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പ്ഩഺമീയ,

ഌറല ഹഴര്ക് ഼ും ഷ഼ഖഴ഼ും 
ഷീതഹശഴ഼ഭഹമഺയഺ്ീേ.

ീ ഹീലജഺിറ ചയഺപ്രഴഺബഹഗും 'അീരഹര' 

ഌന്ന ീഩയഺലക ഒയ഼ ഭഹഗഷഺനക 
ഩ഼രത്തഺര ഼്ന്ന഼ിഴന്നരഺമ഼ന്നരഺലക 
അരഺമഹമ ഷീതഹശഭ഼ണ്്ട. 1921 ിറ 

ഭറഫഹര്ക ഷഭയത്തഺിന്ഫ ഓര്കഭ ള്കക് ് നഽര് 

ഴര്കശും ഩഽര്കത്തഺമഹ ഼ന്ന 

ഷന്ദര്കബഭഹണീറല ഹ ഇര്. ഭഹഗഷഺനക 
പ്ഩഷ്ര഼ര ചയഺപ്രത്തഺിന്ഫ ര഼ടഺ്഼ന്ന 

ഓര്കഭ ള്കക് ് ഭ഼ന്നഺറഹണ് 

ഷഭര്കന്ബഺ ഼്ന്നര് ഌന്്ന 

അണഺമരപ്ഩഴര്കത്ത ര്ക അരഺമഺ്഼ന്ന഼. 
ഭറഫഹര്ക ഷഭയത്തഺിന്ഫ 

സാദമബഽഭഺ മഹമഺയ഼ന്ന 

രഺയഽയങ്ങഹടഺമഺറഺയ഼ന്്ന ഇങ്ങിനിമഹയ഼ 
ഭഹഗഷഺനക ിചയ്യ഼ന്നര് അീങ്ങമറ്റും 
അര്കഥഩഽര്കണഭഹണ്. ഇരഺന഼ ീഴണ്ടഺ 
പ്ഩഴര്കത്തഺ ഼്ന്ന ഌഡഺറ്റര്കഭഹയ്, 
അധയഹഩ യ്, ഴഺദയഹര്കഥഺ ല്, 
ഌള഼ത്ത഼ ഹയ്, ഷസഹമഺ ള്കക 
ഌറല ഹഴിയമ഼ും സാദമഩഽര്കഴും 

അന഼ീഭഹദഺ ഼്ന്ന഼.

DR .K AZEEZ
PRINCIPAL
PSMO COLLEGE 



SALEENA M
HOD.DEPT.OF HISTORY

It is with immense pleasure and 
pride that I look upon the second 
annual edition of our online magazine 
that commemorates the 100th 
anniversary of Malabar Rebellion .

The acceptance the first edition has 
definitely encouraged our talented 
youth to take up this glorious chapter 
in history to provide the various 
perspectives regarding the first ever 
collective resistance to the British 
empire emanating from our soil and 
this endeavor was a challenge as well 
as an opportunity to the young 
historians.

We remain dedicated to unravel the 
forgotten/concealed aspects of history 
from the point of view of the 
victims/subjects and hence try to 
present the unsung heroes of the past 
in their true colours. 

I wish all the very best to the 
enthusiasm and creativity of our 
students that is getting materialized in 
the form of this magazine.  All the best!

SALEENA M
CHIEF EDITOR



MOHAMED HASEEB N
FACULTY,DEPT.OF HISTORY

ഭറഫഹര്, ീറഹ  ചയഺപ്രത്തഺനിര അപ്രീഭല 

ഩള്ഭ഼ള്ള ഒയ഼ ീദവത്തഺനിര നഹഭും. ഷഹീേരഺ ഴഺദയമ഼ും,
ഷന്ഩലഷഭാദ്ധഺമ഼ും ീറഹ ത്തഺന് ദഺവഹീഫഹധും നല ഼ന്നരഺന് ഭ഼നഩ് 

രിന്ന ീറഹ ജനരീമഹട് ഷുംഴദഺച്ച ഷുംഷ് ഹയും. ിര്ഹറും 
ന഻ണ്ട഼നഺന്ന അരഫഺ ല഼ഭഹമ഼ള്ള  ച്ചഴടത്തഺല ഭറഫഹരഺല 

യഽഩിന്ബേര് ഒയ഼ ീദവത്തഺനിര ചയഺപ്രഭഹമഺയ഼ന്ന഼.  ച്ചഴടും 
ഫഹ്ഺമഹ്ഺമ ഷുംഷ് ഹയും ഒയ഼ ഩ഼രഺമ ജനരമ഼ിട രിന്ന
ജ഻ഴഺരത്തഺന് ര഼ട്ും  ഼രഺച്ച഼. ഭരത്തഺിന്ഫമ഼ും ജഹരഺമ഼ിടമ഼ും 
ഭറ്റീന ും ഒറ്റിന്ബട഼ത്തറ഼ ിലമ഼ും ഭരഺ ടന്്ന ഭറഫഹര് യചഺച്ചര് 

ീറഹ ത്തഺന് രിന്ന ഭഹരാ മഹമഺ ര഻ര്ന്ന ജ഻ഴഺരഴ഻ക്ഷണും 
ആമഺയ഼ന്ന഼.
പ്ഫഺേ഻ശ് ആധഺഩരയത്തഺിനരഺിയ മ഼ള്ള അധഺനഺീഴവ ഇതയമ഼ിട 

ിചര഼ത്ത഼നഺലന്ബഺല ഷഭഹനര ലഺറല ഹത്ത ചയഺപ്രും ഷാശ്ടഺച്ച ധ഻യ 

ീദവഹബഺഭഹനഺ ല഼ിട ഓര്മ്മ ള്ക ഉരങ്ങ഼ന്ന ഭണണ ഹണ് രഺയ഼യങ്ങഹടഺ .

ി ഹടഺമ ദഹയഺപ്ദയത്തഺറ഼ും ധ഻യരമഹണ് ആമ഼ധിഭന്്ന ഇതയന 

ഷവഹരപ്തയഷഭയിത്ത ഩരഞ്ഞ഼ ഩഠഺന്ബഺച്ച ചയഺപ്രപ്ഩധഹനഭഹമ നഹട്.
1921ിറ ഭറഫഹര് ഷഭയത്തഺന് ഷഹക്ഷയുംഴസഺച്ച ഭണണ ഹണ് രഺയഽയങ്ങഹടഺ.
ഷരയഴ഼ും അതഷ്഼ും അബഺഭഹനഴ഼ും ഉമര്ത്തഺന്ബഺടഺ്ഹന രറഭ഼ര ലഺല 

നഺന്്ന രറഭ഼ര ലഺീറ്് ു ഭഹരഺ്ഺേഺമ ധര്മ്മീഫഹധത്തഺിന്ഫ 

ഉത്തഭഭഹമ ഉദഹസയണും."നഹനഹരവത്തഺല  രവും"ഌന്ന ഭസര് 

ഴചനത്തഺിന്ഫ അനഺര്ഴചന഻മഭഹമ ഭഽറയത്തഺന് ച഼്ഹന ഩഺടഺച്ച
ചയഺപ്രപ്ഩഷഺദ്ധഭഹമ ബഽപ്ഩീദവും. ഩേഺണഺമഺറ഼ും ദഹയഺപ്ദയത്തഺറ഼ും,
ഌണണ ഺമഹിറഹട഼ങ്ങഹത്ത പ്ഩമഹഷത്തഺിന്ഫ ീഩഭഹയഺമഺറ഼ും 
അടഺഩരരഹിര നഹിലമ഼ിട ിഴലഺച്ചത്തഺീറ്് ദഺവഹീഫഹധും നല ഺമ 

 ഹയണഴന്പഹയ഼ിട നഹട്. ഒയ഼ നഹടഺന഼ ീഴണ്ടഺ ീഴണ്ടിരറല ഹും ഒയ഼്ഺ 
ിഴച്്ച ,  ഹഴറഺയ഼ന്്ന ു ഭഹരഺ രന്്ന ഇന്നഺിന്ഫ
ിഴള്ളഺിഴലഺച്ചത്തഺീറ്് ഒയ഼ ഷഭഽസിത്ത ഭ഼ള഼ഴന ു ഩഺടഺച്്ച 

നടത്തഺമ ധ഻യ ഭന഼ശയയ഼ിട ഩഹയന്ഩയയഭ഼ള്ള ബഽഭഺ.



ജഹരഺഭര ഴയരയഹഷങ്ങള്ക്ന്ബ഼രും ഭന഼ശയിന്ഫ
ീഴദന ലഺല ഒയ ഭ഼ഺച്ച  ഼നഺന്ന ഩഹയന്ഩയയത്തഺിന്ഫ ഉദഹത്തഭഹമ ഉദഹസയണും.
ഒയ  ഼ ഷഭഽസത്തഺിന്ഫ ജമഩയഹജമങ്ങള്ക നഺര്ണമഺ് ഼ന്നര്,

 ഹള്ചന്ബഹട഼ ല഼ും ആവമങ്ങല഼ും യഽഩിന്ബട഼ത്ത഼ന്നര് , നഺറനഺലന്ബ഼ും 
ജ഻ഴഺര നഺര്വ്വചനഴ഼ും ഷഹധയഭഹ് ഼ന്നര് ഴഺദയഹബയഹഷഩയഭഹമ ഉന്നരഺ 
ആിണന്്ന രഺയഺച്ചരഺഞ്്ഞ ഷഹരവഺ യഹമ ഩഽര്ഴഺ ര് ി േഺ ഉമര്ത്തഺമര് 

ീ ഴറും ഴഺദയഹബയഹഷ നഺറമങ്ങള്ക ഭഹപ്രഭഹമഺയ഼ന്നഺറല .

ഴര്ശങ്ങള്ക്ഺന്ബ഼രും ീ യലത്തഺനിര ഴഺദയഹബയഹഷ ഩ ീ഼യഹഗരഺമ഼ും
നഺറഴഹയഴ഼ും ഷഽചഺന്ബഺ് ഼ന്നര് ഇത്തയും നഺഷവഹര്ഥയഹമ ഒയ  ഼ ഽേും 
നഹഭങ്ങല഼ിട പ്ഩഴര്ത്തന പറങ്ങിലമഹണ്.ഌുംി  സഹജഺ മ഼ും ീഩഹ് ര് 
ഷഹസഺഫ഼ും ഷഺ ഌച്്ച ഭ഼സമ്മദ് ീ ഹമമ഼ും ര ട഼് ഭഺേര് ീ ഴറും 
ഴഺദയഹബയഹഷഩയഭഹമ വഹക്ത഻ യണും ഭഹപ്രഭഹമഺയ഼ന്നഺറല . ഭരഺച്്ച 

ഴയഹനഺയഺ് ഼ന്ന രറഭ഼ര ല഼ിട ഷവഩ്ന ഷഹക്ഷഹര് ഹയത്തഺ ീറ ഼്ള്ള
ു ഩഺടഺച്ച഼മര്ത്തല  ഽടഺമഹമഺയഺ് ണും.
ഴറഺമ ഒയ  ഼ഴഺബഹഗും ജനങ്ങള്ക ഌള഼ത്തഺല നഺന്ന഼ും ഴഹമനമഺല നഺന്ന഼ും 
ഭഹരഺ നഺന്നീരഹ ഭഹറ്റഺനഺര്ത്തിന്ബേീരഹ ആമ  ഹറത്്ത നഺന്ന഼ള്ള
ഭടങ്ങഺഴയഴ് ആമഺയ഼ന്ന഼ ഇത്തയും ഭസഹന്പഹയ഼ിട പ്ഩഴര്ത്തനപറും.
 ഹഷര്ീ ഹട് ഭ഼രല രഺയ഼ഴനതഩ഼യും ഴിയമ഼ള്ള ീ യല ീഭഹഡല 

ഭഹരാ ്് ച഼് ഹന ഩഺടഺച്ചര് ഴര്ശങ്ങള്ക്് ഭ഼നഩ് ഴളഺ ഹേഺ ലഹമഺ 
 ടന്നീ഼ഩഹമഈഭസഹന്പഹര് ആമഺയ഼ന്ന .഼

ി ഹടഺമ ദഹയഺപ്ദയത്തഺറ഼ും
ഩേഺണഺമഺറ഼ും ഭ഼ര഼ി  ഩഺടഺച്ച ആത്മഴഺവവഹഷത്തഺന് ിഴറല ഼ഴഺലഺമഹമഺ 
ീ ഹലര ഌന്ന ഭഹയഺമ഼ും ജനങ്ങലഺല ഴന്ന  ഼ബഴഺച്ച .഼ഩയഺസഹയത്തഺനഹമഺ ു   

ഉമര്ത്തഺമ ജനങ്ങലഺീറ്് ിഴലഺച്ചഭഹമഺ  ടന്ന഼ഴന്ന യണ്്ട നഹഭങ്ങള്ക 

ആമഺയ഼ന്ന ,഼ ധ഻യരമ഼ിടമ഼ും ഇച്ഛഹവക്തഺമ഼ിടമ഼ും പ്ഩര഻ ഭഹമ ി  

ഌും ഭൗറഴഺമ഼ും ഌും ി  സഹജഺ മ഼ും.

മമു്പറം തങ്ങളും വാരിയൻ കുന്നത്തം ആലി മുസ്ല ിയാരം എംകെ
ഹാജി യും വഴിൊട്ടിെളായി െടന്നുപ ായ രാഷ്്ടരീയ,
സ്ാമൂഹിെ,സ്ാംസ്്ൊരിെ,  ാരമ്പരയമുള്ള ഒര ജനത



ഭസഹഭഹയഺ ഫഹ് ഺമഹ് ഺമ ദ഼യഺരത്തഺിന്ഫ പറും
ഒയ഼ഩഹട് അനഹഥ ഫഹറയങ്ങള്ക ആമഺയ഼ന്ന .഼ ഇരഺിനഹയ  ഼ പ്ഩരഺഴഺധഺ 
ആമഺേഹണ് 1940 ന് രഺയഽയങ്ങഹടഺ ഭ഼ഷല ഺും ഓര്പീനജ് ഷഥഹഩഺരഭഹമര്.

അനഹഥരവത്തഺന് അത്തഹണഺ ആഴ഼  ഌന്ന ആവമും ഌുംി  സഹജഺ 
ഭ ീ഼ന്നഹേ഼ിഴച്്ച ഷവതും ഴട്഻ അനഹഥ ള്ക്് ഴഺേ  ഼ ി ഹട഼ത്തീന്ബഹള്ക
ീ യലും  ണ്ടര് ര഼റയരമഺറല ഹത്ത ഭന഼ശയ ഷ്ീനസത്തഺിന്ഫ ഩ഼രഺമ 

ഭ഼ഖും ആമഺയ഼ന്ന .഼

1943 ഡഺഷുംഫര് 11ന് ഷയ്യഺദ് അഫ്ദ഼രഹ്മഹന ഫഹപഖഺ രങ്ങല഼ിട 
അധയക്ഷരമഺല അഫ്ദ഼ല ഷത്തഹര് ീഷേ് ഉദ്ഘഹടനും നഺര്ഴസഺച്ച 

മത്ത഻ുംഖഹന ഇന്്ന രഺയഽയങ്ങഹടഺമ഼ിട ഌന്നറല  ീ യലത്തഺിറ രിന്ന 

ഴഺദയഹബയഹഷ ഩ ീ഼യഹഗരഺമഺീറ്഼ള്ള  ഹലിഴന്്ബ ആണ്.

ഩണഭറല ,ഩയഺപ്വഭഭഹണ് ഴഺജമത്തഺന് അടഺഷഥഹനും ഌന്്ന രറഭ഼ര ില 
ഩഠഺന്ബഺച്ച ഴളഺ ഹേഺമഹണ് രഺയഽയങ്ങഹടഺ മര഻ുംഖഹന.

ഉന്നര ഴഺദയഹബയഹഷത്തഺിന്ഫ ഈറ്റഺറല ഭഹമഺ ഇന്്ന  ഹണ഼ന്ന 

രഺയഽയങ്ങഹടഺ ിമമ഼ും ഩയഺഷയപ്ഩീദവങ്ങിലമ഼ും ഭഹറ്റഺമര് ഈ 

ി േഺടത്തഺല നഺന്്ന ഴന്ന ആീറഹചന ല഼ും ആവമങ്ങല഼ും ആമഺയ഼ന്ന .഼

"രര഻്ച്ചമഹമ഼ും പ്ഩമഹഷത്തഺന് ഒയ  ഼ ഌല഼ന്ബും ഉണ്ടഹ ഼ിഭന്ന" ഭസര് 

ഴചനത്തഺിന്ഫപ്ഩര഻ ും ആണ് രഺയഽയങ്ങഹടഺ ഩഺ ഌഷ് ഌും ഒ ീ ഹലജ്.

ഭറഫഹര് ഷഭയത്തഺിന്ഫ അറിമഹറഺ ള്ക ഇന്ന഼ും ഌയഺമ഼ന്ന  നറഹമഺ 
ഭ഼ന്നഺല നഺല ീ഼ന്ഩഹള്ക, ചയഺപ്രത്തഺിന്ഫ രഹല഼ ലഺല ഇടും ഩഺടഺ് ഹിട 
 ടന്നീ഼ഩഹമ അീന മഺയും ധയ഻ ീദവഹബഺഭഹനഺ ില ഓര്ത്ത഼ി ഹണ്്ട ...

MOHAMED HASEEB N
STAFF EDITOR



NUHA ABDUL NAZER
S2 BA HISTORY

It feels surreal to reach the end of a beautiful journey of 
Aurora. Like a ship starting it's sail from a harbour with captain and 
crew, our journey of making this magazine started with anticipation and 
faith and now it has reached it's culminating point. I find that in this 
voyage of words, a much more important role has been played by the 
crew as they are the ones who held the ship together even in the eye of 
strom. Our sail began 3 months ago and it was filled with hardwork, 
dedication, sleepless nights and definitely quarrels. But despite all this 
we were able to create not a perfect magazine but a precious magazine 
filled with writings of brilliant minds, works of creative hearts and ideas 
of literary geeks.

But most importantly the heart of this magazine is it's 
dedication to Malabar Rebellion. As a history student I understand how  
even a small historical event can alter the lives of great many people. 
And Malabar Rebellion is a keystone moment in the history of our 
freedom struggle.

I feel like this work is something which we are giving away 
from our hearts to the readers. I hope that every spectator perceives 
the combination of different works and find it a delightful journey with 
memories, ideas, experience and imagination of people from different 
spectrum. With the elapse of this journey I would like to say that even if 
we are ending this voyage of words another will soon set out de novo.

NUHA ABDUL NAZER
EDITOR



DR.PP ABDUL RASAK
FORMER HOD,DEPT.OF 

HISTORY

`രങ്ങള്ക ജ഻ഴഺ് ഼ന്ന  ഹറഘേത്തഺിന്ഫ ബഽരഴ഼ഭഹമ഼ള്ള ഌറല ഹ 
ുജഴഖണ്ഡങ്ങല഼ും ഴഺീഛദഺച്ച  ഼ി ഹണ്്ട നഺരഹതഭഹമ ഴര്ത്തഭഹനത്തഺറഹണ് 

ഩ഼രഺമ രറഭ഼ര ജ഻ഴഺ് ഼ന്നര് ഌന്്ന  ളഺഞ്ഞ നഽറ്റഹണ്ടഺിന്ഫ 

അഴഷഹനത്തഺല നഺയ഻ക്ഷഺച്ചര് ഴഺഖയഹര ചയഺപ്ര ഹയനഹമ ഌരഺ ് 

ീസഹഫ്ീഷവഹും ആണ്.ഭറഫഹര്  റഹഩത്തഺന് 100 ഴര്ശും രഺ മ഼ന്ന 

ഈ ഘേത്തഺല ഈ നഺയ഻ക്ഷണത്തഺന് ിര പ്ഩഷക്തഺ ഉണ്്ട.ഗഹര്ശയ 
ഭഹര് യഽഷഺിന്ഫ ഭീ്ഹണ്ട നഺഴഹഷഺ ില ീഩഹിറ ഓര്മ്മ നശ്ടിഩേ 
ജനര നഽര് ഴര്ശും ഭ഼നഩ് നടന്ന ഒയ  ഼ചയഺപ്രഷുംബഴിത്ത  ഼രഺച്്ച 

ര  ഼ രയത്തഺറ഼ഭ഼ള്ള ഴഺ റഹഖയഹനങ്ങല഼ും ഷവ഻ യഺ് ഼ിഭന്നര് 

മഹഥഹര്ഥയഭഹണ്. 1921-ിന്ഫ ഴയരയഷ്രഭഹമ ചയഺപ്രഹഖയഹനങ്ങള്ക 

ഷഹഭഽസയ ഭഹധയഭങ്ങലഺറ഼ും അച്ചടഺ ഭഹധയഭങ്ങലഺറ഼ും 
ഷ഼റബഭഹണ്. റഹഩിത്ത ഴര്ഗ഻മഭഹമഺ ഴഹമഺിച്ചട഼് ഹന ഩറ 

ീ ഹണ഼ ലഺല നഺന്ന഼ഭ഼ള്ള പ്വഭങ്ങള്ക ദാവയഭഹണ്.

അടഺഷഥഹനഩയഭഹമഺ 1921 ഒയ  ഼ ജന്പഺ-ഷഹപ്ഭഹജയരവ ഴഺയ഼ദ്ധ 

ഷഭയഭഹമഺയ഼ന്ന .഼ഒയ഼ഩിക്ഷ 1857 -ന് ീവശും ഇതയഹ ചയഺപ്രത്തഺല 

നടന്ന റ്റഴ഼ും ര഻ക്്ഷണഴ഼ും ഴഺഩ഼റഴ഼ഭഹമ  റഹഩങ്ങലഺല 

ഒന്നഹമഺയ഼ന്ന  ഼ ഭറഫഹര്  റഹഩും.  ഼ടഺമഹന പ്ഩഷഥഹനും,
നഺഷ്സ യണ പ്ഩഷഥഹനും, ഖഺറഹപത്്ത പ്ഩഷഥഹനും ഌന്ന  ഻ ഭഽന്്ന 

ബഺന്ന ഘട ങ്ങള്ക ഉള്കീച്ചര്ന്ന ചയഺപ്രഷുംബഴഭഹമഺയ഼ന്ന  ഼ ഭറഫഹര് 
 റഹഩും.ഌന്നഹല അടഺഷഥഹന  ഹയണഭഹമഺ ഩരമ഼ന്നര് ഭറഫഹരഺല 

നഺറനഺന്നഺയ഼ന്ന ജന്പഺ ചഽശണും രിന്നമഹമഺയ഼ന്ന .഼ഩീത്തഹനന്ഩരഹും 
നഽറ്റഹണ്ട  ഼ഭ഼രല രിന്ന പ്ഫഺേ഻ശ് ഩഺത഼ണീമഹിട നടന്ന  ഼ഴന്നഺയ഼ന്ന 

ജന്പഺ ചഽശണങ്ങള്ക്് ഴഺീധമഭഹ് ിന്ബേ ഭഹന്ബഺല ഩേ്  ാശഺ് ഹര് 
ആത്മസരയഹഩയഭഹമ  ഹര്ശഺ  റസല ലഺല 

ഩിേട഼് ഼ന്ന഼ണ്ടഹമഺയ഼ന്ന .഼

ഭറഫഹര്  റഹഩും 



പ്ഫഺേ഻ശ് ീയഖ ലഺല “MOPLAH RIOTS”എന്ന ീഩയഺറഹണ് ഩീത്തഹനന്ഩരഹും
നഽറ്റഹണ്ടഺിറ ഈ റസല ില അടമഹലിഩട഼ത്തഺമര.രഹണ്്ട 32 ഓലും
 റഹഩങ്ങള്ക ദക്ഷഺണ ഭറഫഹരഺിറ ഴഺഴഺധഅുംവങ്ങലഺലഅയീങ്ങരഺമഺേ഼ണ്്ട
ഒയ഼ പ് ഭഷഭഹധഹന പ്ഩവ്നഭഹമഺ ഇര് ഭഹരഺമീന്ബഹള്ക ഷര് ഹര്  റഹഩങ്ങില
 ഼രഺച്്ച ഩഠഺ് ഹന TL STRANGE (1852)-ിന്ഫ ആബഺഭ഼ഖയത്തഺല ഒയ഼  മ്മ഻ശിന
ിഴ്഼ മ഼ുംഈ മ്മ഻ശന  റഹഩ ഹയഺ ല഼ിട ഭരഩശ്ചഹത്തറിത്തഭഹപ്രും
ഭ഼ഖഴഺറി ട്഼ത്്ത അരഺിന ഭഹന്ബഺലഭഹയ഼ിട ഭരപ്ബഹതഺിന്ഫആഴഺശ് ഹയഭഹമഺ
ച഼യ഼് ഼ മ഼ും ിചമ്ര .഼ഇത്തയും റസല ലഺല ഩിേട഼ത്തഴയ഼ിട പ്ഗഹഭിത്ത
ഭ ള഼഼ഴനഩഺളഅടന്ബഺ് ഼ന്നര഼ുംഩള്ളഺനഺര്മ്മഹണുംരടമ഼ന്നര഼ുംഭറന്ബ഼രും ത്തഺ
നഺീയഹധഺ് ഼ന്നര഼ുംഭന്ഩ഼രുംരങ്ങിലനഹട഼ ടത്ത഼ന്നര഼ുംഈSTRANGEREPORT

ിന്ഫഅടഺഷഥഹനത്തഺറഹമഺയ഼ന്ന .഼ഌന്നഹല1855ന഼ീവശഴ഼ുംറസല ള്കനടന്ന .഼

ഴ഻ണ്ട഼ും പ്ഫഺേ഻ശ഼ ഹര് WILLIAM LOGAN ിന  മ്മ഻ശണരഹ് ഺ റസലമ ീ഼ട
 ഹയണങ്ങള്കഅീനവശഺ് ഹനനഺമഭഺ് ഼ന്ന .഼ീറഹഗന1885ലരിന്ഫരഺീന്ബഹര്േഺല
ഩരമ഼ന്നര്ഈപ്ഗഹഭ഻ണ റസങ്ങള്ക്്  ഹയണും ഭഹന്ബഺലഭഹയ഼ിട ഭരപ്ബഹതറല
ഭരഺച്്ച ടഺന്ബ഼ഴഺല നഺന്്ന ഭറഫഹര് ബയണും ിറ്റട഼ത്തരഺന് ീവശും ഷര് ഹര്
നടന്ബഹ് ഺമരഴനയ഼ഩയഺശ് ഹയങ്ങലഹണ്ഌന്നഹണ്.രിന്ഫഩഽര്വ്വഺ നഹമ strange

ഷരയത്തഺല ീയഹഗറക്ഷണങ്ങില ീയഹഗഭഹമഺ ിരറ്റഺദ്ധയഺ് ഼ മഹമഺയ഼ന്ന഼
ഌന്ന഼ും  ഽേത്തഺല ഩരമ഼ന്ന .഼ ച഼യ഼് ത്തഺല, ഩിത്തഹനഩരഹും നഽറ്റഹണ്ടഺിറ
ഭഹന്ബഺല റസല ള്ക്്  ഹയണും പ്ഫഺേ഻ശ഼ ഹര് ഭറഫഹരഺല നടന്ബഺറഹ് ഺമ
 ഹര്ശഺ ഩയഺശ് ഹയങ്ങല഼ുംആഩയഺശ്ക ഹയങ്ങള്കഭറഫഹരഺിറഷഹപ്ന്ഩദഹമഺ 
 ഹര്ശഺ ഘടന  ണ്ഺിറട഼് ഹിരമഹിണന്ന഼ും ീറഹഗന അടഺഴയമഺേ഼
ഩരമ഼ന്ന .഼ഷര് ഹര് നമങ്ങല഼ിട ഴഺഭര്വനിഭന്നര഼ി ഹണ്്ട രിന്ന ഈ
രഺീന്ബഹര്േ് പ്ഫഺേ഻ശ഼ ഹര് ചഴറ്റ഼ ി ഹേമഺിറരഺഞ്ഞ .഼ റസല ള്ക ഴ഻ണ്ട഼ും
നടന്ന .഼അങ്ങിന, പ്ഫഺേ഻ശ് ഴഺയ഼ദ്ധ, ജന്പഺഴഺയ഼ദ്ധ ഷഭയങ്ങല഼ിട ഒയ഼
ുനയതയയത്തഺിന്ഫ അഴഷഹന അധയഹമഭഹമഺയ഼ന്ന഼ 1921-ിറ
 റഹഩും.അര഼ി ഹണ്്ട രിന്ന റഹഩത്തഺന്ഫ  ഹയണുംഅീനവശഺച്്ച ഭിറ്റങ്ങ഼ും
ീഩഹീ ണ്ടരഺറല .അര് ഴലിയ ബുംഗഺമഹമഺ പ്ഫഺേ഻ശ് ഉീദയഹഗഷഥനഹമ WILLAM

LOGAN ീനയിത്തഩരഞ്ഞ഼ിഴച്ചഺേ഼ണ്്ട.

ഌന്നഹല 21 ആ ഼ീന്ഩഹീള്഼ും ജന്പഺഴഺയ഼ദ്ധ അധഺനഺീഴവ
ഴഺയ഼ദ്ധ  റഹഩത്തഺന് ഩ഼രഺമ ചഺറ ഭഹനങ്ങല഼ും ു ഴയ഼ന്ന഼ണ്്ട.

നഺഷ്സ യണ ഷഭയഴ഼ും ഖഺറഹപത്്ത ഷഭയഴ഼ും ഇീരഹിടഹന്ബും
ീചര്ന്്ന ീഩഹ ഼ന്ന഼.



അര഼ി ഹണ്്ട രിന്ന ഭഹന്ബഺല  ര്ശ യ഼ിട അരാഩ്കരഺമഺല
നഺന്ന ട഼ിറട഼ത്ത  റഹഩിഭന്ന യ഻രഺമഺല ഇരഺിന  ര്ശ  റഹഩും
ഭഹപ്രഭഹമഺ ച഼യ഼് ഹനഹഴഺറല .ഌറല ഹ അര്ഥത്തഺറ഼ും ഇര് ീദവ഻മ
പ്ഩഷഥഹനത്തഺിന്ഫ ബഹഗഭഹമഺയ഼ന്ന .഼ഗഹന്ധഺജഺമ഼ും അറഺ ഷീസഹദയന്പഹയ഼ും
നടത്തഺമ ഖഺറഹപത്്ത ഷഭയഹസവഹനങ്ങള്ക രനഹേഺീറമ഼ും
ഴള്ള഼ഴനഹേഺീറമ഼ുംഭഹന്ബഺലഭഹിയിരഷവഹധ഻നഺച്ചഺേ഼ണ്്ട..K.Nഩണഺ് ര്
ചഽണ്ടഺ് ഹണഺച്ചീഩഹിറ ഭരും ഒയ഼ പ്ഩരയമവഹഷ്പ്രും ഌന്ന നഺറ്്
 റഹഩ ഹയഺ ള്ക്് ീഩഹയഹടഹന഼ള്ള ഊര്ജ്ജും നല ഺമഺേ഼ണ്്ട.

അിറല േഺല ഭരും ീഩഹയഹേത്തഺന് ധനഹത്മ ഭഹമഺ ഭഹന്ബഺല
ഩേ഼ ാശഺ് ഹിയ ഷജ്ജഭഹ് ഺമീന്ബഹള്ക അന്ബ഼രും ഷഭഹന
ഷഹസചയയത്തഺല ചഽശണത്തഺന് ഴഺീധമഭഹ് ിന്ബേ `സഺന്ദ഼́ ജഹരഺ
ഴഺബഹഗങ്ങലഺിറ  ര്ശ ിയ ഭരും ഋനഹത്മ ഭഹമഺ ഷവഹധ഻നഺ് ഼ മഹണ്
ിചയ്യ഼ന്നര്. ഴഺഷ്രഹയ ബമത്തഹല അരഺിന്ഫ  ഽട഼രല ഴഺവ റത്തഺന്
ഇഴഺിടഭ഼രഺയ഼ന്നഺറല .

ഈഩശ്ചഹത്തറത്തഺലനഺന്്ന ീഴണുംഇന്്ന  റഹഩിത്ത
 ഼രഺച്ച഼ള്ള ഴയരയഷ്രഭഹമ, യഹശ്പ്ട഻മ റക്ഷയും ിഴച്ച഼ി ഹണ്ട഼ള്ള,

ആഖയഹനങ്ങില  ഹണഹന.  റഹഩിത്ത സഺന്ദ഼ -ഭ഼ഷല ഺും റസലമഹമഺ
ചഺപ്ര഻ യഺ് ഹന഼ള്ള പ്വഭങ്ങള്ക ഷജ഻ഴഭഹമഺ നട് ഼ മഹണ്.

 റഹഩ ഹറത്്ത രിന്ന പ്ഫഺേ഻ശ഼ ഹര് ഈ യ഻രഺമഺല ചഺപ്ര഻ യഺ് ഹന
പ്വഭഺച്ചഺേ഼ണ്ടഹമഺയ഼ന്ന഼ ഌന്ന഼ുംആ പ്വഭത്തഺലഅഴര് ഒയ഼ ഩയഺധഺ ഴിയ
ഴഺജമഺച്ച഼ഌന്ന഼ുംനഭ഼് ്  ഹണഹഴ഼ന്നരഹണ്.അട഼ത്ത ഹറത്്ത രഺയഽര്
ിരമഺലീഴ ഷ്ീറ്റശനഺല നഺന്ന഼ും ഴഹഗൺ  ഽേി്ഹറമ ീ഼ട
ചഺപ്ര഻ യണും ഭഹമ്ച്ച഼  ലഞ്ഞര഼ും ീ പ്ന്ദ ഗഴിെന്്ഫ ഩ ര഼ത്തഺര് ഺമ
യക്തഷഹക്ഷഺ നഺഘണ്ട഼ഴഺല നഺന്്ന ഴഹയഺമന ഼ന്നത്തഺിനമ഼ും  റഹഩ
ീനരഹ് ിലമ഼ും ന഻് ും ിചമ്രര഼ുംഈഴപ് ഴഹചനമ഼ിട ബഹഗഭഹണ്.

ഈഴപ് ഴഹചനമ഼ിട  ഹറ്റ഼ ീഩഹ ഼ന്നധഹയഹലും ഴഷ്ര഼ര ള്കനഭ഼് ്
ചഽണ്ടഺ് ഹണഺ് ഹനഹഴ഼ും.ഌും.ഩഺനഹയഹമണീഭീനഹന,ീഭഹളഺ് ഼ന്നത്്ത
പ്ഫഹ്മദത്തന നന്ഩഽരഺയഺന്ബഹട് ി ഭഹധഴന നഹമര്, ി ഩഺ ീ വഴ
ീഭീനഹന,ിചര്ഩ഼ലവ്ീവയഺ ീഗഹഴഺന്ദനനഹമര്,ഭണര് ഹട് ഭഽന്ബഺലഇലമ
നഹമര്ര ട഼ങ്ങഺമീ ഹൺപ്ഗഷ് ീനരഹ് ള്ക റഹഩത്തഺലീനരാഩയഭഹമ
ഩേ്ഴസഺ് ഼ ീമഹരടഴഺറഹ് ിന്ബട഼ ീമഹിചമ്രഺേ഼ണ്്ട.



 റഹഩ ഹയഺ ലഹല ഴധഺ് ിന്ബേഴയഺല ആന്മും ീച് േ഼ഺ 
ഷഹസഺഫ഼ള്കിന്ബിട ധഹയഹലും ഭ഼ഷല ഺുംങ്ങല഼ും ഉള്കിന്ബേഺേ഼ണ്്ട.ഴഹഗൺ 

 ഽേി്ഹറമഺല ഭയണിന്ബേ യക്തഷഹക്ഷഺ ലഺല അഞ്ച  ഼ീഩിയേഺറ഼ും `സഺന്ദ  ഼

´ഷഭ ദ഼ഹമത്തഺല ിന്ബേഴയഹമഺയ഼ന്ന .഼ ഒന്ബും, ഭരഹീഴവും ആണ്  റഹഩത്തഺന് 

 ഹയണിഭേഺല ദക്ഷഺണ ഭറഫഹരഺിറ ഴീയണയഭ഼ഷല ഺങ്ങലഹയ഼ും രിന്ന 

 റഹഩത്തഺല ഩിേട഼് ഹിര ഭഹരഺ നഺന്നര് ഌത഼ി ഹണ്്ട ഌന്ന഼ും 
ഴഺവദ഻ യഺീ്ണ്ടഺഴയ഼ും.ഫഹയഺഷ്റ്റര് A.Kഩഺള്ള ഌന്ന ീ ഹൺപ്ഗഷ്ക ീനരഹഴ് 

രിന്ഫ ീ ഹൺപ്ഗഷ്഼ും ീ യലഴ഼ും ഌന്ന ഩ഼ഷ്ര ത്തഺല ഩരമ഼ന്നരഺങ്ങിന,

1̀921-ല ഭറന്ബ഼രും പ്ഩീദവങ്ങലഺല നടന്ന റസല   വർഗ്ഗീയാമായിരുന്നില്ല.
അ്ഹറത്്ത റസല്ഹര് ഷര് ഹര് ഷഥഹഩനങ്ങള്ക നവഺന്ബഺ് ഼ മ഼ും 
രങ്ങള്ക്് ഌരഺയഹമഺ നഺന്ന ഷര് ഹര് ഷഺലഫന്ധഺ ിലമ഼ും ഖഺറഹപത്്ത 

ഴഺീയഹധഺ ിലമ഼ും ഩ യും ീപ്ദഹസഺ് ഼ മ഼ും ിചമ്ര഼ിഴന്നറല ഹിര 

ജനഷഹഭഹനയിത്ത വറയിഩട഼ത്ത഼ ീമഹ സഺന്ദ഼് ില ഩഺടഺച്്ച ഇഷല ഹും 
ഭരത്തഺല ീചര് ഼ ീമഹ ിചമ്രഺേഺിറല ന്്ന  ഹണ഼ന്നരഹണ്. (́p.442)

ഒറ്റിന്ബേ ചഺറ അനഺശ്ടഷുംബഴങ്ങല഼ണ്ടഹമഺേ഼ണ്്ട ഌന്ന 

 ഹയയും ഷുംവമഹര഻രഭഹണ്. ര  ഼ ജന ഻മ ഷഭയങ്ങള്ക്഼ും ഇത്തയും 
അഩപ്ബുംവങ്ങല഼ണ്ടഹമഺേ഼ണ്്ട.അസഺുംഷമഺറരഺശ്ഠഺരഭഹമ നഺഷ്സ യണ 

ഷഭയത്തഺല ചൗയഺചൗയമഺല നഺയഩയഹധഺ ലഹമ ീഩഹറ഻ഷ഼ ഹര് ജ഻ഴീനഹിട 
ച഼ിേയഺ് ിന്ബേര് ഒയ ദ഼ഹസയണും ഭഹപ്രും. ആ ഒയ  ഼ ഷുംബഴിത്ത ഭഹപ്രും 
ഭ഼നനഺര്ത്തഺ നഺഷ്സ യണ ഷഭയിത്ത രള്ളഺന്ബരമ഼ന്നര് ഌപ്രീഭല 

ചയഺപ്രഴഺയ഼ദ്ധഭഹിണന്്ന ഩരീമണ്ടരഺറല ീറല ഹ. റഹഩും മഥഹര്ഥത്തഺല 

സഺന്ദ഼് ള്കി്രഺിയമഹമഺയ഼ന്നഺറല , ഩഺല്ഹറത്്ത സഺന്ദ഼ഷഭ ദ഼ഹമത്തഺിന്ഫ 

ബഹഗഭഹമഺ ഭഹരഺമ പ്ഫഹഹ്മണ ഴഺബഹഗത്തഺിനരഺിയമഹമഺയ഼ന്ന .഼  ഹയണും 
പ്ഫഹഹ്മണയഹമഺയ഼ന്ന  ഼ിരീ  ്ഭറഫഹരഺിറ ജന്പഺഭഹയഺല ബഽയഺഩക്ഷഴ഼ും.ഩഺന്നട്഻ 

ഩരഺറ്റഹണ്ട഼ ള്ക്് ീവശും ഭഹപ്രഭഹണ് ീ യലത്തഺല ഒയ  ഼ സഺന്ദ഼ഷഭ ദ഼ഹമും 
നഺര്മ്മഺ് ിന്ബട഼ന്നര് ഌന്നര഼ും ഇരഺീനഹട് ീചര്ത്്ത ഴഹമഺീ്ണ്ടരഹണ്.

DR.PP ABDUL RASAK
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മഽറ്റത്ത഻രഽന്ന് ുചഺര മണക്കഽന്ന ച഻ല ചര഻ത 
സതൿങ്ങൾ ഭറഫഹർ കലഺപത്ത഻നഽ 
പറയഺനഽണ്ട്…..
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PG S4

ന്റെക്കേ ഭറഫഹരഺന്റെ ചയഺത്രതൄഺൽ ക്കേഴറം ഭഹപ്പഺല റസലന്റമന്്ന ന്റെറ്റഺദ്ധയഺപ്പഺച്്ച െയംെഹള്തൄഺ 
ഩരമുന്ന യണ്്ട നൂറ്റഹണ്ടഺക്കറന്റരേഹറം തുടർന്നു നടന്ന േഹർശഺേ ഴഺഩല ഴതൄഺന്റെ േണ്ണ ഺമഹണ്് 1921 -ന്ററ 
ഭറഫഹർ േറഹഩം. ജന്മഺ -ൿടഺമഹണ്് ഷംഘട്ടനതൄഺനപു്പരം ഇഷല ഹഭഺേ ഖഺറഹപതൄഺക്കനഹടുള്ള അധഭയഭഹമ 
ആക്കഴവഴും ഇെഺൽ േഹണ്ഹഴുന്നെഹണ്്. ബ്രഺട്ട഻ശുേഹർേ് ഇഷല ഹം ഭെഹനുമഹമഺേക്കലഹട് ഉണ്ടഹമഺരുന്ന 
പ്രെഺറ ഷഭ഻ഩനം ഭഹപ്പഺലഭഹർ ഭ്രഹന്തയഹന്റണ്ന്നും അഴരുന്റട റസലേൾ ഴർഗ഻മ റസലേൾ 
ഭഹത്രഭഹന്റണ്ന്നും പ്രചയഺപ്പഺക്കുന്നെഺന് ഴളഺന്റഴചു്ച. അഴയെഺന്റന ഴർഗ഻മ റസലമഹക്കുന്നെഺൽ ഴഺജമഺചു്ച. 
ജന്മഺഭഹരും ඁശഺേഹരും െമ്മഺറുള്ളെ് ഷഴർണ്ണ സഺനു്ദേലും ഭഹപ്പഺലഭഹരും െമ്മഺറുള്ള റസലമഹമഺ 
ഴയഹഖയഹനഺേന്റപ്പടു്ട.ക്കേവ഻മ ഷഭയതൄഺന്റെ വക്തഺ ക്കഫഹധയന്റപ്പട്ട ഘട്ടതൄഺൽ ഭഹപ്പഺലഭഹന്റയ 
ഷഹംഷ്േഹയഺേഭഹമഺ റ്റന്റപ്പടുതേമും ബൗെഺേഭഹമഺ ഉനൂ്മറനം ന്റചയു്യേ എന്നതും അധഺേഹയഺേലുന്റട 
അടഺമന്തഺയഹഴവയഭഹമഺ ഭഹരഺ. ഭറഫഹർ േറഹഩം ഴഹഗൺ ട്രഹജഡഺമഺൽ അഴഷഹനഺച്ചെ് ഇതൄയം 
െഹറപ യയങ്ങലുന്റട ഩയഺണ്ഺെ പറഭഹമഺട്ടഹണ്്. ഇത്രമും ക്കേവ഻മ യഹശ്ട്ര഻മ പ്രഹധഹനയം അർസഺക്കുന്ന രു 
ഷംബഴം ഷ്ത്ര഻േലുഭഹമഺ എങ്ങന്റന ഫന്ധന്റപ്പട്ടഺയഺക്കുന്നുന്റഴന്നെ് പ്രധഹനഭഹണ്്.അങ്ങന്റന ഭഹത്രക്കഭ 
ചയഺത്രതൄഺറെഺന്റന വയഺമഹമഺ ഷഥഹനന്റപ്പടുതൄഹൻ ഷഹധയഭഹ.
               ഷ്ത്ര഻േലുന്റട ഒർഭമഺൽ ഭറഫഹർ േറഹഩം എങ്ങന്റന അെഺജ഻ഴഺക്കുന്നു എന്ന അക്കനേശണ്ം 
അനഺഴഹയയഭഹണ്്.ഩുരുശന്മഹർ ഭഹത്രം ഴയ഻ ഇെഺസഹഷം യചഺച്ച ചയഺത്രതൄഺൽ അഴർക്കു െഹങ്ങഹമഺ നഺറ 
നഺന്ന ഷ്ത്ര഻േൾ ജ഻ഴഺെങ്ങന്റല ചയഺത്രം അഴഗണ്ഺക്കുന്നെ് നഭുേ് േഹണ്ഹം.ഷ്ത്ര഻േലുന്റട ഒർഭേലഺൽ 
ഭറഫഹർ േറഹഩതൄഺന്റെ ബ഻േയഴും, അക്കെഷഭമം അെഺജ഻ഴനതൄഺന്റെ ക്കഩഹയഹട്ടഴും നഺറ ന്റേഹണ്ട 
ആറഺഭുഷല ഺമഹന്റയ ക്കഩഹന്ററ െന്റന്ന ക്കനതൃനഺയമഺൽ നഺന്്ന പ്രഴർതൄഺച്ച ധധയയഴും ഴഺേയഹബയഹഷഴുഭുള്ള 
ഷ്ത്ര ഻ ഭുക്കന്നറ്റ ഴഹസേരും ഭറഫഹർ േറഹഩതൄഺൽ ഩന്റെടുതൄഺരുന്നു. രുഩന്റെ ഇഴരുന്റട 
ഭക്കനഹധധയയഴും ഷസനഴുഭഹമഺയഺേണ്ം ഖഺറഹപത്ൄ ക്കനെഹേൾ എന്്ന  ചയഺത്രം അടമഹലന്റപ്പടുതന്ന 
ഒക്കയഹ ഴയ഻ഩുരുശൻഭഹരുന്റടമും നഺറനഺൽപ്പഺനഹധഹയം. ഴയ഻ഹംഗനേലഹമ ഷ്ത്ര഻േലും ഭറഫഹർ 
േറഹഩതൄഺന്റെ  അഴഺബഹജയഘടേഭഹമഺരുന്നു. ചയഺത്ര ഷംബഴങ്ങൾ അടമഹലന്റപ്പടുതക്കപഹൾ അമ്മഭഹരും 
ബഹയയഭഹരും ഭരഞു്ഞ ക്കഩഹഴുേമും അഴർക്കു ക്കഩയഺറല ഹെഹമഺ െ഻രുേമും ചയഺത്രം ഩുരുശക്കെതു ഭഹത്രഭഹമഺ 
തുങു്ങേമും ന്റചമ്തു. ഩയഹഭർവങ്ങലഺറൂന്റട േടന്നുക്കഩഹമ ഷ്ത്ര഻മനുബഴങ്ങന്റല നഭുേ് ചയഺത്രതൄഺൽ 
േഹണ്ഹം. എന്നഹൽ േറഹഩതൄഺൽ ക്കനയഺട്്ട ഩന്റെടുതൄ ഷ്ത്ര഻േലുന്റട അനുബഴം എളുെന്റപ്പക്കടണ്ട 
ഷഭമം അെഺക്രഭഺച്ചഺയഺക്കുന്നു. അതൄയതൄഺറുള്ള ഏെഹനും ചഺറ ജ഻ഴഺെങ്ങലഺൽ ന്നഹണ്് ഭഹലു 
സജ്ജുമ്മ. 
                                ചയഺത്രതൄഹലുേലഺൽ അയഺൿഴൽേയഺേന്റപ്പട്്ട രു ഩയഹഭർവം ഭഹത്രഭഹമഺ 
തുങ്ങഺമ ഴയക്തഺെേഭഹണ്െ്. റസലേഹറത്ൄ ഴഹയഺമൻ ൿന്നത്ൄ ൿഞ്ഞസമ്മേ് സഹജഺ ഴഺഴഹസം 
ന്റചമ്െ ഷ്ത്ര഻മഹണ്് ഭഹലു സജ്ജുമ്മ. 

ഭഹലു സജ്ജുമ്മ 
ധ഻യ നഹമഺേഹ ഷെറപ ം 



. ന്റേ ഭഹധഴൻ നഹമരുന്റട ഭറഫഹർ േറഹഩതൄഺൽ ഴഺഴയണ്ഹത്മേഭഹമഺ പ്രെഺഩഹേഺേന്റപ്പട്ട ക്കയന്റമഹരു 
ഷ്ത്ര഻ഷെൽപ്പഭഹണ്െ്. ഩഹരന്റഴട്ടഺ ക്കേഹമഹഭു സഹജഺമുന്റട ഭേലഹമ ഭഹലു ലഺഴഺറും ന്റെലഺഴഺറും നടന്ന എറല ഹ 
ഩടക്കമഹട്ടങ്ങലഺറും ഴഹയഺമൻ ൿന്നത്ൄ ൿഞ്ഞസമ്മേ് സഹജഺക്കമഹന്റടഹപ്പഭുണ്ടഹമഺരുന്നു. അയമും െറമും 
ഭുരുേഺ േയ്യഺൽ ഴഹലും ധയഺച്്ച ഩടേലതൄഺൽ ബർതൄഹഴഺക്കനഹന്റടഹരുഭഺച്്ച ഇഴർ ക്കഩഹയഹടഺമഺരുന്നു. എന്്ന 
ബ്രഺട്ട഻ശ് അനുറഭഹമ ക്കേയല ഩത്രഺേമഺറും ന്റേ ഭഹധഴൻ നഹമരും ഷഹെയന്റപ്പടുതന്നു. 
ഷ്ത്രെ഻േക്കതൄേഹൾ അഴലഺൽ േഹണുന്നെ് ഩുരുശെേഭഹന്റണ്ന്്ന ഇതൄയം ചയഺത്ര ക്കയഖേൾ ഴഺഴയഺക്കുന്നു.
                                   എ ന്റേ ക്കേഹടൂയഺന്റെ `ആംക്കഗല ഹ ഭഹപ്പഺല മുദ്ധം ´എന്ന ඁെഺമഺൽ ഭഹലു സജ്ജുമ്മമുന്റട 
ഴയക്തഺെേം ൿക്കരക്കൂടഺ ഴയക്തഭഹേന്റപ്പടുന്നുണ്്ട . ഭറഫഹരഺന്ററ ഭഹപ്പഺല ഷ്ത്ര഻േൾേഺടമഺൽ ഷംബഴഺച്ച 
ഷഹഭുേഹമഺേ ഩയഺശ്േയണ്ങ്ങലുന്റട ന്റെലഺഴഹമഺ ഭഹലു സജ്ജുമ്മന്റമ അടമഹലന്റപ്പടുതൄഹം. അേഹറത്ൄ 
ഭറമഹലം എളുെഹനും ഴഹമഺേഹനും േതേൾേ് ഇംഗല ഻ശഺൽ ക്കഭൽഴഺറഹഷം എളുെഹനും അഴർേ് 
അരഺമഹഭഹമഺരുന്നു. ഷക്കസഹേയക്കനഹന്റടഹപ്പം ഩഹണ്ടഺേഹടുള്ള ഫഹറඁശണ ൻ എളുതൄചഛ ൻ എന്നഴയഺൽ 
നഺന്നഹണ്് ഇതൄയതൄഺറുള്ള ഴഺേയഹബയഹഷം അഴർ േയഷഥഭഹേഺമെ്. ഭറഫഹരഺന്റെ ഷഹഭൂസഺേ 
ഷഹംഷ് േഹയഺേ യംഗങ്ങലഺൽ ഇഴർ നൽേഺമ ഷംബഹഴനേൾ ഴലന്റയമധഺേം പ്രഹധഹനയഭർസഺക്കുന്നെഹണ്്. 
േരുഴഹയക്കുണ്ടഺന്ററ പ്രഥഭ ഴഺേയഹറമഭഹമ േണ്ണ ത്ൄ ഷ്ലഺന് ഷംബഹഴന നൽേഺമെ് ഇഴയഹമഺരുന്നു. 
ഭേലഺറല ഹതൄ ഇഴരുന്റട ഷേത്ൄ ഭെഷഥഹഩനങ്ങൾേ് ഴഖപ് ന്റചമ്തു എന്്ന എ ന്റേ ക്കേഹടൂർ 
ഷഹെയന്റപ്പടുതന്നു. െന്റെ ഭൂഷേത്ൄ ഷംഫന്ധഺച്ച ക്കേഷുേൾ ധേേഹയയം ന്റചയ്യഹൻ ഭക്കേയഺ 
ക്കേഹളഺക്കേഹട് ക്കേഹടെഺേലഺൽ ഇഴർ റ്റേ് സഹജയഹേഹരുണ്ടഹമഺരുന്നു. ഭറഫഹരഺന്റെ നക്കഴഹത്ഥഹന 
നഹമഺേമഹമഺ ന്റേഹണ്്ട നഭുേ് ഇഴന്റയ അടമഹലന്റപ്പടുതൄഹം. അയെഺെഴും അഴഺേഷഺെഴുഭഹമ ഷഹഭൂസയ 
ചുറു്റഩഹടഺൽ നഺന്നും അെയം ഩഠഺക്കുേ, പ്രണ്മഺചു്ച ഴഺഴഹസം ന്റചയു്യേ, 

എന്നഺട്്ട ക്കനയഺട്്ട ഷഭയതൄഺന് ഩന്റെടുക്കുേ, മഹത്ര ന്റചയു്യേ എന്നഺങ്ങന്റന െർ഻തം ഩുക്കയഹഗഭനഩയഭഹമ 
ചുറു്റഩഹടഺക്കറേ് അഴർ ഩടരുേമഹമഺരുന്നു എന്്ന ഗ഻െ ഴയക്തഭഹക്കുന്നുണ്്ട. ഷഭയയംഗക്കതൄേ് 
െക്കെടക്കതൄഹടുടഺ േടന്നു ഴന്ന ഇഴർ നക്കഴഹത്ഥഹന ഴയക്തഺെേം എന്ന രൂഩം പ്രെയെതൄഺൽ 
പ്രഴർതൄഺേഭഹക്കുേമഹമഺരുന്നു. ചയഺത്ര ഩുഷ്െേങ്ങലഺൽ ഇഴന്റയ അഴെയഺപ്പഺക്കുന്നെഺനു ഩേയം 
ക്കനെഹഴഺന്റെ നഺളറഺൽ അണ്ഺനഺയതേമഹമഺരുന്നു. ഷഹസഷഺേെമും ധധയയഴും ആക്കഴഹലഭുണ്ടഹമഺരുന്ന 
ഷ്ത്ര഻മഹമഺരുന്നു അഴർ. ക്കഷേചഛ ഹനുഷയണ്ം ജ഻ഴഺേഹൻ അഴർ ധധയയന്റപ്പടു്ട. എളുെഹനും ഴഹമഺേഹനും 
അരഺമഹന്റഭന്നതും ഷേന്തം ഷഥറം ഷ്ൾ നടതൄഹൻ ഴഺടു്ടനൽൿന്നതും അഴരുൾന്റേഹണ്ട 
ഭെക്കഫഹധനക്കതൄേഹൾ ക്കേവ഻മ ക്കഫഹധതൄഺന്റെ പ്രെഺപറനഭഹന്റണ്ന്്ന ഗ഻െ പ്രഷ്െഹഴഺക്കുന്നു.
ഷഹഭൂസഺേെമും ഴയക്തഺഩയെമും തക്കചർന്്ന ഷ്ത്ര഻ഷെറപ ങ്ങന്റല അയഺൿഴൽേയഺചു്ച ന്റേഹണ്ടഹണ്് 
ഭഹപ്പഺല േറഹഩം ക്കഩഹറുള്ള അക്കനേം ക്കഩഹയഹട്ടങ്ങലുന്റട ചയഺത്രം യചഺേന്റപ്പട്ടെ് എന്്ന ഴയക്തഭഹണ്്. ഭഹലു 
സജ്ജുമ്മേ് ഩുരന്റഭ അക്കനേം ഷ്ത്ര഻േൾ േറഹഩതൄഺന്റെ ബഹഗഭഹമഺടു്ടണ്്ട. േറഹഩതൄഺനഹമഺ ഷേന്തം 
ഭേന്റല ഩടപ്പഹട്്ട ഩഹടഺ രുേഺ അമക്കുന്നെഹമഺ നഭുേ് എ.ന്റേ ക്കേഹടൂയഺന്റെ ඁ െഺേലഺൽ േഹണ്ഹം



േറഹഩേഹറത്ൄ ഴയഹഩേഭഹമ ന്റേഹള്ളേഹന്റയ ധധയയഩൂർവ്വം ക്കനയഺട്ട ഷ്ത്രേ഻ന്റല ൿരഺച്്ച പ്രഹമം ന്റചന്നഴരുന്റട 
ഒർഭേലഺൽ ധയ഻നഹമഺേഹ ഩയഺക്കഴശഭുണ്്ട. േറഹഩേഹയഺേൾക്കു ക്കഴണ്ടഺ ഭണ്ണ ഹർേഹടഺന്ററ ഩള്ളഺക്കുരുപ്പഺൽ ബെണ്ം 
ഩഹേം ന്റചമ്തു നൽേഺമ ൿഞ്ഞഺ ഩഹതമ്മമും ഷഭയക്കതൄഹടുള്ള അഴരുന്റട ഩഺന്തുണ് ഩക്കയഹെഭഹമഺന്റട്ടെഺറും 
പ്രേടഺപ്പഺക്കുേമഹണ്് . ചയഺത്രം എക്കപ്പഹളും അയഺൿഴൽേയഺേന്റപ്പട്ട ഴഺബഹഗഭഹണ്് ഷ്ത്രേ഻ൾ. ന്റപഭഺനഺഷതൄഺന്റെ 
ഴലർച്ചക്കമഹടു ടഺ ആധുനഺേ ചയഺത്ര യചനമഺൽ ഷ്ത്ര ഻ ഭുഖയധഹയമഺക്കറേ് േടന്നുഴയഹൻ തുടങ്ങഺ. മുദ്ധങ്ങലഺറും 
േറഹഩങ്ങലഺറും ഴഺക്കയഹചഺെഭഹമഺ ക്കഩഹയഹടഺമ ഩുരുശന് ഭുന്നഺറും ഩഺന്നഺറുഭഹമഺ ന്റഩഹരുെഺ ജഴ഻ഺച്ച ഷ്ത്ര ഻ജ഻ഴഺെങ്ങൾ 
ഩറക്കപ്പഹളും അഴഗണ്ഺേന്റപ്പട്ടഺടു്ടണ്്ട. നഹമഺേഹ ഩയഺക്കഴശം ക്കനടഹനഹഴഹന്റെ ചയഺത്ര തൄഹലുേലഺൽ ഭനപൂ്പർവ്വം അഴർ 
ഴഺഷ്ഭയഺേന്റപ്പടു്ട. 1921-ന്ററ ഭറഫഹർ േറഹഩഴും അടമഹലന്റപ്പടുതൄഹൻ ഭടഺച്ച ചഺറ ഷ്ത്ര഻ഷെറപ ങ്ങലഹണ്് ഭുേലഺൽ 
പ്രഷ്െഹഴഺച്ചെ്. േറഹഩതൄഺന്റെ എറല ഹഴഺധ േുയഺെങ്ങലും അനുബഴഺച്്ച ന്റഴറല ുഴഺലഺക്കമഹന്റട അെഺജ഻ഴനം ഏന്ററ്റടുതൄ 
ഴഺബഹഗഭഹണ്െ്. നഺവഫ്െഭഹേന്റപ്പട്ട ഇതൄയം ചയഺത്രങ്ങൾ ക്കയഖന്റഩടുതൄഹതൄ ഩെം 1921-ന്ററ ഭറഫഹർ 
േറഹഩതൄഺന്റെ ചയഺത്രഹഖയഹനങ്ങൾ എന്നും  അഩൂർണ്ണ ഭഹമഺ നഺറനഺൽക്കുേ െന്റന്ന ന്റചയു്യം.
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ഷഽപഺഔൾ, ജ഻ഴഺതത്തഺത്ല ഒീയഹ ഴളഺഔലഺറ഼ും താഩ്തയഹമഴർ.
ബൗതഺഔ ഷ഼കങ്ങൾ ിഴടഺഞ്്ഞ, ുഅത്ന഻മതിമ 

പ്ഩണമഺക്ക഼ത്യഴർ. ഩതഺിനഹത്യഹും നഽറ്റഹണ്ടഺൽ ക഼ത഼ഫ഼ത്ഫ഻ൻ 

ഐഫക്കഺിത്ല ഔഹറത്്ത ഷഽപഺഔൾ ഫഹഗ്ദഹദഺൽ നഺത്യ഼ും 
ീഩർശയമഺൽ നഺത്യ഼ും ുആത്ബയമഺിറത്തഺ.1206-ൽ ക഼ത഼ഫ഼ത്ഫ഻ൻ 

ഐഫഔ് ഭ഼തൽ 1526-ൽ ുആപ്ഫഹസഺും ീറഹദഺമഺിറത്തഺ,ഡൽസഺ 
ഷ഼ൽത്തഹീനറ്്റ ുഄഴഷഹനും ഔ ര഼ഺക്ക ീ഼ത്രഹൾ ബഹയതത്തഺിറ ദഺറദ ഺ,
ുഄജ്ഭർ഻ ബഹഖങ്ങൾ ഷഽപഺ ഷുംഷ്ഔഹയത്തഺിത്ല പ്ഩധഹന 

ീഔപ്ത്ഭഭഹമഺ ഭഹരഺ.ദഺറദ ഺമഺൽ ഭഹപ്തഭഹമഺ നഽീരഹലും ഷഽപഺ ദർഖഔൾ 

നഭ഼ക്്ക ഔഹണഹൻ ഷഹധഺക്ക഼ും. .ുഄജ്ഭർ഻,ുഄപ്്ഖഹനഺൽ നഺത്യ഼ും 
ദഺറദ ഺമഺിറത്തഺമ കഹജഹ ഭ഼സ഻ന഼ത്ഫ഻ൻ ചഺവ്തഺ,
ുഄജ്ഭര഻ഺിറത്തഺമ ുഄീത്പസും ുഅത്ന഻മതമ ി഼ട ിഴലഺച്ചും 
ജനങ്ങലഺീറിക്കത്തഺച്ച .഼ ുആത്്യ ീറഹഔും ുഄരഺമിത്ളട഼ത്യ 

തർ഻ത്ഥഹടഔ ീഔപ്ത്ഭഭഹണ് ുഄജ്ഭർ഻. ജഹതഺമ ി഼ടീമഹ 
ഭതത്തഺിത്ലീമഹ ബഹശമ ി഼ടീമഹ ുഄതഺർഴയത്ര഼ഔൾ ഔടത്യ  ഼

ിഔഹണ്ടഹണ് ുഇ ഷഽപഺ ഩണ്ഡഺതിത്ല ദർഖമഺൽ തർ഻ത്ഥഹടഔർ 
എത്ത഼ത്യത്.എറദ ഹ ഷഽപഺ ഩണ്ഡഺതത്റഹയ ി഼ടമ഼ും ീനതഹഴഹണ് 

ചഺവ്തഺ . ുഄജ്ഭര഻ഺൽ നഺത്്യ ഔഺീറഹഭറ഻്റർക്കൾക്കഩര഼ും 
ഷഽപഺഷത്തഺിത്ല ഩ഼ണയ ബഽഭഺ,നഺഷഹഭ഼ത്ഫ഻ൻ ഫഷ്തഺ .
ഷഽപ  ഻ ിഴലഺച്ചും ജനങ്ങലഺിറക്്ക എത്തഺച്ച നഺഷഹഭ഼ത്ഫ഻ൻ
ഓറഺമ മ ീ഼ടമ഼ുംുഄഭർ഻ ക പ഼്ഷ഼ഴഺിത്ലമ഼ും 
ദർഖഔൾ ഷഥഺതഺ- ിചയ്യ഼ത്യ നഺഷഹഭ഼ത്ഫ഻ൻ ഫഷ്തഺ. ുആഴഺിട
എീത്ളഹള഼ുംതഺയക്കഹണ്.

തർ഻ത്ഥഹടഔയ഼ും മഹചഔയ഼ും ഴളഺീമഹയ ഔച്ചഴടക്കഹയ഼ും നഺരഞ്ഞ
ഴളഺീമഹയും. ചയഺപ്തഴഺദയഹർത്ഥഺഔില ഷുംഫത്മഺച്ചഺടീത്തഹലും
നഺഷഹഭ഼ത്ഫ഻ൻ ഫഷ്തഺ ഏിര പ്ഩഹധഹനയഭ഼ണ്്ട.എട്ട  ഼നഽറ്റഹീണ്ടഹലും 
ഴയ഼ത്യ ചയഺപ്തുംുഇ പ്ഩീദവത്്ത
ഩ഼തഞ്ഞ  ഼ ഔഺടക്ക഼ത്യ .഼ ുആത്ബയ ഔണ്ട ുഈര ദ഼  ഼ -ീഩർശയൻ 

ബഹശഔലഺിറപ്ഩഖത്ധയഹമഭഽത്യ഼
ഔഴഺഔൾ ുആഴഺിട ുഄത്ബയ ഴഺപ്വഭും ിഔഹള്ള഼ത്യ .഼ ഩതഺഭഽത്യഹും
നഽറ്റഹണ്ടഺിറ ഷഽപഺഔലഺൽ പ്ഩധഹനഺഔലഹമ നഺഷഹഭ഼ത്ഫ഻ൻ 

ഓറഺമമ ീ഼ടമ഼ുംുഄീത്പസത്തഺിത്ല വഺശയൻ ുഄഭർ഻
ക പ഼്ഷ഼ഴഺിത്ലമ഼ും ദർഖഔൾ 

ുആഴഺിട ഔഹണഹൻ ഔളഺമ഼ും.

അജ്ഺബഽകൾീക്കഺരഽ
പാർണ്ണ സഺരം

ുഄജഹഫ഼ഔൾിക്കഹയ഼ ഩഽർണണ  ഷഹയും 



ുഄഴഺിടനഺത്്യ യൽത്ളുംഭഹരഺമഹൽഩതഺിനട്ടഹുംനഽറ്റഹണ്ടഺൽ ജ഻ഴഺച്ചഺയ഼ത്യ
ഖഷറ഼ഔല ി഼ടമ഼ും വഹമയഺ ഔല ി഼ടമ഼ും യഹജഹഴ് ഭർ഻ഷഹ ഖഹറഺഫ് ുഄത്ബയ ഴഺപ്വഭും 
ിഔഹള്ള഼ത്യ .഼ നഽറ്റഹണ്ട഼ഔല ി഼ട ചയഺപ്തഭ ര഼ങ്ങ഼ത്യ ഡൽസഺമഺിറസഭ഼മഽൺ ീടഹത്രഺനട഼ത്്ത 

ഭധ യ഼ഹ ീരഹഡഺിറപ്ടഹപഺഔ് ഷർക്കഺലഺന഼ഷഭ഻ഩത്തഹണ് നഺഷഹഭ഼ത്ഫ഻ൻ ഫഷ്തഺ ഷഥഺതഺ
ിരയ്യ഼ത്യത്.

ഷഽപഺഴയയയഹമുആയ഼ഴയ ി഼ടമ഼ുംദർഖ ഷത്ഭർവഺക്കഹൻ ജഹതഺ-ഭത
ഴയതയഹഷഭഺറദ ഹിതുആത്ബയമ ി഼ടഴഺഴഺധ ബഹഖങ്ങലഺൽനഺത്യ഼ുംഴഺദയഹർത്ഥഺഔല഼ും 
തർ഻ത്ഥഹടഔയ഼ുംഎത്ത഼ത്യ .഼ എറദ ഹഴയഹളഹമ്ച്ചഔലഺറ഼ുംനഺഷഹഭ഼ത്ഫ഻ൻ ഓറഺമമ ി഼ട 
ദർഫഹരഺൽ ുഄയീങ്ങര഼ത്യകഴഹറഺ ഷുംഖ഻ത ുഅഷവഹദഔിയുഄഴഺീടക്്കുഅഔർശഺക്ക഼ത്യ .഼ 

നഺഷഹഭ഼ത്ഫ഻ൻ ഫഷ്തഺ എത്യരഺമിത്ളട഼ത്യ ുഇ ചയഺപ്തഭണണ ഺിത്ല ഭ഼കഭ഼പ്ദ 
ഷഽപഺതതവചഺത്ബമഺറധഺശ്ഠഺതഭഹണ്.                   ഷഽപഺ ഔഴഺതഔല഼ും കഴഹറഺഔല഼ും 
ുഄജ്്ഭ഻രഺിത്ലമ഼ും നഺഷഹഭ഼ത്പ഻ൻ
ദർഖമ഼ിടമ഼ും ുഄത്ബയ഻ക്ഷത്തഺൽ നഭ഼ക്്ക ുഈമർത്്യ ീഔൾക്കഹൻ ഷഹധഺക്ക഼ും.ുഄഭ഻ർ 
ക഼പ്ഷ഼ഴഺിത്ലമ഼ും ഭ഻ർഷഹകഹറഺഫഺിത്ലമ഼ും ഴയഺഔൾ ദർഖഔല഼ിട ദർഫഹരഺിന ഴഷത്ബും 
ിഔഹണ്്ട നഺരക്ക഼ത്യ഼.ഴർശങ്ങൾക്കത്ള഼രും ഭ഼തൽ പീതസ് ുഄറഺകഹൻ ുഈൾിത്ളിടമ഼ള്ള 

ഷഽപഺ ഖഹമഔർ ുആത്ബയമഺറ഼ടന഻ലും കഴഹറഺഔല഼ിട ഴയഺഔൾ ഩഹടഺ നടത്യ഼. ട഼ഴഺൽ 

ന഼പ്ഷത്്ത പീതസ് ുഄറഺകഹിത്ല ഩഺൻഖഹഭഺ എത്യരഺമിത്ളട്ട ുഅഫഺദഹ ഩർവ്വ഻ൻ ഴിയ 

ഷഭഹധഹനത്തഺിത്ലമ഼ും എിതഹയ഼ ുഄത്ബയ഻ക്ഷഴ഼ും ുഅത്ന഻മ ഴഷത്ബും ത഻ർക്ക഼ത്യ ഷഽപഺ 
ഴയഺഔൾ ഩഹടഺ.സഹർീഭഹണഺമത്തഺറ഼ും തഫറമഺറ഼ും ുഔഔൾ ിഔഹണ്്ട ിഴലഺച്ചും 
ഷാശ്ടഺക്ക഼ത്യ ഷഽപഺ ഖഹമഔർ ഩഹട഼ീത്രഹൾ ുഅത്നഺമതമ഼ിടമ഼ും പ്ഩണമത്തഺീത്ലമ഼ും 
ഷഭഹധഹനത്തഺിത്ലമ഼ും ഷീത്ഭവും ഴഺവവഹഷഺ സാദമത്തഺീറക്്ക 

പ്ഩീഴവഺക്ക഼ത്യ഼.ഷഽപഺചഺത്ബ ുആത്ബയൻ ഷഹുംഷ്ഔഹയഺഔ ഷുംഖ഻ത
ീഭകറഔലഺൽ ഴലിയ പ്ഩഹധഹനയും ുഈള്ളഴമഹണ്. ഷഽപഺഷും ജഹതഺ-ഭത 

ചഺത്ബഔൾക്കത഻തഭഹമഺ ഭീതതയതവീത്തഹട഼ും യഹശ്പ്ട഻മ ഷുംഷ്്ഔഹയഺഔ ീഭകറീമഹട഼ും 
ീചർത്്യ നഺൽക്ക഼ത്യ
ത്യഹണ്. ുഄത഼ിഔഹണ്്ട തിത്യ ഷഹുംഷ്്ഔഹയഺഔഭഹമഺ ുഄറഺഞ്ഞ഼ ീചർത്യ ത്യഺിന
ുഄഔറ്റഺ
നഺർത്ത഼ഔ ഷഹധയഭറദ .



Psmo ക്കേഹക്കലജഺൽ ഴന്നെഺന് ക്കവശഭുള്ള ആേയന്റതൄ 
field visit ആമഺരുന്നു അഭക്കേയഺേഹഴഺക്കറേ് നടതൄഺമെ്. രു ചയഺത്ര 
ഴഺേയഹർത്ഥഺന്റമ ഷംഫന്ധഺച്്ച ഉണ്ടഹക്കമേഹഴുന്ന ഷേറ 
ആേഹംശക്കമഹടും ടഺ െന്റന്നമഹണ്് അഴഺന്റട എതൄഺക്കച്ചർന്നെ്.  
PSMO ക്കേഹക്കലജഺന്ററ ചയഺത്രഴഺബഹഗതൄഺന്റെ ക്കനട്ടം െന്റന്നമഹമഺരുന്നു 
ഈ മഹത്ര. എന്റന്തന്നഹൽ ആർക്കും െന്റന്ന ഭനഷസ ഺറഹേഹൻ /
െഺയഺച്ചരഺമഹൻ േളഺമഹന്റെ ക്കഩഹമ ചയഺത്രതൄഺന്റെ അഴക്കവശഺപു്പേൾ 
േന്റണ്ടതൄഺ എറല ഹഴയഺക്കറക്കും എതൄഺേഹൻ ഷഹധഺചു്ച എന്നതുെന്റന്ന 
രു ഴറഺമ ക്കനട്ടഭഹണ്്. അധയഹഩേരുന്റട ഷസഹമക്കതൄഹടു ടഺ 
അെഺറുഩയഺമഹമ നഹടു്ടേഹരുന്റട ഩഺന്തുണ്മഹറും ഞങ്ങൾ 
അഭക്കേയഺേഹഴഺന്ററ ആ burial sites ഷന്ദർവഺക്കുേമും 
ഭനഷഺറഹക്കുേമും ന്റചമ്തു. രു site നമ്മൾ visit ന്റചമ്െഹൽ 
എന്റന്തറല ഹം േഹയയങ്ങലഹണ്് ന്റചക്കയ്യണ്ടെ് എന്നും measurment ,Cleaning
തുടങ്ങഺമ നഺയഴധഺ േഹയയങ്ങൾ അധയഹഩേരുന്റട ഷസഹമതൄഹൽ 
ഭനഷസ ഺറഹേഹൻ ഷഹധഺചു്ച. ട്ടഹമ പ്രഴർതൄനതൄഺറൂന്റട ഩളമ 
ചുറു്റഩഹടഺൽ നഺന്്ന ആ site-ന്റന ഞങ്ങൾ ഭഹറ്റഺന്റമടുത. ഈന്റമഹരു field
visit തുടർന്നുള്ള ഞങ്ങലുന്റട ചയഺത്ര ഗക്കഴശണ്തൄഺന് രു ഭുെൽ 
ട്ടഹമഺയഺക്കും. ഇനഺമും ഇതൄയതൄഺറുള്ള visit-േൾ ന്റചയ്യഹനുള്ള 
ആക്കഴവം ഩെഺന്മടങ്ങഹമഺ ഴർദ്ധഺക്കുേമഹണ്് ഉണ്ടഹമെ്.

*Past is not a  history but the historian 
makes the past as history*
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I have met a person in my Life.
Someone who had to take over 
the family burden at the age of sixteen,
Someone who had to say goodbye
to the country where he was born in his teens,
Someone who came to be a breadwinner
before entering adolescence.

Someone who had to go through poverty for his family,
Someone who had to giveup half a meal for his loved 
ones,
Someone who had to hold on to sweat in the heat of 
Arabia,
Someone who had to make hardwork his companion.

Someone who found his happiness
in the happiness of his loved ones,
Someone who meets the needs of the family,
Someone who avoides his own needs,
Someone who sweats for his family 
for three-quarters of his life,
Someone who makes my dreams come true,
That one is my father…

Pa, I have only one thing to say to you,
Live for yourself at least one day in your life.
If you did not live for yourself,
who else would live for you?

THAT ONE ! HIBA AREEKAN
S2



കണ്ണുന഼ര഻ൽ കഽത഻ർന്ന 
സുന്ത്ഺഷം

SANEEYAH HANNATH 
S2

ുഅ ഴ഻ട് ുആത്്യ ഴലിയമധഺഔും ഷീത്ബഹശത്തഺറഹണ്. ശസഹന ുഄഴലരഺഞ്ഞ഼ തിത്ല 

ഴ഻ട്ടഺീറക്്ക യ഼ ുഄതഺഥഺ എത്തഹൻ ീഩഹഴ഼ത്യ഼,യ഼ ഔ഼ഞ്ഞഹഴ.ുഈത്ളക്ക഼ും ുഈമ്മക്ക഼ും 
ുഄഴൾ ഏഔ ഭഔലഹണ്. ുഄത് ിഔഹണ്്ട ുഅ ഴഹർത്ത ുഅ ഴ഻ട്ടഺിറ എറദ ഹഴിയമ഼ും 
ഷീത്ബഹശിത്ളട഼ത്തഺ. ഔഹയണും ുഄഴൾ 10 ൽ ുഅണ് ഩഠഺക്ക഼ത്യത്, ഴലിയ 

ഔഹറത്തഺന് ീവശഭഹണ് യ഼ ഔ഼ഞ്്ഞ ഩഺരക്കഹൻ ീഩഹഴ഼ത്യത്. ശസഹനമ഼ും ുഄഴല഼ിട 
ുഈത്ളമ഼ും ുഈമ്മിമ ിഔഹണ്്ട യ഼ ീജഹറഺമ഼ും ിചയ്യഺത്ളഺക്കഹരഺറദ , ുഄങ്ങിന ഭഹഷങ്ങൾ 

ുഄധഺ ീഴഖത്തഺൽ ഔടത്്യ ീഩഹമഺ.യ഼ ദഺഴഷും ുഴഔ഼ീത്യയും ുഄഴൾ ഷ്ഔഽൾ ഴഺട്്ട 
ഴത്യീത്ളഹൾ ുഈമ്മിമ ഭ഼റ്റിത്തഹത്യ഼ും ഔഹണ഼ത്യഺറദ , ുഄഴൾ ഴയ഼ത്യ ീനയും എത്യ഼ും ുഈമ്മ 

ഭ഼റ്റത്്ത ഔഹത്്ത നഺൽക്കഹര഼ണ്്ട. ുഄഴൾ ുഄഔത്്ത ഔമരഺ ീനഹക്കഺ, ുഈമ്മമ഼ിട ഭ഼രഺമഺൽ 

നഺത്യ഼ും ഔയച്ചഺൽ ീഔൾക്ക഼ത്യ഼ണ്്ട. ുഈമ്മഹക്്ക എത്ബഹ ഩറ്റഺമത്? ുഄഴല഼ും ഔയമഹൻ 

ത഼ടങ്ങഺ, ുഄീത്ളഹൾ ഩ഼രത്്ത നഺത്യ഼ും യ഼ വഫ്ദും ീഔട്ട഼, ുഄഴൾ ഩ഼രീത്തക്്ക ഒടഺ, 
ുഄത് ുഈത്ളമ഼ിട വഫ്ദും ുഅമഺയ഼ത്യ഼. ഩതഺഴഺറദ ഹിത ുഈത്ള ീനയിത്ത 

ഴത്യഺയഺക്ക഼ത്യ഼.ുഈത്ളീമഹട് ുഄഴൾ ഔഹയയങ്ങൾ ഩരഞ്ഞ഼. ുഈമ്മിമ ുഄഴർ 
ീസഹഷ്ഩഺറ്ററഺീറക്്ക ിഔഹണ്്ട ീഩഹമഺ. ീഡഹഔ്ടർഭഹർ ീഴഖും ഒത്ളീരശൻ 

തഺീമറ്റരഺീറക്്ക ഔമറ്റഺ, നഺഭഺശങ്ങൾ ഔടത്യ഼ ീഩഹമഺ. ഭ഼ൾഭ഼നമഺൽ ചഴഺട്ടഺ 
നഺൽക്ക഼ത്യത് ീഩഹിറ ുഄഴർക്്ക ുഄന഼ബഴിത്ളട്ട഼. ുഅ നഺഭഺശങ്ങൾക്്ക യ഼ഩഹട്
ുദർഗയഭ഼ള്ളത് ീഩഹിറ ീതഹത്യഺച്ച഼. ിഩട്ടത്്യ തഺീമറ്റരഺിത്ല ഴഹതഺൽ ത഼രത്യ഼, 
ുഈത്ളിമ ിഔഹണ്്ട ഏിതഹിക്കീമഹ ീഩത്ളര഼ഔലഺൽ ത്ളഺടഺത്ളഺച്ച഼.ഩഺിത്യ നള്്ഷ഼ഭഹയ഼ും 
ീഡഹഔ്ടർഭഹയ഼ും ുഄീങ്ങഹട്ട഼ും ുആീങ്ങഹട്ട഼ും ഒട഼ത്യത് ഔണ്ട഼. ുഄഴർ യണ്ട഼ീഩയ഼ും ത്യ഼ും 
ഭനഷഥ ഺറഹഴഹിത ബമത്്യ നഺത്യ഼. ുഄറ്ഩനഺഭഺശത്തഺന് ീവശും ഴ഻ണ്ട഼ും ഴഹതഺൽ 

ത഼രത്യ഼, യ഼ നള്ഷ് ഴത്യ഼ ഩരഞ്ഞ഼ "ഒത്ളീരശൻ ഔളഺഞ്ഞ഼ ുആയട്ടഔ഼ട്ടഺഔലഹണ് ". ുഈത്ള 

യ഼ ഔ഼ഞ്ഞഺീനമ഼ും ശസഹന ഭീറ്റ ഔ഼ഞ്ഞഺീനമ഼ും ഴഹങ്ങഺ. ുഄീതഹിടഹത്ളും ീഡഹഔ്ടർ 
ുഅ ഴഹർത്തമ഼ും ുഄരഺമഺച്ച഼,"ുഈമ്മിമ യക്ഷഺക്കഹൻ ഔളഺഞ്ഞഺറദ  "ുഅ ഴഹർത്ത 

ീഔൾീക്കണ്ട തഹഭഷും ുഄഴർ തഺീമറ്റരഺീറക്്ക നഺറഴഺലഺച്ച഼ ിഔഹണ്്ട ഒടഺ. ഭ഼കത്്ത 

ത഼ണഺമഺട്ട ുഈമ്മിമമ഼ും ഔയ്യഺറഺയഺക്ക഼ത്യ ഔ഼ഞ്ഞ഼ങ്ങിലമ഼ും ുഄഴർ ഭഹരഺ ഭഹരഺ 
ീനഹക്കഺ, ചഺയഺക്കീണഹ ുഄീതഹ ഔയമീണഹ എത്യരഺമഹിത ുഅ ീസഹഷ്ഩഺറ്റൽ 

ഭ഼രഺമഺൽ ുഄഴർ നഺശ്ചറഭഹമഺ നഺത്യ഼.



                         സൗഹിദം

LADEEDA K
S2

ഭനുശയൻ രു ഷഹഭൂസഺേ ജ഻ഴഺന്റമന്ന നഺറമ്േ് നറല ഷൗഹൃേ 
ഫന്ധങ്ങൾ ജ഻ഴഺെതൄഺൽ ഷക്കന്തഹശഴും ആനന്ദഴും പ്രേഹനം 
ന്റചയു്യന്നു. നറല  നറല  ഷൗഹൃേങ്ങൾ ജ഻ഴഺെതൄഺന് ഴറഺമ രു 
ഭുെൽക്കൂട്ടഹണ്്. നമു്മന്റടന്റമറല ഹം ജ഻ഴഺെതൄഺൽ ഷൗഹൃേങ്ങലുന്റട 
ഷേഹധ഻നം ഴലന്റയ ഴറുെഹണ്്. േഴഺ ഴഺറയം ക്കഫല ഹേഺൻന്റര 
അബഺപ്രഹമതൄഺൽ ഩെഺേൾേ് ടും, ചഺറന്തഺേൾ ഴറമും, 
ഭനുശയന് ഷൗഹൃേഴുഭഹണ്് െഹങ്്ങ. ഷക്കന്തഹശങ്ങലഺറും 
ഴഺശഭങ്ങലഺറും രുക്കഩഹന്ററ ക്കചക്കേരുന്നഴയഹഴണ്ംനറല  
ഷുഹൃതേൾ.ഷക്കന്തഹശതൄഺൽ ഭഹത്രഭറല  പ്രെഺഷന്ധഺഘട്ടങ്ങലഺൽ 
ആണ്് ഷുഹൃതേൾ അഴരുന്റട വയഺമഹമ ഷ്ക്കനസം 
േഹണ്ഺക്കേണ്ടെ്. ജ഻ഴഺെന്റഭന്ന ആമ േടറഺൽ ന഻ന്തഺ േടക്കുക്കപഹൾ 
നഭുേ് തുണ്മഹമഺ ഴരുന്നെ് അഴർ ആൿം.  ജ഻ഴഺെതൄഺന്ററ ഷുന്ദയ 
നഺഭഺശങ്ങന്റല ഷ്ക്കനസക്കതൄഹന്റട െഹക്കറഹറഺച്ചഴർ, ജനനതൄഺനും 
ഭയണ്തൄഺനും ഇടമഺൽ െന്റെ്െന്്ന ഩരഞു്ഞ ക്കചർത ഩഺടഺേഹൻ നറല  
നറല  ഷൗഹൃേങ്ങൾ നഭുേ് ക്കഴണ്ം .നഭുേ് ഒക്കയഹരുതൄർക്കും ഉണ്്ട 
രുഩഹട് ഷൗഹൃേങ്ങൾ. ജ഻ഴഺെതൄഺറൂന്റട ന്റഴരുന്റെ േടന്നുക്കഩഹമ രു 
ക്കനയക്കപഹേഺന്റെ ഷൗഹൃേഭറല  നഭുേ് ക്കഴണ്ടെ്. ഭരഺച്്ച നന്മ 
ചഺന്തഺക്കുക്കപഹൾ ന്റട നഺന്നുംഩഺന്തുണ്മ്ക്കുേമും ന്റെറ്്റ ഩരമുക്കപഹൾ 
ഭടഺടഹന്റെ അെ് ചൂണ്ടഺേഹണ്ഺക്കുന്നഴനു ആമഺയഺേണ്ം നറല  
ഷുഹൃത്ൄ.

നമു്മന്റട ജ഻ഴഺെങ്ങന്റല നഺരം ഉള്ളെഹേഹൻ േളഺമുന്ന നമു്മന്റട 
ഭനഷസ ഺന്റെ പ്രെഺഷന്ധഺേന്റല വക്തഭഹമഺ പ്രെഺക്കയഹധഺേഹൻ ന്റട 
നഺൽക്കുന്നഴയഹണ്് മഥഹർത്ഥ ടു്ടേഹർ.



             

കലഺലയം….

BINSHA C
PG  S2 

ഔറഹറമ ഴഹതഺറഺൽ ഞഹിനത്തീഴ 

ഒർമ്മഔലഺിറ ഴഷത്ബങ്ങിലഴഺിട?
ഔഽട്ടഹമഺ നടത്യ ഴയഹത്ബഔിലഴഺിട?
ഴഷത്ബും ഴഺയഺച്ച഼ തറമഹട്ടഺ
ഔലഺക്ക഼ത്യ ഖ഼ൽീഭഹസിരഴഺിട?
ീചഹറ്റ഼ഩഹപ്തും ഔള഼ഔഺമ 

ഔനഹിറഴഺിടീത്ളഹമഺ?
തറിമട഼ീത്ളഹിട നഺത്യ 

ുഅൽഭയിഭഴഺിടീത്ളഹമഺ?
ഔലഺച്ച഼നടത്യ ഴഺവഹറഭഹ
ുഭതഹനിഭഴഺിട?
ദ഼ുഃകത്തഺറ഼ും ഷീത്ബഹശത്തഺറ഼ും
യ഼ഭഺച്ച഼ നഺത്യ ഔഽട്ട഼ഔഹിയഴഺിട 
ീത്ളഹമഺ?
ഴഺദയ ഩഔർത്യ഼ തത്യ പ്ഩഺമ 

ഖ഼യ഼നഹഥിയഴഺിട?
ഔഹറീഭ ുഄഴിമറദ ഹും ുആിത്യഴഺിട 
ീഩഹമഺഭരഞ്ഞ഼……….



    

ുദശസ്ുനഹം

"ജഹതഺ-ഭത-ഴർഖ-പ്ഩഹീദവഺഔ ഴയതയഹഷഭഺറദ ഹിത നമ്മ഼ിട ുആത്ബയ 
യഹജയത്്ത ഩഺരത്യ഼ ഴ഻ണ നമ്മൾ ബഹഖയഴഹത്റഹയഹണ്.ുആത്ബയമഺൽ 

ജഹതഺീമഹ ഭതീഭഹ ീനഹക്കഹിത എറദ ഹഴയ഼ും തത്യഺശ്ടും 
ജ഻ഴഺക്ക഼ത്യ഼....."
ഏീതഹ പ്ഩഹഷുംഖഺഔൻ ുഭക്കഺന് ഭ഼ത്യഺൽ നഺത്്യ ിതഹണ്ട 

ിഩഹട്ടഭഹര഼ച്ചത്തഺൽ ീഗഹയ പ്ഩബഹശണും നടത്ത഼ഔമഹണ്.

ുഄമഹല഼ിട പ്ഩഷുംഖും ീഔട്ട ഷദഷഥ ഺിറ യ഼ ഴാത്ഫൻ 'ഞഹന഼ും യ഼ 
ുആത്ബയക്കഹയനഹിണത്യ" നഺറമഺൽ ിതിറദ ഹയബഺഭഹനീത്തഹിട 
തറമ഼മർത്തഺമഺയ഼ത്യ഼.ുഄത്്യ യഹപ്തഺ ുഈരങ്ങ഼ീഴഹലും ുഄമഹല഼ിട 
ഭനഷഥ ഺൽ ീദവ ഷ്ീനസും തലും ിഔട്ടഺ നഺത്യ഼.
ുഄട഼ത്ത പ്ഩബഹതത്തഺൽ ുഄമഹൾ നയഽഷ്് ീഩത്ളർ ഔയ്യഺിറട഼ത്ത഼.
ിഩട്ടത്്യ ുഄമഹല഼ിട പ്വത്ഫ ഭ഼ള഼ഴൻ യ഼ ഴഹർത്തമഺൽ തിത്യ 

ഔണണ ഼ടക്കഺ നഺത്യ഼. "എഴഺിടീമഹ ഔണ്ട ഭ഼കും ീഩഹിറ..."

യഹൾ ഩപ്തത്തഺൽ ീഔഹലങ്ങൾ എള഼തഺമഺയ഼ത്യ഼.
"യഹജയത്്ത ഴ഻ണ്ട഼ും ഴർഖ഻മ ഔറഹഩും, യഹൾ ഔഽടഺ ുഄരഷ്റ്റഺൽ".

ുഅ ഴാത്ഫൻ ുഅിഔിമഹത്യ഼ ിഞട്ടഺ. ുആത്യിറ ീദവ ഷ്ീനസിത്ത 

ഩറ്റഺ പ്ഩഷുംഖും നടത്തഺമ ുഅ ഭഹനയൻ ുഅമഺയ഼ത്യ഼ഴത്!

BISHARA FAISA 
S2



നീ ഒരു പെണ്ണാണ്! 
അയിന്?

FAHIMA 
S2

ുഅയഹണ് ഷ്പ്ത?഻ ീഔഴറും യണ്്ട ുഄക്ഷയങ്ങലഺൽ ത഼ക്കഺുഄട഼ക്കലമഺിറ ഔയഺമ഼ും ഩ഼ഔമ഼ും ഏൽീക്കണ്ട 

ജത്റഭറദ  . ഷ്പ്ത  ഻ുഄഴിലഹയ  ഼ുഄമ്മമഹണ്, ഭഔലഹണ്, ഷീസഹദയഺമഹണ്, ഔഽട്ട഼ഔഹയഺമഹണ്. ഩയ഼഼ശൻ യ  ഼

ഴട഻ഺിത്ല ിനട഼ും തഽണഹിണങ്കഺൽ ഷ്പ്ത ,഻ ുഄഴിലഹയ  ഼ഴട഻ഺിത്ല ഴഺലക്കഹണ്.

ന  ഻ിഴര഼ും ിഩണണ ഹണ് എത്യ ഴഹക്കഺറഽിട തലർത്തഺ ഔലമ഼ത്യ ുഄഴലി഼ട ഷവഩ്നങ്ങൾക്്ക ഩ഼ത  ഼

ജ഻ഴൻ നൽഔഺമഹൽ യ  ഼ഩിക്ഷ ീറഹഔും തിത്യ ുഄഴൾ ഔള഻ടക്കഺീമക്കഹും..... എക്കഹറഴ഼ും ഷ്പ്ത഻മ ി഼ട 
ഷഥഹനും ഩയ഼഼ശിത്ല ഔഹൽച഼ഴട്ടഺറഹിണത്യ ഷങ്കറ്ഩുംഴഭ഼ഹമഺ ജ഻ഴഺച്ച  ഼ീഩഹയ഼ത്യ യ  ഼ഔഽട്ടും ുഅല഼ഔൾ 

ുആത്യ഼ും ുഇ ഷഭഽസത്തഺിനഹയ  ഼വഹഩഭഹമഺ നഺറനഺൽക്ക഼ത്യ .഼ ുഄഴയി഼ട ഭീനഹചഺത്ബഔില ഭഹനഷഺഔഭഹമ഼ും
വഹയയ഻ഺഔഭഹമ഼ും ീനയഺടഹൻഒീയഹ ഷ്പ്ത഻മ഼ും ഔടിത്ളട്ടഺയഺക്ക഼ത്യ .഼ "ിഩണണ ഹണ് ന  ഻ുഄടങ്ങഺ ുആയീ഼ത്യഹണും " 
എത്യ ഩളഭക്കഹയ ി഼ട ഴഹക്ക഼ഔൾക്്ക ഭ഼ത്യഺൽ ുഄടഺഩതരഹിത നിട്ടീറദ ഹട  ഼ഔഽടഺ ഩരമണും "ുഄിത, ിഩണണ ഹണ് 

ഞഹൻ. എനഺക്കഭ഼഼ണ്്ട ുഇ ീറഹഔത്്ത യ഼ഩഹട് ിചമ്ത  ഼തർ഻ക്കഹൻ "

നഺങ്ങിലഹയ  ഼ഩയ഼഼ശന് ഴഺദയഹബയഹഷും നൽഔ഼ഔമഹിണങ്കഺൽ നഺങ്ങിലഹയ  ഼ഴയക്തഺഔ് ഴഺദയഹബയഹഷും 
നൽഔ഼ത്യതഺന് തറ഼യഭഹണ്. എത്യഹൽ നഺങ്ങിലഹയ  ഼ഷ്പ്ത഻ക്്ക ഴഺദയഹബയഹഷും നൽഔ഼ഔമഹിണങ്കഺൽ 

നഺങ്ങിലഹയ  ഼ഷഭഽസത്തഺന് ഴഺദയഹബയഹഷും നൽഔ഼ത്യതഺന് തറ഼യഭഹണ്. എപ്ത ുഄർത്ഥീഭരഺമ ഴഹക്ക഼ഔലഹണഺഴ 

ഷഭഽസും ഭഹരഺമഺട്ടഺറദ ഷ്പ്ത഻ഔില ീഴർതഺയഺച്ച  ഼ഔഹണ഼ത്യതഺറ഼ും ുഄഴയഺൽ ഔറ഼്റങ്ങൾ ഔിണ്ടത്ത഼ത്യതഺറ഼ും 
ഷ്പ്തി഻മമ഼ും ഩയ഼഼ശിനമ഼ും ീഴർതഺയഺക്ക഼ത്യതഺറ഼ുംുആത഼ഴിയമ഼ും ഭഹരഺമഺട്ടഺറദ  എത്യ ഷതയും നമ്മൾ 

ഭനഷഥ ഺറഹീക്കണ്ടഺമഺയഺക്ക഼ത്യ .഼ ഭഹരണും, ഷഭഽസത്തഺിത്ല ുഇ ദ഼ശ് ഭനചഺത്ബ ുഄഴയഺൽ നഺത്്യ തട഼ച്ച  ഼ഭഹറ്റണും.

ഩറീത്ളഹള഼ും തിത്ല ഷവഩ്നങ്ങൾക്ക഼ും 
പ്ഩത഻ക്ഷഔൾക്ക഼ും ഔയഺനഺളറഹമഺിഔഹണ്്ട ഔളഔ഼ത്റഹർ ഴട്ടഭഺട്ട  ഼ഩരക്ക഼ത്യ  ഼

ഔഹഭഔണണ ഔ഼ല഼ള്ള ിചത്യഹമ്ക്കഽട്ടത്തഺന് ഷ്പ്ത  ഻ുആയമഹമഺ ഭഹര഼ത്യത് ുആത്യ഼ും 
യ  ഼തയ഻ഹ ദ഼കഭഹണ് ിഔഹടഺമ ഩ഻ഡങ്ങൾക്്ക ുആയമഹമ ഷൗഭയ, ജഺശ, യഭയ 
ുആഴിയറദ ഹും ുആത്യ഼ും ഒീയഹ ഷ്പ്ത഻മി഼ടമ഼ും ിനഞ്ചഺിറ ുഈണങ്ങഹത്ത 

ഭ ര഼ഺഴഹണ്. ഷവഹതപ്ത്ബഔഹറത്തഺന  ഼ഭ ീ഼ത്യ തിത്യ തഹള്ത്യ ഴർഖത്തഺിറ 

ഷ്പ്ത഻ഔൾ ീഭൽജഹതഺക്കഹയ ി഼ട ഔഹഭ പ്ബഹത്ബഺന  ഼ഭ഼ത്യഺൽ ുഈള്ളഺൽ ീതങ്ങഺ 
ഩര഼ത്്ത ഴവയഭഹമഺ ചഺയഺക്ക഼ത്യ .഼ ന഻തഺീമഹ നഺമഭങ്ങീലഹ ുആറദ ഹത്ത 

ുഄക്കഹറത്ത  ഼എിത്ബറദ ഹഭഹീണഹ നടത്യത്ുഄത  ഼തിത്യമഹണ് ന഻തഺ 
നഺമഭങ്ങൾ നടത്ളഹക്കഺമ ുആക്കഹറഴ഼ും ഷുംബഴഺച്ച  ഼ിഔഹണ്ടഺയഺക്ക഼ത്യത്. 

ുആപ്തീഭൽ യ  ഼ഷ്പ്തി഻മ ഩഺച്ചഺ ച഻ത്ബഺമഺട്ട഼ുംഔ റ഼്റഴഹലഺഔ് നൽഔ഼ത്യ വഺക്ഷ 

എത്ബഹിണത്്യ ീഔട്ടഹൽ യ  ഼നഺഭഺശും നഺങ്ങൾ നഺവഫ്ദയഹഴ഼ും ഭഽത്യ  ഼

ീനയിത്ത ബക്ഷണും ിഔഹട഼ത്്ത ഷ഼കഭഹമ ജഴ഻ഺതും, ഩിക്ഷ ഴട഻ഺിത്ല ീഩയ് 
ജമഺൽ ുഅിണത്്യ ഭഹപ്തും. ുആതഹനഺഴഺട ി഼ത്ത നഺമഭും.
ഷ്ീനസത്തഺിത്ല ീഩയഺറ഼ും ിഔഹത്യ  ഼ഔലമ഼ഔമഹണ് ുഄഴില, ുഇ 

ുഄട഼ത്്ത നമ്മി഼ട ജഺറദ മഺൽ തിത്യ തിത്ല പ്ഩണമും നഺയഷഺച്ച യ  ഼

ിഩൺഔട഼്ടഺിമ യഴ഼ൻ ഔ഼ത്തഺ ിഔഹറദ ഼ഔമ഼ണ്ടഹമഺ. എത്ബഺന്? ുഄഴന  ഼

ീപ്ഩഭഭഹീണഹ ഔഹഭഭഹീണഹ ുഄഴീലഹട് ീതഹത്യഺമിതത്്യ ുഇ ഭാഖ഻മ 

ിഔഹറഩഹതഔത്തഺൽ നഺത്്യ നഭ഼ക്്ക ഭനഷഥ ഺറഹക്കഹും.
ഷ്പ്ത഻മി഼ട ചഴ഼ട  ഼ിഴത്ളഔ഼ില ഷഭഽസത്തഺന  ഼ഭ഼ത്യഺൽ തര഼ത്യ  ഼

ഔഹണഺക്ക഼ത്യ യ  ഼ഩഹട് ഷഹസഺതയ ഔാതഺഔല഼ും ുഈണ്്ട. ുഄതഺീററ്റഴ഼ും 
ീപ്വീത്ഫമഭഹമ ത്്യ തിത്യ ുഅണ് ഴഺ ടഺ ബട്ടത്തഺയഺഩഹടഺിത്ല "ുഄട഼ക്കലമഺൽ 

നഺത്്യ ുഄയങ്ങഺീറക്്ക " എത്യ നഹടഔും. ുഄട഼ക്കല ീറഹഔത്ത  ഼നഺത്യ഼ും 
ുഄയങ്ങഺീറക്്ക ഔത഼ഺച്ച഼മയ഼ത്യ യ  ഼ഷ്പ്ത  ഻ജത്റിത്ത ുആഴഺിട ഴയച്ച  ഼

ഔഹണഺക്ക഼ത്യ .഼

" ന  ഻യ  ഼ിഩണണ ഹണ്നഺിത്ല വഫ്ദും ുഈമർത്തയത്഼ നഺിത്ല ജ഻ഴഺതും 
ുഄട഼ക്കല ഭഽറമഺറഹണ് "എത്്യ ഩരമ഼ത്യഴീയഹട് ിയഹറ്റ ഭര഼ഩടഺ "ുഄിത 

ഞഹൻ ിഩണണ ഹണ്ഞഹൻ വഫ്ദഭ഼മർത്തഔ഼ തിത്യ ിചയ്യ഼ും ുഄമഺന് 

നഺങ്ങൾിക്കത്ബഹ"?



ീതരഽവ഻ൻ ജ്ന്ഩം*
HASNA NASRIN
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ഴഺഔാതഭഹണഺദ്
ിതയ഼ഴഺൽ ഩഺരഴഺ ിമട഼ത്ത഼
ുഄച്ഛിനത്യ ഷതയ ഭഹരഺമഹത്ത
ഴഺഔാതഭഹഭും ജത്റും ഭഹണഺത്
ഴഺവത്ളഺിന ജമഺക്കഹനഹമഺ
ഔയങ്ങൾ ന഻ട്ടഺ ഩഺടഺക്ക഼ിഭഹയ഼
ുഄനഹഥഭഹമ ജത്റും
ഭനഷഥ ഺൽ ഭഹറഺഔ ഴഺഔഹയത്തഺറ഻ ജത്റും 
ുഄനഹഥഭഹക്കഺ ിമിത്യ മ഻ ിതയ഼ഴഺൽ ഭനഷഥ ്  
ഭയഺച്ചഴയഹമഺക്കഹമഺ
ജത്റത്തഺനഹഥയും
ഖ഼ണഺച്ച഼ സയഺച്ച഼ും ഔഽട്ടഺമ഼ിഭള഼തഹൻ 

ഔളഺമഹിത ീഩഹഔ഼ിത്യഹയ഼ ജത്റങ്ങൾ
ിതയ഼ഴഹണ് തരഴഹട്
ഴ഻തും ിഴക്കഹൻ യ഼ ഩഺടഺ ഭണണ ഺനതഺഩനഺറദ  

ിഴട്ടഺിമട഼ക്കഹിനഹത്യ഼ഭഺറദ
ഔയ്യഺൽ ചഽടഹൻ ഭതയഹശ്പ്ട഻മ ിഔഹടഺതൻ 

നഺരങ്ങലഺറദ
ത്യ഼ഭഹപ്തും, ുഄത഼ലഺിറയഺ മ഼ീത്യഹയഹ 
നഺരമഹത്ത ഴളരഺൻ ീയഹദനും..........
ഴഺവത്ളഺൻ ഴഺങ്ങിറഹത്യ഼ ഭഹപ്തും



“To walk in nature is to witness a thousand 
miracles”, isn’t it? I often wonder how beautiful and 
colorful creatures such as butterflies can have such a 
powerful impact on climate or how evaporation of a 
pond can affect an ecosystem. Strange such small 
affects in our surroundings in a long run can cause really 
heavy crash in our environment. But isn’t it true that 
every small specie from an ant to a giant elephant play 
their own part in sustaining the biodiversity. 
Biodiversity is not only a natural system allowing the 
nature to function but more than that it is all forms of 
life on earth and its interactions. It is a vast concept that 
involves the basic sustaining part of our lives and is soul 
for life and each life is important to it.

BIODIVERSITY: WE ARE 
THE PART OF SOLUTION.

NUHA ABDUL NAZER
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But we as Homo sapiens have become so careless with the 
most important thing of our survival that we are 
destroying it by becoming a threat to it. And the greatest 
threat to biodiversity is the belief that someone else will 
save it. Alas it is a wrong notion because winds of change 
only blow when one has the decency to take action about 
removing the threat rather than becoming one. So it is 
important to find a proper balance between using the 
nature and its biodiversity appropriately rather than 
exploiting it. Because we need to try to leave earth a 
better place than when we arrived in it.

The saying that conservation is the state of harmony 
between men and land truly defines that we Homo 
sapiens are the solution to all the misguided things that 
has happened to the biodiversity since time immemorial. 
Afforestation is the most important solution in conserving 
the biodiversity as it enables to stabilize the current 
chaotic climatic conditions. Formations of reserve parks 
rather than zoos are also a good way of protecting 
endangered species without disturbing their habitat. Over 
utilization and exploitation of resources we retain from 
nature must be subdued.  



And most importantly proper instructions and 
awareness on apt use and conservation of biodiversity 
must be imparted and insinuated to people through 
education. This will enable them to protect and 
conserve biodiversity by themselves and will also be 
helpful to the future generations as biodiversity is 
essential for sustainable development and it is the 
sustaining point of future. And thus by giving everyone 
the proper knowledge about the true wealth of 
biodiversity, we will be able to become a part of the 
solution. And so I conclude by quoting E.O.Wilson
“Every scrap of biological diversity is priceless, to be 
learned and cherished, and never to be surrendered 
without a struggle.”



മഺറഺത഻ര഻ക്കഺം 
എീന്നുന്നക്കഽമഺയ഻* 

ുഇ ുആടമ്ക്കഹണ് ിചടഺഔീലഹട് യഺശ്ടും ീതഹത്യഺമത്
ുആക്കഹറഭഺപ്തമ഼ും ുഄതഺിത്ല ഏളറമീത്തഹട്്ട ീഩഹഴഹത്ത ഞഹൻ 

ുഄതഺീനമ഼ും ഷ്ീനസഺച്്ച ത഼ടങ്ങഺമഺയഺക്ക഼ത്യ഼. 
ുഄതഺിത്ല നഺരും ഭങ്ങ഼ത്യ഼ീണ്ടഹ, ുആറ ിഔഹളഺമ഼ത്യ഼ീണ്ടഹ
ുആിതഹിക്കമഹമഺയ഼ത്യ഼ ഩഺത്യ഻ടീങ്ങഹട്ട഼ള്ള ഩണഺ 
ഒീയഹ ദഺഴഷും ത഼ടങ്ങ഼ത്യത് തിത്യ ുഄതഺിന ഔണ്ടഺട്ടഹണ് 

ഩഽിചടഺഔീലക്കഹൾ ഔഽട഼തറഺശ്ട്ടും ുആറ ിചടഺീമഹടഹണ് 

ുഄഴമ്ക്്ക യ഼ പ്ഩീതയഔ ഭഹഷിഭത്യഺറദ
പ്ഩീതയഔ ഔഹറിഭത്യഺറദ  

എത്യ഼ും എീത്ളഹള഼ും യ഼ ീഩഹിറ നഺരും ഭഹങ്ങഹിത, ഴഹടഺ തലയഹിത 

നഺത്യ഼ിഔഹള്ള഼ും 
ഭന഼ശയ ഷ്ീനസഴ഼ും
ുആറ ിചടഺഔില ീഩഹിറ ുഅഴണും യ഼ പ്ഩീതയഔ ഷഭമത്്ത ഭഹപ്തും 
നൽീഔണ്ടതറദ  എിത്യീത്യക്ക഼ഭഹമഺ നൽീഔണ്ടതഹണ് 

ത്്യ ഴഹടഺ തലയ഼ീത്രഹള഼ും ിഔഹളഺഞ്്ഞ ഴ഻ള഼ീത്രഹള഼ും
എിത്യത്യ഼ും തഹങ്ങഹമ഼ും തണറഹമ഼ും ുആറിചടഺഔില ീഩഹിറ 

ുഅമഺക്കഽീട....... 

FATHIMA NASHVA 
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മഺറ്റുവ഻ൻ ചട്ടങ്ങീള.......

AFNA VP
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ുആത്ബയമ഼ിടുആത്യറഔലഺീറക്്കതഺയഺഞ്ഞ഼ീനഹക്കഺമഹൽ ഭതഷൗസഹർദഴ഼ും
ഷഭഹധഹനഴ഼ുംഐഔയഴ഼ും ിനീഞ്ചഹട് ീചർത്്ത ജ഻ഴഺക്ക഼ത്യ യ഼ ജനഷഭഽസിത്തമഹണ്നഭ഼ക്്ക
ഔഹണഹൻഔളഺമ഼ത്യത്.ുഅഷൗസാദഭഹണ്ുആത്ബയമ഼ിടുആീത്യഴിയമ഼ള്ള
ഫസ഼ഷവയയഹശ്പ്ടത്തഺിത്ലഩട്ടുംനഺറനഺർത്തഺമത്.തഹങ്്ങ നൽീഔണ്ടഴർതിത്യതറിഴട്ട഼ത്യ
ഩ഼തഺമഴയഴഷഥിക്കതഺിയ ജനഹധഺഩതയ -ഭഽറയങ്ങൾഔഹത്ത഼ഷഽക്ഷഺക്ക഼ത്യയ഼
ഔഹറഭ഼ണ്ടഹമഺയ഼ത്യ഼ുആത്ബയക്്ക.ുഄത്്യബഹയത഻മജനതുഄത഼ിഔഹണ്്ട
ുഄസങ്കയഺച്ചഺയ഼ത്യ഼.ഩയഷ്ഩയും ഷ്ീനസീത്തഹിടമ഼ുംഷഭഹധഹനീത്തഹിടമ഼ും ജ഻ഴഺക്കണിഭത്്യ
ുഅപ്ഖസഺക്ക഼ത്യഴയഹണ് ജനങ്ങൾ.ബഹയതുഩതാഔും തിത്യചഺത്യബഺത്യഭഹക്കഺുഄധഺഔഹയും ിഔഹണ്്ട
ഫറുംുഔയ്യഹല഼ത്യ യ഼ ജനഷഭഽസത്തഺറഹണ്നഹഭഺത്്യ.ഷവതപ്ത്ബഹനത്ബയഔഹറത്ത഼തിത്യ ുആത്ബയ
എങ്ങിനുഅഴണിഭത്്യ ദ഻ർഗഴ഻ക്ഷണും നടത്തഺമഴയഹണ് നമ്മ഼ിട
ീനതഹക്കൾ.ീചയഺീചയഹമ്്ഭഔഹറത്്തുആയ഼ ീചയഺഔലഺറ഼ും ുഈൾിത്ളടഹിതഷവത്ബഭഹമ
ഴ഻ക്ഷണത്തഺറ഼ുംുഅവമത്തഺറ഼ും ുഈരച്ച഼ നഺത്യഴയഹമഺയ഼ത്യ഼ ീനതഹക്കൾ.ുആങ്ങിനമ഼ള്ള
ുആത്ബയിമഭറ്റ഼ ഩറ യഹശ്പ്ടങ്ങല഼ുംുഅദയീഴഹിടമ഼ുംഫസ഼ഭഹനീത്തഹിടമ഼ുംുഅണ് ീനഹക്കഺ
ഔണ്ടത്ുആത്ുആത്ബയമ഼ിട ഷത്രീത്തഹുഄീതഹുഴഴഺധയീഭഹ ഔണ്ടഺട്ട഼ീണ്ടഹ
ുഄറദ .നഹനഹജഹതഺക്കഹിയമ഼ുംീതഹീലഹട് ീതഹൾ ീചർത്്ത,ീയ ഭീനഹബഹഴീത്തഹിടമ഼ും ീയ
ഴ഻ക്ഷണീഔഹണഺറഽിട മ഼ും ുഈള്ളഷൗസാദഐഔയും ഔണ്ടഺട്ടഹണ്.ുആങ്ങിനമ഼ള്ളുആത്ബയമ഼ിട
ഴയഹൻീഩഹഔ഼ത്യഴലർച്ചിമക്ക഼രഺച്്ച ച ഭറ്റ഼ യഹശ്പ്ടങ്ങൾുഄത്രയീത്ളഹിട ീനഹക്കഺ ഔണ്ട഼. 
ഭഽറയഴത്തഹമുഄധഺഔഹയ പ്ഖനഥഭഹമുഅമബയണഗടന 1950  ജന഼ഴയഺ 26 ന് നഺറഴഺൽ
ഴത്യ഼.ുആതഺൽ 19 ഭ഼തൽ 22 ഴിയുഅിയമ഼ുംഷവഹതപ്ത്ബയത്തഺന഼ള്ളുഄഴഔഹവും ുഈരത്ള഼നൽഔ഼ത്യ഼ .



ഭൗറഺഔഹഴഔഹവങ്ങലഺൽ ഏറ്റഴ഼ും പ്ഩധഹനിത്ളട്ട 
ുഄബഺപ്ഩഹമഷവഹതപ്ത്ബയത്തഺന് ഔഽട഼തൽ ഴഺറ ഔഹണഺച്ച നമ്മൾ, ുആത്യീത്തതഺൽ നഺത്യ഼ും 
തഺഔച്ച഼ും ഴയതയഷ്തഭഹമഺ എത്ബഹണ് ുഄബഺപ്ഩഹമും എത്ബഹണ്നഹും ധയഺീക്കണ്ടത്,എങ്ങിന 

നടക്കണും, എത്്ബ ധയഺക്കണും, എത്ബഺന഼ ഩ഼രീഭ ുഄപ്ഔഭും ഔണ്ടഹൽ ഴിയ പ്ഩതഺഔയഺച്ചഹൽ 

നഭ഼ക്്ക തിത്യ ബ഻ശണഺമഹഔ഼ത്യ ഔഹറും. .ീറഹഔ ജനഹധഺഩതയഴയഴഷഥമഺൽ 

നഺർണഹമഔഭഹമ ഩങ്്ക ഴസഺക്ക഼ത്യ ുആത്ബയ എത്യ ഭസഹയഹജയത്തഺൽ ീഩഹറ഼ും പഹഷഺഷും 
തറിഩഹക്കഺ ത഼ടങ്ങഺമഺട്്ട നഹല഼ഔീലിരമഹമഺ.നഹനഹജഹതഺ ഭതക്കഹിയമ഼ുംഔഽട്ടഺത്ളഺടഺച്്ച 

ഴഺഔഷന ുഅവമങ്ങല഼ും ഷവത്ബും ജനതമ഼ിട ഷവത്തഺന഼ും ജ഻ഴന഼ും ഔഹഴൽ നഺൽക്ക഼ും എത്്യ 

ജനങ്ങില ഴഺവവഷഺത്ളഺച്്ച ബയണഴർഖ എത്തഺമഹൽ ഷവഹർത്ഥ തഹൽഩയയങ്ങൾക്ക഼ 
ഩദഴഺക്ക഼ും ീഴണ്ടഺ ഷവത്ബും ജനതമ഼ിട യക്തും ഴഹറ്റഺ ഔ഼ടഺക്ക഼ത്യഴയഹണ് ഭ഼ൻഩത്ബഺമഺൽ 

നഺൽക്ക഼ത്യ ബയണഴർഖും.ഔയ്യഽക്ക഼ള്ളഴന഼ും ഷത്രത്്ത ുഈള്ളഴന഼ും യഹജയത്തഺൻിര ബയണും 
എക്കഹറഴ഼ും ിഔഹണ്ടഹടഹിഭത്്യ ുഄഴർുഈരച്ച഼ ഴഺവവഷഺച്ച഼.ഷവഹതപ്ത്ബയ ഔഹറത്്തപ്ഫഺട്ട഻ശ഼ഔഹർ 
തങ്ങല഼ിട ുഅവമങ്ങൾ ജനങ്ങല഼ിടീഭൽ ുഄടഺീച്ചൽത്ളഺക്ക഼ഔമ഼ും ഷവത്ബും 
ുഅഴവയങ്ങൾക്്ക ീഴണ്ടഺ ഔർശഔിയ ുഄടഺഭഔിലീത്ളഹിറ ഩണഺിമട഼ത്ളഺച്ച഼.എത്യഹൽ 

ുഄഴയ഼ിടമ഼ും ഭർത്പനങ്ങൾ ഷസഺക്കഹൻ ഔളഺമഹിത ഴത്യ ഔർശഔർ ഷവത്ബും 
ുഅത്നഹബഺഭഹനിത്തമ഼ും ഷവതവിത്തമ഼ും നഺറനഺർത്തഹൻ ീഴണ്ടഺ ുഄഴർ ീഩഹയഹടഺ.,ഔർശഔർ 
ഭഹപ്തഭറദ ,യഹജയിത്ത ുഈടന഻ലും ജനങ്ങല഼ും റ്റിക്കട്ടഹമഺ ഷവത്ബും യഹജയത്തഺൻിര ുഩതാഔും 
നഺറനഺർത്തഹന഼ുംപ്ഫഺട്ടനഺിറ ുഄധഺഔഹയും ീഴീയഹട഼ ഔഽടഺ ത഼ടച്ച഼ ഔലമഹന഼ുംീഴണ്ടഺ ുഄഴർ 
പ്ഩീക്ഷഹഩങ്ങല഼ും പ്ഩഔടനങ്ങല഼ും നടത്തഺ .എത്യഹൽ ഴഺീമഹജഺത്ളഺിത്ല വഫ്ദങ്ങില ുഄഴർ 
ഫഽട്ട഼ ിഔഹണ്ട഼ും,,ഔള഼ഭയും ിഔഹണ്്ട ഭര഼ഩടഺ നൽഔഺമ ത഻ർക്കഹൻ പ്വഭഺച്ചീത്ളഹൾ,ുഄഴയ഼ിട 
ഷങ്കടങ്ങില ഔടഺച്ചഭർത്തഺ ഴ഻ണ്ട഼ും ഴ഻ണ്ട഼ും ദഺനും പ്ഩതഺ, ഭഹഷീത്തഹലും ഴർശീത്തഹലും.
വഫ്ദഭ഼മർത്തഺ ിഔഹീണ്ടമഺയ഼ത്യ഼.ുഄത്്യ ുഄഴയ഼ിടപ്ഩഔടഺത്ളഺക്കഹന഼ള്ള വക്തഺിമ 

ഷവഹതപ്ത്ബയ ീനതഹക്കൾ ുഄബഺഭഹനീത്തഹിട ീനഹക്കഺ ഔണ്ട഼..ഏിര ഴർശങ്ങൾക്ക഼ും 
ഔഹറങ്ങൾക്ക഼ീവശും ുഄഴയ഼ിട ഔഹത്തഺയഺത്ളഺന് ഴഺയഹഭഭഹമഺ 1947ഒഖഷ്റ്്റ 15ന് ഷവഹതത്ബയും 
റബഺച്ച഼.
നഹനഹജഹതഺ ഔഹയ഼ിടമ഼ും ുഴഴഺധയഭഹർത്യ ുഄബഺപ്ഩഹമങ്ങൾ ത഼രത്്യഭീനഹബഹഴീത്തഹിട 
ചർച്ചിചയ്യ഼ത്യത്ജനഹധഺഩതയ ഷഭഽസത്തഺന഼ള്ള ുഈള്ള ഏറ്റഴ഼ും ഭഺഔച്ച 

ഗടഔഭഹണ്.ഴർഖ഻മതിമമ഼ും ുഄപ്ഔഭങ്ങിലമ഼ും ിചര഼ത്ത഼നഺത്യ എക്കഹറഴ഼ും 
ജനഹധഺഩതയും ഷവഹതപ്ത്ബയും ഔഹത്ത഼ഷഽക്ഷഺീക്കണ്ടത് ഏഴയ഼ിടമ഼ും ഔടഭമഹണ്..എത്യഹൽ 

ുഄന഻തഺഔൾ ഔണ്ടഹൽ ഴിയ പ്ഩതഺഔയഺക്കയ഼ത് എത്യതഹണ് ഩ഼തഺമ യ഻തഺ 
ുഄന഻തഺിക്കതഺിയ പ്ഩതഺഔയഺച്്ച ീട്ടിരീത്ളർ ഔഹറും നഭ഼ക്്ക ഷ഼ഩയഺചഺതും ുഅക്കഺ 



.പ്ഩതഺഔയണ ധവനഺ നഺറച്ചത് ബയണഹധഺഔഹയഺഔൾക്്ക 

ഔഽട഼തൽ ഔയ഼ീത്തഔഺ.എത്യഹൽ ുആീത്ളഹ,ുആത്യിത്ത ീഩടഺ 
ുആത്ബയ ിഴര഼ും യ഼ ുസത്ഭഴ ഭതും ഭഹപ്തും ുഅഔ഼ീഭഹ 
എത്യതഹണ്.ഭര഼ഩക്ഷിത്ത ുസത്ഭഴ ഷീസഹദയത്റഹർ 
ഷ്ീനസത്തഺൻിരമ഼ും ഷഹീസഹദയയത്തഺന഼ും യ഻തഺമഹണ് 

നഺർഴസഺച്ചത് ുഄഴയ഼ും ഭറ്റ഼ ഭതഷഥയ഼ും തമ്മഺൽ 

ഷൗസഹർത്പത്തഺറ഼ും ുഅണ് ഩഺിത്യ ുഅർക്കഹണ് 

എത്ബഺനഹണ് ുസത്ഭഴ ഭതും ഭഹപ്തും ുഈള്ള യ഼ ുആത്ബയിമ 

!ുആത്്യബഹയത ുഩതാഔിത്ത ഔഽട഼തൽ ഩഠഺച്ചരഺഞ്ഞ യ഼ 
മ഼ഴഹഴഺിന ബഽതഔഹറ ുആത്ബയമഺൽ തഺഔച്ച഼ും 
ഴയതയഷ്തഭഹമ഼ള്ള ുആത്യിത്ത ുഄഴഷഥ ഔഹണ഼ീത്രഹൾ 

ഔണണ ്നഺരഞ്ഞഺയഺക്കഹും . ഔഹയണും ുഄപ്തമ്ക്ക഼ും 
ഭതഷൗസഹർത്പും ുഅമഺയ഼ത്യ഼ നമ്മ഼ീടത്.

ുആത്്യ നഭ഼ക്കരഺമഹും ിഔഹീരഹണ എത്്യ 

ഭസഹഭഹയഺമഺൽ ദഺനുംപ്ഩതഺ ഭയണഷുംകയ 
ഴർധഺച്ച഼ിഔഹീണ്ടമഺയഺക്ക഼ത്യ഼ ിഔഹണ്ട഼ഴയഹൻ നഺറഴഺൽ 

ത഼ടയ഼ത്യ ബ പ്ഩപ്ഔഺമഔല഼ും ുഄഴഷഹനഺത്ളഺക്കണിഭത്്യ 

ുഅഴവയിത്ളട്്ട ഭ഼ീത്യഹട്ട഼ഴത്യ നഺയഩയഹധഺഔൾ 

ജമഺറഺറടക്കിത്ളട്ട നമും ുഅഴഺശ്ഔയഺച്ച 

ഔഹറും.തിത്യമ഼ഭറദ  1992 ഭ഼തൽ 67 ഭഹധയഭപ്ഩഴർത്തഔർ 
ുഅണ് ുആത്ബയമഺൽ ിഔഹറദ ിത്ളട്ടത്. ഴഺീമഹജഺത്ളഺിന 

ഷവയങ്ങൾ ുഄടഺച്ചഭർത്ത഼ത്യത് ുഅവമ 

പ്ഩഔടനത്തഺന഼ള്ള ഷവഹതപ്ത്ബയും തടമ഼ത്യതഺറ഼ും 
ഭഹധയഭങ്ങില നഺമപ്ത്ബഺക്ക഼ത്യതഺറഽിടമ഼ും ഭഹപ്തഭറദ  

ഔടത്യഹപ്ഔഭഺക്ക഼ത്യതഺറഽടമ഼ഭഹണ്.

ിഔഹറദ ിത്ളട഼ത്യഴർക്കഹണ് ിഔഹറദ ഼ത്യഴീയക്കഹൾ
ദ഻ർഗഹമ഼ഷഥ ്."

-എത്യ ിഔ ുഅർ ഭ഻യമ഼ിട ഴഹക്ക഼ഔൾക്്ക ുആത്്യ 

യഹജയിത്ത പ്ഩഷക്തഺ ഔഽടഺഴയഺഔമഹണ്.ുഄപ്ഔഭങ്ങൾക്ക഼ും 
ുഄന഻തഺഔൾക്ക഼ിഭതഺിയ ുഅിയങ്കഺറ഼ും ുഔ ുഈമർത്തഺ 
പ്ഩതഺഔയഺച്ചഹൽ ജ഻ഴൻ ീഩഹറ഼ും ഫഹക്കഺമഺറദ  എത്്യ ഩരമഹിത 

ഩരമ഼ത്യപഹഷഺഷും ുഅണ് എത്്യ ബയണും ഔയ്യഹല഼ത്യത്. ുആത്ബയ 
യ഼ ജനഹധഺഩതയഭഹിത്യത്്യ ഩരമ഼ീത്രഹള഼ും ഭതത്തഺിത്ല 

ീഩയഺറ഼ള്ള ഴർഖ഻മത നഹും ഔണ്ട഼ ിഔഹണ്ടഺയഺക്ക഼ത്യ഼. ുആത്ബയൻ 

ബയണഗടനമഺിറ 25-്ഹ്ും ഴഔ഼ത്ളഺൽ ഏിതഹയ഼ ഩൗയന഼ും 
ുആശ്ടഭ഼ള്ള ഭതും ഷവ഻ഔയഺക്കഹന഼ും ുഄത് പ്ഩചയഺത്ളഺക്കഹന഼ും ുഈള്ള 

ുഄഴഔഹവും നൽഔഺമഺട്ട഼ണ്്ട. എത്യഹൽ ുഄങ്ങിനമഹത്യ഼ഭറദ  

എത്്യ ുഈത്തീയത്ബയ നഭ഼ക്്ക ഔഹണഺച്ച഼ തയ഼ത്യ഼. ഷവത്ബും 
ഭതിത്ത ുഈമർത്തഺത്ളഺടഺക്ക഼ ഔമ഼ും ഭറ്്റ ഭതിത്ത 

ുഄടഺച്ചഭർത്ത഼ഔമ഼ും ിചയ്യ഼ത്യ , തയും തഹള്ത്യ യ഼ യ഻തഺമഹണ് 

നഺറഴഺൽ.

ുഅഴഺശ്ഔഹയഷവഹതപ്ത്ബയിത്ത ുഄടഺച്ചഭർത്ത഼ത്യ 

സ഻നപ്വഭങ്ങല഼ിട ീമഹജഺക്കഹൻ നഭ഼ക്കഹഴഺറദ .നഹും എറദ ഹഴയ഼ും 
ഭഺണ്ടഹതഺയഺക്ക഼ത്യത് ീത്തഹലും ഔഹറും പഹഷഺഷത്തഺിത്ല ഔര഼ത്ത 

ഔയങ്ങൾക്്ക വക്തഺ ഴർത്ഫഺക്ക഼ഔീമ ുഈള്ളഽ. ഷഭഹധഹനും 
ുഅപ്ഖസഺക്ക഼ത്യ ഏിതഹയ഼ഴയക്തഺക്ക഼ും ിഴടഺമ഼ണ്ടഔൾ ഏത് 

നഺഭഺശഴ഼ും ീതടഺിമത്ത഼ും എത്യ തഺയഺച്ചരഺഴ഼ും ബ഻തഺീമഹിട 
നഭ഼ക്്ക ുഈണ്ടഹീഔണ്ടതഹണ്. നഹനഹ തത്തവത്തഺൽ ഏഔതവും 
ുഈമർത്തഺത്ളഺടഺക്ക഼ത്യ യ഼ ഔഹറും ഴയഹന഼ിണ്ടത്്യ 

വ഼ബഹഩ്തഺഴഺവവഹഷീത്തഹിട മത്ദഺക്കഹും.



Social media is the communal interaction among people 
in which they create,share or exchange information and ideas in 
virtual communities. Today,every person is addicted to social media 
and that too at a glaring speed.Some important social media sites like 
Facebook,WhatsApp, Twitter etc.. have provided us with the prospect 
to connect with people and foster better relationship with friends and 
acquaintances with whom we are unable to meet personally and 
share the happening of our lives.Some tools like YouTube, WhatsApp, 
Facebook etc...have provided the platform to share pictures and 
videos with friends relatives living in distant places.

Social media has now become the fastest communication medium 
in the world.Just as there are two side of the coin meaning that 
anythings has positive and nagative effect.So there are many types of 
positive and nagative effect social media too. Distance is no more a 
limitation because of social media. You are constantly updated with 
the latest news and happenings in the society and environment 
through social media websites. Students too are exceedingly active on 
social media sites these days, which is limiting them from out door 
activities. Despite huge benefits,it has some unfavourable
consequences.Users of social media are becoming victims of 
fraudulent and online scams that seem to be genuine.It opens up a 
possibility for hackers to commit frauds and launch virus attacks.

Social media has both benefits and draw backs. We should stop 
using social media for fun and unnecessary purposes and use it wisely 
like contacting our relatives ,  education and business purposes,etc...
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നഺത്യഺിറയഺഞ്ഞ ഷവഩ്നങ്ങൾക്്ക ഩ഼ത഼ജ഻ഴൻ നൽഔഹൻ....

ന഻ ുഈമയങ്ങില ഔ഻ളടക്ക഼ത്യ യ഼ ഩക്ഷഺമഹഔ഼ഔ....

നഺത്യഺിറഹലഺത്ളഺച്ച ചഺത്ബഔൾ ത഼രത്യ഼ഴഺടഹൻ
ന഻ ഴഹക്ക഼ഔല഼ിട തഽറഺഔമഹഔ഼ഔ...

നഺിത്ല ഷവഩ്നങ്ങൾക്്ക നഺരും ഩഔയഹൻ
ന഻ിമഹയ഼ ഭളഴഺറദ ഹഔ഼ഔ....

നഺിത്ല റക്ഷയങ്ങൾ ുഔഩഺടഺമഺിറഹത഼ക്കഹൻ
ന഻ റക്ഷയത്തഺീറക്്ക ഭഹപ്തും ീപഹക്കഷ് ിചയ്യ഼ത്യ
യ഼ ശഹർഩ് ശഽട്ടരഹഔ഼ഔ.....

ചങ്ങറഔലഹൽ ഫത്മഺത്ളഺക്കിത്ളട്ട നഺിത്ല ഔഹറ഼ഔൾ
ന഻ ഷവഹതപ്ത്ബഭഹക്ക഼ഔ...

ുആയ഼ട്ടഺിന ഴഔഞ്്ഞ ഭഹറ്റഺിക്കഹണ്്ട
ിഴലഺച്ചഭഹഔ഼ത്യ ീറഹഔീത്തക്്ക
ന഻ നഺിത്ല ഔണണ ഼ഔൾ ത഼രക്ക഼ഔ....

നഺിത്ല ച഼ണ്ടഺൽ ഴഺയഺമ഼ത്യ ഩ഼ഞ്ചഺയഺഔൾ നഺിത്ല ഴഺജമത്തഺീത്ലതഹക്കഺ 
ഭഹറ്റ഼ഔ....

എത്യഹൽ, ന഻ ുഅർജഺച്ച
ുഄരഺഴ഼ഔൾ നഺിത്ല ഴ഻ഥഺഔലഺൽ നഺനക്്ക ഴളഺഔഹട്ടഺമഹഔ഼ും.....
ുഅഔഹവും ിതഹടഹഴ഼ത്യ ുഈമയത്തഺൽ ന഻ ിഩഹങ്ങഺത്ളരക്ക഼ഔ...

എത്ബഺിനീത്യഹ...
നഺിത്ല ഷവഩ്നങ്ങൾക്്ക ചഺരഔ഼ഔല഼ണ്്ട.....

ുഄഴക്്ക ഩരക്കണും...
എറദ ഹത്തഺന഼ും ഭ഻ിത.....

ന഻മഹണ്നഺിത്ലുഅഔഹവും



വർഗ഼യ മഽദ

ന഻ ഭനുശയ ജഹെഺക്കമഹ ഴർഗ഻മെ
ഴഺലഺക്കചഹതുന്ന മൃഗ഻മ േ഻ടക്കഭഹ

േഹറചക്രക്കഭ ന഻ ഭഹരഺ െഺയമുന്നുക്കഴഹ 
ഩഺരന്ന ഭണ്ണ ഺന്റെ ഗന്ധതൄഺനു ബഺെ മഹചഺേഹൻ. 

ന഻ േൽപ്പഺക്കുന്നുക്കഴഹ ഩഺരന്ന നഹടഺന്റന 
പ്രഹണ്നഹമഺ ഗണ്ഺച്ച െറഭുരമുന്റട െയഹഗഭഹണ്഻ 

ഭണ്ണ ് .
ഩൂർഴ഻േരുന്റട ഭൂറയഴും ഴഹർന്ന യക്തഴും 
ഫറഺമഹമ് നൽേഺമ ജ഻ഴനും അടഺമര 
ന്റഴമ്േണ്ക്കഭഹ നഺൻ ഩഹേങ്ങലഺൽ...??

RAMEESA JAHAN
S2



നഺന്റെ ഒർഭേഹമ് FATHIMA HIBA
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ുഄത് വക്തഭഹമ ഔഹറ്്റ ുഄഴല഼ിട ഭ഼ടഺമഺളഔില തട്ടഺ തീറഹടഺിക്കഹണ്ടഺയ഼ത്യ഼. 
ഔയഞ്ഞ഼ ഔറങ്ങഺമ ിചീഞ്ചഹയ ഔണണ ഼ഔൾ ുഄരഺമഹിത ുഄഴിന തഺയഞ്ഞ഼ .
ുഄഴൾ തഺയഺഞ്ഞ഼ ീനഹക്കഺ. തിത്ല പ്ഩഺമതഭൻ ഭിറ്റഹയ഼ ിഩണണ ഼ഭഹമ് പ്ഩണമും ഩങ്ക഼ 
ിഴക്ക഼ത്യതഴൾ ീനഹക്കഺ നഺത്യ഼. 
തത്യഺിറ എിത്ബറദ ഹീഭഹ നശ്ടഭഹഔ഼ത്യത് ുഄഴൾ ീഴദനീമഹിട ഭനഷഥ ഺറഹക്കഺ. 😢
ുആത്യിറ ഴിയ തിത്യ പ്ഩണതഹമ് പ്ഩണമഺച്ച ുആമഹൾക്്ക എങ്ങഺിന ഷഹധഺക്ക഼ത്യ഼. ുആറദ  , യ഼ 
ഩീക്ഷ ുഄമഹൾ എിത്യ പ്ഩണമഺച്ചഺട്ട഼ണ്ടഹഴഺറദ . 

പ്ഩണമും നടഺച്ചതഹഴ഼ും . 
ഞഹിനിത്ബഹയ഼ ഴഺഡഢ ഺമഹണ് ുഄഴന഼ ീഴണ്ടഺ ഩഔ഼ത്ത഼ നൽഔഺമത് തിത്ല ജ഻ഴഺത 

ഩഹതഺമഹണീറദ ഹ ?.......

എറദ ഹും waste ുഅമഺ. 
ുഅീയഹയ഼ഭഺറദ ഹത്ത എനഺക്്ക യൽഩും ഷ്ീനസും ഔഺട്ടഺമീത്ളഹൾ ുഄരഺമഹിത ുഄഴനഺൽ എിത്ല 

പ്ഩണമും ിഩമ്തഺരങ്ങഺ. ഞഹൻ ീഩഹറ഼ഭരഺമഹതഴിനൻ പ്ഩഹണനഹമഺ. ുഄഴൾ ഔറങ്ങഺമ
ഔയഺഭഺളഺ ഔണണ ഼ഔൾ ുഄഭർത്തഺ ത഼ടച്ച഼ നടത്യ഼ ന഻ങ്ങഺ......
ുഅസ് ...........

ുഈരക്ക ചടഴ഼ഭഹമ് ുഄഴൻ ുഈണർത്യ഼. ീനിയ ുഔ ീഩഹമത് mobile ീപഹണഺീറക്്ക ...... 

തിത്ല ഩ഼തഺമ ഔഹഭ഼ഔഺമ഼ിട ീപഹീട്ടഹമഺിറ ബുംഖഺ ുഄഴൻ ുഅഷവതഺക്ക഼ഔമഹണ്. 

സഽ.... ിഔഹള്ളും എത്ബ഼ിഔഹണ്ട഼ും ുഄവവതഺീമക്കഹൾ ബുംഖഺ ഖ഻ത തിത്യമഹണ്. ുഄഴൻ 

ഩ഼ഞ്ചഺയഺച്ച഼ ിഔഹണ്്ട എള഼ീത്യറ്റ഼.
ടഺണഺും..... ടഺണഺ......
ഔയ്യഺൽ cofeമ഼ഭഹമഴൻ ഩപ്തിത്ത റക്ഷയഭഺട്ട഼ നടത്യ഼. 
ചഽട഼ള്ള cofeച഼ീണ്ടഹടട഼ത്ളഺക്ക഼ത്യതഺിനഹത്ളും ഩപ്തത്തഺിറ ഴയഺഔലഺറ഼ും പ്വത്ഫ ിചറ഼ത്തഺ.
ിഩഹിട്ടഹത്യഹണഴൻ ുഅ ഴഹർത്ത പ്വത്ഫഺച്ചത്.

"collage ഴഺദയഹർത്ഥഺനഺ Hostel ൽ ുഅത്നസതയിചമ്ത നഺറമഺൽ "

ഭഽത്യഽർ : degre college ഴഺദയഹർഥഺനഺമഹമ ുഄവവതഺ എത്യ 18 ഴമഷഥ ഼ഔഹയഺ ീസഹഷ്റ്ററഺൽ
ുഅത്നസതയ ിചമ്ത നഺറമഺൽ ഔണ്ട഼ഔഺട്ടഺ..... 



ുഄഴിനഹയ഼ നഺഭഺശും എത്ബ഼ ിചയ്യണിചയ്യണിഭത്യരഺമഹിത വഺറീഩഹിറ നഺത്യ഼ . .... ുഇവവയഹ ...... 
ഞഹിനപ്ത ന഻ചനഹണ്. എപ്ത ീഩർ ഞഹൻ ഔഹയണും ..... ുആറദ  .... ുഇ പ്ഔഽയത ുഇവവയൻീഩഹറ഼ും 
ിഩഹര഼ക്കഽറഹ..... ുഄവവത഻.......... 
ുഄത്യഹദയഭഹമ് ുഄഴിത്ല ഔണണ ഼ഔൾ നഺരിഞ്ഞഹള഼ഔഺ. 
എിത്ബത്യഺറദ ഹിത ുഄഴൻ ഩ഼റത്രഺിഔഹണ്ടഺയ഼ത്യ഼. യ഼ പ്ഩഹത്ബിന ീഩഹിറ ...... 

ീനയും ഷത്മയമഹമഺ .....
ുഄച്ച഼...... ുഄഴൻ ിഞട്ടഺമ഼ണ്ടർത്യ഼.ച഼റ്റഺറ഼ും ീനഹക്കഺ ....  .ുആയ഼ട്ട഼ഭഽടഺമ നഺറഹഴ഼ള്ള യഹപ്തഺിമ ുഄഴൻ 

തഺയഺച്ചരഺഞ്ഞ഼. യഹഴഺിറ ഴഹർത്ത ്്്് ഴഹമഺച്ചീത്ളഹൾ ഭ഼തൽ ുഄഴല഼ിട നഺവ്ഔലങ്കത ത഼ല഼ത്ര഼ത്യ 

ഔ഼ഞ്ഞ഼ ഭ഼കഭഹണ് ഭനഷഥ ് നഺരിമ.......

ുഄരഺമഹതഴൻ ഩളമ പ്ഩണമ ഔഹറത്തഺീറക്്ക മഹപ്തമഹമഺ .....
എഫഺൻ ....... ടഹ നഺിത്യ തിത്യ. ുഄഴൾ ചഺയഺീച്ചഹണ്ട഼ ഩരഞ്ഞ഼. 
ുഅ ഩര ഞഹൻ ീഔൾക്ക഼ത്യ഼ണ്്ട. എഫഺൻ ുഄൽഩും ുഄഭർശീത്തഹിട ഩരഞ്ഞ഼.
ഡഹ ..... ന഻ എിത്യങ്കഺറ഼ും എിത്യ ഭരക്ക഼ീഭഹ ?
ഒ.....ഩഺിത്യ എനഺക്്ക ുഄതീറദ  ഩണഺ .എടഺ .... ിഩണ്ീണ നഺത്യഺറീറദ  ഞഹൻ എൻിര ജ഻ഴിന 

ഔഹണ഼ത്യത് . . . .ജ഻ഴനഺറദ ഹിത ഞഹൻ എങ്ങിനമഹണ് നഺറനഺൽക്ക഼ഔ .

ഭണ്ടഺ ..... ീയഹീയഹ ിഩഹട്ട ീചദയഴ഼ഭഹമഺ ഴീത്യഹല഼ും.... ുഄഴൻ ുഄഴില ീനഹക്കഺ ചഺയഺച്ച഼. 
ഒ ...ഩഺിത്യ ുഇ ഡമീറഹഖ് ഞഹിനപ്ത ിഩൺഩഺീള്ളയ഼ിട ഩരഞ്ഞഺട്ട഼ള്ളതഹണ് എത്യഺട്ടഹ ീഩഹ ന഻ 
.....ുഄഴൻ ഭനഷഥ ഺൽ ചഺയഺിമഹത഼ക്കഺ ിഔഹണ്്ട ഩരഞ്ഞ഼.
ുഇവവയഹ .....ഞഹിനിത്ബഹയ഼ പ്ഔഽയനഹണ് . ുഄഴൻ ഷവമും വഩഺച്ച഼ ിഔഹണ്്ട ഭ഼റ്റീത്തക്കഺരങ്ങഺ.....
ണഺും ....ണഺും....ണഺും
ഩള്ളഺമഺിറ clock ൽ 12 ഭണഺ ുഄടഺച്ച഼ ിഔഹണ്ടഺയ഼ത്യ഼.....
ുഄഴൻ ഔയമ഼ഔമഹണ് ... 

എത്ബത്യഺറദ ഹത്ത ഔയച്ചഺൽ ..... 

ുഄച്ചഽ ഞഹൻനഺൻിര ഷ്ീനസും ഭനഷഥ ഺറഹക്കഺമഺറദ  

ന഻ ഩറീത്ളഹളഹമഺ ഩരഞ്ഞഺയ഼ത്യ഼ ഞഹനഺറദ ഹിത ുഇ ീറഹഔത്ത഼ ന഻മ഼ണ്ടഹഔഺിറദ ത്്യ .... ഩീക്ഷ ുഄീത്ളഹമ഼ും 
എനഺക്്ക നഺത്യീമഹ നഺത്യഺീറ ഷ്ീനസീത്തീമഹ ഭനഷഥ ഺറഹക്കഹൻ ഔളഺഞ്ഞഺറദ . 

ഩീക്ഷ ... ുആീത്ളഹൾ ഞഹൻ തഺയഺച്ചരഺമ഼ത്യ഼ ന഻ ിമത്ബഹിണത്്യ . നഺത്യഺൽ ഞഹൻ 

എപ്തീത്തഹലഭ഼ണ്ടഹമഺയ഼ിത്യത്്യ. ുഄച്ച഼ ........  എീത്യഹട് ക്ഷഭഺക്്ക ....... ുഄഴൻ ിഩഹട്ടഺക്കയഞ്ഞ഼ ിഔഹണ്്ട 

ുഄഴല഼ിട ഔറദ രമഺീറക്്ക ഴ഻ണ഼ .......
എഫഺൻ ...... ുഄഴഷഹനും ന഻ിമിത്യ തഺയക്കഺിമത്ത഼ിഭത്്യ എനഺക്കരഺമഹഭഹമഺയ഼ത്യ഼. 
എനഺക്്ക ഩറ്റഺിറദ ടഹ ന഻മഺറദ ഹത്ത ീറഹഔത്്ത ജ഻ഴഺക്കഹൻ ....നഺിത്ല ഒർഭഔലഺൽ ജ഻ഴഺക്ക഼ത്യതഺറ഼ും നറദ ത് 

ഭയണഭഹിണത്യിത്ല ഭനഷഥ ഼ ഭപ്ത്ബഺച്ച഼..... ുഄയ഼ത് ന഻ ഔയമയ഼ത്. ന഻ ഭറ്റഹയ഼ത്തഺമ഼ഭഹമഺ പ്ഩണമും 
ഩങ്കഺട്ടീത്ളഹൾ ീഩഹറ഼ും എനഺക്്ക ുആപ്തമ഼ും ഷങ്കടഭ഼ണ്ടഹമഺട്ടഺറദ . ഩീക്ഷ നഺിത്ല ഔറങ്ങഺമ ഔണണ ഼ഔിലിത്യ 

ീഴദനത്ളഺക്ക഼ത്യ഼ എഫഺൻ ... 😢  ഔണണ ് ത഼ടക്്ക..... ുഄഴൾ തിത്ല ഔറദ രമ്ക്്ക ഭ഼ഔലഺൽ തറ ചഹമ്ച്്ച 

ഔഺടക്ക഼ത്യ ുഄഴിന ീനഹക്കഺ ിഔഹണ്ടഺയ഼ത്യ഼. 

ഴർശങ്ങൾ േടന്നുക്കഩഹമ് ......
രു ഴഷന്തേഹറം എഫഺൻ ധേ നഺരന്റമ ക്കരഹഷഹപൂ്പേലുഭഹമഺ അഴൾേയഺേഺൽ എതൄഺ.

അഴലുന്റട േറല രമഺൽ ഩൂേൾ ഷഭർപ്പഺചു്ച .എന്നഺട്്ട അഴലുന്റട ഭടഺമഺന്ററന്നഴണ്ം േറല രമഺൽ െറചഹമ്ച്്ച 
േണു്േൾ നഺരചു്ച ന്റേഹണ്്ട ഩരഞു്ഞ. അചു്ച...... എനഺേഹഴുന്നഺറല . ന഻മഺറല ഹതൄ ക്കറഹേം. 

നഺന്റെ ഒർഭേൾേഺന്നു ഞഹൻ ട്ടഺയഺക്കുേമഹണ്്. നഺന്റെ ഒർഭലഺൽ ജ഻ഴഺക്കുേമഹണ്്.....
നഺഭഺവങ്ങൾേേo ഭള ന്റഩയ്യഹൻ തുടങ്ങഺ അഴരുന്റട ഭൗന പ്രണ്മതൄഺന് േഹഴറഹമ് ന്റേഹണ്്ട.....

NB : പ്രണ്മഺേണ്ം ,അന്റെഹയഺേറും ഷൗന്ദയയം ക്കനഹേഺ ന്റേഹണ്ടഹഴരുെ് .  പ്രണ്മന്റതൄ 
െഺയഺച്ചരഺമഹനും അംഗ഻േയഺേഹനും േളഺമുന്നഴക്കയഹട് ആമഺയഺേണ്ം.

പ്രണ്മം യഺേറും ൿളഺചു്ചഭൂടഹൻ ഉള്ളെറല .  അെ് പ്രേടഭഹമഺ െന്റന്ന നൽൿേ.  രുഩക്കെ നമ്മൾ 
ഷ്ക്കനസഺക്കുന്നഴർ നഹന്റലേലഺൽ നക്കമ്മഹന്റടഹപ്പം ഉണ്ടഹേണ്ന്റഭന്നഺറല .



നീ
ുഄനർത്ഥഭഹമ ജ഻ഴഺത ഴളഺഔലഺൽ 

ുഄറഞ്ഞ഼ തഺയഺമ഼ിത്യൻ ഭനും
ുആയ഼ട്ടഺിത്ല ഭരഴഺറ഼ും, നഺവത ഫ്ദതമ഼ിട 
ഏഔഹത്ബതമഺറ഼ും തഺയഺിഴട്ടും ീഩഹിറ 

ഔണ്ടത് നഺിത്യ ഭഹപ്തും!
ിഩഹടഺ തട്ടഺിമട഼ിത്തീത്യഹർഭ തൻ 

ഔഺനഹക്കഹലഺൽ ഔഹണ഼ത്യ഼ ഞഹൻ നഺിത്യ 

ഭഹപ്തും,
എത്ബഺന഼ ന഻ിമൻ ഭനഷഥ ഺൻ 

ഭറർഴഹടഺമഺൽ ഩ഼ശ്ഩഺച്ചത഼ും 
ന഻ തലഺയഺട്ടത഼ും

നൽഔ഼ഴഹനഺറദ ഹിമനഺക്്ക യണ്്ട ത഼ള്ളഺ 
ഔണണ ഼ ന഻ിയഹളഺിഔ
ുഄന഼ഴദഺക്കഽ....

ന഻മതഺിന തലഺർക്കഹന഼ും ഩഺിത്യ 

ഩ഼ശ്ഩഺക്കഹന഼ും....!
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 ച഻തങ്ങള഻ലാീട...

യ  ഼ചഺപ്തും ഔണ്ട  ഼ഔഥിമള഼തഹനഹഴണും ഔഥഹഔഹയന്.ഷ഼സാത്തഺിത്ല ഴഹക്്ക 

ീഔട്ട  ഼ുഄമഹൾ ചഺപ്തും ീതടഺ ുആരങ്ങഺ. ഩീക്ഷ ുഄമഹൾക്്ക ഭ഼ത്യഺൽ ിതലഺഞ്ഞതിപ്തമ഼ും 
ജ഻ഴഺത ചഺപ്തങ്ങലഹമഺയ഼ത്യ .഼....

ഭ഼ും ഫ നഖയത്തഺിത്ല ിതയ ീ഼ഴഹയങ്ങലഺറഽിട ുഄമഹൾ ഭ ീ഼ത്യഹട്്ട നടത്യ .഼...ുഅഡുംഫയഴ഼ും 
ുഄുംഫയച഼ുംഫഺഔല ഭ഼ഹമ ിഔട്ടഺടങ്ങൾ... ീരഹഡ഼ഔൾ ഔഹര഼ഔൾ ....ുഅല഼ഔൾ ഒട഼ത്യ  ഼ചഺറർ 
ജ഻ഴഺതതഺയക്ക഼ഔലഺീറക്്ക.. ഭറ്റ  ഼ ചഺറർ ജ഻ഴഺക്കഹന഼ള്ള തഺയക്കഺീറക്്ക..ഷഭമത്തഺീറക്്ക...

ജ഻ഴഺതും ുഅീഗഹശഺക്ക഼ത്യഴർ...ുഅസദ ഹദഺക്ക഼ത്യഴർ...ുഄിങ്ങിന യ  ഼ഔഽട്ടും ീഩർ........
ുഄമഹൾ ഔര഼ച്ച  ഼ഔഽിട ഭ ീ഼ത്യഹട്്ട നടത്യ .഼ഴറഺമ ഭതഺൽ ിഔട്ട഼ഔൾ..ുഄതഺനയഺഔഺിറ ുഉട് 
ഴളഺമഺറഽിട ുഄമഹൾ ുഉർത്യഺരങ്ങഺ..
ഭിറ്റഹയ  ഼ീറഹഔീത്തമ്ക്്ക...ജ഻ഴഺതങ്ങലഺീറക്്ക...ദമന഻മത നഺളറഺക്ക഼ത്യ ചഺപ്തങ്ങലഺീറക്്ക...

ീചയഺഔലഺീറക്്ക.........

ഭതഺൽ ിഔട്ടഺനഺത്ള ര഼ത്ത഼നഺത്യ഼ും ീസഹട്ടറഺൽ നഺത്്യ ഴറഺിച്ചരഺമിത്ളട഼ത്യ ബക്ഷണത്തഺന് 

ഔഹക്കീമഹട഼ും ഩട്ടഺീമഹട഼ും ഔടഺഩഺടഺ ഔഽട഼ത്യ ഭന഼ശയ ജത്റങ്ങൾ....

ുഈണണ ഹന഼ും ുഈട഼ക്കഹന഼ഭഺറദ ഹിത ുഈടറ ഭ഼ഹപ്തഭ഼ള്ള ഭന഼ശയ ീഔഹറങ്ങൾ.

ഔട഼഼ുംഫത്തഺന  ഼ീഴണ്ടഺ ീജഹറഺ ുഄീനവശഺച്ചഺരങ്ങ഼ത്യ ഔട഼഼ുംഫനഹഥത്റഹർ..ുഄഴർ ഴത്യതഺന  ഼

ീവശും ഭഹപ്തും ുഄട഼ത്്ള ഩ഼ഔമ഼ത്യ ഴട഻ഔങ്ങൾ..ുഄഷൗഔയയങ്ങല ി഼ട ഔഽത്രഹയഴ഼ും ഴഺവത്ളഺിത്ല 

ഔഹഠഺനയഴ഼ും ീനഹക്കഺക്കഹണ഼ഔമഹമഺയ഼ത്യ  ഼ ുഅ ഔഥഹഔഹയൻ.ജ഻ഴഺതും ീനയഺൽ 

ഔഹണ഼ഔമഹമഺയ഼ത്യ  ഼ഩഔർത്തഺിമള഼തഹൻ...

ഩിക്ഷ ുഄമഹൾ ഩഔർത്തഺിമള഼തഺമ ജ഻ഴഺതങ്ങലഺൽ ഭ ള഼ങ്ങഺ ീഔട്ടത് ഴഺവത്ളഺിത്ല 

ഴഺലഺമഹമഺയ഼ത്യ .഼.എയഺഞ്ഞടങ്ങ഼ത്യ ഴമരഹമഺയ഼ത്യ .഼.....

യ  ഼നഺഭഺശും തഹൻ ഩഹളഹക്കഺ ഔലഞ്ഞ ചഴറ്റ  ഼ിഔഹട്ടമഺിറരഺഞ്ഞ ബക്ഷണും ഒർഭ ഴത്യ .഼

ുഄരഺമഹിത ീയങ്ങൽ ിതഹണ്ടമഺൽ ഔയ഼഼ങ്ങഺ..
ുഄട഼ത്ത ബക്ഷണവഹറഔലഺൽ നഺത്്യ ഴഭഺക്ക഼ത്യ ഖത്മും..ുഄട഼ത്തഺയ഼ത്യ  ഼നഺഷസഹമയഹമഺ 
ഔ഼ത്ളിതഹട്ടഺമഺൽ നഺത്യ഼ും ഔറദ ഺൽ നഺത്യ഼ും ഭണണ ഺൽ നഺത്യി഼ഭറദ ഹും ുഄത്യും 
ീഴർതഺയഺിച്ചട഼ക്ക഼ത്യ ഔ഼ഞ്ഞ഼ങ്ങൾ.....

ഔണ്ട ചഺപ്തങ്ങലഺൽ ിഴച്്ച ഏറ്റഴ഼ും ബമഹനഔഭഹണ് ുഅ ീനർ ചഺപ്തിഭത്്യ ീതഹത്യഺ ുഄമഹൾക്്ക
ുഄത്യമഹൾ ബക്ഷണും ഔളഺച്ച ,഼യ  ഼ഴറ്റ  ഼ീഩഹറ഼ും ഔലമഹിത....ുഄത്യമഹൾ യ  ഼ഔഥിമള഼തഺ..
ഴഺവത്ളഺിത്ല ഴഺലഺിമക്കര഼ഺച്്ച....

ഩഺീറ്റ ദഺഴഷും ചഺപ്തും ീതടഺമഺരങ്ങഺമ ുഄമഹല ി഼ട ഔയ്യഺൽ ബക്ഷണിഩഹതഺഔൾ 

ുഈണ്ടഹമഺയ഼ത്യ .഼..യ  ഼ീനയിത്ത ഴഺവത്ളടക്കഹന഼ള്ള യ  ഼ഔ഼ഞ്ഞ഼ഩഹധഺമഹമഺ............

FATHIMA FIDA 
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Oh earth's child
How does your little brother comfort you?

Soaked in blood and tears,
Does his little  arms give you warmth?

Does he tell you Abu and ummi are in paradise watching 
you over?

The ocean cradled Aylin to sleep baby,
Gold dusts kissed his soft skin

Do you feel the coolness his tears,
When he presses your forehead a kiss?

Does he tell you Faizans little feet that couldn't make it to 
school will walk to jannah

Like a fairy Asifa will prance around in the gardens of 
jannah

The valleys of kashmir were looming with monsters

Durra and Abu will finally celebrate eid among angels and 
Gardens

So close your eyes,
Frail arms will hold you close to a boney chest today

In the corner of bombed school
Where little dreams lie shattered and broken.

But on judgement 
When every soul that ever stepped on earth
Stand up frightened bare and naked of deeds

Like angels you will be taken to your promised paradise
To laugh and love around Almighty's throne.

DIYA AMNA 
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ത഻ര഻ച്ചുവരവ഻നഺയ്
NAJMUNISSA
S2

ുഄത്ബഺിഴലഺച്ചതഺൽ ുഄമഹൾ ുഄീങ്ങഹട്ട഼ും ുആീങ്ങഹട്ട഼ും 
നടത്യ഼. ുആടഔ് ഩടഺഴഹതഺീറഔ് എത്തഺീനഹക്കഺ. ുആറദ  ുആനഺ 
യഺക്കറ഼ും തഺയഺച്ഛ് ഴയ഼ിഭത്്യ ീതഹത്യ഼ത്യഺറദ . 

നക്ഷപ്തങ്ങല഼ിട ിഴണ്മനഺരഞ്ഞ ിഴലഺച്ചത്തഺൽ ബഽതഔഹറും 
ുഄമഹലഺറഽിട ിതലഺത്യ഼ന഻ങ്ങഺ. ുഄത്രഺലഺഭഹഭിന ഔഹണഺച്്ച 

തിത്ല ഭഔൻ ീചഹര഼ ിഔഹട഼ത്തത഼ും. ു ഴഔ഼ീത്യയങ്ങലഺൽ 

ഴഺദയഹറമത്തഺൽ നഺത്യ഼ും ത഼ള്ളഺചഹടഺ തിത്ല ുഄത്യിത്ത 

ഴഺീവശങ്ങൾ ഩരമഹൻ ഒടഺ ഴയ഼ത്യ ഭഔിന ഏിര 
ുഈത്ഩഹസീത്തഹിട ഔഹത്തഺയഺക്ക഼ും. ഴർണങ്ങൾ ിഔഹണ്്ട 

ുഄഴൻ ഩ഼തഔും നഺരക്ക഼ീത്രഹള഼ും നത്യഹമഺ ഩഠഺക്ക഼ീത്രഹള഼ും 
ുഄഴിത്ല ബഹഴഺ ഷവഩ്നങ്ങില ിഔഹണ്്ട ുഄമഹൾ 

ിനമ്ത഼ഔഽട്ട഼ഭഹമഺയ഼ത്യ഼. ുആത്യഹ ഒർഭഔിലഹിക്കമ഼ും 
ഔണണ ഼ന഻യഹമഺ ള഼ഔഺ. ഔഹറ്റഺിത്ല തഹള഼ഔറഺൽ ഔനൽ 

എയഺമ഼ത്യ഼. ുഄച്ഛൻ ീജഹറഺ ഔയ്യഺത്യ഼ ഴയ഼ത്യത഼ും 
ഔഹത്തഺയഺക്ക഼ത്യ ഔ഼ഞ്ഞ഼ഔ഼ട്ടഺിമ ീഩഹിറ ഔഹത഼ഔൾ 

ഔ഼ർത്ളഺച് ഴഺദഽയതമഺീറഔ് ഔണണ ഼ും നട്്ട ുഄമഹൾ 

ഴാത്ഫഷധനത്തഺിത്ല നഹറ് ഭതഺറ഼ഔൾ ക്ക഼ള്ളഺൽ ഒീയഹ 
മഭങ്ങല഼ും തള്ളഺന഻ക്കഺ.ഭഹതാഷ്ീനസും ന഼ണമഹൻ 

ിഔഹതഺക്ക഼ത്യ ുഄനഹഥിയ ീഩഹിറ ഔ഼ിര ഭന഼ശയത്നഔൾ 

ുഄഴഺിട ുഄറമ഼ഔമഹണ്.



ുആത്്യ ഞഹിനഹയ഼ 
ഩ഼ള഼ഴഹണ്. ുഇ ീറഹഔത്തഺിത്ല ഴഺവഹറത 

എിത്ബത്്യ ഞഹൻ ുഄരഺമ഼ത്യഺറദ . 

ഭീനഹസഹയഺത എനഺക്്ക ുഅഷവദഺക്കഹൻ 

ഔളഺമ഼ത്യഺറദ ........ ഷവഩ്നങ്ങൾ എറദ ഹും 
ഭഽടഺിഴച്്ച ഷ഼ത്ഭയഭഹമ യ഼ ഩ഼റയഺമഺീറക്്ക 

ഭഺളഺ ത഼രക്കഹന഼ള്ള ിഴത്രീറഹിട റഹർഴ 

ക്ക഼ള്ളഺൽ ഔളഺമ഼ത്യ ിഴര഼ിഭഹയ഼ 
ഩ഼ള഼ഴഹണ് ഞഹൻ..... ുആിത്യിത്യ ുഅയ഼ും 
പ്വത്ഫഺക്ക഼ത്യഺറദ ... എിത്യ ഔഹണ഼ീത്രഹൾ 

ുഄഴയ഼ിട ഔണണ ഼ഔൾ തഺലങ്ങ഼ത്യഺറദ !!!

യ഼ പ്ഩബഹതും എത്യഺറ഼ും ഴഺടയ഼ും. 
ഏഴയ഼ിടമ഼ും ഭനും ഔഴയ഼ത്യയഽഩ 

ബുംഖഺീമഹിട ഞഹൻ ഩ഼രീത്തക്്ക ഴയ഼ും.... 
എിത്ല ഴർണവബലഭഹമ ചഺരഔ഼ഔൾ 

ഴഺടർത്തഺ ഞഹൻ ുഅഔഹവത്തഺറഽിട 
ഩഹരഺത്ളരക്ക഼ും....... എിത്ല ഷവഩ്നങ്ങൾ 

എറദ ഹും ഷഹപറയഭഹഔ഼ും..... 

ുഄത്്യ ഞഹൻ ഔണ്ട ുഄഴഖണനമ഼ിട ഔണണ ഼ഔൾ എിത്ല
ഭീനഹസയഭഹമ ഭഹറ്റത്തഹൽ ുഄതഺവമും ിഔഹള്ള഼ും...
ുഄിത എിത്ല ഷവഩ്നങ്ങൾക്്ക ഴർണണ ചഺരഔ഼ഔൾ ഭ഼ലച്്ച യ഼ 
ചഺപ്തവറബിത്തീത്ളഹിറ ഞഹന഼ും യ഼ നഹൾ തഺയഺച്ച഼ ഴയ഼ും..... എിത്ല 

ഔണണ ഺൽ നഺത്്യ ഴ഻ള഼ത്യ ഔണണ ഼ന഻ർ ത഼ള്ളഺമഺൽ പ്ഩഔഹവും തട്ട഼ീത്രഹൾ ുഅ 

ചഺരഔ഼ഔൾ ുഄതഺഭീനഹസയഭഹമഺ തഺലങ്ങ഼ും..... ുഅ തഺലക്കും യ഼നഹൾ 

ഩറയ഼ിടമ഼ും ജ഻ഴഺതത്തഺിറ ഴറഺമ ിഴട്ടഭഹമഺ ഭഹരഺിമത്യ഼ഭഺയഺക്കഹും .....

SHAHNA SHERIN P
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MUFEEDA
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ഷുംഷഥഹനിത്ത ഒീയഹ ഩഞ്ചഹമത്തഺറ഼ും യ഼ ഴഺീനഹദ ഷഞ്ചഹയ ീഔപ്ത്ഭും 
ത഼ടങ്ങ഼ിഭത്യ ഴഔ഼ത്്ള ഭപ്ത്ബഺമ഼ിട പ്ഩഷ്തഹഴന ഏിര 
ുഅസദ ഹദീത്തഹിടമഹണ് ീഔട്ടത്. 

ിഔഹഴഺഡ഼ും ഭറ്റ഼ും ിഔഹണ്്ട ഷഹത്രത്തഺഔ ഭഹത്ഭയും ഷാശ്ടഺച്ച നമ്മ഼ിട 
നഹട്ടഺൽ ധഹയഹലും ിതഹളഺൽ ഷഹധയതഔൾ ഴിയ ുആത്ിഔഹണ്്ട 

ഷഹധഺക്ക഼ിഭത്യത് ത഻ർച്ചമഹണ്. 

പ്ഩഔാതഺയഭണ഻മഭഹമ ഭറമഹല നഹട്ടഺൽ ഒീയഹ ഩഞ്ചഹമത്ത഼ും 
ുഄതഺീത്ലതഹമ ഷൗത്ഭയയും ുഈരങ്ങഺ ഔഺടക്ക഼ത്യ഼ണ്്ട. 

ഭറഔല഼ും, ഩ഼ളഔല഼ും, ഔഹമറ഼ഔല഼ും. ഔടൽ ത഻യഴ഼ും, ിഔഹണ്്ട 

ഷത്രത്യഭഹണ് നമ്മ഼ിട നഹട്. 
ഒീയഹ ീഔപ്ത്ഭത്തഺറ഼ും ുഴഔ഼ീത്യയങ്ങലഺൽ ഴീമഹജനങ്ങൾക്ക഼ും, 
ഷ്പ്ത഻ഔൾക്ക഼ും, ഔ഼ട്ടഺഔൾക്ക഼ും ഭഹനഷഺഔറദ ഹഷത്തഺന഼ള്ള യ഼ ീഔപ്ത്ഭും 
ിതഹട്ടട഼ത്ത഼ണ്ടഹമഹൽ ഭഹനഷഺഔഹീയഹഖയത്തഺന഼ും, വഹയ഻യഺഔ 

ുഈീത്റശത്തഺന഼ും ുഄത് ുഈഩഔയഺക്ക഼ിഭത്യതഺൽ തർക്കഭഺറദ . 

പ്ഩബഹത ഷഴഹയഺക്ക഼ും, ു ഷക്കഺൾ ഩഹതമ഼ും, വ഼ത്ഫഴഹമ഼ഴഺന് ുഈതഔ഼ത്യ 

ഷഥറഴ഼ും,  എറദ ഹും ുഇ ീഔപ്ത്ഭങ്ങലഺൽ ുഈൾിക്കഹള്ളഺച്ചഹൽ ഒീയഹ 
ഩൗയിത്ലമ഼ും ുഅപ്വമഭഹമഺയഺക്ക഼ും ുആഴഺിട.



ീവളുപ്പ഻ീന പണയ഻ച്ച 
കഥകള഻ൽ 
ഒറ്റീപ്പട്ടുുപഺയവളഺണ് 
കറഽപ്പ്....
ഒന്നഺയ഻ നടക്കഺം...
ഇന഻ുയത് കഺലം

SANEEYAH HANNATH 
S2



 വ഻ധവ 
എിത്യിമഹത്യ഼ ഔഹണഹൻ 

എനഺിക്കഹയ഼ ഔണണ ഹടഺ ീഴണും
ുഅത്നഹഴഺന് ജ഻ഴീനഔഹൻ
എനഺിക്കഹിത്യഹയ഼ങ്ങണും..
ഩഹരഺ ഩരക്ക഼ത്യ ഭ഼ടഺമഺളഔില 

എണണ മഺിട്ടഹിത്യഹത഼ക്കണും....
ഩഺണങ്ങഺ നഺൽക്ക഼ഭ഻ ഔഹതഺറഹമഺ 
ഔമ്മൽ യണ്ട഼ും തഽക്കണും..
നഺർജ഻ഴഭഹും ഭഺളഺഔലഺറഹമഺ
എിത്യിമഹത്യ഼ തഺയമണും..
ഴഺധഺ ഏഔഺമ ീഴശിത്ത
ീനഹക്കഺിമഹത്യ഼ ചഺയഺക്കണും..
ഔയമ഼ഭ഻ ഷഺത്ഭഽയ ീയകിമ
തഹയഹട്ടഺനഹൽ ുഈരക്കണും..
നഹറ് ച഼ഴയഺന഼ള്ളഺൽ നഺത്യ഼ും
ുഄറരഺമറരഺ ഔയമണും...
പ്ബഹത്ബഺമഹഔ഼ിഭിത്യ ീനഹക്കഺ
ഔണണ ഹടഺിമഹത്യ഼ ീഩടഺക്കണും..
ഏഔഹത്ബതമ്ക്ക഼ ഴഺയഹഭീഭഔഺ
എനഺിക്കഹത്യ഼ ഭയഺക്കണും...  

ട഼ക്കും...
ഭയണത്തഺൻ ീതയഺീറരഺിമഹയ഼
ഩ഼തഺമ മഹപ്ത ത഼ടങ്ങണും..
എൻ ുഅത്നഹഴഺൻ ഩഹതഺിമ
ീതടഺിമഴഺിട ുഄറമണും....
ിതഹട്ടരഺഞ്ഞതഹും ീഴദനഔില
ുഄഴന഼ ഭ഼ത്രഺൽ ള഼ക്കണും..
ഩഹതഺ ിഴച്ചതഹും ഷവഩ്നങ്ങില
ുഄഴഺിട നഺത്യ഼ും ത഼ടങ്ങണും...

RIFVANA K
S2



What is a love..
It's not the words that are-
Dipped in honey and sugar.

It's not the solid Beauty
Which later on fade away.

It's a feeling that is-
Hard to portrait.

It comes up without garnding-
Your permission.

It just jump into your mind and
Then soothes with its iconic melody.

It is deep as the sea and
Vast as the sky.

The numbers are not enough to count 
it.

When you are in a pain-
The love came to heal it.
Love is just a miracle and
I wonder how it could be 

Fix them well ,
When they fall and oh yes..
It's a miracle..it's a miracle.

Love only

FATHIMA SHANIYA 
S2



ഞഺൻ
പഺല഻ക്കഺൻ കഴ഻യഺീത ുപഺയ ച഻ല 
വഺക്കഽകൾ....
വ഻ധ഻ീയന്ന  ുപര഻ൽ കഺലം  
കഺുവർീന്നടഽത്ത
ച഻ല  സവപ്നങ്ങൾ....
ന഻സ്സഹഺയത  ീകഺണ്ട് വഴങ്ങ഻  ുപഺയ
ച഻ല  ബന്ധങ്ങൾ ......
ുവണീമന്നത഻നഺയ഻  ുമഺഹ഻ച്ച഻ട്ടും 
ുവീണ്ടന്ന്
ന഻സ്സംഗതുയഺീട പറഞ്ഞ
ച഻ല  ആഗഹങ്ങൾ .......
ഇീതല്ഺം ുചർന്നഺൽ
ഞഺനഺയ഻.......

NAYANA KRISHNA
S4



മഴ
SAFNA SHERIN 
S4

ഭള തർ഻ത്ത഼ും ഴയതയഷ്തഭഹണ്.വഫ്ദ നഺവഫ്ദത എത്യ ീഩഹിറ ുഄത് തർ഻ത്ത഼ും യ  ഼

ഴഺഔഹയും തിത്യമഹണ്.യ  ഼ഩിക്ഷ ഴർത്തഭഹന ഔഹറത്തഺിത്ല തഺയക്ക഼ഔൾക്കഺടമഺൽ ത്്യ 

പ്വത്ഫഺക്കഹൻ ീഩഹറ഼ും ിഭനമഹിത ുഅർീക്കഹ ീഴണ്ടഺ ിഩമ്ത഼തർ഻ക്ക഼ത്യ .഼

ഭഹനീറഹഔിത്ത ഴഺീവശങ്ങിലറദ ഹും ിഔട്ടഺഩഺടഺച്ച ,഼ഷവയ ഭഹധ യ഼യീത്തഹിട,ഭള 
ഩരമ഼ഔമഹണ്.തിത്ല ഒീയഹ ത഼ള്ളഺമ഼ും ബഽഭഺമഺൽ ഩതഺക്ക ീ഼ത്രഹള഼ും, യഺക്കൽ ജ഻ഴഺച്ച  ഼

തർ഻ക്ക഼ത്യ ഭന഼ശയീയഹട്, യ  ഼ുഄരി഻ഩത്യീഩഹിറ, ഭള യ  ഼ുഄനപ഼്ഖസഭഹണ് എത്യ 

ഭ഼ത്യരി഻ഩത്യീഩഹിറ,......

ഩര഼ത്്ത ീഔഹയഺിച്ചഹയഺമ഼ത്യ ഭളമഺൽ ഭയഴഺത്ളഺക്ക഼ത്യ തണ഼ത്ള഼ും,നഺളൽ ഭഹപ്തും ഫഹക്കഺ 
നഺൽിക്ക!...ുആയ ി഼ട്ടത്യ ീഩടഺിമ,നഺഭഺശ പ്ഩത഻ഔഭഹമ നഺരഭഺറദ ഹത്ത യ  ഼ത഼ള്ളഺ ിഩിട്ടഹത്്യ 

ുഈറ്റ ീ഼ത്രഹൾ ുദഴും എത്യ ഴറഺമ ഷതയിത്ത ഷ്ത഼തഺച്ചഹറ഼ും ഷ്ത഼തഺച്ചഹറ഼ും,
ഭതഺഴയഺിറദ ത്്യ ീതഹത്യഺീഩഹഔ഼ും........ പ്ഩഔാതഺ ഔനഺഞ്ഞ  ഼ നൽഔഺമ ഷൗത്ഭയയത്തഹൽ 

ുഄനപ഼്ഖസ഻തഭഹമ ഭളമഺൽ, ീഴരഺട്ട഼ഴള഻഼ത്യ ത഼ള്ളഺക്ക഼ും ഩരമഹൻ ുഈണ്്ട എഴഺിടീമഹ 
ഫഹക്കഺഴച്ച ഔഥഔല഼ും ഴഺീവശങ്ങല഼ും,
ീഭടും തഹീന ുഄങ്്ങീഩഹമഺ,.
ഔഹത്തഺയഺത്ളഺന  ഼ യ  ഼ നറ഻്റൽ ിക്ക ുഈിണ്ടങ്കഺറ഼ും യ  ഼ ഔ഼ഞ്ഞഭ഼ീനഹസയഭഹമ ബുംഖഺ 
ുഄതഺന഼ഭ഼ണ്്ട.

ുആടഴും....!
ഴർശ ഔഹറിത്ത ഴയീഴറ്റ഼ത ട഼ങ്ങഺ.യ  ഼തണ഼ത്ത ിചറദ ഔഹറ്്റ ഔഹതഺറഽിട തീറഹടഺ..
ഴർ഻ത്ള  ഼ഭ ട഼്ടഺ ജ഻ഴഺച്ച ജ഻ഴഺതിത്ത ുഄീങ്ങീഭൽ തീറഹടഺമത്ീഩഹിറ,

ഭിറ്റഹയ  ഼ീറഹഔീത്തക്്ക...

ഷത്മയ മഹമഺ,ുഄങ്്ങ ുആയ഼ണ്ട഼ത്തട഼ങ്ങഺ. ഭളക്്ക വക്തഺ ഔഽടഺക്കഽടഺ ഴത്യ .഼ ഔഹട്ടഺറഺന് 

ിതഹട്ടട഼ത്ത഼ള്ള ജനഹറമഺീറക്ക഼ും തഺയഺഞ്്ഞ യ  ഼ഔഺടത്ന഼ണ്്ട., യ  ഼ഩിക്ഷ ബഹയീഭരഺമ 

ജ഻ഴഺതത്തഺിത്ല യ  ഼ുഅവവഹഷ ബഹഖും തിത്യമഹണ് ുഄത്.

നശ്ടിഩട്ടത് തഺയഺച്ച഼ഩഺടഺക്കഹന഼ും ുആശ്ടിഩട്ടത് ഷഹക്ഷഹര്ഔയഺക്കഹന഼ും ുഈള്ള യ  ഼

ഔ഼ഞ്ഞ  ഼ഒർഭിത്ളട഼ത്തറഹണ് ുഄത്.എത്യഹൽ ുഅ ുആലും ഔഹറ്്റ ഴത്യ  ഼തീറഹടഺീത്ളഹമഺ.
ുഄതഺയഹഴഺിറ എണറ്഻്റ ഭ റ഼്റീത്തക്കഺരങ്ങീ഼ത്രഹൾ നനഞ്ഞ ഭണണ ് ഔ഼തഺർത്യ ഭണും.ഭണും 
ഴയതയഷ്തഭഹമഺയ഼ത്യ  ഼യ  ഼ഩിക്ഷ എത്ബഺൽനഺത്യ഼ും.
ഔഹറങ്ങൾ ഔളഺഞ്ഞ .഼ഫഹറയും ഩഺത്യഺട്ട ,഼ ഔൗഭഹയും ഔളഺഞ്ഞ ,഼മൗഴനഴ഼ും ുഄതഺപ്ഔഭഺച്ച  ഼

ുആത്്യ ഴഹർത്ഫഔയത്തഺൽ ുഅർീക്കഹ എത്ബഺീനഹ ീഴണ്ടഺ ജ഻ഴഺക്ക ീ഼ത്രഹൾ, യ  ഼ുഄതഺഥഺ 
എത്യീഩഹിറ ുഅീഗഹശ സാദയഭഹമ ുആടമ്ക്കഺടമ്ക്്ക ഴത്യ  ഼ീഩഹഔഹര഼ണ്്ട.

ുആത്യ഼ും ിഩമ്ത ി഼ഔഹണ്ടഺയഺക്ക഼ത്യ  ഼ മഥഹർത്ഥത്തഺൽ ജ഻ഴഺതത്തഺൽ എത്യ ീഩഹിറ,

ഫഹറയത്തഺൽ ഔ഼ഷാതഺമഹമഺ ഔൗഭഹയത്തഺൽ പ്ഩണമഭഹമ഼ും മൗഴനത്തഺൽ 

ഷവഩ്നങ്ങലഹമഺ ഴഹർത്ഫഔയത്തഺൽ തയ഻ഹ നശ്ടങ്ങൾ ുഅമഺ.....



യ഼ ീറഹഔ്ീഡഹൺ പ്ഩബഹതും! 7.58am.

സഷ഻നത്ത഼, ുഄവവീഭധും ഔണിക്ക ീപഹണ഼ും ിഔഹണ്്ട ിടരഷഥ ഺീറഔ് ഔ഼തഺച്ച഼. ഭണഺ 8.

ഴഹട്ഷ്ുഅത്്ള ത഼രത്യത഼ും ത഼യ഼ ത഼ിയ ിഭഷ്ീഷജ഼ഔൾ. ഒീയഹ ഴയഺമ഼ും ഔണണ ഼ഴഺയഺച്ച഼ 
ഴഹമഺച്ച഼. ുഄിത ീഴഖത്തഺൽ തഹീളക്്ക. ിഭീപ്ടഹ ഔണിക്ക ഩഹഞ്ഞ഼ ഴയ഼ത്യ, ഭയ഼ഭഔൾക്ക഼ 
ഷവയക്ഷഹർത്ഥും ഴളഺ ഭഹരഺ ിഔഹട഼ത്ത഼ ഩഹത്ത഼ുംത്തഹത്ത. യഹഴഺറിത്ത യ഼ ഭണഺക്കഽർ 
ഩയക്കുംഩഹച്ചഺൽ ുആത്്യ ുആത്യറീമഹ ത഼ടങ്ങഺതറദ ീറദ ഹ!
സഷ഻നത്ത഼ ഭ഼രഺമഺീറീക്കഹടഺ. ീഩന, ിഩൻഷഺൽ, ഫ഼ക്്ക് ത഼ടങ്ങഺ എറദ ഹും 
ുഈിണ്ടത്യ഼രത്ള഼ഴയ഼ത്തഺ, ഴ഻ണ്ട഼ുംിടരഷഥ ഺീറീക്കഹടഹന഼ള്ള ിഴപ്ഩഹലത്തഺൽ ഔട്ടഺറഺൽ ഔഺടക്ക഼ത്യ 

ഏള഼ ഴമഷഥ ഼ഔഹയഺ ഔദ഻ജിമ ലഺക്കണണ ഺട്ട഼ ീനഹക്കഹന഼ും ഭരത്യഺറദ . ബഹഖയും! ഩതഺഴ഼ീഩഹിറ 

ുഄഴൾ ന഻ണ്ട നഺപ്ദമഺൽ തിത്യ. ുആത്യിറിഩമ്ത ഭളഔ഼ലഺർ ുഄഴില ത്യ഼ഔഽടഺ 
ുഈരക്കത്തഺീറഔ് ീചർത്തണച്ചഺയ഼ത്യ഼.ുഄഴൾ ഩടഴ഼ഔൾ ഒടഺ ഔമരഺ.
ഩതഺഴ഼ീഩഹിറ ിനറ്്റ ഷ഼റബഭഹമ ഷഥറത്ത഼ ുഄഴലഭർത്യ഼. യ഼ ചഺപ്തഔഹയഺമ഼ിട 
ുഴദ്ഖയീത്തഹിട യ഼ ഭളക്കഹറ ഩടും ഴയക്ക഼ഔമ഼ും യ഼ ിഔഹച്ച഼ഔ഼ഞ്ഞഺിത്ല റഹലഺതയീത്തഹിട 
ുഄതഺന഼ നഺരും ചഹർത്ത഼ഔമ഼ും ിചമ്ത഼.എറദ ഹും ത്തഺനങ്ങഺിമത്യ഼ നഽര഼ഴട്ടും ീനഹക്കഺ ുഈരത്ള഼ 
ഴയ഼ത്തഺ,' 1-ുഅും ഔദ ഹഷ്.ഫഺ. ഭറമഹലും 'എത്യ പ്ഖ഼ത്ളഺീറഔ് ുഄമച്ച഼ ിഔഹട഼ത്ത഼. ഭളിഩമ്ത഼ 
ീതഹർത്യ ഭഹനും ീനഹക്കഺ ിനട഼ഴ഻ർത്ളഺട്ട഼. ഩഺിത്യ യ഼ മ഼ത്ഫും ജമഺച്ച ഔണിക്ക 

ുഄട഼ക്കലമഺീറഔ്.

"എത്ബഹ,ുആത്യിത്ത ഩ഼ഔഺറ് ത഻ർീത്യഹ "-ഩഹത്ത഼ുംത്തഹത്ത.

" ഭ്. ത഻ർത്യ഼. ഭളക്കഹറും ഴയക്കഹന. ിനറ്്റ ഩത഼ിക്ക ുഅീമഹണ്്ട യണ്ടഹഭിത്ത ുഅലഹമഺ ീഩഹമഺ.
ുഅ ഷ഼ശഭ ുഅണ് പഷ്റ്്റ. എപ്തഹമഺ ഩീരന്, ഴ഻ട്ടഺൽ യ഼ ുഴുപ എട഼ക്കഹൻ. ുഅയ് 

ീഔൾക്കഹൻ. ീഭഹല഼ ത്യ഻ത്യ഼ യണ്ടഺീറക്കഹമഺ.ഩഠഺക്കീണ്ട?"

"ുഄതഺന഼ ഔദ഻ജ ുഅീണഹ ഩഠഺക്കണത്?ഒല് ുഈരങ്ങീറദ ?"

"ുഅ, ുആീത്ളഹ ുഄങ്ങിന ഩര.ഞഹൻ ിചമ്തഺറദ ങ്കഺൽ ഔഹണഹമഺയ഼ത്യ഼.ുഄഴല് ത്യഹും ഔദ ഹഷഥ ഺൽ 

പഷ്റ്്റ ഴീയഹ?ഩഹഷഥ ഹീഔഹ? "- ഭ഼ര഼ഭ഼ര഼ത്ത഼ിഔഹണ്ടഴൾ തഺലച്ച ിഴള്ളത്തഺീറഔ് ചഹമിത്ളഹടഺ 
ീചർത്ത഼.
യഹണ്്ട ഔഹറും ഩള്ളഺഔഽടും ഔഹണഹിത, ുഄത്ഫയഹഩഔിയ ുഄരഺമഹിത, ഷ഼സാത്ത഼ഔലഺറദ ഹിത,

ുഄക്ഷയഭരഺമഹിത, ഩഠനത്തഺിത്ല എട്ട഼ും ിഩഹട്ട഼ും തഺയഺമഹത്ത, ീഩയഭഔൾ ത്യഺൽ നഺത്യ഼ും 
യണ്ടഺീറഔ് ീഩഹമീതഹർത്്ത ഩഹത്ത഼ുംത്തഹത്ത ിനട഼ഴ഻ർത്ളഺട്ട഼!
എട്ടഹും ഔദ ഹഷ഼ഔഹയഺ സഷ഻നത്ത഼ യണ്ടഹും ഔദ ഹഷ഼ഔഹയഺമ഼ിട റഹഗഴീത്തഹിട ുഄട഼ക്കലമഺൽ 

ഩണഺ ത഼ടർത്യ഼.

ന്റേഹക്കരഹണ്
േഹറന്റതൄ ഩഠനം 

SREEJA 
S2



ഞഺൻ

Fathima Riswana M K 
PG S2

ീഩടഺിത്ളട഼ത്ത഼ത്യ വഫ്ദധവനഺഔൾ
എൻഔർണണ ങ്ങലഺൽ ത഼ലച്ചഺരങ്ങഺ
ന഻ിമത്യ ഭാഖും വഹഩഭഹണ഻ബഽഴഺൽ
ഔ഼ത്ത഼ഴഹക്ക഼ഔൾ ീഔട്ട഼ഞഹൻ തലർത്യ഼ീഩഹമഺ
ുഄഭാത് നൽഔഺമഹഔയങ്ങില ചഴഺട്ടഺമയച്ച഼
ഞഹൻ ഔടത്യ഼ഔലഞ്ഞ഼
ുആയ഼ലഺൻ ഭരന഻ക്കഺഞഹൻ ഩ഼രത്ത഼ചഹടഺ
ഩച്ചഩയഴതഹനഺമഺറഽിട നടത്യ഼ന഻ങ്ങ഼ീത്രഹൾ
എൻഔഹറ഼ഔിലഹത്യഺടരഺ
ുആത്യിറഔിലീമഹർക്ക഼ീത്രഹൾ ിമൻിനഞ്ച഼ഩഺലർത്യ഼ 
ീഩഹമഺ
വഽനയതിമ പ്ഩണമഺിച്ചഹയഹവഽനയത ഭഹപ്തും ഫഹക്കഺമഹമഺ
ഔലഺഴഹക്കഹമഺ ഩരഞ്ഞിതറദ ഹും ഔഹയയഭഹമഺ
ഷഭമഭഺറദ ,... പ്ഩഹണൻ നഺറച്ചഺട഼ിഭത്യബമത്തഹൽ
ഒട഼ഔമഹണഹഴനിത്ത ീതടഺ ഞഹൻ
യഺറ്്റ്പ്ഩണഴഹമ഼ഴഺനഹമഺ
ുഄനയഥഹ... പ്ഩഹണൻ നഺറച്ചഺട഼ിഭത്യത഼ും ഷതയും.....



നഷ്ടീപ്പടൽ

FATHIMA SAHLA 
S2

ഔഴഺതഹയചനഹ ഭത്ഩയത്തഺന് ീഴണ്ടഺ എറദ ഹഴയ഼ും തയ്യഹരഹമഺയഺക്ക഼ഔമഹണ്. 

ുഄധയഹഩഔൻ സഹലഺീറക്്ക ഔമരഺ ഴത്യ഼.യ഼ ഭണഺക്കഽരഹണ് ഭത്ഩയ ഷഭമും. 
നഺവഫ്ദഭഹമഺ എറദ ഹഴയ഼ും ഴഺശമത്തഺന് ീഴണ്ടഺ ഔഹ ീതഹർത്തഺയഺക്ക഼ഔമഹണ്. 

ുഈടിന 'പ്ഩഔാതഺ' എത്്യ ഴഺശമും റബഺച്ച഼. ഩച്ചത്്ള നഺരഞ്്ഞ ഭീനഹസയഺമഹമഺ 
നഺൽക്ക഼ത്യ പ്ഩഔാതഺമ഼ിട യഽഩങ്ങൾ ുഄമഹല഼ിട ഭനഷഥ ഺീറക്്ക ഒടഺിമത്തഺ. 
ഩഽഴ഼ഔല഼ും ഩഽത്രഹറ്റഔല഼ും ഔടത്യ഼ ഴത്യ഼. ഫഹറയത്തഺൽ ഔലഺച്ച഼ നടത്യ ഩഹട 
ഴയത്ര഼ഔല഼ും ഭയങ്ങല഼ും തഺഔട്ടഺ ഴത്യ഼. ിതലഺന഻യ഼രഴഔല഼ും ഔല ഔലിഭഹള഼ഔ഼ത്യ 

ഩ഼ളഔല഼ും ഭനഷഥ ഺൻ്്ിര ഭഽറമഺൽ നഺരഞ്്ഞ നഺത്യ഼. എറദ ഹും ീചർത്്ത യ഼ 
ഔഴഺതമഹക്കഹും എത്്യ ഔയ഼തഺ ീഩന ീഩത്ളരഺീറക്്ക ിഴക്ക഼ീത്രഹളഹണ് ഭണണ ഼ 
ഭഹത്ബഺ മപ്ത്ബത്തഺൻ്്ിര വഫ്ദും ീഔട്ടത്. ുഄട഼ത്ത഼ള്ള ജഹറഔത്തഺറഽിട 
ഩ഼രീത്തക്്ക ീനഹക്ക഼ീത്രഹൾ ഩഹടങ്ങൾ നഺയത്ത഼ത്യത് ുഄമഹല഼ിട പ്വത്ഫമഺൽ 

ിഩട്ട഼. ഩച്ചിത്ളറദ ഹും നശ്ടഭഹമഺയഺക്ക഼ത്യ഼. ഩഹടങ്ങലഺൽ ിനറദ ഺന് ഩഔയും 
ീഔഹൺപ്ഔ഻റ്്റ ഔാശഺ ഷഭാത്ഫഭഹമഺ ഴഺലമ഼ത്യ഼. ഔ഼ലങ്ങലഺറ഼ും ഩ഼ളഔലഺറ഼ും 
ഩദ ഹഷ്റ്റഺഔ് ഔ഼ഭഺഞ്ഞ഼ ഔഽടഺമഺയഺക്ക഼ത്യ഼. ുഄരഺമഹിത ുഄമഹല഼ിട ഔണണ ഼ഔൾ 

നഺരഞ്ഞ഼. ീഩന ഩഺടഺച്ച ുഔഔൾ ഴഺരച്ച഼. വഽനയഭഹമ ീഩത്ളർ ീഭവത്ള഼രത്്ത 

ിഴച്്ച ുഄമഹൾ ഩത഼ിക്ക ഩടഺമഺരങ്ങഺ എീത്ബഹ നശ്ടിത്ളട്ട ീഩഹിറ തഺയഺച്ച഼ 
നടത്യ഼....◼◼



മഺറ഻ച഻ന്ത്഻ുക്കണ്ട 
സൗന്ദരൿസങ്കൽപ്പങ്ങൾ

FATHIMATHUL HASNA 
S2

"ഔര഼ത്തഺട്ടഹീണറ഼ും ഔഹണഹൻ നറദ  ീചറഹണീറദ ......."

"ീറവും തടഺച്ചഺട്ടഹണ്... ഩിക്ഷ ഔഹണഹൻ ിഔഹള്ളഹും........"
"എത്ബഹീറ.... ുഄഴിത്ല നഺരും ീനഹക്്ക.... ീനഹക്കഺ നഺത്്യ 

ീഩഹഴ഼ും...."
ഞഹീനഹ നഺങ്ങീലഹ യഺക്കിറങ്കഺറ ി഼ഭഹ ഷഥഺയഭഹീമഹ 
ഔടത്യീ഼ഩഹമഺട്ട഼ള്ള ുഄതഺഭീനഹസയങ്ങലഹമ 

ഩരച്ചഺറ഼ഔലഹണ് ുആഴ....

ിഩറ്റ഼ഴ഻ണ ഔ഼ഞ്ഞഺിന ീനഹക്കഺീഩഹറ഼ും നമ്മലഺൽ 

ഩറയ഼ും ഩരഞ്ഞഺട്ട഼ണ്ടഹഴ഼ും.... ുഄമ്മമി഼ട ുഄീറദ ൽ 

ുഄച്ഛിത്ല നഺരും ഔഺട്ടഺമഺറദ  എത്്യ.....

ിഩറ്റ഼ഴ഻ണ ു ഔഔ഼ഞ്്ഞ ഭ഼തൽ ഔറയഹണഴട഻്ടഺിറ 

ഩ഼ത ി഼ത്ളണണ ് ഴിയ നമ്മി഼ട ിക്ക 

ഴർഖ഻മഴഺീദവശത്തഺന് ുആയമഹഴ ീ഼ത്രഹൾ 

ുഄീഭയഺക്കമ ി഼ട ിതയ഼ഴഺൽ ീഩഹറ഻ഷ഼ഔഹയിത്ല 

ഫഽട്ടഺനടഺൽ ഔഺടത്്യ വവഹഷും ഭ ട഼്ടഺ ഭയഺച്ച ീജഹർജ് 

ീപദ ഹമ്ഡ് എിത്യ ട്ട഼ും ുഄത്ധ഼ത്ഫിത്ളട഼ത്ത഼ത്യഺറദ ...!!

ഷൗത്ഭയയും എത്്യ ീഔൾക്കീ഼ത്രഹീള നമ്മി഼ട ിക്ക 

ുഈള്ളഺീറക്്ക ഒടഺക്കമരഺഴയ഼ത്യത് ുഄതഺഭീനഹസയും 
എത്്യ ഴഺീവശഺത്ളഺക്കഹഴ഼ത്യ ിഴല഼ത്തി഼ഭറഺഞ്ഞ  ഼

ന഻ണ്ട യ  ഼യഽഩും ുഅിണങ്കഺൽ നമ്മൾ Unlearn 

ിചീയ്യണ്ടതഹമഺട്്ട യ഼ഩഹട഼ണ്്ട എത്്യ ീഴണും 
ഔയ഼തഹൻ....
നമ്മി഼ടമ഼ള്ളഺൽ ുആത്തയത്തഺൽ യ  ഼ഭഺഥയധഹയണ ുഈണ്ടഹക്കഺിമട഼ക്ക഼ത്യതഺൽ ഔ഼ഞ്ഞ഼നഹലഺൽ 

ഔണ്ട ഔഹർട്ടഽണ഼ഔൾ ഭ഼തൽ ുആത്്യ ചഹനൽ ഭഹറ്റ ീ഼ത്രഹൾ ുആടമഺീറക്്ക ഔമരഺക്കഽടഺ ഴയ഼ത്യ 

ുഅിയഹിക്കീമഹ ുഅർിക്കഹിക്കീമഹ Suggest ിചയ്യ഼ത്യ ീഷഹത്ളഺിത്ലമ഼ും Fairness പ്ഔഭ഻഼ഔല ി഼ടമ഼ും 
ഩങ്്ക ഴലിയ ഴയക്തഭഹമഺ ഔഹണഹും....
ഔര഼ത്്ള ിഴര഼ത്ളഺിത്ല നഺരഭഹമ഼ും ിഴല഼ത്്ള ഔനഔഭഹമ഼ും ഭ പ഼്ദ ഔ഼ത്തിത്ളട഼ത്യ ുആക്കഹറത്ത  ഼നമ്മൾ 

ഷവത്ബും ുഈള്ളഺൽ ഏിര ിതറ്റഺത്ഫഹയണഔില ഷാശ്ടഺച്ചഺയഺക്ക഼ത്യ .഼....

ഔര഼ത്ളഺന് ഏളളഔഹിണത്്യ ഩരഞ്ഞി഼ഴക്ക഼ത്യ ചഺറ ഭന഼ശയയ഼ണ്്ട..... ുഅഷവബഹഴഺഔത നഺരച്്ച 

ുഄത്ധ഼തും ഷാശ്ടഺക്കഹൻ ത഼നഺഞ്ഞഺരങ്ങ഼ത്യ ഭന഼ശയർ....
ത്യരഺമ഼ഔ.... ുആീത നഺങ്ങൾ ജ഻ഴഺക്ക഼ത്യ, ുആീത ഏളളഔ഼ള്ള ഔര഼ത്ള഼ള്ള നഹട്ടഺൽ,

ധഹയഹലും ഴഹമനക്കഹയ഼ള്ള ഩപ്തത്തഺിത്ല ുഅദയീഩജഺറ഼ണ്ടഹമഺയ഼ത്യ  ഼ഷഺനഺഭമഺിറ 

ഔഥഹഩഹപ്തത്തഺന  ഼ഔര഼ക്കഹൻ ീഴണ്ടഺ യ  ഼പ്ഩഭ഼ക നടഺ ഭണഺക്കഽര഼ഔൾ ീഭക്കത്്ള ിചമ്തതഺിത്ല 

ഔണക്ക഼ും ഔഹയയങ്ങല഼ും....



ിഴല഼ക്കഹൻ ീഴണ്ടഺ ഴയഺത്ളഽവ഼ത്യ fairness പ്ഔഭ഻഼ഔിലഹത്യ഼ും ഩപ്തത്തഺൽ ുആടും ഩഺടഺക്കഹിത 

ീഩഹമിതീത്ബ??!ഔര഼ത്ളഺീനള് ുഄളഔഹിണത്്യ ഩരമണും എത്്യ ഞഹൻ ഩരമ഼ത്യഺറദ ..... 

ഩരിഞ്ഞത്്യ ഔയ഼തഺ ുആത് ഴഹമഺക്ക഼ത്യ നഺങ്ങലഹയ഼ും shade ഔര഼ഞ്ഞ Fairness പ്ഔ഻ും 
ുഈഩീമഹഖഺക്കഹീനഹ പഺൽറ്റർ ുആടഹിത ീപഹീട്ടഹ എട഼ക്കഹീനഹ ീഩഹഔ഼ത്യഺറദ .....

"നഹയങ്ങനയ഻ഺൽ ീതൻ ചഹറഺച്ച  ഼ഔളഺച്ചഹറ഼ും ഔ഼ത്രലങ്ങ ചതചയച്ച  ഼ഔളഺച്ചഹറ഼ും തടഺ ഔര഼മ ി഼ഭത്്യ 

എനഺക്കരഺമഹും....,ഩിക്ഷ എനഺക്കഺശ്ടും പറഽഡമഹണ് "

തഭഹവ എത്യ ഭറമഹലഷഺനഺഭമഺിറ ഏിര ഔയ്യടഺീഭടഺച്ച യ  ഼ഡമീറഹഖ് ുഅണഺത്....

ഩറീത്ളഹള഼ും നമ്മഺൽ ഩറയ഼ും ുഅീയഹീടറ഼ും ഩരമഹൻ ത഼നഺഞ്ഞ  ഼ഩഹതഺക്്ക ിഴച്്ച 

ിതഹണ്ടക്കള഼ഺമഺൽനഺത്്യ ഴഺള഼ങ്ങഺക്കലഞ്ഞ യ  ഼ഡമീറഹഖ് ുഅഴ഼ും ുആത്....

ുഄമറിത്ത ഴട഻്ടഺിറ ഔറയഹണത്തഺന് ീഩഹമഹൽ ുഅണ്ടഺിറഹയഺക്കൽ ഔഹണ഼ത്യ 

ുഅയി഼ടിമങ്കഺറ഼ും ഴഔ ഩരഞ്ഞഺയഺീക്കണ്ട യ  ഼ഷങ്കടും ുഅണ് ന  ഻ഔളഺഞ്ഞ 

പ്ഩഹഴവയീത്തതഺറ഼ും തടഺച്ച  ഼ീഩഹമീറദ ഹ എത്യത്....

യ  ഼ഭന഼ശയൻ ുഈൾിഔഹള്ള഼ത്യ ഷഥറും ുഄമഹല ി഼ട തടഺ നഺങ്ങില ഫഹധഺക്ക഼ത്യഺിറദ ത്യഺയഺിക്ക 

ഞഹന഼ും നഺങ്ങല഼ും ുആതഺൽ ഏിര ീഴഴറഹതഺിത്ളീടണ്ട ഔഹയയിഭത്ബഹണ്??!ഷഺനഺഭഔല഼ും 
ഷയ഻ഺമറ഼ഔല഼ും ഭ഼തൽ "തടഺഔ ര഼ച്്ച ഷ഼ത്ഭയഺമഹഴഹൻ ഩപ്ത്ബണ്്ട ിഩഹടഺു ക്കഔൾ" എത്യ 

തത്്രുനമഺറ഼ഭഹമഺ നമ്മി഼ടിമഹിക്ക ഭ഼ത്യഺീറിക്കത്ത഼ത്യ മഽടയഽഫ് ഴ഻ഡഺീമഹഔൾ ഴിയ 
ഩരഞ്ഞത് തടഺ നറദ തറദ  എത്യഹണ്....എത്ബഺനധഺഔും ുഄറ്ഩും വയയ഻ഴണണ ും ഔഽട഼തറ഼ള്ള ുഅൾ 

ഷ്്പ്ഔ഻നഺൽ ഴത്യഹൽ ുഅന ുഄറര഼ത്യ വഫ്ദും BGM ുഅക്ക഼ത്യ നമ്മൾക്്ക വയയ഻ഴണണ ും 
ഔഽട഼തറ഼ള്ളഴർ ിക്കമ഼ും ഔലഺീക്കഹത്ള഼ഔലഹണ്.... 

ഔലഺമഹക്കിത്ളീടണ്ടഴയഹണ്....ീത്യഹർക്കഔ഼....നമ്മിലഹത്യ഼ും ിഭശൻ഻ 

നഺർമ്മഺിച്ചട഼ത്ത ഫഹർഫഺ ീഡഹലഔ഼ൾ ുഄറദ ... യഽഩത്തഺറ഼ും 
ബഹഴത്തഺറ഼ും നടത്ളഺറ഼ും ുആയഺത്ളഺറ഼ും യീ഼ഩഹിറമഺയഺക്കഹൻ....ഒീയഹ 
ീഔഹണഺൽനഺത്യ഼ും എറദ ഹും ബുംഖഺമഹണ്....ബുംഖഺമള഼്ളതഹണ്....

നഺറനഺൽീക്കണ്ടതഹണ്....!!ഏിര ുആശ്ടിഩട്ട ഴഷ്പ്തും ീഭടഺക്കീ഼ത്രഹൾ 

ഔടമഺിറ ഔടക്കഹയൻ ഩരമഹരണ഼്ടഹഔ഼ും ുആത് നഺിത്ല നഺരത്തഺന് 

ീചയത഼്യതറദ  എത്്യ..... ുആത് ന ഻ ുആട്ടഹൽ ഴണണ ും ിഴച്്ച 

ീതഹത്യഺക്കി഼ഭത്്യ....ഷവത്ബും യഽഩും ഔണണ ഹടഺമഺൽ ഔഹണീ഼ത്രഹൾ 

ീഩഹറ഼ും തടഺ ുഄരഺമഹതഺയഺക്കഹൻ ഩഹതഺഭരഞ്ഞ  ഼ നഺത്്യ 

ീനഹക്കത഼്യഴിയമ഼ും യ  ഼ ീപഹീട്ടഹക്്ക ീഩഹറ഼ും ീഩഹഷ് 

ിചയ്യഹത്തഴിയമ഼ും എനഺക്കരഺമഹും.....ുആശ്ടിഩട്ട ഴഷ്പ്തും 
ഴഹങ്ങഺക്കത഼്യതഺൽ തട഼ങ്ങഺ ുആശ്ടിഩട്ട ുഅസഹയും ഔളഺക്കത഼്യതഺൽ 

ഴിയ ഭഺഥയമഹമ യ  ഼

ഷൗത്ഭയയഷങ്കൽഩുംീഔരഺക്കഽടഺമിതങ്ങിനമഹണ്...??!ഷൗത്ഭയയഷങ്ക
ൽത്ളങ്ങലഺൽ ഏിര ഭഹറ്റും ഴത്യി഼ഴത്്യ ഩരമിത്ളടത഼്യി഼ണ്ടങ്കഺറ഼ും 
ഭഹരഹൻ, നഹും നടത്യീ഼ചറദ ഹൻ ുആനഺമ഼ും ഏിര നഹളഺഔഔൾ 

ഫഹക്കഺമണ്഼്ട....."ിചക്കന് നഺരഭഺറദ ....

ുഄഴൻ ഔര഼ത്തഺട്ടഹണ് "എത്്യ ഩരമീ഼ത്രഹൾ "ുഄിതത്ബഹ ഔരത്഼്ള യ  ഼

നഺരഭീറദ ??!"എത്്യ ീചഹദഺക്കത഼്യ യ  ഼തറഭര഼ ുഈമർത്യഴ഼യിട്ട....
ഞഹന഼ും നഺങ്ങല഼ും ഩഠഺച്ചത഼ും ഩരഞ്ഞത഼ും ഭഹമ്ച്ചഔ഼ലഞ്ഞ  ഼ഩത഼ഺമ 

ഷൗത്ഭയയഷങ്കൽത്ളങ്ങില ഴഹർിത്തടക഼്കഹും 
നഭക്഼്ക....ുഅഷവബഹഴഺഔതഔൾ ുഄറദ .....ഐവവയയ രഹമി഼ടമ഼ും ീസഭ 
ഭഹറഺനഺമി഼ടമ഼ും ഔഽിട ഞഹന഼ും നഺങ്ങല഼ും ീചർത്്യ നഺൽക്കത഼്യ യ  ഼

ഷൗത്ഭയയ ഷങ്കറ്ഩും....
....ഷവബഹഴഺഔങ്ങൾ ഭഹപ്തും നഺരഞ്ഞ യ  ഼ഷൗത്ഭയയഷങ്കൽഩും....!!
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1950 ജന഼ഴയഺ 26 ന് ുആത്ബയൻ ബയണഗടന പ്ഩഹഫറയത്തഺൽ ഴത്യ .഼ുആത  ഼പ്ഩഔഹയും 
ുആത്ബയമഺിറ എറദ ഹ ഩൗയത്റഹർക്ക഼ും ഭൗറഺഔഴഔഹവങ്ങൾ ുഈരത്ള  ഼നൽഔ഼ത്യ .഼മ഼ത്ഫ 

ഔഹറത്ത഼ും ഷഭഹധഹന ഔഹറത്ത഼ും ുഇ യഹജയിത്ത ീമഹജഺത്ളഺച്ച  ഼നഺർത്തഹഴ഼ത്യ 

തയത്തഺൽ പ്ഩഴർത്തീനഹത്റ഼കഴ഼ും ുഄീത ഷഭമും ുഄമഴ഼ള്ളത഼ഭഹമ 

ബയണഗടന.എത്യഹൽ ുആത്യഺത്ള഼രും 1950 ൽ നഺത്യ഼ും 2021 ൽ എത്തഺ നഺൽക്കീ഼ത്രഹൾ 

ബയണഗടന പ്ഩദഹനും ിചമ്ത ുഄഴഔഹവങ്ങൾ നഭ഼ക്്ക സനഺക്കിത്ളട഼ത്യഺീറദ ?

യ  ഼ ഭീതതയ യഹജയഭഹമ ുആത്ബയമഺൽ CAA ീഩഹറ഼ള്ള ുഅഔ്റ്റ഼ഔൾ ഴയ഼ത്യത് 

ുഄഴഔഹവങ്ങൾ സനഺ ക്കിഩട഼ത്യ  ഼എത്യതഺന഼ള്ള ുഈദഹസയണഭീറദ ?

ഴയതയഷ്ത ജന ഴഺബഹഖങ്ങല഼ിട ുഄഴഔഹവങ്ങല഼ും തഹറ്ഩയയങ്ങല഼ും 
എീഔഹഩഺത്ളഺക്ക഼ത്യ ുഄടഺഷഥഹന ഗടഔഭഹണ് ബയണഗടന. ുആത്ബയൻ 

ബയണഗടനമ഼ിട ുഅഭ഼കും ുഅയുംബഺക്ക഼ത്യത് നമ്മൾ ബഹയത്തഺിറ ജനങ്ങൾ (wethe

people of India)എത്യ ഴഹക്ക഼ഔീലഹിടമഹണ്. റ്റ ഴഹചഔത്തഺറ഼ള്ളതഹണ് 

ുഅഭ഼കിഭങ്കഺറ഼ും ബഹയത ജനഹധഺഩതയിത്ത ഔ഼രഺച്ച഼ും യഹശ്പ്ട ഷുംഴഺധഹനിത്ത 

ഔ഼രഺച്ച഼ഭ഼ള്ള പ്ഩഓഡഭഹമ പ്ഩഷ്തഹഴനമഹമഺ ഩയഺഖണഺക്കിത്ളട഼ത്യ .഼ യണ്ട  ഼

ഴർശഴ഼ും ഩതഺിനഹത്യ  ഼ ഭഹഷഴ഼ും ഩതഺിനട്ട  ഼ ദഺഴഷഴ഼ും ിചറഴളഺച്ച  ഼

ിഔഹണ്ടഹണ് ുആത്ബയൻ ബയണഗടന എത്യ ദൗതയും ഩഽർത്തഺമഹഔ  ഼ത്യത്.എത്യഹൽ 

ുആത്്യ ബയണഗടനഹ ഴഺയ഼ത്ഫഭഹമ ഩറ നഺമഭങ്ങൾക്ക഼ും നഹും ഷഹക്ഷയും 
ഴസഺക്ക഼ഔമഹണ്.2019 ിറ ഩൗയതവ ീബദഖതഺ ുഅഔ്ട് ുആതഺിനഹയ  ഼ുഈദഹസയണും 
ഭഹപ്തഭഹണ്.1955 ിറ ഩൗയതവ നഺമഭത്തഺൽ ീബതഖതഺ ഴയ഼ത്ത഼ത്യതഹണ് ഩ഼തഺമ 

ഫഺൽ. ുആത പ഼്ഩഔഹയും ഩഹഔഺഷഥഹൻ,ുഄപ്്ഖഹ നഺഷഥഹൻ,ഫഹുംഖദ ഹീദവ് എത്യ  ഻

യഹജയങ്ങലഺൽ 2014 ഡഺഷുംഫർ 31 ന് ഭ഼ത്്ര ുആത്ബയമഺിറത്തഺമ സഺത്ഭ ,഼ ഷഺക്,

ഩഹള്ഷഺ, ുജന, ഫ഼ത്ഫ, ുപ്ഔഷ്തഴ ഭതഴഺബഹഖങ്ങലഺൽിഩട്ടഴർക്്ക 

ഩൗയതവുഄഴഔഹവും നൽഔ഼ത്യ .഼ ുആതഹണ് നഺർദഺശ്ട നഺമഭും.എത്യഹൽ ഭ഼ഷദ ഺും 
ജനതിമ ഔ഼രഺച് ുആഴഺിട മഹിതഹയ  ഼ഩയഹഭർവഴ഼ും നൽഔ഼ത്യഺറദ .നഺമഭത്തഺന  ഼

ഭ഼ത്യഺൽ എറദ ഹഴയ഼ും ത഼റയയഹിണത്യ഼ും ത഼റയ ഷുംയക്ഷണഭഹണ് 

റബഺക്ക഼ഔിമത്യ഼ും ുഈരത്ള  ഼ ഴയ഼ത്ത഼ത്യ ബയണഗടനമ഼ിട ഩതഺനഹറഹും 
ുഄനീ഼ചദിത്ത റുംഗഺക്ക഼ത്യതഹണ് ുഇ ീബതഖതഺ. തഺഔച്ച഼ും ബയണഗടനഹ 
ഴഺയ഼ത്ഫഭഹമ ുആത്തയും നഺമഭങ്ങൾ ഒീയഹ ഩൗയന ീ഼ഭൽക്ക഼ത്യ ഴൻപ്ഩസയഭഹണ്.

ജഹതഺമ഼ും ഭതഴ഼ും യഹശ്്ട഻മഴ഼ും ീനഹക്കഹിത ുആത്തയും നഺമഭങ്ങൾിക്കതഺിയ 
നഭ഼ക്്ക ീഩഹയഹടഹും.



"By discovering nature, You discover Yourself " -

Maxime Lagace. A beautifully penned sentence.Nature is the entire
physical world around us in a broad sense. It includes
atmosphere, weather, ecosystem, flora, fauna and landscapes. The
beautiful environment around us who call nature is the mother of
humans. It nutures and nourishes us. It provides us with all the
necessities to survive.Right from the food we eat,the air we
breathe, the clothes we wear, and the houses we live in are the
gifts nature. God has only gifted earth with nature, and we should
be thankful for that.

But, nowadays the nature is dying day by day. There are
many causes for this, mainly two causes are there. One is the
natural and other one is human made. The United Nations
International Strategy for Disaster Reduction defines environmental
degradation as 'reduction of the capacity of the environment to
meet social and ecological objectives, and needs ".

The Blessing Of Nature

FATHIMA RISVANA
S2



One of the major component of 
environmental   degradation is the 
depletion of the resources of fresh 
water on earth. Fresh water is an 
exceptionally important resource, 
since life on Earth is ultimately 
dependent on it. Water scarcity is an 
increasing problem due to many 
foreseen issues in the future including 
population growth, increased 
urbanization, higher standards of 
living and climate change. These 
environmental problems can be 
successfully solved with necessary 
measures.

We celebrates 5 th June every 
year as World Environmental Day. 
There are some do's and don'ts which 
we should follow to save the 
environment, and that's our 
responsibility to save our earth, our 
planet and overall environment. It's a 
day dedicated to nature and to make 
our planet greener and habitable for 
future generations. The day raises 
awareness about the need to care for 
nature, protection of environmental 
resources, need for fresh air, and other 
environmental issues.We ought to 
wake up and build a better place for 
all lives to sustain on Earth.



മനുഷ്യർ
Saneeya Hannath mk
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ചഺറതങ്ങിനമഹണ്....

നഹും ുഄരഺമഹൻ പ്വഭഺക്കഹരഺറദ ...

ഭ഼റദ ഴള്ളഺക്്ക ഭഹഴഺിനഹട഼ള്ള പ്ഩണമും ഩഹടഺമഴിയീത്ബ 

ുആത്തഺൽക്കണണ ഺമ഼ിട പ്ബഹത്ബഭഹമ പ്ഩണമും ഔണ്ടഺിറദ ത്്യ നടഺീച്ച....

ഴഺജമത്തഺിത്ല ഔഥഔൾ ചയഺപ്തഭഹക്കഺമഴയീത്ബ ിതഹറ്റഴിത്ല ദ഼ുഃകും 
എള഼തഹിത ീഩഹിമ....

നറദ ഴിത്ല ഭസത്തങ്ങൾ ുഄന഼ഔയഺക്ക഼ത്യഴിയീത്ബ 

ിതമ്മഹടഺ ഩഺത്യഺട്ട ുഄഴഖണനഔൾ ുഄരഺമഹിത ിഩഹീമ....

ുആയിമ ഔച്ചഴടഭഹക്ക഼ത്യ
പ്ബഹത്ബിയീത്ബ 

തത്റനഷഺിന ീഴദനീമഹിട ഔഽട്ടഹക്കഺമ ഔഽട്ട഼ഔഹയഺക്ക഼ ിഴലഺച്ചും 
നൽഔഹിത ീഩഹിമ....

ഖ഼യ഼-വഺശയ ഫത്മും ഩഹടഺമഴിയീത്ബ 

ഏഔറഴയ ചയഺപ്തും
ുഈിത്ളട഼ത്തഹിത ീഩഹിമ....

ുആനഺമ഼ും ....
നടനും ഔറമഹക്കഺമതഺനഹൽ 

നഹും ഔണ്ടഺിറദ ത്്യ നടഺക്ക഼ും 
ഔറിമ ുഅദയഺക്ക഼ത്യഴയിറദ  

ഭന഼ശയർ.......



. 

.

international day of yoga 
2021. 

SAJNA SHIFANA 
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ജൂൺ 21 international day of yoga 2021. രു ഉച്ചഷഭമം 1 ഭണ്ഺ, 
1:30 ആമക്കപ്പഹ ഷറ഻ന ഭഺഷസ ്  േല ഹഷസ ്  ഗൂ്രപ്പഺക്കറേ് രു ക്കഩഹഷറ ർ ഇടു്ട. എറല ഹക്കയഹടും ഷറ ഹറ്റഷ്
ഇടഹനും ഩരഞു്ഞ. ക്കപ്രഹഗ്രഹഭഺന്റെ ഷഭമം ക്കനഹേഺമക്കപ്പഹ 2 ഭണ്ഺേ്....ഩഺന്റന്ന ന്നും ക്കനഹേ഻റ
അഴുന്റടന്റതൄന്റന്ന ഇരുന്നു. അക്കറല റും ക്കപ്രഹഗ്രഹംഷ് ന്്ന ഩര഻ണ്െ് നമ്മല രു ഴ഻േ്ന്റനഷ്
ആണ്ക്കറല ഹ അെഺക്കപ്പഹ ഒപ് ധറൻ ആമഹറും ഒൺധറൻ ആമഹറും. 2 ഭണ്ഺേ് ക്കപ്രഹഗ്രഹം
തുടങ്ങഺ.... നമ്മന്റട എറല ഹരുക്കടമും പ്രഺമന്റപ്പട്ട principal ആമഺരുന്നു ഉേ്ഘഹടന േർഭം
നഺർഴസഺച്ചെ്,  അെ് ഩഺന്റന്ന നമ്മൾ രു ഡഺപ്പഹർട്ന്റഭെ് ക്കപ്രഹഗ്രഹം ന്റഴക്കുക്കപഹ അങ്ങന്റന
ക്കഴക്കണ്ഹക്കറല ഹ. ര഻ക്കഷഹള്ഷ് ക്കഩള്ഷന്റണ്ഹ നമ്മല ഏഴരുന്റടമും പ്രഺമെയനഹമ സഷ഻ഫ് ഷഹരും. 
ഷറ഻ന ഭഺഷസ ്  ക്കപ്രഹഗ്രഹം തുടങു്ങക്കപഹ ഩരഞ്ഞെ് 1 ഭണ്ഺക്കൂർ ന്റേഹണ്്ട െട്ടഺക്കൂട്ടഺ രു ഩയഺഩഹടഺ
ഷംഘടഺപ്പഺച്ചെഹന്റണ്ന്നഹണ്്, അന്്ന ക്കപ്രഹഗ്രഹം ക്കേട്്ട ക്കമഹഗ ന്്ന ധട്ര ന്റചമ്െഴർേ് ന്തഹമഹറും
അങ്ങന്റനഹരു ക്കപ്രഹഗ്രഹം െട്ടഺട്ടഺമെഺന് രു ഷറയൂട്്ട ന്റേഹടുേഹൻ ക്കെഹന്ന഻ട്്ടണ്ടഹൿം.  "Yoga is 
the journey from Me to We" ഇെഹമഺരുന്നു ന്റസഡ് ധറൻ. അങ്ങന്റന സഷ഻ഫ് ഷർ
ക്കമഹഗമുന്റട പ്രഹധഹനയം,  സഺഷറ രഺമുഭഹമഺ ക്കമഹഗമ്േ് ഉള്ള ഫന്ധം,  ക്കമഹഗ പ്രഹേ്ട഻ഷ്
തുടങ്ങഺമ േഹയയങ്ങന്റല ൿരഺച് ഷംഷഹയഺചു്ച. ക്കമഹഗമുന്റട ക്കഫഷഺേ് എന്ററന്റഭെ്ഷ് ന്്ന ഩരമുന്നെ്
peace and harmony ആണ്്, ക്കമഹഗ എന്്ന ഩരമുന്നെ് നമു്മന്റട ഭനഷസ ഺന്റനമും വയ഻യന്റതൄമും
ന്നഺപ്പഺേറഹണ്്...ക്കമഹഗമഺറൂന്റട നഭുേ് നറല ക്കേഹൺന്റഷൻക്കട്രശൻ േപ്പഹഷഺറ്റഺ
ണ്ടഹേഺന്റമടുേഹൻ ഩറു്റം. "ക്കമഹഗഺ" ന്്ന ഩരഞ്ഞ ഷഭഹധഹനം ഩയതന്നഴൻ, 

ഷഭഹധഹനം
ഩയതൄണ്ന്റഭെഺ ആേയം അമഹലഺൽ
ഷഭഹധഹനം ക്കഴക്കണ്ഹക്കറല ഹ അക്കപ്പഹ
നഺങ്ങൾേ് ഷഭഹധഹനം ക്കഴന്റണ്െഺ ക്കമഹഗഺ
ആമഺക്കേഹലഺ. അമഺന് ഴറയ
ഩണ്ഺന്റമഹന്നുറയഹന്്ന ക്കമഹഗ ന്റചമ്െഹഭെഺ. 
പ്രഹണ്ഹമഹഭന്റമ ൿരഺച്ചഹണ്് ഷർ ടുെൽ
ഷംഷഹയഺച്ചെ്...അന്റെഹരു ബ്ര഻തൄഺങ്
exercise ആണ്്, പ്രഹണ്ഹമഹഭം ന്റേഹണ്്ട
രുഩഹട് ന്റഫന്റനപഺറ്്റ ഷ് ഉണ്്ട.. "നന്നഹമഺ
ഩഠഺേഹൻ ഭഹത്രഭറല ഷറ ൃ ഡെഷ് ന്റെ ഗുഡ്
ന്റസൽത്ൄ ന് ക്കഴണ്ടഺമും നമ്മല
ഡഺപ്പഹർട്ന്റഭെ് ന്റെ ഷക്കപ്പഹർടു്ടം ന്റസറപ ൃ ം
ണ്ടഹഴുന്റഭന്നും" ക്കപ്രഹഗ്രഹഭഺൽ ഩരഞു്ഞ. 
ന്തഹമഹറും ഒപ് ധറൻ ആമഺട്്ട
ക്കേഹക്കലജഺൽ രു ക്കമഹഗ പ്രഹേറ ഻ഷഺന് ഉള്ള
െയ്യഹന്റരടുപ്്പ നമ്മേ് എടുേണ്ം ന്റന്നഹന്റേ
രൗപ് ഷഹരും ഭറു്റ ട഻ക്കച്ചള്ഷും ഩല ഹൻ ഇടുന്നെ്
ക്കേടു്ട....ഇങ്ങന്റന ക്കഩഹമ ഭഺേഴഹരും
ഞങ്ങൾേ് അെഺൽ ഩന്റെടുേഹൻ
ഩറു്റന്റഭന്്ന ക്കെഹന്നുന്നഺറല . എത്രമും ന്റഩന്റട്ടന്്ന
എറല ഹരും ഴഹേ് ഷഺക്കനറ്റഡ് ആമഺ ക്കേഹക്കലജ്
തുരന്നഹൽ ഭെഺമഹമഺരുന്നു,



ുഄതഺന഼ീഴണ്ടഺ ുഅത്നഹർത്ഥതീമഹിട 
പ്ഩഹർത്ഥഺക്ക഼ത്യ഼.    യഹഴഺിറ ീനയിത്ത എണ഻റ്്റ 
ീമഹഖ ിക്ക ിചയ്യഹത്്യ ഩരമ഼ീത്രഹ ഷതയും ഩരഞ്ഞ 

നടക്കഽറഹത്്യ ുഄരഺമഹും.. എത്യഹറ഼ും നറദ  ുഅപ്ഖസും 
ുഈണ്ടഹമഺയ഼ത്യ഼. ുഄങ്ങിന 2ദഺഴഷും ഔളഺഞ്ഞഺട്്ട 
ുഅീണറ഼ും എണ഻റ്്റ ീമഹഖ ിക്ക ിചമ്ത഼... ുഄത് 

ിവയഺക്ക഼ും ീഴിര ുഴഫ് ുഅണ് ത്്യ ഭനഷഥ ഺറഹമഺ. 
ഷറ഻ന ഭഺഷഥ ്് ഭഺഷഥ ്ിത്ല യ഼ ുഄന഼ബഴും ഩങ്ക഼ിഴച്ച഼,  
ഭഺഷഥ ്് വഴഹഷനും ിചമ്തീത്ളഹ ുഈരങ്ങഺീത്ളഹമഺ ത്്യ 

ഩരഞ്ഞീഩഹിറ ിചര഼തഹമഺട്്ട ുഈരക്കും 
ഴയഹതഺയ഼ത്യഺറദ . എത്ബഹമഹറ഼ും നറദ  യ഼ good day 

പ഻റഺുംഖ് ുഅമഺയ഼ത്യ഼.  ിവയഺക്ക഼ും ുആങ്ങിനഹയ഼ 
ഒൺുറൻ ഔഹറഗട്ടത്തഺൽ ുഄധഺഔീഩയ഼ും stress 

and anxiety ിക്ക ുഄന഼ബഴഺക്ക഼ത്യഴർ ുഅമഺയഺക്ക഼ും. 
ുഄിതഹിക്ക നത്യഹമഺട്്ട ഔ഼രക്കഹൻ ിഡമഺറഺ ീമഹഖ 

പ്ഩഹഔ്ടഺഷഺറഽിട ഷഹധഺക്ക഼ും.   എത്ബഹമഹറ഼ും ുആന്ഔ് 

ഩരമഹൻ ള്ളത് ുആത് ഴഹമഺക്ക഼ത്യ ുഅയഹമഹറ഼ും 
ുആങ്ങൾ ുആത഼ഴിയ ീമഹഖ ുപ്ട ിചമ്തഺട്ട഻ിറയങ്കഺ 
ുപ്ട ിചീയ്യണ്ട ഷഭമും ുഄതഺപ്ഔഭഺച്ചഺയഺക്ക഼ത്യ഼... 
ഩഺിത്യ നമ്മൾ എത്്ബ ിചയ്യ഼ീത്രഹള഼ും ുആശ്ടിത്ളട്ട഼ 
ിചയ്യഹൻ പ്വഭഺക്ക഼ഔ ഔ഼രച്ചഽടഺ ുഅത്നഹർത്ഥതമ഼ും, 
ിഫിനപഺറ്്റഷ഼ും ിക്ക ുഄീത്ളഹിമ ഔഺട്ട഼ള്ള഼.

“YOGA DOES  NOT TRANSFORM THE WAY WE SEE 
THINGS ,IT TRANSFORMS THE PERSON WHO SEES “

BKS IYENGAR



ന഻ർവചനം
RAFEEHA 
PG S4ഭയണ്ം

ഭയഭഹണ്്.
ന്റേഹളഺഞു്ഞ ഴ഻ണ്
ഇറേലും ഩൂഴും

ന്റഩരുേഺ ടു്ടന്നഴന്റന
ഩയഺസഷഺക്കുന്നഴ.

ഭയണ്ം
ഩുളമഹണ്്.
ന്റചരുന്റെെഺറും
ഩഹര തുലചു്ച ഴരുന്ന
ബമങ്ങൾേ്
പ്രഴഹസതൄഺന്റെ
ഩഹെന്റമഹരുക്കുന്നഴ.

ഭയണ്ം
ഭളമഹണ്്.
ഴയണ്ട ഭനഷസ ൃ േൾേ്
ൿലഺയ് ഩേരുന്നഴ.

ഭയണ്ം
േടറഹണ്്.
െ഻യം െട്ടഺ െഺയഺചു്ച ക്കഩഹൿന്ന

ഫന്ധങ്ങലുന്റട
കു്രദ്ധെേൾക്കു ഭുപഺൽ
ഩതൄഺ ഭടക്കുന്നഴ.

ഭയണ്ം
ഭരുഭൂഭഺമഹണ്്.
അനന്തെമഺൽ
അജ്ഞഹെഭഹമന്റെക്കന്തഹ

ലഺപ്പഺക്കുന്നെ്.
ഭയണ്ം
നഗയഭഹണ്്.

െഺയക്കുഩഺടഺച്ച
ആചഹയങ്ങലുന്റട
ഇയന്റമ സൃശ്ടഺക്കുന്നഴ.

ഭയണ്ം
യഹശ്ട്ര഻മഭഹണ്്.
അടേന്റപ്പട്ടഺേൾേ്

ഭുേലഺൽ
ആേർവ േഴചം
ഩുെപ്പഺക്കുന്നഴന്.
ഭയണ്ം
ഩുതൄനുടുപ്പഹണ്്.
നഗ്നഭഹമ ആഗ്രസങ്ങൾേ്
ക്കഭൽ
ഴയഺഞു്ഞന്റേട്ടഺമഴ.

ഭയണ്ം
േൗർഫറയഭഹണ്്.
ആർതൄഺ നഺരഞ്ഞഴന്
ആേഺറഷഺന്റെ

ഉപൂ്പറ്റഺ ക്കഩഹന്ററ.
ഭയണ്ം
േഹഭഭഹണ്്.
അടങ്ങഹതൄ ഭണ്ണ ഺന്റെ 

അബഺനഺക്കഴവങ്ങൾേ്
േ഻ളടങു്ങന്നഴ.

ഭയണ്ം
പ്രണ്മഭഹണ്്.
റ്റന്റപ്പട്ടഴന്

ഭണ്ണ ഺനും ഩുറല ഺനുഭഺടമഺൽ
ടഹയം സൃശ്ടഺക്കുന്നഴ.
ഭയണ്ം
രു നഺറഩഹടഹണ്്
ഭുതുേത്ൄ
ബഹയം ക്കേറ്റഺമ

അെഺജ഻ഴനം
ഷേഩന ം േണ്ട
ഷഹഭൂസയ ജ഻ഴഺെതൄഺന്. 



മകുളഺട്

NAJMA P
S2

ഴഺധഺമഹണ് ഭഔില ക്ഷഭമഹണ് ഩ഼ണയും.
ുഄഴഷഹനഭഹമഺ ുഇ ുഄഭാത് ന഼ഔയഽ
ുആനഺമഺത് നൽഔഹൻ ഔളഺമഺിറദ നഺക്്ക.

ിചഴഺീമഹർത്തഺയഺത്ളഽ ഞഹൻ;

എീത്ളഹൾ ഴയ഼ഭഴർ?
ുആനഺമഺറദ ഹമ഼ഷഥ ് നഭ഼ക്ക഻ ബഽഭഺമഺൽ

നഺൻ ഔ഼ഞ്ഞഺക്കഴഺൾത്തടും തയഽ -എത്യത്ബയച഼ുംഫനും
ുഄട഼ത്ത഼ത്യഴർ;

ുആനഺമഺറദ  നഭ഼ിക്കഹട്ട഼ നഺഭഺശങ്ങിലഹത്യ഼ും
ഭ഼ര഼ക്ക഼ ഩഺടഺിമിത്ല ിനഞ്ചഺൽ,

ചഹീഴർക്കഠഹയ ുഄഭർത്യഺരങ്ങ഼ും ഭ഼ത്ര 

ുഄഴഷഹനഭഹമഺ ന഻ ീഔൾീക്കണ്ട ഴഹക്ക഼ഔൾ,

ഷഭഹധഹനും, ഷഭഹധഹനും , ഷഭഹധഹനും!



പണ്ടഽ പണ്ട്

FATHIMA SHANIYA
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എപ്ത ഷവച്ഛും എത്്ബ ബുംഖഺ
ഩിണ്ടീങ്ങഹ ീഔട്ട ീറഹഔത്തഺന്.

ുഄവഹത്ബഺതൻ ഔര഼ത്ത നഺളീറഹ,
ഭസഹഭഹയഺതൻ പ്ഩഔത്രന ീഭഹ,
ഔറഺത഼ള്ളഺ ിഩയ്യ഼ത്യ ുഅഔഹവീഭഹ, 

ത്യ഼ ീഭമഺറദ .....

എങ്ങ഼ും ചഽലും ഴഺലഺിച്ചത്ത഼ും വഹത്ബഺതൻ-

ഷുംഖ഻തും ഭഹപ്തും. എങ്ങ഼ും ഩത്ബറഺച്ച഼
നഺൽക്ക഼ഭഹവവഹഷും ഭഹപ്തും.
ത഼ള്ളഺിക്കഹയ഼ ഔ഼ട ിഭീത്യഹണും
ിചഹയഺമ഼ത്യ ഴഹനും ഭഹപ്തും.

റക്ഷഭണീയകീമഹ ,ഔർവന വഺക്ഷീമഹ
ത്യ഼ീഭ ുഄക്കഹറും ഴത്യീതമഺറദ .

ഴമീററഔൾ ീതഹര഼ും ഩഹരഺഔലഺിച്ചഹയഹ ,
ഔഺലഺീമഹട് ഔലഺഩരഞ്ഞഺയ഼ിത്യഹയഹ,
ഔ഼ഞ്ഞ഼ ഩഹദങ്ങൾക്്ക ഩഽട്ട഼ ഴ഻ണ഼.
ഒർമ്മഔൾ ീഭമ഼ത്യ ഭ഼റ്റ ഭഺത്്യ
ീഔഴറും ഭഹമ഼ത്യ ഒർമ്മമഹമഺ....
എങ്കഺറ഼ും ഞഹനഺതഹ ഔഹത്തഺയഺക്ക഼ത്യ഼,
നഺത്ലമഹ ഷഭാത്ഫഭഹും ഔഹറത്തഺനഹമ്......



Time, happiness , humanity are something which 
cannot be substituted. Nowadays people are 
suffering from withdrawal symptoms and this 
withdrawal is from society. We are basically living in 
a bubble and are not even considering what is 
happening outside. It's daunting because we are 
losing touch with our feelings and emotions. We are 
forgetting that while we ignore the world around us , 
we are actually killing the humanity within us.

Even when the root of black death spreads, it's hard 
to find the one sacred weapon to cut it out. They say 
bring positivity in your life, while when you are 
happy everyone around becomes envious of you. 
The world has now become a series of competitions. 
Humans have gone into survival mode from living 
mode.

NUHA ABDUL NAZER
S2

IS HUMANITY LOST ?



There's a huge difference between living and 
surviving. Even the world's richest are hesitant 
to donate all his money to remove poverty. 
Even when charities are held , donations are 
done, there's still poverty. Today's the homo 
sapiens have taken out their animal instincts 
which are greatly lacking in humanity

Even when people contribute or donate , it's 
only to gain something back. But giving was all 
about humanity but now it is for uplifting your 
status in society. Love has become more about 
body rather than soul. Marriage has become 
business investment more than sacred 
relationship. Friendship have become fake 
rather than true. Now the only way to express 
yourself is to talk to a complete stranger. It's 
easy to say "I'm okay" , but are we really 
"okay". The only way we find to express 
ourselves these days is through a post on social 
media. The life of people have become dull and 
sad , that happy faces we see on social media 
are faces of a hallow body with dead soul. 
Maybe this is because humanity is lost.

The happiness is getting caged in an unknown 
dark forest, the essence of the souls are getting 
captivated by reaper. So try to find your soul, 
happiness and lost humanity.



സപ്നനടന൦

ഩുരത്ൄ ഭള ചഹരുന്നുണ്്ട. യഹത്രഺ തുടങ്ങഺമ ഭള യഹഴഺന്ററമഹമഺടു്ട൦ െ഻രുന്ന 
ഭട്ടഺറല . ഉണ്ർന്നക്കപ്പഹൾ വഹയഺ േക്കഷയമഺറഹണ്്. ക്കസഹ... എറല ഹം 

ന്റഷഹഩന ഭഹമഺരുക്കന്നഹ... എക്കപ്പഹളഹണ്് ഉരേം േൺക്കഩഹലേക്കല െളുേഺ മെ്. 
എ൦എ േഹയഺമഹമഺടു്ട൦ ക്കജഹറഺ ന്നും േഺട്ടഹതൄ അഴൾ എറല ഹഴരുക്കടമും 

ഩയഺസഹഷഩഹെ്രഭഹണ്്. ചഺറക്കപ്പഹൾ ഩയഺസഹഷക്കതൄ രു ഩുജഺയഺക്കമഹക്കട 
ക്കനയഺടു൦,ചഺറക്കപ്പഹളഹേക്കട്ട ഴളഺ ഭഹരഺ ന്റേഹടുക്കും. ഴ഻ടു്ടേഹക്കയ ഩരഞ്ഞഺടു്ട൦ 
േഹയയഭഺറല .... ഴമഷസ ഹമ ഭുതൄവശ ഺ, ൿറ ഭസഺഭ ന്റേഹണു്ട ഩുരം ഩണ്ഺേ് 

ക്കഩഹേഹൻ ഩറ്റഹതൄ അമ്മ, എൻജഺന഻മരഺങ്ങഺന് ഩഠഺക്കുന്ന അനഺമതൄഺ, 
ഴ഻ട്ടഺന്ററ ന്റചറഴ്, അനഺമതൄഺമുന്റട ഩഠനം അങ്ങന്റന എൻക്കെറല ഹ൦ 

േഹയയങ്ങൾ... ക്കസഹ ഈവേയഹ... എന്നഹ ഇെഺന്റനഹന്റേ രു അരുെഺഴയഺേ? 
അചഛ നഹേക്കട്ട യണ്ടഹം ഴഺഴഹസം േളഺചു്ച ബഹയയ ക്കും ഭേൾക്കുംന്റഭഹപ്പ൦ 

ഷുഖഭഹമഺ ജ഻ഴഺക്കുന്നു. അഴൾ ഒർ ക്കുേമഹമഺരുന്നു എന്റെഹരു 
ഷ൦ക്കെഹശ൦ നഺരഞ്ഞെഹമഺരുന്നു െന്റെ ഫഹറയേഹറ൦. ഩക്കെ 

ഷൻക്കെഹശ൦ അധഺേം ന഻ണു്ടനഺന്നഺറല . എറല ഹം ഴഺധഺമുന്റട ഴഺലമഹട്ട൦... 
അറല ഹന്റെ എൻെ് ഩരമഹൻ? ക്കസഹ അറല ൻേഺറു൦ അന്റെഹന്നും ഒർതൄഺട്്ട 
േഹയയഭഺറല . േഹയണ്ഴന്മഹർ ഷൻഫഹെഺച്ച ഭൂഭഺമുള്ള െ് ന്റേഹണ്്ട ക്കുരച്്ച 

ബഹഗം ഴഺറു്റ ന്റേഹണു്ട ക്കേരഺ േഺടേഹൻ രു ഴ഻ടുണ്ടഹമഺ. ഇനഺമും എ
ൻക്കെറല ഹ൦ േഹയയങ്ങൾ ന്റചയ്യഹനുണ്്ട? എന്നഹൽ അന്റെഹന്റേ ന്റചയ്യഹൻ 
േളഺമുേ? വഹയഺ േൺക്കഩഹലേൾ അടചു്ച... േഹയണ്ം ഉരേം അഴക്കല

ക്കഴന്റരഹരു ക്കറഹേക്കതൄേ് ന്റേഹണു്ട ക്കഩഹൿന്നു. ഫഹധഺെേന്റലഹന്നുഭഺറല ഹതൄ 
ന്റഷഹഩന  ഷുൻെയഭഹമ ഭന്ററ്റഹരു ക്കറഹേക്കതൄേ്...
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െന്റെെഹമ ന്റചരഺമ ന്റചരഺമ ഷേഩന ങ്ങൾ ന്റേഹണ്്ട 
ഴഺഷ്ഭമം െ഻ർതൄഴൾ, ഩുേഺയഺമഹൽ ക്കഴേനേന്റല 
ഩയഺസഷഺച്ചഴൾ, ഷേന്തം േയങ്ങൾ ഭറു്റള്ളഴർേ്
ന഻ട്ടഺന്റേഹടുതൄഴൾ, ൿതഴഹക്കുേന്റല ധ഻യഭഹമഺ 
ഏന്ററ്റടുതൄഴൾ.. േഹറം േഹത്ൄ ന്റഴച്ചന്റെഹന്നും 
നടേഹെഺയഺന്നുട്ടഺറല ... അഴലുന്റട ഷേഩന ങ്ങൾേ്

േടഺഞ്ഞഹണ്ഺട്്ട അഴക്കനഹന്റടഹപ്പം അഴലും മഹത്രമഹമഺ.. 
അഴന്റെ ഷേഩന ങ്ങലുന്റട ഫറഺമഹടഹമ്... നഺറഹഴഺന്റന 
ഷ്ക്കനസഺച്ച ഭഞു്ഞ തുള്ളഺക്കഩഹൽ േഹറതൄഺൻ േഴഺൾ 
െടതൄഺൽ അഴലുന്റഭഹരു തൂഴറഹമ് അടർന്നു ഴ഻ണു.



ഩറഷ്ത഻ൻ ജനത നിമ്മ ഩഠഺത്ളഺച്ച ി഼ഔഹീണ്ടമഺയഺക്കഔ഼മഹണ്.നമ്മൾ ഴളഺ 
ിതറ്റഺ. ഷതയത്തഺൽ നഺത്്യ ഴള഼തഺഴള഻ ീ഼ത്രഹള഼ും ഩറഷ്ത഻ൻ ദഺവഹഷഽചഺഔമഹമഺ 
നഺറനഺൽക്ക഼ത്യ .഼

ുആപ്ഷഹീമൽഔഹർക്്ക ഷവത്ബും ഴട്഻ ഴഺറ്റഴർ എത്്യ ചഹത്ള ഔ഼ത്തിഩട ീ഼ത്രഹള഼ും ഷവത്ബും 
ഭണണ ഺീനഹട഼ും യക്തീത്തഹട഼ും ഏറ്റഴഭ഼തഺഔും ുഅഷക്തിയത്്യ ുഄഴർ ിതലഺമഺക്ക഼ത്യത് 

ുഅിഔ ഷവത്ബഭഹമ഼ള്ള ഐഔയഴ഼ും ുആചഹവക്തഺമ഼ും ുഔഭ഼തറഹക്കഺിഔഹണ്ടഹണ് നമ്മൾ 

ുആത്്യ ഔഹണ഼ത്യ ഩറഷ്ത഻ൻ എങ്ങിന ുഇ തയത്തഺൽ ുആപ്ഷഹീമൽ നയഹധഭങ്ങലി഼ട 
ഫറഺമഹടഹമഺ എത്യരഺമണിഭങ്കഺൽ ചയഺപ്തത്തഺറഽിട ത്്യ ഔണ്ീണഹടഺക്ക഼ഔ തിത്യ 

ീഴണും.
ഒീട്ടഹഭൻ ഷഹപ്ഭഹജയo ുഇ പ്ഩീദവും ുഅദയും ുഄരഺമിത്ളട്ടഺയ഼ത്യത്. 1878 ിറ 

ചയഺപ്തീയകഔൾ ുഄന഼ഷയഺച് 80% ഭ഼ഷദ ഺും ബഽയഺഩക്ഷഴ഼ും 10% പ്ഔഺഷ്തയൻ ബഽയഺഩക്ഷഴ഼ും 3%
ഭഹപ്തും ജഽത ബഽയഺഩക്ഷഴ഼ും ുഅണ് ുഈണ്ടഹമഺയ഼ത്യത്.തറഹഷഥഹനും ജര഼ഷീറoുഅമഺയ഼ത്യ .഼

ജര഼ഷീറും ഭ഼ഷദ ഺങ്ങില ഷുംഫത്മഺച്്*ുഄൽ-ുഄഔ്ഷ*എത്്യ ഩ഼ണയഭഹമ ുഅയഹധനഹറമും 
ഷ്്ഥഺതഺിചയ്യ഼ത്യത് ജര഼ഷീറഭഺറഹണ്. ുഄതീ഼ഩഹിറതിത്യ പ്ഔഺഷ്തയൻഷഺിന 

ഷുംത്രത്മഺച്് ഏവ഼ഴഺിന ഔയ഼ഺവഺീററ്റിത്ളട്ടത഼ും ജഽതൻഭഹയ ി഼ട പ്ഩഷഺത്ഫഭഹമ *യണ്ടഹും 
ിടത്രഺൾ*ുഈും ിജര഼ഷീറഭഺറഹണ് നഺറനഺൽക്ക഼ത്യത്.ുഄതി഼ഔഹണ്്ട ജര഼ഷീറoയ  ഼ഩ഼ണയ 
പ്ഩീദവഭഹമഺ നഺറനഺത്യ .഼

1917 ൽ ഒീട്ടഹഭൻ ഷഹപ്ഭഹജയത്തഺിത്ല തഔർച്ചീമഹിടമഹണ് ുഄരഫ് -ുആപ്ഷഹീമൽ 

ഷുംഗർശങ്ങൾക്്ക തട഼ക്കുംഔ ര഼ഺക്ക഼ത്യത്.ുആപ്ഷഹീമറഺിറ ചഺറ പ്ഩവനങ്ങൾ ഔഹയണും 
ജഽതൻ ഭഹർക്്ക ഭറ്റ  ഼ഩറ പ്ഩീദവങ്ങലഺീറക്്ക ഔട഼ഺീമീരണ്ടഺഴത്യ .഼എത്യഹൽ 1898*തഺമീഡഹർ 
ിസർഷൽ*

എത്യ ഴയക്തഺ
ഭ ീ഼ത്യഹട്ട  ഼ഴയഺഔമ഼ും ുഄീത്പസത്തഺിത്ല ീനതാതവത്തഺൽ *ഷഺീമഹണഺഷ്റ്്റ പ്ഩഷഥഹനും*'യഽഩും 
ിഔഹള്ളഔ഼മ഼ും ിചമ്ത .഼ യ  ഼ മസഽദ യഹശ്പ്ടും ഷഥഹഩഺക്ക഼ത്യതഺറഽിട മഽീരഹത്ളഺറ഼ും 
രശയമഺറ഼ും ഭറ്റ  ഼ യഹജയങ്ങലഺറ഼ുംഭഹമഺ ജഽതൻഭഹർ ുഄനബ഼ഴഺക്ക഼ത്യ ഭർദനങ്ങൾക്്ക 

ുഄര഼തഺഴയ഼ത്ത഼ഔമഹമഺയ഼ത്യ  ഼ ുഄീത്പസത്തഺിത്ല റക്ഷയും. ുഄതഺനഹമഺ ജഽതത്റഹിയ 
തഺയഺച്ചി഼ഔഹണ്ട഼ഴയണിഭത്്യ ുഄീത്പസും 
ഴഹദഺച്ച .഼

1914 ത്യഹും ീറഹഔ മ഼ത്ഫത്തഺൽ ഒീട്ടഹഭൻ ഷഹപ്ഭഹജയും പ്ഫഺട്ടിത്ല 

എതഺർഔക്ഷഺമഺറഹമഺയ഼ത്യ .഼ ുഄതി഼ഔഹണ്ട഼തിത്യ ഒീട്ടഹഭൻ ഷഹപ്ഭഹജയിത്ത 

ീതഹൽത്ളഺക്കണിഭങ്കഺൽ ജഽതത്റഹയ ി഼ടമ഼ും ുഄരഫഺഔലി഼ടമ഼ും ഷസഹമും ീഴണിഭത്്യ 

പ്ഫഺട്ട഻ശ഼ഔഹർ തഺയഺച്ചരഺഞ്ഞ .഼ുഄങ്ങിന പ്ഫഺട്ട഻ശഔ഼ഹർ ഩറഷ്ത഻നഺൽ ജഽതത്റഹർക്്ക യ  ഼

ഭഹതായഹജയും ഴഹഖദഹനും ിചമ്തി഼ഔഹണ്ട഼ള്ള * ഫഹൽപർ പ്ഩകയഩനും* നടത്തഺ.
ുഄീതഷഭമും ഭ഼ഷദ ഺും ബഽയഺഩക്ഷഭഹമഺട്ട഼ള്ള യ  ഼പ്ഩീദവഭഹമഺ ഩറഷ്ത഻ൻ നൽഔഹും എത്്യ
*◼സ഼ു ഷൻ ിശയ഻പ്*എത്യ ഴയക്തഺമഭ഼ഹമ഼ും പ്ഫഺട്ട഻ശ്ഔഹർഴഹഖദഹനും നടത്തഺ.

ഩറഷ്ത഻ൻ -ുആപ്ഷഹീമൽ 
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ത്യഹും ീറഹഔമ഼ത്ഫത്തഺൽ പ്ഫഺട്ട഻ശ് ുഄധ഻നതമഺറ഼ള്ള ഖഴിണ്മത്്ല ഩറഷ്ത഻നഺൽ ബയണും 
നടത്തഺ. ുഄരഫഺഔൾക്ക഼ും ജഽതത്റഹർക്ക഼ും നൽഔഺമഺയ഼ത്യ ുഈരത്ള഼ഔൾക്്ക ഴഺയ഼ത്ഫ 

ഷവബഹഴീത്തഹട഼ഔഽടഺമതഹമഺയ഼ത്യത഼ിഔഹണ്്ട ുആയ഼ ഴഺബഹഖങ്ങല഼ും ബയണത്തഺന് 

എതഺയഹമഺയ഼ത്യ഼.1922 ൽ ുഄരഫഺഔല഼ഭഹമഺ പ്ഫഺട്ടൻ യ഼ *ു ഴറ്്റ ീഩത്ളർ* ഩ഼രിത്ളട഼ഴഺച്ച഼. 
ഩറഷ്ത഻നഺൽ യ഼ ഩഽർണ മഹസഽദയഹശ്പ്ടും ഷഥഹഩഺക്ക഼ഔമറദ ുഈീത്ഫവിഭത്യ഼ും ുഄരഫഺ 
ബഹശമ഼ും ഷുംഷ്ഔഹയഴ഼ും നവഺത്ളഺക്ക഼ഔമഺറദ ിമത്യ഼ും ുഄതഺൽ ഴയക്തഭഹമഺയ഼ിത്യങ്കഺറ഼ും 
ുആയ഼ഔഽട്ടയ഼ും ുഄത് നഺീശധഺച്ച഼.
ുആതഺനഺടമഺൽ * ഫഹൽപർ പ്ഩകയഹഩനും* യ഼ ഩയഺധഺഴിയ ഩഽർത്ത഻ഔയഺക്ക഼ത്യതഺനഹമഺ 
പ്ഫഺട്ട഻ശ്ഔഹർ ജഽതത്റഹയ഼ിട ഔ഼ടഺീമറ്റും ീപ്ഩഹത്ഩഹസഺത്ളഺച്ച഼. ുഇ ഷഭമത്തഹണ് 

സഺറ്്ററര഼ിട ീനതാതവുംത്തഺൽ ജഽതത്റഹിയ ത്യടക്കും ിഔഹിത്യഹട഼ക്ക഼ത്യ ീസഹീലഹീഔഹഷ്റ്്റ 
നടക്ക഼ത്യത്. ുഄത഼ിഔഹണ്്ട ഩറഷ്ത഻നഺീറക്ക഼ള്ള ഔഽടഺീമറ്റും ഔഽടഺ ഴത്യ഼. ുഅമഺയത്തഺീറിര 
ഭണണ ഺൽ ഴഹഷഭ഼രച ുഄരഫ് ജനത ുആത് എതഺർത്ത഼. ുഄത് ുഄപ്ഔഭത്തഺീറക്്ക ന഻ങ്ങഺമീത്ളഹൾ 

പ്ഫഺട്ട഻ശ്ഔഹർ ുഇ ുഄപ്ഔഭിത്ത ീനയഺട്ട഼. ുഄീതഹിട ുഄഴഺിട യ഼ വപ്ത഼ത ുഈടിറട഼ത്ത഼. 
ഩഺത്യ഻ട് യണ്ടഹും ീറഹഔഭസഹമ഼ത്ഫ ഒീട്ടഹഭൻ ഷഹപ്ഭഹജയിത്ത ീഔഹലനഺമഹക്കഺ ത഼ടയ഼ത്യത് 

പ്ഫഺട്ട഻ശ്ഔഹർക്്ക ബഹയഭഹമഺ. ുഄത഼ിഔഹണ്്ട ുഄഴർ ുഄഴഺിട ഷഭഹധഹനും ഷഥഹഩഺക്ക഼ത്യതഺനഹമഺ 
ഐഔയയഹശ്പ്ടഷബിമ ഷഭ഻ഩഺച്ച഼. UN ിത്ല ഷഭഹധഹന നടഩടഺമന഼ഷയഺച് ഒീട്ടഹഭൻ ഷഹപ്ഭഹജയും
ഩറഷ്ത഻ൻ എത്യ഼ും ുആപ്ഷഹീമൽ എത്യ഼ും യണ്ട഼ യഹജയും ുഅമഺ ഭഹരഺ. ഩറഷ്ത഻ൻ ഭ഼ഷദ ഺും 
ബഽയഺഩക്ഷഴ഼ും ുആപ്ഷഹീമൽ ജഽത ബഽയഺഩക്ഷഴ഼ും ജര഼ഷിറo ുഄത്ബഹയഹശ്പ്ട ീപ്ഩീദവഭഹമ഼ും ഭ഼പ്ദ 
ഔ഼ത്തഺ. ുആത് ജഽതർ ുഄുംഖ഻ഔയഺക്ക഼ഔമ഼ും 1948ൽ ുആപ്ഷഹീമൽ യഹജയും നഺറഴഺൽ ഴയഺഔമ഼ും 
ിചമ്ത഼.

എത്യഹൽുആതഺൽുഄരഫ് ബഽയഺഩക്ഷുംുഄനഺശ്ടും ീപ്ഩഔടഺത്ളഺക്ക഼ഔമ഼ുംുഅയഹഷഭമത്്ത
ഷവഹതപ്ത്ബയുംഔഺട്ടഺമുഄരഫ് യഹശ്പ്ടങ്ങിലറദ ഹും ഔഽടഺ *ുഄരഫ്റ഻ഖ്* എിത്യഹയ഼
ഷുംഗടനമഹമഺ ഭഹര഼ഔമ഼ും ുആപ്ഷഹീമറഺിനതഺിയമ഼ത്ഫും ിപ്ഩകയഩഺക്ക഼ഔമ഼ും
ിചമ്ത഼.ുആതഹണ് പ്ഩഷഺത്ഫഭഹമ 1948 ിറുഄരഫ്-ുആപ്ഷഹീമൽമ഼ത്ഫും

ുആതഺൽഴഺജമുംുഔഴയഺച്ചുആപ്ഷഹീമൽഔഽട഼തൽ പ്ഩീദവുംുഄഴയ഼ിട
ുഄധഺഔഹയീഭകറമഺീറക്്ക ിഔഹണ്ട഼ഴത്യ഼. 1967 ൽയണ്ടഹഭത് യ഼ മ഼ത്ഫും ഔഽടഺ നടത്യ഼. *SIX DAYS 

WAR* എത്യഹണ്ുആത്ുഄരഺമിത്ളട്ടഺയ഼ത്യത്. ുഇമ഼ത്ഫത്തഺൽഴ഻ണ്ട഼ും ുആപ്ഷഹീമൽഴഺജമഺച്ച഼. 
ുആതഺൽഴ഻ണ്ട഼ുംുആപ്ഷഹീമൽഔഽട഼തൽ ീപ്ഩീദവും ഩഺടഺിച്ചട഼ത്ത഼. എത്യഹൽ UN ുആതഺൽ
ുആടിഩട഼ഔമ഼ും, UN നഺർീദവപ്ഩഔഹയും ുഔഴവുംഔഺട്ടഺമ പ്ഩീദവങ്ങൾുആപ്ഷഹീമൽതഺയഺച്ച഼
ിഔഹട഼ക്ക഼ഔമ഼ും ിചമ്ത഼.



ുആതഺനഺടമഺൽ ഩറഷ്ത഻ൻ പ്ഩീദവങ്ങലഺൽ യഹശ്പ്ട഻മ ുഄഴഔഹവ ഴഹദങ്ങഴ഼ും ഭതഩയഭഹമ 

ഔഹയണങ്ങല഼ും ഩരഞ്ഞ഼ിഔഹണ്്ട മസഽദർ ഔ഼ടഺീമരഹൻ ത഼ടങ്ങഺ. ുആഴയ഼ിട ഷുംയക്ഷണഹർത്ഥും 
ുആപ്ഷഹീമൽ ുഅർഭഺ ീഩഹറ഻ഷ് ീഩഹറ഼ള്ള ഷുംയക്ഷണ ഴഺബഹഖഴ഼ും ഔ഼ടഺീമര഼ഔമ഼ും ുഄഴഺിട 
ഩറഷ്ത഻ൻ ഴഺയ഼ത്ഫ പ്ഩഴർത്തനങ്ങല഼ും നഺമപ്ത്ബണങ്ങല഼ും ിഔഹണ്ട഼ഴത്യ഼. ുആതഺിനതഺിയ 1980 

ഔലഺൽ ുആൻതഺപഹദ ,  *_സഭഹഷ്_* ീഩഹറ഼ള്ള ഷുംഗടനഔൾ ഩഺരഴഺിമട഼ത്ത഼. ുഇ 

ഷുംഗടനമ഼ിട പ്ഩഴർത്തനങ്ങൾ ുഅദയും ഷഭഹദഹനഩയഭഹമഺയ഼ിത്യങ്കഺറ഼ും ഩഺത്യ഻ട് ുഄത് 

ുഄപ്ഔഭത്തഺീറക്്ക ഭഹരഺ. ുആതഺൽ UN ിത്ല ുആടിഩടൽ ുഈണ്ടഹമഺയ഼ിത്യങ്കഺക്ക഼ും സഭഹഷ് ീഩഹറ഼ള്ള 

ഷുംഗടനഔൾ UN നഺർീത്പവങ്ങൾ ുഄുംഖ഻ഔയഺക്കഹൻ തയ്യഹരഹമഺയ഼ത്യഺറദ ....... 

ഩത്രയും തഺയഺച്ച഼ും ഩഽക്കില ീനഹക്കഺ ഩ഼ലഔും ിഔഹണ്ട഼ും ഴലീയണ്ട ുഩതങ്ങൾ ീഩഹയഹലഺഔലഹഔ഼ത്യ 

യഹദർവത്തഺിത്ല ീഩയഹണ് ുആത്്യ ഩഹറഷ്ത഻ൻ!നഽറ്റഹണ്ട഼ഔൾക്ക഼ഭത്ള഼രത്്ത് സഺറ്്ററർ ഴഹണ 

ജർഭനഺമഺൽ നഹഷഺഷ്റ്്റഔലഹൽ ഩ഻ഡഺത്ളഺക്കിത്ളട്ട യ഼ ജനത,ഭന഼ശയതവത്തഺന഼ ീഭറ഼ള്ള ബ഻ഔയ 

ുഄറർച്ചഔൾക്്ക ഷഹക്ഷയും ഴസഺച്ച യ഼ ജനത,ീസഹീറഹീഔഹഷ്റ്റൽ നഺത്യ഼ും ഒടഺ യക്ഷിത്ളട്ട഼

എങ്കഺറ഼ും ിഴടഺിമഹച്ചഔൾക്കഺടമഺൽ ഩതരഹിത ഴഺവവഹഷദഹർഡയത്തഺറഽിട 
ഭ഼ീത്യര഼ത്യ഼ിണ്ടങ്കഺൽ ുഄഴർക്്ക ഔഽട്ടഹീഴണ്ടത് നമ്മലഹണ്.ഷ്ീനസത്തഺിത്ല നമ്മലഺടങ്ങലഺീറക്്ക 

ുഄഴിയമ഼ും ഩതഺിമ ീചർത്്ത ഩഺടഺക്കഹും,ഷഭഹധഹനത്തഺിത്ല ിഴള്ളയഺപ്ഩഹഴ഼ഔൾ 

ഩരത്യ഼മയ഼ത്യത് യ഼ഭഺച്ച഼ ഷവഩ്നും ഔഹണഹും….

ജര഼ഷറും ഭണണ ഺൽ ുഄബമും പ്ഩഹഩഺച്ച യ഼ ജനത-ഩളമിതറദ ഹും ഭരത്്യ തങ്ങൾ 

ുഄന഼ബഴഺച്ച ഒർക്കഹൻ ുഅപ്ഖസഺക്കഹത്ത ഷഹസചയയങ്ങലഺറഽിട ഴ഻ണ്ട഼ും ഭിറ്റഹയ഼ ജനതിമ 

ഩഹഠും ഩഠഺത്ളഺക്ക഼ത്യ഼ിണ്ടങ്കഺൽ ുഄതഺനർത്ഥും ുഄഴയ഼ിട ഔണണ ഺിറ ീചഹയ ഴറ്റഺിമത്യഹണ്.



There's a chest at home
The one granpa bought with his Gulf money
The only possession grandma had at the end of it all
Grandpa's Gulf money chest.

She sits on it all day
Caressing it mindlessly 
She says it smells of granpa
Grandpa's woody smell 
Of the trees and the mud 
Of When he was back from Gulf

It holds everything grandma loved
Her first and only notebook
The one she learnt alif ba tha in
The copper back of her only gold earrings 
The one grandpa sold
It  has the letters 
from Gulf Grandpa
When he spoke about dates and deserts
The musallah he bought from makkah
The one she takes out only during Ramadan 

The box seems too big for her little possessions
But the vacuum of it holds on 
To empty memories 
Of grandpa and gulf
Of the cries of her children 
The children that disappeared 
With Grandpa's Gulf money
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To buy more Indian land
It  created within itself 
Clouds of imagination 
sketched faces
Of grandchildren she never met
Achar recipes
For cravings 
And swollen bellies she never 
saw 

But sometimes
Gulf money chest seems too 
small
To contain pains of childbirth 
Grieve of solitude
Loss of love 
Empty memories Of life

Grandma's overused knees 
creek
Like the door 
of the over-opened Gulf box
Grandma loses little more of her 
everyday
In the Gulf money chest
Until one day
She crawls into it
And holds to her chest
Letters,
alif ba thas,
Copper backs 
Achars 
sketches
Empty memories 



നമ്മ഼ിട ഷ഼ത്ഭയഭഹമ പ്ഩഔാതഺ ുദഴത്തഺൻിര 
ദഹനഭഹണ്.നഭ഼ക്്ക ുഅഴവയഭ഼ള്ളത് എറദ ഹും തിത്യ പ്ഩഔാതഺമഺറ഼ണ്്ട.വവഷഺക്കഹൻ 

ുഅഴവയഭഹമ ഴഹമ഼ വ഼ത്ഫജറഴ഼ും ബക്ഷണഴ഼ും നഭ഼ക്്ക ീഴണ്ടിതറദ ഹും തിത്യ 

പ്ഩഔാതഺ നഭ഼ക്്ക നൽഔ഼ത്യ഼ണ്്ട.ുആപ്തമ഼ും പറബഽമഺശ്ഠഭഹമ പ്ഩഔാതഺിമ 

ഷുംയക്ഷഺീക്കണ്ടത് നമ്മ഼ിട ഔടഭമഹണ്.ഔഹൾ ഭഹർഔ്ഷ് ഩരഞ്ഞത് ീഩഹിറ 

ഭന഼ശയൻിര ുഄുജഴ വയ഻യഭഹണ് പ്ഩഔാതഺ. എത്യഹൽ ുആത്്യ ഒീയഹ ദഺഴഷും 
ഔഽട഼ീത്ബഹര഼ും പ്ഩഔാതഺ ഭയഺച്ച഼ിഔഹണ്ടഺയഺക്ക഼ഔമഹണ്, നമ്മൾ ഭന഼ശയർ
നവഺത്ളഺച്ച഼ിഔഹണ്ടഺയഺക്ക഼ഔമഹണ് എത്യ഼ും ഩരമഹും. നഹും പ്ഩഔാതഺക്്ക ഩ഼രത്തറദ  

നഹും ഔഽടഺീച്ചർത്യതഹണ് പ്ഩഔാതഺ എത്യത് നഹും ഭനഷഥ ഺറഹക്ക഼ത്യഺറദ .1909-ൽ 

സഺത്ഭ഼ഷവയഹജ് എത്യ ഩ഼ഷ്തഔത്തഺൽ ഖഹത്മഺജഺ എള഼ത഼ഔമ഼ണ്ടഹമഺ ുഇ 

ീറഹഔത്തഺൽ ഭന഼ശയൻിര എറദ ഹ ുഅഴവയങ്ങൾ താഩ്തഺിത്ളട഼ത്തഹന഼ള്ള ീവശഺ 
പ്ഩഔാതഺക്്ക ുഈണ്്ട 

ഩീക്ഷ യഹല഼ിട ീഩഹറ഼ും ുഅർത്തഺിമ താഩ്തഺിത്ളട഼ത്തഹന഼ള്ള ീവശഺ 
പ്ഩഔാതഺക്്ക ുആറദ  ഩീക്ഷ നമ്മൾ ജ഻ഴഺക്ക഼ത്യത് ുഅർത്തഺിമ ുഅഴവയും ുഅക്കഹൻ 

ീനഹക്ക഼ത്യ ഔഹറഗട്ടത്തഺറഹണ്.ബഽഭഺ എത്്യ നമ്മൾ ഴഺലഺക്ക഼ത്യ ിചരഺമ 

ീറഹഔത്തഺൽ ഔ഼രച്ച഼ഔഹറും ഭഹപ്തും ജ഻ഴഺക്കഹൻ ീഴണ്ടഺ ഴത്യതഹണ് നമ്മൾ 

ഭന഼ശയർ,ുഇ ബഽഭഺ നഭ഼ക്്ക ഭഹപ്തഭ഼ള്ളതറദ  ജ഻ഴജഹറങ്ങൾക്ക഼ും ഴയ഼ും 
തറഭ഼രഔൾക്ക഼ും എറദ ഹും ുഈള്ളതഹണ് എത്യ഼ള്ള ഔഹയയും ഭന഼ശയൻ 

ഭരത്യ഼ീഩഹഔ഼ത്യ഼.

പ്ഩഔാതഺിമ ഷ്ീനസഺക്കഹും



എത്യഹൽ ുആത്്യ ഭന഼ശയൻ ുഄഴൻിര ഷവത്ബും തഹറ്ഩയയങ്ങൾക്്ക ീഴണ്ടഺ 
പ്ഩഔാതഺിമ നവഺത്ളഺച്ച  ഼ിഔഹണ്ടഺയഺക്ക഼ഔമഹണ്.നഭ഼ക്്ക ച റ഼്റ ഭ഼഼ള്ള ഭറ്റ  ഼ജ഻ഴജഹറങ്ങൾ 

ത്യ഼ും പ്ഩഔാതഺിക്കതഺിയ യ  ഼ പ്ഩഴർത്തനഴ഼ും ിചയ്യ഼ത്യഺറദ , എറദ ഹും ുഄരഺമഹന഼ും 
ഭനഷഥ ഺറഹക്കഹന഼ും ഔളഺമ഼ത്യ ഭന഼ശയയഹണ് ുആിതറദ ഹും ിചമ്ത഼ഔഽട്ട഼ത്യത്.ുആത്്യ നഹും 
ഔ ട഼ഺക്ക഼ത്യ ിഴള്ളഴ഼ും ഔളഺക്ക഼ത്യ ബക്ഷണഴ഼ും വവഷഺക്ക഼ത്യ ഴഹമ  ഼ ീഩഹറ഼ും 
ഴഺശഭഹമഺ ഭഹരഺിക്കഹണ്ടഺയഺക്ക഼ഔമഹണ്.ഩദ ഹഷ്റ്റഺഔ് ുഈഩീമഹഖഺച്ച  ഼ഭയങ്ങൾ ിഴട്ടഺമ഼ും 
ഔഹട഼ഔൾ നവഺത്ളഺച്ച഼ും ഩള഼ഔല഼ും നദഺഔല഼ും എറദ ഹും ഴാത്തഺീഔടഹക്കഺ മ഼ും ഭന഼ശയൻ 

ുഄഴൻിര ഷവത്ബും ബഽഭഺിമ നവഺത്ളഺച്ച ി഼ഔഹണ്ടഺയഺക്ക഼ഔമഹണ്. നഭ഼ക്്ക ഔ ട഼ഺക്കഹൻ 

ുഅഴവയഭഹമ ിഴള്ളും ീഩഹറ഼ും ുആത്്യ ഔഹവ് ിഔഹട഼ത്ത  ഼ ഴഹീങ്ങണ്ട ുഄഴഷഥ 

എത്തഺമഺയഺക്ക഼ത്യ .഼നഭ഼ക്്ക ചറ഼്റ഼ും ഩള഼ഔല഼ും നദഺഔല഼ും എറദ ഹഭ഼ണ്ടഹമഺട്ട഼ും നഭ഼ക്്ക 

ഔ ട഼ഺക്കഹൻ ഩറ്റ഼ത്യ ിഴള്ളത്തഺൻിര ുഄലഴ് ിഴര഼ും 2.5% ഭഹപ്തഭഹണ് എത്്യ 

ഔിണ്ടത്തഺമഺയഺക്ക഼ത്യ .഼നമ്മി഼ട ുഄഴഷഥ ുആതഹിണങ്കഺൽ ുആനഺ ഴയ഼ത്യ തറഭ ര഼ മി഼ട 
ുഄഴഷഥ എത്്ബ ബമഹനഔയും ുഅമഺയഺക്ക഼ും എത്്യ നഭ഼ക്്ക 

ചഺത്ബഺക്കഹഴ഼ത്യതഹണ്.നഖയങ്ങലഺൽ നഺത്യ഼ും പഹഔ്ടരഺഔലഺൽ നഺത്യ഼ും എറദ ഹും 
ഩള഼ഔലഺീറക്്ക നദഺഔലഺീറക്്ക ഭറഺനജറും ളഺക്ക ീ഼ത്രഹൾ എപ്ത എപ്ത ജ഻ഴന഼ഔലഹണ് 

നവഺച്ച  ഼ീഩഹഔ഼ത്യത്.

ുആനഺമ഼ും ുആത ീ഼ഩഹിറ ജറും ഭറഺനഭഹക്കഹൻ ുഄന഼ഴദഺച്ചഹൽ നഹും 
ചഺത്ബഺക്ക഼ത്യതഺറ഼ും ബമഹനഔഭഹമഺയഺക്ക഼ും നഹും ീനയഺീടണ്ടഺ ഴയ഼ത്യ ുഄഴഷഥ.ഴഹമ  ഼

ഭറഺന഻ഔയണഴ഼ും ഭറ്റ഼ും ഭഽറും എപ്തീമഹ ീഩർ ഭയഺക്ക഼ത്യ഼ണ്്ട,.ുആതഺിനറദ ഹും പ്ഩധഹന 

ഔഹയണും ഭന഼ശയർ തിത്യമഹണ്.ഭന഼ശയന് ുഇ പ്ഩഔാതഺീമഹട് ിചയ്യ഼ത്യ എറദ ഹ 
തയത്തഺറ഼ള്ള പ്ഔഽയതഔല഼ും ഭന഼ശയിന തിത്യ ുഄത് ഫ഼ത്ഫഺഭ ട്഼്ട ുഅക്ക഼ഔമ഼ും 
ുഄഴയഺീറക്്ക തിത്യ തഺയഺിച്ചത്ത഼ും എത്യത് ഭന഼ശയൻ ഭനഷഥ ഺറഹക്ക഼ത്യഺറദ  

എത്യതഹണ് ഷതയും.പ്ഩഔാതഺീമഹട് നഹും ിചയ്യ഼ത്യ ഒീയഹ ീഭഹവിത്ളട്ട ഔഹയയങ്ങല഼ും 
ുഄതഺീനക്കഹൾ ുആയട്ടഺ വക്തഺീമഹിട ുഅണ് ബഽപ്ഩഔാതഺ നഭ഼ക്്ക തഺയഺച്ച  ഼ ഭര഼ഩടഺ 
നൽഔ഼ത്യത്.ുഄതഺന് ുഈദഹസയണങ്ങലഹണ് പ്ഩലമും ഭണ്ിണഹറഺത്്ള ഴയൾച്ച 

ഭ഼തറഹമഴിമറദ ഹും ുആിതറദ ഹും നമ്മൾ പ്ഩഔാതഺീമഹട് ീചഹദഺച്്ച 

ഴഹങ്ങഺച്ചതഹണ്.പ്ഩഔാതഺിമ നമ്മൾ യ഼ഩഹട് ുഈഩപ്ദഴഺച്ച  ഼ ുആനഺിമങ്കഺറ഼ും നഭ഼ക്്ക 

ുആിതറദ ഹും നഺർത്തഹും.ുആനഺിമങ്കഺറ഼ും ഭയങ്ങൾ നട്ട഼ും ഩള഼ഔീലമ഼ും നദഺഔീലമ഼ും 
ഷുംയക്ഷഺച്ച഼ും ഔ഼ത്്യ ുആടഺക്കഹിതമ഼ും ഴമൽ നഺഔത്തഹിതമ഼ും നഭ഼ക്്ക നമ്മല ി഼ട 
പ്ഩഔാതഺിമ ഷ്ീനസഺക്കഹും.നഭ഼ക്ക഼ും നഭ഼ക്ക഼ച റ഼്റ ഭ഼഼ള്ള ജ഻ഴജഹറങ്ങൾക്ക഼ും, ഴയ഼ും 
തറഭ ര഼ഔൾക്ക഼ും ീഴണ്ടഺ നഭ഼ക്്ക നമ്മി഼ട പ്ഩഔാതഺിമ ഷുംയക്ഷഺക്കഹും.ുഄിറദ ങ്കഺൽ 

നമ്മല ി഼ട നഹിലഔൾ ഴലിയ ഴഺശഭഔയഴ഼ും പ്ഩമഹഷഔയഭഹമഺയഺക്ക഼ും!.ുഄതി഼ഔഹണ്്ട 

ുആനഺിമങ്കഺറ഼ും നഭ഼ക്്ക നമ്മ ി഼ട പ്ഩഔാതഺിമ ഷ്ീനസഺക്കഹും.

FATHIMA RINSHA THENGILAN



2015 ൽ് ുഭീപ്ഔഹീഷഹപ്റ്്റ ഷഥഹഩഔൻ് ഫഺൽ്ീഖറ്്റഷ് ുഄീത്പസത്തഺിത്ല യ  ഼

ുഄബഺഭക഼ത്തഺൽ് ീറഹഔും ഭസഹഭഹയഺഔൾ് ീനയഺീടണ്ടഺ ഴയ ി഼ഭത്്യ ഩരഞ്ഞഺയ഼ത്യ .഼ുഄതീ഼ഩഹിറ ീറഹഔും covid19 
എത്യ ഭസഹഭഹയഺമി഼ട ഩഺടഺമഺൽ് ുഄഭർ്ത്യ .഼നമ്മൾ് ുആത഼ഴിയ ഩയഺചമഺച്ചഺട്ടഺറദ ഹത്ത ബ഻ഔയഭഹമ 

ഷഹസചയയങ്ങലഺറഽിട ഔടത്യീ഼ഩഹമഺ.എത്യഹൽ് ഔഹറഹഴഷഥഹഴയതഺമഹനും ഭഽറഭ഼ള്ള പ്ഩവ്നങ്ങൾ്
ിഔഹീരഹണീമക്കഹൾ് ബ഻ഔയഭഹമഺയഺക്ക഼ും എത്യഹണ് 2021 ൽ ുഄബഺഭക഼ത്തഺൽ്ുഄീത്പസും ഩരഞ്ഞത്.

ഔഹറഹഴഷഥഴയതഺമഹനങ്ങലി഼ട പ്ഩവ്നങ്ങൾ് ുഄനബ഼ഴഺക്കഹൻ് തട഼ങ്ങഺമഺട്്ട 
ഔഹറങ്ങലഹമഺ.ഴയഴഷഹമഺഔ ഴഺഩദ ഴത്തഺന് ീവശഭഹണ് ഔഽട഼തൽ് യഽക്ഷഭഹമത്.ഔൽ്ക്കയഺ ീഩഹിറമ഼ള്ള 

ീപഹഷഺൽ് ുആത്മനങ്ങലി഼ട ുഈഩീമഹഖും ഔഽടഺമത഼ും സയഺതപ്ഖസഴഹതഔങ്ങൾ് ഩര഼ത്ബള്ള഼ത്യ 

ുഈഩഔയണങ്ങലി഼ട ഴർ്ധഺച്ചുഈഩീമഹഖഴഭ഼ഹണ് ുആതഺന് ഔഹയണഭഹമത്.

ഔഹറഹഴഷഥഴയതഺമഹനും ുഄത്ബയ഻ക്ഷതഹഩനഺറ ഴർ്ധക്ക഼ത്യതഺന് ഔഹയണഭഹഔ഼
ത്യ .഼1880ഭ഼തൽ് 2.2 ഡപ്ഖഺ പഹയൻ്സറ്഻്റ തഹഩനഺറ ഴർ്ധഺച്ചഺയ഼ത്യ  ഼എത്യഹൽ് 20-്ഹ്ും നഽറ്റഹണ്ടഺൽ് ുആതഺൽ് 
ഴറഺമ ഭഹറ്റും ഴത്യ .഼ഷഭീ഼പ്ദഹഩയഺതറത്തഺീറക്കഹൾ് ഔഽട഼തൽ് ബൗീഭഹഩയഺതറങ്ങലഺൽ് തഹഩും 
ുഄനബ഼ഴിത്ളടഹൻ് തട഼ങ്ങഺ.1960 ഔലഺൽ് ുആത് 4ഡഺപ്ഖഺ പഹയൻ് സറ്഻്റ ുഅമഺ.ുആത്തയത്തഺൽ് തഹഩനഺറ 

ഴർ്ധഺക്ക഼ത്യത് ഐഷ്ഭറഔല഼ും ഭഞ്ഞഭ഼റഔല഼ും ുഈയ഼ഔ഼ത്യതഺന഼ും ുആതഭ഼ഽറും ഷഭീ഼പ്ദഹഩയഺതറത്തഺിറ 

ജറനഺയത്്ള ഴർ്ധഺക്ക഼ത്യതഺന഼ും ഔഹയണഭഹഔ഼ത്യ .഼ുആത് തയ഻പ്ഩീദവങ്ങൾ് റഺച്്ച ീഩഹഔ഼ത്യതഺന഼ും 
തയ഻പ്ഩീദവങ്ങൾ് ഔടറഺനടഺമഺൽ് ുഄഔിത്ളട഼ത്യതഺന഼ും ഔഹയണഭഹഔ഼ത്യ .഼ഔട഼ഹിത ുഄടഺക്കടഺമ഼ണ്ടഹഔ഼ത്യ 

പ്ഩലമങ്ങല്,ചള഼റഺക്കഹറ്്റ എത്യഺഴക്ക഼ും ഔഹയണഭഹഔ഼ത്യ .഼ുഄീഖഹലതഹഩനത്തഺിത്ല ഭിറ്റഹയ  ഼പ്ഩതയഹഗഹതഭഹണ് 

ഔഹട്ട഼ത .഻ഔളഺഞ്ഞ ഴയ്ശും നമ്മൾ് ഔണ്ടതഹണ് പ്ഫഷ഻റഺൽ് ഔഹട്ടത഼  ഻ ദഺഴഷങ്ങീലഹലും ന഻ണ്ട഼നഺത്യത്.ത  ഻

ുഄണക്കഹൻ് ഖഴൺ്ിഭത്്ല പ്ഩമഹഷിത്ളട്ടത഼ും നമ്മൾ് ഔണ്ടതഹണ്.

ഔഹറഴഷഥഹഴയതഺമഹനും ബഽഭഺമഺിറ ിഴി്ഴഺധയത്തഺൻ് ഴറഺമീതഹതഺൽ് ുഄഩഔടും 
ുഈണ്ടഹക്ക഼ിഭത്യ഼ും സയഺതപ്ഖസ ഴഹതഔങ്ങല഼ിട ുഈഩീമഹഖും ഔ഼രച്ചഺിറദ ങ്കഺൽ് ീനയിത്ത 

ഔയ഼തഺമതഺീനക്കഹൾ് ഖ഼യ഼തയഭഹമഺയഺക്ക഼ും ിജി്ഴിഴി്ഴഺധയ തഔർ്ച്ച എത്്യ ീനച്ചർ് ീജർ്ണൽ് 
രഺീത്ളഹർ്ട്്ട ിചയ്യ഼ത്യ഼.ുആത് ഩഹയ഻ഷ് ുഈടത്രടഺമ഼ിട പ്ഩഹധഹനയും ുഈമർ്ത്തഺക്കഹട്ട഼ത്യ഼.

ഴയഴഷഹമങ്ങലഺറ഼ും ഖതഹഖതങ്ങലഺറ഼ും ീപഹഷഺൽ് ുആത്മനങ്ങല഼ിട ുഈഩീമഹഖും 
ഔ഼രക്കൽ് ഭഹപ്തഭഹണ് ഩയഺസഹയും എത്്യ WMO ിഷപ്ഔട്ടരഺ ീഡഹ.ിഩിറ്റരഺ തിറഷ് ഩരഞ്ഞ഼.ുഄത഼ിഔഹണ്്ട 

തിത്യ ുആത് ഔ഼രക്കഹനഹമഺ ുഄത്ബഹയഹശപ്ടതറത്തഺൽ് നടഩടഺഔൾ് എട഼ക്കണും.എങ്കഺൽ് ഭഹപ്തീഭ നമ്മ഼ക്്ക 

ബഽഭഺിമമ഼ും നമ്മില തിത്യമ഼ും യക്ഷഺക്കഹൻ് ഔളഺമഽ.

HISANA NASREEN 
S2

ഔഹറഹഴഷഥഹഴയതഺമഹനും:
നമ്മൾ അബഺഭ഼ക഻ഔയഺക്ക഼ത്യ ഭിറ്റഹയ഼ ദ഼യത്ബും



ഩയഷ്ഩയഭുള്ള േരുെറഹണ്് ഷൗഹൃേതൄഺന്റെ ഴഺജമഭന്ത്രം. െന്റെ ഷുഹൃതൄഺന്റന 
ജ഻ഴഺെതൄഺക്കറേ് ഩഺടഺച്്ച നഺർതന്ന ഭധുയഭഹമ ഩയഺചയണ്ം `ഷൗഹൃേം´. 
ൿതൄന്റനമുള്ള രു േമറ്റം േമരുേമഹണ്് യണ്്ട വൃദ്ധന്മഹർ. ഷൂെഺചു്ചള്ള 
ചുഴടുന്റഴപ്്പ, ഇന്ററല െഺൽ അഗഹധ ഗർതൄതൄഺക്കറേഹഴും ഩഺന്ന഻ടുള്ള ചുഴടുന്റഴപ്്പ. 
ഭുന്നഺൽ നടക്കുന്നമഹൾ ഩതുന്റേ രു ചുഴട് ന്റഴക്കുന്നു തുടർന്്ന അമഹൾ 
ഴഺരധേേലഺൽ െന്റന്ന ഩഺന്തുടരുന്ന ചങ്ങഹെഺമുന്റട ധേ ഩഺടഺച്്ച 
ഷസഹമഺക്കുന്നു. ഇങ്ങന്റന ഒക്കയഹ ചുഴട് ന്റഴച്്ച ക്കഴണ്ം റ്റൻ ൿന്്ന േമരഹൻ. 
ഴഹർദ്ധേയതൄഺന്റെ ഉച്ചക്കേഹടഺമഺൽ േരുെൽ ഷ്ഩർവം ഹൃേമഷ്ഩർവഭഹണ്്. 
ഷൗഹൃേതൄഺന്റെ രു ഉേഹതൄ ചഺത്രം.  റഹബക്കചെ ചഺന്തേലഺൽ നഺന്്ന ഴളഺഭഹരഺമ 
ട്്ടന്റേട്്ട എന്നും പറപ്രഹഩത ഺമുള്ളെഹണ്്. യണ്്ട ഴയക്തഺേൾ ആത്മഹർത്ഥഭഹമഺ 
ഷൗഹൃേതൄഺൽ റമഺച്ചഹൽ അെഺൽ നഺന്്ന ഉണ്ടഹൿന്നെ് അെയഩൂർഴ 
പറങ്ങലഹമഺയഺക്കും. അഴമഺൽ ന്റഭഹട്ടഺടുന്നെ് ഴഹർധേയം ഫഹധഺേഹതൄ 
ഷൗഹൃേഭഹമഺയഺക്കും. െഹൻ േമരുന്ന ഩടഴുേലഺൽ െന്റെ ചങ്ങഹെഺക്കമമും 
ഷസഹമഺേഹം.ഒക്കയഹരുതൄരുന്റടമും ഴഺറമും നഺറഴഹയഴും നഺശ്ചമഺക്കുന്നെ് 
അഴർ െന്റന്നമഹണ്്.ഷേമം ഴഺറന്റേടുതൄഹതൄഴയഹേഹം നറല  ഷൗഹൃേങ്ങൾ 
ക്കചർത്ൄ ഩഺടഺക്കുന്നെ് .
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റക്ഷദവ഻ഩ് എത്്യ ീഔൾക്ക഼ീത്രഹൾ തിത്യ യ഼ ുഄനയീദവക്കഹയിത്ല ഭനഷഺിറക്്ക 

ുഅദയും ഒടഺിമത്ത഼ത്യ ചഺത്ബ ഷവഛഷ഼ത്ഭയഴ഼ും എത്യഹൽ ട്ട഼ും ന഻ചഴാത്തഺഔൾ 

ഩ഼യലഹത്തത഼ഭഹമ യ഼ ിഴള്ളഺ ഭണൽ ത഻യും
ുഄഴഺിട ീഴട്ടഩട്ടഺഔീലഹ, ീചഹയത്യഹമഺക്കീലഹ ുആറദ  ഴഺശഩഹത്ര഼ഔീലഹ ഴഺശും ച഻റ്റ഼ത്യ ഭറ്്റ 
ുഈഩപ്ദഴഔഹയഺഔലഹമ ജ഻ഴഺഔല഼ഭഺറദ .

ുആിത ീഩഹിറ തിത്യമഹണ് ുആഴഺട഼ിത്ത ഭന഼ശയയഺറ഼ും ുഄഩഔടഔഹയഺഔീലഹ ഴർഖഗ ഻മ 

ഴഹദഺഔീലഹ ീദവീപ്ദഹസഺഔീലഹ ുആറദ . തഺഔച്ച഼ും ഷതയഷത്ഭയ഼ും നഺശ്ഔലങ്കയ഼ഭഹണ് ുആഴഺിട 
ുഄധഺഴഷഺക്ക഼ത്യത്. ുഄതഺന് ഔഹയണങ്ങൾ യ഼ ഩഹട഼ണ്്ട. ുഄതഺൽ ഭർമ്മ പ്ഩധഹനഭഹമ യ഼ 
ഔഹയണും ഴുംവഹനത്ബയ ചഺയഩയഺചഺതതവഴ഼ും ഷവഔഹയയഷവത്്ത ഷുംഫത്മഺച്ച 

ഷങ്കൽഩങ്ങൾക്്ക തങ്ങൾ ദവ഻ഩഺറഹണ് എത്യ ീഫഹധും നൽഔ഼ത്യ ഩഔവതമ഼ും എറദ ഹും 
ീചർത്യ യ഼ ഭീനഹബഹഴഭഹണ്.

എത്ബ഼ഭഹഴിട്ട റക്ഷദവ഻ഩ് ുആത്്യ നഺങ്ങൾ ുഄത്യരഺഞ്ഞ ീഩഹിറമറദ .

ുആീഩഹൾ ുആഴഺിട ഴഺശഩഹത്ര഼ഔിലക്കഹല഼ും ീചഹയത്യഹമഺ ക്കിലക്കഹല഼ും ബ഻തഺ ജനഺത്ളഺക്ക഼ത്യ 

എീത്ബഹ എത്തഺിത്ളട്ടഺട്ട഼ണ്്ട.!

റക്ഷദവ഻ഩഺിത്ല ചയഺപ്തത്തഺൽ ുഅദയഭഹമഺ യ഼ സർത്തഹറഹചയഺീക്കണ്ടഺ ഴയ഼ത്യ഼! ചയഺപ്തും 
ഭഹറ്റഺ എള഼തഺ നഺയഹസഹയ ഷഭയും,ചയഺപ്തത്തഺൽ ുആടും ീനടഺമ ത഼ടർച്ചമഹമ ഔയഺദഺനങ്ങൾ 

ുആങ്ങിന ത഼ടങ്ങഺ റക്ഷദവ഻ഩ് ജനതമഺൽ ഩറർക്ക഼ും ുആത് ഴിയ ഭ഼ൻഩയഺജമീഭഹ ീഔട്്ട 
ീഔൾഴഺീമഹ ുആറദ ഹത്ത ഴയതയഷ്ത ഷഭയ യ഻തഺഔൾ .

റക്ഷദവ഻ഩ് ജനത ുആീത്യഴിയ യ഼ ബയണഔഽടത്തഺീനഹ ബയണഹധഺഔഹയഺീക്കഹ എതഺിയ
ിതയ഼ഴഺറഺരീങ്ങണ്ടഺ ഴത്യഺട്ടഺറദ . ുഄഡ്ഭഺനഺഷ്ീപ്ടറ്റിര ഔയഺുംിഔഹടഺ ഔഹട്ടഺ ഷവ഻ഔയഺീക്കണ്ട 

ഖതഺഔീഔട് ഴത്യഺട്ടഺറദ .

ഴയതയഷ്ത തയും പ്ഩധഺീശധങ്ങല഼ിട ീഗഹശമഹപ്തഔൾ നടീത്തണ്ടഺ ഴത്യഺട്ടഺറദ .

ുഄതഺന് ഭഹപ്തും ബയണഹധഺഔഹയഺഔല഼ും ബയണഔഽടഴ഼ും ജനങ്ങല഼ിടമ഼ും നഹടഺിത്ലമ഼ും 
ഔഹയയത്തഺൽ നഺശ്ഔർശതമ഼ും ുഄർത്ളണീഫഹധഴ഼ും ഩ഼റർത്ത഻യ഼ത്യ഼ ഴറഺമ 

പ്ഩതഺബഹവഹറഺഔലഹമ ഷഺഴഺൽ ഷർവ്വ഻ഷ് ുഈീദയഹഖഷഥയഹമഺയ഼ത്യ഼. 

ഔഹിറ ഔഹനഽൻ ഴഹത്ളഷഺിറ*

[ഔയഺനഺമഭങ്ങൾ ഩഺൻഴറഺക്ക഼ഔ ]



എത്യഹൽ ുആീത്ളഹൾ ഷഥഺതഺ നഺങ്ങൾ ുഄരഺഞ്ഞതഺിനക്കഹൾ ുഄത഻ഴ ഖ഼യ഼തയഭഹണ്!

ുഄിത; റക്ഷദവ഻ഩഺൽ നഹടക്ക഼ത്യത് എത്ബഹിണത്യതഺിന ഔ഼രഺച്്ച ഴഺവദഭഹമഺ ുഄരഺമഹൻ 

ഖ഼ജരഹത്തഺൽ ീഭഹദഺ ഭ഼കയനഹമഺയ഼ത്യ ഔഹറിത്തക്്ക പ്വത്ഫ തഺയഺീക്കണ്ടഺഴയ഼ും.
ഖ഼ജരഹത്്ത ീഭഹദഺ ബയഺക്ക഼ത്യ ഔഹറത്തഹണ് ുഄഴഺട഼ിത്ത ുഅബയത്ബയ ഭപ്ത്ബഺമഹമഺയ഼ത്യ 

ുഄഭഺത്ശഹ ിഷസ്രഹഫ഼ത്ഫ഻ൻ ീഔഷഺൽ ജമഺറഺൽ ീഩഹക്ക഼ത്യത് ുഄഴഺിട ുഅ 

ഷഥഹനിത്തക്്ക ിടത്രരരഺ ജ഻ഴനക്കഹയനഹമഺ നഺമഭഺച്ചഺയ഼ത്യത് പ്ഩപഽൽ 

ീകഹദിമമഹമഺയ഼ത്യ഼. ഩഺത്യ഻ട് ദഹഭിത്ലമ഼ും ദപ്ദ നഖർ സീഴറഺമ഼ിട ുഄധഺഔഹയഴ഼ും നൽക്കഺ 
ുഄഴഺട഼ിത്ത ഴഺറ്്റ ത഼റക്കറഺിത്ലമ഼ും ഔഹഴഺഴൽക്കയണത്തഺിത്ലമ഼ും ുഉക്്ക ിഔഹണ്ടഹഴണും 
റക്ഷദവ഻ഩഺിത്ല ുഄധഺഔ ച഼ഭതറമ഼ും ഔഽടഺ ിഔഹട഼ത്്ത ുഅദയഺച്ചത്.

ത഼ടർച്ചമഹമഺ ഷുംഗഺഔൾക്കഺടമഺൽ നഺത്്യ തിത്യ നഺമഭഷബഹ തഺയിഞ്ഞട഼ത്ളഺൽ ുഄീത്ര 

ഩയഹജമീഭറ്്റ ഴഹങ്ങഺമ പ്ഩപഽറഺിന ഔഺട്ടഺമ ുഄഴഷയത്തഺൽ ീഭറഹലൻത്റഹർ എീത്ബഹക്കീമഹ 
ുഅക്കഺ ഔഽട്ടത്തഺൽ റക്ഷദവ഻ഩഺിത്ല ുഄധഺഔ ച഼ഭതറിമത്യ ുഄധഺഔഹയത്തഺിത്ല ുഄത്ള 

ഔശ്ണഴ഼ും.
റക്ഷദവ഻ഩഺിത്ല ചയഺപ്തത്തഺൽ ുഅദയഭഹമഺട്ടഹണ് ുഄഡ്ഭഺനഺഷ്ീപ്ടറ്റര഼ിട ഷഥഹനത്്ത യ഼ 
ീഩഹലഺറ്റഺൽ ുഄീത്ളഹമഺിഭത്്ല നടക്ക഼ത്യത്. 1956 നഴുംഫർ 1 ന് ീഔപ്ത്ഭും നഺമഭഺച്ച ുഅദയ 
ുഄഡ്ഭഺീപ്ടറ്റർ U.R ഩണഺക്കർ ഭ഼തൽ ദവഺീനവവർ വർഭ ഴിയമ഼ള്ള 34 

ുഄഡ്ഭഺനഺഷ്ീപ്ടറ്റർഭഹയ഼ും ുഄധഺ ഩയഺജമ ഷുംത്രത്യയഹമ IAS ഒപ഻ഷർഭഹീയഹ ഴഺയഭഺച്ച 

ഷഺഴഺൽ ഷർഴ഻ഷ് ുഈീദയഹഖഷഥീയഹ ുഅമഺയ഼ത്യ഼ എട഼ത്്ത ഩരീമണ്ട ഭിറ്റഹയ഼ ഔഹയയും ുഄതഺൽ 

32 ീഩയ഼ും ുഄഭ഼ഷദ ഺങ്ങല഼ഭഹമഺയ഼ത്യ഼. എത്യഺട്്ട ീഩഹറ഼ും ുഄഴർക്കഹർക്ക഼ിഭതഺിയ ുആഴഺടിത്ത 

ജനങ്ങൾക്്ക യ഼ ിചരഺമ ഔഹയയത്തഺിത്ല ീഩയഺൽ ീഩഹറ഼ും പ്ഩധഺീശധഺീക്കണ്ടഺ ഴത്യഺട്ടഺൽ 

എത്യഹൽ ുആീത്ളഹൾ ഏീതഹ യ഼ ഖ഼ജരഹത്തഺ ീഔഹൺപ്ടഹഔ്ടർക്്ക റക്ഷദവ഻ഩഺിന ബയഺക്കഹന഼ള്ള 

ീഔഹൺപ്ടഹഔ്റ്്റ നൽഔഺമഺയഺക്ക഼ത്യത് ീഩഹിറമഹണ്.ുഄറദ !നൽഔഺമഺയഺക്ക഼ഔ തിത്യമഹണ്.

ദഹഭനഺറ഼ും ദഹപ്ദ നഖർ സീഴറഺമഺറ഼ും 2016 ഭ഼തൽ ുആമഹൾ ഔഹട്ടഺക്കഽട്ടഺമ ീഔഹപ്ഩഹമങ്ങല഼ിട 
ഩയഺണഺത പറങ്ങൾ ദഹഭന഻ഷ് എത്യ ുഅദഺഴഹഷഺ ഴഺബഹഖും ുആത്യ഼ും ുഄന഼ബഴഺച്്ച 

ിഔഹണ്ടഺക്ക഼ഔമഹണ്.

ുഅമഺയത്തഺറധഺഔും ഴർശും ുഄഴർ ജ഻ഴഺച്ച ച഼റ്റ഼ഩഹട഼ഔലഺൽ നഺത്്യ റ്റയഹപ്തഺ ിഔഹണ്്ട ുഄഴർ 
ുഄട്ടഺീമഹടഺക്കിത്ളട഼ഔമഹമഺയ഼ത്യ഼.
500 ിഔഹറദ ും ീഩഹർച്ച഼ഖ഻ഷ഼ഔഹർ ുഔഴവും ിഴച്ച ഷഥറഭഹമഺയ഼ത്യ഼ ുഄത് 

ുഄധഺനഺീഴശത്തഺിത്ല
ുഄത്ബക്കഹയത്തഺറ഼ണ്ടഹമ പ്ഔഽയഭഹമ ഭ഼രഴഺലഺഔൾ ുആനഺമ഼ും ഭഹര഻ട്ടഺറദ ഹത്ത ഷഥറഭഹമഺയ഼ത്യ഼ 
ുഄത് ുഅ ുഄധഺനഺീഴശ വക്തഺഔൾക്്ക ഷഹധഺക്കഹത്തതഹണ് 2019 നഴുംഫരഺൽ റ്റയഹപ്തഺ 
ിഔഹണ്്ട പ്ഩപഽൽ ീകഹദ ഷഹധഺിച്ചട഼ത്തത് ുഄധഺൽ നഺത്്യ തിത്യ നമ്മ഼ക്്ക ഭനഷഺറഹക്കഹൻ 

ഷഹധഺക്ക഼ും ഩീട്ടൽ ിഔഴറിഭഹയ഼ ീഭഹദഺ ബക്തനഹമ ഷുംഗഺ ഭഹപ്തഭിറദ ത്്യ.

ുആത്യഹഷഥറും ഫഺീനഹദ് ചൗധയഺ എത്യ ീനത്ളഹലഺ ീഔഹട഻വവയിത്ല CG Crop Global ിത്ല 

ഔമഺറഹണ് ദഺഴഷും 80 ീഡഹലർ ിഔഹട഼ത്തഹൽ നഭ഼ക്്ക ഔഺടത്്യ ിടത്്ല ടഽരഺഷും ുഅഷവദഺക്കഹും 
ിഴര഼ും 2 ഔഺീറഹഭ഻റ്റരത്ള഼രത്്ത ുഅ ഷഥറത്തഺിത്ല മഥഹർത്ഥ ുഄഴഔഹവഺഔൾ ീഭഹട്ടഺ ദഹഭനഺിറ 

ീചയഺ ജ഻ഴഺതത്തഺിത്ല ുഄധഺ ധഹയ഼ണഭഹമ ഷഹസചയയങ്ങലഺൽ നയഔഺച്്ച ജ഻ഴഺതും 
തള്ളഺന഻ക്ക഼ഔമഹണ്.

ുഄഴഺിട CG Crop global ിത്ല ിഔഹീട്ടശനഹമഺയ഼ിത്യങ്കഺൽ ുആഴഺിട ുഄഭഽറഺറ഼ും ഭദയത്തഺറ഼ും 
ത഼ങ്ങ഼ീഭഹ എീത്ബഹ ഔഹത്തഺയ഼ത്്യ ഔഹീണണ്ടഺഴയ഼ും.
ഭറമഹലഺമഹമ IAS ഒപ഻ഷർ ഔണണ ൻ ീഖഹഩഺനഹഥഺിത്ല യഹജഺക്ക഼ും ദഹപ്ദ നഖർ സീഴറഺ MP

ീഭഹസൻ ീഡഹൽക്കര഼ിട ുഅത്നസതയക്ക഼ും ഔഹയണഔഹയൻ ഔഽടഺമഹണ് ഷുംഗ ഩയഺഴഹർ 
ീഭറഹലത്റഹയ഼ിട ീഴട്ടഭാഖഭഹമ ഩീട്ടൽ .

ീഡഹൽക്കർ തിത്ല ുഅത്്ഭസതയ ഔ഼രഺത്ളഺൽ ഴയക്തഭഹമഺ ഩരഞ്ഞഺട്ട഼ള്ള ീഩയഹണ് 

ീകഹദമ഼ിടത് .

ഔണണ ൻ ീഖഹഩഺനഹിഥത്യ ുഅദർവഴഹനഹമ IAS ഒപഺഷർക്്ക തിത്ല ഷഺഴഺൽ ഷർവ്വ഻ഷഹണ് 

നശ്ട്ടഭഹമിതങ്കഺൽ ുഄഴഺട഼ിത്ത MP ീഭഹസൻ ീഡഹൽക്കർക്്ക ജ഻ഴൻ തിത്യ 

നശ്ടഭഹഴ഼ഔമഹമഺയ഼ത്യ഼.



ുആിതഹിക്ക ചഺറ ഷഹത്രഺൾ ിഴടഺിക്കട്ടഔ഼ൾ ഭഹപ്തും ുആനഺമ ഭ഼഼ണ്്ട യ  ഼ ഩഹട് മഹതനഔലി഼ടമ഼ും 
ീഴദനഔലി഼ടമ഼ും ുഄടഺച്ചഭർത്തറഺിത്ലമ഼ും ദമന഻മ ഔഥഔൾ ുആതഺറ഼ും ഴറത്഼ ുആനഺമ഼ും പ്ഩത഻ക്ഷഺക്കഹിതമ഼ും 
ഴയ്യ!

ുആതഺനഺിട റക്ഷദവ഻ഩ് ുഄഡ്ഭഺനഺഷ്ീപ്ടശനഺരക്കഺമ 88 ീഩജ഼ഔല഼ള്ള ഔയട് ഔയഺനഺമഭങ്ങലഺൽ ഷഺുംസബഹഖഴ഼ും 
ദഹഭനഺറ഼ും ദപ്ദഹ നഖർ സീഴറഺമഺറ഼ും നടത്ളഺറഹക്കഺമതഺിത്ല ുഄിത ഩഔർത്്ള തിത്യമഹണ് ുഄഴഺട ി഼ത്ത ീഩയ് 
ീഩഹറ഼ും ുഄതഺൽ നഺത്്യ ഭഹറ്റഹൻ ഔഽട്ടഹക്കഹിതമഹണ് ഩീട്ടൽ ുഄഴഺിട ുആയ഼ത്്യ ുആീങ്ങഹട്്ട E-ിഭമഺൽ ുഄമച്്ച 

ിഔഹണ്ടഺയഺക്ക഼ത്യത്.ുഄറദ ഹിത ുആഴഺട ി഼ത്ത ഩറ്റഺ ഩഠഺച്ചഺീട്ടഹ ുഄരഺഞ്ഞഺീട്ടഹ ുഄറദ .പ്വഭ഻ഹൻ ഴത്യഺട്്ട യ  ഼ഴർശ 

ീഩഹറ഼ും തഺഔഞ്ഞഺട്ടഺിറദ ത്്യ ഭഹപ്തഭറദ  ുഄതഺൽ ഭത഼്ളത് ദഺഴഷും ീഩഹറ഼ും ഩഽർണണ ഭഹമഺ ുആഴഺിട തങ്ങഺമഺട്ട  ഼

ഔഽടഺമഺറദ .എത്യഺട്ടഹണ് ുഇ ഔയഺനഺമഭങ്ങലി഼ട ഔി഼ത്തഹള഼ക്്ക തട഼യ഼ത്യത്.

ഭ഼ൻ റക്ഷദവ഻ഩ് ുഄഡ്ഭഺനഺഷ്ീപ്ടറ്റരഹമഺയ഼ത്യ ഫസഭ഼ഹനിത്ളട്ട ദഺീനവവർ വർഭ ഷഹർ ഭയഺക്ക഼ഔ഼ത്യത് ഴിയ 
റക്ഷദവ഻ഩഺൽ യ  ഼ീഔഹഴഺഡ് ീഔഷ് ീഩഹറ഼ും രഺീത്ളഹർട്്ട ിചമ്തഺട്ട഼ണ്ടഹമഺയ഼ത്യഺറദ .ുആത്ബയമഺിറ ഏഔ പ്ഖ഻ൻ 

ീഷഹണഹമഺ നഺറനഺൽഔ഼ത്യ ഷഥറും റക്ഷദവഺഩഹമഺയ഼ത്യ .഼

ദഺീനവവർ വർഭ ഷഹർ ീനതാതവും ിഔഹട഼ത്തഺയ഼ത്യ ബയണഔഽടഭഺരക്കഺമ SOPഎത്യ നഺമഭത്തഺിത്ല ഔയ഼തറ഼ള്ളത് 

ിഔഹണ്ടഹമഺയ഼ത്യ  ഼ുഄത്.എത്യഹൽ ദവഺീനവവർ വർമ്മ ഷഹരഺിത്ല ഭയണീവശും റക്ഷദവ഻ഩഺിത്ല ുഄധഺഔ ചഭ഼തറ 

ഏിറ്റട഼ത്ത ഩീട്ടൽ ുഅദയും ിചമ്തത് ഩീട്ടറഺന് ുആഴഺിട ഴത്്യ എറദ ഹ ദവ഻ഩഺറ഼ും ഷൗയയഴഺസഹയും നടത്തഹന഼ള്ള 

യ഻തഺമഺിറക്്ക നഺമഭിത്ത ഭഹറ്റഺഭരഺക്ക഼ഔമഹമഺയ഼ത്യ .഼

ുആത്്യ 68% ഭഹണ് റക്ഷദവ഻ഩഺിറ ീഔഹഴഺഡ് ിടഷ്റ്്റ ീഩഹഷഺറ്റഺഴഺറ്റഺ നഺയക്്ക ുആത്ബയമഺൽ ഭിറ്റഹയ  ഼

ഷുംഷഥഹനത്ത഼ും ുആപ്തമധഺഔും ിടഷ്റ്്റ ീഩഹഷഺറ്റഺഴഺറ്റഺ നഺയക്്ക ുആത്യഺറദ .

റക്ഷദവ഻ഩ് ജനത ുഅദയഭഹമഺ യ  ഼ുഄഡ്ഭഺനഺഷ്ീപ്ടറ്റര ി഼ട നടഩടഺിഔതഺിയ യുംഖത്തഺരീങ്ങണ്ടഺഴത്യത്
ദവ഻ഩ് ജനതമി഼ട ജ഻ഴന് ഴിയ ബ഻ശണഺമഹക്ക഼ത്യ തയത്തഺൽ ുഇ SOPഎട഼ത്ത  ഼ഔലഞ്ഞ ഩട്ടറഺിത്ല ഔഺയഹധ 

നടഩടഺമ ി഼ട ീഩയഺറഹമഺയ഼ത്യ .഼

ീഔഹഴഺഡ് ീപ്ഩഹീട്ടഹീക്കഹല഼ഔൾ ഩഽർണഭഹമഺ ഔഹറ്റഺൽ ഩരത്തഺ റക്ഷദവ഻ഩഺിറത്തഺമ ഩീട്ടൽ ുഅദയും 
ഔഹണ഼ത്യത് ഭഹഷങ്ങൾക്്ക ഭ഼ത്്ര ഩൗയതവ ഫഺറദ ഺിനതഺിയ ഷഥഹഩഺച്ച യ  ഼ീഩഹഷ്റ്റരഹമഺയ഼ത്യ .഼

ീഭദഺക്തനഹമ ഩീട്ടറഺിന ഷുംഫത്ഫഺച്്ച ുഄിതഹയ  ഼ഴ഻ണ് ഔഺട്ടഺമ ുഄഴഷയഭഹമഺയ഼ത്യ .഼തട഼ർത്്യ ീഩഹഷ്റ്റർ 
ഷഥഹഩഺച്ച ഴിയ UAPAചഭ഼ത്തഺ ജമഺറഺറടച്്ച ജനങ്ങലി഼ട എതഺർ വുംഫ്ദങ്ങില ുആറദ ഹതഹക്കഺ തഹൻ ഴത്യ 

നടഩടഺഔല ഭ഼ഹമഺ ഭ ീ഼നഹട്്ട ീഩഹഔഹിഭത്്യ ിതറ്റഺധയഺച്ച ഩീട്ടറഺന് ിതറ്റഺ.
ഩഺിത്യമ഼ള്ള ഒീയഹ ദഺഴഷങ്ങലഺറ഼ും ധയയയ ഩഽർവ്വും ഩ഼ത഼ഩ഼ത്തൻ ഴഺജഺപ്തഭഹമ ുഈത്തയഴഔ഼ല഼ും 
നഺമഭങ്ങലഭ഼ഹമഺ ഩീട്ടൽ യുംഖപ്ഩീഴവനും നടത്തഺിമങ്കഺറ഼ും ുആത്യഹ ുധയയും ഩീട്ടറഺന് ീചഹർത്്യ ീഩഹമഺ 
ിഔഹണ്ടഺയഺക്കഔ഼മഹണ് ജനഹധഺഩതയഩയഭഹമ പ്ഩധഺീശധങ്ങില ീറഹഔും ഔണ്ട എറദ ഹ ഏഔഹധഺഩതഺഔലഹമ 

ബയണഹധഺഔഹയഺഔല഼ും ബമത്്യ ീതഹറ്റത് ീഩഹിറ ഩീട്ടറ഼ും ജനഹധഺഩതയിത്ത ീഩടഺച്്ച തട഼ങ്ങയ഻ഺക്ക഼ഔമഹണ് 

ുഄതഺിത്ല യ  ഼ ുഈദഹസയണഭഹണ് ുആീത്യഴിയ റക്ഷദവ഻ഩഺിറ യ  ഼ുഄഡ്ഭഺനഺഷ്ീപ്ടറ്റർഭഹയ഼ും ിചയ്യഹത്ത 

തയത്തഺൽ ീഖഹഴമഺൽ നഺത്്യ 23 റക്ഷും ഭ ട഼ക്കഺ ീഔയലിത്ത ിതഹടഹിത റക്ഷദവ഻ഩഺീറക്്ക ലഺീച്ചഹടഺ 
എത്തയ഻ഺക്ക഼ത്യത്. ുഄത് ഭഹപ്തഭറദ  ജനഹധഺഩതയത്തഺിത്ല ഭക഼ഭ പ഼്ദഔലഺൽിത്ളട഼ത്യ ചർച്ചഔീലമ഼ും 
ഭഹധയഭങ്ങീലമ഼ും ീഩടഺക്ക഼ഔമഹണ് ുആത്്യ ഩീട്ടൽ .



തട഼ർത്യ഼ള്ള ഩീട്ടറഺിത്ല ഴഺചഺപ്തഭഹമത഼ും എത്യഹൽ ുഄൽത്ളും ചഺയഺ ുഈലഴഹക്ക഼ത്യതഭ഼ഹമ യ  ഼നഺമഭഭഹണ് 

ിതീങ്ങഹറീതങ്ങഭണ്ഡൽ നഺമഭും. ുആഴഺട ി഼ത്ത ഴയക്ഷങ്ങലഺൽ 98 വതഭഹനഴ഼ും ിതങ്ങഹണ് ുഄത് 

ിഔഹണ്്ട തിത്യ ിതങ്ങഺറദ ഹത്ത തര഼ഷഹമ ഷഥറങ്ങൾ ുആറദ  എത്്യ തിത്യ ഩരമഹും ുആഴഺിട ഴത്യ ഏിതഹയ  ഼

ഷഞ്ചഹയഺക്ക഼ും ുഄത് ഴയക്തഭഹമഺ ഭനഷഺറഹക്ക഼ത്യതഭ഼ഹണ് ുഄങ്ങിന യ  ഼ഷഥറത്തഹണ് ിതങ്ങഺിത്ല 

ഒറമ഼ും ഭടറ഼ും ിഔഹത഼ത്രി഼ഭഹിക്ക ഴ഻ണഹൽ 500 യഽഩമ഼ും 1000 യഽഩമി഼ഭഹിക്ക ുപനഺട്ടഺയഺക്ക഼ത്യത്.

എത്്യ ഭഹപ്തഭറദ  ുആത് ഔത്തഺക്കഹീനഹ ുഄത഼ും ഩറ്റഺറദ  ുഄതഺനഹൽ ുആീത്ളഹ ദവ഻ഩ് ഔഹയ് ഭ ള഼഼ഴൻ 

ുഄങ്കറഹത്ളഺറഹണ് ുആതഺീത്ളഹ എത്്ബ ിചയ്യി഼ഭത്യ഼ള്ള ുഄിറദ ങ്കഺൽ എഴഺിട ഔലമി഼ഭത്യ഼ള്ള .

ുആനഺ ുഄതറദ  ീഔഹൺപ്ടഹഔ്ടര ി഼ട ഴറദ  ഔ഼ത്തഔ തഹൽഩയയങ്ങൾ ുആതഺിത്ല ഩഺത്യഺറഭ഼ ീ഼ണ്ടഹ എത്യത് 

ഔഹത്തഺയ഼ത്്യ ഔഹീണണ്ട ഔഹള്്ച്ചമഹണ്.

ുആീത്ളഹ ഔര഼ച്്ച നഹലഹമഺ ുആങ്ങിന ീറഹജഺക്കഺറദ ഹത്ത നഺമഭങ്ങലി഼ട ഔി഼ത്തഹള഼ക്കഹണ് ദവ഻ഩഺൽ.

ഒീയഹ പ്ഩബഹതത്തഺറ഼ും ുആത്തയത്തഺറ഼ള്ള ഔഺയഹ ധഭഹമ ഔയഺ നഺമഭങ്ങലി഼ട ച഻ഞ്ഞ ുഄഩ്ീഡറ്റ഼ഔലഹണ് 

ഩര഼ത്്ത ഴത്്യ ിഔഹണ്ടഺയഺക്ക഼ത്യത്.

ഖ഼ണ്ടഹനഺമഭും(റക്ഷദവ഻ഩ് പ്ഩഴഺൻശൻ ഒപ് ുഅത്ലഺ ീഷഹശയൽ ുഅഔ്ടഺഴഺറ്റ഻ഷ് ിരഖ ീ഼റശൻ ുഅഔ്ട് 
2011)

ുഄതഺ ബമഖയഭഹമഺ ുഄതഺവീമഹക്തഺ ജനഺത്ളഺക്ക഼ത്യ ത്യഹണ് ീറഹഔത്തഺിത്ല ഷഹഭഹധഹന തറഷഥഹനും 
പഺുംറദ ഹത്ലഹിണങ്കഺൽ ുആത്ബയമി഼ട ഷഭഹധഹന തറഷഥഹനും റക്ഷദവ഻ഩ് എത്യഹണ് ുഄരഺമിത്ളട഼ത്യത് 

ുഄങ്ങിന യ  ഼ഷഥറത്തഹണ് ുആത്ബയമഺൽ നഺയഴധഺ ുഄപ്ഔഭഴ഼ും ുഄയഹചഔതവഴ഼ും നഺറനഺൽക്ക഼ത്യ 

ഷഥറങ്ങലഺൽ ീഩഹറ ഭ഼ഺറദ ഹത്ത യ  ഼ഔഺയഹത നഺമഭും ുആഴഺട ി഼ത്ത ീഩഹറ഻ഷ് ഷ്ീറ്റശനഔ഼ില ഷുംഫ 

ത്മഺച്്ച ീഔഷ഼ഔൾ ഴലിയ ുഄുംഖറ഼഻ഩയഺഭഺതഭഹണ്. ുഈള്ളതഹഴിട്ട ുഫക്കഺൽ ുറഷൻഷഺറദ ഹിത 

ഷഞ്ചയഺച്ചീതഹ ഭഽത്്യ ീഩയ് യ ഭ഼ഺച്്ച യ  ഼ുഫക്കഺൽ മഹപ്ത ിചമ്തീതഹ ുഅമ ഭറ്്റ പ്ഩീദവങ്ങലഺിറ 

ീഔഷഔ഼ില ഷുംഫദഺച്്ച തി഻യ ഴഺറമഺറദ ഹത്ത ഏറ്റഴ഼ും ീറഹക്കൽ ീഔഷഔ഼ലഹണ് ുആങ്ങിന യ  ഼ഷഥറത്്ത 

എത്ബഺനഹണ് ഖ഼ണ്ടഹ ുഅഔ്റ്്റ എത്യ ീചഹദയതഺന് ഏഭഹൻ നൽഔഺമ ഭര഼ഩടഺ ുആത്തഺയഺ ചഺയഺത്ളഺക്കഹതഺയഺക്കഺറദ .

റക്ഷദവ഻ഩഺിത്ല ുഄതഺർത്തഺമഺറഽിട ഭറ്്റ യഹജയങ്ങലഺിറക്്ക ുഅമ഼ധങ്ങല഼ും റസയഺ ുഈൽഩത്യങ്ങല഼ും ഔടത്്ത 

നടത്ത഼ത്യതഺനഹിണത്്യ.

റക്ഷദവ഻ഩഺിത്ല ുഄതഺർത്തഺമഺറഽിട ുഅമ഼ധങ്ങല഼ും റസയഺ ുഈൽഩത്യങ്ങല഼ും ഔടത്ത഼ത്യതഺന് റക്ഷദവ഻ഩഺൽ 

എത്ബഺനഹണ് ഭഺഷ്റ്റർ ഩീട്ടൽ ഖ഼ണ്ടഹ ുഅഔ്റ്്റ?
ഭിറ്റഹത്്യ ീഖഹഴധനഺീയഹധനഭഹണ് റക്ഷദവ഻ഩഺിറക്്ക ഩവ഼ക്കിലമ഼ും ഔഹലഔിലമ഼ും ിഔഹണ്്ട ഴയ഼ത്യത് 

ഭുംഖറഹഩ യ഼ത്്ത നഺത്യ഼ും ീഫഹത്ളയ഼ഺൽ നഺത്യഭ഼ഹമഺയ഼ത്യ  ഼ എത്യഹൽ ഔർണണ ഹടഔമഺൽ BJP

ുഄധഺഔഹയത്തഺിറത്തഺമീതഹിട ുഄഴഺിട ുഄഴഺിട ീഖഹഴധും നഺീയഹധഺക്കഔ഼മ഼ും ുഄഴഺിട നഺത്യ഼ള്ള 

ുആഴമി഼ട ഔളറ്റ ഭ഼തഺ ീഫത്ളഽയഺൽ നഺത്്യ ഭഹപ്തഭഹമഺ ത഼ങ്ങഺ ുഄങ്ങിനമഺയഺക്കീ഼ഫഹളഹണ് ീഫത്ളഽയഺൽ 

നഺത്്യ റക്ഷദവ഻ഩഺിറക്ക഼ള്ള ചയക്്ക ന഻ക്കും ഩഽർണഭഹമഺ ഭുംഖറഹഩ യ഼ിത്തക്്ക ഭഹറ്റഹന഼ള്ള 

നടഩടഺഔല ഭ഼ഹമഺ ുഄഡ്ഭഺനഺഷ്ീപ്ടശൻഭ ീ഼ത്യഹട്്ട ീഩഹഔ഼ത്യത്.



. ത഼ടർത്്യ റക്ഷദവ഻ഩഺൽ ീഖഹഴധും നഺീയഹധഺക്കഹൻ ഭിറ്റഹയ഼ നഺമഭഴ഼ും(റക്ഷദവ഻ഩ് ഭാഖഷുംയക്ഷണ 

ചട്ടും 2021) ുആത് പ്ഩഔഹയും ഭാഖങ്ങില ിഔഹണ്്ട ഴയ഼ത്യതഺന഼ും ഴലർത്ത഼ത്യതഺന഼ും ഭറ്്റ ദവ഻ഩഺീറക്്ക 

ിഔഹണ്്ട ീഩഹഔ഼ത്യതഺന഼ും ഔവഹത്്ള ിചയ്യ഼ത്യതഺന഼ും ഔർവന നഺമപ്ത്ബണങ്ങൾ ഏർിത്ളട഼ത്ത഼ത്യ഼. 
ുആതഺിന യ഼ ഷഹധഹയണ ഷുംഗഺമ഼ിട ുഄത്ബയഹബഺറഹശങ്ങലഺൽിത്ളട്ട ചഺറ ുഄബഺറഹശങ്ങൾ 

നടത്ളഹക്ക഼ത്യതഺിത്ല ബഹഖഭഹമഺട്ടഹണ് ദവ഻ഩ് ജനത ുഅദയും ഔണ്ടത്. ഩിക്ഷ ുഄതഺന് ഩഺരിഔ ഴത്യ 

ഭറ്റ഼ചഺറ ുഈത്തയഴ഼ഔലഹണ് ുആതഺിറ ച഼യ഼ലമഺച്ചത്. ത഼ടർത്്യ റക്ഷദവ഻ഩഺിറ ഡമരഺ പഹഭ഼ഔൾ 

ുഄടച്്ച ഩഽട്ടഹന഼ും ുഄഴഺട഼ിത്ത ഩവ഼ഔില ീററും ിചയ്യഹന഼ും ുഈത്തയഴഺരക്ക഼ത്യ഼ ഔഽടഹിത 

ഖ഼ജ്രഹത്തഺൽ നഺത്യ഼ും ുഄഭഽൽ ുഈൽഩത്യങ്ങല഼ിട ുആരക്ക഼ഭതഺ തഔാതഺമഹമ് ുഅയുംബഺക്ക഼ത്യ഼ 
ത഼ടർത്്യ ുഄഭഽൽ പഹഔ്ടരഺക്കൾ ത഼ടങ്ങഹന഼ള്ള ുഄന഼ഭതഺമ഼ും. ുഇ ഷഭമത്തഹണ് ത഼ടക്കത്തഺൽ 

പ്ഩതഺഩഹതഺച്ച ീഔഹൺപ്ടഹഔ്ടർ ഭഹഷ്ക്കളഺച്്ച ഭ഼കും ഴയക്തഭഹക്ക഼ത്യത്.

ഭിറ്റഹയ഼ ബഹഖത്്ത ഩഞ്ചഹമത്തഺിത്ല ുഄധഺഔഹയങ്ങൾ ിഴട്ടഺ ഔ഼രക്ക഼ത്യ഼ ഩഞ്ചഹമത്തഺിത്ല 

ുഄധഺഔഹയങ്ങലഺൽ ഷ഼പ്ഩധഹനഭഹമിതറദ ഹും ുഄഡ്ഭഺനഺഷ്ീപ്ടറ്റരഺൽ ഭഹപ്തും ത഼ക്ക഼ത്യ഼. 
ീഔയലിത്തമ഼ും ുആത്ബയമഺിറ ഭറ്്റ ഷുംഷഥഹനങ്ങിലമ഼ഭീഩക്ഷഺച്്ച ുഄഴഺടങ്ങലഺിറ 

നഺമഭഷബഔല഼ിട ുഄിത പ്ഩഹധഹനയഭഹണ് ുആഴഺിട ഩഞ്ചഹമത്ത഼ഔൾക്ക഼ള്ളത് എത്്യ ഔഽടഺ ഔഽട്ടഺ 
ഴഹമഺീക്കണ്ടതഹണ്. ുആതഺറഽിട റക്ഷദവ഻ഩ് ജനതമ഼ിട ുഄബഺപ്ഩമങ്ങൾ ീയകിത്ളട഼ത്തഹന഼ള്ള 

ുഄബഺപ്ഩഹമ ഷവഹതപ്ത്ബയും എത്യ ുഄഴഔഹവും ഩഹിട എട഼ിത്തരഺമിത്ളട഼ഔമഹണ് പ്ഩപ഼ൽ ീകഹദ 
ഩീട്ടൽ ിചമ്തഺയഺക്ക഼ത്യത്.

ുഄത് ീഩഹിറ തിത്യ യണ്്ട ഔ഼ട്ടഺഔലഺൽ ുഄധഺഔഭ഼ള്ളഴർക്്ക ഩഞ്ചഹമത്്ത തഺയിഞ്ഞട഼ത്ളഺൽ 

ഭത്ഩയഺക്കഹന഼ള്ള ുഄഴഔഹവും നഺീശധഺക്കിത്ളട഼ത്യ ഭിറ്റഹയ഼ ഔയട് ഔയഺനഺമഭും. 2019 - 2020ിറ 

പഹഭഺറഺ ഷർീവ്വ പ്ഩഔഹയും പർട്ടഺറഺറ്റഺ നഺയക്കഺ ിത്ല നഹശണൽ ുഅഴീരജ് 2.2 ുഅിണങ്കഺൽ 

റക്ഷദവ഻ഩഺൽ ുഄത് 1.4 ുഅണ് ുആങ്ങിന ുഈള്ള ഷഥറത്്ത എത്ബഺനഹണ് ുആത്തയത്തഺറ഼ള്ള ഔയഺ 
നഺമഭങ്ങൾ എത്യ ീചഹദയത്തഺന് ുഈത്തയും നൽഔഹൻ ഫത്മിത്ളട്ടഴർ ിതയ്യഹരഹീഔണ്ടത഼ണ്്ട.

ഭദയ ഴഺതയണത്തഺിറ ഖഴൺിഭത്ലഺിത്ല ുഈത്ഩഹസും ഭിറ്റഹയ഼ ഷ഼പ്ഩധഹന ഴഺശമഭഹണ് 

ഷവത്ബും നഹട്ടഺൽ ഭദയും നഺീയധഺച്ച ുആഴർ ുആഴഺിട ഭദയിഭഹള഼ക്കഹൻ എത്ബഺനഹണ് ുആപ്ത ിഴഫൽ 

ിഔഹള്ള഼ത്യത്. ട഼രഺഷത്തഺിത്ല ീഩയഺൽ യ഼ യഹശ്പ്ട഻മ ീഭറഹലിത്ല ഭഔന് റക്ഷദവ഻ഩഺിറ യ഼ ദവ഻ഩ്
ഭദയത്തഺന഼ും ഭധ഼യഹക്ഷഺ ക്ക഼ും ീഴണ്ടഺ ഷുംബഹഴനിചമ്ത് ഔളഺഞ്ഞതഹണ്. എത്യഹൽ ുആീത്ളഹൾ 

ജനഴഹഷഭ഼ള്ള നഹറ് ദവ഻ഩ഼ഔല഼ും ഔഽടഺ ഔള്്ള ഩ഼യമഹക്കഹന഼ള്ള ന഻ക്കത്തഺറഹണ് പ്ഩപഽൽ ീകഹദ. 
ുഅയ഼ിടിമങ്കഺറ഼ും ിഔഹീട്ടശിനട഼ത്്ത ുഇ ദവ഻ഩഺിന ഔള്ള഼ ഩ഼യമ഼ും ുറുംഖഺഔ ിതഹളഺ 
റഹറമഴ഼ും ുഅക്കയ഼ത് എത്്യ ഩരമഹന഼ള്ള ുഄഴഔഹവും ബയണഗടനഹഩയഭഹണ്.

അെഺ േമന഻മഭഹമ ഭന്ററ്റഹരു ഉതൄയഴ് അെയഹസഺെ ഴഺബഹഗതൄഺൽ ന്റഩടുന്ന ക്കയഹഗഺേന്റല
ക്കേയലതൄഺന്ററേ് ഐമർ റഺപറ ് ന്റചയ്യഹനുള്ള ചട്ടങ്ങൾ ആന്റേ ന്റഩഹലഺന്റച്ച
ളുെഺമഺയഺക്കുന്നെഹണ്്



ുആതഺൽ ുആത്്ഴിയ തട഼ർത്്യ ഴത്യ യ഻തഺ ഏത് ദവ഻ഩഺറഹീണഹ ീയഹഖഺമ഼ള്ളത് ുഅ ദവ഻ഩഺറ഼ള്ള ഷഺ.എച്്ച.ഷഺ മഺിറ 

ിഭഡഺക്കൽ ഒപഺഷർ യ  ഼ീയഹഖഺക്്ക ിഩട്ടത്യ഼ള്ള ുആഴയഹീഔവഹശൻ ീഴണിഭത്്യ ഫത്മിത്ളട്ട ഴിയ ുഄര഻ച്ചഹൽ 

ിസറഺീഔഹഩ്ട്ടർ ഴയഺഔമ഼ും ീയഹഖഺിമ ിഔഹണ്്ട ീഩഹഔ഼ഔമ഼ും ിചയ്യഭ഼ഹമഺയ഼ത്യ .഼ എത്യഹൽ ുആത്്യ പ്ഩപഽൽ 

ീകഹദക്ക഼ും ുഄമഹല ി഼ട വഺങ്കഺടഺഔൾക്ക഼ും ുആശ്ടഹന഼ഷയണും എട഼ത്ത  ഼ഩീമഹഖഺക്കഹന഼ള്ള തയത്തഺീറക്്ക 

ിസറഺീഔഹഩ്ട്ടര഼ഔൾ ുഅഔഺ തർ഻ത്തഺയഺക്കഔ഼മഹണ് ഩീട്ടൽ .

ഩ഼തഺമ ഭഹർഖ നഺർീദവഭഺങ്ങിനമഹണ് ീയഹഖഺമ഼ള്ള ഷഥറിത്ത ിഭഡഺക്കീറഹപ഻ഷർ തറഷഥഹനഭഹമ 

ഔഴയത്തഺമഺിറക്്ക ീയഹഖഺമ ി഼ട ിഭഡഺക്കൽ രഺഷൾട്്ട ുആ-ു ഭൽ ിചമ്തീവശും ുഄഴഺിട ുആതഺിത്ല ചഭ഼തറ 

ഏൽത്ളഺക്കിത്ളട്ട നഹറുംഖ ഷുംഗും ഩയഺീവഹധഺച്്ച ുഄതഺനന  ഼ഷയഺച്ചഹമഺയഺക്ക഼ും ിസറഺീഔഹഩ്ടർ ഴഺടീണഹ 
ീഴണ്ടീമഹ എത്്യ തയ഻ ഭ഼ഹനഺക്കഔ഼ റക്ഷദവ഻ഩഺിറ ുആത്ലർിനറ്റഺിത്ല ീഴഖതമന഼ഷയഺച്്ച ീനഹക്കഺമഹൽ ുഇ 

പ്ഩഴർത്തനങ്ങൾ ഩഽർത്തഺമഹഔ ീ഼ത്രഹീളക്ക഼ും ുഄതഺഖയ഼഼തയഭഹമ ീയഹഖഺഔല ി഼ട ഔഥ ഔളഺഞ്ഞഺട്ട഼ണ്ടഹഴ഼ും.
ുഇ നഺമഭും പ്ഩഹഫറയത്തഺൽ ഴത്യ ീവശും നഺയഴധഺ ീയഹഖഺഔലഹണ് ചഺഔഺത്ഩ നഺീശധഺക്കിത്ളട്ടത്. ഭറ്്റ ചഺറർ 
ഖയ഼഼തയഭഹമ ീയഹഖഺഔിലമ഼ും ിഔഹണ്്ട ഔത്ളറഺൽ ഴലിയ പ്ഩമഹഷിത്ളട്്ട ത്യ഼ും യണ്ട഼ും ദഺഴഷങ്ങൾ ുഇ 

ീയഹഖഺിമമ഼ും ിഔഹണ്്ട ഔത്ളറഺൽ തങ്ങഺമഹണ് ീഔയലഔയമഺൽ ഭഺഔച്ച ചഺഔഺത്ഩക്്ക എത്ത഼ത്യത്.

റക്ഷദവ഻ഩഺൽ ഭഽത്്യ ിസറഺീഔഹഩ്ടര഼ഔല഼ണ്്ട ഭഽത്യ഼ും ീയഹഖഺഔൾക്്ക ുഈഩീമഹഖഺക്കഹനഹണ് നൽഔഺമത് ത്്യ 

ീഴണിഭങ്കഺൽ ുഄഴവയ ഗട്ടങ്ങലഺൽ ബയണഹധഺഔഹയഺഔൾക്ക഼ും ുഈഩീമഹഖഺക്കഹും ുഄങ്ങിന ത്യഺിത്ല ീഷഴനും 
ബയണഹധഺഔഹയഺഔൾക്ക഼ും ഫഹക്കഺ യണ്്ട ീയഹഖഺഔൾക്്ക ീഴണ്ടഺമഭ഼഼ള്ളതഺിനമഹണ് ഭഽത്യ഼ും ഩഽർണണ ഭഹമഺ 
ഩീട്ടറഺിത്ല ുആഛഹന഼ഷാതും എട഼ത്ത഼ഩീമഹഖഺക്കഹന഼ള്ള ഭട്ടഺീറക്്ക നഺമഭ നഺർമ്മഹണും നടത്തഺമഺയഺക്ക഼ത്യത്.

റക്ഷദവ഻ഩ് ജനതമി഼ട ചഺഔഺത്ഩ ഴിയ നഺീശധഺക്ക഼ത്യ തയത്തഺറ഼ള്ള ഩീട്ടറഺിത്ല ുആത്തയും ുഈത്തയഴഔ഼ൾ 

ബഹയതത്തഺിത്ല ഭസത്തഹമ ബയണഗടനമി഼ട ുഄന  ഼ീചദും 21 ൽ ഩരമ഼ത്യ right to live എത്യ ുആയ഼ത്തഺ ത്യഹും 
ുഄനീ഼ചദത്തഺിത്ല ഩച്ചമഹമ റുംഗനഭീറദ  .?

റക്ഷദവ഻ഩ് ജനതമി഼ട തട഼ർത്യ഼ള്ള ജ഻ഴഺതത്തഺന഼ും ഷവത്തഺന഼ും തിത്യ ബ഻ശണ ുഈണ്ടഹക്ക഼ത്യതഹണ് 

റക്ഷദവ഻ഩ് ഴഺഔഷന ുഄീതഹരഺറ്റഺചട്ടും 2021 എത്യ ഭിറ്റഹയ  ഼ജഩ്തഺക്്ക ഷഭഹനഭഹമ ഔഺയഹത ഔയട് ുആത് 

പ്ഩഫറയത്തഺൽ ഴത്യഹൽ ബഹഴഺമഺൽ ഔഺടഩഹടും തിത്യ ഩറർക്ക഼ും നശ്ടിത്ളടഹൻ ഔഹയണഭഹക്ക഼ും. ീഔഹർഩ്ീരറ്്റ 
ഴൽക്കയണത്തഺിത്ല ുഄത്ബഷത്ത ുഄടങ്ങയ഻ഺക്ക഼ത്യത്ുഇ നഺമഭത്തഺറഹണ് ഭറ്്റ ഩറ നഺമഭങ്ങല഼ും ുആതഺന് 

ഩ഼ഔഭര ഷാശ്ടഺക്കഹന഼ള്ളതഹണ്.

നഺയഴധഺ ഷ്ഔഽലഔ഼ല഼ും ുഄങ്കൺ ഴഹടഺഔല഼ും ുഄടച്്ച ഩഽട്ടഹന഼ള്ള ുഈത്തയഴഹണ് ഭിറ്റഹത്്യ ഷ്ഔഽല഼ഔൾ ുഄടച്്ച 

ഩഽട്ട഼ഔ ഭഹപ്തഭറദ  ുഄഴീവശഺക്ക഼ത്യ ഷ്ക്കഽല഼ഔലഺൽ ുഈച്ച ബക്ഷണത്തഺൽ നഺത്്യ ഭഹുംഷഹസഹയും ഩഽർണഭഹമഺ 
ുഈൻഭഽറനും ിചമ്തഺയഺക്കഔ഼മഹണ്.  യ  ഼ുആത്ബയൻ ഩൗയൻ എത്്ബ ബക്ഷഺക്കണും എത്്ബ ബക്ഷഺക്കണ്ട എത്്യ 

തഺയ ഭ഼ഹനഺക്കഹന഼ള്ള ുഄഴഔഹവും ഭസത്തഹമ ബയണഗടന ഒീയഹ ുആത്ബയൻ ഩൗയന഼ും ുഈരത്്ള നൽക്ക഼ത്യ഼ണ്്ട. 

എത്യഹൽ ുആനഺ ഭ഼തൽ ഩീട്ടൽ റക്ഷദവ഻ഩഺിറ ഴഺദയഹർഥഺഔൾക്ക഼ള്ള ുഅ ുഄഴഔഹവും എടി഼ത്തരഺമ഼ഔമഹണ്.

ഭിറ്റഹയ ബ഼ഹഖത്്ത ഖഴൺിഭത്ലഺിത്ല ഴഺഴഺധ തഷ്തഺഔഔലഺൽ നഺത്്യ ിട്ടുംഫരരഺ ജ഻ഴനക്കഹിയ ഭ ള഼഼ഴൻ ഩഺയഺച്്ച ഴഺട്്ട 
ിഔഹണ്ടഺയഺക്കഔ഼മഹണ് ുആത് ഴിയ ുആയ഼ത്യീ഼രഹലും ഴയ഼ത്യ ു സഷ്ഔഽൾ ുഄധയഹഩഔിയമ഼ും ഴഺീനഹദ ഷഞ്ചഹയ 
ഴഔ഼ത്ളഺൽ നഺത്്യ നഽറ്റഺിതഹണണ ഽീരഹലും ീഩിയമ഼ുംഩഺയഺച്്ച ഴഺട്്ട ഔളഺഞ്ഞ .഼ ുആത് ഔഽടഹിത ഭറ്്റ ഴഺഴഺധ 

ഴഔ഼ഩ഼ഔലഺൽ നഺത്്യ ഩഺയഺച്്ച ഴഺട്ടഴയ ി഼ട എണണ ഴ഼ും ഔഽടഺ ഔഽട്ടഺമഹൽ ുഅിഔ 1500 ഒലും ീഩർക്കഹണ് ഔളഺഞ്ഞ 

ുഅര്ഭഹഷത്തഺന഼ള്ളഺൽ ീജഹറഺ നശ്ട്ടഭഹമഺയഺക്ക഼ത്യത്.



ുആനഺ ുആത് പ്വഭ഻ഹൻ ഩീട്ടറഺിന ിടത്രരരഺ ുഅബയത്ബയനഹക്കഺ ഩഺയഺച്്ച ഴഺട്ടതഺിത്ല ഩഔമഹീണഹ ുആഴഺട ി഼ത്ത 

ിടത്രരരഺ ജ഻ഴനക്കഹീയഹട് തർ഻ക്ക഼ത്യിതത്്യ ഷുംവമഺക്കഹിതമ഼ും ഴയ്യ.

ഭിറ്റഹയ  ഼ബഹഖത്്ത ജനങ്ങില ീഔഹഴഺഡഺിത്ല ഭരഴഺൽ ഔർപയഽ പ്ഩകയഹഩഺച്്ച ുഄഔത്്ത ഩഽട്ടഺ ഭത്ഩയ 
ിതഹളഺറഹലഺഔല ി഼ട ിശഡ഼ഔൾ റ്റ യഹപ്തഺ ിഔഹണ്്ട ു ഷനയിത്ത ുഈഩീമഹഖഺച്്ച തഔർിത്തരഺമ഼ഔമഹണ്. 

ുആങ്ങിന ുആഴഺടിത്ത ജനങ്ങലി഼ട ിതഹളഺറഴഷയങ്ങല഼ും ഩയത്രയഹഖത ഴയ ഭ഼ഹന ഭഹർഖങ്ങല഼ും ുആറദ ഹതഹക്കഺ 
ജനങ്ങലി഼ട ഷഹത്രത്തഺഔ ുഄടഺത്തര തിത്യ ഔ഼ള്ളും ീതഹണ്ടഹന഼ള്ള ഔഺയഹത നടഩടഺമഹണഺത്. 

ഭിറ്റഹയ  ഼ഷപ഼്ഩധഹന ഔറഹ ഩയഺഩഹടഺമഹമഺയ഼ത്യ  ഼ീരഹഡയഺഔഺിറ ിതങ്ങഔ഼ൾക്്ക ഔഹഴഺ ഩഽവൽ ുഄതഺിന 

ഷുംഗഺഷ്റ്്റ പഹഷഺഷ്റ്്റ നഹഷഺഷ്റ്്റ ദ ർ഼ീഫഹധ ദ ർ഼ഖ഼ണ ഩഺത്ബഺീയഹബ ഩഺത്ബഺയഺത്ളൻ വക്തഺഔലി഼ട ഩച്ചമഹമ 

ഔഹഴഺഴൽഔയണത്തഺിത്ല ീനർചഺപ്തഭഹിമ ുആതഺിന ഔഹണഹൻ ഷഹധഺക്ക഼ഔമ഼ള്ളഽ.
എൺഩതഺനഹമഺയീത്തഹള്ളും ഴയ഼ത്യ ീരഹഡയഺഔഺിറ ിതങ്ങ഼ഔൾക്കഹണ് ുഄറദ . ീരഹഡയഺഔഺിറ 

ിതങ്ങഔ഼ൾക്്ക ഭഹപ്തഭഹണ്.!ുആങ്ങിന ഔഹഴഺ ഩഽവ  ഻യഺക്ക഼ത്യത് യ  ഼ിതങ്ങഺന് ഔഹഴഺ ഩഽവഹൻ യഹൾക്്ക 

ഭ഼ത്ളത഼ും, നഹൽത്ളത഼ും യഽഩ ഴ഻തഭഹണ് ിഔഹട഼ത്തഺയഺക്ക഼ത്യത്. റക്ഷദവ഻ഩഺിത്ല ഖജനഹഴഺൽ നഺത്്യ ഏഔീദവും 
ഭഽത്്യ റക്ഷത്തഺ ുആയ്ത്യര഼ഹമഺയും യഽഩ എട഼ത്തഺട്ടഹണ്ുഇ ിനരഺിക്കട്ട ഔഹഴഺഴൽഔയണും നടത്തട഻്ട഼ള്ളത്. ുഇ 

എൺഩതഺനഹമഺയീത്തഹലും ഴയ഼ത്യ ിതങ്ങഔ഼ൾക്ക഼ും ഩഽവഹന഼ള്ള ു ഩമഺത്ലഺിത്ല ചഺറഴ് ീഴരമ഼ും.
ുആങ്ങിന 88 ഒലും ീഩജ഼ഔല഼ള്ള നഺയഴധഺ ഔയട് ഔയഺനഺമഭങ്ങൾ ുആത് ഭനഷഺറഹക്കഹൻ ജനങ്ങൾക്്ക 

ുഄന഼ഴദഺച്ചഺയ഼ത്യത് എട്്ട ദഺഴഷഴ഼ും ുഄത഼ും ഔർപയഽ പ്ഩകയഹഩഺച്്ച എറദ ഹഴിയമ഼ും ഴട഻്ടഺൽ ുഄടച്്ച 

ഩഽട്ടഺമീവശും. ുആത്ലർിനറ്്റ ഷുംഴഺധഹനും ഴലിയ ഩയഺഭഺതഭഹമ പ്ഩീദവഭഹണ് റക്ഷദവ഻ഩ് ുആഴഺിട എറദ ഹഴർക്ക഼ും 
ുഄതഺന഼ള്ള ഷൗഔയയഴ ഭ഼ഺറദ . ുഄത് ിഔഹണ്്ട തിത്യ ബയണഔഽടഭഺരക്കഺമ 88 ീഩീജഹലും ഴയ഼ത്യ ുഇ 

ഔയഺനഺമഭങ്ങൾ . ിനറ്റഺൽ നഺത്്യ ഡൗൺീറഹഡ് ിചയ്യഴ഼ഹീനഹ ഴഹമഺക്കഹ ീനഹ ഷഹധഺച്ചഺട്ടഺറദ  എത്്യ ഭഹപ്തഭറദ  

ുഄിതഹത്യ഼ും ുആഴഺട ി഼ത്ത പ്ഩഹീദവഺഔ ബഹശമഹമ ഭസറദ ഺീറഹ ുഄിറദ ങ്കഺൽ ഭറമഹലത്തഺീറഹ ുഄറദ  

ുആരക്കഺയഺക്ക഼ത്യത഼ും.
ുആതഺൽ നഺിത്യഹിഔ ഭനഷഺറഹഴ഼ത്യത് ുഇ ഔഺയഹധഭഹമ ഔയഺനഺമഭങ്ങൾ നടത്ളഺറഹക്കണിഭത്യ഼ള്ള 

നഺശ്ചമദഹർണ്ഡയീത്തഹിട ഭനഩഽർവ്വും ജനങ്ങിന ഩീട്ടൽ ീഔഹഴഺഡഺിത്ല ഭരഴഺൽ ഔർപയഽ പ്ഩകയഹഩഺച്്ച 

ുഄഔത്്ത ഩഽട്ടഺ ീഔഹർത്ളീരറ്റഔ഼ൾക്്ക ഔഹർഩറ്്റ ഴഺയഺച്്ച റക്ഷദവ഻ഩഺിന ുആഴർക്്ക തി഻രള഼തഺ ിഔഹട഼ക്കഹന഼ള്ള 

ഩീട്ടറഺിത്ല തപ്തഩഹടഹണഺിതത്യഹണ്.

ുആങ്ങിന ഷുംഗഺഷ്റ്്റ പഹഷഺഷ്റ്റ഼ഔല഼ിട ഷ഼പ്ഩധഹനഭഹമ ുഄജണ്ഡഔലഺൽ ീയഹത്യ഼ും യ഼ 
ഷുംഗഺ ീഩഹറ഼ും ഷഥഺയതഹഭഷക്കഹയനഹമഺറദ ഹത്ത റക്ഷദവ഻ഩഺൽ നഹൾക്ക഼ നഹൾ ഩീട്ടൽ 

യ഼ത്തൻ നടത്ളഺറഹക്കഺ ിഔഹണ്ടഺയഺക്ക഼ഔമഹണ്.

ഩീട്ടറഺിത്ല ുആത്തയത്തഺറ഼ള്ള ഔഺയഹതഭഹമ ജനഴഺയ഼ത്ഫ നടത്ളടഺഔൾിഔതഺിയ 

വഫ്ദഺക്ക഼ത്യഴിയ യഹജയ ീപ്ദഹസഺഔലഹമഺ ഭ഼പ്ദഔ഼ത്തഹനഹണ് ഩീട്ടറഺിത്ലമ഼ും 
ഔഽട്ടഹലഺഔല഼ിടമ഼ും ബഹഴിഭങ്കഺൽ ഴയ഼ും നഹല഼ഔലഺൽ റക്ഷദവ഻ഩഺൽ ഩീട്ടൽ ഴഺയ഼ത്ഫതമ഼ിട 
ീഩയഺൽ യഹജയീപ്ദഹസഺഔലഹക്ക഼ത്യഴയ഼ിട എണണ ും ഔഽട഼ഔ തിത്യ ിചയ്യ഼ും.



സഺുംഷഹത്നഔഭഹമ ുഄധഺനഺീഴവത്തഺിത്ല ീറഹഔ ചയഺപ്തത്തഺൽ എത്രഹട഼ും തീത്പവഺമിയ 

ുഅഷഽപ്തഺതഭഹമഺ ഔ഼ടക്കഺ ുഄഩയഴൽഔയഺച്്ച യഹജയീപ്ദഹസഺഔലഹക്കഺ ഭ഼പ്ദ ഔ഼ത്തഺ എതഺർ 
വഫ്ദങ്ങില ുആറദ ഹതഹക്കഺ ുഄഴഷഹനും ീദവിത്ത ഴഺള഼ങ്ങറഹണ് ഩതഺഴ്.

റക്ഷദവ഻ഩ് ജനതിമ ഴഺഔഷന ഴഺീയഹധഺഔല഼ും
യഹജയീപ്ദഹസഺഔല഼ഭഹമഺ ഭ഼പ്ദക്ക഼ത്തഹൻ ചഺറ ഴർഖ഻മ ഴഹദഺഔൾ ഔഺടഞ്്ഞ ഩയഺപ്വഭഺച്്ച 

ിഔഹണ്ടഺയക്ക഼ഔമഹണ്. എത്യഹൽ ദവ഻ഩ് ജനത ുആീത്യഴിയ ബഹയതത്തഺിത്ല നഺറനഺൽഩഺന് 

ബ഻ശണഺമഹക്ക഼ത്യ എിത്ബങ്കഺറ഼ും പ്ഩഴർത്തനങ്ങൾ ിചമ്തതഹമഺ യ഼ത്തന഼ും ിതലഺമഺക്കഹൻ 

ഷഹധഺക്കഺറദ  എത്യത് ഴഷ്ത഼തമഹണ്. ഞങ്ങൾ ുആത്ബയഹ ഭസഹയഹജയത്തഺീനഹ ഴഺഔഷന 

പ്ഩഴർത്തനങ്ങൾീക്കഹ എതഺയറദ  ഩിക്ഷ ഴഺഔഷനങ്ങൾ പ്ഩീദവഴഹഷഺഔല഼ിട ജ഻ഴഺതതഺന് 

ഴഺറീഩവ഼ത്യതഹഴയ഼ത് എിത്യ ഞങ്ങൾക്്ക ഩരമഹന഼ള്ളഽ.
ീഔയലഔയമഺറ഼ും ഭറ്്റ ഷുംഷഥഹനങ്ങലഺറ഼ും നമ്മൾ ുആത്്യ ഔണ്്ട ിഔഹണ്ടഺയഺക്ക഼ത്യത഼ും എത്യഹൽ 

ുആടഔഺിട ഔഹണ഼ത്യത഼ഭഹമ ത്യഹണ് ിഩീപ്ടഹൾ ഴഺറഴർധനഴഺിന ിചഹറദ ഺമ഼ള്ള ഴഺഴഺധ 

യഹശ്പ്ട഻മ ഩഹർട്ടഺഔല഼ിട ഴയതയഷഥ ഷഭയ യ഻തഺഔൾ എത്യഹൽ ീഔയലത്തഺൽ ിഩീപ്ടഹൾ ഴഺറ 

എൺഩത഼ും ിതഹണണ ഽര഼ഭഹമഺയഺക്ക഼ത്യ ഔഹറത്്ത തിത്യ റക്ഷദവ഻ഩഺൽ ിഩീപ്ടഹൾ ഴഺറ 

ിഷഞ്ചരഺമടഺച്്ച ഔഹറങ്ങൾ ഏിര
തഹടഺ ഔളഺഞ്ഞഺയ഼ത്യ഼. ുആീത്ളഹൾ നഺറഴഺൽ റഺറ്റരഺന് 160 യഽഩമഹണ് ിപ്ഩഴറ്റഺൽ ഴഺറ. ഴഹർത്തഹ 
ഭഹധയഭങ്ങല഼ിട ുഄബഹഴും ഭഽറും ഴഹർത്തമഺറഺടും ഩഺടഺക്കഹത്ത നഺയഴധഺ പ്ഩതഺഷത്മഺഔൾ 

ുആനഺമ഼ിഭിരമ഼ണ്്ട.

എത്യഺയ഼ത്യഹൽ ഔഽടഺ ുആതഺിറഹത്യ഼ും ുഄഷവഷഥഭഹഴഹിത
ഔഹറ഼ശയഭഺറദ ഹിത ഷഭഹധഹനീത്തഹട് ജ഻ഴഺക്ക഼ത്യ ഷഭഹധഹന ീപ്ഩഭഺഔലഹമ ദവ഻ഩ് ജനതിമ 

ുഄഷവഷഥയഹക്ക഼ത്യതഺൽ ഩീട്ടറ഼ും ുഄീദസത്തഺിത്ല ഔഺയഹധ നഺമഭങ്ങല഼ും യ഼ ഩയഺധഺ ഴിയ 

ഴഺജമഺച്്ച ഔളഺഞ്ഞ഼.
ുആനഺമ഼ും ുഇ ക്കയഺക്കയട഼ഔല഼ഭഹമഺ ഭ഼ീത്യഹട്്ട ീഩഹഔഹനഹണ് ഩീട്ടറഺിത്ല ബഹഴിഭങ്കഺൽ 

ടഺത്ള഼ഷ഼ൽത്തഹിത്ലമ഼ും ുഄരക്കൽ യഹജഹക്കത്റഹയ഼ിടമ഼ും ഩഺൻഖഹഭഺഔലഹണ് ഞങ്ങൾ. ഴയ഼ും 
നഹല഼ഔലഺൽ ുഄരഫഺ ഔടറഺിത്ല തഺയഭഹറഔൾക്്ക വക്തഺമഹർജ്ജഺക്ക഼ത്യത് ീഩഹിറ റക്ഷദവ഻ഩ് 

ജനതമ഼ിട ജനഹധഺഩതയഩയഭഹമ പ്ഩധഺീശധങ്ങൾക്്ക വക്തഺമഹർജഺക്ക഼ഔ തിത്യ ിചയ്യ഼ും. 
ത഻ർച്ച.

ുആങ്ങിന ബയണഔഽടും ുഄടഺച്ചഭർത്തറഺിത്ല പ്ഩതഺയഽഩഭഹമഺയഺക്ക഼ത്യ ഷഹസഹചഹയയത്തഺൽ 

റക്ഷദവ഻ഩ് ജനതക്്ക എറദ ഹ ഴഺധ ഩഺത്ബ഼ണമ഼ും നൽഔ഼ത്യ ീഔയല ജനതക്്ക ഩഴഺളദവ഻ഩഺിത്ല 

യഹമഺയും ഩഴഺള ബഹഴ഼ഔങ്ങൾ ീനയ഼ത്യ഼.
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എെഺർ ട഻ഭഺന്റെ ക്കശഹടു്ടേൾ 
ക്കഗഹൾേ഻പ്പന്റരമും ഭരഺേടന്്ന 
ഴറൿറുക്കുക്കപഹൾ, അഴഷഹന 
പ്രെ഻െന്റമക്കന്നഹണ്ം 
ഴറതുഴഺങ്ങഺക്കറേ് ഞങ്ങലുന്റട 
േഹറുേൾ ന഻ലുേ െന്റന്ന ന്റചയു്യം. 
ഴറതുഴഺങ്ങഺറൂന്റട ഇടംേഹറഺൽ 
ഭഹമഹജഹറങ്ങലുഭഹമഺ പുട്ക്കഫഹൾ 
യഹജഹഴ് ഭഺവഺസഹ എെഺർ 
ക്കഫഹേസ ഺക്കറേ് േമരുക്കപഹൾ 
എെഺർഴരുന്ന ഏെ് ഡഺപന്റെക്കരമും 
െന്റെ േഹറഺന്ററ ഭഹന്ത്രഺേെ ന്റേഹണ്്ട 
േഫലഺപ്പഺച്്ച ക്കഗഹൾഴറൿറുേഹൻ 
േഹറ്റക്കറഹണ്ഺമൻ ഩടമുന്റട 
യഹജഹഴുണ്ടഹേഺറല . ക്കഫഹേസ ഺന്റെ 
ന്റെഹടു്ടഭുപഺൽ നഺന്നും ഫ്ര഻േഺേ് 
റബഺക്കുക്കപഹന്റളറല ഹം േയഹപ് നൗഴഺൽ 
നഺന്നും ആർതഴഺലഺേൾേ് ഩേയം 
നഺവഫ്െെ ഩടരും. ഇനഺ യഺേൽ 
ടഺ ഇറല ഹന്റമന്്ന ഴ഻ണു്ടം ഴ഻ണു്ടം 
ഭനഷസ ഺന്റന ഩരഞു്ഞ ഩഠഺപ്പഺക്കും. 
ന്റഭഷസ ഺ…. നഺങ്ങൾ ഞങ്ങന്റല 
അറട്ടഺന്റേഹക്കണ്ടമഺയഺക്കും. െഺയഺചു്ച 
ഴരുന്റഭന്്ന പ്രെ഻െക്കമഹന്റട െന്റന്ന 
െഹനഹേഺമ ഫഹർഷമുന്റട 
ക്കജള്ഷഺമഺൽ നഺങ്ങന്റല ഴ഻ണു്ടം 
േഹണ്ഹൻ ഞങ്ങൾ ന്റേഹെഺക്കുന്നു.



ചയഺപ്തഭ഼രങ്ങ഼ത്യ ഩഽീക്കഹട്ടഽയഺിറ ഭണണ ഺൽ നഺത്്യ ചയഺപ്തത്തഺിത്ല തഺലക്കഭ഼ള്ള 

തഺയഽയങ്ങഹടഺമ഼ിട ഭണണ ഺൽ എത്ത഼ീത്രഹൾ ഷീത്ബഹശഭഹമഺയ഼ത്യ഼ എനഺക്്ക ;ചയഺപ്തും ഩഠഺക്കഹൻ 

ചയഺപ്ത ഭണണ ഺൽ നഺത്്യ ചയഺപ്ത ഭണണ ഺീറക്്ക!!യ഼ഩഹട് ഒർമ്മഔൾ നഺരഞ്ഞ഼നഺൽക്ക഼ത്യ ഩഺ എഷ് 

എും  ീഔഹീലജഺിത്ല ബഹഖഭഹമീത്ളഹൾ , എത്യ഼ും ഴ഻ട്ടഺൽ ഴത്യ഼ ീഩഹഴ഼ഔ ുഄഷഹധയഭഹമതഺനഹൽ 

എിത്ല ുഈമ്മമ഼ും ുഈത്ളമ഼ും എിത്യ ഩഺടഺച്ച഼ ീസഹഷ്റ്ററഺൽ ുഅക്കഺ. എനഺക്്ക ഩഽതഺ ുആറദ ഹതഺറദ ഹതഺറദ .

ച഼യത്തഺന഼ തഹിള യ഼ ീസഹഷ്റ്റൽ, PSMO ഴഺഭൻഷ് ീസഹഷ്റ്റൽ .പ്ഩഺൻഷഺത്ളറഺിന ഔണ്ട഼ 
ിഩർഭഺശൻ ഴഹങ്ങഺ ഔഺടക്കമ഼ും ിഩട്ടഺമ഼ിഭട഼ത്്ത ീസഹഷ്റ്ററഺൽ ീഩഹമീത്ളഹൾ 14 ഴർശും ഴ഻ട്ടഺൽ 

ഴത്യ഼ ീഩഹമ എനഺക്്ക , ുഄനഺമത്തഺമ഼ിട ഩഹപ്തത്തഺൽ ഔയ്യഺട്ട഼ഴഹയഺമത഼ും ുഄഴല഼ഭഹമഺ തറദ ഼ 
ഔഽടഺമത഼ും ിക്ക യ഼ഩഹട് ഭഺഷഥ ് ിചയ്യ഼ും എത്യ഼ ഔയ഼തഺ ഞഹൻ ഴിത്യത്തഺമീതഹ? ുഄീയ്യഹ ..
തറദ ഼ഔഽടഹൻ ുഄനഺമത്തഺക്്ക ഩഔയും എനഺക്്ക ഔഺട്ടഺമത് 5 ീഩർ, എിത്യമ഼ും ഔഽട്ടഺ 6 ിഭഹഞ്ച഼ള്ള 

ഷ഼ത്ഭയഺഔൾ. ശഹന ീഴിര ീറഹഔും ീതടഺ ീഩഹമീത്ളഹ ജത്ബ഼ീറഹഔത്്ത ജഺനഹൻ 

ഭഹപ്തഭഹമഺ.യഷതപ്ത്ബത്തഺൽ ഭതഺഭരത്്യ ുഈറദ ഹത്ത഼ത്യ ശഹദഺമ഼ും ുഉർജ്ജതപ്ത്ബത്തഺൽ ുആനഺ എത്്ബ 

ഔണ്ട഼ഩഺട഼ത്തും നടത്തഹിഭത്്യ ുഅീറഹചഺക്ക഼ത്യ ഷനസമ഼ും ുആുംഖദ ഻ശ് ഷഹസഺതയത്തഺൽ 

ുഄപ്ഖഖണയമഹമ ിസഫമ഼ും ഩഺിത്യ ുഇ ഞഹന഼ും ,ുഄടങ്ങഺമ ഞങ്ങല഼ിട തരഴഹട്.തറദ ഼ഔഽടഺ 
ിഴള്ളും ുഄീങ്ങഹട്ട഼ഭഺീങ്ങഹട്ട഼ും എരഺമ഼ീത്രഹള഼ും ,ുഅള്ചമഺിറഹയഺക്കൽ ീഩഹമഺ ഴയ഼ീത്രഹൾ ിഔഹണ്ട഼ 
ഴയ഼ത്യ ഭഺച്ചരഺന഼ും ഫഺഷ്ക്കറ്റഺന഼ും ീഴണ്ടഺ തറദ ഼ ഔഽടഺമ യഹപ്തഺഔല഼ും ുഈണ്ടഹമഺയ഼ത്യ഼ ഞങ്ങൾക്്ക .

ഷ഻നഺീമള്ഷ഼ും ഷഽത്ളർ ഷ഻നഺീമള്ഷ഼ഭടങ്ങ഼ത്യ ഞങ്ങല഼ിട ീറഹഔും ുഉട്ടഺമഺീറക്്ക യ഼ 
മഹപ്ത ീഩഹമഺ. ഔഽിട പ്ഩഺൻഷഺത്ളഹല഼ും . പ്ഩഺൻഷഺത്ളറഺന഼ ഔ഼ട്ടഺഔല഼ിട ഭനഷഥ ഹണ് എത്യരഺഞ്ഞത് ുഅ 

ദഺഴഷഭഹണ്. ുഄിറദ ങ്കഺറ഼ും ട഻ച്ചർഭഹയ഼ിടമ഼ും ഭഹശ്ഭഹയ഼ിടമ഼ും ഭനഷഥ ഺിത്ല ിഭഹഞ്്ച 

ഔഹണണിഭങ്കഺൽ ടഽർ ീഩഹഴണഭീറദ ഹ. എത്ബഹമഹറ഼ും പ്ഩഺൻഷഺത്ളറ഼ും ട഻ീച്ചമ്ഷ഼ും 
ീഩഹലഺമഹ…..ഔ഼ട്ടഺഔൾക്്ക ത്ത ട഻ീച്ചള്ഷ഼ും ഞങ്ങൾിക്കഹത്ത പ്ഩഺൻഷഺത്ളറ഼ും.
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യഹപ്തഺമ഼ിട നഺറ റഹിഴലഺച്ചത്തഺൽ ീസഹഷ്റ്റൽ ീഡ ുഅീഗഹശഺച്ചീത്ളഹൾ ഩഽക്കൾ 

ിഔഹണ്ട഼ും ഷദയ ിഔഹണ്ട഼ും ഒണും തഔർത്ത഼. ുആപ്തമ഼ും ബുംഖഺമ഼ള്ള ഭറമഹലഺ ഭങ്കഭഹർ 
ുഈീണ്ടഹമഺയ഼ീത്യഹ?
ീസഹഷ്റ്റൽ നഺമഭഹഴറഺ ഔണ്ട഼ ിഞട്ടഺമത഼ും ഷങ്കടും ഴത്യത഼ും ിഭഹുഫൽ ഔയ്യഺൽ 

ഷഽക്ഷഺീക്കണ്ട ുടും ഔണ്ടീത്ളഹളഹണ് . ുഅ ഷങ്കടും ിഭഹുഫൽ ഩഺടഺച്ചീത്ളഹൾ ത഻ർത്യ഼ 
.ുഴഔ഼ീത്യയും ുഅ ിഭഹുഫൽ തഺയഺച്ച഼ ഴഹങ്ങഹനഹമഺ പ്ഩഺൻഷഺത്ളറഺിത്ല ഴഹതഺറഺന഼ ഭ഼ത്യഺൽ 

ഔഹത്തഺയഺക്കറഹമഺ ഔ഼രച്ച഼ ദഺഴഷും ഞങ്ങൾക്്ക ഩണഺ .ഔഹത്തഺയഺത്ളഺന് ുആപ്തമ഼ും ീഴദനമ഼ണ്്ട 

എത്യരഺഞ്ഞ നഺഭഺശും ുഅമഺയ഼ത്യ഼ ുഄത് . ഴഹർഡൻ ഔഹണഹിത ഒീയഹ ഔള്ളത്തയും 
ിചയ്യ഼ീത്രഹള഼ും ഞങ്ങില ഷറ഻നഭഺഷഥ ് നറദ  ിഴടഺത്ളഹമഺ ുഅ ഔള്ളത്തയും ീഩഹക്ക഼ും.എത്യഺട്്ട 
ഭഺഷഥ ഺന഼ യ഼ ചഺയഺമ഼ണ്്ട ുഈണ്്ട ഩടീച്ചഹീന◼ ….

തരഴഹട്



ഴഹർഡന഼ും ഷറ഻നഭഺഷഥ ഼ും ഔഹണഹിത യഹപ്തഺ ുഄഴർ ുഈരങ്ങഺ എത്്യ ുഈരത്ള഼ ഴയ഼ത്തഺ 
രഽഭഺന഼ ഩ഼രത്ത഼ചഹടഺ ഔള്ളത്തയും ിചയ്യ഼ീത്രഹൾ , യ഼ പ഻ൽ ുഈണ്ടീറദ ഹ ുഄത് ീഴിര ഏത഼ 
ഔഹയയങ്ങൾ ിചയ്യഹിണങ്കഺറ഼ും ുആങ്ങിന യ഼ പ഻ൽ ഔഺട്ടഽറ. ഷഭമും ുഄർത്ഫയഹപ്തഺമഹിണത്യ഼ 
ഒർക്കണും.
ഒീയഹയ഼ത്തയ഼ിടമ഼ും ഫർത്്തീഡ ഴയ഼ീത്രഹൾ ഫക്കറ്റഺൽ ീഷഹത്ള഼ ഔറക്കഺ ളഺക്ക഼ത്യ 

ഷപ്ത്രദഹമത്തഺന് ഞഹന഼ും ഔഽട്ട഼നഺത്യ഼ട്ട഼ണ്ടങ്കഺറ഼ും ഔ്ീടഹഫർ 2 ഩ഼റർിച്ച 12 ഭണഺക്്ക 

ുഈരങ്ങഹൻ ഔഺടത്യ എിത്ല തറമഺറഽിട ിഴള്ളും ഴത്യീത്ളഹളഹണ് ീഷഹത്ളഺിത്ല യ഼ചഺമ഼ള്ള
ഫർത്്ത ീഡ ഞഹൻ ുഄരഺഞ്ഞത്. ഴഹശഺ ങ്്ങിഭശ഻ൻ ുആറദ ഹത്ത ഷങ്കടും ുഄറക്്ക ഔറദ ഺൽ 

മഽണഺീപഹും ിഔഹണ്്ട ുഄടഺച്ച ുഈച്ച ഷഭമഴ഼ും ഞങ്ങൾക്ക഼ണ്ടഹമഺയ഼ത്യ഼.
ീഭഹതഺയും ുഔമഺൽ ഔ഼ട഼ങ്ങഺ യഹപ്തഺ 12 ഭണഺക്്ക ീഔഹട്ടക്കൽ 

ുഄൽഭഹഷഺീറക്്ക ീഩഹമ ുഄഴഷഥ ുഈണ്ടഹമഺട്ട഼ണ്്ട എനഺക്്ക. ുഄത഼ും ുഅുംഫ഼റൻഷഺൽ 

!!ഴഺയൽ ിഴട്ടഺഭഹറ്റ഼ീഭഹ എത്്യ ീഩടഺച്്ച ക഼ർുഅനഺിറ എറദ ഹ ഷഽരത്ത഼ഔല഼ും ഒതഺമ 

മഹപ്തമഹമഺയ഼ത്യ഼ ുഅുംഫ഼റൻഷഺിറ ുഅ മഹപ്ത.ഔണ്ട഼ ചഺയഺക്കഹൻ ഔഽിട ശഹദഺമ഼ും 
ജ഼ഫഺനഹഷ് ഭഺഷഥ ഼ും ഷഭ഻ര ഭഺഷഥ ഼ും . ഔയഞ്്ഞ emergancyഴഹർഡ് ുഄറത്്ര ുഅക്കഺമീത്ളഹ 
ീഡഹഔ്ടരഺന഼ ീഩഹറ഼ും ചഺയഺിത്ളഹട്ടഺ.
ിഭള഼ഔ഼തഺയഺ ിഴട്ടത്തഺൽ ഷ഻നഺീമള്ഷഺന് മഹപ്തമമത്്ള നൽഔഺമീത്ളഹൾ ഞങ്ങൾ 

ഷ഻നഺീമള്ഷ് ുഅമ ഷീത്ബഹശഭഹമഺയ഼ത്യ഼.നഺഭഺശങ്ങൾക്ക഼ള്ളഺൽ തിത്യ ുഅ ഷീത്ബഹശും 
ഭഹരഺ ഩഔയും ഒീയഹ ഷ഻നഺീമള്ഷഺിന ഭ഼കത്്ത ഴഺയഺമ഼ത്യ ഷങ്കടും ഞങ്ങല഼ിട ഷങ്കടഭഹമഺ 
ഭഹരഺ.

റ഻ഴ് ഔളഺഞ്്ഞ ഷങ്കടീത്തഹിട ഴയ഼ത്യ എനഺക്്ക പഷ്റ്്റ ഩഺയ഻ഡ് ഔദ ഹഷഥ ഺൽ ഴയ഼ത്യ 

രസഽപ് ഷഹര഼ിടമ഼ും വയഴണൻ ഷഹരഺിത്ലമ഼ും ഔദ ഹഷഺൽ ുആയഺക്ക഼ീത്രഹ 
ഔണണ ഼നഺരമ഼ഭഹമഺയ഼ത്യ഼. ുഄഴഺിട എത്തഺീമഹ എത്്യ ുഈമ്മ ീചഹദഺക്ക഼ീത്രഹൾ ഷങ്കടും ഞങ്ങൾ 

ഭരക്ക഼ത്യത് ഴഹർഡിനമ഼ും ഷറ഻ന ഭഺഷഥ ഺിനമ഼ും ജ഼ഫഺനഹഷ് ഭഺഷഥ ഺിനമ഼ും 
ഔഹണ഼ീത്രഹമഹമഺയ഼ത്യ഼. 

ിഔഹീരഹണ എത്യ ഭസഹഭഹയഺ ീറഹഔിത്ത ഩഺടഺച്ച഼ഔ഼റ഼ക്കഺമീത്ളഹൾ ഞങ്ങൾക്ക഼ും 
തഺയഺച്്ച ഴ഻ട്ടഺീറക്്ക ഴീയണ്ട ുഄഴഷഥമഹമഺ. തഺയഺച്്ച ിഩട്ടഺമ഼ും ഔഺടക്കമ഼ും തഹങ്ങഺ ഴ഻ട്ടഺൽ 

ഴത്യ഼ ഔമരഺമീത്ളഹ ഞങ്ങൾ ഩഽട്ടഺ ഔലഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ീയഹയ഼ത്തയ഼ിടമ഼ും ചഺയഺക്ക഼ 
ഩഺത്യഺൽ ുഈണ്ടഹമഺയ഼ത്യ ഔ഼ഷാതഺഔൾ ുഅമഺയ഼ത്യ഼.

യ഼ ഴട്ടും ഔഽടഺ ീഩഹണും ഞങ്ങൾക്്ക . ഞങ്ങല഼ിട തരഴഹട്ടഺീറക്്ക . യ഼ഭഺച്്ച തറദ ഼ 
ഔഽടഹൻ , യ഼ഭഺച്ച഼ ചഺയഺക്കഹൻ ,യ഼ഭഺച്്ച ുഈരങ്ങഹൻ …….



ത഻ര഻ീക വരഺത്ത ദ഻നങ്ങൾ

FIDA
S4

ചയഺത്രഭുരങു്ങന്ന െഺരൂയങ്ങഹടഺമുന്റട ന്റനേഺൽ ഉമർന്്ന നഺൽക്കുന്ന PSMO ന്റെ 
േയഹപഷഺക്കറേ് 2 ഴർശം ഭുപ് എന്റെ രു ഩഺരന്നഹൾ േഺനതൄഺൽ ഞഹൻ േമരഺ 
ന്റചറല ുന്ന േയഹപഷഺന്റെ ഇടെ് ഴവത്ൄ ഏറ്റഴും ഭുേലഺറഹമഺ ചയഺത്ര 
ഡഺപ്പഹർട്്ടന്റഭെഺൽ ഞഹൻ ഷഥഹനഭുരപ്പഺചു്ച. അനഺമതൄഺേന്റലക്കപ്പഹന്ററ േഹണുന്ന 
ഷ഻നഺക്കമള്ഷും ഡഺപ്പഹർട്്ടന്റഭെഺന്റനമും ൿട്ടഺേന്റലമും ക്കചർത്ൄ ഩഺടഺക്കുന്ന 
പ്രഺൻഷഺപ്പഹലും ൿക്കരമധഺേം ന്റപ്രഹപഷർഭഹരും
ക്കേഹക്കലജഺന്റന ഷേന്തം ഴ഻ട് ക്കഩഹന്ററ ക്കനഹക്കുന്ന ൿക്കര നറല  ഭനുശയരും ഉണ്്ട ഇഴഺന്റട 
അെഺക്കറന്റര േയഹപഷഺന്റെ നടുഴഺറുള്ള ഩൂക്കന്തഹട്ടതൄഺന്ററ ഒക്കയഹ ഩൂഴഺന്റെമും 
ന്റഭഹേ് ക്കനഹേഺമും ഭയതൄണ്റഺൽ ഴഹക്കെഹയഹന്റെ ഷംഷഹയഺച്ചതും േഹെഺന്റന 
ചുറ്റഺഩറ്റഺ നഺന്നതും  ഇടേഺടേ് ഷ്ക്കറ്റജഺറും ന്റഷഭഺനഹർ സഹലഺറുഭുള്ള ഴയെയഷ്െ 
ഩയഺഩഹടഺേലും ഇടമ്േക്കപ്പഹക്കളഹ ഉള്ള ധറബ്രരഺ ഷന്ദർവനഴും ന്നും 
ഭെഺമഹമഺടു്ടണ്ടഹമഺരുന്നഺറല ക്കേഹഴഺന്റഡന്ന ഭസഹഭഹയഺ എത്രക്കമഹ േയഹപഷ് േഺനങ്ങൾ 
ഇറല ഹെഹേഺ 
2 ഴർശതൄഺനഺപു്പരം ഞഹനും ഷ഻നഺമരഹമഺ ഇനഺ ൿരച്്ച ഭഹഷഴും 4 
ന്റഷഭഷറ രുേലുന്റട ഩയ഻െമും അതും േളഺഞ്്ഞ ഈ േയഹപഷഺന്റെ ഩടഺമഺരങു്ങഭക്കറല ഹ 
എക്കന്നഹർക്കുക്കപഹൾ രു ഷെടം
" ഇഴഺന്റട ഇനഺ ഞഹൻ ഩുർവ്വ ഴഺേയഹർത്ഥഺമഹമഺയഺക്കും. അധയഹഩേർക്കും 
േയഹപഷഺനും 
ക്കചച്ചഺഭഹർക്കും ഞഹൻ രു ഩൂർവ്വ ഴഺേയഹർത്ഥഺമഹ“.എറല ഹം രു 
ഩുേഺയഺമഺന്ററഹതുങു്ങം.....
 നന്ദഺ



“Cloud

When I just looked up

I met you in the blue sky

In a vagrant white

Blind's World

It's a gaudy world

But when I open my eyes

It becomes pitch dark”

“Rays of Aurora

When it falls on your pale 

form

You rise dazzlingly”

“Freedom is an emotion

It's not something we are born 

with,

It's something we achieve”
“Corona

Your arrival was completely 

unpredictable

You have spread to all corners 

of the world

And you took our loved ones 

away from us”

“Today was her last day

As a farewell gift she left a wing

On earth for her mate”

“I want to fly high

From this suffocating cage

To live the way I wanted to”

“All souls need a day

To make their dreams come 

true and,

To shine in their way”

HIBA AREEKAN

S2



GOPIKA
PG S2

THE MAGIC







COLOUR                                                            
PLAY

SHAHANAS AHAMMAD
S4

FATHIMA HIBA 
S2

FATHIMA RISVANA 
S2

FATHIMA RISWANA MK
PG S2



FATHIMA JENNA 
S2



HASNA NASRIN 
S2

NAJMUNISSA 
S2



NAYANA KRISHNA 
S4

SHAHANAS AHAMMAD 
S4

SHAHNA JASMIN 
S2



GOOD TIMES



“WE ARE WHAT WE REPEATEDLY

DO.EXCELLENCE,THEN,IS NOT AN ACT,BUT A HABIT.”

-ARISTOTLE



THE KEY TO SUCCESS IS TO START BEFORE YOU ARE 

READY –MARIE FORICE



"Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to

continue that counts."-- Winston S. Churchill



Try not to become a man of success. Rather become a 

man of

value."-- Albert Einstein



“WHEN THE GOING GETS TOUGH,THE TOUGH GET

GOING”

-JOE KENNEDY



JKഓരരഺ സൃഷ്ട഻കള ും ഓരരഺ കയ്യഺപ്പഺണ്. മറ്റഺർക്കും പകരമഺവഺൻ  കഴ഻യഺത്ത കയ്യഺപ്്പ.  


         
 

       ഹൃദയത്ത഻ൻയ്റ അട഻ത്തട്ട഻ൽ ന഻ന്നും യ്നയ്യ്െട ത്ത , െൻരറെഺയ സൃഷ്ട഻കൾ 
യ്കഺണ്്ട കയ്യഺപ്്പ ചഺർത്ത഻യ എലല ഺ ട്ട കഺർക്കും നന്ദ഻... 
 അെ഻ല പര഻ വ഻ദയ എന്ന നുറ ങ്ങ  യ്വട്ടയ്ത്ത , ഉജ്ജ്വല ദ഼പമഺയ഻  പ്രകഺശ 
പൂര഻െമഺക്ക഻യ  , ഇരുട്ട഻ൽ ന഻ന്്ന അക്ഷരത്ത഻രേയ ും  , അറ഻വ഻രേയ ും, വർണണ ഺഭമഺയ 
രലഺകരത്തക്്ക , ഞങ്ങൾക്്ക  വഴ഻കഺട്ട഻യഺയ  ഗുരുനഺഥന്മഺർൿും സ്രനഹത്ത഻ൽ 
ചഺല഻ച്ച നന്ദ഻.. 
ര഻രുട്ട഻ൽ ന഻ശ്ചലമഺയ കണുകൾക്്ക, ഒരു മ഻ന്നഺമ഻നുങ്ങ഻ൻ്്യ്റ നുറ ങ്ങ   യ്വട്ടും രപഺല ും 
പ്രെ഼ക്ഷയ യ്ട െ഻ര഻നഺളും ആണ്. 
അക്ഷരങ്ങൾ യ്കഺണ്്ട മഺയഺജഺലും െ഼ർത്ത , െൻയ്റ രപനതുമ്പ഻ൽ  ന഻ന്നും അടർന്ന 
വ഼ഴ ന്ന  വഺക്കകയ്ള യ്കഺണ്്ട മനുഷയ മനസസ ഻യ്ന ക഼ഴ്യ്പ്പട ത്ത഻യ എലല ഺ 
മഹഺപ്രെ഻ഭകയ്ളയ ും, വഺക്കകൾക്കെ഼െമഺയ  നന്ദ഻രയഺയ്ട സ്മര഻ക്കന്ന . 
മണണ ഻യ്ന സ്പർശ഻ക്കന്ന, ഓരരഺ രവര഻ലൂയ്ടയ ും പ നർജന഻ക്കന്ന  ജ഼വെഺളും  രപഺയ്ല, 
ഞങ്ങള യ്ട ഈ സൃഷ്ട഻യ ും ന഻ങ്ങള യ്ട മനസസ ഻ൽ ഒരു സ്പന്ദനും ഉണ്ടഺൿയ്മന്ന 
പ്രെ഼ക്ഷരയഺയ്ട  , സ്രനഹരത്തഺയ്ട ...... 

 
SHAHNA SHERIN P 
EDITOR 

SHAHNA SHERIN P 
S4 BA HISTORY 



SPECIAL THANKS

FATHIMA JENNA
S2

FATHIMATHUL HASNA 
S2

SHAHNA JASMINE
S2

NAFISA NASREEN

S4

MAJIDHA NASREEN

S4

SHAHANA SHERIN
S4

DIYA AMNA 
S2



AURORA 2021 


