
ഒരു റിട്ടും സംഘടനയുടെട തലവേ�ദനയും

തികച്ചും ആകസ്മികമായാണു് കാര്യം നമ്മള്  അറിയുന്നതു്. ഒരു ദിവസം, കേകരള കേവലന് സമാജത്തിന്റെ&
പ്രസിഡണ്ട്  പി.  പത്മനാഭന് സാര്,  ന്റെപരിന്തല്മണ്ണയില്  നിന്നു്  എന്റെന്ന  കേ3ാണില് ബന്ധന്റെ7ടുന്നു.  “മാന്റെ:,
ഇവിന്റെ<  ഞങ്ങളുന്റെ<  പ്രകേദശത്തുള്ള  കേവലന്,  മണ്ണാന്  സമുദായങ്ങളില്  ന്റെ7ട്ടവരുന്റെ<  വീടുകളില്  കേകറി,  ഒരു
സംഘം ന്റെGറു7ക്കാര് Gില കണന്റെക്കടുപ്പുകന്റെളാന്റെക്ക ന<ത്തുന്നു.  കിര്ത്താഡ്സ് ഉകേദ്യാഗസ്ഥര് ആന്റെണന്നാണു്
പറയുന്നതു്. ഒന്നു് അകേനN:ിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും.” കുശലാകേനN:ണങ്ങള്ക്കു കേശ:ം കേ3ാണ് ന്റെവച്ചു.

ഞാന്  പികേSന്നു  തന്റെന്ന  കിര്ത്താഡ്സില്  കേപായി,  വിജിലന്സ്  ഓ3ീസന്റെറ  കണ്ടു  കാര്യം  തിരക്കി.
ഇത്രയും വിവരങ്ങള് ലഭിച്ചു: “അടുത്ത കാലത്തു് കേകാഴികേക്കാട്ടു് രജിസ്റ്റര് ന്റെGയ്യന്റെ7ട്ട ഒരു സംഘ<നയാണു്,  ഇന്
ഡിജീനസ് പീ7ിള്സ്  ഓര്ഗനൈനകേസ:ന്.  അവര്  2013 ല് കേകരള നൈaകേക്കാ<തിയില് ഒരു റിട്ട്  ന്റെപSീ:ന്
3യല്  ന്റെGയ്തിരിക്കുന്നു.  മലബാറിന്റെല  വണ്ണാന്,  മണ്ണാന്,  ന്റെപരുമണ്ണാന്,  കേവലന്,  പരവന്,  പുള്ളുവന്  എന്നീ
സമുദായങ്ങന്റെള പട്ടികജാതി ലിസ്റ്റില് ന്റെപടുത്തിയതിന്റെന അതില് കേGാദ്യം ന്റെGയ്തിരിക്കുകയാണു്. അവര് ലിസ്റ്റില്
ഉള്ന്റെ7ടുത്താന്  അര്aത  ഇല്ലാത്തവര്  ആന്റെണന്നും,  നീക്കം  ന്റെGയ്യന്റെ7കേ<ണ്ടവര്  ആന്റെണന്നും
അവകാശന്റെ7ടുന്നു.  അവന്റെര  ലിസ്റ്റില്ന്റെ7ടുത്തിയതിനു  ഉത്തരവാദികളായ  1)  ഇന്ത്യാ  ഗവന്റെh&്  (മിനിസ്ട്രി
ഓ3് കേലാ & ജസ്റ്റിസ്; ന്യൂഡല്aി, 2) ന്റെസക്രട്ടറി ടു ഗവ: ഓ3് ഇന്ത്യ (കേസാ:്യല് ജസ്റ്റിസ് & എംപവര്ന്റെമ&്, 3)
Gീ3് ന്റെസക്രട്ടറി,  കേകരള ഗവന്റെh&്,  4)  ന്റെGയര്മാന്,  നാ:നല് കമ്മീ:ന്  (പട്ടികജാതി,  പട്ടികവര്ഗ്ഗം),  5)
ന്റെGയര്മാന്,  കേകരള  പബ്ലിക്  സര്വ്വീസ്  കമ്മി:ന്  എന്നിവന്റെര  എതിര്കക്ഷികള്  ആക്കിന്റെക്കാണ്ടാണു്  റിട്ട്
ന്റെപSീ:ന് 3യല് ന്റെGയ്തിരിക്കുന്നതു്.  ന്റെപSീ:ന് 3യലില് സNീകരിച്ച കേകാ<തി,  കേസ്റ്റS്ന്റെമ&്  ഓ3്  3ാക്S്സ്
തയ്യാറാക്കി സമര്7ിക്കാന് സര്ക്കാരികേനാടു് ആവശ്യന്റെ7ട്ടു.  ആയതു തയ്യാറാക്കാന് കിര്ത്താഡ്സിന്റെ& പഠന
റികേ7ാര്ട്ട്  അനിവാര്യമാണു്.  സര്ക്കാരിന്റെ&  ബന്ധന്റെ7ട്ട  വകുപ്പു്  ആവശ്യന്റെ7ട്ടതനുസരിച്ചു്  ഇവിടുന്റെത്ത  Gില
ജീവനക്കാര്  3ീല്ഡ്  സ്റ്റഡി  ന<ത്തിന്റെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണു്.  പുതിന്റെയാരു  അകേനN:ണ  റികേ7ാര്ട്ട്  ആണു്
ഉകേxശിക്കുന്നതു്. ന്റെപരിന്തല്മണ്ണയിലാണു് ഇകേ7ാള് സംഘം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതു്.”

ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് അറിഞ്ഞകേ7ാള് തരിച്ചിരുന്നു കേപായി.  നാലു വര്:ം ക<ന്നു കേപായിരിക്കുന്നു.  ആറു
സമുദായങ്ങന്റെള  പ്രതികൂലമായി  ബാധിക്കുന്ന  ഒരു  കേകസ്സ്  നൈaകേക്കാ<തിയില്  വന്നിട്ടും  ബന്ധന്റെ7ട്ട
സമുദായങ്ങള്ന്റെക്കാന്നും  ഇകേതവന്റെര  അറിയാന്  കഴിഞ്ഞിന്റെല്ലന്നു  പറഞ്ഞാല്  അത്ഭുതന്റെ7<ാതിരിക്കില്ലകേല്ലാ.
ഇത്തരം  കേകസ്സുകള്  അറിയാതിരിക്കുകയും  അതു  ഡിന്റെ3ന്ഡ്  ന്റെGയ്യാതിരിക്കുകയും  ന്റെGയ്താല്  ഉണ്ടാവുന്ന
ഭവി:്യത്തു്, തങ്കം Vs മാധവി കേകസ്സില് മുമ്പു് നാം അനുഭവിച്ചതാണു്. കേകസ്സിന്റെ& വിധിയും അതിന്റെനത്തു<ര്ന്നുള്ള
സര്ക്കാര്  ഉത്തരവും  വന്നകേ7ാഴാണു്  നാം  മിഴിച്ചു  നിന്നു  കേപായതു്.  കേകരളത്തില്  നമ്മുന്റെ<  സമുദായക്കാന്റെര
ന്റെമാത്തം അതു ബാധിച്ചു. നമ്മുന്റെ< കുട്ടികള് കുന്റെറ വര്:ങ്ങള് ജാതി സര്ട്ടി3ിക്കറ്റു കിട്ടാന്റെത വലഞ്ഞു. ഒടുവില്
നാം പ്രകേത്യകം കേകസ്സ് ന<ത്തി അനുകൂല വിധി സമ്പാദികേക്കണ്ടി വന്നു.

ഒ. പി. ശുക്ല കേകസ്സും ഇകേത ആവശ്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ചുന്റെകാണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഇതില് പുള്ളുവന്റെനക്കൂ<ി ഉള്
ന്റെ7ടുത്തി  എന്നു  മാത്രം.  ആ  കേകസ്സും  നമ്മുന്റെ<  ശ്രദ്ധയിലാണു്  ആദ്യം  ന്റെപട്ടതു്.  ബന്ധന്റെ7ട്ട  സമുദായങ്ങന്റെള
അറിയിക്കുന്നതിനും  കേകസ്സ്  ഡിന്റെ3ന്ഡ്  ന്റെGയ്യുന്നതിനുള്ള  കാര്യങ്ങള്  നീക്കുന്നതിനും  അന്നും  നാം  കുകേറ
പാടുന്റെപട്ടു. അതു് അവസാനിക്കുകേമ്പാകേഴക്കും വരുന്നു, അകേത ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചുന്റെകാണ്ടുള്ള മന്റെSാരു കേകസ്സ്!

ഏതായാലും കിര്ത്താഡ്സില് നിന്നു് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ന്റെപSീ:ന്റെ& കേകാ7ി സംഘ<ി7ിച്ചു.
വായിച്ചു  കേനാക്കിയകേ7ാള്  കാര്യം  ന്റെഗൌരവകേമറിയതു  തന്റെന്ന.  വിവരം  ബന്ധന്റെ7ട്ടവന്റെര  കഴിയുന്നതും  കേവഗം
അറിയികേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഭാവി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കു് രൂപം നല്കേകണ്ടതുണ്ടു്. എം. വി. എസ്സ്. എസ്സിന്റെ& അ<ിയന്തിര
കേയാഗം വിളിച്ചു. കാര്യങ്ങള് Gര്ച്ച ന്റെGയ്തു. തൃശൂരില് വിളിച്ചു കേGര്ത്ത പി. എം. ന്റെജ. എസ്സിന്റെ& കേയാഗത്തികേലക്കു്
സNജന  സമുദായ  സഭയുന്റെ<  പ്രതിനിധികന്റെളയും  ക്ഷണിച്ചു.  കേകസ്സിന്റെ&  കാര്യം  അവതരി7ിച്ചു.  ഇനിയും
ക<മ്പകള് പലതുണ്ടു്. മലബാറിന്റെല കേവലന്, പരവന്, പുള്ളുവന് സമുദായങ്ങന്റെള വിവരം അറിയിക്കണം. കേവലന്
സമുദായ  സഭയുന്റെ<  പ്രസിഡണ്ടിന്റെന  പരിGയമുള്ളതു  ന്റെകാണ്ടു്  അകേxaന്റെത്ത  വിവരം  അറിയിച്ചു.  മുമ്പു്
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വ<കരയില്  പരവന്മാരുന്റെ<  ഒരു  കേയാഗത്തില്  പന്റെങ്കടുത്തതു  ന്റെകാണ്ടു്  അതില്  Gിലന്റെര  പരിGയമുണ്ടു്.
അവന്റെരയും  കേത<ി7ി<ിച്ചു  വിവരം  അറിയിച്ചു.  ഇനി  പുള്ളുവന്റെന  കിട്ടണം.  യാന്റെതാരു  മാര്ഗ്ഗവുമില്ല.  ഒടുവില്
പത്രത്തില്  കണ്ട  ഒരു  വിവാa  പരസ്യത്തില്  നിന്നു്  ഒരാളുന്റെ<  കേ3ാണ്  നമ്പര്  കിട്ടി.  ആ  വഴിക്കു  കണ്ണൂര്
ക്കാരനായ  അവരുന്റെ<  സംഘ<നാ  ന്റെസക്രട്ടറിന്റെയ  വിളിച്ചു  കാര്യം  പറഞ്ഞു.  കേകാഴികേക്കാടു്,  വ<കര,
എന്നിവി<ങ്ങളില്  വിളിച്ചു  കേGര്ത്ത  എം.  വി.  എസ്സ്.  എസ്സിന്റെ&  കേയാഗങ്ങളില്  കേവലന്,  പരവന്  സമുദായ
പ്രതിനിധികന്റെളയും   ന്റെകായിലാണ്ടിയില്  വിളിച്ചു  കേGര്ത്ത  കേയാഗത്തില്  പുള്ളുവന്  സമുദായ  സംഘ<നയുന്റെ<
ന്റെസക്രട്ടറിന്റെയയും  പന്റെങ്കടു7ിച്ചു.  കേകസ്സിന്റെ&  കാര്യം  വിശദീകരിച്ചു.  ന്റെപSീ:ന്റെ&  കേകാ7ികള്  നല്കി.  കേകസ്സ്
ഡിന്റെ3ന്ഡ് ന്റെGകേയ്യണ്ടതു ന്റെകാണ്ടു് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില് തീരുമാനം എടുക്കണം. പി. എം. ന്റെജ. എസ്സിന്റെ&
ഒരു  അ<ിയന്തിര  കേയാഗം  എറണാകുളത്തു  കേGര്ന്നു.  എം.  വി.  എസ്സ്.  എസ്സിന്റെനക്കൂ<ാന്റെത,  മലബാറില്  നിന്നു്
കേവലന്,  പരവന്  സമുദായ  സംഘ<നാ  പ്രതിനിധികളും  അതില്  പന്റെങ്കടുത്തു.  ന്റെമാത്തം  അന്പകേതാളം  കേപര്
പന്റെങ്കടുത്ത കേയാഗത്തില് കേകസ്സ് കാര്യം വിപുലമായി Gര്ച്ച ന്റെGയ്തു.  സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില് സaകരണം
ഉറപ്പു വരുത്തി. എം. വി. എസ്സ്. എസ്സിന്റെ&യും സNജന സമുദായ സഭയുന്റെ<യും കേനതൃതNങ്ങള്, കേകാഴികേക്കാടു് നളന്ദ
കേaാട്ടലില് കേയാഗം കേGര്ന്നു് കേകസ്സ് കാര്യം Gര്ച്ച ന്റെGയ്തു, അനുകൂലമായ തീരുമാനം നൈകന്റെക്കാണ്ടു.

ഏതാനും  ദിവസങ്ങള്ക്കു  കേശ:ം  വ<കരയില്  വന്ന  ബഹുമാനന്റെ7ട്ട  മന്ത്രി,  എ.  ന്റെക.  ബാലന്റെന
അവിടുന്റെത്ത പരവ സമുദായാംഗങ്ങള് മുഖദാവില് കാണുകയും കേകസ്സിന്റെ& കാര്യം  ധരി7ിക്കുകയും ന്റെGയ്തു.
കാര്യം  ന്റെഗൌരവമുള്ളതാന്റെണന്നു്  അഭിപ്രായന്റെ7ട്ട  മന്ത്രി,  അടുത്തു  തന്റെന്ന  ഒരു  നികേവദനം  തയ്യാറാക്കി,
തിരുവനന്തപുരത്തു ന്റെGന്നു അകേxaന്റെത്ത കാണുവാന് പറഞ്ഞു.  പരവ സമുദായ സുഹൃത്തുക്കളുന്റെ< അഭിപ്രയം
പരിഗണിച്ചു്,  അടുത്തു  തന്റെന്ന,  പി.  എം.  ന്റെജ.  എസ്സിന്റെ&  സംസ്ഥാന  ഭാരവാaികളും  എം.  വി.  എസ്സ്.  എസ്സ്
കേനതൃതNവും മലബാറിന്റെല പരവ, കേവല സമുദായ പ്രതിനിധികളും മന്ത്രി, എ. ന്റെക. ബാലന്റെന കണ്ടു നികേവദനം നല്
കി.  മന്ത്രിയുന്റെ<  നിര്കേxശമനുസരിച്ചു്  അഡNക്കS്  ജനറലിന്റെന  കണ്ടു  കാര്യങ്ങള്  സംസാരിക്കുകയും,
അകേxaത്തിന്റെ& ഉപകേദശമനുസരിച്ചു് എറണാകുളത്തു കേപായി അഡN:  ശശീന്ദ്രന്റെന വക്കാലത്ത് ഏല്7ിക്കുകയും
ന്റെGയ്തു. വക്കീലിന്റെ& വിദഗ്ദ്ധ നിര്കേxശം അനുസരിച്ചു്, പി.  എം. ന്റെജ. എസ്സ്, സNജന സമുദായ സഭ, എന്നിവന്റെയ
പ്രതിനിധീകരിച്ചു സംഘ<നകളുന്റെ< ന്റെസക്രട്ടറിമാരും,  എം.  വി.  എസ്സ്.  എസ്സിന്റെന പ്രതിനിധീകരിച്ചു പ്രസിഡണ്ട് ,
എന്.  അകേശാകന്  വ്യക്തിപരമായും  കക്ഷി  കേGര്ന്നു.  പുള്ളുവ  സമുദായം  പി.  എം.  ന്റെജ.  എസ്സിന്റെ&  ഘ<കം
അല്ലാത്തതിനാല്,  സംഘം ന്റെസക്രട്ടറി,  ശ്രീ പി.  ശ്രീധരന് സNതന്ത്രമായാണു് കേകസ്സ് ന<ത്തിയതു്.  പല തവണ
വക്കീലിന്റെന കണ്ടു, ആവശ്യമായ കേരഖകള് സംഘ<ി7ിച്ചു നല്കുകയും കേകസ്സിന്റെ& പുകേരാഗതി അകേനN:ിക്കുകയും
ന്റെGയ്തു.

04/04/2018 നു്  കേകസ്സ്  വിGാരണന്റെ£ടുത്ത  കേകാ<തി,  വളന്റെരകേയന്റെറ  സമുദായങ്ങന്റെള  പ്രതികൂലമായി
ബാധിക്കുന്ന  കേകസ്സില്  പരാതിക്കാരന്  അവന്റെര  കക്ഷി  കേGര്ത്തിട്ടിന്റെല്ലന്ന  കാരണത്താല്  കേകസ്സ്  തള്ളി.
ദിവസങ്ങള്ക്കകം, ഇന്ഡിജീനസ് പീ7ിള്സ് ഓര്ഗ്ഗനൈനകേസ:ന് പഴുതുകള് അ<ച്ചുന്റെകാണ്ടു്, റിവ്യൂ ന്റെപSീ:ന്
നല്കി.  ന്റെകാല്ലങ്ങള് കഴിഞ്ഞു, 01/02/2021 നു് കേകസ്സിന്റെ& വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുകയാണു്.  ഇരുപത്തിന്റെയാന്നു
കേപജുകള് വരുന്ന വിധിയില്,  പട്ടികജാതി  സമുദായങ്ങന്റെള പട്ടികജാതി  ലിസ്റ്റില് ഉള്ന്റെ7ടുത്താകേനാ നീക്കം  
ന്റെGയ്യാകേനാ ഉള്ള അധികാരം  പാര്ലന്റെമ&ിനല്ലാന്റെത  സര്ക്കാരുകള്കേക്കാ കേകാ<തികള്കേക്കാ ട്രിബ്യൂണലു കള്
കേക്കാ  ഇന്റെല്ലന്നു  ഭരണഘ<നാ  വകുപ്പുകള്  ഉദ്ധരിച്ചുന്റെകാണ്ടു്  അതില്  വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.  കേമല്
സമുദായങ്ങള് പട്ടികജാതി ലിസ്റ്റില് കേGര്ക്കന്റെ7ട്ടിട്ടു് വര്:ങ്ങള് പലതു കഴിഞ്ഞു. പരാതി ഉന്നയിക്കാനുണ്ടായ
കാലവിളംബം  പരാതിക്കാരനു്  ന്യായീകരിക്കാന്  കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.  നിരവധി  കേകാ<തി  വിധികള്,
ഉകേപാദ്ബലകമായി  കേകാ<തി  ഉദ്ധരിച്ചു.  “കുംഭകര്ണന്”,  “റി7് വാന്വിങ്കിള്”  എന്നും  മറ്റും  പരാതിക്കാരന്റെന
പരിaസിക്കാനും കേകാ<തി മറന്നില്ല. ഒടുവില് ബഹുമാനന്റെ7ട്ട കേകാ<തി കേകസ്സ് തള്ളി.

[ സംഘ<ന ഇ<ന്റെപടുന്ന അഞ്ചാമന്റെത്ത കേകസ്സാണിതു്. പ്രഗത്ഭരായ ഏഴു വക്കീലന്മാരാണു് 
അവര്ക്കു കേവണ്ടി കേകസ്സ് വാദിച്ചതു്...! ]

എഴുത്തു്: എന്. അവേ�ോകന് (മുന് പ്രസിഡണ്ട് )
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