ്ങസളയും 
അതിസന് വർത്മാനോൈ 
സാഹചര്യത്ിൽ വിശേൈനം 
സചയ്യുേയും അസംഘടിതരായ നാമമാത്ര 
സചറേിട േർഷേ താത്പ്ര്യങ്ങളസട 
സാനിധ്യസത് സപ്ാതുസമൂഹസത്സക്കാ�് 
ചർച്സചയ്ിപ്ിക്കുേയും താൻ 
അധിോരത്ിസൈത്ികപ്ാസഴാസക്ക 
അത്രം സാധ്യതേസള ക്രിയാത്മേമായി 
നടപ്ാക്കാൻ ശ്രമിക്കുേയും സചയ്തുസവനത് 
ചരിത്രസത്യം. ഒരു ഭരണാധിോരിസയന 
നിൈയിൽ തസന് ആശയങ്ങസള 
പ്രാവർത്ിേ തൈത്ിസൈത്ിച്ചുസവനതാണ് 
അകദേഹത്ിസന് ചരിത്രനികയാഗം. 

 എസന് ഗകവഷണം 
കേരളത്ിസന് റവനയു-സചൈവേസള 
സംബന്ിച്ായിരുന്. പ്ഠനഭാഗമായി 
മാണിസാറിസന് ബഡ്ജറ്േൾ 
അടുത്റിഞെകപ്ാഴാണ് ബഡ്ജറ്േൾ 
കേവൈം േണക്കുേൾക്കപ്പുറത്് 
അവയ്ക് സർഗാത്മേമായ മസറ്റാരു 

തൈം കൂടിയുസ�ന് തിരിച്റിഞെത്. 
േവിതേളം ഉദ്രണിേളം ബജറ്റിസന് 
ഭാഗമാക്കിസയനത്, സാധാരണ മനുഷ്യസന് 
ജീവിത പ്രശ് നങ്ങസളയും സംത്രാസങ്ങസളയും 
മാനവിേതൈത്ികൈക്കുയർത്ി 
ോരുണ്യത്ിസന് േരസ്ർശം നൽേിയ 
സർഗാത്മേതയുസട രാഷ്ടീയം കൂടിയാണ് 
ആ ബഡ്ജറ്േളിൽ കൂട്ിവായികക്ക�ത്. 

 അൻപ്ത്ിനാൈ് വർഷസത് നീ� 
നിയമസഭാ സാമാജിേത്വത്ിൽ 
സഭയിസൈാരു പ്രസംഗത്ിന് 
മാണിസാറിസനന്തിന് തയാസറടുപ്് എന് 

കതാനിയിട്ടു�്. എനാൽ പ്രീക്സയഴതുന 
വിദ്യാർത്ിയുസട മനകസാസട 
ഓകരാ പ്രസംഗത്ിന് മുൻപും തസന് 
ഫ് ളാറ്റിൈിരുന് പ്രസംഗം തയാറാക്കുനത് 
ഞാസനത്രകയാ തവണ േ�ിരിക്കുന്. 

 വിമർശനസത് അതിസന് പൂർണ 
അർത്ത്ിൽ പ്രതിപ്ക് ബഹുമാനകത്ാസട 
േ� വ്യക്തിയായിരുന് അകദേഹം. 
തസന് ബഡ്ജറ്റിസന അതിനിശിതമായി 
വിമർശിച് സപ്രാഫ.സി.രവീന്ദ്രനാഥിസന് 
പ്രസംഗം അവസാനിപ്ിച്തും, 
സഭയിൽ നിന്ം എസന വിളിച്് ഒരു 

തു�് കപ്പ്ർ ലേയ്ിൽ തന്. അത് 
മസറ്റാന്മായിരുനി്, സപ്രാഫസർക്കുള് 
അനുകമാദനക്കുറിപ്ായിരുന്. നികയാ 
േണ്സർകവറ്റിവ് എന് സഭയിൽ 
പ്രകയാഗിച്കപ്ാൾ അത്രസമാരു 
പ്രകയാഗമിസ്ന് വാദമുയർന്. 
അത് സതളിയിക്കാൻ എകനാട് സഭാ 
ലൈരേറിയിൽ അത് സംബന്ിച് പുസ്തേം 
ഉ�്, എടുത്തു സോണ്വരാൻ ആവശ്യസപ്ട്ടു. 
ഞാൻ പുസ്തേം കതടിസയത്ിയകപ്ാൾ 
അത്ഭുതസപ്ട്ടുകപ്ായി. ഈ തിരക്കിനിടയിൽ 
ഇസതങ്ങസന ഓർത്ിരിക്കുന്. 

 ഒരിക്കൽ മാത്രകമ എനിക്കകദേഹത്ിസന് 
ശോരം കേൾകക്ക�ിവനിട്ടുള്ളു. 
അതും േഠിനമായ ഭാഷയിൽ. എസന് 
സ്വോര്യമായ ഒരു പ്രശ് നത്ിസന് 
കപ്രിൽ. ഒരു കമജർ ശസ്തക്രിയയ്ക് എസന് 
ഭാര്യ ആശുപ്ത്രിയിൈാസണനറിഞെ് 
അകദേഹത്ിസന് ഭാര്യാ മാതാവിസന് 
സംസ് ോരത്ിനിടയിൽ നിന് 
ആശുപ്ത്രിയിസൈത്ിയകപ്ാൾ 
ചിേിത് നടക്കുനത് ആധുനിേ 
സംവിധാനങ്ങൾ കുറഞെ ഒരു 
ആശുപ്ത്രിയിൈാസണനറിഞെ് അകദേഹം 
എകനാട് സപ്ാട്ിസത്റിച്ചു. ഒരു എംഎൽഎ 
ആയിട്ടുകൂടി കുസറക്കൂടി ഉത്രവാദിത്ം 
ോണികക്കക�, മിേച് ചിേിത്ാ 
സൗേര്യങ്ങൾ എകനാട് പ്റഞൊൽ 
ഞാൻ തരസപ്ടുത്തുമായിരുനക്ാ. 
വ്യക്തിപ്രമായ ഞങ്ങളസട ോര്യത്ിൽ 
ഒരു പ്ിതാവിസന് സ്ാനത്തുനിന്ള് 
ശാസന ഞാൻ നിശബ്ദനായി നിന് കേട്ടു. 

 അതായിരുന് മാണി സാർ, 
എത്ര തിരക്കിനിടയിലും ലേപ്ിടിച്് 
കപ്രുസചാ്ി അരിേിൽ നിർത്തുന 
ആത്മവിശ്വാസം. അരനൂറ്റാ�ിസന് 
അനുഭവപ്ാഠങ്ങൾക്കുകപ്ാലും 
ഞാനിന്സമാരു രാഷ്ടീയ  വിദ്യാർത്ിസയന 
മകനാഭാവം. നിയമസഭാകരഖേളിൽ 
അഞ്് പ്തിറ്റാ�ിനിടയിൽ 
സഭാകരഖയിൽ നിന് നീക്കം സചയ്ാത് 
വാക്കുേളസട ഉടമ. ോരുണ്യം  
വാക്കിൈ്, പ്രവർത്ിയിൈാസണന് 
േ�ിരുന സർഗപ്രതിഭ.

മുൻ മന്തി സേ. നാരായണക്കുറപ്്, സേ എം മാണി

കുട്ിയമ്, സേ എം മാണി,  കഡാ. എൻ ജയരാജ് 



98 99

അനൂപ് റജക്ക�് എംഎൽഎ

1965
മുതൽ 2015 വസര 
കേരള 
സംസ്ാനത്ിസന് 
ഭരണ, രാഷ്ടീയ, സാമൂഹ്യ 
മണ്ഡൈങ്ങളിൽ 

നിറഞ്ഞുനിന സവികശഷ 
വ്യക്തിത്വത്ിനുടമയായിരുന് 
സേഎംമാണി. അകദേഹവമായി എസന് 
പ്ിതാവിന് വർഷങ്ങൾ നീണ്നിന 
ആത്മബന്ം ഉ�ായിരുന്. ഇതിനർത്ം, 
അവർ തമ്ിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം 
ഇ്ായിരുന് എന് .  ആശയപ്രമായി 
വികയാജിക്കുകമ്പാഴം വ്യക്തി ബന്ം   
തേരാസത  ഇരുവരും സൂക്ിച്തായിട്ാണ് 
ഞാൻ മനസ്ിൈാക്കുനത്.

 നിയമസഭയിസൈ അകദേഹത്ിസന് 
പ്രസംഗങ്ങളം ഇടസപ്ടലുേളം, 
നിയമങ്ങളിലും  ചട്ങ്ങളിലുമുള്   
അകദേഹത്ിസന് അഗാധപ്ാണ്ഡിത്യം 

വിളിച്റിയിക്കുനവയായിരുന്. പുതിയ 
അംഗങ്ങൾക്ക് അവ പ്രകചാദനവം 
കപ്രാത്ാഹനവം നൽേിയിട്ടു�് എന് 
നിസ്ംശയം പ്റയാൻ േഴിയും. ഏതു 
ോര്യസത്ക്കുറിച്് സംസാരിക്കുകമ്പാഴം  
വ്യക്തമായും കൃത്യമായും വിഷയങ്ങൾ 
മനസ്ിൈാക്കി  സംസാരിച്ിരുന  
അകദേഹം ഒരു  അനുേരണീയ 
പ്ാർൈസമന്റി മാതൃേയായിരുന് 
എനതിന് യാസതാരു സംശയവമി്.  

 സംസ്ാനസത് യുഡിഎഫ്  
സംവിധാനത്ിസന്  സ്ാപ്േ 
കനതാക്കളിസൈാരാളായ അകദേഹം 
േർഷേർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും 
കവ�ി   നിരന്തരം പ്രവർത്ിക്കാൻ  
താല്പര്യമുള്   വൈിയ മനസ്ിന് 
ഉടമയായിരുന്.  ഒരു  പ്കക്  അതാോം 
അധ്വാന വർഗ്ഗ സിദ്ാന്തവമായി 
മുകനാട്ടുവരാൻ അകദേഹസത് 

പ്രകചാദിപ്ിച്ത്. 2011-16 സൈ ഉമ്ൻ ചാ�ി 
സർക്കാരിസന്  ോൈത്്  അകദേഹം 
ധനോര്യ വകുപ്് ലേോര്യം സചയ്ത 
ോൈയളവിൈാണ്  പ്ാവസപ്ട്വർക്ക് 
ചിേിത്ാോര്യങ്ങളിൽ ലേത്ാങ്ങായി  
മാറിയ ോരുണ്യ ചിേിത്ാഫ�്   
രൂപ്ീേരിച്്   പ്തിനായിരക്കണക്കിന് 
ആളേൾക്ക് ആശ്വാസസമത്ിക്കാൻ 
േഴിഞെത്.  അക്കാൈയളവിൽ,   സിവിൽ 
സലപ്സ് വകുപ്് മന്തി എന നിൈയിൽ  
അകദേഹവമായി  അടുത്്  പ്രവർത്ിക്കാൻ   
എനിക്ക് അവസരം ൈഭിക്കുേയു�ായി. 
ഭരണരംഗസത് പ്രിചയവം പ്ാടവവം   
സമൂഹത്ിസൈ താസഴക്കിടയിലുള്വരുസട   
ഉനമനത്ിനായി വിനികയാഗിക്കാൻ  
േഴിഞ്ഞു എന്ള്താണ്                  
സേ.എം. മാണി എന രാഷ്ടീയ കനതാവ് 
കേരള സമൂഹത്ിന് നൽേിയ  
ഏറ്റവം പ്രധാന സംഭാവന.

സേഎം മാണി  
എന രാഷ്ടീയ  ദാർശനിേൻ

സേ.എം. മാണി, ടി.എം. കജാക്കബ്
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റഡറോ. വി. പി. റജറോയ്
ചരീഫ് കസക്രടേറി

കേ
രളത്ിസന് പ്രഗത്നായ 
ധനോര്യ മന്തിയായി 
നിരവധി 
വിേസകനാന്മുഖ 
ബഡ്ജറ്േൾക്ക് 

രൂപ്ംസോടുക്കുേയും അരനൂറ്റാ�ികൈസറ 
പ്ാൈാമണ്ഡൈസത് നിയമസഭയിൽ 
പ്രതിനിധീേരിക്കുേയും സചയ്ത അപൂർവ്വ 
വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ. സേ.എം. മാണി.  

  1990-ൽ പ്ാൈാ സബ്േളക്റായി 
നികയാഗിക്കസപ്ട്കപ്ാഴാണ്  
ഞാൻ മാണിസാറിസന ആദ്യമായി 
പ്രിചയസപ്ടുനത്. സപ്ാതുജനങ്ങളസട 
ഏത് പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടസപ്ടുനതിനും 
അതിന് പ്രിഹാരം ോണുനതിനുമുളള 
ആർജ്വമാണ് ഞാൻ അകദേഹത്ിൽ 
ആദ്യമായി ശ്രദ്ിച്ത്. എത്രമാത്രം ദീർഘിച് 
കജാൈിേൾക്കിടയിലും പ്രസനഭാവവം 
ഊർജ്സ്വൈതയും ലേവിടാത് 
അകദേഹത്ിസന് പ്രവർത്നരീതി 
അനന്യസാധാരണമായിരുന്. 
പ്ാൈായിൽവച്ചും തുടർന് 
തിരുവനന്തപുരത്് ധനോര്യവകുപ്ിൽ 
അകദേഹത്ിസന് കൂസട പ്രവർത്ിച് 
വർഷങ്ങളിലും ഒരിക്കൽകപ്ാലും 
പ്രസനഭാവത്ിൈ്ാസത അകദേഹസത് 
ോണുവാൻ േഴിഞെിട്ി്. 
വിേസനപ്ദ്തിേളസട നടത്ിപ്ിൽ 
അകദേഹം എകപ്ാഴം ഉത്സുേനായിരുന്.

 വിേസനപ്ദ്തിേസള 
സംബന്ിച് ആശയങ്ങൾ മനസ്ിൽ 
വച്് ചിന്തിക്കുേയും അതിസന് 

പ്രാകയാഗിേവശങ്ങൾ േണക്കിസൈടുത്് 
ന് പ്ദ്തിേളാക്കി ആവിഷ്രിക്കുേയും 
സചയ്യുനതിനുളള േഴിവ്  അകദേഹത്ിന് 
സ്വാഭാവിേമായി ഉ�ായിരുന്. 
ഞാൻ ധനോര്യവകുപ്് പ്രിൻസിപ്ൽ 
സസക്രട്റിയായിരുന ോൈയളവിൽ 
ോരുണ്യസാന്ത്വന പ്ദ്തിസയന 
ആശയം അകദേഹം മുകനാട്ടുവയ്കേയും, 
കൈാട്റിമുകഖനയുളള വരുമാനത്ിൽ 
നിന് അതീവകരാഗകക്ശിതരായ 
പ്ാവസപ്ട് ജനങ്ങസള സഹായിക്കുവാനുളള 
പ്രസ്തുതപ്ദ്തി ബഡ്ജറ്റിൽ ഉൾസപ്ടുത്ി 
നടപ്ിൈാക്കുേയും സചയ്തു. 

 മാണിസാറിസന് മസറ്റാരു 
പ്രധാനസപ്ട് സവികശഷത 
സപ്ാതുജനങ്ങകളാസടാപ്ം തസന കൂസട 
പ്രവർത്ിക്കുന ഉകദ്യാഗസ്കരാടും 
സൗഹാർദേപ്രമായ സമീപ്നം അകദേഹം 
സ്വീേരിച്ചുസവനതാണ്. ജനങ്ങളസട 
ആവശ്യങ്ങകളാടും, പ്രശ്നങ്ങകളാടും 
അനുഭാവപൂർവ്വം പ്രതിേരിക്കുന 
മനസ്ിനുടമയായിരുന് അകദേഹം. 
അതുകപ്ാസൈ സഹപ്രവർത്േരുസട 
ദുുഃഖത്ിൽ പ്ങ്കുകചരുന വൈിയ 
മനസ്ായിരുന് അകദേഹത്ികന്ത്.  
അഞ്് പ്തിറ്റാണ്ോൈം ഒകര 
മണ്ഡൈത്ിസൈ ജനപ്രതിനിധിയായി 
തിരസഞെടുക്കസപ്ടുേസയനത് 
എളപ്മായ ോര്യമ്. മാണിസാറിസന് 
ജീവിതോൈംമുഴവൻ അകദേഹത്ിസന് 
മണ്ഡൈത്ിസൈ ജനങ്ങൾക്ക് മസറ്റാരാസള 
തങ്ങളസട ജനപ്രതിനിധിയായി 
ചിന്തിക്കാൻ േഴിഞെി് എനതാണ് 

അകദേഹത്ിസന് വ്യക്തിപ്രഭാവത്ിസന് 
ഏറ്റവം വൈിയ സതളിവ്. 

 നൂതനമായ ചിന്തേളം 
സിദ്ാന്തങ്ങളം ആവിഷ്രിക്കുയും 
ചർച്സചയ്യുേയും സചയ്യുനതിൽ അകദേഹം 
പ്രകത്യേ താൽപ്ര്യസമടുത്ിരുന്.                                        
ജി.എസ്.ടി നടപ്ിൈാക്കുനതിന് അകദേഹം 
ആശയപ്രമായി കനതൃത്വം നല്ി. 
ോർഷിേ പ്ദ്തിേളമായി ബന്സപ്ട്് 
ലേസക്കാ� നയങ്ങൾ അകദേഹത്ിസന് 
അടിയുറച് നിൈപ്ാടുേസള സൂചിപ്ിക്കുന്.

 ബഡ്ജറ്റ് തയ്ാറാക്കുകമ്പാഴാണ് 
മാണിസാറിസന അകദേഹത്ിസന് 
പൂർണ്ണപ്രഭാവത്ിൽ  ഞാൻ േ�ിട്ടുളളത്. 
ബ ഡ്ജറ്റ് മാസം മുഴവൻ അകദേഹം 
വിശ്രമമി്ാസത അതിൽതസന 
പൂർണ്ണശ്രദ് പ്തിപ്ിച്ിരുന്. ബഡ്ജറ്റിൽ 
ഉൾസപ്ടുത്തുവാനുളള പ്ദ്തിേസള 
സംബന്ിച് നൂതന ആശയങ്ങൾ 
അകദേഹത്ിന് പ്രകത്യേ സകന്താഷം 
തസന നൽേിയിരുന്. അതിൽ 
ന്ന് ആശയങ്ങൾ പ്ദ്തിേളായി 
ഉൾസപ്ടുത്തുനതിലും അകദേഹം 
പ്രകത്യേ താൽപ്ര്യം എടുത്ിരുന്. 
2012, 2013 എനീ വർഷങ്ങളിസൈ 
അകദേഹത്ിസന് കേരള ബഡ്ജറ്റ്  
വളസരയധിേം സ്വാഗതം സചയ്സപ്ട്തും 
കേരളവിേസനത്ിന് ദിശാകബാധം 
നൽേിയതുമാണ്. ആ ബഡ്ജറ്േൾ 
അകദേഹത്ിസന് കനത്യത്വത്ിൽ 
തയ്ാറാക്കാൻ ൈഭിച് അവസരം 
ഞാൻ അഭിമാനപൂർവ്വം ഓർക്കുന്. 

സപ്ാതുധനോര്യ രംഗസത് 
മഹത് വ്ക്ിത്വം
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ോ ൈത്ിസന് 
ത്വരിതഗതിക്കിടയിൽ 
കുറിക്കുന 
സംഭവങ്ങൾ പ്ിനീട് 
പ്ൈകപ്ാഴം 

ോൈംതസന ഒരുൾകപ്രരണസയകനാണം 
മറിച്ചുകനാക്കുന്;  അവ ചരിത്രത്ിസന് 
മുത്തുേളം പ്വിഴങ്ങളമായി മാറന്.  
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ്് കേരള രാഷ്ടീയത്ിൽ 
നടന ഒരനിവാര്യതയുസട സൃഷ്ടി 
അത്രസമാനാണ്.  ജനാധിപ്ത്യ 
വ്യവസ്ിതിക്കുള്ിൽ ഒരു കസാഷ്യൈിസ്റ്റ് 
വ്യവസ്ിതി എന ോഴ്ചപ്ാടുമായി ഉദയം 
സചയ്ത കേരള കോണ്രേസ്് വർഗസമരവം 
രക്തരൂക്ിത വിപ്വം ഇ്ാസത 
വ്യവസ്ാപ്ിത മാർഗ്ഗങ്ങളിൽകൂടിത്സന 
പുത്ൻ കസാഷ്യൈിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യക്രമം 
ലേവരിക്കുവാൻ അക്ീണം 
പ്രവർത്ിക്കുവാനാണ് ൈക്്യമിട്ത്.  
ലശശവ ദശ പ്ിനിട് പ്ാർട്ി േരുത്നും 
ബുദ്ിമാനും ധിഷണാശാൈിയുമായ ഒരു 
കനതാവിസന തിരഞ്ഞു.  ആ തിരച്ിൽ 

സംതൃപ്ികയാസട പ്ര്യവസാനിച്ത് ശ്രീ.
സേ.എം. മാണിയിൈാണ്.

   മസറ്റാരനിവാര്യതയായി മാത്രകമ ഈ 
േസ�ത്ൈിസന വികശഷിപ്ിക്കാനാവൂ.  
പ്ാർട്ിയും സപ്ാതുജനവം തനിൈർപ്ിച് 
വിശ്വാസം തിേച്ചും ശരിയാസണന് 
േഴിഞെ ദശാബ്ദങ്ങളിലൂസട 
അകദേഹം സതളിയിച്ചുസവന് 
രാഷ്ടീയകമാ പ്ാർട്ി ബന്കമാ ഇ്ാത് 
അസ്മാദൃശമോർക്കുകപ്ാലും പ്റയാൻ 
േഴിയും.  വളരും കതാറം പ്ിളരുേയും 
പ്ിളരും കതാറം വളരുേയും സചയ്യുന 
പ്ാർട്ിസയന് അകദേഹം സ്വന്തം 
പ്ാർട്ിസയ വികശഷിപ്ിച്കപ്ാൾ ആശയ 
സംവാദത്ിലൂസട സ്ഫുടം സചയ്സപ്ടുന 
ഒരു രാഷ്ടീയ പ്ാർട്ിയാണ് താൻ 
പ്രതിനിധാനം സചയ്യുന പ്ാർട്ിസയന് 
അകദേഹം വ്യക്തമാക്കുേയായിരുന്.  
പുത്നാശയങ്ങൾ (ന്തായാലും 
ചീത്യായാലും) ഏസതാരു പ്രസ്ാനത്ിലും 
സംവാദത്ിസന് വാതിൽ തുറക്കും.  

അങ്ങസന മൈർസക്ക തുറക്കസപ്ടുന 
വാതിൈിലൂസട ദുഷ്യാംശങ്ങൾ 
വിസർജ്ിക്കസപ്ടുേയും പ്രസ്ാനം 
കൂടുതൽ പ്രിശുദ്ിയും തിളക്കവം 
ഊർജ്സ്വൈതയും കനടുേയും   
അതിലൂസട വളരുേയും സചയ്യും. കേരള 
കോണ്രേസ്ിസന് ചരിത്രം ഇതിസനാരു 
മകുകടാദാഹരണമാസണന് പ്ൈരും 
പ്റയാറ�്.  എക്കാൈവം ോൈിേമായ 
മാറ്റങ്ങൾ ഉൾസക്കാള്ാനും ോൈപ്ഴക്കം 
സചന നയങ്ങസള തള്ാനും കേരളാ 
കോണ്രേസ് ശ്രമിച്ിട്ടു�്.  ഇത്രസമാരു 
മകനാഭാവമാണ് പ്ാർട്ിയുസട ശക്തമായ 
നിൈനിൽപ്ിസന് അടിസ്ാന രഹസ്യം.  
നയിക്കുനവസന് എ്ാ ന് ആശയങ്ങളം 
ഉൾസക്കാള്ാനുള് ഹൃദയ വിശാൈത 
നയിക്കസപ്ടുന പ്ാർട്ിയിൽ ഒരു 
രജതകരഖ കപ്ാസൈ സതളിഞ്ഞു ോണാം.

 പ്ാർട്ി കനതൃത്വവം ഭരണസാരഥ്യവം 
ലേയാളന ഒരാൾക്ക് ര�ിനും 
തുൈ്യമായ ശ്രദ് നൽോകനാ തുൈ്യ 

സവളിച്ം  േസ�ത്ിയ  

വിളക്ക്
കഡറോ. ഡി. �റോബുറപറോൾ
അ്രിച്ച മുൻ അഡരീ�ണൽ 
ചരീഫ് കസക്രടേറി                                                     
റഡറോ.ഡി. �റോബുറപറോൾ, ഐ.എ.എസ്, 
'കക.എം. മറോണി ജൂ�ിലി 
സ്മരണകൾ'എന് ഗ്രന്ഥത്ിൽ 
(1993) എഴുതിയ റലഖനം 
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സാമർത്്യകത്ാസട േടമ നിറകവറ്റാകനാ 
േഴിയുേസയന്ള്ത് അതീവ 
ദുഷ്രമാസണങ്ിലും ശ്രീ.സേ.എം.
മാണിസയ സംബന്ിച്ിടകത്ാളം 
സ്ിതി തിേച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്.  പ്ാർട്ി 
നയിക്കുനതിൽ ോണിക്കുന അകത 
മിേവ് ഭരണരംഗത്തും പ്രേടിപ്ിക്കുന 
ചുരുക്കം ചിൈരിൽ ഒരാളാണ് അകദേഹം.  
ഏതു വകുപ്് ഭരിച്ാലും തകന്തായ 
പ്ാടവവം പ്രിചയ സമ്പനതയും പ്രസ്തുത 
വകുപ്ിസന് ഊർജ്സ്വൈവം സുഗമവമായ 
പ്രവർത്നത്ിന് നിദാനമാക്കാൻ 
അകദേഹം ജാഗരൂേനാണ്.  താരതകമ്യന 
അപ്രധാനമായ വകുപ്ിൽ കപ്ാലും 
മാണിയുസട േീഴിൈാകുകമ്പാൾ അവയ്ക് 
പ്രകത്യേ ഉണർവം പ്രാധാന്യവം 
ൈഭിക്കുനതിസന് ോരണവം 
മസറ്റാന്.  ഒരു േൈാോരസന് 
സർഗപ്രതിഭാപ്ാടവകത്ാസട 
വകുപ്ിന് പുതിയ മുഖം നൽകുന്.  ഒരു 
വകുപ്ിസന് ചുമതൈ ഏസറ്റടുക്കുനതു 
മുതൽ ഒരു വിദ്യാർത്ിസയകപ്ാസൈ ആ 
വകുപ്ിസന് പ്രവർത്നം പ്ഠിക്കുനതിൽ 
ോണിക്കുന ശുഷ്ക്കാന്തി വളസരയധിേം 
ഭരണേർത്ാക്കളിൽ ോണാനാവി്.  
പ്ഠനത്ിലൂസട ഉരുത്ിരിയുന വസ്തുതേൾ 
ഉൾസക്കാ�് ജനകക്മേരമായ 
പ്രവർത്നത്ിനു മാത്രം ഊനൽ 
നൽകുനതു മൂൈം അകദേഹം എസനാസക്ക 
ഏസതാസക്ക വകുപ്പുേൾ ഭരിച്ിരുകനാ 
അകപ്ാസഴാസക്ക സാധാരണക്കാർക്ക് 
ആ വകുപ്പുേൾ മൂൈമുള് ഗുണകമസറ 
ൈഭിച്ചുസവനത് ശ്രീ.മാണിയുസട ശത്രുക്കൾ 
കപ്ാലും സമ്തിക്കുന ോര്യമാണ്.

 ഏറ്റവം കൂടുതൽ ോൈം കേരളത്ിസൈ 
ധനമന്തിസ്ാനം വഹിച്ിരുന                                 
ശ്രീ.സേ.എം.മാണികയാളം കേരളത്ിസൈ 
സാമ്പത്ിേ രംഗസത് സങ്ീർണ്ണ 
പ്രശ്നങ്ങസള അറിയാനും വ്യക്തമായ 
പ്രിഹാരങ്ങൾ നിർകദേശിക്കാനും മറ്റാർക്കും 
േഴിഞെിട്ിസ്ന ോര്യം നിസ്തർക്കമാണ്.  
റവനയൂ മിച്മു�ായിരുന തിരുസക്കാച്ിയും 
റവനയൂ േമ്ി നിൈനിനിരുന മൈബാർ 
പ്രകദശവം കൂടികച്ർന്�ായ കേരളത്ിന് 
തുടക്കത്ിൽ തസന ഒരു സന്തുൈിത 
റവനയൂ ബജറ്റ് ഇ്ായിരുന്.  വിേസന 
രംഗത്തു മുതൽ മുടക്കാനുള് േഴിവേൾക്കു 

പ്രിമിതിയു�ായിരുസനങ്ിലും 
എഴപ്തുേൾക്കു മുൻപു വിഭവകശഷിസയ 
തേർക്കുന പ്രവണതേൾ േ�ിരുനി്.  
എനാൽ എഴപ്തുേളിൽ പ്ണസപ്രുപ്വം     
വിൈക്കയറ്റവം നിർമ്ാണസച്ൈവിസന് 
വർദ്നയും സാമ്പത്ിേ ഭദ്രതയ്ക 
ഭീഷണിയായി.  അതിനുകശഷം 
സാമ്പത്ിേ പ്രാധീനതയിൽ 
സപ്ട്ടുഴലുന കേരളത്ിസന് യഥാർത് 
പ്രശ്നങ്ങൾ േസ�ത്ാനും അവയ്ക 
ശാശ്വത പ്രിഹാരം നിർകദേശിക്കാനും                                              
ശ്രീ.മാണിക്കു േഴിഞ്ഞുസവനത് 
സാമ്പത്ിേ ശാസ്തത്ിലുള് 
അകദേഹത്ിസന് അഗാധമായ അറിവം 
കേരള ജനതയുസട നാഡിമിടിപ്് 
അറിയാനുള് േഴിവമാണ് സതളിയിക്കുനത്.

   ധനോര്യ േമ്ീഷസന് ശിപ്ാർശേൾക്കും 
കേന്ദ്രത്ിൽ നിന് േിട്ടുന പ്ദ്തി 
സഹായങ്ങൾക്കും ഉപ്രി സ്വന്തം പ്രിശ്രമം 
സോ�് ബുദ്ിമുട്ി ോര്യങ്ങൾ നീക്കുന 

കേരളത്ിന് മറ് സംസ്ാനങ്ങൾ 
കനരിടുന പ്രശ്നങ്ങൾക്കുപ്രി ചിൈ 
പ്രകത്യേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉസ�ന വസ്തുത                     
ശ്രീ.മാണി ചൂ�ിക്കാട്ി.  വിദ്യാഭ്യാസത്ിനും 
ആകരാഗ്യപ്രിപ്ാൈനത്ിനുമായി റവനയൂ 
വരുമാനത്ിസന് സിംഹഭാഗം നീക്കിവച് 
കേരളം കൃഷി, വ്യവസായം തുടങ്ങിയ 
വിേസന കമഖൈേളിൽ തത്തുൈ്യമായ 
ശ്രദ് പ്തിപ്ിക്കാത്തുമൂൈം വിേസന 
രംഗത്തു പുകരാഗതി ലേവരുത്തുവാൻ 
കൂടുതൽ മുതൽ മുടകക്ക�ി വരിേസയനത് 
കേരളത്ിസന് മാത്രം പ്രകത്യേമായ 
ആവശ്യമാണ്.  ഇതികൈക്കായി, 
സംസ്ാനങ്ങൾക്കു കവ�ി നടത്തുന 
വിഭവ ലേമാറ്റത്ിസന്യും കേന്ദ്ര 
സഹായത്ിസന്യും മാനദണ്ഡങ്ങൾ 
കേന്ദ്രം നിശ്യിക്കുകമ്പാൾ സാമൂഹ്യകസവന 
രംഗത്തുള് കനട്ം മുൻപ്ിൽ േ�് വൻപ്ിച് 
മുതൽമുടക്കിന്  പ്രകത്യേ പ്രിഗണനയും 
മുൻതൂക്കവം ധനോര്യേമ്ീഷനുേൾ 

നൽകേ�താസണന്                                       
ശ്രീ.മാണി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടു�്.

        കേന്ദ്രം സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് 
നൽകേ� പ്ങ്ിസനക്കുറിച്് 
വളസര വ്യക്തമായ ധാരണയുളള                        
ശ്രീ.മാണി അക്കാര്യം മുഖം കനാക്കാസത 
തുറന് പ്റഞെിട്ടുമു�്.  യൂണിയൻ 
എലകസ് ഡയൂട്ിയുസട ോര്യത്ിൽ 
കേന്ദ്രം അനുവർത്ിച്ചു വരുന 
ഇരട്ത്ാപ്പുനയസത് നിശിതമായി ശ്രീ.
മാണി വിമർശിച്ിട്ടു�്.  സിംഹഭാഗവം 
കേന്ദ്രത്ിനുൈഭിക്കുന അടിസ്ാന 
യൂണിയൻ എലകസ് ഡയൂട്ി നിരക്കുേൾ 
വർഷംകതാറം വർദ്ിപ്ിച്ചുകപ്ാരുേയും 
സംസ്ാനത്ിസന് പ്ങ്കു നൽകേ� 
അവസ് സംജാതമാകുകമ്പാൾ പുതിയ 
നികുതിേൾ നടപ്ാക്കിയും കേന്ദ്രം 
സ്വന്തം സാമ്പത്ിേ നിൈ ഭദ്രമാക്കുേയും 
സചയ്യും.  ഇത്രം നടപ്ടിേൾ മൂൈമാണ് 
സംസ്ാനത്ിസന് വിഭവകശഷി 
പ്രിമിതസപ്ട്സതന സത്യം മറച്ചു 
വയ്കാൻ ശ്രീ.മാണി തുനിഞെി്.  മുഖം 
കനാക്കാസത സത്യം മാത്രം പ്റയുന 
സ്വഭാവലവശിഷ് ട്യത്ിസന് ഭാഗമാണിത്.  
കേരളത്ിസൈ േർഷേരുസട സ്വരസമന് 
ശ്രീ.മാണിസയ വികശഷിപ്ിച്ാൽ അതിൽ 
ഒട്ടും അതിശകയാക്തിയി്.  േർഷേരുസട 
ജീവിതത്ിൽ നിഴൽ വിരിക്കുന ഏതു 
പ്രശ്നവം തസന് സ്വന്തം പ്രശ്നം മാത്രമായി 
ോണുന ഈ േർഷേരുസട സുഹൃത്് 
േർഷേർക്ക് കവ�ി ഏതവസരത്ിലും 
ആത്മാർത്മായി വാദിച്ചു.  അവരുസട 
അവോശങ്ങൾ പ്ിടിച്ചു വാങ്ങുനതിന് 
കനതൃത്വം നൽേി.  േർഷേരുസട 
േടത്ിസന് ഒന് പ്കുതിയും േടവം 
റദോക്കൽ, സന്്, േപ്, ഇഞ്ി, വാഴ 
തുടങ്ങിയ കൃഷിേസള ആദായ നികുതിയിൽ 
നിന്ം ഒഴിവാക്കൽ, സനൽകൃഷിക്കാർക്ക് 
രാസവളത്ിസന് വിൈയിൽ ഇളവ് 
അനുവദിക്കൽ, പ്രകൃതികക്ാഭത്ിസന് 
ഫൈമായി നഷ്ടം ഉ�ാകുകമ്പാൾ സഹായം 
നൽകുനതികൈക്കുള് റികവാൾവിംഗ് 
ഫ�ിസന് രൂപ്ീേരണം തുടങ്ങിയ അനവധി 
ോര്യങ്ങൾ അകദേഹം േർഷേർക്കു 
കവ�ി കനടിസയടുത്തു.  േർഷേന് 
നൽകുന ആശ്വാസ നടപ്ടിേളം 

ആനുകൂൈ്യങ്ങളം സർക്കാരിസന് 
സാമ്പത്ിേ ലവഷ മ്യങ്ങൾക്കു 
ോരണമാേന്സവന വാദസത് 
അകദേഹം എക്കാൈവം വസ്തുതേൾ നിരത്ി 
ഖണ്ഡിച്ികട്യുള്ളൂ.  േർഷേസത്ാഴിൈാളി 
സപ്ൻഷനും വാർദ്േ്യോൈ സപ്ൻഷനും 
സതാഴിൈി്ായ്മ കവതനവം ആശ്വാസ 
നടപ്ടിേളാസണന്ം വൃദ്സരയും 
സതാഴിൽരഹിതസരയും സംരക്ികക്ക� 
േടമ സർക്കാരിനുസ�ന്ം ശ്രീ.
മാണി വിശ്വസിക്കുന്.  അശരണർക്ക് 
ആശ്വാസം പ്േരാനസ്ങ്ിൽ അവസര 
ഭരിക്കാനുള്  അവോശം കപ്ാലും 
ഭരണേർത്ാക്കൾക്കിസ്ന്ള്താണ് 
ശ്രീ.മാണിയുസട തത്വശാസ്തം.

    പ്രസ്തുത  തത്വശാസ്തമാണ് ഒകര 
നികയാജേ മണ്ഡൈത്ിൽ നിന്ം എട്ടു 
തവണ സതരസഞെടുക്കസപ്ടാനുള് 
അവസരം അകദേഹത്ിന് 
നൽേിയതും-മറ്റാർക്കും 
അവോശസപ്ടാനി്ാത് 
കനട്ം-ആത്മാർത് കസവനത്ിസന് 
പ്ാരികതാഷിേം. കോകളജ പ്ഠന 
ോൈത്തുതസന പ്രസംഗ ചാതുര്യം 
പ്രേടിപ്ിച്ിരുന ശ്രീ.മാണിയുസട 
പ്രസംഗം സവള്ച്ാട്ത്ിസന് 
ശക്തിയും അതിസൈാഴേിസയത്തുന 
സ്ഫടിേ ജൈത്ിസന് വ്യക്തതയും 
ഉൾസക്കാള്ളുനതും കേൾവിക്കാരസന് 
മനസ്ിസന വ്യഞ്ജിപ്ിക്കുേയും  ആശയങ്ങൾ 
മനസ്ിനുള്ിൽ രൂ്മൂൈമായി 
ഉറപ്ിക്കസപ്ടുേയും സചയ്യുനതുമാണ്.  
1967  മുതൽ കേരള അസംബ്ിയിൽ 
മുഴങ്ങികക്കൾക്കുന ഈ മിേച് 
പ്ാർൈസമകന്റിയസന് ശബ്ദം കേരള 
അസംബ്ിയുസട ഒരനിവാര്യതയായി 
മാറിക്കഴിഞെതിൽ ഒട്ടും അത്ഭുതമി്.
മാണിസയന മന്തി ഉകദ്യാഗസ്മോകരാട് 
ഏറ്റവം മാന്യമായി സപ്രുമാറന 
ആളാണ്.  ഉകദ്യാഗസ്മോരുസട 
പുറത്് കുതിര േയറാനുള്ത് 
മന്തിപ്ണി എന് ആരേഹിച് 
കുശാരേബുദ്ിയാണ് അകദേഹത്ിന് .

   എഴതിയാലും എഴതിയാലും തീരാത് ഈ 
പ്രബന്ം നിർത്സട് ദീർഘായുകഷ്മാ ഭവ.

ഒരു വകുപ്ികന്റ ചുമതല 
ഏക്ടു�ന്തു മുതൽ ഒരു 
വിേ്റോർതികയറപ്റോകല ആ 
വകുപ്ികന്റ പ്രവർത്നം 
പഠി�ന്തിൽ കറോണി�ന് 
ശു�്ക്കറോ്ി വളകരയധികം 
ഭരണകർത്റോക്കളിൽ 
കറോണറോനറോവില്.
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8.10.2001 സൈ പ്ാനിംഗ് കബാർഡ് കയാഗ തീരുമാനപ്രോരം, 
26.11.2001 ൽ സംസ്ാന സർക്കാർ, നിയമവകുപ്് മന്തി 
സേ.എം. മാണി സചയർമാനായി നിയമ പ്രിഷ്ക്കരണ േമ്ിറ്റി 
രൂപ്ീേരിച്ചു. വി. രാമചന്ദ്രൻ (പ്ാനിംഗ് കബാർഡ് ലവസ് 
സചയർമാൻ),  വി.രാംകുമാർ (നിയമ സസക്രട്റി) എനിവർ 
അംഗങ്ങളായിരുന്. സംസ്ാനത്് നിൈവിലു�ായിരുന 
ോൈഹരണസപ്ട് നിയമങ്ങളം പ്രിഷ്ക്കരണം ആവശ്യമുളള 
നിയമങ്ങളം േസ�ത്തുേയും, ആവശ്യമായ പ്രിഷ്ക്കരണങ്ങൾ 
നിർകദേശിക്കുേയും ആയിരുന് പ്രധാന ചുമതൈേൾ. 
2002 നവംബർ 30 ന് സമിതി റികപ്ാർട്് സമർപ്ിച്ചു. 

 റികപ്ാർട്ിസൈ ശുപ്ാർശേളസട അടിസ്ാനത്ിൽ 
സംസ്ാനത്് അന്   നിൈവിലു�ായിരുന 1020 നിയമങ്ങളിൽ, 
ോൈഹരണസപ്ട് 697 നിയമങ്ങൾ റദേ് സചയ്യുേയു�ായി. 
പുതിയതായി 26 ബില്ലുേൾ പ്രസിദ്ീേരിക്കുേയും അതിൽ 
7 ബില്ലുേൾ നിയമസഭ പ്ാസാക്കുേയും സചയ്തു. നിയമ 
പ്രിഷ്ക്കരണ േമ്ിറ്റി സചയർമാൻ എന നിൈയിലും 
നിയമമന്തി എന നിൈയിലും സേ.എം. മാണിയുസട 
കനതൃത്വപ്ാടവം ഇക്കാര്യത്ിൽ പ്രേടമായി. 

നിയമ പ്രിഷ്ക്കരണ േമ്ിറ്റി സചയർമാൻ                                                                                   
(2001-2002) സചയർമാൻമാരുസട പ്ാനൽ

ഓകരാ നിയമസഭാ സകമ്ളനത്ിലും 
സ്ീക്കറസടയും സഡപ്യൂട്ി 
സ്ീക്കറസടയും അഭാവത്ിൽ 
സഭയിൽ അദ്്യക്്യം വഹിക്കുവാൻ 
സ്ീക്കർ നികയാഗിക്കുന 
'സചയർമാൻമാരുസട 
പ്ാനൈിൽ'  അംഗമായി മൂനാം 
നിയമസഭയിസൈ 2-ാം സസഷനിൽ 
(19.6.67 to 4.8.1967)  സേ.
എം.മാണി പ്രവർത്ിച്ിട്ടു�്. 

MOTIONS UNDER RULE 130* moved by KM Mani 
ചട്ം 130 ഉപ്കക്പ്ങ്ങൾ: സപ്ാതു താൽപ്ര്യമുള് ഒരു സംഗതിയിൻകമലുള് ചർച് 

 MOTION UNDER RULE 130* moved by K M Mani

Date of Discussion  Subject

01-08-1991 ോൈവർഷസക്കടുതിേൾ മൂൈം സംസ്ാനത്് ഉ�ായ     
 നാശനഷ്ടങ്ങസള സംബന്ിച്്

04-02-1999 ഉത്കരന്ത്യൻ സംസ്ാനങ്ങളിൽ സപ്ാതുകവയും ഒറീസ, ഗുജറാത്് എനീീ   
 സംസ്ാനങ്ങളിൽ പ്രകത്യേിച്ചും ക്രിസ്ത്യാനിേളടക്കമുള് മതനയൂനപ്ക്ങ്ങൾക്ക്  
 കനകര നടക്കുന അതിക്രമങ്ങൾ തടയുനതിന് ആവശ്യമായ നടപ്ടിേൾ  കേന്ദ്ര  
 ഗവസമെന്് ലേസക്കാകള്�തിസന് ആവശ്യേത.  

03-02-2005 2004 ഡിസംബർ 26-ാം തീയതി കേരളത്ിസന് തീരപ്രകദശങ്ങളിൽ സുനാമി  
 തിരമാൈേൾ ആഞെടിച്തിസന് ഫൈമായി സംസ്ാനസത് 9 ജി്േളിിൽസപ്ട്  
 219 വിക്ജേളിൽ വ്യാപ്േമായ നാശനഷ്ടങ്ങളം ജീവഹാനിയും    
 സംഭവിക്കുേയു�ായി.  സോ്ം, ആൈപ്പുഴ, എറണാകുളം ജി്േളിലു�ായ   
 നഷ്ടങ്ങൾ ബൃഹത്ാണ്.  ഈ സുനാമി ദുരന്തസത് കനരിടുനതിന്    
 സർക്കാർ സ്വീേരിച് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്നങ്ങകളയും     
 നടപ്ിൈാക്കിസക്കാ�ിരിക്കുന പുനരധിവാസ പ്രവർത്നങ്ങകളയും ഭാവി   
 പ്രതികരാധ നടപ്ടിേകളയുും കുറിച്് ചർച് സചയ്ണം.
Rule No.127 till 4-8-60& No.128 till 1-11-73

ചടേം 58. അടിയ്ിര  കപറോതു പ്രറോധറോന്മുള് സംഗതികൾ സം�ന്ിച്ച ചർച്ച 
DISCUSSION UNDER RULE 58*raised by K M Mani

Date of Discussion  Subject
22-06-1967 The attack by the Chinese on the Indian Diplomates at peking  
02-11-1973 Working of the Kerala State Transport Corporation.
25-04-1988 Report of the Sarkaria Commission 
02-01-1991 Regarding the necessity for fixing higher support price for natural rubber 
Former rules 57& 62
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കക റഗറോവിന്ദൻ കുടേി
ഇ്്ൻ  എക്് പ്രസ്്, ഇ്് ടുറഡ 
എന്രീ പ്രസിദ്ധരീകരണങ്ങളകട  
മുൻ സരീനിയർ എഡി്ർ  

ഹി ബ്രുവിൽ ഇമ്ാനുവൽ 
എനാൽ ലദവകത്ാടു 
കചർനിരിക്കുനവൻ 
എന് അർഥം പ്റയും. 
ഇമ്ാനുവൽ എനാൽ 

മാണി. േരികങ്ങാഴക്കൽ മാണി. 
മാണിയുസടയും അകദേഹം നയിക്കുന 
പ്രസ്ാനത്ിസന്യും പ്രമാണമാകുന് 
ലദവഭയം. ഊരും കപ്രും 
ചിട്സപ്ടുത്ിയത് അകദേഹത്ിസന് 
ലദവസങ്ൽപ്ം. പ്ാൈായിസൈ സസന്് 
കതാമസ് േത്ീഡ്ൈിൽ എന കപ്ാസൈ 
േടപ്ാട്ടൂർ കക്ത്രത്ിലും ഒരു നൂറ്റാണ് 
പ്ഴക്കം സചന രാമകൃഷ്ണാശ്രമത്ിലും തരം 
കപ്ാസൈ അകദേഹം േയറിയിറങ്ങും. മുതിർന 
സ്വാമി വാമകദവാനന്ദയും യുവസന്യാസി 
പ്രിമളാനന്ദയും ഒകര സ്വരത്ിൽ പ്റയുന്, 
'ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമു�ായാലും 
മാണിസാർ വരും.'
 നിവൃത്ിയുസ�ങ്ിൽ ഞായറാഴ്ച രണ് 
ചടങ്ങുേൾ മാണി മുടക്കി്. പ്ള്ിയിൽ 
പ്രാർഥനയും വീട്ിൽ നാട്ടുകൂട്വം. 

പ്രാർഥന േഴിഞെ് വീട്ിസൈത്തുകമ്പാൾ 
നാട് അവിസട കുടിയിറങ്ങിയിരിക്കും. 
ആവശ്യക്കാർ, പ്രാതിക്കാർ, ചങ്ങാതിമാർ. 
േസാൈയിൽ ഇരുകനാ മുറ്റത്് േറങ്ങികയാ 
ആയിരിക്കും പ്രാതി കേൾക്കുേ. 
ഓകരാ ഹർജിയും പ്ൈേപ്പുറകത്ാ 
തിണ്ണയികൈാ ഹർജിക്കാരസന് പുറകത്ാ 
സവച്് അതിൽ നടപ്ടി കരഖസപ്ടുത്തും. 
മാറ്റിസവക്കുനത് മാണിയുസട ശീൈമ്.
 ചിൈകപ്ാൾ ചിൈർ എസന്തങ്ിലും 
സഹായമായിരിക്കും പ്രതീക്ിക്കുേ. 
അവർക്കുകവ�ി ഒരു തുേ 
േരുതിസവച്ിരിക്കും. ഒരു ദിവസം 
ഭാര്യയും ഞാനും ോണാൻ സചനകപ്ാൾ 
അകദേഹം നാട്ടുോരിൽനിന് 
ഊർജ്ം വൈിസച്ടുക്കുേയായിരുന്. 
അവർക്കിടയിൽ എസന് ഭാര്യസയ ആകരാ 
പ്ിടിച്ചുനിർത്ി. അടുസത്ത്ിയകപ്ാൾ 
പ്ാവ് കൈാവിസന് പ്രതിേരണം 
കപ്ാസൈ, സംഭാവന സോടുക്കാൻ 
ലേ മടക്കിസക്കാ�് മാണി കചാദിച്ചു: 
''എനാ കവണം?'' 'ഒന്ം കവക�' 

എന് മറപ്ടി കേൾക്കും മുമ്പ്, ആസള 
തിരിച്റിഞെ ആകവശത്ിൽ അകദേഹം 
സപ്ാട്ിച്ിരിക്ക് വഴിമരുനിട്ടു.
 ലദവകത്ാടു കചർനിരിക്കുകമ്പാഴം 
ഒരിക്കൽ മാണി പ്ാൈായിസൈ സമത്രാസന 
സവട്ിൈാക്കി. പ്ാൈാക്കാരനായ 
സസബാസ്റ്റ്യൻ വയൈിൽ അവിസട 
ജനിച്ചുവളർനവനും ലദവത്ിസന് കജാൈി 
ഏതും സചയ്യുനവനും (തികമാത്ി 3.17), 
വിശിഷ്യ, കോണ്രേസ്ോരനുമായിരുന്. 
കോണ്രേസ്ിസന തള്ി, 1967ൽ 
േമയൂണിസ്റ്റുോരുമായി കൂട്ടുകൂടിയ കേരള 
കോണ്രേസ്ിസന് സ്ാനാർഥിസയ 
സമത്രാൻ എങ്ങസന അനുരേഹിക്കും?
 രാഷ്ടീയത്ിസന്യും വിശ്വാസത്ിസന്യും 
കുരുക്കിൽ സമത്രാസന് മനസ്് സപ്ട്ിരികക്ക, 
ഒരു ദിവസം മുൻകൂർ അറിയിക്കാസത 
മാണി അരമനയിൽ ഇരച്ചുേയറി. 
വളച്ചുസേട്ി്ാസത, തൈ പ്തിവിലും 
ര�ിഞ്് കുനിച്്, മാണി നികവദിച്ചു: 
'തിരുകമനി എസന അനുരേഹിച്ാലും!' 

അധിോരത്ിസന് 

മാണിഭാവങ്ങൾ
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വിശ്വാസിയ്ാത് ഒരാസള താൻ എങ്ങസന 
അനുരേഹിക്കുസമനായി ലദവത്ിസന് 
പ്രതിപുരുഷൻ. മാണിക്ക് വാഗ്വാദത്ിൈ്, 
കവാട്ികൈ താൽപ്ര്യമു�ായിരുന്ള്ളു. 
'അനുരേഹിച്ാലും പ്ിതാകവ' ലദവത്ിൻ 
മനമാരറിഞ്ഞു? ഫൈം വനകപ്ാൾ 
നാട്ടുോർ മാണിസയ അനുരേഹിച്ിരുന്.
 ഒകരസയാരു പ്ാൈാക്കാരസന് കവാട്ടും 
കൂട്ടും മാണി വർജ്ിച്ചു. അകദേഹവം 
ഉദാരനായ മദ്യപ്രഭുവം കോണ്രേസ്് 
സിൽബന്തിയുമായിരുന മണർോട് 
പ്ാപ്ൻ എന കജാസഫ് ലമകക്കലുമായി 
ോരണമറിയാത് ഒരു ശത്രുത നിൈ 
നിന്. പ്ാപ്സന് വീടു മാത്രകമ പ്ാൈായിൽ 
തനിക്ക് കേറിസച്്ാൻ വയ്ാത്തായി 
മാണി േരുതിയുള്ളു. ഒരു ആയുഷ് ോൈസത് 
ലവരാഗ്യം സവടിഞെ് ഒരിക്കൽ പ്ാപ്ൻ 
മാണിസയ ോണാൻ സചല്ലുേയു�ായി. 
ഒരിക്കൽ മാത്രം. കശഷം ചിന്ത്യം.

അഞ്ചു പ്തിറ്റാ�ികൈസറ നിൈനിന 
ആത്മബന്മായിരുന് മാണിയും 
പ്ാൈായും തമ്ിൽ. സംസ് കൃതത്ിൽ 
പ്ാൈാസയ ആകരാ ക്ീരപുരി എന് 
കപ്രിട്ടു. മാണിയുസട കൂട്ക്കാർ കതാമാശ്ീഹ 
േപ്ൈിറങ്ങിയ പ്ാൈയൂരിൽനിന് 
കുടികയറി വനവരാസണന ഐതിഹ്യം 
ക്ീരപുരിയുസട സ്വത്വത്ിനു മാറ് 
കൂട്ടുന്. നൂറ്റാണ്േൾ മീനച്ിൽ 
േർത്ാക്കമോരുസട സംരക്ണയിൽ 
േഴിഞെ പ്ാൈായിൽ നാരാമംഗൈം 
നമ്പൂതിരിമാർ ജാതികഭദസമകന്യ 
സപ്ാതുജനസത് സംസ് കൃതം പ്ഠിപ്ിച്ചു. 
 ഇരുപ്താം നൂറ്റാ�ിൽ പ്ാൈായിസൈ 
ജനം മാണിസയ ഏറ്വാങ്ങുേയായിരുന്. 
'കുഞ്ഞു മാണി' ഉള്ിടകത്ാളം അവർ 
കവസറ ഒരാസള തിരക്കിയി്. രാഷ്ടീയഋതു 
കവനൈായാലും വസന്തമായാലും 
വർഷമായാലും, ജയിക്കാനുള് സ്ാനാർഥി 
മാണി ആയിരുന്. ജമോന്തരങ്ങളിലൂസട 

ഭാവസ്ിരങ്ങളായ സൗഹൃദങ്ങൾ 
എന് ോളിദാസൻ പ്റയും കപ്ാസൈ, 
13  തിരസഞെടുപ്പുേളിൽ ആ ബാന്വം 
വിളംബരം സചയ്സപ്ട്ടു. മാറി വരുന 
തൈമുറേളം വിശ്വാസവിഭാഗങ്ങളം ഒകര 
ആസള വീണ്ം വീണ്ം അരിയിട്ടുവാഴ്ച 
നടത്ിയത് ചരിത്രം. അത്രകയസറ 
സർക്കാരുേളസട വർഷാന്ത 
ധനോര്യപ്രസ്താവന അവതരിപ്ിച് 
ആസളന ഖ്യാതി അതിനു താസഴകയ വരൂ.
 ഒരു ോൈമു�ായിരുന്, 
കജാടിേളസട. ഒരുമിച്് നടക്കും, ഒരുമിച്് 
മീഡിയയുമായി ഇടപ്ഴകും, ഒരുമിച്് 
ലവരിേസള വേ വരുത്ാൻ വഴി 
ആകൈാചിക്കും. കചാർന്കപ്ാകുന 
അണിേസള തടഞ്ഞുനിർത്ാൻ 
ഒരുമിച്് തന്തങ്ങൾ സമനയും.
 ോൈിനടിയിസൈ മണ്ണിളകുകമ്പാൾ 
പുത്ൻ േരുത്തുേൾ േസ�ത്തുനതിൽ 

എന്ം ശ്രദ്ാലുവായിരുന                                            
സേ. േരുണാേരനും അധ്യാപ്നം 
മതിയാക്കി രാഷ്ടീയത്ികൈക്കും പ്ിസന രാജ് 
ഭവനികൈക്കും കചകക്കറിയ പ്ാൈാക്കാരൻ 
സേ. എം. ചാ�ിയുമായിരുന് ഏസറ 
അറിയസപ്ട് ഒരു കജാടി. പുഷ് േൈമ്ാത് 
ഹാസ്യഭാവനയുള് ആകരാ അവസര 
'കബാബനും കമാളിയും' എന് വിളിച്ചു. 
ഇംഗ്ീഷ് പ്ഠിപ്ിച്ിരുന ചാ�ി 
കഭാപ്ാൈിസൈ ഗവർണർ മന്ദിരത്ിൽ 
അവകരാധിക്കസപ്ടും വസര ആ 
കജാടി നിൈവിലു�ായിരുന്.
 മസറ്റാരു പ്ാൈാക്കാരൻ ഒരു 
മുവാറ്പുഴക്കാരനുമായി കൂട്ടുകൂടിയകപ്ാൾ 
അധിോരത്ിസന് പുതിസയാരു 
അങ്ഗണിതം രൂപ്സപ്ട്ടുസവന് 
പ്റയാം. സേ എം മാണിയുസട 
ഈണവം മൂർച്യുമുള് ശബ്ദവം                                                             
സേ.എം. കജാർജ്ിസന് പ്ഞ്മം 

കപ്ാസൈ മൃദുവായ സ്വരവം 
ഒത്ിണങ്ങിയകപ്ാൾ 'ഞാനും നീയും' 
ഒനാകുനതുകപ്ാസൈ, ആത്മാവം 
പ്രമാത്മാവം ൈയിക്കുനതുകപ്ാസൈ ഒരു 
താത്വിേസാധ്യത സംഭവിച്ചു. 1965സൈ 
രാഷ്ടീയവന്്യതക്കുകശഷം കേരള 
കോണ്രേസ്ിസന് വിശ്വാസവം പ്രമാണവം 
ആവിഷ് േരിക്കുേയും അനാവരണം 
സചയ്യുേയുമായിരുന് മാണി-കജാർജ്് 
കജാടിയുസട താന്തിേദൗത്യം കചരി മാറിയും 
സ്വരം േടുപ്ിച്ചും ആ ദൗത്യം'അധിോരം 
സോയ്ണമാദ്യം നാം' എന വീകറാസട 
മുനിട്ടു നിന്, കജാർജ്ിസന് മരണം വസര.
 കജാർജ്ിസന് മരണമായിരുന് 
മാണിയുസട ജീവിതത്ിസൈ ഓർത്ാൽ 
വിറയ്കന ആഘാതം. ര�ിൈ കപ്ാസൈ 
തഴച്ചുകപ്ാനിരുന ആ കജാടിയിലും 
മനുഷ്യബന്ങ്ങളിൽ അനിവാര്യമായ 
ഒരു ശ്ഥപ്ർവം ഉ�ായി. കജാർജ്ിസന 

സവട്ി ഒനാം സ്ാനം േവരാൻ മാണി 
േച് സേട്ടുന്സവന േിംവദന്തിക്ക് 
കേൾവിക്കാർ ഏസറയായിരുന്. 
 പ്ത്തു സോ്ം മുമ്പ് 
കോണ്രേസ്ിൽനിന് പ്ിരിഞ്ഞുകപ്ാനവർ 
മാതൃസംഘടന യുമായി എങ്ങസന 
കൂടിക്കഴിയും? കോണ്രേസ്മായുള് 
സമീപ്നമായിരുന് പ്രാചീന 
േമയൂണിസത്ിസൈ പ്രഥമപ്രശ് നം. 
അതിൽ തീർപ്പുേൽപ്ിക്കൈായി 
കേരളകോണ്രേസ്ിസന്യും 
ആദ്യനികയാഗം. കോണ്രേസ്് 
വിരുദ്മുനണിയിൽ കചർനതിസന് രാപ്നി 
മാറിയിരുനി്. ആ ഘട്ത്ിൽ പ്ാർട്ി 
വളർത്ാനും നിൽപ്ാടുതറ ഉറപ്ിക്കാനും 
കജാർജ് -മാണി കജാടി പ്ത്രങ്ങളിലൂസട 
ഓടി നടന്. എവിസട ഇരിക്കാൻ 
ഒരു േസാൈ ോണുകമാ അവിസട 
പുകരാഗതി ദർശിക്കുേയും അങ്ങസന 

1965കല 
രറോഷ്ടരീയവന്്ത�റശ�ം 
റകരള റകറോൺഗ്രസ്ികന്റ 
വിശ്വറോസവം പ്രമറോണവം 
ആവി�് കരി�കയും 
അനറോവരണം 
കചയ്യുകയുമറോയിരുന്നു 
മറോണി-റജറോർജ്് റജറോടിയുകട 
തറോന്തികേൗത്ം റചരി 
മറോറിയും സ്വരം കടുപ്ിച്ചും 
ആ േൗത്ം'അധികറോരം 
കകറോയ്യണമറോേ്ം നറോം' എന് 
വരീറററോകട മുന്ിട്ടു നിന്നു, 
റജറോർജ്ികന്റ മരണം വകര.
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ഇരുകചരിേളിലും പ്ാർപ്പുറപ്ിക്കാൻ 
ശ്രമിക്കുേയും സചയ്തുസവന് ആ 
നിൈപ്ാടിസന വ്യാഖ്യാനിക്കുനവർ 
വികശഷിപ്ിക്കായ്കയ്. ഏതായാലും 
കേരള കോണ്രേസ് കോണ്രേസ്ിസന് 
സഖ്യേക്ിയായി, മാണിയും മന്തിയായി. 
സഖ്യം ൈയനത്ിൽ േൈാശിക്കാഞെത് 
അടിയന്തരത്ിസന് സമ്ർദേം മാത്രം.
 കജാർജ്ിസന തസനക്കാൾ ഏസറ 
മുതിർന കനതാവായി മാണി േ�ിരുനി്. 
വാസ്തവത്ിൽ പ്ി.ടി. ചാകക്കാ കപ്ാലും, 
മാണിസയ സംബന്ിച്ിടകത്ാളം, 
'സ് കനഹിതൻ താത്വിേൻ മാർഗദർശി': 
എന വിഭാഗത്ിൽ സപ്ടുനി്. തസന് 
മരണത്ിനുകശഷം കേരള കോണ്രേസ്ിനു 
രൂപ്ം നൽോൻ ആത്മീയശക്തി പ്േർന 
പ്ി. ടി. ചാകക്കായുമായുള് ബന്സത് 
വിൈയിരുത്തുകമ്പാൾ ഒരിക്കൽ മാണി 
പ്റഞ്ഞു: 'ചാകക്കാച്ൻ എസന് ഗുരുവം 
രക്േനുസമാന്ം ആയിരുനി്. 
മുതിർന കനതാവാകയ ോകണണ്ടൂ' 
 രേഹപ്ിഴയുസട തുടക്കം തൃശൂരിനടുത് 
കുരിയച്ിറയിൽ നിനായിരുന്. 
ആഭ്യന്തരമന്തിയായിരുന 
ചാകക്കായുസട സവളത് അംബാസഡർ 
ഒരു േട്വ�ിയിൽ മുട്ി. ആർക്കും 
പ്രികക്കാ വൈിയ നാശകമാ ഉ�ായി്. 
പ്കക് േറത് േണ്ണട സവച് ഒരു 
സ്തീയും യാത്രക്കാരിയായിരുന്. 
അപ്േടസത്പ്റ്റി കചാദിച്കപ്ാൾ 
േളക്ർ പ്ി എം അരേഹാം പ്റഞ്ഞു: 
'ചക്രം പ്ിടിച്ിരുനയാൾസക്കതിസര 
നടപ്ടി ഉ�ാവം.' പ്ിസന ആ പ്രകയാഗം 

കഭദസപ്ടുത്ി 'ലഡ്വർ' എനാക്കി. 
ചക്രം പ്ിടിച്ിരുനത് മന്തിയായിരുന്, 
ലഡ്വർ മന്തിയാവി്ക്ാ. ആ 
വാഗ്വിൈാസം സോസ�ാന്ം രേഹപ്ിഴ 
ഒഴിയുമായിരുനി്. ചാകക്കായുസട പ്ദവിയും 
മാനവം, മരണം സോക� ഒതുങ്ങിയുള്ളു.
 ഖിനനും ക്രുദ്നുമായി 
മാറിയിരുന് രേഹപ്ിഴ പ്ിടിസപ്ട് 
ചാകക്കാ. പ്രതിപ്ക്കനതാവായും 
ആഭ്യന്തരമന്തിയായും കശാഭിച്ിരുന 
ചാകക്കാ വിഷാദത്ികൈക്കു വീഴനതു 
കപ്ാസൈയായി. അകദേഹവം മാണിയും 
അതിഥി മന്ദിരത്ിൽ ഒരു ദിവസം 
എത്ിയത് ഒരുമിച്ായിരുന്. മാണി 
നീൈഗിരിയിസൈ കോടഗിരിയിൽ ധ്യാനം 
കൂടാൻ ഒരുങ്ങുേയായിരുന്. താനും 
കപ്ാരുന്സവനായി ചാകക്കാ.
 ഒരിക്കലും താപ്നിൈ ഇരുപ്തിൈധിേം 
സസൽഷ്യസ് ആോത് കോടഗിരിയിൽ 
രാപ്േൽ ശാന്തിയുസട സ്ന്ദനം 
അനുഭവസപ്ട്ടു. ആ പ്രകദശം 
ആവാസഭൂമിയാക്കിയ കോടർ എന 
ആദിമ ജനതയുസട എണ്ണം തീസര 
കുറഞെിരിക്കുന്. രാമായണവം 
ഋകഗ്വദവം സമാഴിമാറ്റിസയഴതിയ റാൾഫ് 
രേിഫിത് ഏസറക്കാൈം കോടഗിരിയിൽ 
ഭാരതപ്ഠനത്ിൽ മുഴേി. കോടഗിരിയുസട 
കുളിർമയും സമാധാനവം ഒരാഴ്ച്സോ�് 
ചാകക്കായിൽ ആകവശിച്ചു.
 മനസ്മാധാനം വീസ�ടുത്കപ്ാൾ 
ചാകക്കാ മാണികയാട് പ്റഞ്ഞു: 'നമുക്ക് 
മാധവൻ നായസര ോണാം.' കേരളത്ിൽ 

കോണ്രേസ്് അധ്യക്നായ സേ പ്ി 
മാധവൻ നായർ കുന്നൂരിൽ തസന് 
ബംഗ്ാവിൽ താമസമായിരുന്. 
ചാകക്കായുസട കപ്രിൽ കേരളമാസേ 
പ്രതികഷധം എരിയുകമ്പാൾ സത്ിട 
സമാധാനം കതടിസയത്ിയതായിരുന് 
മാധവൻ നായർ. കോണ്രേസ്ിസൈ 
സോടുംോറ്റ് എസന്താസക്ക നാശനഷ്ടം 
വരുത്തുസമന് അകദേഹം കനരകത് 
േ�റിഞ്ഞു. േണ്മുട്ിയ ഉടകന, സേ 
പ്ി സി സി അധ്യക്ൻ ചാകക്കാകയാട് 
കചാദിച്ചു: 'ഇനി ഇസതാന് നിർത്ിക്കൂകട?' 
ചാകക്കായുസട കപ്രിൽ നാടു നീകള നടക്കുന 
പ്രതികഷധകയാഗങ്ങളായിരുന് സൂചന. 
ചാകക്കാ ആണ് അതിസന്സയാസക്ക 
ആസൂത്രേനും സംഘാടേനും 
എനായിരുന് ധ്വനി. ധ്വനി സിദ്ാന്തം 

ചാകക്കാസയ അകൈാസരസപ്ടുത്ി. 
കനർവഴി വിട്ടു നടക്കാൻ മടിയുള് 
അകദേഹം പ്റഞ്ഞു: 'അങ്ങസനയാവസട്.'
 അങ്ങസനയായി്. പ്രതികഷധം 
വളർനകതയുള്ളു. പ്ിസന 
മാനം വീസ�ടുക്കാൻ പ്ാർട്ി 
അധ്യക്സ്ാനകത്ക്ക് മത്രിച്് 
ചാകക്കാ കതാറ്റതും മരിച്തും കേരള 
കോണ്രേസ്് രൂപ്ം സോ�തും 
അടുത്ടുത് ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ. 
ോൈാന്തരത്ിൽ ചാകക്കായുസടയും 
കജാർജ്ിസന്യും മാണിയുസടയും മക്കൾ 
കവാട്് കതടിയിറങ്ങി, സഖ്യേക്ിേൾക്ക് 
അതത്ര പ്ിടിച്ിസ്ങ്ിലും...
 'േട്വ�ിയിൽ ോർ മുട്ിയകപ്ാൾ 
ഉ�ായ പ്ാർട്ി' എന് കേരള 

കോണ്രേസ്ിസന വരിഷ്ഠ പ്ത്രകൈഖേനായ 
സേ ആർ ചുമ്ാർ പ്രിഹസിച്ിരുന്. 
ഓകരാരുത്രുസടയും ഭാവന കപ്ാസൈ 
ഓകരാകരാ അംശാവതാരത്ിൽ 
കേറിപ്ിടിച്് മാറി മാറി നാമേരണം 
സചയ്ാം. മാണി വിളക്കിസയടുത് സ്വത്വം 
ഇങ്ങസന: 'പ്ിളരുകന്താറം വളരുേയും 
വളരുകന്താറം പ്ിളരുേയും സചയ്യുന 
പ്ാർട്ി'. ോര്യം കനടാൻ േൈഹിക്കുേയും, 
കനടിയാൽ പൂർവ്വസ്ിതി പ്രാപ്ിക്കുേയും 
സചയ്യുന സംഘടനാസ്വഭാവം േ�റിഞെ 
കനതാവായിരുന് മാണി. അപ്കപ്ാൾ അതു 
പ്രകയാജനസപ്ടുത്ാൻ അകദേഹം അറച്ി്.
 മറ്ള്വർ സ്ാനം പ്ിടിച്ടക്കാനും 
വിഴപ്ൈക്കാനും തിരക്കിട്കപ്ാൾ 
കേരള കോണ്രേസ്ിന് ഒരു 
രാഷ്ടീയസ്വത്വം ഉറപ്ിസച്ടുക്കണസമന് 
അകദേഹത്ിനു കതാനി. 
പ്ിളർന്കപ്ാകുന പ്ീക്കിരിേൾസക്ക്ാം 
പ്ാരമ്പര്യമായി ഏസറ്റടുക്കാവന 
വിശ്വാസപ്രമാണങ്ങസളസക്കാ�് അകദേഹം 
പ്ാർട്ിസയ ബന്ിപ്ിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. 
അറപ്തുേളസട മധ്യമായകപ്ാകഴക്കും 
സഫഡറൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാകദശിേത്വം 
വ്യാപ്േമായി തൈ സപ്ാക്കി. തമിഴ് നാട്ിൽ 
ദ്രാവിഡപ്രസ്ാനം സ്വയംഭൂവായി 
മുളസച്ങ്ിൽ, കേരളത്ിലും ബംഗാളിലും 
ഒഡിഷയിലും മറ്ം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ 
കോണ്രേസ്ിസന് അവാന്തരവിഭാഗമായി 
പ്രാകദശിേത്വം നിൈവിൽ വന്. 
അതിൽ ഊനിയായിരുന് മാണിയുസട 
രാഷ്ടീയസിദ്ാന്തം രൂപ്സപ്ടുത്ിയത്.
 േമയൂണിസ്റ്റുോർ കുളേ് എകനാ 
ഭൂപ്രഭുസവകനാ വിളിക്കുന 
വർഗത്ിൽസപ്ടുത്ാവനവരുസട 
ലേപ്ിടിയിൈാണ് പ്ാർട്ിസയങ്ിലും 
പ്ാവസപ്ട് േർഷേസന് പ്ാർട്ി 
തസന കേരള കോണ്രേസ്് എന് 
സ്ാപ്ിക്കാനായിരുന് മാണിയുസട 
ശ്രമം. അതിനുകവ�ി പുതിസയാരു 
വർഗവിശേൈനവമു�ായി. 
േമയൂണിസവമായി സമാന്തരത്വം 
അവോശസപ്ടുന 
'അധ്വാനവർഗ്ഗസിദ്ാന്ത' ത്ിസന് 
ഉപ്ജ്ഞാതാവായി പ്രതിഷ്ഠ 
കനടുേയായിരുന് മാണി. 
 വികൃതിേൾ കേരള കോണ്രേസ്ിസന് 
ഗതിവിഗതിേളിൽ ഒരു തരം വിപ്രീത 
നീതിയും േക�ക്കും. കജാർജ്ിന് മാണി 
പ്ാരയായി. മാണിയുസട സനമസിസ് പ്ി സജ 
കജാസഫ്. കജാസഫിസന കുരങ്ങുേളിപ്ിച് 

വറോസ്തവത്ിൽ പി ടി ചറോറക്കറോ റപറോലും, മറോണികയ 
സം�ന്ിച്ചിടറത്റോളം, 'സ് റനഹിതൻ തറോത്വികൻ മറോർഗേർശി': 
എന് വിഭറോഗത്ിൽ കപടുന്ില്. തകന്റ മരണത്ിനുറശ�ം റകരള 
റകറോൺഗ്രസ്ിനു രൂപം നൽകറോൻ ആത്മരീയശക്ി പകർന് പി 
ടി ചറോറക്കറോയുമറോയുള് �ന്കത് വിലയിരുത്തുറമ്പറോൾ ഒരിക്കൽ 
മറോണി പറഞ്ഞു: 'ചറോറക്കറോച്ചൻ എകന്റ ഗുരുവം ര�കനുകമറോന്നും 
ആയിരുന്ില്. മുതിർന് റനതറോവറോറയ കറോറണണ്ടൂ'

ആർ. ബാൈകൃഷ്ണപ്ിള്, ടി. എം. കജക്കബ്, പ്ി. സജ. കജാസഫ്, സേ.എം. മാണി
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ടി എം കജക്കബ്. സേ േരുണാേരസന് 
മന്തിസഭ സപ്ാളിക്കാൻ കജാസഫ് 
ഒരുങ്ങുകമ്പാൾ കജക്കബ് കജാസഫിസന് 
ോലു വാരുന ഹാസ്യചിത്രങ്ങൾ 
രാഷ്ടീയ കുതുേിേൾ മറക്കി്. 
 കുട്ിയമ്സയ േൈ്യാണം 
േഴിക്കുകമ്പാൾ കപ്ാലും ഒരു മദനസന് 
മുഖം അകദേഹത്ിനു�ായിരുനി്. 
:അപ്ൻ േസ�ത്ി, മേൻ സേട്ി: 
അതായിരുന് വിവാഹത്ിസന് ചരിത്രം. 
തൃശ്ിനാപ്ള്ിയിൽ പ്ഠിക്കുകമ്പാൾ 
േസണ്ണറിയാനും േരൾ പ്ിടക്കാനും 
അവസരമു�ായിക്? 'ഏയ്.' 
അങ്ങസനസയാരു ഹ്രസ്വനികഷധമായിരുന് 
അതിനു മറപ്ടി. പ്ിസന കേൾക്കുനവർക്ക് 
ഭാവന കപ്ാസൈ അർഥം ചമയ്കാവന 
ഒരു സപ്ാട്ിച്ിരിയും.
 മരങ്ങാട്ടുപ്ിള്ി സ് കൂളിസന് മുറ്റസത്ാരു 
മാവ�ായിരുന്. മാവിസനാരു 
േവരമു�ായിരുന്. േവരത്ിൽ 
ഒരു കുട്ി കനാട്ടുപുസ്തേവമായി 
കേറിയിരുന്. േീസഴ ഉകദ്വഗം നിറഞെ 
കൂട്ടുോർ ോകതാർത്തുനിന്
'അണയൂ ദീപ്കമ അണയൂ!
ചൈിക്കും നിഴൈക്ാ ജീവിതം
പ്ാവം നടൻ
ഊഴം വരുകമ്പാൾ കവവൈാതിയുമായൈയുന്

പ്ിസനയി് കേൾപ്ാസനാന്ം.
അസതാരു മടയൻ പ്റഞെ േഥ,
വീറം വചനവം നിറകയ,
സപ്ാരുളകശഷസമഴാസത.'
 ദു:ഖവം ദർശനവം ഇടേൈർന 
ആ ആംഗൈവാണി മാവിൻ 
േവരത്ിൽനിന് ഉറസക്ക കേൾക്കായി. 
അധിോരത്ിനുകവ�ി പ്രക്കം 
പ്ായുേയും പ്ാപ്ത്ിൽ വീഴേയും 
സചയ്ത ലസന്യാധിപ്സന് ആത്മാൈാപ്ം 
മാണി ആവിഷ് േരിച്ചു, തസന് 
തസന തൃപ്ിക്കുകവ�ി. കൂട്ടുോർ 
താസഴനിന് േയ്ടിച്് പ്ാസാക്കി.
 അസതാരു പ്രിശീൈനമായിരുന്. 
ശബ്ദത്ിൽ ഏറ്റക്കുറച്ിൽ വരുത്ിയും 
ഭാവഹാവങ്ങൾ ക്രമീേരിച്ചും 
ോണിേളസട ഉള്ിൽ കേറം 
വിധം വാക്കുേൾ വാരിവിതറന 
പ്രഭാഷേനാേണസമനായിരുന് 
മാണിയുസട ആരേഹം. 
അധിോരത്ിനുകവ�ിയുള് ഭ്രമവം 
വിഭ്രമവം നിത്യവിഷയമാക്കിയ 
കഷേ് സ്ിയറസട വരിേൾ തസന 
പ്രിശീൈനത്ിനു പ്രകയാജനസപ്ടുത്ിയത് 
യാദൃഛേിേം മാത്രം.
 മുറ്റസത് മുതുമാവിൻ കചാട്ിൽ 
അധിോരനാടേത്ിസന് വരിേൾ 

ഉരുവിട്ടുശീൈിക്കുകമ്പാൾ അതിസന് 
അർഥവം സംബന്വം മാണി 
മനസ്ിരുത്ി പ്ഠിച്ിരുനി്. . നാടേം 
കവസറ, ജീവിതം കവസറ, ര�ിസന്യും 
എേീഭാവം തിരിച്റിയാറാവകമ്പാകഴക്കും 
താൻ തസന അതിസൈ 'പ്ാവം 
നടൻ' ആയിക്കഴിഞെിരുന്. 
പ്കക് അധിോരനാടേസത് 
'അർഥസമഴാത്'തായി അകദേഹം 
ഒരിക്കലും േണക്കാക്കിയി്. 
അവസാനം വസര അതിസന് ഹരം 
ഏറിയും കുറഞ്ഞും നീണ്നിന്.
 മാണിയുസട ശബ്ദത്ിസന് ഈണവം 
മൂർച്യും ആദ്യം േ�റിഞെതും 
ഉപ്കയാഗസപ്ടുത്ിയതും 
കോഴികക്കാട്ടുോരായിരുന്. അവിസട 
കോടതിയിൽ കഗാവിന്ദ കമകനാസന് 
ജൂനിയർ ആയിട്ായിരുന് മാണിയുസട 
അഭിഭാഷേവൃത്ിയുസട തുടക്കം. 
മധ്യതിരുവിതാകൂറിസന് ഈണവം 
മാണിയുസട ഒച്യും കചർനകപ്ാൾ 
മൈബാറിസൈ ജനാവൈിക്ക് രസം കേറി.
 മൈകയാരേർഷേസന്യും 
ലക്രസ്തവസന്യും വക്കാൈസത്ടുത് 
മാണിക്ക് പ്ൈകപ്ാഴം പ്രാകദശിേത്വം 
മൂപ്ിക്കുനതിസന് കപ്രിലും പ്രിസ്ിതി 
സേടുത്തുനതിസന് കപ്രിലും പുൈഭ്യം 
കേൾകക്ക�ിവന്. മറ്ള്വർ 
ആകരാപ്ണമായി എടുസത്റിഞെത് 
ആഭരണമായി, 'േ�ിക് മാണി' 
എന് സംശയം. ഉപ്ജീവനത്ിനും 
ഉണ്ണാനുള് 'വഹ' കൂടുതൽ കൂടുതൽ 
സോയ് സതടുക്കാനും കവ�ി മാണിയുസട 
ഗൃഹഭൂമിയിൽ നിന് കുടികയറി 
വനവരാണ് അവർ. ധാകന്യാൽപ്ാദനം 
വർദ്ിപ്ിക്കാനുള് ആ സാഹസസത് 
സർക്കാർ തസന കപ്രാത്ാഹിപ്ിച്ിരുന്. 
അവർ അനുഷ്ഠിച് യാതനയും കവദനയും 
എസ് സേ സപ്ാകറ്റക്കാടിസന് 'വിഷേന്യേ' 
എന കനാവൈിസന് ഇതിവൃത്മായി. 
ോൈക്രമത്ിൽ അവർ കുടികയറ്റക്കാരും 
േകയ്റ്റക്കാരും ോട്ടുേള്മോരും ആയി 
താറടിക്കസപ്ട്ടു. അവരിൽ കപ്രറിയാത് 
പ്ാവങ്ങസള േസയ്ാഴിസഞൊരു 
രാഷ്ടീയം മാണിക്കു�ായിരുനി്. 
പ്രിസ്ിതിക്കുകവ�ി 
മുക്രയിടാതിരിക്കുകമ്പാഴം 
അതിസന് തേർച്യുസട കപ്രിൽ 

ആകക്പ്ിക്കസപ്ടുനവരുസട പ്ക്ത്് 
എന്ം മാണി ഉ�ായിരുന്.
 കേരളത്ിസന് സ്വത്വം സപ്ാക്കിപ്ിടിച്ചും 
കേന്ദ്രത്ിസന് അവഗണന അപ്ൈപ്ിച്ചും 
കേരള കോണ്രേസ്് നടത്ികപ്ാന 
സമരം ഒരിക്കൽ ഒരു വിറളി ആയി മാറി. 
സ്ിരമായ േമ്ിയുസട േഥ പ്റയുന 
സംസ്ാന ബജറ്േളസട പ്ാപ്ഭാരം 
കേന്ദ്രത്ിസന് ചുമൈിൽ സേട്ിസവക്കാൻ 
പ്റ്കമാ എനായി കനാട്ം. ഒടുവിൽ 
സഹിസേട്് കോണ്രേസ്് ഒരു മറമരുന് 
പ്രകയാഗിച്ചു. സംഖ്യയും സാഹിത്യവം 
ഉദ്രിച്് ആസൂത്രണ കബാർഡ് 
അംഗമായ പ്ി സേ കഗാപ്ാൈകൃഷ്ണൻ 
ധനമന്തി മാണിയുസട വാദസത്യും 
വസ്തുതസയയും കചാദ്യം സചയ്തു. ഈ 
കപ്ാക്ക് കപ്ായാൽ കേരളം ഖാൈിസ്ാൻ 
ആകുസമന് കപ്ാലും ആശങ് ഉയർന്. 
പ്ഞ്ാബിസന് വിഘടനവാദം 
മാതൃേയാക്കാസമന ബാൈകൃഷ്ണപ്ിള്യുസട 
സപ്ാട്ിസത്റി കനരകത് തസന ചൂകടറിയ 
ചർച്ക്ക് വിഷയമായിരുന്. അധിേം 
ോൈം കവ�ിവനി് മാണി തസന് 
പ്രതയുൽപ്നമതിത്വം സവളിവാക്കാൻ. 
അകന വസര േമ്ിയായിരുന 
ബജറ്റിസന അകദേഹം, സചപ്പും പ്ന്തും 
േളിക്കുന വാഴക്കുനത്ിസന് 
പ്രാഗൽഭ്യകത്ാസട, സോള്ാവന 
നീക്കിയിരിപ്് ഉള്താക്കി മാറ്റി. സന്ദർഭം 
കപ്ാസൈ വഴങ്ങുേയും സന്ദർഭസത് 
വഴയ്കേയും സചയ്യുന അധിോരത്ിസന് 
ജാൈവിദ്യ നനായറിയാവന 
ആളായിരുന് സേ എം മാണി.
 ഓകരാ സന്ദർഭം വരുകമ്പാഴം 
ഓകരാരുത്ർ അകദേഹത്ിന് ഓകരാകരാ 
മുദ്ര ചാർത്ിസക്കാടുത്തു, പ്ദവി പ്തിച്ചു 
നൽേി. മാണി മുഖ്യമന്തിയാകും എന 
ശ്രുതി സപ്ാങ്ങിയും താഴ്ന്ം എകപ്ാഴം 
നിൈവിലു�ായിരുന്, ഒരു പ്ഴേിയ 
രാഷ്ടീയവികനാദം കപ്ാസൈ. അകദേഹത്ിന് 
ആ സ്ാനം േിട്ാൻ വയ്ാത്താസണന് 
േരുതുനവർ ആരും ഉ�ാവി്.
 സി എച്് മുഹമ്ദ് കോയയുസട 
മന്തിസഭ രണ് മാസം 
തിേയും മുമ്പ് തേർന്. ആരും 
പ്രതീക്ിക്കാത്തായിരുനി് 
ആ തേർച്. കോയയുസട 
സർക്കാർ തസന േരുണാേരസന് 

മാനസമൂശയിൽ രൂപ്ം സോ� 
മസറ്റാരു ദുർബൈസവങ്ൈം ആയിരുന്. 
അതും പുൈർന്ോണിസ്നായകപ്ാൾ 
ഇനി തിരസഞെടുപ്പു തസന 
ഗത്യന്തരം എന് േരുതിയവർക്കു 
സതറ്റി. ആോശകുസുമം കപ്ാസൈ 
മാർേ് സിസ്റ്റ് സഹായപ്ത്രവമായി, 
ഇതാ വരുന് സേ എം മാണി.
 എണ്ണം പ്റഞെ എണ്ണം. മാണിയുസട 
പ്രതിഭയും മാർേ് സിസ്റ്റ് പ്ാർട്ിയുസട 
പ്രഹരകശഷിയുമായാൽ പുതിസയാരു 
മന്തിസഭക്ക് കുറച്ിട പ്ിടിച്ചുനിൽക്കാൻ 
േഴിയുസമനായിരുന് അനസത് 
കേരളത്ിസൈ ൈളിതഗണിതം. 
ആ വാദസമാന്ം ഗവർണർ 
കജ്യാതി സവങ്ടാചൈത്ിസന് 
മുനിൽ സചൈവായി്. അവർ 
തിരസഞെടുപ്ിനുള് തിരശ്ീൈ നീക്കി. 
മാണിയുസട ആ നീക്കസത്യും അതിസന് 
സാധ്യതസയയും പ്റ്റി കചാദിച്കപ്ാൾ 
സി എച്് പ്റഞ്ഞു: മാണി നമ്മുസട നിത്യ 
'നിയുക്ത മുഖ്യമന്തി'യായിരിക്കും.
 ആരിലും കുണ്ിതമുളവാക്കുനതാണ് 
കമാഹിപ്ിക്കുന പ്ദവി വരുതിയിൽ 
വരാസത കപ്ാകുന ദുരന്തം. താൻ എന്തിനു 
കയാഗ്യസനന് എ്ാവരും േരുതുന്കവാ 
ആ പ്ദവി േിട്ാസത കപ്ാകുകമ്പാൾ 
ദാർശനിേ ഭാവസത്ക്കാൾ 
യാഥാർഥ്യകബാധം കൂടുതലുള് 
മാണി മനസ്ിൽ ഉറസക്ക പ്റയും: 
'മുഖ്യധാരാ േക്ിേളിൽ സപ്ടാത് 
ഒരു വിരുതൻ മുഖ്യനായാൽ നിഴൽ 
നാടേത്ിസൈ പ്ാവ കപ്ാൈിരിക്കും.'
 അസതാന്ം കവ� മാണിയുസട 
യാത്ര സഫൈമാക്കാൻ. . കരാഗവം 
ദാരിദ്ര്യവം ഒരുമിച്് അനുഭവിക്കുന 
ആളേളസട ചിേിത്ാസച്ൈവ് 
വഹിക്കാൻ ഭാഗ്യക്കുറിയിലൂസടയുള് 
വരുമാനം ഉപ്കയാഗസപ്ടുത്തുന 
'ോരുണ്യ' കപ്ാസൈ ഒരു പ്ദ്തി തസന 
സാഫൈ്യത്ികൈക്കുള് വഴി. അത്രം 
സംരംഭങ്ങസള അനുസ്മരിച്ചുസോണ്ള് 
ഒരു സകമ്ളനത്ിൽ, വളരുന 
കേരളത്ിസന് ചരിത്രഗാഥ എഴതിയ 
മസറ്റാരു പ്ാൈാക്കാരൻ, വകയാധിേനായ 
േവി പ്ാൈാ നാരായണൻ നായർ, 
മംഗളാശംസ ഇങ്ങസന ഉപ്സംഹരിച്ചു: 
''വിജയവിഭവനാവസട് മാണി പ്രമാണി!''

ഓറരറോ സന്ദർഭം വരുറമ്പറോഴും 
ഓറരറോരുത്ർ അറ്ദേഹത്ിന് 
ഓറരറോറരറോ മു് ചറോർത്ികക്കറോടുത്തു, 
പേവി പതിച്ചു നൽകി. മറോണി 
മുഖ്മന്തിയറോകും എന് ശ്രുതി 
കപറോങ്ങിയും തറോഴ്ന്നും എറപ്റോഴും 
നിലവിലുണ്റോയിരുന്നു, ഒരു പഴകിയ 
രറോഷ്ടരീയവിറനറോേം റപറോകല. 
അറ്ദേഹത്ിന് ആ സ്റോനം 
കിടേറോൻ വയ്യറോത്തറോകണന്നു 
കരുതുന്വർ ആരും ഉണ്റോവില്.
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നി
യമസഭാംഗമായി 
സേ.എം.മാണി 50 വർഷം 
തിേച്തിസന് 
ആകഘാഷകവളയിൽ 
മുഖ്യമന്തി പ്ിണറായി 
വിജയൻ മാണിക്ക് 

അകമരിക്കയിൽനിസനാരു അപ്രസന 
േണ്പ്ിടിച്ചു.  അവിസട വികസ്ാണ്സിൻ 
സംസ്ാനസത് സസനറ്റിൽ 1962 മുതൽ 
തുടർച്യായി അംഗമായിരിക്കുന ഒരാള�് 
– ഫ്രഡ് റിസ്ർ..
 നിയമസഭാംഗത്വത്ിസന് രജതജൂബിൈി 
ആകഘാഷകവളയിൽ മാണിസാറിസനക്കുറിച്ചു 
മഹാേവി പ്ാൈാ നാരായണൻനായർ 
എഴതിയ ‘ക്ീരപുരിക്കു നാേസുകൃതം’ എന 
േവിതയിൽനിന് ‘മാണിപ്രമാണി’ എന 
പ്രകയാഗസമടുത്് പ്ിണറായി ഉൾസപ്സട 
പ്ൈരും അന് മാണിസയ വാഴ്ത്ി.  കേരള 
കോണ്രേസ് (എം) യു.ഡി.എഫിൽനിന് 
വിട്് നിയമസഭയിൽ പ്രകത്യേ കബ്ാക്കായി 
ഇരിക്കുന ോൈമായിരുന്.  അതുസോ�് 
പ്രശംസയ്ക് എങ്ങുനിന്ം കബ്ാക്ക് ഉ�ായി്.  
വിരസമായ ബജറ്റിസന സരസമാക്കിയ 
സാമ്പത്ിേ സാഹിത്യോരൻ, 
‘അഡീഷണാൈിറ്റി’ കപ്ാൈസത് വാക്കുേൾ 
സംഭാവന സചയ്ത ഭാഷാപ്രവീണൻ, 
നിയമസഭാ പ്രവർത്നത്ിസന് മാതൃോ 
സർവേൈാശാൈ, അധ്വാനവർഗ 
പ്രത്യയശാസ്തത്ിസന് രേഷ്ടാവ് തുടങ്ങിയ 

എത്രസയത്ര വികശഷണങ്ങളാണ് 
പ്ിണറായി മുതലുള് കനതാക്കൾ മാണിക്കു 
ചാർത്ിയത്.  നർമരസത്ിസന് 
അേമ്പടി അവർ പ്റഞെതിലും, 
ഇത് എഴതുനതിലും ഉസ�ങ്ിലും 
ഈ വികശഷണങ്ങൾക്ക് കേവൈം 
മംഗളപ്ത്രത്ിനപ്പുറത്തും നിൈനിൽപ്പു�്.
 നിയമസഭാ സാമാജിേർ അന് 
വീണ്ം പ്റഞ്ഞുറപ്ിച് ഒരു ോര്യമു�് 
– രാഷ്ടീയശത്രുക്കൾക്കുകപ്ാലും 
സവറക്കാനാവി് സേ.എം.മാണിസയ.      
പ്ി.സി.കജാർജിനുകപ്ാലും അതിനു 
േഴിഞെിട്ി്.  മാണിക്കാസണങ്ിൽ 
ആരും അന്യര്.  ഒരു ോര്യം അന് 
മാണി സഭയിൽ പ്റഞ്ഞു – താൻ 
ആസരയും സതാട്ടുകനാവിച്ി്..  പ്തിമൂനാം 
ബജറ്റ് അവതരണകവളയിൽ തസന 
സതാട്ടുകനാവിക്കാൻ എത്ിയവർക്കുള് 
മറപ്ടിയായിരുകനാ അത് ?  എന്തായാലും 
അവർക്കും ഇകപ്ാൾ മാണി അന്യന്.  
അകദേഹത്ിസന് പ്ാർട്ി ഇകപ്ാൾ 
ഇടതുമുനണിയുസട ഭാഗമാണക്ാ.
 മാർകിസത്ിനു ബദൈായി 
അധ്വാനവർഗസിദ്ാന്തം ആവിഷ്ക്കരിച്ചു 
മാണി മാർകായി എസനാസക്ക പ്ൈരും 
ആകക്പ്ിക്കുസമങ്ിലും മാണിക്ക് 
അതിസൈാസക്ക അഭിമാനമായിരുന്.  
അധ്വാനവർഗസിദ്ാന്തം മാത്രമ് മറ് 
പ്ൈതും സ്വന്തം സംഭാവനയായി മാണി 

ഗണിച്ചു. അകമരിക്കൻ സാമ്പത്ിേ 
സാമ്ാജ്യത്ിന് എതിസര ഏഷ്യൻ 
രാജ്യങ്ങൾ ഒനിച്ചുനിൽക്കണം 
എന ആശയം ആദ്യമായി 
മുകനാട്ടുവച്ത് താനാസണന് മാണി 
അവോശസപ്ട്ിട്ടു�്.  1999ൽ ആയിരുന് 
ഇത്. വർഷങ്ങൾക്കുകശഷം ലചനീസ് 
പ്രധാനമന്തിയും മകൈഷ്യൻ മന്തിയും 
ഇന്ത്യാ സന്ദർശനകവളയിൽ ഇകത 
ആശയം പ്രേടിപ്ിച്കപ്ാൾ അതു 
ചർച്യാസയന്ം വർഷങ്ങൾക്കുമുകമ്പ 
താൻ പ്റഞെകപ്ാൾ കവ�സപ്ട്വർ 
ശ്രദ്ിച്ിസ്ന്ം പ്രാതിയു�ായിരുന് 
അകദേഹത്ിന്. കൈാേവ്യാപ്ാരസംഘടന 
ഉ�ായകപ്ാഴം ഗാട്ടുേരാർ 
ആകഗാളസമ്പത്ിേകമഖൈയിസൈ 
നിർണായേ നിയമമായകപ്ാഴം 
കേരളാ കോണ്രേസാണ് ജനങ്ങസള 
കബാധവൽക്കരിച്ത്. എനാൽ 
അതിനും സക്രഡിറ് േിട്ിയി്.  
പ്ിസന േർഷേർക്കു സപ്ൻഷൻ, 
താലൂക്ക്സഭ, രോമസഭ, സവളിച്വിപ്വം, 
സാമൂഹ്യജൈകസചനം, ോരുണ്യ കൈാട്റി 
തുടങ്ങി എത്രകയാ പ്രിഷ്ക്കാരങ്ങൾ.  
 ഏതു വകുപ്് ഭരിച്ാലും മാണിയുസട 
സപ്ാടിലക്കേൾ ആ വകുപ്ിസൈ 
േമ്ിേസളസയാസക്ക മിച്മാക്കും. ഭാവന 
മാണിയുസട അധിേധനമായിരുന്. 
ആശയങ്ങസള മാണി വശത്ാക്കുനത് 

ഭതാവന – 
സേ.എം.മാണിയുസട 

അധികധനം
റജറോണി ലൂറക്കറോസ്
(ഡയറക്ർ, നയൂസ്, മകനാരമ നയൂസ് ചാനൽ)
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എങ്ങസനസയന് കഡാ.ഡി.ബാബുകപ്ാൾ 
എഴതിയിട്ടു�്.  ‘‘അക്കാൈത്് (1982ൽ) ഒരു 
ബജറ്റിൽ നവീനാശയങ്ങളസട വറ്റാത് 
ഉറവ ആയ മാണിയൻ മസ്തിഷ്ത്ിൽ 
യുകറക്കായുസട ലസറണ് മുഴങ്ങി: ഓകരാ 
നിയമസഭാമണ്ഡൈത്ിലും ഈര�് 
എം.എൽ.എ കറാഡുേൾ.  സിറ്റിയിസൈ 
എം.എൽ.എക്ക് തസന് വിഹിതം ദാനം 
സചയ്ാം.  ഞാൻ എതിർത്തു.  ഏത് 
കറാഡാണ് ആദ്യം കനസരയാകക്ക�ത് 
എന മുൻഗണന രാഷ്ടീയപ്രിഗണനകയാ 
ജനേീയതകയാ വച്് നിശ്യികക്ക�ത് 
എന് എൻജിനീയർ കൂടിയായ ഞാൻ 
വാദിച്ചു.  മന്തിസഭാകയാഗത്ിലും 
ഇത് സംബന്ിച്് തർക്കിച്ചു കനാക്കി.  
ആര് കേൾക്കാൻ? എ്ാ മന്തിമാരും 
എം.എൽ.എമാർകൂടി ആണക്ാ.  
പ്ിൽക്കാൈത്് കറാഡിന് പ്േരം അഞ്് 
ൈക്ം രൂപ് എകനാ മകറ്റാ ആയി.  അത് 
നരസിംഹറാവവിസന് ശ്രദ്യിൽസപ്ട്ടു. 
അങ്ങസന ‘എം.പ്ി ൈാഡ് ’ പ്ദ്തിയു�ായി.  
മാണി കഗാർബകച്ാവിന് ടയൂഷസനടുത്തു 
എനത് കേ.കോ.മാ.വിഭാഗം മാത്രം 
പുൈർത്തുന അന്വിശ്വാസമാസണങ്ിലും 
നരസിംഹറാവവിന് ഈ ബുദ്ി 
സോടുത്ത് മാണി തസനയാണ്.  
സൃഗാൈബുദ്ിയിൽ അരേഗണ്യനാണ് 
റാവ എങ്ിൽ ആ റാവവിന് ബുദ്ി 
സോടുക്കാൻ കപ്ാന ഗുരുവാണ് മാണി.’’
 2018 പ്രളയോൈത്് ദുരിതാശ്വാസത്ിനു 

യുഎഇ വാഗ്ാനം സചയ്ത 700കോടിരൂപ് 
സാകങ്തിേ ോരണങ്ങളാൽ 
കേന്ദ്രസർക്കാർ നിരസിച്കപ്ാൾ 
എന്തുസോ�് ആ സഹായം വാങ്ങണം 
എന് സ്ാപ്ിക്കാൻ സേ.എം.മാണി 
അവൈംബിച്ത് േണക്കുേസളയ്, 
ജീവിതദർശനം,  കനേഹം തുടങ്ങിയ 
തത്വചിന്തേസളയായിരുന്.  അതിനു 
നിരത്ിയ ഉദാഹരണങ്ങളം രസേരം.
 1950 േൾ മുതൽ 60 േൾ വസര 
ഇന്ത്യ പ്ി.എൽ- 480 പ്ദ്തിപ്രോരം 
അകമരിക്കയിൽനിന് കഗാതമ്പ്, കചാളം, 
പ്ാൽസപ്ാടി, പ്ാസമാൈിൻ തുടങ്ങിയ 
ഭക്്യസാധനങ്ങൾ സ്വീേരിച്ിരുന്. 
അതുസോ�് അകമരിക്കകയാട് നമുക്ക് 
വികധയത്വം ഉ�ാകയാ?  സ്വാതന്ത്യത്ിനു 
ഭംഗം കനരികട്ാ? – മാണിയുസട കചാദ്യം.
 1962 ൽ ലചനീസ് ആക്രമണോൈത്് 
ഇന്ത്യ കൈാേരാജ്യങ്ങളസട സഹായം 
അഭ്യർത്ിച്ചു.  ഇനി ഇന്ത്യസയ ആക്രമിച്ാൽ 
അകമരിക്കസയ ആക്രമിച്തുകപ്ാസൈ 
േരുതും എന് അകമരിക്കൻ പ്രസിഡന്് 
സേനഡി നൽേിയ മുനറിയിപ്ിസന് 
ഫൈമായാണ് യുദ്ം അവസാനിച്ത് എന് 
വാദിച്ിട്് മാണിയുസട അടുത് കചാദ്യം 
– ‘ഇതുസോണ് പ്കക് അകമരിക്കകയാട് 
കനേഹം ഉ�ായി എന്ാസത വികധയത്വം 
ഉ�ാകയാ?’  എന്തു വികദശസഹായം 
കനടിയാലും സ്വാതന്ത്യവം പ്രമാധിോരവം 

ോത്തുസൂക്ിക്കാനുള് പ്രാപ്ി ഇന്ത്യയ്ക�് 
എനായിരുന് മാണിയുസട വാദം.  
അതിന് ആകഗാളവൽേരണസത് 
ഭാരതത്ിസന് 'കൈാേകമ തറവാട് ' എന 
ജീവിതദർശനകത്ാട് കൂട്ിസക്കട്ടുേയും 
സചയ്തു. മഹത്വം   എസന്തന്   താൻ  
മനസിൈാക്കിയത്   സി.അചയുതകമകനാനിൽ   
നിനാണ്  എന്  മാണി   പ്റയുമായിരുന്.  
അതിസന് പ്ിനിൽ  ഒരു  സംഭവം  ഉ�്.  
മുഖ്യമന്തി അചയുതകമകനാസന് േീഴിൽ  
മാണി  ധനോര്യമന്തിയായിരുന സമയം.  
മാണിയുസട   ബജറ്റിൽ  പ്ാകന്ഷൻ  
ടാകിസന് ഒഴിവ പ്രിധി  ഒരു  സഹക്ർ  
എന്ള്ത് രണ് സഹക്റാക്കി  വർദ്ിപ്ിച്ചു.   
കൃഷിക്കാസര  േയ്ിസൈടുക്കാനുളള തന്തം.  
ബജറ്റ്   അവതരണത്ിനു തകൈന്  അതു  
മുഖ്യമന്തിസയ  വായിച്ചു കേൾപ്ിക്കു േ  
എസനാരു പ്തിവ�്.   ബജറ്റ്  വായിച്ചു  
കേട്   അചയുതകമകനാൻ   പ്റഞ്ഞു : 
‘മിസ്റ്റർ  മാണി, ഞാൻ സചയ്ത  ോര്യം   
റദു  സചയ്തിട്ാണ്   ഈ   പ്രിധി  രണ്  
സഹക്റാക്കി  ഉയർത്ിയിരിക്കുനത് ' 
അകപ്ാഴാണ്  മാണി  ഓർത്ത്  
പ്ാകന്ഷൻ  ടാകിസന്  ഒഴിവ പ്രിധി  രണ് 
സഹക്ർ  ആയിരുനത്  ഒരു  സഹക്റാക്കി  
സവട്ിക്കുറച്ത് അചയുതകമകനാൻ   
ധനമന്തി ആയിരുനകപ്ാഴാണ് എന്. 
മാണി  ഒന് പ്രുങ്ങി. അചയുതകമകനാൻ 
തുടർന്  : ‘എനിക്കു  പ്കക്  ഒരു  
വിഷമവമി്.   താങ്ളസട   നിർകദേശകത്ാട് 
ഞാൻ  കയാജിക്കുന്’. മാണി  പ്റഞ്ഞു  
‘അകപ്ാഴാണ്  ഞാൻ അകദേഹത്ിസന് 
മഹത്വം മനസിൈാക്കിയത് ’.
 ബജറ്റ് എഴതുകമ്പാൾ അതിസൈ േണക്കു 
പ്ിഴയ്കരുസതന േരുതൽ  ധനമന്തിമാർക്ക് 
ഉ�ാവം. എനാൽ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്ിസൈ 
ഭാഷാപ്രകയാഗങ്ങളിലും കൃത്യത കവണം 
എന വാശി സേ.എം.മാണികക്കയു�ാ
യിരുന്ള്ളുസവന് ധനവകുപ്ിസൈ ഉനത 
ഉകദ്യാഗസ്ർ പ്റഞെിട്ടു�്.  തൃപ്ിയാകവാളം 
ഭാഷയിൽ തിരുത്ലുേൾ വരുത്തും.  
പ്രസംഗകമാ പ്ത്രസകമ്ളനകമാ ടി.വി 
ലബകറ്റാ എന്തുമായികക്കാസട്  കൃത്യതയ്ക് 
അകദേഹം ശ്രമിക്കും. അറപ്താണ് നീ� 
രാഷ്ടീയജീവിതത്ിനിസട അന്തസ്സേട് 
പ്രാമർശങ്ങകളാ അസഭ്യവാക്കുേകളാ 
ദുസ്സൂചനേകളാ സേ.എം.മാണിയിൽനിന് 
ഉ�ായിട്ി്. ആടുകതാമ, സ്ഫടിേം എനീ 
രണ്കപ്രുേളിൽ ഉടക്കിനിന പ്ാൈാക്കാരൻ 
സംവിധായേൻ ഭദ്രന് തസന് ഇഷ്ടസിനിമയ്ക് 
‘സ്ഫടിേം’ എന ഇഷ്ടസപ്ട് കപ്ര് നൽോൻ 
ലധര്യം പ്േർനത് സേ.എം.മാണിയാണ്.

2018 പ്രളയകറോലത്് 
ദുരിതറോശ്വറോസത്ിനു യുഎഇ 
വറോഗ്റോനം കചയ് 700 റകറോടി രൂപ 
സറോറങ്തിക കറോരണങ്ങളറോൽ 
റകന്ദ്രസർക്കറോർ നിരസിച്ചറപ്റോൾ 
എന്തുകകറോണ്് ആ സഹറോയം 
വറോങ്ങണം എന്നു സ്റോപിക്കറോൻ 
കക.എം.മറോണി അവലം�ിച്ചത് 
കണ�കകളയല്, 
ജരീവിതേർശനം,  
റനേഹം തുടങ്ങിയ 
തത്വചി്കകളയറോയിരുന്നു.

പ്ി. സേ. കുഞൊൈിക്കുട്ി , സേ.എം. 
മാണി, ആർ ബാൈകൃഷ്ണപ്ിള് എനിവർ                                                     
സേ േരുണാേരകനാസടാപ്ം



120 121

 രാഷ്ടീയ  കനതാക്കളിൽ   കൂടുതൽ  
ആകൈാചിക്കുനതുസോ�്  കുറച്ചു  
സംസാരിക്കുനയാൾ  എ.സേ.
ആന്ണിയാണ്.  ആന്ണിക്ക്   
ആകൈാചിക്കാൻ ഏോന്തത  കവണ്കവാളം  
േിട്ടും.  എനാൽ  ആളേളസട  മധ്യത്ിൽ  
നിന് അവരറിയാസത   പ്ൈതും  
ആകൈാചിക്കാൻ  േഴിവ�്  സേ.എം. 
മാണിക്ക്.   വാസ്തവത്ിൽ എ.സേ.
ആന്ണികയാളം  ‘സസൻസിറ്റീവ് ’ ആണ്  
സേ.എം.മാണിയും.  ആന്ണി മനസ്ിലുള്ത്   
അങ്ങസനയങ്ങ്  സവളിയിൽ വിടി്.  മാണി  
പ്കക്  അങ്ങസനയ്. ആകൈാചനയുസട   
ഫൈങ്ങൾ  അപ്കപ്ാൾ  പുറത്തു  വരും.  
ഒരു  വാർത്ാസകമ്ളനത്ിൽ, 
അഭിമുഖത്ിൽ,  പ്രസംഗത്ിൽ  
ഉകദേശിക്കാത് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക്  
ഇടയാക്കാവനകതാ, രാഷ്ടീയപ്രകയാജനം  
നഷ്ടസപ്ടുത്തുനകതാ  ആയ ഒരു  പ്രാമർശം  
തനിൽ നിന് ഉ�ാസയങ്ിൽ  മാണി  
ആകൈാചിക്കും.  അത്  എങ്ങസനയാണ്  
തിരുകത്�ത്  എന് സുഹൃത്തുക്കളായ  
മാധ്യമപ്രവർത്േസര  ഭംഗ്യന്തകരണ  
അറിയിക്കുനതിൽ അകദേഹത്ിനുള്  
വിരുത്  അപ്ാരമാണ്.  ഇകപ്ാൾ  
സമാലബൽ  കഫാണ് ഉള്തുസോ�്   
വാചേത്ിസന്  ശരിയായ ഘടന 
(തിരുത്ലുേകളാസട)  അതിലൂസട വരും.  
മുമ്പ്  സമാലബൽ  കഫാണ്  ഇ്ാത്  
ോൈത്്  യാത്രക്കിസട   വിവിധ ടിബിേളിൽ 
നിനാവം  വിളി  വരുേ.  സേ.എം.മാണിക്ക്   
വൈിയ   സതാൈിക്കട്ിയാസണസനാസക്ക 
പ്റയുനവരു�്.   പ്കക്  ഒരു  ോർട്ടൂണിൽ   
കമാശമായി   ചിത്രീേരിക്കസപ്ടുന ദിവസം 
ഉറക്കം  കുറയുനത്ര  സതാട്ാവാടിയും 
ആയിരുന് ഉള്ിൽ  അകദേഹം.
 രാഷ്ടീയപ്ിരിമുറക്കമുള്  സന്ദർഭങ്ങളിൽ   
മാണി  ഒരു  ഉറമ്പിൻകൂടുകപ്ാസൈയാണ്. 
ന്  പ്ിരുപ്ിരുപ്്. ചിൈ കനതാക്കൾ  
പ്ാട്ടുപ്ാടി സമാധാനമായി ഉറങ്ങുകമ്പാൾ 
മാണി ഉണർനിരുന് പ്ാടുസപ്ടുേയാവം. 
ചുറ്മുളളവസരയും  സവറസതയിരുത്ി്.  
പ്രശ്നമുസ�ങ്ിൽ അതു  പ്രിഹരിക്കാൻ  
എ്ാ വഴിേളം  കതടും.  സൗഹൃദങ്ങൾ, 
പ്രിചയങ്ങൾ -  എ്ാം ഉപ്കയാഗിക്കും.    
അതിനിസട   േയ്ിൽ  ഒരു  പ്ാഡ്   എടുത്്   
അതിൽ  സനടുേയും കുറസേയും  വരേളിടും.   
േടൈാസ്ിൈാസേ  സോച്ചുകുട്ിേസളകപ്ാസൈ  
കുത്ിവരയ്കം.  ആ കരഖേൾ  മാണിയുസട  
ആ  സമയസത്  മാനസിോവസ്യുസട 
കനർസാക്്യങ്ങളായിരുന്. വരേകളറ്റ് 
മൃതപ്രായമായ േടൈാസ് മാണിതസന 

വൈിച്ചുേീറി സപ്ാടിച്ചുേളയും.  
എനാൽ ആളേസള ഇങ്ങസന 
വൈിച്ചുേീറനതികൈാ സപ്ാടിച്ചുേളയുനതികൈാ 
താൽപ്ര്യമി്ാത്താണ് അകദേഹസത് 
ഇത്ര ജനപ്രിയനാക്കിയത്.  നിറഞെ 
ചിരിയും,  തിേഞെ രസിേത്വം 
ഉളളതുസോ�് വികരാധമുള്വർക്കുകപ്ാലും 
അകദേഹകത്ാട് പ്ിണങ്ങാൻ 
വിഷമമായിരുന്.  അവസാനോൈത്ാണ് 
സചറിയ ോര്യങ്ങൾക്ക് അൽപ്ം കദഷ്യം 
വരുനത് േ�ത്.  2009സൈ നിയമസഭാ 
തിരസഞെടുപ്ിനുമുമ്പ് കജാസഫ് ഗ്രൂപ്ിസന 
കേരള കോണ്രേസിൽ ൈയിപ്ിക്കുനതു 
സംബന്ിച്് കോണ്രേസുമായി ഉ�ായ 
ഉരസൈിസനത്തുടർന് മാധ്യമങ്ങൾ 
അനാവശ്യമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉ�ാക്കുന് 
എസനാരു കതാനൽ അകദേഹത്ിന് 
ഉ�ായിരുന്. പ്ിനീട് ബാർകോഴ 
വിവാദത്ിലും. കോണ്രേസുോരും 
ബാൈകൃഷ്ണപ്ിള്സയകപ്ാസൈയുള് കേരള 
കോണ്രേസുോരും ഉ�ാക്കുന പ്രശ്നങ്ങൾ 
കവസറ. ഇതിനിടയിലും ഒറ്റയ്കനിന് 
യുദ്ം നയിച് സേ.എം.മാണിയിൽ 
നിസ്ഹായതയിൽ കവരിടുന ഒരുതരം 
കരാഷമാണ് േ�ത്.  അതിനുമുമ്പ് അതു 
േ�ിട്ി്. എന്തു കദഷ്യം ഉ�ായാലും 
അടുത്നിമിഷം അകദേഹം പ്കക് പ്ഴയ 
സേ.എം.മാണിയാവമായിരുന്.
 സേ.എം.മാണിയുസട രാഷ്ടീയഗുരുവായ 
പ്ി.ടി.ചാകക്കാസയ കപ്ാസൈാരു 
േരുത്ൻകപ്ാലും സപ്ാതുജീവിതത്ിൽ 
തളർന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉ�ാസയങ്ിലും 
മാണി ഒരിക്കലും തളർനിസ്ന് 
മൈയാള മകനാരമ റസിഡന്് 
എഡിറ്ററം രാഷ്ടീയനിരീക്േനുമായ 
സേ.ആർ.ചുമ്ാർ മുപ്താണ് മുമ്പ് 
എഴതിയകതാർക്കുന്. പ്രതിസന്ിയിൽ 
രാഷ്ടീയരംഗത്തുനിന് വിട്ടുനിൽക്കുേകപ്ാലും 
സചയ്ത പ്ി.ടി.ചാകക്കാസയക്കാൾ ഏതു 
ദശാസന്ിയിലും പ്ിടിച്ചുനിൽക്കുന 
സേ.േരുണാേരകനാടാണ് മാണിക്കു 
സാമ്യം എന് സേ.ആർ.ചുമ്ാർ നിരീക്ിച്ചു.  
‘തടശിൈകപ്ാസൈ തരംഗൈീൈയിൽ’ എന് 
അകദേഹം പ്രകയാഗിച്ത് ഞാകനാർക്കുന്.  
പ്ാർട്ി പ്ിളർന് തളർച്യു�ായകപ്ാൾ 
അതിസന സിദ്ാന്തം സോണ് 
മറച്ചുപ്ിടിക്കാനുള് മാണിയുസട 
സാമർത്്യസത് ഉദാഹരിക്കാൻ ചുമ്ാർ 
നാൈപ്ാടസന് കശ്ാേം ഉദ്രിച്ചു.
        ‘േടപ്പുറസത് സപ്ാടിമണ്ണടിച്ചു
         കൂട്ടുന് തട്ിക്കളയുനിസതാപ്ം

         സനാതനം മാരുതനീശ്വരസന്
         സർഗക്രമം േണ് കുറിക്കയാകമാ?’
 ബന്ങ്ങൾ  അകദേഹത്ിന്  പ്ാൈം  
കപ്ാസൈയായിരുന്,  അകങ്ങാട്ടും 
ഇകങ്ങാട്ടും.  മാണി  മന്തിയായിരിസക്ക  
ഒരു  ദിവസം  ഭാര്യ  കുട്ിയമ്യും  
കപ്ഴ്സണൽ  സസക്രട്റി തങ്ച്നും 
കൂടി  സ്വോര്യ  ോറിൽ  പ്ാൈായിൽ 
നിന്  തിരുവനന്തപുരകത്ക്ക്  തിരിച്ചു. 
സചങ്ങന്നൂസരത്ിയകപ്ാൾ  ഒരു  സർക്കിൾ 
ഇൻസസ്ക്ർ   സപ്ാൈിസ്  വ�ി  ോറിനു 
മുനിൽ  േയറ്റി  നിർത്ിയിട്്   വ�ി  
കസ്റ്റഷനികൈക്ക്  വിടാൻ  ലഡ്വകറാട്   
ആജ്ഞാപ്ിച്ചു.  സർക്കിൾ  ഇൻസസ്ക്റസട  
വ�ിക്ക്   ലസഡ്  സോടുത്ി്   
എനതായിരുന്  പ്രശ്നം.  ലഡ്വർ  
കനസര   വ�ി   കപ്ാൈിസ്  കസ്റ്റഷനികൈക്ക്  

േയറ്റി ഇട്ടു.   തങ്ച്ൻ  സചന്  സർക്കിൾ  
ഇൻസസ്ക്കറാട്   പ്റഞ്ഞു,  ോറിനുളളിൽ  
മാണി സാറിസന്  ഭാര്യയാസണന്.  
അബദ്ം  മനസിൈായ  സർക്കിൾ   
ഇൻസസ്ക്ർ  ആസേ വിറളി പൂണ്.
 തങ്ച്ൻ  മാണിസാറിസന  വിളിച്ചു വിവരം  
പ്റഞ്ഞു.  മാണിസാർ   ഐ.ജിസയയും.   
ഐ.ജി. സർക്കിൾ  ഇൻസസ്ക്സറ   പ്ിടിക്കും  
എന  നിൈയികൈക്ക്  ോര്യങ്ങൾ  നീങ്ങകവ 
പ്ികറ്റന് അതാ  വരുന്  േഥാപുരുഷനായ   
സർക്കിൾ ഇൻസസ്ക്ർ   മാണിസാറിസന് 
തിരുവനന്തപുരസത് വീട്ിൽ.  കൂട്ിന്   
പ്ാൈാ സർക്കിൾ  ഇൻസസ്ക്റം  ഉ�്.   
പ്ാൈാ സി.ഐ.  സചങ്ങന്നൂർ  സി.ഐക്കു 
കവ�ി  ഹാജരായകപ്ാൾ  മാണി  
എ്ാം  മറന്. ഒരകന്വഷണവം  കവ�  
എന്   ഐ.ജിസയ  വിളിച്റിയിച്ചു.

 ഈ  സംഭവം  എകനാട്   വിവരിച്കപ്ാൾ  
സേ.എം.മാണി  ഒരനുബന്ം  കചർത്തു 
‘മറ്റാസരങ്ിലും  ആയിരുസനങ്ിൽ സർക്കിൾ 
ഇൻസസ്ക്ർ  വിവരം  അറികഞെസന’.
 മാണി ഒരിക്കലും മറ്റാസരസയങ്ിലുംകപ്ാസൈ 
ആയിരുനി്.  ആോരംസോണ്ം 
ശബ്ദംസോണ്ം വാദമുഖങ്ങൾ 
സോണ്ം അവതരണലശൈിസോണ്ം 
തന്തജ്ഞതസോണ്ം ജനേീയതസോണ്ം 
അകദേഹം കവറിട്ടുനിന്.  നാലു 
പ്തിറ്റാക�ാളം നീളന എസന് 
മാധ്യമപ്രവർത്ന ജീവിതത്ിൽ ഇത്രയും 
രസിേനായ ഒരു ഉനതകനതാവിസന 
േ�ിട്ി്. കേരളനിയമസഭയുസട 
ചരിത്രത്ിൽ എക്കാൈസത്യും ഏറ്റവം 
മിേച് സാമാജിേരുസട മുൻനിരയിൈാണ് 
അകദേഹത്ിസന് സ്ാനം.

രറോഷ്ടരീയ  റനതറോക്കളിൽ   കൂടുതൽ  
ആറലറോചി�ന്തുകകറോണ്്  കുറച്ചു  
സംസറോരി�ന്യറോൾ  എ.കക.
ആന്റണിയറോണ്.  ആന്റണിക്ക്   
ആറലറോചിക്കറോൻ ഏകറോ്ത  
റവണ്ടുറവറോളം  കിട്ടും.  എന്റോൽ  
ആളകളകട  മധ്ത്ിൽ  നിന്് 
അവരറിയറോകത   പലതും  
ആറലറോചിക്കറോൻ  കഴിവണ്്  കക.എം. 
മറോണിക്ക്.   വറോസ്തവത്ിൽ എ.കക.
ആന്റണിറയറോളം  ‘കസൻസി്രീവ് ’ 
ആണ്  കക.എം.മറോണിയും.  

ജി. ോർത്ികേയൻ, സേ.എം. മാണി, വയൈാർ രവി
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ഒ രു കനതാവിന് ഒരു 
ജനതയുസട 
ഹൃദയതാളമായി എങ്ങസന 
പ്രിണമിക്കാം എനതിസന് 
ജീവിത സാക്്യമായിരുന് 

മാണി സാർ. കനേഹം സോടുത്് കനേഹം 
വാങ്ങിയ കനതാവ്. അകദേഹം ഒരു 
ജനതയുസട ജീവിതത്ിസന്  
അവിഭാജ്യഘടേമായി എകപ്ാഴം കൂസട 
ഉ�ാകുസമന് ഉറപ്പുള് സഹായിയും വഴി 
ോട്ിയുമായി. ഏതു പ്ാതിരാത്രിക്കും 
മുട്ിവിളിക്കാസമന് ഉറപ്പുള് ഒരു 
അഭയകേന്ദ്രം. അകദേഹത്ിസനതിസര ആരു 
പ്റയുനതും അവർ വിശ്വസിച്ി്. 
ഞങ്ങളസട മാണിസാറിസന  
ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന മട്്. അകദേഹത്ിന് 
നാടു നൽേിയ 
അന്തികമാപ്ചാരച്ടങ്ങുേൾ വിളിച്ചു 
പ്റഞെ ഏറ്റവം വൈിയ സത്യം 
അതായിരുന്. മാണിസാർ  അവരുസട 
സനഞ്ിടിപ്ായിരുന്. 

  മാണിസാറിന് അന്തികമാപ്ചാരം  
അർപ്ിക്കുനതിന് എറണാകുളം  മുതൽ 

േത്തുന കവനൽച്ചൂടിസന  കൂസാസതയും  
കോട്യം  മുതൽ പ്ാൈാ വസര രാത്രി 
പ്േൈാക്കിയും  അവർ ോത്തു നിനത് 
അതുസോ�ാണ്.  പുൈർസച് മൂന് മണിക്കും  
നാലുമണിക്കും അന്ത്യയാത്രയായി േടന് 
വരുന മാണിസാറിസന  ോണാൻ 
ഇമപൂട്ാസത  അവർ ോത്ിരുന്. 
കുട്പ്ായി.. ഔകസപ്ച്ാ.. തങ്ച്ാ.. രാജ. 
എസനാസക്ക ഒന് കൂടി വിളിസച്ങ്ിൽ എന 
പ്രാർത്നകയാസട. പ്ികറ്റന് എ്ാ വഴിേളം  
പ്ാൈായികൈക്കാണക്ാ ഒഴേിയത്. പ്ാൈാ 
ജനസാഗരമാവേയായിരുനക്ാ. 

 ആ ജനം പ്ൈരുസടയും  എത്രകയാ 
ധാരണേൾ മാറ്റിസയഴതി. അകദേഹം 
വിളിച്ചു കൂട്ടുന സകമ്ളനങ്ങൾക്ക് 
ഒഴേിസയത്ിയവർ മറ്പ്ൈരുസടയും  
ജനക്കൂട്സത്കപ്ാസൈ 
കൂൈിക്കിറക്കിയവരാസണന് 
ചിന്തിച്വരു�്. കേരളാ കോണ്രേസിൽ  
യുവാക്കളി് എന് സതറ്റിദ്രിച്വരു�്.  
അവസര്ാം അമ്പരകപ്ാസട കനാക്കി 
നിൽക്കുേയായിരുന്. ഒഴേിസയത്ിയ 
ജനക്കൂട്ത്ിസന് ഘടനസയ, 

യുവാക്കളസട നിരേസള, അവർ 
ഹൃദയത്ിൽ നിന്ം  ചങ്കുസപ്ാട്ി 
വിളിച്ചു പ്റഞെ മുദ്രാവാേ്യങ്ങളസട  
സതാസട്ടുക്കാവന കനരിസന. 

 അകദേഹത്ിസന് രീതിേസളക്കുറിച്ചും  
ഇടസപ്ടലുേസളക്കുറിച്ചും  
സംഭാവനേസളക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്ത 
അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉ�ാവാം. എനാൽ 
അമ്പതുവർഷം  മുമ്പസത് പ്ാൈായുസട 
ചിത്രം അറിയാവനവർക്കറിയാം 
മാണിയുസട മാന്തിേ ശക്തി.  എസന 
വളർത്ിയി് സപ്രുവഴിയിൈാക്കി എസന 
സഹായിക്കാവനതുകപ്ാസൈ സഹായിച്ി്. 
എസനക്കാൾ അനർഹർ പ്ൈതും  
തട്ിസക്കാണ്കപ്ാോൻ കൂട്ടുനിന് എന് 
വിൈപ്ിക്കുനവരും ോണാം. എനാൽ 
അത്രം സങ്ടങ്ങൾ  ഒന്മി്ാസത 
അകദേഹം തങ്ങസള കനേഹിച്ിരുന് എന് 
വിശ്വസിക്കുേയും അനുഭവിക്കുേയും 
സചയ്തവരാണ്  അവിസട ഒഴേി 
എത്ിയവരിൽ ഭൂരിപ്ക്വം.   
 ലദവം നകമ്ാടുകൂസട എനർത്മുള് 
ഇമ്ാനുകവൽ എന പ്ദത്ിസന് 

ടി. റേവപ്രസറോേ് 
മുൻ എക്ികയൂടേരീവ് എഡി്ർ, േരീപിക

ഒരു ജനതയുസട 
ഹൃദയത്തുെിപ്തായ 

കനതതാവക്
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മൈയാള രൂപ്മാണ് മാണി. അവർക്ക് 
ലദവം കൂസടയുള്  അനുഭവമായിരുന് 
അകദേഹം. സങ്ടങ്ങളമായി വരുനവർ 
അകദേഹത്ിന് ഒരു ഭാരമായി്, 
സാധ്യതയായിരുന്.  ഒരാസളക്കൂടി 
സഹായിക്കാനും  കനേഹിക്കാനും ലേവന 
സാധ്യത േിട്ിയ അവസരങ്ങൾ ശരിക്കും 
പ്രകയാജനസപ്ടുത്ി ഒപ്മുള്വരുസട  
ഹൃദയങ്ങളിൽ  ഇടം  ഉ�ാക്കാനായവൻ. 
എത്രകപ്ർക്ക്  മാണിസാറിസനകപ്ാസൈ  
താൻ എകപ്ാഴം തസന്  ജനത്ിസന് 
കൂസട ഉ�ാകുസമന്  സാധാരണക്കാസര  
കബാധ്യമാക്കാനായിട്ടു�്. അവരുസട 
ആവശ്യങ്ങൾ  കേട്റിഞ്ഞും 
ഓടിസച്്ാനായിട്ടു�്.  മാണിസാർ 
മരിക്കിസ്ന് അവർ വിളിച്ചു പ്റഞെ 
മുദ്രാവാേ്യം അവരുസട മനസിസന് 
കമാഹകമാ ഉറകപ്ാ ആവണം ോരണം. 
കനേഹത്ിനു മരണമി്ക്ാ. 

 പ്ി.ടി.ചാകക്കാ എന കനതാവികനാടുള് 
കനേഹം എന വിോരം മാത്രം 
ലേമുതൈായി ആരംഭിച് കേരളാ 
കോണ്രേസിന് ദാർശനിേ അടിത്റയും 
സംഘടനാസംവിധാനവം എ്ാം  
ഉ�ാക്കിസക്കാടുത്തു സോ�് 
മാണി ഈ ഔനത്യം ആർജ്ിച്ത്.  
പ്ിസനകയാ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം 
കനടിയതു സോ�ാണ്. ഇടതും വൈതും 
മുനണിേളിസൈ വകൈ്യട്മോകരാസട്ാം  
കപ്ാരാടി അകദേഹം കേരളാ 
കോണ്രേസിസന പ്ിടിച്ചു നിർത്ിയത് 
ഈ കനേഹത്റയിൈായാരുന്. 

 വഴക്കുകൂടി  പ്ിരിയുനവർക്കു കപ്ാലും 
ആ ഹൃദയത്ിൽ എന്ം ഇടമു�ായിരുന്. 
ഒരു വീട്ിൽ വഴക്കിട്്  ജീവിക്കുനതിലും 
ന്ത് രണ് വീട്ിൽ സകന്താഷകത്ാസട 
േഴിയുനതാണ് ന്ത് എന് ആ 

ോരണവർ  േരുതി.  വിട്ടുകപ്ായി 
ഉ�ാക്കിയ  വീട്ിൽ ഗതിയി്ാസത വനാൽ 
ആർക്കും  മടങ്ങി വരാൻ അകദേഹം  ആ 
തറവാട് ഭംഗിയായി  ോത്തു സൂക്ിച്ചു.  

 എ്ാ പ്രതിസന്ിയിലും  കൂസട 
നിനവസരയും േടന് കപ്ായി തിരിച്ചു 
വനവസരയും തൃപ്ിസപ്ടുത്ി തീരുമാനം 
എടുകക്ക�ിവരുകമ്പാൾ  അകദേഹത്ിന് 
എ്ാവരുസടയും എ്ാ ആരേഹങ്ങളം 
സാധിച്ചു സോടുക്കാനാവാസത വനിട്ടു�്.  
കേരള കോണ്രേസുേളസട  ഏറ്റവം 
അവസാനസത് ൈയനസത് അതിസന് 
ഗുണവം കദാഷവം  എ്ാം മാണി 
തസന അനുഭവിക്കണം എന് പ്റഞെ് 
ലേസയാഴിഞെ കോണ്രേസുോരിൽ 
നിന്ം  പുതുതായി വനവർക്കായി  
സീറ്േൾ  ഉറപ്ാക്കുനതിന് സീറ്റ് 
വിഭജന ചർച്ാ കവളയിലും മറ്ം 

മാണിപുൈർത്ിയ ലവഭവവം അതിന് 
അനുഭവികക്ക�ി വന ത്യാഗവം 
മനസിൈാക്കാനാവാസത കപ്ായവരു�്. 

റപറോരറോടി പിടിച്ച റനടേങ്ങൾ

 1933 ജനുവരി 30 ന് മീനച്ിൽ 
താലൂക്കിസൈ ഒരു േർഷേ കുടുംബമായ 
േരികങ്ങാഴക്കൽ തറവാട്ിൽ  കതാമസ് 
മാണിയുസടയും  ഏൈിയാമ്യുസടയും  
മേനായി ജനിച്് നിയമബിരുദം കനടി 
അഭിഭാഷേനായി കോണ്രേസ് 
കനതാവായി  പ്രവർത്ിച് 
ജീവിതാനുഭവങ്ങളമായാണ്  അകദേഹം 
1964-ൽ കേരള കോണ്രേസ് 
രൂപ്ം സോള്ളുകമ്പാൾ പ്ാർട്ിയുസട  
കനതൃനിരയിസൈത്തുനത്. ഒരു 
വിോരമായി പ്ിറന പ്ാർട്ിയുസട  ആർക്കും  
സേടുത്ാനാവാത്  വിോരമായി മാറാൻ 
സാധിച് മഹാകനതാവാണ് സേ.എം.മാണി. 
ഒന്ം ആരും ഒരു സ്വർണ്ണത്ളിേയിൈാക്കി 
അകദേഹത്ിന് സമ്ാനിച്ത്. ഓകരാ 
ഇഞ്ചും  അകദേഹം സവട്ിപ്ിടിച്താണ്. 

  ഒന്മി്ായ്മയിൽ പ്ിറന് വീണ ഒരു 
പ്രസ്ാനത്ിന് ദാർശനിേ അടിത്റ 
മുതൽ സംഘടനാ സംവിധാനം  വസര  
അകദേഹം ഉ�ാക്കി.  അത്  തനിക്ക് 
ഗുണേരമായ വിധത്ിൽ ചിട്സപ്ടുത്ി.  
ആറ പ്തിറ്റാ�്  ദീർഘിച് പ്രയാണത്ിൽ 
ഏസറകപ്രിലൂസടയാണ് അകദേഹം ഈ 
കനട്ങ്ങൾ ലേവരിച്ത്. അവരിൽ  
പ്ൈരും വഴിയിൽ  കൂട്ടുവിട്ടു പുതിയ 
താവളങ്ങൾ കതടി.  അവരിൽ  പ്ൈർക്കും 
തിരിച്ചു വകര�ി വന്. തിരിച്ചു വനവരിൽ  
പ്ൈരും വീണ്ം മടങ്ങി.  എ്ാവർക്കും 
സങ്ടം മാണികയാടായിരുന്.  
അകദേഹസത് സവല്ലുവിളിച്വരിൽ പ്ൈർക്കും  
കനട്ങ്ങസളക്കാൾ സങ്ടങ്ങളാണു�ായത്.  
മറ് പ്ൈരുസട കൂസട  നിന്ം വനവർ 
അകദേഹത്ിൽ  ഒരിക്കലും പ്ിരിയരുതാത് 
കനതാവിസന േ� അനുഭവങ്ങളം ഉ�്.  

 പ്ി.ടി.ചാകക്കാ എന വിോരമ്ാസത 
അന് കേരളാകോണ്രേസിന്  ഒന്ം 
ഇ്ായിരുന്. പ്ാർട്ി പ്രവർത്നങ്ങൾക്ക് 
പ്ത്തു ലപ്സയി്. ജനങ്ങളസട 
ആകവശം മാത്രമായിരുന് ലേമുതൽ. 

ആ സാഹചര്യത്ിൈാണ് 1965 ൽ 
മാണി പ്ാൈായിൽ മത്രിക്കുനത്. 
അന് മാണി  ഒരു യുവാവ്. പ്ാൈാ 
നികയാജേമണ്ഡൈത്ിസൈ 
ഏഴ പ്ഞ്ായത്ിലും  കേരളാ 
കോണ്രേസാണ്  ഭരണം. അവിടുസത് 
മിക്ക പ്രസിഡന്്മാസരയും അന് മാണി 
വിളിക്കുനത് സാസറ എനായിരുന്. 
മൂന് സ്ാനാർത്ിേളാണ് 
പ്രധാനമായും  ഉ�ായിരുനത്. മാണി, 
ഇടതുപ്ക് സ്വതന്തനായ വി.ടി.
കതാമസ്, കോണ്രേസിസൈ ഏൈിക്കുട്ി 
കതാമസ്.  യശുഃശരീരനായ  ആർ.വി. 
കതാമസിസന് ഭാര്യയായിരുന് ഏൈിക്കുട്ി. 
നാട്ടുോർ പ്ിരിച്ാണ്  സതരസഞെടുപ്പു 
സചൈവ് നടത്ിയത്. മാർച്് നാൈിന്  
നടന സതരസഞെടുപ്ിൽ മാണി വൻ 
ഭൂരിപ്ക്കത്ാസട ജയിച്ചു. മാണിയ്ക് 
25,833 ഉം വി.ടി.കതാമസിന് 16,248 
ഉം കോണ്രേസിസൈ  എൈിക്കുട്ി 
കതാമസിന് 8,072 ഉം കവാട്് േിട്ി.  ര�ാം 
സ്ാനത്്  ഇടതുപ്ക്മായിരുസനങ്ിലും  
മത്രം  കോണ്രേസും മാണിയും 
തമ്ിൈായിരുന്.  സതരസഞെടുപ്ിൽ 
നിയമസഭ കൂടാസത പ്ിരിഞ്ഞു എങ്ിലും  
മാണി നികയാജേ മണ്ഡൈത്ിൽ  
സജീവമായി പ്ാർട്ി സംഘടിപ്ിച്ചു.  
നാട്ടുോരുസട പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടസപ്ട്ടു.  
അവരുസട മനസിൽ കൂടു കൂട്ി തുടങ്ങി. 

 അടുത് സതരസഞെടുപ്് 1967 
ൈായിരുന്. ഇക്കുറി കോണ്രേസ് 
പ്രഗത്നായ എം.എം. കജക്കബിസന  
ഇറക്കി. മത്രം േടുത്തു. എങ്ിലും മാണി 
തസന ജയിച്ചു.  മാണിയ്ക് 19,118 ഉം  വി.ടി. 
കതാമസിന് 16,407 ഉം എം.എം . കജക്കബിന് 
13,503 കവാട്ടും ൈഭിച്ചു. ഇക്കുറി മാണി 
നിയമസഭാംഗമായി. 1970 ൽ അടുത് 
സതരസഞെടുപ്ായകപ്ാകഴക്കും  മൂന് വർഷം  
സോ�് മിേച് പ്ാർൈസമകന്റിയൻ 
എന് മാണി കപ്സരടുത്തു. 1970 സൈ 
സതരസഞെടുപ്ിൽ  പ്കക് മാണി 
വ്ാസത വിയർത്തു. പ്ാൈാ സമത്രാൻ മാർ 
സസബാസ്റ്റ്യൻ വയൈിൽ  പ്രസ്യമായി 
കോണ്രേസിസന പ്ിന്താങ്ങി. നാമനിർകദേശ 
പ്ത്രിേ സമർപ്ിക്കുനതിനു മുമ്പ് 
പ്ിതാവിസന് അനുരേഹം കതടാൻ സചന 
മാണികയാട് മത്രിക്കരുത് എന് 

സങ്ടങ്ങളമറോയി വരുന്വർ 
അറ്ദേഹത്ിന് ഒരു ഭറോരമറോയില് 
സറോധ്തയറോയിരുന്നു.  ഒരറോകളക്കൂടി 
സഹറോയിക്കറോനും  റനേഹിക്കറോനും 
ഷകവന് സറോധ്ത കിടേിയ 
അവസരങ്ങൾ ശരി�ം 
പ്രറയറോജനകപ്ടുത്ി ഒപ്മുള്വരുകട  
ഹൃേയങ്ങളിൽ  ഇടം  
ഉണ്റോക്കറോനറോയവൻ. എത്റപർക്ക്.  
മറോണിസറോറികനറപ്റോകല  തറോൻ 
എറപ്റോഴും തകന്റ  ജനത്ികന്റ കൂകട 
ഉണ്റോകുകമന്്  സറോധറോരണക്കറോകര  
റ�റോധ്മറോക്കറോനറോയിട്ടുണ്്.  
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കപ്ാലും പ്ിതാവ് പ്റഞ്ഞു.  എം.എം. 
കജക്കബ് ജയിക്കാനുള് എ്ാ അടവം 
പ്യറ്റി.  ഇടതുപ്ക്വം  കോണ്രേസിസന 
സഹായിക്കുന  നിൈ വന്.  പ്ാൈാ 
കപ്ാകയക്കും എന ഭയം പ്ടർന് എങ്ിലും  
ജയം മാണിസക്കാപ്മായിരുന്.  മാണിക്ക് 
23,350 കവാട്ടു ൈഭിച്കപ്ാൾ  എം.എം. 
കജക്കബിന് 22,986 ഭൂരിപ്ക്ം സവറം 
364 കവാട്്. അതിനു കശഷം 2019 ഏപ്രിൽ  
ഒൻപ്തിന്  നിത്യസമ്ാനത്ിനായി  
പുറസപ്ടും വസര പ്ാൈാ മാണിസക്കാപ്ം  
തസന നിന്.  1970 ലും 1977ലും  1980ലും 
1982 ലും 1987ലും  1991ലും1996 ലും 
2001ലും  2006ലും 2011ലും  2016ലും 
പ്ാൈാ മാണിസക്കാപ്ം നിന്. 

നിയമസഭകളികല നിറസറോന്ിധ്ം 

 1965-സൈ നിയമസഭാ 
സതരസഞെടുപ്ിൽ  ജയിച് മാണിക്ക് 
സഭയിൽ േടക്കാനായി്. ഒരു പ്ാർട്ിക്കും 
ഭൂരിപ്ക്ം  േിട്ാത്തുസോ�്  നിയമസഭ 
സകമ്ളിക്കാസത പ്ിരിച്ചുവിട്ടു.  1967 സൈ  
സതരസഞെടുപ്ിൽ അത്ഭുത വിജയം കനടി 

നിയമസഭയിസൈത്ിയ മാണി മാർച്് 20 ന് 
നിയമസഭയിൽ നടത്ിയ േനിപ്രസംഗം 
ഏസറ ശ്രദ്ിക്കസപ്ട്ടു. ഇ.എം.എസ്. 
സർക്കാരാണ്  ഭരണം. ഗവർണ്ണറസട  
നയപ്രഖ്യാപ്ന പ്രസംഗത്ിനുള് നന്ദി 
പ്രകമയസത്  എതിർത്തു സോ�്  യുവ 
കനതാവായ മാണി നടത്ിയ േനി 
പ്രസംഗം പുതിയ ഒരു താരത്ിസന് 
വരവ് അറിയിക്കുനതായി. 

 കേരള ചരിത്രത്ിൽ  ആർക്കും  
സാധിക്കാത് പ്ൈ നിയമസഭാ 
റിക്കാർഡുേളം സ്വന്തം കപ്രിൽ  
കുറിച്വനാണ് മാണി. അതിൽ ഏറ്റവം 
തിളക്കമാർനത്  ഒരു മണ്ഡൈത്ിൽ 
നിന്ം തസന തുടർച്യായി അമ്പതു 
വർഷം  നിയമസഭാംഗമായി 
പ്രവർത്ിച്താണ്. മാണിയുസട ഈ 
കനട്സത് ആദരിക്കുനതിന് 2017 
മാർച്് 15ന് കേരള നിയമസഭ പ്രകത്യേ 
സകമ്ളനം  സംഘടിപ്ിച്ചു.  മുനണി 
രാഷ്ടീയം മാത്രം േ�് വളർന 
കേരളത്ിൽ ഒരു  മുനണിയിലും  
ഇ്ാസത മാണിയും പ്ാർട്ിയും േഴിയുന 
ോൈത്ായിരുന് ആ ചടങ്ങ്. മുഖ്യമന്തി 

പ്ിണറായി വിജയനും  പ്രതിപ്ക് 
കനതാവ് രകമശ് സചനിത്ൈയും 
അടക്കം എ്ാ േക്ി കനതാക്കളം  
മാണിസയ പ്രശംസിച്് പ്രസംഗിച്ചു. 

 മൂനാം കേരള നിയമസഭയിൽ 
േനിയംഗമായി എത്ിയ മാണി 
ഏഴവർഷം ദീർഘിച് നാൈാം  
നിയമസഭയുസട  ോൈമായകപ്ാകഴക്കും  
്ഷറി ബഞ്ിസൈത്ി. 1967 മുതൽ 1975 
ൽ ധനമന്തിയാകുന ോൈം  വസര 
അതി പ്രഗത്നായ നിയമസഭാംഗം 
എന് കപ്സരടുക്കാൻ മാണിക്കായി. 
ഇകപ്ാഴസത് 14-ാം നിയമസഭയിലും  
സമാനതേളി്ാത് താരമായിരുന് 
മാണി സാർ. േർക്കശമായ 
ഒരുക്കകത്ാസടയാണ് കപ്ാരാട്ം. എം.എ. 
കബബി വിദ്യാഭ്യാസമന്തിയായിരുന 
ോൈം. പ്ാഠപുസ്തേത്ിസൈ മതമി്ാത് 
ജീവസനതിസര സഭയിൽ സാറിസന് 
പ്രകമയം വരുന്. ആ പ്ാഠപുസ്തേം തസന 
കവണം എന് നിർബന്ം. എസനയും 
വിളിച്ചു, ഏസതങ്ിലും സ് കൂളിൽ നിന്ം 
ഒസരണ്ണം രാത്രി തസന േിട്ണം. ഒരു 
ോര്യം ഏൽപ്ിച്ാൽ അരമണിക്കൂർ 
ഇടവിട്് വിളിച്ചു കചാദിക്കും. അവസാനം  
അന് നാലു പുസ്തേകമാ മകറ്റാ സാറിനു 
േിട്ി. പ്ൈകരാടാണ്  ആവശ്യം പ്റഞെത്.  
നിയമസഭാ സകമ്ളനഹാളികൈക്ക് 
പുസ്തേങ്ങളസടയും കരഖേളസടയും  
വൈിയ ഭാണ്ഡവമായി മാണി നീങ്ങുനത് 
ഏതാ�് പ്തിവ് ോഴ്ചയായിരുന്.  

 നിയമനിർമ്ാണത്ിൈായാലും 
ബജറ്റ്  ചർച്േളിൈായാലും  
സർക്കാരിസന വിൈയിരുത്തുന 
രാഷ്ടീയ വിശേൈനങ്ങളിൈായാലും  
ബുദ്ിശാൈിയായ  നിയമസഭാംഗമായി 
മാണി ശ്രദ്ിക്കസപ്ട്ടു.  കേരള 
നിയമസഭയിൽ ബദൽ ബജറ്റ്  
അവതരിപ്ിച് പ്രതിപ്ക്ാംഗമാണ് 
മാണി. ഇന്  മാണി എന്താവം സചയ്യുേ, 
ആർസക്കതിസരയാവം  കബാംബു 
സപ്ാട്ിക്കുേ എന് എ്ാവരും  
ആോംക്സപ്ട്ിട്ടു�്. എതിരാളിേളസട  
വാദങ്ങസള നിഷ്ക്കരുണം  അരിഞ്ഞു 
വീഴ് ത്ാൻ മാണിക്കുള് ലവഭവം  സഭ 
എത്രകയാ വട്ം േണ് ത്രസിച്ിരിക്കുന്. 

എതിരാളി ശക്തമായ  തടസ്വാദങ്ങൾ  
ഉനയിക്കുകമ്പാൾ  മു�് അഴിച്ചുടുത്്  
മാണി സ്വയം കഫാസമടുക്കുനത് 
ആകവശേരമായ ോഴ്ചയായിരുന്. 
കബബി കജാണ്  ജബ്ായുസട ലേ 
സാവോശം വൈിച്ിറക്കി കഫാസമടുക്കുനതു 
കപ്ാസൈ നിയമമന്തി എന നിൈയിൽ 
സർക്കാരിസന  സംരക്ിക്കാൻ 
എക്കാൈവം  മാണി മിേച് ലവഭവം  ോട്ി. 

 നിയമസഭയുസട അേത്ളങ്ങളിൽ 
നിയമ നിർമ്ാണസത്ക്കുറിച്് മാത്രമ് 
സഭയുസട നടപ്ടിക്രമങ്ങസളക്കുറിച്ചും 
ചൂടുപ്ിടിച് ചർച്േൾക്കു മാണി  എന്ം 
കനതൃത്വം സോടുത്തു. ഇക്കാര്യത്ിൽ 
പ്രശസ്ത ചട് വ്യാഖ്യാതാക്കളായ ശക്തറം 
േൗളമായിട്ാവം മാണി മിക്കവാറം 
നിയമസഭയിൽ എത്തുേ. എതിരാളിേൾ 
മാണിയുസട ഓകരാ വാക്കിസനയും  അതീവ 
ജാരേതകയാസട കേട്ിരിക്കും പ്രകത്യേിച്ചും 
നിയമ വിദഗ്ധനായ ജനതാ പ്ാർട്ിയുസട 
ചന്ദ്രകശഖരൻ, ആർ.എസ്.പ്ി.യുസട  
അതീവ തന്തശാൈിയായ കബബി കജാണ്, 
സി.പ്ി.ഐയിസൈ ഇ. ചന്ദ്രകശഖരൻനായർ 
തുടങ്ങിയവർ.  മാണി വാദം തുടങ്ങുകമ്പാൾ 
തസന ജബ്യുസട ലേ തിരുമ്ി  
ഉയർത്ിസോ�് കബബികജാണ് തൈ 
വട്ം പ്ിടിച്് ശ്രദ്ിക്കുനതു തസന  
േൗതുേേരമായ ോഴ്ചയായിരുന്.

 സഭയിസൈ  വിവാദങ്ങളിൽ  
എതിരാളിേൾക്കു പ്ിടിസോടുക്കാസത 
രക്സപ്ടുന മാണി സാറിസന്  
ലവഭവസത്ക്കുറിച്് ഒരിക്കൽ  ോനം 
രാകജന്ദ്രൻ നിയമസഭയിൽ  പ്റഞ്ഞു. ചിൈ 
സപ്ണ്ണുങ്ങകളാട്  പ്രായം കചാദിക്കുനതു 
കപ്ാസൈയാണ് മാണി സാറികനാട് 
ബജറ്റിസനക്കുറിച്് കചാദിക്കുനത്. 
എത്രവയസു�് എന് കചാദിച്ാൽ 
അവർ പ്റയും  സൗദാമിനിസയക്കാൾ 
രണ് കുറവ് ഏൈിയാമ്സയക്കാൾ ഒന്ം 
കൂടുതൽ  അ്ാസത പ്രായം പ്റയി്. 
അതുകപ്ാൈാണ് മാണി സാറം ഒന്ം 
കൃത്യമായി പ്റയി്.  ബംഗാളിസൈക്കാൾ 
മിച്ം തമിഴ് നാട്ിസൈക്കാൾ കുറവ് 
ഇങ്ങസനയാവം മറപ്ടി. സാർ  
ഉകദേശിക്കുനതു മാത്രം പ്റയും. 

13 �ജറ്റുകൾ 

കേരള നിയമസഭയിൽ പ്തിമൂന്   
ബജറ്േൾ  അവതരിപ്ിച് ഏേ 
ധനമന്തിയാണ് മാണി. മാണിയുസട 
ബജറ്റ്  പ്രസംഗങ്ങൾ  സവറം വരവ് 
സചൈവ് േണക്കുേളസട  വിവരണമായ 
സാകങ്തിേ കരഖയായിരുനി്.  
കേരളത്ിസന് സാമൂഹിേ  സാമ്പത്ിേ 
സാംസ്കാരിേ കമഖൈേളിൽ 
വിപുൈമായ പ്രിവർത്നത്ിനുള് 
ശംഖനാദം കൂടിയായിരുന് അവ - 
േർഷേസന് മാഗ്ാക്കാർട്േൾ.

ഫിനറോൻസ് �ിൽ

  ബജറ്റിസൈ ഓകരാ നികുതി 
നിർകദേശത്ിനും പ്രകത്യേം  പ്രകത്യേം 
ബില്ലുേൾ അവതരിപ്ിച്ിരുന രീതി 
കേരളത്ിൽ മാറ്റിയത് മാണിയാണ്. 
ബജറ്റിസൈ  എ്ാ നിർകദേശങ്ങളം  
ഒനിച്് മണി ബി്ായി ബജറ്റിസനാപ്ം  
അവതരിപ്ിക്കുന രീതിക്ക് അകദേഹം 
തുടക്കം കുറിച്ചു. അതിലൂസട പുതിയ നികുതി  
നിർകദേശങ്ങൾ ബജറ്റിസനാസടാപ്ം 
പ്രാബൈ്യത്ിൽ വരിേയുമായി. 

 ധന വകുപ്ിനു പുറസമ ആഭ്യന്തരം, 
റവനയൂ, നിയമം, ഭവന നിർമ്ാണം, 
ലവദയുതി, വിദ്യാഭ്യാസം, 
ശുദ്ജൈവിതരണം, ഇൻഫർകമഷൻ,  
പ്ാനിംഗ്, മുനിസിപ്ാൈിറ്റി തുടങ്ങിയ 
വകുപ്പുേളിലും  മാണിയുസട ലേസയാപ്് 
വീണിട്ടു�്. ഇ-ഫയൽ സംവിധാനം 
ആരംഭിച്തും മാണിയാണ്. 
വിസ്മയേരമായിരുന് ഈ മന്തിയുസട 
നാളേൾ. സതാട്ിടസത്്ാം ലേമുദ്ര 
വീഴ്ത്ി, അവിസട്ാം മനുഷ്യന് 
അത്ഭുതേരമായ സഹായവം േിട്ി. 

മറോണി സറോർ

 ഒരിക്കൽ എ്ാവരുസടയും  
കുഞ്ഞുമാണിയായിരുന സേ.എം. 
മാണി അവസാനോൈമായകപ്ാകഴക്കും  
കേരളത്ിൽ എ്ാവർക്കും മാണി 
സാറായിരുന്. നിയമസഭയിൽ  മിക്കവാറം  
കനതാക്കൾ അകദേഹസത് സാസറന് 

റകരള ചരിത്ത്ിൽ  ആർ�ം  
സറോധിക്കറോത് പല നിയമസഭറോ 
റിക്കറോർഡുകളം സ്വ്ം റപരിൽ  
കുറിച്ചവനറോണ് മറോണി. അതിൽ 
ഏ്വം തിളക്കമറോർന്ത്  
ഒരു മണ്ഡലത്ിൽ നിന്നും 
തകന് തുടർച്ചയറോയി അമ്പതു 
വർ�ം  നിയമസഭറോംഗമറോയി 
പ്രവർത്ിച്ചതറോണ്. 
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വിളിച്ചു.  സാക്ാൽ ഏ.സേ. ആന്ണിയും  
പ്ിണറായി വിജയനും  അകദേഹസത് 
മാണിസാർ എന് പ്രാമർശിച്ചു 
കേട്ിട്ടു�്.  വിമർശിക്കുകമ്പാഴം ആകക്പ്ം 
ഉനയിക്കുകമ്പാഴം  മാത്രമാണ് സേ.എം.  
മാണി എന് പ്രാമർശിക്കസപ്ടുേ.  
ഇന്ത്യയുസട രാഷ്ടപ്തിയായിരുന 
സേ.ആർ. നാരായണനും അകദേഹം മാണി 
സാറായിരുന്.  എതിരാളിേൾ കപ്ാലും 
ആദരിച് വിദഗ്ധൻ, മാർകിസ്റ്റ് പ്ാർട്ി 
സംഘടിപ്ിക്കുന സസമിനാറേളിൽ  
കപ്ാലും  പ്രബന്ം അവതരിപ്ിച്ിട്ടു�്.  
അത് പ്ാർട്ിക്ക് േിട്ിയ, മാണിക്കു 
േിട്ിയ അംഗീോരം ആയിരുന്. 

മുഖ്മന്തിക്കറസര

 മൂന് വട്ം മുഖ്യമന്തിക്കകസര 
സതാട്ടുസത്ത്ിയിട്ടും സതനി 
അേന് കപ്ായ കനതാവാണ് സേ.എം. 
മാണി. 1979 ൈായിരുന് ആദ്യസത് 
നീക്കം. 140 അംഗനിയമസഭയിൽ 
കേരളാ കോണ്രേസിന് 20 
അംഗങ്ങള�ായിരുന്. 38 അംഗങ്ങളള് 
കോണ്രേസിസൈ സേ. േരുണാേരൻ 
മുഖ്യമന്തിയായി. പ്ാർട്ി പ്ിളർന്  
േരുണാേരൻ രാജിവച്ചു. ആന്ണി 
മുഖ്യമന്തിയായി. േരുണാേരൻ കനതൃത്വം 
സോടുത് ഇന്ദിരാ കോണ്രേസികൈക്ക് 
കനതാക്കളം പ്രവർത്േരും ഒഴേി.  
ആന്ണി രാജിവച്ചു.  23 അംഗങ്ങളള്  
സി.പ്ി.ഐ. ക്കായി അടുത് ഊഴം. 20 
അംഗങ്ങളള്  കേരളാ കോണ്രേസ് 
ഉണർന് േളിച്ചു. എൻ.ഡി.പ്ി. യിസൈ 
ര�ംഗങ്ങസള ചാക്കിട്ടു പ്ിടിച്ചു.  കേരളാ 
കോണ്രേസ് മുഖ്യമന്തിസ്ാനത്ിന്  
അവോശം ഉനയിക്കുന  സ്ിതിയായി.  
അകപ്ാകഴക്കും സി.പ്ി.ഐ. മുഖ്യമന്തി 
പ്ി.സേ. വാസുകദവൻ നായർ രാജി വച്ചു.  
കേരളാ കോണ്രേസ് പ്ിളർന് മാണിയുസട 
മുഖ്യമന്തിക്കകസരയും സവള്ത്ിൈായി. 

 1979-ൽ തസന ര�ാമസത് അവസരം 
വന്. 1979 ഒകക്ാബർ 12ന് അധിോരകമറ്റ 
സി.എച്്.  മുഹമ്ദ്കോയ സർക്കാരിസന് 
ോൈത്് ആന്ണി കോണ്രേസും മാണിയും  
കചർന  മുനണി രൂപ്ം  സോണ്. 

ആ മുനണിക്കായി നിയമസഭയിൽ 
ഭൂരിപ്ക്ം. അവർ മാണിസയ മുഖ്യമന്തി 
ആക്കണം എന് ആവശ്യസപ്ട്് ഗവർണർ 
കജ്യാതി സവങ്ിടാചൈത്ിന് േത്തു 
നൽേി. സാക്ാൽ ഏ.സേ. ആന്ണി, 
പ്ി.സേ. വാസുകദവൻ നായർ, ടി.സേ. 
രാമകൃഷ്ണൻ, കബബി കജാണ്,  തുടങ്ങിയ 
അതിോയരാണ്  േത്ിൽ ഒപ്ിട്ിരുനത്. 
സി.എച്്.  മുഹമ്ദ് കോയ ഡിസംബർ 
ഒനിന് രാജിവച്ചു.  നിയമസഭ പ്ിരിച്ചു 
വിട്്  സതരസഞെടുപ്് നടത്ണം 

എന് നിർകദേശിച്ചു. നിയമസഭയിൽ 
ഭൂരിപ്ക്ം  ഉ�ായിട്ടും മന്തിസഭ 
ഉ�ാക്കുവാൻ മാണിസയ വിളിക്കുവാൻ 
ഗവർണ്ണർ  കൂട്ാക്കിയി്. കേന്ദ്രത്ിൽ 
അധിോരത്ിൽ  വന ഇന്ദിരയുസട 
ആളായ േരുണാേരസന്യും കജ്യാതി 
സവങ്ിടാചൈസത് ഗവർണ്ണറാക്കിയ  
ജനതാ പ്ാർട്ിയുസടയും സമ്ർദേത്ിന് 
അവർ വഴങ്ങി. മാണിയുസട മുഖ്യമന്തി 
സ്ാനം സവള്ത്ിൈായി. 

 2015-ൽ ഉമ്ൻ ചാ�ി മന്തിസഭയിൽ 
ധനമന്തിയായിരുന മാണിസയ മുഖ്യമന്തി 
ആക്കാൻ ഇടതുപ്ക്ം തയ്ാറാവേയും 
നീക്കങ്ങൾ  നടത്തുേയും സചയ്തതാണ്. 
എനാൽ  രാഷ്ടീയ തന്തങ്ങളിലൂസട 
മാണിസയ നിരേഹിക്കുവാൻ ചിൈർ 
നടത്ിയ നീക്കം  മാണിയുസട  മാത്രമ് 
മുനണിയുസടയും  നാശത്ിൽ േൈാശിച്ചു. 

 1990 നവംബർ  10 ന് കേന്ദ്രത്ിൽ 
സമാജ് വാദി ജനതാ പ്ാർട്ിയുസട 

എസ്. ചന്ദ്രകശഖർ പ്രധാനമന്തിയായി.  
കോണ്രേസ് പ്ിന്തുണകയാസട 
ആയിരുന് അത്. കൈാേ് സഭയിലും 
രാജ്യസഭയിലും  ഓകരാ അംഗമുള് 
മാണിയുസട പ്ാർട്ിക്ക് ഒരു കേന്ദ്രമന്തി 
സ്ാനം ഉറപ്ായിരുന്.  മാണിയുസട  
കപ്ര് പ്ാർട്ി നൽകുേയും  രാഷ്ടപ്തി 
ഭവനികൈക്ക് അയക്കുേയും  സചയ്തതാണ്.  
എനാൽ കേരളത്ിൽ നിന്ളള 
ഒരു ഉനതകനതാവിസന് ഇടസപ്ടൽ 
മൂൈമകത്ര നവംബർ 19 ന് രാത്രി അറിയിപ്പു 
േിട്ി 'എം.പ്ി. അ്ാത് ആസരയും  
മന്തിയാക്കുവാൻ ആവിസ്ന്.' ഡൽഹി 
ദുരന്തസത് തുടർന് മൂവാറ്പുഴയിൽ 
നടന പ്ാർട്ി സകമ്ളനത്ിൽ 
മാണി തസന ഈ ചതിയുസട ോര്യം 
പ്രവർത്േകരാട് സവളിസപ്ടുത്ി. 

അധ്വറോന വർഗ സിദ്ധറോ്ം 

 കേരള കോണ്രേസിന് ഒരു 
സാമ്പത്ിേ നയം ഉ�ാക്കിയത് മാണി 
സാറാണ്. 'അധ്വാനവർഗ സിദ്ാന്തം' 
എനാണതിസന് കപ്ര്. കേരളാ 
കോണ്രേസിന് 'അധ്വാനവർഗത്ിസന് 
പ്ടവാൾ; എസനാരു കപ്രും ഉ�ായിരുന്. 

 ഉത്പ്ാദന ഉപ്േരണങ്ങളസട 
ഉടമയ്ാത്വരും കവതനത്ിനുകവ�ി 
മസറ്റാരാളസട േീഴിൽ കജാൈി  
സചയ്യുനവരുമായ ആളേസള  
മാത്രമാണ് മാർകിയൻ സിദ്ാന്തത്ിൽ 
സതാഴിൈാളിേളായി അധ്വാന വർഗമായി 
ചിത്രിേരിക്കുനത്. അപ്രോരം 
അ്ാത്വസര്ാം  ആ സിദ്ാന്തം  
അനുസരിച്് മുതൈാളിമാരായി.  
േനത് ശമ്പളവം  ആനൂകൂൈ്യങ്ങളം 
പ്റ്നവർ കപ്ാലും സതാഴിൈാളിേളായി 
േണക്കാക്കസപ്ട്ടു. േടുത് സാമ്പത്ിേ 
കക്ശം അനുഭവിക്കുനവർ കപ്ാലും  
ഇത്ിരി സ്വോര്യ  സ്വത്തു�ായാൽ  
തങ്ങളസട  േീഴിൽ ആസരങ്ിലും  കജാൈി 
സചയ്യുേകയാ  സചയ്താൽ  മുതൈാളിമാരാവം, 
സതാഴിൈാളി വർഗത്ിൽ  വളർന്  വരുന 
മുതൈാളിമാസരയും മുതൈാളിമാരിസൈ 
സതാഴിൈാളിേസളയും തിരിച്റിയാൻ 
േമ്യൂണിസം  പ്രാജയസപ്ട്ടു. ഇതിനു 

ബദൈായാണ് മാണി അധ്വാന 
വർഗ്ഗ സിദ്ാന്തം  അവതരിപ്ിച്ത്. 
സമൂഹത്ിസന് താസഴക്കിടയിൽ 
ദാരിദ്ര്യകരഖയ്ക താസഴയുള് 
സതാഴിൈാളിേളം സചറേിട േർഷേരും  
വ്യാപ്ാരിേളം വ്യവസായിേളം  
സചറിയ വരുമാനക്കാരായ  
ഉകദ്യാഗസ്രും സതാഴിൽ രഹിതരായ 
യുവജനങ്ങളമാണ് അധ്വാന വർഗം. 

 1973 ഡിസംബർ  29ന്  ആലുവായിൽ 
കചർന പ്ാർട്ിയുസട സമ്പൂർണ്ണ 
സകമ്ളനത്ിൈാണ് മാണി ഈ സിദ്ാന്തം 
അവതരിപ്ിച്ത്.  അകതാസട കേരളാ 
കോണ്രേസിന്  ഒരു  പ്രത്യയശാസ്തമായി.  
1978 ൽ ജനേീയ കസാഷ്യൈിസം 
മാർഗകരഖയായി പ്രഖ്യാപ്ിച്ചു. പ്ാർട്ിയുസട  
ചരൽക്കുന് സകമ്ളനത്ിൽ വച്ായിരുന്  
ഈ പ്രഖ്യാപ്നം.  1980 ഒകക്ാബറിൽ 
കചർന എറണാകുളം സകമ്ളനം 
അംഗിേരിച് പ്രത്യയശാസ്തപ്രമായ 
കരഖ മസറ്റാരു ോൽസവയ്പ്ായിരുന്. 

കർ�കകതറോഴിലറോളികൾ�ം  
കർ�കർ�ം കപൻ�ൻ

 കേരളത്ിസൈ സാമൂഹിേ സുരക്ാ 
രംഗത്്  വിപ്വേരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് 
തുടക്കം കുറിച് ധനമന്തിയായിരുന് 
സേ.എം.മാണി. ഇടതുപ്ക് 
ജനാധിപ്ത്യ മുനണി  സർക്കാറിനു 
കവ�ി അവതരിപ്ിച്  ആദ്യ ബജറ്റിൽ 
തസന  അകദേഹം  60 വയസു േഴിഞെ 
ഏ്ാ േർഷേസത്ാഴിൈാളിേൾക്കും  
സപ്ൻഷൻ പ്രഖ്യാപ്ിച്ചു.

 പ്ാവസപ്ട് േർഷേസതാഴിൈാളിക്കു 
സപ്ൻഷൻ ഏർസപ്ടുത്ിയതിസന  
വിമർശിച്വകരാട് പ്ദ്തിയിൽ  
രാഷ്ടീയം  േൈർത്രുത്  എന് 
മാണി  അഭ്യർത്ിച്ചു.  'കേരളത്ിൽ  
20 ൈക്ം േർഷേസതാഴിൈാളിേൾ 
ഉ�ാകുസമനാണ്  ഏേകദശ േണക്ക്. 
അവരിൽ 60 വയസ്േഴിഞെവർ 
ഒനരൈക്കത്ാളം  വരും. 
അവർക്ക് മാസം 45 രൂപ് വച്ചു 
സോടുക്കണം എനതാണ് പ്രിപ്ാടി. 
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ഇത് ഭാരതത്ിസൈ വിപ്വേരമായ 
ഒരു പ്ദ്തിയാണ്. ഏഴരകക്കാടി 
രൂപ്യാണ്  നീക്കി വച്ിരിക്കുനത്.' 

 അന് മുതൽ ഇന് വസര 
േർഷേസതാഴിൈാളിേൾക്കു  
സപ്ൻഷൻ േിട്ടുന്. േർഷേരും 
േർഷേസതാഴിൈാളിേളം  ഒരു 
നാണയത്ിസന് രണ് വശം  
എനതാണക്ാ നമ്മുസട അധ്വാന 
വർഗ സിദ്ാന്തത്ിസന്  ോതൽ. 
േർഷേർക്കും സപ്ൻഷൻ സോടുക്കാനുള് 
ആരേഹത്ിസന്  തുടക്കമായിരുന് 
േർഷേസത്ാഴിൈാളി സപ്ൻഷൻ.  2011 
ൽ ഉമ്ൻ ചാ�ി സർക്കാരിൽ  മാണി 
ധനമന്തിയാകുനതുവസര അതു ലവേി. 
ഇകപ്ാൾ വൃദ്നായ േർഷേനും േിട്ടും 
മാസം 1000 രൂപ്. വൈിയ സഹായമാണ്, 
മാണി നിർവൃതികയാസട പ്റഞ്ഞു.  

കവളിച്ച വിപ്ലവം

 േരുണാേരൻ മുഖ്യമന്തിയായിരുന 
ോൈത്് പ്ഞ്ാബ് കമാഡൽ 
പ്രസംഗസത് തുടർന് ബാൈകൃഷ്ണപ്ിള് 
രാജിവയ് കക്ക�ി  വനകപ്ാഴാണ് 
മാണി ലവദയുതി മന്തി ആകുനത്. 
ആ ോൈത്് മാണിസാർ ആരംഭിച് 
സൗജന്യ ലവദയുതി വിതരണ 
പ്ദ്തിയാണ് സവളിച് വിപ്വം. 
കബാർഡിസന് സചൈവിൽ  വീടുേളിൽ  
ലവദയുതി എത്ിക്കുേ. മനുഷ്യാധ്വാനം  
നാട്ടുോരുസട  ശ്രമദാനം. ജനം ആസേ 
ഉണർന പ്രിപ്ാടിയായിരുന് അത് 
മാണിസാർ ഓർമ്ിച്ചു.  അമ്പൂരിയിൈാണ് 
സവളിച് വിപ്വം ഉത്ഘാടനം സചയ്തത്.  
നാട്ടുോർ തസന കപ്ാസ്റ്റ് നാട്ാനും േമ്പി 
വൈിക്കാനും എ്ാം സഹായിച്ചു.  നാട്ിൽ 
വൈിയ ഉത്വം കപ്ാസൈയായിരുന്.  

അക്കാൈത്് നമുക്ക് സുൈഭമായി  
ലവദയുതി ഉ�്. പ്കക് വീടുേളിൽ 
േണക്ൻ സോടുക്കുനി്. അതിനു 
സേട്ിവകയ്ക�ി വരുന  പ്ണവം സചൈവം 
വലുതായിരുന്. ലവദയുതിയി്ാത് 
വീടുേൾ എസന് മണ്ഡൈത്ിലും  
ധാരാളം ഉ�ായിരുന്. ഇങ്ങസന  ഒരു 
പ്ദ്തിസയക്കുറിച്് കതാനിയത് നാട്ടുോർ 
ആകവശകത്ാസട ഏസറ്റടുത്തു നാട്ിൈാസേ 
ലവദയുതി  േണക്ൻ സോടുത്തു.

സറോമൂഹിക ജലറസചന പദ്ധതി

 1986 ൈാണ്  ജൈകസചന 
മന്തി ആവനത്. സതരസഞെടുപ്പു 
വരാറായി കുടിസവള് ക്ാമം കപ്ാസൈ 
കുളിക്കാനുള് സവള്വം  ഇ്ാതായി. 
അകപ്ാഴാണ് നാട്ിൻ പുറങ്ങളിസൈാസക്ക 
മറന്േിടക്കുന ഉള് കുളങ്ങസളക്കുറിച്് 

ഓർക്കുനത്.  അവ നനാക്കി എടുത്ാൽ 
നാട്ടുോർക്കു സഹായമാകും, സവള് 
പ്രശ്നം ഒരളവ് വസര പ്രിഹരിക്കുേയും  
സചയ്ാം.  അതും  ജനേീയ  
സഹേരണകത്ാസട ആരംഭിച്ചു. 
സർക്കാർ കുളം നനാക്കാനുള് 
പ്ണം സോടുക്കും  മനുഷ്യാധ്വാനം 
നാട്ിലു�ാേണം. ഒരു ജനേീയ 
േമ്റ്റിക്കാവം  ചുമതൈ. നാടുണർന്.  
ആയിരക്കണക്കിനു കുളങ്ങകളാട് 
അനുബന്ിച്് പ്ദ്തി നടപ്ാക്കി.  ന് 
കരോതസ് ഉ�ായിരുനിടത്് കുടിസവള് 
പ്ദ്തിയും  ആരംഭിച്ചു. സർക്കാർ 
സഹായകത്ാസട  നാട്ടുോരുസട 
പ്ദ്തി വൻ വിജയമായിരുന്. 

കറോരുണ് പദ്ധതി

 എസന വീട്ിൽ ോണാൻ  
വനിരുനവരിൽ ചിേിത്ക്കു സഹായം 
കചാദിച്വർ ഏസറയായിരുന്. 
നമുക്ക് എത്ര സോടുക്കാനാവം? 
അവസരക്കുറിച്ചുള് ആകുൈതയിൽ 
നിന്�ായതാണ് ോരുണ്യ പ്ദ്തി. 
അതികൈക്ക് വരുമാനം  ഉ�ാക്കുവാൻ 
ോരുണ്യ കൈാട്റി ആരംഭിച്ചു.  പ്ദ്തി 
ഉദ്ഘാടനം സചയ്തുസോ�് 
കേന്ദ്രമന്തി ആന്ണി പ്റഞ്ഞു, 
പ്ള്ിയികൈാ അമ്പൈത്ികൈാ കനർച് 
ഇടുനതിസനക്കാൾ പുണ്യം  ഉ�ാവം 
ഈ കൈാട്റിയിൽ ഒസനടുത്ാൽ. ജനം 
സഹേരിച്ചു  രണ് ൈക്ം രൂപ് വസര ഒരു 
കരാഗിക്ക് സോടുക്കുന പ്ദ്തിയായിരുന്.  
ഞങ്ങളസട ോൈത്്  1500 കോടി 
രൂപ് വിതരണം സചയ്തു. ഒനരകക്കാടി 
ജനങ്ങൾക്ക് സഹായം േിട്ി.  മാണി 
സാർ ചാരിതാർത്്യകത്ാസട പ്റഞ്ഞു. 

 നിയമ മന്തിയായിരിക്കുകമ്പാൾ 
സൗജന്യ  നിയമസഹായ പ്ദ്തി 
ആരംഭിച്ചു.  അഭിഭാഷേർക്കു 
കക്മനിധി ഏർസപ്ടുത്ി. റവനയു  മന്തി 
ആയിരുനകപ്ാൾ  വിഭാവനം സചയ്തതാണ് 
റവനയു  ടവറേൾ. രോമസഭേൾ, 
താലൂക്ക് സഭേൾ, സടറൻസ് സിസ്റ്റം 

എ്ാം. ഭവന നിർമ്ാണ വകുപ്ിലൂസട  
ദശൈക് പ്ാർപ്ിട പ്ദ്തി നടപ്ാക്കി. 

കലറോപത്ിനിടയിലും റബ്ബർ കർ�കൻ

 മാണിയുസട  13-ാമത് ബജറ്റ് 2015 
മാർച്് 13ന് അവതരിപ്ിച്ചു. വിവാദമായ 
ആ ബജറ്റിലും മാണി േർഷേസന 
മറനി് റബ്റിന് േികൈാക്ക് 150 
രൂപ് വച്ചു റബ്ർ വാങ്ങാനുള്  
ഏർപ്ാടു�ാക്കി.  അതിനായി 300 
കോടി രൂപ്യും പ്രഖ്യാപ്ിച്ചു അതായിരുന് 
മാണിയുസട അവസാന ബജറ്റ്. 
അതിലും കുഞ്ഞുമാണിച്ൻ േർഷേസര 
ഹൃദയകത്ാട് കചർത്തു പ്ിടിച്ചു. 

ഇനി ഇങ്ങകന ഒരറോൾ എന്്?

 ലബബിളിസൈ വാക്കുേൾ 
േടസമടുത്ാൽ "വിദഗ്ദ്ധമായി 
കചർസത്ാരുക്കിയ സുഗന്ക്കൂട്ടുകപ്ാസൈ 
പ്രിമള പൂരിതമാണ് മാണിയുസട  
സ്മരണ. നാവിന് കതൻ കപ്ാസൈയും 
വീഞ്ഞു സത്ക്കാരത്ിൽ സംഗീതം 
കപ്ാസൈയും ആണ് അത്...   ”

 ഭാരതത്ിൽ നയൂനപ്ക്ാവോശങ്ങൾ  
മാത്രമ് പ്ൗരസന്  അടിസ്ാന 
മൗൈിോവോശം കപ്ാലും ഭീഷണി 
കനരിടുന,  ഭരണഘടന തസന 
ഇ്ാതാകുകമാ എന് ഭയസപ്ടുന, 
സംരക്ണേവചങ്ങളായി ഭരണഘടന  
വിഭാവനം  സചയ്ത സംവിധാനങ്ങസള്ാം 
മാപ്പു സാക്ിേളായി മാറന് എന് 
ഭയസപ്ടുന ഒരു  ോൈത്് അതിസനാസക്ക 
കവ�ിയുള് കപ്ാരാട്ങ്ങൾക്കും  
തന്തവം മാനവം ചാർത്തുവാൻ ഏസറ 
കോപ്പുള്വനാണ് േടന് കപ്ായത്.

 നിശ്യമായും  സമൂഹം കൂടുതൽ 
ദരിദ്രമാവേയാണ്. ോതുകുത്ിയവൻ 
കപ്ായാൽ േടുക്കനിട്വൻ വരും 
എനാണ് സചാ്്. എനാൽ സേ.എം. 
മാണിസയകപ്ാസൈ ഒരാൾ ഇനി എന്?

ഭറോരതത്ിൽ 
നയൂനപ�റോവകറോശങ്ങൾ  
മറോത്മല് പൗരകന്റ  അടിസ്റോന 
മൗലികവകറോശം റപറോലും ഭരീ�ണി 
റനരിടുന്,  ഭരണ്ടന തകന് 
ഇല്റോതറോകുറമറോ എന്് ഭയകപ്ടുന്, 
സംര�ണകവചങ്ങളറോയി 
ഭരണ്ടന  വിഭറോവനം  കചയ് 
സംവിധറോനങ്ങകളല്റോം മറോപ്പു 
സറോ�ികളറോയി മറോറുന്നു എന്് 
ഭയകപ്ടുന് ഒരു  കറോലത്് 
അതികനറോകക്ക റവണ്ിയുള് 
റപറോരറോടേങ്ങൾ�ം  തന്തവം 
മറോനവം ചറോർത്തുവറോൻ ഏകറ 
റകറോപ്പുള്വനറോണ് കടന്നു റപറോയത്.

വി.സേ. ഇരേഹിം കുഞെ് , പ്ി. സജ കജാസഫ്, രകമശ് സചനിത്ൈ, സേ പ്ി കമാഹനൻ, ഉമ്ൻ ചാ�ി, പ്ി. സേ കുഞൊൈിക്കുട്ി എനിവകരാസടാപ്ം
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The late K.M. Mani was a mass 
leader and a visionary who left 
his mark in Kerala politics. He 

belonged to that unique breed of 
leaders who dominated public life 
with a rare mix of political astuteness, 
administrative capability and 
compassion.

 One will have to delve deeper 
into records to assess Mani’s 
contributions that in a way shape 
contemporary Kerala history. A lot has 
been written about him and about his 
various records as a legislator and 
Minister. Indeed, there is a long list of 
achievements in his name. To my mind, 
there are two qualities which stood him 
in good stead in the murky world of 
coalition politics—his rare ability to read 
the political undercurrents with clarity 
and his staunch loyalty to the United 
Democratic Front that provided stability 
to the State’s bipolar coalition system.

 He clearly understood the core 
sentiments of his constituents 
comprising mostly the thrifty and 
hardworking farming community of 
Central Travancore. It was but natural 
that he should have tied his Kerala 
Congress to the anti-Marxist platform 
that emerged in the mid-1970s. He 
sank his differences with the Congress 
party and joined forces with it to build 
a political vote bank that provided rich 
dividends. Except for a brief two-year 
interlude, when he teamed up with a 
section of Congress leaders to join the 
Leftist Ministry of E.K. Nayanar in 1980, 
Mr. Mani had always been an opponent 
of the CPI(M).

 Mani preferred to stay with the 
UDF even when he had to suffer 
the ignominy of seeing his Kerala 
Congress splitting several times over 
the decades. He practised a kind of 
accommodative politics that made it 
easy for him to work with leaders who 

Mani: Mass leader and 
visionary
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had parted ways with him at various 
points of time, be it be P. J. Joseph, T.M. 
Jacob or R. Balakrishna Pillai.

 Unlike them, he never thought of 
joining the Left platform. If at all he 
did, it was only after he left the UDF in 
2017 when he quit that coalition for a 
brief period. There were speculations 
that Mr. Mani would take his Kerala 
Congress into the LDF, but Mani 
preferred to correct his course and 
return to the UDF fold without much 
political damage.

 He promoted the Kerala Congress 
as a farmers’ party, appealing to the 
thrifty Christian community that drew 

their sustenance from the rubber 
economy of the area. He also sought 
to give an ideological basis for his 
positions by coming out with the 
“Theory of Toiling Masses” to justify his 
slant towards the farming community.

 Even though Mani had the privilege 
of handling a plethora of portfolios, 
Finance and Law were perhaps the 
ones he loved. He is credited to 
have conceived a welfare scheme 
for agriculture workers, pension for 
farmers, price stabilisation fund and 
incentive scheme for rubber cultivators 
to help them overcome fluctuations 
in prices. He trapped the gust of 
modern agriculture farming by making 

budgetary provisions for high tech 
farming.

 Mani will be remembered for the 
Karunya Benevolent Fund that aimed 
at providing financial assistance to the 
weaker sections of society for their 
medical treatment. The method of 
using lotteries for medical treatment 
for weaker sections was a new funding 
model. There were several development 
schemes he formulated while holding 
other portfolios, including revenue and 
housing.

 The meticulousness with which he 
handled knotty issues could be seen 

by the all round discussions he held 
with a cross section of people before 
taking important decisions, whether it 
was related to politics or the subjects 
he handled as a Minister. He was an 
intense listener, gathering information 
and trying to understand new 
developments. I had the privilege of 
being part of his consultation process 
on several occasions.

 The quality of nurturing relationships 
beyond the political firmament was 
another of Mani’s unique quality.

 Despite the bitter experiences he 
had to face, including allegations of 

corruption during the last leg of his 
assignment as Minister, Mr. Mani did 
not harbour any grudge against any of 
his opponents. When asked about this, 
he used to say forgiveness was part of 
his upbringing. It was perhaps this rare 
accommodative quality that must have 
contributed to long innings in politics.

 After his death, the Kerala Congress 
(M) led by his son, Jose K Mani, has 
embarked on a different political 
voyage, experimenting with an alliance 
with the LDF. It is apparent that the 
result of this experiment will prove or 
disprove Mani’s legacy.

Mani will be remembered for 
the Karunya Benevolent Fund 
that aimed at providing financial 
assistance to the weaker 
sections of society for their 
medical treatment. 
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ഹൃദയത്ിെിെം 
കനെിയ ഇതിഹതാസം 

േ ഠിനാദ്്വാനം എന 
പ്ദത്ിന്  ഒരു 
പ്ര്യായമുസ�ങ്ിൽ 
അതിസന് കപ്ര് സേ.എം. 

മാണി എനായിരിക്കുസമനാണ് ഞാൻ 
മനസിൈാക്കിയിട്ടുള്ത്.  ഇരുപ്ത് 
വർഷകത്ാളം നീ� ആ ഹൃദയ 
ബന്ത്ിൽ  നിന്ം അകദേഹം പ്ഠിപ്ിച് 
ഏറ്റവം വൈിയ പ്ാഠവം  ഇതു തസനയാണ്. 

 എന്താണ് അങ്ങയുസട വിജയ 
രഹസ്യസമന് നിരവധിയാളേൾ 
അകദേഹകത്ാട് കചാദിച്ിട്ടു�്. 
അകപ്ാസഴ്ാം ആോശകത്ക്ക് 
കനാക്കി രണ്ം ലേയും മൈർത്ി 
സപ്ാട്ിച്ിരിക്കുേയാണ് അകദേഹം 
സചയ്തിട്ടുള്ത്. നിർമ്ൈമായ  ആ 
ചിരിയിൽ എ്ാമു�ായിരുന്. 

 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോണ്രേസ് 
പ്രവർത്േനായി രാഷ്ടീയജീവിതം 
തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ് അകദേഹസമന് 
നമുക്കറിയാം. പ്ിനീട്  പ്ി.ടി. 
ചാകക്കാകയാടുള് ഭ്രാന്തമായ 
ആരാധന അകദേഹസത്  കേരള 
കോണ്രേസിസന് രൂപ്ീേരണത്ിൽ  
സോസ�ത്ിച്ചു. ഏറ്റവം കൂടുതൽ 

ോൈം കേരളം ഭരിച് മന്തിയായതും  
ഒകര മണ്ഡൈത്ിൽനിന്ം ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ ോൈം നിയമസഭാംഗമായതും  
ഒരിക്കലും ഒരു മാജികക്കാ ഭാഗ്യത്ിസന് 
സമ്ാനകമാ ആയിരുനി് . 

 ഗിനസ് ബുക്കും ൈിംേ ബുക്ക് 
ഓഫ് കവൾഡ് സറകക്കാർഡ്സും 
അറിയാസത കപ്ായതു സോ�് 
മാത്രമാണ് അകദേഹത്ിസന് കനട്ങ്ങൾ 
ഗിനസിൽ ഇടം കനടാസത കപ്ായത്. 
ോരണം കൈാേത്്  ഈ  സറകക്കാർഡ് 
മറ്റാരും ഇതുവസര കഭദിച്ിട്ി്. 

 കേരളത്ിൽ സേ.ആർ. ഗൗരിയമ് 
കനടിയ നിയമസഭാ സറകക്കാർഡ് സേ.എം. 
മാണി മറിേടനത് 2010 ജൂലൈ 24 നാണ്. 
15,544 ദിവസം നിയമസഭയിസൈത്ിയ 
സറകക്കാർഡ് അനകദേഹം േരസ്മാക്കി. 
വീണ്ം ഒൻപ്ത് വർഷങ്ങൾ. അങ്ങസന 
കതാൽവിയറിയാത് തുടർച്യുള് 
54 വർഷങ്ങൾ . 24 വർഷം  
മന്തിസ്ാനത്ിരുന സറകക്കാർഡിന് 
പുറകമയായിരുന് ഇത് . 12 മന്തിസഭേളിൽ 
അംഗമാകുേവഴി ഏറ്റവമധിേം 
മന്തിസഭേളിൽ പ്രവർത്ിച്ിട്ടുള് 
സറകക്കാർഡ് കവസറ. ഏറ്റവം കൂടുതൽ 

തവണ മന്തിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ സചയ്ത 
സറകക്കാർഡും അകദേഹത്ിന്  തസന; 
13 തവണ. പ്തിമൂന് ബജറ്േളിലൂസട 
കനടി മസറ്റാരു സറകക്കാർഡും. ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ ോൈം ധന വകുപ്പും (12 വർഷം) 
നിയമവകുപ്പും (21 വർഷം) ഭരിച് മന്തിയും 
മറ്റാരുമ്. സി. അചയുതകമകനാൻ, പ്ി 
സേ വി , സേ. േരുണാേരൻ, ഇ.സേ. 
നായനാർ, എ.സേ. ആന്ണി, ഉമ്ൻ 
ചാ�ി എനിവരുസട മന്തിസഭേളിൽ 
മന്തിയായിരുന് എന അംഗീോരവം 
മാണി സാറിന് മാത്രം സ്വന്തം.

 കതാൽക്കാസത ജയിച്് അമ്പത്ിനാൈ്  
സോ്ം ഒകര മണ്ഡൈസത് 
പ്രതിനിധീേരിക്കുേ. തൈമുറേളികൈക്ക് 
തസന് വ്യക്തിപ്രഭാവം പ്േർന് നൽകുേ. 
എതിരാളിേൾക്കുകപ്ാലും പ്രിയങ്രനാവേ. 
ശത്രുക്കൾ കപ്ാലും സ് കനഹിക്കുേ. 
പ്ാണ്ഡിത്യത്ിൽ പ്ണ്ഡിതകശ്രഷ്ഠസരകപ്ാലും 
േവച്ചുവയ്കേ. ഇപ്രോരം കേരളത്ിസന് 
രാഷ്ടീയഭൂപ്ടത്ിൽ പ്േരം വയ്കാനാവാത് 
വ്യക്തിത്വമാണ് സേ.എം. മാണി.

ഒരു പ്രസംഗം തയ്ാറാക്കാൻകപ്ാലും 
മണിക്കൂറേസളടുത്് പ്ഠിക്കുന 
മാണിസാറിസന പ്ൈവട്ം േ�ിട്ടു�്. 

പി.എം. �ിനുകുമറോർ 
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ജഡ്ജി ഇരിക്കുനിടം കോടതി എനതു 
കപ്ാസൈ മാണിസാർ ഇരിക്കുനിടം 
അകദേഹത്ിസന് പ്ാഠശാൈയായിരുന്. 
പ്ത്രവം പുസ്തേവം സമൂഹത്ിൽ 
നിന് അന്യം നിൽക്കുകമ്പാൾ 
മാണിസാർ പുസ്തേപ്പുഴവായിരുന്. 
ചിന്തയുസട  ോര്യത്ിൽ അകദേഹത്ിന് 
രാഷ്ടീയമി്ായിരുന്.എനാൽ 
തസന് നിൈപ്ാടുേൾ അകദേഹം 
ആർക്കുമുനിലും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്. 

 തസന് സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ 
ഇരുപ്തുോരസനകപ്ാലും സമീപ്ിക്കാൻ 
അകദേഹം മടിച്ിരുനി് . അപ്ാരമായ 
അറിവള്കപ്ാഴം അകദേഹം അസതാരിക്കലും 
പ്രേടിപ്ിച്ിരുനി്. ധനമന്തിയായിരിസക്ക 
ബജറ്റ് അവതരണത്ിന് കശഷം 
നടക്കുന ചാനൽ ചർച്േളാണ് ഓർമ് 
വരുനത്. ചർച്േളിൽ അകദേഹത്ിന് 
പ്രതികയാഗിയായി എത്ാറള്ത് ധനമന്തി 
കഡാ. കതാമസ് ഐസക്കായിരുന്. 
കഡാ. ഐസക്കിസന ോണുകമ്പാൾ 
േണ്ണിറക്കി ചിരിക്കും. അത് അകദേഹത്ിസന് 
ഹാർദേമായ ഒരു അഭിസംകബാധനയാണ്.  
എന്ം പ്രാകയാഗിേതക്ക് ഒപ്മായിരുന് 
മാണിസാർ. കഡാ. കതാമസ് ഐസക്കിസന് 
ഇക്കകണാമികികനാട്  ആദരപൂർവം 
വികയാജിച്ചുസോ�് നാട്ിൻ 
പുറത്തുോരനായ ഒരു ോരണവരായി 
മാണി സാർ മാറമായിരുന്. പ്കക് 
അകപ്ാഴം തൈകുനിച്ാണ് അകദേഹം 
വികയാജിക്കാറ�ായിരുനത്.

 മാണി സാറിസന കപ്ാസൈ  പ്രതിപ്ക് 
ബഹുമാനമുള്  കനതാക്കൾ കേരളത്ിൽ 
കുറവാണ്. തൈകുനിച്ചുള് വികയാജിക്കൽ 
എനാണ് മാണിസാറിസന് ലശൈിസയ 
വികശഷിപ്ികക്ക�ത്. ആസരയും 
വ്യക്തിപ്രമായ കതകജാവധം സചയ്ാൻ 
അകദേഹം ഒരിക്കലും തയ്ാറായിരുനി്. 
ക്മിച്് ക്മിച്ാണ് അകദേഹം ജീവിച്ത്. 
തസന് മനസ്ിസന കനാവിക്കുന 
സന്ദർഭങ്ങളിൽ കപ്ാലും അകദേഹം 
സപ്ട്ിസത്റിച്ി്. അതായിരുന് 
അകദേഹത്ിസന് ആത്മവിശ്വാസം. 
പ്കക് അകദേഹം അസതാസക്ക 
ആകൈാചിച്് കവദനിച്ിരുന്. 

 താൻ ആർക്കും മുേളിൈാസണന് 
അകദേഹം േരുതിയിട്ി്.  ഒരിക്കൽ ഒരു 
പ്രമുഖ സാമ്പത്ിേ ശാസ്തജ്ഞനിൽ 
നിന്ം മാണി സാറിന്  ഒരു വിവരം 
അറിയണം. സമയം രാത്രി ലവേിയിരുന്. 
സാമ്പത്ിേ ശാസ്തജ്ഞസന കഫാണിൽ 
വിളിക്കാസമന് പ്റഞെകപ്ാൾ സമ്തിച്ി്. 
രാത്രി അകദേഹസത് കനരിട്് ോണണം. 
സാമ്പത്ിേ ശാസ്തജ്ഞസന് വീട്ിൽ 
ോർ േയറിസ്ന് പ്റഞെകപ്ാഴാണ്  
അകദേഹത്ിന് സമാധാനമായത്. 

 ആോശകത്ാളം ഉയരുകമ്പാഴം 
താൻ ഭൂമികയാളം താസഴയാസണന 
തിരിച്റിവാണ് ഈ മനുഷ്യസന 
മറ്ള്വരിൽനിന്ം വ്യത്യസ്തനാക്കിയത്. 
ഫൈസമൃദ്ിയിൽ സോമ്പുചായ്ച്് 
വിനയാന്വിതമാവന മരങ്ങസളകപ്ാസൈ....

 സത്യസന്മായ ജീവിതമായിരുന് 
മാണി സാറികന്ത്. തസന് തൂസവള് 
ജൂബയിൽ സതറ്റിസന് േറ വീഴരുസതന 
നിർബന്ം അകദേഹത്ിനു�ായിരുന്. 
ഇതര സംസ്ാന ഭാഗ്യക്കുറി മാഫിയസയ 
സംസ്ാനത്് നികനാടിക്കാൻ 
അകദേഹം നടത്ിയ നിയമയുദ്ം 
ചരിത്രത്ിസന് ഭാഗമാണ്.

 ഉകദ്യാഗസ്കരാടുള് ഇടസപ്ടൈിൽ 
മാണിസാർ മാകൈാേർസക്ക്ാം 
മാതൃേയാണ്. ഭരണാധിോരിസയന 
നിൈയിൽ ലേസക്കാകള്�ിവരുന 
േടുത് തീരുമാനങ്ങളിൽകപ്ാലും ഒരു  
ആർദ്രത മാണിസാറിസന സ്വാധീനിച്ിരുന്. 
സേ.എം. മാണിയുസട കപ്നത്തുമ്പിൽ 
മഷിയുസട നിർജീവതയ്യുള്ത്; 
സ് കനഹത്ിസന് സാന്ത്വനമാണ്. 

 മന്തിയായകപ്ാഴം അ്ാത്കപ്ാഴം  
അകദേഹത്ിസന് മാധ്യമ ോര്യങ്ങൾ 
ലേോര്യം സചയ്ാൻ എനിക്ക്  
ഭാഗ്യം േിട്ിയിരുന്. സവറം 27 
വയസു�ായിരുനകപ്ാഴാണ് റവനയു- 
നിയമ മന്തിയായിരുന മാണി സാറിസന് 
അടുസത്ത്ിയത്. അന് ഹൗസിംഗ് 
േമ്ീഷണറായിരുന ശ്രീ. പ്ി.എം കജാണ് 
ആണ് അകദേഹത്ിസന് അടുക്കൽ 
എത്ിച്ത്. ഔകദ്യാഗിേ വസതിയായ 

പ്രശാന്തിസന് ഓഫീസ് മുറിയിൽ അകദേഹം 
എസന് വൈതു ചുമൈിൽ ലേയമർത്ി 
കചാദിച് ഒരു കചാദ്യമു�്. നീ സൈഫ്റ്റാകണാ 
ലററ്റാകണാ? മനസിലൂസട ഓടി മറിഞെത് 
കോകളജ് ോൈസത് രാഷ്ടീയമായിരുന്. 
അന്തം വിട്് േണ്ണ് മിഴിച്് നിൽക്കുകമ്പാൾ 
അതാ  വരുന്, സാന്ത്വനത്ിസന് യമ�ൻ 
ഡയകൈാഗ്. സൈഫ്റ്റായാലും ലററ്റായാലും 
എകനാട് േമ്ിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. 
2019 ഏപ്രിൽ 9 ന് ആ ഇതിഹാസം 
വിട പ്റയും വസരയും അത് തുടർന്. 
ആത്മാർത്തക്ക് ഒരു കോട്വം തട്ാസത. 

 ഞങ്ങൾ അകദേഹത്ിന് 
ജീവനക്കാരായിരുനി്. ഞങ്ങളസട 
കുടുംബോര്യങ്ങൾ അകദേഹത്ിസന്യും 
കുടുംബോര്യമായിരുന്. ഞങ്ങളസട 
സകന്താഷങ്ങൾ അകദേഹത്ിസന്യും 
സകന്താഷമായിരുന്.ഞങ്ങളസട ദുുഃഖങ്ങൾ 
അകദേഹത്ിസന്യും ദുുഃഖങ്ങളായിരുന്. 
എ്ാറ്റിലും മീസതയായിരുന് 
കനേഹത്ിസന് ആ ലേസയാപ്്.  

 നിർമ്മനായ അകദേഹം 
സകന്താഷംവരുകമ്പാൾ തുള്ിച്ാടാനും 
ദുുഃഖം വരുകമ്പാൾ സപ്ാട്ിക്കരയാനും 
തയ്ാറായിരുനി്. േരികങ്ങാഴക്കൽ 
വീടിസന് പൂമുഖത്തുള് ക്രൂശിതരൂപ്ത്ിന് 
മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്ി എഴകനൈ്ക്കുകമ്പാൾ 

ആ മുഖത്് സമാധാനത്ിസന് ോറ്റ് 
വീശുനത് എത്രകയാ തവണ േ�ിരിക്കുന്

 സേ.എം. മാണി ഒരു രോന്് 
സനയിമായിരുന് . ബുദ്ിക്കും വൃത്ിക്കും 
പ്ര്യായം. നാലുകനരസത് കുളിയും 
മുടിയിസൈ ലഡയും കറാസാപ്പൂവകപ്ാലുള് 
മുഖവം തൈയിസൈ സജല്ലുസമാസക്ക 
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുകപ്ാലും ഹൃദിസ്ം. 
വളരുകമ്പാൾ പ്ിളരുേയും പ്ിളരുകമ്പാൾ 
വളരുേയും സചയ്യുന പ്ാർട്ിയാണ് 
കേരള കോണ്രേസ് എന മാണിയൻ 
ഡയകൈാഗ് ഒരു മാസ്  സിനിമയികൈത് 
കപ്ാസൈ ലേയടി കനടിയിരുന്.  
മാണിസാറിസന് സ് കൂളിൽ നിന്ം രാഷ്ടീയം 
പ്ഠിച്വരാരും ജീവിതത്ിൽ കതാറ്റിട്ടുമി്.

 എനിട്ടും എന്തുസോ�് സേ.എം. 
മാണി മുഖ്യമന്തിയായി് എനതാണ് 
കചാദ്യം. 2001 സൈ യു.ഡി.എഫ് 
സർക്കാരിസന് ോൈത്് 'കേരളേൗമുദി' 
ദിനപ്ത്രം രണ്വട്ം സേ.എം. 
മാണിസയ മുഖ്യമന്തിയാക്കണസമന് 
മുഖപ്രസംഗത്ിലൂസട ആവശ്യസപ്ട്ടു. 
ഒരു ഇടതുപ്ത്രം ഒരാസള 
മുഖ്യമന്തിയാക്കണസമന് പ്റയുകമ്പാൾ 
ആ വ്യക്തിത്വത്ിസന് ഗരിമ നാം 
തിരിച്റികയ�തക്. മാണിസാർ 
മുഖ്യമന്തിയാവാത്ത് ചരിത്രത്ിസന് 

ഒരു കുസൃതിയായി ോണാം. 
സ് കൂളിൽ പ്ഠിക്കുന ോൈത്് 
കോട്യം തിരുനക്കരയിൽനിന് 
താൻ മാണിസാറിസന് പ്രസംഗം 
കേട്് ലേയടിച്ിട്ടുസ�ന് പ്റഞെ 
എ.സേ. ആന്ണിയുസട മന്തിസഭയിലും 
മാണിസാർ പ്ൈവട്ം മന്തിയായി.

 1979 ൽ മുഖ്യമന്തിപ്ദം േപ്ിനും 
ചു�ിനുമിടയിൽ നഷ്ടസപ്ട്ടു. 2009 
ഒേ് കടാബറിൽ പ്ാൈാ രാമപുരത്് 
നടന ഒരു കയാഗത്ിൽ പ്ിനീട് 
കമഘാൈയ ഗവർണറായ എം.എം. 
കജക്കബ് പ്റഞെ ഒരു വാചേം പ്രശസ്ത 
ഇന്ർസനറ്റ് ലസറ്റായ വിക്കിപ്ീഡിയ 
കരഖസപ്ടുത്ിയതിങ്ങസന:''1965 
ൽ സേ.എം. മാണി ഇൈക്നിൽ 
മത്രിക്കുകമ്പാൾ അത് കോണ്രേസ്  
ടിക്കറ്റിൈാവണസമന് ഞാൻ 
ഉപ്കദശിച്ിരുന്. അങ്ങസന 
സംഭവിച്ിരുസനങ്ിൽ സേ.എം. മാണി 
എകന കേരള മുഖ്യമന്തിയാകയസന.''

 1979 ൽ പ്ി.സേ. വാസുകദവൻ നായർ 
രാജിവച്കപ്ാൾ സേ.എം. മാണിക്ക്  
മുഖ്യന്തിപ്ദം േരഗതമാകുമായിരുന്. 
പ്കക് സി.എച്്. മുഹമ്ദ് കോയ 
മുഖ്യമന്തിയായി. രണ്മാസത്ിന് കശഷം  
സർക്കാരിനുള് പ്ിന്തുണ സേ.എം മാണി 

ഉറേ്റോഗസ്റരറോടുള് ഇടകപടലിൽ 
മറോണിസറോർ മറോറലറോകർകക്കല്റോം 
മറോതൃകയറോണ്. ഭരണറോധികറോരികയന് 
നിലയിൽ ഷകകക്കറോറള്ണ്ിവരുന് 
കടുത് തരീരുമറോനങ്ങളിൽറപറോലും 
ഒരു  ആർ്ത മറോണിസറോറികന 
സ്വറോധരീനിച്ചിരുന്നു. കക.എം. 
മറോണിയുകട റപനത്തുമ്പിൽ 
മ�ിയുകട നിർജരീവതയല്യുള്ത്; 
സ് റനഹത്ികന്റ സറോ്്വനമറോണ്. 
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പ്ിൻവൈിച്ചു.  തുടർന് സി.എച്്. രാജിസവച്ചു. 
ഇതിനുകശഷവം മുഖ്യമന്തിയാവാൻ 
അവസരം ൈഭിസച്ങ്ിലും കോണ്രേസ് 
പ്ാർട്ിയുസട ഇടസപ്ടൽ ോരണം 
സാധിക്കാസത കപ്ായി. 2014 ൽ ബാർകക്കാഴ 
ആകരാപ്ണം ഉ�ായി്ായിരുസനങ്ിൽ 
സേ.എം മാണി ഇടത് പ്ിന്തുണകയാസട 
കേരളത്ിസന് മുഖ്യമന്തിയാവമായിരുന്  
എന് വിശ്വസിക്കുനവർ  നിരവധിയു�്. 

 2009 ൽ സേ.എം. മാണിക്ക് ൈഭിച് 
പ്ി.ആർ. ഫ്രാൻസിസ് അവാർഡ് 
സമ്ാനിച്്   ഉമ്ൻചാ�ി നടത്ിയ 
പ്രസംഗത്ിൽ സേ.എം. മാണിസയ 
കോണ്രേസികൈക്ക് ക്ണിസച്ങ്ിലും 
അകദേഹം ക്ണം നിരാേരിച്ചു.

ഒരാൽമരംകപ്ാസൈ ഉയർന്നിന സേ.എം. 
മാണിക്ക് ലവരനിര്യാതന ബുദ്ിയി്. 
സ്ായിയായ പ്േയും കദഷ്യവമി്. 
തസന എത്രകയാ പ്തിറ്റാണ്േളായി  
എതിർത്ിരുന  പ്ി.സി. കജാർജം 
പ്ി.സജ. കജാസഫും തനിസക്കാപ്ം 

വനകപ്ാഴം സേ.എം. മാണി നിർമ്മനായി 
നിന്. ഇത്രസമാരു നിസ്ംഗത ഒരു 
സ്ിതപ്രജ്ഞന് മാത്രം സാധിക്കുനതാണ്.

 എ്ാ മതങ്ങൾക്കും ഒകരകപ്ാസൈ 
സ്വീോര്യനാണ് അകദേഹം.  പ്രിശുദ് 
പ്ിതാക്കമോർക്കും ഇമാമുേൾക്കും 
എൻ.എസ്.എസിനും എസ്. 
എൻ . ഡി പ്ിക്കും എന്കവ� 
എ്ാവർക്കും സുസ്മ്തൻ.

 മീനച്ിൈാറിന് വ്യത്യസ്ത ജാതിമതങ്ങസള 
വാരിപുണരാനാവസമനാണ് മാണി 
വിശ്വസിച്ത്. വ്യക്തിജീവിതത്ിൽ 
സേ.എം. മാണിക്ക് േർക്കശമായ 
ജീവിതചര്യേള�ായിരുനി്. 
ജീവിതചര്യേൾ സൂക്ിക്കാൻ 
സമയമിസ്നതായിരുന് സത്യം. പ്കക് 
േടുത് ഈശ്വരവിശ്വാസിയായിരുന്. 
തസന ലദവം നടത്ിക്കുന് എന് 
ഈ സത്യക്രിസ്ത്യാനി വിശ്വസിച്ചു. 
അതിലുപ്രി പ്ത്ാസള സഹായിച്ാൽ 
പ്തിസനാനാമൻ തസന സഹായിക്കുസമന 

േഠിനവിശ്വാസവം മാണി സാറിന്  
തുണയായിരുന്. അതുസോണ്തസന 
കൈാേസമമ്പാടും സേ.എം. മാണിക്ക് 
ൈക്ക്കണക്കിന് ആരാധേരു�്. 
അവർ മാണിക്കാരൻ പ്ികള്ര് എന 
കപ്രിൽ മാണിക്ക് പ്ിനാസൈ നടന്.

 എകപ്ാഴം പ്രസനനായിരിക്കാൻ 
ഇഷ്ടസപ്ട്ിരുന  സേ.എം. മാണി 
നസ്ാരു സംഗീതാസ്വാദേനായിരുന്. 
പ്ാട്ടു കേട്ടുറങ്ങാനായിരുന് ഇഷ്ടം. 
പ്ാട്ിൽ സമൈഡികയാടാണ് പ്രിയം. 
സിനിമ ോണാറ�ായിരുന്. 
സിനിമ ോണുകമ്പാൾ നായനാസര 
കപ്ാസൈയായിരുന്.  ഇഷ്ടസപ്ടുന 
സീനുേൾ ോണുകമ്പാൾ സപ്ാട്ിസപ്ാട്ി  
ചിരിക്കും. നിരവധി സിനിമാക്കാരുമായി 
സൗഹൃദവമു�ായിരുന്. അകദേഹത്ിസന് 
വികയാഗ വാർത്യറിഞെ്  ഒരു കനാക്ക് 
ോണാൻ മമ്മൂട്ി ഓടിസയത്ിയതും 
ബന്ത്ിസന്  തീവ്രത സോ�ായിരുന്.

 ഇകമജിൽ േടുത് ശ്രദ്ാലുവായിരുന് 
അകദേഹം. 2015 സന് അന്ത്യ പ്ാദത്ിൽ 
മന്തി സ്ാനം വിട്ിറങ്ങിയകതാസട 
അകദേഹം മാനസിേമായി തളർന്. താൻ 
ലേവരിച് എ്ാ കനട്ങ്ങളം ഒരു വ്യാജ 
മിഠായിയിൽ അൈിഞെി്ാതാകുനത് 
അകദേഹം അറിയുന്�ായിരുന്.    
ോവിലുംപ്ാറയിസൈ േടത്ിണ്ണയിൽ   
ഹൃദയം സപ്ാട്ി വീണ്  മരിച്                                                       
പ്ി ടി ചാകക്കാസയ കപ്ാസൈ 
സേ.എം. മാണിയും കപ്ായി. അത്                                                             
പ്ി ടി ചാകക്കായുസട ജമേദിനത്ിൈായത് 
തീർത്തും യാദ്യശ്ിേമ്.

 മേൻ, കജാസ് സേ.മാണി 
രാഷ്ടീയത്ിസന് വഴി സതരസഞെടുത് 
കപ്ാൾ സേ.എം. മാണി വികയാജിച്ി്. 
പുതിയ സചറപ്ക്കാർ രാഷ്ടീയത്ികൈക്ക് 
വരണസമനതായിരുന് 
അകദേഹത്ിസന് സ്വപ്നം.

 ോരുണ്യ എന കപ്രിൽ ഒരു ഭാഗ്യക്കുറി 
തുടങ്ങണസമന ആരേഹം അകദേഹം 
ഒരു പ്ാടുോൈം സോണ് നടനതാണ്. 
മാരേ കരാഗങ്ങള�ാകുകമ്പാൾ 
പ്ണമി്ാത്തിസന് കപ്രിൽ ആരും 
മരിക്കരുത് എന ആരേഹത്ിൽ 
നിനാണ് അകദേഹം ോരുണ്യ എന 
കപ്രിൽ ഭാഗ്യക്കുറി തുടങ്ങിയത്.. 
ഭാഗ്യക്കുറി പ്രഖ്യാപ്നത്ിന് ആഴ്ചേൾക്ക് 
മുകമ്പ മാണിസാർ മണിക്കൂറേകളാളം 
ആകൈാചനയിൈാണ് . 

 ക്രിസ്തുവികനാട് കചർന് നിൽക്കുന  
'ോരുണ്യ പ്ദ്തി'  രാജ്യചരിത്രത്ിസൈ 
ആദ്യ ചുവടുവയ്പ്ായിരുന്. 
അർബുദവം ഹൃദ് കരാഗവം വനവർ 
പ്ണം മുടക്കാസത  സുഖസപ്ട്് നിന്  
സപ്ാന്തമ്പുരാകനാട് പ്രാർത്ിച്ചു, 
േർത്ാകവ  ഇത്രത്ിൽ ഒട്നവധി 
പ്ദ്തിേൾ നടപ്ിൈാക്കാൻ സേ.എം 
മാണിക്ക്  ദീർഘായുസ് നൽകേണകമ...

 ോരുണ്യ  കപ്ാസൈ മാണിസാർ മനസിൽ 
സോണ് നടന രണ് പ്ദ്തിേളായിരുന് 

സ്വയം സംരംഭേ മിഷനും മംഗൈ്യനിധിയും.
സതാഴിൈി്ാത് സചറപ്ക്കാർക്ക് 20 
ൈക്ം വസര പ്ൈിശരഹിത വായ്പ് 
നൽകുന പ്ദ്തിയായിരുന് ആദ്യകത്ത്.  
പ്ണമി്ാത് സപ്ണ്മക്കളസട 
വിവാഹത്ിന് പ്ണമുള്വരിൽ നിന്ം 
പ്ണം േസ�ത്ി സഹായിക്കുന 
പ്ദ്തിയായിരുന് അടുത്ത്.  എനാൽ 
നിയമത്ിസന് നൂൈാമാൈേളിൽ  
കുരുങ്ങി പ്ദ്തി മുടങ്ങിയകപ്ാൾ 
മാണിസാർ വ്ാസത കവദനിച്ചു.

 നിയമസഭാ സുവർണ 
ജൂബിൈി ആകഘാഷിക്കാൻ 
തയ്ാസറടുക്കുനതിനിടയിൈാണ് 
മാണി സാറിസനതിസര ആകരാപ്ണം 
ഉയർനത്. മന്തി സ്ാനം ത്യജിച്് 
പ്ാൈായിസൈത്ിയ മാണിസാർ 
ശാരീരിേമായും മാനസിേമായും തേർന്. 
സപ്ാതുകവ അനാകരാഗ്യവാനായിരുന് 
അകദേഹം. ഇകതാസട ആകരാഗ്യം 
കൂടുതൽ കശാഷിച്ചു. തുടർച്യായ നിയമ 
യുദ്ം ആത്മവിശ്വാസം ഇ്ാതാക്കി. 
ദിവസങ്ങളം ആഴ്ചേളം അകദേഹം 
ആശുപ്ത്രിയിൽ േഴിഞ്ഞു. എ്ാവരും 
അകദേഹത്ിന് കവ�ി പ്രാർത്ിച്ചു.  
കേരളം സേ.എം. മാണിസക്കാപ്ം നിന്. 
അകദേഹകത്ാട് കചർന് നിന്. 

 സവളിച് വിപ്വവം സാമൂഹിേ 
ജൈകസചന പ്ദ്തിയും േർഷേ 
സതാഴിൈാളിസപ്ൻഷനും ോരുണ്യയും 
തുടങ്ങി മൈയാളത്ിസന് ഹൃത്ടത്ിൽ 
ഓർത്തുവയ്കാനാവന  ഒരു കൂട്ം 
പ്ദ്തിേളസട ഉപ്ജ്ഞാതാവിസന 
കേരളം മനസിസന് കൂട്ിൈിട്് 
പൂട്ിയതാണ് പ്ക�ക്കു പ്ക�....

 ഒടുവിൽ അകദേഹം കവദനകയാസട 
മടങ്ങികപ്ായി.  മുപ്തു മണിക്കൂർ നീണ് 
നിന ഒരു യാത്രയയപ്് നൽേി കേരളം  
ആ മനുഷ്യകനാട്  പ്രായശ്ിത്ം സചയ്തു.

(കക.എം.മറോണി മ�്ിയറോയിരുന്റപ്റോൾ  
പി.ആർ.ഒ. ആയിരുന്നു റലഖകൻ)

കവളിച്ച വിപ്ലവവം സറോമൂഹിക 
ജലറസചന പദ്ധതിയും കർ�ക 
കതറോഴിലറോളികപൻ�നും 
കറോരുണ്യും തുടങ്ങി 
മലയറോളത്ികന്റ ഹൃത്ടത്ിൽ 
ഓർത്തുവയ്കറോനറോവന്  ഒരു കൂടേം 
പദ്ധതികളകട ഉപജ്ഞറോതറോവികന 
റകരളം മനസികന്റ കൂടേിലിടേ് 
പൂടേിയതറോണ് പറണ്� പറണ്....

സേ.എം. മാണി മന്തിയായിരുനകപ്ാൾ 
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പ്രിയങ്രം 
ആ വഴിേൾ

റജറോസ് കക.മറോണി

മുൻ എം.പ്ി.

ഹൃ ദ്യമായ ഓർമ്േളാണ് 
അച്ാച്സനപ്റ്റി 
എനിക്കുള്ത്. ഞാൻ 
ജനിച്് ഒരുവർഷം 
േഴിഞെകപ്ാൾ അച്ാച്ൻ 

ആദ്യമായി പ്ാൈായിൽ നിന്ം ജയിച്് 
നിയമസഭയിസൈത്ി. വളസര തിരക്കുള്, 
ആൾക്കൂട്ങ്ങൾക്കു നടുവിൽ നിൈ്ക്കുന 
അച്ാച്സന് ചിത്രമാണ് എസന് ഓർമ്യിൽ 
ഉള്ത്. വീട്ിസൈകപ്ാഴം സന്ദർശേരും 
തിരക്കും.  ശുഭ്രവസ്തധാരിയായി എകപ്ാഴം 
പ്രസരികപ്ാസട തനിക്കു ചുറ്മുള്വരികൈക്ക് 
ലചതന്യം പ്േർന് സോ�് ഓടി 
നടക്കുന പ്ിതാവിസന് സ്മരണക്ക് ഇകപ്ാഴം 
മങ്ങകൈറ്റിട്ി്. .

 എസന് പ്ഠനോര്യങ്ങളിൽ അച്ാച്ൻ 
നനായി ശ്രദ്ിച്ിരുന്.  എനാൽ 
എസന്തങ്ിലും ോര്യത്ിൽ വഴക്ക് പ്റഞെ് 
വിഷമിപ്ിച്ിരുനി്. അകത സമയം ചിൈ 
ോര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ഓർമ്ിപ്ിക്കും. ന് 
ോര്യങ്ങൾ േ�ാൽ േൈവറയി്ാസത 
അഭിനന്ദിക്കും; അത് എകനാടുമാത്രമ്, 

കുടുംബാംഗങ്ങകളാ കനേഹിതകരാ 
ആസരനി്, എത്ര നിസ്ാരസമന് 
കതാന്ന ഒരു ോര്യമാസണങ്ിലും അത് 
ഭംഗിയായി സചയ്താൽ അകദേഹം പൂർണ്ണ 
മനകസ്ാസട അഭിനന്ദിക്കാറ�ായിരുന്. 
നനായി കവഷം ധരിച്ചു നിൈ്ക്കുനതിന്, 
ഭക്ണത്ിസന് രുചി സംബന്ിച്് 
അമ്കയാട്..... അഭിനന്ദിക്കുവാൻ 
പ്ിശുക്കുോണിക്കാത് വിശാൈമായ 
മനസ്ായിരുന് അച്ാച്കന്ത്. 

 ഏർക്കാട് സ് കൂളിൽ അച്ാച്ൻ 
പ്ൈകപ്ാഴം എസന ോണാൻ 
എത്തുമായിരുന്. അപ്രതീക്ിതമായിരുന് 
അത്രം സന്ദർശനങ്ങൾ. ഒന് രണ് 
തവണ സ് കൂളിൽ മുഖ്യാതിഥിയായും 
അച്ാച്ൻ പ്സങ്ടുക്കുേയു�ായി. 
ഞാൻ കഹാസ്റ്റൈിൈാസണങ്ിലും 
നാട്ിസൈ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി 
മനസ്ിൈാക്കിയിരിക്കണം എന് അച്ാച്ന് 
നിർബന്മു�ായിരുന്. എകപ്ാഴം 
വായിക്കാൻ കപ്രരിപ്ിക്കുന ശീൈവം 
അകദേഹത്ിനു�ായിരുന്; Reading is 

to the mind what exercise is to the 
body എന് അകദേഹം േരുതിയിരുന്. 

 അച്ാച്കനാസടാപ്മുള് യാത്രേളിൽ 
അകദേഹം പ്ൈകപ്ാഴം ഒനാന്തരം 
ഒരധ്യാപ്േനായിമാറം. ചുറ്മുള് 
ഏതു ോഴ്ചേസളപ്റ്റിയും മറ്ള്വർക്ക് 
പ്രകയാജനേരമാകും വിധം 
അകദേഹം വിശദീേരിക്കും;  വികദശ 
യാത്രേളിൈാസണങ്ിൽ തനിക്കജ്ഞാതമായ 
ഏതു ോര്യസത്പ്റ്റിയും അകദേഹം 
കചാദിച്റിയും. നീ� ോർ യാത്രേളിൽ 
പ്ാട്ടുകേൾക്കാൻ അകദേഹം 
താല്പര്യസപ്ട്ിരുന്. അർത്മൂൈ്യമുള് 
കശാേ ഭാവമുള് ഹിന്ദി ഗാനങ്ങളായിരുന് 
ഏസറ പ്രിയങ്രം; ൈതാമകങ്ഷ് േർ, റാഫി, 
കയശുദാസ്.. ഇവസരാസക്കയായിരുന് 
പ്രിയസപ്ട് ഗായേർ.  സചറപ്ത്ിൽ 
കവളാങ്ണ്ണിയികൈക്കുള് പ്തിവ് 
യാത്രേൾ ഓർമ്യിസൈത്ാറ�്. 
മാതാവികനാടുള് ഭക്തി എക്കാൈത്തും 
അച്ാച്സന് ശക്തിയായിരുന്. 
വർഷത്ിൽ പ്ൈവട്ം അച്ാച്സന് കൂസട 
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മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങൾസക്കാപ്ം ഞാൻ 
കവളാങ്ണ്ണിയിൽ കപ്ാകുമായിരുന്. 
ആദ്യമായി ഞാൻ കവളാങ്ണ്ണിയിൽ 
കപ്ാകുനതും അച്ാച്സനാപ്മായിരുന്. 
ഇകപ്ാഴം ആ പ്തിവ് ഞാൻ മുടക്കിയിട്ി്; 
വർഷത്ിൽ രണ് തവണസയങ്ിലും. 
കവളാങ്ണ്ണിയികൈക്കുള് യാത്രേളിൽ 
അച്ാച്ൻ പ്ഠിച് തൃച്ി  (Trichi) 
സസന്്കജാസഫ്സ് കോളജ് ോൈവം 
കോളജ് വികശഷങ്ങളസമാസക്ക 
പ്ങ്കു വക്കുമായിരുന്;  മിേച് 
അഭിഭാഷേൻ മാത്രമ് മിേച് 
അധ്യാപ്േൻ കൂടിയാണ് അച്ാച്ൻ 
എന് കതാനിയിട്ടു�്. മറ്ള്വരിൽ 
സ്വാധീനം സചലുത്ാനുള് േഴിവ് 
ഓർത്തുസോ�ാണിങ്ങസന പ്റയുനത്; 
Great Teacher inspires...എനാണക്ാ.

  ഏതു പ്രതിസന്ികയയും മറിേടക്കാൻ 
ലദവാശ്രയം അകദേഹത്ിനു 
േരുത്തു നല്ി. വിഷമങ്ങസളാന്ം 
പ്രേടിപ്ിക്കുന പ്രകൃതമായിരുനി് 
അകദേഹത്ികന്ത്. എ്ാം ഉള്ിസൈാതുക്കി 
ആഹ്ാദവാനായി മറ്ള്വർക്കു 
മുനിൽ പ്രത്യക്സപ്ടാനായിരുന് 
അകദേഹത്ിനിഷ്ടം. , അകത വിധം, മസറ്റാരു 
തൈത്ിൽ, തകനാസടാപ്മുള്വകരയും 
അപ്രിചിതകരയും സുപ്രിചിതകരയും 
അകദേഹം തനികൈക്കാേർഷിച്ചു 
സോ�ിരുന്. ോരുണ്യവം കനേഹ 
പ്രകൃതവമായിരുന് ലദവം 
അകദേഹത്ിനു നല്ിയ അനുരേഹ 
പൂർണ്ണമായ പ്രകത്യേതേൾ. 

 ബന്ങ്ങളസട വിൈ അകദേഹത്ിസന് 
ജീവിത സമീപ്നങ്ങളിൽ 
പ്രധാനമായിരുന്. േടുംബാംഗങ്ങകളാടുള് 
അടുപ്ത്ിലും സപ്രുമാറ്റത്ിലും 
മാത്രം ഒതുങ്ങുനതായിരുനി് അത്. 
ബന്ധുക്കൾ, പ്രിചയക്കാർ, അടുപ്ക്കാർ, 
സാധാരണക്കാർ അങ്ങസന ഇടസപ്ടുന 
ആരുകടയും ജീവിതത്ിൽ അവർക്കു 
സ്വന്തസമന് കബാധ്യമാോൻ 
പ്റ്റിയ വിധമുള് സ്വാഭാവിേമായ 
സപ്രുമാറ്റമായിരുന് അകദേഹത്ിസന് 
ആേർഷണീയത. വീട്ികൈക്ക് േയറി 
വരുകമ്പാഴള് രീതി ഞാൻ എകപ്ാഴം 
ഓർക്കാറ�്; ഏത് സമയത്് വീട്ികൈക്ക് 

 ഏസതാരാൾക്കും ഒരു ദിവസം 
എനാൽ 24 മണിക്കൂർ തസനയാണ്. 
ഈ ഇരുപ്ത്ിനാൈ് മണിക്കൂറിസന 
ഓകരാരുത്രും എങ്ങസന 
വിനികയാഗിക്കുന്സവനതാണക്ാ 
പ്രധാനം.സമയം േസ�ത്ലും അതിസന് 
വിനികയാഗവം ഫൈപ്രദമാക്കാൻ 
അകദേഹത്ിനു േഴിഞെിരുന്. 
മാതൃോപ്രമായ ആ സമയ വിനികയാഗം 
അകദേഹത്ിസന് വ്യക്തിത്വത്ിന് 
ലചതന്യം പ്േർനിരുന്. അകദേഹസത് 
ോണാസനത്തുന നൂറേണക്കിനു കപ്രിൽ 
ആരും നിരാശകരാ അതൃപ്കരാ ആയി 
മടങ്ങുനതു േ�ിട്ി്. ഒരാളിസനാപ്ം എത്ര 
സമയം സചൈവഴിച്ചു എനത്, േിട്ടുന 
സമയത്ിനുള്ിൽ ആ വ്യക്തിയുമായുള് 
ഇടസപ്ടൽ, സംഭാഷണം എത്രമാത്രം 
അർത്വത്ാക്കി (meaningful) 
തീർക്കുന്സവനതായിരുന് അകദേഹത്ിനു 
പ്രധാനം. സംഘടനാ പ്രവർത്നം, 
ജനപ്രതിനിധിസയന നിൈയ്കള് 
ഉത്രവാദിത്വം, ഭരണേർത്ാവ് എന 
നിൈക്കുള് തിരക്ക്, കുടുംബനാഥസന് 
ഉത്രവാദിത്വങ്ങൾ ഇത്രം 
യാഥാർത്്യങ്ങസള  അഭിമുഖീേരിച്തും 
ലേോര്യം സചയ്തതും ോര്യമായ 
സമയ വിനികയാഗത്ിലൂസടയായിരുന്. 
മറ്ള്വർക്ക് ഒരു പ്സക് തീർത്തും 
നിസ്ാരസമന് കതാന്ന ോര്യങ്ങളിൽ 
കപ്ാലും അകദേഹത്ിന് ശ്രദ്സചലുത്ാൻ 
സാധിക്കുമായിരുനത് തസന് 
യുക്തിസഹമായ സമയ ക്രമീേരണ 
മിേവസോ�ായിരുന്.  സ്വന്തം 
സമയം കപ്ാസൈ തസന മറ്ള്വരുസട 
സമയത്ിനും വിൈയുസ�ന 
തിരിച്റിവിൈായിരുന് അകദേഹത്ിസന് 
പ്രവർത്നങ്ങൾ. സമയം സംബന്ിച് 
മൂൈ്യകബാധം ജീവിത വിജയത്ിൽ 
വൈിയ പ്ങ്കുവഹിച്ിരുന്സവന് 
നിസ്ംശയം പ്റയാം. 

 ഏതു വിഷയസത് സമീപ്ിക്കുകമ്പാഴം, 
അത് സചറതാോം വലുതാോം, 
അകദേഹം നടത്തുന തയ്ാസറടുപ്പുേൾ 
താരതമ്യത്ിനും അപ്പുറത്ാണ്. 
നിയമസഭാ സകമ്ളനത്ിൽ, 
ബി്ിസന് ചർച്യിലും പ്രധാന 
പ്രസംഗത്ിലും, കചാദ്യം കചാദിക്കുവാനുള് 

എത്ിയാലും വീട്ിലുള്വരുസട 
കപ്രുവിളിച്ചുസോ�് ആഹ്ാദവാനായാണ് 
അകദേഹം േടന് വരിേ. അതുവസര 
ഉ�ായിരുന ഗൃഹാന്തരീക്ം, അച്ാച്സന് 
േടന്വരകവാസട സപ്ട്നങ്ങുമാറം. തിേച്ചും 
സ്വാഭാവിേമായ കനേഹ പ്രേടനങ്ങളാണവ. 
ബന്ങ്ങൾ ഉ�ാക്കുനതികനക്കാൾ 
നിൈനിർത്തുനതാണക്ാ ശ്രമേരം. 
അേന ഒരു ബന്ധുവിസന് 
േൈ്യാണത്ിനു കപ്ാലും അകദേഹം 
കൃത്യമായി പ്സങ്ടുക്കാൻ ശ്രദ്ിച്ിരുന്. 
ബന്ങ്ങൾ കതച്ചുമിനുക്കുനതിൈായിരുന് 
മിേവ്; ചിൈകപ്ാൾ ചിൈ ചടങ്ങുേൾക്ക് 
അകദേഹത്ിന് പ്സങ്ടുക്കാൻ 
േഴിഞെിസ്നിരിക്കസട്, കഫാണ് 
വിളിേളിലൂസട ആ കുറവ് പ്രിഹരിക്കാനാകും 
ശ്രമം; വാത്ൈ്യം തുളമ്പുന ആ കഫാണ് 
വിളിയിൽ ആർസക്കങ്ിലും കനരിയ 
പ്രിഭവമുസ�ങ്ിൽ കപ്ാലും അത് 
അൈിഞ്ഞുതീരുമായിരുന്. പ്ിതാവ് എന 
നിൈയിൽ  ഉപ്കദശങ്ങൾ അകദേഹത്ിസന് 
പ്രവൃത്ിേൾ തസനയായിരുന്.  

�ന്ങ്ങളകട വില അറ്ദേഹത്ികന്റ 
ജരീവിത സമരീപനങ്ങളിൽ 
പ്രധറോനമറോയിരുന്നു. 
കടും�റോംഗങ്ങറളറോടുള് 
അടുപ്ത്ിലും കപരുമറോ്ത്ിലും 
മറോത്ം ഒതുങ്ങുന്തറോയിരുന്ില് 
അത്. �ന്ധുക്കൾ, പരിചയക്കറോർ, 
അടുപ്ക്കറോർ, സറോധറോരണക്കറോർ 
അങ്ങകന ഇടകപടുന് ആരുറടയും 
ജരീവിതത്ിൽ അവർ� 
സ്വ്കമന്നു റ�റോധ്മറോകറോൻ 
പ്ിയ വിധമുള് സ്വറോഭറോവികമറോയ 
കപരുമറോ്മറോയിരുന്നു 
അറ്ദേഹത്ികന്റ ആകർ�ണരീയത.
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ഒരുക്കത്ിലുസമാസക്ക തസന 
തയ്ാസറടുപ്പുേൾ സമാനമായിരിക്കും. 
അത്രം തയ്ാസറടുപ്പുേസള മൂന് 
തരത്ിൽ നിരീക്ിക്കാസമന് 
കതാന്ന് ഇൻഫർകമഷൻ, 
പ്രസകന്ഷൻ, സാറ്റിസ് ഫാക്ൻ......
താൻ എഴതാകനാ പ്രസന്റു സചയ്ാകനാ 
ഉകദേശിക്കുന ഒരു വിഷയം സംബന്ിച് 
ഇൻഫർകമഷൻ എ്ാ സാധ്യതേളം 
ഉപ്കയാഗസപ്ടുത്ിസക്കാ�് അകദേഹം 
സ്വാംശീേരിക്കുന്. പ്ത്രവാർത്േളിൽ 
തുടങ്ങി ആധിോരിേ രേന്ങ്ങളകടയും 
വിദഗ്ധരുകടയും പ്ിന്തുണയും അഭിപ്രായവം 
വിവരങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന ോര്യത്ിൽ 
അകദേഹം സ്വീേരിക്കുമായിരുന്. 
എഴത്തും പ്രസംഗവം അവതരണവം 
തിേച്ചും സപ്ർഫക്ായിരിക്കണം, 
സപ്രാഫഷണൽ ലശൈിയു�ാേണം 
എനാരേഹിച്ിരുന്. യാത്രയിൽ കപ്ാലും 
ഒരു പ്രകത്യേ വാക്ക്, ഇൻഫർകമഷൻ, 
മനസ്ിലുടക്കിയ ഒരു കപ്ായന്് അത് 
അകദേഹം ഉടൻ കുറിച്ിടും; ഒരു തു�് 
േടൈാസ്ിൈാോം, ഡയറിയിൈാോം 
എവിസടയും.ഉത്ാഹിയായ, സമർത്നായ 
ഒരു വിദ്യാർത്ിസയകപ്ാസൈയായിരുന് 
അകദേഹത്ിസന് ജ്ഞാനാഭിമുഖ്യം; 
ഇത്രം തയ്ാസറടുപ്പുേൾക്കു കവ�ി 
സമയം േസ�ത്ാൻ നടത്ിയ 
പ്ാനിംഗ് അഥവാ ആസൂത്രണം പ്ൈകപ്ാഴം 
അത്ഭുതസപ്ടുത്ിയിട്ടു�്. മണ്ഡൈത്ിസൈ 
തിരക്കിട് പ്രിപ്ാടിേളിൈാസണങ്ിൽ 
കപ്ാലും അകദേഹം പ്രവർത്േസര ഇടയ്കിസട 
ഓർമ്ിക്കുന്�ാകും; ലവേിപ്ിക്കരുത് 
നാസള നിയമസഭയുള്താണ്; 
പ്രിസപ്യർ സചയ്ാനു�്...

 ചിൈകപ്ാൾ മണ്ഡൈത്ിസൈ വിവിധ 
പ്രിപ്ാടിേൾക്ക് സമയം നല്കുകമ്പാഴം 
അകദേഹം പ്രവർത്േസരയും 
സംഘാടേസരയും അടുത് 
ദിവസസത് നിയമസഭയിസൈ 
ദൗത്യസത്  ഓർമ്ിപ്ിക്കുന്�ാവം. 
ലവേി, പ്ാൈായിൽ നിന്ം 
തിരുവനന്തപുരകത്ക്ക് യാത്ര 
തിരിച്ചുസവന് േരുതുേ, തിരുവനന്തപുരത്് 
എത്ിയാൽ തസന അടുത് 
ദിവസകത്ക്കുള് പ്രസംഗത്ികന്കയാ 
അവതരണത്ികന്കയാ തയ്ാസറടുപ്പുേൾ 

പൂർത്ിയാക്കിയിസട് ഉറങ്ങാൻ 
േിടക്കുേയുള്ളു. അനുനിമിഷം 
ജാരേതയുള് മനസ്ായിരുന്.

 പ്ൈകപ്ാഴം വാർത്ാക്കുറിപ്പുേൾ 
തയ്ാറാക്കിയ കശഷം ോണിക്കുകമ്പാൾ 
പ്രേടമാക്കിയിട്ടുള് ശ്രദ് എസന് 
ഓർമ്യിലു�്. പ്രത്യക്ത്ിൽ ആ 
പ്രസ്താവനയും വാർത്ാക്കുറിപ്പുസമാസക്ക 
വളസര കൃത്യമായിരിക്കും. അകദേഹം 
അത് പ്രികശാധിക്കും. കുത്തും കോമയും 
കപ്ാലും ശരിയായ വിധമാകണാ 
എന്വസര ഉറപ്പുവരുത്തുമായിരുന്. 
പ്രികശാധനയ്ക നല്കുന ഒരുകുറിപ്് തിരിസേ 
നല്കുകമ്പാൾ അത് തീർത്തും പുതിയതായി 
കതാന്മായിരുന്; കഫാക്കസ്ഡ് 
ആയ സംക്ിപ്രൂപ്ത്ിലുള് 
ഒനായിതീർനിരിക്കും അത്. 
നിയമസഭയിൽ മാത്രമ് സചറതും 
വലുതുമായ ഏതു കയാഗങ്ങളിലും അകദേഹം 
പ്സങ്ടുക്കുനത് ആവശ്യമായ ഗൃഹപ്ാഠം 
സചയ്തുസോ�ായിരിക്കും. എനാൽ 
അകത സമയം സാഹചര്യത്ിന് 
അനുഗുണമായ രീതിയിൽ തസന് 
ലശൈിയിൽ അകദേഹം മാറ്റം 
വരുത്തുേയും സചയ്തു കപ്ാന്. 
യുവതൈമുറകയാസടാപ്ം സംവാദിക്കുകമ്പാൾ 
അതിന് അനുകയാജ്യമായ വാക്കുേളം 
പ്രകയാഗങ്ങളം അകദേഹത്ിൽ നിന് 
ഉ�ാകുമായിരുന്; ഒറ്റ സ്ാർക്കിൽ 
ചിൈകപ്ാൾ ഒരു കപ്ായന്് അകദേഹത്ിന് 
േിട്ടും. അടുത് ക്ണംസോ�് ആ 
കപ്ായന്് അകദേഹം വിേസിപ്ിസച്ടുക്കും. 
നിരീക്ണവം ഏോരേതയും സോ�ാണ് 
ഇസതാസക്ക സാധിച്ിരുനത്. ഒരു ോൈത്് 
അകദേഹത്ിസന് 'അഡീഷണാൈിറ്റി' എന 
പ്രകയാഗം ഏസറ ചർച് സചയ്സപ്ട്ത് 
ഞാകനാർക്കുന്. നിരന്തരം മാധ്യമങ്ങളിൽ 
ോർട്ടൂണുേളായി ആ പ്രകയാഗത്ിന് 
തുടർ ചൈനങ്ങള�ായിസക്കാ�ിരിക്കുന്. 
Additionality ക്ക് ഇകപ്ാൾ കേംരേിഡ്ജ് 
ഡിക്നറിയിലുള് അർത്ം 'The 
situation in which a Government or 
Organisation is able to get money for 
a project from another Government 
or Organisation.... എനാണ് അന് 
ഇതു പ്രകയാഗിക്കുകമ്പാൾ ഈ വാക്ക് 
നമ്മുസട ലദനംദിന വ്യവഹാരങ്ങളികൈാ 

നിയമസഭാകവദിേളികൈാ 
സുപ്രിചിതമായിരുനി്.

 അച്ാച്സന് പ്രസിദ്മായ മസറ്റാരു 
പ്രകയാഗം കേരളാ കോണ്രേസിസന് 
ഒരു നിർവ്വചനമാണ്. 'വളരും കതാറം 
പ്ിളരുേയും പ്ിളരും കതാറം വളരുേയും 
സചയ്യുന പ്ാർട്ി' എന വികശഷണം. 
മാധ്യമങ്ങൾ  മിക്കകപ്ാഴം ഈ 
ഉദ്രണി ആവർത്ിക്കുനതു ോണാം. 
എനാൽ കേവൈമായ ഒരർത്മ് ഈ 
നിർവ്വചനത്ിൽ അവകശഷിപ്ിച്ിട്ടുള്ത്. 
പ്ിളരാൻ സാധ്യതയുള്കപ്ാൾ കൂടുതൽ 
ജാരേത പുൈർത്ണം എസനാരർത്ം 
കൂടി ആ നിർവ്വചനത്ിനു പ്ിനിലു�്. 
പ്ിളർനാൽ ചിൈകപ്ാൾ വളരുമായിരിക്കും; 
പ്ിളർപ്ി്ാത് വളർച്യാണ് അഭിോമ്യം 
എന കബാധ്യസപ്ടുത്ൽകൂടി ആ 
നിർവ്വചനത്ിനു പ്ിനിലു�്.

 മസറ്റാരിക്കൽ എ.സേ.ആന്ണിസക്കാപ്ം 
അകദേഹം പ്സങ്ടുത് ഒരു പ്രചരണ 
ജാഥയിൽ സപ്ാടുനസന ഒരു പ്രകയാഗം 
നടത്ി : either mend it or end it; 
ശക്തമായ ഒരു മുനറിയപ്പുകപ്ാസൈ 
പ്രശ്നം ഉടൻ തീർക്കുേ എന 
അർത്ത്ിന് കൂടുതൽ ചാരുത 
നല്ിസക്കാണ്ള് പ്രകയാഗമായിരുന് 
അത്. ഇത്രം വാക്കുേളം പ്രകയാഗങ്ങളം 
നിരീക്ണങ്ങളസമാസക്ക പ്ൈകപ്ാഴം 

സ്വഭാവിേമായി അകദേഹത്ിൽ 
വന് കചരുേയായിരുന്  പ്തിവ്.

 'വിഷൻ' ആണ് ഏസതാരു 
വ്യക്തിയുകടയും മിേവിസന് മാറ്റ് 
വർദ്ിപ്ിക്കുനത്. അച്ാച്സന് 
ോഴ്ചപ്ാടും ദർശനവം ഒരു പ്രകദശിേ 
േക്ിസയ കദശീയ രാഷ്ടീയത്ിസന് 
ഭാഗമാക്കുന തൈത്ികൈക്ക് ഉയർന് 
നിന്. പ്രാകദശിേമായി മാത്രം 
പ്രിമിതസപ്ടുന േക്ി എന നിൈക്ക് 
കദശീയ തൈത്ിൽ പ്രിഗണിക്കസപ്ട് 
ഒരു േക്ിയുസട പ്രാപ്ിയുള് 
കനതാവ് എന നിൈയ്കാണകദേഹം 
വിൈയിരുത്സപ്ട്ിട്ടുള്ത്. അകദേഹത്ിസന് 
ഭരണമിേവം  ഇത്രം പ്രസക്തിക്ക് 
ോരണമായിട്ടു�്. ഉദാഹരണത്ിന് 
ോരുണ്യ പ്ദ്തി. സഹജീവിസയ 
സഹായിക്കാനുള് ശീൈമാണ് ആ 
പ്ദ്തി  നല്ിയ കപ്രരണ.  കേവൈം 
കൈാട്റി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുേ എന നിൈയിൽ 
പ്രിമിതസപ്ട്ിരുന ഒനായിരുനി് 
അത്. ോരുണ്യ ഒരു രോൻഡാക്കി 
മാറ്വാൻ അകദേഹത്ിനു സാധിച്ചു. ഇതിനു 
സമാനമായ മറ്ചിൈ പ്ദ്തിേൾക്കും 
അകദേഹം ചുക്കാൻ പ്ിടിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ 
വായ്പ്, സ്വയം സതാഴിൽ പ്ദ്തി 
എനിവയാണവ. കേന്ദ്രസർക്കാരിസന് 
ചിൈ പ്ദ്തി നിർകദേശങ്ങൾക്കുവസര  
ഇവ കപ്രരണയായി തീർന്. അകദേഹം 

അച്ചറോച്ചകന്റ പ്രസിദ്ധമറോയ മക്റോരു പ്രറയറോഗം റകരളറോ റകറോൺഗ്രസികന്റ 
ഒരു നിർവ്വചനമറോണ്. 'വളരും റതറോറും പിളരുകയും പിളരും റതറോറും 
വളരുകയും കചയ്യുന് പറോർടേി' എന് വിറശ�ണം. മറോധ്മങ്ങൾ  മിക്കറപ്ഴും 
ഈ ഉദ്ധരണി ആവർത്ി�ന്തു കറോണറോം. എന്റോൽ റകവലമറോയ 
ഒരർതമല് ഈ നിർവ്വചനത്ിൽ അവറശ�ിപ്ിച്ചിട്ടുള്ത്. പിളരറോൻ 
സറോധ്തയുള്റപ്റോൾ കൂടുതൽ ജറോഗ്രത പുലർത്ണം എകന്റോരർതം 
കൂടി ആ നിർവ്വചനത്ിനു പിന്ിലുണ്്. പിളർന്റോൽ ചിലറപ്റോൾ 
വളരുമറോയിരി�ം; പിളർപ്ില്റോത് വളർച്ചയറോണ് അഭികറോമ്ം എന് 
റ�റോധ്കപ്ടുത്ൽകൂടി ആ നിർവ്വചനത്ിനു പിന്ിലുണ്്.

സേ എം മാണിയും ഭാര്യ കുട്ിയമ്യും
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വിഭാവനം സചയ്ത പ്ദ്തിേൾ കേവൈം 
ഭരണപ്രമായ നടപ്ടിക്രമങ്ങളിൽ 
ഒതുങ്ങി നിൈ്ക്കുനവയായിരുനി്. 
ജീവോരുണ്യസത് ഒരു സംസ് ക്കാരമാക്കി 
വിേസിപ്ിച്ചു, വളർത്ി. പ്ദ്തിേൾക്ക് 
മാനുഷിേ മുഖം നല്ി. ഒരു സചറിയ 
സംസ്ാനത്തു നിന്സോ�ാണ് 
കദശീയതൈത്ിൽ ശ്രദ്ിക്കസപ്ടും 
വിധം വ്യത്യസ്ത പ്ദ്തിേൾ അകദേഹം 
വിഭാവനം സചയ്തത്. മാറന കേരളത്ിസന് 
ആവശ്യങ്ങളം സവികശഷ സാഹചര്യങ്ങളം 
അകദേഹം മുൻകൂട്ിക്കണ്. ഏതുമാറ്റവം 
താസഴത്ട്ിൽ പ്രതിഫൈിക്കണം 
എന് അകദേഹം ചിന്തിച്ിരുന്. 

 അകദേഹം റവനയുവകുപ്് മന്തിയായിരുന 
ോൈത്് ആരംഭിച് ജനസമ്പർക്ക 
പ്രിപ്ാടിയാണ് ോൈക്രമത്ിൽ 
മുഖ്യമന്തിയുസട ജനസമ്പർക്ക 
പ്രിപ്ാടിയായി രൂപ്ം മാറിയത്. 
ജനങ്ങളിൽ നിന് കനരിട്ടു ൈഭിക്കുന 
പ്രതിേരണങ്ങളം അവർസക്കാപ്ം 
നിന്സോണ്ള് തീരുമാനങ്ങളമായിരുന് 
ആ പ്രിപ്ാടിയുസട വിജയ രഹസ്യം. സവളിച് 
വിപ്വം, പ്ാകന്ഷൻ ടാക് പ്രിഷ് ക്കരണം 
തുടങ്ങി കേരളീയ ജീവിതസത് 
അനുദിനം സ്വാധീനിച് ഒട്നവധി 
നവീനപ്ദ്തിേൾക്ക് അകദേഹസത് 
പ്രാപ്നാക്കിയത് ജനങ്ങളമായുള് നിരന്തര 
ബന്വം ദീർഘവീക്ണവമായിരുന്.

 അച്ാച്സന് വായന ലശൈി എസന 
പ്ൈകപ്ാഴം അതിശയിപ്ിച്ിട്ടു�്. വായനക്ക് 
സതരസഞെടുക്കുന പുസ്തേം അകദേഹം 
ഒറ്റയിരുപ്ിന് തീർക്കുനതുോണാം. 
പ്ദാനുപ്ദ വായനയായിരുനി്. 
ആ പുസ്തേത്ിസന് മർമ്ം 
സപ്ട്നകദേഹത്ിനു പ്ിടിേിട്ടും; പ്ിസന 
ആ വഴിക്കായിരിക്കും വായനാ സഞ്ാരം. 
നസമ് അത്ഭുതസപ്ടുത്തുന വിധം ആ 
പുസ്തേത്ിസന് സാരാംശം വളസര സപ്ട്ന് 
തസന അകദേഹം േസ�ത്തുമായിരുന്. 
പ്രിചയവം ശീൈവം സോണ്ള് വായനാ 
മാതൃേയുസട പ്രകത്യേതയായി ഇതിസന 
േണക്കാക്കാം; തനിക്കു പ്രിയസപ്ട്തായി 
കതാന്ന ഉപ്ോരപ്രദമായ 

വസ്തുതേൾ കനാട്് സചയ്തുവക്കാനും 
അകദേഹം ശ്രദ്ിച്ിരുന്. 'Reading is a 
conversation; All books talk; but a good 
book listens, as well..'  വായനാ രീതി 
ഓർക്കുകമ്പാൾ ഈ ഉദ്രണിയാണ് ഓർമ് 
വരിേ; ഒറ്റകനാട്ത്ിൽ പുസ്തേത്ിസന് 
ആത്മാവ േസ�ത്തുന വായന രീതി. 

 കേരള കോണ്രേസ്ിസന് 
ആശയാടിത്റ എന്താസണന കചാദ്യം 
പ്ൈകപ്ാഴം ഉയരാറ�്. പ്ൈോൈങ്ങളിലും, 
േർഷേ താല്പര്യം സാധാരണക്കാരുസട 
പ്രശ്നങ്ങൾ എസനാസക്കയുള് രാഷ്ടീയ 
അജ�യിൈായിരുന് കേരളാ 
കോണ്രേസുേളസട ആശയാടിത്റ 
രൂപ്സപ്ട്ിരുനത്. അകദേഹത്ിസന് 
'അധ്വാനവർഗസിദ്ാന്തം' 
പുറത്തുവനകതാസട ഇത്രം 
പ്രിമിതിേൾക്ക് അർത്മി്ാതായി. 

 ഉടുപ്ിലും നടപ്ിലും ആ പ്രസരിപ്് 
പ്രേടമായിരുന്. മുഷിഞെ കവഷത്ികൈാ 
പ്രകൃതത്ികൈാ അകദേഹസത് ആരും 
േ�ിട്ി്. അതിനുള് അവസരം അകദേഹം 
ഉ�ാക്കിയിരുന്മി്. ഏസറ പ്രസിദ്മാണ് 
ഒരു ദിവസം പ്ൈ തവണ കുളിച്് കവഷം 
മാറിയിരുന അകദേഹത്ിസന്  ലശൈി. 
സമാത്ത്ിലുള് കപ്ാസിറ്റിവിറ്റിയുസട 
ഭാഗമായിരുന് ഈ ലശൈി. അതിന് 
ോരണവമു�്. സന്ദർശേർക്കു മുനിൽ 
പ്രസരികപ്ാസട ഇരുന് അവരുസട 
പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുകമ്പാൾ പ്േരസപ്ടുന 
ഊർജ്ം അവരുസട പ്കുതി വിഷമങ്ങൾ 
തീർക്കാൻ പ്ര്യാപ്മായിരിക്കും.

 ഒരു കനതാവിസന് കപ്രിസനാപ്ം നാടിസന് 
കപ്ര് ഇത്രമാത്രം അർത്വത്ായി 
കചർത്തു വച്ിട്ടുള് സമാന 
സവികശഷതയു�ായിട്ടുക�ാ എന് 
ഞാൻ ആകൈാചിക്കാറ�്. തസന് ര�ാം 
ഭാര്യയാണ് പ്ാൈാസയന  രസേരമായ 
നിരീക്ണം മാധ്യമങ്ങൾ പ്ൈതവണ 
ഉദ്രിക്കാറ�്. പ്ാൈായിസൈ ആസരയും 
കപ്രുവിളിച്് സ്വീേരിക്കുവാൻ അകദേഹത്ിനു 
സാധിക്കുമായിരുന്. പ്ാൈായിസൈ 
ഓകരാ കുടുംബവം സ്വന്തം കുടുംബം 

കപ്ാസൈ ആയിരുന അവസ്യാണത്. 
പ്ാൈായുസട വളർച് സ്വന്തം ലേേളിലൂസട 
യാഥാർത്്യമാകുനത് അഭിമാന പൂർവ്വം 
അകദേഹം കനാക്കിക്കണ്. ഏതുതിരക്കിലും 
ഏത് ആകരാഗ്യാവസ്യിലും 
പ്ാൈായിൽ എത്ാനുള് അവസരം 
അകദേഹം മാറ്റിവയ്കേയി്. പ്ാൈാ 
സ്വന്തം ആത്മാവിനു തുൈ്യമായിരുന്. 
ജനങ്ങൾ നല്ിയ ഊർജ്മായിരുന് 
അകദേഹത്ിസന് ശക്തി. ഏറ്റവം 
ഉറപ്പുള് േ്് അടിത്റയുസട ഏറ്റവം 
താഴകത്താസണന് പ്റയാറ�ാക്ാ; 
പ്ാൈാ എന ഉറപ്പുള് േ്ിൽ ചവട്ി 
നിന്സോ�ാണ് അകദേഹം നാടികന്യും 
രാജ്യത്ികന്യും മനസ്് േീഴടക്കിയത്.

 സഹനവം ശക്തിയും 
പ്ങ്ാളിേളാണ്; ഒകര പ്ാതയിൽ 
സഞ്രിക്കുനവർ. പ്ാൈായുമായുള് 
അച്ാച്സന് ആത്മബന്ത്ിന് 
അതിരുേള�ായിരുനി്. 
വികശഷണങ്ങൾക്കപ്പുറമാണത്. 
സഹനങ്ങളിലൂസട ആർജ്ിച് ശക്തിയാണ് 
അകദേഹത്ിസന് മൂൈധനം. ഈ മൂൈധനമാണ് 
അകദേഹം പ്ാൈായിൽ നികക്പ്ിച്ത്. 
പ്ാൈാസയ മാതൃോമണ്ഡൈമാക്കി 
വളർത്ിസയടുത്തു. ഓകരാ പ്ാൈാക്കാർക്കും 
'മാണി സാർ' അഭിമാനമായി തീർന്. 
ആധുനിേ കേരളത്ിസൈ മാതൃോ  
നിയമസഭാമണ്ഡൈമാണ് പ്ാൈാ. സേ.എം.
മാണി എന കപ്രു കേൾക്കുകമ്പാൾ 
തസന സപ്ാതു സമൂഹത്ിന് ഒരു 
'പ്ാൈാ ടച്് ' ഫീൽ സചയ്യുമായിരുന്.  

 നാടിസന് ന്നാളേസളപ്റ്റി അകദേഹം 
സ്വപ്നം േണ്. േളങ്രഹിതമായി ജനങ്ങസള 
കനേഹിച്ചു. ശത്രുമിത്ര കഭദമി്ാസത സപ്രുമാറി. 
ശത്രുക്കളായി സ്വയം പ്രഖ്യാപ്ിച്വകരയും 
കനേഹാൈിംഗനത്ാൽ േീഴടക്കി.

 കനേഹമായിരുന് അകദേഹത്ിസന് 
രാഷ്ടീയം. അതുതസനയായിരുന് 
അകദേഹത്ിസന് ജീവിതപ്ാതയും.

(സേ.എം. മാണിയുസട മേനറോണ് കൈഖേൻ)
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“Ivide irikku mole” (Come sit 
here daughter). These were 
the magical three words that 

got Achachen an entry into my heart 
and my life.On my ‘pennukaanal day, 
October 1993, as I stood in front of Joe, 
his two sisters, Amma and Achachen, 
I was tensed. But he was the first to 
tell me to be seated next to them and 
made me so comfortable. That moment 
I knew that this was the house I am 
going to be part of. His most beautiful 
quality of making you feel special 
and easing people around him was 
what he showed me and it definitely 
made me feel welcome to be part of 
the Karingozhackal house.  Coming 
from a business family where the only 
politics I knew was what I studied in 
class 9 and10 for Civics. He never did 
or till his death made me feel that I was 
sitting next to a political giant, the so 
called Chanakya of Kerala politics. For 
me he was a loving father making his 
daughter-in-law comfortable always. 

 When I got married and came to 
Prashanth House (the official house 
of Achachen) I was a bit shocked to 
see open displays of love between a 
husband and wife. Achachen would 
hold Amma’s hand when sitting with 
her and give her occasional pecks on 
her cheek. The word ”Kuttiyiammay” 
would be heard every time he entered 
the house. But after calling out to her 
he would continue doing what he 
wanted to do, his phone calls or notes 
to be read. But I guess that call when 
he arrived made her feel special. As a 
bride I first thought this was all a drama 
and that he was teaching us how to 
be romantic. It was only later I came 
to know that this was a daily sight and 
that was how Achachen was. ‘To be 
romantic all your life till the last breath 
was a skill that kept any marriage 
alive’ was something he showed us  all 
through his life. G Vijayaraghavan Sir  
(former Planning Board member) once 
after a trip with Achachen and Amma to 

‘‘Achachen” 

Nisha Jose K Mani
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Japan told me how romantic Achachen 
was, what a doting husband he was 
and how much we all have to learn 
from him. 

 On all his travels to any part of the 
world Achachen would keep a diary 
where he noted all the places he 
visited, whom he met, the new customs 
and things he learnt from that place.
If there was something that needed to 
be adopted in Kerala he would even 
mention that in his small notes. I loved 
reading these little notes after each trip. 

 Achachen would come back from 
work at night and we would gather 
around him however late it was and 
Joe and Chechies (whoever was 
visiting  home at that time) would be 
asking him with questions and advices.  
while he pretended to be very meek. 
For me it was all Greek and Latin at that 
time. Achachen would quietly listen to 
all their loud chatter and he would look 
at us with a smile and say, “I’m called 
the roaring lion of the Assembly, who 
will ever say this when they see me in 
my house, look at the way my children 
are roaring at me.” He would then 
break out into his famous laugh. This 
was at a time when there was no social 
media or access to old speeches nor 
did I watch TV news or see Achachen 
at his political best. So for me he was 
not at all what people described him  
to be. He was my calm and peaceful 
Achachen whom we could bully and 
twist around our fingers. However 
political decisions he made were his 
own. 

 Achachen often stressed on the 
importance of reading the newspaper 
to my children too. When Joe was 
in Yercaud boarding he would get 
Deepika paper every week and this 
kept him updated with Kerala and what 

happened in Kerala. He told me how 
we could acquire so much knowledge 
when we read all the papers- different 
aspects of the same news and also 
have a broad outlook on life and things 
in general. Editorials was something 
he told Kunjumani ( my son ) he should 
read and added, to improve any 
language you need to read the paper. 
Also getting up early with the chirping 
of birds was something we should all 
do to start afresh every morning. 

 Education was of great importance 
to him. Whenever I was to join a 
new course ( I did my ICWAI Inter, 
MBA, MHRM & MCom Finance after 
marriage) he would ask me two 
questions. 1. Why? 2. How would 
it benefit you ?. Once he heard my 
answers he would encourage me. 
His first priority was no matter what 
we do it should not affect our family 
and children. It was later that I also 
learnt that only if a student knows 
the answer to these two questions 
will that person actually not quit 
but study hard and attain what he 
wants with flying colours. In 2015,I 
had joined St. Thomas College (21 
years after marriage) for my MCom. 
After answering his mandatory two 
questions I gave him my application 
form where I wanted him to sign the 
local guardians column. He wanted 
to know what was his role as the local 
guardian. I told him it was to sign my 
answer sheets after my exams, sign 
report cards and if at all I misbehaved 
or there was any complaint against me 
he would have to report to the HOD. 
With a very serious face he said, “I am 
signing this because I know you will 
not give me a reason to report to your 
college authorities.” I felt like a real 
20-year-old college student even at the 
age of 42. But I think those words as 
a parent set the right track for me in 

college. He rationalised before taking 
decisions. From the fun loving father 
whom we could bully, he suddenly 
turned into a very serious parent of a 
college girl (woman actually). So he 
knew when to be strict. It was during 
this time that he was the Finance 
Minister. No matter how busy he was. 
He was such a concerned father 
checking with me how my activities 
went in college. I would represent 
my college and take part in paper 
presentation competitions and budget 
discussions and he would help me with 
the right inputs. Sharing inputs with me 
was okay with him but he never made 
it very easy for me. When you ask him 
a doubt first he will ask you what you 
have understood about the topic then 
he will give you a brief introduction, 
then he would suggest books to read 
and refer. He makes you work for it 
very often. After I did my reading and 
came back to him with my analysis 
and doubts he would be noting down 
things as I tell him what I learnt. Any 
doubt he would clear. He would ask me 
about my references. When he had first 
discarded inputs I took from Google, 
I teased and saying that’s because 
he’s from the Old school of thought.
He would reply, “information has to be 
authentic and reliable and books are 
better than Google.”

 When he was the chairman of 
the empowered committee for GST, 
everyone was puzzled about GST 
and he so beautifully explained this 
to me . I was so sure that this was 
the reason why the Central Minister 
Arun Jaitley made him the chairman. 
Also as he rightly said, “I have been 
dealing with so many coalitions and 
splits,I think, they feel that I will be able 
to balance the demands of various 
states and convince each state and 
how it would benefit them. In fact I 

Achachen would quietly listen to 
all their loud chatter and he would 
look at us with a smile and say, 
“I’m called the roaring lion of the 
Assembly, who will ever say this 
when they see me in my house, 
look at the way my children are 
roaring at me.” He would then 
break out into his famous laugh. 
This was at a time when there was 
no social media or access to old 
speeches nor did I watch TV news 
or see Achachen at his political 
best.
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quoted him in Marian College where 
I presented the paper on GST and 
structural changes. When I visited 
his room in MLA quarters after his 
death I saw the collection of books 
he had in his room, even the last note 
that he had penned in February 2019 
during the last session he attended. 
But what moved me was the notes he 
had made on GST when he attended 
a class or talk on GST. Imagine the 
chairman of the empowered committee 
was writing notes like a student. This 
is something Joe has learnt from 
him - To go well-prepared before 
making a speech or to the Parliament 
or to attend a press conference. The 
number of books he carried with him 
for references just to prove a point and 
leave no stone unturned was amazing. 
The preparations were more when he 
was in the Opposition. He would come 
after the day’s Assembly session and 
talk to my kids when we were staying 
in Trivandrum. He would be amazed 
at Kunjumani’s mischief and pranks. 
I would have a big list of complaints 
about Kunjumani and he would laugh 
it off saying, “isn’t he my namesake? 
(K M Mani was Kunjumani’ official 
name). He will be a little naughty. And 
it is natural for children to run the 
round and make noise. Never kill that 
natural instinct in them.”He would sit 
on the ground and play kanji-curry with 
Priyanka and Ritika (my daughters) 
while Kunjumani would run his toy car 
all over Achachan’s back. He loved 
playing with his grand children whether 
it was football in the house or sit with 
their toys,  he would come down to 
their age and that’s what made him fun 
to play with. What patience he had! 
After his dinner he would talk to Jose 
seriously for sometime and then say he 
had to go back to the MLA quarters as 
he had a lot of reading to do before the 
next day. We would drop him off at his 

room in MLA quarters and it was nice 
to watch him reach so intensely (like 
a “padupist”as today’s new gen kids 
would call him.)

 Once a year we would go for a 
movie. But if you happen to sit next 
to Achachan you would never hear 
some of the film dialogues. He would 
explain so loudly some of the  scenes 
and dialogues that just got over to 
Amma as if she couldn’t understand 
the language. I realised it was his way 
of connecting to his wife and showing 
his love even in a theatre. The movie 
‘Akashdooth” was one movie he cried 
so much (engal adichu karanju) like a 
little child while watching it. 

 Speaking of crying, he loved 
listening to songs from old Hindi 
movies especially the pathetic ones 
as he called them. He bought these 
cassettes from Janpath, Delhi.
According to him such sad songs 
(shoka gaanam)would bring tears to 
his eyes and as these tears rolled down 
his cheeks it was a healing to his soul, 
cleansing him and this making him feel 
light. 

 The whole world may make fun of 
him saying that he cried pretentious 
tears at funerals. But if you listen to 
what he said and you would also cry 
with him. I remember him telling me 
how when he went for a funeral of a 
party person, he would think of all the 
things the person had done for him 
right from sticking posters to coming 
for meetings. If it was his party workers 
mother or father or anyone  else, he 
took, walk down memory lane reliving 
the good work the person has done 
from simple things like cooking good 
meals to tapping rubber depending on 
the person, that brought tears to his 
eyes. I believe that you can cry at the 

funeral of a person who is not related 
to you by doing what Achachen did 
and it is a kind of thanks giving to the 
person who spent his time on Earth. 
A kind of a prayer also I must say. I 
tried this it’s true. He also taught me 
how attending a funeral and grieving 
with the loved ones of the deceased 
was more important than attending 
weddings and other happy functions. 
Even after attending 17 weddings in a 
day, Achachen would return and tell 
Amma at least one sentence about 
the bride or groom or the food in each 
wedding. He knew everyone by name 
too.

  Although he wore white he loved 
it when his daughters wore bright 
colours. Also wearing clothes that were 
fashionable he liked as long as it was 
modest. But if he did not like something 
you wore he would ask this question, 
“this must be the latest fashion, right?” 
Then we would understand that he did 
not like it and we would immediately 
change. He believed in cleanliness and 
you would never see even a strand 
of hair in any direction other than the 
direction he wanted it to be. Even in the 
last few days of his life he would comb 
his hair very often. The number of 
clothes that he changed were at least 5 
a day to keep himself fresh along with 
baths at the same pace. 

 Every year he would faithfully go 
to Velankanni at least twice. This is 
almost like an outing for me more 
than a pilgrimage trip because we 
got Achachan all to ourselves. Not 
just before submitting his nomination 
papers or on the day of the election 
before voting, but every day before 
leaving the house he would stand 
in front of the picture of the Sacred  
Heart of Christ and make a prayer with 
Amma which included the prayer to 
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Mother Mary (Ethrayum Dayamulla 
Maathavay). These prayers every 
day before leaving his house was the 
oxygen that kept them alive. Like every 
good Syrian Catholic house we too 
had our share of novenas and rosaries. 
This reverence  to Christ and Mother 
Mary and a Catholic Church and of 
course the reverence to our Bishops 
who are the heads of authority is what 
he has passed down to us. Any good 
news relating to our family would 
be shared with them and after every 
election they would host a homely 
meal for us and it was so nice to chat 
in a very informal way with the heads 
of the church.

 All my three deliveries were in a 
small nursing home in Thumboly, 
Alleppey. This hospital had only 
two rooms and a general ward. The 

facilities were basic minimum. As 
my due date approached, Achachen 
cancelled all his programmes and 
came with Amma early to be with me 
till I was taken to the Labour room. 
It was a dreaded day for the Doctor 
because he had so many questions for 
her, right from what will you do if the 
baby develops complications during 
its birth, do you have an Anaethesist 
ready in case of an emergency 
operation, do you have an incubator 
in case the baby is born with issues. 
After my delivery that day the doctor 
told me that the next time I come in 
for delivery I should inform Mani sir 
only after the baby was born. It was 
his love care and concern for his 
children that was  unlimited. I had 
heard that Achachan was a chain 
smoker. Many a times he had thrown 
his cigarette packet into the water 

promising not to smoke again, but he 
did again. During Elsamma chechy’s 
(his first daughter)  first delivery when 
there were some complications he 
quit smoking. His children were his 
weakness. So was Amma. During 
her pancreatitis operation and 
hysterectomy he prayed so hard and 
was by her side. He was a very devout 
husband.

 He was someone you could go to 
personal advice. I have always shown 
him the rough copy of all the books 
that I have written before it went for 
publishing.  I remember him telling 
me not to mention names of people 
if it was not a favourable news about 
them.  Also forgiveness is the best 
thing to do when people hurt you. 
ignore is the next best thing to do. 
I still remember after I ran to him 
crying when I was attacked severely 

on Facebook by a group of people 
repeatedly in a very offensive way, he 
gave me a book on Cyber laws as a 
gift. I read it and got some very valid 
legal points and then told him I had 
a proper case. He then warned me 
saying once I file a case the attack is 
going to be more severe and only if I 
could handle it I should go ahead with 
it. 

 He had this kind of confidence in 
me which is so encouraging. I still 
remember the day of my second book 
release. There was a small controversy 
lurking in one chapter of my book. 
There were about 37 members of the 
press who had attended my book 
release. I asked Achachan whether 
he would handle the press questions 
after my book release . He smiled and 
told me go ahead. This was one of 
the most empowering moments of my 

life and I believe that my Achachan 
knew the qualities we each had and if 
at any point of time I could not handle 
something he would be there for me.

 I could actually go on and on. 
Because there were so many moments 
that I shared with Achachen that were 
so special for me, so many qualities 
that I admired in him. People have 
wondered how I can share such a 
deep relation with my father in law, but 
that was my Achachen, he would make 
you feel so special. 

 For they say he will never come 
back because he is in a land far away. 
But I know for sure he will be happy 
and making others happy in that 
land far away. He is loving, living and 
breathing every breadth with us. 

(The writer is the wife of Jose K.Mani)

For they say he will never come 
back because he is in a land far 
away. But I know for sure he will 
be happy and making others 
happy in that land far away. He 
is loving, living and breathing 
every breadth with us. 
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പ്ാ      I
ൈാപ്ട്ണ പ്ൗരനായ് 
വിരുതനാം
വക്കീലുമായ് നാടിസന
താകൈാൈിച്ചു 
ജനാധിപ്ത്യ സചിവ

പ്ട്ം വകരസയ്കത്ികയാൻ,
ോൽ നൂറ്റാണ് ജനപ്രിയ പ്രതിനിധി- 
സ്ാനം തിേയ്കം മഹാൻ
സേ.എം.മാണി മുഴക്കി ലജത്രപ്ടഹം
നിദ്രാണേർണ്ണങ്ങളിൽ!
 
 II
പ്ാവസപ്ട്വർ, പ്ട്ിണിപ്രിഷേൾ, 
പ്ാരം പ്ണക്കാർ, കുടും-
ബാവശ്യത്ിനു കജാൈിയുളളവർ, പ്ണി-
യ്കാരും വിളിക്കാത്വർ
ഏവം മിശ്രജനങ്ങകളാടിടസപ്ടാൻ
കവണ്ം നയം മസൃണം-
ഭാവം സദ്വിനയം വിശാൈ ഹൃദയം; 
കനതൃത്വമാർന് ഭവാൻ!
 
 III
ജമേം നൽേിയ നാടിസനപ്രിചരി
ച്ന്വർത്മാക്കി ഭവൽ-
ക്കർമ്ം ക്ീരപുരിക്കു നാേസുകൃതം
ലേവന് കതകജാമയം!

ധർകമ്ാധർമ് വികവചനങ്ങൾ സവടിയും
യുദ്സക്കാടുങ്ാറ്റടി-
ച്ചുമോദത്ിൈമർന കൈാേജനത-
യ്കാകരാഗ്യനാശം ഫൈം!
 
 IV
നാടിനസ്വസ്മകത്ര മതേൈഹമദം-
സപ്ാട്ി വർഗ്ഗീയ ലവരം
ോടും കമടും കുലുക്കിസക്കാൈവിളിരുധിരം
സോണ് തർപ്ിച്ിടുകമ്പാൾ,
കപ്ടികക്കസ�ന് സചാ്ിപ്ൈദിശി ജനത
യ്കാത്മ ലധര്യം പുൈർത്ി-
ക്കൂടും മാൈാഖയാണീ മഹിത ചരിതനാം
മന്തി തന്തജ്ഞമൗൈി

 V
അദ്്വാനിക്കുന വർഗ്ഗം സേൈമൈേളം 
താ�ി വാഗ്ത് ഭൂമി-
യ്കർത്ികക്ക പ്ട്യത്ിൽ േരണവിതരണം
മന്തി കബാദ്്യസപ്ടുത്ി 
ഭദ്രം തൻ നീതികബാധം ഭരണനിപുണമാം
േർമ്കയാഗത്ിൈക്ാ
ഭക്തൻ മന്തീന്ദ്രസനത്ീ; വിജയ വിഭവനാ-
വസട് മാണിപ്രമാണി!
  
(രേന്ം: സേ.എം.മാണി ജൂബിൈിസ്മരണേൾ, 1993

എഡിറ്റർ. വി.സജ.കജാർജ്് കുളങ്ങര)

മഹറോകവി പറോലറോ നറോരറോയണൻ നറോയർ

 കവിത

ക്്രീരപുരിക്ക് 
നതാകസുകൃതം
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കേ രളത്ിൽ കക്മരാഷ്ട 
സങ്ൽപ്ത്ിന് 
അസ്ിവാരമിട് 
ഭരണേർത്ാവം, 

കേരള കോണ്രേസിന് ലസദ്ാന്തിേ 
അടിത്റ ഒരുക്കിയ അധ്വാനവർഗ്ഗ 
സിദ്ാന്തത്ിന് രൂപ്ം നൽേിയ 
ലസദ്ാന്തിേനുമായിരുന് മുൻമന്തി 
സേ.എം.മാണി. പ്ാർൈസമന്റി 
പ്രവർത്നങ്ങളിൽ സതളിയിച് ലവഭവം 
ഒരു ഭരണാധിോരിയായി മാറിയകപ്ാഴം 
ലേവിടാസത സൂക്ിക്കുവാൻ േഴിഞെ 
കനതാവായിരുന് അകദേഹം. കേരളത്ിസന് 
രാഷ്ടീയ സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളിൽ 
നിറസാനിദ്്യമായിരുന അകദേഹം 
അവതരിപ്ിച് പ്തിമൂന് ബജറ്േളം, 
അവയുസട ഉൾക്കരുത്തും ഉൾക്കാമ്പും 
അടുത്റിയുേയാണ് ഈ കൈഖനത്ിൽ. 

�ജ്്

 സപ്ാതുധനോര്യത്ിൽ ഏറ്റവം 
ശ്രകദ്യമായത് സർക്കാരിസന് നികുതി 
(tax) ഘടനയും, സപ്ാതുസചൈവ (public 

expenditure) മാണ്. സാമ്പത്ിേ 
ശാസ്തത്ിസൈ പ്രധാന ശാഖയായ 'Public 
Finance' ൈാണ് ഇത് പ്രതിപ്ാദിക്കുനത്.
റിച്ാർഡ് മസ്കരേവ് (Richard 
Musgrave) സന് തിയറി ഓഫ് പ്ബ്ിേ് 
ഫിനാൻസ്  (Theory of Public Finance) 
എന രേന്ത്ിൈാണ് ബജറ്റിസന് 
ലസദ്ാന്തിേ അടിത്റ വിശേൈനം 
സചയ്യുനത്. ഒരു നാടിസന് സമരേമായ 
വിേസന കരഖയും സാമ്പത്ിേ, സാമൂഹ്യ 
മണ്ഡൈങ്ങളിസൈ പ്രിവർത്നത്ിനുളള 
ഒരു ഉപ്േരണം കൂടിയാണ് ബജറ്റ് 
എനാണ് മസ്കരേവിസന് വിശേൈനം. 

  സപ്ാതുമുതൽ ോര്യക്മമായി 
ഉപ്കയാഗസപ്ടുത്ണസമങ്ിൽ ശരിയായതും 
ഉറച്തുമായ ധനോര്യ ഭരണസംവിധാനം 
അനിവാര്യമാണ്. ഇവിസടയാണ് ബജറ്റിസന് 
പ്രാധാന്യം പ്രസ്താവിക്കസപ്ടുനത്. 
നടപ്പുവർഷസത് വരവ്-സചൈവ് 
േണക്കും അടുത്വർഷകത്ക്കുളള മതിപ്് 
വരവ് സചൈവ് േണക്കും ോണിക്കുന 
ഒരു ധനോര്യ പ്രസ്താവനയാണ് 
ബജറ്റ്. സർക്കാരിസന് ധനോര്യ 

സേ.എം. മാണിയുസട ബജറ്റ്
 സമഗ്ര വികസനറരഖ

ജി ഓമനശരീലൻ
സഡപ്യൂട്ി ലൈകരേറിയൻ
നിയമസഭാ സസക്രകട്റിയറ്റ്    

�ജ്് അവറലറോകനം
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പ്രവർത്നങ്ങളിൻകമൽ പ്ാർൈസമന്ിസന് 
അസ്ങ്ിൽ നിയമസഭയുസട നിയന്തണം 
ബജറ്റിൽ കൂടിയാണ് സാധിക്കുനത്. 
നിയമനിർമ്ാണ സഭയുസട 
സമ്തകത്ാസട മാത്രകമ ഗവണ്സമന്് 
വരുമാനം സംഭരിക്കാനും അതിൽ 
നിന്ം സചൈവഴിക്കാനും പ്ാടുളളൂ. 

വറോർ�ിക  �ജ്് 

 ഇംഗ്�ിസൈ ധനോര്യമന്തിമാർ 
ധനോര്യപ്രമായ കരഖേൾ 
നിയമസഭയികൈക്ക് 
സോണ്വരാനുപ്കയാഗിച്ിരുന ബൗഗ 
(കതാൽസപ്ട്ി) യിൽ നിനാണ് ബജറ്റ് 
എന വാക്കിസന് ഉദ്ഭവം. പ്സക് ഇസതാരു 
വരവ് - സചൈവ് േണക്കുേളസട സവറസമാരു 
വാർഷിേ പ്രസ്താവന മാത്രമ്. ധനോര്യ 
പ്രവർത്നങ്ങളിലൂസട സമ്പദ്ഘടനയിലും, 
സാമ്പത്ിേ ജീവിതത്ിലും സ്വാധീനം 
സചലുത്തുവാൻ സാധിക്കുസമനതിനാൽ 
സർക്കാരിസന് സാമ്പത്ിേ നയത്ിസന് 
ഒരു പ്രധാന ഘടേം കൂടിയാണ് 
ബ ജറ്റ്. സർക്കാരിസന് പ്രവർത്നം 
ോര്യക്മമായ രീതിയിലും സമയപ്രിധി 
വച്ചും നടത്തുവാൻ ബജറ്റ് മൂൈം സാധിക്കുന്. 
നിയമസഭകയാട് സർക്കാരിനുളള 
ഉത്രവാദിത്വം. സർക്കാരിസന് സാമ്പത്ിേ 
നയം, സർക്കാർ പ്രവർത്നങ്ങളസട 
ോര്യക്മമായ നടത്ിപ്് മുതൈായവ മുനിൽ 
േണ്സോ�ാണ് ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കുനത്.

റകരള �ജറ്റും കക എം മറോണിയും

 1956 നവംബർ 1 ന് കേരള സംസ്ാനം 
രൂപ്ീേരിച്കശഷം ആസേ 71 സംസ്ാന 
ബജറ്േൾ അവതരിപ്ിച്ിട്ടു�്. അതിൽ 13 
ബജറ്േൾ സേ.എം.മാണിയുകടതായു�്. 
ഭരണഘടനയുസട നിർകദേശേതത്വ
ങ്ങളിൈധിഷ്ഠിതമാണ് ബജറ്റ് തയ്ാറാക്കലും, 
അത് അവതരിപ്ിച്് പ്ാസ്ാക്കുനതും 
ബജറ്േളിൽ ോണുന സാമൂഹ്യസുരക്ാ 
പ്ദ്തിേളം. പ്തിമൂന് ബജറ്േൾ 
അവതരിപ്ിച് സേ.എം.മാണി സാമൂഹിേ 
സുരക്ാ പ്ദ്തിേൾ പ്രഖ്യാപ്ിക്കുനതിൽ 
എറ്റവം മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്. എങ്ിലും 
അനാകരാഗ്യം, പ്ട്ിണി, സതാഴിൈി്ായ്മ, 
വാർദ്േ്യം എനിങ്ങസന മനുഷ്യൻ കനരിടുന 

ദൗർഭാഗ്യങ്ങളിൽ നിന് േരേയറാൻ 
പ്ാേത്ിൽ സാമൂഹ്യ സുരക് കേരളത്ിൽ 
പൂർണ്ണകതാതിൽ എത്ിയിട്ിസ്ന് 
അകദേഹം തിരിച്റിയുന്�്. 
1948- സൈ ഐേ്യരാഷ്ടസഭയുസട 
മനുഷ്യാവോശ പ്രഖ്യാപ്നത്ിസന് 
അന്തസത്ക്കനുസൃതമായി രൂപ്സപ്ട് 
ഭരണഘടനാ വ്യവസ്േൾക്ക
നുസൃതമായിട്ാണ് നമ്മുസട സാമൂഹ്യസുരക്ാ 
പ്ദ്തിേൾ ആവിഷ്രിച്ിരിക്കുനത്. 
അസംഘടിത സതാഴിൈാളിേൾ ഏസറയുളള 
കേരളം കപ്ാലുളള സംസ്ാനങ്ങളിൽ 
കേവൈം താത്വിേമായ ഒരവോശം 
എനതിനുപ്രി ഉപ്ജീവനത്ിന് 
സഹായേരങ്ങളായ പ്ദ്തിേൾ കൂടിയായി 
ഇവ പ്രിണമിക്കസപ്ട്ത് ഇതിസന് സപ്ാതു 
സ്വീോര്യതയാണ് വ്യക്തമാക്കുനത്. 
സേ.എം. മാണി അവതരിപ്ിച് ബജറ്റിസന് 
തീയതിയും ഏതു മന്തി സഭയിസൈ 
ധനോര്യ മന്തി എന നിൈയിൈാണ് 
ബജറ്റ് അവതരിപ്ിച്സതന്മുളള വിവരം 
അടുത് കപ്ജിൽ  സോടുക്കുന്.

�ജറ്റുകളികല വികസന 
പദ്ധതികൾ

  റവനയൂമിച്മു�ായിരുന തിരു-സോച്ിയും, 
റവനയൂ േമ്ി നിൈനിനിരുന മൈബാർ 
പ്രകദശവം കൂടികച്ർന്�ായ കേരളത്ിന് 
തുടക്കത്ിൽ സംതുൈിത ബജറ്റ് ഇ്ായിരുന്. 
വിേസനരംഗത്് മുതൽമുടക്കാനുളള 
േഴിവേളം പ്രിമിതമായിരുന്. 
ആയിരത്ി സതാളളായിരത്ി 
എഴപ്തുേളിൽ ഉ�ായ പ്ണസപ്രുപ്വം 
വിൈക്കയറ്റവം നിർമ്ാണസചൈവിസന് 
വർധനവം സാമ്പത്ിേഭദ്രതയ്ക് 
ഭീഷണിയായി. തുടർന്, സാമ്പത്ിേ 
പ്രാധീനതയിൽസപ്ട്ടുഴൈിയ കേരളത്ിസന് 
യഥാർഥ പ്രശ്നങ്ങൾ േസ�ത്ാനും അവയ്ക് 
പ്രിഹാരം ഉ�ാക്കാനുമാണ് തസന് 
ബജറ്േളിൽ    സേ.എം. മാണി ശ്രമിച്ത്. 

ഒന്റോമകത് �ജ്് 

 എ്ാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും കക്മവം 
ആശ്വാസവം നൽകുന ഒകട്സറ നടപ്ടിേൾ 
പ്രഖ്യാപ്ിച്ചുസോ�ാണ് അചയുതകമകനാൻ 
ഗവണ്സമന്ിൽ 19.3.76 ൽ തസന് ആദ്യ 

ബജറ്റ് സേ.എം.മാണി അവതരിപ്ിച്ത്. 
നികുതിഭാരങ്ങളിൽ ധാരാളം ഇളവേൾ 
പ്രഖ്യാപ്ിച് ബജറ്റായിരുന് ഇത്. 

 സംസ്ാനസത് ബാധിക്കുന 
നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്കുളള പ്രിഹാര 
പ്രിപ്ാടിേളായിരുന് തസന് ഒനാം 
ബജറ്റിൽ ഉൾസക്കാളളിച്ിരുനത്. 
ഭക്്യദൗർൈഭ്യം, േരിഞ്ന്ത, പൂഴ്ത്ിവയ്പ്്, 
സോളളൈാഭം നാണയത്ിസന് 
വിൈയിടിവ്, ോർഷിേ  ഉത്പ്നങ്ങളസട 
വിൈയിടിവ് എനീ അപ്േടേരമായ 

അവസ്യിൽ നിന്ം സംസ്ാനകത്യും 
ജനങ്ങകളയും രക്ിക്കുനതിന് 
ദീർഘവീക്ണകത്ാടുകൂടിയ 
നടപ്ടിേൾ  ആവശ്യമായിരുന 
ോൈഘട്ത്ിൈായിരുന് ആദ്യ ബജറ്റിസൈ 
വിവിധ ആശ്വാസ പ്ദ്തിേൾ.                                                                                        

   അഗതിേൾക്കും, അഗതി മന്ദിരങ്ങൾക്കും 
കൂടുതൽ ആനുകൂൈ്യങ്ങൾ, കമാകട്ാർ വാഹന 
അപ്േടങ്ങളിൽ സപ്ടുനവർക്ക് സൗജന്യ 
നിയമസഹായം, അഭിഭാഷേ കക്മനിധി, 
സപ്ൻഷൻ വർധന, ജീവനക്കാർക്ക് 
നിർബന്ിത ഇൻഷ്വറൻസ്, സ്വോര്യ 

കോകളജ് അധ്യാപ്േർക്ക് സപ്ൻഷൻ, 
സതാഴിൈാളിേൾക്ക് കൂറഞെ കൂൈി 
പ്രിഷ്രണം, ഇടമൈയാർ ലവദയുതപ്ദ്തി, 
ശ്രീ ചിത്ിരതിരുനാൾ സമഡിക്കൽ 
സസന്റിസന് രൂപ്ീേരണം, പ്ട്ിേ 
വർഗ്ഗവിഭാഗങ്ങൾക്കുളള സസ്ഷ്യൽ 
റിക്രൂട്്സമന്്, 10000 സചറേിട വ്യവസായ 
സംരംഭങ്ങൾ, മുകനാക്കക്കാരിസൈ 
പ്ികനാക്കക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ 
ആനുകൂൈ്യങ്ങൾ എനിവയായിരുന് 
പ്രധാന പ്ദ്തിേൾ.  

രണ്ടും മൂന്നും �ജറ്റുകൾ

 ഇ.സേ. നായനാരുസട ആദ്യ 
മന്തിസഭയിൈായിരുന് സേ.എം. മാണിയുസട 
രണ്ം മൂന്ം ബജറ്േൾ അവതരിപ്ിച്ത്. 

 ര�ാം ബജറ്റിൽ (21.3.1980) 
ൈാണ് രാജ്യത്ാദ്യമായി േർഷേ 
സതാഴിൈാളിേൾക്ക് പ്രതിമാസം 45 രൂപ് 
സപ്ൻഷൻ അനുവദിച്ത്. ഇതുകൂടാസത 
സമരേ ആകരാഗ്യനയം സംബന്ിച് Dr.K.N. 
ലപ് സചയർമാനായി ലഹപ്വർ േമ്ിറ്റി, 
ബീഡി സതാഴിൈാളിേൾക്ക് കക്മനിധി, 

നിയമസഭ മന്തിസഭ അവതരിപ്ിച്ച തരീയതി
4 സി. അചയുതകമകനാൻ 19 മാർച്് 1976
6 ഇ.സേ. നായനാർ 21 മാർച്് 1980
6 ഇ.സേ. നായനാർ 20 മാർച്് 1981
7 സേ. േരുണാേരൻ 2 ജൂലൈ 1982
7 സേ. േരുണാേരൻ 18 മാർച്് 1983
7 സേ. േരുണാേരൻ 16മാർച്് 1984
7 സേ. േരുണാേരൻ 22 മാർച്് 1985
7 സേ. േരുണാേരൻ 21 മാർച്് 1986
13 ഉമ്ൻ ചാ�ി 8 ജൂലൈ 2011
13 ഉമ്ൻ ചാ�ി 19 മാർച്് 2012
13 ഉമ്ൻ ചാ�ി 15 മാർച്് 2013
13 ഉമ്ൻ ചാ�ി 24 ജനുവരി 2014
13 ഉമ്ൻ ചാ�ി 13 മാർച്് 2015

1956 നവം�ർ 1 ന് റകരള 
സംസ്റോനം രൂപരീകരിച്ചറശ�ം 
ആകക 71 സംസ്റോന 
�ജറ്റുകൾ അവതരിപ്ിച്ചിട്ടുണ്്. 
അതിൽ 13 �ജറ്റുകൾ 
കക.എം.മറോണിയുറടതറോയുണ്്. 
ഭരണ്ടനയുകട നിർറ്ദേശത
ത്വങ്ങളിലധിഷ്ിതമറോണ് �ജ്് 
തയ്യറോററോക്കലും, അത് അവതരിപ്ിച്ച് 
പറോസ്റോ�ന്തും �ജറ്റുകളിൽ 
കറോണുന് സറോമൂഹ്സുര�റോ 
പദ്ധതികളം. പതിമൂന്് �ജ്് 
അവതരിപ്ിച്ച കക.എം.മറോണി 
സറോമൂഹിക സുര�റോ പദ്ധതികൾ 
പ്രഖ്റോപി�ന്തിൽ എ്വം 
മുൻനിരയിൽ നിൽ�ന്നു. 
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േന്ോൈി ഇൻഷ്വറൻസ്, മത്്യസതാഴിൈാളി 
ഇൻഷുറൻസ്, ജി്ാഭരണ നിയമം, സ്കൂൾ 
കുട്ിേൾക്കായി "സഹൽത്് ോർഡ് ", 
വയനാട് ജി്ാ രൂപ്ീേരണം, സമഡിക്കൽ 
കോകളജേകളാടനുബന്ിച്് KHRWS 
സന് രൂപ്ീേരണം എനിവയായിരുന് 
2-ാം ബജറ്റിസൈ സപ്ാതുനിർകദേശങ്ങൾ. 

 മൂനാം ബജറ്റിൽ (20.3.1981) 
കക്മപ്രിപ്ാടിേൾക്കും അടിസ്ാന 
സൗേര്യ വിേസനത്ിനും പ്രാമുഖ്യം 
നൽേി. പ്രമ്പരാഗത േയർ, ലേത്റി, 
േശുവ�ി സതാഴിൈാളിേൾക്ക് കക്മനിധി, 
കക്ശമനുഭവിക്കുന മുൻ ജമേിമാർക്ക് 
ധനസഹായം, എ്ാ ജി്േളിലും വിേസന 
അകതാറിറ്റിേൾ, േ്ട ജൈകസചന 
പ്ദ്തിക്ക് കൈാേ ബാങ്് സഹായം, എ്ാ 
ജി്േളിലും വിേസന അകതാറിറ്റിേൾ 
എനിവയായിരുന് പ്രധാനപ്ദ്തിേൾ.

നറോലു മുതൽ എടേ്   വകരയുളള 
�ജറ്റുകൾ

 സേ േരുണാേരസന് കനതൃത്വത്ിലുളള 
ഐേ്യ ജനാധിപ്ത്യ മുനണി 

ഗവണ്സമന്ിസൈ 5 ബജറ്േൾ സേ.എം.
മാണിയാണ് അവതരിപ്ിച്ത്. 

 നാൈാമസത് ബ ജറ്റിൽ (2.7.1982) 
ോർഷിേ വ്യാവസായിേ കമഖൈയുസട 
വിേസനത്ിന് ഏസറ പ്ദ്തിേൾ 
സോണ്വരിേയു�ായി. ആനന്ദിസൈ 
അമുൽ സസാലസറ്റിക്ക് തുൈ്യമായി 
ക്ീകരാൽപ്ാദേ സഹേരണ സംഘം 
(milma), സുൽത്ാൻ ബകത്രിയിൽ കറാഡ് 
്ാൻകസ്ാർട്് േമ്പനി, ആദിവാസിേൾക്ക് 
സമാലബൽ എംകപ്ായ്സമന്് എേ് സ് കചഞ്്, 
സപ്ൻഷൻോർക്ക് േടാശ്വാസ നടപ്ടിേൾ 
എനിവയിയായിരുന് ബജറ്റിൽ ഇടംപ്ിടിച് 
പ്രധാന വിേസന പ്ദ്തിേൾ.

 അഞ്ാം ബജറ്റിൽ (18.3.1983) ോർഷിേ 
വായ്പ് തിരിച്ടവിന് സാവോശം 
നൽകുസമന്ം എ്ാ മൈകയാര േർഷേർക്കും 
പ്ട്യം നൽകുസമന്ം പ്രഖ്യാപ്ിക്കസപ്ട്ടു. 
തിരുവനന്തപുരത്് ശാസ്ത സാകങ്തിേ 
മയൂസിയം, ആഴ്ചയിൽ ര�് കൈാട്റി, േശുവ�ി 
സതാഴിൈാളിേൾക്ക് ആശ്വാസപ്ദ്തി, 
ഡയറക്രേറ്റ് ഓഫ് േൾച്റൽ അകഫഴ്സ് 
രൂപ്ീേരണം എനിവയും ബജറ്റിൽ 

സ്ാനം പ്ിടിച് പ്ദ്തിേളാണ്.  

 സചറേിട േർഷേർക്കുളള 
േടാശ്വാസത്ിൽ സചറിയ മാറ്റങ്ങൾ 
കചർത്ാണ് തസന് ആറാം ബജറ്റ് 
(16.3.1984)  അവതരിപ്ിച്ത്. ഇതുകൂടാസത 
സർക്കാർ ജീവനക്കാരുസട സപ്ൻഷൻ 
പ്രിഷ്രണം, വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂൈ്യത്ിനുളള 
വരുമാനപ്രിധി ഉയർത്ൽ, ചിൽഡ്ൻസ് 
എൻലസകക്ാപ്ീഡിയ പ്രസിദ്ീേരണം, 
ഗ്രൂപ്് ഇൻഷുറൻസിൽ വരുത്ിയ 
മാറ്റങ്ങൾ, റീജിയണൽ കോകളജ് ഓഫ് 
കസ്ാർട്്സ് & ഫിസിക്കൽ എഡയുകക്കഷൻ 
(തിരുവനന്തപുരം), കേരള ഏവികയഷൻ 
്യിനിംഗ് സസന്ർ (എറണാകുളം) തുടങ്ങിയ 
പ്ദ്തിേൾ ബജറ്റിസന് ഭാഗമായി. 

 സംസ്ാനത്് വിട്ടുമാറാസത നിൽക്കുന 
േടുത് സാമ്പത്ിേ പ്രതിസന്ിയുസട 
നടുവിൈാണ് തസന് ഏഴാമസത് 
ബജറ്റ് (22.3.1985) അവതരിപ്ിച്ത്. 
തിരുവനന്തപുരത്് പ്ാനകറ്റാറിയം, 
സവാകക്കഷണൽ ഹയർ സസക്കന്റി 
ഡയറക്രേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരത്് 
അഡ്മിനിസ്ക്റ്റീവ് ്ിബയൂണൽ, 

ോയിേതാരങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ കജാൈി, 
പ്ട്ിേവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മത്രപ്രീക്ാ 
സസന്റേൾ എനിവ ബജറ്റ് 
പ്രസംഗത്ിലുൾസപ്ട് പ്ദ്തിേളാണ്.

 കക്മസഹായങ്ങളിൽ ചിൈ 
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്ിയാണ് സേ.എം.മാണി 
തസന് എട്ാമസത് ബജറ്റ് (21.3.1986) 
നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്ിച്ത്. ഇസതാരു 
മിച്ബജറ്റായിരുന്. പൂയംകുട്ി ജൈലവദയുത 
പ്ദ്തി, പ്രീഡിരേി കബാർഡ്, സംസ്കൃത 
യൂണികവഴ്സിറ്റി, ഐ.എച്്.ആർ.ഡി 
രൂപ്ീേരണം, സന്് സംഭരണ അകതാറിറ്റി, 
സതാഴിൈാളി കക്മനിധി തുടങ്ങിയവയും 
ബജറ്റിൽ സ്ാനം പ്ിടിച് പ്ദ്തിേളാണ്. 

ഒമ്പതു മുതൽ പതിമൂന്നു 
വകരയുളള �ജ്്

 നീ� 26 വർഷങ്ങൾക്കു കശഷമാണ് 
സേ.എം. മാണി വീണ്ം ധനോര്യമന്തിയായി 
ഉമ്ൻചാ�ി മന്തിസഭയിസൈത്തുനത്. 
ഈ ഗവണ്സമന്ിൽ ആദ്യസത് 5 
ബജറ്േൾ അകദേഹം അവതരിപ്ിച്ചു. 
േർഷേർക്ക് സപ്ൻഷൻ, സ്മാർട്് സിറ്റി, 
സോച്ി സമക്ാ, േണ്ണൂർ എയർകപ്ാർട്്, 
മൈകയാര വിേസന അകതാറിറ്റി, സീകറാ 
സവയ്സ്റ്റ് ശബരിമൈ, േിസാൻ പ്ാസ്് 
ബുക്ക്, സമരേ ോർഷിേ ഇൻഷുറൻസ്, 
എഴത്ഛേൻ മൈയാളം സർവ്വേൈാശാൈ, 
ോരുണ്യ ബനിവൈന്് ഫ�്, ോരുണ്യ 
കൈാട്റി, ോസർകഗാഡ്, മൈപ്പുറം, ഇടുക്കി, 
പ്ത്നംതിട് എനീ ജി്േളിൽ നാൈ് 
സമഡിക്കൽ കോകളജേൾ, സപ്ർകഫാമൻസ് 
കമാണിറ്ററിംഗ് ഇവാലുകവഷൻ, എമർജിംഗ് 
കേരള നികക്പ്സംഗമം, ശബരിമൈ 
മാസ്റ്റർ പ്ാൻ, സോ്ത്് ലനപുണ്യ 
വിേസന കേന്ദ്രം, എ്ാ ദിവസവം 
ഭാഗ്യക്കുറി, എനിവയാണ് 2011 ജൂലൈ 
8 ന് അവതരിപ്ിച് ഒമ്പതാം ബജറ്റിൽ 
ഉൾസപ്ട് പ്രധാന വിേസന പ്ദ്തിേൾ. 

 പ്ത്ാം ബജറ്റിൽ (19.3.2012) കക്മ 
പ്ദ്തിേൾക്ക് വർധനവ് നടത്ിയും 
സർക്കാർ ജീവനക്കാരുസട സപ്ൻഷൻ പ്രായം 
56 ആയി ഉയർത്ിയും വിേസകനാന്മുഖ 
പ്ദ്തിേൾ അക്കമിട്് നിരത്ിയുമാണ് 

ബജറ്റ് അവതരിപ്ിച്ത്. നികയാജേ മണ്ഡൈം 
ആസ്തി വിേസന ഫ�് രൂപ്ീേരണം, 
ലഹസടേ് കൃഷി സമ്പ്രദായം ോർഷിേ 
കമഖൈയിൽ രേീൻ ഹൗസ് സ്ീം, കേരള 
ഇസനാകവഷൻ മിഷൻ, പ്രാകദശിേ 
പ്ത്രപ്രവർത്േർക്ക് കക്മനിധി, കേരള 
സവറ്ററിനറി സർവ്വേൈാശാൈ രൂപ്ീേരണം, 
സ്തീ പ്ീഡനങ്ങൾ തടയാൻ നിർഭയ പ്ദ്തി, 
സ്തീേൾക്കായി "തകന്ടം ജൻഡർ പ്ാർക്ക് ” 
സാമൂഹ്യ സുരക്ാ മിഷൻ, കുട്ിേൾക്കായി 
കോക്ിയർ ഇംപ്ാകന്ഷൻ പ്ദ്തി, 
ബാൈാവോശ േമ്ീഷൻ രൂപ്ീേരണം, 
തിരുവനന്തപുരം, ''എയ്കറാ കസ്സ് 
സസന്ർ, രേീൻ േണ്സ്്ക്ൻ കപ്ാളിസി, 
സറകസ്ാണ്സിബിൾ ടൂറിസം, കഗ്ാബൽ 
എഡയുകക്കഷൻ മീറ്റ് എനിവയായിരുന് 
ധനമന്തിയുസട പ്രധാന സ്വപ്നപ്ദ്തിേൾ.

 വിവിധ ആകരാഗ്യ സാമൂഹ്യകക്മ 
പ്ദ്തിേൾ ഉൾസപ്ടുത്ിസക്കാ
ണ്ളളതായിരുന് തസന് പ്തിസനാനാമസത് 
ബജറ്റ്. (15.3.13), സചറേിട േർഷേർക്ക് 
പ്ൈിശരഹിത വായ്പ്, നീര ഇളനീർ 
ഉത്പ്ാദനം, േർഷേർക്ക് സംകയാജിത 
ധാന്യ ഇൻഷുറൻസ്, മംഗൈ്യനിധി, കുടികയറ്റ 
സതാഴിൈാളിേൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ്, 
ോയംകുളത്് ോർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്റിസന് 
കപ്രിൽ"ോർട്ടൂണ് മയൂസിയം" ഇ-സ്റ്റാമ്പിംഗ്, 
പ്രവാസി കക്മപ്ദ്തിേൾ, പ്രമ്പരാഗത 
സതാഴിൈാളിേൾക്ക് സപ്ൻഷൻ എനിവയും 
പ്ത്ാം ബജറ്റിൽ ഉൾസപ്ടുത്ിയ 
ശ്രകദ്യമായ പ്ദ്തിേളാണ്. 

 സംസ്ാനത്ിസന് സാമ്പത്ിേ 
യാഥാർത്്യങ്ങൾ ഉൾസക്കാണ്ളള ഒരു 
സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്റായിരുന് 24.1.2014 ൽ 
അവതരിപ്ിച് തസന് 12-ാം ബജറ്റ്. ഈ 
ബജറ്റിസന് ഭാഗമായി അരേിോർഡ് 
വിതരണം, ആകഗാള കൃഷി സംഗമം, കൃഷിയും, 
മത്്യബന്നവം, മൃഗസംരക്ണവം 
സംകയാജിപ്ിച്ചുസോ�് 'സവർട്ിക്കൽ 
ഫാമിംഗ് ' സീകറാ ൈാന്് ൈസ്് സ്ീം, 
വ്യവസായത്ിന് രേീൻ ഫിനാൻസ് സ്ീം, 
14 വയസ്വസരയുളള കുട്ിേൾക്ക് സൗജന്യ 
ചിേിൽസ 'ആകരാഗ്യേിരണം പ്ദ്തി' 
സംസ്ാന യുവജന േമ്ീഷൻ രൂപ്ീേരണം, 
മംഗൈ്യനിധി കൈാട്റി, റബ്ർ സംഭരണം 

എനീ പ്ദ്തിേളം സ്ാനം പ്ിടിച്ചു. 

 സമച്സപ്ട് ധനോര്യ മാകനജ്സമന്് 
നടപ്ിൈാക്കുനതിനാണ് 13.3.2015 സൈ  
13-ാം ബജറ്റ് മുൻഗണന നൽേിയത്. 
ലഹസടേ് ഫാമിംഗ്, പ്രവാസി കേരള 
കൃഷി വിോസ് പ്ദ്തി, കസ്ാർട്്സ് 
സഡവൈപ്്സമന്് പ്ദ്തി, ഷീബാങ്് എന 
സതാഴിൽ ബാങ്്, 'േിൈ' ക്ക് സർവ്വേൈാശാൈ 
പ്ദവി, കഗാത്രവർഗ്ഗ കുട്ിേൾക്കായി 
'ഗുരുകുൈം' പ്ദ്തി, റബ്ർ വിൈസ്ിരതാ 
ഫ�്, ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയുസട ഭാഗമായി 
Natural Optic Fibre Network (NOFN), 
ഇ-ഗകവണൻസിനായി e-governance 
Innovation Fund, വകയാജനസംരക്ണ 
പ്ദ്തി, വിദ്യാഭ്യാസ പ്ദ്തിേൾ, ഡിജിറ്റൽ 
കേരളയുസട ഭാഗമായ "ഏേീകൃതസവർച്്വൽ 
ഐ.ടി. പ്ാറ്റ് കഫാം', പ്ട്ിേജാതി  - 
പ്ട്ിേവിഭാഗ കക്മം, നാളികേര വിേസനം, 
േൗശൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ, എനിവയായിരുന് 
പ്രധാന വിേസനപ്ദ്തിേൾ.

 ഏഴ് കമഖൈേൾക്ക് മുൻഗണന 
നൽേിസോ�്, ദീർഘവീക്ണവം 
പ്രാകയാഗിേതയുമുളള വിേസകനാന്മുഖ 
ബജറ്റാണ് ധനമന്തി അവതരിപ്ിച്ത്. 
ഉണർവിസന് ഊർജ്വമായി ോർഷിേ 
കമഖൈ, അടിസ്ാന സൗേര്യ വിേസനം, 
സമ്പൂർണ്ണ ആകരാഗ്യ കേരളം, ഡിജിറ്റൽ 
കേരള, എ്ാവർക്കും പ്ാർപ്ിടം, 
വ്യവസായ സതാഴിൽ സംരംഭേർക്ക് 
ഉകത്ജനം; വിേസനവം േരുതലും 
മുഖമുദ്രയായുളള കക്മപ്രവർത്നങ്ങൾ 
എനിവയാണ് പ്രസ്തുത സപ്തന്തങ്ങൾ. 

ബജറ്േളിസൈ ഉൾ ക്കാമ്പും 
ഉൾക്കരുത്തും.

1. കറോർ�ിക റമഖല:-

 കേരള സമ്പദ്ഘടനയുസട 
നസട്്ാണ് ോർഷിേ കമഖൈ. 
ആദ്യോൈത്് ഉത്പ്ാദന രംഗത്് 
പ്രകയാജനേരമായി മുടക്കാമായിരുന 
മൂൈധന നികക്പ്മാണ് സാമൂഹ്യരംഗത്് 
സചൈവഴിക്കസപ്ട്ത്. ഇതുമൂൈം ോർഷിേ 
കമഖൈ അവഗണിക്കസപ്ട്ടു. 1957 മുതൽ 
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കേരളത്ിസന് വിഭവകശഷിക്കനുസൃതമായി 
പ്ഞ്വത്ര പ്ദ്തിേൾ ആസൂത്രണം 
സചയ്യുനതിൽ വീഴ്ച ഉ�ായി. ഇത് 
വിൈക്കയറ്റത്ിനും, ഭക്്യേമ്ിക്കും 
ോരണമായി. ഹരിതവിപ്വത്ിസന് 
ഫൈമായു�ായ പുകരാഗതി കേരളത്ിൽ 
ഉ�ായതുമി്. ജനങ്ങൾക്ക് കൃഷിയിൽ 
താൽപ്ര്യം കുറഞെതാണ് ോരണം. ഈ 
സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്ിൈാക്കിയതിസന് 
ഫൈമായാണ് തസന് ഒനാം ബജറ്റിൽ 
തസന കുടിക്കിടപ്്, കുടിയാമെ 
കേസുേൾ പ്രിഹരിക്കാനും ഭൂപ്രിഷ്രണ 
നടപ്ടിേൾ കവഗത്ിൈാക്കാനും 
േർഷേ സതാഴിൈാളിേളസട മിനിമം 
കൂൈി പുതുക്കാനും ശ്രമിച്ത്.  കൂടാസത 
ോർഷിേ േമ്ീഷൻ രൂപ്ീേരണം, 
മിൽമയുസട രൂപ്ീേരണം, സമരേ ോർഷിേ 
ഇൻഷുറൻസ്, േർഷേർക്ക് സപ്ൻഷൻ, 
ലഹസടേ് കൃഷി സമ്പ്രദായം, േർഷേർക്ക് 
പ്ൈിശരഹിതവായ്പ്, വായ്പ് തിരിച്ടവിന് 
റിസ്് ഇൻഷുറൻസ്, ഓർഗാനിേ് ഫാമിംഗ് 
കേരള രോൻഡ്, നീര ഇളനീർ ഉൽപ്ാദനം, 
േർഷേർക്ക് സംകയാജിത ധാന്യ 
ഇൻഷുറൻസ്, അരേിോർഡ്, 'സവർട്ിക്കൽ 
ഫാമിംഗ് ', ോർഷിോദായ നികുതി രംഗത്് 
കോമ്പൗ�ിംഗ് സമ്പ്രദായം, ോർഷിോദായ 
നികുതിയുസട ഒഴിവാക്കൽ പ്രിധി 
ഉയർത്ൽ, റബ്ർ വിൈ സ്ിരതാഫ�്, 
ോർഷിേ വായ്പ്ാ ൈഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്ൽ, 
േിസാൻ പ്ാസ്ബുക്ക്, ോർഷിോധിഷ്ഠിത 
വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങൾ 
പ്ിൽക്കാൈ ബജറ്റിൽ സ്ാനം പ്ിടിച് 
പ്ദ്തിേളാണ്. ഈ പ്ദ്തിേളിലൂസട 
ോർഷിേ കമഖൈയുസട പ്രാധാന്യവം 
അത് സമ്പദ്ഘടനയിൽ വരുത്തുന 
പ്രിവർത്നങ്ങളം തിരിച്റിയാനും, 
അതനുസരിച്് പ്ദ്തിേളാവിഷ്രിക്കാനും 
ധനമന്തി സേ.എം.മാണിക്ക് േഴിഞ്ഞു. 
കൃഷിക്കാരുസട സനാമ്പരവം കവദനേളം 
സ്വന്തം ആത്മാവിസന് ഭാഗമായി സൂക്ിക്കുന 
രാഷ്ടീയ പ്രവർത്േനായിരുന് അകദേഹം. 

2. വ്റോവസറോയിക രംഗം  

 തേർന്സോ�ിരിക്കുന 
സമ്പദ്ഘടനസയ, പുകരാഗതയികൈക്ക് 
നയിക്കാൻ േർഷേസര മാത്രമ്, സതാഴിൽ 

ആരേഹിക്കുന സചറപ്ക്കാർക്ക് സതാഴിൽ 
സോടുക്കാൻ എസന്താസക്ക സചയ്ണം എന 
ചിന്തയായിരുന് അകദേഹത്ിന്. അതിനായി 
തസന് ആദ്യബജറ്റിൽ തസന ഇരുപ്തിന 
പ്രിപ്ാടിക്ക് കൂടുതൽ വിഹിതം നൽേി 
കേരളത്ിസന് സമരേ വിേസനത്ിന് 
അടിത്റ പ്ാകുേയായിരുന്. 
അഭ്യസ്ത വിദ്യരുസട സതാഴിൈി്ായ്മ 
പ്രിഹരിക്കുനതിനായി 10000 സചറേിട 
വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ, കരാഗരേസ്തയിൈായ 
വ്യവസായങ്ങളസട പുനരുദ്ാരണം, 
സോച്ിൻ േപ്ൽ നിർമ്ാണശാൈയുസട 
നവീേരണം,പ്രമ്പരാഗത വ്യവസായ 
വിേസനം എനിവ ഒനാം ബജറ്റിൽ 
തസന സ്ാനം പ്ിടിച് പ്ദ്തിേളാണ്. 

 സാകങ്തിേ പ്രിശീൈനത്ിനായി 
'ഇൻഡസ്്ിയൽ അക്കാദമി, ജി്േളിൽ 
വിേസന അകതാറിറ്റിേൾ, ഒരു താലൂക്കിൽ 
ഒരു വ്യവസായം,  എമർജിംഗ് കേരള 
നികക്പ് സംഗമം, വ്യവസായങ്ങൾക്ക് രേീൻ 
ഫിനാൻസ് സ്ീം, സചറേിട വ്യവസായ ക്സ്റ്റർ 
രൂപ്ീേരണം, വ്യവസായ പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഏകോപ്ിപ്ിക്കുനതിനായി  ബിസിനസ് 
ഇൻകുകബഷൻ സസന്റേൾ, േരേൗശൈ 
വ്യവസായ വിേസനം, സവളിച് വിപ്വം 
എനിവ തുടർന്ളള ബജറ്േളിൽ 
സ്ാനം പ്ിടിച് സ്വപ്ന പ്ദ്തിേളാണ്. 

 വ്യവസായ പുകരാഗതിക്ക് 
വിൈങ്ങുതടിയായി നിനിരുന 
തടസ്ങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കേരളം ഒരു 
വ്യവസായ സൗഹൃദ സംസ്ാനമാക്കി 
മാറ്നതിൽ സേ.എം. മാണി വഹിച് പ്ങ്് 
നിസ്തുൈമാണ്. ഭരണസംവിധാനത്ിസന് 
ോര്യക്മതയും, വിഭവവിനികയാഗം 
ശരിയായി നടത്തുനതിനായി 
സപ്ർകഫാമൻസ് കമാണിറ്ററിംഗ് 
ഇവാൈയൂകവഷൻ സംവിധാനവം, 
ഇ-സ്റ്റാമ്പിംഗ്, ഇ-ഗകവണൻസ് എനീ 
പ്ദ്തിേളം സുതാര്യമായ വ്യവസായ 
പുകരാഗതിക്ക് വഴി സവച്ിട്ടുസ�ന് വ്യക്തം. 

3. റകന്ദ്ര സംസ്റോന �ന്ങ്ങൾ 

 അധിോര വികേന്ദ്രീേരണം 
ോൈഘട്ത്ിസന് ആവശ്യമാണ്. 

ഭരണ സംവിധാനത്ിസന്യും 
ആസൂത്രണത്ിസന്യും സാധ്യമായ 
എ്ാ മണ്ഡൈങ്ങളിലും അധിോരവം 
ഉത്രവാദിത്വം വികേന്ദ്രീേരിക്കണസമന് 
ധനമന്തി കേന്ദ്രകത്ാട് ആവശ്യസപ്ട്ടു. 
സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ 
അധിോരവം സാമ്പത്ിേ വരുമാനവം 
ൈഭ്യമാക്കത്ക്കവിധം കേന്ദ്ര സംസ്ാന 
ബന്ങ്ങൾ സമരേമായി പ്രിവർത്നം 
സചയ്ണസമന ശക്തമായ അഭിപ്രായമാണ് 
കേരളത്ിനുളളസതന് ധനമന്തി 
ചൂ�ിക്കാട്ി. ഗാഡ്ഗിൽ, മുഖർജി 
കഫാർമുൈേൾ ആധാരമാക്കിയുളള 
നികുതി വിതരണം കൂടുതൽ 
യുക്തിസഹമാക്കണസമന്ം, 
വായ്പ്േൾക്കുപ്േരം രോന്റുേൾ 
അവാർഡ് സചയ്ണസമന ദീർഘോൈസത് 
ആവശ്യവം കേന്ദ്ര ഗവണ് സമന്ിസന് 
ശ്രദ്യിൽ സോണ്വരാൻ തസന് വിവിധ 
ബജറ്േളിലൂസട ധനമന്തി ശ്രമിച്ിട്ടു�്.   

4. നികുതി നയവം 
ധനകറോര് കമ്മരീ�നും

 കേരളത്ിസൈ സാമ്പത്ിേ രംഗസത് 
സങ്ീർണ്ണ പ്രശ്നങ്ങസള അടുത്റിയാനും 
വ്യക്തമായ പ്രിഹാരങ്ങൾ നിർകദേശിക്കാനും 
േഴിഞെ ധനമന്തിയായിരുന് സേ.എം.
മാണി. ഭരണഘടനയിൽ സ്വീേരിച്ിരിക്കുന 
നികുതി വിഭജന തത്വമനുസരിച്് 
രാജ്യത്ിസൈ നികുതി വിഭവത്ിൽ 70 
ശതമാനം കേന്ദ്ര ഗവണ്സമന്ിസന് 
നിയന്തണത്ിൽ സ്ിതി സചയ്യുന്. 
സംസ്ാനങ്ങൾക്കാേസട് പ്രിമിതമായ 
വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങകള ഉളളൂ. വിൽപ്ന 
നികുതി, ോർഷിോദായ നികുതി 
എനിവയാണ് സംസ്ാനങ്ങളസട 
നികുതിേൾ. ആദായ നികുതി, എലകസ് 
നികുതി എനിവയിൽ നിന്ം ഒരു വിഹിതം 
കേന്ദ്രം വിവിധ സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് നൽേി 
വരുന്�്. എനാൽ കോർപ്കറഷൻ 
ടാക്, േസ്റ്റംസ് ഡയൂട്ി എനിവയിൽ 
നിന് േിട്ടുന വരുമാനങ്ങളിൽ 
യാസതാരു പ്ങ്കും സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് 
നൽകുവാൻ വ്യവസ്യി്. ഈ 
നിൈപ്ാടുമാറ്റി എ്ാ നികുതി വരുമാനവം 
സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ാപ്ിതമായി 

വീതിച്ചു സോടുക്കാൻ പുതിയ നടപ്ടിേൾ 
ആവിഷ്രികക്ക�താസണന് 8-ാം 
ധനോര്യേമ്ീഷൻ മുമ്പാസേ അകദേഹം 
അവതരിപ്ിച്ിരുന്. 14-ാം ധനോര്യ 
േമ്ീഷസന് അവാർഡിനു കശഷവം 
സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് നൽകുന വിഹിതം 
61-62% ൽ സ്ിരമായി തസന 
നിർത്ിയിരുന്. സംസ്ാനങ്ങളസട 
നികുതി വിഹിതം ആസേയുളള കേന്ദ്ര 
നികുതിയുസട 32% ൽ നിന് 50% 
ആയി വർധിപ്ികക്ക�താസണന് 
പ്റഞെിരുന്സവങ്ിലും 
സമാത്നികുതി ലേമാറ്റം 42 % ൽ 
പ്രിമിതസപ്ടുത്ിസയന്ം, നമുക്ക് േിട്ിയത് 
പ്രിമിതമായ വർധനവ് മാത്രമാസണന്ം 
തസന് 13-ാം ബജറ്റ് പ്രസംഗത്ിൽ 
ധനമന്തി ചൂ�ിക്കാണിക്കുന്. 

 “നികുതി ആരും ഇഷ്ടമു�ായിട്് 
നൽകുനത്" എനത് ഒരു 
സപ്ാതുതത്വമാണ്. എനാൽ നികുതി 
നൽോൻ േഴിവളള വിഭാഗങ്ങളിൽ 
നിന് അത് ഈടാക്കി ജനങ്ങളസട സപ്ാതു 
അഭിവൃദ്ിക്കുകവ�ി സചൈവഴിക്കുനതിൽ 
ഒരു കുറ്റകബാധവം ഉ�ാകേ�തി്. നികുതി 
സംവിധാനം ശാസ്തീയമാക്കുനതിലും അത് 
അടിസ്ാന വിഭാഗങ്ങസള കദാഷേരമായി 
ബാധിക്കരുസതന്ളള സമീപ്നമാണ് 
തസന് 13 ബജറ്േളിലും സേ.എം.മാണി 
സപ്ാതുസവ സ്വീേരിച്ിരുനത്. 

5. ഫിനറോൻസ് �ിൽ 
(കപ്രറോവി�ണൽ  കള�ൻ ഓഫ് 
റവനയൂസ് ആക്്) നിയമത്ിലൂകട 
വരുമറോനവർദ്ധന

 ബജറ്റിസൈ ഓകരാ നികുതി 
നിർകദേശത്ിനും പ്രകത്യേം പ്രകത്യേം 
ബില്ലുേൾ അവതരിപ്ിക്കുന രീതി 
കേരളത്ിൽ മാറ്റിയത് ധനമന്തി സേ.എം.
മാണിയാണ്. ബജറ്റിസന തുടർന് നടക്കുന 
സപ്ാതുചർച്ക്ക് കശഷം സഭയിൽ നടത്തുന 
ധനാഭ്യർത്നേൾ സബ്ജക്് േമ്ിറ്റിേളസട 
സൂക്ഷ്മപ്രികശാധനയ്ക് വിടുന്. പ്ിനീടുളള 
ചർച്യും കവാസട്ടുപ്പും പൂർത്ിയാക്കാൻ 
കൂടുതൽ സമയം അനിവാര്യമാണ്. 
ഇക്കാരണത്ാൽ സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്റ് ജൂണ് 

മാസത്ിനു മുമ്പ് പ്ാസ്ാോറി്ായിരുന്. 
ഈ സമയത്് നികുതി നിർകദേശങ്ങൾക്ക് 
നിയമപ്രാബൈ്യം നൽകുവാനുളള 
ബിൽ അവതരിപ്ിച്് പ്ാസ്ാക്കുവാൻ 
േഴിയുമായിരുനി്. ഇത് റവനയൂ 
വരുമാനത്ിൽ വൻകുറവ് വരുത്ിയിരുന്. 
ഈ ലവതരണി തരണം സചയ്ാനായി 
എ്ാ സാമ്പത്ിേ വർഷത്ിലും 
ബജറ്റിസനാപ്ം ബജറ്റിസൈ ധനപ്രമായ 
ശുപ്ാർശേൾ പ്രാബൈ്യത്ിൈാക്കാനായി 
1931 സൈ സപ്രാവിഷണൽ േളക്ൻ 
ഓഫ് റവനയൂസ് ആക്് ചുവടുപ്ിടിച്് രൂപ്ം 
നൽേിയതാണ് 1985 സൈ ഈ നിയമം.  

6. റ�മ പദ്ധതികൾ

 ധനമന്തി എന നിൈയിൽ അധ്വാനിക്കുന 
ജനവിഭാഗങ്ങളസട ആനുകൂൈ്യങ്ങൾ 
നൽോൻ അധിേം ധനമന്തിമാർ 
ലധര്യസപ്ട്ിട്ി്. 60 വയസ്് തിേയുന എ്ാ 
േർഷേ സതാഴിൈാളിേൾക്കും പ്രതിമാസം 45 
രൂപ് നിരക്കിൽ സപ്ൻഷൻ നൽേണസമന 
വ്യവസ്യാണ് സേ. എം മാണിയുസട ഏറ്റവം 
വിപ്വേരമായ കക്മപ്ദ്തി. സമൂഹത്ിസൈ 
പ്ാർശ്വവൽക്കരിക്കസപ്ട് വിഭാഗങ്ങകളാട് 
ോണിച് ഏറ്റവം ഉദാത്മായ 
നടപ്ടിയായി ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കസപ്ട്ടു. 
ഇന്ത്യയ്കാസേ മാതൃേയായ ഈ പ്ദ്തി 
1980 സൈ നായനാരുസട ഇടതുപ്ക് 
ഗവണ്സമന്ിസന് സതാഴിൈാളി സൗഹൃദ 
നിൈപ്ാടിനുളള ദിശാസൂചേമായിരുന്. ഒരു 
സഹക്റിൽ താസഴ മാത്രം കൃഷിഭൂമിയുളള 
േർഷേർക്ക് സപ്ൻഷനും എ്ാ 
വിളേൾക്കും ോർഷിേ ഇൻഷ്വറൻസും 
2011 സൈ ഉമ്ൻചാ�ി ഗവണ്സമന്ിസന് 
ആദ്യ ബജറ്റിൈാണ് പ്രഖ്യാപ്ിച്ത്. 

 തസന് ഒമ്പതാം ബജറ്റിൈാണ് ോരുണ്യ 
ചിേിൽസാ പ്ദ്തി പ്രഖ്യാപ്ിച്ത്. 
മാരേമായ ോൻസർ, ഹൃകദ്രാഗം എനിവ 
ബാധിച്വർക്കും, വൃക്ക, തൈകച്ാറ്, 
ശ്വാസകോശം നസട്്് തുടങ്ങിയവയുസട 
കരാഗങ്ങളമായി ദുരിതമനുഭവിക്കുനവർക്കും  
2 ൈക്ം രൂപ് വസര ധനസഹായം 
നൽകുനതിനായി സംസ്ാന 
സർക്കാർ ോരുണ്യ സബനിവൈന്് ഫ�് 
രൂപ്ീേരിക്കാൻ 2012 സഫബ്രുവരി 26-ാം 

വ്വസറോയ പുറരറോഗതിക്ക് 
വിലങ്ങുതടിയറോയി നിന്ിരുന് 
തടസ്ങ്ങൾ ഒഴിവറോക്കി 
റകരളം ഒരു വ്വസറോയ 
സൗഹൃേ സംസ്റോനമറോക്കി 
മറോറ്റുന്തിൽ കക.എം. മറോണി 
വഹിച്ച പങ്് നിസ്തുലമറോണ്. 
ഭരണസംവിധറോനത്ികന്റ 
കറോര്�മതയും, വിഭവവിനിറയറോഗം 
ശരിയറോയി നടത്തുന്തിനറോയി 
കപർറഫറോമൻസ് റമറോണി്റിംഗ് 
ഇവറോലയൂറവ�ൻ സംവിധറോനവം, 
ഇ-സ്ററോമ്പിംഗ്, ഇ-ഗറവണൻസ് 
എന്രീ പദ്ധതികളം സുതറോര്മറോയ 
വ്വസറോയ പുറരറോഗതിക്ക് വഴി 
കവച്ചിട്ടുകണ്ന്് വ്ക്ം.
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തീയതി തുടക്കം കുറിച്ചു. സബനിവൈന്് 
ഫ�് ൈഭ്യമാക്കുനതിനായി ോരുണ്യ 
കൈാട്റിയും ആരംഭിച്ചു. ഇത് സംസ്ാനസത് 
ഏറ്റവം വൈിയ ആകരാഗ്യ സുരക്ാ 
പ്ദ്തിയായി ഇന്ം നിൈസോളളന്. 
ഒരു ഭരണേർത്ാസവന നിൈയിൽ 
അവശവിഭാഗങ്ങസള, അർഹതസപ്ട് വണ്ണം 
നാടിസന് സാമ്പത്ിോവോശിേളാക്കി 
മുഖ്യധാരയിൽ ഒപ്ം കചർന് 
മുകനാട്് കപ്ാകുന രീതിയിലുളള 
ധനവിനികയാഗത്ിനാണ് തുടർച്യായ 
കക്മപ്ദ്തിേളിലൂസട അകദേഹം ശ്രമിച്ത്. 

7. �ജ്ികല  ഉദ്ധരണികൾ

 ബജറ്റ് പ്രസംഗങ്ങൾ 
േണക്കുേളം വിവരങ്ങളം മാത്രമായി 
വിരസമാവാറായിരുന് പ്തിവ്. ബജറ്േസള 
ആദ്യമായി ോവ്യാത്മേമാക്കി അകദേഹം 
ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. കേരളത്ിന് പ്രയാസങ്ങളം, 
പ്രതിബന്ങ്ങളം, ഏസറ ഉസ�ങ്ിലും 
അത്  നമ്മുസട ആത്മസത്സയ ഒരിക്കലും 
തളർത്തുനിസ്ന്ം അതിസന് ശക്തിയും, 
ശുദ്ിയും വർധിപ്ിക്കുനകതയുളളൂസയന്ം 
പ്റഞ്ഞുസോ�ാണ് അകദേഹം 1985 
സൈ ബജറ്റിൽ ഭഗവത്ഗീതയിസൈ 
കശ്ാേം ഉദ്രിച്ത്. 

 “ലനനം ഛിന്ദതി ശസ്താണി
 ലനനം ദഹതി പ്ാവേ:
 ന ലചനം കക്ദയന്ത്യകപ്ാ
 ന കശാഷയതി മാരുത;

 നമ്മുസട ആത്മസത്സയ ആയുധം 
സോ�് മുറിക്കുനതികനാ, അഗ്ി സോ�് 
ചുടുനതികനാ സവളളത്ാൽ കുതിർക്കാകനാ 
ോറ് സോ�് ഉണക്കാകനാ സാധ്യമ് 
എനാണിതിസന് അന്വയാർത്ം. 

 ഇടകശ്രിയുസട 'വിേസിക്കുേ' എന 
േവിതയിസൈ വരിേൾ ഉദ്രിക്കസപ്ട്ത് 
2012 സൈ ബജറ്റിൈാണ്.

 "ധീരതയിനികമൽ സൃഷ്ടിക്കകത്ര
 സോത്ി നുറക്കാന്, വിസ്തൃത
 ഭാരത ഭൂവിസനാരനുബന്ം മുഴ-

 വാന്ിവിസട സമനഞെീടുന്
 കേരളകമ, വിേസിക്കുേ നീ പുതു-
 താസയാരു ജീവിത മാധുര്യസത്
 പ്ാരിനു നൽോൻ........”

 ഈ േവിതയിലൂസട അകദേഹം 
കേരളഭൂമിയുസട വിേസനത്ിന് 
കവ�ി എ്ാവരും അഭിപ്രായ 
വ്യത്യാസങ്ങൾ മറന് ഒരുമകയാസട 
പ്രവർത്ക്കണസമന് ആഹ്വാനം സചയ്യുന്. 
നമ്മുസട േഴിവേൾ സവട്ിനിരത്ാനും, 
സോത്ിനുറക്കാനുമുളളത്, പുതിയ കേരള 
സൃഷ്ടിക്ക് കവ�ിയാണ് വിനികയാഗികക്ക�ത് 
എനകദേഹം ഓർമ്ിപ്ിക്കുന്. ശരിയായ 
ൈക്്യകബാധകത്ാസട, തളരാസത, പ്തറാസത 
ആത്മവിശ്വാസകത്ാസട കേരള വിേസനം 
സാധ്യമാക്കാൻ ഒരുമിച്് നീങ്ങാസമന് 
അകദേഹം ബജറ്റിൽ ആഹ്വാനം സചയ്യുന്. 

 സവറം വരവ് സചൈവ് േണക്കുേൾ എന 
നിൈയിൽ ഒതുങ്ങി നിനിരുന സംസ്ാന 
ബജറ്റിസന സാമ്പത്ിേ, സാമൂഹ്യ, 
സാംസ്ാരിേ രംഗത്് പ്രിവർത്നങ്ങൾ 
വരുത്തുവാൻ പ്ര്യാപ്മായ ശക്തമായ ഒരു 
അസ്തമായി ധനമന്തി സേ.എം.മാണി മാറ്റി. 
സാമൂഹ്യമായി പ്ികനാക്കം നിൽക്കുനവർക്ക് 
ആനുകൂൈ്യങ്ങൾ  നൽേിയും, 
നികുതിഘടനേൾ ശാസ്തീയമായി പ്രിഷ്രിച്ചും 
വരവ് വർധിപ്ിച്ചും വിേസകനതര 
സചൈവേൾ സവട്ിക്കുറച്ചും സാമ്പത്ിേ 
മാകനജ്സമന്ിസൈ തസന് ലവഭവം അകദേഹം 
പ്രേടമാക്കി. എ്ാവർക്കും സാമ്പത്ിേ 
ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുന ഒരു ജനാധിപ്ത്യ 
കസാഷ്യൈിസ്റ്റ് സമൂഹം അനിവാര്യമാസണന്ം 
കേന്ദ്രവം സംസ്ാനങ്ങളം തമ്ിലുളള 
ബന്ങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സഫഡറൽ 
സ്വഭാവം കവണസമന്ം, സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് 
കൂടുതൽ സ്വയംഭരണാവോശങ്ങളം, 
ധനാഗമമാർഗ്ഗങ്ങളം 
ഉറപ്പുവരുത്ണസമന്മാണ് സേ.എം. 
മാണി അവതരിപ്ിച് ബജറ്േളസട 
പ്രധാന അന്തസത്.

 േർഷേ സതാഴിൈാളിേൾക്കും 
േർഷേർക്കും സപ്ൻഷൻ ഉൾസപ്സടയുളള 
പ്ദ്തിേളിലൂസട അധ്വാനവർഗസത് 

സംരക്ിക്കുവാനും പ്രിപ്ാൈിക്കുവാനുമുളള 
സമർപ്ണമാണ് പ്രതിസന്ിേളിലും 
പ്രതികൂൈ സാഹചര്യങ്ങളിലും 
േരുത്ാർജ്ിക്കുവാനും വളരുവാനും 
അകദേഹസത് സഹായിച്ത്. 
നിരാശക്ക് വഴിസയാരുക്കികയക്കാവന 
സംഭവങ്ങസള കപ്ാലും പ്രത്യാശയ്ക് 
വേയുളളസതന് വരുത്ിത്ീർക്കുന 
വ്യാഖ്യാന ലവദഗ്ദ്ധ്യവം, അടവേൾ 
അനുഭവ സമ്പത്ിലൂസട പ്ഠിച്ചുറച് 
അങ്കച്കോസന് ഉണർവ്ം ജാരേതയും 
ഈ മുൻധനോര്യമന്തിക്ക് സ്വന്തം.

 േഠിനാധ്വാനവം, സ്ികരാൽസാഹവം, 
ൈക്്യകബാധവം, ജനവിോരങ്ങൾ 
മനസ്ിൈാക്കി പ്രതിേരിക്കാനുളള 
അസാധാരണമായ േഴിവമാണ് 
മുൻമന്തി സേ.എം. മാണിസയ ഏറ്റവം 
ശ്രകദ്യനായ നിയമസഭാ സാമാജിേനും 
ധനമന്തിയും ആക്കിയത്. 

 "സപ്ാട്ി വർഗ്ഗീയ ലവരം

 ോടും കമടും കുലുക്കിസക്കാൈവിളിരുധിരം
 സോണ് തർപ്ിച്ിടുകമ്പാൾ
 കപ്ടികക്കസ�ന് സചാ്ിപ്ൈദിശി ജനത-
 യ്കാത്മ ലധര്യം പുൈർത്ി-
 ക്കൂടും മാൈാഖയാണീ മഹിതചരിതനാം
 മന്തി തന്തജ്ഞമൗൈി."

 മഹാേവി പ്ാൈാ നാരായണൻ നായർ 
മുൻമന്തി സേ.എം. മാണിയുസട നിയമസഭാ 
സാമാജിേത്വത്ിസന് രജതജൂബിൈി 
കവളയിൽ എഴതിയ േവിതയിസൈ 
വരിേളാണ് ഇത്. നാട് മതേൈഹത്ാൽ, 
വർഗ്ഗീയ ലവരം സപ്ാട്ി സോൈവിളി 
നടത്തുകമ്പാൾ ജനതയ്കാത്മലധര്യം 
പ്േർന് നല്കുന തന്തജ്ഞനാണ് 
സേ.എം. മാണി എനതാണ് േവിപ്ക്ം. 
ഹൃദയംഗമമായ മതിപ്് േൽപ്ിച്ചുസോ�് 
േളങ്മി്ാസത ചിരോൈമായി സൗഹൃദവം 
അവാച്യമായ പ്രസ്ര ബന്വം 
പുൈർത്ിയിരുന കനതാവായിരുന് 
സേ.എം.മാണി എന് ജസ്റ്റിസ് വി.ആർ. 
കൃഷ്ണയ്ർ "ശ്രീ. സേ.എം.മാണി - 

ഒരപ്രിചിതസന് ചിൈ പ്രാമർശങ്ങൾ" 
എന കൈഖനത്ിൽ ചൂ�ിക്കാട്ിയിട്ടു�്. 
അധ്വാനശീൈത്ിസന്യും സ്വഭാവ 
ഗുണത്ിസന്യും വിജ്ഞാനം കനടാനുളള 
സ്ായിയായ പ്രിശ്രമവം ജനകസവനസത് 
തപ്സ്ാക്കി മാറ്റിയ സവികശഷതേളം ഉളള 
ജനേീയനായിരുന് സേ.എം.മാണി.  

 കേരള രാഷ്ടീയം ആകഗാള രാഷ്ടീയത്ിസന് 
വഴിോട്ിയും പ്രീക്ണശാൈയുമാണ്. 
നയപ്രവം തന്തപ്രവമായ 
നീക്കങ്ങളസടയും നീക്കുകപ്ാക്കുേളസടയും 
സവളിച്ത്ിൽ വിസ്മയം ജനിപ്ിക്കുന 
ഒരു വിശ്വവിദ്യാൈയമായി കേരളസത് 
മാറ്റിത്ീർത്തിൽ മുൻ ധനമന്തി സേ.എം. 
മാണിക്ക് അദ്വീതീയമായ സ്ാനമാണ് 
എന്ം കേരള ചരിത്രത്ിലുളളത്. കൂടാസത 
കേരളത്ിസന് സാമ്പത്ിേ, സാമൂഹ്യ, 
സാംസ്ാരിേ ഭൂമിേയിൽ പ്രിവർത്നങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിച് അകദേഹത്ിസന് ബജറ്േൾ  
കപ്രാജ്്വൈമായ ഒരു കനർകരഖയായി 
എന്ം നിൈനിൽക്കുേ തസന സചയ്യും.

കവറും വരവ് കചലവ് കണ�കൾ 
എന് നിലയിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ിരുന് 
സംസ്റോന �ജ്ികന സറോമ്പത്ിക, 
സറോമൂഹ്, സറോംസ്റോരിക രംഗത്് 
പരിവർത്നങ്ങൾ വരുത്തുവറോൻ 
പര്റോപ്തമറോയ ശക്മറോയ ഒരു 
അസ്ത്രമറോയി ധനമന്തി കക.എം.
മറോണി മറോ്ി. സറോമൂഹ്മറോയി 
പിറന്റോക്കം നിൽ�ന്വർക്ക് 
ആനുകൂല്ങ്ങൾ  നൽകിയും, 
നികുതി്ടനകൾ ശറോസ്ത്രരീയമറോയി 
പരിഷ്കരിച്ചും വരവ് വർധിപ്ിച്ചും 
വികസറനതര കചലവകൾ 
കവടേി�റച്ചും സറോമ്പത്ിക 
മറോറനജ്കമന്റികല തകന്റ ഷവഭവം 
അറ്ദേഹം പ്രകടമറോക്കി.
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സുപ്രരീം റകറോടതി വിധിയും 
പറോർലകമന്റികന്റ പരമറോധികറോരവം  

നിയമസഭറോ പ്രസംഗം 

ഭ രണ്ടനയുകട ഭറോഗം III 
ലുളള മൗലികറോവകറോശങ്ങൾ 
ഉൾകപ്കടയുളള 
വ്വസ്കൾ റഭേഗതി 

കചയ്യറോൻ  പറോർലകമന്റിന് 
അധികറോരമുകണ്ന് ആർടേിക്കിൾ 368 
പ്രകറോരമുളള വ്വസ് ശരിവച്ചു കകറോണ്് 
റനരറത് പലറപ്റോഴറോയുണ്റോയിട്ടുളള 
വിധികകള കരീഴ്റമൽ 
മറിച്ചുകകറോണ്ടുളളതറോയിരുന്നു  റഗറോലക് നറോഥ് 
റകസികല സുപ്രരീംറകറോടതി  വിധി (I.C. 
Golaknath and others Vs state of 
Punjab and others (1967 AIR 1643). 
ഭരണ്ടനയുകട ആഭിമുഖ്ത്ിൽ 
വ്ക്മറോക്കിയിരി�ന് 
ഉറ്ദേശ്ല�്ങ്ങളകട 
പൂർത്രീകരണത്ിനറോയിറടേറോ അകല്ങ്ിൽ 
രറോഷ്ടനയത്ികന്റ നിർറ്ദേശകതത്വങ്ങൾക്ക് 
പ്രഭറോവം നൽകുന്തിനറോയിറടേറോ 
ആകണങ്ിൽ റപറോലും 
മൗലികറോവകറോശങ്ങളിറലകതങ്ിലും 
എടുത്തുകളയറോറനറോ കവടേിച്ചുരുക്കറോറനറോ 
പറോർലകമന്റിന് അധികറോരമില്റോതറോയി 
എന്തറോണ് ഈ വിധി മൂലം ഉണ്റോയ 
അന്രഫലം.. ഭരണ്ടനയുകട ഏത് 
ഭറോഗവം റഭേഗതി കചയ്യറോൻ പറോർലകമന്റിന് 

അധികറോരം നൽകുന്തിന് റവണ്ിയറോണ് 
ഇരുപത്ിനറോലറോം  റഭേഗതി �ിൽ 
പറോർലകമന്റിൽ അവതരിപ്ിച്ച് പറോസ്റോക്കി, 
പകുതിയിൽ കുറയറോത് സംസ്റോനങ്ങൾ 
പ്രറമയം പറോസ്റോക്കി സ്ിരരീകരിച്ച് 
രറോഷ്ടപതിയുകട അനുമതി റനടി 
നിയമമറോക്കിയത്.'
  സർ, ഗവണ്സമന്ിസന് ഭാഗത്തുനിന്ം  
അവതരിപ്ിച്ിട്ടുള് ഈ പ്രകമയസത് 
ഞാൻ സമ്പൂർണമായി പ്ിന്താങ്ങുേയാണ്. 
സർ നമ്മുസട മൗൈിോവോശങ്ങൾ  
പ്രതിപ്ാദിക്കുന വ്യവസ്േസള 
ചവിട്ിസമതിക്കുനതിനും  ഇ്ായ്മ 
സചയ്ാനും കവ�ിയ് ഈ പ്രകമയസത് 
ഞങ്ങൾ  അനുകൂൈിക്കുനത്.  അതുകപ്ാസൈ 
തസന ഇൻഡ്യൻ പ്ാർൈസമന്ിൽ  
അവതരിപ്ിച്ിരിക്കുന 24 ാമസത് കഭദഗതി 
ബി്ിൽ ഇതുവസരയി്ായിരുന  എസന്തങ്ിലും 
നൂതനമായ  വിപ്വാശയം ഉൾസക്കാള്ളുന് 
എന്ള്തിസന് അടിസ്ാനത്ിൈ് 
ഈ ആശയസത് പ്ിന്താങ്ങുനത്.  
ഇൻഡ്യൻ ഭരണഘടന നിൈവിൽ വന 
ോൈം മുതൽ  ഇൻഡ്യൻ പ്ാർൈസമന്ിൽ  
നിക്ിപ്മായിരുനതും ഈ സന്ദർഭത്ിൽ 
വിവിധ ഭരണഘടനാകഭദഗതിേളിൽക്കൂടി   
ഈ അവോശം, വിനികയാഗിച്ചുവന  ഒരു 

അവോശം, 1967 സഫബ്രുവരി  മാസം 
27 ാം തീയതി  സുപ്രീംകോടതി  വിധിച് 
കഗാൈേ് നാഥ് കേസിൽ   മിക്കവാറം 
നഷ്ടസപ്ട്തുസോ�് ഈ നഷ്ടസപ്ട് 
അവോശങ്ങൾ  വീസ�ടുക്കുവാൻ 
കവ�ിയുളള ഒരു നിയമനിർമ്ാണത്ിന്  
അധിോരം നൽകുേ എന ചരിത്രപ്രമായ 
േടമ നിർവ്വഹിക്കുവാൻകവ�ിയാണ് 
ഞാനും എസന് പ്ാർട്ിയും ഇതിന് 
പ്രിപൂർണ്ണമായി പ്ിന്തുണ നൽകുനത്. 
ഇവിസട പ്ൈ സമമ്പർമാരും  പ്റഞെതുകപ്ാസൈ 
ഭരണഘടന മാറ്റങ്ങൾക്ക് അതീതമായ 
ഒന്; ഭരണഘടനയ്ക് മാറ്റങ്ങൾ 
ആവശ്യമാണ്.  നമ്മുസട മാറിവരുന 
സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്് രാജ്യസത് 
ജനങ്ങളസട അഭിനികവശങ്ങളം, 
അഭിൈാഷങ്ങളം ആവശ്യങ്ങളം 
അനുസരിച്് ഭരണഘടനയ്ക് മാറ്റങ്ങൾ 
ഉ�ാകേ�താണ്.  അങ്ങസന മാറ്റങ്ങൾ 
ഉ�ാകുനതിസന ആർക്കും എതിർക്കുവാൻ 
േഴിയുേയി്.  അതനുസരിച്് ഇനസത് 
വ്യവസ്ിതിയിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ാന 
ബന്ങ്ങസള സംബന്ിച്്, അവോശങ്ങസള 
സംബന്ിച്്, എ്ാം ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ 
ആവശ്യമുള് സന്ദർഭങ്ങളിൽ വരുത്ണം.  
അതിന് ഇൻഡ്യൻ പ്ാർൈസമന്ിസന് 

 ഇരുപ്ത്ിനാൈാം ഭരണഘടനാ കഭദഗതിയുമായി ബന്സപ്ട്്  നിയമസഭയിൽ 1971 
ആഗസ്റ്റ് 26 ന് അനസത് സപ്ാതുമരാമത്തും ടൂറിസവം വകുപ്് മന്തി ടി.സേ. ദിവാേരൻ 
അവതരിപ്ിച് സ്റ്റാറ്റയൂട്റി പ്രകമയത്ിൻ കമൽ ശ്രീ. കക.എം. മറോണി നടത്ിയ പ്രസംഗം. 

26-08-1971
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അവോശം ഭരണഘടനയുസട 368ാം  
ആർട്ിക്കിളിൽ നിക്ിപ്മായിട്ടു�്. 
അങ്ങസനയുളള ഒരവോശം 
പ്ാർൈസമന്ിൽ നിക്ിപ്മായിട്ിസ്ന്ളള  
കഗാൈേ് നാഥ് കേസിസൈ ജഡ്ജസമന്ിസന് 
വ്യാഖ്യാനകത്ാട്  കയാജിക്കുവാൻ 
നിർവ്വാഹമി്, അതംഗീേരിക്കുവാനും 
നിർവ്വാഹമി്.  ഇതിസന 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം  സുപ്രീംകോടതിക്ക് 
ചിൈ സതറ്േൾ  പ്റ്റിയിട്ടുസ�ന് 
സൂക്ഷ്മമായി പ്രികശാധിക്കുകമ്പാൾ  
ോണാവനതാണ്. ആർട്ിക്കിൾ 13 ൽ ഈ 
മൗൈിോവോശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്മായി ഏത് 
നിയമങ്ങൾ  പ്ാർൈസമന്് നിർമ്ിച്ാലും 
അതു ഭരണഘടനാ വിരുദ്മാസണന് 
പ്രസ്താവിച്ിരിക്കുനതുസോ�്  
ഭരണഘടനയിസൈ 368 ാം 
ആർട്ിക്കിളനുസരിച്ചുള് ഒരു ഭരണഘടനാ 
കഭദഗതി, നിയമമായിരുനാൽത്സനയും 
അത് മൗൈിോവോശങ്ങസള  
പ്രിമിതസപ്ടുത്തുനതുസോ�്  
ഭരണഘടനാവിരുദ്മാസണന്ം  
നിൈനിൽക്കുനതസ്ന്ം അതുസോ�്  
പ്ാർൈസമന്ിന് അസമന്ിംഗ് അധിോരം 
ഇസ്ന്മായിരുന് സുപ്രീം കോടതിയുസട 
വിധി.  ഈ വ്യാഖ്യാനത്ിൈാണ്  സതറ്വനത്.  
 പ്ാർൈസമന്ിസന സംബന്ിച്ിടകത്ാളം  
രണ്തരത്ിലുള് സ്വഭാവവം 
രണ്തരത്ിലുള് അധിോരങ്ങളമു�്.  
ഇൻഡ്യൻ പ്ാർൈസമന്് ഒരു കസാവറിൻ 
അഥവാ പ്രമാധിോര സഭയാണ്; 
അകതയവസരത്ിൽ  തസന 
ഒരു കനാണ് കസാവറിൻ അഥവാ 
ഒരു സാധാരണ സഭയാണ്.  ഒരു 
കസാവറിൻ സഭസയന നിൈയിൽ 
ഇൻഡ്യൻ പ്ാർൈസമന്ിന് ഭരണഘടന 
നിർമ്ിക്കുവാനുള്  അവോശവം 
ഉ�്.   രണ്ം ര�് അവോശങ്ങളം ര�് 
സ്വഭാവങ്ങളമാണ്.  കോണ്സ്റ്റിറ്റയൂവന്്                                                               
പ് കവഴ്സ്  ഉപ്കയാഗിക്കുകമ്പാൾ  368 ാം 
ആർട്ിക്കിളനുസരിച്് വിനികയാഗിക്കാം.  
 സാധാരണനിൈയിലുള്  
നിയമനിർമ്ാണസഭസയന്ള്  നിൈയിൽ 
നിയമങ്ങൾ നിർമ്ിക്കുകമ്പാൾ  13 ാം 
ആർട്ിക്കിളനുസരിച്് നിർമ്ിക്കാം.                         
13 ാം ആർട്ിക്കിളനുസരിച്് നിയമങ്ങൾ 
നിർമ്ിക്കുകമ്പാൾ മാത്രകമ, അതായത് 
സാധാരണ നിയമങ്ങൾ നിർമ്ിക്കുകമ്പാൾ  
മാത്രകമ അത് മൗൈിോവോശങ്ങൾക്ക് 
വിരുദ്മായിരുനാൽ,  മൗൈിോവോശ 
വ്യവസ്േസള പ്രിമിതസപ്ടുത്ിയാൽ,  

ഭരണഘടനാ വിരുദ്മായി പ്രഖ്യാപ്ിക്കുവാൻ  
േഴിയൂ.  കനസരമറിച്്   368 ാം ആർട്ിക്കിളിൽ 
പ്രതിപ്ാദിക്കുന  ഭരണഘടനാ കഭദഗതി 
നിയമങ്ങസള സംബന്ിച്ിടകത്ാളം  
ആർട്ിക്കിൾ 13 പ്രസക്തമ്.. 368 ാം 
ആർട്ിക്കിളിസന ഭരണഘടനയിസൈ 
ആർട്ിക്കിൾ 13 നിയന്തിക്കുനത്..   
യാസതാരു നിയന്തണവമി്.  ഈ 
സപ്ാസിഷൻ വ്യക്തമായി സുപ്രീംകോടതി 
ോണുേയു�ായിസ്ന്ള്താണ് 
കഖദേരമായ ഒരുോര്യം.  മാത്രവമ് 
പ്ാർൈസമന്ിൽ  ഈ അവോശം 
നിക്ിപ്മായിട്ിസ്ന്ള്  
സുപ്രീംകോടതിയുസട വ്യാഖ്യാനവം  
ശരിയ് സർ, നമ്മുസട പ്ാർൈസമന്് 
കോണ്സ്റ്റിറ്റയൂവന്് അസംബ്ിയുസട 

ഒരു പ്ിൻതുടർച്ാവോശിയാണ്. 
കോണ്സ്റ്റിറ്റയൂവന്് അസംബ്ി ഭരണഘടനയ്ക്  
രൂപ്ം നൽേിയകശഷം ഒരു സപ്രാവിഷണൽ 
പ്ാർൈസമന്ായി  പ്രവർത്ിക്കുേയാണ്. ഒരു 
സപ്രാവിഷണൽ പ്ാർൈസമന്് എന നിൈയിൽ 
കോണ്സ്റ്റിറ്റയൂവന്് അസംബ്ിയിലു�ായിരുന  
ഭരണഘടനാ നിർമ്ാണാവോശം 
കുറച്് ഈ പ്ാർൈസമന്ിനു�്.  ഒരു 
സപ്രാവിഷണൽ പ്ാർൈസമന്ായി 
പ്രവർത്ിക്കുന  ോൈഘട്ത്ിൈാണ് 
ഭരണഘടനയുസട ഒനാമസത് കഭദഗതി 
നിയമം പ്ാസ്ാക്കിയിട്ടുള്ത്.  സപ്രാവിഷണൽ  
പ്ാർൈസമന്ായി രൂപ്ാന്തരസപ്ട്തിനുകശഷം 
ഒരു ഭരണഘടനാ കഭദഗതിക്ക്  രൂപ്ം  
നൽേിസയങ്ിൽ, പ്ാർൈസമന്ിന് 
കോണ്സ്റ്റിറ്റയൂവന്്  അസംബ്ിയുസട എ്ാ 

അധിോരങ്ങളം ഉസ�ന് സതളിയുനതും 
കോണ്സ്റ്റിറ്റയൂവന്്  അസംബ്ിയിസൈ  
ഭരണഘടനാ നിർമ്ാതാക്കളസട ഉകദേശം 
തസന പ്ാർൈസമന്ിന് ഈ അധിോരം 
നൽകുേ എന്ള്തായിരുന്സവന്ം  
വളസര വ്യക്തമാണ്. 
 സർ, കവസറാരു സപ്ാസിഷൻ ഞാൻ 
ഇവിസട പ്റയാൻ ആരേഹിക്കുേയാണ്.  
സുപ്രീകോടതിയുസട വിധി ശരിയാസണന് 
വിചാരിക്കുേ.  സുപ്രീം കോടതിയുസട വിധി 
ശരിയായിരുനാലും, സുബ്റാവവിസന് 
വിധി ശരിയായിരുനാലും,  
നമ്മുസട ഭരണഘടനയനുസരിച്്  
പ്ാർൈസമന്ിന് അമന്ിംഗ് പ്കവഴ് സ് 

നിൈവിൈിരിക്കുനതുസോ�്, 
പ്ാർൈസമന്ിൽ ഈ അധിോരം 
നിക്ിപ്മായിരിക്കുനതുസോ�്, മാറിവരുന 
പ്ാർൈസമന്ിന്  ഇത്രം നിയമനിർമ്ാണം  
സോണ്വരുനതിന് യാസതാരു 
പ്രയാസവമി്.  സർ, പ്ാർൈസമന്ിസന് 
അധിോരസത് പ്രിമിതസപ്ടുത്ാൻ 
കൈാേത്ിലുള് ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമ്.  
പ്ാർൈസമന്ിന് അതിനുമുമ്പു�ായിരുന 
നിയമത്ിനനുസരിച്് പ്ാർൈസമന്ിസന് 
അധിോരം  പ്രിമിതസപ്ടുത്തുന്
സ�ങ്ിൽത്സനയും പ്ിനീടു വരുന  
പ്ാർൈസമന്റുേൾക്ക്  അതിസന 
റദുസചയ്തുസോ�്,  ഒരു പുതിയ നിൈപ്ാട് 
സ്വീേരിച്ചുസോ�്,  പുതിയ  അവോശം  
സ്ാപ്ിക്കുനതിൽ  യാസതാരു  സതറ്മിസ്ന്  
വളസരയധിേം വിദഗ്ദ്ധമോർ പ്റഞെിട്ടു�്.  
ഞാൻ ഒരു വാചേം വായിക്കുേയാണ്.  
പ്രസിദ് ഭരണഘടനാ വിദഗ്ദ്ധനായ  േൗൾ 
പ്റഞെിരിക്കുനത്  ഇങ്ങസനയാണ്. 
 'Acts against the power of the 
Parliament subsequent bind not, 
Parliament is not bound by precedents' 
അതുകപ്ാസൈതസന ഭരണഘടനാ 
വിദഗ്ദ്ധൻമാരായ  ബ്ാേ് കസ്റ്റാണും 
ഡയസിയും മുൻോൈനിയമങ്ങൾമൂൈം 
എസന്ത്ാം പ്രിമിതിേൾ  ഉ�ായിരുനാലും  
പ്ിൽക്കാൈത്തുവരുന  പ്ാർൈസമന്ിന്  
ആ പ്രിമിതിേൾ തട്ിനീക്കിസക്കാ�് 
അവരുസട അവോശങ്ങൾ  
പുനസ്ാപ്ിക്കുനതിൽ യാസതാരു 
സതറ്മിസ്ന് പ്റഞെിട്ടു�് .  അകപ്ാൾ 
ഞാൻ പ്റയുനത്, സുപ്രീംകോടതിയുസട 
വിധി ശരിയാസണങ്ിലും പ്ാർൈസമന്ിന് ഈ 
നിയമം  സോണ്വരുനതിൽ  യാസതാരു 
സതറ്മി്ാസയനാണ്.  അതിനുകവ�ി  ഒരു 
കോണ്സ്റ്റിറ്റയൂവന്്  അസംബ്ി  വിളിച്ചുകൂകട്�  
ആവശ്യമി്.  കോണ്സ്റ്റിറ്റയൂവന്്  
അസംബ്ി  വിളിച്ചൂകൂട്ണസമന് 
നമ്മുസട  ഭരണഘടനയിൽ ഒരു 
സ്ൈത്തും പ്റയുന്മി്.  അകതസമയം 
അകമരിക്കൻ ഭരണഘടനയുസട 
5 ാമസത് വകുപ്ിൽ  ഇതു പ്റഞെിട്ടു�്.  
ഇതുകപ്ാസൈയുള് സന്ദർഭങ്ങളിൽ   
National Constitution Convention 
വിളിച്ചുകൂട്ി  അവിസടവച്ചു ഭരണഘടനാ 
കഭദഗതി സചയ്ണസമന് പ്റഞെിട്ടു�്   
National Constitution Convention 
വിളിച്ചുകൂട്ണസമന് പ്റഞെിട്ടുസ�ങ്ിലും  
1787  ൽ ഫിൈാഡൽഫിയായിൽ  
വിളിച്ചുകൂട്ിയ േണ്സവൻഷനുകശഷം 

നാളിതുവസര  അവിസട േണ്സവൻഷൻ 
വിളിച്ചുകൂട്ിയിട്ി്.  ഇതുവസര 24 
കഭദഗതിേൾ പ്ാസ്ാക്കിയിട്ടു�്.  
അതുസോ�്  തീർച്യായും ഇവിസടയും 
ഒരു കോണ്സ്റ്റിറ്റയൂവന്് അസംബ്ി 
വിളിച്ചുകൂകട്� ോര്യമി്.  
 സർ, ഈ നിൈപ്ാടിൈാണ് ഈ 
പ്രകമയസത് ഞങ്ങൾ  സ്വാഗതം സചയ്യുനത്.  
പ്കക് ഇകതാസടാപ്ം ഒരു ോര്യംകൂടി 
പ്റയാൻ ഞാനാരേഹിക്കുേയാണ്. 
ഈ അധിോരം ഇൻഡ്യൻ 
പ്ാർൈസമന്ിന് നൽകുനതുസോ�് ഈ 
അധിോരങ്ങൾ ഉപ്കയാഗിച്ചുസോ�് 
പ്ൗരസ്വാതന്ത്യം, പ്ത്രസ്വാതന്ത്യം  
മുതൈായ വ്യക്തിസ്വാതന്ത്യങ്ങസള 
ചവിട്ിസമതിക്കുനതിന്, നിഹനിക്കുനതിനുള് 
ഒരു പ്രവണത വളർന്വനാൽ 
അതിസന തടയാൻ ഇൻഡ്യൻ ജനത 
തീർച്യായും മുകനാട്ടുവരുസമന്ം അതിസന 
തടയുസമന്ം എനിക്ക് വിശ്വാസമു�്. സർ,                           
368 ാം വകുപ്നുസരിച്് പ്ാർൈസമന്ിന് 
ഇകപ്ാൾ േിട്ിയിരിക്കുന അംഗീോരം 
ദുർവിനികയാഗം സചയ്തുസോ�് 
വ്യക്തിസ്വാതന്ത്യസത് ചവിട്ിസമതിച്ാൽ  
അകമരിക്കൻ ഭരണഘടനയ്ക് രൂപ്ം 
സോടുത് എരേഹാം  ൈിങ്ണ് സിവിൽ 
വാറിസന് അവസരത്ിൽ മൗൈിോവോശം 
റദേ് സചയ്തുസോ�് ഇങ്ങസന പ്റഞ്ഞു.   
'There is a higher law than the 
Constitution'  ഭരണഘടനയ്ക് ഉപ്രിയായ 
ഒരു ശക്തിയു�്, ആ ശക്തി ഇങ്ങസനയുള് 
നീക്കങ്ങസള സചറത്തു കതാൽപ്ിക്കുസമന് 
പ്റയാൻ ഞാനാരേഹിക്കുേയാണ് 
ഒരു വാചേം കൂടി പ്റഞ്ഞുസോ�് 
ഞാൻ അവസാനിപ്ിച്ചുസോള്ാം.. !
 കവ� ഞാൻ അവസാനിപ്ിക്കുേയാണ്., 
'I disagree with what you say, but I 
shall defend till death  your right to say 
so' എന ഫ്രഞ്ചു പ്ഴസമാഴി കപ്ാസൈ ഇത് 
ദുരുപ്കയാഗം സചയ്ാൻ കേന്ദ്ര ഗവണ്സമന്് 
തയ്ാറാേരുസതന് പ്റഞ്ഞുസോ�്  
368 ാം വകുപ്ിൽ മൗൈിോവോശസത് 
സംബന്ിച് റൂളിംഗിസന സംബന്ിച് 
കഭദഗതിയായാലും അതിന് ഭൂരിപ്ക്ം  
നിയമസഭേളസട  റാറ്റിഫികക്കഷൻ 
കവണസമന് ഒരു േ് കളാസ്സൂകൂടി                                                                
368 ാം വകുപ്ിൽ ഉൾസപ്ടുത്ണസമന് 
നിർകദേശിച്ചുസോണ്ം അവസാനിപ്ിക്കുന്.

(റകരള നിയമസഭറോ നടപടികൾ 26.08.1971)
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കേന്ദ്ര-സംസ്ാന ബന്ങ്ങൾ  
സംബന്ിച്്  ധനോര്യവം നിയമവം വകുപ്് മന്തി 

ശ്രീ. കക.എം. മറോണി നടത്ിയ പ്രസംഗം 

സ ർ, ഒരു സ്വതന്തപ്രമാധിോര  
റിപ്ബ്ിേ് എന പ്ദവി കനടി 
മൂന് ദശേം പ്ിനിട്കശഷം 
ഇകപ്ാൾ പ്രിപ്േ്വമായ ഒരു 
ജനാധിപ്ത്യ സംവിധാനം ഈ 

രാജ്യത്് ദൃശ്യമാണ്.  ഇക്കഴിഞെ 
ദശേങ്ങൾക്കുള്ിൽ സമ്തിദാന പ്രക്രിയ 
പ്ൈതവണ ആവർത്ിച്ചു േഴിഞ്ഞു.  ഈ 
തിരസഞെടുപ്പുേൾക്കു കശഷം ഉടസൈടുത്ിട്ടുള് 
ഏറ്റവം ശ്രകദ്യമായ പ്രതിഭാസം 
കേന്ദ്രത്ിലും സംസ്ാനങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത 
രാഷ്ടീയ േക്ിേൾ അധിോരത്ിൈിരിക്കുന് 
അഥവാ ആ സമ്പ്രദായത്ിന്  മുൻഗണന 
ൈഭിക്കുന്   എനതാണ്.  വികവേമതിേളായ 
ഇൻഡ്യൻ സമ്തിദായേ സമൂഹത്ിനുള്ിൽ 
സഫഡറൈിസം ഒരാശയം എന നിൈക്കും ഒരു 
പ്രാകയാഗിേ ഉപ്ാധി എന നിൈക്കും 
കവകരാടിക്കഴിഞെിരിക്കുന് എന വസ്തുത ഇത് 
സംശയകൈശമകന്യ സ്ാപ്ിക്കുന്.  ഇനസത് 
കേന്ദ്രഗവണ്സമന്റും കേരള ഗവണ്സമന്റും 
തസനയാണ് ഇതിന് ഏറ്റവം മിേച് ദൃഷ്ടാന്തം.  
വിപുൈമായ ജന പ്ിൻതുണയും, 
സമ്തിദായേരുസട അംഗീോരവം 
ഇരുഗവണ്സമന്റുേൾക്കും  ൈഭിച്ിട്ടു�്.  ഈ 
സാഹചര്യത്ിൽ കേന്ദ്ര-സംസ്ാന 
ഗവണ്സമന്റുേൾ തമ്ിൽ സംഘർഷം  

അപ്രസക്തവം അനാവശ്യവമാണ്.  
എന്തസനയ്,  ജനകക്മമാണ് 
ഭരണകൂടങ്ങളസട അന്തിമൈക്്യസമങ്ിൽ 
പ്രസ്ര വിശ്വാസവം സഹേരണവമാണ്  
അതികൈക്കാവശ്യം. കേന്ദ്രത്ിസന്യും 
സംസ്ാനങ്ങളസടയും പ്രകത്യേമായ 
അധിോരപ്രിധിയും, പ്രവർത്ന 
മണ്ഡൈങ്ങളം നമ്മുസട ഭരണഘടന 
നിർണ്ണയിച്ിട്ടു�്. ഇരുകൂട്ർക്കും 
അവരവരുകടതായ മണ്ഡൈങ്ങളിൽ 
സ്വതന്തമായി പ്രവർത്ിക്കാൻ 
സഹായേമായ ഭരണഘടനാവ്യവസ്േൾ 
നിൈവിൽ  ഉള് സ്ിതിക്ക് വ്യത്യസ്ത  രാഷ്ടീയ 
േക്ിേൾക്ക് കേന്ദ്രത്ിലും 
സംസ്ാനങ്ങളിലും യാസതാരു ഉരസലും 
കൂടാസത സുഗമമായി ഭരണം നടത്ാൻ 
േഴിയും.  
     എ്ാ തൈങ്ങളിലും പ്രവർത്ന 
പ്രിധിേൾ  മാനിക്കാനും  അംഗീേരിക്കാനും, 
േഴിയുസമങ്ിൽ, ആത്മാർത്മായ  
അഭിപ്രായ ഭിനതേൾ നിൈനിൽക്കുകമ്പാൾ 
കപ്ാലും, പ്രതികൂൈ മകനാഭാവത്ികനാ, 
നിൈപ്ാടികനാ പ്രസക്തിയി്.  എങ്ിലും 
ഇത്രം ഒരു മകനാഭാവം കേന്ദ്ര അധികൃതർ 
പുൈർത്തുന്ക�ാ എന് ആശങ്ിക്കാൻ 
വേ നൽകുനവയാണ് സമീപ് ോൈത്് 

ഉടസൈടുത് ചിൈ സംഭവ വിോസങ്ങൾ.  
ഒൻപ്തു സംസ്ാന ഗവണ്സമന്റുേസള 
ജനാധിപ്ത്യ വിരുദ്മായ രീതിയിൽ 
പ്ിരിച്ചുവിട്തും, ഭരണഘടന അനുസരിച്് 
സംസ്ാന ഗവണ്സമന്റുേൾക്ക്  
ൈഭിച്ിട്ടുള് അധിോരങ്ങൾ 
സവട്ിക്കുറക്കാനും, അവയികൈക്ക് േടന് 
േയറാനും ശ്രമിക്കുനതുമാണ് ഈ 
സന്ദർഭത്ിൽ  ഞാൻ സൂചിപ്ിക്കുനത്.  
ഉത്രവാദിത്വമുള്വസരന് നാം േരുകത� 
ചിൈർ സമീപ്ോൈത്്, ലവദയുതിയുസട 
ഉത്പ്ാദനം, വിതരണം, നിയമസമാധാന 
പ്രിപ്ാൈനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ 
സംസ്ാനങ്ങളസട അധിോരപ്രിധിയിൽ 
നിന് എടുത്തുമാറ്റാൻ കവ�ി നടത്ിയ 
പ്രസ്താവങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്ിൽ സഭ 
ഓർക്കുമക്ാ? അടിയന്തരാവസ്ക്കാൈത്്  
ഭരണഘടനയിൽ വരുത്ിയ 42-ാം 
കഭദഗതിയിൽ ഉൾസക്കാള്ിച്രുനതും 
പ്ിനീട് റദോക്കിയതുമായ 257-എ വകുപ്് 
പുനുഃസ്ാപ്ിക്കണസമന നിർകദേശവം 
ഈ സന്ദർഭത്ിൽ സ്മരണീയമാണ്.
    അധിോരവികേന്ദ്രീേരണം 
ോൈഘട്ത്ിസന് ആവശ്യമായി 
അംഗീേരിക്കസപ്ട്ിരിക്കുന 
സന്ദർഭത്ിൈാണ്  ഇത്രം നിർകദേശങ്ങൾ 
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ആവിർഭവിക്കുനസതന് ഓർമ്ികക്ക�തു�്.  
ഭരണ സംവിധാനത്ിസന്യും, 
ആസൂത്രണത്ിസന്യും 
സാധ്യമായ എ്ാ മണ്ഡൈങ്ങളിലും 
അധിോരവം ഉത്രവാദിത്വവം  
വികേന്ദ്രീേരിക്കണസമനാണ് നമ്മുസട 
അഭിപ്രായം.  പ്രാകദശിേ ആവശ്യങ്ങൾ 
േണക്കിസൈടുക്കാസത വിദൂരതയിൽ 
വർത്ിക്കുന കേന്ദ്ര ഗവണ്സമന്ിൽ നിന് 
പ്ദ്തിേളം തുേേളം അനുവദിച്ചു േിട്ടുന 
ഇനസത് രീതിക്കു പ്േരം ആസൂത്രണം 

അടിത്ട്ിൽ നിന് ആരംഭിക്കുന 
സമ്പ്രദായത്ിനുകവ�ി നാം   എക്കാൈവം 
വാദിച്ിട്ടു�്.  ഈ സാഹചര്യത്ിൈാണ് 
സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യവം, 
തൻമൂൈം സംസ്ാനങ്ങളസട പ്രശ് നങ്ങളം 
ആവശ്യങ്ങളം അറിഞെ് പ്രവർത്ിക്കാനുള് 
േഴിവം ഉള് നിയമാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു 
ആസൂത്രണക്കമ്ീഷൻ  ആവശ്യമാസണന് 
നാം വാദിക്കുനത്.  എനാൽ കേന്ദ്ര 
ഗവണ്സമന്്  ഇതിനു കനസര വിപ്രീതമായ 
നിൈപ്ാടാണ് സ്വീേരിച്ിരിക്കുനസതന് 

കതാന്ന്.  വാർഷിേ പ്ദ്തിേൾ 
ബന്സപ്ട് മുഖ്യമന്തിമാരുമായി  ചർച് 
സചയ്യുന സമ്പ്രദായം കപ്ാലും ഉകപ്ക്ിച്തിൽ 
നിന് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാണ്.  
കസ്വഛോധിപ്ത്യപ്രവം, ഏേപ്ക്ീയവമായ  
ഇത്രം നടപ്ടിേസളക്കുറിച്് ഞാൻ 
കൂടുതൽ വിശദീേരിക്കാൻ മുതിരുനി്.  
എസന്തനാൽ ഈ വേ ോര്യങ്ങളിൽ 
സംസ്ാന ഗവണ്സമന്ിനുള് അഭിപ്രായം 
മുഖ്യമന്തി ഇതിനേം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടു�് .  

    സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ 
അധിോരവം സാമ്പത്ിേവരുമാനവം 
ൈഭ്യമാേത്ക്കവണ്ണം 
കേന്ദ്ര-സംസ്ാനബന്ങ്ങൾ സമരേമായി 
പ്രിവർത്നം സചയ്ണസമന ശക്തമായ 
അഭിപ്രായമാണ്  നമുക്കുള്ത്. 
     വികേന്ദ്രീേരണസത്ക്കുറിച്് 
പ്രാമർശിക്കുകമ്പാൾ പുനരാവിഷ് കൃതമായ 
കേന്ദ്ര-സംസ്ാന സാമ്പത്ിേ 
ബന്ങ്ങളിലൂസട കേന്ദ്രത്ിൽ നിന് 
സംസ്ാനങ്ങളികൈക്ക് വിഭവങ്ങളം 
ചുമതൈേളം വന് കചരുേമാത്രമ് 
അകത പ്രക്രിയയിലൂസട സംസ്ാന 
ഗവണ്സമന്ിൽ നിന് പ്രാകദശിേ 
സ്വയംഭരണ സ്ാപ്നങ്ങളികൈക്ക്  
അവ പ്േർന് സോടുക്കുേ എന്ം 
അർത്മാക്കുന്�്. അതിനാൽ ഈ വർഷം 
തസന ജി്ാ ഭരണ ബിൽ േഴിയുംകവഗം 
പൂർണ്ണരൂപ്ത്ിൽ നടപ്ാക്കാൻ 
തീരുമാനിച്ിരിക്കുേയാണ്. ജി്ാ 
േൗണ്സിലുേളികൈക്കുള് തിരസഞെടുപ്് 
എത്രയും കവഗം നടത്തുനതായിരിക്കും.  
ഇതുവസര തിരസഞെടുപ്പു നടക്കാത് 
പ്ഞ്ായത്തുേളികൈക്കുള് 
തിരസഞെടുപ്പും താമസിയാസത 
നടത്തുനതാണ്.  ജി്ാ നിൈവാരത്ിൽ 
തിരസഞെടുക്കസപ്ട് ജനപ്രതിനിധിേൾക്ക്  
അധിോരങ്ങളം ചുമതൈേളം 
ആവശ്യമായ  ധനാഗമമാർഗ്ഗങ്ങളം  
ലേമാറ്റം  സചയ്യുനകതാടുകൂടി 
ഭരണ സംവിധാനം ഒട്ാസേ 
വിപ്വാത്മേമായ പ്രിവർത്നത്ിന് 
വികധയമായിത്ീരാതിരിക്കി്.  
     ഈ സന്ദർഭത്ിൽ ഒരു ോര്യം 
സഭസയ അനുസ്മരിപ്ിക്കാൻ ഞാൻ 
ആരേഹിക്കുന്.  സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് 
യാസതാരു നിയന്തണവമി്ാത്തും 
സംസ്ാനങ്ങകളാട് ആകൈാചിക്കാസത 
ആവിഷ് േരിച്്  നടപ്ാക്കുനതുമായ 
കേന്ദ്രനയങ്ങൾ, വിേസന പ്രിപ്ാടി 
ൈക്്യമാക്കിയുള് വിഭവ സമാഹരണത്ിനും 
വ്യയ നയൂനീേരണത്ിനും കവ�ി നാം 
നടത്തുന എ്ാ ശ്രമങ്ങകളയും പ്ൈകപ്ാഴം 
തീർത്തും  പ്രാജയസപ്ടുത്തുന്�്.  
ഉദാഹരണത്ിന്, ഇൻഡ്യൻ സമ്പദ് 
വ്യവസ്  ഇനഭിമുഖീേരിക്കുന ഏറ്റവം 
രൂക്മായ പ്രശ് നങ്ങളിസൈാനാണ് 
വിൈക്കയറ്റം.  ഇതികൈക്ക് വഴിസതളിയിക്കുന 
വസ്തുതേൾ പ്ൈതുസ�ങ്ിലും 
ഈ കശാചനീയാവസ്ക്കുള് 

മുഖ്യോരണം കേന്ദ്ര ഗവണ്സമന്ിസന് 
സാമ്പത്ിേ നയങ്ങളാസണന ോര്യം 
നികഷധിക്കുവാൻ സാദ്്യമ്.  അത്യാവശ്യ 
സാധനങ്ങളിൻകമലും, നികത്യാപ്കയാഗ 
വസ്തുക്കളികമേലും ഭാരിച് നികുതി ചുമത്ിയ 
േഴിഞെ വർഷസത് ബഡ്ജറ്റ്  വരുത്ിവച് 
ആഘാതത്ിൽ നിന്ം ഇനിയും ഈ 
രാഷ്ടം  കമാചിതമായിട്ി്. വിൈക്കയറ്റത്ിന് 
വഴിസതളിച് സംഭവവിോസങ്ങളിൽ 
ഒനാണിത്. ഇതുമൂൈം പ്ണത്ിസന് 
വിതരണം ഗണ്യമായി വർദ്ിക്കുേയും 
ആ പ്ണം വ്യാപ്ാരിേളസടയും, 
ഊഹക്കച്വടക്കാരുസടയും  ലേേളിൽ  
എത്ികച്രുേയും സചയ്യുന്.  
     അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഫൈപ്രദമായ 
രീതിയിൽ വിതരണം സചയ്യുനതിനുള് 
ക്രിയാത്മേവം ഭാവനാസമ്പനവമായ 
ഒരു നയം കേന്ദ്രഗവണ്സമന്് 
നടപ്ാക്കിയിരുസനങ്ിൽ  ദുർവഹമായ 
ഈ വിൈക്കയറ്റം നിയന്തിച്ചുനിർത്ാൻ 
അവർക്ക് േഴിയുമായിരുന് 
എന്തസനയാണ് നമ്മുസട വിശ്വാസം.  
വിൈ നിയന്തണത്ിനാവശ്യമായ മുഖ്യ 
ഉപ്ാധിേൾ കേന്ദ്രഗണ്സമന്ിസന് അധിോര 
പ്രിധിക്കുള്ിൽസപ്ട്ിരിക്കുന  സ്ിതിക്ക് 
അവർ സ്വീേരിക്കുന നടപ്ടിേളസട 
ോര്യക്മതസയ ആശ്രയിച്ാണ് 
മുഖ്യമായും വിൈക്കയറ്റസത് നിയന്തിക്കാൻ 
േഴിയുേ.  വർദ്ിച്ചുവരുന വിൈക്കയറ്റം 
തടയുനതിന് ധാന്യങ്ങൾ, പ്യറവർഗങ്ങൾ, 
ഉപ്്, പ്ഞ്സാര, തുണിത്രങ്ങൾ, ഭക്്യ 
എണ്ണേൾ, മസണ്ണണ്ണ, ഡീസൽ എണ്ണ, 
തീസപ്ട്ി തുടങ്ങിയ അവശ്യസാധനങ്ങളസട 
സംഭരണത്ിനും വിതരണത്ിനും കവ�ി 
സമരേമായ ഒരു പ്ദ്തി കേന്ദ്രഗവണ്സമന്് 
ഏർസപ്ടുകത്�താവശ്യമാണ്.  
കമൽപ്റഞെ വിഭവങ്ങൾ ഏസറക്കുസറ 
ഏേീകൃതമായ വിൈനിരക്കുേകളാടുകൂടി  
രാജ്യസമാട്ാസേ വിതരണം 
സചയ്ാവനതാണ്.  വിതരണത്ിനു 
മതിയാോസതവരുന അത്യാവശ്യ 
സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി 
സചയ്യുനതിനും ദുർൈഭ വസ്തുക്കളസട 
േയറ്മതി നികരാധിക്കുനതിനും 
സഹായേമായതും കൂടുതൽ യാഥാർത്്യ 
കബാധകത്ാടുകൂടിയതുമായ ഒരു വികദശ 
വ്യാപ്ാരനയം കേന്ദ്രഗവണ്സമന്്  
ലേസക്കാകള്�താവശ്യമാണ്.

(21.3.1980 ന് നടത്ിയ  �ജ്് 
പ്രസംഗത്ിൽ നിന്് )

ആസൂത്ണം അടിത്ടേിൽ 
നിന്് ആരംഭി�ന് 
സമ്പ്രേറോയത്ിനുറവണ്ി 
നറോം   എക്കറോലവം വറോേിച്ചിട്ടുണ്്.  
ഈ സറോഹചര്ത്ിലറോണ് 
സംസ്റോനങ്ങൾക്ക് മതിയറോയ 
പ്രറോതിനിധ്വം, തൻമൂലം 
സംസ്റോനങ്ങളകട പ്രശ് നങ്ങളം 
ആവശ്ങ്ങളം അറിഞെ് 
പ്രവർത്ിക്കറോനുള് കഴിവം 
ഉള് നിയമറോധിഷ്ിതമറോയ 
ഒരു ആസൂത്ണക്കമ്മരീ�ൻ  
ആവശ്മറോകണന്് നറോം 
വറോേി�ന്ത്.  
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സ ർ, ഓകരാ വർഷവം 
ബജറ്റിലൂസട 
സോണ്വരുന  
സാമ്പത്ിേ 

നിർകദേശങ്ങൾ നടപ്ിൈാക്കുനതിനുകവ�ി  
അവതരിപ്ിക്കുനതിന് - ധനോര്യബി്ിസൈ 
വ്യവസ്േൾക്ക് ധനോര്യവർഷത്ിസന്  
പ്രാരംഭം മുതൽ പ്രാബൈ്യം 
നൽകുനതിനുകവ�ി - സോണ്വനിട്ടുള് 
ഒരു സപ്ാതു നിയമമാണ് ഇകപ്ാൾ ഈ 
സഭയുസട മുമ്പാസേ അവതരിപ്ിച്ിരിക്കുന 
ഈ ബി്്.  ഇപ്രോരം ഒരു നിയമം 
സോണ്വരുസമന് ബഡ്ജറ്റ് 
ചർച്ാകവളയിൽ ഈ സഭസയ 
അറിയിച്ിരുനതാണ്.  നിയമസഭ 
നടക്കാതിരുനതുസോ�് 1983 സസപ്ംബർ 
15-ാം തീയതി ഗവർണ്ണർ ഒരു 
ഓർഡിനൻസായി ഇതു 
പുറസപ്ടുവിക്കുേയു�ായി.  ആ 

ഓർഡിനൻസിന് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്ിസന് 
അംഗീോരം േിട്ി അതിനുകശഷം  
ഓർഡിനൻസ് റീകപ്സ് സചയ്യുനതിനുകവ�ി 
സോണ്വനിട്ടുള് ഒരു ബി്ാണിത്. ഈ 
ബി്ിനും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്ിസന് 
അംഗീോരം ൈഭിച്ിട്ടു�് .  എനാൽ നമ്മുസട 
രാജ്യസത് സംബന്ിച്ിടകത്ാളം ഇകപ്ാൾ 
നടന്വരുന ഒരു സമ്പ്രദായം പ്ാൻ 
ഡിസ് ക്കഷൻ സഫബ്രുവരി മാസത്ിൈാണ് 
നടക്കുനത്.  ഡിസംബർ-ജനുവരി 
മാസത്ിൽ ഉകദ്യാഗസ് തൈത്ിലുള് 
ചർച്േൾ നടനാൽ പ്ാനിംഗ് േമ്ിഷനും 
സംസ്ാന ഗവണ്സമന്റും തമ്ിൽ പ്ാൻ 
ഡിസ് ക്കഷൻ  നടക്കുനത് ജനുവരി 
സഫബ്രുവരി മാസങ്ങളിൈാണ്.  സഫബ്രുവരി 
മാസം അവസാനകത്ാടുകൂടിയായിരിക്കും  
പ്രകത്യേിച്് നമ്മുസട സംസ്ാനസത് 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം പ്ാനിസന് 
ഡീലറ്റൽഡായ ഔട്കൈ ഒസക്ക 

മനസ്ി്ാക്കാൻ േഴിയുനത്.  ബജറ്റ് 
നിയമസഭയിൽ വരുനത് സ്വാഭാവിേമായും 
മാർച്് 3-ാം വാരത്ിൈായിരിക്കും. അങ്ങസന 
ബജറ്റ് അവതരിപ്ിച്ചുേഴിഞൊൽ  ഫുൾ 
ബജറ്റ്  ഏപ്രിൽ 1-ാം തീയതിക്കു മുൻപ്് 
പ്ാസ്ാക്കാൻ  േഴിയാത്തുസോ�് 
ഏതാനും മാസകത്ക്കുള് കവാട്് ഓണ് 
അക്കൗ�്സ് പ്ാസ്ാക്കിയതിനു കശഷം  സഭ 
പ്ിരിയുേയാണ് നമ്മുസട ഇവിസട ഉള് 
നടപ്ടി.  മാത്രമ് ഇവിസട സബ് ജക്് േമ്ിറ്റി 
സമ്പ്രദായം  നിൈവിലുള്തുസോ�് 
ഇങ്ങസന സഭ പ്ിരിഞെതിനുകശഷം  ഈ 
ധനാഭ്യർത്നേൾ സബ് ജക്്  േമ്ിറ്റിയുസട  
സ് ക്രൂട്ിണിക്കുകവ�ി  വയ്കന്.  അതിനു  
നാൈാഴ്ച സമയസമടുക്കും.  അതുേഴിഞെ് 
സബ് ജക്് േമ്ിറ്റിയുസട റികപ്ാർട്് വനിട്് 
ബജറ്റിസന് സപ്ാതുചർച്യികൈക്ക്  നമ്ൾ  
േടക്കുനത് ജൂണ് മാസത്ിൈാണ്.  ജൂണ് 
മാസത്ിൽ ബജറ്റ് പ്ാസാക്കിയതിനുകശഷം  
അകപ്രാപ്രികയഷൻ  ബി്് 
പ്ാസാക്കിയതിനുകശഷം മണിബി്് 
എടുക്കാൻ നിയമപ്രമായി ബുദ്ിമുട്് 
ഇസ്ങ്ിലും നിൈവിലുള് 
സമ്പ്രദായമനുസരിച്് വളസരക്കാൈം 
നിയമസഭ സകമ്ളിക്കാൻ 
ബുദ്ിമുട്ടുള്തുസോ�് ഫുൾ ബജറ്റ് 
പ്ാസായതിനുകശഷം നമ്ൾ പ്ിരിയുേയാണ് 
സചയ്യുനത്.  ഇങ്ങസന ഫുൾ ബജറ്റ് പ്ാസായി 
പ്ിരിയുനതുസോ�്  ബജറ്റിൽ  
നിർകദേശിക്കസപ്ട്  ധനോര്യ നിർകദേശങ്ങൾ 
നടപ്ിൈാക്കുനതിനുള് മണിബി്് 
പ്ാസാക്കാൻ സമയം േിട്ടുനി്.  മിക്കവാറം 
നവംബർ ഡിസംബർ മാസത്ിൽ നടക്കുന 
സകമ്ളനത്ിൽ വച്് മാത്രകമ മാർച്് - 
ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ അവതരിപ്ിക്കുന 
ബജറ്റിലൂസട സോണ്വരുന ധനോര്യ 
നിർകദേശങ്ങൾ  നിയമമായി പ്ാസാക്കാൻ 
ഒക്കുേയുള്ളൂ. അതിസന് ഫൈമായി മാർച്്് 
മാസം വസര ബഡ്ജറ്റിലുള് നിർകദേശങ്ങൾ  
അനുസരിച്് വരുമാനമാർഗ്ഗങ്ങൾ 
ഉ�ാക്കാൻ േഴിയുനി്. വരുമാനങ്ങൾ 
നഷ്ടസപ്ട്ടുകപ്ാകുന്.  നികുതി ചുമത്ാൻ 
പ്റ്നി്.  അതിസനാരു പ്രതിവിധിസയന 
നിൈയിൽ ഇവിസട ഒരു എകനബിളിംഗ് ആക്് 
കവണം.  ഇന് പ്ാർൈസമന്ിൽ  ഈ ബുദ്ിമുട്് 
ഇ്ാത്തിസന് ോരണം അവരുസട 
ധനോര്യ ബി്ിസൈ നിർകദേശങ്ങൾ  

ഉടൻതസന നിയമമാകുനതു സോ�ാണ്. 
ഉടൻ തസന നിയമമാകുനതിസന് ോരണം 
മസറ്റാരു എകനബിളിംഗ് ആക്് 
ഇവിസടയുള്തുസോ�ാണ്. സപ്രാവിഷണൽ 
േളക്ൻ ഓഫ് ടാേ് സ് ആക്് എന് 
പ്റഞ്ഞുസോ�് കേന്ദ്രത്ിൽ നിൈവിലുള് 
നിയമത്ിൽ പ്റഞെിരിക്കുനത്  
എസന്തനാൽ  ധനോര്യമന്തി 
അവതരിപ്ിക്കുന ധനോര്യബി്ിൽ  
പ്റഞെിരിക്കുന വ്യവസ്േൾ  അകപ്ാൾ 
തസന പ്രാബൈ്യത്ിൽ 
വരുനതായിരിക്കുസമനാണ്.  ഒരു 
ഡിക്കറഷൻ  ഉ�ായിരുനാൽ മതി, 
കസ്റ്ററ്സമന്് ഒഫ് ഓബ് ജക്്  ആന്് 
റീസണ്സ് കപ്ാസൈ മസറ്റാരു  ഡിക്കറഷൻ  
ഉ�ായിരുനാൽ മതി.  അതു വളസര  
അത്യാവശ്യമുള്  ോര്യമാണ്.  ഉടസന തസന 
ഇതു നടപ്ിൽ വരണം എന് പ്റഞെ് 
വിശദീേരിക്കുന്സവങ്ിൽ  ധനോര്യബിൽ 
അവതരിപ്ിക്കുനകതാടുകൂടി തസന അതിസൈ 
വകുപ്പുേൾ  പ്രാബൈ്യത്ിൽ വരുനതാണ് 
എന് കേന്ദ്രത്ിൽ മസറ്റാരു നിയമം 
അനുശാസിക്കുന്�്.  അതുസോ�് ഒരു 
എകനബിളിംഗ് ആക്് കേരളസത്  
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം  ഇ്ാസത 
കപ്ായതുസോ�് നമുക്ക് ബുദ്ിമുട്ടു�്.  
അതുസോ�ാണ്  േഴിഞെ നിയമസഭയിൽ 
ധനോര്യബി്് അവതരിപ്ിച്് ചർച്സചയ്ത 
സന്ദർഭത്ിൽ ഇനി മുകനാട്ടുള് 
ോൈഘട്ത്ിൽ ഈ ബുദ്ിമുസട്ാന്ം 
ഉ�ാകുനത്,  സ്ിരമായി 
കേന്ദ്രത്ിലുള്തുകപ്ാസൈ  ഒരു 
എകനബിളിംഗ് ആേ് ട്  സോണ്വരുവാൻ 
ആരേഹിക്കുന്,  അടുത് നിയമസഭാ 
സകമ്ളനത്ിൽ  അതുസോണ്വരുനതാണ് 
എന് പ്റഞെിരുനത്.  അതിസന് 
അടിസ്ാനത്ിൈാണ് ഈ ബി്് 
സോണ്വനത്.  
      സർ, ഈ ബി്ിസൈ േ് കളാസ്  3-ഉം 
4-ഉം ആണ് പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ, അതിൽ 
3-ാമസത് േ് കളാസിൽ പ്റയുനത് 
ഇതിനേത്് ഒരു ഡിക്കറഷൻ  കവണം 
എനാണ്.  കേന്ദ്രത്ിസൈ ബി്ിൽ 
പ്റയുനതും ഈ ബി്ിൽ  പ്റയുനതും 
തമ്ിൽ അല്പം വ്യത്യാസമു�്.  ഈ ബി്ിൽ 
കേന്ദ്രത്ിലുള് ബി്ിൽ പ്റയുനതുകപ്ാസൈ 

ധനോര്യബി്് അവതരിപ്ിക്കുകമ്പാൾ 
തസന പ്രാബൈ്യത്ിൽ വരണസമന്  
ധനോര്യബി്് അവതരിപ്ിച്തിനുകശഷം  
വരുന ഏപ്രിൽ 1-ാം തീയതി മുതൽ (അടുത് 
സാമ്പത്ിേ വർഷം ഏപ്രിൽ 1-ാം തീയതി 
മുതൽ) ഇതു പ്രാബൈ്യത്ിൽ  വരുനതാണ് 
എനാണ്.  ഉടസന തസന പ്രാബൈ്യത്ിൽ 
വരുനതിനു പ്േരം, പ്ിനീടുള് ഏപ്രിൽ 
1-ാം തീയതി മുതൽ ഈ വകുപ്പുേൾ 
പ്രാബൈ്യത്ിൽ വരുനതായിരിക്കും.  
ഇങ്ങസന വരുനതിന് ഒരു ഡിക്കറഷൻ 
ഈ ബി്ിനേത്് ഉ�ായിരിക്കണം.  
ബി്ിനേത്് ഇങ്ങസനയുള് ഒരാരേഹം 
പ്രേ ടിപ്ിച്ചുസോ�് ഒരു ഡിക്കറഷൻ 
ഉ�ായിരുനാൽ മതിസയനാണ് 
മൂനാം വകുപ്ിൽ പ്റയുനത്.
     ഈ േ് കളാസ്   അനുസരിച്്  
ധനോര്യബിൽ അവതരിപ്ിച്ചുേഴിഞൊൽ  
ഏപ്രിൽ 1-ാംതീയതി മുതൽ 120 
ദിവസത്ിനേം  ആ വകുപ്ിസൈ 
വ്യവസ്േൾ പ്രാബൈ്യത്ിൽ വരുനതാണ്. 
120 ദിവസത്ിനേം നിയമം നിർമ്ിച്ാൽ 
മതി. അങ്ങസനസയാരു സൗേര്യം 
ഉ�്.  ബജറ്റികനാടനുബന്ികച്ാ 
അതിനുകശഷകമാ അവതരിപ്ിക്കുന 
ധനോര്യബി്ിസൈ വ്യവസ്േൾ 120 
ദിവസത്ിനേം പ്ാസാക്കിയാൽ മതി.  
120 ദിവസം വസര  അത് പ്രാബൈ്യത്ിൽ 
ഇരിക്കുസമന്ള്താണ് ഈ എകനബ്ിംഗ് 
ആക്ിസന് പ്രകത്യേത. നമ്മുസട 
ധനോര്യവകുപ്ിസന സംബന്ിച്ിടകത്ാളം  
അസത്ാം നിയമമാക്കി കപ്ാോൻ 
സാധിക്കുസമന്മാത്രമ്  ഓകരാ 
വർഷവം ഏപ്രിൽ 1-ാം തീയതി മുതൽ 
തസന  നമുക്ക് നികുതി പ്ിരിക്കാനും 
സാധിക്കുന് എന്ള്താണ് നമുക്ക് 
ഇതുസോണ്�ാകുന പ്രകയാജനം.  നമ്മുസട 
രാജ്യത്ിസന് ഉത്മമായ താല്പര്യങ്ങസള 
േരുതി സോണ്വനിരിക്കുന ഈ നിയമം 
സബ് ജക്് േമ്ിറ്റിക്ക് അയച്്   റികപ്ാർട്് 
വരുത്ി  സകമ്ളനത്ിൽ വച്ചുതസന 
പ്ാസ്ാക്കണം.  അതിന് എ്ാവരും 
സഹേരിക്കണസമന് അഭ്യർത്ിക്കുന്.

(റകരള നിയമസഭറോ നടപടികൾ 07.12.1983)

1983- കല റകരള തറോൽക്കറോലിക 
നികുതി പിരിയ്കൽ �ിൽ 

സാമ്പത്ിേ ോര്യങ്ങൾ സംബന്ിച്  സബ് ജക്് േമ്ിറ്റിയുസട 
പ്രിഗണനയ്ക് അയക്കണസമന പ്രകമയത്ിൻകമൽ 

ധനോര്യമന്തി ശ്രീ. കക.എം. മറോണി നടത്ിയ പ്രസംഗം 

നിയമസഭറോ  പ്രസംഗം
07-12-1983

ഓറരറോ വർ�വം 
�ജ്ിലൂകട കകറോണ്ടുവരുന്  
സറോമ്പത്ിക നിർറ്ദേശങ്ങൾ 
നടപ്ിലറോ�ന്തിനുറവണ്ി  
അവതരിപ്ി�ന്തിന് 
ധനകറോര്�ില്ികല വ്വസ്കൾക്ക് 
ധനകറോര്വർ�ത്ികന്റ  
പ്രറോരംഭം മുതൽ പ്രറോ�ല്ം 
നൽകുന്തിനുറവണ്ി 
കകറോണ്ടുവന്ിട്ടുള് ഒരു 
കപറോതു നിയമമറോണ് ഇറപ്റോൾ 
ഈ സഭയുകട മുമ്പറോകക 
അവതരിപ്ിച്ചിരി�ന് ഈ �ില്്.  
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സ ർ, സ്വാതന്ത്യ 
സമരസത്ക്കുറിച്ചുള് 
അനുസ്മരണേളമായി നാം 
ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന 

ഈ സന്ദർഭം, നമുക്ക് സ്വാതന്ത്യം 
കനടിത്രുനതിനുകവ�ി  ജീവാർപ്ണം 
സചയ്ത കദശാഭിമാനിേസളയും  സ്വാതന്ത്യ 
സമര ഭ ടമോസരയും അനുസ്മരിക്കാനുള്  
ഒരു അവസരം കൂടിയായി ഞാൻ 
പ്രിഗണിക്കുേയാണ് .  ഇൻഡ്യൻ 
സ്വാതന്ത്യ സമരത്ിസന് ബൈികവദിയിൽ 
ജീവാർപ്ണം സചയ്ത രാഷ്ടപ്ിതാവ് 
മഹാത്മജിസയക്കുറിച്ചുള്  അനുസ് മരണയ്ക്  
മുൻപ്ിൽ ഞാൻ നകമാവാേം 
അർപ്ിക്കുേയാണ്.  അകദേഹം 
സവട്ിസത്ളിച് പ്ാതയിലൂസട ഇൻഡ്യൻ 
സ്വാതന്ത്യസമരസത് നയിച്് അത് 
വിജയേരമാക്കിത്ീർത്  സ്വതന്ത 
ഭാരതത്ിസന് ശില്പിേളായ പ്ണ്ഡിറ്റ് 
ജവഹർൈാൽ സനഹ്റവിസനയും  മറ് കദശീയ 
കനതാക്കസളയും ഞാൻ 
അനുസ്മരിക്കുേയാണ്.  അവസരക്കുറിച്ചുള് 
സ് മരണയക്കു മുൻപ്ിൽ ആദരാഞ്ജൈിേൾ 
അർപ്ിക്കുേയാണ്.  അസതാസടാപ്ം, സർ 
സി.പ്ി. രാമസ്വാമി  അയ്രുസട േിരാത 
ഭരണത്ിസനതിസര കപ്ാരാടിയ, നമ്മുസട 
ഉത്രവാദ ഭരണത്ിനുകവ�ി  കപ്ാരാടിയ 

പ്ട്ം താണുപ്ിള്, സി.കേശവൻ , ടി.എം. 
വർഗീസ്, അബ് ദുൾ റഹ്ാൻ  സാഹിബ് 
തുടങ്ങിയ രാജ്യ സ് കനഹിേസളയും 
കദശാഭിമാനിേസളയും  അനുസ് മരിക്കാൻ 
ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപ്കയാഗിക്കുേയാണ് .  
അതുകപ്ാസൈ തസന സ്വാതന്ത്യ സമരത്ിൽ 
രക്തസാക്ിത്വം വരിച് ആയിരക്കണക്കിന് 
ആളേള�്.  അവസരയും അനുസ് മരിക്കാൻ 
നമുക്ക് േിട്ിയിരിക്കുന ഒരു സന്ദർഭമാണ് 
ഇത്. 
        സർ, ഇൻഡ്യസയ 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം  ഇൻഡ്യൻ 
സ്വാതന്ത്യസമരസത് നാം 
അനുസ് മരിക്കുകമ്പാൾ  അത് ഒരു 
ഇതിഹാസമാണ്.  കൈാേത്ിസന് 
ചരിത്രം നാം പ്രികശാധിക്കുകമ്പാൾ  
രാജവാഴ്ചസയ്കതിസര, സാമ്ാജ്യ 
ശക്തിേൾസക്കതിസരയുള്  കപ്ാരാട്ങ്ങൾ  
പ്ൈ രാജ്യങ്ങളിലും നടനിട്ടു�് എന് 
ോണാം.  ഫ്രഞ്ചു വിപ്വവം കസാവിയറ്റ് 
റഷ്യയിസൈ സമരവം അകമരിക്കൻ 
സ്വാതന്ത്യ സമരവം എ്ാം സായുധ 
വിപ്വങ്ങളായിരുന്സവങ്ിൽ  
ഇൻഡ്യൻ സ്വാതന്ത്യസമരത്ിന്  
ലേകത്ാക്കുേകളക്കാൾ, 
ലേ കബാംബുേകളക്കാൾ, 

േഴമരങ്ങകളക്കാൾ ഏറ്റവം 
ശക്തികയറിയത്  അഹിംസയാസണന് 
സതളിയിക്കാൻ േഴിഞ്ഞു.  അതാണ് 
നാം ഇന് അനുസ്മരിക്കുന 
ഇൻഡ്യൻ സ്വാതന്ത്യ സമരത്ിസന് 
ഏറ്റവം വൈിയ ലചതന്യസമന് 
പ്റയാൻ ഞാനാരേഹിക്കുേയാണ്.  
ഇൻഡ്യകയാസടാപ്ം സ്വാതന്ത്യം കനടിയ 
നിരവധി  രാജ്യങ്ങളിൽ സ്വാതന്ത്യം ഇന്  
അസ് തമിച്ിരിക്കുന്.  അവസയാസക്ക 
കസ്വഛോധിപ്ത്യ ഭരണത്ികൈക്കു വഴതി 
മാറികപ്ായിരിക്കുന്. എനാൽ ഇൻഡ്യയിൽ  
ഇന്ം സ്വാതന്ത്യം നിൈനിൽക്കുന്. ആ 
ലചതന്യമാണ്, ആ ശക്തിയാണ്, ആ 
അഹിംസയാണ് നമ്മുസട ആ സാംസ്ാരിേ 
ലപ്തൃേമാണ്  ഇന് നമ്സള അവിസട 
പ്ിടിച് ു നിർത്ിയിരിക്കുനത്  എന്ള്തിന് 
യാസതാരു സംശയവമി്.  ആ അഹിംസ, 
തത്വങ്ങൾ മുറസേ പ്ിടിച്ചുസോ�് 
മുകനാട് ു നീങ്ങാനും ഇന് നാം 

അഭിമുഖീേരിക്കുന പ്രശ്നങ്ങസള കനരിടാനും  
അതു പ്രിഹരിക്കാനും  നമുക്ക് േഴിയുകമാ 
എന്ള് കചാദ്യത്ിനു നമുക്ക് മറപ്ടി 
സോടുകക്ക�തു�്.  സർ, ആ അഹിംസാ 
തത്വങ്ങൾ സോ�് ഇന്ത്യയുസട സ്വാതന്ത്യം 
കനടിസയടുക്കാൻ േഴിസഞെങ്ിൽ 
ഇന് നാം അഭിമുഖീേരിക്കുന എ്ാ 
പ്രശ് നങ്ങളം പ്രിഹരിക്കാൻ ആ 
മഹത്ായ ആശയങ്ങൾ മുറസേ 
പ്ിടിച്ചുസോ�്  ൈക്്യകബാധകത്ാടുകൂടി  
ദൃ്മായി ഒരുമിച് ു നീങ്ങിയാൽ  നമുക്ക് 
േഴിയുസമന് ഞാൻ ആശിക്കുേയാണ്.  
 സർ, ഒകരാ രാജ്യത്ിനും ഒകരാ 
സംസ്ാരമു�്.  ആ സാംസ് ക്കാരിേ 
പ്ശ്ാത്ൈത്ിൽ നിന്ം മാത്രസമ 
അവരുസട  ഭാവിക്കു രൂപ്ം സോടുക്കാൻ 
േഴിയൂ.  നമുക്കു കസാവിയറ് റഷ്യയുസട 
പ്ാതയിലൂസട സഞ്രിക്കാൻ േഴിയുേയി്.
നമുക്കു അകമരിക്കയുസട  പ്ാതയിലൂസട 

സഞ്രിക്കാൻ േഴിയുേയി്.   നമുക്കു 
ലചനയുസട പ്ാതയിലൂസട സഞ്രിക്കാൻ 
േഴിയുേയി്.  നമുക്കു നമ്മുകടതായ 
സംസ് ക്കാരത്ിലൂസട, നമ്മുകടതായ 
ചുറ്പ്ാടുേളിലൂസട മാത്രസമ സഞ്രിക്കാൻ 
േഴിയൂ.  ജനാധിപ്ത്യമി്ാത്  കസാഷ്യൈിസ്റ്റ ു 
വ്യവസ്ിതി ഏോധിപ്ത്യമാണ്. 
അതുകപ്ാസൈ കസാഷ്യൈിസമി്ാത് 
ജനാധിപ്ത്യം  ദുഷ് പ്രഭുത്വവമാണ്.  
ജനാധിപ്ത്യ  വ്യവസ്ിതിക്കേത്്  
കസാഷ്യൈിസ്റ്റു വ്യവസ്യു�ാക്കാൻ 
േഴിയുകമാ എന്ള്ത് വളസര ശ്രമേരമായ 
ഒരു കജാൈിയാണ്.  ആ ശ്രമേരമായ 
കജാൈിയാണ് നമ്ൾ ഏസറ്റടുത്ിരിക്കുനത്.  
കസാവിയറ് റഷ്യയുകടയും ലചനയുകടയും 
കനട്ങ്ങസള വിൈമതിക്കുകമ്പാൾ  
ഇൻഡ്യയുസട കനട്ങ്ങസള കസാവിയറ്റ ു 
റഷ്യ കപ്ാലും പ്രേീർത്ിക്കുന്  
എന്ള്ത് നമുക്കു അഭിമാനത്ിനു 
വേ നൽകുന ഒരു ോര്യമാണ്. 

ഇൻഡ്യൻ  സ്വാതന്ത്യത്ിസന് നാൽപ്താം 
വാർഷിോകഘാഷകത്ാടനുബന്ിച്്                                                                                               

ശ്രീ. സേ.എം. മാണി നടത്ിയ പ്രസംഗം 

നിയമസഭറോ  പ്രസംഗം
13-08-1987

ഇൻഡ്ൻ സ്വറോതന്ത്സമരകത് 
നറോം അനുസ് മരി�റമ്പറോൾ  
അത് ഒരു ഇതിഹറോസമറോണ്.  
റലറോകത്ികന്റ ചരിത്ം 
നറോം പരിറശറോധി�റമ്പറോൾ  
രറോജവറോഴ്ചകയ്കതികര, സറോമ്റോജ് 
ശക്ികൾകക്കതികരയുള്  
റപറോരറോടേങ്ങൾ  പല രറോജ്ങ്ങളിലും 
നടന്ിട്ടുണ്് എന്് കറോണറോം.  
ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവവം റസറോവിയ്് 
റ�്യികല സമരവം അറമരിക്കൻ 
സ്വറോതന്ത് സമരവം എല്റോം സറോയുധ 
വിപ്ലവങ്ങളറോയിരുന്നുകവങ്ിൽ  
ഇൻഡ്ൻ സ്വറോതന്ത്സമരത്ിന്  
ഷകറത്റോ�കറളക്കറോൾ, 
ഷക റ�റോംബുകറളക്കറോൾ, 
കഴുമരങ്ങറളക്കറോൾ 
ഏ്വം ശക്ിറയറിയത്  
അഹിംസയറോകണന്നു 
കതളിയിക്കറോൻ കഴിഞ്ഞു.
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  സർ, നസമ് സംബന്ിച്ിടകത്ാളം  
ഇനിയും പ്ൈ ോര്യങ്ങളം സചയ്ാനു�് .  
ഇന് നമ്ൾ ആകഘാഷിക്കുനത് ഇൻഡ്യൻ 
സ്വാതന്ത്യത്ിസന് 40-ാം വർഷവം 
േ്വിറ്റ് ഇൻഡ്യാ സമരത്ിസന് 45-ാം 
വർഷവമാണ്.  പ്കക് നമ്മുസട സ്വാതന്ത്യ
സമരസത്ക്കുറിച്ചുള്  അനുസ് മരണേൾ 
വളസര വളസര ദീർഘകമറിയതാണ്.  
ഇവിസട േക്ി കനതാക്കൻമാരിൽ  പ്ൈരും 
അനുസ് മരിച്തുകപ്ാസൈ 1857- ൽ മീററ്റിൽ 
സപ്ാട്ിപ് ുറസപ്ട് പ്ട്ാളവിപ്വസത് തുടർന് 
രാജ്യത്ിസന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ  
സപ്ാട്ിപ് ുറസപ്ട് ജനമുകനറ്റം അസ്ങ്ിൽ  
പ്രകക്ാഭങ്ങളായിരുന്  ഇൻഡ്യൻ 
സ്വാതന്ത്യ സമര ചരിത്രത്ിസൈ  ആദ്യസത് 
മുകനറ്റസമന് നമുസക്ക്ാവർക്കും 
അറിയാം.  അതിസന രേിട്ീഷുോർ  
അടിച്മർത്തുേയു�ായി.  അങ്ങസന 
അടിച്മർത്സപ്ട് വിോരങ്ങൾ 
ഊതിസക്കടുത്ാൻ േഴിഞെി്.  അത് 
സാവധാനം നീറിപ് ുേയുേയാണു�ായത്.  
 1885- ൽ ഇൻഡ്യൻ 
നാഷണൽ കോണ്രേസിസന് 
ആവിർഭാവകത്ാടുകൂടിയാണ്  
വാസ്തവത്ിൽ ഇൻഡ്യൻ സ്വാതന്ത്യസമരം 
എന കദശീയ  ചിന്താഗതി വളരാനും, 
ആ കദശീയ ചിന്താഗതിക്കു  
സംഘടിതമായ  രൂപ്ം നൽോനും  
േഴിഞെത് എന്ള്താണ് സത്യം.  
1920-ൽ മഹാത്മജി സമരത്ിസന് 
കനതൃത്വം ഏസറ്റടുത്കതാടുകൂടി  ആ 
സമരത്ിന് ഒരു ജനേീയ സ്വഭാവവം 
ജനപ്ിന്തുണയും േിട്ി. അങ്ങസന 
സമരം വ്യാപ്ിച്ചു. യാതനേൾ നിറഞെ 
സമരം നീണ്കപ്ായി.  ആ സമരത്ിനു 
ആക്കം കൂടുംകതാറം ആ സമരസത് 
അടിച്മർത്ാനുള് രേട്ീഷുോരുസട 
നീച നടപ്ടിേൾക്കും ആക്കം കൂടി.  
 സർ ഇങ്ങസന സമരം 
നീണ്കപ്ാകുകമ്പാഴാണ്  ര�ാം കൈാേ 
മഹായുദ്ം സപ്ാട്ിപ് ുറസപ്ട്ത്.  ആ കൈാേ 
മഹായുദ്ത്ിസന് ോൈയളവ് ഇൻഡ്യസയ 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം  ഏറ്റവം വൈിസയാരു 
വഴിത്ിരിവായിരുന്.  ഇൻഡ്യൻ 
സ്വാതന്ത്യത്ിസന് ആ വഴിത്ിരിവിൽ 
ഇൻഡ്യൻ നാഷണൽ കോണ്രേസ് 
എ.ഐ.സി.സി. കൂടി പ്ാസ്ാക്കിയ 
'േ്വിറ്റ് ഇൻഡ്യ' പ്രകമയമായിരുന്. 
വാസ്തവത്ിൽ  ഇൻഡ്യൻ സ്വാതന്ത്യ  
സമരത്ിനു തീ സോളത്ിയത്, അതിന് 
കവഗത വർധിപ്ിച്ത്.    അതിനു 

ലചതന്യം സോടുത്ത്, അതിനു 
ൈക്്യകബാധമു�ാക്കിയത്  എന് 
പ്റയാൻ ഞാൻ ആരേഹിക്കുേയാണ്.  
മഹാത്മജിപ്റഞ്ഞു.  “ We shall be either 
free or we shall die in that attempt,”. 
ഒന്േിൽ നമ്ൾ സ്വതന്തരാവണം 
അസ്ങ്ിൽ സ്വാതന്ത്യത്ിനുകവ�ിയുള് 
കപ്ാരാട്ത്ിൽ നമുക്കു മരിക്കണം.  
 സർ, സിവിൽ ഡിസ്ഒബീഡിയൻസിനു 
മഹാത്മജി ആഹ്വാനം സചയ്തു.  
നൻമേളമായി സഹേരിക്കുേസയനതും 
തിമേകുളമായി നിസ്ഹേരിക്കുേസയനതും 
നമ്മുസട േടമയാണ് എന് 
പ്റഞ്ഞുസോ�്  രേിട്ീഷ് 
ഗവണ്സമന്ിസന് തിമേേൾസക്കതിസര, 
കസ്വഛോധിപ്ത്യത്ിസനതിസര, 
ലവകദശിേ കമധാവിത്്വത്ിസനതിസര, 
ഇൻഡ്യൻ സ്വാതന്ത്യത്ിനുകവ�ി, 
പ്ൗരാവോശങ്ങൾക്കുകവ�ി 
മഹാത്മജിയുസട കനതൃത്വത്ിൽ നടന 
സിവിൽ  ഡിസ്ഒബീഡിയൻസ് മൂവ്സമന്റും, 
േ്വിറ്റ് ഇൻഡ്യാ സമരവം നമുക്കു  നൽേിയ 
ലചതന്യം ഞാൻ ഓർക്കുേയാണ്. 
രേിട്ീഷ് ഗവണ്സമന്്  അതിസന 
അടിച്മർത്ി. കൈാേചരിത്രത്ിൽ  
ഇത്രമാത്രം നിഷ്ഠ ൂ രമായ മസറ്റാരു  
അടിച്മർത്ലു�ായിട് ുക�ാ 
എന് സംശയമാണ്.  
 സർ, രണ്വർഷമായി ന ടന 
േ്വിറ്റ് ഇൻഡ്യാ സമരത്ിനിടയിൽ  
രാജ്യസത്ാട്ാസേ ന ടന പ്രകക്ാഭങ്ങളിൽ 
538 സ്ൈങ്ങളിൽ സവ  ടിസവയ്പ് ു�ായി 
എന് രേിട്ീഷ് പ്ാർൈസമന്ിൽ 
ഔകദ്യാഗിേ കസ്റ്ററ്റ്സമന്ിലൂസട 
വ്യക്തമാക്കസപ്ട്ടുസവങ്ിൽ പ്തിനായിരങ്ങൾ 
സോൈ സചയ്സപ്ടുേയു�ായി എനതാണ് 
സത്യം.  രോമങ്ങളിസൈ ദരിദ്ര ജനങ്ങളിൽ 
നിന്ം, പ്ാവസപ്ട് ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ 
നിന്ം കൂട്പ്ിഴ ഈടാക്കിസക്കാ�് 
അവർക്കു ലഫൻ അടിക്കുേയാണ് 
രേിട്ീഷുോർ സചയ്തത്.  അങ്ങസന കൂട്പ്ിഴ 
ഈടാക്കി, അവരുസട ചട്ി പ്ാത്രങ്ങൾ 
സപ്റക്കി, അവസര പ്ീഡിപ്ിച്ചു.  എനിട്് 
ഔകദ്യാഗിേമായി രേിട്ീഷ് പ്ാർൈസമന്ിൽ 
പ്റയുേയു�ായി ഇൻഡ്യയിൽ നിന്ം  
കൂട്പ്ിഴ സൈവി സചയ്തതിസന് ഫൈമായി 85 
ൈക്ം രൂപ് േിട്ി എന്, എന്പ്റഞൊൽ 
അതു സഞട്ിപ്ിക്കുന ഒരു സംഭവമാണ്.  
പ്ാവസപ്ട് ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക്   എത്രമാത്രം  
പ്ീ്നങ്ങൾ  ആ ോൈഘട്ത്ിൽ  
ഉ�ായി എന്ള്തിസന് ഏറ്റവം സി.ടി അഹമ്ദൈി, സേ ആർ.ഗൗരിയമ്,, കോടികയരി ബാൈകൃഷ്ണൻ, സേ.സി.കജാസഫ്, എ.സി ഷണ്മുഖദാസ് എനിവർസക്കാപ്ം

1885- ൽ ഇൻഡ്ൻ 
നറോ�ണൽ റകറോൺഗ്രസികന്റ 
ആവിർഭറോവറത്റോടുകൂടിയറോണ്  
വറോസ്തവത്ിൽ ഇൻഡ്ൻ 
സ്വറോതന്ത്സമരം എന് റേശരീയ  
ചി്റോഗതി വളരറോനും, ആ റേശരീയ 
ചി്റോഗതി�  സം്ടിതമറോയ  
രൂപം നൽകറോനും  കഴിഞെത് 
എന്നുള്തറോണ് സത്ം.  1920-ൽ 
മഹറോത്മജി സമരത്ികന്റ 
റനതൃത്വം ഏക്ടുത്റതറോടുകൂടി  
ആ സമരത്ിന് ഒരു ജനകരീയ 
സ്വഭറോവവം ജനപിന്തുണയും 
കിടേി. അങ്ങകന സമരം വ്റോപിച്ചു. 
യറോതനകൾ നിറഞെ സമരം 
നരീണ്ടുറപറോയി.  ആ സമരത്ിനു 
ആക്കം കൂടുംറതറോറും ആ സമരകത് 
അടിച്ചമർത്റോനുള് ബ്രടേരീഷുകറോരുകട 
നരീച നടപടികൾ�ം ആക്കം കൂടി. 
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വൈിസയാരു ചരിത്ര സത്യമാണത്.  സർ, 
നിഷ്ഠ ൂ രമായ ആ അടിച്മർത്ൈിസനതിസര  
കൈാേമനസാക്ി ഉണരുേയു�ായി. 
ആ വിമർശനങ്ങസള കനരിട് വിൻസ്റ്റൻ 
ചർച്ിൽ കോമണ് സഭയിൽസചയ്ത പ്രസംഗം 
ഇന് ഏറ്റവം വൈിയ ചരിത്ര കരഖയാണ്.
 “I have not become the King's 
First Minister to preside over the 
liquidation of the British Empire” എന് 
പ്റഞ്ഞുസോ�് ഇൻഡ്യയിൽ നടന 
സ്വാതന്ത്യ സമരസത് അടിച്മർത്തുേ 
തങ്ങളസട ൈക്്യമാസണന് പ്റഞ്ഞുസോ�്, 
അതിൽ അഭിമാനം സോ� ലപ്രം 
മിനിസ്റ്റർ വിൻസ്റ്റൻ ചർച്ിൽ പ്ിനീട് 
േ�ത്.- അകദേഹം ആരേഹിക്കാത്ത് 
ഈ രാജ്യത്തു നടന്.  സൂര്യനസ്തമിക്കാത് 
രേിട്ീഷ് സാമ്ാജ്യത്വത്ിസന് 
തേർച് ആരംഭിച്ത് ഇൻഡ്യയുസട 
സ്വാതന്ത്യ പ്രാപ്ികയാടുകൂടിയാണ്.  
ഏഷ്യൻ-ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ 
സ്വാതന്ത്യത്ിനു കവ�ി മുകനാട് ു 
വരിേയാണ്.  ഇൻഡ്യൻ സ്വാതന്ത്യ 
സമരസത് സംബന്ിച്ിടകത്ാളം േ്വിറ്റ് 
ഇൻഡ്യാ സമരത്ിസന് പ്രാധാന്യം ഒരു 
പ്സക് കുറച്ചു ോണുനവരു�ായിരിക്കാം.  
സർ, േ്വിറ്റ് ഇൻഡ്യാ സമരത്ിൽ 
മഹാത്മജി പ്റഞെത് എന്താണ്? 
ര�ാം കൈാേമഹായുദ്ത്ിൽ  
സഖ്യേക്ിേകളാടുകൂടി കചർന് ഞങ്ങൾ 
യുദ്ം സചയ്ാം.  പ്കക് അടിമച്ങ്ങൈ 
ഞങ്ങളസട ലേേളിൽ േിടക്കുകമ്പാൾ, 
ആ ചങ്ങൈ സപ്ാട്ിസച്റിഞ്ഞുസോ�്ാസത 
എതിരാളിേസള കനരിടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് 
േഴിയുേയി് എനാണ് അകദേഹം 
ആദ്യം പ്റഞെത്.  ആദ്യം ഞങ്ങൾ 
സ്വതന്തരാേണം, ഇൻഡ്യ ഒരു സ്വതന്ത 
രാഷ്ടമാേണം, ഒരു ജനാധിപ്ത്യ 
ഗവണ്സമന്് ഇവിസട വരണം, യുലണറ്റഡ് 
കനഷൻസിസൈ ഒരു അംഗരാജ്യമായി 
ഇൻഡ്യ ഉയരണം. അതിനുകശഷം 
സഖ്യേക്ിേകളാടുകൂടി നിന്സോ�്, 
റഷ്യകയാടും രേിട്കനാടും കൂടി നിന്സോ�് 
നാസിസത്ിനും ഫാസിസത്ിനും എതിസര 
ഞങ്ങൾ സമരം സചയ്ാൻ തയ്ാറാണ്.  
അതിനു ഞങ്ങസള സ്വതന്തരാക്കണ
സമനതായിരുന് വാസ്തവത്ിൽ േ്വിറ്റ് 
ഇൻഡ്യാ പ്രകമയത്ിസന് അന്തുഃസത്.  
അതുകപ്ാസൈ കൈാേത്തുള് അടിമ 
രാജ്യങ്ങസളസയ്ാം സ്വതന്തമാക്കണം.  
അടിമരാജ്യങ്ങളസട ഒരു സഫഡകറഷൻ 
കൈാേത്് ജമേസമടുക്കുന്സവങ്ിൽ  

അതായിരിക്കും നാസിസത്ിനും  
ഫാസിസത്ിനും എതിസരയുള് സചറത്തു 
നിൽപ്ിന് ഏറ്റവം കൂടുതൽ ശക്തി 
നൽകുനത്  അതായിരുന് േ്വിറ്റ് 
ഇൻഡ്യാ പ്രകമയത്ിൽ പ്റഞെിട് ുള്ത് 
എന് ഞാൻ ഓർക്കുേയാണ്.  പ്ൈസര 
സംബന്ിച്ചും ഒരുപ്കക് ഇതിസന് 
പ്രാധാന്യം കുറഞെിരിക്കാം.   ഇൻഡ്യയുസട 
സ്വാതന്ത്യ സമ്പാദനത്ിനുമുൻപ്്  
ജപ്ാനും ജർമ്നിക്കും എതിരായിട്ടുള് 
രേിട്കന്യും കസാവിയറ്റ ു റഷ്യയുകടയും യുദ്ം 
വിജയിപ്ിക്കണം എനതിൽ ചിൈയാളേൾ 
പ്രാധാന്യം േണ്സവങ്ിൽ ആദ്യം 
ഇൻഡ്യയുസട സ്വാതന്ത്യം, അസതാസടാപ്ം 
രേിട്കന്യും കസാവിയറ് റഷ്യയുസടയും 
നിൈനിൽപും നാസിസത്ികന്യും 
ഫാസിസത്ികന്യും പ്രാജയവം 
ലേോര്യം സചയ്ണസമനാണ്  നമ്ൾ 
േ�ത്.  അങ്ങസന സ്വാതന്ത്യസമരം 
വിജയിപ്ിക്കാൻ  ഇൻഡ്യൻ ജനത ഒനായി 
മഹാത്മാഗാന്ിയുസട  കനതൃത്വത്ിൽ  
മുൻകപ്ാട് ു നീങ്ങിയകപ്ാൾ  ആ േ്വിറ്റ് 
ഇൻഡ്യാ സമരത്ിന്  കവ�ത്ര പ്ിന്തുണ 
എ്ാ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ം േിട്ിയിരുകനാ 
എനതും ഇകപ്ാൾ ഓർകക്ക� വിഷയമാണ്.  
     സർ, ഞാൻ വിവാദപ്രമായ 
ോര്യങ്ങളികൈക്ക് േടക്കുനി്.  ഒസരാറ്റ 
ോര്യം മാത്രം പ്റയാം ഇൻഡ്യയക്ക് 
സ്വാതന്ത്യം േിട്ി 40 വർഷം 
േഴിഞെിരിക്കുന്.  ഇനി ഇന്ത്യയിൽ 
എന്ത്? ഇനി ഇന്ത്യ എകങ്ങാട്്? നമ്മുസട 
നാഷണൈിസം.,  നമ്മുസട കദശീയത്വം  
അടിയറ വയ്കാൻ നമുക്കു േഴിയുേയി്.  
ശക്തമായ കദശീയ അടിത്റയിൽ 
നിന്ം മാത്രകമ സാർവ്വകദശീയത്വം  
സേട്ിപ്ടുക്കാൻ േഴിയുേയുള്ളു. 
ശക്തമായ കദശീയത്വമുസ�ങ്ിൽ 
മാത്രകമ ഏതു വിപ്വ പ്രസ്ാനത്ിനും 
പ്ിടിച്ചു നിൽക്കാനും നിൈനിൽക്കുവാനും 
വളരുവാനും േഴിയുേയുള്ളൂ.  എന് 
കൈാേ ചരിത്രം തസന സതളിയിക്കുന്�്.  
നമ്മുസട കദശീയത്വത്ിസനതിസര  നമ്മുസട 
കദശീയ ഉദ്രേഥനത്ിസനതിസര  നമ്മുസട 
കദശീയ ഐേ്യത്ിസനതിസര  ഉയർന്  
വനിരിക്കുന വൻപ്ിച് സവല്ലുവിളിേസള 
എങ്ങസന നമുക്കു കനരിടാൻ േഴിയും?  
മകതതരത്വത്ിനു എതിസര ഉയർന് 
വനിരിക്കുന വർഗ്ഗീയ ശക്തിേസള, 
വിഭാഗീയ ശക്തിേസള,  വിഘടിത 
ശക്തിേസള എപ്രോരം നമുക്കു 
കനരിടാൻ േഴിയും? ഇത്രം ോര്യങ്ങസള 

ആശ്രയിച്ിരിക്കും നമ്മുസട വിജയം. നമുക്ക് 
ഇനിയും നടന് നീങ്ങാനു�്. നമുക്കു 
വളസരകയസറ വിൈകയറിയ കനട്ങ്ങൾ 
ലേവരിക്കാൻ േഴിഞ്ഞുസവന്ള്ത് 
ശരിയാണ്.  വളസരയധിേം കോട്ങ്ങളം 
നമുക്കു�ായിട് ു�്.  ആ കോട്ങ്ങൾ 
മനസ്ിൈാക്കിസക്കാ�്,  ആ കോട്ങ്ങളിൽ 
നിന് കനട്ങ്ങൾ ഇനിയും കൂടുതൽ 
ഉ�ാക്കാൻ േഴിയത്ക്കവണ്ണം  
ഈ രാജ്യം ഒരുമിച് ു മുൻകപ്ാട്ടു 
നീങ്ങണം.  സിദ്ാന്തങ്ങൾസോ�് 
മാത്രം ൈക്്യം കനടാൻ േഴിയുേയി്.  
സിദ്ാന്തങ്ങൾക്കുമാത്രം നസമ് 
ഒരിടത്തും എത്ിക്കാൻ േഴിയുേയി്.  
സിദ്ാന്തങ്ങൾക്കതീതമായി, പ്രത്യയ 
ശാസ്തങ്ങൾക്കതീതമായി , രാഷ് ് ീയ 
വ്യത്യാസങ്ങൾക്കതീതമായി ഒരുമിച്ചു 
നീങ്ങാൻ േഴിഞൊൽ  അതായിരിക്കും 
ഏറ്റവം പ്രധാനസപ്ട് ോര്യം.  
     സർ, ഇൻഡ്യ ഇസനാരു സ്വതന്ത 
രാജ്യമാണ്. േ്വിറ്റ് ഇൻഡ്യാ പ്രകമയത്ിൽ 
തസന പ്റഞെിരിക്കുനത് കൂടുതൽ 
അധിോരങ്ങളള് സഫഡറൽ 
സംവിധാനം,  സംസ്ാനങ്ങൾ ഈ 
രാജ്യത്് ഉ�ാേണസമനാണ്. ഇൻഡ്യസയ 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം  ഇൻഡ്യൻ 
ഭരണഘടനയിൽ ോതൈായ മാറ്റങ്ങൾ 
വരുത്ിസക്കാ�് സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് 
കൂടുതൽ അധിോരങ്ങളം 
വരുമാനമാർഗ്ഗങ്ങളം നൽേിസക്കാ�് , 
കൂടുതൽ സഫഡറൈിസം പ്േർന്സോ�് 
ശക്തമായ ഒരു കേന്ദ്രവം സംതൃപ്മായ 
സംസ്ാനങ്ങളം എന നിൈ ഉറപ് ുവരുത്ി  
ഇൻഡ്യയുസട സാമ്പത്ിേ സ്വാതന്ത്യത്ിന്  
കവ�ി നാംമുകനാട്ടു് നീകങ്ങ�ിയിരിക്കുന്.  
സർ,  “We shall be either free or die 
in that attempt”  എന് മഹാത്മജി 
പ്റഞെ വാക്കുേൾ ഇന്ം പ്രസക്തമാണ്.  
ഇന്ം നമ്മുസട അടിമത്ത്ിന് ഒരു 
അവസാനം ഉ�ായിട്ി്.  സാമ്പത്ിേ 
അടിമത്ത്ിൽ നിന് സ്വാതന്ത്യം കനടാൻ 
കവ�ിയുള് യജ്ഞത്ിൽ ഒരുമിച്ചു 
നീങ്ങാൻ നമുസക്ക്ാവർക്കും േഴിയണം.  
ആ വഴിയാണ് ഒരു പുനരാകൈാചന, ഒരു 
തുടക്കം, ഒരു പ്രതിജ്ഞ. അതിനുള് നീക്കം 
ഈ ചർച്സോ�് ഉ�ാേസട്സയന് 
പ്രത്യാശിച്ചുസോ�് ഞാൻ എസന് 
വാക്കുേൾ ഉപ്സംഹരിക്കുന്.

(റകരള നിയമസഭറോ നടപടികൾ 13.08.1987)

സേ.പ്ി കമാഹനൻ, പ്ി.സി.വിഷ്ണുനാഥ്, ഉമ്ൻചാ�ി എനിവർസക്കാപ്ം
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ഒനാം കേരള നിയമസഭയുസട                                                   
ആദ്യ സകമ്ളനത്ിസന്                                                                    

60-ാം വാർഷിോകഘാഷകത്ാടനുബന്ിച്്                                                        
ശ്രീ. കക.എം. മറോണി നടത്ിയ പ്രസംഗം

സ ർ, ഈ നിയമസഭാ 
മന്ദിരത്ിൽ നിൽക്കുകമ്പാൾ 
ധാരാളം വിോരങ്ങൾ 
എസന് മനസ്ിൽക്കൂടി 

േടന്കപ്ാകുന്.  പ്ാർൈസമന്റി 
പ്രവർത്നങ്ങളസട ഹരിശ്രീ ഞാൻ പ്ഠിച്ത് 
ഈ നിയമസഭയിൽ ഇരുനാണ്.  ഇത് 
എസന് രാഷ്ടീയ ശ്രീകോവിൈാണ്.  എസന് 
ജീവിതത്ിസൈ പ്ിള്സത്ാട്ിൈാണിത്.  
സമാരംഭിച്ിട്് 60 വർഷം തിേയുന ഈ 
സന്ദർഭത്ിൽ ഒരു നിമിഷം ആദരകവാടുകൂടി 
 ഞാൻ നിങ്ങളസട മുമ്പിൽ 
തൈകുനിക്കുേയാണ്.  1956-ൽ ഭാഷാ 
സംസ്ാനങ്ങൾ രൂപ്ീകൃതമായകപ്ാൾ  
വയബിൈിറ്റിയുസട അടിസ്ാനത്ിൈ് 
സംസ്ാനങ്ങൾ രൂപ്ീേരിക്കസപ്ട്ത്.  റവനയൂ 
മിച്മു�ായിരുന തിരുസോച്ിയും റവനയൂ 
േമ്ിയു�ായിരുന മൈബാറം കചർത്് 
ഐേ്യകേരളം രൂപ്ീേരിക്കുേയു�ായി.  
തസനയുമ്, മൂന് കമഖൈേളിൽ ഒകര 
ോര്യത്ിന് വ്യത്യസ്തമായ നിയമങ്ങളാണ് 
കേരളത്ിലു�ായിരുനത്.  നിയമങ്ങസള്ാം 
കക്രാഡീേരികക്ക� ചുമതൈയായിരുന്  
ആദ്യ മന്തിസഭയുകടത്.  അതുകപ്ാസൈതസന 
ഈ മൂന് പ്രകദശങ്ങളിൽസപ്ട് സിവിൽ 
സർവ്വീസ് ഉകദ്യാഗസ്മോരുസട സർവ്വീസ് 
ഇന്കരേഷസന് ചുമതൈയും ഈ ഗവണ്സമന്് 
നടകത്�തായി വന്.  അവരുസട 
കസവന-കവതന ചട്ങ്ങൾ കക്രാഡീേരിക്കുേ 
എനത് വളസര ശ്രമേരമായിരുന്.  
എനാൽ അസത്ാം ന് രീതിയിൽ 
നിർവഹിക്കുേയു�ായി എനത് ഞാൻ 
ഓർക്കുേയാണ്.  േഴിഞെ 60 വർഷസത് 
വിവിധ ഭരണഘടനാ കഭദഗതി 
നിയമങ്ങൾസോ�് കസ്റ്ററ്റ് ൈിസ്റ്റിസൈ പ്ൈ 
അധിോരങ്ങളം േണ്േറന്് ൈിസ്റ്റികൈയ്ക്  
മാറ്റസപ്ട്ടു.  അധിോര  വികേന്ദ്രീേരണം 
പ്ഞ്ായത്്/ മുനിസിപ്ാൈിറ്റിേളികൈയ്ക് 
ലേമാറ്റം സചയ്തു.  കേന്ദ്രത്ിൽ നിന്ം 
തത്തുൈ്യമായ അധിോര ലേമാറ്റം 
ഉ�ായിട്ി് എനത് ദു:ഖേരമായ 
ോര്യമാണ്.
 ആദ്യ േർഷേബന് നിയമം 
ഭരണഘടനാ വിരുദ്മായി കോടതി 
പ്രഖ്യാപ്ിച്ചു.  1963-സൈ നിയമം അനസത് 
റവനയൂ മന്തി പ്ി.ടി.ചാകക്കായാണ് 
സോണ്വനത്.  ആദ്യ സർക്കാർ 
സോണ്വന വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം 

യു.ഡി.എഫ്. സർക്കാർ പ്ിനീട് ചിൈ 
കഭദഗതിേകളാടുകൂടി നടപ്ിൈാക്കുേയു�ായി.  
1968-ൽ നിയമങ്ങൾ കക്രാഡീേരിക്കുവാൻ 
ഒരു േമ്ീഷസന നിയമിസച്ങ്ിലും അവർ 
റികപ്ാർസട്ാന്ം നൽേിയി്.  2002-ൽ 
ഞാൻ സചയർമാനായി ഒരു നിയമ 
പ്രിഷ്രണ േമ്ിറ്റി നിയമിതമായത് ഞാൻ 
ഓർക്കുേയാണ്.  അന് നിൈവിലു�ായിരുന 
1020 നിയമങ്ങളിൽ 697 നിയമങ്ങൾ 
റദേ് സചയ്യുവാൻ ശിപ്ാർശ നൽേി.  697 
നിയമങ്ങൾ അതനുസരിച്് റദേ് സചയ്തു.  
26 പുതിയ ബില്ലുേൾ അന് പ്ബ്ിഷ് 
സചയ്തു.  അതിൽ 7 ബില്ലുേൾ സഭ 
പ്ാസ്ാക്കി.  2006 ൽ നിയമിച് ജസ്റ്റിസ് 
വി.ആർ. കൃഷ്ണയ്ർ േമ്ീഷൻ 550 പുതിയ 
നിയമങ്ങൾ ശിപ്ാർശ സചയ്തു. അതിൽ ഒന് 
കപ്ാലും നാളിതുവസര നിയമമാക്കിയിട്ി്. 
ഇക്കാര്യം വളസര  ഗൗരവകത്ാടുകൂടി 
നമ്ൾ പ്രികശാധിക്കണം. ആ 
ശിപ്ാർശേളിൽ പ്രസക്തമായത് 
ഏസതങ്ിലും നിയമമാക്കി മാറ്വാൻ 
േഴിയുകമാ എന്ളളത് ഈ ഗവണ്സമന്് 
പ്രികശാധികക്ക�താസണനാണ് 
എസന് വിനയപൂർവ്വമായ അഭിപ്രായം. 
ജസ്റ്റിസ് സേ.ടി. കതാമസിസന ഇകപ്ാൾ 
പുതിയ േമ്ീഷനായി നിയമിച്ിട്ടു�് 
എന്ളളത് ശുകഭാതർക്കമാണ്. 
 ോർഷിേ പ്രിഷ്രണ രംഗത്് 3 
നിയമങ്ങൾ സഭ പ്ാസ്ാക്കുേയു�ായി.     
1963 സൈ ൈാൻഡ് റികഫാംസ് ആക്്, 1971 സൈ 
േണ്ണൻ കദവൻ ഹിൽ ഏസറ്റടുക്കൽ നിയമം, 
1971 സൈ സ്വോര്യ വനകദശവൽക്കരണ 
നിയമം, 1961 സൈ ഭൂപ്രിഷ്രണനിയമത്ിൽ 
1969 ൽ സോണ്വന കഭദഗതിേൾ 
കോടതിേൾ അസ്ിരസപ്ടുത്തുേയു�ായി. 
പ്ിനീട് വന സർക്കാർ പ്രസ്തുത നിയമസത് 
9-ാം പ്ട്ിേയിൽ ഉൾസപ്ടുത്ി അത് 
നിയമമാക്കി ശാശ്വതീേരിച്ചു. ചിൈ 
സവികശഷതേൾ ഉളളത് കുടിേിടപ്പുോർക്ക്, 
3,5,10 സസന്് സ്ൈം വീതം നൽേിയ 
പ്ൈ ക്രയവിക്രയങ്ങളം പ്ാട്മായിട്ാണ് 
േരുതുനത്. ആ പ്ാട്വ്യവസ്യ്ക് 
സ്ിരാവോശം നൽേിയതും സ്വോര്യ 
വനം കദശവൽക്കരിച്തുസമ്ാം 
പുകരാഗമനപ്രമായ നടപ്ടിേൾക്ക് ഈ സഭ 
സാക്്യം വഹിച്ചുസവനതിനുളള സതളിവാണ്. 
കദശവൽക്കരിക്കസപ്ട് പ്ാകന്ഷൻ 
ഒഴിസേയുളള ഭൂമി സർക്കാർ ഏസറ്റടുത്തു. 

സർക്കാർ കദശവൽക്കരിച് ഭൂമിയിൽ പ്ൈതും 
ജമേിേൾക്ക് വിട്ടുസോടുക്കാൻ കോടതി 
നിർകദേശിച്കപ്ാൾ 2000 ൽ 'Ecologically 
fragile' നിയമം വഴി ഇത് വീണ്ം റിസർവ്വ് 
വനമാക്കി. 46 വർഷമായി ജമേിമാരുമായി 
കേസ് നടക്കുേയാണ്. കൃഷിക്കാർക്ക് 
നൽോനായി മാറ്റി സവച് ഭൂമി ഇകപ്ാൾ 
കേന്ദ്ര വനസംരക്ണ നിയമത്ിസന് 
പ്രിധിയിൽ വരുനതാേയാൽ 
ഇതിസന് മൂനിരട്ി ഭൂമി വനമാക്കുവാൻ 
വിട്ടുനൽേിയാകൈ ഈ ഭൂമി േർഷേർക്ക് 
സോടുക്കുവാൻ സാധിക്കുേയുളളൂ. േണ്ണൻ 
കദവൻ നിയമമനുസരിച്് കൃഷിക്കാർക്ക് 
നൽകുവാൻ സർക്കാർ ഏസറ്റടുത് ഭൂമി 
പ്ൈ ോരണങ്ങളാൽ ഇന്ം കൃഷിക്കാർക്ക് 
നൽകുവാൻ േഴിഞെിട്ി്ാസയന്ളള 
ോര്യം വളസര ശ്രദ്കയാസട നമ്ൾ 
പ്രികശാധികക്ക�താണ്. 'ോർഡമം 
ഹിൽ' റിസർവ്വിസൈ 28000 സഹക്ർ 
ഭൂമി വനസംരക്ണ നിയമമനുസരിച്് 
കേന്ദ്രാനുമതി വാങ്ങി േർഷേർക്ക് 
പ്ട്യം പ്തിച്ചുനൽകുവാൻ എസന് േഠിന 
പ്രയത്ം സോ�് സാധിച്ചുസവനത് 
ചാരിതാർത്്യജനേമായി ഞാൻ 
അനുസ്മരിക്കുേയാണ്. ഈ നിയമസഭയുസട 
ചരിത്രം പ്രികശാധിക്കുകമ്പാൾ നമുക്ക് 
അഭിമാനമു�്. ഞാസനാരു ോര്യം 
മാത്രകമ പ്റയാൻ ആരേഹിക്കുന്ളളൂ 
നമ്മുസട നിയമസഭയി ൽ രാഷ്ടീയ 
ചർച്യ്കാണ് കൂടുതൽ സമയസമടുക്കുനതും 
കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുനതും. 
എനാൽ നിയമനിർമ്ാണസഭ 
സോ�് ഉകദേശിക്കുനത് കൂടുതൈായും 
നിയമനിർമ്ാണമാണ്. ആ 
നിയമനിർമ്ാണത്ിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ് 
പ്തിക്കുേയും പുതിയ ന് നിയമങ്ങൾ 
സോണ്വരാൻ ഈ നിയമസഭ 
കനതൃത്വം സോടുക്കുേയും സചകയ്�ത് 
ആവശ്യമാണ്. അതിനുകവ�ി പുതിയ 
നിയമങ്ങൾ സോണ്വരാനും മാറ്റങ്ങൾ 
സൃഷ്ടിക്കാനും നമ്ൾ ശ്രദ്ിക്കണസമന് 
മാത്രം ഉദ്കബാധിപ്ിച്ചുസോ�് ഈ  
60-ാം വാർഷിോചരണം നടത്തുനതിന് 
ഒരവസരം തുറന് തനതിൽ അങ്ങകയാടുളള 
നന്ദി പ്രകത്യേിച്് കരഖസപ്ടുത്ിസക്കാ�് 
എസന് വാക്കുേൾ ഞാൻ ഉപ്സംഹരിക്കുന്.   

(റകരള നിയമസഭറോ നടപടികൾ 27.04.2017)

        

നിയമസഭറോ  പ്രസംഗംനിയമസഭറോ  പ്രസംഗം
27-04-2017
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സ ർ, ഇപ്രോരം 
ഒരടിയന്തരപ്രകമയ 
ചർച്ക്ക് അനുമതി 
നൽേിയതിന് ഞാൻ 
അങ്ങകയാട് 

അകങ്ങയറ്റം നന്ദി പ്രോശിപ്ിക്കുന്.  ഇവിസട 
സവളിസച്ണ്ണയുസട ഇറക്കുമതിസയ 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം പ്റയുേയാസണങ്ിൽ 
ഈ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുസട ഫൈമായി 
കേരളത്ിസന് സാമ്പത്ിേ രംഗത്് 
േനത് പ്രഹരമാണ് ഏറ്റിരിക്കുനത്.  
ഇവിസട നമുക്ക് ഈ ചർച്യ്കകശഷം  
എ്ാവർക്കും കൂടി േക്ികഭദസമകന്യ 
കയാജിച്് ഒരു പ്രകമയം വഴി 
കേന്ദ്രഗവണ്സമന്ികനാട് ഈ ഇറക്കുമതി 
നയം പ്ിൻവൈിക്കണസമന് 
ഒനിച്ാവശ്യസപ്ടാം.  ഇത് 
പ്ിൻവൈിക്കസപ്ടാൻ ശക്തമായ നടപ്ടിേൾ 
സ്വീേരികക്ക�ത് കേരളസത് 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം നമ്മുസട ഏറ്റവം 
പ്രധാനസപ്ട് ഒരാവശ്യമാണ്.  പ്രകത്യേിച്ചും 
കേരളത്ിൽ നാളികേരസമന് പ്റയുനത് 
വളസര പ്രാധാന്യമുള് ഒനാണ്.   നമ്മുസട 
സംസ്ാനത്ിസന് കപ്രായ കേരളം 
എനതുകപ്ാലും കേരവൃക്ത്ിസന 
ആസ്ദമാക്കിയാണ് നൽേിയിട്ടുളളത്.  
മാത്രമ്, നമ്മുസട കേരളത്ിസൈ പ്രധാനസപ്ട് 
ോർഷിേവിള എന് പ്റയുനത് 
നാളികേരമാണ്.  അതിൽ സചറേിട കേര 

േർഷേരാണ് ബഹുഭൂരിപ്ക്വം വരുന 
ആളേൾ.  ഞാൻ രാവിസൈ 
സൂചിപ്ിച്തുകപ്ാസൈ സർ, ഒരു 
നാളികേരത്ിസന് വിൈയിൽ ഒരു രൂപ്യുസട 
കുറവ�ായാൽ കേരളത്ിന് അതിസന് 
ഫൈമായി 400 കോടി രൂപ്യുസട 
നഷ്ടമു�ാവന് എനതാണ് വസ്തുത.  ഒരു 
നാളികേരത്ിന് രണ് രൂപ് കുറഞൊൽ ആ 
ഇനത്ിൽ 800 കോടി രൂപ്യുസട 
നഷ്ടമു�ാവന് എന്ള് ോര്യം 
േണക്കിസൈടുകക്ക�താണ്.  അകപ്ാൾ 
നമ്മുസട കേരളസത് സംബന്ിച്ിടകത്ാളം 
വളസര പ്രധാനസപ്ട് ഒരു വിഷയമാണ് 
ഇസതന് നമുക്ക് വളസര വ്യക്തമായി 
ോണാൻ േഴിയും.  ഇറക്കുമതിയുസട ോര്യം 
പ്റയുകമ്പാൾ ഇന്ത്യാ ഗവണ്സമന്് 
ോൈാോൈങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപ്ിക്കുന 
ഇറക്കുമതി നയങ്ങൾ ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
പ്രതികൂൈമായി, കദാഷേരമായി 
ബാധിക്കുനത് കേരളംകപ്ാലുള് പ്ാകന്ഷൻ 
രംഗത്് കൂടുതൽ ശ്രദ് കേന്ദ്രീേരിച്ിട്ടുള് 
സംസ്ാനങ്ങസളയാണ്.  ഇകപ്ാൾ നമ്മുസട 
കേരളസത് സംബന്ിച്ിടകത്ാളം 
പ്റയുേയാസണങ്ിൽ നമ്മുസട കൃഷിേളിൽ 
പ്രധാനമായും നാണ്യവിളേൾ 
ഉൽപ്ാദിപ്ിക്കുന കൃഷിയാണ് നമ്മുസട 
സംസ്ാനത്് കൂടുതലുള്ത്.  അകപ്ാൾ 
കേന്ദ്ര ഗവണ്സമന്ിസന് േയറ്റിറക്കുമതി 
നയസത് സംബന്ിച്ിടകത്ാളം പ്റഞൊൽ 

റബ്റിസന് ോര്യത്ിൈാവസട്, കുരുമുളേിസന് 
ോര്യത്ിൈാേസട്, നാളികേരത്ിസന് 
ോര്യത്ിൈാേസട്;  ഇവയുസടസയ്ാം 
ോര്യത്ിൽ ഓകരാ ോൈഘട്ങ്ങളിലും 
ഉ�ാകുന പുതിയ ഇറക്കുമതി നയങ്ങൾ 
നസമ് സംബന്ിച്ിടകത്ാളം 
വളസരയധിേം ബുദ്ിമുട്് നമ്മുസട 
കൃഷിക്കാർക്കും നമ്മുസട സമ്പദ്ഘടനയ്കം 
ഉ�ാക്കുന്സവന ോര്യം നമുസക്ക്ാവർക്കും 
അറിയാവനതാണ്.  ഉദാഹരണത്ിന് 
റബ്റിസന് ോര്യം തസന എടുക്കാം.  
റബ്റിസന് ഇറക്കുമതിയാണ് ഇന് നമ്മുസട 
സംസ്ാനത്് ഉൽപ്ാദിപ്ിക്കുന റബറിസന് 
വിൈയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ിലുേൾക്ക് 
ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ത്.  ഇന് ഒരു േികൈാ 
റബറിന് 18.50 രൂപ്യാണ് വിൈ. 
വാസ്തവത്ിൽ ഈ 18.50 രൂപ്സയനത് 
വളസര തുഛേമായ ഒരു വിൈയാണ്.  അതിസന് 
ഉൽപ്ാദനസച്ൈവമായി താരതമ്യം 
സചയ്യുകമ്പാൾ ഇന് ഉൽപ്ാദനസച്ൈവേൾ 
എ്ാം വളസരയധിേം വർദ്ിച്ിട്ടു�്.  
അകപ്ാൾ ആ നിൈയ്ക് നമ്ൾ കനാക്കുകമ്പാൾ... 
നികത്യാപ്കയാഗ സാധനങ്ങളസട 
വിൈസയ്ാം വർദ്ിച്ിരിക്കുേയാണ്.  
റബർ സോ�് നിർമ്ിക്കുന 
ഉൽപ്നങ്ങളസട വിൈ വർദ്ിച്ചു.  ടയറിസന് 
വിൈ വർദ്ിച്ചു.  ഇകപ്ാൾ സ്വാഭാവിേ 
റബറിസന് ഉൽപ്ാദനസച്ൈവം വളസരകയസറ 
വർദ്ിച്ിട്ടു�്.  അകപ്ാൾ സ്വാഭാവിേ 
റബറിസന് വിൈയും ടയറിസന് വിൈയും 
ഒസക്ക പ്രികശാധിക്കുകമ്പാൾ ഇകപ്ാൾ 
ഒരു േികൈാ റബറിസന് വിൈ സവറം 18.50 
രൂപ്യായി താണിരിക്കുേയാണ്.  അതിന് 
പ്രധാനസപ്ട് ോരണം എന്താണ് ? അതിസന് 
പ്രധാന ോരണം ഇറക്കുമതിയാണ്.  ഈ 
ഇറക്കുമതിസയ സംബന്ിച്ിടകത്ാളം 
ഇവിടസത് ടയർ കൈാബി, കേരളസത് 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം സ്വാഭാവിേ 
റബറിസന് വിൈ ഇടിക്കത്ക്കവണ്ണം 
കുറഞെ വിൈയ്ക് അവർക്ക് സ്വാഭാവിേ 
റബർ േിട്ടുനതിനുകവ�ി അവർ 
ോൈാോൈങ്ങളിൽ വികദശത്തുനിന്ം 
അന്താരാഷ്ട മാർക്കറ്റിൽ നിന്ം കുറഞെ 
വിൈയ്ക് ഇൻഡ്യയികൈക്ക് റബർ ഇറക്കുമതി 
സചയ്തുസോ�് ഇവിസട കേരളത്ിൽ 
ഉൽപ്ാദിപ്ിക്കുന റബറിസന് വിൈ 
ഇടിക്കുേയാണ് സചയ്യുനത്.  അകപ്ാൾ 
ഡിസ്്സ് സസയിൈിനുകവ�ി നമ്ൾ 
വിൽകക്ക�ിയിരിക്കുന്.  ഇകപ്ാൾ 
ഉദാഹരണമായിട്് പ്റഞൊൽ 1986 
ൈാണ് ഇവിസട റബറിന് റഫറൻസ് 
ലപ്രസ് നിശ്യിച്ത്.  

അന് റഫറൻസ് ലപ്രസായി നിശ്യിച്ത് 
17.50 രൂപ്യാണ്.  എനാൽ വാസ്തവം 
പ്റഞൊൽ എ്ാ മാനദണ്ഡങ്ങളംകൂടി 
എടുത്ാൽ ഒരു േികൈാ റബറിന് 28 
രൂപ്സയങ്ിലും വിൈ േികട്�താണ്.  ആ 
സ്ാനത്് ഇന് േിട്ടുനത് ഇവിടസത് 
മിനിമം ലപ്രസ് അനുസരിച്് 17.50 
രൂപ്യാണ്.  അകപ്ാൾ ആ മിനിമം ലപ്രസ് 
17.50 രൂപ്സയന്ള്ത് ഉയർത്ിസക്കാ�് 
അത് ഒരു 24 രൂപ്യായിസട്ങ്ിലും വർദ്ിപ്ിച്് 
മിനിമം ലപ്രസ് ഫിേ് സ് സചയ്താൽ 
മാത്രകമ റബറിസന് വിൈയിടിവിസന നമുക്ക്  
പ്രതികരാധിക്കാൻ േഴിയൂ.  അകപ്ാൾ 
ഇറക്കുമതിയുസട ഫൈമായി ഇന് റബറിസന് 
വിൈ കുറഞ്ഞുസോ�ിരിക്കുനതിന് 
സപ്ാതുസവ ഒരു പ്രിഹാരസമന്ള് 
നിൈയ്ക് റബറിസന് റഫറൻസ് ലപ്രസ് 
അസ്ങ്ിൽ മിനിമം ലപ്രസ് അസ്ങ്ിൽ 
സകപ്ാർട്് ലപ്രസ് 17.50 രൂപ്യിൽ നിന് 
ഉയർത്ി അത് 24 രൂപ്യാക്കി ഫിേ് സ് 
സചയ്യുേയും ഇവിടസത് കൃഷിക്കാർക്ക് 
ന്യായമായ വിൈ ഉറപ്പുവരുത്തുേയും 
സചകയ്�ത് നമ്മുസട ന്യായമായ ഒരു 
ആവശ്യം മാത്രമാണ്.  അതിന് ആദ്യമായി 
സചകയ്�ത് റബറിസന് ഇറക്കുമതിയും 
അവസാനിപ്ിക്കണം എനതാണ്.  
 ഒരു വർഷം 50,000 ടണ് റബറാണ് 
വികദശത്തുനിന്ം ഇൻഡ്യയികൈക്ക് 
ഇറക്കുമതി സചയ്യുനത്.  ഇങ്ങസന 
വർഷംകതാറം റബർ ഇവികടയ്ക് ഇറക്കുമതി 
സചകയ്� ോര്യസമന്താണ്?  നമ്മുസട 
കേരളസത് സംബന്ിച്ിടകത്ാളം 
ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യമുള് റബറിസന് 
ഏതാ�് ബഹുഭൂരിപ്ക്വം 
നമ്ളൽപ്ാദിപ്ിക്കുന്�്.  അതുസോ�് 
ഇറക്കുമതി അവസാനിപ്ിക്കണം.  
ോരണം, റബർ കൃഷിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ 
ഇൻസന്ീവ് സ് സോടുസത്ങ്ിൽ മാത്രകമ 
ഇവിസട സഡഫിസിറ്റ് ഉസ�ങ്ിൽകപ്ാലും 
ആ സഡഫിസിറ്റ് ഇ്ാതാക്കാൻ േഴിയൂ.  
സഡഫിസിറ്റ് ഇ്ാതാക്കണസമങ്ിൽ 
ഉൽപ്ാദനം വർദ്ിപ്ിക്കണം.  ഉൽപ്ാദനം 
വർദ്ിപ്ിക്കണസമങ്ിൽ റബർ 
കൃഷിക്കാർക്ക് അതിനുള് ഇൻസന്ീവ് 
സോടുക്കണം.  അകപ്ാൾ റബറിന് 
ന്യായവിൈ ഉറപ്പുവരുത്ിയാൽ മാത്രകമ 
റബറിസന് ഉൽപ്ാദനം വർദ്ിക്കുേയുള്ളു. 
എങ്ിൽ മാത്രകമ വിടവ് നമുക്ക് 
ഇ്ാതാക്കാൻ േഴിയുേയുള്ളൂ.  അങ്ങസന 
വിടവ് ഇ്ാതായാൽ നമുക്ക് ഇവിസട 
ഇറക്കുമതിയുസട ആവശ്യമി്.  അതുസോ�് 
സർ, ഈ ഇറക്കുമതിസയ സംബന്ിച്് 

കേന്ദ്രത്ിന് ഒരു നയം തസന ഉ�ാവണം.  
അത് നാളികേരത്ിസന് ഇറക്കുമതിയാവസട്, 
റബറിസന് ഇറക്കുമതിയാേസട്, സോപ്രയുസട 
ഇറക്കുമതിയാേസട്, അസ്ങ്ിൽ 
അതുകപ്ാലുള് ഉൽപ്നങ്ങളസട 
ഇറക്കുമതിയാവസട്, അതു സംബന്ിച് 
കേന്ദ്രത്ിസന് നയസമന്താണ് ? ഇത് 
സംബന്ിച്് അേ് സപ്്റ്റഡ് ആയിട്ടുള് 
നയം എന് പ്റയുനത് ഏസതാരു 
ഉൽപ്നം ഇറക്കുമതി സചയ്യുന്കവാ ആ 
ഉൽപ്നം കൂടുതൈായി ഉൽപ്ാദിപ്ിക്കുന 
സംസ്ാനങ്ങളമായി മുൻകൂട്ി 
ആകൈാചിക്കാസത ഇൻഡ്യാ ഗവണ്സമന്് ആ 
നയം രൂപ്ീേരിക്കാൻ പ്ാടി് എനതാണ്.  
 ഇകപ്ാൾ നാളികേരമാസണങ്ിൽ 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ ഉൽപ്ാദിപ്ിക്കുനത് 
കേരളത്ിൈാണ്.  റബറിസന് 
ോര്യത്ിൈാസണങ്ിലും ഇൻഡ്യയിൽ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ ഉൽപ്ാദിപ്ിക്കുനത് കേരളമാണ്.  
കുരുമുളേിസന് ോര്യത്ിൈാസണങ്ിലും 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ ഉൽപ്ാദിപ്ിക്കുനത് 
നമ്മുസട സംസ്ാനത്ിൈാണ്.  അകപ്ാൾ 
ഇങ്ങസനയുള് നാണ്യവിളേസള 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം േയറ്റിറക്കുമതി 
നയങ്ങൾക്ക് രൂപ്ം സോടുക്കുകമ്പാൾ 
ബന്സപ്ട് സംസ്ാനങ്ങളമായി 
ആകൈാചിക്കുേസയന്ള്ത് തിേച്ചും 
ന്യായമായിട്ടുള് ഒരു ോര്യമാണ്.  അതിവിസട 
സചയ്തിട്ി്ാസയന്ള്താണ് വസ്തുത.  സർ, 
എനിക്ക് കതാന്നത് മുൻ ഗവണ്സമന്ിസന് 
ോൈത്് നൽേിയ ഒരുറപ്് ഉ�ായിരുന്.  
മുൻ ഗവണ്സമന്ിസന് ോൈത്് ഉറപ്് 
ഇക്കാര്യത്ിലു�ായത് എങ്ങസനയാണ്? മുൻ 
ഗവണ്സമന്ിസന് ോൈത്് ഉറപ്പു�ായത്, 
ഇവിസട ഇറക്കുമതിയുസട ഫൈമായി 
നമ്മുസട ോർഷികോൽപ്നങ്ങളസട വിൈ 
ഇടിഞെകപ്ാൾ ഇവിസടനിന്ം സർവ്വേക്ി 
സഡൈികഗഷൻ ഡൽഹിയികൈക്ക് കപ്ായി.  
അങ്ങസന സർവ്വേക്ി സഡൈികഗഷൻ 
ഡൽഹിയികൈക്ക് കപ്ാകുേയും 
അവിസട കേന്ദ്രത്ിൽ വളസരയധിേം 
സമ്ർദേം സചലുത്തുേയും സചയ്തതിസന് 
ഫൈമായിട്ാണ് മുൻഗവണ്സമന്് 
ഒരു തീരുമാനം ഇക്കാര്യത്ിൽ 
എടുക്കുേയു�ായത്.  അതായത് ഇനി 
ഇറക്കുമതി സചയ്യുനതിനുമുമ്പായി അത് 
നാളികേരമാവസട്, സവളിസച്ണ്ണയാേസട്, 
റബറാേസട് ഇവസയാസക്ക ഇറക്കുമതി 
സചയ്യുനതിനുമുൻപ്ായി കേരള 
സംസ്ാനവമായി ആകൈാചിച്ിട്ടു മാത്രകമ 
ഇറക്കുമതി സചയ്യൂ എന്�ായിരുന 
മുൻ ഗവണ്സമന്ിസന് ധാരണസയ 

സവളിസച്ണ്ണ  ഇറക്കുമതി  പ്ിൻവൈിക്കാൻ  
കേന്ദ്ര ഗവണ്സമന്ികനാട് ആവശ്യസപ്ട്ടുസോ�്  1990 
ഡിസംബർ  18 ന് അടിയന്തിര പ്രകമയം അവതരിപ്ിച്് 

ശ്രീ. കക.എം. മറോണി നടത്ിയ പ്രസംഗം 

നിയമസഭറോ  പ്രസംഗം
18-12-1990

അടിയ്ര പ്രറമയം 
മുൻമന്തി കക.എം.മറോണി അനുമതി 
റതടിയ  2 അടിയ്ിര പ്രറമയങ്ങൾ 
റകരള നിയമസഭ ചർച്ച കചയ്ിട്ടുണ്്. 
കവളികച്ചണ് ഇറ�മതി സം�ന്ിച്ച 
വി�യം ചർച്ച കചയ്യണകമന്റോവ
ശ്കപ്ട്ടുകകറോണ്് (1990 ഡിസം�ർ 18) 
നും സ് കൂൾ പറോഠപരി�് കരണത്ിലുളള 
നയൂനതകൾ പരിഹരിക്കണകമന്റോവ
ശ്കപ്ട്ടുകകറോണ്് (2008 ജൂൺ 24) നും 
അവതരിപ്ിച്ച പ്രറമയങ്ങളറോണ് അവ.
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ോറ്റിൽപ്റത്ിസക്കാ�ാണ് ഇകപ്ാൾ 
ഇന്ത്യാ ഗവണ്സമന്് ഈ ഇറക്കുമതി 
നടത്ാനുള് തീരുമാനം എടുത്ിരിക്കുനത്.
 സർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ 
അഭിപ്രായവ്യത്യാസമി്.  എ്ാവരും 
കൂടി ഒരുമിച്് ഇത് പ്ിൻവൈിക്കാൻ 
ആവശ്യസപ്ടുേയാണ് കവ�ത്. 
ഇങ്ങസനയുളള ോര്യസത് 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം കേരള 
ഗവണ്സമന്റുമായി ആകൈാചിക്കണം. 
ആകൈാചിക്കാസത നിർവ്വാഹമി്.  ഇൻഡ്യസയ 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
നാളികേരമു�ാകുനത് കേരളത്ിൈാണ്.  
എനിക്ക് കതാന്നത് കേന്ദ്രമന്തിസഭയുസട 
വിൈനിർണ്ണയക്കമ്ിറ്റി കൂടിയകപ്ാൾ 
സവളിസച്ണ്ണ ഇറക്കുമതി സചയ്ാൻ 
അവർ എടുത്ിരിക്കുന തീരുമാനത്ിന് 
മുഖ്യമായ കപ്രരണ നൽേിയത്, 
അസ്ങ്ിൽ ആ തീരുമാനത്ിസന് 
അടിസ്ാനത്ിൽ അവർ പ്റയുനത്, 
ഭക്്യസയണ്ണയുസട വിൈകുറയ്കാനാസണനാണ്.  
സാധാരണക്കാസര സഹായിക്കാൻ 
കവ�ിയാസണന്ള് വ്യാകജന ഇകപ്ാൾ 
സവളിസച്ണ്ണ ഇറക്കുമതി സചയ്യുേയാണ്.  
ഇതിസന് സത്യസമന്താണ് സർ?   
സവളിസച്ണ്ണ ഒരു ഭക്്യസയണ്ണയാകണാ?  
അ്, സവളിസച്ണ്ണ ഭക്്യസയണ്ണയ്.  
ഇവിസടയു�ാക്കുന സവളിസച്ണ്ണയിൽ 
20 ശതമാനം മാത്രകമ നമ്ൾ 
ഉപ്കയാഗിക്കുന്ള്ളു.  ബാക്കി എണ്പ്തു 
ശതമാനവം നമ്ൾ േയറ്മതി 
സചയ്യുേയാണ്.  ബാക്കി 80 ശതമാനവം 
ഓയിൽ മില്ലുോരാണ് വാങ്ങുനത്.  
കബാംസബയിസൈ ഓയിൽ മില്ലുോരാണ് 
കേരളത്ിൽ ഉൽപ്ാദിപ്ിക്കുന 80 
ശതമാനം എണ്ണയും വാങ്ങുനത്.  
എന്തിനുകവ�ിയാണ് ?  അവർ 
എണ്ണവാങ്ങുനത് കസാപ്് നിർമ്ാണത്ിനു 
കവ�ിയാണ്.  വനസ്തിക്കുകവ�ി 
എണ്ണ ഉപ്കയാഗിക്കുേയാണ്.  അവർക്ക് 
അത്യാവശ്യമായതുസോ�് എണ്ണയുസട 
വിൈ കുറയ്കേയാണ്.  കേരളത്ിസൈ 
എണ്ണയുസട വിൈ കുറച്ചുസോ�് 
അവർക്ക് കുറഞെ വിൈയ്ക് എണ്ണേിട്ടുേ.  
വ്യവസായാവശ്യത്ിനുകവ�ി കുറഞെ 
വിൈയ്ക് എണ്ണ േിട്ടുേസയന്ള്താണ് 
അവരുസട ആവശ്യം.  അതിനുകവ�ിയാണ് 
ഇകപ്ാൾ ഇറക്കുമതിക്കുകവ�ി 
കേന്ദ്രഗവണ്സമന്ിസന സ്വാധീനിച്ിട്ടുള്ത്.  
കേന്ദ്ര ഗവണ്സമന്ിസന സ്വാധീനിച്ചുസോ�് 
ഇപ്രോരസമാരു തീരുമാനസമടുത്ിട്ടുള്ത്.  
പ്രധാനമന്തി ഈ ഇബ്ികക്കഷൻ 

മനസ്ിൈാക്കിയിട്ടുക�ാസയന് എനിക്ക് 
സംശയമാണ്.  സാധാരണ നടക്കുനത് 
എങ്ങസനയാണ്?  ഇതിസനാസക്ക 
വൈിയ കൈാബിേള�്.  ഇതിസന 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം ഈ ഫയൽ, ഇതിസന് 
പ്രശ് നങ്ങൾ മുഴവൻ അവഗാഹമായി 
അവർ പ്രികശാധിച്ിരുന്സവങ്ിൽ ഈ 
ഒരു സതറ്റികൈക്ക് കേന്ദ്ര ഗവണ്സമന്് 
കപ്ാവേയി്ായിരുന്.  ഇത് 
ഭക്്യാവശ്യമാസണന് പ്റഞൊൽ 
അതിൽ യാസതാരു അർത്വമി്.  
വ്യവസായാവശ്യത്ിനുകവ�ി 
ഉപ്കയാഗിക്കുന സവളിസച്ണ്ണസയ 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം ആ 
സവളിസച്ണ്ണ ഇറക്കുമതി സചയ്യുനത് 
പ്ാവസപ്ട്വർക്കുകവ�ിയാണ്, 
സാധാരണക്കാരനുകവ�ിയാണ്.  
ഭക്്യാവശ്യത്ിനു കവ�ിയാസണന്ള് 
ന്യായം സതറ്റാണ്.  അത് സവറം ദുർന്യായം 
മാത്രമാണ്.  അതുസോ�് കേന്ദ്രഗവണ്സമന്് 
എടുത്ിരിക്കുന ഈ നടപ്ടിക്ക് യാസതാരു 
ന്യായീേരണവമിസ്ന്ള്താണ് 
ഇവിസടയു�ായിരിക്കുനത്.
 സർ, ഞാൻ അവസാനിപ്ിക്കുേയാണ്.  
ഞാൻ ഈ പ്രകമയം അവതരിപ്ിച്കപ്ാൾ 
തസന സംസാരിച്താണ്, ഇകപ്ാൾ വിൈ 
കുറഞെിരിക്കുന്.  ഇവിസട എത്രകയാ 
വർഷങ്ങളായിട്് നാളികേരത്ിന് 
വിൈ കുറഞെിരിക്കുന്.  എത്രകയാ 
വർഷങ്ങളായിട്് ന്യായവിൈ ഇവിടസത് 
കൃഷിക്കാർക്ക് േികട്�തായിരുന്.  എത്രകയാ 
വർഷങ്ങളായിട്് ന്യായവിൈ നികഷധിക്കസപ്ട് 
രാജ്യത്് ആസേ വിൈ േിട്ിയത് ഈ ഓഫ് 
സീസണിൈാണ്.  ഓഫ് സീസസണന് 
പ്റഞൊൽ ഉൽപ്ാദനമി്ാത് ഈ 
സീസണിൈാണ്.  േഴിഞെ സോ്കത്ക്കാൾ 
കുറച്ചു വിൈയു�ായി.  ഇകപ്ാൾ അൽപ്ം 
വിൈ േിട്ിയ സന്ദർഭത്ിൽ പ്രകത്യേിച്ചും 
ഉൽപ്ാദന സീസണ് ആരംഭിക്കുേയാണ്.  
ആ ഉൽപ്ാദന സീസണ് ആരംഭിക്കുകമ്പാൾ 
ഇകപ്ാൾ ഇൻഡ്യാ ഗവണ്സമന്് 
എടുത്ിരിക്കുന ഈ ഇറക്കുമതി നമ്മുസട 
നാളികേര വിൈ തേർക്കുസമന്ള്തിൽ 
യാസതാരു സംശയവമി്.  അതിസന് 
ഫൈമായി ഇവിടസത് പ്ാവസപ്ട്വർ, 
പ്ാവസപ്ട് കുടുംബങ്ങൾ തേരും, 
പ്ാവസപ്ട് േർഷേസന് നസട്്് ഒടിയും, 
യാസതാരു സംശയവമി്.  ബഹുമാനസപ്ട് 
കൃഷിവകുപ്പുമന്തി പ്റഞെകപ്ാൾ ഇത് 
ഏറ്റവം വൈിയ ഒരു ഇടിത്ീയാസണന് 
പ്റഞ്ഞു.  അതുസോ�് ഇതിസന് ഗൗരവം 
മനസ്ിൈാക്കിസക്കാ�് നമുസക്കാരുമിച്് 

നിൽക്കാം.  ഇതിൽ രാഷ്ടീയമി്.  
ഞാൻ മുൻപ്് പ്റഞെതുകപ്ാസൈ ഏത് 
ഗവണ്സമന്ാേസട്, നമുസക്കന്താണ് 
സർ?  ചന്ദ്രകശഖരസന് ഗവസമെന്ായാലും, 
വി.പ്ി. സിംഗിസന് ഗവസമെന്ായാലും 
ഗവണ്സമന്് ഏത് എന്ള്ത്, ഏത് 
ഗവണ്സമന്ായാൽ എന്താണ്? കേരളസത് 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം േർഷേസന് 
താൽപ്ര്യമാണ് വലുത്.   ആ കൃഷിക്കാരസന് 
താൽപ്ര്യത്ിന് ഗവണ്സമന്ിസന് 

നടപ്ടിേൾ എതിരായാൽ രാഷ്ടീയ 
പ്രിഗണനയ് സക്കാസക്ക അതീതമായി 
നിന്സോ�് അതിസന എതിർക്കാനും 
അതിന് പ്രിഹാരമു�ാക്കാനുമുള് 
രാഷ്ടീയ നിൈപ്ാടാണ് ഞങ്ങളസടസതാസക്ക.  
അതുസോ�ാണ് ഈ പ്രകമയം 
സോണ്വനത്.  അതുസോ�് ഈ 
വിഷയസത് സംബന്ിച്ിടകത്ാളം 
സംസ്ാന ഗവണ്സമന്് ശക്തമായ 
നിൈപ്ാടുേൾ സ്വീേരിച്ചുസോ�് ഈ 

ഇറക്കുമതി ഉടസന പ്ിൻവൈിപ്ിക്കുേയും 
കേരളത്ിസൈ 80 ൈക്കത്ാളം വരുന 
പ്ാവസപ്ട് നാളികേര കൃഷിക്കാസര 
സംരക്ിക്കുേയും കേരളത്ിസന് 
സമ്പദ് വ്യവസ്സയ ഭദ്രമാക്കുേയും 
സചയ്ാൻ മുകനാട്ടുവരണസമന് മാത്രം 
ആവശ്യസപ്ട്ടുസോ�് ഞാൻ എസന് 
വാക്കുേൾ ഉപ്സംഹരിക്കുന്.

(റകരള നിയമസഭറോ നടപടികൾ 18.12.1990)

സേ.എം മാണി ഗവർണ്ണർ കജ്യാതി സവങ്ിടാചൈം മുമ്പാസേ  മന്തിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ സചയ്യുന്

ഇവികടയുണ്റോ�ന് കവളികച്ചണ്യിൽ 
20 ശതമറോനം മറോത്റമ നമ്മൾ 
ഉപറയറോഗി�ന്നുള്ളു.  �റോക്കി എൺപതു 
ശതമറോനവം നമ്മൾ കയറ്റുമതി 
കചയ്യുകയറോണ്.  �റോക്കി 80 ശതമറോനവം 
ഓയിൽ മില്ലുകറോരറോണ് വറോങ്ങുന്ത്.  
റ�റോംക�യികല ഓയിൽ മില്ലുകറോരറോണ് 
റകരളത്ിൽ ഉൽപ്റോേിപ്ി�ന് 
80 ശതമറോനം എണ്യും 
വറോങ്ങുന്ത്.  എ്ിനുറവണ്ിയറോണ് 
?  അവർ എണ്വറോങ്ങുന്ത് റസറോപ്് 
നിർമ്മറോണത്ിനു റവണ്ിയറോണ്.  
വനസ്തി�റവണ്ി എണ് 
ഉപറയറോഗി�കയറോണ്.  അവർക്ക് 
അത്റോവശ്മറോയതുകകറോണ്് എണ്യുകട 
വില കുറയ്ക്കുകയറോണ്.  റകരളത്ികല 
എണ്യുകട വില കുറച്ചുകകറോണ്് 
അവർക്ക് കുറഞെ വിലയ്ക് എണ്കിട്ടുക.  
വ്വസറോയറോവശ്ത്ിനുറവണ്ി 
കുറഞെ വിലയ്ക് എണ് 
കിട്ടുകകയന്നുള്തറോണ് അവരുകട 
ആവശ്ം.  അതിനുറവണ്ിയറോണ് 
ഇറപ്റോൾ ഇറ�മതി�റവണ്ി 
റകന്ദ്രഗവൺകമന്റികന 
സ്വറോധരീനിച്ചിട്ടുള്ത്. 
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സ ർ. സി.എച്്. 
മുഹമ്ദ്കോയയുസട 
കവർപ്ാടിസന്  ദുുഃഖസ്മരണ 

ഇന്ം ഒരു നിഴൽകപ്ാസൈ നസമ് 
പ്ിൻതുടരുേയാണ്.  ആ ദുുഃഖത്ിൽ നിന് 
േരേയറനതിന്  ഇതുവസരയും നമുക്ക് 
സാധിച്ിട്ി്.  ഇകദേഹത്ിസന് നിര്യാണം മൂൈം 
വരുത്ിവച്ിരിക്കുന നഷ്ടസത് സംബന്ിച്് 
സ്ീക്കറം സഭാകനതാവം പ്രതിപ്ക്കനതാവം 
മറ് േക്ി കനതാക്കളം പ്രേടിപ്ിച് 
വിോരത്ിൽ ഞാനും എസന് പ്ാർട്ിയും പ്ങ്കു 
കചരുന്.   

      ശ്രീ. സി. എച്്. മുഹമ്ദ്കോയ  ഇ്ാത് 
നിയമസഭസയ സംബന്ിച്് നമുക്ക് 
ചിന്തിക്കുവാൻ കപ്ാലും നിർവ്വാഹമി്.  
പ്ാർൈസമന്് അംഗമായിരുന ഒരു ഇടകവള 
ഒഴിച്ാൽ  േഴിഞെ ോൽനൂറ്റാണ്ോൈം  ഈ 
നിയമസഭയിൽ, ഇവിസട ബഹുമാനസപ്ട് 
സുഹൃത്തുക്കൾ പ്ൈരും സൂചിപ്ിച് കപ്ാസൈ 

തിങ്ങിവിളങ്ങി നിനിരുന ഒരു വ്യക്തിത്വത്ിസന് 
ഉടമയായിരുന് അകദേഹം.  സ് പ്ീക്കറായി, 
സഭാകനതാവായി, പ്രതിപ്ക്കനതാവായി, 
മുഖ്യമന്തിയായി, ഉപ്മുഖ്യമന്തിയായി, ഈ 
സഭയിസൈ ഏകതത് രംഗങ്ങളിൽ അകദേഹം 
പ്രവർത്ിച്ചുകവാ  ആ രംഗങ്ങളിസൈ്ാം 
വ്യക്തിത്വം സ്ാപ്ിക്കുേയും  ോൽപ്ാടുേൾ 
പ്തിപ്ിക്കുേയും സചയ്ാൻ േഴിഞെ ഉനതനായ, 
മഹാനായ ഒരു കനതാവായിരുന്  ശ്രീ. 
സി. എച്്. മുഹമ്ദ് കോയ. അകദേഹം 
ഏറ്റവം വൈിയ വാഗ്ിയായിരുന്.  ഈ 
നിയമസഭസയ സംബന്ിച്ിടകത്ാളം 
നിയമസഭാ സാമാജിേൻമാരായ  നമുക്ക്, 
കേരള നിയമസഭയിസൈ അകദേഹത്ിസന് 
പ്രസംഗം എന്സമന്ം ഒരു പ്ഠനരേന്മായി 
അവകശഷിച്ിരിക്കുേയാണ്.  അകദേഹത്ിസന് 
ഫൈിതങ്ങളം, അകദേഹത്ിസന് 
പ്രിഹാസങ്ങളം, അകദേഹത്ിസന് 
പ്രസംഗ ലവഭവവസമ്ാം  നമ്മുസട 
സ്മരണയിൽ ഇന്ം നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്.  

     സർ, േഴിഞെ ബഡ്ജറ്റ് സകമ്ളനത്ിൽ 
അകദേഹം പ്രസംഗം അവസാനിപ്ിച്ത് ഞാൻ 
ഓർക്കുന്. മിത്രങ്ങസള കുടുകുസട ചിരിപ്ിക്കുേയും 
എതിരാളിേസള മനം സനാന്തു കനാവിപ്ിക്കുേയും 
സചയ്ത് പ്രസംഗം നടത്ി ഉപ്സംഹരിച്ചുസോ�് 
അകദേഹം പ്റഞ്ഞു, 'മദ്വചനങ്ങൾക്ക് 
മാർദേവമിസ്ങ്ിൽ  ഉകദേശശുദ്ിയാൽ 
മാപ്പു നൽകൂ ' എന്. ഇങ്ങസന പ്റഞെിട്് 
അകദേഹം തസന് സീറ്റിൽ ഉപ്വിഷ്ടനായി.  സർ, 
എത്രകയാ വിോരങ്ങൾ നമ്മുസട മനസിൽക്കൂടി 
േടന്കപ്ായി .  ആ ശബ്ദം, ആ പ്രസംഗ ലശൈി 
ഈ നമ്ളിൽ നിനേനിരിക്കുേയാണ്.  ഇനി 
നമുസക്കാരിക്കലും ആ ശബ് ദം കേൾക്കാൻ 
േഴിയുേയി്.  പ്കക്  അകദേഹത്ിസന് 
ലചതന്യം നമ്ിൽ എസനന്ം നിൈസോള്ളും.  
എത്ര വൈിയ ഒരു വ്യക്തിത്വത്ിസന്  
ഉടമയായിരുന് ശ്രീ. സി. എച്്. മുഹമ്ദ്കോയ. 
ലവവിദ്്യമാർന വ്യക്തിത്വം അകദേഹത്ിൽ 
വളസര ന് അളവിൽ പ്രകശാഭിച്ിരുന്.  
ഏറ്റവം ഉനതനായ ഒരു പ്ാർൈസമകന്റിയനും, 

സാഹിത്യോരനും, പ്ത്രപ്രവർത്േനും, 
വാഗ് മിയും, സമുദായ കനതാവം, രാഷ്ടീയ 
കനതാവം എ്ാറ്റിനും ഉപ്രിയായി 
ജനങ്ങളസട ഏറ്റവം പ്രിയങ്രനായ 
ഒരു ജനകനതാവമായി ശ്രീ. സി.എച്ിന് 
ഉയരുവാൻ േഴിഞ്ഞു. അതുസോ�് 
മരണത്ിനു കശഷവം, എന്ം നമ്മുസട 
മനസ്ിൽ ജീവിക്കുന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ാണ് 
ഇന് നാം സി.എച്ിസന ോണുനത്.  ശ്രീ. 
സി.എച്ിസന സംബന്ിച്ിടകത്ാളം  അകദേഹം 
ഒരു പ്രസ്ാനത്ികന്യും ഒരു വൈിയ 
ആശയത്ികന്യും പ്രതീേമാണ്.  ഇൻഡ്യൻ 
യൂണിയൻ മുസീം ൈീഗ് സി. എച്്. മുഹമ്ദ് 
കോയയായും സി. എച്്. മുഹമ്ദ് കോയ 
ഇൻഡ്യൻ യൂണിയൻ മുസീം ൈീഗായും മാറവാൻ 
േഴിഞ്ഞു.  മാറ്വാൻ േഴിഞ്ഞു എങ്ിൽ 
അത്രമാത്രം വൈിയ ഒരു പ്രാഗത്്യം ശ്രീ. സി. 
എച്ിസന സംബന്ിച്ിടകത്ാളം ഉ�ായിരുന്. 
അത്രയും വൈിയ ഒരു മഹാനായിരുന് 
അകദേഹം  എനതിന് മറ് വൈിയ സതളിവേൾ 
ആവശ്യമി്.  പ്ികനാക്ക വിഭാഗങ്ങളകടയും 
ന്യനപ്ക് സമുദായങ്ങളകടയും  പ്രിരക്േനും 
ആളേളസട ശബ്ദവമായിരുന ശ്രീ. 
സി.എച്്-ന് അകദേഹത്ിസന് സമുദായത്ിസന് 
അവോശങ്ങൾക്കകവ�ി വാദിക്കുകമ്പാഴം മറ് 
സമുദായങ്ങളസട വിോരങ്ങൾ മാനിക്കുവാൻ 
േഴിഞെിരുന്.  എ്ാ സമുദായങ്ങളകടയും 
മിത്രമായിരുന് ശ്രീ. സി. എച്്. അത്രമാത്രം 
ഉനതനായ ഒരു വ്യക്തിയുസട അഭാവം 
നമ്മുസട സപ്ാതു ജീവിതത്ിൽ എത്രകയാ വൈിയ  
േനത് നഷ്ടമാണ് വരുത്ിവച്ിരിക്കുനത്.  
അകദേഹം പ്രോശിപ്ിച്, അകദേഹം 
ഉയർത്ിപ്ി ടിപ്ിച് ആ ആശയങ്ങൾ നസമ് 
നയിക്കസട് എന് ഞാൻ ആശംസിച്ചുസോ�്  
അകദേഹത്ിസന് അഭാവത്ിൽ, 
അകദേഹത്ിസന് കവർപ്ാടിൽ എനിക്കും  എസന് 
പ്ാർട്ിക്കുമുള്  ദുുഃഖം അറിയിച്ചുസോള്സട്.  

(റകരള നിയമസഭ നടപടികൾ 25.11.1983)

സി. എച്്. മുഹമ്ദ്കോയ   
നിയമസഭയിൽ സേ.എം.മാണി 
നടത്ിയ അനുകശാചന പ്രസംഗം 

നിയമസഭയിൽ സേ.എം.മാണി 
നടത്ിയ അനുകശാചന പ്രസംഗം സി. അചയുതകമകനാൻ

സ ർ, അര ദശാബ് ദക്കാൈം 
കേരളമാസേ നിറഞ്ഞു 
നിനിരുന പ്രതിഭാശാൈിയായ 

മഹാനായിരുന് അന്തരിച് മുൻമുഖ്യമന്തി ശ്രീ. 
സി. അചയുതകമകനാൻ.  അകദേഹത്ിസന് 
വ്യക്തിത്വം ബഹുമുഖമായിരുന്.  അകദേഹം 
നസ്ാരു ഭരണേർത്ാവം നയകോവിദനും 
രാജ്യതന്തജ്ഞനും നിരൂപ്േനും ദാർശനിേനും 
വാഗ്ിയുമായിരുന്.  അകദേഹം സംസാരിക്കുനത് 
വളസര സാവധാനത്ിൈായിരുന്, 'മിതംച 
സാരംച വകചാഹി വാഗ് മിത' എനാണ്. മിതമായ 
സാരവത്ായ വാക്കുേളാണ് അകദേഹത്ികന്ത്.  
ഞാൻ ഈ നിയമസഭയിൽ മന്തിസഭയിസൈ 
അംഗമായി ഭരണപ്ക്സബഞ്ിലും  
പ്രതിപ്ക്സബഞ്ിലും ഇരുന്സോ�് 
അകദേഹത്ിസന് പ്രസംഗങ്ങൾ ശ്രവിച്ിട്ടു�്.  
വളസര സാവധാനത്ിൽ  എഫക്ീവായ 
പ്രസംഗങ്ങളായിരുന്.  പ്രതിപ്ക്ത്തു നിന്ം 
സതാടുത്തുവിടുന ഏത് ആകരാപ്ണസത്യും 
കനരിടാൻ അകദേഹം സ്വീേരിച് ലശൈി എത്രകയാ 
മകനാഹരമായിരുന്സവന്  ഞാൻ 
ഓർക്കുേയാണ്.  ശ്രീ. സി. അചയുതകമകനാസന 
കേരളത്ിസൈ ജനങ്ങൾ ആദരിച്ത് 
പ്രധാനസപ്ട് ര�് ോരണങ്ങൾ സോ�ാണ്.  
അതിസൈാന് കേരളത്ിന് ഒരു ഭരണ സ്ിരത 
നൽേിസയന്ള്തുസോ�ാണ്.  ആയാറാം 
ഗയാറാമിസന് ോൈഘട്ത്ിൽ ഭരണപ്ക് 
ബന്ങ്ങൾ തേിടം മറിയും. ഗവണ്സമന്് തേിടം 
മറിയുസമന്ള് സ്ിതി വനകപ്ാൾ 
കേരളത്ിസൈാരു ഭരണസ്ിരത നൽേിയത് 
ശ്രീ. അചയുതകമകനാനാണ്.  അതികൈസറ, വ്യത്യസ്ത 
രാഷ് ് ീയാഭിപ്രായങ്ങളള്  വിഭിന രാഷ്ടീയ 
േക്ിേസള ഒരുമിച്ചുസോ�് കപ്ാോനുള്  
അകദേഹത്ിസന്  നയകോവിദത്വം, 
ഭരണതന്തജ്ഞത, രാജ്യതന്തജ്ഞത 
ആയിരുന് അകദേഹത്ിസന് ഏറ്റവം 
തിളക്കമാർന േഴിസവന് ഞാൻ േരുതുേയാണ്.  
ഇവിസട ബഹുമാനസപ്ട് സമമ്പർമാർ 
പ്റയുേ�ായി, അകദേഹം അടിസ്ാനപ്രമായി 
ഒരു േമ്യൂണിസ്റ്റുോരനായിരുന്സവന്  പ്കക് 
ഒരു േമ്യൂണിസ്റ്റുോരസനക്കാൾ  ഈ രാജ്യസത് 
എ്ാ വിഭാഗം ആളേളസടയും കനതാവായിരുന്, 
എ്ായാളേളം  അകദേഹസത് ആദരിച്ിരുന്. 

എന്ള്താണ് പ്രകത്യേത, അകദേഹം ഏസതങ്ിലും 
സിദ്ാന്തത്ിനടിമയായിരുനി്..  
സിദ്ാന്തങ്ങസള പ്രകയാഗതൈത്ിൽ  
വിൈയിരുത്ിസക്കാ�് പ്രാകയാഗിേമായ  
സമീപ്നം സ്വീേരിക്കുനതിന് 
അകദേഹത്ിനു�ായിരുന േഴിവ് 
അനാദൃശ്യമായിരുന്. തിരുവിതാംകൂർ 
മഹാരാജാവ്  മരിച്തിനുകശഷം ശ്രീ. 

അചയുതകമകനാൻ എഴതിയ ഒരു കൈഖനത്ിൽ 
അകദേഹം പ്റഞെിരിക്കുന് : മഹാരാജാവ് ശ്രീ. 
അചയുതകമകനാസനയും കുടുംബസത്യും 
രാജസോട്ാരത്ികൈക്ക് ഒരു ഡിനറിന് 
ക്ണിക്കാൻ ആരേഹിച്ചു.  ക്ണിച്ാൽ 
വരുകമാസയന് ശങ്ിച്് ക്ണിക്കുനതിനുകവ�ി 
സസക്രട്റിസയ പ്റഞെയച്ചു.  മഹാരാജാവിന് 
ഇങ്ങസനസയാരു ആരേഹമു�്, വരാൻ 
പ്റ്കമാസയന് സസക്രട്റി കചാദിച്ചു.  മഹാരാജാവ് 
എന്താണ് അങ്ങസന കചാദിക്കുനത്.  ഞാസനാരു 
േമ്യൂണിസ്റ്റുോരനായതുസോ�ാകണാസയന്, 
അകദേഹം കചാദിച്ചു.  'ഞാൻ തീർച്യായിട്ടും 
ഡിനറിന് വരും' എന്ള് മറപ്ടിയാണ് 
സോടുത്സതന്  ആ കൈഖനത്ിൽ 
പ്റഞെിരിക്കുനത് എത്രകയാ ശരിയാണ്.  അത് 
നമുസക്ക്ാം  അകങ്ങയറ്റം ആകവശം 
പ്േർന്തന ഒരു ോര്യമാണ്.  അകദേഹത്ിന് 
ഉയർന രീതിയിൽ പ്രാകയാഗിേമായി 

ചിന്തിക്കാനും തീരുമാനസമടുക്കാനും 
േഴിഞെിരുന്.  കൈാേ േമ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ 
വരുന മാറ്റങ്ങസളക്കുറിച്്  മുൻകൂട്ി ോണാനും 
വിൈയിരുത്ാനും  അതിസനക്കുറിച്് 
കൈഖനങ്ങസളഴതാനും ോണിച് തകന്ടവം  
ധീരതയും ഞാൻ ഓർക്കുേയാണ്. 
ഗ് ളാസ് കനാസ്റ്റിസന്യും  
സപ്രിസ് ക്ായിക്കയുകടയും ആശയങ്ങൾ  
അകദേഹം സ്വീേരിക്കുേയു�ായി. ശ്രീ. 
അചയുതകമകനാസന സംബന്ിച്ിടകത്ാളം 
പ്റയുകമ്പാൾ, 1976-77 ൽ അകദേഹത്ിസന് 
മന്തിസഭയിസൈ ഒരംഗമായിരുന എനിക്ക് 
അകദേഹത്ിസന് വ്യക്തിത്വം ദർശിക്കാൻ 
േഴിഞെത്, ഞാൻ ഓർക്കുന്.  പ്ാകന്ഷൻ 
ടാകിൽ നിന്ം സോടുത്ിരുന ഒഴിവപ്രിധി ഒരു 
സഹക്റായിരുന്. പ്കക് ഞാൻ 
ധനോര്യമന്തിയായി ബഡ് ജറ്റ് 
സോണ്വനകപ്ാൾ ഇത് ര�് സഹക്റായി 
ഉയർത്ാൻ കവ�ിയുള് നിർകദേശവമായിട്ാണ് 
േകന്ാണ്സമന്് ഹൗസിൽ കപ്ായി  അകദേഹസത് 
േ�തും ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗം വായിച്ചു 
കേൾപ്ിച്തും. അകപ്ാൾ അകദേഹം പ്റഞ്ഞു, 
'അങ്ങസന ഒരു സഹക്ർ എന്ള്തിസന ര�് 
സഹക്റായി  ഉയർത്തുന സമീപ്നകത്ാട് 
എനിക്ക് അഭിപ്രായമി്, but that is the 
Privilege of the Finance Minister, I 
agree.'എനിക്ക് ഈ സമീപ്നകത്ാട് 
അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുസ�ങ്ിൽ  കപ്ാലും ഞാൻ 
കൂടുതൈായിസട്ാന്ം പ്റയുനി്.  നമ്മുസട 
സംസ്ാനത്ിസന് സമരേമായ വിേസനത്ിന് 
അടിത്റപ്ാേിയ മഹാൻമാരിൽ ഒരാളായിരുന് 
ശ്രീ. അചയുതകമകനാൻ എന് വളസര 
സത്യസന്മായി  പ്റയുേയാണ്.  'അചയുതൻ' 
എന്ള് വാക്കിസന് അർത്ം മരണമി്ാത്വൻ 
എനാണ് അചയുതകമകനാസന് അനശ്വരമായ 
വ്യക്തിത്വത്ിസന് മുനിൽ ഞാൻ നകമാവാേം 
സചയ്യുന്, എസന്യും എസന്  പ്ാർട്ിയുകടയും  
അനുകശാചനം അകദേഹത്ിസന് സന്തപ് 
കുടുംബാംഗങ്ങസള അറിയിക്കുന്.

(റകരള നിയമസഭ നടപടികൾ 28.08.1991)

25.11.1983 28.08.1991
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സ ർ,  സഖാവ് ഇ. സേ. 
നായനാരുസട 
നിര്യാണത്ിൽ ഞാൻ 

ആദരാഞ്ജൈിേൾ അർപ്ിക്കുന്.  
ജനകനതാക്കസള്ാവരും ജനേീയർ 
ആയിരിക്കണസമനി്, ജനേീയസര്ാവരും 
ജനപ്രിയരായിരിക്കണസമനി്.  സഖാവ് ഇ. 
സേ. നായനാസര സംബന്ിച്ിടകത്ാളം 
അകദേഹം ജനേീയനായിരുന്, 
ജനപ്രിയനായിരുന്.  അകദേഹത്ിസന് 
മൃതകദഹവം വഹിച്ചുസോ�്  േണ്ണൂരികൈക്ക് 
കപ്ായ വിൈാപ്യാത്രയിൽ പ്സങ്ടുത് 
ജനങ്ങൾ, അവരുസട നിറഞെ േണ്ണുേൾ 
ഇസത്ാം അകദേഹത്ിസന് വ്യക്തിത്വസത്  
സൂചിപ്ിക്കുന ോര്യങ്ങളാണ്.  ഈ 
നിയമസഭയിലുള്വർക്കും.  കേരളത്ിസൈ 
ആളേൾക്കും എ്ാവർക്കുമറിയാം  
നായനാസരകപ്ാസൈ വ്യക്തിേസള ഇത്രമാത്രം  
േടനാക്രമിച്ിട്ടുള്, വ്യക്തിേസള ഇത്രമാത്രം 
പ്രിഹസിച്ിട്ടുള്. വ്യക്തിേസള ഇത്രമാത്രം 
ആകക്പ്ിച്ിട്ടുള് ഒരു ജനകനതാവ് 
ഉ�ായിട്ി്. പ്കക് പ്രിഹാസകമറ്റാലും  
ആകക്പ്ിക്കസപ്ട്ാലും എതിരാളിേൾ 
ഇത്രമാത്രം സ് കനഹിച്  മസറ്റാരു ജനകനതാവ് 
നായനാസരകപ്ാസൈ  ഉ�ായിട്ി്. എന്ള്ത് 

വൈിയ വികരാധാഭാസമാണ്. 
നമുസക്ക്ാവർക്കും അറിയാവന 
ോര്യമാണത്.  ോരണം നായനാർ എന്ത് 
പ്റഞൊലും അതിസന് പ്ിനിൽ ോപ്ട്യമി്, 
ദുരുകദേശമി്.  അകദേഹം ഉപ്കയാഗിക്കുന ഒരു 
വാക്ക്  നമ്ൾ ഉപ്കയാഗിച്ാൽ  ജനം നമുക്ക് 
മാപ്് തരി്.  അകദേഹത്ിസന് 
ആത്മാർത്തസയ, ഉകദേശശുദ്ിസയ 
ബഹുമാനിച്തുസോ�ാണ്.  നായനാർ ഏത് 
വാക്ക് ഉപ്കയാഗിച്ാലും എത്ര  വാക്കുേൾ  
സോ�് അധികക്പ്ിച്ാലും, പ്രിഹസിച്ാലും 
നായനാർ ജനങ്ങസള ആേർഷിക്കുേയാണ്.  
വാസ്തവത്ിൽ  പ്റഞൊൽ  അത് 
വൈിസയാരു വ്യക്തിത്വമാണ്.  ഞാൻ 
ഒന്ര�് അനുഭവങ്ങൾ പ്റയസട്, 
നായനാസര സംബന്ിച്ിടകത്ാളം  
ഇത്രമാത്രം ശക്തനായ ഒരു മുഖ്യമന്തി 
കവസറയുക�ാ എസനനിക്ക് സംശയമാണ്. 
ആ ശക്തി എന് പ്റയുനത് പ്ാണ്ഡിത്യമ്, 
ശക്തി എന് പ്റയുനത് പ്രാഗത്്യമ്.  
ഞാൻ അകദേഹത്ിസന് കൂസട 1980-സൈ 
മന്തിസഭയിൽ ധനോര്യമന്തിയായിരുന 
ോൈഘട്ത്ിൽ  എൻ. ഡി.സി. മീറ്റിംഗിലും 
ആസൂത്രണ േമ്ീഷസന് ചർച്ാ കവളയിലും 
കപ്ായിട്ടു�്. ധനോര്യമന്തിയും 

ഇ. ലക. നതായനതാർ  

ഉകദ്യാഗസ്മോരും വസ് തുതേൾ 
നിരത്ിവയക്കും.  അവസാനം നായനാരുസട 
ഊഴമായി.  നായനാരുസട ചർച്യായി. 
നായനാർ വരും, പ്രുക്കൻ ഭാഷയിൽ , 
പ്രുക്കൻ ഭാഷസയന് പ്റഞൊൻ നമ്മുസട 
മൈയാളത്ിസൈ പ്രുക്കൻ ഭാഷയിൽ 
"നിങ്ങൾക്ക് വ്വിവരമുക�ാ ; ഇവിസട 
ആസരങ്ിലും പ്ള്ിക്കൂടത്ിൽ 
കപ്ാകുനവരുക�ാ? കേരളീയർ നൂറ 
ശതമാനവം സാക്രരാണ്.  ഞങ്ങൾക്ക് 
പ്ണമി്ാത്തിനാൽ , പ്ണം തരണം" 
എനിങ്ങസനയുള് അകദേഹത്ികന്തു 
മാത്രമായ ലശൈിയിസൈ വാക്കുേൾ 
മറക്കാൻ േഴിയുനത്.  ഒരു പ്രാവശ്യം 
കേരളത്ിന് കവ�ി സസ്ഷ്യൽ 
അസിസ്റ്റൻസ് അനുവദിച് ആ രംഗം ഞാൻ 
ഓർക്കുേയാണ്.  എൻ.ഡി.സി. മീറ്റിംഗിന് 
കപ്ായകപ്ാൾ എ്ാവരുസടയും ശ്രദ് 
അകദേഹം പ്ിടിച്ചുപ്റ്റി.  അച്ടിച് പ്രസംഗം 
വായിക്കാസത ഒരു കനാട്ടുബുക്കിൽ 
കുത്ിക്കുറിച്, കേന്ദ്രസത് സചാടിപ്ിക്കുന, 
അദ്്യക്കവദിയിൈിരിക്കുന 
ഇന്ദിരാഗാന്ിസയകപ്ാലും കുസറ 
പ്രിഹാസങ്ങൾ വാരി വിതറി.  അകപ്ാൾ 
എ്ാവരും അകദേഹസത് ശ്രദ്ിക്കുേയാണ്.  
വളസര ബഹുമാനകത്ാടും  ആദരകവാടുംകൂടി  

കദശീയ കനതാക്കളം, ഇന്ദിരാഗാന്ി കപ്ാലും 
നായനാസര ോണുന്.  ോരണം 
നായനാസര കപ്ാസൈ നിഷ് േളങ്നായ ഒരു 
വ്യക്തി, മറ്റാകരാടും  പ്േയി്ാത്, 
ോപ്ട്യമി്ാത് ഒരു കനതാസവന്ള് 
നിൈയിൽ കേരളത്ിസൈയും ഇൻഡ്യയിസൈയും 
ജനങ്ങൾ ആദരിക്കുനയാൾ. ഞാൻ 
ഓർക്കുന്, അകദേഹം ആദ്യം മുഖ്യമന്തിയായിട്് 
സത്യപ്രതിജ്ഞ സചയ്തിട്്   ചർച്യ്ക്   
സഡൽഹിക്ക് കപ്ാവേയാസണന്  ചർച് 
േഴിഞെ് തിരിച്് വരുകമ്പാൾ എകനാട് 
പ്റഞ്ഞു, “കബാംസബ മൈയാളിേൾ ഒരു 
കയാഗം ഒരുക്കിയിട്ടു�്,  കുഞ്ഞുമാണിയും കൂടി 
വരണം" ഞാൻ കചാദിച്ചു, “ ഞാൻ വരകണാ 
സഖാസവ  ഇത്  നിങ്ങളസട കയാഗമസ്?” 
വരണം എന് പ്റഞ്ഞു.  എസനയും 
കൂട്ിസക്കാ�് കപ്ായി.  അവിസട കപ്ായകപ്ാൾ 
മൈയാളിേളസട വൈിസയാരു സദസ്ാണ്.  
മൈയാളിേകളാട്  അകദേഹം പ്രസംഗിച്ചു, 
“നിങ്ങൾക്ക് വ് വിവരവമുക�ാ എന്താ 
നടക്കുനസതന്, ഞങ്ങസളത്ര വാദിച്ാണ് 
വനിരിക്കുനത്, കേരളത്ിസന്  അവോശം 
ഞങ്ങൾ എത്രമാത്രം  കനടിസയ ടുത്തുസവന് 
നിങ്ങൾക്കറിയാകമാ? എ്ാവരും കൂടി 
ചിരിക്കുേയാണ്.  അവിസടയിരിക്കുന 
ജനങ്ങസള മുഴവൻ  പ്രുക്കൻ 

വാചേങ്ങൾസോ�് നായനാർ 
ആേർഷിക്കുേയാണ്. എത്ര വൈിയ 
വ്യക്തിത്വമാസണന് ഞാൻ ഒർക്കുേയാണ്.  
ഞാൻ 1980-ൽ ധനോര്യമന്തിയായിരുന 
അവസരത്ിൽ 
േർഷേസത്ാഴിൈാളിേൾക്ക് സപ്ൻഷൻ 
പ്രഖ്യാപ്ിച്ചു.  അകദേഹത്ിന് വളസര ഇഷ്ടസപ്ട്ടു.  
എസന വളസരകയസറ അനുകമാദിക്കുേയും 
സചയ്തു.  ഞങ്ങൾ തമ്ിലു�ായ ആ 
വിശ്വാസബന്ം, ആ സ് കനഹത്ിസന് 
ഉറവിടം  അവിടുനായിരുന്സവന്  എനിക്ക്  
കതാന്ന്.  കചരി മാറിസയങ്ിലും രാഷ്ടീയ 
വ്യത്യാസങ്ങള�ായി. എങ്ിലും 
മരിക്കുനതുവസരയും ആ സ് കനഹബന്ം 
നിൈനിർത്തുവാൻ േഴിഞ്ഞു.

   ഞാൻ എസന് പ്ാർട്ി  കനതാവിസന 
ആദരിച്തുകപ്ാസൈ ആദരിച് ഒരു 
കനതാവായിരുന് നായനാർ.  
അകദേഹത്ിസന് കദഹവികയാഗത്ിൽ 
എനിക്കും എസന് പ്ാർട്ിക്കുമുള് ദുുഃഖം 
ഞാൻ കരഖസപ്ടുത്തുേയാണ്.

(റകരള നിയമസഭറോ നടപടികൾ 25.06.2004)

നിയമസഭയിൽ സേ.എം.മാണി 
നടത്ിയ അനുകശാചന പ്രസംഗം

 25.06.2004         
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സേ.ആർ. നാരായണൻ  

സ ർ, മുൻ രാഷ്ടപ്തി സേ.ആർ. 
നാരായണസന് 
അനുസ്മരണയ്കായി  
ഇപ്രോരസമാരു സസ്ഷ്യൽ 
സകമ്ളനം വിളിച്ചുകൂട്ാൻ 

മുൻലേസയടുത് അങ്ങകയയും സഭാ 
കനതാവികനയും പ്രകത്യേമായി 
അഭിനന്ദിച്ചുസോള്സട്.  മുൻ രാഷ്ടപ്തി 
എനതികനക്കാൾ ഉപ്രി എസന 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം എസന് സ്വന്തം 
നാട്ടുോരൻ എന്ള് നിൈയിലും എസന് 
കുടുംബത്ിസൈ ഒരംഗം കവർസപ്ട് 
നഷ്ടകബാധകത്ാടും കൂടിയാണ് ഞാൻ 
ഇവിസട നിൽക്കുനത്.  അകദേഹം 
രാഷ്ടപ്തിയായിരുന ോൈഘട്ത്ിൽ സ്വന്തം 
രോമവം വീടും സന്ദർശിക്കുനതിന് പ്രകത്യേം 
താൽപ്ര്യസമടുത്ിരുന്.  വർഷത്ിൽ 
ഒരിക്കസൈങ്ിലും അകദേഹം സ്വന്തം വീട് 
സന്ദർശിക്കാതിരുനിട്ി് .  അകദേഹം 
അവിസട വരുകമ്പാസഴാസക്ക എസന 
അനൗപ്ചാരിേമായി അറിയിക്കുമായിരുന്.  
അകപ്ാൾ ആ സോച്ചു വീട്ിൽ ഒരുമിച്് 
കചരാനും അവിടസത് ഭക്ണം േഴിക്കാനും 

േഴിഞെിരുന്.  അവിടസത് ഭക്ണം 
അകദേഹത്ിന് വളസര ഇഷ് ടമായിരുന്.  
അങ്ങസന ഒരുമിച്് കചരുനതിന് എനിക്ക് 
േിട്ിയ അവസരങ്ങൾ വളസര 
വിൈസപ്ട്തായി ഞാൻ േരുതുേയാണ്.  
അതുകപ്ാസൈ തസന ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ 
കപ്ായാൽ  അകദേഹത്ിസന് വസതി 
സന്ദർശിക്കാസത അവിസട നിന്ം 
കപ്ാനിട്ി്.  ആ നിൈയ്കള് ഒരു 
കുടുംബബന്മാണ് ഞങ്ങൾ തമ്ിൽ 
ഉ�ായിരുനത്.  

 ഞാൻ ഓർക്കുേയാണ് അകദേഹം 
രാഷ്ടപ്തി സ്ാനത്തുനിന് വിരമിക്കുന 
സന്ദർഭത്ിൽ സപ്ാതുകവ എ്ാ 
പ്രിപ്ാടിേളം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് 
മുൻപുതസന റദേ് സചയ്തിരുന്.  
അവസാനമായി അകദേഹം നടത്ിയ 
ചടസങ്ങന്പ്റയുനത് എനിക്ക് നൽേിയ 
വി.പ്ി. കമകനാൻ അവാർഡ്  ആയിരുന്. 
ഡൽഹിയിൽ വച്് നടന അവാർഡ് 
ചടങ്ങായിരുന്. ഏറ്റവം അവസാനമായി  
ഞങ്ങൾ തമ്ിൽ േണ്മുട്ി ഒരുമിച്് സമയം 

സചൈവഴിച്ത് ഡൽഹിയിസൈ ആൾ ഇൻഡ്യ 
എകിബിഷനിൈായിരുന്.  അകദേഹം എസന് 
േയ്ിൽ താങ്ങിപ്ിടിച്് ആ പ്വൈിയനിസൈ 
ഓകരാ സസന്റം സന്ദർശിച് രംഗം എസന് 
മനസ്ിൽ കൂടി േടന്കപ്ാകുേയാണ്. ആ 
വ്യക്തിബന്ം മനസ്ിൈാക്കാൻ കവ�ി 
ഞാൻ ഇത് പ്റസഞെന്മാത്രകമയുളളൂ. 

 അകദേഹം ഡൽഹിയിൽ അസുഖമായി 
േിടനകപ്ാൾ മുഖ്യമന്തിയുസട 
നിർകദേശപ്രോരം കേരളാ ഗവണ്സമന്ിസന 
പ്രതിനിധീേരിച്് അവിസട സച്ാനും 
അകദേഹസത് സന്ദർശിക്കാനും 
അകദേഹത്ിസന് ഭൗതിോവശിഷ്ടം 
ഡൽഹിയിൽ സംസ്രിച്തിനുകശഷം 
അവിസടനിന് കേരളത്ികൈക്ക് 
സോണ്വരുനതിനും ജമേനാട്ികൈക്ക് 
സോണ്കപ്ാകുനതിനും എസന നികയാഗിച്ത് 
ലദവനികയാഗമായി ഞാൻ േരുതുേയാണ്. 
എനിക്ക് സേ.ആർ. നാരായണസനക്കുറിച്് 
പ്റയുവാനുള്ത് ഒരു സാമൂഹ്യ 
വ്യവസ്ിതിയുസട സൃഷ്ടിയായിരുന് അകദേഹം 
എനാണ്.  ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ിതിസയ 

നിയമസഭയിൽ സേ.എം.മാണി 
നടത്ിയ അനുകശാചന പ്രസംഗം

 21.11.2005 

തട്ിസത്റിപ്ിച്ചുസോ�് ജീവിതത്ിസന് 
എ്ാ പ്ടവേളം ചവിട്ിക്കയറി 
വിജയത്ിസന് ഔനത്യത്ിസൈത്ിയ 
ഒരു വ്യക്തിയായിരുന് അകദേഹം.  

 ബഹുമാനസപ്ട് മുഖ്യമന്തിയും 
പ്രതിപ്ക്കനതാവം അങ്ങും ഒസക്ക സൂചിപ്ിച്  
ഒരു സംഭവമു�്.  അകദേഹം യൂണികവഴ് സിറ്റി 
കോകളജിൽ നിന് ബി.എ. ഓകണഴ് സ് ഫസ്റ്റ് 
ക്ാസ്, ഫസ്റ്റ് റാങ്ിൽ പ്ാസ്ായതിനുകശഷം 
ആ സ്വർണ്ണപ്തക്കവമണിഞൊണ് സർ 
സി.പ്ി. രാമസ്വാമി അയ്രുസട അടുത്് 
സചനത്.  വൈിയ പ്രതീക്കയാടുകൂടിയാണ് 
കപ്ായത്. തനിക്ക് യൂകറാപ്ികൈക്ക്  പ്ഠിക്കാൻ 
കപ്ാേണസമന്ം  അതിനുകവ� 
സൗേര്യങ്ങൾ നൽേണസമന്ം 
പ്റഞെകപ്ാൾ സർ സി.പ്ി. രാമസ്വാമി 
അയ്ർ തടസ്വാദങ്ങൾ  പ്റഞെ് 
ഒഴിഞ്ഞുമാറി. അവസാനം തനിക്ക് 
ഒരു ൈേ്ചറർ കപ്ാസ്റ്റ് കവണസമന് 
ആവശ്യസപ്ട്കപ്ാൾ അകദേഹം 'ഞാൻ ചീഫ് 
സസക്രട്റിക്ക് നിർകദേശം സോടുക്കാം  ചീഫ് 
സസക്രട്റിസയകപ്ായി ോണുേ'  എന് 
പ്റഞ്ഞു.  ചീഫ് സസക്രട്റിയുസട അടുത്് 
സേ.ആർ. നാരായണൻ സചനകപ്ാൾ ചീഫ് 
സസക്രട്റി പ്റഞെത് 'നിങ്ങൾക്ക് ക്റിക്കൽ 
കജാൈി തരാനായിട്ാണ്    ദിവാൻ എകനാട് 
പ്റഞെിരിക്കുനത് ' എനാണ്.  അകദേഹം 
അകയ്ാ അത് കവസ�ന് ' പ്റഞെകപ്ാൾ 
ചീഫ് സസക്രട്റി പ്റഞ്ഞു.  'മ ടയത്രം 
പ്റയരുത്. പ്ത്് വർഷത്ിനുകശഷം 
ഞാൻ ഇരിക്കുന േകസരയിൽ നിങ്ങൾക്ക്  
ചീഫ് സസക്രട്റിയായി സപ്രാകമാഷൻ 
േിട്ി േടന്വരാസമന്. താൻ താഴ് ന 
ജാതിക്കാരനായികപ്ായതുസോ�ാണ്  
തനിക്ക് ൈേ്ചറർ കപ്ാസ്റ്റ് തരാസത ക്റിക്കൽ 
കപ്ാസ്റ്റികൈക്ക് നികയാഗിക്കുനസതന ോര്യം 
മനസ്ിൈാക്കി, ആ വ്യവസ്ിതികയാടുള് 
പ്രതികഷധം സോ�ാണ് അകദേഹം 
അന് അത് കവസ�ന്വച്ത്.  

 അകദേഹം മഹാരാജാവിനും 
അനസത് രേിട്ീഷ് റസിഡന്ിനും 
േസത്ഴതി.  കോണ്സവാകക്കഷൻ 
നടത്ിയകപ്ാൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്് വാങ്ങിയ 
ആൾ കോണ്സവാകക്കഷന് കപ്ായതായി 
ോണുനി്.  അതിസനപ്റ്റി റസിഡന്് 

തിരക്കിയകപ്ാൾ അകദേഹം പ്രതികഷധിച്് 
അവിസട  സച്ാതിരുനതാസണന് 
അറിവേിട്ി.  ഉടൻ തസന സേ.ആർ. 
നാരായണൻ താൻ ഡൽഹിയികൈക്ക് 
കജാൈി കതടികപ്ാവേയാസണന്  
പ്റഞെ് റസിഡന്ിന് േസത്ഴതി. 
അങ്ങസന ഡൽഹിയികൈക്ക് നാടുവിട്് 
കപ്ാകുേയാണു�ായത്.   

 അതിനുകശഷം എ്ാ 
രംഗങ്ങളിലുമുള്  അകദേഹത്ിസന് 
ഉയർച്യുസട പ്ടവേസളക്കുറിച്് 
ഇവിസട സൂചിപ്ിക്കുേയു�ായി.  സ്കൂളിൽ 
പ്ഠിക്കുകമ്പാൾ ഫീസ് സോടുക്കാൻ 
നിർവ്വാഹമി്ാസത  ഉച്യ്ക് ഭക്ണം കപ്ാലും 
േഴിയ്കാസത കുറിച്ിത്ാനത്തും ഉഴവൂരും 
കുറവിൈങ്ങാടും  വടേരയിലുസമാസക്ക പ്ഠിച് 
അകദേഹത്ിന് മൂന് രൂപ് ഫീസ് സോടുക്കാൻ 
േഴിയാത് സാഹചര്യവമു�ായിരുന്.  
അനസത് വ്യവസ്ിതി 
എന്താസണന്വച്ാൽ ഫീസ് സോടുക്കാൻ 
േഴിഞെിസ്ങ്ിൽ വടിസോണ്ള് 
അടിയ് പ്േരം പ്രിഹസിക്കുന 
ശിക്യാണ് ഉ�ായിരുനത്.  ഫീസ് 
സോടുക്കാത്തിസന് കപ്രിൽ ബഞ്ിൽ 
േയറ്റി നിർത്ി പ്രിഹാസപ്ാത്രമാക്കി.  
പ്രീക്ാ ഫീസ് സോടുക്കാത്തിസന് 
കപ്രിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രീക് എഴതാൻ 
േഴിഞെി്.  അതിനുകശഷം 12 രൂപ് ഫീസ് 
സോടുക്കാൻ ഒരു രൂപ്യുസട കുറവസോ�്  
ഒരുപ്ാട് സ്ൈത്തുകപ്ായി ഇരന്,  
അങ്ങസന 12 രൂപ് ഒപ്ിച്് പ്രീക് എഴതി.  
ഈ നിൈയിലുള് വിഷമതേളിൽ നിന്ം 
അവഗണനയിൽനിന്ം പ്രയാസങ്ങളിൽ 
നിന്സമാസക്ക ആ വ്യവസ്ിതിസയ 
എതിർത്്,  അതിസന അതിജീവിച്്, 
അനസത് സാമൂഹ്യവ്യവസ്ിതിസയ  
തട്ിത്േർത്തുസോ�്  വിജയിച്ചുവന 
ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്   സേ. 
ആർ. നാരായണകന്ത്.  

 ഒരു നയതന്തജ്ഞൻ  എന്ള് നിൈയിൽ 
അകദേഹം വൻവിജയം ലേവരിച്ിട്ടു�്. 
ഇൻകഡാ-ലചന യുദ്ത്ിനുകശഷം 
ഒരു ദശാബ് ദക്കാൈം ആ നയതന്ത 
ബന്ങ്ങൾ വികഛേദിക്കസപ്ട്ിരുന്.  
അതിനിടയിൈാണ് സേ.ആർ. നാരായണസന 

അംബാസിഡറായി  നിയമിക്കുന്സവന 
പ്രഖ്യാപ്നം പ്ാർൈസമന്ിൽ ഉ�ായത്. 
അകപ്ാൾ േരകഘാഷകത്ാടുകൂടി  
ഇൻഡ്യൻ പ്ാർൈസമന്ിസൈ മുഴവൻ 
അംഗങ്ങളം ഡസ് േിൽ അടിച്ചുസോ�്  
സേ. ആർ. നാരായണസന് നിയമനസത് 
സ്വാഗതം സചയ്തു.  സേ.ആർ.
നാരായണൻ സമാധാനദൂതുമായി  
ലചനയികൈക്ക് കപ്ായി.  അങ്ങസന 
ഇൻകഡാ-ലചന നയതന്ത ബന്ങ്ങൾ 
സമച്സപ്ടുേയു�ായി.  അകദേഹം ഏസതാസക്ക 
രാജ്യത്് നയതന്തജ്ഞനായികപ്ാകയാ 
അവിസടസയാസക്ക ഇൻഡ്യയുമായുള് 
ബന്ങ്ങൾ  സമച്സപ്ടുത്ാൻ േഴിഞെിട്ടു�്.  

 രാഷ്ടപ്തി എന്ള് നിൈയിൽ ആർട്ിക്കിൾ 
356 അനുസരിച്ചുള് അവോശം വളസര 
വികവേപൂർവ്വം വിനികയാഗിക്കണസമന്ം 
അത് രാഷ്ടീയ ആയുധമാക്കാൻ 
പ്ാടിസ്ന്ം അകദേഹത്ിന് നിഷ്ഠ 
ഉ�ായിരുന്.  യു.പ്ി.യിസൈ േൈ്യാണ്സിംഗ് 
ഗവണ്സമന്ികനയും ബീഹാറിസൈ റാബ്റി 
ഗവണ്സമന്ികനയും  പ്ിരിച്ചുവിടാൻ കേന്ദ്ര 
മന്തിസഭ പ്രസിഡന്ിനയച് ശുപ്ാർശ 
ഭരണഘടനാവിരുദ്മാസണന്ള്  ഉറച് 
നിൈപ്ാടിൽ  രാഷ്ടപ്തി നിൽക്കുേയായിരുന്.  
ആ നിൈയക്ക്  വളസര വ്യക്തിത്വവമുള്, 
നിശ്യദാർ്്യവമുള്  വിനയാന്വിതനാണ്  
അകദേഹം.  അകദേഹം ൈാളിത്യത്ികന്യും 
വിനയത്ികന്യും ആൾരൂപ്മാണ്.  അത്ര 
ന് സിദ്ിേളള്, അകതസമയത്് 
നിശ്യദാർ്്യവം ൈക്്യകബാധവം 
വ്യക്തിത്വവമുള്  മഹാനായ ആ 
വ്യക്തി കേരളം കൈാേത്ിന് 
പ്രദാനം സചയ്ത ഒരു രത്മായിരുന്.  
അകദേഹത്ിസന് നിര്യാണത്ിൽ 
അങ്ങും സഭാകനതാവം പ്രതിപ്ക്വം 
മറ്റ് േക്ികനതാക്കളം പ്രേടിപ്ിച് 
വിോരകത്ാട് ഞാനും കയാജിക്കുന്,  
അകദേഹത്ിസന് സ്മരണയ്കമുനിൽ  
ഞാൻ ആദരാഞ്ജൈി  അർപ്ിക്കുന്. 
അകദേഹത്ിസന് കുടുംബാംഗങ്ങകളാടുള്  
അനുകശാചനം അറിയിക്കുന്.  

(റകരള നിയമസഭ നടപടികൾ 21.11.2005)
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ലക. കരുണതാകരൻ   

സ ർ, പ്തിറ്റാണ്േൾ ഈ 
നിയമസഭസയ 
കോരിത്രിപ്ിക്കുേയും 
പ്ിടിച്ടക്കുേയും സചയ്ത  
േരുണാേരസന് ശബ്ദം 

നിൈച്ചു.  ഇവിസട സൂചിപ്ിച്തുകപ്ാസൈ  
േരുണാേരയുഗത്ിന് തിരശ്ീൈ 
വീഴ് ത്ിസക്കാ�ാണ്  അകദേഹം നകമ്ാട് 
യാത്ര പ്റഞെത്.  ഈ സന്ദർഭത്ിൽ  
അകദേഹത്ിസന് സ് മരണയ്ക മുമ്പിൽ 
ആദരാഞ്ജൈിേൾ  അർപ്ിക്കുേയും എസന്യും 
എസന് പ്ാർട്ിയുകടയും  അനുകശാചനം 
അറിയിക്കുേയും സചയ്യുന്. ഞങ്ങൾ തമ്ിൽ 
ഇണങ്ങിയും പ്ിണങ്ങിയും നാൈ് 
പ്തിറ്റാണ്േളികൈസറയായുള്  
ആത്മബന്മായിരുന്  ഉ�ായിരുനത്.  
അചയുതകമകനാൻ മന്തിസഭയിൽ ഞങ്ങൾ 
സഹമന്തിമാരായിരുന്.  അകദേഹം 
മുഖ്യമന്തിയായിരുന നാൈ് േ്യാബിനറ്റിൽ 
ഞാൻ മന്തിയായിരുന്.  ഞാൻ 
ഓർക്കുേയാണ്, 1967-ൽ 117 അംഗങ്ങളസട 
പ്ിന്തുണകയാടുകൂടി  ഇ.എം. ശങ്രൻ 
നമ്പൂതിരിപ്ാട് മുഖ്യമന്തിയായിരുനകപ്ാൾ 
ഒമ്പത് അംഗങ്ങളസട പ്ിന്തുണകയാടുകൂടി സേ.
എം. കജാർജ് നയിച് പ്രതിപ്ക്ത്ിസൈ 
ഒരംഗമായിരുന് ഞാനും.  േരുണാേരസന് 
േൗശൈതയും രാഷ്ടീയതന്തജ്ഞതയും കനരിട്ടു 

മനസ്ിൈാക്കാൻ േഴിഞെത് ആ 
ോൈഘട്ത്ിൈാണ്.  ഇവിസട 
സൂചിപ്ിച്തുകപ്ാസൈ വളസര  കശാഷിച്ചുനിന 
പ്രതിപ്ക്ത്ിസന് ആ ോൈഘട്ത്ിൽ നിന് 
കോണ്രേസ്് പ്ാർട്ികയയും ഐേ്യ 
ജനാധിപ്ത്യമുനണികയയും 
അധിോരത്ികൈക്ക് സോണ്വരാൻ േഴിഞെ 
ഏറ്റവം വൈിയ യജ്ഞമാണ് അകദേഹം 
നടത്ിസക്കാ�ിരുനത്. കേരളത്ിസൈ 
ഐേ്യജനാധിപ്ത്യ മുനണി പ്രസ്ാനത്ിസന് 
ശില്പിയായിരുന് േരുണാേരൻ എന്  ഞാൻ 
പ്റയസട്.  ഒരുപ്ാട് ോൈഘട്ം മന്തിസഭയിൽ  
അകദേഹകത്ാസടാപ്ം പ്രവർത്ിച്ിരുന 
ഞാൻ മന്തിയായിരുന മന്തിസഭയിസൈ  ഒരു 
ോര്യം ഓർക്കുേയാണ്.  പ്ൈ മന്തിമാരും 
മുഖ്യമന്തിമാരുസമാസക്ക  ഫയലുേൾ 
ആഴത്ിൽ പ്ഠിച്ചുസോ�ാണ്  േ്യാബിനറ്റ് 
അജ� തയ്ാറാക്കിസക്കാണ്വരുനത് 
േ�ി ട്ടുള്ത്.  പ്കക് േരുണാേരസന 
സംബന്ിച്ിടകത്ാളം  ആഴത്ിൽ 
അജൻഡേസളാന്ം  കനാക്കാസതതസന 
അകദേഹം വനിരിക്കും, ചീഫ് സസക്രട്റി 
വിഷയം അവതരിപ്ിക്കും, വകുപ്പുമന്തിമാർ 
വിശദീേരിക്കും ചർച്േൾ നടക്കും.  
അവസാനം േരുണാേരൻ ഓകരാ 
അജൻഡയും ഉപ്സംഹരിക്കുനത് 
ോണുകമ്പാൾ അസൂയ കതാനികപ്ായിട്ടു�്.  

അകദേഹത്ിസന് പ്രാകയാഗിേ വിജ്ഞാനം, 
അസാമാന്യമായ കോമണ്സസൻസ്  
അതാണ് അകദേഹസത് നയിച്ിരുനത്.  
കേരള രാഷ്ടീയത്ിൽ ആർക്കും 
കതാൽപ്ിക്കാൻ േഴിയാത് ഒരു 
കനതാവായിരുന്  അകദേഹം.  ഏത് 
സാഹചര്യകത്യും അകക്ാഭ്യനായി നിന് 
പുഞ്ിരികയാടുകൂടി 
ശുഭാപ്ിവിശ്വാസകത്ാടുകൂടി  കനരിടാൻ 
േഴിയുന ഒരാളായിരുന് അകദേഹം.  

 അകദേഹത്ിസന് ചിൈ പ്രകയാഗങ്ങൾ 
ഉറക്കം സേടുത്ിയിരുന നാളേള�്.  
എനിക്ക് വൈിയ മകനാകവദനയു�ായ 
ഒരു സന്ദർഭമു�ായിട്ടു�്.  ഞാൻ 
അകദേഹത്ിസന് മന്തിസഭയിൽ ധനോര്യമ
ന്തിയായിരുന്സോ�് 166 കോടി രൂപ്യുസട 
മിച് ബഡ്ജറ്റ്  അവതരിപ്ിച്ചു.  കേന്ദ്രമന്തി 
പൂജാരി അറിയാസത ഒരു സതറ്റ് ബഡ്ജറ്റിസന 
സംബന്ികച്ാളം  പ്ാർൈസമന്ിൽ 
പ്രഖ്യാപ്ിച്ചു.  ഇതുേഴിഞെകപ്ാൾ പ്ത്രക്കാർ 
എറണാകുളം ഗസ്റ്റ്ഹൗസിൽ വച്് 
േരുണാേരകനാട് കചാദിച്ചു.  അങ്ങയുസട 
ബഡ്ജറ്റ് േമ്ിയാകണാ, മിച്മാകണാ എന്.  
ഒരു മുഖ്യമന്തി, അകദേഹത്ിസന് ബഡ്ജറ്റ്,- 
േമ്ിയുമാോം മിച്വമാോം എന് പ്റഞ്ഞു.  
ര�ാഴ്ചക്കാൈം എനിക്ക് സത്യം പ്റഞൊൽ   

നിയമസഭയിൽ സേ.എം.മാണി 
നടത്ിയ അനുകശാചന പ്രസംഗം

  27.12.2010 

ഉറക്കമി്ായിരുന്. കേരളം മുഴവൻ 
എനിസക്കതിരായി തിരിഞ്ഞു. അവസാനം 
ഞാൻ റിസർവ്വ് ബാങ്് ഗവർണ്ണകറാട് സൈറ്റർ 
വാങ്ങി.  1985  മാർച്് മാസം 31-ാം തീയതി 
166 കോടി രൂപ്യുസട മിച്മുസ�ന്ള്  കരഖ 
സോണ്വന് നിയമസഭയുസട കമശപ്പുറത്് 
വച്കപ്ാഴാണ്  വിവാദം സേട്ടങ്ങുനത്.  
ഞാൻ േരുണാേരകനാട്   "ൈീഡസറ 
ഇസതന്താ ഇങ്ങസന പ്റഞെത് "  എന് വീട്ിൽ 
സചന് കചാദിച്ചു.  അകദേഹം ചിരിച്ചുസോ�്  
"മാണീ, ഞാസനാരു തമാശ പ്റഞെതക് 
" എന്പ്റഞെ്  സപ്ാട്ിച്ിരിക്കുേയും  ഒന് 
േണ്ണിറക്കുേയും സചയ്തു.  ചിരികയാടുകൂടി  
ആസരയും േീഴ്സപ്ടുത്തുന ഇത്ര മഹനീയമായ 
ഒരു വ്യക്തിത്വം ഞാൻ ഓർക്കുേയാണ്.  
ഞാൻ ഒരു സത്യം പ്റയസട്, ഇൻഡ്യൻ 
രാഷ്ടീയത്ിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ിയുസടയും 
രാജീവ്ഗാന്ിയുസടയും  ോൈഘട്ത്ിൽ  
ഇൻഡ്യയിസൈ നമ്പർ-2 എന് 
പ്രിഗണിച്ിരുന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന് 

േരുണാേരൻ.  േരുണാേരൻ ഒരു 
േിംഗ് കമക്കറായിരുന്. ഇൻഡ്യസയ 
സംബന്ിച്ടകത്ാളം കദശീയ 
രാഷ്ടീയത്ികൈക്ക് ഉയരാൻ േഴിഞെ 
കനതാവായിരുന് േരുണാേരൻ. ഞാൻ 
രാഷ് ് ീയ ജീവിതത്ികൈക്ക് േടന്വരുകമ്പാൾ  
പ്ാൈായിൽ ആദ്യമായി ഒരു സപ്ാതുകവദി 
സംഘടിപ്ിച്ത്  ഐ.എൻ.ടി.യു.സി.-യുസട 
കയാഗം സംഘടിപ്ിക്കാനായിരുന്. ഞാൻ 
നിയമബിരുദം േഴിഞെ് പ്ാൈായികൈക്ക് 
വരിേയാണ്. േരുണാേരൻ  ഐ.എൻ.
ടി.യു.സി.-യുസട ൈീഡറാണ്. േരുണാേരസന 
വിളിച്ചുസോണ്വന് ഐ.എൻ.ടി.യു.സി.-യുസട 
കയാഗം ഉദ്ഘാടനം സചയ്ിപ്ിച്താണ് 
എസന് രാഷ് ് ീയ ജീവിതത്ിസൈ 
അരകങ്ങറ്റം എന് ഞാൻ പ്റയസട്.  

     ആ നിൈയിൽ 1956-മുതൽ ദീർഘോൈം 
പ്ൈ രീതിയിൽ പ്രതിപ്ക്ത്ിരുന്ം 
ഭരണത്ിരുന്ം കൂട്ായിട്ടും പ്ിണങ്ങിയും 

തിളങ്ങിയുസമാസക്ക ഒരുമിച്് പ്രവർത്ിച്് 
വ്യക്തിബന്ത്ിന് യാസതാരു 
തടസ്വമി്ാസത, ഒകരനിൈയിൽ 
കപ്ായതാണ്.  ഇത്ര അടിയുറച് 
ഈശ്വരവിശ്വാസമുള്  േരുണാേരസന 
കേരള രാഷ്ടീയത്ിൽ നിൈനിർത്ിയത് 
അകദേഹത്ിസന് ശൂഭാപ്ി വിശ്വാസമാണ്.  
ഗുരുവായൂരപ്ൻ ഉള്ിടകത്ാളം ോൈം 
എനിക്ക് യാസതാരു കുഴപ്വമിസ്ന്ള് 
നിൈയിൽ കതര് സതളിയിച്് മുകനാട്ടുകപ്ായ 
വ്യക്തിയാണ്  അകദേഹം.  ഇത്രമാത്രം 
ഈശ്വരവിശ്വാസമു�ായിരുസനാരു  
വ്യക്തി, ധാർമ്ിേതയു�ായിരുസനാരു 
വ്യക്തി കേരളരാഷ്ടീയത്ിലുക�ാസയനത്  
സംശയമാണ്.  അങ്ങസനയുള് ഒരു 
മഹാചരിത്രപുരുഷസന്  ഒരു യുഗപുരുഷസന് 
സ്മരണയ്കമുമ്പിൽ  ആദരാഞ്ജൈിേൾ 
അർപ്ിച്ചുസോ�്  ഞാൻ ഉപ്സംഹരിക്കുന്.

(റകരള നിയമസഭറോ നടപടികൾ 27.12.2010)

രാഷ്ടപ്തി ഗ്യാനി സസയിൽസിംഗികനാസടാപ്ം
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കേ
രളത്ികന്റ കറോർ�ിക, 
സറോമൂഹിക, സറോമ്പത്ിക 
റമഖലകൾ 
അഭിമുഖരീകരി�ന് 
പ്രശ് നങ്ങൾ 

എക്റോകക്കകയന്നും, ആ റമഖലകൾ 
ഏതുവിധം പുന:സം്ടിപ്ി�കയും 
പരി�് ക്കരി�കയും കചറയ്യണ്തുകണ്ന്നും 
വ്ക്വം ദൃഢവമറോയ കറോഴ്ചപ്റോറടറോകട 
സംസറോരി�ന് േരീർ്വരീ�ണവം 
ഭറോവനയുമുളള ഒരു രറോഷ്ടരീയചി്കകന്റ 
ശബ്ദമറോണ് ഈ പ്രറമയത്ിൽ മുഴങ്ങുന്ത്. 
അറ്ദേഹത്ികന്റ അധ്വറോന വർഗ 
സിദ്ധറോ്ത്ികന്റയും, പിൽക്കറോല 
ഷസദ്ധറോ്ിക ചർച്ചകളകടയും മൂലറരഖ 
എന്് ആ പ്രറമയകത് വിറശ�ിപ്ിക്കറോം. 
1970 കളികല റകരളത്ികന്റ രറോഷ്ടരീയ 
സറോമ്പത്ിക സറോഹചര്ങ്ങളകട പ്രറത്ക 
പശ്റോത്ലത്ിലറോണ് ഈ നയറരഖയികല 
നിർറ്ദേശങ്ങകളല്റോം രൂപകപ്ടേിരി�ന്ത്. 
1975 ൽ അക്കറോലയളവികല പ്രധറോനമന്തി 
ഇന്ദിരറോഗറോന്ി പ്രഖ്റോപിച്ച 
ഇരുപതിനപരിപറോടിയിൽ പലതും 1973 ൽ 

പ്രഖ്റോപിച്ച ഈ സറോമ്പത്ിക റരഖയിൽ 
ഉൾകപ്ടേിരുന്നു. അന്് മുഖ്മന്തിയറോയിരുന്  
സി. അചയുതറമറനറോൻ,  'ഉത്രവറോേിത്വമുള്  
ഒരു രറോഷ്ടരീയ ക�ി പറോസ്റോക്കിയ 
ഗൗരവറമറിയ  പ്രറമയം ' എന്റോണ് ഈ 
നയറരഖകയ  വിലയിരുത്ിയത്.'
 
 സാമൂഹ്യനമേസയ േരുതി 
സാമ്പത്ിേ രംഗത്് ആവശ്യമായ 
നിയന്തണങ്ങൾ ഏർസപ്ടുത്ിസക്കാ�്  
ഉള്വനും ഇ്ാത്വനും തമ്ിലുള് 
അന്തരം കുറച്ചുസോണ്വന് ജനതയ്ക്  
സാമ്പത്ിേ  ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തുന 
ഒരു  പ്രാകയാഗിേ  കസാഷ്യൈിസമാണ്  
നമുക്കാവശ്യം. ഇന്ത്യയിൽ േഴിഞെ ോൽ 
നൂറ്റാണ്ോൈമായി പ്രകമയങ്ങളിലും 
പ്രസ്താവനേളിലും  മുദ്രാവാേ്യങ്ങളിലും   
മാത്രമായി ഒതുക്കി നിർത്ിയിരുന 
കസാഷ്യൈിസം ഭരണവർഗത്ിന്  
അധിോരത്ിൽ േടിച്ചു തൂങ്ങുവാനുള് 
ഒരു പ്രചാരകണാപ്ാധി മാത്രമായിരുന്..  
ഈ നിൈയ്ക മാറ്റം വരുത്ി കസാഷ്യൈിസം 

ആലുവ സാമ്പത്ിേ പ്രകമയം

സാമാന്യ ജനതയ്ക് അനുഭവകവദ്യമാക്കുന 
ഒരു പ്രിവർത്ന പ്രക്രിയയ്കകവ�ി 
നാം നിൈസോള്ണം. 
  ഈ പ്രക്രിയയുസട വിജയേരമായ 
പ്രവർത്നത്ിന് സപ്ാതുകമഖൈകയാസടാപ്ം 
സ്വോര്യകമഖൈയ്കം സഹേരണ കമഖൈയ്കം 
പ്രാധാന്യം േൽപ്ിക്കുന്സ�ന്ള്താണ്   
നമ്മുസട സാമ്പത്ിേ നയത്ിസന് ോതൈായ 
തത്വം. അതിസന് അടിസ്ാനത്ിൽ 
താസഴപ്റയുന സാമ്പത്ിേ  പ്രിപ്ാടിേൾ 
നടപ്ിൈാക്കുവാൻ നിർകദേശിക്കുന്..  
1) േർഷേന് കൃഷിഭൂമിയുസട 
വിനികയാഗത്ിൽ  പൂർണസ്വാതന്ത്യം 
നൽകുേ.  തുണി, പ്ഞ്സാര, ഔഷധങ്ങൾ, 
വളം എനീ സാധനങ്ങളസട  ഉൽപ്ാദന 
രംഗകത്ക്ക് സ്വോര്യകമഖൈകയാസടാപ്ം  
ഗവണ്സമന്റും സഹേരണ കമഖൈയും 
കൂടി േടന്വകര�താണ്.
2) അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളസട 
േരിഞ്ന്ത, പൂഴ്ത്ിവയ്പ്്, വിൈക്കയറ്റം 
എനിവ തടഞെ് പ്രസ്തത സാധനങ്ങൾ 
നിയന്തിത വിൈയ്ക്  ഉപ്കഭാക്താക്കൾക്ക് 
ൈഭ്യമാക്കുനതിനുകവ�ി അവയുസട 
വിതരണരംഗകത്ക്ക്  സ്വോര്യകമഖൈയും 
കൂടി േടന്വകര�താണ്.
3) എ്ാ വിഭാഗങ്ങളിലും പ്രകദശങ്ങളിലും  
സപ്ടുന സതാഴിൈാളിേൾക്ക്  ഒരു കദശീയ 
മിനിമം കൂൈി എത്രയും കവഗം നടപ്ിൈാക്കുേ.
4) സതാഴിൈിസന  ഉദ്പ്ാദനവമായി 
ബന്സപ്ടുത്ിസക്കാ�്  
ഉത്പ്ാദകനാന്മുഖമായ 
സതാഴിൈവസരങ്ങൾ  സൃഷ്ടിക്കുേ.
5) കദശീയ പ്രാധാന്യമുള് അടിസ്ാന 
വ്യവസായങ്ങൾ  കസ്റ്ററ്റിസന് 
ഉടമസ്തയിൽ സോണ് വരിേ.
6) കേരളം കപ്ാസൈ പ്ികനാക്കം 
നിൽക്കുന പ്രകദശങ്ങൾക്ക് ആഡംബര 
വസ്തുക്കകളക്കാൾ  അത്യാവശ്യ 
സാധനങ്ങളസട  ഉത്പ്ാദനത്ിന്  
മുൻഗണന നൽേത്ക്കവിധം 
വ്യവസായ ലൈസൻസിംഗ് 

സമ്പ്രദായത്ിൽ മാറ്റം വരുത്തുേയും  
ഡിഫൻസ്  ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള് 
വ്യവസായങ്ങൾ ഒഴിച്് മസറ്റ്ാ 
വ്യവസായങ്ങൾക്കും ലൈസൻസ് 
നൽകുവാനുള് അധിോരം ഭരണഘടന 
കഭദഗതി  സചയ്ത് സംസ്ാനങ്ങൾക്കു  
വിട്ടുസോടുക്കുേയും സചയ്യുേ.
7) കദശസാൽകൃത ബാങ്കുേളിൽ 
നിന്ം എൽ.ഐ.സി. തുടങ്ങിയ 
ധനസ്ാപ്നങ്ങളിൽ നിന്ം 
നൽേസപ്ടുന ധനസഹായങ്ങളസട 
ോര്യത്ിൽ കേരളം കപ്ാലുള് പ്ികനാക്ക 
സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുേ.
8) സംസ്ാനങ്ങൾക്കു കൂടുതൽ 
അധിോരവം വരുമാനവം 
നൽേത്ക്കവിധം ഇൻഡ്യൻ 
ഭരണഘടന കഭദഗതി സചയ്ത് കേന്ദ്ര 
സംസ്ാനബന്ങ്ങൾ സപ്ാളിസച്ഴതുേയും 
സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് ഉൾഭരണ സ്വാതന്ത്യം 
ഉറപ്പു വരുത്തുേയും സചയ്യുേ.
9) കേന്ദ്രത്ിൽ നിന്ം സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് 
നൽേിയിട്ടുള് വായ്പ്യുസട 
പ്ൈിശയിനത്ിൽ സോടുത്തു തീർകക്ക� 
ബാദ്്യതേൾ സവട്ിക്കുറയ്കേ.
10) കേരളസത് സമാത്ം ഒരു പ്ികനാക്ക 
സംസ്ാനമായി പ്രഖ്യാപ്ിക്കുേ.
11) േഴിഞെ പ്ഞ്വൽസര 
പ്ദ്തിേളിൽ കേരളകത്ാടു കേന്ദ്രം 
ോണിച്ിട്ടുള് അവഗണനേൾ 
പ്രിഹരിക്കുനതിന്  കേന്ദ്രകമഖൈയിൽ 
കൂടുതൽ മുതൽമുടക്കുള്തും 
സതാഴിൽ സാധ്യതേൾ ഉള്തുമായ 
ഏതാനും വൻേിട വ്യവസായങ്ങൾ 
കേരളത്ിൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കുേ.
12) ആസൂത്രണത്ിസന് മുഴവൻ 
ചുമതൈയും വഹിക്കുന പ്ാനിംഗ് 
േമ്ീഷസന ഭരണഘടനാധിഷ്ഠിത 
സമിതിയായി പുനുഃസംഘടിപ്ിക്കുേ.
13) ധനോര്യ േമ്ീഷസന് അവാർഡുേളിൽ 
വരുന അപ്ാേതേളം യുക്തിഭംഗങ്ങളം 
അനീതിേളം ഒഴിവാക്കുനതിനുകവ�ി 

അവയുസട കടംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് 
(പ്രികശാധനാ വിഷയങ്ങൾ) സംസ്ാന 
മുഖ്യമന്തിമാരുമായി ആകൈാചിച്്  
നിശ്യിക്കുേയും കേന്ദ്രകമഖൈയുസട 
വരവസചൈവ് ഇനങ്ങൾ കൂടി 
പ്രികശാധിക്കുനതിനുള് അധിോരങ്ങൾ 
ഇവർക്കു വിട്ടുസോടുക്കുേയും സചയ്യുേ.
14) ോർഷിേ പ്രിഷ് േരണ  നിയമ 
വ്യവസ്േൾ  പൂർണ്ണമായി നടപ്ിൈാക്കുേയും 
മിച്ഭുമി ഭൂരഹിതരായ യഥാർത് 
കൃഷിക്കാർക്ക് പ്തിച്ചു സോടുക്കുേയും സചയ്യുേ.
15)  കേരളകത്ാടുള് കേന്ദ്രാവഗണന 
അവസാനിപ്ിക്കുേ.
16)  പ്രമ്പരാഗത വ്യവസായ 
കമഖൈ കനരിടുന ഭീഷണി 
അവസാനിപ്ിക്കുേയും പ്രസ്തുത കമഖൈസയ 
ബൈസപ്ടുത്തുനതിനാവശ്യമായ  
നടപ്ടിേൾ സ്വീേരിക്കുേയും സചയ്യുേ.
17)  േർഷേരുസട ഉത്പ്നങ്ങൾക്ക് 
ഉത്പ്ാദനസച്ൈവിന്  അനുസരണമായി 
ന്യായമായ വിൈ ഉറപ്പു വരുത്തുേ.
18)  ോർഷിേ  വിഭവങ്ങളസട 
വിൈയിടിവിൽ  നിന് േർഷേർക്ക് 
സംരക്ണം നൽകുനതിനായി ഒരു കക്രാപ്് 
ഇൻഷ്വറൻസ്  പ്ദ്തി നടപ്ിൈാക്കുേ.
19) േർഷേ േർഷേസത്ാഴിൈാളി  
കമഖൈേൾ തമ്ിൽ കൂടുതൽ  
അടുപ്വം കയാജിപ്പും ഉറപ്പുവരുത്ി 
ഉത്പ്ാദനകമഖൈയിൽ  ശാശ്വതമായ 
സമാധാനവം ഉകത്ജനവം പ്രദാനം 
സചയ്യുനതിനും അകതാസടാപ്ം 
േർഷേസത്ാഴിൈാളിേളസട 
സതാഴിൽപ്രവം  കവതനപ്രവമായ കക്മം 
ലേവരുത്തുനതിനും ആവശ്യമായ 
നടപ്ടിേൾ സ്വീേരിക്കുേ.
20)  ഉത്പ്ാദനകമഖൈയ്ക്  ഉണർവ 
പ്േരാൻ നികുതി ഘടനയിൽ 
ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുേ.
   [അധ്വറോനവർഗ സിദ്ധറോ്വം 

രറോഷ്ടരീയ സറോമ്പത്ിക പഠനങ്ങളം   കക.എം.
മറോണി: പ്രസറോധനം: കസന്റർ റഫറോർ റിറഫറോംസ് 

റിസർച്ച്,  തിരുവന്പുരം 2003, P. 281-85]

1973 ഡിസം�ർ 29,30 തരീയതികളിൽ  ആലുവയിൽ റചർന് റകരള 
റകറോൺഗ്രസ് സംസ്റോന പ്രതിനിധി സറമ്മളനത്ിൽ കക. എം, മറോണി 

അവതരിപ്ിച്ചതറോണ് പ്രസിദ്ധമറോയ ആലുവറോ സറോമ്പത്ിക പ്രറമയം.
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കേ രളത്ികന്റ മറോത്മല് 
ഇ്്ൻ സമ്പേ്്ടന 
യുകടയും അടിസ്റോന 
്ടകമറോണ് 

കറോർ�ികറമഖല.  വ്റോവസറോയിക  
പുറരറോഗതിയുകട അടിസ്റോനം കറോർ�ിക 
റമഖലയറോണ്. റകരളത്ികല 
കറോർ�ികരംഗം റവണ്വിധം അഭിവൃദ്ധി 
പ്രറോപിച്ചിടേികല്ന്് ചരിത്ം നകമ്മ 
പഠിപ്ി�ന്നു.  നമ്മുകട കറോർ�ിക 
റമഖലയുകട പുറരറോഗതിക്ക് വി്റോതമറോയ 
്ടകങ്ങകള�റിച്ച് വിശകലനം 
നടത്തുകയും അതിന് വിവിധ റേശരീയ, 
അ്ർറേശരീയ മറോതൃകകളകട 
അടിസ്റോനത്ിൽ പരിഹറോരം 
നിർറ്ദേശി�കയുമറോണ് മുൻ മന്തി കക.
എം.മറോണി ഈ കറോർ�ിക പഠന റരഖയിൽ.

ആമുഖം
 വിദ്യാഭ്യാസആകരാഗ്യ രംഗങ്ങളിൽ 
വമ്പിച് പുകരാഗതി ലേവരുത്ിയതിസന് 
ഫൈമായി ജീവിത ഗുണകമമേ ആർജ്ിച് 

'കേരളാ കമാഡൽ വിേസനം' കൈാേമാസേ 
ചർച് സചയ്സപ്ടുന ഒനാണ്.  പ്കക്, 
ഉനത നിൈവാരം പുൈർത്തുന കേരള 
ജനത ോർഷിേവ്യവസായിേ 
പുകരാഗതിയുസട ോര്യത്ിൽ മറ്റ് പ്ൈ 
രാജ്യങ്ങളസടയും പ്ിനിൈാസണന 
വസ്തുത നസമ് കവദനിപ്ിക്കുന്.  
 സംസ്ാനത്ിസന് 
സമരേ പുകരാഗതിയാണ് നാം 
ോംക്ിക്കുനസതങ്ിൽ എ്ാ 
വിേസനത്ിസന്യും അടിസ്ാനമായ 
ോർഷിേ കമഖൈ വിേസിക്കാസത അത് 
യാഥാർത്്യമാവി്.  ോർഷിേ രംഗം 
പ്രശ് ന സങ്ീർണമാണ്.  ഭൂമിയും, വിത്തും 
സവളളവം കരാഗപ്രതികരാധവം ലവദയുതിയും 
വിപ്ണിയും സാകങ്തിേ വിദ്യയും 
മൂൈധനവസമ്ാം ഒത്തു കചർസനങ്ിൽ 
മാത്രകമ ോർഷിേ കമഖൈയുസട 
സമരേ വിേസനം ത്വരിതസപ്ടുത്ാൻ 
േഴിയൂ.  ഒകരാ രംഗത്തുമുള് 
പ്രകത്യേ പ്രശ് നങ്ങൾ പ്ഠിക്കുേയും 
അതിന് പ്രതിവിധി ആരായുേയും 

2004 നവം�ർ 27 ന് എറണറോകുളത്് രറോറജന്ദ്ര ഷമതറോനിയിൽ 
റകരള റകറോൺഗ്രസ് (എം) സം്ടിപ്ിച്ച കർ�ക സംഗമത്ിൽ 

പറോർടേി ലരീഡർ ശ്രീ. കക.എം. മറോണി അവതരിപ്ിച്ചത്

സചകയ്�ത് ഈ അവസരത്ിൽ 
ആവശ്യമാസണന് േരുതുന്.
കറോർ�ിക റമഖലയ്ക്കുള് 
വറോയ്പറോനുപറോതം ഉയർത്തുവറോൻ 
ന�റോർഡ് നടപടികൾ സ്വരീകരിക്കണം.
 ോർഷിേ കമഖൈയ്ക് ലഫനാൻസ് 
ൈഭ്യമാക്കുനതിന് കവ�ിയാണ് നബാർഡ് 
സ്ാപ്ിതമായസതങ്ിലും പ്രസ്തുത കമഖൈയ്ക് 
ആവശ്യമായ മുഴവൻ ലഫനാൻസും 
നബാർഡ് എത്ിക്കുനി് എനതാണ് 
പ്രമാർത്ം.  ോർഷിേ കമഖൈസയക്കാൾ 
ോർഷികേതര കമഖൈയ്ക് കൂടുതൽ 
വായ്പ്േൾ നൽകുന അനാകരാഗ്യേരമായ 
ഒരു പ്രവണത ഇന് വളർന് വനിട്ടു�്.  
ഇത് നിരുത്ാഹസപ്ടുത്ികയ തീരൂ.  
സഹേരണ സ്ാപ്നങ്ങൾ വായ്പ്േൾ 
ആർജ്ിക്കുനതിൽ കൂടുതൽ ശുഷ് ോന്തി 
ോണിക്കുനി് എനതാണ് നബാർഡിസന് 
വാദം.  ഇത് പൂർണമായും ശരിയാസണന് 
കതാന്നി്.  നബാർഡിസന് വാദങ്ങൾ 
എന്ത് തസനയാസണങ്ിലും ോർഷിേ 
കമഖൈയ്ക് അർഹമായ പ്രിഗണന 
നൽേി ോർഷിേ വായ്പ്ാ ൈഭ്യത 
വർദ്ിപ്ിക്കുവാൻ അവർ അടിയന്തര 
നടപ്ടിേൾ ലേസക്കാള്ണം.
കറോർ�ിക വറോയ്പയുകട  പലിശ 
നിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ക്റോ�് 
ഏർകപ്ടുത്തുകയും  കചയ്യുക.
 ോർഷിേ കമഖൈയ്ക് പ്രധാനമായും 
വായ്പ്േൾ നൽകുന സ്ാപ്നം 
നബാർഡാണ്.  സഹേരണ 
ബാങ്കുേൾ വഴിയാണ് നബാർഡ് 
േർഷേർക്ക് വായ്പ്േൾ വിതരണം 
സചയ്യുനത്.  ോർഷിേ വായ്പ്യികമേൽ 
നബാർഡ് ഈടാക്കുന പ്ൈിശ 6.25% 
മാത്രമാണ്.  സഹേരണ ബാങ്കുേൾ 
ഇന് ഈടാക്കിസക്കാ�ിരിക്കുന പ്ൈിശ 
നിരക്കികനക്കാൾ തീസര കുറഞെ 
നിരക്കിൈാണ് നബാർഡ് ോർഷിേ 
വായ്പ്േൾ നൽകുനത്.  കുറഞെ 
നിരക്കിൽ േിട്ടുന നബാർഡ് വായ്പ്േൾ 
കൂടുതൽ ആർജ്ിക്കുവാൻ സഹേരണ 
സ്ാപ്നങ്ങൾ തയ്ാറാവണം.
 എനാൽ ഇന് സഹേരണ 
ബാങ്കുേളാേസട് തങ്ങളസട ബാങ്ിലുള് 
സഡകപ്ാസിറ്റ് തുേയിൽ നിന്ം 
അമ്പതിനായിരം രൂപ്യിൽ കുറഞെ 
വായ്പ്േളാസണങ്ിൽ 9% ന് മുേളിലുള് 
വായ്പ്േളാസണങ്ിൽ 10 മുതൽ 12% 
വസരയും പ്ൈിശ ഈടാക്കിസക്കാ�ാണ് 

ഇന് വായ്പ്േൾ സോടുക്കുനത്.  
മുഴവൻ വായ്പ്യും നബാർഡിൽ 
നിസനടുക്കുേയാസണങ്ിൽ ഭരണ 
സചൈവേൾക്ക് 2 % േമ്ീഷൻ എടുത്ാൽ 
കപ്ാലും 8.25 ശതമാനത്ിന് േർഷേർക്ക് 
വായ്പ് സോടുക്കുവാൻ സാധിക്കും.  
അതുസോ�് ോർഷിേ വായ്പ്േളികമേൽ 
ഈടാക്കുന പ്രമാവധി പ്ൈിശ 8.25 
ശതമാനമായി പ്രിമിതസപ്ടുത്തുവാൻ 
േ്യാപ്് ഏർസപ്ടുത്തുേയും ോർഷിേ 
കമഖൈയുസട മുഴവൻ ലഫനാൻസ് 
ആവശ്യങ്ങൾ നിറകവറ്വാൻ നബാർഡിസന 
സജ്മാക്കുേയും സചയ്ണം.
കകറോറമർ�്ൽ  �റോങ്കുകകള  
ഉേറോര  കറോർ�ിക  വറോയ്പകൾക്ക്  
സന്ദ്ധമറോ�ക.
 കദശസാൽകൃത ബാങ്കുേളം 
സോകമർഷ്യൽ ബാങ്കുേളം ോർഷിേ 
വായ്പ്ക്ക് മുന്തിയ പ്രിഗണന 
നൽോതിരിക്കുനത് ഉത്േണ്ാജനേമാണ്.  
ഇത്രം ബാങ്കുേൾ ോർഷികേതര 
വായ്പ് നൽകുനത് 8.5% നും 9% നും 
ആണ്.  എനാൽ ഇവർ ോർഷിേ 
വായ്പ്േൾക്ക് 10 മുതൽ 12 ശതമാനം 
വസര ഉയർന പ്ൈിശ ഈടാക്കുന്.  ഈ 
വികവചനം അവസാനിപ്ികച് മതിയാകൂ.
 അതുകപ്ാസൈ തസന പ്രകയാറിറ്റി 
സസക്റായ ോർഷിേ കമഖൈയ്ക് 
റിസർവ് ബാങ്് നിശ്യിച്ിട്ടുള് ലഗഡ് 
ലൈൻ അനുസരിച്് ോർഷിേ വായ്പ് 
ൈഭ്യമാക്കണം.  അവർ ആസേ നൽകുന 
വായ്പ്യുസട 14% മാത്രമാണ് ഇന് 
ോർഷിേ കമഖൈയ്ക് ൈഭിക്കുനത്.  അതിസന് 
ൈഭ്യത 18% ആയി ഉയർത്ണം.
 കദശസാൽകൃത ബാങ്കുേൾ കോർപ്കററ്റ് 
കമഖൈയ്ക് തീസര താണ നിരക്കിൽ 
വായ്പ്േൾ നൽകുകമ്പാൾ ോർഷിേ 
കമഖൈസയ അവഗണിക്കുനതായാണ് 
ോണസപ്ടുനത്.  ഈ സാഹചര്യത്ിൽ 
ോർഷിേ കമഖൈയ്ക് ഉദാരമായ 
വ്യവസ്യിൽ വായ്പ്േൾ 
ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ കേന്ദ്ര ഗവസമെന്് 
നടപ്ടിേൾ സ്വീേരിക്കണം.
ഫറോം ഇൻകം ഇൻ�്വറൻസ് 
ഏർകപ്ടുത്തുക
 ഇകപ്ാൾ സന്് തുടങ്ങി ചിൈ ോർഷിേ 
വിളേൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇൻഷ്വറൻസ് 
അനുവദിച്ിട്ടുള്ത്.  പ്ാകന്ഷൻ 
കമഖൈയ്ക് ഇൻഷ്വറൻസ് ആനുകൂൈ്യം 
ൈഭിക്കുനി്.  പ്രസ്തുത കമഖൈസയ കൂടി 

ഉൾസപ്ടുത്ി ഇൻഷ്വറൻസ് േവകറജ് 
വിപുൈസപ്ടുത്ണസമന് 2004 ൽ ഞാനും 
കൂടി ഉൾസപ്ട് സംസ്ാന േ്യാബിനറ്റ് സബ് 
േമ്ിറ്റി കേന്ദ്ര ഗവസമെന്ിന് സമർപ്ിച് 
ോർഷിേ പ്ാകക്കജിൽ ആവശ്യസപ്ട്ിട്ടു�്.  
 ഇൻഷ്വറൻസ് അനുവദിച്ിട്ടുള് 
വിളേൾക്ക് കപ്ാലും പ്രകൃതിദുരന്തം 
ഉ�ാകുന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് 
ഈ ആനുകൂൈ്യം ൈഭിച്ചു വരുനത്.  
എനാൽ ോർഷിേ വരുമാനത്ികമേലുള് 
ഇൻഷ്വറൻസ് ഇന് നിൈവിൈി് എനത് 
ദുഖേരമാണ്.  ബാങ്കുേൾ ോർഷിേ 
വായ്പ്േൾ നൽകുനതിന് വിമുഖത 
പ്രേടിപ്ിക്കുനതിസന് ഒരു ോരണം 
അതിസന് തിരിച്ടവ് മറ്റ് വായ്പ്േകളക്കാൾ 
കുറവാണ് എന്ള്താണ്.  എനാൽ 
ോർഷിേ വരുമാനത്ികമേൽ ഒരു 
ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ദ്തി  നടപ്ിൈാക്കിയാൽ 
ഉത്പ്നം വിൈയിടിവ് ഉ�ായാൽ 
കപ്ാലും ആ നഷ്ടം നിേത്തുവാനുള് 
സാധ്യതേൾ സതളിയും.  അകപ്ാൾ ബാങ്് 
വായ്പ്േൾ തിരിച്ടക്കുനതിനുള് 
േഴിവ് േർഷേർക്ക് കൂടുതൽ ൈഭിക്കും.  
അങ്ങസന കൂടുതൽ ോർഷിേ വായ്പ്േൾ 
കനടിസയടുക്കുനതിനും അതുവഴി 
ഉത്പ്ാദന വർദ്നവം വരുമാന 
വർദ്നവം സാധ്യമാക്കുനതിനും 
സാധിക്കും. അതിനാൽ മുഴവൻ ോർഷിേ 
കമഖൈസയയും ഉൾസപ്ടുത്ിസക്കാ�് 
ഒരു 'ഫാം ഇൻേം ഇൻഷ്വറൻസ്' 
പ്ദ്തിക്ക് രൂപ്ം സോടുക്കുവാൻ കേന്ദ്ര 
സർക്കാർ സനദ്മാേണം.  ഇന് 
കൃഷിക്കാർ അഭിമുഖീേരിക്കുന ഉത്പ്ന 
വിൈയിടിവിസന ഫൈപ്രദമായി കനരിടുവാൻ 
ഇത്രം ഒരു ഇൻഷ്വറൻസ് പ്ദ്തിക്ക് 
േഴിയും എനത് ശ്രകദ്യമാണ്.
ഉത്പറോേന �മത വർദ്ധിപ്ി�ക
 ഉത്പ്ാദന ക്മതയുസട ോര്യത്ിൽ 
റബ്ർ ഒഴിസേ മസറ്റ്ാ വിളേളം കദശീയ, 
കൈാേ നിൈവാരത്ിന് താസഴയാസണന 
ോര്യം ഉത്േണ്ാജനേമാണ്.  
ഇക്കാര്യത്ിൽ കേരളം വളസര പ്ിനിൈാണ്.
 ഉത്പ്ാദന ക്മത വർദ്ിപ്ിക്കുേ 
എനതാവണം നമ്മുസട ൈക്്യം.  
അതികൈക്ക് താസഴ പ്റയുന നടപ്ടിേൾ 
സ്വീേരികക്ക�തായിട്ടു�്.
റപറോ�ക മൂലകങ്ങൾ
 ഉത്പ്ാദന ക്മത ലേവരുത്തുവാൻ 
ആവശ്യമായ വിവിധ ഘടേങ്ങള�്.  
അതയുത്പ്ാദന കശഷിയുള്തും 

ോർഷിേ കരഖ  
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ഗുണകമമേയുള്തുമായി സർട്ിലഫ 
സചയ്തിട്ടുള് വിത്ിനങ്ങൾ 
പ്രചരിപ്ിക്കുനതിനും ഉറപ്് 
വരുത്തുനതിനുമായി സീഡ് ആക്് 
നിൈവിലു�്.  പ്കക് അതു കപ്ാസൈ തസനകയാ 
അതിൽ കൂടുതകൈാ പ്രാധാന്യമുള് പ്ാന്ിംഗ് 
സമറ്റീരിയൽസിസന് ഗുണനിൈവാരം 
ഉറപ്പുവരുത്തുനതിന് ഇന് നിയമം 
ഇ്ാത്തിനാൽ  അത്രസമാരു  
നിയമത്ിന് രൂപ്ം നൽകുവാൻ 
കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുകനാട്് വരണം.
 വളത്ിസന് കമഖൈയിൽ ലന്ജൻ, 
കഫാസ്ഫറസ്, സപ്ാട്ാസ്യം എനീ 
അംഗീകൃത കപ്ാഷേ മൂൈേങ്ങളാണ് 
ഇന് പ്രചാരത്ിലുള്ത്.  എനാൽ 
ആസേ 13 ഇനം കപ്ാഷേ മൂൈേങ്ങൾ ഒരു 
പ്ാന്ിസന് വളർച്ക്ക് ആവശ്യമാസണന് 
ശാസ്തജ്ഞർ പ്റയുന്.  സതനിന്ത്യയിസൈ 
പ്രകത്യേിച്്, കേരളത്ിസൈ മണ്ണ് അസിഡിേ് 
സ്വഭാവമുള്താേയാൽ ഇന്പ്കയാഗിക്കുന 
3 ഇനങ്ങൾ ഒഴിസേ മസറ്റാരു കപ്ാഷേ 
മൂൈേവം നമുക്കാവശ്യമിസ്ന്ം 
അനുകയാജ്യമസ്ന്ം ചിൈ വിദഗ്ധർ 
വാദിക്കുന്.  എനാൽ മണ്ണിസന് അമ് ളഗുണം 
മാറ്റിസയടുക്കുവാൻ നമുക്ക് േഴിഞൊൽ 
അവകശഷിക്കുന പ്ത്ിനം കപ്ാഷേ 
മൂൈേങ്ങൾ കൂടി മണ്ണിൽ ഫൈപ്രദമായി 
വിനികയാഗിക്കുവാൻ േഴിയും.  അങ്ങസന 
സചയ്താൽ ഉത്പ്ാദനക്മത പ്രമാവധി 
വർദ്ിപ്ിക്കുവാൻ സാധിക്കുനതാണ്.  
ഓകരാ പ്ാന്ിനും ഓകരാ സവലററ്റിക്കും 
എത്ര അളവിൽ ഇത്രം കപ്ാഷേ 
മൂൈേങ്ങൾ സോടുക്കണസമന് കൂടി പ്ഠനം 
നടകത്�തു�്.  അപ്രോരം ശാസ്തീയ 
പ്ഠനകത്ാട് കൂടിയ കപ്ാഷണ രീതിേൾ 
അവൈംബിച്ാൽ ഉത്പ്ാദന രംഗത്് നമുക്ക് 
അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ േഴിയും.  
ഇതികൈക്കുള് അടിയന്തര ഗകവഷണങ്ങൾ 
സംഘടിപ്ിക്കുവാനും നടപ്ടിേൾ 
സ്വീേരിക്കുവാനും നാം തയ്ാറാവണം.
കവള്ം
കൃത്യമായ അളവിൽ സവള്ം 
ൈഭിക്കുേ എനത് ഉത്പ്ാദന ക്മത 
ലേവരുത്തുവാൻ ഏറ്റവം ആവശ്യമാണ്.  
കൂടുതൽ സവള്ം പ്ൈകപ്ാഴം ദൂഷ്യം 
സചയ്യുേകയയുള്ളൂ.  ഓകരാ ഇനം 
കൃഷിക്കും എകപ്ാൾ എത്ര അളവിൽ 
സവള്ം കവണസമന് ശാസ്തീയമായി 
വിൈയിരുത്ിയിട്ടു�്.  അത്രയ്കള് 
സവള്ം ഉറപ്് വരുത്തുേയാണ് കവ�ത്.  
ഇതിനാവശ്യമായുള് സംവിധാനം 

ഉ�ാവണം.  ഈ രംഗത്് ശ്രകദ്യമായ 
പ്ഠനങ്ങൾ ഉടൻ ആവശ്യമായിട്ടു�്.
കമഡഗറോസ്ർ റമറോഡൽ                    
എസ് ആർ ഐ സറോറങ്തിക വിേ്
 ഏറ്റവം കുറച്് വിത്തും വളവം 
സവള്വമുപ്കയാഗിച്് ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
ഉത്പ്ാദനം ലേവരുത്തുന ഒരു 
സാകങ്തിേ വിദ്യ സമഡഗാസ് േറിൽ 
വിേസിപ്ിസച്ടുത്ിട്ടു�്.  ആന്ധ, 
േർണ്ണാടേ, തമിഴ് നാട് എനീ 
സംസ്ാനങ്ങൾ അടുത് ോൈത്് ഈ 

സാകങ്തിേ വിദ്യ പ്േർത്ിയിട്ടു�്.  
കേരളത്ിൽ മിത്രാനികേതൻ എന ഒരു 
സർക്കാരിതര സ്ാപ്നം ഈ സാകങ്തിേ 
വിദ്യ വിേസിപ്ിസച്ടുത്ിട്ടുസ�ന് 
കേൾക്കുന്.  വളസര ഫൈപ്രദമായിട്ടുള് 
ഇത്രം സാകങ്തിേ വിദ്യേൾ 

പ്രകയാജനസപ്ടുത്ി ഉത്പ്ാദന ക്മത 
വർദ്ിപ്ിക്കുവാനുള് ശ്രമങ്ങൾ 
ഉ�ാകേ�ിയിരിക്കുന്.
ഡരീപ്് ചിസലിംഗ് വിേ്
  മണ്ണ് ആഴത്ിൽ ഉഴത് മറിച്് 
നടത്തുന കൃഷി ഉത്മമാസണന് 
േസ�ത്ിയിരിക്കുന്.  ആഴത്ിൽ 
മണ്ണ് ഇളക്കുകമ്പാൾ കവരുേൾക്ക് 
ആഴത്ിൽ വളരുവാൻ സാധിക്കും.  
കൂടാസത ജൈാംശം വറ്റികപ്ാോസത 
നിൈനിർത്തുവാൻ േഴിയുനതു സോണ്ം 

കൂടുതൽ ഉൽപ്ാദനം ൈഭിക്കുന്.  ശ്രീൈങ്, 
തായ് ൈന്്, മകൈഷ്യ, ലചന തുടങ്ങിയ 
രാജ്യങ്ങൾ ഈ സാകങ്തിേ വിദ്യ 
ഉപ്കയാഗിച്ിട്ടു�്.  നാഗർകോവിൈിൽ 
ഇതിസന് സഡകമാണ്സ് ക്ഷൻ 
നടത്ിയിട്ടുള്തായി മനസ്ിൈാക്കുന്.

�റയറോകടക് റനറോളജി
 ബകയാസടേ് കനാളജി വഴി 
കരാഗപ്രതികരാധ കശഷിയുള് 
വിത്തുേളം പ്ാന്ിംഗ് സമറ്റീരിയൽസും 
വിേസിപ്ിസച്ടുക്കാൻ സാധിക്കും.  
ഇന് നമ്മുസട ോർഷിേ കമഖൈയിൽ 
വ്യാപ്ിച്ചുവരുന േീടബാധക്കും വിവിധ തരം 
കരാഗങ്ങൾക്കും ഇത് മാത്രമാണ് പ്രതിവിധി.  
അതുസോ�് ഇത്രം അകന്വഷണങ്ങൾക്കും 
സാകങ്തിേ വിദ്യാ വ്യാപ്നത്ിനും 
മുന്തിയ പ്രിഗണന നൽേണം.
വരൾച്ചറോ  പ്രതിറരറോധ  
വിത്തുകളം  കചടികളം
 ബകയാസടേ് കനാളജിയുസട 
അനന്തസാധ്യതേൾ പ്രകയാജനസപ്ടുത്ി 
ജനിതേ മാറ്റങ്ങളിലൂസട വരൾച്ാപ്രതികരാധ 
ശക്തിയുള് വിത്തുേളം സചടിേളം 
വിേസിപ്ിസച്ടുക്കുവാൻ പ്ൈ 
രാജ്യങ്ങൾക്കും േഴിഞെിട്ടു�്.  വയനാട്, 
പ്ാൈക്കാട് തുടങ്ങിയ ജി്േളിൽ 
പ്രകത്യേിച്് അടുത് ോൈത്തു�ായ 
േഠിനമായ വരൾച്യുസടയുസടയും കൃഷി 
നാശത്ിസന്യും പ്ശ്ാത്ൈത്ിൽ 
വരൾച്സയ പ്രതികരാധിക്കുവാൻ 
കശഷിയുള് പുതിയ തരം വിത്തുേളം 
നടീൽ വസ്തുക്കളം വിേസിപ്ിസച്ടുകക്ക�ത് 
അത്യാവശ്യമാണ്.  ഇതികൈക്ക് അടിയന്തര 
നടപ്ടിേൾ സ്വീേരിക്കണം.
വിപണനം
 പുതിയ സാകങ്തിേ 
വിദ്യേളിലൂസട ഉത്പ്ാദന വർദ്നവ് 
ലേവരുത്തുനകതാസടാപ്ം 
ോർഷികോത്പ്നങ്ങൾക്ക് ന് വിപ്ണി 
േസ�ത്തുവാനുള് നടപ്ടിേൾ കൂടി 
ആവിഷ് ക്കരിച്് നടപ്ിൈാക്കണം.
മൂല്വർദ്ധനവിന്   മറോസ്റർ 
പ്ലറോൻ  തയ്യറോററോ�ക
  നാം ഉത്പ്ാദിപ്ിക്കുന 
ോർഷികോത്പ്നങ്ങൾക്ക് മൂൈ്യ 
വർദ്ന ലേവരുത്തുനതിനും 
ലവവിദ്്യവൽക്കരണത്ിലൂസട അവയ്ക് 
കൂടുതൽ ഡിമാന്് കനടിസയടുക്കുനതിനുമുള് 
പ്ദ്തിേളാണ് ഇനാവശ്യം.  എങ്ിൽ 
മാത്രകമ ോർഷിേ കമഖൈസയ 
സ്വാശ്രയത്ികൈക്ക് നയിക്കുവാൻ 
േഴിയൂ.  ആധുനിേ സാകങ്തിേ 
വിദ്യയിൈധിഷ്ഠിതമായ ലമകക്രാ 
ോർഷിേ യൂണിറ്േൾ രോമങ്ങൾ കതാറം 
വ്യാപ്േമാക്കണം.  കതങ്ങയിൽ നിന്ം 

ലവവിദ്്യവൽക്കരണത്ിലൂസട 250 ൽപ്രം 
വ്യത്യസ്ത ഉൽപ്നങ്ങൾ ഫിൈിലപ്ൻസിൽ 
നിർമ്ിച്് വരുനത് നമുക്ക് മാതൃേയാക്കാം.
ഷജവകൃ�ി
 ലജവ വളങ്ങൾ ഉപ്കയാഗിച്് 
ഉത്പ്ാദിപ്ിക്കസപ്ടുന 
ോർഷികോത്പ്നങ്ങൾക്കുള് 
ഡിമാന്ിസന് വളർച്ാ നിരക്ക് കൈാേ 
വിപ്ണിയിൽ 12 ശതമാനം വസര 
ഉയർനിരിക്കുന് എന രഹസ്യം നാം 
മനസ്ിൈാക്കണം.  ഇത്രം ഉത്പ്നങ്ങൾക്ക് 
കൂടുതൽ വിൈ ൈഭിക്കുന്സ�ന വസ്തുത 
പ്രിഗണിക്കുകമ്പാൾ ലജവകൃഷിക്ക് 
കൂടുതൽ സഹായവം കപ്രാത്ാഹനവം 
നൽകേ�ിയിരിക്കുന്.
ലരീസ് ലറോന്റ് ഫറോമിംഗ്  ആന്റ് 
റകറോൺട്റോക്് ഫറോമിംഗ്
 സംസ്ാനസത് ഒരു ോർഷിേ 
കുടുംബത്ിസന് ലേവശ വസ്തുവിസന് 
വിസ്തൃതി ശരാശി 0.18 സഹക്ർ 
മാത്രമാണ്.  വസ്തു ഉള്വർക്ക് കൃഷി 
സചയ്യുവാൻ താല്പര്യമി്.  കൃഷി സചയ്ാൻ 
താല്പര്യമുള്വർക്ക് വസ്തുവമി്.  
അതുസോ�് ഭൂമി പ്ാട്ത്ിന് 
സോടുത്് കൃഷി നടത്തുനതിനും 
േമ്പനിേളമായി കചർന് േരാർ കൃഷി 
നടത്തുനതിനുമുള് സൗേര്യങ്ങൾ ഉറപ്് 
വരുകത്�ത് ഇനസത് അടിയന്തിര 
ആവശ്യമാണ്.  ഇതികൈക്ക് നിൈവിലുള് 
നിയമങ്ങൾ പ്രിഷ് ക്കരിക്കണം.
അഗ്രി എക് സ് റപറോർടേ് റസറോൺ
 ഉത്പ്ാദന ഘട്ം മുതൽ വിപ്ണന 
ഘട്ം വസര കൃഷിയുസട സമസ്ത രംഗങ്ങളം 
വിേസിപ്ിക്കുനതികൈക്ക് ആരംഭിച്ിട്ടുള് 
അരേി എേ് സ് കപ്ാർട്് കസാണ് ഇന് 
പ്ച്ക്കറിപ്ഴവർഗ്ഗ കമഖൈേളിൽ 
മാത്രമാണ് ശ്രദ്ിക്കുനത്.  ആയുർകവദ 
മരുന്േളസട ഉത്പ്ാദന രംഗകത്ക്ക് 
കൂടി ഇത് വ്യാപ്ിപ്ിക്കുവാൻ നടപ്ടിേൾ 
നടന് വരുന്.  കതാട്വിളേളസടയും 
നാണ്യവിളേളസടയും കമഖൈയിൽ കൂടി അരേി 
എേ് സ് കപ്ാർട്് കസാണ് സ്ാപ്ിക്കുവാൻ 
നടപ്ടിേൾ സ്വീേരികക്ക�തായു�്.
കറോർ�ിക വ്റോപറോര രംഗം 
വികസിപ്ി�ക
ോർഷിേ വിേസനത്ിന് ഏറ്റവം 
ആവശ്യമായിട്ടുള് മസറ്റാരു നടപ്ടി 
വ്യാപ്ാരവാണിജ്യ വിേസനമാണ്.  
കൈാേ േകമ്പാളത്ിസന് ചൈനങ്ങൾ 

മനസ്ിൈാക്കുനതിനും പുതിയ അറിവേൾ 
പ്േർന് സോടുക്കുനതിനുമായി ഒരു 
സവർച്വൽ സർവ്വേൈാശാൈ സ്ാപ്ിക്കണം.
കറോർ�ിക റമഖലയ്ക്  
റേറോ�കരമറോയ   ഉഭയക�ി  
ഉടമ്പടികൾ  പരി�് കരി�ക
ഡയൂടേി ഫ്രരീ ഇറമ്പറോർടേ്
 സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളമായി ഇന്ത്യ 
നടപ്ിൈാക്കിയ ലബൈാ്ൽ എരേിസമന്് 
ോർഷിേ കമഖൈസയ വളസരകയസറ 
കദാഷേരമായി ബാധിച്ിരിക്കുന്.  ഫ്രീ 
ക്ഡ് എരേിസമന്ിസന് ഭാഗമായി സാർക്ക് 
രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ം ഡയൂട്ി ഫ്രീയായി 
സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതി സചയ്ാൻ 
സാധിക്കുന് എനതാണ് ഒരു കദാഷം.  
കതയിൈ, ോപ്ി, ഏൈം, കുരുമുളേ് മുതൈായവ 
ഇപ്രോരം ഇറക്കുമതി സചയ്സപ്ടുന്.  ഈ 
സാധനങ്ങളസട ഇറക്കുമതി മൂൈം ആഭ്യന്തര 
വിപ്ണിയിൽ ഉത്പ്നങ്ങൾ മിച്മാവേയും 
അത് വിൈയിടിച്ിൈിന് ോരണമാവേയും 
സചയ്യുന്.  ഗുണകമമേ കുറഞെ 
ോർഷികോത്പ്നങ്ങൾ ഇന്ത്യയിസൈ 
ഉത്പ്നങ്ങളമായി കൂട്ിക്കൈർത്ി േയറ്മതി 
സചയ്യുനത് മൂൈം വികദശ രാജ്യങ്ങളിൽ 
നമ്മുസട ഉത്പ്നങ്ങളസട ഡിമാന്് 
കുറയുന്.  മാത്രവമ്, വ്യവസായിേൾ 
അമിത ൈാഭം സോയ്ത് ോർഷിേ 
കമഖൈസയ തളർത്തുേയും സചയ്യുന്.
 േയറ്മതിക്ക് കവ�ിയുള് ഇറക്കുമതിയും 
(Import for export), ഇതുകപ്ാസൈ 
തസന കദാഷേരമാണ്.  ഇത് ആഭ്യന്തര 
സപ്് സള വർദ്ിക്കുേയും വിൈയിടിവിന് 
ോരണമാവേയും സചയ്യുന്.  ഇങ്ങസന 
ഇറക്കുമതി സചയ്സപ്ടുന ഉത്പ്നങ്ങൾ 
മൂൈ്യ വർദ്നവ് നടത്ാസത േയറ്മതി 
സചയ്യുസപ്ടുനതും നമ്മുസട താല്പര്യങ്ങസള 
ഹനിക്കുന്.  ഈ സാഹചര്യത്ിൽ ഇന്ത്യാ 
ഗവസമെന്് സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളമായി 
ഉ�ാക്കിയിട്ടുള് ഉടമ്പടി സപ്ാളിസച്ഴതണം.
സ�് സിഡി
 ഇന്ത്യയിസൈ ഭൂരിപ്ക്ം വ്യവസായങ്ങളം 
ോർഷികോല്പനങ്ങൾ അസംസ് കൃത 
സാധനങ്ങളായി ഉപ്കയാഗിക്കുനവയാണ്.  
േമ്പനിേൾ കോടിക്കണക്കിനു 
രൂപ്യുസട ൈാഭം സോയ് സതടുക്കുകമ്പാൾ 
സാധാരണക്കാരനായ േർഷേൻ 
ദ്രാരിദ്ര്യത്ികൈക്ക് എത്തുന്.  
േർഷേർക്കുള് സബ് സിഡി 
വർദ്ിപ്ിക്കാകനാ അവസര താങ്ങി 
നിർത്ാകനാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ 
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തുനിയുനി്.  എക്കകണാമിേ് എഡികറ്റഴ് സ് 
കോണ്ഫറൻസിൽ കേന്ദ്ര കൃഷി മന്തി ശ്രീ. 
ശരദ് പ്വാർ നടത്ിയ പ്രസംഗത്ിൽ 
താൻ അമിതമായ സബ് സിഡിക്ക് 
എതിരാസണന് പ്രസ്താവിക്കുേയു�ായി.  
ഈ അഭിപ്രായകത്ാട് കചരുവാൻ നമുക്കു 
നിർവാഹമി്.  ോരണം അമിതമായ 
സബ് സിഡി ഇന് നാം നൽകുനി്.
 ഒരു േർഷേന് അകമരിക്കയിൽ 
പ്രതിവർഷം 20000 യു.എസ്. കഡാളർ (9 
ൈക്ം രൂപ്ാ) ഉത്പ്ാദന സഹായമായി 
നൽേി വരുന്.  യൂകറാപ്്യൻ യൂണിയൻ 400 
യു.എസ്. കഡാളർ (180000 രൂപ്ാ) നൽേി 
വരുന്.  ഇതിൽ എത്രകയാ കുറവാണ് 
നാം േർഷേർക്കു നൽകുന സബ് സിഡി.  
അതിനാൽ ോർഷിേ കമഖൈയ്ക കൂടുതൽ 
സാമ്പത്ിേ സഹായം നൽോൻ 
കേന്ദ്ര ഗവണ്സമന്് മുകനാട്ടു വരണം.
സുര�റോപദ്ധതി
 കൃഷി സചൈവിസന് ഗണ്യമായ വർദ്നയും 
ോർഷികോത്പ്ാദനത്ിലു�ായ കുറവം 
ോർഷിേ വ്യവസ്ിതിയുസട താളം 
സതറ്റിച്ിരിക്കുന്.  ഇത് േർഷേസര 
േടബാദ്്യതയികൈക്ക് നയിക്കുന്.  
േടം സപ്രുകുകമ്പാൾ ആത്മഹത്യേൾ 
സംഭവിക്കുന്.  ഇതിന് അറതിവരുത്ാൻ 
സംസ്ാനസത് ദരിദ്രരായ േർഷേർക്ക് 
ജീവസന്ാരണത്ിനാവശ്യമായ സുരക്ാ 
പ്ദ്തിക്ക് സർക്കാർ രൂപ്ം സോടുക്കണം.
സ്വറോഭറോവിക  റബ്ബർ: WTO 
യുകട കറോർ�ിക   ഉടമ്പടിയിൽ   
ഉൾകപ്ടുത്ണം.
 സ്വാഭാവിേ റബ്ർ  WTO യുസട ോർഷിേ 
ഉടമ്പടിയിൽ ഉൾസപ്ടുത്ിയിട്ി്.  പ്േരം 
വ്യവസായ ഉത്പ്നമായാണ് അത് 
പ്രിഗണിക്കസപ്ടുനത്.  തന്മൂൈം സ്വാഭാവിേ 
റബ്റികമേലുള് ഇറക്കുമതി ചുങ്ം 40 
ശതമാനത്ിൽ ബൗ�് സചയ്തിരിക്കുേയാണ്.  
യഥാർത്ത്ിൽ ഈടാക്കുന അലപ്ഡ് 
നിരക്ക് സവറം 25 ശതമാനത്ിൽ 
നിൈസോള്ളുേയാണ് അതിനാൽ 
റബ്റിസന ോർഷിേ ഉടമ്പടിയിൽസപ്ടുത്ി 
ഇറക്കുമതി ചുങ്ം വർദ്ിപ്ിക്കുവാൻ  
WTOയുസട അനുരഞ്ജന ചർച്യിൽ 
കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുകനാട്ടു വരണം.
സ്വറോഭറോവിക  റബ്ബറികന്റ  കയറ്റുമതി  
സ�് സിഡി  വർദ്ധിപ്ിക്കണം 
 സ്വാഭാവിേ റബ്റിസന് േയറ്മതി 
കപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുവാൻ ഒരു േികൈാരോമിന് 

3.5 രൂപ്ാ ക്രമത്ിൽ േയറ്മതി സബ് സിഡി 
ഇന്ത്യാ ഗവണ്സമന്് മുമ്പ് അനുവദിച്ിരുന്.  
ഇത് അടുത്ോൈത്് 1.75 രൂപ്യായി 
കേന്ദ്ര ഗവണ്സമന്് സവട്ിക്കുറച്ചു.  
ഇതിന് യാസതാരു ന്യായീേരണവമി്.  
േയറ്മതി സബ് സിഡി പ്ഴയ നിൈയിൽ 
3.5 രൂപ്യായി നിൈനിർത്ണം.  
ഇതിന് ോൈതാമസമു�ാേരുത്.
റബ്ബറികന്റ  ഇറ�മതി  
രംഗത്തുണ്റോയിരുന്  തുറമുഖ 
നിയന്തണം പുന:സ്റോപിക്കണം
 സ്വാഭാവിേ റബ്റിസന് ഇറക്കുമതി 
നിയന്തിക്കുവാൻ ഏർസപ്ടുത്ിയ ഒരു 
സുപ്രധാന സംവിധാനമായിരുന് തുറമുഖ 
നിയന്തണം.  ഇറക്കുമതി റബ്ർ ഒരു 
തുറമുഖത്ിൽകൂടി മാത്രം ചാനലൈസ് 
സചയ്യുേ എനതായിരുന് ആ സംവിധാനം.  
ഇത് അടുത് ോൈത്് എടുത്തുേളയുേയും 
ഏതു തുറമുഖത്തുകൂടിയും ഇറക്കുമതി 
ആോസമന് ഉദാരവൽക്കരിക്കുേയും 
സചയ്തു.  ഇത് ോർഷിേ കമഖൈയ്ക് 
കദാഷേരമാേയാൽ ഇറക്കുമതി നിയന്തണം 
പ്ഴയ നിൈയികൈക്ക് പുന:സ്ാപ്ിക്കുവാൻ 
കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്ടി സ്വീേരിക്കണം.
അഡ്വറോൻസ് ഷലസൻസ് പ്രകറോരമുള് 
ഇറ�മതി നിറരറോധിക്കണം
 അഡ്വാൻസ് ലൈസൻസിലൂസട 
വ്യവസായിേൾക്കു നൽേിയിരിക്കുന 
ഇറക്കുമതി അനുവാദം എടുത്തുേളകയ�ത് 
അത്യന്താകപ്ക്ിതമാണ്.  അതിനുള് 
പ്രിപൂർണ്ണ അവോശം കേന്ദ്ര 
സർക്കാരിൽ നിക്ിപ്മാസണന് 
സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രഖ്യാപ്ിച്ിട്ടും 
അതിനാവശ്യമായ നടപ്ടിേൾ 
സ്വീേരിക്കാത്ത് ഉത്േണ്ാജനേമാണ്.  
ഇൻഡ്യയിൽ ആഭ്യന്തരാവശ്യത്ിനുള് 
സ്വാഭാവിേ റബ്ർ ഉ�ായിരിക്കുന 
പ്ശ്ാത്ൈത്ിൽ അഡ്വാൻസ് 
ലൈസൻസിംഗിലൂസട പുറത്തുനിന് 
റബ്ർ ഇറക്കുമതി സചയ്യുന സമ്പ്രദായം 
കേന്ദ്രഗവണ്സമന്് അവസാനിപ്ിക്കണം.
കറോപ്ിയ്ക്  തറോങ്ങുവില  ഏർകപ്ടുത്ി  
സംഭരണം  നടത്തുക
 കേരളത്ിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ വിൈയിടിവ 
ഭീക്ണി കനരിടുന ഒരു ഉത്പ്നമാണ് 
ോപ്ി.  അതുസോ�് ോപ്ിക്ക് താങ്ങുവിൈ 
ഏർസപ്ടുത്തുവാനും പ്രസ്തുത വിൈ 
നൽേി ോപ്ി സംഭരിക്കുവാനും കവ�ി 
സംസ്ാന സർക്കാർ സമർപ്ിച്ിട്ടുളള 
ോർഷിേ പ്ാകക്കജിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ 

ഉടനടി അംഗീോരം നൽേണം.
 അൻപ്തിനായിരം രൂപ് വസരയുള് 
ോർഷിേ േടങ്ങൾക്ക് കമാറകട്ാറിയവം 
പ്ൈിശയിളവം സംസ്ാന ഗവണ്സമന്് 
അനുവദിച്ിട്ടുസ�ങ്ിലും ോപ്ി 
േർഷേരുസട പ്രശ് നങ്ങൾ ഇതുവഴി 
പൂർണ്ണമായും പ്രിഹരിക്കാനാവി്.  
അൻപ്തിനായിരം രൂപ്വസരയുള് 
ോർഷിേ േടങ്ങൾ എഴതിതള്ളുവാൻ 
കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുകനാട്ടു വരണം.
റതയില
 കേരളത്ിസന് കതയിൈ ഉത്പ്ാദനക്മത 
േഴിഞെ രണ് ദശേങ്ങൾക്കുള്ിൽ 26 
ശതമാനം മാത്രം ഉയർനകപ്ാൾ തമിഴ് 
നാടികന്ത് 50 ശതമാനമായി ഉയർന്.
 കേരളത്ിസൈ കതയിൈ സചടിേളസട 
ോര്യം കനാക്കിയാൽ ഭൂരിഭാഗവം 
50 വർഷത്ിനുകമൽ പ്രായമുള് 
ഉത്പ്ാദനക്മത കുറഞെവയാണ്.  
പ്രായം കതയിൈയുസട ോര്യത്ിൽ 
വളസര നിർണ്ണായേമാണ്.  നബാർഡ് 
24 കതയിൈകത്ാട്ങ്ങസള സാമ്പിളാക്കി 
നടത്ിയ ഒരു പ്ഠനത്ിൽ സതളിഞെത് 
1973 മുതൽ 1983 വസരയുള് വർഷങ്ങളിൽ 
സമാത്ം മൂൈധനസച്ൈവിസന് സവറം 
രണ് ശതമാനം മാത്രമാണ് കതയിൈയുസട 
പുനർനടീൈിന് സചൈവഴിച്ിട്ടുള്ത് എനാണ്.  
മൃതപ്രായമായ കതയിൈസച്ടിേൾ മാറ്റി 
പുതിയവ നട്ടുപ്ിടിപ്ിച്ചും ആവശ്യമായ 
പുന:രധിവാസ നടപ്ടിേൾ 
ഏർസപ്ടുത്ിയും കതയിൈ കതാട് 
വ്യവസായസത് സംരക്ിക്കുവാൻ 
കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുകമ്പാട്ടു വരണം.
നറോളിറകരം
 സംസ്ാനത്് ഉത്പ്ാദിപ്ിക്കസപ്ടുന 
നാളികേരത്ിസന് 60 ശതമാനവം 
വീട്ാവശ്യത്ിന് ഉപ്കയാഗിക്കുന്.  
ബാക്കിയുള് 40 ശതമാനമാണ് 
സോപ്രയാക്കി ആട്ി എടുക്കുനത്. 
 നാളികേരത്ിസന് ഉത്പ്ാദനം 
വർദ്ിപ്ിക്കൈാണ് ഇക്കാര്യത്ിലുള് ഏേ 
കപ്ാംവഴി.  സവളിസച്ണ്ണ വിപ്ണിയിൽ 
സർക്കാർ ഇടസപ്ടുേയും കവണം.  പ്ാം 
ഓയിൈിസന്യും കസായാബീനിസന്യും 
അനിയന്തിതമായ ഇറക്കുമതിയാണ് 
മസറ്റാരു പ്രധാന പ്രശ് നം.  പ്ാം ഓയിൈിസന് 
ബൗ�് കററ്റ് 300 ശതമാനമാണ്.  എനാൽ 
അലപ്ഡ് കററ്റ് 65 ശതമാനവം.  അലപ്ഡ് 
കററ്റ് 150 ശതമാനമാക്കണസമന് കേരളം 

വളസരക്കാൈമായി ആവശ്യസപ്ടുന്�്.  
ഭക്്യം എണ്ണേളസട താരിഫുേൾ 
അടിയന്തരമായി പുന:ക്രമീേരിയ്കണം.
 സവളിസച്ണ്ണയുസട ഡിമാന്് 
വർദ്ിപ്ിക്കണം.  ഉത്പ്ന 
ലവവിധ്യവത്ക്കരണത്ിസന് 
സഹായകത്ാസട നാളികേരത്ിസന് 
ഡിമാന്റും വർദ്ിപ്ിക്കണം.  ഭക്്യ 
എണ്ണയുസട ഉപ്കയാഗം കടായ് ൈറ്റ് 
നിർമ്ാണ വസ്തുക്കളികൈയ്കം വ്യാപ്ിപ്ിക്കണം.  
സവളിസച്ണ്ണ സോളസ് ക്ാളിസന 
വർദ്ിപ്ിക്കുസമന പ്രചാരണം അടിസ്ാന 
രഹിതമാസണന് സതളിഞെിരിക്കുന 
സാഹചര്യത്ിൽ നാളികേരത്ിസന് 
ഉപ്കയാഗം വർദ്ിപ്ിക്കുവാൻ 
സർക്കാർ ക്രിയാത്മേമായ നടപ്ടിേൾ 
ലേസക്കാകള്�ിയിരിക്കുന്.  
കതങ്ങാപ്ാൽ, കതങ്ങാസവള്ം, നാളികേര 
ക്രീം, നാളികേര കതൻ, േള്്, േരിപ്ട്ി, 
ൈഘുപ്ാനീയം, വിനാഗിരി, തുടങ്ങി 
നാളികേരം ലവവിധ്യവത്ക്കരിയ്കാൻ 
േഴിയുന എ്ാ സംവിധാനങ്ങളം നാം 
പ്രചരിപ്ിക്കണം. ഉത്പ്ാദനചിൈവിന് 
ആനുപ്ാതിേമായ താങ്ങുവിൈ നൽേി 
നാസഫഡിസന് ചുതമൈയിൽ േർഷേരിൽ 
നിന്ം സോപ്ര സംഭരിക്കുന നയം തുടരണം.
കുരുമുളക്
 ഇന്ത്യ ഉത്പ്ാദിപ്ിക്കുന കുരുമുളേിസന് 
ഏതാ�് മൂനിൽ രണ് മുതൽ നാൈിൽ 
മൂന് ഭാഗംവസര േയറ്മതി സചയ്യുന്�്.  
മറ് സുഗന്ദ്രവ്യങ്ങസളകപ്ാസൈതസന 
കുരുമുളേിസന് ഇറക്കുമതിയിൽ ഉ�ായിരുന 
നിയന്തണങ്ങൾ കൈാേവ്യാപ്ാര സംഘടന 
എടുത്തുേളഞ്ഞു.  ഇന് കുരുമുളേിസന് 
ബൗ�് താരിഫ് 116 ശതമാനമാണ്.  
എനാൽ അലപ്ഡ് നിരക്കാേസട് 
വളസര താസഴയും.  അലപ്ഡ് നിരക്ക് 
100 ശതമാനത്ികൈക്ക് ഉയർത്തുവാൻ 
നടപ്ടിേൾ സ്വീേരിക്കണം.  കുരുമുളേിസന് 
കൈാേ വിപ്ണിയിൽ ഇന്ത്യയുമായി 
ഇന് മത്രിക്കുന ഒകരസയാരു രാജ്യം 
വിയറ്റ് നാമാണ്.  അതുസോ�് കൈാേ 
വിപ്ണിയിൽ കുരുമുളകു േർഷേർ 
കനരിടുന േടുത് മാത്ര്യസത് 
അതിജീവിക്കുവാൻ േഴിയും വിധം ഈ 
കൃഷിയ്കാവശ്യമായ സംരക്ണം നൽേണം.
 കുരുമുളേിസന ബാധിച്ിരിക്കുന 
ദ്രുതവാട്സമന കരാഗസത് ഫൈപ്രദമായി 
കനരിടാൻ നടപ്ടിേള�ാവണം.  

ദ്രുതവാട്ം ബാധിച് ലതേൾ മാറ്റി 
പുതിയവ നടാൻ േർഷേർക്ക് സഹായം 
നൽേൽ. കരാഗസത് േീഴ് സപ്ടുത്ാൻ 
േഴിവള് പുതിയതരം കുരുമുളേ് 
ലതേൾ ഉത്പ്ാദിപ്ികക്ക�ിയിരിക്കുന്.  
ഈസയാരു ദിശയികൈക്ക് ോർഷിേ 
ശാസ്തജ്ഞരുസട ശ്രദ് തിരിയണം.
ഏലം
 കുരുമുളേിസന് ോര്യത്ിസൈനകപ്ാസൈ 
ഏൈത്ിനും മൃതപ്രായമായ സചടിേൾ 
പ്രതിസന്ി സൃഷ്ടിക്കുന്�്.  ോൈംസചന, 
ോര്യക്മമ്ാത് ഏൈസച്ടിേൾ പ്ിഴതുമാറ്റി 
ഉൽപ്ാദനക്മത കൂടിയ ഏൈസച്ടിേൾ 
നകട� ോൈം അതിക്രമിച്ിരിക്കുന്.  ഏൈം 
േർഷേർക്ക് വിനയായി തീർനിരിക്കുന 
ഇൻകഡാ-ശ്രീൈങ്ൻ േരാർ കഭദഗതി 
സചയ്യുവാൻ കേന്ദ്രം മുൻലേസയടുക്കണം.
കനല്്
 1990-95 ോൈത്് കേരളത്ിൽ 8.75 
ൈക്ം സഹക്റിൽ സനൽകൃഷി ഉ�ായിരുന്.  
ഇതിലൂസട വർഷാവർഷം 30 ൈക്ം 
ടണ് സന്ാണ് ഉത്പ്ാദിപ്ിച്ിരുനത്.  
തുടർന് സനൽകൃഷി ൈാഭേരമ്ാതായി.  
സതാഴിൽത്ർക്കം രൂക്മായി.  അകതാസട 
2003 ൽ സനൽകൃഷിയുസട വിസ്തൃതി മൂന് 
ൈക്ം സഹക്റാവേയും ഉല്പാദനം 12 
ൈക്ം ടണ്ണായി കുറയുേയും സചയ്തു.
 സന്്, മീൻ, ടൂറിസം എനിവ 
ബന്ിപ്ിച്ചുള് സംകയാജിതമായ 
ഒരു മാസ്റ്റർപ്ാൻ സനൽകൃഷി 
കമഖൈയിലു�ാവണം.  സനൽേർഷേ 
കമഖൈയിൽ താങ്ങുവിൈ നൽേി 
നടന് വരുന സംഭരണ പ്ദ്തി 
നിർവിഘ് നം തുടരണം.
അടയ്ക
 അടയ്കയുസട വിൈയിടിവ് പ്രിഗണിച്് 
പ്രസ്തുത ഉത്പ്നം താങ്ങുവിൈ നൽേി 
സംഭരിക്കുവാൻ സംസ്ാന ഗവണ്സമന്് 
എടുത്ിട്ടുള് നടപ്ടി ശ്ാഘനീയമാണ്.  
അടയ്കാേർഷേരുസട ബുദ്ിമുട്ടുേൾ 
പ്രിഗണിച്് അവർക്ക് വർദ്ിച് 
ഋണാശ്വാസം നൽകുവാൻ കേന്ദ്ര 
സംസ്ാന സർക്കാരുേൾ മുകനാട്ടു വരണം.
യുവ കർ�ക പദ്ധതി
 1994-95 ൽ കേരളത്ിസൈ 
കൃഷിഭവനുേൾ വഴി 100 യുവ േർഷേസര 
സംഘടിപ്ിച്് അവരിൽ നിന്ം 1050 

രൂപ് വീതം ഈടാക്കി രജിസ്റ്റർ സചയ്ത് ഒരു 
യുവേർഷേകസനയ്ക് രൂപ്ം സോടുത്ിരുന്.  
ഇത് സർക്കാർ വിഹിതവം കചർത്് 
20 കോടി രൂപ്യാക്കി ്ഷറിയിൽ 
നികക്പ്ിച്ചു.  ഇതിസൈ അംഗങ്ങൾക്ക് 
60 വയസ്ാകുകമ്പാൾ സപ്ൻഷനും മറ്ം 
നൽോൻ തീരുമാനമു�ായിരുന്.  
എനാൽ ഈ പ്ദ്തി നിർജ്ീവമായി.  
പ്ദ്തി പുന:രുജ്ീവിപ്ിക്കുവാൻ 
സർക്കാർ നടപ്ടി സ്വീേരിക്കണം.
WTO അനുരഞ്ജന ചർച്ചകൾ
 സമ്പന രാഷ്ടങ്ങൾ കൈാേ വ്യാപ്ാരസത് 
അട്ിമറിക്കുന വിധത്ിൽ നല്ികപ്ാരുന 
സബ് സിഡിേൾ നീക്കം സചയ്യുനതിനും 
ോർഷിേവൃത്ിസയ ആശ്രയിച്ചുേഴിയുന 
വിേസ്വര രാഷ്ടങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിപ്ണി 
സൗേര്യങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തുനതിനും 
WTOയുസട അനുരഞ്ജന ചർച്േസള 
പ്രകയാജനസപ്ടുത്തുവാൻ കേന്ദ്ര  
സർക്കാർ മുകനാട്ടു വരണം.  കദാഹാ 
(Doha) മിനിസ്റ്റീരിയൽ കോണ്ഫറൻസ് 
വിേസ്വര രാജ്യങ്ങളിസൈ േർഷേർ 
കനരിടുന പ്രശ് നങ്ങകളാട് അനുഭാവം 
പ്രേടിപ്ിക്കുേയു�ായി.  എനാൽ 
തുടർന് വന ോണ്േണ് (Cancun) 
കോണ്ഫറൻസ് ഈ വിഷയത്ിൽ 
പ്രാജയസപ്ടുേയാണ് സചയ്തത്.
 അനുരഞ്ജന ചർച്േൾക്ക് ആധാരമായ 
കമാഡാൈിറ്റീസ് നിർണ്ണയിക്കാൻ 
കപ്ാലും േഴിയാസതയാണ് ോണ്േണ് 
മിനിസ്റ്റീരിയൽ കോണ്ഫറൻസ് പ്ിരിഞെത്.  
പ്കക് 2004 ജൂലൈയിൽ ജനീവയിൽ 
കചർന മിനിസ്റ്റീരിയൽ കോണ്ഫറൻസിൽ 
കമാഡാൈിറ്റീസിസന സംബന്ിച്് ഒരു 
ധാരണ ലേവരുത്തുവാൻ േഴിഞ്ഞു 
എനത് ആശാവഹമാണ്.  ജൂലൈ 
പ്ാകക്കജ് എനറിയസപ്ടുന ജനീവാ 
ധാരണേളസട അടിസ്ാനത്ിൈായിരിക്കും 
അടുത് അനുരഞ്ജന ചർച്േൾ 
നടക്കുേ.  ഇൻഡ്യ അടക്കമുള് 
വിേസ്വര രാജ്യങ്ങളിസൈ േർഷേർ 
കനരിടുന പ്രകത്യേ പ്രശ് നങ്ങളികൈക്ക് 
ആഴത്ിൈിറങ്ങി സച്ാനും അവയ്ക് 
പ്രിഹാരം ോണുവാനും തുടർന്ള് 
ചർച്േൾ നമുക്ക് സഹായേരമായി 
ഭവിക്കും എന് പ്രത്യാശിക്കാം.  പ്രസ്തുത 
ചർച്േളിൽ നമ്മുസട വാദഗതിേൾ 
ശക്തമായി സ്ാപ്ിസച്ടുക്കുവാനുള് 
ഇഛോശക്തി പ്രേടിപ്ിക്കുവാൻ 
കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു േഴിയസട്.
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സേ.എം മാണി രചിച് 
പുസ്തേങ്ങസളക്കുറിച്ചുള് 

കുറിപ്പുേൾ

ജനകക്മം ജനങ്ങളസട അവോശം
(അവോശ പ്ത്രിേ) (Bibliographical details)
പ്രസാധനം: കസ്റ്ററ്റ് േമ്ിറ്റി, കേരള കോണ്രേസ്, കോട്യം

1988.  44 കപ്ജ്
 1988 ഒകക്ാബർ 8-ാം തീയതി എറണാകുളം 
ഡർബാർ രേൗ�്സിൽ കചർന കേരള കോണ്രേസ് 
രജതജൂബിൈി സകമ്ളനത്ിൽ ശ്രീ.സേ.എം.മാണി, 
സർക്കാരിസന് ശ്രദ്യികൈക്കായി സമർപ്ിച് ഒരു അവോശ 
പ്ത്രിേയാണ് 'ജനകക്മം ജനങ്ങളസട അവോശം'. 
 ജനകക്മമാണ് ഒരു ജനാധിപ്ത്യ സർക്കാരിസന് 
ൈക്്യം.  അത് ഉറപ്പുവരുത്തുേ എനത് ജനങ്ങളസട 
അവോശമാണ്.  അധ്വാനവർഗ സിദ്ാന്തത്ിസന് 
പ്രസക്തിയും ഇകപ്ാൾ ഭരിക്കുന ഗവണ്സമന്ിസന് സതറ്റായ 
ോർഷിേ, സാമ്പത്ിേ  നയങ്ങൾ അതിവിശദമായി 
ചർച് സചയ്യുന ഒരു പുസ്തേം കൂടിയാണിത്.
 ജനകക്മപ്രവർത്നങ്ങൾ നടപ്ിൈാക്കിയിസ്ങ്ിൽ അത് 
കനടിസയടുക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഏത് മാർഗ്ഗവം സ്വീേരിക്കുസമന്ള് 
മുനറിയിപ്് കൂടിയാണ് ഈ അവോശപ്ത്രിേ.

കേരളത്ിസന് സാമ്പത്ിേ പ്രശ്നങ്ങൾ : 
ോരണങ്ങളം പ്രിഹാരനിർകദേശങ്ങളം
പ്ബ്ിഷർ:  കസ്റ്ററ്റ് േമ്ിറ്റി കേരള കോണ്രേസ്
കോട്യം 1984. 87 കപ്ജ്.

 ഇന്ത്യയിസൈ മറ് സംസ്ാനങ്ങസള അകപ്ക്ിച്് 
സാമ്പത്ിേമായി ഏറ്റവം പ്ികനാക്കം നിൽക്കുന ഒരു 
സംസ്ാനമായ കേരളത്ിസന് അടിസ്ാന സാമ്പത്ിേ 
പ്രശ്നങ്ങസള സമരേമായി പ്രതിപ്ാദിക്കുയും അവയ്ക പ്രതിവിധി 
നിർകദേശിക്കുേയും സചയ്യുന ഒരു രേന്മാണിത്.
   1956 ൽ ഭാഷാപ്രമായി ഇന്ത്യ ൻ സംസ്ാനങ്ങസള 
പുന:സംഘടിപ്ിച്കപ്ാൾ , സംസ്ാനങ്ങളസട സാമ്പത്ിേ 
സ്വയം പ്ര്യാപ്തകയാ സ്വാശ്രയകശഷികയാ കവ� 
വിധത്ിൽ  പ്രിഗണിച്ിരുനി്.  റവനയൂ മിച്മു�ായിരുന 
തിരുസക്കാച്ിയും റവനയൂ  േമ്ിയു�ായിരുന മൈബാർ 
പ്രകദശവം കൂടികച്ർനാണ് കേരള സംസ്ാനം 
ഉ�ായത്.  അതുസോ�് തസന ഒരു സന്തുൈിത 
റവനയൂ ബജറ്റ് കേരള സംസ്ാനത്ിനി്ായിരുന്.  
1969 വസര വൈിയ പ്രതിസന്ിേളി്ാസത കേരള 
വിേസനം മുകനാട്് കപ്ായി.  എനാൽ 70 േൾക്ക് 
കശഷമു�ായ പ്ണസപ്രുപ്വം വിൈക്കയറ്റവം വിേസന 
പ്രവർത്നങ്ങസള വ്ാസത ബാധിച്ചു.  ഇത്രത്ിലുളള 

നിരവധിയായ സാമ്പത്ിേ, സാമൂഹിേ വിഷയങ്ങസള 
സമരേമായി വിൈയിരുത്തുന ഒരു രേന്ം കൂടിയാണിത്.
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മാർകിസ്റ്റു സാംസ്ാരിേ തേർച്യും 
ജനാധിപ്ത്യ പുന:സംഘടനയും
പ്ബ്ിഷർ: കസ്റ്ററ്റ് േമ്ിറ്റി, കേരള കോണ്രേസ്  
(എം), കോട്യം, 1989. 20 കപ്ജ്.

 (1989 ഒസക്ാബർ 1-ാം തീയതി കോട്യം 
തിരുനക്കര ലമതാനത്തുകചർന കേരളാ 
കോണ്രേസ് രജതജൂബിൈി സമാപ്ന 
സകമ്ളനത്ിൽ സചയ്ത അദ്്യക് പ്രസംഗം)
 മാർകിയൻ സാമ്പത്ിേ സിദ്ാന്തം പൂർണ്ണമായും 

പ്ാൈിച്് ഭരണം 
നടത്ിയിരുന മിക്ക 
േമയൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളം 
പുത്ൻ സാമ്പത്ിേ 
പ്രിഷ്രണത്ിന് 
തയ്ാറാകുേയാണ്. 
ഉത്പ്ാദന, 
വിതരണ, വിനിമയ 
ഉപ്ാധിേസള്ാം 
കസ്റ്ററ്റിസന് 
ഉടമസ്തയിൽ 
ആയിരിക്കുേ എന 
മാർകിയൻ സാമ്പത്ിേ 
സിദ്ാന്തത്ിൽ 
പ്രവർത്ിക്കുന 
ഒരു രാഷ്ടത്ിനും 
സാമ്പത്ിേമായി 
മുകനറാൻ 

സാധിക്കുേയി്. 
ഇത് മനസ്ിൈാക്കിയ േമയൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ പുത്ൻ 
സാമ്പത്ിേ പ്രീക്ണങ്ങൾക്ക് തയ്ാസറടുക്കുേയാണ്.  
ഇത് മാർകിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്തത്ികനറ്റ സാംസ്ാരിേ 
തിരിച്ടിയായിട്ാണ്  രേന്ോരൻ വിൈയിരുത്തുനത്. 
മാർകിയൻ സാമ്പത്ിേ സിദ്ാന്തത്ിസന് 
കപ്ാരായ്മേൾ മനസ്ിൈാക്കിയാണ് കൈഖേൻ 
അധ്വാനവർഗ സിദ്ാന്തം ആവിഷ്രിച്ിരിക്കുനത്.  
േമയൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ തസന മാർകിസന്യും 
സൈനിസന്യും സിദ്ാന്തങ്ങൾ  തിരസ് േരിക്കുനത്  
ോരണം  ഇന്ത്യയിസൈ േമയൂണിസ്റ്റ് 
പ്രസ്ാനങ്ങസള്ാം ഒരു വമ്പിച് സാംസ്ാരിേ 
തേർച്സയ അഭിമുഖീേരിക്കുേയാസണനാണ്  
കൈഖേൻ അഭിപ്രായസപ്ട്ിരിക്കുനത്.
 തങ്ങളസട സങ്ല്പങ്ങസള്ാം അയഥാർത്മാവേയും, 
ശരിസയന് വിശ്വസിച്സത്ാം സതറ്റാവേയും 
സചയ്യുന അതിശക്തമായ മാറ്റത്ിൽ രാജ്യങ്ങൾ 
അസ്വസ്രാണ്. ഈ അവസരത്ിൽ അധ്വാന 
വർഗ സിദ്ാന്തത്ിസന് പ്രസക്തി വർദ്ിച്ചു 
വരുനതായും കൈഖേൻ വിൈയിരുത്തുന്.

അധ്വാന വർഗ സിദ്ാന്തവം രാഷ്ടീയ 
സാമ്പത്ിേ പ്ഠനങ്ങളം
പബ്ി�ർ: കസന്റർ റഫറോർ റിറഫറോം & റിസർച്ച്;
തിരുവന്പുരം, 2003. 292റപജ്.
 ജനാധിപ്ത്യത്ിസന് വിേസനത്ിന് സാമൂഹിേ നീതിയിൈധിഷ്ഠിതമായ 

നയങ്ങളാണ് ആവശ്യം. ചൂഷണത്ിൈധിഷ്ഠിതമായ, 
അസമത്വത്ിൈധിഷ്ഠിതമായ മുതൈാളിത്സത് 
നിരാേരിക്കുേയും പ്േരം അധ്വാനിക്കുനവസന് 
ഭരണകൂടം ഉ�ാകുേയും കവണം. മാർകിയൻ 
സിദ്ാന്തത്ിസന് പ്രതിസിദ്ാന്തമായി       ശ്രീ. 
സേ.എം. മാണി രൂപ്ം നൽേിയ സിദ്ാന്തമാണ് 
അധ്വാനവർഗ സിദ്ാന്തം.  അവസര 
സമത്വവം സാമൂഹിേ നീതിയും ഉറപ്ാക്കുന 
ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ് അധ്വാനവർഗ 
സിദ്ാന്തം വിഭാവനം സചയ്യുനത്.  രാഷ്ടീയം, 
സാമ്പത്ിേം, ആകഗാളവത്േരണം എനീ 
മുന് വിഷയങ്ങളിൈധിഷ്ഠിതമായ കൈഖന 
സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തേത്ിൽ. ഈ 
രേന്ം വിശേൈനം സചയ്ത് അവതാരിേ 
എഴതിയിരിക്കുനത് മുൻ രാഷ്ടപ്തി 
ശ്രീ. സേ. ആർ. നാരായണനാണ്. 
കേരളത്ിസൈ ോർഷിേ സമ്പദ്ഘടനസയ 
സംബന്ിച് ഗകവഷണ പ്രബന്മായി 

ഈ സമാഹാരം നിൈസോള്ളുസമന്ം ഒരു 
സ്വതന്തചിന്തേസന് ോഴ്ചപ്ാകടാടുകൂടി കേരളവം രാജ്യവം കനരിടുന 
പ്രശ്നങ്ങസള വിൈയിരുത്തുന ഒരു രേന്മാണ് ഈ പുസ്തേസമന് 
അവതാരിേയിൽ മുൻ രാഷ്ടപ്തി സേ.ആർ.നാരായണൻ സൂചിപ്ിച്ിരിക്കുന്.

ആകഗാളവത്ക്കരണം:
ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്യും നൂതന ഏഷ്യൻ സമൂഹവം
പബ്ി�ർ:   റസ്റ്് കമ്മി്ി, റകരള റകറോൺഗ്രസ്, റകറോടേയം, 1994.  31 റപജ്
ആകഗാളവത്േരണത്ിസന്യും ഉദാരവത്േരണത്ിസന്യും പ്ശ്ാത്- 
ൈത്ിൽ ഗാട്് േരാർ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്സയയും, ോർഷിേ 
കസവന അനുബന് കമഖൈസയയും എപ്രോരം സ്വാധീനിക്കും എന് 

വിശദമാക്കുന ഒരു സചറ പുസ്തേമാണിത്.  
 രാജ്യാന്തര വ്യാപ്ാരം 
സുഗമമാക്കുനതിനുള് മാർഗ്ഗങ്ങളം 
തത്വങ്ങളം ആവിഷ്രിക്കുനതിന് 
കവ�ി ജനീവ കേന്ദ്രമാക്കി 1948 
ജനുവരി ഒനിന് നിൈവിൽ വന 
ഉടമ്പടിയാണ് ഗാട്്.   വികവചനം കൂടാസത 
സുസ്ിരമായ ഒരു വ്യാപ്ാരശംഖൈ 
സേട്ിസപ്ാക്കുനതിനും അതുവഴി വിേസിത 
രാജ്യങ്ങൾസക്കനകപ്ാസൈ വിേസ്വര 
രാജ്യങ്ങൾക്കും വ്യാപ്ാരം നടത്ാസമന 
ഒരു ന് വശം ഈ േരാറിനു�്.  
അന്താരാഷ്ട നിയന്തണത്ിസന് േീഴിൽ 
ോർഷികോത്പ്ാദനം സോണ്വരുനത് 
വികദശ ോർഷിേ ഉത്പ്നങ്ങൾക്ക് 
നമ്മുസട വിപ്ണിയികൈക്ക്  വളസര 
സ്വതന്തമായി േടന്വരാനുള് 
ഒരവസരം ഉ�ാക്കിസക്കാടുക്കുന്.  

ഇത് നമ്മുസട ോർഷിേ വ്യവസ്സയ സാരമായി 
ബാധിക്കുസമന് കൈഖേൻ ചൂ�ിക്കാണിക്കുന്.
  ഗാട്് േരാർ ഇന് ഒരു യാഥാർത്്യമാണ്.  അതുസോണ്തസന 
ആ േരാറിസന് ചട്ക്കൂട്ിൽ നിന്സോ�്, വിേസ്വര രാജ്യങ്ങളസട 
സ്വാതന്ത്യസത് ഹനിക്കുനതും അവരുസട വളർച്യ്ക് തടസ്മായി 
നിൽക്കുനതുമായ വ്യവസ്േസള മാറ്റാൻ  സമാന താത്പ്ര്യമുള് 
രാഷ്ടങ്ങളമായി കൂട്് കചർന് അതിശക്തമായ ഒരു പ്രതികരാധ 
കസനയ്ക് ആഹ്വാനം സചയ്യുേയാണ് കൈഖേൻ. ഈ പുസ്തേം  
9-10-1994ൽ കോട്യത്് നടന കേരളാ കോണ്രേസ് (എം)സന് 
30-ാം േണ്വൻഷനിൽ ശ്രീ. സേ. എം. മാണി അവതരിപ്ിച്ചു.

ോർഷിേകരഖ  േർഷേ സംഗമം 
2004 നവം�ർ 27 ഏറണറോകുളം.17 റപജ്
കൈാേത്ാേമാനം കേരള കമാഡൽ ചർച് സചയ്യുകമ്പാഴം, ോർഷിേ- 
വ്യാവസായിേ പുകരാഗതിയുസട ോര്യത്ിൽ നാം മറ്റ് പ്ൈ രാജ്യങ്ങസള 

അകപ്ക്ിച്ചും പ്ിനിൈാണ്.  സംസ്ാനത്ിസന് 
സമരേ വിേസനമാണ് നാം ൈക്്യം സവയ്കനത് 
എങ്ിൽ അത് ോർഷിേ കമഖൈയിലുസട 
മാത്രകമ സാധ്യമാവ. ോർഷിേ കമഖൈയുസട 
സമരേ വിേസനത്ിൽ എസന്ത്ാം മുതൽ കൂട്് 
ആകുസമന് വ്യക്തമാക്കുന ഒരു ആധിോരിേ 
ോർഷിേ നയകരഖ റികപ്ാർട്ാണിത്.  ോർഷിേ 
കമഖൈയുസട വിേസനത്ിനുതകുന തരത്ിലുള് 
വിഷയങ്ങൾ വളസര ൈളിതമായി വിവരിക്കുന 
ഒരു റികപ്ാർട്് കൂടിയാണിത്. 2004 നവംബർ 
27ന് എറണാകുളത്് രാകജന്ദ്ര ലമതാനിയിൽ 
കേരള കോണ്രേസ് (എം) സംഘടിപ്ിച് േർഷേ 
സംഗമത്ിൽ പ്ാർട്ി ൈീഡർ ശ്രീ. സേ. എം. 
മാണി ഈ ോർഷിേകരഖ അവതരിപ്ിച്ചു.

W.T.O ചർച്േൾ േർഷേർക്ക് 
അനുകൂൈമാക്കുേ: 
റകന്ദ്രഗവൺകമന്റികന്റ ഇറ�മതി 
നയങ്ങൾ തിരുത്തുക.7 റപജ് 
(include bibliographical details also)
 2003 സസപ്്റ്റംബർ 2-ാം തീയതി സേ.പ്ി.എസ്  
കമകനാൻ ഹാളിൽ കചർന സംസ്ാനതൈ േർഷേ 
സകമ്ളനത്ിൽ ശ്രീ. സേ. എം. മാണി അവതരിപ്ിച് 
ൈഘു കരഖ. കൈാേസത് ഒറ്റ േകമ്പാളമായി േ�് എവിസട 
നിന്ം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാനും, വിൽക്കുവാനും 
ഉൽപ്ാദിക്കാനുമുള് സാഹചര്യസമാരുക്കൈാണ് 
വ്യാപ്ാരക്കരാറേൾ സോ�് സാധ്യമാകുനത്. 
സ്വാതന്ത വ്യാപ്ാരക്കരാറിൽ  ോർഷിേ കമഖൈസയ 
ഉൾസപ്ടുത്ിയത്ിയത്  ഇന്ത്യസയകപ്ാലുള് ോർഷിേ 
കമഖൈ പ്രധാന ഉപ്ജീവന മാർഗ്ഗമാക്കിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് 

വമ്പൻ തിരിച്ടിയാണ്.  
ോർഷിേ ഉൽപ്നങ്ങൾ 
ഉദാരമായി ഇറക്കുമതി 
സചയ്യുനതിസന് ഫൈമായി 
ഇന്ത്യയിസൈയും, 
പ്രകത്യേിച്് കേരളത്ിസൈ 
റബ്ർ, നാളികേര 
േർഷേരുസട നസട്്് 
ഒടിക്കുന സമീപ്നമാണ് 
കേന്ദ്രസർക്കാർ 
ലേസക്കാ�ത്.  ഈ 
സാഹചര്യത്ിൽ 
കേന്ദ്ര സർക്കാർ 
നിർവഹികക്ക� ചിൈ 
ഉത്രവാദിത്വങ്ങൾ 
ഒാർമ്സപ്ടുത്തുേയാണ്  
കൈഖേൻ.

മാണിസാർ  സംസാരിക്കുന്
(കൈഖനങ്ങൾ)
പ്രസാധനം : പ്രതിഛോയ ബുക്, കോട്യം - 2019
   നാടിസന് സർവതൈ സ്ർശിയായ എ്ാ 
വിഷയങ്ങളിലും തകന്തായ ോഴ്ചപ്ാടുേൾ 

സവച്ചുപുൈർത്തുന സേ.എം.മാണി വിവിധ 
വിഷയങ്ങളിൽ എഴതിയ 48 കൈഖനങ്ങളസട 
സമാഹാരം.  കേരള കോണ്രേസിസന് 'അധ്വാന 
വർഗ സിദ്ാന്തം' മുതൽ ഇന് ഇന്ത്യ മുഴവൻ 
ചർച് സചയ്യുന ോർഷിേ വിഷയങ്ങൾ ഉൾസപ്സട 
നിരവധിയായ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങസള വളസര സമരേവം 
ൈളിതവമായി വിവരിക്കുന ഒരു രേന്ം കൂടിയാണിത്.
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അ ടുത് നടപ്ടിക്രമത്ികൈയ്ക് േടക്കുനതിനുമുൻപ്് 
സകന്താഷേരമായ ഒരു ോര്യം സഭസയ 
അറിയിക്കാനു�്. നസമ് സംബന്ിച്ിടകത്ാളം 
ഇന് വളസര അഭിമാനേരവം 

സകന്താഷേരവമായ ഒരു ദിവസമാണ്. ബഹുമാനസപ്ട് സേ. എം. 
മാണിയുസട നിയമസഭാ  ജീവിതത്ിസന് 50 വർഷങ്ങൾ ഇന് 
പ്ിനിടുേയാണ്. സഭയിസൈ എ്ാ അംഗങ്ങൾക്കും കവ�ി 
അകദേഹസത് അനുകമാദിക്കാൻ ഈ അവസരം സചയർ 
വിനികയാഗിക്കുന്. കേരളത്ിസൈ പ്രിണിതപ്രജ്ഞനും 
സീനിയറമായ ഏറ്റവം ശ്രകദ്യനായ സാമാജിേനാണ് ശ്രീ. സേ. 
എം. മാണി.  അകദേഹത്ിസന് പ്ൈതരത്ിലുള് സവികശഷതേൾ 
കേരളീയ സമൂഹം ഈ ദീർഘ ോൈയളവിനുള്ിൽ 
മനസ്ിൈാക്കിയിട്ടു�്. തകന്തായ ഒരു ആശയ പ്രിസരം 
സൃഷ്ടിക്കുനതിൽ അതിലവദഗ്ദ്ധ്യമാണ് അകദേഹം സൃഷ്ടിച്ത്. 
തത്വശാസ്തങ്ങസള പ്ിന്തുടരുേയ് സ്വന്തമാസയാരു തത്വശാസ്തം 
സ ൃ ഷ്ടിച്് കേരള രാഷ്ടീയത്ിൽ ഒരു േകസര സൃഷ്ടിച് വ്യക്തിയാണ് 
അകദേഹം. ഏറ്റവമധിേം ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്ിച് ധനോര്യ 
വകുപ്പുമന്തിസയന നിൈയിലും അകദേഹം കേരളത്ിൽ ശ്രകദ്യമായ 
സ്ാനമാണ് കനടിയിരിക്കുനത്. ഒരു സാമാജിേൻ എന നിൈയിൽ 

എ്ാ സാമാജിേർക്കും  പ്രകത്യേിച്് പുതിയ സാമാജിേർക്ക്  
അകദേഹത്ിൽ നിന്ം പ്ഠികക്ക� കുകറ ോര്യങ്ങള�്.  
വിമർശിക്കുകമ്പാഴം അസാധാരണമായ നർമ്ഭാവം തുടരുനതിൽ 
അകദേഹം എന്ം വൈിയ ശ്രദ്യാണ് ോണിച്ിരുനത്. വിമർശനം 
അകങ്ങാട്് ഉനയിക്കുകമ്പാഴം അകദേഹം നർമ്ം േൈർത്ിയാണ് 
മറപ്ടി പ്റയുനത്.  ഈ സഭയിൽത്സന പ്ൈകപ്ാഴം നമ്ൾ 
കേട്ിട്ടു�് - 'ബഹുമാനസപ്ട്  ഐസേ് എസന ഒന് 
അഭിനന്ദിച്ചുകൂകട' എനാണ് അകദേഹം കചാദിക്കാറള്ത്. 'എസന 
ഒന് അഭിനന്ദിച്ചുകൂകട' എന് അകദേഹം അകങ്ങാട്് കചാദിക്കുന രീതി 
സ്വീേരിക്കാറ�്.  സഭയുസട നടപ്ടിക്രമങ്ങൾ പ്ാൈിച്ചും ചിട്േളിൽ 
ഒതുങ്ങിനിന്ം തസന് നിൈപ്ാടുേൾ രാഷ്ടീയ എതിരാളിേൾ ക്ക് 
മുേളിൽ സ്ാപ്ിക്കുനസതങ്ങസനസയന് ഏറ്റവം ഭംഗിയായി കേരള 
രാഷ്ടീയത്ിന് ോണിച്ചുസോടുത് വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ. സേ. എം. 
മാണി. അകദേഹം പുതിയ സാമാജിേസര സംബന്ിച്ിടകത്ാളം ഒരു 
പ്ാഠശാൈയാണ്, ഒരു അനുഭവമാണ്. അകദേഹത്ിസന് 
ദീർഘോൈസത് പ്ാർൈസമന്റി   ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ   
കേരളത്ിസന്    സാമൂഹിേ  ജീവിതത്ിന് വൈിയ 
േരുത്തുപ്േരസട്സയന് സചയർ ആരേഹിക്കുന്.  എ്ാവർക്കും 
കവ�ി അകദേഹസത്  അഭിനന്ദിക്കുന്.

കക.എം.മറോണി 
നിയമസഭാംഗമായതിസന്     

അമ്പതാം വാർഷിേം
നിയമസഭയുകട  അനുറമറോേനം 

കചയറിൽ ശ്രീ. പി. ശ്രീരറോമകൃഷ്ണൻ സ്ീക്കർ 
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ശ്രീ. പിണററോയി വിജയൻ മുഖ്യമന്തി 

സർ, അങ്ങയുസട വാക്കുേകളാട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും 
കയാജിക്കുേയാണ്. കൈാേ പ്ാർൈസമന്റി ചരിത്രത്ിൽ 

സ്ാനം കനടുന അത്യപൂർവ്വം സാമാജിേരുസട നിൈയികൈയ്കാണ് 
ശ്രീ. സേ. എം. മാണി ഉയർനിരിക്കുനത്.  ഈ സകന്താഷം 
സഭയുസടയാസേ സകന്താഷമാണ്. ഇതിൽ ആഹ്ാദപൂർവ്വം 
അഭിമാനപൂർവ്വം പ്ങ്കുസോള്ളുേയാണ്.  നിയമസഭാ 
സാമാജിേൻ എന നിൈയ്ക് 50 വർഷം പൂർത്ിയാക്കുേസയനത് 
നിസ്ാരോര്യമ്.  സാകങ്തിേമായി കനാക്കിയാൽ 50 വർഷമ് 
52 വർഷം പൂർത്ിയാക്കുേയാസണന് പ്റയാം. ോരണം 
1965-ൈാണ് ശ്രീ. സേ.എം. മാണി ആദ്യമായി നിയമസഭയികൈയ്ക് 
സതരസഞെടുക്കസപ്ടുനത്. അന് സഭ കചർനിസ്ന 
സാകങ്തിേത്വം സോണ്മാത്രമാണ് 1967 അടിസ്ാന വർഷമായി 
േണക്കാക്കി അന്മുതൽ 2017 വസരയുള് 50 വർഷം ശ്രീ. സേ.എം. 
മാണിയുസട നിയമസഭാ ോൈയളവായി േണക്കാക്കസപ്ട്ത്. അര 
നൂറ്റാ�് തുടർച്യായി അകദേഹം നിയമനിർമ്ാണ സഭയിൽ 
അംഗമായിരിക്കുേയാണ്. കേരള നിയമസഭയുസട ചരിത്രത്ിൽ 
മസറ്റാരാൾക്കും അവോശസപ്ടാനി്ാത് റികക്കാർഡാണിത്.  
നിയമസഭയുസട ോര്യമിരിക്കസട്, കൈാേ് സഭയിൽകപ്ാലും ഇതിന് 
സമാനമായ ഒരു റികക്കാർഡ് ഉക�ാസയന് സംശയമാണ്. 
കൈാേ് സഭാംഗമായി ദീർഘോൈമിരുനവരുസട ചരിത്രത്ികൈയ്ക് 
േടനാൽ ശ്രീ. എ. ബി. വാജ്കപ്യ്, എൻ. ജി. രംഗ, ഇന്ദ്രജിത് 
ഗുപ്, കസാമനാഥ് ചാറ്റർജി, പ്ി. എം. സസയ്ദ് തുടങ്ങിയവരുസട 
കപ്രുേളാണ് ആദ്യം മനസ്ികൈയ്ക് േടന്വരുനത്. ഇവരിൽ 
ഒരാൾക്കും ഇങ്ങസനസയാരു റികക്കാർഡി്.  ഇന്ദ്രജിത് ഗുപ് 2 
മുതൽ 13 വസരയുള് സഭേളിൽ ഉ�ായിരുന്. എനാൽ 6-ാം 
കൈാേ് സഭയിൽ ഉ�ായിരുനി്.  41 വർഷമാണ് അകദേഹത്ിസന് 
റികക്കാർഡ്. കസാമനാഥ് ചാറ്റർജി 5 മുതൽ 14 വസരയുള് 
കൈാേ് സഭേളിൽ ഉ�ായിരുന്. 38 വർഷമാണ് സമാത്ം 
ലദർഘ്യം. ഈ പ്ശ്ാത്ൈത്ിൽ കനാക്കുകമ്പാൾ ശ്രീ. സേ.എം.
മാണി ലേവരിച്ത് സമാനതേളി്ാത് കനട്മാസണന് 
പ്റയാം. 50 വർഷം നിയമസഭയിൽ ഉ�ായിരുന്സവന് 
മാത്രമ് ഇടതടവി്ാസത തുടർച്യായി ഉ�ായിസയനതാണ് 
പ്രകത്യേത. ഇതിനിടയിൽ നടന എ്ാ നിയമസഭാ 
സതരസഞെടുപ്പുേളിലും മത്രിച്ചു, വിജയിച്ചു. പ്രകത്യേതേൾ 
ഇവിസട അവസാനിക്കുനി്. ഒകര മണ്ഡൈത്ിൽ നിന്തസന 
ജയിച്ചു. മുനണിേൾ മാറി മത്രിച്ിട്ടും ജയിച്ചു.  ഇങ്ങസനസയാരു 
റികക്കാർഡ് കൈാേസത്വിസടസയങ്ിലും ഉ�ാകുകമാസയന് 
നിശ്യമി്.  അകമരിക്കയിസൈ Wisconsin സസനറ്റിൽ 1962 
മുതൽ തുടർച്യായി ജയിസച്ത്ിയതും ഇകപ്ാഴം ആ സസനറ്റിൽ 
തുടരുനതുമായ ഒരാള�്. Fred A. Risser.  'കേരളത്ിസന് 

Fred A. Risser' ആരാസണന് കചാദിച്ാൽ ശ്രീ. സേ.എം.
മാണിയാസണനാണ് ഉത്രം.  സവറസതയ്  മഹാേവി പ്ാൈാ 
നാരായണൻ നായർ ശ്രീ. സേ.എം. മാണിസയ 'മാണി പ്രമാണി' 
എന് ഒരു േവിതയിൽ വികശഷിപ്ിച്ത്. രാഷ്ടീയത്ിൽ ആർക്കും 
നീക്കിനിർത്ാനാോത് ഒരു പ്രമാണിയായി അകദേഹം മാറി. 
പ്ൈ തൈമുറേൾ മാറിവന്.  അകപ്ാഴം ശ്രീ. സേ.എം. മാണി 
നിയമസഭാംഗമായി തുടർന്.  രാഷ്ടീയാഭിരുചി മാറിവന്, 
സഖ്യങ്ങൾ മാറിവന്, അകപ്ാഴം മാറാത് സാനിദ്്യമായി 
നിയമസഭയിൽ ഒരാകള ഉ�ായിരുന്ള്ളൂ. അത് ശ്രീ. സേ.എം.
മാണിയാണ്.  അര നൂറ്റാണ്ോൈസത് എ്ാ സതരസഞെടുപ്പുേളിലും 
മത്രിക്കുേ, എ്ാത്ിലും ജയിച്് നിയമസഭയിസൈത്തുേ അതും 
ഒകര മണ്ഡൈത്ിൽനിന്തസന എത്തുേ. പ്ൈതിലും ഇന്ത്യയ്ക് 
മാതൃേയായിട്ടുള് കേരളവം കേരള നിയമസഭയും ശ്രീ. സേ.എം. 
മാണിയിലൂസട പുതിസയാരു റികക്കാർഡ് ഇന്ത്യയ്കം കൈാേത്ിനും 
മുനിൽ വച്ചുസവനതാണ് സത്യം.  ജയത്ിൽ മാത്രമ് ഈ 
റികക്കാർഡ്, ഏറ്റവം കൂടുതൽ ോൈം മന്തിയായിരുനയാൾ, ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്ിച്യാൾ, ഒകര മണ്ഡൈസത് ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ പ്രതിനിധാനം സചയ്യുനയാൾ അങ്ങസന കപ്ാകുന് ശ്രീ. 
സേ.എം. മാണിയുസട റികക്കാർഡ് പ്രമ്പര. ഈ റികക്കാർഡുേൾ 
വരുംോൈത്് ഏസതങ്ിലുസമാരു ഘട്ത്ിൽ ആർസക്കങ്ിലും 
തേർക്കാനാകുകമാസയന് സംശയമാണ്. അഭിഭാഷേനും 
നിയമപ്ണ്ഡിതനുമാണ് ശ്രീ. സേ. എം. മാണി.  നിയമനീതിന്യായ 
രംഗത്ിനു�ായ നഷ്ടം കേരള നിയമസഭയ്ക് കനട്മായി 
എന് പ്റയാം. ധനം, നിയമം, റവനയൂ തുടങ്ങി പ്ൈ വകുപ്പുേളം 
ദീർഘോൈം അകദേഹത്ിസന് ഭരണത്ിൻ േീഴിൈായിരുന്. 
അങ്ങ് പ്റഞെ ഒരു ോര്യം പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ്, ബഡ്ജറ്റ് 
അവതരണത്ിസൈ വിരസത സരസതയികൈയ്ക് മാറ്റിസയടുക്കാനുള് 
വിദ്യേൾ ശ്രീ. സേ. എം. മാണിയാണ് ഇൗ സഭയിൽ ആദ്യം 
പ്രീക്ിച്ത്. ഒരിക്കൽ അകദേഹം ബഡ്ജറ്റിനിടയിൽ സംസ്കൃത 
കശ്ാേങ്ങൾ ഉദ്രിച്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്. ഇത്രത്ിൽ അകദേഹം 
ബഡ്ജറ്റ് അവതരണത്ിൽ പുതുമയു�ാക്കി, ആ പ്രവണത 
ഇന്ം തുടരുന്. ധനോര്യം മുതൽ നിയമോര്യത്ിൽ വസര 
അകദേഹം കനടിയ ലവദഗ്ദ്ധ്യം പ്ൈതരത്ിലുള് ഇടസപ്ടൈിലൂസട 
ഇൗ സഭസയ സമ്പനമാക്കുനതിൽ വൈിയ പ്ങ്കുവഹിച്ചു. 
അങ്ങ് പ്റഞെ മസറ്റാരുോര്യം പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ്. 
നിയമസഭയിൽ അരനൂറ്റാ�് പൂർത്ിയാക്കിയ ശ്രീ. സേ.എം. 
മാണിയിൽനിന്ം പുതിയ തൈമുറ പ്ഠികക്ക� വൈിയ ഒരു ോര്യം, 
സഭയിൽ ഹാജരാകുനതിൽ  അകദേഹം ോട്ടുന കൃത്യതയാണ്.  
തീർത്തും ഒഴിവാക്കാനാവാത് ോര്യങ്ങള�ായാൽ മാത്രകമ 
അകദേഹം  സഭ വിട്ടുനിൽക്കുേയുളളൂ. സഭയിൽ എത്ിയാൽ 
ഒപ്ിട്ിട്് കപ്ാകുേയി്, മറിച്് േഴിയുനത്ര സമയം സഭയിൽ 
ഇരിക്കുേയും േഴിയാവന ഘട്ങ്ങളിസൈാസക്ക ഇടസപ്ടുേയും 
സചയ്യും. നിയമനിർമ്ാണകവളേളിൽ ഇൗ ഇടസപ്ടൽ കൂടുതൽ 
ശ്രകദ്യമാകും. സഭയിസൈ ഓകരാ നിമിഷത്ിൽനിന്ം തനിക്ക് 
ഇനിയും എത്രകയാ ോര്യങ്ങൾ പ്ഠിക്കാനുസ�ന ശ്രീ. സേ. 
എം. മാണിയുസട മകനാഭാവം പുതിയ നിയമസഭാ സാമാജിേർ 
മാതൃേയാകക്ക�താണ്. ഭരണഘടനാ വ്യവസ്േളം 
സഭാനടപ്ടിച്ട്ങ്ങളം നിയമ വകുപ്പുേളസമ്ാം കൃത്യമായി 

മനസ്ിൈാക്കാനും സമകയാചിതമായി ഉപ്കയാഗിക്കാനും 
അകദേഹത്ിന് േഴിയുനത് സഭാസാനിദ്്യത്ിൽ അകദേഹം 
ോട്ടുന നിഷ്ർഷത സോണ്കൂടിയാസണന് പുതിയ തൈമുറ 
മനസ്ിൈാക്കണം. ശ്രീ. സേ. എം. മാണിക്ക് ആയുസ്ം 
ആകരാഗ്യവം ഭാസുരമായ ജീവിതവം ആശംസിക്കുന്.

ശ്രീ. രറമശ് കചന്ിത്ല  പ്രതിപ്ക് കനതാവ് 

സർ, ബഹുമാന്യരായ  സ്ീക്കറം മുഖ്യമന്തിയും പ്രേടിപ്ിച് 
അഭിപ്രായങ്ങകളാട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും കയാജിക്കുന്. 

ഇത് കേരള നിയമസഭയുസട ചരിത്രത്ിസൈ അവിസ്മരണീയമായ 
നിമിഷമാണ്. അഭിമാനത്ിസന്യും സകന്താഷത്ിസന്യും 
മുഹൂർത്മാണ്. മാണിസാർ നിയമസഭയിൽ വനതിനുകശഷമുള് 
അൻപ്ത് വർഷസത് പ്രവർത്നങ്ങൾ വിൈയിരുത്ിയാൽ 
അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വങ്ങളായ  അകദേഹത്ിസന് നിരവധി 
സംഭാവനേൾ നമ്ൾ ഓർത്തുകപ്ാകും. 1965-ൽ കേരള 
നിയമസഭയികൈയ്ക് സതരസഞെടുക്കസപ്സട്ങ്ിലും അന് നിയമസഭ 
കചരാസത കപ്ായതുസോ�് അകദേഹത്ിന് സഭാംഗമായി  
പ്രവർത്ിക്കാൻ േഴിഞെി്. പ്കക് അന്മുതൽ മത്രിച് 
എ്ാ സതരസഞെടുപ്പുേളിലും വിജയിക്കാൻ മാണിസാറിന് 
േഴിഞ്ഞു. ഇൗ നിയമസഭയിൽ ഇന് അകദേഹം അൻപ്ത് വർഷം 
പൂർത്ിയാക്കുേയാണ്.  ബഹുമാന്യരായ സ്ീക്കറം മുഖ്യമന്തിയും  
പ്റഞെതുകപ്ാസൈ, ഇന്ത്യയുസട ജനാധിപ്ത്യ ചരിത്രത്ിസൈ 
അപൂർവ്വമായ ഒരു സംഭവമാണിത്.  Constituent Assembly  
മുതൽ പ്ാർൈസമന്ിൽ ഉ�ായിരുന കനതാക്കമോരാരും ഒരു 
നികയാജേമണ്ഡൈത്ിൽനിന്ം നിരന്തരമായി ജയിച്് 50 
വർഷം പൂർത്ിയാക്കിയിട്ിസ്ന് ോണാൻ േഴിയും. ആ 
റികക്കാർഡ്  മാണിസാറിന് മാത്രം അവോശസപ്ട്താണ്. 
മാണിസാറിസന ഹാർദേമായി അഭിനന്ദിക്കാൻ ഇൗ അവസരം 
ഞാൻ വിനികയാഗിക്കുേയാണ്. ഗവർണ്ണറസട നയപ്രഖ്യാപ്നസത്  
എതിർത്തുസോ�് 1967 മാർച്് 20-ന് അകദേഹം നടത്ിയ 
പ്രസംഗമാണ് നിയമസഭയിസൈ അകദേഹത്ിസന് ആദ്യസത് 
പ്രസംഗം. 1967-ൽ തസന സഭയിൽ തസന് സാനിദ്്യം 
വ്യക്തമായി പ്രേടിപ്ിച് വ്യക്തിയായിരുന് അകദേഹം. 
എന്ം ഗവണ്സമന്ിസന മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന പുതിയ 
വിഷയങ്ങളമായിട്ാണ് അകദേഹം നിയമസഭയിൽ എത്ിയിരുനത്. 
ആദ്യമായി നിയമസഭയിൽ വന ഒരു സാമാജിേസന് 
പ്രേടനമായിരുനി് അകദേഹത്ിൽ നിന്�ായത്. നിയമ 
പുസ്തേങ്ങളം ഫയലുേളം സതളിവേളസട കഫാകട്ാസ്റ്റാറ്േളമായി 
അന് നിയമസഭയിൽ  എത്ിയിരുന മാണിസാറിസന അനസത് 
നിയമസഭാ സാമാജിേർ അനുസ്മരിക്കുനത് ഞാൻ കേട്ിട്ടു�്. 
1976-77-സൈ ബഡ്ജറ്റായിരുന് മാണിസാർ  ആദ്യമായി സഭയിൽ 

അവതരിപ്ിച്ത്.  13 ബഡ്ജറ്േൾ അകദേഹം അവതരിപ്ിച്ചു. 
കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവം അപൂർവ്വമായ  റികക്കാർഡാണിത്. 
ജമ്മു-ോശ്ീർ നിയമസഭയിൽ ഇനസത് കേന്ദ്ര ധനോര്യ 
വകുപ്പുമന്തിയായ ശ്രീ. അരുണ് സജയ്റ്റ് ൈിയുസട ഭാര്യാ പ്ിതാവ്  
20 ബഡ്ജറ്േൾ അവതരിപ്ിച്ിട്ടു�്. അതുേഴിഞൊൽ ഇന്ത്യാ 
ചരിത്രത്ിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്േൾ അവതരിപ്ിച്ിട്ടുള്ത് 
മാണിസാറാണ്. ഇന് അൻപ്ത് വർഷം പൂർത്ിയാക്കിയതിന് 
നമ്ൾ മാണിസാറിസന അഭിനന്ദിക്കുേയാണ്. ഇൗ നിയമസഭയുസട 
ോൈത്തുതസന, മൂന്വർഷംകൂടി േഴിഞൊൽ അൻപ്ത് വർഷം 
പൂർത്ിയാക്കുന മസറ്റാരു നിയമസഭാംഗം കൂടിയു�് - ശ്രീ. ഉമ്ൻ 
ചാ�ി. ഇത് കേരള നിയമസഭയ്ക് അഭിമാനം നൽകുന വസ്തുതേൾ 
തസനയാണ്. 1980-81-ൽ േർഷേസത്ാഴിൈാളിേൾക്ക് സപ്ൻഷൻ 
സോണ്വനത് മാണിസാർ തസന് ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്ിലൂസട
യായിരുന്സവനത് അവിസ്മരണീയമായ ോര്യമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ 
ആദ്യമായി ഒരു ബഡ്ജറ്റിസൈ നികുതി നിർകദേശങ്ങസള്ാം ഒരുമിച്് 
സോണ്വരുന ഫിനാൻസ് ബിൽ അവതരിപ്ിക്കുന സമ്പ്രദായം 
1985-ൽ സോണ്വനത് മാണിസാറായിരുന്സവനതും പ്രകത്യേം 
ഓർകക്ക� ോര്യമാണ്.  അകദേഹത്ിസന് പ്ദ്തിയായ സവളിച് 
വിപ്വത്ിസന് ഫൈമായി സചറ്റക്കുടിലുേളിൽ ലവദയുതി എത്ിയത് 
നാം േ�താണ്. മാണിസാറിസന ഓർക്കുന ആർക്കും ോരുണ്യ 
സബനവൈന്് ഫ�ിസന മറക്കാൻ േഴിയി്. കേരള ചരിത്രത്ിൽ 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ആഹ്ാദകത്ാസട സ്വീേരിച് ഒരു 
പ്ദ്തിയായിരുന് അത്.  അത് അകദേഹത്ിന്  കേരളത്ിസൈ 
ജനങ്ങൾ എന്ം ഓർക്കുന ഒനായിരിക്കും. നിയമസഭ 
എന്ം ഒരു പ്ാഠശാൈയായിരുന്. 1982-ൽ ഏറ്റവം പ്രായം 
കുറഞെ  അംഗമായി ഇൗ നിയമസഭയിൽ വന അന്മുതൽ 
ഞാൻ മാണിസാറിസന ശ്രദ്ിക്കാറ�്. ഏത് പ്രസംഗവം 
ഏത് പ്ത്രസകമ്ളനവം അകദേഹം പ്രിസപ്യർ സചയ്ാറ�്. 
അന് പുതിയ അംഗങ്ങളായിവന ഞങ്ങൾക്ക് മാണിസാർ 
ഒരു മാതൃേയായിരുന്.  നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിക്കുന 
എ്ാോര്യങ്ങളം കഹാംവർക്ക് സചയ്തുസോ�ായിരുന്  
അകദേഹം വനിരുനത്. പ്ത്രസകമ്ളനങ്ങൾക്ക് കപ്ായാലും 
കഹാംവർക്ക് സചയ്തുസോ�ായിരുന്  അകദേഹം കപ്ായിരുനത്.  
മാണിസാറിസന് പ്രവർത്നം പുതിയ നിയമസഭാ സാമാജിേർക്ക് 
ഒരു മാതൃേയാസണന് ഇവിസട ചൂ�ിക്കാണിക്കാൻ 
ഞാൻ ആരേഹിക്കുേയാണ്. അകദേഹം നിയമസഭസയ 
ഒരു പ്ാഠശാൈയായിട്ാണ് േ�ിരുനത്. ഒരു നിയമസഭാ 
സാമാജിേൻ എന നിൈയിൽ അപൂർവ്വതേളിൽ അപൂർവ്വതേൾ 
സൃഷ്ടിച്് ചരിത്രത്ിസന് ഭാഗമായി മാറേയാണ് മാണിസാർ. 
ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്തി പ്റഞെതുകപ്ാസൈ അൻപ്തുവർഷം 
തമേയത്വകത്ാടുകൂടി  വിവിധ വകുപ്പുേൾ,  വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ, 
വിവിധ നിയമനിർമ്ാണങ്ങൾ- അതിലൂസട കേരളത്ിസൈ 
സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കുകവ�ിയുള് നിരവധി ആശ്വാസ 
പ്ദ്തിേൾ ഇസത്ാം പ്രഖ്യാപ്ിക്കാൻ േഴിഞെ മാണിസാർ, 
ഒരു ചരിത്രപുരുഷനായി മാറേയാണ്. ഇൗ സന്ദർഭത്ിൽ 
അകദേഹത്ിന് എ്ാവിധ ആയുരാകരാഗ്യ സൗഖ്യവം കനരുന്. 
അകദേഹത്ിസന് പ്രവർത്നങ്ങളിലൂസട ഭാവികേരളത്ിന് കൂടുതൽ 
ശക്തിയു�ാേസട് എന് ഞാൻ പ്രാർത്ിക്കുന്.  ഭാവിതൈമുറയ്ക് 

വീഡികയാ ോണാൻ                                           
QRകോഡ് സ് ോൻ സചയ്യുേ

വീഡികയാ ോണാൻ                                           
QRകോഡ് സ് ോൻ സചയ്യുേ
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അകദേഹത്ിസന് ജീവിതം പ്ഠനവിഷയമാേസട് എന്കൂടി 
സൂചിപ്ിച്ചുസോ�് അകദേഹത്ിന് എ്ാ മംഗളങ്ങളം കനരുന്.  

ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രറശഖരൻ                                             
(റവനയൂവം ഭവനനിർമ്ാണവം വകുപ്പുമന്തി)  

സർ,  ബഹുമാന്യരായ സ്ീക്കറം മുഖ്യമന്തിയും 
പ്രതിപ്ക്കനതാവം ചൂ�ിക്കാണിച്തുകപ്ാസൈ  

ആദരണീയനും ബഹുമാന്യനുമായ മാണിസാർ ഈ നിയമസഭയിൽ 
അൻപ്ത് വർഷം തിേയ്കന ഇൗ സന്ദർഭത്ിൽ അകദേഹസത് 
അഭിനന്ദിക്കുേയാണ്. മാണിസാർ നിയമസഭയിൽ വന അത്രയും 
വർഷം, അത്രയും വയസ്് എത്ാത്വരാണ് ഭൂരിപ്ക്ം കപ്രും. 
അത്രകയസറ വൈിയ അനുഭവസമ്പത്ാണ് മാണിസാറിൽനിന്ം 
സഭയ്ക് ഉൾസക്കാള്ാനുള്ത്. പുതിയ ോര്യങ്ങൾ പ്ഠിക്കാനും 
പ്ഠിപ്ിക്കാനും സഭസയ തസന് നിയന്തണത്ിൽ നിർത്ാനും 
അസാധാരണമായ സസവഭവം മാണിസാർ പ്രേടിപ്ിച്ിട്ടുള്ത് 
വളസര ചുരുങ്ങിയ സമയത്ാസണങ്ിലും ോണാൻ േഴിഞെിട്ടു�്. 
മാണിസാറിസനകപ്ാസൈയുള് ആളേൾ ഈ സഭയ്ക് എക്കാൈത്തും 
വൈിയ മുതൽക്കൂട്ായിരിക്കും. അകദേഹം പ്ിനിട് 50 വർഷത്ിലൂസട  
ഇൗ സഭസയ പ്ഠിപ്ിക്കാനും ഇൗ നാടിസന പ്ഠിപ്ിക്കാനും 
ജനങ്ങസള പുതിയ കബാധത്ികൈയ്ക് ഉയർത്ിസക്കാണ്വരാനും 
നടത്ിയിട്ടുള് പ്രിശ്രമങ്ങസളസയാസക്ക ഇൗ സന്ദർഭത്ിൽ 
ഓർത്തുസോ�് മാണിസാറിസന് ഭാവിജീവിതത്ിന് 
എ്ാവിധ ഭാവേങ്ങളം ആശംസിച്ചുസോ�് നിർത്തുന്.

ശ്രീ. ടി. എ. അഹമ്മേ് ക�രീർ

സർ, ഞാൻ ശ്രീ. സേ. എം. മാണി അവർേസള  അഭിവാദ്യം 
സചയ്യുന്, അഭിനന്ദിക്കുന്. അറബിയിൽ ഒരു സചാല്ലു�്.   

അതിസന് അർത്ം ഉറവ വറ്റാത് ശുദ്ജൈ ൈഭ്യതയുസട 
നിറവ് എനാണ്.  സ്ിരചിത്തയും  സമചിത്തയുമുള് 
അനിതരസാധാരണമായ, പ്രഭാവപൂർണ്ണമായ ഒരു 
വ്യക്തിത്വസത് അനാവരണം സചയ്ാനും സാധാരണ ഇൗ സചാ്് 
അറബിയിൽ ഉപ്കയാഗിക്കാറ�്.  ഇകദേഹത്ിസന് ഏറ്റവം 
വൈിയ പ്രകത്യേത തസന് ോര്യക്മതയാണ്. ജനായത് 
സംവിധാനം കൈാേത്ിന് പ്രദാനം സചയ്തത് ഒരു വ്യക്തിയികൈാ 
ഒരു കുടുംബത്ികൈാ ചുറ്പ്ാടുമുള്വരികൈാ ഉള് ോര്യക്മത 
മാത്രമ് ഒരു ജനതയ്ക് പ്രാപ്്യമാകേ�ത്, മറിച്്  ജനായത് 
സംവിധാനം പ്രദാനം സചയ്യുനത് ോര്യക്മതയുള് ധാരാളം 
ആളേളസട കൂട്ായ്മയാണ്. ോര്യക്മത കവണസമങ്ിൽ 
നവീനക്മത അനുകപ്ക്ണീയമാണ്. അകദേഹത്ിസന് ബഡ്ജറ്റ് 
പ്രസംഗങ്ങളിസൈ പുതുമ ന് ഉദാഹരണമാണ്. പുതുമസോ�്  
ശ്രകദ്യനായ ഒരാളായിരുന് ശ്രീ. സേ. എം. മാണി. നവീനക്മത 
കവണസമങ്ിൽ സംകവദനക്മത കവണം. സംകവദനക്മതയുസട 
ആൾരൂപ്മാണ് ശ്രീ. സേ. എം. മാണി. സഭയിസൈ  അകദേഹത്ിസന് 
വിശദീേരണങ്ങളം മറപ്ടിേളം അതിസന് സാക്്യപ്ത്രമാണ്.  
അകദേഹം 5 പ്തിറ്റാണ്ോൈം ഇൗ സഭയിലും പുറത്തും 

നിറഞ്ഞുനിന് നിറേതിർ തൂേിയ അസാധാരണമായ ഒരു 
വ്യക്തിയായിരുന്. അകദേഹസത് അഭിവാദ്യം സചയ്യുന്, 
അഭിനന്ദിക്കുന്. ജീവിത വിജയങ്ങൾ വീണ്ം ആശംസിക്കുന്.

ശ്രീ. സി. കക. നറോണു 

സർ, ഇന്ത്യയിലും ഇന് ജനാധിപ്ത്യം നിൈനിൽക്കുന 
മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന 

രൂപ്ത്ികൈയ്ക് കേരള നിയമസഭസയ ഉയർത്ാൻ 
സഹായിച് മാണിസാറിസന് വ്യക്തിത്വസത് അഭിനന്ദിക്കുന്. 
അകദേഹത്ിന് എ്ാ ആശംസേളം കനരുന്.  

ശ്രീ. അനൂപ് റജക്ക�് 

സർ, മാണിസാറിസന അനുകമാദിച്ചുസോ�് ബഹുമാനസപ്ട് 
സചയറം സഭയും സപ്ാതുവായി പ്രേടിപ്ിച് 

അഭിപ്രായങ്ങകളാട് പൂർണ്ണമായും കയാജിക്കുേയാണ്. അഞ്് 
പ്തിറ്റാ�് തുടർച്യായി ഒകര നികയാജേമണ്ഡൈത്ിൽനിന് 
വിജയിച്ചുവരിേസയനത് ഏറ്റവം അത്യപൂർവ്വമായ 
റികക്കാർഡായി ഇന് ഇന്ത്യയിൽ നിൈനിൽക്കുേയാണ്. 
പ്രതിപ്ക് കനതാവ് സൂചിപ്ിച്തുകപ്ാസൈ സതാട്ടുപ്ിനിൽ  
ബഹുമാനസപ്ട് ഉമ്ൻ ചാ�ി സാറമു�്.   മാണിസാറിസന 
സംബന്ിച്് അകദേഹം നിത്യയൗവ്വനമായി നിൽക്കുേയാണ്.

 50 വർഷസമന് പ്റയുകമ്പാൾ 50 വർഷത്ിസന് പ്ഴക്കം 
അകദേഹത്ിനി്. ഇനിസന് സചറപ്മാണ് സേ. എം. മാണിസാറിസന 
വ്യത്യസ്തനാക്കുനത്.  വിമർശനങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്് അകദേഹം 
നിനത് എനാണ് എനിക്ക് കതാന്നത്.  വിമർശനങ്ങസള 
ഉൾസക്കാള്ാനുള് വൈിയ മനസ്ാണ് അകദേഹത്ിസന് 
വിജയത്ിസന് അടിസ്ാനസമന് ഞാൻ ഉറച്് വിശ്വസിക്കുേയാണ്.  
അകദേഹത്ിന് എ്ാ നമേേളം കനരുന്. അകദേഹം ഒട്നവധി 
ജനകക്മ പ്രവർത്നങ്ങൾ സോണ്വനിട്ടു�്. ഏറ്റവസമാടുവിൽ 
ോരുണ്യ പ്ദ്തിയിൽ എത്ിനിൽക്കുന്. ഒട്നവധി പ്ദ്തിേളം 
പ്രിപ്ാടിേളം നടപ്ിൈാക്കിയതിലൂസട അകദേഹത്ിസന്  
ശക്തമായ സാനിദ്്യം കേരളത്ിൽ എന്ം ോണാൻ േഴിയും. 
പുതുതൈമുറയ്കം നിയമസഭാ സാമാജിേർക്കുസമാസക്ക അകദേഹം 
മാതൃേയായി നിൈസോള്ളുന്. അകദേഹത്ിന് എ്ാ നമേേളം 
ഭാവേങ്ങളം  ഈ സന്ദർഭത്ിൽ ഞാൻ അർപ്ിക്കുേയാണ്. 

ശ്രീ. എ. കക. ശശരീന്ദ്രൻ ഗതാഗത വകുപ്പുമന്തി 

സർ,  ശ്രീ. സേ. എം.   മാണിയുസട നിയമസഭാ ജീവിതത്ിസന് 
50 വർഷം പൂർത്ിയാക്കുന ഈ സുദിനത്ിൽ  ഞാൻ 

അകദേഹസത് അനുകമാദിക്കുേയാണ്.  1967-ൽ അകദേഹം 
നിയമസഭാ സാമാജിേനായി വനതിനുകശഷം നിയമസഭാ 
േമ്ിറ്റിയിൽ പ്സങ്ടുക്കാൻ കോഴികക്കാട് േളക്കററ്റിൽ വനിരുന്.  
അന് അവിസട ഞങ്ങളസട ഒരു വിദ്യാർത്ി സമരമു�ായിരുന്. 

സമരസ്ൈത്് അകദേഹം വന്. സേ.എസ്.യു.-വിസന് ഒരു 
സമരമായിരുന് അത്. അസത്ാം വസ്തുതേളാണ്.  അസതാന്ം 
നമ്ൾ അകങ്ങാട്ടുമികങ്ങാട്ടും പ്റഞെിട്് ോര്യമി്. ശ്രീ. സേ. 
എം. മാണിസയ എനിക്കറിയി്ായിരുന്.  എം.എൽ.എ.-മാർ 
കൂട്മായി വന്  മക്കകള, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സമരം സചയ്യുനത് 
എന്പ്റഞെ് ഞങ്ങകളാട് സംസാരിച് ോര്യമാണ് ഞാൻ 
ഇകപ്ാൾ ഓർക്കുനത്. അന് മുതൽ ഞാൻ എന്ം ശ്രദ്ിക്കുന 
ഒരു കനതാവായിരുന് ശ്രീ. സേ. എം. മാണി.  ശബ്ദ ഗാംഭീര്യം, 
ഹൃദ്യത, ഊർജ്സ്വൈത, ആോരസൗഷ്ഠവം എ്ാംസോണ്ം ഇന്ം 
എ്ാ അംഗങ്ങൾക്കും മാതൃേയായി നിൽക്കുന  മാണിസാർ 
ഇവിസട ചൂ�ിക്കാണിച്തുകപ്ാസൈ പുതിയ എം.എൽ.എ.-മാർക്ക് 
ഒരു പ്ാഠശാൈയാണ്. കഹാംവർക്ക് സചയ്ാസത അകദേഹം ഒരു 
ദിവസംകപ്ാലും  നിയമസഭയിൽ വനിട്ി്.  മാണിസാറിൽ 
നിനാണ്   1980-ൽ ശേ്ധർ ആന്് േൗൾ  ഞാൻ 
കേൾക്കുനത്.  അകദേഹം ഇവിസട വന് ശേ്ധർ ആന്് േൗൾ 
ഉദ്രിച്കപ്ാഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇസതാസക്ക അകന്വഷിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 
ഇങ്ങസനസയാസക്കയുക�ാ എസനനിക്ക് അറിയി്ായിരുന്. 
അങ്ങസന 1967 മുതൽ കനരിട്ടും അ്ാസതയും കയാജിച്ചും വികയാജിച്ചും 
പ്രവർത്ിക്കാൻ േഴിഞെിട്ടുള്കപ്ാസഴാസക്ക സകഹാദരതുൈ്യമായ 
കനേഹമാണ്  മാണിസാർ എനിക്ക് നൽേിയിട്ടുള്ത്. 
ആ കനേഹത്ിനും അകദേഹത്ിസന് വാത്ൈ്യത്ിനും 
ധാരാളം ആളേൾ വികധയരായിട്ടു�ാകുസമനാണ് 
ഞാൻ േരുതുനത്. അകദേഹത്ിന് കശാഭനമായ ഭാവി 
ആശംസിച്ചുസോ�് എസന് വാക്കുേൾ ഉപ്സംഹരിക്കുന്.  

ശ്രീ. പി. കജ. റജറോസഫ്

സർ,  ശ്രീ. സേ. എം. മാണി  നിയമസഭാ ജീവിതത്ിസന് 
50 വർഷം പൂർത്ിയാക്കുകമ്പാൾ, അകദേഹം എനാകണാ 

എം.എൽ.എ. ആയത് അന് മുതൽ മാണിസാർ ആണ്.  
ഇന്ത്യയുസട പ്രസിഡന്് സേ. ആർ. നാരായണൻ പ്രസിഡന്ായി 
പ്ാൈായിൽ വനകപ്ാൾ അകദേഹവം  കവദിയിൈിരുന് മാണിസാർ 
എനാണ് അഡ്സ് സചയ്തസതന് ഞാൻ ഓർക്കുന്. അകദേഹം 
സംസ്ാനസത് മുഴവൻ ആളേളസടയും മാണിസാറായി. 
അകദേഹത്ിന് ഒകട്സറ സറകക്കാർഡുേളാണുളളത്. 50 
വർഷം പൂർത്ിയായി എന്മാത്രമ്, േർഷേത്ാസഴിൈാളി 
സപ്ൻഷൻ, േർഷേ സപ്ൻഷൻ ഇസത്ാം  ബഡ്ജറ്റിലൂസട 
അവതരിപ്ിക്കാൻ അകദേഹത്ിന് േഴിഞ്ഞു. 13  ബഡ്ജറ്േൾ 
അകദേഹം അവതരിപ്ിച്ചു. പ്ാർട്ിയിലും നിയമസഭാ സാമാജിേൻ 
എന നിൈയിലും  എന്ം േഠിനാദ്്വാനം സചയ്യുന ഒരാളാണ്  
മാണിസാർ.  അദ്്വാനവർഗ്ഗ സിദ്ാന്തം  ഇവിസട 
അവതരിപ്ിച്ചുസവന് മാത്രമ് ൈ�നിസൈ ഏറ്റവം വൈിയ 
അംഗീോരമുള് കഫാറത്ിലും അവതരിപ്ിക്കാൻ അകദേഹത്ിന്  
അവസരമു�ായി. കേരളത്ിസൈ േർഷേരുസട ശബ്ദമായി 
അകദേഹം എന്ം നിൈസോണ്.  േർഷേർക്കുകവ�ി എന്ം 
കപ്ാരാടുന മാണിസാറിസന നാം എന്ം ോണുേയാണ്.  
കേരളത്ിസന് ഒകട്സറ പ്രശ്നങ്ങൾ,  കേന്ദ്ര-സംസ്ാന 
സാമ്പത്ിേ ബന്ങ്ങൾ സപ്ാളിസച്ഴതണസമന്ള് പ്രകമയം 

ഈ നിയമസഭയിൽ ആദ്യം അവതരിപ്ിച്തും മാണിസാറാണ്.  
അതുകപ്ാസൈ കേരള സംസ്ാനത്് ഇനിയും വരുകത്� 
ഒകട്സറ മാറ്റങ്ങസള സംബന്ിച്് ഉറസക്ക ചിന്തിക്കുേയും 
അദ്്വാനവർഗ്ഗ സിദ്ാന്തത്ിലൂസട പുതിസയാരു സംവിധാനം 
കേരളത്ിലു�ാകുവാൻ അകദേഹം േഠിനാദ്്വാനം സചയ്യുേയും 
സചയ്തു. അകദേഹത്ിന് ആയുരാകരാഗ്യങ്ങൾ കനരുന്. ഇനിയും 
വളസരക്കാൈം കേരളസത്യും സാധാരണ ജനങ്ങസളയും 
കസവിക്കാൻ അകദേഹത്ിന് േഴിയസട് എന് ആശംസിക്കുന്. 

ശ്രീ. ഒ. രറോജറഗറോപറോൽ

സർ, ബഹുമാന്യരായ  സ്ീക്കറം മുഖ്യമന്തിയും  പ്രതിപ്ക് 
കനതാവം  പ്റഞെ ആശയങ്ങകളാട് ഞാൻ  

പൂർണ്ണമായും കയാജിക്കുന്. അകദേഹസത്പ്റ്റി ഒരു ോര്യം 
എസന് ശ്രദ്യിൽസപ്ട്ത് പ്റയാൻ ആരേഹിക്കുേയാണ്. 
കേരള രാഷ്ടീയത്ിൽ ഏസറക്കാൈം നിൈനിനിരുന രാഷ്ടീയ 
അയിത്ാചരണം അവസാനിപ്ിക്കുനതിന് ആദ്യമായി 
മുൻേസയ്ടുത്ത് ശ്രീ. സേ. എം. മാണിയാണ് എന ോര്യംകൂടി 
ഓർമ്ിപ്ിച്ചുസോ�് അകദേഹത്ിന് എ്ാ ഭാവേങ്ങളം കനരുന്. 

ശ്രീ. എൻ. വിജയൻ പിള്

സർ, ബഹുമാന്യരായ മുഖ്യമന്തിയും പ്രതിപ്ക് കനതാവം 
മസറ്റ്ാവരും പ്റഞെതുകപ്ാസൈ  മാണിസാറിസന് 

നിയമസഭാ ജീവിത്ിസന് 50 വർഷം പൂർത്ിയാക്കുന 
ഇന് എ്ാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളം അകദേഹത്ിന് കനരുന്. 
ഈ കനതാക്കമോകരാസടാപ്ം ഈ നിരയിൽ ആദ്യമായി 
ഇരിക്കാനുള് ഭാഗ്യം ൈഭിച്തിൽ എനിക്ക് അതിയായ 
സകന്താഷമു�്. തീർച്യായും മാണിസാറിസനകപ്ാസൈ 
പ്രഗത്രായ വ്യക്തിത്വങ്ങളസട അഭിപ്രായങ്ങളം മറ്ം  
ഇവിസട ഇരുന് ശ്രവിക്കാൻ േഴിയുനതിൽ അതിയായ 
സകന്താഷമു�്. ഇനിയും കൂടുതൽ നാൾ അകദേഹം ഈ 
സംസ്ാനത്ിനും നിയമസഭയ്കം എ്ാവിധ  നിർകദേശങ്ങളം 
നൽകുന പ്രഗത്നായ കനതാവായി മാറസട് എന് 
പ്റഞ്ഞുസോ�്  എ്ാവിധ ആശംസേളം അർപ്ിക്കുന്. 

ശ്രീ. രറോമചന്ദ്രൻ കടന്പ്ള്ി   (തുറമുഖവം 
മയൂസിയവം പുരാവസ്തു സംരക്ണവം വകുപ്പുമന്തി)     

സർ, ബഹുമാനസപ്ട് അങ്ങും മുഖ്യമന്തിയും പ്രതിപ്ക് 
കനതാവം ഉൾസപ്സടയുള് ജനപ്രതിനിധിേൾ പ്റഞെ 

ോര്യങ്ങകളാട് ഞാൻ കയാജിക്കുേയാണ്. നമ്മുസടസയ്ാം 
സമാദരണീയനായ മാണിസാറിസനക്കുറിച്ചുള് അഭിനന്ദന 
ഹൃദയകഭരിയിൽ ഞാനും പ്ങ്കുകചരുേയാണ്. നിയമസഭയുസട 
ചരിത്രവിസ്മയമായി ഇന്ം നകമ്ാസടാപ്ം പ്രവർത്ിക്കുന ശ്രീ. 
സേ. എം. മാണിയുസട ബഹുമുഖമായ രാഷ്ടീയ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും 
േർമ്ങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രകത്യേ മുഖവര ആവശ്യമിസ്ന്  
എനിക്കറിയാം.  അകദേഹത്ികന്തായ വിൈസപ്ട് സംഭാവനേൾ 
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കേരള രാഷ്ടീയത്ിസൈ  ചരിത്രത്ിസന് ഭാഗമാണ്. 50  വർഷം 
ഒരു മണ്ഡൈത്ിൽനിന്ം പ്രതിനിധീേരിക്കുേ എനത് 
ചരിത്രത്ിസൈ അപൂർവ്വ ദൃശ്യസാക്്യമാണ്. ഒരുപ്കക് 
ഗിനസ് ബുക്കിൽകപ്ാലും അകദേഹത്ിസന് ഈ ചരിത്രം 
കരഖസപ്ടുത്ാവന നിൈയിൽ മറ്റനുഭവങ്ങളി് എനാണ് 
കതാന്നത്. അകദേഹത്ിസന് പ്രസിദ്മായ വാക്കുേൾ 
ഞാൻ ഓർമ്ിക്കുേയാണ്. 'വളരുകന്താറം പ്ിളരുേയും 
പ്ിളരുകന്താറം വളരുേയും' സചയ്യുന ഒരു തത്വശാസ്തം ആദ്യമായി 
കേരളീയ രാഷ്ടീയത്ിന് നൽേിയത് മാണിസാറാണ്.  
അങ്ങസന പ്ൈ നിൈയിലും അകദേഹത്ിസന് പ്രകയാഗങ്ങൾ 
അപൂർവ്വമായ സംഭാവനയായി കേരള രാഷ്ടീയത്ിലു�് 
എനത് അകദേഹത്ിനുമാത്രം അവോശസപ്ട്താണ്. ഇവിസട 
വിൈയിരുത്ിയ ോര്യങ്ങസള്ാംതസന അമ്പത് വർഷം തിേയ്കന  
ഒരു നിയമസഭാ സാമാജിേൻ എന നിൈയ്ക് അകദേഹത്ിസന് 
പ്രാഗത്്യം വ്യക്തമാക്കുനതാണ്. ആ ബഹമുഖ വ്യക്തിത്വം 
ഒരപൂർവ്വ സാനിദ്്യമായി, ഒരു കനേഹസുഗന്മായി നകമ്ാകടാപ്ം 
ഒഴേിസയത്തുന്. അകദേഹത്ിന് കേരള രാഷ്ടീയത്ിൽ 
ഇനിയും പ്രവർത്ിക്കാനുള് സൗഭാഗ്യവം േരുത്തും ഇകപ്ാഴം 
നിൈനിൽക്കുന് എനതാണ് വസ്തുത. അകദേഹത്ിസന് യുവത്വം 
കേരള രാഷ്ടീയത്ിൽതസന ഒരപൂർവ്വ സൗഭാഗ്യമായി തീരസട് 
എന്കൂടി ആരേഹിച്ചുസോ�് എസന് വാക്കുേൾ നിർത്തുന്. 

ശ്രീ. ഉമ്മൻ ചറോണ്ി

സർ, ബഹുമാനസപ്ട് സ്ീക്കറം സഭയിസൈ എ്ാ കനതാക്കളം 
പ്രേടിപ്ിച് വിോരം പൂർണ്ണമായും ഉൾസക്കാണ്സോ�് 

മാണിസാറിന് എ്ാവിധ ഭാവേങ്ങളം കനരുേയാണ്. 
ഇന്ത്യൻ ജനാധിപ്ത്യത്ിസൈ ഒരത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ് 
അകദേഹം.  ഇന്ത്യയിസൈ ഒരു നിയമസഭയ്കം േിട്ാത് 
സൗഭാഗ്യമാണ് മാണിസാർ ഇന് നമുക്ക് ഉ�ാക്കിത്നിട്ടുള്ത്. 
അസംബ്ിയിസൈ സീറ്റിസന് ോര്യത്ിൽ മാത്രമ് ഞങ്ങളസട 
സാമീപ്്യം, ഞങ്ങളസട നികയാജേമണ്ഡൈങ്ങളായ പ്ാൈായും 
പുതുപ്ള്ിയും അടുത്ടുത്ാണ്. ഞാൻ മാണിസാറിസന ആദ്യം 
ോണുനത് കോട്യം ഡി.സി.സി. ഓഫീസിൽ വച്ാണ്. 
മാത്ച്ൻ കുരുവിനാക്കുകനൽ ഡി.സി.സി. പ്രസിഡന്ായിരുന 
ോൈത്് ഡി.സി.സി. സസക്രട്റിയായിരുന മാണിസാറിസന 
ഒരു വിദ്യാർത്ിയായിരുന എനിക്ക് അവിസടകപ്ായി ോണാൻ 
സാധിച്ചു. അന്മുതലുള് സൗഹൃദമാണ് ഞങ്ങളകടത്.  
മാണിസാർ 13 ബഡ്ജറ്റ് ഇവിസട അവതരിപ്ിച്ചുസവന് പ്റഞ്ഞു. 
ആ 13 ബഡ്ജറ്േളകടയും അടിസ്ാനം ോർഷിേ കമഖൈ, 
േർഷേർ, േർഷേസത്ാഴിൈാളിേൾ എനിവയാസണന് 
പ്രികശാധിച്ാൽ വ്യക്തമാണ്. അത് അകദേഹത്ിസന് വൈിയ 
കനട്മാണ്.  ഇനൈസത് അകദേഹത്ിസന് പ്രസംഗം ഞാൻ 
ശ്രദ്ിച്ചു.  അകദേഹം റബ്റിന് േിട്ടുന വിൈ കപ്ാസരന്ം കൂടിയ 
വിൈ േിട്ണസമന്മാണ് പ്റഞെത്. ഇനസത് പ്ത്രത്ിൽ ഞാൻ 
വായിച്ചു, അകദേഹം ആദ്യം നിയമസഭാംഗമായ 1967-സൈ സഭയിൽ 
ആദ്യ പ്രസംഗത്ിലും ശബ്ദിച്ത് േർഷേർക്കുകവ�ിയാണ്.  

അന് റബ്റിന് 10 രൂപ്യ്കകവ�ിയാണ് അകദേഹം സമരം 
സചയ്തസതങ്ിൽ ഇന് കപ്ാരാടുനത് ഒരു േികൈാരോമിന് 
200 രൂപ്യ്കകവ�ിയാണ്. ഏതായാലും അന്ം ഇന്ം ഒകര 
രീതിയിലുള് പ്രവർത്നങ്ങളാണ് അകദേഹത്ികന്ത്. 
അദ്്വാനവർഗ്ഗ സിദ്ാന്തം കേരളത്ിസൈാട്ാസേ എ്ാവരും 
ചർച്സചയ്യുന സാഹചര്യമായിവന്. നിയമസഭയിസൈ 
അകദേഹത്ിസന് പ്രവർത്നത്ിനുകവ�ി ഇംഗ്ീഷ് 
നിഘണ്വിൽ ഒരു പുതിയ പ്ദംതസന സംഭാവന സചയ്തു. 
'Additionality', അകദേഹത്ിസന് സംഭാവനയാണ്.  ആറര 
വർഷം മുഖ്യമന്തിയായി പ്രവർത്ിച് അവസരത്ിസൈ്ാം 
എസന് ഏറ്റവം വൈിയ സഹായി, ഏറ്റവം വൈിയ സകപ്ാർട്് 
അകദേഹത്ിൽനിന് േിട്ിയിട്ടുള്ത് ഞാൻ പ്രകത്യേം 
കൃതജ്ഞതകയാടുകൂടി സ്മരിക്കുന്. മാണിസാർ കേരളത്ിന് 
നൽേിയിട്ടുള് സംഭാവനേൾ ഇനിയും നൽകുനതിന് 
എ്ാ അവസരങ്ങളം ഉ�ാേസട്സയന് ആശംസിക്കുന്.

ശ്രീ. പി. സി. റജറോർജ്

സർ, 50 വർഷം പൂർത്ീേരിച് ബഹുമാനസപ്ട് 
മാണിസാറിസന സംബന്ിച്് ബഹുമാനസപ്ട് സ്ീക്കറം 

മുഖ്യമന്തിയും പ്രതിപ്ക് കനതാവം മറ്റ് േക്ികനതാക്കളം 
പ്റഞെ അഭിപ്രായകത്ാട് ഞാൻ കയാജിക്കുേയാണ്. 
അകദേഹത്ിസന് ഏറ്റവം അടുത് അയൽവാസി ബഹുമാനസപ്ട് 
ഉമ്ൻ ചാ�ിയാസണന് പ്റഞൊലും ദൂരംവച്് കനാക്കുകമ്പാൾ 
ഞാനാണ് അകദേഹത്ിസന് ഏറ്റവം അടുത് അയൽവാസി. 
11 േികൈാമീറ്റർ അേൈം മാത്രകമയുള്ളൂ.  അത്രമാത്രം അടുപ്ം 
ഞങ്ങൾ തമ്ിലു�്.  അകദേഹസത് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകമ്പാഴം 
ഞാൻ ഒളിച്ചുവയ്കാസത പ്റയുേയാണ്, അകദേഹസത് 
ഏറ്റവമധിേം വിമർശിച്ിട്ടുള് സപ്ാതുപ്രവർത്േനും ഞാൻ 
തസനയാണ്.  അത് ഒളിച്ചുവച്ിട്് ോര്യമി്. സാഹചര്യങ്ങളസട 
അടിസ്ാനത്ിസൈാസക്ക സചയ്തതാണ്.  ഞാൻ അതികൈയ്ക് 
േടക്കുനി്. പ്സക് ഇന് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്കും കനടാൻ 
േഴിയാത് വൈിസയാരു കനട്മാണ് പ്രിയങ്രനായ എസന് 
അയൽവാസി കനടിയിട്ടുള്സതനതിൽ ഒരു തർക്കവമി്. 
തനിക്ക് ര�് ഭാര്യമാരാസണന് അകദേഹം പ്റയാറ�്. ഒന്, 
കുട്ിയമ് കചട്ത്ിയും ര�ാമകത്ത്, പ്ാൈായുമാസണന് അകദേഹം 
എകപ്ാഴം പ്റയും.  ഇതിൽ ആകരാടാണ് കൂടുതൽ കനേഹസമന് 
ഞാൻ കചാദിക്കുകമ്പാൾ രണ്കപ്കരാടും തുൈ്യകനേഹമാസണന് 
അകദേഹം ചിരിച്ചുസോ�് പ്റയാറ�്. അതുകപ്ാസൈതസന പ്ാൈാ 
നികയാജേമണ്ഡൈത്ിസൈ ഏസതങ്ിലും കുടുംബത്ിൽ എന്ത് 
ബുദ്ിമുട്ടു�ായാലും കവദനിക്കുന അനുഭവങ്ങള�ായാലും 
സകന്താഷേരമായ അനുഭവങ്ങള�ായാലും അവിസടസയ്ാം 
ഒരു മടിയുംകൂടാസത ഓടിസയത്തുന മാണിസാറിസന 
സ്ിരമായി ോണാറ�്. എസന് നികയാജേമണ്ഡൈത്ിസന് 
ഭാഗമായിരുന ആറ് പ്ഞ്ായത്തുേൾ ഇകപ്ാൾ അകദേഹത്ിസന് 
നികയാജേമണ്ഡൈത്ിൈാണ്. അവിസട ശവസംസ്ാര 
ചടങ്ങുേളിസൈാസക്ക പ്സങ്ടുക്കാൻ ഞാൻ കപ്ാകുകമ്പാൾ 

മാണിസാർ വനിട്ടുകപ്ായി എന് പ്ൈ 
വീടുേളിലും പ്റയുനത് കേൾക്കാൻ 
ഇടയായിട്ടു�്. പ്ൈ ദിവസങ്ങളിലും അകദേഹം 
കരാഗബാധിതനായി ആശുപ്ത്രിയിൽ കപ്ായ 
ോര്യസമാസക്ക എനിക്കറിയാം. അതിനിടയ്കം 
എസന്തങ്ിലും പ്രശ്നങ്ങള�ായാൽ 
ആശുപ്ത്രിയിൽനിന് വനാൽ കനസര 
ആ കുടുംബങ്ങളിൽ സചന് ന് വാക്ക് 
പ്റയുേ, ആ കനേഹത്ിൽ പ്സങ്ടുക്കും, 
അസ്ങ്ിൽ ദുുഃഖത്ിൽ പ്ങ്കുകചരും. 
കേരളത്ിൽ മറ്റ് രാഷ്ടീക്കാരാരും സചയ്ാത് 
മഹത്ായ േർമ്മാണ് അകദേഹം 
സചയ്തുസോ�ിരിക്കുനത്. അകദേഹസത് 
അഭിനന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ ആർക്കും 
േഴിയി്. ശത്രുവിനുകപ്ാലും േഴിയി്. 
ഞാൻ ഒളിച്ചുവയ്കനി്. ശത്രുവിനുകപ്ാലും 
േഴിയിസ്ന് പ്റയുകമ്പാൾ കബാദ്്യമാണ്. 
പ്സക് ആ വാക്ക് പ്റയുകമ്പാൾ ഒരു 
ോര്യം നിങ്ങൾ അറിയണം, അേസൈ 
േിടക്കുന മിത്രകത്ക്കാൾ അടുത്് 
േിടക്കുന ശത്രുവാണ് സമച്സമന്. 
അതുസോ�് മാണിസാറിന് സമച്ം ഞാൻ 
തസനയായിരിക്കുസമന ോര്യത്ിൽ 
ഒരു സംശയവമി്. അകദേഹത്ിന് എ്ാ 
ഭാവേങ്ങളം ആശംസിക്കുേയാണ്.  
നമേേൾ കനരുേയാണ്.  അകദേഹം 
സോണ്വന 'additionality', ഞാൻ 
ഇവിസട എസന് സുഹൃത്തുക്കകളാട് പ്റഞ്ഞു, 
അകദേഹം 'additionality' എന പുതിയ വാക്ക് 
സോണ്വനിട്ടുസ�ന്. ഞാൻ അതാണ് 
ആദ്യം പ്റയാനിരുനത്. പ്സക് ശ്രീ. ഉമ്ൻ 
ചാ�ി അതും പ്ിടിച്ചുപ്റികച്ാണ്കപ്ായി. 
എ്ാ ോര്യങ്ങളിലും ആർക്കും 
താരതമ്യസപ്ടുത്ാൻ േഴിയാത് 
വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീമാൻ സേ. എം. 
മാണിസയന ഞങ്ങളസട പ്രിയങ്രനായ 
മാണിസാർ എന് ഉറപ്ിച്ചുപ്റയുന്.  
ോർഷിേ കമഖൈയുസട പ്രതിനിധിയാണ് 
അകദേഹം. േർഷേ വർഗ്ഗത്ിനുകവ�ിയും 
േർഷേസത്ാഴിൈാളിക്കുകവ�ിയും 
കപ്ാരാടിയ അകദേഹത്ിന് 
ദീർഘായുസ് സോടുക്കാൻ 
ലദവകത്ാട് പ്രാർത്ിച്ചുസോ�് 
നിർത്തുന്.  നന്ദി.  നമസ്ാരം.

മറപ്ടി പ്രസംഗം

ശ്രീ. കക. എം. മറോണി                                  

സർ, ബഹുമാനസപ്ട് സ്ീക്കറം ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്തിയും 
പ്രതിപ്ക് കനതാവം േക്ികനതാക്കളം എസനപ്റ്റി പ്റഞെ 

ന് വാക്കുേൾക്ക് എസന് ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി  പ്രോശിപ്ിച്ചുസോള്ളുന്.  
ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്തി േൈവറയി്ാസത എസന അഭിനന്ദിക്കുേയു�ായി.  
അകദേഹത്ിസന് വിശാൈ മനസ്തയ്കമുമ്പിൽ ഞാൻ നകമാവാേം സചയ്യുന്.  
ഇകപ്ാഴാണ് എനിക്ക് മനസ്ിൈായത്, നമ്ൾ ശത്രുക്കസളന് േരുതുന 
പ്ൈയാളേളം നമ്മുസട മിത്രങ്ങളാസണന്.  ശ്രീ. പ്ി. സി. കജാർജ് ഒരിക്കലും 
എസന് ശത്രുവ്. ഞാൻ എകപ്ാഴം കജാർജിസന എസന് അനുജനായിട്ാണ് 
േണക്കാക്കിയിരിക്കുനത്.  എനിക്ക് ആകരാടും ഒരു വികരാധവമി്.  
ഞാൻ അങ്ങസന ചിന്തിച്ിട്ടുമി്. ആസരയും എസന് വികരാധിേളായി 
ഞാൻ േരുതുനി്. എ്ാവകരാടും കനേഹം പ്ങ്ിടുന്. കജാർജികനാടും 
അതുകപ്ാസൈതസനയാണ്.  േഴിഞെ 13 സതരസഞെടുപ്പുേളിൽ തുടസരത്തുടസര 
എസന ഒകര നികയാജേമണ്ഡൈത്ിൽനിന്ം വിജയിപ്ിച് പ്ാൈായിസൈ 
എസന് പ്രിയസപ്ട് സമ്തിദായേസര സ്മരിക്കാസത കപ്ാകുനത് ശരിയാസണന് 
കതാന്നി്.  അവകരാടുള് എസന് നിസ്ീമമായ േടപ്ാടും നന്ദിയും ഞാൻ 
ഈ നിയമസഭാതൈത്ിൽ പ്രേടിപ്ിക്കുേയാണ്. പ്രഗത്രായ ഇ.എം.
എസ്.-കനാടും സി. എച്്. മുഹമ്ദ്കോയകയാടുസമാപ്ം ഈ നിയമസഭയിൽ 
പ്രവർത്ിക്കാൻ േഴിഞ്ഞുസവനത് വൈിസയാരു ോര്യമാണ്.  സി. 
അച്ചുതകമകനാൻ, ഇ. സേ. നായനാർ, സേ. േരുണാേരൻ, പ്ി. സേ. 
വാസുകദവൻ നായർ, എ. സേ. ആന്ണി, ഉമ്ൻ ചാ�ി എനീ പ്രഗത്രായ 
ഭരണേർത്ാക്കളസട മന്തിസഭയിൽ ഒരുമിച്് പ്രവർത്ിക്കാൻ 
േഴിഞെത് വൈിസയാരനുഭവമായി ഞാൻ േരുതുേയാണ്.  അവർ 
എനിക്ക് പ്േർന്നൽേിയ കപ്രാത്ാഹനം വളസര നന്ദികയാടുകൂടി 
ഞാൻ സ്മരിക്കുേയാണ്. ഞാൻ ഈ 50 വർഷവം ഒരു രാഷ്ടീയ 
വിദ്യാർത്ിസയകപ്ാസൈ വായിച്ചും പ്ഠിച്ചും നിയമസഭാ നടപ്ടിേൾ േണ്ം 
കേട്ടും വളർന്വരിേയാണു�ായത്. ഒരു നിയമസഭാ സാമാജിേസന് 
കൃത്യനിർവ്വഹണത്ിനപ്പുറം എനിക്ക് ചാരിതാർത്്യമുള്ത്, ഞാൻ 
ഒരു വ്യക്തിസയകപ്ാലും സനാമ്പരസപ്ടുത്ിയിട്ി്, സതാട്ടുകനാവിച്ിട്ി് 
എനതാണ്.  ഒരാസളകപ്ാലും വ്യക്തിപ്രമായി ആകക്പ്ിക്കുവാൻ ഞാൻ 
ഈ സഭാതൈം ഒരിക്കലും ഉപ്കയാഗിച്ിട്ിസ്ന്ള്തിൽ എനിക്ക് വൈിയ 
ചാരിതാർത്്യമാണ്.    ബഹുമാനസപ്ട് സ്ീക്കർക്കും മുഖ്യമന്തിക്കും പ്രതിപ്ക് 
കനതാവിനും േക്ികനതാക്കൾക്കുസമ്ാമുള് നന്ദി ഞാൻ ഒരിക്കൽക്കൂടി 
പ്രോശിപ്ിച്ചുസോള്ളുന്. നിങ്ങളസട എ്ാവരുസടയും അനുരേഹം 
എനിക്കു�ാേണസമന് വീണ്ം ഞാൻ പ്രാർത്ിക്കുന്.  നമസ്ാരം.

(റകരള നിയമസഭറോ നടപടികൾ 15.03.2017)

വീഡികയാ ോണാൻ                                           
QRകോഡ് സ് ോൻ സചയ്യുേ
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കേ രളം േ� ഏറ്റവം 
േരുത്തുള് 
നായേരിസൈാരാൾ 
യാത്രയാവേയാണ്.  
കവറിട് ഒരു രാഷ്ടീയ 

ോൈത്ിനു സേ.എം. മാണിയുസട 
വികയാഗകത്ാസട തിരശ്ീൈ വീഴന്.
 മുഖ്യമായും മധ്യതിരുവിതാംകൂറിൽ 
ഒതുങ്ങികപ്ാകുമായിരുന ഒരു 
േക്ിസയ ശ്രദ്യും തന്തവം ബുദ്ിയും 
സോണ്ള് േരുനീക്കങ്ങളിലൂസട 
അകദേഹം സംസ്ാന രാഷ്ടീയത്ിസൈ 
അവിഭാജ്യ ഘടേമാക്കി.  ോറ്റിലും 
കോളിലും േരുത്തുള് േപ്ിത്ാനായി 
തസന് പ്ാർട്ിസയ നയിച്ചു.  േരയ്കടുപ്ിച്ചു; 
മിക്കകപ്ാഴം വിജയം സോയ്തു.  
 ജനമനസ്ായിരുന് അകദേഹത്ിസന് 
നികക്പ്ം.  കനേഹംസോണ്ം 
േരുതൽ സോണ്ം സേ.എം. മാണി 
തനിസക്കാപ്മുള്വരുസട മനസ് േവർന്.  
ഇതിനു േസ�ത്ിയ വഴിയാേസട് 
അകദേഹത്ിസന്തു മാത്രമായിരുന്.  
പൂർവ മാതൃേേളി്ാസത അകദേഹം 
കേരള രാഷ്ടീയത്ിസന് സങ്ീർണമായ 
അരങ്ങിൽ ആടിത്ിമർത്തു.  കൃത്യമായ 
ൈക്്യകബാധവം ഇഛോശക്തിയും 
അകദേഹസത്, സേ. േരുണാേരസനകപ്ാസൈ 
കേരള രാഷ്ടീയത്ിസൈ ഭീഷ്മാചാര്യർ 
എന വികശഷണത്ിന് ഒരളകവാളം 
അർഹനാക്കി.  തസനയും തസന് 
പ്ാർട്ിസയയും അവഗണിക്കാനാവാത് 
ശക്തിയാക്കി മാറ്റിയടുത്തിനു 
പ്ിനിൽ മാണി അനുഭവിച് കക്ശം 
സചറതായിരുനി്താനും.
 പ്ാൈായിൈിരുനാണ് അകദേഹം കേരള 
രാഷ്ടീയത്ിസൈ ജയവഴിേസളാരുക്കിയത്.  

മറ് ജനപ്രതിനിധിേൾക്ക് അപ്രാപ്്യമായ 
ചരിത്രം മാണി പ്ാൈായിൽ എഴതികച്ർത്തു.  
ഒരു മണ്ഡൈം രൂപ്ീേരിച് നാൾമുതൽ 
വിജയിക്കുേ! കേരളമാസേ 'ഇടതുോറ്റ് ' 
ആഞ്ഞുവീശിയകപ്ാഴം കുലുങ്ങാസത മാണി 
പ്റഞ്ഞു "പ്ാൈാക്കാർ എസന ലേവിടി്.  
ആസരാസക്ക എസന്താസക്കപ്റഞൊലും 
എകിറ്റ് കപ്ാൾ ഫൈം എതിരായി വനാലും 
എനിക്കസതാരു പ്രശ്നമ്...!"  പ്ാൈാ ഓകരാ 
തവണയും തകനാടു കൂറ പുൈർത്തുസമന് 
അകദേഹത്ിന് ഉറപ്ായിരുന്.
 സംസ്ാന സർക്കാരിൽ സേ.എം. 
മാണി ലേോര്യം സചയ്ാത് 
വകുപ്പുേൾ അധിേസമാന്മു�ാവി്.  
ധനോര്യം, ആഭ്യന്തരം, റവനയൂ, 
ജൈകസചനം, നിയമം, ഭവനം, 
ലവദയുതി തുടങ്ങി വിവിധ വകുപ്പുേൾ 
ലേോര്യം സചയ്യുകമ്പാസഴാസക്ക 
വ്യക്തമായി പ്ഠിച്ചും ജനഹിതം 
കനാക്കിയും അകദേഹം നവപ്ദ്തിേൾ 
ആസൂത്രണം സചയ്തു.  എങ്ങസന 
മിേച് നിയമസഭാംഗമാോസമന് 
പുതുമുറക്കാസര പ്ഠിപ്ിച്ചു.  േർഷേസര 
മനസ്ിൽ േണ് രൂപ്ം നൽേിയ 
അധ്വാനവർഗ സിദ്ാന്തത്ിനു 
സപ്ാതുസ്വീോര്യത കനടിസയടുത്തു.
 എത്രകയാ സറകക്കാർഡുേൾ 
സ്വന്തം കപ്രിസൈഴതികച്ർത്ാണ് 
ഈ അതിോയൻ യാത്ര പ്റയുനത്.  
ആദ്യവിജയത്ിനു കശഷം തുടർ 
വിജയങ്ങളിലൂസട 50 വർഷം തിേച് 
കേരളത്ിസൈ ആദ്യ നിയമസഭാംഗമാണ് 
അകദേഹം.  കേരളത്ിൽ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ ോൈം മന്തിസ്ാനം 
വഹിച്തും (24 വർഷം) ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
മന്തിസഭേളിൽ(12) അംഗമായതും 
മാണിതസന.  ഏറ്റവം കൂടുതൽ 

നിയമസഭേളിൽ മന്തി (ഏഴ്), 
കൂടുതൽ ബജറ്റ് (13) അവതരിപ്ിച് 
ധനമന്തി, ഏറ്റവം കൂടുതൽ ോൈം 
ധനവകുപ്പും (12 വർഷം) നിയമവകുപ്പും 
(21 വർഷം)ലേോര്യം സചയ്ത മന്തി, 
ഒകരമണ്ഡൈത്ിൽ നിന് (പ്ാൈാ), ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ തവണ ജയിച് എം.എൽ.എ. 
തുടങ്ങിയ സറകക്കാഡുേളം മാണിക്കു 
സ്വന്തം.  ഇന്ത്യയിസൈ ധനമന്തിമാരുസട 
ഉനതാധിോര സമിതി അധ്യക് 
സ്ാനവം അകദേഹസത് കതടിസയത്ി.
 വാക്കിലും കനാക്കിലും നടപ്ിലും ഉടുപ്ിലും 
എകപ്ാഴം തനതു ലശൈി സൂക്ിച്ചു.  
അഭിഭാഷേനായി തുടരാനായിരുന് 
കമാഹസമന് അകദേഹം പ്റഞെിട്ടു�്;  
ലഹകക്കാടതിയിൽ പ്രാക്ീസ് 
സചയ്ാൻ േഴിയാതിരുനതിൽ വൈിയ 
ദുുഃഖമുസ�ന്ം. അഭിമുഖങ്ങളിൽ 
എകപ്ാഴം അജയ്നായിരുന്.  എത്രകയാ 
രാഷ്ടീയ സറകക്കാർ ഡുേളിട്യാൾക്ക് 
മുഖ്യമന്തിയാോൻ സാധിക്കാതിരുനതിൽ 
സങ്ടമുക�ാ എന കചാദ്യത്ിന് മറപ്ടി 
തസന അതിസന് ൈക്ണസമാത് 
ഉദാഹരണം "മുഖ്യമന്തിയാേണസമന് 
കമാഹസമാന്മി്.  ആേരുസതന്മി്.”  
വിവാദങ്ങളം ആകരാപ്ണങ്ങളം 
ഉ�ായകപ്ാഴം അകക്ാഭ്യമായി 
നിൽക്കുനതായിരുന് 
അകദേഹത്ിസന് രീതി.
 സേ.എം. മാണിയുസട രാഷ്ടീയ 
വഴിേകളാടു വികയാജിക്കുനവർക്കുകപ്ാലും 
കേരളത്ിസന് വിേസന ചരിത്രത്ിൽ 
അകദേഹം പ്തിച് ലേസയ്ാപ്പുേൾ 
വിസ്മരിക്കാനാവി്.  സ്വന്തം രാഷ്ടീയ 
ജീവിതസത്യും ോൈസത്യും                        
അർത്ഭരിതമാക്കിയ ആ വൈിയ 
കനതാവിന് ഞങ്ങളസട ഹൃദയാഞ്ജൈി.   

ഒരു രതാഷ്ട്രീയകതാെം കെന്നു കപതാകുന്നു
സേ.എം. മാണിക്ക്  ആദരാഞ്ജൈി

(മലയറോള മറനറോരമ  10.4.2019)

സേ.എം. മാണിയുസട നിര്യാണം: മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ 
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കേ രള രാഷ്ടീയത്ിസന് 
പൂമുഖത്് ആ 
േട്ിമീശയും നിറഞെ 
ചിരിയും ഇനിയി്.  
എന്തിലും ഏതിലും 

അപൂർവതേളസട േിരീടം ചാർത്ി 
ആൽമരംകപ്ാസൈ പ്ടർന് പ്ന്തൈിച് 
സേ.എം.മാണിസയന രാഷ്ടീയ 
ജീവിതത്ിന് തിരശ്ീൈ.  
സമാനതേളി്ാത് കനട്ങ്ങളസട 
തൂവൽസോ�് അൈങ്രിക്കസപ്ട് ധന്യമായ 
86 വർഷത്ിസന് ഒരു യുഗം 
േഴിഞെിരിക്കുന്.
 'അധ്വാനവർഗസിദ്ാന്തം' 
എന സ്വന്തം പ്രത്യയശാസ്തം രചിച്് 
അതിസന പ്രാകദശിേപ്ാർട്ിേളസട 
മാഗ്ാോർട്യാക്കി മാറ്റിയ ലവഭവം.  
വളരുകന്താറം പ്ിളരുേയും പ്ിളരുകന്താറം 
വളരുേയും സചയ്യുന പ്ാർട്ിസയന് കേരള 
കോണ്രേസ് രാഷ്ടീയസത് നർമകത്ാസട 
വരച്ിട്് വിമർശനസത് കനരിട് 
പ്രഭാവം.  കൃഷിക്കാരസന് േണ്ണീരുറഞെ 
ഫയലുേളിൽ നിന് പ്രിഹാരങ്ങസള 
നിർധാരണം സചയ്ത ഗണിതപ്ാടവം.  
പ്തിമൂന് ബജറ്േളിലൂസടയും എണ്ണം 
പ്റഞെ പ്ദ്തിേളിലൂസടയും േർഷേസന് 
ജീവിതപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം 
പ്േർനതാണ് മാണിയുസട വിജയത്ിസന് 
ലേവളം.  കദശീയേക്ിേൾ 
എന്ം ര�ാം പ്ട്ിേയിൽ സവച് 
കുടികയറ്റോരസന്യും കൃഷിക്കാരസന്യും 
പ്രതിനിധിയായി സ്വയം അവതരിച്് 
അകദേഹം സേ.എം.കജാർജിസന് 
പ്ിൻഗാമിയായി.  ആ രാഷ്ടീയത്ിൽ 
പ്ി.ടി.ചാകക്കായുസട വീക്ണവം എ.സേ.

ജി.യുസട ോരുണ്യഭാവവം ചാൈിച്ചുകചർത്തു.  
റബ്റിസന് രാഷ്ടീയസമന് പ്രിഹസിച്വർ 
കപ്ാലും അസാധാരണമായ ഈ 
പ്രാകയാഗിേ കൂട്റിയാൻ വിഷമിച്ചു.  
ആ ലജത്രയാത്രസയ തളർത്ാൻ 
ആകരാപ്ണങ്ങളസട കൂരമ്പുേൾക്കും 
േഴിഞെി്.  പ്ാർട്ിക്കുള്ിലും 
കൂട്ടുക്ിേളിലും ഇണങ്ങിയും പ്ിണങ്ങിയും 
തീർത് രാഷ്ടീയ ബാന്വങ്ങൾ 
മനസ്ിൈാക്കാൻ എതിരാളിേൾ 
പ്ണിസപ്ട്ടു.  പ്ിണങ്ങി നിനവകരാടും 
ഒരു സുപ്രഭാതത്ിൽ ഇഷ്ടം കൂടി 
അകദേഹം അവസര അമ്പരപ്ിച്ചു.  
 1965-ൽ പ്ാൈാ നികയാജേമണ്ഡൈം 
രൂപ്വത്ക്കരിച്കപ്ാൾ മുതൽ അവിസട 
മസറ്റാരു ജനപ്രതിനിധിയി്.  ഒരു 
മണ്ഡൈസത് ഇത്രകയസറ നാൾ 
പ്രതിനിധാനം സചയ്തത് അപൂർവതയാണ്.  
പ്ാൈാസയനാൽ മാണിയും മാണിസയനാൽ 
പ്ാൈായുസമന പ്ാരസ്ര്യം നിയമസഭയിൽ 
നിറഞെത് 54 വർഷം.  സംസ്ാനത്് 
കൂടുതൽ ോൈം മന്തിയായിരുനതിസന് 
സറകക്കാഡും മാണിക്കു സ്വന്തം.  പ്ൈ 
തവണയായി 24 വർഷം വിവിധ 
വകുപ്പുേൾ ലേോര്യം സചയ്തു.
 1933 ജനുവരി 30-ന് മരങ്ങാട്ടുപ്ിള്ി 
േരികങ്ങാഴയ്കൽ കതാമസ് മാണിയുസടയും 
ഏൈിയാമ്യുസടയും മേനായി ജനിച് 
മാണി അഭിഭാഷേനായിരികക്കയാണ് 
കോണ്രേസ് രാഷ്ടീയത്ിൽ 
പ്രകവശിക്കുനത്.  പ്ാൈായിസൈ 
സ്വോര്യ ബസുേളിൽ സഞ്രിച്ിരുന 
അകദേഹം ജനേീയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ 
അടുത്റിയുനത് അക്കാൈത്ാണ്.  
കോണ്രേസിസന് വാർഡുതൈ 

പ്രവർത്േനായി തുടങ്ങിയ മാണി പ്ിനീട്  
ഡി.സി.സി. സസക്രട്റിയായി.  കേരള 
കോണ്രേസ് പ്ിറനകപ്ാൾ തസന് രാഷ്ടീയ 
ആദർശങ്ങളമായി കചരുന സേ.എം.
കജാർജിസന് പ്രിയ സഹചാരിയായി.  
ഇ.എം.എസും സേ. േരുണാേരനും എ.സേ.
ആന്ണിയും ഇ.സേ.നായനാരുസമാസക്ക 
കേരളരാഷ്ടീയത്ിസന് വിധി നിർണയിച് 
ോൈങ്ങളിൽ അവരുസട നിരയികൈക്ക് 
മാണിയും േടനിരുന്.  നിയമസഭയിൽ 
നിരന്തരം കചാദ്യങ്ങസളറിഞെ് ശ്രദ് 
കനടി.  നിയമങ്ങളസട തൈനാരിഴേീറി 
വ്യാഖ്യാനിക്കുന പ്ണ്ഡിതനായി.  
ധനമന്തിയായിരികക്ക ബജറ്േളസട 
മാന്തിേ പ്രഭാവം സോണ്ം ശ്രദ്കനടി.  
പ്ട്യം ജമോവോശം എന് പ്റഞെ 
മാണി ോരുണ്യ കൈാട്റിസോ�് 
കരാഗിേൾക്ക് സാന്ത്വനവം പ്േർന്.  
ആർ.ബാൈകൃഷ്ണപ്ിളളയും പ്ി.സജ.കജാസഫും 
ടി.എം. കജക്കബുസമാസക്കകച്ർന് 
കേരള കോണ്രേസ് രാഷ്ടീയത്ിസന് 
ബൈാബൈങ്ങളിൽ േക്ിയായകപ്ാഴം 
സേ.എം.മാണി അവർസക്ക്ാം 
പ്രിയസപ്ട്വനായിരുന്.  ഇടത്, വൈത് 
മുനണിേളിൈായി മന്തിസ്ാനം 
വഹിക്കുകമ്പാഴം കൃഷിക്കാരുസട 
പ്രിയസപ്ട്വനായി.  ഒരിക്കൽ പ്രിചയസപ്ട് 
മനുഷ്യസന പ്ിനീസടാരിക്കൽ ോണുകമ്പാൾ 
കപ്സരടുത്തു വിളിച്ിരുന കനേഹം 
അധിോരത്ിസന് അേമ്പടിക്കാൈത്തും 
അകദേഹം തുടർന്.  മാണിസാർ എന 
പ്ാർട്ി സചയർമാൻ ജനമനസ്േളിസൈ 
േകസരയിൽ നിന് ഒരിക്കലും ഒഴിയുനി്.  
നിത്യം ധരിച്ിരുന ഖദർ ജബ്യുസട സവമെ 
ജീവിതത്ിലും നിൈനിർത്ിയ സേ.എം.
മാണിക്ക് സമാനമായി അകദേഹം മാത്രം.  

ജനപ്രിയ ജനനതായകൻ
(മറോതൃഭൂമി  10.04.2019)

സേ.എം. മാണിയുസട നിര്യാണം: മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ 
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കേ രള രാഷ്ടീയത്ിസൈ 
അതിോയനും കേരള 
കോണ്രേസ് പ്ാർട്ി 
സചയർമാനുമായ 
സേ.എം. മാണിയുസട 

വികയാഗത്ിലൂസട ജനാധിപ്ത്യ 
കേരളത്ിസൈ സംഭവബഹുൈമായ ഒരു 
യുഗത്ിനാണ് അന്ത്യമാകുനത്.  
മന്തിസയന നിൈയിലും 

എം.എൽ.എ.സയന നിൈയിലും 
കഭദിക്കാനാോത് സറക്കാഡുേൾ 
സൃഷ്ടിച് േരികങ്ങാഴയ്കൽ മാണി മാണി 
എന സേ.എം. മാണി യാത്രയാകുകമ്പാൾ 
പ്രാകയാഗിേ രാഷ്ടീയത്ിൽ മായാത് 
വ്യക്തിമുദ്രപ്തിപ്ിച് ഒരു 
കനതാവിസനയാണ് കേരളത്ിന് 
നഷ്ടമാകുനത്.

ഒരു യുഗതാന്്ം
(റകരളകൗമുേി   10.04.2019)

 പ്രതിസന്ിേളം വിവാദങ്ങളം 
എന്ം ഒപ്മു�ായിരുസനങ്ിലും 
ഇതിഹാസ സമാനമായ 
സപ്ാതുപ്രവർത്നത്ിലൂസടയാണ് കേരള 
രാഷ്ടീയത്ിസൈ വൻമരങ്ങളിസൈാനായി 
സേ.എം. മാണി പ്ടർന് പ്ന്തൈിച്ത്.  
കേരള കോണ്രേസ് എന താരതകമ്യന 
സചറിയ രാഷ്ടീയ പ്ാർട്ിസയ കേരളത്ിസൈ 
മുനണി രാഷ്ടീയത്ിന് ഒരുകപ്ാസൈ 
സ്വീോര്യമാക്കി നിൈനിറത്തുനതിൽ 
സേ.എം. മാണിസയന രാഷ്ടീയ 
കനതാവിസന് പ്ങ്് സചറസതാന്മ്.  
േഴിഞെ യു.ഡി.എഫ്. മന്തിസഭയുസട 
ോൈത്് ബാർകോഴ വിവാദസത് 
തുടർന് മന്തിസ്ാനം രാജിവച്് 
മാണി യു.ഡി.എഫ്. വിട്കപ്ാൾ 
അകദേഹകത്യും പ്ാർട്ികയയും ഒപ്ം 
നിറത്ാൻ ആസരാസക്ക ശ്രമിച്ചുസവനത് 
കേരള രാഷ്ടീയത്ിസൈ പ്രസ്യമായ 
രഹസ്യമാണ്.  തുടർന് അകത 
മുനണിയിൽ ഇടകവളയ്കകശഷം 
മാണി തിരിസച്ത്ിയത് കൈാേ്    
സഭാംഗമായ മേന് രാജ്യസഭാംഗത്വം 
കനടിസക്കാടുത്തുസോ�ായിരുന്.  
മാണിസയന തന്തശാൈിയായ രാഷ്ടീയ 
കനതാവിസന തിരിച്റിയാൻ ഈ സചറിയ 
ഉദാഹരണം മാത്രം മതിയാകും.  
 വമ്പൻമാർ കേരള രാഷ്ടീയം 
അടക്കിവാണ ോൈഘട്ത്ിൈാണ് 
സേ.എം. മാണി അവർക്കിടയിൽ സ്വന്തം 
പ്ാത സവട്ിസത്ളിച്് ഒരു പ്രസ്ാനമായി 
വളർനത്.  നിയമസഭയിസൈ 
അംഗസംഖ്യ എന്തുതസനയായാലും 
ആർക്കും അവഗണിക്കാനാവാത് 
കനതാവായി മാണിയും അകദേഹത്ിസന് 
പ്ാർട്ിയും മാറി.  സ്വന്തം പ്ാർട്ി 
പ്ൈതവണ പ്ിളർനകപ്ാൾ വളരുകന്താറം 
പ്ിളരുേയും പ്ിളരുകന്താറം വളരുേയും 
സചയ്യുന പ്ാർട്ിയാണ്  കേരള 
കോണ്രേസ് എന് മാണി നടത്ിയ 
പ്രാമർശം പ്ിനീട് കേരളകോണ്രേസ് 
രാഷ്ടീയത്ിസൈ തസന ഒരു 
സചാ്ായി മാറി.  പ്ാർട്ി എകപ്ാൾ 
പ്ിളർനാലും ആ പ്രസ്ാനത്ിസൈ 
ഏറ്റവം വ്യക്തി പ്രഭാവമുള് 
കനതാവ് എന്ം സേ.എം. മാണി 
തസനയായിരുന്.  ആജ്ഞാശക്തിയുള് 
രാഷ്ടീയ സ്വരമായിരുന് 
മാണിയുകടത്.  പ്രതിപ്ക്ത്ായാലും 

ഭരണപ്ക്ത്ായാലും ആ ശബ്ദം 
എന്ം ഉയർന് നിന്.  മൈകയാര 
േർഷേരുസട അനികഷധ്യ കനതാവായ 
മാണി മദ്്യ കേരളത്ിസൈ രാഷ്ടീയസത് 
തസന് വരുതിയിൽ നിർത്ാൻ 
പ്രാകയാഗിേ രാഷ്ടീയത്ിസന് 
അടവേൾ ഒസനാനായി പ്രകയാഗിച്ചു.
 അഭിഭാഷേനായിട്ാണ് മാണി 
സപ്ാതുജീവിതം ആരംഭിച്ത്.  തുടർന് 
കോണ്രേസിൽ സജീവമായി. 
സേ.എം. കജാർജിസന് കനതൃത്വത്ിൽ 
കോണ്രേസ് വിട്് പുതുതായി രൂപ്ീേരിച് 
കേരളകോണ്രേസികൈക്ക് അധിേം 
ലവോസത മാണിയുസമത്ി.  ആർക്കും 
ഭൂരിപ്ക്മി്ാതിരുന 1965 സൈ 
തിരസഞെടുപ്ിൈാണ് മാണി പ്ാൈായിൽ 
നിന് നിയമസഭയികൈക്ക് ആദ്യമായി 
തിരസഞെടുക്കസപ്ടുനത്.  കൈാേ 
പ്ാർൈസമന്റി ചരിത്രത്ിൽത്സന ഇടം 
കനടുംവിധം പ്ിനീട് തുടർച്യായി മാണി 
പ്ാൈാ മണ്ഡൈസത് പ്രതിനിധീേരിച്ചു.  
54 വർഷമായി സറക്കാകഡാസട 
നിയമസഭാംഗമായിതുടർന മാണി 
ഈ ോൈയളവിൽ ഇടതു വൈത് 
കചരിേൾ മാറേയും ഇരു പ്ക്ത്തും 
മന്തിയായി പ്രവർത്ിക്കുേയും 
സചയ്തു.  കേരളത്ിൽ ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ ോൈം മന്തിയായി മാണി 
ആഭ്യന്തരം, ധനോര്യം, റവനയൂ, നിയമം, 
നഗരവിേസനം, ഭവനനിർമ്ാണം, 
ജൈകസചനം, ഇൻഫർകമഷൻ എനീ 
വകുപ്പുേൾ വിവിധഘട്ങ്ങളിൈായി 
ലേോര്യം സചയ്തു.  മന്തിസയന 
നിൈയിൽ മാണിയുസട സംഭാവനേൾ 
വിപുൈമാണ്.  േർഷേകക്മത്ിലൂനിയ 
പ്ൈപ്ദ്തിേൾക്കും പ്രാരംഭം കുറിച് 
മാണിക്ക് േർഷേസത്ാഴിൈാളി 
സപ്ൻഷൻ നടപ്ിൈാക്കാനും അവസരം 
ൈഭിച്ചു.  നിർദ്നരായ കരാഗിേൾക്ക് 
വൈിയ ആശ്വാസമായി മാറിയ ോരുണ്യ 
കൈാട്റി മാണിയുസട എസനന്ം 
ഓർമ്ിക്കുന സംഭാവനയാണ്.
 സംസ്ാനത്് ഏറ്റവമധിേം 
തവണ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്ിച് 
ധനോര്യ മന്തിസയന േീർത്ിയും 
മാണിക്കവോശസപ്ട്താണ്.  13 തവണ.  
ഇതിൽ തുടർച്യായി ഏഴ ബഡ്ജറ്റ് 
അവതരിപ്ിച്ചുസവന ഖ്യാതിയും കനടി.  
തസന് പ്തിമൂനാമസത് ബഡ്ജറ്റ് മാണി 

അവതരിപ്ിച്ത് കേരള നിയമസഭ 
േ� ഏറ്റവം നിർഭാഗ്യേരമായ 
പ്രതികഷധങ്ങൾക്കു നടുവിൈായിരുന്.
 ബുദ്ിജീവി നാട്യങ്ങകളാ 
കൃത്രിമലശൈിേകളാ പുൈർത്ാസത 
നിത്യജീവിതത്ിസൈ 
സംഭവവിോസങ്ങസള 
സന്ദർകഭാചിതമായി കനരിടുനതിൽ 
മാണിക്ക് അസാധാരണമായ 
പ്ാടവമു�ായിരുന്.  േമ്യൂണിസ്റ്റ് 
ലസദ്ാന്തിേർക്കു മുനിൽ സ്വന്തം 
തത്വശാസ്തസമകനാണം മാണി 
അവതരിപ്ിച് അദ്്വാനവർഗ 
സിദ്ാന്തം വൈിയ ചർച്യായി 
മാറ്റാനും, ആകഗാളകവദിയിൽകപ്ാലും 
അവതരിപ്ിക്കാനും 
അകദേഹത്ിനു േഴിഞ്ഞു.
 പ്ാൈ സേ.എം. മാണിയുസട 
ഹൃദയമായിരുന്. എന്ം 
വിോരവായ്കപ്ാസട മാത്രകമ 
മാണി സ്വന്തം മണ്ഡൈസത്ക്കുറിച്് 
സംസാരിച്ിട്ടുള്ളൂ.  പ്ാൈാക്കാർ എ്ാ 
പ്രതിസന്ിേളിലും മാണിസക്കാപ്ം 
നിന്.  മാണിസാർ എന് കനേഹകത്ാസട 
വിളിച്ചു.  ഭാര്യ കുട്ിയമ്യുസമാത്തുള് 
മാണിയുസട കനേഹപൂർണമായ 
ദാമ്പത്യജീവിതം ആറപ്തിറ്റാ�് 
പ്ിനിട്ടു.  എന്ം അകദേഹത്ിസന് 
നിഴൈായി കുട്ിയമ് നിൈസോണ്.
 േക്ിരാഷ്ടീയത്ിസന് ഇടുങ്ങിയ 
ചിന്താഗതിേൾക്കതീതമായി ഉയർന് 
കേരളീയ ജീവിതസത് ആഴത്ിൽ 
അറിയുേയും എ്ാ വിഭാഗം 
ജനങ്ങളസടയും ആദരവം കനേഹവം 
ആർജ്ിസച്ടുക്കുേയും സചയ്ത മാണി 
സദാ േർമ്നിരതനായിരുന്.  എ്ാ 
സവല്ലുവിളിേസളയും പുഞ്ിരികയാസട 
കനരിടുേയും, പ്രതിസന്ിേളിൽ 
തളരാസത തൈ ഉയർത്ി നിൽക്കുേയും 
സചയ്ത വൈിയ കനതാവായിരുന് അകദേഹം.  
കേരളേൗമുദിസയ സംബന്ിച്ിടകത്ാളം 
ഞങ്ങളസട ആത്മമിത്രസത്യും 
അഭയുദയോംക്ിസയയുമാണ് 
നഷ്ടമായിരിക്കുനത്.  അകദേഹത്ിസന് 
കുടുംബാഗംങ്ങളസടയും, 
സഹപ്രവർത്േരുസടയും, 
അനുയായിേളസടയും തീരാദുഖത്ിൽ 
ഞങ്ങളം പ്ങ്കുകചരുന്.

സേ.എം. മാണിയുസട നിര്യാണം: മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ 
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മാതയു ടി. കതാമസ്, വി.ശശി, കഡാ.സേ.ടി. ജൈീൽ, സേ.എം. മാണി സേ.സി. കജാസഫ്, സേ.എം. മാണി
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കക.എം. മറോണിയുകട പൂർണ്കറോയ പ്രതിമ 
പറോലറോയിൽ സ്രീക്കർ പി. ശ്രീരറോമകൃഷ്ണൻ 
അനറോച്റോേനം നിർവ്വഹിച്ചറപ്റോൾ (24.02.21)

കക.എം. മറോണി അനുസ്മരണത്ിൽ സ്രീക്കർ പി. ശ്രീരറോമകൃഷ്ണൻ, റജറോസ് കക മറോണി
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കേ രള കോണ്രേസ് (എം) സചയർമാനും പ്ാൈാ നികയാജേമണ്ഡൈസത് 
പ്രതിനിധീേരിക്കുന എം.എൽ.എ.-യുമായ സേ. എം. മാണി 
09-04-2019-ന് അന്തരിച്ചു. ഏസറ നാളായി 
ചിേിത്യിൈായിരുസനങ്ിലും ഇക്കഴിഞെ പ്തിനാൈാം 
സകമ്ളനത്ിലും മാണിസാർ നിയമസഭാ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ 

സജീവമായിരുന്.

 1933 ജനുവരി 30-ന് കോട്യം മരങ്ങാട്ടുപ്ിള്ി േരികങ്ങാഴക്കൽ കതാമസ് 
മാണിയുസടയും ഏൈിയാമ്യുസടയും മേനായി സേ. എം. മാണി ജനിച്ചു.  സ്വന്തം 
നാട്ിസൈ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്ിനുകശഷം തൃശിനാപ്ള്ി സസന്് കജാസഫ്, കതവര 
കസക്രഡ് ഹാർട്് എനീ കോകളജേളിൈായി സർവ്വേൈാശാൈ വിദ്യാഭ്യാസം 
പൂർത്ിയാക്കി.  മദ്രാസ് കൈാ കോകളജിൽ നിന് 1955-ൽ നിയമബിരുദം കനടി.  
മദ്രാസ് ലഹകക്കാടതിയിൽ അഭിഭാഷേനായി 1956-ൽ എൻകറാൾ സചയ്തു.  
തുടർന് കോഴികക്കാട് ജി്ാ കോടതി, കോട്യം ജി്ാ കോടതി, പ്ാൈാ സബ് 
കോടതി എനിവിടങ്ങളിൽ അഭിഭാഷേനായി പ്രാക്ീസ് സചയ്തു.  1958-ൽ 
കോണ്രേസ് മരങ്ങാട്ടുപ്ിള്ി വാർഡ് േമ്ിറ്റി പ്രസിഡന്ായി രാഷ്ടീയ ജീവിതം 
ആരംഭിച് അകദേഹം കോട്യം ഡി.സി.സി. ജനറൽ സസക്രട്റി, സേ.പ്ി.സി.സി. അംഗം 
എനീ നിൈേളിൽ പ്രവർത്ിച്ചു.  1964-ൽ സേ. എം. കജാർജിസന് കനതൃത്വത്ിൽ 
ഒരു വിഭാഗം കോണ്രേസ് വിട്് കേരള കോണ്രേസ് രൂപ്ീേരിച്കപ്ാൾ അതിൽ 
അംഗമായി.  പ്ിനീട് കേരള കോണ്രേസിസന് കനതൃത്വനിരയികൈയ്കയർന സേ.എം. 
മാണി 1979-ൽ പ്ാർട്ിയിലു�ായ കചരിതിരിവിസനത്തുടർന് കേരള കോണ്രേസ് 
(എം) രൂപ്ീേരിക്കുേയും അന്മുതൽ പ്ാർട്ിയുസട സചയർമാനായി പ്രവർത്ിച്ചു 
വരിേയുമായിരുന്.  1965-ൽ പ്ാൈാ നികയാജേമണ്ഡൈം രൂപ്ീേരിച്തിസനത്തുടർന് 
ആദ്യമായി പ്ാൈായിൽനിന്ം നിയമസഭാംഗമായി.  തുടർനികങ്ങാട്് 13 തവണ 
പ്ാൈായിൽനിന്ം നിയമസഭാംഗമായി സതരസഞെടുക്കസപ്ട്ടു.  മാണിസാറിസന് 
നിയമസഭയിസൈ േനി പ്രസംഗം 1967-ൈായിരുന്. 1975-ൽ സി. അചയുതകമകനാൻ 

സേ. എം. മാണിയുസട 
നിര്യാണം  

ചരകമാപ്ചാരം

നിയമസഭയുകട ചരറമറോപചറോരം
(27.05.2019)

 

ശ്രീ. പി. ശ്രീരറോമകൃഷ്ണൻ
സ്ീക്കർ, കേരള നിയമസഭ 
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മന്തിസഭയിൽ ധനോര്യ വകുപ്ിസന് ചുമതൈയുള് 
മന്തിയായി.  1976-ൽ ആദ്യമായി ബജറ്റ് അവതരിപ്ിച്ചു.  കേരള 
നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവം കൂടുതൽ ോൈം സാമാജിേനായിരുന 
വ്യക്തി, സംസ്ാനത്് ഏറ്റവം കൂടുതൽ ോൈം (25 
വർഷം) മന്തിയായിരുന വ്യക്തി, ഏറ്റവമധിേം ബജറ്േൾ 
അവതരിപ്ിച് ധനോര്യ വകുപ്പുമന്തി     (13 തവണ), ഒരു 
മണ്ഡൈസത് ഏറ്റവമധിേം ോൈം പ്രതിനിധാനം സചയ്ത 
ജനപ്രതിനിധി (പ്ാൈായിൽനിന് 13 തവണ) എനിങ്ങസന 
അകദേഹം സൃഷ്ടിച് റികക്കാർഡുേൾ തിരുത്സപ്ടാൻ 
സാദ്്യത കുറവാണ്.  2015-ൽ ഉമ്ൻ ചാ�ി മന്തിസഭയിൽ 
ധനോര്യ വകുപ്പുമന്തിയായിരിസക്ക അവസാന ബജറ്റ് 
അവതരിപ്ിച്ചു. ധനവകുപ്ിനുപുറസമ ആഭ്യന്തരം, റവനയൂ, 
ലവദയുതി, നിയമം, ജൈകസചനം തുടങ്ങി അകദേഹം 
ലേോര്യം സചയ്തിട്ി്ാത് വകുപ്പുേൾ കുറവാണ്.

 സഭാസകമ്ളന ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ഹാജരാകുന 
ോര്യത്ിൽ നിഷ് േർഷ പുൈർത്ിയിരുന അകദേഹം ഏതു 
വിഷയവം ആഴത്ിൽ പ്ഠിച്ചുമാത്രകമ നിയമസഭയിൽ 
സംസാരിക്കുമായിരുന്ള്ളൂ.  പ്റയാനുള് ോര്യങ്ങൾ 
സമയനിഷ്ഠകയാസട ോച്ിക്കുറക്കി അവതരിപ്ിക്കുനതിനുള് 

അകദേഹത്ിസന് കശഷി സാമാജിേർക്ക് ഒരു പ്ാഠവം 
മാതൃേയുമാണ്.  പ്ാർൈസമന്റി നടപ്ടിക്രമങ്ങൾ 
പ്ാൈിച്ചുസോണ്തസന ശക്തമായ സാനിദ്്യം 
ഉറപ്പുവരുത്തുനതിൽ അകദേഹം വിജയിച്ചു.  ഏറ്റവം 
മുതിർന സാമാജിേനായിരുനിട്ടും ഒരു വിദ്യാർത്ിയുസട 
േൗതുേകത്ാസട സഭാ പ്രവർത്നങ്ങളിൽ ഇടസപ്ട്ിരുന 
അകദേഹത്ിസന് പ്രവർത്ന രീതി പുതിയ സാമാജിേർ 
മാതൃേയാകക്ക�താണ്.  ഭരണഘടനാ വ്യവസ്േളിലും 
സഭാ നടപ്ടി ചട്ങ്ങളിലും നിയമവശങ്ങളിലുസമ്ാമുള് 
അവഗാഹം സഭയിൽ സമകയാചിത ഇടസപ്ടലുേൾ നടത്ാൻ 
അകദേഹസത് പ്രാപ്നാക്കിയിരുന്.  കുടികയറ്റ േർഷേരുസട 
പ്രശ്നങ്ങൾ വസ്തുതാപ്രമായി മനസ്ിൈാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള് 
പ്രിഹാരങ്ങള�ാക്കാൻ ശ്രമിച്താണ് ആ കമഖൈയിൽ 
അകദേഹം ആർജ്ിച് ജനപ്രീതിക്കടിസ്ാനമായത്.  
േർഷേസത്ാഴിൈാളി കക്മസപ്ൻഷനും ോരുണ്യ കൈാട്റിയും 
റബ്ർ  േർഷേർക്ക് വിൈ സ്ിരതാ പ്ാകക്കജസമാസക്ക 
അവതരിപ്ിക്കാൻ േഴിഞെത് അകദേഹത്ിസന് ശ്രകദ്യമായ 
ഭരണകനട്ങ്ങളാണ്.  സപ്ാതുപ്രവർത്േനുള് വി.പ്ി. 
കമകനാൻ അവാർഡ്, ഇന്ർനാഷണൽ ഫ്ര�്ഷിപ്് 
സസാലസറ്റി ഓഫ് ഇൻഡ്യ അവാർഡ്, ജർമൻ മൈയാളി 

അകസാസികയഷൻ അവാർഡ് തുടങ്ങി നിരവധി 
പുരസ്ാരങ്ങൾ അകദേഹത്ിന് ൈഭിച്ിട്ടു�്.  ജനകക്മം 
ജനങ്ങളസട അവോശം, ോർഷിേ സമ്പദ്ഘടനയും 
കേരളവം, വിേസനവം വിഭവകശഷിയും എനിങ്ങസന ഒരു 
പ്ിടി പുസ്തേങ്ങളം അകദേഹം രചിച്ിട്ടു�്.  അകദേഹത്ിസന് 
ജീവിതേഥയായ 'സേ. എം. മാണി എ സ്റ്റഡി ഇൻ റീജ്യണൈിസം' 
2015-ൽ പ്രസിദ്ീേരിച്ചു.  മാർകിസന് സതാഴിൈാളി വർഗ്ഗ 
സിദ്ാന്തത്ിസന് ചുവടുപ്ിടിച്് മാണി അവതരിപ്ിച് അദ്്വാന 
വർഗ്ഗ സിദ്ാന്തം ഒകട്സറ ചർച്േൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും 
വികധയമായി.  നിയമസഭയിസൈ ഓകരാ ദിവസവം തനിക്ക് 
പുതിയ ദിവസമാസണന്ം സഭ തസന് പ്ാഠശാൈയാസണന്ം 
അനുസ്മരിച്ിട്ടുള് സേ. എം. മാണിയുസട നിര്യാണകത്ാസട 
പ്േരംവയ്കാനി്ാത് ഒരു സാമാജിേസനയാണ് നമുക്ക് 
നഷ്ടമായത്.  ഒരു ജിജ്ഞാസുവിസന് യൗവ്വനതീക്ഷ്ണമായ 
മനസ്് ോത്തുസൂക്ിച്ിരുന അകദേഹം കേരളത്ിസൈ 
മുനണി രാഷ്ടീയത്ിസന് ഗതിവിഗതിേൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ 
സേൽപ്പു�ായിരുന കനതാവായിരുന്.  രാഷ്ടീയ 
പ്രവർത്േർക്ക് എന്ം മാർഗ്ഗദർശിയായ ആ മഹാകമരുവിസന് 
സ്മരണയ്കമുനിൽ നമുക്ക് അഞ്ജൈീബദ്രാോം.

ശ്രീ. പിണററോയി വിജയൻ 
മുഖ്യമന്തി 

സർ, ആദരണീയനായ സേ. എം. മാണിസയക്കുറിച്് 
അങ്ങ് പ്റഞെ എ്ാ ോര്യങ്ങകളാടും കയാജിക്കുന്.  

കേരളത്ിന് സപ്ാതുവിലും കേരള നിയമസഭയ്ക് വികശഷിച്ചും 
അപ്രിഹാര്യമായ നഷ്ടമാണ് സേ. എം. മാണിയുസട 
നിര്യാണംമൂൈം ഉ�ായിട്ടുള്ത്.  സഭയിലും പുറത്തും എ്ാ 
വിഭാഗം ആളേളസടയും കനേഹാദരങ്ങൾ ആർജ്ിക്കുന 
വിധത്ിലുള് പ്രാഗത്്യംകചർന വ്യക്തിത്വമായിരുന് 
അകദേഹത്ികന്ത്. കേരളത്ിസന് താൽപ്ര്യങ്ങൾക്കുകവ�ി 
അകദേഹം ഉറച്ചുനിന്. മൈകയാര പ്രകദശങ്ങളസടയും േർഷേ 
ജനസമൂഹത്ിസന്യും പ്രശ്നങ്ങൾ ഏസറ്റടുക്കുനതിലും അത് 
സഭയിൽ ഉയർത്തുനതിലും അകദേഹം ശ്രകദ്യമായ പ്ങ്ാണ് 
വഹിച്ത്.  ഭരണപ്ക്ത്ാകുകമ്പാഴം പ്രതിപ്ക്ത്ാകുകമ്പാഴം 
ഒരുകപ്ാസൈ ശ്രദ്ിക്കസപ്ട് ശബ്ദമായിരുന് മാണി സാസറന് 
എ്ാവരും ആദരകവാസട വിളിച്ിരുന സേ. എം. മാണിയുകടത്.  
കൈാേ പ്ാർൈസമന്റി ചരിത്രത്ിൽത്സന സ്ാനം കനടുന 
അത്യപൂർവ്വം സാമാജിേമോരുസട നിരയിൈാണ് സേ. എം. 
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മാണിയുസട സ്ാനം.  നിയമസഭാ സാമാജിേസനന നിൈയ്ക് 
54 വർഷം പൂർത്ിയാക്കുേസയനത് നിസ്ാര ോര്യമ്.  
അരനൂറ്റാ�ികൈസറ തുടർച്യായി നിയമനിർമ്ാണസഭയിൽ 
അംഗമായിരിക്കുേ എനത് കേരള നിയമസഭയുസട 
ചരിത്രത്ിൽ മസറ്റാരാൾക്കും അവോശസപ്ടാനി്ാത് 
റിക്കാർഡാണ്.   കൈാേ് സഭയിൽകപ്ാലും ഇതിന് 
സമാനമായ ഒരു റിക്കാർഡി്.  54 വർഷത്ികൈസറ 
നിയമസഭയിലു�ായി എനതുമാത്രമ്, ഇടതടവി്ാസത 
തുടർച്യായി ഉ�ായി എന്ള്താണ് ശ്രദ്ികക്ക�ത്.  
ഇതിനിടയിൽ നടന എ്ാ നിയമസഭാ സതരസഞെടുപ്പുേളിലും 
മത്രിച്ചു, എ്ാത്ിലും ജയിച്ചു.  പ്രകത്യേതേൾ തീരുനി്, 
ഒകര മണ്ഡൈത്ിൽനിന്തസന ജയിച്ചു, മുനണിേൾ 
മാറി മത്രിച്ിട്ടും ജയിച്ചു.  ഇങ്ങസനസയാരു റിക്കാർഡ് 
കൈാേസത്വിസടസയങ്ിലും ഉ�ാകുകമാസയന് നിശ്യമി്.  
പ്ൈ തൈമുറേൾ മാറിവന്.  അകപ്ാഴം സേ. എം. മാണി 
നിയമസഭാംഗമായി തുടർന്.  രാഷ്ടീയാഭിരുചിയും സഖ്യങ്ങളം 
മാറിവന്. അകപ്ാഴം മാറാത് സാനിദ്്യമായി നിയമസഭയിൽ 
ഒരാകള ഉ�ായിരുന്ള്ളൂ, അത് സേ. എം. മാണിയായിരുന്. 
അരനൂറ്റാണ്ോൈസത് എ്ാ സതരസഞെടുപ്പുേളിലും 
മത്രിക്കുേ, എ്ാത്ിലും ജയിച്് നിയമസഭയിസൈത്തുേ, 
അതും ഒകര മണ്ഡൈത്ിൽനിന്തസന എത്തുേ തുടങ്ങി 
പ്ൈതിനും ഇന്ത്യയ്ക് മാതൃേയായിട്ടുള് കേരളവം കേരള 
നിയമസഭയും     സേ. എം. മാണിയിലൂസട പുതിസയാരു റിക്കാർഡ് 
ഇൻഡ്യയ്കം കൈാേത്ിനും മുനിൽവച്ചുസവനതാണ് സത്യം.  
ജയത്ിൽ മാത്രമ് ഈ റിക്കാർഡുള്ത്.   ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
ോൈം മന്തിയായിരുന ആൾ, അങ്ങ് പ്റഞെതുകപ്ാസൈ 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്ിച് ആൾ, അങ്ങസന 
കപ്ാകുന്   സേ. എം. മാണിയുസട റിക്കാർഡ് പ്രമ്പര.  ഇൗ 
റിക്കാർഡുേൾ വരുംോൈത്് ഏസതങ്ിലും ഘട്ത്ിൽ 
ആർസക്കങ്ിലും തേർക്കാനാകുസമന് േരുതാൻ പ്റ്റി്.  
അഭിഭാഷേനും നിയമപ്ണ്ഡിതനുമായിരുന്  സേ. എം. 
മാണി.  നിയമ, നീതിന്യായ രംഗത്ിനു�ായ നഷ്ടം 
കേരള നിയമസഭയ്ക് കനട്മായി എന്പ്റയാം.  ധനം, 
നിയമം, റവനയൂ തുടങ്ങി പ്ൈ വകുപ്പുേളം ദീർഘോൈം 
അകദേഹത്ിസന് ഭരണത്ിൻേീഴിൈായിരുന്. ധനോര്യം 
മുതൽ നിയമോര്യത്ിൽവസര അകദേഹം ലവദഗ്ദ്ധ്യം 
കനടി.  ആ ലവദഗ്ദ്ധ്യം പ്ൈതരത്ിലുള് ഇടസപ്ടലുേളിലൂസട 
സഭസയ സമ്പനമാക്കുനതിൽ വൈിയ പ്ങ്കുവഹിച്ിട്ടു�്.  
നിയമസഭയിൽ അരനൂറ്റാ�ികൈസറ ോൈം തുടർന  സേ. 
എം. മാണിയിൽനിന് പുതിയ തൈമുറയിസൈ സാമാജിേർ 
പ്ഠികക്ക� വൈിസയാരു ോര്യമു�്.  അത് സഭയിൽ 
ഹാജരാകുനതിൽ അകദേഹം ോട്ിയ കൃത്യതയാണ്.  
കനതാക്കമോർക്കും അകദേഹം മാതൃേയായിരുന്.  അകദേഹം 
ഇറങ്ങികപ്ാക്ക് പ്രസംഗം നടത്തുനത് എ്ാവർക്കും 
മാതൃേയായ രീതിയിൈായിരുന്.  തീർത്തും ഒഴിവാക്കാനാോത് 
ോര്യങ്ങള�ായാകൈ അകദേഹം സഭ വിട്ടുനിൽക്കുേയുള്ളൂ.  
സഭയിസൈത്ിയാൽ ഒപ്ിട്ിട്് കപ്ാകുേയി്.  മറിച്്, 

േഴിയുനത്ര സമയം സഭയിൽ ഇരിക്കുേയും േഴിയാവന 
ഘട്ങ്ങളിസൈാസക്ക ഇടസപ്ടുേയും സചയ്യും. നിയമനിർമ്ാണ 
കവളേളിൽ ഈ ഇടസപ്ടൽ കൂടുതൽ ശ്രകദ്യമാകും.  
സഭയിസൈ ഓകരാ നിമിഷത്ിൽനിന്ം തനിക്കിനിയും 
എത്രകയാ ോര്യങ്ങൾ പ്ഠികക്ക�തു�് എനതായിരുന്   
സേ. എം. മാണിയുസട മകനാഭാവം.  ഇത് പുതിയ സാമാജിേർ 
മാതൃേയാകക്ക�താണ്.  ഭരണഘടനാ വ്യവസ്േളം 
സഭാ നടപ്ടിചട്ങ്ങളം നിയമ വകുപ്പുേളസമ്ാം കൃത്യമായി 
മനസ്ിൈാക്കാനും സമകയാചിതമായി ഉപ്കയാഗിക്കാനും 
അകദേഹത്ിന് േഴിഞെത് സഭയിസൈ സാനിദ്്യത്ിൽ 
അകദേഹം ോട്ിയ നിഷ്ർഷ സോണ്കൂടിയാണ്.  ഇങ്ങസന 
കനാക്കിയാൽ പ്ൈതരത്ിലും സമാനതേളി്ാത് ഒരുപ്ാട് 
വശങ്ങളള് വ്യക്തിത്വമാണ് അകദേഹത്ികന്ത്.  ആ 
സ്മരണയ്കമുനിൽ ആദരാഞ്ജൈിേൾ അർപ്ിക്കുന്.

ശ്രീ. രറമശ് കചന്ിത്ല  
പ്രതിപ്ക് കനതാവ് 

ബഹുമാനസപ്ട് സ്ീക്കറം ബഹുമാനസപ്ട് മുഖ്യമന്തിയും 
ഇവിസട പ്രേടിപ്ിച് വിോരങ്ങകളാട് പൂർണ്ണമായും 

ഞാൻ കയാജിക്കുേയാണ്.  േഴിഞെ നിയമസഭയിലും 
വളസര സജീവമായി നിന മാണിസാർ ഇന് 
നമ്കളാസടാപ്മി് എന്ള്ത് എ്ാവസരയും ദുുഃഖിപ്ിക്കുന 
ഒരു ോര്യമാണ്.  സ്വാതന്ത്യാനന്തര കേരളത്ിസൈ 
സനടുംതൂണുേളിസൈാനായിരുന് അപ്രതീക്ിതമായി 
നസമ് വിട്ടുപ്ിരിഞെ മാണിസാർ.  രാഷ്ടീയ സംഭവ 
വിോസങ്ങളസട ഒഴക്കനുസരിച്് നീങ്ങുനവരാണ് പ്ൈ 
രാഷ്ടീയ കനതാക്കസളങ്ിലും ആ ഒഴക്കിസന തങ്ങളസട 
ഇഛേയ്കനുസരിച്് തിരിച്ചുവിടുേയും അങ്ങസന ചരിത്രം 
നിർമ്ിക്കുേയും സചയ്ത അപൂർവ്വമായ പ്രതിഭേസള നമ്ൾ 
േ�ിട്ടു�്.  അത്രത്ിസൈാരു കനതാവാണ് മാണിസാർ.  
കേരള രാഷ്ടീയസത് അകദേഹം പ്ൈകപ്ാഴം തസന് വഴിേളിലൂസട 
തിരിച്ചുവിട്ത് നമുക്ക് ോണാൻ േഴിയുന ഒരു ോര്യമാണ്.  
കേരളത്ിസൈ മുനണി രാഷ്ടീയത്ിസൈ സനടുനായേമോരിൽ 
ഒരാളായിരുന് അകദേഹം.  സഎേ്യജനാധിപ്ത്യ മുനണിക്ക് 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ േരുത്് പ്േർന േരുത്നും പ്രഗത്നുമായ 
ഒരു കനതാവായിരുന് മാണിസാർ. ദൂരക്കാഴ്ചയുള് 
ഭരണാധിോരി, പ്രഗത്നായ പ്ാർൈസമകന്റിയൻ, 
ൈക്ക്കണക്കിനാളേൾ സനഞ്ികൈറ്റിയ പ്രിയങ്രനായ 
രാഷ്ടീയ കനതാവ്, രാഷ്ടീയ നീക്കങ്ങളസട മർമ്ം സതാട്റിഞെ 
തന്തശാൈി, നിയമങ്ങസള തൈനാരിഴേീറി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ 
േഴിയുന നിയമജ്ഞൻ, അദ്്വാന വർഗ്ഗത്ിസന് സംരക്േൻ, 
തിേഞെ മനുഷ്യകനേഹി... മാണിസാറിസനപ്റ്റിയുള് 
വികശഷണങ്ങൾ ഇങ്ങസന നീളേയാണ്.  േഴിഞെ 54 
വർഷക്കാൈം അകദേഹം ഇൗ നിയമസഭയിലു�ായിരുന്.    13 
തവണ മന്തിയായിരുന്, 13 ബഡ്ജറ്േൾ അവതരിപ്ിച്ചു, 
ഏറ്റവം കൂടുതൽ വകുപ്പുേൾ ലേോര്യം സചയ്തു, 

ഇങ്ങസനസയാരു കനതാവ് ഇനി കേരളത്ിലു�ാകുകമാസയന് 
നമുക്ക് പ്റയാൻ േഴിയി്. ഏത് സോടുങ്ാറ്റിസന് നടുവിലും ഒരു 
മഹാകമരുവിസനകപ്ാസൈ അകക്ാഭ്യനായി നിൽക്കാൻ േഴിയുന 
അപ്ാരമായ മനുഃശക്തി അകദേഹത്ിസന് ലേമുതൈായിരുന്.  
മാണിസാറികനാസടാപ്ം ര�് മന്തിസഭേളിൽ 
അംഗമായിരിക്കാനുള് അവസരം എനിക്ക് ൈഭിച്ചു. 1986-സൈ 
േരുണാേരൻ മന്തിസഭയിലും   2014-സൈ ഉമ്ൻചാ�ി 
മന്തിസഭയിലും.  1982-ൽ ആദ്യമായി എം.എൽ.എ.ആയി 
നിയമസഭയിസൈത്ിയ നാൾ മുതൽ കരാഗാതുരനായി 
ആശുപ്ത്രിയിൽ പ്രകവശിക്കുന നാൾവസര അകദേഹവമായി 
വളസര അടുത്ിടപ്ഴോൻ എനിക്ക് േഴിഞെിട്ടു�്.  നാൈ് 
തവണ കോട്യത്തുനിന് പ്ാർൈസമന്ികൈയ്ക് ഞാൻ 
മത്രിച്കപ്ാൾ എസന് വിജയത്ിനുകവ�ി ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ മുനിൽനിന് പ്രവർത്ിക്കുേയും കനതൃത്വം 
സോടുക്കുേയും സചയ്ത മാണിസാറിസന എനിക്ക് ഒരിക്കലും 
മറക്കാൻ േഴിയി്.  പ്രതിസന്ിേസള സമചിത്തകയാസട 
മറിേടക്കാൻ അകദേഹത്ിനുള് അനുപ്മമായ േഴിവ് 
അത്ഭുതകത്ാസട മാത്രകമ പുതിയ തൈമുറയ്ക് വീക്ിക്കാൻ 
േഴിയുേയുള്ളൂ.  രാഷ്ടീയ രംഗകത്യ്ക് യുവാക്കസള ഏറ്റവം 
കൂടുതൽ കപ്രാത്ാഹിപ്ിച് ഒരു വ്യക്തിയാണ് അകദേഹം.  
കേരളാ കോണ്രേസ്ിസന് എം.എൽ.എ.-മാരിൽ  
ബഹുഭൂരിപ്ക്വം എന്ം യുവാക്കളായിരുന്.  സചറപ്ക്കാർക്ക് 
രാഷ്ടീയത്ിൽ മുകനാട്ടുവരാനുള് എ്ാ കപ്രാത്ാഹനവം 
ോൈാോൈങ്ങളിൽ നൽേിവനിട്ടുള് കനതാവായി കവണം 
നമുക്ക് അകദേഹസത് ോണാൻ.  മാണിസാറിന് നിയമസഭ 
എന്സമാരു പ്ാഠശാൈയായിരുന്.  1967 മാർച്് 20-സൈ 
അകദേഹത്ിസന് ആദ്യസത് നിയമസഭാ പ്രസംഗം മുതൽ ഇൗ 
നിയമസഭയിൽ അകദേഹത്ിസന് അവസാന പ്രസംഗം വസര 
വായിച്ാൽ നമുക്കത് മനസ്ിൈാകും.  നനായി ഗൃഹപ്ാഠം 
സചയ്ത് മാത്രകമ അകദേഹം 54 വർഷവം നിയമസഭയിൽ 
പ്രസംഗിച്ിട്ടുള്ളൂ.  ഒരു പ്ത്രസകമ്ളനം നടത്ിയാലും 
അതിനുമുമ്പ് മാണിസാർ ഗൃഹപ്ാഠം സചയ്യുമായിരുന്;  
തനിക്ക് പ്റയാനുള് ോര്യങ്ങൾ എഴതുമായിരുന്;  ആ 
ോര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത വരുത്തുമായിരുന്.  നിയമസഭാ 
ലൈരേറി ഏറ്റവം കൂടുതൽ ഉപ്കയാഗിച് ഒരു സാമാജിേൻ 
ആരാസണന് കചാദിച്ാൽ മാണിസാറാസണന് 
നിസ്ംശയം നമുക്ക് പ്റയാൻ േഴിയും.  ആദ്യോൈസത്്ാം 
നിയമസഭയിൽ ഇസ്ങ്ിൽപ്ിസന മാണിസാറിസന 
ലൈരേറിയിൽ ോണാസമനാണ് പ്ഴയ ആളേൾ 
പ്റഞെിട്ടുള്ത്.  മുമ്പ് നിയമസഭാ സകമ്ളനോൈസത്്ാം 
നിയമസഭാ ലൈരേറിയിൽ നിന് നിരന്തരം കരഖേളസട 
കഫാകട്ാകോപ്ി എടുത്തുസോ�് കപ്ാകുന മാണിസാറിസനപ്റ്റി 
റിട്യർ സചയ്ത നിയമസഭാ ഉകദ്യാഗസ്മോർ എകനാട് 
പ്റഞെത് ഞാൻ ഈ അവസരത്ിൽ ഓർക്കുേയാണ്.  
കോണ്രേസ്ിലൂസട രാഷ്ടീയ പ്രവർത്നം ആരംഭിച്് കേരളാ 

കോണ്രേസ് എന പ്രസ്ാനസത് ഒരു മഹാജനേീയ 
പ്രസ്ാനമാക്കി വളർത്ിസയടുത് ോര്യത്ിൽ 
അകദേഹത്ിസന് പ്ങ്്  സചറത്. കേരളാ കോണ്രേസ്ിന് 
ആശയപ്രമായ അടിത്റയു�ാക്കാനും േർഷേരുസടയും 
സാധാരണക്കാരുസടയും പ്ാർട്ിയാക്കി മാറ്റാനും 
േഴിഞെത് മാണിസാറിസന് േഠിനമായ പ്രിശ്രമത്ിസന് 
ഫൈമായിരുന്സവന്ള്ത് വസ്തുതയാണ്.  ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്ിച് മാണിസാർ വിൈമതിച്ത് താൻമൂൈം 
സമൂഹത്ിസൈ ഏറ്റവം താകഴക്കിടയിലുള് അവശത 
അനുഭവിക്കുനവർക്ക് എസന്തങ്ിലും പ്രകയാജനമു�ാകുകമാ 
എനതായിരുന്.  അതിസന് മിേച് ഉദാഹരണമായിരുന് 
ോരുണ്യ സബനവൈന്് സ്ീം.  ോരുണ്യ കൈാട്റിയിലൂസട 
സമാഹരിക്കുന പ്ണം സമൂഹത്ിസൈ കരാഗിേളായ 
പ്ാവസപ്ട്വരുസട ചിേിത്യ്കായി സർക്കാർ തൈത്ിൽ 
വിതരണം സചയ്യുേ എന പ്ദ്തി കൈാേത്തുതസന 
ആദ്യകത്തായിരുന്.  അതിലൂസട അകനേ ൈക്ം പ്ാവസപ്ട് 
കരാഗിേളസട േണ്ണീസരാപ്ാൻ അകദേഹത്ിന് േഴിഞ്ഞു.  അതിന് 
ഇടനിൈക്കാരി്ായിരുന്; ഇൻഷ്വറൻസ് േമ്പനിേളസട 
ഉകദ്യാഗസ്മോരു�ായിരുനി്; എം.എൽ.എ.-മാരുസട 
ശിപ്ാർശ കവണമായിരുനി്;  ആര് അകപ്ക്ിച്ാലും 
വസ്തുതാപ്രമായി ശരിയാസണങ്ിൽ അവർക്ക് സഹായം 
േിട്ിയിരുന്.  മാണിസാറിന് നൽോൻ േഴിയുന ഏറ്റവം 
വൈിയ ്ിബയൂട്് ോരുണ്യ സബനവൈന്് സ്ീം പുനുഃസ്ാപ്ിക്കുേ 
എന്ള്താസണന് ഗവണ്സമന്ികനാട് പ്റയാൻ ഞാൻ 
ആരേഹിക്കുേയാണ്.  ഇന് നമ്ൾ മാണിസാറിസന 
ഓർക്കുകമ്പാൾ,  കേരളത്ിസൈ േർഷേർക്കുകവ�ി 
അതിശക്തമായി നിൈസോ� രാഷ്ടീയ കനതാവായി 
മാണിസാറിസന വിൈയിരുത്ാം. മണ്ണിൽ അദ്്വാനിക്കുനവർക്ക് 
മാണിസാറിസന് മനസ്ിൽ എന്ം ഒരിടമു�ായിരുന്.  
ഭരണേർത്ാസവന നിൈയിൽ എന്ത് സചയ്യുകമ്പാഴം അത് 
േർഷേർക്ക് ഗുണമാകുകമാ എനാണ് അകദേഹം കനാക്കിയത്.  
അകതാസടാപ്ംതസന േർഷേസത്ാഴിൈാളി സപ്ൻഷൻ, 
േർഷേ സപ്ൻഷൻ തുടങ്ങിയവ അകദേഹത്ിസന് ബുദ്ിയിലുദിച് 
ആശയങ്ങളായിരുന്.  മാണിസാറിസന് പ്രശസ്തമായ അദ്്വാന 
വർഗ്ഗ സിദ്ാന്തത്ിസന് അടിസ്ാനംകപ്ാലും േർഷേ 
കക്മമായിരുന്.  പ്ാർൈസമകന്റിയൻ എന നിൈയിൽ 
അകദേഹത്ിന് പ്േരം വയ്കാൻ സ്വതന്ത ഭാരതത്ിൽ 
അപൂർവ്വം ചിൈകര ഉ�ായിട്ടുള്ളൂ. നസ്ാരു നിയമപ്ണ്ഡിതനായ 
മാണിസാർ നിയമത്ിസന് തൈനാരിഴ േീറി ഇൗ 
നിയമസഭയിൽ തസന് വാദമുഖങ്ങൾ ഉനയിക്കുനത് നമ്ൾ 
സാകൂതം േ�ിട്ടു�്.  കേരള രാഷ്ടീയത്ിസൈ ഒരു യുഗമാണ് 
മാണിസാറിസന് കദഹവികയാഗത്ിലൂസട അസ്തമിക്കുനത്.  
മാണിസാറിസന് ദീപ്മായ ഓർമ്േൾക്ക് മുനിൽ ഞാൻ 
തൈകുനിക്കുേയും ആദരാഞ്ജൈിേൾ അർപ്ിക്കുേയും സചയ്യുന്.

(റകരള നിയമസഭറോ നടപടികൾ 27.05.2019)
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അ മ്പതികൈസറ വർഷങ്ങൾ  
നിയമസഭാംഗവം, അതിൽ 
ഇരുപ്ത്ിഅഞ്് 
വർഷകത്ാളം 
മന്തിയുമായിരുന സേ.എം.

മാണി, ഗവണ്സമന്് സസക്രകട്റിയറ്റിസൈയും 
നിയമസഭയികൈയും ഉകദ്യാഗസ്ൻമാർക്ക് 
അവരുസട പ്രിയസപ്ട് മാണിസാർ ആയിരുന്. 
സേ.എം. മാണിയുമായി അടുത്് 
ഇടസപ്ടുവാനും ഒനിച്് പ്രവർത്ിക്കുവാനും 
അവസരം ൈഭിച് ഒട്നവധി 
ഉകദ്യാഗസ്മോരു�ായിരുന്. അതിൽ 
ഔകദ്യാഗിേ കമഖൈയിലുളളവരും 
രാഷ്ടീയരംഗത്് നിന്ം മന്തിയുസട 
കപ്ഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ നിയമിതരായവരും 
ഉ�ായിരുന്. അവരുസട മനസ്ിൽ 
മാണിസാർ  ഒരു കനേഹസ്ർശമായി 
നിറ ഞ്ഞുനിൽക്കുന്.  

 1967 ൽ നിയമസഭാംഗമായി 

എത്ിയ ോൈം മുതൽ 
ഉകദ്യാഗസ്മോരുമായി ഊഷ്മളമായ 
ബന്ം അകദേഹത്ിനു�ായിരുന്. 
2019 ൽ വിട വാങ്ങുന ോൈം വസര 
ആ ബന്ം നിൈനിന്. മന്തിയായി 
ഉനത കശ്രണിയിൽ ഇരിക്കുകമ്പാഴം 
ഉകദ്യാഗസ്ൻമാകരാട് അധിോര 
മകനാഭാവകത്ാസട സപ്രുമാറിയിട്ി്. 
അവരുസട േഴിവേൾ ജനങ്ങളസട 
കക്മത്ിനായി, ഉപ്കയാഗസപ്ടുത്തുനതിൽ 
അകദേഹം വിജയിച്ചു. തിരിച്് 
ഉകദ്യാഗസ്മോരുസട വലുതും സചറതുമായ 
പ്രശ്നങ്ങൾ, നിയമവികധയമായി 
തനിക്ക് ആോവന രീതിയിൽ 
പ്രിഹരിക്കുവാനും അകദേഹം എകപ്ാഴം 
ശ്രദ്ിച്ിരുന്. സദാ ഊർജ്സ്വൈനും,  
േർമ്നിരതനുമായിരിക്കുന 
ജനനായേസന്യും, ജനേീയ 
വിഷയങ്ങളിൽ, അർപ്ണമനകസ്ാസടയും, 
സഹാനുഭൂതികയാസടയും ഇടസപ്ടുന 

ജനപ്രതിനിധിയുകടയും, ോര്യക്മത 
പുൈർത്ിയ ഭരണാധിോരിയുസടയും 
ചിത്രമാണ് ഒപ്ം പ്രവർത്ിച് 
ഉകദ്യാഗസ്മോരുസട ഓർമ്േളിൽ 
സതളിയുനത്.  

 ശ്രീ. പി.സി. ജയിംസ്: 1982 മുതൽ 
സേ.എം. മാണി മന്തിയായിരുന 
ോൈഘട്ങ്ങളിസൈ്ാം അഡീഷണൽ/
അസിസ്റ്റന്് ലപ്രവറ്റ് സസക്രട്റിയായി 
പ്രവർത്ിച്ിട്ടുളള ശ്രീ. പ്ി.സി. ജയിംസ് ബാങ്് 
മാകനജരായിരിസക്കയാണ് കപ്ഴ്സണൽ 
സ്റ്റാഫിൽ കചർനത്. മാണിസാറികനാസടാപ്ം 

പ്രവർത്ിക്കുവാൻ 
േഴിഞെത് 
ജീവിതത്ിസൈ 
ഏറ്റവം ധന്യമായ 
അവസരമായാണ് 
അകദേഹം 
േരുതുനത്. 

ഓർമ്േളിൽ 
മാണിസാർ

ജി. ഹരിലറോൽ
ലൈകരേറിയൻ,  നിയമസഭാ സസക്രകട്റിയറ്റ്
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േക്ി-രാഷ്ടീയ, ജാതി-മതകഭദസമകന്യ 
വ്യക്തിബന്ങ്ങൾ ോത്തുസൂക്ിക്കുേയും 
തസന എതിർത്ിരുനവകരാട് 
കപ്ാലും യാസതാരു വികരാധവമി്ാസത 
സൗമ്യമായി സപ്രുമാറേയും, അവരുസട 
ആവശ്യഘട്ങ്ങളിൽ സഹായിക്കുേയും 
സചയ്യുമായിരുന് മാണിസാർ. ആ 
മഹാമനസ്കത അകദേഹത്ിസന് ഏറ്റവം 
വൈിയ സവികശഷതയായിരുന് എന് 
ശ്രീ. സജയിംസ് വിൈയിരുത്തുന്. 
മറ്ളളവരുസട കവദന തസന് കവദനയായി 
ഹൃദയത്ിൽ ഏറ്വാങ്ങുമായിരുന 
അകദേഹം, താൻ നടപ്ിൈാക്കിയ ോരുണ്യ 
ചിേിൽസാപ്ദ്തിയിൽ നിന്ം 
സഹായത്ിനുളള അകപ്ക്േൾ 
വായിച്് മാണിസാറിസന് േണ്ണുേൾ 
ഈറനാകുനത് കനരിൽ േ�ിട്ടുളളതും 
ഓർമ്യു�്.  േർഷേനും 
േർഷേ സതാഴിൈാളിയും കയാജിച്് 
ഒസത്ാരുമിച്ചുളള പ്രവർത്നം ോർഷിേ 
കമഖൈയുസട സുസ്ിര വിേസനത്ിന് 
അത്യന്താകപ്ക്ിതമാസണന് 
"അധ്വാനവർഗ്ഗ സിദ്ാന്ത" ത്ിലൂസട 
അകദേഹം സമർത്ിച്ചു. നിൈവിലുളള കേന്ദ്ര – 
സംസ്ാന ബന്ങ്ങളിൽ സപ്ാളിസച്ഴത്് 
ആവശ്യമാസണന്ം സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് 
കൂടുതൽ അധിോരങ്ങളം, സാമ്പത്ിേ 
സ്വാതന്ത്യവം ൈഭിക്കണസമന്ം അകദേഹം 
പ്റയുമായിരുന്. നിയമ വിഷയങ്ങളിലും, 
ഭരണഘടനാ വിഷയങ്ങളിലും ഉളള സേ.എം. 
മാണിയുസട പ്ാണ്ഡിത്യവം, പ്രസംഗപ്ാടവവം 
അത്ഭുതാദരവേകളാസട അകദേഹം ഓർക്കുന്. 

 ശ്രീ. ഡി. ശരത്ചന്ദ്രൻ : നിയമവകുപ്ിൽ 
സസ്ഷ്യൽ സസക്രട്റിയായി വിരമിച് ശ്രീ. 
ഡി. ശരത്ചന്ദ്രൻ 2001-06, 2011-2016 
ോൈയളവിൽ സേ.എം. മാണിയുസട 
അഡീഷണൽ ലപ്രവറ്റ് സസക്രട്റിയായി 

പ്രവർത്ിച്ിരുന്. 
നിയമ 
നിർമ്ാണങ്ങൾക്ക് 
കനതൃത്വം 
നൽകുകമ്പാൾ, 
ശ്രീ. സേ.എം.മാണി 
പുൈർത്ിയിരുന 
ശ്രദ്യും 
ോര്യക്മതയും 
അകദേഹം 

ചൂ�ിക്കാട്ി. സാമാജിേർ നൽകുന 
ഓകരാ കഭദഗതിയും സൂക്ഷ്മമായി പ്ഠിച്് 
ഓകരാനിനും പ്രകത്യേം മറപ്ടി സ്വന്തം 
ലേപ്ടയിൽ എഴതി തയ്ാറാക്കിയായിരുന് 
അകദേഹം നിയമസഭയിസൈ 
ചർച്യിൽ പ്സങ്ടുത്ിരുനത്. മന്തി 
എന നിൈയിലും അകദേഹം മിേച് 
പ്രവർത്നമാണ് നടത്ിയസതന് ശ്രീ. 
ശരത്ചന്ദ്രൻ അനുസ്മരിച്ചു. ോരുണ്യാ 
ചിേിൽസാപ്ദ്തിയും, പ്ാവസപ്ട്വർക്ക് 
സൗജന്യ ലവദയുതി േണക്ൻ നൽകുന 
പ്ദ്തിയും (സവളിച് വിപ്വം) ആവിഷ്രിച്ത് 
വൈിയ ജനേീയ അംഗീോരം േിട്ിയ 
നടപ്ടിേളായിരുന്. സേ.എം.മാണി 
സചയർമാനായിരുന നിയമപ്രിഷ്ാര 
േമ്ിറ്റിയുസട ശുപ്ാർശ പ്രോരം, 600 
ൈധിേം ോൈഹരണസപ്ട് നിയമങ്ങൾ 
റദേ് സചയ്യുേയു�ായി.  സേട്ിക്കിടക്കുന 
കേസുേൾ തീർപ്ാക്കാൻ ഊർജ്ിത 
നടപ്ടിേൾ സ്വീേരിച്ചു. താൽക്കാൈിേമായി 
സ്ാപ്ിച്ിരുന 39 ഫാസ്റ്റ് ്ാക്ക് കോടതിേൾ 
അഡീഷണൽ ജി്ാ കോടതിേളാക്കി 
സ്ിരം സംവിധാനമാക്കിയതും, വാടേ 
സേട്ിടത്ിൽ പ്രവർത്ിച് സർക്കാർ 
ഓഫീസുേൾക്ക് താലൂക്കുേളിൽ 
ആസ്ാനമന്ദിരത്ിനായി റവനയൂ 
ടവറേൾ നിർമ്ിച്തും അകദേഹത്ിസന് 
ശ്രകദ്യമായ നടപ്ടിേളായി.  അകദേഹം 
നടപ്ിൈാക്കിയ റവനയൂ അദാൈത്തുേളം 
വിക്ജ് സഭേളം സാധാരണക്കാർക്ക് 
ഏസറ ആശ്വാസം നൽേിയതായി 
ശ്രീ. ശരത്ചന്ദ്രൻ വിൈയിരുത്ി.

 ശ്രീ. റജറോസഫ് റതറോമസ്: 2001 മുതൽ 
2019 ൽ സേ.എം. മാണി മരിക്കുനതുവസര  
സന്തതസഹ ചാരിയായിരുന് ഔകസപ്ച്ൻ 
എന് മാണിസാർ വിളിച്ിരുന ശ്രീ. കജാസഫ് 
കതാമസ്. പ്ാൈായിൽ കേരള കോണ്രേസ് 

പ്രവർത്േനായിരുന 
ഔകസപ്ച്സന 
മാണിസാർ 2001 ൽ 
മന്തിയായകപ്ാൾ 
കപ്ഴ്സണൽ 
സ്റ്റാഫിൽ നിയമിച്ചു. 
കേരളത്ിസന് 
ഒട്ാസേയുളള 
വിേസനം സ്വപ്നം 
ോണുകമ്പാഴം 

പ്ാൈാ എന്ം മാണിസാറിസന് 
വിോരമായിരുനതായും, തസന് മണ്ഡൈമായ 
പ്ാൈായിസൈ ജനങ്ങൾക്കുകവ�ി 
എസന്ത്ാം ോര്യങ്ങൾ കൂടുതൈായി 
സചയ്ാം എന് എകപ്ാഴം മാണിസാർ 
ചിന്തിച്ിരുനതായും അകദേഹം ഓർമ്ിച്ചു. 
മുതിർന പ്ാർട്ി പ്രവർത്േകരയും 
അസുഖബാധിതരായവകരയും വീട്ിൽ കപ്ായി 
ോണുവാനും, സഹായിക്കുവാനും മാണിസാർ 
ശ്രദ്ിച്ിരുന്. സപ്ാതുപ്രവർത്നത്ിസന് 
വൈിയ തിരക്കുേൾക്കിടയിലും ഒരു ന് 
കുടുംബനാഥനായിരിക്കുവാൻ അകദേഹത്ിന് 
സാധിച്ിരുന്. സസക്രകട്റിയറ്റിനു മുനിസൈ 
സപ്ട്ിക്കടയിൽ നിന്ം ഉണ്ണിയപ്വം 
ഡൽഹിയിസൈ തുണിക്കടയിൽ നിന്ം 
കുട്ിയമ് കചച്ിക്കായി സാരിയും  വാങ്ങുന 
കനേഹനിധിയായ കുടുംബനാഥനായ 
മാണിസാറം ഔകസപ്ച്സന് മനസ്ിലു�്. 

മന്തിയായിരുനകപ്ാൾ തനിക്കു േിട്ടുന 
അകപ്ക്േളിൽ ഒട്ടുമിക്കവയിലും 
ഉടനടി ഉത്രവിട്ടു നൽേിയിരുന 
മാണിസാർ, ഭരണപ്രമായ ോൈതാമസം 
ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ിച്ിരുന്.  കോടതി 
ഉത്രവേളൾസപ്സടയുളളവയും 
കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യമുളളവയുമായ 
ഫയലുേൾക്ക് മാത്രകമ തീരുമാനസമടുക്കുവാൻ 
ോൈതാമസം ഉ�ായിട്ടുളളൂ. 
റബ്ർ േർഷേർക്ക് കുറഞെ വിൈ 
ഉറപ്ാക്കാനായി ധന-കൃഷി വകുപ്്, റബ്ർ 
കബാർഡ്, േർഷേ സസാലസറ്റിേൾ 
എനിവയുസട പ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഏകോപ്ിപ്ിച്തും ബഡ്ജറ്റിൽ റബ്റിന് 
വിൈസ്ിരതാഫ�ിനായി തുേ 
വേയിരുത്ിയതും അക്കാര്യം നടപ്ിൽ 
വരുത്തുവാൻ അകഹാരാത്രം പ്രിശ്രമിച്തും 
മാണിസാറിസന് േർഷേകരാടുളള 

ആഭിമുഖ്യം സവളിവാക്കുനതായി അകദേഹം 
ചൂ�ിക്കാട്ി.  അഭിഭാഷേർക്ക് കക്മനിധി 
ഏർസപ്ടുത്തുവാൻ നിയമനിർമ്ാണം 
നടത്ിയതും ശ്രകദ്യമായി.

 ശ്രീ എസ്. റവലറോയുധൻ നറോയർ: 
നിയമസഭാ സസക്രകട്റിയറ്റിൽ സസ്ഷ്യൽ 
സസക്രട്റിയായിരുന ശ്രീ എസ്. 

കവൈായുധൻ 
നായർക്ക് സേ.എം.
മാണികയാസടാപ്ം 
കപ്ഴ്സണൽ 
സ്റ്റാഫായി 
ഏസറക്കാൈം 
പ്രവർത്ിക്കുവാൻ 
അവസരം 
ൈഭിച്ിട്ടു�്. 
പ്രസംഗങ്ങൾക്കും 
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നിയമസഭാ പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും 
ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളം ആധിോരിേ 
കരഖേളം കശഖരിച്് മാണിസാറിന് നൽകുന 
കജാൈി മിക്കകപ്ാഴം നിർവ്വഹിച്ിരുനത് 
ശ്രീ. കവൈായുധൻ നായർ ആയിരുന്. 
കരഖേളസട ആധിോരിേത ഉറപ്ാക്കിയ 
കശഷം മാത്രകമ നിയമസഭയികൈാ, മറ്റ് 
കവദിേളിസൈ പ്രസംഗങ്ങളികൈാ അവ 
പ്രാമർശിക്കുമായിരുന്ളളൂ. ഏസറ 
സമയസമടുത്് നനായി പ്ഠിച്് സ്വയം 
കുറിപ്പുേൾ തയ്ാറാക്കിയായിരുന് 
മാണിസാർ നിയമസഭയിലും മറ്റ് 
ചടങ്ങുേളിലും പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് 
തയ്ാസറടുത്ിരുനസതന് ശ്രീ. കവൈായുധൻ 
നായർ അനുസ്മരിച്ചു. നിയമസഭാ 
പ്രസംഗങ്ങൾ സമാഹരിക്കുനതിലും, അധ്വാന 
വർഗ്ഗ സിദ്ാന്തം അടിസ്ാനമാക്കി പുസ്തേ 
രചന നടത്തുനതിനും  മാണിസാറിന് 
നിയമസഭാ ലൈരേറിയിൽ നിന്ം 
വിവരങ്ങൾ കശഖരിച്് നൽേിയത് 
കവൈായുധൻ നായരായിരുന്. േർഷേരുസട 
പ്രശ്നങ്ങൾ എകപ്ാഴം ഉയർത്ിക്കാട്ടുവാനും 
പ്രിഹാരം ോണുവാനും അകദേഹം 
ശ്രദ്ിച്ിരുന്. മൈകയാര േർഷേർക്ക് 
പ്ട്യം നൽകുനതിനുളള തടസ്ങ്ങൾ 

പ്രിഹരിക്കുവാൻ ഡൽഹിയിൽ  
കേന്ദ്രമന്തി േമൽനാഥിസന ോണുവാൻ 
നടത്ിയ യാത്രയിലും മറ്റ് പ്ൈ പ്രധാന 
ഔകദ്യാഗിേ യാത്രേളിലും മാണിസാറിന് 
സഹായിയായി പ്രവർത്ിക്കുവാൻ 
േഴിഞെത് ചാരിതാർത്്യകത്ാസട 
അകദേഹം ഓർമ്ിക്കുന്. 

 ശ്രീ കക. റമറോഹനകുമറോർ: : നിയമസഭാ 
സസക്രകട്റിയറ്റിൽ അഡീഷണൽ 
സസക്രട്റിയായിരുന ശ്രീ സേ. 
കമാഹനകുമാർ, സ്ീക്കറായിരുന ജി. 
ോർത്ികേയസന്യും പ്രതിപ്ക്കനതാവ് 
ശ്രീ. രകമശ് സചനിത്ൈയുകടയും സസ്ഷ്യൽ 
ലപ്രവറ്റ് സസക്രട്റിയായും പ്രവർത്ിച് 

അവസരങ്ങളിൽ 
നിയമസഭയിൽ, 
സേ.എം. മാണിയുസട 
ക്രിയാത്മേമായ 
ഇടസപ്ടലുേൾ 
അടുത്റിഞെിട്ടു�് . 
നിയമസഭയിൽ 
പ്രതിപ്ക് 
ബഹുമാനകത്ാസട 
ഏറ്റവം മാന്യമായി 

സപ്രുമാറന സാമാജിേനായും, വിഷയങ്ങൾ 
നനായി പ്ഠിച്് സഭയിൽ അവതരിപ്ിക്കുന 
ജനപ്രതിനിധിയായും മിേച് 
ഭരണാധിോരിയായും ശ്രീ. കമാഹനകുമാർ 
സേ.എം.മാണിസയ ആദരപൂർവ്വം 
അനുസ്മരിക്കുന്. പ്രീക്യ്ക് പ്ഠിച്് തയ്ാറായി 
വരുനതുകപ്ാസൈയായിരുന് നിയമസഭയിൽ 
മാണിസാർ എത്ിയിരുനസതന്ം 
നിയമസഭാ നടപ്ടിക്രമങ്ങളം 
പ്ാർൈസമന്റി നടപ്ടി ക്രമങ്ങളസട 
ആധിോരിേ രേന്മായ "ശക്തർ ആന്് 
േൗൾ" ഉം നിയമസഭയിസൈത്തുകമ്പാൾ 
േയ്ിൽ േരുതുമായിരുനതായും ശ്രീ. 
കമാഹനകുമാർ പ്റഞ്ഞു. നടപ്ടിക്രമങ്ങൾ 
പ്ാൈിച്ചുമാത്രമാണ് അകദേഹം നിയമസഭയിൽ 
ഇടസപ്ട്ിരുനത്. സഭാനടപ്ടിേളസട 
അജ� നിശ്യിക്കുന BAC മീറ്റിംഗുേളിൽ 
നടപ്ടിേൾ ക്രമസപ്ടുത്തുവാനും ഓകരാ 
നിയമനിർമ്ാണത്ിനും അതിസന് 
വ്യാപ്ിക്കനുസരിച്് ആവശ്യമായ സമയം 
നിശ്യിക്കുവാനും അകദേഹം ജാരേതകയാസട 
ഇടസപ്ട്ിരുന്. ഇസതാസക്കയാണ് 
ഏറ്റവം മിേച് സാമാജിേനായി 
മാണിസാറിസന മാറ്നസതന് ശ്രീ. 
കമാഹനകുമാർ അഭിപ്രായസപ്ട്ടു. 

 ശ്രീ. പി.പി. �റോനവറോസ്: നിയമസഭാ 
സസക്രകട്റിയറ്റിൽ കജായിന്് സസക്രട്റിയായ 
ശ്രീ. പ്ി.പ്ി. ഷാനവാസ്, സേ.എം. മാണി, 
എം.എൽ.എ. ആയിരുന ോൈയളവിൽ 
കുറച്് ോൈം PA ആയി പ്രവർത്ിച്ിട്ടു�്. 
നിയമസഭാ പ്രസംഗത്ിനായി, വിശദമായി 

റഫർ സചയ്ത് 
ഏോന്തമായിരുന് 
സശ്രദ്ം 
കുറിപ്പുേൾ 
തയ്ാറാക്കുനതും, 
അതിനുകശഷം 
അത് അകദേഹം 
പ്തുസക്ക പ്രസംഗിച്ചു 
കനാക്കുനതും 
ശ്രീ. ഷാനവാസ് 
േൗതുേകത്ാസട 

കനാക്കി നിനിട്ടു�്. 

 ശ്രീ. ആർ. കിറ�റോർകുമറോർ: 
നിയമസഭയിസൈ സസ്ഷ്യൽ സസക്രട്റിയായ            
ശ്രീ. ആർ. േികഷാർകുമാറിന്, സബ്ജക്് 
േമ്ിറ്റിേളിൽ മാണിസാറിസന് 
കനതൃത്വപ്ാടവവം, ക്രിയാത്മേ 
ഇടസപ്ടലുേളം അടുത്റിയുവാൻ 
അവസരം ൈഭിച്ിട്ടു�്. 2019 ജനുവരി 31 

ന് സാമാജിേർ 
സഭാസകമ്ളനത്ിന് 
സതാട്ടുമുമ്പ്, 
നിയമസഭാഹാളിൽ 
സേ.എം.മാണിക്ക് 
പ്ിറനാൾ 
ആശംസേൾ 
അർപ്ിക്കുന 
അവസരത്ിൽ 
അതിന് 
സാക്ിയായിരുന്. 

പ്ിറനാൾ ദിനത്ിന് പ്ികറ്റന് 
സഭയിസൈത്തുകമ്പാൾ, ബഹു. 
മുഖ്യമന്തിയും മന്തിമാരായ ശ്രീ. ഇ.പ്ി. 
ജയരാജനും, ശ്രീ. ജി. സുധാേരനും, 
ബഹു. പ്രതിപ്ക്കനതാവസമാസക്ക  
ആശംസേൾ കനർന്. സഭാംഗങ്ങൾക്ക് 
ഊഷ്മളമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന് അത്. 
തദവസരത്ിൽ മാണിസാർ തസന്യും 

േരം രേഹിച്് നന്ദി കരഖസപ്ടുത്ിയത് ശ്രീ. 
േികഷാർകുമാർ ഹൃദയത്ിൽ സൂക്ിക്കുന്. 
നിയമസഭയിൽ ോര്യഗൗരവകത്ാസട 
മാത്രം േ�ിട്ിളള മാണിസാർ ചൈച്ിത്ര 
ഗാനങ്ങകളാടുളള തസന് താൽപ്ര്യവം 
ആസ്വാദനത്ിന് സമയം േസ�ത്തുന 
ോര്യവം ഒരു ചാനൽ ഇന്ർവയൂവിൽ 
പ്റഞെതും അകദേഹം ഓർക്കുന്. 

 ശ്രീ. സി. എസ്. സതികുമറോർ : ഓകരാ 
വിഷയത്ിലും മറ്ളള സാമാജിേർ 
പ്റയുനതിൽ നിന് വ്യത്യസ്തവം 
ക്രിയാത്മേവമായ ഒരു നിർകദേശം മുകനാട്ടു 
വയ്കവാൻ സേ.എം.മാണി ശ്രമിക്കുമായിരുന് 
എന് നിയമസഭാ സസക്രകട്റിയറ്റിൽ  
ചീഫ് ലൈകരേറിയ നായിരുന സി.എസ്. 
സതികുമാർ ഓർമ്ിക്കുന്. ലൈരേറിയിൽ 

നിന് നൽകുന 
റഫറൻസ് കരഖേൾ 
ഓകരാന്ം വളസര 
സൂക്ഷ്മമായി 
അപ്രേഥിച്് 
സംശയമുസ�ങ്ിൽ 
കൂടുതൽ പ്ഠനങ്ങൾ 
നടത്തുമായിരുന്. 
എകപ്ാഴം കരഖേളസട 
ആധിോരിേത 
ഉറപ്പുവരുത്തുമായിരുന്. 

അകദേഹത്ിന് തൃപ്ിേരമായി റഫറൻസ് 
നൽകുനത് ലൈകരേറിയമോർക്ക് ഏസറ 
ശ്രമേരവം അഭിമാനേരവമായിരുന്. 
പ്രതിപ്ക് നിരയിസൈ മാണിസാറായിരുന് 
്ഷറി സബഞ്ിസൈ മാണിസാറികനക്കാൾ 
ശക്തസനന് കതാനിയിട്ടുളളതായി 
സതികുമാർ പ്റഞ്ഞു.

 നിയമസഭാ ലൈരേറി ജീവനക്കാർ 
സപ്ാതുവിൽ മാണിസാറിസന 
ഓർക്കുനത് ഏറ്റവം കൂടുതൽ 
പുസ്തേങ്ങൾ റഫറൻസിനായി 
എടുക്കുന സാമാജിേനായിട്ാണ്. 
നിയമസഭാ ലൈരേറി സംവിധാനം 
ഏസറ പ്രകയാജനസപ്ടുത്ിയ 
സാമാജിേനായിരുന് അകദേഹം. 
പ്രസംഗങ്ങൾക്കും, നിയമസഭാ 

പ്രവർത്നങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ 
ആധിോരിേ കരഖേൾ നിയമസഭാ 
ലൈരേറിയിൽ നിന് അകദേഹം 
കശഖരിക്കുമായിരുന്. ആദ്യോൈങ്ങളിൽ 
നിയമസഭാ ലൈരേറിയിസൈ സ്ിരം 
സന്ദർശേനായിരുന മാണിസാർ, 
പ്ിൽക്കാൈത്് മന്തിയായി തിരക്കുേൾ 
കൂടിയകപ്ാൾ കപ്ഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിസന് 
സഹായകത്ാസട വിവരങ്ങൾ 
കശഖരിക്കുേയായിരുന് പ്തിവ്. റഫറൻസ് 
ആവശ്യത്ിനായി അകദേഹത്ിസന് 
സസ്ഷ്യൽ ലപ്രവറ്റ് സസക്രട്റി കവൈായുധൻ 
നായരും, PRO ബിനുകുമാറം PA ആയിരുന 
സി.സജ. മാതയുവം,  അഗസ്റ്റിനും  നിയമസഭാ 
ലൈരേറിയിൽ നിന്ം പുസ്തേങ്ങളം 
പ്രസ് ക്ിപ്ിംഗുേളം, പ്ഠനറികപ്ാർട്ടുേളം 
മാണിസാറിന് ൈഭ്യമാക്കി. സമയം േിട്ടുന 
അവസരങ്ങളിസൈാസക്ക ലൈരേറിയിൽ 
എത്ി ഏോരേതകയാസട പ്ഠിച്് 
കുറിപ്പുേൾ തയ്ാറാക്കുന മാണിസാറിസന് 
ചിത്രം ലൈരേറി ജീവനക്കാരുസട 
മനസ്ിൽ മായാസത നിൽപ്പു�്.  

 നീ� ോൈയളവായി മന്തിയായും MLA 
യായും നിയമസഭാ മന്ദിരത്ിൽ നിറഞ്ഞു 
നിനിരുന മാണിസാറിസന് സാനിദ്്യമാണ് 
നിയമസഭാ ജീവനക്കാർക്കും 
അകദേഹത്ിസന് കവർപ്ാടിലൂസട നഷ്ടസപ്ട്ത്. 
നിയമസഭയിസൈ ഓകരാ ദിവസവം 
തനിക്ക് ഒരു പുതിയ ദിവസമായിരുന് 
എന്ം കേരള നിയമസഭയിസൈത്തുന 
ഓകരാ നിമിഷവം സകന്താഷേരമായ 
അനുഭൂതിയായിരുന്സവന്ം 
മാണിസാർ കരഖസപ്ടുത്ിയിട്ടു�്. തസന് 
ഊർജ്സ്വൈതയും ജനങ്ങകളാടുളള 
പ്രതിബദ്തയും തകനാസടാപ്ം 
പ്രവർത്ിച് ഉകദ്യാഗസ്ൻമാരികൈക്ക് 
സനികവശിപ്ിക്കുവാനും അവസര 
എകപ്ാഴം ജനകസവനത്ിന് 
കവ�ി േർമ്നിരതരാക്കുവാനും 
അകദേഹത്ിന് സാധിച്ചു. മാണിസാറം 
ഉകദ്യാഗസ്രുമായു�ായിരുന 
പ്ാരസ്ര്യം, ഔകദ്യാഗിേം എന്ം 
വ്യക്തിപ്രം എന്ം  കവർതിരിക്കാൻ 
പ്റ്റാത്വിധം ഇഴകചർനതായിരുന്.
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കറോർട്ടൂണുകളികല കക.എം മറോണി

മലയറോള മറനറോരമ
5.03.2016

റഗറോപരീകൃഷ്ണൻ
മറോതൃഭൂമി
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 ടി.കക സുജിത്, റകരളകൗമുേി
ജുഷനസ് 
നിയമസഭറോ കസക്രറടേറിയ്്

സനൽ കുമറോർ
റേശറോഭിമറോനി
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മുൻ രറോഷ്ടപതി കക.ആർ. നറോരറോയണനും കക.എം. മറോണിയും കക.എം മറോണി, മുൻ രറോഷ്ടപതി എ.പി.കജ. അ�്ദുൾ കലറോം
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പ്രധറോനമന്തി രറോജരീവ് ഗറോന്ിറയറോകടറോപ്ംഇന്ദിരറോഗറോന്ികയ സന്ദർശിച്ചറപ്റോൾ
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അരുണ് സജയ്റ്റ് ൈിസക്കാപ്ം

രകമശ് സചനിത്ൈകയാസടാപ്ം സേ.എം. മാണി, സമാറാർജി കദശായി, പ്ി. രാമചന്ദ്രൻ, എം.ജി.ആർഇ.എം.എസിറനറോകടറോപ്ം
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പ്രധറോനമന്തി എ.�ി. വറോജ് റപയിയുമറോയി കൂടിക്കറോഴ്ച

മൻറമറോഹൻ സിംഗും കക.എം. മറോണിയും എം.ജി.ആറികനറോപ്ം

നിയമസഭയികല ശങ്രനറോരറോയണൻ  തമ്പി ഹറോളികന്റയും, ജി.കറോർത്ിറകയൻ മയൂസിയത്ികന്റയും നറോമകരണം, കുടേികളകട ഷലബ്രറി ഉൽ്റോടനം, 25/2/2016

വി. ഡി. സതരീശൻ എം.എൽ.എ, കഡ.സ്രീക്കർ പറോറലറോട് രവി, സ്രീക്കർ എൻ.ശക്ൻ, കക. എം. മറോണി, ചരീഫ് വിപ്്  റതറോമസ് ഉണ്ിയറോടൻ  25/2/2016
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റജറോൺറപറോൾ II മറോർപറോപ്യുകട റകരള സന്ദർശനം

നിയമസഭറോ  മന്ദിരത്ിൽ മുൻ രറോ�് ട്പതി  കക ആർ നറോരറോയണകന്റ  പ്രതിമ  അനറോച്റോേനം  
റകറോടിറയരി �റോലകൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എ,, മുഖ് മന്തി ഉമ്മൻ ചറോണ്ി,  മന്തി കകഎം മറോണി, സ്രീക്കർ റതറമ്പിൽ  രറോമകൃഷ്ണൻ  (15/3/2006)

at the collossium,Rome

at campidoglivo- The Mayors Palace 
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രറോഷ്ടപതി ശങ്ർേയറോൽ ശർമകയ സന്ദർശിച്ചറപ്റോൾ

പി.കക.കുഞെറോലി�ടേി, വി.എം.സുധരീരൻ എന്ിവർകക്കറോപ്ം

കറോരുണ് പദ്ധതി നടപ്റോക്കിയതു മറോനിച്ച് ക�വലിയർ വി.സി. ആന്റണി കസന്റർ പ്രഥമ കർമ്മറശ്ഷ് പുരസ്കറോരം 2013 റമയ് 11 ന്  
ധനകറോര്മന്തി ശ്രീ.കക.എം.മറോണിക്ക് ശ്രീ.ജി സുധറോകരൻ എം.എൽ.എ. ആലപ്പുഴ �സന്റ് ഹറോളിൽ സമർപ്ി�ന്നു 
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റലറോക് സഭറോ സ്രീക്കർ �ൽററോം ഝറോക്കറികന സ്വരീകരിച്ചറപ്റോൾ രറോഷ്ടപതി ഗ്റോനി കസയിൽസിംഗിന് സ്വറോഗതം

ഉമ്മൻചറോണ്ിറയറോകടറോപ്ം സറോമറോജികരുകട കറോയികറമളയിൽ നികന്റോരു ദൃശ്ം

പ്രഥമ വി പി റമറനറോൻ പുരസ് കറോര റജതറോവ്  കക. എം മറോണികയ എ. കക. ആന്റണി അനുറമറോേി�ന്നു  
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രറോഷ്ടപതി എ.പി.കജ. അ�്ദുൾ കലറോമുമറോയി സൗഹൃേം 

റയശുേറോസിറനറോകടറോപ്ം

എം.വി.ആർ, കക.�ി.ഗറണ�് കുമറോർ,കക.ആർ. ഗൗരിയമ്മ, പി.കക. കുഞെറോലി�ടേി, എ. കക. ആന്റണി, ടി.എം.റജക്ക�് എന്ിവർകക്കറോപ്ം

 എ. കക. ആന്റണികക്കറോപ്ം
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പ്രധറോനമന്തി മൻറമറോഹൻ സിംഗികനറോപ്ം 

ഇ.കക. നറോയനറോർ, ഗ്റോനി കസയിൽ സിംഗ്, കക.എം. മറോണി

റമറോഹൻലറോൽ, മമ്മൂടേി ,കക.എം. മറോണി  

കക.എം മറോണി, സച്ചിൻ കടണ്ടുൽക്കർ
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ജനങ്ങറളറോകടറോപ്ം ജനങ്ങറളറോകടറോപ്ം
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പി.കക. കുഞെറോലി�ടേി, കക.എം. മറോണിറമറോഹൻലറോലികനറോപ്ം 
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വി.എസിറനറോകടറോപ്ം

കക. എം. മറോണിയുകട ഷകയ്യ�രം
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 കക.എം. മറോണി ധന് സ്മൃതി - എഡിറ്റോറിയൽ റ�റോർഡ്

എഡിറ്റോറിയൽ റ�റോർഡും വിഭവ സമറോഹരണം നടത്ിയ ജരീവനക്കറോരും

കറോർട്ടൂൺ 
 
ശ്രീ. റഗറോപരീകൃഷ്ണൻ, മറോതൃഭൂമി
ശ്രീ. ടി.കക. സുജിത്, റകരള കൗമുേി
ശ്രീ. സനൽകുമറോർ, റേശറോഭിമറോനി
 
മലയറോള മറനറോരമ
േരീപിക 

റഫറോറടേറോ

ശ്രീ. റജറോസ് കക. മറോണി, മുൻ എം.പി
ഇൻഫർറമ�ൻ ആന്റ് പബ്ിക് റിറല�ൻസ് വകുപ്്,
റകരള സർക്കറോർ
 
ശ്രീ. �ി. ജയചന്ദ്രൻ
ശ്രീ. ശ്രീകുമറോർ ആലപ്ര, റകരള കൗമുേി
ശ്രീ. അറശറോകൻ കരകുളം, കലറോകൗമുേി 
ശ്രീ. പി.എം. �ിനുകുമറോർ

മലയറോള മറനറോരമ 
മറോതൃഭൂമി
റകരളകൗമുേി
റേശറോഭിമറോനി
േരീപിക

കടപ്റോട്
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 റകരള നിയമസഭറോ കസക്രറടേറിയ്ിനു റവണ്ി 
നിയമസഭറോ കസക്രടേറി പ്രസിദ്ധരീകരി�ന്ത്. 

 ഈകമയിൽ: library@niyamasabha.nic.in
കവ�് ഷസ്് : www.niyamasabha.org 


