
吀漀 最攀琀 䄀刀 倀匀䴀伀 䴀䄀䜀䄀娀䤀一䔀 ㈀　㠀开㤀 椀渀 礀漀甀爀 瀀栀漀渀攀 㨀

⸀  䐀漀眀渀氀漀愀搀 䄀刀 倀匀䴀伀 䴀䄀䜀䄀娀䤀一䔀 ㈀　㠀开㤀 愀瀀瀀氀椀挀愀琀椀漀渀  
  昀爀漀洀 倀氀愀礀 匀琀漀爀攀Ⰰ 猀挀愀渀 琀栀攀 儀刀Ⰰ 漀爀 昀漀氀氀漀眀 琀栀攀 氀椀渀欀㨀
  栀琀琀瀀㨀⼀⼀猀椀琀攀猀⸀最漀漀最氀攀⸀挀漀洀⼀瘀椀攀眀⼀瀀猀洀漀洀愀最愀稀椀渀攀
㈀⸀  䄀氀氀漀眀 䄀刀 倀匀䴀伀 䴀䄀䜀䄀娀䤀一䔀 ㈀　㠀开㤀 琀漀 愀挀挀攀猀猀 
  琀栀攀 挀愀洀攀爀愀 琀漀 猀挀愀渀 琀栀攀 瀀愀最攀猀⸀
㌀⸀  匀挀愀渀 琀栀攀 瀀愀最攀猀 眀栀椀挀栀 挀漀渀琀愀椀渀     戀礀 䄀刀 挀愀洀攀爀愀 愀瀀瀀⸀ ㌀⸀  匀挀愀渀 琀栀攀 瀀愀最攀猀 眀栀椀挀栀 挀漀渀琀愀椀渀     戀礀 䄀刀 挀愀洀攀爀愀 愀瀀瀀⸀ 
㐀⸀  吀椀氀琀 挀愀洀攀爀愀 昀爀漀洀 　뀀 琀漀 㤀　뀀 愀渀最氀攀 琀漀 最攀琀 愀 瀀攀爀昀攀挀琀 瘀椀攀眀 
  漀昀 䄀刀 椀氀氀甀猀琀爀愀琀椀漀渀⸀
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ഞങ്ങൾ ബന്ധനസ്ഥരൊണ്; പനേഹവും നന്മയും ആഹ്ൊ�ങ്ങളും 
പ�ൊട്ടിച്ചടിരടികളും െീർതെ ചങ്ങെകെൊൽ.

സമൊധൊനവും അുംഗീകൊരവും പവളപ്ടിന് മുദ്രകുത്തുപമ്പൊൾ
ഇെ് കറുപ്ടിപറെ ഭുംഗടിയടിൽ പെൊകപതെ പനൊക്ടിക്ണ്ടവപര കുറടിച്ച്.

അഞ്ചു മണടിയപട �ടടികെടിറങ്ങുപമ്പൊൾ ഹൃ�യതെടിപറെ െൊെും പെറ്ൊറുണ്ട്.
അസ്തമടിച്ച സൂര്യപറെ നട്ടുച്ചയടിൽ പ�ൊള്ളൊറുണ്ട്. 

അപെ, �ീരങ്ടികപെ പനരടിടൊൻ കല്ലുകൂട്ടിയവരപട പെൊകും 
ഞങ്ങൾക്ന്യമൊണ്.
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ചരിത്രസ്മരണകൾ 
തളംകെട്ടിനടിൽക്കുന്ന പ്രദേശ
മാണ് തടിരൂരങ്ാടടി. തടിരൂ
രങ്ാടടികെ തഴുെടി പനമ്പുഴ 
െടന്നുദപാകുന്നു. ആെടിരം 
ആണ്ടുെൾക്കു മുമ്പുതകന്ന ഈ 
പ്രദേശത്് ജനവാസമുണ്ാ
െടിരുന്നു എന്നു ൊണടിക്കുന്ന 
കുടക്കല്ലുെൾ ഇദ്ാഴും പന

മ്പുഴയുകട തീരങ്ളടിൽ ൊണാം. 
ഏതാണ്് രണ്ാെടിരം വർഷങ്ൾക്കുമുമ്് 
മധ്യധരണ്യാഴടി പ്രദേശത്തുനടിന്നും ഇന്്യെടിൽ 
കുടടിദെറടി്ാർത് ഒരു ജനവടിഭാഗത്ടികറെ 
സാംസ് ൊരടിൊവശടിഷ്ടങ്ളാണ് െടലടിദനാടു 
കതാട്ടുെടിടക്കുന്ന നേീതീരങ്ളടിൽ ൊണക്ടു
ന്ന ‘കുടക്കല്ലുെൾ’ എന്നു വടിശ്വസടിക്കക്ടുന്നു. 
കുടക്കല്ലുെൾക്കു െീഴടിൽ അക്കാലത്തു ജീവടിച്ച 
പ്രധാനടിെളുകട കഭൌതടിൊവശടിഷ്ടങ്ൾ 
വടിവടിധ രൂപത്ടിലുള്ള മൺപാത്രങ്ളടിൽ 

അടക്കം കെയ്ടിരടിക്കുന്നു. മൺപാത്രങ്ൾ 
ബ്ാക്ക് ആൻഡ് കറഡ് കവെർ വടിഭാ

ഗത്ടിൽക്ടുന്നു. മൺപാത്രങ്ൾ 
ചൂളക്കു കവക്കാനം, ചൂടുക്രമീെരടിച്ച് 
പാത്രങ്ളടിൽ നടിറദഭേങ്ളുണ്ാ
ക്കാനം ആ ജനതക്കറടിൊമാെടി
രുന്നു എന്നു വ്യക്ം. അവർക്ക് 
അവരുദടതാെ സൌന്ദര്യ 

സങ്കല്പങ്ളുണ്ാെടിരുന്നു. 

പത്തുപതടിനഞ്ചുദപർ ലക്്യദ�ാധദത്ാകട 
േടിവസങ്ദളാളം ദൊജടിച്ചു പണടികെടുത്ാദല 
ഒരു കുടക്കല്ലു നടിർമ്ടിക്കാനം സ്ാപടിക്കാനം 
െഴടിയുെയുള്ളൂ. കുടക്കല്ടികറെ മുെൾഭാഗത്തുള്ള 
െല്് കവട്ടികെടുത്് ഉദദേശടിച്ച സ്ാനത്് 
എത്ടിക്കാനം സ്ാപടിക്കാനം പതടിനഞ്ചുദപ
കരങ്കടിലും ഒന്നടിച്ചുപ്രവർത്ടിക്കണം. കുടക്ക
ല്ലുെളുകട ഉള്ളടിൽ ധാന്യങ്ളും ആയുധങ്ളും 
ൊണക്ടുന്നു. കൃഷടിയുകടയും സ്ടിരവാസത്ടി
കറെയും ദലാഹനടിർമാണത്ടികറെയും സൂെനെ
ളാണവ. 

ബുക്കാനൻ എന്ന സഞ്ാരടി ‘തടിരുവന
ങ്ാടടി’ എന്നാണ് ഈ സ്ലത്ടിന് ദപര് 
നൽെടിെടിരുന്നത്. ആ ൊലത്് തടിരൂരങ്ാടടി 
തടിരുവനങ്ാടടി എന്ന ദപരടിലാെടിരടിക്കണം 
അറടിെക്ട്ടിരുന്നത്. തടിരൂരങ്ാടടി ദെരനാട് 
താലൂക്കടികറെ തലസ്ാനമാെടിരുന്നു. കെമ്ാട് 
ദപാലീസ് ദ്റേഷൻ, രജടി്റേർ ഓഫീസ് എന്നടി
വക്ക് മുമ്ടിൽ ദറാഡടികറെ മറുവശത്് മമസൂർ 
രാജാക്കന്ാർ നടിർമ്ടിച്ച ദൊട്യുകട അവശടി
ഷ്ട്ങ്ൾ അടുത് ൊലം വകര ൊണക്ട്ടിരു
ന്നു. അവടികട ടടിപ്പുവടികറെ ദൊട്യുകട െടിടങ്ം 
അസ്ടിവാരവം നടുവടികലാരു കുളവം സ്ടിതടി
കെയ്ടിരുന്നു. കുളത്ടിനള്ളടിൽ െമാനാകൃതടി
െടിൽ ഒരു രഹസ്യവഴടിയും ഉണ്ാെടിരുന്നദത്ര. 
കെമ്നാകട് ടടിപ്പുവടികറെ ദൊട്യുകട െല്ലുെൾ 
ഉപദൊഗടിച്ചാണ് തടിരൂരങ്ാടടിെടികല പഴെ 
ദപാലീസ് ദ്റേഷനം ജെടിലും പണടിതത്. 
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ദൊട്ക്കുചുറ്ം ഒരു പാർക്ക് ഉണ്ാെടിരുന്നു. 
ഇദ്ാഴും ഈ സ്ലകത് ആധാരങ്ളടിൽ 
പൂദന്ാട്ം എന്ന ദപരുൊണാം. മമസൂർ 
രാജാക്കന്ാരും ബ്ടിട്ീഷുൊരും തമ്ടിൽ 
മല�ാറടിൽ കവച്ചു നടന്ന രണ്ടു യുദ്ധങ്
ളും തടിരൂരങ്ാടടിെടിൽ കവച്ചാെടിരുന്നു. 
1780-ൽ മഹേരാലടിയുകട െമാണ്റാെടി
രുന്ന മഖ്ദം അലടികെ ദെണൽ ഹം�ർ 
തടിരൂരങ്ാടടിെടിൽ കവച്ച് ദതാല്പടിച്ചു. 
1790-ൽ ടടിപ്പുവടികറെ മസന്യകത് തടി
രൂരങ്ാടടിക്കു സമീപം കവച്ച് ജനറൽ 
ഹാർട്് കല (Hartley) ദതാൽപടിച്ചു. മമ്പുറം 
തങ്ന്ാരുകട ആസ്ാനം തടിരൂരങ്ാടടി
െടികല മമ്പുറത്ാണ്. 18 -ാം നൂറ്ാണ്ടികറെ 
ആേ്യത്ടിൽ സയ്ടിേ് ഹുമസൻ ഇ�ടിൻ 
അലവടി ജടിഫ്ടി തങ്ൾ അദറ�്യെടിൽ 
നടിന്ന് വന്ന് മമ്പുറത്് താമസമാക്കടി. തറ

മ്ൽ എന്ന 
വീട്ടിലാ

ണ് 

മമ്പുറം തങ്ന്ാർ താമസടിച്ചടിരുന്നത്. 
ഹടിജ് റ 1160ൽ അദദേഹം മരടിച്ചു. ആ 
സ്ാനം അദദേഹത്ടികറെ മരുമെൻ 
സയ്ടിേ് അലവടി ഇ�ടിൻ മുഹമ്േ് ഏകറ്ടു
ത്തു. ആേ്യ തങ്ളുകട മെൾ ഫാത്ടിമകെ
ൊണ് സയ്ടിേ് അലവടി തങ്ൾ വടിവാഹം 
കെയ്ത്. അദദേഹത്ടികറെ മെനാണ് 
സയ്ടിേ് ഫസൽ. 1852ൽ െലക്ടർ 
കൊദണാലടി അദദേഹകത് മക്കെടിദലക്കു 
നാടുെടത്ടി. അതടിന പ്രതടിൊരമാെടി 
കൊദണാലടികെ മാ്ടിളമാർ ദൊഴടിദക്കാ
കട് അദദേഹത്ടികറെ �ംഗ്ാവടിൽ കവച്ച് 
വധടിച്ചു. മമ്പുറം മഖാമടിൽ ആേ്യ തങ്ളു
കടയും സയ്ടിേ് അലവടി തങ്ളുകടയും മറ് 
കുടും�ക്കാരുകടയും ഖ�റുെൾ ഉണ്്. 
സയ്ടിേ് ഫസൽ, കുടടിൊകന കുടടികൊഴടി
്ടിക്കുന്ന ജന്ടികെ കൊല്ലുന്നത് പാപമകല്
ന്നും പ്രശംസനീെമാെ െർമ്മാകണന്നും 
പ്രഖ്യാപടിച്ചടിരുന്നു. ബ്ടിട്ീഷുൊർകക്കതടി
കരയും മർദേെരാെ ജന്ടിമാർകക്കതടികരയും 
അടരാടാൻ ദപാകുന്ന മമ്പുറത്് ദപാെടി 

ആശടിർവാേം വാങ്ാറുണ്ാെടിരുന്നു. 
സാമ്ാജ്യത്വ - ജന്ടിത്വശക്ടിെൾ

കക്കതടികര ദപാരാടാനള്ള 
ഒരു പ്രദൊേനദെന്ദ്രമാ

െടി മമ്പുറം തങ്ൾ 
കുടും�ം വർത്ടി

ച്ചു. 
മദഞ്രടിക്ക

ടുത് കനല്ടി
ക്കുത്് ഗ്ാമ
ത്ടിൽ 1861ൽ 
ജനടിച്ച ആലടി

മുസ്്യാരാെടിരുന്നു ഖടിലാഫത്തുപ്രസ്ാന
തടികറെ ഒരു പ്രധാനദനതാവ്. കപാന്നാനടി, 
മക്ക, എന്നടിവടിടങ്ളടിൽ വടിേ്യാഭ്യാസം 
കെയ് അദദേഹം തടിരൂരങ്ാടടി നടുവടികല 
പള്ളടിെടിൽ മുേരടിസ് ആെടിരുന്നു. ദേശീെ 
പ്രസ്ാനവമാെടി അടുത് �ന്ം പുലർ
ത്ടിെടിരുന്ന അദദേഹം ഖേർവസ്ത്രധാരടിൊ
െടിരുന്നു. സ്വാതന്ത്രസമരദസനാനടിൊെടി
രുന്നു. 

മലപ്പുറത്ടിനടുത്് പൂദക്കാട്ടൂരടികല 
വടകക്ക വീട്ടിൽ മുഹമ്േടികന, നടിലമ്പുർ 
ദൊവടിലെത്തുനടിന്നു ദതാക്കുെൾ ദമാ
ഷ്ടടിച്ചു എന്ന െള്ളദക്കസുണ്ാക്കടി അറസ്റ്റു
കെയ്ാൻ ശ്രമടിച്ചു. അദദേഹം ഖടിലാഫത്തു 
പ്രസ്ാനത്ടിൽ ദെർന്നതടിന നടിലമ്പൂർ 
ദൊവടിലെകത് തടിരുമുൽ്ാടടികറെ 
പ്രതടിൊരമാെടിരുന്നു അത്. മദഞ്രടിെടിൽ 
നടന്ന ദൊൺഗ്സ്് സദമ്ളനത്ടിൽ 
കുടടിൊന്ാർക്കനകൂലമാെ പ്രദമെം പാ
സാക്കുന്നതടിൽ വടകക്ക വീട്ടിൽ മുഹമ്േ് 
മുൻമെ എടുത്താെടിരുന്നു തടിരുമുൽപാ
ടടിന പെയുണ്ാവാൻ ൊരണം. മദഞ്രടി 
സർക്കടിൾ ഇൻകപെക്ടർ എം നാരാെണ
ദമദനാൻ മുഹമ്േടികന വടിളടിച്ചദ്ാൾ 
മർേെനാെ ഇൻസ് കപക്ടറുകട അടുദത്
ക്ക് തനടിച്ചു ദപാകുന്നത് സുരക്ടിതമല് 
എന്ന് െണ്ദ്ാൾ ഖടിലാഫത്് വളണ്ടി
െർമാദരാകടാ്മാണ് മുഹമ്േ് ദപാെത്. 
സംഗതടി പന്ടിെല് എന്നു െണ് ഇൻകപെ
ക്ടർ മുഹമ്േടികന അറസ്റ്റു കെയ്ടില്. പെരം 
ഗവകമെറെടിന് അതടിശദൊക്ടി െലർന്ന 
ഒരു റടിദ്ാർട്് അെച്ചു. ഗവകമെറെ് ഖടിലാ
ഫത്് പ്രസ്ാനകത് തെർക്കാൻ പദ്ധ
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തടിെൾ ആവടിഷ് െരടിച്ചു. 1921 ആഗസ്് 19 
കവള്ളടിൊഴ്ച രാത്രടി 9മണടിക്ക് 75 കവള്ള
പട്ാളക്കാദരാടും 100 റടിസർവ് കപാലീസു
ൊദരാടും കൂടടി െലക്ടർ ഇ. എഫ് ദതാമ
സടികറെ ദനതൃത്ത്ടിൽ തടിരൂരങ്ാടടിക്ക് 
പുറക്ട്ടു. പടിദറ്ന്ന് ഖടിലാഫത്് വളണ്ടി
െർമാകര അറ്റേ് കെയ്ാനം ഭീെരാന്രീ
ക്ം സൃഷ്ടടിക്കാനം ശ്രമടിച്ചു. ഖടിലാഫത്് 
ദനതാക്കകള ദതടടി െടിഴദക്ക പള്ളടിയും 
മറ്ം ദപാലീസ് പരടിദശാധടിച്ചു. ദനതാ
ക്കകള അവർക്ക് െടിട്ടിെടില്. ദപാലീസ് 
തടിരൂരങ്ാടടി പള്ളടി കവടടി കവച്ചു എന്ന 
ശ്രുതടി പരന്നു. ജനം തടിരൂരങ്ാടടിെടിദല
കക്കാഴുെടി. അന്ന് ദൊട്ക്കൽ െന്ൊെടി
രുന്നു. െന്െടിൽ വാർത് എത്ടിെദ്ാൾ 
എല്ാവരും െച്ചവടമുദപക്ടിച്ചു തടിരൂരങ്ാ
ടടിെടിദലക്ക് നീങ്ടി. ദപാലീസ് അവകര 
പന്ാരങ്ാടടി കവച്ച് എതടിരടിട്ടു. 9 ദപർ 
കവടടിദെറ്് മരടിച്ചു. െടിലകര അറ്റേ് കെയ്തു. 
ആ വടിവരം അദന്വഷടിക്കാൻ ദവണ്ടി 
ഖടിലാഫത്് ദനതാക്കൾ െടിഴദക്കപള്ളടി
െടിൽ നടിന്ന് പടടിഞ്ാദറാട്് ദപാലീസ് 
ദ്റേഷനടിദലക്ക് നീങ്ടി. െദച്ചരടിയുകട 
ഫർദലാങ് െടിഴകക്കത്ടിെദ്ാൾ പട്ാ
ളവം ദപാലീസും അണടിനടിരന്നു. ആലടി 
മുസ്ടിൊരുകട പടിന്നടിൽ ആെടിരെണക്കടിന് 
മുസ്ടിംെൾ ഉണ്ാെടിരുന്നു. എന്ാണ് ആവ
ശ്യകമന്ന് പട്ാളക്കാർ ദൊേടിച്ചദ്ാൾ 
അറസ്റ്റു കെയ്വകര വടിട്ടു തരണകമന്ന് ആവ
ശ്യക്ട്ടു. ‘വടിട്ടുതരാം ഇരടി്ടിൻ ‘ എന്ന് 
അൊൾ പറഞ്ഞു. മാ്ടിളമാർ ഇരുന്ന 
ഉടകന ‘ഫെർ’ എന്ന് കവടടികവക്കാൻ 
െല്പടിക്കുെൊണ് ആ െതടിെൻ കെയ്ത്. 

17ദപർ കവടടിദെറ് മരടിച്ചു. ധീരരാെ മാ്ടി
ളമാർ പ്രത്യാക്രമണം നടത്ടി. അങ്കന 
കവടടി കവക്കാൻ െൽ്ടിച്ച റൌളടി (DySP), 
ദജാൺസൻ (കസക്കറെ് കലഫ്റ്റനറെ് ), 
കഹഡ് ദൊൺ്റേ�ടിൾ കമാെ്േീൻ 
തുടങ്ടിെവർ ഈ യുദ്ധത്ടിൽ മരടിച്ചു. 
ഫദറാക്ക് വകര കറെടിൽപാതെടിലൂകട 
ൊൽനടൊൊണ് െലക്ടറും സംഘവം 
തടിരടിദച്ചാടടിെത്. െലക്ടർ തടിരൂരങ്ാടടി 
വടിട് ഉടകന ജനങ്ൾ സർക്കാർ ആ്ീസു
െൾ തെർത്തു. ഭൂദരഖെൾക്കു തീ കവച്ചു. 
ട്രഷറടിെൾ കുത്ടിക്ാളടിച്ചു. തടിരൂരങ്ാടടി
ക്ക് ദശഷം മാ്ടിളമാർ ബ്ടിട്ീഷ് പട്ാളവ
മാെടി പൂദക്കാട്ടൂരടിൽ ഏറ്മുട്ടി. പടിന്നീടാറു 
മാസം ആലടിമുസ്ടിൊരുകട െീഴടിൽ ഒരു 
റടി്ബ്ടിക്കൻ ഭരണം സ്ാപടിച്ചു. വാരടിെം 
കുന്നത്് കുഞ്ഹമ്േ് ഹാജടിൊെടിരുന്നു 
പ്രധാനമന്ത്രടി. പല പ്രദേശങ്ളടിലും ഖടി
ലാഫത്് ദൊടതടിെൾ സ്ാപടിച്ചു. ഓദരാ 
പ്രദേശത്ടികറെയും ഭരണം ഓദരാ ഖടിലാ
ഫത്് ദനതാക്കളുകട െീഴടിലാക്കടി. ഖടിലാ
ഫത്് ഭരണപ്രദേശത്് പാസ്് ദപാർട്് 
ഏർക്ടുത്ടി. ഖടിലാഫത്് രാജടികറെ 
തലസ്ാനം തടിരൂരങ്ാടടി ആെടിരുന്നു. 

തടിരൂരങ്ാടടിെടികല  
രണ്ാം സമരം

 1921 ആഗസ്് 23 കൊവ്ാഴ്ചകൊരു 
വമ്ടിച്ച ദസന വടിഭാഗം തടിരൂരങ്ാടടിെടി
ദലക്ക് മാർച്ച് കെയ്തു. അവർ വലടിെ ജുമുഅ
ത്് പള്ളടി വളഞ്ഞു. ആലടി മുസ്ടിൊരും 114 
അനൊെടിെളും പള്ളടിെടിലുണ്ാെടിരുന്നു. 
പട്ാളക്കാർ പള്ളടിയുകട ദനർക്ക് കവടടി 

കവച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മുസ്ടിംെൾ പട്ാള
ക്കാരുകട ദനർക്കും കവടടി കവച്ചു. കുഞ്
ലവടി, ലവക്കുട്ടി, അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി മുതലാെ 
ധീരന്ാർ വടക്കു ഭാഗത്തു കൂടടി ൊടടി 
രക്ക്ട്ടു. 22 ദപർ രക്സാക്ടിെളാെടി. 
പള്ളടികപാളടിഞ്ഞു വീഴുകമന്ന് െരുതടി 
ആലടി മുസ്ടിൊർ കവള്ളകക്കാടടി ഉെർ
ത്ടി പട്ാളത്ടിന് െീഴടങ്ടി. പള്ളടിയുകട 
മുെളടിൽ ധീരതദൊകട സ്വന്ം മാർവടിടം 
പട്ാളക്കാർക്ക് കവടടികവക്കാൻ ൊണടിച്ചു 
കൊടുത് ൊരാടൻ കമാെ്േീൻ സാഹടി�് 
രക് സാക്ടിൊെടി. തടിരൂരങ്ാടടി 
െലാപത്ടിൽ W. J. D Rowley (Assistant 
Superintendent of Police ) കലഫ്റ്റനറെ്. 
W. R. M. Johnstone (Jeinster Regiment ) 
ഇൻകപെക്ടർ Reed Man (Malabar Special 
Police) തുടങ്ടി 20 ബ്ടിട്ീഷ് ൊർ കൊല്
ക്ട്ടു. രണ്ടു ദപരുകട മൃതദേഹം കെമ്ാട്് 
മറവ കെയ്ടിട്ടുണ്്. അവരുകട ശവകുടീ
രങ്ൾ രജടിസ്ടാർ ഓഫീസടിന മുന്നടിൽ 
ൊണാം. jeinster regiment ല െടില 
പട്ാളക്കാരുകട മൃതദേഹം തടിരൂരങ്ാടടി 
പഴെ െന്ക്കടുത്് മറവ കെയ്തു. ആ ശവ
കുടീരങ്ൾ ഇദ്ാഴും അവടികട സ്ടിതടി 
കെയ്യുന്നു. 

 മല�ാറടിൽ ദൊളറ ൊരണം 
അനാഥെളുകട എണ്ം വർദ്ധടിച്ചദ്ാൾ 
മഹാനാെ എം. കെ ഹാജടിയുകടയും 
കെ.എം മൌലവടിയുകടയും മറ്ം പരടിശ്രമ 
ഫലമാെടി തടിരൂരങ്ാടടി െത്ീംഖാന 
സ്ാപടിക്കക്ട്ടു. 
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ജീവിതംെർമ്മാക്കടി പ്രവർത്ന 
ദമഖലെൾ മേവപ്രീതടിക്കാെടി മാത്രം 
മാറ്ടിവച്ച ഒരു ൊലഘട്ത്ടികറെ യുഗ
പൂരുഷനാെടിരുന്നു മർഹം അമീദറമടി
ല്ത്് എം. കെ ഹാജടി എന്ന മൂന്നുെ
ണ്ൻ കുഞ്ഹമ്േ് ഹാജടി. വടിനെവം 
ലാളടിത്യവം കൊണ്് ജനമനസ്സുെളടിൽ 
ഇന്നും ദനതൃസ്ാനീെനാെ വ്യക്ടിത്വ
ത്ടിന ഉടമ. തടിരൂരങ്ാടടിെടിൽ ഇന്നു
ൊണുന്ന മുഴുവൻ വടിേ്യഭ്യാസ സ്ാപന
ങ്ളുകടയും തുടക്കക്കാരൻ. അതടിലുപരടി 
പാവക്ട് അനാഥ �ാല്യങ്ൾക്ക് 
കപാന്നു്ൊെടി നടിലനടിന്ന മഹാനാെ 
െർമ്ദൊഗടി, തുടങ്ടി ഒരുപാട് വടിദശ
ഷഗുണമുള്ള വ്യക്ടിത്വമാണ് എം.കെ 
ഹാജടി സാഹടി�്. 

ഇദദേഹം 1904-ൽ ജനടിച്ചു. എന്നാൽ 
�ാല്യത്ടികല അനാഥത്വത്ടികറെ 
വ്യഥെറടിഞ്് ജീവടിച്ച സാഹടി�ടിന് 
തകറെ ജീവടിതം പലരീതടിെടിലും 

പരീക്ണമാെടി. 1920-ൽ ഖടിലാഫ
ത്് പ്രസ്ാന ദൊഗത്ടിൽ തകറെ 
തർക്കത്ടിന്ന് നീതടിയുകട ഭാഷെടിൽ 
നടിസാരമാക്കടിത്ന്ന ഒരു പണ്ടിതദനാ
ട് അദദേഹത്ടിന ഇഷ്ടം ദതാന്നടി തകറെ 
ഉള്ളടിൽ ഒരു ആേരവടികറെയും �ഹുമാ
നത്ടിറെയും തടിരടി െത്ടിതുടങ്ടി. ആമ
ഹാനാണ് ൊതടി�് കെ.എം മൌലവടി 
സാഹടി�്. ഇദദേഹമാണ് എം. കെ 
ഹാജടി സാഹടി�ടികറെ ജീവടിതത്ടിൽ 
വഴടിത്ടിവണ്ാക്കടിെത്. മഹാനാെ 
കെ.എം മൌലവടി പഠടി്ടിച്ചുകൊടുത്തു, 
'ദസവനം എന്നത് ആരാധനൊണ് '. 
ഈ വാക്ക് ജീവടിതാവസാനം വകര 
ഹാജടിൊർ മെമുതലാക്കടി. 

താൻ കെയ്ന്ന പ്രവർത്നം 
എദ്ാഴും ആത്ാർതമാെടിരടിക്കണം 
എന്ന് എം. കെ ഹാജടി സാഹടി�ടിന് 
ഉണ്ാെടിരുന്നു. അങ്കന ൊലം 
അതടികറെ ഗമന െക്രം െറക്കടികക്കാ

എം. കെ ഹാജി

 മുഹമ്മ�് അനസ് �ടി 
S4 MA History
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ണ്ടിരടികക്ക 1943-ൽ ദൊളറ എന്ന മഹാ 
വടിപത്് നടിത്യസംഭവമാെടി മാറടിെ 
ഇരുണ് അന്രീക്ം. പള്ളടിെളടിദലക്ക് 
മയ്ടിത്തുെളുകട െലന പ്രവാഹം. എന്നാൽ 
ദസവനം ആരാധന െർമ്മാകണന്ന് 
ഉറച്ച് വടിശ്വസടിക്കുന്ന ആ നീണ് താടടിയും 
മാ്ടിള കതാ്ടിയും ധരടിച്ച ആ മനഷ്യന് 
താൻ പ്രവർത്ടിദക്കണ് സമെം ആെടി
രടിക്കന്നു എന്ന ഉത്മദ�ാധത്ാൽ മേ
വത്ടിൽ സർവസ്വം സമർ്ടിച്ച് അവർ 
ഇറങ്ടി. ഹാജടി ഓദരാവീടുദതാറും െെറടി 
അവടിടുകത് അനാഥ കുഞ്ഞുങ്കള തകറെ 
മാദറാട് ദെർത്് താൻ അനഭവടിച്ച അനാ
ഥത്വത്ടികറെ തീ െനൽ താണ്ടി ൊത്ര 
കെയ്ാൻ സമ്തടിക്കടില് എന്നമട്ടിൽ തകറെ 
വീട് തകന്ന ആേ്യകത് െതീം സംരക്
ണദെന്ദ്രമാക്കടി മാറ്െൊെടിരുന്നു. 

അങ്കന ഒരുപാട് അഗ്ടിപരീ
ക്ണങ്ളുകട അവസാനം മൌലവടി 
സാഹടി�ടിദറെ വാക്കും ഹാജടി സാഹടി
�ടികറെ ദനാക്കും കൊണ്് തടിരൂരങ്ാടടി
യുകട മണ്ടിൽ തല ഉെർത്ടി നടിൽക്കുന്ന 
െതീംഖാന സ്ാപടിതമാെടി. പടിന്നീട് 
അവരുകട സംരക്ണത്ടികറെ ൊര്യത്ടി
ലും അവരുകട കുതടി്ടിലും െടിത്ടിലും ഒരു 
പടിതാവടികറെ ലാളനയും സ് നഹവം ഹാജടി 
സാഹടി�് ദവണ്ടുദവാളം കൊടുത്തു. 
ഹാജടി തകറെ പ്രവർത്നം നടിർത്ടികവച്ചടി
ല്. ഇനടി ഇവർക്ക് ദവണ് ഉന്നത െലാലെ
ങ്ൾ ദവണകമന്നാെടി പടിന്നീടുള്ള െടിന്. 

പടിന്നീട് െർമ് ഭൂമടിെെടിൽ തദന്നാ
കടാ്ം നടിന്നവരുകട നാമദധെത്ടിൽ 
തകറെ ഓദരാ സ്ാപനവം ദവണകമന്ന് 

നടിർ�ന്ം പടിടടിച്ച ഹാജടി സാഹടി�് 
െത്ീം ഖാനക്ക് െീഴടിലുള്ള സ്ാപന
ത്ടിന മമെറഞ് ദനതാക്കന്രുകട ദപര് 
ദെർത്തു. സീതടി സാഹടി�് ടീദച്ചഴ് സ് 
കട്രെടിനടിങ് ദൊദളജ്, കെ.എം മൌലവടി 
കമദമ്ാറടിെൽ അറ�ടിെ് ദൊദളജ്, ഓറടി
െറെൽ സ് ക്കൂൾ അതടിൽ പ്രധാനക്ട്താ
ണ് നമ്മുകട സുന്ദരമാെ പടി. എസ്. എം ഒ. 
ദൊദളജ് (ദപാക്കർ സാഹടി�് കമദമ്ാറടി
െൽ ഓർഫദനജ് ദൊദളജ് ). 

ഇന്നും വളകര പ്രൌഢടിദൊകട തല 
ഉെർത്ടി നടിൽക്കുന്ന പടി.എസ്.എം.ഒ. 
ദൊദളജ് അതടികറെ പ്രവർത്നത്ടിനാ
യും അത് കൊണ്ടുവരുന്നതടിനം ഹാജടി 
ഒരു പാട് പ്രൊസക്ട്ടിട്ടുണ്്. പ്രധാന
മായും ഒരു ദൊദളജ് സാങ്ഷൻ ആെ
ണകമങ്കടിൽ മുൻസടി്ൽ പ്രദേശങ്ളടിൽ 
15 ഏക്കറും മറ്് ഗ്ാമപ്രദേശങ്ളടിൽ 25 
ഏക്കറും സ്ലം ഉണ്ാെടിരടിക്കണകമന്നാ
ണ്. എന്നാൽ ഈ ദൊദളജ് ദൊട്ക്ക
ലടിൽ ആെണകമന്നാെടിരുന്നു. അവടികട 
40 ഏക്കർ സ്ലം ലഭടികച്ചങ്കടിലും അവടികട 
കെട്ടിടങ്ളും മറ്ം വരുന്നത് വകര െതീം
ഖാനയുകട െടില ഭാഗങ്ളടിൽ തകന്ന 
ആെടിരുന്നു. എന്നാൽ, ആ സ്ലദത്ക്ക് 
ദറാഡം ഇലക്ടടിെ് സൌെര്യങ്ളും കുറവാ
െതടിനാൽ അത് ഉണ്ാക്കടികെടുക്കാൻ വർ
ഷങ്ൾ പടിടടിക്കുകമന്ന് െണ്ദ്ാൾ െതീം
ഖാനയുകട അടുത്് 7 ഏക്കറുണ്് �ാക്കടി 
സ്ലം പുഴയുകട മറ്ം ലഭ്യമാക്കാകമന്നും 
ഇവർ ഏൽക്കുെയുണ്ാെടി. അങ്കന 
െരടിത്ര പ്രസടിദ്ധമാെ ഈ സ്ലത്് ദപാ
ക്കർസാഹടി�ടികറെ നാമദേെത്ടിൽ ഒരു 

െതീംഖാന ദൊദളജ് കൂകട വന്നു. 
അങ്കന നമ്മുകട ഈ ദൊദളജ് 

െതീംഖാനെടികല വടിേ്യാർത്ടിെൾക്ക് 
മുൻഗണന നൽെടി കൊണ്് സ്ാപനം 
ഉെർന്നു. ദെരളത്ടികല മാത്രമല് ഇന്്യ
െടികല തകന്ന മറ്് ദൊദളജുെളടിൽ നടിന്നും 
നമ്മുകട ദൊദളജടികല പ്രദത്യെത എന്നത് 
ഈ ദൊദളജ് ഉണ്ാക്കടിെത് മുതൽ(1968) 
ഇതു വകര ലെ്െർമാകരയും മറ്് ഉദേ്യാഗ
സ്ദരയും നടിെമടിക്കുന്നതടിനം വടിേ്യാർ
ത്ടിെൾക്ക് പ്രദവശനം നൽകുന്നതടിനം 
ദൊഴ, മറ്് െ്യാപടിദറ്ഷൻ ഫീ തുടങ്ടിെ 
ഒന്നും തകന്ന മാദനജ് കമറെ് വാങ്ന്നടില് 
എന്നതാണ്.  അത് എം. കെ ഹാജടി 
സാഹടി�് മുതൽ അവടികടകത് സീമന്
പുത്രൻ �ാവ സാഹടി�് അടക്കമുള്ളവർ 
ഈൊര്യം പ്രദത്യെം ശ്രദ്ധടിക്കുന്നു. 

അങ്കന തകറെ െർമവം ധർമ്വം 
ഈ സ്പനത്ടിനം മറ് സൽപ്രവർത്
നത്ടിനം ദവണ്ടി മാറ്ടികവച്ച ൊലത്ടി
കറെ ൊകലാച്ച ൊകല കൂട്ടി െണ്റടിഞ് 
ൊര്യക്മതയുള്ള െർമ്ദൊഗടിെണ് 
അമീകറ മടില്ത്് എം.കെ ഹാജടി. ഖടിലാ
ഫത്് പ്രസ്ാനത്ടിലൂകട കപാതുരംഗത്് 
വരടിെയും ദെരളത്ടികല രാഷ്ടീെ മതരംഗ
ത്് ദശാഭടിച്ച മഹാൻ. െഷ്ട്ാടടിൽ ജനടിച്ച 
ആ മഹാൻ െതീംമക്കൾക്കാെടി ജീവടിച്ചു. 
അങ്കന 1983-ൽ എല്ാവരുകട ഈറന
ണടിെടിച്ച് കൊണ്് ആ ൊലം കൊത്ടി 
കവച്ച െർമ്ദൊഗടി വടിടകൊല്ടി. എല്ാവ
രും െരയുദമ്ാഴും ആ ദെതനെറ് ശരീരം 
അദ്ാഴും െടിരടിക്കുന്നുണ്ാെടിരുന്നു. 
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അൽആലിമുൽ അല്ലാമകെ.എം 
മൌലവടി സാഹടി�് ദെരള മുസ്ടിം സമുോെ
ത്ടികറെ ദപാരാളടിെളടിൽ പ്രധാനടിൊെടിരു
ന്നു. മതപരവം രാഷ്ടടിെവം സാമൂഹടിെവം 
സാംസ് ൊരടിെവം വടിേ്യാഭ്യാസപരവമാെ 
രംഗങ്ളടികലല്ാം സമുോെത്ടികറെ 
ഉന്നതടിക്കാെടി നടിരന്രം െത്ടിച്ച മഹാ
ന്ാരടിൽ പ്രമുഖനാണ് കെ.എം മൌലവടി 
സാഹടി�്. 'ഇസ്വലാഹടി'(പരടിഷ് െരണ)
പ്രസ്ാനത്ടികറെ ദെരള െരടിത്രം ആരംഭടി
ക്കുന്നത് തകന്ന കെ.എം മൌലവടി സാഹടി
�ടിലൂകടൊെടിരുന്നുകവന്ന് പറയുന്നതടിൽ 
അതടിശദൊക്ടിെടില്. ആേ്യൊലം െടില 
വ്യക്ടിപരമാെ പരടിശ്രമങ്ൾ നടന്നടിരു
ന്നുകവങ്കടിലും സംഘടടിതമാെ രീതടിെടിൽ 
വളർന്നത് മുസ്ടിം ഐെ്യ സംഘം 
മുദഖകനെകത്ര. മുസ്ടിം ഐെ്യ സംഘം, 
ദെരള നേ്വത്തുൽ മുജാഹടിേീൻ, ദെരള 
ജംഇത്തുൽ ഉലമ എന്നീ സംഘടനെളുകട 
സ്ാപന ൊര്യത്ടിൽ അദദേഹം സുപ്രധാ
നമാെ പങ്ക് വഹടിച്ചടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു 

തകന്ന അദദേഹത്ടികറെ െരടിത്രം ഇസ്ാഹീ 
പ്രസ്ാനത്ടികറെ െരടിത്രം തകന്നൊണ്. 
ബ്ടിട്ീഷ് മല�ാറടിലും, പഴെ കൊച്ചടി 
പ്രദേശങ്ളടിലും സത്യപ്രസ്ാനത്ടിന്നു 
ദനതൃത്വം നൽെടി തളരാകത പ്രവർത്ടി
ച്ചടിരുന്നത് മർഹം കെ.എം മൌലവടി 
സാഹടി�ാെടിരുന്നു. സമുോെ ദസവനവം 
രാഷ്ടീെ ദസവനവം നൂറു ശതമാനം സ്വാർ
ത്രഹടിതവം ത്യാഗസുരഭടിലവമാെടിരടിക്ക
ണകമന്നുള്ളതാെടിരുന്നു അദദേഹത്ടികറെ 
ആേർശം. 

 1886 ജൂമല 4 ന് 'ൊത്ടി�് 'എന്ന 
അപരനാമത്ടിൽ അറടിെക്ടുന്ന െഥാർ
ത് നാമം മുഹമ്േ് കുട്ടി എന്നാെടിരുന്ന 
കെ.എം മൌലവടി സാഹടി�് ജനടിച്ചു. 
ൊക്കാകട് പൌര പ്രധാനടിയും വ്യാപരടിയും 
െർഷെനമാെടിരുന്ന കുഞ്ടികമാെ്േീൻ 
സാഹടി�് പടിതാവം പാലമടത്ടിൽ 
െണ്ാട്ടിൽ ആെടിശ സാഹടി� മാതാവ
മാെടിരുന്നു. പ്രാഥമടിെ വടിേ്യാഭ്യാസത്ടിന 
ദശഷം ഒരു േടിവസം വെലടിൽ ആര്യകന

ല്ടികറെ താളുപറടിക്കുന്ന െനത് ദജാലടി 
കെയ്് നമസ് െരത്ടിന്നു ദശഷം ആ 
െർഷെ യുവാവ് ഹൃേെം കനാന്ടിങ്കന 
പ്രാർത്ടിച്ചു: 'അല്ാഹുദവ! താളു പറടിക്ക
ലും ചുമകടടുക്കലും എന്നാൽ സാധ്യമല്, 
എകന്ന ഒരു പഠടിപ്പുള്ള മുസ്്യാരാക്കദണ'. 
ആ പ്രാർത്നയുകട ഫലമാണ് തയ്ടിൽ 
മുഹമ്േ്കുട്ടി കെ.എം മൌലവടിൊെടി 
ഉെർന്ന അത്ഭുതം. ആേ്യൊല ഗുരുക്ക
ന്ാരടിൽ പ്രമുഖൻ ദെരളത്ടികല മതപ
ണ്ടിത നടിലെടിൽ അഭടിമാനമാെടിരുന്ന 
മർഹം െരുവാരക്കാട്് മമ്േ്കുട്ടി മുസ്്യാർ 
അവർെളാെടിരുന്നു. 'എകറെ മരക്കാരു
ട്ടിക്കാെ'എന്ന് അദദേഹം സ്മരടിക്കാറുള്ള 
മർഹം മരക്കാർ കുട്ടി മുസ്ടിൊർ പടിതൃസ
ദഹാേരനം പ്രധാന സതീർത്്യനമാെടിരു
ന്നു. ഫഖീറാെടിരുന്ന കമാെ്േീൻകുട്ടി മുസ്ടി
ൊർ (കുറ്റൂർ) അവർെൾ അദദേഹത്ടികറെ 
ആത് മടിത്രമാെടിരുന്ന തലെടത്തൂർ േർ
സ്ടിലും, പറവണ് േർസ്ടിലും അദദേഹം പഠടി
ച്ചടിട്ടുണ്്. 1909 ൽ ോറുൽ ഉലൂം മദ്രസ്െടിൽ 
മുേരടിസ്ാെടി . 'തുഹ്വത്തുൽമല�ാർ'എന്ന 
അറ�ടി മലൊളം ഗ്ന്ഥത്ടിന മൌലാന 
സാഹടി�്  തർജമ എഴുതടി. മടിക്ക രാത്രടിെ
ളടിലും മറ്ള്ളവർ സുഖനടിദ്രെടിലാവദമ്ാൾ 
മൌലാനയും കെ.എം മൌലവടിയും ഉറക്ക
മടിളച്ചു വടിേ്യാർഥടിെൾക്കു ദവണ്ടി ഗ്ന്ഥ 
രെനെടിൽ വ്യാപൃതരാെടി. തുടർന്ന് െടില 
നാട്ടുൊർ അവർക്ക് മദ്രസെൾ ദവണ
കമന്ന് പറഞ്ദ്ാൾ വാഴക്കാട് ോറുൽ 
ഉലൂമടിനാെടി സലാം കൊല്ടി്ടിരടിഞ്ഞു ദൊ
ഴടിദക്കാട് നല്ളം േർസ് നടത്ടി. തുടർന്ന് 
മണ്ാറക്കാട് ജുമുഅത്് പള്ളടിെളടിലും 

 നസ് നടിയ ഹന്നതെ് 
S2 Maths
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േർസ് ആരംഭടിച്ചു. വളപട്ണം, ദൊട്ടുമ്ൽ, 
പറവണ് മുതലാെ സ്ലങ്ളടിൽ സേർ
മുേരടിസ്ാെടി അധ്യാപനം നടത്തുെയും 
തറമ്ൽ പള്ളടിക്ക്(തടിരൂരങ്ാടടി)തറെടി
ടുെയും കെയ്തു. 1929 ൽ കെ.എം മൌലവടി 
സാഹടി�് ഖടിലാഫത്് ദൊൺഗ്സ് 
യുവദനതാകവന്ന നടിലെടിൽ രംഗത്ടി
റങ്ടി. മൌലാനയുകട രാഷ്ടീെ രംഗ 
പ്രദവശം ദെരളത്ടിൽ ബ്ടിട്കനതടിരാെടി 
നടിസ്ഹെരണം (ത്യാഗാേർശം) പ്രെരടി്ടി
ക്കാൻ വലടിെ സഹാെെമാെടിത്ീർന്നു. 
അദദേഹം എറനാട് താലൂക്ക് ഖടിലാഫത്് 
ദൊൺഗ്സ് കസക്രട്റടിൊെടിരുന്നു. 
1944 ആഗ്റേ് 16 ഗവൺകമറെടിദലക്ക് 
സമർ്ടിച്ചടിരുന്ന ഡടി.ഒ കലറ്റടിൽതയ്ടിൽ 
മുഹമ്േ്കുട്ടി മുസ്്യാർ െടുത് നാശൊ
രടിയും കുറ്ക്കാരനമാകണന്ന് െലക്ടർ 
വ്യക്മാക്കടിെടിരുന്നു. 24 ഖടിലാഫത്് 
ദൊൺഗ്സ്് ൊകര പറ്ടിയും ഇതടിൽ 
സൂെടി്ടിച്ചടിട്ടുണ്്. 

1921 ജൂമല 22 തടിെതടി തടിരൂരങ്ാടടി
െടിൽ കവച്ച് ഖടിലാഫത്് സംഘടനയുകട 
അഞ്ാമകത് കപാതുദൊഗം ദെർന്ന
ദ്ാൾ മൌലവടി സാഹടി�ടികറെ പ്രസംഗ
ത്ടിനടിടെടിൽ മഴ വർഷടിച്ചു. അദ്ാൾ 
ആളുെൾ ഓടാൻ തുടങ്ടി. അദദേഹം 
ഇങ്കന പറഞ്ഞു: 'സദഹാേരന്ാകര 
ഞാൻ ബ്ടിട്ീഷ് ഗവൺകമറെടികനതടിരാെ 
ഒരു സഹന സമരത്ടിനാണ് നടിങ്കള 
ക്ണടിക്കുന്നത്. ദതാക്കടികറെ മുമ്ടിൽ 
ദപാലും ആേർശ ധീരതദൊട്കൂടടി ഉറച്ചു 
നടിൽദക്കണ് നാം നനയുന്നത് ദപടടിച്ച് 
പടിൻവാങ്ന്നത് ശരടിൊദണാ? ഉെടിത
മാെ നടപടടിൊദണാ?'ആ വാക്കുെൾ 

ദെട്ദ്ാൾ ഓടാകനാരുങ്ടിെടിരുന്നവർ 
ദതാരാത് മഴകെ അവഗണടിച്ചുകൊണ്് 
മൌലവടി സാഹടി�ടികറെ സദുപദേശം ശ്ര
വടിച്ചു. കെ.എം ദൊെട്ടി സാഹടി�് സ്മര്യ 
പുരുഷൻ കുടപടിടടിച്ചദ്ാൾ അദദേഹം 
ഇങ്കന പറഞ്ഞു: മെകന, ഞാൻ മഴ 
ദപടടിച്ച് ദപാൊരുകതന് ജനങ്കള 
ഉപദേശടിക്കുന്നു. എനടിക്ക് മഴകൊണ്ടു 
കൂകടന്ന്പറയുന്നത് ശരടിെല്. കുടപൂട്ടുെ, 
ഞാൻ മഴകൊണ്ടു പ്രസംഗടിക്കാം. വാക്കടി
നനദൊജ്യമാെ െർമമാെടിരുന്നു അദദേഹ

ത്ടികറെത്. 
1921 ഓഗ്റേ് 16ന് കെ.എം മൌലവടി 

സാഹടി�് കപാന്ളെടിൽ ദപാെടി. 
അവടികട ഖടിലാഫത്് െമ്ടിറ്ടി രൂപീെരടി
ച്ചു. തടിരൂരങ്ാടടിെടിൽ െലഹം കപാട്ടിപ്പുറ
ക്ട്ദ്ാൾ കെ.എം മൌലവടി സാഹടി�് 
പരടിഭ്ാന്നാെടി. കൊടുവായൂരടിദലക്കു 
ദപാെടി ഏതാനം ആഴ്ച്ചെൾ മാതുല ഗൃഹ
ത്ടിൽ താമസടിച്ചു. പട്ാളക്കാർ അറസ്റ്റു കെ
യ്യുകമന്നത് ൊരണം അദദേഹം അവടികട 
നടിന്നും രഹസ്യമാെ നടിലെടിൽ െരടിപൂരം 
ശത്ടികല കപാള്ളാർ ദേശത്ടിൽ എത്ടി

ഞാൻ ബ്ിട്ടീഷ് ഗവൺ നെന്ിനെതിരായ  
ഒരു സഹെസെരത്ിൊണ് െിങ്ങനെ  
ക്ഷണിക്കുന്നത്. തതാക്ിനന് മുമ്ിൽ തപാലും 
ആദർശ ധടീരതതയാടുകൂടി ഉറച്ചു െിൽതക്ണ്ട 
ൊും െഴ െെയുന്നത് തപടിച്് പിൻവാങ്ങുന്നത് 
ശരിയാതണാ? 
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ദെരുെയും ഒന്നര മാസം അവടികട താമസടിക്കു
െയും കെയ്തു. 

ദെരള മുസ്ടിംെളുകട മതപരവം ഭൌതടിെ
വമാെ ആഭയുന്നതടിക്കാെടി െരടിത്ര പുരുഷൻ 
കൊടുങ്ല്ലൂർ നടിവാസ ൊലത്് ധാരാളം 
വടിലക്ട് ദസവനങ്ൾ കെയ്ടിട്ടുണ്്. ലഹള 
�ാധടിത പ്രദേശങ്ളടിൽ നടിന്നും കൊടുങ്
ലൂരടിദലക്ക് എത്ടി ദെർന്നടിരുന്ന അഭൊർ
ത്ടിെളുകട പ്രശ്നങ്ൾ പരടിഹരടിച്ചു അവരുകട 
െണ്ീകരാ്ടിെടിരുന്നത് സ്മര്യപുരുഷനാ
െടിരുന്നു. 1922-ൽ മുസ്ടിംെൾക്കടിടെടിലുള്ള 
ഭടിന്നടി്് തീർക്കുന്നതടിൽ അധ്യക്നാെടിരുന്ന 
ഹമാനടി തങ്ളുകട അറ�ടി പ്രസംഗം മൌലവടി 
പരടിഭാഷകപടുത്ടി 'ഖുത്�ത്തുൽ ഹമാനടിയ്' 
എന്ന ദപരടിൽ പ്രസടിദ്ധീെരടിച്ചു. നടിഷ്പക് 
സംഘത്ടിന്ന് ഭടിന്നടി്് മാറ്ാനാെടില്ങ്കടിലും 
േടിനംപ്രതടി 18 ആളുെൾ കവച്ച് തുടങ്ടിെ 
സംഘത്ടിൽ അംഗങ്ൾ വർധടിക്കുെയും 
തുടർന്ന് ദെരള മുസ്ടിം ഐെ്യ സംഘമാെടി 
മാറുെയും കെയ്തു. 1923 പ്രഥമ വാർഷടിെദൊ
ഗം എറടിൊട് കവച്ച് നടന്നു. 

 കെ.എം മൌലവടി സാഹടി�് അൽമുർ
ശടിേടിൽ പഠനാർഹങ്ളും വടിവാേപരവ 
മാെ അദനെം പ്രശ് നങ്കള സം�ന്ടിച്ച് 
ധാരാളം ഫത് വെൾ എഴുതടിെടിട്ടുണ്്. പലടി
ശരഹടിത �ാങ്കടിനാെടി അദദേഹം എഴുതടിെ 
'രടിസാലത്തു അൽ�ാങ്ക് 'എന്ന കൃതടി മാർഗ
േർശനവം മുസ്ീം ജനതയുകട സാമ്ത്ടിെ 
സ്ടിതടി വളർത്ാൻ സഹാെെവമാെടിരുന്നു. 
'അൽ വടിലാെത്തു വൽ െറാമ'അദദേഹത്ടി
കറെ പ്രസടിദ്ധ ദലഖനമാെടിരുന്നു. വടിശുദ്ധ 
ഖുർആനടികല െടില ഭാഗങ്ൾ അദദേഹം പരടി
ഭാഷകപടുത്ടിെടിട്ടുമുണ്്. 

 1943 ൽ ദെരളകത് പടിടടിച്ചുകുലുക്കടിെ 
ദൊളറ നടിമടിത്ം അദനെം മനഷ്യർ 
മരടിക്കുെയും വടിധവെളുകടയും അനാഥരു
കടയും സംഖ്യ വർധടിച്ചദ്ാൾ 114കുട്ടിെകള 
ദെർത്ടികൊണ്് എം. കെ. ഹാജടി, കെ.എം 
മൌലവടി, കെ.എം സീതടി സാഹടി�് തുട
ങ്ടിെ പ്രമുഖർ തടിരൂരങ്ാടടി െതീംഖാന 
സ്ാപടിച്ചു. തുടർന്ന് നൂറുൽ ഇസ്ാം മദ്രസ 
സ്ാപടിക്കുന്നതടിനം പ്രധാന പങ്ക് വഹടിച്ചു. 
1962 സീതടി സാഹടി�് കമദമ്ാറടിെൽ കട്ര
െടിനടിങ് ദൊദളജ്, കെ.എം മൌലവടി സ്മാരെ 
അറ�ടി ദൊദളജ് ഇകതല്ാം കെ.എം സാഹടി
�ടികറെ അഭടിലാഷമാെടിരുന്നു. 1945 പുളടിക്ക
ലടിൽ ദൊദളജ് ആരംഭടിക്കുെയും കെ.എം 
മൌലവടി സാഹടി�്, പടി. കെ. മൂസ മൌലവടി 
സാഹടി�്, കെ.എം സീതടി സാഹടി�് മുതലാ
െവർ റൌളത്തുൽ ഉലൂം അദസാസടിദെഷനടിൽ 
കമമ്ർമാരാെടിരുന്നു. ഫാറൂഖ് റൌളത്തുൽ 
ഉലൂം അറ�ടി ദൊദളജും പടി.എസ്.എം.ഒ 
ദൊദളജും സ്ാപടിക്കുന്നതടിൽ അവകരല്ാം 
വടിലക്ട് സംഭാവനെളർ്ടിച്ചു. ഹടിജ്റ 1337 
ശവ്ാൽ 9 ന ഫാത്ടിമ കുട്ടി സാഹടി�കെ 
വടിവാഹം കെയ്തു. ഒരു കപൺകുട്ടിെടക്കം 
ആറ് സന്ാനങ്ളുണ്ാെടിരുന്നു. അദദേ
ഹത്ടികറെ മെൾ ആെടിശകെ പടി.എസ്.
എം.ഒെടികല പ്രടിൻസടി്ളാെടിരുന്ന അഹമ്
േ് സാഹടി�ാണ് വടിവാഹം കെയ്ത്. ഹടിജ്റ 
1384 റ�ീഉൽ ആഖടിർ മാസം മഗ്ടി�് 
നമസ് ൊരനാന്രം വന്ദ്യരാെ കെ.എം 
മൌലവടി സാഹടി�് തളർവാതം പടിടടികപട്ടു. 
1964 കസപ്റ്ം�ർ 10 ന് വ്യാഴാഴ്ച്ച ആ 
കപാൻ സൂര്യൻ ഈ ഭൂമടിെടിൽനടിന്നസ്മടിച്ചു. 
കസപ്റ്ം�ർ 11 ന് െടിനക്കൽ പള്ളടിെടിൽ 
ഖ�റടക്കുെയും കെയ്തു. 

 1943 ൽ തേരെനത്  
പിടിച്ചുകുലക്ിയ തോെറ 

െിെിത്ും അതെേും െനുഷ്യർ 
െരിക്കുേയുും വിധവേളുനടയുും 
അൊഥരുനടയുും സുംഖ്യ വർധി

ച്ത്ാൾ 114കുട്ിേനെ  
തേർത്ിനോണ്ട് എും. നേ. 
ഹാജി, നേ.എും ൌലവി, 
നേ.എും സടീതി സാഹിബ്  
തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ തിരൂര

ങ്ങാടി യതടീുംഖാെ സ്ാപിച്ചു. 
തുടർന്ന് നൂറുൽ ഇസാും െദ്രസ 
സ്ാപിക്കുന്നതിനുും പ്രധാെ 

പങ്് വഹിച്ചു
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കകവന്ന �ഹുമതടിെളുകടയും ദനടടികെടുത് ദനട്ങ്ളു
കടയും ഒരു പുസ്െ ദശഖരം തകന്ന വാദനാളം പറൊൻ െയ്ടി
ലടിരടികക്ക സമൂഹത്ടികല പടിദന്നാക്ക വടിഭാഗങ്ളടിൽ െഴടിയുന്ന 
സാധാരണക്കാരുകട ജീവടിത അഭടിവൃദ്ധടിക്ക് ദവണ്ടി ജീവടിതം 
സമർ്ടിച്ച ദനതാവാെടിട്ാണ് കപാതുകവ സീതടി സാഹടി�് 
അറടിെക്ടുന്നകതങ്കടിലും ആ ദനട്ങ്ളുകടകൊകക്ക പടിന്നടിൽ 
ഒരു ആയുസടികറെ വടിെർപ്പുണ്്. 

അധടിൊരത്ടികറെ കൊടടിപടങ്ൾ തനടിക്കാെടി താണു 
പറക്കുദമ്ാൾ ദുനടിൊവടികറെ െണ്ഞ്ടി്ടിക്കുന്ന സൌഭാഗ്യങ്
കളല്ാം ഉദപക്ടിച്ച് പട്ടിണടി്ാവങ്ളും നടിരക്രരും ആട്ടിെെ
റ്ക്ട്വരുമാെ ഒരു ജനതയുകട ദുുഃഖങ്ദളറ്വാങ്ാൻ പര
ദേശദത്ക്ക് ഇറങ്ടിപ്പുറക്ടുന്നത് രാഷ്ടീെത്ടികല തുല്യത 
ഇല്ാത് ത്യാഗമാണ്. 

 മുഹമ്മ�് റബീഹ് 
S2 English
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1921 ൽ തെർന്നു തരടി്ണമാെ 
മല�ാർ ജനതകെ പുനുഃരുദ്ധരടിക്കാനം 
അവരടിൽ ആത്ാഭടിമാനത്ടികറെയും 
നടിർഭെത്വത്ടികറെയും ഉദത്ജെം 
കുത്ടികവക്കാനമാെടി ജീവടിതം 
തകന്ന മാറ്ടി കവച്ച ഒരു മഹാപുരുഷ 
ഗാഥൊണ് കെ എം സീതടി സാഹടി�്. 
വടിേ്യാർത്ടി ൊലദത്ാടു ദെർന്നുതകന്ന 
മഹാത്ാഗാന്ടിയുകട പ്രസംഗ പരടി
ഭാഷെൻ, സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ദനതാവ്, 
കൊച്ചടി രാജാവടിനം േടിവാനം ജനങ്ൾ
ക്കും ഒരുദപാകല പ്രടിെക്ട് യുവാവ്, 
ഇരുപത്ടിരണ്ാം വെസ്ടിൽ രാജ്യ
ഭരണൊര്യാലെത്ടിദലക്ക് കൊച്ചടി 
േടിവാകറെ ക്ണം, നാകടങ്ം പുെൾകപ
റ് വാഗ്ടി െൌവനാരംഭത്ടിൽ മെവന്ന 
എ.ഐ.സടി.സടി കമമ്ർ സ്ാനം. 
പ്രാെം ഇരുപതുെളടിൽ നടിൽക്കുദമ്ാൾ 
തകന്ന കൊച്ചടി നടിെമസഭാഗം, മൌലാന 
മുഹമ്േലടിയുകട ഏറ്വം പ്രാെം കുറഞ് 
ജീവെരടിത്രൊരൻ, സാഹടിത്യൊരൻ, 
കൊടുങ്ല്ലൂരടികല പ്രഭു കുടും� സന്തടി, 
വക്കം മൌലവടിദൊകടാത്് സാമൂഹടിെ 
പരടിഷ് െരണ പ്രവർത്നങ്ളുകട 
മുൻനടിര നാെെൻ തുടങ്ടി എണ്ടിൊ
കലാടുങ്ാത് െീർത്ടി മുദ്രെൾ പതടി
്ടിച്ച വ്യക്ടിത്വമാണ് അദദേഹം. 

പഞ്ാ�ടികല ലാദഹാറടിൽ രവടി 
നേടിയുകട തീരം കൊടും മശത്യത്ടില
മർന്ന 1929 ഡടിസം�ർ 31-കറെ പാ
തടിരാത്രടിെടിൽ പണ്ടിറ്് ജവഹർലാൽ 
കനഹ് റു അധ്യക്തവഹടിച്ച ഇന്്യൻ 
നാഷണൽ ദൊൺഗ്സ് സദമ്ളനം 

ഇന്്യയുകട പൂർണ് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാ
പടിക്കുെൊണ്. 1930 ജനവരടി 26 ന് 
പൂർണസ്വരാജ് ആണ് രാജ്യം എന്ന 
ആ സമരപന്ലടിൽ മെനീട്ടി മുഷ്ടടിചു
രുട്ടി നടിന്ന മൂന്ന് മലൊളടിെളടികലാരാൾ 
കെ.എം സീതടി സാഹടി�ാണ്. 

നൂറ്ാണ്ടുെളുകട അഭടിമാന ദപാരാ
ട്ങ്ളടിൽ അധടിൊരടി വർഗ്ഗത്ടികറെ 
ക്രൂരമാെ ആക്രമണങ്ളാൽ തളർ
ന്നുദപാെ മല�ാർ മാ്ടിളമാരടിൽ 
അറടിവം ആത്�ലവം ഉശടിരും 
ഉദന്ഷവം പെർന്നു സീതടി സാഹടി�്. 
സർസയ്ടിേടിെടിൻ സദന്ദശമാെ 
ആധുനടിെ വടിേ്യാഭ്യാസത്ടിദലക്കും 
അതുവഴടി ആധുനടിെ രാഷ്ടീെത്ടിദല
ക്കും ഈ നടിസ്വ ജനതകെ അദദേഹം 
മെപടിടടിച്ചു. 1937 വ്യവസ്ാപടിതമാെ 
സംഘടനാ സംവടിധാനം കൊണ്ടുവന്നു. 
മല�ാറും െടന്ന് കൊച്ചടിയും തടിരു
വടിതാംകൂറുമാെടി ആ മജത്രൊത്ര 
പടർന്നു. നയൂനപക്ം തടിങ്ടി്ാർക്കു
ന്നടിടങ്ളടിൽ കപാതുവടിേ്യാലെങ്ൾ 
സ്ാപടിച്ചു, സ് ദൊളർഷടിപ്പുെൾ 
നട്ാക്കടി, സ്ത്രീ വടിേ്യാഭ്യാസത്ടിന 
വാതടിൽ തുറന്നു. ഫാറൂഖ് ദൊദളജ് 
മുതൽ പല െലാലെങ്ളും സ്ാപടിച്ചു. 
അരടികുവൽക്കരടിക്കക്ട് ഒരു സമുോ
െത്ടിൽ നടിന്നും േടിശാദ�ാധത്ടികറെ 
പ്രതീെമാെടി മാറടിെ സീതടി സാഹടി�് 
ദെരള വടിേ്യാഭ്യാസ നദവാത്ാന 
െരടിത്രത്ടികല ഒരു കതളടിഞ് പ്രതടിഭ 
കൂടടിൊണ്. 

നൂറ്ാണ്ടുേളുനട അഭിൊെ 
തപാരാട്ങ്ങെിൽ അധിോരി 

വർഗ്ഗത്ിനന് ക്രൂരൊയ 
ആക്രെണങ്ങൊൽ തെർ
ന്നുതപായ െലബാർ ൊ്ിെ
ൊരിൽ അറിവും ആത്മബ
ലവും ഉശിരുും ഉതമേഷവും 
പേർന്നു സടീതി സാഹിബ്. 

സർസയ്ിദിയിൻ സതദേശൊയ 
ആധുെിേ വിദ്യാഭ്യാസത്ിെ് 
ഏറ്വും അതുവഴി ആധുെിേ 
രാഷ്ടടീയത്ിതലക്കുും ഈ 
െിസ്് ജെതനയ അതദേഹും 

കേപിടിച്ചു. 
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ഒരു ൊലഘട്ത്ടികറെ ഇതടിഹാസ 
പുരുഷനാെടിരുന്ന സർവാേരണീെ
നാെ സാമൂഹടിെ സാംസ് ൊരടിെ രാ
ഷ്ടീെ ദനതാവാെടിരുന്നു �ടി. ദപാക്കർ 
സാഹടി�്. 1980-ൽ തലദശേരടിെടികല 
പുരാതന കുടും�മാെ �ദടക്കണ്ടി 
തറവാട്ടിലാണ് ജനനം. ആധുനീെ 
വടിേ്യഭ്യാസത്ടിൽ െടുത് വടിദേ്വശ
വം വടിദൊജടിപ്പുമുള്ള മല�ാറടികല 
മുസ്ടിംങ്ൾക്കടിടെടിൽ നടിന്നും ഉെർന്നു 
വന്ന സമർഥനാെ അഭടിഭാഷെനാെടി
രുന്ന ദപാക്കർ സാഹടി�്. ബ്ണ്ൻ 
ദൊദളജടിൽ നടിന്നും മേടിരാശടിെടികല 
കൃസ്്യൻ ദൊദളജടിൽ എത്ടി അങ്കന 
1915-ൽ നടിെമ പഠനം പൂർത്ടിൊക്കടി 
മേടിരാശടി മഹദൊടതടിെടിൽ പ്രാ
ക്ടീസ് തുടങ്ടി. ആേർശ ധീരതകൊ
ണ്ടും വ്യക്ടിപ്രഭാവം കൊണ്ടും ഒരു 
ൊലകത് ജനജീവടിതകത് ഉെർ
ത്തുന്നതടിൽ സാഹടി�് വളകര ഏകറ 
ശ്രദ്ധ കെലുത്ടി. എളടിമയും സ് നഹവം 
സൌഹൃേവം കൊണ്് ജനശ്രദ്ധ ദനടടിെ 
ആ മനഷ്യൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ധരടിച്ച 
ആ മാ്ടിള കതാ്ടി പ്രഗൽഭനാെ ഒരഭടി

താന്്യം വകര തകറെ സമൂഹത്ടിനം 
സമുോെത്ടിനം ദവണ്ടി നടിലകൊ
ണ് അദദേഹം 1965-ജൂലാെ്-29 ന 
ഇഹദലാെ വാസം കവടടിഞ്ഞു. 

ആത്ാർത്മാെ ദസവനം 
നടത്ടിെ ആൊര്യ ദശ്രഷ്ടനാെടി 
നടിലകൊണ്് ആേ്യാത്ടിെേർശന
ത്ടിന് മവജ്ാനടിെത നൽെടിെ 
വ്യക്ടി എന്നുള്ള നടിലക്കാണ് നമ്മുകട 
ദൊദളജടിന് പടി.എസ്.എം.ഒ എന്ന 
നാമദധെം നൽെടിെത്. 

ബി. പ�ാക്കർ സാഹിബ്

ഭാഷെനാെടി അറടിെക്ട്ദ്ാഴും അദദേ
ഹത്ടികറെ തലെടിൽ ഉണ്ാെടിരുന്നു

1920-21 ൊലഘട്ത്ടിൽ അധടിനടി
ദവശ ശക്ടിെളുകട നീരാളടി്ടിടുത്
ത്ടിൽ കഞരടിഞ്മർന്ന മല�ാറടികല 
വലടികൊരു വയൂഹം ജനങ്കള സംര
ക്ടിക്കുന്നതടിനം സന്ടിെടില്ാ സമ
രത്ടിൽ ബ്ട്കറെ ദതാക്കടിന മുമ്ടിൽ 
തളരാകത പതറാകത സ്വമധര്യം ഉറച്ച് 
നടിന്നവരാണ് സാഹടി�്. 

മൌലാന ഷൌക്കത്ലടിയുകട അദ്ധ്യ
ക്തെടിൽ ദെർന്ന ഖടിലാഫത്് സദമ്
ളനത്ടിലും തുടർന്നും ഇദദേഹത്ടികറെ 
പങ്ക് മല�ാറടികല നയൂനപക് േളടിത് 
ജനവടിഭാഗങ്ൾക്ക് താങ്ം തണലുമാ
െടി നടിലകൊണ്ടു. 

പ്രധാനമായും മല�ാറടികല ഭൌതടിെ 
വടിേ്യഭ്യാസ പ്രവർത്നങ്ൾക്ക് ദവണ്ടി 
അദഹാരാത്രം െഠടിനാദ്ധ്വാനം കെയ്വ
രടിൽ ഒരാളാണ് ദപാക്കർ സാഹടി�്. 
മേടിരാശടിെടിൽ ഉപരടി വടിേ്യഭ്യാസത്ടിന് 
ദപാകുന്ന മല�ാർ മുസ്ടിം വടിേ്യാർത്ടി
ക്ക് താങ്ം തണലും തകന്നൊെടിരുന്നു 
ദപാക്കർ സാഹടി�്. തകറെ ജീവടി

 മുഹമ്മ�് ശബീബ് �ടി.പക 
S6 Economics
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കകരളീയസാമൂഹടിെ സാംസ് ൊരടിെ 
രാഷ്ടീെ രംഗത്് അതുല്യനാെ വ്യക്ടിൊെടിരു
ന്നു ശടിഹാ�് തങ്ൾ. ധർമ്ം െർമ്മാക്കടിെ 
പടിതാവടികറെ വഴടികെ നടന്നു ഒരു സമൂഹത്ടികറെ 
എല്ാകമല്ാമാെടി നടിറഞ്ഞുനടിന്നടിരുന്ന തങ്ൾ, 
സെലർക്കും ആശ്വാസ ദെന്ദ്രമാെടിരുന്നു. 
പ്രതടിസന്ടി ഘട്ങ്കള തരണം കെയ്തു ഏതു 
പ്രശ് നകത്യും കെറുപുഞ്ടിരടി കൊണ്് ശമടി്ടിച്ച 
മഹാനാെടിരുന്നു തങ്ൾ. തകറെ ജീവടിതകമന്ന 
തൂലടിെ കൊണ്് ജനഹൃേെങ്ളടിൽ മാർഗ്ഗദരഖ 
കുറടിച്ചുകവച്ച ധടിഷണാശാലൊെടിരുന്നു. 

ജാതടി-മത-െക്ടിരാഷ്ടീെത്ടികറെ വൻ 
മതടിലുെൾ പടുത്തുെർത്തുന്ന ദനതാക്കന്ാ
രടിൽ നടിന്നും വ്യത്യസ്നാെടി സെലരുകടയും 
ആേരവം വടിശ്വാസവം ഏറ്വാങ്ടി അവടിസ്മര

 മുഹമ്മ�് ആശടിഫ് പക 
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ണീെമാെടി നടിലനടിന്ന മഹാവ്യക്ടി
ത്വം. ജീവടിതത്ടികറെ പല അനർഘ 
നടിമടിഷങ്ളടിലും ക്രമ സമാധാന 
പാലനത്ടിനം സമത്വത്ടിനം ഒന്നും 
സൌഹാർേത്ടിനം ദവണ്ടി തങ്ൾ 
നടിലനടിന്നടിരുന്നു. വർഗീെത ആളടി
ക്കത്ാനടിരുന്ന ദെരളീെ മണ്ടികന 
തകറെ ചൂണ്ടുവടിരൽ കൊണ്് നടിെന്ത്രടി
ച്ച് ഭാഷകൊണ്് അണച്ച മഹാനാെ 
ദനതാവാെടിരുന്നു. എന്നടിരുന്നാലും 
ഒരടിക്കൽ ദപാലും സ്ാനമാനങ്ൾ 
ആഗ്ഹടിക്കാകത നടിസ്വാർഥ ദസവ
നത്ടിന് ആൾരൂപമാെടി നടിറഞ്ടി
രുന്ന തങ്ൾ തകറെ സമൂഹദത്ാടും 
സമുോെദത്ാടും താൻ ഉൾകക്കാ
ള്ളുന്ന രാഷ്ടീെ തത്വസംഹടിതെടി
ലും അർ്ണ ദ�ാധദത്ാകടയും 
തങ്ൾ നടിറദവറ്ടി. 

അതുദപാകല തകന്ന ജീവടിതം 
ദസവനമാക്കടിെ തങ്ൾ െരയുന്നവ
കറെ െണ്ീകരാ്ാൻ വടിശക്കുന്നവകറെ 
വടിശ്ടക്കാൻ ദവേനടിക്കുന്നവകറെ 
ദവേന മാറ്ാൻ തകറെ കൊട്ന
ക്കൽ തറവാടടികറെ ദഗറ്് സോസമ
െം തുറന്നടിട്ടിരുന്ന മാനഷടിെ പരടി
വർത്നത്ടികറെ ഉോത് മാതൃെയും 
ൊണടിച്ചുതന്നു. അങ്കന ജീവടിത
ത്ടികല ലക്്യവം മാർഗവം ജനദസ
വനത്ടികറെ പര്യാെ പേമാക്കടി. 

അങ്കന ഏതു കവളടിച്ചകത്യും 
ഇരുട്് മറക്കും എന്ന ദപാകല 2009-
കറെ നടിലാവള്ള ആഗ്റേ് മാസം 
ഒന്നാം തടിയ്തടി ജനഹൃേെങ്ളടിൽ 

സങ്കടത്ടികറെ അലകൊലടി തീർത്് പടി 
എം എസ് എ പൂദക്കാെ തങ്ളുകട പുത്ര 
പ്രധാനടിൊെ 'ദൊെദമാൻ' കൊട്ന
ക്കല് തറവാട് പടടിെളടിൽ നടിന്നടിറങ്ടി 
പാണക്കാട് ഖ�ർസ്ാനടിദലക്ക് ൊത്ര
ൊെടി. 

ഒളടിമങ്ാത് പാണ്ടിത്വത്ടികറെ 
ഉടമയുകട വടിദൊഗദത്ാകട ദെരളീെ 
ജനതക്ക് ഒരു തണൽ വൃക്ം നഷ്ടക്ട്ടു. 
എങ്കടിലും നടിങ്ൾ ഈ പുസ്െം വാെടി
ക്കുന്ന ഇന്നും തങ്ളുകട നാമേെത്ടിൽ 
പാവക്ട്വകറെ ഗൃഹം എന്ന ൊരുണ്യ 
ഭവന പദ്ധതടി നടിലനടിൽക്കുന്നു. ൊരണം 
മലൊളടിയുകട മാത്രമല് പലരുകടയും െടി
ന്ാമണ്ലത്ടിലും ഹൃേെകൂടാരത്ടിലും 
വടിളക്കുമാടങ്ൾ ആഗ്ഹടിക്കുന്ന കവളടി
ച്ചത്ടികറെ പ്രതടിഭൊെടി പാണക്കാട് 
സയ്ടിേ് മുഹമ്േലടി ശടിഹാ�് തങ്ൾ. 

ജടീവിതത്ിനന് പല അെർഘ 
െിെിഷങ്ങെിലും ക്രെസൊധാെ 
പാലെത്ിനുും സെത്വത്ിനുും 
ഒന്നുും സൗഹാർദത്ിനുും 
തവണ്ടി തങ്ങൾ െിലെിന്നിരുന്നു. 
വർഗടീയത ആെിക്ത്ാെിരുന്ന 
തേരെടീയ െണ്ിനെ തനന് ചൂണ്ടു
വിരൽ നോണ്ട് െിയന്തിച്് ഭാ
ഷനോണ്ട് അണച് െഹാൊയ 
തെതാവായിരുന്നു. 
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നീണ്ട ഇടനൊഴടിയടിപെ തൂണുകൾ മറ�റ്ടിയ സൗഹൃ�ങ്ങൾ പൂക്കുന്നടിടും. 
ബൊക്ടിപവച്ച ഒര�ൊട് സ്വ�് നങ്ങൾ ഉറങ്ങടിക്ടിടക്കുന്നടിടും. ചങ്കൂറ്പതെൊപട 

െെയയർതെടിനടിൽക്കുന്ന ഈ പകട്ടിടമൊണ് ഏപെൊര യൊത്രക്ൊരപറെയും 
�ടി.എസ്.എും.ഒ പകൊപെജ്. എന്നൊൽ, ഇവടിപട ജീവടിച്ചവർക്കുും ജീവടിക്കുന്നവർക്കുും 
ഈ പകട്ടിടും മൂന്ന് വടിടവകൾ പകൊർതെടിണക്ടിയെൊണ്. സൗ�ൊബൊ�ടിപനൊെും 

ചരടിത്രപ്ഴക്ും ഇെടിനടിപല്ങ്ടിലുും ഇവടിടുപതെ ഓപരൊ ഹൃ�യപതെയും 
പെൊട്റടിഞ്ഞ നീണ്ടവരൊന്തകപെൊടു കൂടടിയ ഈ പകട്ടിടും ഏപെൊര 

സൗ�ൊബൊ�ടിയപറെയും സ്പന്ദനങ്ങൾക്് സൊക്ടിയൊണ്.
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'കേദേ എദങ്ാട്് ദെറടിദ്ാണ് ആ ടാകഗടുത്് കവളടിെടി
ലടിട്... ഇകല്ങ്കടിദല എനടിക്ക് ദെൾക്കും... ' PSMO യുകട ഉെ
ർന്ന് നടിൽക്കുന്ന ആ െവാടവം കുട്ടിെളും എന്നും ദെൾക്കുന്ന 
പല്വടിൊണടിത്. ഇത് ദെട്ടിട്ടികല്ങ്കടിൽ െടിലർക്ക് േടിവസത്ടിന് 
ശുഭാരംഭം കുറടിക്കാത് പ്രതീതടിൊണ്... അക്ാ പറഞ്ഞു വരു
ന്നത് ആകര കുറടിച്ചാകണന്ന് ദ�ാധ്യാെദല്ാ കല്?.. െടിലകതാ
കക്ക പറൊനം െടിലകതാകക്ക പഠടി്ടിക്കാനമാെടി 12 കൊല്മാ
െടി സൌോ�ാേടികറെ ൊവൽക്കാരനാെടി മദഹദഷട്നണ്്... 

ഈ ദൊദളജ് െവാടത്ടിദനാടടക്കം പറയുന്ന രണ്ടു 
മുറടിെൾ ഉണ്ടിവടികട. െദണ്ാദണഷൻ വരുദമ്ാൾ നടിലത്് 
ഉറുമാലടിട്് ഇരടിക്കാറുള്ളത് ഈ മുറടിെൾക്ക് മുൻപടിലാണ്. അത് 
ഇവടിടുകത് ൊവൽ മുറടിെളാണ്...

സൌോ�ാേടികന കുറടിച്ചും ഇവടിടുകത് കുട്ടിെകളക്കുറടിച്ചും 
പറഞ്ാൽ തീരടില് മദഹദഷട്ന്. 'ഇവടികട നടിന്ന് ഇറങ്ടി 
ദപാെവകരല്ാം നല് മക്കളാണ്, ഇടകക്കദ്ാദഴാ തടിരക്കുെളടി
ൽ നടികന്നല്ാം മാറടി നടിന്ന് ഇവടിടുകത് ഈ ൊറ്ടിനം ചൂടടിനം 
ദവണ്ടി അവകരല്ാം എത്ാറുണ്്.. ൊണുദമ്ാകഴാകക്ക  

മെപടിടടിച്ച് 
സംസാരടി
ക്കാനം ഒരു 
ൊെക്കാകശ
ങ്കടിലും തകറെ 
ദപാക്കറ്ടിദലക്ക് 
തടിരുൊനം അവരാരും 
മറക്കാറടില്...' 
 തടിരുവനന്പുരം കെമ്ഴന്ടിെടിൽ, പാർട്ടിയും എരടിയുന്ന 
�ീഡടിക്കുറ്ടിയുമാെടി നടന്ന ഒരു കെറു്ക്കാരനാെടിരുന്നു...
വടിപ്ലവം തലയ്ക് മൂത്ദ്ാൾ തനടിക്ക് നഷ്ടക്ട്ത് പടിന്നീട് 

 റടിസ് വൊന 
S4 Bcom
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ഓർത്ടിരടിക്കാനള്ള നല് നടിമടിഷങ്ളാെടിരുന്നുവദല്ാ 
എദന്നാർത്് അദദേഹം ഇന്നും വടിതുമ്പുന്നുണ്്... വടിപ്ലവത്ടി
ൽ നടിന്നും ഒന്നു മാറടി നടിൽക്കാനാണ് പാദങ്ാട് ആർമടിെടി
ദലക്ക് മാസം കവറും 30 രൂപയ്ക് വണ്ടി െെറടിെകതങ്കടിലും 
അവടികടയും വടിധടി ആ കെറു്ക്കാരകനതടിരാെടിരുന്നു... 
ചുരുക്കം െടില ആഴ്ചെൾ മാത്രദമ ആ ദജാലടിക്കും ആയു
സ്സുണ്ാെടിരുന്നുള്ളൂ. വീണ്ടും കെമ്ഴന്ടിെടിദലക്ക് തകന്ന...  
പടിന്നീകടാരടിക്കൽ ഇവടികട നടിന്നും െരെെറണം എന്ന ദമാ
ഹവമാെടി 6 രൂപക്ക് സാമ്ാന്ടിരടിയും �ാക്കടി മപസക്കു 
െടിട്ടിെ കതച്ചടിപൂവം കെവടിെടിൽ കവച്ച് �ീമാപള്ളടിയുകട 
മതടിലടിലടിരുന്ന് പടദച്ചാദനാട് പറഞ് സ്വൊര്യങ്ളുണ്്... 
'ഒന്നുെടിൽ ഇവടികട നടിന്ന് എകന്ന പറഞ്െക്കുെ അകല്
ങ്കടിൽ എകന്നെദങ്ാട്് വടിളടിക്കുെ...' പടിന്നീട് പടദച്ചാകറെ 
അനഗ്ഹങ്ളാെടിരുന്നു, തടിരുവനന്പുരത്തുനടിന്നും തടിരൂര
ങ്ാടടിയുകട ഈ പച്ചമണ്ടിദലക്ക് സ്വപ്നങ്ൾ കുത്ടിനടിറച്ച് 
വണ്ടി െെറുന്നത്.

ഈ മണ്ടിൽ വന്നതടിൽ പടികന്ന തനടിക്ക് ഒരു ബുദ്ധടിമുട്ടും 
വന്നടിട്ടില്. ഇവടികട പഠടിച്ചടിറങ്ടിെ കുട്ടിെദളാടും എന്നും 
മതടി്ാണ് മദഹദഷട്ന്...

മദഹദഷട്ന് കുട്ടിെദളാട് പറൊൻ ഒരുപാടുണ്്. തകറെ 
ജീവടിതത്ടിൽ നടിന്നും പെർന്നു നൽൊൻ പറ്ടിെ ഒത്ടിരടി 
പാഠങ്ളുണ്്. പുസ്െത്ടിൽ െടിടന്നുകൊണ്് റാങ്ക് വാങ്
ന്നതല് വടിേ്യാഭ്യാസം മറടിച്ച് നല് പ്രവർത്നങ്ൾ കൊണ്് 
ഒരു സമൂഹകത് വാർകത്ടുക്കാൻ െഴടിയുദമ്ാഴാണ് വടിേ്യാ
ഭ്യാസത്ടികറെ അർത്ം പൂർണമാവന്നത് എന്നു പറഞ്് 
തലകുലുക്കടി ഒരു െടിരടിയും.

ഇവടിടുകത് അധ്യാപെദരാടുള്ള െട്ാട് പറഞ്ാൽ 
തീരടില്. പ്രദത്യെടിച്ച് കൊദമഴ് സ് ഡടി്ാർട്് കമറെടികല 
മുനവ്ർ സാറടിദനാട്... ഒരു �ാ്യും മെനം ദപാകല 

എന്നല്ാകത സാറടികന വടിദശഷടി്ടിക്കാൻ മദഹദഷട്ന് ദവകറ 
വാക്കുെളടില് എന്നതാണ് വാസ്വം. ' ഒരു പനടി വന്നദ്ാൾ 
ആശുപത്രടിെടിൽ ഉറക്കമടില്ാകത ഒരു രാത്രടി കൂകട ഉണ്ാെടിരു
ന്നത് മുനവ്റാെടിരുന്നു... അവൻ എകറെ മെനാണ്.'' ഇത്രയും പറ
യുദമ്ാൾ ആ െണ്ണുെൾ തടിളങ്ന്നുണ്ാെടിരുന്നു.,.. അന്ന് വന്ന 
കെലവെകളല്ാം ദനാക്കടിെത് ഈ സൌോ�ാേടികല അധ്യാപ
െരാണ്. ഇവകരാകക്ക ഇവടിടുള്ളടിടദത്ാളം ൊലം ഞാകനങ്
കന െഷ്ടക്ടാൻ ആണ്...?! 

ഇവടികട പഠടിച്ചു ദപാെവകരാകക്ക ഈ ദൊദളജടികന ഓർക്കു
ന്നുണ്ാവദമാ..? ഇത്രെധടിെം ഒതുങ്ടിെ ഒരു െലാലെത്ടി
കന ആദരാർക്കാനാണ് എന്ന് നടിങ്ൾക്കു ദതാന്നടികെങ്കടിൽ 
മദഹദഷട്ൻ നടിങ്ൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണടിച്ചു തരും. പടടിഞ്ാറ് നടി
ൽക്കുന്ന ദൊദളജ് മലബ്റടിയും , ഉങ്ടികറെയും െീനടിയുകടയും 
മറവടികല ഓഡടിദറ്ാറടിെവം, എൻ.സടി.സടി. ഭവനം, അലുമടിനടി 
ഓഫീസും, ഇകതല്ാം ഇവടികട നടിന്നടിറങ്ടി ദപാെവരുകട മെ
കൊപ്പുെൾ ആണ്. ഈ ദൊദളജടികന അത്രദമൽ അറടിഞ്വർ 
ആരും ഇവടിടം മറക്കുെെടില്...

 തകറെ ഈ െഴടിഞ് പന്ത്രണ്ടുവർഷകത് ജീവടിതത്ടിൽ 
ഒരടിക്കൽ ദപാലും ശമ്ളത്ടിന് ബുദ്ധടിമുദട്ണ്ടി വന്നടിട്ടില്. 'ഒരു 
ഗവൺകമറെടിന് ദപാലും ഇത്ര കൃത്യമാെടി ശമ്ളം തരാനാവടി
ല്....'തകറെ ഇന്നകലെളടികല നീറ്ലുെളടിൽ, �ീമാ്ള്ളടിയുകട 
മതടിലടിലടിരുന്ന് പ്രാർത്ടിച്ച പ്രാർത്നയുകട ഫലമാണ് ഇന്നടിവടി
ടുകത് ഈ ജീവടിതം.... 

ഇനടികൊരടിക്കൽ സൌോ�ാേടികറെ മണ്ടിൽ, ഈ 
െവാടത്ടിന മുമ്ടിൽ വടിരുന്നുൊരാെടി വന്നു നടിൽക്കുദമ്ാൾ 
ID ൊർഡടികറെ ദപരടിൽ എന്നും തർക്കടിച്ച ആ വലടിെ മനഷ്യൻ 
ആവമദല്ാ സ്വീെരടിക്കുന്നത് എന്നത് അവസാനൊലത്ടിദല
ക്ക് െടക്കുദമ്ാഴും നീറ്ൽ ഉള്ള ഒരു സുഖം  
ആെടി പരടിണമടിക്കുന്നു...

ഈ പകൊപെജ് കവൊടതെടിപനൊടടക്ും �റയന്ന രണ്ടു മുറടികൾ ഉണ്ടടിവടിപട. 
കപണ്ടൊപണഷൻ വരപമ്പൊൾ നടിെതെ് ഉറുമൊെടിട്് ഇരടിക്ൊറുള്ളെ് ഈ മുറടികൾക്് മുൻ�ടിെൊണ്. 

അെ് ഇവടിടുപതെ കൊവൽ മുറടികെൊണ്...
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കുളികരകിയ ശടിശടിരം 
മറന്നടിരടിക്കുന്നു എൻ തദലാടൽ,

സമെങ്ൾക്കടിടെടികല അത്ാണടിൊെടിരുന്നു ഞാൻ,
ഉണർവടികറെ ഊർജ്ജമാെടിരുന്നു ഞാൻ, 

േീർഘ നടിദ്രെടിലാക്കടി ഈ ശടിശടിരത്ടിന് ൊൽകവ്്. 

ോഹത്ടിൻ ആറടികല വഞ്ടി തുഴഞ്വൻ,
കൊടും ദവനലടിൽ തണലാെടി നടിന്നവൻ,

ശടിശടിരത്ടിൻ വരകവന്നടിൽ നൽെടിെ 
മുറടിവണക്കാൻ ൊദതാർക്കുന്നു 
ദവനലടിൻ ൊകലാച്ചെൾക്ക്,

വരും ഉഷ്ണങ്ളാകണൻ 
സൌഹൃേത്ടിൻ പ്രതീക്െൾ. 

 മുഹമ്മ�് ഷമീും എൻ. പക 
S4 Physics
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വല്ലാതതമവൊണാദല്ാ വാതടിൽ തുറക്കാൻ. 
പതടിവാെടി ഈ സമെം ആവദമ്ാദഴക്കും വാതടിൽ തുറദക്ക
ണ്താണദല്ാ. ഈ ഇരുട്ടിദനക്കാൾ ഭെം ഒറ്ക്ടുത്തുന്ന 
നടിശേബ്ദതദൊടാണ്. 

കമകല് അരടിച്ചുെെറടിെ പ്രൊശം മുഴുവനാെടി വ്യാപടി
ച്ചദ്ാൾ പലരടിൽ നടിന്നും കനടുവീർ്് ദെൾക്കാനാവന്നു
ണ്ാെടിരുന്നു. 

ഇന്നും പുഞ്ടിരടി ചുണ്ടിലുണ്്. എദന്ാ ആ പുഞ്ടിരടിക്ക് 
വല്ാത് ഭംഗടിൊണ് ഒതുക്കമുള്ള പുഞ്ടിരടി എന്നുപറൊം. 
'സുമലൊത് എന്ാ ദനരം മവെടികെന്നു ഉച്ചത്ടിൽ 
ദൊതടിച്ചടിട്് ദപാലും ആൾ മമൻഡ് ആക്കടിെടില്. എകന്ാ
കക്കദൊ അടക്കടികൊതുക്കടി കവക്കണ തടിരക്കടിലാണ് ആള്. 
ദകര നടിന്നുള്ള െലപടില' കൂടടി വരുമ്ദഴ ദതാന്നടി അതടിദങ്ാ
ട്ടുള്ളതാകണന്ന്. പടികന്ന തുടങ്ടി താത് മബ്ഡ്, 'താത് 
അറ�ടി കടക്്റ്് വദന്നാ', നാരങ് മടിട്ാെടി ആദരാ ദൊേടി
ച്ചദ്ാ നാരങ് മടിട്ാെടി ഉള്ളടിദലക്ക് തലെടിടുന്നത് ഞാൻ 
െണ്താ. പകക് അവൻ മുങ്ന്നതടിന് മുദമ് താത് പടിടടിച്ചു 
തൂക്കുെെർ വടിധടിച്ച പ്രതടിയുകട ഭാവമുണ്ാെടിരുന്നു അവകറെ 
മുഖത്തു. അത് വാങ്ടിെവദനാ ഒരു േെയും കൂടാകത എത്ര 
കപട്ന്നാ വടിഴുങ്ടിെത്. 

 ഓദരാ നടിമടിഷവം പ്രാർത്നൊർന്ന് ഈ വരുന്നവൻ 
എകന്ന െണ്ടുദപാവദണ. �ട്് ആരും കൊണ്ടുദപാെതും 
ഇല്. കൂകടയുള്ളവൻ ദപാെദ്ാ അവകറെ മുഖകത് പ്രൊശം 
ഞാൻ െണ്താ. കെറടിെ ഒരു അസൂെദൊകട ദനാക്കടിെദ്ാ 
അവകറെ ജാഡ. അവകനക്കാളും ഭംഗടി എകറെ െട്ക്കാ. 

ആദരാ വന്ന് ദനാട്്ബുക്ക് ദൊേടിച്ചദ്ാ ഞാൻ വല്ാകത 
സദന്ാഷടിച്ചു. പകക് നടിമടിഷദനരദമ ഉണ്ാെടിരുന്നുള്ളു 
ആ സദന്ാഷത്ടിൽ. താത് മദറ്ദതാ ദനാട്് എടുത്് 
കൊടുത്തു. 

 വീണ്ടും ഇരുട്ാക്കടി താത് ദപാവദമ്ാ ഒരു പ്രാർത്ന
കെ ഉണ്ാെടിരുന്നുള്ളു. നാകളകെങ്കടിൽ ആരുകടകെങ്കടിലും 
െയ്ടിൽ എത്ടിക്ടദണ. മടുത്ടിട്ാ. ഈ പതടിവെൾ '. 
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വലിതയലാരു ആലെത്ടിൽ 
മു്ത്ടിഏഴ് ആണ്് മുമ്് ഞാകനത്ടി 
പണടികെടുത്് കൂലടി വാങ്ടി 
കുടും�വം ദപാറ്ടി 

ൊൽ നൂറ്ാണ്് ഞാൻ 
രസതന്ത്രത്ടികറെ െീഴടിലും നടിന്നു ഞാൻ 
അറടിവടില്ാത്കതല്ാം 
ഞാൻ െണ്ടു പഠടിച്ചു 

പത്ാണ്് ൊലം ഞാൻ 
ഊർജ്ജതന്ത്രത്ടികറെ െീഴടിലും 
ഒടുവടിൽ നടിെമമാം െലാലെത്ടികറെ 
പുറത്് െടന്നു ഞാൻ 

�ന്ങ്ൾ ഉറപ്പുള്ളതാക്കടി 
സ് ദനഹമാം എല്ാവരും 
എകന്ന ൊത്രൊക്കടി 
നന്ദടിയും പറഞ്ഞു വടിടവാങ്ടി ഞാൻ

എത്ര അെന്നാലും മറക്കടില് ഒരടിക്കലും 
എകന്ന ഞാനാക്കടി മാറ്ടിെ ആലെം
ഉണ്് അതടിനെത്് എൻ കുടും�ം
മാടടി വടിളടിച്ചാൽ ഞാൻ എത്ടിടും ഓർക്കണം 
മാടാൻ മറക്കദല് നടിങ്കളാരടിക്കലും. 

 ഒ. �ടി കുഞ്ഞടിമുഹമ്മ�് 
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സൗേലാബലാേികലക്് ആേ്യമാെടി 
െെറടി വരുന്ന ഒരാളുകട ശ്രദ്ധ ദപാവന്ന
ത് തീർച്ചൊയും ആ വൃത്ാകൃതടിെടിലുള്ള 
പൂദന്ാട്ത്ടിദലക്കാെടിരടിക്കും. സൌോ�ാ
േടികന ഇത്രയും മദനാഹരടിൊക്കുന്നത് ആ 
പൂക്കളും മരങ്ളും തകന്നൊണ്. വലടിെ 
ഒച്ച്ാകടാന്നും ഇല്ാകത പൂക്കകളയും കെ
ടടിെകളയും തഴുെടികക്കാണ്് ഒരു മനഷ്യൻ 
അവടികടയുണ്ാെടിരുന്നു. അധടിെകമാന്നും 
സംസാരടിക്കാറടില് പദക് പുള്ളടിക്കാരകന 
ശ്രദ്ധടിക്കാത് ആരുമുണ്ാവടില് ഈ െ്യാമ്
സടിൽ. നീണ് ലൂസുള്ള കു്ാെം ഇട്് കെടടി
െൾക്കടിടെടിൽ അവദരാട് സംവേടിക്കുന്ന 
ഏട്ൻ ഒഴടിഞ്ടിരടിക്കുന്നത് െണ്ടിദട്െടില്. 

വളകര തടിടുക്കദത്ാകടൊണ് ഏട്ൻ 
ദജാലടി കെയ്ാറ്. എകന്ാകക്കദൊ കുറഞ് 
സമെത്ടിനള്ളടിൽ കെയ്തുതീർക്കാനള്ള ഉറച്ച 
ദ�ാധ്യം ആ പണടിെളടിൽ ഉണ്ാെടിരുന്നു. 
സൌോ�ാേടിൽ മൂന്നു കൊല്ം പഠടിച്ച ഒരാൾ
ക്ക് ആ കുടും�ത്ടികല മുതടിർന്ന അംഗമാെ 
വാസുദവട്കന പൂദന്ാട്ത്ടികല നടിറമുള്ള 
ഓർമെളടിൽ സ്മരടിക്കാനാകും... 

 മുഹ്സടിന �ടി.പക 
S2 Botany
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പറൊനണ്് എനടിക്കും ഒരുപാട് ഓർമെളുകട െഥ..... 
കുറച്ചുൊലമാെടി ഈ സൌോ�ാേടികറെ തൂണുെളടിൽ 

ഒരുവനാെടി ൊത്ര തുടങ്ടിെടിട്്, 
ദഗറ്് െഴടിഞ്ഞു കപയ്യുന്ന മഴത്തുള്ളടിെൾക്ക് ഞാകനാരു ഇടത്ാവളം. 

എണ്മറ് �ടിരുേങ്ൾ ദനടടിെവർ െടന്നുദപാെത് എന്നടിലൂകട.... 
ഒരുപടിടടി സമരമുറെളുകട അലെടടിെൾക്കു തടിരടി കൊളുത്ടിെവൻ. 
യൂണടിദവഴ് സടിറ്ടിയുകട വാഹനങ്ൾക്കു ഞാകനാരു തണൽമരം. 

െലാലെത്ടികല വടിവടിധ വഴടിെൾക്കു വഴടിൊട്ടിൊവന്നവൻ ഞാൻ. 
ഓണം വന്നാൽ പൂക്കളകമാരുദക്കണ്വൻ ഞാൻ. 

എെ് സടി�ടിഷൻ വന്നാൽ പ്രേർശനം നടദത്ണ്വൻ ഞാൻ. 
ഞാനം എകറെ ചുറ്മുള്ള കെടടിെളും ൊവലാണ്, തണലാണ്, 

സാന്്വനമാണ്, ഇടത്ാവളമാണ്... 
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ഒരു ജന്തുദലാെ
വടിേ്യാർത്ടിയുകട  ശരെ് 

S4 MSc Zoology

1 
നാലറെകളന്ന് ശാസ്ത്രം... 
നടിറകെ നീകെന്ന് ഞാനം.. 
പ്രവാഹമാകണന്ന് ശാസ്ത്രം
 പ്രണെമാകണന്ന് ഞാനം. 

ധമനടി മുറടികഞ്ന്ന് ശാസ്ത്രം. 
നടികന്ന പറഞ്ടികട്ന്ന് ഞാനം... 
   

2 
ഭ്രൂണഹത്യ... 
 ഗർഭഛടിദ്രം.. 
മാനഭംഗം... 
ഷണ്ീെരണം... 
അംഗവടിദഛേേനം... 

കുറ്വാളടിയുകട വടിധടി്െർ്ല്.. 
എറെദമാളജടിക്കാരുകട തലവടിധടിൊ... 
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ചിലതങ്ങതെയലാണ്...
 വ്യക്മാെ െടിത്രങ്ദളാടുകൂടടി 

അതങ്കന ഹൃേെത്ടിൽ പതടിയും. സടി
നടിമെളടിലൂകടയും വാെനെളടിലൂകടയും 
ആരാധടിച്ച െ്യാമ്സ്ടികറെ വാതടിലുെൾ 
എനടിക്ക് പുഞ്ടിരടി സമ്ാനടിച്ചദ്ാൾ 
സദന്ാഷദത്ാകടാ്ം അൽപം ഭെം 
ഇല്ാതടില് എന്നു പറഞ്ാൽ കതറ്ാ
വടില്. റാഗടിങ്ടികറെ പലരൂപങ്ൾ ദെ
ട്റടിഞ് ഞാൻ െ്യാമ്സ്ടികന വീക്ടി
ദക്കണ്ത് ഭെദത്ാകട ആെടിരുന്നു, 
അങ്കനകൊന്നും ഉണ്ാെടികല്ന്നത് 
മകറ്ാരു ൊഥാർത്്യം. 

ഭെം പുഞ്ടിരടിെടിദലക്ക് മാറാൻ 
നടിറഞ്ഞുനടിൽക്കുന്ന ഗാർഡനം, വൃ
ത്ടിൊെ പാതെളും, മരത്ണലുെളും 
വല്ാകത സ്വാധീനടികച്ചന്നു പറഞ്ാൽ 
അതടിശദൊക്ടിെടില്. 

 നസ് നടിയ ഹന്നതെ് 
S2 Maths
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  അത്ഭുതദത്ാകട ആെടിരുന്നു അവകെല്ാം ദനാക്കടി
ക്കണ്ത്. ഓദരാ പൂക്കളടിലും എന്നും െണ്ാൽ മതടി വരാത് 
അത്രദത്ാളം സൌന്ദര്യം നടിറഞ്ടിരുന്നു. അതാെടിരടിക്കാം 
പൂക്കളുകട കൂട്ടുൊരടിെദളാടും വലടിെ കൂട്ാെത്. 

 'ടീ... ആ പൂ പറടിച്ചാൽ അകറെ മെ കവട്ടും'. ദപടടിദക്കണ് 
രണ്് കെറടിെ ഭീഷണടി.. 

'ദെച്ചടി ഒരു കെടടി തദരാ.. '
'ദെച്ചടി വടിശക്ക്ണ് '. 
എല്ാ പരാതടിെളും പരടിഭവങ്ളും സദന്ാഷങ്ളും 

പങ്കുകവക്കാനള്ള ഒരുപാധടി കൂടടിൊെടിരുന്നു ഇവർ. നന്നാെടി 
പഠടിക്കദണ.. എന്ന് ദെച്ചടിമാരുകട ഇടയ്കടിടക്കുള്ള ദനേഹശാ
സനെടിൽ ഒരമ്യുകട െരുതലുണ്ാെടിരുന്നു. 

മഞ്ജു,റീന എന്നീ ദെച്ചടിമാർ ആണ് ദതാട്ത്ടികല 
മാലാഖമാർ. ദജാലടിെൾ സദന്ാഷദത്ാകട അതടിലുപരടി 
ആത്ാർത്തദൊകട കെയ്യുന്നവർ. 

  മഷലജദച്ചച്ചടിയും,സടിന്ധുദെച്ചടിയും സ്വന്ം 
വീടുദപാകല ദൊദളജടികല ഓദരാ പാതെളും ക്ാസ്സുെളും 
മദനാഹരമാെടി വൃത്ടിൊക്കുന്നു. 'ദെച്ചടി.. വല്ാത് തലദവ

േന'.. 'അദയ്ാ എന്നും ഉണ്ാവലുകണ്ാ ? ഞങ്കട അവടികട 
ഒരു മവേ്യർ ഉണ്് ഞാൻ അവരുകട നമ്ർ കൊദണ്ാന്ന് 
തരകട്... ദപാെടി െണ്ാൽ മതടി എല്ാം മാറും. '

    ദഡാക്ടകറ െണ്ടികല്ങ്കടിലും തലദവേന ഓടടി ഒളടിച്ച 
പ്രതീതടി... പടി.എസ്.എം.ഒ ക്ക് മാത്രം െടിട്ടിെ െടില ഭാഗ്യ
ങ്ൾ.... ഇവർക്ക് അറടിൊത് വടിേ്യാർത്ടിെളടില് എന്ന് 
പറയുന്നതടിലുപരടി ഇവകര െണ്ാൽ െടിരടിക്കാത് വടിേ്യാർ
ത്ടിെളടില് എന്ന് പറയുന്നതാവം ശരടി. 'ദെച്ചടി ഇവടിടുകത് 
കുട്ടിെകളങ്കന ?' 'നല് മക്കളാണ്.. എല്ാ മക്കളും സ് ദനഹ
മുദള്ളാരാണ് എന്ന് പറയുദമ്ാൾ ആ െണ്ണുെളടിൽ വല്ാത് 
തടിളക്കവം ഇങ്കനകൊരു ദൊദളജടിൽ ദജാലടി കെയ്ാൻ 
പറ്ടിെതടിലുള്ള കൃതജ്തയും വാക്കുെളടിൽ ഉണ്ാെടിരുന്നു. 
'ദെച്ചടി കുറച്ചു ദനരം റ്റേ് എടുത്തുദട.... '. 'നമ്കള ഏൽ്ടിച്ച 
ദജാലടി അദല് നമ്ൾ കെദയ്ദണ്. ' നടിറഞ് പുഞ്ടിരടിദൊ
കടയുള്ള ആ മറുപടടിെടിൽ നമ്ളും സന്തുഷ്ടരാകും. 

പടി.എസ്.എം.ഒയുകട ഓദരാ ദൊണും തങ്ളുകട സ്വന്
മാെടി െണ്് മദനാഹരങ്ളടിൽ മദനാഹരമാക്കുെൊണ് ആ 
നാല് മാലാഖമാർ.... 
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ആേ്യകസമ്റേർ േടിനങ്ളടികല ഒരു കവള്ളടിൊഴ്ച്ച,എകറെ സഹ
പാഠടിയും ഏറ്വം അടുത് കൂട്ടുൊരടികലാരാളുമാെ അജ്മലടികനാ്ം 
ദൊദളജ് ൊറെീനടിൽ നടിന്ന് ൊെ കുടടിക്കുന്ന സമെത്ാണ് അജ്മ
ലടികനാരു ദഫാൺ ദൊൾ വരുന്നത്. ദഫാൺ വടിളടിയുകട അവസാനം 
ഒരു െടിരടിയുകട മുഖവരയുമാൊണ് അജ്മൽ ആ ൊര്യം എദന്നാട് 
ദൊേടിച്ചത്. 'നാകള വർക്ക് ഉണ്് ദപാരുദന്നാ... 'എന്ന്. കെറടികൊരു 
മൌനത്ടിന് ദശഷം ഞാൻ സമ്തം മൂളടി. 

ൊറ്റടിംഗ് വർക്കടികറെ ആേ്യകത് അനഭവം അവടിടുന്ന് തുടങ്
െൊണ്. ഒരുപദക് മൂന്നുവർഷകത് പരടിെെസമ്ത്തും ദജാലടി
ദൊടുള്ള ആത്ാർത്തയും ആെടിരടിക്കാം അജ്മലടികന ൊറ്റടിംഗ് 
ടീമടികല പ്രധാനടിെളടികലാരാളാക്കടി മാറ്ടിെത്. അതുകൊണ്ടുതകന്ന 
അജ്മലടിന് അവരുകട വടിളടി പതടിവാണ്. പടിദറ്ന്ന് വർക്കടിന് എത്തു
ദമ്ാൾ ഞങ്കള ദപാകല അറുപദതാളം ദപർ അവടികടകെത്ടിെടിരു
ന്നു. വസ്ത്രരീതടിെടിലും സമെത്ടിലും ൊറ്റടിംഗ് ടീം മാദനജർ െർക്കശ 
നടിെമം കവച്ച് പുലർത്ടി. അത് െടിലർകക്കാകക്ക ബുദ്ധടിമുട്് ഉണ്ാക്കടി. 
അദന്ന േടിവസം വർക്കടിന് വന്നവരടിൽ ഭൂരടിപക്ം ദപരും വടിേ്യാർത്ടി
െളാെടിരുന്നു. ഒമ്താം ക്ാസ് മുതൽ പടിജടിക്ക് പഠടിക്കുന്ന വടിേ്യാർത്ടി
െകള, പ്രാെദഭേമടില്ാകത ഒദര വസ്ത്രരീതടിെടിൽ നടിരത്ടി നടിർത്തുന്ന 

 അബീ വഖൊസ് 
S2 BBA
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ൊഴ്ച്ച െൌതുെെരമാെടിരുന്നു. എല്ാവദരയും ഒരുമടിച്ചു 
ദെർത് ദശഷം പല ഗ്രൂപ്പുെളാക്കടി തടിരടിച്ചടിട്ടുള്ള 
ദജാലടി തടിരടിക്കൽ പുതുതാെടി വന്ന ഓദരാ കുട്ടിക്കും 
വളകര ഉപൊരപ്രേമാെടി. വടിഭവങ്ളടികല വ്യത്യസ്ത
യും അതടിഥടിെകള സ്വീെരടിക്കുന്ന മശലടിയും െണ്് 
അതടിഥടിെളുകട മുഖവം പ്രസന്നമാെടി. അത് ഞങ്ളടി
ലും സദന്ാഷമുണ്ാക്കടി. 

 ഭക്ണഹാളടിദലക്ക് വരുന്ന അതടിഥടിയുകട വെറും 
മനസ്സും ഒദരദപാകല നടിറക്കണകമന്ന് ഞങ്കളല്ാവ
ദരാടും ൊറ്റടിംഗ് തലവൻ മുന്നറടിെടി്് തന്നടിരുന്നു. 
അത് സഫലമാക്കുവാകനദന്നാളം അമടിതവടിനെം 
പ്രെടമാക്കടികൊണ്് ദജാലടിെടിൽ വലടിെ പടിഴവെൾ 
വരുത്ാകത ഞങ്ൾ സൂക്ടിച്ചു. 

 വർക്കടിന് വന്നവരടിൽ ഭൂരടിഭാഗം ദപരും സുപരടി
െടിതർ ആെടിരുന്നു. ഒദര സ് കൂളടിലും, ദൊദളജുെളടിലും 
പഠടിക്കുന്നവർ, ഉറ് െങ്ാതടിമാർ, മുൻപകത് വർക്കടിന് 
വന്ന് പരടിെടിതരാെവർ അങ്കന ഓദരാരുത്രും 
പരപെരം അറടിയുന്നവർ. അതടിനാൽ ൊറ്റടിംഗ് ദജാലടി
െളടിലും ഞങ്ൾ ഞങ്ളുദടതാെ മവ�് സൃഷ്ടടികച്ചടു
ത്തു. ൊറ്റടിംഗ് വർക്കടിന് വരുന്ന ഭൂരടിഭാഗം വടിേ്യാർ
ത്ടിെളുകട മനസ്ടിലും എകന്ങ്കടിലും ആവശ്യെത 
ഉണ്ാെടിരുന്നു. അതടിൽ മടിക്കവയും െ്യാമ്സ്ടി
കല ൊര്യങ്ളാെടിരടിക്കും. 

 ഏദതാ ഒരു സടിനടിമെടിൽ ദുൽഖർ 
സൽമാൻ പറഞ്തു ദപാകല 'ഈ അമ്മാർ 
ദജാലടി കെയ് മപസ കൊണ്് െളടിക്കുന്നത് 
ആൺകുട്ടിെൾക്ക് ദെർന്ന പണടിെല്' ഈ 
ഒരു ഡെദലാഗ് ദറാൾ ദമാഡൽ ആക്കടി 
ൊറ്റടിംഗ് വർക്കടിന് വരുന്നവരുമുണ്്. 

ഒരു െലാലെകത് മുഴുവനാെടി പഠടിക്കു
െൊകണങ്കടിൽ സാമ്ത്ടിെമാെടി ബുദ്ധടി
മുട്് അനഭവടിക്കുന്ന െടിലരുണ്ാവം െ്യാ
മ്സടിൽ. മറ്ള്ളവദരാകടാ്ം എൻദജാെ് 

കെയ്് ജീവടിക്കാൻ ദവണ്ടി വന്നവർ. 
അവരുകട സദന്ാഷങ്ൾക്ക് 
വടിലങ് തടടിൊെടി നടിൽക്കുന്ന െടില 
പ്രദത്യെ സാഹെര്യങ്കള ഏകറ
ക്കുദറകൊകക്ക തരണം കെയ്ാൻ 
ഇത്രം ൊറ്റടിംഗ് വർക്കുെൾ 
സഹാെെമാെടി തീരാറുണ്്. 

NSS, നാച്ചുറൽ ട്രടിപ്പുെളുകടയും 
ദൊദളജ്, സ് കൂൾ ടൂറുെളുകടയും 
പടിന്നടിൽ കെറടികൊരു പങ്ക് ൊറ്
റടിംഗ് വർക്കുെൾ വഹടിക്കുന്നുണ്്. 
നമ്മുകട ദൊദളജടിൽ തകന്ന ദനാ
ക്കടിൊൽ നടിങ്ൾക്ക് ൊണാനാവം 
അതടികറെ െടില ഉോഹരണങ്ൾ. 
ദൊദളജടിൽ അദങ്ാളമടിദങ്ാളം 
പാറടി നടന്ന് ദൊദളജടികന മവ�് 
ആക്കുന്നവരടിൽ ഇക്കൂട്രുമുണ്്. 
അത്യാവശ്യ ഘട്ങ്ളടിൽ ക്ാസ്് െട്് 
കെയ്് വർക്കടിന് ദപാകുന്നവരുമുണ്്. 
അകതാകക്ക െ്യാമ്സ്ടികല െടില 
സമെങ്ളടികല സദന്ാഷം െകണ്
ത്ാൻ ദവണ്ടിൊണ്. 

 ഒരു ഞാെറാഴ്ച ൊറ്റടിംഗ് വർ
ക്കടിന് ദപാെടി പടിദറ്ന്ന് ആ മപസ 
കൊണ്് ൊറെീനടിൽ വന്നു ൊെ 
കുടടിക്കുദമ്ാൾ, ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് ദപർ 
ദെർന്ന് ഒരു പാത്രത്ടിൽ ൊറെീ
നടിൽ നടിന്ന് ദൊറ് തടിന്നുദമ്ാൾ, 
ഓഡടിദറ്ാറടിെത്ടികറെ മുന്നടിലുള്ള 
െീനടി മരത്ടിന ചുറ്മടിരുന്ന് എല്ാ
വരും കൂടടി ഐസ് ക്രീം നണയുദമ്ാ
കഴല്ാം അവടികടകൊരു സദന്ാഷം 
ജനടിക്കുന്നുണ്്.

ഏത�ോ ഒരു സിനിമയിൽ 
ദുൽഖർ സൽമോൻ  

പറഞ്ഞതു തപോലെ 'ഈ 
അമ്മമോർ ത�ോെി ലെയ്ത 
പപസ ല�ോണ്ട് �ളിക്കു
ന്ന�ട് ആൺകുട്ി�ൾക്ട് 
തെർന്ന പണിയല്ല' ഈ 
ഒരു ഡയതെോഗട് തറോൾ 

തമോഡൽ ആക്ി 
�ോറ്ററിംഗട് വർക്ിനട്  
വരുന്നവരുമുണ്ട്. 
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വല്്യുമ്മചൂടാക്കടി കവച്ച 
െഞ്ടിക്കലത്ടിലും 

കുദഞ്ാൻ കുടടിച്ചുകവച്ച ൊെെ്ടിലും 
അവൻ വീണു. 

മകണ്ണ് വടിളക്കടികറെ ദൊട്ടിലടിരുന്ന് 
തറ പറ പഠടിക്കുന്ന കുദഞ്ാനം െണ്ടു 

അവകന... !
അവനല്.... അവറ്ടിങ്ളാെടിരുന്നു.. !

കപെ് കതാഴടിഞ് മഴകക്കാ്ം 
വടിരുന്നു വന്ന വടിരുന്നുൊർ 

കപദട്രാമാെ് സടിന് ചുറ്ം 
ഗർദവാകട പറക്കുന്നവർ.. 

ഇന്നകല വകര കുഴടിെളടിൽ കുഴടിൊനൊെവർ.. 
മഴ കപെ് കതാഴടിഞ് ഇരുട്ടിൽ പൂതടി കപരുെടി 

അവർക്കും െടിറെ് മുളച്ചു.. 

ൊണാൻ ദെലുള്ള രണ്് െണ്ാടടി െടിറകുെൾ, 
അവർ പറന്നു ദുനടിൊവടികറെ നടിറങ്ളടിദലക്ക്.. 
െരടിമ്ാറ െറു്ടികറെ കവളടിച്ചത്ടിദലക്ക് 
വടിളക്കും കപദട്രാമാെ് സും താണ്ടി
CFL ഉം LED ഉം െടന്ന് 
നടിറമറ് ദലാെത്ടികറെ നടിറങ്ളാവാൻ, 
പൂതടി തീർന്നടില്, െണ്് തീർന്നടില്.... 
അതടിന മുൻദപ െണ്ാടടി 
െടിറെടർന്നു ദപാെ്. 
െണ്ീർ െണകക്ക വീണടയുദമ്ാഴും 
അവർ ദമാഹടിച്ചു ഒരു പൂമ്ാറ്ൊവാൻ... 
െടിറകൊടടിൊത് പൂമ്ാറ്!
കൊതടിതീകര പാറടിനടക്കാൻ, 
നടിറങ്ളുകട ദതൻ നെരുന്ന പൂമ്ാറ്.. 
പുള്ളടിയുടു്ടിട് പൂമ്ാറ്.... !

 ഷൊന നസ്റടിൻ �ടി 
S2 Physics
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എന്ം ഞാൻ പലതവണ ൊണുകന്നാരുമുഖം 
ദ�ാട്ണടി ലാ�ടിദലക്ക് െെറുന്നതടിന് കതാട്ടുമുമ്് ദബ്ഡ് 
വാങ്ദമ്ാഴും ലാ�ടിദലക്കാവടിശ്യത്ടിനാെടി കറദക്കാർഡ് 
ഷീറ്ടിന ദവണ്ടി ഓടുദമ്ാഴും ഇടയ്ക് കൂട്ടുൊരുകട ൊശടിന 
'ഓസടിക്ക് ' മടിഠാെടി വാങ്ദമ്ാഴും ൊണുന്ന മുഖം... സുമല
െത്ാത്. 

സുമലഖകെന്നാണ് ദപര് എന്നുതകന്ന സീനടിദെഴ്് 
പറഞ്ാണ് ഞാനറടിയുന്നത്. താത്ാന്നു വടിളടിച്ചു ഏതാവ
ശ്യത്ടിന് ദപാകുന്ന ദനരത്തും ആ മുഖത്് ഒരു പുഞ്ടിരടി 
എദ്ാഴുമുണ്ാവം. 

 സുഹഹറ 
S2 Botany
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െടില ആവശ്യങ്ൾക്കാെടി അന്ന് ഞാൻ 
ദൊദളജടിൽ ദപാെദ്ാഴാണ് താത്കെ കൂടുതൽ 
അറടിൊൻ സാധടിച്ചത്. ഒഴടിവ േടിവസമാെടിരുന്നത് 
കൊണ്് തകന്ന താത്യ്് അന്ന് 'റ്റേ് ' ആെടിരുന്നു, 
സംസാരടിക്കാൻ ഒരുപാട് സമെം.... 

കപാതുകവ മടിതഭാഷടിൊെടി താത്കെ സംസാരടി
്ടിക്കാൻ പണടികപകട്ങ്കടിലും സംസാരടിച്ചു തുടങ്ടിെ
ദ്ാൾ കുദറെധടിെം ൊര്യങ്ൾ അറടിൊൻ എനടിക്ക് 
സാധടിച്ചു.

ദൊദളകജാകക്ക എങ്കനയുണ്് താത്ാന്ന് 
ദൊേടിച്ചദ്ാൾ നടിറഞ്െടിരടിൊെടിരുന്നു മറുപടടി, 
അതടിൽ നടിന്ന് തകന്ന അവർ സംതൃപ്തൊണ് എന്നത് 
ആർക്കും വാെടികച്ചടുക്കാൻ പ്രൊസമുണ്ാവടില്. 2012 
ൽ ദൊദളജടികലത്ടിെ താത് ആറ് കൊല്കത് 
ദൊദളജ് അനഭവങ്ളടിൽ ഞങ്ളുകടകൊകക്ക 
സീനടിെറാണ്. അന്ന് കതാട്് കുട്ടിെളുകട പുസ്െത്ടി
കറെയും മറ്ം ൊര്യസ് പണടി ഏകറ്ടുത് താത് 
പടിന്നീടദങ്ാട്് പടി.എസ്.എം.ഒയുകട അവടിഭാജ്യഘട
െമാെടിതീർന്നു. 

വന്നതടിൽ നടിന്ന് കുദറെധടിെം മാറ്ങ്ൾ 
ദൊദളജടിന് വന്നടിട്ടുകണ്ന്ന് താത് അംഗീെരടികച്ച
ങ്കടിലും അന്നും ഇന്നും കുട്ടിെളുകട മദനാഭാവത്ടിൽ 
ഒരു മാറ്വമടികല്ന്ന് കൂട്ടിദച്ചർത്തു. 

അതടിൽ പൂർണ് സംതൃപ്തൊണ് താത്. എല്ാ 
കുട്ടിെളടിൽ നടിന്നും ഒരു ദപാകല സഹാെ സഹെര
ണങ്ൾ ലഭടിക്കുന്നുകണ്ന് പറയുദമ്ാൾ ആ െണ്ണു
െളടിൽ കൃതജ്തയും അതടിരടില്ാത് സദന്ാഷവം 
അലതല്ലുന്നുണ്ാെടിരുന്നു. ദൊദളജടിന് വന്ന മുഖ്യമാ
റ്ങ്ളടികലാന്ന് 'െളർ ഫുൾ ദൊദളജ് ' ഇല്ാതാെടി 
എന്ന് താത് പറഞ്ഞു എങ്കടിലും ഇദ്ാൾ എല്ാ 
'്റോൻദഡർഡ് ' ആെ ദൊദളജടിലും യൂണടിദഫാം 
ആണദലാ ഉപദൊഗടിക്കുന്നകതന്ന് പറഞ്ഞു 
അതടിലും സമാധാനം െകണ്ത്ടി.. (യൂണടിദഫാം 
കസക്നം ഇദ്ാൾ താത്ൊണ് മെൊര്യം 

കെയുന്നത് ). 
മുമ്് താത് ഒരു പ്രീ-മപ്രമറടി സ് കൂളടിൽ അദ്ധ്യാ

പടിെൊെടിരുന്നു. ഇവടികടൊദണാ അവടികടൊദണാ 
ഏറ്വം ഇഷ്ടകമന്ന എകറെ കുസൃതടിദച്ചാേ്യത്ടിന് 
അവടികട കൊച്ചുകുട്ടിെളുകട ഒ്മാകണന്നും ഇവടികട 
മനസ്് കൊണ്് കൊച്ചുകുട്ടിെളാെവരുകട ഒ്മാ
കണന്നും ഒരൽപം കുസൃതടിദൊകട ഉത്രം നൽെടി. 
എന്നാലും അവടികടകെല്ാദ്ാഴും കുട്ടിെളുകട കൂടടിൊ
കണന്നും ഇവടികട ഇകറെർകവലടിൽ മാത്രദമ കുട്ടിെൾ 
വരകത്ാള്ളൂ എന്നും നടിരാശദൊകട പറഞ്ഞു. 

ഇത്രം കുശലാദന്വഷണങ്ൾക്ക് ദശഷം 
വ്യക്ടിഗത ജീവടിതകത്ക്കുറടിച്ചു ഒരു കെറടിെ െടിത്രം 
താത് എനടിക്ക് നൽെടി. അവടിവാഹടിതൊെ താത് 
ഉ്യുദടയും ഉമ്യുദടയും കൂകടൊണ് താമസം 
രണ്ടു താത്മാരും ഒരനടിെത്ടിയും ദെർന്ന സന്തുഷ്ട 
കുടും�ം താമസടിക്കുന്നത് െക്കാടാണ്. ഉ് മട്ള്ളടി 
കുഞ്ടി മുഹമ്േ് വെറടിങ് പണടിക്കാരനാണ് ഉമ് 
റുഖടിെ. വീട്ടുൊര്യങ്ൾ ദനാക്കടിനടത്തുന്നു. അനടി
െത്ടി അക്കൌണ്റൊണ്. ഇത്ാത്മാർ വടിവാഹം 
െഴടിഞ് അവരുകട വീടുെളടിൽ െഴടിയുന്നു. തടിെച്ചും 
ഒരു സന്തുഷ്ട കുടും�ം. 

അവധടിേടിനമാെത് കൊണ്് താത് ഉച്ചവകര 
ഉണ്ാവൂ എന്നത് കൊണ്് തകന്ന കൂടുതൽ സംസാരടി
ക്കാൻ എനടിക്ക് സമെം ലഭടിച്ചടില്. തടിരടിച്ചു ദപാൊൻ 
ദനരത്് ഇവടിടുകത് മറക്കാനാവാത് അനഭവകമ
ന്ാകണന്ന എകറെ ദൊേ്യത്ടിന് മറുപടടി പറൊൻ 
സുമലഖാത് ആേ്യകമാന്ന് വടിഷമടിച്ചു, അനഭവങ്ൾ 
ഒരുപാടുകണ്ന്നും ഒന്നമാത്രം പറഞ്ാൽ മറ്ള്ള
വർക്ക് വടിഷമമാെടികല്കെന്നും എദന്നാട് പറഞ്ഞു. 
കുദറദെകറ നടിർ�ന്ടിച്ചദ്ാൾ യൂണടിെനടികല കുട്ടി
െൾഭെങ്കരമാെ സഹെരണമാകണന്ന് പറഞ്് ഒരു 
െടിരടിച്ചടിരടിച്ചു. ആ െടിരടിെടിൽ മുഴുവൻ വടിേ്യാർഥടിെദളാ
ടുമുള്ള അദഭേ്യമാെ ദനേഹം പ്രതടിഫലടിച്ചടിരുന്നു... 
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യൂണികവഴ്സിറ്ിറൂൾ അനസ
രടിച്ച് 75% അറ്റെൻസ് ദവണം എന്നുള്ളത് കൊണ്് 

മാത്രം ഇടകക്കങ്കടിലും ക്ാസ്ടിൽ െെറുന്ന ഒരു ഭൂരടിപക്ം ഉണ്്. 
9. 45 ന് ഓടടി വന്ന് �ാഗടിനള്ളടികല ഐ.ഡടി ൊർഡ് മദഹദഷട്കന 

ൊണടിച്ച് ദഗറ്ടിനടുത്തുള്ള ഗ്ടില്ടിൽ �ാഗും തൂക്കടിെടിട്് 
ധൃതടിെടിലുള്ള ഒരു നടത്മുണ്്... െണ്ാൽ ദതാന്നും ക്ാസ് നഷ്ടക്ടുകമന്ന 

വ്യഗ്തൊകണന്ന്... ലക്്യം ആ മരച്ചുവടുെളാകണന്നത് അല്പം നടിരീക്ണദ�ാ
ധമുള്ള ആർക്കും എളു്ം മനസ്ടിലാക്കാം. ആ സടിമറെ് തറദൊടുള്ള ഇഷ്ട്കൂടുത

ലും അവ് കട കസാറ പറഞ്ടിരടിക്കാൻ കൊദറ ദുരന്ങ്ളുമുള്ളടിടദത്ാളം അതടിലും 
വലടികൊരു ലഹരടി െ്യാമ്സടിലടില് എന്നുതകന്ന പറൊം. അവടികടൊണ് സൌഹൃേങ്ൾ 
തളടിരടിട്ത്,പ്രണെങ്ൾ കമാട്ടിട്ത്, വടിരഹങ്ൾ ദവരറ്ത്... 'നടികന്ന ഒന്ന് ൊണണ
കമങ്കടിൽ മരച്ചുവട്ടിൽ വന്ന് ദനാക്കണമദല്ാ' എന്ന അധ്യാപെരുകട െളടിൊക്കലുെൾ 
എെ് സാം ഹാളടികല സ്ടിരം പല്വടിൊണ്. 

  മലബ്റടി.. ഇവടികട എല്ാം ഗൌരവം. പഠനഭാരത്ടിനം പരീക്ാ ചൂടടിനമപ്പുറം ഡടിജടി
റ്ൽ മലബ്റടിെടികല എസടിയും ഇറെർകനറ്ം ആണ് കൂടുതൽ ആെർഷണം. എഴുതടിതീരാ
ത് എത്രദൊ അമസകന്ന്റുെൾക്കും റടിദ്ാർട്ടുെൾക്കും സാക്ടിൊെടികൊണ്ടിരടിക്കുന്ന 
ഇവടിടം െ്യാമ്സടികല മങ്ദലൽക്കാത് െടിത്രങ്ളാണ്. െ്യാമ്സടികറെ മുക്കും മൂലയും 
അവരുദടതാണ്. ആൺകുട്ടിെൾ ക്ാസ്് മുറടിെടികല ക�ഞ്ചുെകളക്കാൾ ഫടിസടിക്കൽ 
എഡയൂദക്കഷൻ ഡടി്ാർട് കമറെടികറെ അരമതടിലടിലാണ് ഇരടിപ്പുറ്ടിക്കാറ്. അകല്
ങ്കടിൽ െയ്ടികലാരു ദഫാണുമാെടി മദഹദഷട്കറെ മുറടിയുകട പടടിെടിലും. ക്ാസ്ടിൽ 

െെറാകത മരച്ചുവട്ടിൽ ഇരടിക്കുദമ്ാൾ മദഹദഷട്ൻ വന്ന് ഓടടി്ടിക്കുന്നത് 
കൊണ്് ൊറെീനടിൽ ദപാകുന്നവരുമുണ്്. മലബ്റടിെടികല നടിശബ്ദത

കെ കവറുക്കുന്ന െടിലരും പുസ്െകക്കട്ടുമാെടി ഇവടികട എത്ാറുണ്് 
. ആദരാ പറഞ്ത് ദപാകല െരടിത്രം ഇവരുദടത് കൂടടിൊ

ണദല്ാ... 

 നസീബ 
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കേ,ആ ദഫാം ഒന്ന് പൂരടി്ടിച്ച് കൊടുക്ക്. കതറ്രുത് 
കട്ാ ! അഡ്ടിഷൻ ആെടി െഴടിഞ്ാൽ പടികന്ന വടിസടിദറ്ഴ് സ് 
റൂമടിൽ പുെടിലാണ്. ദെരാൻ വരുന്ന കുട്ടിെളുകട ദഫാമുെൾ 
പൂരടി്ടിക്കാകനന്നും പറഞ്് ക്ാസ്് െട്് കെയ്് വന്നടിരുന്ന
ത് ഒന്നും മറക്കാൻ ആകൂല. സൌോ�ാേടികല ഒരു വടിേ്യാർ
ത്ടികെ സം�ന്ടിച്ച് അതടിഥടി അകല്ങ്കടിലും വടിസടിദറ്ഴ് സ് 
റൂം ഒരു ഭാഗമാണ്. അതടിഥടികെ ദപാകല ആേ്യം വന്ന് 
ദെറടി പടിന്നീട് വരുന്ന അതടിഥടിെകള ആതടിദഥെരാെടി 
സ്വീെരടിച്ച ദശഷം അവസാനം ഒരുപടിടടി നല് ഓർമെളും 
ദപറടി ടടി.സടി വാങ്ടി ദപാവം ദനരവം നാം വടിസടിദറ്ഴ് സ് 
റൂമടിൽ ഒന്ന് െെറും. പ്രടിൻസടി്ലടികന ൊണാൻ ദവണ്ടിയു
ള്ള നീണ് ൊത്ടിരടി്ടിന ഇടെടിൽ മടുക്കുദമ്ാൾ ദപാെടി 
ഇരടിക്കാനം ദവണം വടിസടിദറ്ഴ് സ് റൂം. ഇടകക്കങ്കടിലും 
ഓഫീസടികല ജസീഫ്ക്ക അവടികട ദപാെടി വടിശ്രമടിച്ചടിട്ടു
ണ്ാകും. 

പരീക് അടുത്ാൽ പടികന്ന ഉച്ചക്ക് ദശഷം മ്രൈ�് 
എഴുതാൻ വരുന്നവർ െയ്ടക്കും ഇവടിടം. അവർക്കും 
ഒരുപാട് പറൊൻ ഉണ്ാകും. ഇതടികനല്ാം ഉപരടി മുസ്ഫ 
സർ സംശെദത്ാകട റൂമടികറെ വാതടിൽ പടടിെടിൽ എഴുതടി 
കവച്ച വടിസടിദറ്ഴ് സ് റൂം എന്ന ദ�ാർഡ് ദനാക്കടി ദൊേടി
ച്ചടിട്ടുണ്് ഇകതന്ാ യൂണടിെൻ ഓഫടിസ് ആക്കടിദൊ എന്ന്, 
അത്ര മാത്രം ഇവടിടം ദെറടി്റ്ടിെടിരുന്നു. സുപ്രധാന 
െർച്ചെൾ ഉടലടിടുന്ന ഇടം, എത്രകെത്ര നടിദവേനങ്ൾ, 
അങ്കന നീളുന്നു യൂണടിെന വടിസടിദറ്ഴ് സ് റൂം... ഇവടിടം 

എദന്ാ വലടിെ സംഭവമാകണന്നു െരുതുന്ന കുട്ടിെൾ വന്നു 
തലെടിട്ടു ദനാക്കുന്നത് ൊണുദമ്ാൾ ഉള്ളടിൽ ഇരടിക്കുന്ന
വർക്ക് െടിരടി ദതാന്നും. ഇവടികട ഒന്നും ഇല് ദെറടി ദപാര് 
എന്ന് പറഞ്ാൽ ഓടടിദപാകുന്ന െടിലരും. എകന്ാ വലടിെ 
സംഘത്ടിദലക്ക് െെറാൻ അനവാേം ലഭടിച്ച കഞട്ദലാ
കട വന്നവകര ഒകക്ക പുഞ്ടിരടിദൊകടൊണ് ഓർക്കുന്നത്. 
ഔപൊരടിെ ൊര്യങ്ൾക്ക് പുറകമ വടിസടിദറ്ഴ് സ് റൂമടിന് 
പല �ന്ങ്ളുകടയും െഥെൾ പറൊൻ ഉണ്ാകും. പല 
നടക്കാകത ദപാെ തീരുമാനങ്ളുകടയും െണക്കുകൂട്ലുെ
ളുകടയും െഥെൾ പറൊൻ ഉണ്ാകും. എന്ടിദലകറ ഒരു തര
ത്ടിൽ പറഞ്ാൽ പങ്കുകവക്കലടികറെ ഒരു ദെന്ദ്രം തകന്ന
ൊെടിരുന്നു. ആശെങ്ളും സ് ദനഹവം പങ്കുകവച്ച ഇടം. 
ൊണാൻ വലടിെ കസറ്്് ഒന്നും ഇദല്ലും ഒകക്ക ഒന്ന് 
അടക്കടി ഒതുക്കടി കവച്ചദശഷം ഇവടികട ഇരുന്നു ദനാക്കടി
ൊൽ ഒത്ടിരടി ഒത്ടിരടി ജീവടിതങ്കള ൊണാൻ െഴടിയും. 
മീറ്ടിംഗുെൾ കൂടടി െർച്ച കെയ്വ മടിനട്് സ് ബുക്കടിദനക്കാളും 
ഓർമ ഇവടിടുകത് ചുമരുെൾക്കാവം. തടിരക്കടിനടിടെടിൽ ഒന്ന് 
ദെറടി ഇരടിക്കാൻ ഇവടിടം എന്നും തുറന്നടിരടിക്കും. ഒരു വട്ം 
ദപാലും ഇവടികട ദെറാത് േടിവസങ്ൾ അപൂർവ്മാെടിരു
ന്നു. പറഞ് കസാറെളും എടുത് തീരുമാനങ്ളും െഴടിച്ച 
മടിഠാെടിെളും പങ്കുകവച്ച സ് ദനഹവം സാക്ടിൊക്കടി ടടി.സടി 
വാങ്ദമ്ാൾ ഒരു സൌോ�ാേടിെൻ എന്ന നടിലെടിൽ 
ദെർത്് കവക്കാൻ പറ്ന്ന ഒരു ഇടം  അത്ര മാത്രമാെടിരുന്നു 
വടിസടിദറ്ഴ് സ് റൂം.
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ഈ െളടിമണ്ടിൽ 
തീർത് നടുമുറ്ത്തു നടിന്നും 

ഉെർന്നുവന്ന ഒരുപാട് െലാപ്രതടി
ഭെളുകട െഥ പറൊനണ്് സൌോ�ാ

േടിന്. സൌോ�ാേടികറെ ആർപ്പുവടിളടിെളടിലും 
െയ്ടടിെളടിലും കടന്നീസ് െടിരീടത്ടിന് എന്നുകമാരു 
പങ്കുണ്ാെടിരുന്നു. �ാറ്െൾക്കും ദ�ാളുെൾക്കും 
ബൂട്ണടിഞ് ൊലുെൾക്കുമപ്പുറം പറഞ്് തീരാത് 
വടിദശഷങ്ളും െ്യാമറെൾ പെർത്ടിെ മങ്ടിെ 
െടിത്രങ്ളും, കൊയ്തു തീരാത് ഒരുപാട് സ്വപ് നങ്
ളും, ആദഘാഷങ്ളടിൽ കതളടിയുന്ന പുഞ്ടിരടിെളും, 
ആദവശവം വാശടിയും ദപാരടടിക്കുന്ന മത്സരങ്ളും... 
മവകുദന്നരങ്ളടിൽ വാദതാരാകത പറഞ്ടിരുന്ന 

�ഡാെടിെളും, പ്രണെദജാടടിെളുകട മൌന
ങ്ളും, ഇവടിദടക്ക് ൊഞ് മരത്ണ

ലടിൽ എന്നും ഒരുമടിക്കാറുണ്്... 
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എടീ...ദൊെടികറെ മണം... !
കസക്കറെ് ഹവർ െഴടിൊറാവദമ്ാ െടിഴക്കീന്ന് 

രുെടിക്കൂട്ങ്ളുകട ഒരു മണം വരാനടിണ്്. കപാരടിച്ച 
ദൊഴടികറെ �ടിരടിൊണീം, ദൊറും, ൊറും, മീൻൊറും, 
നല്ച്ചാറും.... രാവടികല ചൂദടറടിെ പഴംകപാരീം, പരടി
പ്പുവടീം, െട്നം... അങ്കന വീര്യം കൂടടിെ രുെടിക്കൂ
ട്ടുള്ള ഒരടിടം. െലാലെത്ടികറെ ഹൃേെമടിടടിക്ന്നു 
തകന്ന പറൊം, വരാന്െളടിലും, മരചുവടുെളടിലും 
അലെടടിക്കാത് ജീവടിതാനഭവങ്ൾ തടിളക്കുന്നടി
ടം. ഇവടികട ചൂദടാകട ൊത്ടിരടിക്കുന്ന വടിഭവങ്ൾ
ക്ക് സ് ദനഹത്ടികറെയും കൂകട രുെടിൊണ്, തനടി 
നാടൻ സ് ദനഹം... ! പ്രണെവം, സഹൃേവം പടികന്ന 
പാെത്ടിന് രാഷ്ടീെവം, അമസകമറെ് ഉള്ളടക്ക
വം ദെർന്ന് കവന്തു പാെമാെ രുെടിക്കൂട്ാണീ ഇടം. 
മൂന്നു മണടിക്കൂർ ഇടദവളെടില്ാകത മുഷടിഞ്ടിരടിദക്ക
ണ്ദതാർത്തു മുദമ് ഓടടികെത്ടിൊലും തടിരടികെ 
ദപാവദമ്ാ വളകര െൌതുെദമകുന്നത് ൊലടിൊവന്ന 
ദപഴ്സുെൾ ആെടിരുന്നു. എന്നാലും െടില സ്ടിരം ൊ
ത്രക്കാരുണ്ടിദങ്ാട്്. ഐസ് െടടിച്ചു പല്ലു തണുത്തു 
ദൊച്ചടിെദ്ാ വടിരടിഞ് ഇളടിെളും, ചൂടുൊെ ആർ
ത്ടിെടിൽ ദമാന്ടി നാവകപാള്ളടിെദ്ാ ചുളുങ്ടിെ 
െവടിളുെളും, ഉച്ചതടിരടിഞ്ഞു ഡടിസ് െൌണ്് െടടിെൾ
ക്കും ദൊറടിനം മാത്രം മറക്കാകത എത്തുന്ന െടിലരും, 
ഒരു പാത്രത്ടിൽ നടിന്ന് അവർ പങ്കടിട് സ് ദനഹവം... 
അങ്കന െലാലെ ജീവടിതത്ടിൽ നടിന്ന് കപാ
ഴടിഞ്ഞുദപാെ ഇലെൾ ദപാലും െടില്ലമാരെടികല 
പഴംകപാരടിയുകടയും ചൂടുെട്കറെയും മധുരത്ടിൽ 
ഓർമെളുകട ദപാെ ൊലദത്ക്ക് െടിറെ് വടിടർത്ടി 
പറക്കാറുണ്്!
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യലാദൃശ്ികതമകന്നലാണം,
െണ്ടുമുട്ടിെതാകണങ്കടിലും, എകറെ
ഏൊന്തെടികലല്ാം നീ
പടർന്നുദെറും ദപാകല. 
എന്ടിനാകണകന്ന,വടിടാകത
പടിന്തുടരുന്നകതന്നു ദൊേടിച്ചദ്ാഴാണറടിഞ്ത്,ആ
സങ്കടങ്ൾകക്കദന്നാട്... 
പ്രണെമാണദത്ര... 
 
നടിശബ്ദമാകെകറെ ചുണ്ടിൽ 
അഭംഗടിൊകണങ്കടിലും,നടിറമടില്ാകത്ാരു 
പുഞ്ടിരടി പരത്തുവാൻ ഞാകനാരുപാട്
പാടുകപടുന്നുണ്ടിദ്ാൾ. 
നടിദന്നാടുള്ള പ്രണെം 
ഒളടി്ടിയ്കാനാെ് മടിഴടിെകളാരുപാട്
ശ്രമടിച്ചുകവങ്കടിലും, ഏൊന്ൊമങ്കള
കൂട്ടുപടിടടിച്ചുകൊണ്വൾ,
െണ്ണുനീരടിലൂടവ പ്രെടമാക്കടി

 ജടിൻഷ ജൊനകടി 
S4 BBA
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തിരിച്ചുപിടിക്ലാനുണ്്
ഒരു പാട് ഇനടിയും 
നഷ്ട്മാെവ, സ്വെം ഇറങ്ടിദ്ാെവ 

ആേ്യം
അടർന്ന ഓർമ്െകള
െടിതലുതീർക്കും മുമ്്. 

പടികന്ന
ഇദന്നാളം നടന്നു െെറടിെ
വഴടിെളടികല പച്ചെകള

അടുത്താെ് 
ഒരു െടലടികന,
മൌനത്ടികറെ ആഴമുള്ള,
നമുക്കടിടെടികല.. 
അന്ന്െൌതുെത്ടിൽ നീെടിറുത് 
പൂവടികറെ ചുവ്ടികന,
ഹൃേെത്ടികറെ നടിറമുള്ള. 

പടിന്നീട്. 
നാം െണ്ടുമുട്ാറുള്ള തണലടികല
പെലടികന, മുഴുവനായും, 
അദത നടിറത്ടിൽ. 
പഴെപുസ്െത്ടിനള്ളടിൽ 
സ്വെം ദ്രവടിച്ചുദപാെ
പ്രണെദലഖനങ്ളടിൽ 
മാഞ്ഞുദപാെ വാക്കുെകള ,
മറന്നുദപാെ ലടിപടിെകള. 
െടില്െൾ െരടിഞ്ടിട്ടും 
ഉണങ്ാത് ദവരുെകള,
പച്ചയുകട ഞരമ്പുെകള. 

ഭ്ാന്ൻ െടിന്െളടിൽ പടിടടിക്കക്ടുംമുമ്് 
തടിരടിച്ചുപുടടിക്കണം 

അവസാനമാെടി. 
എകന്ന തകന്നയും. 
അതടിനമുമ്് 
നടിരുപാധടിെം നടികന്നയും. 

 ഷടിപനൊജ്  
S4 English
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െ്യാമ്സ്ടികറെ 10 ശതമാനം വരുന്ന നയൂനപക്  
വടിഭാഗത്ടികറെ കുത്െൊെ െടിലെടിടങ്ളുണ്്.... 
ഇവടിടങ്ളടികല ഉച്ചഭാഷടിണടികെ ദതാൽ്ടിക്കാൻ കെ

ല്പുള്ള െർച്ചെളും, ൊണടിെളടില്ാത് െളടിെളും, െമറെറടികെ 
കവല്ലും വടിധത്ടിലുള്ള െമന്റുെളുകമല്ാം. 

ഇവടികട ഞങ്ൾക്ക് വംശനാശം വന്നടിട്ടില് എന്നത് 
ഓർമക്ടുത്ാറുണ്്... 
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കകലാകളജിതറെെരടിത്രത്ാളുെൾ ഒന്നടങ്കം ഒരു  
മുത്ശേടിക്കഥ ദപാകല പെർന്നു നൽൊൻ കെൽപ്പുള്ള കെട്ടിടം, 
കൊദമഴ് സ് ദബ്ാക്ക്. 

പുതുമെടിൽ അലടിഞ്് ദെരാനടിരടിക്കകവയും അനഭവങ്ളുകട 
നൂറാെടിരം െഥെളുണ്് ഇവടികട പങ്കുകവയ്കാൻ. വാർദ്ധെ്യാവസ്
െടിൽ എത്ടി നടിൽക്കുദമ്ാഴും പഴെൊല പ്രൌഢടിയുകട ഒരടിക്ക
ലും മങ്ാത് കവളടിച്ചമാെടി ഇവടിടുകത് ക്ാസ് മുറടിെൾ ഇന്നും 
നടിലകൊള്ളുന്നു. തലമുറെൾ പലതും െൺ മുന്നടിലൂകട മടിന്നടി 
മറഞ്ദ്ാഴും അവർ പതടി്ടിച്ച ഓർമ്െളുകട മെകൊപ്പുെൾ 
ഇന്നും �ാക്കടിൊണ്. 

ഒരുപകക് ചുമരുെൾക്ക് സംസാരടിക്കാൻ െഴടിവണ്ാെടിരു
കന്നങ്കടിൽ ഒരു ജന്ം പറഞ്ഞു തീർക്കാനള്ള സൌഹൃേത്ടികറെ, 
പ്രണെത്ടികറെ പങ്കു കവയ്കലടികറെ െഥെളുണ്ാവം ഇവടിടങ്ൾക്കു 
പറൊൻ. 

കസം എെ് സാമുെൾക്കടികടയുള്ള എത്ടിദനാട്ങ്ൾ, കസ
മടിനാറുെൾക്കടികടയുള്ള വ്യഗ്തെൾ, ഇദറെണൽ മാർക്കടിന 
ദവണ്ടിയുള്ള പരക്കംപാച്ചടിലുെൾ, എല്ാം ഇവടികട ഈ ഭടിത്ടി
െളടിൽ ദരഖക്ടുത്ടിെടിട്ടുണ്്. ഏറ്വം കൂടുതൽ പരീക്െകള 
അഭടിമുഖീെരടിച്ച കെട്ടിടം എന്ന �ഹുമതടിയും ഇവടിടുകത് ക്ാസ് 
മുറടിെൾക്കാവം. 

മരച്ചുവട്ടികല ഓദരാ ഇലെനക്കങ്ൾക്ക് ദപാലും ഇവടിടം മൂെ
സാക്ടിൊവാറുണ്്. ൊറെീനടിദലക്ക് കസാറ പറഞ്് ദപാവന്ന
വർക്കും, പരടിപാടടിെൾക്കടിടെടിൽ ഓഡടിദറ്ാറടിെത്ടിദലക്ക് െടി
തച്ചുകൊണ്് ഓടുന്നവർക്കും തണദലകുന്ന കെറുഇടനാഴടിൊയും 
െടിലദ്ാൾ കൊദമഴ് സ് ദബ്ാക്ക് മാറാറുണ്്. പറഞ്ഞു തീർത് 
പരടിഭവങ്ളും, പറൊകത പറഞ് സൌഹൃേങ്ളും, മാറ്ടികെടുത് 
കതറ്ടിദ്ധാരണെളും ഇവടിടങ്ളടിൽ അലടിഞ്ഞു ദെരുെൊണ്. 

ൊലകമത്ര െഴടിഞ്ാലും,തലമുറെൾ എത്ര െടന്നു ദപാൊലും 
കൊദമഴ് സ് ദബ്ാക്കടികറെ െഥ പറച്ചടിലുെൾക്ക് അറ്മടില്. ഭൌതടി
െമാെ ദവർപാടടികറെ വക്കടിലാകണങ്കടിൽ ദപാലും ൊലം ൊത്തു 
കവച്ച അനഭവങ്ൾക്കാെടി ഇവടിടം ഇദ്ാഴും ൊദതാർത്ടിരടിക്കു
ന്നുണ്്... 
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 സഫ റുസ് വൊന 
S4 BCom

ബാല്യം 
കൂരടിരുട്ടു പടർന്ന 
വഴടിദൊരങ്ളടികലല്ാം 
ദതടടിെലയുന്നീ ഞാകനൻ
മധുരമാം �ാല്യം.. 

യൗവനയം 
മൂെമാെ് പാടുമീ 
വീണതൻ െമ്ടിെടിലു-
രസുന്ന കവറു-
കമാരലങ്കാരം മാത്രം.. !

പ്രണയയം 
ആൺെടിളടി തകറെെ-
ധരം പങ്കുകവക്കുെൊണ്. 
നടിമടിഷ ദവഗത്ടിൽ മകറ്ാ-
രു െടില്െടിലവൻ അഭെം ദതടടി. 
അവടിടങ്ളടിലും മകറ്ാരു
പങ്കടിടൽ... 

രാഷ്ട്രീയയം 
ശ്വാസം അടക്കടി്ടിടടി-
കച്ചാന്നു കൊടുദത്ക്ക്. 
തീർന്നാൽ തീർന്നു. 
വടിദേ്വഷം അടക്കടി-
കൊതുക്കാകനാന്നുമാവടില്... 

സെൽഫി 
മലക്കുെൾ വീഴാൻ
ദവണ്ടി അവൻ 
സാഹസടിെത്ടിന
മുതടിർന്നതാണദത്ര.. 
വീണതു പദക്.. 
െരമദൊളത്ടിലാെടിദ്ാെടി!
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നൃത്ംഅൊൾക്ക്
അമ്െടിൽ നടിന്ന്
പെർന്നു െടിട്ടിെതാണ്
'ദഗാകുല �ാലാ മുകുന്ദ
ദഗാപകുമാര ..'' 
എന്ന പാട്ടികനാ്ം പണ്്
സ് കൂൾ െദലാത്സവത്ടിന്
അമ് കെയ് നൃത്ം
പലകുറടി അഭടിനെടിച്ചു
ൊണടിച്ചു തന്നത്
�ാല്യത്ടികല മധുര സ്മരണെളടികലാന്നാണ്
യു.പടി ക്ാസ്ടിൽ പഠടിക്കുദമ്ാൾ
കപാളടിഞ്ഞു ദപാെ സ് കൂൾ കെട്ടിടത്ടികറെ
തറെടിൽ ൊദവരടി ടീച്ചറുകട അധ്യക്തെടിൽ
സാഹടിത്യസമാജം അരദങ്റടിെദ്ാൾ
ആ നൃത്ം അനെരടിക്കാൻ ശ്രമടിക്കകവ ടീച്ചറുകട
തലെടിൽ കപാടടിമണ്് തൂവടിെത് മറക്കാനാവാത്
ഓർമ്യുമാണ് 
നടിലത്തു നടിന്ന് പൂവ് വാരടികെടുക്കുന്നത് 
അഭടിനെടിച്ചദ്ാൾ മെക്കുമ്ടിളടിൽ മണ്ാണ് െടിട്ടിെത് 
പൂവ് വടിതറുന്നതാെടി ഭാവടിച്ച് അത് ഇരുവശദത്ക്കും
തൂവടിെദ്ാൾ അല്പം ടീച്ചറുകട തലെടിലുമാെടി!
കഛ, കഛ താകനന്ാ ഈ ൊണടിക്കുന്നകതന്ന
അനടിഷ്ട ശബ്ദം ആ നൃത്ത്ടിനന്്യം കുറടിച്ചു
'സാഗര സംഗീത 'ത്ടികല

െമലഹാസകറെ നൃത്കത്ക്കുറടിച്ച്
ഏട്ൻ ഒരു രാത്രടി മുഴുവൻ വടിസ്രടിച്ചത് ഇദ്ാഴും 
നല്ദൊർമ്യുണ്്
'െമലേള 'ത്ടികല ദമാഹൻലാലും 'മയൂരടി 'െടികല
സുധാെന്ദ്രനം
പടികന്ന പ്രഭുദേവയും ലക്ഷടി ദഗാപാലസ്വാമടിയും വടിനീത് 
കുമാറും ദശാഭനയും നൃത്ത്ടിദലക്ക് അൊകള പലദ്ാഴും 
പടിടടിച്ചു വലടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു
ആദഘാഷദവളെളടിൽ കുടും� സേസ്സുെളടിൽ ത്രസടിക്കുന്ന 
മെൊലുെൾ
അൊകള നൃത്ത്ടിദലക്ക് എടുത്തു ൊടടിച്ചു
വർഷങ്ൾ ഒരു പാട് ചുവടുവച്ചെന്നടിട്ടും 
അൊളടികല നൃത്െന് ശമനമാെടില് 
ഒടുവടിൽ അർദ്ധ കസഞ്്വറടിെടികലത്ടിെ അൊൾ
ഒരു നാൾ താളത്ടികനാത്് 
ചുവടുവച്ചദ്ാൾ 
സേസ്് ഒന്നടങ്കം െരദഘാഷം മുഴക്കകവ 
ഒരാൾ മാത്രം അൊകള
കൂവടിെടിരുത്ാൻ 
മുൻ നടിരെടികലത്ടി
സേസ്ടികറെ ആർപ്പുവടിളടിെൾക്കടിടെടിൽ
അൊളുകട കൂവൽ പാഴ്  ദവലൊെടി
മവദലാ്ടിളളടിയുകട 'നർത്െടി'കെദ്ാകല അൊൾ 
അന്്യ ജീവടിതനടനം തുടർന്നു
ദലാെജീവടിത നാടെദവേടിെടിൽ

 ബൊബുരൊജൻ നല്ലൂരങ്ങൊടടി 
മെയൊെ വടിഭൊഗും
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എന്നിതലനടിശബ്ദതെളാണ് ഇന്നടികറെ ശബ്ദങ്ൾക്ക് ജീവൻ നൽെടിെത്. 
െടിഴദക്ക അറ്ത്തു നടിന്നും വീശുന്ന ൊറ്ടിൽ മരച്ചുവടുെളടികല െലപടിലെൾ 

എന്നടിദലക്കലെടടിക്കാറുണ്്. ഒരുപാട് മൌനങ്ൾക്കും പ്രണെങ്ൾക്കും 
സൌഹൃേങ്ൾക്കും ജീവൻ നൽെടിെ അക്രമുറ്മാെ്...  കസമ്റേർ എെ് സാമുെൾ 
അടുക്കുദമ്ാൾ ഞാൻ സജീവമാവാറുണ്്. എന്നടികല അക്രങ്ൾക്ക് ജീവദനകുന്ന 

ഒരുപാടു െണ്ണുെളാെടി.... 
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ഡ്ടിൽ മാർച്ച് ബൂട്ടുെളുകട മുഴക്കത്ടിലും 
SLR ദതാക്കുെളുകട പ്രൌഢടിെടിലും 50ദലകറ 
ആണ്ടു പഴക്കമുള്ള സൌോ�ാേടികറെ ഭൂവടിൽ 
അതടിദലകറ പഴക്കമുള്ള െീനടിത്ണലടിൽ 

തലയുെർത്ടി നടിൽക്കുന്ന, സാധാരണ 
വടിേ്യാർത്ടിെൾക്ക് പ്രദവശന നടിദരാധന

ദമർക്ടുത്ടിെ പണടിഷ് കമന്റുെൾക്ക് ദപര് 
ദെട്, വടിെർ്ടികറെയും അച്ചടക്കത്ടികറെയും  

ഗന്മുദള്ളാരടിടം... 
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അങ്ങ്െടിഴദക്ക അറ്ത്ാണ് ആദവശവം ആരവങ്ളും 
താളദമളങ്ളും നാട്യരംഗങ്ളും ലങ്കടിമറടിയുന്നത്. വല്ാകത്ാരടി
ടം... ! ആരംഭങ്ളടികലാകക്ക ഒരു കുഞ്ഞു ഹാൾ ആെടി ദൊദളജ് 
മലബ്റടിയുകട സ്ാനം െയ്ടക്കടികെങ്കടിലും പടിന്നീട് െടിഴദക്ക 
അറ്ദത്ക്ക് സ്ലംമാറ്ം. ആെടിരങ്കളയും ഉൾകക്കാള്ളടിക്കും 
മട്ടിൽ തലെടിടുദ്ാകട ആദഘാഷങ്ൾക്ക് ദവേടിൊെടി. 

ഏകറയും ദപരുകട ഈ െലാലെ ജീവടിതത്ടിലാേ്യപടടി 
ഇവടിടുകത് ഓറടിെദറെഷന് സാക്്യം വഹടിച്ചാെടിരുന്നു. പടിന്നീട് 
അദങ്ാട്് അതടിഥടിെളുകട സ് ദനഹവം, മമക്കടിൾ ജാക്കന 
ദപാലും കവല്ലുന്ന ഒടുക്കകത് ക്റേപ്പുെളും, ഗാെെ ദലാെകത് 
ഇളക്കടിമറടിക്കുന്ന ഗാന രംഗങ്ളും, പ്രദൊേനം നൽകുന്ന കൂക്കു
വടിളടിെളുമാെടി മവ�് ആകൊരടിടം. മഫൻആർട് സ് ആൊ

്ടികന്ന ഓഫ് ദ്റേജും ഓൺ ദ്റേജും ഒകക്ക ആെടിട്് ആകെ 
ഒച്ച്ാടാകും. അത്െഴടിഞ്ാ്ടികന്ന സടിദസാൺ െടിരീടം 
കൊദണ്ാരാൻ പ്രാക്റീസുെളാണ് തലങ്ം വടിലങ്ം. ഒ്നയും 
പരടിെമുട്ടും അറ�നമുട്ടും ദൊൽക്കളടിയും നാടൻ്ാട്ടും നാട
െംഒകക്കൊെടി പെലും രാത്രടിയും ഒകക്ക സജീവമാെടിരടിക്കും. 
െടിട്ടിറം കൂടടി ആെടിരുന്നു െടിലർക്കടിവടിടം, അന്നവർ പങ്കുകവ
ച്ച തമാശെളും രഹസ്യങ്ളും, ഉണർന്നു ഉറങ്ടിെ ദനരവം... 
എെ് സാമുെൾക്കുദപാലും നടിറഞ്ടിരുന്നടിടം. പൂട്ടി െടിടന്നാലും 
വരാന്െളടിലാെടി വന്നടിരുന്ന കൊച്ചുവർത്മാനങ്ളും മറ് 
പരടിപാടടിെളും. മസഡടികല മഞ്ാടടിയും, ദൊവക്കയും പുളടിയു
കമല്ാം ദതടടികെത്ടിെവരും. കൊട്ടും പാട്ടും ആരവങ്ളുമാെടി, 
ഇന്നും എന്നും ഓർമെളുകട ഒരു തുരുത്ാെടി... !
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സബീഹത്ത
 ഞങ്ളുകട താത്... !എത്ര പറഞ്ാ

ലും മതടിവരാത് ആൾ. കൂട്ത്ടിദലറ്വം 
പെ്വതയുള്ള വ്യക്ടി. പദക് ഞങ്ളുകട 
എല്ാ കുസൃതടിെൾക്കും െളടിക്കും കൂട്ടു
നടിൽക്കുന്ന ആളാണ്. എം. എസ്. സടി 
ക്ക് ആെടിട്ടും ലാബുെളടിൽ മാത്രം െെറടി 
ഞങ്ളുകട കൂകട പ്രാക്ടീസടിന് വരാറുണ്്. 

 കൂട്ത്ടികല ഓദരാരുത്കരയും 
വരച്ചവരെടിൽ നടിർത്ാനം താത്ാക്ക് 
അറടിൊകട്ാ. സീരടിെസ് ആൊൽ ഭെങ്കര 
സീരടിെസ് ആണ്. പദക് അതടിന് 
താത്ക്ക് അധടിൊരമുകണ്ന്ന് വടിശ്വ
സടിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ൾ. ൊരണം 
ഉള്ള ൊര്യങ്ൾക്ക് മാദത്ര പറൊറുള്ളൂ. 
പദക് െടില ദനരകത് െളടി െണ്ാൽ 
ഞങ്ളടിൽ ആരാണ് മൂത്ത് എന്ന 
സംശെമുണ്ാൊറുണ്്. പടികന്ന താത് 
ഒട്ടുമടിക്ക പ്രാക്ടീസ് നം തടിന്നാൻ എകന്ങ്കടി
ലും വാങ്ടിൊണ് വരാറ്. ഓറഞ്്, ദമാര്, 
മടിഠാെടി അങ്കന അങ്കന... താത്ാകറെ 
കെലവം ഉഷാറാെ് നദട്ാ... !

ഫാഹിബ
പാട്ടുൊരടിൽ െടിളടി 

നാേത്ടികറെ ഉടമ. ദപടടിയുകട  
ആശാത്ടി. കെറടിെ ൊര്യത്ടിന് 
വലുതാെടി ദപടടിച്ച് തരും ആള്. ഓകള 
മകറ്ാരു മഹമലറ്് ഭാവം വാരടിവടിതറടി
യുള്ള വർത്ാനം ആണ്. ഒ്ം തുളഞ്് 
െെറുന്ന ദവാെ്സും. 

ഷംന
ഒ്ന ടീമടികന മലവ് ആക്കുന്നതടിൽ 

പ്രധാന പങ്ക് വഹടിച്ച ഒരാള്. െളടിയുകട 
ൊര്യത്ടിൽ �ാക്കടിയുള്ളവകര െടത്ടി 
കവട്ടിെ മുതൽ. മഹമലറ്് ആെ മരുഭൂമടി 
സീരീസ് കുസൃതടി ദൊേ്യങ്ൾ/െളടിെൾ 
ൊരണം ദപര് 'മരുഭൂമീന്ന് ' വീണ്. 
ൊണുന്ന ആദരാടും ആള് ദൊേടിക്കും. 
ദൊേ്യം ദൊേടിച്ച് ഉത്രം മുട്ടി്ടിക്കും. പടി
ന്നങ്ടുത്ാൽ സ് ദനഹം കൊണ്് വീർ്് 
മുട്ടിച്ചു െളയും. 

നാഷിദ ബബബി
െണ്ാൽ കമലടിഞ്് ഒതുങ്ടിെ ശരീര 

പ്രകൃതടിയുള്ള ആളാകണങ്കടിലും കൂട്ത്ടികല  

ഏറ്വം കപാട്ടികത്റടി (ഞങ്കള  
കെമടിക്കൽ നാവടിന് ഒരു മലസൻസു
മടില്ാകത്ാരു ജന്ം. പദക് എനർജടിയു
കടയും തീറ്യുകടയും ൊര്യത്ടിൽ ആകള 
കവല്ാനാരുമടില്. ദലാെത്ടികല ഏറ്വം 
കവമററ്ടി ദപരുെളുള്ള ദൊൺടാക്റ് 
ആവം നാഷടിയുകടത്. 'പാര പാര പാര'റടിം
ഗ് ടൂണും ആകരയും കൂട്ാക്കാത് ആ 
വർത്ദനാം... ഇകറെ സാദറ.. !

ഹിദ
ഫടിസടിെ് സടികല ഒ്ന െളടിക്കാരടി. 

പുറദമന്ന് ദനാക്കുദമ്ാൾ ഗ്രൂ്ടികല ഏറ്വം 
മാന്യ. ഉള്ളീന്ന് ദനാക്കുന്ന ഞങ്ൾക്കദല് 
സത്യാവസ് അറടിയൂ. 

 ആധുനടിെ ഭാഷെടിൽ പറഞ്ാൽ 
ആകളാരു #foodie#foodlover ആണ്. 
ദനകര കൊദവ് പറഞ്ാൽ കൂട്ത്ടിൽ 
ഏറ്വം കൂടുതൽ തടിന്നുന്ന ആൾ(ആ
ക്രാന്ം എന്നും പറൊം)പകക് തടി
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ന്നുന്നകതാന്നും ദമത്് ൊണടികല്ന്ന് 
മാത്രം. ആകളാരു �യൂട്ടി ദൊൺഷ്യസ് 
കൂടടിൊണ്. ഷാളടികറെ അറ്ം കൂർ്ടിച്ച് 
'കുത്�് മടിനാർ' ആക്കൽ മകറ്ാരു വീ
ക്ക് കനസ്. പാകട്ാകക്ക വളകര നന്നാെടി 
ആക്നടിട്് പാടടിത്ീർക്കാൻ ഒരു പ്ര
ദത്യെ െഴടിവാണ്. ആക്നടിടാൻ മാത്രം. 
പകക് ആകളാരു നല് കുട്ടി ആണ് ദട്ാ. 

സന
ഞങ്കള മണവാട്ടി. �ടി. ദൊം ഒന്നാം 

വർഷ വടിേ്യാർത്ടിനടി. അനഭവ സമ്ന്ന
ൊെ പുതടികെണ്്. സ് കൂൾ െദലാത്സവ
ത്ടിൽ ദ്റേറ്് ഒകക്ക ദപാെ ആളാണ്. 
എന്് വന്നാലും പറഞ്ാലും ആ െടിരടി 
മുഖത്്ണ്ാവം. കമാഞ്ത്ടി പുകയ്ണ്്... !

മുബീന
1st year zoology െടികല ഓ്നക്കാരടി. 

പാവത്രത്ടിന് മെയ്യും ൊലും വച്ചൊ
ളാണ് . ഒരു കെറടിെ െള്ളത്രം പടിടടി
ക്കക്ട്് സമ്തടിച്ച െഥകൊകക്കയുണ്് 
അവൾക്ക് . സടിദസാൺ െഴടിഞ് ദശഷം 
ഒരു േടിവസകത് പ്രാക്ടീസടിന് അവൾ 
ദഹാപെടിറ്ലടിൽ ദപാവാനകണ്ന്ന് പറഞ്് 
വന്നടില്. പകക് സ�ീഹാത്കെ വടിളടിച്ച് 
പറഞ്ത് തടിരൂരുള്ള ലാൻഡ് മലനടിൽ 
നടിന്ന്. അതും മദഞ്രടി ആകണന്ന് 
പറഞ്്... നമ്ർ െണ് താത്കറെ മന
സ്ടിൽ സംശെത്ടികറെ ലഡ കപാട്ടി. അത് 
ഞങ്ൾ ട്രൂ ദൊളർ കവച്ച് െണ്ടു പടിടടിക്കു
െയും കെയ്തു. അന്ന് സ�ീഹാത്ദറെടത്് 
െള്ളത്രം നടക്കൂലാന്ന് മനസ്ടിലാെടി. 
അവൾ പടിദറ്ന്ന് വന്ന് ൊര്യങ്കളാകക്ക 

പറഞ്് കുറ്സമ്തം ഒകക്ക നടത്ടി. 
പദക് കഡഡടിദക്കഷനടിൽ മുന്നടിലാണ് 
ആൾ. സഫ് വ താത് വന്നദ്ാൾ െളടിച്ച 
പ്ലെ്സ് മാറടികെങ്കടിലും ക്റേപ്പുെൾ ദവഗം 
മാറ്ടി്ഠടിച്ചടിരുന്നു. ദവേടിെടിലും സ്വഭാവം 
കൊണ്് മനസ്ടിലും തടിളങ്ാൻ ആൾ 
കപാളടി ആണ്. 

ഫസ് ന
2nd year �ടി. ദൊം. ൊരടി. െളടിക്കാ

രടിൽ 'മുൻനടിരക്കാരടി'. ഇടക്ക് പറഞ്് 
സ്വെം പ്ലടിങ്കമങ്കടിലും ഏൽക്കുന്ന െൌണ്
റുെളും അടടിക്കുന്ന ആൾ..... !

മുഹസിന ഷാനവാസ്
1st year ഹടി്റേറടിക്കാരടി. മാ്ടിളപാട്് 

ഗ്രൂ്ടികല ഒരംഗം. പടികന്ന ഞങ്കള 'കുറു
െലടി്റേ്

മുഫ്ടി'. ആൾ ഏത് ദനരവം ദഫാൺ 
വടിളടി ആെതുകൊണ്് വീണ ദപരാണ് 
ഈ കുറുെലടി്റേ്. ആകള െല്യാണം 
ഉറ്ടിച്ചതാണ്. പടികന്ന ദഹാ്റേലടിലു
മാണ് താമസം. അക്ാ വീട്ടിദലക്കും 
മറ്ം പ്രാക്ടീസുള്ള സമെത്ാണ് െക്ടി 
വടിളടിക്കാറ്. അത് ഞങ്ൾ ആർഭാടാക്കടി 
കുറുെലടി്റേ് ആക്കടി. 

നാജിയ
പാട്ടുൊരടി ആണ്. കെറു്ത്ടിൽ 

റടിൊലടിറ്ടിദഷാെടികലാകക്ക പകങ്കടുത്ടിട്ടു
ണ്്. വാെ പൂട്ാണ്് വർത്ാനം പറയുന്ന 
പ്രകൃതം. 

 കൂട്ത്ടിൽ പരടിക്കുപറ്ടി കറദക്കാർഡടിട് 
ആളാണ്. വഴടിദെ ദപാകുന്ന വയ്ാദവലടി 
ഒകക്ക ഓദട്ാ പടിടടിച്ച് സ്വെം അനഭവടിക്കു

ന്ന ഒരാൾ. സടിദസാണടിന് മുൻദപ ആണ് 
ആേ്യദത്ത്. െണ്ടിൽ ഒരു കൊള്ളടി തട്ടി. 
കുറച്ച് േടിവസം െണ്ടിൽ നടിന്ന് കവള്ള
കമാകക്ക വന്നു. പ്രാക്ടീസ് കെയ്് അടുത് 
പരടിക്ക് ഇറെർദസാൺ െഴടിഞ്ടിട്്. ൊല് 
ക�ഞ്ടിൽ തട്ടി. കനരടിൊണടിെടിൽ 
പ്ലാ്റേർ ഇട്ടു. അതുംകൊണ്് രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച്ച 
പാവം നടന്നു. മാ്റേർപീസ് വെനാട്ടിദല
ക്ക് ദപാകുന്ന അന്നാെടിരുന്നു. ഒരടിക്കലും 
ഇസ്ടിരടി ഇടാത് ആൾ അന്ന് രാവടികല 
ഇസ്ടിരടിെടിടാൻ ദപാെടി. ഇസ്ടിരടിക്ട്ീന്ന് 
മെയ്ടിന് ദഷാദക്കറ്. അങ്കന സംഭവ
�ഹുലമാെടിരുന്നു നാജടിൊകറെ ൊര്യ
ങ്ൾ. 

ഹംദ 
 3rd year കെമടിസ്ടടി ൊരടിൊണ് 

പുള്ളടി. ആ െണ്ടയും ഡ്സ്സുകമാകക്ക 
െണ്ാൽ മഹ ക്ാസ്ആകണകന്നാകക്ക 
ദതാന്നും. പദക് വാെ തുറന്നാൽ എല്ാ 
ഇംപ്രഷനം ദപാകുകമ ന്നുള്ളതാണ് 
സത്യം. അത്രയ്ക് ഫണ്ടി ആണ്. 'കതാള്ള 
ൊളടി' 'കതാള്ള �ഡാെടി' എകന്നാകക്കൊ
ണ് വടിളടിദ്ര്. വീട്ടിൽ നടിന്നും സദ്ാർട്് 
ഇകല്ങ്കടിലും മാ്ടിള െലദൊടുള്ള താൽപ
ര്യം കൊണ്് മാത്രം സ്വന്ം റടിസ് ക്കടിൽ 
വന്നൊൾ. അവസാനം വന്നവരടിൽ 
ഒരാളാണ്. ലാബും എെ് സാമുെളും ഉണ്ാ
െടിരുകന്നങ്കടിലും അതടിനടിടക്കും പ്രാക്ടീസടി
ന് വരാൻ ദനാക്കടിെടിരുന്നു. ഇറെർദസാ
ണടിന് തകറെ തമാശ കൊണ്് ഉണ്ാക്കടിെ 
ഓളം കെറുകതാന്നുമല്ാെടിരുന്നു. ചുരുക്കടി
്റഞ്ാൽ ആൾ സടിംപടിളാണ്. �ട്് 
പവർഫുള്ളുമാണ്. 
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നിബ
 ഒരു സമെകത് രക്െൊെ ആളാ

െടിരുന്നു നടി�. ഒ്നയ്ക് അവസാനം 
ആകള തടിെൊകത വന്ന സാഹെര്യ
ത്ടിലാണ് നടി�യുകട രംഗപ്രദവശനം. 
അവസാനമാണ് വന്നകതങ്കടിലും ക്റേപ് സ് 
ദവഗം പഠടികച്ചടുത്തു. കപകട്ന്ന് െണ്ാൽ 
മസലറെ് ആകണന്ന് ദതാന്നുകമങ്കടിലും 
അടുത്റടിഞ്ാൽ എംഎൽഎയുകട
(MOUTH LOOKING ASSOCIATION) കസ
ക്രട്റടി ആൊനള്ള െഴടിവള്ള ആളാണ്. 
പദക് ഇറെർദസാണടിൽ പകങ്കടുക്കാൻ 
നടി�യ്ക് പറ്ടിെടിട്ടില്. ഞങ്ളുകട പരടിപാടടി
യുകട അന്ന് തകന്ന ആെടിരുന്നു അവളുകട 
നീറ്് എെ് സാമും. അതാണ് സഫ് വ 

താത്യുകട എൻട്രടിക്ക് ൊരണവം. 
എെ് സാം പ്രടി്ദറഷകറെ ഇടെടിലും പ്രാ
ക്ടീസടിന് എത്ാൻ ശ്രമടിച്ചടിരുന്നു. 

സഫ് വ 
 ഏറ്വം അവസാനകത് എൻട്രടി. 

ഇറെർദസാണടിൽ ഒ്ന ടീം െെറാൻ 
തകന്ന ൊരണക്കാരടി സഫ് വ താത് 
ആകണന്ന് പറൊം. നടി�യ്ക് വരാൻ പറ്ടി
ല് എന്ന അവസ് വന്നദ്ാൾ, പഠടിക്കാൻ 
അധടിെം സമെം ഇകല്ങ്കടിലും റടിസ് െ് 
എടുക്കാൻ തയ്ാറാെ ആളാണ്. ഒടുക്ക
കത് എനർജടി ഉള്ള ആളാണ്.

 ഷംന
 ഷംനാത് ആകളാരു വടിശാലമന

സ് െൊണ് ദട്ാ. ൊണാൻ കൊള്ളാവന്ന 
കെക്കന്ാരടികലാകക്ക തകറെ ഭാവടിവരകന 
ൊണലാണ് മൂ്ത്ടിൊകര പരടിപാടടി. 
അങ്കന സ�ീഹത്ാകന 'നാത്തൂൻ ' 
ആക്കടിെടിട്ടുണ്്. ഷംനാത് ഇല്ാത് ഗ്രൂ്് 
'ഉ്ടില്ാത് െഞ്ടി ദപാകലൊണ് 'എന്ന് 
പറൊം. തകറെ സ്വസടിദ്ധമാെ െളടിെളും 
സടിനടിമാതാരങ്കള കൊണ്് സമ്പുഷ്ടമാെ 
സ്വപ്നെഥെളും തള്ളലും ഒകക്കൊെടി ഗ്രൂ്് 
ഹരമാക്കുന്നതടിൽ ഷംനാത്ക്കുള്ള പങ്ക് 
ഏകറൊണ്. 

ശദ
മാ്ടിള്ാട്ടികല ഫടിസടിെ് സ് പ്രതടി

നടിധടി.. ഒരടിക്കൽ എവടികടദന്നാ െടിട്ടിെ 
ൊലടി കു്ീൽ ക്രാഫ്റ്റ് കെയ് െഥ വന്ന് 
പറഞ്താ.. മുനീർ സർ അവകള മുഴുകുടടി
ച്ചടി ആക്കടി.. അങ്കന ശേ കശടാ Bacardi 
ആെടി.. സടിമ്ടിൾ ആെടി പറഞ്ാൽ ആ 
കളാരു പാവമാണ്. അതടിലുപരടി നകല്ാരു 
ലീഡർ കൂടടിൊണ്. ശേദെക്കാൾ കൂടുതൽ 
അവളുകട ഉമ്ായും അബ്ായും ഞങ്ൾക്ക് 
പ്രടിെക്ട്വർ.. ഒരു ദലഡീസ് ്റോഫ് 
ദപാലും ഇല്ാകതൊണ് ഞങ്ൾ 13 
കപൺകുട്ടിെൾ ഇറെർദസാണടിന് വെ
നാട്ടിദലെ് വണ്ടി െെറടിെത്. പകക് 
ഒരു കുറവം വരുത്ാകത സ്വന്ം മക്കകള 
ദപാകല തടിരടിച്ചു വീട്ടികലത്തും വകര 
ഞങ്കട കൂകട നടിന്ന ഉമ്ദൊടും അബ്
ദൊടും ഒരുപാട് െട്ാടുണ്്. ഇകതാന്നും 
ഇവടിടുകത് ദൊദളജ് അദതാറടിറ്ടിയുകടയും 
സോൊര(ഡടിസടിപ്ലടിൻ) െമ്ടിറ്ടിയുകടയും 
ലടി്റേടിൽ വരാത് ൊര്യങ്ൾ ആകണന്ന് 
ദതാന്നുന്നു... അറടിെടില്ാ...
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പി.എസ്.എം.ഒയുതട െലാപാരമ്ര്യകത് കുറടിച്ച് 
പറയുദമ്ാൾ ദൊൽക്കളടികെ കുറടിച്ച് പറൊതടിരടിക്കാൻ വയ്. 
�േറടികറെ പാട്ടും െളരടിയുകട കമെ് വഴക്കവം കൂടടിദച്ചർന്ന 
െണ്ടിന് കുളടിർമയും ൊതുെൾക്ക് താളാത്െമാെ ഈരടടിെളും 
സമ്ാനടിക്കുന്ന മകറ്ാരു െല ഉദണ്ാ എന്ന് ദപാലും സംശെടി
ക്കാനടിരടിക്കുന്നു. ദകര നടിന്ന് ൊണുന്നവർക്ക് മദനാഹരമകല്ങ്കടി
ലും അടുത്റടിയുദമ്ാഴാണ് എകന്ല്ാം ദവേനെൾ െളടിക്കാർ 

സഹടിച്ചുകവന്നറടിയുെ. ഈ വർഷം എനടിക്കും അതറടി
ൊൻ അവസരമുണ്ാെടി. എങ്കനൊണ് െളടിദക്ക
ണ്കതന്ന് പഠടിക്കാൻ ആെടിരുന്നു അന്ന് കസലക്ന് 
ദപാെത്. ഒരടിക്കലും ടീമടികലത്തുകമന്ന് നടിനച്ചടിരു
ന്നടില്. അത് ഒരു നടിമടിത്മാെടിരുന്നു. ഒരു പകക് 
ഈ ടീമടികന ഇതടിദനക്കാൾ നന്നാെടി മുദന്നറാൻ 
സഹാെടിക്കാൻ െഴടിയുമാെടിരുന്ന പലരുകടയും പടി
ന്ടിരടിെൽ; അതാണ് ഞങ്കള - ഞാൻ, ശടി�ടിലടി, 
ോനടിഷ് - ടീമടിൽ എടുക്കാൻ ൊരണമാെടിത്ീർന്ന
ത്. പടിന്നീട് അദങ്ാട്് തടിരടിച്ചറടിയുെൊെടിരുന്നു. 
ദൊൽക്കളടി എന്നത് ഒരു െലാരൂപം എന്നതടിലുപരടി 
പലർക്കും വടിൊരമാണ്. ഇബ്ാഹടിം ഗുരുക്കളടിൽ നടി
ന്നുള്ള ശടിഷ്യത്ം തുടക്കമാെത് ഇന്നും അഭടിമാനമു
ണ്്. ഉസ്ാേടികറെ ഓദരാ വാക്കും പ്രദൊേനാത്െം. 

 'ദൊലടക്കം തകന്ന ജീവത്ാളം' എന്നത് 
സ്വന്ം ജീവടിതത്ടിൽ കൊണ്ടുനടന്നവരാെടിരു
ന്നു ോനടിഷ് ൊക്കയും ജംഷാേ്ക്കയും. എന്ടിനം 

 അഹമ്മ�് സഹീർ  
S2 Maths
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ഏതടിനം സഹാെഹസ്ങ്ൾ നീട്ടി, 
ദൊൽക്കളടികെ ഞങ്ദളാദരാരു
ത്രടിദലക്കും അടു്ടിച്ചത് ോനടിഷ് 
ൊക്ക തകന്നൊെടിരുന്നു. പടി.എസ്.
എം.ഒെടികല തങ്ളുകട ഒന്ന്, രണ്് 
വർഷങ്ളടിൽ സടി-ദസാൺ ഫ്റേ് 
അടടിക്കാൻ െഴടിൊത്തടികറെ വാശടിയും 
ആദവശവം രണ്് ദപരുകടയും സമർ
്ണദ�ാധത്ടിൽ പ്രെടമാെടിരുന്നു. 
ശ്രീരാദജട്നം ഷടിൊഫ്ക്കയും ഇന്നും 
അത്ഭുതമാണ്. ോനടിഷ് ൊക്കയും 
ജംഷീേ്ക്കയും വർഷങ്ളുകട അനഭവ
ത്ടിൽ െളടിക്കുദമ്ാൾ ഒരു വർഷം െളടി 
പഠടിച്ച് രണ്ാം വർഷം െളടിച്ച് മൂന്നാം 
വർഷത്ടിൽ അനഭവസമ്ന്നരുകട 
പട്ടിെെടിദലക്ക് ഉെർന്നവകര ദപാകല
ൊെടിരുന്നു ശ്രീയുകടയും ഷടിൊഫ്ക്ക
യുകടയും പ്രെടനങ്ൾ. ശബ്ദത്ടികറെ 
ൊര്യത്ടിൽ മുഷഫടിക്ക ഇദ്ാഴും വ്യ
ത്യസ്നാെത് തളരാത് ശബ്ദവം വഴ
ങ്ന്ന അകല്ങ്കടിൽ വഴക്കടിെ ആെവം 
നീളവമുള്ള ശരീരവം കൊണ്ടുമാണ്. 
അബു- കെറടിെ ശരീരത്ടികല ഉെർന്ന 
െലാൊരൻ, പെരക്കാരകന ദതടുെ 
പ്രൊസെരം. െളടി പഠടിച്ച് ഒറ് വർഷം 
കൊണ്് തകന്ന മടിെച്ച ൊഴ്ച കവച്ച 

മുസ്ഫാക്ക. പടികന്ന കെദങ്കറും െളടിമശലടി
ദൊകട മടിഥുനം. പതുങ്ടിെടിരുന്ന് െളടിക്കടി
കട ആർക്കുമടില്ാത് അട്ഹാസതാളങ്ൾ 
മുഴക്കുന്ന ഷ�ീറലടിയും ഒ്ം ഞങ്ളും. 
ഇതാെടിരുന്നു ഞങ്ളുകട ടീം, സൌഹൃേം, 
കുടും�ം. 

 ആറ് വർഷങ്ൾക്ക് ദശഷം സടി- 
ദസാണടിൽ ഫ്റേ് ദനടടി പുറത്് നടിൽ
ക്കുദമ്ാൾ ഒകരാറ് മനദസ്ാകട െളടിച്ച 
ഈ പന്ത്രണ്് െളടിക്കാരുകട െണ്ണുെൾ 
എങ്കന ഈറനണടിൊതടിരടിക്കും?... 
െളടിക്കാരുകട മാത്രദമാ രാകവദന്നാ 
പെകലദന്നാ ഇല്ാകത ഇങ്കനകൊരു 
സടി-ദസാൺ മത്സരത്ടിന മത്സരാർത്ടിെ
കള സജ്ജമാക്കാൻ പാടുകപട് യൂണടിെൻ 
ഭാരവാഹടിെൾക്കും മറുകത്ാന്നും കെയ്ാന
ണ്ാെടിരുന്നടില്. 

ഇറെർദസാൺ നടിർഭാഗ്യങ്ളുകട ദവേടി

ൊെടിരുന്നു എന്നു തകന്ന പറൊം. എല്ാ 
രീതടിെടിലും നടിർഭാഗ്യത്ടിൻ വാതടിലുെൾ 
എല്ാ മത്സരെടിനങ്ളടിലും പടി.എസ്.എം.ഒ 
കെ വരദവറ്. പകക് എല്ാ മത്സരങ്ളും 
െഴടിഞ്്, ഇനടി പരടിശീലനത്ടികറെ നല് 
നാളുെൾ ഇകല്ന്ന് തടിരടിച്ചറടിയുദമ്ാഴും മന
സ്ടിൽ ആറു വർഷങ്ൾക്കടിപ്പുറം പടി.എസ്.
എം.ഒക്ക് ദവണ്ടി ദനടടിെ സടി-ദസാൺ 
ദൊൽക്കളടി ഫ്റേ് മപ്രസടികറെ ആരവങ്
ളാെടിരുന്നു അലെടടിച്ചത്. 
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സൗേലാബലാേികലക്്ആേ്യമാെടി െടന്നു വരുദമ്ാൾ 
ഒരടിക്കലും െടിന്ടിച്ചടിരുന്നടില് ഈ െലാലെം ഇത്രദമൽ പ്രടിെ
ക്ട്താെടിത്ീരുകമന്ന്. ഒന്നടിച്ചു പഠടിച്ചവരും ഒ്ം നടന്നവരും 
കൂട്ടില്ാകത ഇവടിദടയ്ക് െടന്നു വരുദമ്ാൾ വല്ാകത്ാരു ഏൊ
ന്തൊെടിരുന്നു മനസ്് നടിറകെ. എന്നാൽ വളകര ദവഗം ഈ 
െലാലെം പുതടിെ സൌഹൃേങ്കള സമ്ാനടിച്ചു. വളകര കുറച്ചു 
ആഴ്ചെൾ കൊണ്് ആ സൌഹൃേങ്ൾ ദൃഢമാെടി മാറടി. സീനടിെർ 

ദെച്ചടിമാരുകട 'പരടിെെക്ടലും' ദെട്ന്ാരുകട 
വെ'ആനന്ദം' മ്റേലടിലുള്ള കപ്രാദ്ാസടിങ്ം 
എല്ാം െലാലെദത്ാടുള്ള ആത്�ന്ം 
വർദ്ധടി്ടിച്ചു. െണ്ടച്ചു തുറക്കും മുൻദപ കസമ്റേർ 
െഴടിഞ്ഞുദപാെടി. ഇതടിനടിടെടിൽ ദൊദളജ് ഇല
ക്നം െഴടിഞ്ഞു. പുതടിെ യൂണടിെൻ സാരഥടിെൾ 
ഔദേ്യാഗടിെ പേവടിദെൽകുന്ന യൂണടിെൻ ഇനാ
ഗുദറഷൻ ആണ് എകറെ െലാലെ ജീവടിതത്ടിൽ 
വഴടിത്ടിരടിവാെത്. സീനടിെർ ദെച്ചടിമാരുകട 
പരടിെെക്ടലടിൽ ഞാകനാരു പാട്ടു പാടടിെതടി
കറെ ഭവടിഷ്യത് തടിരടിച്ചറടിഞ്ത് അന്നാണ്. അന്ന് 

ദൊദളജടികല മുഴുവൻ കുട്ടിെൾ
ക്കും മുൻപടിൽ പാടാനാെടി 
നടിൽക്കുദമ്ാൾ എകറെ മുട്് 
കൂട്ടിെടിടടിച്ച ശബ്ദം ഞാൻ 
മാദത്ര ദെകട്ാള്ളൂ. രണ്ടും 
െല്പടിച്ചു െണ്ണുമടച്ചങ് 
പാടടിത്ീർന്നതും ഞാൻ 
ഇറങ്ടി ഓടുെൊെടി

രുന്നു(ഞാൻ ഓടടിെ 
വഴടിെടിൽ പുല്ലുദപാലും മുളച്ച 

സാധ്യത ഇല്). എന്നാൽ പടിദറ്ന്ന് 
ദൊദളജടിൽ എത്ടിെദ്ാൾ പരടിെെമടില്ാദത്ാ

രും പരടിെെമുദള്ളാരും വന്ന് പാട്ടു നന്നാകെന്ന് പറയുദമ്ാൾ 
ഞാൻ തകന്ന കഞട്ടിദ്ാെടി. അക്ാ മാൊവടി സടിനടിമെടികല 
സ്ാങ്കടികറെ അവസ്ൊെടിരുന്നു എനടിക്കും. ൊലടിക്കറ്് യൂണടി
ദവഴ്ടിറ്ടി സടി ദസാൺ െദലാത്സവത്ടികറെ കസലക്ന പാട്ടു 
പാടുദന്നാരുകട കൂട്ത്ടിൽ ഞാനം ഉൾക്ട്ടു. നാടൻ പാട്ടികറെ 
കസലക്ന മനസ്ടില്ാ മനദസ്ാകട ആണ് ദപാെത്,അല് 
കൂട്ടുൊർ ഉന്ടിതള്ളടി വടിട്കതന്നു തകന്ന പറൊം. ഞാൻ കെല്ലു
ദമ്ാൾ കസലക്ൻ െഴടിൊറാെടിരുന്നു. പടികന്ന അറടിയുകന്നാരു 
നാടൻപാട്ടും പാടടി സ്ലം വടിടാൻ നടിന്നദ്ാ കഞട്ടിച്ചു കൊണ്് 
കസലക്ട് കെയ് പതടികനാന്നു ദപരടിൽ ഞാനം കപട്ടു. രണ്ടു 
േടിവസ്ത്ടിനള്ളടിൽ രണ്ടുദപർ സ്വെം ഒഴടിഞ്ഞു ദപാെദ്ാൾ 
ടീം ഉറ്ാെടി. ആകെ കപട്് ദപാെ അവസ്. പടിദറ്ന്ന് മുതൽ 

 പനേഹ പക. �ടി  
S4 Maths
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'െഠടിന പരടിശീലനം'ആരംഭടിച്ചു. ഞങ്ൾ മണടിദെട്ൻ എന്ന് 
വടിളടിക്കുന്ന രവീന്ദ്രൻ എന്ന നാടൻപാട്് െലാൊരനാെടിരുന്നു 
പരടിശീലെൻ. വളകര കപട്ന്ന് തകന്ന ടീമടിൽ എല്ാരും 'െട് 
െമ്നടി' ആെടി. ദൊച്ചടികന മണടിദെട്കനന്നാണ് വടിളടിച്ചടിരുന്ന
ത്. രണ്ടു േടിവസത്ടിനള്ളടിൽ പാട്് തന്നു. പടിന്നീട് രണ്ടു മാസം 
ക്ാസ്ടിൽ ദപാലും ദപാവാകത ദലഡീസ് ദൊർണറടിൽ 'െഠടി
നപരടിശീലനം'ആെടിരുന്നു. അത്രയും േടിവസംകൊണ്് തകന്ന 
എല്ാരും ഒരു കുടും�ം ദപാലാെടി. ആദര്യച്ചടിയും വടിേ്യദെച്ചടി
യും ഹർദഷച്ചടിയും പ്രടിെങ്ക ദെച്ചടിയും ഞങ്ളുകട പ്രടിെക്ട് 
ദെച്ചടിമാരാെടി. ക്ാസ് റൂമടിൽ ഞങ്കളാകക്ക 'മാദവലടി' ആെടി. 
അകക്കാല്കത് സടി ദസാൺ മദഞ്രടി െടട ദൊദളജടിൽ ആെടി
രുന്നു. പരടിപാടടിയുകട തദലന്ന് എനടിക്ക് പനടിയും പടിടടിച്ചു(ദപ
ടടി്നടി അല് ദട്ാ). പകക് ഞങ്ൾകട ക�്റേ് ആെടിട്് തകന്ന 
പാടടി ഫ്റേ് അടടിച്ചു. പടികന്ന ഇറെർ ദസാണടിദലക്ക്. ഗുരുവായൂർ 
ശ്രീകൃഷ്ണ ദൊദളജടിൽ ആെടിരുന്നു ഇറെർ ദസാൺ. ൊലത്് 
5 മണടിക്ക് ദപാവാൻ ദവണ്ടി എല്ാരും ഷഹ്മത്ാകറെ വീട്ടിൽ 
നടിന്നു. പടിദറ്ന്ന് രാവടികല ദനരകത് എണീറ്് കുളടിച്ചു ൊടാമ്പുഴ 
അമ്ലത്ടിൽ കതാഴുത് ദനകര ശ്രീകൃഷ്ണെടിദലക്ക്. പദക് നടിർ
ഭാഗ്യവശാൽ ഒന്നും െടിട്ാകത തടിരടിച്ചു ദപാദരണ്ടി വന്നു. 

ആ വർഷം െടന്നുദപാെത് ദപാലും അറടിഞ്ടില്. ഞങ്ളും 
സീനടിെർസ് ആെടി. പുതടിെ കുട്ടിെൾ െടന്നു വന്നു. നാടൻ 
പാട്് ടീം തന്ന കനാസ്റ്റു മൂലവം െഴടിഞ് തവണ ഒന്നും െടിട്ാത്
തടികറെ സങ്കടം കൊണ്ടും ഇത്വണയും ടീമടിൽ വരാൻ എല്ാർ
ക്കും ആഗ്ഹമാെടി. കസലക്കറെ അന്ന് ഞങ്ൾ ഒമ്ത് ദപരും 
ഹാജരാെടി. പകക് ടീമടിൽ അമൃതക്ക് പെരം ശ്രീക്കുട്ടി െടന്നു 
വന്നു എങ്കടിലും ടീമടികറെ ഒകത്ാരുമക്കു മാറ്മടില്െടിരുന്നു. വീണ്ടും 
പുതടിെ പാട്ടുമാെടി ദലഡീസ് ദൊർണർ ഞങ്ൾകട താവളമാ
െടി. കെണ്യും തുടടിയും ദൊൽെടിലമ്പും ഒകക്കൊെടി പ്രാക്റീസ് 
തകൃതടിൊെടി നടദന്നാണ്ടിരടികക്ക ടീദച്ചഴ്് ദനാകക്ക പഠടി്ടി
ക്കാൻ പറ്ാണ്ാെടി. അവടിടന്ന് ഓഡടിദറ്ാറടിെത്ടിദലക്ക് മാറ്ടി
കെങ്കടിലും ഞങ്ൾകട പ്രാക്റീസ് ൊരണം ദവകറ ടീമടികനാന്നും 
പ്രാക്റീസ് കെയ്ാൻ പറ്ാതാെടി. അദതാകട പ്രാക്റീസ് വരാന്
െടിദലക്ക് വഴടി മാറടി. ആ വരാന് ഞങ്ൾകട പാട്ടിനം കൂട്ടിനം 
മണ്ത്രങ്ൾക്കും സ് ദനഹത്ടിനം സാക്ടിൊെടി. അങ്കന 
സടിദസാൺ വകന്നത്ടി. ഇത്വണ യൂണടിദവഴ്ടിറ്ടി െ്യാമ്സടിൽ 

ആെടിരുന്നു സടി ദസാൺ. അവടികടയും ഞങ്ൾ ഫ്റേ് അടടിച്ചു. 
പടികന്ന ലക്്യം ഇറെർദസാൺ ആെടി. അത് വെനാട് ആെടി
രുന്നു. ഇതടികറെ ഇടെടിൽ ഞങ്ൾകട എെ് സാമും െഴടിഞ്ഞു. 
കവദക്കഷനടിൽ ആെടിരുന്നു ഇറെർദസാൺ. ദൊദളജ് അട
കച്ചങ്കടിലും ഞങ്ൾ പ്രാക്റീസടികനത്ടി. പ്രാക്റീസും അതടികറെ 
ഇടെടിൽ ഓഡടിദറ്ാറടിെത്ടികറെ മസഡടികല മഞ്ാടടി കപറു
ക്കലും കുട്ടിക്കാല കനാ്റോൾജടിെ പുതുക്കാൻ ഒളടിച്ചു െളടിയും 
ഒകക്കൊെടി കവദക്കഷൻ കപാടടികപാടടിച്ചു. കമെ് 3 ന് ആെടിരു
ന്നു ഇറെർദസാൺ. ഞങ്ൾ തദലന്ന് തകന്ന പുറക്ട്ടു. രണ്ടുേടിവ
സകത്ക്കുള്ള കെട്ടും ഭാണ്വം ഒകക്കൊെടി ആനവണ്ടിെടിൽ 
ഞങ്ൾ ചുരം െെറടി. �ദത്രടി കസറെ് ദമരീസ് ദൊദളജടിൽ 
ആെടിരുന്നു ദപ്രാഗ്ാം. അവടികട അടുകത്ാരു െ്വാർദട്ഴ് സടിൽ 
താമസം. കൊടും ദവനലടിലും െടിടുെടികട വടിറ്ടിക്കുന്ന തണുപ്പും 
മഞ്ഞു കപയ്യുന്നതും െണ്ാൽ അത് മഞ്ഞുൊലകമന്നു ദതാന്നും. 
മവകുദന്നരം 3 മണടിക്ക് ദ്റേജടിൽ െെദറണ് ഞങ്ൾ 
പുലർകച്ച രണ്് മണടിെ് ആണ് ദെറടിെത്. മക്മറ്് പാട്ടികന 
നന്നാെടി �ാധടിച്ചു എങ്കടിലും ഞങ്ൾ നന്നാെ് പാടടി. പാടടി 
തീർന്നതും അഷടിത തകണ്ാടടിഞ് വാഴ ദപാകല തളർന്ന് 
വീണു. പടികന്ന അവകളയും കൊണ്് കുറച്ചു ദപർ ആശുപത്രടി
െടിൽ ദപാെടി. ഞങ്ൾ കുറച്ചു ദപർ �ദ്റോപടിദലെ് ദപാെടി. 
അവടിടുന്ന് ഒരു തടിരുവനന്പുരം സൂ്ർ ഫാ്റേടിൽ ഞങ്ൾ 
ദെറടി. കതാട്ടുത് ദ്റോ്ടിൽ ഞങ്കളയും ൊത്തു ആശുപത്രടി
െടിൽ ദപാെവർ ഉണ്ാെടിരുന്നു. പകക് അവർക്കു ആ �സ് 
െടിട്ടിെടില്. പടികന്ന കെെർമാൻ ഷാക്കടിർക്ക അവടികട ഇറങ്ടി. 
ഞങ്ൾകട �സ് ദൊഴടിദക്കാട് എത്തുദമ്ാദഴക്കും അവരും 
ദവകറ �സടിൽ അവടികട എത്ടി. ആകെ വ്യത്യസ്മാെ ഒരു 
ഇറെർദസാൺ ആെടിരുന്നു ഇകക്കാല്കത്ത്. 

ഈ രണ്ടു വർഷകത് നാടൻ പാട്് എനടിക്ക് സമ്ാനടിച്ച
ത് ഹൃേെം കതാട് കുകറ കൂട്ടുൊദരയും ജീവടിതവസാനം വകര 
മറക്കാത് കുകറ ഓർമെളും ആണ്. എത്രദെകറ വർഷങ്ൾ 
െടന്നു ദപാൊലും ഞങ്കളാകക്ക പലപല ദൊണുെളടിൽ 
ആൊലും ഈ രണ്ടു വർഷകത് ഓർമെൾ ഞങ്കള ഒന്നുദെർ
ക്കുെതകന്ന കെയ്യും. പാട്ടു തന്ന ഈ കൂട്ടിന് എന്നും എകറെ 
മനസ്ടിൽ ഒന്നാം സ്ാനം തകന്ന ഉണ്ാവകമന്ന് തീർച്ച. എകന്ന
ന്നും നടിലക്കാത് ഒരുപാട് നാടൻ പാദട്ാർമ്െദളാകട.... 
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സൗദാബാദ്... അത്രദമൽ വശ്യമാണീ നടികറെെീ ദലാെം. നടികറെ ദനർത് 
ൊറ്ാടടി മരങ്കളയും മുല്പ്പൂക്കകളയും െണ്് കൊതടി തീർന്നടിട്ടില്. നാകളെീ ൊറ്ാടടി 
മരങ്ളടിൽ നടിന്ന് മഴത്തുള്ളടിെളടിറ്ദമ്ാൾ നടിന്നടിൽ ഞങ്ളുണ്ാവടില്. അടുത് മഴെ
ത്് ഈ കസമടിനാർ ഹാളടികറെ മതടിലടിദനാട് ൊരടി നടികറെ പ്രകൃതടികെ ആസ്വേടിക്കാൻ 
ഞങ്ൾക്കാവടില്ദല്ാ... നടിന്നടികലാളടിഞ്ഞു െടിടക്കുന്ന ഗുഹെടിദലക്കുളള ൊത്രെൾ 
ഇനടിെടില്. ചുരങ്ളടിറങ്ടികെത്തുന്ന പാടത്ടിദനാരത്് െടിടക്കുന്ന 
കുളത്ടികല ആമ്ലടിനായുള്ള ോഹവം ഇനടിയുണ്ാവടില്
ദല്ാ... ദശഷടിക്കുന്ന േടിനങ്ൾ നടിന്നടിദലക്കലടിഞ്് ദെരാ
നള്ളതാണ്. ഋതുദഭേങ്ൾ ഇനടിയും മാറും, വീണ്ടും െീനടി 

പൂക്കും, നടികറെ െ്യാമറെളടിൽ ഞങ്ളും 
അന്യരാെടി മാറും. 

 ഈ ൊണുന്ന ൊദവാക്കും 
െീനടിയും മാത്രമല് സൌോ�ാേടികറെ 
െടിന്നാരങ്ൾ ഒളടിഞ്് ദെട്ത്. 
തങ്ളുകട നാകളെളടിൽ മധുരടിക്കുന്ന 
ഓർമെളുളള ഇന്നകലെൾക്ക് ദവണ്ടി 

ഓഡടിദറ്ാറടിെത്ടിനടുത്തുളള മാവടിനം 
പുളടിക്കും ദൊവക്കക്കും ദവണ്ടി െകല്റടിഞ് 

െടില വളെടിട് മെെളുണ്് ഇവടികട. ഇനടി 
ഈ ൊഴ്ചെകളാകക്കയും ഞങ്ൾക്കന്യമാവം. 
നടിദഷധടിക്കക്ട്ടിരുന്നുകവങ്കടിലും സൌഹൃേ

 സഫ്ീന 
S4 BCom
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 ഇവിടെ വന്നതിൽ പിടന്ന നിടറെ നയൂനതകടെ മാത്രം ചൂണ്ിക്ാട്ടുന്ന  
ഒത്ിരി പപടര കാണാൻ കഴിഞ്ിട്ടുണ്ട്. ഇവിെരം അത്പമൽ മുഷിപ്ട്  
മാത്മാണവർടക്ങ്ിൽ അവരീ സൗദാബാദിടന അറിഞ്ിട്ില്ല...  

മനസ്ട് ടകാണ്ട് ടതാട്ിട്ില്ല... ഇവിടുടത് ഈ കാറ്റുകളരം  
ചാറ്റൽമഴകളരം ആസ്വദിച്ിട്ില്ല... 
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ത്ടികറെ തണൽമരങ്ളും, മദഹദഷട്കറെ 
ശൊരവം, െ്യാറെീനടികല �ടിരടിൊണടിയും 
െട്ൻ ൊെയും, സുമലക്ക താത്ാകറെ 
നാരങ്മുട്ാെടിയും, ഓഡടിദറ്ാറടിെത്ടി
കല കൂവലും, IV സ്വപ്നം െണ്് െടിടന്ന് 
മൂന്നു മാസകത് ൊത്ടിരടി്ടികനാടുവടിൽ 
Approval െടിട്ടിെതും എല്ാം ഇനടിദൊർ
മെൾ മാത്രമാെടി പരടിണമടിക്കുമദല്ാ. 
നടികറെദൊർമെകളന്നും ഒരു വസന്മാെടി 
ഞങ്ളടിലുണ്ാവം. 

ഇവടിടുകത് ആമ്ലടിനാെടി ചുരങ്ളടി
റങ്ദമ്ാൾ വഴടിെടിൽ വല്ദ്ാൾ മാത്രം 
തുറന്നുെടിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുമുറടിയുണ്്. 
ൊണുദമ്ാകഴാകക്ക ഒരു കെറുെടിരടികെങ്കടി
ലും നൽൊകത മുഹമ്ോക്ക െടന്നു 
ദപാെടിട്ടില്.

 ഇവടികട വന്നതടിൽ പടികന്ന നടികറെ നയൂ
നതെകള മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒത്ടിരടി 
ദപകര ൊണാൻ െഴടിഞ്ടിട്ടുണ്്. ഇവടിടം 
അത്രദമൽ മുഷടി്് മാത്രമാണവർകക്ക
ങ്കടിൽ അവരീ സൌോ�ാേടികന അറടി
ഞ്ടിട്ടില്... മനസ്് കൊണ്് കതാട്ടിട്ടില്... 
ഇവടിടുകത് ഈ ൊറ്െളും ൊറ്ൽമഴെളും 
ആസ്വേടിച്ചടിട്ടില്... നടിന്നടികല ൊറ്ാടടിമര
ങ്ളടിലൂകടയും ദൊളാമ്ടിപ്പൂക്കളടിലൂകടയും 
നടികന്ന െണ്ടിട്ടില്... കവള്ളടിൊഴ്ച്ചെ
ളടിൽ െീനടിച്ചുവട്ടിൽ ഒത്തുകൂടടിെടിട്ടില്... 
മദഹദഷട്കറെ ഉപദേശം െടിട്ടിെടിട്ടില്... 
സുമലക്ക താത്ാകറെ ദതൻനടിലാവ് 
തടിന്നടിട്ടില്... കസമടിനാർ ഹാളടികറെ 
പടിറെടികല ഗുഹെളടിദലക്ക് സാഹസടിെത
ക്ക് ദപാെടിട്ടില്... ഇത്രയും നടിങ്ൾ കെയ്ാ
ത്ടിടദത്ാളം ൊലം ഈ െ്യാമ്സ് നടി

ങ്കടിൽ അത്രദമൽ പ്രദൊേനമാണടിവടിടം. 
ഇവടിടുകത് അധ്യാപെകരല്ാം ഞങ്ളുകട 
തകന്ന സീനടിദെർസ് ആണദല്ാ. ഇനടിെീ 
കെട്ടിടം ചുരുക്കം േടിവസങ്ൾക്കുള്ളടിൽ 
കപാളടിച്ചു നീക്കുദമ്ാൾ രണ്് വർഷകത് 
മധുരമുളള ഓർമെളടിൽ മാത്രമാെടി ഇതും 
മാറും. 

 ഇസ്്ഹാക്കകറെ പരടിപ്പുവടയും സുമല
ക്കാത്ാകറെ ദതൻനടിലാവം ഓഡടിദറ്ാറടി
െവം എന്നും ഞങ്ൾക്കരടിെടിലാെടിരുന്നു. 
അെലം പാലടിച്ചത് മലബ്റടി ആെടി
രുന്നു. അകതന്നും ഞങ്ൾദക്കകറകുകറ 
അന്യമാെടിരുന്നു. െടില മവ�് ടീംസ് 
ഡടിജടിറ്ൽ മലബ്റടിെടികല സ്ടിരം സന്ദർ
ശെരുമാെടിരുന്നു. 

 സൌോ�ാേ്, ഇനടിെടിത്ടിരടി നാളുെൾ 
മാത്രദമ ഞങ്ളടിവടികട ഒളടിക്കുന്നുവള്ളൂ... 
പടിന്നീകടാരടിക്കൽ ഈ മണ്ടിദലക്ക്, 
നടികറെെീ ൊറ്ാടടി മരങ്ളുകട തണു്ടി
ദലക്ക് എത്ടിദനാക്കുദമ്ാൾ ഞങ്കള 
കവറുകമാരു വടിരുന്നുൊരാെടി നീ മാറ്
മദല്ാ... ഈ ദശഷടിക്കുന്ന േടിനങ്ൾ 
ഞങ്ൾ നടിന്നടിൽ അലടിഞ്ഞു ദെരകട്... 
നടിന്നടിൽ നടിന്നും പറടിച്ചുമാറ്ാനാവാത് 
വടിധം അടുക്കകട്... ഇനടിയും കുറുക്കൻ 
പകണ്ാളടിച്ചു നടിന്ന കെമടിസ്ടടി ദബ്ാ
ക്കടികറെ പടിറെടിലൂകട സാഹസടിെതക്ക് 
ദപാെകട്.... ആമ്ലടിനാെടി ഇനടിയും ചുര
ങ്ളടിറങ്കട്... പുളടിക്കും മാങ്ക്കും ദവണ്ടി 
ഇനടിയും െകല്റടിെകട്... അങ്കനെങ്
കന നടിന്നടിൽ നടിന്നും വലടികൊരു ദവർപാ
ടടികറെ ദവേനദൊകട പടിരടിെകട്... 

ങ്ൾക്കന്യമാണ്. ൊരണം അത്രദെകറ 
ഒതുക്കത്ടികറെ പര്യാെമാണീ ദലാെം. പടി
രടിൊനാവദന്ാറും നടിന്നടിദലക്ക് കൂടുതൽ 
അടുക്കുന്ന ഒത്ടിരടി ദപകര െണ്ടിട്ടുണ്്. 
മവെടിെടിട്ടും നടികറെ െവാടത്ടിന് മുന്നടിൽ 
നടിൽക്കുന്ന െലാലെത്ടിൽ വംശനാശം 
ദനരടിടുന്ന ആൺകുട്ടിെൾ തകന്നൊണ് 
അതടിനോഹരണം. 

 ൊലത്ടികറെ കുകത്ാഴുക്കടിൽ 
പ്രാെദമറടിദ്ാെ ഒരു കെട്ടിടമുണ്ദല്ാ 
നടിന്നടിൽ. മറ്ള്ളവർ ഞങ്ൾ ഒരു യൂണടി
ദവഴ് സടിറ്ടിൊകണകന്നാകക്ക പറൊറുകണ്
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�ൂർണ വളർച്ചകെത്തം മ്തപപേ  
വെസ്ാെിപ്ാെ ഒരാള്തണ്ിവികെ...  

ഈ മരങ്ങൾക്ക്്തറം  
ഓഡിപ്ാറിെതികറെെ്തം �ിറെിലാെി  

�ച്ച്്തളിക്ക്തം പൊവക്കക്ക്തം  
െൂട്ിര്തന്് ഒ്ക്ട് ഒരാൾ... 

ഇവിെ്തകത ൊഴ്ചെകളാകക്കെ്തം 
മങ്ങിക്കിെക്ക്തപപോഴ്തം ച്തര്തക്കം ചില 

�ിറന്ാളാപ�ാഷങ്ങളാണ്  
എകറെ മങ്ങലിന് 

ഉണർപവെിെത്... 
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മഞ്ഞക്കാർഡുകൾ ദവട്ൊടുന്ന 
ൊലം, െഴുത്ടികല ൊർഡെൾ ഉറപ്പു വരു
ദത്ണ്ത് ശങ്കദരട്കറെ ദജാലടിൊെടി തുടർന്നു 
ദപാന്നു, പറഞ്ഞു ദെൾവടിയുള്ള മഫൻ 
മാത്രമാെടിരുന്നു 500 ഉം 1000 ഉം. 

സർക്കാറടികറെ 200 േടിന ക്ാസ് സ്വപ്നം 
നടിപ വെറസും പ്രളെവം തെർക്കുദമ്ാൾ 
അന്ന് 27. 10. 2018 ശനടിൊഴ്ച്ച േടിവസം ക്ാ
സുണ്ാെടിരുന്നു. തുടർച്ചൊെ ക്ാസ് ആറാം 
േടിവസത്ടിദലക്കു െടക്കുദമ്ാൾ അപ്രതീ
ക്ടിതമാെടിട്ാണ് രണ്ാം പടിരടിെഡ് ഒഴടിവ 
െടിട്ടിെത്. ആദരാ ഉരുവടിട് ആശെത്ടിൽ... 
മരച്ചുവട്ടികല ൊറ് കൊള്ളാനാെടിരടിക്കണം 
പന്ത്രണ്ടു ദപർ അവടികടത്ടിെത്. അന്നുവകര 
എല്ാ ഡടി്ാർട്് കമന്റുെളും ഒരുദപാകല ആെടി
രുന്നതടിനാൽ ആഹ്ാേ തടിമടിർ്ടിലാെടിരുന്നു 
ഞങ്ൾ. ഒന്നര വർഷം െഴടിഞ്ാൽ ഈ 
ഇരുത്വം നടത്വം മുഖങ്ളും വീകണ്ടു
ക്കണം എന്ന വടിൊരത്ടിൽ െടില മെെൾ 
ഉെർന്നു. ഒദര മനസ്സു മാെടി വ്യത്യസ്മല്ാത് 
ഭാവവമാെടി എല്ാവരും ഒദര സ് ക്രീനടിദലക്ക് 
ദനാക്കുെൊണ്. കസൽഫടിെടിൽ സംതൃപ്തടി 
അടങ്ാത് ഞങ്ൾക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ് ദഫാദട്ാ 
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നടിശബ്ദരാെടിരുന്നു. ദപരും നമ്റും എഴുതടി 
കവച്ച് വീട്ടിദലക്കു വടിളടിക്കും എന്നു ദെട്
ദ്ാൾ അത്രകൊകക്കയുദണ്ാ എന്നാദണ
ലും കുറച്ച് ദപടടിച്ചു ദപാെടി എന്ന് തകന്ന.. 
അങ്കന വക്കാസടികറെ ദപരു പറഞ്ഞു. 
ഞങ്ൾ താത് മാർ പറഞ്ടിട്ടു മാത്രമാണ് 
അവൻ ദഫാദട്ാ എടുത്കതന്നും നടിരപരാ
ധടിൊെ അവകന കവറുകത വടിടണ കമന്നും 
അദപക്ടിച്ച് സ്വദമധൊ ഞങ്ൾ കുറ്ാദരാ
പടിതരാവെൊെടിരുന്നു. 

ഞാനം റഫയും അവകന വടിളടിക്കാനാ
െടി പുറദത്ക്കു ദപാെ അവസരത്ടിൽ 
ഉ്ക്ക് വടിളടിച്ച് ഞാൻ മുൻകൂർ ജാമ്യം 
എടുത്തു കവച്ചു. 

ദട�ടിളടിന മുന്നടിൽ നടിരന്നു നടിർത്ടിെ 
ഞങ്ളുകട മുന്നടിൽ കവച്ച് സൌമ്യമാെ 
രീതടിെടിൽ അവകന ഉദപദേശടിച്ചു പറഞ്
െച്ചു. മഫൻ കൃത്യമാെടി അടക്കുന്നതടിന 
ഐ. ഡടി ൊർഡെൾ വാങ്ടി കവദക്കണ്തു
ണ്ാെടിരുന്നു. ഐ. ഡടി പുറത്തു െണ്ടികല്
ങ്കടിൽ 100 മഫൻ ആകണന്ന ഓർമ്െടിൽ 
െടിലർ ഐ. ഡടി കൊടുത്തു, െടിലർ �ാഗടി
ലുകണ്ന്ന് പറഞ്ഞു ക്ാസടിദലദക്കാടടിെ 
ആ ഓട്ം... ദഫാദട്ാ മുതൽ െല്യാണം 
െഴടിഞ്് മഡദവഴ് സ് വകര എത്ടിച്ച് 
ൊര്യങ്ൾ മനസ്ടിലാക്കടി തന്നു. 

വീട്ടിദലക്കു വടിളടിക്കാകമന്ന ഉറ്ടിൽ 
5000 രൂപ മഫനം എഴുതടി. ഹസ് നത്് 
പുറത്് മരച്ചുവട്ടിൽ തകന്ന ഇരടിപ്പുണ്ാ
െടിരുന്നു. അതടിബുദ്ധടിമതടിൊെ അവളുകട 
രക്ക്ടലാണ് ഞങ്കള ഏറ്വം ദവേനടി
്ടിച്ചത്. എകറെ ദഫാണും കുറച്ചു ദപരുകട 
ഐഡടി ൊർഡം അങ്കന ദമശവലടി്ടി
കറെ അന്ൊരത്ടിൽ താഴടിട്് പൂട്ടുെൊ
െടിരുന്നു. എകറെ മുഖം െണ്് സഹതാപം 

എടുക്കാകമന്നാെദ്ാൾ ദഫാദട്ാഗ്ാഫറടി
നാെടി തടിരയുന്ന ഞങ്ളുകട മുന്നടിദലക്ക് 
ആകളാഴടിഞ് മരത്ണലടിലൂകട നടന്നു 
വരടിെൊെടിരുന്നു വക്കാസ് . യൂണടിദഫാ
മടികറെ തുണടി െട്ടികൂടടിെ ഇനം തകന്ന 
ആെതടിനാൽ പന്ത്രണ്ടു ദപരും ഗ്രൂപ് ദഫാ
ദട്ാക്കാെടി ൊൽ മുട്ടിൽ ഇരുന്നു. 

 ൊമറ ഓൺ കെയ്ദ്ാദഴക്കും ആദരാ 
വടിളടിക്കുന്നതു െണ് നാജടിെ കഗെ്റ്ടിദല
ദക്കാടടി. പടിന്നാകല ഫടിേയും ഹനാനം. 
എകന്ന്നടില്ാത് പരടിഭവത്ടിൽ അർ
ഷടിക്കും നസീ�ക്കും ശഹ�ാസടിനം 
പടിന്നാകല ഞാനം ഓടടി. വലദത്ാട്ടു 
തടിരടിഞ്ഞു ദനാക്കാകത റഫയും ശടിറടിയും 
ഒന്നാമകത് മരത്ടിൻ ചുവട്ടിൽ അതടി 
വടിേഗ്ധമാെടി എത്ടി. ജുമാനയും 
കശഹനയും ആേ്യദമ അവടികട എത്ടിെടി
രുന്നു. ഹസ് നത്് അവടികട തകന്ന ഇരടിക്കു
ന്നത് െണ്് അന്ാളടിച്ചു. 

രക്ക്കട്ന്ന ആശ്വാസത്ടിൽ 
നടിൽക്കുദമ്ാഴാണ് ഒരാകള വടിട്് വീണ്ടും 
വടിളടി്ടിച്ചത്. െടിന്നടിച്ചടിതറടി ഓടടിെ 
ഞങ്ൾ ഗൌരവ ഭാവത്ടിലാണ് അവടി
ദടക്കു കെന്നത്. വടിളടിച്ചടിട്ടു ദപാെടില് 
എന്നതടിൽ ഊന്നടി ധാരാളം ദെൾദക്കണ്ടി 
വന്നദ്ാൾ എല്ാവരും നടിശബ്ദരാെടി. 
അറടിഞ്ഞു കൊണ്ാദരലും പുലടിമടെടിൽ 
കെല്ലുദമാ!

സംശെങ്ളും വാേങ്ളും പലതാെടിരു
ന്നു. കെയ്ത് കതറ്ാദണാ എന്നറടിൊത് 
ഞങ്ളുകട നടിഷ് െളങ്ക ഭാവം െണ്് അഹ
ങ്കാരം എന്ന് മുദ്രകുത്ടി. ദഫാദട്ാ എടുത് 
ആകള തടിരക്കടിെദ്ാഴാണ് വക്കാസടികന 
ഓർമവന്നത്. ആകര ദഫാണടിലാണ് 
എന്ന ദൊേ്യത്ടിന മുന്നടിൽ എല്ാവരും 

ദതാന്നടിൊവണം ദഫാൺ പടിന്നീട് 
തടിരടിച്ചുതന്നു. ൊലു പടിടടിച്ചാദണലും 
െരഞ്ടിട്ാദണലും 5000 രൂപ മഫൻ 
അടക്കാൻ ആരും തയ്ാറാെടില്. അതടിനടി
ടക്ക് ദൊദളജടികറെ നടിെമങ്ളും െട്ങ്ളും, 
കെയ് വലടിെ പാപവം മനസ്ടിലാക്കടി 
ഒരാൾ മാ്ദപക്ടിക്കാൻ തുടങ്ടി. കെയ് 
കതറ്ടിൽ പശ്ാതപടിച്ച എല്ാവർക്കും 
മാ്് പറെണകമന്നും മഫൻ കുറക്കണ
കമന്നും ദതാന്നലുണ്ാെത് അദ്ാഴാണ്. 
അവളുകട അടുത് മാ്ദപക് ഇതാെടിരു
ന്നു 'സാർ ദസാറടി സാർ, ഞങ്കള മാ്് 
സാർ സ്വീെരടിച്ചാൽ മാത്രം മതടി, മഫൻ 
ഞങ്ൾ അടദച്ചാളാം... '. ഇതു ദെട്് മന
സ്ലടിഞ് സാദറാട് കൂട്ത്ടിൽ ഒരാളുകട 
അടുത് അദപക്'' സാർ മഫൻ 5000 
ഉളളത് 500 ആക്കാൻ പദറ്ാ... ' അങ്കന 
അമഡ്വസകറ െണ്് സമ്തടി്ടിച്ചാൽ 
മഫൻ ഒഴടിവാക്കാകമന്നാെടി. ഇതു 
ദെട് അമഡ്വസകറ ൊണാൻ തന്ന 
െത്തും കൊണ്് ്റോഫ് റൂമടിദലക്ക് ദപാെ 
ഞങ്ൾക്ക് പടിന്നീടദങ്ാട്് കനദട്ാട്ങ്ളു
കട ദനരങ്ളാെടിരുന്നു. 

മടിസ് എഴുതടി തന്നാൽ മഫൻ ഒഴടിവാ
ക്കാം എന്ന് പറഞ്തടിനാൽ മടിസ്ടിദനാട് 
ൊര്യങ്കളാകക്ക പറഞ്ഞു ധരടി്ടിച്ചു. 
അങ്കന മഫൻ ഇല്ാത് ദപ്റുമാെടി 
വീണ്ടും അവടികട തകന്ന. 5000 രൂപയുകട 
സ്ാനത്് 0000 അടച്ചാൽ എങ്കന 
ശരടിൊകും, കുറച്ചു നീണ് ഉപദേശങ്ൾക്കു 
ദശഷം വീണ്ടും ്റോഫ് റൂമടിൽ... പ്രധാന
ധ്യാപെകന െണ്് വടിണ്ടും പശ്ാതപടിച്ച് 
1000 രൂപ മഫൻ അടച്ചു. അങ്കന ഐ. 
ഡടി ൊർഡെളുകട ഭാരത്ടിൽ തലകുനടിച്ച് 
അഹങ്കാരദത്ാകട നടക്കുന്നു. 
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ആരുതടയുംസംസാരം ഒളടിഞ്ഞുദെക്ക്ണത് 
ശരടിെല്ാന്ന് അറടിൊഞ്ടിട്ല്. എകറെ ശരീരത്ടിൽ 
വന്നടിരുന്ന രണ്ടു പക്ടിെളുകട സംസാരം ദെൾക്കാ
നള്ള ആൊംക് കൊണ്് കെവടി കൂർ്ടിച്ചദ്ാൾ 
അവര് പറൊ. 

െടിളടി 1: എന്തു ദവനലാ. എവടടിം കവള്ളം െടിട്ാ
നടില്. 

െടിളടി 2: അതു കശരടിൊ കുകറ അലെണം കവ
ള്ളത്ടിന്. പല മനഷ്യരും പണം കൊടുത്ാണകത്ര 
കവള്ളം അടടിക്ക്ണത്. 

െടിളടി 1: ശരടിക്ക് പറഞ്ാ മനഷ്യർക്ക് ബുദ്ധടില്യാ. 
അവരുകട കെയ്ടി മൂലമദല് കവള്ളം ഇല്ാണ്ാെത്. 
ഇക്ാ അവരുകട കൂകട നമ്ളും അനഭവടിക്കണം. 

െടിളടി 2: അദയ്ാ അങ്കന പറെദല്. നല് മനഷ്യ
രുമുണ്്. എല്ാരടിം കുറ്ക്ടുത്ാൻ പാടടില്.  

ഇക്ാ ദെൾക്കണടില്ദല്ാ സംസാരം. ആേ്യ 
െടിളടിയുകട ശ്രദ്ധ മകറ്വടികടദൊ ആകണന്ന് ദതാന്നു
ന്നു. അതടികറെ െണ്ണുെൾ പല േടിശെടിദലക്കും െലടിക്കു
ന്നുണ്്. അത് എന്ാണാദവാ ദനാക്ക്ണത്. ഇക്ാ 
ദെൾക്ക്ണ്് അവര് പറെണത്. 

െടിളടി 1: നമ്മുകട എതടികര നടിൽക്കുന്ന ആ വലടിെ 
കെട്ടിടം ഏതാണാദവാ. ധാരാളം പച്ചപ്പും നടിറഞ്ഞു 
നടിൽക്കണ് ണ്്. 

അവളുകട സംസാരം ദെട്ദ്ാൾ െടിരടി വന്നു. 
അദയ് ഇവൾക്ക് PSMO ദൊദളജടികന കുറടിച്ച് 
അറടിെടിദല്. ഇവൾ എവട്ന്ന് വരാണാദവാ. ആർക്കാ 
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PSMO കെ കുറടിച്ച് അറടിൊത്ത്. എകറെ െടിന്െൾക്ക് വടിരാ
മമടിട്് ഞാൻ PSMO കെ കുറടിച്ച് പറൊൻ തുടങ്ദമ്ാദഴക്ക് 
അവളുകട സുഹൃത്് പറഞ്ഞു തുടങ്ടിെടിരുന്നു. 

െടിളടി 2: അതാണ് PSMO. ഒരുപാട് നല് കുട്ടിെൾ പടടിക്ക്ണ 
ദൊദളജാ... പഠടി്ടില് മാത്രല് എല്ാ രംഗങ്ളടിലും മുന്നടിട്് 
നടിക്ക്ണ കുദട്്യാളാ അവടികട ഉള്ളത്. 

െടിളടി 1: നമ്കക്കാന്ന് അവടികട ദപാെടി ദനാക്കടിൊദലാ 
അദയ്ാ... അവർ രണ്ാളും ദപാെടി. നടിരാശദൊകട വടിദ

രതെടിദലക്ക് െണ്ണും നട്ടിരുന്നദ്ാഴാണ് PSMO കെ കുറടിച്ച് 
ഓർത്ത്. നല് മൂല്യദ�ാധമുള്ള കുട്ടിെകള വാർകത്ടുക്കുന്ന, 
െലാൊെടിെ വടിേ്യാഭ്യാസ ദമഖലെടിൽ മുന്നടിട്് നടിൽക്കുന്ന 
വടിേ്യാർത്ടിെളുകടയും െഴുത്റുക്കാത് ഒരു സ്ാപനം. ഇക്ാ 
ഞാൻ ലീവടിൽ ആണ്. കുറച്ച് സമെദമ ദജാലടി ഉണ്ാവാറുള്ളു. 
അകല്ങ്കടിലും ദവനലവധടി വല്ാത് ദ�ാറാ. പ്രവൃത്ടി േടിവസ
ങ്ളടിൽ എകറെ െണ്ണും ൊതും പ്രവർത്നത്ടിലാവം. െണ്് 
കൊണ്് പ്രധാന പണടി PSMO കെ വീക്ടിക്കലും ൊതു കൊണ്് 
PSMO െടികല വടിേ്യാർത്ടിെളുകടയും അധ്യാപെരുകടയും 
ദഫാൺ സംസാരം ദൊർത്ലും. അവർ ഇത്ര കപകട്ന്ന് തടിരടി
കച്ചത്തും എന്ന് െരുതടിെടില്. അവരുകട മുഖത്് വല്ാകത്ാരു 
പുഞ്ടിരടിയുണ്്. എന്ാണാദവാ പറ്ീ... പുഞ്ടിരടിക്കാൻ മാത്രം. 
അദ്ാദഴക്ക് അവർ തുടങ്ടിെടിരുന്നു. 

െടിളടി 1: ഇദ്ാഴാ സമാധാനാെത്. വല്ാകത്ാരാശ്വാസം. 
െടിളടി 2: ഉം, ഞാനതല് െടിന്ടിക്ക്ണ്. ഞാൻ ഇത് വകര ആ 

െട്ടിെൾ െണ്ടിട്ടില്. പലവട്ം അവടികട ദപാകെങ്കടിലും. 
െടിളടി 1: നീ ദവനലടിൽ അവടികട ദപാെടിരുദന്നാ? എകറെ 

അഭടിപ്രാെത്ടിൽ അവ ഈ ദവനലടിൽ കവച്ചതാകണന്ന് ദതാ
ന്നുന്നു. 

െടിളടി 2: ഇല് ദപാെടിട്ടില്. അവ ദവനലടിൽ െടിളടിെൾക്ക് 
കവള്ളം കുടടിക്കാൻ ദവണ്ടി കവച്ചതാവം. അവകെല്ാം പുതടിെ
താകണന്ന് ദതാന്നുന്നു. അതാെടിരടിക്കാം മുമ്് അവടികട ൊണാ
തടിരുന്നത്. 

െടിളടി 1: നീ പറഞ്ത് ൊഥാർത്്യമാണ്. മനഷ്യരടിലും 
നദല്ാര്ണ്്. 

ഇവകരന്ാ ഈ പറടിണത് എന്ന് െടിന്ടിച്ചദ്ാഴാണ് ഒരു 

ദഫാൺ ദൊളടികറെ ൊര്യം ഓർമ വന്നത്. 
'കഹദലാ..... 
ഇത് മുസ്ഫാക്കെദല്. 
ഞാൻ സടിനാൻ ആണ്. '
'ആ പറ സടിനാകന'
'ഞങ്ൾ NSS കറെ വളണ്ടിദെഴ് സ് ഇവടികട മരത്ടിൽ 

െടിളടിെൾക്ക് ദവണ്ടി െട്ടിെടിൽ കവള്ളം കൊടുക്കാൻ തീരുമാ
നടിച്ചടിരടിക്കുന്നു. എത്ര െട്ടി ദവണ്ടി വരും എന്ന് ദൊേടിക്കാനാ 
വടിളടിച്ചത്. '

'ഒരു 8 െട്ടി കവച്ചാ മതടി. 
െടിളടിെൾ വര്ണ ഭാഗത്് കവദച്ചാ. '
ആ സംസാരം ദെട്ദ്ാൾ വല്ാത് ആത്സംതൃപ്തടി അനഭ

വക്ട്ടിരുന്നു. ൊരണം അത്രയും നല് വടിേ്യാർത്ടിൾ പഠടിക്കുന്ന 
കെട്ടിടത്ടികറെ ഓദ്ാസടിറ്് ആണദല്ാ എകന്ന സ്ാപടിച്ചത്. 
ഇത് വകര ഞാൻ സംസാരടിച്ചടിട്ടും നടിങ്ൾ എകറെ ദപര് അദന്വ
ഷടിച്ചതുല്യ ഞാൻ പറഞ്തുല്യ. 
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വിസ്മയത്ിതറെഅതടിജീവനത്ടികറെ 
അറടിവടികറെ നാനാത്വം
ഏെതകെന്ന്നറടിൊത് േടിനങ്ൾ
മന്ദരത്ടികറെ െരപെർശനങ്ളാൽ
ഒരുമദെറ്വാങ്ടിെ 'ഏഴു'േടിനങ്ൾ. 
മാനഷടിെ മൂല്യങ്കള  
തടിരടിച്ചറടിയുവാൻ െഴടിൊത്
പുതടിെ നാൾ വഴടിെളടിൽ നടിന്നും 
തടിെച്ചും വ്യത്യസ്മാെടി
സൌഹൃേത്ടികറെ െടിരട്െടിൽ 
സ് ദനഹം പെർന്ന േടിനങ്ൾ. 
'മനസ്സുനന്നാവകട്' എന്ന സ്വരം
ൊതടിൽ മുഴങ്ടി ദെട്തടികറെ 
ആരവത്ടിൽ
പ്രളെത്ടിലലടിഞ് കൂരെകള
പടുത്തുെർത്ടിെ േടിനങ്ൾ...
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വലതുവിങ്ിൽ നടിന്നും മറദഡാണയു
കട ദലാ�് കൃത്യമാെടി െണക്റ് കെയ് കനയ്മർ 
ഒന്ന് കവട്ടിത്ടിരടിഞ്് ഉെർത്ടിെടടിച്ച പന്ടിന് 
തലകവച്ച് കൊടുദക്കണ് ദജാലടിദെ കമസ്ടിക്കു
ണ്ാെടിരുന്നുള്ളൂ. ദഗാളടി ബുഫണടികന െ�ളടി
്ടിച്ച് പന്് വലയുകട മൂലെടിദലക്ക് താഴ്നടിറങ്ടി, 
GOOAAAALLLL.... ! കമസ്ടി ദജഴ് സടി ഊരടി ഗ്യാലറടി
െടിദലക്ക് കുതടിച്ചു. 5 മടിനടിറ്് മുമ്് അടടിച്ച മ�സടി
ക്കടിൾ െടിക്കടികറെ ആഘാതത്ടിൽ ക്ീണടിതനാെ 
കറാണാൾദഡാ കവള്ളം ദമാന്തുന്ന തടിരക്കടിലാെ
തടിനാൽ ഇതടിന് കെവടി കൊടുത്ടില്. ഗാലറടിെടിൽ 
െടല കൊറടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നാസറടിനം ഷുക്കൂ
റടിനം മാന്ാക്കുകമാന്നും ഒരാദവശവം െണ്ടില്, 
ജാള്യത മറക്കാൻ ജഴ് സടി മുഖദത്ക്കടിട്് കമസ്ടി 
ദഗാൾ മലനടികറെ പടിറെടിൽ �ക്കറ്ടികല കവള്ളം 
മഗ്ഗ് കൊണ്് കതാണ്െടിദലക്ക് െമഴ്തടി. വീട്ടിൽ 
നടിന്ന് ഇറങ്ദമ്ാൾ വടിസടിൽ എടുക്കാൻ മറന്ന 
റഫറടി �ാവാക്ക ഒച്ചയുണ്ാക്കടി െളടിക്കാകര ടച്ച് 
ദപാെടിറെടിനടുദത്ക്ക് വടിളടിച്ചു... ടർഫടിൽ െളടി 
തുടരുെൊണ്. ഇഷ്ടതാരങ്ളുകട ജഴ് സടിെടിൽ 
അസീസും ഹമീദുകമാകക്ക ദലാദൊത്ര താരങ്
ളാെടി പരൊെക്ട്ടു. 

അനാദരാഗ്യെരമാെ കുഴടിമന്ടിക്കും കുലുക്കടി 
സർ�ത്ടിനം ദശഷം മലപ്പുറത്തും ദൊഴടിദക്കാ 
ട്ടുകമാകക്ക ഇദ്ാൾ ആദരാഗ്യെരമാെ ദ�ാൺ 
സാെ് ദ്റേഡടിെങ്ളുകട കട്രൻഡാണ്. നാല് അടടി 
മണ്ണുകണ്ങ്കടിൽ െ് നട്ടിരുന്നടിടത്് ഇദ്ാൾ 
െ്ടിന് ദവണ്ടിയുള്ള ദപാരാട്ക്കളമാണ്. 

ആെടിരം മുതൽ രണ്ാെടിരം വകര വാടെ 

കൊടുത്ാൽ ഒരു മണടിക്കൂർ ഇറെർനാ
ഷണൽ മമറെ് കസദറ്ാകട ഫുട് ദ�ാൾ 
െളടിക്കാം. ഫ്ലഡ് മലറ്ം അന�ന് 
സൌെര്യങ്ളും ഒകക്കക്കൂടടി ൊമ്്യൻ
സ് ലീഗടിൽ െളടിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ 
നൽകും. ൊണടിെളുകട ശല്്യമടില്ാ
ത്തടിനാൽ ഫാമടിലടിെൾക്കും 
അല്പം ഫുട് ദ�ാൾ ആൊം. 
കമഗാ ടൂർണകമൻറുെൾ 
നടത്ടി ൊശുണ്ാക്കുന്ന 
വടിരുതൻമാർക്കും ടർഫ് 
ഒരു സാധ്യതൊണ്. 

ടർഫ് വന്നദതാകട 
െളടിക്കളകമന്നദപാ
കല െളടിെടിലും നാദനാ 
ദവർഷനാെടി. കസവൻസ് 
മഫവ് സടിനം സടിംഗടിൾ ദപാ
്റേടിനകമാകക്കൊെടി , പാടകത്
ക്കളടിെടികല ദലാംഗ് ദറഞ്് ദഷാ
ട്ടുൊർ അളവെകളാകക്ക ടർഫടികറെ 
െതുരങ്ളടിദലക്ക് പരടിമടിതക്ടുത്ടി. 

ടർഫ് സ്വാഭാവടിെ ഫുട് ദ�ാളടികന 
നശടി്ടിക്കുന്നു എന്ന ഫുട് ദ�ാൾ വടിേഗ്ധരു
കട ദ�ജാറും ഇതടിനടികട ഉെർന്നുവരുന്നുണ്്. 
എതാൊലും നഗരവത്െരണം മൂലം നഷ്ടമാെടി
കക്കാണ്ടിരടിക്കുന്ന െളടിക്കളങ്ൾക്ക് �േലാെടി 
ൊെടിെെടിനങ്ളുകട നടിലനടില്പടിന് ടർഫ് സഹാെ
െമാകുകമന്നാണ് െരുതുന്നത്. 

 റസൊൻ എും.വടി 
S4 BCom
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പകൽതവളിച്ംമങ്ങലാറലാവുക്ലാസൗേലാബലാേിതലമരചുവടുകളിൽഅലയടിക്കുന്നസൗഹൃേങ്ങളം,
കുശലംപറച്ിലം,ചളിയും,പലാരകളം,പ്രണയങ്ങളം,സൗഹൃേത്ിെപ്പുറതത്വികലാരങ്ങളമലായി
മണൽത്രികൾകപലാലംചിരിക്കുക്ലാഞലാതെലാരുചൂകടറിയചർച്ലാകവേിയലായിരുന്...
എതറെകപരിലകപലാലംഒരുവിലക്ലായിരുകന്നൽകൂടിഎല്ലാകരംഇരുകയ്ംെീട്ിആലിംഗെംതചയ്തമന്ം...
സുന്ദരമലാംഈകലലാലയമുഖത്തുതതന്നഇങ്ങതെലാരുകപരുള്ളഞലാൻ...സങ്കടകരമലാതണങ്കിലംഒരുപലാട്കപരുതട
ക�ലാകട്ലാസ്കപലാട്്ആണിന്ന്,എല്ലാരുംകപലായിതുടങ്ങുക്ലാൾതചക്മ്മലാരുതടആറ്ിടയൂഡ്കണ്ടുസഹിതകടും...
പലക്ലാഴംക്യലാ്സ്ിതലതരെൻഡിങ്ചർച്കൾഞലാെലാആേ്യംഅറിയലാ...പിതന്നസ്ിരംവലായികെലാക്ികളതട
കമറെ്സ്കകട്ടുചിരിതക്ങ്കിലംചിലമുരടന്ലാരുണ്്കമതലതൂങ്ങിയുംകലാകലചവിട്ിയുംതവറു്ിക്കും...
തുലലാവർഷതത്കലാറ്ിൽവീഴന്നത്എതറെഒരുശീലവുമലാണ്.
എത്ലാതക്ആതണങ്കിലംേിവകസലാംരലാവിതലതചറുപുഞ്ിരികയലാതടഎല്ലാകരം
സ്ീകരിക്ലാനുംകവകീട്്ടലാറ്ലാപറയലാനുംഞലാനുണ്ലാകും...



69

ദലാെ ഫുട് ദ�ാളടികല നടിഘണ്ടുവടിൽ നടിന്നും  
മായ്കാൻ െഴടിൊത് രണ്് നാമങ്ൾ. 

മറടിക്കക്ടുന്ന െലണ്റുെൾക്കപ്പുറം െരടിത്രം രെടിക്കുന്ന 
ഇതടിഹാസങ്ൾ. 

ഫുട് ദ�ാൾ ഗദവഷെർക്ക് ദവർതടിരടിക്കാൻ െഴടിൊത് 
െളടിമടിെവകൊണ്് ഗ്ൌണ്ടിൽ നൃത്ം കവക്കുന്ന ഇതടിഹാസങ്ൾ. 

ഈ ഒരു ൊലഘട്കത് നമുക്ക് 
ERA OF MESSI AND RONALDO

എന്ന് വടിദശഷടി്ടിക്കാം. 
�ാല്യൊലം മുതൽ ോരടിദ്ര്യദത്ാടും ആദരാഗ്യദത്ാടും 

കപാരുതടി ദനടടിെ വടിജെങ്ൾ. 
െളടിെഴെടിൽ ഇരുവരും തടിെച്ചും വ്യത്യസ്രാണ്. 
ഉെരങ്ളടിൽ വ്യത്യാസമുള്ള ഈ രണ്് താരങ്ൾ, 

കറദക്കാർഡെളുകട ഉെരം അളക്കാൻ െഴടിൊത് വടിധം തുല്യരാണ്. 
ഇത് ഇവരുകട സുവർണ് ൊലഘട്ം. 

ആർക്കും തടിരുത്ടി പറൊൻ അവസരം കൊടുക്കാത് 
രണ്് ഫുട് ദ�ാൾ ഇതടിഹാസങ്ൾ. 



നാടടിനം നാട്ാർക്കും ഗുണം 
ഉള്ളവകരൊണ് നമുക്ക് 
ദവണ്ത്... തനടിക്ക് െടിട്ടുന്നത് 
മറ്ള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു  
ശീലടിച്ചവൻ ആണ് 
കറാണാൾദഡാ. 

-അജ്മൽ

Cristiano, the 
philanthropist... 
-MUFLIHA

കറാണാൾദഡായുകട ബുള്ളറ്്  
ദഷാട്ടുെളാണ് എകന്ന  
കൂടുതൽ െളടിെൾ ൊണാൻ  
ദപ്രരടി്ടിച്ചത്. 
-അർഷേ്
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മനദലാൺ വലെൾക്കു ആകെ 
പ്രണെം ഇവകറെ ൊലടിൽ 
നടിന്ന് വരുന്ന പന്തുെദളാടാെടി
രുന്നു... LM10... 

-ഷമീംഎൻ.തക

ൊൽ്ന്തുെളടിദൊട് 
പ്രണെം ദതാന്നടിെത് ഈ 
ഇടംൊലടികല മാൊജാലം 
െണ്ാണ്. 

-�വലാസ്

പണ്ടുമുതദല അർജറെീന ഫാൻ ആെടിരുന്നു. കമസ്ടി
കറെ െളടി െണ്ടിട്കന്ന. അല്ാകത ഇക്ാ എന്ാ, ക്രടി
്റേ്യാദനാകറെ െളടി ദമാശാണ്ന്നല് പറെടിണ്ത്, ഒരു 
താല്പര്യം. അർജറെീനടിൽ കമസ്ടി ഇള്ളദതാണ്്... 

-േലാെിഷ്



ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന നടിലെടിൽ ജീവടിത
ത്ടികല പല പ്രതടിസന്ടിഘട്ങ്കളയും മനക്കരുദത്ാ
കട ദനരടിട് സ്ത്രീെകള ൊണുെ എന്ന ഉദദേശദത്ാടു 
കൂടടിൊണ് ഞങ്ൾ ൊത്ര തുടങ്ടിെത്. കവല്ലുവടിളടിെകള 
മധര്യപൂർവ്ം ദനരടിട്് ഏകതാരു മനസ്ടിനം പ്രദൊേനമാ
കുന്നെടിലർ. അല്പസമെം ഇവദരാട് െടിസെൾ പറഞ്് 
ൊത്രൊകുദമ്ാൾ നമ്മുകട മനസ്ടിനെത്് ഇവർക്കാ
െടി ഒരു സ്ാനം നടിറഞ്ഞുനടിൽക്കുന്നുണ്ാവം. സ്വന്ം 
അനഭവങ്ൾ െളടിച്ചടിരടിെടിലൂകട പങ്കു കവച്ച് െെ്ദ്റടിെ 
ജീവടിതകത് മധുരമാക്കടിെ െഥൊണ് അകല്ങ്കടിൽ ൊ
ഥാർഥ്യമാണ് ഇവദരാരുത്ർക്കും പറൊനള്ളത്. 

ഇരുട്ടിൽ കപാലടിഞ്ഞു ദപാകുമാെടിരുന്ന ജീവടിതകത് 
സ്വപ്രെത് നം കൊണ്് കവളടിച്ചമാക്കടി മാറ്ടിെ െഥൊണ് 
കെ. വടി റാ�ടിെക്ക് പറൊനള്ളത്. കെറുപ്രാെത്ടിൽ 
ഉണ്ാെ ശക്മാെ പനടികെ തുടർന്ന് അരക്ക് െീഴ് ദപാട്് 
തളർന്ന് ജീവടിതം വീൽകെെറടിലാെടിദ്ാെ ഇവരാണ് 
പടിന്നീട് UNO യുകട പ്രദത്യെ അവാർഡടക്കം ദനടടിെത്. 
ഏകതാരു പ്രതടിസന്ടികെയും തരണം കെയ്ാനള്ള ഈ 
ഒരു മനസ്് സമൂഹത്ടികല ഏകതാരു വ്യക്ടിക്കും പ്രദൊ
േനമാകുന്നതാണ്. 

ഇന്ന് നമ്മുകട സമൂഹത്ടിൽ ഏറ്വം കൂടുതൽ കവല്ലു
വടിളടി ദനരടിടുന്ന വടിഭാഗമാണ് ട്രാൻസ്ജൻദഡഴ് സ്. സ്ത്രീ 
പുരുഷ സമത്വം കൊട്ടിദഘാഷടിക്കുദമ്ാഴും ഈ വടിഭാഗ
കത് പരടിഗണടിക്കാൻ പലദ്ാഴും നാം മറന്ന് ദപാകുന്നു. 
ഇത്രത്ടിൽ ഒറ്ക്ടലുെൾക്കും വടിദവെനങ്ൾക്കു
കമതടികര ശബ്ദമുെർത്ടിെ വ്യക്ടിത്വമാണ് 'റടിെ ഇഷ 
' യുദടത്. നടിലനടിൽക്കുന്ന സമൂഹ്യവ്യവസ്ടിതടിെടിൽ 

 ഫൊതെടിമ ഷുംന �ടി. പക 
S4 History
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നടിന്നും മാറടിെടിന്ടിക്കാൻ നകമ് പ്രാപ്തമാക്കുന്ന പ്രവർത്നങ്ൾക്കാണ് റടിെ 
ഇഷ ദനതൃത്വം നൽകുന്നത്. 

'അടുത്ടിരടിക്കുന്നവകറെ െഴടിവെൾ തടിരടിച്ചറടിൊകത അെലങ്ളടിദലക്ക് 
വടിരൽ ചൂണ്ടുന്ന മനഷ്യരാണ് നമുക്കു ചുറ്ടിലും'

നടിറങ്ളടില്ാത് ദലാെത്് ജീവടിക്കുദമ്ാഴും ഇത്രത്ടിലുള്ള, നമുക്ക് 
തടിരടിച്ചറടിൊൻ െഴടിൊത് ൊര്യങ്കള മൂല്യദമറടിെ വാക്കുെളടിലൂകട പ്രെടടി്ടി
ക്കുെൊണ് കഷറടിനം സൽമയും മറടിയുമ്യും. 

രുെടിക്കൂട്ടുെൾ കൊണ്് മാൊജാലം തീർത്് മവവടിധ്യമാർന്ന രുെടി
െളാൽ വടിസ്മെം തീർക്കുന്ന 'ഫാത്ടിമ' ഒരു പാലടിദെറ്ീവ് പ്രവർത്െ 
കൂടടിൊണ്. 

ഏകതാരു ആവശ്യത്ടിനം എദ്ാഴും ഓടടികെത്തുന്ന ഇവരുകട നല് മനസ്് 
നമുകക്കാരു അത്ഭുതമാണ്. തകറെ ജീവടിതാനഭവങ്ൾ വളകരെധടിെം രസെ
രമാെടി തകന്ന ഞങ്ളുമാെടി ഇവർ പങ്കുകവച്ചു. മതങ്ളുകട പരടിധടിെൾക്കപ്പുറം 
സഞ്രടിച്ച് ഇന്ന് പ്രഗത്ഭരാെ വ്യക്ടിെളുകട കൂട്ത്ടിൽ എത്ടിക്ടാൻ 'അസ്മ 
നസ്ീൻ' എന്ന Religious Activist ന് താദണ്ണ്ടിവന്നത് ദവേനയുകടയും 
സഹനത്ടികറെയും ഏഴാം െടലാണ്. പഠനദത്ാടുള്ള കമാഹബ്ത്് കൊണ്് 
പ്രാെകത് ഗൌനടിക്കാകത 30 െഴടിഞ്ടിട്ടും െലാലെ ജീവടിതം ആസ്വേടിക്കുെ
ൊണടിവർ. 

നാലു ചുവരുെൾക്കുള്ളടിൽ ഒതുങ്ടിദപാകുമാെടിരുന്ന സ്വപ്നങ്ൾ നടിറഞ് 
തകറെ ജീവടിതകത് എഴുത്തുെളടിലൂകടയും െടിത്രങ്ളടിലൂകടയും ദലാെത്ടിന് 
മുന്നടിൽ ൊഴ്ച കവക്കുെൊണ് 'നൂർജഹാൻ'. സ്വപ്നസാക്ാൽൊരത്ടിദലക്കുള്ള 
ൊത്രെടിൽ പ്രതീക്ടിക്കാകത വന്ന ഒരു അതടിഥടിൊെടിരുന്നു നൂർജഹാകറെ 
ജീവടിതകത് മകറ്ാരു പാതെടിദലക്ക് നെടിച്ചത്. രണ്ടു ൊലുെളും തളർന്ന് 
വീൽകെെറടിലാെടിദ്ാെ നൂർജഹാൻ പ്രതീക്െകള മുറുകെ പടിടടിച്ച് കൊണ്് 
മുദന്നാട്് ദപാെടികൊണ്ടിരടിക്കുന്നു. 

Inspiration ദതടടിയുള്ള ഈ ൊത്ര പ്രതടിസന്ടിെൾ ദനരടിടുന്ന ഇത്രത്ടി
ലുള്ള അദനെം ജീവടിതങ്ളടിദലക്കാണ് ഞങ്കള എത്ടിച്ചത്. വ്യത്യസ്ങ്
ളാെ അനഭവങ്ൾ ഇവർ ഞങ്ളുമാെടി പങ്കുകവച്ചദ്ാൾ ദെൾവടിക്കാരാെടി 
നടിന്ന ഞങ്ളുകട െണ്ടിൽ പ്രതീക്യും അതടിദനക്കാളുപരടി െൌതുെവമാ
െടിരുന്നു. ഓദരാ ജീവടിതവം വ്യത്യസ്മാണ്. െടില ജീവടിത സാഹെര്യങ്ൾ 
െടിലകര ദവദരാകട പടിഴുകതറടിയുദമ്ാൾ മറ് െടിലർ പൂർവ്ാധടിെം ശക്ടിദൊകട 
അതടികന ദനരടിടുന്നു. ഇത്രത്ടിലുള്ള പ്രദൊേനം നൽകുന്ന ജീവടിതങ്ളടിലൂ
കട ഇനടിയും ഏകറ ദരം സഞ്രടിക്കാൻ 'െടിസ' അതടികറെ ൊത്ര തുടരുന്നു... 
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വളപര കെറടിെ രീതടിെടിൽ തുടങ്ടിെ സംഭവങ്ൾ മവ
റലാവന്ന ൊലത്ാണ് നമ്ൾ ഇദ്ാൾ ജീവടിക്കുന്നത്. 4-20 
മുതൽ ഫുൾജാർ ദസാഡ വകര അത്രത്ടിൽ കപകട്കന്നാരു
നാൾ സടകുടകഞ്ഴുദന്നറ് വടിസ്മെങ്ളാണ്. ഒരു കൂട്ം കെറു്
ക്കാർ ദെർന്ന് പ്രാക്മാെ വടിഷെങ്കള ഹാസ്യവത്െരടിച്ച് 
വീഡടിദൊെൾ ഇറക്കുന്നു. കപട്ന്നു തകന്ന അത് മവറലാവ

ന്നു..... 'െരടിക്കടികറെ' െഥയും തുടങ്ന്നത് ഇത്രത്ടികലാരു 
വഴടിെടിലൂകട തകന്നൊണ്. 

ദെരള യുവത്വത്ടികറെ അസ്ടിക്ക് പടിടടിച്ച 
പുതടിെ പ്രണെമാണ് െരടിക്ക്. സമീപ ൊലങ്

ളടികല പ്രസക് സംഭങ്കള ഹാസ്യവത്െ
രടിക്കുന്ന െരടിക്കടികറെ വണ്ടി ഹാസ്യ

ത്ടികറെ പഴഞ്ൻ ട്രാക്കടിൽ നടിന്ന് 
ഒരൽപം വഴടിമാറടിൊണ് 

ഓടടികക്കാണ്ടിരടിക്കുന്നത്.  

 സുഹബബ ഷൊഫടി 
S2 Zoology



വ്യത്യസ്മാെ െടിന്ാദശഷടിയും പുതുമൊർന്ന അവതരണ 
മശലടിയും ഇവകര മറ് യൂടയൂദ�ർസടിൽ നടിന്ന് വത്യസ്രാക്കുന്നു. 
താരപരടിദവഷമടില്ാത് ദവഷങ്ളാണ് െരടിക്കടികല നാെെന്ാ
കര ജനസമ്തരാക്കുന്നത്. 

ദലാലനം ദജാർജും ശംഭുവം ബ്ടിദട്ായും കെ. കെയും 
ഷടിബുവം അവരുകട ദവഷങ്ൾ വളകര തന്െത്വദത്ാകട 
അവതരടി്ടിക്കുന്നു. 

െരടിക്കടികന കുറടിച്ച് എഴുതാൻ െരടിക്കടികറെ എല്ാ വടിഡടിദൊ
െളും ൊണണകമന്നടില്, മറടിച്ച് ഒന്ന് റടിവയൂസടിൽ പരതടിദനാ
ക്കടിൊൽ മതടി. ൊരണം ജനങ്ൾ അത്രദമൽ വടിലെടിരുത്ടിെ 
മകറ്ാരു കവ�് സീരടിസും ദെരളത്ടിൽ ഇതടിനമുമ്് ഉണ്ാെടി
ക്കാണടില്. െരടിക്ക് എന്ന ദപര് ദെട്ടിട്ടികല്ങ്കടിൽ അൊകളാരു 
ദെരളീെനാവടില് എന്ന സ്ടിതടിെടിലാണ് ൊര്യങ്ൾ എത്ടി
നടിൽക്കുന്നത്. 

സ്ത്രീെകള പ്രേർശന മാർക്കറ്െളാക്കടിദെ പണമുണ്ാക്കാനാ

വൂ എന്ന കപാതുതത്വകത് മുച്ചൂടും നശടി്ടിക്കുെൊണ് െരടിക്ക്. 
സ്ത്രീ െഥാപാത്രങ്ൾ ഉകണ്ങ്കടിലും അതടിദനക്കാൾ മലക്ക് വാ
രടികൂട്ടിെത് ആൺപടിദള്ളർ മാത്രമുള്ള വീഡടിദൊെളാണ്. ദെര
ളത്ടികല യൂത്ന്ാർക്ക് െടിട്ടിെ പുതടിെ ലഹരടിൊണ് െരടിക്ക് 
എന്നാണ് പറെക്ടുന്നകതങ്കടിലും വീട്മ്മാർ സീരടിെൽ 
നടിർത്ടി െരടിക്ക് ൊണാൻ തുടങ്ടികെന്നതും അടക്കടി്ടിടടിച്ച 
സംസാരം തകന്നൊണ്..... ! ഏതു പ്രാെക്കാരുകടയും  
െടിരടിഞരമ്ടിന് വ്യാൊമം നൽൊൻ െരടിക്കടികറെ എ്ടിദസാ
ഡെൾക്കാവന്നു. ശുദ്ധമാെ നർമത്ടിൽ ' വൾഗറടിസം' െലർ
ത്ാത് െരടിക്കടികറെ വടിഡടിദൊെൾ പ്രാെദഭേമദന്യ ആർക്കും 
ൊണാവന്നതാണ്. 

'ദതരാപാരാ'കെന്ന കവ�് സീരീസാണ് െരടിക്കടികന 
കതദങ്ാളം ഉെരത്ടികലത്ടിച്ചത്. ഓദരാ ആഴ് െയും വരുന്ന 
എ്ടിദസാഡെൾക്കാെടി ജനം ൊത്ടിരടിക്കുന്നത് തകന്ന 
അതടികറെ സ്വീൊര്യതകെ വടിളടിദച്ചാതുന്നു. െരടിക്കടിദനാടുള്ള 

�രിക്ിലന കുറിച്ട് എഴു�ോൻ �രിക്ിലറെ എല്ലോ വിഡിതയോ�ളം 
�ോണണലമന്നില്ല, മറിച്ട് ഒന്നട് റിവയൂസിൽ പര�ിതനോക്ിയോൽ 

മ�ി. �ോരണം �നങ്ങൾ അത്രതമൽ വിെയിരുത്ിയ മലറ്റോരു 
ലവബട് സീരിസം ത�രളത്ില് ഇ�ിനുമുമ്ട് ഉണ്ോയിക്ോണില്ല. 
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മുഹബ്ത്് കപരുത് െടിലർക്ക് പുതടിെ എ്ടിദസാഡെൾ മവ
കുന്നതടിൽ നടിരാശദെറുന്നുണ്് എങ്കടിലും വരാനള്ളത് വഴടിെടിൽ 
തങ്ടില് എന്നുള്ള ആശ്വാസത്ടിൽ യൂടയൂ�ടിൽ ൊലം തള്ളടി 
നീക്കുന്നു. 

െരടിക്കടികന പടിന്തുടർന്ന് മറ് െടിലരും െളടിെൾ വാരടി 
വടിതറുന്നുകണ്ങ്കടിലും ജനങ്ളുകട മനസ്ടിൽ െറപടിടടി്ടിക്കാൻ 
പറ്ന്നടില്. എന്നതാണ് സത്യം. എങ്കടിലും തലയുെർത്ടി വരുന്ന 
െടിലർ ഏകറ പ്രതീക്െൾ നൽെടി മുദന്നറുെൊണ്. ft guys, 
അലമ്ൻസ് തുടങ്ടിെവ അത്രത്ടിലുള്ള സംരംഭങ്ളാണ്. 
ഇവരുകട കൂട്ത്ടിൽ ഉൾക്ടുത്ാവന്നെകല്ങ്കടിലും െളടിെടടിയും 
ദൊമഡടിയുമാണ് വടിഷെകമന്നതടിനാൽ ഫുക്രുവടികന ഉൾക്ടു
ത്ടിെടിട്ടികല്ങ്കടിൽ TikTok പരമ്രമേവങ്ളുകട ശാപം ഞാൻ 
വാങ്ടികൂദട്ണ്ടി വരും. TikTok ൽ വീഡടിദൊെളടിട്് കവറു്ടി
ക്കുന്ന ഫുക്രുവടികറെ മസദക്കാ െഥാപാത്രങ്ൾ വടിലസുന്നതും 
ഹാസ്യത്ടികറെ കെദങ്കാദലന്ടിൊണ്. 

ദട്രാളന്ാരുകട പുതടിെ അസംസ് കൃത വസ്തുക്കളാണ് 
ദലാലനം ദജാർജും ശംഭുവകമല്ാം. ഇവരുകട സാന്നടിധ്യമടില്ാ
ത് വാട്്സ്ആ്് ഗ്രൂപ്പുെൾ ഉ്ടില്ാത് െഞ്ടിദപാകലൊകണ
ന്ന പുതടിെ പഴകഞ്ാല്് വകര െണ്ടുപടിടടിച്ചടിട്ടുണ്്... !

െരടിക്കടികന ആദവാളം പുെഴ്തടി മലക്ക് �ട്ണടികറെയും 
സ�് സ് മക്ര�് �ട്ണടികറെയും ഊ്ാടടിളക്കടി നടക്കുന്ന 
കുറുക്കന്ാർ ഏകറ ഈ PSMO ദൊദളജടിലുമുണ്്. അവർക്ക് 
ദതാന്നടിെ പുതടിെ െടിറുക്കടിന് ശടിലാസ്ാപനം നടത്ടിെതും 
ഈ െരടിക്ക് തകന്നൊണ്. 'ഒലക്ക ' കെന്ന ദപരടിലറടിെക്ടുന്ന 
െരടിക്കടികറെ കെറടികൊരു അപരൻ PSMO യുകട സ്വന്ം സന്ാ
നമാണ്.

ഒന്നാം വർഷ വടിേ്യാർത്ടിെളാെ ശടിബ്ടി, സടിനാൻ, 
അർഷാേ് തുടങ്ടിെവരുകട ദനതൃത്വത്ടിൽ ഒരുപറ്ം കൂട്ടുൊരു
കട പുതടിെ 'കടറടിഫടിദക്കഷനാണ് ' ഒലക്ക. കെറടിെ രൂപത്ടി
ലുള്ള ഒരു െരടിക്ക് തകന്നൊണ് ഒലക്കകെന്ന് െണ്ടിട്ടുള്ളവരും 
സമ്തടിക്കുന്നു. ഉഴ്ടികന കുറച്ചു ൊലദത്ക്ക് കറ്റേടിന വടിട്ാൽ 
ഒലക്കയ്ക്കു ദവണകമങ്കടിൽ സടിൽവർ �ട്ണും െടിലദ്ാൾ 
ദഗാൾഡ് �ട്ൺ വകരയും െടിട്ടിദെക്കാം. ഏതാനം െടില വീ

ഡടിദൊെദള അദപ്ലാഡ് കെയ്ടിട്ടുള്ളു 
എങ്കടിലും ഉള്ളത് മരണമാസാകണന്ന് 
ൊണടിെൾ വടിലെടിരുത്തുന്നു. അതടിൽ 
ദവഷമടിട്വർക്ക് കെറടിെ രീതടിെടിലു
ള്ള താരപരടിദവഷം ലഭടിച്ചടിട്ടുള്ളത് 
പുതുതാെടി വരുന്ന ജൂനടിദെർസടികന 
സ്വാധീനടിക്കും എന്നാണ് െണക്കുകൂ
ട്ൽ. എന്ാൊലും നമുക്ക് ൊത്ടിരു
ന്ന് ൊണാം. 
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ലാബിൽ െെറടി 
കസക്ൻ എടുക്കാൻ ദനരം 
സ് കപസടികമൻ ഇദല്്യല് 
ഓടടി ദപാെടി എടുക്കാനം, 
സ�്മടിഷൻ മടമടില് 
ദഫാർമലടിനടിൽ ഇട്് കവ
ക്കാനള്ള പ്ലാറെ് കസലക്ട് 
കെയ്ാനം, കഹർദ�റടിെം 
കവക്കാനം, പുതടിെ പ്ലാറെടി
കന കുറടിച്ച് പഠടിക്കുദമ്ാൾ 
അത് ഡെറക്ട് ദപാെടി െണ്് 
മനസ്ടിലാക്കാനം, പ്ലാറെടികന 
െൺകസർവ് കെയ്ാനം. 
ദ�ാട്ണടി ഡടി്ാർട് കമ
ന്റുൊർക്ക് ഒരു ഗാർഡൻ 
ഉണ്്... ആരുകടയും ശ്രദ്ധ 
കപകട്ന്ന് പടിടടിച്ച് പറ്ാത് 
ആരും അങ്കന െടന്ന് 
കെല്ാത്, ദൊദളജടികറെ 
പടടിഞ്ാറ് ഭാഗത്് ദൊദള
ജടിന്ന് ഡടിറ്ാെ്ഡ് ആെടിട്ടും 
ദലഡീസ് ദൊർണറടിദനാട് 
അറ്ാച്ച്ഡ് ആെടിട്ടും ദ�ാ
ട്ണടിക്കാരുകട െരലാള
നത്ാൽ തഴച്ച് വളരുന്ന 
പ്ലാറെ്സ് തടിങ്ടി നടിറഞ് 
ഗ്ീൻ ഹൌസ്. 

പടികന്ന, പണ്ാദരാ 
പറഞ് ദപാകല ൊണാത് 
താജ് മഹലടിനാണ് 
എദ്ാഴും ഭംഗടി കൂടുതൽ... !
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ചരിതതത്തെ െടിെകഞ്ടുക്കാൻ പടി.എസ്.എം.ഒ 
ദൊദളജടികല െരടിത്ര വടിേ്യാർത്ടിെൾക്ക് െരടിത്രമുറ
ങ്കന്നാരു ഇടമുണ്്. ഭൂതൊലകത്ക്കുറടിച്ച് നൂറാെടിരം 
െഥെൾ പറയുന്ന കെറുതും വലുതുമാെ ഒദട്കറ ഉറ
വടിടങ്ൾ നമുക്കവടികട ൊണാൻ സാധടിക്കും. അങ്് 
ദകര െടിടക്കുന്ന ക�ർലടിൻ മതടിലടികറെ കെറുെഷ്ണം 
മുതൽ ദെരളത്ടിൽ അന്യമാെ കവള്ളം ദതവാൻ 
ഉപദൊഗടിച്ചടിരുന്ന ഏത് വകര ഇവടികടയുണ്്. െരടി
ത്രവം ഭക്ടിയും തമ്ടിലുള്ള പരപെര സഹവർത്ടിത്വം 
വടിളടിദച്ചാതുന്ന ൊലടിഗ്ാഫടിയും ഇസ്ാമടിെ പാരമ്
ര്യം ൊത്് സൂക്ടിക്കുന്ന ഖുർആൻ താളുെളും കൂടാകത 
മഹന്ദവ വടിശ്വാസടിെൾക്ക് പ്രടിെങ്കരമാെ നടരാജ 
വടിഗ്ഹവം ഹനമാൻ പ്രതടിഷ്ഠയും ഇവടികടയുണ്്. 
ആേ്യൊല െരടിത്രത്ടിദലക്ക് ചൂട്ടു പടിടടിക്കുന്ന മൂല്യദമ
റടിെ നടിരവധടി ലടിഖടിതങ്ളും, വടിത്യസ് ൊലഘട്ങ്
ളടിലാെടി പുറത്ടിറക്കക്ട് നാണെങ്ളും ദെരളീെർ 
അത്ഭുതദത്ാകട ദനാക്കടിക്കാണുന്ന നന്നങ്ാടടിെളും, 
ഭൂതൊല െലാപാരമ്ര്യം സൂക്ടിക്കുന്ന അന്യമാെ 
സംഗീദതാപെരണങ്ളും... ഇത്രത്ടിൽ ഒദട്കറ 
വടിലമതടിക്കാനാവാത് ഉറവടിടങ്ൾ െരടിത്രകത് 
വടിളടിദച്ചാതുന്നു... 
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അത്രതീക്ിതമായി 
െടിട്ടിെ ൊത്ര ആെടിരുന്നു ഇന്്യെടി
കല ഏറ്വം വടിസ്ാരമുള്ള സംസ്ാന
മാെ രാജസ്ാനടിദലക്ക്. 

ൊത്രെളും അതടികല അനഭ
വങ്ളും ഇല്ാകത നമ്ൾ കവറും 
പൂജ്യമാണ് എന്നുള്ള ൊഴ്ച്ാടാണ് 
ഇദ്ാൾ ഭൂരടിഭാഗം യുവതലമുറക്കും 
ഉള്ളത്. യുവതലമുറ മാത്രം അല്ാദട്ാ 
ൊത്രയുകട അനഭവങ്ൾ ദതടടിെടി
റങ്ന്നത്. നമ്കളക്കാളും ഉപരടി 
ൊത്രകെ സ് ദനഹടിക്കുന്നവർ നമ്ൾ 
ദപാലും അറടിൊകത, പുറദത്ക്കു 
ഒരു വടിവരവം നൽൊകത അവർ 
ഇങ്കന അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരടിക്കു
ന്നുണ്ാവം. 

ൊത്രകെ ഒത്ടിരടി ഇഷ്ടക്ടുന്ന
ത് കൊണ്ാവാം അവടികട കൊടും 
ചൂട് ആകണന്ന് അറടിഞ്ടിട്ടും പലരും 
ദപാെണ് എന്ന് പറഞ്ടിട്ടും മനസ്ടി
ന് ഒരു മടുപ്പും ഇല്ാകത രാജസ്ാനടി
കറെ മണ്ടിദലക്ക് ദപാെത്. 

National Youth Projectകറെ 

 അൽതെൊഫ് ഹുഹസൻ 
S2 MA History
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ഭാഗമാെടി ദെരളത്ടിൽ നടിന്ന് ഞങ്ൾ പതടിനാല് ദപരാണ് 
ദപാെത്. െ്യാമ്ടിന് അപ്പുറത്് എല്ാവരുകടയും മനസ്ടിൽ 
അവടിടുകത് ൊഴ്ചെളും അനഭവങ്ളും മാത്രമാെടിരുന്നു. 

അഹമ്ോ�ാേടിൽ നടിന്ന് ഇന്ന് രാജസ്ാകറെ തലസ്ാന
മാെ ജയ്പൂരടിദലക്കുള്ള ൊത്രെടികല കപാള്ളുന്ന ചൂടാണ് മന
സ്ടിൽ നടിന്നും മാൊകത െടിടക്കുന്നത്. 

33°നടിന്ന് 49°ചൂടടിദലക്ക് എത്ടിെദ്ാഴുള്ള കെറടിെ ഒരു 
ബുദ്ധടിമുട്് ആേ്യേടിവസം ഉണ്ാെടി. പടിന്നീടദങ്ാട്് എല്ാത്ടി
ദനാടും കപാരുത്ക്ടുെൊെടിരുന്നു. 

മൂന്നു േടിവസകത് ൊത്രക്ക് ദശഷം െ്യാമ്ടികലത്ടി. രാത്രടി 
ആെതുകൊണ്ാവാം അവടികട ഒന്നും ആകരയും െണ്ടില്. 
ഞങ്ൾക്കുള്ള ഭക്ണം അവടികട മാറ്ടികവച്ചടിരുന്നു. വടിശ്് 
ഉണ്ാെതുകൊണ്് ഉള്ളത് വാരടി െഴടിച്ചു. കെറുതാെടിട്് ഒന്ന് 
കുളടിച്ചു െടിടന്നദത ഓർമ്യുള്ളൂ. 

ഇന്്യെടികല പടിങ്ക് സടിറ്ടി എന്നറടിെക്ടുന്ന രാജസ്ാനടികല 
തലസ്ാനനഗരടിൊെ ജയ്പൂരടികല കൊട്ാരങ്ൾ ദതടടിൊെടിരു
ന്നു ആേ്യ ൊത്ര. 

അ�ർ പാലസ് ആണ് ആേ്യ ലക്്യം. 
അസാധ്യ ആർക്കടികടക്ക് മടിെവ തകന്ന പതടിനാറാം നൂ

റ്ാണ്ടിൽ പണടിെഴടി്ടിച്ച അ�ർ, രാജ്ടിക്ക് നക്ത്രങ്കള 
െണ്് ഉറങ്ാൻ ദതാന്നടിെദ്ാൾ പണടിത സീഷ് മഹാൽ 
ആെടിരക്കണക്കടിന് െണ്ാടടിെൾ ചുമരടിൽ ഒട്ടിച്ച് ഉണ്ാക്കടിെ
താണ്, മുറടിയുകട ഒരു വശത്് ഒരു േീപം കതളടിെടിച്ചാൽ അത് 
മുറടിെടികല എല്ാ കെറുതും വലുതുമാെ െണ്ാടടിെളും പ്രതടിഫലടി
്ടിക്കും, ഒരു ആൊശം മുറടിക്കുള്ളടിൽ പണടിത ദപാകല. 

നടിരവധടി വഴടിെളും മുറടിെളും ആണ് അ�റടിൽ, പുറദത്ക്ക് 
ഇറങ്ന്ന വഴടിെളടിൽ ആണ് െച്ചവടം തെർക്കുന്നത്. പാലസടി
കറെ എതടിർ വശം ദൊട്ദൊട് ദെർന്നുള്ള മതടിൽ കെട്ടുെൾ ഒരു 
മലയുകട മുെൾ വശം വകര ദപാകുന്നുണ്്, പാലസടികറെ മുെളടിൽ 
െെറടി ദനാക്കടിെദ്ാഴാണ് മനസടിലാക്കടിെത് മതടിലുെൾ 
അവസാനടിക്കുന്നടില്' അവടികട നടിന്ന് അടുത്തുള്ള എല്ാ മലെളടി
ദലക്കും മതടിലുെൾ ദപാകുന്നുണ്്, നട്ാതെൾ ഉള്ള മതടിലുെൾ 
മെനാ വൻമതടിലടികന ഓർമ്ടി്ടിക്കും. 

ജന്തർ മന്ദർ മപറ്ൊര വടിസ്മയും
പടിങ്ക് നഗരമധ്യത്ടിലൂകട ആെടിരുന്നു ൊത്ര, ജന്ർ മന്ദർ 

മകറ്ാരു വടിസ്മെം തകന്ന... 2 കസക്കൻഡ് വ്യത്യാസത്ടിൽ നടിർ
മ്ടിച്ച നടിഴൽ ഘടടിൊരവം രാശടിയും ഗ്ഹങ്ളുകട സ്ാനവം 
സൂര്യനടിദലക്കുള്ള ദരവം എല്ാം െണൊക്കുന്ന െന്ത്രങ്ളും 
എല്ാം പതടിനാറാം നൂറ്ാണ്ടിലും പതടിദനഴാം നൂറ്ാണ്ടിലും 
നടിർമ്ടിച്ചവൊണ്, പടിങ്ക് സടിറ്ടിെടികല ൊഴ്ച്ചെകള �ന്ടി്ടി
ക്കുന്നകതല്ാം �ാറ്റടി വണ്ടിെളാണ്, നഗരത്ടിൽ മനഷ്യദരാ
ളം വരും പ്രാവെളും, അവക്ക് തീറ് കൊടുക്കുന്നവരും, അവദൊ
കടാ്ം െളടിക്കുന്നവരും, ദഫാദട്ാ എടുക്കുന്നവരും എല്ാം ഉണ്്, 
തീറ് തടിന്നുന്ന പ്രാവെകള ശല്യം കെയ്ാൽ പടിഴ അടദക്കണ്ടി 
വരും ഇവടികട. 

മാൻ സാഗർ തടാെത്ടിന് നടുവടിൽ നടിർമ്ടിച്ച ജൽമഹലടി
ദലക്കാണ് ഇനടി ൊത്ര. 1799 ൽ സവാെ് പ്രതാപ് സടിംഗടികറെ 
ൊലത്ാണ് ജൽമഹലടികറെ നടിർമ്ാണം ആരംഭടിച്ചത്. ഇന്ന് 
മാൻസാഗർ തടാെം ആകെ മാലടിന്യങ്ൾ നടിറഞ്ടിരടിക്കുന്നു. 
ജൽമഹലടികറെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്നങ്ൾ നടക്കുന്നുണ്്. 
മാലടിന്യങ്ൾ നടിറഞ് തടാെം ൊണുദമ്ാൾ െരടിത്രദത്ാകടാ 
്ം നടക്കാൻ െഴടിൊത് ഒരു ഇന്്യകെ മുമ്ടിൽ ൊണാം . 
ദറാഡടിൽ ഇറങ്ടിൊൽ നടിരവധടി തട്ടുെടെൾ ഉണ്്. തദദേശ
വാസടിെളാെ കുകറ ദപരാെടിരുന്നു ജൽമഹൽ പരടിസരത്് 
ഉണ്ാെടിരുന്നത്. തട്ടുെടെളടിൽ നടിന്നും ഭക്ണത്ടികറെ ഗന്ം 
അന്രീക്ത്ടിൽ തങ്ടി നടിൽക്കുന്നു. ജയ്പൂർ സ്ടീറ്് ഫുഡ് 
വളകര പ്രശസ്മാണ് . പാനീ പുരടി ,ദഗാൾഗ് പൂരടി, മസാല 
ടീ, െടിക്കൻ ടടിക്ക, ഓംകലറ്്, ൊത്ടി ദറാൾ, പ്യാസ് െദച്ചാരടി, 
ലസ്ടി, കുൾഫടി, തുടങ്ടി വടിവടിധ ഇനങ്ൾ. വൃത്ടിയും കവടടിപ്പും 
ദനാക്കടി ഇരുന്നാൽ ഇകതാന്നും െഴടിക്കാൻ ദതാന്നടില് . 
അകല്ങ്കടിലും നാടുൊണാനടിറങ്ദമ്ാൾ അല്പം വൃത്ടിദ�ാധം 
കുറക്കുന്നതാണ് നല്ത്. 

ദപരറടിൊത് പലെടിടങ്ളടിലും സന്ദർശടിച്ചു; പടിങ്ക് സടിറ്ടി 
എന്നറടിെക്ടുന്ന ജയ്പൂർ ഇദ്ാഴും മനസ്ടിൽ തളംകെട്ടി നടിൽ
ക്കുെൊണ്. 

അടുത് ലക്്യം പുഷ് െറും അജ്മീറും ആണ്. 
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രാജസ്ാനടികല അജ്മീർ ജടില്െടിൽ, പുഷ് െർ തടാെതീര
ത്് സ്ടിതടികെയ്യുന്ന 'പുഷ് െർ' ഹടിന്ദുക്കളുകട ഒരു പ്രധാന തീർ
ത്ാടനദെന്ദ്രമാെടി അറടിെക്ടുന്നു. ഇതടിഹാസപരമാെടി പറെ
ക്ടുന്നത്, ഒരടിക്കൽ ബ്ഹ്മാവടികറെ െയ്ടികല താമരപ്പൂവ് താകഴ 
ഭൂമടിെടിൽ വന്നു പതടിച്ചദ്ാൾ ഉണ്ാെ ഉറവടിൽ നടിന്നാണ് ഈ 
തടാെം ഉണ്ാെകതന്നാണ്. തടാെത്ടികറെ നടുവടിലാെടി ആ 
സ്ലം പ്രദത്യെമാെടി പണടിതടിരടിക്കുന്നു. വടിശാലവം, സുന്ദര
വമാെ ഈ തടാെത്ടിദലക്ക് സടിറ്ടിയുകട ഏതു െടവടിലൂകടയും 
പ്രദവശടിക്കാം. ഗുരു നാനാക്കടികറെയും, ഗുരു ദഗാ�ടിന്ദ് സടിംഗടി
കറെയും ഗുരുേ്വാരെൾ ഉള്ളതടിനാൽ, സടിഖ്ൊരുകടയും പ്രധാന
ക്ട് തീർത്ാടനദെന്ദ്രമാെടി പുഷ് െർ അറടിെക്ടുന്നു. 

പുഷ് െറടിൽ ധാരാളം അമ്ലങ്ൾ ഉകണ്ങ്കടിലും, ഏറ്വം 
പ്രധാനക്ട് ഒന്നാണ്, ചുവന്ന െല്ലുെളാൽ നടിർമ്ടിച്ചടിരടിക്കുന്ന 
ബ്ഹ്മദക്ത്രം. ശാപം മൂലം ബ്ഹ്മാവടികന സാധാരണക്കാർ 
ആരാധടിക്കാറടില് എന്നാൽ സാധു - സന്യാസടിമാർക്കു ആരാധടി
ക്കാം എന്നാണകത്ര. മകറ്ാന്ന്, ദലാെത്് ഇതല്ാകത, ബ്ഹ്മാ
വടികറെ മകറ്ാരമ്ലം ഇല് എന്നുള്ളത് ഞങ്ൾക്ക് അവടികടനടി
ന്നും ലഭടിച്ച ഒരു പുതടിെ അറടിവാണ്. പുഷ് െർ തടാെത്ടികറെ 
അടുത്് തകന്നയുള്ള ഈ ബ്ഹ്മദക്ത്രത്ടിൽ നമുക്ക് സന്ദർശ
നം അനവേനീെമാകണങ്കടിലും, ഉള്ളടിദലക്ക് െ്യാമറ അനവേനീ
െമല്. ഇതടിന് അടുത്തുതകന്നയുള്ള രത്ഗടിരടി മലയുകട ഏറ്വം 
മുെളടിലാൊണ് ബ്ഹ്മപത് നടി സാവടിത്രടിദേവടിയുകട (നമ്മുകട 
സരസ്വതടി ദേവടി) ദക്ത്രം. ബ്ഹ്മാവടികറെ ദക്ത്രം മുതൽ 
പുഷ് െർ തടാെം വകര ഇരുവശങ്ളടിലും ധാരാളം െടെൾ 
ൊണാം. 

പുഷ് കറടിൽ നടിന്ന് അജ്മീറടിപെക്്
പുഷ് െറടിൽ നടിന്നും ഏെദേശം 10 km അെകലൊണ്, ഖാജ 

മുഈനദേീൻ െടിഷ്തടിയുകട ഖ�റടിടമാെ, ഏകറ പ്രസടിദ്ധമാെ, 
അജ്മീർ ശരീഫ് േർഗ. ഭാരതത്ടിൽ നടിന്നും, മറ്ദനെ രാജ്യങ്
ളടിൽ നടിന്നുമുള്ള ധാരാളം തീർത്ാടെർ, ജാതടി - മത ദഭേമ
ദന്യ, േടിനം ദതാറും ഇവടികട എത്തുന്നുകവന്ന് നമുക്ക് ൊണാം. 

ഒരു ദനരകത് അന്നത്ടിന ദവണ്ടി രാവം പെലും ഇല്ാകത 

പണടികെടുക്കുന്ന സദഹാേരങ്ളും സ് കൂളടിൽ 
പഠടിക്കാൻ ദപാൊൻ ദവണ്ടി അധ്വാനടിക്കു
ന്ന അനജൻമാരും അനജത്ടിമാരും ഒരു 
ദനരകത് ആഹാരത്ടിന ദവണ്ടി അലയുന്ന 
ഒരുപാടു ദപരും എല്ാം അജ്മീറടികല കതരു
ദവാരങ്ളടിൽ ഉണ്്. അതടിനപ്പുറം വടിശ്വാസം 
ദതടടി േർഗെടിദലക്കു നടന്നു നീങ്ന്ന എല്ാ
വരുകടയും മുഖകത് ആനന്ദവം. െണ്ടുെണ്ടു 
ഇങ്കന നടന്നു നീങ്ടികക്കാണ്ടിരുന്നു. 

എന്് മാത്രം ആളുെളാണ്, കെരടി്് 
പുറത്് അഴടിച്ച് കവച്ച് േർഗക്ക് ഉള്ളടിദലക്ക്. 

ദനരം ഇരുട്ടി തുടങ്ടി, വർണകവളടിച്ച
ത്ടിൽ അജ്മീർ പട്ണം കുറച്ച് കൂടടി സുന്ദരടി 
ആെത് ദപാകല... 

അജ്മീർ പട്ണം കൂടുതൽ പരടിെെക്ട്് 
വരടിെൊണ്. 

വീട്ടിദലക്ക് വടിളടിച്ച് വടിവരങ്ൾ പറഞ്ഞു.
പാതടിരാ െഴടിഞ്ടിട്ടും ദറാഡടിൽ തടിരകക്കാ
ഴടിയുന്ന മട്ടില്. അജ്മീരടികല രാത്രടിക്കാഴ്ചെൾ 
എത്ര െണ്ാലും മതടി വരടില്. ആ ൊഴ്ചെളും 
െണ്് കതരുവടിലൂകട കുകറ ദനരം നടന്നു. 

തടിരടിച്ചു വീണ്ടും ജെ് പൂരടി. അവടികട നടിന്ന് 
നാട്ടിദലക്ക്. 

ൊത്രെടിൽ ഒരുപാടു ദപരുകട സന്ന
സ്് ഉണ്ാെടിരുന്നു. എല്ാദരയും ഇനടിയും 
ൊണണം എന്ന പ്രതീക്യുമാെടി നീങ്െ
ൊെടി. ഒരടിക്കലും ൊത്രകെ മാറ്ടി നടിർത്
രുത്. ദതാന്നുദമ്ാൾ ഇറങ്ടി പുറക്ടണം 
െടിന്ടിക്കാനം പഠടിക്കാനം അനഭവടിക്കാനം 
ൊണാനം അറടിൊനം എല്ാത്ടിനം 
ദവണ്ടി. അടുത് ൊത്രക്കാെടി ൊത്ടിരടിക്കു
െൊണ്. 
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പട്ടാമ്പി ദൊദളജടിൽ 
ഡടിഗ്ടി െഴടിഞ്് ഇനടി 
എന്് എന്ന് െടിന്ടിച്ച
ദ്ാൾ മനസ്ടിൽ വന്ന 
ആേ്യ ഉത്രമാണ് PSMO. 
അവടികട അഡ്ടിഷൻ 
എടുത്ദ്ാൾ മനസ്ടിൽ 
അടുത്താെടി കതളടിഞ്ത് 
ൊത്ര എങ്കന എന്നുള്ള 
ദൊേ്യമാെടിരുന്നു. �സടിന് 
വരടിെൊകണങ്കടിൽ മണടി
ക്കൂറുെളുകട ൊത്ര ഉണ്്. 
വീട്ടിൽ ഉമ് ഒറ്ക്കാെത് 
കൊണ്് ദഹാ്റേലടിൽ 
നടിൽക്കുെ സാധ്യമല്. 
അങ്കന സാധാരണ

 മുഹമ്മ�് അസ് െും 
S2 MA History
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ൊരകറെ ആഡം�രവം 
െൌതുെവമാെ തീവണ്ടി തടിരകഞ്ടു
ത്തു. വടിരസമാെ ഒരു ൊത്ര പ്രതീക്ടി
ച്ചാണ് തുടങ്ടിെത്. പകക് എകറെ 
ജീവടിതത്ടികല ഏറ്വം മടിെച്ച ഒരു 
ൊലഘട്മാണ് അതടിലൂകട ആരംഭടിക്ക
ക്ട്ത്. സ്ടിരമാെടി ൊത്ര കെയ്ാൻ 
ഒരു െംപാർട് കമറെ് തകന്ന തടിരകഞ്
ടുത്താണ് ഏറ്വം ഉപൊരക്ട്ത്. 
ആ െംപാർട്്കമറെ് കുറച്ച് സ്ടിരം ൊ
ത്രക്കാരുകട ഒരു ദെന്ദ്രമാണ്. PWD 
െടിൽ ദജാലടി കെയ്യുന്ന അനടിദലട്ൻ, 
�ടിനടിദഷട്ൻ, ഒരു സ്വൊര്യ െമ്നടി
െടിൽ ദജാലടി കെയ്യുന്ന ഉണ്ടിദെട്ൻ, 
തടിരൂരങ്ാടടിെടിൽ ഒരു പ്രസ്ടിൽ 
ദജാലടി കെയ്യുന്ന മുസ്ാക്ക, �ാദല
ട്ൻ, ദപാ്റേ്മാനാെ സോനദന്ദട്ൻ, 
അങ്കന ഒരുപാട് ദപർ. എകന്ന
ക്കൂടാകത ഇദത ദൊദളജടികല 
വടിേ്യർഥടിെളാെ ജാസ്മടിൻ, ശഹന, 
കമഹ്ജ�ടിൻ, റുമമസ എന്നടിവരും 
ഈ കൂട്ത്ടിലാണ്. ഞങ്ളുകട 
കൂട്ത്ടികല ടീച്ചർ ജാസ്മടികറെ ഉമ് 
OUP സ് കൂളടികല റംല ടീച്ചർ ആെടി
രുന്നു. 

ഒരടിക്കലും മറക്കാൻ െഴടിൊത് 
ജീവടിതത്ടികല ഏറ്വം മടിെച്ച 
നടിമടിഷങ്ളാണ് ഈ കൂട്ം സമ്ാ
നടിച്ചത്. തകറെ സ്വതസടിദ്ധമാെ 
മശലടിെടിലൂകടയുള്ള സംസാരം 
കൊണ്ടും രുെടിെരമാെ ദെക്ക് 
ഉണ്ാക്കടി കൊണ്ടും ശഹന 

എദ്ാഴും ഞങ്ളുകട 
മനസ്് നടിറക്കും. ഇടക്ക് അനടിദല
ട്ൻ കൊണ്ടു വരുന്ന മുട്ാെടിയും 
പരപെരം ഉള്ള െളടിൊക്കലു
കമല്ാം ഈ ൊത്രകെ സുന്ദര
മാക്കുന്നു. കുറ്ടിപ്പുറത്് നടിന്ന് 
െെറടിൊൽ ഉടൻ ഉറങ്െയും 
പര്നങ്ാടടി എത്തുന്നതടിന് 
മുമ്് െറക്ട് ആെടിട്് എഴുദന്നൽ
ക്കുെയും കെയ്യുന്ന ഉണ്ടിദെട്ൻ 
എദ്ാഴും ഒരത്ഭുതമാണ്. ശഹ
നയുകടയും ജാസ്മടികറെയും വാക്കു
െളും പ്രവർത്ടിെളും ഞങ്കള 
മാത്രമല് അവടികടയുള്ള എല്ാ
വകരയും െടിരടി്ടിക്കാറുണ്്. 
ൊലത്് െഴടിച്ച പലഹാരം 
മുതൽ അദമരടിക്കയുകട സാമ്
ത്ടിെ നടില വകര ഞങ്ൾ 
െർച്ച കെയ്ാറുണ്്. എന്നും 
ഒരു വടിസ്മെമാണ് ഈ ൊത്ര. 
ൊലത്ടികറെ അനടിവാര്യമാെ 
മാറ്ം ഉൾകൊണ്് പുതടിെ 
ദമച്ചടിൽപ്പുറങ്ൾ ദതടടി 
ദപാദെണ്ത് ആവശ്യമാണ്. 
അതടിനാൽ മവൊകത ഈ 
ൊത്രയും അവസാനടിക്കും. 
പകക് അത് എകറെയും 
എദന്നാകടാ്മുള്ളവരുകടയും 
ജീവടിതത്ടിൽ നൽെടി
െടിട്ടുള്ള കവളടിച്ചം എന്നും 
കെടാകത നടിൽക്കും... 

വിരസമോയ ഒരു 
യോത്ര പ്ര�ീക്ിച്ോണട് 
തുടങ്ങിയ�ട്. പലക് 
എലറെ �ീവി�ത്ി
ലെ ഏറ്റവം മി�ച് 
ഒരു �ോെഘട്മോണട് 
അ�ിലൂലട ആരംഭി

ക്ലപെട്�ട്. സ്ിരമോ
യി യോത്ര ലെയ്ോൻ 
ഒരു �ംപോർടട് ലമറെട് 
�ലന്ന �ിരലഞ്ഞടുത്
�ോണട് ഏറ്റവം ഉപ

�ോരലപെട്�ട്. ആ �ം
പോർട്ട്ലമറെട് കുറച്ട് 

സ്ിരം യോത്രക്ോരു
ലട ഒരു ത�ന്ദ്രമോണട്. 
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ഇത്ലാ PUBG അകല് കട്രൻഡടിങ്..... ദമലനങ്ടി െളടിക്കാ
കനാകക്ക ആർക്കാ ഇവടികട ദനരം... ! വല്യ ഗ്ൌണ്ടും ഷട്ടിൽ 
ദൊർട്ടും കടന്നടിസ് ദൊർട്ടും ഒകക്കയുണ്്. പറഞ്ടികട്ന്ാ,കവെടി
ല് കൊള്ളാകനാന്നും ആർക്കും വയ്ദന്ന. സ് ദപാർട് സ് ദൊ
ട്െടിൽ െെറടിവന്ന കുറച്ചുദപർ അവടിടങ്കളാകക്ക െയ്ടക്കടി. 
ദവറാരും അദങ്ാകട്ാകന്നത്ടിദനാക്കാൻ ദപാലും ഇല്താനം. 
അങ്കനൊണ് ഇകക്കാല്ം ദൊദളജടിൽ പുതടികൊരു സംഗതടി 
വന്നത്. ദട�ടിൾ കടന്നീസ് ! ഇതുവകര ദെട്റടിദവ ഉണ്ാെടിരു
ന്നുള്ളൂ. അറടിഞ്പാകട ഒരു മെ ദനാക്കാൻ ഫ്റേടിെർ PUBG 
പടിദള്ളർ തീരുമാനടിച്ചു. 

 ഹടിബ ഹനൊൻ 
S2 Maths
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'... എടാ ആ കുന്ം ഒകന്നടുത്തുവദച്ച, നമുക്ക് ദപാെടി 
ദട�ടിൾ കടന്നീസ് െളടിക്കാം. '

ഒഴടിവദനരങ്ളടികലാകക്കയും അവർ തകന്ന ടീമാെടി കെന്ന് 
െളടി തുടങ്ടി. പതടികെ പതടികെ അകതാരാദവശമാെടി മാറടി. 
മവകുദന്നരങ്ളടിൽ കസാറപറച്ചടിലും തള്ളടിമറടിച്ചടിടലും ഒകക്ക
ൊെടി ദനരം ദപാക്കടിെടിരുന്ന കെക്കന്ാരടിൽ കൂടുതലും ഫ്റേടി
ദെർസടികറെ കുറവ വന്നു. 

'അവകരാകക്ക എവടികടദ്ാെടി?'
'ദലഡീസ് ദൊർണറടിന മുെളടിലുണ്് '
'അതു കൊള്ളാമദല്ാ,എന്നാ ഞാനം ദപാെടി'
'താകനദങ്ാട്ാ?'
'ദലഡീസ് ദൊർണറടിന മുെളടിദലക്ക് '
'എടാ മണ്ാ അവകരാകക്ക ദട�ടിൾ കടന്നീസ് െളടിയ്കാൻ 

ദപാെതാ'
'ഓ അതടിനാെടിരുദന്നാ, എന്നാ പടികന്ന ഞാൻ ദപാണടില്. 

അദല്ലും അവടികട ആകെ കപാടടികൊകക്ക പടിടടിച്ച് ഒരു വൃത്ടി
െടില്ാത് അന്രീക്മാകണദന്ന'

കൂടുതലും ദ�ാെ് സ് െളടിയ്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇങ്കനാരു 
കഗെടിം ദലഡീസ് ദൊർണർന മുെളടിൽ കൊണ്ടുവച്ചതടിൽ 
പലരും അസംതൃപ്തരാെടിരുന്നു. എങ്കടിലും െളടിക്കുന്നവർകക്കാ
കക്കയും അകതാരാദവശമാെടിരുന്നു. എെ് സാം ദഡെ് സടിൽ 
ദപാലും എഴുത്ടിലാെടിരുന്നടില് അവരുകട ശ്രദ്ധ. ആേ്യം 
ദട�ടിൾ കടന്നീസ് ദൊർട്ടികലത്തുവാൻ ദവണ്ടി പലരും 
എെ് സാം ഹാളുെളടിൽ നടിന്നും ഇറങ്ടി ഓടുമാെടിരുന്നു. എന്നടി
ട്ടും രണ്ാമന് ദശഷം എത്തുന്നവർ അവരുകട ഊഴം എത്തും 
വദരയ്ക്കും ശശടിൊെടി ദനാക്കടിെടിരടിദക്കണ്ടി വരും. 

പടിന്നീട് ആർട് സടികറെ സമെമാെടിരുന്നു. രാവടികലെളടിൽ 
സടിദസാൺ-ഇറെർദസാൺ പ്രാക്റീസുമാെടി കപൺകുട്ടിെളും 
മവകുദന്നരങ്ളടിൽ ദട�ടിൾ കടന്നീസുമാെടി ആൺകുട്ടിെ
ളും അവടിടം െദയ്റടി. െ്യാമറ ഇല്ാത്തടിനാലും ദലഡീസ് 
ദൊർണർ ആെതടിനാലും അവടിദടക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊ
ടുദക്കണ്ടി വന്നടിരുന്നു. കപൺകുട്ടിെൾ െത്ടിെടടിച്ചു ദനരം 
ദപാക്കണ ദനരത്് അവന്ാർ അവടികട കെന്നടിട്് ദട�ടിൾ 

കടന്നീസ് െളടിക്കുെ തകന്നൊദണാ എന്നറടിൊൻ അധ്യാപെർ
ക്കും പ്രൊസമാെടിരുന്നു. 

അങ്കന മസഫു സാർ പുതടിെ പ്രഖ്യാപനവമാെടി 
വന്നു:ഇനടി മുതൽ ദലഡീസ് ദൊർണറടിൽ ദപാെടി ദ�ാെ് സ് 
കടന്നീസ് െളടിയ്കാൻ പാടുള്ളതല്. 

ഇതുദെട് ദട�ടിൾ കടന്നീസടിദലക്ക് കുടടിദെറടി്ാർത് 
PUBG പടിദള്ളർക്ക് ആകെ ദശാൊവസ്ൊെടി. നകല്ാരു സാ
ധ്യതയുണ്ാെടിട്ടുകൂടടി ദൊദളജടിൽ ദവണ്ടിടത്് കഗെടിം കസറ്് 
കെയ്ാതടിരുന്നതടിൽ അവർകക്കാകക്കയും പ്രൊസം ദതാന്നടി. 
ഇക്ാ എവടിദടകക്കങ്കടിലും കഗെടിം മാറ്ടി കസറ്് കെയ്യുമാെടിരടി
ക്കും എകന്നാരു പ്രതീക്െടിൽ ൊത്ടിരടിക്കുെൊണവർ. 
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പതണ്ലാരിക്ൽ
പാതടിെടിരുന്നവളുകട 
ഓർമകെദന്നാണം 

െടിതലരടിച്ച ഒരു പുസ്െം.
അതടികലാരു വരടി:

'ഇനടിെടിവടിടം ശൂന്യമാണ്. 
ഒന്നടിച്ചടിരടിക്കാൻ അലമുറ കൂട്ടുന്ന  

അക്രങ്ളും,
ഒന്നടിച്ച ദശഷം കപാട്ടിച്ചടിരടിക്കുന്ന  

വ്യാഖ്യാനങ്ളും ഇനടി ഇല് '. 
ഒരു വരടി.... 

അതടിൽ തീർന്നു അവളുകട െവടിത... 
അവളുകട ജീവനം.

 ഷഹെ സക്ീർ വടി 
S4 Chemistry
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അസർ മുല്യ്കും പഞൊട്ങ്ങയ് ക്കുും പൂമ്പൊറ്കൾക്കുപമൊപ്ും ഹൊജറടിൽ കയറടിക്കൂടടിയ മപറ്ൊരടിടും... 
വള്ളടിപ്ടർപ്പുകൾ വകഞ്ഞു മൊറ്ടി കുതെപനയള്ള ഇറക്ങ്ങൾ െൊണ്ടടി സർവ്വരും എത്തുന്നടിടും...
ഓർമ്മകൾ പൂക്കുന്നടിടും... 
സൊഹസടികെകെൊൽ സൗ�ൊബൊ�ടിയപന ത്രസടിപ്ടിക്കുന്നടിടും... 
കണ്ടുും �റഞ്ഞുും െീരൊതെടിടതെ് �റയൊൻ ബൊക്ടി പവച്ചെ്...



വരാെിരിക്കുന്ന ഒരായിരും പൂക്ാലങ്ങളുനട േഥപറയാൻ, 
ശങ്തരട്മോർക്് തണതലോൻ 

ഈ േടീെിേൾക്ാേനട്...
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മരച്ചുവടുെൾ സാക്്യം വഹടിച്ച ചൂടാറാത് െർച്ചെളടിൽ, 
മലബ്റടിെടികല മണം ആറടിെതും ആറാത്തുമാെ പുസ്െങ്ളടിൽ, 
യു.ജടി.സടിെടികല ഇ-ദലാെത്ടിൽ, 
പടികന്ന ഗതൊലങ്ളുകട പുനർവാെന ദപാരാട്മാകണന്ന് 
പഠടി്ടിച്ച സൌോ�ാേടികറെ െരടിത്രത്ടിൽ, 
ഞങ്ളറടിഞ് ഒരു ദലാെമുണ്്...
െല്ടിട്് ദതച്ചുമടിനക്കടിെ ചുമരുെൾക്കുമീകത, 
സെൻസടിനം ദൊദമഴ്ടിനം ആർട് സടിനമപ്പുറം...
 
ഇവടിടം ഞങ്കള പഠടി്ടിച്ച  ദലാെം...!
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പട്ടിണടിക്ക് ഡെറ്ടിംഗ്എന്ന്  
ഓമനദ്രടിട്

അശുദ്ധടി െറു്ാെടി മാറടിെ
ആധടിപത്യങ്കളല്ാം  

ജനാധടിപത്യവൽക്കരടിക്കക്ടുന്ന

ഇ-ദലാെത്്
കവെടിലടികനയും കപാടടികെയും  

വലടികച്ചടുക്കാനള്ള െറുത് മഷടിയുകട  
ആസക്ടിെടിൽ നടിന്നും 

ഞങ്കളഴുതുന്നു...
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�ൊടികന �ൊത്തവൻ കവറുകമൊരു �റുത്ത  
�ൊട്ടുജൊതിയൊയി മൊറികയങ്ിൽ 

 
കവയിലേറ്റു തഴമ്ിച്ചവകറെ ഛൊയ  

�റുത്തതൊകണങ്ിൽ 
 

കനകലെറിഞ്ഞവനക് നിങ്ങൾ ക�ൊടുത്ത അടംഗീ�ൊരടം 
പുേയകനന്ൊകണങ്ിൽ 

 
ഒടുക്ടം,  

ഒരൊത്ൊവികറെ കവളുത്ത കുപ്ൊയങ്ങൾക്കുള്ിൽ ഒളിപ്ിക്ൊത്ത 
'പച്ചയൊയ' വി�ൊരങ്ങകളലെൊടം കതളിയുന്തക് 

രൊത്ിയുകട ഇരുട്ിേൊകണങ്ിൽ  
അകത, 

�റുപ്ക് ദൈവീ�മൊയ പരിശുദ്ിയുകട 
അടയൊളകപ്ടുത്തേൊണക്.
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ക�ലാബിയഎന്ന ഇംഗീഷ് പേത്ടിന ഭെം, കവറു്്, 
വടിദേ്വഷം എകന്നാകക്കൊണർത്ം.. അടുത്ൊലത്് 
ദഫാ�ടിെ ദെർത് പ്രൊരം ദനടടിെ ഒരു പേം നമ്മുകട 
ഭാഷെടിൽ കൂടുതലാെടി െടന്നുവന്നടിരടിക്കുന്നു. 'ഇസ്ാദമാദഫാ
�ടിെ.!

ഇസ്ാദമാദഫാ�ടിെ എന്ന പ്രദൊഗം പ്രൊരത്ടിൽ വന്നടിട്് 
െഷ്ടടിച്ച് രണ്് പതടിറ്ാണ്് ൊലദമ ആെടിട്ടുള്ളൂ. മറ് പല പേ
ങ്ളുദടയുകമന്നദപാകല ഈ വാക്കടികറെ പടിറവടിക്ക് പടിന്നടിലും 
ഒരു െരടിത്രമുണ്്. ദലാെം അക്രാർത്ത്ടിൽ കഞട്ടിത്രടിച്ച 

േടിവസമാെടിരുന്നു 2001 കസപ്തം�ർ 11. അകത, ദലാെവ്യാപാര
ദെന്ദ്രത്ടിലും കപറെഗണടിലും അൽ ഖാെടിേ ഭീെരർ സംഹാര 
താണ്വമാടടിെ േടിവസം. അജയ്രാെ യു.എസ്ടികറെ സടിരാദെ
ന്ദ്രങ്ളടിൽ മുസ്ടിം നാമധാരടിെളാെ 19 തീവ്രവാധടിെൾ ദെർന്നു 
നടത്ടിെ ആക്രമണം സൃഷ്ടടിച്ച ആഘാതവം അമ്രപ്പും 
ഇസ്ാദമാദഫാ�ടിെ എന്ന വടിൊരത്ടിന് ജന്ം നൽകുെൊെടി
രുന്നു.

കസപ്തം�ർ 11-ന ദശഷം യൂദറാപ്യൻ രാഷ്ടങ്ൾ ഉൾക്
കട മറ് പലെടിടങ്ളടിലും ഇസ്ാമടികറെ ദമൽവടിലാസത്ടിൽ 
പ്രവർത്ടിക്കുന്ന തീവ്രവാേസംഘങ്ൾ ൊദവർ ദ്ാടന

 മുഹമ്മ�് അനസ്  �ടി.സടി 
S2 MSc Chemistry
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ങ്ൾ നടത്തുെയുണ്ാെടി. വടിവടിധ ദേശങ്ളടിൽ ദനരദത് 
തലകപാക്കടിെ ഭീെരപ്രസ്ാനങ്ൾ കൂടുതൽ ശക്ടിൊർജ്ജടി
ച്ചതും അതടിന ദശഷം തകന്നൊണ് അഫ്ഗാനടിസ്ാനടികല 
താലടി�ാൻ, പാെടിസ്ാനടികല ലശ്െകറ ത്വയ്ടി�, മനജീരടിെ
െടികല ക�ാദക്കാ ഹറാം തുടങ്ടി കെറുതും വലുതുമാെ ഒദട്കറ 
തീവ്രവാേസംഘങ്ൾ പ്രവർത്ടിച്ചുകൊണ്ടിരടികക്ക 2014-ൽ 
ഐ.എസ്.ഐ.എസ്. എന്ന കൊടുംഭീെര 
പ്രസ്ാനവം മരണത്ടികറെ വ്യാപാരടിെ
ളാെടി അരങ്ടികലത്ടി.

ശാന്ടിയുകട മതം എന്നതടിന പെരം 
ഇസ്ാം അശാന്ടിയുദടയും അസഹടിഷ്ണുത
യുദടയും പരമതവടിദേ്വഷത്ടിദറെയും തീവ്ര 
ഹടിംസയുദടയും മതമാകണന്ന് സ്വകൃത്യ
ങ്ൾ വഴടി ദമൽകച്ചാന്ന തീവ്രവാേ സംഘ
ടനെൾ കതളടിെടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാ
ഹെര്യത്ടിലാണ് ഇസ്ാദമാദഫാ�ടിെ 
ദവരുപടിടടിച്ചതും ദലാെത്ാകെ പടർന്ന
തും. െടിലകരാകക്ക പ്രെരടി്ടിച്ചുദപാരുന്ന
തുദപാകല, ശൂന്യതെടിൽനടിന്നു കപാട്ടിമുള
ച്ചതല് ഇത് കതാട്ടുൊണടിക്കാവന്ന െടില 
മൂർത് സാഹെര്യങ്ളുകട സൃഷ്ടടിൊണത്. 
ഇസ്ാമടികന ഹടിംസയുദടയും യുദ്ധത്ടി
ദറെയും മതമാെടി െണക്കാക്കുന്ന പ്രത്യ
െശാസ്ത്രങ്ളും അവയുകട പ്രൊരെരും 
ഇസ്ാദമാദഫാ�ടിെയുകട ഉല്പാേനത്ടിൽ 
ഗണ്യമാെ പങ്കുവഹടിച്ചടിട്ടുണ്്. അവെടികല 
സുപ്രധാന െണ്ടിെളടിൽ ഒന്നാെടിരുന്നു 
അധടിനടിദവശ ശക്ടിെളുകട ഇടകപടൽ.

അധടിനടിദവശത്ടിന് എന്നും െടില ന്യാെങ്ൾ ഉണ്ാവാറു
ണ്്. ഒരടിക്കലത് കവള്ളക്കാരകറെ ഭാരമാെടിരുന്നു. സംസ് ൊര
മടില്ാത് ഏഷ്യനാഫ്ടിക്കൻ, ലാറ്ടിനദമരടിക്കൻ രാജ്യക്കാകര 
സംസ് ൊരമുള്ളവരാക്കാൻ െരടിത്രം കവള്ളക്കാരകന ചുമതലക്
ടുത്ടി എന്ന സടിദ്ധാന്മാെടിരുന്നു അത്. കവള്ളക്കാരകറെ എല്ാ 

അതടിക്രമത്ടിനം ഇത് ന്യാെത്ടികറെ അടടിത്റൊെടി വർത്ടി
ച്ചു. അവർ നകമ് കൊന്നത് നകമ് സംസ് ൊര സമ്ന്നരാക്കാ
നാണ്, കെെടിടത്ടടിച്ചത് അധ്യാപെൻ വടിേ്യാർഥടികെ തല്ലുന്ന
തുദപാകല ശടിക്ണത്ടിനാണ്. ഒരു മനസ്ാക്ടിക്കുത്തുമടില്ാകത 
കൊല്ാനം കൊള്ളെടടിക്കാനം കവള്ളക്കാരന് അവസരം 
നൽെടിെ പ്രത്യെശാസ്ത്രമാെടിരുന്നു അവരുകട ഭാര സടിദ്ധാന്ം. 

അതടികറെ ഭാരം മുഴുവൻ െഥാർത്ത്ടിൽ 
അനഭവടിച്ചത് നമ്ളാെടിരുന്നു, അധടിനടിവടി
ഷ്ട സമൂഹമാെടിരുന്നു. അഫ്ഗാനടിസ്ാനടി
ദലക്കുള്ള അദമരടിക്കൻ അധടിനടിദവശത്ടി
കറെ ഭാഷ കഫമടിനടിസത്ടിദറെതാെടിരുന്നു. 
അഫ്ഗാനടികല അടടിച്ചമർത്ക്ട് സ്ത്രീ
െളുകട വടിദമാെനത്ടിന് ദവണ്ടിൊണ് 
ഒരു ജനതയുകട സ്വാതന്ത്ര്യകത്ത്കന്ന 
അവർ കൊന്നു തള്ളടിെത്. അധടിനടിദവ
ശത്ടികറെ പുതടിെ ഭാഷൊണ് തീവ്രവാേ
ത്ടികനതടിരാെ യുദ്ധം.

ശത്രുവടില്ാകത ജീവടിച്ചടിരടിക്കാൻ 
െഴടിൊത്വരാെടിരടിക്കും എക്കാലത്തുമു
ള്ള ജനവടിരുദ്ധ ഭരണകൂടങ്ൾ. ഫദറാവ 
മുതൽ ഇന്്യൻ ഫാഷടിസം വകരയുള്ള െരടി
ത്രമതാണ്. സ്വെം ശരടിൊെതുകൊണ്ല് 
അപരൻ കതറ്ാകണന്ന് വരുത്ടിത്ീർ
ക്കാൻ െഴടിയുന്നത്കൊണ്ാണ് അവർ 
നടിലനടിൽക്കുന്നത്. സ്വന്കത്ക്കുറടിച്ച് 
സംസാരടിക്കുന്നതടിദനക്കാൾ അവർ ശത്രു
വടികനക്കുറടിച്ചാണ് സംസാരടിക്കുെ. 

അദമരടിക്കയുകട െണക്കുകൂട്ലു
െദളക്കാൾ ദവഗത്ടിൽ ദസാവടിെറ്് യൂണടിെൻ തെർന്ന് 
െടിതറടിദ്ാെദ്ാൾ പ്രതടിസന്ടിെടിലാെത് ദലാെകത് 
െമയൂണടി്റേ് പ്രസ്ാനങ്ൾ മാത്രമാെടിരുന്നടില്. അദമരടിക്കൻ 
സാമ്ാജ്യത്വം കൂടടിൊെടിരുന്നു. ഇന്നകല വകര നടിഴൽദപാകല 
കൊണ്ടുനടന്നടിരുന്ന ശത്രുവടികനൊണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്ടിൽ 
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നഷ്ടക്ട്ടിരടിക്കുന്നത്. ശത്രുവടില്ാകത നടിലനടിൽ്് അസാധ്യ
മാണ്. അതുകൊണ്ടുതകന്ന ശത്രുവടികറെ തെർച്ച തങ്ളുകടയും 
തെർച്ചക്ക് ൊരണമാദെക്കാവന്ന ഭീഷണടിൊണ്. ഈ ഘട്
ത്ടിൽ സാമ്ാജ്യത്വമസദ്ധാന്ടിെൻ സാമുവൽ പടി. ഹണ്ടിം
ഗ്ടൺ അദമരടിക്കൻ ഗവൺകമറെടിദനാട് പറയുന്നുണ്്. നാം 
എത്രയുംകപകട്ന്ന് ഒരു ശത്രുവടികന െകണ്ത്ണം. ഇകല്ങ്കടിൽ 
അദമരടിക്കൻ ഐെ്യനാടുെകള ഏെീെരടിച്ചുനടിർത്ാൻ നമുക്ക് 
െഴടിൊകതദപാകും. ആഭ്യന്ര പ്രതടിസന്ടിെൾ മൂർച്ചടിക്കും. 
അഥവാ, ഹണ്ടിംഗ്ടൺ പറഞ്ത് ഐെ്യനാടുെൾ അമനെ്യ 
നാടുെളാെടിത്ീരുന്ന ഭീഷണമാെ സാധ്യതകെക്കുറടിച്ചാണ്. 
അങ്കന അവർ വളകരക്കട്ന്ന് പുതടിെ ശത്രുവടികന െകണ്
ത്ടി. ഇസ്ാം ഭീഷണടികെക്കുറടിച്ച മുന്നറടിെടിപ്പുെൾ സാർവത്രടിെ
മാവന്നത് അവടിടംമുതലാണ്. ജീവടിെൾക്ക് വായു ശ്വസടിക്കാകത 
നടിലനടിൽക്കാൻ െഴടിൊത് ദപാകല സാമ്ാജ്യത്വത്ടിന് 
ശത്രുവടില്ാകത നടിലനടിൽക്കാൻ െഴടിെടില്. 

സാമ്ാജ്യത്വം അവരുകട ശത്രുവാെടി ഇസ്ാമടികന ൊ്റേ് 
കെയ്യുന്നതടിന് നടിരവധടി ൊരണങ്ളുണ്്. െമ്യൂണടിസത്ടിന് 
ദശഷം ആദഗാള സ്വഭാവമുള്ള സാമ്ാജ്യത്വ വടിരുദ്ധമാെ 
രാഷ്ടീെ പ്രദത്യെശാസ്ത്രം ഇസ്ാം മാത്രമാണ്. സാമ്ത്ടിെവം 
ഭൌമരാഷ്ടീെ പരവം വടിഭവപരവമാെ ൊരണങ്ളാൽ അവർ
ക്ക് അധടിനടിദവശം നടദത്ണ്ടിെടിരുന്നത് മുസ്ടിം നാടുെളടി
ദലക്കാെടിരുന്നു.പാശ്ാത്യ-മദതതര സംസ് ൊരത്ടിനെത്് 
നടിലനടിൽക്കുന്ന വംശീെ വദരണ്യ ദ�ാധം ഇത്രകമാരു 
കതരകഞ്ടു്ടികന എളു്മാക്കടി. ൊരണം, മുസ്ടിംെൾ വംശീ
െമാെടി താഴ്ന പടടിെടിലുള്ളവരാകണന്ന് അവർ സ്ാനനടിർണ
െം കെ യ്യുന്നു. ഇങ്കനൊണ് ഏത് മുസ്ടിമടിലും തീവ്രവാേം 
പരടിദശാധടിക്കാൻ ദലാെം ദൃഷ്ടരാെത്. മകറ്ല്ാ സമൂഹങ്ളടിലു
കമന്നദപാകല മുസ്ടിംെളടിലും തീവ്രവാേടിെളുണ്്. സായുധമാെടി 
രാഷ്ടീെപ്രവർത്നം നടത്തുന്ന ഗ്രൂപ്പുെളുണ്്. പദക്, ഇകതങ്
കനൊണ് മുസ്ടിം സമൂഹത്ടികറെ മാത്രം വ്യതടിരടിക്തൊെത്? 
ദലാെകത്വടികട മുസ്ടിം ഗ്രൂപ്പുെൾ എന്ാക്രമണം നടത്ടിൊലും 
അതടിന് മുസ്ടിം സമൂഹവം സംഘടനെളും മത പണ്ടിതൻമാരും 
മറുപടടി പറദെണ്വരാെടിത്ീർന്നത്. ഇന്്യെടികല ഏറ്വം 

വലടിെ തീവ്രവാേ വടിഭാഗമാെ മാദവാെടിസ്റ്റുെൾ നടത്തുന്ന 
ആക്രമണങ്ൾക്ക് മറ് െമ്യൂണടി്റേ് പാർട്ടിെൾ മറുപടടി 
പറദെണ്ടിവരുന്നടില്. മക്രസ്വ രാജ്യങ്ദളാ ക്രടിസ്്യൻ 
ഗ്രൂപ്പുെദളാ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ൾക്ക് െദത്ാലടിക്കാ 
സഭദൊ മക്രസ്വ സമൂഹദമാ മറുപടടി പറദെണ്ടിവരുന്നടില്. 
മ്യാൻമറടികലയും ശ്രീലങ്കെടികലയും ബുദ്ധ സമൂഹം നടത്തുന്ന 
ആക്രമണങ്ൾക്ക് ദലാെത്തുള്ള �ൌദ്ധകരല്ാം വടിശേീെര
ണം പറദെണ്ടിവരുന്നടില്. അവടികടകവച്ചാണ് ഇന്ന് കൊണ്ാ
ടക്ടുന്ന മുസ്ടിം തീവ്രവാേം ഒരു സാമ്ാജ്യത്വ നടിർമടിതടിൊണ് 
എന്ന് നാം മനസ്ടിലാക്കുന്നത്. ദലാെകത് മതപരദമാ രാ
ഷ്ടീെദമാ ആെ എല്ാ സമൂഹങ്ളടിലും ജനാധടിപത്യപരമാ
യും സായുധമായും പ്രവർത്ടിക്കുന്ന വടിഭാഗങ്കള ൊണാൻ 
െഴടിയും. മുസ്ടിംെളുകട ൊര്യത്ടിൽ ഇതടിന് ഇസ്ാമും മുസ്ടിംെ
ളും കമാത്മാെടി ഉത്രം പറദെണ്ടിവരുന്നത് സാമ്ാജ്യത്വം 
ഇസ്ാമടിെ തീവ്രവാേകത് അസംസ് കൃത വസ്തുവാെടി ഉപദൊ
ഗടിച്ച് അവർക്കാവശ്യമുള്ള ശത്രുവടികന നടിർമടിക്കാൻ തീരുമാ
നടിച്ചതടികറെ ഫലമാണ്. മുസ്ടിം നാടുെളടിലുണ്ാെ രാഷ്ടീെ 
അനഭവങ്ൾ ഏത് നാടുെളടിലുണ്ാൊലും ഇദത പ്രതടിെരണ
ങ്ൾ അവടികടയും ഉണ്ാകുമാെടിരുന്നു എന്ന് നടിരീക്ടിക്കക്
ട്ടിട്ടുണ്്. അഥവാ, മുസ്ടിം തീവ്രവാേത്ടിന് �ന്ം മതവമാെല്. 
ഭൌതടിെവം മദതതരവമാെ സാമൂഹ്യ സാഹെര്യങ്ദളാടാണ്. 
മുസ്ടിം തീവ്രവാേകത്ക്കുറടിച്ച ഇസ്ാമടികറെ മനതടിെ വടിമർശ
നം മകറ്ാരു വടിഷെമാണ്. തീവ്രവാേം അധടിനടിദവശത്ടികറെ 
പുതടിെ ന്യാെമാണ്. ഈ ന്യാെം െകണ്ത്ാൻ െഴടിഞ്ടി
രുന്നടികല്ങ്കടിലും അവർ അധടിനടിദവശം നടത്തുെയും അവർ 
മകറ്ാരു ന്യാെം െകണ്ത്തുെയും കെയ്യുമാെടിരുന്നു.

ഇങ്കന പടടിപടടിൊെടി ദലാെ മനസ്സുെൾക്ക് മുന്നടിൽ 
കുത്ടികവക്കകപട് ഒരു വടിഷത്ടികറെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇസ്ാ 
ദമാദഫാ�ടിെ. അതടിൽ മുസ്ടിം നാമധാരടിെളാെ തല്ാവ് 
ധരടിച്ച താടടി കവച്ച ഭീെരവാധടിെൾ വഹടിച്ച പങ്കും കെറുത
ല്! അവർ െടിന്ടിെ ദൊരയുകട െണക്ക് പുസ്െത്ടിന് ആ 
മതത്ടിദനാ വടിശ്വാസടിെൾദക്കാ കതാ്ടി ദക്കാ താടടിദക്കാ 
തല്ാവടിദനാ പങ്കടില് എങ്കടിൽ ദപാലും!



No 
Animals

are
Harmed

Limited 
Stock

ജാതി ഏതായാലും ഇറച്ി ലാബിറച്ി തന്നെ

e-@-\nÂ \n¶pw C-d-¡pa-Xn sN-bv-X  
D-¶-X-\n-e-hm-c-ap-Å Cu D-ev-]-¶-¯n-sâ  
k-hn-ti-j-X-IÄ

 100% {]-Ir-XnZ¯w
 sIm-f-kv-t{SmÄ D-Å-hÀ¡pw  

{]-ta-l-ap-Å-hÀ¡pw A\p-tbmPyw
 t]m-¯n-d-¨n-sb shÃp-¶ cp-Nn
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വടിപ്ലവത്ടിന്  
വീര്യം ദപാകരന്നു  
പറഞ്്

വാളടിന് മൂർച്ചകൂട്ടുന്നവകരാന്നു ദെൾക്കണം
തടിരടികച്ചറടിൊനള്ള 

െല്ലുദപാലും സ്വന്മല്ാത്വകറെ 
  വടിപ്ലവവീര്യത്ടികറെ 

'െഥ'
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ഇവിതടഎകന്ാരടിരുട്ാണദമ്, 
െണ്ടിൽ നടിറകെ ചുവ്ാണദമ്, 
ൊതടിൽ നടിറകെ ദരാേനമദമ്,
െരളടിതുകപാട്ടി വടിറക്കുന്നദമ്, 
ദതാക്കുെൾ ഗർജ്ജടിച്ചലറുന്നദമ്,
ദ�ാംബുെൾ മഴൊെ് കപയ്യുന്നദമ്, 
ദൊരപ്പുഴെകളാഴുകുന്നദമ്,
അഗ് നടികെരടിഞ്ടിവടിടാളുന്നദമ്,
പെയുകട,കവറടിയുകട, യുദ്ധകക്കാതടിയുകട, 
കനറടിദെടടിവടിടാടുന്നദമ്... 
ജനടിച്ചുദപാകെന്നാദരാപടികച്ചൻ, 
കുരുന്നുജീവകനടുക്കുന്നദമ്,
 തുടരുെെരുകതന്നരുളുെെദമ്, 
മണ്ടിലുറങ്ടിടുകമനടിക്കാകെങ്കടിലും... 

 ശരെ് 
S4 MSc Zoology
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പുെച്ചതും ദവവടിച്ചതും  
ൊരമാക്കടിെതും 
പടികന്ന, 
അളന്നതും അളന്നുമുറടിച്ചതും  
വലടിച്ചുനീട്ടിെതുകമല്ാം 
ജൂതദനാടുള്ള  
കവറു്ാെടിരുന്നടില്കത്ര.. 
മറടിച്ച്, 
പരടിണമടിച്ച 
ജനടിതെദശ്രണടിക്കായുള്ള  
തടിരച്ചടിലാെടിരുന്നു.. 
ഇവടിടം, 
െത്ടിയും െഠാരയും 
ദതാക്കുകമല്ാം  
ആഴ്നടിറങ്ന്നത്  
അപരകറെ ജാതടിെടിദലദക്കാ.. ? 
അദതാ ഇതുകമാരു  
സമാന്ര പരടിണാമത്ടിനള്ള  
തടിരച്ചടിദലാ... 



  ആ ബസട് യാത്യില് ഉറങ്ാ
ത് പനരടത്ല്ലാരം  

ഒരു ഓട്ിസരം ബാധിച് കുട്ിടയ 
ആണട് ശ്രദ്ിച്തട്... അവൻ 

അവടറെ പ�ാകത്ട് കെിക്കുകയാ
ണട്... എല്ലാവരുരം ഉറങ്ങുപ്ാഴരം 
അവൻ പുറപത്ക്ട് ജന�ിലൂടെ 
പനാക്ി ആസ്വദിക്കുകയാണട്... 
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ഇ്്യയുതട ഉരുക്കുമനഷ്യൻ എന്നറടിെക്ടുന്ന സർോർ 
വല്ഭാെ് പദട്ലടികറെ സ്മാരെ പ്രതടിമൊണ് ഗുജറാത്ടികല 
നർമോ ജടില്െടിൽ സ്ടിതടി കെയുന്ന ഏെതാ ശടിൽ്ം. 182 
മീറ്ർ നീളമുള്ള 3000ദൊടടി കെലവഴടിച്ച് നടിർമടിച്ച ഈ പ്രതടി
മൊണ് ഇദ്ാൾ ദലാെത്ടികല ഏറ്വം വലടിെ ശടില്മാെടി 
െണക്കാക്കുന്നത്. മെനെടികല ബുദ്ധ പ്രതടിമകെയും അദമരടി
ക്കെടികല സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രതടിമകെയുകമാകക്ക പടിന്ള്ളടിൊണ് 
ഈ സ്ാനം സ്വന്മാക്കടിെത്. 

ഇന്്യകെദ്ാകല പല വടിെസന സൂെടിെെളടിലും വളകരെ
ധടിെം പടിന്നടിൽ നടിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്് ദൊടടിെൾ മുടക്കടി 
ഇത്രത്ടിൽ ഒരു പ്രതടിമ നടിർമാണത്ടികറെ ആവശ്യെത 
എന്ാണ് എന്നത് തുടക്കം മുതൽ തകന്ന ഉെർന്നു വന്ന ദൊ

 ഫഹ് മടി� യൊസ് മടിൻ 
S4 Economics
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േ്യമാണ്. പടിനീടദങ്ാട്് പ്രതടിമയുകട അനാ
വരണ േടിവസം വകര ഒദട്കറ വടിവാേങ്ളും. 
ഗുജറാത്ടികല ഏറ്വം കൂടുതൽ േരടിദ്രമാെ 
ദമഖലെളടിൽകപടുന്നതാണ് നർമ്േ ജടില്. 
അദനൊെടിരം ആേടിവാസടിെകള കുടടി ഒഴടി്ടി
ച്ചാണ് ഈ ഭീമൻ പദ്ധതടി നട്ടിലാക്കടിെത്. 
ഈ ദമഖലെടികല നടിരവധടി ദപരുകട സ്ലം 
സർോർ സദരാവർ അണകക്കട്് നടിർമ്ടിക്കു
ന്നതടിനാെടി വർഷങ്ൾക്കു മുമ്് സർക്കാർ 
ഏകറ്ടുത്ടിരുന്നു. ഇദ്ാൾ പ്രതടിമനടിർമ്ാണ
ത്ടിനം പ്രദേശകത് ടൂറടിസം വടിെസനത്ടിന
മാെടി വീണ്ടും സർക്കാർ തങ്ളുകട സ്ലം 
െദയ്റുെൊകണന്നാണ് പ്രദേശവാസടിെ
ളുകട പരാതടി. 

രാജ്യകത് ൊർഷടിെദമഖല ഗുരു
തരമാെ പ്രതടിസന്ടി ദനരടിട്ടുകൊണ്ടി

രടിക്കുദമ്ാൾ അതടിനള്ള പരടിഹാര 
മാർഗങ്ൾ െകണ്ത്ാകത വമ്ൻ 
പ്രതടിമയുണ്ാക്കുന്നതടികനതടികര 
അന്ർദേശീെ തലത്ടിലും വളകര 
വടിമർശനങ്ൾ ഉെർന്നടിരുന്നു. 
ഏൊന് പ്രതടിമയുമാെടി �ന്ക്ട് 
സാമൂഹടിെ സാമ്ത്ടിെ പ്രശ് ന
ങ്ൾകക്കതടികര ഇന്്യെടിലും പ്രതടി
ദഷധങ്ൾ ഉെർന്നടിരുന്നു. പ്രതടിമ 
അനാവരണം കെയുന്ന േടിവസം 
ഗുജറാത്ടികല എഴുപത്ടിരദണ്ാ
ളം ഗ്ാമങ്ളടിൽ ഭക്ണം പാെം 
കെയ്ാകത ദുുഃഖാെരണം നടത്തുെ
യുണ്ാെടി. െർഷെർ ദുരടിതത്ടിൽ 
ആഴ്ന്നുകൊണ്ടിരടിക്കുദമ്ാഴാണ് വൻ
ദതാതടിൽ ഭൂമടി ഏകറ്ടുത്് ഇവടികട 
പ്രതടിമ നടിർമടിച്ചത്. െർഷദൊൽ്
ന്നങ്ൾക്ക് ന്യാെമാെ വടിലദൊ 
വടിള സംരക്ണദമാ ലഭടിക്കാത് 
സാഹെര്യത്ടിലും സർക്കാർ 
പ്രതടിമ നടിർമാണത്ടിൽ ശ്രദ്ധ 
ദെന്ദ്രീെരടിക്കുന്നുകവന്ന് ദേശീെ 

മാധ്യമങ്ൾ റടിദ്ാർട്് കെയ്യുെയു
ണ്ാെടി. 

പ്രതടിമാനടിർമ്ാണത്ടിനാെടി 
സ്ലം നഷ്ടക്ട്വർക്കുള്ള പുനരധടി
വാസ പാദക്കജുെകളാന്നും തകന്ന 
ൊര്യക്മമാെടി നട്ടിലാക്കടിെടില് 
എന്നതാണ് ജനങ്ളുകട പ്രതടിദഷധ
ങ്ൾക്കുള്ള പ്രധാന ൊരണം. ദെന്ദ്ര
-സംസ്ാന സർക്കാരുെളുകട �ജ
റ്െളടിലൂകട 3000 ദൊടടി കെലവടിൽ 
നടിർമടിച്ചതടിന്നു പടിന്നടിൽ കൃത്യമാെ 
രാഷ്ടീെ ലക്്യങ്ൾ ഉണ്ാെടിരുന്നു 
എന്നും വടിമർശനങ്ളുെരുന്നു. 

അപനകായിരരം ആദിവാ
സികടെ കുെി ഒഴിപ്ിച്ാണട് 
ഈ ഭീമൻ പദ്തി നെപ്ി�ാ
ക്ിയതട്.  ഈ പമഖ�യിട� 
നിരവധി പപരുടെ സ്ഥ�രം 
സർദാർ സപരാവർ അണ

ടക്ട്ട് നിർമ്ിക്കുന്നതി
നായി വർഷങ്ൾക്കു മു്ട് 

സർക്ാർ ഏടറ്റടുത്ിരുന്നു. 



I realized I can help by  
taking the child into 
nearby hospital.  
The water level was 
increasing. I did exactly 
that. 

കെയ്യകുമലാർ
(NDRF)

26വർഷത്ിെ്കശഷം
ആേ്യമലായിതചറുകതലാണി
ഡലാമിതറെഷട്റുകൾ

തുറന്...

ഞങ്കള വ് കടകക്കാന്നും കവള്ളം 
ദെറൂല ന്ന് വടിൊര്ച്ച്.. പടികന്ന 
ഒന്നാം നടിലടിം െടന്ന് കവള്ളം 
രണ്ാം നടിദലല് എത്്യക്ാ 
െയ്യും മലർത്ടി എറങ്ല്ാകത 
നടിവൃത്ടിണ്ാെീല... 

ജമീല(വീട്മ്മ)

29 മെഞ്ാ സ് കൂള് കതാറദക്കണ്. 
പടികന്ന ഇവകട നടിക്കാമ്റ്റൂലദല്ാ. 
ഞങ്ള് 17 കുടുംദ�ാടടി എങ്ട്് 
ദപാൊനാണ്.. 

കജലാസ�്
(ചുമട്ടു കതാഴടിലാളടി )

ഇമ്ാതടിരടി മഴ എങ്കന കപ
യ്ാണ്ടിരടിെ്യാ.. ഉള്ള മദലം 
കുന്നും ഒകക്ക ഇടടിച്ചു നടിര
്ാക്കീകല... കപയ് കവള്ളം 
താഴാകനാരടിടം ദവദണ്

െലാരലായണി
(വെസ്് 78)

പ്രവലാസികൾ
സ്യം

കൺകരെലാൾ
റൂമുകളലായി
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ബ്ീഡടിങ് ഉള്ള സ്ത്രീൊണ്. 
അങ്കന റടിസ് കക്കടുത്് 
െെറാൻ പാടടികല്ന്ന് ദട്രാമ 
കെെറടിൽ കവച്ച് പറഞ്ഞു 
തന്നടിട്ടുണ്്. അതാണ് 
ദതാണടിെടിൽ െെറാൻ മുതുെ് 
ൊണടിച്ചു കൊടുത്ത്

കജസൽ
(മത്സ്യകത്ാഴടിലാളടി)

ഞങ്ൾക്ക് ഒറ് പാർട്ടികെ ഒള്ളൂ. ഒറ് മാർഗ്ഗ
ദമ ഒള്ളൂ. അത് മനഷ്യത്വമാണ്. ഇതടികറെ 
ദപരടില് നടിങ്ള് ഞങ്കള സടിനടിമെള് 
െണ്ടിദല്ലും കൊഴ്ല്്യ.. ഞങ്ള് ഈ 
കെയ്ണത് പബ്ടിസടിറ്ടിക്ക് ദവണ്ടിൊകണ
ന്ന് മാത്രം പറെരുത്. 

കടലാവികെലാ

Sajidha was pregnant. So we 
took off, immediately headed 
to the place. We faced little 
difficulty in identifying the place. 
because it was a flooded region. 
It was very difficult to see roads. 
Roads were flooded... She later 
gave birth to a baby boy. 

Pilot

കവള്ളല്്യ... കവളടിച്ചല്്യാ... 
ഭക്ണല്്യ.. കുഞ്ടിന് കൊ
ടുക്കാൻ പാല് ദപാലൂല്യ... 2 
കേവസാെടിട്് ഇവകട കുടുങ്ടി
കെടദക്കണ്... 

ബലാബുരലാജ്
(FB live)

ഹാവൂ.. അക്ാ നാകള ക്ാസ് 
ണ്ാവൂല്ദല്ാ.. ഈ മഴ നടിക്കാ
ണ്് കപയ്ാ മതീനടിം. 

അഭിെവ്
(ഒന്നാം ക്ാസ് വടിേ്യാർത്ടി )

ക്യലാ്ികലക്ലാവശ്യമുള്ളസലാെിറ്റിപലാഡുകൾക്ലായി
ബന്ധത്ടുക
989******5
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'ദവണകമനടിക്കു െറുകത്ാരു താജ്മഹൽ, 
ദവേനെൾക്കസ്ടിമാടമാവാൻ! 
കവൺകുളടിക്കല്ലു പടുത് കുടീരത്ടി-
കലൻ കനാമ്രങ്ളുറങ്െടില്! 
ഇകന്നകറെ ദുുഃഖങ്ൾ കൃഷ്ണതുളസടിദപാൽ 
കൃഷ്ണശടിലദപാൽ െറുത്തദത്ര!. 
ഇകന്നകറെ ദുുഃഖങ്ൾ ൊളടിന്ദടികെദ്ാ-
ലീമണ്ടിൽ െറുകത്ാരു ദരഖെകത്ര.. !
ഏദതാ കുരുദക്ത്രഭൂമടിെടിൽ നടികന്നാരു 
മാതാവടിൻ േീനവടിലാപം വീണ്ടും... '

   ആഗ്
   ഒ. എൻ. വടി കുറു്്
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B
c

ഇതുംഒരുജെലാധിപത്യമലാണ്!

െലാലതകട്ിതല
െടുമുറ്ം

ഇന്്യ

കേെ

യു. എ. ഇ

യു. എസ് 
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െറു്് ഒരു നടിറമല്
സഹടിച്ചകതാകക്കയും 
തഴമ്ടിച്ചതാണത്

കവളു്് ഒരു നടിറം തകന്ന
കെയ്തടികനദൊർത്്
കതാലടിയുരടിയുദമ്ാൾ
കവളടിക്ടുന്നത്

- വീരാൻകുട്ടി
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ഇ്്യ ദലാെത്ടികല ഏറ്വം 
വലടിെ ജനാധടിപത്യ രാജ്യം എന്ന് അവ
ൊശക്ടുന്നു. അടടിസ്ാന ഭരണഘടനാ 
സ്ാപനങ്ളാെ പഞ്ാെത്ടികല കമമ്ർ 
മുതൽ രാഷ്ട തലവനാെ രാഷ്ടപതടികെ 
വകര കൃത്യമാെ ജനാധടിപത്യ രീതടിെടി
ലൂകട തടിരകഞ്ടുക്കുന്ന രാജ്യം. പകക് 
എന്് കൊദണ്ാ ഈ അടുത് ൊലങ്
ളടിൽ അതടികറെ വടിശ്വാസ്യത ദൊേ്യം 
കെയ്ക്ട്ടുകൊണ്ടിരടിക്കുന്നു. ഇദ്ാൾ 
നടന്ന തടിരകഞ്ടു്ാണ് അതടിന് ദഹ
തുവാെത്. സ്വതന്ത്ര ഇന്്യെടികല ആേ്യ 
കപാതു തടിരകഞ്ടു്് നടന്നത് 1951-1952 
വർഷങ്ളടിലാെടിട്ാണ്. �ാലറ്് ഉപദൊ
ഗടിച്ചുള്ള തടിരകഞ്ടു്ാണ് വർഷങ്ളാെടി 
നടിലനടിന്നത്. 1998-2001 ൊലങ്ളടിൽ 
പരീക്ണാടടിസ്ാനത്ടിലും 2004 
മുതൽ എല്ാ തടിരകഞ്ടുപ്പുെളടിലും 
EVM (ഇലദട്രാണടിെ് ദവാട്ടിംഗ് 
കമഷീൻ ) ഉപദൊഗടിക്കുന്നു. 
2004 മുതൽ പരീക്ണാ
ടടിസ്ാനത്ടിലും 2019 
മുതൽ എല്ാെടിടത്തും 
EVM കറെ പരടിഷ് കൃത 
രൂപമാെ VVPAT 

(ദവാട്ർ 

 മുഹമ്മ�് അസ് െും 
S2 MA History
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കവരടിമഫഡ് ദപ്ർ ഓഡടിറ്് ട്രെൽ) 
കൂടടി ഉൾക്ടുത്ടിെടിട്ടുള്ള പുത്ൻ തലമുറ 
ദവാട്ടിംഗ് കമഷീനെൾ ഉപദൊഗടിക്കുന്നു. 
പകക് എന്് കൊദണ്ാ ഇന്ന് ഇകതല്ാം 
ദൊേ്യം കെയ്ക്ടുന്നു. 

2014 കല കപാതുതടിരകഞ്ടു്ടിൽ 
NDA അധടിൊരത്ടിൽ വന്നതടിന് ദശഷം 
വ്യാപെ പാരാതടിെളാണ് തടിരകഞ്ടു്ടി
കന കുറടിച്ച് ഉണ്ാെടിട്ടുള്ളത്. തുടർച്ചൊെടി 
EVM ന് എതടികര പരാതടിെൾ ഉെരുന്നു. 
അതടിന് ഉോഹരണമാണ് ഈ ഉണ്ാെ 
തടിരകഞ്ടു്്. ഭരണമാറ്ം എന്ന് വടിശ്വ
സടിച്ചടിരുന്ന ഒരു കപാതുതടിരകഞ്ടു്ാണ് 
നടന്നത്. പകക് ഇലക്ന് മുമ്് നടന്ന 
എെ് സടിറ്് ദപാളുെകള സാധൂെരടിക്കും വടിധം 
ഭരണെക്ടി അധടിൊരം നടിലനടിർത്തുന്ന 
ൊഴ്ചൊണ് നമ്ൾ െണ്ത്. ദവാട്് എണ്ണു
ന്നതടിന് േടിവസങ്ൾക്ക് മുദന്ന ട്രാക്കുെ
ളടിലും ദഹാട്ൽ മുറടിെളടിലും െകണ്ത്ടിെ 
ദവാട്ടിംഗ് കമഷീനെൾ നമ്മുകട സംശെം 
വർധടി്ടിക്കുന്നു. ഈ തടിരകഞ്ടു്് ഫലം 
അംഗീെരടിക്കാൻ െഴടിൊത് ഒരുപാട് ദപർ 
ഇദ്ാഴും പ്രദക്ാഭങ്ളും മറ്ം നടത്തുന്നു. 

ഈ സംഭവങ്കളല്ാം വടിരൽ ചൂ
ണ്ടുന്നത് ജനാധടിപത്യത്ടികറെ ആധാര 
ശടിലൊെ തടിരകഞ്ടു്ടികറെ വടിശ്വാസീ
െതക്ക് ദനകരൊണ്. എന്ാണ് ഇതടികറെ 
പ്രതടിവടിധടി എന്നത് ആദലാെടിച്ചു മാത്രം 
തീരുമാനകമടുദക്കണ്താണ്. ശാസ്ത്ര സാദങ്ക
തടിെവടിേ്യ തടിരകഞ്ടു്് ദപാലുള്ള ജനാ
ധടിപത്യ പ്രക്രടിെെടിൽ ഉൾകൊള്ളടിച്ചത് 
തകന്ന ആ സംവടിധാനം കുറ്മറ്താക്കാൻ 

ദവണ്ടിൊണ്. അതുദപാലും 
ദൊേ്യം കെയ്ക്ടുന്നു എന്നത് 
ആശങ്കാപരമാണ്. ഇതടികനതടികര 
പ്രതടിദക്ധങ്ളും മറ്ം ഉെർന്നു 
വദരണ്തുണ്്. 

ഈ ദലാെം മുഴുവൻ ഉറ് ദനാ
ക്കുന്നത് ഇന്്യകെ ആണ്. ഇന്്യ 
അതടികറെ ആധാര ശടിലൊെ 
നാനാത്വത്ടിൽ ഏെത്വം 
എങ്കന നടിലനടിർത്തുന്നു എന്നത് 
ആളുെൾക്ക് ഇന്നും ആശ്ര്യമാ
ണ്. അതുകൊണ്് ൊലാൊലം 
ഈ ജനാതടിപത്യ സംഹടിത ഒരു 
കുറ്വം കൂടാകത നടിലനടിൽദക്കണ്
ത് ൊലഘട്ത്ടികറെ അനടിവാര്യ
തൊണ്. അതടിന് ഈ നാട്ടികല 
യുവജനങ്ൾക്കും വളർന്നു വരുന്ന 
തലമുറക്കും അതടിനതകുന്ന 
തരത്ടിലുള്ള ദ�ാധവൽെരണം 
നൽെണം. ഇവടികട ഒരു പടിഴവ് 
സംഭവടിച്ചാൽ ദതാൽക്കുന്നത് 
ഇന്്യ എന്ന മഹത്ാെ രാജ്യമാ
ണ്. 

മദതതരത്വത്ടിനം ജനാധടി
പത്യത്ടിനം കവല്ലുവടിളടി ഉെരു
ദമ്ാൾ അതടികന എതടിർത്തു 
ദതാൽ്ടിദക്കണ്ത് യുവതയുകട 
ഉത്രവാേടിത്മാണ്. എപ്രൊര
മാദണാ നാം ഇതുവകരയുള്ള എല്ാ 
കവല്ലുവടിളടിെകളയും ദനരടിട്ത് 
അതുദപാകല ഈ കവല്ലുവടിളടിെളും 
ദനരടിടും എന്ന് പ്രത്യാശടിക്കാം. 

ഈ പ�ാകരം മുഴവൻ  
ഉറ്റുപനാക്കുന്നതട് ഇന്ത്യടയ 
ആണട്. ഇന്ത്യ അതിടറെ 

ആധാര ശി�യായ  
നാനാത്വത്ിൽ ഏകത്വരം 
എങ്ടന നി�നിർത്തുന്നു 

എന്നതട് ആളകൾക്ട് ഇന്നുരം 
ആശ്ചരത്യമാണട്. അതുടകാ

ണ്ട് കാ�ാകാ�രം ഈ 
ജനാതിപതത്യ സരംഹിത ഒരു 
കുറ്റവരം കൂൊടത നി�നിൽ
പക്ണ്തട് കാ�ഘട്ത്ിടറെ  

അനിവാരത്യതയാണട്. 
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Nipah virus is a zoonotic virus (it is transmitted 
from animals to humans) and can also be transmitted 
through contaminated food or directly between people. 
Nipah is the name of the first village the virus struck 
near Kuala Lumpur in Malaysia. In infected people, 
it causes a range of illnesses from asymptomatic 
(subclinical) infection to acute respiratory illness and 
fatal encephalitis (brain inflammation). 

Signs and symptoms of a Nipah virus infection
Fever and headache,
myalgia (muscle aches),
sore throat,
vomiting,
dizziness,
acute respiratory syndrome or atypical pneumonia. 

What is the cure for Nipah virus?
Nipah virus (NiV) is an emerging zoonotic 

paramyxovirus that causes severe and often fatal 
disease in pigs and humans. There are currently no 
vaccines or treatments approved for human use. Studies 
in small-animal models of NiV infection suggest that 
antibody therapy may be a promising treatment. 

Prevention
 Nipah virus infection can be prevented by avoiding 

exposure to sick pigs and bats in endemic areas and not 
drinking raw date palm sap. Additional efforts focused 
on surveillance and awareness will help prevent future 
outbreaks. 
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രാജീവ് ഗാന്ടി മുതൽ 
പുൽവാമ വകര എത്ടിനടിൽക്കുന്നു
ഭാരതത്ടികറെ ൊദവർ മുഖങ്ൾ. 

ൊദവറടിൽ വടിലപടിക്കുന്നതും 
അക്രമടികെ ശപടിക്കുന്നതും 

ശീലങ്ൾ. 

ശീലങ്ൾക്കപ്പുറത്തുെർന്ന  
ദൊേ്യങ്ളാെടിരുന്നടിദല് പുൽവാമ. 
ദുർ�ലമാെ സുരക്കൊരുക്കടി മസന്യ

ത്ടികറെ കവടടിയുണ്െകള നടിശബ്ദമാക്കടിെ 
െഥാർത് അക്രമടികെ ൊണാൻ ഒരുപദക്, 

ധർമപുരാണത്ടികല ഒ. വടി വടിജെകറെ  
ഈ വരടിെൾക്ക് സാധടിദച്ചക്കാം. 

'രാജാവടികനതടികര
ജനവടിൊരമുണ്ാകുദമ്ാൾ

അതടിർത്ടിെടിൽ യുദ്ധമുണ്ാകുന്നത് 
രാജ്യതന്ത്രമകത്ര'
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I am just a child  
who has never grown up. 
I still keep asking these 

'how' and 'why' questions. 
Occasionally,  

I find an answer. 

- Stephen Hawking

Only in the darkness
Can you see the stars
- Martin Luther King Jr.
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നിബന്ധനെൾ

1. താങ്കൾ ഉപയയാഗിക്ുനെ യപന, ന്പൻസിൽ, 

നിറങ്ങൾ, ക്ാൻവാസുകൾ, മറ്ു ആശയവിനിമയ 

ഉപകരണങ്ങളുമായി ഹാജരായവണ്ടതാണ് . 

2. നിങ്ങളുന്െ ആശയങ്ങൾ ഞങ്ങളുന്െ പക്ൽ 

സുരക്ിതം. 
3. 15 വർഷത്ിന്ലാരിക്ൽ നിങ്ങളുന്െ ആശ

യങ്ങൾ പുതുയക്ണ്ടതാണ്. (പുതുക്ാനുള്ള 

അയപക് കൗണ്ടർ 1-ൽ ലഭ്മാണ് )

4. ലിങ്ക് ന്െയ്ാത് പക്ം തക്തായ പിഴയും 

ശിക്യും ഈൊക്ുനെതാണ്. 
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കവളുത് കപണ്ടികന സുന്ദരടിൊക്കാൻ
െറുെറുകത്ാരു െമെഷടി
പാൽദപാലുള്ള പല്ടിന ദവണം
ൊക്കക്കറു്ടിൻ െരടി... 

ഒടുക്കം,
കവളുകവളുത്ങ്കന നടിൽക്കാദനാ

െറു്ാകലാരു ഊന്നുവടടി
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ആടിതെപട്ടിൊക്കുന്ന ൊലഘട്ത്ടിലാണ് നമ്ൾ ജീവടിക്കുന്ന
ത്. പാലടികന ദപാലും ൊളകൂട വടിഷമാക്കാൻ സാധടിക്കുന്ന ൊലഘട്ം. 
ഇന്ന് സമൂഹത്ടിൽ തരംഗമാെ മൂന്നു വസ്തുക്കളാണ് െത്ടി,കപദട്ര
ാൾ,ആസടിഡ് എന്നടിവ. 

ഈ മൂന്നു വസ്തുക്കളും വളകര നല് രീതടിെടിൽ ഉപദൊഗടിച്ചടിരുന്ന 
മൂന്ന് വസ്തുക്കളാണ്. എന്നാൽ ഇവ മൂന്നും ഇന്ന് ഒരു നടിമടിഷം ദതാ
ന്നടിദ്ാകുന്ന തീവ്രവടിൊരത്ടികറെ ആശ്വാസവമാണ്. സ്ത്രീത്വത്ടികറെ 
സ്വാഭടിപ്രാെകത് ഉൾകൊള്ളാൻ സാധടിക്കാത് നാരാധമർ കപദട്ര
ാളുകൊണ്് അവകര കുളടി്ടിക്കുന്നു. പടികന്ന കെകുത്ാകറെ െരങ്ൾ 
കൊണ്് അവകര േഹടി്ടിക്കുന്നു. 

എതടിർക്കുന്നവർ ആദരാ അവകര നടിഷ് െരുണം കുത്ടി കൊലക്
ടുത്തുന്ന പ്രവണത ഇന്ന് ഏകറ െണ്ടുവരുന്നു. 'കവകട്ാന്ന് തുണ്ം രണ്് ' 
എന്ന പഴഞ്ൻ നെത്ടിൽ നടിന്ന് ഒറ്കവട്ടിന് അർത്മടികല്ന്ന് കതളടി
െടിക്കുന്ന മാധ്യമവാർത്െൾ ഭെത്ടികറെ തീക്കനൽ ഹൃേെത്ടിദലക്ക് 
വാരടിവടിതറുന്നു. 

 പണ്് ൊലത്് ലദ�ാറട്റടിെളടിൽ മാത്രം െണ്ടിരുന്ന ആസടിഡ
െൾ ഇന്ന് നടിരാശൊമുെന്ാരുകട െരങ്ളടിൽ അളവടിൽ 
കൂടുതൽ ഉകണ്ന്നത് കഞട്ടിക്കുന്ന വാർത് തകന്നൊ
ണ്. 

 ഇന്ന് ഓദരാ പടിദഞ്ാമനെളും 
ഭെദത്ാകട ദൊേടിക്കുന്നു, ഞാൻ 
അമ്യുകട ൊമുെകറെ തടിളങ്ന്ന 
െത്ടിയുകട ഭക്ണമാകുദമാ?.. 
ഓദരാ വടിേ്യാർത്ടിനടിയും 

ദൊേടിക്കുന്നു എകന്നയും കപദട്രാൾ ആലടിംഗനം 
കെയ്യുദമാ... ? നാകള എകറെ ഈ സുന്ദരമാെ 
മുഖം െണ്ാൽ അറക്കുന്ന രീതടിെടിൽ വടികൃതമാ
കുദമാ. ദൊേ്യങ്ളുകട െടലടിരമ്ം ഹൃേെത്ടിൽ 
തീക്കനൽ കൊണ്് ദഹാമം തീർക്കുദമ്ാൾ ഭെം 
കൊണ്് ഞാൻ അന്നാകുന്നു. ഇനടികെങ്കടിലും 
ഒരു തണൽമരം കുടചൂടുകമന്ന വടിശ്വാസമാണ് 
എകന്ന ജീവടി്ടിക്കുന്നത്. എല്ാം മാറ്ണം അല് 
മാറണം, മാറുകമന്ന് പ്രതീക്ടിക്കുന്നു. പ്രതീക്
െൾക്ക് അസ്മെം ഉണ്ാവാതടിരടിക്കകട്... 

 സൽമ പെസ് നീും �ടി 
S4 History
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'ലെര്ോവൂെ.... �ർത് പൂലച്ണട് െോടീ�ട്. ഇഞ്ഞി �ോര്ം 
നടക്കൂന്നട് നിക്ട് ത�ോന്നട്ണില്ല്'

'അയട്െട്... അങ്ങലന പറയതല്ലതടോ .. പൂച് െോടീ�ട് തപെോ 
ത്രവെ് പ്രെട് നോക്ോതണ്ോ... '

'അനക്ോറിയത�ോണ്ോ ഡോ.... ന്നോളട് മ്മലട ബോബു പുത�് 
പബലക്യട്റ്റട് ഇറങ്ങീ�ോ... അപെണ്ട് ഒരട് വല്ല് �ർത് 
പൂച് മുന്നക്കൂടി... പിലന്ന തപോണ് തപോണ്ോന്നട് പറഞ്ഞ
ട്ട്ണ്ോ ഓൻ ത�ക്ണട് .. ഒറ്റ തപോലക്ലന്ന.. ന്നട്ട്ട് തപെോ 
ന്ോയി. പബക്ട് മറിഞ്ഞട് തെോറിമലം ഇടട്ച്ട് .. പെളം ആ 

ല�ടത്ത്ട്ന്നട് എണീറ്റില്ല്. '

'അ�ട് അത�ോണ്ലന്നോല്ല ലറെ െങ്ങോതയ... അങ്ങലനലണ
ങ്ി �്ോറെീൻലത് പൂച് എന്ം ലറെ മുന്നട് തക്ോട്ന്നതല്ല 

തപോണ�ട്.. ന്നട്ട് പെതന്ലം ണ്ോയോ.. '

'എടോ അ�ട് �ർത് പൂച്ല്ലതല്ലോ.. ലവൾത്�തല്ല.. '

കുറുകെചാടിയപൂചേകയകുറിചേ്
ോഗസിന്സേിതിനടത്ിയ
ഒരുഉചേഭക്ഷണചർചേ

ചർചേഇവിടംകൊണ്ടവസാനിക്ാത്തിനാല്
കപാതുധാരണക്്വിട്ിരിക്കുന്നു
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അടിവയറ് ചുട്ടുകപാള്ളുന്ന ദവേനെടിലും അവൾ പ്രാർത്ന മെ
കവടടിഞ്ടില്. ഒടുക്കം ഉടകലരടിയുന്ന ദവേനക്ക് വടിരാമമടിട്ടുകൊണ്് ഒരു 
കെറുപുഞ്ടിരടി അവളുകട ചുണ്ടിൽ ഉത്ഭവകമടുക്കദവ, സടി്റേർ പറഞ്ഞു 

ആൺകുഞ്ാണ്. ദൊരെടിൽ െടിളടിർന്ന കുഞ്ടികന അവകളാന്നടങ്കം പരടി
ദശാധടിച്ചു. െയ്യും ൊലും തലയുകമല്ാം അനങ്ന്നു, കുഞ്് െരയുന്നുണ്് 

,െൺമടിഴടിഛേ് അവകള ദനാക്കുന്നുമുണ്്. അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ദഡാക്ടദറാ
ടും സടി്റേദറാടും ദൊേ്യം ആവർത്ടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു 'എകറെ കുഞ്ടിന് ഒര് 

കതരദക്കടുമടിദല് ?' 'ഇല് '
എന്നവരും ആവർത്ടിച്ചു. അവളുകട ചുണ്ടികല പുഞ്ടിരടി കപാടുന്നകന 

ദേഷ്യമാെടി മാറടി. അവൾ മാറടി മാറടി മേവകത് ശപടിക്കാൻ തുടങ്ടി. 
പ്രസവമുറടിെടികല െരച്ചടിലുെൾക്കടിടെടിൽ അവളുകട ൊ്ടിള്ളക്കായുള്ള 

തടിെച്ചും വ്യത്യസ്മാെ െരച്ചടിൽ മേവം കെവടികൊണ്ടികല്ന്ന് 
ദതാന്നുന്നു... 

ൊലുെൾ തറെടിൽ മുട്ടിഛേ് ദവച്ച് ദവച്ച് ഒരുവടിധം അവൾ ദഡാക്ടറുകട 
മുറടിെടിദലാട്് വീണ്ടുകമാരു ദൊേ്യത്ടിനാെടി കെന്നു. 'ദഡാക്ടദറ എകറെ 

കുഞ്ടികന കൊല്ാൻ വല് വഴടിയുമുദണ്ാ ?'. ദഡാക്ടറുകട മറുദൊേ്യത്ടിന 
മുദമ് അവളുകട െയ്ടിൽ ഉത്രങ്ൾ നടിരവധടിൊെടിരുന്നു. 

വളർച്ചക്ക് വടിരാമം കുറടിക്കുംമുദമ് പ്രതടിെരടിക്കുന്നവകറെ 
െടിറെരടിയുന്ന ദലാെത്ടിന് എന്ടിന് 

ഇങ്കനകൊരു സന്തടി?
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വടിെർ്ടികറെ പുളടി്ൻ സ്വാേടിൽ 
ോഹമെറ്ടിെവർ,

െണ്ീരടികറെ ഉപ്പുരസം മാത്രം 
അണ്ാക്കടിലറടിഞ്വർ,

െഞ്ടിയുദടയും പെറടികറെയും രസം 
മറന്നവർ 
ഇവർ 

'മധു'മാർ

രാത്രടി െടിടക്ക്ാെെടിൽ
ഉരുളുന്നതു െണ്്

അമ്ൊണവസാനം ലടിച്ചടി്ഴകമടുത്്
െയ്ടിൽ തകന്ന... 

പണ്്,
ഉണക്കകറാട്ടി പങ്കടിട്ദ്ാൾ ൊണടിച്ച

അദത തുല്യത
അമ് ഇവടികടയും മറന്നടില്. 

അങ്കന,
മരണവം

മക്കൾക്കടിടെടിൽ
തുല്യമാെടി വീതടിദക്കണ്ടി വന്നദ്ാൾ

അമ്യുകട െണ്ടിൽ
നടിസ്ഹാെതക്കപ്പുറം

ഉടകലടുത്ത്
ഒരുപദക്, 

നടിർവൃതടിൊെടിരടിക്കാം... 

*Hundreds of Bihar children died 
after eating litchis on empty stomach. 

ചന്തം കറുപ്പിന് കുന്മാണെങ്പിൽ
നാണമന്പിന് കകഴുന്നു കകശതം നരയ്്കകേ
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ഇ�ട് �ി�ച്ം സോങ്ൽപി�ം. ഈ സംഭോഷണത്ിലള്ള  
�ഥതയോ െരിത്രതമോ മലറ്റലന്ങ്ിലമോയി നിങ്ങൾക്ട് 
സോമ്� ത�ോന്ന്ലണ്ങ്ിൽ അ�ട് യോദൃശ്ി�ം. 

31-കളിതല ഇറ്ാലടിെൻ കതരുവടികല ഒരു കൂടടി
ക്കാഴ്ച.

".........'
"...............'
".......'
കസെർമുകസലാളിെി: (തകറെ പട്ാളക്കാർക്ക് ദനകര 

ദനാക്കടികൊണ്് ):
ഇവകരകുറടിച്ച് താങ്കളുകട അഭടിപ്രാെം..?? 
കഡലാക്ടർമൂൻതജ: തടിരുമനദസ്... അങ്െടിൽ ഞാൻ 

ആകൃഷ്ടനാണ്. ഇന്്യകെദപാകല വളരുന്ന ഓദരാ രാ
ജ്യത്ടിനം ഇകതാരു വലടിെ മുതൽക്കൂട്ാകുന്നു. 

കസെർമുകസലാളിെി: ഈ മഹനീെെർമം താങ്കളു
കട രാഷ്ടത്ടിലും നട്ാക്കുന്നതടിൽ താങ്കൾക്ക് എകറെ 
പക്കൽ നടിന്നും എല്ാ ഭാവെങ്ളും ദനരുന്നു. 

10 േടിവസങ്ൾക്കു ദശഷം, 

െ്ൽ മാർഗം തടിരടികച്ചത്ടിെ മൂൻതജസ്്ം
അണികകളലാട്:

"" मेरे प्यारे हिंदुस्यानि्ों, ഇനടി നമുക്ക് ഒരു മതം, ഒരു 
കൊടടി, ഒകരാറ് ജാതടി. ഇവടിടം നാനാത്വങ്ൾക്കുദമൽ 
ഏെത്വത്ടികറെ കൊടടിെളുെരകട്. 

സുഹൃത്തുക്കകള, മുദസാളടിനടി അവറുെൾ എദന്നാട് 
ഇറ്ാലടിെൻ കൂടടിക്കാഴ്ച്ചെടിൽ പറയുെയുണ്ാെടി, 
വംശശുദ്ധടിക്കാെടി നാം ദപാരാദടണ് സമെമാണടിത്. 
ആെതടിനാൽ നടിങ്ൾ നടിങ്ളുകട ദമൽമുണ്ടുെകള അഴടി
ച്ചുമാറ്വടിൻ, മറടിച്ച് ഇറ്ാലടിെൻ നൂലുകൊണ്് കനയ് 
ൊക്കടി ട്രൌസറുെൾ നടിങ്ളുകട സമരായുധമാെകട്. 

അകത നമ്മുകട രാജ്യത്ടികറെ സുരക്ക്കാെടി നാം 
ദെണൽ മുദസ്ാളടിനടിയുകട പാതകെ പടിന്തുടദരണ് 
സമെം അതടിക്രമടിച്ചടിരടിക്കുന്നു...''
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'കചട്ലാഒരു ദൊളുണ്് '
'ഓ വല് ഒദന്നാ രദണ്ാ ആവം '
'അല്ാദന്ന �സ്ാ' 
'എത്ര എണ്ം ?'
'35-ൽ രകണ്ണ്ം �ാക്കടി '
'ഈശ്വരാ ! നീ തുണച്ചു, ഇരുപതടി 

ദലകറ സ്ത്രീെളാെകണ അതും നല് 
കപാന്നുംതറവാട്ടിൽ പടിറന്നവൾമാർ'

 ചുടല്റമ്ടിൽ 33 ദപർക്കാെടി 
െണക്കു കപ്രാകഫസ്കറ ദതാൽ
്ടിക്കും വടിധം വടിഹടിതം കവക്കലാ
രംഭടിച്ചു. െച്ചവടക്കാർ വടിറകുെളും, 
കുങ്കുമവം, തടിരടിെളുകമല്ാം ഇദന്ന
വകര പ്രവെനം നടത്ാത് വടിധം 
വടിറ്ഴടിക്കുെൊണ്. ഈ 33 ദപര
റടിദഞ്ാ തങ്ളുകട പടിറന്നാളടിദന
ക്കാൾ വലടിെ ആദഘാഷം മൃതയു
നാളടിൽ നടക്കുന്നതാെടി. വടിഹടിതം 
കവച്ചതടിൽ െടിട്ടിെ ശവങ്ളുമാെടി 
ഓദരാരുത്രും ദവവടിക്കാകനാരു
ങ്ടി. മരണം ദനരടിൽെണ്് അമ്രന്ന 
ശവത്ടികറെ മുഖകത്ക്കാദളകറ 

അവകര ആെർഷടിച്ചത് അതടികറെ 
മാംസത്ടിൽ മടിന്നുന്ന എകന്ാകക്ക
ദൊ ആണ്. 

ആളടിക്കത്തുന്ന തീെടികറെ നീ
രാവടിെടിലൂകട ഒന്നു െദണ്ാടടിച്ചാൽ 
അവ്യക്മാെടി െടിരടിക്കുന്ന െടില 
മുഖങ്കള ൊണാൻ സാധടിദച്ചക്കാം, 
മരണകത് ആദഘാഷമാക്കടിെവരു
കട മുഖങ്ൾ...

അകത ഇത്:

സത്തുകപലായവതെതവറും
മലാംസപിണ്ഡമലായികലാകണണ്ി
വന്നവരുതടകഥ,

തവ്മലാംസത്ിതറെമണം
ശ്സെവലായുആകക്ണ്ിവന്നവ
രുതടകവിത,

ആതരലാതക്കയലാകൂടി
പണിതജലാതിയുതടപടുകൂറ്ൻ
മതിലകൾക്കുള്ളിൽസ്പ്ംഅടി
യറവ്പറകയണ്ിവന്നവരുതട
ആത്മഗതം. 

 അഷടിബ അമൽ പക 
S4 Zoology
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ഓകരലാ ഭാഷെടിലും വാക്കുെൾക്ക് സമൂഹം െല്പടിച്ചു നൽകുന്ന 
ലടിംഗമുണ്്, ഒന്നുങ്കടിൽ സ്ത്രീ അകല്ങ്കടിൽ പുരുഷൻ. ഇവർക്കടിടെടിൽ 
സ്വത്വം നടിദഷധടിക്കക്ട് െടില വാക്കുെളുണ്്, മനഷ്യരുണ്്... 
സമൂഹം െല്്ടിച്ചു നൽെടിെ വ്യക്ടിത്വങ്ദളാട് താോത്്യം 
പുലർത്ാനാവാകത ജീവടിതത്ടിൽ നടിന്ന് ഒളടിദച്ചാടുന്ന, ആൺ 
ശരീരത്ടിൽ കപൺ മനസ്സുമായും കപൺ ശരീരത്ടിൽ ആൺ 
മനസ്സുമായും െഴടിയുന്നവർ. െക്കെൾ!

പ്രെയ മീനുകൾ 
പ്രണെം ഒന്നടിദലക്ക് ചുരുങ്ന്നടില്,െരദൊടും െടലടിദനാ

ടും പ്രണെമാൊം...ഇത്രത്ടിൽ അവദനാടും അവദളാടും 
ഒരുദപാകല മലംഗടിെവം മവൊരടിെവമാെ �ന്ം സൂക്ടി
ക്കുന്ന െടില മനഷ്യരുണ്്,ൊഥാർഥ്യത്ടികറെ ചുവപ്പും വെലറ്ം 
െലർന്ന സാഗരത്ടിൽ നീന്ടിയും െരകെ സ്വപ്നം െണ്ടും ജീവടിക്കു
ന്ന പ്രണെ മീനെൾ!

സമൂഹത്ടികറെ ശാഠ്യങ്ളടിദലക്ക്എറടിഞ്ഞു വീഴ്തക്ടുന്ന 
'മൂന്നാം ലടിംഗ'ക്കാരും പ്രകൃതടി വടിരുദ്ധകരന്ന് മുദ്രകുത്ക്ടുന്ന 
ഉഭെ വർഗ പ്രണെടിെളുമുള്ള ഇവടിടം!അകത... ഇവടിടം മന
ഷ്യർക്ക് ദവണ്ടി ഉടകലടുത്താണ്. ആണടിദനാ കപണ്ടിദനാ 
മാത്രമാെടി നടിർമ്ടിച്ചതല്താനം. ഇവടികട പ്രാെം തടിെൊത് 
കപൺകുഞ്ടികന പ്രാണൻ ദപാൊനാെവൻ പീഡടി്ടിക്കുന്നതും 
ദമാർണടിങ് ദവാകക്കന്ന് പറഞ്ഞു കടക്്മറ്ൽ െവറടിൽ നടിറച്ചു 
കവച്ച മാലടിന്യക്കൂമ്ാരം വഴടി അരടിെടിൽ തട്ടുന്നതും,െരയും 
ൊെലും െദയ്റടി ആഡം�രം ൊണടിക്കുന്നതും, പച്ച മരങ്ൾ 
വഡ് െട്റടിൽ അലറുന്ന ശബ്ദദത്ാകട കവട്ടി വീഴ്ത്തുന്നതും പ്രകൃതടി 
വടിരുദ്ധതെകല്ങ്കടിൽ.... 

പ്രണെമീനെൾ പ്രകൃതടി വടിരുദ്ധരും, െക്കെൾ അതുമാകു
ന്നു.....!

മനുഷ്യലാ........െീെിതറെകലാഴ്ച്ലാടുകൾക്്മലാറ്മുണ്ലാ
ക്കുക....,മലാറ്ംെിെക്കുമുണ്ലാകും!
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രലാവിതല അടുക്കളെടിദലാട്് െെറടി വന്ന എകന്ന സ്വീെരടിച്ച
ത് അടുക്കളക്കാരടി സൌരടിയുകട വാക്കുെളാെടിരുന്നു... 

"ഈ തവ ഇങ്കന െരടിഞ്് െറുത്് െരടിവാളടിച്ച്... ഞാൻ 
എത്ര െഷ്ടക്ട്ാണടിത് ദതച്ചുരച്ച് കവളു്ടിച്ചത്... നൂറ് കെറുനാ
രങ്യുകട ശക്ടി ഉപദൊഗടിച്ചു െഴുെടിെടിട്ടും െറു്് ദപാൊത്
തടിനാൽ ഒരു െഷ്ണം െല്ടിട്് ഉരച്ചടിട്ാണത്, ആ നാശം പടിടടിച്ച 
ഈ െറു്് ദപാെത്. ദനാക്കൂ ഇദ്ാഴും ഇതടികറെ അരടികു 
മുഴുവനം െറുത്ടിരടിക്കുന്നത്..."

ഒരാഴ്ച മുദന്ന വാങ്ടിെ ആ ദനാൺ്റേടിെ് ദോശക്കല്്, 
അതടികറെ െറു്് ദൊട്ടികങ്ല്ാം െഴുെടിക്കളഞ്ഞു അലുമടിനടിെ
ത്ടികറെ ഉജ്ജ്വല തടിളക്കവമാെടി എകറെ െണ്ടികന കുത്ടിത്തു
ളച്ചുകക്കാണ്് അവളുകട െയ്ടിലടിരുന്നു പളുങ്ക് മണടി െണകക്ക 
തടിളങ്ടി. "പാത്രങ്ൾ െരടികെല്ാം ദപാെടി കവളുകവളാന്നടിരടി
ക്കണം..." അവൾ �ംഗാളടി െലർന്ന മലൊളത്ടിൽ പറഞ്ഞു 
കവച്ചു. "മനഷ്യരും പാത്രങ്ളുകമാകക്ക എദ്ാഴും കവളുകവളാ
ന്ന് കവളുത്ടിരടിക്കണം... എന്നാദല അതടികനാരു ഭംഗടിയുണ്ാ
വൂ..." സൌരടി കൂട്ടിദച്ചർത്തു. അദ്ാഴും അരച്ചു കവച്ച ദോശമാവം 
അടുക്കടി കവച്ച ദോശയും കവള്ള പൂശടിെ പാത്രങ്ളും െറുത്ടി
രടിക്കുന്ന എകന്ന ദനാക്കുന്നുണ്ാെടിരുന്നു.

ദഹാ... ഈ കവളു്ടിന് എകന്ാരു കവളു്ാണദല്...?
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കനേഹത്ിതറെഗൗളിതതങ്ങുകളിൽ
മണ്ഡരികയലാ....??
 
# ഇരുപത്ടികൊന്നാം നൂറ്ാണ്ടികല രണ്ാം േശെത്ടി
കല മുത്വലാഖടികന ഒന്നാം േശെത്ടികല മണ്രടിദൊട് 
ഉപമടിച്ച വരടിെൾ. 

അങ്ങ്തപലാക്ലാെിതലവസ്കലാല
പറവകൾക്്കകലാഴിവസ്കയലാ..!
 
# കപാക്രാൻ അണുദ�ാം�് പരീക്ണത്ടികറെ 
ആധടികെ സമാധാനത്ടികറെ കവള്ളരടിപ്രാവെൾക്ക് 
�ാധടിച്ച ദൊഴടി
വസന്ദൊട് ഉപമടിച്ച െവടിത. 

കലാശ്ീർതീവ്രവലാേികൾക്്
ജലകേലാഷകമലാ....?
 
# ഇടക്കടിടക്കുതടിരുന്ന നഴഞ്ഞുെെറ്ങ്കള ൊശ്ീർ 
തീവ്രവാേടിെൾക്ക് �ാധടിച്ച ജലദോഷദത്ാടുപമടി
ച്ച െവടി. 
 
എങ്കിലംകസലാേരലാഇളംകലാറ്ിതലവിതടകയലാ..
കതങ്ങലാകുലകളിലലാടുന്....!
 
# എങ്കടിലും ദസാേരാ,  
പ്രഭാതവം നട്ടുച്ചയും പ്രദോഷവകമല്ാം സമെം 
കതറ്ാകത ഇവടിടം ഓടടികക്കാണ്ടിരടിക്കുന്നു. 
 
കുപ്ടിയടിൽ നടിറക്പ�ട് സൊഗരും കണപക്,  
െെടിെമൊയ വരടികെടിൽ വെടിയ ആശയങ്ങൾ 
ഒെടിപ്ടിച്ച മഹൊകവടി; 
പെപക്ടതെ് രൊമൻകുട്ടി... 

 റയ്ൊൻ വടി.സടി 
S2 Physics
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മാഗസിന് സമിതിയുടെ
മുന്നിപ�ക്ട് കറുത് പൂച് ചാെിയതില് 

വിദത്യാർത്ികളടെ പ്രതികരണരം

A black cat is a felline 
with black fur. It's color 
causes black cats to 
have yellow eyes. 

-English

Named scientifically as Felis 
Domesticus. In order for a cat 
to be solid black , it must carry 

a recessive gene known as 
non-agouti. 

-Zoology,Botany

�ടിസടി 300  
ൊലഘട്ത്ടിലാണ് െറുത്  

പൂച്ചയുമാെടി �ന്ക്ട് വടിശാസങ്ൾ  
ഉടകലടുക്കുന്നത്. അക്കാലത്് െറുത് 

പൂച്ചകെ ആരാധടിച്ചടിരുന്നു. അവകെ കൊല്ലു
ന്നത് വധശടിക് വകര െടിട്ാവന്ന കുറ്മാെടി 
െണക്കാക്കടിെടിരുന്നകത്ര. മധ്യ ൊലദത്ാ

കടൊണ് യൂദറാപ്യരുകട െണ്ടിൽ ഇവ  
ദുശേകുനമാെടി െണ്ടു തുടങ്ടിെത്. 

-History

Falling from that minimal height 
of 30 cm ,a black cat's speed 
is sqrt(2*9. 8/2*. 30)=2. 42 
m/s. The terminal velocity of 
average 4. 5 kg cat is 27 m/s 
,which they reach when falling 
out of seven-storey windows. 

-Maths

Schrödinger cat
If u place a cat and something that 
could kill the cat (radioactive atom) 
in a box and sealed it ,you would 
not know if the cat was dead or 

alive until you opened the box, the 
cat was both 'dead and alive'

-Physics

ഒരുെറുത്പൂചേ
വഴിക്കുകുറുകെഡപാകുന്നുകവങ്ില്
അതിനർത്ംആമൃഗംഎഡ്ാഡട്ാ

ഡപാവുന്നുഎന്നുോത്രോണ്
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തലകപലായപാഴ്മരകക്കാമ്ടികറെ െടില്െടിൽ 
തനടിച്ചടിരുകന്നാരു പാട്് പാടടിൊ രാക്കടിളടി... 
മഴകപയ് രാവെൾ ഓർമ്െൾ മാത്രമാെ് 
കുെടിൽപാട്ടിനീണം പാകട നടിലച്ചുദപാെ്... 
കൊറ്ടിെൾ െളം വടിട്് ദകര മറഞ്ഞുദപാെ് 
ഒറ്ൊെീണം മുഴക്കുന്നു തവളെൾ... 
കതച്ചടിയും പടിച്ചടിയും മച്ചെം പൂണ്ടുദപാെ് 
ഒച്ചുദപാലടിഴയുന്നു പുഴെടികല െരടിനീര്... 
ൊറ്ടില്കൊന്നടിനടി കതാട്ടുണർത്ാൻ ദപാലും
 ൊട്ടിലും െടലടിലും മരുഭൂവടിൻ പെർശം... 
െണ്ടില് െഴുെന, െരളടില്കൊരുവനം 
ശവമഞ്മാെ് മാറടി തണ്ടിെടില്ാക്കുളം 
ഇന്നടിനടി പാടുന്ന പാട്ടുെളടിണക്കല് 
പ്രാണകറെ ദനാവെൾ ഈണമാെ് മാറുന്നു 
തലദപാെ പാഴ്മരകക്കാമ്ടികറെ െടില്െടിൽ 
ഇനടിെടില് തനടികെക്കരയുന്ന െടിളടിദപാലും... 

 ശരെ് 
S4 MSc Zoology

എള്പിൻ കറുപ്് പുറത്ാെ്  
ഉള്പിണറെ ഉള്ളു തുടുത്ാെ്

- മുല്ലകനഴപി
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ഓർമയുതട പുസ്െത്ാളുെളടിൽ കുറടിച്ച് കവച്ചതും, ഓർക്കുവാൻ ഏകറ ഇഷ്ട
ക്ടുന്നതും, ഓർക്കുദന്ാറും ഉള്ളടിൽ ദനാവാെടി പടരുന്നതുമാെ അനഭൂതടിൊ
ണ് ഓദരാ ഡടിസം�ർ മാസവം. 

പ്രളെവം പുനരധടിവാസവം എന്ന പ്രദമെം ആപെേമാക്കടി 2018 
ഡടിസം�ർ 22 മുതൽ 28 വകര പന്ാരങ്ാടടി എ. എം. എൽ. പടി സ്കൂളടിൽ കവ
ച്ചാെടിരുന്നു സപ്തേടിന െ്യാമ്് അരദങ്റടിെത്. മനഷ്യമനസ്ടികന കൊടും ഭീെ
രതയുകട മുൾമുനെടിൽ എത്ടിച്ച പ്രകൃതടി പരീക്ണമാെടിരുന്ന പ്രളെത്ടിൽ 
തെർന്നുദപാെ വീടുെൾ പുനർനടിർമ്ടിക്കുെ എന്നതാെടിരുന്നു െ്യാമ്ടികറെ 
ലക്്യം. ഇനടിയും മരടിച്ചടിട്ടില്ാത് നാട്ടുനന്യുകടയും, ദനേഹത്ടികറെയും പ്രതീ
െമാെ പന്ാരങ്ാടടി. കുറുമ്ടികറെയും, ദനേഹത്ടികറെയും, കുട്ടിത്ത്ടികറെയും, 
ആദലഖനങ്ളാൽ സമ്ന്നമാെ എ. എം. എൽ. പടി സ്കൂൾ. പലർക്കും െ്യാമ്് 
കുട്ടിത്ത്ടികറെ വീകണ്ടു്ാെടിരുന്നു. 

ഡടിസം�ർ 22 ന്  മവകുദന്നരം 04:00 മണടിദൊട് കൂടടി കഹഡ്ടികസ്ടസ്് 
ജമീല ടീച്ചറുകട ദനതൃത്വത്ടിൽ ഔദേ്യാഗടിെമാെടി ഉേ്ഘാടനം കെയ്ക്
ട്ദതാകട സപ്തേടിന െ്യാമ്ടിന് ആരംഭം കുറടിച്ചു. പടികന്ന അട്ടിമറടി, മലപ്പുറം 
െത്ടി, പടൊളീസ് , െടാ്ടി, െീരാങ്കടിരടി, അദധാദലാെം ടീമുെൾ ഏകറ്ടുത് 
നടിമടിഷങ്ളാണ് െ്യാമ്ടികന നെടിച്ചടിരുന്നത്. പടികന്ന അദങ്ാട്് െൾച്ചറൽ 
പരടിപാടടിെളും, ഫുഡ് െമ്ടിറ്ടിയും, നയൂസ്  ദപ്റുകമല്ാം ഓദരാ േടിവസവം 
വ്യത്യസ് ടീമുെളുകട ദനതൃത്വത്ടിൽ െ്യാമ്ടികന ഉണർവളളതാക്കടി. 

െ്യാമ്ടികറെ ആേ്യ േടിനം തകന്ന ൊളെണ്ടി സ്കൂളടിൽ നടിന്നും ഞങ്ൾ 
എല്ാവരും കൂകട നാട് ചുറ്ാൻ  ഇറങ്ടി. ഓദരാ വീട്ടിലും കെന്ന് പല മുഖ
ങ്കളയും പരടിെെക്ടാനകള്ളാരു അവസരം കൂടടിൊെടിരുന്നുഅത്. ഇൌ 
ഒരു നാട് ചുറ്ൽ കവറുകമാരു പരടിെെക്ടൽ മാത്രമാെടിരുന്നടില്. ശ്ശാനം 
ദപാകല മൂെമാെടി െടിടക്കുന്ന അടുക്കളെടിദലക്ക് സാധനങ്ൾ എത്ടിക്കാ
നള്ള രൂദപഷ് സാറടികറെ ക്രൂശബുദ്ധടി ആെടിരുന്നു. ഞങ്ൾ ഓദരാ ടീമടിനം 
ഇകതാരു വാശടിദെറടിെ മത്സരമാെടി മാറടി. ശൂന്യമാെടി െടിടന്നടിരുന്ന അടുക്കള 
മവകുദന്നരം ആെദ്ാദഴക്കും െക്ക, വാഴ്ഴം, അരടിക്ാടടി, ദതങ് തുട
ങ്ടിെ സാധനങ്ളാൽ സമ്പുഷ്ടമാെടി. 

 അപരടിെടിതത്വത്ടികറെയും, ആലസ്യത്ടികറെയും പുറംദതാട് കപാട്ടിച്ചു 
െ്യാമ്് സജീവമാെത് രണ്ാം േടിവസമാണ്. പടികന്ന അദങ്ാട്് ആകെ െച്ചറ

യും, �ഹളവം ആെടിരുന്നു... 
Discipline െമ്ടിറ്ടിയുകട ആർപ്പു വടിളടിെളാൽ തുടങ്ന്ന സുപ്രഭാതം. നടിമടി

ഷയുകടയും, ലേീേയുകടയും ദനതൃത്വത്ടിൽ അലസതദൊകട നടക്കുന്ന ദൊഗ 
പരടിശീലനം. പരടിശീലന സമെത്് മനസ്ടിൽ ഓടടി വരുന്ന രാവടിലകത് 
ഭക്ണം. വീട്ടിൽ നടിന്നും കൊണ്് വന്ന പാത്രങ്ൾ  ൊണാതാെദ്ാൾ പര
പെരം ഒദര പാത്രത്ടിൽ നടിന്ന് ഭക്ണം െഴടിച്ച് വെർ നടിറച്ച സമെങ്ൾ...  
 രാവടികല ഭക്ണം െഴടിച്ച് മെദക്കാട്ടും അരടിവാളും കൊണ്് പണടികെടുത് 
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െഠടിനാധ്വാനത്ടികറെ പെലുെൾ... ഇകതല്ാം നടിസ്ാരം എന്ന ഭാവദത്ാകട 
െഠടിന പ്രെത് നം  ൊഴ്ച കവച്ച കമഹ് ബൂ�യും, നടിമടിഷയും... അവശരാെടി 
എത്തുദമ്ാൾ മനസ്സും വെറും ഒരുദപാകല നടിറക്കുന്ന സമൃദ്ധമാെ ഉച്ചഭക്
ണവം... െടിച്ചണടിൽ നടിന്നുെരുന്ന ദഘാരമാെ െർച്ചെളും ദൊലാഹലങ്
ളും... െളടി തമാശെളുകട സാൊഹ്നങ്ൾ, െൾച്ചറൽ ദപ്രാഗ്ാം ഏകറ്ടുത് 
രാത്രടിെൾ, വലടിെ െണക്ക് പടിള്ളൊെടി െമഞ്് തല െറങ്ടി വീണു ദപാെ 
ജസ് ലയും തകറെ െണക്ക്കൂട്ലുെൾ കതറ്ടിദ്ാെടി എന്ന് പറഞ്് തല 
കൊറടിഞ്ഞു നടക്കുന്ന അഷടിേയും.

രാത്രടി സമെങ്ളടിൽ മാത്രം ഉരുവടിടുന്ന അസറടികറെയും, റജാഇയുകടയും 
െടില ദപാത്ടിറച്ചടി പാട്ടുെൾ, ദപ്രാഗ്ാം ഓഫീസർ ആെ രൂദപഷ് സാറടികറെ 
െടില തുള്ളൽ െളടിെൾ , കുട്ടിെദളാകടാ്ം െട്ക്ക് െളടി വാരടികെറടിൊൻ 
താനം ഒട്ടും പടിറദൊട്കല്ന്ന് ഓദരാ നടിമടിഷവം പറഞ്് തള്ളടികക്കാണ്ടിരടി
ക്കുന്ന ഷാഫടി സർ... പ്രണെകത് കുറടിച്ചുള്ള ഷാഫടി സാറടികറെ ഒരു കെറടിെ 
ഒറടിെദറെഷൻ ക്ാസ്് ദെട്് െടിളടി ദപാെ ഞങ്ൾ... ! 'ഒരു മുമറ വന്തു 
പാർത്ാൊ' പാട്ടിൽ മദനാഹരമാെ നൃത് ചുവടുെൾ ൊഴ്ച കവച്ച തുള്ളൽ 
മനാഫ്... െടില പ്രണെെഥെൾക്ക് സാക്ടിൊെ മന്ദാരച്ചുവട്... കൊട് 
ഓട്റടിക് കൊണ്് വരാൻ ഏൽ്ടിച്ച റജാഇ െ്യാമ്ടിദലക്ക് കൊണ്് വന്ന 
കവറും ഓദട്ാറടിക്... ഫ്ലക്് കുത്കന അടടിച്ചു കൊണ്് വന്ന് റജാഇ പട്ം 
വകര എത്ടിെ അവകറെ െടില കപാട്ത്രങ്ൾ... െടിച്ചൺ ഡയൂട്ടി ഇകല്ങ്കടിലും 

കവറുകത അടുക്കളെടിൽ അലഞ്ഞു തടിരടിഞ്് നടക്കുന്നവർ... ദഫാണടിൽ 
ൊർജ് കെയ്ാൻ എന്ന ദപര് പറഞ്് അടുക്കളെടിൽ െെറടിക്കൂടടി അടുക്ക
ളെടികല സാധനങ്ൾ ആരും ൊണാകത വെറ്ടിലാക്കടിെ നടിമടിഷങ്ൾ... 
അടുക്കളയുകട പടിൻഭാഗം െത്ടികക്കാണ്ടിരടിക്കുന്ന സമെത്് എല്ാവരും 
തീ അണക്കുന്ന കവപ്രാളത്ടിൽ മനഫടികറെ െടില നടിഗൂഢ െകണ്ത്ലുെൾ... 
റൂമടിൽ കവളടിച്ചം കവച്ചതടികറെ ദപരടിൽ അറടിൊകത ഷാഫടി സാറടിന ദനകര 
ആദക്രാശടിച്ച മനാഫ്... ഇത് ദെട്് െമ്ടിദ്ാെ ഷാഫടി സാർ... മമക്കടിൽ 
ഒട്ടി്ടിടടിച്ച ദ��ടിക്ക് അവസാനം അവളുകട ശബ്ദം പണടി കൊടുത്തു, .. 
തണ്ടിമത്കറെ ഗുണങ്കള കുറടിച്ച് ഞങ്ൾക്ക് ക്ാകസ്ടുത്തു തന്ന �ത്ക്ക 
ഫാസടിൽ , െ്യാമ്ടികല െർഷെൻ ആെടിരുന്ന അർഷേ്, പുളടിമരത്ടിൽ െെറടി 
പുളടി പറടിച്ച അർഷേടിന് നളീറയുകട വാെടിൽ നടിന്നും െടിട്ടിെ െടില പുളടിച്ച 
െീത്െൾ,  അനഭവസമ്ന്നരാെ ഷമീമും ലടിജാസും ഫാസടിലും സടിൽ
സടിലയും െ്യാമ്ടിൽ ഭക്ണമുണ്ാൊൻ വഴടിൊട്ടിെൾ ആെടിരുന്നു. രാത്രടി സമ
െങ്ളടിൽ എല്ാവകരയും ഭീതടിയുകട മുൾമുനെടിൽ എത്ടിക്കുന്ന ആര്യയുകട 
ദപ്രതെഥ, അടുക്കളെടിൽ പഞ്സാരയും ൊെക്ാടടിയും ഇകല്ന്ന് മമക്കടി
ലൂകട  വടിളടിച്ചുപറഞ്് നാട്ടുൊകര മുഴുവൻ  അറടിെടിച്ച അസർ, ഉറക്കത്ടിൽ 
എഴുദന്നറ്് നടന്നു സംസാരടിച്ച് അപ്പുറകത് മുറടിെടിൽ ദപാെടിെടിടന്ന െടില 
െക്ടികപൺ്ടെൾ... അങ്കന അങ്കന... ഒരുപാട് നല് െടില മുഹർത്
ങ്ൾ... നയൂസ് ദപ്ർ റടിദ്ാർട്്  എഴുതുവാൻ ദവണ്ടി പാതടിരാദൊഴടിെളാെടി 
ഒദന്നാ രദണ്ാ മണടിക്കൂറുെളടിദലക്ക് ഒതുങ്ന്ന രാത്രടിയുറക്കങ്ൾ... എല്ാം 
ഈ െ്യാമ്ടിന മാത്രം നൽൊൻ െഴടിഞ് അനഭൂതടിെൾ. 

െ്യാമ്ടികറെ ഭാഗമാെടി ഉച്ചക്ക് ദശഷം നടക്കുന്ന ദപ്രദത്യെ കസഷനെളും 
ഓർമെടിൽ സജീവമാെടി നടിറയുന്നു. അടുക്കളദത്ാട്ം എന്നതടികന കുറടിച്ച് 
ക്ാകസ്ടുത് ഇബ്ാഹടിം സാർ, പാമ്പുെൾ ഉപദ്രവൊരടിെൾ അല് എന്നതടി
കന കുറടിച്ച് ഒരു മദനാഹര ക്ാകസ്ടുത്തു തന്ന ഹസ്ൻകുട്ടി സാർ, അംഗനവാടടി 
കുട്ടിെൾക്ക് ദവണ്ടി ഒരുക്കടിെ െടില െളടിെൾ... വ്യത്യസ്വം മദനാഹരവമാെ 
ഒരുപാട്  നല് പരടിപാടടിെൾ. 

ഭക്ണൊര്യത്ടിലും െ്യാമ്്  നടിരാശക്ടുത്ടിെടില്. ഓദരാ േടിനങ്
ളും സമൃദ്ധടിയുദടത് ആെടിരുന്നു. ടീം പടൊളീസടികറെ കൊഴുക്കട്യും കവജ് 
�ടിരടിൊണടിയും ഒരടിക്കലും മറക്കാൻ പറ്ാത്താെടിരുന്നു, ഭക്ണം െഴടിച്ച് 
കുറ്ം പറഞ്വർക്ക് ദനകര മടിന്നലാക്രമണം വകര നടത്ടിെ ദേവടിെയും, 
ഷർഫടിേയും. ടീം  അദധാദലാെത്ടികറെ അടടികപാളടി മഫ്ഡ്മറസും 
ദഗാ�ടിമഞ്ചൂരടിയും, ടീം മലപ്പുറം െത്ടിയുകട സ്വാേടിഷ്ടമാെ സേ്യ... ഇകതല്ാം 
എങ്കന മറക്കും.. ? ഈ െ്യാമ്ടികന പൂർണതെടികലത്ടിച്ച െടിലകരകെങ്കടിലും 
പരാമർശടിക്കാകത വയ്. പരടിമടിതടിെൾക്കുള്ളടിലും സർവ്സ്വാതന്ത്ര്യവം  അനവ
േടിച്ചു തന്ന് െ്യാമ്ടികന മദനാഹരമാക്കടി മാറ്ടിെ പ്രടിെക്ട്  ദപ്രാഗ്ാം ഓഫീ
സർമാരാെ രൂദപഷ് സാറും, ഷാഫടി സാറും. അസാമാന്യ ദനതൃത്വപാടവം 
കൊണ്് അനഗ്ഹീതനാെ ടീം െ്യാപ്റ്ൻ മുസ്ഫ, കപൺപടയുകട ധീരൊെടി 
തടിളങ്ടിെ മടിസ് രടിെ, മൌനടിെകളങ്കടിലും െ്യാമ്ടികന ജീവസ്സുറ്മാക്കടിെ െടില 
സാന്നടിധ്യങ്ൾ. 

െ്യാമ്ടികല അവസാന സാൊഹ്നം തീർത്തും വ്യത്യസ് അനഭവമാെടിരു
ന്നു. ഷംനയുകട ദനതൃത്വത്ടിൽ  ലടിജാസടികന ക്രടിസ്തുമസ് അപ്പൂ്ൻ ആക്കടി 
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െ്യാമ്ടികന പ്രെമ്നം കൊള്ളടിച്ച െളടിെൾ, ക്രടിസ്തുമസ് അപ്പൂ്കറെ ഭാഷെടിൽ 
എല്ാവകരയും െടിരടി്ടിച്ച ഞങ്ളുകട മാമൻ എന്ന ലടിജാസ്, ക്രടിസ്തുമസ് അപ്പൂ
്കറെ ആെസ്മടിെമാെ ഒരു വീഴ്ച, വീഴ്ചെടിൽ പ്രെമ്നം കൊണ് അടുക്കളയും, 
ദശാെ്യാലെവം. കസപ്റ്ടിെ് ടാങ്ക് കപാട്ടി ആകെ ദുർഗന്ം പടർന്ന െ്യാമ്്, 
ഇതടികന തുടർന്ന് െ്യാമ്ടിൽ നടിന്നും പടി.എസ്.എം.ഒ ദൊദളജടികറെ  നടുമുറ്
ത്് െടിടന്നുറങ്ടിെ രാത്രടിെൾ... 

െ്യാമ്ടികറെ അവസാനകത് അത്ാഴത്ടിന് ദശഷം, അപ്പൂ്കറെ വീഴ്ച
െടിൽ വടിറച്ച കസപ്റ്ടിെ് ടാങ്കടിൽ വന്ന വടിള്ളൽ ൊരണം ഞങ്ൾ എല്ാവരും 

പടി.എസ്.എം.ഒ ദൊദളജടികറെ നടുമുറ്ത്് എത്ടി. തടിെച്ചും വ്യത്യസ്മാെ ഒരു 
അനഭവമാെടിരുന്നു അത്. 

ഇകതല്ാം െഴടിഞ്്  അനടിർവെനീെമാെ െടില നടിമടിഷങ്ൾ കൂടടി സമ്ാ
നടിക്കുെൊെടിരുന്നു ഞങ്ളുകട സീനടിെർ ആസാോക്ക, ഓദരാ മെെളടിലും 
കുഞ്ഞുകമഴുകുതടിരടിയുകട നറുങ് കവട്ം മാത്രമാക്കടി ഇരുത്ടി. െണ്ണും മനസ്സും കമ
ഴുകുതടിരടി നാളത്ടിൽ മാത്രം ദെന്ദ്രീെരടിച്ച നടിമടിഷങ്ൾ. 'ഓർമെൾ ദവദരാടും 
ഈ നല് തീരത്തും'... പടിന്നീട് ഒരു തടിരടിഞ്ഞുദനാട്മാെടിരുന്നു. െയ്ം മധുരവം 
നടിറഞ് പരടിശ്രമത്ടികറെ, ദനേഹത്ടികറെ, ദവേനയുകട അനടിർവെനീെമാെ 
നടിമടിഷങ്ൾ എല്ാം ഓർകത്ടുത് നടിമടിഷങ്ൾ. ദശഷം നടിറമടിഴടിെളടിലൂ
കട, തപടിക്കുന്ന ഹൃേെദത്ാകട, പരപെരം കമഴുകുതടിരടിെൾ മെമാറുദമ്ാൾ 
എല്ാവരുകടയും െണ്ണുെളടിൽ നടിറഞ്ഞു നടിന്നടിരുന്ന സങ്കടം ൊണാമാെടിരുന്നു. 
മന്ദാരത്ടികറെ മടടിത്ട്ടിൽ െണ്ണുനീർതുള്ളടിെൾ വീഴുദമ്ാഴും കമഴുകുതടിരടിെൾ 
ഊതടികക്കടുത്ടി എല്ാവകരയും െടിരടി്ടിച്ച  അസർ. ഒടുവടിൽ അവദശഷടിച്ചത് 
ഡടിസം�ർ മാസത്ടിൽ ഞങ്ൾ കെട്ടി്ടുത് പുതടിെ �ന്ത്ടികറെ സ്മാരെ
മാെടി സൂക്ടിക്കാൻ ഓദരാരുത്ർക്കും ഓദരാ കമഴുകുതടിരടിെൾ... 

ഏഴാം േടിവസത്ടികറെ പ്രഭാതമാെദ്ാദഴക്കും അടുക്കള ൊലടിൊെടി, 
വടിശ്് മറന്ന് എല്ാവരും വളകര ശക്ടിദൊകട പരടിസരം വൃത്ടിൊക്കടി. 
അവസാനമാെടി െടില �ഹുമതടിെൾ സമ്ാനടിക്കൽ ആെടിരുന്നു. റജാഇ പട്ം 
പുരസ്ാരം ക്രടി്റേഫർ മനാഫടിനം െ്യാമ്ടികല കുട്ടിത്ം നടിറഞ് വളണ്ടിെർ 
േടിെ്റക്കും നൽെടി. വടിവടിധദമഖലെളടികല മടിെവടിന് ടീമുെകള ആേരടിച്ചു. അവ
സാനമാെടി പന്ാരങ്ാടടി സ്കൂളടിന് ദവണ്ടി ഒരു പൂദന്ാട്ം നടിർമടിച്ച് ഞങ്ൾ 
എല്ാവരും ൊത്രൊെടി... ഉപാധടിെളടില്ാത് ദനേഹത്ടികറെയും, െറ െളഞ് 
സൌഹൃേത്ടികറെയും, ഒരടിക്കലും തടിരടിച്ച് െടിട്ാത് കൂട്ായ്മയുകടയും സാക്ടിൊ
െടി മന്ദാരച്ചുവടും, സ്കൂളും �ാക്കടിൊെടി... മനസ്ടികറെ പുസ്െത്ാളടിൽ ഇന്നും 
അലെടടിക്കുന്ന  െടില  ഓർമെൾ മാത്രം.... 
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OSH 2019

The Department of commerce,having 
established in the year 1968, stands tall as the 
foremost and biggest department cultivating 
enviable results from year to year,never falling 
behind in any aspects.Students showcase their 
excellence in the field of academics and non 
academics with atmost

enthusiasm.Their dedication to the 
craft is praiseworthy as their enumerable 
achievements decorate the legendary hall of 
fame.The students need not be cudgelled as 
the enigmatic aura of the campus and inspiring 
karisma of the teachers themselves do the 
necessary.The college strives to introduce 
innovative platform which cherish these inborn 
cravingness of students.

As a stepping stone, the commerce 
club was formulated and inaugurated 
by Dr.PO CHELLASWAMI(assct.prof, 
BHARATHIYAR UNIVERSITY)and

his speech reflected his profound 
knowledge on the commerce club and 
highlighted how important it was to have such 
an organisation in student skill development 
.It was headed by our faculty Dr.Nissar 
along with student coordinator Musthafa.
The students were given an overview 
about the club and a session related to the 
program,which triggered the young minds to 
think in innovative ways.

Followed by this,entrepreneurship 
development club (ED club) was also 
inaugurated which was co ordinated by 

Dr.Naser and Shiyas.In order to familiarize ,a 
case study on corporate social responsibility 
was organized by club which gave an 
opportunity to show-off their knowledge in 
the defined area.The face of education has 
been changing widely in current times than 
perhaps it has before.Students not only to learn 
academics,but also need to learn skills that 
exhibit their non book knowledge.In order to 
bring out these into existence ,a treasure hunt 
and the best manager events were conducted 
which left everyone overawed.

Our students showed their presence by 
participating in many of the events conducted 
all over the kerala ,to highlight ;our team 
consisting of Vandhana,Faris,Sreelakshmi 
and Sainul Abid, won 1st prize in paper 
presentation competition conducted at JOHN 
MATHAYI COLLEGE, THRISSUR.Also 
our boys' teams won more than 3 prizes in 
treasure hunt and the team bagged second 
runner up in HR games. Also our senior boys' 
team were the 1st runner-up in a couple of best 
management team events.

First time in the golden pages of history 
of PSMO COLLEGE, commerce department 
and centre of research counducted an all 
kerala management meet OSH 2K19. With 
the support of principal,teachers and students 
,the meet OSH 2K19 was successfully 
conducted .The tag line 'Burn your soul' 
conveys the vibrant energy shared and felt by 
the organizers and participants .The program 

aimed towards enhancing the knowledge and 
skills of students in the field of commerce 
and management and provided a stage for the 
students to show off their talents in various 
fields surrounding management.

     There was a wide participation 
from different colleges and institutions 
all over kerala.Each event was of five 
distinct rounds ,the rounds included;logical 
reasoning,skill development ,general 
questions,puzzles,debates and more relating to 
commerce and management.

Major parts of finance was contributed 
by students through coupons and a portion 
through sponsorships.The balance amount, 
after conducting the entire programme was 
utilized for couple of purposes ; a part was 
contributed to the NSS for house construction. 
We also arranged lunch at Thavanur old age 
home for the inhabitants and also for the 
entire commerce department. And atlast we 
sponsored 2 coolers.

     The event was successful, outshining 
expectations as it was conducted for the first 
time in the college. The co ordinators ,teachers 
as well as the entire department tried their 
level best to achieve the target.The discipline 
was well maintained by the students and the 
programme committe.So it has once again 
proved that no mountain is high enough for 
united force to not to conquer.
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സത്യപ്രതപിജ്ാ ചടങ്്
2018-19 ദൊദളജ് യൂണടിെൻ ഭാരവാഹടിെളു

കട സത്യപ്രതടിജ് െടങ്് അദ്ധ്യാപെരുകടയും 
വടിേ്യാർത്ടിെളുകടയും സാനടിധ്യതതടിൽ നടന്നു. 
ദൊദളജ് പ്രടിൻസടി്ൽ Dr.കെ അസീസ് സത്യവാ
െെം കൊല്ടികക്കാടുത്തു. യൂണടിെൻ അമഡ്വസർ 
കപ്രാഫ. മസഫുദേീൻ അധ്യക്ത വഹടിച്ചു.
Chiraag 2k18

2018-19 വർഷകത് യൂണടിെൻ ഉേ്ഘാടനം 
ഓഡടിദറ്ാറടിെത്ടിൽ കവച്ച് 2018 കസപ്റ്ം�ർ 
28 ന് നടന്നു. ദൊദളജടികല മുഴുവൻ വടിേ്യാർത്ടി
െളും അദ്ധ്യാപെരും അനദ്ധ്യാപെരും പകങ്കടുത് 
െടങ്ടിൽ ഉേ്ഘടനം കെ എം ഷാജടി എംഎൽഎ 
നടിർവഹടിച്ചു. അദത െടങ്ടിൽ വച്ച് ദൊദളജ് 
മഫൻ ആർട് സ് ക്�് ഉേ്ഘാടനം സടിനടി ആർട്ടി
്റേ് റടിൊസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ നടിർവഹടിച്ചു.
ഷൂട്ടൗട്് മത്സരതം

ഇന്്യൻ സൂ്ർ ലീഗടിദനാടന�ന്ടിച്ച് 
ദൊദളജ് യൂണടിെനം ഫടിസടിക്കൽ എഡയൂദക്കഷൻ 
ഡടി്ാർട്്കമന്റും സംയുക്മാെടി ഒദക്ടാ�ർ 6 ന് 
ഷൂട്ൌട്് മത്സരം സംഘട്ടിച്ചു. അധ്യാപെരുകട 
രണ്ടു ടീമും വടിേ്യാർത്ടിെളുകട 20 ടീമും മത്സരത്ടിൽ 
പകങ്കടുത്തു.
സ് ക�ാർട്് മാഗസപിൻ മത്സരതം

'PSMO പടിന്നടിട് അൻപത് വരാനടിരടിക്കുന്ന 
അൻപത് ' എന്ന വടിഷെകത് ആപെേമാക്കടി 
ഒദക്ടാ�ർ 16ന് 'വര' തത്സമെ മാഗസടിൻ സംഘ
ടടി്ടിച്ചദ്ാൾ ചുരുങ്ടിെ സമെം കൊണ്് പടിറവടി 
കൊണ് 9 മാഗസടിനെൾ ക്ക് മലൊളം വടിഭാഗം 
തലവൻ ദപ്രാഫ പടി കെ മുഹമ്േ് ശരീഫ് വടിധടി
െർത്ാവാെ മത്സരത്ടിൽ ഡടി്ാർട്് കമറെ് ഓഫ് 
ദൊദമഴ് സ് ഒന്നാം സ്ാനം െരസ്മാക്കടി.
ഫൈൻ ആർട് സ് ക�ാകഗാ റപി�ീസ് & 
ഓൈ് ക്റേജ് ഉദ്ഘാടനതം

2018-19 PSMO College Annua Fine arts 

െലാമാമാങ്കത്ടിന് ഒദക്ടാ�ർ 26ന് തുടക്കമാെടി 
മഫൻ ആർട് സ് ദലാദഗാ പരൊശനം ദൊദളജ് 
പ്രടിൻസടി്ൽ ദഡാ കെ അസീസ് മഫൻ 
ആർട്് സ് കസക്രട്റടി മുഹമ്േ് ആസടിഫ് അലടിക്ക് 
നൽെടികൊണ്് നടിർവഹടിച്ചു.
ഫൈൻ ആർട് സ് ഓൈ് ക്റേജ്

2018-19 വർഷകത് മഫൻ ആർട്് സ് 'അല 
2k19' ഓഫ്ദ്റേജ് മത്സരങ്ൾ ഒദക്ടാ�ർ 26, 
30, 31, ഡടിസം�ർ 1 തീെതടിെളടിലാെടി നടന്നു. 
ഒൻപത് ഡടി്ാർ്ട് കമന്റുെളടിൽ നടിന്നാെടി മു്ത്ടിമൂ
ദന്നാളം വ്യത്യസ് ഇനങ്ളടിദലക്ക് വടിേ്യാർത്ടിെൾ 
പങ്കടുത്തു.
താളതം തകരയതം

ദെരള്ടിറവടി േടിനദത്ാടന�ന്ടിച്ച് നവം�ർ 
2 ന് 'താളും തെരയും' എന്ന ദപരടിൽ ഇറെർ 
ഡടി്ാർട്് കമറെൽ വടം വലടി മത്സരവം ഓലകനയ്ത് 
മത്സരവം നടത്ടി.
സ് ഫമൽ ണൈസ്്്

വടിേ്യാർഥടിെളടിൽ പുഞ്ടിരടിക്കും കപാട്ടിച്ചടിരടിക്കും 
പുറദമ െടിലർ അവരുകട ഗദവഷണത്ടിലൂകട െകണ്
ത്ടിെ െടിരടിെൾക്ക് കൂടടി സാക്ടിൊെടി നവം�ർ 
8 ന് നടത്ടിെ 'Smile Fest'. കപ്രാഫ മസഫുദേീൻ , 
കപ്രാഫ ശ്രീഷ , കപ്രാഫ റംല, മുഹമ്േ് ഹസീ�് 
എന്നടിവർ വടിധടിെർത്ാക്കളാെടി.
ണടന്പിസ് ടീമപിന് ആദരതം

ൊലടിക്കറ്് യൂണടിദവഴ് സടിറ്ടി ഇറെർദസാൺ 
കമൻസ് കടന്നടിസ് ൊമ്്യൻഷടി്ടിൽ ൊമ്്യൻ പട്ം 
െരസ്മാക്കടിെ ദൊദളജ് കടന്നടിസ് ടീം അഗങ്ൾ
ക്കും ദൊച്ചടിനം പ്രടിൻസ്ലടികറെയും അദ്ധ്യാപെ
രുകടയും സാന്നടിധ്യത്ടിൽ സ്വീെരണം നൽെടി 
ആേരടിച്ചു.
ഡപിപ്ാർട്് ണമറെ് ത� നാടക മത്സരതം 

െരടിത്രകത് മെടിച്ചുെളയുെ , നടിറങ്ദളാട് 
വടിദേ്വഷം പുലർത്തുെ, െലകെ ഭെക്കുന്ന പുതടിെ 
ൊലദത്ാട് സംവേടിക്കാൻ ' വാഗൺ ട്രാജഡടി: 

െമ്സടികറെ െകയ്ാ്് ' എന്ന പ്രദമെത്ടിൽ 
ഡടി്ാർട്് കമറെ് തല നാടെ മത്സരം സംഘടടി്ടി
ച്ചു. നവം�ർ 22 ന് സംഘടടി്ടിച്ച മത്സരത്ടിൽ 
ഇംഗ്ീഷ്, ഫടിസടിെ് സ്, സുദവാളജടി ഡടി്ാർട്് കമ
ന്റുെൾ െഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ാനങ്ൾ 
െരസ്മാക്കടി.മടിെച്ച നടനാെടി S2 BA ഇംഗ്ീഷടികല 
മുഹമ്േ് ആേടിലും നടടിൊെടി S2 Bsc സുദവാളജടിെടി
കല സുമ�� ഷാഫടിയും കതരകഞ്ടുക്കക്ട്ടു.
കചക്കുട്പി: Doll Making competetion

പ്രളെത്ാൽ നഷടിച്ച ദെന്ദമംഗലകത് 
മെത്റടി ഗ്ാമത്ടികന വീകണ്ടുക്കാനള്ള 
പരടിശ്രമത്ടികറെ പരടിമടിത ഫലമാെടിരുന്ന ദെക്കുട്ടി 
പാവെകള നടിർമടിച്ച് പടി.എസ്.എം.ഒ വടിേ്യാർത്ടി
െൾ നവം�ർ 26ന് സംഘടടി്ടിച്ച മത്സരത്ടിൽ 
ഒൻപത് ഡടി്ാർട്്കമറെടിൽ നടിന്നും അഞ്ചു ദപരടങ്
ന്ന ഓദരാ ടീമുെൾ പകങ്കടുത്തു. 
രാ്ഷ്ടീയതം, ഭരെഘടന, ജനാധപി�ത്യതം

യൂണടിെകറെ ആഭടിമുഖ്യത്ടിൽ രാഷ്ടീെം, 
ഭരണഘടന, ജനാധടിപത്യം എന്ന വടിഷെത്ടിൽ 
ഡടിസം�ർ 7ന് െർച്ച സംഘടടി്ടിച്ചു. അദ്ധ്യാപെ
രും വടിേ്യാർത്ടിെളും പകങ്കടുത്തു. 
WHR Day Celebration

ഡടിസം�ർ 10ന് ദലാെ മനഷ്യാവൊശ േടിന
ദത്ാടന�ന്ടിച്ച് Human Rights Under Indian Law 
എന്ന വടിഷെത്ടിൽ റഈസ് മസേലവടിയുമാെടി 
ഇറെറാക്ടീവ് കസഷൻ സംഘടടി്ടിച്ചു. 
Christmas Celebration

ദൊദളജ് യൂണടിെകറെ ദനതൃത്വത്ടിൽ 
വടിപുലമാെ രീതടിെടിൽ ക്രടിസ്മസ് ആദഘാഷങ്ൾ 
സംഘടടി്ടിച്ചു.
ോക്കുതം ണചാരുക്കുതം 2

2019 ജനവരടി 4, 5 തടിയ്തടിെളടിലാെടി മൂന്ന് 
ദവേടിെളടിൽ വടിവടിധ കസഷനെളടിലാെടി തുറന്ന െർ
ച്ചയും തുടർന്ന് സമീർ �ടിൻസടിയും ഇമാം മജ്ബൂറും 
ദെർന്ന് ഒരുക്കടിെ Songs Of Soul And Soil ഖവാലടി 
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സന്്യയും അറദങ്റടിെ വാക്കും കൊരുക്കും 2 The 
literary carnival Of PSMOC Union സംഘടടി്ടിച്ചു. 
കെ.പടി രാമനണ്ടി ഉേ്ഘാടനം കെയ് പരടിപാടടി
െടിൽ അനീസ് കെ മാ്ടിള, ദഗാമതടി, ജദമഷ് ദൊ
ട്ക്കൽ, ഉമർ തറദമൽ, സൂ്ർ അഷ് റഫ്, പടി.എ 
റഷീേ്, ഹസടിം ദെമ്പ്ര തുടങ്ടിെവർ പകങ്കടുത്തു. 
അനീസ് കെ മാ്ടിളയുകട The Slave Genesis ഉം 
ഹസീം ദെമ്പ്രയുകട Wagon No. LV1711 (1921) എന്നീ 
ദഡാെയുകമറെറടിെൾ പ്രേർഷടി്ടിച്ചു. 1921 സമരം 
പ്രദമെമാക്കടിെ ലടിറ്ററടി കഫ്റേ് കസവൻസ്, സ്ത്രീ, 
പ്രവാസം തുടങ്ടിെ വടിഷെങ്ളും െർച്ചയ്ക് വടിദധ
െമാക്കടി.
അ� 2k18

അല 2k18, PSMO college Annual Fine Arts On 
Stage മത്സരങ്ൾ ജനവരടി 15, 16 തടിയ്തടിെളടിലാ
െടി നടന്നു. പരടിപാടടിയുകട ഔദേ്യാഗടിെ ഉേ്ഘാ
ടനം ദൊദളജ് പ്രടിൻസടി്ൾ നടിർവ്ഹടിച്ചു. സടിനടി 
ആർട്ടിസ്റ്റുെളാെ നടിരഞ്ജൻ രഞ്ജു, മാനസ രാധാകൃ
ഷ്ണൻ തുടങ്ടിെവർ മുഖ്യാതടിഥടിെളാകെത്ടി. 
ഫൈക്കു Contest

മൂന്നു വരടിെളടിൽ വലടിെ അർത്തലങ്ൾ 
ഒളടി്ടിക്കുന്ന മഹക്കു െവടിതരെന മത്സരം സംഘ
ടടി്ടിച്ചു.
ദപിശ 2019

കഫബ്രുവരടി 5ന് പടി.ജടി വടിേ്യാർത്ടിെൾക്കാെടി 
'േടിശ 2019' വർക്ക് ദഷാ്് സംഘടടി്ടിച്ചു. വാക്കും 
വരയുമാെടി ഫടിലടി്് മമ്ാടും മദഹഷ് െടിത്രവർ
ണ്നം പരടിപാടടിക്ക് ദനതൃത്വം നൽെടി. യു.ജടി.സടി 
കനറ്് ദജതാക്കകള പ്രസ്തുത പരടിപാടടിെടിൽ കവച്ച് 
അനദമാേടിച്ചു. 
Vanquish 2k19

Vanquish 2k19 Annual Gamse കറെ ഭാഗമാെടി 
കെസ്്, ദവാളടിദ�ാൾ, ദട�ടിൾ കടന്നീസ്, �ാഡ്ടി
റെൺ, ക്രടിക്കറ്് എന്നീ മത്സരങ്ൾ നടന്നു. 
ഓപ്ൺ ഫമ്ക്

മരച്ചുവടുെകള സജീവമാക്കടികക്കാണ്് വാക്കും 
വരയും പാട്ടുമാെടി ഓ്ൺ മമക്ക് കഫബ്രുവരടി 
14ന് ആരംഭടിച്ചു. മഹാഗണടിെളുകടയും ഉങ്ടികറെയും 
തണലടിൽ പറഞ്ഞുതീരാത് പ്രണെെഥെളും പ്രണ
െനടിമടിഷങ്ളും പങ്കുകവച്ചദ്ാൾ മാർച്ച് അഞ്ടിന് 

വടിജെടിച്ചു.
ആദരേ്

സടി ദസാൺ വടിജെടിെൾക്കുള്ള ആേരവ് മാർച്ച് 
6ന് ദൊദളജ് ഓഡടിദറ്ാറടിെത്ടിൽ കവച്ച് നടത്ടി. 
െടിത്രപ്രതടിഭ സന അബുമലസടികനയും മടിെച്ച നടടി 
നവമടികെയും ആേരടിച്ചു. െടങ്ടിൽ വ്യത്യസ് ഗ്രൂ്് 
ഇനങ്ളുകട ദൊച്ചുമാകരയും ആേരടിച്ചു. 
Dhwani'19

മാർെ് 20 ന് Dhwani'19 ദൊദളജ് ദഡ 
സങ്കടടി്ടിച്ചു.പ്രശസ് കപാതു പ്രവർത്െൻ പടി 
കെ ഫടിദറാസ് ഉേ്ഘാടനം കെയ് പരടിപാടടിെടിൽ 
സടിനടിമാ താരങ്ളാെ ൊളടിോസ് ജെറാമും ഐശ്വ
ര്യാ ലക്മടിയും മുഖ്യാതടിഥടിെളാെടി.ഉച്ചക്ക് ദശഷം 
വടിേ്യാർത്ടിെളുകട െലാ പരടിപാടടിെദളാകട ആ 
േടിനത്ടിന് പരടിസമാപ്തടി കുറടിക്കക്ട്ടു.
Mehandi Fest 2k19

�ലടികപരുന്നാളടിദനാടന�ന്ടിച്ച് ഡടി്ാർ
ട്് കമറെ് തല മമലാഞ്ടി മത്സരം 'കമഹന്ടി കഫ്റേ് ' 
സംഘടടി്ടിച്ചു. 2019-20 അദ്ധ്യാെന വർഷകത് 
ഒന്നാം വർഷ വടിേ്യാർത്ടിെളും പകങ്കടുത്തു.
അവരടിൽ നടിന്ന് ഷടിഫ(S1 BA English), മുഷടിരടി
ഫ(S5 BBA), ജംഷീന(S1 Zoology), ഫരീേ(S1 
History), ഷഹാന(S1 Botony) എന്നടിവർ വടിജെടിെ
ളാെടി.

നടന്ന രണ്ാം ഭാഗത്ടിൽ സ്ത്രീ സ്വപ് നങ്ളാണ് 
െർച്ചൊെത്. 
സപി കസാൺ മുണന്ാരു്കതം

ദസാൺൽ െദലാത്സവങ്ളടിൽ ദൊദളജടികന 
പ്രതടിനടിധീെരടിക്കുന്ന വടിേ്യാർത്ടിെൾക്ക് ഓറടിെ
ദറെഷൻ ദപ്രാഗ്ാം നടത്ടി. മുൻ മഫൻ ആർട്് സ് 
ഡടിറക്ടർ �ഷീർ സർ ദപ്രാഗ്ാമടിന് ദനതൃത്വം 
നൽെടി. 
സപി കസാൺ കക�ാത്സേതം 

കഫബ്രുവരടി 26, 27, 28 മാർച്ച് 1, 2, 3 തടിയ്
തടിെളടിലാെടി നടന്ന ൊലടിക്കറ്് യൂണടിദവഴ് സടിറ്ടി 
സടി ദസാൺ െദലാത്സവത്ടിൽ ദൊദളജടികന 
പ്രതടിനടിധീെരടിച്ച് മുന്നൂറടിദലകറ വടിേ്യാർത്ടിെൾ 
പകങ്കടുത്തു.ഇരുന്നൂറടിലധടിെം ദൊദളജുെൾ പകങ്ക
ടുത് െലാദമളെടിൽ നമ്മുകട ദൊദളജടിന് കെറടിെ 
ദപാെറെ് വ്യത്യാസത്ടിൽ രണ്ാം സ്ാനം ലഭടിച്ചു. 
അദ്ധ്യാപെ അനദ്ധ്യാപെരുകടയും വടിേ്യാർത്ടി
െളുകടയും പൂർവ് വടിേ്യാർത്ടിെളുകടയും സജീവ 
പങ്കാളടിത്വം പടിന്തുണയുമാണ് ഈ ദനട്ത്ടിന് 
പടിന്നടിൽ.
Principal Eleven v/s College Union

പടി.എസ്.ഒയുകട ്റോഫ് ടീമും ദൊദളജ് 
യൂണടിെനം തമ്ടിൽ മാർച്ച് 5ന് ക്രടിക്കറ്് മത്സരം 
സംഘടടി്ടിച്ചു. മത്സരത്ടിൽ ദൊദളജ് യൂണടിെൻ 
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In the name of Allah, the most gracious and merciful
Staff and students

A total number of 85 teaching staff, out of which 
65 are permanent and 20 are guest lecturers, and 22 
non-teaching staff are employed in the institution. The 
total student strength is 1603 including 12 research 
scholars.
Recruitment

It is so proud to announce that seven candidates 
were recruited as Assistant Professors to various 
Departments in this academic year. They are:

1.Dr. Noufal PT   (Department of English)
2.Mr. Sameer Poongodan  (Department of 

Mathematics)
3.Mr. Mujeeb Rahman (Department of 

Mathematics)
4.Dr. Abdul Kareem T  (Department of Physics)
5.Dr. Shainy A  (Department of Physics)
6.Dr. Abdul Rasheed K   (Department of History)
7.Mr. Saravanan R (Department of History)
Two members of the faculty, Ms. Jasin Taj, 

Department of English, and Mr. Baburajan K,  
Department of Malayalam, were relieved for pursuing   
PhD. programme under Faculty Development 
Programme at The University of Kannur and Calicut 
respectively. 
Retirement

Prof. K.M Abdul Majeed, Associate Professor 
and Head, Dept. of Physics; Dr. P.P. Abdul Razack, 
Associate Professor and Head, Dept. of History; Mr. 
Jamaluddin, KP, Associate Professor  and Head, 
Dept. of English; and Dr. A.  Saifuddeen, Associate 
Professor and Head, Dept. of Physical Education 
retired from service this academic year.  The members 

of non-teaching staff, Mr. Musthafa Karakkal, LD 
Typist, Higher Grade;  Mr. OP Kunhimohammed, 
Mechanic ; and Mr. M K Abdul Latheef, Office 
attender, also retired this academic year. 
PhD Awarded

 Two of our faculty members - Dr. Saifuddeen 
A, Associate Professor and Head, Dept. Of Physical 
Education and Dr. Abdul Nasar V, Assistant 
Professor, Dept. of Commerce, were awarded PhD 
during this period.

UniversityExamination Results 2017-’18 
(April/May) 

Department    Percentage
BA History    73
BA Economics    93
BA English    100
B.Com    98.36
BBA      74
BSc. Mathematics   70
BSc. Physics   87.8
B.Sc. Chemistry    63.6
B.Sc. Zoology    90
B.Sc. Botany    81
MA History    85
MA English    100
M.Com    100  
MSc Mathematics   78
MSc Physics    82
MSc Chemistry    100
MSc Zoology     100

Major Activities conducted by the 
Departments

Department of English:
1.Organised a National seminar on Literary  Theory 

on  the  topic “ How to simplify the teaching and 
perception of Literary Theory” in which Prof. (Dr.)  
Natrajan of Pondichery Central University  was the 
resource person.
2. Two state level academic writing workshops for  

Research Scholars on ‘Article Writing and Research 
Proposal’ were organised on 17 & 24  October 2018.  
Dr. PK Babu, Principal MES College, Mampad and 
Dr.  KK Kunhammed, HOD,  Kannur University 
engaged the sessions.
3.Conducted Invited lectures on the topics : 

“Aesthetics from Below” by  Dr Ajay Shekar,  Sri 
Sankaracharya University, Kalady on 23 October 
2018 ; “Gender and Genre” by Dr Janaki Sreedaran, 
Professor, University of Calicut on  12 October 
2018; “Culture Studies” by Dr. Muhammed Afzal , 
Assistant Professor , Hyderabad Central University on 
2 November 2018.
4. A poetry workshop - Day with a Poet -  was held 

on  31 October 2018. Mr. VT  Jayadevan , Poet and 
Speaker, was  the resource person.
5.The ‘Decalect series’ was inaugurated by Dr. 

PK Babu, Principal MES College , Mampad on  3 
November 2018.
    Department of History
1. An Invited lecture as part of Vyzhavattom 

(Fortnightly Lecture series) was organized on 20th 
July 2018.   Lirar P, Assist. Prof. MG University  
presented a paper on West Asiain Turmoil.
2. An International Workshop on Multimodal 

Ethnography and Oral Histories, was organised on 
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8th August 2018. Samual Mark Anderson, Professor, 
Newyork University, Abu Dhabi; , Neelima 
Jayachandran, PhD Fellow, Africana Research 
Centre, Pennsylvania State University, USA ,and 
Rouf Ottathingal, a Research scholar, University of 
Leiden,Netherlands were  Chief discussants.
3. A special talk was conducted in connection with 

the inauguration of History Association. Dr. Gopalan 
Kutty, Former Professor & HoD,  Dept of  History, 
University of Calicut, spoke on Writing  Local History 
on 26th October 2018. The Department arranged Quiz 
Master competition as  part of the programme.
4.A One Day International Workshop was conducted 

in collaboration with Dept. Of Ethnomusicology, 
University of  California, Los Angeles, USA on 
Traditions and Transgression: Piety and Performance 
on the West Coast on 10th January 2018, with Prof. 
Amy Catlin Jairazbhoy, University of  California, 
Loss Angeles, USA and  Rouf Ottathingal, PhD 
Research scholar, University of Leiden, Denmark, as 
the chief discussants. A film screening and Discussion 
on Music for a Goddess and Performance of various 
Mappila Cultural programmes were also part of the 
Workshop.
5.The History Association in connection with 

Republic day Observance conducted an inter 
Departmental Quiz contest on 28  January 2019 .
6.An International seminar was organized to grace 

the occasion of the retirement of Dr. P.P Abdul 
Razack, on the topic Early Modern and Colonial 
in History: Concepts and Cases in South Asia on 5  
March 2019. The programme was inaugurated by  Dr. 
KT Jaleel, the Hon. Minister for higher education and 
minority welfare.
 Department of Economics: 
1. The Department conducted sixth C.H Ibrahim 

Haji Memorial Inter Collegiate Paper Presentation 
Competition on the topic “Global Competency and 
Indian Higher Education in the recent scenario” on 12 
August 2018.
2. The Economic Association was inaugurated by 

Dr. Sanadhanan Valluva, Head of the Department of 

Economics, St. Joseph’s College,Devagiri, Calicut  on 
13 December 2018  
3.  A panel discussion on  budget  titled ‘Interim 

Budget 2019-20 Dreams and Realities’ was organized 
on 15 February 2019.  Students and Teachers of the 
Department presented papers on the budget of the 
year.
4.  An International Conference on ‘Transnational 

Migration in Transition-Transformative 
Characteristics of Migration from Kerala” was 
organized on 29th January 2019 in collaboration 
with the Planning Board, Government of Kerala. Mr. 
Sebastian Castlier, an  International journalist from 
France was  the chief guest.
5.  The Department Magazine “Artha-7” was 

released by M.K Bava Sahib, Chairman, P.S.M.O 
College Managing Committee on 12 March 2019.
6.  The new venture ‘Reading Together’ was 

inaugurated by Jb. PK Abdurabb,  Former Minister 
for  Education, on 12 March 2019.
 Department of Botany:
The Department in collaboration with the Department 

of Zoology organized an International Invited talk on 
the topic “Murine model for diabetes Research” on 04 
March 2019.  Dr. Ammar A. Boudaka MD, Dept of 
Physiology, College of Medicine & Health Sciences, 
Sultan Qaboos University, Oman delivered the key 
note address. A one day workshop “PADUVA 2K19” 
was held on 22 Jan 2019, in which the sessions on 
Organic Gardening, Olericulture using grow bag and 
drip irrigation were handled by Mr.Ajsal, Ajus Food.  
A debate -  Symbiozz - on LCHF Food- Good or Bad 
was also organized on 27 Oct 2018.  Dr. Honey Sree 
acted as the moderator in the programme.  
 Department of Chemistry:
1.Energy and Environment Conservation Club 

(EECC)  observed the Ozone day on 18th September 
2018 with a programme entitled “Healing the hole 
in the umbrella”. The programme was sponsored by 
KSCSTE, Thiruvananthapuram. The Chief guest 
for the programme was Prof. K. Pappootty, Former 
H.O.D, Department of Physics, Government College, 

Madapally and the programme was inaugurated by 
Prof. Roy .K.B, Assistant Professor, SNGS College 
, Pattambi. An intercollegiate painting and elocution 
competition was also conducted. An amount of Rs. 
13000/- was sanctioned by KSCSTE. 
2.A Three Day Residential Science Workshop under 

State Institute of Educational Technology (SIET), 
“SHASTRARANGAM-SHASTRAJALAKAM 
2018” for nineth standard students of Malappuram 
district was conducted from 23rd to 26th November 
2018. Seventeen  boys and twenty  girls from different 
schools registered.  A sum of Rs. 135000/- was 
sanctioned by SIET for the conduct of the programme
3.A three day residential science workshop under 

Samagra Shiksha, Kerala, “SASTRARAPADHAM 
2018-19” of plus one students of Malappuram district 
Batch-A was conducted from 19th January 2019 to 
21st January 2019. Thirty boys and twenty eight girls 
from different higher secondary schools registered. Dr. 
K T Jaleel, Honorable minister for Higher Education, 
inaugurated the state level programme. A sum of Rs. 
220500/- was sanctioned by Samagra Shiksha for the 
conduct of the programme. 
 Department of Mathematics:
1. One day workshop on ‘Recent Trends And Careers 

In Mathematics’ was conducted on 25 February  2019 
.  The programme was inaugurated by Dr. Azeez 
K., principal.  Dr. Noufal A, Assistant professor , 
Department of mathematics KUSAT delivered a 
lecture on “ Introduction to Hilbert spaces “  and  Mr. 
Muhammad Abdul Kayyoom M , Assistant professor 
, Department of mathematics, Govt. College, Mokeri, 
handled a session on  “New Careers in Mathematics”
2.   ‘Ramanujan’s day’ and ‘Pi-Day’ were also 

celebrated on 22nd December 2018 and 14th March 
2019 respectively.
3.   JRF/NET coaching for PG students and a special 

coaching class for degree students for JAM and other 
PG Entrance examinations were  conducted.
 Department of Physics:
1.An orientation program was organized for B.Sc 

first year students on  20th July 2018. Dr. TP Rashid, 
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research scholar, NIT, Trichy  delivered  talks on “ 
Magnetocaloric properties of Gadolinium based alloys 
for wide range of temperature, magnetic refrigeration” 
and on ‘careers and higher education opportunities 
after BSc’.
2.A one day workshop on Electronics experimentation 

in association with Department of Physics, University 
of Calicut was organized on 8th November 2018. Dr. 
Mohammed Shahin Thayyil inaugurated the event. 
Engineer Jamshihas AP, EMBRONICS, Cochin, 
handled activity session.
3. A one day workshop on computer interfaced 

experiments using ExpEyes was also  organized on 
10th November 2018. Mr. Mohammed Rafeek EK 
,IT@School, Trainer, was the chief resource person. 
Students from various colleges participated in the 
program. 
4.As part of Shastrajalakam program,  an experimental 

activity session for the school students was organized 
on 23th November 2018 at BSc Physics Laboratory. 
5.A workshop on Electronics experiments based 

on MSc Physics practical paper was held at seminar 
Hall on 23 and 24 January 2019. Hundred and ten 
MSc students and teachers from various colleges 
participated in the workshop. Prof VC Suresh ,Former 
Head, Department of Physics, PSMO College, was the 
resource person. 
 Department of Zoology:
1. An Erudite lecture and an International Seminar 

on Toxicological Research were  organised on 16th 
and 17th January 2019. Prof. (Dr.) Alastair W M 
Hay, Emeritus Professor, Environmental Toxicology, 
University of Leeds, UK was the chief discussant. 
Dr. Y. Shibu Vardhanan, Head, Dept. of Zoology, 
University of Calicut also attended the programme.
2. World Wetland Day- 2019 was observed on 5th 

and 8th  February 2019. Dr. Mohammed Jafer Palot, 
Assistant Zoologist, Zoological Survey of India, 
Kozhikode and Mr. Vijesh Vallikkunnu, Freelance 
Nature Photographer were  Resource persons.
3.  A field visit to Kadalundi-Vallikkunnu Community 

Reserve was arranged on 06-2-2019. A Total of fifty 

students from various classes of Zoology  participated 
in the programme.
4. Biodiversity Awreness Programme was organised  

on 12th and 13th March 2019. Shri. HydressKutty 
PK, District coordinator, KSBB, Dr. Anoop Das KS, 
Assistant Professor, Dept. of Zoology, MES Mampad 
College, Mampad and Ms. Somya KC, Research 
Scholar, Forest Entomology, KFRI, Peechi spoke on 
various topics.
5. One day International Invited Lecture on “Murine 

model for Diabettic Research” was also organized 
on 28th February 2019. Dr. Ammar Abdulkader 
Boudaka, Professor Sulthan Qaboos University, 
Oman delivered the talk.
 Department of Commerce:
1.NET/JRF coaching  was conducted  during April

-May; October - November 2018 and April - May 
2019 with eminent resource persons
2 ED club was inaugurated and Meet with young 

entrepreneurs was conducted on 21st July 2018.  Mr. 
Rahoof Ali Bava, Managing Director, Ali Bava Group 
of Companies was the chief guest.
3. Two day workshop on Research Methodology & 

data Analysis was organised on 21 & 22nd Nov 2018.
4. ED Club organised a meet with women 

entrepreneur programme on 21st December 2018. Ms. 
Aysha Sana was the resource person. 
5. An Intercollegiate Management Meet and a 

national Seminar on Strategic Brand Management 
were organised on 19th January 2019 and 21st March 
2019 respectively.
7.  A National Workshop on Research Methodology 

for research Scholars & teachers was conducted on 
8th, 9th& 10th March 2019.
   Department of Arabic:
1.  A One Day International Seminar in collaboration 

with KMMO Arabic College, Tirurangadi on 
“Environmental Discourses in the Arabic Literature” 
was organised on 15th December 2018. Muhammed 
Naser Bin Al Jaber , the research supervisor Assistant 
of Hadramaut University of Yemen inaugurated the 

Seminar. Dr. Hussain Madavoor, Secretary to Indo 
Arab Relations , delivered the key note address. 
2. An International invited talk on “Resistance  

Literature in Arabic” by Khalid Faraj from Palestine 
was organised on 11 Jan 2019 at Yatheem Khana 
Auditorium . Dr. K. Azeez, Principal, inaugurated the 
function.

 Department of Malayalam:
1. Basheer Memorial lecture by Dr. Jameel Ahamed, 

Asst.prof, Govt.college  Malappuram was  Organised 
on 5.07.2018
2. Keralappiravi Dinaghosham was celebrated and a 

talk by Dr. M. C. Abdul Nazar, Asst. Prof., Govt. Arts 
and science college Kozhikode was organised.
3. Sargavedi inauguration and a lecture about 

diaspora by V.Muzafer Ahamed, renowned writer 
were held on 05 Nov 2018.
4. A talk on Kavithayum kalavum by S. Joseph, 

renowned poet and HoD of Malayalam Dept. , 
Maharajas college, Ernakulam   was  organised on 18 
Feb 2019
College Library:

  A one day  workshop  for librarians on KOHA 
software in collaboration with  Kerala Library Council 
was organised . Thirty Five  Librarains participated in 
the programme.
Membership of Teachers in Academic 
bodies

1. Dr. P.P. Abdul Razack, Asso. Professor and 
Head, Dept. of History nominated as the Dean, 
Faculty of Humanities at the University of Calicut. 
He also served as Chairman UG Board of Studies in 
History, University of Calicut. Also acting as Member 
Board of Studies, Farook College, Christ College, 
Irinjalakkuda and Maharajas College Eranakulam. 
(Autonomous Colleges).

2.  Mr. Abdul Majeed KM , Asso. Professor and 
Head of the Dept.of Physics,  served as member PG 
board of studies, University of Calicut

3. Mr. Mustafa K, Asso. Professor and Head of the 
Department of Commerce 
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and Centre of Research, acted as Member PG Board 
of Studies,  University of Calicut.

4. Aneesh. M.H., Head, Department of Chemistry  
serving as a Member,

PG board of studies, University of Calicut
5.  Mr. Shibinu,  acting as Member PG Board of 

Studies of Economics and Member- Faculty of 
Humanities, University of  Calicut. Also acting as 
Member, Scrutiny Board, University of Kerala

6. Ms. Saleena M, Assistant Professor of History, 
was nominated as Member, UG Board of studies in 
History, MES Mampad College(Autonomous)

7. Dr. Mustafaanand P.H., Head, Department of 
Botany acting as member,  U.G. Board of studies in 
Botany , University of Calicut.

8. Dr. Haris K, Assistant Professor of English, acting 
as Member, PG Board of Examination and Chairman, 
Question Setting Committee of the Dept. of  English, 
Kannur Univeristy

9. Shadiya Nuwair N.A.M was nominated as 
Member UG Board of studies in Hindi , University 
of Calicut   

Publication of Research Papers:
1. Dr. Mustafaanand P.H., HoD of Botany published 

the paper entitled  “In-vitro Plantlets regeneration 
from callus cultures of Cyclea peltata(Lam) Hook & 
Thoms – A Medicinal Plant” in International Journal 
of Pharmacy and Biological science 8(2) PP 225-229.

2.  Noora Mohamed Kutty, Assistant Prof. Of  
Commerce published the paper  “Quad-Sec: Preserving 
Privacy of Data in Cloud”,  2018 International 
Conference on Emerging Trends and Innovations 
In Engineering And Technological Research 
(ICETIETR), IEEE Kerala Section, Ernakulam, 
November 2018, pp. 1-6 ISBN 978-1-5386-5744-7, 
DOI 10.1109/ICETIETR.2018.8529031.

3. Dr.Sreesha CH, Assistant Prof. Of Commerce 
published the paper “Growth of Financial Derivatives 
in National Stock Exchange of India”, International 
Journal of Management Studies, Vol. 6, Special Issue 
1, Feb 2019, ISSN (Online) 2231 – 2528, ISSN (Print) 

2249-0302. Co author( Aysha K)
4. Saleena TA, Assistant Prof. In Commerce 

published the paper “Perception of marketers of green 
product : An empirical study”, International Journal 
of Commerce & Management Studies(IJMS), Vol.6, 
Issue 1(6), Jan 2019, eISSN 2231-2528, ISSN 2249 
– 0302.

5. Munavver Azeem Mullappally kayamkulath, 
Assistant Prof. of Commerce published 2 following 
papers. 

1.“Sustainable Development Through MGNREGS: 
A micro Study” Southern Economics. June 15 2018, 
Vol 57 No. 4. ISSN 0038-4046.

2.“Sustainable Development Through MGNREGS. 
A Study with special reference to Wayand District” 
MIRROR, Peer Refereed International research 
Journal of Commerce, Vol. 8 No 4, June 2018, ISSN 
2249-8117. (UGC approved)

6. Dr.Abdul Naser V, Assistant Prof. Of Commerce 
published the paper entitled “Effectiveness of Earnings 
management control mechanism in India- A diagnostic 
study using Structural Equation Modelling”, JETIR, 
Vol. 5, Issue 12, Dec 2018, ISSN 2349 – 5162, pp 63-
81, Impact factor 5.87 (UGC approved)

7. Aysha K, adhoc faculty in Commerce  published 
a paper entitled “Growth of Financial Derivatives 
in National Stock Exchange of India”, International 
Journal of Management Studies, Vol. 6, Special Issue 
1, Feb 2019, ISSN (Online) 2231 – 2528, ISSN (Print) 
2249-0302.

8. Dr. Shibinu. S, HoD of Economics published 2 
papers as detailed below: 

1. International Migration: Levels and Trends, 
International Journal of Research and Analytical 
Reviews (IJRAR), Volume 6. Issue 1, January, 2019.

2. An Analysis of Measures to Redress the Grievances 
of Indian Emigrants, IMPACT-International Journal 
of Research in Humanities, Arts and literature , 
Volume 6. Issue NO 1, November, 2018.

9. Ms. Ramla K, Assistant Prof. Of  Economics 
Published two following articles.

1. Higher Educational Vision of the Muslim Female 
Students in Kerala: Problems and Concerns “Emperor 
International Journal Of Finance and Management”
-An international journal with ISSN 2395-5929, UGC 
Jr. No.5308, Impact Factor: 1.14

2. Trends and Global Competency in the Higher 
Education of Kerala, 

10. Ms. Saleena M, Assistant Prof. of History, 
published an article entitled History of Black 
Gold:Mapping the Trajectories of Pepper Trade in 
Malabar in the MESMAC International Conference 
proceeding Journal,2019.

11. Mr. Saravanan R, Assistant Prof. Of History 
published  a paper titled “A Glimpse of Ancient Port 
Towns in Kerala”, in proceedings of the Kanyakumari 
Academy of Arts and Science, Social Sciences- Vol.2, 
ISSBN- 978-93-81658-24-6

12. Mr. Haseeb A  adhoc faculty in History published 
4 papers as detailed below

1. ‘Mappilapattu: A new reading through performing 
Arts’ was published in  International journal of  
English Language and literature, Vol 6,Issue 10, 2018.

2.‘War-songs ( Padapattu) And Anti-colonial 
struggles in Malabar’,  A research Paper  was  
published in International journal of Research and 
Analytical Review. Vol 5, Issue 3, 2018.

3. ‘Mappilapattu: As a source to reach out to the 
life of Mappilasof  Malabar’in International journal 
of  research in humanities art and literature, Vol 6, 
Issue 9, 2018.

4.‘Mappilapattu: A source of Artistic Weapon’, A 
research paper published in International journal of  
English Language and literature, Vol 6,Issue 9, 2018.

13. Mr. Abdul Majeed P, adhoc faculty in History 
published 5 papers 

1.  ‘Khudadad- i- Sarkar’ was the representation of 
Tipu’s Religious Concept? An Enquiry’in the 10th 
Edition of Thelicham Monthly, October 2018. 

2. “Fiscal reforms in Mysore and Malabar: A New 
Experience under Haider Ali and Tipu Sultan” in 
the IMPACT: International Journal of Research in 



144

Humanities, Arts and Literature, September 2018, 
Vol. 6.

3.  ‘Khudadad- i- Sarkar’: Analyzing the Nature of 
Mysorean State under Tipu Sultan, in the Literary 
Findings- International Journal of Multidisciplinary 
Research Vol. 2, December 2018.

4.  “Geo-Political Settings of a Buffer State: 
Analyzing Mysore in the Initial Years of Haider 
Ali” in 38th Annual session of South Indian History 
Congress Proceedings, February 2019.

5. “Confrontation with Colonialism:Resistance from 
the Local potentates of Malabar against the company 
states” in th International Journal of Research 
and Analytical Reviews,(IJRAR)Vol.6,Issue 1, 
February-2019.

14. Ms. Jaseela, Adhoc faculty in History published  
a paper entitled ‘Transformation of 

Ayurveda: the Case of KottakkalAryaVaidyaSala’, 
in the Literary Findings-International Journal of 
Multidisciplinary Research Vol. 2, December 2018. 

15. Rafiq Ibrahim, adhoc faculty in Malayalam 
published 2 papers: 

1. Nayikamarute Nisahayathakal.Kavana Kaumudi, 
Journal of N.V. Krishna  varrier memorial trust, Feb
-Apr, Vol.79.ISSN 2456-2513.

2. Aavishkaravum athirukalum, Kavana Kaumudi, 
Journal of N.V. Krishna varrier memorial trust, Aug
-Oct, Vol.81.ISSN 2456-2513

16.Nisamudheen Kunnath, Assistant Prof.of Physics  
published a paper titled Nanostructured Ceramics of 
Potassium Sodium Bismuth Titanate: Hydrothermal 
Synthesis and Piezoelectric Response at Morphotropic 
Phase Boundaryin New Journal of Glass and Ceramics

17.Dr. Divya P, adhoc faculty in Physics  published 
a paper titled 1D-2D integrated hybrid carbon 
nanostructure supported bimetallic alloy catelyst for 
ethanol oxidation and oxygen reduction reactions in 
International Journal of Hydrogen Energy (IF 4.229)

Publication of Books/Chapter in Books:
1. Mr. Noushad Chengodan, Assistant Professor 

in Economics authored the titled “Indian and Kerala 

Economy” – ISBN No. 978-81-927992-5-4 published 
by Calicut University Central Cooperative Store – 
February 2019.

2. Dr. K.P Mohammed Shareef, Assistant Professor 
in Zoology published the book titled  “ Hand Book on 
Vespid  Wasps (Hymenoptera: Vespidae) of Southern 
Region of Western Ghats and Adjacent Areas” with 
ISBN: 978-932880-1-6

 Rafiq Ibrahim, adhoc faculty in Malayalam 
published two books 

3.  “Aparathe Thodumpol” Progress Publication. 
Kozhikode.ISBN 93-84638-824

4. “PG yude chinthalokam”, Kerala Bhasha institute, 
Thiruvananthapuram. ISBN 978-81-200-4553-8

5. Dr. Abdul Rasheed K, Assistant Professor in 
History Published  a book Chapter on “Aspects of 
Mappila Insurgency in South Malabar”, an edited 
work  on Nationalism, Peasantry, and Social Change 
In India, P C Reddy(ed),(B R Publication, New Delhi, 
2018).

6. Mr. Noushad Chengodan, Assistant Professor 
in Economics Published a chapter titled “Economy 
of India: Basic Data, Trends and Outlook” in the 
Mathrubhumi Year Book Plus 2019 – ISBN No. 978-
81-8267-645-9

Participation of Teachers in Orientation and 
Refresher Courses

A total of 21 teachers attended Orientation and 
refresher courses at various UGC-HRDCs as detailed 
below

1. Ms. Anjum Hassan. C.A, Assistant Professor in 
Chemistry Attended a refresher course in Gandhian 
Studies conducted by UGC HRDC Calicut from 
15.02.2019 to 07.03.2019.

2.  Ms. Ramla K, Assistant Professor of Economics 
Participated in the Refresher Course in Gender 
Studies conducted by the UGC-Human Resource 
Development Centre, University of Calicut from 
26.09.2018 to 16.10.2018.

3. Mr. Subair. P, Assistant Professor of Arabic has 
successfully completed a Swayam MOOC online 

course equivalent to OC/RC on ICT in Teaching and 
Learning conducted by MHRD , Govt. Of India from 
7th January 1st February 2019.

4. Mr. Munavver Azeem Mullappally Kayamkulath, 
Assistant Professor, Dept. of Commerce participated 
in the UGC sponsored Refresher Course in Commerce 
and Management conducted by UGC-HRDC, 
Bharathidasan University, Tiruchirappalli from 13th 
July 2018 to 2nd August 2018.

5. Dr. Abdul Naser V, Assistant Professor of 
Commerce attended a Special Winter School 
Refresher Course in Social Science at UGC HRDC, 
Aligarh Muslim University from 6th Dec 2018 to 27th 
Dec 2018.

6. Sameera P, Assistant Professor of Commerce has 
participated in the Induction Programme for College/
University teachers conducted by MHRD- Teaching – 
Learning Centre, Department of Education, University 
of Calicut from 2nd May 2018 to 31st May 2018.

7. Dr.Nissar P, Assistant Professor of Commerce has 
participated in the Induction Programme for College/
University teachers conducted by MHRD- Teaching – 
Learning Centre, Department of Education, University 
of Calicut from 2nd May 2018 to 31st May 2018.

8. Dr.Nissar, P, Assistant Professor of Commerce 
attended a Refresher Course in Disaster management 
at UGC HRDC, Aligarh Muslim University from 12th 
March 2018 to 2th April 2019.

9.  Mr. Ajmal M P, Assistant Professor of English 
attended Orientation Programme at UGC-HRDC, 
University of Calicut during 19th June to 16th July 
2018.

10.  Mr. Ajmal M P, Assistant Professor of English, 
attended Refresher Course in English at    UGC
-HRDC, University of Calicut during 8th March to 
28th March 2019. 

11.  Dr. Haris K, Assistant Professor of English 
attended Orientation Programme at UGC-HRDC, 
University of Calicut during 19th June to 16th July 
2018.

12. Ms. Shareefa  Beegam , Assistant Professor 
of English attended Refresher Course in English at  
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UGC-HRDC, University of Calicut during 8th March 
to 28th March 2019. 

13.Dr. Haris K, Assistant Professor in English 
attended Refresher Course in English  at UGC-HRDC, 
University of Hyderabad Central University  during 
7th December to 27th December 2018 

14. Ms. Shadiya Nuwair NAM, Assistant Professor 
of Hindi attended  Orientation Programme conducted 
by UGC-HRDC  , University of Calicut From 12-09-
2018 to 09-10-2018.

15. Ms. Saleena M, Assistant Professor of History 
attended Refresher Course conducted by UGC-HRDC  
Jawaharlal Nehru University (JNU), New Delhi, From 
23rd  July 2018 to 17th August 2018.

16. Jahfar TK , Assistant professor of Mathematics  
attended Orientation programme at UGC- HRDC  
University of Calicut  from 12.03.2018 to 09.10.2018.

17.Muhammed Shafi P , Assistant professor of 
mathematics attended Refresher course at UGC- 
HRDC  University of Calicut from 14.12.2018 to 
04.01.2018.

18. Nissamuddeen Kunnath, Assistant professor 
of Physics participated in orientation program held 
at UGC-HRDC, University of Calicut from 1st 
November 2018 to 28th November 2018.

19. Mr. Basim MB, Assistant professor of Physics 
participated in the 21 day residential training 
program equivalent to UGC Referesher course at 
IISc, Bangalore, Chellakkare Campus from 22nd 
November to 12the December 2018.

20.Mr. Mohammed Anaz K, Assistant Professor 
of Botany attended  Orientation Programme at UGC
-HRDC, Alighur Muslim University from 12/03/2019 
to 02/04/2019 

21. Dr. Shafeekh. K. M, Assistant Professor 
of Chemistry  participated in a ten day FLAIR 
Orientation programme organized by FLAIR, Higher 
education Kerala state at Teaching Learning Centre, 
IIT Madras from 16th to 25th February 2019

Participation of Teachers in Academic 
Conferences:

Paper presentations
1.Mr. Subair. P, Department of Arabic, presented 

a paper in the National Workshop on ‘New 
Undergraduate Curriculum of Arabic Under 
University of Calicut held at Govt. PTM College, 
Perinthalmanna on 1 & 2 August 2018.

2.Sirajudheen.P, Department of Chemistry,  
presented a paper entitled “Layered Double Hydroxide 
activated carbon composites as an adsorbent for the 
effective removal of acid blue” in an international 
conference sponsored by TEQUIP III and DST 
SERB(ICACSE-2018) held at NIT Trichy on 6th-8th 
Dec 2018

3.Dr. Prajitha Kumari, Department of Chemistry, 
presented a paper entitled “The characterization of 
NR/NBR blends by positron annihilation lifetime 
spectroscopy (PALS)” in the International Conference 
on Emerging Trends Management, Engineering, 
Law, Technology and Science (ICEMELTS’18)  
held at Sandip University, Nashik during 3rd to 5th 
December 2018.

4.Noora Mohamed Kutty, Department of Commerce, 
presented a paper on “Quad-Sec: Preserving privacy 
of Data in Cloud”, International Conference on 
Emerging Trends & Innovations in Engineering & 
Technological Research (ICETIETR), IEEE Kerala 
Section organised by Toc H Institute of Science & 
Technology on 11th to 13th July 2018.

5.Dr. Abdul Naser V, Department of Commerce, 
presented a paper on “Effectiveness of   EM 
Control mechanism in controlling EM motivations”, 
International Conference on Calibration of accounting 
tools ( Metric, method and reports) in the changing 
global scenario organised by Pondichery University 
on 18th& 19th March 2019.

6.Sameera P, Department of Commerce, presented 
a paper on “Prospects and potentials of Islamic 
finance with special reference to Shariah Investment 
“in theTwo day National Seminar on Islamic 
finance as an alternative for modern financial system 
organised by Anvarul Islam Arabic College, Kuniyil 
in collaboration with Chair for Islamic Studies and 
research, University of Calicut on 27th and 28th Feb 

2019.
7.Dr. Shibinu, Department of Economics, presented  

papers on: 
1.  “Transformative Characteristics of Emigration 

from Kerala: A Panel data Analysis, 2011-2016”, 
in the  International Conference on Transformative 
Characteristics if Migration from Kerala organized 
by Dt. Planning Board, Govt. of Kerala and dept. of 
Economics, PSMO College, Tirurangadi 29 January, 
2019. 

2.   “Socio-Economic Impact of Emigration from 
Kerala”, in the  International Seminar on Transcending 
Boundaries; Transnational Migration from Malabar 
organized by Dept. of Economics, EMEA College, 
Kondotty, 4 February, 2019.

8.Ms. Ramla K, Department of Economics, 
Presented a paper titled “Influence of Emigration on 
Higher Educational Achievements of  Malappuram 
Muslim Community” in the International Conference 
organized by the Department of Economics, PSMO 
College, Tirurangadi on 29th January, 2019.

9.Mr. Noushad Chengodan, Department of 
Economics, Presented  papers  on: 

1.  “Ramifications of Recent Policy Initiatives 
on India’s Demographic Dividend” in the National 
Seminar organized by the Post-Graduate Department 
of Economics, Krishna Menon Memorial Government 
Women’s College, Kannur on 13th November, 2018.

2. “A Discussion on Displaced and Project Affected 
Persons as Victims of Airport Projects in Kerala” in 
the MESMAC International Conference organized by 
the MES Mampad College on 17th January, 2019.

3. “An Analysis of Development Induced 
Displacement and Immigrantsof Malappuram 
District” in the International Conference organized 
by the Department of Economics, PSMO College, 
Tirurangadi on 29th January, 2019.

4.  “Is the Interim Budget 2019-2020 a Populous and 
Stimulus?” in a function conducted by MES College, 
Mampad on 2nd February 2019.

5.  “Interim Budget 2019-2020: Dreams and 
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Realities” in the inaugural function of Economics 
Association of MES College, Ponnani on 20th 
February 2019.

10. Mr. Saravanan R, Department of History, 
Presented a paper titled “A Glimpse of Ancient Port 
Towns in Kerala” in 3rd International Conference 
of KAAS-2018, organized by Nesamony Research 
Forum, in Association with Kanyakumari Academy 
of Arts and Science (KAAS) held at Marthandom on 
Sept. 28 and 29, 2018.

11.Mohammed Shareef PK, Department of 
Malayalam, presented a paper on Cyber Space in 
Malayalam poetry in seminar organized by department 
of Malayalam and Kerala Studies, University of 
Calicut and chaired session on 05.02.2019

12.Dr. Roopesh R, Department of Mathematics  
presented a paper on “Mediator coloring of some 
graphs” at  internatiuonal seminar at M.E.S College 
Mampad.

13.Rini Haneef, Department of Commerce, 
presented  papers on: 

1. “A study on Investors awareness towards risk 
reduction measures of tock market   investment” in 
the National Seminar on Capital market investment 
organised at Govt. College, Kondotty sponsored by 
Directorate of Collegiate Education, Kerala on  16th 
Nov 2018.

2.  “A comparative study of level of awareness of 
Islamic banking among bank employees and common 
people” in the Two day National Seminar on Islamic 
finance as an alternative for modern financial system 
organised by Anvarul Islam Arabic College, Kuniyil 
in collaboration with Chair for Islamic Studies and 
research, University of Calicut on 27th and 28th Feb 
2019.

14.Aysha K, Department of Commerce  presented 
a paper entitled “A study on the awareness level of 
academicians on Islamic banking and its scope in 
India” in theTwo day National Seminar on Islamic 
finance as an alternative for modern financial system 
organised byAnvarul Islam Arabic College, Kuniyilin 
collaboration with Chair for Islamic Studies and 

research, University of Calicut on 27th and 28th Feb 
2019.

15.Aneesa KK, Department of Commerce,  presented 
a paper  in the Two day National Seminar on “Islamic 
finance as an alternative for modern financial system” 
organised by Anvarul Islam Arabic College, Kuniyil 
in collaboration with Chair for Islamic Studies and 
research, University of Calicut on 27th and 28th Feb 
2019.

16.Muhamed Haseeb N, Department of History, 
Presented  papers on:

1. ‘Women Representation in Mappila Literature’ 
in Two day National seminar on‘Introspecting  New 
Women: Discourses in Regional Literature during 
Colonial Period’organised  by Sri C AchutaMenon 
Government College, Thrissur.

2. ‘War-songs ( Padapattu) And Anti-colonial 
struggles in Malabar’ in Two day National seminar 
organised by the Department of History, Malappuram 
Government college.

17.Majeed P, Department of History, Presented  
papers on

1.   ‘Khudadad- i- Sarkar’: Analyzing the Nature 
of Mysorean State under Tipu Sultan’, in the Fourth 
session of SVASH International Seminar in December 
22nd 2018.

2. ‘Geo-Political Settings of a Buffer State: 
Analyzing Mysore in the Initial Years of Haider Ali’, 
in the 38th Annual session of South Indian History 
Congress conducted by Dept. of History University of 
Calicut, Kerala, January 28-30, 2018.

18.“Mir-Yam Cutchery: Analyzing the Development 
of Mysorean Navy Under Haider Ali and Tipu Sultan” 
in the Annual Presentation conducted by Department 
of History, S.S.U.S. Kalady on 15. 08. 2018.

19.Jaseela NN, Department of History, Presented a 
paper entitled ‘Transformation of Ayurveda: the Case 
of Kottakkal AryaVaidya Sala’, in the Fourth session 
of SVASH International Seminar in December 22nd 
2018.

20.Rafiq Ibrahim, Department of Malayalam, 

presented papers on:
1. “Malayalam intellectual history and Marxism” in 

the International seminar conducted by the  Dept. of 
Malayalam, Govt Arts and science college, Kozhikode 
on 8-9 October 2018.

2.   “Expatriateness and everydayness” in the 
International seminar conducted by the Dept. 
of Russian studies and Comparitive Literature, 
University of Calicut on 5-7 March2019.

3. “Navothanavum sahityavum” in the National 
seminar organised by the Dept. of English, Govt. 
College Mananthavady on 19-21 December 2018.

21.  Farsana. O.P., research scholar in Chemistry, 
presented a papers on

1.  “Structural study of modified nano crystalline 
zeolite” in the international conference held at Sandip 
University, Nashik during 3rd to 5th December 2018

2. “Studies on Cerium doped nanocrystalline ZSM-
5” in the international conference held at Sandip 
University, Nashik during 18th  to19th December 
2018

Sports and Games:
During the academic year 2018-19, the Department 

of Physical Education brought many laurels to the 
College. Some important achievements are listed 
below.

The Tennis ( men) and(women)  won the Winners 
trophy in the Calicut university Tennis championship.

Softball men team won the Runner up trophy in the 
Malappuram District Softball championship held at 
Parappanangadi BEM HS ground. 

Besides team events, some extra ordinary individual 
performance was also made by our students  

1.Mr. Ajmal K P III BA (Eng) won the gold medal 
in the All Indian Inter University Athletic meet in 
4X100 M Relay held at  Moodabadri University, by 
representing Calicut university

2.Mr. Said Shihabudheen O, II MA (History),  
won the gold medal in the Kerala state and Calicut 
university power lifting championship in heavy weight 
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category and won the Bronze  medal in the Calicut 
university athletic meet in shot put. He  represented  
Kerala in shot put event and took part in the Reliance 
National Athletic meet held at Delhi.

National Service Scheme 
(Unit No. 26 & 74)

The NSS Units of PSMO College have conducted 
lots of innovative programmes during the year 2018-
19 under the programme officers, Dr. Roopesh N and 
Dr. Abdulnaser.V . The programmes are listed below.

1.World Environment Day Celebration 
As part of the World Environment Day Celebration 

the NSS units in association with Malappuram 
Social Forestry Department, A Planted tree-care 
programme was conducted on the campus on 5 june 
2018. The programme was inaugurated by Mr. MK. 
Abdurahiman, Manager of the College. 

2.Yoga day 
International Yoga Day was celebrated in PSMO 

College by NSS Units with varieties of programmes 
on 21 June. In the morning, at 9.00 am there was a rally 
towards  Tirurangadi town  to make people aware of 
the benefit  of “ yoga Asanas”  and to motivate the folk 
for a healthy life.    The programme was inaugurated 
by  Dr. Azeez. K, Principal PSMO College.

3.Work Shop On Yoga
 A  Workshop on yoga was organized  exclusively 

for NSS Volunteers. The programme was inaugurated 
by Dr. Azeez. K, Principal PSMO College.. Famous 
Yoga instructor Ms. E. Jasitha was the chief guest and 
Resource Person of the programme, who handled both 
theory and practical sessions on Yoga

4. Drug abuse and illicit trafficking
Poster competition on the topic “drugs and youth”   

was conducted  among the college students on 26th 
June 2018 . Ten teams were participated and the 
department  of chemistry team won first prize in the 
competition.

5.Seminar on drug abuse and illicit trafficking 
International day against drug abuse and illicit 

trafficking was observed on 26th june 2018 by 
conducting a  seminar  on DRUG ABUSE. Mr. 
Harikumar (district co ordinator vimukthi ) and Jamal 
cheruvadi ( New hope councilling and de-addiction 
center) were  resource  persons

6.Workshop on no more plastics-
A workshop on no-more plastic was organized on 

21.7.2018 .  Ms. Misiriya was the resource person. 
Shea gave hands on training to the volunteers on how 
to make paper pens.  The volunteers made 97 paper 
pens.  

7.“Kolumutayi”- toy collection and distribution to 
the Anganavadi kids.  

Programme titled “kolumutayi” was conducted on 
8/7/2018. Two Anganavadies that lacked  toys for the 
kids to play were selected by the volunteers.  These 
Anganavadies were located in Puliyan parambu and 
the other in Kohinoor.  Students spent a day in the 
Anganavadies and donated toys.

8.Swatch Bharath Oath Taking 
As per the instructions from central Govt. a 

Swatch Bharath oath taking was conducted on the 
college campus in the forenoon of 1st August 2018. 
The Programme was inaugurated by Dr. K Azeez, 
Principal, PSMO College. NSS volunteer Muhammed 
Musthafa administered the oath and all the volunteers 
actively participated.

9.Swatch Bharath Cleaning Programme 
As per the instructions from central govt, a Swatch 

Bharath Cleaning Programme was conducted on the 
college campus on 5th August 2018. The Programme 
was inaugurated by Dr. K Azeez, Principal of the 
College.

10.Survey -Nayi manzil.  
 A survey in association with Tirurangadi 

municipality was carried out in connection with the 
programme of Govt. of India, Ministry of Minority 
Affairs to find the drop outs  of schools and to register 
them for job oriented courses on 5 August 2018. The 
volunteers traced out more than 65 such cases in 
Parappanangadi coastal areas and handed over the 

details to the authorities.
11.Flood Relief Activities -FACING THE FLOOD
The two NSS units of PSMO college, Tirurangadi  

played  Prominent  roles  in setting up of the relief 
camps  at Govt. High School Thrikkulam and 
GHSS Tirurangadi. The Camp at GHSS Tirurangadi 
has started on 16th august 2018 and the camp at 
thrikkulam  on 17th August 2018. The volunteers 
along with two programme officers  helped the 
Tirurangadi municipality members  in collecting and 
distributing relief materials. The volunteers played 
the key roles in allotting the rooms .They  categorized 
the collected materials like cloths, water bottles, food 
items, cosmetics   etc. They donated  buckets, mugs, 
bed sheets, new  dresses and sanitary napkins to the 
camps. Eventhough the transportations were much 
difficult, most of the volunteers took pain to  reach the 
camps for serving the needy.

12.Flood Relief Activities -RECOVERY
An orientation programme for cleaning the flood 

affected areas and chlorination was conducted on 23rd 
August 2018. Mr. Santhosh Kumar, health Inspector, 
Tirurangadi was the resource person. After the 
orientation, a demonstration on super chlorination  was 
held. The volunteers cleaned the flood affected houses 
and chlorination and super chlorination were done in 
the college premises and  Pathinarungal , Tirurangadi. 
The volunteers along with the programme officers 
completed chlorination of  200 houses in the 2nd, 
3rd and 39th wards of Pathinarungal , Tirurangadi on  
25th August 2018 .

13. Teacher’s day observation
Teachers day was observed by conducting  the 

experience sharing session - “An influenced  teacher 
in the school life” . The volunteers  made  56 paper 
and seed pens  and presented the same to all the 
teachers to depromote  the use of plastic pens.

14.Workshop on no more plastics 2
 A work shop on paper art works was conducted on 

10 September 2018.  The sessions were led by Ms. 
Misiriya and Ms. Nallira. The  deligates  got hands 
on training on how to make  paper pens, pen stands  
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flowers, and flower vases. 
15.NSS day celebrations 
 NSS day was celebrated differently this year with 

the motto  “cleanliness next to godliness” on 23 and 
24 September 2018. The Parappanangadi municipal 
bus stand  and Railway station cleaning programme 
was inaugurated by Mr. Usman, Standing Committee 
chairman, Parappanangadi municipality and Mr. K.R 
Ranjith, S.I of Police, Parappanangadi. During the 
inaugural speech   Mr. K.R Ranjith  explained about 
the importance of volunteerism and its effect on 
society. 

The police station cleaning was inaugurated by 
Mr. H. Haneefa, Vice Chairman Parappanangadi 
Muncipality. The police men elaborated on the 
functioning of the police station to the volunteers.

The parappanangadi court cleaning was inaugurated 
by planting a tree in the courtyard of the court by 
Mr. E Noufal , Division councilor Parappanangadi 
Municipality. All the volunteers actively participated 
in all the cleaning programmes. 

16.Sevanavaram  
NSS Units of PSMO conducted a cleaning 

programme inside the campus on 2nd October2018.  
The plastic and non plastic waste were collected 
seperately and the  plastic waste was handed over to 
the municipality. The programme was inaugurated by 
college Principal Dr. K Azeez.

17.Nirachaarth 
The Volunteers of NSS conducted a programme 

called  “Niracharth”-wall painting of all class rooms 
of our college on 7th  and 8th October 2018. The 
programme was inaugurated by college Principal Dr. 
K Azeez. 

18.Blood donation camp
NSS Units of PSMO College conducted a blood 

donation camp on the campus on 16th October2018. 
The camp was conducted with the assistance of NCC 
Unit of PSMO, Red Ribbon Club, Perintalmanna 
Blood Bank and HDFC, Perintalmanna. The NSS 
volunteers donated 79 units of blood.

19.Arogya Seminar

In association with Kerala Koumudhi daily the  
units   arranged a Seminar on good health on 30 
October2018. The programme was  inaugurated by 
Mr. K.N.A. Khadar, MLA, The chief guest was Mr. 
C.M. Devadas, C.I of Police, Tirurangadi. A special 
supplement was released  by Mr. MK. Abdurahiman, 
PSMO College Manager. Dr. K Azeez. college 
principal, presided over the inaugural ceremony.  Dr. 
Sree Biju. M.K. was the resource person 

20.Madhuram Malayalam
On  kerala piravi day , NSS units  conducted a 

programme Madhuram Malayalam on 1st November 
2018, in which   competition of speaking only in 
Malayalam was the highlight. Mr. Sarath, Zoology  
department, won the 1st prize.

21.NSS orientation 
An orientation programme for the  newly enrolled 

volunteers  was held at college auditorium on 
10th November 2018. Mr. Shabeermon, NSS Ex- 
programme Officer , Unity womens college, was the 
resource person.  Hundred and sixteen  volunteers 
attended the programme.

22.Green Campus- Clean Campus
A Planted tree-care programme was conducted on 

the campus on 11th November 2018.  The saplings 
already planted on the campus as part of the 
Institutional Planting were given proper care through 
the planted tree-care programme. The cleaning of  
college premises was also carried out.

23.Pink ribbon campaigning 
The programme was inaugurated by college 

Principal Dr. K Azeez on 14th November 2018. 
Mr. Saheer  and Ayisha Shada, the NSS volunteers,  
described the role of youth in reducing the attacks 
against the children. After wearing the pink ribbon 
the volunteers distributed the pink ribbon amomg the 
other students and made them aware about the pink 
ribbon campaigning.

24.No more-plastics Work shop 3 
 A workshop was organised at  Oriental Higher 

Secondary School on 15th November 2018 . And 

thirty students of the school were taught on how to 
make  paper pens and paper pens with seeds. The 
resource persons were Ms. Nallira, Ms. Misiriya and 
Ms. Ashitha.

25.Run Campus Run 
Diabetic day of this year was observed differently 

with the programme —run campus run on 14th 
November 2018 . The programme was inaugurated 
by  Dr. Azeez. K, Principal PSMO College.  A 
“kootayottam” was organized , which revealed the 
importance of physical exercises in daily life.

26.Flag day 
The flag day was observed by conducting quiz 

competitions 25th November  2018. NSS volunteer 
secretary Mr. Sinan Abdul Lathif acted as the 
moderator. Ten teams participated in the competition.

27.Aids awareness programme
. The programme was inaugurated by  Dr. Azeez. 

K, Principal PSMO College 1st December 2018. The 
formation of red ribbon model by the volunteers was 
taken place at the tennis court of the college. 

28.Talk with the Talents 
Day for differently abled was observed on the 

campus with the programme “ Talk with the Taklents” 
on 3rd  December 2018. Four  differently abled 
students shared their experiences and challenges they 
faced . They disclosed their dreams and the inspired 
volunteers   offered all their help and support to them 
to fulfil their dreams.

29.Life without limits 
the units organised a documentary film festival in 

connection with the differently abled day observation  
on 3rd December 2018. Three films were screened in 
the festival including life with out limits. The festival 
was inaugurated by Dr. K Azeez, Principal, PSMO 
College.

30.Aids Awareness Class 
An AIDS awareness class was organized for NSS 

volunteers on 13th December 2018. The class was 
handled by Dr. Nimisha, Asst. Professor , Dept. of 
Zoology, PSMO College.
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31.NSS Pre-Camp Orientation 
A Pre-Special Camp Orientation was conducted for 

second year NSS volunteers on 15th December 2018. 
Dr.Roopesh.N, NSS Programme Officer, handled the 
orientation sessions.

32.NSS Seven Days’ Special Camp (22nd  Dec 2018 
to 28th Dec 2018)

 Mrs. Habeeba basher  C.P, education standing 
committee chairperson of  Tirurangadi  Municipality 
inaugurated  the camp. Mrs. Vathsala , councillor 
of 3rd division, Tirurangadi municipality gave the 
presidential address.  The major projects of the camp 
were cleaning of flood effected area, and giving 
support to rebuild  the ruined houses during flood .

33.Mehandi Stall @ Vaakkum Chorukkum 
Programme (5th January 2019)

The Units  set up a handicraft stall in front of the 
college gate on the day of the literary fest, Vaakkum 
Chorukkum, held at PSMO on 5th January 2019. The 
stall was set up to rise the fund  for palliative activities. 

34.U- turn to Child hood
- Stall @ Vaakkum Chorukkum Programme (5th 

January 2019)
The Units  set up a game stall on the college campus 

on the day of the literary fest Vaakkum Chorukkum 
held at PSMO on 5th January 2019. The stall was set 
up to collect money for Abhayam-Home for Homeless 
Project.

35.Republic day Celeberation 
The units organized a talk on  “Indian constituency” 

on 28th January 2019.  A discussion was organised on 
the topic  “Is India really republic” 

36.Observence of Martyr’s day (30th January 2019)
 The martyr’s  day was obverved  by arranging a 

Documentary  film show  on “ the life of Gandhiji and 
his dreams” on 30th January 2019, Ms. Ummukulsu, 
NSS volunteer, acted as a moderator in the discussion 
session, “Gandhiji’s  India and youth”.

37.Sago-19 
The Wet land day was  observed on the campus  

by  conducting  spot photography and elocution 
competitions on the topic “ importance of wet lands” 
on 4th February 2019 .

38.Cleanliness Drive 
The NSS volunteers cleaned Kakkad- Tirurangadi 

Road,    collected  plastic waste and handed over the 
same to Tirurangadi Municipality 13 February 2019 . 

39.Nature Education Camp @ Wayanadu , 
Brahmagiri  

In association with the Forest and Wildlife 
Department, the NSS Units conducted a three day 
nature education camp at Brahmagiri , Wayanadu 
from 15th February 2019 to 17th Nov 2017 February 
2019. The camp was inaugurated by Mr. Ajmal, Asst. 
Wildlife Warden. Trekking, Bird Watching, Yoga 
sessions and forest stream bathing were conducted as 
part of the camp.

40.Urumal 
The volunteers organized a dress collection 

programme on 21st February 2019.  The collected 
dresses were donated  to the authorities of Bismi 
welfare center , Karipoor to be distributed among the  
inmates of the rehabilitation center.

41.Ujjwala
The Women day was celebrated with a programme  

“Ujjwala”  8 March 2019. The programme   was 
inaugurated by Dr. K Azeez, Principal, PSMO 
College.

NCC activities in the academic year 2018-
‘19
National Cadet Corpse have spent a vibrant academic 
year in 2018-’19. The organization has conducted a 
lot of activities of social and environmental concern 
beside the activities meant for the individual 
development of the cadets. Major activities conducted 
by NCC are as follows:

1.The college NCC unit observed International Yoga 
Day celebration on 21 June 2018. Cadets conducted a 
mass yoga practice meant for the staff and students 
of the college. Nearly 400 students attended the yoga 

demonstration
2.The NCC unit of the college celebrated the victory 

day on 27 July 2018 to commemorate the surgical 
strike successfully conducted by the Indian Army in 
2016.

3.The cadets of the NCC unit of the college stretched 
their helping hand to the local revenue authority in 
running the flood relief camp set up in the Govt. High 
School Tirurangadi in the month of August. Around 
80 families were present in the camp and the cadets 
were indulged in the registration, sentry duty and 
in the maintenance of hygiene and sanitation of the 
relief camp beside the normal activities related to the  
running of the camp

4.After the flood the cadets indulged in the 
cleaning of houses and places of Tirurangadi and  
Parappanangadi which are severely affected by flood. 
The activities of the cadets in the relief camp and the 
activities on maintance of hygiene and sanitation after 
the flood was deeply appreciated by the local self
-governments and the health department.

5.One platoon of the college NCC unit attended 
the Independence Day celebration conducted by 
the district head quarters at MSP Parade ground 
Malappuram on 15 August  and bagged the second 
prize in parade in Senior Division.

6.Mr.AneesAhamed EK, Care Taker NCC received 
the chief Ministers rolling trophy for the best 
educational institution in the Armed Forces Flag Day 
Fund collection in the year 2017 on 15 August 2018 
in the Independence Day Celebration held at the state 
capital.

7.The newly appointed Commanding Officer of 29 
Kerala Battallion NCC, Colonel RR Kotwal visited 
the college on 9th October 2018 and appreciated 
the unit for its activities on community and social 
development. The Commanding Officer also enquired 
about the possibility of setting a firing range in the 
college for the firing practice of cadets under the 
battalion.

8.In association with Indian Medical Association 
(IMA) NCC unit of the college observed the world 
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diabetes day on 14  November 2018. Around 300 
students attended the programme.

9.NCC cadets of the college had given a warm 
welcome to Smt. KK Shailaja Teacher, Minister 
of Health, Govt. of Kerala, who visited the campus 
in connection with the inauguration of the newly 
instituted cardiac medicine unit of  MKH hospital, one 
of the sister institution of the college.

10.The NCC unit of the college conducted the 
NCC day celebration on 25  November 2018, which 
is celebrated on the last Sunday of November every 
year. Around 100 cadets attended the programme.

11.In Association with college NSS unit and Taluk 
Hospital, Tirurangadi NCC unit conducted a blood 
donation camp and an awareness camp against HIV – 
AIDS on 2nd December 2018 and 10 December 2018.

12.The college NCC unit collected and handed 
over a fund of Rs. 174116/- to the ZillaSainik 
Welfare Office through 29 Kerala Battallion NCC in 
the Armed Forces Flag Day. Which ascertained the 
position of the college as first in the state among the 
educational institutions in the contribution to armed 
forces flag day for a consecutive second year.

13.One platoon of the college NCC unit attended the 
Republic Day celebration conducted by the district 
head quarters at MSP Parade ground Malappuramon 
26 January 2018 and bagged the second prize in 
parade in Senior Division.
Major Achievements

1. L/CPL Ramjeesh C and CDT Shibinamol attended 
the Inter Group Competition in Tal Sainik Camp 2018

2.CPL Jithin Mohan CM and CPL. Devakikkutty 
C attended the prestigious All India Tal 
SainikCamp(TSC). CPL Jithin Mohan bagged gold 
medal in Obstacle training and CPL. Devakikkutty 
bagged Silver medal in Tug of War.

3.CPL Arun Das K attended the inter Directorate 
Shootting championship held in Tamilnadu and 
the prestigious All India  Mavlankar Shooting 
championship held at Chandigarh.

4.CQMS Naeemur Rahman KK bagged the third 
prize in Interzone body building championship held 

in Calicut University.
Special  Achievements of Students:
Doctoral Research

1. one of the great achievements of the college 
during this academic year was the awarding of 
Doctorate degree to 6 Research scholars, viz. Dr. 
Juwairiya PP, Dr. Limna M, Dr. Shabnamol TP, Dr. 
Shabeer VP, Dr. Binoosa T and Dr. Munavver Azeem 
Mullappally Kayamkulath from the Department of 
Commerce and Centre of Research. One researcher 
of the same Department  submitted his thesis. Two 
research scholars from the Research Department of 
History also submitted their thesis.
NET/JRF 

 Four Departments viz. The Department of 
Commerce, English, History and Mathematics 
provided NET/JRF coaching to students very 
effectively. A total of 12 students qualified NET 
and two students from the Department of Commerce  
qualified JRF. Shabna  PT and Krishna Priya of 
third semester MA English qualified NET. From the 
Department of Mathematics two students  qualified 
NET and GATE. Shimna Muhammed.M of MSc 
physics Qualified UGC Net June 2018.
Other major Achievements: 

 Ms. Athira K and Ms. Sulfana Thasni. T.P, II 
semester and IV Semester M.Sc chemistry students, 
were selected as summer research fellows by JNCASR, 
Bangalore. Ms Safeela of second semester M.Sc was 
also selected for summer research programme at NIIST 
Trivandrum.  The project proposals of four second 
semester B.Sc Chemistry students - Aswani, Arathi, 
Muhsina. P and Ameena Jishmath. K - were approved 
under the SPYTiS-I scheme of KSCSTE. Adil Pari, 
Sumayya AP of second semester B.Sc Chemistry; 
Vishnudas V, Sreerag KP of second semester B.Sc 
Mathematics and Shakira PC of second semester B.Sc 
Physics were selected to INSPIRE Scholarsip. Althaf 
Hussain, first Semester MA History, participated in the  
International Cultural Exchange Programme at Punjab 
from December 1- 30. Fasal Rahman P of IV sem MA 
History and Murshida K of I sem BA History won first 

prize in the District level Gandhi Quiz Competition 
held under the Kerala Khadi Village Industrial Board 
on 27th September 2018 at Malappuram Panchayath 
Hall. The same team also won  first prize in the State 
level Gandhi Quiz Competition organized by Gandhi 
Chair, Calicut University on 08th December 2018. 
Fasal Rahman P of IV sem MA History got third place 
in the State level Gandhi Quiz Competition organized 
by Markaz College on 02nd October 2018; first prize 
in Vivekananda Quiz conducted by Yuvajana Kshema 
Vakuppu on 05th January 2019 at Calicut University; 
First prize in State level Vivekananda Quiz conducted 
by Yuvajana Kshema Vakuppu on 12th January 2019 
at Thiruvananthapuram; first place in Gandhi quiz for 
the general public organized by Navajeevan Public 
Library, Vallikkunnu on 30th January 2019; first prize 
in the Quiz competition conducted by The History 
department, Unity Women’s, College, Manjeri and 
second prize in the All Kerala Inter-collegiate Quiz 
Competition conducted by Social Science Forum 
of Payyannur College, Kannur on 22nd February 
2019. Najida P M, Murshida K and Fasal Rahman P 
secured second prize in the inter-departmental quiz 
competition conducted by the Dept. of Zoology, 
PSMO College, in connection with the Science Day 
celebrations on 11th November 2018. Najida P M and 
Murshida K of II semester BA History got second 
prize in the intercollegiate quiz competition conducted 
by the English Department, Farook College, Calicut 
on 24th January 2019. Muhammed TC, BSc final 
Semester student, got selected and attended PTTS 
(Physics Training and Talent Search 2019) camp at 
NIT Surathkal. first
Conclusion

Concluding this report, I express my profound 
gratitude to the Management of the college, 
members of teaching and non-teaching staff, 
parents, alumni, students, and well wishers for 
their active co-operation and assistance extended 
to this institution and pray the Almighty to shower 
His blessings and benevolence on us.

Dr.K Azeez
Principal, P.S.M.O College
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സടി-ദസാൺ
െടിത്രപ്രതടിഭ

നവമടി പടി.
സടി-ദസാൺ

ക�്റേ് ആക്ടസ്
ഇംഗ്ീഷ് ഡ്ാമ
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ഇെ്,
ചീനടിയപടയും ചപവൊക്ടിപറെയും ഗന്ധങ്ങെടിൽ നടിന്ന് 

സമയും ചീഞ്ഞുനൊറുന്ന പെൊകപതെക്കുള്ള കടിെച്ചടിെൊണ്. 

ഏപറ സ്മരണകളും െടിരടിഞ്ഞുപനൊട്ങ്ങളും ബൊക്ടിപവച്ച 

കടിെച്ചടിൽ...!

ഘടടികൊരങ്ങെടിപെ സൂചടികൾ കണപക് ഒന്നടിന �ടിറപക 

ഒന്നൊപയൊടുന്ന പെൊകതെടിന്, ഈ അവസൊന പ�പജൊര 

അെങ്ൊരമൊയടിരടിക്ൊും.

എങ്ടിലുും, 

'എവടിപടയൊയടിരന്നു' എന്ന പചൊ�്യങ്ങളന്നയടിക്ൊതെ 

ഗുരനൊഥർക്കുും,

പവള്ളക്ടെൊസടിൽ കറുതെ അക്രങ്ങപെ  

അണടി നടിരതെടിയവർക്കുും,

കൂടടിപച്ചരലുകൾക്ടിടയടിൽ ഞങ്ങപെ പനൊക്ടി �ല്ടിെടിച്ച  

ഉറുമ്പടിപനപ�ൊലുും അഞ്ടിനും ഒമ്പെടിനും ഇടയടിൽ  

െെച്ചടിടൊൻ ശ്രമടിച്ച സമടിെടി അുംഗങ്ങൾക്കുും, 

�ടിപന്ന, 

ഓപരൊ എഡടിറ്ർക്കുും �റയൊനള്ളതുപ�ൊപെ,

പ�രടിന് മെയൊെതെടിപെ അക്രങ്ങൾ െടികയൊപെ 

വന്നപപ്ൊൾ അങ്ങ്  െക്�്വീ�് വപരയള്ള സഞ്ൊരപമൊഴടി

വൊക്ടി െന്ന പകൊപമഴ് സ് പ്ൊക്ടിന മുന്നടിപെ മരതെടിനും,

പകൊട്ടിയടക്പപ്ടൊതെ സുഹൃത്തുക്ളപട  വൊെടിലുകൾക്കുും,

രൊത്രടി ഹവകടിപയതെടിയ നടിദ്രൊപ�വടിക്കുും,

പനപട്ൊട്ങ്ങൾക്ടിടയടിപെ 'പമൊപന പചൊറ് െടിപന്നൊ?' എന്ന 

പചൊ�്യതെടിനടമക്കുും... 

സ് പനഹപൂർവും...!

അദ്നാന് മമമചേരി

+91 9747 321 609
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സമു�ൊയതെടിന മീപെ സ്വ�് നവല്ടികളും
വൊക്കുകൾക്കു മുകെടിൽ ആശയങ്ങളും �ടർതെടി
സടി.എച്ച് അറബടി അധ്യൊ�കപര നടിയമടിച്ച കൊെതെ്
നൊട്ടിൽ കുടനന്നൊക്ൊൻ ആപെക്ടിട്ൊനടിപല്ന്ന്
എെടിരൊെടികൾ �രടിഹസടിച്ചു.
അവർ സമു�ൊയക്കുടയപട
കമ്പടികൾ നന്നൊക്ൊൻ പ�ൊയെൊപണന്ന്
അപദേഹും �റഞ്ഞു.
അങ്ങപന മെബൊറടിൽ പുെടിയ
ചരടിത്രമുണ്ടൊയടി, പവെടിച്ചവും.
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