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* ഇന്ത�െയ ്രപധാന േറാളിേലക്ക് െകാണ്ടുവരുന്നതിന് നിലവിലുള്ള 

ആേഗാള പരിസ്ഥിതി ഉപേയാഗിക്കണം  

* വളെര മഹത്തായ പാരമ്പര�ത്തിന്െറ ഊര്ജ്ജസ�ലരായ 

്രപതിനിധികളാണ്�  നിങ്ങള്  

 
*ആേഗാള സമാധാനത്തിന് എതിെരയുള്ള പുതിയ ഭീഷണികെള 

േനരിടാനായി േലാകെത്ത സഹായിക്കുവാന് ഇന്ത�ക്ക് വലിയ 

ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്.  
 കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളിെല െവല��വിളികള്ക്ക് എതിെര  ഇന്ത� 

േനതൃത�ം നല്കണം , ഇന്ത�യുെട സംസ്ക്കാരത്തിന്െറ ഭാഗമാണ്� 

്രപകൃതിെയ സ്േനഹിക്കുക എന്നത്. 

   
 ആേഗാളതലത്തില് ഒരു  സന്തുലന ശക്തി എന്ന നിലയില് നിന്നും  

േനതൃത�ത്തിേലക്ക് ഉയരാന് ഇന്ത�െയ െകാണ്ടുവരാനായി 
്രശമിക്കണം എന്നു ്രപധാനമ്രന്തി ്രശീ നേര്രന്ദ േമാഡി പറഞ്ഞു. 
േലാകെമമ്പാടും ഉള്ള ഇന്ത�യുെട സ്ഥാനപതിമാരുെട , േയാഗെത്ത 

അഭിസംേബാധന െചയ്യേവ ആണ്� അേദ്ദഹം ഇത് പറഞ്ഞത്. േലാകം 

ഇന്ത�േയാട് േചര്ന്ന് നില്ക്കുവാന് കൂടുതല് ്രശമിക്കുകയും ഇന്ത� 

ആത്മവിശ�ാസേത്താെട മുേന്നാട്ട് കുതിക്കുകയും െചയ്യ�ന്ന ഈ 

സമയം ഇേപ്പാഴുള്ള േലാക പരിസ്ഥിതിയുെട  വളെര 

അപൂര്വമായ ഒരു സാധ�തയാണ്� ്രപതിനിധാനം െചയ്യ�ന്നത്.  ഈ 

വിശിഷ്ടമായ അവസരെത്ത ഉപേയാഗിക്കുക ആണ്� േവണ്ടത്. 

പഴഞ്ചന് രീതികള് ഉേപക്ഷിച്ച� മാറുന്ന ആേഗാള 

സാഹചര�ങ്ങേളാട് െപെട്ടന്നു െപാരുത്തെപ്പടാന്  

സ്ഥാനപതിമാര്ക്ക് സാധിക്കണം എന്നു അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.   



 
ഇന്ത�െയ േലാകത്തിന് മുന്നില് അവതരിപ്പിക്കുന്നതില് 

സ്ഥാനപതിമാര്ക്കുള്ള കര്ത്തവ�െത്ത ഊന്നി പറയേവ 

്രപധാനമ്രന്തി അവെര ഇന്ത�യുെട പാരമ്പര�ത്തിന്െറ '' തിളങ്ങുന്ന 

ഊര്ജസ�ലതയുള്ള ്രപതിനിധികള്'' ( േതജസ�ി, ജീവന്ത് 
അംശ്�പുഞ്�ജ്) എന്നാണ്� വിേശഷിപ്പിച്ചത്. രാജ�ത്തിന്െറ വികസന 

താത്പര�ങ്ങള്െക്കാത്ത് വ�ക്തമായ മനേസ്സാെട അക്ഷീണം 

്രപവര്ത്തിക്കുവാനും ഇന്ത�യുെട താത്പര�ങ്ങെള വിേദശത്തു 
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുവാനും  അേദ്ദഹം അവെര േ്രപരിപ്പിച്ച� 

 
േലാക സമാധാനത്തിനും പുേരാഗതിക്കും  പുതിയ 'ഭീഷണികള�ം' 

പുതിയ 'നടന്മാരും ' ഉണ്ട് എന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടില്, 

േലാക സമാധാനത്തിന് േനെരയുള്ള സംഘര്ഷങ്ങെള കുറിച്ച� 

സൂചിപ്പിച്ച� ്രപധാനമ്രന്തി പറഞ്ഞു.  േലാക ബന്ധുത�ം അഥവാ 

''വിശ�- ബന്ധുത� '' - സമാധാനം- േലാക സാേഹാദര�ം - എന്നതിന് 

േവണ്ടിയാണ്� എന്നും ഇന്ത� നിലെകാണ്ടിട്ട�ള്ളെതന്നും 

സമാധാനത്തിെനതിെരയുള്ള െവല��വിളികള് േലാകത്തിന് േനെര 

ഉണ്ടാകുേമ്പാള് അതിെന േനരിടാനുള്ള വളെര വലിയ 

ഉത്തരവാദിത്തം ഇന്ത�ക്കുണ്ട് എന്നും അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. 
 
 
കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിെല  െവല��വിളികെള സംബന്ധിച്ച�  

സംസാരിക്കേവ , പരിസ്ഥിതിെയ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ത�യുെട 

സംസ്ക്കാര  പാരമ്പര�ത്തിന്െറ ഭാഗമാെണന്ന് ്രപധാനമ്രന്തി 
പറഞ്ഞു. അത് െകാണ്ട് തെന്ന ഈ െവല��വിളിെയ േനരിടാന് ഇന്ത� 

േനതൃത�ം നല്കണം. അേതാെടാപ്പം കലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളിെല 

െവല��വിളികള്ക്ക് േനെര ആേഗാള മേനാഭാവത്തില് മാറ്റം 

വരുത്തുവാന് ്രപവര്ത്തിക്കണം .'  ്രപകൃതിേയാടുള്ള  സ്േനഹം -'' 

്രപകൃതി േ്രപം '' ഇന്ത�യുെട സംസ്ക്കാരത്തില് േസാദാഹരണം 



വിശദീകരിച്ചിട്ട�ള്ളത് ധാരാളം കാണുവാന് സാധിക്കുെമന്നും 

അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു .  
 
 
മാനസിക സമ്മര്ദം ഉള്െപ്പെട നിത�ജീവിതത്തിെല ്രപശ്�നങ്ങള്ക്ക് 
പരിഹാരമായി േയാഗെയ എടുത്തു കാണിക്കുവാന് 

സാധിക്കണെമന്നു ്രപധാനമ്രന്തി പറഞ്ഞു. ചുരുങ്ങിയ സമയം 

െകാണ്ട് െറേക്കാഡ് സംഖ� സഹ സ്േപാണ്�സര്മാെരയും േചര്ത്ത്  
രാജ�ാന്തര േയാഗ ദിനത്തിന് ഐക�രാ്രഷ്ട സംഘടന അംഗീകാരം 

ലഭ�മാക്കിയതില് സ്ഥാനപതിമാര് വഹിച്ച പങ്കിെന ്രപധാനമ്രന്തി 
അഭിനന്ദിച്ച� .  

 
വിേദശങ്ങളിെല ഇന്ത�ന് സമൂഹങ്ങെള  നമ്മുെട രാ്രഷ്ടത്തിന്െറ 

വലിയ ശക്തിയായി നീതി ആേയാഗ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.  ഈ ശക്തി 
വളര്ത്തുവാനുള്ള നൂതന ആശയങ്ങള് തലവന്മാര് 

നിര്േദശിക്കണെമന്ന് ്രപധാനമ്രന്തി പറഞ്ഞു. 
 
േലാകെമമ്പാടുമുള്ള സ്ഥാനപതിമാര്ക്ക് മികച്ച ്രപകടനത്തിന് 

സ്ഥാനപതികാര�ാലയങ്ങള് െചേയ്യണ്ട മികച്ച രീതികള് 

േ്രകാഡീകരിക്കുകയും അത്  ്രപചരിപ്പിക്കുന്നതിനും  ്രപധാനമ്രന്തി 
ആഹ�ാനം െചയ്തു.   'സ�ച്ഛത - വൃത്തി സംസ്ക്കാരം വളര്ത്തി 
എടുക്കുന്നതിന്  ആവശ�മായ  സംഭാവനകള് നല്കുവാനും  

അേദ്ദഹം സ്ഥാനപതിമാേരാട് ആവശ�െപ്പട്ട� .   ഡിജിറ്റല് 

നയത്രന്തകുശലതയില് മുന്നില് നില്ക്കുവാന് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു. 
ഇന്ത�യുെട സംസ്ക്കാരം മികച്ച രീതിയില് ്രപകടമാക്കുന്ന 

കാര�ങ്ങള് ഉള്െപ്പടുത്തി ഡിജിറ്റല് ൈല്രബറികള് വിേദശത്തു 
ഒരുക്കുവാന് അേദ്ദഹം ആവശ�െപ്പട്ട�.  . അേതാെടാപ്പം ഇന്ത� 

സന്ദര്ശിച്ചവേരാ സന്ദര്ശിക്കുവാന് ആ്രഗഹിക്കുന്നവേരാ ആയ 

വിേദശ രാജ�ങ്ങളിെല ്രപമുഖ വ�ക്തികേളാട് നിരന്തരമായ ബന്ധം 



പുലര്ത്തുവാനും അേദ്ദഹം ആവശ�െപ്പട്ട�.  െവല��വിളികെള 

േനരിേടണ്ടി വരുേമ്പാള് മനുഷ�രാശി  ബുദ്ധിമുട്ട�ന്നു പേക്ഷ 

മനുഷ�കുലത്തിന് വളെര ്രപധാനെപ്പട്ട ഒന്നാണ്�  ബന്ധങ്ങള് 

കാത്തുസൂക്ഷിക്കല് എന്നു മനുഷ�ന്െറ ചരി്രതകാലം മുതേല 

അറിയാം എന്നും അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു.  
 
 
േക്രന്ദ വിേദശകാര� മ്രന്തിമാരായ ്രശീമതി സുഷമ സ�രാജ്, സഹ 

മ്രന്തി ്രശീ വി,െക സിംഗ് , വിേദശകാര� െസ്രകട്ടറി ്രശീ എസ്. 

ജയ്ശങ്കര് എന്നിവര് ചടങ്ങില്  സന്നിഹിതരായിരുന്നു.   
ന�ൂെഡല്ഹി  
െഫ ്രബുവരി  07, 2015 


