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SAMA France - A New Beginning
After long deliberations, erstwhile WMF
France Committee unanimously decided to
rebrand and rename our association and
suspend our partnership with the WMF
Global body. Our family association will
henceforth be called ‘SAMA France (Sarva
Malayalee France). The name ‘SAMA’ even in
its abbreviated form brings in the flavor of
what our association truly represents
(Meaning: ‘Equality’).
As you probably know, WMF France had been
an
independent
association
since
its
inception in 2017 and this association has had
its own bylaws and registration. At the time
of its creation, the committee members
informed the WMF Global committee that
WMF France activities will be completely
unrestrained by the decisions taken by the
global body and that WMF France will work
autonomously with the only goal of working
for the welfare of the Malayalees in France.
However, though an agreement was reached
with the global body at that point, the
changing WMF global coordinators and WMF
global committee has, off late, questioned
the independent functioning of our selfless
organization. We, the committee members,
therefore strongly felt that the interests of the
global body did not match with the
ideologies and principles of what we
represent. Hence, the committee felt that a
mutually agreeable disunion was the best
course of action.
PLEASE NOTE that WE ARE NOT registering a
new association, but WE ARE just renaming
our association and we confirm that all the
committee
members
and
association
members will continue to be part of our
organization and we will continue to strive for
excellence to bring all Malayalees in France
under one umbrella, as one family.

20 Rue Brillat Savarin
75013 Paris
06 51 53 20 82

contact@samafrance.com
@SARVAMALAYALEE
@SARVAMALAYALEEFRANCE

www.samafrance.com

We assure our Malayali family that SAMA
France will continue to represent the
beautiful state of Kerala with great dignity
and pride in France, as we continue to
illuminate and reverberate the ‘Kerala
Culture’. All avenues and activities like
‘Malayalam
Mission’,
‘Student
Council’,
‘Women’s Forum’, Career Council’, Journal,
Music band and all our cultural and social
sub-groups will continue to be affiliated with
SAMA France. We hope that our dear France
family would wholeheartedly respect our
decision, and we sincerely thank you in
advance for all the cooperation and support
for the near future.
------Ramkumar Kumargeetha
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Thiruvonam 2021
Gratitude for your enthusiastic participation in SAMA Thiruvonam 2021
SAMA France committee would like to extend
their sincere gratitude to his excellency
Indian Ambassador Mr. Jawed Ashraf, other
dignitaries of the Indian Embassy Dr. K.M.
Praphullachandra Sharma, Mrs. Shrila Datta
Kumar, Mr. Naman Upadhyaya, Mrs Soumya C,
and all members of our family for joining in
harmony to celebrate Onam 2021. In these
challenging times of a raging pandemic, we
are proud that the members of this Kerala
Fraternity joined hands in unison to celebrate
this beautiful festival.
We appreciate his excellency Mr. Jawed
Ashraf for his eloquent and inspiring words
that proved to be an excellent curtain raiser
for the celebrations.
Success of a big event is not possible without
many sacrifices. Words cannot express the
herculean efforts of Mr Sivasankara Pillai, Mrs
Lalitha Pillai, Mrs Vanaja Jan, Mr Joseph John
and Mr Swamy for preparing the most
delicious and grand ambrosia styled Onam
feast 'OnaSadhya', we have had in recent
times. They catered a successful partnership
with over 50 dedicated Paris Malayali family
members and this collaboration proved to be
the recipe of Onasadhya’s success.
Another key factor that made this event a big
success was the outstanding coordination
and event planning by event coordinator
Jisha Noushad Overwhelming number of
demands or last minute changes did not
seem to deter Jisha who always seemed to be
in complete control of her one and only goal –
to ensure that the crowd is entertained.
Kudos to your effort Jisha.
Speaking of talent, SAMA France is proud to
have unearthed some hidden gems to go
along with the already rich Parisian Malayali
talent.
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We wholeheartedly thank all the participants
who have spent so much time and effort in
making this event a big success. We look
forward
to
your
participation
and
entertainment in the ensuing years.
Onam will not be complete without ‘Maveli’.
We are grateful to one of the most loving and
kind souls in Henri Vidal who once again
agreed and volunteered to be ‘Maveli’ of this
event. Though he was relentlessly pursued
and followed for photographs, he greeted
everyone with smiles and was the true
representation of the benevolent king
‘Mahabali’. We thank him for his inspirational
speech as well.
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This event would not have been half as
successful without the sincere involvement
of volunteers. Led by experienced leaders
Rajesh KM, Prasanth Mohanachandran, Titto
Cvarkey, Deepak Vijayakumar, Sangeeth
Kurup, Sreeja Saraswathy, Shajan Kalath,
Shyamji
Bhai,
Kiran
Rama
Krishnan,
Abraham Johnson, Asif Yahya, Nishad Alizeh,
Rahul, Manu Vishal, they supported THEIR
association and their family wholeheartedly
to make this event a big success.

Special shout out to our sponsors Nazim Kka
(Cfc Bordeaux main sponsor), Chic d'or and
Prohands Technologies, Atelier Rian, Creact
for their support and endorsement of the
event.
Last but not the least, hats off to clever and
meticulous
planning
from
executive
committee members, Jithu Jan, Vikas
Mathew & Ramkumar Kumargeetha, Roy
Antony and other committee members and
directing the perfect script.

The last few weeks have been a joy ride.
Obstacles came and went, but the pleasure
of celebrating an event, with fellow

Malayalis truly turned out to be an
extremely gratifying and a liberating
experience. Looking forward to ‘Onam
2022’.
----Ramkumar Kumargeetha
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Farewell Dinner for Mr. Ignaci Arulanandu
SAMA France is delighted to have participated
in a cocktail party and dinner hosted by his
excellency Indian Ambassador to France, Mr.
Jawed Ashraf at the Ambassador residence,
Paris to bid farewell to Mr. Ignaci Arulanandu,
First
Secretary
(Research,
Technology,
Community Affairs & Education). This event was
also conducted to appreciate the efforts of the
community leaders for their support and aid
during the pandemic crisis. The dinner was
attended by SAMA France president Jithu Jan
and Joint secretary Ramkumar Kumargeetha.
Mr Ignaci Arulanandu is leaving office after 3
stellar years as first secretary of India and was
instrumental for waging a battle against the
raging
pandemic
in
a
very
successful
partnership with the community leaders. He
was instrumental is supporting and addressing
the problems of the students and Indian
diaspora in distress during the unprecedented
COVID crisis. SAMA France committee salutes
Arul Sir's humanitarian spirit, his compassion
and benevolence.

all the community leaders for their
outstanding wrestle against the pandemic.
We would also like to thank his excellency
Mr. Jawed Ashraf for his invitation and
hospitality.
----Ramkumar Kumargeetha

SAMA France also wholeheartedly appreciates

Maveli Store Onam special Online Quiz Competition II
Maveli Store Onam and Independence
special Online Quiz competition was
organized by SAMA France on 15th August
2021 at 8PM. This quiz was based on Kerala
and was conducted by renowned quiz
master, script writer and friend Aneesh
Nirmalan.
After a grueling and intriguing 35 question
session, Anoop Vincent was crowned the
SAMA Onam Quiz 2021 Champion. Talented
singer Sooraj Krishna and SAMA committee
member Deepak Vijayakumar brought forth
great fight and ended up 2nd and 3rd
respectively. Rahul Thomas and Prasanth
Mohanachandran rounded up the top 5.
Congratulations to all the winners.

SEPT 2021

1st

2nd

3rd
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Onam 2021 Football Tournament – Team Vijayan
Crowned Champions
In an exhilarating and nail biting final, Team
Vijayan outlasted Team Satyan in penalties to
clinch the second edition of Onam 2021
Tournament organized by SAMA France in
partnership with KTA sports club. The teams
were locked 1-1 after extra time and only
penalties could separate the finalists. Dynamic
forward and captain Rajeeb Ali led from the
front on his way to be the top scorer of the
competition with 5 goals and once again
proved to be the difference maker and the
most valuable player of the tournament and of
KTA.
Team Satyan did not have a rosy start to the
tournament as they were trounced 5-0 by the
eventual champions Team Vijayan in the
tournament opener. Rajeeb Ali scored a free
kick a few minutes into the game and
eventually a hattrick and set the tone for Team
Vijayan for the rest of the tournament.
Although, team Satyan was sharing, and at
times dominating possession, brilliant defense
from the trio of Maneesh Maneesh, Sahil Shaik
and Romil Patel of team Vijayan denied any
opportunities for the opposition. A couple of
goals from KTA sponsor and benefactor
Sebastian Ouseph and Romil (of a penalty)
rounded up an overpowering triumph for
Team Vijayan.
Pre-tournament
Favorites
Team
Ancheri
clashed with Team Pappachan in the second
game of the tournament. Team Pappachan
featured Overall number 1 pick Akhilesh
Antony and best midfielder of the Onam
tournament 2020 Jefin Joy Kuttikadan, while
Team Ancheri featured a nice mix of veteran
players like Florian, Shervan and promising
talent like Abdu and Ahmed Basil. The teams
were evenly matched, and the match ended in
a stalemate, as no goals were scored during
the 30 minutes of regular time.
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Next, Team Satyan locked horns with Team
Pappachan in a must win match for both
teams. Team Satyan came all guns blazing into
this contest. Akshay, who was eventually voted
‘Best
midfielder’
of
the
competition,
announced himself in this game, as he
designed excellent plays. Top notched display
from defensive stalwarts Abraham Johnson,
Jithu Jan and captain Joe Joseph and midfield
magic from Akshay provided multiple goal
scoring opportunities to Team Satyan. Team
Satyan were not to be denied as they stormed
back into the competition with two decisive
goals from veteran Vikas Mathew and speed
gun Rahul, and eventually won the contest
quite comfortably.
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Next Match featured Team Vijayan pitted against
Team Ancheri. IN a must win match for Team
Ancheri, brilliant assist from ‘Best Midfielder
Runner-up 2021’ Mubas enabled Rajeeb to score
his fourth of the tournament. Once again,
another team was dominating possession
against Team Vijayan, but brilliant defense,
Mubas and opportunistic attack from Rajeeb
were the key ingredients for yet another goal for
the eventual champions. However, Team Ancheri
came from behind to stay alive in the
competition as Ahmed Basil netted a scotcher
off an assist from play maker Shervan and game
ended with a score line 1-1. Two games, two
draws for Team Ancheri.
Team Vijayan needed just a draw against Team
Pappachan to ensure they qualified for the finals,
and they did just that, in their final match
against a lack luster opposition. Although prized
forward Akhilesh scored his first goal of the
tournament, he tried to prove that he was
Maradona in the most infamous way possible, as
he was eventually sent off for a very deliberate
hand ball. This, rather reckless move denied his
team any chance of qualifying for the finals, as
an own goal from Kamarudheen Vadakkan
sealed the deal for Team Vijayan as they became
the first team to qualify for the finals. Team
Pappachan, on the other hand was knocked out
of the tournament.
In the tournament finale, team Satyan wrangled
with team Ancheri in a virtual quarterfinal. While
Team Satyan only wanted a draw, Team Ancheri
had to win the game to book a spot in the finals.
Teams were trying to press at both ends, and
both teams were very close to scoring the golden
goal that would have seen them through.
However, the match ended in a tame draw as a
veteran team with the highest average age of the
tournament, Team Satyan qualified for the finals.
If the tournament curtain raiser was any
indication, Team Satyan had their work cut off
against
an
overwhelming
Team
Vijayan.
However, Team Satyan wrested the initiative
back, put the past behind and gave a strong
fight to their opposition.

SEPT 2021
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The two teams featured the best defenses of
the competition and the two best goal keepers
of the competition in Akhil (who won the ‘Best
Goalkeeper of tournament 2021’) and Kiran.
Midway into the first half, Rajeeb worked his
magic again as Team Vijayan led 1-0 at half
time. In the second half, Akshay weaved many
a good chance for Team Satyan with his
dynamic midfield play, while Rajeeb tried his
best to penetrate a determined Team Vijayan
defense. During the waning moments of the
half, when all hope was lost, a final long
desperate shot from Abraham, somehow
slipped through the hands of Akhil and found
the back of the nets. Ecstatic roars from Team
Satyan followed, as they scored a miraculous
goal in the dying seconds to keep their hopes
alive in the tournament. The teams remained
deadlocked after extra time and the game had
to be eventually settled by penalties. Team
with the best nerves, prudent goal keeping
skills and ‘a bit of luck’ were to emerge
victorious.
Team Satyan started off the shootout with
Rahul missing the mark agonizingly close, as
his attempt deflected off the post, while Romil
netted the goal for Team Vijayan. Akhil made a
brilliant save for team Vijayan in the next
attempt of Akshay while Rajeeb scored yet
again, as Team Vijayan went up 2-0. Although
Jithu scored the next goal, Sahil scored yet
again for team Vijayan as they took
unassailable lead to be crowned SAMA&KTA
Onam
Football
tournament
champions
2021.SAMA and KTA committee, on behalf of
the entire football fraternity congratulate
Team Vijayan for their victory and extends
commiserations to the other football teams
and thanks them for their true spirit, grit, and
sportsmanship they displayed throughout the
tournament. We also extend our special
thanks and gratitude to Joseph John for
preparing a scrumptious lunch for the players
of the tournament.
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Best Forward – Rajeeb Ali
Best Defenders – Sahil and Romil
Best Midfielder – Akshay
*Best GK – Akhil
Tournament Runner-up – Team Satyan
Tournament Winner – Team Vijayan

--------Ramkumar Kumargeetha
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Kerala Tuskers Asnieres into AFC Semifinals
Third year into its inception, KTA (Kerala
Tuskers Asnieres) are through to the
Semifinals.
In the most competitive Group (pool1) of the
AFC Div 4, as four teams tied with a record of
3-2., KTA dramatically crossed the line with a
superior net-run rate. Congrats France stars
cricket club for topping the group and
qualifying for the playoffs. Commiserations to
Sarcelles cricket club, Aulnay cricket club and
Bengal Tigers cricket club for just missing out
on the playoffs.
In the Quarterfinals, chasing 181 in 20 overs for
a win and place in the semi finals Kerala
Tuskers Asnieres (KTA) captain and opening
batsman Vikas Mathew lit up the Grigny
cricket ground by scoring a blistering 67 of 30
balls to spur KTA into the semifinals. Kiran
Ramakrishnan and Shiju Vijayan chipped in
with a vital 37 and 27 respectively.
Earlier in the season, KTA started off narrowly
losing to Sarcelles cricket club of the last ball
of the game, but won the next three matches
against France star, Bengal Tigers and USCA,
before losing by 18 runs to home team Aulnay
in the round robin finale. Only net run rate
could separate the top four teams in the group
and KTA scraped through to the next round.
Strong
leadership
and
top
batting
performances from captain Vikas Mathew
(Ranking 1 in the batting charts), good support
from the top and middle order (JK, Shiju, Nik,
Kiran,Ali) and a strong bowling unit(Mehran,
Zohaib, Rashid, Ram) helped KTA weather the
storm. Above all, excellent commitment, team
spirit and great camaraderie proved to be the
deciding factor in this success.
Above all, sublime encouragement from our
supporters (President Henri Vidal, Kiran
Menamadathil,
Titto
Cvarkey,
Madhu
Kainikkara and Prince Ks) spurred us on.
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There is a tricky, but adventurous and exciting
road ahead of us for the ultimate glory
(Division championship trophy). We sincerely
hope to march on with togetherness, patience,
and passion to claim this coveted prize.
Another tough match-up against Pool B
division winners Evry CC awaits them. The SF
match is scheduled to be held at Dreux,
Saturday 18th at 11 AM.
Special thanks to Sebastian Ouseph for his
sponsorship and support.

----Ramkumar Kumargeetha
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French Republics
What is French republic/republics?
French Republics refer to a succession of
republics after the proclamation of the French
Revolution and the abolition of the monarchy
in France in 1792. They are raised when there is
a change of the constitution of a situation
where the country had restored its monarch
(Like the First and Second French Republic).
The current regime in France is the 5th
Republic, incepted since 1958.
What are the timelines of the 1st, 2nd...5th
republics?
The 1st Republic (1792-1804) was proclaimed
during the revolution in 1792. It gave France a
constitution,
a
flag,
a
geographical
organization
(departments),
the
metric
system, etc... but it could not really hold on
and it ended with the Napoleonic Empire
(Napoleon I).
The Second Republic followed the revolution
of 1848, and ended in 1852, with the coup
d'état (putsch) of Louis-Napoleon Bonaparte
who, as president, abolished the Republic and
proclaimed himself emperor Napoleon III.
The
Third
Republic
(1870-1940)
was
proclaimed in 1870, on September 4th,
following the defeat of Sedan and the capture
of Emperor Napoleon III by Prussian troops.
Many roads in France bear the name
"September 4th". This Republic is the longest
in the history of France, but it ended in 1940,
with the defeat of France and the occupation
by the Germans. It is this era that announced
the French, the citizens that we are, decreeing
the free and compulsory school for all, forming
citizens speaking only one language,
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the French, separating the Church and the
State, organizing the State-Nation, making the
14th of July, our National Day, and the
‘Marseillaise’ our national anthem.. The Fourth
Republic succeeded the 2nd World War (19461958). It reproduced the functioning of the
Third and established the parliament, where
the government (ministers) were chosen by
the deputies (source of instability, and of
partisan combinations). This system was
unable to manage and resolve the Algerian
conflict, and thus allowed the return of
General De GAULLE to the forefront.
The Fifth Republic (>1958) was therefore
established in 1958, with a new constitution,
and replaced the previous parliamentary
system, by a presidential system, intended for
general
De
GAULLE,
president
elected
henceforth by universal suffrage. In place for
62 years, 11 months and 6 days, the Fifth
Republic is the most stable French republican
regime after the Third Republic (1870-1940).
-----Henri Vidal (Anjooran)
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Travel from Paris to Trivandrum - During COVID TIMES
It all started, with me finally being fully
vaccinated and my only goal from that
moment was to visit my family back in Kerala,
India. Nearly two weeks after my second
vaccine shot, I started looking into airline fares
and policy changes. Needless to say, I was
quite perplexed to find out the inconsistencies
in
airline
ticket
bookings
and
flight
cancellations were on the rise.
I finally settled on Qatar airways after
continuously monitoring the FB Air Bubble
group. This was also the only time-saving
option available to me since the other option
was a transit flight via Delhi which would’ve
taken me nearly 21 hours. I doubled down on
Qatar Airways and purchased a return ticket;
Paris - Doha - Trivandrum and back (12-Jul to
29-Aug). With a sigh of relief, I sank back into
my chair, relaxed.
The very next day, as I was monitoring the FB
Air Bubble Group, comments stating that the
Qatar tickets were being canceled and/or
postponed were popping up. Naturally, I got
quite anxious and the following week I kept
calling
the
Qatar
Airline’s
office
for
confirmation. The replies I received were not
instilling confidence. Nevertheless, I constantly
kept at it and finally got a positive
confirmation.
Prior to my departure, I registered with the
Indian Embassy (Google form registration for
travel to India from France) and Kerala Covid
Jaagratha Portal, did the 48hr RTPCR test and
once I received my result, I registered in the Air
Suvidha Portal (self-declaration form). I also
carried my travel attestation form stating the
compelling reason to leave Metropolitan
France (please note that this was needed
when India was on the red list.)
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I reached 4hours before my departure time
and already there was a short queue. The
check-in thereafter was quite smooth, so was
the immigration. Also note that in my case, the
immigration officer did not ask me about my
‘compelling reason’’.
Qatar Airways, even during covid, has a high
standard of treating customers on-board. They
provided blankets, headsets, and a kit with all
the essentials (sanitizers, masks, and gloves),
not to mention, excellent food service.
Transit in Doha was very smooth without any
security checkpoints. Face shields were
provided at the boarding counter before flying
from Doha to Trivandrum.
Once I reached Trivandrum, RTPCR, Air
Suvidha SDF, and Covid Jaagratha Portal
registration forms were inspected at two
checkpoints before immigration. Immigration
and baggage claim went smoothly. Right
before the exit of the airport arrival terminal,
they collected contact numbers and Jaagratha
Portal
registration
numbers
and
were
redirected to covid testing counters. No
instruction pertaining to home quarantine was
provided.
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Even though it was not necessary, I voluntarily
quarantined myself for 1 week. It’s better to be
safe than sorry!!
Now on the way back to Paris, prior to
departure, I had the following documents at
hand.
1.48hrs RTPCR (as per the rule an RTPCR test
within 72hrs prior to the departure is required)
2.Vaccination Certificate
3.Sworn Statement
4.Qatar consent form
The process was smooth without any hiccups.
24hrs before departure I received an email
from Trivandrum Airport's Qatar Airways
Service Desk asking me to email them my
travel documents.
n the airport (TRV) they verified my RTPCR test
result, vaccination certificate, and sworn

sama France Journal

I statement. They also asked for 'travel
attestation' (which is for non - vaccinated
passengers and after explaining, they were fine
with it)
There was no verification in Qatar airport
during transit but there was a security
checkpoint.
In CDG, the passengers were transferred from
terminal 2E to the immigration checkpoint.
Upon reaching the checkpoint - "Orange file
queue" (I might also add that it was not
crowded there) -they verified vaccination
certificate along with other usual documents
and literally gave me a thumbs up.
Airport authorities had a very friendly
demeanor at both TRV and CDG.
----Sariga S babu

ഇന്നും ഈ തൊട്ടപ്പന്റെ സാന്നിധ്യം എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്...
എന്നെ ഞാൻ ആക്കിയ എന്റെ തൊട്ടപ്പൻ... എന്റെ
ടീച്ചറമ്മ... ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു
ടീച്ചറോട് എത്രമാത്രം സ്നേഹം ഉണ്ടാകുമോ
അത്രമാത്രംസ്നേഹമാണ് എന്റെ എൽ പി സ്കൂൾ
ജീവിതം സ്വർഗ്ഗമാക്കിയ ബിനു ടീച്ചറോട് എനിക്ക്.
ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും
കൂടുതൽ
സ്വാധീനിക്കുക
അവരുടെ
മാതാപിതാക്കളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ
ഗുരുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും. എന്നെ ഏറ്റവും
അധികം സ്വാധീനിച്ച എന്റെ ടീച്ചറെ എനിക്
കിട്ടുന്നത്19 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആണ്.
എന്നെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുന്നത് 2000 -ൽ ആണ്.
ഒന്നാം
ക്ലാസിൽ
കൊണ്ട്
ഇരുത്തിയപ്പോൾ
തുടങ്ങിയ കരച്ചിൽ... 'എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണം...
ടീച്ചറെ
അമ്മയെ
കാണണം...'
എന്ന്
കുഞ്ഞുമനസ്ടീച്ചറോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞതിൽ
നിന്നും, ടീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്കൂൾ
ഇഷ്ടമാണ് എന്നതിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു നാലാം
ക്ലാസ് ആയപ്പോഴേക്കും.
ഇന്ന്
19
വര്ഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം
തിരിഞ്ഞു
നോക്കുമ്പോൾ
സന്തോഷവും
സങ്കടവുമായ
കാര്യങ്ങൾ ടീച്ചറോടു തുറന്നു പറയാൻ
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പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഗ്യം മാത്രമാണ് അത്.
ക്ലാസിൽ
ഒരറ്റത്ത്
ഒന്നും
സംസാരിക്കാതെ
എപ്പോഴും കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയിൽ
നിന്നും
ഇന്ന്
എന്ത്
കാര്യം
വന്നാലും
തന്റേടത്തോടയും
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും
നേരിടുന്ന
കവിതയിലേക്ക്
എത്തുവാൻ
കാരണമായത് ടീച്ചർ എന്നിൽ അർപ്പിച്ച ആ
വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും മാത്രമാണ്
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പാടാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ആടാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും പല
കലോത്സവങ്ങളിലും എന്നെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ടീച്ചർ കാണിച്ച ആവേശം, എന്നോട് എഴുതിക്കോളൂ എന്ന്
പറഞ്ഞു തന്ന ആത്മവിശ്വാസം, ക്ലാസിലെ ഒരു മൂലയിൽ കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിന്ന കുട്ടിയിൽ നിന്നും ക്ലാസ്
ലീഡർ ആക്കിയ ടീച്ചർ. പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആത്മവിശ്വാസം
തന്ന ടീച്ചർ.
ക്ലാസ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്നാൽ ചേർത്തു പിടിക്കുന്ന ടീച്ചർ. അസുഖം വന്നാൽ അമ്മയെ പോലെ
നോക്കുന്ന ടീച്ചർ... പരീക്ഷകളിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ 'അത് സാരമില്ല, നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാം
നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തും' എന്നു പറയാതെ പറഞ്ഞു തന്ന ടീച്ചർ. ക്ലാസിൽ പല പല മത്സരങ്ങൾ വെച്ച്
കുട്ടികള്ക്ക് നിറമുള്ള പേനകളും പെന്സിലുകളും സമ്മാനമായി തരുന്ന ടീച്ചർ. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ
കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്ന ടീച്ചർ.
ഒരു അഞ്ചു വയസുകാരിയിൽ നിന്നും 25 വയസുകാരിയിലേക്കു എത്തുമ്പോൾ ഇന്നും ഈ തൊട്ടപ്പന്റെ
സാന്നിധ്യം എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്... എന്റെ വിജയങ്ങളിൽ എന്നെക്കാൾ സന്തോഷിക്കുന്ന എന്റെ
ടീച്ചറമ്മയ്ക്കായി. ഒരുപാട് സ്നേഹം...
----------Kavitha Jayarajan

ഓണത്തുമ്പി
'സമഫ്രാൻസി'ന്റെ
ഓണാഘോഷദിവസം.
ഒരുകോണിൽ കൂട്ടുകാരുമായിസംസാരിച്ചുകൊണ്ടു
നിൽക്കുമ്പോൾ
ദൂരെ
പൂക്കളത്തിന്റെ
അടുത്തുനിന്ന് 'സാറക്കുട്ടി' കയ്യാട്ടി വിളിച്ചു. സമ
മലയാളം മിഷനിൽഅടുത്തിടെ ചേർന്ന ഞങ്ങളുടെ
കൊച്ചു താരമാണ്. പിന്നെ വരാമെന്നു ചിരിച്ചു
ഞാൻ
വർത്തമാനത്തിലേക്കു
മടങ്ങി.
അവൾവിടുന്ന മട്ടില്ല. അവിടെ നിന്ന് ഓടി വന്ന്
എന്നെപിടിച്ചു വലിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ' ഒരു സ്റ്റുഡന്റ്
ഉണ്ട്..
ഇവിടെ..മലയാളം
പഠിപ്പിക്കണം'
എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട്
അവിടെകുട്ടികളെ ആരെയും കണ്ടില്ല. ഉണ്ട്.. ഉണ്ട്
..എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നെ പിടിച്ചു വലിച്ചു
മുന്നിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സദ്യ നടക്കുന്ന
സമയമായതുകൊണ്ടുഅവിടെ അധികം ആളില്ല.
ഉള്ള
രണ്ടു
പേരുടെ
മുന്നിൽഎന്നെ
കൊണ്ടുനിർത്തി, അതിൽ ഒരാളെ ചൂണ്ടിപറഞ്ഞു.
ഈ
ആന്റി
യെകൂടി
നമുക്ക്
ക്ലാസ്സിൽചേർക്കാമെന്ന്. മലയാളം അറിയില്ലത്രേ!.
ഞാൻ അന്തം വിട്ടു. അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട്
പരിചയപ്പെട്ടു.
ഒരു
മലയാളിയുംവടക്കേ
ഇന്ത്യക്കാരിയായ ഭാര്യയും ആണ്. ആ ആന്റിക്ക്
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മലയാളം അറിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ , ഒട്ടും
വിഷമിക്കണ്ട ഇവിടെ പരിഹാരമുണ്ട് എന്ന മട്ടിൽ,
സമയംപാഴാക്കാതെ ഓടിവന്ന്എവിടെയോ നിന്ന
ഞങ്ങളെ
വിളിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ്.
ഈകുഞ്ഞുതുമ്പികളുടെ
ഉറച്ചവിശ്വാസത്തിനു
മുന്നിൽ ഓണപ്പൂവുകൾ വിടരാതെങ്ങനെ!
...............ശ്രീജ സരസ്വതി ,
മലയാളംമിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ , സമ ഫ്രാൻസ്
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Cafe Angelina
Expatriation is not just working abroad, right? It gives us the golden chance to discover different
layers of a culture. Isn't food a beautiful cultural vector to explore and enjoy yourself at the same
time?
Today, we are taking you to the renowned tea house Café Angélina, located under the beautiful
arcades opposite to the Tuileries gardens.
These are some of our humble suggestions.
Drinks
Fall season is around the corner, celebrate it
with their famous hot chocolate l’Africain.
They serve you a very – [VERY] - thick melted
chocolate along with some whipped creme.
A must try for chocolate lovers. Dense and rich,
this is the real hot chocolate where chocolate
is not diluted with milk but the other way
round.

120 years of excellency in the capital of arts
and love, the establishment was once a hub
for the crème de la crème of the Parisian
bourgeoisie.
Today, people across the world are queuing to
try their delicacies and enjoy a sumptuous
interior. Very much an “instagramable” place,
the hype is real and well deserved.
After reading the first lines, you might be
thinking that you might have to pay through
your nose, and you will need to sell a kidney to
eat a macaron.
We have been there; we promise that all our
organs are still in place and that is because
under 10€ you can totally treat yourself. You
can even avoid taxes if you opt for a takeaway.
But if you ask us, the location plays a major
role in the appreciation of this whole
experience.

Pastries
The café is famous for their pastry named
Mont-Blanc. We must confess that we haven´t
tried it yet [what a shame]!
The star ingredient here is the chestnut crème,
and we are not a huge fan of it. But, we spied
on ...errrrr...we looked at people next to us
eating this desert and from their expressions,
they seemed to love it. So it must not to be
bad at all. So here is a good and valid reason
for us to visit the place one more time.
Now here are two classics of French pastries,
we tasted and approve them 100%: the
chocolate eclair and the Paris-Brest.

Beware, there is usually a queue, but it never
exceeded 10 minutes of waiting though.
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If you have a sweet tooth, the famous ParisBrest is slice of heaven.
Earlier, the Café Angélina proposed Paris-New
York, a nuttier and a milder sweet version of
the Paris-Brest. But it looks like the tea house
changed its menu card, and it is now replaced
by the original recipe of Paris-Brest.
Oh là là mes amis ! The choux pastry cut into
two, filled with a silky-smooth praline cream,
topped with some toasted hazelnuts and
almonds. You have to taste it to believe it!
By the way, do you know why it is called the
Paris-Brest?
The name refers to the cycling competition
Tour de France. Invented by the pastry chef,
Louis Durand, at Maisons-Laffitte, the circled
shaped choux pastry recalls the wheels of a
cycle.
Savory
This time, we went there for lunch. The price is
slightly on the higher side.
The service was great as usual. This, being a
tourist spot, the staff speaks fluent English.
We tried their omelette filled with cheese and
mushroom. The original recipe has ham in it
but you can ask without. It was super filling. To
be very honest, it did not make us go gaga, it
was just fine.
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Now comes the best of all. This is a MUST TRY,
our coup de Coeur: truffle ravioli.
While trying this dish, we were already filled
after the heavy omelette we had. Since taste
wise, we were not fully satisfied we decided to
try something else. The friendly staff
suggested to try the ravioli that has a hint of
truffle. The cheesy sauce was beyond words.
Even though we were full, we enjoyed this dish
that we had shared. You have no clue how
much we regretted to not have opted for this
main dish in the first place. Hands on our
favourite.
Hope this made you eager to discover Paris
through your taste buds.
Enjoy!
Related links
Location:
https://goo.gl/maps/NuWW9w9TTsv5CywA6
Check out our vlog at café Angélina:
https://youtu.be/iK9tCf14Rg0
Café
Angélina
shares
few
recipes
https://lahalledesgourmets.com/pages/consei
ls-et-recettes

We had also enjoyed the baguette slices and
the yummy butter served along. Special
mention to the butter, it truly tasted good.
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Hiraeth
As I write this, I know for a fact that a major
reason of me being at least partially sane is
because of the immense freedom that stems
from being alone in a city where hardly anyone
knows you, speaks your language and more
importantly does not judge you or care about
you. Initially when I moved to the city, I
remember living in a very cozy apartment with
a proper city view, a bedroom and most
importantly, space. I didn't know who my
neighbors were. I never made any effort to see
them also. But the day when I had to move
from the apartment on the sixth floor of the
building without an elevator, I somehow
wished someone would come and help me
take the bags down the stairs. I wished
someone would open their doors because of
the banging sounds of the suitcases against
the stairs. No one did. I wished I had
befriended someone. I imagined how it would
have been if it was in India. How my dad or
mom would find a long lost relative whose
existence, I wasn't even aware of, would
appear out of nowhere and help me.
However, there is something nice about being
alone. You find out ways to cope through it,
which reminds me of something a friend once
said, being alone is good if it comes out as a
choice you made, and not when you have no
other choice than to be alone. There is a weird
sense of freedom you experience while being
alone. Something that helps you to discover
yourself, know your own likes and dislikes. To
give it as a very simple example, I never knew I
wasn't a fan of olives and tomatoes in my
subway sandwich until I went and ordered it
alone. It might sound stupid, but when I had
people with me to order, I mostly went with
the popular choices or whatever my friends
said. I would just say to the waiter to make
that two, not because I was a fan of it, majorly
because I didn't want the pressure to order
something. Adulting has made me realize how
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much of my mood patterns are determined by
food. It has always been this way. As a person
who doesn't get tired of things in life - same
10songs I listen to every day, 5 go to movies for
a boring weekend and much more, favorite
foods have also almost remained the same. I
have always seen my mother ace cooking. She
was never the person who made fancy dishes.
As a working woman who did several other
things along with, it was logical that she did
not have time to experiment with new dishes.
She never complained about having no time to
cook, neither did we ask for fancy things to be
served.
It was a mutual understanding that we ate the
same thing for lunch and dinner every day. We
were not the people who made diet choices to
make rotis for dinner, simply because no one
else apart from my mom initiated to cook and
we subconsciously realized we would look like
idiots if we asked her to spend more time in
the kitchen. I still remember my friend
bringing veg noodles for lunch at school and
me thinking twice whether to ask my mom to
make it for me, as I had no idea if it would be
too time consuming. On the contrary, my evil
little mind had its own tiny ways to mention
what all I wanted. Just before we would sleep,
I would tell her all the tiny details that
happened in school with special emphasis on
my friend's lunch menu. She knew what the
take home message was of my long
description of school events and would make
the noodles exactly like how I described.
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I grew up seeing my parents host parties at
home, making food for a lot of people. To give
you an approximation, every year they give an
annual party to my mom's tuition students
and the count can go up to 70- 100. My dad
enjoys buying big dishes to make this
enormous amount of food at home. Every year
on this day, I can see him beam with pride that
he is able to satisfyingly feed these children
with enough food and that makes them
happy. I took this trait from them and feeding
people does make me happy these days.
Calling over friends to home for lunch has
never seemed like a burden to me since I
started cooking.
Food have always been the one thing that we
three always agreed upon. Except for the
ginger curry that my dad loves, and my mom
stuck in between both of us trying to appease
both and not hurt anyone's sentiments. Mine is
a home that gets emotional over food, all for
varying reasons. I still remember as a 16-yearold, crying my heart out when my dad tried to
take away the omelet from my plate. I knew he
was trying to trick me and that he knows how
much I value that last piece of omelet. I knew
he was doing it for fun. Still, I cried. I could
visibly see my dad being upset over the fact
that I took it seriously. He might have
questioned if his 16-year-old daughter still
didn't understand him well. It was a day when
I self-questioned myself if I was really a spoilt
single child who wouldn't share her food with
the person, she loved the most on earth. Even
after conscious efforts from my part
throughout my childhood to not fit into the
quintessential single child brat stereotype. I
used
to
silently
blush
when
people
complimented as to how they never thought I
was a single child and how well brought up I
was. I cry when people give me good food.
Because taste of each food has been
associated with a beautiful memory in my
head.
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Living alone in a place where cheap eateries
that served tasty food doesn't exist kind of
made me like cooking. All thanks to my mom
who rightly timed her wrist surgery two
months before I left home and made me
understand the importance of feeding oneself
and that it can be an important and satisfying
lifehack. I can still trace back the evolution of
me as an amateur cook. All thanks to the
immense encouragement that my dad gave
every time I made nothing else but potato
curry for him. He used to savor it like a
gourmet dish and plant a gentle kiss on my
hands. I cannot still fathom to understand why
he would say to every person that his daughter
makes the best black tea in the world when I
know it is a mediocre normal Kerala
household black tea.
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But obviously I enjoyed him saying it with
pride every single time. Since the time I can
remember, I have fancied the fact that my
parents have the same birthdays and to
make it more exciting, they share it with
Jesus, and it is a universal celebration.
Sometimes I wonder if they feel like the
spotlight is being taken away from them by
Jesus. Growing up to dread birthdays, I
personally would have loved someone to
take the spotlight away from me and suck
away all that 24-hour long love and
attention. Coming back to my parents'
birthday, we as a family believe that we do
not function according to a fixed tradition or
customs to say so. We have devised our own
little traditions which basically always
normally revolves around food. For a long
time now, Christmas/ their birthdays was us
ordering biriyani from a nearby restaurant
with a bottle of 2L Fanta.
And to just give you a hint as to how less we
care, the quality of the biriyani was never
really our concern, nor the fact that it must
be Fanta. Any orange-colored drink was fine.
I was a bit selfish about the orange-colored
drink, since being allergic to oranges, the
only thing close to being orange that does
not give me a fever was Fanta. Before I
digress and make the whole thing about me,
the biriyani and Fanta was always
accompanied by a new Malayalam
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movies played on TV in the background and
all three of us happily taking a full tummy nap
without any alarm. Mom and dad always on
the bare granite floor and me in my most
favorite cushioned Diwan for the first half and
later having a half sleep realization that no
cushion matched the perfect mix of mom's
warmth and the cold granite. And my mom
would always be the first one to wake up and
make a black tea for us. I used to glorify her
sacrifice then, but now I realize it was more of
her not having a choice because neither her
only daughter nor her husband was going to
wake up and greet her with a hot tea. So Yayy
patriarchy!! You scored. The dinner would
always be kanji because we truly thought that
the intestines deserved a break from all that
heavy biriyani. What most of us would
consider mundane and routine like went on
in my home for several years and looking
back, I realize how much I liked it. Because as
humans we always like patterns or familiarity
to look forward to. For me, that was the
perfect way to celebrate a major day because
in a family of three, the day where two people
would celebrate their birthdays ought to be
the biggest day.

.........Sreelakshmi M
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Are you a feminist? നിങ്ങൾ ഒരു സമത്വവാദി ആണോ?
“...her wings are cut and then she is blamed
for not knowing how to fly.”
― Simone de Beauvoir, The Second Sex
ലിംഗങ്ങളുടെ
സാമൂഹിക,
സാമ്പത്തിക,
രാഷ്ട്രീയ സമത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെയാണ്
ഫെമിനിസം എന്നതുകൊണ്ട് അർഥമാക്കുന്നത്.
പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിൽ
നിന്നാണ്
ഉത്ഭവിച്ചതെങ്കിലും, ഫെമിനിസം ലോകമെമ്പാടും
ഇന്ന്
പ്രകടമാണ്,
സ്ത്രീകളുടെ
അവകാശങ്ങൾക്കും
താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും
വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായ
വിവിധ
സ്ഥാപനങ്ങളെ
ഇത്
ഇന്ന്
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ടു.
പാശ്ചാത്യ രാജ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം കാണാൻ
കഴിയുന്നത് വീട്ടുകാര്യങ്ങളിലേക് ഒതുക്കപ്പെട്ട
സ്ത്രീകളെയും പൊതുജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ
പ്രിവിലേജ്
ഉം
ആസ്വദിക്കുന്ന
പുരുഷ
സമൂഹത്തെയാണ്.
മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ, സ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കാനോ
പഠിക്കാനോ
പൊതുജീവിതത്തിന്റെ
ഭാഗമാകാനോ ഉള്ള അവകാശം സ്ത്രീകൾക്ക്
നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു
.
ഫ്രാൻസിൽ
പത്തൊൻപതാം
നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
അവസാനം
വരെയും സ്ത്രീകൾ പൊതുസ്ഥലത്ത് തല
മറയ്ക്കാൻ
നിർബന്ധിതരായിരുന്നു.
ജർമ്മനിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ, ഭർത്താവിന്
ഭാര്യയെ
വിൽക്കാനുള്ള
അവകാശം
ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
തുടക്കത്തിൽ
പോലും,
യൂറോപ്പിലും
അമേരിക്കയിലെ
മിക്ക
സ്ഥലങ്ങളിലും
സ്ത്രീകൾക്ക്
വോട്ടുചെയ്യാനോ
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
പങ്കെടുക്കാനോ
സാധിച്ചിരുന്നില്ല.അച്ഛനോ
സഹോദരനോ
ഭർത്താവോ നിയമപരമായ ഏജന്റോ മകനോ
അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷ പ്രതിനിധി
ഇല്ലാതെ ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന്
സ്ത്രീകളെ തടഞ്ഞിരുന്നു . വിവാഹിതരായ
സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താവിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ
സ്വന്തം
കുട്ടികളുടെ
മേൽ
നിയന്ത്രണം
ഏർപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള അവകാശമില്ലായിരുന്നു.
ഇത്
മാത്രമല്ല,
സ്ത്രീകൾക്ക്
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലായിരുന്നു,
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അതുകൊണ്ടുതന്നെ പല ജോലികൾക്കും അവർ
അയോഗ്യരായി വീട് ജോലി അല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു
ജോലി അവര്ക് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കാണാൻ
സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
ഇത് വായിച്ചിട്ടു നിങ്ങൾക് പേടി തോന്നുണ്ടോ?
എങ്കിൽ,
നമ്മുടെ
ഇന്ത്യയുടെ…
പോട്ടെ
കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഇതിനേക്കാൾ ഗതി
കേട്ടതായിരുന്നു.
ഈ
ലോകത്തിന്റെചില
ഭാഗങ്ങളിൽ,
സ്ത്രീകൾക്ക്
അത്തരം
നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട്. താലിബാൻ
സ്വപ്നം
കാണുന്ന
'സ്വർഗ്ഗതുല്യമായ'
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇങ്ങനൊരിടമാണ്.
അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫെമിനിസം അഥവാ
സമത്വം എന്നത് ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട
എന്നാൽ
വേണ്ട
വിധത്തിൽ
കൈകാര്യം
ചെയ്യപ്പെടേണ്ടു പോയ ഒരു വിഷയം ആണ്.
പക്ഷെ എന്ത് പറയുന്നതിന് മുന്നേയും നമ്മൾ
അതിന്റെ ചരിത്രം അറിയണം. എങ്കിലേ ആ
പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
എല്ലാ
സത്വവും
നമുക്
മനസിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളു.
Feminism History |First Wave
ആധുനിക ഫെമിനിസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ
അതിനെ
മൂന്നു
ഘട്ടങ്ങളായി
തിരിക്കുന്നത്
സാധാരണമാണ്; എന്നിരുന്നാലും, ഈ മൂന്ന്
തരംഗങ്ങളെ
എങ്ങനെ
ചിത്രീകരിക്കാം
അല്ലെങ്കിൽ
പത്തൊൻപതാം
നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
അവസാനത്തിൽ സ്ത്രീ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എങ്ങിനെ
ഉരുത്തിരിഞ്ഞു
എന്നതിനെക്കുറിച്ച്
ഒരു
സമവായമില്ല.
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പുരാതന
ഗ്രീസിലെ
ഫെമിനിസത്തിന്റെ
വേരുകൾ
തപ്പി
പോയ
ചിന്തകർ
ചെന്നെത്തുന്നത്
സപ്പോ
(BC
570-ൽ),
അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ബിൻഗെൻ
(മരണം 1179) അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റിൻ ഡി പിസാൻ
(മരണം 1434) എന്നിവരിലേക്കാണ് . ഇവർ
കൂടാതെ Olympes de Gouge (മരണം: 1791),
മേരി വോൾസ്റ്റോൺക്രാഫ്റ്റ് (മരണം: 1797),
ജെയ്ൻ ഓസ്റ്റൺ (മരണം 1817) എന്നിവരും
ആധുനിക
വനിതാ
പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
പൂർവ്വികരാണ്. ഇവർ എല്ലാവരും തന്നെ സ്ത്രീ
ലൈംഗികതയുടെ അന്തസ്സ്, ബുദ്ധി, അടിസ്ഥാന
മനുഷ്യ
ശേഷി
എന്നിവയ്ക്കായി
വാദിച്ചു.
എങ്കിലും ഇതൊരു പ്രസ്ഥാനമായി അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു
കൂട്ടായ്മയായി
മുന്നോട്
വരുന്നത്
പത്തൊൻപതാം
നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
അവസാനത്തോടെ ആണ്. സ്ത്രീകളുടെ തുല്യ
അവകാശങ്ങൾക്കായുള്ള
ശ്രമങ്ങൾ
വ്യക്തമായി
തിരിച്ചറിയാവുന്നതും
സ്വയം
ബോധമുള്ളതുമായ
ഒരു
പ്രസ്ഥാനമായി
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക്
അത് ഉയർന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.
ഇതിന്റെ ബാക്കി പത്രം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
തുടക്കം വരെ നീണ്ടു നിന്നു; അത് നഗര
വ്യവസായത്തിന്റെയും ലിബറൽ, സോഷ്യലിസ്റ്റ്
രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന്
ഉയർന്നുവന്നു.
വോട്ടവകാശം
കേന്ദ്രീകരിച്ച്
സ്ത്രീകൾക്ക്
അവസരങ്ങൾ
തുറക്കുക
എന്നതായിരുന്നു ഈ തരംഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
1848
ൽ
സെനേക്ക
വെള്ളച്ചാട്ടം
കൺവെൻഷനിൽ മുന്നൂറോളം പുരുഷന്മാരും
സ്ത്രീകളും
സ്ത്രീകളുടെ
തുല്യതയ്ക്കായി
അണിനിരന്നു.
ഇതൊരു
ഔദ്യോഗിക
തുടക്കമായിരുന്നു
എന്ന്
തന്നെ
പറയാം.
എലിസബത്ത് കാഡി സ്റ്റാൻടൺ (d.1902)
പുതിയ
പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെയും
രാഷ്ട്രീയ
തന്ത്രങ്ങളെയും
കുറിച്ചുള്ള
പ്രഖ്യാപനം
തയ്യാറാക്കി.
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ, ഫെമിനിസം മദ്യ വർജ്ജന
പ്രസ്ഥാനം
വധശിക്ഷ
നിർത്തലാക്കൽ
പ്രസ്ഥാനം
എന്നിവയുമായി
പരസ്പരബന്ധിതമായിരുന്നു.
ആഫ്രിക്കൻഅമേരിക്കൻ സോജർനർ ട്രൂത്ത് ഒരിക്കൽ
“ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീയല്ലേ?” എന്ന് ചോദിയ്ക്കുക
ഉണ്ടായി എന്നത് വിപ്ലവമായിരുന്നു.
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അതെ
കാലഘട്ടത്തിൽ
വിക്ടോറിയൻ
അമേരിക്ക സ്ത്രീകൾ “സ്ത്രീകളല്ലാത്ത”
രീതികളിൽ
(പരസ്യമായി
സംസാരിക്കൽ,
പ്രകടനം,
ജയിലിൽ
കിടക്കുന്നത്)
പെരുമാറുന്നത്
കണ്ടു,
ഇത്
“ഗാർഹിക
സംസ്കാരത്തെ”
വെല്ലുവിളിച്ചു.
വോട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള
ചർച്ചകളും
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തവും
പുരുഷന്മാരും
സ്ത്രീകളും
തമ്മിലുള്ള
വ്യത്യാസങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്ത്രീ അതെ വരെ
കടന്നു
ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത
മേഖലകളെ
കുറിച്ചൊക്കെ
ചർച്ചകളുണ്ടായി.
സ്ത്രീകൾ
പുരുഷന്മാരേക്കാൾ
ധാർമ്മികമായി
ഉന്നതരാണെന്നും
അതിനാൽ
നാഗരിക
മേഖലയിലെ അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യം പൊതു
സ്വഭാവവും
രാഷ്ട്രീയ
പ്രക്രിയയും
മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും ചിലർ അവകാശപ്പെട്ടു.
(തുടരും)
Ref
1.Britanica.com | feminism
2. Wikipedia
3.vox.com | feminism
4. The second Sex(Extract), Simone De
Beauvoir

........Thejaswini Susobhanan
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MY ONAM 2021
NAMASKARAM....
Today I am going to share with you all my
experiences of the Onam 2021 organized by
SAMA FRANCE on
Saturday, August 2021.
I live in Nantes, a city in western France. It
was the first time that I participated in this
event organized by SAMA
France. I was really very excited to see the
unity of the Malayali community. The day
before the event, my
mother and my grandmother went to Paris
with me by train from Nantes to Paris. We
arrived in Paris in the
morning. In the evening, we went to the
auditorium hall where the party was being
held.
That night I realized and understood the
meaning of uttradapacchal; many uncles,
aunts, elder brothers and
sisters were very busy preparing "uhrada
sadhya" and "onam sadhya". The auditorium
hall looked like a BIG
kitchen. Many dance troops were practicing
their last rehearsal and on the other side
some uncles and aunts
designed the beautiful Pookalam. With all
their effort and hard work, Onam was
spectacular.
In the night dinner was served in the hall for
everyone who came to help, dinner was
delicious. That night I was
so happy to have met so many Malayali
families and friends, they were all so nice.
Next day morning 4 am I left
the hall and went to my room, where we
had planned to spend our night.
The next morning I woke up with sleepy
eyes and got ready by wearing the
pattupavada (traditional Kerala dress).
Onam was a bit special this year because of
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Covid protocols like; wearing masks,
washing hands with sanitizers, Health Pass,
etc.
The special guest of this event was the
Ambassador of India as well as 5 other
delegates from the Indian Embassy.
There was a very important person with us.
Can you guess who he was? Well, he was
King Mahabali. And it was our uncle Henri
who was our Mahabali this year as usual.
Notre Maveli était formidable! In fact, I was
surprised to see a French citizen Maveli at
an Onam event organized by a Malayalee
association!
All the cultural and entertainment programs
were great, everyone performed very well.
And I participated in two dances (solo and
group dance). Many games
had
been
organized to entertain everyone such as
musical
chair,
vadamvali
etc....The
traditional sadhya was so delicious and I
loved it. Finally, it was the moment of the
distribution
of
the
trophies.
Each
participant received a trophy.

Conclusion
Onam was adipoli... ..,
What a fantastic moment ! Really I had
spent an incredible moment .It was
completely a new experience for me and
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I AM VERY VERY HAPPY TO HAVE PARTICIPATED IN ONAM 2021 WHICH HAD SENT ME BACK
TO KERALA, it was an amazing feeling . WELL, I AM WAITING FOR ONAM 2022 with
impatience.
.........Niharika SReekumar

പ്രശ്നവും പരിഹാരവും
ഒരു വൃദ്ധൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകളോളം
തെരുവിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു. ആ ദിവസം
വളരെ അസഹിനീയമായ ചൂടും വെയിലും
ഉള്ളതായിരുന്നു.
വിശ്രമിക്കാൻ
തെരുവിനടുത്തുള്ള
ഒരു
അഭയം
തേടുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിർഭാഗ്യവശാൽ
ഒരു അഭയസ്ഥാനവും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല,
സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ
തിളങ്ങുന്ന
വീഥിയും
പുകയായി പറക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങളും മാത്രമേ
കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളു.
വൃദ്ധൻ പതുക്കെ നടന്നു. പെട്ടെന്ന്, ധാരാളം
മരങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലം അദ്ദേഹം കണ്ടു. വൃദ്ധൻ
വേഗം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നു ശേഷം
അദ്ദേഹം
ഒരു
വൃക്ഷത്തിന്
താഴെ
ഇരിക്കാനൊരുങ്ങി.
വൃദ്ധൻ
നെടുവീർപ്പിട്ടു
പറഞ്ഞു:
"എല്ലാ
വൃക്ഷങ്ങൾക്കും
നന്ദി,
നിങ്ങൾ
ഇവിടില്ലായിരുനെങ്കിൽ
ഞാൻ
വളരെ
കഷ്ടപ്പെടുകയും,
വീട്ടിൽ
വൈകിയും
ആയിരിക്കും എത്തുക"
വൃദ്ധൻ ക്ഷീണിതനായി, പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി,
ആ സമയം മരങ്ങൾ മന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി …
മരങ്ങൾ പറഞ്ഞു: "ഞങ്ങളോട് നന്ദി പറയരുത്,
നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന സൂര്യനോട് നന്ദി
പറയുക !"
വൃദ്ധൻ
മറുപടി
പറഞ്ഞു:
"ഇല്ല,
ഞാൻ
എന്തിനാണ് സൂര്യനോട് നന്ദി പറയേണ്ടത് ?
സൂര്യൻ
കാരണമല്ലേ
ഞാൻ
വളരെ
ക്ഷീണിതനും, നിസ്സഹായനായതും !"
മരങ്ങൾ പറഞ്ഞു: ഹേ മനുഷ്യാ! സൂര്യനില്ലാതെ
ഞങ്ങൾക്ക് വളരാനും മനോഹരമായ ഈ
കാണുന്ന ഇലകൾ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയില്ല.
വൃദ്ധാ, ഞങ്ങളുടെ ഇലകളുടെ നിഴലിലല്ലേ
നിങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവും, കുടിക്കുന്ന
ജലവും എല്ലാം ആ ഭഗവൻ കാരണമെന്നു
ഓർക്കുക !
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….. ഇനി പറയു ആരോടാണ് നിങ്ങൾ നന്ദി
പറയേണ്ടത് ?
വൃദ്ധൻ ഉണർന്നു, ഇതെല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം
മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നാൽ ഈ
ചൂടേറിയ
അന്തരീക്ഷത്തിലും
അദ്ദേഹം
കുളിർമയുള്ള ഒരു സത്യം മനസിലാക്കി. "ഒരു
പ്രശ്നമുള്ളിടത്ത് ഒരു പരിഹാരമുണ്ട്" എന്ന
മനോഹരമായ സത്യം. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം
സൂര്യനോട്
പറഞ്ഞു,
"
നന്ദി
ഭഗവാനെ,
പ്രശ്നവും നിയേ, നീ തന്നെ പരിഹാരവും".
അല്ലയോ സൂര്യ ഭഗവാനെ, ജീവിതത്തിലെ ഏതു
ചൂടേറിയ
പ്രശ്നങ്ങൾക്കും
തണൽ
മരങ്ങളെപോലെ
പരിഹാരങ്ങളും
ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞു.
എന്നെ
ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്
നയിക്കാൻ അങ്ങയുടെ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ
എന്നെ നയിക്കുമാറാകട്ടെ.
........Surya Murali
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Recipe for Malabar style: Puli Inji
DRY INGREDIENTS:
1 tbsp അരി
1 tbsp കുരുമുളക്
1 tbsp ഉഴുന്ന് പരിപ്പ്
1 tbsp ഉലുവ
1 tbsp ജീരകം
250g ഇഞ്ചി
6-7 വെളുത്തുള്ളി
6 പച്ചമുളക്
4 tbsp വെളിച്ചെണ്ണ
1 tbsp കടുക്
5 ചുവന്ന മുളക്
1/4 tsp മഞ്ഞൾ പൊടി
2 1/2tsp മുളകുപൊടി
80 ഗ്രാം ശർക്കര
1 നാരങ്ങ വലുപ്പമുള്ള വാളൻ പുള്ളിയുടെ
നീര്
STEP 1 :
അരി, ജീരകം, ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് , ഉലുവ , കുരുമുളക്
എന്നിവ
ചെറുതീയിൽ
വെവ്വേറെ
വറുത്തെടുക്കുക,
വറുത്തു എടുത്തതിനു ശേഷം എല്ലാം കൂടി
പൊടിച്ചെടുക്കുക
STEP 2 :
ഒരു അടികട്ടിയുള ചീനച്ചട്ടിയിൽ 4 tbsp
വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക.
വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ, 1 tbsp കടുക്
ചേർക്കുക.
കടുക് പൊട്ടിയതിനു ശേഷം ചുവന്ന മുളകു
ചേർക്കുക.
STEP 3 :
ഇതിലേക്കു നന്നായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ചേർത്ത്
ഇളക്കുക,
ചെറുതായി വെള്ളം വറ്റിവരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക്
ചെറുതായി
അരിഞ്ഞ
വെളുത്തുള്ളിയും
പച്ചമുളകും ചേർത്ത് ഇളകി യോജിപ്പിക്കുക.
ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി
വഴറ്റുക.
STEP 4 :
ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോൾ (apprx 5 mins ) പുളി
നീര് ചേർക്കുക.
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ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും, 2
1/2 ടീസ്പൂൺ ചുവന്ന മുളകുപൊടിയും ചേർത്ത്
നന്നായി വഴറ്റുക.
STEP 5 :
6-7 മിനിറ്റിനു ശേഷം, ആദ്യം വറുത്ത പൊടിച്ച
പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുക.
1/4 ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളം അൽപ്പം അൽപ്പം
ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക.
STEP 6 :
അവസാനം
കുറച്ചു
ശർക്കരപ്പൊടി
കൂടി
ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കികൊടുത്തു, അടുപ്പിൽ
നിന്ന് വാങ്ങി വെക്കുക.
Reference : https://youtu.be/vJRthOSOHfk
--------Sumeera Charoth
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ഭാരതത്തിലെ ആചാരങ്ങളിൽ അഗ്നിയുടെ പ്രാധാന്യം.

എന്റെ
പരേതനായ
അച്ഛൻ
യുക്തിവാദിയായിരുന്നു,
അതിനാൽ
നിരീശ്വരവാദിയായ
കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിലാണ് വളർന്നതെങ്കിലും, അച്ഛനും, ഞാനും , അനിയനും ഒഴിച്ച് എന്റെ പരേതയായ
അമ്മയും, ചേച്ചിയും ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ആകർഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ
വായിക്കാനും കാണാനും പരിശീലിക്കാനും ഞങ്ങളാരേയും അച്ഛൻ ഒരിക്കലും എതിർത്തിട്ടില്ല. അതിനുള്ള
സ്വാതന്ത്ര്യം
ഞങ്ങൾക്ക്
ഉണ്ടായിരുന്നു.
എൻറെ
ബാല്യകാലത്തിൽ,
ദശലക്ഷക്കണക്കിന്
ദേവന്മാർക്കിടയിൽ ഒരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനായി
എന്റെ കുടുംബ ഭവനങ്ങളിലോ
അയൽപ്രദേശങ്ങളിലോ എല്ലായ്പ്പോഴും ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു (കാരണം ഹിന്ദുമതം ഒരു
ബഹുദൈവ മതമാണ്). ധാരാളം ദൈവങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട
ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ചില ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളിൽ അഗ്നിയ്ക്കു എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ പ്രധാന
പങ്കുണ്ട്. അഗ്നിക്കു ശോഭയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ശക്തി അനുഭവപ്പെടാം, ചിലപ്പോൾ അത്
നിങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ ഭയം ഉണ്ടാക്കാം, കാരണം അതിന് എല്ലാം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ
കത്തിചാമ്പലാക്കാനുള്ള തീവ്ര ശക്തിയുണ്ട്.
ദീപം
ഇരുട്ടിൽ അഗ്നിജ്വാലയേക്കാൾ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് എന്താണ്? ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലുടനീളം, വെളിച്ചം
അറിവിനെയും പ്രത്യാശയെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു, ഫലത്തിൽ എല്ലാ ആചാരപരമായ അല്ലെങ്കിൽ
ശുഭകരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളെല്ലാം വിളക്ക് തെളിക്കുന്നതിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രകാശിതമായ ഒരു
വിളക്കിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം ഒരു വാസസ്ഥലത്തേക്കോ സമൃദ്ധിയിലേക്കോ ആകർഷിക്കപ്പെടുമെന്ന്

SEPT 2021

PAGE | 23

Info Malayalees

sama France Journal

വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദു പ്രതീകാത്മകതയിൽ, വിളക്കിന്റെ സുഗന്ധതൈലം അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ്
നിഷേധാത്മകതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, തിരി അർഥത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വെളിച്ചം ഇരുട്ടിനെ
നീക്കംചെയ്യുമ്പോൾ, അറിവിന്റെ ജ്വാല അജ്ഞത, നിഷേധാത്മകത, അഹംഭാവം എന്നിവയെ
കത്തിയെരിയ്ക്കുന്നു
മിക്കവാറും
എല്ലാ
പരമ്പരാഗത
ഹിന്ദു
ഭവനങ്ങളിലും, കുടുംബ ദേവതയുടെ പീഠത്തിന്
മുന്നിലോ ഗൃഹ വരാന്തയിലോ ആണ് ദീപം
തെളിക്കുന്നത്. സാധാരണയായി പ്രഭാതത്തിലും
സന്ധ്യാസമയത്തുമാണ്
സ്ത്രീകൾ
വിളക്ക്
കത്തിക്കുന്ന ആചാരം നടത്തുന്നത്. സ്ത്രീകളെ
വെളിച്ചം
കൊണ്ടുവരുന്നവരായും
ഇരുട്ടിന്റെ
പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവരായും കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ,
അവരെ
അറിവിന്റെയും
പ്രത്യാശയുടെയും
ജ്വാലയുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു.
അഗ്നി
ഹിന്ദു
ആചാരങ്ങളുടെ
പ്രധാന
സവിശേഷതയാണ് അഗ്നി. അഗ്നി ദൈവവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലും
പ്രത്യേക
ചടങ്ങുകൾക്കായി
മതപരമായി
ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാലും ഹിന്ദുക്കൾ അഗ്നിയെ
ആരാധിക്കുന്നു.
ഭക്തരായ
ഹിന്ദുക്കൾ
ദിശകളുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട്
അഗ്നിയെ
ആരാധിക്കുന്നു. ദേവന്മാരെ ബലിയർപ്പിക്കാൻ
അഗ്നി കിഴക്കോട്ട് നയിക്കണമെന്ന് വേദങ്ങൾ
പറയുന്നു. ശവം ദഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അഗ്നി തെക്കു
ഭാഗത്തായിരിക്കണം,
പാചകത്തിന്,
അഗ്നി
പടിഞ്ഞാറേ ഭാഗത്തു വെയ്ക്കണം.
ഹിന്ദുക്കൾ
അവരുടെ
വീടുകളിൽ
അഗ്നി
തെളിക്കുമ്പോൾ,
അവർ
സാധാരണയായി
അഗ്നിയോട്
പ്രാർത്ഥിക്കുകയും
അതിന്റെ
സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
തീ അതായത് അഗ്നി, പല ഹിന്ദു ചടങ്ങുകളിലും
ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചിഹ്നമാണ്, അത് ജനനം,
വിവാഹം, ശവസംസ്കാരം എന്നിവയിൽ ഒരു
ആചാരമായി
മാറുന്നു.
കാരണം,
നാല്
മൂലകങ്ങളും
(അഗ്നി,
ഭൂമി,
ജലം,
വായു)
മലിനീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരേയൊരു മൂലകം
അഗ്നിയാണ്.
«
അഗ്നിയിൽ
അർപ്പിക്കുന്നവ
അഗ്നി
ദഹിപ്പിക്കുകയും ദൈവങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക്
എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ആകാശത്തിലേക്കും
പിന്നെ
സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കും.
അതിനാൽ
അഗ്നിയിലർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ
ഭാഗങ്ങൾ ദേവന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു
എന്നാണ് വിശ്വാസം »
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ദേവനായ അഗ്നി ആരാണ്?
മനുഷ്യന്റെ സംരക്ഷകനും രാജാവുമായാണ് അഗ്നി
ദേവനെ ഋഗ്വേദം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യകാല
തിരുവെഴുത്തുകളിൽ,
അഗ്നിദേവനെ
ഒരു
പരമദേവനായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ദ്രന്
മാത്രമേ വേദങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരാമർശങ്ങൾ
ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
പിന്നീടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ, അഗ്നിക്ക് അതിന്റെ
പ്രാധാന്യം
നഷ്ടപ്പെടുകയും
അതിന്റെ
പ്രതീകാത്മക അർത്ഥം ത്രിമൂർത്തി രൂപങ്ങൾ,
ശിവൻ, ബ്രഹ്മാവ് എന്നീ രണ്ട് ദൈവങ്ങളിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും,
അഗ്നിയെ ഇപ്പോഴും ബഹുമാനിക്കുന്നു, സമൃദ്ധി,
സമ്പത്ത്, ദീർഘവും ഫലപ്രദവുമായ ജീവിതം
എന്നിവയ്ക്ക്
വേണ്ടി
ഹിന്ദുക്കൾ
അഗ്നിയെ
ആരാധിക്കുന്നു.
മനുഷ്യരുടെ സംരക്ഷകനെന്ന നിലയിൽ അഗ്നി
ഭക്ഷണവും
പോഷണവും
നൽകുന്നു.
കടൽക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങളും
വിപത്തുകളും
ഒഴിവാക്കാൻ
അഗ്നി
നമ്മെ
സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. വെള്ളത്തിന്
കുറുകെ കപ്പലുകളെ അഗ്നി സുരക്ഷിതമായി
നയിക്കുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
അഗ്നി പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അത്
അറിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നും, നല്ലൊരു
ആശയം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രതീകമായി
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«
ലൈറ്റ്
ബൾബ്
»
ഉപയോഗിക്കുന്നു.
«
ജ്ഞാനോദയം », «ഉൾപ്രകാശം ലഭിച്ചു». എന്നീ
പദങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നിടത്തും ഈ ആശയം ഉണ്ട്.
അഗ്നിദേവനെന്ന
നിലയിൽ,
സത്യത്തിന്റെ
പാതയിലൂടെ നമ്മെ നയിക്കുന്ന അറിവിന്റെ
ദൈവമായി അഗ്നിയെ കണക്കാക്കുന്നു. നമ്മുടെ
ഉപബോധമനസ്സിന്റെ
ആഴത്തിനകത്ത്
വസിക്കുകയും
പിന്നീട്
നിർജീവജീവിതത്തെ
ജീവസുറ്റതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വെളിച്ചമാണ്
അഗ്നി. എന്നിരുന്നാലും, അഗ്നി ജീവിതത്തിലേക്ക്
ബോധം കൊണ്ടുവരാനും നമ്മെ ‘സത്യത്തിലേക്ക്’
നയിക്കാനും - അതായത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ
സ്വഭാവം - അതായത് അർഥത്തിന്റെ മനസ്സിൽ
നിന്ന് ജനിച്ച മോഹങ്ങളെ നാം ത്യജിക്കണം.
ഹൃദയത്തിന്റെയും
മനസ്സിന്റെയും
പരിശുദ്ധി
ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ ത്യാഗങ്ങളുമായി അഗ്നി
കൂടുതലും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ്
നാം « ജ്ഞാനോദയം » നേടുന്നത്.
ദേവനായ
അഗ്നിയുടെ
ആഴത്തിലുള്ള
പ്രതീകാത്മക അർത്ഥം
പൊതുവായ
ധാരണ
അഗ്നി
ദേവൻ
രണ്ട്
തടിയ്ക്കുള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നതാണ്, അത്
ഒരുമിച്ച് ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ അഗ്നി ഉണ്ടാകുന്നു.
അഗ്നി എല്ലാ വാസസ്ഥലങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നു,
ശത്രുക്കളില്ല, അതിനാൽ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും
തമ്മിലുള്ള മദ്ധ്യസ്ഥനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
മധ്യസ്ഥനെന്ന നിലയിലുള്ള അഗ്നിയുടെ പങ്ക്
കാരണം
യജ്ഞങ്ങളിലും
ത്യാഗപരമായ
ആചാരങ്ങളിലും
ചടങ്ങുകളിലും
പ്രതീകാത്മകമായി അഗ്നിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
എന്നാൽ
അഗ്നിയുടെ
ആഴത്തിലുള്ള
പ്രതീകാത്മക അർത്ഥം ഉപബോധമനസ്സുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഉദ്ദേശ്യത്തിന്
അഗ്നി
പ്രതീകാത്മകമാണ്.
കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ, സിഗ്മണ്ട്
ഫ്രോയ്ഡിന്റെ
ഉപബോധമനസ്സിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി
മാതൃക പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പുരോഗമന
മനഃശാസ്ത്ര
വിദഗ്ദ്ധൻ
മനസ്സിനെ
മൂന്ന്
ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു; താഴ്ന്ന ബോധം,
അതായത് സ്വത്വ ബോധം (നാമെന്റാന്നെന്നതു),
ഉയർന്ന ബോധം, അതായത് വലിയ അഹംഭാവം*,
ബോധമുള്ള
മനസ്സ്,
അതായത്
അഹംഭാവം°.ഫ്രോയ്ഡിന്റെ
സിദ്ധാന്തത്തിൽ,
സ്വത്വ ബോധം (അസുരന്മാർ), വലിയ അഹംഭാവം
(ദേവന്മാരും)
എന്നിവയ്ക്കിടയിലുള്ള
ഒരു
മധ്യസ്ഥനായി
അഹംഭാവം
പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന്
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sama France Journal
ആത്യന്തികമായി
തീരുമാനിക്കുന്നത്
അഹംഭാവമാണ്.ഉപബോധമനസ്സിന്
രണ്ട്
കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ; അഭിവൃദ്ധി
പ്രാപിക്കാനും അതിജീവിക്കാനും. വികാരത്താൽ
നയിക്കപ്പെടുന്ന താഴ്ന്ന ബോധമുള്ള സ്വത്വ
ബോധം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ പരിപാലിക്കുന്നു.
അതിൽ
നമ്മുടെ
വൈകാരിക
നിലനിൽപ്പ്
ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആസക്തി
നിങ്ങളുടെ
വൈകാരിക
ആവശ്യങ്ങൾ
നോക്കുന്നു
താഴ്ന്ന
ബോധമുള്ള
മനസ്സിൽ
നിന്നാണ് വരിക പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ, താഴ്ന്ന
ബോധമുള്ള
മനസ്സിൽ
നിങ്ങൾ
കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ
നടപ്പിലാക്കിയ
കാര്യപരിപാടികൽ (പ്രോഗ്രാമുകൾ) ഉണ്ട്, അത്
എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മികച്ച താൽപ്പര്യങ്ങൾ
നിറവേറ്റുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഉയർന്ന ബോധത്തെ നാം
ശ്രദ്ധിക്കണം,
കാരണം
നാം
അഭിവൃദ്ധി
പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു - അതുപോലെ
തന്നെ പക്വത പ്രാപിക്കാനും ആത്മീയമായി
പരിണമിക്കാനും. അതിനാൽ അഗ്നിയും തീയും
ത്യാഗവും വിശുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
അഹംഭാവത്തെ
അലിയിക്കുന്നതിന്, നമ്മുടെ
ഉപബോധമനസ്സിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുകയും
ചിന്തകളെയുംവികാരങ്ങളെയും
ശുദ്ധീകരിക്കുകയും വേണം.
പുരാണത്തിൽ അഗ്നിയുടെ പങ്ക്
മുകളിൽ
സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ,
അഗ്നി
മനുഷ്യബോധത്തെ അഥവാ അഹംഭാവത്തെ
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
അത്
നമ്മുടെ
സ്വഭാവത്തിന്റെ
രണ്ട്
വശങ്ങളായി
വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; സ്വത്വ ബോധവും, വലിയ
അഹംഭാവവും. ഈ ഇരട്ട സ്വഭാവം, അല്ലെങ്കിൽ
കാൾ ജംഗ് വിളിച്ചതുപോലെ, സ്വയം നിഴൽ
മനുഷ്യരാശിയുടെ സ്വതസിദ്ധവും പുരാതന ഹിന്ദു
ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ
അത്
കാവ്യാത്മകമായി
പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.
അഗ്നിയെ മഹത്വപൂർവ്വം സ്തുതിക്കുന്ന ഋഗ്വേദം
ദൈവത്തെ
വെളിച്ചം
കൊണ്ടുവരുന്നതായും
ഇരുട്ടിനെ
അകറ്റുന്നതായും
തിരിച്ചറിയുന്നു.
അനുയായികൾക്ക്
അദ്ദേഹം
ആശംസകൾ
നേരുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, അവർ ത്യാഗങ്ങൾ
ചെയ്യുമെന്ന
വ്യവസ്ഥയിൽ.
ജനകീയ
വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായി, ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത്
മറ്റ്
ജീവജാലങ്ങളെ
കൊല്ലുന്നതല്ല,
പക്ഷെ
ഭൗതിക മോഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്.
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"അഗ്നി, എന്ത് അനുഗ്രഹമാണെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ ആരാധകന് നിങ്ങൾ നൽകും,അത്, അഗിരാസ്,
തീർച്ചയായും സത്യമാണ്.നിന്നോട്, രാത്രിയെ തുരത്തുന്നവൻ, ഹോ അഗ്നി, ദിവസം തോറും
പ്രാർത്ഥനയോടെ
നിനക്കു
ഭക്തിയുമായി
ഞങ്ങൾ
വരുന്നു
ത്യാഗങ്ങളുടെ
യജമാനൻ,
നിത്യനിയമത്തിന്റെ കാവൽക്കാരൻ, പ്രസന്നൻ, നിങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു സ്വന്തം വാസസ്ഥലത്ത്
സമീപിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാകണെ, ഒരു പിതാവിനെപ്പോലെ: അഗ്നി, ഞങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി
ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുക. "
പിൽക്കാല ഹിന്ദു ഐതീഹ്യങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മഹാഭാരത ഇതിഹാസത്തിൽ അഗ്നിയുടെ ശക്തി
ക്ഷയിക്കുന്നു. അഗ്നിദേവൻ വളരെയധികം സോമ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ധാരാളം “ തര്പ്പണങ്ങൾ ”
ചെയ്തുവെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ആഡംബരപൂർണ്ണമായ സമയത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മാനസിക
വിഭ്രാന്തി നൽകുന്ന സസ്യമാണ് സോമ.
ഋഗ്വേദ-സംഹിതയുടെ നൂറ്റിയിരുപത് സൂക്തങ്ങൾ സോമയെ പരാമർശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും,
വിശുദ്ധ സോമ രസം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ചടങ്ങുകളിൽ ഉച്ചരിക്കുന്ന സൂക്തങ്ങളിൽ മാത്രമേ
സോമ ശക്തി നേരിട്ട് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ, അതിൽ വേദ മാതൃകയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ
ജീവശക്തി പ്രകടമാകുന്നു. ഈ പാനീയവും ഇന്ദ്രനും അഗ്നിയും ദേവന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം
ശ്രദ്ധേയമാണ്.
മനുഷ്യ പ്രകൃതത്തിൽ അഗ്നിയുടെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം. ഉയർന്ന ബോധമുള്ള മനസ്സിനെ
ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അഹംഭാവം എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് നല്ല ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. എതിരായ
കാഴ്ചപ്പാട് എന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഏർപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ
അടിമയാകപ്പെട്ട ഭൗതിക മോഹങ്ങളുടെ വശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സിലെ ഉയർന്ന കഴിവുകൾ, നാം അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാഗം,
പരിണമിക്കാൻ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അഹംഭാവത്തെ അറിയിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും
പലപ്പോഴും, ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ല അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാതമായ സംരംഭത്തിലേക്ക്
കടക്കുക എന്നാണർഥം. വ്യത്യസ്തമായ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ
അനുകൂലിക്കുന്നത് മനുഷ്യ പ്രകൃതമാണ്. മനസ്സ് അങ്ങിനെ ശീലിച്ചിരിക്കുന്നു.
പ്രസിദ്ധമായ ഋഗ്വേദ സ്തുതിഗീതങ്ങളിലൊന്നിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായ ക്രാവ്യാദുകളുമായി
അഗ്നി പോരാടുന്നതായി കാണാം. ഈ കവിതയിൽ അഗ്നിയുടെ അസാധാരണമായ പങ്ക് അദ്ദേഹം ഒരു
ക്രാവ്യാദ് കൂടിയാണെന്നും അതിനാൽ സ്വന്തം വിഭാഗവുമായി യുദ്ധത്തിലാണെന്നും ആണ്.
ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഉണരുന്ന അഹംഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ നാം കാണുന്നു.
തുടർന്ന്, നമ്മുടെ ഭൂതങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനും നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സുമായി പോരാടാനും നമ്മൾ
നിർബന്ധിതരാകുന്നു. അഗ്നി ഏറ്റവും മികച്ച ശുദ്ധീകരണശാലയായതിനാൽ മലിനീകരിക്കാൻ
കഴിയാത്തതിനാൽ, അഗ്നിയുടെ ശക്തി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു ശക്തിയാണ്.
അഹംഭാവം° = Ego
വലിയ അഹംഭാവം* = Super ego
.........Biswajith (Bishi)
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Artist's Corner

........Shivani Pounna
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........Véniya MATHEW
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........Abhinav Jayesh
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........Sathwik Prasanth
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........Sidharth Prasanth
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........Swetha Harindranath
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Trivia

Guess this place in Paris and send your answers to
contact@samafrance.com
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Kerala Crossword
Down
1.
Kerala
King
to
defeat
Europeans in battle
3. Dutch started the first school of
Kerala in this district
5. First Mosque of Kerala
6. Name of the floating mall in
Kuttanadu
7. India’s one and only heart
shaped lake located in Kerala
10. First cricket game played here
in Kerala
13. This peak is called 'Everest of
South India' 14. This Kerala
district's old name was based on
an act that was introduced in
England to ban import from this
district

Across
2. Fruit that was traded to Portuguese for
Cashew
4. Beach where the first European
reached India
8. This place is called 'Poor Man's Ooty'
9. Largest fresh water lake of Kerala
11. This teak plantation has world’s oldest
teak trees
12. This bird sanctuary stands for ‘flat
forest’
15. Highest waterfalls in Kerala
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