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പി�ുണയുെട  സ്തംഭ�ള്  
ഭരണാധികാരികള്  സ�യം നികുതി പിരി�ുക നിയമ�ള�െട ശാസന�ള്       

നട�ിലാ�ുക ,, സമയ�് െ�ടയിന്  ഓടി�ുക , േദശീയബഡ്ജ�് ഉ�ാ�ുക , �ടാഫിക്       

നിയ��ി�ുക , തുറമുഖ�പവര് �നം നിയ��ി�ുക , രാജ��ിനു ആവശ�മായ കറന് സി      

േനാ��കള്  അ�ടി�ുക , േറാഡുകള്  സംര�ി�ുക , േപാലീസ് , പ�ാളം എ�ിവയ്�് പരിശീലനം        

നല് കുക , േപാ�ല്  �ാ�ുകള്  അ�ടി�ുക . പശുവിെന കറ�് പാെലടു�ുക എ�ിവ        

െച���ത് പലസംഘടനകളിലൂെടയും �ാപന�ളിലൂെടയുമാണ് . ഇ�െനയു� േസവന�ള്      

ജന�ള്  അവസാനി�ി�ാല്  ഭരണ കര് �ാ�ള് �് ഭരി�ാന്  സാധി�ാെതവരും . ഒരി�ല്        

ന�ള്  മന�ിലാ�ണം എ�െന ഈ രാഷ്�ടീയശ�ി വിനിേയാഗി�ണെമ�് . ഒരു       

സമൂഹ�ില്  അധികാരം ജന�ളിലാണ് . അവര്  ആശ�ി ഉപേയാഗി�ു�തില്  കൂടുതല്        

�പവര് �ന�മമാ�ു�ത് അവര്  ഒരുമി�് പലസംഘടനകളിലും �ാപന�ളിലും , അതായത്      

േപാലീസ് , സിവില്  ഉേദ�ാഗ��ാര് , െതാഴിലാളിസംഘടനകള് , ബിസിന�് �ഗൂ��കള്       

�പവര് �ി�ുേ�ാള്  ചില സംഘടനകള്  നി�ള�െട സമരെ� പി�ുണയ്�ും      

മ��ചലസംഘടനകള്  നി�ള�െട  �പതിേയാഗികളായിയും  �പവര് �ി�ും . 
നാം ഇ�െന സഹായി�ു� സംഘടനകെള പി�ുണയ്�ു� സ്തംഭ�ള്  എ�്       

വിളി�ു�ു . എ�ുെകാെ��ാല്  അവരാണ് സമൂഹ�ിെല അധികാരഘടനെയ     

പി�ുണയ്�ു�വര് . ഒരു അ�കമരഹിതസമര�ിെ� �പാരംഭ�ില്  ഈ പി�ുണയ്�ു�      

സ്തംഭ�ളില്  പലതും നി�ള�െട �പതിേയാഗികെളയായിരി�ും പി�ുണയ്�ു�ത് . എ�ാല്       

ഈ സംഘടനകള�ം �ാപന�ള�ം നി�ള�െട �പതിേയാഗികള് �ു� പി�ുണ പിന് വലി�ാല്        

(ചിലേ�ാള്  പലസംഘടനകള�ം നി�ള�െട സമരെ� ശ�ിയായി പി�ുണ      

യ്�ു�വരായിരി�ാം ) നി�ള�െട �പതിേയാഗി�് നിയ��ണം സംര�ി�� നിറു�ാല്       

സാധി�ാെത  വരും 

SPOI : പി�ുണയുെട  സ്തംഭ�ള്  നിര��ചചി�ുക . 
 

TIP: ജന�ള്  പി�ുണ  പിന് വലി�ാല്  ഭരണാധികാരികള് �ു  ഭരി�ാന്  സാധി�ാെത  വരും . 

 
ന�ുെട  ഉേ�ശ��ിനുേവ�ി 
പി�ുണയുെട  സ്തംഭ�െള  ഇ�െന  നിര് വ�ി�ാം . 
പി�ുണയുെട സ്തംഭ�ള്  ആ �ാന�ള�ം സമൂഹ�ിെല ഭാഗ�ള�മാണ്      

ആെരാെ�യാേണാ നിലവിലു� ഭരണെ�യും അധികാരം വര് �ി�ി�ാനു� ശ�ിെയ      

വര് �ി�ി�ാന്  ഉറവിടം  െകാ�ു  സഹായി�ു�ത് . 
േഡാക്ടര്  ജിേനഷാര് �്  ആ�കമരഹിതസമരം  നട�ുക 

 

 

ഓേരാ സമൂഹ�ിലും പലവിധ�ിലു� പി�ുണയുെട സ്തംഭ�െള തിരി�റിയാന്       

സാധി�ും . േപാലീസ് , പ�ാളം , ഭരി�ു��ാപന�ള്  അതായത് നീതിന�ായ �ാപന�ള്        

ഇല�ന്  ക�ീഷന്  സിവില്  ഉേദ�ാഗ�ന് മാര് , വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ള് , സര് �ാര്        

നിയ��ണ�ിലു� വാര് �ാവിനിമേയാപാധികള്  വ�വസായ സമൂഹം തുട�ിയ     

ഇതര�ാപന�ള�െട  പി�ുണയുെട  സ്തംഭ�ളില്  ഉല് െ�ടും . 
 

 
സു�പധാനമായത് 
പി�ുണയ്�ു� 

സ്തംഭ�ള�ം  സാമൂഹ� 
ധര് ��ള�ം  ത�ിലു� 

വ�ത�ാസം  മന�ിലാ�ുക 

ന�ള് സാമൂഹ�ധര് ��ളായ സാ��ിക ശാസ്�തെ�യും   
മതെ�യും പി�ുണയ്�ു� സ്തംഭ�ള�െട കൂ��ില്     
പരിഗണി�ി� അവ സാമൂഹ�ധര് ��ള്  സൃഷ്ടി�ുകയും അവ     
നട�ിെ�ാ�ുേപാകു�തു  മായ  പി�ുണയുെട  സ്തംഭ�ള്  

 

നി�ള് �് സമൂഹ�ില്  േ�പരണെചലു�ണെമ�ില്  നിലനില് �ു� ശ�ിയുെട     

ഘടനയും സാമൂഹ�ധര് ��ള�ം പി�ുണയ്�ു� (പി�ുണയുെട സംതഭ�െള )     



�ാപന�െളയും സംഘടനകെളയും തിരി�റിയുകയും നി�ള�െട �പയത് നം ആ      

�ാപന�ളില്  േക��ീകരി�ുകയും  െച�ണം . 

 

 

 

 

SPO 2 നി�ള്  ഒരു പി�ുണയുെട സ്തംഭ�ില്  നി�ും പിന് വാ�ുകേയാ അതില്        

ഭാഗമാകുകേയാ  െച���തിെ�  �പാധാന�ം  മന�ിലാ�ുക . 
 
 
ഒരു ആ�കമരഹിത സമര�ില്  പെ�ടു�ു� ഓേരാ പി�ുണയ്�ു� സ്തംഭ�ില്        

ഭാഗമാ�ാവു�വരുെട െപരുമാ�വും അവരുെട മാര് ��ള�ം മന�ിലാേ��ത്     

നിര് �ായകമാണ് . 
 

* എതിര് ക�ികേളാട് വിശ�സ്തത പുലര് �ു�വരുെട വിശ�സ്തത    

�കമമായിനശി�ി�ുക 

* അവരുെട ൈനപുണ�ം അറിവ് സാ��ിക േ�സാത�് സമയം എ�ിവ       

�പതിേയാഗികള് �ു  



അനുകൂലമായി  വിനിേയാഗി�ു�തില്  നി�ും  അവെര  നിര�ി�ാന്  േ�പരി�ി�ുക . 
 

 

 

 

 
 

ഓേരാ  വ��ിഗത  പി�ുണ 
സ്തംഭ�ളിേല�് 

േചരു�തിേന�ാള്  അതില്  
നി�ും  പുറേ��്  വരുവാന്  

നി�ള�െട  അ�കമരഹിത 
�പവര് �ന�െള  ല��മിടുക 

ഒരു ആ�കമരഹിതസമരം വിജയി�ുകയും ഒരു �പേത�ക പി�ു      
ണയുെട സ്തംഭ�െള സ�ാധീനി�ുകയും െചയ്താല്  ആ     
സ്തംഭ�ിലു� അംഗ�ള്  നി�ള�െട �പതിേയാഗി�്    
നല് കിയിരി�ു� പി�ുണപിന് വലി�ു�തായും ഗഡുവായും   
അഥവാ രഹസ�മായും ആ�കള്  അനുസരി�ാതിരി �ുകേയാ     
പൂര് �മായി അവഗണി�ുകേയാ ആ�കള്  സാവധാന�ില്     
�പവൃ�ിയില്  െകാ�ുവരികേയാ അപൂര് � മാേയാ അശ�മായ     
രീതിയിേലാ  നട�ില്  വരു�ും . 

 

ഉദാഹരണമായി കഴി� േപജിെല ഡയ�ഗം േനാ�ിയാല്  നി�ള്  പ�ാള�ാരുെട വിശ�സ്തത        

�കേമണ കുറ��െകാ�ുവരാന്  െച���തായി കഴി� തലമുറെചയ്തി���് അ�െന      

െച���ത് അവരുമായി െതരുവില്  സംഭാഷണ�ില്  ഏര് െ�ടുക , അവെര ഓര് �ി�ി�ുക       

അവര്  അ��ാരാണ് മ�ളാണ് ഭര് �ാ��ാരാണ് അവരുെട േദശസ് േനഹെ� ഓര് �ി�ുക       

അതുേപാെല അവര് �് ഉറ��െകാടു�ുക അവരുെട എതിര് ക�ികള്      

ഭരണ�ിെല�ിേ�ര് �ാല്  നിലവിെല സര് �ാരിേന�ാള്  െമ�െ�� ഒരു ഭരണം അവര് �ും       

അവരുെട കുടുംബ�ള് �ും �പദാനം െച�ാന്  സാധി�ും ഇ�ര�ിലു� െപരുമാ�ം മൂലം        

അവരുെട വിശ�സ്തത അവരുെട പി�ുണയുെട സ്തംഭ�ിെ� എതിര് ദിശയിേല�്      

നീ�ു�തായി കാണം . ഇതുെകാ�ാണ് ചില േസ��ാധിപതികളായ ഭരണകര് �ാ�ള്       

സമരഭട�ാെര േ�ാഭി�ി�് അവെരെ�ാ�ു അ�കമാസ�മായ �പവൃ�ിെച�ി�ും .     

അവര് �റിയാം അവേരാടുവളെര അടു�ു നില് �ു� പ�ാള�ാെര കൂെറ�ൂടി അടു�ി�ാന്        

സാധി�ും  അവര് കൂടുതല്  അനുസരണാശീലമു�വരായി�ീരും . 
 

SPO3ഓേരാ സ്തംഭ�ില്  കൂടിയും ശ�ിമാര് ��ില്  വിനിേയാഗി�ാന്  സാധി�ുെമ�്      

നിര് വഹി�ുക . 
ഓേരാ പി�ുണയുെട സ്തംഭ�ള് �ും സമൂഹ�ിലു� �പാധാന�ം വിലയിരു�ുക .ഈ ഭാഗ�്       

പി�ുണ നല് കു� അേനകം സ്തംഭ�ള�െട െപാതുവായ ധര് ��ള്  പുനരവേലാകനം       

െച���ു . 
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