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It gives me immense pleasure to see that the
students of B.Sc. Mathematics are releasing a
magazine.  I am sure this magazine is really an

output of enormous efforts of our students and it
is really appreciable effort that they are using

online platform as all other forms of
communications and interactions are not possible
due to COVID 19 pandemic. This magazine surely
promotes creativity and students are able to

identify their talent, discover their potential and
move on the path of progress. It also will encourage

garnering diverse thoughts and expressions
altogether.  I am delighted to see that creative

capacity of our students has been transformed into
a tangible way in the form of a well-designed

magazine as result of their tireless efforts and
teamwork.

 
             - Dr. T.P Muhammed Fareed

           Principal WMOC Muttil
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I am very happy to know that the students of the
Department of Mathematics are going to release a

magazine titled _Vasantham inganeyaanengil
pookalodupolum njaan kalahichu pokum_ . The

magazine , i hope, will be of greatest contemporary
relevance, for the title itself serves as an exemplum.

I, wholeheartedly, congratulate one and all who
perspired to bring the creative pieces out even in
the time of pandemic. Let this endeavor brighten
our thoughts and help us all sooth our terbulent

hearts. Wishing you all the best 
Love...

 
                      Noufal Muneer

                       Dept. Of English
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കലാലയ കാലഘ�െ� പലേ�ാഴും
ഉപമി�ാറു�ത് വസ��ിേനാടാണ്.
വർ�ാഭമായ സൗരഭ�മു� പൂ�ളാൽ
സമൃ�മായ വസ�ം. ഇല�നും, യുവ
ജേനാ�വ�ള�ം,േകാേളജ് േഡകള�ം,
മധുരമൂറു� �പണയ�ള�ം, ച�ു പറി��
െകാടു�ു� സൗഹൃദ�ള�ം എ�ാം..
എ�ാം ഈ  വസ��ിെല മേനാഹര
മായ പുഷ് ��ളാണ്.ഏെതാരു വിദ�ാർ
�ിയും േകാേളജ് ജീവിത�ിേല�്
കാെലടു�ു െവയ്�ു�ത് ഈെയാരു
വസ��ിെ� ഭാഗമാവുക എ�
ആ�ഗഹേ�ാടു കൂടിയാണ്.
        എ�ാൽ പൂെമാ��കൾ െഞരി��
കളയു�  മു��ി�ഥകളിെല രാ�
സൻമാെരേ�ാെല വിടരാൻ  െവ�ി
നിൽ�ു� ഈ വസ��ിെല പൂെമാ��
കെള അതിനനുവദി�ാെത വരി�ു
മുറു�ുകയാണ് ന�ുെട സാഹചര�
�ൾ.വീറും വാശിയും നിറ�
തിരെ�ടു��കളി�ാെത..........

െപാടി പാറു� യുവജേനാ�വ�ളി
�ാെത.....അ�ിമരേ�ാ�ിെല
െസാറപറ�ിലുകളി�ാെത....

ലഡാ�ിെല തീെ�ാരി ചർ�കളി�ാെത....

കാ��നിെല ചൂടു പഴംെപാരിയും
െവ�ിയാഴ്ചകളിെല
ബിരിയാണിയുമി�ാെത......

എ�ിന്..  പരസ്പരം കാണാൻ േപാലും
കഴിയാെത.....നഷ്�െപ�� േപായ ര�്
വർഷ�ൾ... സ് �കീനിൽ മാ�തം ഒതു�ി
േപായ ര�ു വസ��ൾ......

ഒരുപാട് ആ�ഗഹി�, ഇനി ഒരി�ലും
തിരി�� കി�ാ� ഈ വസ��ൾ
ക�ുൻപിലൂെട ശരേവഗ�ിൽ പാ�ു
േപാകു�ത് വീടുകൾ�ു�ിലിരു�്
നി�ഹായമായി േനാ�ിനിൽ�ാെന
നമു�് കഴിയു�ു��. അേ�ാൾ പിെ�
ലൂയി പീ�ർ എഴുതിയ േപാെല
അനുഭവി�ാനും ആസ�ദി�ാനും
കഴിയാ� ഈ വസ��ിെല 

 പൂ�േളാട് കലഹി�ുക മാ�തേമ
നിവൃ�ിയു��.
       പേ�.. ഇനി േവ�ത് �പതീ�യാണ്..
കാ�ിരി�ാണ്... സമൃ�മായ മേനാഹര
മായ വർ�ശബളമായ വരും
വസ��ൾ�ു േവ�ി.....
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                   ഇനി ഞാൻ ഒ�് ചാരി ഇരി�െ�, ഈ മഴയുെട തണു��ം ചായയുെട
ചൂടും തീരു�തിനു മു�് ഇ�ിരി ഓർ�കൾ ആയാേലാ.... േമാേ�ാർ
ൈസ�ിൾ ഡയറീസ് എ� സിനിമയിൽ െചഗുേവര അ�െ�ഴുതു� ഒരു
ക�ിൽ എഴുതിയത് േപാെല "അതിർ�ികൾ കട�ുേ�ാൾ എ�ാണ്
ബാ�ിയാവു�ത്, ഓേരാ നിമിഷവും ര�ായി പകു�ു�ു, പി�ി��
േപായതിെനപ�ി വിഷാദം കാണാൻ േപാകു�തിെന പ�ി
ആേലാചി�ുേ�ാൾ ആേവശം ". �സ്ടുവിെ� റിസൾ�്  വ�് അടു�
ആേലാചനയിൽ ഏത് േകാഴ്സ് എേ�ാ ഏത് യൂണിേവഴ്സി�ി എേ�ാ ഏത്
േകാേളജ് എേ�ാ ഒ�ും ഉ�ായിരു�ി�, ആെക ഉ�ായിരു�ത് േകാേളജ്
ൈലഫ് എ� ഒരു ചി� മാ�തം. അതാണ് അ�ത ഇഷ്ടമി�ായി��ം കി�ിയതിൽ
ന� േകാേളജ്, ഒ�ം എയിഡഡ് േകാഴ്സ്, മാത്സ് എ�ിൽ മാത്സ് എ�്
പറ�് ഉ�േനം കൂ�ി വ�് അഡ്മിഷൻ എടു�ത്.
.                   ഇനി രംഗം േകാേളജ് തുറ�തിന് േശഷം.
അ� ഇെത�് േകാ�ാണ്, ഞ�െളെയാ�ം �സ്ടു പഠി� ഒ��മി� േപരും
ഇതാ ഇവിെട, സീനിയർേസാ  �സ് ടുവിെല അെത സീനിയർസ്(ജൂനിയർസും
അ�െന തെ� ആയിരു�ുേ�ാ ). പെ� ആരും പഴയ അവർ
ആയിരു�ി�. എ�ാരും പുതിയ ഒരു േവർഷൻ ആയി അപ്േഡ�് ആയി.
ആദ� നാള�കളിൽ സ്കൂൾ എ��ാെത േകാേളജ് എ�് പറയാൻ തെ�
െകാേറ ൈടം േവ�ി വ�ു. ഇനി �ാ�് ...ന� ഒരു ടീ�ർ െകാേറ കു�ികൾ,
എെ�ാെ�േയാ പഠി�ി�ു�ു... എെ�ാെ�േയാ പഠി�ു�ു.... മാത്സ്
ഞാൻ ഉേ�ശി�  കണ�� എ�് പതിെയ പതിെയ മനസിലാ�ി തുട�ി.
എ�ും വരും,േനരെ� �ാ�ിൽ േകറും, എ�ിന് എ�തിന് എനി�് ഇ�ും
ഒരു ഉ�രം കി�ീ�ി�.... മനസിലാകാ� ഭാഷയിൽ �ാസുകൾ അ�െന
കട�ുേപായി... എെ� അ�ാദമിക്സ് ഒരു പരാജയം ആകും എ�്
ഏെറ�ുെറ എനി�് മനസിലായി തുട�ി.

Department of Mathematics, WMOC
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േകാേളജും �ാസും  ഒെ� മടു�ു
തുട�ി.... അ�െന േകാേളജിൽ
വരാൻ എേ�ലും ഒരു കാരണം
േവണം എ�ായി. ഒരു കു�ി
െസ�ായിരുേ�ൽ.... െവറുെത ഒരു
പൂതി... അതും ഉ�ായി�.
അ�െന ഇരിെ�യാണ് ഒരു
ദിവസം െവറുെത ഒരു �ാ�്  ക�്
െച���ത്, ആദ�ാനുഭവം
വിറയലും െവ�പാളവും നിറ�
തായിരു�ു.   പിെ�യാണ്
മനസിലായത് അതിൽ ഒ�ും ഒരു
ഇഷ��വും ആർ�ും ഇ�ായിരു
�ി� എ�്. അ�െന ര�ാമതും
ബ�് െചയ്തു, മൂ�ാമതും
െചയ്തു, അത് അ�െന തുടർ�്
െകാേ�യിരു�ു.  ഇേ�ാൾ
േകാേളജ് െമാ�ം കളർ ഫുൾ
ആണ്... പെ� അേ�ാള�ം
അവിെട ഒരു �ാ�് ആൻഡ്
ൈവ�് �പശ്നം ഇ�ായിരു�ു..
യൂണിേഫാം..ഞ�ൾ വ�ത്
തെ�െയാരു സമര േഹതുവായി
�ായിരു�ു. യൂണിേഫാം....
ഇതിെ�  ഒേ�വിളീം േകാേളജ് ഒരു
ൈവബ ് ആ�ി�് പറയാം. പെ�
യൂണിേഫാം അത് അ�ത ന� ഒരു
ഇതായി�് പലർ�ുംേതാ�ീല.

Department of Mathematics, WMOC

എ�ായാലും യൂണിേഫാം ബഹളം
എ�ിൽ ഒരു ക�ി രാഷ്�ടീയ
ആശയം േവരുറ�ി��...
പിെ� അതിന് െവ�വും വളവും
നൽകി. ഇല�ൻ കാല�് ന�ൾ
സജീവമായിരു�ു, െപ�ള�െട
കല�ാണ�ിെ� അ�ും േവാ�്
െച�ാൻ ഞാൻ േകാേളജിൽ
എ�ിയിരു�ു. ആർട്സ്,
സ് േപാർട്, എഫ് േസാൺ തുട�ി
േകാേളജ് ഒരു ബഹളം
തെ�യാണ്. �ാസും േനാ��ം
എക്സാമും അെതാെ� നട�ു
െകാ�ിരി�ു�ു�്. അതിനായി
മാ�തം േകാേളജിൽ വരു�വരു�്.  
അവർ�് േകാേളജ് െശരി�്
അറിയാൻ പ�ീ���ാവുേമാ?
ആർ�റിയാം... അവരുെട ൈവബ്
അതായിരി�ും. എഫ് േസാണും
ഇ�ർ േസാണും എ�ാം കഴി�
�േ��് ഒരുവർഷം അ�്
തീർ�ിരി�ു. പുതിയ ജൂനിയർസ്
വരു�ു. പ�ി േഷാ ഇറ�ാൻ
ന�ള�ം ഒരു�ു�ു.  േതർഡ് ഇയർ
കു�ികൾ െമാ�ം തിര�ിലാകും..
േകാേളജ് െമാ��ിൽ െസ�� ് 
ഇയർ തൂ�ും.
അെ�ാ ഈ ഒരു ആരവ�ിൽ
േപാകേവ ഇല�ൻ വ�ു. പി�ീട്
അേ�ാ�് അടിെപാളി എ�്
പറ�ാൽ അടീ.....െപാളി.
കൺെവൻഷൻ, ഫ�് കെ�
�ലും, ഇേമജ് കെ��ൽ,
േഫാേ�ാ ഷൂ�് , േവാ�് േചാദി�ൽ,
�ാ�്  ക�ാ�യിൻ, െകാ�ി കലാശം,  
േഫസ് ടു േഫസ്.......അ�െന
േപാകും കാര��ൾ. മ�രി
�ു�വെ� ഉ�ിൽ തീയാണ്.
എ�ാലും അെതാരു രസമാണ്.
�ാനാർഥി ആയത് മുതൽ ഒരു
െവ�പാളമാണ്.  േവാ�് എ���
ആഹ് സമയം... ന�െള ഹാർ�് 
ബീ�് ഒ�ും േനാർമൽ ആവൂല.
റിസൾ�് വ�ാൽ കുറ��
ആശ�ാസം ഒെ� ഉ�ാകും.
പിെ�  പരിപാടികൾ നട�ൽ
അെതാരു ചട�ാണ്.....ഉറ�വും
ഫുഡും ഒെ� േപാകും. പരിപാടി
കഴി�് ആ കട�ിെ� ലി�്
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കൂെട കി��േ�ാൾ
ശുഭം.....സമരദിന�ൾ ഒരു
രസമാണ്. പെ� ന�ുെട
കു�ികൾ ഇേ�ാള�ം സമര�േളാട്
ഒെ� ഒരു വിമു�
കാണി�ാറു�്. െപാതുെവ
ഡി�ാർട്െമ��ന ് െമ�ം ഇ�ാ�
ഒ�ിനും ന�െള കു�ികൾ
ഇ�ാവാറി�. Nss ക�ാ�്..
അതിേല�്
കട�ു�ി�...അനുഭവി�� തെ�
അറിേയേ� ഒരുപാട്
നിമിഷ�ള��് േകാേളജ്
ജീവിത�ിൽ. ന�ുെട
ക�ാ�സിെ� ഓേരാ തുടി�ിലും
ഭാഗമാവാൻ കഴിയുക ഒരു
ഭാഗ�മാണ്...ഒരുപാട് അനുഭവ�ൾ
ഇ�ാ�ിെയ ന�ൾ േകാേളജിൽ 

Department of Mathematics, WMOC

നി�് പുറ�് കട�ാവു....
പറയാൻ ഒരുപാടു�്.
മാർ�്  ഒ�തിന് െകാേറാണ വ�്
േകാേളജ് പൂ�ിയേ�ാൾ
ന�െളാെ� വലിയ
നഷ്ട�ിലായി. ഓർമകള�െട ഒരു
വലിയ സ�ാദ�ം േനടിെയടു��
എ�ത ദിവസ�ളാണ് െവറുെത
േപായത്. നഷ്ട�ൾ ഒെ�
നഷ്ട�ൾ തെ�യാണ്. ഇ�
ഇയർ എെ�ാ�ുമി�.. എ�ാർ�ും
േപാക�ത് േപായി...ഇനി എ�്
എ�ാർ�ും ഒരു ഉറ��മി�.. ഉ�
ദിവസ�ൾ ആേഘാഷമാ�ുക...
ഇെ��ിൽ ന�ൾ െവറുെത
ആയിേപാവും... ഓർ�ാൻ
ഒ�ുമിെ��ിൽ ന�ൾ എ�െന
ന�ളാകും......

ഓർമകേളേ�ാലും പി�ിേല�ു
ഓർെ�ടു�ാനാകാ� വിധം
ഏേതാ വരാ�കൾ
ആെരേയാ കാ�ിരി�ു�ു
ഒരു �പതീ�െയ� േപാെല
ഏേതാ മഴയ�ാർ�ല�
മഴ�ു�ികൾ ചിതറികുട�ുെകാ�-
വരീ വരാ�യിലൂെട
കിതേ�ാടിയിരു�ു.
പുസ്തകതാളിേല�ു��
േനാ�ുേ�ാഴും െത��േനരം
അവരീ വരാ�യിേല�ു േനാ�ി
ദീർഘ നിശ�ാസെമടു�ും
പുറേ��ിറ�ാനു� ആേവശേമാെട
ഇ�ീ തൂണുകൾ തിക��ം അനാഥമാണ്
പുസ്തകതാള�കള�െട പുതുഗ�മി�ാെത
േചാ��പാ�ത�ള�െട ചില�ലി�ാെത
നിശബ്ദത ശ�സി� ഏേതാ
�ഭാ�ാലയം േപാെല..
                                         

-Najiya E C

D2 Maths
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െകാേറാണ, േലാകജനതെയ
ഭയാശ�യുെട മുൾമുനയിൽ
നിർ�ി� കു�ൻ ൈവറസ്. 
 ഒരൽപനുേപാലും എ�ിനും
കഴിയുെമ�് പഠി�ി� ൈവറസ്.
എ�െന ഉ�ാെയേ�ാ ആരിൽ
നി�് വെ�െ�ാ വ��തയി�.

വുഹാനാണ് ജ�േദശം എ�്
േകൾ�ു�ു. 
              െകാേറാണയുെട വളർ�െയ
കാേണ�തു തെ�യാണ്. ആദ�ം
വുഹാൻ പിെ� ൈചന അ�െന 

 ഓേരാ രാജ��െളയായി പിടികൂടി.
ഇേ�ാൾ ന�ുെട േകരള�ിലും
എ�ിയി�് കാലം കുറ�ായി.
െകാേറാണ വുഹാനിൽ  വ�ാപി�
േ�ാൾ പാവം! കഷ്ടം തെ�!

എെ�ാെ��റ�് അവിെടയു
�വെര��ി നാം വിലപി��.
എ�ാൽ അേത അവ� നമു�ും
ഇ�് എ�ിേ�ർ�ിരി�ു�ു.
ഇ��ാരാജ��് ആദ� േകാവിഡ്
റിേ�ാർ�് െചയ്തത് ൈദവ�ിെ�
സ��ം നാടായ ന�ുെട േകരള�ി
ലാണ്. േരാഗമായാലും �പകൃതി
ദുര�മായാലും എ�ിനും ഏതിനും
ഒ�െ��ായി നിൽ�ു� േകരള
ജനത ഇ�പാവശ�വും ഒ�െ��ായി
നി�് െപാരുതി. നിപ ൈവറസി
േനാട് അ�ം െവ�ിയത് േപാെല
അതിയായ ആേവശേ�ാെട 

 െകാേറാണെയയും േകരളീയർ
േനരി��. സർ�ാരിെനാ�ം
നി�ു.േലാ�്ഡൗൺ �പഖ�ാപി��.
എെ�ാെ� മുൻകരുതെലടു
�ണെമ�തിെന�ുറി�്
ജന�ൾ�് േബാധവത്കരണം
നൽകിയും സാനിൈ�െസറും

േലാകെ� വിറ�ി�േലാകെ� വിറ�ി�
ഇ�ിരി�ു�ൻഇ�ിരി�ു�ൻ
േകരള�ിൽേകരള�ിൽ

Department of Mathematics, WMOC

-Aneeza Fathima A

D1 Maths

മാസ്കും സാമൂഹിക അകലവു
െമാെ� ഒഴി��കൂടാനാവാ�
തായി മാ�ിയും നാം പിടി��നി�ു.
ഒരുപാട് മാലാഖമാർ സ��ം
ജീവെന മറ�് അേഹാരാ�തം
പരി�ശമി��. അ�െനയ�െന
െകാേറാണെയ നാം നിയ��ണ
വിേധയമാ�ി. ഇ�രം ഒരു
മഹാമാരിെയ അതിവിദഗ്ദമായി
പിടി�ട�ിയ സം�ാനെമ�
ഖ�ാതിവെര നാം േനടി.
എ�ാൽ ഇേ�ാഴെ� സാഹചര�ം
എടു�് േനാ�ിയാൽ എവിെട
േയാ പിഴെ��് കാണാം. �പശംസ
യും ഖ�ാതിയുെമാെ� േകരളെ�
അഹ�ാര�ിെല�ിേ�ാ??

േരാഗം നിയ��ിതമാെയ�് വ�
േതാെട  എ�ാ നിയ��ണ�ൾ
�ും അയവു വ�ു. വീടുകളിൽ
ഒതു�ി�ൂടിയിരു� എ�ാവരും
പുറ�ിറ�ി. വിവാഹ�ള�ം മ��
ആേഘാഷ�ള�െമാെ� വീ�ും
പഴയപടി  നട�ു തുട�ി.
േലാ�്ഡൗൺ നിർ�ി. ചുരു�ി
പറ�ാൽ എ�ാ േമഖലകള�ം
തുറ�ു. െകാേറാണ ന�ിൽ
പലെരയും െകാ�ു േപാെയ�ിലും
ചില തിരി�റിവുകൾ േലാക�ിന്
നൽകിയിരു�ു. േജാലിയും
തിര�ും പണവും ഒെ�യായി
ജീവി�ാനു� െനേ�ാ��ിൽ
പലരും ഒരു വശേ��് മാ�ിെവ�
കുടുബവും വീടുെമാെ� പരിഗണി
�� തുട�ി. എ�ാ  തിര�ുകളിൽ
നി�ുെമാഴിവായി വീ�ിലിരു�
േ�ാൾ ഒ�ുകൂടലിെ�യും
പ�ുെവ�ലിെ�യുെമാെ�
മാധുര�ം നാം മന�ിലാ�ി.
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അഛനും അ�യും മ�ള�െമാ
െ� േചർ�് കുടുംബം ആേഘാഷ
മാ�ി. ഒരു പണിയുമി�ാതായ
േ�ാൾ കൃഷിയും മ��മായി നാം
മുേ�ാ�� േപായി. പൂ �ൾെകാ�്
വീട് ഭംഗിയാ�ു�തിലും മ��
വളർ�ലിലും മ��മായി നാം തിര
�ിലായി. എ�ാൽ ദൃശ� മാധ�മ
�ളായ െമാൈബലിെ�യും
ടി.വിയുെടയും ഒെ� ഉപേയാഗം
വർധി�� വ� മറുവശം കൂടി
അതിനു�്.

Department of Mathematics, WMOC

െകാേറാണ�ാല�് ആേഘാഷ
�ള�ം ആർഭാട�ള�ം എ�ാം ഒഴി
വാ�ി ലളിതമായ രീതിയിൽ വിവാ
ഹ�ള�ം മ��ം നട�ാനും േകാവി
ഡ് നിയ��ണ�ള�െട പാലനവു
െമാെ� മനുഷ�െന ഉയർ� തല
�ിൽ എ�ി��െവ�് ചി�ി�വ
ർ�് െത�ി. ആർഭാട�ള�ം
ആേഘാഷ�ള�ം ഒെ� പൂർ�ാ
ധികം ശ�ിേയാെടയാണ് ഇ�്
തിരി��വ�ിരി�ു�ത്. ഒേ�ാ
രേ�ാ ദിവസമു�ായിരു�

വിവാഹ�െളാെ� നാലും
അ�ും ദിവസ�ളിലായി നീ�ു.
100 ആള�കൾ�് ഒ�ുേചരാൻ
അനുമതി െകാടു�േ�ാൾ ഒരു
ദിവസം തെ� തവണകളായി 100
ആള�കൾ വ�ു േപാവാൻ തുട�ി.                                                                                                                          
മാസ്കും സാനിെ�സറുെമാെ�
േപരിന് മാ�തമായി മാറി. ഇൻസ്െപ
�ന് ആെര�ിലും വെ��്
േക�ാൽ മാ�തം േകാവിഡ് ച��ൾ
പാലി�ാൻ വ��ഗത കൂ�ി. അ�
െനയ�െന എ�ാം തകിടം
മറ�ു.
നിയ��ണ�ൾ� ് ഇളവ് വരു
�ിയതും  വാക്സിൻ ഇറ�ി
െയ� സമാധാനവുെമാെ�
യഥാർ��ിൽ െകാേറാണയുെട
അമിത വ�ാപന�ിനാണ് കാരണ
മാ�ിയത്. എ�ാലവും അട��
പൂ�ിയിരി�ാൻ പ�ിെ��തും

പരിഗണിേ��താണ്. ജന�
ൾ�് െകാേറാണ വളെര നി�ാര
മായി. ഇട�ിെട വരു� ജലേദാഷ
�നിേപാെലയായി മാറി. േകാവിഡ്
മരണ�ൾ സാധാരണ മരണ�ൾ
ആയി കാണാൻ തുട�ി. തിര�ു
കൾ പാേട കുറ�ിരു� െപാതു
ജന�ളിെല�ാം ഇ�് ന� തിര
�ായി മാറി.  കവലകളിലും മ��ം
അപൂർ�മായിേപായിരു� ആൾ
കൂ��ൾ ഇ�് �ിരം കാഴ്ച
യായിരി�ു�ു. ഓേരാ സീ�ിലും
ഓേരാരു�ർ എ� നിബ�ന
കേളാെട തുട�ിയ ബസുകളിൽ
ഇ�് നിൽ�ാൻ കഴിയാ�
തിര�ാണ്.
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ തുറ�
തും ഇതിെനാരു കാരണമാണ്.
ആദ�മാദ�ം കർ�ശമായി
വിദ�ാർ�ികൾ നിബ�നകൾ
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പാലി�ിരുെ��ിലും അെതാെ�
�കേമണ ഇ�ാതായി. മാസ്കുകൾ
ഇ�ി��െ��് പറയാൻ മാ�തം എ�ാ
വരുെടയും ക�ിലു�ാകും. അധ�ാ
പകരും മ��ം നിർേദശം നൽകിയാ
ലും സമൂഹ�ിലാകമാനം പടർ�
െകാേറാണേയാടു� ലാഘവം
കാരണം നിർേദശ�െളാെ�
കാ�ിൽ പറ�ു�ു.
േകാവിഡ് വ�ാപന�ിൽ മുൻപ
�ിയിൽ നി�ിരു� േകരളം ഇ�്
േരാഗവ�ാപനം കൂടുതലു� സം
�ാന�ളിൽ മുൻപ�ിയിെല
�ിയിരി�ു�ു. രാഷ്�ടീയവും
െതരെ�ടു��െമ�ാം േകാവിഡ്
വ�ാപന �ിനും ജാ�ഗതെയ
ലഘൂകരി�ു�തിനുെമാെ�
വലിയ പ�ു വഹി�ി��െ��്
പറയാെത വ�. വീ�ും ന�ുെട
െകാേറാണ കാല�് െതരെ�
ടു��ം  വിവാദ�ള�ം സമര�ള�ം
�പേ�ാഭ�ള�ം മുറേപാെല
എ�ിേ�ർ�ിരി�ു�ു. െതര
െ�ടു�് സമയ�് ഭരണം പിടി
�ാൻ െനേ�ാ�േമാടു�തിനിടയിൽ
െകാേറാണ േപടി�് യാെതാരു
�ാനവും ഇ�ായിരു�ു. �ിരം
രാഷ്�ടീയ കലാപരിപാടികൾ ഇ�ും
അരേ�റി െകാ�ിരി�ു�ു.
ഇവിെട മാസ്േകാ സാമൂഹിക
അകലേമാ ഒ�ും ബാധകമ� എ�
അവ�യാണു�ത്. െകാേറാണ
നിയ��ണ�ള�െട ഭാഗമായി അ
യൽ സം�ാന�ള�െട അതിർ
�ികെളാെ� അട�േ�ാൾ
േകരളം െശരി�ും കുടു�ിയ
അവ�യിലായി. എ�ാൽ വളെര
യധികം ആേവശേ�ാെട ന�ുെട
കൃഷി വകു�് മ��ിയുെട േനതൃത�
�ിൽ സ�യം പര�ാപ്തമാകാനു�
സ�പ്നം േകരള ജനത െനയ്െതടു
�ാൻ തുട�ിയിരു�ു. സമൂഹവും
രാഷ്�ടീയ�ാരുെമാെ� വളെര
ഊർജസ�ലമായി കൃഷി തുട�ാ
നും എ�ാ�ിനും മു�ിെല�ി
യിരു�ു. എ�ാൽ തുട�ുേ�ാഴു
� ആേവശം ഇേ�ാൾ കാണാനി�.

കാരണം യാെതാരു മുെ�ാരു�
വുമി�ാെത വരുംകാല�് ഉറ�� 
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നിൽ�ാൻ കഴിയു�തിെന�ുറി
��ം കർഷകർ�് കാര��ൾ എള�
�മാ�ു�തിെന�ുറിെ�ാ�ും
ചി�ി�ാെതയാണ് ഇതിന് മു�ി�ി
റ�ിയത് ഇത് ഒരു ആേവശ�ിൽ
കൃഷി�ായി ഇറ�ിയവർ�് ഒരടി
യായി മാറി എ�ു മാ�തം. േകരള
വിളകൾ�് അന� സം�ാന�െള
ഇേ�ാഴും അതിജീവി�ാൻ സാധി
�ി�ി�.

േലാക്ഡൗൺ സമയ�്
മനുഷ�െര�ാം അട�ിയിരു�
സമയ�് �പകൃതി വളെരയധികം
സേ�ാഷി�ുകയും വളെര ഭംഗി
യാവുകയുമാണ് െചയ്തത്. േശാ
ഷി��െകാ�ിരു� ഹരിത സ�
�് തിരിെക വരു� കാഴ്� നമു�്
കാണാൻ കഴിയും. എ�ാൽ ഇ�്
മനുഷ�ൻ വീ�ും തിരി�ിറ�ിയ
സമയ�് ഇനി എ�ാവുെമ�്
ക�റിയാം. അട��പൂ�ിയിരു�്
സ�ർ�ം കുറ�് െകാേറാണെയ
ഒരു പരിധി വെര നിയ��ി�ാെമ
�ിലും അത് എ�ാലവും െകാ�ു
നട�ൽ �പാേയാഗികമ�. ജീവിതം
മുേ�ാ�� േപാകണെമ�ിൽ പുറ
�ിറ�ിെയ പ��. അ�െനയാവു
േ�ാൾ െകാേറാണ �പതിേരാധ�
ൾ എേ�ാഴും കൂെട ഉ�ാകണം.
േപരിേനാ േപാലീസ് കാണു�തി
േനാ മാ�തമായ�ാെത മാസ്ക് ധരി
�ുകയും സാമൂഹിക അകലവും
വ��ിശുചിത�വുെമാെ� �ിര
മാ�ുക. കഴിവതും നാം കാരണം
മ���വർ�് േരാഗം വരാതിരി�ാ
ൻ �ശ�ി�ുക.

െകാേറാണയുെട പുതിയ രൂപമാ�ം
ഇറ�ിയ�ിതി �് കൂടുതൽ
ജാ�ഗത േവ�ിവരും. അതുെകാ�്
നമു�് കഴിയും േപാ െല
െകാേറാണ �പതിേരാധ�ിലും
െകാേറാണ കാരണം ബു�ിമു���
വെരയും ആേരാഗ� �പവർ�കെര
യുെമാെ� സഹായി�� െകാ�ും
നമു�് ഒരുമി�് മുേ�ാ�് േപാകാം
അതിജീവന�ിെ�  യാ�തയിൽ
പരസ്പരമു� എ�ാ വിേയാജി��
കള�ം മാ�ിെവ�് എ�ാ നിർേ�ശ
�ള�ം പാലി��െകാ�് നമു�ും
പ�ാളികളാകാം..
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എ�ാവരിലും ൈദവം
എ�ാ േചരുവകള�ം േചർ�ി�ി�
ചിലെതാെ� ചില സൗഹൃദ�ളിൽ
നി�ും കിേ��തു�്
അവ നഷ് ടമാവുേ�ാഴാണ്
മനുഷ�ൻ മനുഷ�ന�ാതാവു�ത്
ന�ുെട ജീവിത�ിൽ
മാ��ൾ�് കാരണമാകു�
ചിലർ ന�ു�് ചു��ം തെ�യു�്
അത് മനസിലാ�ാനും
മാ�ം ജീവിത�ിൽ ഉ�ായി
എ�റിയാനും കുറ� ്
സമയം എടു�ും
 അ�തതെ�!! 

നീ�കാലമായി മരു�ാേ��� വാടിയ 
സ�പ്ന�െള കടലാസു െപ�ിയിൽ
 അട�ിെയാതു�ി െസേ�ാേട�് െകാ� ് 
വരി�ു മുറു�ി 
വഴിയിൽ കാ�ുനി�ു കുഴ�ും 
തലയിൽ ചുമ�ു തളർ�ും 
നിറസ്േനഹ�ൾ�് നടുവിൽ െക�ഴി�േ�ാൾ 
പരിഭവ�ള�െട പരാതികള�െട  
തുറി�� േനാ��ളിൽ 
സ�പ്ന�ൾ ഉരുകിെയാലി�ു�തും േനാ�ി 
കരയാെത ചിരി�േവ, 
അരികിെല�ിയ കു�ുേമാൾ േചാദി�� 
വാ��ി േമാൾ�് ചിരി�ു� പാവ 
െകാ�ുവരാൻ മറേ�ാ.... 

വലിയ പരിഭവ�ൾക് മുഖം െകാടു� ്
തളർ� അയാൾ 
കിട�് നിർ�ാെത ചിരി�ു�
 പാവയായി മാറി......

-Farhana C H

D2 Maths
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ന�ളിൽ ഭൂരിഭാഗം േപരും സിനിമ കാണാൻ
ഇഷ്ടെ�ടു�വരാണ്. സിനിമ നെ� ഒരു
വ�ത�സ്ത േലാകേ��് നയി�ാറു�്, പലരുെടയും ആശയ �ള�ം കാഴ്ച
�ാടുകള�ം ആവശ��ള�ം മുേ�ാ�് െകാ�ു വരാൻ അത് സഹായി�ാറു�്.
പല അനീതികൾ തുറ�ുകാ�ാനും �പതികരി�ാനും സിനിമ ഒരു മാർ�മാകാ
റു�്. ന�ിൽ പലേരയും അത് പല തവണ ചിരി�ി�ുകയും ചി�ി�ി�ുക
യും െചയ്തി��െ��ിൽ മ�� ചിലർ�് സിനിമ എ�ത് ഒരു ജീവിത മാർ�
വുമാണ്. ഇ�െനെയ�ാം പല വിേശഷണ�ൾ സിനിമയ്�ു�്.എ�ാൽ,

ഇ�ത മാ�തം �പേത�കതകള�� ഈ കലയുെട ഉ�വെ���ി ന�ളാെര�ി
ലും ചി�ി�ി��േ�ാ?
                സിനിമയുെട  വരവിന് കൃത�മായ ഒരു ഉദ്ഭവേമാ തുട�േമാ പറയാൻ
സാധി�ുകയി�. എ�ിലും, 1895 ഡിസംബർ 25 ന് പാരിസിൽ നട� 'ലൂമിയർ
�ബേദർസിെ� ' പ�് േഷാർ�് ഫിലിമുകള�െട �പദർശനം സിനിമാേ�ാ�ഗഫി�്
ചലന ചി�ത�ളിേല�് ഒരു വഴി�ിരിവായി പരിഗണി�ാം. ഇതിനു മുൻപും
മ�� സിനിമാേ�ാ�ഗഫി�് �പദർശന�ൾ നട�ിരുെ��ിലും അവയ്�് േവ
��ത ഗുണേമാ, സാ��ിക പി�ുണേയാ, അെ��ിൽ ലൂമിയർ സിനിമക
ൾ�് േലാക �പശസ്തി ലഭി�തു േപാലു� ഭാഗ�േമാ ഉ�ായിരു�ി�.

                 അതിനുേശഷം െപ��ു തെ� േലാകെമ�ാടും ചലചി�ത നിർ�ാണ
ക�നികള�ം ��ഡിേയാകള�ം �ാപി�െ���. ആദ� ദശാബ്ദ�ിൽ തെ�
സിനിമ ഒരു പുതുമേയറിയ  കാര��ിൽ നി�ും വലിയ വിജയമായി മാറിയ
ഒരു �പതിഭാസമായി. ആദ�കാല സിനിമകൾ �ാ�് ആ�് ൈവ�ിലു�തും,
ഒരു മിനിേ�ാളം നീളമു�തും ഒെ�ാരു േഷാ�് അട�ിയതുമായിരു�ു. ഒരു
െപാതുവായ സിനിമ ഭാഷാ സ��ദായം രൂപം െകാ���ത് വർഷ�ള�െട
എഡി�ി�ും , ക�ാമറാ ചലന�ളിലൂെടയും മ�� സിനിമ സാേ�തിക വിദ�
കളിലൂെടയുമാണ്. േജാർജ് െമ�ീസിൻെറ ഫാ�സി ചി�ത�ളിലുെട �പശസ്തി
യാർജി� സ്െപഷ�ൽ ഇഫക്��കൾ 1890 മുതൽ ചല�ി�ത�ള�െട ഒരു �പേത�
കതയായി മാറി. അതിൽ ഒരുപാട് ഇഫക്��കൾ ചലചി�ത�ൾ�് മുൻപ്
�പബലമായിരു� തിേയ�ർ നാടക�ളിൽ ഒരി�ലും സാധി�ാ�വയായി
രു�തിനാൽ , അവ സിനിമയുെട ഒരു മായാജാലമായി മാറി.
                സാേ�തിക വളർ�കൾ മൂലം സിനിമകള�െട നീളം കൂടുകയും(1906ൽ
ഫീ�ർ ഫിലിമുകള�െട നീളം ഏകേദശം 60 മിനി�് വെര നീ�ു ) സമകാലിനമാ
യ ശബ്ദേലഖനം സാധ�മാവുകയും (1920 കള�െട അവസാനം മുതൽ മുഖ�
ധാരയിൽ) നിറ�ൾ നൽകുകയും(1930 മുതൽ മുഖ�ധാരയിൽ) 3D െകാ�ു
വരികയും (1950 കളിലും 2000�ിലും തിേയ�റുകളിൽ മുഖ�ധാരയിൽ) െച
യ്തു. ശബ്ദേലഖന�ൾ വ�േതാെട ഇടയ്�ിെട സിനിമകളിൽ കാണി�ി
രു� ൈട�ിൽ കാർഡുകള�െട ആവശ�കത ഇ�ാതാകുകയും സിനിമ നിർമി
�ു�വർ�് കഥാവിവരണ സാധ�തകൾ കൂടുകയും അത് സിനിമയുെട മുഖ�
ഭാഗമായി മാറുകയും െചയ്തു. 
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�പശസ്ത പുതിയ മാധ�മ�ളായ െടലിവിഷൻ (1950കൾ മുതൽ) േഹാം
വീഡിേയാ (1980കൾ മുതൽ) ഇൻറർെന�് (1990കൾ മുതൽ) എ�ിവ
സിനിമയുെട വിതരണെ�യും ഉപേഭാഗെ�യും ഒരുപാട് സ�ാധീനി��.
സിനിമ നിർ�ാണം കൂടുതൽ �ശ� െചലു�ിയിരു�ത് പുതിയ മാധ�മ
�ൾ�് ഉതകു�തും, സാേ�തിക ഉ�തികൾ �പേയാജനെ�ടു�ു�
തും, തിേയ�ർ �പദർശന�െള ആകർഷകമാ�ു�തുമായ സിനിമകളിൽ
ആയിരു�ു.
              ചിലവ് കുറ�തും എള���ിൽ ൈകകാര�ം െച�ാൻ കഴിയു�
തുമായ വിദ�കള�െട വരേവാെട കൂടുതൽ ആള�കൾ പല തര�ിലും പല
ആവശ��ൾ�ുമായി സിനിമ നിർ�ി�� തുട�ി. എ�ാൽ അവയുെട
ഗുണം െ�പാഫഷണൽ സിനിമകേള�ാൾ താെഴയു�തായിരു�ു. ഡിജി�
ൽ വീഡിേയായുെടയും , ഗുണേമറിയ ഡിജി�ൽ ക�ാമറകള�െടയും വരേവാ
െട അതിെ�യും ഗുണ�ിൽ വളർ� ഉ�ാകു�ു�്.
             പി�ീടേ�ാ�് പല തര�ിലും രൂപ�ിലുമു� സിനിമകൾ ഉദ്ഭവി
�ുകയും ,അവ  വൻ വിജയമായി തീരുകയും െചയ്തു.. ഉദാഹരണ�ിന്,
െഹാറർ ചി�ത�ൾ, ന��സ്റീലുകൾ, മ��സി�ലുകൾ, േപാർേണാ�ഗാഫി�്
ചി�ത�ൾ തുട�ി പല തര�ിലു� സിനിമകൾ ഉ�ായി.ഇ�ും സാേ�
തികവിദ�കള�െട വളർ��നുസരി�് പുതിയ രീതിയിലു� സിനിമകൾ
സൃഷ്ടി�െപ��െകാ�ിരി�ു�ു.
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-Anusree Vijayan

D2 Maths

" The Great indian kitchen " അഥവാ മഹ�ായ ഭാരതീയ  അടു�ള.
ഇ�തേമൽ ചർ� െച�െ�� ഒരു സ്�തീപ� സിനിമ ഈ അടു� കാല�്
മലയാള�ിൽ  ഉ�ായി�ി�. വിവാഹം  കഴി�് ഭർ�ാവിെ�
വീ�ിെല�ു� ഒരു സ്�തീയുെട ജീവിതം വളെര  മാന�മായ രീതിയിൽ
�പഹസന�ൾ ഒ�ും ഇ�ാെത തുറ�ു കാ�ാനാണ ് സംവിധായകനായ
ജിേയാ േബബിയും കൂ�രും �ശമി�ി���ത്. ഒരു സിനിമയിെല എ�ാ
രംഗ�ള�ം ന�ൾ  ഓർ�ു െവ�ണെമ�ി�.മന�ിേല�്
ആഴ്�ിറ�ുേ�ാൾ മാ�തമാണ് അത് സംഭവി�ുക. ‘The Great Indian
Kitchen’ എ� സിനിമ എെ� സംബ�ി�് അ�ര�ിൽ ഒ�ാണ്.
          അതിമേനാഹരമായി  നൃ�ം െച��� ഒരു െപൺകു�ിയിൽ നി�ും
അടു�ളയിൽ എ�യിൽ  വറു�ു േകാരു� പലഹാര�ിേല�് േഷാ�്
മാറു�ു.കഴി�ു�വരുെട ഇഷ്ട�ിന് െമാരിയിെ�ടു�ു� ഒരു പലഹാരം
േപാെല അവള�ം ആർേ�ാ േവ�ി പരുവെ��� െകാ�ിരി�ുകയാണ്.
അടു� രംഗം  എ�ു പറയു�ത് ഒരു വിവാഹ ചർ�യാണ്..
ഗൾഫിൽ നി�ും മട�ിയ കുടുംബം അവരുെട മകെള, വലിയ ഒരു
തറവാ�ിേല�് െക�ി�് വിടാനു� ഒരു��ിലാണ്. സമൂഹ�ിൽ വരന്
ഉ�തരുമായു� ബ��ള�ം, ബ�ുബലവുെമ�ാം വിശദീകരി�്,
അവൾ�് ആ ‘ഭാഗ�ം’ േനടി െകാടു�ു� വീ��കാരുെട തിരെ�ടു�ിന്
മു�ിൽ ആ െപൺകു�ി തല കുനി�ുകയാണ്. സ��മായി ഒരു
തീരുമാനേമാ തിരെ�ടുേ�ാ അധികം െപൺകു�ികെളയും േപാെല
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തെ� അവൾ�ും ലഭി�ു�ി�.
അവള�െട മുഖ�ും ശരീര ഭാഷ
യിലും ആ തീരുമാന�ിേനാടു
� എതിർ��കെളാ�ും �പകട
മാകു�ുമി�.വീ��കാർ നി�യി
��റ�ി� ജീവിതെ� അത��ം
സേ�ാഷേ�ാെട അവൾ
എെ�ടു�ു�ു. ഭർ�ാവിെ�
അ�െയ സ��ം അ�യായും,
ഭർ�ാവിെ� അ�െന സ��ം
അ�നായും ഇരുൈക��ം നീ�ി
സ�ീകരി�ു�ു.
            ഭാര�യായും, മരുമകളായും
െചേ��െത�ാം െചയ്ത്
സേ�ാഷേ�ാെട ആ വീ�ിെല
അംഗമാകു� അവള�െട കഥ
സാധാരണ ഗതിയിൽ അവിെട
യാണ് തീേര�ത്. കാരണം
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വീ�ിലു�വരുെട േവവിനനുസ
രി�� പാകമാകു� േചാറു
േപാെല തെ� സേ�ാഷ�ള�ം
താ�ര��ള�ം ആ�ഗഹ�ള�ം
എ�ാം ഊ�ി കള�് ഭർ�ാ
വിെ�യും വീ��കാരുെടയും
ഇഷ്ട�ിെനാ�് ജീവിേ��ി
വരു� നി�ഹായരായ െപൺ
ജ��െളയാണ് ഇത് സൂചി�ി
�ു�ത്.

വിവാഹം എ�ത് െപ�ിന്
ആണിേനാട് മാ�തം ഉ� ഉട�ടി
യാെണ�് വിചാരി�ു� ആള�
കള��്.അവരുെട കാര��ൾ
യാെതാരു വി��വീഴ്�യും കൂടാ
െത െചയ്തു െകാടുേ�ാളാം
എ�ും അവരുെട കു�ികെള
െപ�� േപാ�ാം എ�ും എ�ും
സഹി�� ഒരു പാവെയ േപാെല
ജീവിതവസാനം വെര കൂെട
നിേ�ാളാം എെ�ാെ� മാ�തം 
 എഴുതിയ ഉട�ടി.ഇെത�ാം
അനുസരി�� ജീവി�ു�വർ
ന� സ്�തീകള�ം ഇതിെന േചാദ�ം
െച���വർ അഹ�ാരികള�ം.
ഈ ചി�തം സംസാരി�ു�ത്
അവേരാടാണ്. വാ�ുകൾ
െകാ��, ബിംബ�ൾ െകാ�്.
സ്േനഹേ�ാെട വിള�ി
െകാടു�ു� ഭ�ണം ചവ�്
തു�ി, േമശേമൽ ഇ�ി��
േപാകു� ആൺേബാധ�ിന്
േനെര വിരൽ ചൂ�ുകയാണ് ‘ദി
േ�ഗ�്  ഇ��ന് കി�ന്.’

വിവാഹം െപൺകു�ികൾ�്
ജീവിത സാഫല�മാണേ�ാ!
സമൂഹ�ിെ� മു�ിൽ, ന�
കുടുംബ�ിേല�് കല�ാണം
കഴി�ി�യ� ഒരു െപൺകു�ി�്
പി�ീട് �പശ്ന�േള ഉ�ാകാൻ
സാധ�തയി�. എ�ാൽ ശുഭ
�പതീ�േയാെട ജീവിത�ി
േല�് കാൽവയ്�ു�, ഇ�രം
െപൺകു�ികള�െട ജീവിത
�ിൽ നി�് സേ�ാഷം ഇ�ാ
തായി തുട�ു�ത് എ�െന
െയ�ാണ്, ഈ സിനിമയിലൂെട
സംവിധായകൻ കാണി�� തരു
�ത്. അരി വാർ�്  െവ�ിരി
�ു� ഒരു കലം ഇടയ്�ിട�്
ഈ സിനിമയിൽ കാണി�ു�ു
�്. ഇെതാരു ബിംബമാണ്.
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ഭർ�ാവിേനാട് ഒരു തമാശ പറ
യാേനാ, ഒ�് തിരു�ാേനാ, ഒരു
�പശ്നം ചൂ�ി�ാ�ാേനാ പ�ാെത
വിഷമി�ു� നായിക ഒരുപാട്
സ്�തീകള�െട �പതീകമാണ്.
           വീ�ിൽ ഭ�ണം  കഴി�ു
േ�ാൾ എ�ിലിടാൻ പാ�തം
ഉ�ായി��ം അവശിഷ്ട�ൾ
േമശ��റ�് വലിെ�റിയു�
ഭർ�ാവ് െറേ�ാറ��ൽ അത്
കൃത�മായി െച���ത് ക�
േ�ാൾ "ഏ�ന് അേ�ാൾ േടബിൾ
മാേനഴ്സ് ഒെ� അറിയാം "എ�്
തമാശരൂേപണ ഭാര� പറയുേ�ാ
ൾ താൻ അപമാനി�െ��
േപാെല േതാ�ു�ു�് ഭർ�ാ
വിന്. അ� അവൾ തെ� അപമാ
നി�ത് േപാെല േതാ�ു�ു�്.
ആ ഒരു സാധാരണ നിരീ�ണ
െ�േയാ കളിയാ�ലിെനേയാ,
‘ഇനി േമലാൽ ഈ തരം സംസാര
�ൾ േവ�’ എ� ശാസനേയാ
െട, ഭർ�ാവ് വില�ു�ു. ‘എെ�
വീട്,’ ‘എെ� സൗകര�ം,’ ‘ഞാനി
ഷ്ടമു�ത് െച��ം’ എ�് പറ�്
അേ�ഹ�ിെ� മുഖ�് നി�്
മായു� ചിരി, െചയ്ത മഹാ
അപരാധ�ിന് അവൾ മാ�്
പറയു�ിട�ാണ് തീരു�ത്.
സത��ിൽ ഇവിെട അപമാനി
�െപ�താരാണ്?വിവാഹ
ജീവിത�ിൽ പാലിേ��
സംഭാഷണ ശാസ്�തെ� കുറി�്
ഒരു വലിയ പാഠം അവൾ
പഠി�ു�ുെ��ിലും പിെ�യും
അവൾ അത് െത�ി�ു�ു�്.
െത�ിേ��ി വരു�ു�്.
            അടു�ളയിെല തീരാ�
േജാലികളിൽ നി�് നടു നിവർ
�ി അവൾ എ�ുേ�ാൾ,
കിട�യിൽ അവള�െട മുകളി
േല�് വീഴു� മെ�ാരു ഭാര
�ിെ� േക�ിറ��ൾ അവെള
േവദനി�ി�ു�ു എ�് അവൾ
പറയു�ു�്. ‘േഫാർേ�’ എ�
വാ�് സ��ം ഭാര�യിൽ നി�്
േകൾ�ുേ�ാൾ, ‘അേ�ാൾ
നിന�് എ�ാമറിയാമേ�’
എ�ാണ് അയാള�െട മറുവാ�്.
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ശരീര�ിനു�ായ േവദനെയ
�ാൾ ആഴ�ിൽ മുറി�ു�ത്
ആ േചാദ�മാണ്. അവള�െട
ശരീരവും മന��ം അ�തയും
നാള�മു� അവള�െട ജീവിതവും
ഒ�നിമിഷം െകാ�് എ�ിലായി
അനുഭവെ�ടു�ു�ു�ത്.
          ‘എ�ിൽ െവ�ം വീഴു�
ചാ�്’ ആ ചി�ത�ിെല ശ�
മായ മെ�ാരു ബിംബമാണ്. ദുർ
ഗ�ം വമി�ു� െവ�ം വീഴു�
കാഴ്ചയിലൂെട  ഒ�ിനു പുറെക
ഒ�ായി അനുഭവിേ��ി വരു
� അവഗണനകേള�് ജീർണി��
െകാ�ിരി�ു� അവള�െട മന
�ാണ് സംവിധായകൻ നമു�്
കാണി�് തരു�ത്. എ�ിൽ
െവ�െമാഴുകു� മെ�ാരു
ചാ�ായി അവൾ മാറു�തിന്
ന�ൾ സാ�ിയാകും. അവന
വെന തെ� ഒരു എ�ിൽ പാ�ത
മായി അവൾ ക�ു തുട�ു�
െത�െന എ�് ചി�തം ന�െള
അനുഭവി�ി�ു�ു.
              സിനിമയിലുടനീളം നായിക
യ്�് (നിമിഷ സജയൻ ) േപരി�ാ
�തും �ശ�ി�െ�േട�
വസ്തുതയാണ്.േമാെള എ�ും
എടി എ�ുെമാെ�യാണ് അവ
െള  അഭിസംേബാധന െച���
ത്. ആ�ഗഹ�ള�ം ഇഷ്ട�ള�
െമാെ� നഷ്ടെ�� അവൾ�്
പതിെയ പതിെയ അവള�െട
സ�ത�വും നഷ്�െപടു�ു.സുരാജ്
അവതരി�ി�ു� കഥാപാ�തമാ
കെ� ‘ഏ�ൻ’ ആണ്. എ�ാവ
രാലും �ശു�ശൂഷി�െ�ടാൻ
േയാഗ�നായ ഏ�ൻ. 
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ഈ ഇരുപെ�ാ�ാം നൂ�ാ�ി
ലും ആർ�വേ�ാടു�
സമൂഹ�ിെ� മേനാഭാവം
വിമർശനാ�കമായി ഇതിൽ
അവതരി�ി�ു�ു�്. Periods
ആയി എ�ു പറയുേ�ാൾ
അടു�ളയിൽ കയറിയി�േ�ാ
എ�ാണ് ഭർ�ാവിെ� േചാദ�ം.
അ�ാെത അവള�െട േവദന മന
സിലാ�ാേനാ ഒ�് അടു�ി
രു�് സമാധാനി�ി�ാേനാ
അയാൾ �ശമി�ു�ി�.  അശു�
യായ അവെള െതാ�ാൽ താനും 
 അശു�നായാേലാ. ശബരിമല
യ്�് മാലയി� സമയ�് ഈ
അശു�േബാധം അതിെ�
പാരമ��ിൽ എ�ു�ു�്.
വീടിനു�ിെല ഒ�െ�� ഇരു�് 
നിറ� കുടു�� മുറിയിൽ
അവെള തള�ിടുേ�ാൾ പുറ�്
പാപേമാ��ിനായു�
ശരണം വിളിയുെട ആരവം.
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വിദ�ാഭ�ാസവും കഴിവും
േജാലിയ്�് േപാകാനു�
സാഹചര�വും ഉ�ായി��ം
അവെള അതിന്
സ�തി�ു�ി�. അനുവാദം
േചാദി�ുേ�ാൾ അത് നമു�്
േവ� േമാെള എ�ാണ്
ഭർ�ാവിെ� അ�െ� മറുപടി.
കൂ��ിൽ അ�ു�ാ�ിയ
കടല�റിെയ
�പശംസി�ു�ുമു�്. ഇനി
ഭർ�ാവിെ� കാര�ം.
ഒരാധ�ാപകനായി�് േപാലും
കാലാകാല�ളായി തുടർ�്
വരു� ഇ�രം
പരിത�ിതികളിൽ നി�ും
തെ� ഭാര�െയ േമാചി�ി�ാൻ
അയാൾ �ശമി�ു�ി�.മാ�തമ�
സ്�തീകെള അടി�മർ�ു�
പുരുഷ സമൂഹ�ിെല ഒരു
�പധാനിയായി നിലെകാ��കയും
െച���ു.

പതി� താള�ിലൂെട ആവർ
�ന�ളിലൂെട.. വിരസമായ
സ്�തീ ജീവിത�ള�െട ആവി
ഷ്കാരമാണ് ഈ ചി�തം. ഭർ�ാ
വ് ചവ�� തു��� എ�ിൽ �പസാ
ദമായി സ�ീകരി�് അേ�ഹം കഴി
�ു� പാ�ത�ിൽ തെ� ഭ�
ണം കഴിേ��ി വരികയും അവ
ർ�് �ബഷ്,േസാ�് മുതൽ െച
രു�് വെര എടു�ു െകാടുേ�
�ി വരികയും  െച��� സ്�തീക
ൾ  ഈ കാലഘ��ിലും ഉ�്
എ�് ഈ  സിനിമ ന�െള ഓർ
മി�ി�ു�ു.ഇെതാെ� െചയ്ത്
െകാടു�ി��ം തിരി�� ലഭി�ു
�ത് അവഗണനകൾ  മാ�തം.

കാലം ഇ�ത പുേരാഗമി�ി��ം
ഇ�രം രീതികൾ ചിലയിടെ�
�ിലും നിലനിൽ�ു�ുെവ�
തിെ� െതളിവാണ് ഈ സിനിമ.
            സിനിമയുെട ൈ�മാക്സി
ൽ ഭർ�ാവ് ചായ േചാദി�ു
േ�ാൾ െകാ��ള�ിൽ നി�്
വീഴു� ദുർഗ�ം വമി�ു� എ
�ിൽ െവ�ം അവൾ �ാസിലാ
�ി െകാടു�ു�ു�്.അ�തയും
നാൾ ഒതു�ിെവ� േദഷ�വും സ
�ടവും  എ�ാം െപാ�ിെയാലി�ു
കയിരു�ു അേ�ാൾ.അവിെട ആ
ബ�ം അവസാനി�ു�ു. പിെ�
ന�ൾ കാണു�ത് ബാഗുെമടു
�ു സ��ം വീ�ിേല�് കട�ു
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വരു�  നായികെയയാണ്. അവി
െട െവ�് അനിയൻ അനിയ�ി
േയാട് െവ�ം എടു�ു തരാൻ
പറയുേ�ാൾ നിനെ��ാടാ ഒരു
�ാസ്  െവ�ം അടു�ളയിൽ
േപായി എടു�ാൽ എ�് േദഷ�
േ�ാെട നായിക േചാദി�ു�ു
�്. അവള�െട അനുഭവ�ൾ
അവെള എ�ത മാ�തം ബാധി�ി
���് എ�് േ�പഷകർ തിരി�റി
യു� നിമിഷം കൂടിയാണത്.
വിവാഹ േമാചനം േനടിയ അവൾ
പി�ീട് അവള�െട സ�പ്ന�ൾ
എ�ി�ിടി�ു�ിട�് കഥ അവ
സാനി�ു�ു.പിെ� ന�ൾ 
 കാണു�ത് ആ മഹ�ായ
അടു�ള തെ�യാണ്. അവിെട
നായികയ്�് മാ�തം  മാ�മു�്.
നായകനട�ം ബാ�ിെയ�ാം
പഴയത് േപാെല തെ�.. മഹ�ാ
യ ഭാരതീയ അടു�ളയിൽ എരി
�ു തീരാനു� അടു� ഇര.
തനിയാവർ�നം.ഗാർഹിക
പീഡനമുേ�ാ?ഭർ�ാവിന് പര
സ്�തീ ബ�മുേ�ാ? ഭർ�ാവ്
മദ�പാനിയാേണാ? െചലവിന് തരു
�ിേ�?ഇെതാെ�യാണ് ഭർ�ാ
വിെ� വീ�ിൽ നി�് പിണ�ി വരു
� െപ���േളാട് വീ��കാരട
�ം േചാദി�ു� േചാദ��ൾ.
ഇെതാ�ും ഇെ��ിൽ അവിെട
നിൽേ��ത് അവള�െട ഉ�ര
വാദിത�മാണ്.പെ� ഇെതാ�ും
അ�ാ� �പശ്ന�ള�ം ഉ�് എ
�് പറ�ു െവ�ുകയാണ് ഈ
സിനിമ.െചറുെത�് േതാ�ു�
എ�ാൽ െചറുത�ാ� ഇ�രം
അവഗണനകൾ  ഒരു സ്�തീെയ   
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എ�െനെയ�ാം ബാധി�ു�ു 
െവ�് ചി�ി�ാനു� ഒരു അവസ
രവും " The great indian kitchen"
ഒരു�ു�ു.
          കുടുംബം സംര�ി�ാൻ േവ�ി
സ��ം ഇഷ്��െള�ാം ത�ജി� സ്�തീ
കൾ എരി�ട�ു� മഹ�ായ
ഭാരതീയ അടു�ളകൾ ന�ുെട
ക�ു�ിലുമു�്. അതിനു�ിലു�
വർ ആ�ഗഹി�ു�ത് അവെര  േജാ
ലിയിൽ സഹായി�ാൻ മാ�തമ�....
മറി�് അവരുെട അധ�ാന�ൾ�ു�
അംഗീകാരമാണ്... അവെര ശരീര
മായി  മാ�തമ� മനസും വികാര�ള�ം
അഭി�പായ�ള�ം ഒെ�യു� സാധാ
രണ വ��ികളായി കാണു� ഒരു
സമൂഹെ�യാണ്.അവർ�് േവ�
ത് സ�ാത���മാണ്. അത് ഹനി�ാൻ
ആർ�ും അവകാശമി�.അവെള 
 ഒരു വ��ിയായി അംഗീകരി�ാൽ
തീരു�േതയു�� ഈ �പശ്�െളാ
െ�. വിവാഹം ആണും െപ��ം
ത�ിലു� ഒരു പരസ്പര ഉട�ടി
യാവണം. അവൾ ഇേ�ാ�് തരു�
ബഹുമാനവും സ്േനഹവും ഒെ�
തിരി��ം െകാടു�ാൻ  ബാധ��രാ
വണം. ഇ�െനെയാെ�യാെണ
�ിൽ സ്�തീകൾ പുക�ു തീരു�
മഹ�ായ ഭാരതീയ അടു�ളകൾ
ന�ുെട സമൂഹ�ിൽ  നി�് തെ�
ഉ�ൂലനം െച�ാൻ നമു�് സാധി
�ും. സ്�തീകൾ�് േനെരയു�
അവഗണനകൾ�ും അനീതികൾ
�ും എതിെര ജിേയാ േബബി നട
�ിയ എ�ിൽ െവ�ം െകാ�ു�
�പതിേഷധ�ിന് സമൂഹെ� െത
െ�ാ�ു ചി�ി�ി�ാൻ കഴി�ു
െവ�തിൽ തർ�മി�.
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The very SUCCESSFUL
Dowry Prohibition Act

1961 !!!

              Dowry Prohibition Act, Indian law, enacted on May 1, 1961, intended to
prevent the giving or receiving of a dowry. Under the Dowry Prohibition Act,
dowry includes property, goods, or money given by either party to the
marriage, by the parents of either party, or by anyone else in connection with
the marriage. The Dowry Prohibition Act applies to persons of all religions in
India.
.        The original text of the Dowry Prohibition Act was widely judged to be
ineffective in curbing the practice of dowry. Moreover, specific forms of
violence against women continued to be linked to a failure to meet dowry
demands. As a result, the legislation underwent subsequent amendment. In
1984, for example, it was changed to specify that presents given to a bride or
a groom at the time of a wedding are allowed. The law required, however, that a
list be maintained describing each gift, its value, the identity of the person
giving it, and the person’s relation to either party to the marriage. The act and

-Anu K Basheer
D2 Maths
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relevant sections of the Indian Penal
Code were further amended to
protect female victims of dowry-
related violence. Another layer of
legal protection was provided in
2005 under the Protection of
Women from Domestic Violence
Act.
           Amendments to the original
Dowry Prohibition Act also esta
blished minimum and maximum
punishments for giving and receiv
ing dowry and created a penalty for
demanding dowry or advertising
offers of money or property in
connection with a marriage. The
Indian Penal Code was also modified
in 1983 to establish specific crimes
of dowry-related cruelty, dowry
death, and abetment of suicide.
These enactments punished
violence against women by their
husbands or their relatives when
proof of dowry demands or dowry
harassment could be shown.
              Kerala Police have recorded
212 dowry deaths in the last 13
years.Though dowry has been
banned since 1961 through the
Kerala Dowry Prohibition Act, only a
negligible number of people come
forward to complain. 
               Since 2010, as many as
1,096 cases of dowry-related haras
sment cases have been registered
with Kerala state women’s commi
ssion, a majority of which were from
Thiruvananthapuram, Kollam, Pathan
amthitta and Kottayam. Shockingly,
the capital city accounted for the
highest number of cases with 447
cases (40.78 percent) of dowry-
related cases, and 126 were regis
tered from Kollam. Seven southern
districts including Thiruvanantha
puram, Kollam, Pathanamthitta,
Alappuzha, Kottayam, Idukki and
Ernakulam contribute up to 80
percent of the total cases regis
tered by the commission (866
cases out of 1,096 cases).
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The Kerala Women’s Commission
processes complaints received
verbally or in writing, postal mail or
online. As many as 76 complaints
were received through email and 28
complaints over the phone at
‘Aparajitha’ on June 22 and 23.
Kerala Police have recorded 212
dowry deaths in the last 13 years.
But the conviction rate in such
cases is very low.  The National
Crime Records Bureau data says 87
per cent of dowry death cases and
over 83 per cent of cases
registered under Dowry Prohibition
Act in the country are pending in
courts.
            The number of domestic
violence cases has increased this
year compared to last year. At least
2,190 cases were registered
(cruelty by husband / relatives) till
September this year compared to
2,048 last year.During the last
decade, 228 women fell victims to
dowry cruelties within seven years
of their marriage.
                 Following the Vismaya case
and public outrage, more cases are
been reported from various corners
in connection with dowry harass
ment. As the shocking ordeals of
three young women who had
committed suicide in the state in a
span of three days, as many as 108
complaints were received by the
nodal officer appointed to look into
the complaints relating to dowry on
the first day.
             A few suicide deaths of young
women within months of marriage
that have been reported in Kerala in
the past few days has come as a
shock to many and dowry appears to
be the villain. The first case was
reported on Monday when a final
year student of Ayurveda allegedly
hanged herself at her husband’s
home in Kollam district. The reason
that has now come out according
 to her parents is that her husband
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Kiran Kumar, a 27-yearold assistant
motor vehicle inspector, was
unhappy with the brand new car that
was given along with 1.20 acre of
land and 100 sovereigns of gold.
Their marriage took place last year.
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It was on March 21 that Krishna
puram native Suchithra got married
to Vishnu, a soldier. The family had
given 51 sovereigns of gold and a
car as dowry. However, Suchithra
was allegedly constantly harassed
by her in-laws, who demanded more
money. “We had decided to give a
two-wheeler, but Vishnu’s father
demanded a car. Later, they
demanded Rs 10 lakh,” alleged Sunil,
Suchithra’s father. As per the family,
the wedding took place after
Suchithra’s father promised her in-
laws that he would give the money
when he gets his pension. “However,
soon after the wedding, the groom’s
family started demanding again,
saying they need money urgently for
Vishnu’s sister.

 “She had told us that she was being
harassed constantly as the new car
(costing over Rs 10 lakhs) had low
mileage and he wanted to sell the
car and buy a new luxury car,” said
the mother of the young girl. “We
were shocked to hear about her
death and much to our surprise the
mark on her neck was very low.
What we are being told is that in a
hanging case, either motion or urine
is seen. In my daughter's case,
everything appears to be
mysterious,” said her father.
          In another case, a 24-yearold
girl ended her life by setting herself
on fire and her 26-year-old husband
Suresh was taken into custody as
he was seen with a bottle of fuel.
This incident occurred near Kovalam,
in the state capital city. Here too the
villain is now reported to be dowry
as the deceased's mother said the
boy’s family was demanding more
dowry. The marriage took place last
year.    
             In a third case that surfaced
on Tuesday a 19-year-old girl was
found hanging in her husband's
home at Alappuzha. On  June 22,
Suchitra was found dead in her room
at her in-laws’ house.

The family alleged that Suchithra
was harassed by her mother-in-law
after the wedding when their
daughter insisted that the gold
ornaments be kept in the locker.
However, her mother-in-law had
allegedly mortgaged a portion of her
ornaments.
                 Suchithra’s parents are
alleging that her death was a
murder, and are stating that she
would never have taken her own life.
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The most heartbreaking fact
remains that almost all these
women received little to no help
from other women in the family.
Vismaya and Dhanya (among many
unnamed others) faced rampant
hostility and humiliation from their
mother in laws. While one would
seek to find solace in the comfort of
their own homes at a time of
distress, many of the parents of the
deceased never pushed for a
separation of divorce, in the name of
honor.
                Many, like Vismaya, might
have even internalised the
misogyny, calling it their “fate” and
normalising these acts of abuse. 
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While parents’ would assure their
daughters that they would be
protected, every ‘episode’ ended
with a compromise with the
unsettlingly familiar line, ‘these just
happen in relationships’.
                 Many women put up with
incessant domestic abuse in varying
degrees and refrain from speaking
up, having been conditioned to
believe that it is normal. Kiran Bedi
addressed the recent ‘dowry
deaths’ in Kerala saying, “education
has made them marriageable, but
not empowered”. On the other hand,
women who do attempt to break out
of such relationships are condem
ned, disrespected and ostracised.

The list of victims of dowry neither begins with

Dhanya or Uthara , not does it end with Vismaya.

They aren't just names. Rather they're testimonies

to how hauntingly toxic patriarchy and its tools of

oppression such as dowry are, even in one of the

most progressive states in India.
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Being TRANS 
isn't a CHOICE !

The word “Hijra,” derived from the Urdu
word “Hich-Gah,” means without a
proper place or journey. Hijra culture
prevails in transgender communities
all over India except in Kerala, and it is
particularly important to transgender
people as often there is no family to
support them. Hijras form close bonds
among themselves and exist around
their own cultural groups known as
“Gharanas” (meaning houses).
Gharanas identify as a self-contained
community with an organized
structure, well-delineated roles,
unique social norms, and cultural
practices.  At the core of this culture
is the relationship between the Guru-
Chela or MasterDisciple
also sometimes called Mother-
Daughter, where the relationship has
an authoritative and abusive style
which monitors interpersonal
relationship and friendships among
Hijras and others.
When a “Chela” takes shelter under
the “Guru” on estimating an amount to
adopt the new member, once the price
is put on a “Chela,” she cannot leave
the community unless the amount
which “Jamat” decides on them is
collected. Every “daughter” has to
contribute a fixed amount daily,
irrespective of their work. They do
either sex work or beg, which are the
two main options available for a
transgender person in India outside
Kerala.

-Anu K Basheer

D2 Maths

Transgenderism in India Transgenderism in Kerala

Kerala, one of India’s 28 States,
located at the South Western tip of
India, is often referred to as “God’s
own country,” given its natural beauty.
Kerala has the best rates of literacy, e-
literacy, health care, infant mortality,
maternal mortality, birth rate, life
expectancy, or female literacy in India.
However, the society in Kerala does
not have a separate space for
transgender people as in the rest of
India, which is both good and bad for
the transgenders in the State. In
Kerala, not having a transgender
community can be seen as a
downside, but it also has the benefits
that transgenders are less likely to be
labelled and so makes it easier for
them to integrate into society. In India,
the total population of transgender
people was estimated to be about
4,88,000, and the number in Kerala
was estimated to be about 25,000,
with <4000 revealing their gender
status.The majority of the
transgender people in Kerala live
outside their homes due to gender
identity issues. The Transgender
Survey Kerala (2014) showed that due
to societal and family pressures, 70–
80% of transgender people enter into
married life and have children, but
most of them part ways within a mon
th or a year. About 90% of transgend
er people in Kerala drop out of school
due to taunting from fellow students,
teachers, neighbors, and family.
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In 2015, the Supreme Court of India
ruled that transgender people had
equal rights under the law and
granted legal status to the “third
gender,” giving them the right to
marry and inherit property. Kerala was
one of the first states to act on it.
While all the above were activities
explicitly done for the
destigmatization and empowerment
of the transgender community, the
first step toward integration
happened when in 2017, the Kochi
Metro Rail became the country’s first
government agency to hire
transgender people to work in various
positions with them.

"I may not fit into your stereotypical
transgender.” I come from a “normal”
family. I am a sociology graduate.
From my younger days, I liked
dressing up as a girl. My mother
initially supported me, but later on,
she refused to do, and I left home.
Hijra community is the place where I
use to live before I returned to Kerala.
Such communities are not found in
Kerala, though it exists in other parts
of India. If “our” people do not have
any house or relatives, in particular, to
live with, our community will adopt us.
Most people in the Hijra community
work as sex workers or beg. However,
in my case, I do not like to work or live
like that. I know cooking, tailoring, and
housekeeping, so I have never worked
as a sex worker.
Life as a transgender person is not
easy in Kerala. There are many
transgender people in Kochi who
cannot go to work during the day due
to their identity issues. However, in
my case and some of my friends, we
had stayed in Coimbatore (outside
Kerala) and lived in the Hijra culture,
so had got used to not worrying about
others’ comments.

A transgender person's life in
Kochi: Radha's story

 Other Kerala- based transgender
people think that people will quickly
notice their difference and
discriminate, and this makes them
hide. However, unless we go out and
until society gets familiar with us,
transgender people will not be seen
as “normal” human beings. Keralites
(people of Kerala) are very conscious
about society’s opinions, and though
they, as an individual, may not have a
problem in mingling with transgender
people in private, in public they would
be uncomfortable.
I worked for 5 years for a local project.
The salary was low, and the rent, food,
and other expenses had to be met
with Rs. 388 a day which was
challenging. After a few years of
trying out various jobs, I joined the
Kochi Metro. I work shifts here, in
housekeeping. It has given me a
regular income and some status in
society.A job is one thing any human
being requires the most. Even though
a job is not high paying, it still enhan
ces your self- esteem and offers
some security. This job also gives us
some respectability. There is a degree
of greater acceptance due to my job
at the Metro. The money I get from my
Metro job is not enough, and the tim
ing is not so suitable, but I stay on
because I am an ambassador for tran
sgender people now and the chance
for employment in the future for trans
gender people will reduce if we leave
the job.However, there are still a lot of
challenges and harassment while
doing the job. Many people do not
come and sit next to us or mingle with
us. Some point at us and laugh at 
us, and they make jokes about us.
Keralites do not want the Hijra culture
to come to Kerala. Transgender
people are mostly seen in the cities of
Kochi, Calicut, and Trivandrum, and
perhaps, they are more accepted
(relatively) in Kochi.
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Being transgender, like being gay, tall, short, white, black, male, or female, is

another part of the human condition that makes each individual unique and

something over which we have no control. We are who we are in the deepest

recesses of our minds, hearts, and identities.
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Having all the laws, publicity, and policies is one thing, but our lives need to
change for the better, and for that, a lot more needs to change. Let us hope it
does.”
Much more needs to be done to mainstream the lives of transgender people in
Kerala. Their genuine integration into society is some distance away, and both
State and National level policymakers have key roles to play in translating
rhetoric into reality.

Once she was a warrior
And now she's behind a barrier
Once she was a girl with a sword
And now she's a girl without even a word
Once she was a glare
And now she's in despair

Once she was filled with aspiration
And now she's in the hands of depression
Once she was a girl with wings to fly
And now she thinks of it with a sigh

Once she was......

Once She Was..
-Anu K Basheer
D2 Maths
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   आज म� और मेरा समाज 

   गु�डया बन गया ह� ।
   �हलने - डुलने म� असमथ� ...�कसी भी 
   बात का जवाब देने म� असमथ� ।
   हज़ार�  जीवन और इ�ाए ँसबी
   �नयं�ण म� �लपटे �ए ह�।
   खुलकर बोलने या ना कहने के�लए 

   अनुम�त लेनी पड़ती ह� ।
   एक तार वाली गु�डया क� तरह ।
   ��प के लौग� के �लए राजनी�तक 

   �हत� क� कठपुतली  ।
   राजा ने हम� कठपुतली बना �दया ह�,
   उससे पहले कुछ राजा।
   हम हमेशा बदलते लोक सेवक� 
   क� कठपुतली ह�।

-Afeefa P.R

             D2 Maths
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വിധി�ും
ചിലത് േചാദി�ാനു�െ�ത...! 

-Farhana C H

D2 Maths

Department of Mathematics, WMOC

'' വിധി�ും  
ചിലത് േചാദി�ാനു�െ�ത...! "

ഇ�ാെളാരു കൂ�ർ െപ�� കാണാൻ വ�ു;
െച�നു െപ�ിേനം, െപ�ിനു െച�േനം ഇഷ്ടായി.
െച�െ� കൂ��ീ�ുെ�ാരു കാർേണാരു പറ�ു
'ഞ�ൾ ഒെ� തുറ�് പറയു� കൂ��ിലാ,

അത് ഞ�ള�െട തറവാടിെ� ഒരു ഗുണാ...

അെ�ാ 101 പവനീ�ുറ�ിെ�ാ�ും
അവിേട�് െകാ�് വര�..'

ബ�ം മുട�ി - അവർ�ു െകാടു� ചാേയേടം
പലഹാര�ിേ�ം ൈപസ തെ� കടാ...

അ�ഴാ െപ�ിന് െപാ�്..

''സാേര�� കുേ��, ഒെ� വിധി യാണ്.. "

അെത ഒെ� വിധി യാണ്.
അ�ാെത െപ�ിെ� ചിലവിൽ ജീവി�ാൻ -

വ� കൂ�രുെട അ�..."

                            ●●●

'' വിധി �ും ചിലത് േചാദി�ാനു�െ�ത...!

�പളയം വ�ു, സുനാമി വ�ു..
തിരി�് േപാവുേ�ാ കുറ�്
�പിയെ��വെര കൂെട കൂ�ി, കൂ��ിൽ ന�വെര മാ�തം...

എ�ാരും പറ�ു " വിധി യാണ് ഇെതാെ�...!! "

അ�ാെത കു�ിടി��ം മണൽ വാരിയും
�പകൃതിെയ നശി�ി�തിന് സൂചനയായി
പകരം േചാദി�ാൻ വ�ത�െ�ത...

                          ●●●
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'' വിധി �ും ചിലത് േചാദി�ാനു�െ�ത...!

മു��് കളി�� െകാ�ിരി�യായിരു�ു,
കെ�ാ�് െത�ിയ�േഴ�ും കഴുകൻ ക�ിലകെ��ിരു�ു..
നിലവിളി�ിരി�ാം..,,
കഴുകൻ ചിറകുകളാലവ മൂടെ��ത് െകാ�ാവാം ആരും േക�ി�...

കളി�ാ�ം ഇ�ഴും ആ മൂലയി�ിരി���്..,
തെ� തേലാടിയ ആ കു�ു കര�േളയും കാ�്..
ഇനി വരി�...!

അെ� പറ�ിെല ചതു�ിൽ കഴുകൻ െകാ�ി�ിരി�ു�ു...
അന�മി�...!!

നാള�കൾ കഴി�ു,
കാ�ിയും കറു��ം കിണ�ു �ശമി��...
ഒടുവിൽ അവനു സുഖ ചികി� കി�ി....
ഇനി അവെനയും തടി�� െകാഴു�ു സു�രനായി കാണാം.

ആെരാെ�േയാ പറ�ു " വിധി യാണെ�ത.. "

- അ�ാെത ഇറ�ി മുള�ാ� ആ കുരു�ിേനാട് േപാലും കാമം
േതാ�ിയ,

- െത�് െചയ്തവെന സുഖ ചികി��് അയ�ു� മനുഷ� മൃഗ�ള�െട
അ�െ�ത..

                                              ●●●

'' വിധി �ും ചിലത് േചാദി�ാനു�െ�ത...!

ഋതു�െള�ത മാറി മാറി വ�ിരി�ു�ു..
വിധി �ു മാ�തം മാ�െമാ�ുമി�,

കാരണ�ള�ാെത
പഴിചാരലും കു�െ�ടു�ലും േക�്
വിധി �് മടു�െ�ത...

വിധി �ും നീതി േവണം
                                           ●●●

'' വിധി �ും ചിലത് േചാദി�ാനു�െ�ത...!

വിധി �ു േവ�ി സ�ടമു�ാ�ി
എ�ി�വർ പ�ിരുപത് െമഴുകുതിരി ക�ി��....
കൂ��ിൽ ചിലരുെട ക�ിേല�് െമഴുകു�ി.,
ൈക െപാ�ിയെ�ത..,

അടു�വെ� െപാ�ൽ കൂെട ക�ു 
സമാധാനി�ാൻ േവ�ി േനാ�ിയ�ഴാണു മന�ിലായത്..,

പകുതിയിലധികവും.,
അടു� െമഴുകുതിരി ക�ി�ാനു� കാരണം ത�ി േപാെയ�്...

"സർ�തും വിധി യാണ്...

                                             - ശുഭം - 
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ആ�ാ�ള�െട സേ�ാഷമാണ് മഴ!
അതാണ് േക�റിവ്
എ�ിനാണവർ സേ�ാഷി�ു�ത്?
പകുതിയിലായി േപായ സ�പ്ന�േളാർേ�ാ
തനി�ാ�െ�� �പിയെപ�വെരേയാർേ�ാ
താൻ കാരണം കരയു�വെരേയാർേ�ാ
തെ� സഫലീകരി�ാൻ കഴിയാ�
ആ�ഗഹ�േളാർേ�ാ
അറിയി�
പെ� ഇ�ും വാദം
മഴ ആ�ാ�ള�െട സേ�ാഷമാെണ�ാണ ്
 

-Asna C. H

MSc Maths 

Department of Mathematics, WMOC

യേഥഷ്ടം മുേ�റിെ�ാ�ിരു�
ക�ീരുെകാ�വൾ കവിളിൽ മെ�ാരു
ചി�തം കൂടി േകാറിയി��
ചുമലിേല�് നീ�ുവ� െചറിയ�െ�
ൈകവിരലുകൾ പിടി� ്
 ഒടി��െകാ�വൾ ആേ�കാശി��
 "െപ�ായി പിറ�ിരി�ാം ഞാൻ,
എ�ാൽ ചിലേ�ാൾ ഒരാണായി തീരും"
ഇതുേക� കാമ���കളിൽ
അ�ാദ�മായി ഭയം നിഴലി��....

-Hasna T H

D1 Maths
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യിരു�ു.ആ സമയം അവനിൽ ഒരു �പണയവും ഉദി��. അവെ� ജീവിത
�ിൽ ഉ�ായ പരാജയ �ള�ം മേനാഹരമായ അവെ� രൂപവും അവളിൽ
അവെന ഇഷ്ടം ജനി�ി��. ൈദവം അവെര ഒ�ി�ി�ും എ�് അവൻ
വിശ�സി��  . പെ� അത് അവരുെട  പക�ത എ�ാ� കാലമായിരു�ു .
അവള�െട സ്േനഹ�ിനു മു�ിൽ അതും പരാജയമാകും എ�വൻ ഒരി
�ലും  ഓർ�ി�. അവൻ അവെള പൂർണ മായി സ്േനഹി�ാൻ തുട�ി.
എ�ാൽ സത�െ� ക�് അവൻ പറ�ു . ഇത് നട�ു െമ�് ഞാൻ
കരുതു�ി� . അ�െനയായിരു�ാലും അവ ൾ അവെന വി�ി�.
                   എ�ാൽ സുഹൃ�ു�ള�െട നിർബ��ാൽ അവള�ം അവെന
പിരി�ു. ആ പരാജയവും അവൻ ചുമലി േല�� . ആ േവദനകൾ മറ�ാൻ
അവൻ കായിക�ിൽ �ശ�വ��.
                  വി�ശമമി�ാ� പരി�ശമ�ിൽ അവൻ ഓടി തുട�ി. അവിെട
അവെന വീ��കാരും അയൽ�ാരും എതിർ�ു. ആെക ഉ� മുതൽകൂ�്
അവെ� ടീ�റും ഒരു നായയും മാ�തം. തുട�ം പരാജയെമ�ിലും അവൻ
തളർ�ി�. ഉയര�ൾ കീഴട�ാൻ അവന് കഴി�ു.          
                     അവെ� വിജയം ക�് അസൂയാലുവായ അയൽ �ാരൻ അവൻ
ഉറ�ി കിടെ� അവെ� പാദം ഒരു ക�് െകാ�് തളർ�ി.ആ തളർ�യിൽ
അവനു പഴയ�ാല�ൾ ഓർ�യിൽ വ�ു.ആയതിനാൽ അവൻ മദ��ിന്
അടിമയായി. എ�ാലും അവെ� തളർ� മാറി ഉയരം കീഴട�ാൻ തുട�ി.
അതിൽ അവൻ വിജയി�ാൻ തുട�ി.

Department of Mathematics, WMOC

-Shinoy Baby

Msc Maths

ജീവിതം മുഴുവൻ പരാ
ജയ�ൾ മാ�തമു�
ഒരു ബാലൻ. അവൻ
തുട�ം മുതൽ ആശി
� ഒ�ും ലഭി�ിരു�ി
�. അവൻ ഒരു �കി
സ്തീയ കുടുംബ�ി
ൽ ആണ് പിറ�ത്.
അവെ� േപര് സി.സ്
െഫർണാ�സ്.േതാ
ൽവി അവന് പുതുമ
യ�.അത്െകാ�് ത
െ� ഒ�ിേനാടും അ
വന് ഭയമു�ായിരു
�ി�. െത�� െച�രു
െത� ഒരുറ� വിശ�ാ
സം മാ�തം അവെ�
ഹൃ ദയ�ിൽ  ഉ�ാ 
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അ�െന അവൻ ൈഹജം�് താരമായി. വികലാംഗരുെട ൈഹജം�്
മ�ര�ിൽ അവൻ വിജയി��. എ�ാൽ മദ��ിലു� അവെ� അടിമത�ം
വീ��കാെര   േവദനി�ി��.  

ഞാൻ എ�ു െചയ്താലും െത�ിൽ ഞാൻ ആ�ശയി�ി�. എെ�
സ്േനഹി�ാൻ ആെരലുമു�ായിരുെ��ിൽ ഞാൻ ഇതും
െച��മായിരു�ി�.അതുേക� അ� മാറ�ടി�് ത�ുരാേനാട് തെ�
െത�ിന് �പായ�ി�ം േചാദി��.അ�ു മുതൽ ആ ക�ീരിനു�രമായി
അവൻ മദ�പാനം എ� ദു�ീലവും നിർ�ി.അ�െന  വിജയ�ള�ം
സഹന�ള�ം നിറ�് അവൻ വളർ�ു.

അവനും അ�െന സ്േനഹ�ിെ� നിഴലിൽ മുേ�ാ�� നീ�ി............

എേ�ാ എ�െനേയാ
എ�ിലലി� 
നിൻ സൗഹൃദം....

നിേ�ാട് േചർ�ലി�ു ഞാൻ 
നട�ുമിനി പലനാൾ....
നിൻ സ്േനഹ�ിന് താ�ായി
തണലായി നിൻ കൂെട....

ഒേ�ാർ� നീ സ്േനഹിതാ
എ�ിെല ശ�ാസം നില�ും വെര
എൻ സൗഹൃദം നിൻ കൂെട....

എ�തനാൾ 
ഇനി ഒ�ിെ��റിയാെത
സ്േനഹം വിടരും സൗഹൃദം....

-Amina Jasna

D1 Maths 
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-Ajnas P

D2 Maths

                േകരള നിയമസഭയിൽ �പതിപ��ിന് പുതിയ മുഖം, പുതിയ
ശബ്ദം. സമവായ�ിെ�യും സഹകരണ�ിെ�യും ബഹുമാന�ി
െ�യും വാ�ുമായാണ് പുതിയ �പതിപ� േനതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ
�പതിപ��ിേല�് കട�് വ�ത്. സർ�ാറിെ� എ�ാ ന� പരിപാടി
േയാടും �പതിപ�ം സഹകരി�ുെമ�് മുഖ�മ�ിെയയും ഭരണപ�
െബ�ുകെളയും േനാ�ി ഉറ�ി�� പറ�ു. അതിനു സർ�ാർ കൂടി
�പതിപ�േ�ാട് സഹകരി�ണെമ�് അേ�ഹം ആവശ�െ�ടുകയും
െചയ്തു.
              ഒരു �പതിപ�ം എ�െനയായിരി�ണെമ�തിെന പ�ി ചർ�
നട�ുേ�ാൾ എേ�ാഴും ഉയരു� ഒരു �പസ്താവനയു�് , �പതിപ�ം
�കിയാ�കമായിരി�ണം. ഏതു �പതിപ��ിനും അെതാരു വലിയ
െവ��വിളിയാണ്. എ�െനയാണ് ഒരു �പതിപ��ിന് �കിയാ�കമായി
�പവർ�ി�ാനാവുക? സർ�ാർ െച��� ന� �പവർ�ന�ൾ�്
പി�ുണ നൽകണം. െത�� ക�ാൽ വിമർശി�ണം. അെതാെ� ശരി
തെ�. ഭരണകർ�ാ�ൾ ന�ത് െച��േ�ാെഴാെ� �പശംസ
െചാരി�് െകാ�ിരു�ാൽ പിെ� െപാതുജന�ൾ എ�് െച��ം ?
എ�ാൽ പിെ�, ഭരണപ�ം തെ� പിെ�യും ഭരി�ാൽ േപാെര
എ�ാവിേ� ജനം േചാദി�ുക ? അതേ� ഇ�ഴി� നിയമസഭാ
െതരെ�ടു�ിൽ ക�ത് ? �പകൃതി േ�ാഭവും നിപ മുതൽ െകാേറാണ
വെരയു� ഭീകര ൈവറസുകള�ം കഠിനമായ അ�കമണം അഴി��വിടു
േ�ാൾ മുഖ�മ��ി പിണറായി വിജയെ� േനതൃത�ം �ശേ�യമായി. മുൻ
�പതിപ� േനതാവ് രേമശ് െച�ി�ലയാവെ�, പതിവു �പതിപ�
േനതാ��ാെര േപാെല സർ�ാറിെനയും അതിെ� െചയ്തികെളയും
രൂ�മായി വിമർശി�� േപാരുകയും െചയ്തു. സ്�പിം�റിലായിരു�ു
തുട�ം. െകാേറാണ മഹാമാരിയായി ആ�ടി�ാൻ തുട�ിയേ�ാൾ
മുഖ�മ��ിയുെട �പിൻസി�ൾ െസക�റി എം ശിവശ�ർ േരാഗ�ിെ�
വിവിധ വശ�െള�ുറി�് പഠി�ാൻ െകാ�ു വ� ഒരു
സംരംഭമായിരു�ു സ്�പിം�ർ . േരാഗം സംബ�ി� വിവര�ൾ ഓേരാ 
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േരാഗിയും േനരിടു� �പശ്ന�ൾ,
േരാഗല�ണ�ൾ, ബു�ിമു��
കൾ, എ�ി�െന േശഖരി�ുക,
അവെയാെ�യും േ�കാഡീകരി�്
ഡിജി�ലായി അടു�ി ഒരു ഘടന
യിൽ െകാ�് വരിക, എ�ി�്
അതിെന ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജ
ൻസ് േപാെലയു� ആധുനിക
വി�ാനം ഉപേയാഗി�് വിശദ
മായി പഠി�ുകയും വിശകലന
വിേധയമാ�ുകയും െച��ക
എ�തായിരു സ്�പിം�റിെ�
ല��ം.
             പാർ�ിയായാലും സർ�ാറാ
യാലും  �പതിപ�മായാലും 
 ആരാണ് േനതാവ് എ�ത ്
 �പധാനം തെ�യാണ്. ഓേരാ
േനതാവിനും ഓേരാ നിലപാടു�ാ
കും ഓേരാ കാഴ്ച�ാടു�ാകും 
 ഓേരാ നയ�ള��ാവും , ജനാ
ധിപത�വ�വ�യിൽ കാര��
െളാെ� കൂ�ായി ആേലാചി��
േവണം തീരുമാനി�ാൻ എ�ു
െ��ിൽ േനതാവിെ� നിലപാടും
കാഴ്ച�ാടും തീർ�യായും
�പസ�മാണ് .േനതാവ് മുഖ�
മ��ി പിണറായി വിജയെന
േപാെല അതി ശ�ൻ ആെണ
�ിൽ ഈ �പസ�ിയുെട കരു�്
കൂ��കയും െച��ം. ഇവിെടയാണ ്
 ഒരു �പധാന േചാദ�ം ഉയരു�ത്. 
 മുഖ�മ��ി പിണറായി വിജയന്
േനെര �പതിപ�േനതാവ് വി ഡി
സതീശൻ േനർ�ുേനർ േനാ�ി
നിൽ�ുേ�ാൾ കരു�ും
ശ�ിയും ഏതുഭാഗ�ാവും ? 
 കഴി� അ�ുവർഷ�ാലം
പിണറായിെയ മുഖേ�ാടു മുഖം
േനാ�ി നി�് എതിർ�ത് രേമശ്
െച�ി�ല ആയിരു�ു.  അവ
സാനം ജയി�ത് പിണറായി വിജ
യൻ. രേമശിെ�  �ാനേ��്
എ�ിയത് വിഡി സതീശൻ, ഇനി 
 േപാരാ�ം എ�െന ആയിരി�ും
എ�ാണ് േകരളസമൂഹം േനാ�ി
യിരി�ു�ത്. സർ�ാരിെന
നിശിതമായി വിമർശി�ുകയും
പിണറായിെയ തല�ും  വില�ും  
അ�കമി�ുകയും െച��ക

എ�തായിരു�ു രേമശ് െച�ി
�ലയുെട പതിവ് രീതി.സതീശൻ
നയം  േവെറയാണ്. മുഖ�മ��ി
െയയും ഭരണെ�യും അടപടലം
വിമർശി�ു�തിൽ അേ�ഹം
വിശ�സി�ു�ി�.  െത��ക�ാൽ
ശ�മായി വിരൽചൂ�ുക.
േകാവിഡ് േപാെലയു� ഗുരുതര
മായ പരി�ിതിയിൽ  സർ�ാർ
െച��� ന� കാര��ൾ�്
പി�ുണ നൽകുക. വീഴ്ചകെള
കു�െ�ടു�ുക.
               നിയമസഭയിൽ  ഗവർ
ണറുെട നയ�പഖ�ാപന �പസംഗ
�ിെ� ന�ി �പേമയ�ിന്
മറുപടി പറ� മുഖ�മ��ി യുെട
രാഷ്�ടീയ പരാമർശ�ളിൽ ഒ� ്
 "േകരള�ിൽ ബിെജപിയുെട
അ�ൗ�് പൂ�ി�ാൻ ആയത്
വലിയ കാര�ം, കഴി� െതര
െ�ടു�ിെന�ാൾ ബിെജപി �്
നാലുല�ം േവാ�� കുറ�ു. ആ
േവാ�് കി�ിയത് യു.ഡി.എഫി
നാണ്. ആ േവാ� ് കി�ിയി�ായിരു
�ുെവ�ിൽ യുഡിഎഫ് െബ�ു
കളിൽ ഇേ�ാൾ ഇരി�ു�വരിൽ
പലരും കാണി�ായിരു�ു". സതീ
ശൻ തിരി�ടി��. െക മുരളീധരെന
േകാൺ�ഗസ് മ�രി�ി�തുെകാ
�ാണ് േനമ�് ബിെജപി
േതാ�ത്. അവിെട വിജയി�
ശിവൻകു�ിെയ ഒ��ം കുറ��
കാണു�ി�. േദശീയതല�ിൽ
ബിെജപിയുമായി ഏ��മു���ത്
േകാൺ�ഗസാണ്. േകാൺ�ഗസ്
മു� ഭാരത മാണ് ബിെജപിയുെട  
�പധാന അജ�.േകരള�ിലും 
 അത ് നട�ാ�ാനാണ് അവർ
േനാ�ിയത്. യുഡിഎഫ് ബിെജപി
ബ�മുെ��ാേരാപി�് മുഖ�
മ��ി നിര�ു� കണ�ുകൾ 
 അവെര തെ� തിരി�ുകു�ു
�താണ്".നിയമസഭ എേ�ാഴും 
 തീപാറു� രാഷ്�ടീയ േപാരാ�
�ിെ� േവദി തെ�യാണ്. ചൂടു
�  ഏ��മു�ലുകള�ം മു�ദാവാക�
�ള�ം ബഹളേ�ാെട കൂടിയു�
ഇറ�ിേ�ാകും പതവു പരിപാടി
കൾ.
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േകാൺ�ഗ��ം സിപിഎ�ും ത�ിലു� എ�തെയ�ത ഏ��മു�ലുകൾ�്
ഈ നിയമസഭ സാ��ം നി�ിരി�ു�ു. ഈ സഭ സേ�ളി� ദിവസം തെ�
മുഖ�മ��ി പിണറായി വിജയൻ സഭയുെട യുെട നടു�ള�ള�ിലൂെട
�പതിപ� നിരയിേല�് നട�ു. േനെര വിഡി സതീശെ� മുൻപിൽ .
സതീശൻ എഴുേ��� മുഖേ�ാട് മുഖം ഒരു നിമിഷം. സഭയ്�ാെക
കൗതുകം പകർ� നിമിഷം.
                അെത. ര�ുതവണ ഉ��ല വിജയം േനടിയ കരു�ും പരിചയ
വുമായി നിൽ�ു� പിണറായി വിജയെന േനരിടാൻ ഒരു�ുകയാണ്
പുതിയ �പതിപ�േനതാവ് വി ഡി സതീശൻ. പതിവു �പതിപ� ൈശലി
യിൽനി� ് വി��മാറി പുതിയ രീതിയിൽ പുതിയ ആയുധ�ള�മായി
പിണറായിെയ േപാെല ഒരു രാഷ്�ടീയ�ാരെന േനരിടാൻ പുതിയ വഴികൾ
േതടുകയാണ് സതീശൻ

     भारत म� देहज एक पुरानी �था है । �ववाह के समय लडक� के प�रवार से लडके के  प�रवार
धन , आभूषण आद� �दया जाता है । यह देहज �था कहलाता है । यह देहज �था समाज के�लए
अ�भशाप है । समाज म� �च�लत कई बुराइय� म� देहज �था भी एक है। यह भारतीय ��ीय� का
सव�नाश कर रही है । आज देहज कई �प है । धन मा� भी नह� है । सोना , कार , ट�.वी , ��टज ,
कपडे आद� देता है । शाद� के बाद अनेक लड�कय� को पठना और काम करने का अवसर न
�मलते है । शाद� के बाद भी प�त और प�त के घरवाल� के उप�व के कारण लडक� को
आ�मह�या करना है । इस �धा के नाम पर लड़�कय� को असुराल वाले मार डालते है ।इस�लए
समाज को इसके �व�� खड़ा होना है। आज क� �वीयाँ अ�धकतर �श��त है। समाज म�
प�रवत�न होता ही रहता है। �पता का संप�न पर लड़क� और लड़�कय� को समान अ�धकार है।
ले�कन देहज �था के कारण लड़�कय� को अ�धक धन �मलता है। यह ठ�क नही है । पहले धनी
प�रवार म� यही �था थी। ले�कन साधारण प�रवार म� भी यह अ�भशाप बन गया है ।
             समाज का बदने �ए यह सम�या क� एकमा� उपाय है �क �श�ा समाज क� �ग�त । पठे
�लखे युवक और युव�तयँ देहज �था से �र रहे । �कसी अव�ा म� लड़के देहज न �वीकार कर� ।
एसा करने यह सम�या �र हो गया।

देहज �था पर �नबंधदेहज �था पर �नबंध
-Arunima S C
D1 Maths 
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Anti-Government /
 Anti-National 

-Anu K Basheer

D2 Maths

Anyone pointing out the Centre’s shortfalls – farmers, lawyers, journalists, comedians,
activists, students – is branded not 'anti-government' but anti-national.

Anyone pointing to the government’s
shortfalls ought to have been
branded anti-government. But the
past years saw a decided shift from
the “anti- government” perspective
to one where anyone critiquing the
govern ment was called “anti-
national”. And it is not just the usual
activists or rationalists who were
contemptuously derided of being
“anti-national” – farmers, lawyers,
journalists, comedians, every one
has joined the rank.
Several cases can be cited in the
past months and few of them are
drawn to attention.
   On November 5, last year, more
than 200 farmers’  from unions
across 22 states announced a
nationwide road blockade in protest
against the three farm laws that the
Central government had introduced.
The laws – The Far mers’ Produce
Trade and Commerce (Promotion and
Facilitation) Act, The Esse ntial
Commodities (Amendment) Act and
The Farmers (Empowerment and
Protection) Agreement on Price
Assurance and Farm Services Act –
were hurriedly intro duced through an
ordinance route and passed without
a physical vote and debate,
attracting criticism from all quarters,
more so from the farming  

communities. Several talks between
farmers’ union representatives and
the Centre have failed. On January
26, when the government refused to
relent, some protesters decided to
enter the national capital – albeit
with the Delhi Police’s permission.
Among such protesters, some took
the protest to the Red Fort. A tractor
parade was organised and hundreds
of farmers from across Punjab and
other states actively participated in
the rally. The protest soon went awry
and violence broke out. The agitation
that had continued for over three
months was soon being looked at as
“violent congregation” plotting to
destabilise the country. A young
protester, Navreet Singh, who was a
part of the tractor parade, died at the
protest site.
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While the Delhi Police have claimed
that Navreet died after a tractor
overturned, witnesses at the scene,
however, have claimed Navreet had
been shot at before he lost control of
the vehicle. The post mortem report
has concluded that “cause of death 
is shock and haemorrhage as a result
of ante-mortem head injury”. The
family has contested this report.
Several prominent people involved
with and supporting the agitation
have been slapped with notices from
the National Investigation Agency
(NIA). The protesters were branded
“Khalistani” – a Sikh separatist
movement, and over 25 criminal
cases were filed against protesting
farmers. The agency has alleged that
‘Sikhs for Justice’ – a banned
organisation under the Unlawful
Activities (Prevention) Act (UAPA)
along with other Khalistani groups,
including Babbar Khalsa International,
Khalistan Tiger Force and Khalistan
Zindabad Force – “conspired” to
create an atmosphere of fear and
lawless ness to cause disaffection
among people and incited them to
rise in rebellion against the Indian
government.
The ruling government compartment
alises journalism in India into only two
categories – one which explicitly
supports the Central government and
others, who are “anti-national” – a
word loosely used to describe anyone
even a tad critical of the current
dispensation. And anyone considered
anti-national is only dealt with the
harshest laws of the land.
Most journalists, facing legal action
have been booked under sedition,
defamation and promoting enmity
between communities. While several
scribes have been pushed behind
bars, many others have had to seek
the court’s intervention.
In the last decade, the report further
states, at least 154 journalists were 

either arrested, detained,
interrogated or served show cause
notices for their professional work.

Siddique Kappan, the Delhi
correspondent for the Azhimuk ham
news portal, was arrested from
Mathura on October 6,while on his
way to Hathras, where the sexual
violence perpetrated on a 19-year-old
Dalit woman by four ‘upper’ caste
men had caused her death.
The UP Police accused him of being
involved with Popular Front of India.
His family claimed otherwise. He was
booked under UAPA and several
sections of the IPC and Information
Technology Act. He was later named
in the Hathras ‘conspiracy’ case.
Kappan continues to languish in jail.
Ms Narwal was arrested by the
special cell of the Delhi police, which
has been tasked with probing the
“conspiracy” behind the Delhi riots.
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Natasha Narwal, a JNU student and
activist associated with women’s
student collective Pinjra Tod, was
arrested  under the stringent
Unlawful Activities (Prevention) Act
(UAPA) for her alleged role in the
communal riots in north-east Delhi in
February, a senior police official
claimed on Friday.

I had used the word bioweapon in the TV
channel debate . I have felt Patel as well
as his policies as a bioweapon. It was
through Patel and his entourage that
Covid-19 spread in Lakshadweep. I have
compared Patel as a bioweapon, not the
government or the country…. You should
understand. What else should I call him…
Aisha Sulthana said.

Ms Narwal and another Pinjra Tod
activist Devangana Kalita were sent
to judicial custody for 14 days in a
case related to communal violence in
northeast Delhi.
That was not the end of sedition
cases as it continued till today .On
June 9, a sedition case was
registered against Sultana by the
Kavaratti police because the film
maker allegedly said that the Centre
was using Covid-19 as a 
bioweapon on the people of
Lakshadweep. She allegedly made
the remark during a discussion on a
Malayalam news channel regarding
the current resentment and protests
in Lakshadweep over proposed
legislation and reform measures.

Recently as a ray of hope , Delhi High
court , on a verdict announced : Right
to protest fundamental, can't call it
terrorist act.The right to protest
peacefully without arms is a
fundamental right under Article 19(1)
(b) of the Constitution and has not
been outlawed yet. Right to protest is
a fundamental right and cannot be
termed as a “terrorist act”, the Delhi
High Court said , while granting bail to
JNU student Devangana Kalita in a
case related to the communal
violence in northeast Delhi during
protests against the Citizenship
Amendment Act (CAA).A division
bench said the court must be careful
in employing the definitional words
and phrases used in the antiterror law
UAPA in their absolute, literal sense
or use them lightly in a manner that
would trivialise the extremely heinous
offence of ' terrorist act' , without
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understanding how terrorism is
different even from conventional,
heinous crime.
It said it was constrained to say that
in its anxiety to suppress dissent and
in the morbid fear that matters may
get out of hand, the state has blurred
the line between the constitutionally
guaranteed ‘right to protest’ and
‘terrorist activity’.
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The high court, by separate
judgements, also granted bail to
another JNU student Natasha Narwal
and Jamial Millia Islamia student Asif
Iqbal Tanha in the UAPA case. While 

If such blurring gains traction, democracy
would be in peril

dealing with Kalita’s case, the
division bench referred to its
judgement in Tanha’s case and
said the phrase “terrorist act” has
been given a very wide and
detailed definition in
section 15 of the UAPA. Referring
to a Supreme Court verdict, the
high court said that the extent and
reach of a terrorist activity must
travel beyond the effect of an
ordinary crime and must not arise
merely by causing disturbance of
law and order or even public order.
Criticism of public measures or
comment on government action,
however strongly worded, would
be within reasonable limits and
would be consistent with the
fundamental right of freedom of
speech and expression.

To question, to challenge, to verify, to ask for accountability from
the government is the right of every citizen under the constitution.
These rights should never be taken away otherwise we will become an
unquestioning moribund society, which will not be able to develop      
any further.
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പുതിയ ഐ.ടി
നിയമം െവ��വിളി
ഉയർ�ുേ�ാൾ

        രാജ�െ� ഐ ടി നിയമേഭദഗതിെ�തിെര കടു� വിമർശന�ളാണ്
വിേദശ�ളിൽ നി�് ഉൾെ�െട ഉയർ�ുെകാ�ിരി�ു�ത്.  ഏ�വു
െമാടുവിൽ യു.എൻ മനുഷ�ാവകാശ കൗൺസിൽ ഈ നിയമേഭദഗതി
എടു�ുകളയണെമ�് േക�� സർ�ാറിേനാട് ആവശ�െ��ിരി�ുക
യാണ്. ഇതിനു� മറുപടിയിൽ പുതിയ ഐടി ച��ൾ ഉപേയാ�ാ�
ള�െട അവകാശ�ൾ സംര�ി�ാനു�തും, ഇതിൽ മനുഷ�ാവകാശ
ലംഘനമിെ��ുമാണ് േക��സർ�ാർ പറയു�ത്.  ഈ വാദം ഇ��യിെല
യാഥാർ���േളാട് േയാജി�� േപാകു�ത�.
            െഫ�ബുവരി 25 നാണ് ഇലക്േ�ടാണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർേമഷൻ
െടക്േനാളജി മ��ാലയം പുതിയ മാധ�മ നിയമ�ൾ പാലി�ാൻ
േഫസ്ബു�്, ട�ി�ർ, ഇൻ��ഗാം ഉൾെ�െടയു� മാധ�മ�ൾ�് മൂ�ു
മാസെ� അവധി നൽകിയിരി�ു�ത്. നിയമം അംഗീകരി�ിെ��ിൽ
ഐ.ടി ക�നികൾ�് ഇ��യിൽ ലഭി��െകാ�ിരു� സംര�ണം
നഷ്ടമാകും എ�ായിരു�ു മ��ാലയ�ിെ� ഭീഷണി. മാധ�മ�ൾ�്
എ�ിക്സ് േകാഡ് നിർേ�ശി�ു�തും ഉപേയാ�ാ�ള�െട പരാതി
പരിഹാര�ിനുമാണ് നിയമ േഭദഗതി എ�ാണ് സർ�ാർ ഭാഷ�ം. സർ�ാ
ർ  സമൂഹമാധ�മ�െള ഭയ�് തുട�ി എ�താണ് േനര്. സർ�ാറിെനതി
െരയു� േപാ��കൾ നീ�ം െച��ക എ�ത് മാ�തമാണ് പുതിയ ഐടി
നിയമം െകാ�് ഉേ�ശി�ു�ത്.   ജന�ളിൽ വർഗീയ വികാരവും മത
സ്പർ�യും ഉ�ാ�ാൻ കാരണമായി�ീരു� േപാ��കൾ ഇ�ാതാ�ുക
എ�താണ് ഉേ�ശി�ു�ത് എ�ാണ് സർ�ാർ വാദം.
            വർഗീയതയ്�ും വംശീയ ഉ�ൂലന�ിനും ആൾ�ൂ�െകാലപാതക
�ൾ�ും ഇ��യിൽ സമൂഹമാധ�മ�െളയും ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാമുക
െളയും ഏ�വുമധികം ദുരുപേയാഗം െചയ്തവ രാണ് സംഘപരിവാർ . 
 ഇവരുെട േമൽേനാ��ിൽ ഇ�െനയു� വി� ് തെ� �പവർ�ി��
വരു�ു�്. ഇ�രം ദുഷ്�പചരണ�ള�ംെട ബല�ി ലും കൂടിയാണ് 2014
ൽ ഇ��യിൽ ബി.െജ.പി അധികാര�ിൽ വ�ത്.
ട�ി�റിലും േഫസ്ബു�ിലും   ഇൻ��ഗാമിലും സർ�ാരിെനതിെര നിര�രം
വിമർശന�ൾ ഉ�ായേ�ാഴാണ ് ഉപേയാ�ാ�ള�െട ശാ�ീകരണം
പറ�ു സമൂഹ മാധ�മ�ൾ പൂ�ി�ാൻ േക��സർ�ാർ ഒരു�ിയത്. ഈ
കാ�് ഇ�് സമൂഹമാധ�മ�ൾ േനെര ആെണ�ിൽ നാെള മ�� മാധ�മ�ൾ
�് േനെരയും വീശുെമ�തിൽ സംശയം േവ�. േകരള�ിെല ര�ു ചാന
ലുകൾ� ് ആ ദുരനുഭവമു�്. ഐ.ടി ഇ�ർമീഡിയറി ച�വുമായി ബ�െ�
� യുഎൻ മനുഷ�ാവകാശ കൗൺസിൽ െകാ�ുവ� റിേ�ാർ�ി െനതിെര
നൽകിയ മറുപടി മുഖവിലെ�ടു�ാൻ പ�ാ�താണ് . യു എൻ എ�് ആർ
സി യുെട �പേത�ക വിഭാഗം ഈ മാസം 11നാണ് േക�� സർ�ാരി െ� പുതി
യ ഐടി നിയമം മനുഷ�ാവകാശെ� ലംഘി�ു�താണ് എ�ും , രാജ�ാ
�ര മനുഷ�ാവകാശേ�ാട് േയാജി�ാ�താെണ�ും റിേ�ാർ�് നൽകി
യത്.   ഇ��യുെട   ജനാധിപത� പാര�ര�വും     ഭരണഘടന       സ�ാത���വും 
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മാ�തമാണ് പുതിയ ച�െമ�ായിരു�ു ഇ�� നൽകിയ മറുപടി.
              വൻ �പത�ാഘാത�ൾ ഉ�ാ�ു�താണ് സർ�ാർ പാസാ�ിയ
പുതിയ ഐടി നിയമം. മനുഷ�ാവകാശ ലംഘന�ിന് പുറേമ അഭി�പായ
സ�ാത����ിനും ഡിജി�ൽ അവകാശ �ിനും കന� െവ��വിളി
ഉയർ�ു�ു�് ഈ നിയമം. ജന�ൾ അനുഭവി�ു� �പയാസ�ൾ�ു
േനെര േക��സർ�ാർ തുടരു� നി�ംഗതയുെട ഉദാഹരണമായിരു�ു
േകാവിഡ് മൂലം മരണെ��വരുെട കുടുംബ�ൾ�് നഷ്ടപരിഹാരം
നൽകാനാ കിെ��് സു�പീംേകാടതിയിൽ സ�ീകരി� നിലപാട്. അധികാര
�ിൽ വ�ാൽ ഓേരാ കുടുംബെ�യും അ�ൗ�ുകളിൽ 15 ല�ം
നൽകുെമ�് പറ� ഒരു സർ�ാരാണ്, സു�പീംേകാടതിയിൽ
ഇ�രെമാരു നിലപാട് എടു�ത്. ഐടി നിയമ�ിൽ േഭദഗതി
വരു�ു�തിൽ ഈ അലസ മേനാഭാവെമാ�ും ക�ി�.
          സമൂഹമാധ�മ�ളിൽ സർ�ാർ പറയു�വ എടു�ുമാ��ക
അവയുെട ഉറവിടം സംബ�ി�് സർ�ാരിന് വിവരം നൽകുക എ�ീ
േഭദഗതികൾ അംഗീകരി�ാനാവിെ��് ട�ി�ർ േനരെ� തെ� നിലപാട്
എടു�താണ്. ഓേരാ രാജ��ള�േടയും സുര�ാ കാ�ുസൂ�ി�ുക
എ�ത് ത�ള�െട അജ�യിലിെ��് വാർ�ാ വിനിമയ രംഗെ�
സ�ത�� മാധ�മ�ളായ ട�ി�ർ ഉൾെ�െടയു�വ േക��സർ�ാരിെന
േബാധ�െ�ടു�ിയിരു�ു. ഐടി മ��ാലയം നൽകു� മാർ�
നിർേ�ശമനുസരി�് സമൂഹ മാധ�മ�ൾ �പവർ�ി�ണെമ�് േക��
സർ�ാരിൻെറ ആവശ��ിനു േമൽ ട�ി�ർ നടപടികെളാ�ും
സ�ീകരി�ിരു�ി�.സമൂഹ മാധ�മ�ൾ�് േനെര േക��സർ�ാർ യു�ം
�പഖ�ാപി�തിന് പി�ിൽ കൃത�മായ ല��മു�്.
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രാജ��് നട�ു� മനുഷ�ാവ കാശ, ജനാധിപത� ധ�ംസന�െള കുറി�്
പുറംേലാകം അറിയാതിരി�ാൻ േദശീയമാധ�മ�ളിൽ
തട�ുനിർ�ാൻ േക��സർ�ാറിന് കഴി�ിരു�ു. വഴ�ാതിരു�
മാധ�മ�ാപനേമധാവികള�െട ഓഫീസുകള�ം വീടുകള�ം െറയ്ഡ് െചയ്ത്
അവെര നിശബ്ദരാ�ി.
         എ�ാൽ രാജ�െ� പിടി��ല� ര�ു സംഭവ�ളായിരു�ു കർഷക
സമരവും കാശ്മീരിെ� 370 ആം വകു�് എടു�ുമാ�ി യതും.  സ�ത��
ഇ�� ക� ഏ�വും വലിയ സമരമാണ് ഇേ�ാഴും തുടർ�ുെകാ�ിരി�ു�
കർഷകസമരം.  ര�് സംഭവ�െള�ുറി��ം ബി.ബി.സി യഥാസമയം
റിേ�ാർ�് നൽകിയിരു�ു. കാശ്മീരിലും കർഷക സമര�ിലും  നട�ു�
േക�� സർ�ാരിൻെറ വൻേതാതിലു� മനുഷ�ാവകാശ ലംഘന�െള
കുറി��ം ജനാധിപത�വിരു� നടപടികെള�ുറി��ം സമൂഹ മാധ�മ�ളിൽ
വലിയ വിമർശന�ളാണ് വ�ത്.  കർഷക സമര�ിനു ജനകീയ പി�ുണ
ലഭി�ത് സമൂഹ മാധ�മ�ളിലൂെടയു� ഇടെപടലുകളായിരു�ു.
          ഡൽഹിയിെല പൗരത� �പേ�ാഭെ� െപാളി�ാൻ സംഘപരിവാർ
നട�ിയ മുസ് ലിം കൂ�െ�ാലെയ�ുറി�് റിേ�ാർ�് നൽകിയ
േകരള�ിെല ര�ു ചാനലുകൾ സംേ�പഷണം െച���തിൽ നി�്
തൽ�ാലേ��് തട�ുനിർ�ിയ േക��സർ�ാരാണ് പറയു�ത്,
ഐ.ടി നിയമ േഭദഗതി മനുഷ�ാവകാശവും അഭി�പായ സ�ാത��വും
നിേഷധി�ു�തെ��് . ബി.െജ.പി �് അനുകൂലമാണ് മാധ�മ�ള�ം
സമൂഹമാധ�മ�ള�ം എ�ിൽ സമൂഹ�ിൽ മതസ്പർ�യും വർഗീയ
വിേദ�ഷ�ള�ം യേഥഷ്ടം �പചരി�ി�ാം.  കൂ�ിന് അർണബ് േഗാസാമിമാരും  
ഉ�ാകും.
സർ�ാരിെനതിരായ വിമർശന�ളാണ് വരു�െത�ിൽ െപാറു�ി�ുക
യി��തിെ� െതളിവാണ് പുതിയ ഐ.ടി നിയമം. എ�ി��ം ഈ നിയമെ�
ന�ായീകരി�് ഇ��യിെല അഭി�പായ സ�ാത���െ��ുറി��ം ജനാധിപത�
െ��ുറി��ം സമൂഹമാധ�മ ക�നികൾ പഠി�ിേ��തി� എ�് േക��
മ��ി രവിശ�ർ �പസാദിെ�  �പസ്താവന എ�ുമാ�തം പരിഹാസ�മാണ്.
ഇ��യിെല മനുഷ�ാവകാശെ��ുറി�് അേ�ഹം വാചാലനാകു�ത്
അതിേലെറ പരിഹാസ�വുമാണ്.
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ന��നപ��േളാട്
മുഖം തിരി�ു�
മാധ�മ�ൾ 

-Muhammed Shibily E K

D3 Maths

      വിവര സാേ�തിക വിദ�യുെട ഈ പുതിയ കാല�് �പതി�ായാ നിർ�ാ
ണ�ിൽ  മാധ�മ�ൾ സു�പധാന പ�ാണ് വഹി�� െകാ�ിരി�ു�ത്.
മാധ�മ�ളിൽ കാണു �െത�ും, അ�ടിമാധ�മമായാലും ദൃശ��ശവ�
മാധ�മ�ളായാലും, െപാതുജനം അ�ാെട വിശ�സി�ു� �പമണതയാണ്
െപാതുെവ ക�ുവരു�ത് . െചറിെയാരു ശതമാനം വായന�ാർ മാ�തേമ
വാർ�കെള വിമർശനാ�കമായി സമീപി�ാറു��. ജനാധിപത�
സമൂഹ�ിൽ അഭി�പായ രൂപീകരണ�ിൽ വാർ�കൾ വഹി�ു� പ�്
വളെര വലുതാണ് . അതിനാൽ തെ� െപാതുജന �ശ�യിേല�ു
വാർ�കെള എ�ി�ുേ�ാൾ മാധ�മ�ൾ സത�സ�തയും തിക�
ധാർമികതയും പുലർേ��താണ് . എ�ാൽ ദൗർഭാഗ�വശാൽ,
മി�േ�ാഴും , അ�െനയാകു�ി�. ന��നപ� സമുദായ�െള കുറി�്
ആഴ�ിൽ പഠി�് , വാസ്ത വികവും �കിയാ�കവുമായ അനുകൂല
നിലപാടുകൾ ചുരു�ം ചില പ�തമാധ�മ�ൾ മാ�തമാണ്
സ�ീകരി�ാറു�ത്. ന��നപ� സംബ�ിയായ വാർ�കൾ �പസി�ീകരി
�ു�തിൽ േദശീയ ഇം�ീ ഷ് പ�ത�ൾ കാണി�ു� കരുതൽ �പാേദശിക
പ�ത�ൾ െപാതുെവ കാണി�ാറി� . മാ�തമ� തീർ�ും അപക�മായ പല
മുൻ ധാരണകള�ം വ�് പുലർ�ാറുമു�്. ഇ��യുെട വട�്, പടി�ാറ്,
മധ�േമഖലകളിലു� ഹി�ി , മറാഠി, ഗുജറാ�ി പ�ത�ളാണ് ഏ�വും
േമാശെ�� രീതിയിൽ ന��നപ� സംബ�ിയായ വാർ�കൾ ൈകകാര�ം
െച���ത് . വർഗീയ സ�ഭാവമു� 'സാംന' േപാലു� പ�ത�ളാെണ�ിൽ
േബാധപൂർ�ം വിേദ�ഷമുളവാ�ു� രീതിയിൽ ന��നപ��ള�െട വികൃത
മായ ചി�ത�ൾ മാ�തേമ �പസി�ീകരി�ാറു��. തീർ�ും �പേകാപനപരമാ
യ ഭാഷയാണ് മു�ീം, കൃസ്ത�ൻ സമുദായ�ൾ�് േനെര ശിവേസനയുെട
മറാഠി ജിഹ�യായ 'സാംന' �പേയാഗി�ാറു�ത്, �പേത�കി��ം മു�ിംകള�െട
േനർ�്. മുംൈബ കലാപ�ിെ� നാള�കളിൽ മു�ീം സമുദായെ�
പാകി�ാൻ ചാര�ാരായാണവർ ചി�തീകരി�ത്. മു�ീ�ൾെ�തിെര
നിരവധി മുഖ�പസംഗ�ള�ം എഴുതി. ദുർവൃ �ിയായ ഈ �പചാരണ
�പവർ�ന�ിനു പ�ത�ിൻെറ എഡി�ർെ�തിെര െപാതുതാത്പര�ാർ
�ം മഹാരാഷ്�ടയിെല മുൻ ചീഫ് െസ�ക�റിയായ െജ.ബി. ഡിസൂസ മുംൈബ
ൈഹേ�ാർ�ിൽ ഒരു െപാതുതാത്പര�ഹർജി സമർ�ി�ുകയു�ായി.
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 'സാംന' ല��ണ�ിനു മഹാരാഷ്�ട�ാരാണ് ദിവസവും വായി�ു�ത്.
അവരുെട അഭി�പായ രൂപീകരണെ� അത് സ�ാധീനി�ുകയും െച���ു.
േപാലീസുകാരും അതിൽ െപടു�തിനാൽ നീതി നിർവഹണവകു�ിൽ വെര
ന��നപ� വിരു� നിലപാടുകൾ �പകടമാകു�ു .�പാേദശിക പ�ത�ള�െട
നിലപാടുകൾ തീർ�ും വിരു�മെ��ിലും "സാംന"േയാളം മാന�മ�ാ�
തായി മെ�ാ�ി�. ഇ�ര�ിലു� പ�ത�െള�ാം ന��നപ��ൾ
ഏകാ�കമാെ��ാണ് കരുതിേപാരു�ത്. ഒരു നരവംശ ശാസ്�ത�ന്,
അെ��ിൽ അത�വശ�ം അറിവും വിേവചന   േശഷിയുമു�
ഏെതാരാൾ�ും , ന��നപ� സമുദായ�ളിെല ൈവജാത��െള കുറി�്
അറിവു�ായിരി�ും. ഏെതാരു ജനസമൂഹെ�യും േപാെല മു�ിം,
�കിസ്ത�ൻ, സിഖ്, ബു�ി�് തുട�ിയ ന��നപ��ളിലും ഭാഷാപരവും
സാംസ്കാരികവും രാഷ്�ടീയപരമാെയാെ�യു� ൈവജാത��ൾ
ഉ�ായിരി�ും; അവയ്�നുസരി�് വ�ത�സ്ത നിലപാടു�വരും ഉ�ാകും.
ഉദാഹരണ�ിന്, എ�ാ മു�ിം വിഭാഗ�ള�ം 1947 െല വിഭജനെ�
അനുകൂലി�� എ�ാണ് െപാതുെവപ�ിതർ എ�ു കരുതു�വർ േപാലും
നിരീ�ി�ു�ത്. ഇതു േചാദ�ം െച�െപേട�തു തെ�യാണ്.
വാസ്തവ�ിൽ മു�ിം സമുദായം വിഭജനം എ� േചാദ��ിനു േമൽ
�ധുവീകൃതമായിരു�ു. യു.പി യി െലയും ബീഹാറിേലയും മധ�വർ��ാരും
മുകൾ���കാരുമായ മു�ി�ളാണ് വിഭജനെ� അനുകൂലി�ത്.
കാരണം അവർ ജീവി� ഇട�ളിൽ അവർ ന��നപ��ളായിരു�ു.
ഇതിൽ തെ�യും മെ�ാരു വലിയ വിഭാഗം മു�ിം ജനത, നാഷണലി�്
മു�ിംസ് എ� റിയെപ�ിരു�വർ വിഭജനെ� ശ�മായി എതിർ
�ിരു�ു. അൻസാരി േപാലു� താെഴ ത�ിലു� മു�ിം വിഭാഗ�ൾ,
വിഭജനം െകാ�് യാെതാരു �പേയാജനവും ഇ�ാ�വരായതിനാൽ
അതിെന ശ�ിയു�ം എതിർ�ുകയാണു�ായത്. അൻസാരികൾ
സംഘടിതരും രാഷ്�ടീയാവേബാധം ഉ�വരും ആയതിനാൽ അവർ വിഭ
ജന�ിെന തിെര െപാതു �പകടന�ള�ം റാലികള�ം വെര നട�ി. മൗലാന
ഹുൈസൻ അഹ�ദ് മദനി േപാലു� മത പ�ിതർ ത�ള�െട വിഭജന
വിരു� നിലപാടുകൾ സാമുദായിക ദർശന�ൾ വഴി സാധൂകരി��.
വിഭജന�ിെ� ഇ�രം വശ�ളിൽ മാധ�മ �ശ�േവ�വിധം പതി
�ി�ി�. വർ�ീയ കലാപ�ൾ വളെര അധികം നട� എൺപതുകളിൽ
മുസ് ലിം സമുദായ�ാർ പാ�ി�ാൻ അനുഭാവികള�ം അവേരാട്
കൂറു�വരും ആയി മു�ദകു�െ���.
                                         �കി��ാണ് ഭീകരമായ മെ�ാരുദാഹരണം. പാ�ി�ാൻ
ടീമിെ� വിജയം കുറ�് മു�ിം മത വിഭാഗ�ാർ ആേഘാഷി�ത് ഇ��യിെല
മുഴുവൻ മു�ിം സമുദായം ആേഘാഷി�� എ� മ�ിലായിരു�ു
മാധ�മ�ളിൽ �പത��െ��ത്. എ�ാ മാനദ��ൾ�ും അതീതമായി
മാധ�മ�ൾ ഉയർ�ി കാ��� �കി��് എ� കായിക വിേനാദെ� ഇരു
രാജ��ൾ ത�ിൽ ഉ� വിശു� യു�മായാണ് ചില മാധ�മ�ൾ
�പചരി�ി�ു�ത്. ഒരു വിഭാഗം മാധ�മ �പവർ�കർെ��ിലും ഇതിെന
ഹി�ു മു�ിം യു�മായി ചി�തീകരി�ുവാനുമാണ് താത്പര�ം. മുഹ�ദ്
അസറു�ീൻ എ� ഇ��ൻ ടീമിെന ഒരു കാലഘ��ിൽ നയി�ി��െ��
വസ്തുത േപാലും ഓർ�ാെത. ന��നപ��ൾ പലേ�ാഴും ഏകപ�ീയ
മായി മത�ഭാ�രും മതമൗലിക വാദികള�മായി മു�ദകു�െ�ടു�ു. ഏെത
�ിലും വ��ികള�െട െചയ്തികെള സമൂഹ�ിെ� െപാതു സ�ഭാവമാ
യാണ് െത�ി�രി �െ�ടു�ത്. ഒരു മത േനതാവിെ� അഭി�പായ �പകടനം 
 ഫത് വ   ആയി �പചരി�ി�െ�ടും. എ�ത ഉ�തനായ മതശാസ്�ത
പ�ിതന് പുറെ�ടുവി� ഫത് വ ആെണ�ിലും അത് എ�ാ വിഭാഗ
�േളയും ബാധി�ു�ത� എ�തുേപാലും ആരും ചി�ി�ു�ി�.
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 വ��ികള�െട സാമൂഹ� രാഷ്�ടീയ നിലപാടുകെള ഫത് വ ആയി
ചി�തീകരി�ു�ത് തീർ�ും നിരു�രവാദപരമാണ്. ഷാബാനു േകസിൽ
രാജ�െ� മതനിരേപ� പ�ത�ൾ വെര മു�ിം സമുദായം സ്�തീ വിരു�
നിലപാടുകൾ  സ�ീകരി�ു�വരാെണ�ും അവരുെട മൗലികാവകാശ
�ൾ േപാലും നിേഷധി�ു�വരാെണ�ും ദുഷ്�പചരണം നട�ി. െപ��്
രാജ�െ� േദശീയ പ�ത�ൾ എ�ാം തെ� മു�ിം വനിതകള�െട മൗലിക
വകാശ സംര�ണ�ിെ� വ�ാ�ളായി മാറി. ചില സ�ുചിത മന���
വ��ികള�ം മതേനതാ��ാരും ചില യാഥാ�ിതിക നിലപാടുകൾ
സ്�തീകൾെ�തിെര സ�ീകരി�ിരു�ു എ�ു�ത് വസ്തുത തെ�യായി
രു�ു. അത് മതനിഷ്ഠേയാടും ആചാര�േളാടും ഉ� ആരാധന മൂലം
ആയിരു�ി� പകരം ഒരു മതവിഭാഗ�ിെ� അത���ത േനതൃപദവിയി
ലിരി�ാനു� അവസരെ� ബു�ിപൂർ�ം വി നിേയാഗി�ുക മാ�തമായി
രു�ു. ഇ�രം യഥാ�ിതിക നിലപാടുകൾെ�തിെര സു�പീം േകാടതി
വിധി ഉയർ�ി�ാ�ി മതമൗലി കവാദികെള ശ�മായി എതിർ�
ഒരുപാടു പുേരാഗമന വാദികളായ വ��ികൾ മു�ിം സമുദായ�ിൽ
തെ� ഉ�ായിരു�ു. ഈ വസ്തുതകൾെ�ാ�ും  പ�ത�ൾ ഒരി�ലും
�പാധാന�ം നൽകിയിരു�ി�. മാധ�മ�ൾ അേ�ാെഴ�ാം മു�ിം
സമുദായെ� ഏ�വും നി��മായ രീതിയിൽ തെ� �പഹരി��െകാ�ി
രു�ു. സ്�തീകെള സംബ�ി�് ഒരുപാട് പുേരാഗമനപരമായ ആശയ�ൾ
ഉൾെ�ാ��� സമുദായമാണ് ഇ�ാം. പുരുഷാധിപത� സമൂഹ�ിൽ
അത് �പാേയാഗികമാ�ുവാവാനു� ബു�ിമു�ാണ് സമൂഹം േനരിടു�ത്.
മു�ിം സമുദായമാണ് മ�് പല മത�െള�ാൾ സ്�തീകെള പരിര�ി
�ു�ത് എ�താണ് വസ്തുത.ഇ�ും രാഷ്�ടേസവന�ിെ� വിവിധ
േമഖലകളിൽ വ��ിമു�ദ പതി�ി� ന��നപ� പ�ിതർ നിരവധിയാണ്. ഇ
വരിൽ അധികവും പുേരാഗമന മതനിരേപ� നിലപാടുകൾ സ�ീകരി�
വ��ികള�ം ആയിരു�ു. സാമൂഹ�ശാസ്�ത പ�ിതരായ െ�പാഫ.
ഇർഫാന് ഹബീബ്, െ�പാഫ. മുഷിറുൾ ഹ�ന്, െ�പാഫ. ഇംതിയാസ് അഹ
�ദ് തുട�ിയ നിരവധി േപർ പല വിവാദ വിഷയ�ളിലുമട�ം സ�ത��-  
 മതനിരേപ� നിലപാടുകൾ എടു�ു�വരും ത�ള�േടതായ
േമഖലകളിൽ നിർ�ായകമായ സംഭാവനകൾ രാജ��ിന് സമർ�ി
�ി���വരുമാണ്. സിഖ്, �കിസ്ത�ൻ വിഭാഗ�ള�ം രാഷ്�ട നിർമാണ�ിൽ
�പമുഖ �ാനം വഹി�വരും വഹി�ു�വരുമാണ്.രാജ��ിെല ഒേരാ
വ��ിേയയും വിദ�ാസ��നാ�ു�തിൽ �കിസ്ത�ൻ മിഷിനറികൾ
നൽകിയ സംഭാവന വളെര വലുതാണ്. മതപരിവർ�നം നട�ു�ത്
സംബ�ി�് ആേരാപണ�ൾ വ� േശഷം ചില പ�ത�ൾ അതു മാ�ത
മാണ് �കിസ്ത�ൻ സമൂഹം അതുവെര െചയ്തു   േപാ�ിരു�ത് എ�
തര�ിലു� �പചരണ�ളായിരു�ു നട�ിേ�ാ�ിരു�ത്.
രാജ��ിെല എ�ാ സമുദായ�ള�ം രാഷ്�ട നിർമാണ�ിനായി വലിയ
സംഭാവനകൾ നട�ിയി���്. അെതാരു സമുദായ�ിെ� മാ�തം
കു�ക ആയിരു�ി�. ന��നപ��ള�െട �പശ്ന�ൾ പരിഹരി�ാൻ
കുെറ കൂടി �കിയാ�കവും നവീനവും ആയ ഇടെപടലാണ് ആവശ�ം.
മാധ�മ�ൾ ഇേ�ാൾ െച���തുേപാെല ഒരു �ിരം ച��ൂടിനക�ു
നി�് കാര��െള കാണല�. േലാക�ിൽ ഉ�ാവു� മാ��ൾ�നു
സരി�് എ�ാ മതവിഭാഗ�ളിലും മാ��ൾ സംഭവി�്െകാ�ിരി
�ു�ു�്.ഉദാഹരണ�ിന് ഇ��യിേലയും പാ�ി�ാനിേലയും
രാഷ്�ടീയമാ��ൾ�് അനുസൃതമായി ഇരു രാജ��ളിേലയും മു�ിം
സമുദായ�ാർ വിദ�ാഭ�ാസ�ിനു� �പാമുഖ�ം തിരി�റി�ിറി�ു
െകാ�ിരി�യാണ്. രാഷ്�ട�ിെ� പുേരാഗതി വ��ിയുെട
പുേരാഗതിയാെണ�ും അതിേല�ു� വഴി വിദ�ാഭ�ാസ മാെണ�ും
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അവർ�ു േബാധ�െപ�ിരി�ു�ു.ഈ മ�ര�ിൽ അവർ പുറകിലായ
തിെ� ഒേര ഒരു കാരണം ദാരി�ദ�ം മാ�തമാണ്, അ�ാെത വിദ�ാഭ�ാ
സേ�ാടു� വിമുഖത ആയിരു�ി�. അടി�ാന സാഹചര��ൾ
േവഗ�ിൽ മാറിമറി�ു െകാ�ിരി�ു� ഒരു സമൂഹമാണ് ന�ുേടത്.
ഈ മാ��ൾ ഭൂരിപ�മായാലും ന��നപ�മായാലും സ�ീകരി�ുക
തെ�യാണ് ഇ�ാലമ�തയും െചയ്തുേപാ�ി���ത്. അതുെകാ�് തെ�
മാധ�മ�ൾ ഒേര ച��ൂടിൽ ഇ�് ന��നപ��െള േനാ�ി�ാണു�ത്
മാ��വാനു� സമയം അതി�കമി�ിരി�യാണ്.ബാബറി മസ്ജിദ് -രാം
ജ�ഭൂമി വിവാദം മെ�ാരുദാഹരണമായി ചൂ�ി�ാ�ാം. പല മു�ിം
േനതാ�ള�ം കലുഷിതമായ ഈ സാഹചര��ളിൽ മുതെലടു�് നട
�ിയിരു�ു എ�ു�ത് സംശയാതീതമാണ്.പേ� പ�് ബാബർ
അേയാ��യിൽ നിലനി�ിരു� രാമേ��തം തകർ�ാണ് പ�ി
പണിതിരു�െത�ും ഇേ�ാൾ അേത പ�ി തകർ� ് േ��തം പണിയു� 
തിൽ  െത�ിെ��ും പറ� ് �പാേദശിക ഭാഷാപ�ത�ൾ   മസ്ജിദ്
തകർ� �പവർ�ിെയ നീതീകരി�യായിരു�ു. സ��ം രാജ�� ്
 രാമേ��തം പണിയാൻ ഹി�ു മതവിശ�ാസികൾ�് അവകാശം
ഉെ��ായിരു�ു ഉ�ർ�പേദശിെല �പാേദശിക മാധ�മ�ള�െട,
�പേത�കി�് ഹി�ി മാധ�മ�ള�െട ആഹ�ാനം.  1990ൽ മുഖ�മ��ി ആയിരു�
മുലായം സിംങ ് യാദവ് കർേസവകർ അേയാ��യിൽ �പേവശി�ു�ത്
തട� �പവർ�ിെയ  െപാടി��ം താ�ലും വ�ാണ ് പ�ത�ൾ
�പചരി�ി�ത്. അതിൈവകാരികമായ കഥകളാണ് േപാലീസ്
അതി�കമ�െള�ുറി�് േക�ത്. നൂറുകണ�ിനാള�കൾ െവടിേയ�് മരി��
എ�ി�െന ഉ� നുണകളായിരു�ു  അവയിൽ മി�തും.ഇ�രം
നുണ�പചരണ�ൾ�തിെര  �പ�്  കൗൺസിലിനു തെ� �പസ്തുത
പ�ത�െള കർശനമായി താ�ീത് െചേ��ി വ�ി���്. ഇ�ാം
സമുദായ�ിന ് വ�ത�സ്തമായ ഒരു �പതി�ായ നൽകു�,  രാജ��ി
നായു� മു�ിം സമൂഹ�ിെ� പുേരാഗനാ�കമായ സംഭാവനകെള
�ുറി�് സത�സ�മായ വാർ�കൾ നൽകു�തിൽ മാധ�മ�ൾ
മി�േ�ാഴും  പരാജയെ�ടു�ു. സ��ം മകൻ കാർഗിൽ യു�ഭൂമിയിൽ
വീരമൃത��വരി �േ�ാൾ , അ�െയ�നിലയിൽ താൻ അഭിമാനം
െകാ���ുെവ�ും രാജ��ിനു നൽകാൻ തനി�ിനിയും ആ��ൾ
ഉ�ായിരുെ��ിൽ എ�ാ�ഗഹി�ു�ു എ�ും പറ� േകണൽ
വാജുഹു�ീെ� അ�െയ കുറി� ് ഉറുദു പ�തമായ 'ഇൻക�ിലാബി'ലാണ്
ഞാൻ വായി�ു�ത്. േവ��ത �പാധാന�േ�ാട് കൂടി ഇം�ീഷ് പ�ത�ൾ 
 േപാലും ഈ വാർ� �പസി�ീകരി�ി�ി�. 'ഏഷ�ൻ ഏജി'ൽ  ഇത് വ�ിരു
െ��ിലും അർഹി�ു� �പാധാന�ം നൽകിയി�. ന��നപ� �േളാട്
ആഭിമുഖ�ം കാ��� �പമുഖ മതനിരേപ� പ�ത�ൾ�ു േപാലും  ന��നപ
� വിഷയ�ൾ അറിയു�വേരാ ആഴ�ിൽ പഠി�വേരാ ആയ േലഖകർ
ഉ�ായി�ി�. ഇ�രം പ�ത�ള�ം പലേ�ാഴും ഏകാ�കമായാണ ് ന��നപ
��െള കാണാറുളളത്. ന��നപ��ൾ�കത� മതപരവും
രാഷ് �ടീയവും സാമൂഹികവും  സാംസ്കാരികവുമായ വ�ത�സ്തതകെള 
 മി�വരും �ശ�ി�ു�ി� . പ�ാബ് ഖാലി�ാൻ വാദെ� അഭിമുഖീ
കരി�� െകാ�ിരു�  സമയ�ളിൽ സിഖ് മതവിശ�ാസികെള�ാം തെ�
ഖാലി�ാൻ വാദെ� അനുകൂലി�ു�വരാ�ാണ ് മി� പ�ത�ള�ം
റിേ�ാർ�് െചയ്തു െകാ�ിരു�ത്. എ�ാൽ പ�ാബ് വിഷയ�ിെല  ഒരു
ത�രിതപഠനം നമു�് കാണി��തരു�ത് മാഷബിസ് േപാലു� സിഖ് വംശ
ജർ ഖാലി�ാൻ രൂപീകരണെ� എതിർ�വരായിരു�ു  എ�ാണ്.
സ��ം സാ��ികവും രാഷ് �ടീയവുമായ താത്പര��ൾ തകിടം മറി�
തി നാലുളള േരാഷ�ാലാണ ് ജാ�് സിഖുകാരിെല  ഒരു വിഭാഗം തീ�വവാദി
കള� മായി അണിേചർ�ത്. ഇതു വിഭജനകാല� ് മുകൾത�ിെല മു�ിം
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വിഭാഗ�ൾ എടു� നിലപാടുകൾ�ു സമാനമായിരു�ു. ഹി�ു
ഭൂരിപ�ം ഉളള രാജ�� ് സ��ം താത്പര��ൾ നട�ാ�ാൻ ബു�ിമു�്
വരും എ� േപടിയാണ ് അവെര ഇ�രം വാദ�ൾ�് േ�പരി�ി�ത്. ഇത്
തീർ�ും ഭയം മാ�തമായിരു�ു, മത�ഭാ�ായിരു�ി�.�കിസ്ത�ൻ
സമൂഹ�ൾ�ു േനരയും  ഒരുപാട് സംഘപരിവാർ അ�കമ�ൾ
നട�ി���്. അവെയ�ാം മതപരിവർ�ന�ൾ ആേരാപി�ായിരു�ു.
ഇ��യിെല വട�ുപടി�ാറൻ മാധ�മ�ൾ �കിസ്ത�ൻ  സമൂഹെ�
മുഴുവൻ മതപരിവർ�കരായാണ ് ചി�തീകരി�ത്. എ�ാൽ ഒരുപാട്
�കിസ്ത�ൻ മതവിശ�ാസികൾ ഇതിെന എതിർ�ിരു�തായി
എനി�റിയാം. അവർ മതപരിവർ�നേ��ാൾ
അന�മത�രുമായുളള പരസ്പര സഹകരണാടി�ാന�ിലുളള
�കിയാ�ക സംഭാഷണമാണ് ആ�ഗഹി�ിരു�ത്. ഇ�ർെഫയ്� ്
 ഡയേലാഗ് സമകാലിക ഇ��യിൽ �പചരി�ി�ത് �കിസ്ത�ൻ
സംഘടനകളാണ്.
                              മ��കാലഘ��ിൽ അക്ബർ തുട�ി വ�താെണ�ിലും 
 ഇട�ുവ�് നഷ്ടെ�� പാര�ര�ം  പുനരു�ീവി�ി�ത് �കിസ്ത�ൻ
സംഘടനകളാണ്. എ�ാ �കിസ്ത�ൻ വിശ�ാസികള�ം മതപരിവർ�ന
�ിനായി നട�ു�വരാെണ� കാഴ്ച�ാട ് തീർ�ും െത�ാണ്. ഒരു
വിഭാഗം മാധ�മ�ൾ മദർ െതേരസ േപാലും നിർബ�ിത മതപരിവർ�നം  
നട�ു�ു  എ�് �പചരി�ി�ിരു�ു. അ�െന േനാ�ുേ�ാൾ എ�ാ
പരിവർ�ന�േളയും സംശയ ദൃഷ്ടിേയാെടയാണ ് ജന�ൾ േനാ�ി�ാ
ണു�ത് . എെ�ാെ� ആേരാപണ�ൾ വർ�ീയ സ�ഭാവ മു� രാഷ്�ടീയ
�ാർ  ന��നപ��ൾ�് േനെര ഉ�യി��േവാ  അെത�ാം സത�മാണ ്
 എ� രൂേപണയാണ ് റിേ�ാർ�് െച�െ�ടു�ത്. ഡാ�്സിൽ വി.
എ�്.പിയും ബ�ജംഗ്ദള�ം �കിസ്ത�ൻ �ാപന�െള ആ�കമി�േ�ാൾ
ഗുജറാ�ിെല മാധ�മ�ൾ �കിസ്ത�ൻ വിരു� േലഖന�ൾ �പചരി�ി��.
വർ�ീയ കലാപ�ൾ�ിടയിൽ മു�ിം മത�ഭാ�ിെന  കുറി�് �ിരീകരണം
ഇ�ാ� നിറം പിടി�ി� കഥകെളാെ�യും  പടർ�് പിടി��. 1969േലയും
1985േലയും കലാപ�ൾ തീേപാെല പിടി�തിെ� �പധാന കാരണം
ഗുജറാ�ി പ�ത�ൾ പടർ�ിയ  കിംവദ�ികൾ മാ�തമായിരു�ു.  െതാ�
ടു� ദിവസം തെ� എ�ാം നിേഷധി�െ��ിരു�ുെവ�ിലും  പ�ത�ള�െട
ഒരു േകാണിൽ അെത�ാം ഒതു�ി േപായി. സംഭവി�ാനു ളളെത�ാം
അേ�ാേഴ�ും സംഭവി�ുകയും െചയ്തു .എ�ാ മതസമൂഹ �ളിലും
സ�ത�� ചി�ാഗതി�ാരും മതനിരേപ�കരും മത�ഭാ�രും
മതമൗലികവാദികള�ം ഉ�ായിരി�ും. ഒരു സമൂഹം മാ�തം എ�ായ്േ�ാഴും
മതനിരേപ�കരുേടെയാ അെ��ിൽ മത�ഭാ��ാരുെടേയാ മാ�തം
ആയിരു�ി�ി�. അേ�ാൾ പിെ� ന��നപ� സമൂഹ�ളിെല�ു വരു
േ�ാൾ മാ�തം ചില വ��ികൾ നട�ു� �പസ്താവനകേളാ കാണി�ു�
മത�ഭാ�ുകേളാ എ�ിെന ഒരു സമൂഹ�ിെ�െമാ�ം െചയ്�ായി
മാറും? എ�ിന് ഉ�രവാദിത�ം    െമാ�ം മത�ിനു േമൽ െക�ിവ�ണം?
മതനിരേപ� മു�ീം, �കിസ്ത�ൻ, സിഖ് വിഭാഗ�ള�െട ശബ്ദം ആരും
േകൾ�ാെത േപാകു�ു. ഭൂരിപ�ം �പതികരണ േശഷി ഇ�ാ�വരും
മത�ഭാ��ാരും മതമൗലികവാദികള�മായാണ് കരുതെ�ടു�ത്. രാഷ്�ട
നിർമാണ�ിൽ ന��നപ��ള�െട അനിേഷധ� സംഭാവനകെള എടു�്
കാണി�ു� തര�ിലു� �ശമ�ൾ പ�തമാധ�മ�ള�െട ഭാഗ�് നി�ും
വളെര കുറേ� ഉ�ായി����. ഇത് ഗൗരവതരമായി സമീപിേ��ു�
ഒരുവിഷയമാണ്. രാജ��ിെ� സ�ാത��സമര�ിനായി ഒരുപാട് മു�ിം
സേഹാദര�ാർ മഹ�ര�ളായ ത�ാഗ�ൾ അനു ഷ്ഠി�ി���്. ഖാൻ
അബ്ദുൽ ഖാഫർ ഖാെ� േനതൃത��ിൽ പ�ാൻകാർ അനുഷ്ഠി�
ത�ാഗ�െള ആർ�ു വിസ്മരി�ാനാകും? എ�ാൽ ഇ�രം
വാർ�കെള�ാം മാധ�മ�ളിൽ വളെര വിരളമാേയ �പത��െ�ടാറു��.
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दो�त� , कैसे ह�  आप सभी,  आज हम  आपके �लए लाए ह� आज का भारत पर हमारे श�द आज सुनो
�यान से ।
          आज का  भारत काफ� प�रवत�नशील देश ह�। हमारे भारत देश म� आज के समय म�  कई प�रवत�न
हर एक �े� म� देखने को �मले ह� पहले जो  हमारा भारत देश अं�ेज� का गुलाम �आ करता था ले�कन
समय के साथ हम सभी को आज़ाद� �मली और हम अपने भारत देश म� रहने लगे । आज का युग �व�ान
का युग है, आज के हमारे भारत देश म� कई काय� �व�ान के �ारा ही होते ह� । इसके अलावा आज हम देख�
तो आज के हमारे भारत देश म� �श�ा के �े� म� भी काफ� बदलाव देखन े को �मला ह� । पहले �सफ�  शहर�
म� ही �कूल �आ करते थे ब�� को  पढ़ाई करने के �लए गाव से शहर क� ओर जाना पड़ता था ले�कन
आज के भारत म� एक ब�त बड़ा बदलाव देखने को �मला है , आजकल गाव म� �कूल हो गए ह� , �जससे
छा�ो एवं छा�ा� को पढ़ाई के �लए  कह� �र के शहर जाने क� ज�रत नह� पड़ती।  �श�ा के �े� म�
आजकल �ई इस �गती क� वजह से हमारा देश  आगे बढता जा रहा है और हर �े� म� �ग�त करता जा
रहा ह�।
                  आज के हमारे भारत देश म� और भी कई बदलाव देखन े को �मल ेरह ेह� । भल ेही कई
वै�ा�नक तकनीक� के ज�रए हम� बदलाव देखने को �मलते ह� ले�कन आज के युग म� वै�ा�नक साधन� का
��पयोग या हम से �यादा उपयोग करने से कई परेशा�नया ँ देखने को �मलती है इस वै�ा�नक युग म�
मोबाइल, कं�यूटर जो �क आज क� ज�रत है । यह ब�त ही मह�वपूण� है, ले�कन �यादातर लोग इनका
उपयोग �थ� करने लगे ह�   । �जससे लोग� को उनक� लत लग चुक� है और उनका समय न� होता है। 

  कई वष� से �वकासशील देश भारत म� बड़ी सं�या म� लोग अपया�त� सु�वधा� से पी�ड़त है। जब
अमे�रका रा�प�त हमारे देश का दौरा करने आए, तो वह सड़क के दोन� ओर �छप गए और भारत को
नकली चेहरा दे �दया । वा�त�वकता को छुपाने पर पाखंड को �थ�मकता द� जाती ह� । भारत भी एक
ऐसा देश है जहाँ स�ाई को सामने लानेवाले पाग�तशील सोय वाले लोग और प�कार� क� ह�या क� जा
रही है । 

 हम देश म� सबसे खराब ���त तब है जब �कसी को अपनी धरती पर अ��त�व� को �ा�पत करना होता
ह� । यहाँ गया मानव जीवन से अ�धक मह�वपूण� ह� । देश और �कृ�त क� र�ा करनेवाले �कसान� को
सड़क� पर उतर ना होगा । 

 जब लोग को�वड महामारी से �घरे ह� तब भी संग प�रवार ऐसे समय म� करोड़ो �पये क� पटेल क� मु�त�
और मं�दर का �नमा�ण कर रहा है, जब अ�ताल� क� अ�य�धक मांग ह� । खूबसूरत क�मीर के बंटवारे के
बाद आज भारत का तेजी से पतन हो रहा ह� । इसी भारत म� आज दोराकपूर अ�ताल म� को�वड मरीज़�
क� सं�या बढ़ने से आ�सीजन क� मांग बढ़� और �जस डा�टर मे इसक� ओर इशारा �कया उसे �याय नह�
�मला । 

 इसके अलावा एक सम�या ह�, �मसाइल । देश क� सद� पर कई तरह के तकनीक� उपकरण है, कई
�मसाइल� ह� �जनसे हमारे देश क� र�ा होती ह� । हमारे देश क� आम� भी सबसे बदलकर है वह �कसी से
कम नह� ह� । य�द हमारे देश पर कोई आ�मण करता है तो हमारे देश क� आम� इतनी का�बल ह� �क वह
उसको सबक �सखा सकती है वा�तव म� हमारा भारत देश आज ��येक �े� म� आगे बढ़ता जा रहा ह� ।
आज का भारत हम सभी के �लए ब�त ही मह�वपूण� है ले�कन कई वै�ा�नक उपकरण� का सही तरह से
उपयोग न करने के कारण आज हमारे देश म� ��षण क� सम�या भी देखने को �मलती ह� । हम� इन बात�
क� ओर �यान देते �ए एक सही �े� म� काय� करने क� ज�रत है तभी हम हमारे देश को तेजी से �वकास
क� ओर बढ़ा सक� गे ।
                       

                                      

चलती ��नया
का ��र देश

-Afeefa P R
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സയണി�്
�പ�ാന�ിെ�
ഉൽഭവവും -
വളർ�യും

എ�ു െകാ�ാണ് മിഡിൽ
ഈ�്   ഇരുപ�ിെയാ�ാം
നൂ�ാ�ിെല പരുഷമായ
സ�ീർണാവ�യുെടയും, 
 അധികാര - സമൂല  രാഷ്�ടീ
യ�ിെ�യും േക��മായി
മാറു�ത്.?  എ�െനയാണ്
ഇ�സാേയൽ എ� ആധുനിക
േദശ-രാഷ്�ടം രൂപം െകാ�ത്.?
പെ�ാൻപതാം നൂ�ാ�ിൽ
യൂേറാ�ിൽ രൂപം െകാ� ഒരു
ആശയം എ�െനയാണ് ഒരു
രാഷ്�ട നിർമാണ�ിന ് വഴി
െവ�ത്..?

ഇ�സാേയലിേലാ��� കുടിേയ�
െ� ആലിയാ (കയ�ം) എ�ും
ഇ�സാേയ ലിൽ നി�ു� തിരി��
േപാ�ിെന യരീദാ (ഇറ�ം)
എ�ും വിളി�ു�ു 3200 വർഷം
മു�് ജൂതരാജ�ം ഉട െലടു�
പാലസ്തീൻ �പേദശ�് ഇ�സ
േയൽ രൂപവൽ�രി�ണെമ�
ആശയം സയണി��കൾ ഉയ
ർ�ി. ൈബബിളിൽ ജറുസേല
മിനു പറയു� പലേപരുകളിൽ
ഒ�ായ സിേയാൺ എ�തിൽ
നി�ാണ് �പ�ാന�ിന് േപരു
കി�ിയത്.ഹംേഗാറിയൻ പ�ത �പ
വർ�കനായിരു� തിയേഡാർ 

 െഹർസൽ
ആയിരു�ു
ഈ �പ�ാന
�ിന് തുട�
മി�ത്. ഈ
സംഘടന
�പാതിനിധ�
ജനാധിപത�
വ�വ�യിൽ
�പവർ�ി�ു
�ു. നാല് വർ
ഷ�ിെലാരി
�ൽ �പതി
നിധി സേ�

തീനിൽ ഹീ�ബു “എെര�്സ്
ഇ�സാേയൽ”ഇം�ീഷിൽ
പറ�ാൽ“the Land of Israel”ഒരു
സ�ത�� ജൂതരാഷ്�ടം �ാപി
�ു�തിന് േവ�ി പരി�ശമി
�ു� രാഷ്�ടീയ മുേ��മാണ്
സയണിസം.അറബ് ഭൂരിപ�
േമഖലയായ പാലസ്തീനിേല
യ്�് യഹൂദർ കുടിേയറു�
തിെന സയണിസം േ�പാ�ാഹി
�ി�ു�ു. ആധുനിക ഇ�സാ
േയലിെ� പിറവിയ്�് നിദാന
മായ ഒ�ാണ് സയണി�്
�പ�ാനം. െജറുസേലം
എ�ർ�ം വരു� സിേയാൺ
എ� ഹീ�ബു പദ�ിൽ
നി�ുമാണ് സയണിസം എ�
പദം ഉ�വി�ത്. ജൂത�ാരിൽ 40

ശതമാനേതാളം ഇ�്
ഇ�സാേയലിലാണ് ജീവി�ു�ത്.

ളനം നട�ി തീരുമാന�ൾ
എടു�ു�ു. പെ�ാൻപതാം
നൂ�ാ�ിെ� അ���ിൽ
കിഴ�ൻ യൂേറാ�ിലാണ്
സയണിസം ഒരു �പ�ാനമായി
രൂപം െകാ�ത്. യൂേറാ�ിെല
ജൂത�ാർ�് െസമി�ിക്
ഭാഷകൾ�് േനേരയു�ായ
വിേദ�ഷമാണ് ഇതിനു
കാരണമായി കരുതു�ത്. 1895-

ൽ �ഫാൻസിെല ഒരു ൈസനിക
േകാടതിൽ േകാർ��മാഷൽ
നട�ുേ�ാൾ, വിയ�യിെല ഒരു
പ�ത�പവർ�കനും യഹൂദനു
മായ തിേയാഡർ േഹർസലും
സ�ിഹിതനായി രു�ു.�ഫ�്
േസനയിെല ഒരു യഹൂദ ഉേദ�ാഗ
�നായിരു� ക�ാപ്�ൻ
െ�ഫയിഡസിന് രാജ�േ�ദാഹ
കു��ിന് ശി� പരസ�മായി

-Ashida Fathima
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ഇവിെടയാണ്
സയണിസം
(zionism) 

 എ� ആശ
യ�ിെ�
രൂപക�നയും,
ചരി�തവും
നാം പരിേശാ
ധിേ��ത്.
ജൂത�ാർ
ത�ള�െട
വാഗ്ദ�ഭൂമി
യായി കരു
തു� പാലസ്

57



�പഖ�ാപി�ുകയായിരു�ു അവിെട.

െ�ഫഡിെന ജനസമ��ു െകാ�ു
വ�േ�ാൾ തെ� �ഫാൻസിെല ജനം
“അവൻ യഹൂദനാണ് രാജ�േ�ദാഹി
യായ അവെന െകാ��ക” എ�്
വിളി�� പറ�ു െകാ�ിരു�ു.
വ�ാജേരഖ ചമ�ാണ് ഈ കു�ം
�ഫയിഡിൽ ചുമ�ിയിരു�ത്.
തൽ�ാലം �ഫയിഡിെന നാടുകട
�െ���. യഹൂദനായ �ഫയിഡിന്
േനെരയു� ജനേരാഷം വിയ�
�ാരനായ െഹർസലിെന േവദനി
�ി��. �ഫ�ു ജനത ഒരു വ��ിയുെട
ര� �ിനായ� മറി�് ഒരു
ജാതിയുെട ര��ിനു േവ�ി
യാണ�് െഹർസൽ മന�ിലാ�ി.
ഇതു യൂേറാ�ിെ� �കൂരത എ�
േപാ�ിൽ പറ�ി���ത് ആണ്.
അേ�ഹം വിയ�യിേല�് േപായി.
യൂേറാ�ിെല യഹൂദരുെട ദയനീയ
അവ� ഈ പ�ത �പവർ�കെ�
മന�ിൽ ആഴ�ിൽ പതി�ു.
ഇതിൽ നി�ും യഹൂദെര ര�ി�ു
വാനു� ഉപായം എ�ാെണ�്
അേ�ഹം ഗാഢമായി ചി�ി��.
ഈ ചി�യുെട ഫലമായിരു�ു
സയണിസം. സ��മായി ഒരു
നാടി�ാെത അന� രാജ��ളിൽ
അനീതിയും പീഡനവും അനുഭവി
�ു� യഹൂദർ�് സ��മായി ഒരു
രാജ�ം പലസ്തീനിൽ �ാപി�ു�
തിനു േവ�ി േലാക�ു� എ�ാ
യഹൂദരുെടയും േദശീയ േബാധെ�
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ത�ിയുണർ�ിയ �പ�ാനമാണ്
സയണിസം. ജൂതരാഷ്�ടം എ�
ആശയ�ിനു ശ�ി നൽകാൻ
തിേയാഡർ േഹർസൽ ഉേ�ശ
ലഷ�ം, �പവർ�ന മ�ലം,
തുട�ിയവ സംബ�ി�് നൂറു
േപേജാളം വരു� �പബ�ം ത�ാ
റാ�ി യഹൂദൻ വിചാരി�ാൽ
അവന് സ��മായി ഒരു രാഷ്�ട
മു�ാകും” എ�ാരംഭി�ു� ഈ
�പബ�ം എ�ാ യഹൂദ സംഘടന
കൾ�ും, യഹൂദ േനതാ�ൾ�ും,
ബു�ിജീവികൾ�ും അയ��
െകാടു�ു.1896-ന് േശഷമാണ്
സയണിസം ഒരു േദശീയ �പ�ാ
നമായി വളർ�ത്.ര�ു വർഷ
�ിനു േശഷം 1897-ൽ അഖില
േലാക സയണി�് സേ�ളനം
സ�ി�്സർലാ��െല േബസലിൽ
െവ�് ആദ�സയണി�് േകാൺ
�ഗ�് നട�ു. േശഷം സയണി�്
സം ഘടന രൂപം െകാ�ു.
             “പലസ്തീനിൽ യഹൂദരുെട
പുനരധിവാന�ിനായി ഒരു
യഹൂദേദശീയ ഫ�് ആരംഭി�ുക.

പലസ്തീനിൽ യഹൂദർ �ലം
വാ�ു�തിന് ഒരു ലാൻഡ് ബാ�്
തുറ�ുക.” “നിയമാനുസൃതമായും
അ�ാെതയും യൂേറാ�ിൽ നി�ും
േലാക�ിെ� നാനാഭാഗ�ളിൽ
നി�ും യഹൂദ കുടുംബ�െള
പലസ്തീനിൽ നിർ�ിഷ്ട �ാന
�ളിൽ എ�ി�ുക”. “നൂ�ാ�ുക
ളായി അവഗണി�െ���
കിട�ു� തരിശുഭൂമികൾ െമ�
െ�ടു�ിെയടു�ുക.ലാൻഡ്
ബാ�ിെ� സഹായേ�ാെട
കഴിയാവു�ിടേ�ാളം ഭൂമി
അറബികളിൽ നി�ും വില െകാടു
�് വാ�ുക.” “അറബികള�മായി
ഒരു സംഘടനം ആവശ�മായി
വ�ാൽ അതിനാവശ�മായ
യുേ�ാപകരണ�ൾ േശഖരി
�ുക.ഒരു സായുധ േസനെയ
വളർ�ിെയടു�ുക; ഇവയായി
രു�ു സയണിസ�ിെ� ല��
�ൾ. ഈ �പ�ാന�ിെ�
ആദ�കാല മു�ദാവാക��ളിൽ ഒ�്
പലസ്തീൻ ശൂന�െമ� അർ�ം
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വരു� ജനതയി�ാ� േദശം,
േദശമി�ാ� ജനതയ്�് ഇ�പ
കാരമായിരു�ു. കുടിേയ�വും
വികസന മുേ��വും വിവിധ
രാജ��ളിൽ നി�ു എ�ിേ�ർ�
വരായിരു�തിനാൽ പരസ്പരം
മന�ിലാകാ� 40-ൽ ഏെറ
ഭാഷകളായിരു�ു യഹൂദർ
സംസാരി�ിരു�ത്. 1906-ൽ
േപാള�ിെല ഒരു അഭിഭാഷകെ�
മകനായ ഇരുപ�ിനാലുകാരൻ
േഡവിസ് �ഗീൻ തെ� വിദ�ാഭ�ാസ
�ിനു േശഷം സയണിസ�ിൽ
ആകൃഷ്ടനായി പലസ്തീനിൽ
എ�ിേ�ർ�ു. ജൂത രാഷ്�ട
നിർ�ാണ�ിനായി കഠിനമായി
പലസ്തീനിെല മ�ിേനാട് മ�ടി��.
ഊഷരഭൂമിെയ മരു��യാ�ു
വാൻ പ�ിണി അനുഭവി��ം
മേലറിയ പിടിെ���ം ദു�ഹമായ
ജീവിത�ിലൂെട മുേ�റി. ഒരു
െപാതു ഭാഷ ഇ�ാെത രാഷ്�ട
നിർ�ാണം ഒരു പാഴ േവലയായി
�ീരുെമ�് േഡവിഡ് �ഗീൻ
മന�ിലാ�ി, അേ�ഹം ജറുസേല
മിേല�് മാറി താമസി��. എ�ബായ
( ഹീ�ബു) ഭാഷയുെട �പചാരണ�ി
നായി ഒരു പ�ത�ിെ� പ�താധിപ
രായി �പവർ�ി��.1948-ൽ ഈ
േഡവിഡ് �ഗീൻ ആയിരു�ു
ഇ�സേയൽ രാഷ്�ടം േലാക�ിനു
മു�ിൽ �പകാശനം െചയ്ത,

ഇ�സേയലിെ� ആദ� �പധാന
മ��ിയായ േഡവിഡ് െബൻ-

ഗുരിയൻ. ഇരുപതാം നൂ�ാ�ിെ�
ആരംഭ�ിൽ 40,000 യഹൂദ
വംശകർ പലസ്തീനിൽ എ�ിേ�
ർ�ു. ഈ കാലഘ��ിൽ റഷ�
യിലും േപാള�ിലും യഹൂദ
പീഡനവും ജൂതവിേരാധവും
വർ�ി�ിരു� സമയ�് സയണി
സ�ിെ� �പവർ�കർ ആയിര
�ണ�ിന് യഹൂദെര പലസ്തീ
നിൽ എ�ി��.ഓേ�ാമൻ –

തുർ�ി സാ�മാജ��ിെല ഏ�വും
അവഗണി�െ�� �ലമായി
രു�ു പലസ്തീൻ. അന� രാജ��
ളിൽ നി�ും നിയമാനുസൃതമായും
ജാഫാ തുറമുഖ�ു�ായിരു�
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തുർ�ി അധികാരികൾ�് ൈക
�ൂലി െകാടു�ും അവർ
പലസ്തീതീനിൽ �പേവശി��.
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം ഉ�വരും,
സാേ�തിക വി�ാനം സി�ി
�വരും, സ��ൻമാരും,
സാധാരണ കർഷകേരാട് േചർ�്
ചാലുകൾ നിർ�ി�ുവാനും,
ചതു�� ഭൂമിയിെല െവ�ം
വ�ി�ുവാനും തരിശുഭൂമിെയ
വിളഭൂമിയാ�ുവാൻ രംഗ�ിറ
�ി. 1908-ൽ പലസ്തീനിൽ
കുടിേയറി പാർ�ു� യഹൂദരുെട
പുനരധിവാസ�ി�ും, �ലം
വാ�ു�തിനും, കൃഷി െച���
തിനും സഹായ�ൾ നൽകു�
തിനുമായി “പലസ്തീൻ യഹൂദ
ഏജൻസി ” എ� േപരിൽ ഒരു
സംഘടന രൂപീകരി��. സയണി
സ്ററുകള�െട ഒരു �ബാ�ായി ഇത്
�പവർ�ി��.1911-ൽ ജൂത
ജനസംഖ� 6% ആയി ഉയർ�ു.
1914-ൽ ഒ�ാം േലാകമഹായു�ം
െപാ�ി പുറെ���. ഇതിനിടയിൽ
സയണിസ�ിെ� വളർ��്
സഹായകരമായ രീതിയിൽ
�ബി�ീഷ് വിേദശകാര� മ��ിയായി
രു� ആർതർ േഫാർ ഒരു നയ
�പഖ�ാപനം നട�ി. ബാൽേഫാർ
�പഖ�ാപനം എ�ാണിത് അറി
യെ�ടു�ത്. ” യഹൂദ ജന�ിന്
പലസ്തീനിൽ സ��മായി ഒരു
രാഷ്�ടം രൂപീകരി�ു�തിെന
�ബി�ീഷ് ഗവർെമ� ് അനുകൂല
ദൃഷ്ടിേയാെട വീ�ി�ു�ു.
പലസ്തീനിൽ ഇേ�ാൾ താമസി
�ു� ജാതികള�െട പൗരാവകാശ
�ിനും മതസ�ാത���ിനും
ഹാനി വരാ� വ�വ�യിൽ ഈ
ല��ം സഫലമാ�ുവാൻ �ബി�ീഷ്
ഗവൺെമ� ് �ശമി�ു�തായി
രി�ും”. ഇതായിരു�ു ഈ
�പഖ�ാപന�ിെ� ഉ�ട�ം. സയ
ണിസേ�ാട് �ബി�ീഷുകാർ�ു�
അനുകൂല നിലപാട് �പകടി�ി�ു
വാനും, ഒ�ാം േലാകമഹായു�
�ിൽ പലസ്തീനിെലയും
യൂേറാ�ിെലയും യഹൂദരുെട
സഹായം േനടു�തിനും
േവ�ിയായിരു� ഈ �പഖ�ാപനം.
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ഒ�ാം േലാകമഹായു��ിൽ
ആർ�ിലറി െഷ�ിെ� �ാമം
അനുഭവെ��േ�ാൾ, ബാക്�ിര�ം
െഫർമ�ഷൻ (Acetone) എ�
രാസവസ്തു വൻേതാതിൽ
നിർ�ി�് െകാടു�് െചയിം
െവയ്തസമാൻ( chaim Weizmann)

�പതിസ�ി ഘ��ിൽ �ബി�െന
ര�ി��. ഇ�െന ഒ�ാം
േലാകമഹായു��ിൽ നി�്
െചയിം െവയ്ത സമാൻ എ� യഹൂ
ദശാസ്�തജൻ �ബി�നു െചയ്ത
േസവന�ിെ� �പഖ�ാപനം കൂടി
യായിരു�ു ബാൽേഫാർ
�പഖ�ാപനം.
                 ഒ�ാം േലാകമഹായു�
�ിെ� അവസാനം ജർ�നി
പരാജയെ��േ�ാൾ ഒ�ം അവെര
പി�ുണ�ിരു� ഓേ�ാമൻ തർ
�ിയും വീണു.ഓേ�ാമൻ തുർ�ി
യുെട െത�ുഭാഗം ൈസക്സ്-
പിേകാ�് ധാരണ �പകാരം �ഫാൻ
സിനും �ബി�നും വീതി��കി�ി. അ�്
�ബി�നു വീതി�� കി�ിയ പലസ്തീൻ
രാജ�ം േജാർ�ാനും െവ�്ബാ�ും
ഇ�സേയലും അട�ു� വിശാല
ഭൂവിഭാഗമായിരു�ു. െലബേനാ
ണും സിറിയയും �ഫാൻസിന് ലഭി��.
അ�െന �ബി�ീഷ് ൈസന�ം
പലസ്തീനിൽ കട�് തുർ�ിയിൽ
നി�് 1920ൽ �ബി�ീഷുകാർ
ഭരണേമെ�ടു�ു. ഈ അനുകൂല
സാഹചര��ിൽ 1920 കളിലും

1930 കളിലും േപാള�ിലും നാസി
ജർ�നിയിലും മ�് യൂേറാപ�ൻ
രാജ��ളിലും പീഡനമനുഭവി��
െകാ�ിരു� യഹൂദരുെട പലസ്തീ
ൻ കുടിേയ�ം അ�ുതകരമായി
വർ�ി��. പലസ്തീൻ അറബികൾ
ഈ ൈകകട�ലിെന ശ�ിയായി
എതിർ�ു.1930കളിൽ ജൂത�ാർ
പലസ്തീനിേലയ്�് അഭയാർ�ി
കളായി �പവഹി��.1935 ന് േശഷം
അറബികള�െട ശ�മായ എതിർ�്
മൂലം യഹൂദരുെട കുടിേയ�ം നിയ
��ി�ുവാനും 1944-ൽ പൂർ�മാ
യും നിേരാധി�ുവാനും �ബി�ീഷ്
സർ�ാർ നിർബ�ിതമായി.
ഇതിനു േശഷവും ആയിര�ണ
�ിന് യഹൂദർ അധികാരികള�െട
ക�് െവ�ി�് പലസ്തീനിൽ എ�ി
െ�ാ�ിരു�ു. ഓസ്�ടിയ�ാര
നായ സയണി�് �പവർ�കൻ
യഹൂദ് ആവ്റിേയൽ യൂേറാ�ിൽ
നി�ും ആയിര�ണ�ിന് യഹൂദ
രെര പലസ്തീനിൽ അനധികൃത
മായി എ�ി�� െകാ�ിരു�ു.
ര�ാം േലാകമഹായു�ം നട�ു
േ�ാൾ ഹി�്ലറുെട തട�ൽ പാള
യ�ിൽ നി�ു േപാലും ഇേ�ഹം
അേനകായിരം യഹൂദതടവുകാെര
ര�ി�് പലസ്തീനിൽ എ�ി��.
അവ്റിേയലിെ� �ശമ ഫലമായി
മാ�തം ഒരു ല�േ�ാളം യഹൂദർ
പലസ്തീനിൽ എ�ിയിരു�ു.
1939ൽ ഇതിേന�ുടർ�് �ബി�ൻ 5

വർഷേ�യ്�് ജൂത�ാരുെട കുടി
േയ�ം നിജെ�ടു�ി. പ�ിേമഷ�യി
െല ഏ�വും ദരി�ദമായ േദശമായി
പലസ്തീൻ മാറിയിരു�ു. ലബേനാ
ണിൽ സുഖതൽപരരായി കഴി�ി
രു� അറബികളിൽ പലരും പല
സ്തീനിെല വലിയ ഭൂവുടമകളായിരു
�ു.ഇവരിൽ നി�ും ധാരാളം �ല
�ൾ യഹൂദർ വില�് വാ�ി. യഹൂ
ദ േദശീയ ഫ�ിേല�് േലാക�ി
െ� വിവിധ ഭാഗ�ളിൽ നി�ുമു�
സയണി�് �പവർ�കർ ധനസഹാ
യം ഒഴി�ിെ�ാ�ിരു�ു. �ബി�ീ
ഷുകാരുെട പലസ്തീൻ നയെ�
യും സയണിസെ�യും അറബിക
ൾ പലഘ��ിലും എതിർ�ു െകാ
�ിരു�ു. അറബികള�ം യഹൂദരും
ത�ിൽ സംഘടന�ൾ നട�ു.
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േബാംബാ�കമണ�ിലും അ�ിമ
റിയിലും ഇരുകൂ�രും മരണമട�ു.
ര�ാം േലാകമഹായു��ിെ�
ആരംഭേ�ാെട പലസ്തീൻ ഒരു
സ�ത��രാഷ്�ടമാകണെമ�
ആവശ�ം ഉയർ�ുവ�ു.1942ൽ
സേയാണി�് �പ�ാനം ഈ
ആവശ�ം �പഖ�ാപി��. 1947-ൽ
യൂദജനസംഖ� 6,20000 ആയി
ഉയർ�ിരു�ു. സയണി��കൾ
പലസ്തീനിലു� �ബി�ീഷുകാെര
ആ�കമി�േതാെട �പശ്നം
ഐക�രാഷ്�ടസഭയിെല�ി.1947
ൽ ഐക�രാഷ്�ടസഭയിെല
പലസ്തീന് േവ�ിയു� �പേത�ക
കാര�ാേലാചനസഭ പലസ്തീെന
മൂ�ായി വിഭജി�ാൻ നിർേ�ശി��.
പടി�ാെറ പലസ്തീൻ ഒരു ജൂത
രാജ�മായും െജറുസേലം ഐക�
രാഷ്�ടസഭയുെട കീഴിലായും മ�്
�പേദശ�ൾ അറബ് രാജ�മായും
വിഭജി�ാനാണ് നിർേ�ശി�ത്.
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ജൂത�ാർ ഇത് അംഗീകരി��
എ�ാൽ അറബികൾ ഇത്
അംഗീകരി�ി�. പലസ്തീൻ
വിഭജി�രുെത�ും ജൂത�ാെര
പുറ�ാ�ണെമ�ും
അറബികൾ ആവശ�െ���. 
1948 ൽ �ബി�ീഷ് ഭരണം
അവസാനി�േതാെട
ജൂതസംഘടന സ�ാത���ം
�പഖ�ാപി��.
              ഇ�് മിഡിൽ ഈ�ിൽ
നിലനിൽ�ു� സ�ീർണാ
വാ� യുെടയും, സമൂല
രാഷ്�ടീയ�ിെ�യും പ�തല
�ിന് സേയാണി�് �പ�ാന
�ിന് �പധാനമാെയാരു പ�ു�്.
മനുഷ� നാഗരികതയുെട ഉൽഭവ
േക��മായ മിഡിൽ ഈ�് സമീപ
ഭാവിയിൽ തെ� സമാധാന
�ിെ� പാതയിേല�് തിരി��
വരുെമ�് നമു�് �പത�ശി�ാം.
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How Israel stole Palestine

      Department of Mathematics, WMOC

-Harshitha Musthafa
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                 One of the biggest myths about Palestine- Israel conflicts is that it's been
going on for centuries and is all about ancient religious hatred. The conflicts is
mostly about two groups of people who claim the same land. Around 1900's the
region along the eastern Mediterranean we call Israel-Palestine had been under
Ottoman rule for centuries. It was religiously diverse , including mostly Muslims and
Christians but also a small number of jews who lived generally in peace. It was
changing in two important ways.first more people in the region were developing a
sense of being not just ethnic Arabs but palestinians , a distinct National identity. At
the same time ,not so far away in Europe ,more jews were joining a movement called
'Zionism'.which said that Judaism was not just a religion but a nationality,one that
deserved a nation of its own.After centuries of persecution many believed a Jewish
state was their only way of safety. In the first decades of the twentieth century
tens of thousands of European jews moved to the middle East for a homeland.
               After  the first World war the Ottoman Empire collapsed and the British and
French empires carved up the middle East, with the British taking control of a region
which they called the British mandate for Palestine. First the British allowed Jewish
emmigration. As more jews arrived acts of violence and conflicts started between
the Jews and Arabs .By 1930's the British began limiting Jewish emigration in
response Jewish militias formed to resist both Arabs and British rule.Then came the
holocaust which lead many more jews to flee Europe for British palestine.In 1947, as
sectarian violence grew between Arabs and jews the United Nations proposed a plan
to divide British palestine into two seperate states one for jews(Israel) and one for
Arabs (Palestine) . The city of Jerusalem where Jews,Muslims and Christians all have
holy sites was to become a special international zone.The plan was meant to give
jews a state ,to establish Palestinian independence and to end the sectarian
violence that the British could no longer control. The jews accepted the plan and
declared independence as Israel but Arabs throughout the region saw the UN plan as
just more colonialism trying to steal their land.
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 Many more Arab states,who had just
recently won independence them
selves, declared a war on Israel in an
effort to establish a unified Arab
Palestine where all of the British
Palestine had been. 
            The new state of Israel won the
war.  They also expelled huge number
of palestinians from their homes and
creating a massive refugee popula
tion of 7 million. At the end of the war,
Israel controlled all of the territory
except for Gaza which Egypt control
led and the West bank was controlled
by Jordan . This was the beginning of
decades long arab israeli conflicts.To
lose your country,your identity and
your home just like that is something
truly horrifying. The creation of the
state of Israel didn't just mean that
7 million palestinians were forced out
of their homes ,didn't just mean that
78 percent of historic Palestine had 

been taken away from its natives,
didn't just mean  that 530 villages
and cities were destroyed and didn't
just mean killing 15000 Palestinians
in series of mass atrocities but
unfortunately it was just a beginning
of 70 years of home demolitions,
arrests , displacements, construction
of walls, discrimination, massacres
and bombing of innocent men, women
and children in their own homes.  The
Palestinians are the people who have
been taken oppressed and have had
their homes taken away from them
and have been suffering ever since.
This is how the events of the past
shape the conditions of today. This is
why it is important to remember and
reflect our own history before it
repeats itself again.May god lift the
pain and struggling from our
Palestinian brothers and sisters.
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The issue began with the death of
Dineshwar Sharma, the former
Administrator of Lakshadweep in
December 2020 and Praful Khoda
Patel took charge as new
administrator.In many more ways
than one, the residents of the
Lakshadweep Islands take pride in
their traditional culture, while
maintaining significant
environmental safeguards to
protect the island. The islands are
protected under special provisions
where liquor sales are not allowed,
outsiders cannot buy land there,
moreover, non-residents cannot
visit the islands without special
permission from the administration.
But for the past few months, there
has been an uneasy disquiet among
the islanders and for last few days,
the hashtag #SaveLakshadweep
has been spotted on social 

The issue began with the death of
Dineshwar Sharma, the former
Administrator of Lakshadweep on
December 4, 2020 following a
severe lung disease. Praful Khoda
Patel, a former MLA from Gujarat
who has worked closely with Prime
Minister Narendra Modi and Union
Home Minister Amit Shah in the then
Gujarat cabinet, took charge as the
new Administrator. After this, began
a slew of reforms that many
residents are seeing as a push
towards an autocratic rule.
           According to the people's
representatives in the islands, no
public consultations were held
before the reforms were brought by
the Administrator. They expressed
their fear that Patel’s motive was to
destroy traditional life and cultural
diversity of the people of
Lakshadweep.

Why Lakshadweep ?
-Anu K Basheer

D2 Maths
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media. Some celebrities and political
leaders from Kerala have spoken for
the island and have warned that the
islands have fallen into the wrong
hands. After Praful Patel took charge as the

Administrator of the island, he came
out with drafts of several reforms
such as the Lakshadweep Animal
Preservation Regulation, Laksha
dweep Prevention of Anti-Social
Activities Regulation, Lakshadweep
Development Authority Regulation
and amendment to the Laksha
dweep Panchayat Staff Rules. The
Development Authority Regulation
appears to be quite a contentious
reform, and according to a report in
The Hindu, hundreds of the islands’
residents have written to the
Administration opposing it.

Widespread opposition to a
proposed land reform
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This reform, which once in effect,
would allow for “orderly and
progressive development of 
land in both urban and rural areas and
to preserve and improve the
amenities thereof; for the grant of
permission to develop land and for
other powers of control over the use
of land; to confer additional powers
in respect of the acquisition and
development of land for planning”.
The regulation would also allow for
building, engineering, mining,
quarrying and other such operations
on the ecologically rich and sensitive
islands under its definition of
“development”.

Further, under this proposed
regulation, the regulation also allows
for a ‘plan’ which will indicate land or
zones that can be identified for
parks, industries, residential or
commercial use, national highways,
arterial roads and so on. Under
section 72, it also gives power to the
Planning and Development Authority
to evict anyone who is found to
occupy land under a final scheme
formulated under the proposed law.
“If the Planning and Development
Authority is opposed or impeded in
evicting such person or taking
possession of the land from such
person, the District Magistrate shall,
at the request of the Planning and
Development Authority, enforce
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the eviction of such person or secure
delivery of possession of the land to
the Planning and Development
Authority,” the draft says.
Patel has also allegedly given orders
to widen the roads and raze houses,
despite the fact that Lakshadweep
has very few vehicles and mostly only
two-wheelers.
"We are happy to have wider roads,
but when they propose to widen
existing small roads by destroying
houses on either side, how can we
agree?” questioned National Congress
Party (NCP) Lakshadweep President,
Bunyamin. “The islands already have
space constraints. Many families will
just have one house, what if they lose
that? Some islands are just 500
meters wide, so if they acquire land to
widen, these people will have to live by
sea," he told TNM.

Attempts to sever links with Kerala

Located around 150 to 200 nautical
miles from Kochi, the ten inhabited
islands comprising Lakshadweep have
a population of over 60,000 people, of
which the Muslim population is
categorised as Scheduled Tribe.
Almost all the islands speak Jeseri, a
dialect of Malayalam (the only
exception is Minicoy, where they
speak Mahal), and from medical
facilities to higher education, the
islanders largely depend on Kerala.
However,according to some, the
Administrator’s new decisions are
also allegedly meant to cut
Lakshadweep’s links with Kerala. In his
letter to the President, Rajya Sabha
MP from Kerala, Elamaram Kareem
wrote, “The administration has also
decided that the islanders should no
longer rely on the Beypore port for
freight transit. Instead, they should
depend on the Mangaluru port for this
purpose. This decision will also
adversely affect Beypore, which is
closely associated with the island 
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since decades. Is is alleged that the
decision is aimed at severing
Lakshadweep’s ties with Kerala.”

The Administrator has also allegedly
closed down all dairy farms operated by
the Animal Husbandry Department, and
the draft law in the name of ‘animal
preservation’ intends to ban slaughter,
transportation, and selling or buying of
beef products. Islanders also say that
Patel has also directed to cut the non-
vegetarian menu from midday meals. 
“It is not that we were self-sufficient, we
were dependent on the mainland. But
that doesn't mean that we can be taken
for granted. Things were all fine until
December 2020. Now they say that our
children  won't get non-veg dishes as
their midday meals. Until now, over the
years, kids were served with non-veg
dishes. Unlike in the mainland, we don't
get good vegetables here. Non-
vegetarian food and beef are a part of
our culture,” Fathima, a resident of
Minicoy, told “Every celebration we
gather together in the village houses.
We don't have celebrations at home
even during Eid. When these
amendments are implemented, we will
not be able to have a peaceful life.”
Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan
also took cognizance of the issue on
May 24. Calling the reports coming from
Lakshadweep “serious”, he said that

that situation is a threat to life and
culture of the islands’ residents.
“Lakshadweep and Kerala have a
close relationship [...]. Kerala and
Lakshadweep are mutually
dependent. Through education,
employment, medical treatment
and trade we are connected to each
other. But now, there are attempts
being made to destroy this
connection. 
Such stands are taken on narrow
thoughts. The authorities should
withdraw from such attempts,” he
said.

Proposed beef ban
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Other moves that have residents
concerned

The administrator has also allegedly
destroyed sheds where fisherfolk
kept their nets and other equipment
on the pretext that these violated
the Coast Guard Act. These
buildings had been constructed
under an exemption provided to the
fisherfolk, and are now being
destroyed without warning,
Elamaram Kareem said in his letter.
About 38 anganwadis have been
closed, and 190 people were
terminated from the Tourism
Department along with educational
institution staff. Many were
expelled from the Department of
Animal Welfare and Department of
Agriculture as well.
"Hundreds of contract labourers
working under various departments
of the union territory have lost their
jobs, and every day there are orders
to terminate casual and contractual
staff from different government
offices," Syed Mohammed Anees,
the Lakshadweep Student
Association President, said. While
jails and police lock ups of the
islands are empty due to the
negligible crime rate, the
administration also allegedly
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He added that due to COVID-19
regulations and the current
lockdown, the administrator can
misuse the situation to implement
reforms, including denying
permission for protests. "Here, the
Lakshadweep elected
representatives are MP and Zilla
Panchayat. So whatever reforms
the administration is planning have
to be discussed with elected
representatives. But Patel never
bothered to do that. 
He drafted all these reforms sitting
somewhere else.”
“He does not even live here, and
operates out of somewhere else.
Earlier, only civil servants were
appointed as administrators. They
all knew the culture of the islanders.
But Patel is leading an autocratic
rule," Bunyamin added. Unlike
Lakshadweep’s previous
administrators, Patel is a politician
— he was the former Home Minister
of the state of Gujarat.

Many are also blaming the spike in
COVID-19 cases at Lakshadweep –
which recorded its first COVID-19
case in January of this year, having
remained a haven untouched by the
pandemic the whole of 2020 – on
relaxing the quarantine measures
under Patel’s administration. After
Patel took charge as the
Administrator, the earlier quarantine
and testing rules – which some
experts have credited for keeping
Lakshadweep COVID-19 free for
2020 – were also relaxed.
Previously, the standard operating
procedures (SOP) mandated for
passengers to quarantine for 14
days at guesthouses run by the UT
administration in Kochi, or in two
hotels that were used for this
purpose before they took an 

The pandemic on the islands
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plans to implement the Goondas Act
in Lakshadweep. "If this Act is
brought, they can put anybody who
protests in jail. Basically they want
to silence us and bring all kinds of
privatisation, which will totally harm
the sanctity of the Islands," Ali, a
resident of Kavarati Island, said.
Another law that was proposed in
Lakshadweep is panchayat
regulations to make those with
more than two children ineligible to
contest panchayat elections. One
Twitter user, who also tweeted
#SaveLakshadweep questioned the
need for such a law when the total
fertility rate of Lakshadweep is 1.6,
well below the upper limit of 2. Isla
nd residents have alleged that this
law has been brought in to avoid ma
ny prominent leaders taking part in
the elections. Kareem pointed out in
his letter that the restriction on use 
of alcohol in Lakshadweep due to
cultural and religious reasons has
also been lifted despite requests to
maintain the ban. Earlier, there was
only one liquor bar on an island
named Bangaram at a resort. All
other islands were dry and
travellers were not allowed to carry
liquor. "Now the administration has
allowed the construction of bars in
four islands, which can cause
significant damage to peace here.
This can lead to crimes," Bunyamin
said. 
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RT-PCR test. Similar arrangements
had been made in Kozhikode, Kerala
and Mangaluru in Karnataka also.
After people arrived on each island
through ship or at Agatti Island, where
the airport is, they would have to
undergo a test and a 14-day
quarantine. However, this changed in
December when the new SOP waived
off the quarantine period in both
“mainland” India and Lakshadweep
too. The new guidelines only required
one to carry a negative RT-PCR
approved report from an ICMR-
approved lab to come to
Lakshadweep Islands. 
Anees alleged that now, the test
positivity rate in the islands has many
times crossed 60% now. "We will
fight against it both politically and
legally. Our fight is not against the
BJP government but against the 
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administrator's autocratic rule.
The administration releases the draft
of each reform in around 100 pages in
English. Many of the islanders can't
understand that. So they expect
people will not object," Bunyamin said.
People and politicians of the islands
also stress on the fact that it is not a
fight between Hindu ideology and the
Muslim community as some in the
media are projecting. They said that
previous administrators appointed by
the BJP government were good. They
stressed on the fact that their fight
is against the individual Praful Patel.
"There is no communal element here.
These amendments are his own
decisions. Not that BJP government
is acting against the Muslim
community here. Patel has his own
aims," Bunyamin said. Let's hope that
Lakshadweep can breathe free air.
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ال بدیل عن فلسطین...
االّ الجّنة....

رحم هللاّ یوما....

کانت فلسطین حرحنا الوحیدة!

 
ها انا اکلمك فی غزلة

الم تروا دموع الشعب الفلسطینی؟

یتوسلون من اجل بقائھم

انهم یدافعون من اجل بقائهم علی قید الحیاة

 
النار تتساقط من عیون اسعب الفلسطینی

نری السنة النار فی عیون اآلخرة...

دون الحصول علی قطرة ماء

فإن ردالفعل العنیف یزداد سوًءا

 
حتى الملعقة فی الید یمکن استخدامها کسالح...

یلقی بظالله علی والدته من الصیادین

یجب اال نغفل عن دموع الفلسطین

نجب بحاجة إلی الراحة فی نفوسهم

 
هنا غزة!!وارض الموت فی عزة

هناك ألبطال قد صنعو صواریحا لها هزة!!

فیا رباه سّددهم ومکّنهم، وثبتاهم
واحفظ ساکتی غزة...

 
"اللهم التعلّق قلبی الضعیف بما لیس لی".
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دموع فلسطینیة
-Ramziya E K
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ആേരാ വ�ു കതകിൽ മു�ി
ദിവസ�േളാളം നിശബ്ദമായി 
കിട�ുകയായിരു�ു ഇവിടം
ബ�ു�േളാ നാ��കാേരാ
ആവി�
ചിലേ�ാൾ പകർ�ാേലാ!!

ആരായിരി�ും ഈ േനരംെത�ിയ
േനര�് എ�് ഓർ�ുെകാ�്
അയാൾ നട�ു െച�്
ആ കതകിെ� കു�ി തുറ�ു
മു�ിൽ കയറുപിടി�
ഒരു കറു�നിഴൽരൂപം
അയാൾ െമ�യിൽ േപായി
ക�ട��കിട�ു
എ�ാം ശുഭം മരണം വ�ു!!!

-Jasleena P M

D2 Maths
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ഹാ മനുഷ�ാ..........

ഇ�െലെയ�ാ�ു നീ പിറ�ു
 നിെ� വഴികളിലൂെട  നട�ു 
 പണം െകാ�് െക�ിെ�ാ�ിയ 

നിെ� കു�ഴി� ജീവിതം
 എവിെടെയ�ാേമാ െത�ി തിരി�ു 
 ഇ�ിരി പാവവും ക�ി� നിൻ തണൽ
 കാറുകൾ വീടുകൾ
 പലതുമായി കട�ുേപായി
 സ�ാർ�മാം നിൻ ജീവിതം......
 സൗഭാഗ��ളാൽ ക��
 മ�ളി�� േപായ മനുഷ�..
 നിൻ സ�ാർ� കാലേശഷം
 ആേരാർ�ും നിൻ മുഖം
 ആരു വാഴ്�ും നിൻ നാമം
 ജീവിതം പാെട മറ�ുേപാേയാ
 മനുഷ�ാ...............

-Ameen Mashhood

D1 Maths
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                2019 െഫ�ബുവരി 14 ന് കാശ്മീർ താഴ് വര ഈ നൂ�ാ�ിെല ഏ�വും
വലിയ ഭീകര�കമണ�ിന് സാ��ം വഹി�ുകയായിരു�ു.
             ഇ���് അ�് നഷ്ടമായത് 40 ധീരേയാ�ാ�െളയാണ് .രാജ��ിെ�
40 കാവലാള�കെള.ഭാരതാംബെയ �പണയി�് അവൾ�് േവ�ി ജീവത�ാഗം
െചയ്ത ഒരു കൂ�ം ൈസനികരുെട ദിനം.ഇ��ൻ ജനതയുെട െന�ിൽ
ഭീകരതയുെട കനൽ വാരിയി� ദിനം.ഇരുപതാം നൂ�ാ�ിെ� തുട��ിൽ
ഇ��യിൽ നി�് ജയിൽേമാചിതനായ േശഷം മസൂദ് അസ്ഹർ രൂപീകരി�
പാകി�ാൻ ആ�ാനമു� ഒരു ഇ�ാമിക തീ�വവാദ �ഗൂ�ാണ് ജല
ജയ്ഷഇ-മുഹ�ദ്.കാശ്മീരിെന പാ�ി�ാനുമായി ഒ�ി�ി�ുക എ�
താണ് ഈ �ഗൂ�ിെ� ല��ം.ഭാരതാംബയുെട 40 �പിയ പു�ത�ാെരയാണ്
ജയ്ഷഇ- മുഹ�ദിെ� േനതൃത��ിൽ നട� ചാേവർ േബാംബ് ആ�കമണ
�ിൽ ഇ��ൻ മ�ിനു നഷ്ടമായത്.
              കാശ്മീരിെല പുൽവാമയിൽ െവ�് സി ആർ  പി എഫ് വാഹന വ��ഹ
�ിനുേനെരയായിരു�ു ചാേവർ േബാംബാ�കമണം .മൂ�ു പതി�ാ�ുകൾ
�ു�ിൽ രാജ�ം ക� കശ്മീർ കലാപ�ളിൽ െവ�് ഏ�വും ഭീകരമായ
ആ�കമണം.ജീവൻ  െവടി� 40 ജവാൻ മാരിൽ വയനാട് ല�ിടി സ�േദശി
വി വി വസ�കുമാറും.ഇ��െയ തെ� നടു�ിയ ഭീകരാ�കമണ�ിൽ
ചാേവറായി നാ��കാരൻ തെ�യായ ആദിൽ അഹ�ദായിരു�ു.  100
കിേലാ സ്േഫാടക വസ്തു�ൾ ആയിരു�ു ആ�കമണ�ിന് ഉപേയാഗി
�ത്.സ്േഫാടകവസ്തു നിറ� കാർ എഴുപ�ിയാറാം ബ�ാലിയൻ ൈസനിക
ബ�ിനുേനെര ഇടി��കയറുകയായിരു�ു.പുൽവാമ ജി�യിെല അവധി
പുരയ്�് സമീപ�ായിരു�ു ആ�കമണം നട�ത്.അവധി കഴി�ു
മട�ു�വർ അട�ം 2547 സി ആർ പി എഫ് ജവാൻമാർ ആയിരു�ു 78
വാഹന�ളിൽ ഉ�ായിരു�ത്.ജ�ുവിൽ നി�് �ശീനഗറിേല�് േപാകു�
യാ�താമേ�� ആയിരു�ു ചാേവർ േബാംബ ആ�കമണം. ഉ�ഗസ്േഫാടന�ി
ൽ കാറും ബ��ം തിരി�റിയാനാവാ� വിധം തകർ�ു.മൃതേദഹ�ൾ
100മീ�ർ ചു��വ��് ചിതറിെ�റി��.എഴുപ�ിയാറാം ബ�ാലിയൻ
ബ�ിെല 40 ജവാൻ മാരാണ് സ്േഫാടന�ിൽ വീരമൃതു വരി�ു�ത്.
               1979 -ൽ വാഴ��ി വീ�ിൽ വാസുേദവൻ -ശാ� ദ�തികള�െട ഏക
മകനായാണ് വസ�കുമാറിെ� ജനനം .ല�ിടി LP സ്കൂളിൽ നാലാം �ാസ്
പൂർ�ിയാ�ുകയും പി�ീട് പ�ാം �ാസ് വെരയു� പഠനം ൈവ�ിരി
ഗവൺെമൻറ് ൈഹസ്കൂളിൽ ആയിരു�ു.േശഷം അേ�ഹം ൈവ�ിരി
െസ�േ്മരിസ് േകാേളജിൽ �പീഡി�ഗി�് േചർ�ു എ�ിലും ഒ� വർഷ�ി
നുേശഷം പഠനം നിർ�ി അ�ൻ സൂ�പൈവസർ ആയിരു�   െഡയറി
ഫാമിൽ   പണി�് േപാവുകയായിരു�ു. മകൻ പണിെയടു�ു�ത് ക�്
സഹി�വ�ാെത അ�ൻ അേ�ഹെ�   പൂേ�ാട് തടാക�ിെല അേക�റി
യം വിഭാഗ�ിൽ േജാലി�് ഏർെ�ടു�ുകയായിരു�ു. സിനിമകാണു�ത്
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ഒരുപാട് ഇഷ്ടമു� ഒരാളാ
യിരു�ു വസ�്.എ�ാ ശനി
യാഴ്ചയും കൂലി കി��േ�ാൾ ഒരു
സിനിമയ്�് േപാകു�ത് പതി
വായിരു�ു.കൃഷിേയയും
ഫുട്േബാളിെനയും ഒരുേപാെല
സ്േനഹി�ിരു�ു വസ�കുമാർ
.കുടുംബ�ിനു പുറെമ നാ��
കാർ�ും കൂ��കാർ�ും ഏെറ
�പിയെ��വനായിരു�ു വസ�്.
"സ്കൂളിൽ പഠി�ു� സമയ�ു
തെ�  സായുധേസനയുെട ഭാഗം
ആവുക എ�തായിരു�ു
വസ�കുമാറിെ� ഏക ല��ം".

2000-ൽ ആണ് വസ�കുമാർ
സി ആർ പി എഫിൽ േചരു�ത്.
ഒരു വർഷെ� െ�ടയിനിംഗ്
തിരുവന�പുരം പ�ി��റ�്
വ�് .അതിന് േശഷം �ശീനഗറിലും
പി�ീട് 2002 ഡിസംബറിൽ
�തിപുരയിൽ േജായിൻ െച��ക
യും, ആറുമാസം അവിെട േസവ
നമനുഷ്ഠി�ുകയും പി�ീട ്

 രാജ�ാൻ, �ശീനഗർ, ഛ�ീ
സ്ഗഢ്,ച�ീഗഡ്,ബീജാപൂർ, 

 ഭ�ദചലം എ�ിവട�ളിൽ
േസവനം അനുഷ്ഠി�ുകയും
െചയ്തു.രാജ�ാൻ, ഛ�ീ
സ്ഗഢ്,ബീജാപൂർ,ഭ�ദചലം
എ�ിവിട�ളിൽ മൂ�ു വർഷ
വും ച�ീഗഡിൽ നാലു വർഷ
വും ആയിരു�ു േസവനമനു
ഷ്ഠി�ത്.

2009-ൽ ആയിരു�ു വസ�
കുമാറിെ�യും ഷീനയുെടയും
വിവാഹം. വസ�കുമാറിനു ര�്
മ�ളാണ് അനാമികയും
അമർദീപും.വസ�കുമാർ
എ�ാവർഷവും മൂ�് തവണ
ലീവിന് വരും.40 ദിവസം ,20
ദിവസം ,15 ദിവസം എ�ി�െന.

ആ���പേദശിെല ഭ�ദാചലം
എ� �ല�ായിരു�ു
വസ�കുമാർ അവസാനമായി
േസവനമനുഷ്ഠി�ത്.�ശീനഗറിൽ
ആയിരു�ു വസ� കുമാറിന്
അവസാനമായി നിയമനം
ലഭി�ത്.�പേമാഷൻ േപാ�ി�്
ആയിരു�ു. �ശീനഗറിൽ
േജായിൻ െച�ാൻ േപാകെവ 

 യാ�താമേ�� ആയിരു�ു
അപകടം.
              മരണം പതിയിരു� േപാരാ
� ഭൂമിയിലിരു�േ�ാഴും വസ�
കുമാർ ഭയെ��ി�. ഒേരെയാരു
ആ�ഗഹേമ ഉ�ായിരു�ു��

 തിരിേ�ാടി പി�ിൽ
െവടിേയ�ാവരുത് മരണം.

അടു� സുഹൃ�ു�േളാട്
ഇ�ാര�ം പലവ�ം വസ�കുമാർ
പ�ുെവ��. നവംബറിൽ
ച�ീസ്ഗഡിെല ബീജ്പൂരിൽ
സ് േഫാടന�ിൽ 6 സി. ആർ. പി.
എഫ്. ജവാൻ മാർ� ് പരിേ��
സംഭവ�ിൽ തലനാരിഴയ്�ാ
ണ് വസ�കുമാർ ര�െ��ത്.
ബീജ്പൂരിൽ പേ�ടാളി�ിനിെട
യാണ് വസ�കുമാർ ഉൾ�
െടയു� സംഘ�ിന് കുഴി
േബാംബ് െപാ�ി പരിേ��ത്.
വസ�കുമാറിെ� മു�ിൽ നട�
ല�്മൺ റാവുവിെ� കാൽ
ചിതറിെ�റി��. കുഴിേബാംബു
കൾ ഏെറയു� �പേദശ�ുകൂടി
സ�ജീവൻ പണയം െവ�് റാവു
വിെന സുര�ിത �ാനേ��്
മാ�ിയത് വസ�കുമാർ ആയി
രു�ു.
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അ�ുമുതൽ വസ�കുമാറിന്
85 ബ�ാലിയനിൽ പുതിയ േപര്
വീണു "െഡയർഡവിൾ". ധീരത
യ്�് അംഗീകാരമായി അധികം
ൈവകാെത വസ�കുമാറിനു
�ാന�യ�വും ലഭി��. പതി
െന�് വർഷെ� രാജ�േസവന
�ിനുേശഷമാണ് വസ�കുമാർ
വിരമൃത�� വരി�ു�ത്. ര�്
വർഷെ� േസവനം കൂടി
പൂർ�ിയാ�ി നാ�ിേല�്
മട�ാനിരി�ുകയായിരു�ു.
ഇതിനിെട നാ�ിൽ അവധിയ്�്
വ�് 2019 െഫ�ബുവരി 9-ാം
തിയതി ആണ് വസ�കുമാർ
കാശ്മീരിേല�് മട�ിയത്.
പി�ാെല ബ�ു�െള േതടിെയ
�ിയത് ദുര� വാർ�യാ
യിരു�ു. വസ�കുമാർ മരി�ു
�തിെ� 8 മാസം മു�ാണ്
അ�ൻ മരി�ു�ത്. പതിെന�ാം
വയ�ിൽ ൈസന��ിൽ േചർ�
േശഷം പടിപടിയായാണ് െകാ��
വീട് പണിതുയർ�ിയത്. �പളയ
�ിൽ വീടിെ� ഒരു ഭാഗ�്
മ�ിടി�് വീണേ�ാൾ അവധി
െ��ി അത് നീ�ം െചയ്തു.
ര�ു കു�ികൾ�ും കുടുംബ
�ിനുെമാ�ം ശിഷ്ടകാലം
ചിലവഴി�ാനു� ആ�ഗഹ�ി
ലായിരു�ു വസ�്.
               എ�ാ ദിവസവും വിളി�ു
� വസ�കുമാർ അവസാന
മായി വിളി�ത് വ�ാഴാഴ്ച (2019

െഫ�ബുവരി 14) ഉ�യ്�ാ
ണ്.മ�ുവീഴ്� ഉെ��ും രാ�തി
വിളി�ാം എ�ും പറ�ു".

പി�ീട് രാ�തി തമിഴ്നാ��കാര
നായ ഒരു സഹ�പവർ�കൻ
വിളി��:" ഞ�ൾ�് അയാെള
ര�ി�ാനായി� എ�തായിരു
�ു േക� വാ�ുകൾ". െപ�ിയി
ലടെ��ിയ  �പിയ �പിയതമെന
അവസാനമായി ഒരു േനാ�്
കാണാൻ േപാലും സാധി�ാെത
ഭാര� ഷീന  തളർ�ുവീണു .അ�
ശാ� അലമുറയി�� കര�ു.
മ�ളായ അനാമികയും അമർദീ
പും അ�ൻെറ േപടകെ�
സ്േനഹവായ്േപാെട ചുംബി��.

ധീര േയാ�ാവിന് അ��ാ�ലി
അർ�ി�ാൻ പൂേ�ാട് സർവ
കലാശാലയുെട കവാട�ിൽ
നി�് വസ� കുമാറിെ� വീ�ിേല
�ു� െചറിയ ഇടവഴിയിലൂെട
വൻസ�യം നദി േപാെല
ഒഴുകിെയ�ി.െകാ��കു�ികൾ,

�പായമായവർ ,സ്�തീകൾ,മ��
ജി�കളിൽ നിെ��ിയ
യുവാ�ൾ, വിദ�ാർ�ികൾ....

അവർ സമൂഹ�ിെ� പരി
േ�ദമായി.നിമിഷ�ൾ�ു�ിൽ
പൂേ�ാടും ല�ിടിയും േകരള
�ിെല െകാ�� പതി�ായി.
നാടിനുേവ�ി ജീവൻ സമർ�ി�
ധീരേയാ�ാവിെന സ്മരണ
കൾ�് മുൻപിൽ പലരും വി�ി
െ�ാ�ി.ജ� നാ�ിേല�ു� യാ�ത
യിൽ ,വഴിനീെള കാ�ുനി�വർ
ആദരാ�ലികൾ അർ�ി��.
"അവർ വസ�കുമാർ കീ ജയ്....
ഭാരത് മാതാ കീ ജയ്.... "വീരമൃത��
വരി� ധീര ൈസനികൻ   വസ�
കുമാറിെ� ഭൗതികേദഹവുമായി
സിആർപിഎഫ് ഉേദ�ാഗ�ർ
എ�ിയേ�ാൾ കാ�ിരു�
ആയിര�ള�െട കണ്ഠ�ളിൽ
നി�് ഒേര സ�രം ഉയർ�ു.മുഷ്ടി
കൾ ആകാശേ��ുയർ�ി
അവർ ധീരജവാന് അഭിവാദ�മ
ർ�ി��. ഇടറിയ കണ്ഠ�േളാെട
നിറ�ു തൂവിയ മിഴികേളാെട
വീരനായകെന ജ�നാട്
ഹൃദയ�ിൽ ഏ��വാ�ി.
"ധീരജവാ�ാർ�് മരണമി�,

അവർ ഈ നാടിൻെറ മന�ിൽ
എ�ാലവും ജീവി�ും".
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രാജ�ം ചിതറാതിരി�ാനു� കാവലി നിെട ചിതറിെ�റി� േയാ�ാവിന്
ആദരേവാെട അ��യാ�ത. വസ� കുമാറിെന സ��ം കൂട�ിറേ�ാ,
ച�ാതിേയാ, മകേനാ ആയി െന�ിേല�ിയാണ് ആയിര�ൾ
മട�ിയത്.
          2019 െഫ�ബുവരി 14 േകവലം ഒരു സാധാരണ �പണയദിനമായിരു
�ി� മറി�് രാജ�െ� �പണയി�് അവൾ�ുേവ�ി, നമു�് േവ�ി
സ��ം  ജീവൻ ബലിയർ�ി� ധീര ജവാൻമാരുെട ദിനം. ജീവൻ െവടി�
ധീര ജവാൻമാർ�് േവ�ി �പാർ�ി�ാം.
           

                                                                    ജയ്ഹി� ്

തണു�ിൽനി�ു� േമാചനം േതടി ഞാൻ
പുത�ിനു�ിൽ ചുരു�ുകൂടി
എെ� േന�ത�ൾ പതിെയ
ഞാൻ അറിയാെത നി�ദയിലാ�ു
െപ��ുതിർ� േഘാരശബ്ദ�ിൽ ഞാെനാ�് പതറി
എെ� കു�ു േന�ത�ൾ ചു�ിലും േനാ�ി
ഞാൻ തളർ�ുേപാകു�ുേവാ
െവടിയു�കൾ പതി�ു�ത് എെ� ശിര�ിേലാ
ര�ം വാർേ�ാലി�ു�ുേവാ
എെ� േന�ത�ൾ പതിെയ ഞാനറിയാെത മിഴി��േനാ�ി
സ�പ്നമായിരുേ�ാ
ആശ�ാസം !!
പ�ത താള�കൾ ഞാെനാ�് േനാ�ി
എെ� സ�പ്നം  പലർ�ും യാഥാർ��മാകു�ുേവാ
ഭയാനകം !!

-Shamila
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چاندنی

رات مہم اتی ہے چاندنی دھیرے

ساتھ  مہم چمکتی  ہے تارے ہمارے

دھرتی  پیڑ کو گلے ہسینے سے

نیے پھول کو خوب کھلنے سے

 
رات مہم بٹ پر سالئ نانی کو    

ساتھ مہم روشنی چالئ چند نے    

کھانا کھانے کو رونے بچھے کو    
نرمی چاند نے مسکرا اچھے سے    

 
رات مہم چاندنی ساتھ ہے ءاشق   

ہوتے ہے رات کو بہتر آسمان مہم۔   

കൂടുേ�ാൾ ഇ�മു�താണ്
കുടുംബെമ�ിൽ.......

സൗഹൃദവുെമാരു  കുടുംബമേ�
എൻ കുടുംബ�ിെല�തയംഗ-

�ള�െ��ാെര�ിലും േചാദി�ാൽ
എ�മ� ബ��െളയള�്
പറയുവാൻ കഴിയുേമാ....

ജനി�നാൾ െതാ���ായ കുടുംബം
ചിലരവർ െകാഴി�ു
േപാെയ�ിലും

ഒ�ം കഴിെ�ാരാ ഓർ�കൾ
ജീവി�ുെ�ൻ മന�ാം

അ�ണ�ിൽ
എ�തനാളീ ബ��െള�റിയി�
എ�ിനീ ബ��െള�ും

ഓർ�യിൽ േവദന കൂ��വാേനാ

-Aslama Najiya
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�പസി�മായ  േന�ർ മാസിക
യിൽ എസ്. എൽ. പി�ും, എം.
റാവനും  ര�ായിരമാ�ിൽ
ഇ�െനെയഴുതി. "ഭൂമിയുെട 

 അതിരുകൾക��റം  ജീവനു
േ�ാ എ� ് പരിേശാധി�ുവാൻ  

േകാടികൾ െചലവഴി�് പരി�ശമി
�ുേ�ാൾ തെ� ന�ുെട
ന�ുെട കാൽകീഴിൽ  െവ�് പല  

ജീവികള�ം കെ��ി തിരി�റി
യു�തിന ് മുൻേപ വംശനാശം 
 സംഭവി�് അ�പത��മാകു�ു
എ�ത് ഒരു വിേരാധാഭാസമായി
നിലനിൽ�ു�ു."
വളെര െ�ശ
േ�യമാണ്
ഈ വാ�ു
കൾ. ഭൂമിയി
െല  ൈജവ
ൈവവിധ�
�ിെ� ഇ
േ�ാഴെ�
അവ�യു
െട  ഏകേദ
ശ രൂപമാണ ് 

-Rahila K K

D1 Maths

മനുഷ� ഇടെപടലുകൾ മൂലം 
 ഭൂമിയിൽ നി�ും അ�പത��
മാകു�ു. േലാക�ിൽ ഏ�വും
കൂടുതൽ കാർബൺ പുറ�്
വിടു� രാജ��ളായ അേമരി
�യിൽ നി�ും ൈചനയിൽ
നി�ുെമാെ� മലിനവാതകം 
 വായുവിെ� ചലനമനുസരി�്
മാലിന� സാ��ത കുറ�
രാജ��ളിേല�് നീ�ു�തും
�പശ്നമാണ്.
            ജൂൺ 5 പരി�ിതി ദിന
മാണേ�ാ. അതു േപാെല െമയ് 
22 ൈജവൈവവിധ�ദിനവും

മാർ�്  23
കാലാവ
�ാ ദിന
വുമാണേ�ാ
ഊർജൈക
മാ��ിനും
ഭ��ശൃംഖ
ല  മുറി�ു
േപാകാതിരി
�ാനും
ഓേരാ

ജീവിയും കൂടിേയ തീരു  എ�്
ഈ ദിവസ�ളിെല�ിലും  മനു
ഷ�ൻ ഓർ�ണം. ഇ�് �പകൃതി
േനരിടു� ഏ�വും വലിെയാരു
�പശ് നമാണ് ആേഗാള താപനം.
ഭൂമിയുെട ചൂട് നാൾ�ുനാൾ
വർധി�� െകാ�ിരി�ു�ു.
കാർബൺ ഡാേയാക്ൈസഡ്,
േ�ാേറാ ��േറാ കാർബൺ,

നീരാവി, മീെഥൻ,ൈന�ടസ്
ഓക്ൈസഡ് എ�ി�െന ഹരി
തഗൃഹ വാതക�ൾ അ�രീ
��ിൽ വർധി�� വരു�ു.ഇത്
ഓേസാൺ പാളികളിൽ  വി�ലു
�ാകു�ു. അ�െന സൂര�നിൽ
നി�് വരു� ഇൻ�ഫാെറഡ്
കിരണ�െള തട�ു നിർ�ാ
നു� പാളികള�െട �മത നഷ്ട
െ�ടുകയും അതുവഴി അവ
േനരി�് ഭൂമിയിൽ പതി�ുകയും
െച���ു. ഇ�ര�ിൽ
ഹരിതഗൃഹ �പഭാവ�ിലൂെട
ഭൂമിയുെട  താപനില ഉയരു�

ഇത് െവളിെ�ടു�ു�ത്. 2010
അ�ാരാഷ്�ട ൈജവൈവവിധ�
വർഷമായും  2011 അ�ാരാ
ഷ്�ട വനവർഷമായും നാം ആച
രി��.2011-2020 കാലയളവിെന
അ�ാരാഷ്�ട ൈജവൈവവിധ� 
 ദശാബ്ധമായാണ് യുെനസ് േകാ
അംഗീകരി�ിരി�ു�ത്.
            �പകൃതിയുെട സ�ുലിതാ
വ�  നിലനിൽ�ു�തിന്
ഭൂമിയുെട കരഭാഗ�ിെ�
മൂ�ിെലാ�് ഭാഗെമ�ിലും 
 വനഭൂമി ആവണം. എ�ാൽ
വൻേതാതിലു� വനശീകരണം 
 ഇ�് മഹാവിപ�ായി  മാറി
െ�ാ�ിരി�ു�ു.കാടും മര
�ള�ം ഇ�ാതാവുേ�ാൾ മഴ
കുറയു�ു. ചതു��നില�ള�ം
കായലുകള�ം മ�ി�് നിക�ു
�ത് ഭൂമിയുെട സ�ുലിതാ
വ�  നശി�ു�തിന് കാരണ
മാകു�ു. 40000 �ിൽ അധികം
ജീവജാല�ൾ �പതിവർഷം
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�പതിഭാസമാണ് ആേഗാളതാപനം.
ആേഗാളതാപനെ� തുടർ�ു
�ാകു� അ�മഴ േപാലു�
�പതിഭാസ�െള�ാം  ൈജവമ
�ലെ�  �പതികൂലമായി
ബാധി�ു�ു.. ചൂട് കൂടു�തും 
 മഴകു റയു�തും  പുകമ�്
വരു�തും  കണ�ിൽ കവി�ു
മ�ുതകരു�തും  �പകൃതിയ്�്
കന� ആഘാതം ഏ�ി�ു
�ു�്. ഇതിെ�െയ�ാം ഫലം
കാണു�ത് ൈജവമ�ല�ി
ലാണ്. കടലിൽ  �കമതീതമായി 
 ചൂട് വർധി�ാൽ  പവിഴപു��കൾ
നശി�ും. കടൽ ജീവികൾ�്
സുഖാവാസെമാരു�ു�
പവിഴപു��കൾ നശി�ു�േ�ാ
െട വിവിധ  �പകൃതിേ�ാഭ�ൾ
�ും ഇത് കാരണമാകും. അടി
�ടി ഉ�ാവു� സുനാമിയും,
ചുഴലികാ��കള�ം, �പളയവുെമ�ാം
�പകൃതിയുെട ആേരാഗ�ം �യി��
തുട�ു�തിെ�  െതളിവാണ്.

ൈജവൈവവിധ� സംര�ണ
െ� കുറി�് ഇ��യട�ം എ�ാ
രാജ��ള�ം വളെര ഗൗരവമായി
തെ�  ചി�ി�� തുട�ിയി���്.
അതിനായി  േലാകെമ�ാടും പല 

 പ�തികള�ം ആവിഷ്കരി��
വരികയാണ്.           
 ആവാസവ�വ�യ്�് പുറ�ു
� സംര�ണം, ആവാസവ�വ
�യ്�് ഉ�ിലു� സംര�ണം
എ�ി�െന ര�ു വിധ�ിലാണ്
സംര�ണം  നട�ാ�ുക.

വന�ജീവി സംര�ണേക���ൾ, 

നാഷണൽ  പാർ�ുകൾ, ബേയാ
സ്ഫിയർ റിസർവുകൾ എ�ാം
ആവാസവ�വ��ു�ിെല
സംര�ണ േക���ളാണ്.

ജീവജാല�െള അവരുെട
സ�ാഭാവിക ആവാസവ�വ�
യിൽ  നി�് പുറ�് െകാ�് വ�ു
സംര�ി�ലാണ് േബാ�ാണി
�ൽ ഗാർഡൻ േപാലു�ിട�്
നട�ുക. ജീൻ ബാ�്, മൃഗശാല
തുട�ിയവെയ�ാം ഇതിന്
ഉദാഹര�ളാണ്.മലിനീകരണമാ
ണ് പരിഹരിേ�� മെ�ാരു
�പശ്നം. �ാ�ിക് മാലിന��ൾ
അട�മു�വ  ജലാശയ�ളിലും
മ��ം ഒഴു�ി വിടു�തും വലിെ�റി
യു�തും  ഒെ� ഒഴിവാ�ി ന� 

 രീതിയിൽ സംസ്കരി�ാൻ
തുട�ിയാൽ ഈ �പശ്നം ഒഴി
വാ�ാനാവും. ഭൂമിെയ മലിന
മാ�ു� വസ്തു�ള�െട ഉപ
േയാഗം  കുറ�ു�തും ഇതിെനാ
രു പരിഹാരമാണ്. അണെ���
കൾ, അ�കവി�ുകൾ, ജനി
തക മാ�ം വരു�ിയ  വി�ുകൾ
തുട�ിയവയും  ൈജവൈവവിധ�
�ിെ� കാല�ാർ തെ�യാണ്.
"ആേഗാളതാപനം മരമാണ്
മറുപടി" എ� മു�ദാവാക�ം േപാെല
മരം  നടുകയും വന�ൾ  സംര
�ി�ുകയും  വഴി ആേഗാളത
പനെ�  ഒരു പരിധി വെര സംര
�ി�ാ നാവും. മാ�തമ�  "സ��്ഭാ
രത് "േപാലു� �പവർ��ളിൽ 

 കഴിവിെനാ�വ�ം  നാം സഹ
കരി�ണം.മത , രാഷ്�ടീയ ചി�
കൾ��റ�ായിരി�ണം
പരി�ിതി സംര�ണം. േമധാ
പട്കറിലും, സുഗതകുമാരിയിലും,
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മയില�യിലും, വാൻഗാരി മാതാ
യിയിലും, േ�ഗ� തുൻ ബർഗിലും
മാ�തെമാതുേ��ത� ന�ുെട
പരി�ിതി സംര�ണ �പവർ
��ൾ.

               �പകൃതിെയ �പതികൂലമായി 
 ബാധി�ു� �പവർ��ൾ
നിയ��ി�ാൽ �പകൃതിെയയും
കാലാവ�െയയുംെമാെ�
അതിെ� സ�ഭാവികവ�
യിേല�് െകാ�ു േപാവാൻ
നമു�് സാധി�ും.�പകൃതി 
 സംര�ണ�ിെ�  �പാധാന�ം
കു�ികളട�മു� എ�ാവരിലും
ഊ�ിയുറ�ി�ുകയാണ് ആദ�ം
േവ�ത്. അതിനായി വനയാ�ത
കള�ം  �പകൃതി പഠന ക�ാ�ുകള�ം
സംഘടി�ി�ുകയും അതിൽ 

 പെ�ടു�ുകയും െച��ക.

�പകൃതി സംര�ണം ഒരു �പധാന
വിഷയമായി  തെ�  സിലബസു
കളിൽ ഉൾെ�ടു�ണം. �പകൃതി
െയ കൂടുതൽ  അറിയുവാനും
സംര�ി�ുവാനുമു�
മേനാഭാവം വളർ�ിെയടു
�ാനും ഇത് സഹായി�ും.
േലാകസൃഷ്ടിയിൽ ൈദവ�ിന്
പിണ�  "ക�ബ�മാണ് " 

മനുഷ�ൻ എ�ാണ് കവി  സ�ിദാ
ന�ൻ  അേ�ഹ�ിെ� 'ആറാം
ദിവസം 'എ� കവിതയിൽ സൂചി
�ി�ു�ത്. തെ�  തലമുറെയയും  
ജ�േമകിയ ഭൂമിെയയും നശി�ി
�ു� മനുഷ�െനയാണ് കവി 
 ഇവിെട വിമർശി�ു�ത്. തിരി
�റിയാനും �പായ�ി��ിനും
ഇനിയും സമയം  ൈവകിയി�ി�.

വരും  തലമുറ�ായി  ഈ  �പകൃ
തിെയയും പരി�ിതിെയയും
സംര�ി�ാൻ  നമുെ�ാരുമി�്
ൈകേകാർ�ാം. ഇെ��ിൽ
കവിേയാെടാ�ം നമു�ും
പാേട�ി വരും.
           "ഇനിയും മരി�ാ� ഭൂമി
           നി�ാസ�മൃതിയിൽ       

 നിന�ാ�ശാ�ി"
              ഓർ�ുക, �പകൃതിയിെ��ി
ൽ മനുഷ�രി�. എ�ാൽ മനുഷ�രി
െ��ിൽ  ഇേ�ാഴ�തിലും സു�
രമായി  തെ� �പകൃതിയ്�് നില
നിൽ���ാവും. അതായത് �പകൃ
തിെയ ആ�ശയി�ു�ത് ന�ളാ
ണ്. അ�ാെത �പകൃതി ന�െളയ�.

ഈ ഒരു േബാധേ�ാെട ൈജവ
ൈവവിധ� സംര�ണ�ിൽ നമു
�ാ�ാർഥമായി പെ�ടു�ാം.
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ഞാൻ താ�ിയ പാതകളിെല
വാടി�ളർ� വാക പൂ�ൾ 

വസ�മാ�ിയ നിേ�ാെടനി�്
�പണയമാണ് സഖാേവ 

അട�ാ� �പണയം....
നിെ� വാ�ുകെളെ� രാവിെന
പകലുകളാ�ു�ു
നിെ� സ�രെമ�ിൽ പിറെകാ�
അ�കാര�ിന് മൃത�� നൽകു�ു.
അ��വീഴാറായ നിെ� ചിറകുകൾ�്
വർണം പകർ�ു പകർ�് ,
ന�ളായി പരിണമി�ു�
മാ�തയിൽ ഞാൻ െമാഴിയു�ു നിെ� കാേതാരം
'എെ� �പണയം സ�ാർ�മാെണ�്,

നി�ിൽ പിറവിെയടു�്
നി�ിൽ െവ�ുരുകി
നി�ിലലിയാൻ ഈ ജ�െമനിെ��ത തു�ം
പുനർജനി�ീടാം ഞാൻ
അേനകായിരം ജ��ൾ ഇനിയും
ഇടംൈകയിൽ െചെ�ാടിയും
വലംൈക�ിൽ നിെ� കരവും ഉെ��ിൽ മാ�തം.

-Rishna Febin

D3 Maths

തിരത��ം തിരമാലകൾ�റിയി�േ�ാ തിരെയ
പുൽകാൻ കാ�ുനിൽ�ും തീരംതൻ േനാവ്
തിരയ്�ുെ�ാരാ�ഗഹം തീര�്അണയുവാനും
തീരം തൻ േനാവിൽ അലി�ുേചരുവാനും
എ�ാം എ�ാ�ിെനയും, െകാതി�ു�ു�്
മരം മ�ിെനയും
മനുഷ�ർ മനുഷ�െരയും
അ�െന എ�ാം
കി���െത�ാം  കളയണം
എ�ത് �പകൃതി നിയമമാണ്
�പണയി�ു�വർ ത�ിൽ േവർപിരിയും േപാൽ.

മഴയ്�് അറിയു�ത് േപാെല
മ�ിെന ആർ�ും അറിയി�,

അതുേപാൽ എ�ാവർ�ിടയിലും
ഉ�് അവെരപ�ി അറിയു�വർ.

-Muhammed Labeeb

D1 Maths
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പതിവ ് േപാെല ഞാൻ ഇ�ും
അയാെള ക�ിരു�ു. േചാര
��വ��� ആ വിടർ� ക��
കള�ം, നീളൻ കു�ായവും
തേലെ���ം പെ�വിെടേയാ
വായി�   േനാവലിെല ഒരു
ദുഷ്ടകഥാപാ�തെ� അനുസ്മ
രി�ി��. ആദ�മാദ�െമാെ�
ഭയമായിരു�ുെവ�ിലും
സാവധാനം ഞാൻ അയാെള
�ശ�ി�� തുട�ി. വലിയ വയറും 
 നീരുെവ�  കാല് വലി��െകാ�ു
� അയാള�െട നട�വും  ഓേരാ
മുഖേ��ും മാറിമാറിയു�
അേ�ഹ�ിെ� േനാ�വും എെ�
മനസിലുണർ�ിയ വികാരം 
 എ�ായിരു�ു? അറിയി�...
നിർവചന�ൾ�തീതമായി ഒരു
വി�ലായി അെതെ� േവ�യാടി
െകാ�ിരു�ു. ആ ബസ് കാ�ി
രി�് േക���ിനരിെക ഓേരാ
ബസിെ�യും ച�ക�ൾ
നി�ലമാകുേ�ാൾ താൻ
െചേ�� ഒരു േജാലി നിർവഹി
�ു� വ��ഗതേയാെട ഓടിെ��്
വാതിൽ തുറ�ുകയും യാ�ത
�ാെര കയറാൻ സഹായി�ു
കയും െച��� ആ മനുഷ�െന
ഞാൻ  അ�ുേ�ാെടയായിരു�ു
വീ�ി�ത്. പെ� അതിേന�ാൾ
എെ� ആ�ര�െ�ടു�ിയത്
അയാളിേല�് േക��ീകരി�ിരു�
ഒരുപാട് മുഖ�ളായിരു�ു.
അവ�യും അവഗണനയും
പു�വും പരിഹാസവും എ�ാം
മി�ിമറയു� വികൃതമായ
മുഖ�ൾ. കാരുണ��ിെ�യും
സ്േനഹ�ിെ�യും േവരുകൾ
അ��േപായ നിർവികാരമായ ചില 
 മുഖ�ൾ.....ചി�കള�െട
ബലിഷ്ഠമായ കര�ൾ

മനസിെന സ�ാത��മാ�ിയ
േ�ാൾ എെ� ക��കൾ വീ�ും
അയാെള തിര�ു.സ്കൂൾ
യൂണിേഫാമി�� നിൽ�ു� ഒരു
െചറിയ െപൺകു�ിെയ തെ�
േനാ�ി നിൽ�ുകയായിരു�ു
അയാളേ�ാൾ .ആ കു�ി അയാെള
േനാ�ിയതും േപടി��
നിലവിളി�തും
ഒരുമി�ായിരു�ു.ആള�കൾ
തനി�ു ചു��ം ഓടി�ൂടിയേ�ാഴും
അവരുെട വിരലുകൾ തനി�ു
േനെര നീ�േ�ാഴും ഒ�ും
മനസിലാകാെത
നിൽ�ുകയിരു�ു അയാൾ.
ഇര�ിയടു�ു� ആള�കൾ
അയാെള ചവി�ി െമതി�ു�ത്
കാണാൻ കഴിയാെത ഞാെനെ�
ക��കൾ മുറു�ിയട��. പി�ീട്
പതിെയ ക�� തുറ�േ�ാൾ മുഖം
െപാ�ി ഓടിയകലു� ആ
മനുഷ�െനയാണ് ഞാൻ  ക�ത്.
അയാള�െട നീളൻ വസ്�ത�ൾ
കീറുകയും അവിടിവിെടയായി
േചാര െപാടിയുകയും
െചയ്തിരു�ു. 
                       പിേ� ദിവസം വീ�ിൽ
നി�ിറ�ിയത് അയാെള
കാണണെമ� ആ�ഗഹേ�ാ
ടുകൂടിയായിരു�ു. ഇ�ലെ�
സംഭവം എെ� വ�ാെത
സ്പർശി�ിരു�ു. അയാേളാട്
േതാ�ിയ സഹതാപതിലുപരി
എ�ാം അറി�ി��ം ഒ�ും
മി�ാതിരു�തിലു� കു�േബാധ
മായിരു�ു എെ� മന�് നിറെയ.
േവദനെകാ�് പുള�േ�ാൾ ആ
േചാരക�� കൾ �പതീ�േയാെട
എെ� േനാ�ിയി���ാവുേമാ?
അേതാ അവെയെ�
കു�െപടു�ിയിരുേ�ാ?

-Anusree Vijayan

D2 Maths
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അറിയി�... എ�ാ ചി�കള�ം
അവസാനി�ു�ത് േചാദ�ശര
�ള�െട മുന�ിലാണ്. ബസിെ�
ച�ക�ൾ േറാഡിലുരസു�
ശബ്ദമാണ് ഞാൻ എവിെടയാണ്
നിൽ�ു�െത� േബാധം
എനി�് നൽകിയത്. ഉടെന എെ�
ക��കൾ അേന�ഷി�ത് അയാെള
യായിരു�ു. പേ� അ�്
അയാെള ക�േതയി�. അ�്
മാ�തമ� പി�ീടേ�ാ��ം അ�െന
തെ�യായിരു�ു. പെ� പെ�
ഞാൻ അയാെള മറ�ു, ആ
േചാരക��കൾ പിെ� എെ�
ഓർമകളിൽ വ�േതയി�.
                           അ�് േനരം ൈവകി        
യാണ് വീ�ിൽ നി�ിറ�ിയത്. 
�ാൻഡിെല�ിയേ�ാേഴ�ും
പതിവ് ബസ് േപായി കഴി�ി
രു�ു. േകാേളജിെല�ാൻ
ൈവകുമേ�ാ എേ�ാർ�്
േവവലാതിെ��് നിൽ�ുേ�ാ
ഴാണ് ഒരു ആൾകൂ�ം ഞാൻ
�ശ�ി�ത് . ആള�കെള
വക�ുമാ�ി മു�ിെല�ിയ
േ�ാൾ ക� കാഴ്� എെ�
വ�ാെത തളർ�ി. വായിൽ നി�്
നുരയും പതയും വ�് ഉറു�രി
�ു� ഒരു മൃതശരീരം... അെത
അത് അയാൾ തെ�യാെണ�്
തുറി�് നിൽ�ു� ആ േചാര
���കൾ എെ� ഓർമി�ി��.
ഒ�് അന�ാൻ േപാലുമാവാെത
മരവി�� നി�ുേപായി ഞാൻ.
ദിവസവും ത�ിൽ കാണു�
ഒരാേളാട് േതാ�ു� സ്േനഹേമാ
വികാരേമാ അ� എനി�യാേളാട്
എ�് ആദ�േമ േതാ�ിയിരു�ു.
എ�ാൽ അതിലുമ��റം ത�ിൽ
ബ�ി�ി�ു� എേ�ാ ഒ�്
ഞ�ൾ�ിടയിൽ ഉെ��്
ഞാൻ മനസിലാ�ിയ നിമിഷ
മായിരു�ു അത്. പേ� അത്
എ�ാെണ�് മാ�തം...
മനസിലാകു�ി�. ഓർമകള�െട
കൂ�ാര�ൾ�ിടയിൽ
സൂഷ്മമായി പരിേശാധി�ി��ം ഈ
മുഖം മാ�തം മന�ിൽ
െതളിയു�േതയി�.

ൈവകുേ�രം വീ�ിെല�ിയേ�ാ
ൾ തെ� അ� പറ�ു.. ന�ുെട
ബാബുലാൽ മരി�� േപായി.
നിനേ�ാർ�യുേ�ാ അയാെള?
പാവം ഈെയാരു ജീവിത�ിൽ
എെ��ാം അനുഭവി��. എ�ി�്
അവസാനം ആ െതരുവിൽ........
സ്തംഭി�� നി�ു േപായി ഞാൻ.
ബാബുലാൽ... ആ േപെര�ാണ്
ഞാൻ ഓർ�ാ�ത്? ഇേ�ാൾ
ഓേരാേ�ാേരാ�ായി മന�ിൽ
െതളി�ു വരു�ു.
                   അ�് എനി�് ഏകേദശം
നാലു വയേ� ആയി����. ന�
മഴയു� ഒരു സ��യ്�ാണ്
ബാബുലാലും കുടുംബവും എെ�
വീ�ിേല�് വ�ത്. ആ��യിൽ
നിേ�ാ മേ�ാ വ�താെണ�ും
ഇനി മുതൽ എെ� വീടിെ�
അടു�ാണ് താമസി�ാൻ
േപാകു�െത�ും പറ�ു. മഴ
െകാ�് നന�ു
വിറയ്�ു�ു�ായിരു�ു അവർ.
അ� അവേരാട് കയറിയിരി�ാ
ൻ പറ�ു. ആദ�ം വിസ�തി��
െവ�ിലും പി�ീടവർ അക
േ��് കയറി.അേ�ാഴാണ്
ഞാൻ അയാള�െട ഭാര�െയ
�ശ�ി�ത്. ഒരു ചുമ� ഷാൾ
െകാ�് അവർ മുഖം മറ�ിരു�ു.
ൈകകളിൽ നിറ��ം നിറം മ�ിയ
വളകൾ. കഴു�ിെലാരു കറു�
ചരട്. നീല നിറ�ിലു�
അവരുെട േമൽ കു�ായ�ിൽ
നി�ും െവ�ം ഇ�ി�� വീഴു�ു
�ായിരു�ു. തണു�ു വിറ�ു�
ആ െമലി� ശരീരം ഒരു െചറിയ
െപൺകു�ിയുേടത് േപാെല
േതാ�ി��. അേ�ാഴാണ് അവ
രുെട പാവാടയിൽ പിടി�് തൂ�ി
എെ� ഒളി��ി�� േനാ�ിയി
രു� ആ െപൺകു�ിെയ ഞാൻ
ക�ത്. ഏകേദശം എെ� �പായം
തെ�യായായിരു�ു  കു�ിതല
മുടിയും ഉ����മു� ആ
സു�രികു�ിയ്�ും. ഗീത
എ�ായിരു�ു അവള�െട േപര്.
അ�് ബാബുലാൽ ഇ�െന
െയാ�ും ആയിരു�ി�. എേ�ാഴും
�പസ�മായ മുഖം , വലിയ

81



Department of Mathematics, WMOC

ശരീര�ിന് േചരാ� പതി�
സ�രം, ഒരു േ�പേത�കതരം നീളൻ
കു�ായമായിരു�ു ധരി�ിരു�ത്.
എ�ിെന�ാള�ം കൂടുതൽ തെ�
കുടുംബെ� സ്േനഹി�ിരു� ഒരു
സാധാരണ മനുഷ�ൻ.അവരുേടത്
�പണയവിവാഹമായിരു�ു.
വീ��കാരുെട ഇഷ്�ം നിരസി�തിന്
വീ�ിൽ നി�ും പുറ�ായി. ആ
�ഗാമ�ിൽ തെ� കുടുംബ�ിൽ
നി�ും അക�ായി പി�ീടു�
ജീവിതം.ഒരു മകളായതിന്
േശഷവും അവരുെട അവഗണയും
പീഡനവും സഹി�ാൻ വ�ാെത
ആയതുെകാ�ാണ് ഉ�തും
െകാ�് നാടുവി�ത്. മ��
സ���ാേരാ ബ�ു�േളാ
അടു�ി�ാ�ത് െകാ�ായിരി
�ാം,ഞ�ള�െട കുടുംബവുമായി
അവർ വളെര െപെ��് തെ�
അടു�ു.ഗീതു വിളി�ു�ത്
േപാെല ബാബു എ�ാണ് ഞാനും
അയാെള വിളി�ിരു�ത്.
അ�ൻ വിേദശ�ായതു െകാ�്
തെ� അയാള�െട സാമിപ�ം
എനി�് വളെര �പിയെ��തായി
രു�ു.ഗീതുവിെന േപാെല
തെ�യായിരു�ു അയാൾ�്
ഞാനും.ഞ�െള ര�ുേപെരയും
സ്കൂളിേല�് ബസ് കയ�ിവി�
തിനു േശഷം കെ��ാവു�
ദൂരം വെര അയാൾ ഞ�െള
േനാ�ി ൈകവീശുമായിരു�ു.
എ�ത മേനാഹരമായ ദിവസ�ളാ
യിരു�ു അത്..എ�ാം തകിടം
മറി�ത് ഒരു നിമിഷം െകാ�ാ
യിരു�ു.
.                      അ�്, ന� മഴയു�
ദിവസമായിരു�ു.    ആെക
നന�ാണ് ഞ�ള�് �ാൻ
ഡിെല�ിയത്.ഞാനും ഗീതുവും
ബ�ിേല�് കയറിയേ�ാഴാണ്
ബാബു ഗീതുവിെന വിളി�ത്,
അവള�െട ടിഫിൻ െകാടു�ാൻ.
ടിഫിൻ വാ�ി അവൾ ബ�ിൽ
കയറിയതും ബ�് എടു�തും
ഒരുമി�ായിരു�ു. െപെ��് അവൾ
െതറി�് േറാഡിേല�് വീണു.
നന� േറാഡായതിനാൽ ബ�്
െത�ി നീ�ിയാണ് നി�ത്.

അേ�ാേഴ�ും ആ വലിയ
ച�ക�ൾ അവള�െട ഇളംശരീര
�ിലൂെട കയറിയിറ�ിയിരു�ു.
അവള�െട ര��ിൽ കുളി�
ശരീരം െക�ി�ിടി�് കാര��ിെ�
ഗൗരവം േപാലും അറിയാെത
വി�ിെപാ��േ�ാഴും ഞാൻ 
 തിര�ത് ബാബുവിെനയായി
രു�ു.മുഖ�ും ശരീര�ിലും
െതറി�� വീണ േചാര�ു�ികള�
മായി ഒ�് കരയാൻ േപാലുമാവാ
െത നിൽ�ുകയായിരു�ു
അയാൾ. 
                        ഈെയാരു സംഭവം എ   
 െ� മനസിന് വലിയ ആഘാത
മായിരു�ു, ബാബുലാലിനും.
അയാൾ ഒരു മാനസിക േരാഗി
യായി മാറി കഴി�ിരു�ു.
സ�േബാധം നഷ്ടെ��് ഭാര�െയ
േപാലും തിരി�റിയാൻ കഴി
യാതായേതാെട ഗീതയുെട
അ�െയ അവരുെട വീ��കാർ
നാ�ിേല�് െകാ�ു േപായി. ഒരു
ദിവസം സ��ം നാടും
വീടുെമാെ� ഉേപ�ി�് ഈ 
 മനുഷ�െ� കൂെട ഇറ�ി
വ�േ�ാൾ ഇ�െനെയാരു
തിരി��േ�ാ�് ഇവർ ഒരി�ലും
�പതീ�ി�ി���ാവി�. മകള�ം
ഭാര�യും എ�ാം.. എ�ാം
അയാൾ�് നഷ്ടെ���. പേ�
ഇെതാ�ും അറിയാെത അയാളാ
ബ�്�ാൻഡിലും
പരിസര�ുെമാെ� അല�ു
തിരി�ു.
                  ഒരു േപടിസ�പ്നം േപാെല
ബാബുലാലും ഗീതയുെമാെ�
എെ� മനസിൽ തെ�
ചു�ി�ിരി�ു. പേ� ഈ
ചി�കൾ എെ� വ�ാെത
േവ�യാടാൻ തുട�ിയേതാെട
അ�യ്�് േപടിയായി തുട�ി.
അ�െന ഞാനും അ�യും
തറവാ�ിേല�് താമസം മാ�ി.
അവിടുെ� അ�രീ��ിൽ
ഞാൻ വളെര േവഗ�ിൽ തെ�
സാധാരണ ജീവിത�ിേല�്
തിരി�� വ�ു. പിെ� അവിെട
തെ�യാണ് ഞാൻ
ഹയർെസ��റി വെര പഠി�ത്.
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ഈ സമയ�ളിെലാ�ും ഞാൻ
ബാബുവിെനയും ഗീതെയയും
ഓർ�േതയി�. ആ ഭൂതകാല
ചി�കെള ആേരാ എ�ിൽ നി�ും
പറിെ�ടു�ിരു�ു,
ഒരവശിഷ്��ള�ം ബാ�ി
െവ�ാെത..........
                    അ�ൻ വിേദശെ� േജാ   
ലി ഉേപ�ി�് നാ�ിെല�ിയതിന്
േശഷമാണ് പിെ� ഞ�ൾ
ഇേ�ാ�് വ�ത്.ഏകേദശം പ�ു
വർഷ�ിന് േശഷം... ദിവസവും
�ാൻഡിെല�ുേ�ാൾ അയാെള
കാണുേ�ാൾ ഉ�ിെലാരു
വി�ല�ാെത ഒരു കാല�്
എനി�ാെരാെ�േയാ ആയിരു�
ആ മനുഷ�െന  തിരി�റിയാൻ
കഴിയാെത േപായത്
എ�ുെകാ�ായിരു�ു?
ഒരുപേ�... ഏകാ�മായ,
ഒരി�ലും അവസാനി�ാ� ഈ
അല�ിലും �പായവും ഒെ�
അയാളിൽ വരു�ിയ
മാ��ളായിരി�ാം. അേതാ
എ�ാവരും ഒ�െ�ടു�ിയ
അയാെള ഞാനും അറി�ു
െകാ�് ഒ�യ്�ാ�ുകയായി
രുേ�ാ? അെത... അതു തെ�
യാണ് സംഭവി�ത്. അെ��ിൽ
പലതവണ എെ� േനാ�ിയ ആ
േചാര���കെള അ�ത
നിർ�യമായി ഞാൻ അവഗണി
യ്�ി�ായിരു�ു.
പലേ�ാഴും എെ�ാെ�േയാ
പിറുപിറു�ുെകാ�്.. പു�ിരി��
െകാ�് അയാൾ എെ�
അടുേ��് ഓടിവരുേ�ാഴും
ഒഴി�ുമാറാനാണ് ഞാൻ
�ശമി�ിരു�ത്. എ�ുെകാ�ാ
യിരു�ു? ഭയമായിരുേ�ാ?
െവറു�ായിരുേ�ാ? അറിയി�...
എ�ായിരി�ാം അയാൾ
എേ�ാട് പറയാൻ ഉേ�ശി
�ി���ാവുക? എ�ിൽ അയാൾ
ഗീതെയ കാണുകയായിരുേ�ാ?..
ഇ�.. ഇനി ഒ�ിെന�ുറി��ം
ആേലാചി�ിേ�ാ വിലപി�ിേ�ാ
കാര�മി�. എ�ാം കഴി�ിരി
�ു�ു. പൂർ�ീകരി�ാ�...

ല���ാനെ��ാ� ഒരു
യാ�ത േപാെല അേ�ഹ�ിെ�
ജീവിതം അവസാനി�ിരി�ു�ു...
പഴയ കാര��ൾ ഓേരാേ�ാേരാ
�ായി മന�ിലൂെട കട�ി
വിടുേ�ാൾ പല േചാദ��ൾ�ും
ഉ�രം കി�ിതുട�ു�ു. അെത
�ാം വിരൽ ചൂ�ു�ത് എ�ിേല
�ാണ്. അെത എ�ി േല�്
മാ�തം. 
         �പണയിനിയുെട ഓർ      
 �കൾ േപാലും അടർ�ി
െയടു�േ�ാൾ എെ� മുഖം
മാ�തം അയാളിൽ അവേശഷി
�ി�താരായിരു�ു? എ�ിനായി
രു�ു? ഒരുപേ� എനി�് മാ�ത
േമ അയാെള ജീവിത�ിേല�്
ൈകപിടി��യർ�ാൻ സാധി
�ുമായിരു�ു��.എെ� ഒരു
പു�ിരിയ്േ�ാ സ് േനഹേ�ാ
െടയു� വാ�ുകൾേ�ാ േപാലും
അതിന് കഴിയുമായിരു�ു. പല
തവണ എ�ിേല�്  നീ� ആ
േചാര���കളിെല സ്േനഹവും
വാ�ല�വും ഒ�ും തിരി�റിയാൻ
കഴിയാെത േപായത് േബാധമി
�ാ� അേ�ഹ�ിെ�യ�
തിക� േബാധ�മു� എെ�
െത�ാണ്.അയാള�െട ജീവിത
�ിെല നിർണായകമായ ഘ�
�ിൽ അറി�ുെകാേ�ാ
അറിയാെതേയാ ഞാൻ അയാെള
അവഗണി�ുകയായിരു�ു.കാല
വും വിധിയും എെ� െകാ�്
െച�ി�ി� ഒരി�ലും തിരു�ാൻ
കഴിയാ� മഹാപാതകം. ആ
മരണ�ിന് സമൂഹ�ിേനാെടാ
�ം ഞാൻ േപാലും അറിയാെത
ഞാനും ഒരു ഉ�രവാദിയായിരി
�ു�ു. ഒരു െതളിവും അവേശ
ഷി�ി�ാെത നട�ിയ അതിവിദ
ഗ്ധമായ  കൂ�െകാലപാതകം.
                    കു�േബാധ�ിെ�
കയ്��നീർ സിരകളിലൂെട അരി��
കയറു �ു�്.ക�ിൽ നി�ും
വരു� ക��നീർ തീ�നൽ
േപാെല െപാ���ു�്. ക�ിൽ
ഇരു�്  കയറു�ത് േപാെല... ഇരു�്
െമെ� െതളിയുേ�ാൾ     ഒരു         
 ആൾ�ൂ� �ിെ� നടുവിൽ
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 നിൽ�ുകയാണ് ഞാൻ.
ആരുേടയും മുഖം വ��മ�.
പേ� അവരുെട വിരലുകെള�ാം
എെ� േനെര ചൂ�ിയിരി�ു�ു.
അവരുെട കു�െ�ടു�ലുകൾ
എെ� കാതുകളിൽ
അലയടി�ു�ു. ൈവകാെത ആ
ആൾ�ൂ�ം അദൃശ�മായി.

ആ കൂരിരു�ിൽ ഞാൻ മാ�തമായി.
െപെ��് ഒരു പ�ിെയ േപാെല
എേ�ാ ഒ�് എെ� േനെര
പാ�ടു�ു. േദഹ�ു വ�്
വീണേ�ാഴാണ് എനി�്
മനസിലായത് േചാര പുര� ഒരു
നീളൻ കു�ായ�ിെ�
ശീലുകളായിരു�ു അെത�്....

മനുഷ�ാ, നിെ� സ്പ�ന�ൾ�്
ച�ല വീണുേവാ
നിെ� മുഖമൂടികൾ മൂടിെ��ിേയാ 
അകലം
മന��െകാ�െ�േ�ാർ�ുക
എ�ിലും നീ അകലു�ുേവാ
ഈ കാല�ിെ�
ൈപശാചികതയിൽ നീ
മു�ി തുട�ിേയാ
അവർ
േവ���ികേളാ െതരുവുനായേയാ
അ�
േരാഗികളാണ്
അകേല�ത് ശരീരം െകാ�ാണ -
ത�ാെത മന�ിനാല�
ഓർ�ൂ.. ഇ�വെന�ിൽ
നാെള നീയാണ്!!!
                                   

-Shahana P

D2 Maths
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2013 െമയ് 23 മലയാള�ിന് േ�ശഷ്ഠ ഭാഷാ പദവി ലഭി� വർഷം.2000
വർഷ�ിൽ കൂടുതൽ ചരി�തമു� ഭാഷകൾ�് ഇ��ൻ ഭരണകൂടം
നൽകു� ഈ അംഗീകാരം മലയാള�ിന് മുൻപ് തെ� തമിഴ്, ക�ട,

സംസ്കൃതം,ഒഡിയ എ�ീ ഭാഷകൾ സ��മാ�ിയിരു�ു. എ�ിലും ന�ുെട
മാതൃഭാഷയ്�് അപൂർമായ ഒരു ശ�ിയു�്. സ�ാത����ിന ് മുൻപും
േശഷവും ന�ുെട സാമൂഹ� വ�വ�ിതിയുെട മുേ��െ� മലയാളം എ�
ഭാഷ ഒരുപാട് സഹായി�ി���്.

Department of Mathematics, WMOC

-Varsha E

D1 Maths

സ�ാത���ം തെ�യമൃതം, സ�ാത���ം തെ� ജീവിതം
പാരത���ം മാനികൾ�് മൃതിേയ�ാൾ ഭയാനകം

എ�് നെ� പറ�ു പഠി�ി�തും ഈ മലയാളം തെ� ആണ്.െചറുേ�രിയും
എഴു��നും കു�ൻ ന��ാരും എ�ാം ആ ഭാഷയുെട മാധുര�െ� നമു�്
മു�ിൽ തുറ�് കാ�ി. കൃഷ്ണഗാഥയും നളചരിതം ആ��ഥയും ആർ�്
മറ�ാൻ കഴിയും. മഹാകാവ�െമഴുതാെത മഹാകവിയായ ആശാനും
''ഭാരതെമ�ു േക�ാൽ അഭിമാനപൂരിതമാകണമ�രംഗം" എ�ു പാടിയ
വ�േ�ാള�ം പിെ� ഉ��രും എ�ാം മലയാള�ിന് മാ�തം സ��മാണ് .
കു�ു�ി മാേഷയും അേ�ഹ�ിെ� കവിതകെളയും െകാ�� കു�ിക
ൾ�ു േപാലും സുപരിചിതമാണ്.അ�െന അ�െന  ഓർ�െ�ടാെത
േപായതും ഓർ�െ��വരുമായ എ�തേയാ േപരുെട അധ�ാനമാണ് ഈ
ഭാഷയുെട വളർ�.

ഒരു നാണയ�ിന് ഇരുവശ�ൾ ഉ�തുേപാെല, ഇവിെടയും ഭാഷയുെട
മഹത�ം മന�ിലാ�ിയ ഒരു സമൂഹ�ിലുപരി,ആ ഭാഷെയ മറ�ു േപാകു
� ഒരു ജനതയും  രൂപെ��� െകാ�ിരി�ുകയാണ് .അതിെ� േവരുകൾ�്
ആഴം കൂടിെ�ാ�ിരി�ുകയാണ്. െപാതുേവദികളിൽ മലയാള�ിെ�
�പാധാന�ം കുറ�ുെകാ�ിരി�ു�ു. മ�ിേനാടു മാ�തമ�, മാതൃഭാഷെയ
യും പുതുതലമുറ മറ�ു െകാ�ിരി�ുകയാണ്."അ�" എ� ര��രം
േപാലും െത��കൂടാെത എഴുതാൻ കഴിയാ� അവ�.മലയാള�ിെല
രചനകെളയും ,ഒള�മ�േയയും,ഭ�തിരി�ാടിെനയും അറിയാ� ഒരു
തലമുറ ഇവിെട സൃഷ്ടി�െ��ിരി�ു�ു.അരിയു�ാവു� അരിെ�ടി േതടി
കു�ികൾ യാ�ത തുട�ി. വിേദശ ഭാഷകൾ പഠി�ാൽ ജീവിതം പ� പിടി�ും
എ�് ചി�ി�ു� ഈ തലമുറ മലയാളെ� അറിയാൻ �ശമി�ുേ�യി�.

മലയാള�ിൽ അ��ാറ�രം ഉെ��ു േപാലുമറിയാ� ഒരു
തലമുറേയാട് , ഒേ� പറയാനു��,

മ��� ഭാഷകൾ േകവലം ധാ�തിമാർ
മർത�നു െപ�� തൻഭാഷതാൻ
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भारत�य अ�त�ाचीन भाषा भव�त सं�कृतभाषा । सा भारतीयभाषाम् जननी अ��त ।
सं�कृतभाषा अतीवसमृ�ा , प�र�कृता च अ��त।  अतः एव अ�याः भाषायाः नाम  सं�कृतम्
इ�त । सं�कृतभाषा देववाणी इ�त क�यते।  वेदोप�नषदः , इ�तहासपुराणा�न,  धम�शा��म ्  ,

ग�णतशा�वम ्  , आयुव�दम् ,  संड्गीतम् अथ�शा�वम् इ�यद�नी सवा��ण शा�वा�ण
सं�कृतभाषायां एवं स��त । सं�कृतभाषायाः का�सं���ः अ�त अपूवा� अमू�या च ।
सं�कृतम् �व�ानभा�डागारम् अ��त।  सं�कृतभाषा न क�ठना , अ�पतु सरला सरसा एव
भव�त ।  अघा�प  आं��देशे एक��मन् �ामे जनाः सं�कृतभाषामेव वाता�लापं कव���त । 

 रामायण महाभारत काले सं�कृतभाषा एव �च�लता आसीत् ।  

सं�कृतभाषायाम् एक�य श�द�य अनेके पया�यश�दाः  स��त । अतः इयं भाषा स��ा अ��त 

 । सं�कृतभाषा अ�मांक सं�कृ�तक� भाषा अ��त, यतः अ�माकं सव� धा�म�कः -- सं�काराः
अ�यांम ् भाषायमेव �वघ�त े । सं�कृतभाषायाम् अनेका�न सुवचना�न सुभा�षता�न च स��त  ।
एतत् सव� बालके�यो,  युवके�यो च �ेरणाम् य�ं��त  । अ�यां भाषायां मानवीय गुणानाम्
�ववेचनम् �ा�यते।  

           सं�कृतभाषायः �याकरणम ्  एव अनुकृब���त �ायेण सवा�ः भारतीयभाषाः । सं�कृत े

 वै�ा�नकसा�ह�यम् अ�प ब� अ��त।    भारते एकैक��मन् �देशे एकैका भाषा स��त । तत ् 

 �देशे त�याः एव �ाब�यम ्  । एतत् कारणतः राजनीते कारणतः �चार�य अभावतः च
सं�कृत�य हासः इदान� ��यत े । 

जनेषु सं�कृत�ी�तः सृ�त�पोण अ��त ।  यो�यः  �चारा कृतः चेत् , जनाः यथा उपे�ां कुब���त
तथा आधु�नकप��त�भः पाठनं कृतं चेत् सं�कृत�य अ�भवृ��ः अव�यं शी�म् एव भ�व�य�त
। भारतीया सं�कृ�तः सं�कृतम् अवल��य �त��त । अथवा सं�कृत सं�कृ�योः 
 पर�रपूरक�वम  अ��त  । 

                       अतः एव अ�ते सं�कृ�तः सं�कृता��ता इ�त  । भारतीयतायाः आधारभूताम्
वेदवाण� सव��प  अव�यं पठनेन पोषथेयुः च ।  सं�कृतभेव भारत�य गौरवं अ��त अतः अ�याः
�चारः �सारः अ�माकं कत��ाः । सं�कृतम् अ�माकम् स�माग�म ् उप�र �ेरय�त । 

  " सं�कृतोपासकः स�तु सव� भारतवा�सनः ।
  सं�कृतेनैव भाषा�तं तेनः �ेयः कर��तम् "

-Arunima. S. C
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          സൂര�നും ഗുഹയും കൂടി ഒരി�ൽ സംഭാഷണ�ിൽ  ഏർെ���.  പേ�
എ�ത �ശമി�ി��ം സൂര�ന് ഇരു�് എ�ാെണ�ും  തണു� ്  എ�ാെണ�ും
മന�ിലാകു�ി�. അതുേപാെല ഗുഹയ്�് െവളി�െമ�ാെണ�ും വ��ത
എ�ാെണ�ും പിടികി���ി�. കാര�ം മന�ിലാ�ാൻ അവർ വാസ�ലം
പരസ്പരം മാറാൻ തീരുമാനി��. സൂര�െ� വാസ�ലെ��ിയ ഗുഹ
സേ�ാഷവാനായി. െവളി�ം ക�ു മതി മറ�ു. ഗുഹയിെല�ിയ സൂര�ൻ
പറ�ു " എവിെടയാണ് ഇരു�്? എനി�് പഴയ �ല�ുനി�് ഒരു വ�ത�ാസവും
േതാ�ു�ി�".
          അ�ിത�മാണ് അനുഭവ�ള�െട ഉറവിടം. എ�ായിരി�ു�ു എ�തിെന
അടി�ാനമാ�ിയാണ്  ഓേരാരു�രുെടയും അനുഭവകഥകൾ
രൂപംെകാ���ത്. തിരിനാള�ൾ�ു പറയാനു�ത ് െവളി��ിെ� 
 കഥകളായിരി�ും. കാരണം അവർ പര�ു�തു െവളി�മാണ്. അതിലുപരി
അവർ  െവളി�മാണ്.
          പുക�ുഴലുകൾ പ�ുെവ�ു�ത് അ�കാര�ി�യും
നിഗൂഢതയുെടയും വിവരണ�ളായിരി�ും. കാരണം , അവ ശീലി�ു�തും
കട�ിവിടു�തും പുകയും ഇരു��മാണ്. തുടർ�യായി െചയ്തുെകാ�ിരി�ു�
കാര��ൾ അ�ിത��ി� ഭാഗമാകും. അവിെട നി�ാകും ഒരാള�െട അറിവും
ആദർശവുെമ�ാം രൂപെ�ടുക. 
           വാസ�ല�േളാടു  വിടപറയാെത ൈവവിധ��ളിേല�് എ�ിേ�രി�. 
 �ിരേമൽവിലാസ�ി� പരിസര�ളിൽ മാ�തം ചു�ി�റ�ു�വർ�്
പുതുമയുളള ഒരനുഭവവും ഉ�ാകി�.  ജീവി�ു�തു ജീവവായുവിലൂെട
മാ�തമാകരുത്, ജീവിതാനുഭവ�ളിലൂെടയുമാകണം.  എ�ിേ�രു�
�ല�ിനനുസരി�� സ�യം മാറു�തിെന�ാൾ േ�ശഷ്ഠമാണ് െചെ��ു� 
 �ല�ു മാ�മു�ാ�ു�ത്.
                             
                              
                         

അനുഭവ�ള�െട
ഉറവിടം  -Abida
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ഈ ഒരു കരിയർ തെ� 
 ആയിരുേ�ാ സ�പ്നം?

WMO േകാേളജിെല ഗണിതശാസ്�ത വിഭാഗ�ിൽ ഇത് വിജി
മി�ിെ� ഇരുപ��ാം വർഷമാണ്. മി�ിെ� അധ�ാപന
ജീവിത�ിലൂെടയും വിദ�ാഭ�ാസ കാലഘ��ിലൂെടയും ഒരു
യാ�ത.

ഇതു  തെ�യായിരു�ു
ആ�ഗഹി� കരിയർ.സ്കൂളിൽ
പഠി�ു� കാല�ു തെ�
അധ�ാപികയാവു�താണ്
ന�െത�് േതാ�ിയിരു�ു.
കാരണം �ാസുകളിൽ ഞാൻ
നെ�ാരു വിദ�ാർ�ിയ�ാ
യിരു�ു. ഒരുപാട് േനരം �ാസിൽ
�ശ�ി�ിരി�ാൻ കഴി�ി
രു�ി�.  �ാസിൽ പറയു� പല
തമാശകള�ം മന�ിലാകു�ത്
പി�ീടായിരു�ു. കൂ��കാർ ട��ബ്
ൈല�് എ�് പലേ�ാഴും
വിളി�ി���്. പേ� െടക്�് 
ബു�്  വായി�് പഠി�ി�ു�
ഭാഗ�െളാെ� മനസിലാ�ാൻ
�ശമി�ിരു�ു.അതുെകാ�്
കൂ��കാരുെട ചില സംശയ�
െളാെ� ദുരീകരി�� െകാടു�ാ
ൻ സാധി�ിരു�ു. അവരുെട
ഭാഗ�ു നി�് ലഭി�ിരു� ന�
അഭി�പായ�ൾ ആവാം അധ�ാ
പനം എ� േമാഹം  എ�ിലു�ാ
�ിയത്.

കാ�ി േതാ��ിന് നടുവിൽ ഒരു
വീടും ഓല േമ� െഷഡും. അ
തായിരു�ു ആദ�െ� WMO
േകാേളജ് . ഫിസിക്സ് , ഇലക്േ�ടാ
ണിക്സ്, അറബിക് എ�ീ മൂ�്
ഡി�ാർ�്െമ��കള�ം 96 വിദ�ാർ
�ികള�ം കുറ�് അധ�ാപകരും
മാ�തേമ അ�് ഉ�ായിരു�ു��.
വീടിെ� മ�ായിരു�ു കംപ���ർ
ലാബായി ഉപേയാഗി�ിരു�ത്.
ഓലെകാ�് മറ�ാണ് �ാസ് റൂമു
കൾ തിരി�ിരു�ത്. ഒരു �ാ�ിൽ
പറയു�ത് െതാ�ടു� �ാ�ിൽ
അതിേന�ാൾ ന�ായി േകൾ
�ുമായിരു�ു. ഒരു �ാ�ിൽ
പറ� തമാശകൾ�് െതാ�
ടു� �ാ��കളിെല കു�ികൾ
ചിരി�ിരു� സ�ർഭ�െളാെ�
ഉ�ായി���്. പി�ീട് ഘ�ം ഘ�
മായാണ് ഇ�ു കാണു� ഒരവ
�യിൽ ന�ുെട േകാേളെജ
�ിയത്. ഈെയാരു വളർ�യിൽ
സേ�ാഷവും അഭിമാനവും ഉ�്.

തുട�ം  മുതലു� ഒരു
അധ�ാപിക എ� നിലയിൽ
ആദ� കാല WMOC െയ
കുറി��� ഓർ�കൾ
എെ�ാെ�യാണ്?

WMO േകാേളജ് തിരെ�
ടു� സാഹചര��ൾ.?

സ്കൂളിൽ പഠി�ുേ�ാൾ തെ�
േജാലി േവണെമ�ത് വലിയ
ആ�ഗഹമായിരു�ു. മെ�ാരാെള
ആ�ശയി�ാെത ജീവി�ാൻ
എ�തയും െപെ��് �പാപ്തയാ
കുക എ� ചി�യായിരു�ു 
 ഉ�ായിരു�ത്. 1995 ൽ പി. ജി
കഴി� തി നു േശഷം ബാം��ർ
IISc (Indian Institute of Science ) ൽ
റിസർ�ിന് േചർ�ു.ആ സമയ
�ാണ ് W M O േകാേളജിൽ
 അവസരം ലഭി�ു�ത്.

റിസർ�് തുടരാനു� എ�ാ സാഹ
ചര��ള�ം കുടുംബ�ിൽ ഉ�ാ
യിരു�ി��ം േജാലിയ്�് േപാകാ
ൻ തീരുമാനി�തിന് കാരണം 
 ആ�വിശ�ാസ�ുറവായിരു�ു.
പരിചയമു� പലരും PhD െചയ്ത
ത് കുേറ വർഷ�െളടു�ാ
യിരു�ു.  അതു കഴി�ാലും
കി�ാൻ േപാകു�ത് അധ�ാപക
േജാലി തെ�യാണ് എ�്
േതാ�ി. അതുെകാ�് കി�ിയ
അവസരം കളയാൻ േതാ�ിയി�.
അ�െനയാണ് 1996 ജൂൈല
19ന ് WMO േകാേളജിൽ  േജായിൻ
െച���ത്.
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അധ�ാപനം എ�െനയായിരി
�ണം എ� െപാതുകാഴ്ച�ാട്
ന�ളിൽ രൂപെ�ടു�ത് ന�ുെട
അധ�ാപകരിൽ നി�ാണ്. അവർ
ന�ളിൽ െചലു�ു� സ�ാധീനം
വളെര വലുതാണ്. അതുെകാ�്
തെ� സ�ഭാവികമായി അവരുെട
രീതികൾ ന�ളിലും കട�ുവരാം.
ഒരാെള മുഴുവനായി അനുകരി
�ാൻ ആെരെകാ�ും സാധി
�ി�. എ�ാവരിലും കുറവുകൾ
ഉ�ാവും. ന�െത�് േതാ�ു�ത്
സ�ീകരി�ാൻ �ശമി�ി���്.

ഇ�തയും നാൾ കട�ു േപായ  
ബാ��കളിൽ ഏ�വും കൂടു
തൽ  ഓർ�ിരി�ു� ബാ�്
ഏതാണ്? എ�ുെകാ�്?

കരിയറിെ�  തുട��ിൽ 
 ആെരെയ�ിലും അനുകരി
�ാൻ �ശമി�ി��േ�ാ?
അേതാ  സ��ം രീതി
യിലാേണാ  മുേ�ാ��േപായി
���ത്?

കരിയറിെ� തുട��ിലു
�ായിരു� ബാ��കളിെല
കു�ികളിലും  ഇേ�ാഴെ�
കു�ികളിലും േതാ�ിയി���
വ�ത�ാസ�ൾ എെ��ാ
മാണ്?

എ�ാ ബാ��കള�ം ഒരു രീതിയില
െ��ിൽ മെ�ാരു രീതിയിൽ അവ
രവരുേടതായ മു�ദ പതി�ി��
കട�ു േപായവരാണ്. എ�ാലും
ഡി�ാർ�്െമ��െല ഫ�് ബാ�ി
െന ഒരി�ലും മറ�ാൻ പ�ി�.
അവെര ന� റിസൾേ�ാടു കൂടി
പുറ�ിറ�ുക എ�ു പറയു�
ത് �ശമകരമായ േജാലിയായി
രു�ു. എ�ാ ടീേ�ഴ്സും കു�ികള�ം
ഒ�ം നി�ു. അതിെ� ഫലവും
മിക�തായിരു�ു. പിെ� മ��
ബാ��കെള അേപ�ി�് ഇവെര
കൂടുതൽ വ��ിപരമായി മനസി
ലാ�ിയി���്. വിേശഷ�ൾ
ഒെ� അറിയി�ുേ�ാൾ പരമാ
വധി േപാകാനും �ശമി�ിരു�ു.
അവെര�ാവരും തെ� പി�ീട്
ന� േമഖലകളിൽ എ�ി എ�
തും വളെര സേ�ാഷമു� കാര�
മാണ്.

ഒ�ിെനാ�ു മിക�താണ് ഓേരാ
ബാ�ിെലയും വിദ�ാർ�ികൾ.
�പശ്ന�ാർ എ�് േതാ�ി�ു�
വിദ�ാർ�ികൾ എ�ാ ബാ�ിലും
ഉ�ാവാറു�്. പലേ�ാഴും
അതവരുെട സാഹചര�ം െകാ�ു
സംഭവി�ു�താണ്. പിെ�
െപാതുേവ പലരും പറയാറു�്
പ�െ� കു�ികൾ�് ന�
ബഹുമാനമായിരു�ു,
പറ�ാൽ അനുസരി�ു
മായിരു�ു, ഇേ�ാഴെ�
കു�ികെള േപാെലയ� എെ�ാ
െ�. പേ� എനി�് അ�െന
േതാ�ിയി�ി�. കാലഘ��ൾ
�നുസരി��� മാ��ൾ
എ�ാ�ിലും ഉ�ാവും. അത്
അനിവാര�വുമാണ്.

മ�� േകാേളജുകളിൽ നി�ും
ന�ുെട േകാേളജിെന വ�ത�
സ്തമാ�ു� ഘടക�ൾ
എെ�ാെ�യാണ്?

അനാഥരായവരും സാ��ിക
മായി പിേ�ാ�ം നിൽ�ു�വ
രുമായ ഒരുപാട് വിദ�ാർ�ികൾ
ന�ുെട േകാേളജിലു�്. മ��
േകാേളജുകളിലും ഉെ��ിലും
അതിെന അേപ�ി�് WMOC
യിൽ അവരുെട എ�ം വളെര
കൂടുതലാണ്.  പരിമിതമായ സാ
ഹചര��ള�� ഇ�രം വിദ�ാർ
�ികൾ�് മിക� വിദ�ാഭ�ാസം
ലഭി�ാനു� അവസരം ഒരു�ു
�ു എ�താണ് ന�ുെട േകാേള
ജിെന വ�ത�സ്തമാ�ു� �പധാന
ഘടകം.
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ധാരാളം വിദ�ാർഥികൾ പല രീതി
യിൽ  മന�ിൽ ത�ി കട�ു
േപായി���്. എ�ിലും കരിയറി
െ� തുട��ിൽ ഉ� ചിലത്
പറയു�താണ് ന�ത്. അ�െന
ഓർമയിൽ ഉളള വിദ�ാർഥിയാണ് ,
സുജിത്. (കുേറ കാര��ളിൽ
വ�ത�സ്തതയുളള ആളാണ്
സുജിത്.  ന�ായി എഴുതുമായി
രു�ു. േകാേളജിൽ നട� ഒരു
സംഭവം  വിമർശനാ�കമായി
എഴുതി അവതരി�ി�ത്
ഓർ�ു�ു. അധ�ാപകരായി
രു�ു ആ നാടക�ിെല കഥാ
പാ�ത�ൾ . വിദ�ാർഥികൾ അത്
അവതരി�ി��. ഇതിെ� േപരിൽ
സുജി�ട�മു� പല വിദ�ാർ
�ികള�ം സസ് െപൻഡ് െച�െ�
�ിരു�ു). ഒരു ദിവസം എേ�ാ
കാരണ�ാൽ  സുജി�ിെന
�ാ�ിൽ നി�ും പുറ�ാ�ി.
അ�് ൈവകുേ�രം സുജി�്
ഞാൻ താമസി�ു� �ലം
കെ��ി  വരികയും �പശ്നം
ഒെ� പരിഹരി�് സേ�ാഷ
േ�ാെട തിരി�� േപാവുകയും
െചയ്തു. എെ� സംബ�ി�്
അത് ഒരു ആദ� അനുഭവമായി
രു�ു.  ഇതുേപാെല മെ�േ�ാ
കാരണം െകാ�് പുറ�ാ�ിയ
വിദ�ാർഥിയാണ്, മുജീബ്.
�ാസിൽ നി�ും പുറ�ാ�ു
േ�ാൾ ഇവർ പറയു� ന�ായ
�ൾ അേ�ാൾ നമു�് ഉൾ
െ�ാ�ാൻ കഴിെ��ു വരി�.
പേ� കാര��ൾ മന�ിലാ�ി 
 പി�ീട് ആേലാചി�ുേ�ാൾ
അെതാ�ും േവ�ായിരു�ു
എ�് േതാ�ിയി���്.

ഇ�െന ഒരു ഫീൽഡ്
തിരെ�ടു�ി�ായിരു�ു
െവ�ിൽ പിെ� ഏത്
തിരെ�ടു�ുമായിരു�ു?

മി�ിന് ഒരി�ലും മറ�ാനാ
വാ� അനുഭവം സ�ാനി�
��ഡ��െന കുറി�്?

ഈ  കരിയർ േവ�ായി
രു�ു െവ�് േതാ�ിയ 
 നിമിഷ�ൾ ഉ�ായി
��േ�ാ?

സാഹചര��ൾ െകാ�് വ�
േ�ാഴുെമാെ� േതാ�ിയി���് .
സർവീസിൽ കയറിയ ആദ�െ�
വർഷം തെ�യാണ് ആദ�മായി
േതാ�ിയത്. പരമാവധി പഠി�ി��
എ� വിശ�ാസ�ിൽ ഒരു �ാ�്
െട�് നട�ിയേ�ാൾ ഭൂരിഭാഗം
േപർ�ും മാർ�് വളെര കുറവാ
യിരു�ു. വലിയ  �പതീ�യിലാ
യിരു�ു പരീ� നട�ിയത്.
അത് േപ�ർ േനാ�ിയേതാെട
തീർ�ു. അേ�ാൾ േതാ�ി ഈ
കരിയർ ശരിയാവിെ��്.
എ�ാൽ, കുറ� മാർ�്
വാ�ിയത് വ�് ഒരാെള
അള�ാൻ കഴിയിെ��് പി�ീട്
തിരി�റി�ു.

സ��മായി േജാലി േവണെമ�ത്
െചറു�ം മുതേലയു� ആ�ഗഹ
മായിരു�ു.  1000 രൂപ ശ�ളം
കി��� േജാലി മതിെയ�ായി
രു�ു.(അ�് 1000 രൂപ വലിയ
തുകയാണ് ). അത് അധ�ാപനമാ
െണ�ിൽ കൂടുതൽ സേ�ാഷം.
അ�തേയ  ചി�ി�ിരു�ു��. പി
ജി പഠനം കഴി�യുടൻ  പല
ഇ�ർവ��കള�ം അ�ൻഡ് െചയ്തി
രു�ു. ഡി.ആർ.ഡി.ഒ യിൽ 
 സയൻറി�് ബി, എയർ
േഫാഴ്സിൽ എയർ �ടാഫിക് കൺ
േ�ടാളർ തുട�ിയവ. അതുെകാ
�് ഈ ഫീൽഡ് അ�ായിരു�ു
െവ�ിലും ഏെത�ിലും ഒരു
ഫീൽഡിൽ എ�ായാലും േജാലി
െച��മായിരു�ു.

ഈ  കരിയർ വിജയകര
മായി മുേ�ാ�് െകാ�ു
േപാവാൻ മി�ിെ�
ഏ�വും വലിയ  പി�ുണ  
എ�ാണ്? 
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എ�ിനും കൂെട  നിൽ�ു�
സഹ�പവർ�കരും
വിദ�ാർ�ികള�ം തെ�യാണ്
കരിയറിെല ഏ�വും വലിയ
പി�ുണ.

വിദ�ാഭ�ാസ കാലഘ��ി
ലൂെട  സ�രി�ുേ�ാൾ
മറ�ാനാവാ� അനു
ഭ�െള�ുറി�്?

കരിയറിെല മറ�ാനാ
വാ� സൗഹൃദ�െള
കുറി�്?

ഏ�വും �പിയെ��
അധ�ാപകെര കുറി�്?

എേ�ാഴും ഗണിതാധ�ാപകേരാടാ
യിരു�ുകൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ഒ�ാം
�ാ�ിെല കുറു�് മാഷ് (മാഷിെ�
വീട് സ്കൂളിെ� അടു�ായത്
െകാ�് ഇടയ്�് വീ�ിൽ െകാ�ു
േപായി ഊെണാെ� തരുമായി
രു�ു), പ�ാം �ാ�ിെല പ�ിനി
ടീ�ർ,  പി. ജി പഠന കാല�്
കൃഷ്ണകുമാർ സാർ, ബാല
സു�ബമണി സാർ. ഇവെര�ാം
ജീവിത�ിൽ വളെരയധികം
സ�ാധീനം െചലു�ിയ
അധ�ാപകരാണ്.

കഴി�ു േപായ നാള�കെള തിരി
�ു േനാ�ുേ�ാൾ ഉ��രു�ു
� ഓർ�കളാണ് �ശീലത ടീ�റും
ന�ിതയും. ര�ു േപരും തനതായ
വ��ിത��ിനുടമകൾ. ഏെറ
അടു�ു നി�ി��േപാലും ന�ിത
യുെട ഉ�ിെല കവിതകള�െട
കടലും തിരയിള��ള�ം കാണാ
ൻ കഴി�ി� . എ�ിേനാടും
െപെ��് �പതികരി�ുമായി
രു�ു. �ാസ് മുറികളിൽ പുതിയ
ആശയ�ൾ �പേയാഗി�ുമായി
രു�ു. മലയാളികള�ാ�
സുഹൃ�ു�ൾ�് ഇം�ിഷിൽ
കെ�ഴുതാൻ വാ�ുകൾ
തിരയു�ത് ന�ിതയുെട അടു
�ായിരു�ു. ന�ിത�് േവ�ി
ഒ�ും െച�ാൻ കഴിയാെത
േപായ കു�േബാധമു�്.
പരിചയെ�ടു� ആരുെടയും
മന�ിൽ �ാനം േനടു� �ശീലത
ടീ�റുെട ഹൃദയം നിറെയ
സ്േനഹമായിരു�ു.
പരിചയെ�ടു� ആരുെടയും
മന�ിൽ �ാനം േനടു� �ശീലത
ടീ�റുെട ഹൃദയം നിറെയ
സ്േനഹമായിരു�ു.
        കാഴ്ച�ാടുകൾ വിശാലമായി
രു�ു. ഒരു പാട് േപർ�് �പേചാദ
നവും ആ�മി�തവുമായിരു�ു. 
 നെ�ാരു വായന�ാരിയും എഴു
�ുകാരിയും. ഒേരാ വർഷവും
പലയിട�ളിൽ  നട�ു�
അനുസ്മരണ േയാഗ�ളിലും
ഓർ��ുറി��കളിലും ടീ�റുെട
ഓർ�കൾ ജ�ലി�� നിൽ�ു�ു.
ഒരു പാട് െച�ാൻ ബാ�ി വ�്
ര�ുേപരും േനരേ� േപായി .
ന�ുെട േകാേളജിനു�ായ
നഷ്ടം നിക�ാവു�ത�.

ഇരി�ാല�ുട െസ� ്. േജാസ
ഫ്സ് േകാേളജിലായിരു�ു �പീ
ഡി�ഗീ പഠി�ത്.ആദ�മായി വീ�ിൽ
നി�് മാറി നിൽ�ു�തിെ�
സ�ടം വലുതായിരു�ു. ന�
സൗഹൃദ�ള�ം കുറവായിരു�ു.
േപാരാ�തിന് പഠി�ി�ു�
െതാ�ും മനസിലാവു�ുമു�ാ
യിരു�ി�. എ�ാം െകാ�ും
വലിയ മാനസികപിരിമുറു�
മായിരു�ു ആ സമയ�്
അനുഭവി�ിരു�ത്. അതിെന
പ�ി ഓർ�ുേ�ാഴും അ�ുപ
േയാഗി�ിരു� വസ്തു�ൾ
കാണുേ�ാഴുെമ�ാം ഇ�ും
സ�ടമാണ്. �പീഡി�ഗിയ്�് ഒരു
അർധവാർഷിക പരീ�യിൽ
ന� കമേ�ാടുകൂടി ഒരു ഉ�ര
�ടലാസ് തിരി��കി�ിയേ�ാഴാ
ണ് പി�ീട് യൂണിേവഴ്സി�ി റാ�ു
കൾ കി�ിയേ�ാള��ായതിേന
�ാള�ം വലിയ സേ�ാഷം
അനുഭവി�ത്. കുേറ കാല�
ൾ�് േശഷം യൂണിേവഴ്സി�ി
യിെല അധ�ാപകരുെട ഒരു
അവാർഡ് ദാന ചട�ിന് വീ�ും
അവിെട േപാകാനിടയായി.
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അ�് േകാേളജും േഹാ�ലുെമാ
െ� ക�േ�ാൾ അറിയാെത
കര�ു േപായി. ജീവിത�ിൽ
ഉ�ിൽ ത�ി കര�ു േപായ ഒരു
നിമിഷം കൂടിയായിരു�ു ഇത്.
        �പീഡി�ഗീ  ഇ�െനെയാെ�
ആയിരു�ുെവ�ിലും തൃശൂർ
വിമല േകാേളജിെല ഡി�ഗി,
കാലി��് യൂണിേവഴ്സി�ി ക�ാ�
സിെല പി.ജി കാലഘ��ൾ വള
െര മേനാഹരമായ ഓർ�കളാണ്
സ�ാനി�ി���ത്.

മി�ിെ� ക�ാംപസ് കാല
ഘ��ിൽ നി�ും ഇേ�ാഴ
െ� ക�ാംപസുകൾ�്
വ�ി��� മാ��െള
എ�െനയാണ്
േനാ�ികാണു�ത്?

കരിയറിലും ജീവിത
�ിലും കുടുംബം  െചലു
�ു� സ�ാധീനം?

വീടും  േജാലിയും കുടുംബ
വുംെമാെ� ഒരുമി�്
െകാ�ു േപാവു�
ഒരുപാട് സ്�തീകൾ  ന�ു
െട ചു��പാടും ഉ�്. അവർ
അനുഭവി�ു� �പതിസ
�ികെള കുറി��ം അവർ
�ു�ാവു� നഷ്��െള
കുറി��ം അ�െനെയാരു
സ്�തീെയ� നിലയിൽ
എ�ാണ് പറയാനു�ത്?

കുടുംബ�ിെ� സ�ാധീനം വള
െര വലുതാണ്. എനി�് ര�്
െപൺകു�ികളാണ്. അവരുെട
വായനയിൽ നി�ും അനുഭവ�
ളിൽ നി�ും ലഭി�ു� അറിവു

ഏ�വും കൂടുതൽ മാ�ം വ�ി��
�ത് വിദ�ാർ�ികള�ം അധ�ാപ
കരും ത�ിലു� ബ��ിലാ
ണ്. അെ�ാെ� അധ�ാപകേരാട്
ആവശ�മി�ാ� ഒരു ഭയവും
ആവശ��ിൽ കൂടുതൽ ബഹു
മാനവുെമാെ� േതാ�ിയിരു�ു
ചിലർെ��ിലും. അതുെകാ�്
തെ� അ�് പരസ്പരമു�
തുറ�ു പറ�ിലുകൾ കുറവായി
രു�ു. ഇ�് അതിൽ നിെ�ാെ�
വലിയ വ�ത�ാസം വ�ി���്.
അധ�ാപകരും വിദ�ാർ�ികള�ം
ത�ിലു� അകലം വളെരയ
ധികം കുറ�ി���്.  പിെ�
ബഹുമാനം, അത ് അേ�ാ��ം
ഇേ�ാ��ം ഉ�ാേവ�താണ് .

കൾ അവർ നമു�് പറ�ു
തരുേ�ാൾ അെ��ിൽ െത��
കൾ ചൂ�ി കാ��േ�ാൾ വലിയ
സേ�ാഷം േതാ�ാറു�്. പിെ�
ബിജുസാറും ന� പി�ുണ
തരു�ു.  കരിയറും ജീവിതവും '
ഒരുമി�് െകാ�ുേപാകു�തിൽ
ഇതു വെര വലിയ ബു�ിമു�്
േതാ�ിയി�ി�.

വീടും േജാലിയുെമാെ� ഒ�ി�്
െകാ�ു േപാകു�തിന് കുടും
ബ�ിെ� പി�ുണ ആവശ�മാ
ണ്. എ�ാൽ അതിന് ഭാഗ�മി�ാ
�, സ��ം അസ്തിത�ം േപാലും
നഷ്ടമാവു� നിരവധി സ്�തീകൾ
നമു�് ചു�ിലുമു�്. ത�ൾ�്
നഷ്ടെ�ടു�ത് എ�ാെണ�ു
േപാലും തിരി�റിയാൻ കഴിയാ
െത േപാകു�വർ. എ�ാ�ിനും
മാ�ം വ�ു െകാ�ിരി�ു�ു.

വി�ശമ േവളകളിൽ
െച�ാൻ ആ�ഗഹി�ു�
കാര��െള�ുറി�്?

സ്കൂൾ കാലഘ��ിെലാെ�
പസിൽസ് േസാൾവ് െച�ാനായി
രു�ു കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. പിെ�
വായി�ാൻ ഇഷ്ടമാണ്. കർഷക
കുടുംബ�ിൽ ജനി�� വളർ�ത്
െകാ�് തെ� കൃഷിേയാടും
താ�ര�മു�്.
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മുൻെപാെ� അധ�ാപകരും പാഠ
പുസ്ത�ള�ം അത�ാവശ�ം
ൈല�ബറിയുെമാെ�യായിരു�ു
അറിവ് േനടാനു� വഴികൾ.
ഇതിെന�ാം തെ� പരിമിതികള�ം
ഉ�ായിരു�ു. എ�ാൽ ഇ�
െ� �ിതി അ�െനയ�.
പഠി�ാനു� മനസുെ��ിൽ
അറിവ് േനടു�തിന് നിരവധി
മാർഗ�ള��്.
        ഡി�ഗി െച���തിെനാ�ം
തെ� മ�� േകാഴ്സുകൾ െച�ാ
നു� സൗകര�മു�്. അതു
േപാെല തെ� െതാഴിലവസര
�ള�ം ഏെറയാണ്. ഈെയാരു
സാഹചര��ിൽ  അറിവ് േനടു
�തിെനാ�ം തെ� ൈനപുണ�
വികസന�ിനു� അവസര
�ൾ കൂടി ഉപേയാഗെ�ടു�ു
കയാണ് വിദ�ാർ�ികൾ
െചേ��ത്.
      പിെ� േകാവിഡ് കാലഘ�
�ിൽ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല
തകരാെത പിടി�� നില�ു�ത്
ഓൺൈലൻ �ാ��കള�െട
ബല�ിലാണ്. �ാസ്മുറികൾ�്
പകരമാവിെ��ിലും വിദ�ാഭ�ാസം
വലിയ ബു�ിമു��കൾ ഇ�ാെത
തെ� നട�ു�ു�്. െടക്േനാള
ജിയുെട വളർ� വിദ�ാഭ�ാസ
�പ�കിയയിൽ ഉ�ാ�ിയ
മാ��ൾ വളെര  വലുതാണ്.

ന�ുെട വിദ�ാഭ�ാസ വ�വ
�യിൽ േതാ�ിയി���
�പശ്ന�ൾ എെ��ാമാ
ണ്? അതിന് നിർേ�ശി
�ു� പരിഹാര�ൾ
എെ�ാെ�?

മാറി മാറി വരു� 
 വിദ�ാഭ�ാസ രീതികെള
കുറി���
അഭി�പായെമ�ാണ്?

 ഭാവിയിേല�് ഉപകാരെ�ടുേമാ
എ�് ചി�ി�ാറു�് . മ�� ഫീൽഡു
കളിേല�ും േജാലികളിേല�ും
േപാകുേ�ാൾ അവർ�ിത് എ�ാം
ഉപകാരെ�െ��് വരി� . എ�ിലും
ഒരു േബസിക് േകാളിഫിേ�ഷൻ
േനടാനും യു�ിസഹമായി ചി�ി
�ു�തിനു� കഴിവ് േനടു�തിനും
അത് സഹായകമാകും. ഡി�ഗി
െലവൽ എ�ുേ�ാൾ കൂടുതൽ
സബ്ജക്�ിേനാട് ബ�െ��് തെ�
സിലബസ് ത�ാറാേ��ി വരും.
പേ� സ്കൂള�കളിെല�ിലും കുറ��
കൂടി സമൂഹ�ിൽ ഇറ�ി ജീവി�ു
�തിനും �പകൃതിയുമായി ഇണ�ി
ജീവി�ു�തിനും, ഒരു ന� വ��ി
യാകു�തിനും േവ�  കാര��ള�ം
അ�ം കൃഷിപാഠ�ള�ം കൂടി ഉൾ
െ�ാ�ി�ണം എ�് േതാ�ു�ു .
ഒരു കു�ിയുെട സ�ഭാവ രൂപീകരണ
�ിലും ചി�കളിലും �പവൃ�ികളി
ലും എ�ാം വിദ�ാഭ�ാസ�ാപ�ൾ
�് വലിയ പ�ു�്. ഇ�് പല സ്കൂള�
കളിലും ഇ�രം വിഷയ�ൾ സില
ബസിൽ ഉെ��ിലും മ�� വിഷയ�
ള�െട അ�തയും �പാധാന�ം െകാടു�ാ
�ത് െകാ�് പലേ�ാഴും അതിെ�
ഉേ�ശവും ഗൗരവവും കു�ികൾ�്
മനസിലാവാെത േപാവു�ു�്.
പിെ� മെ�ാരു �പശ്നം എ�ു
പറയു�ത് മതപരമായ സംഘടന
കൾ നട�ു� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന
�ളിൽ തെ� അേത മത�ിൽ
െ�� കു�ികെള പഠി�ി�ണെമ�്
ചിലെര�ിലും നിർബ�ം പിടി�ു�
താണ്. ഇതിേനാട് ഒരി�ലും േയാജി
�ാൻ പ�ി�. എ�ാ മതവിഭാഗ
�ിൽെ�� കു�ികൾ�ും ഒരുമി�്
ഒേര �ാ�് മുറികളിൽ പഠി�ാനു�
സാഹചര�മു�ാ�ി െകാടു�ുക
എ�തുമാ�തമാണ് ഇതിനു�
�പതിവിധി. മത�ിെ�യും
ജാതിയുെടയും മതിൽെക��കൾ
ഇ�ാെത എ�ാവെരയും മനുഷ�രായി
കാണാൻ കു�ികൾ പഠിേ��ത്
വിദ�ാലയ�ളിൽ നി�ാണ്. ഇ�
എ�ിൽ എ�ാവരും സ��ം
വ��ളിേല�് തെ� ചുരു�ി
േപാകും.

എ�ാ കു�ികെളയും ഈ വിഷയം
പഠി�ി�് അൈസൻെമ�സ്്
െച�ി�് , എ�ാവർ�ും ഇത ്
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എെ� വിദ�ാർ�ികൾ തെ�
യാണ് ഒരു അധ�ാപികെയ�
നിലയിൽ ഏ�വും വലിയ
അഭിമാനം.

ഒരു അധ�ാപിക എ�
നിലയിൽ സ�യം
അഭിമാനി�ു� ഒരു
കാര�െമ�ാണ്?

 ന�െള�ാൾ ഉയര�ിെല�
െ� പഠി�ി�ു� ഓേരാ വിദ�ാർ
�ിയും എ�ാണ് അധ�ാപകർ
ആ�ഗഹി�ുക. വലിയ േജാലിയും
ശ�ളവും �ാനമാന�ള�ം മാ
�തമ� വിജയം എ�ത് െകാ�്
ഉേ�ശി�ു�ത്. ഇെതാ�ും ഇെ�
�ിലും ന� മനുഷ�രായി സമൂഹ
�ിൽ ജീവി�ുക എ�തും
വലിയ വിജയം തെ�യാണ്.

ഇനി പൂർ�ീകരി
�ാൻ  ആ�ഗഹി�ു�
സ�പ് ന�ൾ?

ജീവിത�ിൽ ഇേ�ാഴും
നഷ്ടേബാധം േതാ�ു�
എെ��ിലും ഉേ�ാ?

അ�െന വലിയ നഷ്ടേബാധ
�ൾ ഒ�ും ഇ�. പിെ� ചില
േ�ാെഴ�ിലും ഗവെ�� ് േകാേള
ജിൽ കി�ിയേ�ാൾ േപാകാമായി
രു�ു എ�് േതാ�ിയി���്.
പേ� അേ�ാൾ ഇവിെടയു�ാ
യ ചിലെത�ിലും നഷ്�െപ��
േപാകുമായിരു�ു. എ�ായാലും
ഇേ�ാൾ ഉ� അവ�യിൽ
സേ�ാഷവതിയാണ്.
 അതേ� േവ�ത്?

സർവ�ത ജയ മിേ�തു, 
പു�താതു ശിഷ�ാതു പരാജയം

അധ�ാപകവൃ�ിയിേല
�് കട�ു  വരു�
ഇേ�ാഴെ� തലമുറ
േയാട് എ�ാണ്
പറയാനു�ത്?

ഇനിയു� സ�പ്നം എ�ു പറയു
�ത് പഠി�ി� വിദ�ാർ�ിക
െളാെ� വലിയ ഉയര�ളിൽ
എ�ുക എ�ു�താണ്.
ഒരു ഗുരു എ�െനയാണ്
എ�തിേന�ുറി�് സംസ്ക�ത
�ിൽ ഒരു െചാ���്

ഒരു അധ�ാപകൻ എ�ായിട�ും
ജയി�� നില്�ാനാ�ഗഹി�ു�ു.
എ�ാൽ സ��ം ശിഷ�രാലും
പു�തരാലും പരാജയെ�ടണെമ
��ഗഹി�ു�ു. എേ�ാഴും  

ഒരി�ലും ഒരു വിദ�ാർ�ിെയ
മാർ�് െകാ�് അള�രുത് .
എേ�ാഴും ഒരു വിദ�ാർ�ിെയ
വിലയിരു�െ��് േപാകു�ത്
അവരുെട പരീ�കളിെല െപർ
േഫാമൻസ് െകാ�ാണ് . പേ�,
അ�െനയ� എ�ാണ് അനുഭവ
�ിൽ നി�ും മന�ിലായത് .
ഓേരാരു�രുേടയും കഴിവുകൾ
വ�ത�സ്തമാണ്. അതുെകാ�്
ഒരി�ലും വിദ�ാർ�ികെള അ
�െന വിലയിരു�രുത്. ഓേരാ
വിദ�ാർ�ിയുേടയും അധ�ാപക
െ�യും ഇൻഡിവിജ�ാലി�ി േവെറ
യാകാം, ഓേരാ വിദ�ാർ�ിയും
�പതീ�ി�ു�തും േവെറയാ
കാം. അതുെകാ�്, ഇെതാരു
നിർേ�ശമ�, അഭി�പായ�ള�ം
ചി�കള�മാണ്.പിെ�, അേനകം
മിക� �ാസുകള�ം അവതരണ
�ള�ം വിദ�ാർ�ികൾ�്  വിരൽ
തു��് ലഭ�മാകുേ�ാൾ സാ��
ദായിക രീതികള�ം മാർ��ള�ം
മാ�ി കാേലാചിതമായ തിരു�
ലുകൾ�് അധ�ാപകർ ത�ാറാ
േവ�തു�്. എ�ായാലും വരാ
ൻ േപാകു�ത് അെ��ിൽ നില
വിലു�ത് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലയിൽ പരിവർ�ന
കാലമാണ്.
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 സേ�ാഷവും ആേവശവും
അയാള�െട മുഖ�് �പതിഫലി��.
ബീഡിയും തീെ��ിയും കടം
െകാടു�ാ� സമയ�് ചിലർ
കു�െന െഞാ�ി�ു� െന�ും 
 അ�ാ�േ�ാൾ ന�ാരി�ു�
െന�ും മാറിമാറി വിളി��.കാരണം
കു�െ�  ന�ാരി സർബ�് വളെര
�പസി�മാണ്. െചറു��ിൽ
േപാളിേയാ ബാധി�് ഒരുകാൽ
െമലി�ു െമലി�് പ�ടം കു�ി
േപാെല ആയിരു�ു. എ�ിലും
കു�ൻ അഭിമാനി ആയിരു�ു
ആെര��ിയും ഏഷണിയും പര
ദൂഷണേമാ പറയു�െതാ�ും കു�ന്
സഹി�ിെ�� ഒരു ദുഃസ�ഭാ വം
മാ�തം. തെ� േശാഷി�
കാലിെനയും ദാരി�ദ��ിെ�യും
േപരിൽ യാെതാരു ഔദാര�വും
സഹതാപവും വാ�ു െകാ�ു
േപാലും ആ�ഗഹി�ാ� ഒരു
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 1981-82 കാലഘ��ിെല ഏറനാട്
താലൂ�ിെല ഒരു �ഗാമം.രാവിെല
പ�ു മണി സമയം. �ഗാമ�ിേല
�ു� അേ�ാ ആേറാ ബ�്
സർ�ീസുകളിൽ ഒ�ായ െക െക
ആർ ബസ് �ഗാമ�ിെല �പധാന
കവലയായ കരി�ുകു�് കവല
യിൽ ന�ൂരമി��. ബസിെ� പുറകു
വശെ� വാതിൽ തുറ�ു.
 ബസിെ� ചവി�� പടികൾ
ഇറ�ുേ�ാൾ തെ� ആയാൾ
നാലുപാടും കേ�ാടി�� െകാ�്
കരി�ിൻ കു�് അ�ാടിയിേല�്
വലതുകാൽെവ�് ഇറ�ി, ആദ�ം
ക� െപ�ി�ട ല��മാ�ി നട�ു.
തെ� കടയിേല�് നട�ു വരു�
അയാെള കട�ാരൻ, നാ��കാരൻ
െഞാ�ി�ു�ൻ എ�് സ�കാര�
�ിൽ വിളി�ു� 'കു�ൻ' ആർ�ി
േയാെട േനാ�ി. തനി�് ഒരു
െചറിയ ക�വടം ഒ�ു വ�തിെ�

-Fathima C M

D2 Maths 
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അതുവെര ഒ�ിലും ഇടെപടാ�
കു�െ� കടയുെട ൈസഡിൽ ഒരു
െബ�ിൽ ന�ുെട ആരുേടയും
�ശ�യിൽെ�ടാെത േനാ�ിയിരി
�ു� ഒരു പുതിയ കഥാപാ�തം ,
കു��ദ് െചവി�ടു�് കതിന
െപാ�ിയതുേപാെല ചാടിെയഴു
േ���. �പേത�കി�് പണിെയാ�ും
ഇെ��ിലും ധാരാളം �പാരാബ്ധം
ഉ�ായിരു� കു��ദിന്
വിവാഹ�പായം െത�ി നിൽ�ു�
ര�ു െപ���ൾ , ഒ�ം
ഭാര�യുെട വാതേരാഗവും ഒെ�
കാരണം ഒരു ബീഡി േപാലും
വലി�� പഠി�ാൻ കു��ദിന്
സാധി�ി�ി�.ആെക ഒരു ദു�ീലം.
'ബിസ്മി� ' േഹാ�ലിെല
മര�ാരടി�ു� സ്േ�ടാ�് ചായ .

അതും ഓസി�ാെണ�ിൽ
മാ�തം.േനരെ�യും
കാലെ�യും
െക�ി�യ�ാ�തിനാൽ 

 െപൺമ�ൾ�് കു��ദിെന
ഒരു വിലയും ഇ� . അതുെകാ�്
തെ� അയാൾ�് ഏ�വും
േദഷ�മു� കാര�വും നാ�ിെല
െപൺകു�ികൾ�് ആേലാചന
വരു�തു തെ�യാണ്.
കു�ൻെറ െപ�ി കടയിെല ആ
ബ�ിെ� നടുവിലാണ്
കു�യ�ദിെ� 'ഓഫീസ്'.ആ
�ാനം തെ� തിരെ�ടു�ാൻ
കാരണം ഉ�്; ഏത് ബസ്
നിർ�ിയാലും ആളിറ�ു�ത്
കു�ൻെറ കടയ്�് മു�ിൽ
ആയതുെകാ�ുതെ�.

"െപ�ിേനാ െചറു�േനാ ?"

കു��ദ് ആഗതേനാട്
േചാദി�� െകാ�് രംഗ�ിെ�
േനതൃത�ം ഏെ�ടു�ു. " ഇെ�
ര�ാമെ� െപ�ിേനയ്..."
ആഗതൻ മറുപടി പറ�ു.
ഇതിലും വലിയ ഒരു േലാ�റി ഇനി
അടി�ാൻ ഇ�. ഇ�തയും സമയം
കു�െ� േമാ� സഹി�� നി�ത്
െവറുെതയായി�. കല�ാണം
മുട�ുകയാെണ�ിൽ
െപൺകു�ിയുെടതു തെ�
മുട�ണം. പൂരം കാണുെ��ിൽ
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സ�യംപര�ാപ്തൻ. തെ�
െപ�ി�ീഡി കയുെട നാലു
തൂണുകളിൽ ഒ�ി െ� മുകളിൽ I

R D P എ� നീലനിറ �ിലു�
തകര ഫലകം ഒഴി�ാൽ ബാ�ി
എ�ാ കാര��ിലും സ�യം
പര�ാപ്തൻ...

"ഒരു സർബ�് തേ�.. എ�ാ
ചൂട്...!.."ആഗതൻ പറ�ു.
പിണ�� െവ� തൻെറ േശാഷി�
കാലുകൾ േവർെപടു�ി കു�ൻ
ആേവശേ�ാെട നാര�ാ മുറി
�ാസിേല�് പിഴി�ു തുട�ി.
സർബ�് കു�ിയിൽ നി�ും
സ്പൂണിൽ  അള�ു �ാ�ിൽ
ഒഴി�് ന�ായി ഇള�ി കു�ൻ
ആഗതന് േനെര �ാസ്
നീ�ി.ഒ�വലി�് തെ� �ാസിെല
സർബ�് മുഴുവൻ കുടി��
തീർ�് �ാസ് മു�ിലു� മിഠായി
ഭരണിക�് േമൽ �പതി
ഷ്ഠി��."ഒരു വിൽസ്.." 

അടു� ശ�ാസ�ിൽ ആഗതൻ
കട�ാര േനാട് േചാദി��.
"വിൽസി�... സാദാ സിസറും
ബീഡീം ഉ��...ഏതാ േവേ�?"

തെ� കട െചറുതായത് േപാെല
ആദ�മായി കു�ന് േതാ�ി. കു�ി
ബീഡി വലി�ു�വനും മെ�ാരു
നാ�ീ െച�ാ വിൽെസ 

 േചാദി�ൂ.
"വിൽസ് െകാെ��ാ
േപാകും.അെ��ിൽ തെ�
സിഗര�് വി�ാ എ�ാ കി�ാ?"

 സാദാ സിസറ് െകാടു�ു�തിനി
ടയിൽ ഇ�ാ� നാണേ�ടിനു
മറയി��.
 "അ�.. ഇ�ള് ഇവിെട പുേത�
ആളാണേ�?.. ഇവിെട�ും ക�്
പരിചയ��ാ.." കു�ൻ േചാദി��.
 "ഞാൻ െകാറ�് ദൂേര�്..
െപരി�ാട്�് പേറം..."
ആഗതൻ സിഗര�് ക�ി�ു�
തിനിേട മറുപടി പറ�ു.
"ആ ഇവിെട ആെര കാണാൻ
വ�താ ?"

എ�ാ നാ�ിേലയും െപ�ി�ടകാരു
െടയും �ിരം എൻക�യറി....
കല�ാണാേലാചനീം ആയി ... "
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കു��ദ് ഒ�ുമറിയാ�  

 േപാെല േചാദി��.                                                                          
"�് സത�ം മന്സാ " കു�ൻ
േദഷ�െ���.                                                                                         
ഇ�് അ��് േനാ�് ...." എ�്
പറ�് കു��ദ് പുറകിലു�
പുഴയിേല�് ചൂ�ി.                                                                    
"അതു ത��ാ ഞാം പേറണത്.
കുടുംബം േപാ�ാൻ േവ�ി രാവും
പകലും തണു�ുവിറ�് ഈ
െപാേയ�് മ�് വാരി വി�് ക�്ണ
ഹംസെന ഇ�ള് ക��കു�നാ�ി
യതാേണാ സത�ം?"                                                                       

"കു�ാ ഇ�ി�ാ�ത് പേറര്ത് ഇ�്
ഇെ�ാ പറ�തേ�ണ് ഞ�ള്
ഇെ�ാ വേ�ാേനാടും പറ�ത്.
െചറ്�ൻ ഇരുപ�ിനാല് മണി
�ൂറും മണല്  വാരാന് െവ��ില്
നി�്ണ രംേഗ ഇെ� മന�ിൽ
വെരാ�� .... അതേ� ഞ�ള�ം
പറ�ത്.പിെ� ഇെ� ഒരു രീതി,
ബർ�ാന�ിെ� രീതി അന�റി
യാേലാ ? ഇ�ീ കാര��ള് പറയാ
�ീെ� േപരില് ആ െചറു�ന ്

ഭാവീല് ഒരു െകായേ�ാം ബരര് ത്
�ി�ി�േ� .. ഞാംപറ�ത് ?
മാ�ര� ...ഒരു ചായ ഒെ� കുടി�്
െബസ ദായി�് പറയാ�് �് �ാ�ള്
മൂ�െര ബിസ്മി� േഹാ�ൽ �്
ബുളി�ത് ... അയിനും മൂ�ർ�്
േനര�ാ ... പിെ� ഞ�െള�്
െച�ാനാ ...?"                                                                                     

െവറുത�യ� കു��െദ അ െ�
നാ�ാര് കല�ാണ��ി രീണ്
വിളി��ണത് ... ക�ിേല രെ��ം
അെ� െപരില് നിൽ�ു�ു ?"                                              

കു�ൻ േദഷ�േ�ാെട പറ�ു.                                            
ഇെ� െപൺമ�ൾ െപരീല്
നിനെ��ാടാ േചതം?... ഓല ്

 ര�ാള�ം നയി�ി�ാ�ി െപര
േപാ�് ണ് �് ... അയിന്
അനെ��ാ ?"                                                                              

എ�ുപറ�് ഒരു യു�ം ജയി�
േപാെല വിജയ�ശീലാളിതനായി
കു��ദ് വീ�ിേല�് മട�ി.                                              
കു�ൻ എെ�ാെ�േയാ പിറുപിറു
�ു െകാ�് സർബ� ്            

 �ാെസട്�് അ��റ� ്     

 കഴുകാൻ െവ��.
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തൃശൂർ പൂരം തെ� കാണണം.
ഓേരാ കല�ാണം മുട�ുേ�ാഴും
കു��ദ് തെ� െപൺമ�ള�െട
മു�ിൽ ജയി�ുകയായിരു�ു !..
"ഇബെട ഏതാ െചർ�ൻ ? ഏതാ
വക ?�ാ ഓെ� ബാ�ാെ� േപര് ? "

മൂ�ു േചാദ�വും കു��ദ് ഒ�
ശ�ാസ�ിൽ േചാദി��. " തള�ിൽ
ഹുൈസെ� മകൻ ഹംസ...

"ആഗതൻ തെ� ൈകവശമു�
േമൽവിലാസം കു��ദിെന
ഏൽ�ി��.
"ഉം... ന� അ���� തറവാ�ാരാ..
പേ��ില് ഇെ�ാ േലസം േമാസാ
കാര��ള് ...ഒ�ു�... ആ െചറ്�ൻ
നയി�ി�ാ ഇെ�ാ ഓല് ക�്ണത് ".

കു��ദ് ഒരു ദീർഘശ�ാസം വി��.
" അെതാെ� ഞ�ളറി�ു ...
ൈപസീം തറവാെടാ���..

െചറ്�ൻ എ�െന�്?" ആഗതൻ
അടു� മറുപടി�് േവ�ി കു�
�ദിെന േനാ�ി.
"ഓെന ആറിയാ� ആെര�ിലു
േ�ാ ? ഓൻ ... ഇരുപ�ിനാല്മണി
�ൂറും െവ��ിലാ...''
കു��ദ് സ�രം താഴ്�ി
പറ�ു. ആഗതൻ വാ െപാളി��
നിൽ�ു�തുക� കു��ദ്
ഒരു കാര�ം കൂടി തുടർ�ു പറ�ു.
" െകായെ�ാ�ൂ�... ഇ�ളാേരാട്
അേന�ഷി�ാലു അറിയാ ..."
അെതാെ� േപാെ� ഇ��് ചായ
മാേണാ ? െബരീം ഞ��് ഒ�്
കുടി�ാേലാ ?" ബിസ്മി� േഹാ�ലി
േല�് േനാ�ി കു��ദ്
ആഗതെന �ണി�� .....
തിരി��േപാകാനു� ബസ്
വരു�തുവെര ആ പാവം മനുഷ�ൻ
ഒ�ിൽ നി�ും മെ�ാരു സിഗര�ീ
േല�് തീെകാള��ി െകാ�ിരു�ു.
ബസ് വ� അടു�ുനി�തും
വലിയ ഒരു ആപ�ിൽ നി�ും
തെ� മകെള ര�ി� കു��ദ്
എ� 'വലിയ മനുഷ�േനാട്' ന�ി
പറ�് ബസിൽ കയറി!
"�് േപാ�ിരി�രാ കു��േദ
ഇ�് കാണിേ� ? ആ പാവം ഹംസ
െന പ�ി െ�ാേ� ഇ�് പേറണത്?"

കു�ാ ഇ�നാവസ�ം പേറര്ത് .
ഞ�ള് സത�േ� പറേ� ?"
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   �ശീനിവാസ രാമാനുജൻ 
- Anjana Sankar

D2 Maths

                    തുണി�ടയിെല കണെ�ഴു�ുകാരനായിരു� കു��സ�ാമി
�ശീനിവാസ അ��ാരുെടയും േകാമള��ാളിൻെറയും മകനായി
.തമിഴ്നാ�ിൽ ഈേറാഡിനടു�് െത��കുള�് 1887 ഡിസംബർ 22 ന്
�ശീനിവാസ രാമാനുജൻ ജനി��. ഒരു ദരി�ദ �ബാ�ണ കുടുംബമായിരു�ു
അത്. ദുഷ്കരമായ ഗണിത�പശ്ന�ള�െട െക�ഴി�ു�തിൽ
കു�ി�ാലേ� രാമാനുജൻ മിടു�് കാ�ി. സംഖ�കള�മായി�ായിരു�ു
അേ�ഹ�ിൻെറ സഖ�ം. ൈഹസ്കൂളിൽ പഠി�ുേ�ാൾ 1903 ലാണ ്
 ജി.എസ് കാർ രചി� ' എ സിേനാപ്സിസ് ഓഫ് എലിെമൻററി റിസൾട്സ്
ഇൻ പ��വർ മാത് മ�ിക്സ്' എ� പുസ്തകം രാമാനുജൻെറ
ക�ിെല�ിയത്. ആ പുസ്തകം വലിയ സ�ാധീനമായി.സ�പ്ന�ൾ
േപാലും ഗണിതമായിരു� രാമാനുജൻ െമ�ടി�ുേലഷൻ
ജയി��.സ്േകാളർഷി�് േനടി െതാ�ടു� വർഷം കുംഭേകാണെ�
ഗവ.േകാേളജിൽ േചർ�ു.മന�് പൂർ�മായും ഗണിത�ിന്
വി��െകാടു�ത് െകാ�് മ�� വിഷയ�ളിൽ മികവു
കാ�ാനായി�.സ്േകാളർഷി�് ഇ�ാതായേതാെട ആ വിദ�ാർ�ി�്
നിൽ���ിയി�ാതായി.നിരാശേയാെട നാടുവി� രാമാനുജെന പി�ീട്
വീ��കാർ അേന�ഷി�് കെ��ുകയായിരു�ു.
                  മ�ദാസിെല പ���ാസ് േകാേളജിൽ 1906 ൽ േചർെ��ിലും
ഗണിതെമാഴിെകയു� വിഷയ�ളിൽ പരാജയമായിരു�ു ഫലം. മ�ദാസ്
സർ�കലാശാലയിൽ േചരുക എ� സ�പ്ന�ിന് അത് തട�മായി.
േകാേളജ് വി� േശഷം കണ�ിൽ ട��ഷൻ എടു�ാണ് അേ�ഹം
ജീവി�ാനു� വക കെ��ിയത്.
                അ�െ� നാ�� രീതികൾ വ�് 1909 ൽ രാമാനുജൻ വിവാഹിത
നായി. ബാല�ം വിടാതിരു� ജാനകിയായിരു�ു വധു. ഉ�രവാദി�ം
കൂടിയേതാെട ഒരു േജാലി കൂടിേയ മതിയാകൂ എ�ായി. 1912 ൽ അേ�ഹം
മ�ദാസ് അ�ൗ�്സ് ജനറൽ ഓഫീസിൽ �ർ�ായി. �പശസ്തരായ
ഗണിത ശാസ്�ത�ർ�് ഗണിതസി�ാ��ള�ം അയ��െകാടു�ി
രു�ു രാമാനുജൻ. അവരിൽ ചിലർ മാ�തമാണ ് അേ�ഹ�ിന് മറുപടി
നൽകിയത്. എ�ാൽ 1913ൽ രാമാനുജൻ അയ� ക�് േകം�ബിഡ്ജ്
സർ�കലാശാലയിെല െ�പാഫസറായിരു� �പശസ്ത ഗണിതശാസ്�ത
�ൻ ജി.എ�് ഹാർഡി�ു ലഭി��.മ�ദാസിൽ നി�് തീർ�ും 
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അപരിചിതനായ ഒരാൾ അയ� ശണിതസി�ാ��ളിലൂെട കട�ു
േപാകാൻ ഹാർഡി മന�� വ��. സുഹൃ�ായ ലി�ിൽ വുഡുമായി ഹാർഡി
അത് ചർ� െചയ്തു.രാമാനുജൻ ഒരു മഹാ �പതിഭയാെണ� നിഗമന�ി
ലാണ് അവർ എ�ിയത്. രാമാനുജെന ഇം��ിൽ എ�ി�ാൻ ഹാർഡി
�ശമി�� െകാ�ിരു�ു
                   സുഹൃ�ും ഗണിതശാസ്�ത�നുമായ ഇ.എ�് െനവിൽ
മ�ദാസിേല�് േപായേ�ാൾ രാമാനുജെന ക�് സംസാരി�ണെമ�് ച�ം
െക�ി. െനവിലിൻെറ ശ�മായ േ�പരണയിൽ ല�നിേല�് േപാകാൻ
രാമാനുജൻ ത�ാറായി. യാ�തയുെട െചലവുകൾ മ�ദാസ് സർ�കലാശാല 
 വഹി�ാെമേ���. കടൽ കട�ു� യാ�ത അ�് �ബാ�ണർ�് വില�
െ��തായിരു�ു. നാമഗിരി േദവി സ�പ്ന�ിൽ �പത��െ�� ് അനുമതി
നൽകിയ േശഷമാണ് േപാകാൻ തീരുമാനി�െത�് രാമാനുജൻ പറ�ി
രു�ു. 1914 ഏ�പിൽ 14 ന് അേ�ഹം ല�നിെല�ി. ഒ�ാം േലാകമഹാ
യു�ം അവസാനി�േതാെട രാമാനുജൻ നാ�ിേല�് തിരി��. അേ�ാേഴ
�ും അേ�ഹ�ിൻെറ �പശസ്തി എ�ും പര�ിരു�ു.വലിയ വരേവൽ
�ാണ് അേ�ഹ�ിന് ലഭി�ത്. അനാേരാഗ�ം അല��േ�ാഴും സംഖ�കള�െട
േലാക�ായിരു�ു രാമാനുജൻ. പുതിയ നിഗമന�ളിേല�ും �പമാണ
�ളിേല�ും അേ�ഹം സ�രി�� െകാ�ിരു�ു. േലാകം ക� ഏ�വും
മഹാ�ാരായ ഗണിതശാസ്�ത�രുെട ഏതു പ�ികയിലും നി�ംശയം
ഇടം പിടി�ുമായിരു� �ശീനിവാസ രാമാനുജൻ െവറും 32ാം വയ�ിൽ
1920 ഏ�പിൽ 26 ന് കുംഭേകാണ�് െവ�് നിര�ാതനായി.
              ഇം��ിെല കാലാവ�യും ജീവിതവും രാമാനുജന്
എള��മ�ായിരു�ു. സ��ം മുറിയിെല �ൗവിൽ രസവും സാ�ാറും
േചാറുമു�ാ�ു� രാമാനുജെന കുറി�് പി.സി മഹലേനാബിസ്
എഴുതിയി���്. ഹാർഡി ലി�ിൽവുഡ് തുട�ിയവർെ�ാ�ം രാമാനുജൻ
ഗേവഷണ�ിൽ ഏർെ���. െവളിപാട് േപാെല ഗണിത �പശ്ന�ൾ� ്
 ഉ�രം കെ��ിയിരു� ആ അദ്ഭുത �പതിഭയ്�് സംഖ�കള�െട
പാേ�ണുകൾ വായിെ�ടു�ാൻ അസാധാരണ മികവു�ായിരു�ു.
ഒേ�െറ �പബംധ�ൾ �പസി�ീകരി�� . 1914ൽ ഒ�ാം േലാകമഹായു�ം
തുട�ിയേതാെട �ിതി വശളമാെയ�ിലും രാമാനുജൻ ഗേവഷണ�ിൽ
�ശ�ി��. അേ�ഹ�ിന് ബാച് ലർ ഓഫ് സയൻസ് ൈബ റിേസർ�് ബിരുദം
ലഭി�� . മാ�ാ�ിക്സ് െസാൈസ�ിയിെല അംഗത�വും �ടിനി�ി
െഫേ�ാഷി��ം േതടിെയ�ി. േറായൽ െസാൈസ�ിയിെല െഫേലാ ആയും
തിരെ�ടു�െ���. എ�ാല�ും അനാേരാഗ�ം അല�ിയിരു�
രാമാനുജെന �യേരാഗം പിടികൂടി. ആശുപ�തിയിൽ കഴിയു�
അേ�ഹെ� കാണാൻ ഒരു ദിവസം ഹാർഡി എ�ിയത്  1729 എ�
ന�റു� ടാക്സിയിലായിരു�ു. ഒരു �പേത�കതയുമി�ാ� മുഷി�ൻ
സംഖ�യാണെത�് ഹാർഡി പറ�േ�ാൾ അെതാരു രസികൻ
സംഖ�യാണ് എ�ായിരു�ു രാമാനുജൻെറ മറുപടി. ര�ു ക��ബുകള�െട
തുകയായി ര�് വ�ത�സ്ത രീതിയിൽ എഴുതാൻ കഴിയു� ഏ�വും െചറിയ
സംഖ�യാണ് 1729 എ�ു പറയാൻ രാമാനുജന് ആേലാചിേ��ി വ�ി�.
ഹാർഡി എ� ഗണിത�ൻ വിസ്മയം െകാ�ു. 'ഹാർഡി-രാമാനുജൻ
സംഖ� ' എ� േപരിലാണ് ഇത് അറിയെ�ടു�ത്.
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ര�ു പൂർ� സംഖ�കള�െട ഉ�മ സാധാരണ ഘടകം (Greatest Common
Divisor-GCD) കാണു�തിനാണ് യൂ�ിഡിെ� അൽേഗാരിതം
ഉപേയാഗി�ു�ത്.  ര�് സംഖ�കെളയും ഹരി�ാൻ കഴിയു� ഏ�വും
വലിയ  േപാസി�ീവ് പൂർ� സംഖ�യാണ് അവയുെട
GCD.അറിയെ�ടു�തിൽ ഏ�വും പഴ�ം െച�താണ ് യൂ�ിഡിെ�
അൽേഗാരിതം. 
                240െനയും 132െനയും ഹരി�ാവു� ഏ�വും വലിയ പൂർ� സംഖ�
കെ��ണം എ�ു കരുതുക. ര�ിേ�യും അഭാജ� ഘടക�ൾ
കെ��ി അവയിൽ െപാതുവായി വരു�വയുെട ഗുണന ഫലം കാണുക
എ�താണ് ഒരു രീതി. 
                240െ� അഭാജ� ഘടക�ൾ=2,2,2,2,3,5
                132െ� അഭാജ� ഘടക�ൾ=2,2,3,11
 എ�ിവ ആണേ�ാ. 
ഇതനുസരി�് 240,132 ഇവയുെട ഏ�വും വലിയ െപാതു ഘടകം 2×2×3=12
ആയിരി�ും.
െചറിയ സംഖ�കൾ�് ഈ �കിയ വളെര  എള��മാണ്.  എ�ാൽ വലിയ
സംഖ�കൾ�് ഇത�ത എള��മ�.  ഈ സാഹചര��ിലാണ് യൂ�ിഡിെ�
അൽേഗാരിതം ഉപേയാഗി�ു�ത്.
240, 132 ഇവയുെട കാര��ിൽ  യൂ�ിഡിെ� അൽേഗാരിതം എ�െന
ഉപേയാഗി�ാെമ�ു േനാ�ാം. ആദ�ം  സംഖ�കളിൽ വലുതിെന െചറുത്
െകാ�് ഹരി� ് ശിഷ്ടം കാണണം (240െന 132 െകാ�് ). തുടർ� ് െചറിയ
സംഖ�െയ ഈ ശിഷ്ടം െകാ�് ഹരി�ണം.
അ�െന ഓേരാ തവണയും ലഭി� ശിഷ്ടം െകാ�് അതിനുമുൻപ് ലഭി�
ശിഷ്ടെ� ഹരി�ുക. (108 െന 24 െകാ�്, 24െന12െകാ�്). ഏ�വും
ഒടുവിൽ ലഭി� ശിഷ്ടമാണ് യൂ�ിഡിെ� അൽേഗാരിതംവഴി ലഭി� ഉ�മ
സാധാരണ ഘടകം (GCD). ഈ ഉദാഹരണ�ിൽ അത് 12 ആണ്. 
 Step 1: 240=132×1+108
 Step 2: 132= 108×1+24
 Step 3: 108=24×4+12
 Step 4: 24=12×2
 
☆മെ�ാരു ഉദാഹരണം: 
 യൂ�ിഡിെ� അൽേഗാരിതം ഉപേയാഗി�് 615െ�യും 240 െ�യും ഉ�മ
സാധാരണ ഘടകം കാണുക. 
 Step 1: 615=240×2+135
 Step 2: 240=135×1+105
 Step 3: 135=105×1+30
 Step 4: 105=30×3+15
 Step 5: 15×2
 ഉ�മ സാധാരണ ഘടകം കാണാൻ ഏ�വും ഒടുവിൽ ലഭി� ശിഷ്ടം
എടു�ാൽ മതി. 
 ഇവിെട ഉ�മ സാധാരണ ഘടകം=15.

യൂ�ിഡിെ�
അൽേഗാരിതം

              
-Abida
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Hold on to your dreams

If not, your life becomes broken,

And then pretty it seems,

For, it may make the world shaken

Chase the moon  and the stars

Let you be their shadows

All those carry you to the mars

deep from the sunlit meadows

uncover the unseen

turn out the torn, and

One day you will see it real

the dream you lived

                            

                                      

Dreams
-Nesla Farmina

D1 Maths
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2019 ഡിസംബർ 31. ന��ഇയർ 
 ആേഘാഷ�ളിൽ മുഴുകിയിരി
�ുകയായിരു�ു എ�ാവരും.
�പതീ�യുെട, സ�പ്ന�ള�െട,
സേ�ാഷ�ള�െട ഒെ� ഒരു
പുതുവ�രെ� കാ�ിരി
�ു� രാ�തി. എ�ാവരുെടയും
�പതീ�കൾ�് ആ�ം കൂ�ി
െകാ�് കാണി���ർ �പവചി��.
സ�ൽ സമൃ�ി യുെടയും ആയു
രാേരാഗ� സൗഖ�േ�ാടുകൂടിയും
ഉ� വളെര ന� ഒരു വർഷം
തെ� ആയിരി�ും 2021.
അ�െന ജനുവരി മാസ�ിൽ
മാ�തം നിറേവ��� ചില �പതി�
കേളാടുകൂടിയും  പുതിയ  ചില
�പതീ�കേളാടുകൂടിയും പുതു
വ�രെ� ന�ൾ വരേവ��.
           ജനുവരി മാസ�ിെല ആദ�
ആഴ്ചകെളാെ�  പുതുേമാടി
േയാെട വളെര സു�രമായി തെ�
കട�ു േപായി. പിെ� പിെ�
ൈചനയിെല  വുഹാനിൽ പടർ�ു
െകാ�ിരി�ു� െകാേറാണ
ൈവറസിെന പ�ി ചില വാർ�
കെളാെ� ന�ൾ േക��തുട�ി.
2019 െ� അവസാനേ�ാട് കൂടി
തെ�  ന�ൾ ഇതിെന പ�ി േക��
തുട�ിയിരുെ��ിലും സംഗതി 
 രൂ�മാകാൻ തുട�ിയത്
ഇേ�ാഴായിരു�ു. മരു�ി�ാ�
േരാഗമാെണ�ും അസുഖബാധി
തരിൽ ഭൂരിഭാഗവും മരണെപടുക
യാെണ�ും  വളെര കുറ�
സമയം  െകാ�് തെ�  വളെര
വലിയ ദൂരം വ�ാപി�ാൻ ഇതിന്
കഴിയുെമ�ുെമ�ാം അറി�ി��ം
ആർ�ും വലിയ കുലു�െമാ
�ും ഉ�ായി�. ൈചനയി�േ�

?
അതിന് നമുെ��ാ? എ�താ
യിരു�ു മേനാഭാവം. അവർ�
�െന തെ� േവണം എ�ു
വിചാരി�വരും കുറവ�ായിരു�ു.
എെ�ാെ�യായാലും ൈചന
യിെല �ിതി നാൾ�ുനാൾ
േതാറും അതിരൂ�മായിെകാ
�ിരു�ു. അതിനിടയിലാണ്
െചറിയ െഞ�േലാടുകൂടി ന�ൾ
അത് േക�ത്. ൈചനയിൽ  നി�ും
മ�� രാജ��ളിേല�ും ഈ ൈവ
റസ് ബാധി�ു�ു�്. എ�ാ
യാലും ഇേ�ാ�് വരി� എ�്
ന�ൾ സ�യം  സമാധാനി��.
  പേ� മാർ�്  10 ന് ഒരു ഉ�
േനര�് ആേരാഗ�മ��ി
ൈശലജ ടീ�ർ പെ�ടു� വാർ
� സേ�ള�ിലാണ് പറ�ത ്  
േകരള�ിലും  െകാേറാണ ൈവറ
സിെ� സാ�ി��ം കെ��ി.
സ�ർ�േരാഗമായതിനാൽ
ആള�കൾ ത�ിലു� ഇടെപടലു
കള�ം  കൂടിേ�രലുകള�െമാെ�
ഒഴിവാ�ുക  എ�താണ് േരാഗ
െ� െചറു�ാനു� ഏകമാ
ർഗം. അതിനു� ആദ�പടി  എ�
നിലയിൽ േകാേളജുകൾ അട�
മു� എ�ാ വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന
�ള�ം  അട�� പൂ�ാൻ തീരുമാ
നി��. െവേ�ഷൻ കുറ�� ദിവ
സം  മുേ� ആരംഭി� ആ�ാ�ി
ന��റം മെ�ാ�ും ആ സമയ�്
ആേലാചി�േതയി�. പതിെയ
പതിെയ �ിതി രൂ�മായി
തുട�ി.
     ൈവകുേ�രം 5.00 മണി
�ു� മുഖ�മ��ിയുെട വാർ�ാ
സേ�ള�ിൽ െകാേറാണ വ�ാപ
നം  �പധാന  വിഷയമായി  മാറി.
നാൾ�ു നാൾ േതാറും  േരാഗിക
ള�െട എ�വും മരണവും വർധി
�� െകാ�ിരു�ു.
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ഇ��യിൽ ആദ�മായി േകാവിഡ്
19 �ിതീകരി� സം�ാനമായി
മാറി ന�ുെട െകാ�� േകരളം.
പി�ീട് വ�ാപനം മ�� സം�ാന
�ളിേല�് കട�േതാെട രാജ�ം
േലാ�് ഡൗൺ എ� തീരുമാന
�ിേല�്. ഗതാഗതം നില��...
കടകേ�ാള�ൾ  അട�ു.....
അ�ാടികൾ ഒഴി�ു....
സിനിമതിേയ�റുകൾ അട��.....
സിനിമ, സീരിയൽ, റിയാലി�ി േഷാ
കൾ  തുട�ിയവയുെട ഷൂ�ിംഗ്
നിർ�ി െവ��.... ആരാധനാലയ
�ളിേല�് േപാലും �പേവശന
മി�ാതായി... കല�ാണ�ൾ�ും
മരണ ചട�ുകൾ�ും പരമാവധി
ഇരുപത് േപർ മാ�തം എ� രീതി
യിലായി... ചുരു�ം പറ�ാൽ 
 പാവെപ�വെനേ�ാ പണ�ാര
െനേ�ാ വ�ത�ാസമി�ാെത എ�ാ
വെരയും ഒരു േപാെല വീടുകൾ
�ു�ിൽ തള�ി� ദിവസ�ൾ..
അ�െന യാെതാരു വ�ത�ാസവും
ഇ�ാെത േലാ�് ഡൗൺ ദിന�
ൾ ഇഴ�ു നീ�ി. ആദ�െമാെ�
വീ�ിൽ എ�ാവെരയും ഒരുമി��
കി�ിയതിെ� ആേഘാഷ�ളായി
രു�ു.അടു�ളകളിൽ യൂട��ബ്
െറസി�ികള�െട േമളം. പെ� പെ�
�ിതിഗതികൾ മാറി�ുട�ി.
അടു�ളകളിെല അലമാരകളിൽ
അടു�ിെവ�ിരി�ു� ടി�ുകൾ
കാലിയായി െകാ�ിരു�ു. െതാടി
കളിെല താള�ം തകരയും  ഒെ�
എ�ാവരും കഴി�� തുട�ി. സാ�
�ിക �പതിസ�ി  സാധാരണ
�ാെര വല��. മാസ്കും സാനി
ൈ�സറും  ൈദനം ദിന ജീവിത
�ിെ� ഭാഗമായി.
�പിയെപ�വേരാട് അടു�ിരു�്
സംസാരി�ാൻ േപാലുമാവാ�
അവ�.ഇെത�ാം ഇ�ു മാറും
നാെള മാറും എെ�ാെ� എ�ാ
വരും വിചാരി��.. പേ� മാറി
യി�..ഇരുപ�ിര�് ദിവസേ�
�് തീരുമാനി�ിരു�  േലാ�ഡൗ
ൺ  ദിന�ൾ  പിെ�യും പിെ�
യും നീ�ു. എവിെട േനാ�ിയാ
ലും േകൾ�ു�തും കാണു�തും

േകാവിഡ് വ�ാപന�ിെ� േപടി
െ�ടു�ു� വാർ�കള�ം  കാ
ഴ്ചകള�ം  �പതീ�കൾെ��ാം 
 വിരാമമി��െകാ�് ദിവസം െച
��ം േതാറും  �ിതി വഷളായി
െകാ�ിരു�ു.
      മെ��ാ േമഖലകെളയും  േപാ
െല തെ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയും
തകിടം  മറി�ു. പരീ�കെളാ
െ�  മാ�ിെവ�ുകയും ചിലെതാ
െ� റ�ാ�ുകയും െചയ്തു. ഉട
െനെയാ�ും �ിതിഗതികൾ 
 സാധാരണ രീതിയിേല�് ആവു
കയിെ��ും അധ�യനം തുട�ാ
ൻ സാധി�ുകയിെ��ുമു�
അവ�  വ�േതാെട ഓൺ
ൈലൻ �ാസുകൾ�് തുട�മാ
യി. പു�ൻ യൂണിേഫാമി�ാെത,
പാഠപുസ്തക�ള�െട ഗ�മി
�ാെത, കൂ��കാരുെമാ�ു�
ഉ�ഭ�ണ േവളകളി�ാെത,
അധ�ാപകരുെട ശകാര�ളി�ാ
െത ,അടിയുെട നീ�ലി�ാെത,
നമു�് ചി�ി�ാൻ േപാലുമാ
വാ� വിദ�ാലയ ജീവിതവും 
 നൂതന വിദ�കള�െട സഹായ
േ�ാെട വീടുകളിൽ ഒതു�ി.
ചു��ം നട�ു�ത് മിഥ�യാേണാ
യഥാർഥ�മാേണാ എ�റിയാൻ
പ�ാ� അവ�..
                  ഒരു ഭാഗ�്  മുട�ി
േപായ േലാണുകൾ തിരി�ട�ാ
ൻ െനേ�ാ�േമാടു� ആള�കൾ,
മെ�ാരു ഭാഗ�്  സ്കൂൾ  ജീവി
തവും േകാേളജ് ജീവിതവു
െമാെ� േചാദ�ചി�മായി
മുൻപിൽ നിൽ�ു� വിദ�ാർ
�ികൾ, പിെ� രാെവേ�ാ
പകെലേ�ാ  വ�ത�ാസമി�ാെത
സ��ം ആേരാഗ�ം േപാലും
�ശ�ി�ാെത മഹാമാരിേയാട്
െപാരുതു� ആേരാഗ� �പവർ
�കർ.... അതിനിടയിൽ വരി
�ു മുറു�ി െ�ാ�് ര�ാം
തരംഗവും....എ�ാണ് ഇതിെനാരു
അവസാനമി�ാ�ത്? ഇനി
എ�ാണ് ഇതിൽ നിെ�ാെ�
േമാ�ം ലഭി�് ന�ൾ സാധാരണ
ജീവിത�ിേല�് മട�ുക?
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അ�തേമൽ കാണാൻ െകാതി�ു�ത് െകാ�ാവാം ഇ�ലെ�
സ�പ്ന�ിലും നീയായിരു�ു. വീ�ിൽ നി�ും രേ� മു�ാൽ മണി�ൂർ
യാ�ത. തി�ിനിറ� ബ�ിൽ രാവിെലയു� പഴിവാ�ുകെള�ാം േക�്
അെ��ുേ�ാെഴ�് ലാ�് വ�ികളിൽ ഒരാളായി മാറിയിരു�ു.
ഇ�തയും കാലെ� പരിചയ�ിൽ രാവിലെ� �പാർ�നെയാ�ും
ഇേ�വെര േക�ി�ി�. ബ�ിറ�ികഴി�ാൽ സമയ�ിനനുസരി�ാണ്
ബാ�ി ച��ൾ. ആദ� പിരിയഡ് െതാട�ിയാ പിെ� വുഡ് ൈബനും
ബസ് േ�ാ��െമ�ാം മാടി വിളി�ു�തായി േതാ�ും. അെത ൈമൻഡ് ഉ�
കുറ��േപരും കൂടിയായ സബാഷ്. പിെ� ചായയായി, ഉ�ിലി�തായി, പ�
േലസ് ആയി അ�െന അ�െന. ഇെതാ� കൂ��ിൽ ആൾ�ാര്
ഉ�േ�ാ ആണ്. ഒ��ാവുേ�ാ �ാ�ിെല�ാനു� തിടു�മായിരി�ും.
പിേ�ാെരാ� ല��ം മാ�തേമ ഉ�ാകു എ�െനലും �ാ�ിൽ എ�ുക.

അ�െന ബ�ിറ�ി പാ�ു വരു� ഞാൻ, എെ� വരേവൽകാനായി
ചു��ം മ�കണിെ�ാ�കൾ പൂ� ആ രാജകീയ കവാടം െതേ�ാര
ഹ�ാരേ�ാെട തല ഉയർ�ി നിൽ�ു�ു�്. െതാ���റ�് കാ��ൻ
എ� മഹാ േക��ം മാടി വിളി�ു�ു�്.  അവിേട�് പിെ� േപാക. ഇെ�ാ
ഒ� ല��ം എ�േനലും  �ാ�ിൽ എ�ണം. ആ കൂ�ൻ കാവട�ിനു
മു�ിൽ പ�് പു�ിരിയായിരു�ു ഇേ�ാൾ സാനിൈ�സറുമായി
േജാസേഫ�ൻ  ചിരി�ു�ു�ാകും. സാനിൈ�സറും വാ�ി ഓടുേ�ാ
ഒരു പ�ം ഇ�ിേ�ാ�ിലും അ�ിമരേ�ാ�ിലും കു�ിയും അടി�് ഇരി�ു
�ു�ാകും. അവിെട�ും മുേ�ാ�്. ചി�ാ വള�ിൽ ചി�ി�ിരി�ു
േ�ാർ�് ഒരു പു�ിരി സ�ാനി�് വരാ�ായിേല�് കാെലടു�ു വ��.
നിെ� വരാ�യുെട ഭംഗി ഞാൻ ശരി�ും അറി�ത് അ�് ആ nss

ക�ാ�ിെ� രാ�തിയിലായിരു�ു. വിജനതയും കു�ാ കൂരിരു��ം അെതാ
െ�ാ�ര അനുഭവമായിരു�ു. കൂ��കാേരാെടാ�് വരാ�ായിലൂെട
െചരു��ര�� നട�ു� സുഖം അതു േവെറാ�്. അവിടു�് പിെ�
കു�െനയു� പടികൾ േകറുകയാണ്. ഒ� ശ�ാസ�ിൽ േകറലാണ്
പതിവ്. പ�് ഓേരാ�ും എ�െലാെ� പതിവായിരു�ു ഇെ�ാ എ�ാൻ
േപായി�് ചില പടികൾ കാണാറുേപാലുമി�. അ�െന പടികെളാെ�
േകറി ന�ുെട താവള�ിെല�ി സാ�ാൽ ഡി�ാർട്െമ� ് ഓഫ്
മാ�മാ�ിക്സ് പല പല യൂണിേവഴ്സി�ി േടാേ�ഴ്സും പല
പ�ിത�ാെരയും വാർെ�ടു� േക��ം. ക�ികളിെല�ാം നിറെയ
കാഷ്�മായതിനാൽ അതിെല ചാരാ�് േപാകാം ഈ ഒെരാ� കാര�ം
ഒഴി�ാ ഓലും ഞ�െള കുടുംബ�ിെല ഒരംഗം ആയിരു�ു.
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ചില േനരെ� ഓെല കുറുകൽ േക�ാ വിചാരി�ും ന�െള�ാൾ മി�് 
പഠി�ി�ു�ത് മനസിലാകു�ത് ഓലി�ാണ്. ആ ഇരു� മുറികള�ം
പുറേ��് േനാ�ി േപാകു�വെരയും വരുേ�ാേരം
െസൻെസെസടു�ു�തും ഇ�് ഓർ�കള�െട താള�കൾ. �ാ�് 
മുറികളിൽ ഓേരാരു�ർ ഓേരാ ൈവബ്. ആദ� ദിന�ളിൽ �സ്ടു
കഴി�ു വ� �ഫേഷഴ് സ് ആേയാ�് ടീേ�ഴ്സിെ� വായിൽനി�്
വരു�ത് ഒെ� അേത പടി ഒ�ിെയടു�ലായിരു�ു പിെ� അതിെന�ാം
ന� മാ�മു�ായിരു�ു. തി�ളാഴ്ച ആേണ ആരവമായിരി�ും.
േഹാ�േലഴ് സ് വീ�ിൽ നി�ും വരുേ�ാ െകാറി�ാൻ ന� കന�ിൽ
വേ�ാം െകാേ�ാനീ�ാവും ഓേരാ പരി��വെട�ും
സാമൂസ�ുെമാെ� ഓേരാ കഥ ഉ�ാവും പറയാൻ. കറ�ി എ�ുേ�ാ
ഒരു െപാടി ഒ�ായി�ും ക�ിൽ കി� അതിനാെണ ഒടു�െ� േട��ം,
പിെ� തേല�െ� സിനിമകഥകൾ േഹാ�ൽ ത��കൾ േഗാസി��കൾ
എ�ാം നിന�ും ഇ�് മി�ാകു�ു�ാകും െല. നിെ� ഭംഗി െശരി�ും
മനസിലാെയ അ�് ആ േകാരിെ�ാരിയു� മഴയിലാണ്. ൈല�ബറിയിൽ
എേ�ാ എടു� ബു�്  തിരി�� വച് മട�ുേ�ാ ഓടാൻ �ശമിെ��ിലും
�ശമം െവറുതായി. അ�െന ആ പാതി നന�ു  വിറ�� നി�ുേ�ാ
നിെ� േനാ�ി നി�ത് ഇ�ും ഓർ�യിൽ െതളി�ു നി�ുകയാണ്.
�പിയെ�� ഓേരാ ഓർ�കള�െട താള�കൾ. ഈ �പതിസ�ി കാല�ും
ഞാൻ വിശ�സി�യാണ് െകാതി�യാണ് നി�ിെലാ�് അലി�ു
േചരാൻ പു�ൻ ഓർ�കൾ െമനയാൻ. നിൻ വരാ�കളിൽ ഉലാ�ാൻ
ഇനിയും നിേ�ാട് കൂെട മഴ നനയാൻ. വിശ�സി�ു�ു 
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Department of Mathematics

Annual report 2020-2021

Invited talks/Seminars
An Online  Lecture series on ‘Measure theory’ was conducted  for post graduate 
 students of Mathematics during third week of July 2020. Mr Arunkumar C S,
Kerala School of Mathematics was the Resource person. 
A Webinar on ‘Kerala PSC Research Officer and Statistical Investigator - Prospects
and Challenges’ was conducted on 22-01-2021. Mr Sain Gopi, Research Officer,
Department of Economics  and  Statistics, Govt. of India and Mr Aneesh K M,
High School Assistant, GHSS, G H S S Tharuvana were the Resource persons. 
 Principal Dr T P Muhammed Fareed delivered the keynote address. A total of 120
aspirants participated and appreciated the program.

Observance of National Mathematics Day

The  National Mathematics day celebrations (MAGMA- 2020)  were conducted 
 using online platforms on 22-12-2020.  Ms. Viji C B , Assistant Professor,
Maharajas College, Ernakulam, who is also an alumnus of our college inaugurated
the program.  The Programmes included Exploratory talks, Slide presentations,
Quiz, Mathematical games poster presentations . 

Participation  in Seminars/Workshops/ Conferences

Students and  teachers of the department participated in a number of  webinars,
workshops and conferences during the year 2020-21 through online platforms.

Students of Dept. of Mathematics were divided in to  groups and they  lead
meetings of the Mathematical Circle  through online platforms performing various
events like Exploring new mathematical ideas, Mathematical games and puzzles,
short math quizzes, Math magics, problem contests etc. A total of 9 meetings of the  
Circle was conducted during the year 2020-21.

The Mathematical Circle

Mathematical Problems Contest
A total of 22 mathematical problems contests were conducted during the year
using online platforms. Students, Teachers and Alumni of the department took 
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Association activities
A get together of staff and students of the department named ‘MERAKI’ (The
summation of Relations) 
was conducted on 26-02-2021 to congratulate achievers of the department and
welcome the freshers.
A Farewell meet was organized by second year students on 9-4-2021. Students and
teachers shared their memories and some cultural events were carried out.

1. Vishak T R, II MSc Mathematics qualified CSIR-UGC NET conducted during
November 2020. (He has also qualified CSIR-UGC NET conducted during
December 2019)
 
2.Ayisha Liya, ll BSc Mathematics won third prize for Hindi elocution conducted
by Department of Hindi  in connection with Hindi day celebration on 15/9/2020

3. Arathi Anil, I BSc Mathematics won third prize in 'The one in books
competition' conducted by Department of Computer Science on 26-6-2021.
  

4. Rahila K K, I BSc Mathematics won first prize for Quiz competition in
connection with World Environmental day.
   
5. Rahila K K, I BSc Mathematics won first price in the District level Power Quiz
competition conducted by KSEB officers Association on 27-11-2020.
  
6. Rahila K K, I BSc Mathematics was selected as the Pounce champion in the State
level Power Quiz competition conducted by KSEB officers Association on 28-12-
2020.

7. Rahila K K, I BSc Mathematics won first price in the Mathematics Quiz
conducted by Malabar Christian College, Kozhikode on 9-1-2021.

Manuscript magazine

Achievements of Students

Students of the department bring out manuscript magazines every year from 2010
onwards. Mr Ajnas P and Ms Anu K Basheer are the  student editors of the
magazine for the year 2020-21. Due to the pandemic induced situation, the
magazine will be published as E-magazine.

 turns to organize the contests. Prizes were sponsored by Teachers and Alumni.
Sarang M J , Rashid A, Sajin Gopi, Basil Eldho, Saneesh Babu, Vishnu P V, Akhil
Joseph, Rishana, Muhammed Sahal O T, Joseph Joy, Farseena E K and Deepthi
were the winners.
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8. Rahila K K, I BSc Mathematics won first prize & Athira Pradeep III BSc
Mathematics won third prize for Quiz competition conducted by Department of
Economics in connection with international book day on 23-4-2021.

9. Asna C H, I MSc Mathematics, Shabna, II BSc Mathematics, Arathi Anil, l Bsc
Mathematics, Saneesh Babu, II Msc Mathematics, won in " Ente Ishta pusthakam"
Conducted Reader’s Forum and Dept. of Malayalam on 19-6-2021.

10. Rahila K K, I BSc Mathematics & Febina C I, III BSc Mathematics selected to
state level in All Kerala Career Quiz.

11. Seethalakshmi K V, III BSc Mathematics won the Natural Photography
Contest conducted by Dept. of Arabic on 8-6-2021.
  
12. Vivek T R, MSc Mathematics won ll prize for Mathematical games during
National level College Fest  organized by Nilgiri College of Arts and Science,
Thaloor.
  
13. Avina A S , II MSc Mathematics won second prize in reading competition
conducted by Library at W M O Arts & Science College during June 2020.
  
14. Asmabi P K , I MSc Mathematics won first place in the Quiz competition
conducted based on the reading day at W M O Arts & Science College, during
June 2020. 
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െകാവിഡ് സാഹചര��ൾ അതിെ�
ഉ�തിയിൽ നിൽ�ുേ�ാഴാണ് ഞ�ൾ
ഈെയാരുദ�മ�ിന് തുട�മി�ത്.കഴിയുേമാ
എ� ആശ� ഉ�ായിരു�ുെവ�ിലും
മുേ�ാ�് േപാകാൻ തെ� തീരുമാനി��.
പരസ്പരം കാണാെത ഒരു കൂ�ായ
�പവർ�നം നട�ുേ�ാഴു� �പയാസ�ൾ
വലിയതായിരു�ു. എ�ാലും �ശമ�ൾ
തുടർ�ു. എഡിേ�ാറിയൽ േബാർഡും
അധ�ാപകരും വിദ�ാർ�ികള�െമ�ാം ഒ�ം
നി�ു. ഈെയാെരാെ�ാരുമയുെടയും,
ഉറ�മിള� ഒരുപാട് രാ�തികളിെല
അധ�ാന�ിെ�യും ഫലമാണ് "വസ�ം
ഇ�െനയാെണ�ിൽ പൂ�േളാട് േപാലും
ഞാൻ കലഹി�� േപാകും ".
അതിജീവന�ിനായി െപാരുതു� ഈെയാരു
കാലഘ��ിൽ പുതിയ
വസ��ളിേല�ു� �പതീ�യാവെ� ഈ
മാഗസിൻ. ഒ�ം,െച�ാൻ കഴിയുേമാ എ�്
ശ�ി�� നിൽ�ു� ഒരുപാട്
�പവർ�ന�ൾ�് �പേചാദനവും.
കൂെട നി� എ�ാവർ�ും ന�ി.
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