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പരീkാ നടtിpിെല
പാളിcകൾ
എം.ജി സർവകലാശാല െട ബി ദ പരീk െട ഉtര

kടലാ കൾ ആ വയിൽ േദശീയ പാതയിൽ ഉേപkിk
െp നിലയിൽ കെ tിയ വാർt വnതിന് െതാ പി
േ n് എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീkാേപpറിνം അേത ഗതി
തെn ഉ ായതിൽ അത് തം േതാേn കാരയമിl. പരീ
kാ നടtിp് എ മാ ം അ dേയാ ം വക തിരിവിlാ
െത മാണ് ൈകകാരയം െച nെതnതിെn ഉദാഹരണ
ളാണിത്. പരീkാ നടtിpിനായി മാ ം അേനകം ഉ
േദയാഗsnാെരയാണ് ഒാേരാ വർഷ ം നിേയാഗി nത്.
ഇ െന നിേയാഗിkെp nവർk് സാധാരണ ശmളtി
ന് റേമ േതയക അലവൻ ം നൽകാ .് പല ത കളി
ൽ േമൽേനാ tിνം ആ ക
.് ഇെതാെk ഉ ായി ം
ഉtരkടലാ കൾ മാ മl േചാദയേപp ം േചാർn് പരീ
kകൾ അലേ ാലെp nത് അ ർവമl. എതാνം വർഷം
µൻപ് എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീk െട ഒnിലധികം േചാ
ദയkടലാ കൾ േചാർn ം പരീk വീ ം നടേt ിവ
n ം വലിയ േകാളിളkം
ിcി
. േചാദയ ൾ േചാർ
n വിവരം അn് ആദയമായി റ െകാ വnത് േകരള
കൗµദി ആയി
. ഇൗ സംഭവെt ടർn് പരീkാനട
tിp് മ താkാൻ ഒേ െറ നടപടികൾ സർkാർ സവീക
രിcി
. എnാൽ ഉtരവാദിതവേബാധമിlാtവ ം പ
രീkാേജാലികളിൽ കട
nതിനാൽ ഇേpാ
ായ
േപാ ll അനി സംഭവ ൾ ട െട ഉ ാകാ .്
നാ ലktിലധികം ികൾ എ n എസ്.എസ്.
എൽ.സി പരീk െട
കാലം ശവാസമടkി
െkാ ാണ് ഒാേരാ
ംബ ം കഴി േപാ
പരീkകളുെട ഏ
nത്. ഴp ൾ
ടാെത പരീk സമാപി
വും രപധാന ഘടകം
കാണാൻ ാർtന
േയാെടയാ ം അവർ
വിശവാസയതയാണ്. ഉ
ദിവസ ൾ തllിനീ
tരkടലാസുകൾ
nത്.
പരീkാനടtി
വഴിയിൽ നിnു േശ
pിെല മ പാളിcകൾ
ഖരിേk ിവരുn
ഏറി ം റ ം ഇ
േpാ ം µഴ തെn കാ
അവs ഒരുതരtി
ണാം. േകാഴിേkാട് ജി
ലും ഭൂഷണമl. ഇt
lയിൽ േപരmയിെല
കായ ഗവൺെമ
രം വീ കൾk് കാര
ളിൽ കഴി ദി
വസം നടn ഭാഷാ വി
ണkാരായവർk് ക
ഷയ
െട ഉtരk
ഠിനശിk നൽകുn
ടലാ കൾ േറാഡിൽ
അനാഥമായി കിടn
തിലൂെടയാണ് െത ്
ത് നാ കാ െട ൈക
ആവർtിkാതിരി
യിൽെp കയായി
. മലയാളം, സം
kാനുll വഴി െതളി
തം, അറബിക് വിഷയ
യുnത്. പരീkkാ
െട ഉtരkടലാ
കളായി
അവ.
ലമായി ് കൂടി െപാതു
േതയകം േതയകം
െക കളാkി ൈബ
വിദയാഭയാസ വകുpിന്
kിൽ േപാs് ഒാഫീ
നാഥനിlാt അവ
സിേലk് െകാ േപാ
കെവ ഉൗർ താെഴ
sയാണിേpാൾ.
േപായതാണെ . അ
േ യ ം ഉtരവാദി
തവേtാെട െചേy
ഒ
tി എ മാ
ം അ dേയാെടയാണ് ഇതിന് നിേയാഗിkെp ഉേദയാ
ഗsൻ െചyെതn് ഇതിൽനിnറിയാം. അൻപt വി
ദയാർtിക െട ഉtരkടലാസ് ഇtരtിൽ േറാഡിൽ
വീ േപായത് അ െകാ േപായ ആൾ അറി േതയി
l. നാ കാർ തk സമയt് േപpർ െക കൾ ക ് വിവ
രം
ളിൽ അറിയിc കാരണം അവ ന മായിെl സ
മാധാനിkാം. വl സാ ഹയവി d െട ൈകയിൽ െപ ി
െn ിൽ ആര് സമാധാനം പറ മായി
എn് ചിnിkാ
nതാണ്. വിവരം കാ തീേപാെല പടർnേതാെട വിദയാഭയാ
സ വ pിെല േമലാളnാെരാെk എtി പരിേശാധന നട
ക ം വീെ t ഉtരkടലാ കൾ തി വനn
രേtk് അയyാൻ േവ നടപടിെയ ക ം െച . എ
nാൽ ഉtരkടലാ കൾ ൈകകാരയം െച n മായി ബ
nെp മാനദ
ൾ േവ വിധം പാലിkെpടാെത േപാ
യെത െകാ ് എnേനവഷിc് ശിkാ നടപടി സവീകരി
േmാേഴ ഇൗ അdയായtിന് അർt ർണമായ പരിസമാ
pിയാ
എേnാർkണം.
പരീkക ം പരീkാനടtി മായി ബnെp േജാലി
ക ം വളെര ലാഘവേtാെട കാ n െകാ ാണ് ഇt
രം സംഭവ ൾ ആവർtി nത്. എം.ജി. സർവകലാശാ
ല െട ബി.എ പരീk െട ഉtരkടലാ കൾ ലയനിർ
ണയ മതല ll അdയാപിക െട ൈകയിൽനിnാണ്
േറാഡിൽ വീ േപായത്. വീ ിൽവc് ലയനിർണയം െച
േകാേളജിൽ മടkിെkാ kാൻ േപായ േവളയിലാണെ
െറ എ ം വഴിയിൽ ന മായത്. ഒാേ ാറിkkാരാണ് അ
വ െപ kിെയ t് അധി തെര ഏlിcത്. ബnെp അ
dയാപികെയ ം മ േമൽ ഉേദയാഗsെര െമാെk സസ്
െപൻഡ് െചy് സർവകലാശാല ത
െട പാപkറ കളയാ
ൻ മിkാതി nിl.
എnാൽ ലയനിർണയ മായി ബnെp ് ഇ േപാ ll
സംഭവ ൾ ടെര ടെര ഉ ായി ം അdയാപക െട വീ
കളിൽ വ ll ലയനിർണയ സmദായം നി tലാkാൻ
സർവകലാശാലy് ഇനി ം കഴി ി ിl. പരീkാ നടtി
മായി ബnെp ാ n െചറിയ വീ കൾ േപാ ം ിക
െള ം രkിതാkെള ം ഏെറ ബാധി ം. വർഷംµ വൻ നീ
തyാെറ pിെനാ വിൽ എ n പരീkകളാണ് വിദയാ
ർtിക െട ഭാവി ഭാഗേധയം നിർണയി nത്.
േചാദയ ൾ തyാറാ n µതൽ മ ലയനിർണയം
വെര നീ n ഒാേരാ ഘ ം kമായാണ് നട nെതn്
ഉറpാേk ബാdയത വിദയാഭയാസ വ pിν .് പരീkക
െട ഏ ം ധാന ഘടകം വിശവാസയതയാണ്. ഉtരkട
ലാ കൾ വഴിയിൽ നി േശഖരിേk ിവ n അവs
ഒ തരtി ം ഷണമl.
ഇtരം വീ കൾk് കാരണkാരായവർk് കഠിനശിk
നൽ nതി െടയാണ് െത ് ആവർtിkാതിരിkാνll
വഴി െതളി nത്. പരീkkാലമായി ് ടി െപാ വിദയാഭയാ
സ വ pിന് നാഥനിlാt അവsയാണിേpാൾ. പരീk
kടലാ കൾ മാ മl പരീk തെn ഒ വഴിkായിെl ി
േല അത് തµ .
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നിയമാധി ിത നീതി രകൂശിkെp ുകൂടാ
◗അഡവ. പി.എസ്. രശീധരൻ പിll

ഇnയൻ ിമിനൽ നിയമ മtിെn ആtാ
വ് എെnn് േചാദിcാൽ കി ാ n ഉtരം നി
യമാധി ിത നീതിേയാട് അതിνll തിബd
തെയnായിരി ം. ആയിരം വാളികൾ രk
െp ാ ം ഒ നിരപരാധി ം ശിkിkെp ടാ
എnത് ന െട ിമിനൽ നീതി െട അടിsാ
ന മാണമാണ്. പേk േകാടതി µറികളിൽ നയാ
യാധിപൻ നിയമാധി ിത നീതിയിൽനി ം സ
ൻമാർഗാധി ിത നീതിയിേലk് വ തി മാ േmാ
ാ n രnം വ താണ്. ഇtരെമാ ര
nചി മാണ്
ിം േകാടതിയിെല nംഗ ജ
ിമാ െട 2019 മാർc് 5 െല
ധാനമായ ഒ
വിധിനയായം വിളിേcാ nത്. ജ ി വയkിനി
നീതി ം ജ ിയധി ിത നീതി ം അവലംബി
ട. ന െട നീതി മം ഒnട ം ഉറpി നിർ
tിയി ll അടിsാന തതവമാണിത്. എnാൽ
സnാർഗtിെn അള േകാലിൽ കാരയ െള
കാ ക ം നിയമാധി ിതനീതിെയ അവഗണി
ക ം െച nത് നീതിരംഗt് വർdി വ
. നിയമ ം സnാർഗസ l ം പരsര രക
ളായി നി
nതിന റം േപാ nത് അപ
കടമാണ്. സnാർg നീതി േവ ി ll െനേ ാ
tിൽ നീതി െട െപൻ ലം ചരി േmാൾ ത
ക nത് മνഷയജീവിത
ം മൗലികാവകാശ
മാെണn സതയം ഇേpാഴെt
ീം േകാ
ടതി വിധിനയായം അടിവരയി ചിpി
.
മഹാരാtയിെല നാേടാടികളായ ആറ് േപ
െട വധശിkയാണ്
ീം േകാടതി ജ ിമാരാ
യ ജ: എ.െക.സി ി, ജ: എസ്.അ ൾ നസീ
ർ, ജ: എം.ആർ.ഷാ എnവരട n െബ ് റ
dാ ക ം അവെര kാരെln് ക ് വി യ
ക ം െചyത്. അവ െട േപരിൽ
ൾ െതളിയിkെp െവn് നാസിkിെല വിചാര
ണ േകാടതി ം ൈഹേkാർ ം
ീംേകാടതി
ം കെ tിയതാണ്. വധശിk വിധിkാൻ
േഹ വായ ം ഒ വീ ിൽ അതി മിc് കയറി

അ ് േപെര െകാ ക ം െകാll നട ക ം
ഒ tീെയ മാനഭംഗം െചy െവ മായി
. െസഷൻസ് േകാടതി ആറ് തികൾ ം വ
ധശിk വിധിcി െn ി ം ൈഹേkാടതി വ
ധശിk n് േപർkാkി kിയി
.എ
nാൽ ടർn് സംsാന സർkാർ ഫയലാkി
യ അpീലിെന ടർn്
ീംേകാടതി വി യy
ൽ കാരയം റd് െചy് ആറ് േപർ ം വധശിk ന
ൽ കയാ
ായത്. 2009 µതൽ
ീംേകാട
തി വിധി കാരം വധശിkാ തട കാരായി ഇവ
െരlാം ഏകാംഗ െസ കളിൽ കഴി കയായി
. മാതാപിതാkൾklാെത മ ാർ ം ഇവെര
സnർശിkാൻ അνമതിേപാ ം നൽകാെത നീ
10 െകാlം ഒ y് മരണം കാt് െസlിൽ ക
ഴി n ജീവിതമായി
അവ േടത്. ഇtരം
ജീവിതം നിമിtം മാനസിക േരാഗിയായി മാറി
ചികിtയിൽ കഴി nവ ം ഇവ െട tി
.് േകസിെല തികൾ ം െചyവരായി കാ
ണാൻ േവ അവശയം െതളി കൾേപാ മിെl
n് ഇേpാൾ
ീംേകാടതി കെ tിയിരി
. യഥാർt തിക െട നിര ഈ േനാേടാടി
കൾk റേtk് നീ
െവ ം േകാടതി വി
ശവസി
.
േകസിനാsദമായ സംഭവം നടnത് നാസി
kിെല ഒ വീ ിലായി
. 2003 ൽ നടn സംഭ
വtിൽ തികളായ ആറ് േപ ം അn് 25 വയ
സിνം 30 വയsിνമിടയിൽ ായµll വാk
ളായി
.
ീംേകാടതി ഇവർ ം െച എ
nതിന് െതളിവിl എn് ക തിെn അടിsാ
നtിൽ ഓേരാ തി ം 5 ലkം പ വീതം
ന പരിഹാരം നൽകാൻ ഉtരവി ക ം െച
yി .് tി ൾെp യഥാർt തികെള
കെ tാൻ നടപടികൾ ം ാേനവഷക
െട പിഴവിνം വീ
ം ശിkണ നടപടികെള
kാνം നിർേdശിcി .് ാേനവഷണ ഏജ
ൻസി െട വീ െട േപരി ll സംശയtിെn
ആν ലയം തികൾ llതാെണ ം േകാട
തി വിധി .
2006 ൺ 12 ന് kാെരn് കെ tിയ
ആറ് തികൾ ം നാസിക് െസഷൻസ് േകാട
തി വധശിkയാണ് വിധിcത്.
ീം േകാടതി
ത ശിk sിരെp tിയത് 2009 ലാണ്.
പേk വധശിkയിൽനിn്
േപെര ഒഴിവാ
kിയ ൈഹേkാടതി വിധി
ീം േകാടതി റdാ
kിയി
. ടർn് ഒ വയാഴവ kാലtിലധി
കം ഏകാn െസ കളിൽ അടyെp അവs
യിലാണ് 6 േപ µ ായി nത്.

ീം േകാടതി വിധിെkതിെര പിnീട് ഫയ
ലാkെp തിക െട റിവ ഹർജിയിെല വിധി
കാരം അpീലിൻേമൽ nംഗ െബ ് േകസി
െn നർവാദം േകൾ ക ം kാരെln് ക
് എlാവെര ം വിµkരാ ക ം െച .
ീം േകാടതി െട ചരി tിൽ µൻപ് ഇt
രെമാ വിധി
ായി ിl. ഒേരേപാെല n് േകാ
ടതികൾ കെ tിയ ഒ വ തെയ ശരിയെl
n് ക ് മറിെcാ വിധി റിവ ഹർജിെയ ടർ
ാ nത് അതയ ർവമാണ്.
തയtി
ൽ െപാലീസ് ലാഘവേtാെട ഇവെര തികളാ
kി യഥാർt തികൾ രkെpടാനിടയാkി
െയn നിഗമനtിേലkാണ്
ീംേകാടതി ഇ
േpാെഴtിയി llത്. േകസ് µൻപ് ൈകകാരയം
െചy െസഷൻസ് േകാടതി ം 3 േപ െട വധശി
k sിരെp tിയ ൈഹേkാടതി ം എlാ
തികൾ ം വധശിk ഏർെp tിയ
ീം
േകാടതി ം െതളിവ് വിലയി
nതിൽ അ
ടിsാനപരമായ പിഴവ് പ ിെയnാണ് ഇേpാഴ
െt അnിമവിധി
ികാ ിയി llത്. നിയമാ
ധി ിത നീതി െട ശവpറmായി ന െട േകാട
തികൾ മാറിയാ
ാ n
ൾ ഗൗരവ
ർവം ചിnിേk
തെnയാണ്. 2009 ൽ
ീം േകാടതി ര ംഗ െബ ിെn വിധിെkതി
രായി ഫയലാkിയ റിവ ഹർജികൾ പരിഗണി
kാൻ ഒ ദശാbkാലം
ീംേകാടതി എ
t കാലതാമസtിന് എn് നയായീകരണമാ
llത് എn േചാദയtിന് ആർ ം ഉtരമി
l. വധശിk കാt് ഏകാn െസlിൽ മതിയാ
യ മνഷയ സmർkമിlാെത കഴി
നിരപരാ
ധികെള സംബnിcിടേtാളം ൈവകികി n
നീതി നിേഷധിkെp നീതിതെnയാണ്.
വധശിk നടpാkി കഴി േശഷം വിധി
c നീതിപീഠtിന് െത പ ിെയn് േബാധയെp
ാൽ നീതി മtിൽ എn് പരിഹാരമാർഗം എ
n േചാദയtിന് ആർ ം ഉtരമിl എnതാ
ണ് സതയം.
ീംേകാടതിയി ം വിവിധ ൈഹ
േkാടതികളി ം മികc നയായാധിപൻമാരായി
വർtിc 14 േപർ 2012 ൽ രാtപതിk് നൽ
കിയ കtിെല ഉllടkം സകലെര ം െഞ ി
pി nതായി
. 1996 ν േശഷം വധശിk
വിധി കേയാ ശരിവ
കേയാ െചy 13 േപ
െട കാരയtിൽ ഈ വിധി sാവനകൾ െത
ായി
െവnാണ് ഈ നയായാധിപnാർ
ിkാ ിയത്. 'െപർഇൻക റിയം" വിധികളാണ്
ഇവ െട കാരയtി
ായെതn്
ീം േകാ
ടതി തെn സmതിc സാഹചരയtിലാണ് ക

വധശിkെയ േs ്
സ്േപാൺേസർഡ്
മർഡർ എn് വിേശഷി
pിcത് മഹാtാഗാnി
യാണ്

കളയkെp ത്. നിയമം െത ിേയാ മനsി
ലാkാെതേയാ നയായാധിപൻ വിധി കൽpിc ജ
െമ കേളയാണ് െപർ ഇൻക റിയം വിധിക
െളn് നിയമം വിവkി nത്. വധശിk വിധി
n േക കളിൽ ഇtരെമാ വീ ഒരിk ം
സംഭവിkാൻ പാടിlായി
.
ാേനവഷണം ഒ കലയാണ്. ശാtീയമാ
യ അേനവഷണ രീതിയാണ് ഇൻെവsിേഗ ിംഗ്
ഓഫീസർ സവീകരിേk ത്. ഭരണഘടനാ വയ
വsകൾ പ കളിlാെത ഉറ വ tിയേശ
ഷം ആവശയെമ ിൽ മാ േമ ഒരാെള തിയാ
kി അറ െചyാൻ പാ . ഇnയയിൽ നട
n 60 ശതമാനം അറ കൾ നിയമവി dേമാ
അനാവശയേമാ ആെണ ം ഇത് െപാലീസിന്
അഴിമതിkാ ll േ ാതsാെണ ം േദശീയ
െപാലീസ് കmിഷൻ റിേpർ ിൽ പറ ി .്
ീംേകാടതി ം 1994 ൽ ഈ റിേpാർ ിെല വ
തകൾ അംഗീകരിcി .്
വധശിk നൽ n േക കളിൽ േകാടതി
k് ഒരിk ം െത പ ി ടാ.
തയ െള ഒ േരാഗേtേപാെലയാ
ണ് സമീപിേk ത്. തിൻമെയ നൻമെകാ ാ
ണ് ചികിtിേk ത് മറിc് േkാഭµ ാk
ത് എn് പറ
വിkർ ഹ േഗാവിെn വാ ക
ൾ നാസിക് േകാടതി µതൽ
ീം േകാടതി വ
െര ഈ േകസിൽ ബാധകമാണ്. വധശിkെയ
േs ് സ്േപാൺേസർഡ് മർഡർ എn് വിേശഷി
pിcത് മഹാtാഗാnിയാണ്. അേdഹtിെn
വാ കളിൽ നിയമം എlാവെര ം േനാkി ര
ം പേk കടി nത് പാവ െള ം അധി
കാരമിlാtവെര ം അkരാഭയാസമിlാtവ
െര ം അറിവിlാtവെര ം മാ ം.
ീംേകാ
ടതി െട ഇേpാഴെt വിധി അധികാരsാന
െട ം നീതിപീഠ
െട ം ക
റpിkാ
ൻ പരയാpമാകെ എnാ ഹിkാം.

'മുതിർnവെര ബഹുമാനിkാt ആ െകാcുെപേ ാ..."
◗വി.എസ്. രാേജഷ്

െന

വിνേശഷം ആര് ? ഒ കാലt് േദശീ
യ രാtീയtിൽ ദശലkം േഡാളർ വില ll
േചാദയമായി
ഇത്. മകൾ ഇnിരെയ തെn പി
ൻഗാമിയാkണെമnായി
െന വിന് താ
പരയം. മകൾ എ ം െന വിന് ഒ ദൗർബ
ലയമായി
. എnാൽ െന വിെn പിൻഗാമി
യാകാൻ എlാ ക k ം നീkിയ മെ ാരാ
ാ
യി
. െമാറാർജി േദശായ്. ലാൽബഹാ ർശാ
tിേയkാൾ ധാനമnി sാനെttാൻ
േയാഗയൻ താൻ തെnയാെണn് െമാറാർജി ഉറ
c് വിശവസി ക ം അേdഹtിെn മകൻ കാ
nിേദശായ് അതിനായി ചര വലി നട ക ം
െചyി
. ഇnിരയിൽ ഒ എതിരാളിെയ െമാ
റാർജി ക ി nിl.
ശs പ
വർtകൻ അn
രിc ൽദീപ് നyാ െട ഈയിെട
റtിറ ിയ 'ഓൺ ലീേഡ സ് ആ
ൻഡ് ഐkൺസ്- ം ജിnാ േമാ
ദി" എn sകtിൽ സവാത ാന
nര ഇnയയിെല പല രാtീയ സംഭ
വവികാസ
ം അനാവരണം െച
.നyാ െട മരണേശഷം റtിറ
ിയ ഈ sകtിെn കാശന
cട ിൽ നിn് µൻ ധാനമnി മൻ
േമാഹൻസിംഗ് വി നിnത് വാർt
യായി
.
െന വിെn പിൻഗാമിയായി ഇ
nിര വ െമn് നyാർ
ിkാ ിയ
േpാൾ െമാറാർജി െട തികരണം "
ആ µതിർnവെര ബ മാനിkാt
െകാ െപേ ാ"എnായി
.
െന വിെn ആേരാഗയം
മാ
യേpാൾ തെn ലാൽ ബഹാ ർ ശാ
tിേയാട് ധാനമnിയാകാൻ ഒ
ിേkാ െവn് ൽദീപ് നyാർ പ
റ ി
. െന വിെn മനsിൽ
ിയlാെത മ ാ മിെlnായി
ശാtി
െട മ പടി.െന വിെn മരണേശഷം ഏകാഭി
ായtി െട ധാനമnി sാനാർtിെയ
നി യിkാൻ േകാൺ സ് സിഡ കാമരാ
ജ് µേnാ വെn ി ം െമാറാർജി വഴ ിയിl.
ഈ അവസരtിൽ െന വിെn പിൻഗാമിയാ
കാൻ െമാറാർജി മി
െ n വാർt
ൽദീപ് നyാർ റിേpാർ ് െച . ഇേതാെട േകാൺ
സിെല രിഭാഗ ം െമാറാർജിk് എതിരായി.
അേതാെട ശാtിെയ പിൻഗാമിയായി നിയമിkാ
ൻ കാമരാജിന് കാരയ ൾ എ pമായി.ശാtി ഏ
ം റkാൻ പ ിയ താേkാലാെണn് കാമ
രാജിന് അറിയാമായി
.പിൻഗാമിെയ റിc്
ചർc െചy അവസരtിൽ ശാtി െട ം ഇnി
ര െട ം േപ കൾ െന
ചിpിcി nതാ
യി കാമരാജ് പറ ി െ n് നyാർ എ
.
െന വിെn ഉ അνയായികൾ ഇnിരെയ അ
t ധാനമnിയാkാൻ മിെc ി ം െപാ

സവീകാരയത ശാtിkായി
. സതയസn
നായ രാtീയ േനതാവായ കാമരാജിെn മനsി
ൽ ശാtി ം ഇnിര ം ഉ ായി
.ര േപ
െര ം ആ പദവികളിൽ എtി nതിൽ കാമ
രാജ് നിർണായക പ വഹി .ര വസര ളി
ം െമാറാർജി പിnllെp .െമാറാർജിെയ കാമ
രാജിνം താ പരയമിlായി
. െമാറാർജി െട
സവഭാവtിന് മെ ാ ഉദാഹരണം ടി. ജനതാ
സർkാർ അധികാരtിൽ വn് ഏതാνം മാസ
tിνേശഷം അതിെn ശിlിയായ ജയ കാശ്
നാരായണൻ അേമരിkയിൽ ചികിt കഴി ്
മട ിെയtി.എnാൽ വിമാനtാവളtിൽ
അേdഹെt സവീകരിkാൻ ധാനമnി െമാ
റാർജിയടkം ആ ം എtിയി nിl.ഇത് െജ.
പിെയ വlാെത േവദനിpി .എnാൽ ഇkാരയം

ിkാ ിയ നyാേരാട് െമാറാർജി ഭിതനാ
യി. 'ഗാnിെയ ഞാൻ അേ ാ േപായിk ി ി
l.അതി ം വലിയ ആെളാ മlേlാ..െജ.പി."െമാറാർജി െട തികരണം നyാെര െഞ ി .
െന േ ാkിെന ടർn് വി മtിലാ
യേpാൾ െന വിന് മാർk് െച വ n ഫയ
കൾ ശാtിയാണ് േനാkിയി nത്.ഇnിരy്
ഇതി മായി nിl. ധാന ഫയ കൾ ശാtി
നൽ ം µെm തെn കാണിkണെമn് അവ
ർ നിഷ്കർഷി .ഇതറിെ
ി ം ശാtി അതി
ൽ തിേഷധിcിl. േരാഗബാധിതനായ െന
വിെനkാണാൻ ഒരിkൽ അേdഹtിെn ഇ
ൻഫർേമഷൻ ഓഫീസറായ നyാർ തീൻ ർtി
ഭവനിെലtി.അേpാൾ െന വിെനkാണാ
ൻ ഒ മണി റിലധികമായി ശാtി താെഴkാ
tിരി
ായി
.ഈ വിവരം െന വിെn
ൈ വ ് െസ റി എൻ.െക.േശഷേനാട് നyാ
ർ പറ .േശഷെn മ പടി ഇതായി
.ഞാൻ

മാനവികതെയ
◗സി.പി. രശീഹർഷൻ

മതാതീത ആtീയതyായി സമർpിcതായി
കഴി
ദിവസം വിടവാ ിയ µtാന താ
ഹ െട ജീവിതം.
nാളിൽ ശിവഗിരി തീർ
tാടനtിൽ പെ t താഹ, അn് െതാ ് മ
നsിേലk് ആവാഹിcതായി
ീനാരായ
ണ വിെന. േദവദർശന ൾ മനsി ം
ശരീരtി ം െകാ നടn µtാന താഹ, ജീ
വിതtിൽ ഒരിkൽേപാ ം ആ ദർശന െള
മനsിൽ നിn് പറി മാ കേയാ മാ ിവ
ക
േയാ െചyി ിl.
ശിവഗിരിയിൽ ആദയമാെയtിയേpാൾ മന
sിെന sർശിcതാണ് 'ഒ ജാതി ഒ മതം ഒ
ൈദവം മνഷയന് " എn വചനം എn് താ

ര തവണ റിp് െകാ tയ .അവർ(ഇnിര)
വിളിkാതി nാൽ എനിെkn് െചyാനാ ം.
അവ െട ഈ കാരയ ളിെലാ ം ഇടെപട
െതn ഉപേദശ ം േശഷൻ നyാർk് നൽകി.
െന മnിസഭയിൽ ആഭയnരമnിയാ
യി n േഗാവിn് വlഭ പn് മരിcേpാൾ ആ പ
ദവിയിേലk് വാണിജയ മnിയായ ശാtിെയ
െന അവേരാധി .പnിെn sാഫിൽ നി
n് ര ് േപെരയാണ് ശാtി ആവശയെp ത്.ഒ
n് ൈ വർ.ര ് പnിെn സ് ഇൻഫർേമഷ
ൻ ഓഫീസറായ ൽദീപ് നyാെര.ശാtി മാ
യി അn് ട ിയ അ pമാണ്.( ൽദീപ് നyാർ
െന വിെn സ് ഇൻഫർേമഷൻ ഓഫീസറാ
ം വർtിcി
)
താ െക ചർcയിൽ പെ kാൻ ധാന
മnി ശാtിേയാെടാpം നyാ ം േപായി
.
അn് ഒ ദിനം രാ ി 11 കഴി േpാൾ ഒ റ
ഷയൻ ഉേദയാഗs നyാ െട µറിയിൽ വ µ
ി. നി
െട ധാനമnി മരിkാറായി.േവഗം
െച െയn് അവർ പറ .ശാtിേയ ം പാകി
sാൻ സിഡ ജനറൽ µഹmദ് അ ബ് ഖാ
െന ം നyാർ താമസിcി n താ k േഹാ
ലിൽ നി ം 15 കിേലാമീ ർ അകെല ll ആ
ഡംബരേഹാ ലിലായി
പാർpിcി nത്.ന
yാർ അവിെട പാെ tി. അേpാേഴ ം ശാ
tി മരി കഴി .
റഷയൻ ധാനമnി േകാസിജിനാണ് 1965
െല ഇnയാ-പാക് േപാരാ ം അവസാനിpിc് സ
മാധാനകരാറിൽ ഒpിടാനായി ശാtിെയ ം
അ
ഖാെന ം നിർബnിc് താ knിൽ
എtിcത്. നyാർ അവിെടെയtിയേpാൾ േകാ
റിേഡാറിൽ േകാസിജിൻ നിൽ
ായി
.ക
േpാൾ ശാtി മരിc വിവരം പറ . µറിയിൽ
കയറി േനാkിയേpാൾ വലിയ കിടkയിൽ േധാ
tിയിൽ െപാതി ് ശാtി െട തേദഹം. ആ
µറിയിൽ െടലേഫാേണാ കാൾബ േണാ ഉ ാ
യി nിl. ശാtി െട െsേനായായ െവ രാ
മൻ അേത റിc് പറ ത് ക t ദയാഘാ
തം ഉ ായി ം േഡാkെറ വിളിkാനായി ശാtി
തെn µറിവെര നട െച െവnാണ്. തിരിെക
െകാ കിടtി േഡാkെറ വിളി ക ം ഇൻജ
kൻ നൽ ക ം െചെy ി ം അേpാേഴ ം മ
രണം സംഭവിcി
.
േതയക വിമാനtിൽ ശാtി െട തേദ
ഹം ഇnയയിേലk് െകാ േപായി.െതാ പിറ
െക ഉേദയാഗsർെkാpം നyാ ം മട ിെയ
tി.നyാർ ശാtി െട ംബtിν ിയ ര
നായി
.ശാtി െട വീ ിെലtിയ നyാെര
ശാtി െട ഒpം ഉ ാകാതി nെതnാെണ
n് േചാദിc് ശാtി െട ഭാരയ ശകാരി . 'എെn
ഭർtാവിന് ആേരാ വിഷം െകാ tതാണ്. ശ
രീരം µ വൻ നീലനിറമായിരി
." അവർ വി
mേലാെട നyാേരാട് പറ . ശാtി െട സം
sാരം രാ ഘ ിൽ േവണെമnായി
ംബ
tിെn താ പരയം.എnാൽ ഇnിര ഇതിന് എ
തിരായി
.ശാtിെയ അേdഹtിെn നാടാ

രപശs പരതരപവർtകൻ
കുൽദീപ് നyാരുെട
മരണേശഷം പുറtിറ ി
യ 'ഓൺ ലീേഡ സ് ആൻ
ഡ് ഐkൺസ്-രഫം ജി
nാ ടു േമാദി " എn
അേdഹtിെn പുsക
tിൽ സവാത
ാനnര
ഇൻഡയയിെല പല രാ രടീ
യ സംഭവവികാസ ളും
അനാവരണം െചyുnു

ഇ
യ അലഹാബാദിൽ അടkാെമnായി
nിര െട വാദം. എnാൽ രാ ഘ ിൽ അടkിയി
െl ിൽ താൻ നിരാഹാരമിരി െമn ശാtി
െട ഭാരയ െട സmർdtിν µnിൽ ഇnിര
വഴേ
ിവ . ടർn് ശാtി െട ഥി ടീ
രtിൽ 'ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ" എn് േരഖ
െp
nതിെന ം ഇnിര എതിർ . ആtാ
തി െച െമn ലളിതാശാtി െട ഭീഷണി
µnിൽ വീ ം ഇnിര വഴ ി.
ശാtിk് വിഷം നൽകിെയn വാദം ചർc
വിടാെമ ി ം µm് ര ് തവണ അേdഹ
tിന് ദയാഘാതം ഉ ായി
െവnത് വി
sരിkാനാവിl.മരണ ദിവസം ശാtി വളെര വി
ഷ നായി
.ര ് െടറി റികൾ പാകിsാന്
വി നൽകിയതിെn േപരിൽ മാdയമ ൾ അേd
ഹെt ട ി
.നാ ിൽ ഭാരയ ലളിതെയ(
അmെയnാണ് ശാtി ഭാരയെയ വിളിcി nത്)
െടലേഫാണിൽ വിളിcി ം ഈ വിഷയtിെn
േപരിൽ അവർ േഫാൺ എ t മിl.അതിെn
വിഷമ ം ശാtി
ായി
എnാൽ പിnീ
ട് പാർലെമnിൽ വിേദശകാരയമnി സവരൺസിം
ഗ് ഇേത റിc് വിശദീകരിcേpാൾ ശാtി മരി
കിടn µറിയിൽ കാൾബ ൺ ഉ ായി
െവ
n് പറ െതnിനായി
െവn് ഇ ം മന
സിലായി ിെln് നyാർ പറ
.
പ
വർtകൻ ചരി േtാെടാpമാണ്
നട nെതn് µെmാരിkൽ േകരളകൗµദി
നൽകിയ അഭിµഖtിൽ നyാർ പറ േതാർ
. ചരി tിന് െവ ം സാkിയായാൽ മാ
ം േപാര അതിെn ഉllറകളിൽ എ നട
െവ
ടി അേനവഷിcറിയണെമ ം അേdഹം
പറ . ഇnയൻ ഭരണചരി tിെn ഇടനാഴി
കളിെല രഹസയ
െട കലവറയാണ് നyാർ ത
െn sകtി െട െവളിെp
nത്.

േനഹിc മുtാന താഹ

n മഹtായ ലkയtിേലk് താഹ
ഹ പറ മായി
. പിnീട് വർkല
സവയം മനsിെന പാകെp
ക
ലtി െമtി.
നാരായണ
യായി
. നടരാജ വാണ് താ
താഹ െട മനsിൽ നടരാജ
ഹ െട മനsിൽ മാനവികത
ം നിതയൈചതനയയതി ം
െട ഉറ
ാkിയത്. നടരാജ
സവാമി ശാശവതികാനn ം
സമാധിയായ േശഷം
നി
സവാമി ആനnതീർt െമ
തയൈചതനയയതി താഹെയ നാ
lാം sാനീയരായി.
പt്- പതിെനാn് വയ
രായണ
ലtിൽ ഉറpി
llേpാഴാണ് അയൽപk
നി tി. മലയാളം വിദവാന് പഠി
െt കാരെn ക െവ ് െതാ
kണെമn േമാഹം നിതയൈചത
ഴിലാളിയായ അcേനാെടാpം
നയ യതിേയാട് പറ േpാൾ, മല
താഹ ശിവഗിരി തീർtാടനtി
യാളം പഠിcാൽ േപാേരെയn് േചാദി
µtാന താഹ c് വായിkാൻ താഹy്
ന് േപാ nത്. കൗമാര ായtിൽ
sക ൾ
േദവ സേnശ ചാരകനായി. വി
നൽകി. യാ കളിൽ ഒpം ി.
െന അറി
േശഷം മതാതീത ആtീയതെയ
ശാശവതികാനnേയാ ll അ pം പിൽkാല

t് താഹെയ ശിവഗിരി െട ഭാഗമാkി. ര ് ദ
ശകേtാളം ശിവഗിരി മാസിക െട മതലkാ
രനായി. ഇsാംമത ം േദവνം എn വിഷ
യtിൽ ീനാരായണ ധർm മീമാംസാപരിഷ
tിൽ അവതരിpിc ബnം േലഖനമായി പി
nീട് ശിവഗിരി മാസികയിൽ സിdീകരി .
അ വി റെt ശിവ തി
െട ശതാbി
ആേഘാഷേവളയിൽ െതnലയിെല േവടർസ
µദായkാ െട പദയാ സംഘടിpിc്, േദ
വൻ µേnാ വc 'ജാതിേഭദം മതേദവഷം, ഏ
മിlാെത സർv ം േസാദരേതവന വാ n മാ
കാsാനം" എn ചിnാശകലെt അർtവ
tാkി. മാനവികതെയയാണ് താഹ േsഹിc
ത്. ദർശനം താഹy് പകർേnകിയ ഏ ം
വലിയ സmാദയ മതായി
.

