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മുഖവുര

ശ

ബരലിേേയലിൽ യുവതലികൾക്കു പ്രമവശനം നലിമഷധലിക്കുന്നതു
മ�കാദ്ം ച�യ്തു് ഏതകാനം സ്ത്രീകൾ സേർപ്ലിച്ച മകസലിൽ സുപ്ര്രീം
മകകാടതലി കല്ലിച്ച വലിധലി പരചക് സ്കാഗതം ച�യ്യചപ്ട്ട ഒന്നകാണ്.
എന്നകാൽ, അതലിചന സ്കാഗതം ച�യ്തവരലിൽത്തചന്ന �ലിേർ പലിന്ന്രീടു വലി
ധലിചക്തലിചര രംഗത്തു വന്നു. സകാധകാരണജനങ്ങളുചട േനസലിൽ സുപ്ര്രീം
മകകാടതലിവലിധലിചയക്കുറലിച്ചുള്ള വ്ക്തതയലില്കായ്മ മുതചേടുത്ത് ആശങ്കയും
കകാലുഷ്വം വലിമദ്ഷവം കുത്തലിവയ്ക്കുന്ന ര്രീതലിയലിമേക്കു സമൂഹേകാദ്്
േങ്ങൾ ഉപമയകാഗലിച്ചു വേലിയ പ്ര�കാരണംതചന്ന ഇക്കൂട്ടർ അഴലിച്ചുവലിട്ടു.
ശകാന്തേകായലിരുന്ന മകരളസമൂഹചത്ത ഇതു ചപകാടുന്നചന കലുഷേകാക്ലി.
വസ്തുതകാവലിരുദ്േകായ കകാര്ങ്ങൾ പ്ര�രലിപ്ലിച്ചു സമൂഹചത്ത ചതറ്ലിദ്രലിപ്ലി
ച്ചും വലികകാരം ഇളക്ലിവലിട്ടും ച�റുതല്കാത്ത ആശയക്കുഴപ്േകാണ് ഒരുകൂട്ടർ
സൃഷ്ലിച്ചത്. േഹകാപ്രളയത്തലിൽനലിന്നു കൂട്ടകായ പരലിശ്രേത്തലിലൂചട കരകയ
റകാൻ ചവമ്പുന്ന, നവമകരളസൃഷ്ലിക്് ഒരുങ്ങുന്ന സവലിമശഷമവളയലിൽ
ഉണ്കാക്ലിയ ഈ ആശയക്കുഴപ്വം സംഘർഷവം മകരളത്തലിചറെ ഭകാവലി
ചയത്തചന്ന ബകാധലിക്കുന്ന ഒന്നകാണ്. അതുചകകാണ്കാണ് ഇതുസംബന്ലിച്ച
യഥകാർത്ഥവസ്തുതകൾ ജനങ്ങൾക്കുമുന്നലിൽ എത്തലിക്കാൻ സർക്കാർ നലിർ
ബ്ബന്ലിതേകായത്. ആ ശ്രേത്തലിചറെ ഭകാഗേകാണ് ഈ േഘുപുസ്തകം.
സുപ്ര്രീം മകകാടതലിവലിധലിയുചട സംഗ്രഹേകാണ് ഇതലിചേ മുഖ് ഉള്ളടക്ം.
അമതസേയം, ഇങ്ങചനചയകാരു വലിധലി ഉണ്കാകകാനലിടയകായ സകാഹ�ര്ം
േനസലിേകാക്കുന്നതലിനകായലി അതലിചറെ പശ്കാത്തേംകൂടലി അറലിമയണ്തു
ണ്്. അതുസംബന്ലിച്ച ഒരു കുറലിപ്ം ഇതലിൽ മ�ർക്കുന്നുണ്്. പ്രതലിമഷ
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ധവം അക്രേവചേല്കാം സംഘടലിപ്ലിച്ചത് സുപ്ര്രീം മകകാടതലിവലിധലി നടപ്കാ
ക്കുന്നതലിചനതലിചര ആചണങ്കലിലും പ്ര�കാരണം നടന്നചതല്കാം സംസ്കാന
സർക്കാർ എമന്തകാ ച�യ്തലിട്ടകാണ് മകസും വലിധലിയുചേകാചക് ഉണ്കായത്
എന്ന േട്ടലിേകാണ്. ആചക സർക്കാർ ഇക്കാര്ത്തലിൽ ച�യ്തത് മകകാടതലി
ആവശ്ചപ്ട്ടപ്രകകാരം ഒരു സത്വകാങ്മൂേം നൽകുക േകാത്രേകാണ്. േതവലി
ശ്കാസത്തലിനം ആരകാധനയ്ക്കും എല്കാ പൗരർക്കുമുള്ള ഭരണഘടനകാവകകാ
ശം ഉയർത്തലിപ്ലിടലിച്ച ആ സത്വകാങ്മൂേം ആ�കാരപരേകായ കകാര്ത്തലിൽ
വച്ച നലിർമദേശം ആ മേഖേയലിൽ പകാണ്ലിത്മുള്ളവരുചട ഒരു കമ്ലിഷ
ചന വച്ച് അക്കാര്ത്തലിൽ ഉ�ലിതേകായ ത്രീരുേകാനം എടുക്ണചേന്നകാണ്.
ഇക്കാര്ത്തലിൽ നലിയേം നലിർമ്ലിക്കാൻ സർക്കാർ ഉമദേശലിക്കുന്നലിചല്ന്നും
സുപ്ര്രീം മകകാടതലിവലിധലി എന്തകായകാലും അതു നടപ്ലിേകാക്കുചേന്നും വ്ക്ത
േകാക്ലി. ഇതകാണു വസ്തുത എന്നു േനസലിേകാക്കാൻ ആ സത്വകാങ്മൂേത്തലി
ചറെ പരലിഭകാഷയും ഈ പുസ്തകത്തലിൽ ഉൾചപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്.
എല്കാ ആ�കാരങ്ങളുചടയും േ്രീചതയകാണു ഭരണഘടന വലിഭകാവനം ച�
യ്യുന്ന േൗേലികകാവകകാശങ്ങചളന്നു സുപ്ര്രീംമകകാടതലി വലിധലിയലിൽ വ്ക്തേകാ
ക്ലി. ഭരണഘടനകാസദകാ�കാരം പടുത്തുയർത്തലിയലിരലിക്കുന്നത് അന്തസ്്,
സേത്ം, സ്കാതന്്ം എന്ന്രീ മൂന്നു തൂണുകളലിമമേൽ ആചണന്നും അസ
ന്ലിഗ്ദ്ധേകായലി മകകാടതലി ചൂണ്ലിക്കാട്ടലി. ഭരണഘടനയലിചേ സേത്ം എന്ന
സങ്കല്നം ജകാതലി-േത-വംശ-േലിംഗമഭദേലില്കാചത എല്കാവർക്കും അനഭ
വമവദ്േകാകണചേന്നകാണു വലിവക്ഷ. ഇത്തരം ഭരണഘടനകാമൂേ്ങ്ങളും
പൗരകാവകകാശങ്ങളും അവസരസേത്വേകാണ് വലിധലിത്രീർപ്ലിന മകകാടതലി
ആധകാരേകാക്ലിയത്.
തന്ലിയും എൻ.എസ്.എസും അയ്യപ്മസവകാസംഘവം അടക്ം
കക്ഷലിമ�ർന്നലിരുന്ന മകസകാണലിത്. ഇന്നു പ്രമക്ഷകാഭചത്ത പലിൻതുണ
യ്ക്കുന്നവർ ഉന്നയലിക്കുന്ന വകാദങ്ങചളല്കാം സുപ്ര്രീം മകകാടതലിയലിൽ ഉന്ന
യലിച്ചവയകാണ്. ഇചതല്കാം പരലിമശകാധലിച്ചകാണ് സുപ്ര്രീം മകകാടതലിയുചട
ഭരണഘടനകാബഞ്് വലിധലി പറഞ്ഞത്. മകകാടതലി തള്ളലിക്ളഞ്ഞതും
പരലിഗണലിക്കാത്തതുേകായ വകാദങ്ങൾ ഉയർത്തലി നടത്തുന്ന പ്രമക്ഷകാഭം
വകാസ്തവത്തലിൽ സുപ്ര്രീം മകകാടതലിമയകാടും ഭരണഘടനമയകാടുമുള്ള അവ
മഹളനേകാണ്. വലിധലിയലിൽ ചതറ്റു പറ്ലിയലിട്ടുചണ്ന്നു മതകാന്നുചന്നങ്കലിൽ ആ
അഭലിപ്രകായക്കാരകാണ് പുനഃപരലിമശകാധനയ്ക്കു ഹർജലി നമകേണ്ത്. ഇതലിന
സർക്കാരലിന് ഒരു തടസവേലില്. അല്കാചത, വലിധലി എന്തുതചന്നയകായകാലും
നടപ്കാക്ലിചക്കാള്ളകാം എന്നു സത്വകാങ്മൂേം നകേലിയ സംസ്കാനസർ
ക്കാർ എങ്ങചനയകാണു പുനഃപരലിമശകാധനകാഹർജലി നല്കുന്നത്? ഇക്കാര്
ത്തലിൽ ഒരു നലിയേനലിർമ്കാണവം നടത്തലിചല്ന്നു സുപ്ര്രീം മകകാടതലിയലിൽ
ഉറപ് നകേലിയ സർക്കാരലിന് അതലിന കഴലിയലിചല്ന്നകാണു നലിയേജ്ഞചര
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ല്കാം അഭലിപ്രകായചപ്ടുന്നത്. ഇത്തരം അടലിസ്കാനേലില്കാത്ത കകാര്ങ്ങൾ
ക്കുമേേകാണു പുണ്ഭൂേലിയകായലി പതലിനകായലിരങ്ങൾ കരുതുന്ന ശബരലിേേ
ചയയും മകരളചത്ത ചപകാതുവലിലും കേകാപഭൂേലിയകാക്കാൻ �ലിേർ ശ്രേലിച്ചത്.
സർക്കാർ സുപ്ര്രീം മകകാടതലിവലിധലി നടപ്കാക്കാൻ നലിർബ്ബന്ലിതരകാണ്.
അതലിനള്ള നടപടലികളുേകായകാണ് സർക്കാർ മുമന്നകാട്ടുമപകാകുന്നത്. േറലി
ചച്ചകാരു വലിധലി വന്നകാൽ അതും നടപ്ലിേകാക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതലിജ്ഞകാബ
ദ്േകാണ്. ഇതുസംബന്ലിച്ച വസ്തുതകൾ മബകാദ്്ചപ്ട്ട വലിശ്കാസലികൾക്കു
സുഗേേകായലി ശബരലിേേ മക്ഷത്രദർശനം നടത്തകാനം നകാട്ടലിചേ ക്രേസേകാ
ധകാനം പരലിപകാേലിക്കാനം സർക്കാർ കകചക്കാള്ളുന്ന നടപടലികൾക്്
എല്കാ ജനങ്ങളുചടയും പലിന്തുണയും സഹകരണവം ഉണ്കാകണചേന്ന്
അഭ്ർത്ഥലിക്കുന്നു.

തലിരുവനന്തപുരം
01-11-2018

പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്േന്ലി

ശബരിമല യുവത്രീപകവശം:
കകസിടറെ പശ്ാത്ലവും
ലഘുചരിത്രവും

എസ്. േമഹന്ദ്രൻ എന്ന വ്ക്തലി 1990 ൽ കഹമക്കാടതലിയലിചേ ഒരു
ജഡ്ജലിക്് അയച്ച കത്ത് ചപകാതുതകാത്പര്ഹർജലിയകായലി കഹമക്കാട
തലി പരലിഗണലിച്ചമതകാചടയകാണ് ശബരലിേേയലിചേ യുവത്രീപ്രമവശവലിഷ
യം മകരളത്തലിൽ മകകാടതലിവ്വഹകാരരംഗത്തു സജ്രീവേകായത്.
മകഹന്ദ്രടറെ കത്ത്
ശബരലിേേയലിൽ യുവതലികൾ കയറുന്നുചവന്നും പ്രകാർത്ഥന നടത്തു
ന്നുചവന്നുേകാണു േമഹന്ദ്രൻ കത്തലിൽ ഉന്നയലിച്ചത്. വലിഐപലികളുചട
ഭകാര്േകാർക്കു പ്രമത്കപരലിഗണന നൽകലിയലിട്ടുചണ്ന്നും ചൂണ്ലിക്കാട്ടലി.
മദവസ്ം മുൻകമ്ലിഷണർ ചജ. �ന്ദ്രലികയും േകളും ബന്ധുക്ളകായ േറ്റു
സ്ത്രീകളും പചങ്കടുത്തു മപരക്കുട്ടലിയുചട മ�കാറൂണു നടത്തലിയത് 19.08.1990
ൽ ‘ജമേഭൂേലി’ പത്രത്തലിൽ വന്ന മഫകാമട്ടകാ സഹലിതം ഉദകാഹരണേകായലി
ഉന്നയലിച്ചു. ആ�കാരങ്ങൾക്കും അനഷ്കാനങ്ങൾക്കും വലിരുദ്േകായ ഇത്തരം
കകാര്ങ്ങൾ നലിമരകാധലിക്ണചേന്നും ബന്ചപ്ട്ടവർചക്തലിചര ഉ�ലിതന
ടപടലി സ്്രീകരലിക്ണചേന്നും ആയലിരുന്നു ആവശ്ം. തുടർന്ന് മകകാടതലി
ബന്ചപ്ട്ടയകാളുകൾക്കു മനകാട്ട്രീസ് അയയ്ക്കുകയും മകസ് ആരംഭലിക്കുകയും
ച�യ്തു. അങ്ങചനയകാണ് ഈ വലിഷയം മകകാടതലിക്കുമുന്നലിൽ എത്തുന്നത്;
അല്കാചത സർക്കാമരകാ ബന്ചപ്ട്ടവമരകാ മകകാടതലിചയ സേ്രീപലിച്ചലിട്ടല്.
കകാെതിയുടെ അഭിപായം
1991 ചേ കഹമക്കാടതലിവലിധലിയലിൽ ഇതുസംബന്ലിച്ച് ഇങ്ങചന വലി
ശദ്രീകരലിക്കുന്നു: ‘പരകാതലിക്കാരനകായ ശ്ര്രീ. േമഹന്ദ്രൻ, ശ്ര്രീേതലി �ന്ദ്രലിക,
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മദവസ്ം മബകാർഡലിചറെ അഭലിഭകാഷകൻ എന്നലിവരുചട വലിശദ്രീകരണം
മകട്ടുകഴലിഞ്ഞമപ്കാൾ ശബരലിേേമക്ഷത്രത്തലിചറെ വലിശ്കാസചത്തക്കു
റലിച്ച് അടലിസ്കാനപരേകായതും വേലിയ സ്കാധ്രീനം ച�ലുത്തുന്നതുേകായ
മ�കാദ്ങ്ങളകാണു പരലിഗണനയ്കകായലി ഉയർന്നുവരുന്നത് എന്നു ഞങ്ങൾ
ക്കു മതകാന്നലി. അതലിനകാൽ പരകാതലി ഇന്ത്ൻ ഭരണഘടനയുചട ആർട്ടലി
ക്ലിൾ 226 പ്രകകാരം ചപകാതുതകാത്പര്ഹർജലി എന്ന നലിേയലിൽ ഒ.പലി
9015/1990 ആയലി പരലിഗണലിച്ചു.'
ഈ മകസലിൽ ഇന്ത്ൻ ചഫഡമറഷൻ ഓഫ് വലിേൻ മേകാമയഴ്സലിചറെ
മകരളഘടകം, മകരള മക്ഷത്രസംരക്ഷണസേലിതലിയുചട പ്രസലിഡൻറ്
എം.വലി. മഗകാപകാേകൃഷ്ണൻ എന്നലിവർ കക്ഷലിമ�രകാൻ അനേതലി മതടുകയും
കഹമക്കാടതലിനലിയേങ്ങളുചട 152(2) �ട്ടേനസരലിച്ച് ഇത് അനവദലിക്കു
കയും ച�യ്തു. അതലിചറെ അടലിസ്കാനത്തലിേകാണു മകസ് പുമരകാഗേലിച്ചത്.
വിചാരണയിൽ വന്ന വിഷയങ്ങൾ
ഇതുേകായലി ബന്ചപ്ട്ട നലിരവധലി വലിഷയങ്ങൾ ഈ മകസലിചറെ വലി�കാ
രണയലിൽ ഉയർന്നുവന്നു. ഓമരകാ കക്ഷലിയും ഉന്നയലിച്ച വകാദങ്ങൾ 1991
ചേ മകകാടതലിവലിധലിയലിൽ വലിശദ്രീകരലിച്ചലിട്ടുണ്്. ആ വലിധലിയുചട ഭകാഗേകായലി
മകകാടതലി പരലിമശകാധലിച്ച കകാര്ങ്ങൾ േനസ്ലിേകാക്കുന്നത് വ്ക്തതയ്ക്
ഏചറ സഹകായകേകാണ്. ചകകാല്വർഷം 1115ൽ തലിരുവലിതകാംകൂർ േഹകാരകാ
ജകാവ് മക്ഷത്രം സന്ർശലിച്ചമപ്കാൾ യുവതലിയകായ േഹകാറകാണലിയും ദലിവകാനം
ഒപ്മുണ്കായലിരുന്നുചവന്ന വകാദം ഉയർന്നുവന്നു. അടുത്തവർഷങ്ങളലിൽ
നലിരവധലിഭക്തർ അവലിചട കുട്ടലികളുചട മ�കാറൂണലിനകായലി എത്തലിയലിരുന്ന
തും അത്തരം സന്ർഭങ്ങളലിൽ നലിർദേലിഷ്�കാർജ്ജുകൾ വകാങ്ങലി മദവസ്ം
മബകാർഡ് രസ്രീതു നൽകലിയലിരുന്നതും ചൂണ്ലിക്കാട്ടലി. ശബരലിേേയലിചേ
ആ�കാരക്രേങ്ങളലിൽ വന്ന േകാറ്ങ്ങളും മകകാടതലിവലിധലിയലിൽ പരകാേർശലിച്ചലി
ട്ടുണ്്.
പ്രതലിേകാസപൂജയ്കകായലി അമ്പേം തുറക്കുമമ്പകാൾ പ്രകായമഭദേലില്കാചത
സ്ത്രീകൾക്കു സന്ർശലിക്കാൻ 20 വർഷേകായലി അനവകാദമുണ്കായലിരുന്നു
എന്നതും േണ്േം, േകരവലിളക്്, വലിഷുക്കാേങ്ങളലിൽ േകാത്രേകാണു
സ്ത്രീകൾക്കു മക്ഷത്രത്തലിൽ പ്രമവശലിക്കാൻ അനവകാദേലില്കായലിരുന്നത്
എന്നതും മരഖചപ്ടുത്തലിയലിട്ടുണ്്. പഴയകകാേത്തു ചകകാടുംകകാട്ടലിലൂചടയുളള
യകാത്ര സ്ത്രീകൾക്കു ദുഷ്കകരേകായലിരുചന്നങ്കലിലും ആധുനലികസൗകര്ങ്ങൾ
വന്നമതകാചട ആ സകാഹ�ര്ത്തലിന േകാറ്മുണ്കാചയന്നും ഹലിന്ദുേതം സകാഹ
�ര്ങ്ങൾ ഉൾചക്കാള്ളകാൻ പ്രകാപ്തേകാചണന്നും മബകാർഡ് ചൂണ്ലിക്കാട്ടലി.
ഇത്തരം കകാര്ങ്ങൾ വച്ചുചകകാണ്് മക്ഷത്രത്തലിചറെ ആ�കാരങ്ങളും േതവലി
കകാരങ്ങളും പരലിഗണലിച്ചു ച�മയ്യണ് കകാര്േകാണ് ഇവചയന്നും ഇതു േൗേലി
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കകാവകകാശങ്ങളലിൽ ഒന്നുമപകാലും േംഘലിക്കുന്നതചല്ന്നും ഇങ്ങചനചയകാരു
പരകാതലി ഫയൽ ച�യ്യകാൻ ഭരണഘടനയുചട 226-കാം അനമഛേദപ്രകകാരം
ഹർജലിക്കാരന് അവകകാശേലിചല്ന്നും അതുചകകാണ്് ഹർജലി തള്ളണചേ
ന്നുേകാണ് മദവസ്ം മബകാർഡ് വകാദലിച്ചത് എന്നും വലിധലിയലിൽ വ്ക്തേകാകു
ന്നുണ്്.
ചന്ദ്രികയുടെ മറുപെി
മദവസ്ം കമ്ലിഷണറകായലിരുന്ന �ന്ദ്രലിക തകാൻ ചകകാല്വർഷം 1166
�ലിങ്ങം ഒന്നകാം ത്രീയതലി മക്ഷത്രം സന്ർശലിച്ചലിട്ടുചണ്ന്നും മപരക്കുട്ടലിയുചട
മ�കാറൂണു നടത്തലിയലിട്ടുചണ്ന്നും മകകാടതലിയലിൽ പറഞ്ഞു. േണ്േ, േകര
വലിളക്്, വലിഷു ഒഴലിചകയുള്ള സേയങ്ങളലിൽ 10 മുതൽ 50 വചര വയസുള്ള
സ്ത്രീകളുചട പ്രമവശനത്തലിന നലിയന്ണേലിചല്ന്നും അവർ വ്ക്തേകാക്ലി.
പ്രതലിേകാസപൂജകൾ നടക്കുമമ്പകാൾ എല്കാ പ്രകായക്കാരകായ സ്ത്രീകളും ശബ
രലിേേ സന്ർശലിക്കാറുണ്്. ഇത് മക്ഷത്രത്തലിചറെ ആ�കാരകാനഷ്കാനങ്ങൾ
ക്കു വലിരുദ്േല് എന്ന് അവർ വലിശദ്രീകരലിച്ചതകായും വലിധലിയലിൽ പറയുന്നു
ണ്്.

ച്രീഫത് ടസക്രട്ടറി
�്രീഫ് ചസക്രട്ടറലി നൽകലിയ എതലിർസത്വകാങ്മൂേത്തലിൽ തലിരുചക്കാ
ച്ചലി മക്ഷത്രപ്രമവശനനലിയേത്തലിചേ മൂന്നകാം വകുപ് പ്രകകാരം എല്കാ ഹലി
ന്ദുവലിനം മക്ഷത്രത്തലിൽ പ്രമവശലിക്കാനം ആരകാധന നടത്തകാനം അവ
കകാശമുചണ്ന്നും വ്ക്തേകാക്ലി. ശബരലിേേമക്ഷത്രത്തലിൽ 10 മുതൽ 50
വചര പ്രകായമുള്ള വനലിതകളുചട പ്രമവശനം േണ്േം, േകരവലിളക്്, വലിഷു
സേയത്തു നലിമരകാധലിച്ചുചകകാണ്് എല്കാ വർഷവം മദവസ്ം മബകാർഡ് വലി
ജ്ഞകാപനം പുറചപ്ടുവലിക്കാറുചണ്ന്നും പറഞ്ഞലിട്ടുണ്്. ഇന്ത്ൻ ഭരണഘ
ടനയുചട ആർട്ടലിക്ലിൾ 226 പ്രകകാരം ഹർജലി നലിേനലിൽക്കുന്നതചല്ന്നും
അതു തള്ളലിക്ളയണചേന്നും �്രീഫ് ചസക്രട്ടറലിയും അഭ്ർത്ഥലിച്ചു.

കുമ്മനം രാജകശഖരടറെ കത്ത്
ഹലിന്ദുമുന്നണലിയുചട അക്കാേചത്ത സംസ്കാനചസക്രട്ടറലി കുമ്നം
രകാജമശഖരൻ മക്ഷത്രം തന്ലിയകായലിരുന്ന കണ്ഠരര് േമഹശ്രർക്് ഒരു
കത്ത് അയച്ചലിരുന്നു. ഈ കത്തലിന് അമദേഹം അയച്ച േറുപടലി മകകാടതലിമു
മ്പകാചക വന്നു. കുമ്നം രകാജമശഖരചറെ കത്തലിചറെ വലിശദകാംശങ്ങൾ ഈ
ഘട്ടത്തലിൽ പുറത്തുവന്നു. ശബരലിേേയലിൽ വലിവകാഹച്ചടങ്ങുകളും വനലിതക
ളുചട ഡകാൻസും സലിനലിേകാഷൂട്ടലിങ്ങും നടന്നു എന്ന കകാര്ം ആ കത്തലിൽ വ്
ക്തേകാക്ലിയലിരുന്നു. ഇതു കകാണലിക്കുന്നത് അക്കാേത്തു ശബരലിേേയലിൽ
സ്ത്രീകളുചട പ്രമവശനവം അവർ പചങ്കടുക്കുന്ന �ടങ്ങുകളും കേകാപരലിപകാ
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ടലികളുചേകാചക് നടന്നുവന്നലിരുന്നു എന്നകാണ്.

ഹഹക്ാെതിവിധി
വകാദങ്ങചളല്കാം പരലിമശകാധലിച്ച കഹമക്കാടതലി, ശബരലിേേ കയറകാൻ
10 നം 50 നം ഇടയലിൽ പ്രകായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുള്ള നലിയന്ണം ശബരലി
േേയലിചേ കകാേകാതലിവർത്തലിയകായ ആ�കാരേകാണ് എന്ന നലിഗേനത്തലിേകാ
ണ് എത്തലിയത്. ആ നലിയന്ണം എല്കാ ത്രീർത്ഥകാടനമവളയലിലും നടപ്ലി
േകാമക്ണ്തകാചണന്നും നലിർമദേശലിച്ചു. ഇക്കാര്ം മദവസ്ം മബകാർഡലിചന
അറലിയലിച്ചു. മപകാേ്രീസ് ഉൾചപ്ചടയുള്ള എല്കാ സഹകായവം മദവസ്ം
മബകാർഡലിന നൽകണചേന്നു മകരള സർക്കാരലിമനകാടും നലിർമദേശലിച്ചു.
മനരമത്ത ഉണ്കായലിരുന്നു എന്നു ചതളലിയലിക്ചപ്ട്ട സ്ത്രീപ്രമവശത്തലിന്
ഇങ്ങചന അറുതലി വരുത്തുകയകാണ് മകകാടതലി 1991 ഏപ്രലിൽ 5ചേ വലിധലി
യലിലൂചട ച�യ്തത്.

സർ്ാർ ടചയ്തതത്
1991നമശഷം ഈ വലിധലിയകാണ് ഇമപ്കാഴചത്ത സുപ്ര്രീം മകകാടതലിവലി
ധലിവചര നടപ്കാക്ലിവന്നത്. ഇതറലിയകാചത എത്തുന്ന ഭക്തയുവതലികചള
പമ്പയലിൽവച്ചു നലിരുത്കാഹചപ്ടുത്തലി തലിരലിച്ചയയ്ക്കുകയകാണ് ഇതുവചര
ച�യ്തലിരുന്നത്. വലിധലി നടപ്കാക്കാൻ എൽ.ഡലി.എഫ് സർക്കാരുകളടക്ം
എല്കാ സർക്കാരും മവണ് സഹകായവം നൽകലിവന്നു.

സുപ്രീം കകാെതിയിടല പുതിയ റിട്ടത്
ഈ നലിേ തുടരചവ, 2006-ൽ ശബരലിേേയലിചേ സ്ത്രീപ്രമവശവേകായലി
ബന്ചപ്ട്ട മകസ് സുപ്ര്രീം മകകാടതലിമുമ്പകാചക റലിട്ട് പരകാതലിയകായലി വരലിക
യകായലിരുന്നു. ഇന്ത്ൻ യങ് മേകാമയഴ്സ് അമസകാസലിമയഷനം േറ്റുള്ളവ
രുേകാണ് ഈ റലിട്ട് നൽകലിയത്. സംസ്കാനസർക്കാരലിചന എതലിർകക്ഷലി
യകായലി ഉൾചപ്ടുത്തലിയലിരുന്നതലിനകാൽ സർക്കാരലിമനകാട് സുപ്ര്രീംമകകാടതലി
അഭലിപ്രകായം മ�കാദലിച്ചു.

ആദ്യ സത്യവാങത്മൂലം
അന്ന് അധലികകാരത്തലിേലിരുന്ന വലി.എസ്. അ�യുതകാനന്ൻ സർക്കാർ
13.11.2007ൽ ഇതുസംബന്ലിച്ച് സത്വകാങ്മൂേം നകേലി. എന്നകാൽ പലിന്ന്രീ
ടുവന്ന യുഡലിഎഫ് സർക്കാർ അവരുചട കകാേകാവധലി അവസകാനലിക്കുന്ന
അടുത്ത ചതരചഞ്ഞടുപ്ലിന ചതകാട്ടുമുൻപ് 05.02.2016ന് ഈ സത്വകാ
ങ്മൂേം പലിൻവേലിക്കാൻ അനേതലി മതടലിചക്കാണ്് യുവത്രീപ്രമവശചത്ത
എതലിർത്തുചകകാണ്ടുള്ള പുതലിയ സത്വകാങ്മൂേം നകേലി. വ്രീണ്ടും 2016ൽ
ഇടതുപക്ഷജനകാധലിപത്മുന്നണലി അധലികകാരത്തലിൽ വന്നമപ്കാൾ, സർക്കാർ
ഏതു സത്വകാങ്മൂേേകാണ് അവേംബലിക്കുന്നചതന്നു സുപ്ര്രീംമകകാടതലി ആരകാ
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യുകയും 2007ൽ സർക്കാർ നകേലിയലിരുന്ന ആദ് സത്വകാങ്മൂേം നലിേനലിർ
ത്തകാൻ ത്രീരുേകാനലിക്കുകയും അതു മകകാടതലിചയ അറലിയലിക്കുകയും ച�യ്തു.

സംസ്ാനസർ്ാർ എടുത് നിലപാെത്
ഈ സത്വകാങ്മൂേത്തലിൽ എൽഡലിഎഫ് സർക്കാർ വ്ക്തേകാ
ക്ലിയ കകാര്ങ്ങൾ ഇവയകാണ്:
1. സ്ത്രീകൾമക്കാ സമൂഹത്തലിചേ ഏചതങ്കലിലും വലിഭകാഗത്തലിമനകാ എതലിചര
ഏചതങ്കലിലും തരത്തലിലുള്ള വലിമവ�നം കകാണലിക്കുന്നതലിന് സർക്കാർ
എതലിരകാണ്. സകാമൂഹലികന്രീതലി ഉറപ്വരുത്തുക എന്നതകാണ് നലിേവലി
ലുള്ള സംസ്കാനസർക്കാരലിചറെ നയം. അതുചകകാണ്ടുതചന്ന യുവത്രീ
പ്രമവശത്തലിന സർക്കാർ എതലിരല്.
2. മുൻകകാേങ്ങളലിലും സ്ത്രീകൾ മക്ഷത്രം സന്ർശലിച്ചലിരുന്നു എന്നതലിചറെ
�രലിത്രപരേകായ കകാര്ങ്ങൾ ഇതലിൽ വ്ക്തേകാക്ലി. േഹകാരകാജകാവലി
ചനകാപ്ം യുവതലിയകായ േഹകാറകാണലിയും മക്ഷത്രം സന്ർശലിച്ചലിരുന്നു
എന്നതുമപകാലുള്ള കകാര്ങ്ങളും ചൂണ്ലിക്കാണലിച്ചു.
3. അതലിചറെ അടലിസ്കാനത്തലിൽ ഹലിന്ദുേതകാ�കാരത്തലിലും കദവത്തലിലും
മക്ഷത്രകാരകാധനയലിലും വലിശ്സലിക്കുന്നവചര ശബരലിേേമക്ഷത്രത്തലിൽ
പ്രമവശലിപ്ലിക്കുന്നതലിമനകാ ആരകാധന നടത്തുന്നതലിമനകാ പ്രകായവ്ത്കാ
സേലില്കാചത അനവദലിക്ണം എന്ന നലിേപകാടു സർക്കാർ സ്്രീകരലിച്ചു.
4. അമതസേയംതചന്ന, ശബരലിേേമക്ഷത്രത്തലിചേ സ്ത്രീപ്രമവശവേകായലി
ബന്ചപ്ട്ട് വർഷങ്ങളകായലി പലിന്തുടരുന്ന സമ്പ്രദകായം ജനങ്ങൾ സ്്രീ
കരലിച്ച വലിശ്കാസങ്ങളുേകായും മൂേ്ങ്ങളുേകായും ബന്ചപ്ട്ടതകാചണന്നും
ഇക്കാര്ത്തലിൽ സർക്കാർ നടപ്ലിേകാക്കാൻ ബകാദ്്തചപ്ട്ട കഹ
മക്കാടതലിവലിധലി നലിേവലിലുചണ്ന്നും ഓർമ്ലിപ്ലിച്ചു.
5. ഇതലിചറെ അടലിസ്കാനത്തലിൽ ഒരു നലിർമദേശം സുപ്ര്രീം മകകാടതലിയലിൽ
സംസ്കാനസർക്കാർ വച്ചു. ഹലിന്ദുധർമ്ശകാസ്തത്തലിൽ ആധലികകാരലി
കപരലിജ്ഞകാനമുള്ള പ്രമുഖപണ്ലിതരും അഴലിേതലിയലില്കാത്തവരും
ബഹുേകാന്രുേകായ സമൂഹപരലിഷ്ക്ർത്തകാക്ളും ഉൾചപ്ട്ട ഒരു കമ്ലി
ഷചന നലിമയകാഗലിച്ച്, പ്രകായവ്ത്കാസേലില്കാചത എല്കാവലിഭകാഗം സ്ത്രീ
കൾക്കും മക്ഷത്രകാരകാധന അനവദലിക്കാമേകാ എന്നതലിൽ അവരുചട
നലിർമദേശങ്ങളും കകാഴ്ചപ്കാടുകളും വകാങ്ങലി അതലിചറെയടലിസ്കാനത്തലിൽ
ത്രീരുേകാനം എടുക്ണചേന്നും ആയലിരുന്നു അത്.
6. സ്ത്രീകൾ പ്രമവശലിച്ചകാൽ ക്രേസേകാധകാനപ്രശ്നവം നലിയേവലിരുദ്പ്രവർ
ത്തനങ്ങളും ഉണ്കാവം എന്നതകാണു ഭയചേങ്കലിൽ സ്ത്രീകൾക്കു പ്രമത്ക
സന്ർശനകകാേം നലിശ്യലിച്ച് അതു പരലിഹരലിക്കാചേന്നും നലിർമദേശലി
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ച്ചു. എന്നകാൽ ഇത്തരചേകാരു ആശങ്ക സർക്കാരലിനലിചല്ന്ന കകാര്വം
എടുത്തുപറഞ്ഞു.
7. ആ�കാരങ്ങളലിചേ േകാറ്ം ശബരലിേേയലിലും ഉണ്കായലിട്ടുണ്് എന്നതും
ഓർമ്ലിപ്ലിച്ചു. എല്കാ േേയകാള േകാസത്തലിലും ഒന്നകാംത്രീയതലി േകാത്രം
ആയലിരുന്ന പൂജ ഇമപ്കാൾ ആദ്ചത്ത അഞ്ചുദലിവസം നടക്കുന്നുണ്്
എന്നതും അടുത്തകകാേത്ത് ഈ ക്രീഴ്വഴക്ം തുടങ്ങലിയത് ജനത്തലിര
ക്് കുറയ്കകാനകാചണന്നതും ഉദകാഹരണേകായലി ചൂണ്ലിക്കാട്ടലി. ചകകാടലിമയ
റ്വം പടലിപൂജയും മുൻപു �ടങ്ങലിൽ ചപട്ടലിരുന്നലില്. മുമ്പലില്കാതലിരുന്ന
തുേകാഭകാരം എന്ന ആ�കാരം ആരംഭലിച്ച കകാര്വം ഓർമ്ലിപ്ലിച്ചു.
8. ഇക്കാര്ങ്ങൾ പറഞ്ഞമശഷം, എന്തുതചന്നയകാചണങ്കലിലും ഇക്കാ
ര്ത്തലിൽ വലിവകാദമുണ്കാക്കാൻ സർക്കാരലിന തകാൽപര്േലില് എന്ന
കകാര്വം വ്ക്തേകാക്ലി.
9. ഈ സത്വകാങ്മൂേം സേർപ്ലിക്കാനലിടയകായത് സർക്കാരലിചറെ കകാ
ഴ്ചപ്കാട് അറലിയലിക്കാൻ മകകാടതലി ആവശ്ചപ്ട്ടതുചകകാണ്കാചണന്നും
വ്ക്തേകാക്ലി.
10. േറ്റു�ലിേ കകാര്ങ്ങളും ഇമതകാചടകാപ്ം എടുത്തുപറഞ്ഞു:
a. 10 നം 50 നം ഇടയലിൽ പ്രകായമുള്ള സ്ത്രീകചള തടയുന്നതലിനള്ള
സകാദ്്േകായ എല്കാ നടപടലികളും നലിേവലിലുള്ള മകകാടതലിനലിർമദേശ
ത്തലിചറെ അടലിസ്കാനത്തലിൽ സർക്കാർ ച�യ്യുന്നുണ്്.
b. സർക്കാർ ഈ വലിഷയത്തലിൽ ഒരു നലിയേനലിർമ്കാണം നടത്തകാൻ
ഉമദേശലിക്കുന്നലില്.
c. സുപ്ര്രീം മകകാടതലിവലിധലി എന്തുതചന്ന ആയകാലും സർക്കാർ അതുപ്ര
കകാരം പ്രവർത്തലിക്കും.

സംസ്ാനസർ്ാരിടറെ നിലപാെത് വ്യക്തമാണത്
മകകാടതലിവലിധലി എന്തകായകാലും അതു നടപ്ലിേകാക്കാചേന്നകാണു സത്
വകാങ്മൂേത്തലിൽ സർക്കാർ വ്ക്തേകാക്ലിയത്. യുവത്രീപ്രമവശത്തലിൽ
അനകൂേേകായകാലും പ്രതലികൂേേകായകാലും ആ വലിധലി സ്്രീകരലിച്ചു നടപ്ലിേകാ
ക്കുചേന്നകാണ് ഇതലിനർത്ഥം. പലിചന്നങ്ങചന പുനഃപരലിമശകാധനകാഹർജലി
നല്കും? േകാത്രേല്, അത് സുപ്ര്രീംമകകാടതലിയലിൽ സർക്കാർ നൽകലിയ ഉറ
പ്ലിന് എതലിരകായലിത്ത്രീരുകയും ച�യ്യും. അചതകാചക്ചക്കാണ്ടുകൂടലിയകാണ്
റലിവയൂ ഹർജലി നകേലിചല്ന്നു സർക്കാർ വ്ക്തേകാക്ലിയത്. അമതസേയം,
േറ്കാചരങ്കലിലും പുനഃപരലിമശകാധനകാഹർജലിക്കു മപകാകുന്നതലിന സർക്കാരലിന
തടസ്വേലില്. അതുചകകാണ്് നലിേവലിലുള്ള സുപ്ര്രീം മകകാടതലിവലിധലി സർ
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ക്കാർ നടപ്കാക്കുന്നു. അതു സർക്കാരലിചറെ ഭരണഘടനകാബകാദ്്തയകാണ്.
അതു നലിറമവറ്ണചേന്നകാണ് മകന്ദ്രസർക്കാർ സംസ്കാനസർക്കാരലിമനകാ
ട് ആവശ്ചപ്ട്ടലിട്ടുള്ളതും. ഇതകാണു വസ്തുതകൾ.

സുപ്രീംകകാെതിവിധിക്കുകശഷം ഹഹക്ാെതി
സുപ്ര്രീംമകകാടതലിവലിധലിക്കുമശഷം ഉണ്കായ കഹമക്കാടതലിയുചട �ലിേ
നലിര്രീക്ഷണങ്ങൾ പരകാേർശലിമക്ണ്തകായുണ്്. അഹലിന്ദുക്ൾ ശബരലി
േേയലിൽ പ്രമവശലിക്കുന്നതു തടയണചേന്ന് ആവശ്ചപ്ട്ട് ബലി.ചജ.പലി
ഇറെേക്�്ൽ ചസൽ സംസ്കാന കൺവ്രീനർ ടലി.ജലി. മേകാഹൻദകാസ്
2018 ഒമ്കാബർ 23-ന നകേലിയ റലിട്ട് ചപറ്്രീഷൻ കഹമക്കാടതലി തള്ളലി
ചക്കാണ്കാണ്രീ പരകാേർശം നടത്തലിയത്. ശബരലിേേ എല്കാ േതസ്ർക്കും
അവകകാശചപ്ട്ടതകാചണന്നു മകകാടതലി പ്രഖ്കാപലിച്ചു. സന്നലിധകാനം വകാവരു
സ്കാേലിയുചട ഹൃദയം ഇരലിക്കുന്ന സ്േേകാചണന്ന് മകകാടതലി ഓർമ്ലിപ്ലിച്ചു.
പതലിചനട്ടകാംപടലിവഴലി അചല്ങ്കലിൽ ഇരുമുടലിചക്ട്ടലില്കാചതയും ശബരലിേേ
ദർശനം നടത്തകാചേന്നും മകകാടതലി അഭലിപ്രകായചപ്ട്ടു. േചറ്കാരു മകസലിൽ
ശബരലിേേപ്രമവശത്തലിചനത്തുന്ന യുവതലികൾക്കു സംരക്ഷണം നകേ
ണചേന്നും കഹമക്കാടതലി സർക്കാരലിമനകാടു നലിർമദേശലിക്കുകയുണ്കായലി.
രണ്ടുസ്ത്രീകൾ നകേലിയ ഹർജലിയലിേകായലിരുന്നു ഈ പരകാേർശം. സുപ്ര്രീംമകകാ
ടതലിവലിധലി നടപ്കാക്കാൻ സംസ്കാനസർക്കാർ ബകാദ്്സ്േകാചണന്നും
േചറ്കാരുമകസലിൽ മകകാടതലി നലിര്രീക്ഷലിച്ചു. ഇക്കാര്ത്തലിൽ വലിധലി നടപ്കാ
ക്കാചത േചറ്കാരുത്തരവലിനകായലി കകാത്തുനലില്കകാനകാവലിചല്ന്നും മകകാടതലി വ്
ക്തേകാക്ലി.

ശബരിമല സുപ്രീംകകാെതി വിധിയുടെ
സംക്ിപ്ം*

ആമുഖം
ശബരലിേേ സ്ത്രീപ്രമവശനവലിഷയത്തലിൽ ബഹുേകാനചപ്ട്ട സുപ്ര്രീംമകകാ
ടതലിയുചട അഞ്ംഗ ഭരണഘടനകാചബഞ്് 29.09.2018ന് �രലിത്രപ്രധകാ
നേകായ വലിധലി പുറചപ്ടുവലിച്ചു. 1965ചേ മകരള ഹലിന്ദു മലേസസ് ഓഫ്
വർഷലിപ് (ആതകറമസഷൻ ഓഫ് എൻട്ലി) ആക്റലിചറെ ക്രീഴലിൽ രൂപ
വത്കരലിച്ച �ട്ടത്തലിചേ 3 (ബലി) പ്രകകാരം സ്ത്രീകൾക്കു ശബരലിേേയലിൽ
ഏർചപ്ടുത്തലിയലിരുന്ന പ്രമവശനവലിേക്കും അതലിചന ശരലിചവച്ചുചകകാണ്്
1991ചേ മകരള കഹമക്കാടതലി ഡലിവലിഷൻ ചബഞ്ലിചറെ േമഹന്ദ്രൻ
മകസലിചേ വലിധലിയും ഈ സുപ്ര്രീംമകകാടതലി വലിധലിമയകാചട അപ്രസക്തേകാ
യലി.
ഇന്ത്ൻ യങ് മേകാമയഴ്സ് അമസകാസലിമയഷനം േറ്റും മബകാധലിപ്ലി
ച്ചതും ഇന്ത്ൻ ഭരണഘടനയുചട ആർട്ടലിക്ലിൾ 32 പ്രകകാരം സുപ്ര്രീം
മകകാടതലി പരലിഗണലിച്ചതുേകായ റലിട്ട് ഹർജലി (സലിവലിൽ) നമ്പർ 373/2006
മകസലിേകാണ് ഈ വലിധലി ഉണ്കായത്. പ്രസ്തുത മകസലിൽ സ്ത്രീപ്രമവശചത്ത
അനകൂേലിച്ച് ഇന്ത്ൻ യങ് മേകാമയഴ്സ് അമസകാസലിമയഷൻ, ഇന്ലിരകാ
ചജയ്സലിംഗ് മനതൃത്ം നൽകുന്ന സംഘടന, അഖലിമേന്ത്കാ ജനകാധലി
പത് േഹലിളകാ അമസകാസലിമയഷൻ, സംസ്കാന സർക്കാർ എന്നലിവരും
സ്ത്രീപ്രമവശചത്ത എതലിർത്ത് തലിരുവലിതകാംകൂർ മദവസ്ം മബകാർഡ്,
നകായർ സർവ്്രീസ് ചസകാകസറ്ലി, പന്തളം രകാജകുടുംബം, തന്ലികുടുംബം,
അയ്യപ്ഭക്തരുചട സംഘടന തുടങ്ങലിയവരുേകാണ് പ്രധകാനേകായ വകാദങ്ങൾ
ഉന്നയലിച്ചത്.
* മകകാടതലിവലിധലിയുചട
പ്രസക്തഭകാഗങ്ങളുചട
സ്തന്സംഗ്രഹ്രീതപരലിഭകാഷ.
ആധലികകാരലികേകായ മകകാടതലിവലിധലി സുപ്ര്രീംമകകാടതലി ചവബ്കസറ്ലിൽ ഇംഗ്ലിഷ്
ഭകാഷയലിൽ പ്രസലിദ്്രീകരലിച്ചലിട്ടുണ്്
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�്രീഫ് ജസ്റലിസ് ദ്രീപക് േലിശ്ര, ജസ്റലിസ് എ എൻ ഖകാൻവലിൽകർ
എന്നലിവർ സംയുക്തേകായും ജ: ആർ.എഫ്. നരലിേകാൻ, ജ: ഡലി.കവ.
�ന്ദ്രചൂഡ് എന്നലിവർ പ്രമത്കേകായും ശബരലിേേ സ്ത്രീപ്രമവശചത്ത അന
കൂേലിച്ചു വലിധലിന്കായങ്ങൾ പുറചപ്ടുവലിച്ചു. ശബരലിേേയലിൽ സ്ത്രീപ്രമവശം
മവണ് എന്ന് ജ: ഇന്ദു േൽമഹകാത്ര വലിമയകാജനവലിധലിയും പുറചപ്ടുവലിച്ചു.
ഗഹനേകായ നലിയേവലിഷയങ്ങൾ �ർച്ച ച�യ്തു പുറചപ്ടുവലിച്ച ഈ വലിധലി
ന്കായങ്ങളുചട സംക്ഷലിപ്ത രൂപം തകാചഴ മ�ർക്കുന്നു.

ച്രീഫത് ജസ്റിസത് ദ്രീപകത് മിശ്രയും ജസ്റിസത് എ.എം. ഖാൻവിൽകറും
പുറടപെടുവിച്ച സംയുക്തവിധി
�രലിത്രകാത്രീതകകാേം മുതൽ സ്ത്രീകൾക്് അസേത്ം കല്ലിക്കുകയും
അപ്രകകാരം വ്രീക്ഷലിക്കുകയും ച�യ്തുമപകാരുന്ന ഒരു സമൂഹേകാണുള്ളത്
എന്നതലിനകാേകാണു പേർക്കും സ്ത്രീപക്ഷകാവകകാശങ്ങൾക്കുമവണ്ലി മപകാരകാ
മടണ്ലി വന്നത്. ജ്രീവലിതത്തലിചറെ എല്കാതുറകളലിലും പുരുഷചനമപ്കാചേ
സ്ത്രീക്് അവരുചട കചയ്യകാപ് പതലിപ്ലിക്കാനള്ള ഇടേലില്. കദവലികതചയ
സേ്രീപലിക്കുന്നതലിനള്ള പകാതയലിലും ഈ അസേത്മുണ്്. ദലിവ്ത കൽപ്ലി
ക്കുന്ന ഭക്തലി സർവ്സകാധകാരണേകായ സമൂഹത്തലിചേ േലിംഗമഭദങ്ങൾക്കു
വലിമധയേകാകരുത്. ഒരു വശത്ത് സ്ത്രീകചള മദവതകളകായലി ആരകാധലിക്കു
കയും േഹത്വൽക്രലിക്കുകയും ച�യ്യുമമ്പകാൾ േറുഭകാഗത്ത് അവൾക്കു
കർശനനലിയന്ണങ്ങൾ ഭക്തലിയുചടയും വലിശ്കാസത്തലിചറെയും മപരലിൽ
ഏർചപ്ടുത്തുന്ന േതത്തലിചറെ ദ്ന്്ഭകാവം ഉമപക്ഷലിക്ചപ്ടണം. അത്തരം
പ്രവണതകളും കടന്നുകയറ്േമനകാഭകാവവം സ്ത്രീകൾക്് അപേകാനകരവം
അവരുചട അന്തസ്ലിന മകകാട്ടം തട്ടുന്നതുേകാണ്. സ്ത്രീകളലിൽനലിന്നുേകാത്രം
�കാരലിത്രം, പരലിശുദ്ലി എന്നലിവ പ്രത്രീക്ഷലിക്കുന്ന പുരുഷമേധകാവലിത്
ത്തലിചറെ പ്ര�കാരകരലിൽനലിന്നു വ്ത്സ്തേകായലി സ്ത്രീചയ പുരുഷചനക്കാൾ
ഒരു തരത്തലിലും ദുർബ്ബേമയകാ കുറഞ്ഞമതകാ തകാഴ്ന്നമതകാ ആയ വ്ക്തലിത്േകാ
യലി കകാണകാചത, സേത്ം വലിളയലിക്കുംവലിധം സമൂഹം പ്രത്ക്ഷത്തലിൽ േകാ
മറണ്തുണ്്. ഈ സേത്ം ചകകാണ്ടുവരുന്നതലിനള്ള ശ്രേകരേകായ ദൗത്ം
നലിയേത്തലിനം സമൂഹത്തലിനമുണ്്.
വലിശ്കാസത്തലിൽനലിന്ന് ഉരുത്തലിരലിയുന്ന പരലിശുദ്ഭക്തലിയുചട അം
ശചത്തയും േതത്തലിൽ വലിശ്സലിക്കുന്നതലിനം ആ�കാരങ്ങൾ പകാേലിക്കു
ന്നതലിനമുള്ള ഒരകാളുചട സ്കാതന്്ചത്തയും േതത്തലിചേ പുരുഷകാധലിപ
ത്ംചകകാണ്ടു േറലികടക്കാൻ ശ്രേലിക്കുന്നത് അനവദലിക്കാൻ കഴലിയലില്.
ജ്രീവശകാസ്തപരവം ശകാര്രീരലികവേകായ ഘടകങ്ങളുചട േറവലിൽ സ്ത്രീകചള
ഇകഴ്തലിക്കാട്ടുന്നതലിനം അടലിച്ചേർത്തുന്നതലിനം നലിയേപരലിരക്ഷ നൽകകാൻ
കഴലിയലില്. ജ്രീവശകാസ്തപരേകായ സവലിമശഷതകൾ കകാരണം സ്ത്രീകചള േകാ
റ്ലിനലിർത്തുന്നമതകാ വലിമവ�നം കകാട്ടുന്നമതകാ ആയ ഏതു �ട്ടവം യുക്തലിഹ്രീ
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നവം ന്കായ്രീകരലിക്കാനകാകകാത്തതും അടലിസ്കാനേലില്കാത്തതും ഭരണഘട
നകാപരേകായലി നലിേനലിൽക്കാത്തതുേകാണ്.
വലിശ്കാസവം േതവം ഒരു തരത്തലിലുള്ള വലിമവ�നചത്തയും മപ്രകാ
ത്കാഹലിപ്ലിക്കുന്നലില് എന്നതു സകാർവ്ത്രലികസത്േകാണ്. എന്നകാൽ പേ
മപ്കാഴം േതപരേകായ അനഷ്കാനങ്ങൾ പുരുഷകാധലിപത്ചത്ത പരലിപകാേലി
ക്കുന്നതകായും അതുവഴലി വലിശ്കാസത്തലിചറെ അടലിസ്കാനപ്രേകാണങ്ങചളയും
േലിംഗസേത്ചത്തയും ധ്ംസലിക്കുന്നതകായും കകാണകാവന്നതകാണ്. സകാമൂഹലി
കേമനകാഭകാവങ്ങൾ മപകാലും പുരുഷമേധകാവലിത്ത്തലിൽ മകന്ദ്ര്രീകരലിക്കുന്ന
തും അതലിചന വേംവയ്ക്കുന്നതും സ്ത്രീകളുചട സകാമൂഹലികവം േതപരവേകായ
പദവലിചയ തകാഴ്തലിചക്ട്ടുന്നതുേകാണ്. എല്കാ േതങ്ങളും സകാർവ്ത്രലികേകായ
ഒന്നലിമേക്് എത്തകാനള്ള വ്ത്സ്തേകായ േകാർഗങ്ങളകാണ്. കദവലികതയു
േകായലി ബന്ചപ്ട്ടുള്ള ഒരകാളുചട അസ്തലിത്ചത്ത സകാക്ഷകാത്കരലിക്കുന്നതലി
നള്ള ജ്രീവലിതര്രീതലിയകാണു േതം. പചക്ഷ, �ലിേ സലിദ്കാന്തങ്ങളും സ്ത്രീകൾ
ഒഴലിവകാക്ചപ്ടുന്ന ആ�കാരങ്ങളും അനഷ്കാനങ്ങളും, േതത്തലിചറെ വലിശ്കാ
സവം അന്തഃസത്തയും പുരുഷകാധലിപത്മുൻവലിധലികളകാൽ പ്ര�കാരത്തലി
േകായ ആ�കാരങ്ങളും തമ്ലിൽ ചപകാരുത്തമക്ടുകൾ ഉണ്കാക്ലിയലിട്ടുണ്്.
�ലിേമപ്കാൾ ഇത്തരം ആ�കാരങ്ങൾ ത്രീഷ്ണേകായലി പ്ര�രലിപ്ലിക്ചപ്ടുന്നു.
ഭരണഘടനകാചബഞ്് മുൻപകാചക ഈ മകസ് വരുന്നത് സുപ്ര്രീംമകകാ
ടതലിയുചട മൂന്നംഗചബഞ്ലിചറെ റഫറൻസ് പ്രകകാരേകാണ്. ഈ മകസലിൽ
ഉൾചപ്ട്ട വകാദമുഖങ്ങളുചട ഗൗരവം കണക്ലിചേടുത്ത് അേലിക്സ് കയൂറലി
യകായലി മുതലിർന്ന അഭലിഭകാഷകരകായ രകാജു രകാേ�ന്ദ്രൻ, ചക. രകാേമൂർത്തലി
എന്നലിവരുചട സഹകായം സുപ്ര്രീംമകകാടതലി മതടുകയുണ്കായലി. ഭരണഘ
ടനകാചബഞ്് മുൻപകാചക പരലിഗണനയ്ക്കു വന്നലിട്ടുള്ള വലിഷയങ്ങൾ തകാചഴ
പറയും പ്രകകാരേകാണ്.
എ) ആചാരനിഷ്ഠ ഭരണഘെനാലംഘനകമാ?
1. സ്ത്രീകൾക്കു േകാത്രമുള്ള ജ്രീവശകാസ്തപരേകായ ഒരു ഘടകത്തലിചറെ അടലി
സ്കാനത്തലിൽ നടന്നുവരുന്ന ഒഴലിവകാക്േകാ�കാരങ്ങൾ വലിമവ�നപര
േകാകുമേകാ? അതലിലൂചട ഭരണഘടനയുചട 14, 15, 17 അനമേദങ്ങ
ളുചട അന്തഃസത്ത േംഘലിക്ചപ്ടുകയും ഭരണഘടനയുചട 25, 26
അനമേദങ്ങളലിൽ പറഞ്ഞലിട്ടുള്ള ധകാർമ്ലികതയുചട സംരക്ഷണം
അവർക്് ഇല്കാതകാകുകയും ച�യ്യുമേകാ?
2. സ്ത്രീകചള േകാത്രേകായലി ഒഴലിവകാക്കുന്ന അത്തരം ആ�കാരങ്ങൾ ഭരണഘട
നയുചട 25-കാം അനമേദം അനവദലിക്കുന്ന അത്ന്തകാമപക്ഷലിതേകായ
േതകാ�കാരങ്ങളുചട പ്രമയകാഗം ആകുമേകാ? േതപരേകായ കകാര്ങ്ങൾ
നടത്തകാൻ േതസ്കാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവകകാശത്തലിചറെ മപരലിൽ
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ഇത്തരം ആ�കാരങ്ങൾ തുടരണചേന്നു നലിർബന്ലിക്കാനകാകുമേകാ?
3. ശബരലിേേ അയ്യപ്മക്ഷത്രത്തലിന് ഒരു പ്രമത്ക േതവലിഭകാഗത്തലിചറെ
സ്ഭകാവം ഉമണ്കാചയന്നും അങ്ങചനയുചണ്ങ്കലിൽ ഭരണഘടനയുചട
296 - എ അനമേദപ്രകകാരം സർക്കാരലിചറെ സഞ്ലിതനലിധലിയലിൽ
നലിന്നു സഹകായം സ്്രീകരലിക്കുന്ന സ്റകാറ്യൂട്ടറലി മബകാർഡലിന പ്രമത്
കേതവലിഭകാഗചത്ത നലിയന്ലിക്കാൻ അവകകാശമുമണ്കാ? ആയത്
ഭരണഘടനയുചട 14, 15(3), 39(A) 51 A(E)എന്ന്രീ അനമേദങ്ങ
ളലിൽപ്റയുന്ന തത്ങ്ങൾക്കും ധകാർമ്ലികതയ്ക്കും എതലിരകാമണകാ?
4. ഈ പ്രമത്ക േതവലിഭകാഗത്തലിന് 10-നം 50-നം ഇടയലിൽ
പ്രകായമുള്ള സ്ത്രീകളുചട മക്ഷത്രപ്രമവശനം മകരള ഹലിന്ദു മലേസസ്
ഓഫ് വർഷലിപ് (ആതകറമസഷൻ ഓഫ് എൻട്ലി) �ട്ടങ്ങളലിചേ
�ട്ടം 3 പ്രകകാരം നലിമരകാധലിക്കാൻ അവകകാശമുമണ്കാ? ഉചണ്ങ്കലിൽ
അപ്രകകാരമുള്ള സ്ത്രീവലിമവ�നപരേകായ പ്രമവശനനലിമരകാധനം
ഭരണഘടനയുചട 14, 15(3) അനമേദങ്ങൾ പ്രകകാരം
നലിയേപരേകായലി ആശകാസ്േകാമണകാ?
5. 1965-ചേ മകരള ഹലിന്ദു മലേസസ് ഓഫ് വർഷലിപ്
(ആതകറമസഷൻ ഓഫ് എൻട്ലി) �ട്ടങ്ങളലിചേ �ട്ടം 3(b),
മകരള ഹലിന്ദു മലേസസ് ഓഫ് വർഷലിപ് (ആതകറമസഷൻ
ഓഫ് എൻട്ലി) ആ്ലിചേ വ്വസ്കൾക്കു വലിരുദ്േകാമണകാ?
എന്നും അചല്ങ്കലിൽ പ്രസ്തുത �ട്ടം ഭരണഘടനയുചട പകാർട്ട് 3-ചേ
വ്വസ്കളുചട േംഘനേകാമണകാ?
10നം 50നം ഇടയ്ക്കു പ്രകായമുള്ള സ്ത്രീകളുചട ശബരലിേേപ്രമവശം നലി
മരകാധലിച്ച മകരള ഡലിവലിഷൻ ചബഞ്ലിചറെ വലിധലിയലിൽ മകരള കഹമക്കാട
തലി നലിര്രീക്ഷലിച്ചത് ഇപ്രകകാരേകാണ്. ശബരലിേേ അയ്യപ്മക്ഷത്രത്തലിചേ പ്ര
തലിഷ് തന്ലിയുചട അഭലിപ്രകായപ്രകകാരം ബ്രഹ്മ�കാരലിയകാണ്. ഈ പ്രതലിഷ്
അച്ചൻമകകാവലിൽ, ആര്ൻകകാവ്, കുളത്തൂപ്ഴ എന്നലിവലിടങ്ങളലിചേ പ്രതലി
ഷ്കളലിൽനലിന്നു വലിഭലിന്നേകാണ്. തകാന്ലികപ്രമുഖനകായ പുതുേന നകാരകായൺ
നമ്പൂതലിരലിയുചട അഭലിപ്രകായപ്രകകാരം, ശബരലിേേ അയ്യപ്ൻ കനഷ്ലിക
ബ്രഹ്മ�കാരലിയകാചണന്നും അതലിനകാേകാണു സ്ത്രീകൾക്് അവലിചട ആരകാധ
നകാസ്കാതന്്ം അനവദലിക്കാത്തചതന്നും പറയുന്നു. പ്രതലിഷ് കനഷ്ലി
കബ്രഹ്മ�കാരലിയുമടത് ആയതലിനകാൽ ച�റുപ്രകായത്തലിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കു
മക്ഷത്രകാരകാധകാന അനവദലിച്ചുകൂചടന്നും പ്രതലിഷ്യുചട ആ�കാരപ്രകകാരമുള്ള
നലിഷ്കൾക്കു സ്ത്രീകളുചട സകാേ്രീപ്ം മൂേം ച�റലിയ ഇളക്ം മപകാലും തട്ട
രുചതന്നും പറയുന്നുണ്്. അതലിനകാേകാണ് 10നം 50നം ഇടയലിൽ പ്രകായ
മുള്ള സ്ത്രീകൾക്കു മക്ഷത്രപ്രമവശം നലിമഷധലിക്കുന്നചതന്നും അവർക്കു
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കജവപരവം ശകാര്രീരലികവേകായ കകാരണങ്ങളകാൽ 41 ദലിവസചത്ത വ്രതം
അനഷ്ലിക്കാനകാകലിചല്ന്നും ആർത്തവഘട്ടം കഴലിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്് ഏതു
സേയത്തും മക്ഷത്രത്തലിൽ പ്രമവശലിക്കുകയും പ്രകാർത്ഥന നടത്തുകയും
ച�യ്യകാചേന്നും പറയുന്നു.
ഈ വകാദങ്ങളുചട അടലിസ്കാനത്തലിൽ 10നം 50നം ഇടയ്ക്കു പ്രകായമുള്ള
സ്ത്രീകൾക്കു പ്രമവശനകാനേതലി നലിമഷധലിച്ചത് ആ�കാരപരേകാചണന്നും
മദവസ്ം മബകാർഡലിചറെ പ്രസ്തുത നടപടലി ഭരണഘടനയുചട 15, 25,
26 അനമേദങ്ങളുചട േംഘനേചല്ന്നും പ്രസ്തുത നലിയന്ണം മകരള
ഹലിന്ദു മലേസസ് ഓഫ് വർഷലിപ് (ആതകറമസഷൻ ഓഫ് എൻട്ലി)
നലിയേത്തലിചറെ േംഘനേചല്ന്നും അത് ഹലിന്ദുേതത്തലിചേ ഏചതങ്കലിലും
പ്രമത്ക വലിഭകാഗങ്ങൾക്് ഏർചപ്ടുത്തലിയ നലിയന്ണേകായലി കകാണകാവ
ന്നതചല്ന്നും സ്ത്രീകളലിചേ ഒരു പ്രമത്ക പ്രകായത്തലിലുള്ള വലിഭകാഗങ്ങൾക്്
ഏർചപ്ടുത്തലിയതു േകാത്രേകാചണന്നും മകരള കഹമക്കാടതലി നലിര്രീക്ഷലിച്ചലി
രുന്നു.

അയ്യപെഭക്തർ പകത്യക മതവിഭാഗമല്ല
തലിരുവലിതകാംകൂർ - ചകകാച്ചലി ഹലിന്ദുേതസ്കാപനങ്ങൾ ആ്ലിചറെ
ക്രീഴലിേകാണ് ശബരലിേേമക്ഷത്രചേന്നും പ്രസ്തുത നലിയേത്തലിൻക്രീഴലിൽ
രൂപവത്കരലിച്ച തലിരുവലിതകാംകൂർ മദവസ്ം മബകാർഡലിചറെ ക്രീഴലിൽ വരു
ന്നതകാചണന്നും നലിയേനങ്ങൾ പബ്ലിക് സർവ്്രീസ് കമ്ലിഷൻ മുഖകാന്തരം
ചപകാതുവലിൽ നടത്തുന്നതകാചണന്നും അപ്രകകാരം ശബരലിേേ മക്ഷത്രേകാ
മനജ്ചേറെ് സർക്കാർസംവലിധകാനേകായ മദവസ്ം മബകാർഡ് ഏചറ്ടുത്ത
മശഷം ഹലിന്ദുേതത്തലിചേ ഏചതങ്കലിലും പ്രമത്ക േതവലിഭകാഗത്തലിചറെ
ഗണത്തലിൽ വരുന്ന മക്ഷത്രേകായലിട്ടല് തുടരുന്നചതന്നും മകസലിചേ ഹര
ജലിക്കാർ മബകാധലിപ്ലിച്ചു. ഭരണഘടന നലിേവലിൽവന്നമശഷം അനമേദം
297 -എ ഉൾചപ്ടുത്തലിചയന്നും അതുവഴലി സർക്കാരലിചറെ സഞ്ലിതനലിധലി
യലിൽനലിന്നു മദവസ്ം മബകാർഡലിന ധനസഹകായം േഭ്േകാചണന്നും അതലി
നമശഷം ഭരണഘടനകാതത്ത്ങ്ങൾചക്തലിരകായലി മദവസ്ം മബകാർഡലിന
ക്രീഴലിലുള്ള മക്ഷത്രങ്ങളലിൽ ഒരുതരത്തലിലുള്ള ദുരകാ�കാരവം അനഷ്ലിക്കാൻ
പകാടലില് എന്നു നലിഷ്കർഷ ഉചണ്ന്നും വകാദലിച്ചു.
ശബരലിേേവലിശ്കാസലികൾ പ്രമത്കേതവലിഭകാഗത്തലിചറെ ഗണത്തലിൽ
വരുന്നതല്. അങ്ങചനചയകാരു േതവലിഭകാഗം രൂപവത്കരലിക്ണചേങ്കലിൽ
അതലിചറെ ആ�കാരങ്ങളും ഭരണനലിർവ്ഹണവം പ്രമത്കവം വ്ത്സ്ത
വേകായലിരലിക്ണം. നലിയേപ്രകകാരം രൂപവത്കരലിച്ച ഒരു മബകാർഡലിന
ക്രീഴലിൽ വരുന്ന മക്ഷത്രങ്ങളലിചേ ആ�കാരങ്ങൾക്് ഐകരൂപ്ം ഇചല്
ങ്കലിൽ, �ലിേ ആ�കാരങ്ങൾ വ്ത്സ്തേകായലിരുന്നകാൽമപ്കാലും, ഭരണനലിർവ്
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ഹണം മകന്ദ്ര്രീകൃതേകായലി മദവസ്ം മബകാർഡലിന ക്രീഴലിൽ വരുന്നതലിനകാൽ
അത്തരം മക്ഷത്രത്തലിചേ വലിശ്കാസലികൾക്് ഒരു പ്രമത്ക േതവലിഭകാഗ
ത്തലിചറെ സ്ത്ം നലിയേപരേകായലി കകവരലിക്കാനകാകലില്.
വലിശ്കാസലികൾക്് ഒരു പ്രമത്ക േതവലിഭകാഗത്തലിചറെ ഗണത്തലിൽ
വരുന്നതലിനം ഒരു പ്രമത്ക േതവലിഭകാഗേകായലി രൂപചപ്ടുന്നതലിനം അങ്ങ
ചനയുള്ള വലിശ്കാസലികൾ പ്രമത്കേകായ ആ�കാരകാനഷ്കാനങ്ങളും ക്രീഴ്വ
ഴക്ങ്ങളും പകാേലിക്കുന്നതലിനം അവർ തമ്ലിലുള്ള പ്രമത്കബന്വം
നലിയേകാനസൃതേകായലി അവരുമടതകായ സ്ന്തം േതസ്കാപനങ്ങളും ഉണ്കാ
യലിരലിക്ണം. േകാത്രേല്, അത്തരം സ്കാപനങ്ങൾക്കും സ്ത്തുക്ൾക്കും
ശകാശ്തേകായ പലിന്തുടർച്ചകാവകകാശം ഉണ്കായലിരലിമക്ണ്തുേകാണ്. ഇങ്ങചന
ഇല്കാത്ത ഒരു വലിഭകാഗത്തലിന് ഒരു േതസ്കാപനവം പ്രമത്കേകായലി സ്കാ
പലിക്കാമനകാ േതപരേകായ കകാര്ങ്ങൾ പ്രമത്കേകായലി ആ�രലിക്കാമനകാ
കഴലിയുന്നതല്. ഹലിന്ദുമക്ഷത്രങ്ങളലിൽ തുടർന്നുവരുന്ന ആ�കാരങ്ങളുചട
�ലിേ വ്ത്കാസങ്ങൾചകകാണ്ടു േകാത്രം ഒരു പ്രമത്ക േതവലിഭകാഗത്തലിചറെ
സ്കാനം േഭലിക്കുന്നതല്. അവലിടുചത്ത പൂജകാസേയങ്ങളലിൽ പകാേലിക്കുന്ന
ആ�കാരങ്ങളും േതപരേകായ �ടങ്ങുകളും േറ്് ഏചതകാരു ഹലിന്ദുമക്ഷത്രത്തലി
ചേയും �ടങ്ങുകൾക്കു സേകാനേകാണ്. മദവസ്ം മബകാർഡലിന ക്രീഴലിചേ
േചറ്ല്കാ മക്ഷത്രങ്ങചളയും മപകാചേ ഭരണനലിർവ്ഹണം നടത്തചപ്ടുന്ന
മക്ഷത്രേകാണലിത്. ഈ സകാഹ�ര്ത്തലിൽ ഭരണഘടനയുചട 26-കാം അന
മേദപ്രകകാരം േതപരേകായ ആ�കാരങ്ങൾ പകാേലിക്കാനള്ള സ്കാതന്്ം
നൽകുമമ്പകാഴം ആ�കാരങ്ങളുചട അവശ്ഘടകം േകാത്രേകാണു സംരക്ഷലി
ക്ചപ്മടണ്ത്. അത്തരം ആ�കാരങ്ങൾ ഭരണഘടനകാതത്ങ്ങളുചടയും
േകാനദണ്ങ്ങളുചടയും അടലിസ്കാനത്തലിൽ േതത്തലിചറെ സത്തയ്ക് അത്
ന്തകാമപക്ഷലിതേകായ ഘടകേകാമണകാ എന്നു വ്ക്തേകാക്ചപ്മടണ്തുേകാണ്.
ഈ നലിയേസകാധുത ചൂണ്ലിക്കാണലിക്കുന്നതലിനകായലി The Commissioner
Hindu Religous Endowments, Madras V. Sri. Lakshmindra Theertha
Swamiar of Sri. Shirur Mttu (Shirur Mttu case), Durgah Commttiee,
Ajmer V. Syed Husain Ali (Durgah Ajmer case) എന്ന്രീ മകസുകളലിചേ
സുപ്ര്രീംമകകാടതലിവലിധലികൾ ഹർജലിക്കാർ ഉദ്രലിച്ചു. ഭരണഘടന ഏചതങ്കലി
ലും േതവലിഭകാഗങ്ങൾക്കു പുതലിയ അവകകാശങ്ങൾ സൃഷ്ലിക്കുന്നലില് എന്നും
അവരുചട നലിേവലിചേ അവകകാശങ്ങൾ സംരക്ഷലിക്കുക േകാത്രേകാണു ച�
യ്യുന്നചതന്നും േതപരേകായ കകാര്ങ്ങളലിൽ അന്വലിശ്കാസം മപകാചേയുള്ള
ധകാരകാളം ദുരകാ�കാരങ്ങൾ കകാേക്രേത്തലിൽ േതവലിഭകാഗങ്ങളുചട അടലിസ്കാന
തത്ങ്ങളലിൽ കൂട്ടലിമച്ചർക്ചപ്ട്ടലിട്ടുള്ള സകാഹ�ര്ത്തലിൽ പ്രസ്തുത ആ�കാര
ങ്ങൾ പരേപവലിത്രേകായ ഒന്നല് എന്നും �രലിത്രപരേകായ കകാരണങ്ങളകാൽ
കൂട്ടലിമച്ചർക്ചപ്ട്ട അത്തരം വലിഷയങ്ങൾ ആ േതവലിഭകാഗത്തലിചറെ അന്തഃ
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സത്തയകായലി േകാറലിയലിട്ടുചണ്ങ്കലിൽമപ്കാലും ഭരണഘടനയുചട അടലിസ്കാ
നതത്ങ്ങൾക്കു വലിരുദ്േകാചണങ്കലിലും 26 (ബലി) അനമേദപ്രകകാരമുള്ള
സംരക്ഷണം േഭലിക്കുകയലില് എന്നും ദർഗ അജ്േ്രീർ മകസ് വലിധലിയലിൽ
സുപ്ര്രീംമകകാടതലി എടുത്തുപറഞ്ഞതകായലി ഹരജലിക്കാർ വകാദലിച്ചു. ഹലിന്ദുേ
തം സ്ത്രീകമളകാടു വലിമവ�നം കകാണലിക്കുന്നലില്. മക്ഷത്രപ്രമവശനവേകായലി
ബന്ചപ്ട്ടുള്ള ഇത്തരം വലിമവ�നങ്ങൾ ഹലിന്ദുേതവേകായലി ബന്ചപ്ട്ട
ഒരു അനഷ്കാനമേകാ ആ�കാരമേകാ അല്. േറലിച്ച്, ഹലിന്ദുേതം പുരുഷമേകാരുേകാ
യലി തകാരതേ്ം ച�യ്യുമമ്പകാൾ സ്ത്രീകൾക്് ഉന്നതസ്കാനം നൽകുന്നു എന്ന
തലിനകാൽ അത്തരം വലിമവ�നം കഹന്വവലിരുദ്ം കൂടലിയകാണ്. അത്
ഹലിന്ദുേതത്തലിചറെ അന്തഃസത്തയ്ക്കു നലിരക്കുന്നതല്. ശബരലിേേമക്ഷത്രവം
വലിശ്കാസലികളും ഒരു പ്രമത്ക േതവലിഭകാഗത്തലിൽ ചപടുന്നു എന്നു കരുതലി
യകാൽമപ്കാലും സ്ത്രീകൾ മക്ഷത്രത്തലിൽ പ്രമവശലിക്രുത് എന്നും അയ്യപ്ന
സ്ത്രീദർശനം ഉണ്കാകകാൻ പകാടലില് എന്നുമുള്ള ആ�കാരങ്ങൾ ഉണ്കാകകാൻ
പകാടലില്.

ബ്രഹ്മചര്യവും ആർത്വവും
മകവേേകായ സ്ത്രീദർശനംചകകാണ്ടു േകാത്രം ബ്രഹ്മ�ര്ത്തലിന പ്രതലിജ്ഞ
ചയടുത്ത ഒരകാളുചട ബ്രഹ്മ�ര്ം ഭംഗചപ്ടുകയലില്. അങ്ങചന ആകുന്നപ
ക്ഷം അത്തരം പ്രതലിജ്ഞകൾ അർത്ഥശൂന്േകാണ്. േകാത്രേല്, ഭക്തർ
ശബരലിേേയലിൽ മപകാകുന്നത് ബ്രഹ്മ�ര്പ്രതലിജ്ഞചയടുക്കാനല്, േറലിച്ച്
അയ്യപ്ഭഗവകാചറെ അനഗ്രഹം മതടകാനകാണ്. ബ്രഹ്മ�ര്ം പകാേലിക്കുന്നത്
അത് ആഗ്രഹലിക്കുന്നവരുചട േകാത്രം കകാര്േകാണ്. അതലിൽ മക്ഷത്രഭര
ണസംവലിധകാനത്തലിന് ഇടചപടകാൻ ഒരു ന്കായവേലില്. മനചരേറലിച്ച്, സ്ത്രീ
കൾക്് ആർത്തവകകാേത്ത് ആഴ്ചകമളകാളം ന്രീണ്ടുനലിൽക്കുന്ന വനത്തലി
ലുള്ളലിലൂചടയുള്ള േേ�വലിട്ടൽ പ്രയകാസകരേകായതുചകകാണ്കാണ് അവർക്്
ഈ ആ�കാരം പകാേലിക്കാൻ കഴലിയകാത്തത് എന്നും മദവസ്ം മബകാർഡ്
പറയുന്നുണ്്. ഏചതങ്കലിലും ഒരു വർഗ്ഗചത്തമയകാ വലിഭകാഗങ്ങചളമയകാ പൂർ
ണേയും ഒഴലിവകാക്കാമനകാ നലിമരകാധലിക്കാമനകാ ഒരു േതവലിഭകാഗത്തലിനം കഴലി
യുകയലില്. �ലിേ പ്രമത്ക സേയങ്ങളലിൽ �ലിേ വലിഭകാഗങ്ങൾക്കു പ്രമവശ
നനലിയന്ണം ആകകാചേന്നല്കാചത ഒരു വലിഭകാഗചത്തയും ശകാശ്തേകായലി
വലിേക്കാനകാകലില്. അത്തരത്തലിൽ �ട്ടങ്ങൾ രൂപവത്ക്രലിച്ചലിട്ടുചണ്ങ്കലിൽ
അതു ഭരണഘടനകാപരേകായ അവകകാശങ്ങളുചട േംഘനേകാണ്.
ഹർജലിക്കാചര അനകൂേലിക്കുന്ന സംഘടനകളും വ്ക്തലികളും ഈ
വകാദങ്ങൾക്കുപുറചേ, സ്ത്രീകൾക്കു േകാത്രമുള്ള ശകാര്രീരലികപ്രമത്കതകളുചട
അടലിസ്കാനത്തലിൽ 10നം 50നം ഇടയലിൽ പ്രകായമുള്ള സ്ത്രീകചള ആരകാ
ധനയലിൽനലിന്നും മക്ഷത്രപ്രമവശനത്തലിൽനലിന്നും വലിേക്കുന്ന നടപടലി
കൾ ഭരണഘടനയുചട 14-കാം അനമേദത്തലിചറെ േംഘനേകാചണന്നും
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പറഞ്ഞു. അത്തരം തരംതലിരലിക്ലുകൾ ഭരണഘടനകാപരേകായ േക്ഷ്ം
അചല്ന്നും സ്ത്രീപുരുഷമേകാർക്ലിടയലിൽ പ്രമത്ക തരംതലിരലിവ �ലിേ വലിഷ
യങ്ങളലിൽ സകാദ്്േകാകുചേങ്കലിലും സ്ത്രീകളലിൽ ആർത്തവം മപകാചേയുള്ള
ശകാര്രീരലികകാവസ്യുചട മപരലിൽ ഒരു വലിഭകാഗചത്ത, 10 വയസ്ലിനം 50
വയസ്ലിനം ഇടയലിലുള്ളവചര, പ്രമത്കേകായലി തരംതലിരലിച്ചുകൂട എന്നും
വകാദലിച്ചു. വലിമവ�നപരേകായ അത്തരം നടപടലികൾക്കു യുക്തലിസഹേകായ
വലിശദ്രീകരണം ഇല്. പ്രതലിഷ് അശുദ്േകാകുന്നതലിനകാൽ സ്ത്രീകളുചട പ്ര
മവശനം തടയുക എന്നതകാണു േക്ഷ്ചേങ്കലിൽ, അതു സ്ത്രീത്ത്തലിചറെ
അന്തഃസത്തയ്ക്കു മ�രുന്നതല്. സ്ത്രീസേത്ം, നലിയേത്തലിന മുൻപലിലുള്ള
തുേ്ത എന്ന്രീ പരലിപകാവനേകായ ഭരണഘടനകാതത്ത്ങ്ങചള അതു േംഘലി
ക്കുന്നു. അത്തരം തരംതലിരലിക്ൽനടപടലി വലിമവ�നപരം േകാത്രേല്, ഏക
പക്ഷ്രീയവേകാണ്. ആർത്തവചേന്ന ശകാര്രീരലികസവലിമശഷത സ്ത്രീകൾക്കു
േകാത്രം ബകാധകേകായതലിനകാൽ ഇത്തരം വലിമവ�നപരേകായ ആ�കാരങ്ങൾ
േലിംഗവലിമവ�നം ആയതലിനകാൽ ഭരണഘടനയുചട 15 (1) അനമേദ
ത്തലിന് വലിരുദ്േകാണ്. ആർത്തവഘട്ടത്തലിലുള്ള സ്ത്രീകചള അശുദ്രകായലി
കരുതലിയലിട്ടുള്ള ഒഴലിവകാക്ൽ ഭ്രഷ്് കേലിപ്ലിക്കുന്നതലിന സേകാനേകാണ്.
അത് അവരലിൽ േകാനസലികകാഘകാതം സൃഷ്ലിക്കുന്നതും ഭരണഘടനയുചട
17-കാം അനമേദത്തലിചറെ േംഘനവം വലിമവ�നപരേകായ ചതകാട്ടുകൂടകാ
യ്മയുേകാണ്. 1955ചേ പൗരകാവകകാശസംരക്ഷണ (Protection of Civil
Rights) നലിയേത്തലിചേ വ്വസ്കൾക്് അനസൃതേല് മകരള കഹ
മക്കാടതലിയുചട േമഹന്ദ്രൻ മകസലിചേ വലിധലി. സ്ത്രീകചള ഈ രൂപത്തലിൽ
ആരകാധനകാസ്കാതന്്ത്തലിൽനലിന്നും
മക്ഷത്രപ്രമവശനത്തലിൽനലിന്നും
അമണ്കാല്കാദനത്തലിചറെയും ആർത്തവത്തലിചറെയും മപരലിൽ ഒഴലിവകാക്കു
ന്നതു ഭരണഘടനയുചട 21-കാം അനമേദത്തലിന വലിരുദ്വം അവരുചട
കദനംദലിനസകാമൂഹലികയലിടചപടലുകചള മദകാഷകരേകായലി ബകാധലിക്കുകന്ന
തും അന്തസ്ലിചന ഇകഴ്തലിക്കാട്ടുകന്നതും ആയ നടപടലിയകാണ്. ചപകാതുജ
നങ്ങൾക്കായുള്ള ഹലിന്ദുമക്ഷത്രങ്ങളലിൽ പ്രമവശലിക്കാൻ ഹലിന്ദുേതത്തലിചേ
എല്കാ വലിഭകാഗങ്ങൾക്കും എല്കാ ജകാതലിയലിൽ ഉള്ളവർക്കും അവകകാശമുണ്്.
ഹലിന്ദുവലിഭകാഗത്തലിൽചപ്ട്ട സ്ത്രീകൾക്് ഈ അവകകാശം ഉള്ളതലിനകാൽത്ത
ചന്ന ശബരലിേേമക്ഷത്രത്തലിൽ പ്രമവശലിക്കാൻ അവകകാശമുന്നയലിക്കുന്ന
സ്ത്രീകൾക്കും നലിയേപരലിരക്ഷ ഉണ്്. സ്ത്രീകൾക്കു ചപകാതുമക്ഷത്രങ്ങളലിലു
ള്ള പ്രമവശനം തടയുന്ന ഏതു പ്രവൃത്തലിയും 1965ചേ മക്ഷത്രപ്രമവശന
നലിയേത്തലിചറെയും ഭരണഘടനയുചടയും േംഘനേകാണ്. അതലിനകാൽ ഒരു
പ്രമത്കേതവലിഭകാഗം എന്ന പരലിഗണന ഇല്കാത്ത ഹലിന്ദുേതകാ�കാരങ്ങൾ
പകാേലിക്കുന്ന മക്ഷത്രം എന്ന നലിേയലിൽ ശബരലിേേയലിൽ പ്രമത്കേകായലി
നലിയേപ്രകകാരം സംരക്ഷലിക്ചപ്മടണ് ഒരു ആ�കാരേല് സ്ത്രീപ്രമവശനനലി
മരകാധം. പ്രമത്കേതവലിഭകാഗങ്ങളുചട ഗണത്തലിൽചപ്ടുന്നു എങ്കലിൽമപ്കാ
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ലും ഇത് ഒരു അവശ്കാ�കാരേല്. ഭരണഘടനയുചട 25-കാം അനമേദ
പ്രകകാരം ഉറപ്നൽകുന്ന േതകാ�രണത്തലിനള്ള അവകകാശം സ്ത്രീകൾക്കും
തുേ്േകായലി അനവദലിമക്ണ്തകാണ്.
സ്ത്രീകൾചക്തലിരകായ എല്കാത്തരം വലിമവ�നങ്ങളും ഇല്കാതകാക്കാന
ള്ള കൺചവൻഷൻ (Convention of Elimination of all forms of
Discrimination Against Women CEDAW) എന്ന അന്തകാരകാഷ്ട്ര ഉട
മ്പടലിയലിൽ ഇന്ത്യും കക്ഷലിയകാണ്. പ്രസ്തുത കൺചവൻഷചറെ അടലിസ്കാ
നത്തലിൽ ആ�കാരങ്ങളുചടമയകാ പകാരമ്പര്ങ്ങളുചടമയകാ അടലിസ്കാനത്തലിൽ
ആർത്തവചത്ത ആധകാരേകാക്ലി കൽപ്ലിക്കുന്ന ഭ്രഷ്് ഇല്കാതകാമക്ണ്ത്
ഓമരകാ രകാജ്ത്തലിചറെയും കർത്തവ്േകാചണന്നും ഈ കർത്തവ്ത്തലിൽനലി
ന്ന് ആ�കാരത്തലിചറെമയകാ പകാരമ്പര്ത്തലിചറെമയകാ മപരലിൽ ഒഴലിഞ്ഞുേകാറകാൻ
പകാടലിചല്ന്നും നലിഷ്കർഷലിക്കുന്നുണ്്. വലിശകാഖകാ മകസലിചേ വലിധലിപ്രകകാ
രം ഇത്തരം വലിഷയങ്ങളലിൽ ആഭ്ന്തരനലിയേങ്ങൾ ഇല്കാതലിരലിക്കുകമയകാ
വ്വസ്കളലിൽ ചപകാരുത്തമക്ടുകൾ ഉണ്കാവകമയകാ ച�യ്തകാൽ അന്തകാ
രകാഷ്ട്രയുടമ്പടലികൾ പകാേലിക്ചപ്മടണ്തകാചണന്നു സുപ്ര്രീംമകകാടതലിതചന്ന
വലിധലിച്ചലിട്ടുമുണ്്.

കകരളസർ്ാരിടറെ നിലപാെത്
ഒന്നകാം എതലിർകക്ഷലിയകായ മകരളസർക്കാർ എല്കാവർക്കും മക്ഷത്ര
പ്രമവശനം അനവദലിച്ച 65ചേ മകരള നലിയേവം �ട്ടങ്ങളും ഭരണഘടന
യുചട 25 (2) (ബലി) അനമേദവേകായലി ചപകാരുത്തചപ്ട്ടതകാചണന്നു മബകാ
ധലിപ്ലിച്ചു. എന്നകാൽ നലിയേത്തലിചേ മൂന്നകാം വകുപ്പ്രകകാരം ഹലിന്ദുക്ൾക്കു
ചപകാതുവകാമയകാ ഒരു വലിഭകാഗത്തലിമനകാ ഉള്ള ആരകാധനകാേയങ്ങളലിൽ പ്ര
മവശലിക്കുന്ന കകാര്ത്തലിൽ നലിമരകാധം എന്ന ആശയം സങ്കൽപ്ലിച്ചലിട്ടലില്
എന്നും പ്രസ്തുതനലിയേത്തലിചറെ ക്രീഴലിൽ ഒരു നലിമരകാധവം ഒരു വലിഭകാഗത്തലി
നം ഇല് എന്നും വലിശ്കാസലികളകായ പുരുഷൻേകാർക്കു പ്രമവശലിക്കാവന്ന
എല്കായലിടത്തും സ്ത്രീകൾക്കും പ്രമവശലിക്കാചേന്നും ഒരു മവർതലിരലിവേലില്
എന്നുേകാണ് സർക്കാരലിചറെ നലിേപകാചടന്നും മകകാടതലിചയ അറലിയലിച്ചു.

സ്ത്രീപകവശടത് എതിർത്വരുടെ വാദങ്ങൾ
എന്നകാൽ ഹർജലിചയ എതലിർക്കുന്ന തലിരുവലിതകാംകൂർ മദവസ്ം
മബകാർഡ്, തന്ലികുടുംബം, പന്തളം ചകകാട്ടകാരം, അയ്യപ്ഭക്തസംഘടന
കൾ എന്നലിവർ 10നം 50നം ഇടയലിൽ പ്രകായമുള്ള സ്ത്രീപ്രമവശനചത്ത
എതലിർക്കുന്ന നലിേപകാടകാണു സ്്രീകരലിച്ചത്. അവരുചട വകാദങ്ങൾ തകാചഴ
പറയും പ്രകകാരേകാണ്.
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കദവസ്ം കബാർഡത്
ശബരലിേേമക്ഷത്രം കനഷ്ലികബ്രഹ്മ�ര്ം എന്ന സങ്കല്േകാണു പലിന്തു
ടരുന്നചതന്നും 41 ദലിവസചത്ത ആ�കാരകാനഷ്കാനം, കഠലിനവ്രതം, ബ്രഹ്മ�
ര്ം, എന്നലിങ്ങചനയുള്ള ആ�കാരങ്ങൾ മുൻനലിർത്തലി സ്ത്രീപ്രമവശം നലിഷലി
ദ്േകാചണന്നും മദവസ്ം മബകാർഡ് വകാദലിച്ചു.

തന്തികുടുംബം
ശബരലിേേയലിൽ ത്രീപലിടുത്തത്തലിനമശഷം കണ്ഠരര് ശങ്കരര് ആണ്
നലിേവലിലുള്ള പ്രതലിഷ് നടത്തലിയചതന്നും 10നം 50നം ഇടയലിൽ പ്രകായ
മുള്ള സ്ത്രീകൾക്കു പ്രമവശത്തലിന് അനേതലിയലിചല്ന്നും 41 ദലിവസചത്ത
വ്രതം ആത്്രീയശുദ്്രീകരണം മനടുന്നതലിനകായലി നലിഷ്കർഷലിക്ചപ്ട്ടതകാ
ചണന്നും വ്രതത്തലിചറെ ഭകാഗേകായലി വ്ക്തലി സ്യം എല്കാ കുടുംബബന്
ങ്ങളലിൽനലിന്നും 41 ദലിവസമത്തക്കു േകാറലിനലിൽമക്ണ്തകാചണന്നും പറയു
കയുണ്കായലി. ദകാമ്പത്ബന്ം മപകാചേയുള്ളവ നലിഷലിദ്േകാചണന്നും 41
ദലിവസചത്ത വ്രതത്തലിനലിടയ്ക്കു സ്ത്രീകൾക്് ആർത്തവം സംഭവലിക്കുന്നതലി
നകാൽ അവർക്തു പൂർത്ത്രീകരലിക്കാൻ സകാധലിക്ലിചല്ന്നും തന്ലികുടുംബം
വകാദലിച്ചു. ആർത്തവസേയത്തു സ്ത്രീകൾ കഹന്വകാ�കാരപ്രകകാരം മക്ഷത്ര
ത്തലിൽ മപകാവകമയകാ േതപരേകായ പ്രവർത്തനങ്ങളലിൽ ഏർചപ്ടുകമയകാ
ച�യ്യകാറലിചല്ന്നും മക്ഷത്രകാരകാധനയുചട അടലിസ്കാനഗ്രന്ഥേകായ ‘മകരള
തന്സമുച്ചയ’ത്തലിചറെ പത്തകാം അദ്്കായത്തലിൽ ഇക്കാര്ം പ്രതലിപകാദലി
ക്കുന്നുചണ്ന്നും പറയുന്നു. ത്രീർത്ഥകാടനത്തലിനള്ള ഒരു ഉപകാധലിയകാണ് 41
ദലിവസചത്ത വ്രതകാ�രണം. അതു പൂർത്ത്രീകരലിക്കാത്ത ആർക്കും മക്ഷത്ര
ത്തലിൽ പ്രമവശലിക്കാൻ സകാധലിക്ലില്. അതലിനകാൽ ആർത്തവ�ക്രത്തലിന്
അകത്തു വരുന്നവർ ഒഴലിച്ചുള്ള സ്ത്രീകൾക്കു േകാത്രമേ ശബരലിേേ ത്രീർത്ഥകാ
ടനം നടത്തകാൻ കഴലിയൂ. കുടുംബത്തലിചേ ജനനമേകാ േരണമേകാ കകാരണം
വ്രതം മുടങ്ങുന്ന പുരുഷമേകാർക്കുമപകാലും ആ വർഷചത്ത ത്രീർത്ഥകാടനം
നടത്തകാൻ അനവകാദേലിചല്ന്നും തന്ലികുടുംബം ചൂണ്ലിക്കാട്ടലിയലിട്ടുണ്്.
േതപരേകായ ആ�കാരങ്ങളും പരമ്പരകാഗത ആയുർമവ്ദ�ലികലിത്കളും
ആർത്തവഘട്ടചത്ത വലിശ്രേത്തലിനള്ള അവസരേകായും ശര്രീരത്തലിചറെ
വൃത്തലിഹ്രീനത്ത്തലിചറെ കകാേയളവകായും കരുതുന്നുണ്്. അതലിനകാൽ 41
ദലിവസചത്ത കഠലിന ആത്്രീയ അച്ചടക്ം ആ�രലിക്ൽ സകാധ്േല്. കകാ
േവലി�കാരങ്ങളലിൽനലിന്നു ത്രീർത്ഥകാടകരുചട ശ്രദ്തലിരലിച്ച് ആത്്രീയശലി
ക്ഷണത്തലിചറെ പരലിശ്രീേനത്തലിനകായുള്ള സകാഹ�ര്ം സൃഷ്ലിക്േകാണു
ത്രീർത്ഥകാടനത്തലിചറെ മുഖ്േക്ഷ്ം. നലിമരകാധം സകാമൂഹലികവലിമവ�നേ
ചല്ന്നും ഈ പ്രമത്ക ത്രീർത്ഥകാടനകകാേയളവേകായലി ബന്ചപ്ട്ടുള്ള
അവശ്േകായ ധകാർമ്ലികകാച്ചടക്ത്തലിചറെ ഭകാഗേകാചണന്നും വകാദലിക്കുകയും
ച�യ്യുന്നു. അതലിനകാൽ അർത്ഥവത്തകായ ത്രീർത്ഥകാടനത്തലിനകായലി വലിേക്
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ചപ്ട്ട പ്രകായപരലിധലിയലിൽചപ്ട്ട സ്ത്രീകൾ സ്യം അകന്നുനലിൽക്കുന്നതകാണു
വലിമവകം. ഇതലിനപുറചേ അമ്പേത്തലിചറെ പരലിധലിക്കുള്ളലിൽ ച�റുപ്ക്കാ
രകായ സ്ത്രീകൾ പ്രമവശലിക്കുന്നത് ആരകാധനകാമൂർത്തലിയുചട ഹലിതത്തലിന്
അനസൃതേചല്ന്നും അതലിനകാൽ പ്രമത്ക പ്രകായപരലിധലിയലിലുള്ള സ്ത്രീ
കചള മക്ഷത്രകകാര്ങ്ങളലിൽ പചങ്കടുപ്ലിക്കാത്ത സമ്പ്രദകായം നലിേനലിർ
ത്തണചേന്നും മദവപ്രശ്നം അനശകാസലിക്കുന്നതകായും പറയുന്നു. മകരള
കഹമക്കാടതലിയുചട േമഹന്ദ്രൻ മകസലിചേ വലിധലിയലിൽ അത്തരം ആ�കാ
രപരേകായ കകാര്ങ്ങൾ അടങ്ങുന്നുചണ്ന്നും പ്രതലിഷ് അനഷ്ലിക്കുന്ന
സന്ന്കാസത്തലിൽനലിന്നും ബ്രഹ്മ�ര്ത്തലിൽനലിന്നും ച�റലിയ വ്തലിയകാന
ങ്ങൾമപകാലും ഒഴലിവകാക്കാനകാണ് ച�റുപ്ക്കാരകായ സ്ത്രീകൾക്കു പ്രമവശനം
നകേകാത്തചതന്നും തന്ലികുടുംബം വകാദലിച്ചു.
എൻ.എസ്.എസ്. അടക്മുള്ള സംഘടനകൾ ഹർജലിചയ എതലിർ
ത്തുചകകാണ്് 1965ചേ നലിയേത്തലിന ക്രീഴലിലുള്ള �ട്ടങ്ങൾ ഭരണഘടനയു
ചട േംഘനേല് എന്നു വകാദലിക്കുകയുണ്കായലി.

അമി്സത് കയൂറി രാജു രാമചന്ദ്രടറെ നിലപാെത്
മകസലിൽ മകകാടതലിചയ സഹകായലിക്കാനകായലി ചുേതേചപ്ടുത്തലിയ അേലി
ക്സ് കയൂറലി രകാജു രകാേ�ന്ദ്രൻ, ശബരലിേേ ശ്ര്രീ ധർമ്ശകാസ്തകാമക്ഷത്രം
ചപകാതുജനങ്ങൾക്് അവരുചട അവകകാശം എന്ന ര്രീതലിയലിൽ ആരകാധന
യ്കകായലി പ്രമവശലിക്കാവന്ന ഒരു ചപകാതുമക്ഷത്രേകാചണന്നും അവലിമടക്കുള്ള
പ്രമവശനം ഏചതങ്കലിലും പ്രമത്ക േതവലിഭകാഗത്തലിമനകാ ഉപവലിഭകാഗത്തലി
മനകാ ആയലി പരലിേലിതചപ്ടുത്തലിയലിട്ടലിചല്ന്നും മകകാടതലിചയ അറലിയലിച്ചു.
മക്ഷത്രത്തലിചറെ ചപകാതുസ്ഭകാവം ഭക്തർക്കു നൽകുന്നത് ദർശനത്തലിമനകാ
ആരകാധനയ്മക്കാമവണ്ലി മക്ഷത്രത്തലിൽ പ്രമവശലിക്കുന്നതലിനള്ള അവ
കകാശേകാണ്. ഈ സകാർവ്ത്രലികകാവകകാശം മക്ഷത്രകാധലികകാരലികളുചട അന
വകാദചത്ത ആശ്രയലിച്ചുചകകാമണ്കാ അടലിസ്കാനചപ്ടുത്തലിമയകാ ഉള്ള
ഒന്നചല്ന്നും ഭരണഘടനയുചട അനമേദം 25 പ്രകകാരം അംഗ്രീകരലിച്ചലി
ട്ടുള്ളതകാചണന്നും ഈ അവകകാശം ഭരണഘടനയുചട ആമുഖത്തലിൽ കക
വരലിമക്ണ്തകായലി പറയുന്ന േക്ഷ്വം ഭരണഘടനയുചട വ്രീക്ഷണവം
അനസരലിച്ചുള്ള വലിശ്കാസത്തലിനം േതനലിഷ്യ്ക്കും ആരകാധനയ്ക്കുമുള്ള സ്കാത
ന്്ം കൂടലിയകാചണന്നും മകകാടതലിചയ ധരലിപ്ലിച്ചു.
കദവഭക്തയകായും ഹലിന്ദുേതവലിശ്കാസലിയകായും ഒരു മക്ഷത്രം സന്ർ
ശലിക്കാനം അവലിചട പ്രമവശലിക്കാനം ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയുചട അവകകാശം
അവരുചട ആരകാധനകാവകകാശത്തലിചറെ അവശ്ഘടകേകാണ്. അല്കാത്ത
പക്ഷം, അവരുചട അവകകാശചത്ത മദകാഷകരേകായലി ബകാധലിക്കുന്നു. വലി
ശ്കാസത്തലിനകത്തുള്ള തുേ്തയകാണ് ഭരണഘടന പ്രദകാനം ച�യ്യുന്നത്.
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അതു വലിമവ�നപരേല്കാത്തതും ഒമര വലിശ്കാസം പലിന്തുടരുന്ന സ്ത്രീക്കും
പുരുഷനം തുേ്േകായലി േഭലിമക്ണ്തുേകാണ്. ഭരണഘടനയുചട 17-കാം
അനമേദത്തലിൽ ഏതു രൂപത്തലിലുള്ള ചതകാട്ടുകൂടകായ്മയും ശുദ്ലി, അശുദ്ലി
എന്നലിവചയ അടലിസ്കാനേകാക്ലിയുള്ള ആ�കാരങ്ങളും നലിമരകാധലിക്കുക
മയകാ നലിർത്തേകാക്കുകമയകാ ച�യ്തലിട്ടുള്ളതകാണ്. ഭരണഘടനയലിചേ ഈ
വ്വസ്കൾ പ്രകകാരം ആർത്തവമുള്ള സ്ത്രീകചള ആ�കാരങ്ങളലിൽനലിന്ന്
ഒഴലിവകാക്കുന്നത് അടലിച്ചേർത്തചപ്ട്ട േതവലിഭകാഗങ്ങചള ഒഴലിവകാക്കുന്നതു
മപകാചേയുള്ള വലിമവ�നേകാണ്. ഏതുതരത്തലിലുള്ള ചതകാട്ടുകൂടകായ്മയും
ആ�രലിക്കുന്നതും മപ്രകാത്കാഹനം നൽകുന്നതും പ്രമ�കാദനം നൽകുന്നതും
1955ചേ പൗരകാവകകാശനലിയേത്തലിചേ ബന്ചപ്ട്ട വകുപ്കൾ പ്രകകാരം
കുറ്കരേകാണ്. ശുദ്ലിയുചടയും അശുദ്ലിയുചടയും സങ്കൽപ്ത്തലിൽ അധലി
ഷ്ലിതേകായ ഒഴലിവകാക്ലും വലിമവ�നവം പൗരവകകാശനലിയേത്തലിചറെ
പശ്കാത്തേത്തലിൽ മവണം േനസലിേകാമക്ണ്ത്.
1955ചേ പൗരവകകാശനലിയേത്തലിൽ ഒമര േതവലിഭകാഗത്തലിൽചപ്ട്ട
എല്കാവലിഭകാഗം ആളുകൾക്കും ആരകാധനയ്ക് അവകകാശമുചണ്ന്നും അത്ത
രത്തലിൽചപ്ട്ട ആളുകചള അങ്ങചനയുള്ള ആരകാധനകാേയങ്ങളലിൽനലിന്നു
വലിമവ�നപരേകായലി ഒഴലിവകാക്കുന്നതു കുറ്േകാചണന്നും പറയുന്നു. ഒരു ചപകാ
തുമക്ഷത്രത്തലിൽ പ്രമവശത്തലിനം ആരകാധനയ്ക്കും ആഗ്രഹലിച്ച് അവലിചടചയ
ത്തുന്ന ഏതു ഭക്തരുചടയും പ്രമവശം േലിംഗമഭദംവച്ചു തടയകാൻ കഴലിയുന്ന
തചല്ന്നും അേലിക്സ് കയൂറലി രകാജു രകാേ�ന്ദ്രൻ മബകാധലിപ്ലിച്ചു.
ശബരലിേേയലിചേ തർക്വലിഷയേകായ ആ�കാരം പ്രമയകാഗത്തലിൽ
ചകകാണ്ടുവരുന്നതലിചറെ ഭകാഗേകായലി സ്ത്രീകചള അവരുചട ആർത്തവനലിേയും
പ്രകായവം സ്മേധയകായല്കാചത ചവളലിചപ്ടുത്തകാൻ നലിർബന്ലിക്കുന്നത്
ഭരണഘടനയുചട 21-കാം അനമേദം അനശകാസലിക്കുന്ന അന്തസ്ലിനം
സ്കകാര്തയ്ക്കുമുള്ള അവകകാശം േംഘലിക്കുന്നതലിന കകാരണേകാകുന്നു.
ഇത്തരം വലിമവ�നപരേകായ ഒഴലിവകാക്ൽനടപടലികചള തള്ളലിക്ളയു
ന്നത് ഭരണഘടനയുചട ഉമദേശ്ം ഉൾചക്കാള്ളുന്ന നടപടലിയകാണ്. ഇത്
ആ�കാരം, ചപകാതുസേകാധകാനം പകാേലിക്ൽ, അചല്ങ്കലിൽ ധകാർമ്ലികത
എന്നലിവയുചട അടലിസ്കാനത്തലിൽ ന്കായ്രീകരലിക്കാവന്നതല്. വ്ക്ത്ധലി
ഷ്ലിതമേകാ വർഗ്ഗകാധലിഷ്ലിതമേകാ ആയ ര്രീതലിയലിലുള്ള ധകാർമ്ലികതയല് ഭര
ണഘടനയുചട 25, 26 അനമേദങ്ങളലിൽ പരകാേർശലിക്കുന്നത്. ഇത്തരം
വലിമവ�നപരേകായ ഒഴലിവകാക്ലുകൾ േതപരേകായ ആ�കാരത്തലിചറെമയകാ
വലിശ്കാസത്തലിചറെമയകാ അടലിസ്കാനഘടകേകാചണന്നും അതലില്കാചത േത
ത്തലിന നലിേനലില്ലിചല്ന്നും പ്രമത്കം ചതളലിയലിക്കാനകാകണം. എന്നകാൽ
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ഇതു ചതളലിയലിക്കുന്നതലിനള്ള ഒരുവലിധ േതഗ്രന്ഥങ്ങളും ചതളലിവകളും സ്ത്രീ
പ്രമവശചത്ത എതലിർക്കുന്നവർക്് ഹകാജരകാക്കാൻ കഴലിഞ്ഞലിട്ടലില്.
1965ചേ മകരള ഹലിന്ദു മലേസസ് ഓഫ് വർഷലിപ് (ആതകറമസഷൻ
ഓഫ് എൻട്ലി) ആക്റലിചറെ 3, 4 വകുപ്കൾ നൽകുന്ന അവകകാശങ്ങളുചട
യും അധലികകാരത്തലിചറെയും പരലിധലിക്കു പുറത്തകാണ് പ്രസ്തുത നലിയേത്തലിൻ
ക്രീഴലിചേ �ട്ടം 3 (ബലി) യലിൽ ഉള്ള നലിയന്ണം. അയ്യപ്വലിശ്കാസലികൾ
ഒരു പ്രമത്ക േതവലിഭകാഗത്തലിമേകാ ഗണത്തലിമേകാ ചപടുന്നതകാചണന്നു
ചതളലിയലിക്കാൻ എതലിർകക്ഷലികൾക്് ആയലിട്ടലില്. മകരളകഹമക്കാടതലി
യുചട േമഹന്ദ്രൻ മകസലിചേ വലിധലിന്കായത്തലിൽ ഇചതകാരു പ്രമത്ക േത
വലിഭകാഗേകാചണന്നു കചണ്ത്തലിയലിട്ടലില്. പ്രസ്തുത വലിധലിന്കായത്തലിൽ സ്ത്രീക
ചള ഒഴലിവകാക്കുന്നത് ഒരു അനഷ്കാനം േകാത്രേകാചണന്നും അല്കാചത അത്
അവശ്േകായ ഒരു ആ�കാരേകാചണന്നു കചണ്ത്തലിയലിട്ടലിചല്ന്നും അേലിക്
സ് കയൂറലി മബകാധലിപ്ലിച്ചു. അയ്യപ്ഭക്തർ ഒരു പ്രമത്ക േതവലിഭകാഗേകാണ്
എന്നു വന്നകാൽത്തചന്ന, അത്തരം നലിയന്ണങ്ങൾ ഭരണഘടനയ്ക് അന
സൃതേകായലിരലിക്ണം.

അമി്സത് കയൂറി ടക. രാമമൂർത്ി
എന്നകാൽ േചറ്കാരു അേലിക്സ് കയൂറലിയകായ ചക. രകാേമൂർത്തലിയുചട
നലിേപകാട് വ്ത്സ്തേകായലിരുന്നു. അയ്യപ്ഭക്തചര പ്രമത്കേതവലിഭകാഗ
ത്തലിചറെ പരലിധലിയലിൽ ചകകാണ്ടുവരകാനകാകുചേന്നും ഇത്തരം വലിവകാദപരേകാ
യതും എല്കാ പ്രമുഖമക്ഷത്രങ്ങളലിലും നലിേനലിൽക്കുന്നതുേകായ േതവലിശ്കാ
സത്തലിൽ അധലിഷ്ലിതേകായ ആ�കാരങ്ങൾ ഭരണഘടനയുചട 14, 15, 17,
21, 25 എന്ന്രീ അനമേദങ്ങളുചട േംഘനേകാകുമേകാ എന്നതു ചപകാതുവലിൽ
പരലിമശകാധലിമക്ണ്തകാണ് എന്നും അമദേഹം പറഞ്ഞു. ആരകാധനയുചട
സ്ഭകാവവം മക്ഷത്രത്തലിൽ തുടർന്നുവരുന്ന ആ�കാരങ്ങളും അടലിസ്കാനേകാ
ക്ലി ഭരണഘടനയുചട 26-കാം അനമേദത്തലിൽ വലിഭകാവനം ച�യ്യുന്ന ഒരു
പ്രമത്കേതവലിഭകാഗംതചന്നയകാണ് ശബരലിേേ അയ്യപ്മക്ഷത്രം എന്നും
ഹലിന്ദുേതത്തലിചേ എല്കാ വലിഭകാഗങ്ങളും സ്്രീകരലിച്ചുമപകാരുന്ന േതവലിശ്കാ
സചത്ത അടലിസ്കാനേകാക്ലിയുള്ള ആ�കാരം അംഗ്രീകരലിച്ചലിട്ടുള്ള ഒരു േത
വലിഭകാഗേകാണ് അയ്യപ്ഭക്തർ എന്നുേകായലിരുന്നു അമദേഹത്തലിറെ നലിേപകാട്.
വലിശ്കാസചത്ത അടലിസ്കാനചപ്ടുത്തലിയുള്ള ഇത്തരം േതപരേകായ ആ�കാ
രങ്ങൾ പുരുഷമേകാരുചടയും സ്ത്രീകളുചടയും സ്കാഭകാവലികേകായ അവകകാശ
വേകായലി ചപകാരുത്തചപ്ടകാത്തമതകാ േൗേലികകാവകകാശങ്ങളുചട േംഘനമേകാ
ആചണന്നുള്ള വകാദം അങ്ങചന േതകാ�കാരചത്ത വലിശ്സ്തതമയകാചട പലിന്തു
ടരുന്ന പൂർവ്ലികരുചട സകാേകാന്മബകാധചത്തയും ജ്ഞകാനചത്തയും എതലിർ
ക്കുന്നതകാചണന്നും അമദേഹം ചൂണ്ലിക്കാട്ടലി.
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സുപിംകകാെതിയുടെ വിധി
മേൽ പ്രസ്തകാവലിച്ച വകാദങ്ങൾ പരലിഗണലിച്ച് �്രീഫ് ജസ്റലിസ് ദ്രീപക്
േലിശ്ര, ജസ്റലിസ് ഖകാൻവലിൽകർ എന്നലിവർ തകാചഴ പറയുന്ന നലിഗേനങ്ങളലി
േകാണ് എത്തലിമച്ചർന്നത്.
ഭരണഘടനയുചട 26-കാം അനമേദപ്രകകാരം എല്കാ േതവലിഭകാ
ഗങ്ങൾക്കും േതപരവം ധർമ്പരവേകായ ആവശ്ങ്ങൾക്കുമവണ്ലി
സ്കാപനങ്ങൾ ഉണ്കാക്കാവന്നതും സംരക്ഷലിക്കാവന്നതുേകാണ്. ഈ
അനമഛേദം േതപരേകായ വലിഷയങ്ങളലിൽ സ്ന്തം കകാര്ങ്ങൾ നടത്തലി
ചക്കാണ്ടുമപകാകുന്നതലിനം സ്കാവരജംഗേസ്ത്തുക്ൾ ആർജലിക്കുന്നതലി
നം നലിയേപരേകായലി അവയുചട ഭരണനലിർവ്ഹണം നടത്തുന്നതലിനം
അതലിമമേലുള്ള അവകകാശം ചപകാതുസേകാധകാനത്തലിനം ധകാർമ്ലികതയ്ക്കും
ജനങ്ങളുചട ആമരകാഗ്ത്തലിനം വലിമധയേകായലി വലിനലിമയകാഗലിക്കുന്നത് ഉറ
പ്നൽകുന്നുണ്്.
ഒരു പ്രമത്കേതവലിഭകാഗം എന്ന നലിേയലിൽ ഒരു വലിഭകാഗചത്ത അംഗ്രീ
കരലിക്കുന്നതലിനള്ള നലിയേപരേകായ തത്ങ്ങൾ ഷലിരൂർ േഠം മകസലിലും
എസ്.പലി. േലിത്തൽ മകസലിലും സുപ്ര്രീംമകകാടതലി നലിര്രീക്ഷലിച്ചലിട്ടുണ്്.
ഇതലിചറെ അടലിസ്കാനത്തലിൽ പ്രമത്കേതവലിഭകാഗം എന്ന സംരക്ഷ
ണം ആവശ്ചപ്ട്ട വലിഭകാഗങ്ങചള ഈ മകസുകളലിൽ നലിർവ്�ലിക്കുകയും
ച�യ്തലിട്ടുണ്്. ഒരു പ്രമത്ക േതവലിഭകാഗത്തലിചറെ ഗണത്തലിൽ വരുന്നതലി
ന് അതലിചേ അംഗങ്ങൾക്കു പ്രമത്കേകായ ആരകാധനകാസമ്പ്രദകായവം
അതലിന് ആവശ്േകായ ആത്്രീയതത്സംഹലിതയും ചപകാതുവലിശ്കാസവം
ആവശ്േകാണ്. അതലിചനകാരു ചപകാതുസംഘടനകാരൂപം ഉണ്കാകുകയും
പ്രമത്കമപരലിൽ അറലിയചപ്ടുകയും മവണം. അവർക്കു സകാധകാരണ
ഹലിന്ദുവലിഭകാഗത്തലിചറെ ആ�കാരകാനഷ്കാനങ്ങൾ അല്കാചത പ്രമത്കേകായ
ആ�കാരങ്ങൾ നലിേവലിലുള്ളതകായലി ചതളലിയലിക്ചപ്ടുകയും മവണം. അങ്ങ
ചനയുള്ള പ്രമത്കതകൾ ഉള്ള വലിഭകാഗചത്ത േകാത്രമേ ഒരു പ്രമത്ക ഗണ
ത്തലിൽ ഉൾചപ്ടുത്തുവകാൻ കഴലിയൂ. ശബരലിേേ സന്ർശലിക്കാൻ വരുന്ന
ത്രീർത്ഥകാടകർ അയ്യപ്ഭക്തരകായതലിനകാൽ അവചര അയ്യപ്മേകാർ എന്നകാണു
വലിളലിക്കുന്നചതന്നും അതലിനകാൽ അവർ ഒരു പ്രമത്ക ഗണേകാചണന്നും
പറയുന്നത് അംഗ്രീകരലിക്കാനകാകലില്. ശബരലിേേമക്ഷത്രം ചപകാതുവകായ
ഒരു േതപരേകായ എൻമഡകാവ്ചേറെ് ആചണന്നും േറ്് അയ്യപ്മക്ഷത്രങ്ങ
ളലിൽ മപകാകുന്ന ഭക്തർക്് ഇത്തരം ആ�കാരങ്ങചളകാന്നും ഇല്. ഇതു ചത
ളലിയുന്നതലിനകാൽ പ്രമത്കേകായലി തലിരലിച്ചറലിയകാൻ കഴലിയുന്ന അനയകായലിക
ളും വലിശ്കാസലികളും ശബരലിേേമക്ഷത്രത്തലിന േകാത്രേകായലി ഇചല്ന്ന് ഈ
മകകാടതലി അസന്ലിഗ്ദ്ധേകായലി പ്രഖ്കാപലിക്കുന്നു. അയ്യപ്ഭക്തർക്കു േകാത്രേകായലി
ഹലിന്ദുേതത്തലിന ചപകാതുവകായുള്ള പ്രമത്കതകളല്കാചത വലിശ്കാസലികൾ

30

ക്് ആത്്രീയസകാക്ഷകാത്കകാരത്തലിന് ഉതകുന്ന ചപകാതുവകായ േതസലിദ്കാ
ന്തങ്ങൾ നലിേവലിലുചണ്ന്നു ചതളലിയലിക്കാൻ സകാധലിച്ചലിട്ടലില്. അതലിനകാൽ
അയ്യപ്ഭക്തർ ഹലിന്ദുേതത്തലിചേ ചപകാതുവലിഭകാഗത്തലിൽചപ്ടുന്നവരകാണ്;
ഒരു പ്രമത്കേതവലിഭകാഗേകായലി നലിേനലിൽക്കുന്നവരല്. �ലിേ ആ�കാര
ങ്ങൾ ദ്രീർഘകകാേം പകാേലിച്ചു എന്നതുചകകാണ്ടുേകാത്രം ഒരു പ്രമത്ക ഗണം
ഉണ്കാകുന്നലില്.
തലിരുവലിതകാംകൂർ ഹലിന്ദുേത ധർമ്സ്കാപന നലിയേത്തലിചറെ പരലിധലി
യലിൽ വരുന്ന, ഭരണം തലിരുവലിതകാംകൂർ മദവസ്ം മബകാർഡലിൽ നലിക്ഷലി
പ്തേകായ, ഒരു ചപകാതുമക്ഷത്രേകാണ് ശബരലിേേ അയ്യപ്മക്ഷത്രം. ഈ
സകാഹ�ര്ത്തലിൽ േതവലിശ്കാസത്തലിനം േതകാ�രണത്തലിനം േതപ്ര�കാര
ണത്തലിനമുള്ള അവകകാശം ഭരണഘടനയുചട 25 (1) അനമേദത്തലിൽ
പറഞ്ഞലിരലിക്കുന്ന നലിയന്ണങ്ങൾക്കു വലിമധയേകായലി സ്ത്രീകൾ ഉൾചപ്ചട
എല്കാ വ്ക്തലികൾക്കും േഭ്േകാണ്.
ഭരണഘടനയുചട 25 (1) അനമേദം ഉറപ്കാക്കുന്ന അവകകാശത്തലി
ന േലിംഗമഭദമേകാ സ്ത്രീകൾക്കു േകാത്രേകായ �ലിേ ശകാര്രീരലികഘടകങ്ങമളകാ
ആയലി ഒരു ബന്വേലില്. സ്തന്േകായലി േതകാ�കാരങ്ങൾ പകാേലിക്കുന്ന
തലിനം മക്ഷത്രം സന്ർശലിക്കുന്നതലിനം പ്രമവശലിക്കുന്നതലിനം 25 (1)
അനമേദം ഏതു േനഷ്ർക്കും ഉറപ്കാക്കുന്ന അത്രയുംതചന്ന അവകകാശം
ഏതു പ്രകായത്തലിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കുമുണ്്. ഹലിന്ദുേതം ആ�രലിക്കുന്നതലിനം
മക്ഷത്രത്തലിൽ മപകാകുന്നതലിനം പ്രമവശലിക്കുന്നതലിനം സ്ത്രീകചള ഒഴലിവകാ
ക്കുന്ന ആ�കാരം സ്ത്രീകളുചട അവകകാശങ്ങചള ഹനലിക്കുന്നതകാണ്. ഭര
ണഘടനയുചട 25 (1) അനമേദം ഉറപ്കാക്കുന്ന അവകകാശം േതങ്ങൾ
തമ്ലിലുള്ള തുേ്ത േകാത്രേല്, േതത്തലിന് അകത്തുള്ള തുേ്തകൂടലി ആണ്.
ആ�കാരപരേകായ അവകകാശം അതലിചറെ വലിശകാേേകായ അർത്ഥത്തലിൽ ഒമര
േതകാ�രത്തലിൽ വലിശ്സലിക്കുന്ന എല്കാ പ്രകായത്തലിലുള്ള പുരുഷമേകാർക്കും
സ്ത്രീകൾക്കും തുേ്േകായലി േഭ്േകാമകണ്തകാണ്. അതുചകകാണ്് 1965ചേ
�ട്ടങ്ങളലിചേ വലിവകാദവലിഷയേകായ �ട്ടം 3 (ബലി) സ്ത്രീകളുചട േതവലിശ്കാ
സം ആ�രലിക്കുന്നതലിനള്ള അവകകാശത്തലിചറെ േംഘനേകാണ്. അതുമൂേം
അനമേദം 25 (1) ൽ പറയുന്ന അവകകാശം ഹനലിക്ചപ്ടും. ഒരു മക്ഷ
ത്രത്തലിമേക്കു പ്രമവശനം ആഗ്രഹലിക്കുന്ന പ്രകായേലിംഗമഭദേമന്യുള്ള
ഭക്തർക്് അതലിനള്ള നലിയേപരേകായ അവകകാശമുണ്്. ഹലിന്ദുക്ളകായ സ്ത്രീ
കൾ പ്രമത്ക പ്രകായത്തലിലുള്ളവരകായതുചകകാണ്് അയ്യപ്ഭക്തചരന്നനലിേ
യ്ക്കു ശബരലിേേമക്ഷത്രത്തലിൽ പ്രമവശലിക്കുന്നതലിനം പ്രതലിഷ്യ്ക്കു മുൻപലിൽ
പ്രകാർത്ഥലിക്കുന്നതലിനം നലിയേപരേകായ ഒരു തടസ്വം ഇല്കാത്തതകാണ്.
ഇത്തരചേകാരു മക്ഷത്രപ്രമവശനകാവകകാശം ഒരുതരത്തലിലുമുള്ള ചപകാതുസ
േകാധകാനത്തലിമനകാ ധകാർമ്ലികതയ്മക്കാ ആമരകാഗ്ത്തലിമനകാ ഭരണഘടന
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യുചട ഭകാഗം IIIചേ േമറ്ചതങ്കലിലും വ്വസ്കൾമക്കാ വലിരുദ്മേകാ അപ
കടമേകാ ആചണന്നു പറയകാനകാവലില്.
േൗേലികകാവകകാശങ്ങളുചട
േംഘനമുണ്കാകുമമ്പകാൾ
ധകാർമ്ലികത
എന്ന പദത്തലിന ഭരണഘടനകാപരേകായ ധകാർമ്ലികത എന്നകാണ് സ്കാ
ഭകാവലികേകായ അർത്ഥം. 10 മുതൽ 50 വചര വയസുള്ള ഭക്തകചള ശബ
രലിേേമക്ഷത്രത്തലിൽ ആരകാധനയ്ക്കു പ്രമവശലിപ്ലിക്കാൻ അനവദലിക്കുന്നത്
ചപകാതുസേകാധകാനത്തലിമനകാ ചപകാതുആമരകാഗ്ത്തലിമനകാ ഹകാനലികരേകാകുന്ന
കകാര്േല്. ഭരണഘടന നലിഷ്കർഷലിക്കുന്ന ധകാർമ്ലികത, ചപകാതുധകാർമ്ലി
കതചയ സംബന്ലിച്ചലിടമത്തകാളം ബകാഹ്േകായലി അടലിമച്ചൽപ്ലിക്ചപ്ട്ടത
ല്. േറലിച്ച്, ഈ രകാജ്ചത്ത ജനങ്ങൾ സ്്രീകരലിച്ച, അവർക്കുമവണ്ലി സേർ
പ്ലിക്ചപ്ട്ടലിട്ടുള്ള, ഭരണഘടനയലിചേ ധകാർമ്ലികത എന്ന അർത്ഥത്തലിൽ
ചപകാതുധകാർമ്ലികതചയ വലിവക്ഷലിമക്ണ്തുേകാണ്. ചപകാതുധകാർമ്ലികത
ഭരണഘടനകാധകാർമ്ലികതയ്ക് വലിമധയവേകാണ്.
അയ്യപ്ഭക്തർ ഒരു പ്രമത്കേതവലിഭകാഗേകായലി നലിേനലിൽക്കുന്നലില്
എന്നു കചണ്ത്തലിയലിട്ടുള്ളതലിനകാൽ അയ്യപ്ഭക്തർ ഹലിന്ദുേതകാനയകായലിക
ളകാണ് എന്നതകാണു വസ്തുത. ശബരലിേേമക്ഷത്രപ്രമവശത്തലിന 10 മുതൽ
50 വചര വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകചള ഒഴലിവകാക്ലിയലിരലിക്കുന്നത് അവശ്േകായ
ഒരു ആ�കാരേകാമണകാ എന്നു പരലിമശകാധലിമക്ണ്തുണ്്. ഒരു േതത്തലിചറെ
ആ�കാരങ്ങൾ പകാേലിക്കുന്നതലിൽ അവശ്േകായ ആ�കാരങ്ങൾ എചന്തകാചക്
യകാചണന്നു േനസ്ലിേകാക്ണം. 10 മുതൽ 50 വചര വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകചള
മക്ഷത്രദർശനത്തലിൽനലിന്ന് ഒഴലിവകാക്കുന്ന ര്രീതലി ഹലിന്ദുേതകാ�കാരത്തലിചറെ
ഏചതങ്കലിലും തത്ങ്ങളലിൽ വരുന്നതകാമണകാ എന്നും ഹലിന്ദുേതകാ�കാരത്തലി
ചറെ ഒരു അവശ്ഘടകേകായ ആ�കാരേകായലി പരലിഗണലിമക്ണ്തുമണ്കാ
ചയന്നും ഹലിന്ദുേതത്തലിചറെ ചപകാതുസ്ഭകാവം പ്രസ്തുത സ്ത്രീപ്രമവശം ഒഴലി
വകാക്കുന്ന ആ�കാരം പകാേലിക്ചപ്ടുന്നലിചല്ങ്കലിൽ േകാറ്ചപ്ടുമേകാ എന്നും
ത്രീരുേകാനലിമക്ണ്തുണ്് എന്നും മകകാടതലി അഭലിപ്രകായചപ്ട്ടു. ഈ വലിഷയ
ത്തലിൽ വലിവലിധ മുൻകകാേവലിധലികൾ പരലിമശകാധലിച്ച സുപ്ര്രീംമകകാടതലി ഒരു
പശ്കാത്തേത്തലിലും ഏതു പ്രകായത്തലിലുമുള്ള സ്ത്രീകചളയും മക്ഷത്രകാരകാധന
യലിൽനലിന്ന് ഒഴലിവകാക്കുന്നത് ഹലിന്ദുേതത്തലിചറെ നലിേനലില്ലിനള്ള അവശ്കാ
�കാരേകാണ് എന്നു കരുതകാനകാവലില് എന്ന് അഭലിപ്രകായചപ്ട്ടു.
േറലിച്ച്, ഹലിന്ദുേതകാനയകായലികളകായ സ്ത്രീകചള മക്ഷത്രത്തലിൽ പ്രമവശലി
ക്കാനം ആരകാധന നടത്തകാനം അനവദലിമക്ണ്ത് ഹലിന്ദുേതത്തലിചറെ
അവശ്ഭകാഗം കൂടലിയകാണ് എന്നു കചണ്ത്തലി. മവദപകാഠങ്ങളലിമേമയകാ
ഗ്രന്ഥങ്ങളലിമേമയകാ ചതളലിവകളുചട അഭകാവത്തലിൽ, ശബരലിേേമക്ഷത്ര
ത്തലിൽ തുടർന്നുവരുന്ന സ്ത്രീപ്രമവശനലിമരകാധം എന്ന ആ�കാരചത്ത ഹലി
ന്ദുേതത്തലിചറെ അവശ്കാ�കാരചേന്ന ര്രീതലിയലിൽ അംഗ്രീകരലിക്കാവന്നതല്.
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ശബരലിേേമക്ഷത്രത്തലിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രമവശലിച്ച് ആരകാധന നടത്തകാൻ
അനവദലിക്കുന്നതുമൂേം ഹലിന്ദുേതത്തലിചറെ ര്രീതലികൾക്് ഒരുതരത്തലി
ലും അടലിസ്കാനേകാറ്ം വരുചേന്നു സങ്കൽപ്ലിക്കാനകാവലില്. അതലിനകാൽ
1965ചേ നലിയേത്തലിന ക്രീഴലിലുണ്കാക്ലിയ �ട്ടം 3 (ബലി) യുചട പലിൻബ
േത്തലിൽ നടത്തുന്ന സ്ത്രീവലിമവ�നപരേകായ ഒഴലിവകാക്ൽ, ഹലിന്ദുേതകാന
യകായലികളകായലി അയ്യപ്ഭക്തർ തുടരുന്നതലിന് അവശ്മേകാ അവലിഭകാജ്മേകാ
ആയ ഘടകേല്. ഒരു വ്ക്തലിയുചട േതപരേകായ ആ�കാരത്തലിന് ഒരു
പ്രമത്ക ദലിവസം മുതൽമക്കാ ഒരു സംഭവം മുതൽമക്കാ േകാറ്ം വന്നലിട്ടു
ചണ്ന്ന് ആർക്കും പറയകാനകാകലില്. അപ്രകകാരമുള്ള േകാറ്ത്തലിന വലിമധയ
േകാകകാവന്ന ഏത് ആ�കാരവം േതത്തലിചറെ സത്തയല്കാത്തതകാണ്. അവ
ശ്ഘടകേല്കാത്ത ആ�കാരങ്ങൾ മകവേം ആേങ്കകാരലികേകാണ് എന്നു
േകാത്രമേ വലിമശഷലിപ്ലിക്കാനകാകൂ.
ഒരു ആ�കാരം അവശ്കാ�കാരേകായലി േകാറുന്നതലിന് തടസ്മേതുേലില്കാത്ത
ഒരു തുടർച്ച അനലിവകാര്േകാണ്. 10 മുതൽ 50 വചര വയസ്സുള്ള സ്ത്രീകളകായ
ഭക്തർ മക്ഷത്രദർശനം നടത്തുകയും അവരുചട കുട്ടലികളുചട മ�കാറൂണു�
ടങ്ങ് എല്കാ േകാസവം അഞ്ചുദലിവസം മക്ഷത്രത്തലിൽവച്ചു നടത്തുകയും
എല്കാ േകാസവം അഞ്ചുദലിവസം പൂജകൾ ച�യ്യുകയും ച�യ്തുവരുന്ന പതലി
വണ്കായലിരുന്നു എന്ന് മദവസ്ം മബകാർഡ് കഹമക്കാടതലി മുൻപകാചക
സമ്തലിച്ചതകായലി മകരള കഹമക്കാടതലിയുചട േമഹന്ദ്രൻ മകസലിചേ
വലിധലിയും വ്ക്തേകാക്ലിയലിട്ടുണ്്. പ്രസ്തുത സ്ത്രീകൾക്കു മക്ഷത്രത്തലിൽ പ്ര
മവശലിക്കുന്നതലിനള്ള വലിേക്് േണ്േം, േകരവലിളക്്, വലിഷു ദലിവസങ്ങ
ളലിൽ േകാത്രേകായലിരുന്നു എന്ന നലിേപകാടും ആ മകസലിൽ സ്്രീകരലിച്ചലിട്ടുണ്്.
1950ചേ വലിജ്ഞകാപനം പുറചപ്ടുവലിക്കുന്നതലിന മുൻപ് എല്കാ പ്രകായത്തലി
ലുള്ള സ്ത്രീകളും അവരുചട കുട്ടലികളുചട മ�കാറൂണു�ടങ്ങലിന മക്ഷത്രദർശനം
നടത്തലിയലിരുന്നു എന്നതലിനകാൽ വലിവകാദേകായലിരലിക്കുന്ന സ്ത്രീകചള ഒഴലിവകാ
ക്ൽ ആ�കാരം ഒരു ദുരകാ�കാരേകാചണന്നു സ്രീനലിയർ അഭലിഭകാഷലിക ഇന്ലിര
ജയ്സലിങ്ങും ചൂണ്ലിക്കാണലിച്ചലിരുന്നു. അതലിനകാൽ ഈ ഒഴലിവകാക്േകാ�കാര
ത്തലിന് അനസയൂതേകായ തുടർച്ചയലില് എന്നു കകാണുന്നതലിനകാൽ അത് ഒരു
അവശ്കാ�കാരേകായലി കണക്കാക്കാവന്നതല്.
1965ചേ മകരള ഹലിന്ദു മലേസസ് ഓഫ് വർഷലിപ് (ആതകറമസഷൻ
ഓഫ് എൻട്ലി) ആക്റലിചറെ 2-കാം വകുപ്ലിൽ പറയുന്ന നലിർവ്�നങ്ങൾ
പരലിമശകാധലിച്ചകാൽ ഹലിന്ദു എന്ന നലിർവ്�നത്തലിൽ ബുദ്, സലിഖ്, കജന
േതങ്ങൾ ആ�രലിക്കുന്നവരും ഉൾചപ്ടുന്നു. ഹലിന്ദുവകായ ആൾ എന്നതലിൽ
എല്കാ േലിംഗവലിഭകാഗങ്ങളും ഉൾചപ്ടുന്നു. ജകാതലി, ഉപജകാതലി, േതശകാഖ
എന്നലിവ പരകാേർശലിക്കുന്ന ഒരലിടത്തും പുരുഷവലിഭകാഗം, ഉപവലിഭകാഗം
എന്നലിങ്ങചന പരലിേലിതലി നലിർമദേശലിക്കുന്നലില്. നലിയേത്തലിചേ മൂന്നകാംവകു
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പ്് ചപകാതുആരകാധനകാസ്േങ്ങൾ എല്കാ വലിഭകാഗങ്ങളലിലും തരത്തലിലും ഉൾ
ചപ്ട്ട ഹലിന്ദുക്ൾക്കു പ്രകാപ്േകാക്ണചേന്നു വ്വസ് ച�യ്യുന്നു. അത്തരം
ചപകാതു ആരകാധനകാസ്േത്തു പ്രമവശലിക്കുന്നതലിൽനലിമന്നകാ ആരകാധന
നടത്തുന്നതലിൽനലിമന്നകാ േതപരേകായ �ടങ്ങ് ആ�രലിക്കുന്നതലിൽനലിമന്നകാ
ഏചതങ്കലിലും വലിഭകാഗത്തലിമേകാ വർഗ്ഗത്തലിമേകാ ചപട്ട ഒരു ഹലിന്ദുവലിചനയും
നലിമരകാധലിക്കാമനകാ തടസ്ചപ്ടുത്തകാമനകാ നലിരുത്കാഹചപ്ടുത്തകാമനകാ പകാ
ടുള്ളതല്. 3-കാം വകുപ്ലിചേ വ്വസ്കളുചട സൂക്ഷ്മേകായ അവമേകാകനം
ചവളലിചപ്ടുത്തുന്നത് മകരളത്തലിചേ ചപകാതുവകായ ആരകാധനകാസ്േങ്ങ
ളും, വലിരുദ്േകായ നലിയേങ്ങളുമടമയകാ ആ�കാരങ്ങളുമടമയകാ മകകാടതലിവലി
ധലിപ്രകകാരമുള്ള തടസ്ങ്ങളുമടമയകാ അഭകാവത്തലിൽ, എല്കാ ഹലിന്ദുക്ൾക്കും
പ്രകാപ്േകാമകണ്തകാണ് എന്നകാണ്. ഇവലിചട വലിവക്ഷലിക്കുന്ന വലിഭകാഗം
എന്ന പദത്തലിൽ േലിംഗമഭദചേമന് എല്കാവരും ഉൾചപ്ടുന്നു. ഇതലിചറെ
പശ്കാത്തേത്തലിൽ ആ�കാരമേകാ ക്രീഴ്വഴക്മേകാ എന്തുതചന്ന ആയലിരുന്നകാ
ലും നലിയേത്തലിനകാണു പ്രകാബേ്ം നൽമകണ്ത്. നലിയേത്തലിചറെ അഞ്കാം
വകുപ്ലിലും മൂന്നകാം വകുപ്ലിലും വ്വസ് ച�യ്യുന്ന അവകകാശങ്ങളുചട േം
ഘനത്തലിന ശലിക്ഷ നലിഷ്കർഷലിക്കുന്നുണ്്. 4-കാം വകുപ്ലിൽ �ട്ടങ്ങൾ
നലിർമ്ലിക്കാനള്ള അധലികകാരം സർക്കാരലിന നൽകലിയലിട്ടുണ്്. എന്നകാൽ
പ്രസ്തുത വകുപ്ലിന ക്രീഴലിൽ ഉണ്കാക്കുന്ന �ട്ടങ്ങൾ േലിംഗമഭദേമന് ഒരു
ഹലിന്ദുവലിനം പ്രമത്കവലിഭകാഗത്തലിമേകാ ക്കാസലിമേകാ ചപടുന്നതകാചണന്ന
കകാരണത്തകാൽ വലിമവ�നപരേകാവലിചല്ന്നു ശ്രദ്ലിക്ണചേന്നു വ്വസ്
ച�യ്യുന്നു. ഈ നലിയേത്തലിചറെ അടലിസ്കാനത്തലിൽ ഒരു പ്രമത്കവലിഭകാഗം
എന്നതലിൽ എല്കാ പ്രകായത്തലിലുമുള്ള സ്ത്രീകളും ഉൾചപ്ടുന്നു. എന്നകാൽ 4-കാം
വകുപ്ലിചേ 1-കാം ഉപവകുപ് പ്രകകാരം �ട്ടങ്ങൾ രൂപവത്ക്രലിച്ചതലിൽ �ട്ടം
3 (ബലി) യലിൽ ‘’ആ�കാരങ്ങളും ക്രീഴ്വഴക്ങ്ങളും പ്രകകാരം മക്ഷത്രത്തലിൽ
പ്രമവശലിക്കാൻ സ്ത്രീകചള അനവദലിക്കാത്ത സേയങ്ങളലിൽ’’ അവർക്കു
നലിയന്ണം ഏർചപ്ടുത്തുന്നതകായലി പറയുന്നതകാണ് വലിവകാദവലിഷയേകായ
�ട്ടം. ഒരു �ട്ടം നലിർമ്ലിക്കുന്നതലിനള്ള അധലികകാരം നലിയേത്തലിന ക്രീഴലിൽ
ഒരു അധലികകാരസ്കാനത്തലിന നൽകുമമ്പകാൾ അത്തരം അധലികകാരം ആ
നലിയേത്തലിചേ വ്വസ്കൾക്കു വലിമധയേകായലി വലിനലിമയകാഗലിക്ചപ്മട
ണ്തുണ്്. അത് �ട്ടരൂപവത്ക്രണത്തലിനള്ള അധലികകാരപരലിധലിക്കു
ള്ളലിൽ ആയലിരലിമക്ണ്തുേകാണ്. ഇതലിൽ ഏചതങ്കലിലും ഒരു നലിബന്ന
പകാേലിക്കാത്തപക്ഷം അത്തരം �ട്ടങ്ങൾ റദേ് ച�യ്യചപ്ടും. �ട്ടനലിർമ്കാ
ണം നടത്തുന്ന അധലികകാരസ്കാപനം മൂേനലിയേത്തലിൽ പറയുന്ന വ്വ
സ്കളുചട പരലിധലിയലിൽ നലിന്നുചകകാണ്് ഏൽപ്ലിച്ചുചകകാടുത്ത അധലികകാരം
വലിനലിമയകാഗലിച്ചു �ട്ടം രൂപവത്ക്രലിമക്ണ്തകാണ്. നലിയേത്തലിനക്രീഴലിൽ
രൂപവത്ക്രലിക്കുന്ന �ട്ടങ്ങൾ മൂേനലിയേത്തലിൽ വ്വസ് ച�യ്യകാത്ത
സ്ലിരേകായ അവകകാശങ്ങമളകാ കർത്തവ്ങ്ങമളകാ ഇല്കായ്മ ച�യ്യകാമനകാ നട
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പ്ലിൽ വരുത്തകാമനകാ അധലികകാരം നൽകുന്നലില്.
നലിയേത്തലിചേ ഒരു നലിർബന്ലിതവ്വസ്യ്ക്കു പ്രത്ക്ഷത്തലിൽ വലിരു
ദ്േകാണു രൂപവത്ക്രലിച്ച �ട്ടചേങ്കലിൽ േറ്റു കകാര്ങ്ങൾ പരലിഗണലിക്കാചത
മകകാടതലി പ്രസ്തുത �ട്ടം അസകാധുവകായലി പ്രഖ്കാപലിക്കുന്നതകാണ്. ചപകാതു
ആരകാധനകാസ്േത്തു സ്ത്രീകൾക്്, പ്രമത്കലിച്ച് ഹലിന്ദുേതവലിഭകാഗത്തലിൽ
ചപ്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്്, �ലിേ ആ�കാരങ്ങളും ക്രീഴ്വഴക്ങ്ങളും ചൂണ്ലിക്കാണലി
ച്ച് �ലിേ പ്രമത്കസേയങ്ങളലിൽ പ്രമവശനം അനവദലിക്കാതലിരലിക്കുന്നതലി
ലൂചട മൂേനലിയേത്തലിൽ ഉമദേശലിക്കാത്ത �ലിേ ആ�കാരങ്ങളും ക്രീഴ്വഴക്വം
സംരക്ഷലിക്കാൻ �ട്ടം 3 (ബലി) ചകകാണ്് ഉമദേശലിക്കുന്നതകായലി കകാണുന്നു.
അത് നലിയേത്തലിചേ 3-കാം വകുപ്ലിചറെയും 4-കാം വകുപ്ലിചറെയും പരലിധലിക്കു
പുറത്തകാണ്. ചപകാതു ആരകാധനയുചട മപരലിൽ ആരകാധനകാസ്കാതന്്ം
ഹലിന്ദുക്ളലിചേ എല്കാ വലിഭകാഗങ്ങൾക്കും ഒരുമപകാചേ അവകകാശചപ്ട്ടതകാ
ണ് എന്നതലിനകാൽ അതു കണക്ലിചേടുത്തുമവണം അതലിന വലിരുദ്േകായ
ആ�കാരങ്ങളും ക്രീഴ്വഴക്വം പരലിഗണലിമക്ണ്ത്. 1965ചേ നലിയേത്തലിൽ
ഇതലിന് അനസൃതേകായകാണു വ്വസ്കളുള്ളത്. അതലിനകാൽ നലിയേത്തലി
ചേ ഉമദേശ്ചത്തയും ഭരണഘടനയുചട 25 (1) അനമേദത്തലിന ക്രീഴലിൽ
ഉറപ്വരുത്തലിയലിട്ടുള്ള േതകാ�രണത്തലിനള്ള േൗേലികകാവകകാശചത്തയും
ഹനലിക്കുന്നതകാണു �ട്ടം 3 (ബലി) യലിചേ വ്വസ് എന്നു വ്ക്തേകാണ്.

വിധിയുടെ സംഗ്രഹം
മുകളലിൽ മ�ർത്ത വലിശകേനങ്ങളുചട അടലിസ്കാനത്തലിൽ മകകാടതലി
എത്തലിമച്ചർന്ന നലിഗേനങ്ങൾ തകാചഴ പറയുന്നു.
1. അയ്യപ്ഭക്തർ ഒരു പ്രമത്ക േതവലിഭകാഗേല്. ഹലിന്ദുേതത്തലിൽ ചപകാതു
വകായതല്കാചത പ്രമത്കേകായ ആത്്രീയകാഭലിവൃദ്ലിക്് അനഗുണേകായ
അവരുമടതകായ സവലിമശഷ േതപ്രേകാണങ്ങൾ അയ്യപ്ഭക്തർക്്
ഇല്കാത്തതലിനകാലും അവർ ഹലിന്ദുേതത്തലിൽ ചപകാതുവലിൽ ഉൾചപ്ടുന്ന
വരകായതലിനകാലും അവചര പ്രമത്ക േതവലിഭകാഗം എന്ന ഗണത്തലിൽ
കണക്കാമക്ണ്തലില്.
2. ഭരണഘടനയുചട 25 (1) അനമേദത്തലിൽ വലിവരലിച്ചലിരലിക്കുന്ന നലി
യന്ണങ്ങൾക്കു വലിമധയേകാചണങ്കലിലും എല്കാ വ്ക്തലികൾക്കും
അവരവരുചട േനഃസകാക്ഷലിക്കും സ്തന്േകായ േതവലിശ്കാസത്തലിനം
േതകാ�രണത്തലിനം േതപ്ര�കാരണത്തലിനം ഉള്ള സ്കാതന്്ം പ്രക
ടേകായലിത്തചന്ന ഉള്ളതകാണ്. ഭരണഘടനയുചട 25 (1) അനമേദ
ത്തലിനക്രീഴലിൽ ഉറപ്വരുത്തലിയലിട്ടുള്ള ഈ അവകകാശങ്ങൾക്് േലിംഗ
മഭദമേകാ സ്ത്രീകൾക്കു േകാത്രം ബകാധകേകായലിട്ടുള്ള പ്രമത്കേകായ �ലിേ

35

3.

4.

5.

6.

7.

ശകാര്രീരലികഘടകങ്ങമളകാ തടസ്േകാവകയലില്.
1965ചേ 3 (ബലി) �ട്ടപ്രകകാരം ശബരലിേേമക്ഷത്രത്തലിൽ അനവർ
ത്തലിച്ചുവരുന്ന സ്ത്രീകചള വലിമവ�നപരേകായലി ഒഴലിവകാക്കുന്ന ആ�കാരം
ഹലിന്ദുസ്ത്രീകളുചട ആരകാധനയുചടയും േതവലിശ്കാസങ്ങളുചടയും േംഘ
നേകാണ്. ഇങ്ങചന നലിമഷധലിക്കുന്നത് അവരുചട ആരകാധനകാവകകാ
ശചത്ത ഇല്കായ്മച�യ്യുന്നു. ഭരണഘടനയുചട 25 (1) അനമേദപ്ര
കകാരമുള്ള േതകാ�രണത്തലിനള്ള അവകകാശം എല്കാ പ്രകായത്തലിലുള്ള
പുരുഷമേകാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും തുേ്േകായലി േഭ്േകാണ്.
1965ചേ നലിയേത്തലിനക്രീഴലിൽ രൂപവത്ക്രലിക്ചപ്ട്ട �ട്ടങ്ങളലിചേ
വലിവകാദേകായ �ട്ടം 3 (ബലി) 10നം 50നം ഇടയലിൽ പ്രകായമുള്ള സ്ത്രീവലി
ഭകാഗങ്ങളുചട മക്ഷത്രപ്രമവശനം ഒഴലിവകാക്കാൻ വ്വസ് ച�യ്യുന്നത്,
ഹലിന്ദു സ്ത്രീകൾക്് അവരുചട േതവലിശ്കാസങ്ങൾ ആ�രലിക്കാനള്ള
അവകകാശചത്ത പ്രകടേകായലി േംഘലിക്കുന്നതും 25 (1) അനമേദ
ത്തലിൽ വലിവക്ഷലിക്കുന്ന േൗേലികേകായ േതകാവകകാശം ഇല്കാതകാക്കുന്ന
തുേകാണ്.
ഭരണഘടനയുചട 25 (1) അനമേദത്തലിൽ പറയുന്ന ധകാർമ്ലികത
എന്ന പദം, ഒരു വ്ക്തലി, ഒരു വലിഭകാഗം അഥവകാ ഒരു േതവലിഭകാഗം
അർത്ഥേകാക്കുന്ന ധകാർമ്ലികതയുചട നലിർവ്�നത്തലിൽ ഉൾചപ്ടുത്തു
ന്ന ര്രീതലിയലിൽ സങ്കു�ലിതേകായലി കകാണകാൻ കഴലിയലില്. ഈ രകാജ്ചത്ത
ജനങ്ങൾ സ്്രീകരലിക്കുകയും അവർക്കുതചന്ന സേർപ്ലിക്കുകയും ച�
യ്തലിട്ടുള്ള ഭരണഘടനയുചട 25 (1) അനമേദത്തലിൽ പറയുന്ന ഭരണ
ഘടനകാധകാർമ്ലികതയുചട പര്കായേകായകാണ് ‘ധകാർമ്ലികത’ േനസലിേകാ
മക്ണ്ത്.
ചപകാതുസേകാധകാനം, ധകാർമ്ലികത, ആമരകാഗ്ം (PUBLIIC ORDER,
MORALTIY, HEALTH) എന്ന്രീ ഭരണഘടനകാസങ്കൽപ്ങ്ങചള
10നം 50നം ഇടയലിൽ പ്രകായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്് അവരുചട സ്തന്
േകായ േതം ആ�രലിക്കുന്നതലിനള്ള സ്കാതന്്ചത്ത നലിയന്ലിക്കുന്നതലി
നം ശബരലിേേമക്ഷത്രത്തലിൽ പ്രമവശലിച്ച് ആരകാധന നടത്തകാനള്ള
നലിയേപരേകായ വ്വസ്ചയ നലിമഷധലിക്കുന്നതലിനം അവർചക്തലി
ചര വലിമവ�നപരേകായലി നലിേപകാട് എടുക്കുന്നതലിനം ഒരു ഉപകായേകായലി
ഉപമയകാഗലിക്രുത്.
ശബരലിേേമക്ഷത്രത്തലിൽ 10നം 50നം ഇടയലിൽ പ്രകായമുള്ള സ്ത്രീകൾ
ക്കു പ്രമവശം നലിമഷധലിക്കുന്ന തരത്തലിലുള്ള ആ�കാരം േതകാ�കാരത്തലി
ചറെ അവലിഭകാജ്ഘടകേകാചണന്ന മദവസ്ം മബകാർഡലിചറെ അവകകാശ
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8.

9.

10.

11.

12.

വകാദം സ്്രീകരലിക്കാൻ കഴലിയലില്.
ആനന്േകാർഗ്ഗലി മകസലിചേ സുപ്ര്രീംമകകാടതലിയുചട വലിധലിയുചട പശ്കാ
ത്തേത്തലിൽ, ശബരലിേേമക്ഷത്രത്തലിൽ പലിന്തുടർന്നുവരുന്ന സ്ത്രീകചള
ഒഴലിവകാക്കുന്ന ആ�കാരം പകാേലിക്ചപ്ടകാതലിരലിക്കുന്നത് ഹലിന്ദുേതത്തലി
ചറെ ചപകാതുസ്ഭകാവത്തലിൽ േകാറ്ം വരുത്തുകയും രൂപകാന്തരചപ്ടുത്തുക
യും ച�യ്യുന്ന ഒന്നകായലി കരുതകാൻ കഴലിയലില്. കൂടകാചത 10 മുതൽ 50
വചര വയസ്സുള്ള ഭക്തകൾ മക്ഷത്രത്തലിൽ വരകാറുചണ്ന്നും കുട്ടലികളുചട
മ�കാറൂണു�ടങ്ങുേകായലി ബന്ചപ്ട്ട് എല്കാ േകാസവം അഞ്ചുദലിവസം
പൂജകൾ ച�യ്യകാറുചണ്ന്നും മദവസ്ം മബകാർഡ് കഹമക്കാടതലി
മുൻപകാചക സമ്തലിച്ചലിട്ടുള്ളതലിനകാൽ സ്ത്രീകചള ഒഴലിവകാക്കുന്ന ആ�കാരം
കകാേകാകകാേങ്ങളകായലി തടസ്ങ്ങളലില്കാചത തുടർന്നുവരുന്നതകായലി കരു
തകാനകാകലില്.
1965ചേ നലിയേത്തലിൻക്രീഴലിൽ ഉണ്കാക്ലിയ �ട്ടം 3 (ബലി)യുചട പലിൻ
ബേത്തലിലുള്ള ഇത്തരം ഒഴലിവകാക്േകാ�കാരങ്ങൾ േതത്തലിചറെ അത്
ന്തകാമപക്ഷലിതമേകാ അവലിഭകാജ്മേകാ ആയ ഘടകേല്.
1965ചേ 3 (ബലി) �ട്ടം ശ്രദ്കാപൂർവ്ം വലിേയലിരുത്തുമമ്പകാൾ അത്
1965ചേ നലിയേത്തലിചേ 3-കാം വകുപ്ലിനം 4-കാം വകുപ്ലിനം വലിരുദ്
േകാചണന്നു വ്ക്തേകാണ്. ഏചതങ്കലിലും ആ�കാരമേകാ ക്രീഴ്വഴക്മേകാ സ്ത്രീ
കൾ ഉൾചപ്ചടയുള്ള ഹലിന്ദുക്ളലിചേ എല്കാവലിഭകാഗങ്ങളും തടസ്േകാകകാ
ത്ത ര്രീതലിയലിൽ ചപകാതു ആരകാധനകാേയം പ്രകാപ്േകാക്ണം എന്നകാണ്
1965ചേ നലിയേത്തലിചേ 3-കാം വകുപ് വ്ക്തേകാക്ലിയലിട്ടുള്ളത്.
1965ചേ നലിയേത്തലിചേ 4 (1) ന ക്രീഴലിൽ ഉണ്കാക്കുന്ന �ട്ടങ്ങൾ ഹലി
ന്ദുവലിഭകാഗത്തലിൽചപ്ട്ട ഒരു വലിഭകാഗത്തലിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും എതലിചര
വലിമവ�നപരേകായ ര്രീതലിയലിൽ ആകകാൻ പകാടലില്കാത്തതകാണ് എന്നു
വ്വസ് ച�യ്തലിട്ടുള്ളതലിനകാൽ �ട്ടം 3 (ബലി) നലിയേത്തലിചേ 4-കാം വകു
പ്ലിചറെ പരലിധലി േംഘലിക്കുന്നു.
1965ചേ നലിയേത്തലിചേ 3, 4 വകുപ്കൾ വ്ക്തേകാക്കുന്നത് ആ�കാ
രങ്ങളും ക്രീഴ്വഴക്വം ചപകാതു ആരകാധനകാസ്േങ്ങളലിൽ ആരകാധന
നടത്തകാനള്ള എല്കാവലിഭകാഗം ഹലിന്ദുക്ളുചടയും അവകകാശങ്ങൾ കണ
ക്ലിചേടുത്തകാകണം എന്നകാണ്. അതലിന വലിരുദ്േകായ എല്കാ വ്കാഖ്കാ
നങ്ങളും 1965ചേ നലിയേത്തലിചറെ ഉമദേശ്ചത്ത ഇല്കാതകാക്കുന്നതും 25
(1) അനമേദത്തലിൽ ഉറപ്നൽകുന്ന േതം ആ�രലിക്കുന്നതലിനള്ള േൗ
േലികകാവകകാശത്തലിന ഭംഗം വരുത്തുന്നതുേകാണ്. അതലിനകാൽ �ട്ടം 3
(ബലി) മൂേനലിയേത്തലിചറെ പരലിധലി േംഘലിക്കുന്നതകാണ്.
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മേൽ വലിശകേനങ്ങളുചടയും നലിഗേനങ്ങളുചടയും അടലിസ്കാനത്തലിൽ
ഹർജലിയലിൽ ആവശ്ചപ്ട്ടപ്രകകാരം എല്കാ പ്രകായത്തലിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കു
പ്രമവശനം അനവദലിച്ചുചകകാണ്് റലിട്ട് ഹർജലി അനവദലിക്കുന്നു.

ജസ്റിസത് ആർ. എഫത്. നരിമാൻ
�്രീഫ് ജസ്റലിസലിചറെയും ജസ്റലിസ് ഖകാൻവലിൽകറുചടയും വലിധലിപ്രസ്തകാവ
മത്തകാടു പൂർണേകായും മയകാജലിച്ചുചകകാണ്് പ്രമത്കേകായലി ജ: ആർ. എഫ്.
നരലിേകാൻ പ്രഖ്കാപലിച്ചു. �്രീഫ് ജസ്റലിസലിചറെ വലിധലിയലിൽ വലിശദേകായലി പരകാ
േർശലിച്ചലിട്ടുള്ള കചണ്ത്തലുകമളകാട് ഈ വലിധലി മയകാജലിക്കുകയകാണ്. േത
പരേകായ അവകകാശങ്ങൾ വലിനലിമയകാഗലിക്കുന്നതലിന് ശബരലിേേഭക്തർക്കു
േതപരേകായ പ്രമത്കവലിഭകാഗം എന്ന സ്റകാറ്സ് ഉമണ്കാ എന്നു പ്രമത്കം
പരലിമശകാധലിച്ചു. സുപ്ര്രീംമകകാടതലിയുചട മുൻ വലിധലികളലിൽ ഇതുേകായലി ബന്
ചപ്ട്ട നലിയേവശം വലിശദേകായലി �ർച്ച ച�യ്തലിട്ടുണ്്. പ്രസ്തുത വലിധലികൾ
അവമേകാകനം ച�യ്തുചകകാണ്് തകാചഴ പറയുന്ന നലിഗേനങ്ങളലിൽ എത്തലി
മച്ചർന്നു.
1. എല്കാ വ്ക്തലികൾക്കുമുള്ള േൗേലികകാവകകാശചത്ത ഭരണഘടനയുചട
25-കാം അനമേദം അംഗ്രീകരലിക്കുന്നു.
2. ഈ േൗേലികകാവകകാശം എല്കാവ്ക്തലികൾക്കും തുേ്തമയകാചട
അവകകാശചപ്ട്ടതകാണ്. ഒരു േതവലിഭകാഗത്തലിൽചപ്ട്ട ആ�കാരം അന
ഷ്ലിക്കാൻ ഒരു വ്ക്തലിക്കുള്ള അവകകാശം അയകാൾ അനഷ്ലിക്കുന്നലി
ടമത്തകാളം കകാേം അമത േതവലിഭകാഗത്തലിൽചപ്ട്ട ആ ആ�കാരം അന
ഷ്ലിക്കുന്നത് തടയകാൻ കഴലിയുന്നതല്.
3. ഭരണഘടനയുചട ആമുഖത്തലിൽ േൗേലികകാവകകാശത്തലിചറെ ഉള്ളട
ക്ചേന്നു പറയുന്നത് �ലിന്തലിക്കാനം വലിശ്സലിക്കാനം ആരകാധലിക്കാ
നമുള്ള സ്കാതന്്ം എന്നകാണ്. അതുവഴലി എല്കാവ്ക്തലികൾക്കും
അവരുചട േനഃസകാക്ഷലിക്് അനസൃതേകായലി സ്തന്േകായലി േതം
ആ�രലിക്കുന്നതലിനം വലിശ്സലിക്കുന്നതലിനം പ്ര�രലിപ്ലിക്കുന്നതലിനം
അവകകാശമുണ്കായലിരലിക്കുന്നതകാണ്.
4. േതത്തലിൽ വലിശ്സലിക്കാനം ആ�കാരങ്ങൾ പകാേലിക്കാനം പ്ര�കാരണം
നടത്തകാനമുള്ള അവകകാശം വലിശ്കാസത്തലിനം ആരകാധനയ്ക്കും നടത്തകാ
നമുള്ള അവകകാശം കൂടലി ഉൾചപ്ടുന്നതകാണ്.
5. േതം എന്ന വകാക്ലിചറെ അർത്ഥത്തലിൽത്തചന്ന അതലിലുള്ള അവകകാ
ശങ്ങളും അടങ്ങലിയലിട്ടുണ്്. ഭരണഘടനയുചട ഈ അനമേദത്തലിൽ
േതം എന്ന് ഉമദേശലിക്കുന്നത് വ്ക്തലികളുചടയും സമൂഹത്തലിചറെയും വലി
ശ്കാസങ്ങചള അടലിസ്കാനചപ്ടുത്തുന്ന തത്ങ്ങൾ വഴലി ആത്്രീയകാഭലി

38

വൃദ്ലിക്കു മപ്രരകേകായ വലിഷയങ്ങൾ കൂടലിയകാണ്. ഇത് ഏകകദവവലി
ശ്കാസലികചള േകാത്രേല്, അവലിശ്കാസലികളും നലിര്രീശ്രവകാദലികളുേകായ
വ്ക്തലികചളക്കൂടലി ഉൾചക്കാള്ളുന്നതുേകാണ്.
6. േമതതരപ്രവർത്തനങ്ങളലിൽനലിന്നു വലിഭലിന്നേകായലി േതത്തലിചറെ അന
മപക്ഷണ്രീയേകായ ഘടകേകാണ് േൗേലികകാവകകാശങ്ങളുചട വലിഷയം.
ബകാഹ്േകായ അന്വലിശ്കാസങ്ങളും അനകാവശ്േകായ ആ�കാരങ്ങളുചട
കൂട്ടലിമച്ചർക്ലുകളും േറ്റും േതത്തലിചറെ അവലിഭകാജ്ഘടകങ്ങളകായലി കണ
ക്കാക്കാൻ കഴലിയുന്നതല്. ഒരു േതവലിശ്കാസത്തലിചറെമയകാ ആ�കാര
ത്തലിചറെമയകാ അത്ന്തകാമപക്ഷലിതേകായ ഘടകങ്ങൾ ഏചതല്കാേകാചണ
ന്ന് മകകാടതലിമുൻപകാചക വരുന്ന ചതളലിവകളുചട അടലിസ്കാനത്തലിൽ
നലിർണയലിക്ചപ്മടണ്തും അത് അത്ന്തകാമപക്ഷലിതേകാണ് എന്ന്
ആ േതവലിഭകാഗംതചന്ന പറമയണ്തുേകാണ്. അത്തരത്തലിലുള്ള ഒരു
അത്ന്തകാമപക്ഷലിതഘടകം േതത്തലിചറെ ആ�കാരങ്ങളലിൽനലിന്നു
ന്രീക്ംച�യ്യുന്ന പക്ഷം േതവലിഭകാഗം അതുമപകാചേ നലിേനലിൽക്കു
മേകാ എന്നും േകാറ്ം കകവരലിക്കുമേകാ എന്നുേകാണ് ഇക്കാര്ത്തലിൽ
പരലിമശകാധലിമക്ണ് ഒരു സംഗതലി. എന്നകാൽ ഒരു േതവലിഭകാഗത്തലിചേ
വ്ത്സ്തവലിഭകാഗങ്ങൾ മകകാടതലിമുൻപകാചക േതത്തലിചറെ അത്ന്തകാ
മപക്ഷലിതഘടകം ഏചതന്നതു സംബന്ലിച്ച് വ്ത്സ്തേകായ അഭലിപ്രകാ
യങ്ങൾ മരഖചപ്ടുത്തുമമ്പകാൾ അത് അവശ്ഘടകേകാമണകാ അല്മയകാ
എന്നു മകകാടതലിക്കു ത്രീരുേകാനലിക്കാം. േതപരേകായ പ്രവൃത്തലികൾ േമത
തരേകായ പ്രവൃത്തലികളുേകായലി കൂടലിക്േർന്നുകലിടക്കാവന്ന സംഗതലിക
ളലിൽ, സകാഹ�ര്ങ്ങളലിൽ, ഏതു പ്രവൃത്തലിക്കാണു പ്രകാമുഖ്ം നൽമക
ണ്ചതന്നു ത്രീരുേകാനലിമക്ണ്തുണ്്. പ്രകാമയകാഗലികപരലിഗണനയുചട
അടലിസ്കാനത്തലിേകാണു മകകാടതലികൾ പ്രവർത്തലിമക്ണ്ത്.
7. വ്ക്തലിപരേകായ അവകകാശങ്ങളലിൽനലിന്ന് ഒരകാചള േകാറ്ലിനലിർത്തുന്നത്
ചപകാതുസേകാധകാനം, സദകാ�കാരം, ആമരകാഗ്ം എന്ന്രീ ഘടകങ്ങൾ വച്ചു
ചകകാണ്കാണ്. ചപകാതുസേകാധകാനം എന്നത് ക്രേകാസേകാധകാനത്തലിൽനലി
ന്നു ഭലിന്നേകാണ്. ചപകാതുസേകാധകാനേംഘനം ചപകാതുസേകാധകാനചത്ത
വേലിയ മതകാതലിൽ ബകാധലിക്കുന്നതുേകാണ്. സദകാ�കാരം എന്ന പദം നലിർ
വ്�ലിക്കാൻ പ്രയകാസമുള്ള ഒന്നകാചണങ്കലിലും പരലിഷ്കൃതസമൂഹത്തലി
ന് അമങ്ങയറ്ം അനലിഷ്ദകായകമേകാ ചൂഷണമേകാ അപേകാനകരമേകാ
ആകകാവന്നമതകാ ആയ ആ�കാരചത്ത സദകാ�കാരവലിരുദ്ചേന്നു തൽ
ക്കാേം പറയകാം. ശബ്ദേേലിന്രീകരണം, മരകാഗനലിയന്ണം എന്നലിവ
ആമരകാഗ്നലിയന്ണത്തലിൽ ഉൾചപ്ടുന്നതകാണ്.
8. അനമേദം 25 (1) പ്രകകാരമുള്ള േൗേലികകാവകകാശം ഭരണഘടനയുചട
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9.

10.

11.

12.

ഭകാഗം മൂന്നലിചേ േറ്റു വ്വസ്കൾക്കു വലിമധയേകാണ്. ഒരകാൾ േചറ്കാരകാ
ചള േചറ്കാരു േതവലിശ്കാസത്തലിമേക്കു പരലിവർത്തനം നടത്തലിചക്കാ
ണ്ടുള്ള ര്രീതലിയലിൽ തചറെ േതം പ്ര�രലിപ്ലിക്കുന്ന സകാഹ�ര്ത്തലിൽ
അത്തരചേകാരു േതപരലിവർത്തനം പ്രസ്തുത വ്ക്തലിയുചട വലിശ്കാസ
സ്കാതന്്വേകായലി ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ആകയകാൽ അചതകാരു േതകാ�കാര
ത്തലിനള്ള വലിേക്കായലി േകാറുന്നതകാണ്. േതകാ�രണത്തലിൽ മസ്ററ്ലിചറെ
ഇടചപടൽ ഉണ്കാകുമമ്പകാൾ ഭരണഘടനയുചട 14, 15, 19, 21 എന്ന്രീ
അനമേദങ്ങൾ നൽകുന്ന അവകകാശങ്ങൾ ബകാധകേകാകും. മസ്ററ്്
അല്കാചതയുള്ളവരലിൽനലിന്നു നടപടലികളുണ്കാകുമമ്പകാൾ അനമേദം
15 (2), 17 എന്നലിവ ബകാധകേകാകും.
ഭരണഘടനയുചട അനമേദം 25 (2), (25) (1) ന വലിമധയേകാണ്.
അത് േതകാ�കാരവേകായലി ബന്ചപ്ട്ടതും ധനകകാര്ം, സകാമ്പത്തലികം,
രകാഷ്ട്ര്രീയം എന്നലിങ്ങചനയുള്ള േതനലിരമപക്ഷപ്രവർത്തനങ്ങളുേകായലി
ബന്ചപ്ട്ടതുേകാണ്.
ഹലിന്ദുേതവലിശ്കാസങ്ങൾ ആ�രലിക്കുന്ന എല്കാ വ്ക്തലികൾക്കും,
എല്കാവലിഭകാഗത്തലിലുംചപട്ട ഹലിന്ദുക്ൾക്കും, ചപകാതുസ്ഭകാവമുള്ള
എല്കാ ഹലിന്ദുേതസ്കാപനങ്ങളും തുറന്നലിമടണ്തകാണ്.
ഭരണഘടനയുചട അനമേദം 25 (1) പ്രകകാരമുള്ള േൗേലികകാവകകാശം
േതസമുദകായങ്ങൾക്കും അതലിചേ വലിഭകാഗങ്ങൾക്കുമുള്ളതകാണ്. വ്ക്തലി
കളുചട ചപകാതുവലിശ്കാസത്തലിചറെമയകാ ചപകാതുസംഘടനയുചടമയകാ പ്ര
മത്ക മപരലിചറെമയകാ അടലിസ്കാനത്തലിേകാണ് ഒരു േതസമുദകായചത്ത
പ്രമത്കവലിഭകാഗേകാമയകാ ഗണേകാമയകാ നലിർണയലിക്കുന്നത്. അവചര
ആ േതവലിഭകാഗത്തലിചേ േറ്് ആളുകളലിൽനലിന്നു മവർതലിരലിക്കാവന്നതു
േകാണ്.
26-കാം അനമേദത്തലിൽ പ്രമത്ക േതവലിഭകാഗങ്ങൾക്കു നൽകലിയലിട്ടു
ള്ള വലിഭലിന്നേകായ അവകകാശങ്ങൾ തകാചഴ പറയുന്നു.
• േതപരവം ധകാർമ്ലികവേകായ ആവശ്ങ്ങൾക്കുമവണ്ലി സ്കാപന
ങ്ങൾ ഏർചപ്ടുത്തുകയും സംരക്ഷലിക്കുകയും ച�യ്യുക.
• േതപരേകായ വലിഷയങ്ങളലിൽ അതലിമറെതകായ കകാര്ങ്ങൾ നടത്തലി
മപ്കാവക
• സ്കാവരവം ജംഗേവേകായ വസ്തുവകകൾ ആർജലിക്കുകയും
കകവശം ചവക്കുകയും ച�യ്യുക
• അങ്ങചന സ്ത്തുക്ളുചട നലിയേകാനസൃതഭരണം നടത്തുക
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ഈ കകാര്ങ്ങളകാണ് അത്ന്തകാമപക്ഷലിതേകായ േതപരേകായ വലിഷയങ്ങൾ
എന്ന നലിേയലിൽ സംരക്ഷലിച്ചലിട്ടുള്ളത്.
13. ഭരണഘടനയുചട അനമേദം 26 (ബലി) പ്രകകാരം േതങ്ങൾക്്
അവരുചട കകാര്ങ്ങൾ നടത്തലിചക്കാണ്ടുമപകാകകാൻ നൽകചപ്ട്ടലിട്ടുള്ള
അവകകാശം ചപകാതുസ്ഭകാവത്തലിലുള്ള േതസ്കാപനങ്ങൾ ഹലിന്ദുക്ളലി
ചേ എല്കാ വലിഭകാഗങ്ങൾക്കും പ്രകാപ്േകാക്ണചേന്ന ഭരണഘടനകാന
സൃതേകായ നലിയേങ്ങൾക്കു വലിമധയേകായലിരലിക്കും.
14. ചപകാതുസ്ഭകാവമുള്ള ഹലിന്ദുേതസ്കാപനത്തലിചേ വ്ക്തലികൾക്കുള്ള
മക്ഷത്രപ്രമവശനകാധലികകാരം അതലിനകായുള്ള നലിയേത്തലിന വലിമധയ
േകായലിരലിക്കുചേങ്കലിലും �ലിേ വ്ക്തലികൾ പ്രമവശലിക്കുന്നതലിൽനലിന്നു
പൂർണേകായും തടയകാത്തലിടമത്തകാളം വലിമവ�നപരേല്കാത്തതലിനകാൽ
ആയത് ഭരണകാഘടനപ്രകകാരം നലിേനലിൽക്കുന്നതകാണ്.
മകരള കഹമക്കാടതലിയുചട േമഹന്ദ്രൻ മകസലിചേ വലിധലി പരലിമശകാ
ധലിച്ചകാൽ 10നം 50നം ഇടയലിൽ പ്രകായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്് ശകാര്രീരലികേകായ
പ്രമത്കതകൾ മൂേം 41 ദലിവസചത്ത വ്രതം അനഷ്ലിക്കാനകാവലില് എന്ന്
കചണ്ത്തലിയതകായലി കകാണകാവന്നതകാണ്. പഴയ ആ�കാരങ്ങൾ ഉണ്കായലിരു
ന്ന സേയത്ത് അവലിചട നലിമരകാധചേകാന്നും ഇല്കാതലിരുന്നതലിചറെ ഫേേകായലി
അപൂർവ്േകായലിട്ടകാചണങ്കലിലും സ്ത്രീകൾ മക്ഷത്രദർശനം നടത്തലിയലിരുന്നു
ചവന്ന് പ്രസ്തുത വലിധലിയലിൽ മകരള കഹമക്കാടതലി പറഞ്ഞലിട്ടുണ്്. തലി
രുവലിതകാംകൂർ മദവസ്ം മബകാർഡലിനമവണ്ലി ഫയൽ ച�യ്യചപ്ട്ട സത്
വകാങ്മൂേത്തലിൽ സേ്രീപവർഷങ്ങളലിൽമപ്കാലും 10നം 50നം ഇടയലിൽ
പ്രകായമുള്ള സ്ത്രീകൾ കുട്ടലികളുചട മ�കാറൂണു�ടങ്ങലിനകായലി ശബരലിേേ അമ്പ
േത്തലിൽ മപകായലിട്ടുള്ളതകായലി പറഞ്ഞലിട്ടുണ്്. മബകാർഡ് ഇത്തരം അവസ
രങ്ങളലിൽ നലിശ്ലിത�കാർജ് ഈടകാക്ലി രസ്രീത് നൽകലിയ സകാഹ�ര്ം
മപകാലും ഉണ്കായലിട്ടുണ്്. പലിന്ന്രീട് ശബരലിേേ അമ്പേത്തലിചറെ പവലിത്രത
കകാത്തുസൂക്ഷലിക്കുന്നതലിന് പുമരകാഹലിതചറെ ഉപമദശപ്രകകാരം േകാറ്ങ്ങൾ
ചകകാണ്ടുവന്നു. േകാസപൂജയ്കകായലി നടതുറക്കുമമ്പകാൾ സ്ത്രീകൾക്് അവരുചട
പ്രകായമഭദേമന് സന്ർശനത്തലിന് അനേതലി നൽകലിയലിരുന്നു. എന്നകാൽ
േണ്േം, േകരവലിളക്്, വലിഷു അവസരങ്ങളലിൽ മക്ഷത്രപ്രമവശം നലി
മഷധലിച്ചലിരുന്നതകായും ഡലിവലിഷൻ ചബഞ്് കചണ്ത്തലി. ചതളലിവകൾ
പരലിമശകാധലിച്ച കഹമക്കാടതലി പ്രകായേകായ ഒരകാളുചട ചേകാഴലിയുചട അടലി
സ്കാനത്തലിൽ ഈ വലിഭകാഗത്തലിൽചപ്ട്ട സ്ത്രീകചള അനവദലിച്ചലിരുന്നലില്
എന്ന വലിധലി പ്രസ്തകാവലിച്ചു. മജ്കാതലിഷലികൾ നടത്തലിയ മദവപ്രശ്ത്തലിൽ
മക്ഷത്രപരലിസരത്ത് യുവത്രീസകാന്നലിധ്ം മദവൻ ഇഷ്ചപ്ടുന്നലില് എന്ന
�ലിന്തകാഗതലി ബേചപ്ടുത്തലി. അതലിനമശഷം 10നം 50നം ഇടയലിൽ
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പ്രകായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്് ശകാര്രീരലികേകായകകാരണങ്ങളകാൽ 41 ദലിവസചത്ത
വ്രതം അനഷ്ലിക്കാനകാകലില് എന്ന കകാരണത്തകാൽ അവചര ശബരലിേേ
യലിൽ മപകാകകാൻ അനവദലിച്ചലിരുന്നലില് എന്ന വലിധലിയും പ്രസ്തകാവലിക്കുകയു
ണ്കായലി. കൂടകാചത മദവൻ കനഷ്ലികബ്രഹ്മ�കാരലിയകാചണന്നും യുവതലികൾ
ക്് ശബരലിേേ അമ്പേത്തലിൽ ആരകാധന നടത്തുവകാൻപകാടലില് എന്നും
സ്ത്രീകളുചട സകാന്നലിധ്ത്തകാൽ ഏചതങ്കലിലും മനരലിയ വ്തലിയകാനം ബ്രഹ്മ
�ര്ത്തലിമനകാ നലിഷ്കൾമക്കാ ഉണ്കാകരുചതന്നും പ്രസ്തകാവലിച്ചു. ഇതലിചറെ
അടലിസ്കാനത്തലിൽ മകരള കഹമക്കാടതലി 10നം 50നം ഇടയലിൽ പ്രകായ
മുള്ള സ്ത്രീകൾ ശബരലിേേമക്ഷത്രത്തലിൽ പ്രമവശലിക്കുന്നത് ക്രീഴ്വഴക്ങ്ങൾ
ക്് അനസൃതേകാചണന്നും മദവസ്ം മബകാർഡ് ഏർചപ്ടുത്തലിയ വലിേക്്
ഭരണഘടനകാേംഘനേചല്ന്നും ഒരു പ്രമത്ക വലിഭകാഗചത്ത പൂർണേകായും
നലിമരകാധലിച്ചലിട്ടലില്കാത്തതലിനകാലും വലിേക്് പ്രമത്ക പ്രകായത്തലിൽചപ്ട്ട സ്ത്രീ
കൾക്കു േകാത്രേകായതലിനകാലും അത്തരം വലിേക്് 1965ചേ നലിയേത്തലിന
വലിരുദ്േചല്ന്നും കഹമക്കാടതലി വലിധലി പ്രസ്തകാവലിച്ചലിരുന്നു.
സുപ്ര്രീംമകകാടതലിയലിൽ മക്ഷത്രതന്ലി 23.4.2014ന് ഫയൽ ച�യ്ത
സത്വകാങ്മൂേം രസകരേകാണ്. പരശുരകാേേഹർഷലിയുചട പര്രീക്ഷയ്ക്കു
വലിമധയരകായ രണ്ടു ബ്രകാഹ്മണസമഹകാദരമേകാർ ‘തരണം’, ‘തകാഴേൺ’
എന്നലിങ്ങചന നകാേകരണം ച�യ്യചപ്ചട്ടന്നും നലിേവലിചേ തന്ലി തകാഴേൺ
സമഹകാദരചറെ പലിൻഗകാേലിയകാചണന്നും പറയുന്നു. എല്കാ േേയകാളേകാസ
ത്തലിചേയും ആദ് അഞ്ചുദലിവസത്തലിലും കൂടകാചത േണ്േ, േകരവലിളക്്,
വലിഷു ഉത്വകകാേങ്ങളലിലും േകാത്രേകാണ് ശബരലിേേമക്ഷത്രം തുറന്നലിരലി
ക്കുന്നത്. വ്രതം ആ�രലിച്ചുചകകാണ്ടുേകാത്രമേ മക്ഷത്രദർശനം നടത്തകാവൂ
എന്നും തന്ലി പറയുന്നുണ്്.
ശബരലിേേത്രീർത്ഥകാടനം നടത്തുന്നതലിന് വ്രതം അനഷ്ലിക്കുന്നതലി
ചറെ ഭകാഗേകായലി വ്ക്തലി തചറെ കുടുംബബന്ങ്ങളലിൽനലിന്നു മേകാ�ലിതനകാ
വകയും ഋതുേതലികളകായ സ്ത്രീകമളകാടു ബന്േലില്കാചത ആത്്രീയകാമന്ഷലി
ആയലിരലിക്കുഅകയും മവണചേന്നും വ്രീട്ടലിൽ ആചരങ്കലിലും വ്രതം എടുക്കുക
യകാചണങ്കലിൽ സ്ത്രീകൾക്് ആർത്തവകാശുദ്ലി വരുമമ്പകാൾ അവർ വ്രീടു വലി
ട്ടുമപകാകണചേന്നും സ്ത്രീകൾക്് 41 ദലിവസചത്ത വ്രതം പൂർത്തലിയകാക്കാൻ
ശകാര്രീരലികപ്രമത്കതകൾ മൂേം കഴലിയലിചല്ന്നും തന്ലി മബകാധലിപ്ലിച്ചു.
ആർത്തവസേയത്ത് സ്ത്രീകൾ മക്ഷത്രങ്ങളലിൽ മപകാവകമയകാ േതപരേകായ
�ടങ്ങുകളലിൽ പചങ്കടുക്കുകമയകാ ച�യ്യകാറലിചല്ന്നത് അടലിസ്കാന തകാന്ലി
കഗ്രന്ഥേകായ തന്സമുച്ചയത്തലിൽ പറയുന്നുചണ്ന്നും ഇത്തരത്തലിൽ
വലിേക്് ഏർചപ്ടുത്തലിയതുചകകാണ്കാണ് 10നം 50നം ഇടയലിൽ പ്രകായമു
ള്ള സ്ത്രീകൾക്് പ്രമവശനം അനവദലിക്കാത്തചതന്നും പറയുന്നുണ്്.
സ്ത്രീകചള ശബരലിേേ പ്രമവശനത്തലിൽ നലിന്നും വലിേക്ലിയത് അവരുചട
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ശകാര്രീരലികവം കജവശകാസ്തപരവേകായ പ്രതലിഭകാസേകായ ആർത്തവം മുൻ
നലിർത്തലിയകാചണന്ന് വ്ക്തേകാണ്. രണ്കാേതകായലി കനഷ്ലിക ബ്രഹ്മ�കാരലി
യകായ മദവചറെ ബ്രഹ്മ�ര്ചത്തയും നലിഷ്ചയയും യുവലിതകളകായ സ്ത്രീകൾ
വ്തലി�േലിപ്ലിക്രുത് എന്ന കകാരണവം മബകാധലിപ്ലിച്ചലിട്ടുണ്്. സ്ത്രീകളലിചേ
ആർത്തവ പ്രതലിഭകാസചത്ത അശുദ്േകാചണന്ന് പറഞ്ഞുചകകാണ്് അവചര
േതപരേകായ �ടങ്ങുകളലിൽ നലിന്നും തടയുകയകാണ് േലിക്വകാറും പുരകാതന
േതങ്ങൾ ച�യ്തലിട്ടുള്ളത്.
ശബരലിേേ മക്ഷത്രചത്തയും വലിശ്കാസലികചളയും ഒരു പ്രമത്ക േത
വലിഭകാഗേകായലി കകാണകാനകാവലില്. എല്കാതരം ഹലിന്ദുക്ളും, ക്രലിസ്ത്കാനലികളും,
മുസ്്രീങ്ങളും തുടങ്ങലിയ എല്കാ േതങ്ങളലിലും ഉള്ളവരും വ്ക്തലികളും േത
ത്തലിചറെ വ്ത്കാസേലില്കാചത എല്കാവരും തങ്ങളുചട േതങ്ങളലിൽ നലിന്നും
േകാറകാചത ആരകാധകരകായലി അവലിചട സന്ർശലിക്കുന്നു എന്നത് വ്ക്തേകാ
ണ്. ഇത് സംബന്ലിച്ച് സേകാനേകായ മുൻ സുപ്ര്രീംമകകാടതലി വലിധലികചള
അടലിസ്കാനചപ്ടുത്തലി വലിശകേനം ച�യ്തകാൽ ശബരലിേേയലിൽ േകാത്രേല്,
ആയലിരത്തലിേധലികം വലിവലിധ അയ്യപ് മക്ഷത്രങ്ങളലിേകായലി അയ്യപ്ചന
ആരകാധലിച്ചുമപകാരുന്ന ഒരുപകാട് വലിഭകാഗങ്ങളുണ്്. ആയതലിനകാൽ ഇവർ ഒരു
വ്ത്സ്ത േതവലിഭകാഗേകായലി പരലിഗണലിക്ചപ്ടുന്നലില്. പ്രസ്തുത സകാഹ�ര്
ത്തലിൽ 10നം 50നം ഇടയലിൽ പ്രകായമുള്ള സ്ത്രീകൾ പ്രമവശലിക്കുന്നത് തട
യുന്നത് ആ�കാരങ്ങൾക്കും ക്രീഴ്വഴക്ങ്ങളും അനസൃതേകാചണന്ന് പറയുന്ന
ത് 1965 ചേ നലിയേത്തലിചേ 3-കാം വകുപ്് പ്രകകാരം നലിയേവലിരുദ്േകാണ്.
എല്കാ സ്ത്രീകചളയും മക്ഷത്രത്തലിൽ പ്രമവശലിക്കുന്നത് തടഞ്ഞലിട്ടലില്
എന്ന വകാദം നലിരർത്ഥകേകാണ്. 10നം 50നം വയസ്ലിന് േമദ്് പ്രകായ
മുള്ള സ്ത്രീകചള പൂർണേകായും ഒഴലിവകാക്ലിയലിരലിക്കുകയകാണ്. ഈ വലിഭകാഗം
സ്ത്രീകൾക്് ശബരലിേേ ഒഴലിച്ചുള്ള േറ്് അയ്യപ് മക്ഷത്രങ്ങളലിൽ ആരകാധന
നടത്തകാവന്നതകാചണന്ന വകാദം അവർക്് ഇഷ്മുള്ള മക്ഷത്രത്തലിൽ
ആരകാധന നടത്തകാനള്ള അവകകാശം പ്രദകാനം ച�യ്യുന്ന േതകാ�കാര പ്ര
മയകാഗത്തലിനള്ള േൗേലിക അവകകാശം നലിമഷധലിക്കുന്നതലിന് തുേ്േകാണ്.
ഇക്കാരണത്തലിചറെ അടലിസ്കാനത്തലിലും തന്ലിേകാരും േറ്് �ലിേരും പറ
യുന്ന േതകാ�കാരപ്രകകാരമുള്ള നലിമരകാധനത്തലിനള്ള അവകകാശം ശരലിയല്കാ
ത്തതും സ്ത്രീകളുചട ജ്രീവശകാസ്തപരേകായ ഘടകേകായ ആർത്തവത്തലിചറെ
മപരലിൽ അവചര പൂർണേകായും വലിേക്കുന്നതും േൗേലികകാവകകാശത്തലിന്
വലിരുദ്വേകാണ്. ആയതലിനകാൽ റലിട്ട് ഹർജലി അനവദലിക്കുന്നമതകാചടകാപ്ം
ബഹുേകാനചപ്ട്ട �്രീഫ് ജസ്റലിസലിചറെ വലിധലിന്കായചത്ത അനകൂേലിക്കുക
യും 10നം 50നം ഇടയലിൽ പ്രകായമുള്ള സ്ത്രീകചള വലിേക്കുന്ന ആ�കാരമേകാ
ക്രീഴ്വഴക്മേകാ ഭരണഘടനയുചടയും 1965 ചേ നലിയേത്തലിചറെയും േംഘന
േകാചണന്നു വലിധലി പ്രസ്തകാവലിക്കുകയും ച�യ്യുന്നു.
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ജസ്റിസത് ഡി. ഹവ ചന്ദ്രചൂഡത്
മുകളലിൽ വലിശദേകായലി പ്രതലിപകാദലിച്ചതും ഈ മകസലിൽ ഉൾചപ്ട്ടതു
േകായ വകാദങ്ങളുചടയും ചതളലിവകളുചടയും നലിയേപ്രശ്നങ്ങളുചടയും സേഗ്ര
േകായ ഒരു അവമേകാകനേകാണ് ജസ്റലിസ് �ന്ദ്രചൂഢലിചറെ വലിധലിയലിലുള്ളത്.
എന്നകാൽ വലിധലി പൂർണേകായും �്രീഫ് ജസ്റലിസലിചറെയും ജസ്റലിസ് നരലിേകാചറെ
യും വലിധലികമളകാട് മയകാജലിക്കുകയകാണ്. വലിധലിന്കായത്തലിചറെ പ്രസക്തഭകാ
ഗങ്ങൾ തകാചഴ മ�ർക്കുന്നു.
1. ഒരു പ്രമത്ക േതവലിഭകാഗേകായലി കണക്കാക്ചപ്ടകാൻ ആവശ്ചേന്ന്
സുപ്ര്രീംമകകാടതലി പേവലിധലികളലിലും നലിഷ്കർഷലിച്ച േകാനദണ്ങ്ങളലിൽ
ശബരലിേേ അയ്യപ്മക്ഷത്രവം ഭക്തരും ഉൾചപ്ടുന്നലില്.
2. സ്ത്രീകചള േതകാരകാധകാനയലിൽനലിന്ന് ഒഴലിവകാക്ണചേന്നുള്ളത് േതഗ്ര
ന്ഥങ്ങളലിൽ ഉചണ്ങ്കലിൽമപ്കാലും അതു ഭരണഘടനകാമൂേ്ങ്ങളകായ
വ്ക്തലിയുചട സ്കാതന്്ത്തലിനം അന്തസ്ലിനം സേത്ത്തലിനം വലി
മധയേകാണ്. അത്തരം ആ�കാരങ്ങൾ ഭരണഘടനകാധകാർമ്ലികതയ്ക്
എതലിരകാണ്.
3. ശബരലിേേമക്ഷത്രത്തലിൽനലിന്നു സ്ത്രീകചള ഒഴലിവകാക്കുന്ന ആ�കാരം
േതപരേകായ ആ�കാരപ്രമയകാഗത്തലിന് അവശ്േകായ ഒന്നല്. അത്
സ്ത്രീകളുചട അന്തസ്ലിചനയും പൗരകാവകകാശതുേ്തയ്ക്കുള്ള അവരുചട
അവകകാശചത്തയും നലിന്ലിക്കുന്നതലിനകാൽ അത്തരം ആ�കാരങ്ങൾക്്
ഭരണഘടനകാപരേകായ സകാധുത നൽകുന്ന കകാര്മത്തകാട് മകകാടതലി വലി
മയകാജലിക്കുന്നു.
4. ആർത്തവകാവസ്ചയ അടലിസ്കാനേകാക്ലി സകാമൂഹലികേകായ ബഹലി
ഷ്കരണം ഏർചപ്ടുത്തുന്നത് ഭരണഘടനകാപരേകായ മൂേ്ങ്ങൾക്കു
ഭ്രഷ്് കൽപ്ലിക്കുന്നതുമപകാചേയുള്ള ഒരു തരം ചതകാട്ടുകൂടകായ്മയകാണ്.
വ്ക്തലികൾക്കു ഭ്രഷ്് കൽപ്ലിക്കുന്ന ശുദ്ലിയുചടയും അശുദ്ലിയുചടയും
അടലിസ്കാനത്തലിലുള്ള ആശയങ്ങൾക്കു ഭരണഘടനകാക്രേത്തലിൽ ഒരു
സ്കാനവേലില്.
5. 10നം 50നം ഇടയലിൽ പ്രകായമുള്ള സ്ത്രീകളുചട മക്ഷത്രപ്രമവശം
തടഞ്ഞുചകകാണ്് 1955 ഒമ്കാബർ 21നം 1956 നവംമ്പർ 27നം
മദവസ്ം മബകാർഡ് പുറചപ്ടുവലിച്ച വലിജ്ഞകാപനങ്ങൾ 1965 ചേ
മകരള ഹലിന്ദു മലേസസ് ഓഫ് വർഷലിപ് (ആതകറമസഷൻ ഓഫ്
എൻട്ലി) ആക്റലിചറെ 3-കാം വകുപ്ലിനം ഭരണഘടനയ്ക്കും വലിരുദ്േകാണ്.
6. 1965ചേ നലിയേത്തലിചറെ 3-കാം വകുപ്ലിന വലിരുദ്േകായ ഒരു ആ�കാരം
നടപ്കാക്കുന്ന ഒന്നകാണ് 1965ചേ �ട്ടം 3 (ബലി). അത് 3-കാം വകുപ്ലിൽ
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പ്രതലിപകാദലിച്ചലിട്ടുള്ള മക്ഷത്രപ്രമവശത്തലിനള്ള അവകകാശത്തലിന
പ്രത്ക്ഷത്തലിൽ വലിരുദ്േകാണ്. 1965ചേ ആ്ലിന വലിരുദ്േകാണ്
പ്രസ്തുത 3 (ബലി) �ട്ടം.

ജസ്റിസത് ഇന്ദു മൽകഹാത്ര
അഞ്ംഗ ഭരണഘടനകാചബഞ്ലിചേ നകാലു ജഡ്ജലിേകാരും പറഞ്ഞ
വലിധലിക്കു വലിരുദ്േകായലി ഹർജലിക്കാരുചട ആവശ്ം അംഗ്രീകരലിക്കാനകാവലി
ല് എന്ന നലിേപകാടകാണ് ജസ്റലിസ് ഇന്ദു േൽമഹകാത്രയുചട വലിമയകാജനവലിധലി
യലിലുള്ളത്.
ശബരലിേേയലിചേ സ്ത്രീപ്രമവശം സംബന്ലിച്ച മകരള കഹമക്കാട
തലിയലിചേ േമഹന്ദ്രൻ മകസലിചേ വലിധലിന്കായം അന്തലിേേകായലിട്ടുള്ളതും
പ്രസ്തുത വലിധലി പലിന്ന്രീട് ഒരലിക്ലും നലിയേപ്രകകാരം മ�കാദ്ം ച�യ്തലിട്ടലില്കാ
ത്തതും ആണ്. ഭരണഘടനയുചട 226-കാം അനമേദപ്രകകാരം ഉള്ള റലിട്ട്
ഹർജലിയലിൽ കഹമക്കാടതലി പ്രഖ്കാപലിച്ച വലിധലി ഏവർക്കും ബകാധകേകായ
തും അതു നലിേനലിൽചക് േചറ്കാരു വലിധലി പ്രസ്തകാവലിക്കുന്നതു നലിയേപ്രകകാര
േല്കാത്തതുേകാണ്. ആ സകാഹ�ര്ത്തലിൽ ഭരണഘടനയുചട 32-കാം അന
മേദപ്രകകാരം സുപ്ര്രീംമകകാടതലിയലിൽ ഫയൽ ച�യ്ത ഒരു ഹർജലിയലിലൂചട
പ്രസ്തുത വലിധലി പുനഃപരലിമശകാധലിക്ചപ്ടുന്നതു നലിയേപരേല് എന്നും ജ.
ഇന്ദു േൽമഹകാത്ര അഭലിപ്രകായചപ്ട്ടു.
ഹലിന്ദു ആരകാധനകാമൂർത്തലികൾക്കു ഭൗതലികവം േൗകലികവം തകാത്ലിക
വേകായ ഭകാവങ്ങളുണ്്. ഒമര ആരകാധനകാമൂർത്തലിക്കുതചന്ന വ്ത്സ്തേകായ
ശകാര്രീകവം ആത്്രീയവം ആയ ഭകാവങ്ങളും ആവലിർഭകാവങ്ങളും ഉണ്കായലി
രലിക്കും. ഈ രൂപങ്ങചള ഓമരകാന്നലിചനയും എല്കാ വ്ക്തലികളും ആരകാധലി
ക്ണം എന്നലില്.
ശബരലിേേമക്ഷത്രത്തലിചേ പ്രതലിഷ് ഒരു കനഷ്ലികബ്രഹ്മ�കാരലിയു
ചട രൂപത്തലിലുള്ളതകാണ്. ആരകാധനകാമൂർത്തലിയലിലും അതലിചറെ സ്യം
ആവലിർഭവലിക്ചപ്ട്ട രൂപത്തലിലുമുള്ള വലിശ്കാസം ഭരണഘടനയുചട 25
(1) അനമേദപ്രകകാരം സംരക്ഷലിക്ചപ്ട്ടലിട്ടുള്ള േൗേലികകാവകകാശേകാണ്.
കകാേങ്ങളകായലി പലിന്തുടർന്നുവരുന്ന അനലിവകാര്േതകാ�രണചത്ത അടലി
സ്കാനേകാക്ലിയകാണ് 10നം 50നം ഇടയലിൽ പ്രകായമുള്ള സ്ത്രീകളുചട
പ്രമവശം നലിയന്ലിച്ചലിട്ടുള്ളത്. ഇക്കാര്ം മകരള കഹമക്കാടതലിയുചട
വലിധലിയലിലും പരകാേർശലിക്കുന്നുണ്്. ആരകാധനകാമൂർത്തലിയുചട ആവലിർഭകാവം
സംരക്ഷലിക്ചപ്ടുന്നതലിനമവണ്ലി നൂറ്കാണ്ടുകളകായലി പലിന്തുടർന്നുവരുന്ന
േതപരേകായ ആ�കാരങ്ങളും അതുേകായലി ബന്ചപ്ട്ട ആരകാധനകളും ശബ
രലിേേമക്ഷത്രത്തലിലുള്ള പ്രമത്കതകളകാണ്. ഈ േതവലിഭകാഗത്തലിചറെ
ആരകാധനകാസമ്പ്രദകായങ്ങളലിലും ര്രീതലിയലിലുമുള്ള ഏചതകാരു ഇടചപടലും
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മക്ഷത്രത്തലിചറെ സവലിമശഷതയ്ക്കു മകകാട്ടമുണ്കാക്കാൻ സകാദ്്തയുള്ളതും
മക്ഷത്രകാരകാധകരുചട വലിശ്കാസങ്ങചളയും ആ�കാരങ്ങചളയും ഹനലിക്കാവ
ന്നതുേകാണ്. അത് ഒരു അനലിവകാര്േകായ േതകാ�രണേകാചണന്ന എതലിർക
ക്ഷലിയുചട വകാദം ന്കായേകാണ്.
ഇത്തരത്തലിലുള്ള ഒഴലിവകാക്ലുകൾ ചതകാട്ടുകൂടകായ്മ ആകുന്നതല്. ഒരു
നലിശ്ലിതപ്രകായത്തലിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കു േകാത്രേകാണ് പ്രമവശനനലിയന്ണം
ഏർചപ്ടുത്തലിയലിട്ടുള്ളത്. ഭരണഘടനയലിചേ 17-കാം അനമേദത്തലിൽ
വലിവക്ഷലിക്കുന്ന ചതകാട്ടുകൂടകായ്മ എന്നത് ഹലിന്ദുസമൂഹത്തലിചേ ക്രീഴ്ജകാതലി
ക്കാർക്കും അടലിച്ചേർത്തചപ്ട്ട വലിഭകാഗങ്ങൾക്കും എതലിചരയുള്ള ആ�കാര
േകാചണന്നും അത് ഹർജലിക്കാർ ആമരകാപലിക്കുന്നതുമപകാചേ സ്ത്രീകൾക്്
എതലിചരയുള്ള ഒന്നല് എന്നും വ്ക്തേകാണ്.
ശബരലിേേമക്ഷത്രം പലിന്തുടർന്നുവരുന്ന ആ�കാരങ്ങൾക്കും ക്രീഴ്വഴക്
ങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഒരു നലിയേപരേകായ അംഗ്രീകകാരേകാണ് 1965ചേ �ട്ടം 3
(ബലി) നൽകുന്നത്. മക്ഷത്രത്തലിൽ അനകാദലികകാേം മുതൽ നലിേനലിന്നലിരു
ന്നതും ആ�രലിച്ചുവരുന്നതുേകായ ആ�കാരങ്ങളും ക്രീഴ്വഴക്ങ്ങളും അംഗ്രീക
രലിക്ചപ്ടുന്നു എന്നതുചകകാണ്് പ്രസ്തുത �ട്ടം 3 (ബലി) 1965ചേ ആ്ലിചറെ
3-കാം വകുപ്ലിചേ വ്വസ്കൾക്് അനസൃതേകാണ്. മക്ഷത്രത്തലിചറെ പവലി
ത്രതയ്ക് അവശ്ം മവണ് ഒരു ആ�കാരവം ആ�രണവം ആയതലിനകാേകാ
ണ് മദവസ്ം മബകാർഡ് 1956ൽ വലിജ്ഞകാപനം മൂേം പ്രസ്തുത സ്ത്രീപ്രമവ
ശം നലിയന്ലിച്ചലിട്ടുള്ളത്. �ട്ടം 3 (ബലി) 1965ചേ നലിയേത്തലിചറെ മൂന്നകാം
വകുപ്ലിന വലിരുദ്േകാചണന്ന പരകാതലിക്കാരുചട വകാദം നലിയേത്തലിചേ 3-കാം
വകുപ്ലിചേ നലിബന്നവ്വസ്കൾ പരലിഗണലിക്കാചതയുള്ളതകാണ്.
ആയതലിനകാൽ ഈ റലിട്ട് ഹർജലി നലിയേപ്രകകാരം നലിേനലിൽക്കുന്നതല്.
ശബരലിേേ മക്ഷത്രത്തലിചേ അയ്യപ്ൻേകാർക്കും വലിശ്കാസലികൾക്കും
ഭരണഘടനയുചട 26-കാം അനമേദം ഉറപ്നൽകുന്ന സംരക്ഷണത്തലിന്
അർഹതയുള്ള ഒരു േതവലിഭകാഗത്തലിചറെ അചല്ങ്കലിൽ അതലിചറെ ഉപവലിഭകാ
ഗത്തലിചറെ സവലിമശഷതകൾ ഉചണ്ന്നുള്ള എതലിർകക്ഷലികളുചട വകാദം
പ്രസക്തേകാണ്. ഇത് ഒരു സലിവലിൽ മകകാടതലി മുൻപകാചക ത്രീർച്ചചപ്ടുമത്ത
ണ് സംഗതലിയകാണ്. �ട്ടം 3 (ബലി), 1965ചേ 3-കാം വകുപ്ലിന് വലിരുദ്േകാ
കുന്നതല്. *ഇക്കാരണങ്ങളകാൽ സ്ത്രീപ്രമവശം ആവശ്ചപ്ട്ടുചകകാണ്ടുള്ള
ഹർജലികൾ നലിേനലിൽക്ത്തക്തല്.

* ഭരണഘടനകാബഞ്ലിചേ �്രീഫ് ജസ്റലിസ് അടക്മുള്ള നകാലു ജഡ്ജലിേകാർ പ്രഖ്കാ
പലിച്ച മയകാജലിപ്ള്ള വലിധലിയകാണ് ഇക്കാര്ത്തലിൽ നലിയേപരേകായലി ബകാധകേകായ
ത്. – എഡലിറ്ർ

അനബന്ം 1

സംസ്ാനസർ്ാർ
സമർപെിച്ച സത്യവാങത്മൂലം
(പ്രസക്തഭകാഗങ്ങൾ)

1. പുണ്േേയകായ ശബരലിേേ കയറുന്നതലിനം ശബരലിേേ ശ്ര്രീമകകാവലി
േലിൽ ആരകാധന നടത്തുന്നതലിനം 10നം 50നം ഇടയലിൽപ്രകായമുള്ള
സ്ത്രീകൾക്് ഏർചപ്ടുത്തലിയലിട്ടുള്ള നലിയന്ണം മ�കാദ്ച�യ്തുചകകാ
ണ്കാണ് ബഹുേകാനചപ്ട്ട ഈ മകകാടതലി മുമ്പകാചക 2006ചേ 373 -കാം
നമ്പർ സലിവലിൽ റലിട്ട് ഹർജലി ഫയൽ ച�യ്തലിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത േേ കയ
റുന്നതലിനം അമ്പേത്തലിൽ ആരകാധന നടത്തുന്നതലിനം പ്രകായപരലിധലി
പരലിഗണലിക്കാചത എല്കാ സ്ത്രീകചളയും അനവദലിക്കാമേകാ എന്നതകാ
ണ് ഉന്നയലിച്ചലിട്ടുള്ള പ്രശ്നം. ഈ വലിഷയത്തലിൽ, ശബരലിേേയലിൽ
സ്ത്രീപ്രമവശം നലിയന്ലിച്ചുചകകാണ്് AIR 1993 KER 42ൽ റലിമപ്കാർട്ട്
ച�യ്ത 05.04.1991 ത്രീയതലിയലിചേ OP NO. 9015/1990 മകസലിൽ
കഹമക്കാടതലിയുചട വലിധലി ഉണ്്. അതുചകകാണ്്, ചതളലിവകളുചട
അടലിസ്കാനത്തലിൽ മകകാടതലി അന്തലിേത്രീർപ്് ഉണ്കാക്കുന്നതലിനമുമ്പകാ
യലി, നലിേനലിൽക്കുന്ന ആ�കാരങ്ങൾക്കു വലിരുദ്േകായലി സ്തന്േകായ
ഒരു നലിർമദശം പുറചപ്ടുവലിക്കാൻ സർക്കാരലിന കഴലിയലില്.
എന്നലിരലിക്ലിലും, സ്ത്രീകമളകാചടകാ ചപകാതുജനങ്ങളലിൽ ഏചതങ്കലിലും വലി
ഭകാഗമത്തകാചടകാ ഏചതങ്കലിലും തരത്തലിലുള്ള വലിമവ�നചത്ത സർക്കാർ
അനകൂേലിക്കുന്നലില്. ഈ പരകാതലിയലിൽ ഉന്നയലിച്ചലിരലിക്കുന്ന വകാദങ്ങൾ
ക്കു സർക്കാർ എതലിരല്. സമൂഹന്രീതലി ഉറപ്കാക്കുക എന്നത് മകരള
ത്തലിചേ നലിേവലിലുള്ള സർക്കാർ ഉയർത്തലിപ്ലിടലിക്കുന്ന നയേകാണ്.
സമൂഹന്രീതലിയും േലിംഗസേത്വം ഉറപ്വരുത്തകാനകാണ് തലിരുവലിതകാം
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കൂർ ചകകാച്ചലി മദവസ്ം മബകാർഡുകളലിചേ അംഗത്ത്തലിൽ ഓമരകാ
ന്നുവ്രീതം വനലിതകൾക്കു സംവരണം ച�യ്ത് 1950ചേ ട്കാവൻകൂർ
ചകകാച്ചലിൻ ഹലിന്ദു റലിേ്രീജലിയസ് ഇൻസ്റലിറ്യൂഷൻ ആ്് മഭദഗതലി ച�യ്ത്
2007ചേ അഞ്കാംനമ്പർ നലിയേംസർക്കാർ ചകകാണ്ടുവന്നത്.
ജകാതലി, േതം, വംശം, േലിംഗം, േതവലിശ്കാസം എന്നലിവ പരലിഗണലിക്കാ
ചത പൗരരുചട േൗേലികവകാകകാശം സംരക്ഷലിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതലി
ജ്ഞകാബദ്േകാണ്. േലിംഗസേത്വം േതസ്കാതന്്ത്തലിനള്ള അവ
കകാശവം സർക്കാർ ഉറപ്വരുമത്തണ്തകാണ്. എല്കാ വ്ക്തലികൾക്കും
േനഃസകാക്ഷലിസ്കാതന്്ത്തലിനം ആരകാധനയ്ക്കും തുേ്സ്കാതന്്ം
ഭരണഘടന പ്രദകാനം ച�യ്യുന്നു. അതുചകകാണ്് ഒരുവലിഭകാഗം സ്ത്രീകചള
ശബരലിേേയലിൽ പ്രമവശലിക്കുന്നതലിലും ആരകാധന നടത്തുന്നതലിലും
നലിന്നു തടയുന്നതു ന്കായേല്. ശബരലിേേയലിൽ വരകാൻ ശര്രീരമശഷലി
ഉള്ളവചര മക്ഷത്രം സന്ർശലിക്കാനം ആരകാധന നടത്തകാനം അനവ
ദലിക്ണം. ഒരു പ്രമത്ക പ്രകായപരലിധലിയലിലുള്ള സ്ത്രീകചള തടയുന്നതു
ത്രീർച്ചയകായും ചപകാതു അവകകാശചത്ത ബകാധലിക്കുന്നതും അതലിനകാൽ
ചപകാതുതകാത്പര്വലിഷയവം ആണ്.
2. കഴലിഞ്ഞ അൻപതുവർഷത്തലിനലിചട, പ്രമത്കലിച്ച് ത്രീപലിടലിത്തദുരന്ത
ചത്ത തുടർന്നു മക്ഷത്രം പുനർനലിർമ്ലിച്ച മശഷം, ശബരലിേേയലിൽ
േതപരേകായ ക്രീഴ്വഴക്ങ്ങളലിലും ആ�കാരങ്ങളലിലും േകാറ്ങ്ങൾ ഉണ്കാ
യലിട്ടുണ്്. പഴയ ആ�കാരങ്ങൾ നലിേനലിന്നമപ്കാഴം സ്ത്രീകൾ മക്ഷത്രം
സന്ർശലിക്കാറുണ്കായലിരുചന്നന്ന് അറലിയകാൻ കഴലിഞ്ഞലിട്ടുണ്്. േഭ്
േകായ ചതളലിവകൾപ്രകകാരം മുൻകകാേങ്ങളലിൽ തലിരുവലിതകാംകൂർ േഹകാ
രകാജകാവ് േഹകാറകാണലിമയകാചടകാപ്ം മക്ഷത്രം സന്ർശലിച്ചലിട്ടുണ്്. അതു
കകാണലിക്കുന്നത് പഴയകകാേങ്ങളലിൽ സ്ത്രീകചള നലിയന്ലിച്ചലിരുന്നലിചല്
ന്നകാണ്.
3. ശബരലിേേമക്ഷത്രം അതലിപുരകാതനേകായ ഒന്നകായതലിനകാൽ �ട്ട
ങ്ങൾ എങ്ങചന വന്നു എന്നത് ആർക്കുേറലിയലില്. എന്നലിരുന്നകാ
ലും ചപകാതുവലിൽ, േകാറ്ങ്ങൾ എല്കായ്മപകാഴം ച�റുക്ചപ്ട്ടലിട്ടുണ്്;
അനകായകാസം സ്്രീകരലിക്ചപ്ട്ടലിട്ടലില്. അതുചകകാണ്്, ശരലിയും പുമരകാ
ഗേനകരവേകായ ഏതുതരം േകാറ്ചത്തയും സമൂഹനവ്രീകരണേകായകാണു
കകാമണണ്ത്. ന്രീതലിമബകാധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തലിനം േലിംഗവലിമവ�
നവം മുൻവലിധലിയും ആധകാരേകാക്കാൻ കഴലിയലില്; അത് സുശക്തേകായ
ഉദകാരതത്ങ്ങളലിൽ അധലിഷ്ലിതേകായലിരലിക്ണം. ഹലിന്ദുേതകാ�കാരം
പലിൻതുടരുകയും കദവത്തലിലും മക്ഷത്രകാരകാധനയലിലും വലിശ്സലിക്കുക
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യും ച�യ്യുന്ന ഒരകാചളയും പ്രകായമഭദചേചന് ശബരലിേേമക്ഷത്രത്തലിൽ
പ്രമവശലിച്ച് ആരകാധന നടത്തുന്നതലിൽനലിന്നു തടയരുചതന്നകാണ് സർ
ക്കാരലിചറെ അഭലിപ്രകായം.
4. അതുചകകാണ്്, ഒരകാളുചടയും ആരകാധനകാവകകാശം തടസ്ചപ്ടുത്തകാൻ
പകാടലിചല്ന്നകാണ് സർക്കാരലിചറെ അഭലിപ്രകായം. എന്നകാൽ, വർഷങ്ങ
ളകായലി പലിൻതുടരുന്ന സമ്പ്രദകായവം ജനങ്ങൾ സ്്രീകരലിച്ച വലിശ്കാസ
വം മൂേ്ങ്ങളുേകായലി ബന്ചപ്ട്ടതും നടപ്ലിേകാക്കാൻ ബകാദ്്തയുള്ള
കഹമക്കാടതലിവലിധലി ഉള്ളതുേകാണു ശബരലിേേപ്രമവശനകകാര്ം
എന്നതു പരലിഗണലിച്ച് ഈ മകകാടതലിമയകാട് ഒരു അഭ്ർത്ഥന
നടമത്തണ്തുചണ്ന്നു സർക്കാരലിന മതകാന്നുന്നു. എല്കാ സ്ത്രീകൾക്കും
പ്രകായവ്ത്കാസേലില്കാചത മക്ഷത്രകാരകാധനയ്ക് അനേതലി നൽകകാമേകാ
എന്ന വലിഷയത്തലിൽ നലിർമദേശങ്ങളും കകാഴ്ചപ്കാടുകളും സേർപ്ലിക്കാൻ
ഹലിന്ദുധർമ്ശകാസ്തത്തലിൽ
ആധലികകാരലികജ്ഞകാനമുള്ള
പ്രമുഖപണ്ലിതരും അറലിയചപ്ടുന്നവരും അഴലിേതലിരഹലിതരുേകായ
സമൂഹപരലിഷ്കർത്തകാക്ളും ഉൾചപ്ടുന്ന ഒരു കമ്ലിഷചന
നലിയേലിക്ണം എന്നതകാണത്.
5. എല്കാവർക്കും സ്്രീകകാര്േകായ ന്കായവം ന്രീതലിയുക്തവേകായ ത്രീരുേകാ
നത്തലിൽ പരമേകാന്നതമകകാടതലിക്് എത്തലിമച്ചരകാനം ഈ തർക്വലി
ഷയത്തലിൽ ശരലിയകായ കണചക്ടുപ്ം തലിട്ടചപ്ടുത്തലും നടത്തകാനം
മവണ്ലിയകാണ് പണ്ലിതരുചട കമ്ലിഷചന നലിയേലിക്കാനള്ള അഭ്ർ
ത്ഥന സർക്കാർ നടത്തുന്നത്. 10നം 50നം ഇടയലിൽ പ്രകായമുള്ള
സ്ത്രീകചള അനവദലിച്ചകാൽ ക്രേസേകാധകാനം തകരകാറലിേകാകകാനം േറ്റു
നലിയേവലിരുദ്പ്രവൃത്തലികൾ കൂടകാനം സകാദ്്തയുചണ്ന്നതകാണ് സ്ത്രീ
പ്രമവശചത്തയും ആരകാധനചയയും എതലിർക്കുന്നവരുചട ഒരു വകാദം.
ഈ ഭയം ശരലിയകാചണങ്കലിൽ സ്ത്രീകൾക്കു പ്രമത്ക ത്രീർത്ഥകാടനസ്രീ
സണുകൾ നലിശ്യലിച്ച് അതു പരലിഹരലിക്കാനകാകും. എന്നകാൽ ഈ
ഭയം സർക്കാരലിനലില്.
6. േേയകാളത്തലിചേ പ്രശസ്ത എഴത്തുകകാരനകായ ശ്ര്രീ. ചക. എൽ. മേകാ
ഹനവർമ്യുചട അഭലിപ്രകായത്തലിൽ സ്ത്രീകൾക്കു ശബരലിേേയലിൽ
പ്രമവശം നലിമഷധലിച്ചത് ഏചതങ്കലിലും തകാന്ലികേകായ കകാരണങ്ങൾ
ചകകാണ്ല്. മക്ഷത്രം നലിബലിഡവനത്തലിേകാണ് സ്ലിതലി ച�യ്തലിരുന്ന
ത്. അയ്യപ്സ്കാേലിചയ ആരകാധലിക്കാനകായലി ഭക്തർ രകാത്രലിയും പകലും
ചകകാടുംകകാട്ടലിലൂചട യകാത്ര ച�മയ്യണ്ലിയലിരുന്നു. വന്മൃഗങ്ങളലിൽനലിന്നു
ള്ള ആക്രേണത്തലിനം സകാദ്്തകളുണ്കായലിരുന്നു. ഇതുേകാത്രേകാണ്
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ആദ്കകാേങ്ങളലിൽ സ്ത്രീകചള ശബരലിേേയലിൽ വലിേക്ലിയത്. 'കകാന
നവകാസൻ' എന്നകാണ് അയ്യപ്സ്കാേലിചയ ഭക്തർ വലിളലിക്കുന്നത്, അയ്യ
പ്സ്കാേലിയുചട വകാഹനം േകാംസമഭകാജലിയകായ പുേലിയകാണ്.
7. ഇമപ്കാൾ ശബരലിേേ ഒരു ടൗൺഷലിപ്കായലി വലികസലിച്ചു. ഭക്തർക്് വകാ
ഹനങ്ങളലിൽ മക്ഷത്രത്തലിചറെ വളചരയടുത്ത് എത്തകാം. ഗതകാഗതസൗ
കര്ത്തലിചറെയും ആശയവലിനലിേയത്തലിചറെയും ആധുനലികകകാേത്ത്
അത്തരം നലിയന്ണങ്ങൾക്കു നലിേനലില്കകാനകാവലില്. എന്നകാൽ, സൗക
ര്ങ്ങൾ വളചര പരലിേലിതേകായതലിനകാൽ, ദശേക്ഷക്ണക്ലിന ഭക്തർ
എത്തുന്ന നവംബർ മുതൽ ജനവരലി വചരയുള്ള ത്രീർത്ഥകാടനകകാേ
ത്ത് 50നമുകളലിലും പത്തലിനതകാചഴയുമുള്ള സ്ത്രീകചളേകാത്രം പ്രമവശലി
പ്ലിക്കുന്ന നലിേവലിചേ ര്രീതലി തുടരുന്നതകാണു പ്രകാമയകാഗലികം എന്നതകാ
ണ് ഒരു വലിഭകാഗം ഭക്തരുചട അഭലിപ്രകായം. സ്ത്രീകൾക്കുേകാത്രേകായലി ഒരു
സ്രീസൺ അനവദലിക്കുന്നമതകാ േണ്േപൂജ – േകരവലിളക്് ഒഴലിച്ചുള്ള
എല്കാ സ്രീസണലിലും എല്കാ പ്രകായത്തലിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്കു ദർശനം
അനവദലിക്കുന്നമതകാ പരലിഗണലിക്കാവന്ന കകാര്േകാണ്. പന്തളം പ്ര
വശ് ഭരലിച്ചലിരുന്ന പകാണ്്വംശത്തലിചറെ അന്നചത്ത ഭരണകാധലികകാ
രലിയകാണ് ഇമപ്കാഴചത്ത തന്ലികുടുംബചത്ത നലിയേലിച്ചചതന്നും ശ്ര്രീ.
മേകാഹനവർമ് സ്കാപലിക്കുന്നു. അതലിനർഥം, തന്ലിചയ നലിയേലിച്ചതു
ഭരണകാധലികകാരലിേകാത്രേകാണ് എന്നതകാണ്.
8. പ്രമത്ക സ്രീസണലിൽ സ്ത്രീകൾക്കു ശ്ര്രീമകകാവലിേലിൽ ദർശനം നട
ത്തകാമേകാ എന്നതും വ്രതത്തലിചറെ കകാേകാവധലി ആ�കാരപ്രകകാരമുള്ള
41 ദലിവസത്തലിൽനലിന്നു കുറയ്കകാമേകാ എന്നതും പരലിമശകാധലിക്ണം.
പ്രമത്കസ്രീസണലിൽ തന്ലിയും ശകാന്തലിക്കാരും സുരക്ഷകാജ്രീവനക്കാ
രും ഒഴലിചക ആരകാധന സ്ത്രീകൾ നടത്തലിക്ണചേന്നും നലിഷ്ക്ർഷലി
ക്കാവന്നതകാണ്.
9. പ്രമുഖ ഹലിന്ദുതത്�ലിന്തകനം ചപ്രകാഫസറും സംസ്ക്കാരവലിശ്കാസവലി
ഷയങ്ങളലിചേ എഴത്തുകകാരനേകായ ശ്ര്രീ. അമ്പേപ്ഴ രകാേവർമ്യുചട
അഭലിപ്രകായം പരകാേർശലിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തലിൽ ഉ�ലിതേകായലിരലി
ക്കും. ആ�കാരങ്ങൾ േകാറുകയകാണ്. ചകകാടലിമയറ്വം പടലിപൂജയും മുൻപു
�ടങ്ങലിൽ ചപട്ടലിരുന്നലില്. മക്ഷത്രത്തലിന ചുറ്റും ഉണ്കായലിരുന്ന വളചര
മയചറ കലിണറുകൾ മൂടലിയലിട്ടുണ്്. ഭസ്മക്കുളത്തലിനം പകാത്രക്കുളത്തലിനം
േകാറ്ങ്ങൾ ഉണ്കായലി. േഭ്േകായ മരഖകൾ പ്രകകാരം, സ്കാതന്്ത്തലിന
മുൻപ് തലിരുവലിതകാകൂറലിചേ റകാണലി േഹകാരകാജകാവലിമനകാചടകാപ്ം പതലിചന
ട്ടകാംപടലി കയറകാചത വടക്കുഭകാഗത്തുകൂടലി മക്ഷത്രം സന്ർശലിച്ചലിട്ടുണ്്.
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10. അമ്പേപ്ഴ ശ്ര്രീകൃഷ്ണസ്കാേലിമക്ഷത്രത്തലിന ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള സ്ത്രീകൾ
കുട്ടലികമളകാചടകാപ്ം ആരകാധനകാമൂർത്തലിചയ സന്ർശലിച്ചലിരുന്നതകാ
യും അറലിയകാം. അവർ പടലി കയറകാചത വടക്കുഭകാഗത്തുകൂടലിയകാണ്
മക്ഷത്രത്തലിൽ പ്രമവശലിച്ചലിരുന്നത്. അയ്യപ്മക്ഷത്രത്തലിന വളചര
അടുത്തകായകാണു േകാളലികപ്റത്തമ്ചയ പ്രതലിഷ്ലിച്ചലിട്ടുള്ളത്. വ്രതേകാ
േയലിട്ട സ്ത്രീകചള േകാളലികപ്റത്തമ് എന്നകാണു വലിളലിക്കാറ്. മുൻകകാ
േങ്ങളലിൽ േകാളലികപ്റത്തമ്യ്ക്കു പൂജ നടത്തലിയലിരുന്നലില്. ഇമപ്കാൾ
അയ്യപ്സ്കാേലിചയമപ്കാചേ േകാളലികപ്റത്തമ്യ്ക്കും ദലിവസം രണ്ടുമനരം
പൂജ നടത്തുന്നുണ്്. വനം ചവട്ടലിചത്തളലിച്ചകാണു മകകാൺക്ര്രീറ്്
ചകട്ടലിടങ്ങൾ പണലിഞ്ഞലിട്ടുള്ളത്. മുൻപ് ശ്ര്രീമകകാവലിേലിചനക്കാൾ
ഉയരത്തലിൽ കലൈ ഓവർ ഉണ്കായലിരുന്നലില്. സേ്രീപകകാേത്തകാണു
ചകട്ടലിടങ്ങൾ പണലിതത്. അവ ബഹുേകാനചപ്ട്ട ഈ മകകാടതലി നലിയേലിച്ച
ചസൻട്ൽ എംപമവർഡ് കമ്ലിറ്ലിയുചട അംഗ്രീകകാരമത്തകാചട
ഇമക്കാ സ്മകാർട്ട് എന്ന സ്കാപനം തയ്യകാറകാക്ലിയ ശബരലിേേ േകാസ്റർ
ലേകാൻ അനസരലിച്ച് ഇമപ്കാൾ ചപകാളലിക്കാൻ മപകാകുകയുേകാണ്.
ഇമപ്കാൾ 10നം 50നം ഇടയലിലുള്ള സ്ത്രീകൾ രഹസ്േകായലി മക്ഷത്രം
സന്ർശലിക്കുന്നുചവന്ന് ആമരകാപണവമുണ്്. നലിയേസംഹലിതയകായ
'േനസ്മൃതലി' പറയുന്നു: 'യത്ര നകാര്സ്തു പൂജ്മന്ത രേമന്ത തത്ര മദവതകാഃ'
(എവലിചട സ്ത്രീകൾ പൂജലിക്ചപ്ടുമന്നകാ അവലിചട മദവകൾ വലിളയകാടും).
ശ്ര്രീ ശങ്കരകാ�കാര്ർ 'സൗന്ര്േഹരലി'യലിൽ പറയുന്നു: 'ശലിവഃ ശക്ത്കാ
യുമക്തകാ യദലി ഭവതലി ശക്തഃ പ്രഭവലിതും ന മ�മദവം മദമവകാ ന ഖലു
കുശേഃ സ്പന്ലിതുേപലി' (ശക്തലി/പകാർവ്തലിമയകാടു മ�ർന്നുനലിൽക്കുമമ്പകാൾ
േകാത്രേകാണു േഹകാമദവൻ പൂർണ്ണത പ്രകാപലിക്കുന്നത്, അചല്ങ്കലിൽ
അമദേഹത്തലിന �േലിക്കാൻ മപകാലും കഴലിയലില്).
അറലിയചപ്ടുന്ന പണ്ലിതനകായ ചപ്രകാഫ. അമ്പേപ്ഴ രകാേവർമ്
02.08.2007ൽ എഴതലിയത്, മരഖകൾ പ്രകകാരം അമ്േഹകാറകാണലി
യുചട ജനനം േേയകാളവർഷം 1072 (AD 1897)ൽ ആചണന്നും
അമദേഹത്തലിചറെ അഭലിപ്രകായത്തലിൽ, 1939ൽ േഹകാറകാണലി ശബരലിേേ
സന്ർശലിച്ചമപ്കാൾ അവരുചട പ്രകായം 42 േകാത്രം ആയലിരുന്നലിരലിക്കും
എന്നുേകാണ്. തലിരുവലിതകാംകൂർ രകാജവംശത്തലിചറെ �രലിത്രകകാരനകായ
ശ്ര്രീ. മജകാൺ ചജ. കട്ടക്യം 'നമ്മുചട രകാജകുടുംബം' എന്ന ഗ്രന്ഥ
ത്തലിൽ പറഞ്ഞലിട്ടുള്ളത് അമ്േഹകാറകാണലി േേയകാള േകാസം 1114 (AD
1939)–ൽ ആണ് ശബരലിേേ സന്ർശലിച്ചത് എന്നകാണ്. തലിരുവലിതകാം
കൂർ രകാജവംശത്തലിചേ ആധലികകാരലിക�രലിത്രകകാരനം പ്രസലിദ്നകാടക
കൃത്തും രകാജകുടുംബവേകായലി അടുത്ത ബന്മുള്ള ആളും ആയ ശ്ര്രീ.
റ്ലി.എൻ. മഗകാപലിനകാഥൻ നകായർ 'അവസകാനചത്ത നകാടുവകാഴലിയുചട
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അമ്' എന്ന പുസ്തകത്തലിചറെ 1999ൽ പ്രസലിദ്്രീകരലിച്ച രണ്കാം പതലി
പ്ലിലും മുകളലിൽ പറഞ്ഞ കകാര്ം ഉറപ്ലിക്കുന്നുണ്്. കൂടകാചത, ശ്ര്രീ.
മജകാൺ ചജ. കട്ടക്യത്തലിചറെ പുസ്തകം തലിരുവലിതകാംകൂറലിചേ ആറകാം
സ്റകാൻമഡർഡ് പകാഠപുസ്തകം ആയലിരുന്നു. ആേപ്ഴ ജലില്യലിചേ
കേവൂർ മപകാലുള്ള മകരളത്തലിലുള്ള നലിരവധലി അയ്യപ്മക്ഷത്രങ്ങളലിൽ
എല്കാ പ്രകായത്തലിലുമുള്ള സ്ത്രീകചള ആരകാധന നടത്തകാൻ ഇന്നും അന
വദലിക്കുന്നുണ്്.
11. രകാജകാവലിന ഭകാര്മയകാടു മ�ർന്നു േകാത്രമേ യകാഗം നടത്തകാൻ പകാടുള്ളൂ.
സ്രീതചയ ഉമപക്ഷലിച്ച ഭഗവകാൻ രകാേൻ യകാഗം നടത്തലിയതു സകാങ്ക
ല്ലികപ്രതലിഷ്യകായ കകാഞ്നസ്രീതയുചട സകാന്നലിദ്്ത്തലിേകായലിരുന്നു.
മുൻപും സ്ത്രീകൾ ശബരലിേേയലിൽ പ്രമവശലിച്ചലിരുന്നു. അതലിനകാൽ ഇത്
പുതുതകായലി സ്കാപലിച്ചുകലിമട്ടണ് ഒരു അവകകാശേല്, േറലിച്ച് പഴയ
അവകകാശത്തലിചറെ പുനഃസ്കാപലിക്േകാണ്.
12. 1936ചേ മക്ഷത്രപ്രമവശനവലിളംബരം പഴയ ആ�കാരങ്ങളലിൽ േലി
ക്തലിലും വലിലേവകരേകായ േകാറ്ം ചകകാണ്ടുവന്നലിട്ടുണ്്. േതപരേകായ
ആ�കാരങ്ങൾ േകാറ്ങ്ങൾക്് വലിമധയേകാകുന്നവയകാണ്. സ്ത്രീപ്രമവശന
കകാര്ത്തലിലും േകാറ്ങ്ങൾ ഉണ്കായലിട്ടുള്ളതും കൂടുതൽ േകാറ്ങ്ങൾ ആവ
ശ്മുള്ളതുേകാണ്. ഇമപ്കാൾ, എല്കാ േേയകാളേകാസവം ആദ് അഞ്ചു
ദലിവസം പൂജ നടക്കുന്നുണ്്. ജനത്തലിരക്കു കുറയ്കകാനകാണ് ഈ ര്രീതലി
നടപ്ലിേകാക്ലിയത്. ഇമപ്കാൾ ഭഗവകാൻ അയ്യപ്മനകാചടകാപ്ം ദലിവസം
മൂന്നുമനരം േകാളലികപ്റത്തമ്യ്ക്കും പൂജകളും നലിമവദ്ങ്ങളും അർപ്ലിക്കു
ന്നുണ്്. മുൻപ് ഇല്കായലിരുന്ന തുേകാഭകാരം എന്ന ആ�കാരം പുതുതകായലി
ആരംഭലിച്ചലിട്ടുണ്്.
13. ഒമര േതം ആ�രലിക്കുകയും വലിശ്സലിക്കുകയും ച�യ്യുന്ന എല്കാവർ
ക്കും േതപരേകായ തുേ്കാവകകാശങ്ങൾ ഭരണഘടന ഉറപ്നൽകുന്നു.
അതുചകകാണ്്, ശബരലിേേയലിൽ സ്ത്രീകൾക്കു പ്രമവശം നലിമഷധലി
ച്ചകാൽ അതു ഭരണഘടനകാവകകാശങ്ങളുചട േംഘനേകാകും. ശകാസ്തകാവ്
സ്ത്രീവലിരുദ് ആരകാധനകാമൂർത്തലിയല്. ശകാസ്തകാവലിചറെ 'അമഷ്കാത്തരശ
തക'പ്രകകാരം ശകാസ്തകാവലിന 'പൂർണ്ണ', 'പുഷ്കേ' എന്ന രണ്ടു ഭകാര്േകാ
രും 'സത്കൻ' എന്ന േകനം ഉചണ്ന്നകാണു വലിശ്കാസം. അയ്യപ്ൻ
േനഷ്കാവതകാരേക്ഷ്ം പൂർത്ത്രീകരലിച്ചമശഷം ശകാസ്തകാവലിൽ വലിേയം
പ്രകാപലിചച്ചന്നു വലിശ്സലിക്ചപ്ടുന്നു. അതുചകകാണ്് അയ്യപ്ചനയും
ശകാസ്തകാവലിചനയും ഒന്നകായലി കണക്കാമക്ണ്തകാണ്. ഒരു സ്ത്രീ ബ്ര
ഹ്മ�കാരലിചയകാ സന്കാസലിചയകാ മയകാഗലിനലിചയകാ ആമണകാ എന്നു
പരലിഗണലിക്കാചതതചന്ന സ്ത്രീകൾ ആദരലിക്ചപ്ടണചേന്നതകാണ്
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ഭകാരതത്തലിചറെ പകാരമ്പര്ം. ഭഗവകാൻ ബുദ്ൻ പ്രമസനജലിത്ത് േഹകാ
രകാജകാവലിനള്ള ഉപമദശത്തലിൽ പറഞ്ഞലിട്ടുള്ളത് ഭരണകാധലികകാരലി
ഒരലിക്ലും സത്ത്തലിനം ധർമ്ത്തലിനം എതലിരകായ ഒന്നലിനം
പരലിഗണന നകേരുത് എന്നകാണ്. ഇന്നചേ ച�യ്ത ചതറ്് ഇന്നചത്ത
ആ�കാരേകായും നകാളചത്ത ശകാസ്തേകായും കകാണകാൻ മൂഢർമക് കഴലിയൂ.
ഒരു ഭരണകാധലികകാരലി അത്തരം ചതറ്റുകചള പലിൻതുണയ്കരുത്. അജ്ഞ
തയുചട ഇരുൾമൂടലിയ ചകകാടുംകകാട്ടലിൽ അന്ൻ അന്ചന നയലിക്കുന്ന
സ്ലിതലി പരലിതകാപകരേകാചണന്നകാണു ഭഗവകാൻ ബുദ്ൻ ഉപമദശലിച്ചലി
ട്ടുള്ളത്.
14. ശബരലിേേ ശകാസ്തകാപ്രതലിഷ് ഒരലിക്ൽ ഒരു ബുദ്വലിഹകാരം ആയലിരു
ചന്നന്ന് പ്രകാ�്രീനമകരള�രലിത്രത്തലിചേ �ലിേ പണ്ലിതർ പറയുന്നു
ണ്്. ശബരലിേേയലിചേ ത്രീർത്ഥകാടകർ ഉരുവലിടുന്ന �ലിേ േന്ങ്ങൾ ബു
ദ്കാനയകായലികളുചട 'ശരണത്രയ'മത്തകാടു സകാേ്മുള്ളതകാണ് (ബുദ്ം
ശരണം ഗഛേകാേലി, ധർമ്ം ശരണം ഗഛേകാേലി, സംഘം ശരണം ഗഛേകാേലി).
15. എന്തുതചന്നയകായകാലും ഒരു വലിവകാദമുണ്കാക്കാൻ സർക്കാരലിന തകാ
ല്ര്േലില്. പരലിപകാവനേകായ അയ്യപ്മക്ഷത്രത്തലിചറെ ശ്ര്രീമകകാവലി
േലിനമുന്നലിൽ പൂജയലിലും �ടങ്ങുകളലിലും 50 വയസ്ലിനമുമ്പ് അമ്
േഹകാറകാണലി പചങ്കടുത്തലിട്ടുചണ്ങ്കലിലും രകാജകാവലിചനയും അമദേഹത്തലി
ചറെ കുടുംബചത്തയും സർക്കാർ എല്കാ ര്രീതലിയലിലും ബഹുേകാനലിക്കുന്നു
ണ്്. സർക്കാർ അതലിൽ അന�ലിതേകായലി എചന്തങ്കലിലും കകാണുന്നലില്.
പണ്ലിതരുചട ഈ സകാക്ഷ്ങ്ങൾ സത്േകാചണങ്കലിൽ, രകാജ്ത്തുള്ള
എല്കാ സ്ത്രീകൾക്കും ഈ സൗകര്വം അവകകാശവം അനവദലിക്
ണചേന്നും ശബരലിേേയലിൽ പ്രമവശലിക്കാനം ഭഗവകാൻ അയ്യപ്ചന
ആരകാധലിക്കാനമുള്ള അവകകാശം നലിമഷധലിക്രുചതന്നു േകാത്രേകാണ്
ബഹുേകാനചപ്ട്ട മകകാടതലി മുമ്പകാചകയുള്ള സർക്കാരലിചറെ അമപക്ഷ.
ഈ ന്രീതലിപ്രീഠം ഈ വലിഷയത്തലിമമേൽ സർക്കാരലിചറെ അഭലിപ്രകായം
ആരകാഞ്ഞതുചകകാണ്ടു േകാത്രേകാണ് സേഗ്രേകാചയകാരു സത്വകാങ്മൂേം
വലിനയപൂർവ്ം സേർപ്ലിക്കുന്നത്. ശബരലിേേയലിൽ 10നം 50നം
ഇടയലിൽ പ്രകായമുള്ള സ്ത്രീകചള നലിേവലിലുള്ള മകകാടതലിനലിർമദേശപ്രകകാ
രം തടയുന്നതലിന സകാദ്്േകായ എല്കാ നടപടലിയും സർക്കാർ സ്്രീകരലി
ച്ചുവരലികയകാണ്.
ഈ വലിഷയത്തലിൽ പുതലിയ നലിയേനലിർമ്കാണം നടത്തകാൻ സർ
ക്കാർ ഉമദേശലിക്കുന്നലില്. ബഹുേകാനചപ്ട്ട ഈ മകകാടതലിയുചട ഉത്തരവ
വന്നകാൽ വലിധലിപ്രകകാരം സർക്കാർ പ്രവർത്തലിക്കുകയും ച�യ്യും.

അനബന്ം 2

വിധിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള
ഭരണഘെനയിടല മൗലികാവകാശങ്ങൾ

ഭകാരതത്തലിചറെ ഭരണഘടന
ഭകാഗം III േൗേലികകാവകകാശങ്ങൾ
സമത്ത്ിനുള്ള അവകാശം
14. നിയമത്ിനു മുൻപാടക സമത്ം രകാഷ്ട്രം, ഭകാരതത്തലിചറെ ഭൂപ്രമദശ
ത്തലിനകത്ത് യകാചതകാരകാൾക്കും നലിയേത്തലിചറെ മുൻപകാചക സേത്മേകാ
നലിയേങ്ങളുചട സേേകായ സംരക്ഷണമേകാ നലിമഷധലിക്കുവകാൻ പകാടുള്ളതല്.
17. ടതാട്ടുകൂൊയ്മ നിർത്ലാ്ൽ ''ചതകാട്ടുകൂടകായ്മ'' നലിർത്തേകാക്കുകയും
അതലിചറെ ഏതു രൂപത്തലിലും ഉള്ള ആ�രണം വലിേക്കുകയും ച�യ്തലിരലി
ക്കുന്നു. ''ചതകാട്ടുകൂടകായ്മ''യലിൽനലിന്ന് ഉളവകാകുന്ന ഏചതങ്കലിലും അവശത
നലിർബന്ലിമച്ചൽപ്ലിക്കുന്നത് നലിയേപ്രകകാരം ശലിക്ഷലിക്കാവന്ന ഒരു കുറ്
േകായലിരലിക്കുന്നതകാണ്.

സ്ാതന്ത്യത്ിനുള്ള അവകാശം
21. ജ്രീവചറെയും വ്ക്തലിസ്കാതന്്ത്തലിചറെയും സംരക്ഷണം നലിയേം
വഴലി സ്കാപലിച്ചലിട്ടുള്ള നടപടലിക്രേം അനസരലിച്ചല്കാചത യകാചതകാരകാളുചട
യും ജ്രീവമനകാ വ്ക്തലിസ്കാതന്്മേകാ ഇല്കാതകാക്കുവകാൻ പകാടുള്ളതല്.
1
[21 ക. വിദ്യാഭ്യാസത്ിനുള്ള അവകാശം ആറുമുതൽ പതലിനകാലു വയസ്സു
വചരയുള്ള എല്കാ കുട്ടലികൾക്കും രകാഷ്ട്രം, നലിയേം വഴലി ത്രീരുേകാനലിക്കുന്ന
അങ്ങചനയുള്ള ര്രീതലിയലിൽ, സൗജന്വം നലിർബന്ലിതവേകായ വലിദ്കാഭ്കാ
സത്തലിന് വ്വസ് ച�മയ്യണ്തകാണ്.]
1. 2002ചേ ഭരണഘടന (എൺപത്തലിയകാറകാം മഭദഗതലി) ആക്റ്, 2-കാം വകുപ്പ്ര
കകാരം ഉൾചക്കാള്ളലിച്ചത്.
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മതസ്ാതന്ത്യത്ിനുള്ള അവകാശം
25. മനഃസാക്ിക്കും സ്തന്തമായ മതവിശ്ാസത്ിനും മതാചരണ
ത്ിനും മതപചരണത്ിനും ഉള്ള സ്ാതന്ത്യം - (1) ചപകാതുസേകാധകാന
ത്തലിനം സകാൻേകാർഗലികതയ്ക്കും ആമരകാഗ്ത്തലിനം ഈ ഭകാഗത്തലിചേ േറ്റു
വ്വസ്കൾക്കും വലിമധയേകായലി, എല്കാ ആളുകളും േനഃസകാക്ഷലിസ്കാ
തന്്ത്തലിനം സ്തന്േകായലി േതം വലിശ്സലിക്കുന്നതലിനം ആ�രലിക്കു
ന്നതലിനം പ്ര�രലിപ്ലിക്കുന്നതലിനം ഉള്ള അവകകാശത്തലിനം ഒരു മപകാചേ
അവകകാശം ഉള്ളവരകാകുന്നു.
(2) ഈ അനമഛേദത്തലിചേ യകാചതകാന്നും
(ക) േതകാ�രണമത്തകാട് ബന്ചപ്ടകാവന്ന സകാമ്പത്തലികമേകാ ധന
പരമേകാ രകാഷ്ട്ര്രീയമേകാ ആയ ഏചതങ്കലിലും പ്രവർത്തനചത്തമയകാ
േമതതരേകായ േറ്് ഏചതങ്കലിലും പ്രവർത്തനചത്തമയകാ ക്രേചപ്
ടുത്തുന്നമതകാ നലിയന്ലിക്കുന്നമതകാ;
(ഖ) സകാമൂഹ്മക്ഷേത്തലിനം,
സകാമൂഹ്പരലിഷ്ക്രണത്തലിനം
അചല്ങ്കലിൽ ചപകാതുസ്ഭകാവമുള്ള ഹലിന്ദുേതസ്കാപനങ്ങൾ
എല്കാ ഇനത്തലിലും വലിഭകാഗത്തലിലുംചപട്ട ഹലിന്ദുക്ൾക്് തുറന്നു
ചകകാടുക്കുന്നതലിനം വ്വസ് ച�യ്യുന്നമതകാ,
ആയ നലിേവലിലുള്ള ഏചതങ്കലിലും നലിയേത്തലിചറെ പ്രവർത്തനചത്ത ബകാ
ധലിക്കുകമയകാ അങ്ങചനയുള്ള ഏചതങ്കലിലും നലിയേം നലിർമ്ലിക്കുന്നതലിൽ
നലിന്ന് രകാഷ്ട്രചത്ത തടയുകമയകാ ച�യ്യുന്നതല്.
വലിശദ്രീകരണം I കൃപകാണുകൾ ധരലിക്കുന്നതും ചകകാണ്ടുനടക്കുന്നതും സലി
ക്കുേതവലിശ്കാസത്തലിൽ ഉൾചപ്ടുന്നതകായലി കരുതചപ്മടണ്തകാണ്.
വലിശദ്രീകരണം II – (2)-കാം ഖണ്ത്തലിചേ (ഖ) ഉപഖണ്ത്തലിൽ ഹലിന്ദു
ക്ചളപ്റ്ലിയുള്ള പരകാേർശത്തലിന് അതലിൽ സലിക്കുേതത്തലിമേകാ കജനേ
തത്തലിമേകാ ബുദ്േതത്തലിമേകാ വലിശ്സലിക്കുന്ന ആളുകചളപ്റ്ലിയുള്ള ഒരു
പരകാേർശം ഉൾചപ്ടുന്നതകായലി അർത്ഥം കല്ലിമക്ണ്തും ഹലിന്ദുേതസ്കാ
പനങ്ങചളപ്റ്ലിയുള്ള പരകാേർശത്തലിന് അതനസരലിച്ച് അർത്ഥം കല്ലിമക്
ണ്തുേകാകുന്നു.
26. മതപരമായ കാര്യങ്ങളുടെ നെത്ിപെിനുള്ള സ്ാതന്ത്യം - ചപകാതുസ
േകാധകാനത്തലിനം സകാൻേകാർഗ്ഗലികതയ്ക്കും ആമരകാഗ്ത്തലിനം വലിമധയേകായലി
ഒമരകാ േതവലിഭകാഗത്തലിനം അചല്ങ്കലിൽ അതലിചറെ ഏചതങ്കലിലും ഭകാഗത്തലി
നം
(ക) േതപരവം ധർമ്പരവേകായ ആവശ്ങ്ങൾക്കുമവണ്ലി സ്കാപ
നങ്ങൾ ഏർചപ്ടുത്തുന്നതലിനം സംരക്ഷലിക്കുന്നതലിനം;
(ഖ) േതപരേകായ വലിഷയങ്ങളലിൽ അതലിമറെതകായ കകാര്ങ്ങൾ നട
ത്തുന്നതലിനം;
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(ഗ) സ്കാവരവം ജംഗേവേകായ വസ്തുക്ൾ ഉടേയലിൽ ചവക്കുന്നതലി
നം ആർജ്ലിക്കുന്നതലിനം;
(ഘ) അങ്ങചനയുള്ള വസ്തുവലിചറെ ഭരണം നലിയേകാനസൃതേകായലി നട
ത്തുന്നതലിനം, അവകകാശമുണ്കായലിരലിക്കുന്നതകാണ്.

അവേംബം: ഭകാരതത്തലിചറെ ഭരണഘടന (ദ്ലിഭകാഷ പതലിപ്്). മകന്ദ്രസർ
ക്കാരലിനമവണ്ലി മകരള ഔമദ്കാഗലികഭകാഷ (നലിയേനലിർമ്കാണ) കമ്ലി
ഷൻ പ്രസലിദ്്രീകരലിച്ചത്. എഡലിഷൻ: 2016

അനബന്ം 3
വിധിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള കകരള ഹിന്ദു കലേസസത് ഓഫത് പബ്ികത് വർഷിപത്
(ആതഹറകസഷൻ ഓഫത് എൻട്ി) ആക്റത്, 1965-ടല 3, 4 വ്യവസ്കളും
അതുപകാരം റദ്ാ്ിയ കകരള ഹിന്ദു കലേസസത് ഓഫത് പബ്ികത് വർഷിപത്
(ആതഹറകസഷൻ ഓഫത് എൻട്ി) റൂൾസത്, 1965-ടല ചട്ടം 3 (ബി)-ഉം

കകരള ഹിന്ദു കലേസസത് ഓഫത് പബ്ികത് വർഷിപത്
(ആതഹറകസഷൻ ഓഫത് എൻട്ി) ആക്റത്, 1965

3. ചപകാതു ആരകാധനകാസ്േങ്ങൾ ഹലിന്ദുക്ളലിചേ എല്കാ വലിഭകാഗങ്ങൾക്കും
വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും പ്രകാപ്േകാമക്ണ്തകാണ് തത്േയം പ്രകാബേ്ത്തലിലു
ള്ള ഏചതങ്കലിലും നലിയേത്തലിമേകാ ആ�കാരത്തലിമേകാ അനഷ്കാനത്തലി
മേകാ അത്തരം ഏചതങ്കലിലും നലിയേം മുമഖന പ്രഭകാവമുള്ള ഏചതങ്കലി
ലും പ്രേകാണത്തലിമേകാ മകകാടതലിയുചട ഡലിക്രലിയലിമേകാ ഉത്തരവലിമേകാ
എന്തുതചന്ന അടങ്ങലിയലിരുന്നകാലും ഹലിന്ദുക്ൾക്കു ചപകാതുവകാമയകാ
അതലിചേ ഏചതങ്കലിലും വലിഭകാഗത്തലിമനകാ വർഗ്ഗത്തലിമനകാ പ്രകാപ്േകായ
എല്കാ ചപകാതു ആരകാധനകാസ്േങ്ങളും ഹലിന്ദുക്ൾക്കു ചപകാതുവകാമയകാ
അചല്ങ്കലിൽ അതലിചേ ഏചതങ്കലിലും വലിഭകാഗത്തലിമനകാ വർഗ്ഗത്തലിമനകാ
പ്രകാപ്േകാക്ലിയലിട്ടുള്ള എല്കാ ചപകാതു ആരകാധനകാസ്േവം ഹലിന്ദുക്
ളലിചേ എല്കാ വലിഭകാഗങ്ങൾക്കും വർഗ്ഗങ്ങൾക്കും പ്രകാപ്േകാമക്ണ്തും
അത്തരം ചപകാതു ആരകാധനകാസ്േത്ത് പ്രമവശലിക്കുന്നതലിൽനലിമന്നകാ
ആരകാധലിക്കുന്നതലിൽനലിമന്നകാ പ്രകാർഥലിക്കുന്നതലിൽനലിമന്നകാ അത്തരം
ചപകാതു ആരകാധനകാസ്േത്ത് ഏചതങ്കലിലും േതപരേകായ �ടങ്ങ്
ആ�രലിക്കുന്നതലിൽനലിമന്നകാ ഏചതങ്കലിലും വലിഭകാഗത്തലിമേകാ വർഗ്ഗത്തലി
മേകാ ചപട്ട േറ്് ഏചതകാരു ഹലിന്ദുവലിനം പ്രമവശലിക്കുവകാമനകാ ആരകാധലി
ക്കുവകാമനകാ പ്രകാർത്ഥലിക്കുവകാമനകാ കഴലിയുന്ന അമത ര്രീതലിയലിലും അമത
വ്കാപ്തലിയലിലും അത്തരം ഒരു ചപകാതു ആരകാധനകാസ്േത്തലിൽ പ്രമവ
ശലിപ്ലിക്കുന്നതലിൽനലിന്നും ഏചതകാരു വലിഭകാഗത്തലിമേകാ വർഗ്ഗത്തലിമേകാ
ചപട്ട ഏചതകാരു ഹലിന്ദുവലിചനയും നലിമരകാധലിക്കുവകാമനകാ തടസ്ചപ്ടുത്തു
വകാമനകാ അചല്ങ്കലിൽ നലിരുത്കാഹചപ്ടുത്തുവകാമനകാ പകാടുള്ളതല്:
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എന്നകാൽ ഏചതങ്കലിലും േതവലിഭകാഗത്തലിചറെമയകാ അതലിചറെ ഭകാഗത്തലി
ചറെമയകാ തകാത്പര്ത്തലിനമവണ്ലി സ്കാപലിതേകായലിട്ടുള്ള ഒരു ചപകാതു
ആരകാധനകാസ്േത്തലിചറെ സംഗതലിയലിൽ േതപരേകായ വലിഷയങ്ങ
ളലിൽ അതലിമറെതകായ കകാര്ങ്ങൾ നടത്തുന്നതലിന് ഈ വകുപ്ലിചേ
വ്വസ്കൾ, അതതു സംഗതലിമപകാചേ, േതവലിഭകാഗത്തലിചറെമയകാ
അതലിചറെ ഭകാഗത്തലിചറെമയകാ അവകകാശത്തലിന വലിമധയേകായലിരലിക്കുന്ന
തകാണ്.
4. ചപകാതു ആരകാധനകാസ്േങ്ങളലിൽ ആ�കാരകാനഷ്കാനങ്ങളലിചേ ക്രേവം
ഔ�ലിത്വം നടത്തുന്നതലിനം യഥകാവലിധലി പരലിപകാേലിക്കുന്നതലിനമുള്ള
റഗുമേഷനകൾ ഉണ്കാക്കുന്നതലിനള്ള അധലികകാരം. (1) ക്ഷേതയുള്ള
അധലികകാരസ്കാനത്തലിചറെയും പ്രസ്തുത അധലികകാരസ്കാനം ഉണ്കാക്കു
ന്ന ഏചതങ്കലിലും �ട്ടങ്ങളുചടയും നലിയന്ണത്തലിന വലിമധയേകായലി,
ഏചതങ്കലിലും ചപകാതു ആരകാധനകാസ്േത്തലിചറെ ട്സ്റലിമക്കാ ചുേതേ
യുള്ള േമറ്ചതങ്കലിലും വ്ക്തലിമക്കാ ചപകാതു ആരകാധനകാസ്േങ്ങളലിൽ
ആ�കാരകാനഷ്കാനങ്ങളലിചേ ക്രേവം ഔ�ലിത്വം നടത്തുന്നതലിനം
യഥകാവലിധലി പരലിപകാേലിക്കുന്നതലിനമുള്ള റഗുമേഷനകൾ ഉണ്കാക്കുന്ന
തലിനള്ള അധലികകാരം ഉണ്കായലിരലിക്കുന്നതകാണ്.
എന്നകാൽ ഏചതകാരു ഹലിന്ദുവം അയകാചളകാരു പ്രമത്ക വലിഭകാഗത്തലിമേകാ
വർഗ്ഗത്തലിമേകാ ഉൾചപ്ടുന്നുചവന്ന കകാരണത്തകാൽ ഈ ഉപവകുപ്ലി
നക്രീഴലിൽ ഉണ്കാക്കുന്ന യകാചതകാരു റഗുമേഷനം വലിമവ�നപരേകാകു
വകാൻ പകാടുള്ളതല്.
(2) (1) -കാം ഉപവകുപ്ലിൽ പരകാേർശലിച്ചലിട്ടുള്ള ക്ഷേതയുള്ള അധലികകാര
സ്കാനം,
(I) 1950ചേ തലിരുവലിതകാംകൂർ ചകകാച്ചലി ഹലിന്ദുേതസ്കാപനങ്ങൾ ആക്റ്
(1950ചേ XV, തലിരുവലിതകാംകൂർ ചകകാച്ചലി ആക്റ്) I-കാം ഭകാഗത്തലിന
വ്കാപ്തലിയുള്ള ഏചതങ്കലിലും പ്രമദശത്ത് സ്ലിതലിച�യ്യുന്ന ചപകാതു
ആരകാധനകാസ്േചത്ത സംബന്ലിച്ച് തലിരുവലിതകാംകൂർ മദവസ്ം
മബകാർഡും;
(II) പ്രസ്തുത ആക്റലിചറെ II-കാം ഭകാഗത്തലിന വ്കാപ്തലിയുള്ള പ്രമദശത്ത്
സ്ലിതലി ച�യ്യുന്ന ചപകാതു ആരകാധനകാസ്േചത്ത സംബന്ലിച്ച്
ചകകാച്ചലിൻ മദവസ്ം മബകാർഡും;
(III) മകരളസംസ്കാനചത്ത േമറ്ചതങ്കലിലും പ്രമദശത്ത് സ്ലിതലിച�യ്യുന്ന
ഒരു ചപകാതു ആരകാധനകാസ്േചത്ത സംബന്ലിച്ച് സർക്കാരും;
ആയലിരലിക്കുന്നതകാണ്.

58

കകരള ഹിന്ദു കലേസസത് ഓഫത് പബ്ികത് വർഷിപത്
(ആതഹറകസഷൻ ഓഫത് എൻട്ി) റൂൾസത് 1965
3.

തകാചഴ പറഞ്ഞലിട്ടുള്ള വലിഭകാഗത്തലിചേ ആളുകൾക്് ഏചതങ്കലിലും
ചപകാതുസ്േത്ത്, ആരകാധന അർപ്ലിക്കുന്നതലിമനകാ ഒരു ചപകാതു
ആരകാധനകാസ്േത്തലിനകമത്തകാ
അതലിചറെ
പരലിസരത്തലിന
പുറമത്തകാ അനബന്േകായലിട്ടുള്ള ഏചതങ്കലിലും പവലിത്രേകായ
കുളത്തലിമേകാ കലിണറലിമേകാ അരുവലിയലിമേകാ ജേകാശയത്തലിമേകാ
സ്നകാനം ച�യ്യുന്നതലിമനകാ ഉപമയകാഗലിക്കുന്നതലിമനകാ കുമന്നകാ മേമടകാ
ഉൾചപ്ചടയുള്ള ഏചതങ്കലിലും പവലിത്രേകായ സ്േമേകാ ചപകാതു
ആരകാധനകാസ്േത്തലിമേക്കുള്ള പ്രമവശത്തലിനകാവശ്േകായലിട്ടുള്ള
ഒരു മറകാമഡകാ ചതരുമവകാ നടപ്കാതമയകാ ഉപമയകാഗലിക്കുന്നതലിമനകാ
അവകകാശമുണ്കായലിരലിക്കുന്നതല്.
(എ) *
*
*
(ബലി) ഒരു ചപകാതു ആരകാധനകാസ്േത്ത് ആ�കാരനഷ്കാനങ്ങളകാൽ
അത്തരം സേയങ്ങളലിൽ പ്രമവശനം അനവദലിച്ചലിട്ടലില്കാത്തതകായ
സ്ത്രീകൾ.
(സലി) *
*
*
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