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എഡിറ്റേ
ാറിയൽ

ഗൂണ റ്റേ�ന്മയുലവളള വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികളുടെട
അവകാശ�ായ ഇക്കാലത്ത് അക്കാദ�ിക
�ികവിടെ%ാപ്പം സറ്റേ'ാതിക �ികവും ലക്ഷ�ാക്കി
പ്രവ൪ത്ത%ം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന ലി
ിൽ കൈക
ിടെ1 ആഭിമുഖത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ ഡി  ജി
ൽ

�ാഗസി1 ഗുണറ്റേ�ന്മയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം 
കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നതിടെ= ടെതളിവുകൂടി 
ആകുന്നു.  ഈ  �ാഗസി1  %ിങ്ങളുടെട
വായ%ക്കായി  സ�ർപ്പിക്കുന്നു.
                                          എഡി
ർ

                                                  അഭിരാ�ി  
എ ഡിറ്റേ
ാറിയൽ റ്റേDാർ  ഡ്

ALEN C. A
ANANDHU KRISHNA
ANUSHA
ANEETA 
SHIVANANDA 
MANIKANDAN
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              അന്നും ഇന്നും   

        അന്ന്  മനുഷൃർ ഉണ്ടായ കാലത്ത് 
പ്രകൃതിയയാട് ഒത്ത്  യ'ർന്ന് ഒരു 
സുഹൃത്തായാണ് നാം പെ/രുമാറി 
ഇരുന്നത്.അന്ന്  നമുക്ക്  പ്രകൃതി 
മാതാവ് /ാൽ തന്ന് വള       ർത്തി.കുറച്ച്  
വർഷങ്ങൾ കഴി  ഞ്ഞയ>ാൾ പ്രകൃതിക്ക് 
യ?ാഷമില്ലാത്ത കണ്ട് /ിടുത്തങ്ങൾ 
നടത്തി. പ്രകൃതിയിപെല മരഹങ്ങൾ 
പെവട്ടിയുളള കണ്ട്/ിടുത്തങ്ങൾ നടത്തി
        പ്രകൃതിമാതാവിന്  യവ?നിച്ചിട്ടും
നപെG  ശാസിച്ചില്ല,  യവ?നി>ിച്ചില്ല.
ഒരു/പെK, നപെG 
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ശാസി ച്ചില്ല.  കാറ്റിലൂപെട,  ജലത്തിപെO
ഒഴുക്കിലൂപെട       അപെല്ലങ്കിൽ
അഗ്നിയിലൂപെട.അത് നമുക്ക്  യകൾക്കാൻ
സാധിച്ചില്ല.യകട്ടിട്ടുണ്ടങ്കിൽ   യ/ാലും
എങ്ങപെന അനുസരിക്കൻ. അതുപെകാണ്ട്
പ്രകൃതിയയാടുള്ളക്രൂരത  കൂടി.  മരങ്ങൾ
പെവട്ടി   അവിപെട
വീടുണ്ടാക്കൽ,യറാഡുണ്ടാക്കൽ  മലപെയ
ഇടിച്ച് നികത്തൽ.
                    മലകൾ യറാ  ഡ് /ണിക്ക്
യ/ായി.  'ിലർ ഇതി എതിർനിന്നയ>ാൾ
ഉയ^ാഗസ്ഥർ  /റപെa  ഇന  പ്രവർത്തി
പെ'യ്യാൻ   ഞങ്ങൾ  അധികാരികളുപെട
ഉത്തരവ്  യനടിയിട്ടുണ്ട.
                  കാലം  യ/ാകും യതറും
പ്രകൃതിയയാടുളള
മനുഷൃപെൻറകൂരതകൂടിവന്നു.1924  എന്ന
വർഷം നിങ്ങൾ മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന്
വി'ാരിക്കുന്നു.
             ആവർഷം  പ്രകൃതി നയG
യവ?നി>ിച്ചു.നാം  മരങ്ങൾ  പെവട്ടിയൽ,
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മാലിനൃങ്ങൾ  വലിപെച്ചറി    പെത്താൽ
പ്രകൃതിക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും  യവ?നിക്കും
എന്നതിപെൻറ  ഉദ്ദാഹരണം മാത്രം. 
                 ആ  ആക്രമണം  നാം വീണ്ടും
തുടങ്ങിയതിലൂപെട 1946 ൽ നമുക്ക് പ്രകൃതി
തിരിച്ചടിനൽകി.എന്നിട്ടും  ആർക്കും
നന്നാവാൻ  ഉയദ്ദശം  ഇല്ല.  ഒരു  മാതാവ്
തപെO  മകൻ  അപെല്ലങ്കിൽ  മകൾ
എപെtങ്കിലും  പെതറ്റ്  പെ'യ്താൽ
/റയും,അടിക്കും  വീണ്ടും  അത്  തപെന്ന
ആവർത്തിച്ചാൽ അടിയുപെട ശക്തികൂടും.
                          അതുയ/ാപെല
തപെന്നയാണ്  നയGാട്  പ്രകൃതി  മാതാവും
പെ'യ്യുന്നത്.2018,2019  എന്നീ
വർഷങ്ങളിൽ
പ്രകൃതി നപെG ശക്തിയിൽ അടിച്ചു.
    2020 ൽ  എtാണ്  സംഭവിക്കുക
എന്ന് ദൈ?വം തമ്പുരാനറിയാം. എനിക്ക്
നിങ്ങയളാട്
ഒരു  കാര്യയമ  /റയാനുള്ളൂ.പ്രകൃതിപെയ
യ�ാഹിക്കരുത്.
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 വിദ്യാർത്ഥികളു   ടെട  റ്റേ�ാഹങ്ങൾ
ബാലക0ാരുടെ� റ്റോഹങ്ങറ്റേളാറ്റേരാറ്റേന്ന
ഞാനുരടെ>യ്യുന്നു റ്റേകൾക്ക നീ  റ്റേസാദരാ
റ്റേനരം ടെവളുത്തുച്ചയായി തന്നാൽ റ്റേBാലും
കൂർക്കം വലിക്കവസാനതില്ല
സ്ക്കുളിറ്റേലടെക്കാന്നങ്ങു റ്റേBായി�ണടെ&ിൽ
കിട്ടണം നൂറിടെX റ്റേനാടെട്ടാന്നു കൈകക്കുള്ളിൽ
റ്റേനാടെട്ടാന്നു കിട്ടിയാറ്റേലാട്ടതാടെണറ്റേന്ന
ടെBട്ടിക്ക�കളിൽ തപ്പി ന�ക്കുവാ0
ആൺകുട്ടിടെയ&ിൽ കൈസക്കിളു റ്റേവണം
ബുള്ളറ്റും സ്ക്കൂട്ടറും കൈബക്കിനും റ്റേBാണം
കാടെറാന്നു കിട്ടിയാൽ കൈകക്കുറ്റോ സാറ്റേറ
ആൾറ്റേട്ടായും എണ്ണൂറും ആർക്കിന്നു റ്റേവണം
ലംറ്റേബാർഗിനിതടെന്ന കിട്ടിയാൽ ടെകാള്ളാം

ലാ0സറും, ടെബ0സിനും ആഗ്രഹമുടെണ്ടറ്റേ�ാ
ടെBൺകുട്ടിടെയ&ിലും റ്റോഹില്ലാത്തവൾ
ഭൂിയിൽ കാണില്ല റ്റേBരിനുറ്റേBാലും
ടെBാട്ടുറ്റേവണം >ാന്തും ക്യുട്ടക്സുടെല്ലാം
ഫാഷടെX റ്റേലാകത്തു നിന്നിങ്ങുറ്റേBായി
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റ്റേഫഷ്യലു ടെ>യ്യണം , പുരികം Bറിക്കണം
നാട്ടുകാർ കാൺടെക  ടെഞളിഞ്ഞു ന�ക്കണം
ഐശ്വര്യ റായിടെയ നാണം ടെകടുത്തണം
കാണുന്ന റ്റേലഹ്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കു�ിക്കണം

>ർതുകണ്ടാൽ പ്രായം കുറയണം.
ആണിനും ടെBണ്ണിനും ആഗ്രഹടെറ്റേപ്പാഴും
റ്റേതാണ്ടിക്കളിക്കുന്ന റ്റേഫാടെണാന്നു വാങ്ങുവാ0
അപ്പടെXയറ്റേqടെ� റ്റേഫാൺ കിട്ടിയാൽ റ്റേBാരാ
സ്വന്തായ� കിട്ടുടെനന്നും ദുരാഗ്രഹം
റ്റേതാണ്ടിയടെതാന്നും തിയല്ല Bിടെന്നയും
റ്റേതാണ്ടിക്കി�ക്കണം Bാതിരാത്രിവടെര

വാങ്ങിച്ചു നൽകണം, റ്റേഫാർജി കണക്ഷനും
വാങ്ങിയിടെല്ല&ിൽ ഞാ0 >ാകുവാ0 തൂങ്ങിടും

വാ��സ� ആപ്പു റ്റേനാക്കണം,യൂടൂബിൽ റ്റേകറണം
റ്റേനാട്ട� ബുക്ക� റ്റേവണ്ട ടെഫയ�സ�ബുക്ക� തിയിനി

>ാ�ണം >ീ�ണം ,റ്റേ>ാറിന്നു റ്റേവണ്ടിനി
>ീ�ിംഗിൽ ടെBട്ടുറ്റേBാകാടെത കഴിക്കണം
സ്ക്കൂളിറ്റേലക്കുടെള്ളാരു യാത്രറ്റേയാ ദുഷ്കരം
ക്ലാസിടെല കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുവാ0 വടെയ്യറ്റേ�ാ
Bാഠം Bഠിക്കണം റ്റേഹാംവർക്കു ടെ>യ്യണം
ചൂരലുായതാ �ീച്ചർ വരുടെന്ന�ാ
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>ന്തിക്കു കിട്ടിയാൽ റ്റേവദന ദുഷ്ക്കരം
നീ�ലാടെണറ്റേപ്പാഴുംടെബഞ്ചിലിരിക്കുവാ0കണക്കിടെX �ീച്ചറ�
ക്ലാസിൽ  വരുറ്റേ�ാറ്റേഴമൂത്രടൊഴിക്കുവാ0  റ്റേBാകുവാ0

റ്റേതാന്നുന്നു. 

                              ജീവ%ായ  �ലറ്റേര  .....  

നിങ്ങടെളന്തിനാ എറ്റേപ്പാഴും  ഇവർക്ക� ഇങ്ങടെന ഡ്രസ്സ� വാങ്ങിച്ചു ടെകാടുക്കുന്നത�?
അലാരയിൽ എത്ര വസ്ത്രങ്ങളാ ടെവറുടെത ഇ�ാടെത വച്ചിരിക്കുന്നത�? ആ കൈBസയ്ക്ക�
വീട്ടിറ്റേലടെക്കടെന്ത&ിലും  വാങ്ങിച്ചാൽ  അത്രയുാകും  അടുക്കളയിൽ  ഒരു
സാധനില്ല.ക്കൾക്ക�  വസ്ത്രവുായി  വന്ന  സുഭാഷ�  തടെX  ഭാര്യയുടെ�  ഗ ർജന
വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച� അകറ്റേത്തക്ക� കയറുന്നു. തിരിച്ച� റുB�ി ഒന്നും Bറയണ്ട എന്നു
വി>ാരിച്ചിട്ടും  നസ്സ� തടെന്ന ടെവറുടെത വിടുന്നില്ല.   ഞാ0 Bണിടെയടുത്ത കൈBസ
എടെX ക്കൾക്ക� റ്റേവണ്ടിയുള്ളതാ അല്ലാടെത നാട്ടാർക്കല്ല,അയാൾ  Bറ ഞ്ഞു.
അത�  റ്റേകട്ടില്ലാ  എടെന്നാരു  ഭാവത്തിൽ  ഉഷ  അടുക്കളയിറ്റേലക്ക�  റ്റേBായി.Bിറ്റേ�
ദിവസം സുഭാഷ� Bത്രം എടുക്കാ0 ടെവളിയിറ്റേലക്ക� റ്റേBായറ്റേപ്പാൾ അയൽവാസി
>ന്ദ്രടെന കണ്ട� വിറ്റേശഷം Bറയുന്നു.തിരിച്ചു വന്നറ്റേപ്പാൾ സയം റ്റേBായതറിഞ്ഞില്ല.
സുഭാഷ� ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാണ�,വീ�ിറ്റേനാ�� റ്റേ>ർന്ന� ഒരു കൃഷിയി�വും ഉണ്ട�.
അറ്റേ�ഹത്തിന�  രണ്ടു  ടെBൺക്കളുണ്ട�.ഹർഷയും  വർഷയും.ഹർഷയാണ�
മൂത്തകൾ.ഇന്ന� സുഭാഷ� തടെX Bണിസാധനങ്ങളും എടുത്ത� Bിടെന്ന ഒരു ഷർട്ടും
എടുക്കാനായി  മുറിയിറ്റേലക്ക�  ടെ>ന്നറ്റേപ്പാൾ  ഉഷ  ഹർഷയുടെ�  ടൊകൈബൽ
Bരിറ്റേശാധിക്കുകയായിരുന്നു.അയാൾ  കാരണറ്റേന്വഷിച്ചറ്റേപ്പാൾ,അവൾ  ഡിഗ്രി
ടെസക്ക0ഡ�  ഇയറിന�  Bഠിക്കുന്ന ഒരു  കുട്ടിയാണ�  അതുടെകാണ്ട�,അവളുടെ�
അqടെയന്ന  നിലയിൽ  ഇത�  അത്യാവശ്യാടെണന്നാണ�.  നീ  എന്താടെണന്ന�
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വച്ചാൽ കാണിക്ക�,എനിക്ക� എടെX ക്കടെള വിശ്വാസാ.ഇതും Bറ ഞ്ഞ� സുഭാഷ�
റ്റേജാലിക്കിറങ്ങുന്നു.
              
      വളടെര  ക്ഷീണിതായി,Bകലന്തിറ്റേയാളം  Bണിടെയടുത്ത�  കൈവകുറ്റേന്നരം
സുഭാഷ�  വീട്ടിറ്റേലക്കു  വരുന്നു.വന്നBാടെ�തടെന്ന  തടെX  ക്കടെളവിടെ�  എന്നാണ�
സുഭാഷ�  റ്റേ>ാദിച്ചത�,കാരണം  തനിക്ക�  ഒരു  നിിഷം  റ്റേBാലും  അവടെര
Bിരിഞ്ഞിരിക്കാ0 സാധിക്കില്ല.വർഷ Bഠിക്കുകയാടെണന്നും ഹർഷ കുറച്ചുസയം
മു0B�  ടൊകൈബൽ എടുത്തുടെകാണ്ട� റൂിറ്റേലക്ക� റ്റേBാടെയന്നും ഉഷ Bറഞ്ഞു.
കി�ക്കാ0 റ്റേനരത്ത� സുഭാഷിടെX കൈകയ്യും കാലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.കൈകയ� മുഴുവനും
തഴ�� ടെകാണ്ട� നിറ ഞ്ഞിക്കുകയാണ�. മുള്ളിൽ കൂ�ി Bണിടെയടുത്തതിനാൽ കാലും
മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.വിഷറ്റേത്താടെ� ഉഷ അതിറ്റേലക്കു റ്റേനാക്കി നിൽക്കുന്നു.സാരില്ല
ഇടെതല്ലാം  എടെX  ടെBാന്നു  ക്കൾക്ക�  റ്റേവണ്ടിയറ്റേല്ല  എന്നു  Bറഞ്ഞ�  സുഭാഷ�
ഉറക്കത്തിറ്റേലക്ക�  വഴുതിവീഴുന്നു.തടെX  ക്കൾ  കൂട്ടുകാരുടെ�  മു�ിൽ  നാണം
ടെക�ാതിരിക്കാ0  അവരുടെ�  അവശ്യത്തിനും  അനാവശ്യത്തിനുമുള്ള  Bണം
നൽകി  ടെകാണ്ടും അവർ ഇരുവരും  അവടെര  റ്റേ�ഹിച്ചു.രാവിടെല  എണീ�റ്റേപ്പാൾ
വർഷ അqറ്റേയാ�� Bറയുന്നു,അറ്റേq റ്റേ>ച്ചി ഉറങ്ങാറില്ല എന്നാണ� റ്റേതാന്നുന്നത�.
എറ്റേപ്പാഴും വാ��സ� ആപ്പിലാണ�.ആറ്റേരാടെ�ാടെക്കറ്റേയാ >ാ�� ടെ>യ്യുന്നു. ഞാ0 
Bറഞ്ഞാടെലാന്നും  അവൾ  റ്റേകൾക്കില്ല.  അച്ഛറ്റേനാ��  റ്റേBായി  Bറടെയന്ന�  അq
വർഷറ്റേയാ�� Bറയുന്നു.തടെX കൾ കൈകവിട്ടുറ്റേBാകുകയാറ്റേണാ എന്ന സംശയം 
അqയുടെ� നസ്സിൽ ഇത്തിൾക്കണ്ണി റ്റേBാടെല B�ർന്നുBി�ിച്ചു. 
        
           വീട്ടിൽ ഭക്ഷണത്തിനുറ്റേBാലും വകയില്ലാതിരുന്നറ്റേപ്പാഴും  അവരുടെ�
അനാവശ്യത്തിനായി സുഭാഷ� Bണം >ിലവഴിച്ചു. തടെX കടെള ാത്രം ധ്യാനിച്ചു 
ടെകാണ്ട� അq സ്ഥിരം റ്റേനരം ടെവളുപ്പിക്കുന്നു.റ്റേകാ�ഞ്ഞ� വീഴുന്നതിനാൽ കണ്ണ�
റ്റേBാലും  കാണാ0  B�ാത്ത  നിലയിൽ,റ്റേനരം  പുലർന്നു.ഉറക്കത്തിൽ  നിന്നും
എഴുറ്റേന്നറ്റു വന്ന ഉഷ സ്ഥിരായി ആദ്യം റ്റേനാക്കിയിരുന്നത� തടെX ക്കടെളയാണ�.
അന്നും  അവർ  Bതിവു  ടെത�ിച്ചില്ല,ഹർഷ  മുറിയിൽ   ഇല്ല.  ഉഷ  സുഭാഷിടെന
വിളിടെച്ചഴുറ്റേന്നൽപ്പിച്ചു.ഇത്ര റ്റേനരറ്റേത്ത എഴുറ്റേന്നൽക്കുന്ന സ്വഭാവം അവൾക്കില്ല.
അവർ  വീ�ിനു  ചുറ്റും  റ്റേനാക്കി.അടുത്ത  വീടുകളിലും,ബന്ധുവീടുകളിലും
അറ്റേന്വഷിച്ചു.ബന്ധുക്കളുടെ�യും  അയൽവാസികളുടെ�യും നിർബന്ധത്തിന� വഴങ്ങി
അവർ റ്റേBാലീസ� റ്റേ�ഷനിൽ Bരാതി നൽകി.തടെX കണ്ണിടെല കൃഷ്ണണിറ്റേBാടെല
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കാത്തുസൂക്ഷിച്ച തടെX കൾ എവിടെ� റ്റേBാടെയന്നറിയാടെത അച്ഛനും അqയും
ഇന്ന� സ&�ത്തിടെX നടുക�ലിൽ അലയ�ിച്ചുയരുന്ന തിരാലകൾക്കി�യ�ലാണ�
നിൽക്കുന്നത�.ഉച്ചയായറ്റേപ്പാറ്റേഴക്കും റ്റേBാലീസ� റ്റേ�ഷനിൽ നിന്ന� റ്റേകാൾ വന്നു.
അവരുടെ�  കൾ  ഒരു  മുസ്ലീം  Bയ്യടെX  കൂടെ�  ഒളിറ്റേച്ചാ�ിയിക്കുന്നു.വിങ്ങുന്ന
ഹൃദയറ്റേത്താടെ�  ആ  വാർത്ത  അറിഞ്ഞു.അവരുടെ�  അത്യാഗ്രഹത്തിന�  Bണം
>ിലവാക്കി  കളഞ്ഞ�,അവരുടെ�  അനാവശ്യങ്ങൾ  നിററ്റേവ�ി  ടെകാടുത്ത�  അവടെര
റ്റേ�ഹിച്ച അച്ഛനും അqയ്ക്കും ടെത��  B�ി.ആ വാർത്ത അറിഞ്ഞറ്റേപ്പാൾ അറ്റേ�ഹം
തടെX  കൈകകളിറ്റേലക്കാണ�  ആദ്യം  റ്റേനാക്കിയത�,ക്കൾക്ക�  റ്റേവണ്ടി
സ�ാദിച്ചതിടെX തഴ��.  ലാളിച്ചു വളർത്തിയ ക്കൾ അന്യ തക്കാരടെX കൂടെ�
ഒളിറ്റേച്ചാ�ിറ്റേപ്പായറ്റേപ്പാൾ,അത� നിസ്സഹായരായി റ്റേകട്ടുനിൽറ്റേക്കണ്ട വന്ന സുഭാഷും
ഉഷയും  ഇനി  എടെന്തന്നില്ലാത്ത  ജീവിതത്തിറ്റേലക്ക�.....തടെXഎല്ലാ
പ്രതീക്ഷയും,സ്വപ്നവുായിരുന്ന തിരി അണഞ്ഞറ്റേപ്പാൾ അവർ ഇനി റ്റേനർവഴിയുടെ�
Bാതയിൽ നീങ്ങുന്നു.കു�റ്റേബാധത്താൽ നിറഞ്ഞ നസ്സുായി. ........ 
റക്കാനാകുറ്റോ എന്ന� എനിക്ക� അറിയില്ല,കാരണം അവൾ എടെX കളാണ�,
ജീവനാണ�.അല്ല ജീവനായി വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പുഷ്പം.

Numbers Around The World

               presently,  the  earliest  known archaeological
evidence  of  any  form  of  writing  or  counting  are  scratch
marks  on  a  bone  from  150,000  years  ago.
But  the  funereally  solid  evidence  of  counting,  in  the  form
of  the  number  one,  is  from  a  mere  twenty-thousand  years  ago.
An  is  hangs  tone  found  in  the  conga  with  two  identical
markings  of  sixty  Scratches  each  and  equally.
Numbered groups on the back.
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These  markings  are  a  certain  indication  of  counting  and  they
mark  a  defining  moment  in  western  materialization.

                     Zoologists tell us that mammals other than
humans  are  only  able  to  count  up  to  three  or  four,  while  our
believed  that  the  necessity  for  numbers  became  more  apparent
when  humans  started  to  build  their  own  houses,  as  opposed
to  living  in  caves  and  the  like.

                      Anthropologists tell us that in sumac, in abut
4,000  BCE,  Sumerians  used  tokens  to  represent  numbers,  an
improvement  over  notches  is  a  stick  or  bone  A  very  important
development  from  using  adding  tokens  you  can  also  take  away,
giving  sixth  to  arithmetic,  an  event  of  major  significance.
The  Sumerian's  tokens  made  possible  the  arithmetic  required
for  them  to  asses  wealth,  calculate  profit  and  loss  and  even
moxe  importantty,  to  callect  taxes,as  well  as  keep  permant
records. The standard belief is that in this way numbers became the
woeldls  first  writing  and  thus  accounting  was  born.

                             More primitive societies,such as the wiligree of
central  Australia,never  used  number,not  felt  the  need  for  them.  
Wemay ask,why then did the sumerians on the ather  side of  the
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world feel the meedfor simple mathemetics?  The answer opof coure,
was decause they lived in cities which required oranizing.

   Natural   Numbers
      

      The  must  familiar   numhers axe the

natural  numbers  {sumetimes   called   whale
numhers  orcounting   numhers}  1’2’3  and
soon.Traditionally  the  sequence  of  natural
numbers  started  with  i[  co  was  not
evenconsiclered  a  number  for  the  ancient
greeks].however,  in  the  19thcen  tury,setthe
lorist  and   other   mathematicians   stared
including  o {cardinality  of  the empty s’ie o

ie.o  elements,where  o  is  thus  the  smallest
cardinal  number{in  the  set  of  the  natural
numbers.Today,different  mathematicians  use
the term to describe both sets,including 0 or
not.The mathematical symbol for the set of all
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natural  numbers  in  N,  also  written  N,and
sometimes  No or  N,when it  is  nessasary  to
indicate whether the set should start with 0 or

1,respectivly         .

   സഹകരിച്ചവർക്കും   സഹ>രിച്ചവർക്കും

                             നന്ദി.
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