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 രാജ െ  ഊ ിെ ാ ിരി  കർഷകർ ഇ ് െത വിലാണ് . തിരി   
ാമ ളിേല ് വ െമ ്  ഉറ ി ാെത, ജീവ ൾ െട സർ സ ം  െക ി ി 

ഡൽഹി േറാ കളിേല ്  കട  വ  കർഷകർ ിൽ  ഭരണ ടം അ ംവി  
നിൽ കയാണ് . വിശാലമാന ൾ ഉ , േലാകെ  തെ  ഏ ം തൽ ആ  
കൾ െത വിൽ സമര ിൽ ഏർെ  ചരി  സംഭവമാണിത്. േലാകം വൻ 
അ താപ ർവം അവെര േനാ ി ാ േ ാൾ, തീ വാദികെള ം, ഖാലി ാനി  
ഭീകരർ  എ ം, ഢാേലാചനാ സംഘ െള ം വിളി ് അടി മർ ാൻ മി  

വർ, ഇ യിെല ബ രിപ ം  വ  കർഷക സ ഹ ിെ  ആ ാഭിമാ 
നെ  െവ വിളി കയാണ്.  

 ഈ ഭരണ കാലയളവിൽ എ െന ഈ സർ ാരിെ  നയ ൾ വൻ 
കകെള സഹായി  െകാ ്, ന െട െപാ േമഖലാ ാപന െള ഇടി  

നിര ിെയ  മനസിലാ ിയ കർഷകർ, സഹായി ാൻ എ   വ ാേജന െകാ  
വ  നയ ൾ ഇടി   നിര ാൻ ാക് ക മായി നിര ിൽ  െപാ ത് 
ന ്  ടി  േവ ിയാണ്  എ ് ബ ജന ൾ മറ  ടാ!!! കർഷകർ ്  
താ ായി വ  മാധ മ വർ കേര ം, സാ ഹിക വർ കേര ം മ ം ഒ െ ാ 

് ഒ ാൻ മി  ഡൽഹി േപാലീസിെ  അതി മം, േകവലം ഇ പ ി 
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ര  വയ  ഒ  െപൺ ിയിൽ എ ിനിൽ . ജന െട ഇ ാശ ിെയ 
ഇ െകാെ ാ ം മറികട ാനാവി  എ  മന ിലാ ത് ന ്. 

 ദർശനെയ സംബ ി ് ന െട വർ ന പ ാളികളായി  ധാനെ  
ചില െട േവർപാടിെ  ടി കാലമായി  കഴി േപായത്. നവംബർ മാസ 

ിലാണ്  മാനസേമാഹനെ  നിര ാണം ഉ ായത്. മാനസേമാഹനൻ 1995-99 
കാല ് പാല ാട് എൻ. എസ്. എസ്. എ ിനീയറിങ് േകാേളജിൽ െമ ാനി 

ൽ എ ിനീയറിങ് വിദ ാ ിയായി . എസ് എഫ് ഐ ണി ് െസ റി 
യായി  മാനസൻ.  

 സഖാവിെ  ജ ലി  ഓർമകൾ  ിൽ ണാമം. സഖാവിെന 
അ രി  െകാ ് അ  ൾ എ തിയ ഓർ റി ക ം കലാലയ 
ചി ം ഈ ല േ ാെടാ ം സമർ ി  െകാ ് ആ രണ  ിൽ ഞ ൾ 
ആദരം അർ ി . അേതാെടാ ം ഏെറ സ മായ മ  ിക ം ഈ 
ല ിെ  ഭാഗമാണ് . സ ീകരി ക.  

    അഭിവാദ ൾ! 

    പ ാധിപസമിതി 
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നിലപാ ക െട ജീവിതം 
അ ജി ്. ജി. 1995-99 െമ ാനി ൽ  
 
ആദ െ ം ര ാമെ ം പരിഗണന രാ ീയവീ ണ ിന്  മാ ം ആയ  
െകാ ാകണം, ൈവകാരിക തകെള അകെല നി ി, തിക ം അച ല 
നായി ക ാ സ് കാലം ജീവി  തീർ ാ  മാനസന്  ആയത്. 

േകാേളജാന രകാല ം മാനസന് വ ത മായി ി . 

രാ ീയ ബ ൾ റം പല ം ജീവിത ിെ  ഒ ിേല  പതിെയ കാലിടറി 
വീണേ ാ ം ഒ  െച ിരിേയാെട മാനസൻ തെ  പതിവ് യാ  ടർ . 
നഗര ൾ താ ി അവസര ൾ േതടി  യാ യ് െ ാ വിൽ പല ം പല ം 
െവ ി ിടി ം, രാ ീയനിലപാ കളിൽ െവ ം േചർ ം ക േ ാ ം 
മാനസൻ തെ  പാതയിൽ നി ് വ തിചലി ി . േകാേളജ്  കാല ്  ത ത ം 
ർ  രാ ീയനിലപാ കൾെ ാ ം നി ം, വ ിജീവിത ിൽ അസാധാ 

രണ ലാളിത ം ലർ ിയ ം, ഒ പെ  മാനസൻ എ  വ ി െട പിൽ ാല 
പീകരണ ിൽ  ഏെറ സ ാധീനം െച ിയി ിരി ാം. അതിനാലാവണം, 

മാ  േലാക ിെനാ ം പറ ാൻ മി ാെത, തെ  ംബെ  േചർ  
പിടി ് കാ നാെ  തെ  െകാ  ാ ിേല ് ഒ ാൻ മാനസ  കഴി ത് 
എ ് ക താം.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മാനസേമാഹനൻ രണ 

അകാല ിൽ  ന െള വി േപായ ിയസഖാവ് മാനസേമാഹെന (1995-99 
െമ ാനി ൽ ) അ  ൾ അ രി ..  
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'ഭൗതിക േന ൾ' എ  ആേഗാളവിശ ി  ൻപിൽ പതറാ വർ വിരളമായി 
രിെ , ാേയാഗികത ം യാഥാർഥ േബാധ ം ഉ െ ാ െകാ ് മാനസൻ 
നട ിയ െച നിൽ ിന്   രാ ീയമായ മാന ൾ പല ്. 

മാനസൻ വിടവാ ിയി  മാസ ൾ കഴി ിരി .  

എ ി ം മാനസെ  ഓർ കൾ മരണമി ാ  ജീവി കയാണ് .   

മാനസൻ ന ിടയിെലവിെടേയാ ഇേ ാ െ  െവ െത േതാ ... 

മാനസെ  ചിരി ഴ ൾ ായി  കാേതാർ ്  ചിലെര ി ം... 

േകാേളജ് കാലേ ് പതിവായി ഊളിയി കയാണ്  മ  ചിലർ… 

രാ ീയമായി  മാനസന്  എ ാം... 

മാനസൻ പാല ാ  പഠി ാെന ിയ കാലം രാ ീയമാ ം ചരി പരമാ ം ഒ  
തല റമാ ിെ  കാലഘ മായി . 

ആേഗാള ഉദാരവൽ രണ ിയകൾ സ ഹ ിെ  സമ േമഖലകളി ം അതി 
െ  സാ ിധ ം അറിയി  ട ിയ കാലം. ക ർ േമഖലയാെക ഒ  വലിയ 

മാനസേമാഹനൻ രണ 
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സ മികയായി അ െ  െച ാർ ിടയിൽ ഇടം പിടി  കാലം. േപാ ്-
ബാബ് റി കാലെ  ജാതി-മത വീകരണ ചി കൾ സകല മ ഷ െര ം സ ാധീ 
നി  ട ിയി  കാലം.  

വ ിപരമായ തിരെ കളാണ് മ ഷ െര ആത ികമായി പിൽ ാല ് 
അടയാളെ ാറ് എ െതാ  വ തയാണ്.  

ആൾ  ആരവ ൾ ിടയി ം ഉറ  നിലപാ ക മായി േ വർ പിൽ ാ 
ല ് ഇലെകാഴി  ശിഖര മായി വസ െ   വരേവൽ ം നാം കാണാ 

്. മാനസൻ സമര ഖ ളിെല നിറസാ ിധ മായിരി േ ാൾ തെ  വ ിജീ 
വിത ിെ  ച ര ണ ിൽ   സാ ദായികൈശലികേള ം അേ യ ം ണയി 

വനായി .  ണയ ം തികാര െമ ാം  േകാേളജ് കാലം പെ  
മാനസെന ഒ  ഘ ി ം ൈവകാരിക തിസ ിയിേല ് നയി തായി ഓർ  

ി . 

ആേഘാഷി െ ടാ  മ ഷ െട  ആ ം പറയാ , ആ ം േകൾ ാ  കഥ 
കൾ പലേ ാ ം തീ ം  തീ മാവാ ്. മാനസെന റി  ഓർമ 
കൾ ്  അ തെ  ആഴ ം പര ം. 

പെ  ഒ ്... 

'നിലപാ ക െട േമൽ ര ് കീെഴയാവണം  ജീവിതം' എ  ഒ  വരി പറ  ത  
മ ിേല ് മട ിയ ഞ െട കാര  പക  ന കിയത് േലാകേ ം 
വിലെ  പാഠമാണ്  എ ് ഉറെ  വിളി പറ  ഒ  പ ം മ ഷ ർ ഇ ്  ഈ 
േലാക ് അവേശഷി  എ  സത ം. 

മാനസേമാഹനൻ രണ 
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രാേജഷ് എസ് ആന ്  
െമ ാനി ൽ 1999 
 
അച ലമായ തിബ ത െട ആ പമായി  മാനസേമാഹനൻ.  പേ , 
ആദ ം കാ േ ാൾ ഒ  േനതാവാെണെ ാ ം േതാ മായി ി . മ വർ 

ി  െ ാെ  കളി ത് േനാ ി അന ാെത ഇരി  മാനസെ  അ ് 
ടി േപാ േ ാൾ, ാെത ആ ഗണപതി വിളിൽ ഒ  കി ് െകാ ത് 

എെ  ഒ  വിേനാദമായി . 

അേ ാൾ അവൻ അലറി േചാദി ം: "നിന ് ാ ് വ േ ാടാ?"  

അത് ാം െസമ റിൽ ആയി . അ ലജീവിയായ അ ം, അ ലവാസി 
െയ ി ം അ ല ിെ  അ  െടേ ാ ം േപാകാ  രവിശ ം, അ ല 

ിൽ േപാ വെര കളിയാ  മാനസ ം ടി ഒ  റിയിൽ. അയ പ  
ഞാ ം ഇഖ് ബാ ം ശശി ം. പിെ  ജിബി, ജാസ ൻ, രാേജഷ്, സജിത് രാജ്, 
മാമാജി, സതീശൻ, ആൻസ്, െഷബീർ, ഷമീർ, അേശാകൻ, അജി, ൈഷലി, 
േജാർ ്, െസ ി, േജാസഫ്, മ , േടാേ ൻ, ശാ ൻ, ഇട ിട ് െകാ ാട  

മാനസേമാഹനൻ രണ 

നീ മാ ം ഇ  
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നി ം ഇടി  കയ  െശൽവൻ... അ െനയ െന എ ാവ ം ഉളള േതഡ് 
േഹാ ൽ. 

പരീ ാ ാല ാണ് എ ാവ െട ം സ ഗാ കത ഉണ ക. ് തീ ി, പാ ി 

െന പി ം… പല മതലക മായി ആയി ് നട െമ ി ം, മാനസൻ പഠി ് ഉഴ 
ാറി . പഠി ത് ക  അ ി െവ ത് േപാെല ആണ്,  േബസ് ഒെ  മന 
ിലാ ി പ കൾ അട  പഠനം. 

ഞ  നാലം െസമ റി  ആയി േ ാ  േകാേളജിെല എസ്. എഫ്. ഐ. 
സംഘടന തീ മാനെമ : േകാേളജി  നിയ  െതരെ ് നട ക എ  
ആവശ യി ് പഠി  ട ണം. സമരേ ാട് അ ബ ി ് ാ കളി  
നാലാം െസമ കാ  ആയ മാനസൻ, രവിശ ർ, ജിബി, ഈ വൻ ട ി 
യവർ േവണം സംസാരി ാൻ! പഠി  ട ക എ തിേനാട് തെ  വിേയാജി  
എനി ്, അ  ദിവസെ   സംഗെ റി  ചി ി  ഉറ മി ാെത ആയി! 
അവസാനം, ഞാൻ സംസാരി െത ാം ളമാ ക ം െച !  ഒ  വിധ ിൽ 

ർ ിയാ ി റ ിറ ി. അ  ാ ിൽ മാനസ  ആയി  സംസാരി ത്. 
മാനസെ  point by point ഭാഷണം വിദ ാ ികേളാട് എ ാണ്  സംവദി 
േ ത് എ തിെ  േന േരഖയായി . 

മാനസേമാഹനൻ രണ 
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വലിയ േപാരാ ിെനാ വിൽ ഞ ൾ ജയി . സമരം വിജയി . െതരെ ് 
നട ാൻ തീ മാനി  .. 

പിെ  മാനസൻ എസ്. എഫ്. ഐ. ണി ് െസ റി ആയി. 

കാ ി ത് തിര ിെ  നാ കളായി  .. െപാ െവ ശാ നായി  അവൻ 
േരാഷാ ലനാ ത് എ ം സംഘടന ് േവ ിയായി . വ ിക െട നി ാ 
രമായ െള ാൾ സ ഹ ിെ ം സംഘടന െട ം ൾ  ഊ ൽ 
നൽ  സ ഭാവമായി  മാനസേ ത്. െചറിയ ൈവയ ിക മായി 
നട വർ ്, ഒ  േകാളി ം ഉലയാ  അവെ  വർ ന മായി പലേ ാ ം 
െപാ െ ടാനാവി ായി . 

ആദ െ  പരീ ണം ‘Crescendo’ എ  െകാ ം ടി. െക. എം എ ിനീയറി ് 
േകാേളജിെല ആ ട് സ് െഫ ിവ  ആയി . പെ ാ  ഒ  ം 
െപൺ ികൾ. അവെര െകാ േപാേക ത് ണിയെ  മതല! ഇ യധികം 
െപ െട ഉ രവാദി ം ഏെ ണമായി െ ിൽ ഞാൻ ഇല ന് 
നിൽ ി ായി . പറ ിെ ാ കാര ം? ഞാ ം േപാകണെമ ് അവെ  
ശാസനം! ഏതായാ ം വലിയ ക ാടായി ...  

ആദ മായി ഞ ൾ നട ിയ പരിപാടി, ണിയൻ ഉ ഘാടനം ആയി . 
മ വർ  പരിപാടിക  അവതരി ി ാ , ഞ ൾ സംഘാടക  ആയി. കലാ 
തിലക െട പ ാളി ം ഉറ  വ ാൻ, ഞ ൾ അവ െട വീ കളിൽ േപായി 
െക ി. 

മാനസേമാഹനൻ രണ 
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പിെ  പരിപാടിക െട േഘാഷയാ യായി  - രഭി , ‘Sparknite’, എ-
േസാ ... ഓേരാ പരിപാടി ം കഴി  ഒ  വി മി േ ാൾ മാനസൻ അ  
പരിപാടി മായി വ ം. ഞ െട വർ നം േപാരാ എ ് ഇട ിട ് അവൻ 
ഓർ ി ി ം. 

അേ ാളാണ് േകാേളജ് ണിയ   സമാ രമായി ‘ഗീതാ ലി’ വർ നം ട 
ത്. അത് ഒ  െവ വിളിയായി .  മാനസനാണ് അത് േനരിടാൻ ഒ  പരി 

പാടി േവണെമ   ആശയം േ ാ  വ ത്, മ  േപ മി : “Calypso” -പാർശ  
വൽ രി െ വ െട സംഗീതം . അത് ഒ  ലഹരിയായി, വാശിയായി, ഉ ാദ 
മായി എ ാവ െട ം സിരകളിൽ പടർ . 

അതിെ  കലാപരമായ വശം മാ ം ആയി  ഞാെനാെ  േനാ ിയി ത് . 
സാ ിക വശം വൻ മാനസ ം ജിബി ം േജാസ ം  ABC- ം മ ം 
െശൽവ ം ഒെ  ആയി  ൈകകാര ം െച ത്. 

കാലിപ് േസാ െട സായാ ം ഞാനി േമാർ . അ ് കാലം നി ലമായി. 
നിമിഷ ം നാഴികക ം തീര െത  േതാ ി. Calypso- െട പരസ വാചകം 
ഇതായി : 

"Sometimes a tune beats History books in capturing the spirit of an era and 

Now it is Calypso 98 

lifting your souls to higher octaves of ecstacy..."  

മാനസേമാഹനൻ രണ 
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ആ നിമിഷ േളാട് ഒെ  ധാനമാ ം കടെ ിരി ത് മാനസെ  ഇ ാശ ി 
േയാടാണ്. അതിെ  ാ  അവെ  ൈകകളിലായി ... 

ന െട  േകാേളജിൽ എ-േസാൺ െഫ ിവൽ നട ണെമ ത് മാനസെ  ടി 
നിർബ മായി . 

പിെ  ഒ  കട  മാഗസിൻ ആയി . അ ം ഇ ം എെ  മാേനജ് െമ ് 
കഴിവിൽ എനി ്  വലിയ വിശ ാസമി . അത്  മണ റി  അവൻ പി ണ 

ാെന ി. എേ ാട്   അത്  ിൽ തെ യി  തീർ ാൻ പറ . ൈവ  
േ ര ളിൽ അവൻ വ ം രാ ികളിൽ ഞ ൾ േഹാ ലിേല ് തിരി  നട ം .  

േകാ ് കഴി ് എെ  കല ാണ ിനാണ് പിെ  അവെന ക ത്. തേല ് രാ ി 
ലർ േയാളം മാനസ ം രവി െമാെ   വലിയ ചർ  ആയി െ  ആേരാ 

പറ  . 

അവസാനം േനരിൽ ക ത് ബബീഷിെ  കല ാണ ിനാണ്. ഞാൻ എറണാ  
ളെ ി. അവൻ തീ ി  നിൽ ായി . ഞ ൾ ബീയർ  കഴി . 
ബി ് െകാ ാൻ േനരം എെ  ൈക ത ി മാ ി. െകാ ിയിൽ വ ി ് നീ ബി ് 
െകാ ാേനാ? (െകാ ി പഴയ െകാ ി അ ായിരി ം, പെ  മാനസൻ പഴയ 
മാനസൻ തെ ...) പിെ  പാല ാട് വെര ഒ മി  യാ . ബബീഷിെന ക ി ്  
ഞാൻ േകാഴിേ ാടിന് േപായി, അവൻ െകാ ി ം... 

പിെ  2016 ൽ വാട് സ് അ ് ് പീകരി തി  േശഷ  ചർ കൾ, അഭി ാ 

യവ ത ാസ , അടി, ചീ വിളി, ഇറ ിേ ാ ്… 

പിെ , ഈ േലാ ്െഡൗ  സമയ  ചർ കൾ... 

മാനസൻ അടി റ  ക ണി ായി . അവൻ ക ണിസെ  േ ഹി  
േപാെല ഒ  െമാ ീ ം േ ഹി ി ാവി . തീെര തിഫേല യി ാ  
സമ ണം, അതിെ  േകഡർ പൽ ളിൽ ഒരി ം റി ാനാവാ  

ക ിയായി… 

മാനസൻ േപായി… 

വിജയൻ ഖസാ ിൽ പറ ത് േപാെല, "മ ാരം െകാ ് ിയ ഈ നർജനി 
വി  നീ യാ യാ കയായി..." 

മാനസേമാഹനൻ രണ 
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ഴ കൽ ാ ി ാല ി  താെഴ ഇനി ം വഹി ം. അ ഹാര ൾ  കളിൽ 
പലവ ം ര ദി ം. െത കളിൽ ികൾ ഹിേ ാള ം ആേഭരി ം സാധകം 
െച ം. കരി നകളിൽ കാ ് പടർ  പിടി ം. േവനൽ ടിൽ വര  പാട ൾ 
ഞാ േവലകൾ ായി കാ ിരി ം. െപാ ാ ി വഴി പഴനിയിേല  േപാ  
രാ ിവ ി ഉ ിൽ ൈസറൺ ഴ ം. ധ രാവിൽ ൈവകി തി വാതിര 

ളി ാൻ േപാ  ീക െട കലപില ഴ ം. ഒ ി ം ഒ  മാ ം ഉ ാവി . 
നീ മാ ം ഇ .  

മാനസാ, നർജ ിേലാ ആ ാവിേലാ ഒെ  മന ിെന െവ െത വിശ സി 
ി ാെത എ െന നിെ  വീ ം കാ െമ  സ ം ഞാൻ വ ് ലർ ം? 

അത് നിെ  വിശ ാസ ൾ ് എ  തെ  എതിരാെണ ി ം... 

േദഹേമ േപായി . േദഹി ഇവിെട തെ  ഉ ് . അെ ിൽ അ െന 
വിശ സി ാനാണ് എനി ി ്ടം. 

തർ ൾ മരണേ ാെട തീ െമ  നീ ക തിേയാ  ? 

ഇ , അത് ജ ാ ര ളിേല  നീ ം.  

This is just a commercial  break. 

മാനസേമാഹനൻ രണ 
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േപഷ് സി , സിവിൽ 1999 
 
ഇ ് മാനസെ  വീ ിൽ േപായി. അവെന ക .  

ി  കീഴിൽ ക വാളി  െചറിയ പാ െതാഴി ാൽ മ ് യാെതാ  വ ത ാസ 
മി .  

ഇെതാെ െയ ് എ  സ തസി മായ നി ാരഭാവം.... 

ഭാര െയ ം മകെന ം എ ിെന അഭി ഖീകരി െമ ് അറിയാ െകാ ് അവ 
െട അ  േപാകാെത മാറി നി . 

2008-ൽ മാനസൻ ംബസേമതം പാല ാട് വ േ ാൾ ക താണ്. ഞാ ം 
മ ം ം മാനസ ം. ംബസേമതം മല ഴയിേല ് േപായി. അവെ   
മകൻ തീെര ായി . ഏെറ വി തി ം. മാനസെ  ഭീഷണികൾ വകെവ 

ാെത അവൻ ലഹള ാ ി െകാേ യി .പഴയ ണി ് െസ റിയാെണ  

മാനസേമാഹനൻ രണ 

െട ാ ം ഞ ൾ  
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് മാനസ  േതാ െ ി ം മകന്  അത് മന ിലാകാ  ആയി ി േ ാ? 
പാവം സജിത ഏെറ ി ായി . 

അ  കഴി ി ിേ ാൾ പ  െകാ ിേലെറയായി. സജിത എെ  ഓർ  
േ ാ എ റിയി . 

******* 

സം ാര ചട കൾ കഴി േ ാൾ  ചില  സജിതെയ ആശ സി ി 
ാൻ മി  ക േ ാഴാണ് അ  േപാകാൻ എനി ് ൈധര ം വ ത്.  

"പാല ാ  േപേഷ നേ ... ഏ ൻ ഇട ിട ് എ ാവേര ം േഫാേ ായിൽ 
കാണി  തരാ ്..." സജിത പറ േ ാൾ ദയം ിേ ായി.... 

എ േയാ രാ ികളിൽ അവൻ േഫാൺ വിളി ് രാ ീയം പറ  തർ ി ി 
രി . തർ ി ാ  മടി െകാ മാ ം ചിലേ ാെഴ ി ം അവെ  വിളികൾ 
അവഗണി ി െ  േബാധം ഉ ിൽ നി ം ഉയ ... 

പേ , എ ാ അഭി ായഭി തകൾ മ റം സഖാ െള േചർ  നി ാ  
മാനസെ  േശഷി വ തായി . പലേ ാ ം അത് അ ഭവി ി താണ്. ഏ ം 
ഒ വിൽ ആഗ ് 23-ന് രാ ി ഭാര മാെര ം പി ാെര ം ഒഴിവാ ി ഒ  വീഡിേയാ 

മാനസേമാഹനൻ രണ 

ഗിബി ം മാനസേമാഹ ം 
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മീ ിൽ ടിയിരി ാെമ  പറ ് വിളി ം മാനസൻ തെ . അ ം കാണാൻ 
പ ിയി . 

ഓർ കളി െട ം സംസാര ളി െട ം മാനസൻ തെ  െള വൻ 
ംബ ിെ  ഭാഗമാ ി മാ ിയി  എ ് സജിത െട വാ കളി െട 

തിരി റി ... 

ഗിബി െട േഫാൺ വിളികൾ പകർ  ത  ആ വിശ ാസെ റി ം മാനസന് 
ദർശനേയാ ായി  അ െ റി ം സജിത ഏെറ പറ . കാ ് ർബ 
ലെയ ി ം ഏെറ ൈധര ് തനി ് എ ് അവർ തെ  പറയാെത പറ . 

സഖാവ് മാനസെ  ഭാര ് അ ിെനയാവാെത വ . 

തൽ ക േ ാെട അവർ ഭാവിെയ േനരി െമ ം, അതിൽ ഏെത ി ം തര 
ിൽ ൈകേകാർ ാൻ ഞാ ൾ െട  മാനസെ  ൾ ് കഴി  

െമ  ത ാശേയാെടയാണ് അവിെട നി ം തിരി  േപാ ത്. 

മാനസേമാഹനൻ രണ 



 

The eye magazine MARCH 2021 17 

 
 
അവെളനി ് കളി ി 
വിഷാദകാല ് ആർ ി ീ ിയാൽ 
െനയ് ിയ 
മാംസളമായ പ ിെ ്... 
 
ഭാര   പിേ ർ  
അതിപ ാര വിരഹജീവിതം 
മഷി ണ  പ മഷി 
േകാടതിയിൽ േകാ വാ വിരഹ ിെ  
നിരാകാരത ം 

ർ ം വലി  ീകൾ  
എനി ് ഭയ ര െവ ി ലാ  
എെ  ഭാര  സ ിെ  പാരമ തയിൽ 

ണികീ ം േപാെല ഒ യി ... 
അവർ െച കാല ് ർ ം വലി ാെത റ ിയി . 
കിനാവ ികൾ കിനാ ളിൽ തലയി ് െഞ േ ാൾ 
അവ െട ടിയിഴയിൽ നി ം  

േ മം  എെ  ത കിയി  

തിരലായ ിെല കളി ി  
 ഇ  േമേനാൻ 

ഈ ല ം തൽ മലയാള ിെല ഗ രായ വ എ കാ െട ഒ  ിരം 
അതിഥിസാ ി ം ആരംഭി കയാണ്. മലയാളെച കഥയി ം േനാവൽ ശാഖയി 

ം മായികമായ ഒ  ഭാഷയി െട നവഭാ കത ിെ  ഒ  അ ിമറി തെ  നട ി 
യ ഇ  േമേനാനാണ് ഇ വണ ന െട അതിഥി. ആ സാ ി ം ഒ  കവിതയി  
െടയാണ് എ  കൗ ക ്.  
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അവ റ .. 
ഞാൻ േ മി . 
െഛെഛ ശവരതി ാരനായ അേഘാരൻ 
േപാെകെ ാെക അവെരനി ് സേഹാദരിയായി 
പര ര ബ മാന ിെ  മാന ജീവിതം. 
ഹൗ 
പിെ യവൾ വ  കളി ി 
അവൾ ് െന ിൽ ായി .. 
അ ശ മായ ശ ിയയി െട 

തിരലാട ാരൻ അവ െട െന ിൽ േടാ മിറ ിയി . 
എെ  കളിൽ രസേവ അവൾ ് കര ിൽ വ  

“എെ  ഏ ം േകൾ ിെ ? 

അതിെ  ഗ ം തിരലായ െള ഓർ ി ി ിെ ?” 
ശരിയാ  െപൺ തിേര എെ  വാർ ക കാല ് 
നീെയാ  യൗ നകാരിയായ െപൺകാലം ഓർ ി ി . 

“എനി ്  വിടണം” എ വൾ പറ േ ാൾ 
ഞ ൾ ിടയിൽ അതിർ ികൾ ഇ ാതാ . 
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ഒ  ലാ േഡാർ ആൺപ ി അതിെ  
യജമാന ിെയ േതടി 
വായിരം കിേലാമീ കൾ 

സ രി തിെ  രഹസ െ ാ ൾ 
അതിനാ  ജീവിതെമ  വിളിേ ർ 
മകെള ഞാൻ നിെ  
േതടിെ ാേ യി . 
നിെ  വിഷാദ ളിൽ  
ടിയിഴത കി ഞാൻ 

പിതാെ ാ    
നിെ  േരാഗകാല ളിൽ ൈവദ ത ിലിൽ കിടെ  
ഉടൽ വിറ ി കളിൽ േകാടൽ 

ഉടെലാ ാെക താമരെമാ ി  
ക  ചാരി നീ പിടെ ണീ േ ാൾ ഞാൻ വിയർ  േപാ . 
 
നാമി േപ ം മേനാേരാഗികൾ  ൈവദ ത റിയിലെ ം 

നാം എെ  രഹസ റിയിെല ം  
ഞാൻ സ ൽ ി  
േഷാ ടി േ ാ ം നീെയെ  േ മി  

നിെ  േച കൾ കന ാബാധെയാഴിയൽ  
ഓഹ് പ േമ ഈ െച ാരനായ േഡാ ർ 
ഉ ാദിയാകാെത നിൽ െത െന? 
അയാൾ ് ഉട കൾ െപസിെമ കളാ  
എനി ് േരാഗം േപാ ം േ മാ രതയാ  
 
ഞാൻ േകാടതി റിയിൽ വിധിന ായം പറ  

ായം െത ാ  െപൺ ിെയ വിവാഹം െച  
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ആദിവാസി ആൺ ിെയ ഞാൻ ജയിലിലയ .. 
േപാ േസാ എ  പ മഷി.. 

എ ി  ഞാനവ െട ഉ ാദേ ിൽ  വി ംഭി . 
ഞാെന  െക വൻ 
ന ായേദവത െട സേഹാദരിയാ  അന ായ േദവത 
െയ  സ യംന ായീകരി . 
 

നിെ  പി ിയി  ടി ഞാൻ അഴി കള .  
തലയിൽ ഘടി ി  യ ം മാ .. 

നിേഫാം ഉ ിെ  ബ കൾ െപാ ി  
ഈ സീജി വ ൾ പറിെ റി . 

ിെല രകൾ ് വീ ചിെയ  ഞാൻ തിരി റി . 
അപ ാരേമ േ ാൾ ളി  ബിയ  ചിെയ ം 

നിെ  ഏ ളിൽ തിരെ ാ െ   

നിെ  െമാഴി ഓർ ി   

നായ തിര ാരൻ തിര ാണക ംബന ൾ  
എനിേ ാർ  വ  നിെ  ാണസ ടം 
േവ  െതളി കൾ ഇ ാ ി ം 
ഞാനയാെള വധശി ് 
വിധി .. 
 
അവ െട െന ിൽ കട ് 
ഉടലിൽ യ ് കനാൽ േപാ  
കടലി ക ം 
അവ െട ടകൾ 

മിഠായിെ വിെല  
പ റാ ൽ ഇളനീർ ഹ വ 
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ആ ാദ ിൽ അവൾ ന ി പറ  
പിെ  ചെ ാ . 
 
ഒ വിൽ വിധിന ായ ിൽ 
മേനാേരാഗിയായ െപൺ ിെയ ൈവദ ത ിലിൽ 
േഷാേ ിയവെന ഞാൻ വിധി ... 
മാനസിക േരാഗിക െട േഡാ ർ ചിരി .. 

“ഇയാളാ . ഇയാളാ  അ  വ ത് എ ല ” 
അയാെള തിയ കാരി ാസിൻ* ഒ ടി ടി ് 
ഞാൻ വീ െമ  
േഡാെ ർ  വധശി ... 

തിരക െട ചിന ് ൻ െപാ ി ര  
ൈവദ തിക െട സംഗീത നം 
ഉ ാദിക െട േഡാെ ർ െപാ ി ിരി  
 
ഞാൻ നിശ ത ായി അല  
ഓേഡർ ഓെഡർ 
തിക .. 
ൈവദ തിയിൽ തിള  അവ െട ഉമിനീരിെ  ാണ ചി 
 
*കാരി ാസിൻ: ിേ ാ ീനിയ ് കഴി  മ ് 
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കാ ിന് എ  
സാ തകൾ  
 
 
അലയാഴിയിെല ഒ  െകാ ാ ിന്  
കട ് േപാവാൻ  
െകാ ിയിൽ എ  വീഥികൾ... 
 
ഒ  വീശി ശലം പറയാൻ 
ഒ പാട് തണൽ മര ൾ.... 

േറയധികം മര ൾ,  
 
ഏ  ര ി ം  
കാ ാതിരി ാനാവാ  
മാ കൾ, ാ കൾ, ഞാവൽമര ൾ.... 

ിളമില കര ളാൽ ണ  
അരയാ കൾ... 
 

 
 
 
 
 
കടലിെല ജീവിതം തകർ വന്  
ഒ  ത ാൻ, 
ഉ ിെല ഴിക ം തിള മറിയ ക ം  

റ  കാണി ാ  കായൽ... 
 

ി സ് ഇതാ  
ഇളം കാലടികൾ വ  നട  ട ി.. 
ആകാശ ിന റം  

വ ര സൗമ കിരണ ം... 
എ ി ം... 
അ ് അകെല, ആഴ ടലിെല,  
അനാഥനാം ടൻ കാ ിന്  
െകാ ിയിൽ എ  സാധ തകൾ.... 

ജയശീലൻ എം.എ  
1988  ME 
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Time felt meaningless, 
As I stayed home in solitariness, 
Who knew there would come times, 
Where a global pandemic arises. 
 
Waking up drearily, 
With my happiness ebbing away 
quickly, 
Waiting to go out; no longer patient, 
A minute feeling like an hour, 
All I have is my gadget, 
Keeping me away from bore. 
 
My biological clock dismantled, 
Keeping ourselves entangled, 
Makes the time fly. 

 
Some either eating a lot, 
Or working out a lot, 
A few drawing, 
A few baking. 
 
Several pros and cons, 
Better environment low emissions, 
Family bonding,  
Discovering and realizing. 
 
Hang in there with might, 
It’s going to be alright,  
So, hold tight. 

MY QUARANTINE DAYS  

Daya Fathima, D/O Shajith A T, 1995 CE 
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എ  േപാവതിെത  തി ി- 
െതേ ാ പറ കയാെണൻ മനം 

ക ം െത  െര മ ഹാസ  
െച മായ് നിൽ  േപായ കാലം. 
ഇ  മാ ൾ േലശേമ ണയ 
സ ാപേലാലമാം നാ കൾ, കാല ിൻ 
ഒ ം തി  കിത  വിത തി 
െനാ ം മരി ത ാെത േവെറ. 
 
എവിെട നിൻ പാതി എ ിൽ നി ം 
നിെ  
കവിത േപാലടർ ി എ വൻ 
കാ  േപാെല െകാ  േപായവൻ, 

ിെല 
പ  കം െവ ാെത േപായവൻ! 

മാനസം ത ിെല േചാ ം ചഷക ിൽ 
പാന ിനായ് വ ഥ നിറ വൻ! 

ഉട  കിനാ േള േഹ!, േപാ കിൻ  
െമടയാതിരി ക ചി കൾ.! 
 
വരിക സഖീ ന െ ാ ി ിരി ാം, 
തിരിെക ഇ ിരി േനരം നട ാം. 
വരിക, ഒ  ചായ ി ടി ാം, 
െര വീെണാരാ കാലം ണയാം. 

ഒ  ദശാ ത ി ം അ റം േപാെയാ 
-രാ  നാ കൾ ഓർെ ാെ ാം. 
േപായ കാലമാെണൻ ിേയ, പതി  
പാകിയ ാണെ  ഓർമ േനർ ചി ം 
 
ചാെര നീ വ െമ  േതാ ലിൽ ഞാൻ 

െപ ാെത േപായ മഴ  
നിർ ൽ മാർ ൈക ാറ 2017 EE 
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െരേയകനായ് ഏെറ നി ീെലേയാ 
ഒ  േനർ  ളിരായി െപ ാെത ം 

തരി േനാ  ത ി മ െന േപായി നീ 
ഇമകളടയാെത കാ  ഞാനി ം 

 
മമ േദഹം ളിർെ  നീ െപ െവ ിൽ! 

ഴയായി ഞാൻ, വിതളായി നീ ം 
പഴയ നാൾ വീ ം ജനി െവ ിൽ! 
 
ഓർ കിൽ അ മി ാെത േപാകെയ
-യിർ േവെ  ശഠി െ േടാ, പറ 
മൗനമായ് ഇരി കിൽ എ ർ ം 
സഖീ, 
മാനം ക  േപാൽ, ഒ  െകാ ിയാൻ 
മി വാൻ ൈവ ം 
േപാെല ിനീയി ം 

ത ീ െകാ  െച  ഗ ഗദെമ ി ം. 
ഇ ിനി ം ൈവകയി ിതാ േപാ  
പീലി വിടർ ിയാ  ഞാൻ, വിട.! 
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A tribute to Diego Maradona is like adding sand to the seashore. 
Thousands across the continents from the world’s most influential 
political leaders, Nobel Prize winning authors of Latin America, 
the spiritual gurus of India, star footballers of every generation, 
the FIFA bosses of then and now to the slum dwellers of Bangla-

desh and the butchers of Africa, all have poured in their tributes. 
 
Every tribute speaks about the aura of this magician, about how he influenced 
one and all, though most of them had never met him. 
 
It has been 34 years since Argentina won their last World Cup. Many nations 
have cradled the Cup in their hands since then, but you can still see teenagers, 
born much after Maradona stopped playing, holding placards, wearing the 
No.10 jersey and shouting for Argentina at every street in Malappuram, Cairo 
and Addis Ababa. It is because of what this man did for his country in 1986. 

A Tribute to Diego Maradona    
TP Rajeev , 1990 Mech  
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He, not only took Argentina to the top of the 
footballing world and placed it alongside 
Brazil, but also brought hope to millions of 
underachievers across Asia, Africa and other 
third world nations, that one day a Maradona 
will be born in their country too and will 
bring world cup glory to them. 
 
International football lovers adore him for 
what he accomplished for his country, having 
won every trophy from the Youth World cup, 
Copa America and the World Cup. However, 
those who follow club football closely, will 
agree that his achievements for his club were 

even bigger. He joined one of the weakest clubs in the city of Naples- Napoli, 
which was often termed as the dump yard of Italy. Napoli had never won a 
Serie A and were nearing relegation when Maradona joined them in 1984. He 
carried out his promise of presenting them a championship victory by beating 
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the rich North Italian clubs, the likes of AC Milan, Juventus, Inter and Roma. 
Maradona did not stop at that. He gave them more than what he had promised, 
winning the Serie A in 1986 and again in 89. He, then went on to winning the 
biggest cup in Europe, the UEFA Champions Trophy in 89, apart from the 
Italian Super Cup and Copa Italia. He became the most loved son of the peo-
ple of Naples. They rewarded him by withdrawing the No.10 jersey forever, 
and now have named the Naples stadium after him. 
 
 The biggest match that he probably ever played was the Argentina – England 
quarter finals of the Mexico ‘86 World Cup which saw two contrasting goals 
that became part of history. The first one termed as the ‘hand of God’ was fol-
lowed by the goal of the century. A miraculous one, which the English great 
Peter Reid who chased Maradona all the way from behind the center line till 
he went past Peter Shilton, can only recall with awe even today. That match, 
for the Argentinians, was more than football. Played after the war between the 
two countries for the Falkland Islands, which the English won with the sup-
port of America, this victory in the World cup against England, which took 
them all the way, was a revenge. Maradona became a bad boy ever since in 
the eyes of England and America. He refused to play club football in England 
when every world class footballer dreamt to be part of the English league. The 
media in England and America always haunted and chased him both on the 
playground and outside. He retaliated by tattooing the image of Che Guevara 
on his upper arm and Fidel Castro on his leg. 
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Things changed after the 1990 
World Cup. The already deteriorat-
ing relationship with the Napoli 
management worsened. National-
ism also played its part. Host nation 
Italy were fancied to win the ‘90 
World Cup, with a formidable 
lineup that included Maldini, 
Baresi, Schillachi, Donadoni, Bag-
gio and the likes. However, Mara-
dona had other ideas. He single-
handedly, with support from Canig-
gia, beat them in that hard-fought 
120-minute gruelling semifinal, 
which obviously didn’t go down 
well in Italy and Naples.  

Maradona thrived when the resources were minimum. He proved it time and 
again for Argentina, Boca Juniors and Napoli. Pele, winning the World Cups 
for Brazil was like Messy winning all those championships for Barcelona in 
the last decade, with half a dozen star players to support him. Platini once fa-
mously said about Zidane who was voted the best footballer of the two dec-
ades post Maradona era   ‘What Zidane could do with a football, Maradona 
could do with an orange’. 
 
There are a few who hated Maradona, but when one looked at those grievanc-
es closely, they all appear personal and beyond football. Pele disliked him for 
displacing him from his unchallenged position at the top. Diego Simione 
called him a cheater when he failed the drug test in ’94.  Simionie knew that 
Argentina couldn’t win the World Cup without him, even when he was going 
downhill in his career at that point of time. The Establishment bosses hated 
him for he spoke the truth and opposed them. He took to drugs in the 90’s to 
find solace and an escape from his personal issues. Unlike Lance Armstrong, 
Ben Johnson or Marion Jones, who took it to enhance their sporting capabili-
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ties, Maradona had achieved all the sporting laurels much before that. 
 
Diego Maradona spent a major part of the last decade in Dubai as an ambassa-
dor of sports, he coached a few local clubs too. I wish I could have bumped 
into him at some event, Dubai being a small city, but that was not to be. 
 
Dear Diego, for someone like me, who played football at the school and uni-
versity level and for the local clubs where dry paddy fields and the hard red 
pitches of Kerala were our stadia, at a time when you were winning every 
match and every tournament at the highest level, your passing away has sud-
denly taken away my youth from me. 
But, having said that, the timing of your departure is irrelevant, as you had be-
come the hero of every footballing folklore much before you went. Long after 
all of us, who are alive now are done and dusted, you will be relished as long 
as the last football is rolled in the smallest of fields in the remotest corner of 
the world. 
 
Good bye Diego… and thank you for living and passing by like a dream and 
inspiring millions around the world to dream. 
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Born in a cage, Trying to Spread my 
wings; 
But where to fly, how will I fly; 
For the door is locked, the cage is 
Small. 
Yes, Captivity is worse than death. 
 
The sunrise, Yes I could see it, 
But I couldn’t feel it, 
Humans look at me, think I’m happy; 
They don’t understand how I feel. 
The food kept in here, 

Tastes bland. 
But the winds, hills, and trees 
Seems to call me. 
 
Oh, How I wish I could fly around, 
How I wish I could be free, 
Instead of crying here in vain and 
pain. 
Born in a Cage, I don’t know how it 
feels to be free! 
 
Captivity is worse than death. 

Bird Born in a Cage    
Neha Rakesh Pillai, D/O Rakesh Pillai 
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 This topic interests me both as an engineer and a social activist. Capital-
ism is in a crisis that it is not yet reached a level where it can expand freely. 
Though a certain section of the people is able to develop with market capitali-
zation, the net productive assets of the society are not getting developed at the 
same rate and the distribution is not taking place the way we would expect to 
happen when societies get wealthier. There is a concentration of wealth and 
the prosperity of society is not commensurate with the prosperity of some sec-

Open knowledge and Collec ve 
Experience for Social Ac on     

Prabir Purkayastha 

12th Biju Cherian Endowment talk was conducted on 11th September 2020, 
on the eve of the 13th Annual General Body meeting of Darsana. The talk was 
delivered by Mr Prabir Purakayastha on “Open knowledge and collective ex-
perience for Social action”. Prabir is an engineer and a science activist. He 
headed the Working Group on the Energy Sector under the aegis of the Kerala 
Planning Board twice. He is the Chairperson of the Just Net Coalition, the 
President of the Free Software Movement of India, and the founder Editor of 
Newclick.in, a news website.  
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tions of the people. On top of this, came the crisis due to covid-19 epidemic. 
Let it be clear that we are not going to return to the same state of what existed 
before covid-19 epidemic. The informal sector has lost employment heavily. 
Probably four out of five people turned unemployed in the informal sector. 
And the small business is also facing enormous difficulties. A large number of 
them have closed down or are in the process of closing down. It is certain that 
after covid-19, everything will not become normal again as people who have 
lost their capital would find it difficult to start building enterprise and people 
who lost their employment have lost them permanently.  
 
 It is probably true that vaccines will be available within some months. 
When the next year starts, the impact of covid-19 may also reduce. But it 
doesn't mean that the pre-covid days are going to return. In this context, I'm 
very happy that you are trying to set up a new kind of paradigm of how to 
build small cooperative businesses startups. Good that you explore the role of 
your organization which can contribute in this as a large technical-financial-
managerial community. You are also looking into how knowledge can be put 
to productive use by not only you, but by other sections of people in the socie-
ty. This will help to sustain small enterprises, either in terms of co-operatives 
or other small businesses because what they lack apart from money and the 
financial resources is knowledge and management expertise which are re-
quired for an enterprise to succeed. Also I think it is extremely a challenging 
exercise to bring that in and to help smaller enterprises to come much closer 
to the grass roots. And the fact that you are trying to do it at this time, makes it 
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much more difficult and but I hope that this current unusual pandemic scenar-
io will not affect you. As you act by the time the epidemic starts lifting, you’ll 
be in a position to actively help those sectors which have taken the biggest hit 
in terms of the covid-19 epidemic. An important question is on how we see 
the framing of these issues. Also what will be the pioneering role the organi-
zation plays? I don't think there are many examples that I could look upon. 
Okay, here's a blueprint you can copy. Anyway, you're trying something quite 
unique.  

 So what can you draw from others’ experiences? Let us start exploring. 
What does an enterprise really represent? Whatever is the enterprise, a capital-
ist enterprise, socialist enterprise or public sector, any enterprise has to have 
three things. It should have a certain amount of resources, physical capital 
money as Marx defined it - money needs to have a certain minimum amount 
before it can be called as capital. An amount of hundred rupees is not capital. 
So you have to have a certain quantity of money before you start. It can be 
from banks, in the form of loans. It can be the money that you can collect 
among yourself. But that is one necessity. The second necessity is that you 
must have people who will work. There must be labor which will produce 
goods. You must have some amount of machinery and also you have to buy 
raw materials to produce finished goods. And this is what a classical or tradi-
tional economist tells you. 

 A certain thing that is missing in this picture, which I think a very im-
portant element, and in the absence of which all these would not work, is 
knowledge. In fact, knowledge is something which is often neglected in this 
scheme of things. An economist basically looks only at capital and labor. They 
are the factors of production. And the presence of knowledge is taken for 
granted. Somehow it always exists. If you take democratic societies which ex-
isted from medieval times to this date, you will see that the key element of the 
transition that takes place is the transition of true knowledge. Once you learn 
things, you learn how to do new things and to use new materials and to look at 
what uses they can be put to. This is one part which is left out.  Knowledge 
doesn’t belong to an individual but to the society. Newton said if he had seen 
further it was by standing on the shoulders of giants. So essentially it's accu-
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mulated wisdom of other people on which we base our new incremental 
knowledge, but this is the knowledge that allows us today to build Industries, 
to build new things and also to do new innovations. You do innovations in 
ways of thinking as you put different sets of knowledge together which could 
be breakthroughs in science, discovery of new laws or new materials. But we 
should be clear about the function of the artifact to be produced; otherwise, all 
this knowledge is not going to help you produce an artifact. And technology is 
active imagination in order to produce an artifact which has social use.  Yes, it 
must have social reasons for having some economic value. It must also fulfill 
a certain function which it has to incorporate. 

 Pump incorporates the function that you can pop water. A car makes it 
possible to go from one place to another. When I incorporate a certain func-
tion in the artifact, the scientific and technological knowledge used for that 
may be experiential knowledge. We don't know the laws and rules as yet and 
may not know whether this is the maximum we can do. But that type of em-
pirical knowledge is also knowledge and all of that has to be built into some-
thing that society needs.  This knowledge is something that you as technical 
people produce and this is something which generally not accessible to small 
enterprises. One person may have an idea but that one idea is not enough. You 
need a home to call that idea to bear fruits with a lot of other auxiliary 
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knowledge that must go together to finally produce something and also to the 
production system which goes to produce the product. But this is not enough. 
For making a particular artifact, you must also know how to make the artifact 
and you must know what the machines that are required to make the artifact 
and where they are available. And we should know how it can be produced 
cheap. What I am trying to drive in is that the knowledge of a certain kind is 
required for the transition from what we call science into technology. 

 Even that technological knowledge is not enough to build an artifact, it 
must also incorporate a production system that can repeat building this artifact 
again and again, that is, the particular good that you are producing must be re-
producible. We should have a reproducible system which can continuously 
produce artifact which has a social use and therefore value in the market. Any 
enterprise needs such a reproducible system. Certain countries are more ad-
vanced than some other countries because they have that reproducible system. 
Not just the knowledge of science will do. The empirical cum production 
knowledge will come when we put together people from different disciplines 
and different knowledge and then we can produce a product that society 
needs. It can be a medicine or a vaccine or it can be the solution to any physi-
cal problem.  

 So all of these are dependent on the knowledge that societies have and 
how that knowledge can be brought into the realm of productive enterprise. 
And I think that it is the actual. The challenge isn’t that we don’t have enough 
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capital in India. The challenges of labor and scarcity of resources in India are 
also not very significant. I think we can overcome all of them. But what holds 
us back particularly if we take the small-scale sector or what would be called 
the ground up co-operative sector, is the scale at which we need to operate. 

 And that brings me to the second point.  You don't need large scale fac-
tories we had earlier. What we need is descaling of production. You can actu-
ally build much smaller factories and therefore the capital investment required 
is low and you also get more flexibility of manufacturing. The flexibility of 
manufacturing systems is possible as you can embed a lot more intelligence 
today at a very simple level. It doesn't require a lot of knowledge to do it. You 
have what is called IOT switching, basic intelligence in which you can embed 
lot of small things as well. So without much cost, all of these can be used to 
control processes and descaling also can be attained. So you have two ele-
ments today, which are favorable to small sectors provided you can bring in-
telligence into it.  

 Bring human intelligence to it - knowledge. If we are able to provide 
knowledge to these types of industries not merely as consultants, but with cer-
tain amount of involvement with an amount of commitment, then there is a 
possibility of changing the way the sector is operated today. I say this because 
it's very clear that in India, we are not likely to see any further large-scale in-
dustrialization of the kind that happened after the industrial revolution. Across 
the globe you can now see that our economies of large scale have disappeared 
because it's possible that you can have smaller units which produce the whole 
lot of the parts and you can actually put them together much more easily. 
That's made possible because knowledge has the ability to distribute produc-
tion and descale production. It is something capital has done for its own inter-
est, but nevertheless having done it, what makes that whole system work is 
the fact that they control every element of the enterprise with their control 
over knowledge. And there is also the possibility of small enterprises to suc-
ceed provided knowledge can be brought or shared. 

 Let us discuss another major change we have seen in last 20 or 25 years. 
In fact it had more impact in the software industry. Big companies or those 
companies that wanted to be big had proprietary software. They own the soft-
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ware because software is treated as something equivalent to writing text and 
copyright laws operated on it which means it has a 60-year copyright for in-
stance in India. In United States you have a much longer term copy rights. Ef-
fectively it was just copyright which gave the software companies the right to 
sell copies of what they have developed. To make a copy it hardly costs any-
thing. It was sold in floppies first, later in CDs and now it can be downloaded 
directly from internet. So the duplicates hardly have any cost but for the pro-
duction of the first original copy had cost because that's where people have to 
work to build a functioning software system. But the real challenge to the sys-
tem was the understanding that this is actually harming the growth of the soft-
ware industry itself because instead of sharing a good work, people put it be-
hind secrecy laws. Intellectual property rights mean essentially that all are be-
ing kept secret. But later, various people including universities started sharing 
their code widely without any copyright. But if you don't put the code under 
copyright, there is one problem, someone else can add one line to it and say it 
belongs to them because they have added one line. So the concept of a new 
public license, GPS license came to existence which essentially says that if 
you want to use someone else’s software you can download it and use it, but 
you have to give it in copies to anyone who asks for it and any change you 
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make should be given back to the community under the same license. You 
cannot enclose it by copywriting it yourself. This is called the copy-left li-
cense. It created an enormous echo system and now lots of people willingly 
contribute their knowledge and their software skills freely and thus created the 
so called open source community. 

 But interestingly, free and open source community does not seem to 
have brought a socialist enterprise system. In fact the biggest users of open 
source software are now new monopolies like Google and Facebook. In fact, 
they're also putting their software back into the free and open source commu-
nity partly because they have used the GPL licenses and they're not interested 
in selling software. They're interested in selling only Google and Facebook 
because that's how we make the money. They sell us to the advertisers.  

 The interesting part is that the software ecosystem today has changed so 
dramatically that free and open source software has been accepted as the lead-
ing element of change. It produces better software. It produces openness and 
everybody can look into what the problems are and can fix them. It also al-
lows people’s skills to develop much more quickly because they can see all 
the good practices of software people and can learn from them. Translation of 
knowledge becomes easier and faster and also transmits better knowledge 
even to those companies who earlier used to fight against open source soft-
ware. Now companies like Microsoft have divisions for free and open source 
software.  

 So basically the battle has been won. What does it prove? It proves that 
we are willing to work for development of knowledge, in this case software, 
and provide it free.  It is challenging enough and also it gives pleasure to one 
who does so. So a kind of social commitment came from this set of people by 
sharing knowledge. Of course, it might have also helped monopolies as well. 
In fact National Security Agency of the United States also uses this. And let 
me make it a point that the knowledge being shared and being free is some-
thing which can be established in technology as well. This is not new and this 
is how science has developed. In fact science did not develop because people 
patented things. It develops because people solve puzzles because they really 
want to solve them and they want to share it with the world. Therefore open 
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source science. You don't even talk about 
it because science has always been recog-
nized as something you need to share, 
something you need to replicate. Scientific 
community takes it for granted. 

 So, in the domain of developing 
knowledge, these institutions already ex-
ist. There are attempts to defeat them by 
trying to privatize knowledge and move 
away from the sharing model. But as the 
scientific enterprise is quite complex, it is 
difficult to close it within certain walls. It 
doesn't work because you need a lot of lat-

eral knowledge from other spheres in order to advance on your own. You do 
not know which area will suddenly open the doors and add to your area a new 
dimension. 

 So we have a history of sharing knowledge. We have a history of com-
munities that share knowledge and now if it can be done for software, is it not 
possible to build open source communities for technology as well? And I 
think that is the challenge that you are facing. Yes, theoretically it's possible. 
For making it happen, you need a critical mass. If one or two people do it may 
not be reproducible and it may not be sustainable. But you have a large com-
munity of more than 800 members. You have people drawn from various tech-
nical communities. You are willing to share this knowledge, this experience, 
with people who do not have it, to those who are starting out small ventures. 
There are people who are trying to build small startups and have the willing-
ness to put in some effort and some money but not having all elements of 
knowledge that they need. If you can share your experience and your 
knowledge with them and do it in a way that it creates a platform of such shar-
ing, then I think it will be a completely new and innovative social experiment. 
We have done it in the software sector. But we haven't really successfully 
done it with other spheres of technology.  

 We've been talking about doing it. I know that there are groups in the 
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world who are trying to do it in different ways. But always the problem is that 
they are individual efforts or efforts by a few small groups. May be they will 
create small open labs but most of them have failed because communities 
have not been built around such ideas. The open source software Community 
succeeded as they had an advantage, the internet linked them.  

 And the software does not require that you sit in the same space to work 
together. You can do things on your own, share it with others and you can 
even do it remotely now something which is not possible for a whole range of 
Industries. They're using different sets of people to come together as different 
skills are needed for the enterprise to succeed. So that is why a small group of 
people who may have a certain set of skills and technical knowledge are not 
able to create sustainable and reproducible enterprises. 

 Yours is a very challenging and an innovative area. You are trying to 
build the social experiment of bringing together a set of people who have 
technical knowledge, knowledge of running enterprises, financial skills, legal 
skills all that are needed for enterprises. And you want those groups that you 
help, then reproduce them and you also want to see that the transversal trans-
mission of these technologies and these ideas take place. So it is not just the 
knowledge of technology alone, but financial knowledge, legal knowledge, 
managerial knowledge, all of it together is what you provide, which they are 
not likely to get otherwise. I think that makes it a very challenging and inno-
vative exercise.  

 There are a lot of ideas available in this area, though fragmented in na-
ture. There are exercises  like ‘flexible manufacturing system’ , ‘open source 
manufacturing system’ etc., lot of it 
were built on a technology where you 
can get materials which can be used 
and you could really type out the code 
of the “program” that made them.  

 So those kinds of things became 
very niche. But they are not really able 
to look at much larger sets of issues. 
You have started from fundamental is-
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sues like water and shelter. These are fundamental to any society and if you 
can in some sense build-up reproducible small Industries out of them, you 
provide enormous benefit to society though you started simply as an exercise 
of charity. It is also an exercise of reproducible form in which we transfer the 
knowledge. So these enterprises can grow and similar enterprises can be fos-
tered by you. The time has come that we have the ability to reproduce 
knowledge. We have the ability to have small groups, which could take this 
knowledge. You have a large enough critical mass which stands behind these 
ideas and these ideas are not spread for making one or two people alone big 
but the same ideas again, and again spread to new sets of people and what re-
ally interests me is the fact that it could help a series of small enterprises. We 
know that the informal sector is the one which is hit very hard and there is a 
crisis due to concentration of money and wealth which fails to create jobs. It 
is creating more wealth for a few. It is not generating productive assets for the 
people and this is called market capitalization. See how irrational is the situa-
tion, the economy is shrinking and there's a huge crisis at the same time. We 
have the stock market changes now as what's called the small market correc-
tion taking place both in the United States and India, but the reality is that it 
will take the way into people's wealth which has shrunk due to covid-19. Not 
only has the wealth of a small section not shrunk, but in fact you see the 
growth of their wealth, the invisible wealth to market capitalization. So you 
can see that the stocks of Facebook, Google and Amazon have risen. Reliance 
and Geo stocks have also risen in India. 

 So how do you really produce productive assets for the bulk of our peo-
ple, so that the so-called GDP growth translates into active growth of income 
and assets for all your people is not just 1%, or 0.1% as it is today. So, to have 
a production system which is better both in terms of creating larger societal 
wealth which benefits most of the people not just a small section and better in 
terms of what is feasible to do in today's world for descaling of technology. 
Yes, it's possible; the sharing of knowledge to build institutions is possible 
provided you have people to share this with others. It is possible to provide co
-operatives; Kerala has a vibrant co-operative group and your housing co-
operative movement will be an enormous success.  
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Cooperatives can succeed. But still many of them do not succeed or do not 
work beyond the point. I think what is really lacking is the reproduction of 
knowledge, which they can obtain from organizations like yours. And the 
ability to reproduce this knowledge with such enterprises again, and again, 
will help new enterprises to come up as you share this knowledge with others 
as well. 

 So I think this is an idea which is entirely feasible. But what was lacking 
was an organization to back up to that idea, and I think that is what you bring 
in. All of you come together with your knowledge which can be shared with 
smaller enterprises who then can take this forward. It includes technical 
knowledge, managerial knowledge, financial knowledge, so on and so forth.  

 And in today's world, you also have to negotiate with an extremely com-
plex legal system. The government of India has created what I call various 
compliances which have to be done mostly digitally and most of them require 
actually people who know only this part of it so they no longer are account-
ants, but those who know what the government compliances are. And if this 
can be reproduced, if this can be shared with enterprises, it would be really an 
exciting endeavor. 

 I wish you all success. I am also quite willing to spare whatever energy 
and time possible on this exercise. Thank you. 
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From the hardcore way  
of being brought up, 
To the Mind and Heart  
- trimmed to fit the society, 
I am not able to visualize my passion. 
I am clouded with thoughts. 
 
What is it that I seek for? 
Sure, not for what I have attained till now. 
Freedom? 
Freedom, but with a crave for being wanted. 
 

My Passion   
Jayalatha  1992 Civil 
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Freedom from being dependent  
and of being dependent upon,  
and still being wanted. 
Freedom for experiencing my passion,  
and yet to remain an invisible soul. 
Freedom from the regrets  
of my unfilled wishes and dreams. 
Freedom from the stinks  
of purposeful hurts and avenges. 
 
All I know is, 
I break my bones, just to get  
a deep sound sleep; 
To avoid some thoughts  
those which swallow my value  
and my valuables. 
 
Who did I trust during my zooming days? 
Where did that trust diffuse away? 
When did I loose the hold? 
Did I ever have a hold? 
Is it the Freedom coming into play? 
Is it my Passion being realized? 
 
No, Not Freedom  
-I am running short of Trust To trust  
-Simply, A blind Trust. 
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Visiting the thinly populated, less polluted hill state of Meghalaya in the 
North East of India is anybody's dream… It is such a lovely state. 
You just can't take your eyes off from the pristine mountains and the beautiful 
greenery all around. The peace and tranquility and the clear air makes the 
skies look so blue and beautiful. I felt really thrilled to have got an opportuni-
ty to travel through the hills of the state and was excited watching the beauty 
of the hills... 
Rains were scarce and hence the waterfalls were thin… Many falls had totally 
dried up and the villagers were saying that once rains fall, water will gush out 
through these holes in the hills… I promised them that I would return to enjoy 
the beauty of the falls once the rain-gods start their downpour over their most 
loved state... 
Chirrapunji in Meghalaya has been regarded as the wettest place in the coun-
try but not anymore... 

Visit Meghalaya immediately..  
or else....    
Dinesh R, 1995 Mechanical 
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And the villagers were telling me now they need to depend upon water tank-
ers for their drinking water...Till few years back, the natural streams that never 
dried up -even in summers- used to quench their thirst... 
As you reach Dawki, the busy border town between India and Bangladesh you 
would start getting your answers... 
Dawki is famous for its clear waters. You can go boating in the river and can 
see the base of the river very clearly... The water is so clean and crystal clear... 

The Indo-Bangla Border is a few meters away from the boating spot. Long 
queues of trucks filled with granite stones can be seen there...  
I asked the soldier at the gate. He happened to be from Kerala and we had a 
long conversation.   
He said that for the last one year, this phenomenon of unending movement of 
trucks carrying granite stones from India to Bangladesh is happening non-
stop. He was blaming the dust and the chest infection caused due to the heavy 
movement of trucks through this narrow entry point to Bangladesh.  
I was wondering what may be the reasons for this new found love for Indian 
granite in Bangladesh. Spoke to some shopkeepers at Dawki and could find 
some answers. 
Got more answers when I traveled the Dawki to Jowai route towards Krang-
schui waterfalls. 
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What I saw was a systematic dissemination of the natural beauty of this hill 
state... The hills are being removed one by one... systematically... using heavy 
machinery... and they are being moved to Bangladesh in huge trucks. I saw 
long line of trucks at least 20 Kms long from Dawki towards Jowai. One side 
of the two lane road is totally taken up by these trucks. They are all filled with 
granite stones and are waiting for their turn to cross the border, travel to Bang-
ladesh, handover this granite stones to the builders there and come back to 
Meghalaya for a re-fill. 
How long will the hills of Meghalaya remain like this?? How long can they 
stand this demolition overdrive... a few months... at the best a few years... 
It was 7pm when I traveled back the same route and the heavy machinery 
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cracking into the hills and demolishing them at a furious pace was continuing 
unabated even in that pitch dark... 
I could see huge mountains just getting cut off like a piece of cake... Trees be-
ing felled... Heavy Machinery that crushes the big stones into pellets... Busi-
ness worth Crores and Crores... 
And maybe no one to question.  
If it continues unabated, you won't see a Meghalaya the way I am seeing it 
now. You may see a plain land with no water and no trees. A hot place where 
rains just don't happen. A Chirrapunji which lie permanently dry... A Krang-
schui with no water to fall... A Dawki with no river to go for boating.... 
The pace of the destruction is alarming.. As the BSF soldier said , one-hill-a-
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day moves from Meghalaya to Bangladesh. Of course, all concerned must be 
getting benefitted! 
I had read that the economy of Bangladesh is booming and that of India is 
struggling. In India, the construction Industry has shrunk by 30% in the last 
one year, whereas in Bangladesh it's on a growth phase.  
In many a growth parameters and human indices, Bangladesh has started tip-
ping India. and they say this has reduced the number of people infiltrating to 
India through those porous borders... 
When I saw the way the trucks carrying tons and tons of Indian Granite 
Stones to Bangladesh, I am also tempted to believe in all that I read compar-
ing the economies of the two countries. 
Maybe even their Rain Gods can't now protect the Khasi Hills from the hu-
man greed... 
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തേ ശസ യംഭരണ ാപന ളിേല ് നട  െതരെ ിൽ ഇട  
ണി േനടിയ വിജയം അ തീ ിതമ ാെയ ് ക താനാെണെ  മന  പറ  
ത്. പെ  ഫലം മറി ായി െവ ിൽ അത തീ ിതമാെണ ് പറ മായി  
േ ാ? ഒ  പെ  ഇ . 

റ് ശതമാനം സംഭാവ മായ ഒ ് എ തിെന ാൾ, ഇട  ണി െട 
വിജയം ശ മായ ഒ  ആ ഹമായി  എ തായി  യാഥാർ ം.  

ഭരണ ിലിരി  ഒ  ണി സം ാനെമാ ് നട  ഒ  െതര 
െ ് േനരി ് വലിയ രീതിയി  വിജയം േന ക അ  എ മ . േകരളെ  
േ ാെലാ  സം ാന ് േത കി ം. ഇ െ  ഇ ൻ രാ ീയ സാഹചര  

ിൽ േക ം ഭരി  വർ ീയ ഫാസി ് (ഫാസി ് സ ഭാവം  24 കാര ് 

തേ ശ സ യംഭരണ ാപന ളിെല 
ഇട ണി വിജയം 

 വിൽസൺ േജാർജ്  
1987 െമ ാനി ൽ 
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ആെണ വകാശെ ി ) ക ി െട ക ിെല കരടായ ഒ  സം ാന 
ഗവൺെമ ്, വർ ീയ ഫാസി ്, േകാർ േറ ് ച ാ  തലാളി  നയ ൾ ് 
േനെര  ദയനീയമായ ഒ  നിലവിളി റേ ് ഒ ം െച ാൻ കഴിയാെത ചി ി 

ിതറി ം, ത ിലടി ം പിഴ  േപാ  അയെകായ ൻ തിപ  ക ി 
കൾ ിടയിൽ െച െത ി ം നെ ് നിവർ ി െപാ  ഇട പ ം നയി  
ഒ  സം ാന ഗവൺെമ ്, എ  വില െകാ ം ആ ഗവൺെമ ിെന ം അതിന് 
േന ത ം െകാ  ക ണി ് മാർ ി ് പാർ ിെയ ം തകർ ാൻ മി  
േക  ഭരണ ട ം അവ െട ക ി ം പതിെന ട ം പയ ിയി ം ഒ  മി  
വിജയ ിേല ് അത് നയി  ഇട പ ം നട  കയറി. ഭരണ ടർ െയ  ഒ  
യാഥാർ ം െഡേമാേ സിെ  വാ േപാെല തല  മീെത  േകരള 

തിപ ം ലജല വി ാ ിയിൽ സർ  നശീകരണാ ധ ം റെ ് 
തല ം വില ം േയാഗി ി ം അെതാ ം വിജയം ക ി .  േറ ിംഗ് ഉയർ ി 
സാ ിക താ ര ൾ സംര ി ാൻ, ധാർ ികത െതാ  തീ ാെത,  മലയാളി 
ക െട സ ീകരണ റികളിൽ  നിത ം ർഗ ം വമി ി െകാ ി  ചില മാധ മ 
േകസരിക െട ഴി ടക ം ഏ ി .  

ഇ രം ശ മായ  െവ വിളിക െട ന വിൽ ഈ വിജയം സാധ മാ ി 
യതിൽ  േകരള ഗവൺെമ ിെ  കഴി  നാ  വർഷെ  വർ ന ൾ വലിയ 
പ വഹി ി െ ് കാണാൻ കഴി ം.  
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ഓഖി ം  ളയ ര ം നി ം േകാവി െമാെ  ഉയർ ിയ െവ വി 
ളികൾ േനരി  വിധം ഇട  ഗവൺെമ ിെ  തി ായ ഗണ മായി വർ ി ി 

ി ്. തിസ ിക െട കാല ് ഖ മ ി േനരി ് നിര രമായി ജന േളാട് 
സംവദി ത് ജന െട ആ വിശ ാസം െതെ ാ മ  ഉയർ ിയത്. തിസ 

ികെള സൈധര ം േനരി ് െകാ ് ആ വിശ ാസേ ാെട ജന െള നയി  
ഒ  േനതാവിെന അവർ ഖ മ ിയിൽ ക .  കമ ണി ി കി ണി െട ഭ ണ ം 
സിവിൽ സൈ യി െട പലവ ന കി കൾ നൽകി ം േകാവിഡിെ  കാല ് 
പ ിണി ിടാെത ജന െള സംര ി െമാെ  ജനപ  നി  ൈ  
സിസ് മാേന െമ ിെ  ഉ േമാദാഹരണ ളായി വിലയി െ . ഇ  
ക ് മാ മ  േലാക ിൻെറ എ ാ ഭാഗ  നി ം ഗവൺെമ ്  ശംസകൾ 
ഏ വാ ി. 

ഈ െവ വിളികെളാെ  േനരി ് േ ാ  േപാ  കാലഘ ിൽ തെ  
യാണ് സമാനതകളി ാ  വികസന വർ ന ൾ ് േകരളം സാ ം വഹി 

ത്. െപാ വിദ ാഭ ാസ, െപാ ജനആേരാഗ  േമഖലകളിൽ ഗവൺെമ ് ഇടെപട 
കൾ വ ിയ മാ ം ഒ  ചരണ ൾ ം മറ  വ ാൻ കഴി തായി  
ത . സാധാരണ ാരെ  ികൾ പഠി  കൾ  ൈഹെടക് ആ ം 
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സാധാരണ ാർ ആ യി  ഗവൺെമ ാ പ ികളിൽ ആ നിക സൗകര  
ൾ ഉ ാ െമാെ  ഗവൺെമ ിെ  ജനപ നടപടികളായി വിലയി  

െ . കി ബി െട സാ ിക പിൻ ണേയാെട നട െ  പ ാ ല വികസ 
ന േ ാജക കൾ െ ം േകരളം സാ ം വഹി ി ി ാ  തര ിൽ േകരള 

ിെ  ഖ ായ മാ ി. തിയ ം പരി രി മായ േറാ ക ം പാല ം, േദശീ 
യപാതാ വികസന ിനായി ലെമ  ർ ിയാ ിയ ം, െഗയിൽ ൈപ ് 
ൈലൻ ർ ികരി െമ ാം ഗവൺെമ ിെ  വികസന കാ ാ ം നി യ 
ദാർഢ ം വിളിേ ാതി. െപാ േമഖലാ വ വസായ ാപന ൾ ഒെ ാ ായി 
ലാഭകരമാ ി മാ ിയത് ഇട ബദൽ എ  സ ിെ  േയാഗികതെയ സംശ 
യേലശമേന  െതളിയി .  

ഒ ം, സ ഹ ിെല ഏ ം സാധാരണ ാരായ ജനവിഭാഗ ൾ ായി 
ൈകെ ാ  സാ ഹികേ മ നടപടികൾ ഇ ാകമാനം മാ കയായി 
മാ വയായി. ട ം വരാെത വിതരണം െച െ  െപൻഷ കൾ. വർ ി ി  
െപൻഷൻ ക. ര ര ല ം ംബ ൾ ് വീട് നൽകിയ ൈലഫ് മിഷൻ ഇവ 
െയാെ  സാ ഹിക നീതിയി ിയ ഭരണ േന ളായി ജനമന ിെന ർശി  

വയായി.  

ഇ െനെയാെ യാെണ ി ം വിജയം മറി മാകാമായി . മിക  ഗവൺ 
െമ കെള േവാ  െച  റ ് കള  ചരി ം ി ം ഉ ്. ഏ ം ജനേ ാഹ 
നടപടികൾ െച  ഗവൺെമ കെള വൻ രിപ േ ാെട വീ ം അധികാ 
ര ിേല ിയ ചരി ം ഉ ്. എ ാൽ അ രം ഒ  ര ം സംഭവി ാതി ത് 
നൽ  ഒ  വലിയ സേ ശം ഇട പ ിെ  ഈ തിരെ ് വിജയ 

ി ്.  

പറ  ഫലി ി ാൻ ഒ ം പാ െപേട  മാ ളായി ി  ഗവൺെമ ് 
െകാ വ ത് . ബ  രിപ ം ജന െട നിത ജീവിത ിൽ  േ ഹ ം ക ത 

ം നിറ  സാ ന ർശമാെയ ിയ, അവർ ആ ഹി ,  അവർ സ യം തിരി  
റി  ഭവി െകാ ി , കടമായ മാ ളായി  ഇവെയ ാം. 

അപകടം തിരി റിെ വ ം വാലി  തീപിടി  േപാെല തിപ ം, 
എ െനെയ ി ം േകരള ിെലാ  പ  പിടി  കി ാൻ െപടാപാ െപ  
ബീേജപി ം അവസാന റൗ ിൽ മാധ മ െള പിടി  നട ിയ ത  
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ൾെ ാ ം മാ  കളയാൻ കഴിയാ  വിധം അത് മലയാളി െട മന ിൽ 
പതി  കഴി ി െവ  തെ  ക േത ിയിരി . ന കൾ െച ക 
മാ മ  ന കളാണ് െച െതന് ജന െള േബാധ െ തി ം ഗവൺ 
െമ ം ഇട ണി ം വിജയി െവ  തെ  ക തണം. മാധ മ െള പിടി ് 

തിപ ം നിര രമായി ആേരാപണെ മഴ തീർ തിെന ം ഗവൺെമ ് 
ഏജൻസികെള ഉപേയാഗി ം അ ാെത ം േക  ഗവൺെമ ം ബിെജ ി ം 
ശ ാസം ി  െകാ ി തിെന ം ശ മായി തിേരാധി േ ാൾ തെ  
ജനപ നി  െകാ ്  െച  വികസന സാ ഹ േ മ വർ ന െള 

റി  ചർ  സജീവമായി നിർ തിന് ഇട പ ിന് കഴി .  

േകരള ജനത ണപരമായ ഒ  മാ ിെ  കാലഘ ി െട കട  
േപാ കയാണ്. ജന െട , നാടിെ  , കാലഘ ിെ  ആവശ ൾ  
തിരി റി ് ഭരണ നിർവഹണം നട  ഒ  ഗവെ ം ആ മാ ം 
അ ഭവി റി  ഒ  ജനത ം ത ി  അസാധാരണമായ ഒ  പാര ര ം 
േകരള ിൽ ഉയർ  വ ി ്. ബാഹ  ഇടെപട കൾ ് തകർ ാൻ അ ം 

യാസ  തല ിേല ് ആ ബ ം വളർ ി ്.  

എ െനയാണ് ഇത് സാധ മായെത ത്  പഠനമർഹി  വിഷയമാണ്. 
എ ാൽ ആ ബ ം  തകരാെത േനാേ ത് േരാഗമന പ  നിൽ  
എ ാവ െട ം കടമയാണ്.  
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 വളെര േ യമായ സേ ശ ളാണ് ഇട  ണി െട ഈ തിരെ ് 
വിജയം നൽ ത്. ജാതി ം മത ം പറ ് വർ ീയവികാരം ആളി ി ് 
അധികാരം പിടി  ബിെജ ി െട ത ം േകരള ിൽ വിലേ ാവി  എ  
താ ീത് ഇട  ണി െട ഈ വിജയ ി ്. വിവാദ േള ാൾ , 
വികസന ം സാ ഹികേ മ മാണ് ജന ൾ ഖവിലെ ക എ ് 
േകരള ിെല തിപ ം ഈ തിരെ ് വിജയ ി െട 
തിരി റി ി ാവണം. ഇ പ ിനാ  മണി ം  ചാനലി െട പട  വി  
'േ ിം ക ം', അ മി ാ  അ ി ചർ ക ം ശ  
മലിനീകരണ ിന റേ ് കാര മായ തികരണ ൾ 
തിരെ ി ാ ിയി  എ ത് മാധ മ ം മന ിലാ ായി ാവണം.   

ഏതാ ം മാസ ൾ ിൽ നട ാൻ േപാ  നിയമസഭാ തിരെ ് 
ഭരണ തിപ  ക ികൾ ് ഏ ം നിർ ായകമാണ്. തിരെ ിൽ 
േതാ േതാെട തിപ ് സ ാഭാവീകമാ ം അടി ട ിയി ്. േകരള ിെ  
പതിവ് ൈശലിയിൽ നി ് മാറി ഒ  ഭരണ ടർ ാ കെയ ത് 
ഐക ണി ് ആേലാചി ാൻ േപാ ം കഴി ത . അധികാരമി ാെത 
നിലനിൽ െയ ത് അവർ ് സാധി ത . തിപ ിരി   അ  
വർഷം ഓേരാ തവണ ം അവർ എ ിെന ം ത ി നീ ത് അ ് വർഷ ിന് 
േശഷം മാറി വ  ഭരണ ിെ  മ രം സ ം ക  െകാ ാണ്. ഭരണ 

ടർ ാ െമ  വചന ൾ ിതല പ ായ ്  തിരെ ി   ൻപ് 
തെ  വ തിെ  അ ലാ ിലാണവർ ശ മായ ണ ചരണ െട 
െപ മഴ മായി തിരെ ിെ  ൻ  മാസ ളിൽ കളം നിറ ാടിയത്. 
തിരെ ് േതാൽവി ഒ  ജീവൻമരണ േപാരാ ിേല ് അവെര നയിേ ാം. 
ഏത ം വെര േപാ ം നിയമസഭാ തിരെ ിൽ വിജയി ാൻ അവർ 

മി െമ ത് തീർ യാണ്. ഗവൺെമ ിെന  സംബ ി ിടേ ാളം ഈ 
തിരെ  വിജയം നൽ  ആ വിശ ാസ ിൽ നിയമസഭാ 
തിരെ ിെന േനരിടാം. പെ , േകരളം േനരി  ര ഖ ളിൽ േപാ ം 
സ ചിതമായ ക ിരാ ീയ താ ര ൾ ായി ഗവൺെമ ിെ  രിത നിവാരണ 

വർ ന ൾ ് ിൽ തിബ ൾ തീർ , സം ാനെ  ജന െട 
ജീവിന് ് വില ക ി ് േകാവിഡ് തിേരാധ വർ ന ൾ ് േപാ ം ര ം 
വ  ഒ  തിപ ം അ  ് നാല് മാസ ൾ മാധ മ െട സഹായേ ാെട 
ഉയർ ിേയ ാ  െവ വിളികെള ഒ ം റ  കേ തി .  െപാ ജനം 
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നിയമസഭാ തിരെ ിന് െകാ േ ാ  വ ത മായ രാ ീയ 
പരിഗണനക െട ം ൻഗണക െട ം ന വി ം ഇേ ാ  അ ലമായ 
സാഹചര ം നിലനിർ കെയ  മകരമായ േജാലിയാണ് ഇട പ െ  
കാ ിരി ത്. ര  ണികൾ ത ിൽ 5 ൽ താെഴ മാ ം േവാ  
ശതമാന ിെല വ ത ാസ ം  10 ശതമാനേ ാളം േവാ ക ം േക  
ഗവൺെമ ിെ  പി ണമായി NDA സജീവമായി നിൽ െമ ാം 
വിജയ ിേല  യാ  രമാ ത് തെ യാണ്. െവ വിളികെള ാം 
വിജയകരമായി േനരി ് െകാ ് ഇട  ണി, ഭരണ ടർ െയ  ല ിൽ 

മി കെയ ത് കാലഘ ിെ  ആവശ മാണ്. വിദ ാഭ ാസ ം െതാഴി ം 
ആേരാഗ ം ഉ ത ണനിലവാര  ജീവിത ം ഒേരാ മലയാളി ം ഉറ  
നൽ  ഒ  വികസിത േകരളം ി കെയ  സ ിേല ്  ഒ  വലിയ 

വ വ ാ  ആ വിജയ ിനായി യ ി ാം, കാ ിരി ാം. 
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