
േദശീയത – േവണം നമുെkാരു മൂnാം ക ് 

       
േയാേഗര്nയാദവ് 

േദശീയതയുമായി ബnെp  ചര്cകള് കഴി  രണ്ടുമാസമായി രാജയ്െt ും ശkമാണ്. 

സാkരതയിലും മ ും വളെര മുnിലായ േകരളtിെല ചര്cകെള േപാെലയലല് രാജയ്െt മിk 

ഭാഗ ളിലും ചര്cകള് നടkുnത്. aതു പലേpാഴും വളെര േമാശെp  aവsയിലാണ്. 100 

വര്ഷംമുm് inയ് ര്ബി ീഷ് ഭരണtിനു കീഴിലായിരുnേpാള് േപാലും േദശീയതെയ കുറിc് വളെര 

uയര്n ചര്cകള് നടnിരുnു. ഗാnിയും ടാേഗാറും തmിലുണ്ടായ സംവാദം തെn ഏ വും മികc 

uദാഹരണം. സ തര്nരാജയ്മായേpാള് ചര്cകളും നിലവാരം താഴ്nു. 

 
നി െളnിനു െജ eന് യു വിദയ്ാര്്tികെള പിnുണkുnു, രാജയ്േര്ദാഹികെള സഹായിkുnു 

enാണ് മിkവരും േചാദിkുnത്. തീര്cയായും നമുkതിെനാെk മറുപടി പറയാം. േദശീയത enത് 

െവറും സ ല്pമാെണnും ആവിഷ് കാരസ ാതര്nയ്ം aനിവാരയ്മാെണnും നയ്ൂനപk, ദളിത്, 

ലിംഗനീതി, കാശ്മീര് ര്പശ് ന െല കുറിെcാെk വാചാലരാകാം. enാല് സതയ്െമnാണ്? aരുണ് 

െജയ് ് ലി പറയുnേപാെല േദശീയതാ സംവാദtിന്െറ onാം റൗണ്ടില് aവര് വിജയിcിരിkുക 

തെnയാണ്. aതവര് ശരിയായതുെകാണ്ടലല്, നmള്k് ഈ വിഷയtില് േവണ്ടര്ത 

aവഗാഹമിലല്ാtതിനാലാണ്. കാരയ് ള് കാണാന് oരു മൂnാം ക ് നമുkിലല്ാtതുെകാണ്ടാണ്. 

inയ്ന് േദശീയതേയാട് തികcും നിേഷദാtകമായ നിലപാടാണ് െപാതുവില് നmുെട പുേരാഗമന, 

മേതതര, iടതു ലിബറല് ശkികള് സ ീകരിkുnത്. aതിന്െറ ഗുണാtകവശ െള aവഗണിkുnു. 

നാനാത ളിെല ഏകത െt കണ്ടിെലല്nു നടിkുnു. േദശീയതേയാടു യൂേറാപയ്ന് മേനാഭാവമാണ് 

നാം െപാതുവില് പിnുടരുnത്. aതാകെ  ൈവവിധയ് െള aംഗീകരിkാtതാണ്. ൈവവിധയ് െള 

onിcു നിര്tാനലല്, വിഭജിkാനാണ് aവര്kു താല്pരയ്ം. iവിടെt ചരിര്തം aതലല്. in് 

േദശീയതെയ aര്കേമാtുകരാkുnവരില് നിnും േദശീയതെയ തിkളയുnവരില് നിnും 

വയ്തയ്sമായ oരു മൂnാം ക ുപേയാഗിc് നാമീ വിഷയെt േനാkി കാണണം. സതയ്tില് ഈ 

രണ്ടുവിഭാഗ ള്kും േലാകെt ും സമാനതകളിലല്ാt നmുെട സ ാതര്nയ്സമരtില് വലിയ 

പ ിലല്ായിരുnു enതും ഓര്kണം. aതിന്െറ പാരmരയ്മവകാശെpടുn േകാണ്ര്ഗsാകെ  eലല്ാ 

aര്ttിലും ദുര്bലമാണുതാനും. 



തീര്cയായും നിരവധി നിേഷധാtകവശ ള് നിലവിലുണ്ട്. കാശ്മീരിലും വടkു കിഴkന് 

േമഖലയിലും സര്kാരിന്െറ നടപടികള് aംഗീകരിkാനാവിലല്. aവെkതിെര ശbിkുേmാഴും 

സാര്മാജയ്ത tിെനതിെര inയ്ന് േദശീയത വഹിc പ ും കാണാതിരുnുകൂട. aതു കാണാtവര് 

മുഖയ്ധാരയില് നിn് പുറtാകുnതില് atുതമിലല്. രാജയ്െt കുറിc് aവര്k് aഭിമാനേമ iലല്. 

aെതലല്ാം aവര് സ,◌ംഘപരിവാറിനു വി ുെകാടുtിരിkുnു. aതാണ് inെt ര്പശ് ന ള്k് 

മൂലകാരണം. 

 
തീര്cയായും ഞാന് inയ്െയ കുറിc് aഭിമാനിkുnു. aതിനു മൂnുകാരണ ളുണ്ട്. onു നmുെട 

ജനാധിപതയ്ം തെn. വളെര uയര്n oരു രാജയ്tു മാര്തെമ ജനാധിപതയ്സര്mദായം നിലനില്kൂ en 

വാദം നിലനില്kുn കാലtാണ് നിരkരരും ദരിര്ദരുമായിരുn oരു സമൂഹtില് നിnും ഏ വും 

മികc oരു ജനാധിപതയ് വയ്വsിതി നിലനില്kുnത്. രണ്ടാമെt കാരണം iവിെട നിലനില്kുn 

ൈവവിധയ് ള്തെn. aതിനു സമാനമായി േലാകെtാരു രാജയ്വുമിലല്. മൂnാെt കാരണം ആധുനിക 

വികസന സ ല്പ െള നാം േചാദയ്ം െചyുnു enതുതെn. സമൂഹtിന്െറ ഏ വും aടിt ിെല 

oരാെള e െന ബാധിkുnു enതാണ് വികസനtിന്െറ മാനദ െമn ചിnാധാര iേpാഴും 

iവിെടയുണ്ട്. iവയാണ് eെn inയ്െയകുറിc് aഭിമാനമുവനാkുnത്. തീര്cയായും iതിനു 

േവെറയും വശ ളുണ്ട്. eലല്ാവരും ചൂണ്ടികാണിkുn ജാതിവയ്വsതെn ര്പധാനം. inയ്യുെട 

പാരmരയ്ം ൈവവിധയ്മാെണnു പറ േലല്ാ. aതിെലാnാണ് ജാതിവയ്വs. aതിെനതിെര 

േപാരാേടണ്ടതുതെnയാണ്. ജാതിവയ്വsെkാpം തെn ആ േപാരാ വും inയ്ന് ചരിര്തtിന്െറ 

ഭാഗമാെണnു മറkരുത്. പെk പലേpാഴും akാരയ്tില് പടി ാേറാ ാണ് േനാkുnത്. 

aംേബദ്കര് േപാലും. oരുപെk aംേബദ്കര് ജീവിc സാഹചരയ്tിലാെണ ില് ആരും a െന 

െചyുമായിരിkാം. enാല് ജാതിവിരുd േപാരാ tിന്െറ inയ്ന് പാരmരയ്ം നാം 

uയര്tിപിടിkണം. റാം മേനാഹര് േലാഹയ് aതാണ് െചയ്തത്. 

 
തീര്cയായും േദശീയത enത് ഭൂതകാലെt കുറിc് aഭിമാനിkാനുതലല്. വര്tമാനകാലം 

തെnയാണ് ര്പധാനം. in് wto േപാലു ആേഗാളേവദികളില് നാം ദുര്bലരാണ്. ദാജയ്െt 

വിഭജിkുn രീതിയില് വര്gീയകലാപ ള് നടചkുേmാള് ര്പധാനമര്nിേപാലും മൗനം. രാജയ്ം 

oരിkലും uണ്ടായി ിലല്ാt രീതിയിലു വരള്c േനരിടുേmാഴും സര്kാര് നി ലം. 

കുടിെവര്പശ് നം നഗര േളയും ര്കിk ിേനയും ബാധിcേpാഴാണ് eെn ിലും aനkമുണ്ടായത്. 

aരുണ് െജയ് ിലുെട aവകാശവാദtിന്െറ യാഥാര്tയ്മാണിത്. പെk aതിെന ര്പതിേരാധിkാന് 

നമുkു കഴിയാtത് നmുെട പാരmരയ്tിനു േനെര മുഖം തിരിkുnതിനാലാണ്. aേമരിkയിേലkും 

യൂേറാpിേലkും േനാkിയിരിkുnതുെകാണ്ടാണ്. ൈചനkാര് aവരുെട പാരmരയ്ചികിtാ 

രീതികെള iേpാഴും പിnുടരുേmാള് നാം ആയുര്േവദെt തിkളയുnത് oരു uദാഹരണം മാര്തം. 

aവിെടയാണ് േദശീയതെയ കുറിെcാരു മൂnാം ക ് aനിവാരയ്മായിരിkുnത്. 

തൃശൂരില് 11-◌ാമത്◌് വിബ്ജിേയാര് ചലcിര്തേമളയിെല 6◌ാ◌ം ശരത്ചര്nന് aനുസ്മരണ ര്പാഷണം 

നിര്vഹിkുകായയിരുnു േയാേഗര്n യാദവ്.                         
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