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അതിജീവനത്തിന്റെ
മഹാനഗരം

സുഗതാഞ്ജലിക്കൊരു
കത്ത്

അധ്യാപനത്തിലെ
നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങൾ

കേരള സർക്കാർ

'എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം'

വാർത്താ പത്രിക

ഭാഷയുടെ
വസന്തം

2021
മാർച്ച്
പേജ് 20

1196
മീനം
൧൧൯൬

വാല്യം 1
ലക്കം 21

മലയാളം മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരണം

02

• മാർച്ച് 2021

വാർത്തകൾ

കഥകളി ആചാര്യൻ
ഗുരു ചേമഞ്ചേരി
കുഞ്ഞിരാമൻ നായർക്ക്
പ്രണാമം

സുഗതാഞ്ജലി:
ഫാബി ഷാഹുലിനും മാധവ്
അശ�ോകിനും ഒന്നാം സ്ഥാനം

ഉള്ളടക്കം

ഭൂമിമലയാളം

അദ്ധ്യാപകര�ോട്

04

ഉ, റ, വ, ല, ട്ട, ന്നു, പു, മ, മ്മ,
പ്പ തുടങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങൾ
വളരെ രസകരമായ
കളി രീതിയില്കുട്ടികളെ
പരിചയപ്പെടുത്താനും
ആശയാവിഷ്കരണ രീതിയില്
തന്നെ അതുറപ്പിക്കാനും
ഉതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്
കൈപ്പുസ്തകത്തിൽ.

മഷിത്തണ്ട്
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മത്സരം പ്രശസ്ത കവി കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

ഫാബി ഷാഹുൽ കാർത്തിക് പി.

അർപ്പണ അജിത്

ഒന്നാം സ്ഥാനം
ജൂനിയർ വിഭാഗം
ദുബായ്

ഒന്നാം സ്ഥാനം
സീനിയർ വിഭാഗം
ഗ�ോവ

മൂന്നാം സ്ഥാനം
സീനിയർ വിഭാഗം
യു.എസ്.

രണ്ടാം സ്ഥാനം
ജൂനിയർ വിഭാഗം
റാഖ് ഫുജൈറ

തിരുവനന്തപുരം • പ്രശസ്തകവി
സുഗതകുമാരിയുടെ അനുസ്മര
ണാർഥം മലയാളം മിഷൻ സംഘ
ടിപ്പിച്ച സുഗതാഞ്ജലി ആഗ�ോള
കാവ്യാലാപന മത്സരം 2021 ല്
ദുബായ് ചാപ്റ ്റ റില്നിന്നുള്ള
മാധവ് അശ�ോക് ജൂനിയർ വി
ഭാഗത്തിലും ഗ�ോവ ചാപ്റ ്റ റി
ല്നിന്നുള്ള ഫാബി ഷാഹുല്
സീനിയർ വിഭാഗത്തിലും ഒന്നാം
സമ്മാനം നേടി. റാഖ് ഫുജൈറ
യില്നിന്നുള്ള കൃപ നിഷ മുരളി
യാണ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തില്
രണ്ടാം സമ്മാനം. ഗ�ോവ ചാപ്റ്റ
റില് നിന്നുള്ള ദക്ഷ് ധാർമ്മിക്കി
നാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം.
സീനിയർ വിഭാഗത്തില് തമി
ഴ്നാട് ചാപ്റ്ററില്നിന്നുള്ള കാർ
ത്തിക് പി. രണ്ടാം സ്ഥാനവും
യു.എസ്. ചാപ്റ്ററിലെ അർപ്പണ
അജിത്ത് മൂന്നാം സ്ഥാനവും
കരസ്ഥമാക്കി. ല�ോകമെമ്പാ
ടുമുള്ള മലയാളം മിഷൻ ചാ
പ്റ്ററുകൾക്കുള്ളില് നടത്തിയ

മൂന്നാം സ്ഥാനം
ജൂനിയർ വിഭാഗം
ഗ�ോവ

മത്സരം പ്രശസ്ത കവി കുരീപ്പുഴ
ശ്രീകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ
പ്രൊഫ. സുജ സൂസൻ ജ�ോർജ്ജ്
അധ്യക്ഷയായിരുന്നു. മലയാ
ളത്തിലെ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാ
രായ വിന�ോദ് വൈശാഖി, എ.ജി.
ഒലീന, വി.എസ്. ബിന്ദു തുടങ്ങി
യവരാണ് വിജയികളെ നിർണ്ണ
യിച്ചത്. വിജയികൾക്ക് യഥാക്ര
മം 5000/-, 3000/-, 2000/- രൂപ ക്യാഷ്
അവാർഡും സാക്ഷ്യപ ത്രവും
നല്കും.
ഫൈ ന ല് മ ത്സ ര ത് തി ല്
മലയാളം മിഷൻ പഠിതാക്കളായ
96 വിദ്യാർഥികളാണ് രണ്ട് വി
ഭാഗങ്ങളിലുമായി മത്സരിച്ചത്.
ഓണ്ലൈനായി സംഘടിപ്പിച്ച
മത്സരത്തില് ഓര�ോ വിഭാഗത്തി
ലെയും മികച്ച 10 കവിതാ അവത
രണത്തെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
അനഘ മന�ോജ് (നാലാം
സ്ഥാനം - കുവൈറ്റ്), ചിന്മയ ഭട്ട്
(അഞ്ചാംസ്ഥാനം - യു.എസ്.),

രണ്ടാം സ്ഥാനം
സീനിയർ വിഭാഗം
തമിഴ്നാട്

ആദിശ്രീ സ�ോണി (ആറാം
സ്ഥാനം - ബഹ്റൈൻ), സൂര്യ
കിരണ് ശശി (ഏഴാം സ്ഥാനം ഗുജറാത്ത്), ജൂണ ഉറുവച്ചേടത്ത്
(എട്ടാം സ്ഥാനം - ബഹ്റൈൻ),
നേഹ പുഷ്പരാജ് (ഒൻപതാം
സ്ഥാനം - സൗദി അറേബ്യ),
ഇവ സാം (പത്താം സ്ഥാനം റാഖ് ഫുജൈറ) എന്നിവരാണ്
സീനിയർ വിഭാഗത്തിലെ മറ്റ്
സ്ഥാനക്കാർ.
അവ് ന ി അനീഷ് (നാലാം
സ്ഥാനം - ഖത്തർ), അശ്വതി പിള്ള
(അഞ്ചാം സ്ഥാനം - ഡല്ഹി), ഭവ്യ
ശ്രീ (ആറാം സ്ഥാനം - ഡല്ഹി),
വിനായക് ഗിരീഷ് കുമാർ (ഏഴാം
സ്ഥാനം - ദുബായ്), ശ്രീപൂർണ്ണ
പി. (എട്ടാം സ്ഥാനം - ഗുജറാത്ത്),
എയ് ഡ ൻ ആഷ് ല ി (ഒമ്പതാം
സ്ഥാനം ബഹ്റൈൻ), ഭദ്ര ബാ
ലകൃഷ്ണൻ (പത്താം സ്ഥാനം കുവൈറ്റ്) തുടങ്ങിയവരാണ്
ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിലെ മറ്റ് സ്ഥാ
നക്കാർ.

ഗ്രന്ഥപ്പുര
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42

ഭാരതപര്യടനം
ഭാരതപര്യടനം മലയാള വിമർ
ശനസാഹിത്യത്തില് തുറന്നത്
ഒരു പുതുവഴിയാണ്.

വാർത്തകൾ
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ഭാഷാപഠിതാക്കൾക്ക്
ആവേശമായി മലയാളം
ഓപ്പണ് ഓണ്ലൈൻ
ക�ോഴ്സ്
മലയാളം മിഷൻ വിഭാവനം
ചെയ്ത ഭൂമിമലയാളം മലയാളം
ഓപ്പണ് ഓണ്ലൈൻ
ക�ോഴ്സില് (BMOOC) ഇതി
ന�ോടകം നൂറുകണക്കിനാളു
കൾ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു.
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മലയാളത്തെ പ്രവാസികള�ോട് ചേർത്തുനിർത്താൻ
മിഷന് സാധിച്ചു -മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ
തിരുവനന്തപുരം • ഭൂമിമലയാ
ളം മാസ്സീവ് ഓപ്പണ് ഓണ്ലൈൻ
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. ക�ോഴ്സ്, റേഡിയ�ോ മലയാളം,
സാംസ്കാരിക
സുവനീർഷ�ോപ്പ്, ഭൂമിമലയാളം
വകുപ്പ് മന്ത്രി
ഓൺലൈനാ
മാതൃഭാഷാക്യാമ്പെയിൻ തുടങ്ങി
യി ഉദ്ഘാടനം
വൈവിധ്യമാർന്ന പദ്ധതികളിലൂ
ചെയ്യുന്നു
ടെ മലയാളം മിഷന് മലയാളഭാ
അനിൽ
ഷയെ പ്രവാസിമലയാളികള�ോ
കുമാറിനെ
ട് ചേർത്ത് നിർത്താൻ സാധിച്ചു
ആദരിക്കുന്നു
വെന്ന് സാംസ്കാരിക കാര്യവകുപ്പ്
മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ മലയാളം
മിഷന്റെ ഭൂമിമലയാളം മാസ്സീവ്
ഓപ്പണ് ഓണ്ലൈൻ ക�ോഴ്സ്
(ബി.എം.ഒ.ഒ.സി) ഓണ്ലൈനാ
യി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായി
രുന്നു അദ്ദേഹം. ഭൂമിമലയാളം
മാസ്സീവ് ഓപ്പണ് ഓണ്ലൈൻ
ക�ോഴ്സ് (ബി.എം.ഒ.ഒ.സി) യാ
ഥാർത്ഥ്യമാവുന്നത�ോടെ ല�ോക
ത്തെവിടെനിന്നും ഏത�ൊരാൾ
ക്കും ഏത് സമയത്തും മലയാ
നിലവില്
ളഭാഷാപഠനം സാധ്യമാകുമെ
42 രാജ്യങ്ങളില്
മലയാളം മിഷന്റെ ന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചട
ങ്ങില് മലയാളം സർവ്വകലാ
പഠനകേന്ദ്രങ്ങള്
പ്രവർത്തിക്കുന്നു ശാല വൈസ് ചാൻസിലർ ഡ�ോ.

അധ്യാപനത്തിലെ നർമ്മ
മുഹൂർത്തങ്ങൾ
ഓര�ോ നാടിനും
ഓര�ോ ഭാഷയുള്ള പ�ോലെ
ഓര�ോ സംസ്കാരവുമുണ്ട്
എന്നും അന്യമായത് അനുക
രിച്ചാല്
തനിമ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും
ഭാഷയും സംസ്കാരവുമാണ്
ഓര�ോ ദേശത്തിനും തനതായ
വ്യക്തിത്വം നല്കുന്നത് എന്നു
മുള്ള ഞങ്ങളുടെ വാദമുഖ
ങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതി
നാല് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു.

മത്സര
വിജയികൾ

മാധവ് അശ�ോക് കൃപ നിഷ മുരളി ദക്ഷ് ധാർമിക്

ഹായ് പട്ടം!

വനിതാദിനത്തില്
ഒത്തുകൂടി മലയാളം മിഷൻ
പെണ്ണെഴുത്തുകാർ

സ്വന്തം അവകാശത്തിന്
വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ നിലക�ൊള്ളു
മ്പോൾ അവൾ അറിയാതെ
തന്നെ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നത്
മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയു
മായിരിക്കും.

ദുരെ ദൂരെ മലയാളം
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അനില് വള്ളത്തോൾ മുഖ്യ പ്ര
ഭാഷണം നടത്തി.
ല�ോകമാതൃഭാഷാദിനാചര
ണത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടി
പ്പിച്ച ചടങ്ങില് കേരള സാഹിത്യ
അക്കാദമിയുടെ ഈ വർഷത്തെ
കനകശ്രീ എൻഡ�ോവ്മെന്റിന്
അർഹനായ കവി ഡി. അനില്
കുമാർ ഡേവിഡിനെ അനുമ�ോദി
ച്ചു. മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ
പ്രൊഫ. സുജ സൂസൻ ജ�ോർജ്
ചടങ്ങില് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
യൂണിവേഴ് സ ിറ്റി ക�ോളേജ്
മലയാള വിഭാഗം അധ്യാപ
കൻ ഡ�ോ. സാബു ക�ോട്ടുക്കല്,

സി-ഡിറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ജയ്ദേവാന
ന്ദ് മലയാളം മിഷൻ രജിസ്ട്രാർ
എം സേതുമാധവൻ, ഭാഷാധ്യാ
പകൻ ഡ�ോ. എം ടി ശശി തുട
ങ്ങിയവർ ചടങ്ങില് സംസാരി
ച്ചു. ബംഗ്ലാദേശ് മാതൃഭാഷാസമ
രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരണം
മലയാളം മിഷൻ ബംഗ്ലാദേശ് ചാ
പ്റ്റർ പ്രതിനിധി സജേഷ് പെരി
ങ്ങേത്ത് നിർവഹിച്ചു. കൂടാതെ
സിഡ് ന ി മാതൃഭാഷാ സ്മാരക
ത്തിന്റെ പ്രധാന്യത്തെക്കുറിച്ച്
ആസ്ട്രേലിയ ചാപ്റ ്റ ർ പ്രതി
നിധി സന്തോഷ് ജ�ോസഫ് സം
സാരിച്ചു.

അതിജീവനത്തിന്റെ
മഹാനഗരം
ഏഴ് ദ്വീപു സമൂഹങ്ങൾ ക�ൊ
രുത്തെടുത്ത മുംബൈ എന്ന
ജൈവഭൂമി ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയ
മാണ്.

ഫ�ോക്ല�ോർ
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കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം
മുക്കേവിദ്യ
ന�ോക്കുവിദ്യ പാവക്കളിയില്
ക�ോട്ടയം ജില്ലയിലെ മൂഴിക്കല്
പങ്കാജാക്ഷിയാണ് ഇന്ന് ജീവി
ച്ചിരിക്കുന്നവരില് അഗ്രഗണ്യ.
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മുഖമ�ൊഴി

മലയാളം
എന്നോട്
സംസാരിക്കുന്നത്

www.mm.kerala.gov.in

malayalammissionkerala01@gmail.com

@MalayalamMissionKerala

@MMKerala

(ഞാൻ ആല�ോചിക്കുകയായിരുന്നു,
വളരെ കാലത്തെ മറുനാട്ടിലെ
ജീവിതത്തിനുശേഷം
കേരളത്തിലെത്തുന്ന ഒരു പ്രവാസിയ�ോട്
മലയാളം എന്തായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്!)
എന്റെ അഭിമാനം എന്നോർത്ത്
അവളെന്നെ ഗാഢമായി പുണരും
എന്റെ രക്തമെന്ന് വേപഥുക�ൊള്ളും
ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച വിചിത്ര വഴികൾ
അവളെന്നില്നിന്ന് കണ്ടെടുക്കും.
അവളെന്നോട് ഉറച്ചഭാഷയില് സംസാരിക്കും
എന്റെ നാവില് വാക്കുകൾ കുഴഞ്ഞുവീഴും
എന്റെ ഭാഷയില് മൗനങ്ങൾ വീർപ്പടക്കും
എന്നാല് അതില് നിറയെ അർത്ഥങ്ങൾ പൂവിടും
അതിലെന്റെ രഹസ്യപ്രണയങ്ങൾ ഞാന�ൊളിപ്പിക്കും.
അർത്ഥപൂർണ്ണതയാലെന്റെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നിരിക്കും
എനിക്ക് ചിറകുകൾ മുളയ്ക്കും
ഞാൻ മരുപ്പച്ചകളിലേക്ക് കണ്ണുപായിക്കും
കാല്ച്ചുവടുകൾ മരീചികകളില് അലയും
അന്യഗ്രഹവാസിയെപ്പോലെ ഞാന�ൊറ്റപ്പെടും
ഓർമ്മകളെന്നില് മിന്നല്പ്പിണരുകളാകും
ഇടിമുഴക്കങ്ങൾ ചെവികൾ ക�ൊട്ടിയടയ്ക്കും
മണങ്ങൾക്കായി ഞാൻ മൂക്കുവിടർത്തും
എന്റെ വേരുകൾക്ക് ത�ൊണ്ട വരണ്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കും.
ഉഷ്ണരാത്രികളും വിയർക്കുന്ന പകലുകളും
എന്നെ വിറളി പിടിപ്പിക്കും
അവളെന്നെ പ്രണയച്ചുഴിയിലേക്ക്
വലിച്ചിട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കും.
അതിന്റെ സ്വരലയങ്ങളില് ഞാൻ
പുതിയ ആകാശങ്ങളെ കിനാവുകാണും
അവളെന്നെ ഭൂമിയമ്മയായി ചേർത്തുപിടിക്കും
ഒരഭയാർത്ഥിയെ തിരക്കിട്ട് പരിചരിക്കുന്ന
അവധൂതയായി അവളെന്റെ കാതില്
സ്നേഹവാക്കുകൾ പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരിക്കും.

പ്രിയരെ,
‘ഭൂമി മലയാളം’ പുതിയ മട്ടിലും കെട്ടിലുമായി പുറത്തിറങ്ങുകയാണ്. വാർത്താപത്രിക എന്നതിലുപരി അധ്യാപകരുടെയും
പഠിതാക്കളുടെയും സർഗവാസനകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ പംക്തികൾ ഭൂമിമലയാളത്തില് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. മലയാളി ചേക്കേറുന്ന നാടുകളുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ഇടവും മലയാളത്തെ കൂടുതല് അറിയാനുള്ള ഇടവും
മുന്നേതന്നെ ഭൂമിമലയാളത്തിലുണ്ട്. വാർത്താപത്രിക എന്ന നിലയില്നിന്നും ഒരു പൂർണ്ണ മാസിക എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഭൂമി
മലയാളം സാവകാശം മാറുകയാണ്. നിങ്ങള�ോര�ോരുത്തരുടെയും സ്നേഹപൂർണ്ണമായ സഹകരണമാണ് ഈ വളർച്ചയുടെ
ഊർജ്ജമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വരും ലക്കങ്ങൾ കൂടുതല് സമഗ്രവും സമ്പുഷ്ടവും ആകണമെങ്കില് പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപ
കരും കുട്ടികളും കൂടുതല് കൂടുതല് സർഗസൃഷ്ടികൾ ഭൂമിമലയാളത്തിലേക്ക് അയച്ചുതരണം. ഭാവുകങ്ങൾ.
ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ

• മാർച്ച് 2021
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• മാർച്ച് 2021

അദ്ധ്യാപകര�ോട്

തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് തന്റെ
കുട്ടിയല്ല എന്ന് ത�ോന്നുന്ന നിമിഷം
അധ്യാപകൻ സ്കൂൾ വിട്ടിറങ്ങണം.
നിത്യചൈതന്യയതി

ഇതൾ ഒന്ന്

ഹായ് പട്ടം!
എം സേതു മാധവൻ
രജിസ്ട്രാർ മലയാളം മിഷൻ

ന�ോ

ക്കൂ.... ഫ്ളാറ്റിന്റെ
കൈപ്പുസ്തകത്തില് ഒരു കട
മട്ടുപ്പാവില് ഉമക്കുട്ടി
ങ്കഥ ക�ൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
സന്തോഷത്തോടെയും കൗ
“വാലുണ്ട് ചിറകുണ്ട്
തുകത്തോടെയും എങ്ങോ
ആകാശത്തില് പാറിനടക്കും
ന�ോക്കി നില്ക്കുകയാണ്.
കിളിയല്ല വവ്വാലല്ല
ചെടിച്ചട്ടിയില്, കുരുങ്ങിക്കിട
ആളേക്കേറ്റും വിമാനമല്ല
ക്കുന്ന, ഇടങ്കണ്ണിട്ട് ന�ോക്കുന്ന
പറയു പറയൂ ഞാനാര്?”
പട്ടം.... ‘ഹായ് പട്ടം!’
അധ്യാപിക ഈ കടങ്കഥ താ
‘പട്ടത്തെ എങ്ങനെ കുട്ടികൾ ളാത്മകമായി ക്ലാസില് അവ
ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം?
തരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ

ഉ, റ, വ, ല, ട്ട, ന്നു, പു,
മ, മ്മ, പ്പ തുടങ്ങിയ
അക്ഷരങ്ങൾ വളരെ
രസകരമായ കളി
രീതിയില് കുട്ടികളെ
പരിചയപ്പെടുത്താനും
ആശയാവിഷ്കരണ
രീതിയില് തന്നെ
അതുറപ്പിക്കാനും
ഉതകുന്ന
പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്
കൈപ്പുസ്തകത്തില്
ഉല്ലാസത്തോടെ ‘പട്ടം’ എന്ന്
പറയും തീർച്ച.
ഉത്തരം പറയുന്നില്ലെങ്കില�ോ?
സൂചന (ക്ലൂ) ക�ൊടുക്കാം:രണ്ടക്ഷരം. രണ്ടാമത്തെ
അക്ഷരം ‘ട്ടം...’
ഇവിടെ ‘ട്ട’ എന്ന കൂട്ടക്ഷര
ത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തലുമായി.
പിന്നീട് പാഠഭാഗം ടീച്ചർ
ഉറക്കെ വായിച്ചുക�ൊടുക്കുന്നു.
അതിനുമുമ്പ് പാഠപുസ്തകം പേജ്
6 ലെ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു
ചർച്ച നടത്താമല്ലോ. പിന്നീട്

അറിയിപ്പ്

റേഡിയ�ോ മലയാളം
സൃഷ്ടികള് ക്ഷണിക്കുന്നു

അധ്യാപകർക്ക്
ച�ോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കാം

റേഡിയ�ോ മലയാള
ത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ
ക്കും പരിപാടികൾ
നല്കാം. നിങ്ങളു
ടെ പഠനകേന്ദ്രത്തി
ലെ കുട്ടികളുടെയ�ോ
അധ്യാപകരുടെയ�ോ
രചനകൾ (കഥ,
കവിത, നാടകം, ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവ) MP3 ഫ�ോർമാറ്റില്
ഓഡിയ�ോ ആക്കി മലയാളം മിഷനിലേക്ക് അയച്ചുതരിക. അയ
ക്കുമ്പോൾ രചനകളുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല് അതത് പഠ
നകേന്ദ്രം അധികൃതർ നടത്തിയിരിക്കണം.

മലയാളം മിഷന്റെ കണിക്കൊന്ന, സൂര്യകാ
ന്തി ക�ോഴ് സുകൾ പഠിപ്പിച്ച് പരിചയമുള്ള
അധ്യാപകർക്ക് ച�ോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കാൻ
അവസരം. മലയാളം മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന
‘മിഷൻ’ മ�ൊബൈല് ആപ്ലിക്കേഷനില് ഈ
ച�ോദ്യാവലികൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. തയ്യാറാ
ക്കിയ അധ്യാപകരുടെ പേരില് തന്നെയാകും
ച�ോദ്യാവലി നല്കുന്നത്. മാതൃകാപഠന�ോത്സ
വങ്ങൾക്കും മറ്റും ഉപയ�ോഗിക്കാനാണ് ഇത്
തയ്യാറാക്കുന്നത്.

Email: radiomalayalammission2020@gmail.com
malayalammissionkerala01@gmail.com

കത്തുകൾ
മലയാളം മിഷൻ
അരിസ്റ്റോ
തൈക്കാട്
തിരുവനന്തപുരം
695 014

malayalammissionkerala01@gmail.com

അറിയിപ്പ്

പാഠപുസ്തക പ്രവർത്തനങ്ങൾ
രസകരമായി പേജ് 19 വരെ ഈ
ഇതളില് അധ്യാപികക്ക് കു
ട്ടികള�ോട�ൊത്ത് ചെയ്യാനുള്ള
അവസരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.
ഏത�ോ വൻ നഗരത്തിലെ
ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ ആണ് ചി
ത്രത്തില്. ഇത് പ്രവാസി കുട്ടി
കൾക്ക് ചിരപരിചിതമാണ്. ആദ്യ
ചിത്രത്തില് കേരളീയ പശ്ചാത്ത
ലമാണ് ചിത്രമായി കണ്ടതെങ്കി
ല് ഉമക്കുട്ടി നില്ക്കുന്നത് നഗര
ത്തിലെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ ടെറസ്സിലാ
ണ്. ഉമയും പട്ടവും കൂടിയുള്ള
ചങ്ങാത്തം അങ്ങിനെ ആരംഭി
ക്കുന്നു. അത�ോട�ൊപ്പം ഉ, റ, വ,
ല, ട്ട, ന്നു, പു, മ, മ്മ, പ്പ തുടങ്ങിയ
അക്ഷരങ്ങൾ വളരെ രസകര
മായ കളി രീതിയില് കുട്ടികളെ
പരിചയപ്പെടുത്താനും ആശയാ
വിഷ്കരണ രീതിയില് തന്നെ അതു
റപ്പിക്കാനും ഉതകുന്ന പ്രവർത്ത
നങ്ങളാണ് കൈപ്പുസ്തകത്തിലെ
പേജ് 17 മുതല് 25 വരെ പേജു
കളില് സവിസ്തരം കൈപ്പുസ്തക
ത്തില് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
യഥേഷ്ടം ഇതില്നിന്നും പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാനു
ള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അധ്യാപികക്ക്
ഉണ്ട്. നല്ല രീതിയില് പ്രയ�ോജന
പ്പെടുത്തുമല്ലോ.

പ്രൊഫ. സുജ സൂസൻ ടീച്ചറിന്റെ വാക്കുക
ളില് മലയാളവും മലയാളം മിഷനും പൂർണ്ണ
ശ�ോഭയ�ോടെ തെളിഞ്ഞുനില്ക്കുന്നു. ഓര�ോ
മലയാളിക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിമിഷങ്ങ
ളാണവ. സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ അവശേഷിപ്പി
ച്ചുപ�ോയ നന്മകൾ പുതിയ തലമുറകളിലേക്ക്
പകരുന്നതിനാണ് സുഗതാഞ്ജലി പരിപാടി നട
ത്തിയതെന്ന സുജ ടീച്ചറിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ
മലയാളം മിഷന്റെ നന്മയാർന്ന പ്രവൃത്തികൾ
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപ�ോലെ സേതു
മാധവൻ മാഷി ന്റെ ‘അധ്യാപകര�ോട്’ എന്നതി
ലെ വർണചിത്രം ആയിരം വാക്കുകൾക്കു പക
രമാവുന്നു. നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ വർണിച്ചാ
ല് തീരാത്ത സൗന്ദര്യം കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്കെ
ങ്ങനെ എത്തിക്കാം എന്നത് മാഷ് അധ്യാപ
കര�ോട് പറയുന്നു. മലയാളവും മലയാളഭാഷ
യും മഴവില്ലിന്റെ മന�ോഹാരിതയ�ോടെ എന്നും
നമ്മിലുണ്ടാകും.

ശ്രീകുമാരി ആന്റണി, ഷാർജ, യു.എ.ഇ.
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അദ്ധ്യാപകരുടെ
അനുഭവമെഴുത്തുകൾ

അധ്യാപനത്തിലെ
നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങൾ

ക�ോ

ളേജുപഠനത്തോ
ട�ൊപ്പം വിദ്യാർ
ത്ഥിരാഷ്ട്രീയത്തി
ലും ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്തന
ങ്ങളിലും മുഴുകിയ കാലം. സ്വ
ച്ഛമായ ഗ്രാമ്യാന്തരീക്ഷത്തിലെ
സമാധാനത്തിന്റെയും സ്വാത
ന്ത്ര്യത് തിന്റെയും ധൈഷണിക
സുവർണ്ണകാലമായിരുന്നു അത്.
ഗ്രാമീണ വായനശാല പുസ്തക

ശീലങ്ങളെ തിരുത്തിക�ൊണ്ടേ
യിരുന്നു. സ്വയ ം അറിയാതെ,
ആകാശത്തിന്റെ, മണ്ണിന്റെ, മര
ങ്ങളുടെ, ഇരുട്ടിന്റെ, മൃഗങ്ങളുടെ,
മനുഷ്യരുടെ അർഥങ്ങൾ മാറി
വരുന്നതായി ത�ോന്നിത്തുടങ്ങി
യിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും വായ
നയുടെ വസന്തകാലത്തിലെ
വാക്കുകളുമായുള്ള ജന്മാതീത
സംബന്ധം എന്റെ സംവേദന

ശീലങ്ങളെ സമ്പുഷ്ടമാക്കി തു
ടങ്ങിയിരുന്നു.
അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ്
വയ�ോജന വിദ്യാഭാസത്തിന്റെ
ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ പ്രദേശത്തെ
നിരക്ഷരർക്കായി അക്ഷരവെ
ളിച്ചം പകരാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
അഞ്ചോ ആറ�ോ വയ�ോധികർ
ക്കൊപ്പം സ്ഥലത്തെ കുറച്ചു ചു
മട്ടുത�ൊഴിലാളികളുംകൂടി ആയ
പ്പോൾ അധ്യയനം ക�ൊഴുത്തു.
വായനശാലയിലെ അക്ഷരമുറ്റ
ത്തെപഠിതാക്കളുടെയുംഞങ്ങൾ
രണ്ടുമൂന്നു മാഷമ്മാരുടെയും
സമയലഭ്യത പരിഗണിച്ച് രാത്രി
ഒൻപതു മണിക്കാണ് ക്ലാസ്സുകൾ
തുടങ്ങിയിരുന്നത്. സ്വരവ്യഞ്ജന
ങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ
ഴേക്കും ഗ്രന്ഥശാലാഭരണസമി
തിയിലെ ചില ആംഗലേയ പ്രേ
മികളുടെ നിർബന്ധം കാരണം
മാതൃഭാഷയ�ോട�ൊപ്പം സായിപ്പി
ന്റെ ഭാഷ കൂടെ പഠിപ്പിക്കണമെ
ന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.
ഓര�ോ നാടിനും ഓര�ോ ഭാഷയു
ള്ള പ�ോലെ ഓര�ോ സംസ്കാരവു
മുണ്ട് എന്നും അന്യമായത് അനു
കരിച്ചാല് തനിമ നഷ്ടപ്പെടുമെ
ന്നും ഭാഷയും സംസ്കാരവുമാണ്
ഓര�ോ ദേശത്തിനും തനതായ വ്യ
ക്തിത്വം നല്കുന്നത് എന്നുമുള്ള
ഞങ്ങളുടെ വാദമുഖങ്ങൾ ഭൂരി

ഓര�ോ നാടിനും
ഓര�ോ ഭാഷയുള്ള
പ�ോലെ ഓര�ോ സം
സ്കാരവുമുണ്ട് എന്നും
അന്യമായത് അനുക
രിച്ചാല്
തനിമ നഷ്ടപ്പെടു
മെന്നും ഭാഷയും
സംസ്കാരവുമാണ്
ഓര�ോ ദേശത്തിനും
തനതായ വ്യക്തിത്വം
നല്കുന്നത് എന്നു
മുള്ള ഞങ്ങളുടെ വാ
ദമുഖങ്ങൾ ഭൂരിപ
ക്ഷമില്ലാത്തതിനാല്
റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു.

പക്ഷമില്ലാത്തതിനാല് റദ്ദാക്ക
പ്പെട്ടു. അങ്ങനെ മലയാളവും
ഇംഗ്ലീഷും ഒരുമിച്ച് ആ പാവങ്ങ
ളുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ചാമ്പി
ത്തുടങ്ങി.
പഠിതാക്കൾ അവരവരുടെ
പേരെഴുതാൻ പഠിക്കുന്ന ഘട്ട
ത്തിലാണ് സാക്ഷരത മിഷനില്
നിന്നും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തത്സ
മയ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി

ഒരു ദിവസം വായന ശാലയിലെ
ത്തിയത്. പഠിതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തി
ല് ഒരു ചുമട്ടു ത�ൊഴിലാളി, പേര്
ച�ോദിച്ചാല് ഇനീഷ്യല് സഹിതം
എപ്പോഴും കെ.എസ്.ബാലകൃ
ഷ്ണൻ എന്നെ പറയൂ. ക്ളാസില്
ഇംഗ് ള ീഷും മലയാളവും പഠി
പ്പിക്കുന്നതിനാല് അദ്ദേഹം
അവന്റെ പേര് മേല് പറഞ്ഞപ്ര
കാരം ബ�ോർഡില് എഴുതിയി
ട്ട് ബാലകൃഷ്ണന�ോട് അത് വായി
ക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബാലകൃ
ഷ്ണൻ വായിച്ചത് ‘കെ.ട്ട. ബാല
കൃഷ്ണൻ’ എന്നാണ്. സ്വല്പം ഗൗര
വക്കാരനായിരുന്നിട്ട് കൂടി അന്ന്
ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചിരിയടക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞില്ല. തൃശൂരില് രാഗം തീയേറ്റ
റിന്റെ ഉത്ഘാടനത്തിന് പ�ോയ
പ്പോൾ രാഗം 70mm എന്ന പടു
കുറ്റൻ ബ�ോർഡ് ബാലകൃഷ്ണൻ
വായിച്ചത് ‘രാഗം ന.ന.’ എന്നാ
യിരുന്നു എന്ന് ഒരു സഹപാഠി
പറയുക കൂടെ ചെയ്തപ്പോൾ
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഷ�ോലെയിലെ
ഗബ്ബർ സിംഗിനെ പ�ോലെ ന�ോണ്
സ്റ്റോപ്പായി ചിരിച്ചു പ�ോയി.

സതീഷ്
ത�ോട്ടശ്ശേരി
മലയാളം മിഷൻ
ബാംഗ്ലൂർ
വെസ്റ്റ് സ�ോൺ

പദപ്രശ്നം

താഴെപ്പറയുന്ന ച�ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. ശേഷം കളത്തിലെ അക്ഷരങ്ങള് ക�ൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് എഴുതുക.
1

നാലുകെട്ട് എന്ന ന�ോവലിന്റെ കർത്താവ്

2

ത�ോട്ടിയുടെ മകൻ എന്ന കൃതി രചിച്ചത്?

3

കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ തൂലികാനാമം

4

ചെറുശ്ശേരിയുടെ ഒരു പ്രശസ്തമായ കൃതി

5

പാറപ്പുറത്തിന്റെ ഒരു പ്രശസ്ത കൃതി

6

മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എന്ന ചരിത്രാഖ്യായികയുടെ കർത്താവ്?

7

ത�ോപ്പില് ഭാസിയുടെ ഒരു പ്രശസ്ത നാടകം?

8

സി ആർ കേരളവർമ്മയുടെ തൂലികാ നാമം

9

സീത കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാകുന്ന കുമാരനാശാന്റെ കാവ്യം

10 ഏലംകുളം മനയ്ക്കല് ശങ്കരൻനമ്പൂതിരിപ്പാട് ആരുടെ പൂർണ്ണനാമമാണ്?
11 സഞ്ജയന്റെ യഥാർഥ പേര്?
12 പി. ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ തൂലികാനാമം.
13 കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്
14 ജി. അരവിന്ദന്റെ തമ്പ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച നടൻ?

വാക്ക്

1

2

3

പദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിച്ച് മിഷനിലേക്ക് അയച്ചുതരിക. വിജയിയെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തീരുമാനിക്കും.

4

5

6

7

8

9

10

11

സമ്പാദകൻ: സാം വർഗീസ്, ക�ൊങ്കണ്
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വാർത്തകൾ

ഭരണഭാഷാ
പ്രയ�ോഗങ്ങൾ
പരിചയപ്പെടാം

WRONGFUL CONFINEMENT
TO GET RID OF
SET APART
PERSONA GRATA
GO IN FOR

അന്യായത്തടങ്കല്
ഒഴിവാക്കുക
നീക്കിവയ്ക്കുക
സ്വീകാര്യ വ്യക്തി
ശീലമാക്കുക

ഭാഷാപഠിതാക്കൾക്ക് ആവേശമായി

മലയാളം ഓപ്പണ് ഓണ്ലൈൻ
ക�ോഴ്സ്

മലയാളം മിഷൻ
വിഭാവനം ചെയ്ത
ഭൂമിമലയാ
ളം മലയാളം
ഓപ്പണ്
ഓണ്ലൈൻ
ക�ോഴ്സില്
(BMOOC) ഇതി
ന�ോടകം നൂറു
കണക്കിനാളു
കൾ ഭാഗമായി
കഴിഞ്ഞു. മൂന്ന്
മാസം ദൈർഘ്യ
മുള്ള ക�ോഴ്സ്
തികച്ചും സൗജ
ന്യമാണ്.

തിരുവനന്തപുരം • ല�ോകത്ത് എവിടെ
യിരുന്നും ഏത�ൊരാൾക്കും എപ്പോൾ വേ
ണമെങ്കിലും മലയാള ഭാഷ പഠിക്കാം. കേ
രളത്തിലെ മൂന്നരക്കോടിയ�ോളം വരുന്ന
ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളം എന്ന
ക�ൊച്ചുഭാഷ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹാ
യത്തോടെ ല�ോകമെങ്ങും എത്തിക്കുക
യാണ് മലയാളം മിഷൻ.
മലയാളം മിഷൻ വിഭാവനം ചെയ്ത ഭൂമി
മലയാളം മലയാളം ഓപ്പണ് ഓണ്ലൈൻ
ക�ോഴ്സില് (BMOOC) ഇതിന�ോടകം നൂ
റുകണക്കിനാളുകൾ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു.
മൂന്ന് മാസം ദൈർഘ്യമുള്ള ക�ോഴ് സ്
തികച്ചും സൗജന്യമാണ് . പ്രാഥമിക
നിലയില് മലയാളം ഉപയ�ോഗിക്കാൻ
ആവശ്യമായ നൈപുണ്യം നേടുന്നതിനു
ള്ള ക�ോഴ്സാണിത്. വീഡിയ�ോകളും അതി
നടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങ
ളും അക്ഷര കളികളും വഴിയാണ് പഠനം
ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യഘ
ട്ടത്തില് 30 മ�ൊഡ്യൂളുകളിലായി ക�ോഴ്സ്
പൂർത്തിയാകും. പഠനം പൂർത്തിയാക്കു
ന്നവർക്ക് മലയാളം മിഷൻ ഓണ്ലൈൻ
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും നല്കും.
2021 ലെ ല�ോക മാതൃഭാഷാദിനമായ
ഫെബ്രുവരി 21 ന് സാംസ്കാരിക കാര്യ
വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ. ബാലനാണ് ക�ോ
ഴ്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർ
വ്വഹിച്ചത്. സി-ഡിറ്റുമായി സഹകരിച്ചാ
ണ് മലയാളം മിഷന്റെ ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.
യാഥാർഥ്യമാക്കിയത് . കേരളത്തിന്റെ
കലയെയും സംസ്കാരത്തെയും ചരിത്ര
ത്തെയും ആസ്പദമാക്കി ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.
മാതൃകയില് കാലദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ

ഈ
ലക്കം

ക�ോഴ്സുകൾ ഇതിന�ോട് അനുബന്ധ
മായി ആവിഷ്കരിക്കും.
നിലവില് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ
ക്ക് മലയാളം പഠിക്കാനായി മലയാളം
മിഷൻ പത്ത് വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള
നാല് ക�ോഴ്സുകളടങ്ങുന്ന പാഠ്യപദ്ധതി
നടത്തുന്നുണ്ട്. കണിക്കൊന്ന, സൂര്യകാ
ന്തി, ആമ്പല്, നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്നിവയാ
ണ് ആ ക�ോഴ്സുകൾ. ഇവയെല്ലാം ക്ലാസ്
റൂമിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളാണ്.

ഈ ക�ോഴ്സുകളിലൂടെ ക്ലാസ് റൂം പഠനം
സാധ്യമാകാത്ത നിരവധി പേർ മലയാള
ഭാഷ ജ�ോലിയുടെയും പഠനത്തിന്റെയും
ഗവേഷണത്തിന്റെയുമ�ൊക്കെ ഭാഗമായി
പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവരില്
സ്വദേ ശികളും വിദേശികളുമുണ്ട്. ബി
.എം.ഒ.ഒ.സി. യാഥാർത്യമാകുന്നത�ോടെ
ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരമാകും.
മലയാളം മലയാള ഭാഷ പഠിക്കുന്നതി
ന് ആധികാരികമായി ഒരു ഓണ്ലൈൻ

ക�ോഴ്സ് ഇതുവരെ നിലവിലില്ല.
മലയാളം സംസാരിക്കുന്നതിനും മന
സിലാക്കുന്നതിനും വായിക്കുന്നതിനും
എഴുതുന്നതിനും പ്രാവീണ്യം ലഭിക്കുന്ന
തരത്തിലാണ് ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. ആസൂത്ര
ണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മലയാളം മിഷൻ
വെബ്സൈറ്റ് (www.mm.kerala.gov.
in) വഴി ക�ോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പഠനം
തുടങ്ങാം.

പൂക്കാലം വെബ്മാസിക
പൂക്കാലം വെബ് മ ാഗസിനില് കവിത ടി. മണികണ്ഠ ൻ, ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ
രചിച്ച് പഠിക്കാം എന്ന പംക്തിയില് ‘കവിത കൾ പ്രത്യാശകൾ (സൂര്യകാന്തി)പ
- ി. രാധാകൃ
യിലെ അലങ്കാരങ്ങൾ‘ (കണിക്കൊന്ന)-പി. ഷ്ണൻ ആലുവീട്ടിൽ, തെയ്യവും തിറയും-എം.വി.

മ�ോഹനൻ (ആമ്പലില്), ഓണത്തപ്പനും കുടവ
യറും - ഡ�ോ. കെ. ബീന (നീലക്കുറിഞ്ഞി) എന്നിവ
വായിക്കാം.
കൂടാതെ ചിഞ്ചു പ്രകാശിന്റെ ലേഖനം, ചില
ക�ോവിഡ് കാല വർത്തമാനങ്ങൾ, സീമ ശ്രീല
യത്തിന്റെ ലേഖനം, പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറി
കളുടെയും അന്താരാഷ്ട്ര വർഷം, സാഹിത്യത്തി
ല് ന�ോർവെ ചാപ്റ ്റ ർ ഭാരവാഹി സീമയുടെ
കവിത പുതിയ ദിനം, ബാംഗ്ലൂർ ചാപ്റ്ററില്നിന്നു
ള്ള സതീഷ് ത�ോട്ടശ്ശേരിയുടെ കഥ ‘കേശവന്റെ
തിര�ോധാനം’, കബീർ എം. പറളിയുടെ കവിത
‘കാട്ടാറുകളുടെ ചന്തം’, ന്യൂഡല്ഹി ചാപ്റ ്റ ർ
അധ്യാപിക റീന വാക്കയിലിന്റെ കവിത ‘ന്റെ തു
ഞ്ഞിപ്പെണ്ണേ’ എന്നിവയും ആസ്വദിക്കാം.

ഭാഷാവസന്തത്തിന്റെ
പുതുപൂക്കാലം വായിക്കാന്
സന്ദര്ശിക്കുക

http://pookalam.kerala.gov.in
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സ്വപ്നത്തില്നിന്ന് വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാത നിലവിലുണ്ട്. അത്
കണ്ടെത്താനുള്ള കാഴ്ചയും അതിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ധൈര്യവും
അത് പിന്തുടരാനുള്ള മുൻഗണനയും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ.
~ കല്പ്പനാ ചൗള

ഭാരതപര്യടനം
ഭാരതപര്യടനം മലയാള വിമർശനസാഹിത്യത്തില് തുറന്നത് ഒരു പുതുവഴിയാണ്

മ

പി.കെ.
ബാലകൃഷ്ണൻ
(ഇടത്ത്),
കുട്ടികൃഷ്ണ
മാരാർ

ലയാളസാഹിത്യ വിമർശന ചരി
ത്രത്തില് കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ രേഖ
പ്പെടുത്തിയപേരാണ് ഭാരതപര്യ
ടനം. മഹാഭാരതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട
കഥാസന്ദർഭങ്ങളെ ആഴത്തില് വിശക
ലനം ചെയ്യുതുക�ൊണ്ട് ഒരു പുനർവായ
നയാണ് മാരാർ ഭാരതപര്യടനത്തില് നട
ത്തുന്നത്. ഭാരതേതിഹാസങ്ങളെ ഉപജീ
വിച്ചുള്ള ചെറുകഥ, ന�ോവല്, നാടകം,
വിമർശനം, കവിത തുടങ്ങി ധാരാളം
കൃതികള് ഇന്ത്യന് ഭാഷയില് ഇറങ്ങിയി
ട്ടുണ്ട്. ‘ല�ോകത്ത് ഉള്ളതെല്ലാം മഹാഭാ
രതത്തിലുണ്ട്; മഹാഭാരതത്തിലില്ലാത്ത
ത�ൊന്നും ല�ോകത്തിലില്ല’ ഇങ്ങനെ ഖ്യാതി
നേടിയ മഹാഭാരതത്തിന്റെ പുനർവായന
എന്നും സാഹിത്യത്തെ ഏറെ സ്വാധീനി
ച്ച ഒന്നാണ്. മഹാഭാരത്തെ ഉപജീവിച്ചു
ണ്ടായ പലകൃതികളും അതിന്റെ സർഗ്ഗാ
ത്മകതക�ൊണ്ട് മൗലികത്വം പ്രാപിച്ചവ
യാണ്. എം.ടി. വാസുദേവന് നായരുടെ
‘രണ്ടാമൂഴം’, വി.എസ്. ഖണ്ഡേക്കറുടെ
‘യയാതി’, എം.ബി. മിനിയുടെ ‘ഹിഡിംബി’
തുടങ്ങിയ കൃതികള് ഉദാഹരണം.
മലയാളം വിമർശനസാഹിത്യശാഖയി
ലുണ്ടായ പലകൃതികളും പുനർവായന
എന്നതിലുപരി ഒരു ന�ോവലിന്റെ ചട്ടക്കൂ
ടിലേക്ക് കടക്കുന്നവയാണ്. അവയുടെ
ആസ്വാദ്യതയും ആ തലത്തിലേക്കുക്കൂ
ടി വ്യാപിക്കുന്നു. ഭാരതപര്യടനത്തിന്
പുറമേ വിമർശന സാഹിത്യത്തില് ശ്ര
ദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കൃതി പി.കെ ബാലകൃ
ഷ്ണന്റെ ‘ഇനി ഞാനുറങ്ങട്ടെ’ എന്നതാണ്.
മൗലികതക�ൊണ്ട് വിമർശനകൃതിയെ
ന്ന തലവും കടന്നുപ�ോയ ഭാരതപര്യട
നം മലയാള വിമർശനസാഹിത്യത്തില്
തുറന്നത് ഒരു പുതുവഴിയാണ്. ആംഗല
സാഹിത്യത്തിലുള്ള പരിജ്ഞാനക്കുറവ്
മാരാർ തീർത്തത് സംസ്കൃതസാഹിത്യത്തി
ലുള്ള അഗാധ പാണ്ഡിത്യം ക�ൊണ്ടായി
രുന്നു. ഈ പാണ്ഡിത്യം മാരാരുടെ വി
മർശനത്തിന്റെ വജ്രസൂചിയായിരുന്നു.
പൗരസ്ത്യകാവ്യസൗന്ദര്യദർശനത്തിന്റെ
ഉരകല്ലിലിട്ടാണ് മാരാർ വ്യാസമഹാഭാ
രതത്തിന്റെ മാറ്റുരച്ചത്. ധർമ്മബ�ോധം,
ആസ്തിക്യബ�ോധം, യുക്തിബ�ോധം, സൗ
ന്ദര്യബ�ോധം തുടങ്ങി പൗരസ്ത്യ ദർശനങ്ങ
ളിലൂടെ മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്ര
ങ്ങ ളെ ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നു ഭാരതപര്യട
നത്തില് അദ്ദേഹം. വ്യാസഭാരതത്തിലെ
അമാനുഷകഥാപാത്രങ്ങള്ശക്തിദൗർബ
ല്യങ്ങള് നിറഞ്ഞ സാധാരണ മനുഷ്യരാ
യി മാരാരുടെ ഭാരതത്തില് അവതരിക്കു
ന്നു. ഭാരതകഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ

പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും
രാജ്യം കിട്ടുവാൻ അങ്ങേയറ്റത്തോളം ശ്രമി
ക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ച മുക്കുവൻ പറഞ്ഞു:
“ധർമ്മാത്മാവേ, കന്യകയുടെ ഉടയവൻ
അവിടുന്നാണ്, അവളെ ക�ൊടുപ്പാനും അവി
ടേയ്ക്കാണധികാരം, എന്നാൽ ഈയ�ൊരു
കാര്യംകൂടി എനിക്കവിടുത്തെ അറിയിപ്പാ
നുണ്ട് ; കന്യാപിതാക്കളുടെ ശീലംക�ൊണ്ടുപറകയാണ് :
സത്യവതിക്കുവേണ്ടി അവിടുന്ന് ഈ രാജമദ്ധ്യത്തിൽവെച്ചു
ചെയ്ത പ്രതിഞ്ജയുണ്ടല്ലോ, അത് അവിടേയ്ക്കു മാത്രമേ
ചെയ്യാനാവൂ. അതു മറിച്ചാവില്ല. അതില�ൊരു സംശയമവു
മില്ല. എന്നാൽ അവിടേയ്ക്കു ജനിക്കുന്ന പുത്രനുണ്ടല്ലോ,
അതിൽ എനിക്കു വലിയ സംശയമുണ്ട്. ''

അവരുടെ ദൈവികതയുടെ ചട്ടക്കൂടില്
നിന്ന് ധീരമായി പുറത്തെടുത്ത് മാരാർ
അവരെ മനുഷ്യ ജീവിതമാകുന്ന വൈവി
ധ്യങ്ങളുടെയും വൈചിത്ര്യയങ്ങളുടേയും
സംഘർഷങ്ങളുടെയും മഹാസമുദ്രത്തി
ല് ക�ൊണ്ടിടുന്നു.
കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർക്ക് നിരവധി അംഗീകാര
ങ്ങള് നേടിക്കൊടുത്ത ഈ കൃതി 1948 ലാണ്
പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. മാരാരുടെ കാലത്ത്
സാഹിത്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം മുന്നിർത്തി
മുഴങ്ങികേട്ട രണ്ട് വാദമാണ് ‘കല കല
യ്ക്കുവേണ്ടി’, ‘കല ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി’
എന്നിവ. ‘കല ജീവിതം തന്നെ’യെന്ന് പ്ര
ഖ്യാപിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് മാരാർ എന്ന പക്ഷ
പാത നിരൂപകന് തന്റെ അഭിപ്രായം ഉറ
പ്പിച്ചത്. ഭാരതപര്യടനത്തില് ഉരിത്തിരി
യുന്ന വൈകാരികതയും ആശയങ്ങളും
സംഘർഷങ്ങളുമെല്ലാം മാരാരുടെ ഈ
വീക്ഷണത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൂടിയാണ്.
ഭീഷ്മപ്രതിജ്ഞ, അംബ, കർണ്ണന്റെ അര
ങ്ങേറ്റം, യുദ്ധത്തിന്റെ ആയുധശാല, ഭീഷ്മ
രുടെ ധർമ്മനിശ്ചയം, നേശേ ബാലസ്യേ
തി ചരേദധർമ്മം, കിരാതമൂർത്തി, വ്യാസ
ന്റെ ചിരി, ഘ�ോഷയാത്ര, പാർത്ഥസാരഥി,

അയാളുടെ ഉദ്ദേശമറിഞ്ഞ്, ആ സത്യപാരായണൻ
അച്ഛന്റെ പ്രീതി സാധിപ്പാൻ ഊന്നിക്കൊണ്ടു പ്ര
ജിഞ്ജ ചെയ്തു: “ദാശരാജാവേ, ഈ രാജാക്ക
ന്മാർ കേൾക്കേ ഞാൻ അച്ഛന്നുവേണ്ടി പറയുന്ന
തു കേൾക്കൂ: രാജ്യം ഞാൻ ആദ്യമേ ഉപേക്ഷിച്ചി
രിക്കുന്നു. ഇനി സന്താനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള
തീർപ്പാണ്: ഇന്നു മുതൽ എനിക്കു ബ്രഹ്മചര്യമായിരിക്കും,
അപുത്രനായാലും എനിക്കു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ശാശ്വതല�ോകങ്ങ
ളുണ്ടാവും. “ ഇതു കേട്ടു മുക്കുവൻ മേലാകെ ക�ോരിത്തരിപ്പോ
ടെ പറഞ്ഞു: “തരാം, കന്യകയെ തരാം. “ അന്തരീക്ഷത്തിൽ
നിന്ന് ഋഷിദേവാപ്സരസ്സുകൾ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്കയും
“ ഇദ്ദേഹം ഭീഷ്മർതന്നെ” എന്നുരിയാടുകയും ചെയ്തു.

ഭാരതപര്യടനം
കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ
ഭഗവദൂത്, രണ്ട് അഭിവാദനങ്ങള്, സഹ�ോ
ദരന്മാർ തമ്മില്, യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണാമം,
നിഷ്പക്ഷനായ ബലരാമന്, അർജുനവി
ഷാദയ�ോഗം, ധൃതരാഷ്ട്രപ്രവ്രജ്യ, ധർമ്മ
പരീക്ഷകള് എന്നിവയാണ് ഭാരപര്യടന
ത്തിലെ അധ്യായങ്ങള്. ‘വ്യാസന്റെ ചിരി’
എന്ന ഭാഗം ഏറെ ചർച്ചകളും വിവാദ
ങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നായിരുന്നു. ധർ
മ്മമുള്ളിടത്തേ ജയമുള്ളു എന്ന് അധർ
മ്മിയായ മകന�ോട് പറയുന്ന ഗാന്ധാരി,
അംബയുടെ സൗന്ദര്യാതിക്യത്താല് മന
സ്സിടറുന്ന പരശുരാമന് , കർണ്ണന�ോടുള്ള
വിദ്വോഷം മൂലം സഹ�ോദരന�ോട് ക�ൊടിയ

വാക്കുകള് പറയുന്ന യുധിഷ്ഠിരന്, ശക്തി
സ്രോതസ്സായ സാക്ഷാല് കൃഷ്ണന് താങ്ങു
ന്ന പാണ്ഡവ പക്ഷത്തോട് അവസാന
നിമിഷം വരെയും അഭിമാനം അടിയറ
വുപറയാത്ത ദുര്യോദനന്, കർണ്ണന്റെ
മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മരഹ
സ്യം അറിഞ്ഞ് ദുഖിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരന്,
ഭീമനെന്ന് കരുതി ഇരുമ്പുശില്പ്പത്തെ
ആശ്ലേഷിച്ച് തകർക്കുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രർ,
ആയുധം എടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വാക്ക്
തെറ്റിച്ച കൃഷ്ണന്, അശ്വത്ഥാമാ കുഞ്ജര
എന്ന അർത്ഥസത്യം പറഞ്ഞ യുധിഷ്ഠി
രന്, അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ മരണത്തി
ലേക്കു നടന്നുനീങ്ങിയ കർണ്ണന് തുടങ്ങി
ഭാരതപര്യടത്തില് തിളങ്ങിനില്ക്കുന്ന ചി
ത്രങ്ങള് വ്യാസഭാരതത്തിലെ ധാരണക
ളെ ഭേദിക്കുന്ന അസാമാന്യരംഗങ്ങളാണ്.
ഭാരതകഥയിലെ ഏറ്റവും നീചവും ഞെ
ട്ടിപ്പിക്കുന്നതുമായ സന്ദർഭമാണ് യുദ്ധാ
നന്തരം പാണ്ഡവ പാളയത്തില് നടക്കു
ന്ന അരുംക�ൊലകള്. അശ്വത്ഥാത്മാവും
കൃപരുമാണ് അതിന് നേതൃത്വം ക�ൊടുക്കു
ന്നത്. ബീഭത്സമായ ഈ അവസ്ഥ മാരാർ
വാഗ്മയ ചിത്രമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്
- ‘മനുഷ്യച�ോരയിലാണ്ട ദ്രൗണിയുടെ വാള
പ്പിടി കൈപ്പടത്തോട�ൊട്ടിപ്പിടിച്ചൊന്നായി
തീർന്നപ�ോലായി. രാത്രി ആളുകളുറങ്ങി
ഇത്ര നിശബ്ദമായ ശിബിരത്തിലേക്കോ
താന് കടന്നുചെന്നത്, ആളുകള് ക�ൊ
ല്ലപ്പെട്ട് അത്രയ്ക്ക് നിശബ്ദമായ ശിബിരത്തി
ല് നിന്ന് അയാള് പുറത്തേക്ക് പ�ോന്നു.’
ഭാരതപര്യടനവായനയ്ക്ക് ശേഷം
ആസ്വാദകനില് ദുര്യോദനനും കർണ്ണ
നും ഭീഷ്മരുമെല്ലാം അവരവരുടെ തലത്തി
ല് വേദനയായി തീരുന്നു. ഒരു മൗലികകൃ
തിയില് മാത്രം കാണുന്ന വായനാനുഭവ
മാണിത്. ഈ അപൂർവ്വതയാവാം കേവലം
വിമർശനഗ്രന്ഥം എന്ന നിലയില് നിന്ന് ഭാ
രതപര്യടനത്തെ ഉയർത്തിയത്. മലയാള
സാഹിത്യത്തിലെ മികച്ചകൃതികളില് ഒന്ന്
തന്നെയാണ് ഭാരതപര്യടനം.

എഡിറ്റർ
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• മാർച്ച് 2021
നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത പ്രവർത്തനവും
സംസാരിക്കുവാനുള്ള ധൈര്യവും ലക്ഷ്യത്തോടുള്ള
ആത്മാർഥതയുമാണ് നമുക്കാവശ്യം.

വാർത്തകൾ

~ സര�ോജിനി നായിഡു

വനിതാദിനത്തില് ഒത്തുകൂടി
മലയാളം മിഷൻ പെണ്ണെഴുത്തുകാർ
മലയാളം മിഷന്റെ വിവിധ ചാപ്റ്ററുകളിലെ സ്ത്രീ എഴുത്തുകാർ സംവാദത്തില് പങ്കെടുത്തു
തിരുവനന്തപുരം • ല�ോ ക
വനിതാദിനാഘ�ോഷങ്ങളുടെ
ഭാഗമായി മലയാളം മിഷൻ
സ്വന്തം
സ്ത്രീ എ ഴു ത്തു ക ാ ർ ക് കാ യ ി
അവകാശത്തിന്
വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ ഓണ്ലൈൻ സംവാദം സംഘടി
നിലക�ൊള്ളുമ്പോൾ പ്പിച്ചു. മലയാളം മിഷന്റെ വിവിധ
അവൾ
ചാപ്റ്ററുകളിലെ സ്ത്രീ എഴുത്തു
അറിയാതെ
കാരാണ് സംവാദത്തില് പങ്കെ
തന്നെ ശബ്ദം
ഉയർത്തുന്നത്
ടുത്തത്.
മുഴുവൻ
മാർച്ച് 8 ന് നടന്ന സംവാ
സ്ത്രീകൾക്ക്
ദ ത് തി ല് എ ം . ജ ി . ക�ോ ള ജ്
വേണ്ടിയു
മായിരിക്കും
അ ധ ്യാ പ ി ക എ . ജ ി . ഒ ല ീ ന

മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. മലയാളം
മിഷൻ ഡയറക്ടർ പ്രൊഫ. സുജ
സൂസൻ ജ�ോർജ്ജ് സംവാദത്തി
ന് നേതൃത്വം നല്കി. സംവാദത്തി
ല് എഴുത്തുകാർ അവരുടെ സർ
ഗസൃഷ്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു.
ശ്രീ ജ ( ഫ്രാ ൻ സ് ) , ബ ീ ന
ട�ോമി (യുഎസ്), ധന്യ (വാഷിം
ഗ്ടണ് ഡി.സി.), അർച്ചന (യു.
എസ്.), സ്മിത (ചെന്നൈ), സീമ
(ന�ോർവെ), സുധ ജിതേന്ദ്രൻ
(ഗ�ോവ), അനിത (ഷാർജ), നിഷ

(മസ്ക്കറ്റ്), മഞ്ജു (ചെന്നൈ),
ശ്രുതി (ഷാർജ), ട�ോമി ജെ.
ആലുങ്കല് (ബാംഗ്ലൂർ), സിന്ധു
(ആഫ്രിക്ക- ട�ോ ഗ�ോ) എന്നിവ
രാണ് രചനകൾ അവതരിപ്പിച്ച
ത്. അനു രാജേഷ് (ഈജിപ്ത്),
ജ�ോണ്സണ് പള്ളം (ഗ�ോവ), ശ്രീ
കുമാരി (ഷാർജ) എന്നിവർ സം
വാദത്തില് പങ്കെടുത്തു.
സംവാദം മലയാളം മിഷൻ
ഫേസ്ബുക്ക് പേജില് തത്സമ
യം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തു.

മലയാളം മിഷന് യൂട്യൂബ് ചാനലില്

സഫ്ദര് ഹഷ്മിയുടെ
ചുവന്ന പൂവ്

1954
ഡല്ഹിയില്
1954 ല് ജനിച്ച
സഫ്ദർ 1989
ജനുവരി 2 നാണ്
സാമൂഹ്യ
വിരുദ്ധരുടെ
ആക്രമണത്തിന്
ഇരയായി
മരണമടഞ്ഞത്.

തിരുവനന്തപുരം • തെരുവ്
നാടകങ്ങളിലൂടെ പ്രതിഷേധ
ത്തിന്റെ സ്വരമായിരുന്ന സഫ്ദർ
ഹഷ്മിയുടടെ 32-ാം ചരമവാർഷി
കത്തിന�ോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ ബാല സാഹിത്യ
കൃതിയായ ചുവന്ന പൂവ് എന്ന
നാടകത്തിന്റെ റേഡിയ�ോ ആവി
ഷ്കാരം തയാറാക്കി റേഡിയ�ോ
മലയാളം സഫ് ദ ർ ഹഷ്മിയെ
ഓർക്കുന്നു.
ബാലസാഹിത്യ നാടകരച
നാരംഗത്ത് വലിയ സംഭാവന
കൾ നല്കിയ വ്യക്തിയാണ്
ഇദ്ദേഹം. ഡല്ഹിയില് 1954 ല്
ജനിച്ച സഫ്ദർ 1989 ജനുവരി
2 നാണ് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ
ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി മര
ണമടഞ്ഞത് . എഴുത്തുകാരി
യും മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ട
റുമായ പ്രൊഫ. സുജ സൂസൻ
ജ�ോർജ്ജാണ് ചുവന്ന പൂവ് പരി
ഭാഷപ്പെടുത്തിയത്.
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി

കണിക്കൊന്ന ശില്പ്പശാല
തിരുവനന്തപുരം • പരിഷ്കരി
ച്ച കൈപ്പുസ്തക നിർമാണത്തി
ന്റെ ഭാഗമായുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട
എഡിറ്റിങ് ശില്പ്പശാല പട്ടാമ്പി
പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസില്
നടന്നു. മാർച്ച് 1, 2, 3 തീയതിക
ളില് സംഘടിപ്പിച്ച ശില്പ്പശാ
ലയില് മലയാളം മിഷൻ രജി
സ്ട്രാർ എം. സേതുമാധവൻ,

ബഹുഭാഷാ പദപരിചയം
യുടെ ഈ വർഷത്തെ ചെറുകഥാ
പുരസ്കാരത്തിനർഹനായ എസ്.
ഹരീഷുമായുള്ള സംവാദം, ഋതു
ഭേദങ്ങൾ ക�ോറിയിട്ട ചലച്ചി
ത്ര ഗാനങ്ങൾ കിളിവാതിലില്
സുഗതാഞ്ജലി കാവ്യാലാപന
മത്സരത്തിലെ ചാപ്റ ്റ ർതല

പഠനകേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള
ധനസഹായം ഉയർത്തി

പദശുദ്ധി
അങ്കം = യുദ്ധം
എന്നർത്ഥം.
അംഗം
(യുദ്ധം എന്ന
അർത്ഥത്തെ
സൂചിപ്പിക്കാൻ )
എഴുതിയാൽ
തെറ്റ്

വിദഗ്ധാധ്യാപകരായ എം.വി.
മ�ോഹനൻ, പി.ടി. മണികണ്ഠൻ,
കെ.കെ. സുരേഷ്ബാബു തുട
ങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
പരിഷ്കരിച്ച കണിക്കൊന്ന പാ
ഠപുസ്തകത്തിന്റെ 3, 4 ഭാഗങ്ങളു
ടെ കൈപ്പുസ്തകമാണ് തയാറാ
ക്കിവരുന്നത്. 1, 2 ഭാഗങ്ങൾ വിത
രണത്തിന് തയാറായി കഴിഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം: മലയാളം മിഷൻ പഠനകേ
ന്ദ്രങ്ങൾക്ക് നല്കുന്ന ധനസഹായ തുക 5000/ആക്കി ഉയർത്തി. നിലവില് 3000/- രൂപയാണ്
ധനസഹായം നല്കിയിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ
പഠനകേന്ദ്രങ്ങൾക്കാണ് മലയാളം മിഷൻ ധന
സഹായം നല്കിവരുന്നത്. ഫെബ്രുവരി 23 ന്
ചേർന്ന മലയാളം മിഷന്റെ പതിനേഴാമത് ഭര
ണസമിതി യ�ോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.
രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ഒരു വർഷ
ത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാണ്
പഠനകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം അനുവദി
ക്കുന്നത്. പഠനകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കാവശ്യമായ
പഠനസാമഗ്രികൾ വാങ്ങുവാനായാണ് തുക
വിനിയ�ോഗിക്കുന്നത്.

വിജയികളുടെ അവതരണങ്ങൾ
എന്നിവ റേഡിയ�ോ മലയാള
ത്തില പുതു ആസ്വാദനമായി
കേൾക്കാം.
h t t p s : / / w w w .
youtube.com/channel/
UCHdVFT5Rz7PCeTSP8HgfBA

തയ്യാറാക്കിയത്:

ആന്റണി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, അമേരിക്ക
ഇന്നത്തെ പദം: സഹ�ോദരി
ഭാഷ
(Language)

പദം
(Word)

ഉച്ചാരണം
(Pronounciation)

മലയാളം (Malayalam)

സഹ�ോദരി

sahodari

ഹിന്ദി (Hindi)

bahan

ഇംഗ്ലീഷ് (English)

बहन
Sister

ജർമ്മൻ (Germany)

Schwester

ഫ്രഞ്ച് (French)

Soeur

പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

സ്പാനിഷ് (Spanish)

Hermana

മലയാളം മിഷന് വാർത്താ പത്രികയായ ഭൂമിമല
യാളത്തിലേക്ക് മിഷന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും
മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന പരിപാടിക
ളുടെ റിപ്പോർട്ടും ചിത്രങ്ങളും മിഷന്റെ ഇ-മെയി
ല് വിലാസത്തിലേക്ക് അയച്ചുതരണമെന്ന് താ
ല്പ്പര്യപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം ഭൂമി മലയാളത്തിലെ പം
ക്തികളായ മഷിത്തണ്ട്, ദൂരെ ദൂരെ മലയാളം,
കലാസംബന്ധിയായ ലേഖനം എന്നിവയിലേ
ക്കും രചനകള് ക്ഷണിക്കുന്നു.

ഇറ്റാലിയൻ (Italian)

Sorella

റഷ്യൻ (Russian)

CecTpa

പ�ോളിഷ് (Polish)

Siostra

ഇ-മെയില് വിലാസം:

ജാപ്പനീസ് (Japanese)

シスター

shimai

bhoomimalayalamnewsletter@gmail.com

അറബി (Arabic)

أخت

ukht

sestra

പ�ോർച്ചുഗീസ് (Portughese) Irma
ഹംഗേറിയൻ (Hungarian) Nővér
ചെക്യൻ (Czech)

Sestra

ക്രോയേഷ്യൻ (Croatian) Sestra
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നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
പക്ഷേ, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ
ചെയ്യാൻ കഴിയും.

വാർത്തകൾ

~ മദർ തെരേസ

മലയാളഭാഷാ പ്രതിഭാപുരസ്കാരം
പുരസ്കാരം. കാലത്തിന്റെ മാറ്റത്തി
നനുസരിച്ച് മലയാളഭാഷയെ
കൂടുതല് സാങ്കേതിക വിദ്യാസൗ
ഹൃദമാക്കാനൻ ഡ�ോ. അശ�ോക്
എ ഡിക്രൂസ് രൂപകല്പ്പനചെയ്ത
‘തിരൂർ മ�ൊബൈല് ആപ്ലിക്കേഷ
ന്’ കഴിഞ്ഞതായി റാണി ജ�ോർജ്
ഐ.എ.എസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചട
ങ്ങില് ഐ.എം.ജി ഡയറക്ടർ
ഡ�ോ. കെ ജയകുമാർ മുഖ്യപ്രഭാ
ഷണം നടത്തി. മലയാളം മിഷൻ
പ്രൊഫ. സുജ സൂസൻ ജ�ോർജ്
അധ്യക്ഷയായിരുന്നു.

മലയാളഭാഷയെ
സാങ്കേതികവിദ്യാ
സൗഹൃദമാക്കുന്ന
മികവിനായി ഏർ
പ്പെടുത്തിയതാണ്
പുരസ്കാരം

ഡ�ോ.
അശ�ോക്
എ ഡിക്രൂസിന്
പുരസ്കാരം
സമ്മാനി
ക്കുന്നു
പുരസ്കാരവിത
രണ ചടങ്ങിൽ
റാണി ജ�ോർജ്
ഐ.എ.എസ്.
സംസാരിക്കു
ന്നു

തിരുവനന്തപുരം • മലയാളം
മിഷന്റെ ഈ വർഷത്തെ മലയാള
ഭാഷാ പ്രതിഭാപുരസ്കാരം തുഞ്ച
ത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവ
കലാശാലയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ക്രി
യേറ്റീവ് റൈറ്റിങ് വിഭാഗം ഡയ
റക്ടർ ഡ�ോ. അശ�ോക് എ ഡി
ക്രൂസിന് സമ്മാനിച്ചു. മലയാളം
മിഷനില് സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ
50,000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും
ഫലകവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം
സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ് സെക്ര
ട്ടറി റാണിജ�ോർജ് ഐ.എ.എസ്
അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറി. രണ്ടാ
മത്തെ മലയാളഭാഷാപ്രതിഭാ പു
രസ്കാരമാണിത്.
മലയാളഭാഷയെ സാങ്കേതി
കാവിദ്യാസൗഹൃദമാക്കുന്ന മിക
വിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ്

മലയാളം മിഷൻ ഭരണസമിതി
അംഗവും പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാര
നുമായ കെ പി രാമനുണ്ണി, സാം
സ്കാരിക കാര്യവകുപ്പ് അണ്ടർ സെ
ക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് റിജാം, മലയാളം
മിഷൻ കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്റർ സെക്ര
ട്ടറി സജി ജനാർദ്ധനൻ, കർണ്ണാ
ടക ചാപ്റ്റർ ട�ോമി ആലുങ്കല്,
മലയാളം മിഷൻ രജിസ്ട്രാർ എം
സേതുമാധവൻ, മുൻ ഫിനാൻസ്
ഓഫീസർ തിബീൻ നീലാംബരൻ,
പബ്ലിക്ക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ
ആഷ മറിയം ജ�ോണ് തുടങ്ങി
യവർ ചടങ്ങില് സംസാരിച്ചു.

ഡല്ഹി
മലയാളം മിഷൻ
വാർഷികാഘ�ോഷം
ഡല്ഹി • മലയാളം മിഷൻ ഡല്ഹി ചാപ്റ്ററിന്റെ
പത്താം വാർഷികാഘ�ോഷവും പ്രവേശന�ോത്സ
വങ്ങളുടെ കേന്ദ്രതല ഉദ്ഘാടനവും ഡ�ോ. ജ�ോയ്
വാഴയില് ഐ.എ.എസ് . നിർവ്വഹിച്ചു. കേരള
ഹൗസില് നടന്ന ചടങ്ങില് ഡല്ഹി മലയാളം
മിഷൻ പ്രസിഡൻറ് പ്രൊഫ. ഓംചേരി എൻ എൻ
പിള്ള അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. സെക്രട്ടറി എം സി അര
വിന്ദൻ, മറ്റ് ഭാരവാഹികളായ കെ മാധവൻ കുട്ടി,
വിന�ോദ് കമ്മലത്ത്, കെ എസ് അനില, എൻ വി
ശ്രീനിവാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ആഘ�ോഷ
ങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർഥി
കളുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി.

ഡൽഹി
ചാപ്റ്റർ
വാർഷികാ
ഘ�ോഷത്തിൽ
നിന്ന്

20-ാം ലക്കം പദപ്രശ്നം  (10) ഉത്തരങ്ങൾ
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കാം ക�ോ

റേഡിയ�ോ മലയാളത്തിൽ
കേൾക്കാം

നാ

യ

ർ

ടീ

ശ്വ

ര

ൻ

ആദരാഞ്ജലികൾ

റേഡിയ�ോ മലയാളത്തില് ഏപ്രില് 24 മുതല് 31
വരെ 'ആ വരികളി'ല് കേള്ക്കാം പഴവിള രമേ
ശനുമായുള്ള സംവാദം. പയമേ പണലിയി
ല് പണിയ ഗ�ോത്ര കവി ലെയേഷ് ഇ.സി.
സംസാരിക്കുന്നു. ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളുടെ
ഋതുഭേദങ്ങളില് ആസ്വദിക്കാം വിഷാദം.
പുസ്തക വണ്ടിയില് പരിചയപ്പെടാം പുതു
വായനകളെ. നവ�ോത്ഥാന നാടകം (അടു
ക്കളയില്നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക്) ഭാഗം 5,
കഥ�ോത്സവത്തില് പുതിയ കഥാകൃത്തുക്ക
ളെ പരിചയപ്പെടാം.

മാധവൻ പാടി
www.radiomalayalam.in

സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ

എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും

Malayalam Mission Radio Malayalam
വിജയി

അൻസില എസ്
ചെന്നൈ

എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനല് വഴിയും
Malayalam Mission ആപ്പിലൂടെയും
റേഡിയ�ോ മലയാളം കേൾക്കാം.

മലയാളം മിഷൻ
ദുബായ് ചാപ്റ്റർ (ഷാർജ)
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സത്യം എത്രത്തോളം വൃത്തികെട്ടതാണെങ്കിലും അത്
അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അത് മന�ോഹരവും
ജിജ്ഞാസാജനകവുമാണ്.
~ അഗതാ ക്രിസ്റ്റി

സുഗതാഞ്ജലിക്കൊ
മനുഷ്യന്റെ ആർത്തി
മണ്ണിനെയും മലകളെ
യും മരങ്ങളെയും കവർ
ന്നപ്പോൾ പ്രതീക്ഷ കൈ
വെടിയാതെ അമ്മയ്ക്കാ
യും ക�ൊച്ചുമക്കൾ
ക്കായും കിളികൾക്കാ
യും നല്ല നാളെയ്ക്കായും
ഒക്കെ പാടുക മാത്രമല്ല
ടീച്ചർ ചെയ്തത് അത് പ്രാ
വർത്തികമാക്കാനുള്ള
പടയ�ോരുക്കങ്ങളിലെ
മുൻനിരക്കാരിയായതും
കാവ്യരംഗത്തിനു മാത്ര
മല്ല സാമൂഹികരംഗത്തി
നും കൂടുതല് ഊർജ്ജം
പകർന്നുനല്കി.

‘മഴു തിന്ന മാമരക്കൊമ്പില്
തനിച്ചിരുന്നൊടിയാച്ചിറകു ചെറുതിളക്കി’

ജ�ോ

സഫ് പാടുകയാണ്...യുവജ
ന�ോത്സവ വേദിയില�ൊ, കേ
രളത്തിലെ മറ്റേതെങ്കിലും വേദികളി
ല�ോ, വീട്ടില�ോ പ�ോലുമല്ല. സ്കൂൾ വിട്ടു
ള്ള വരവാണ്. മഞ്ഞു പുതപ്പിച്ചിട്ടിരി
ക്കുന്ന ന�ോർവേ തെരുവിന്റെ കുളിർ
ന്ന മാറിലൂടെ, ഇടയ്ക്കിടെ മഞ്ഞിൻ തു
ണ്ടുകളെ തട്ടിക്കളിച്ച്, കിട്ടാവരികളെ
ഓർത്തെടുക്കാനെന്നോണം ഇടയ്ക്കൊ
ന്നു നിന്ന്, വീണ്ടും നടന്ന്, ആ പന്ത്രണ്ടു
കാരൻ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും സുഗ
താജ്ഞലിക്കായി അമ്മ തലേ ദിവസം
പഠിപ്പിച്ച വരികൾ കാണാപ്പാഠമാവും.
ഇത�ൊരു നിത്യ കാഴ്ചയായപ്പോൾ അമ്മ
യുടെ മനസ്സും സന്തോഷത്താല് പൂ
ത്തുലഞ്ഞു. മകന് ഇനിയും നൃത്തം
പഠിക്കണ്ട, പകരം കവിത പഠിച്ചാല്
മതിയെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞത�ോടെ ആ
അമ്മയിലെ മലയാളം മിഷൻ അദ്ധ്യാ
പിക വാന�ോള�ോം ഉയർന്നു. ഇതല്ലേ
ശരിക്കും മലയാള ‘മിഷൻ.’
മണ്ണിനും, മനുഷ്യനും, മരത്തിനും,
കിളികൾക്കുമ�ൊക്കെയായി തന്റെ

ജീവശ്വാസമായ അക്ഷരമുത്തുകൾ
പകുത്തു നല്കി അനന്തതയിലേക്ക് പറ
ന്നകന്ന സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ ശരിക്കും
മറഞ്ഞു പ�ോയ�ോ? ഇല്ലേ, ഇല്ല. അതിനു
തെളിവായിരുന്നു ജ�ോസഫ് അടക്കം
ല�ോകത്താകമാനമുള്ള മലയാളത്തി
ന്റെ കുഞ്ഞു മക്കൾ അർപ്പിച്ച സുഗതാ
ജ്ഞലിപ്പൂക്കളുടെ അശ്രുപൂജ.
മലയാളം മിഷന്റെ തുടക്കം മുതല്
ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ച സുഗതകുമാരി ടീച്ചറി
ന്റെ കവിതകളെ ചേർത്തെടുത്തുക�ൊ
ണ്ട് മലയാളം മിഷൻ പഠിതാക്കൾക്കായി
ആഗ�ോളാടിസ്ഥാനത്തില് ഓണ്ലൈ
നായി ഫെബ്രുവരിയില് തുടക്കമിട്ട
കാവ്യാലാപന മത്സരം മാർച്ച് 13 നു
ക�ൊടിയിറങ്ങിയപ്പോൾ സുഗതകുമാ
രി ടീച്ചർ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നെല്ക്കു
കയായിരുന്നു, കുട്ടികളിലൂടെ... രക്ഷ
കർത്താക്കളിലേക്ക്, അധ്യാപകരിലേ
ക്ക്, ല�ോകത്താകമാനമുള്ള മലയാളം
മിഷൻ പ്രവർത്തകരിലേക്ക്, പരിപാടി
കണ്ടുക�ൊണ്ടിരുന്ന മറ്റു സഹൃദയ മന
സ്സുകളിലേക്ക് ഒക്കെ. ടീച്ചറിനെപ്പോ
ലെ തന്നെയാണ് ടീച്ചറുടെ കവിതക
ളും. കവിതകളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ജാ
ടകളില്ലാതെ ലളിതവും മന�ോഹരവും,
ആശയ സമ്പുഷട് വുമായ പദാവലികൾ

കാവ്യാലാപന മത്സര വിജയികൾ
1
അബൂദബി

2

1

2

3

ലിയാന മുംതാസ്

മാളവിക മാടമ്പി

നിരുപമ അരവിന്ദ്

അഞ്ജലി വേത്തൂര്

ഗൗരി ജ്യോതിലാല്

അരുന്ധതി ശിവകുമാര്

ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ മൂന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

സീനിയർ മൂന്നാം സ്ഥാനം

1
ബഹ്റൈന്

3

2

എയ്ഡന് ആഷ്ലി
മഞ്ഞില

1

2

ജാഹ്നവി ജിയ

ആദിശ്രീ സ�ോണി

ജൂന ഉറുവച്ചേടത്ത്

ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

സീനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

1
ബെൽജിയം

ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

1
സൗദി അറേബ്യ

2

അല്ന
എലിസബത്ത് ജ�ോഷി
ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

2

1

റിതിക രാജേഷ്
ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

2

ഹനാന് ഷിഹാബ്

ഖദീജ താഹ

അനാമിക അറക്കല്

നേഹ പുഷ്പരാജ്

ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

സീനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം
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നിങ്ങൾ ഒരാള�ോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും
ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ അയാളുടെ തലച്ചോറിന�ോടും, സ്വന്തം
ഭാഷയിലാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഹൃദയത്തോടുമാണ് സംവദിക്കുക.
~ നെൽസൺ മണ്ടേല

ിക്കൊരു കത്ത്
കാല്പ്പനീകതയില് ക�ോർത്തിണക്കിയ
കവിതകൾ അക്ഷര സ്പുടതയ�ോടെ കു
ട്ടികൾ ച�ൊല്ലിക്കയറിയത് സഹൃദയ മന
സ്സുകളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു.
മ�ോഹങ്ങളായി, കരുതലായി, വിഷാ
ദങ്ങളായി, പേടിയായി, ആശങ്കയായി
ഒക്കെ ആ ഹൃദയ ന�ോവുകൾ പെയ്തിറങ്ങി.
മനുഷ്യന്റെ ആർത്തി മണ്ണിനെയും മല
കളെയും മരങ്ങളെയും കവർന്നപ്പോൾ
പ്രതീക്ഷ കൈവെടിയാതെ അമ്മയ്ക്കായും
ക�ൊച്ചുമക്കൾ ക്കായും കിളികൾക്കാ
യും നല്ല നാളെയ്ക്കായും ഒക്കെ പാടുക
മാത്രമല്ല ടീച്ചർ ചെയ്തത് അത് പ്രാവർ
ത്തികമാക്കാനുള്ള പടയ�ോരുക്കങ്ങളി
ലെ മുൻനിരക്കാരിയായതും കാവ്യരംഗ
ത്തിനു മാത്രമല്ല സാമൂഹിക രംഗത്തിനും
കൂടുതല് ഊർജ്ജം പകർന്നു നല്കി.
മുതിർന്ന കുട്ടികൾ പശ്ചിമഘട്ടവും,
അമ്പലമണികളും, രാത്രി മഴയും ഒക്കെ
പാടിമുന്നിലേക്കെത്തിയപ്പോൾകുഞ്ഞു
കുട്ടികളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളും കവിത
തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്കുന്ന കാര്യത്തി
ല് ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരുന്നു. ഇനിയീ
മനസ്സില് കവിതയില്ലാ, ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ
പഠിച്ചു ഞാൻ, ഒരു പാട്ട് പിന്നെയും
എന്നീ കവിതകളായിരുന്നു കൂടുതലും
കേട്ടത്. പുറം കേരളത്തില് പ്രത്യേകിച്ചും

1
ഖത്തര്

2

2

1

മത്സരാർത്ഥിയെ മാറ്റി നിർത്തിയാല്
മറ്റെല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ആലാപന
ത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങ
ളാണ് അവരെ മുന്നിലേക്കും, പിന്നിലേ
ക്കുമ�ൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയത്.
സുഗതാജ്ഞലി പരിപാടിയുടെ
സമാപന വേളയില് മലയാളം മിഷൻ
ഡയറക്റ്റർ പ്രൊ. സുജ സൂസൻ പറ
ഞ്ഞതുപ�ോലെ സുഗതാജ്ഞലി മത്സര
സ്വഭാവമുള്ളതു ക�ൊണ്ട് സ്ഥാന നിർ
ണ്ണയം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും
മത്സരമായിട്ട് കണക്കാക്കി ആരും നി
രാശരാകേണ്ടതില്ല. ആ കവിത നിങ്ങൾ
പഠിച്ചെടുത്തു. അതിലെ ആശയങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കി. നിങ്ങളിലെ സർഗ്ഗാത്മ
കതയെ ത�ൊട്ടുണർത്താനും അത് കാ
രണമായേക്കാം. നിസ്സാര കാരണങ്ങ
ളാല് പിന്നിലേക്ക് പ�ോയവരാണ് മുന്നി
ലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനം നേടിക്കൊടുത്ത
ത്. അതിനാല് പിന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ്
നന്ദിയുടെ ഒരു മിഴിനീട്ടം...അതും ടീച്ച
റിന�ോടുള്ള ആദരവു തന്നെയാവും.

ഗ�ോവ

2

പ്രീതിക സതീഷ്

അനുധ സുരേഷ്

ആവ്നി അനിഷ്

ശ്രീനന്ദ മേന�ോന്

ശിവാനി മേന�ോന്

ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

സീനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

ഒമാന്

2

1

കീര്ത്തന സതീഷ്

ദിയ ഷൈന്

ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

1

2

ചിത്രീകരണം:
പ്രശാന്ത്
ഒളവിലം

രാജേശ്വരി ജി നായർ

ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

1

മലേഷ്യ

മലയാളികൾ താരതമ്യേന കുറവുള്ള
യൂറ�ോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളില് അക്ഷരസ്പു
ടതയ�ോടെ കുട്ടികൾ കവിത ച�ൊല്ലു
ന്നത് കേട്ടപ്പോൾ സത്യത്തില് കണ്ണു
നിറഞ്ഞു പ�ോയി. അവസാനം കണ്ടെ
ത്തിയ പത്തു പേരുകളില് നിന്നും വിജ
യികളെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതില് വിധികർ
ത്താക്കൾ ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാ
വും എന്നതില് തർക്കമില്ല. എന്നാല്
ഇതിനു പിന്നില് പ്രവർത്തിച്ച രക്ഷകർ
ത്താക്കളുടെയും മിഷൻ പ്രവർത്തകരു
ടെയും നിസ്വാർത്ഥമായ കഠിനാധ്വാന
ത്തിന് വിധികർത്താക്കൾക്കെന്നല്ല
ആർക്കെങ്കിലും വിലയിടാനാകുമ�ോ?
ജൂനിയർ വിഭാഗത്തില് ദുബായ് ചാ
പ്റ്ററിലെ മാധവ് അശ�ോക് ഒന്നാമതെ
ത്തിയപ്പോൾ റാഖ് ഫുജൈറ ചാപ്റ്ററി
ലെ കൃപ നിഷാ മുരളിയും ഗ�ോവാ ചാ
പ്റ്ററിലെ ദക്ഷ് ധാർമികും രണ്ടും മൂന്നും
സ്ഥാനങ്ങൾ പങ്കിട്ടു. സീനിയർ വിഭാഗ
ത്തില് ഗ�ോവാ ചാപ്റ്ററിലെ ഫാബി
ഷാഹുല് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ
പ്പോൾ തമിഴ്നാട് ചാപ്റ്ററിലെ കാർ
ത്തിക് .പി രണ്ടാം സ്ഥാനവും യു.എസ്
ചാപ്റ്ററിലെ അർപ്പണ അജിത് മൂന്നാം
സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി. സീനിയർ
വിഭാഗത്തില് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ

2
ഈജിപ്ത്

പല്ലവി അഭിലാഷ് നായര് സിയ സതീഷ് കുമാര്
സീനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

1

സീനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

2

മേഹ സിതാര സുരേഷ്

ഉജ്ജ്വല് വിജയ്

ഗൗതം രാജേഷ്

റബേക്ക പി എബ്രഹാം

ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

സീനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

1

1
പ്രണവിക പ്രദീപ്

ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

വൈശാഖ്
അജിത്കുമാര്
സീനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം
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സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകളെപ്പോലെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർ താഴ്ന്നവരാണെന്ന്
ആര�ോപിക്കപ്പെടുന്നു. സ്ത്രീകൾ സ്വാഭാവിക മനുഷ്യപ്രകൃതി പ�ോലെ
പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവർ പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ പെരുമാറുന്നുവെന്നും ആര�ോപിക്കുന്നു.
~ സിമ�ോണ് ദി ബുവെയർ

1
യു.കെ.

2

3

3

ആര�ോണ് ത�ോമാസ്

മാളവിക ഹാരിഷ്

ഭാവന ഉഷ ബിന�ോജ്

ക്രിഷ് മിലന്

ശ്രദ്ധ പിള്ള

ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ മൂന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

സീനിയർ മൂന്നാം സ്ഥാനം

യു.എസ്.എ.

ജപ്പാൻ

ആരവ മണ�ോലി

1

2

അനയ്കൃഷ്ണ സി.എസ്.

സേഹ് ശ്യാം ജ�ോപ്പന്

ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

1

2

3

1

1
ആഫ്രിക്ക
ട�ോഗ�ോ

2

കല്യാണി അജിത്ത്
ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

3

ഗ്ലോറിയ സൂസന്ന ജ�ോസ്

അവനീഷ് കൈമള്

അന്വിക പി. നമ്പ്യാര്

അമൃത എസ്. കുമാര്

ആരുഷി കൈമള്

ദാരിസ് വര്ഗീസ്

ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ മൂന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

സീനിയർ മൂന്നാം സ്ഥാനം

1
ചെന്നൈ

2

ഗ�ോവ

1

2

3

സി ആര് ശ്രീലക്ഷ്മി

നിരഞ്ജന് കിഷ�ോര്

ശ്രീരാഗ് ശ്രീജയ്

കാര്ത്തിക് പി.

വൈഷ്ണവി ആര്.

റിച്ച സൈജന്

ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ മൂന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

സീനിയർ മൂന്നാം സ്ഥാനം

2

1

2

3

വിസ്മയ വിന�ോദ്

ദക്ഷ് ധാര്മ്മിക് പി.വി.

ഫാബി ഷാഹുല്

മേഘ മധുലാല്

ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

സീനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

1
ഡല്ഹി

3

ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

1

2

3

1

കാര്ത്തിക അനില്കുമാര്
സീനിയർ മൂന്നാം സ്ഥാനം

2

3

അശ്വതി പിള്ളൈ

ഭവ്യശ്രീ

വസുധ എ.എസ്.

ശ്രേയ ആര്. കൃഷ്ണ

പുണ്യ ദേവന്

ശ്രേയ വി.

ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ മൂന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

സീനിയർ മൂന്നാം സ്ഥാനം

1
വെസ്റ്റ് ബംഗാള്

2

ആന് എലിസബത്ത് ജ�ോബി

1

ഭ�ോപ്പാല്

1

2

3

1

2

3

നിവേദിത മന�ോജ്

റിഷിത് പ്രകാശ്

പി.എസ്. ദിയ

എ. അരവിന്ദ്

അഖിലേഷ്. ടി.എം.

അഞ്ജലി വാര്യർ

ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ മൂന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

സീനിയർ മൂന്നാം സ്ഥാനം

13
ഭൂമിമലയാളം

• മാർച്ച് 2021

എനിക്ക് സ്ത്രീയായിരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഒപ്പം അവരുടെ റ�ോൾ
മ�ോഡലാകാനും. അത് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. സ്ത്രീ
ആരായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസമാണ്.
~ കാർത്തി ഫ്രീമാൻ

1
പൂനെ

2

പ�ോണ്ടിച്ചേരി

1

2

3

ഉത്തര മേന�ോന്

ഭാനു അനൂപ്

ആദര്ശ് പിഷാരടി

ആതിഷ് പിള്ളൈ

ദേവിക രാജേഷ്

ആകാശ് സുധാകരന്

ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ മൂന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

സീനിയർ മൂന്നാം സ്ഥാനം

1
കര്ണാടക

3

2

1

2

1

അക്ഷര ഒ.

മൈഥിലി ദീപു കൃഷ്ണ

ഹൃതിക മന�ോജ്

ഭവ്യ ദാസ്

ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

ജൂനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

സീനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം

സീനിയർ രണ്ടാം സ്ഥാനം

എസ്. ജ്യോതി

സരിത എസ്.

വിസ്മയ കെ.എസ്.

ആസ്ട്രേലിയ
ബ്രിസ്ബൻ

വൈഗ വിജയിത്
ജൂനിയർ ഒന്നാം സ്ഥാനം
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എഴുത്തുപുര
കവിത
അംബിക പി. മേന�ോൻ
അക്കാദമിക് ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർ
ഡൽഹി ചാപ്റ്റർ

യാത്ര
വിതയ്ക്കാതെ ക�ൊയ്യാതെ

പ്രവാസ വീഥികളില്
ഏകാന്ത പഥികയായി
ദിക്കുകൾ താണ്ടി
ഉപജീവനത്തിനായി
അതിജീവന മന്ത്രം ച�ൊല്ലി
ഒരു യാത്ര....

ഇരുമ്പഴികൾക്കുള്ളില്
കുരുങ്ങിയ തേങ്ങലില്
പരിധിക്കിപ്പുറം മാഞ്ഞു പ�ോയ
മനം ക�ൊണ്ടൊരു യാത്ര..

ഞ�ൊടിയിട പ�ോലും
യുഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ്
സമയരഥത്തില്
ഹൃദയമിടിപ്പിന്റെ താളത്തില്
എണ്ണയറ്റ ശകടം
നീങ്ങും പ�ോലെ...
ആശുപത്രിയില്
കാത്തിരിപ്പു വേളയിലെ
ആത്മാവിന്റെ യാത്ര...

കൂട്ടിവയ്ക്കാതെ
ചിറക് വിരിച്ച് പാറി പ്പാറി
ദൂരക്കാഴ്ചകൾ കാണുന്ന
മേഘക്കൂട്ടുകൾ പ�ോലെ
ഒരു യാത്ര...

ഊടും പാവും ഇട്ട്,
സ്വപ്നനൂലില് നെയ്തെടുത്ത
നിറക്കൂട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ
കലാലയകാലത്തിന്റെ
ഉത്തരം തേടിയുള്ള യാത്ര...
ആയിരം വർഷങ്ങൾ
അര മാത്രയാക്കിയ
ആനന്ദ സുരഭില യാത്രകൾ...
ഓർമ്മകളുടെ ഭാണ്ഡം പേറി
സ്വപ്നങ്ങളുടെ തേരിലേറി
ചിന്തകൾ വന്യമാകാതെ

കവിത

എത്രയെത്ര യാത്രകൾ....
തിരികെയാത്രയില്
ആസ്തി അളക്കുവാൻ
മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക്
ഒതുങ്ങി ച്ചുരുങ്ങി
നടക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നു
ദൂര ദൈർഘ്യവും പ�ൊരുളും.

കാട്ടരുവി
കാട്ടരുവിയ�ൊഴുകുന്നതു കാണുവിൻ

കാതടപ്പിക്കുന്ന ക�ോലാഹലങ്ങളില്ലാതെ
കളകളം പാടിയണയുമവയുടെപാതകൾ പൂവിരിഞ്ഞതല്ല
കൂർത്ത മുള്ളുകൾ കരിങ്കല്പ്പാറകളന്യോന്യം കെട്ടിപ്പുണർന്നു കൈവിട്ടകാട്ടുവള്ളികൾ മെതിച്ചേറ്റം ഹർഷപുളകിതയായെത്തി
കാനനഛായതൻ മാറ്റു കൂട്ടുന്നിതാ...
ആർക്കുവേണ്ടി പിരിഞ്ഞതെന്നറിയില്ലാക്കൈവഴികളാത്മ ന�ൊമ്പരങ്ങളില്ലാതെ
വന്നു ചേരുമാക്കായല�ോളങ്ങളില�ൊന്നായെന്ന സന്ദേശമ�ോതുന്നു;
പിന്നെപതിക്കേണ്ടതാ പ്രക്ഷുബ്ദമാമലയാളിയെന്നു പിന്നോട്ടു പായുന്നില്ല
മേടക്കാറ്റുതിർക്കുമാ പിന്നോട്ടു പായുന്നില്ല
മടിത്തട്ടിലമ്മാനമാട്ടി പച്ചത്തുരുത്തിലൂട�ൊഴുകും
നിൻ കളഹംസധ്വനി കേട്ടുണരുവാൻ ക�ൊതിച്ചു ഞാൻ
കനല്കാറ്റെരിക്കുമീ ജീവിത നൗകയില് നിൻ....
പാദസരത്തിന്റെ അനുരണനങ്ങൾ ഉയർന്നിടട്ടെ.

മഞ്ജു അനില്കുമാർ
വേപ്പംപട്ടു കേരള സമാജം
അധ്യാപിക, തമിഴ്നാട് ചാപ്റ്റർ

എഴുത്തു
പുരയിലേക്ക്
എഴുതാം
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
എഴുത്തുപുരയിലെ ഉള്ളെഴു
ത്തുകൾക്കായി സ്വാഗതം.
ഓര�ോ മാസത്തെയും എഴു
ത്തുപുരയിലേക്കെഴുതാൻ
നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
എല്ലാമാസവും ഓര�ോ വി
ഷയങ്ങളിലൂന്നിയ രചനക
ളാണ് എഴുത്തുപുരയിലേ
ക്ക് ആവശ്യം. വിഷയങ്ങൾ
എല്ലാ എഴുത്തുപുരയിലും
കുറിച്ചിടുന്നതാണ്. ഈ
മാസത്തെ വിഷയം മുതിർ
ന്നവർക്കായി ‘വേനല്'. കു
ട്ടികൾക്കായി (ചാറ്റല്മഴ)
‘അമ്മ', മികച്ച രചനകൾ
ക്കാണ് മുൻഗണന എന്നത്
പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ.
റേഡിയ�ോ മലയാളത്തിലൂ
ടെ ഈ രചനകൾ പ്രക്ഷേ
പണം ചെയ്യും എന്നുകൂടി
അറിയിക്കുന്നു.
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എഴുത്തുപുര
കഥ

നീണ്ട
മുടിയുള്ള
പെണ്കുട്ടി
ചിത്രീകരണം:
ദേവപ്രകാശ്

ഒ

രു വൈകുന്നേരം ഓർമ്മകളുടെ
സ്നേഹസാഗരം മനസ്സിലേക്കാവാ
ഹിച്ച് ഒരു നേർത്ത മഴത്തുള്ളിപ�ോ
ലെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ഫ�ോണ്....
ഹൈസ്ക്കൂളില് ഒപ്പം പഠിച്ച പ്രിയ കൂട്ടു
കാരി.... മറുവശത്ത്.... ചക്കരേ.... മറന്നോ
എന്ന ച�ോദ്യത്തിന്റെ മാധുര്യം... അതിന്റെ
സൗന്ദര്യം തിമിർത്തു പെയ്യുന്ന പെരുമഴ
യ്ക്കിടയിലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു.
നീണ്ട ഇരുപത്തൊൻപത് വർഷങ്ങൾ
ക്ക് ശേഷം ഓർമ്മകൾക്ക് പ�ൊടിപിടിച്ചി
ട്ടില്ല എന്നറിയുമ്പോൾ ഒട്ടൊരു അത്ഭുത
വും അതിലേറെ സന്തോഷവും ത�ോന്നി.
അവളുമായി ഒരുപാട് നേരം സംസാരി
ച്ചു... ആദ്യം കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെയ�ൊക്കെ
ഓർമ്മ വന്നു... പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ
മങ്ങിയ ഓർമ്മകൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെ
ത്താൻ തുടങ്ങി.
ക്ലോക്കില് ന�ോക്കിയപ്പോഴാണ് സ്കൂ
ളിലെത്താൻ വൈകി എന്ന സ്വയബ�ോ
ധം ഉണ്ടായത്. വേഗം പുസ്തകസഞ്ചിയും
ച�ോറ്റുപാത്രവുമെടുത്ത് വീട്ടില്നിന്നും
ഇറങ്ങി. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മിനിക്കുട്ടി
യും ഓടിയെത്തി. നടത്തത്തിന് വേഗത
കൂട്ടി. പാടവും നാട്ടുവഴിയും ഒക്കെ കടന്ന്
സ്കൂളിലെത്തി. അതാ ബാലേട്ടൻ മണിയ
ടിക്കാൻ തയ്യാറായി നില്ക്കുന്നു. ആശ്വാ
സമായി. സമയത്തിന് എത്തിയല്ലോ.
പ്രഭാതപ്രാർത്ഥന ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ്
എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലെത്തി. മേരി ടീച്ചർ
ഹാജർ പുസ്തകവുമായി കയറി വന്നു. പേ
രുവിളിച്ചപ്പോൾ പതിവുപ�ോലെ ടീച്ചർ ആ
പേരും വിളിച്ചു. മീര... മീര... ഞാൻ അവളി
രിക്കാറുള്ള പിൻബെഞ്ചിലേക്ക് ന�ോക്കി...
പതിവുപ�ോലെ അവൾ ഇന്നും എത്തിയി
ട്ടില്ല. ടീച്ചറ�ോട് മറുപടി പറയുംമുമ്പേ ക്ലാ
സ്സിന്റെ വാതില്ക്കല് ഓടിക്കിതച്ച് വിയർ
ത്ത് അവൾ.
“കുട്ടി കയറിയിരിക്കൂ”, ‘ടീച്ചറുടെ ദയാ
വായ്പു നിറഞ്ഞ ശബ്ദം... ഞാൻ അവളെ
ഒന്നുകൂടി ന�ോക്കി. ഇരുനിറമാണെങ്കി
ലും അവളെക്കാണാൻ നല്ല ചന്തമുണ്ട്.
രണ്ട് ഭാഗത്തായി പിന്നി, ചുവന്ന റിബണ്
കെട്ടിയ നീണ്ടമുടി മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടിരി
ക്കുന്നു. അവളുടെ മുഖത്തേക്കും നീണ്ട
മുടിയിലേക്കും ന�ോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ
മനസ്സില് അല്പ്പം അസൂയ നാമ്പിട്ടോ
എന്നൊരു സന്ദേഹം.
അവളെപ്പറ്റി ഓർത്തിരിക്കവേ വീണ്ടും
ടീച്ചറുടെ ശബ്ദം “ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം എടു
ക്കുക്കുട്ടികളേ” ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുവാൻ
തുടങ്ങി.. ഇടക്ക് പലവട്ടം എന്റെ ദൃഷ്ടികൾ
അവൾക്ക് നേരെ നീണ്ടു. മുടിയ�ൊക്കെ
ഭംഗിയാക്കിക്കെട്ടി മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത്
വരുന്ന കാരണമാവും അവൾ എന്നും
വൈകുന്നത് . മനസ്സ് കാര്യമുറപ്പിച്ചു.

ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി അവൾ അടുത്ത്
വന്നപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായി സംസാരിച്ചി
ല്ല. ലീനയും ലിജിയുമ�ൊക്കെ കഴിഞ്ഞാ
ഴ്ച കണ്ട സിനിമയെപ്പറ്റി ഇടതടവില്ലാതെ
സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഉച്ചക്ക്
ശേഷം ചിത്രരചനയും പാട്ടുമ�ൊക്കെയാ
യി അവസാനപിരീഡും തീർന്നു. കൂട്ടമണി
കേട്ടതും കൂട്ടുകാര�ോട�ൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക്
ഒറ്റ ഓട്ടമായിരുന്നു. പിന്നെ... സംഭവബ
ഹുലമായ രണ്ട് അവധി ദിനങ്ങൾ പര്യ
വസാനിച്ചു. ഞാൻ തിങ്കളാഴ്ച പള്ളിക്കൂ
ടത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു...
പതിവുപ�ോലെ ഇന്നും വൈകി അവൾ..
മീര... ച�ൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം.... എല്ലാ
ദിവസവും അവൾ വൈകിയാണ് എത്തി
യത്. ടീച്ചറാണെങ്കില് അവൾ എന്നും
വൈകി വന്നിട്ടും ഒന്നും പറയുന്നുമില്ല.
ഇതെന്തൊരു ന്യായം. അധ്യാപന ദിവ
സങ്ങൾ ഓര�ോന്നായി ക�ൊഴിഞ്ഞുവീ
ണുക�ൊണ്ടിരുന്നു.
ഒരു വ്യാഴാഴ്ച. ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചു
കഴിഞ്ഞ് മണി അടിക്കാൻ കാത്ത് ഞാൻ
വരാന്തയില് മിനിക്കൊപ്പം ഇരിക്കുക
യായിരുന്നു. അതാ മീര എന്റെ മുന്നില്
തേടിയെത്തിയ വള്ളി കാലില് ചുറ്റിയ
തുപ�ോലെ. പിന്നെ വൈകിയില്ല. എന്റെ
മനസ്സിൽ കൂട്ടിവെച്ചിരുന്ന സന്ദേഹം ച�ോ
ദ്യശരമായി പുറത്തുവന്നു. നിന്റെ മേക്ക
പ്പും മുടി കെട്ടലും ഒക്കെ ഇത്തിരികൂടുന്നു
ണ്ട്. അതാണല്ലോ എന്നും വൈകിവരുന്ന
ത്. ഒരു വലിയ പ�ൊട്ടിക്കരച്ചിലായിരുന്നു
അവളുടെ മറുപടി. ഞാൻ ആകെ വല്ലാ
തായി. എന്തിനാണ് അവൾ കരഞ്ഞത്
എന്നറിയില്ലെങ്കിലും അവളെ ഒരു കണ
ക്കിന് സമാധാനിപ്പിച്ചു.
അത് വഴി സ്റ്റാഫ് റൂമില് പ�ോകുകയായി
രുന്ന മേരി ടീച്ചറും അവളെ സമാധാനിപ്പി
ക്കാൻ ഒപ്പംകൂടി. എന്നോട് എന്നും വളരെ

ഞാൻ അവളെ ഒന്നുകൂടി
ന�ോക്കി. ഇരുനിറമാണെങ്കിലും
അവളെക്കാണാൻ
നല്ല ചന്തമുണ്ട്. രണ്ട്
ഭാഗത്തായി പിന്നി, ചുവന്ന
റിബണ് കെട്ടിയ നീണ്ടമുടി
മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നു.
അവളുടെ മുഖത്തേക്കും
നീണ്ടമുടിയിലേക്കും
ന�ോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ
മനസ്സില് അല്പ്പം അസൂയ
നാമ്പിട്ടോ എന്നൊരു സന്ദേഹം.

സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന മേരി
ടീച്ചർ അന്നാദ്യമായി എന്നെ ശാസിച്ചു.
“എന്തിനാണ് കുട്ടി ആവശ്യമില്ലാത്ത ച�ോ
ദ്യങ്ങൾ ച�ോദിച്ച് മീരയെകരയിപ്പിച്ചത്?
ക്ലാസ്സില് പ�ോയി ഇരിക്കു”. ഇതെല്ലാം
കണ്ട് അമ്പരന്ന ഞാൻ മീരയ�ോട് മാപ്പു
ച�ോദിച്ചു. മറുപടിയായി അവൾ തലയാ
ട്ടുകമാത്രം ചെയ്തു. അവളുടെ കരഞ്ഞുക
ലങ്ങിയ കണ്ണുകളും ഭാവവും എന്നില്
ഒരു പാട് ച�ോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചു.
അന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ സമാധാനപൂർവ്വം
കടന്നുപ�ോയി.
വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഞങ്ങൾ ക്ലാ
സ്സിലെത്തി. അതാ ഇന്നവൾ നേരത്തെ
എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്
ഫലമുണ്ടായല്ലോ എന്നോർത്ത് അവൾ
ക്കൊരു പുഞ്ചിരി അഭിനന്ദനമായി സമ്മാ
നിച്ചു. മറുപടിയായി അവൾ ചിരിച്ചെന്ന്
വരുത്തി....
ഒരു പത്തുമണി സമയം ഓഫീസിന്റെ
ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു വലിയ ബഹളം...

ഞങ്ങൾ ഓര�ോരുത്തരായി എത്തിന�ോക്കി
അതാബാലേട്ടൻ. മീരയ�ോട് പുസ്തക സഞ്ചി
യുമെടുത്ത് ഓഫീസിലേക്കു ചെല്ലാൻ ഹെ
ഡ്മിസ്ട്രസ്സ്പറഞ്ഞയച്ചതാണത്രേ.ക്ലാസ്സി
ലുണ്ടായിരുന്ന ലില്ലി ടീച്ചറ�ോട് അനുവാദം
ച�ോദിച്ച് അവൾ പരിഭ്രമിച്ച മുഖത്തോടെ
ബാലേട്ടന�ോട�ൊപ്പം അനുസരണയ�ോ
ടെ നടന്നുപ�ോയി. ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക്
ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല.
പിന്നെ ഒരിക്കലും.... മീര.. സ്കൂളില് വന്നി
ല്ല. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുശേഷമാണ് ആര�ോ പറഞ്ഞ്
അറിഞ്ഞത് അന്ന് ഓഫീസില് ബഹളമു
ണ്ടാക്കിയത് മദ്യപാനിയായ അവളുടെ
അച്ഛനാണെന്ന്.. അച്ഛന്റെ കുടിയും തല്ലും
വഴക്കും സഹിക്കാനാവാതെ അവളുടെ
അമ്മ മീരയേയും അനിയനേയും കൂട്ടി
ദൂരെയുള്ള അവരുടെ ബന്ധുവീട്ടില്
പ�ോയത്രേ....
ഒരു നടുക്കത്തോടെയാണ് ആ വാർത്ത
ഞാൻ ശ്രവിച്ചത്. എന്തു പറയണമെന്നറി
യാതെ ഞാൻ കുഴങ്ങി. അറിയാതെയാ
ണെങ്കിലും അവളെ കരയിക്കേണ്ടിവന്ന
തിന്റെ വേദനമനസ്സില് തിങ്ങിനിറഞ്ഞു.
ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടിയെങ്കിലും അവളെക്കാ
ണാനും മാപ്പുപറയാനും ഒക്കെ ഞാൻ
അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചു..... പക്ഷേ പിന്നീട്
ഒരിക്കലും അവൾ വന്നില്ല.
പക്ഷേ.. ഇന്നും... ആ നീണ്ടമുടിയുള്ള
പെണ്കുട്ടി എന്നോട�ൊപ്പമുണ്ട്.....
ഏതു കാര്യം കാണുമ്പോഴും കേൾക്കു
മ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി അറിയാതെ, മന
സ്സിലാക്കാതെ പ്രതികരിക്കരുത് എന്ന
തിരിച്ചറിവായി.....

നിഷ കുറുവത്ത്
ഡല്ഹി ചാപ്റ്റർ
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ഭൂമിമലയാളം

എഴുത്തുപുര
ലേഖനം

എന്നെ
ക�ൊല്ലാതിരിക്കൂ,
ഞാൻ നിങ്ങളെ
സംരക്ഷിച്ചുക�ൊള്ളാം
എല്ലാറ്റിനേയും മാറ�ോടടുക്കി സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന സങ്കല്പ്പത്തില് ഭൂമി നമുക്ക് അമ്മയാണ്

ഇ

ന്നുവരെ അറിയപ്പെട്ടുള്ളതില്,
ജീവൻ അധിവസിക്കുന്ന ഒരേയ�ൊരു
മനുഷ്യനിർമി
ഗ്രഹം നമ്മുടെ ഭൂഗ�ോളം മാത്രമാ
തമായ പ്ലാസ്റ്റി
ണ്
.
മനുഷ്യൻ
ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക�ോടാ
ക് എന്ന ഉല്പ്പ
ന്നം പ്രകൃതിയെ നുക�ോടി ജീവജാലങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഭൂപ്ര
നശിപ്പിക്കുന്ന
തില് മുഖ്യ പങ്ക് ദേശം. സമുദ്രങ്ങളും നദികളും പർവ്വത
ങ്ങളും, ശുദ്ധവായുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ
വഹിക്കുന്നു
എന്നുള്ളത് നി
കലവറയായ ആമസ�ോണ് മലനിരകളും,
സ്തർക്കമാണ്.
പരിസ്ഥിതിയുടെ സംതുലനാവസ്ഥയില്
മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന അൻറാർട്ടിക്കയി
ലെ മഞ്ഞുമലകളും ഒക്കെ ചേർന്ന് ബൃഹ
ത്തായ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്
നമ്മുടെ ഭൂമി. ഇതിനെയെല്ലാം നിലനിർ
ത്തി സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ പുതപ്പ്
എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലെ
ഓസ�ോണ് പാളികളാണ്. അതിരൂക്ഷമായ
സൂര്യതാപത്തെയും ഹാനികരങ്ങളായ മറ്റു
കിരണങ്ങളെയും ഭൂമിയിലെത്താതെ പരി
സ്ഥിതിയെയും ജീവജാലങ്ങളെയും സം
രക്ഷിച്ചുപ�ോന്നിരുന്നത് ഈ ഓസ�ോണ്
കവചമായിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് സ്ഥിതി മാ
റിയിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 450 ക�ോടി വർ
ഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പിറവിയെടുത്ത്, തുടർ
ന്നിങ്ങോട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ അനവധി
പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിച്ച ഭൂമിയിന്ന്,
ജീവന്റെ പരിണാമത്തിലെ മഹത്തായ സൃ
ഷ്ടിയെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ
അതിക്രൂരമായ പ്രവർത്തികളില് പകച്ചു
നില്ക്കുകയാണ്.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മദ്ധ്യത്തോ
ടെ ല�ോകവ്യാപകമായി ആരംഭിച്ച വ്യാ
വസായിക വിപ്ലവവും സ്വാർത്ഥതയിലൂ
ന്നിയ വികസന സ്വപ്നങ്ങളുമാണ് പരിസ്ഥി
തിയുടെ നാശത്തിന് തുടക്കമിട്ടതെന്ന്
പറയാം.. രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള കിടമ
ത്സരങ്ങൾ അതിന് ആക്കം കൂട്ടിയെന്നുള്ള
താണ് വസ്തുത. അനിയന്ത്രിതമായി പ�ൊ
ട്ടിമുളച്ച വ്യവസായശാലകകളില് നിന്നു
യർന്നുപ�ൊങ്ങിയ കാർബണും മറ്റു വിഷ
പദാർത്ഥങ്ങളും ഓസ�ോണ് കവചത്തിന്
കനത്ത നാശമാണ് വരുത്തിത്തീർത്തത്.
അനന്തരഫലമായി അതിതാപനം മൂലം
അൻറാർട്ടിക്കയിലെ ഒരു ഭീമൻ മഞ്ഞുമല
ഉരുകി സമുദ്രത്തില് പതിക്കുന്ന കാഴ്ച
അത്യന്തം ഞെട്ടല�ോടെയാണ് ല�ോകം
വീക്ഷിച്ചത്. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്
നടന്ന ആ ദാരുണ ദൃശ്യം പരിസ്ഥിതി പ്ര
വർത്തകരുൾപ്പടെയുള്ളവരെ വേദനിപ്പി
ച്ചപ്പോൾ, അത് വരാൻ പ�ോകുന്ന അത്യാ
പത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച ആകുകയായിരു
ന്നു. അതിജീവനവും വികസനവും എന്ന
പേരില് ല�ോകത്തെമ്പാടും, ജൈവസ
മൃദ്ധമായിരുന്ന വനങ്ങളും മലനിരകളും

മനുഷ്യനെന്ന ഒരു ജീവിയുടെ സ്വാർത്ഥതയും അത്യാർത്തിയും
മൂലം സർവ്വജീവജാലങ്ങളും ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന
അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ജാഗരൂകരാകണം. ഒരുപാട്
മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വികസനങ്ങൾ തീർച്ചയായും
വേണ്ടതു തന്നെയാണ്. അതുപക്ഷേ പരിസ്ഥിതിയുടെ
സംതുലനത്തിന് ക�ോട്ടം വരാത്ത വിധമായിരിക്കണം

ജലസ്രോതസുകളുമെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ
വ്യാപക കൈയ്യേറ്റത്താല് വിസ്മൃതിയിലേ
ക്ക് കൂപ്പുകുത്തി. മനുഷ്യനിർമിതമായ പ്ലാ
സ്റ്റിക് എന്ന ഉല്പ്പന്നം പ്രകൃതിയെ നശി
പ്പിക്കുന്നതില് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു
എന്നുള്ളത് നിസ്തർക്കമാണ്. യാത�ൊരു
നിയന്ത്രങ്ങളുമില്ലാതെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന
ഈ വസ്തുവിനാല് സമുദ്രങ്ങളും ശുദ്ധജല
തടാകങ്ങളും ഉൾപ്പടെ വിഷലിപ്തമാകു
കയും ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനില്പ്പിന്
തന്നെ ഭീഷണിയായിത്തീരുകയും ചെ
യ്തിരിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷ
ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും നശിക്കാതെ, മണ്ണി
നെപ്പോലും അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാ
താക്കി ല�ോകമെമ്പാടും അവ കുമിഞ്ഞു
കൂടുകയാണ്. മനുഷ്യന്റെ നിർമിതി അവ
നെയുൾപ്പടെ എല്ലാത്തിനേയും വിഴുങ്ങു
ന്ന ഭീകരമായ അവസ്ഥ. നിരത്തുകളില്
വർദ്ധിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളും ആധുനിക
സംസ്കാരത്തിന്റെ മാലിന്യമായ ഇ- വേസ്റ്റു
കളുൾപ്പടെയുള്ള, മനുഷ്യന്റെ സുഖ സൗ
കര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നേടിയെടുത്തവയി
ല് ഭൂരിഭാഗവും അവന്റെ തന്നെ നാശത്തി
ന് കാരണമായിത്തീരുന്നു. ചുരുക്കത്തില്,
പ്രകൃതിയെ എങ്ങനെയെല്ലാം ചൂഷണം
ചെയ്യാനാവുമ�ോ അത് മനുഷ്യൻ മാത്രമേ
ചെയ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം..
ല�ോകത്ത് നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം
അപ്പോൾത്തന്നെ കേരളക്കരയിലും
അലയടിച്ചെത്താറുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാ
ല് പരിസ്ഥിതി നാശത്തിന്റെ കാര്യത്തി
ലും നമ്മുടെ ക�ൊച്ചു കേരളം മുൻപന്തി
യിലാണെന്ന് വേദനയ�ോടെ പറയേണ്ടി
വരുന്നു. കാവുകളും കുളങ്ങളുമെല്ലാം
സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിലനിർ
ത്തുകയും പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും
സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന പൂർവ്വിക
രുടെ പിൻമുറക്കാർ നിർദ്ദാഷിണ്യം അവ
യെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തി
ച്ചേർന്നു. സഹ്യന്റെ വിരിമാറ് രക്ഷാകവ
ചമായിരുന്ന നാടിന് പ്രത്യുപകാരമായി

നമ്മൾ നല്കുന്നത് ആ മലകൾ ഇടിച്ചു
നിരത്തിയും വൻത�ോതില് വനനശീകര
ണം നടത്തിയുമാണ്. വയലുകളും തണ്ണീർ
ത്തടങ്ങൾ നികത്തലും, നദികളും ത�ോടു
കളുമെല്ലാം കയ്യേറുന്നതും കണ്മുന്നിലൂ
ടെ നിർബാധം കടന്നുപ�ോകുന്നു. ഇക്കാ
ര്യത്തില് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടേയും
സാധാരണക്കാരുടേയും എതിർപ്പുകളും
ദീനവിലാപങ്ങളും അവഗണിക്കപ്പെടുക
യാണ്... ഭൂഗർഭശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രാ
യത്തില്, കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത് വർഷത്തി
നുള്ളില് ശുദ്ധജല ലഭ്യത ഭൗമ�ോപരിത
ലത്തില് നിന്ന് ഒരുപാട് താഴേക്ക് പ�ോയി
രിക്കുന്നു. കിണറുകളില്, കുറഞ്ഞ ആഴ
ത്തില് സമൃദ്ധമായി കണ്ടിരുന്ന ജലത്തെ
ഇന്ന് സൂഷ്മദർശിനിയിലൂടെ താഴേക്ക് ന�ോ
ക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ.
കാലം തെറ്റിവരുന്ന അതിവർഷവും കഠി
നമായ സൂര്യതാപവും അടിക്കടിയുണ്ടാ
കുന്ന പ്രളയങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളുമെല്ലാം
ഇനിയെങ്കിലും കണ്ണുകൾ തുറക്കേണ്ട
തിലേക്ക് വിരല് ചൂണ്ടുന്നു...
ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ ഇനി
യെങ്കിലും നമ്മൾ തുറന്ന മനസ�ോടെ സമീ
പിക്കണം. ഈ നില തുടർന്നാല് കുറച്ച്
വർഷങ്ങൾക്കുള്ളില് രാജ്യങ്ങളിലെ പല
സുപ്രധാന നഗരങ്ങളും മഞ്ഞുമലകൾ ഉരു
കുന്നതിലൂടെ സമുദ്രത്തിനടിയിലാവുമെ
ന്നത് അത്യന്തം ഗൗരവത്തോടെ കാണേ
ണ്ടതാണ്. മനുഷ്യനെന്ന ഒരു ജീവിയുടെ
സ്വാർത്ഥതയും അത്യാർത്തിയും മൂലം
സർവ്വജീവജാലങ്ങളും ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന്
തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാ
തിരിക്കാൻ നമ്മൾ ജാഗരൂകരാകണം.
ഒരുപാട് മാറി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
വികസനങ്ങൾ തീർച്ചയായും വേണ്ടതു
തന്നെയാണ്. അതുപക്ഷേ പരിസ്ഥിതി
യുടെ സംതുലനത്തിന് ക�ോട്ടം വരാത്ത
വിധമായിരിക്കണം. ജൂണ് 5 പരിസ്ഥിതി
ദിനം എന്ന സങ്കല്പ്പത്തില് നിന്ന് മാറി
പരിസ്ഥിതി യുഗം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക്

എത്തിച്ചേരണം.ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്ര
മല്ല... ഓര�ോര�ോ ദിവസങ്ങളിലൂടെ വർ
ഷങ്ങള�ോളം നീളുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പി
ലാക്കുകയും അവ കൃത്യമായി പാലിക്ക
പ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും
വേണം.. അനിയന്ത്രിതമായ കുന്നിടിച്ചി
ലും വനനശീകരണവും നിലങ്ങൾ നിക
ത്തലുമെല്ലാം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്ക
ണം. വനവല്ക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പി
ക്കുകയും മഴ വെള്ളം മണ്ണിന്റെ ഉള്ളറക
ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നീരുറവകളായി മാറുന്ന
രീതിയില് കൃഷിയിടങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക
യും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ജലക്ഷാമം ഒരു
പരിധി വരെ പരിഹരിക്കാനാകും..എല്ലാ
രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളേയും പരിസ്ഥിതി സംര
ക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി ബ�ോ
ധവല്ക്കരിക്കുകയും അതിനുള്ള പ്രവർ
ത്തനങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ചുള്ള ബൃഹദ്
പദ്ധതി എല്ലായിടത്തും നടപ്പിലാക്കുക
യും വേണം. ഇത് കേവലം സർക്കാരുക
ളുടേയ�ോ ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരുടേയ�ോ മാത്രം
ഉത്തരവാദിത്വമല്ല, മറിച്ച് നമ്മള�ോര�ോ
രുത്തരുടേയും കടമയാണെന്നുള്ള ചിന്ത
എപ്പോഴും ഹൃദയത്തില് ഉണ്ടാവണം...
ഇനിയ�ൊരു ല�ോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാ
കുകയാണെങ്കില്, അത് ശുദ്ധജലത്തി
ന് വേണ്ടിയായിരിക്കുമെന്ന് പതിറ്റാണ്ടു
കൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മഹാപ്രതിഭയുടെ
ദീർഘ വീഷണത്തെ ഈയവസരത്തില്
ആദരപൂർവ്വം നമിക്കുന്നു..
എല്ലാറ്റിനേയും മാറ�ോടടുക്കി സംര
ക്ഷിക്കുന്നു എന്ന സങ്കല്പ്പത്തില് ഭൂമി
നമുക്ക് അമ്മയാണ് . ഇരുപതാം നൂറ്റാ
ണ്ടില് ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുടങ്ങി
യെങ്കില്, നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമെ
ത്തിയപ്പോഴേക്കും അത് വേദനയുടെ
ആധിക്യത്തില് കരച്ചിലായിത്തീർന്നിരു
ന്നു.. എന്നാല് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭ
ത്തില് തന്നെ അത് നിലവിളിയായ് മാറി
യിരിക്കുന്നു... ഭൂമാതാവിന്റെ നിലവിളി....
മനസാക്ഷിയെ ചെവികളില് ആവാഹിച്ച്
മണ്ണിലേക്ക് ചേർത്തുപിടിച്ചാല് ഭൂമാതാ
വിന്റെ അന്തരാത്മാവില് നിന്നുയരുന്ന ആ
നിലവിളി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും...
ഇടയ്ക്കിടെ ഉയരുന്ന ആ ഗദ്ഗദങ്ങൾ നമ്മ
ളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങും...
എന്നെ ക�ൊല്ലാതിരിക്കൂ... ഞാൻ
നിങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുക�ൊള്ളാം...

ബീന വിന�ോദ്
ഗ�ോവ ചാപ്റ്റർ.
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ചാറ്റൽമഴ
കഥ

മുറിവാലൻ
കരടി
ന�ോ

കേരള
സംസ്ഥാന ബാ
ലസാഹിത്യ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടി
ന്റെ ല�ോക�ോ
ത്തര നാട�ോടി
കഥകൾ - 4
നിന്നും എടു
ത്തത്.

ർവെയിലെ ഒരു ഗ്രാമം.
അത�ൊരു മഞ്ഞുകാല
മായിരുന്നു. ഹിമപാതത്തില്പ്പെ
ട്ട് ചെറുത�ോടുകളും പുഴകളുമ�ൊ
ക്കെ ഉറഞ്ഞുപ�ോയി. ഫലവൃ
ക്ഷങ്ങളുടെയും ചെടികളുടെ
യും മേല് ഹിമധൂളികൾ വീണ്
അവയും നിദ്രപൂകി. തണുപ്പുതാ
ങ്ങാനാവാതെ കിളികളും ചെറു
ജീവികളുമ�ൊക്കെ സുരക്ഷിത
മായ ഇടം തേടി എങ്ങോ പ�ോ
യിമറഞ്ഞു.
തലേന്നുമുതല് ഇരതേടി
അലയുകായിരുന്നു ഒരു തടിയൻ
കരടി. എവിടെല്ലാം തിരഞ്ഞിട്ടും
ഒരു ക�ൊച്ചുജന്തുവിനെപ്പോലും
കാണാനില്ല. തണുതണുത്ത
മഞ്ഞുകാറ്റ് ചുറ്റിനും വീശിയടി
ക്കുന്നുണ്ട്. വിശപ്പിന്റെ ആധിക്യം
നിമിത്തം അത�ൊന്നും വകവെ
ക്കാതെ കരടി ആ ഹിമപ്പരപ്പിലൂ
ടെ മണ്ടിനടക്കുകയാണ്.
അപ്പോഴുണ്ട് ഒരു കുറുക്കൻ
എതിരെ വരുന്നു! ചരടില് ക�ൊ
രുത്തിട്ട കുറച്ചു മീനുകളെയും തൂ
ക്കിപ്പിടിച്ചാണ് അവന്റെ വരവ്.
ലേശം പമ്മിപ്പരുങ്ങിയാണ് നടപ്പ്.
“അല്ല! പുഴയായ പുഴയ�ൊ
ക്കെ ഉറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഈ

തണുപ്പുകാലത്ത്, താനെവിടു
ന്നൊപ്പിച്ചു ഇക്കണ്ട മീന�ൊക്കെ?”
അത്ഭുതത്തോടെയായിരുന്നു കര
ടിയുടെ ച�ോദ്യം. “എന്റെ തടിയൻ
ചങ്ങാതീ, ഞാനിതിനുവേണ്ടി
കുറേനേരം മെനക്കെട്ടു. എത്ര
നേരം പാടുപെട്ടിട്ടാണെന്നോ
ഇത്രയും മീനിനെ ഒന്നു പിടികൂ
ടാൻ പറ്റിയത്!” തികഞ്ഞ അഭി
മാനത്തോടെയായിരുന്നു കുറു
ക്കച്ചന്റെ പ്രതികരണം.
“എന്റെ കൂട്ടുകാരാ, പ�ൊന്നു
സുഹൃത്തേ, എങ്കില് മീൻ പിടിക്കു
ന്ന ആ വിദ്യ എനിക്കുകൂട�ൊന്നു
പറഞ്ഞുതായ�ോ! വിശന്നിട്ടുവയ്യ.”
സങ്കടത്തോടെ കരടി അഭ്യർഥി
ച്ചു. ഉള്ളതു പറഞ്ഞാല് കുറുക്ക
ച്ചൻ ഒരു ചൂണ്ടക്കാരന്റെ കൂടയി
ല്നിന്നും കട്ടെടുത്തതായിരുന്നു
ആ മീന�ൊക്കെ. പക്ഷേ, അവന
ത�ൊന്നും പറയാൻ പ�ോയില്ല.
താൻ വലിയ മീൻപിടുത്തക്കാ
രനാണെന്ന ഭാവത്തില് അവൻ
പറഞ്ഞു.
“തനിക്കാ വിദ്യ പെട്ടെന്നു
പഠിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ പറയുന്ന
ത�ൊന്നു ശ്രദ്ധിച്ചുകേൾക്കണമെ
ന്നേയുള്ളൂ. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്
നിലത്ത് കട്ടിയുള്ള മഞ്ഞില് ഒരു

ദ്വാരമിടുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ ദ്വാ
രത്തില്, തന്റെ നീണ്ട വാല് കട
ത്തണം. വാലുമുഴുവൻ ആ ഓട്ട
യില് ഇറക്കിയിട്ട് താൻ ചുമ്മാത
ങ്ങനെ കണ്ണുമടച്ചിരുന്നാല് മതി.
കുറെ കഴിയുമ്പോൾ വാലറ്റത്ത്
ഒരു കടച്ചിലും വലിച്ചിലുമ�ൊക്കെ
അനുഭവപ്പെടും. അനങ്ങരുത്.
വാല് ഇളക്കുകയ�ോ മേല്പ്പോ
ട്ടു വലിക്കാന�ൊരുമ്പെടുകയ�ോ
ചെയ്യരുത്. മീൻ വാലില് കടിച്ചു
തൂങ്ങൂന്നതിന്റെ കടച്ചിലാണത്.
കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ
വാലിന് ഒരുതരം ഭാരമുള്ള മരവി
പ്പുത�ോന്നും. മീനുകളുടെ എണ്ണം
കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വാലറ്റത്തെ

ഭാരവും കൂടും. കുറേക്കൂടി കഴി
യുമ്പോൾ വാല് മുകളിലേക്കു
യർത്തണം. നേരെ മേല�ോക്കു
പ�ൊക്കരുത് . ഒരു വശത്തേക്ക്
ചരിച്ചുവലിക്കണം. ഹ�ോ, പിന്ന
ത്തെ കഥ പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോഴ�ോ
പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ രസം
പ�ോകും!” ഇത്രയും പറഞ്ഞ്,
വായുടെ ക�ോണില് ഒരു ഗൂഢ
പ്പുഞ്ചിരിയ�ൊളിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് കു
റുക്കച്ചൻ സ്ഥലം വിട്ടു.
കുറുക്കൻ പറഞ്ഞത�ൊക്കെ,
വള്ളിപുള്ളി തെറ്റാതെ നമ്മുടെ
കരടി അനുസരിച്ചു. മഞ്ഞില് കു
ഴികുത്തി, അതില് വാല് ഇറക്കി
വെച്ചു കാത്തിരിപ്പായി. കണ്ണും

പൂട്ടിയങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ
വാലിന്റെ കടച്ചിലും ഭാരവും ഏറി
വന്നു. ഒടുക്കം കുറുക്കൻ പറഞ്ഞ
പ്രകാരം കരടി വാല് ചരിച്ചുവലി
ച്ചു. പ�ോരുന്നില്ല. സകലശക്തി
യും സംഭരിച്ച് ഒരു വശത്തേക്ക്
ചായ്ച്ച് ഒരു വലികൂടി വലിച്ചു!
കഷ്ടമേ, വാല് മുറിഞ്ഞുപ�ോ
യി. ഒരു ചെറി കുറ്റി പ�ോലുള്ള
ഭാഗമ�ൊഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം
മഞ്ഞില്ത്തന്നെ ഉറഞ്ഞിരുന്നു.
അന്നുമുതലാണ് ആൾ മുറിവാല
നായിത്തീർന്നത്!
പുനരാഖ്യാനം

റ�ോസ് മേരി

കവിത

പത്തുനാളെണ്ണി...
അത്തമെത്തിയ തേരിലായി

ഉത്സവക്കൊടി പാറിടുന്നു,
പത്തുനാളിനിയെണ്ണുവാനായ്
കൈരളീ മനമ�ൊന്നുണർന്നു.
ചിത്തിരക്കു വിളക്കു വെയ്ക്കാൻ
ചിത്തമാകെയുമ�ൊളി പരത്താൻ,
ചിന്നിമിന്നി വിളങ്ങിടുന്നു
മിന്നാമിന്നികളെങ്ങുമെങ്ങും
ച�ോദ്യമെങ്ങും ഉയർന്നുകേട്ടു
ച�ോതിനാളിതില് നാടുനീളെ,
ച�ൊക്കലിംഗമിതെങ്ങു പ�ോയി?
പൂക്കളത്തിന് പൂക്കൾ നുള്ളാൻ.
ഈ വിഷാദ വിഹായസ്സില്
വിണ്ടുകീറിയ പഴുതിലൂടെ
വീണ്ടുമിത്തിരി അമൃതുമായി
ഹാ! വിശാഖമണഞ്ഞിടുന്നു.
അരികില്, അനിഴ നിലാവിലായി
അരുമസഖി നീ വന്നു നിന്നു
അലിഖിതമിത�ൊരു മന്ത്രവാക്കില്
സുമദലമത�ൊരു പുഷ്പമായി.
കാത്തു കാത്തു മടുത്തു ഞാൻ
തൃക്കേട്ട നാളിലിന്നോർത്തുപ�ോയി
മാബലി തൻ പാതാള വാതില്

മാളികകളാല് മൂടിയെന്നോ?
മഞ്ജുരാഗ വിപഞ്ചി മീട്ടി
മഞ്ജുളാംഗികള�ൊത്തുപാടി,
മൂലം നാളിലിതെന്തു പാടാൻ
പൂരാടത്തിനു കാത്തുനില്ക്കാം
ഉച്ചവെയിലിനു മൂർച്ചയേറും
ഉത്രാടത്തിനു ല�ോകരാകെ
പാഞ്ഞലഞ്ഞു വലഞ്ഞിടുന്നു
പായസത്തിന്റെ കൂട്ടുവാങ്ങാൻ.
തിങ്ങിടുന്നു, നിരത്തിലെങ്ങും
ത�ോരണങ്ങൾ, ആർപ്പുവിളികൾ
തിന്മയെങ്ങുമിതില്ല നാട്ടില്
തിരുവ�ോണമലരിതളിട്ടുവല്ലോ.
ഓണമുണ്ടു മടുത്തവർ തൻ
ക�ോടി മുണ്ടഴിയുന്നു മെല്ലെ
ഓടിയെങ്ങോ പ�ോയി വീണ്ടും
ഓർത്തിരിക്കാൻ അവധിക്കാലം.

വിഷ്ണു വി
സൂര്യകാന്തി വിദ്യാർത്ഥി,
അക്ഷരാലയം പഠനകേന്ദ്രം,
വികാസ് പുരി, ന്യൂഡല്ഹി
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അതിജീവനത്തിന്റെ

മഹാ
നഗരം
ഏത് സർക്കാരിനും ഏത് ഭാഷക്കും
തനതായി വേരു പടർത്താനും ഒന്നിച്ചൊന്നായ്
നിലനിൽക്കാനും കഴിയുന്ന മുംബൈ
എന്ന ജൈവഭൂമി മലയാളിയെയും
മലയാളിത്തത്തെയും എക്കാലത്തും
ഹൃദയത്തിലേറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

മും

ബൈ (പഴയ ബ�ോംബെ)
മഹാനഗരം പേരില് തന്നെ
അതിശയിച്ചു നിന്ന ഒരു കുട്ടി
ക്കാലം. പൂഴി ഉതിരാത്ത ജനപ്ര
വാഹം. റ�ോഡ് കാണാൻ പറ്റാത്ത
ത്ര വാഹനങ്ങൾ. അധ�ോല�ോക
രാജാക്കൻമാരുടെ വിഹാര രംഗം.
തലങ്ങും വിലങ്ങും പായുന്ന
ല�ോക്കല് ട്രെയിനുകൾ... ബന്ധ
ങ്ങൾക്കും സൗഹൃദങ്ങൾക്കും
വില കല്പ്പിക്കാത്ത നഗരം.
ഇങ്ങനെ സിനിമകളില് കണ്ടും
കഥകളില് വായിച്ചും അനുഭവ
സ്ഥരുടെ നിറം പിടിപ്പിച്ച വർണ്ണ
നകളും കേട്ട് ഭയത്തോടെ മാറി
നിന്നു ന�ോക്കി കണ്ടിരുന്ന പാവാ
ടക്കാരി ഒടുവില് എത്തിച്ചേർന്ന
ത് അതേ നഗരത്തില് തന്നെ.
പക്ഷേ, ഞാൻ നേരില് കണ്ട
മുംബൈ കേട്ടറിഞ്ഞതില് നിന്നും
തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അറ
ബിക്കടലിലേക്ക് തല ചായ്ച്ച്
ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ
വിരല് നുണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന

മഹാനഗരത്തെയാണ് ഞാൻ
നേരില് കണ്ടത്. എല്ലാവരെയും
ഒരേ സന്തോഷത്തോടെ മുഖം
കറുപ്പിക്കാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന
ഒരു ആതിഥേയ ജീവിതത്തി ന്റെ
രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കുവാൻ നഗര
ത്തിലേക്ക് ഓര�ോ ദിവസവും ഒഴു
കിയെത്തുന്ന ജനലക്ഷങ്ങൾ.
നഗരം എന്റെ കണ്മുന്നില് പെറ്റു
പെരുകുകയായിരുന്നു. ജീവിത
ത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിനായു
ള്ള ആയിരങ്ങളുടെ ഓട്ടപ്പാച്ചി
ലിൽ ഞാനും എന്റെ ത�ോണി
യിറക്കി. ആഞ്ഞു തുഴയുന്നവൻ
മാത്രമാണ് വിജയി. തളരുന്നവന്
നഗരത്തില് ഇടമില്ല. അത് നഗരം
എവിടെയും എഴുതിവയ്ക്കാത്ത
അതിജീവന സത്യം.
വളരുന്ന നഗരത്തെ തളർത്തു
വാൻ എന്തെല്ലാം കുല്സിത ശ്ര
മങ്ങൾ. വർഗീയലഹളകൾ, തീവ്ര
വാദി ആക്രമണങ്ങൾ, ബ�ോംബ്
സ്ഫോടനങ്ങൾ... കൂടാതെ പ്രകൃ
തിയുടെ താണ്ഡവമായി പ്രളയ

ദുരന്തങ്ങൾ. എല്ലാം കണ്മുന്നി
ലൂടെ കടന്നുപ�ോയ അനുഭവ
ങ്ങൾ. സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന
ഇത്തിരി എങ്കിലും ഒത്തിരി ആയി
രുന്ന പല സ്വപ്നങ്ങളെയും നിമിഷ
ങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് പ്രകൃതി താണ്ഡവ
മാടി തകർത്തുകളഞ്ഞത് നേരിട്ട്
അനുഭവിച്ചതാണ്. പക്ഷേ, ഒരു
നിമിഷത്തെ പതർച്ചയില്നി
ന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ് പതിവു
പ്രയാണം തുടരുന്ന മഹാനഗ
രം എന്നും എനിക്ക് ഒരു അതിശ
യ�ോക്തി തന്നെയാണ്. അതിജീ
വനത്തിന്റെ ഈ മൃതസഞ്ജീവനി
മന്ത്രംമുംബൈക്കുമാത്രംസ്വന്തം.
ബന്ധങ്ങളുടെ,സൗഹൃദങ്ങളുടെ
സമയത്തിന്റെ വില പഠിപ്പിച്ചത്
ഈ മഹാനഗരമായിരുന്നു. ഈ
സ്വപ്ന ഭൂമിയില് പരാജിതരില്ല.
എല്ലാവരും വിജയികൾ മാത്രം.
എന്നും എപ്പോഴും തിരക്കു പിടിച്ച
തെരുവു വീഥികൾ. സമയബ
ന്ധിതരായി തലങ്ങും വിലങ്ങും
ധൃതിയ�ോടെ ഇടക്ക് വാച്ചിലേക്ക്
ന�ോക്കി നഗരത്തിന്റെ ജീവനാഡി
യായ ല�ോക്കല് ട്രെയിനുകളുടെ
തിരക്കുകളില് അലിഞ്ഞുചേരു
ന്നവരുടെ ഒരു ല�ോകം.
സ്ത്രീയെന്നും പുരുഷനെന്നും
വേർതിരിവ് ഇല്ല എന്നതും ഈ
നഗരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത
തന്നെ. ല�ോക്കല് ട്രെയിനുകളു
ടെ ലേഡീസ് കംപാർട്മെന്റുക
ളിലെ തിരക്കുകളില് ജീവിതത്തി
ന്റെ ത�ോണി ഒരുമിച്ചു തുഴയാനിറ
ങ്ങിയ എത്രയ�ോ സ്ത്രീകഥാപാത്ര
ങ്ങൾ കാണാം. തിരക്ക് എന്നത്
ഈ മഹാനഗരത്തിന് ഏറ്റവും
അനുയ�ോജ്യമായ ഒരു പര്യായം
തന്നെയാണ് എന്ന് ത�ോന്നിയി
ട്ടുണ്ട്.രാവെന്നോ പകലെന്നോ
വ്യത്യാസമില്ലാതെ എപ്പോഴും
സജീവമാകുന്ന മുംബൈ നഗരം.
നാട്ടില്നിന്ന് വേറിടേണ്ടി വന്ന
പ്പോൾ ഗൃഹാതുരത എന്നില്
വല്ലാതെ കുടിയേറി പാർത്തെങ്കി
ലും ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ പെറ്റമ്മ
യായ കേരളത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന
പ�ോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്റെ
പ�ോറ്റമ്മയായ ഈ നഗരത്തെയും
നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്നു.
മഹാനഗരത്തിലെ എന്നെ
വളരെയധികം ആകർഷിച്ച ഒരു
ഉത്സവമാണ് ഗണേശ�ോത്സവം.

സ്ത്രീയെന്നും
പുരുഷനെന്നും
വേർതിരിവ് ഇല്ല
എന്നതും ഈ
നഗരത്തിന്റെ
ഒരു പ്രത്യേകത
തന്നെ. ല�ോക്കല്
ട്രെയിനുകളുടെ
ലേഡീസ്
കംപാർട്മെന്റുകളിലെ
തിരക്കുകളില്
ജീവിതത്തിന്റെ
ത�ോണി ഒരുമിച്ചു
തുഴയാനിറങ്ങിയ
എത്രയ�ോ
സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങൾ
കാണാം.

മുഴുവൻ നഗരവും അണിഞ്ഞൊ
രുങ്ങി ഭക്തിയുടെ പാരമ്യതയിൽ
ജ്വല ിച്ചുനില്ക്കുന്ന 10 ദിവസ
ങ്ങൾ.വാദ്യഘ�ോഷങ്ങളുടെഅക
മ്പടിയ�ോടെ ഗണപതി ഭഗവാ
ന്റെ വലിയ വലിയ സുന്ദര മൂർ
ത്തികൾ എഴുന്നള്ളിച്ചു ക�ൊ
ണ്ടുവരുന്നത് കാണാൻ തന്നെ
എന്തു രസമാണ്. ജാതിമത വ്യ
ത്യാസമില്ലാതെ വലിയ വലിയ
മണ്ഡലുകളില് ഒഴുകിയെത്തു
ന്ന ജനങ്ങളുടെ തിരയിളക്കമാ
ണ് ആ പത്തു ദിവസങ്ങളില്.
സന്തോഷത്തിന്റെയും ആത്മ
വിശ്വാസത്തിന്റെയും തിളങ്ങു
ന്ന കണ്ണുകളുമായ് അപ്പോഴും
മഹാനഗരം എല്ലാവരെയും ചേർ
ത്തുപിടിച്ചു നില്ക്കും. എന്നും
എപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുന്ന തിരക്കുകളില് ആണെ
ങ്കിലും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത
കൈവിടാത്ത എത്രയ�ോ നല്ല
മനുഷ്യസ്നേഹികളുടെ ആരവ
ങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ ശ്രവിക്കാം.
ഇന്ന് ഒരു പ്രവാസി മലയാളിയാ
യി ഞാൻ നഗരത്തിന്റെ ഏത�ോ
ഒരു മൂലയില് ഇരിക്കുമ്പോഴും
മലയാളിയുടെ സൗഹൃദങ്ങളു
ടെ ചങ്ങലക്കണ്ണികൾ അങ്ങു
നീണ്ടു പടർന്നു മുംബൈ മഹാന
ഗരത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലേ
ക്കും വരെ എത്തിനില്ക്കുന്നത്

അതിന�ൊരുദാഹരണമാണ് .
എന്നു വെച്ച് ഓര�ോ പ്രവാസി
മലയാളിയും മലയാളി മാത്രമാ
യല്ല നഗരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത്.
തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന, തങ്ങളെ ജീ
വിപ്പിക്കുന്ന നഗരത്തിന്റെ ഓര�ോ
സുഖദുഃഖങ്ങളിലും പങ്കാളിയാ
കാൻ ഓര�ോരുത്തരും ശ്രമിക്കു
ന്നു എന്നതും എടുത്തുപറയേ
ണ്ടതാണ്.
ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹ�ോട്ടലില്
നിത്യേന അത്താഴം ഉണ്ണുന്നവ
രും വഴിയ�ോരത്ത് പത്ത് രൂപയുടെ
ഒരു വടാ പാവില് (റ�ൊട്ടി) ഒരു
ദിവസം തള്ളിനീക്കുന്നവരെയും
നഗരത്തില് കാണാം. പക്ഷേ,
അവരുടെ മനസ്സിന്റെ നിറവ്
തുല�ോം തുല്യമായിരിക്കും.
സ്വപ്നാന്വേഷകർക്ക് മുംബൈ
ഒ രു ട്രെയ ി ന ി ങ് സെന്റ ർ
കൂടിയാണ് . മുംബൈയില് ജീ
വിതത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠം പഠിച്ച
വർ എവിടെയും പരാജയപ്പെടി
ല്ല. ഒരു കാലത്ത് ഗൾഫിലേക്കു
ള്ള ചവിട്ടുപടി കൂടിയായിരുന്നു
ഈ മഹാനഗരം. ഒരിക്കലും നി
ശ്ചലമാകാത്ത മുംബൈ നഗരം
ഒരുവേള സ്തംഭിച്ചു നിന്നത് ക�ോ
വിഡിന്റെ വ്യാപനത്തോടെയാ
ണ്. മുംബൈയുടെ ജീവനാഡി
യെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ല�ോക്കല്
ട്രെയിനുകൾ വഴികളില് ചല
നമറ്റ് കിടന്നു. രാവും പകലും
ജനനിബിഡമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമു
കൾ ഒരു കാലനക്കത്തിനായി
ക�ൊതിച്ചു. തിളങ്ങുന്ന ഉച്ചവെ
യിലില് റെയില്വേ ട്രാക്കുകൾ
കാലത്തിന്റെ വികൃതിയെ ശപിച്ചു.
ഇന്ന് മുംബൈ നഗരം മെല്ലെ
മെല്ലെ പതിവു താളം വീണ്ടെടു
ത്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു . അതിജീ
വനത്തിന്റെ ഹൃദയതാളം മെല്ലെ
മെല്ലെ ഓടിത്തുടങ്ങിയ ട്രെയിൻ
ബ�ോഗികൾക്ക് ചൂടു പകരുന്നു.
ഒന്നും ശാശ്വതമല്ലാത്ത മഹാനഗ
രം ഒന്നുമറിയാത്തപ�ോലെ അറ
ബിക്കടലിലെ തിരമാലകള�ോട്
കിന്നാരം ച�ൊല്ലുന്നു. തളരാത്ത
കർമഭൂമി പ്രദക്ഷിണവഴികളില്
വീണ്ടും ചലിക്കുന്നു...

ജയശ്രീ രാജേഷ്
മലയാളം മിഷന്,
ഗ�ോവ ചാപ്റ്റർ
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ഫ�ോക്ക്ല�ോർ
മുക്കേവിദ്യയുടെ ചരിത്രം
പാവകളെ ഉപയ�ോഗിച്ച് കഥാഖ്യാനം ചെ
യ്യുന്ന രീതിക്ക് 4000 വർഷത്തോളം പഴക്ക
മുണ്ട്. ഇന്ത്യയില് ഉടലെടുത്ത പാവകളി
ല�ോകത്തെയാകമാനം സ്വാധീനിച്ച ഒരു
കലയാണ്. ഓര�ോ രാജ്യത്തും അതത് രാ
ജ്യത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തേയും ബന്ധപ്പെടു
ത്തിയുള്ള ഐതിഹ്യമാണ് പാവകളിയുടെ

പിറവിക്ക് പിന്നിലുള്ളത് .
ശിവനെയും പാർവതിയെ
യും ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള
ക്കഥയാണ് ഇന്ത്യയില് പ്രചാരത്തിലുള്ള
ത്. മരപ്പണിക്കാരന്റെ പാവകളെ കണ്ട്
ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാർവതീദേവീ അവയ്ക്ക് ജീവൻ
നല്കുകയും നേരംപ�ോക്കിനായി അവ
യെക്കൊണ്ട് നൃത്തമാടിക്കുകയും ചെയ്തു.
ക�ൊതുകം ചേർന്നശേഷം പാവകളെ

നിർജ്ജീവമാക്കി. ഇതെല്ലാം ഒളിഞ്ഞിരു
ന്നുകണ്ട മരപ്പണിക്കാരൻ തന്റെ പാവകൾ
ക്ക് ജീവൻനല്കണമെന്ന് ശിവ-പാർവതി
മാര�ോട് അപേക്ഷിച്ചു. എന്നാല് ബുദ്ധിശ
ക്തിക�ൊണ്ട് അതിന�ൊരു മാർഗ്ഗം കണ്ടുപി
ടിക്കാനുപദേശിച്ചുക�ൊണ്ട് ശിവ-പാർവ്വതി
മാർ അപ്രത്യക്ഷരായി. ആ മരപ്പണിക്കാ
രൻ പിന്നെ ആല�ോചിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ
ഒരു കലാരൂപമാണത്രേ പാവകളി.

കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം

മുക്കേവിദ്യ
ഏകാഗ്രതയും പരിശീലനവും ഏറെവേണ്ടകലായാണിത്. ഇവിടെയാണ്
സ്ത്രീകളുടെ അവതരണത്തിനുള്ള പ്രസക്തി

ന

മ്മുടെ നാട്ടുമ�ൊഴി ചന്തങ്ങളില് മുക്കേവിദ്യ
എന്ന പേരില് പ്രശസ്തമായ ഒരു നാടൻ കലാ
രൂപമാണ് ന�ോക്കുവിദ്യാ പാവകളി. കേരള
ത്തിലെ ഇതരനാടൻ കലാരൂപങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്
മുക്കേവിദ്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ കലയുടെ
അരങ്ങത്ത് ഒരു സ്ത്രീമാത്രമാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്.
ഇത് അത്ര വലിയകാര്യമല്ല എന്ന് ത�ോന്നിപ്പോകു
മെങ്കില് വരട്ടെ; എന്താണ് ഈ കല എന്ന് ആദ്യം
അറിയാം. അപ്പോഴെ അരങ്ങത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയു
ടെ പ്രധാന്യം മനസ്സിലാകൂ.
ഏഴിലം പാലയുടെ തടിയില് രാക്ഷസൻ, പക്ഷി,
രാജാവ്, ബ്രാഹ്മണൻ, ഋഷി, ദേവതമാർ, ദേവൻ
മാർ തുടങ്ങി പുരാണപ്രസിദ്ധരായ കഥാപാത്രങ്ങ
ളെയെല്ലാം കടഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു. ഇതിനായി ചായ
ങ്ങളും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും ചെറിയ മിനുക്കങ്ങളുമ�ൊ
ക്കെ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുണ്ടാക്കിയെടു
ത്ത പാവകളെ രണ്ട് മീറ്ററ�ോളം നീളമുള്ള ചെറിയ
മുളയില�ോ കമുകിൻ തടിയില�ോ ഉറപ്പിച്ചശേഷം
മൂക്കിനും മേല്ച്ചുണ്ടിലും ഇടയിലായി നിർത്തുന്നു.
ഇങ്ങനെ നിർത്തിയ പാവകളെ പാട്ടിനും താളത്തി
നും അനുസരിച്ച് ചലിപ്പിച്ചാണ് മുക്കേവിദ്യ പാവകളി
അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഏകാഗ്രതയും പരിശീലനവും
ഏറെവേണ്ടകലായാണിത്. ഇവിടെയാണ് സ്ത്രീകളു
ടെ അവതരണത്തിനുള്ള പ്രസക്തി. പുരാണകഥക
ളാണ് ഈ പാവക്കളിക്ക് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. പാട്ടി
ന്റെയും താളത്തിൻറേയും ചുമതല പുരുഷൻമാരാ
ണ് സാധാരണ നിർവഹിക്കുന്നത്. രണ്ടു മുതല് മൂന്ന്
മിനിറ്റ്വരെയാണ് ഒരു പാട്ട്. ഏറ്റുപ്പാട്ട് നീളുമ്പോൾ
ന�ോക്കുവിദ്യയുടെ ദൈർഘ്യവും കൂടാറുണ്ട്.
ചിങ്ങമാസത്തിലെ തിരുവ�ോണം നാളില്ത്തുട
ങ്ങി 3 ദിവസം ഹൈന്ദവ ഭവനങ്ങളില് നടത്തിവന്നി
രുന്ന ഒരു നാടൻകലാരൂപമായ ഓണംത്തുള്ളലിന്റെ
ഒരു വിഭാഗമായാണ് ന�ോക്കുവിദ്യാപാവകളി കേര
ളത്തില് പ്രചരിച്ചത്. വേലൻ സമുധായത്തില്പ്പെട്ട
വരാണ് ഈ കലാരൂപം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തുടി,
കൈമണി എന്നീ വാദ്യോപകരണങ്ങളാണ് പ്രധാന
മായും പാട്ടിനായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. പുരാണക്ക
ഥകളെക്കൂടാതെ പ്രപഞ്ചത്തെയും പ്രകൃതിയേയും
വർണ്ണിക്കുന്ന പാട്ടുകളും സന്ദർഭ�ോചിതമായി നാ
ടൻകഥാപാത്രങ്ങളും ന�ോക്കുവിദ്യ പാവക്കളിയില്
കടന്നുവരാറു ണ്ട്. ക�ോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് ഇത് സാ
ധാരണയായി അവതരിപ്പിച്ച് കാണാറുള്ളത്. ഏകാ
ഗ്രവും സുദീർഘവുമായ പരിശീലനം ഈ കലയുടെ
വളർച്ചയ്ക്കും വ്യാപനത്തിനും തടസ്സമാകാറുണ്ട്. ന�ോ
ക്കുവിദ്യ പാവകളിയില് ക�ോട്ടയം ജില്ലയിലെ മൂഴിക്ക
ല് പങ്കാജാക്ഷിയാണ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരില്
അഗ്രഗണ്യ. ഈ കലയിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യംക�ൊണ്ട്
പദ്മശ്രീ ഉൾപ്പടെയുള്ള നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളാ
ണ് അവരെ തേടിയെത്തിയത്. പങ്കജാക്ഷിയുടെ

ഏകാഗ്രവും സുദീർഘവുമായ
പരിശീലനം ഈ കലയുടെ
വളർച്ചയ്ക്കും വ്യാപനത്തിനും
തടസ്സമാകാറുണ്ട്. ന�ോക്കുവിദ്യ
പാവളിയില് ക�ോട്ടയം ജില്ലയിലെ
മൂഴിക്കല് പങ്കാജാക്ഷിയാണ് ഇന്ന്
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരില് അഗ്രഗണ്യ. ഈ
കലയിലുള്ള വൈദഗ്ധ്യംക�ൊണ്ട്
പത്മശ്രീ ഉൾപ്പടെയുള്ള നിരവധി
അംഗീകാരങ്ങളാണ് അവരെ
തേടിയെത്തിയത്.

പിടിച്ച് കേരളം തനതായി വികസി
പ്പിച്ചെടുത്ത ഒന്നാണ് ന�ോക്കുവിദ്യാ
പ്പാവകളി.
ബാല്യം പാവകളുടെ കൗതുക
മായിരിക്കെ.... എല്ലാ മനുഷ്യരിലും
ഒരു കുട്ടി ഒളിച്ചിരിക്കെ... പാവക
ളിയുടെ ആസ്വാദനതലം മനുഷ്യ
രുള്ളിടത്തോളംകാലം സമ്പുഷ്ട
മായിത്തന്നെ നില്ക്കും. എങ്കിലും
ഓര�ോ കലയേയും ഉപാസിക്കുവാ
നും തലമുറകൾക്ക് കൈമാറാൻ
പ്രാപ്തരായ ഒരു കലാസമൂഹം
ഉണ്ടായില്ലെങ്കില് ന�ോക്കുവിദ്യാ
പാവകളിപ�ോലെയുള്ള അപൂർ
വ്വമായ നാടൻ കലാരൂപങ്ങൾ വി
സ്മൃതിലാഴ്ന്നുപ�ോകും.

കാലശേഷം ഈ കല ഏതാണ്ട് അസ്തമിച്ചുപ�ോകു
മെന്നിരിക്കെയാണ് അവരുടെ ക�ൊച്ചുമകൾ മ�ോന
പ്പിള്ളി രഞ്ജിനി ന�ോക്കുവിദ്യാ പാവക്കളിയുടെ അഭ്യ
സനത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ന�ോക്കുവിദ്യാ പാവക്കളി
യു സന്ധ്യ
യുടെ അണിയറയില് ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ
നല്കിയ വ്യക്തിയാണ് പങ്കജാഷിയുടെ ഭർത്താ
വായ എം.എസ്. ശിവരാമപ്പണിക്കർ.
നാശ�ോന്മുഖമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ കലയെ
പുനരുജ്ജീവനം നല്കുന്നതില് നിർണ്ണായക പങ്ക്
വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് കമലാദേവീ ചത�ോപാധ്യായ.
ഇവരുടെ പ്രവർത്തനത്താല് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്
പാവകളിക്ക് ഇന്ത്യയ�ൊട്ടാകെ ഒരു പുത്തൻ ഉണർവ്വു
ണ്ടായി. 1952-ല് ഉദയ്പ്പൂരില് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഭാരതീയ
ല�ോക് കലാമണ്ടല് പാവകളിയെ പരിപ�ോഷിപ്പിക്കു
ന്നതില് വലിയ പങ്കു വഹിച്ചു. ഡല്ഹിയിലെ ഭാരതീയ
സംഘം പാവകളിപ�ോലുള്ള നാടൻകലകളെ പ്രോ
ത്സാഹിപ്പിക്കാനായി സ്ഥാപിച്ച മറ്റൊരു സ്ഥാപന
മാണ്. അഹമ്മദാബാദ് ‘ദർപ്പണ’യുടെ പാവകളി
സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന മെഹർ
ക�ോണ്ട്രോക്ടർ പാവകളി
യെ ആധുനികവത്ക്കരി
ക്കുന്നതില് നിർണ്ണായക
സ്ഥാനം വഹിച്ച മറ്റൊരാ
ളാണ്. ല�ോകത്ത് 4 തരം
പാവകളികളാണുള്ള
ത് . കൈയുറപ്പാവ,
ക�ോല്പ്പാവ, നി
ചിത്രം-പങ്കജാക്ഷിയമ്മ
ഴല്പ്പാവ (ത�ോ
(കടപ്പാട് -വനിത)
ല്പ്പാവ), ചര
ടു പ് പാ വ ( നൂ
ല്പ്പാവ). ചര
ടുപ്പാവക്കളി
യുടെ ചുവട്
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