
ടി. ആർ. ചന്ദ്ര	ദത്ത്

ദത്ത് മാഷ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേ�രിൽ 
അറിയപ്പെ�ടുന്ന ടി. ആർ. ചന്ദ്ര�ദത്ത്. 
നാടിന് പ്പേചർന്ന സാപ്പേ�തിക വിദ്യ 
വികസി�ിക്കുന്നതിനും 
വ്യാപി�ിക്കുന്നതിനും ഒരു ജനകീയ 
ഗപ്പേവഷണ സ്ഥാപനപ്പേത്താപ്പെടാ�ം 
ന്ദ്രപസ്ഥാനത്തിനും രൂപം നൽകിയ 
ന്ദ്രപതിഭ. പ്പേകരളത്തിന്പ്പെറ വികസന 
ചരിന്ദ്രതത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ 
കഴിയാത്ത വ്യക്തിത്വം. ജനപക്ഷ 
വികസനത്തിന് പുതിപ്പെയാരു 
അധ്യായം തുറക്കാനും എഴുതി 
പ്പേചർക്കാനും പ്പേനതൃത്വം.  
വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ 
ന്ദ്രപവർത്തകനായി തുടങ്ങി 
അധ്യാപകൻ, ജനകീയ ഗപ്പേവഷകൻ, 
സാമൂഹ്യ ന്ദ്രപവർത്തകൻ,  തുടങ്ങി 
വ്യത്യസ്ഥ രീതികളിലും തലങ്ങളിലും 
ന്ദ്രപവർത്തനാനുഭവം. ന്ദ്രപകൃതി 
സ്പ്പേനഹവും സാമൂഹ്യ നീതിയും 
സമന്വയി�ിച്ച വികസന 
കാഴ്ച�ാടിന്പ്പെറ വക്താവ്. ഈ 
കാഴ്ച�ാട്  പ്പേകരള വികസനത്തിൽ 
വിളക്കി പ്പേചർക്കുന്നതിലുള്ള 
പ�ാളിത്തവും പ്പേനതൃത്വവും.

ബദൽ വികസന സ�ൽ�ങ്ങൾക്ക് ചിറകുകൾ നൽകുവാനും 
ജനപ�ാളിത്തത്തിലൂപ്പെട അവ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാനും ശാസ്ന്ദ്രത-സാപ്പേ�തിക 
പരിജ്ഞാനങ്ങൾ വികസനന്ദ്രപകിയയിൽ സന്നിപ്പേവശി�ിച്ച്  വ്യക്തിയും 
സമൂഹവും പ്പേനരിടുന്ന ന്ദ്രപതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കാനും ശാസ്ന്ദ്രത പ്പേനട്ടങ്ങൾ 
ജീവിതങ്ങളുപ്പെട വഴിയാപ്പേകണ്ടതാപ്പെണന്ന തിരിച്ചറിവാണ് പ്പേകാസ്റ്റ്പ്പേPാർഡിനു 
രൂപം നല്കാൻ സി അച്യുതപ്പേമപ്പേനാപ്പെനയും ദത്തുമാഷിപ്പെനയും പ്പേന്ദ്രപരി�ിച്ച 
ന്ദ്രപധാന ഘടകം. പ്പെക ആർ നാരായണൻ, പ്പേഡാ. പ്പെക എൻ രാജ്, 
ലാറിപ്പേബക്കർ, പ്പേഡാ എം പി പരപ്പേമശ്വരൻ എന്നിവപ്പെരപ്പെയല്ലാം പ്പേചർത്ത് 
ആശയ വിസ് തൃതി വിപുലപ്പെ�ടുത്തി ജനകീയ ശാസ്ന്ദ്രത ന്ദ്രപസ്ഥാനമായി 
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പ്പേകാസ്റ്റ്പ്പേPാർഡിപ്പെന രൂപപ്പെ�ടുത്തി. സമാനതകളില്ലാത്ത ഈ സംഘടന പ്പേകരള 
ചരിന്ദ്രതത്തിലിടം പ്പേനടുകയും പ്പെചയ്തു.

ജനകീയാസൂന്ദ്രതണ ന്ദ്രപസ്ഥാനത്തിപ്പെല 
മുഖ്യ പ�ാളി. പ്പേകവലപ്പെമാരു 
ന്ദ്രപവർത്തകൻ മാന്ദ്രതമായിരുന്നില്ല. 
ഒട്ടനവധി വികസന 

പ്പേന്ദ്രപാജക്ടുകൾ 
ജനകീയാസൂന്ദ്രതണ 

ന്ദ്രപസ്ഥാനത്തിന്പ്പെറ ഭാഗമാക്കാൻ 
പ്പേനതൃത്വം നൽകി. സി അച്യുത 
പ്പേമപ്പേനാൻ പഠന ഗപ്പേവഷണ പ്പേകന്ദ്ര�ം, 
തൃശൂർ ജില്ലക്കായി ജനകീയ 
ഭവന പരിപാടി , കുടുംബന്ദ്രശി 
ആരംഭിക്കുന്നതിനും മുപ്പേY 
പാവപ്പെ�ട്ട സ്ന്ദ്രതീകപ്പെള 
സംഘടി�ിച്ച് പ്പെതാഴിലും 

വരുമാനവും സാമൂഹ്യസുരക്ഷയും ഉറ�ാക്കിയ സ്ന്ദ്രതീ ശക്തി പദ്ധതി,  
വപ്പേയാജനങ്ങളുപ്പെടയും നിത്യപ്പേരാഗികളുപ്പെടയും സാന്ത്വനത്തിനായി ന്ദ്രപത്യാശ 
ന്ദ്രടസ്റ്റ് തുടങ്ങി സാമൂഹ്യ നീതി ഉറ�ാക്കുന്ന നിരവധി ജനകീയ 
ഇടപ്പെപടലുകളുപ്പെട തുടക്കം കുറിച്ചതും പ്പേനതൃത്വവും ദത്ത് മാഷായിരുന്നു.  
ഒരു ന്ദ്രപപ്പേദശത്ത് വ്യത്യസ്ഥ വികസന ഇടപ്പെപടലുകപ്പെള ഏപ്പേകാപി�ിച്ച്  
നട�ിലാക്കാനും അതു വഴി സമന്ദ്രഗ വികസനത്തിന്  മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാനും 
തളിക്കുളം വികാസ് ന്ദ്രടസ്റ്റിലൂപ്പെട നടത്തിയ ന്ദ്രശമങ്ങൾ പ്പേവപ്പെറയും... 

ദുരിത ബാധിതർ, 
സാYത്തികമായി പിന്നാക്കം 
നിൽക്കുന്നവർ, പ്പെതാഴിൽ രഹിതർ 
തുടങ്ങിയവരുപ്പെട 
ജീവിതന്ദ്രപശ്നങ്ങപ്പെളയും 
മലിനീകരണം, 
ന്ദ്രപകൃതിവിഭവപ്പേശാഷണം 
തുടങ്ങിയ പരിസ്ഥിതി 
ന്ദ്രപശ്നങ്ങപ്പേളയും ഒപ്പേര 
നാണയത്തിന്പ്പെറ രണ്ടു 
വശങ്ങളായി കണ്ട് 
ജനപ�ാളിത്തവും അനുപ്പേയാജ്യ 
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സാപ്പേ�തിക വിദ്യയും സമന്വയി�ിച്ച് പരിഹാരം പ്പേതടിയ ഒരു പ്പേസാഷ്യൽ 
എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു ദത്ത് മാഷ്.

കുടുംബത്തിന്പ്പെറ പ�ാളിത്തവും 
പിന്തുണയും മാഷിന്പ്പെറ 
ന്ദ്രപവർത്തനങ്ങൾക്ക് 
എക്കാലവും ശക്തി നൽകി. 
പത്മാവതി  ടീച്ചർ സ്പ്പേനഹവും 
കരുതലും പകർന്നു നൽകി 
നമ്മുപ്പെട ന്ദ്രപസ്ഥാനത്തിന്പ്പെറ 
ഉയർച്ച താഴ്ചകളിൽ 
മാഷിപ്പേനാപ്പേടാ�ം നിന്നു.

വ്യക്തിയും സമൂഹവും 
പ്പേനരിടുന്ന ന്ദ്രപതിസന്ധികൾ 
പരിഹരിക്കാൻ, 

പ്പെകാടു�ാറ്റുപ്പേപാപ്പെല വന്നു നിറയുന്ന ഊർജ ന്ദ്രപവാഹമായി; തളരാപ്പെത, 
വാടാപ്പെത, വീഴാപ്പെത ജീവിതം മുഴുവൻ ഉയർത്തി�ിടിച്ച ന്ദ്രപത്യയശാസ്ന്ദ്രതപ്പെത്ത 
മാപ്പേറാട് പ്പേചർത്ത് ബദൽ സാപ്പേ�തിക വിദ്യ പരിപ്പേപാഷി�ിക്കുന്നതിനും 
ന്ദ്രപാവർത്തികമാക്കുന്നതിനും സന്നദ്ധന്ദ്രപവർത്തകരുപ്പെട കൂട്ടായ്മ 
വളർത്തിപ്പെക്കാണ്ടുവരുന്നതിനും ഉന്നതപ്പേന്ദ്രശണികളിൽ ന്ദ്രപവർത്തിച്ച സാപ്പേ�തിക 
വിദഗ്ധരുപ്പെടയും സിവിൽ സർവ്വീസിപ്പെല പരിണിതന്ദ്രപജ്ഞരുപ്പെടയും 
ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുപ്പെടയും പ�ാളിത്തം ഉറ�ാക്കിപ്പെക്കാണ്ട് സംഘടന 
വിപുലപ്പെ�ടുത്തി. 
പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെ�ട്ട 
ജനവിഭാഗങ്ങപ്പെള 
മുഖ്യധാരയിപ്പേലക്കു 
എത്തിക്കുന്നതിന് 
പ്പേവണ്ടി പുതിയ 
പദ്ധതികൾ 
ആവിഷ്കരിച്ചു 
നട�ിലാക്കി, 
അസാധ്യമായപ്പെതല്ലാം 
സാധ്യമാക്കി,  
പ്പേകാസ്റ്റ്പ്പേPാഡിപ്പെന മാഷ് 
കരുത്തുറ്റ 
ന്ദ്രപസ്ഥാനമാക്കി.
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നാടിപ്പെന കുറിച്ചും സംഘടനപ്പെയക്കുറിച്ചും  വികസനപ്പെത്തക്കുറിച്ചുമുള്ള 
സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ശാരീരിക അവശതകൾ മാറിനിൽക്കുപ്പെമന്ന് 
മാഷിന്പ്പെറ ജീവിതം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പേദഹം തുടങ്ങി വച്ച 
കാര്യങ്ങൾ  കൂടുതൽ സർഗ്ഗാത്മകമായി മുപ്പേന്നാട്ട് പ്പെകാണ്ടുപ്പേപാവുകയാണ് 
അപ്പേlഹത്തിന്പ്പെറ നിത്യസ്മരണക്കായി നമുക്ക് പ്പെചയ്യാൻ കഴിയുക. അതിന് 

ഉതകുന്ന രീതിയിൽ പ്പേകാസ്റ്റ് പ്പേPാർഡിന്പ്പെറ ന്ദ്രപവർത്തനങ്ങൾ 
രൂപപ്പെപടുത്താനും മുപ്പേന്നാട്ടു പ്പെകാണ്ടുപ്പേപാകാനും  കഴിയണം..... പുതിയ 
ബദൽ സാപ്പേ�തിക വിദ്യകൾ വികസി�ിക്കുവാനും പഠന-ഗപ്പേവഷണ 
ന്ദ്രപവർത്തനങ്ങൾ വിപുലപ്പെ�ടുത്താനും ഒരു പ്പേകന്ദ്ര�ത്തിന് ദത്ത് മാഷിന്പ്പെറ 
നാമപ്പേധയത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ഇതിനായി പ്പേകരള സർക്കാർ 
ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

താ�ളുപ്പെട സജീവ പ�ാളിത്തം ഉണ്ടാകണപ്പെമന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
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