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 മഹാമാരിഔളുടെ ഔാലം നനാവലുഔളിൽ വായിചൃറിഞ്ഞു സങ്കല്പിചൃ ദുരിത  
ങ്ങളല്ല നമുക്കിന്ന്. മാർഔൃനസാ, താരാശങ്കർ ബാനർജിനയാ, തഔഴിനയാ വരചൃി 
ട്ട നഔാളറയുനെനയാ നേഖിടെനയാ വസൂരിയുടെനയാ ഭീതിഔളുടെ ഔാലം 
ഇനപാൾ ചുറ്റിലും മൂെിനിൽക്കുന്നുണൃ്. പിംഖളനഔശിനിയായ മരണം അതിടെ 
പതിഞ്ഞ ചുവടുഔളിൽ ഉറ്റവടര വിളിചൃിറക്കി ടഔാണൄനപാവുന്നത് നിസ്സഹാ 
യരായി നനാക്കിനിൽനക്കണൃി വരുന്നവരുടെ വാർത്തഔൾ നിനതേന നഔട്ടുടഔാ 
ണൃിരിക്കുന്നു. ഖംഖയിൽ മൃതശരീരങ്ങടളാള്ളൃകുന്ന ദൃശേങ്ങൾ ഭീതിടപടുത്തുന്നു.  

 ദർശന കുടുംബാംഖങ്ങളുനെയും പരിങയവലയത്തിനെയും ഇെയിലും ദു:കഔ 
രമായ വാർത്തഔൾ വർദ്ധിചൄ വരുന്നു. സങ്കെങ്ങളുടെ ഇനമാജിഔൾ വാട്സാപ് 
ഗ്രൂപ്പുഔളിൽ നിറഞ്ഞു. കൂട്ടത്തിൽ ടപട്ടവരുടെ നവർപാെ് അതിനിെയിൽ ടെട്ടി 
ചൄഔളയുന്നു. ദർശന അംഖവും വലിടയാരു സൗഹൃദസംഗത്തിടെ നേഹവുമാ 
യിരുന്ന 1989 ബാചൃിടല എ.ടഔ.നജാൺസ് മുംബബയിലും, എൺപതുഔളിടല 
ഔാമ്പസ് തിനയറ്ററിടെ ക്ഷണിതാവായി നാെഔപരിശീലഔനാടയത്തിയ പ്രമു 
ക നാെഔസംവിധായഔനായ ടഔ.ടഔ.രാജൻ നഭാപാലിലും നഔാവിഡിനു ഔീഴെ 
ങ്ങി. അവരുൾടപടെ, നടെ വിട്ടുനപായവർക്ക് ആദരാഞ്ജലിഔൾ! 

 ആധിഔളുടെ ഈ ഔാലത്ത് പ്രതോശയുനെതായ വാർത്തഔടള നാം 
ആനവശനത്താടെ ഉറ്റുനനാക്കുന്നു. നഔരളത്തിടല ഇെതുപക്ഷസർക്കാറിടെ 
ഭരണത്തുെർചൃ അക്കൂട്ടത്തിൽ ന്നാണ്. അത്തരത്തിടലാരു പ്രതീക്ഷടയ 
വിശൃാസേതയായി നിലനിർത്താനും നിരന്തരം പരിനശാധിക്കാനും ഔഴിയുഔ 
എന്നത് പുനരാഖമനപരമായി ങിന്തിക്കുന്ന ഏടതാരു കൂട്ടായ്മയുനെയും  
ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ്.  

 

    പ്രതീക്ഷഔനളാടെ 

    പത്രാധിപസമിതി 

The eye 

MAY 2021 

മുഖക്കുറിപ്പ് 



 

Maha Kumbh During the Pandemic 
Sharmila Narayana 
Examining Feminism and Social Realities 
Nisha Sukesh  
Ignite the spark within 
Manoj K C 

 

 

13 

ലലഖനങ്ങൾ 

The eye 

INDEX 

MAY 2021 

17 

 

 

 

5 

7 

8 

9 

ടഔ.ടഔ.രാജൻ 
പ്രഔാശ് ബാടര 
നജാൺസ്.എ.ടഔ 
നിരഞ്ജൻ.െി.ജി 

മരണം മരണടത്ത സാക്ഷേടപടുത്തുന്നു 
പി.എൻ.നഖാപീകൃഷ്ണൻ 
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HOMAGE 

ടഔ.ആർ ഖൗരി എന്ന ജനനനതാവിടന അെയാളടപടുത്താൻ  68 വർഷം മുമ്പ് 
തിരുടഔാചൃി നിയമസഭയിൽ അവർ നെത്തിയ ഈ പ്രസംഖം മാത്രം മതി : 

മന്തുള്ള വീട്ടിടല ടപണ്ണിടെ നപടറടുക്കാൻ നപാകുന്ന മിഡ് ബവഫുമാർ 
ടങയ്യുന്നത് എന്താടണന്നു നിങ്ങൾക്കറിയുനമാ, മിസ്റ്റർ നഖാവിന്ദനമനനാൻ 
(പനമ്പിള്ളി)? നവണൃ നഔാളറയുള്ള വീട്ടിൽ? അടല്ലങ്കിൽ വസൂരിയുള്ള വീട്ടിൽ? 
അവിടെടയാടക്ക നപറ് നെക്കുന്നുടണൃടന്നങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുനണൃാ 
മിസ്റ്റർ നഖാവിന്ദ നമനനാൻ? ന്നും നവണൃ.... നാട്ടിൽ നഔാളറയുണൃ്, 
വസൂരിയുണൃ്, പ് നളഗുണൃ് എടന്നങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിയുന്നുനണൃാ? ഇതിടനാ 
ടക്ക ഇെയിലൂടെ ഇന്ന് ഒനരാ വീട്ടിലും ഔയറിയിറങ്ങാൻ ബധരേം ഈ മിഡ് 
ബവഫുമാർക്കു മാത്രനമയുള്ളു. അവർ നിങ്ങൾ ഭരണക്കാനരനപാടല അറചൄ 
നിൽക്കില്ല. ഒനരാ വീട്ടിലും നപാകും. പനക്ഷ, അവർക്ക് ആഴ്ചയിൽ നാലു നാഴി 
അരി ടഔാടുക്കണം എന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കജനാവിനുനമൽ ടഔട്ടിപിെിചൄ 
പൂണൄഔിെക്കും. 

'കുട്ടനാട്ടിടലാടക്ക നഔാളറയും വസൂരിയും ഒനരാ വീട്ടിലും പെർന്നു ഔയറുഔ 
യാണ്. രു വീട്ടിൽ നിന്ന് നവടറാരു വീട്ടിനലക്ക് അതു പഔരാതിരിക്കാൻ 
ആളുഔടള നിങ്ങൾടക്കാന്നു തെഞ്ഞു നിർത്തിക്കൂനെ? ടപാലീസിടെ ഉചൃഭാഷി 
ണിടഔാണൃ് നരാഖമുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നാരും പുറത്തിറങ്ങരുടതന്ന് നിങ്ങൾടക്കാ 
ന്നു വിളിചൄ പറഞ്ഞുകൂനെ? ഈ നരാഖടമാന്നു നിൽക്കുന്നതുവടര അഔത്തു തടന്ന 
ഇരിക്കാൻ ആ വീടുഔളിൽ ങട്ടംടഔട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഔഴിയാത്തത് എന്തുടഔാ 
ണൃാണ്? 

'ആളുഔൾ പുറത്തിറങ്ങിയിടല്ലങ്കിൽ അവർക്ക് ഔഞ്ഞിക്കുവഔയുണൃാവില്ല. അരി 
സർക്കാർ ടഔാടുക്കണം. അതു നിങ്ങൾക്കു ഔഴിയില്ല. ൊൻ ഈ പ്രതിപക്ഷ 
ത്തു നിന്ന് പറയുഔയാണ്, നിങ്ങൾക്കു ടവളിവുടണൃങ്കിൽ, ഈ നാെിനനാെ് 
എടന്തങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം ഉടണൃങ്കിൽ ടങയ്യാനായി ന്നുകൂെി പറയുഔ 
യാണ്. നരാഖമുള്ള വീട്ടിടല ആളുഔടള വീട്ടിൽ തടന്ന ഇരുത്തുഔ. അവർക്കും 
മിഡ് ബവഫുമാർക്കും സർക്കാർ തടന്ന അരിടഔാടുക്കുഔ. അതു നിങ്ങടള 
ടക്കാണൄ പറ്റുനമാ?' 

ജനാധിപതേ നഔരളത്തിടല നിയമസഭാ നരകഔളിൽ ഉള്ള ആദേടത്ത നലാഔ് 
ഡൗൺ നിർനദശം ഇതാണ്. പ്രിയസകാനവ.. ഈ മഹാമാരിയുടെ ഔാലത്ത് 
നിങ്ങളുടെ നപാരാട്ടങ്ങളാലും ഇച്ഛാശക്തിയാലും നിർവങിക്കടപട്ട െങ്ങളുടെ 
തലമുറയുടെ  ജീവിതത്തിന് ഔെപാെറിയിക്കുന്നു.  

ആദരാഞ്ജലിഔൾ..! 

LAL SALAM 
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What a damned time we are going 

through.. our beloved friend KK Rajan al-

so left us in this pandemic season. He 

used to be our umbilical cord to the world 

of theater - drama school, Jose Chiram-

mel, Root, Cult, Brecht, Becket.. He was 

an amazing actor which has inspired a 

whole bunch of us into serious acting and 

theater in palakkad Engg college. I just 

can‟t believe that all our planning for fu-

ture collaborations and stage productions of Anand‟s and Mukundan‟s 

works.. everything stands erased. I will never see that laughter and hear 

you calling me “edaa prakaashaa..” Adieu my friend. Adieu.. 

A rare image capturing the precious memories of that palakkadan thea-

ter era. Dont remember clearly whether this was the calicut university 

interzone or the ezone festival. Not sure which Becketian play it was. 

Susheel, Mohandas, myself and Jahangeer.. We four were Rajan's 

Hamm, Clove, Nagg and Nell of the Endgame.. Gogo, Didi, Pozzo and 

Lucky in Godot. I was also his unnamed man of the Act without words. 

The dream of another coming together.. another project.. will now re-

main as a dream. 

-Prakash Bare 1986 EEE 

HOMAGE 

K.K. Rajan had partnered with a group of Chilean artists in 2001, to 

produce a play 'Echoes of Comala' based on the Juan Rulfo novel 

'Pedro Parama.' The Indian actors were Martin (now Martin Oora-

li,sitting back row right) ,  Ra-

jan   and Ravishanker N (Poet 

and translator Ra Sh, sitting 

back row left) . On the Chilean 

side were Paula Meru , Thomas 

Bentin  and  Elías Cohen Le-

coyote who was also the Direc-

tor. It was a Spanish-English-

Malaya lam production spon-

sored by the Sangeetha Nataka 

Akademi.  
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70 ഔളിടല നറാക്ക് മൂസിക്ക് ബാൻഡുഔളിൽ 
നിടന്നാരാൾ ലുങ്കിയുമുടുത്ത് ഇറങ്ങിവന്ന 
നപാടല എന്നാണ് നജാൺസിടന ആദേം 
ഔാണുനമ്പാൾ നതാന്നിയ ഉപമ. വളടര 
സൗമേമായി പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ നര 
സ്ഥായിയിൽ ഔിഴക്കൻ യൂനറാപിടല പ്രതിസ 
ന്ധിഔടളക്കുറിനചൃാ രജനീഔാന്തിടെ പെ 
ടത്തക്കുറിനചൃാ അനപാൾ ഔളിചൄതീർന്ന ഇരു 
പടത്തട്ടിടെ പിെിയിടല ആദേടത്ത ഇറക്ക 
ടത്തക്കുറിനചൃാ നര നപാടല സംസാരിക്കുന്ന 

രാൾ. വല്ലാടത ആനവശം വന്നാൽ ടങറുതായി ന്ന് വിക്കി നതാളത്ത് 
പിെിക്കുന്ന നേഹം. നവാളിനബാൾ നഔാർട്ടിലിറങ്ങിയാൽ വയനാട്ടിൽ വളർന്ന് 
പരുവടപട്ട എല്ലാ ഔരുത്തുടമടുത്ത് തഔർക്കുന്ന സ്മാഷുഔളാൽ മടറ്റാരാളായി 
മാറുന്നവൻ. അഔനത്തത്തറയിടല നവനലുഔളിൽ ന്നിചൄ നെന്ന നശഷം വീണൄം 
നബാംടബയിടല ബഹളങ്ങളിൽ പഔൽ മുള്ളൃവൻ അലഞ്ഞുമുഷിടഞ്ഞത്തി 
സി.ജി.എസ് ഔൃാർനട്ടഴ്സിടല താവളങ്ങളിൽ പാങഔപരീക്ഷണദുരന്തങ്ങൾ 
പരസ്പരം പങ്കിട്ട് ഔഴിഞ്ഞ് ദൃഢമായ ബന്ധങ്ങൾ. ടറജിയുടെ നനതൃതൃത്തിൽ 
മുംബബയിൽ ടതാഴിലനനൃഷഔരായി എത്തിയ ശോംനദവും അനിൽകുമാർ. 
സിയും ഷിജുനപാളും ബിനിലും മഹീന്ദ്രനാഥം ടക്ക അെങ്ങുന്ന െങ്ങളുടെ 
ബാചൃിടല രു സംഗത്തിടല ആദേടത്ത അംഖമായിരുന്നു നജാൺസ്. 
പിന്നീെ് ജൂനിയർ ബാചൃിടല നജാജി ഈപനും ജസ്റ്റിൻ നജാസഫും അങ്ങടന 
യങ്ങടന മുംബബ ഇെത്താവളമാക്കിയ രുപാടുനപർ. എല്ലാവർക്കും നല്ലതു 
മാത്രം ഒർക്കാനുള്ള നജാൺസ്. ടുവിൽ ഔണൃ് പിരിയുനമ്പാള്ളൃം നഫാണിൽ 
സംസാരിക്കുനമ്പാള്ളൃം സൃയം തിരടഞ്ഞടുത്ത പതിഞ്ഞ ജീവിതടത്ത നിർെമ 
നായി നനാക്കിക്കണൃ് നജാൺസ് പതിവുനപാടല  സൗമേമായ ആ ടങറുങിരി 
നഔൾപിചൄ.   

ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തിരിചൄവരവ് പ്രതീക്ഷിചൃിരുന്നനപാൾ പതിവില്ലാത്ത 
നനരത്ത് വന്ന ടറജിയുടെ നഫാൺ ടെട്ടിചൄ. പ്രിയടപട്ട ങങ്ങാതീ.. നീ നപായി 
എന്ന് വിശൃസിക്കാനാവുന്നില്ല. ഈ ഗ്രൂപ് നഫാനട്ടായിടലനപാടല മറ്റാടരയും 
ഖൗനിക്കാടത പിറഔിൽ രറ്റത്ത്, കൂട്ടത്തിൽ ഉണൃായിട്ടും ഇല്ലാത്തനപാടല നീ 
നില്പുടണൃന്ന് ഔരുതടട്ട..!  

-നിരഞ്ജൻ.ടി.ജി 1989 ME 
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മരണം മരണടത്ത 

സാക്ഷേടപടുത്തുന്നു. 
മരണം മരണടത്ത 
അനുനമാദിക്കുന്നു. 
മരണം മരണടത്ത 
അവനരാധിക്കുന്നു. 
 
നലാഔത്തിടല 
എല്ലാ ടതരുവുഔളിലും. 
 
ജീവിതം 
രു പഴഔിയ പരിപ്പുവെയും 
ഔഴിചൃ് നിൽക്കുന്ന ങിത്രം 
നഫസ്ബുക്കിൽ രു നപാസ്റ്ററായ് 
ഔറങ്ങിടക്കാണൃിരിക്കുന്നു. 
നലാഔത്തിടെ 
ഉപഗ്രഹമായി. 
 
അത് നൃത്തം ങവിട്ടിയിരുന്നു 
എന്ന് ങിലർ പറയുന്നു. 
അല്ല ,ബസക്കിളാണ് 
ങവിട്ടിയിരുന്നടതന്ന് 
മറ്റ് ങിലർ. 
അഭിപ്രായ പ്രഔെനങ്ങൾക്കിെയിൽ 
ഒനരാനരാ പല്ലുഔൾ ടഔാഴിഞ്ഞ് 
അവരും 
ഇല്ലാതായ്കടക്കാണൃിരിക്കുന്നു . 
 

 
എങ്കിലും 
ഒക്സിജൻ സിലിണൃറുഔൾ 
ടതരുവുഔളിലൂടെ 
പാഞ്ഞുനപാകുനമ്പാൾ 
മനുഷേതൃം 
പായിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നു. 
"സരസൃതീ , 
ണക്കമീൻ 
ഔരിയ്കണ് നണൃാ ?" 
എന്ന് 
വിളിചൄ നങാദിക്കുന്നു. 
 
ഏനതാ രു നവദിയിൽ 
ഏനതാ രു മരണത്തിന് 
ഇത്തിരി നവവലാതി 
നതാന്നുന്നു 
............................... 
(നഔാവിഡ് െീസറുഔളിൽ നിന്ന് ) 

മരണം മരണത്തെ സാക്ഷ്യത്തെടുത്തുന്നു 

ഈ ലക്കത്തിടല അതിഥിസാന്നിദ്ധേങ്ങളിൽ ആദേം പ്രമുക ഔവി പി.എൻ. 
നഖാപീകൃഷ്ണനാണ്. നമ്മുടെ ഔാലഗട്ടടത്ത ഏറ്റവും പുതുക്കമുള്ള ഭാവുഔതൃ 
ത്താൽ രാഔി മൂർചൃ കൂട്ടിയ ഭാഷ ടഔാണൃ് അഭിസംനബാധന ടങയ്യുന്ന എള്ളൃ 
ത്തുഔാരൻ എന്നനതാടൊപം തടെ ചുറ്റുപാടുഔളിൽ ഉത്തരവാദിത്തനത്താടെ 
സജീവമായി ഇെടപടുന്ന രു സാംസ്കാരിഔപ്രവർത്തഔൻ എന്ന നിലയിൽ 
നഖാപീകൃഷ്ണടെ ഔവിത ദർശനയുടെ പ്രസിദ്ധീഔരണത്തിൽ ഉൾടപടുന്നു 
എന്നതിൽ അഭിമാനമുണൃ്. ഇക്കാലത്ത് ഇരുണൃ ഔവിതഔൾ മാത്രം എള്ളൃത 
ടപടുന്നതിൽ ഉള്ള ആകുലതനയാടെ അനദ്ദഹം അയചൄ തന്ന ഔവിതയിൽ 
ആധിഔളുടെ ഈ ഔാലം വിങ്ങിനിൽക്കുന്നു.   

പി.എൻ.നഖാപീകൃഷ്ണൻ 
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1 
മഴയത്ത് 
മീനിന്, 
പുഴതടന്ന കുെ 
 
2 
അെചൃിരിപ് 
ജാലഔ വിരിഔളാക്കി 
സൃാതന്തരാക്കി 
അെിയുടുപ്പുഔടള 
 
3 
ടതാടു സ്ക്രീനിൽ 
പെം വിെർത്തിയനപാൾ 

ഔണൄ  
ഇതുവടര ഔണ്ണിൽടപൊത്ത 

അവളുടെ ഔീഴ്ത്താെിയിടല  
നീല മറുഔ് 
 
4 
എള്ളൃതി ടവചൃിരിക്കുന്നു അവൾ 
പഞ്ചാസാര െിന്നിനു മുഔളിൽ 
റഫ്രിജനററ്ററിടെ വാതിലിൽ 
ടമാബബൽ ങാർജ്ജറിടെ മണൃയിൽ 
വീഞ്ഞു കുപിയുടെ നഔാർക്കിൽ 
നിലഔണ്ണാെിയുടെ പള്ളയിൽ 
"വല്ലനപാള്ളൃം നീടയനന്നാെ് 
 മിണൃനണ, പണൃടത്തനപാടല . 

5 

രാത്രി  
ഔെൽക്കരയിടല 

തൂക്കൂഞ്ഞാലിൽ  
ഔിെക്കുനമ്പാൾ 
അരിവാൾ ങന്ദ്രടെ 
മെിത്തട്ടിൽ അമരുന്ന മാതിരി . 
 
6 
നതാണിയും തുഴയും 
ഔാട്ടിത്തരുന്നുണൃ് 
രു ഖാന്ധിമാർഗ്ഗം 
 
7 
അനാഥമായ് ഔിെക്കുന്നു 
ഔണ്ണുതുറിചൃ് ടവള്ളത്തിൽ 
രു നസ്കറ്റിങ്ങ് നബാഡ് , 
രു ങീങ്കണ്ണി ഔണനക്ക 
 
8 
കുളിക്കാനിറങ്ങിയവരുടെ 
റബ്ബർ ടങരുപ്പുഔൾ 
പകുതി ഔാണും വിധം 
മണലിൽ കുഴിചൃിട്ട് 
കുട്ടിഔൾ ഔബർ ഔളിക്കുന്നു. 
 
9 
ടഔട്ടുപിണഞ്ഞ് 
ഊഞ്ഞാൽ വള്ളിഔൾ 
പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് 

നിനടക്കാരു  
കൂട്ട് നവണടമന്നാണ്. 
 
10 
ഷവറിനെിൽ നിന്ന് 
മുെി മുറിക്കാൻ 
എന്ത് എളുപ്പും 
മുറിക്കുന്നത് മുെിയാടണന്ന് 
നതാന്നുഔയുമില്ല. 

പെ് ടാബ്ലറ്റുകൾ 

ഔമറുദ്ദീൻ ആമയം 

അുദാബിയിൽ നജാലി ടങയ്യുന്ന  
ശ്രീ. ഔമറുദ്ദീൻ ആമയം 
പ്രവാസനലാഔടത്ത ശ്രനദ്ധയനായ 
ഔവിയും എള്ളൃത്തുഔാരനും 
സാംസ്കാരിഔ പ്രവർത്തഔനും  
പശ്ചിനമഷേൻ ഔവിതഔളുടെ 
വിവർത്തഔനുമാണ്.  
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കുഴിമാെം നപാലുള്ള 
ൊന് മാത്രമുള്ള മുറിയില് 
അവസാനടത്ത സിഖരറ്റ് 
ഔത്തിചൄ ടഔാണൃ് 
ൊന് പാെി: 
ഒ, സൂരേടെ  
കുഞ്ഞു പുത്രീ 
ൊന് നരാഖിയാണ് 
മരണം  
എടെ പെിവാതില്ക്കലുണൃ്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

വിവർത്തനം :  
വി. മുസഫര് അഹെദ് 

വി. മുസഫര് അഹെദ് :  
പത്രപ്രവർത്തഔൻ, വിവർത്തഔൻ, 
ഔവി, യാത്രിഔൻ. ഏടറക്കാലടത്ത 
പ്രവാസജീവിതത്തിനു നശഷം 
മാധേമം പിരീനയാഡിക്കൽസ് 
എഡിറ്ററായിരുന്നു. 
യാത്രാവിവരണത്തിനുള്ള നഔരള 
സാഹിതേ അക്കാദമി 
പുരസ്കാരനജതാവാണ്. നവലിക്കും 
വിളവിനും (ഔവിതഔൾ), 
മുറിവുഔളുടെ ടപണ്ണിന് -
പാലസ്തീനിൽ നിന്നും ഇറാക്കിൽ  
നിന്നുമുള്ള ടപൺഔവിതഔൾ 
(വിവർത്തനം) 
മരുഭൂമിയുടെ ആത്മഔഥ  
(യാത്രാവിവരണം) 
മയിലുഔൾ സവാരിക്കിറങ്ങിയ 
ങരിവിലൂടെ എന്നിവ കൃതിഔൾ.  

പാട്ട് 

അബ്ദുള്ള അബ്ദുല് വഹാബ്  
(യു.എ.ഇ) 
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ഭാഖം ന്ന് - ടനാസ്റ്റാൾജിയ 
 
എഞ്ചിനീയറിംഖ് ലാറ്ററൽ പ്രനവശനം നനെിയ ഔാലമാടണന്നു നതാന്നുന്നു. 
പാലക്കാെ് എൻ.എസ്.എസ് നഔാനളജിനലക്കുള്ള യാത്രാ മനധേ ടെയിനിൽ 
വചൃാണ് ൊൻ അനദ്ദഹടത്ത പരിങയടപടുന്നത്. സൃതനവ അപരിങിതനരാെ് 
അടുത്തിെപഴഔാൻ ൊൻ താത്പരേം ഔാണിക്കാറില്ല എങ്കിലും െങ്ങൾ 
ടതരടഞ്ഞടുത്ത വിഷയത്തിൻടറ പ്രനതേഔത ടഔാണൃാഔാം പരിങയടപട്ട 
നിമിഷം മുതൽ അനദ്ദഹം  ഇറങ്ങിയ ടഷാർണൂർ നസ്റ്റഷൻ വടര െങ്ങൾ 
സംസാരിചൄടഔാനണൃയിരുന്നു. 

15 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഒർടത്തടുക്കുനമ്പാൾ  അനദ്ദഹത്തിൻടറ നപനരാ മറ്റു 
വിശദാംശങ്ങനളാ എനിക്കിനപാൾ ഒർെയില്ല. അന്ന് പരിങയടപട്ടനപാൾ 
അനദ്ദഹത്തിന് ഏഔനദശം  50 വയസിനു മുഔളിൽ പ്രായം ഔാണും. ടഔാല്ലം 
െി.ടഔ.എം അടല്ലങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം സി.ഇ.െിയിൽ നിന്നും എൻജിനീയ 
റിങ്ങ്  70ഔളിൽ പാസായ രു വേക്തിതൃം.  

അനദ്ദഹം പറഞ്ഞു: “എൻജിനീയറിഘ് പാസായ ൊൻ പിന്നീെ് തുെർപഠന 
ത്തിന് തിരടഞ്ഞടുത്തത് എം.ബി.എ ആയിരുന്നു. അന്ന് എല്ലാവരും എടന്ന 
ഔളിയാക്കി, വഴക്കു പറഞ്ഞു. പനക്ഷ പിന്നീെ് ഇനപാൾ മിക്ക എഞ്ചിനീയറിഘ് 
ബിരുദധാരിഔളും  മാനനജ്ടമെ് തലത്തിൽ നഔാഴ്സുഔൾ ടങയ്യുന്നു. ഇന്നു  
വിനരാധാഭാസമായി ഔാണുന്ന പലതും പിന്നീെ് ശരിയായി മാറുന്നതിന് രു 
ഉദാഹരണം മാത്രമാണിത്."  

സതേത്തിൽ ൊൻ വയനാട്ടുഔാരൻ ആടണന്ന് അറിഞ്ഞനപാൾ അനദ്ദഹം 
പറഞ്ഞു: “നിങ്ങളുടെ വയനാെ് രു നാൾ രു സൃപ്നഭൂമിയായി മാറും. ആ മാറ്റം 

ഒരു തിരിച്ചുപപാക്ക്  

ങാൾസ് നമാൺസി 
(EEE 2008) 
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ഇവിടുടത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാനരാ ന്നുമല്ല ടഔാണൄവരിഔ. രു ഔാലഗട്ടത്തിൻടറ 

ആവശേം ആയി പ്രകൃതി തടന്ന മാറ്റം ടഔാണൄ വരും.”  

എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരമായ വാരാന്തേ വിനനാദ സഞ്ചാര സനങ്കതമായി മാറുന്ന 
വയനാെ്, ഔൽപറ്റ ലക്കിെിയിൽ നിന്നും താമരനേരിയിനലക്ക് റിസർവ് 
വനങ്ങൾക്ക് മുഔളിലൂടെ പറന്നിറങ്ങുന്ന ൊം ഔാറുഔൾ, അതുമായി ബന്ധടപട്ട 
ടൂറിസം നമകലയുടെ വളർചൃ. „വള്ളി’ സർവീസ് എന്നുപറഞ്ഞ് ഔളിയാക്ക 
ടപടുന്ന ഒനരാ വയനാട്ടുഔാരനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന കുടറ നിമിഷങ്ങൾ. 
എടെ ങിന്തഔൾ പെർന്നു പന്തലിചൃനപാനളക്കും ടെയിൻ ലവനക്കാെ് എത്തി. 

ത്രിവത്സര ഡിനോമയ്ക് നശഷം ലാറ്ററൽ പ്രനവശനവുമായി പാലക്കാെ് 
എത്തിയനപാൾ രു വേതോസം ൊൻ മനസിലാക്കി. ധീരരക്തസാക്ഷി 
സകാവ് ടഔ.വി.സുധീഷിടെ കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്നും പഠിചൃിറങ്ങിയവടനന്ന 
നിലയിലുള്ള പരിഖണന നപാളിടെഔ് നിക്കിടല പുനരാഖമന വിദോർത്ഥി 
പ്രസ്ഥാനം നൽഔിയനപാൾ, വിദോർത്ഥി രാഷ്ട്രീയം രു തണുപനായാണ് 
പാലക്കാെ് അനുഭവടപട്ടത്. നിർമലഖിരിയിടല  ഔലുഷിതഔലാലയരാഷ്ട്രീയ 
വും, അക്രമങ്ങളും, ക്രൂരമായ നഹാസ്റ്റൽ റാഖിങ്ങും അക്രമ രാഷ്ട്രീയനത്താടുള്ള 
വിനയാജിപ് അതിനഔം എന്നിലുണൃാക്കിയിരുന്നു. '94 ജനുവരി 27 ടല നദശാ 
ഭിമാനി പത്രം മുള്ളൃ ആവർത്തി വായിചൃിട്ടുള്ളവർക്കാർക്കും രു തരത്തിലുമുള്ള 
അക്രമപ്രവർത്തനങ്ങടളയും നോയീഔരിക്കാനാഔില്ല. അതിനാൽത്തടന്ന 
പിന്നീെനങ്ങാട്ട് രു ഖാന്ധിയൻ സമീപനം ബഔടക്കാള്ളാൻ ൊൻ എനപാളും 
ശ്രമിചൃിരുന്നു. കൂൊടത നഔാനളജ് അഡ്മിഷനും പഠനവുടമല്ലാം സൃന്തം 
നിലയ്ക്കായതിനാൽ എഡൂനക്കഷൻ നലാണിടെ പലിശയും തിരിചൃെവും 
ഔണക്കു കൂട്ടുനമ്പാൾ എങ്ങടനടയങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഖ് പാസ് ആകുഔ 
എന്നതിലപ്പുറം മടറ്റാരു ലക്ഷേവും എടെ മുന്നിൽ ഉണൃായിരുന്നില്ല. 

സാരഥിയുടെ നറഡിനയാ, ചുവർ എള്ളൃത്തുഔൾ, രിക്കലും പിരിയരുടതന്ന് ആഗ്ര 
ഹിചൄനപാകുന്ന രുപാെ് നല്ല സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾ. എൻ.എസ്.എസ് എഞ്ചിനീ 
യറിംഖ് നഔാനളജ് നല്ല രുപാെ് ഒർമഔളുടെ ആടഔത്തുഔയാണ്. 

നഔാനളജ് അവധി ദിവസങ്ങളിടല വയനാെൻ യാത്രഔളിൽ നഔാഴിനക്കാെൻ 
ചുരം ഔയറുനമ്പാൾ ടഔ.എസ്.ആർ.െീ.സിയിടല ബസഡ് സീറ്റിൽ ഇരുന്നു 
ൊൻ പലനപാള്ളൃം ടെയിനിൽ വചൃ് പരിങയടപട്ട ആ വേക്തിതൃടത്ത ഒർക്കു 
മായിരുന്നു. ടഹയർ പിൻ വളവു തിരിയുനമ്പാൾ തലയ്ക്കു മീടത ഔാണുന്ന ബഹ 
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ടെൻഷൻ െവറുഔളും ൊൻസ്മിഷൻ ബലനുഔളും ൊം ഔാറിടെ നഔബിളുഔളും 
സനപാർട്ടിഘ് സ്ട്രറ്റൄചൃറുഔളുമാടണന്ന് ൊൻ സങ്കല്പിചൄ. ആ നഔബിളുഔളിൽക്കൂ 
ടെ പറന്നിറങ്ങുന്ന ൊം ഔാറുഔളിൽ മതിമറന്നു സഞ്ചരിക്കുനമ്പാൾ ടപടട്ടന്ന് 
നഔബിളുഔൾ ടപാട്ടി താനഴക്ക് വീണതായി നതാന്നിക്കുമാറ് ബസ് നറാഡിടല 
ഖട്ടറുഔളിൽ വീണുലഞ്ഞു. അല്പം നീരസനത്താടെടയങ്കിലും പറയടട്ട, രാഷ്ട്രീ 
യക്കാർ തഴഞ്ഞ വയനാെിന് അവർ മൂലം വിഔസനം ന്നും സംഭവിക്കുടമന്ന 
പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ല. അനദ്ദഹം പറഞ്ഞ നപാടല  ഔാലഗട്ടത്തിൻടറ 
ആവശേം ആയി പ്രകൃതി തടന്ന മാറ്റങ്ങൾ ടഔാണൄവരടട്ട.  

രു നഔാൺഗ്രസ് കുടുംബത്തിൽ ജനിചൃ ൊൻ ഔെൂണിസ്റ്റ് ങിന്തഔളിൽ 
ആകൃഷ്ടനായത് പ്രധാനമായും സഹജീവി നേഹം ടഔാണൃ് മാത്രമാണ്. കൂത്തു 
പറമ്പ് നിർമലഖിരിയിടല ഔാലയളവിൽ 'പഠിക്കുഔ, നപാരാടുഔ' എന്ന 
ആദർശത്തിൽ നിന്ന് നപാരാട്ടത്തിനലക്ക് മാത്രം തുങ്ങി നപാകുന്ന പുനരാഖമന 
പ്രസ്ഥാനടത്ത ഔണൃനപാൾ ൊൻ ഇതിനലക്കില്ല എന്നുറചൃതാണ്. നപാളി 
ടെഔ് നിഔ്  ഔാലയളവിൽ ഇെത് ഒരം നങർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന മടറ്റാരു 
വിദോർത്ഥിപ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിചൃതും അത് ടഔാണൃ് തടന്ന.  

പിന്നീെ് കുറചൄ വർഷടത്ത നജാലിയും ബദ്ധപാടുഔൾക്കും നശഷം അഔനത്തത്ത 
റയിൽ ഉപരി പഠനത്തിനായി എത്തിയത് ഔലാലയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആകൃഷ്ട 
നാഔരുത് എന്ന ഉറചൃ തീരുമാനനത്താടെ ആയിരുന്നു. എങ്കിലും എടെ മനസ് 
എന്നും സൃാതന്ത്രം, ജനാധിപതേം, നസാഷേലിസം എന്നീ ആശയങ്ങനളാെ് 
നങർന്ന് നിന്നു. MH2 നഹാസ്റ്റലിടല സകാക്കൾടക്കാപം പിന്നണിയിലാടണ 
ങ്കിലും പ്രവർത്തിചൃതും എന്നിടല ൊടനന്ന ഔനൽ ടഔൊതിരിക്കാനാണ്.   

ഭാഖം രണൃ് - യാഥാർഥേം 
നലാണിടെ തിരിചൃെവിനു നാട്ടിടല നജാലി മതിയാവിടല്ലന്ന തിരിചൃറിവിനാൽ 
നനടര ഖൾഫിനലക്ക്. ടുവിൽ കുടുംബസ്ഥനായി ഔാനഡയിനലക്ക്. പഠിചൃത് 
എഞ്ചിനീയറിംഖ് ആടണങ്കിലും „എഞ്ചിനീയർ‟ എന്ന് അഭിസംനബാധന 
ടങയ്യാൻ ഇവിടെ പരീക്ഷ എള്ളൃതി ടതളിയക്കണമനത്ര. രു എൻ.എസ്.എസ്. 
ഔാരന് ഇടതാടക്ക രു ങലഞ്ചല്ല എന്ന് ടതളിയിനക്കണൃത് എടെ ആവശേ 
മായതിനാൽ, പരീക്ഷ പാസ്സായി നപരിടെ കൂടെ „P.Eng' എന്ന് നങർത്തു. 

നമ്മുടെ നാട്ടിടല എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് ഔരിക്കുലം രൽപം പഴഞ്ചൻ എന്ന 
നതാന്നലുണൃായത് ഇവിടെ രു ഇെനഗ്രഷൻ നപ്രാഗ്രാം ടങയ്തനപാളാണ്. 
ഇവിെടത്ത അധോപഔർ അതാതു നമകലയിൽ അനനഔ വർഷം പ്രാവീണേം 
ഉള്ളവർ. ഇൻഡസ്ട്രിയിടല നൂതന മാറ്റങ്ങൾ ഉൾടക്കാണൄടഔാണൃ് ഔരിക്കുല 
ത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഖ് നമാഡലിംഖ് നസാഫ്റ്് ടവയറുഔൾ ഉൾടപടുത്തിയിരി 
ക്കുന്നു. സതേത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിടല നലറ്റസ്റ്റ് ടഡവലപ്ടമന്റുഔൾ അപനപാൾ 
തടന്ന ഉൾടക്കാള്ളാൻ പാഠേപദ്ധതി തയ്യാറാഔണം. ഇൻഡസ്ട്രിയിടല ലീഡി 
ങ്ങ്  മാനുഫാറ്റൄങനറഴ്സും അവരുടെ റിസർചൃ് ആൻഡ് ടഡവലപ്ടമൻറ് വിഭാഖ 
ങ്ങളും നഔാനളജുമായി നനരിട്ട് ബന്ധടപട്ട് പ്രവർത്തിനക്കണൃതും അതേന്താനപ 
ക്ഷിതമാണ്. അതുനപാടല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതര എഞ്ചിനീയറിഘ് നമകലഔ 



 

The eye magazine 13        MAY 2021 

ളിൽ പഠിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ഐ.െി നമകലയിനലക്കുള്ള ള്ളൃക്കും തെനയണൃ 
താണ്. 

മടറ്റാരു പ്രധാന ഔാരേം വർക്ക് എത്തിക്സ് ആണ്. ബഔയിടല ടങറുവിരലിൽ 
അണിയുന്ന അയൺ റിങ്ങും, ബഔടയാപ്  വയ്ക്കുന്ന നപപറിൽ അത് പതിയു 
നമ്പാൾ, „ഔാളിഘ് ഒഫ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ‟എന്ന റിചൃൃലിടെ പിറഔിടല ങരി 
ത്രവും , വർക്ക് എത്തിക്സ് മുറുടഔ പിെിക്കാൻ അതിടെ ഒർെടപടുത്തലും മടറ്റാ 
രിെത്തും ൊൻ അനുഭവിചൃിട്ടില്ല. പ്രവർത്തി പരിങയനമകലയിൽ പ്രാവീണേ 
മുള്ളതിൽ മാത്രം സ്റ്റാമ്പ് പതിപിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എനിക്ക് പാലാരിവട്ടം 
പാലം നിർമാണവുമായി  ബന്ധടപട്ട അഴിമതി നഔൾക്കുനമ്പാൾ പിടന്ന എങ്ങ 
ടനയാണു നദഷേം വരാതിരിക്കുഔ? 

„അറബിക്കഥ‟ എന്ന മലയാള സിനിമയിടല നായഔടന നപാടല ശൗങാല 
യത്തിൽ നിന്ന് മുഷ്ടി ഉയർനത്തണൃ അവസ്ഥ ഇവിടെ ഇല്ല.  നമ്മുടെ ടഔാചൄ 
നഔരളത്തിൽ  പണിടയടുക്കുന്ന ബംഖാളിടയ രണൃാം തരാം പൗരനായി ഔാണു 
ന്ന മലയാളിടയ വചൃ് നനാക്കുനമ്പാൾ  ഇവിടെ ഔാനഡയിൽ ഡിസ്ക്രിമിനനഷനന 
ഇല്ല എന്ന് പറനയണൃി വരും (അനമരിക്കയുടെ ഔാരേം എനിക്കറിയില്ലനട്ടാ). 
എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും തുലേ നീതി ലഭിക്കുന്ന, ഉള്ളവനിൽ നിന്നും കൂടുതൽ 
നികുതി ഈൊക്കി, ഇല്ലാത്തവർക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന ഈ നാെ് 
തടന്ന നസാഷേലിസത്തിന് നലാഔമാതൃഔ. 

ഭാഖം മൂന്ന്- തിരിചൄനപാക്ക് 

„ഇനി രു തിരിചൃ നപാക്ക്?‟ ഉത്തരം ഔിട്ടാത്ത നങാദേമാണത്. 

സഹജീവിനേഹടമടന്തന്ന് അറിയാത്ത പുതിയ തലമുറയ് ടക്കാപം എടെ 
മക്കൾ വളരുനമ്പാൾ പഴയ തലമുറയിനലക്ക് രു തിരിചൄ നപാക്ക് ൊൻ വേഥാ 
ആഗ്രഹിക്കാറുണൃ്. 

ഔമൂണിസം എന്താടണന്ന്, എങ്ങടനയാഔണടമന്ന് മക്കൾ വളരുനമ്പാൾ 
അവർക്കു ഔാണിചൄ ടഔാടുക്കണം. ഭക്ഷണം ബഔയിൽ ഔാശുള്ളവടെ അവഔാ 
ശമടല്ലന്നും അത് നവസ്റ്റ് ടങയ്യുനമ്പാൾ നലാഔത്തിടെ മടറ്റാരു നഔാണിൽ വിശ 
ക്കുന്നവനുടണൃന്നും ആ തിരിചൃറിനവാടെ അവർ ഔണൄ മനസ്സിലാക്കടട്ട. അടു 
ത്തിരിക്കുന്നവൻ ഭക്ഷണം ഔഴിനചൃാ എന്ന് നങാദിക്കാടത തടന്ന മനസ്സിലാക്കാ 
നും  അതിനനുസരണമായി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഔഴിവ് അവർക്കുണൃാഔടട്ട. 
അത്രടയങ്കിലും സഹജീവിനബാധം  അവരിൽ ഉണർത്താനായിടല്ലങ്കിൽ, പഴമ 
യുടെ നന്മയിനലക്ക് അവടര തിരിടഔ ടഔാണൄനപാഔാനായിടല്ലങ്കിൽ, പിടന്ന 
ൊടനന്ത് ഔെൂണിസ്റ്റ്! 
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In April. when the second wave of corona was surging, 

what would have caught the attention of any conscien-

tious individual was the massive congregation of more 

than six lakh devotees at Haridwar, for the Maha Kumbh, flouting all 

Covid protocols. 

The banners and posters displayed in Haridwar had the PM‟s picture on 

it with wordings that politely invited people to this once-in –twelve 

years mass religious congregation. Facing flak from various quarters, 

the PM made an appeal through twitter that the Kumbh Mela should be 

only „symbolic‟. A very timely intervention from the head of one of the 

largest democracies of the world! 

Running parallel to this was the campaigning for assembly elections in 

West Bengal where we got to see massive rallies with leaders complete-

ly oblivious of the fact that the country was reeling under the grip of a 

second wave of Covid. The norm seems to be „no mask, no social dis-

tancing‟. When asked by a channel about Covid safety norms during 

campaigns, our Home Minister did not mince words when he said that 

„elections must go on and it is for each one to take care of their safety‟. 

Covid has made us truly „Atmanirbhar‟, with just the wink of an eye! 

Currently our Covid figures stand at an alarming number of more than 

three lakh cases “reported” per day, making us numero uno and a global 

superpower! Long queues of ambulances at crematoriums waiting to 

dispose off corpses, lack of beds in hospitals, acute shortage of life sav-

ing medicines, oxygen cylinders, ventilators and vaccine - completely 

exposed the inadequacy of our health care systems, complemented with 

the apathy of our leaders for human life. 

In March 2020, when our nation braced itself up for what became the 

harshest and inhumane lockdown in history, authorities linked hundreds 

of Covid cases that had surfaced, to the members of the Tablighi Ja-

maat. Social media and news channels went berserk spreading hatred 

MAHA KUMBH  
DURING THE PANDEMIC 

  

Sharmila Narayana, Associate Professor – Christ University 

(Wife of Manoj KC, 1989 EEE) 
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against the Muslim community, referring to them as „Corona Jihadis‟. 

The Jt. Secretary of health Ministry in his daily briefing on Covid had a 

specific count of positive cases from the Tablighi gathering and the 

Ministry of Home Affairs had even gone to the extent of including 

„Tablighi work‟ as a condition to deny visa. Most of the participants, no 

matter whether tested positive or not, including foreign nationals, were 

picked up and put in detentions centres in different states. 

Multiple FIRs were filed against them. The police had accused them of 

being „super spreaders‟. By October 2020, most of the courts acquitted 

them, stating that they were wrongly detained. The Bombay High Court 

had in fact held that the media too was responsible for the vilification 

campaign unleashed against the Tablighi members. 

There are no news channels baying for blood of the Kumbh organisers 

unlike what we saw last year with respect to the Tablighi Jamaat. The 

frenzied hate mongering targeting a particular community was conspic-

uously missing this time. The only difference was that this was an event 

endorsed by the ruling party itself, which plays bandwagon to Hindutva 

politics. Uttarakhand Chief Minister, Mr. Rawat, had even claimed that 

a dip in the Ganga would ward away the virus and that the devotees 

were not from outside, but from within the country. The Uttarakhand 

Court merely issued an order stating that Covid protocols need to be 

followed during the Kumbh. The local administration had in fact 

acknowledged that it was humanly impossible to maintain social dis-

tancing when lakhs of devotees congregate. The message from the cur-

rent ruling dispensation is very clear, human health and life are immate-

rial when it comes to Brahmanical religious celebrations. Is our democ-

racy not grossly undermined when such events are prioritised over hu-

man lives? 

What was the preparedness on the part of the government to handle the 

second wave? Most epidemiologists had predicted a second wave 

harsher than the first one in October 2020 itself. Data indicates that as 

on April 13, 2021, India had magnanimously supplied 65 million vac-

cines to 90 countries. The external affairs minister pointed out that this 

was done to ensure equitable access to vaccines. Our PM added by stat-

ing that “we must think of entire humanity”. Vasudhaiva Kudumbakam 

is a beautiful concept to live by. Only wish that it were practised at ap-

propriate moments and not in these testing times! PM CARES was ini-

tiated exclusively for taking care of Covid requirements. Who can be 
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held accountable for those funds and how has it been utilised? We have 

leaders who are adept at pulling off any show with propaganda and lies, 

leaving the masses immensely entertained. Are the authorities even con-

cerned about the well- being of health workers who have been on their 

toes, for almost a year? Our PM has a solution for that too. Get on to 

your balconies and bang thalis in appreciation or light a lamp! What 

more can one expect from a government that gives precedence to a 

mega event like the Kumbh than the lives of its own citizens. P.Sainath, 

the renowned journalist, in his book, Everybody Loves a Good 

Drought, refers to the poor of this country as mere statistical figures. 

This was clearly evident in the way the unplanned lock down was im-

plemented causing massive reverse migration and trauma to the migrant 

workers. In the second wave, elections (in multiple phases like a mega 

serial) and Kumbh are priority, no matter how many dead bodies pile up 

every day! 

Dr. Ambedkar, in his last speech during the Constituent Assembly de-

bates on November 25th, 1949, had spoken about three requirements if 

a democracy has to survive in letter and spirit. The first is to hold fast to 

constitutional methods for achieving social and economic objectives. 

Secondly,  not to lay liberties at the feet of any individual, however 

great that person might be, as he could use his power to subvert institu-

tions and thirdly, the need to make our political democracy a social de-

mocracy as well, indicating a way of life that acknowledges liberty, 

equality and  fraternity as the principles of life, which form a trinity, 

wherein, to separate one from the other, is to defeat the very purpose of 

democracy.  In this context, he had also touched upon his concerns re-

garding Bhakti and its role in the Indian political scenario. According to 

him, bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul, but in 

politics, bhakti or hero worship is a sure road to degradation and to 

eventual dictatorship. He feared 

that “if political parties place 

creed above the country, our in-

dependence will be put in jeop-

ardy a second time”. 

These ideas sit very well with 

the majoritarian discourse in 

which we are drowning these 

days. 

Mahatma Gandhi had envi-
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sioned an India that would be inclusive and humane, accommodating 

people of all beliefs and treating them as equal citizens. According to 

him, the essence of democracy is the art and science of mobilizing the 

entire physical, economic and spiritual resources of all the various sec-

tions of the people in the service of the common good of all. He strong-

ly felt that “true democracy cannot be worked by twenty men sitting at 

the centre (only two as of now). It has to be worked from below by the 

people of every village”. This is why he strongly endorsed Panchayat 

Raj. Another strong contention of Gandhiji was that in matters of con-

science, the law of majority has no place and how the minority has a 

perfect right to act differently from the majority. 

Nehru‟s emphasis on scientific temper as integral to one‟s thinking and 

action seem more relevant today than ever before. The idea of secular-

ism, enshrined in our constitution, derives strength and support from 

the ideas of science. In a country like India, where the tentacles of reli-

gious beliefs and dogma have a strong grip over the masses, the need 

for a scientific temper, especially in the decision making process is ex-

tremely important. The shrinking space for scientific temper in our 

country today, is a cause for concern. 

The current government has moved away from the ideas of democracy 

envisioned by our founding fathers. It is during testing times like these 

that the true mettle of a nation‟s leadership is revealed.  Mere chest 

thumping and whipping up frenzy, which are prime indicators of mas-

culine nationality, will not suffice in helping a nation overcome ground 

realities! 
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“If women want any rights more than they's got, why 

don't they just take them, and not be talking about it.’’ – 

Sojourner Truth..(And what happens when they try to 

take them..!!) 

The talk started with citing a programme aired in a chan-

nel, wherein a lady journalist striding through the streets of our Capital 

city on an off midnight. The programme was an experiment to study the 

behaviour of the society towards a lone female in midnight. 

There were Gentlemen offering a company, asking her why she was 

alone, advising to be safe and so on. 

The programme ended with a positive note, quoting that ladies are safe 

in our streets even at night. 

Do we think it was a happy ending...? Do we think she should be of-

fered a company in night, which we seldom do in daytime? Why was 

society concerned that she won‟t be safe at night? Are they anticipating 

a crime at any time? Just a food for thought. 

Gender-based violence refers to any type of harm that is perpetrated 

against a person or group of people because of their factual or perceived 

sex, gender, sexual orientation and/or gender identity. It can be a Child 

abuse, female genital mutilation, honour killings, trafficking sex or 

slavery, intimate partner violence, physical punishment, sexual, emo-

tional, or psychological violence, or even a social media abuse. 

Studies shows that more of the Violence takes place at home or within 

the relatives or by known persons. Studies conducted in India reveals 

an alarming figure of sexual violence against girls at their homes by 

their close relatives. A large-scale national study conducted in 2007 by 

Ministry of Women and Child Development (MoWCD), to assess the 

Examining Feminism  
and Social Realities 
Gender Equality, Stereotypes and Discrimination 
(Abstract of Talk on Gender Violence in Darsana -Socio Political Webinar)   

Nisha Sukesh 1996 CE 
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extent and nature of child abuse in India, uncov-

ered some alarming statistics; that among the 

12,447 children interviewed, more than half (53 

percent) reported experience of sexual abuse. A 

criminal Lawyer practising in Kozhikode Dis-

trict court shared an experience of recording 

30% of child abuse cases at their own home, and 

then settled outside the court just for the sake of 

so-called family dignity. 

 

Child abuse has profound consequences for the child. It is known to in-

terfere with growth and development of the child. It has also been 

linked to numerous maladaptive health behaviours, and poor social, 

mental, and physical health outcomes throughout the lifespan. In ac-

cordance with that, there is evidence that it can affect neuro-biological 

systems, e.g., the cortical representation of the genital somatosensory 

field. Other common sequelae for adult survivors of it include relational 

challenges (e.g., increased risk for domestic violence), violent behav-

iours, and increased risk of perpetration of child abuse as adults. 

 

Domestic abuse, also called "domestic violence" or "intimate partner 

violence", can be defined as a pattern of behavior in any relationship 

that is used to gain or maintain power and control over an intimate part-

ner. Abuse is physical, sexual, emotional, economic or psychological 

actions or threats of actions that influence another person. This includes 

any behaviors that frighten, intimidate, terrorize, manipulate, hurt, hu-

miliate, blame, injure, or wound someone. Domestic abuse can happen 

to anyone of any race, age, sexual orientation, religion, or gender. It can 

occur within a range of relationships including couples who are mar-

ried, living together or dating. Domestic violence affects people of all 

socioeconomic backgrounds and education levels.  

Rate of violent crimes across larger states in 2019 

Crime against children in Kerala from 2008 to 2020 (upto March) 
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Can you believe , 1 in 3 women in 

India is been subjected to domestic 

violence and yet only 1 in 10 of the-

se women formaly reports the of-

fence to police.  Two out of every 

five women in abusive relationships 

stay silent about  their  suffering  be-

cause  of  shame  and  family honor.    

The  lack  of  viable  options  keeps  women trapped in violent situa-

tions. Nearly one-third of the women experiencing abuse had thought 

about running  away,  but  most  said  that  they  feared  leaving their 

young children and had no place to go. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workplace abuse is behaviour that causes workers emotional or physi-

cal harm. Harassment, discrimination, bullying and violence are forms 

of workplace abuse. These behaviours aren‟t always distinguishable 

from one another because they frequently overlap. Harassment can be 

discriminatory, bullying can be a form of harassment, and any of these 

behaviors can lead to workplace violence. Factors that put workers at 

risk for violence include working alone, at night or in isolated areas. 

Sixty percent of women say they have experienced unwanted sexual at-

tention, sexual coercion, sexually crude conduct, or sexist comments in 

the workplace. In some industries, more than 9 in 10 women say they 

have been sexually harassed. Over 85 percent of people who experience 

State wise crime rate of Murder, Abduction, and Dowry deaths in 2019 
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sexual harassment never file a for-

mal legal charge, and approxi-

mately 70 percent of employees 

never even complain internally. 

The impact of sexual harassment 

in the workplace is real and dam-

aging. Employees who experience 

sexual harassment are more likely 

to report, psychological symptoms 

of posttraumatic stress disorder 

(PTSD), depression, stress, and anxiety and physical problems such as 

headaches, sleep problems, gastric problems, weight loss/gain, etc. 

Covid-19 Impact studies acorss the Country reveals, that similar to the 

previous pandemics and epidemics, there has been an alarming rise in 

the incidents of gender-based violence during the COVID-19 pandemic. 

Quarantine is necessary to reduce the community spread of the Corona-

virus disease, but it also has serious psychological and socially disrup-

tive consequences. Studies indicate that despite its global prevalence, 

gender-based violence has been one of the most neglected outcomes of 

pandemics. Moreover, the legislatures and services available for such 

victims are often inadequate and, thus, worsening their situation. For in-

stance, there was an erosion of social norms and increase in violence in 

Bologna, Italy, in the context of plague and natural disaster. According 

to various studies pandemics often lead to breakdowns of social infra-

structures thus compounding the already existing weaknesses and con-

flicts. As a result, the existing gender inequality is worsened by the pan-

demic situation. 

Preventive strategies and solutios can be debatable. To prevent an 

event , first and foremost is to understand the root cause and analyse it. 

Root cuases of gender vioence can be, lack of physical security and 

poverty, discriminatory  social, cultural or religious  laws,  norms  and  

practices that marginalize women and girls and fail to respect their 

right, collapse of family, social and communal structure, Lack  of  con-

fidence  and/or  trust in  social  or  public  institutions,  including  law 

enforcement and justice institutions that discourage victims/survivors 

from seeking redress, Inadequate  legal  framework including  national,  

traditional,  customary  and religious law, that discriminate against 

women and girls, fails to guarantee their rights, or exposes them to fur-

ther harm and abuse etc.  

What the state can do is to take  measures  to eliminate  all  beliefs  

and  practices  that  discriminate  against women or  sanction  vio-

lence  and  abuse,  including  any  cultural,  social,  reli-

gious,economic and legal practices . And to add to it criminalize all 

acts of gender-based violence and ensure that national law, policies and 

practices adequately respect and protect human rights without discrimi-

nation of any kind, including on grounds of gender. Review national 

laws, regulations, policies, procedures and practices, including tradi-

tional and cultural practices, and, based on the result, advocate with rel-

evant stakeholders to ensure they provide adequate protection against 

gender-based violence. Women‟s greater access to and control over re-

sources and financial autonomy and sustainability is another key factor 

for a progressive society. 
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പാലക്കാെ് എന്.എസ്.എസ്.എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് നഔാനളജില് നിന്നും ബി.ടെഔ്. 
ബിരുദം എടുത്തു ധരിചൃിട്ട് ഇനപാൾ 28 വർഷം. വാട്സാപ് ഔണൄ പിെിചൃില്ലാരു 
ടന്നങ്കിൽ െങ്ങൾ ബാചൃ്നമറ്റ്ടസല്ലാം നഔാളജിനനാടു ൊറ്റാ പറഞ്ഞതിനു 
നശഷം ആപസ് നമം യാടതാരു നബാൽത്തായുമില്ലാടത പണൃാരമെങ്ങിനയനന! 
1993 ബാചൃിടല െങ്ങളുടെ നലഡീസ് ൺലി വാട്സാപ് ഗ്രൂപ് 'ഔിങ്ങിണി 
ക്കൂട്ടം' പിറവിടയടുത്തിട്ട് ഇനപാൾ വർഷം ആറ്.  ടഔാചൄ ടഔാചൄ സനന്താഷ 
ങ്ങളും, വീണൄം ങില വീട്ടുഔാരേങ്ങളും, ടവറുനതയുള്ള പിണക്കങ്ങളും, യമണൃൻ 
തമാശഔളും ടക്ക നങർന്ന് രു  പഞ്ചാബി ഹൗസ് റീനലാഡഡ് തടന്നയാണ് 
െങ്ങടെ ഗ്രൂപ്. രമണടെ നറാളിനനാൊണു മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും താൽപ 
രേം എന്നു മാത്രം! 

ഗ്രൂപ്പു തുെങ്ങിയ ശ്രീമതി സതേടയ െങ്ങൾ ബഹുമാനനത്താടെ 'ടമായറ്റൃാളി' 
എന്നും , തീടര ബഹുമാനമില്ലാടത 'ടമായറ്റൃു' എന്ന വട്ടനപരിട്ടും  വിളിചൄ നപാരു 
ന്നു. ടമാതലാളി തടന്ന അന്നും ഇന്നും െങ്ങടെ ഗ്രൂപിടെ ഐശൃരേം! 

പല വിങിത്രമായ ആങാരങ്ങളും ടമാതലാളിയുടെ വിങിത്രമല്ലാത്ത ടങറിയ 
ുദ്ധിയിൽ പിറവിടയടുത്തിട്ടുമുണൃ്. 

അതിടലാന്നാണ് , അംഖങ്ങളുടെ ആരുടെടയങ്കിലും ബർത്ത് നഡ, വിവാഹം 
എന്നീ മഹാമഹങ്ങളുടെ വാർഷിഔ ദിനം വരുനമ്പാൾ പാലിനക്കണൃ നപ്രാനട്ടാ 
നക്കാൾസ്. ആ സുദിനം പിറക്കുന്ന രാത്രി കൃതേം 12 മണിയ്ക്ക് തടന്ന ഗ്രൂപിടെ 
ഡി.പി. പെം മാറ്റണം, പഔരം ബർത്ത്നഡക്കാരിയുടെ, അഥവാ വിവാഹ 
വാർഷിഔം ആനഗാഷിക്കുന്ന ദമ്പതിമാരുടെ, പല നപാസിലുള്ള ഔളർ നഫാ 
നട്ടാ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം! ഉറക്കമിളചൄ കുത്തിയിരുന്ന് പാവം ടമാതലാളി 
തടന്ന ഈ പരിപാെി മുെക്കമില്ലാടത നെത്തിയിരുന്നു. 

എത്ര മനനാഹരമായ ആങാരം അനല്ല? 

രമണനാഔാൻ ഒർക്കാപ്പുറത്താണ് എനിക്ക് നറുക്കു വീണത്. ഔഴിഞ്ഞ വർഷ 
ടത്ത രു നലാഔ് ഡൗൺ ദിനം. ബഫനൽ ടസമസ്റ്റർ ഔിൊങ്ങടള ഒൺബല 
നായി ക്ലാടസടുത്തു താരാട്ടുപാെിടക്കാണൃിരുന്ന എനിക്ക് ടമായറ്റൃുടെ രു പതി 
വില്ലാത്ത സനന്ദശം, "രു ടങറീ..യ പണി തരനട്ട?" രു നിമിഷം രു 
അലാറം സിഗ്നൽ എടെ മസ്തിഷ്കത്തിലൂടെ പാഞ്ഞു നപായി. നറാഡിൽക്കൂെി 

സുമിത മാതു (1993 ECE) 

മുതലാളിത്തക്കാരു  
മംഗളഗീതം 
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പാഞ്ഞു നപായ ആംുലൻസിടെ 
നിലവിളി ശബ്ദം ആയിരുന്നു 
അടതന്ന് അടുത്ത നിമിഷം ൊൻ 
തിരിചൃറിഞ്ഞു. 

'നവടറാന്നുമല്ല, നാടള നമ്മുടെ 
ഗ്രൂപിടല (ങിരി)മഴയായ ടറയ് നിയുടെ വിവാഹ വാർഷിഔമാണ്, അതു 
ടഔാണൃ് നീ നാടള അതിഔാലത്ത് എള്ളൃനന്നറ്റ് --  മുള്ളൃവനാക്കാൻ ൊൻ 

സെതിചൃില്ല  "മുന്തിരിവള്ളി തളിർനത്താ മാതളനാരഔം പൂവിനട്ടാ എടന്നാടക്ക 
നനാക്കനണാ?" 

'നതങ്ങാടക്കാല, അടതാന്നുമല്ല, ടറയ് നിടയ ഔാരേമായിടട്ടാന്നു ടപരുമാറണം, 
നസാറി വിഷ് ടങയ്യണം ' എന്നു ടമാതലാളി. 

"ഒനഹാ... അനപാൾ ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തഔ ഔമ്പനിഔടളനപാടല ടമാതലാളീം 
ഓട്നസാഴ്സിങ്ങ് തുെങ്ങി അനല്ല?" എന്നു ൊൻ. 

അല്ല നാടള ടമായ് ലാളി ലീവാനണാ? അനതാ നബാട്ടു തിരിചൄ വാങ്ങാൻ 
പഞ്ചാബി ഹൗസിനലാട്ടു നപാകുവാനണാ, രമണൻ നങാദിക്കാതിരുന്നില്ല. 

"അടതാന്നുമല്ലനൊ, ൊൻ ബവഔിട്ടു പതിവുള്ള അരിഷ്ടടമാടക്ക നസവിനചൃചൄം 
9 മണിനയാടു കൂെി ഔംേീറ്റ് ഒഫാകും, പിടന്ന നാടള ഉചൃനയാടുകൂെിനയ ൊൻ 
ന്നു ടറഡി ആകൂ. അനപാനളക്കും ടറയ്നിയുടെ വാർഷിഔം അർദ്ധ വാർഷിഔമാ 
യിട്ടുണൃാകും. 
അതു ടഔാണൃ് നാടള രു ദിവസനത്തയ്ക്ക് നിടന്ന ൊൻ എടെ രമണനാക്കുവാ, 
എടെ മാനം ഔളയരുത്!"  - ടമാതലാളി. 

"ഇല്ല ടമാതലാളീ, എടെ ജീവൻ നപായാലും ടമായലാളീടെ മാനം ൊൻ 
ഔാക്കും!" - രമണൻ. 

"ചുൊ നിന്നു പഞ്ച് ഡയനലാഖെിക്കാടത നപായി അലാറം ടവടചൃണീറ്റ് 
ഗ്രൂപിടെ ഡി.പി മാറ്റിനയക്കണം, ഇടല്ലങ്കിൽ നിടെ നബാഡി ൊൻ 
പഞ്ചടറാട്ടിക്കും" - ടമാതലാളി. 

"വിഷ് ടങയ്താ മാത്രം മതിനയാ ടമാതലാളീ? നമുക്ക് ടങറുതായി രു നഔക്ക് 
ഔട്ട് ടങയ്ത്, ടഔാറചൄ പെക്കം ടക്ക ടപാട്ടിചൃ് , രു സമൂഹഖാനം ടക്ക പാെി, 
രണൄ മിനിറ്റ് എല്ലാർക്കും എള്ളൃനന്നറ്റു നിന്നു ടറയ് നിടയ ബഹുമാനിചൃാനലാ?" - 
രമണൻ. 

"ടപാട്ടത്തരം പറയാടത വായെയ്ക്ക്, ടറയ് നിയുടെ വിവാഹത്തിടെ വാർഷിഔം 
ആണ്, അല്ലാടത പതിനാറെിയന്തിരം അല്ല, രുപാടു 'ടഡക്കനറഷൻ' ന്നും 
നവണൃ, ഡി പി മാറ്റി വിഷ് ടങയ്താ മതി" - ടമാതലാളി. 
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"ശരി ടമാതലാളീ , I ate - 
ൊനനടറ്റനന്ന..." എന്ന എടെ വാക്കു 
വിശൃസിചൃ ടമാതലാളി ടവള്ളമെി 
ക്കാൻ (നമാനട്ടാർ ഒണാക്കുന്ന ഔാരേം 
ആണു ൊൻ ഉനദ്ദശിനചൃ, നിങ്ങടള 
ന്താ ഉനദ്ദശിനചൃ?) നപായി. 

ട്ടും സമയം ഔളയാടത ൊൻ എടെ 
സൃന്തം Honor നഫാടണടുത്ത് 
(നഫാണിടെ ടമയ് ക്ക് ടവളിടപടു 
ത്തിയതിടെ ഔാരണം നിങ്ങൾക്കു 
വഴിനയ പിെി ഔിട്ടും) കൃതേം രാത്രി 12 
മണിക്ക് അലാറം ടസറ്റ് ടങയ്തു. 
ഒർെശക്തിയുടെ ഔാരേത്തിൽ 
അൽപം പിന്നിലാടണങ്കിലും മറവിയു 
ടെ ഔാരേത്തിൽ മുന്നിലാടണന്നു 
എനിക്കു നല്ല നബാദ്ധേം ഉണൃായി 
രുന്നു. അനന്തരം 12 മണിക്കു അലാ 
റം അെിക്കുന്നതും, ൊൻ എണീറ്റു 

ഗ്രൂപിടെ ഡി പി മാറ്റുന്നതും, ടറയ് നിടയ ഏറ്റവുമാദേം വിഷ് ടങയ്യുന്നതും, 
രാവിടല തടന്ന എല്ലാവരും എടന്ന അഭിനന്ദനങ്ങൾ ടഔാണൄ നരാമാഞ്ചഔഞ്ചുഔ 
മണിയിക്കുന്നതുടമാടക്ക ഒർത്ത് ൊൻ ധൃതംഖപുളഔിതയായി. 

ഇനിയാണ് ഔഹാനി നമ െൃിസ്റ്റ്! 

നഔാളജിടല പണിടയാടക്ക തീർത്ത് ഉചൃതിരിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ എത്തിയ എടന്ന 
ഔാത്തിരുന്നത് അെിയന്തിര സൃഭാവമുള്ള ങില ആഭേന്തര പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു. 

പത്താം ക്ലാസ്സുഔാരൻ ഇളയ പുത്രൻ ടനഞ്ചത്തെീം നിലവിളീം! "എടെ ടമാ 
ബബൽ നഫാൺ ങനത്ത..." എന്നും പറഞ്ഞ്. "എടെ നനാട്ടുഔളും അബസൻ 
 ടമന്റുഔളുടമാടക്ക അതിനഔത്താ, അതില്ലാടത എനിക്കു നാളടത്ത നഹാം 
വർക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല!" Emergency Situation! 101 വിളിനക്കണൃി വരും! 

അവടെ നഫാണിടന പുനരുജ്ജീവിപിക്കാൻ ൊൻ അറിയാവു 
ന്ന  അെടവല്ലാം പയറ്റി നനാക്കി. അന്തേകൂദാശഔൾ നപാലും ബഔടക്കാള്ളാടത 
ഇത്രയും ഔാലം വിശൃസ്തനായി െങ്ങടള നസവിചൃ ആ നഫാൺ ഔർത്താവിൽ 
നിദ്രപ്രാപിചൄ ഔഴിഞ്ഞിരുന്നു... നന്നായി ബാറ്റു ടങയ്തു ടഔാണൃിരിക്കുനമ്പാൾ 
റണ്ണൗട്ട് ആകുന്നത് എടന്താരു ഔഷ്ടമാണ്! ബദവനമ! 

ഒൺബലൻ പഠനം പ്രതിസന്ധിയിലായ മഔടന ഒർത്ത് എടെ മാതൃഹൃദയം 
വിങ്ങിടപാട്ടി. ൊൻ ടപടട്ടന്നു തീരുമാനടമടുത്തു, "എടെ Honor നഫാൺ 
നീടയടുനത്താ, ൊൻ നവടറാന്നു വാങ്ങിനചൃാളാം." 

പുത്രടെ ഔരചൃിൽ നിന്നു. മുകം ടതളിഞ്ഞു. 

സൃന്തമാക്കിയിട്ട് രു വർഷം നപാലും ആകുന്നതിനു മുൻനപ, താനലാലിചൄ 
ടഔാതി തീരുന്നതിനു മുൻനപ, എടെ Honor നഫാണിനനാെ് ൊൻ 
വിെപറഞ്ഞു. ടമാബബൽ നഫാണില്ലാടത ഔാരേങ്ങൾ ഒൊത്തതിനാൽ, അന്നു 
തടന്ന ൊൻ ബമജിയിൽനപായി പുതിയടതാടരണ്ണം സൃന്തമാക്കി. നല്ല 
പൂവമ്പഴം നപാടലാരു രു Oppo! മഔടെ പഠനം ആണനല്ലാ മുകേം. 

ഇതുവടരയുള്ള ഈവെ്സ് എല്ലാം ഒടക്ക. ഇനിയാണ് സീൻ നഔാണ്ട്ര! 

Honor ഔിട്ടിയ പുത്രനും Oppo ഔിട്ടിയ ൊനും പുതിയ സഹങാരിയുമായി 
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പരിങയടപടുന്ന തിരക്കിലായി. Honor നഫാര്മാറ്റ് ടങയ്യടപട്ടു. അതിൽ ടസറ്റ് 
ടങയ്തിരുന്ന 12 മണിയുടെ അലാറം തുെചൄനീക്കടപട്ടു. Oppo-യുമായി പരിങയ 
ടപടുന്ന തിരക്കിൽ, അലാറത്തിടെ ഔാരേത്തിൽ എനിക്കു മഗ്നീഷേനമാ 
ജിംനനഷേനമാ അംനീഷേനയാ ഏതാനണൃാ വന്നു... 

പിനറ്റ ദിവസം രാവിടല എണീറ്റു പതിവു വീട്ടുനജാലിഔൾ എല്ലാം തീർത്തു 
വാെ് സാപ് തുറന്ന എടെ ങങ്കു തഔർന്നു നപായി. പണി ഏൽപിചൃ ടമാതലാളി 
തടന്ന എങ്ങടനടയാടക്കനയാ എള്ളൃനന്നറ്റുവന്ന് വിഷ് ടങയ്യലും ഡി പി മാറ്റലും 
ടക്ക സൃയം ടങയ്തിരിക്കുന്നു. ടമാതലാളിനയാടു ഭയങ്കരമായ ബഹുമാനം 
നതാന്നീട്ടു  ൊൻ ടഔാറചൄ നനരം എള്ളൃനന്നറ്റു നിന്നു. കുറ്റനബാധം വല്ലാതങ്ങു 
നതാന്നിനപായതു ടഔാണൃ് പിടന്ന ടങയ്തടതല്ലാം യാന്ത്രിഔമായിരുന്നു. നനനര 
നപായി ടമാതലാളീടെ ഔാനലൽ വീണു മാപിരന്നു: "അയാം ദി നസാറി, മാപ്, 
മുതലാളീ, മാപ്!" 

"നഖാ എനവ യൂ സ്റ്റുപിഡ്! ഇൻ ദ ഹൗസ് ഒഫ് ബമ ബവഫ് ആൻഡ് നഡാട്ടർ 
ഐ വിൽ നനാട്ട് സീ എനി മിനിട്ട് ഒഫ് ദ ടുനഡ, ടഖറ്റ് ഓട്ട് ഹൗസ്!" എന്നു 
പറഞ്ഞ് ആട്ടിനയാെിക്കും എന്നു പ്രതീക്ഷിചൃ എനന്നാെ്, മാെപ്രാവിടെ 
മനസ്സുള്ള ടമാതലാളി ടങയ്തതു നഔട്ടാല് നിങ്ങൾ ടെട്ടും! 

രണൄ പ്രായശ്ചിത്തങ്ങളാണ് ടമാതലാളി ഔൽപിചൃത്. 

ന്നാമതായി, 101 ഏത്തമിൊനും അതിടെ വീഡിനയാ എടുത്ത് നപാസ്റ്റ് 
ടങയ്യാനും ആയിരുന്നു . നിസ്സാരം! നിസ്സാരം! 

രണൃാമനത്തത് രു മാതിരി ബിഖ് നബാസിൽ ഔിട്ടുന്ന ൊസ് ഔ് നപാടലയായി 
നപായി! നവടറാന്നുമല്ല, ടമാതലാളിടയക്കുറിചൃ് നനല്ലാണം ന്നു ഗ്രൂപിൽ 
ടപാക്കിപറഞ്ഞ് തള്ളിമറിയ്ക്കണം! 

തള്ളൽ ടക്ക എന്ത്? രു നാലു നപജ് മംഖളപത്രം തടന്ന ൊൻ പ്രസി 
ദ്ധീഔരിക്കാം എന്നു ൊൻ വിനീതമായി ഏറ്റു. ആ പത്രം ആണ് ഈ പത്രം 

നന്ദി, നമസ്കാരം! നിങ്ങൾടക്കടെ നനമാവാഔം. 
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One of the objectives of Darsana is to act as an eco-system for nurtur-

ing innovation and promote start-ups in the state, thereby driving so-

cially relevant ventures and make Kerala a hub for social entrepreneur-

ship. The proposal to organise an innovation and entrepreneurship chal-

lenge for the technical student community of Kerala was mooted by our 

Palakkad chapter. Com Pradeep M (Batch?), who is part of IEDC and is 

playing a lead role in the PICS Palakkad, came up with the contour of 

what can be done. A small team under the leadership of Com Radha-

krishnan (1992 batch) was formed to create a broad approach note. This 

was presented to the Executive Committee in November 2020 and after 

detailed discussions, it was decided that the scope can be broadened. 

IGNITE, shall be groomed to be the springboard for budding technolo-

gists and entrepreneurs. It will be an innovation platform available to 

students and technologists on an ongoing manner to experiment, create, 

revise, and evolve along with our panel of technical experts and men-

tors. As we move forward, we should collaborate extensively with bod-

ies like Kerala Start-up Mission and Maker Village. With this vision, it 

was decided to kick-off IGNITE with a competition, IGNITE 2021. The 

team was expanded with more members from EC and from the Pa-

lakkad chapter, and as they say rest is history. 

The launch of IGNITE 2021 was done 

by Com Prakash Bare (1986 batch) on 

28th December 2020 in a virtual func-

tion attended by Darsana members.  

IGNITE logo and website 

www.ignite.darsana.in was unveiled.  

The competition was free and open to 

the students of all engineering and pol-

ytechnic colleges in Kerala and also to 

Darsana members and their family. The 

objective of the competition was to 

identify 5 best projects and recognise 

them through an award and select one 

project that has the potential to be a 

successful enterprise and provide an in-

itial start-up fund. Criterial for awards 

were published as Business & Tech-

IGNITE the spark within… 
A report on recently concluded Darsana IGNITE  
 

Manoj.K.C 1989 EEE 

http://www.ignite.darsana.in
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nical feasibility, innovativeness, and social relevance. Registrations 

were accepted between 02nd and 23rd Jan 2021. 125 teams registered 

from 50 institutions. The registered teams were given time till 14th Feb 

2021 to submit their detailed proposals. We received about 50 pro-

posals. After the first round of screening, 35 proposals were chosen to 

be evaluated by a team of expert panel consisting of Industry and busi-

ness experts along with Academicians. The 35 proposals were an inter-

esting mix of Healthcare – 9, Waste management – 5, Agritech and 

packaging – 4, Energy, Disaster management, Infrastructure, Home au-

tomation, Automotive, all 3 each and 2 from web-based solutions. Since 

we had emphasised on socially relevant projects, the problem state-

ments were all aligned to this theme. The expert panel shortlisted 18 

projects and these teams were called for a virtual meeting between 20th 

and 31st March 2021. 5 winners were announced on 10 April 2021. The 

5 winners were distributed as 2 from health care and one each from ag-

grotech, web-based solutions, and energy. No project was found to be 

mature enough to become a successful enterprise. The details of win-

ners, shortlisted projects and panellists can be found on the Ignite web-

site.  

IGNITE 2021 had a grand finale on 24 April 2021. The inaugural talk 

was delivered by Dr. Thomas Isaac, Finance minister, Govt of Kerala, 

and Keynote address by Dr. Rajasree, Vice Chancellor, APJ Abdul 

Kalam Technological university, Kerala. The certificate was handed 

over virtually during this function. Prize money was transferred to the 

respective team leaders. The details of the function can be viewed on 

https://www.youtube.com/c/DarsanaSociety. As already stated, the 

competition was not conducted with a sole objective of finding winners, 

but as a mechanism to interact with the participating teams and provide 

detailed feedback on their projects so that they can work on improving 

and fine tuning their approach and thinking process. Overall, IGNITE 

2021 was positioned to be a launch pad for IGNITE as a preferred plat-

form for innovation in Kerala.  

Though IGNITE 2021 started as a Palakkad chapter initiative, it trans-

formed into a major event with active participation and contribution of 

close to 100 Darsana members. A detailed roadmap with milestones is 

being worked out. With the support of each and Darsana member, we 

are sure of converting IGNITE into one more flag ship program of 

Darsana in the coming years.  

 About Kevin Jacob,Govt Eng College Thrissur, one among the winners 

https://www.youtube.com/c/DarsanaSociety
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The haughtiness of having 
 

Good, strong bones to carry your weight across miles, 

An agile mind that embraces change, 

A love, that‟s oxygen to the soul, 

Loved ones, who are healthy and wise, 

Peace, that lets you have deep sleep, 

Friends, who make you look forward to weekends, 

Work, which is the only meditation you need, 

Regular income, to pay off the bills, 

Access to learning, to have more neurons, with more connections, 

A full meal, large enough to satiate the Limos, 

Pets, who wait to be petted and fed, 

A cabinet, to choose your drink from, 

A massage with a skilled, deep tissue rundown. 

 

Do they make you more thankful and grateful 

or more overbearing and arrogant? 

LOCKDOWN NOTES 
  

Rekha Suresh 

(Wife of Suresh Kumar K. (1989 CE)) 
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Acknowledge one‟s emotions, 

the gamut of feelings 

and have a generous cup of tea. 

 

Concentrate on what remains 

of the daily routine 

and enjoy it leisurely. 

 

Loving one‟s own company 

is a start... 

Miss those you‟d rather be with, 

and come back to self. 

 

Indulge in self grooming, 

coffee facials and foot massages, 

Enjoy the freedom of wearing 

or not thereof...whatever feels great. 

 

Take in the sight of kids 

sneaking out to wave at their friends, 

or to feed the strays. 

 

Watch the Sun rise and set gloriously, 

knowing well that its doing neither. 

So much for trusting one‟s sight.... 

 

Make the most of what‟s in the kitchen. 

Simple meal can look sumptuous 

if presented well. 

 

Get apps on the phone 

on what holds your interest... 

For me it was prose, poetry and sudoku. 

 

Enquire about others. 

Stay connected to those 

who help you stay motivated. 

 

Lessons learnt 
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ഈടയാരു ഔഥ ഒർെവന്നത് ഔഴിഞ്ഞ വർഷം വായിചൃ ങില വാർത്തഔളിടല 
നപരുഔൾ നങർടത്തടുത്തനപാഴാണ്. അതിൽ അവസാനടത്ത വാർത്ത നഔരളാ 
ബാങ്കിടെ മാനനജ്ടമെ് നബാർഡിനലക്ക് ടങർപ്പുളനേരിക്കാരനായ സ:പി.എ. 
ഉെർ തിരടഞ്ഞടുക്കടപട്ടു എന്ന വാർത്തയാണ്. അതിനു മുമ്പ് രാഖരത്നം 
മണ്ണൂർ രാജകുമാരനുണ്ണിക്ക് പ്രമുകർ എൺപതാം പിറന്നാൾ ആശംസഔൾ 
നനർന്നു, പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഔവി പി.എൻ.നഖാപീകൃഷ്ണന് ഇത്തവണടത്ത മുല്ലനന 
ഴി പുരസ്കാരം, മടറ്റാരു സുഹൃത്ത് നാെഔസംവിധായഔൻ ശ്രീ.നരിപറ്റ രാജുവിന് 
സംഖീത നാെഔ അക്കാദമി പുരസ്കാരം എന്നീ വാർത്തഔളും വന്നു. ഇതിൽ പറ 
ഞ്ഞ സ:പി.എ.ഉെർ, ശ്രീ.മണ്ണൂർ രാജകുമാരനുണ്ണി, മുല്ലനനഴിമാഷ്, ശ്രീ.നരി 
പറ്റ രാജു എന്നിങ്ങടന പ്രതേക്ഷത്തിൽ പരസ്പരം യാടതാരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത 
ആളുഔൾ അറിനഞ്ഞാ അറിയാടതനയാ ഔഥാപാത്രങ്ങളായ ഔഥയാണ്. ഊഹി 
ക്കാവുന്നതുനപാടല ഇത്രയും വിങിത്രമായ സംഭവങ്ങൾ നെക്കാവുന്ന നരടയാ 
രിെം നമ്മുടെ ഔാമ്പസ് ആടണന്നത് ഇതിനഔം പിെിഔിട്ടിക്കാണുമനല്ലാ.  

32 വർഷം മുമ്പാണ്. ഔാലം ടതറ്റി നെന്ന രു നഔാനളജ് ഇലക്ഷനു നശഷം 
യൂനിയടെ ഉദ്ഗാെനമാണ്. അവസാന വർഷ വിദോർത്ഥിഔളായിരുന്ന 
നജാസഫ് ഔനല്ലാലിലും ൊനും യഥാക്രമം ടങയർമാനും ജനറൽ 
ടസക്രട്ടറിയുമാണ്. മഹീന്ദ്രനാഥം നജാജി ഈപൻ സകറിയയും യു.യു.സിമാർ. 
ഖിരീഷ് ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് ടസക്രട്ടറി. മർ ടഷറീഫ് എഡിറ്റർ. െങ്ങളുടെ 
ബാചൃിടല സിവിലിടല അനിത ബവസ് ടങയർമാനും താടഴയുള്ള ബാചൃിടല 
അനു ടഫ്രഡറിക്ക് നജായിെ് ടസക്രട്ടറിയും. അജിത് സകറിയയും ൊനും 
അജിത് ബിയും ഷിജു നപാളും എസ്.എഫ്.ഐ യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹിതൃത്തിൽ 
നിന്ന് ഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് ഒർെ.  അന്ന് ഔാമ്പസ് തിനയറ്റർ 
സജീവമായതുടഔാണൃ് യൂനിയൻ ഉദ്ഗാെനം നാെഔരംഖവുമായി  ബന്ധടപട്ട് 
നെത്തിയാനലാ എന്ന് ആനലാങന വന്നു. ഔാമ്പസ് തിനയറ്ററിടെ നടട്ടല്ലും 
അക്കാലത്ത് നഔരളത്തിടല അമങൃർ നാെഔരംഖടത്ത പ്രമുക നെനുമായിരുന്ന 
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (ഉണ്ണി സത്താർ) ആനവശഔരമായ രു വാർത്ത പറയുന്നത് 

െി.ജി.നിരഞ്ജൻ (1989 ME) 

ഒരു 
ഉദ്ഘാടനെിത്തെ ‘കത’ 
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അനപാഴാണ്. ടെഹ്റ്റ്റിയൻ തിനയറ്റ 
റിടെ തുെർചൃക്കാരിയും വികോത 
ജർെൻ സംവിധായിഔയുമായ മയാ 
താങ്ടബർഖ് നഔരളത്തിലുണൃ്. അവ 
ടരടക്കാണൃ് യൂനിയൻ ഉദ്ഗാെനം 
ടങയ്യിപിചൃാനലാ എന്ന ആനലാങന 
സൃാഭാവിഔമായും വന്നു. അന്നടത്ത 
ഔാമ്പസ് നാെഔങ്ങളുടെ ഗുരുവായിരുന്ന 
ശശിനയട്ടടെ (ശശിധരൻ നടുവിൽ) 
പിന്തുണയും ഔിട്ടി. മയ തൃശൂരാണ്. 
എന്നാൽപിടന്ന അതിഥിഔൾ എല്ലാം 
തൃശൂരിൽ നിന്ന് എന്നും തീരുമാന 
മായി. രു ഔാറിൽ എല്ലാവരും നപാരു 
ന്നത് ബഡ്ജറ്റിനും സൗഔരേം. അങ്ങ 
ടന മയാ താങ്ബർഖ് യൂനിയൻ 
ഉദ്ഗാെനം, മുല്ലനനഴിമാഷ് ആർട്സ് 
ക്ലബ്ബ് ഉദ്ഗാെനം, സിവിഔ് ങന്ദ്രൻ 

ലിറ്റററി ആൻഡ് ഡിനബറ്റിങ്ങ് ക്ലബ്ബ് ഉദ്ഗാെനം എന്ന് ധാരണയായി. ക്ഷണി 
ചൃനപാൾ എല്ലാവർക്കും സൗഔരേം രു ശനിയാഴ്ച. അങ്ങടനത്തടന്ന എന്ന് 
ഉറപിചൄ. ഉദ്ഗാെനനത്താെനുബന്ധിചൃ് അന്നടത്ത പ്രശസ്ത ഹിനപ്നാട്ടിസ്റ്റ് ആയ 
സുഹൃത്ത് സനന്താഷ് ബാുവിടെ ഹിനപ്നാരമ എന്ന അന്ധവിശൃാസങ്ങൾടക്ക 
തിരായ പരിപാെിയും ആവാം എന്ന് നിശ്ചയിചൄ. തൃശൂരിൽ മാഖസിൻ പ്രിെ് 
ടങയ്തിരുന്ന പ്രിെക്സിൽ ടവചൃാണ് സനന്താഷ് ബാുവിടന പരിങയടപടുന്നത്. 
അന്ന് ടസെ് നതാമസ് നഔാനളജിടെ മാഖസിൻ എഡിറ്ററായിരുന്നു സനന്താഷ് 
ബാു. (സനന്താഷ് പിന്നീെ് സീ െി.വിയിൽ ഹിനപ്നാരമ നഷാ നെത്തി. കുറചൄ 
ഔാലം ഭൂട്ടാനിൽ അദ്ധോപഔനായും നവൾഡ് ബവൽഡ് ഫണൃിടല 
ഉനദോഖസ്ഥനായും നജാലി ടങയ്തു. പിന്നീെ് രു പ്രമുക വേക്തിതൃ വിഔസന 
അദ്ധോപഔനായി നഔാർപനററ്റ് നമകലയിൽ പ്രശസ്തനായി )  

എല്ലാം നിശ്ചയിചൃ് അതിഥിഔളുമായി സമയടമാടക്ക പറഞ്ഞുറപിചൃ നശഷം 
ഉദ്ഗാെനത്തിടെ അറിയിപ്പുഔൾ ഇട്ടു. അനപാഴാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം. നഔാനള 
ജിടല നനാൺ െീചൃിങ്ങ് സ്റ്റാഫിടല പലരും ഉൾടപട്ട പ്രാനദശിഔ നായർ 
സർവീസ് ടസാബസറ്റി ഔരനയാഖം അന്നു തടന്ന നഔാനളജ് ഒഡിനറ്റാറിയ 
ത്തിൽ  രു പരിപാെി ടവചൃിട്ടുണൃ്. മണ്ണൂർ രാജകുമാരനുണ്ണിയുടെ സംഖീതക്ക 
നചൃരി. െിക്കറ്റ് ടവചൃാണ്. പരിപാെി മാറ്റാൻ നിവർത്തിയില്ല. എടന്തങ്കിലും 
വഴിയുണൃാക്കണം എന്ന ആവശേവുമായി എത്തിയത് ടമക്കാനിക്കൽ ലാബി 

മയാ താങ്ബർഖ്, മുല്ലനനഴി മാഷ്, സിവിഔ് ങന്ദ്രൻ 
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നലയും മറ്റും ങിരപരിങിതരായ ജീവനക്കാരാണ്. ആനരാടും മറുത്ത് പറയാനും 
നിവർത്തിയില്ല. എന്നാൽപിടന്ന നവദി പങ്കിടുഔയായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് 
ധാരണയായി. ഉചൃക്ക് രണൃ് മണിക്ക് നഔാനളജ് യൂനിയൻ ഉദ്ഗാെനനയാഖം. 
ബവകുനന്നരം നാലര മണിക്ക് മുമ്പ് സംഖീതക്കനചൃരിക്ക് നവദി ഴിഞ്ഞുടഔാ 
ടുക്കാം. നസ്റ്റജ് ടസറ്റിങ്ങ് ഔഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് മണി ആവുനമ്പാൾ രാജകുമാരനുണ്ണി 
മാഷുടെ പരിപാെി ആരംഭിക്കാം. ഏറ്റവും പ്രാനയാഖിഔമായ പരിഹാരമായി. 
സൗണൃ് സിസ്റ്റം വാെഔ കൂെി പങ്കിൊം എന്ന് കൂെി ധാരണയായനതാടെ എല്ലാ 
വർക്കും സനന്താഷമായി.  

സംഭവദിവസമായി. അതിഥിഔടള കൂട്ടിടക്കാണൄ വരാൻ ഉണ്ണി തനലന്നു തടന്ന 
നപായി. ലാൻഡ് ബലൻ വഴി എസ്.െി.ഡിയും െങ്ക് ഔാളും ആയുള്ള നഫാൺ 
സംവിധാനനമ ഉള്ളൂ എന്നതുടഔാണൃ് പരസ്പരം ബന്ധടപൊൻ വഴിടയാന്നുമില്ല. 
ഉചൃക്കു മുമ്പ് ഒഡിനറ്റാറിയടമാടക്ക തയ്യാറാക്കി. അതിഥിഔനളയും ഔാത്ത് 
െങ്ങടളല്ലാം നപാർചൃിൽ ഇരിപായി. ന്നര മണി ആവുനമ്പാനഴക്കും ഒഡിനറ്റാ 
റിയത്തിൽ വിദോർത്ഥിഔടളാടക്ക എത്തി. നഹാസ്റ്റൽ വിദോർത്ഥിഔൾ കൂടു 
തൽ ഉള്ള ഔാലമാണ്. നഡ നസ്കാനളഴ്സ് ഉചൃക്ക് രു മണിയുടെ എസ്.എൻ. 
എസിൽ തടന്ന എത്തിയിട്ടുണൃ്.  

രണൄ മണിയായി, രനണൃ ഔാലായി, രണൃരയായി..അതിഥിഔളുടെ യാടതാരു 
വിവരവുമില്ല. പ്രിൻസിപൽ നസാമനശകരൻ സാർ ഉചൃക്കു മുമ്പു തടന്ന എത്തി 
യിട്ടുണൃ്. അവർ വന്നാൽ കൂട്ടിയിട്ടു വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നങംബറിനലക്ക് 
നപായതാണ്. രനണൃമുക്കാലായനപാൾ  എൻ.എസ്.എസ്.ഭാരവാഹിഔൾ വന്ന് 
ബവഔിയാലും നാലരക്ക് നസ്റ്റജ് ഴിഞ്ഞുഔിട്ടിനല്ല എന്ന് വന്ന് അനനൃഷിചൄ. 
വാക്കു പറഞ്ഞാൽ വാക്കാണ് രു സംശയവും നവണൃ എന്ന് ഉറപ്പും ടഔാടുത്തു.  

രനണൃമുക്കാൽ, മൂന്ന്, മൂനന്ന ഔാൽ.. ക്ഷമ നശിചൄ തുെങ്ങി. ഉദ്ഗാെനപരി 
പാെിക്ക് നാലരയുടെ മുമ്പ് സമയം തിഔയുനമാ എന്ന ആധി തുെങ്ങി. അതി 
നിടെ പുറടപൊൻ ബവഔിടയന്നും തൃശൂർ നിന്ന് വിടുന്നു എന്നുമുള്ള വിവരം 
നഹാസ്റ്റലിടല നഫാണിൽ ഉണ്ണി വിളിചൄപറഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞു. എനപാൾ എവി 
ടെ എടന്നാന്നും അനപാള്ളൃം ധാരണയായില്ല. അന്നടത്ത തൃശൂർ പാലക്കാെ് 
യാത്രയുടെ അവസ്ഥയിൽ ന്നിനും രു ഖോരണൃിയുമില്ല. ഒഡിനറ്റാറിയത്തിൽ 
നിറഞ്ഞിരുന്ന സദസ്സ് അസൃസ്ഥമായിത്തുെങ്ങി. ടെൻഷൻ കൂെിയനപാൾ മഹീ 
ന്ദ്രനും അജിത് സകറിയയും കൂടെ നിന്ന് സമാധാനിപിചൄ. എടന്തങ്കിലും വഴിയു 
ണൃാവും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നാനലഔാൽ വടര ഔാത്തു. പിടന്ന രണൄം ഔല്പിചൃ് 
തീരുമാനടമടുത്തു. നാലര വടര ആടരയും ഔണൃിടല്ലങ്കിൽ നസ്റ്റജ് എൻ.എസ്. 
എസ് ഔാർക്ക് ഴിഞ്ഞുടഔാടുക്കും.നാലരക്ക് വന്നാൽ അഞ്ച് മണിക്കുള്ളിൽ 
ഉദ്ഗാെനചൃെങ്ങ് മാത്രം നെത്തി നസ്റ്റജ് ഴിഞ്ഞുടഔാടുക്കാം.  ബാക്കി വരുന്നി 
െത്തു ടവചൃ് ഔാണാം. ആനലാങിചൃിട്ട് നപാനര എന്ന് അജിത് സകറിയ. 

മണ്ണൂർ രാജകുമാരനുണ്ണി, ഉണ്ണി സത്താർ, ശശിധരൻ നടുവിൽ 
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പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കണം, അടല്ലങ്കിൽ മരോദനഔൊണ് എന്ന വിഷമ 
നത്താടെ ൊനും. നസാമനശകരൻ സാറിനനാെ് സ്ഥിതിഖതിഔൾ പറഞ്ഞു. 
വിദോർത്ഥിഔളുടെ സംഗാെനനശഷിയിൽ പൂർണമായും മതിപ്പു ഔാണിചൃിരുന്ന 
സാറിന് മടറ്റാരു മാർഖവും നിർനദശിക്കാനുമുണൃായിരുന്നില്ല.  

നാലരക്കു മുമ്പ് പക്കനമളക്കാനരാടൊപം രാജകുമാരനുണ്ണി മാടഷത്തി. അച്ഛടെ 
സുഹൃത്തായ മാടഷ ഔണൃ് പരിങയം പുതുക്കുന്നതിനനാടൊപം നിലവിടല 
സാഹങരേം സൂങിപിചൄ. സൃാഭാവിഔമായും എടെ നബജാടറാന്നും മനസ്സിലാ 
വാടത രാജകുമാരനുണ്ണിമാഷ് വളടര സൗമേവും എളിമ നിറഞ്ഞതുമായ തടെ 
പതിവു രീതിയിൽ വർത്തമാനങ്ങളും കുശലാനനൃഷണങ്ങളും ടക്ക നെത്തി. 
മാടഷ പ്രിൻസിപലിടെ നങംബറിൽ ടഔാണൄനപായി ഇരുത്തി. നബജാറായി 
നിൽക്കുന്ന എൻ.എസ്.എസ്.ഔാടര സമാധാനിപിചൄ. തന്ന വാക്കിൽ മാറ്റടമാ 
ന്നും ഉണൃാവില്ല. കൃതേം നാലരക്ക് അതിഥിഔൾ ബവഔിനപായ നിർഭാഖേഔര 
മായ അവസ്ഥ ഒഡിനറ്റാറിയത്തിടല ബമക്കിൽ അനൗൺസ് ടങയ്തു. നസ്റ്റജ് 
രാജകുമാരനുണ്ണിമാഷുടെ സംഖീതക്കനചൃരിക്കായി ഴിഞ്ഞുടഔാടുക്കുന്നു എന്ന് 
അറിയിചൄ.  

നസ്റ്റജ് ടസറ്റ് ടങയ്ത് കൃതേം അഞ്ചു മണിക്ക് സംഖീതക്കനചൃരി തുെങ്ങി. ഉദ്ഗാ 
െനചൃെങ്ങിന് നഹാസ്റ്റലിൽ നിന്നു വന്ന വിദോർത്ഥിഔടളാടക്ക അതിനഔം  
തിരിചൄനപായിരുന്നു. പരിപാെിയുടെ ടെൻഷൻ ടഔാണൃ് ഉചൃക്കു മുമ്പു തടന്ന 
വിശപ്പുടഔട്ട നഔാനളജ് യൂനിയൻ ഭാരവാഹിഔളും അജിത് സകറിയ ഉൾടപടെ 
യുള്ള സകാക്കളും നപാർചൃിടല പെിയിൽ കുത്തിയിരുന്നു. ഏതാണൃ് അഞ്ചരയാ 
വുനമ്പാൾ രു ടവളുത്ത അംബാസിഡർ ഔാർ അതിടെ പരമാവധി നവഖത 
യിൽ നഔാനളജ് നഖറ്റും ഔെന്ന് നപാർചൃിൽ ഇരമ്പി വന്നു നിന്നു. മുൻസീറ്റിൽ 
നിന്ന് പരിഭ്രമനത്താടെ ഉണ്ണിയും ശശിനയട്ടനും പുറത്തിറങ്ങി. ബാക്ക് നഡാറിലൂ 
ടെ മുഷിഞ്ഞ മുകവുമായി മയയും  മുല്ലനനഴിമാഷും കൂടെ ന്നും ബാധിക്കാത്ത 
മട്ടിൽ സിവിക്കും.  

എല്ലാവനരയും പ്രിൻസിപലിടെ മുറിയിനലക്ക് നഔാണൄനപാഔാൻ രുങ്ങിയനപാ 
നഴക്കും മുല്ലനനഴിമാഷ് അടുനത്തക്ക് വിളിചൃ് അടുത്ത നഷാക്ക് തന്നു.  

“ഡാ.. നിങ്ങടെ തമാശഔളി ന്നും നെക്കിലോനട്ടാ.. മയക്ക് 7 മണിക്ക് 
ടങർേനേരി എത്തണം. അവിടെ ഔഥഔളി ഔാണണം. അതിന് എന്താചൃാൽ 

ഏർപാെ് നനാക്കിനക്കാ..” 

അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ടെട്ടി. 

യു.യു.സി, യു.യു.സി, ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് ടസക്രട്ടറി, എഡിറ്റർ, ജന.ഔാപ്റ്റൻ 

ടങയർമാൻ, ജനറൽ ടസക്രട്ടറി, ബവസ് ടങയർമാൻ, നജാ.ടസക്രട്ടറി 
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അനപാൾത്തടന്ന പുറടപട്ടാലും ടങർപ്പുളനേരിയിൽ 7 മണിക്ക് എത്തില്ല. ധൃതി 
പിെിചൃ് ഉദ്ഗാെനം നെത്താടമന്നു ടവചൃാൽ നസ്റ്റജിൽ രാജകുമാരനുണ്ണി മാഷു 
ടെ ഔനചൃരി നെന്നുടഔാണൃിരിക്കുന്നു.  

ആനലാങിചൃ് എത്തും പിെിയും ഔിട്ടിയിടല്ലങ്കിലും “വഴീണൃാക്കാം മാനഷ” എന്ന് 
രു ബധരേത്തിനു പറഞ്ഞു. 

മുല്ലനനഴിമാഷ് ചൂെിലാണ്. 

“എന്ത് വഴി ണൃാക്കാൻ? ഇടപാ ഈ വണൃീൽത്തടന്ന മയടയ വിെണം. 

ൊനും സിവിക്കും ഇബടെ നിക്കാം” എന്നായി മാഷ്.  

എന്തായാലും നമുക്ക് ന്ന് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം എന്ന് സമാധാനിപിചൃ് 
എല്ലാവനരയും പ്രിൻസിപലിടെ മുറിയിൽ ഇരുത്തി. സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ 
ഉള്ള സിവിക്കിടന മാത്രം പുറത്തിറക്കി. ടങർപ്പുളനേരിക്കടുത്ത് ഔഥഔളിയുടെ 
സൃന്തം നാൊയ ടവള്ളിനനഴി പഞ്ചായത്തുഔാരടനന്ന നിലയിൽ ഈ സീസ 
ണിൽ ബവകുനന്നരം 7 മണിക്ക് ഔഥഔളി നെക്കുന്ന ഇെം ഏതാണ് എന്ന് 
ആശ്ചരേടപട്ടനപാഴാണ് സിവിക്ക് വിവരം പറഞ്ഞത്. ഔഥഔളി നെക്കുന്നത് 
ടങർപ്പുളനേരിക്കടുത്ത് ഔാറൽമണ്ണയിൽ ഡി.ബവ.എഫ്.ഐയുടെ വിനല്ലജ് 
സനെളനത്തിന് അനുബന്ധിചൃാണ് (ഹമ്പെ ഡിഫിക്കാനര..!) മയക്ക് ആ ഔളി 
ഔാണാൻ ശിഷേർ സൗഔരേടപടുത്തിയതാണ്. മയയുടെ ഇപഴടത്ത ടൂർ 
നപ്രാഗ്രാം അനുസരിചൃ് മടറ്റാരു അവസരം ഇല്ല.  

അനപാനഴക്കും മുല്ലനനഴിമാഷ് പുറത്തിറങ്ങി. ന്ന് തണുത്തിട്ടുണൃ്. സംഗാെഔ 
രുടെ വിഷമം നന്നായി അറിയുന്ന ആളാണ് മാഷ്. രുപാെ് അനുഭവങ്ങളുള്ള 
സാംസ്കാരിഔപ്രവർത്തഔൻ. നക്ഷാഭം ടവെിഞ്ഞ മാനഷാെ് സമാധാനത്തിൽ 
ഔാരേങ്ങൾ സംസാരിചൄ. െങ്ങളഔടപട്ട വിഷമാവസ്ഥ വിശദമാക്കി.  

ഈ ഔഥഔളി മിസ്സായാലും മടറ്റാരു ഔഥഔളി ഏർപാൊക്കിയാൽ നപാനര എന്നു 
നങാദിചൃനപാൾ മാഷ് എടന്ന ന്ന് രൂക്ഷമായി നനാക്കി. 

“ടനണടക്കന്താ ഔഥഔളിയുമായി ഏർപാെ്?” എന്നായി. 

ഓനദോഖിഔഭാഷ ഔഥഔളിയായ ടവള്ളിനനഴിയിടല അെക്കാപുത്തൂരാണ് 
എടെ രാജേം എന്ന് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുഔളിൽ മാടഷ ധരിപിചൄ. മുല്ലനനഴിമാഷ് 
ന്നയഞ്ഞു. മാഷുടെ അെക്കാപുത്തൂർ ബന്ധവും സൗഹൃദവുമായി മാഷ് അച്ഛടെ 
നപര് പരാമർശിചൃത് രക്ഷയായി. അനതാടെ മാഷ്ക്ക് എടന്ന നലശം വിശൃാസ 
ടമാടക്ക വന്നു.  

വീണൄം മയയുമായി സംസാരിചൄ. രക്ഷയില്ല. ഔഥഔളി ഔാണാൻ ഇന്നു മാത്രനമ 
വഴിയുള്ളൂ. മറ്റു ദിവസങ്ങളിടല പരിപാെിഔൾക്കിെയിൽ നിവൃത്തിയില്ല.  

വീണൄം ആനലാങനയായി. മയ താങ്ബർഖിടനനപാടലാരാടള ുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന 

89 ബാചൄഔാരിൽ ങിലർ (ഇെത്തു നിന്ന്) : നിരഞ്ജൻ, മനനാഹരൻ, 
മനനാജ്.ടഔ.സി, ജയശീലൻ, അനശാഔൻ, അജിത് സകറിയ, അംുജാക്ഷൻ 
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തിൽ ഉള്ള വിഷമം ടഔാണൃ് എന്നാൽപിടന്ന 
അവരനങ്ങാട്ട് നപാടട്ട എന്ന നിലപാെിൽ വടര 
ൊടനത്തി.  

“ബഹ..അടതങ്ങടന ശരിയാവും! ഉദ്ഗാെനം 

നെത്തിയിനട്ട അവരിവിടുന്ന് നപാഔാവൂ”  
എന്ന് വിലക്കിയത് അജിത് സകറിയയാണ്.  

രാജകുമാരനുണ്ണി മാഷുടെ ഔനചൃരി പകുതി നപാലും 
ആയിട്ടില്ല. മയ അക്ഷമയായി ഇരുന്ന് ങന്ദ്രടെ 
ഔാെീനിൽ നിന്ന് ടഔാണൄവന്ന പരിപ്പുവെ നേറ്റിൽ 
ഇട്ട് ടവറുടത നീക്കിക്കളിക്കുഔയാണ്.  

എല്ലാം കുളമായ അവസ്ഥയിൽ നമുടക്കാരു ബധരേം വരാനുണൃനല്ലാ. അനപാൾ 
പല വഴിഔളും തുറന്നുഔിട്ടുഔയും ടങയ്യും. 

വിനല്ലജ് സനെളനത്തിന് ഔഥഔളി നെത്താനുള്ള ടങർപ്പുളനേരിമനസ്സിടന 
വിശൃസിചൄടഔാണൃ് സി.പി.ഐ.(എം) ആപീസിനലക്ക് െങ്ക് ഔാൾ ുക്ക് 
ടങയ്തു. അന്ന് ടങർപ്പുളനേരിയിൽ എസ്.െി.ഡി സൗഔരേം ആയിട്ടില്ല. 

നഫാൺ എടുത്തത് ടങർപ്പുളനേരി പാർട്ടിയുടെ എല്ലാമായിരുന്ന സ:പി.എ. 
ഉെർ. ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ ഉെർക്കനയാെ് ഔാരേങ്ങൾ വിശദീഔരിചൄ. അന്ന് 
ഉെർക്ക പാർട്ടി ജില്ലാ ടസക്രട്ടറിനയറ്റംഖവും ടങർപ്പുളനേരി സർവീസ് സഹഔ 
രണബാങ്ക് പ്രസിഡണൄം ആണ് എന്നാണ് ഒർെ. ടവറും മൂന്നാം ക്ലാസ് വടര 
മാത്രം ഓപങാരിഔവിദോഭോസമുള്ള ഉെർക്കടയ പിന്നീെ് സംസ്ഥാന സഹഔ 
രണബാങ്കിടെ അദ്ധേക്ഷനും നഔരളാ ബാങ്കിടെ ഉപജ്ഞാതാവും ടക്ക 
ആക്കിയ ആ വിശഔലനുദ്ധിയിൽ ടപടട്ടന്ന് ഔാരേം തിരിഞ്ഞു. റ്റ വാങഔ 
ത്തിൽ മറുപെി ഔിട്ടി. 

“അണക്ക് ടപാ എന്താ നവണൃത്.. മദാെ വന്നിനട്ട ഡി.ബവ.എഫ്.ഐക്കാര് 

ഔഥഔളി തുെങ്ങമ്പാടൂ..എന്നനല്ല.. അത് ൊൻ ഏറ്റു. ഒനരാെ് പറഞ്ഞള..”  

അതിലും വലിയ രു ഉറപ് അനപാൾ ഔിട്ടാനുണൃായിരുന്നില്ല. വിവരം 
മുല്ലനനഴിമാനഷയും സിവിക്കിനനയും അറിയിചൄ. അവർ വഴി മയനയയും. എല്ലാ 
വർക്കും സമാധാനമായി. അതിനു നശഷമാണ് മയനയാെ് നനരിട്ട് സംസാരി 
ക്കാനുള്ള ബധരേം വന്നത്.  

എന്നാലും എനിക്കു നവണൃി അവർ അത്രയധിഔം ഔാത്തിരിക്കുന്നത് ശരിയ 
ല്ലനല്ലാ. ഔഴിയുന്നതും നവഖം പരിപാെി നെത്താൻ നനാക്കൂ എന്ന് അനപാള്ളൃം മയ 

അജിത് സകറിയ 



 

The eye magazine 36        MAY 2021 

ടങറുതായി മുഷിഞ്ഞു.  

രാജകുമാരനുണ്ണിമാഷുടെ ഔനചൃരി ഔഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നപാപ്പുലർ പാട്ടായ രാധിഔാ 
കൃഷ്ണാ പാെിക്കഴിഞ്ഞു. അതോവശേം ഔീർത്തനങ്ങളും ടക്ക ആയി. സൃഔാ 
രേമായി അനനൃഷിചൃനപാൾ ഇനി നിർത്തിയാലും കുഴപമില്ല, ആളുഔൾക്ക് പരാ 
തിയുണൃാവില്ല എന്ന് സംഗാെഔർ. അനങ്ങാട്ട് വാക്കു പാലിചൃ് സൗഔരേം ടങയ്തു 
ടഔാടുത്തതിന് ഇനങ്ങാട്ടും സഹായം ടങയ്യാൻ അവർ തയ്യാർ. പടക്ഷ എങ്ങ 
ടന നിർത്തും എന്ന് ശങ്ക.  

അതിടെ മരോദനഔെിടനപറ്റിടയാന്നും കൂടുതടലാന്നും ആനലാങിക്കാടത രു 
ഔെലാസുതുണൃിൽ രാജകുമാരനുണ്ണി മാഷ്ക്ക് രു കുറിപ് നസ്റ്റജിൽ ടഔാടുത്തയചൄ. 
മാനഷ, നിവൃത്തിയിലാത്തതുടഔാണൃാണ്. അതിഥിഔൾ ഔാത്തിരിക്കുന്നു. ഔനചൃ 
രി അവസാനിപിചൃ് സഹായിക്കണം എന്ന് ചുരുക്കം. 

രാഖവിസ്താരത്തിനിെയിൽ കുറിപ്പു വായിചൃ് മാഷ് ടങറുതായിടട്ടാന്നു ങിരിചൄ. 
ആ ഔീർത്തനനത്താടെ തടന്ന സദസ്സിന് നന്ദി പ്രഔെിപിചൃ് ഔനചൃരി അവസാ 
നിപിചൄ.  

രാജകുമാരനുണ്ണിമാനഷാെ് ക്ഷമ നങാദിചൄം നന്ദി പറഞ്ഞും നേഹനത്താടെ 
യാത്ര പറഞ്ഞു. അനപാനഴക്കും അറിയിപ്പുടഔാടുത്ത് നഹാസ്റ്റലുഔളിൽ നിന്ന് വി 
ദോർത്ഥിഔൾ മുള്ളൃവടനത്തി. അക്കാലത്ത് അതിഥിഔടള ബഹുമാനിക്കുന്ന സദ 
സ്സ് എന്ന് പാലക്കാെ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് നഔാടളജിനുണൃായിരുന്ന സൽനപര് 
അനൃർത്ഥമാക്കി വമ്പിചൃ ഔരനഗാഷനത്താടെ അതിഥിഔടള സൃീഔരിചൄ. 
സദസ്സ് ഔണൃനതാടെത്തടന്ന മയാ താങ്ബർഖ് ഉഷാറായി. ടപൺകുട്ടിഔൾ 
അനപാൾ നഹാസ്റ്റലിരുന്ന് നഔാർത്ത വലിടയാരു മുല്ലപ്പൂമാല ബവസ് ടങ 
യർമാൻ അനിത  ഔള്ളൃത്തിൽ ങാർത്തിടക്കാടുത്തനപാൾ അവർ ന്ന് ടതളിഞ്ഞു 
ങിരിചൄ. ഏടറ നനരം ആ മാല മണത്തും ഔയ്യിടലടുത്ത് നനാക്കിയും 
ആഹ്ലാദവതിയായ അവർ ആ ഉത്സാഹനത്താടെ തടന്ന മനനാഹരമായ 

ഉദ്ഗാെനപ്രസംഖം നെത്തി. 
മുല്ലനനഴിമാഷും സിവിക്കും അവരുടെ 
പ്രസംഖം ഉഷാറാക്കി. അങ്ങടന 
ഉദ്ഗാെനചൃെങ്ങ് ബവഔിടയങ്കിലും 
ഖംഭീരമായി ഔഴിഞ്ഞു. വന്ന അവ 
സ്ഥയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ഏടറ 
സനന്താഷനത്താടെ മയടയ ടങർപ്പുള 
നേരിക്ക് യാത്രയയചൄ. മുല്ലനനഴിമാ 
ടഷ പാലക്കാടട്ട ആശൃാസനഔന്ദ്ര 
ങ്ങൾ വഴി സിവിക്കിടെ കൂടെ 
തൃശൂർക്കും.   

രാത്രിയിൽ സനന്താഷ് ബാുവിടെ 
ഹിനപ്നാരമ വിദോർത്ഥിഔൾക്ക് നവറി 

മയ ഔെമ്പഴിപ്പുറം നാെേശാസ്ത്രയിൽ 
ദിലീപൻ മാനഷാടൊപം  
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ട്ട അനുഭവമായി. ഏടറക്കാലം ഔാമ്പസിൽ ങർചൃയായ പരിപാെിയായി അത്. 
ഔലിക്കറ്റ് യൂനിനവഴ്സിറ്റി ഔാമ്പസുഔളിൽ അനതാടെ ഹിനപ്നാരമ പ്രങാരം നനെി.   

മയാ താങ്ബർഖ് പിന്നീെ് പല തവണ നഔരളത്തിൽ വന്നുനപായി. തൃശൂരും 
ഔാറൽമണ്ണയിലും ഔെമ്പഴിപ്പുറത്തുടമാടക്ക വന്ന് അവർ നാെഔം സംവിധാനം 
ടങയ്തു. വള്ളുവനാെൻ പ്രനദശങ്ങളിൽ നരിപറ്റ രാജുവായിരുന്നു മയടയ 
ഏടറ്റടുത്ത് ടഔാണൄനപായിരുന്നത്.  

ആ നഔാനളജ് യൂനിയനനാടെ െങ്ങളുടെ ഔാമ്പസ് ജീവിതം അവസാനിചൄ. 
വർഷങ്ങൾ ഔഴിഞ്ഞു. പിന്നീടും മയാ താങ്ബർഖിടെനയാ മുല്ലനനഴിമാഷു 
ടെനയാ നപരു പരാമർശിക്കുനമ്പാൾ രു ടങറിയ ങെനലാടെ അന്നടത്ത 
ദിവസം ൊനനാർക്കും. സിവിഔ് രു പരിപാെിക്ക് ക്ഷണിതാവായി ങിറ്റൂരിൽ 
വന്നനപാള്ളൃം ഏറ്റവുടമാടുവിൽ ശശിനയട്ടടെ നാെഔദൃീപിൽ ടവചൃ് മുല്ലനനഴി 
മാഷുടെ മഔൻ പ്രഔാശടന ഔണൃനപാള്ളൃം ഒർത്തു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ 
ടങർപ്പുളനേരി അർബൻ ബാങ്കിൽ നെന്ന രു സാംസ്കാരിഔപരിപാെിയിൽ 
ഉെർക്കയുടെ പം പടങ്കടുത്തനപാൾ ൊനീ സംഭവം തമാശയായി അനുസ്മ 
രിചൄ. നഔരള ബാങ്ക് എന്ന സങ്കല്പം അവതരിപിചൃ് അതിടെ പ്രഥമ മാനനജ് 
ടമെിനലക്ക് തിരടഞ്ഞടുക്കടപട്ട ഉെർക്കടയ ആ നവദിയിൽ ആദരിചൃിരുന്നു.  
പരിപാെി ഔഴിഞ്ഞനപാൾ ഉെർക്കയുടെ മഔൻ സലീമിടെ അസുകവിവരങ്ങൾ 
വിഷമനത്താടെ നഔട്ടു. അധിഔം താമസിയാടത ടഫബ്രുവരിയിൽ സലീം 
അന്തരിചൄ എന്ന ദു:കവാർത്ത അറിഞ്ഞു.  

അന്ന് ഔാറൽമണ്ണക്ക് മയടയ എങ്ങടനയാണ് ടഔാണൄനപായത് എന്ന് സതേ 
ത്തിൽ ൊൻ മറന്നുനപായിരുന്നു. കുറചൃ് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഔെമ്പഴിപ്പുറത്ത് 
ദിലീപൻ മാഷുടെ നാെേശാസ്ത്രയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി മയാ താങ്ബർഖിടെ 
ഔാരേം സംസാരത്തിൽ വന്നനപാൾ അന്നടത്ത ഡി.ബവ.എഫ്.ഐ ഔഥഔളി 
സംഗെിപിചൃ വിദൃാൻ ആരാണാനവാ എന്ന് ൊൻ അതിശയിചൄ. 

മുമ്പിലിരുന്ന നരിപറ്റ രാജു രൗദ്രനവഷത്തിൽ ങാെിടയണീറ്റു 

 

“ൊന്തടന്ന..!”  

പിടന്ന എനിക്കു നനടര 
ബഔ ചൂണൃി തുെർന്നു. 

“ൊന്തടന്ന..! ഹന്ന് 
ടനടന്ന ഔയ്യില് ഔിട്ടീട്ട് 
ണൃായിരുടന്നങ്കില് 

ണൃനല്ലാ!” 

അന്ന് ഔാറൽമണ്ണയിൽ ചുട്ടി 
കുത്തി ഔാത്തിരുന്നിട്ടുണൃാ 
വുമായിരുന്ന സ: നളനനയും  
സ: ദമയന്തിനയയും 
ഒർത്തുടഔാണൃ്           
ഔലി ബാധിചൃ രാജുനവട്ടടന 
ൊൻ ടഔട്ടിപിെിചൃെക്കി. 

ശുഭം!   

 

നരിപറ്റ രാജുവും  മയാ താങ്ബർഗും രു നാെഔാവതരണത്തിനു നശഷം 
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SUB BROTHERS 

Short film directed by: 

Sandeep Ravindranath (2005 EC) 

 

Sound Engineer: 

Krishnanunni K J (2006 ME) 

ART LINKS 
A PAGE LINKED TO  CREATIVE TALENTS FROM OUR CAMPUS 

A PAGE LINKED TO  CREATIVE TALENTS FROM OUR CAMPUS 

ART LINKS 
 

https://youtu.be/mAMRP0OWheo 
Song: Ithal 
Movie: Koora 
Sung by: Vijay Yesudas,  
Sruthi Peetambaran 
Music by: Nithin Peetambaran 
Lyrics by: Vishnu V P 
 
https://youtu.be/p8F4e3xkVCE 
Song: Pandenno 
Independent single 
Sung by: Sachin Warrier 
Music by: Nithin Peetambaran 
Lyrics by: Vishnu V P 

https://youtu.be/G4kY8uO-X8Y 
Song: Mazha 
Independent single 
Sung by: Nithin Peetambaran 
Music by: Nithin Peetambaran 
Lyrics by: Vishnu V P 
Lead actors in the video:  
Nisil Haneef and Kajol Nisil. 
 
Directed by:  
Nithin Peetambaran (IC 07-11) 
Written by:  
Vishnu V P ( EEE 07-11) 
Nisil Haneef (CE 07-11) 

Contact: Nithin 99951 27918 

Nithin Peetambaran Vishnu V P 

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=dWdQMI8g8LM 

Two brothers from Pakistan run 

a sandwich shop in Chicago. 

Through the daily struggles of an 

immigrant life, they carry in 

their hearts a longing for the 

homeland that they might never 

return to. 

https://youtu.be/mAMRP0OWheo
https://youtu.be/p8F4e3xkVCE
https://youtu.be/G4kY8uO-X8Y
https://www.youtube.com/watch?v=dWdQMI8g8LM
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The eye 

E D I T O R I A L  T E A M 

 

Chief Editor: Shiju Paul.N (1989) 

 

Dr. Sreenadhan S (1982), Niranjan.T.G (1989),  

Lakshmi (2009), Muhammed Anjel (2014),  

Maneesha (2010), Shameena Omar (1991) 

Nisha Sukesh (1996), Omar Sherif (1991),  

Arjun (2010), Rafique Zechariah (1990), Hrishikesh (2012) 

Santhosh Koroth (1988), Shafeekh Rahiman (2006), Dileep (2012) 

 

Co-ordinators: Mohammed Sameer (2007), Ajmal (2010),  

Aswath (2011), Vishnu.V.P (2011) 

 

നിങ്ങൾ 

ദർശനയിൽ  
ഇതുവരര അംഗമായിലേ?  

 

നിങ്ങൾ പഠിചൃിരുന്ന ഔാലടത്ത നിലവിൽ ദർശന അംഖങ്ങളായ സുഹൃത്തു 
ക്കനളനയാ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രനദശത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ദർശന 
ങാപ്റ്റർ നഔാ-ഒർഡിനനറ്റർമാടരനയാ  ബന്ധടപടുഔ. അവരുടെ നിർനദ്ദശ 
നത്താടെ പൂരിപിചൃ അംഖതൃനഫാറവും അംഖതൃഫീസും നൽകുഔ. നിങ്ങളുടെ 
ടതാഴിൽനമകലയും സ്ഥലവുമനുസരിചൄള്ള സാധേതഔൾക്ക് ഏറ്റവും അനു 
നയാജേമായ വിധത്തിൽ ദർശനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിഔളാവുഔ.  
അങ്ങടന സമൂഹത്തിന് പലതും തിരിചൄടഔാടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം 
നിർവഹിക്കുഔ! 

FILL THE VOID WITH LIGHT   LET US UNITE 

INITIATIVE FOR EDUCATION, INSIGHT AND EMPOWERMENT 


