
േകാവിഡിേനാട് േപാരാടാൻ ന��് ശാ�ാവേബാധം ആവശ�മാണ്. േജ�ാതിഷം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനാ�� സർ�ാർ �ശമ�െള എതിർ�ുക.

----------------------------------------------------------------

ഈ അധ�യന വർഷം �തൽ 'എംഎ-േജ�ാതിഷ്' േകാ�് ആരംഭി�െമ�് ഇ�ിരാഗാ�ി നാഷണൽ ഓ�ൺ
�ണിേവ�ി�ി (IGNOU) ഈയിെട �ഖ�ാപി�ത്, അഖിേല��ാ ജനകീയശാ��ംഖല�ം (All India People's

Science Network - AIPSN) അതിെ� എ�ാ ഘടക��ം ആശ�േയാെട കാ��. സമാനമായ േകാ�കൾ
സർ�ാർ െചലവിൽ �വർ�ി�ു� മ� ചില സർവകലാശാലകളിലും നട��െ��ം ഞ�ൾ
മന�ിലാ��. പാഠ�പ�തിയിൽ ‘ഭാരതീയ�ാനവ�വ�കൾ' അവതരി�ി�ാ�� 2020 െല േദശീയ

വിദ�ാഭ�ാസനയ (NEP 2020) �പാർശകൾ�് അ��തമായാ�ഈ േകാ�കൾ എ� ന�ായം ഉപേയാഗി�ാ�

സർവകലാശാലകൾ ഇ�രം േകാഴ്സുകെള ന�ായീകരി�ു�ത്.

േജ�ാതിശാ�ം, ഗണിതം, േലാഹശാ�ം, ത��ചി� എ�ിവ�ൾെ�െട വിവിധ േമഖലകളിൽ അറിവിെ�
ഉ�പാദനം നട�ിയി�� സ��മായ പാര�ര�മാണ് ഇ����ത്. �തകാല�ിെല എ�ാ മഹ�ായ

സം�ാര��ം വ�ത��രീതികളി�ം വ�ത�� കാലഘ��ളി�ം ശാ�െ� പരിേപാഷി�ി�ി��്. ഈ ��ായ

അറിവിേല�� ഇ��ൻ സംഭാവനകളിൽ ചിലത് അനിേഷധ�മായി�ാധാന�മർഹി�ു�ു�്.

എ�ാൽ, �രാതന ഇ��യി��ായി�� എ� പറയെ��� ശാ�സാേ�തിക ക�പി���െള�റി�്

ന�െട �രാതന ഐതിഹ���െട അടി�ാന�ിൽ (ഉദാ. �രാതന ഇ���ാർ�് പറ�ാ��



സാേ�തികവിദ���ായി�� എ�ത് േപാ�� അവകാശവാദ�ൾ) അതിശയകരമായ രീതിയിൽ
കപടവാദ�ൾ ഉ�യി���ം, േജ�ാതിഷം (ഇ��ൻ േജ�ാതിശാ��ിെല ഫലഭാഗേജ�ാതിഷം /

'േഹാരശാ�ം' �ട�ിയവ) േപാ�� കപടശാ� േമഖലകൾ�് വിശ�ാസ�ത നൽകു�തും
ഭാരതീയശാ��ിെ� യഥാർ� ചരി�െ� അപകീർ�ിെ�ടു�ുകയാണു െച��ത്. ന�െട

വിദ�ാർ�ികൾ, �കടമായി തെ� െത�ായ എെ��ി�ം പഠി�ാൻ െചലവഴി��ഓേരാ നിമിഷ�ം ഇ��ൻ
ശാ��ിെ� യഥാർ� ചരി��ിനായി ഉപേയാഗി�ാമായി�� സമയമാണ്. േജ�ാതിശാ��ിെ�

േജ�ാതിഷഭാഗം ഒ� ഇ��ൻ ഉ��ം േപാ�മ� എ�താണ് ഈ സാഹചര��ിെല ഏ��ം വലിയ

വിേരാധാഭാസം. രാശികൾ അടി�ാനെ���ിയ ജാതകനിർ�ാണവും അവെയ അടി�ാനമാ�ി��

ഭാവി�വചന�ം �ി�വി� �ൻപ് നാലാം ��ാ�ിൽ കൽഡിയൻ, �ീ�് ആശയ�ൾ ഇ��ൻ തീര�ളിൽ
എ��� വെര ഇവിെട �േയാഗ�ി��ായി��ി� എ�തി� ധാരാളം  െതളി��്.

ഏെതാ� നിയ�ിത �ാ�ി�ി�ൽ പരീ�ണ�ി�ം േജ�ാതിഷ �വചന�ൾ പരാജയെ�ടാ�െ��ത്

െതളിയി�െ��ി��താണ്. �ഹ�ൾ മ�ഷ� ശരീര�ിൽ ഗണ�മായ എെ��ി�ം �ഭാവം െച���െവ�്

വിശ�സി��തിന് യാെതാ� ശാ�ീയ അടി�ാന�മി�. മാ�മ�, നി��െട �ഹനിലെയ അടി�ാനമാ�ി

�ഹ��െട �ഭാവം വ�ത�ാസെ��െമ� േജ�ാതിഷതത�ം അടി�ാന��ി� േപാ�ം നിര�ാ�താണ്.

െതളിയി�െ�ടാ��ം ��ിരഹിത�മായ ഒ� വിഷയേമഖലെയ, ഇേ�ാ�െട ഒ� പാഠ��മം ആയി

അവതരി�ി��ത് സർ�ാർ േനരി�് അ�വിശ�ാസെ� േ�ാ�ാഹി�ി��തി� �ല�മാണ്. �ടാെത ഈ

നടപടി, ‘ശാ�ാവേബാധം പാലിേ��ത് ഓേരാ ഇ��ൻ പൗരെ��ം അടി�ാന കടമയാെണ�്’

നി�ർഷി�ു�, ഇ��ൻ ഭരണഘടന�െട ആർ�ി�ിൾ 51A (H) ന് എതി�മാണ്. കപടശാ��ിെ�

േ�ാ�ാഹനെ�, �േത�കി�് സർ�ാർ �ാപന�ൾ അത് െച��തിെന എതിർേ��ത് ന�െട

ഓേരാ���െട�ം അടി�ാന കടമ �ടിയായ ‘ശാ�ാവേബാധം േ�ാ�ാഹി�ി�ലിന്’ അത�ാവശ�മാണ്.

ഒ� വശ�് മഹാമാരി�െട വ�ാപന�ി� കാരണമാ�ം വിധം േക�സർ�ാരും ചില

സം�ാനസർ�ാരുകളും, വ�ാജ�ിതിവിവര�ണ�ക�ം കപടശാ���ം േ�ാ�ാഹി�ി���ം

നി��രവാദി�പരമായ തീ�മാന�ൾ എ��ക�ം മ�വശ�് ശാ�ീയതെയ അടി�ാനമാ�ി��

�തികരണ�ിെന അവഗണി�ക�ം െച��തിൽ ഞ�ൾആശ� �കടി�ി��. ശാ�ാവേബാധമി�ാെത

േകാവിഡിെന �തിേരാധി�ാനാവി�. ശാ�ീയമായി േകാവിഡിേനാട് േപാരാടാൻ, ലാഭ�േ�ാെട��

സ�കാര� ആേരാഗ�പരിചരണം േ�ാ�ാഹി�ി�� നയ�ൾ പിൻവലിേ��ത് ആവശ�മാണ്. ഇ�രം

നയ�ൾ ഇ��യിെല മി� സം�ാന�ളി�ം ഫല�ദമായ െപാ� ആേരാഗ�പരിപാലന സംവിധാന��െട

അവഗണന�ം തകർ�യ്�ും കാരണമാ���്. േകാവിഡിേനാട് േപാരാ��തിന്, അടിയ�ിരമായി

സാർവ�തികമായ സൗജന� വാ�ിേനഷ�� ഒ� േദശീയനയം ഫല�ദമായി നട�ിലാേ����്.

സത�സ�മായ വിവര�െള അടി�ാനമാ�ി��ആ��ണം ഇതിന് ആവശ�മാണ്.സൗജന� വാ�ിേനഷൻ
സംബ�ി� ത��െട പരസ��ളിൽ വലിയ �ക പാഴാ��ത് വഴി േക� സർ�ാരും നിരവധി സം�ാന

സർ�ാരുകളും അടി�ാന തല�ിൽ �ാേയാഗികമായി വാ�ി�കൾ, ഓ�ിജൻ, േകാവിഡിന്

കീഴട�ിയവ�െട �തശരീര�ൾ ശരിയായി സം�രി�ൽ എ�ിവ ഉറ�ാ��തിൽ പരാജയെ���.

�ിതിഗതികൾ �ത�മായി റിേ�ാർ�് െച�� മാധ�മ �ാപന�െള ആ��ിതമായി ല��മി�ക�ം

സർ�ാർ സംവിധാന�ൾ ��പേയാഗി� െകാ�് അവെര നി��രാ�ാൻ �മി�ക�ം െച��. അ�െന



സർ�ാർ തെ� വ�ാജ �ിതിവിവര�ണ�കെള േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം സത�ം അടി�മർ�ാൻ
സജീവമായി �മി�ക�ം െച��.

േജ�ാതിഷ�മായി (അതായത് േജ�ാതിശാ��ിെ� �വചനസ�ഭാവം ഉയർ�ി�ാണി�ു� വിഷയ�മായി)

ബ�െ�� േകാ�കൾ െപാ�ധനസഹായം ൈക��� എ�ാ സർവകലാശാലകളിലും
നിർ�ലാ�ണെമ�് എ.ഐ.പി.എസ്.എൻ ആവശ�െ���. അതി� പകരം ഇ��ൻ
സർവകലാശാലകളിൽ േജ�ാതിശാ�ം ഒ� വിഷയമായി െകാ�വരണെമ�് ഞ�ൾ ആവശ�െ���.

സ�കാര�വൽ�രണനയ�ൾ പിൻവലിയ്�ുകയും, ന� �ണേമ��� െപാ�ജനാേരാഗ�പരിചരണം

സാർവ�തിക അവകാശമായി ഉറ�ാ��തി�� ശാ�ീയനയം �നഃ�ാപി�ക�ം െച�ണെമ�് ഞ�ൾ
ആവശ�െ���. �ടാെത, േകാവിഡ് സാഹചര�െ��റി�് സത�സ�മായി റിേ�ാർ�ു െച��

മാധ�മ�ൾെ�തിരായ ആ�മണ�ൾ സർ�ാർ നിർ�ണെമ�ും ആവശ�െ���. േകാവിഡ്

മഹാമാരിെയ ഫല�ദമായി േനരി��തി�ം പരാജയെ����തി�ം ബ�ജനതല�ിൽ ശാ�ാവേബാധം

സജീവമായി േ�ാ�ാഹി�ി�� രീതിയിൽ ന�െട ഭരണഘടനാ ആർ�ി�ിൾ 51A(H) േനാട് �ർണ�
ബ�മാനം കാണി�ണെമ�ം ഞ�ൾ ആവശ�െ���. ഈ െവ�വിളി നിറ� േവളയിൽ ശാ�ാവേബാധം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം, ധാേബാൽ�ർ, പൻസാെര, കൽബുർഗി, ഗൗരി ലേ�ഷ് എ�ിവ�െട �രമായ
െകാലപാതക�ൾെ�തിെര ശ��യർ�ു�തിനുമായി, ആഗ�് 20-ന് നട�� േദശീയ ശാ�ാവേബാധ

ദിനാചരണ�ിൽ (National Scientific Temper Day) പെ���ണെമ�് എ�ാ പൗര�ാേരാ�ം ബ�ജന

സംഘടനകേളാ�ം വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�േളാ�ം ഞ�ൾ അഭ�ർ�ി�ു�ു.

(വ�ത��തക�െട േ�ാ�ാഹനമാണ് നാഗരികത.-മഹാ�ാഗാ�ി).

<ഈ നിേവദന�ിൽ ഒ�് വയ്�ാൻ ഇവിെട ക� ി�് െച�ുക>

മലയാളവിവർ�നം: അരുൺ രവി,േകരള ശാ� സാഹിത� പരിഷ�്.

https://aipsn.in/

