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സുഗതാഞ്ജലി: 
ഫലബി ഷലഹുലിനുാം മലധവത് 
അപ�ലകിനുാം ഒനലാം സ്ലനാം
മത്സരം പ്രശസ്ത കവി കുരീപ്ുഴ പശീകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ു

തിരുവനന്തപുരം • പ്രശസ്ത കവി 
സുഗതകുമാരിയുടെ അനുസ്മര
ണാർഥം മലയാളം മിഷൻ സംഘ
െിപ്ിച്ച സുഗതാഞ്ജലി ആഗഗാള 
കാവ്ാലാപന മത്സരം 2021 ല് 
ദുബായ് ചാപ്്ററില്നിന്ുള്ള 
മാധവ് അഗശാക് ജൂനിയർ വി
ഭാഗത്ിലും ഗഗാവ ചാപ്്ററി
ല്നിന്ുള്ള ഫാബി ഷാഹുല് 
സീനിയർ വിഭാഗത്ിലും ഒന്ാം 
സമ്ാനം ഗനെി. റാഖ ്ഫുജജറ
യില്നിന്ുള്ള കൃപ നിഷ മുരളി
യാണ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്ില് 
രണാം സമ്ാനം. ഗഗാവ ചാപ്്റ
റില് നിന്ുള്ള ദക് ്ധാർമ്ിക്ി
നാണ് മൂന്ാം സ്ാനം. 

സീനിയർ വിഭാഗത്ില് തമി
ഴന്ാെ ്ചാപ്്ററില്നിന്ുള്ള കാർ
ത്ിക് പി. രണാം സ്ാനവും 
യു.എസ.് ചാപ്്ററിടല അർപ്ണ 
അജിത്് മൂന്ാം സ്ാനവും 
കരസ്മാക്ി. ഗലാകടമമ്ാ
െുമുള്ള മലയാളം മിഷൻ ചാ
പ്്ററുകൾക്ുള്ളില് നെത്ിയ 

മത്സരം പ്രശസ്ത കവി കുരീപ്ുഴ 
ശ്ീകുമാർ ഉദ്ഘാെനം ടചയ്ു. 
മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ 
ടപ്രാഫ. സുജ സൂസൻ ഗജാർജ്് 
അധ്ക്യായിരുന്ു. മലയാ
ളത്ിടല പ്രമുഖ എഴുത്ുകാ
രായ വിഗനാദ ്ജവശാഖി, എ.ജി. 
ഒലീന, വി.എസ.് ബിന്ു തുെങ്ി
യവരാണ് വിജയികടള നിർണ്ണ
യിച്ചത്. വിജയികൾക്് യഥാക്ര
മം 5000/-, 3000/-, 2000/- രൂപ ക്ാഷ് 
അവാർഡും സാക്്പത്രവും 
നല്കും.

ജ ഫ ന ല്  മ ത്സ ര ത് ി ല് 
മലയാളം മിഷൻ പഠിതാക്ളായ 
96 വിദ്ാർഥികളാണ് രണ് വി
ഭാഗങ്ളിലുമായി മത്സരിച്ചത്. 
ഓണജലനായി സംഘെിപ്ിച്ച 
മത്സരത്ില് ഓഗരാ വിഭാഗത്ി
ടലയും മികച്ച 10 കവിതാ അവത
രണടത്യും ടതരടഞെെുത്ു.

അനഘ മഗനാജ് (നാലാം 
സ്ാനം - കുജവ്റ്), ചിന്മയ ഭട്് 
(അഞാംസ്ാനം - യു.എസ്.), 

ആദിശ്ീ ഗസാണി (ആറാം 
സ്ാനം - ബഹ്ജറൻ), സൂര്
കിരണ ശശി (ഏഴാം സ്ാനം - 
ഗുജറാത്)്, ജൂണ ഉറുവഗച്ചെത്് 
(എട്ാം സ്ാനം - ബഹ്ജറൻ), 
ഗനഹ പുഷ്പരാജ് (ഒൻപതാം 
സ്ാനം - സൗദി അഗറബ്), 
ഇവ സാം (പത്ാം സ്ാനം - 
റാഖ് ഫുജജറ) എന്ിവരാണ് 
സീനിയർ വിഭാഗത്ിടല മ്റ് 
സ്ാനക്ാർ.

അവ്നി അനീഷ് (നാലാം 
സ്ാനം - ഖത്ർ), അശ്വതി പിള്ള 
(അഞാം സ്ാനം - ഡല്ഹി), ഭവ്
ശ്ീ (ആറാം സ്ാനം - ഡല്ഹി), 
വിനായക ്ഗിരീഷ ്കുമാർ (ഏഴാം 
സ്ാനം - ദുബായ്), ശ്ീപൂർണ്ണ 
പി. (എട്ാം സ്ാനം - ഗുജറാത്)്, 
എയ്ഡൻ ആഷ്ലി (ഒമ്താം 
സ്ാനം ബഹ്ജറൻ), ഭദ്ര ബാ
ലകൃഷ്ണൻ (പത്ാം സ്ാനം - 
കുജവ്റ്) തുെങ്ിയവരാണ് 
ജൂനിയർ വിഭാഗത്ിടല മ്റ ്സ്ാ
നക്ാർ.

42
നിലവില്  
42 രാജ്യങ്ങളില് 
മലയാളം മിഷന്റെ 
പഠനകകന്ദ്രങ്ങള് 
പ്രവർത്ിക്ുന്ു

വാർത്തകൾ 
അദ്്ലപകപരലെത്

04 ഹായ് പട്ം!

ഉ, റ, വ, ല, ട്, ന്ു, പു, മ, മ്, 
പ് തുെങ്ിയ അക്രങ്ൾ 
വളടര രസകരമായ 
കളി രീതിയില്  കുട്ികടള 
പരിചയടപ്െുത്ാനും 
ആശയാവിഷ്കരണ രീതിയില്  
തടന് അതുറപ്ിക്ാനും 
ഉതകുന് പ്രവർത്നങ്ളാണ് 
ജകപ്ുസ്തകത്ില്.

മഷിത്ണ്ത്

05 അധ്ാപനത്ിലെ നർമ്മ 
മുഹൂർത്ങ്ങൾ

ഓഗരാ നാെിനും  
ഓഗരാ ഭാഷയുള്ള ഗപാടല 
ഓഗരാ സംസ്ാരവുമുണ് 
എന്ും അന്മായത് അനുക
രിച്ചാല്  
തനിമ നഷ്െടപ്െുടമന്ും 
ഭാഷയും സംസ്ാരവുമാണ് 
ഓഗരാ ഗദശത്ിനും തനതായ 
വ്ക്ിത്വം നല്കുന്ത് എന്ു
മുള്ള ഞങ്ളുടെ വാദമുഖ
ങ്ൾ ഭൂരിപക്മില്ാത്തി
നാല് റദ്ാക്ടപ്ട്ു.

ഗ്രന്ഥപ്ുര

07 ഭാരതപര്ടനം

ഭാരതപര്െനം മലയാള വിമർ
ശനസാഹിത്ത്ില് തുറന്ത് 
ഒരു പുതുവഴിയാണ്.

വലർത്കൾ

06 ഭാഷാപഠിതാക്കൾക്ക് 
ആവവശമായി മെയാളം 
ഓപ്പണ് ഓണ്്െൻ 
വ�ാഴ്സ്

മലയാളം മിഷൻ വിഭാവനം 
ടചയ് ഭൂമിമലയാളം മലയാളം 
ഓപ്ണ ഓണജലൻ 
ഗകാഴ്സില് (BMOOC) ഇതി
ഗനാെകം നൂറുകണക്ിനാളു
കൾ ഭാഗമായി കഴിഞെു.

08 വനിതാദിനത്ില് 
ഒത്ു�ൂടി മെയാളം മിഷൻ 
ലപലണെഴുത്ു�ാർ

സ്വന്ം അവകാശത്ിന് 
ഗവണി ഒരു സ്തീ നിലടകാള്ളു
ഗമ്ാൾ അവൾ അറിയാടത 
തടന് ശബ്ം ഉയർത്ുന്ത് 
മുഴുവൻ സ്തീകൾക്് ഗവണിയു 
മായിരിക്ും.

ദുടര ദൂടര മലെലളാം

18 അതിജീവനത്ിലറെ 
മഹാനഗരം

ഏഴ് ദ്വീപു സമൂഹങ്ൾ ടകാ
രുടത്െുത് മുംജബ എന് 
ജജവഭൂമി ഇന്്യുടെ ഹൃദയ
മാണ്. 

പഫലകത് പലലർ

19 വ�രളത്ിലറെ സ്വന്തം 
മുവക്കവിദ്

ഗനാക്ുവിദ് പാവക്ളിയില് 
ഗകാട്യം ജില്യിടല മൂഴിക്ല് 
പങ്ാജാക്ിയാണ് ഇന്് ജീവി
ച്ചിരിക്ുന്വരില് അഗ്രഗണ്.

മത്സര  
വിജയികൾ

ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. 
സാംസ്ാരിക 
വകുപ്പ് മന്ത്ി 
ഓൺലൈനാ
യി ഉദപ്ഘാടനം 
ചെയ്ുന്ു

അനിൽ 
കുമാറിചന  
ആദരിക്ുന്ു

മലധവത് അപ�ലകത്
ഒനലാം സ്ലനാം
ജൂനിയർ വിഭാഗം
ദുബായ്

കൃപ നിഷ മുരളി
രണ്ലാം സ്ലനാം
ജൂനിയർ വിഭാഗം
റാഖ് ഫുജജറ

ദക്ത് ധലർമികത്
മൂനലാം സ്ലനാം
ജൂനിയർ വിഭാഗം
കഗാവ

ഫലബി ഷലഹുൽ
ഒനലാം സ്ലനാം
സധീനിയർ വിഭാഗം
കഗാവ

കലർത്ികത് പി.
രണ്ലാം സ്ലനാം
സധീനിയർ വിഭാഗം
തമിഴ്നാട്

അർപ്ണ അജിതത്
മൂനലാം സ്ലനാം
സധീനിയർ വിഭാഗം
യു.എസ്.

കഥകളി ആചലര്ൻ  
ഗുരു പചമപചേരി 

കുഞ്ിരലമൻ നലെർ്ത് 
പ്രണലമാം

മലെലളടത് പ്രവലസികപളലെത് പചർത്ുനിർത്ലൻ 
മിഷനത് സലധിച്ു -മന്തി എ ടക ബലലൻ
തിരുവനന്തപുരം • ഭൂമിമലയാ
ളം മാസ്ീവ ്ഓപ്ണ ഓണജലൻ 
ഗകാഴസ്,് ഗറഡിഗയാ മലയാളം, 
സുവനീർഗഷാപ്്, ഭൂമിമലയാളം 
മാതൃഭാഷാക്ാടമ്യിൻ തുെങ്ി 
ജവവിധ്മാർന് പദ്ധതികളിലൂ
ടെ മലയാളം മിഷന ്മലയാളഭാ
ഷടയ പ്രവാസിമലയാളികഗളാ
െ ്ഗചർത് ്നിർത്ാൻ സാധിച്ചു
ടവന് ്സാംസ്ാരിക കാര്വകുപ്് 
മന്തി എ ടക ബാലൻ മലയാളം 
മിഷടറെ ഭൂമിമലയാളം മാസ്ീവ് 
ഓപ്ണ ഓണജലൻ ഗകാഴ്സ് 
(ബി.എം.ഒ.ഒ.സി) ഓണജലനാ
യി ഉദ്ഘാെനം ടചയ്ുകയായി
രുന്ു അഗദ്ഹം. ഭൂമിമലയാളം 
മാസ്ീവ് ഓപ്ണ ഓണജലൻ 
ഗകാഴ്സ് (ബി.എം.ഒ.ഒ.സി) യാ
ഥാർത്്മാവുന്ഗതാടെ ഗലാക
ടത്വിടെനിന്ും ഏടതാരാൾ
ക്ും ഏത് സമയത്ും മലയാ
ളഭാഷാപഠനം സാധ്മാകുടമ
ന്ും മന്തി ചൂണിക്ാട്ി. ചെ
ങ്ില് മലയാളം സർവ്വകലാ
ശാല ജവസ ്ചാൻസിലർ ഗഡാ. 

അനില് വള്ളഗത്ാൾ മുഖ് പ്ര
ഭാഷണം നെത്ി.

ഗലാകമാതൃഭാഷാദിനാചര
ണത്ിടറെ ഭാഗമായി സംഘെി
പ്ിച്ച ചെങ്ില് ഗകരള സാഹിത് 
അക്ാദമിയുടെ ഈ വർഷടത് 
കനകശ്ീ എൻഗഡാവ്ടമറെിന് 
അർഹനായ കവി ഡി. അനില് 
കുമാർ ഗഡവിഡിടന അനുഗമാദി
ച്ചു. മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ 
ടപ്രാഫ. സുജ സൂസൻ ഗജാർജ് 
ചെങ്ില് അദ്ധ്ക്ത വഹിച്ചു. 
യൂണിഗവഴ്സി്റി  ഗകാഗളജ് 
മലയാള വിഭാഗം അധ്ാപ
കൻ ഗഡാ. സാബു ഗകാട്ുക്ല്, 

സി-ഡി്റ ്രജിസ്് ാർ ജയഗ്ദവാന
ന്് മലയാളം മിഷൻ രജിസ്്ാർ 
എം ഗസതുമാധവൻ, ഭാഷാധ്ാ
പകൻ ഗഡാ. എം െി ശശി തുെ
ങ്ിയവർ ചെങ്ില് സംസാരി
ച്ചു. ബംഗ്ാഗദശ ്മാതൃഭാഷാസമ
രടത്ക്ുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരണം 
മലയാളം മിഷൻ ബംഗ്ാഗദശ ്ചാ
പ്്റർ പ്രതിനിധി സഗജഷ് ടപരി
ഗങ്ത്് നിർവഹിച്ചു. കൂൊടത 
സിഡ്നി മാതൃഭാഷാ സ്മാരക
ത്ിടറെ പ്രധാന്ടത്ക്ുറിച്ച് 
ആസ്ഗ്ലിയ ചാപ്്റർ പ്രതി
നിധി സഗന്ാഷ് ഗജാസഫ് സം
സാരിച്ചു.

ഉ
ള്ള

െ്
ാം
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(ഞാൻ ആഗലാചിക്ുകയായിരുന്ു,  
വളടര കാലടത് മറുനാട്ിടല  
ജീവിതത്ിനുഗശഷം  
ഗകരളത്ിടലത്ുന് ഒരു പ്രവാസിഗയാെ് 
മലയാളം എന്ായിരിക്ും സംസാരിക്ുന്ടതന്്!)

എടറെ അഭിമാനം എഗന്ാർത്്
അവടളടന് ഗാഢമായി പുണരും
എടറെ രക്ടമന്് ഗവപഥുടകാള്ളും
ഞാൻ സഞരിച്ച വിചിത്ര വഴികൾ
അവടളന്ില്നിന്് കടണെുക്ും.

അവടളഗന്ാെ് ഉറച്ചഭാഷയില് സംസാരിക്ും
എടറെ നാവില് വാക്ുകൾ കുഴഞെുവീഴും
എടറെ ഭാഷയില് മൗനങ്ൾ വീർപ്െക്ും
എന്ാല് അതില് നിറടയ അർത്ങ്ൾ പൂവിെും
അതിടലടറെ രഹസ്പ്രണയങ്ൾ ഞാടനാളിപ്ിക്ും.

അർത്പൂർണ്ണതയാടലടറെ കണ്ണുകൾ വിെർന്ിരിക്ും
എനിക്് ചിറകുകൾ മുളയ്ും
ഞാൻ മരുപ്ച്ചകളിഗലക്് കണ്ണുപായിക്ും
കാല്ച്ചുവെുകൾ മരീചികകളില് അലയും
അന്ഗ്രഹവാസിടയഗപ്ാടല ഞാടനാ്റടപ്െും
ഓർമ്കടളന്ില് മിന്ല്പ്ിണരുകളാകും
ഇെിമുഴക്ങ്ൾ ടചവികൾ ടകാട്ിയെയ്ും
മണങ്ൾക്ായി ഞാൻ മൂക്ുവിെർത്ും
എടറെ ഗവരുകൾക്് ടതാണ വരണുടകാണിരിക്ും.

ഉഷ്ണരാത്രികളും വിയർക്ുന് പകലുകളും
എടന് വിറളി പിെിപ്ിക്ും
അവടളടന് പ്രണയച്ചുഴിയിഗലക്്
വലിച്ചിട്ുടകാണിരിക്ും.

അതിടറെ സ്വരലയങ്ളില് ഞാൻ
പുതിയ ആകാശങ്ടള കിനാവുകാണും
അവടളടന് ഭൂമിയമ്യായി ഗചർത്ുപിെിക്ും
ഒരഭയാർത്ിടയ തിരക്ിട്് പരിചരിക്ുന്
അവധൂതയായി അവടളടറെ കാതില്
ഗനേഹവാക്ുകൾ പറഞെുടകാണിരിക്ും.

മലയാളം   
എന്ാട്   

സംസാരിക്ു്ത്

മുഖമമാഴി

പ്രിയടര,

‘ഭൂമി മലയാളം’ പുതിയ മട്ിലും ടകട്ിലുമായി പുറത്ിറങ്ുകയാണ്. വാർത്ാപത്രിക എന്തിലുപരി അധ്ാപകരുടെയും 
പഠിതാക്ളുടെയും സർഗവാസനകടള ഗപ്രാത്സാഹിപ്ിക്ുന് പുതിയ പംക്ികൾ ഭൂമിമലയാളത്ില് നമ്ൾ ആരംഭിച്ചിട്ു
ണ്. മലയാളി ഗചഗക്റുന് നാെുകളുടെ വിഗശഷങ്ൾ പങ്ുവയ്ാനുള്ള ഇെവും മലയാളടത് കൂെുതല് അറിയാനുള്ള ഇെവും 
മുഗന്തടന് ഭൂമിമലയാളത്ിലുണ്. വാർത്ാപത്രിക എന് നിലയില്നിന്ും ഒരു പൂർണ്ണ മാസിക എന് രൂപത്ിഗലക്് ഭൂമി
മലയാളം സാവകാശം മാറുകയാണ്. നിങ്ഗളാഗരാരുത്രുടെയും ഗനേഹപൂർണ്ണമായ സഹകരണമാണ് ഈ വളർച്ചയുടെ 
ഊർജ്മായി പ്രവർത്ിക്ുന്ത്. വരും ലക്ങ്ൾ കൂെുതല് സമഗ്രവും സമ്ുഷ്െവും ആകണടമങ്ില് പ്രിയടപ്ട് അധ്ാപ
കരും കുട്ികളും കൂെുതല് കൂെുതല് സർഗസൃഷ്െികൾ ഭൂമിമലയാളത്ിഗലക്് അയച്ചുതരണം. ഭാവുകങ്ൾ.

ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ

@MalayalamMissionKerala

malayalammissionkerala01@gmail.comwww.mm.kerala.gov.in

@MMKerala
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ഗനാക്ൂ.... ഫ്ളാ്റിടറെ 
മട്ുപ്ാവില് ഉമക്ുട്ി 

സഗന്ാഷഗത്ാടെയും കൗ
തുകഗത്ാടെയും എഗങ്ാ 
ഗനാക്ി നില്ക്ുകയാണ്. 
ടചെിച്ചട്ിയില്, കുരുങ്ിക്ിെ
ക്ുന്, ഇെങ്ണ്ണിട്് ഗനാക്ുന് 
പട്ം.... ‘ഹായ് പട്ം!’

‘പട്ടത് എങ്ടന കുട്ികൾ
ക്് പരിചയടപ്െുത്ാം?

ജകപ്ുസ്തകത്ില് ഒരു കെ
ങ്ഥ ടകാെുത്ിട്ുണ്.

“വാലുണ് ചിറകുണ്
ആകാശത്ില് പാറിനെക്ും
കിളിയല് വവ്വാലല്
ആഗളഗക്്റും വിമാനമല്
പറയു പറയൂ ഞാനാര്?”
അധ്ാപിക ഈ കെങ്ഥ താ

ളാത്മകമായി ക്ാസില് അവ
തരിപ്ിക്ുഗമ്ാൾ കുട്ികൾ 

പേഡിപെല മലെലളാം  
സൃഷ്ികൾ ക്ണി്ുനു
ഗറഡിഗയാ മലയാള
ത്ിഗലക്് നിങ്ൾ
ക്ും പരിപാെികൾ 
നല്കാം. നിങ്ളു
ടെ പഠനഗകന്ദ്രത്ി
ടല കുട്ികളുടെഗയാ 
അധ്ാപകരുടെഗയാ 
ര ച ന ക ൾ  ( ക ഥ , 
കവിത, നാെകം, ഗലഖനങ്ൾ എന്ിവ) MP3 ഗഫാർമാ്റില് 
ഓഡിഗയാ ആക്ി മലയാളം മിഷനിഗലക്് അയച്ചുതരിക. അയ
ക്ുഗമ്ാൾ രചനകളുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്ല് അതത് പഠ
നഗകന്ദ്രം അധികൃതർ നെത്ിയിരിക്ണം.

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

ഹായ് ്രട്ം!

അേിെിപ്ത്

അദ്ധ്ാപകര�ാട് 

എം നസതു മാധവൻ  
രജിസപ്ന്ടാർ മൈയാളം മിഷൻ

തചറെ മുന്ിൈിരിക്ുന്തപ് തചറെ  
കുട്ിയൈ്ല എന്പ് തതാന്ുന് നിമിഷം 
അധ്ാപകൻ സ്കൂൾ വിട്ിറങ്ങണം.

നിത്യചെതന്യയതി

ടപ്രാഫ. സുജ സൂസൻ െീച്ചറിടറെ വാക്ുക
ളില് മലയാളവും മലയാളം മിഷനും പൂർണ്ണ
ഗശാഭഗയാടെ ടതളിഞെുനില്ക്ുന്ു. ഓഗരാ 
മലയാളിക്ും അഭിമാനിക്ാവുന് നിമിഷങ്
ളാണവ. സുഗതകുമാരി െീച്ചർ അവഗശഷിപ്ി
ച്ചുഗപായ നന്മകൾ പുതിയ തലമുറകളിഗലക്് 
പകരുന്തിനാണ ്സുഗതാഞ്ജലി പരിപാെി നെ
ത്ിയടതന് സുജ െീച്ചറിടറെ വാക്ുകളിലൂടെ 
മലയാളം മിഷടറെ നന്മയാർന് പ്രവൃത്ികൾ 
നമുക്് മനസ്ിലാക്ാം. അതുഗപാടല ഗസതു
മാധവൻ മാഷി ടറെ ‘അധ്ാപകഗരാെ്’ എന്തി
ടല വർണചിത്രം ആയിരം വാക്ുകൾക്ു പക
രമാവുന്ു. നമ്ുടെ ഗകരളത്ിടറെ വർണിച്ചാ
ല് തീരാത് സൗന്ര്ം കുഞെുങ്ളിഗലടക്
ങ്ടന എത്ിക്ാം എന്ത് മാഷ് അധ്ാപ
കഗരാെ് പറയുന്ു. മലയാളവും മലയാളഭാഷ
യും മഴവില്ിടറെ മഗനാഹാരിതഗയാടെ എന്ും 
നമ്ിലുണാകും.

ശ്ീകുമലരി ആറെണി, ഷാർജ, യു.എ.ഇ.

അധ്ലപകർ്ത്  
പചലദ്ലവലി തയ്ലേല്ലാം
മലയാളം മിഷടറെ കണിടക്ാന്, സൂര്കാ
ന്ി ഗകാഴ്സുകൾ പഠിപ്ിച്ച് പരിചയമുള്ള 
അധ്ാപകർക്് ഗചാദ്ാവലി തയ്ാറാക്ാൻ 
അവസരം. മലയാളം മിഷൻ ആരംഭിക്ുന് 
‘മിഷൻ’ ടമാജബല് ആപ്ിഗക്ഷനില് ഈ 
ഗചാദ്ാവലികൾ അഗപ്ാഡ് ടചയ്ും. തയ്ാറാ
ക്ിയ അധ്ാപകരുടെ ഗപരില് തടന്യാകും 
ഗചാദ്ാവലി നല്കുന്ത്. മാതൃകാപഠഗനാത്സ
വങ്ൾക്ും മ്റും ഉപഗയാഗിക്ാനാണ് ഇത് 
തയ്ാറാക്ുന്ത്.

അേിെിപ്ത്

ഉല്ാസഗത്ാടെ ‘പട്ം’ എന്് 
പറയും തീർച്ച.

ഉത്രം പറയുന്ിടല്ങ്ിഗലാ?
സൂചന (ക്ൂ) ടകാെുക്ാം:-
രണക്രം. രണാമടത് 

അക്രം ‘ട്ം...’
ഇവിടെ ‘ട്’ എന് കൂട്ക്ര

ടത് പരിചയടപ്െുത്ലുമായി.
പിന്ീെ് പാഠഭാഗം െീച്ചർ 

ഉറടക് വായിച്ചുടകാെുക്ുന്ു. 
അതിനുമുമ്് പാഠപുസ്തകം ഗപജ് 
6 ടല ചിത്രടത്ക്ുറിച്ചും ഒരു 
ചർച്ച നെത്ാമഗല്ാ. പിന്ീെ് 

പാഠപുസ്തക പ്രവർത്നങ്ൾ 
രസകരമായി ഗപജ് 19 വടര ഈ 
ഇതളില് അധ്ാപികക്് കു
ട്ികഗളാടൊത്് ടചയ്ാനുള്ള 
അവസരം ഒരുക്ിയിരിക്ുന്ു.

ഏഗതാ വൻ നഗരത്ിടല 
ഫ്ളാ്റ് സമുച്ചയങ്ൾ ആണ് ചി
ത്രത്ില്. ഇത് പ്രവാസി കുട്ി
കൾക്് ചിരപരിചിതമാണ്. ആദ് 
ചിത്രത്ില് ഗകരളീയ പശ്ാത്
ലമാണ് ചിത്രമായി കണടതങ്ി
ല് ഉമക്ുട്ി നില്ക്ുന്ത് നഗര
ത്ിടല ഫ്ളാ്റിടറെ ടെറസ്ിലാ
ണ്. ഉമയും പട്വും കൂെിയുള്ള 
ചങ്ാത്ം അങ്ിടന ആരംഭി
ക്ുന്ു. അഗതാടൊപ്ം ഉ, റ, വ, 
ല, ട്, ന്ു, പു, മ, മ്, പ് തുെങ്ിയ 
അക്രങ്ൾ വളടര രസകര
മായ കളി രീതിയില് കുട്ികടള 
പരിചയടപ്െുത്ാനും ആശയാ
വിഷ്കരണ രീതിയില് തടന് അതു
റപ്ിക്ാനും ഉതകുന് പ്രവർത്
നങ്ളാണ് ജകപ്ുസ്തകത്ിടല 
ഗപജ് 17 മുതല് 25 വടര ഗപജു
കളില് സവിസ്തരം ജകപ്ുസ്തക
ത്ില് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്ുന്ത്. 
യഗഥഷ്െം ഇതില്നിന്ും പ്രവർ
ത്നങ്ൾ ടതരടഞെെുക്ാനു
ള്ള സ്വാതന്ത്ം അധ്ാപികക്് 
ഉണ്. നല് രീതിയില് പ്രഗയാജന
ടപ്െുത്ുമഗല്ാ.

കത്ുകൾ
മലെലളാം മിഷൻ

അരിപറ്ല 
തത്ലെത്

തിരുവനന്പുരാം
695 014
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ഉ, റ, വ, ല, ട്, ്ു, ്രു, 
മ, മ്മ, പ് തുടങ്ിയ 
അക്ഷരങ്ൾ വളചര 
രസകരമായ കളി 
രീതിയില് കുട്ികചള 
്രരിെയചപ്ടുത്ാനും 
ആശയാവിഷ്കരണ 
രീതിയില് തച് 
അതുറപ്ിക്ാനും 
ഉതകു് 
പ്രവർത്നങ്ളാണ് 
ചകപ്ുസ്തകത്ില്

ഇതൾ ഒ്്
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മഷിത്തണ്് അദ്്ാപ�രുലട 
അനുഭവലമഴുത്ു�ൾ

ഗകാഗളജ  ുപഠനഗത്ാ
ടൊപ്ം വിദ്ാർ
ത്ിരാഷ്ട്ീയത്ി

ലും ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രവർത്ന
ങ്ളിലും മുഴുകിയ കാലം. സ്വ
ച്ഛമായ ഗ്രാമ്ാന്രീക്ത്ിടല 
സമാധാനത്ിടറെയും സ്വാത
ന്ത്ത്ിടറെയും ജധഷണിക 
സുവർണ്ണകാലമായിരുന്ു അത.് 
ഗ്രാമീണ വായനശാല പുസ്തക 

ശീലങ്ടള തിരുത്ിടകാഗണ
യിരുന്ു. സ്വയം അറിയാടത, 
ആകാശത്ിടറെ, മണ്ണിടറെ, മര
ങ്ളുടെ, ഇരുട്ിടറെ, മൃഗങ്ളുടെ, 
മനുഷ്രുടെ അർഥങ്ൾ മാറി
വരുന്തായി ഗതാന്ിത്ുെങ്ി
യിരുന്ു. അഗപ്ാഗഴക്ും വായ
നയുടെ വസന്കാലത്ിടല 
വാക്ുകളുമായുള്ള ജന്മാതീത 
സംബന്ം എടറെ സംഗവദന 

ശീലങ്ടള സമ്ുഷ്െമാക്ി തു
െങ്ിയിരുന്ു.

അങ്ടനയിരിടക്യാണ് 
വഗയാജന വിദ്ാഭാസത്ിടറെ 
ഭാഗമായി ഞങ്ൾ പ്രഗദശടത് 
നിരക്രർക്ായി അക്രടവ
ളിച്ചം പകരാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 
അഗഞാ ആഗറാ വഗയാധികർ
ടക്ാപ്ം സ്ലടത് കുറച്ചു ചു
മട്ുടതാഴിലാളികളുംകൂെി ആയ
ഗപ്ാൾ അധ്യനം ടകാഴുത്ു. 
വായനശാലയിടല അക്രമു്റ
ടത് പഠിതാക്ളുടെയും ഞങ്ൾ 
രണുമൂന്ു മാഷമ്ാരുടെയും 
സമയലഭ്ത പരിഗണിച്ച് രാത്രി 
ഒൻപതു മണിക്ാണ ്ക്ാസ്ുകൾ 
തുെങ്ിയിരുന്ത്. സ്വരവ്ഞ്ജന
ങ്ൾ പഠിപ്ിച്ചു തുെങ്ിയഗപ്ാ
ഗഴക്ും ഗ്രന്ഥശാലാഭരണസമി
തിയിടല ചില ആംഗഗലയ ഗപ്ര
മികളുടെ നിർബന്ം കാരണം 
മാതൃഭാഷഗയാടൊപ്ം സായിപ്ി
ടറെ ഭാഷ കൂടെ പഠിപ്ിക്ണടമ
ന് ആവശ്ം അംഗീകരിക്ടപ്ട്ു. 
ഓഗരാ നാെിനും ഓഗരാ ഭാഷയു
ള്ള ഗപാടല ഓഗരാ സംസ്ാരവു
മുണ ്എന്ും അന്മായത ്അനു
കരിച്ചാല് തനിമ നഷ്െടപ്െുടമ
ന്ും ഭാഷയും സംസ്ാരവുമാണ് 
ഓഗരാ ഗദശത്ിനും തനതായ വ്
ക്ിത്വം നല്കുന്ത ്എന്ുമുള്ള 
ഞങ്ളുടെ വാദമുഖങ്ൾ ഭൂരി

പക്മില്ാത്തിനാല് റദ്ാക്
ടപ്ട്ു. അങ്ടന മലയാളവും 
ഇംഗ്ീഷും ഒരുമിച്ച് ആ പാവങ്
ളുടെ തലഗച്ചാറിഗലക്് ചാമ്ി
ത്ുെങ്ി.

പഠിതാക്ൾ അവരവരുടെ 
ഗപടരഴുതാൻ പഠിക്ുന് ഘട്
ത്ിലാണ ്സാക്രത മിഷനില് 
നിന്ും ഒരു ഉഗദ്ാഗസ്ൻ തത്സ
മയ നിരീക്ണത്ിടറെ ഭാഗമായി 

ഒരു ദിവസം വായന ശാലയിടല
ത്ിയത.് പഠിതാക്ളുടെ കൂട്ത്ി
ല് ഒരു ചുമട്ു ടതാഴിലാളി, ഗപര് 
ഗചാദിച്ചാല് ഇനീഷ്ല് സഹിതം 
എഗപ്ാഴും ടക.എസ്.ബാലകൃ
ഷ്ണൻ എടന് പറയൂ. ക്ളാസില് 
ഇംഗ്ളീഷും മലയാളവും പഠി
പ്ിക്ുന്തിനാല് അഗദ്ഹം 
അവടറെ ഗപര് ഗമല് പറഞെപ്ര
കാരം ഗബാർഡില് എഴുതിയി
ട്് ബാലകൃഷ്ണഗനാെ് അത് വായി
ക്ാൻ പറഞെഗപ്ാൾ ബാലകൃ
ഷ്ണൻ വായിച്ചത് ‘ടക.ട്. ബാല
കൃഷ്ണൻ’ എന്ാണ്. സ്വല്ം ഗൗര
വക്ാരനായിരുന്ിട് ്കൂെി അന്് 
ഉഗദ്ാഗസ്ന ്ചിരിയെക്ാൻ കഴി
ഞെില്. തൃശൂരില് രാഗം തീഗയ്റ
റിടറെ ഉത്ഘാെനത്ിന് ഗപായ
ഗപ്ാൾ രാഗം 70mm എന് പെു
കു്റൻ ഗബാർഡ്ബാലകൃഷ്ണൻ 
വായിച്ചത് ‘രാഗം ന.ന.’ എന്ാ
യിരുന്ു എന്് ഒരു സഹപാഠി  
പറയുക കൂടെ ടചയ്ഗപ്ാൾ 
ഉഗദ്ാഗസ്ൻ ഗഷാടലയിടല 
ഗബ്ബർ സിംഗിടന ഗപാടല ഗനാണ 
ഗറ്ാപ്ായി ചിരിച്ചു ഗപായി.

അധ്യാപനത്ിന്ല  
നർമ്മ മുഹൂർത്ങ്ങള്

ഓനരാ നാടിനും  
ഓനരാ ഭാഷയുള്ള 
ന്രാചല ഓനരാ സം
സ്ാരവുമുണ്് എ്ും 
അന്യമായത് അനുക
രിച്ാല്  
തനിമ നഷ്ടചപ്ടു
ചമ്ും ഭാഷയും 
സംസ്ാരവുമാണ് 
ഓനരാ നദശത്ിനും 
തനതായ വ്യക്ിത്ം 
നല്കു്ത് എ്ു
മുള്ള ഞങ്ളുചട വാ
ദമുഖങ്ൾ ഭൂരി്ര
ക്ഷമില്ാത്തിനാല് 
റദ്ാക്ചപ്ട്ു.

തലടെപ്േെുന പചലദ്ങ്ങൾ്ത് ഉത്രടമെുതുക. പ�ഷാം കളത്ിടല അക്രങ്ങൾ ടകലണ്ത് ഒരു വല്ത് എെുതുക.

1 നാലുന്കട്് എന് കനാവലിന്റെ കർത്ാവ്

2 കതാട്ിയുന്ട മകൻ എന് കൃതി രചിച്ചത്?

3 കുഞ്ിരാമൻ നായരുന്ട തൂലികാനാമം

4 ന്ചറുകശേരിയുന്ട ഒരു പ്രശസ്തമായ കൃതി

5 പാറപ്ുറത്ിന്റെ ഒരു പ്രശസ്ത കൃതി

6 മാർത്ാണ്ഡവർമ്മ എന് ചരിത്ാഖ്യായികയുന്ട കർത്ാവ്?

7 കതാപ്ില് ഭാസിയുന്ട ഒരു പ്രശസ്ത നാടകം?

8 സി ആർ കകരളവർമ്മയുന്ട തൂലികാ നാമം

9 സധീത കകന്ദ്ര കഥാപാത്മാകുന് കുമാരനാശാന്റെ കാവ്യം

10 ഏലംകുളം മനയ്ക്കല് ശങ്കരൻനമ്ൂതിരിപ്ാട് ആരുന്ട പൂർണ്ണനാമമാണ്?

11 സഞ്ജയന്റെ യഥാർഥ കപര്?

12 പി. ശ്ധീധരൻപിള്ളയുന്ട തൂലികാനാമം.

13 കള്ളിന്ച്ചല്ലമ്മ എന് കൃതിയുന്ട കർത്ാവ്

14 ജി. അരവിന്ദന്റെ തമ്് എന് സിനിമയിലൂന്ട അരകങ്ങറ്ം കുറിച്ച നടൻ?

വാക്്
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ദപ്ര

�
ത് ന

ാം

പദപ്രശ്നം പൂരിപ്ിച്ച് മിഷനിഗലക്് അയച്ചുതരിക. വിജയിടയ നറുടക്െുപ്ിലൂടെ തീരുമാനിക്ും. സമ്ാദകൻ: സലാം വർഗീസത്, ടകലങ്കണ്

സതീഷത്  
പതലട്ടപശേരി
മലയാളം മിഷൻ  
ബാംഗ്ലൂർ  
ന്വസ്റ് കസാൺ
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വാർത്തകൾ 

ഭാഷാപഠിതാക്ള്ക്് ആകവശമായി 

മലെലളാം ഓപ്ണ് ഓണ്തലൻ 
പകലെത്സത് 
തിരുവനന്തപുരം • ഗലാകത്് എവിടെ
യിരുന്ും ഏടതാരാൾക്ും എഗപ്ാൾ ഗവ
ണടമങ്ിലും മലയാള ഭാഷ പഠിക്ാം. ഗക
രളത്ിടല മൂന്രഗക്ാെിഗയാളം വരുന് 
ജനങ്ൾ സംസാരിക്ുന് മലയാളം എന് 
ടകാച്ചുഭാഷ സാഗങ്തികവിദ്യുടെ സഹാ
യഗത്ാടെ ഗലാകടമങ്ും എത്ിക്ുക
യാണ് മലയാളം മിഷൻ.

മലയാളം മിഷൻ വിഭാവനം ടചയ് ഭൂമി
മലയാളം മലയാളം ഓപ്ണ ഓണജലൻ 
ഗകാഴ്സില് (BMOOC) ഇതിഗനാെകം നൂ
റുകണക്ിനാളുകൾ ഭാഗമായി കഴിഞെു. 
മൂന്് മാസം ജദർഘ്മുള്ള ഗകാഴ്സ് 
തികച്ചും സൗജന്മാണ്. പ്രാഥമിക 
നിലയില് മലയാളം ഉപഗയാഗിക്ാൻ 
ആവശ്മായ ജനപുണ്ം ഗനെുന്തിനു
ള്ള ഗകാഴസ്ാണിത.് വീഡിഗയാകളും അതി
നെിസ്ാനമാക്ിയുള്ള പ്രവർത്നങ്
ളും അക്ര കളികളും വഴിയാണ് പഠനം 
ആസൂത്രണം ടചയ്ിരിക്ുന്ത.് ആദ്ഘ
ട്ത്ില് 30 ടമാഡ്ൂളുകളിലായി ഗകാഴസ്് 
പൂർത്ിയാകും. പഠനം പൂർത്ിയാക്ു
ന്വർക്് മലയാളം മിഷൻ ഓണജലൻ 
സർട്ിഫിക്്റുകളും നല്കും.

2021 ടല ഗലാക മാതൃഭാഷാദിനമായ 
ടഫബ്ുവരി 21 ന് സാംസ്ാരിക കാര് 
വകുപ്് മന്തി എ.ടക. ബാലനാണ് ഗകാ
ഴ്സിടറെ ഔഗദ്ാഗിക ഉദ്ഘാെനം നിർ
വ്വഹിച്ചത്. സി-ഡി്റുമായി സഹകരിച്ചാ
ണ് മലയാളം മിഷടറെ ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. 
യാഥാർഥ്മാക്ിയത്. ഗകരളത്ിടറെ 
കലടയയും സംസ്ാരടത്യും ചരിത്ര
ടത്യും ആസ്പദമാക്ി ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. 
മാതൃകയില് കാലജദർഘ്ം കുറഞെ 

ഗകാഴ്സുകൾ ഇതിഗനാെ് അനുബന്
മായി ആവിഷ്കരിക്ും.

നിലവില് ഗകരളത്ിന ്പുറത്ുള്ളവർ
ക്് മലയാളം പഠിക്ാനായി മലയാളം 
മിഷൻ പത്് വർഷം ജദർഘ്മുള്ള 
നാല് ഗകാഴ്സുകളെങ്ുന് പാഠ്പദ്ധതി 
നെത്ുന്ുണ്. കണിടക്ാന്, സൂര്കാ
ന്ി, ആമ്ല്, നീലക്ുറിഞെി എന്ിവയാ
ണ ്ആ ഗകാഴസ്ുകൾ. ഇവടയല്ാം ക്ാസ് 
റൂമിടന ആശ്യിച്ചുള്ള പഠനങ്ളാണ്. 

ഈ ഗകാഴസ്ുകളിലൂടെ ക്ാസ ്റൂം പഠനം 
സാധ്മാകാത് നിരവധി ഗപർ മലയാള 
ഭാഷ ഗജാലിയുടെയും പഠനത്ിടറെയും 
ഗഗവഷണത്ിടറെയുടമാടക് ഭാഗമായി 
പഠിക്ാൻ ആഗ്രഹിക്ുന്ുണ.് അവരില് 
സ്വഗദശികളും വിഗദശികളുമുണ്. ബി
.എം.ഒ.ഒ.സി. യാഥാർത്മാകുന്ഗതാടെ 
ഈ പ്രശ്നത്ിന് ഒരു പരിഹാരമാകും. 
മലയാളം മലയാള ഭാഷ പഠിക്ുന്തി
ന് ആധികാരികമായി ഒരു ഓണജലൻ 

ഗകാഴ്സ് ഇതുവടര നിലവിലില്. 
മലയാളം സംസാരിക്ുന്തിനും മന

സിലാക്ുന്തിനും വായിക്ുന്തിനും 
എഴുതുന്തിനും പ്രാവീണ്ം ലഭിക്ുന് 
തരത്ിലാണ ്ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. ആസൂത്ര
ണം ടചയ്ിരിക്ുന്ത്. മലയാളം മിഷൻ 
ടവബ്ജസ്റ് (www.mm.kerala.gov.
in) വഴി ഗകാഴ്സ് രജിറ്ർ ടചയ്് പഠനം 
തുെങ്ാം.

മൈയാളം മിഷൻ 
വിഭാവനം ചെയ്ത 
ഭകൂമിമൈയാ
ളം മൈയാളം 
ഓപ്ൺ 
ഓൺലൈൻ 
തകാഴപ്സിൽ 
(BMOOC) ഇതി
തനാടകം നകൂറു
കണക്ിനാളു
കൾ ഭാഗമായി 
കഴിഞ്ു. മകൂന്പ് 
മാസം ലദർഘ്
മുള്ള തകാഴപ്സപ് 
തികചും സൗജ
ന്മാണപ്. 

പൂ്ലലാം ടവബത്  മലസിക
പൂക്ാലം ടവബ്മാഗസിനില് കവിത 
രചിച്ച് പഠിക്ാം എന് പംക്ിയില് ‘കവിത
യിടല അലങ്ാരങ്ൾ‘ (കണിടക്ാന്)-പി.

െി. മണികണ്ഠൻ, ആഗ്രഹങ്ൾ പ്രതീക്
കൾ പ്രത്ാശകൾ (സൂര്കാന്ി)-പി. രാധാകൃ
ഷ്ണൻ ആലുവീട്ില്, ടതയ്വും തിറയും-എം.വി. 

WRONGFUL CONFINEMENT അന്യായത്ടങ്കല്
TO GET RID OF ഒഴിവാക്ുക
SET APART നീക്ിവയ്കുക
PERSONA GRATA സ്ീകാര്യ വ്യക്ി
GO IN FOR ശീലമാക്ുക

ഭരണഭലഷല 
പ്രപെലഗങ്ങൾ 
പരിചെടപ്െലാം

ഈ 
ല്ാം 

ഭാഷാവസന്തത്ിന്റെ  
പുതുപൂക്ാലം വായിക്ാൻ  
സന്ദർശിക്ുക
http://pookalam.kerala.gov.in

ഗമാഹനൻ (ആമ്ലില്), ഓണത്പ്നും കുെവ
യറും - ഗഡാ. ടക. ബീന (നീലക്ുറിഞെി) എന്ിവ 
വായിക്ാം. 

കൂൊടത ചിഞു പ്രകാശിടറെ ഗലഖനം, ചില 
ഗകാവിഡ് കാല വർത്മാനങ്ൾ, സീമ ശ്ീല
യത്ിടറെ ഗലഖനം, പഴങ്ളുടെയും പച്ചക്റി
കളുടെയും അന്ാരാഷ്ട് വർഷം, സാഹിത്ത്ി
ല് ഗനാർടവ ചാപ്്റർ ഭാരവാഹി സീമയുടെ 
കവിത പുതിയ ദിനം, ബാംഗ്ൂർ ചാപ്്ററില്നിന്ു
ള്ള സതീഷ് ഗതാട്ഗശേരിയുടെ കഥ ‘ഗകശവടറെ 
തിഗരാധാനം’, കബീർ എം. പറളിയുടെ കവിത 
‘കാട്ാറുകളുടെ ചന്ം’, ന്ൂഡല്ഹി ചാപ്്റർ 
അധ്ാപിക റീന വാക്യിലിടറെ കവിത ‘ടറെ തു
ഞെിടപ്ഗണ്ണ’ എന്ിവയും ആസ്വദിക്ാം.
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മലയാളസാഹിത് വിമർശന ചരി
ത്രത്ില് കുട്ികൃഷ്ണമാരാർ ഗരഖ
ടപ്െുത്ിയഗപരാണ് ഭാരതപര്

െനം. മഹാഭാരതത്ിടല പ്രധാനടപ്ട് 
കഥാസന്ർഭങ്ടള ആഴത്ില് വിശക
ലനം ടചയ്ുതുടകാണ് ഒരു പുനർവായ
നയാണ ്മാരാർ ഭാരതപര്െനത്ില് നെ
ത്ുന്ത്. ഭാരഗതതിഹാസങ്ടള ഉപജീ
വിച്ചുള്ള ടചറുകഥ, ഗനാവല്, നാെകം, 
വിമർശനം, കവിത തുെങ്ി ധാരാളം 
കൃതികൾ ഇന്്ൻ ഭാഷയില് ഇറങ്ിയി
ട്ുണ്. ‘ഗലാകത്് ഉള്ളടതല്ാം മഹാഭാ
രതത്ിലുണ്; മഹാഭാരതത്ിലില്ാത്
ടതാന്ും ഗലാകത്ിലില്’ ഇങ്ടന ഖ്ാതി 
ഗനെിയ മഹാഭാരതത്ിടറെ പുനർവായന 
എന്ും സാഹിത്ടത് ഏടറ സ്വാധീനി
ച്ച ഒന്ാണ്. മഹാഭാരടത് ഉപജീവിച്ചു
ണായ പലകൃതികളും അതിടറെ സർഗ്ാ
ത്മകതടകാണ് മൗലികത്വം പ്രാപിച്ചവ
യാണ്. എം.െി. വാസുഗദവൻ നായരുടെ 
‘രണാമൂഴം’, വി.എസ്. ഖഗഡേക്റുടെ 
‘യയാതി’, എം.ബി. മിനിയുടെ ‘ഹിഡിംബി’ 
തുെങ്ിയ കൃതികൾ ഉദാഹരണം.

മലയാളം വിമർശനസാഹിത്ശാഖയി
ലുണായ പലകൃതികളും പുനർവായന 
എന്തിലുപരി ഒരു ഗനാവലിടറെ ചട്ക്ൂ
െിഗലക്് കെക്ുന്വയാണ്. അവയുടെ 
ആസ്വാദ്തയും ആ തലത്ിഗലക്ുക്ൂ
െി വ്ാപിക്ുന്ു. ഭാരതപര്െനത്ിന് 
പുറഗമ വിമർശന സാഹിത്ത്ില് ശ്
ഗദ്ധയമായ മട്റാരു കൃതി പി.ടക ബാലകൃ
ഷ്ണടറെ ‘ഇനി ഞാനുറങ്ടട്’ എന്താണ.്

മൗലികതടകാണ് വിമർശനകൃതിടയ
ന് തലവും കെന്ുഗപായ ഭാരതപര്െ
നം മലയാള വിമർശനസാഹിത്ത്ില് 
തുറന്ത് ഒരു പുതുവഴിയാണ്. ആംഗല
സാഹിത്ത്ിലുള്ള പരിജ്ാനക്ുറവ് 
മാരാർ തീർത്ത ്സംസ്കൃതസാഹിത്ത്ി
ലുള്ള അഗാധ പാഡേിത്ം ടകാണായി
രുന്ു. ഈ പാഡേിത്ം മാരാരുടെ വി
മർശനത്ിടറെ വജ്രസൂചിയായിരുന്ു. 
പൗരസ്ത്കാവ്സൗന്ര്ദർശനത്ിടറെ 
ഉരകല്ിലിട്ാണ് മാരാർ വ്ാസമഹാഭാ
രതത്ിടറെ മാ്റുരച്ചത്. ധർമ്ഗബാധം, 
ആസ്തിക്ഗബാധം, യുക്ിഗബാധം, സൗ
ന്ര്ഗബാധം തുെങ്ി പൗരസ്ത് ദർശനങ്
ളിലൂടെ മഹാഭാരതത്ിടല കഥാപാത്ര
ങ് ടള ടകാണുഗപാകുന്ു ഭാരതപര്െ
നത്ില് അഗദ്ഹം. വ്ാസഭാരതത്ിടല 
അമാനുഷകഥാപാത്രങ്ൾ ശക്ി ദൗർബ
ല്ങ്ൾ നിറഞെ സാധാരണ മനുഷ്രാ
യി മാരാരുടെ ഭാരതത്ില് അവതരിക്ു
ന്ു. ഭാരതകഥയിടല കഥാപാത്രങ്ടള 

അവരുടെ ജദവികതയുടെ ചട്ക്ൂെില് 
നിന്് ധീരമായി പുറടത്െുത്് മാരാർ 
അവടര മനുഷ് ജീവിതമാകുന് ജവവി
ധ്ങ്ളുടെയും ജവചിത്ര്യങ്ളുഗെയും 
സംഘർഷങ്ളുടെയും മഹാസമുദ്രത്ി
ല് ടകാണിെുന്ു.

കുട്ികൃഷ്ണമാരാർക് ്നിരവധി അംഗീകാര
ങ്ൾ ഗനെിടക്ാെുത് ഈ കൃതി 1948 ലാണ് 
പുറത്ിറങ്ുന്ത്. മാരാരുടെ കാലത്് 
സാഹിത്ത്ിടറെ ലക്്ം മുൻനിർത്ി 
മുഴങ്ിഗകട് രണ് വാദമാണ് ‘കല കല
യ്ുഗവണി’, ‘കല ജീവിതത്ിനുഗവണി’ 
എന്ിവ. ‘കല ജീവിതം തടന്’ടയന്് പ്ര
ഖ്ാപിച്ചുടകാണാണ ്മാരാർ എന് പക്
പാത നിരൂപകൻ തടറെ അഭിപ്രായം ഉറ
പ്ിച്ചത്. ഭാരതപര്െനത്ില് ഉരിത്ിരി
യുന് ജവകാരികതയും ആശയങ്ളും 
സംഘർഷങ്ളുടമല്ാം മാരാരുടെ ഈ 
വീക്ണത്ിടറെ സൃഷ്െികൂെിയാണ്.

ഭീഷ്മപ്രതിജ്, അംബ, കർണ്ണടറെ അര
ഗങ്്റം, യുദ്ധത്ിടറെ ആയുധശാല, ഭീഷ്മ
രുടെ ധർമ്നിശ്യം, ഗനഗശ ബാലഗസ്
തി ചഗരദധർമ്ം, കിരാതമൂർത്ി, വ്ാസ
ടറെ ചിരി, ഗഘാഷയാത്ര, പാർത്സാരഥി, 

ഭഗവദൂത,് രണ ്അഭിവാദനങ്ൾ, സഗഹാ
ദരന്മാർ തമ്ില്, യുദ്ധത്ിടറെ പരിണാമം, 
നിഷ്പക്നായ ബലരാമൻ, അർജുനവി
ഷാദഗയാഗം, ധൃതരാഷ്ട്പ്രവ്രജ്, ധർമ്
പരീക്കൾ എന്ിവയാണ് ഭാരപര്െന
ത്ിടല അധ്ായങ്ൾ. ‘വ്ാസടറെ ചിരി’ 
എന് ഭാഗം ഏടറ ചർച്ചകളും വിവാദ
ങ്ളും ഉണാക്ിയ ഒന്ായിരുന്ു. ധർ
മ്മുള്ളിെഗത് ജയമുള്ളു എന്് അധർ
മ്ിയായ മകഗനാെ് പറയുന് ഗാന്ാരി, 
അംബയുടെ സൗന്ര്ാതിക്ത്ാല് മന
സ്ിെറുന് പരശുരാമൻ , കർണ്ണഗനാെുള്ള 
വിഗദ്വാഷം മൂലം സഗഹാദരഗനാെ ്ടകാെിയ 

വാക്ുകൾ പറയുന് യുധിഷ്ിരൻ, ശക്ി 
ഗ്ാതസ്ായ സാക്ാല് കൃഷ്ണൻ താങ്ു
ന് പാഡേവ പക്ഗത്ാെ് അവസാന
നിമിഷം വടരയും അഭിമാനം അെിയറ
വുപറയാത് ദുഗര്ാദനൻ, കർണ്ണടറെ 
മരണഗശഷം അഗദ്ഹത്ിടറെ ജന്മരഹ
സ്ം അറിഞെ് ദുഖിക്ുന് യുധിഷ്ിരൻ, 
ഭീമടനന്് കരുതി ഇരുമ്ുശില്പ്ടത് 
ആഗലേഷിച്ച് തകർക്ുന് ധൃതരാഷ്ട്ർ, 
ആയുധം എെുക്ിടല്ന്് പറഞെ് വാക്് 
ടത്റിച്ച കൃഷ്ണൻ, അശ്വത്ാമാ കുഞ്ജര 
എന് അർത്സത്ം പറഞെ യുധിഷ്ി
രൻ, അംഗീകരിക്ടപ്ൊടത മരണത്ി
ഗലക്ു നെന്ുനീങ്ിയ കർണ്ണൻ തുെങ്ി 
ഭാരതപര്െത്ില് തിളങ്ിനില്ക്ുന് ചി
ത്രങ്ൾ വ്ാസഭാരതത്ിടല ധാരണക
ടള ഗഭദിക്ുന് അസാമാന്രംഗങ്ളാണ.് 
ഭാരതകഥയിടല ഏ്റവും നീചവും ടഞ
ട്ിപ്ിക്ുന്തുമായ സന്ർഭമാണ് യുദ്ധാ
നന്രം പാഡേവ പാളയത്ില് നെക്ു
ന് അരുംടകാലകൾ. അശ്വത്ാത്മാവും 
കൃപരുമാണ ്അതിന ്ഗനതൃത്വം ടകാെുക്ു
ന്ത.് ബീഭത്സമായ ഈ അവസ് മാരാർ 
വാഗ്മയ ചിത്രമാക്ുന്ത ്ഇങ്ടനയാണ് 
- ‘മനുഷ്ഗചാരയിലാണ ദ്രൗണിയുടെ വാള
പ്ിെി ജകപ്െഗത്ാടൊട്ിപ്ിെിടച്ചാന്ായി 
തീർന്ഗപാലായി. രാത്രി ആളുകളുറങ്ി 
ഇത്ര നിശബ്മായ ശിബിരത്ിഗലഗക്ാ 
താൻ കെന്ുടചന്ത്, ആളുകൾ ടകാ
ല്ടപ്ട് ്അത്രയ് ്നിശബ്മായ ശിബിരത്ി
ല് നിന്് അയാൾ പുറഗത്ക്് ഗപാന്ു.’

 ഭാരതപര്െനവായനയ്് ഗശഷം 
ആസ്വാദകനില് ദുഗര്ാദനനും കർണ്ണ
നും ഭീഷ്മരുടമല്ാം അവരവരുടെ തലത്ി
ല് ഗവദനയായി തീരുന്ു. ഒരു മൗലികകൃ
തിയില് മാത്രം കാണുന് വായനാനുഭവ
മാണിത.് ഈ അപൂർവ്വതയാവാം ഗകവലം 
വിമർശനഗ്രന്ഥം എന് നിലയില് നിന് ്ഭാ
രതപര്െനടത് ഉയർത്ിയത്. മലയാള 
സാഹിത്ത്ിടല മികച്ചകൃതികളില് ഒന്് 
തടന്യാണ് ഭാരതപര്െനം.

എഡിറ്റർ

പുസ്തകത്ിൽ നിനുാം  

രാജ്യം കിട്ടുവാൻ അങ്ങേയറ്റങ്്ാളയം ശ്രമി
ക്കണമമന്ടു നിശ്ചയിച്ച മടുക്കടുവൻ പറഞ്ടു: 
“ധർമ്ാത്ാങ്വ, കന്കയടുമെ ഉെയവൻ 
അവിെടുന്ാണ്, അവമള മകാെടുപ്ാനടുയം അവി
ങ്െയ്ക്കാണധികാരയം, എന്ാൽ ഈമയാരടു 
കാര്യംകൂെി എനിക്കവിെടുമ് അറിയിപ്ാ
നടുണ്്; കന്ാപിതാക്കളടുമെ ്രീലയംമകാണ്ടുപറകയാണ്: 
സത്വതിക്കടുങ്വണ്ി അവിെടുന്് ഈ രാജമദ്്്ിൽമവച്ചടു 
മെയ്ത ശപതിഞ്ജയടുണ്ങ്്ാ, അത് അവിങ്െയ്ക്കടു മാശതങ്മ 
മെയ്ാനാവൂ. അതടു മറിച്ചാവി്. അതിമലാരടു സയം്രയമവടു
മി്. എന്ാൽ അവിങ്െയ്ക്കടു ജനിക്കടുന് പടുശതനടുണ്ങ്്ാ, 
അതിൽ എനിക്കടു വലിയ സയം്രയമടുണ്്. ''

അയാളടുമെ ഉങ്ദേ്രമറിഞ്്, ആ സത്പാരായണൻ 
അച്ഛമറെ ശപീതി സാധിപ്ാൻ ഊന്ിമക്കാണ്ടു ശപ
ജിഞ്ജ മെയ്തടു: “ദാ്രരാജാങ്വ, ഈ രാജാക്ക
ന്ാർ ങ്കൾങ്ക്ക ഞാൻ അച്ഛന്ടുങ്വണ്ി പറയടുന്
തടു ങ്കൾക്കൂ: രാജ്യം ഞാൻ ആദ്ങ്മ ഉങ്പക്ിച്ചി
രിക്കടുന്ടു. ഇനി സന്ാന്ിമറെ കാര്്ിലടുള്ള 

തീർപ്ാണ്: ഇന്ടു മടുതൽ എനിക്കടു ശ്രഹ്മെര്മായിരിക്കടുയം, 
അപടുശതനായാലടുയം എനിക്കടു സ്വർഗ്ഗ്ിൽ ്രാ്ര്വതങ്ലാകങേ
ളടുണ്ാവടുയം. “ ഇതടു ങ്കട്ടു മടുക്കടുവൻ ങ്മലാമക ങ്കാരി്രിങ്പ്ാ
മെ പറഞ്ടു: “തരായം, കന്കമയ തരായം. “ അന്രീക്്ിൽ 
നിന്് ഋഷിങ്ദവാപ്സരസ്ടുകൾ പടുഷ്പവൃഷ്െി മെയ്കയടുയം 
“ ഇങ്ദേഹയം ഭീഷ്മർതമന്” എന്ടുരിയാെടുകയടുയം മെയ്തടു. 

ഗ്രന്ഥപ്ു� 

ഭലരതപര്െനാം

പി.ചക.  
ബാൈകൃഷ്ണൻ 
(ഇടത്പ്),
കുട്ികൃഷ്ണ 
മാരാർ

ഭാരത്രര്യടനം മലയാള വിമർശനസാഹിത്യത്ില് തുറ്ത് ഒരു ്രുതുവഴിയാണ്

ഭാരത്രര്യടനം
കുട്ികൃഷ്ണമാരാർ

സ്വപ്നത്ിൽനിന്പ് വിജയത്ിതൈക്ുള്ള പാത നിൈവിൈുണ്പ്. അതപ് 
കചണ്ത്ാനുള്ള കാഴ്ചയും അതിതൈക്പ് കടക്ാനുള്ള ലധര്വും  
അതപ് പിത്ുടരാനുള്ള മുൻഗണനയും നിങ്ങൾക്ുണ്ാകചട്.

~ കല്പ്നാ ൌള
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വാർത്തകൾ 

വനിതലദിനത്ിൽ ഒത്ുകൂെി 
മലെലളാം മിഷൻ ടപടണെെുത്ുകലർ
മലയാളം മിഷചറെ വിവിധ ൊ്ര്്ററുകളിചല പസ്തീ എഴുത്ുകാർ സംവാദത്ില് ്രചങ്കടുത്ു

ത ി രു വ ന ന്ത പു ര ം  •   ഗ ല ാ ക 
വനിതാദിനാഗഘാഷങ്ളുടെ 
ഭാഗമായി മലയാളം മിഷൻ 
സ്തീ  എ ഴു ത്ു ക ാ ർ ക് ാ യ ി 
ഓണജലൻ സംവാദം സംഘെി
പ്ിച്ചു. മലയാളം മിഷടറെ വിവിധ 
ചാപ്്ററുകളിടല സ്തീ എഴുത്ു
കാരാണ് സംവാദത്ില് പടങ്
െുത്ത്. 

മാർച്ച് 8 ന് നെന് സംവാ
ദ ത് ി ല്  എ ം . ജ ി .  ഗ ക ാ ള ജ് 
അ ധ ്ാ പ ി ക  എ . ജ ി .  ഒ ല ീ ന 

മുഖ്ാതിഥിയായിരുന്ു. മലയാളം 
മിഷൻ ഡയറക്ടർ ടപ്രാഫ. സുജ 
സൂസൻ ഗജാർജ്് സംവാദത്ി
ന ്ഗനതൃത്വം നല്കി. സംവാദത്ി
ല് എഴുത്ുകാർ അവരുടെ സർ
ഗസൃഷ്െികൾ അവതരിപ്ിച്ചു.

ശ്ീ ജ  ( ഫ്ാ ൻ സ് ) ,  ബ ീ ന 
ഗൊമി (യുഎസ്), ധന് (വാഷിം
ഗ്െണ ഡി.സി.), അർച്ചന (യു.
എസ്.), സ്മിത (ടചജന്), സീമ 
(ഗനാർടവ), സുധ ജിഗതന്ദ്രൻ 
(ഗഗാവ), അനിത (ഷാർജ), നിഷ 

(മസ്്ക്റ്), മഞ്ജു (ടചജന്), 
ശ്ുതി (ഷാർജ), ഗൊമി ടജ. 
ആലുങ്ല് (ബാംഗ്ൂർ), സിന്ു 
(ആഫ്ിക്-ഗൊഗഗാ) എന്ിവ
രാണ് രചനകൾ അവതരിപ്ിച്ച
ത്. അനു രാഗജഷ് (ഈജിപ്ത്), 
ഗജാണസണ പള്ളം (ഗഗാവ), ശ്ീ
കുമാരി (ഷാർജ) എന്ിവർ സം
വാദത്ില് പടങ്െുത്ു.

സംവാദം മലയാളം മിഷൻ 
ഗഫസ്ബുക്് ഗപജില് തത്സമ
യം പ്രഗക്പണം ടചയ്ു.

സ്വന്തം 
അവകാശത്ിന് 
കവണ്ി ഒരു സ്തധീ 
നിലന്കാള്ളുകമ്ാള് 
അവള് 
അറിയാന്ത 
തന്ന് ശബ്ം 
ഉയർത്ുന്ത് 
മുഴുവൻ 
സ്തധീകള്ക്് 
കവണ്ിയു 
മായിരിക്ും

അങ്കം = യുദ്ം  
എന്ർത്ം.

അംഗം 
(യുദ്ം എന് 
അർത്ന്ത് 
സൂചിപ്ിക്ാൻ )  
എഴുതിയാല് 
ന്തറ്്

ഭലഷ 
(Language)

പദാം 
(Word)

ഉച്ലരണാം 
(Pronounciation)

മലയാളം (Malayalam) സഗഹാദരി sahodari

ഹിന്ി (Hindi) बहन bahan

ഇംഗ്ീഷ് (English) Sister

ജർമ്ൻ (Germany) Schwester

ഫ്ഞ് (French) Soeur

സ്പാനിഷ് (Spanish) Hermana

ഇ്റാലിയൻ (Italian) Sorella sestra

റഷ്ൻ (Russian) CecTpa

ഗപാർച്ചുഗീസ ്(Portughese) Irma

ഹംഗഗറിയൻ (Hungarian) Nővér
ടചക്ൻ (Czech) Sestra

ഗക്രാഗയഷ്ൻ (Croatian) Sestra

ഗപാളിഷ് (Polish) Siostra

ജാപ്നീസ് (Japanese) シスター shimai

അറബി (Arabic) أخت ukht

ബഹുഭലഷല പദപരിചൊം
തയ്ാറാക്ിയത്: 
ആറെണി പടു്ൻപടുരയ്ക്കൽ, അഗമരിക്
ഇന്ന്ത് പദം: സപഹലദരി

കണിട്ലന �ിൽപ്�ലല
തിരുവനന്തപുരം • പരിഷ്കരി
ച്ച ജകപ്ുസ്തക നിർമാണത്ി
ടറെ ഭാഗമായുള്ള രണാം ഘട് 
എഡി്റിങ ്ശില്പ്ശാല പട്ാമ്ി 
പി.ഡബ്്ൂ.ഡി. ററ്് ഹൗസില് 
നെന്ു. മാർച്ച് 1, 2, 3 തീയതിക
ളില് സംഘെിപ്ിച്ച ശില്പ്ശാ
ലയില് മലയാളം മിഷൻ രജി
സ്്ാർ എം. ഗസതുമാധവൻ, 

വിദഗ്ധാധ്ാപകരായ എം.വി. 
ഗമാഹനൻ, പി.െി. മണികണഠ്ൻ, 
ടക.ടക. സുഗരഷ്ബാബു തുെ
ങ്ിയവർ പടങ്െുത്ു.

പരിഷ്കരിച്ച കണിടക്ാന് പാ
ഠപുസ്തകത്ിടറെ 3, 4 ഭാഗങ്ളു
ടെ ജകപ്ുസ്തകമാണ് തയാറാ
ക്ിവരുന്ത.് 1, 2 ഭാഗങ്ൾ വിത
രണത്ിന ്തയാറായി കഴിഞെ .ു

മലയാളം മിഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലില്

സഫ്ദർ ഹഷ് മിയുന്ട 
ചുവന് പൂവ്
തിരുവനന്തപുരം • ടതരുവ് 
നാെകങ്ളിലൂടെ പ്രതിഗഷധ
ത്ിടറെ സ്വരമായിരുന് സഫദ്ർ 
ഹഷ്മിയുെടെ 32-ാം ചരമവാർഷി
കത്ിഗനാെനുബന്ിച്ച് അഗദ്
ഹത്ിടറെ ബാല സാഹിത് 
കൃതിയായ ചുവന് പൂവ് എന് 
നാെകത്ിടറെ ഗറഡിഗയാ ആവി
ഷ്കാരം തയാറാക്ി ഗറഡിഗയാ 
മലയാളം സഫ്ദർ ഹഷ്മിടയ 
ഓർക്ുന്ു. 

ബാലസാഹിത് നാെകരച
നാരംഗത്് വലിയ സംഭാവന
കൾ നല്കിയ വ്ക്ിയാണ് 
ഇഗദ്ഹം. ഡല്ഹിയില് 1954 ല് 
ജനിച്ച സഫ്ദർ 1989 ജനുവരി 
2 നാണ് സാമൂഹ്വിരുദ്ധരുടെ 
ആക്രമണത്ിന് ഇരയായി മര
ണമെഞെത്. എഴുത്ുകാരി
യും മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ട
റുമായ ടപ്രാഫ. സുജ സൂസൻ 
ഗജാർജ്ാണ ്ചുവന് പൂവ ്പരി
ഭാഷടപ്െുത്ിയത്. 

ഗകരള സാഹിത് അക്ാദമി 

യുടെ ഈ വർഷടത് ടചറുകഥാ 
പുരസ്ാരത്ിനർഹനായ എസ.് 
ഹരീഷുമായുള്ള സംവാദം, ഋതു
ഗഭദങ്ൾ ഗകാറിയിട് ചലച്ചി
ത്ര ഗാനങ്ൾ കിളിവാതിലില് 
സുഗതാഞ്ജലി കാവ്ാലാപന 
മത്സരത്ിടല ചാപ്്റർതല 

വിജയികളുടെ അവതരണങ്ൾ 
എന്ിവ ഗറഡിഗയാ മലയാള
ത്ില പുതു ആസ്വാദനമായി 
ഗകൾക്ാം.

h t t p s : / / w w w .
y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCHdVFT5Rz7PCeTSP8HgfBA

പ്രപത്ക ശ്ദ്യ്കത്
മലയാളം മിഷൻ വാർത്ാ പത്രികയായ ഭൂമിമല
യാളത്ിഗലക്് മിഷടറെ എല്ാ ഗമഖലകളിലും 
മിഷനുമായി ബന്ടപ്ട് ്നെക്ുന് പരിപാെിക
ളുടെ റിഗപ്ാർട്ും ചിത്രങ്ളും മിഷടറെ ഇ-ടമയി
ല് വിലാസത്ിഗലക് ്അയച്ചുതരണടമന് ്താ
ല്പ്ര്ടപ്െുന്ു. ഒപ്ം ഭൂമി മലയാളത്ിടല പം
ക്ികളായ മഷിത്ണ്, ദൂടര ദൂടര മലയാളം, 
കലാസംബന്ിയായ ഗലഖനം എന്ിവയിഗല
ക്ും രചനകൾ ക്ണിക്ുന്ു.

ഇ-ടമെിൽ വിലലസാം:
bhoomimalayalamnewsletter@gmail.com

പഠനപകന്ദ്രങ്ങൾ്ുള്ള 
ധനസഹലൊം ഉെർത്ി
തിരുവനന്പുരം: മലയാളം മിഷൻ പഠനഗക
ന്ദ്രങ്ൾക്് നല്കുന് ധനസഹായ തുക 5000/- 
ആക്ി ഉയർത്ി. നിലവില് 3000/- രൂപയാണ് 
ധനസഹായം നല്കിയിരുന്ത്. ഇന്്യിടല 
പഠനഗകന്ദ്രങ്ൾക്ാണ ്മലയാളം മിഷൻ ധന
സഹായം നല്കിവരുന്ത്. ടഫബ്ുവരി 23 ന് 
ഗചർന് മലയാളം മിഷടറെ പതിഗനഴാമത് ഭര
ണസമിതി ഗയാഗത്ിലാണ് തീരുമാനം.

രജിസ്ഗ്ഷൻ പൂർത്ിയാക്ി ഒരു വർഷ
ടത് പ്രവർത്നങ്ൾ വിലയിരുത്ിയാണ് 
പഠനഗകന്ദ്രങ്ൾക്് ധനസഹായം അനുവദി
ക്ുന്ത്. പഠനഗകന്ദ്രങ്ളിഗലക്ാവശ്മായ 
പഠനസാമഗ്രികൾ വാങ്ുവാനായാണ് തുക 
വിനിഗയാഗിക്ുന്ത്.

നാട്ങ്ങളിൈ്ലാത് ന്പവർത്നവും 
സംസാരിക്ുവാനുള്ള ലധര്വും ൈക്്തത്ാടുള്ള 
ആത്ാർഥതയുമാണപ് നമുക്ാവശ്ം.

~ സനരാജിനി നായിഡു

1954
ഡല്ഹിയില്  
1954 ല് ജനിച്ച  
സഫ്ദർ 1989  
ജനുവരി 2 നാണ്  
സാമൂഹ്യ 
വിരുദ്രുന്ട 
ആക്രമണത്ിന്  
ഇരയായി  
മരണമടഞ്ത്.

പദ�ുദ്ി
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മലെലളഭലഷല പ്രതിഭലപുരസ്ലരാം 
മലയാളഭാഷചയ 
സാനങ്കതികവിദ്യാ
സൗഹൃദമാക്ു് 
മികവിനായി ഏർ
ചപ്ടുത്ിയതാണ് 
്രുരസ്ാരം

തിരുവനന്തപുരം • മലയാളം 
മിഷടറെ ഈ വർഷടത് മലയാള
ഭാഷാ പ്രതിഭാപുരസ്ാരം തുഞ
ടത്ഴുത്ച്ഛൻ മലയാളം സർവ
കലാശാലയിടല സ്ൂൾ ഓഫ ്ക്രി
ഗയ്റീവ് ജറ്റിങ് വിഭാഗം ഡയ
റക്ടർ ഗഡാ. അഗശാക് എ ഡി
ക്രൂസിന് സമ്ാനിച്ചു. മലയാളം 
മിഷനില് സംഘെിപ്ിച്ച ചെങ്ില് 
50,000 രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും 
ഫലകവും അെങ്ുന് പുരസ്ാരം 
സാംസ്ാരിക കാര് വകുപ് ്ടസക്ര
ട്റി റാണിഗജാർജ ്ഐ.എ.എസ് 
അഗദ്ഹത്ിന് ജകമാറി. രണാ
മടത് മലയാളഭാഷാപ്രതിഭാ പു
രസ്ാരമാണിത്.

മലയാളഭാഷടയ സാഗങ്തി
കാവിദ്ാസൗഹൃദമാക്ുന് മിക
വിനായി ഏർടപ്െുത്ിയതാണ് 

പുരസ്ാരം. കാലത്ിടറെ മാ്റത്ി
നനുസരിച്ച് മലയാളഭാഷടയ 
കൂെുതല് സാഗങ്തിക വിദ്ാസൗ
ഹൃദമാക്ാനൻ ഗഡാ. അഗശാക് 
എ ഡിക്രൂസ് രൂപകല്പ്നടചയ് 
‘തിരൂർ ടമാജബല് ആപ്ിഗക്ഷ
ന’് കഴിഞെതായി റാണി ഗജാർജ് 
ഐ.എ.എസ് ചൂണിക്ാട്ി. ചെ
ങ്ില് ഐ.എം.ജി ഡയറക്ടർ 
ഗഡാ. ടക ജയകുമാർ മുഖ്പ്രഭാ
ഷണം നെത്ി. മലയാളം മിഷൻ 
ടപ്രാഫ. സുജ സൂസൻ ഗജാർജ് 
അധ്ക്യായിരുന്ു. 

മലയാളം മിഷൻ ഭരണസമിതി 
അംഗവും പ്രശസ്ത എഴുത്ുകാര
നുമായ ടക പി രാമനുണ്ണി, സാം
സ്ാരിക കാര്വകുപ് ്അണർ ടസ
ക്രട്റി മുഹമ്ദ ്റിജാം, മലയാളം 
മിഷൻ കുജവ്റ ്ചാപ്്റർ ടസക്ര
ട്റി സജി ജനാർദ്ധനൻ, കർണ്ണാ
െക ചാപ്്റർ ഗൊമി ആലുങ്ല്, 
മലയാളം മിഷൻ രജിസ്് ാർ എം 
ഗസതുമാധവൻ, മുൻ ഫിനാൻസ് 
ഓഫീസർ തിബീൻ നീലാംബരൻ, 
പബ്ിക്് റിഗലഷൻ ഓഫീസർ 
ആഷ മറിയം ഗജാണ തുെങ്ി
യവർ ചെങ്ില് സംസാരിച്ചു.

വാർത്തകൾ 

ഡൽഹി 
മലെലളാം മിഷൻ 
വലർഷികലപ�ലഷാം
ഡല്ഹി • മലയാളം മിഷൻ ഡല്ഹി ചാപ്്ററിടറെ 
പത്ാം വാർഷികാഗഘാഷവും പ്രഗവശഗനാത്സ
വങ്ളുടെ ഗകന്ദ്രതല ഉദഘ്ാെനവും ഗഡാ. ഗജായ് 
വാഴയില് ഐ.എ.എസ്. നിർവ്വഹിച്ചു. ഗകരള 
ഹൗസില് നെന് ചെങ്ില് ഡല്ഹി മലയാളം 
മിഷൻ പ്രസിഡൻറ് ടപ്രാഫ. ഓംഗചരി എൻ എൻ 
പിള്ള അധ്ക്നായിരുന്ു. ടസക്രട്റി എം സി അര
വിന്ൻ, മ്റ് ഭാരവാഹികളായ ടക മാധവൻ കുട്ി, 
വിഗനാദ് കമ്ലത്്, ടക എസ് അനില, എൻ വി 
ശ്ീനിവാസ് എന്ിവർ സംസാരിച്ചു. ആഗഘാഷ
ങ്ളുടെ ഭാഗമായി അധ്ാപകരുടെയും വിദ്ാർഥി
കളുടെയും വിവിധ കലാപരിപാെികൾ അരഗങ്റി.

20-ലാം ല്ാം പദപ്ര�ത്നാം (10) ഉത്രങ്ങൾ

1 ഉ മാ കക ര ളം

2 ക യ ർ

3 എം ടി വാ സു കദ വ ൻ നാ യ ർ

4 ക രി മ്്

5 ത മ്്

6 പ ച്ച ക്ു തി ര

7 സു കു മാ ര ക്ു റു പ്്

8 നി ങ്ങ ള് ക്ു മാ കാം കകാ ടധീ ശ്വ ര ൻ

9 ഗം ഗ

സുഗതകുമലരി െീച്ർ

വിജയി

അൻസില എസത്
ന്ചജന്

ത�ാ. 
അതശാകപ്  
എ �ിന്കകൂസിനപ്  
പുരസ്ാരം 
സമ്ാനി 
ക്ുന്ു

പുരസ്ാരവിത
രണ െടങ്ങിൽ 
റാണി തജാർജപ് 
ഐ.എ.എസപ്. 
സംസാരിക്ു
ന്ു

മലധവൻ പലെി
മലയാളം മിഷൻ 

ദുബായ് ചാപ്റ്ർ (ഷാർജ)

ആദരലഞ്ജലികൾപേഡിപെല മലെലളത്ിൽ 
പകൾ്ലാം

ഗറഡിഗയാ മലയാളത്ില് ഏപ്രില് 24 മുതല് 31 
വടര 'ആ വരികളി'ല് ഗകൾക്ാം പഴവിള രഗമ

ശനുമായുള്ള സംവാദം. പയഗമ പണലിയി
ല് പണിയ ഗഗാത്ര കവി ടലഗയഷ് ഇ.സി. 
സംസാരിക്ുന്ു. ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ളുടെ 
ഋതുഗഭദങ്ളില് ആസ്വദിക്ാം വിഷാദം. 
പുസ്തക വണിയില് പരിചയടപ്ൊം പുതു

വായനകടള. നഗവാത്ാന നാെകം (അെു
ക്ളയില്നിന്് അരങ്ഗത്ക്്) ഭാഗം 5, 

കഗഥാത്സവത്ില് പുതിയ കഥാകൃത്ുക്
ടള പരിചയടപ്ൊം.

www.radiomalayalam.in 
എന് ന്വബ്ജസറ്് വഴിയും 

Malayalam Mission Radio Malayalam 
എന് യൂട്യൂബ് ചാനല് വഴിയും 

Malayalam Mission ആപ്ിലൂന്ടയും 
കറഡികയാ മലയാളം കകള്ക്ാം.

�ൽഹി  
ൊപപ്്റർ  
വാർഷികാ
തഘാഷത്ിൽ
നിന്പ്

നമുചക്ൈ്ലാവർക്ും വൈിയ കാര്ങ്ങൾ ചെയ്ാൻ കഴിയിൈ്ല.  
പതക്, ചെറിയ കാര്ങ്ങൾ വൈിയ തനേഹതത്ാചട  
ചെയ്ാൻ കഴിയും. 

~ മദർ ചതനരസ
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‘മഴു തിന് മാമരടക്ാമ്ില്  
തനിച്ചിരു-
ടന്ാെിയാച്ചിറകു ടചറുതിളക്ി’

ഗജാസഫ് പാെുകയാണ്...യുവജ
ഗനാത്സവ ഗവദിയിടലാ, ഗക

രളത്ിടല മഗ്റടതങ്ിലും ഗവദികളി
ഗലാ, വീട്ിഗലാ ഗപാലുമല്. സ്ൂൾ വിട്ു
ള്ള വരവാണ്. മഞെു പുതപ്ിച്ചിട്ിരി
ക്ുന് ഗനാർഗവ ടതരുവിടറെ കുളിർ
ന് മാറിലൂടെ, ഇെയ്ിടെ മഞെിൻ തു
ണുകടള തട്ിക്ളിച്ച്, കിട്ാവരികടള 
ഓർടത്െുക്ാടനഗന്ാണം ഇെടയ്ാ
ന്ു നിന്,് വീണും നെന്,് ആ പന്തണു
കാരൻ വീട്ിടലത്ുഗമ്ാഗഴക്ും സുഗ
താജ്ലിക്ായി അമ് തഗല ദിവസം 
പഠിപ്ിച്ച വരികൾ കാണാപ്ാഠമാവും. 
ഇടതാരു നിത് കാഴ്ചയായഗപ്ാൾ അമ്
യുടെ മനസ്ും സഗന്ാഷത്ാല് പൂ
ത്ുലഞെു. മകന് ഇനിയും നൃത്ം 
പഠിക്ണ, പകരം കവിത പഠിച്ചാല് 
മതിടയന്് കൂെി പറഞെഗതാടെ ആ 
അമ്യിടല മലയാളം മിഷൻ അദ്ധ്ാ
പിക വാഗനാഗളാം ഉയർന്ു. ഇതഗല് 
ശരിക്ും മലയാള ‘മിഷൻ.’

മണ്ണിനും, മനുഷ്നും, മരത്ിനും, 
കിളികൾക്ുടമാടക്യായി തടറെ 

ജീവശ്വാസമായ അക്രമുത്ുകൾ 
പകുത്  ുനല്കി അനന്തയിഗലക് ്പറ
ന്കന് സുഗതകുമാരി െീച്ചർ ശരിക്ും 
മറഞെു ഗപാഗയാ? ഇഗല്, ഇല്. അതിനു 
ടതളിവായിരുന്ു ഗജാസഫ് അെക്ം 
ഗലാകത്ാകമാനമുള്ള മലയാളത്ി
ടറെ കുഞെു മക്ൾ അർപ്ിച്ച സുഗതാ
ജ്ലിപ്ൂക്ളുടെ അശ്ുപൂജ.

മലയാളം മിഷടറെ തുെക്ം മുതല് 
ഒപ്ം സഞരിച്ച സുഗതകുമാരി െീച്ചറി
ടറെ കവിതകടള ഗചർടത്െുത്ുടകാ
ണ ്മലയാളം മിഷൻ പഠിതാക്ൾക്ായി 
ആഗഗാളാെിസ്ാനത്ില് ഓണജല
നായി ടഫബ്ുവരിയില് തുെക്മിട് 
കാവ്ാലാപന മത്സരം മാർച്ച് 13 നു 
ടകാെിയിറങ്ിയഗപ്ാൾ സുഗതകുമാ
രി െീച്ചർ വീണും ഉയർടത്ഴുടന്ല്ക്ു
കയായിരുന്ു, കുട്ികളിലൂടെ... രക്
കർത്ാക്ളിഗലക്,് അധ്ാപകരിഗല
ക്,് ഗലാകത്ാകമാനമുള്ള മലയാളം 
മിഷൻ പ്രവർത്കരിഗലക്,് പരിപാെി 
കണുടകാണിരുന് മ്റു സഹൃദയ മന
സ്ുകളിഗലക്് ഒടക്. െീച്ചറിടനഗപ്ാ
ടല തടന്യാണ് െീച്ചറുടെ കവിതക
ളും. കവിതകളുടെ സങ്ീർണ്ണമായ ജാ
െകളില്ാടത ലളിതവും മഗനാഹരവും, 
ആശയ സമ്ുഷെ്വുമായ പദാവലികൾ 

മനുഷ്യചറെ ആർത്ി 
മണ്ിചനയും മലകചള
യും മരങ്ചളയും കവർ
്നപ്ാൾ പ്രതീക്ഷ ചക
ചവടിയാചത അമ്മയ്കാ
യും ചകാച്ുമക്ൾ 
ക്ായും കിളികൾക്ാ
യും നല് നാചളയ്കായും 
ഒചക് ്രാടുക മാപതമല് 
ടീച്ർ ചെയ്ത് അത് പ്രാ
വർത്ികമാക്ാനുള്ള 
്രടനയാരുക്ങ്ളിചല 
മുൻനിരക്ാരിയായതും 
കാവ്യരംഗത്ിനു മാപത
മല് സാമൂഹികരംഗത്ി
നും കൂടുതല് ഊർജ്ം 
്രകർ്ുനല്കി.

ലിെലന മുാംതലസത്
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

മലളവിക മലെമ്ി
ജൂനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

നിരുപമ അരവിന്ത്
ജൂനിയർ മൂന്ാം സ്ാനം

അഞ്ജലി പവത്ൂർ
സധീനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

ഗൗരി പജ്ലതിലലൽ
സധീനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

അരുന്ധതി �ിവകുമലർ
സധീനിയർ മൂന്ാം സ്ാനം

േിതിക രലപജഷത്
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

അബൂദബി

എെത്ഡൻ ആഷത് ലി 
മഞ്ില

ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

ജലഹ്നവി ജിെ
ജൂനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

ആദിശ്ീ പസലണി
സധീനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

ജൂന ഉേുവപച്െത്ത്
സധീനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

ബഹത്തേൻ ടബൽജിൊം

അൽന  
എലിസബത്ത് പജലഷി

ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

ഹനലൻ ഷിഹലബത്
ജൂനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

ഖദീജ തലഹ
ജൂനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

അനലമിക അേ്ൽ
സധീനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

പനഹ പുഷ്പരലജത്
സധീനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

സൗദി അപേബ്

2

2

2

1

1

1

3

1

2

1

2

1 2

2 3

1

സുഗതാഞ്ജലിന്ക്ാരു കത്്

കലവ്ലലലപന മത്സര വിജെികൾ

സത്ം എന്തതത്ാളം വൃത്ിചകട്താചണങ്ിൈും അതപ് 
അതന്വഷിക്ുന്വർക്പ് എൈ്ലായപ്തപാഴും അതപ് മതനാഹരവും 
ജിജ്ാസാജനകവുമാണപ്.

~ അഗതാ പകിസ്റി
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കാല്പ്നീകതയില് ഗകാർത്ിണക്ിയ 
കവിതകൾ അക്ര സ്പുെതഗയാടെ കു
ട്ികൾ ടചാല്ിക്യറിയത ്സഹൃദയ മന
സ്ുകളുടെ ആഴങ്ളിഗലക്ായിരുന്ു. 
ഗമാഹങ്ളായി, കരുതലായി, വിഷാ
ദങ്ളായി, ഗപെിയായി, ആശങ്യായി 
ഒടക് ആ ഹൃദയ ഗനാവുകൾ ടപയ്ിറങ്ി.

മനുഷ്ടറെ ആർത്ി മണ്ണിടനയും മല
കടളയും മരങ്ടളയും കവർന്ഗപ്ാൾ 
പ്രതീക് ജകടവെിയാടത അമ്യ്ായും 
ടകാച്ചുമക്ൾ ക്ായും കിളികൾക്ാ
യും നല് നാടളയ്ായും ഒടക് പാെുക 
മാത്രമല് െീച്ചർ ടചയ്ത് അത് പ്രാവർ
ത്ികമാക്ാനുള്ള പെഗയാരുക്ങ്ളി
ടല മുൻനിരക്ാരിയായതും കാവ്രംഗ
ത്ിന  ുമാത്രമല് സാമൂഹിക രംഗത്ിനും 
കൂെുതല് ഊർജ്ം പകർന്ു നല്കി.

മുതിർന് കുട്ികൾ പശ്ിമഘട്വും, 
അമ്ലമണികളും, രാത്രി മഴയും ഒടക് 
പാെി മുന്ിഗലടക്ത്ിയഗപ്ാൾ കുഞെു 
കുട്ികളുടെ രക്കർത്ാക്ളും കവിത 
തിരടഞെെുത്ു നല്കുന് കാര്ത്ി
ല് ശ്ദ്ധാലുക്ളായിരുന്ു. ഇനിയീ 
മനസ്ില് കവിതയില്ാ, ഒ്റയ്ിരിക്ാൻ 
പഠിച്ചു ഞാൻ, ഒരു പാട്് പിടന്യും 
എന്ീ കവിതകളായിരുന്ു കൂെുതലും 
ഗകട്ത.് പുറം ഗകരളത്ില് പ്രഗത്കിച്ചും 

മലയാളികൾ താരതഗമ്ന കുറവുള്ള 
യൂഗറാപ്ൻ രാജ്ങ്ളില് അക്രസ്പു
െതഗയാടെ കുട്ികൾ കവിത ടചാല്ു
ന്ത് ഗകട്ഗപ്ാൾ സത്ത്ില് കണ്ണു 
നിറഞെു ഗപായി. അവസാനം കടണ
ത്ിയ പത്ു ഗപരുകളില് നിന്ും വിജ
യികടള നിർണ്ണയിക്ുന്തില് വിധികർ
ത്ാക്ൾ ശരിക്ും ബുദ്ധിമുട്ിയിട്ുണാ
വും എന്തില് തർക്മില്. എന്ാല് 
ഇതിനു പിന്ില് പ്രവർത്ിച്ച രക്കർ
ത്ാക്ളുടെയും മിഷൻ പ്രവർത്കരു
ടെയും നിസ്വാർത്മായ കഠിനാധ്വാന
ത്ിന് വിധികർത്ാക്ൾടക്ന്ല് 
ആർടക്ങ്ിലും വിലയിൊനാകുഗമാ?

ജൂനിയർ വിഭാഗത്ില് ദുബായ ്ചാ
പ്്ററിടല മാധവ് അഗശാക് ഒന്ാമടത
ത്ിയഗപ്ാൾ റാഖ് ഫുജജറ ചാപ്്ററി
ടല കൃപ നിഷാ മുരളിയും ഗഗാവാ ചാ
പ്്ററിടല ദക് ്ധാർമികും രണും മൂന്ും 
സ്ാനങ്ൾ പങ്ിട്ു. സീനിയർ വിഭാഗ
ത്ില് ഗഗാവാ ചാപ്്ററിടല ഫാബി 
ഷാഹുല് ഒന്ാം സ്ാനം ഗനെിയ
ഗപ്ാൾ തമിഴ്നാെ് ചാപ്്ററിടല കാർ
ത്ിക ്.പി രണാം സ്ാനവും യു.എസ് 
ചാപ്്ററിടല അർപ്ണ അജിത ്മൂന്ാം 
സ്ാനവും കരസ്മാക്ി. സീനിയർ 
വിഭാഗത്ില് ഒന്ാം സ്ാനം ഗനെിയ 

മത്സരാർത്ിടയ മാ്റി നിർത്ിയാല് 
മട്റല്ാ കുട്ികളുടെയും ആലാപന
ത്ിടല ടചറിയ ടചറിയ വ്ത്ാസങ്
ളാണ ്അവടര മുന്ിഗലക്ും, പിന്ിഗല
ക്ുടമാടക് മാ്റി നിർത്ിയത്.

സുഗതാജ്ലി പരിപാെിയുടെ 
സമാപന ഗവളയില് മലയാളം മിഷൻ 
ഡയറക്്റർ ടപ്രാ. സുജ സൂസൻ പറ
ഞെതുഗപാടല സുഗതാജ്ലി മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ളതു ടകാണ് സ്ാന നിർ
ണ്ണയം ആവശ്ടപ്െുന്ുടണങ്ിലും 
മത്സരമായിട്് കണക്ാക്ി ആരും നി
രാശരാഗകണതില്. ആ കവിത നിങ്ൾ 
പഠിടച്ചെുത്ു. അതിടല ആശയങ്ൾ 
മനസ്ിലാക്ി. നിങ്ളിടല സർഗ്ാത്മ
കതടയ ടതാട്ുണർത്ാനും അത ്കാ
രണമാഗയക്ാം. നിസ്ാര കാരണങ്
ളാല് പിന്ിഗലക് ്ഗപായവരാണ ്മുന്ി
ലുള്ളവർക് ്സ്ാനം ഗനെിടക്ാെുത്
ത്. അതിനാല് പിന്ിഗലക്് തിരിഞെ് 
നന്ിയുടെ ഒരു മിഴിനീട്ം...അതും െീച്ച
റിഗനാെുള്ള ആദരവു തടന്യാവും.

രലപജ�്വരി ജി നലെർ
കഗാവ

പ്രീതിക സതീഷത്
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

അനുധ സുപരഷത്
ജൂനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

ആവത്നി അനിഷത്
ജൂനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

ശ്ീനന് പമപനലൻ
സധീനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

�ിവലനി പമപനലൻ
സധീനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

ഖത്ർ

കീർത്ന സതീഷത്
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

ദിെ തഷൻ
ജൂനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

പല്വി അഭിലലഷത് നലെർ
സധീനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

സിെ സതീഷത് കുമലർ
സധീനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

ഒമലൻ ഈജിപത് തത്

പമഹ സിതലര സുപരഷത്
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

ഉജ്്വൽ വിജെത്
ജൂനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

ഗൗതാം രലപജഷത്
സധീനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

പ്രണവിക പ്രദീപത്
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

േപബ് പി എബ്രഹലാം
സധീനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

തവ�ലഖത്  
അജിതത്കുമലർ

സധീനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

മപലഷ്

2

2

2

1

1

1 1

1

1

1 1

2 2

2

2

സുഗതാഞ്ജലിന്ക്ാരു കത്്

നിങ്ങൾ ഒരാതളാടപ് സംസാരിക്ുന്തപ് ഏചതങ്ിൈും  
ഭാഷയിൈാചണങ്ിൽ അയാളുചട തൈതചാറിതനാടും, സ്വത്ം 
ഭാഷയിൈാചണങ്ിൽ അയാളുചട ഹൃദയതത്ാടുമാണപ് സംവദിക്ുക. 

~ ചനല്സൺ മനണ്ല

െിന്തരീകരണം: 
ന്പശാത്പ് 
ഒളവിൈം
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ആൻ എലിസബത്ത് പജലബി
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

ആപരലണ് പതലമലസത്
ജൂനിയർ രണ്ാം  സ്ാനം

മലളവിക ഹലരിഷത്
ജൂനിയർ മൂന്ാം സ്ാനം

ഭലവന ഉഷ ബിപനലജത്
സധീനിയർ ഒന്ാം  സ്ാനം

ക്ിഷത് മിലൻ
സധീനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

ശ്ദ് പിള്ള
സധീനിയർ മൂന്ാം സ്ാനം

െു.ടക.

ആരവ മപണലലി
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

അനെത്കൃഷ്ണ സി.എസത്.
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

പസഹത് �്ലാം പജലപ്ൻ
ജൂനിയർ രണ്ാം  സ്ാനം

കല്ലണി അജിത്ത്
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

െു.എസത്.എ. ആഫ്ി് 
പെലപഗല

ജപ്ലൻ

പഗ്ലേിെ സൂസന പജലസത്
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

അവനീഷത് തകമൾ
ജൂനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

അൻവിക പി. നമ്്ലർ
ജൂനിയർ മൂന്ാം സ്ാനം

അമൃത എസത്. കുമലർ
സധീനിയർ ഒന്ാം  സ്ാനം

ആരുഷി തകമൾ
സധീനിയർ രണ്ാം  സ്ാനം

ദലരിസത് വർഗീസത്
സധീനിയർ  മൂന്ാം  സ്ാനം

പഭലപ്ലൽ

സി ആർ ശ്ീലക്ഷി
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

നിരഞ്ജൻ കിപഷലർ
ജൂനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

ശ്ീരലഗത് ശ്ീജെത്
ജൂനിയർ മൂന്ാം സ്ാനം

കലർത്ികത് പി.
സധീനിയർ ഒന്ാം  സ്ാനം

തവഷ്ണവി ആർ.
സധീനിയർ രണ്ാം  സ്ാനം

േിച് തസജൻ
സധീനിയർ  മൂന്ാം  സ്ാനം

ടചതന

കലർത്ിക  അനിൽകുമലർ
സധീനിയർ  മൂന്ാം  സ്ാനം

അ�്വതി പിതള്ള
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

നിപവദിത മപനലജത്
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

ഭവ്ശ്ീ
ജൂനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

േിഷിതത് പ്രകല�ത്
ജൂനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

വസുധ എ.എസത്.
ജൂനിയർ മൂന്ാം സ്ാനം

പി.എസത്. ദിെ
ജൂനിയർ മൂന്ാം സ്ാനം

പശ്െ ആർ. കൃഷ്ണ
സധീനിയർ ഒന്ാം  സ്ാനം

എ. അരവിന്ത്
സധീനിയർ ഒന്ാം  സ്ാനം

പുണ് പദവൻ
സധീനിയർ രണ്ാം  സ്ാനം

അഖിപലഷത്. െി.എാം.
സധീനിയർ രണ്ാം  സ്ാനം

പശ്െ വി.
സധീനിയർ  മൂന്ാം  സ്ാനം

അഞ്ജലി വലര്ർ
സധീനിയർ  മൂന്ാം  സ്ാനം

ഡൽഹി

ടവറ്ത് ബാംഗലൾ

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1 1

3

3

3

3

1

1

1

1

1

2

2

2

വിസ്മെ വിപനലദത്
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

ദക്ത് ധലർമ്മികത് പി.വി.
ജൂനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

ഫലബി ഷലഹുൽ
സധീനിയർ ഒന്ാം  സ്ാനം

പമ� മധുലലൽ
സധീനിയർ രണ്ാം  സ്ാനം

പഗലവ

21 1 2

2

3

3

3

3

3

33 2

ന്ത്രീകൾ ന്ത്രീകചളതപ്ാചൈ ന്പവർത്ിക്ുത്ാൾ അവർ താഴ്ന്നവരാചണന്പ് 
ആതരാപിക്ചപ്ടുന്ു. ന്ത്രീകൾ സ്വാഭാവിക മനുഷ്ന്പകൃതി തപാചൈ  

ന്പവർത്ിക്ുത്ാൾ അവർ പുരുഷന്ാചരതപ്ാചൈ ചപരുമാറുന്ുചവന്ും ആതരാപിക്ുന്ു.

~ സിനമാൺ ദി ബുചവയർ
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ഉത്ര പമപനലൻ
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

എസത്. പജ്ലതി

ഭലനു അനൂപത്
ജൂനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

സരിത എസത്.

ആദർ�ത് പിഷലരെി
ജൂനിയർ മൂന്ാം സ്ാനം

വിസ്മെ ടക.എസത്.

ആതിഷത് പിതള്ള
സധീനിയർ ഒന്ാം  സ്ാനം

പദവിക രലപജഷത്
സധീനിയർ രണ്ാം  സ്ാനം

ആകല�ത് സുധലകരൻ
സധീനിയർ  മൂന്ാം  സ്ാനം

പൂടന

പപലണ്ിപച്രി

അക്ര ഒ.
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

തമഥിലി ദീപു കൃഷ്ണ
ജൂനിയർ രണ്ാം സ്ാനം

ഹൃതിക മപനലജത്
സധീനിയർ ഒന്ാം  സ്ാനം

ഭവ് ദലസത്
സധീനിയർ രണ്ാം  സ്ാനം

തവഗ വിജെിതത്
ജൂനിയർ ഒന്ാം സ്ാനം

കർണലെക ആസത്പരേലിെ 
ബ്രിസത്ബൻ

2

2

1

1 1

3 1

1

2

2

3

എനിക്പ് ന്ത്രീയായിരിക്ാൻ ഇഷ്ടമാണപ്. ഒപ്ം അവരുചട  തറാൾ  
തമാ�ൈാകാനും. അതപ് ഞാൻ ആസ്വദിക്ുന്ു. ന്ത്രീ  
ആരായിരിക്ണചമന്പ് തരീരുമാനിക്ുന്തപ് അവരുചട ആത്വിശ്വാസമാണപ്.

~ കാർത്ി പ്ീമാൻ
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എഴുത്തുപു�

യാത്
വിതയ്ാടത ടകായ്ാടത
കൂട്ിവയ്ാടത
ചിറക് വിരിച്ച് പാറി പ്ാറി
ദൂരക്ാഴ്ചകൾ കാണുന്
ഗമഘക്ൂട്ുകൾ ഗപാടല
ഒരു യാത്ര...

ഇരുമ്ഴികൾക്ുള്ളില്
കുരുങ്ിയ ഗതങ്ലില്
പരിധിക്ിപ്ുറം മാഞെു ഗപായ
മനം ടകാടണാരു യാത്ര..

ഊെും പാവും ഇട്്,
സ്വപ്നനൂലില് ടനടയ്െുത്
നിറക്ൂട്ുകൾ നിറഞെ
കലാലയകാലത്ിടറെ
ഉത്രം ഗതെിയുള്ള യാത്ര...

ആയിരം വർഷങ്ൾ
അര മാത്രയാക്ിയ
ആനന് സുരഭില യാത്രകൾ...

ഓർമ്കളുടെ ഭാഡേം ഗപറി
സ്വപ്നങ്ളുടെ ഗതരിഗലറി
ചിന്കൾ വന്മാകാടത

പ്രവാസ വീഥികളില്
ഏകാന് പഥികയായി
 ദിക്ുകൾ താണി
ഉപജീവനത്ിനായി
അതിജീവന മന്തം ടചാല്ി
ഒരു യാത്ര....

ടഞാെിയിെ ഗപാലും
യുഗങ്ൾക്് തുല്മായ്
സമയരഥത്ില്
ഹൃദയമിെിപ്ിടറെ താളത്ില്
എണ്ണയ്റ ശകെം
നീങ്ും ഗപാടല...
ആശുപത്രിയില്
കാത്ിരിപ്ു ഗവളയിടല
ആത്മാവിടറെ യാത്ര...

എത്രടയത്ര യാത്രകൾ....

തിരിടകയാത്രയില്
ആസ്തി അളക്ുവാൻ
മനസ്ിടറെ ഉള്ളറകളിഗലക്്
ഒതുങ്ി ച്ചുരുങ്ി
നെക്ുഗമ്ാൾ അറിയുന്ു
ദൂര ജദർഘ്വും ടപാരുളും.

കവിത

കവിത

അാംബിക പി. പമപനലൻ
അക്ാദമിക് കകാ-ഓർഡികനറ്ർ
ഡല്ഹി ചാപ്റ്ർ

മഞ്ജു അനിൽകുമലർ
കവപ്ംപട്ു കകരള സമാജം 
അധ്യാപിക, തമിഴ്നാട് ചാപ്റ്ർ

കാട്രുവിടയാഴുകുന്തു കാണുവിൻ
കാതെപ്ിക്ുന് ഗകാലാഹലങ്ളില്ാടത
കളകളം പാെിയണയുമവയുടെ-
പാതകൾ പൂവിരിഞെതല്
കൂർത് മുള്ളുകൾ കരിങ്ല്പ്ാറകള-
ഗന്ാന്ം ടകട്ിപ്ുണർന്ു ജകവിട്-
കാട്ുവള്ളികൾ ടമതിഗച്ച്റം ഹർഷപുളകിതയാടയത്ി
കാനനഛായതൻ മാ്റു കൂട്ുന്ിതാ...
ആർക്ുഗവണി പിരിഞെടതന്റിയില്ാ-
ജക്വഴികളാത്മ ടനാമ്രങ്ളില്ാടത
വന്ു ഗചരുമാക്ായഗലാളങ്ളി-
ടലാന്ാടയന് സഗന്ശഗമാതുന്ു;
പിടന്പതിഗക്ണതാ പ്രക്ുബ്മാ-
മലയാളിടയന്ു പിഗന്ാട്ു പായുന്ില്
ഗമെക്ാ്റുതിർക്ുമാ പിഗന്ാട്ു പായുന്ില്
മെിത്ട്ിലമ്ാനമാട്ി പച്ചത്ുരുത്ിലൂടൊഴുകും
നിൻ കളഹംസധ്വനി ഗകട്ുണരുവാൻ ടകാതിച്ചു ഞാൻ
കനല്കാട്റരിക്ുമീ ജീവിത നൗകയില് നിൻ....
പാദസരത്ിടറെ അനുരണനങ്ൾ ഉയർന്ിെടട്.

എെുത്ു
പുരെിപല്ത് 

എെുതലാം

പ്രിയടപ്ട്വടര,

എഴുത്ുപുരയിടല ഉടള്ളഴു
ത്ുകൾക്ായി സ്വാഗതം. 
ഓഗരാ മാസടത്യും എഴു
ത്ുപുരയിഗലടക്ഴുതാൻ 

നിങ്ടള ക്ണിക്ുന്ു. 
എല്ാമാസവും ഓഗരാ വി

ഷയങ്ളിലൂന്ിയ രചനക
ളാണ് എഴുത്ുപുരയിഗല

ക്് ആവശ്ം. വിഷയങ്ൾ 
എല്ാ എഴുത്ുപുരയിലും 

കുറിച്ചിെുന്താണ്. ഈ 
മാസടത് വിഷയം മുതിർ
ന്വർക്ായി ‘ഗവനല്'. കു
ട്ികൾക്ായി (ചാ്റല്മഴ) 
‘അമ്', മികച്ച രചനകൾ

ക്ാണ് മുൻഗണന എന്ത് 
പ്രഗത്കം ഓർമ്ിപ്ിക്ടട്. 
ഗറഡിഗയാ മലയാളത്ിലൂ
ടെ ഈ രചനകൾ പ്രഗക്
പണം ടചയ്ും എന്ുകൂെി 

അറിയിക്ുന്ു.

കാട്രുവി
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ഒരു ജവകുഗന്രം ഓർമ്കളുടെ 
ഗനേഹസാഗരം മനസ്ിഗലക്ാവാ
ഹിച്ച് ഒരു ഗനർത് മഴത്ുള്ളിഗപാ

ടല അപ്രതീക്ിതമായി ഒരു ഗഫാണ.... 
ജഹസ്്കൂളില് ഒപ്ം പഠിച്ച പ്രിയ കൂട്ു
കാരി.... മറുവശത്.്... ചക്ഗര.... മറഗന്ാ 
എന് ഗചാദ്ത്ിടറെ മാധുര്ം... അതിടറെ 
സൗന്ര്ം തിമിർത്ു ടപയ്ുന് ടപരുമഴ
യ്ിെയിലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞെു.

നീണ ഇരുപടത്ാൻപത ്വർഷങ്ൾ
ക്് ഗശഷം ഓർമ്കൾക്് ടപാെിപിെിച്ചി
ട്ില് എന്റിയുഗമ്ാൾ ഒടട്ാരു അത്ുത
വും അതിഗലടറ സഗന്ാഷവും ഗതാന്ി. 
അവളുമായി ഒരുപാെ് ഗനരം സംസാരി
ച്ചു... ആദ്ം കുറച്ച് കൂട്ുകാടരടയാടക് 
ഓർമ് വന്ു... പിടന് പതുടക് പതുടക് 
മങ്ിയ ഓർമ്കൾ മനസ്ിഗലക് ്ഓെിടയ
ത്ാൻ തുെങ്ി.

ഗക്ാക്ില് ഗനാക്ിയഗപ്ാഴാണ് സ്ൂ
ളിടലത്ാൻ ജവകി എന് സ്വയഗബാ
ധം ഉണായത്. ഗവഗം പുസ്തകസഞിയും 
ഗചാ്റുപാത്രവുടമെുത്് വീട്ില്നിന്ും 
ഇറങ്ി. അപ്ുറടത് വീട്ിടല മിനിക്ുട്ി
യും ഓെിടയത്ി. നെത്ത്ിന് ഗവഗത 
കൂട്ി. പാെവും നാട്ുവഴിയും ഒടക് കെന്് 
സ്ൂളിടലത്ി. അതാ ബാഗലട്ൻ മണിയ
െിക്ാൻ തയ്ാറായി നില്ക്ുന്ു. ആശ്വാ
സമായി. സമയത്ിന് എത്ിയഗല്ാ.

പ്രഭാതപ്രാർത്ന ഒടക് കഴിഞെ് 
എല്ാവരും ക്ാസ്ിടലത്ി. ഗമരി െീച്ചർ 
ഹാജർ പുസ്തകവുമായി കയറി വന്ു. ഗപ
രുവിളിച്ചഗപ്ാൾ പതിവുഗപാടല െീച്ചർ ആ 
ഗപരും വിളിച്ചു. മീര... മീര... ഞാൻ അവളി
രിക്ാറുള്ള പിൻടബഞിഗലക് ്ഗനാക്ി... 
പതിവുഗപാടല അവൾ ഇന്ും എത്ിയി
ട്ില്. െീച്ചഗറാെ് മറുപെി പറയുംമുഗമ് ക്ാ
സ്ിടറെ വാതില്ക്ല് ഓെിക്ിതച്ച ്വിയർ
ത്് അവൾ.

“കുട്ി കയറിയിരിക്ൂ”, ‘െീച്ചറുടെ ദയാ
വായ്ു നിറഞെ ശബ്ം... ഞാൻ അവടള 
ഒന്ുകൂെി ഗനാക്ി. ഇരുനിറമാടണങ്ി
ലും അവടളക്ാണാൻ നല് ചന്മുണ്. 
രണ ്ഭാഗത്ായി പിന്ി, ചുവന് റിബണ 
ടകട്ിയ നീണമുെി മുന്ിഗലക്് ഇട്ിരി
ക്ുന്ു. അവളുടെ മുഖഗത്ക്ും നീണ
മുെിയിഗലക്ും ഗനാക്ിയഗപ്ാൾ എടറെ 
മനസ്ില് അല്പ്ം അസൂയ നാമ്ിഗട്ാ 
എടന്ാരു സഗന്ഹം.

അവടളപ്്റി ഓർത്ിരിക്ഗവ വീണും 
െീച്ചറുടെ ശബ്ം “ഇംഗ്ീഷ് പുസ്തകം എെു
ക്ുക്ുട്ികഗള” െീച്ചർ പഠിപ്ിക്ുവാൻ 
തുെങ്ി.. ഇെക് ്പലവട്ം എടറെ ദൃഷെ്ികൾ 
അവൾക്് ഗനടര നീണു. മുെിടയാടക് 
ഭംഗിയാക്ിടക്ട്ി ഗമക്ടപ്ാടക് ടചയ്് 
വരുന് കാരണമാവും അവൾ എന്ും 
ജവകുന്ത്. മനസ്് കാര്മുറപ്ിച്ചു. 

ഉച്ചഭക്ണത്ിനായി അവൾ അെുത്് 
വന്ഗപ്ാഴും സ്വതന്തമായി സംസാരിച്ചി
ല്. ലീനയും ലിജിയുടമാടക് കഴിഞൊ
ഴ്ച കണ സിനിമടയപ്്റി ഇെതെവില്ാടത 
സംസാരിക്ുന്ുണായിരുന്ു. ഉച്ചക്് 
ഗശഷം ചിത്രരചനയും പാട്ുടമാടക്യാ
യി അവസാനപിരീഡും തീർന്ു. കൂട്മണി 
ഗകട്തും കൂട്ുകാഗരാടൊപ്ം വീട്ിഗലക്് 
ഒ്റ ഓട്മായിരുന്ു. പിടന്... സംഭവബ
ഹുലമായ രണ് അവധി ദിനങ്ൾ പര്
വസാനിച്ചു. ഞാൻ തിങ്ളാഴ്ച പള്ളിക്ൂ
െത്ിഗലക്ുള്ള പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു... 
പതിവുഗപാടല ഇന്ും ജവകി അവൾ.. 
മീര... ടചാവ്വ, ബുധൻ, വ്ാഴം.... എല്ാ 
ദിവസവും അവൾ ജവകിയാണ് എത്ി
യത്. െീച്ചറാടണങ്ില് അവൾ എന്ും 
ജവകി വന്ിട്ും ഒന്ും പറയുന്ുമില്. 
ഇടതടന്ാരു ന്ായം. അധ്ാപന ദിവ
സങ്ൾ ഓഗരാന്ായി ടകാഴിഞെുവീ
ണുടകാണിരുന്ു.

ഒരു വ്ാഴാഴ്ച. ഉച്ചഭക്ണം കഴിച്ചു 
കഴിഞെ ്മണി അെിക്ാൻ കാത് ്ഞാൻ 
വരാന്യില് മിനിടക്ാപ്ം ഇരിക്ുക
യായിരുന്ു. അതാ മീര എടറെ മുന്ില് 
ഗതെിടയത്ിയ വള്ളി കാലില് ചു്റിയ
തുഗപാടല. പിടന് ജവകിയില്. എടറെ 
മനസ്ില് കൂട്ിടവച്ചിരുന് സഗന്ഹം ഗചാ
ദ്ശരമായി പുറത്ുവന്ു. നിടറെ ഗമക്
പ്ും മുെി ടകട്ലും ഒടക് ഇത്ിരികൂെുന്ു
ണ.് അതാണഗല്ാ എന്ും ജവകിവരുന്
ത്. ഒരു വലിയ ടപാട്ിക്രച്ചിലായിരുന്ു 
അവളുടെ മറുപെി. ഞാൻ ആടക വല്ാ
തായി. എന്ിനാണ് അവൾ കരഞെത് 
എന്റിയിടല്ങ്ിലും അവടള ഒരു കണ
ക്ിന് സമാധാനിപ്ിച്ചു.

അത ്വഴി റ്ാഫ ്റൂമില് ഗപാകുകയായി
രുന് ഗമരി െീച്ചറും അവടള സമാധാനിപ്ി
ക്ാൻ ഒപ്ംകൂെി. എഗന്ാെ ്എന്ും വളടര 

ഗനേഹഗത്ാടെ സംസാരിക്ുന് ഗമരി 
െീച്ചർ അന്ാദ്മായി എടന് ശാസിച്ചു. 
“എന്ിനാണ ്കുട്ി ആവശ്മില്ാത് ഗചാ
ദ്ങ്ൾ ഗചാദിച്ച് മീരടയകരയിപ്ിച്ചത്? 
ക്ാസ്ില് ഗപായി ഇരിക്ു”. ഇടതല്ാം 
കണ് അമ്രന് ഞാൻ മീരഗയാെ് മാപ്ു
ഗചാദിച്ചു. മറുപെിയായി അവൾ തലയാ
ട്ുകമാത്രം ടചയ്ു. അവളുടെ കരഞെുക
ലങ്ിയ കണ്ണുകളും ഭാവവും എന്ില് 
ഒരു പാെ് ഗചാദ്ങ്ൾ അവഗശഷിപ്ിച്ചു. 
അന്ടത് ക്ാസ്ുകൾ സമാധാനപൂർവ്വം 
കെന്ുഗപായി.

ടവള്ളിയാഴ്ച രാവിടല ഞങ്ൾ ക്ാ
സ്ിടലത്ി. അതാ ഇന്വൾ ഗനരടത് 
എത്ിയിരിക്ുന്ു. ഞാൻ പറഞെതിന് 
ഫലമുണായഗല്ാ എഗന്ാർത്് അവൾ
ടക്ാരു പുഞിരി അഭിനന്നമായി സമ്ാ
നിച്ചു. മറുപെിയായി അവൾ ചിരിടച്ചന്് 
വരുത്ി....

ഒരു പത്ുമണി സമയം ഓഫീസിടറെ 
ഭാഗത്ുനിന്ും ഒരു വലിയ ബഹളം... 

ഞങ്ൾ ഓഗരാരുത്രായി എത്ിഗനാക്ി 
അതാബാഗലട്ൻ. മീരഗയാെ ്പുസ്തക സഞി
യുടമെുത് ്ഓഫീസിഗലക്ു ടചല്ാൻ ടഹ
ഡമ്ിസ്് സ് ്പറഞെയച്ചതാണഗത്ര. ക്ാസ്ി
ലുണായിരുന് ലില്ി െീച്ചഗറാെ ്അനുവാദം 
ഗചാദിച്ച ്അവൾ പരിഭ്രമിച്ച മുഖഗത്ാടെ 
ബാഗലട്ഗനാടൊപ്ം അനുസരണഗയാ
ടെ നെന്ുഗപായി. ഞങ്ൾ കുട്ികൾക്് 
ഒന്ും മനസ്ിലായില്.

പിടന് ഒരിക്ലും.... മീര.. സ്ൂളില് വന്ി
ല്. ഒരാഴ്ചയ്ുഗശഷമാണ് ആഗരാ പറഞെ് 
അറിഞെത് അന്് ഓഫീസില് ബഹളമു
ണാക്ിയത് മദ്പാനിയായ അവളുടെ 
അച്ഛനാടണന്.്. അച്ഛടറെ കുെിയും തല്ും 
വഴക്ും സഹിക്ാനാവാടത അവളുടെ 
അമ് മീരഗയയും അനിയഗനയും കൂട്ി 
ദൂടരയുള്ള അവരുടെ ബന്ുവീട്ില് 
ഗപായഗത്ര....

ഒരു നെുക്ഗത്ാടെയാണ ്ആ വാർത് 
ഞാൻ ശ്വിച്ചത.് എന്ു പറയണടമന്റി 
യാടത ഞാൻ കുഴങ്ി. അറിയാടതയാ
ടണങ്ിലും അവടള കരയിഗക്ണിവന്
തിടറെ ഗവദനമനസ്ില് തിങ്ിനിറഞെു. 
ഒരു പ്രാവശ്ം കൂെിടയങ്ിലും അവടളക്ാ
ണാനും മാപ്ുപറയാനും ഒടക് ഞാൻ 
അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചു..... പഗക് പിന്ീെ് 
ഒരിക്ലും അവൾ വന്ില്.

പഗക്.. ഇന്ും... ആ നീണമുെിയുള്ള 
ടപണകുട്ി എഗന്ാടൊപ്മുണ്.....

ഏതു കാര്ം കാണുഗമ്ാഴും ഗകൾക്ു
ഗമ്ാഴും അതിടനപ്്റി അറിയാടത, മന
സ്ിലാക്ാടത പ്രതികരിക്രുത് എന് 
തിരിച്ചറിവായി.....

നിഷ കുേുവത്ത്

ഡല്ഹി ചാപ്റ്ർ

നധീണ്  
മുടിയുള്ള  
ന്പൺകുട്ി

എഴുത്തുപു�

ഞാൻ അവചള ഒ്ുകൂടി 
നനാക്ി. ഇരുനിറമാചണങ്കിലും 
അവചളക്ാണാൻ 
നല് െന്തമുണ്്. രണ്് 
ഭാഗത്ായി ്രി്ി, െുവ് 
റിബൺ ചകട്ിയ നീണ്മുടി 
മു്ിനലക്് ഇട്ിരിക്ു്ു. 
അവളുചട മുഖനത്ക്ും 
നീണ്മുടിയിനലക്ും 
നനാക്ിയനപ്ാൾ എചറെ 
മനസ്ില് അല്പ്ം അസൂയ 
നാമ്ിനട്ാ എച്ാരു സനദേഹം.

െിന്തരീകരണം: 
തദവന്പകാശപ്

കഥ
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ഇന്ുവടര അറിയടപ്ട്ുള്ളതില്, 
ജീവൻ അധിവസിക്ുന് ഒഗരടയാരു 
ഗ്രഹം നമ്ുടെ ഭൂഗഗാളം മാത്രമാ

ണ്. മനുഷ്ൻ ഉൾടപ്ടെയുള്ള ഗകാൊ
നുഗകാെി ജീവജാലങ്ൾ ഉൾടപ്ട് ഭൂപ്ര
ഗദശം. സമുദ്രങ്ളും നദികളും പർവ്വത
ങ്ളും, ശുദ്ധവായുവിടറെ ഏ്റവും വലിയ 
കലവറയായ ആമഗസാണ മലനിരകളും, 
പരിസ്ിതിയുടെ സംതുലനാവസ്യില് 
മുഖ് പങ്് വഹിക്ുന് അൻറാർട്ിക്യി
ടല മഞെുമലകളും ഒടക് ഗചർന് ്ബൃഹ
ത്ായ ജവവിധ്ങ്ൾ നിറഞെതാണ് 
നമ്ുടെ ഭൂമി. ഇതിടനടയല്ാം നിലനിർ
ത്ി സംരക്ിക്ുന്ത് ഭൂമിയുടെ പുതപ്് 
എന്റിയടപ്െുന് ഭൗമാന്രീക്ത്ിടല 
ഓഗസാണ പാളികളാണ.് അതിരൂക്മായ 
സൂര്താപടത്യും ഹാനികരങ്ളായ മ്റു 
കിരണങ്ടളയും ഭൂമിയിടലത്ാടത പരി
സ്ിതിടയയും ജീവജാലങ്ടളയും സം
രക്ിച്ചുഗപാന്ിരുന്ത് ഈ ഓഗസാണ 
കവചമായിരുന്ു. എന്ാലിന് ്സ്ിതി മാ
റിയിരിക്ുന്ു. ഏകഗദശം 450 ഗകാെി വർ
ഷങ്ൾക്് മുമ്് പിറവിടയെുത്്, തുെർ
ന്ിഗങ്ാട്് കാലഘട്ങ്ളിടല അനവധി 
പരീക്ണങ്ടള അതിജീവിച്ച ഭൂമിയിന്,് 
ജീവടറെ പരിണാമത്ിടല മഹത്ായ സൃ
ഷ്െിടയന്് അഭിമാനിക്ുന് മനുഷ്ടറെ 
അതിക്രൂരമായ പ്രവർത്ികളില് പകച്ചു 
നില്ക്ുകയാണ്.

 ഇരുപതാം നൂ്റാണിടറെ മദ്ധ്ഗത്ാ
ടെ ഗലാകവ്ാപകമായി ആരംഭിച്ച വ്ാ
വസായിക വിപ്വവും സ്വാർത്തയിലൂ
ന്ിയ വികസന സ്വപ്നങ്ളുമാണ ്പരിസ്ി
തിയുടെ നാശത്ിന് തുെക്മിട്ടതന്് 
പറയാം.. രാജ്ങ്ൾക്ിെയിലുള്ള കിെമ
ത്സരങ്ൾ അതിന ്ആക്ം കൂട്ിടയന്ുള്ള
താണ് വസ്തുത. അനിയന്തിതമായി ടപാ
ട്ിമുളച്ച വ്വസായശാലകകളില് നിന്ു
യർന്ുടപാങ്ിയ കാർബണും മ്റു വിഷ 
പദാർത്ങ്ളും ഓഗസാണ കവചത്ിന് 
കനത് നാശമാണ ്വരുത്ിത്ീർത്ത.് 
അനന്രഫലമായി അതിതാപനം മൂലം 
അൻറാർട്ിക്യിടല ഒരു ഭീമൻ മഞെുമല 
ഉരുകി സമുദ്രത്ില് പതിക്ുന് കാഴ്ച 
അത്ന്ം ടഞട്ഗലാടെയാണ് ഗലാകം 
വീക്ിച്ചത്. കുറച്ചു വർഷങ്ൾക്് മുമ്് 
നെന് ആ ദാരുണ ദൃശ്ം പരിസ്ിതി പ്ര
വർത്കരുൾപ്ടെയുള്ളവടര ഗവദനിപ്ി
ച്ചഗപ്ാൾ, അത ്വരാൻ ഗപാകുന് അത്ാ
പത്ിടറെ ഗനർക്ാഴ്ച ആകുകയായിരു
ന്ു. അതിജീവനവും വികസനവും എന് 
ഗപരില് ഗലാകടത്മ്ാെും, ജജവസ
മൃദ്ധമായിരുന് വനങ്ളും മലനിരകളും 

ജലഗ്ാതസുകളുടമല്ാം മനുഷ്ടറെ 
വ്ാപക ജകഗയ്്റത്ാല് വിസ്മൃതിയിഗല
ക് ്കൂപ്ുകുത്ി. മനുഷ്നിർമിതമായ പ്ാ
റ്ിക് എന് ഉല്പ്ന്ം പ്രകൃതിടയ നശി
പ്ിക്ുന്തില് മുഖ് പങ്് വഹിക്ുന്ു 
എന്ുള്ളത് നിസ്തർക്മാണ്. യാടതാരു 
നിയന്തങ്ളുമില്ാടത ഉല്പാദിപ്ിക്ുന് 
ഈ വസ്തുവിനാല് സമുദ്രങ്ളും ശുദ്ധജല 
തൊകങ്ളും ഉൾപ്ടെ വിഷലിപത്മാകു
കയും ജീവജാലങ്ളുടെ നിലനില്പ്ിന് 
തടന് ഭീഷണിയായിത്ീരുകയും ടച
യ്ിരിക്ുന്ു. ആയിരക്ണക്ിന് വർഷ
ങ്ൾ കഴിഞൊലും നശിക്ാടത, മണ്ണി
ടനഗപ്ാലും അതിടറെ ഗുണങ്ൾ ഇല്ാ
താക്ി ഗലാകടമമ്ാെും അവ കുമിഞെു
കൂെുകയാണ്. മനുഷ്ടറെ നിർമിതി അവ
ടനയുൾപ്ടെ എല്ാത്ിഗനയും വിഴുങ്ു
ന് ഭീകരമായ അവസ്. നിരത്ുകളില് 
വർദ്ധിക്ുന് വാഹനങ്ളും ആധുനിക 
സംസ്ാരത്ിടറെ മാലിന്മായ ഇ- ഗവറ്ു
കളുൾപ്ടെയുള്ള, മനുഷ്ടറെ സുഖ സൗ
കര്ങ്ൾക്് ഗവണി ഗനെിടയെുത്വയി
ല് ഭൂരിഭാഗവും അവടറെ തടന് നാശത്ി
ന ്കാരണമായിത്ീരുന്ു. ചുരുക്ത്ില്, 
പ്രകൃതിടയ എങ്ടനടയല്ാം ചൂഷണം 
ടചയ്ാനാവുഗമാ അത ്മനുഷ്ൻ മാത്രഗമ 
ടചയ്ൂ എന്ുള്ളതാണ് സത്ം..

 ഗലാകത്് നെക്ുന് മാ്റങ്ടളല്ാം 
അഗപ്ാൾത്ടന് ഗകരളക്രയിലും 
അലയെിടച്ചത്ാറുണ്. നിർഭാഗ്വശാ
ല് പരിസ്ിതി നാശത്ിടറെ കാര്ത്ി
ലും നമ്ുടെ ടകാച്ചു ഗകരളം മുൻപന്ി
യിലാടണന്് ഗവദനഗയാടെ പറഗയണി 
വരുന്ു. കാവുകളും കുളങ്ളുടമല്ാം 
സംസ്ാരത്ിടറെ ഭാഗമായി നിലനിർ
ത്ുകയും പ്രകൃതിടയ ഗനേഹിക്ുകയും 
സംരക്ിക്ുകയും ടചയ്ിരുന് പൂർവ്വിക
രുടെ പിൻമുറക്ാർ നിർദ്ാഷിണ്ം അവ
ടയല്ാം നശിപ്ിക്ുന്തിഗലക്് എത്ി
ഗച്ചർന്ു. സഹ്ടറെ വിരിമാറ് രക്ാകവ
ചമായിരുന് നാെിന് പ്രത്ുപകാരമായി 

നമ്ൾ നല്കുന്ത് ആ മലകൾ ഇെിച്ചു 
നിരത്ിയും വൻഗതാതില് വനനശീകര
ണം നെത്ിയുമാണ.് വയലുകളും തണ്ണീർ
ത്െങ്ൾ നികത്ലും, നദികളും ഗതാെു
കളുടമല്ാം കഗയ്റുന്തും കണമുന്ിലൂ
ടെ നിർബാധം കെന്ുഗപാകുന്ു. ഇക്ാ
ര്ത്ില് പരിസ്ിതി പ്രവർത്കരുഗെയും 
സാധാരണക്ാരുഗെയും എതിർപ്ുകളും 
ദീനവിലാപങ്ളും അവഗണിക്ടപ്െുക
യാണ.്.. ഭൂഗർഭശാസ്തജ്രുടെ അഭിപ്രാ
യത്ില്, കഴിഞെ പത്ിരുപത ്വർഷത്ി
നുള്ളില് ശുദ്ധജല ലഭ്ത ഭൗഗമാപരിത
ലത്ില് നിന് ്ഒരുപാെ ്താഗഴക് ്ഗപായി
രിക്ുന്ു. കിണറുകളില്, കുറഞെ ആഴ
ത്ില് സമൃദ്ധമായി കണിരുന് ജലടത് 
ഇന് ്സൂഷ്മദർശിനിയിലൂടെ താഗഴക് ്ഗനാ
ക്ിയാലും കാണാൻ പ്റാത് അവസ്. 
കാലം ടത്റിവരുന് അതിവർഷവും കഠി
നമായ സൂര്താപവും അെിക്െിയുണാ
കുന് പ്രളയങ്ളും ഭൂകമ്ങ്ളുടമല്ാം 
ഇനിടയങ്ിലും കണ്ണുകൾ തുറഗക്ണ
തിഗലക്് വിരല് ചൂണുന്ു...

 ശാസ്തത്ിടറെ മുന്റിയിപ്ുകടള ഇനി
ടയങ്ിലും നമ്ൾ തുറന് മനഗസാടെ സമീ
പിക്ണം. ഈ നില തുെർന്ാല് കുറച്ച് 
വർഷങ്ൾക്ുള്ളില് രാജ്ങ്ളിടല പല 
സുപ്രധാന നഗരങ്ളും മഞെുമലകൾ ഉരു
കുന്തിലൂടെ സമുദ്രത്ിനെിയിലാവുടമ
ന്ത് അത്ന്ം ഗൗരവഗത്ാടെ കാഗണ
ണതാണ്. മനുഷ്ടനന് ഒരു ജീവിയുടെ 
സ്വാർത്തയും അത്ാർത്ിയും മൂലം 
സർവ്വജീവജാലങ്ളും ഭൂമുഖത്് നിന്് 
തുെച്ചു മാ്റടപ്െുന് അവസ് ഉണാവാ
തിരിക്ാൻ നമ്ൾ ജാഗരൂകരാകണം. 
ഒരുപാെ് മാറി ചിന്ിഗക്ണിയിരിക്ുന്ു. 
വികസനങ്ൾ തീർച്ചയായും ഗവണതു 
തടന്യാണ്. അതുപഗക് പരിസ്ിതി
യുടെ സംതുലനത്ിന് ഗകാട്ം വരാത് 
വിധമായിരിക്ണം. ജൂണ 5 പരിസ്ിതി
ദിനം എന് സങ്ല്പ്ത്ില് നിന്് മാറി 
പരിസ്ിതി യുഗം എന് ആശയത്ിഗലക്് 

എത്ിഗച്ചരണം.ഒരു ദിവസഗത്ക് ്മാത്ര
മല്... ഓഗരാഗരാ ദിവസങ്ളിലൂടെ വർ
ഷങ്ഗളാളം നീളുന് പദ്ധതികൾ നെപ്ി
ലാക്ുകയും അവ കൃത്മായി പാലിക്
ടപ്െുന്ുണ് എന്് ഉറപ്് വരുത്ുകയും 
ഗവണം.. അനിയന്തിതമായ കുന്ിെിച്ചി
ലും വനനശീകരണവും നിലങ്ൾ നിക
ത്ലുടമല്ാം കർശനമായി നിയന്തിക്
ണം. വനവല്ക്രണം ഗപ്രാത്സാഹിപ്ി
ക്ുകയും മഴ ടവള്ളം മണ്ണിടറെ ഉള്ളറക
ളിഗലക് ്ഇറങ്ി നീരുറവകളായി മാറുന് 
രീതിയില് കൃഷിയിെങ്ൾ ക്രമീകരിക്ുക
യും ടചയ്ുന്തിലൂടെ ജലക്ാമം ഒരു 
പരിധി വടര പരിഹരിക്ാനാകും..എല്ാ 
രാജ്ടത് ജനങ്ഗളയും പരിസ്ിതി സംര
ക്ണത്ിടറെ ആവശ്കതടയപ്്റി ഗബാ
ധവല്ക്രിക്ുകയും അതിനുള്ള പ്രവർ
ത്നങ്ടള ഗക്രാഡീകരിച്ചുള്ള ബൃഹദ് 
പദ്ധതി എല്ായിെത്ും നെപ്ിലാക്ുക
യും ഗവണം. ഇത് ഗകവലം സർക്ാരുക
ളുഗെഗയാ ഉഗദ്്ാഗസ്രുഗെഗയാ മാത്രം 
ഉത്രവാദിത്വമല്, മറിച്ച് നമ്ഗളാഗരാ
രുത്രുഗെയും കെമയാടണന്ുള്ള ചിന് 
എഗപ്ാഴും ഹൃദയത്ില് ഉണാവണം...

ഇനിടയാരു ഗലാക മഹായുദ്ധം ഉണാ
കുകയാടണങ്ില്, അത് ശുദ്ധജലത്ി
ന് ഗവണിയായിരിക്ുടമന്് പതി്റാണു
കൾക്് മുമ്് പറഞെ മഹാപ്രതിഭയുടെ 
ദീർഘ വീഷണടത് ഈയവസരത്ില് 
ആദരപൂർവ്വം നമിക്ുന്ു..

 എല്ാ്റിഗനയും മാഗറാെെുക്ി സംര
ക്ിക്ുന്ു എന് സങ്ല്പ്ത്ില് ഭൂമി 
നമുക്് അമ്യാണ്. ഇരുപതാം നൂ്റാ
ണില് ആ കണ്ണുകൾ നിറഞെു തുെങ്ി
ടയങ്ില്, നൂ്റാണിടറെ അവസാനടമ
ത്ിയഗപ്ാഗഴക്ും അത് ഗവദനയുടെ 
ആധിക്ത്ില് കരച്ചിലായിത്ീർന്ിരു
ന്ു.. എന്ാല് ഈ നൂ്റാണിടറെ ആരംഭ
ത്ില് തടന് അത് നിലവിളിയായ് മാറി
യിരിക്ുന്ു... ഭൂമാതാവിടറെ നിലവിളി.... 
മനസാക്ിടയ ടചവികളില് ആവാഹിച്ച ്
മണ്ണിഗലക്് ഗചർത്ുപിെിച്ചാല് ഭൂമാതാ
വിടറെ അന്രാത്മാവില് നിന്ുയരുന് ആ 
നിലവിളി നമുക്് ഗകൾക്ാൻ കഴിയും... 
ഇെയ്ിടെ ഉയരുന് ആ ഗദ്ഗദങ്ൾ നമ്
ളിഗലക്് ആഴ്നിറങ്ും...

എടന് ടകാല്ാതിരിക്ൂ... ഞാൻ 
നിങ്ടള സംരക്ിച്ചുടകാള്ളാം...

 ബീന വിപനലദത്
 കഗാവ ചാപ്റ്ർ.

മനുഷ്നിർമി
തമായ പ്ലാസ്റി
കപ് എന് ഉൽപ്
ന്ം ന്പകൃതിചയ 
നശിപ്ിക്ുന്
തിൽ മുഖ് പങ്പ് 
വഹിക്ുന്ു 
എന്ുള്ളതപ് നി
ത്ർക്മാണപ്.

എഴുത്തുപു�

മനുഷ്യചന് ഒരു ജീവിയുചട സ്ാർത്ഥതയും അത്യാർത്ിയും 
മൂലം സർവ്വജീവജാലങ്ളും ഭൂമുഖത്് നി്് തുടച്ു മാ്റചപ്ടു് 
അവസ്ഥ ഉണ്ാവാതിരിക്ാൻ നമ്മൾ ജാഗരൂകരാകണം. ഒരു്രാട് 
മാറി െിന്തിനക്ണ്ിയിരിക്ു്ു. വികസനങ്ൾ തീർച്യായും 
നവണ്തു തച്യാണ്. അതു്രനക്ഷ ്രരിസ്ഥിതിയുചട 
സംതുലനത്ിന് നകാട്ം വരാത് വിധമായിരിക്ണം

എല്ാ്റിനനയും മാനറാടടുക്ി സംരക്ഷിക്ു്ു എ് സങ്കല്പ്ത്ില് ഭൂമി നമുക്് അമ്മയാണ്

പലഖനാം

എടന  
ടകലല്ലതിരി്ൂ, 
ഞലൻ നിങ്ങടള
സാംരക്ിച്ുടകലള്ളലാം
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തകരള 
സംസ്ാന ബാ
ൈസാഹിത് 
ഇൻസ്റി്റ്കൂട്ി
ചറെ തൈാതകാ
ത്ര നാതടാടി 
കഥകൾ - 4 
നിന്ും എടു
ത്തപ്.

ചാറ്റൽമഴ

ഗനാർടവയിടല ഒരു ഗ്രാമം. 
അടതാരു മഞെുകാല

മായിരുന്ു. ഹിമപാതത്ില്ടപ്
ട് ്ടചറുഗതാെുകളും പുഴകളുടമാ
ടക് ഉറഞെുഗപായി. ഫലവൃ
ക്ങ്ളുടെയും ടചെികളുടെ
യും ഗമല് ഹിമധൂളികൾ വീണ് 
അവയും നിദ്രപൂകി. തണുപ്ുതാ
ങ്ാനാവാടത കിളികളും ടചറു
ജീവികളുടമാടക് സുരക്ിത
മായ ഇെം ഗതെി എഗങ്ാ ഗപാ
യിമറഞെു.

തഗലന്ുമുതല് ഇരഗതെി 
അലയുകായിരുന്ു ഒരു തെിയൻ 
കരെി. എവിടെല്ാം തിരഞെിട്ും 
ഒരു ടകാച്ചുജന്ുവിടനഗപ്ാലും 
കാണാനില്. തണുതണുത് 
മഞെുകാ്റ് ചു്റിനും വീശിയെി
ക്ുന്ുണ.് വിശപ്ിടറെ ആധിക്ം 
നിമിത്ം അടതാന്ും വകടവ
ക്ാടത കരെി ആ ഹിമപ്രപ്ിലൂ
ടെ മണിനെക്ുകയാണ്.

അഗപ്ാഴുണ് ഒരു കുറുക്ൻ 
എതിടര വരുന്ു! ചരെില് ടകാ
രുത്ിട് കുറച്ചു മീനുകടളയും തൂ
ക്ിപ്ിെിച്ചാണ് അവടറെ വരവ്. 
ഗലശം പമ്ിപ്രുങ്ിയാണ ്നെപ്.്

“അല്! പുഴയായ പുഴടയാ
ടക് ഉറഞെുകിെക്ുന് ഈ 

തണുപ്ുകാലത്്, താടനവിെു
ടന്ാപ്ിച്ചു ഇക്ണ മീടനാടക്?” 
അത്ുതഗത്ാടെയായിരുന്  ുകര
െിയുടെ ഗചാദ്ം. “എടറെ തെിയൻ 
ചങ്ാതീ, ഞാനിതിനുഗവണി 
കുഗറഗനരം ടമനടക്ട്ു. എത്ര
ഗനരം പാെുടപട്ിട്ാടണഗന്ാ 
ഇത്രയും മീനിടന ഒന്ു പിെികൂ
ൊൻ പ്റിയത്!” തികഞെ അഭി
മാനഗത്ാടെയായിരുന്ു കുറു
ക്ച്ചടറെ പ്രതികരണം.

“എടറെ കൂട്ുകാരാ, ടപാന്ു
സുഹൃഗത്, എങ്ില് മീൻ പിെിക്ു
ന് ആ വിദ് എനിക്ുകൂടൊന്ു 
പറഞെുതാഗയാ! വിശന്ിട്ുവയ്.” 
സങ്െഗത്ാടെ കരെി അഭ്ർഥി
ച്ചു. ഉള്ളതു പറഞൊല് കുറുക്
ച്ചൻ ഒരു ചൂണക്ാരടറെ കൂെയി
ല്നിന്ും കടട്െുത്തായിരുന്ു 
ആ മീടനാടക്. പഗക്, അവന
ടതാന്ും പറയാൻ ഗപായില്. 
താൻ വലിയ മീൻപിെുത്ക്ാ
രനാടണന് ഭാവത്ില് അവൻ 
പറഞെു. 

“തനിക്ാ വിദ് ടപടട്ന്ു 
പഠിടച്ചെുക്ാം. ഞാൻ പറയുന്
ടതാന്ു ശ്ദ്ധിച്ചുഗകൾക്ണടമ
ഗന്യുള്ളൂ. ആദ്ം ടചഗയ്ണത് 
നിലത് ്കട്ിയുള്ള മഞെില് ഒരു 

ദ്വാരമിെുകയാണ.് എന്ിട് ്ആ ദ്വാ
രത്ില്, തടറെ നീണ വാല് കെ
ത്ണം. വാലുമുഴുവൻ ആ ഓട്
യില് ഇറക്ിയിട് ്താൻ ചുമ്ാത
ങ്ടന കണ്ണുമെച്ചിരുന്ാല് മതി. 
കുടറ കഴിയുഗമ്ാൾ വാല്റത്് 
ഒരു കെച്ചിലും വലിച്ചിലുടമാടക് 
അനുഭവടപ്െും. അനങ്രുത്. 
വാല് ഇളക്ുകഗയാ ഗമല്ഗപ്ാ
ട്ു വലിക്ാടനാരുടമ്െുകഗയാ 
ടചയ്രുത്. മീൻ വാലില് കെിച്ചു
തൂങ്ൂന്തിടറെ കെച്ചിലാണത്.

കുറച്ചുകൂെി കഴിയുഗമ്ാൾ 
വാലിന ്ഒരുതരം ഭാരമുള്ള മരവി
പ്ുഗതാന്ും. മീനുകളുടെ എണ്ണം 
കൂെുന്തനുസരിച്ച് വാല്റടത് 

ഭാരവും കൂെും. കുഗറക്ൂെി കഴി
യുഗമ്ാൾ വാല് മുകളിഗലക്ു
യർത്ണം. ഗനടര ഗമഗലാക്ു 
ടപാക്രുത്. ഒരു വശഗത്ക്് 
ചരിച്ചുവലിക്ണം. ഗഹാ, പിന്
ടത് കഥ പറയുന്ില്. ഇഗപ്ാഗഴാ 
പറഞൊല് അതിടറെ രസം 
ഗപാകും!” ഇത്രയും പറഞെ്, 
വായുടെ ഗകാണില് ഒരു ഗൂഢ
പ്ുഞിരിടയാളിപ്ിച്ചുടകാണ ്കു
റുക്ച്ചൻ സ്ലം വിട്ു.

കുറുക്ൻ പറഞെടതാടക്, 
വള്ളിപുള്ളി ടത്റാടത നമ്ുടെ 
കരെി അനുസരിച്ചു. മഞെില് കു
ഴികുത്ി, അതില് വാല് ഇറക്ി
ടവച്ചു കാത്ിരിപ്ായി. കണ്ണും 

പൂട്ിയങ്ടന ഇരിക്ുഗമ്ാൾ 
വാലിടറെ കെച്ചിലും ഭാരവും ഏറി
വന്ു. ഒെുക്ം കുറുക്ൻ പറഞെ
പ്രകാരം കരെി വാല് ചരിച്ചുവലി
ച്ചു. ഗപാരുന്ില്. സകലശക്ി
യും സംഭരിച്ച് ഒരു വശഗത്ക്് 
ചായ്ച്ച് ഒരു വലികൂെി വലിച്ചു! 
കഷ്െഗമ, വാല് മുറിഞെുഗപാ
യി. ഒരു ടചറി കു്റി ഗപാലുള്ള 
ഭാഗടമാഴിടക ബാക്ിടയല്ാം 
മഞെില്ത്ടന് ഉറഞെിരുന്ു. 
അന്ുമുതലാണ ്ആൾ മുറിവാല
നായിത്ീർന്ത്!

പുനരാഖ്യാനം

പേലസത് പമരി

മുറിവാലൻ 
കരടി

അത്ടമത്ിയ ഗതരിലായി
ഉത്സവടക്ാെി പാറിെുന്ു,
പത്ുനാളിനിടയണ്ണുവാനായ്
ജകരളീ മനടമാന്ുണർന്ു.
ചിത്ിരക്ു വിളക്ു ടവയ്ാൻ
ചിത്മാടകയുടമാളി പരത്ാൻ,
ചിന്ിമിന്ി വിളങ്ിെുന്ു
മിന്ാമിന്ികടളങ്ുടമങ്ും
ഗചാദ്ടമങ്ും ഉയർന്ുഗകട്ു
ഗചാതിനാളിതില് നാെുനീടള,
ടചാക്ലിംഗമിടതങ്ു ഗപായി?
പൂക്ളത്ിന് പൂക്ൾ നുള്ളാൻ.
ഈ വിഷാദ വിഹായസ്ില്
വിണുകീറിയ പഴുതിലൂടെ
വീണുമിത്ിരി അമൃതുമായി
ഹാ! വിശാഖമണഞെിെുന്ു.
അരികില്, അനിഴ നിലാവിലായി
അരുമസഖി നീ വന്ു നിന്ു
അലിഖിതമിടതാരു മന്തവാക്ില്
സുമദലമടതാരു പുഷ്പമായി.
കാത്ു കാത്ു മെുത്ു ഞാൻ
തൃഗക്ട് നാളിലിഗന്ാർത്ുഗപായി
മാബലി തൻ പാതാള വാതില്

മാളികകളാല് മൂെിടയഗന്ാ?
മഞ്ജുരാഗ വിപഞി മീട്ി
മഞ്ജുളാംഗികടളാത്ുപാെി,
മൂലം നാളിലിടതന്ു പാൊൻ
പൂരാെത്ിനു കാത്ുനില്ക്ാം
ഉച്ചടവയിലിനു മൂർച്ചഗയറും
ഉത്രാെത്ിനു ഗലാകരാടക
പാഞെലഞെു വലഞെിെുന്ു
പായസത്ിടറെ കൂട്ുവാങ്ാൻ.
തിങ്ിെുന്ു, നിരത്ിടലങ്ും
ഗതാരണങ്ൾ, ആർപ്ുവിളികൾ
തിന്മടയങ്ുമിതില് നാട്ില്
തിരുഗവാണമലരിതളിട്ുവഗല്ാ.
ഓണമുണു മെുത്വർ തൻ
ഗകാെി മുണഴിയുന്ു ടമടല്
ഓെിടയഗങ്ാ ഗപായി വീണും
ഓർത്ിരിക്ാൻ അവധിക്ാലം.

വിഷ്ണു വി
സൂര്യകാന്തി വിദ്യാർത്ി,
അക്ഷരാലയം പഠനകകന്ദ്രം,
വികാസ് പുരി, ന്യൂഡല്ഹി

പത്ുനാന്ളണ്ണി...

കഥ

കവിത

എടന  
ടകലല്ലതിരി്ൂ, 
ഞലൻ നിങ്ങടള
സാംരക്ിച്ുടകലള്ളലാം
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അതിജധീവനത്ിന്റെ

മഹല 
നഗരാം
ഏത് സർക്ാരിനും ഏത് ഭാഷക്ും 
തനതായി നവരു ്രടർത്ാനും ഒ്ിചച്ാ്ായ് 
നിലനില്ക്ാനും കഴിയു് മുംചബ 
എ് ചജവഭൂമി  മലയാളിചയയും 
മലയാളിത്ചത്യും എക്ാലത്ും 
ഹൃദയത്ിനല്റിയിട്ുണ്്. 

മുംജബ (പഴയ ഗബാംടബ) 
മഹാനഗരം ഗപരില് തടന് 

അതിശയിച്ചു നിന് ഒരു കുട്ി 
ക്ാലം. പൂഴി ഉതിരാത് ജനപ്ര
വാഹം. ഗറാഡ ്കാണാൻ പ്റാത്
ത്ര വാഹനങ്ൾ. അഗധാഗലാക 
രാജാക്ൻമാരുടെ വിഹാര രംഗം. 
തലങ്ും വിലങ്ും പായുന് 
ഗലാക്ല് ട്യിനുകൾ... ബന്
ങ്ൾക്ും സൗഹൃദങ്ൾക്ും 
വില കല്പ്ിക്ാത് നഗരം. 
ഇങ്ടന സിനിമകളില് കണും 
കഥകളില് വായിച്ചും അനുഭവ
സ്രുടെ നിറം പിെിപ്ിച്ച വർണ്ണ
നകളും ഗകട്് ഭയഗത്ാടെ മാറി 
നിന്ു ഗനാക്ി കണിരുന് പാവാ
െക്ാരി ഒെുവില് എത്ിഗച്ചർന്
ത് അഗത നഗരത്ില് തടന്.

പഗക്, ഞാൻ ഗനരില് കണ 
മുംജബ ഗകട്റിഞെതില് നിന്ും 
തികച്ചും വ്ത്സ്തമായിരുന്ു. അറ
ബിക്െലിഗലക്് തല ചായ്ച്ച് 
ഒരു പിഞു കുഞെിടനഗപ്ാടല 
വിരല് നുണഞെ് കിെക്ുന് 

മഹാനഗരടത്യാണ് ഞാൻ 
ഗനരില് കണത.് എല്ാവടരയും 
ഒഗര സഗന്ാഷഗത്ാടെ മുഖം 
കറുപ്ിക്ാടത സ്വീകരിക്ുന് 
ഒരു ആതിഗഥയ ജീവിതത്ി ടറെ 
രണ്റം കൂട്ിമുട്ിക്ുവാൻ നഗര
ത്ിഗലക് ്ഓഗരാ ദിവസവും ഒഴു
കിടയത്ുന് ജനലക്ങ്ൾ. 
നഗരം എടറെ കണമുന്ില് ടപ്റു 
ടപരുകുകയായിരുന്ു. ജീവിത
ത്ിടറെ അതിജീവനത്ിനായു
ള്ള ആയിരങ്ളുടെ ഓട്പ്ാച്ചി
ലില് ഞാനും എടറെ ഗതാണി
യിറക്ി. ആഞെു തുഴയുന്വൻ 
മാത്രമാണ ്വിജയി. തളരുന്വന് 
നഗരത്ില് ഇെമില്. അത ്നഗരം 
എവിടെയും എഴുതിവയ്ാത് 
അതിജീവന സത്ം.

വളരുന് നഗരടത് തളർത്ു
വാൻ എടന്ല്ാം കുല്സിത ശ്
മങ്ൾ. വർഗീയലഹളകൾ, തീവ്ര
വാദി ആക്രമണങ്ൾ, ഗബാംബ് 
ഗ്ാെനങ്ൾ... കൂൊടത പ്രകൃ
തിയുടെ താഡേവമായി പ്രളയ 

ദുരന്ങ്ൾ. എല്ാം കണമുന്ി
ലൂടെ കെന്ുഗപായ അനുഭവ
ങ്ൾ. സ്വരുക്ൂട്ി ടവച്ചിരുന് 
ഇത്ിരി എങ്ിലും ഒത്ിരി ആയി
രുന് പല സ്വപ്നങ്ടളയും നിമിഷ
ങ്ൾ ടകാണ ്പ്രകൃതി താഡേവ
മാെി തകർത്ുകളഞെത ്ഗനരിട്് 
അനുഭവിച്ചതാണ്. പഗക്, ഒരു 
നിമിഷടത് പതർച്ചയില്നി
ന്് ഉയിർടത്ഴുഗന്്റ് പതിവു 
പ്രയാണം തുെരുന് മഹാനഗ
രം എന്ും എനിക്് ഒരു അതിശ
ഗയാക്ി തടന്യാണ്. അതിജീ
വനത്ിടറെ ഈ മൃതസഞ്ജീവനി 
മന്തം മുംജബക്ുമാത്രം സ്വന്ം. 
ബന്ങ്ളുടെ,സൗഹൃദങ്ളുടെ 
സമയത്ിടറെ വില പഠിപ്ിച്ചത് 
ഈ മഹാനഗരമായിരുന്ു. ഈ 
സ്വപ്നഭൂമിയില് പരാജിതരില്. 
എല്ാവരും വിജയികൾ മാത്രം. 
എന്ും എഗപ്ാഴും തിരക്ു പിെിച്ച 
ടതരുവു വീഥികൾ. സമയബ
ന്ിതരായി തലങ്ും വിലങ്ും 
ധൃതിഗയാടെ ഇെക് ്വാച്ചിഗലക്് 
ഗനാക്ി നഗരത്ിടറെ ജീവനാഡി
യായ ഗലാക്ല് ട്യിനുകളുടെ 
തിരക്ുകളില് അലിഞെുഗചരു
ന്വരുടെ ഒരു ഗലാകം.

സ്തീടയന്ും പുരുഷടനന്ും 
ഗവർതിരിവ് ഇല് എന്തും ഈ 
നഗരത്ിടറെ ഒരു പ്രഗത്കത 
തടന്. ഗലാക്ല് ട്യിനുകളു
ടെ ഗലഡീസ് കംപാർെ്ടമറെുക
ളിടല തിരക്ുകളില് ജീവിതത്ി
ടറെ ഗതാണി ഒരുമിച്ചു തുഴയാനിറ
ങ്ിയ എത്രഗയാ സ്തീകഥാപാത്ര
ങ്ൾ കാണാം. തിരക്് എന്ത് 
ഈ മഹാനഗരത്ിന് ഏ്റവും 
അനുഗയാജ്മായ ഒരു പര്ായം 
തടന്യാണ് എന്് ഗതാന്ിയി
ട്ുണ്.രാടവഗന്ാ പകടലഗന്ാ 
വ്ത്ാസമില്ാടത എഗപ്ാഴും 
സജീവമാകുന് മുംജബ നഗരം. 
നാട്ില്നിന്് ഗവറിഗെണി വന്
ഗപ്ാൾ ഗൃഹാതുരത എന്ില് 
വല്ാടത കുെിഗയറി പാർടത്ങ്ി
ലും ഇന്് ഞാൻ എടറെ ടപ്റമ്
യായ ഗകരളടത് ഗനേഹിക്ുന് 
ഗപാടല തടന് ഇഗപ്ാൾ എടറെ 
ഗപാ്റമ്യായ ഈ നഗരടത്യും 
ടനഗഞാെ് ഗചർക്ുന്ു.

മഹാനഗരത്ിടല എടന് 
വളടരയധികം ആകർഷിച്ച ഒരു 
ഉത്സവമാണ് ഗഗണഗശാത്സവം. 

മുഴുവൻ നഗരവും അണിടഞൊ
രുങ്ി ഭക്ിയുടെ പാരമ്തയില് 
ജ്വലിച്ചുനില്ക്ുന് 10 ദിവസ
ങ്ൾ. വാദ്ഗഘാഷങ്ളുടെ അക
മ്െിഗയാടെ ഗണപതി ഭഗവാ
ടറെ വലിയ വലിയ സുന്ര മൂർ
ത്ികൾ എഴുന്ള്ളിച്ചു ടകാ
ണുവരുന്ത് കാണാൻ തടന് 
എന്ു രസമാണ്. ജാതിമത വ്
ത്ാസമില്ാടത വലിയ വലിയ 
മഡേലുകളില് ഒഴുകിടയത്ു
ന് ജനങ്ളുടെ തിരയിളക്മാ
ണ് ആ പത്ു ദിവസങ്ളില്. 
സഗന്ാഷത്ിടറെയും ആത്മ
വിശ്വാസത്ിടറെയും തിളങ്ു
ന് കണ്ണുകളുമായ് അഗപ്ാഴും 
മഹാനഗരം എല്ാവടരയും ഗചർ
ത്ുപിെിച്ചു നില്ക്ും. എന്ും 
എഗപ്ാഴും ഒഴുകിടക്ാണിരി
ക്ുന് തിരക്ുകളില് ആടണ
ങ്ിലും സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത 
ജകവിൊത് എത്രഗയാ നല് 
മനുഷ്ഗനേഹികളുടെ ആരവ
ങ്ൾ കൂെി ഇവിടെ ശ്വിക്ാം. 
ഇന്് ഒരു പ്രവാസി മലയാളിയാ
യി ഞാൻ നഗരത്ിടറെ ഏഗതാ 
ഒരു മൂലയില് ഇരിക്ുഗമ്ാഴും 
മലയാളിയുടെ സൗഹൃദങ്ളു
ടെ ചങ്ലക്ണ്ണികൾ അങ്ു 
നീണു പെർന്ു മുംജബ മഹാന
ഗരത്ിടറെ മുക്ിലും മൂലയിഗല
ക്ും വടര എത്ിനില്ക്ുന്ത് 

അതിടനാരുദാഹരണമാണ്. 
എന്ു ടവച്ച് ഓഗരാ പ്രവാസി 
മലയാളിയും മലയാളി മാത്രമാ
യല് നഗരടത് ഗനേഹിക്ുന്ത.് 
തങ്ൾ ജീവിക്ുന്, തങ്ടള ജീ
വിപ്ിക്ുന് നഗരത്ിടറെ ഓഗരാ 
സുഖദുഃഖങ്ളിലും പങ്ാളിയാ
കാൻ ഓഗരാരുത്രും ശ്മിക്ു
ന്ു എന്തും എെുത്ുപറഗയ
ണതാണ്.

ജഫവ് റ്ാർ ഗഹാട്ലില് 
നിഗത്ന അത്ാഴം ഉണ്ണുന്വ
രും വഴിഗയാരത് ്പത് ്രൂപയുടെ 
ഒരു വൊ പാവില് (ടറാട്ി) ഒരു 
ദിവസം തള്ളിനീക്ുന്വടരയും 
നഗരത്ില് കാണാം. പഗക്, 
അവരുടെ മനസ്ിടറെ നിറവ് 
തുഗലാം തുല്മായിരിക്ും.

സ്വപ്നാഗന്വഷകർക് ്മുംജബ 
ഒ രു  ട ്യ ി ന ി ങ്  ട സ റെ ർ 
കൂെിയാണ്. മുംജബയില് ജീ
വിതത്ിടറെ ആദ് പാഠം പഠിച്ച
വർ എവിടെയും പരാജയടപ്െി
ല്. ഒരു കാലത്് ഗൾഫിഗലക്ു
ള്ള ചവിട്ുപെി കൂെിയായിരുന്ു 
ഈ മഹാനഗരം. ഒരിക്ലും നി
ശ്ലമാകാത് മുംജബ നഗരം 
ഒരുഗവള സ്തംഭിച്ചു നിന്ത് ഗകാ
വിഡിടറെ വ്ാപനഗത്ാടെയാ
ണ്. മുംജബയുടെ ജീവനാഡി
ടയന്് പറയടപ്െുന് ഗലാക്ല് 
ട്യിനുകൾ വഴികളില് ചല
നമ്റ് കിെന്ു. രാവും പകലും 
ജനനിബിഡമായ പ്ാ്റ്ഗഫാമു
കൾ ഒരു കാലനക്ത്ിനായി 
ടകാതിച്ചു. തിളങ്ുന് ഉച്ചടവ
യിലില് ടറയില്ഗവ ്ാക്ുകൾ 
കാലത്ിടറെ വികൃതിടയ ശപിച്ചു.

ഇന്് മുംജബ നഗരം ടമടല് 
ടമടല് പതിവു താളം വീടണെു
ത്ു തുെങ്ിയിരിക്ുന്ു . അതിജീ
വനത്ിടറെ ഹൃദയതാളം ടമടല് 
ടമടല് ഓെിത്ുെങ്ിയ ട്യിൻ 
ഗബാഗികൾക്് ചൂെു പകരുന്ു. 
ഒന്ും ശാശ്വതമല്ാത് മഹാനഗ
രം ഒന്ുമറിയാത്ഗപാടല അറ
ബിക്െലിടല തിരമാലകഗളാെ് 
കിന്ാരം ടചാല്ുന്ു. തളരാത് 
കർമഭൂമി പ്രദക്ിണവഴികളില് 
വീണും ചലിക്ുന്ു...

ജെശ്ീ രലപജഷത്
മലയാളം മിഷൻ, 
കഗാവ ചാപ്റ്ർ

പസ്തീചയ്ും 
്രുരുഷചന്ും 
നവർതിരിവ് ഇല് 
എ്തും ഈ 
നഗരത്ിചറെ 
ഒരു പ്രനത്യകത 
തച്. നലാക്ല് 
ചപടയിനുകളുചട 
നലഡീസ് 
കം്രാർട്ചമറെുകളിചല 
തിരക്ുകളില് 
ജീവിതത്ിചറെ 
നതാണി ഒരുമിച്ു 
തുഴയാനിറങ്ിയ 
എപതനയാ 
പസ്തീകഥാ്രാപതങ്ൾ 
കാണാം.

ദൂമ� ദൂമ� മലയാളം 
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പാവകടള ഉപഗയാഗിച്ച ്കഥാഖ്ാനം ടച
യ്ുന് രീതിക് ്4000 വർഷഗത്ാളം പഴക്
മുണ്. ഇന്്യില് ഉെടലെുത് പാവകളി 
ഗലാകടത്യാകമാനം സ്വാധീനിച്ച ഒരു 
കലയാണ്. ഓഗരാ രാജ്ത്ും അതത് രാ
ജ്ത്ിടറെ സംസ്ാരഗത്യും ബന്ടപ്െു
ത്ിയുള്ള ഐതിഹ്മാണ ്പാവകളിയുടെ 

പിറവിക്് പിന്ിലുള്ളത്. 
ശിവടനയും പാർവതിടയ
യും ബന്ടപ്െുത്ിയുള്ള

ക്ഥയാണ് ഇന്്യില് പ്രചാരത്ിലുള്ള
ത്. മരപ്ണിക്ാരടറെ പാവകടള കണ് 
ഇഷെ്ടപ്ട് പാർവതീഗദവീ അവയ് ്ജീവൻ 
നല്കുകയും ഗനരംഗപാക്ിനായി അവ
ടയടക്ാണ് നൃത്മാെിക്ുകയും ടചയ്ു. 
ടകാതുകം ഗചർന്ഗശഷം പാവകടള 

നിർജ്ീവമാക്ി. ഇടതല്ാം ഒളിഞെിരു
ന്ുകണ മരപ്ണിക്ാരൻ തടറെ പാവകൾ
ക്് ജീവൻനല്കണടമന്് ശിവ-പാർവതി
മാഗരാെ ്അഗപക്ിച്ചു. എന്ാല് ബുദ്ധിശ
ക്ിടകാണ ്അതിടനാരു മാർഗ്ം കണുപി
െിക്ാനുപഗദശിച്ചുടകാണ ്ശിവ-പാർവ്വതി
മാർ അപ്രത്ക്രായി. ആ മരപ്ണിക്ാ
രൻ പിടന് ആഗലാചിച്ച് തയ്ാറാക്ിയ 
ഒരു കലാരൂപമാണഗത്ര പാവകളി.

ര�ാക്് രലാർ 

നമ്ുടെ നാട്ുടമാഴി ചന്ങ്ളില് മുഗക്വിദ് 
എന് ഗപരില് പ്രശസ്തമായ ഒരു നാെൻ കലാ
രൂപമാണ് ഗനാക്ുവിദ്ാ പാവകളി. ഗകരള

ത്ിടല ഇതരനാെൻ കലാരൂപങ്ടള അഗപക്ിച്ച് 
മുഗക്വിദ്യ്് ഒരു പ്രഗത്കതയുണ്. ഈ കലയുടെ 
അരങ്ത്് ഒരു സ്തീമാത്രമാണ് ഉണാകാറുള്ളത്. 
ഇത് അത്ര വലിയകാര്മല് എന്് ഗതാന്ിഗപ്ാകു
ടമങ്ില് വരടട്; എന്ാണ് ഈ കല എന്് ആദ്ം 
അറിയാം. അഗപ്ാടഴ അരങ്ത്ിരിക്ുന് സ്തീയു
ടെ പ്രധാന്ം മനസ്ിലാകൂ.

ഏഴിലം പാലയുടെ തെിയില് രാക്സൻ, പക്ി, 
രാജാവ്, ബ്ാഹ്മണൻ, ഋഷി, ഗദവതമാർ, ഗദവൻ
മാർ തുെങ്ി പുരാണപ്രസിദ്ധരായ കഥാപാത്രങ്
ടളടയല്ാം കെഞെുണാക്ുന്ു. ഇതിനായി ചായ
ങ്ളും പട്ുവസ്തങ്ളും ടചറിയ മിനുക്ങ്ളുടമാ
ടക് ഉപഗയാഗിക്ുന്ു. ഇങ്ടനയുണാക്ിടയെു
ത് പാവകടള രണ് മീ്റഗറാളം നീളമുള്ള ടചറിയ 
മുളയിഗലാ കമുകിൻ തെിയിഗലാ ഉറപ്ിച്ചഗശഷം 
മൂക്ിനും ഗമല്ച്ചുണിലും ഇെയിലായി നിർത്ുന്ു. 
ഇങ്ടന നിർത്ിയ പാവകടള പാട്ിനും താളത്ി
നും അനുസരിച്ച ്ചലിപ്ിച്ചാണ ്മുഗക്വിദ് പാവകളി 
അവതരിപ്ിക്ുന്ത.് ഏകാഗ്രതയും പരിശീലനവും 
ഏടറഗവണകലായാണിത്. ഇവിടെയാണ് സ്തീകളു
ടെ അവതരണത്ിനുള്ള പ്രസക്ി. പുരാണകഥക
ളാണ് ഈ പാവക്ളിക്് ഉപഗയാഗിക്ുന്ത്. പാട്ി
ടറെയും താളത്ിൻഗറയും ചുമതല പുരുഷൻമാരാ
ണ ്സാധാരണ നിർവഹിക്ുന്ത.് രണു മുതല് മൂന്് 
മിനി്റ് വടരയാണ് ഒരു പാട്്. ഏ്റുപ്ാട്് നീളുഗമ്ാൾ 
ഗനാക്ുവിദ്യുടെ ജദർഘ്വും കൂൊറുണ്.

ചിങ്മാസത്ിടല തിരുഗവാണം നാളില്ത്ുെ
ങ്ി 3 ദിവസം ജഹന്വ ഭവനങ്ളില് നെത്ിവന്ി
രുന് ഒരു നാെൻകലാരൂപമായ ഓണംത്ുള്ളലിടറെ 
ഒരു വിഭാഗമായാണ് ഗനാക്ുവിദ്ാപാവകളി ഗകര
ളത്ില് പ്രചരിച്ചത്. ഗവലൻ സമുധായത്ില്ടപ്ട്
വരാണ് ഈ കലാരൂപം അവതരിപ്ിക്ുന്ത്. തുെി, 
ജകമണി എന്ീ വാഗദ്ാപകരണങ്ളാണ ്പ്രധാന
മായും പാട്ിനായി ഉപഗയാഗിക്ുന്ത്. പുരാണക്
ഥകടളക്ൂൊടത പ്രപഞടത്യും പ്രകൃതിഗയയും 
വർണ്ണിക്ുന് പാട്ുകളും സന്ർഗഭാചിതമായി നാ
െൻകഥാപാത്രങ്ളും ഗനാക്ുവിദ് പാവക്ളിയില് 
കെന്ുവരാറു ണ.് ഗകാട്യം ജില്യിലാണ ്ഇത ്സാ
ധാരണയായി അവതരിപ്ിച്ച ്കാണാറുള്ളത.് ഏകാ
ഗ്രവും സുദീർഘവുമായ പരിശീലനം ഈ കലയുടെ 
വളർച്ചയ്ും വ്ാപനത്ിനും തെസ്മാകാറുണ.് ഗനാ
ക്ുവിദ് പാവകളിയില് ഗകാട്യം ജില്യിടല മൂഴിക്
ല് പങ്ാജാക്ിയാണ ്ഇന് ്ജീവിച്ചിരിക്ുന്വരില് 
അഗ്രഗണ്. ഈ കലയിലുള്ള ജവദഗ്ധ്ംടകാണ് 
പദ്മശ്ീ ഉൾപ്ടെയുള്ള നിരവധി അംഗീകാരങ്ളാ
ണ് അവടര ഗതെിടയത്ിയത്. പങ്ജാക്ിയുടെ 

കാലഗശഷം ഈ കല ഏതാണ് അസ്തമിച്ചുഗപാകു
ടമന്ിരിടക്യാണ് അവരുടെ ടകാച്ചുമകൾ ഗമാന
പ്ിള്ളി രഞ്ജിനി ഗനാക്ുവിദ്ാ പാവക്ളിയുടെ അഭ്
സനത്ിഗലക് ്വരുന്ത.് ഗനാക്ുവിദ്ാ പാവക്ളി
യുടെ അണിയറയില് ശ്ഗദ്ധയമായ സംഭാവനകൾ 
നല്കിയ വ്ക്ിയാണ് പങ്ജാഷിയുടെ ഭർത്ാ
വായ എം.എസ്. ശിവരാമപ്ണിക്ർ.

നാഗശാന്മുഖമായിടക്ാണിരുന് ഈ കലടയ 
പുനരുജ്ീവനം നല്കുന്തില് നിർണ്ണായക പങ്് 
വഹിച്ച വ്ക്ിയാണ ്കമലാഗദവീ ചഗതാപാധ്ായ. 
ഇവരുടെ പ്രവർത്നത്ാല് ഇരുപതാം നൂ്റാണില് 
പാവകളിക് ്ഇന്്ടയാട്ാടക ഒരു പുത്ൻ ഉണർവ്വു
ണായി. 1952-ല് ഉദയ്പ്ൂരില് സ്ാപിക്ടപ്ട് ഭാരതീയ 
ഗലാക ്കലാമണല് പാവകളിടയ പരിഗപാഷിപ്ിക്ു
ന്തില് വലിയ പങ്ു വഹിച്ചു. ഡല്ഹിയിടല ഭാരതീയ 
സംഘം പാവകളിഗപാലുള്ള നാെൻകലകടള ഗപ്രാ
ത്സാഹിപ്ിക്ാനായി സ്ാപിച്ച മട്റാരു സ്ാപന
മാണ.് അഹമ്ദാബാദ ്‘ദർപ്ണ’യുടെ പാവകളി 
സംഘത്ിടറെ ഗനതൃത്വം വഹിച്ചിരുന് ടമഹർ 
ഗകാണഗ്ാക്ടർ പാവകളി
ടയ ആധുനികവത്ക്രി
ക്ുന്തില് നിർണ്ണായക
സ്ാനം വഹിച്ച മട്റാരാ
ളാണ്. ഗലാകത്് 4 തരം 
പാവകളികളാണുള്ള
ത്.  ജകയുറപ്ാവ, 
ഗകാല്പ്ാവ, നി
ഴല്പ്ാവ (ഗതാ
ല്പ്ാവ), ചര
െു പ് ാ വ  ( നൂ
ല്പ്ാവ). ചര
െുപ്ാവക്ളി
യുടെ ചുവെ് 

പിെിച്ച് ഗകരളം തനതായി വികസി
പ്ിടച്ചെുത് ഒന്ാണ് ഗനാക്ുവിദ്ാ
പ്ാവകളി.

ബാല്ം പാവകളുടെ കൗതുക
മായിരിടക്.... എല്ാ മനുഷ്രിലും 
ഒരു കുട്ി ഒളിച്ചിരിടക്... പാവക
ളിയുടെ ആസ്വാദനതലം മനുഷ്
രുള്ളിെഗത്ാളംകാലം സമ്ുഷ്െ
മായിത്ടന് നില്ക്ും. എങ്ിലും 
ഓഗരാ കലഗയയും ഉപാസിക്ുവാ
നും തലമുറകൾക്് ജകമാറാൻ 
പ്രാപ്തരായ ഒരു കലാസമൂഹം 
ഉണായിടല്ങ്ില് ഗനാക്ുവിദ്ാ 
പാവകളിഗപാടലയുള്ള അപൂർ
വ്വമായ നാെൻ കലാരൂപങ്ൾ വി
സ്മൃതിലാഴ്നുഗപാകും.

െു സന്ധ്

ഏകാപഗവും സുദീർഘവുമായ 
്രരിശീലനം ഈ കലയുചട 
വളർച്യ്കും വ്യാ്രനത്ിനും 
തടസ്മാകാറുണ്്. നനാക്ുവിദ്യ 
്രാവളിയില് നകാട്യം ജില്യിചല 
മൂഴിക്ല് ്രങ്കാജാക്ഷിയാണ് ഇ്് 
ജീവിച്ിരിക്ു്വരില് അപഗഗണ്യ. ഈ 
കലയിലുള്ള ചവദഗ്ധ്യംചകാണ്്  
്രത്മപശീ ഉൾപ്ചടയുള്ള നിരവധി 
അംഗീകാരങ്ളാണ് അവചര 
നതടിചയത്ിയത്.

മുപ്വിദ്െുടെ ചരിത്ാം

ഏകാപഗതയും ്രരിശീലനവും ഏചറനവണ്കലായാണിത്. ഇവിചടയാണ് 
പസ്തീകളുചട അവതരണത്ിനുള്ള പ്രസക്ി

കകരളത്ിന്റെ സ്വന്തം 

മുപ്വിദ്

െിന്തം-പങ്ജാക്ിയമ്  
(കടപ്ാടപ് -വനിത)
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