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ആഷഗലള മലെലളാം മിഷൻ 
പ്രവർത്കരുമലെി സാംവദിച്പ് മന്തി
 മലയാളം മിഷൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്നങ്ങൾ പ്രദ്ധേയം

തിരുവനന്തപുരം •  15-ാം നിയമ
സഭയിലെ സാംസ ്കാരിക വകുപ്് 
മന്തിയായി ചുമതെയയറ്റ സജി 
ലചറിയാൻ യൊക മെയാളം 
മിഷൻ പ്രവർത്തകരുമായി സം
വദിച്ു. മെയാള ഭാഷാ വ്ാപന
ത്തിനായി മെയാളം മിഷൻ നട
ത്തുന്ന വിവിധങ്ങളായ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ ശ്രയധേയമാലെന്ന് 
മന്തി അഭിപ്രായലപ്ട്ു. കൂടുതൽ 
മികവുറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ായി 
എല്ാ പിന്ുെയും അയദേഹം 
വാഗ്ാനം ലചയ്ു. 
ജൂ ൺ  5  ന്  യ േ സ്  ബു ക്് 
ലെവായി സംഘടിപ്ിച് സം
വാദത്തിൽ യൊകലമമ്ാടുമു
ള്ള മെയാളം മിഷലറെ പ്രതിനിധി
കൾ പലകെടുത്തു. സാംസ ്കാരിക 
വകുപ്് പ്രിൻസിപ്ൽ ലസക്രട്റി 
റാെി യജാർജ് ്ഐ.എ.എസ.് 
അധ്ക്ഷയായിരുന്നു. 
മ െ യ ാ ള ം  മ ി ഷ ൻ  ഡ യ റ
ക്ടർ ലപ്രാേ. സുജ സൂസൻ 
യജാർജ്് മെയാളം മിഷൻ 
ഭ ാ ര വ ാ ഹ ി ക ള ാ യ  ശ്രരീ ന ി
വാസ് എൻ.വി.  (ഡൽഹി), 

കുമ്ളങ്ങാട് ഉണ്ികൃഷ്ണൻ (തമി
ഴ ്നാട)്, എെിസബത്ത ്ലറഡ്ാർ 
(യു.എസ്.), ലക.എൽ. യ�ാപി 
(യു.എ.ഇ.), സി.എ. യജാസേ് 
(യു.ലക.), അനരീഷ് കണ്കെര 
(ലബൽജിയം), രാധാകൃഷ്ണൻ 
പി.വി. (ബഹ് ലറൻ), ഹരരീഷ് 
നായർ (ആഫ്ിക്), സജി ജനാർ
ദേനൻ (കുലവറ്റ്) തുടങ്ങിയവർ 
യയാ�ത്തിൽ സംസാരിച്ു. 
നരീെക്ുറിഞ്ി പഠിതാക്ൾക്് 
യകരള സർക്ാരിലറെ പത്താം
തരം തുെ്താ സർട്ിേിക്റ്റ് 

െഭിക്ുന്നതിനായി പരരീക്ഷ നട
ത്താലനടുക്ുന്ന കാെതാമസം, 
മെയാളം മിഷൻ ഭരെസമിതി
യിൽ മറുനാടൻ മെയാളി അം
�ങ്ങളുലട പ്രാതിനിധ്ം, പഠന
യകന്ദ്രങ്ങൾക്ുള്ള സാമ്ത്തിക 
ആനുകൂെ്ം ഉയർത്തുന്നത ്സം
ബന്ിച്,് പഠിതാക്ളുലട സാം
സ ്കാരിക വികാസത്തിനുതകു
ന്ന പരിപാടികൾ ആസൂത്രെം 
ലചയ്ുക തുടങ്ങിയ കാര്ങ്ങൾ 
ഭാരവാഹികൾ യയാ�ത്തിൽ 
ചർച് ലചയ്ു. 

43
നിലവില്  
43 രാജ്യങ്ങളില് 
മലയാളം മിഷന്റെ 
പഠനകകന്ദ്രങ്ങള് 
പ്രവർത്ിക്കുന്കു

വാർത്തകൾ 
അദ്്ലപകഷരലെപ്

04 എന്റെ വീട്ിൽ ഉള്ളവർ!

ആശയത്തിൽനിന്നും 
അക്ഷരപരിചയത്തിയെക്ും 
തുടർന്ന് ലവവിധ്മാർന്ന 
ആശയയൊകയത്തക്ും 
നമ്ുലട കുട്ികൾ 
യാത്രലചയ്ുയമ്ാൾ 
വഴിലവട്ിലക്ാടുക്ുക....

മഷിത്ണ്പ്

05 അറിവും അനുഭവങ്ങളും

നമ്ൾ കാൊലത യപാകുന്ന; 
അറിയാലത യപാകുന്ന പെ 
മുഖങ്ങളുമായിട്ായിരിക്ാം 
പെരും നമ്ുലട മുന്നിൽ  
ഇരിക്ുന്നത് എന്ന തിരിച്
റിവ് ഞാൻ ആ കുട്ിയിെൂലട 
പഠിച്ു.

ഗ്രന്ഥപ്ുര

07 ഉജ്ജ്വലപദാഢ്യനായ ഉള്ളളൂർ

കവിത്വലത്തയപ്ാെും മറികട
ക്ുന്ന പാണ്ിത്ം തലന്നയാ
െ് അയദേഹലത്ത ഉജ്്വെപദാ
ഢ്നാക്ിയത്.

വലർത്കൾ

02 ആഗ�ാള മലയാളം മിഷൻ 
പപവർത്തകരുമായി 
സംവദിച്ച് മപന്തി

മെയാള ഭാഷാ വ്ാപനത്തി
നായി മെയാളം മിഷൻ നട
ത്തുന്ന വിവിധങ്ങളായ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ ശ്രയധേയമാലെന്ന് 
മന്തി അഭിപ്രായലപ്ട്ു.

06 വീണും ഓൺലലനിൽ 
ആഗ�ാഷിച്ച് 
പപഗവശഗനാത്സവങ്ങൾ

ലകാട്ും പാട്ും കളികളുലമാ
ലക്യായി മെയാളം മിഷൻ 
പ്രയവശയനാത്സവങ്ങൾ എല്ാ 
ചാപ്റ്ററുകളും ഇത്തവെയും 
ഓൺലെനിൽ ആയഘാഷി
ക്ുകയാെ്.

13 'ഇമ്ിണി ബല്യ ബഷീർ' 
ഗറഡിഗയാ മലയാളത്തിൽ

ആനപ്ൂട എന്ന ലചറുകഥയു
ലട ഓഡിയയാ ബുക്് സ്,  
ജരീവചരിത്രം, ബഷരീറിലറെ  
പ്രസിധേമായ സംഭാഷെ
ങ്ങൾ എന്നിവ യചർത്തിട്ുണ്്.

ദുടര ദൂടര മലെലളാം

18 മലയാളം മിഷന്നാപ്ം 
തമിഴകത്തിൽ

2019 ൽ മെയാളം മിഷൻ നട
ത്തിയ "മെയായളാത്സവം' 
എലറെ ജരീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും 
വെിയ സുവർണ് നിമിഷങ്ങൾ 
ആയിരുന്നു.. 

ഷ�ലകപ് ഷലലർ

19 നാ�ാരാധനയും 
പുള്ളുവൻപാട്ും

നാ�ാരാധനയ്ക് ദ്ാവിഡജന
തയുലട ജരീവിതത്തിൽ എത്ര
മാത്രം പ്രധാന്മുലണ്ന്ന് ലത
ളിയിക്ുന്നതാെ് ഹിന്ുയക്ഷ
ത്രങ്ങളിെും കാവുകളിെും 
കാെുന്ന നാ�ാരാധന.

ആഗ�ോള 
മലയോളം മിഷൻ 
പ്രവർത്തകരെ 
സോംസ്ോെിക 
കോെ്യ വകുപ്പ് 
മപത്ി സൂം  
മീറ്ിങ്ിലൂരെ 
അഭിസംഗ�ോ
ധന രെയ്ുന്ു.

മലെലളത്ിടറെ  
പ്രിെ സലഹിത്കലരൻ

പത്മഭൂഷൺ എാം.െി.  
വലസുഷദവൻ നലെർക്പ്  

88-ലാം പിറന്നലളലശാംസകൾ

മലതൃഭലഷയ്കപ് പ്രലധലന്ാം നൽകുന്ന കലലമലണിതപ് - 
സലാംസപ് കലരിക വകുപ്പ് മന്തി സജി ടെറിെലൻ
ന്െലനൈ • മാതൃഭാഷയ്ക് എല്ാ 
രാജ്ങ്ങളും പ്രാധാന്ം നൽകു
ന്ന കാെത്താെ് നാം ജരീവിക്ു
ന്നലതന്ന് സാംസ് കാരിക കാര് 
വകുപ്് മന്തി സജി ലചറിയാൻ. 
മെയാളം സംസാരിക്ുകയും 
അതിലറെ ഭാ�മായി ജരീവിക്ു
കയും ലചയ്ുയമ്ാൾ ഭാഷയയാ
ലടാപ്ം നമ്ുലട സംസ് കാരവും 
ജരീവിതത്തിലറെ ഭാ�മായി സഞ്ച
രിക്ുകയാലെന്നും അയദേഹം 
പറഞ്ു. തമിഴ ്നാടിലറെ വിവിധ 
യമഖെകളിെുമുള്ള മെയാളി
കൾക്് മെയാളം സംസാരിക്ു
വാനും അടുത്ത തെമുറയ്ക് മാ
തൃഭാഷലയക്ുറിച്് ധാരെയു
ണ്ാക്ാനും തമിഴ് നാട് ചാപ്റ്റ
റിലറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്് കഴി
യുലമന്നും അയദേഹം പ്രത്ാശ 
പ്രകടിപ്ിച്ു.  
മെയാളികളുലട ഏറ്റവും പ്രധാന 
ആ യ ഘ ാ ഷ ം  ഓ െ മ ാ െ് . 
ജാതിയും മതവും മറ്റ് യവർതി
രിവുകളുമില്ാലത ഓയരാ മെ
യാളിയും ഓെം ആയഘാഷി
ക്ുന്നു. വെിപ്ലചറുപ്മില്ാ
ലത എല്ാവരും തുെ്രാലെ
ന്ന സയന്ശമാെ് ഓെം നൽ
കുന്നത.് ഇത്തരം ഒരു സംസ ്കാ
രത്തിലറെ ഭാ�മായി എന്നും നി
െനിൽക്ാനും മാതൃഭാഷലയ 
സ് യനഹിക്ാനും മറുനാടൻ 
മെയാളികൾ കുട്ികലള പഠിപ്ി
ക്െലമന്ന് മന്തി അഭിപ്രായ
ലപ്ട്ു. ലചലന്ന ചാപ്റ്റർ ഓൺ
ലെനായി സംഘടിപ്ിച് പ്രയവ
ശയനാത്സവം ഉദഘ്ാടനം ലചയ്ു
കയായിരുന്നു അയദേഹം. 

പുതിയ ചിന്ക
ളു ം  സ ാ ധ ്ത ക
ളും ഉപയയാ�ലപ്
ടു ത്ത ി  മ െ യ ാ ള 
ഭ ാ ഷ ാ  വ ്ാ പ ന 
ദൗത്ം മെയാളം 
മിഷൻ വിജയക
രമായി മുയന്നാട്ു
ല ക ാ ണ്ു യ പ ാ കു
ലമന്നും ഡയറക്ടർ 
ല പ്രാ േ .  സു ജ 
സൂസൻ യജാർജ്് 
ചടങ്ങിൽ അഭിപ്രാ
യലപ്ട്ു. തമിഴ ്നാട് 
ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡ
ന്റ് എ.വി. അനൂപ്, 
ലസക്രട്റി കുമ്
ള ങ്ങ ാ ട്  ഉ ണ് ി കൃ
ഷ്ണൻ, കൺവരീനർ 
പി .ആർ. സ്ിത, 
ഉപയദശക സമിതി ലചയർമാൻ 
എം. നന്യ�ാവിന്്, അക്ാദമി
ക് സമിതി ലചയർമാൻ യഡാ. 
ലക.ലജ. അജയകുമാർ, ലവസ് 
പ്രസിഡന്റ് ലക.ആർ. യ�ാപകു
മാർ, യജാ. ലസക്രട്റി യഡാ. 
എം.പി. ദായമാദരൻ, ടി. അന
ന്ൻ, എ. ജയരാജ്, രഞ്ു എം. 
റഷരീദ്, യജാഷി കുറ്റിക്ാടൻ, 
ലചറുതുരുത്തി ഉണ്ികൃഷ്ണൻ, 
കാവാെം ഉദയകുമാർ, ആയിഷ 
സുലെമാൻ, സജിത മുരളി, 
യജാസേ് വളവി, ടി. രവരീന്ദ്രൻ, 
സുനിത നായർ, ആതിര എന്നി
വർ സംസാരിച്ു. വിദ്ാർഥികളു
ലട കൊപരിപാടികളും പ്രയവശ
യനാത്സവത്തിന് മാറ്റുകൂട്ി. 
സ ാ ധ ാ ര െ  വ ാ ദ ്യ മ ള ങ്ങ 

ളുലടയും കൊപരിപാടികളു
ലടയും അകമ്ടിയയാലട നട
ത്തിയിരുന്ന പ്രയവശയനാത്സ
വം യകാവിഡിലറെ പശ്ാത്തെ
ത്തിൽ ഓൺലെനിയെക്് മാ
റിയയപ്ാഴും ആയഘാഷത്തിന് 
കുറവു വരുത്താതയാെ് കുട്ി
കൾ പ്രയവശയനാത്സവത്തിൽ 
പലകെടുത്തത്. ഓൺലെനി
െൂലട വിദ്ാർഥികൾ തൽസമ
യം വിവിധ കൊപരിപാടികൾ 
അവതരിപ്ിച്ു. നാൽപ്ത്തയഞ്ചാ
ളം വിദ്ാർഥികൾ പരിപാടിക
ളിൽ പലകെടുത്തു. അധ്ാപക
രായ ശാന്ാെയം ശ്രരീകുമാർ,  
മഞ്ു അനിൽകുമാർ എന്നി
വർ പരിപാടികൾക്് യനതൃത്വം 
നൽകി.

ഉ
ള്

െക്
ാം
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സുഹൃത്തുക്ള,

ഇലതാരു കത്താെ്. അയമരിക്ൻ  പ്രസിഡറൊയിരുന്ന 
എബ്രഹാം െികെൺ അയദേഹത്തിലറെ മകലറെ സ്ൂൾ ലഹ
ഡ്മാസ്റ്റർക്് എഴുതിയത് എന്നു വിശ്വസിക്ലപ്ടുന്നു. 

പ്രിയ ടരീച്ർക്്,
എലറെ മകന് ഇന്ന് സ് കൂൾ തുടങ്ങുകയാെ്.കുറച്ു 
കാെയത്തക്് അവന് അവിലടലയല്ാം പുതിയതും 
അപരിചിതവും ആയിരിക്ും. അത് അവന് അപരി
ചിത ഭൂഖണ്ങ്ങൾ താണ്ുന്ന സാഹസികതയാെ്. 
നിങ്ങൾ അവയനാട് ശാന്മായി ലപരുമാറും എന്ന് 
ഞാൻ പ്രതരീക്ഷിക്ുന്നു. ഒരുപലക്ഷ എല്ാ സാഹസി
കതകളും യുധേവും ദുരന്വും സകെടങ്ങളും അടങ്ങി
യതായിരിക്ും. ഈ ജരീവിതം ജരീവിക്ുന്നതിന് വിശ്വാ
സവും സ് യനഹവും ലധര്വും യവെം. അതിനാൽ 
പ്രിയ ടരീച്യറ, ജരീവിക്ാനാവശ്മായ അറിവുകളിയെക്് 
അവലന ലകപിടിച്് കൂട്ിലക്ാണ്ുയപാകുക. കഴിയുലമ
കെിൽ അവലന സൗമ്മായി പഠിപ്ിക്ൂ. ഓയരാ ശത്രുവി
െും ഒരു സുഹൃത്തും കൂടിയിരിക്ുന്നു എന്ന് അവലന പഠി
പ്ിക്ൂ. എല്ാ മനുഷ്രും നരീതിമാന്ാരലല്ന്നും സത്സ
ന്രലല്ന്നും അവൻ അറിയെം. പയക്ഷ ഓയരാ ലതമ്ാ
ടിയുലടയുള്ളിെും ഒരു നായകനുലണ്ന്ന് അവലന പഠിപ്ി
ക്െം. ഏത് കുബുധേിക്ാരനായ രാഷ്ട്രീയക്ാരനിെും 
ഒരു അർപ്െയബാധമുള്ള യനതാവുലണ്ന്നും അവൻ 
അറിയെം.
ലവറുലത കിട്ുന്ന ഒരു യഡാളറിയനക്ാൾ അവൻ സമ്ാ
ദിക്ുന്ന 10 ലസറെിന് മൂെ്മുണ്ായിരിക്ും എന്നവലന 
പഠിപ്ിക്ുക. ചതിക്ുന്നതിയനക്ാൾ പരാജയലപ്ടുന്ന
താെ് അഭിമാനകരം എന്നവൻ സ് കൂളിൽനിന്ന് പഠി
ക്െം. മാന്മായി എങ്ങലന യതാൽക്ാനാകുലമന്ന് 
അവലന പഠിപ്ിക്ുക. വിജയിക്ുയമ്ാൾ വിജയം ആസ്വ
ദിക്ാനും പഠിപ്ിക്ുക.
ആളുകയളാട് ദയവുള്ളവനായിരിക്ാനും കഠിനചിത്ത
യരാട് കഠിനഹൃദയമുള്ളവനായിരിക്ാനും അവലന 
പഠിപ്ിക്ുക. അസൂയയിൽ നിന്ന് അവലന അകറ്റി നിർ
ത്തുക. ശാന്മായ ചിരിയുലട രഹസ്ം അവലന പഠി
പ്ിക്ുക. കഴിയുലമകെിൽ ദുഃഖിതനായിരിക്ുയമ്ാൾ 

മുഖമമാഴി
@MalayalamMissionKerala

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

@MMKerala

എങ്ങലന ചിരിക്ാലമന്ന് അവലന പഠിപ്ിക്ൂ. കരയാൻ ഒരു നാെയക്ടും യവലണ്ന്ന് അവൻ അറിയലട്. പരാജയത്തിൽ 
മഹത്വവും വിജയത്തിൽ നിരാശയും ഉലണ്ന്ന് പഠിപ്ിക്ുക. സ്വന്ം അപകർഷതാ യബാധലത്ത പരിഹസിക്ാൻ അവലന 
പഠിപ്ിക്ുക. 
നിങ്ങൾക്് കഴിയുലമകെിൽ പുസ്തകങ്ങളുലട അത്ുതങ്ങലള കുറിച്് അവലന പഠിപ്ിക്ൂ. ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളുലടയും 
സൂര്ലവളിച്ത്തിലെ യതനരീച്കളുലടയും പച്കുന്നിലെ പൂക്ളുലടയും രഹസ്ങ്ങലളക്ുറിച്് ചിന്ിക്ാൻ അവലന യപ്രരി
പ്ിക്ുക. ശരിയലല്ന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ാെും അവന് അവലറെ ആശയങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്ാനുള്ള ലധര്ം നൽകൂ. ആൾ
ക്ൂട്ത്തിന് പുറലക യപാകാതിരിക്ാനുള്ള ലധര്ം എലറെ മകന് നൽകുക. എല്ാവലരയും ശ്രധേിക്ാൻ അവലന പഠിപ്ി
ക്ുക. എന്നാൽ അവൻ യകൾക്ുന്നലതല്ാം സത്ത്തിലറെ ഒരു സ് ക്രരീനിൽ േിൽട്ർ ലചയ്ാനും അതിൽനിന്ന് െഭിക്ുന്ന 
നന് മാത്രം എടുക്ാനും പഠിക്െം.
അവലറെ ലനപുെ്ങ്ങൾക്ും തെയച്ാറിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിെയിട് ആൾക്് അവൻ അത് വിൽക്ലട്. പലക്ഷ 
അവൻ അവലറെ ഹൃദയത്തിനും ആത്ാവിനും വിെയിടാൻ ഇടയാകരുത്. അക്ഷമനായിരിക്ാൻ അവന് ലധര്മുണ്ായി
രിക്ലട്. എന്നാൽ ധരീരനായിരിക്ാനുള്ള ക്ഷമ അവനുണ്ാകലട്. തന്നിൽത്തലന്ന �ംഭരീരമായ വിശ്വാസം പുെർത്താൻ 
അവലന പഠിപ്ിക്ുക. എകെിൽ അവന് മനുഷ്രാശിയിൽ �ംഭരീരമായ വിശ്വാസം ഉണ്ായിരിക്ും. ലദവത്തിെും. 

ടരീച്ർ ഇതിെും മികച്ത് നിങ്ങൾക്് ലചയ്ാനാകും എന്ന് മനസ്ിൊക്ുക. അവൻ വളലര നല് കുട്ിയാെ്.  
കൂടാലത എലറെ മകനുമാെ്.

ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ

ടീച്ചർ, ഇതിലതും 
മികച്ചത് നിങ്ങൾക്് 

ചെയ്ാനാകതും
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ഷറഡിഷെല മലെലളാം  
സൃഷ്ികൾ ക്ഷണിക്ുന്നു
യറഡിയയാ മെയാള
ത്തിയെക്് നിങ്ങൾ
ക്ും പരിപാടികൾ 
നൽകാം. നിങ്ങളു
ലട പഠനയകന്ദ്രത്തി
ലെ കുട്ികളുലടയയാ 
അധ്ാപകരുലടയയാ 
ര ച ന ക ൾ  ( ക ഥ , 
കവിത, നാടകം, യെഖനങ്ങൾ എന്നിവ) MP3 യോർമാറ്റിൽ 
ഓഡിയയാ ആക്ി മെയാളം മിഷനിയെക്് അയച്ുതരിക. അയ
ക്ുയമ്ാൾ രചനകളുലട പ്രാഥമിക വിെയിരുത്തൽ അതത് പഠ
നയകന്ദ്രം അധികൃതർ നടത്തിയിരിക്െം.

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

മതുഖം മാറതുന്ന 
അധ്ാ്രനം

അറിെിപ്പ്

അദ്ധ്ാപകര�ാട് 

ദ്ഡാ. എം.ടി. ്ര്രി 
ഭോഷോധ്യോ്രകൻ, മലയോളം മിഷൻ

ഗലോകം മോറ്ിമറിക്ോൻ 
നിങ്ൾക്ു്രഗയോ�ിക്ോവുന്  
ഏറ്വും ശക്തമോയ ആയുധമോണപ് 
വിദ്യോഭ്യോസം.

ചനൽസൺ മദ്ടേല

ഭൂമി മെയാളത്തിലറെ പുതിയ ലകട്ും മട്ും 
കണ്ിനും കരളിനും ആഹ്ാദദായകമായി. 
നിൊവിലന യകാരിക്ുടിച്ുലകാണ്് അക്ഷര
യത്താെിയുമായി ജെകുളിർമ്യിെൂലട രാവി
യനാപ്ം തുഴലയറിയുന്ന യതാെിക്ാരൻ മുതൽ 
ഭാഷയുലട ോഷൻ വലര നന്നായി അെി
യിലച്ാരുക്ിയിട്ുണ്്. പാവകളിലയക്ുറിച്ു
ള്ള യെഖനം വിജ്ാനപ്രദമായിരുന്നു.  ഇതു 
യപാലെയുള്ള യകരളത്തിലറെ തനതു നാടൻ 
കെകൾ വായനക്ാർക്ായി പരിചയലപ്ടു
ത്തുന്നത് നന്നായിരിക്ും.

രലഷജശ്വരി ജി നലെർ,  
മലയാളം മിഷൻ, ക�ാവ

അധ്ലപകർക്പ്  
ഷെലദ്ലവലി തയ്ലറലക്ലാം
മെയാളം മിഷലറെ കെിലക്ാന്ന, സൂര്കാ
ന്ി യകാഴ്സുകൾ പഠിപ്ിച്് പരിചയമുള്ള 
അധ്ാപകർക്് യചാദ്ാവെി തയ്ാറാക്ാൻ 
അവസരം. മെയാളം മിഷൻ ആരംഭിക്ുന്ന 
‘മിഷൻ’ ലമാലബൽ ആപ്ിയക്ഷനിൽ ഈ 
യചാദ്ാവെികൾ അയപ്ാഡ് ലചയ്ും. തയ്ാറാ
ക്ിയ അധ്ാപകരുലട യപരിൽ തലന്നയാകും 
യചാദ്ാവെി നൽകുന്നത്. മാതൃകാപഠയനാത്സ
വങ്ങൾക്ും മറ്റും ഉപയയാ�ിക്ാനാെ് ഇത് 
തയ്ാറാക്ുന്നത്.

അറിെിപ്പ്

കത്ുകൾ
മലെലളാം മിഷൻ

അരിഷറ്ല 
ലതക്ലെപ്

തിരുവനന്പുരാം
695 014
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നടപ്തുകാലചത് 
പ്രതിസന്ിചയ 
മറികടക്ാൻ 
സാദ്കേതിക 
വിദ്യതുചട 
സഹായദ്ത്ാചട 
സ്വയം 
നവീകരിക്ാൻ 
അധ്ാ്രകർക്് 
കഴിയണം. ്രഠനം, 
്രരി്രീലനം, 
പ്രദ്യാഗം എന്നീ 
കാര്ങ്ങളിൽ 
നിരന്തരമായ 
മാറ്റങ്ങൾ 
വരതുത്ിചക്ാദ്ടേ 
അതതു സാധ്മാകൂ. 

ഇതൾ ഒന്ന്

സാമൂ ഹ ി ക  മ ാ റ്റ ത്ത ി നു ം 
ജരീവിതലത്ത മയന്നാട്ു 

നയിക്ുന്നതിനും ആവശ്മായ 
വിശാെമായ കാഴ്ചപ്ാടുകൾ മു
യന്നാട്ുലവയ്കുന്ന പാഠ്പധേതി
യാെ് മെയാളം മിഷനിെൂലട 
യൊകലത്തമ്ാടും നടപ്ിൊക്ു
ന്നത്. പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും, 
അറിവിന്ദ്രിയങ്ങളുപയയാ�ിച്് 
ലനസർഗ്ികമായ കഴിവുകളു
ലട അടിസ്ാനത്തിൽ പുതിയ 
യൊകം സൃഷ്ടിക്ുന്നതിന് കു
ട്ികൾക്് സാധിക്ുലമന്ന തിരി
ച്റിവ ്ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രത്തി
യറെതാെ.് തലറെ മുന്നിെുണ്ാകു
ന്ന പ്രശ ്നങ്ങലള കലണ്ത്താനും 
പരിഹരിക്ാനും കുഞ്ുങ്ങലള 
പ്രാപത്രാക്ുന്നതിന ്സുഹൃത്തും 
വഴികാട്ിയുമായി നിൽക്ുന്നവ
രാെ് മെയാളം അധ്ാപകർ.  
യൊകലത്ത യുക്തമായ തെ
ത്തിൽ യനാക്ിക്ണ്് മനസ്ി
ൊക്ുന്നതിനും നിരരീക്ഷെങ്ങ
ളിെും നി�മനങ്ങളിെുയമർലപ്ടാ
നും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഓയരാ 
കുട്ിലയയും സമരീപിക്ുന്നതിന് 
നമ്ുലട നാെ് യകാഴ് സുകളുലട 
അധ്യനത്തിെൂലട സാധിക്ു

ലമന്ന് ഉറപ്ാെ്. പ്രവാസ സാ
ഹചര്ങ്ങൾക് ്ഇെങ്ങുന്ന തര
ത്തിൽ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങലള 
ആസൂത്രെം ലചയ്ുന്നതിനും, 
മെയാള ഭാഷയുലടയും യകരള
ത്തിലറെയും സാംസ് കാരിക പാ
രമ്ര്ലത്തയും മയതതര ലപതൃ
കയത്തയും പുതു തെമുറയിയെ
ക്് പകരുന്നതിനും മെയാളം 
മിഷൻ അധ്ാപകർ നടത്തുന്ന 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിെമതിക്ാ
നാവാത്തതാെ്. 

ലപ്രമറി അപ്ർ ലപ്രമറി തെ
ത്തിലെ ഭാഷാപഠനത്തിന ്യകര
ളത്തിലെ ലപാതു വിദ്ാെയങ്ങ
ളിൽ നടപ്ിൊക്ുന്ന പാഠ്പധേ
തിയയാട് യചർന്ന് നിൽക്ുന്ന
തും പ്രവാസി സമൂഹത്തിലറെ 
ജരീവിതലത്ത ലതാട്റിയുന്നതു
മായ ഭാഷാപഠനമാെ് കെി
ലക്ാന്ന, സൂര്കാന്ി യകാഴ് സു
കളുലട ഉള്ളടക്ം. കെിലക്ാ
ന്ന പാഠപുസ്തകം കാെികമായി 
പരിഷ് കരിച്് വിതരെം നടന്നു
ലകാണ്ിരിക്ുകയാെ്. കുട്ിക
ലള സ്വയംപഠനത്തിന് സഹാ
യിക്ുന്ന, ആശയങ്ങളിൽനിന്ന് 
അക്ഷരങ്ങളുലട യൊകയത്തക്് 

ആനയിക്ുന്ന കെിലക്ാന്ന 
പാഠപുസ്തകലത്തയും ലകപ്ു
സ്തകലത്തയും അധ്ാപകർക്് 
പരിചയലപ്ടുത്തുന്നതിന് വരും 

െക്ങ്ങളിൽ ഈ യകാളലത്ത 
ഉപയയാ�ലപ്ടുത്താലമന്ന് തരീ
രുമാനിച്ിട്ുണ്്. 

കെിലക്ാന്നയുലട വളർച്
യും തുടർച്യും സാധ്മാകുന്ന 
തരത്തിൽ സൂര്കാന്ി പാഠപു
സ്തകം പരിഷ ്കരിക്ുന്നതിലറെ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ മെയാളം മിഷൻ 
ആരംഭിച്ുകഴിഞ്ു. പ്രവാസി
യായ കുട്ിയുലട ഭാഷാപരവും 
വ്ക്തിപരവുമായ  പ്രയത്കത
കലള പരി�െിച്ുതലന്നയാെ് 
സൂര്കാന്ിയും കൂടുതൽ തുടു
പ്െിയുക. 

കെിലക്ാന്നയിെും സൂര്കാ
ന്ിയിെും നിന്ന് ആർജ്ിലച്ടു
ത്ത ഭാഷലയയും സംസ് കാര
ലത്തയും വികസിപ്ിക്ുന്നതി
നും വിപുെരീകരിക്ുന്നതിനും 
അഭികാമ്മായ രരീതിയിൽ ഉപ
യയാ�ിക്ുന്നതിനും ആമ്ൽ, 
നരീെക്ുറിഞ്ി യകാഴ് സുകലള 
ഉപയയാ�ലപ്ടുത്താം. 

ഭാഷാവ്വഹാരങ്ങലള ഉചി
തമായി, ആവശ്മായ സന്ർ
ഭങ്ങളിൽ പ്രയയാ�ിക്ുന്നതി
നും ഭാഷ ശക്തമാക്ുന്നതി
നും വ്ത്സ്ത തരം വായനകൾ 

പരിചയലപ്ടുന്നതിനുലമല്ാം 
ഉപയുക്തമാകുന്ന പഠനമാെ് 
ആമ്ൽ, നരീെക്ുറിഞ്ി യകാ
ഴ് സുകളിൽ നടക്ുന്നത്. ലവ
വിധ്മാർന്ന അനുഭവങ്ങൾ കു
ട്ികളിലെത്തിക്ാൻ സഹായക
മായ തരത്തിൽ അധ്ാപകർക്് 
ഓൺലെനായും അല്ാലതയും 
പ്രസ്തുത യകാഴ് സുകളുലട പരി
ശെനക്ളരികൾ ആസൂത്രെം 
ലചയ്് നടപ്ിൊക്ിലക്ാണ്ിരി
ക്ുകയാെ്. 

നടപ്ുകാെലത്ത പ്രതിസന്ി
ലയ മറികടക്ാൻ സായകെതിക വി
ദ്യുലട സഹായയത്താലട സ്വയം 
നവരീകരിക്ാൻ അധ്ാപകർക്് 
കഴിയെം. പഠനം, പരിശരീെനം, 
പ്രയയാ�ം എന്നരീ കാര്ങ്ങളിൽ 
നിരന്രമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി
ലക്ായണ് അതു സാധ്മാകൂ. 
സ്വയം സമർപ്ിതരായി ഭാഷാ
പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ
ക്തിന ്കഴിയുലമന്ന ഉറപ്ിൊെ് 
മെയാളം മിഷൻ ഭാവി പരിപാ
ടികൾക്് ഊടും പാവും ലനയ്ു
ന്നത്. നമുലക്ാത്ത് മുയന്നറാം.

അറിെിപ്പ് കത്ുകൾ
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മഷിത്തണ്് അദ്്യാപകരുന്െ 
അനുഭവന്മഴുത്തുകൾ

അന്നും പതിവുയപാലെ 
ഞാൻ ക്ാസ്ിലെത്തി. 
എനിക്ും നിങ്ങൾ

ക്ും അറിയാവുന്നതുയപാലെ 
തലന്ന വികൃതിക്ുട്ന്ാർ ഒരു 
വശത്തും എല്ാം പഠിച്ും മന
സ്ിൊക്ിയും ഇരിക്ുന്നു എന്നു
യതാന്നിക്ും വിധം  കുലറയധികം 

കുട്ികൾ മറുവശത്തും. ഞങ്ങൾ 
സൗദിയിലെ അധ്ാപകർക്ും 
എന്നും ലവല്ുവിളിയുയർത്തുന്ന 
കുട്ികളായിരുന്നു ഇതര രാജ്ങ്ങ
ളിൽ നിന്ന ്വന്ന വിദ്ാർത്ികൾ. 
തികച്ും യകരളരീയ ലശെിയിൽ 
വളർന്നുവന്ന എനിക്് അവരു
മായ് ലപാരുത്തലപ്ടാൻ ഏലറ 

ബുധേിമുയട്ണ്ിവന്നു. 
ക്ാസ്ിൽ തരീർത്തും വ്ത്സ്ത

നും കാഴ്ചയിൽ റൗഡിയാലെ
ന്ന് യതാന്നിയപ്ാകുന്ന മുഖഭാവ
മുള്ള ഒരു കുട്ി. മറ്റുള്ള കുട്ികൾ
ലക്ാലക് അവയനാട് മിണ്ാൻ 
യപടിയായിരുന്നു. കളിച്ും, തല്ു
കൂടിയും എല്ാ ദിവസവും എലറെ 

ശ്രധേ പിടിച്ുപ്റ്റുന്നവൻ. വികൃതി  
കുട്ി! ഒരു ദിവസം പതിവിെും 
വിപരരീതമായി ശാന്നും നിശ
ബ്ദനുമായി അവനിരിക്ുന്നത് 
കണ്ു... ഇന്ന് എന്ുപറ്റി എന്ന് 
ഞാൻ ചിന്ിച്ു. അവലന യനാക്ി 
ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ു. അവലറെ 
മുഖത്ത് യാലതാരു ഭാവമാറ്റവു
മില്. അവലറെ ഇരിത്തം എലന്ന 
വല്ാലത അസ്വസ്യാക്ി.

കുറച് ്ദിവസങ്ങൾക്ുയശഷം 
ഞാൻ മനസ്ിൊക്ി അച്ഛനില്ാ
ലത തനിച്് അമ്യയാലടാപ്ം 
വളർന്നു വരുന്ന കുട്ിയാെ ്അവ
ലനന്ന്. അന്ന് മുതൽ അവലന 
ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രധേിക്ാൻ 
തുടങ്ങി. അവനാകാെിക്ുന്ന വി
കൃതിത്തരമത്രയും അവനു നഷട്
മായ ഏയതാ സ ്യനഹത്തിലറെ പ്ര
തിരൂപമാലെന്ന ്ഞാൻ തിരിച്റി
ഞ്ു. അനുസരെയക്ട ്കാട്ുന്ന 
ഏറ്റവും വികൃതിയായ ഏലതാരു
കുട്ിക്ും ഇത്തരം ഒരു ചരിത്രം 
പുറകിെുലണ്ന്ന് എലറെ അധ്ാ
പക ജരീവിതം എലന്ന പഠിപ്ിച്ു. 
നമ്ൾ കാൊലത യപാകുന്ന; 
അറിയാലത യപാകുന്ന പെ മുഖ
ങ്ങളുമായിട്ായിരിക്ാം പെരും 
നമ്ുലട മുന്നിൽ ഇരിക്ുന്നത് 
എന്ന തിരിച്റിവ ്ഞാൻ ആ കുട്ി
യിെൂലട പഠിച്ു. വർഷങ്ങൾക്ു 
യശഷം ഒരധ്ാപക ദിനത്തിൽ ഒരു 

കാർഡുമായി ആ കുട്ി എലന്ന 
സ മ രീ പ ി ച് യ പ് ാ ൾ  അ ത ി ല െ 
വരികൾ വായിച്യപ്ാൾ എലറെ 
കണ്ുകൾ അറിയാലത നിറഞ്ു 
യപായി. അധ്ായനലത്തക്ായള
ലറ എലറെ വിദ്ാെയം പകർന്നു 
നൽകുന്ന അറിവാകുന്ന അനുഭ
വങ്ങൾ ക്ാെ് ഞാൻ ഏലറ പ്ര
ധാന്ം ലകാടുക്ുന്നത്.

അറിവകും 
അനകുഭവങ്ങളകും

നമ്മൾ കാണാചത 
ദ്്രാകതുന്ന; 
അറിയാചത 
ദ്്രാകതുന്ന ്രല  
മതുഖങ്ങളതുമായിട്ാ
യിരിക്ാം ്രലരതും 
നമ്മതുചട മതുന്നിൽ 
ഇരിക്തുന്നത് എന്ന 
തിരിച്ചറിവ് ഞാൻ 
ആ കതുട്ിയിലൂചട 
്രഠിച്ചതു.

തലടെപ്റെുന്ന ഷെലദ്ങ്ങൾക്പ് ഉത്രടമെുതുക. ഷശഷാം കളത്ിടല അക്ഷരങ്ങൾ ടകലണ്പ് ഒരു വലക്പ് എെുതുക.

1 ലക്ഷദ്ധീപിന്റെ തലസ്ാനം

2 രാത്ിയില് പൂക്കുന്ന്ാരകു പകുഷ്ം

3 തൃശൂർ പൂരത്ിന് നടത്കുന് വർണ്ാഭമായ ചടങ്ങ്

4 കമലാ സകുരയ്യ എന് കപരില് അറിയന്പെടകുന് സാഹിത്യകാരി

5 പ്രസിദ്മായ ബാലാജി കക്ഷത്ം എവിന്ടയാണ്?

6 നളചരിതം ആട്ടക്ഥയകുന്ട കർത്ാവ്.

7 വിഷകു ആക�ാഷിക്കുന് മലയാള മാസം

8 സ്ാതന്ത്യ സമരവകുമായി ബന്ധന്പെട്ട് നടന് ഒരകു കൂട്ടന്ക്ാല

9 മനകുഷ്യ ശരധീരത്ിന്ല ഒരകു ഗ്രന്ി

10 ഹംസം എന് വാക്ിന്റെ അർഥം

11 തിരകുവല്ല സ്കദശിയായ ഈ നടന്റെ അവസാന സിനിമയായിരകുന്കു കലലം

12 കാട്ടില് ഒരകു തകുള്ി രക്ം 

13 മലയാളത്ിന്ല �ാന�ന്ധർവ്വൻ

വാക്്
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

പ
ദപ്ര

ശ
പ് ന

ാം

പദപ്രശ്നം പൂരിപ്ിച്് മിഷനിയെക്് അയച്ുതരിക. വിജയിലയ നറുലക്ടുപ്ിെൂലട തരീരുമാനിക്ും. സമ്ാദകൻ: സലാം വർഗീസപ്, ടകലങ്കൺ

നബീല. എൻ
മലയാളം മിഷൻ  
അധ്യാപിക,  
സൗദി അകറബ്യ
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വാർത്തകൾ 

വധീണകും ഓൺലലനില് ആക�ാഷിച്്

പ്രഷവശഷനലത്സവങ്ങൾ
തിരുവനന്തപുരം • യകാവിഡ് രണ്ാം 
തരം�ം യൊകലത്ത വരീണ്ും അടച്ിരി
ക്െിയെക്് ലകാണ്ുയപായയപ്ാൾ കൂടി
യച്രെുകളുലട ഒരു അധ്യന വർഷവും 
കൂടി കുട്ികൾക്് നഷ്ടമായി. ലകാട്ും 
പാട്ും കളികളുലമാലക്യായി ഉത്സവാ
ന്രരീക്ഷം തരീർത്തിരുന്ന മെയാളം മിഷൻ 
പ്രയവശയനാത്സവങ്ങൾ എല്ാ ചാപ്റ്ററു
കളും ഇത്തവെയും ഓൺലെനിൽ 
ആയഘാഷിക്ുകയാെ.് കഴിഞ് അധ്
യന വർഷം മുതൊെ് ഓൺലെൻ പ്ര
യവശയനാത്സവങ്ങൾ മെയാളം മിഷൻ 
പരിചയിച്ത്. ഓൺലെനിൊലെകെി
െും ആയഘാഷങ്ങൾ പരിമിതലപ്ടുത്താ
ലത തലന്ന യൊകലമടും മെയാളം മിഷൻ 
പ്രയവശയനാത്സവങ്ങൾ കഴിഞ് വർഷം 
അരയങ്ങറിയിരുന്നു. 
ഭരീതിജനകമായ യകാവിഡ് കാെം മാറി 
ഒത്തുയചരെുകളുലട, പകെുവയ്കെുകളു
ലട ക്ാസ് റൂമുകൾ പുതിയ അധ്യന 
വർഷത്തിൽ െഭിക്ുലമന്നത് കുരുന്നു
കളുലട പ്രതരീക്ഷയായിരുന്നു. എല്ാം 
സ്വപ് നമാക്ിലക്ാണ്ാെ് യകാവിഡി
ലറെ രണ്ാം വരവ്. എകെിെും പുറയകാട്് 
യപാകാനാവില് എന്ന നിശ്യയത്താലട 
മെയാളം മിഷലറെ പഠിതാക്ൾ മാതൃഭാ
ഷലയ ലനയഞ്ചാടു യചർത്തു. കുമാരനാ
ശാലറെയും വള്ളയത്താളിലറെയും ഒ.എൻ.
വി.യുലടയും സു�തകുമാരിയുലടയുലമാ
ലക് കവിതകൾ ലചാല്ിയും പാട്ുപാടിയും 
നൃത്തം ലചയ്ുലമല്ാം അവർ യൊകത്തി
ലറെ ഓയരാ യകാെിെിരുന്നും മെയാളം 
മിഷൻ പ്രയവശയനാത്സവത്തിൽ അെി
യചരുന്നു. 
മെയാളം മിഷൻ ലചലന്ന ചാപറ്്റർ തിരു
വാൺമിയൂർ പഠനയകന്ദ്രം സംഘടിപ്ിച് 
ഓൺലെൻ പ്രയവശയനാത്സവത്തിൽ 
മെയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ ലപ്രാേ. സുജ 

സൂസൻ യജാർജ്് മുഖ്ാതിഥിയായിരു
ന്നു. പഠനയകന്ദ്രത്തിലെ പഠിതാക്ളും 
അധ്ാപകരും രക്ഷിതാക്ളും യചർന്ന് 
തയാറാക്ിയ അക്ഷരവർണ്ം ഡിജിറ്റൽ 
മാ�സിലറെ പ്രസിധേരീകരെം ചാപറ്്റർ പ്ര
സിഡന്റ് എ.വി. അനൂപ് ചടങ്ങിൽ പ്രകാ
ശനം ലചയ്ു. ചടങ്ങിയനാടനുബന്ിച്് 
നടന്ന വായനാദിനായഘാഷം ചാപ്റ്റർ 
ലസക്രട്റി കുമ്ളങ്ങാട് ഉണ്ികൃഷ്ണനും 
പ്രയവശയനാത്സവം കൺവരീനർ പി.ആർ. 
സ്ിതയും ഉദ്ഘാടനം ലചയ്ു. 
സമാജം പ്രസിഡന്റ് ആർ. രാധാകൃഷ്ണൻ 
ലസക്രട്റി എം.പി. അൻവർ, ഖജാൻജി 
ബി.പി. യമാഹൻദാസ്, മെയാളം മിഷൻ 
യമഖൊ യകാ-ഓർഡിയനറ്റർ ലചറുതുരുത്തി 
ഉണ്ികൃഷ്ണൻ അധ്ാപകരായ റംസാന 
ബരീവി, െിൻസി യതാമസ്, ജരീന രാധാകൃ
ഷ്ണൻ, ശ്രരീജ എസ.് ചന്ദ്രൻ, സിന്ു പ്രകാശ് 
തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ു. 
ജൂൺ 11 ന് ഖത്തർ ചാപ്റ്റർ സംഘടിപ്ി
ച് ഓൺലെൻ പ്രയവശയനാത്സവം ഡയ
റക്ടർ ലപ്രാേ. സുജ സൂസൻ യജാർജ്് 
ഉദഘ്ാടനം ലചയ്ു. മെയാളം മിഷൻ രജി
സ്്ാർ എം. യസതുമാധവൻ, കാഥികൻ 
അയിെം ഉണ്ികൃഷ്ണൻ, ഖത്തർ ചാപറ്്റർ പ്ര
സിഡന്റ് മധു അഭിമന്ൂ, യകാ-ഓർഡിയന
റ്റർ ദുർ�ദാസ്  തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ 
സംസാരിച്ു. 
ല ച ല ന്ന  മ െ യ ാ ള ം 
മിഷൻ യനാക്മ യമഖ
െയിൽ സംഘടിപ്ിച് 
ഓൺലെൻ പ്രയവശ
യനാത്സവം തമിഴ ്നാട ്ചാ
പ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് എ.വി. 
അ നൂ പ്  ഉ ദ് ഘ ാ ട ന ം 
ലചയ്ു. മെയാളം മിഷൻ 
ഡയറക്ടർ ലപ്രാേ. സുജ 
സൂസൻ യജാർജ്് മുഖ് 

പ്രഭാഷെം നടത്തി. 
ചാപ്റ്റർ ഉപയദശക സമിതി അം�ം 
ടി.വി. വിജയകുമാർ, ചാപ്റ്റർ ലസക്രട്
റി കുമ്ളങ്ങാട് ഉണ്ികൃഷ്ണൻ, കൺവരീ
നർ പി.ആർ. സ്ിത, യനാക്മ പ്രസിഡന്റ് 
ജി.ലജ. യപാൾസൺ, സ്ാപക പ്രസിഡന്റ് 

എം.ജി. പുഷ്പൻ, ജനറൽ ലസക്രട്റി വി. 
രാമചന്ദ്രൻ, ്ഷറർ സി സഹയദവൻ, 
യനാക്മ രക്ഷാധികാരി സ്ിത വിജയകു
മാർ, യമഖൊ യകാ-ഓർഡിയനറ്റർ കാവാെം 
ഉദയകുമാർ, മിനി ഉദയകുമാർ തുടങ്ങിയ
വർ സംസാരിച്ു.

മലയോളം മിഷൻ 
പ്രഗവശഗനോത്സ
വങ്ൾ എല്ോ 
െോ്രപ്റ്റുകളും 
ഇത്തവണയും 
ഓൺലലനിൽ 
ആഗ�ോഷി
ക്ുകയോണപ്. 
കഴിഞ്ഞ അധ്യ
യന വർഷം 
മുതലോണപ് 
ഓൺലലൻ പ്ര
ഗവശഗനോത്സവ
ങ്ൾ മലയോളം 
മിഷൻ ്രെിെയി
ച്ചതപ്. 

പൂക്ലലാം ടവബപ്  മലസിക
പൂക്ാെം ലവബ്മാ�സിനിൽ കവിത 
രചിച്് പഠിക്ാം എന്ന പംക്തിയിൽ ‘കവിത
യിലെ അെകൊരങ്ങൾ‘ (കെിലക്ാന്ന)-പി.

ടി. മെികെ്ഠൻ, ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതരീക്ഷ
കൾ പ്രത്ാശകൾ (സൂര്കാന്ി)-പി. രാധാകൃ
ഷ്ണൻ ആെുവരീട്ിൽ, ലതയ്വും തിറയും-എം.വി. 

LOCATION OF BUSINESS പ്രവൃത്ി സ്ാനം
LOCUS STANDI സ്ാനാധികാരം
KITH AND KIN ബന്തുമിപതാദികൾ
IN THE LONG RUN കാലാന്തരത്ിൽ
GREAT FEE കതുത്കപ്ാട്ം

ഭരണഭലഷല 
പ്രഷെലഗങ്ങൾ 
പരിെെടപ്െലാം

ഈ 
ലക്ാം 

ഭാഷാവസന്തത്ിന്റെ  
പകുതകുപൂക്ാലം വായിക്ാൻ  
സന്ദർശിക്കുക
http://pookalam.kerala.gov.in

യമാഹനൻ (ആമ്െിൽ), ഓെത്തപ്നും കുടവ
യറും - യഡാ. ലക. ബരീന (നരീെക്ുറിഞ്ി) എന്നിവ 
വായിക്ാം. 

കൂടാലത ചിഞ്ചു പ്രകാശിലറെ യെഖനം, ചിെ 
യകാവിഡ് കാെ വർത്തമാനങ്ങൾ, സരീമ ശ്രരീെ
യത്തിലറെ യെഖനം, പഴങ്ങളുലടയും പച്ക്റി
കളുലടയും അന്ാരാഷ്ട് വർഷം, സാഹിത്ത്തി
ൽ യനാർലവ ചാപ്റ്റർ ഭാരവാഹി സരീമയുലട 
കവിത പുതിയ ദിനം, ബാംഗ്ൂർ ചാപ്റ്ററിൽനിന്നു
ള്ള സതരീഷ് യതാട്യശേരിയുലട കഥ ‘യകശവലറെ 
തിയരാധാനം’, കബരീർ എം. പറളിയുലട കവിത 
‘കാട്ാറുകളുലട ചന്ം’, ന്ൂഡൽഹി ചാപ്റ്റർ 
അധ്ാപിക റരീന വാക്യിെിലറെ കവിത ‘ലറെ തു
ഞ്ിലപ്യണ്’ എന്നിവയും ആസ്വദിക്ാം.

നിരഞ്ജന നലെർ
ഒന്നലാം സ്ലനാം

ജൂനിയർ വിഭാ�ം

ശ്ീപൂർണ്ണ പി.
രണ്ലാം സ്ലനാം

ജൂനിയർ വിഭാ�ം

അലദ്വതപ് െു. ലകമൾ
മൂന്നലാം സ്ലനാം

ജൂനിയർ വിഭാ�ം

സൂര്കിരണപ് എൻ.ടക.
ഒന്നലാം സ്ലനാം

സധീനിയർ വിഭാ�ം

ആര് ഹരികുമലർ 
രണ്ലാം സ്ലനാം

സധീനിയർ വിഭാ�ം

അർച്ിത ഷമഷനലൻ
മൂന്നലാം സ്ലനാം

സധീനിയർ വിഭാ�ം

സുഗതലഞ്ജലി കലവ്ലലലപന മത്സരത്ിടല ഗുജറലത്പ് െലപപ്്റർ തല വിജെികൾ
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മമ െ യ ാ ള  സ ാ ഹ ി ത ്ത്ത ി ൽ 
ആധുനിക കവിയത്രയങ്ങളായി 
അറിയലപ്ടുന്നവരാെ ്ആശാൻ, 

ഉള്ളൂർ, വള്ളയത്താൾ. ആശാൻ ആശയ
�ംഭരീരനാകുയമ്ാൾ വള്ളയത്താൾ ശബ്ദ 
സുന്രനാെ.് ഉള്ളൂരാകലട് ഉജ്്വെപദാ
ഢ്നാെ.് മെയാളകവിതയിൽ ആധുനി
കതയ്ക് തുടക്ം കുറിച്വരിൽ പ്രധാനിക
ളാെ ്മൂവരും. ഇവരിൽ പാണ്ിത്ംലകാ
ണ് ്ഏലറ അം�രീകരിക്ലപ്ട് വ്ക്തിത്വമാ
െ് ഉള്ളൂരിയറെത്. കവിത്വലത്തയപ്ാെും 
മറികടക്ുന്ന പാണ്ിത്ം തലന്നയാെ് 
അയദേഹലത്ത ഉജ്്വെപദാഢ്നാക്ിയ
ത്. മെയാള സാഹിത് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങ
ളിൽ എക്ാെയത്തയും പ്രഥമ�െനരീയ
മായ  "യകരളസാഹിത്ചരിത്രം' രചിക്ാൻ 
ഉള്ളൂരിന ്യപ്രരെയായതും ഈ പാണ്ി
ത്ം തലന്ന. ഏഴ് വാെ്ങ്ങളിൊയി യകര
ളസർവ്വകൊശാെ പുറത്തിറക്ിയ ഈ 
ഗ്രന്ഥം ഉള്ളൂരിലറെ വളലര ശ്രമകരമായ 
പഠനങ്ങളുലടയും �യവഷെങ്ങളുയട
യും േെമായിരുന്നു. ഉള്ളൂരിലറെ കാവ്
ങ്ങലളക്ാൾ ഏലറ ശ്രധേിക്ലപ്ട്തും 
ഈ ഗ്രന്ഥംതലന്ന.

ഒന്നാം വാെ്ത്തിൽ ഭാഷയുലട ഉൽ
പ്ത്തി; രണ്ാം വാെ്ത്തിൽ 15--ാം നൂറ്റാ
ണ്ിലെ ഭാഷാ സംസ ്കൃത സാഹിത് ചരി
ത്രം;മൂന്നാം വാെ്ത്തിൽ എഴുത്തച്ഛലറെ 
കാെവും കൃതികളും; നാൊം വാെ്ത്തിൽ 
കൃഷ്ണനാട്ം, കഥകളി പ്രസ്ാനം, പാട്്; 

അഞ്ചാം വാെ്ത്തിൽ 18-ാം നൂറ്റാണ്ിലെ 
ഭാഷാസാഹിത്ം; ആറാം വാെ്ത്തിൽ 
സ്വാതിതിരുനാൾ മുതൽ കുഞ്ിക്ുട്ൻ 
തമ്ുരാൻവലരയുള്ള ചരിത്രം, ലവൺ
മെിപ്രസ്ാനം; ഏഴാം വാെ്ത്തിൽ 
യകരളവർമ് വെിയയകായിതമ്ുരാൻ, 
ആധുനിക സാഹിത്ം, പത്ര മാസിക പ്ര
സിധേരീകരെങ്ങൾ. ഈ ഘടനയിൊെ് 
യകരളസാഹിത്ചരിത്രം  ഉള്ളൂർ ക്രമലപ്
ടുത്തിയിരിക്ുന്നത.് ഏലറക്ുലറ സമഗ്രത 
അവകാശലപ്ടാവുന്ന ഒരു സാഹിത് 
ചരിത്രഗ്രന്ഥമാെിത്. ഉള്ളൂർ എഴുതിയ 
സാഹിത് ചരിത്രത്തിൽ അയദേഹലത്തപ്റ്റി 
പരാമർശിക്ുന്നില് എന്നുള്ളത ്കൗതുകം 
നിറഞ് ഒരു സം�തിയാെ്. 

ഉമായകരളം, ഭക്തിദരീപിക, കർണ്ഭൂഷ
െം, പിങ�്ള, യപ്രമസം�രീതം, ചിത്രശാെ 
തുടങ്ങിയ കാവ്ങ്ങൾക്് പുറലമ ബാെ
സാഹിത് രചനയിെും അയദേഹം ശ്രയധേ
യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ുണ്്. 
കിരൊവെി, താരാഹാരം, മെിമഞ്ുഷ 
എന്നിവലയല്ാം ഉള്ളൂരിലറെ പ്രധാനലപ്ട് 
ബാെസാഹിത് കൃതികളാെ.് ഉള്ളൂരിലറെ 
എക്ാെയത്തയും മികച് മഹാകാവ്മാ
െ ്ഉമായകരളം. കവിതയിലെ ആധുനിക 
സമരീപനങ്ങൾ ഉള്ളൂരിലറെ മിക് കൃതിക
ളിെും കാൊം. കർണ്ഭൂഷെത്തിലെ 
മഹാഭാരത പുനർ വായനയും യപ്രമസം
�രീതത്തിലെ വിശ്വമാനവികതയുലമല്ാം 
ആധുനിക ദർശനത്തിലറെ ഭാ�മാെ്. 
എന്നാൽ കുമാരനാശയനയയാ വള്ളയത്താ
ളിയനയയാ യപാലെ ആശയങ്ങളുലട ഒഴുക്് 
ഉള്ളൂരിലറെ കവിതകളിൽ ദർശിക്ാൻ 
കഴിയില്. ഉള്ളൂർ കവിതകളുലട പ്രധാന
ലപ്ട് പ്രയത്കത അതിലെ ഭാഷയായിരു
ന്നു. ഉള്ളൂരിലറെ ഈ ഭാഷ പാണ്ിത്ം 
ചിെയവള അയദേഹത്തിലറെ കവിതകളുലട 
ആസ്വാദനം ദുർഗ്രഹമാക്ിത്തരീർക്ുന്നതു  
കാൊം. 

തും�ദ്ുയരാമ, മരുവിക്രയഷട്ി, പാദം,
ശം�ലപരുന്െ, �ുഹാസ്മിലതാ

ലക്യയറ്റം
അം�ത്തിൊളുമിന്നവനാദിവിരാൾ 

പുമാൻ യപാൽ
ഭം�ം ലവടിഞ്ു മുനിയസവിതനായി

ടുന്നു. (ഉമായകരളം)
ഉമായകരളത്തിലെ ഈ വരികളിൽ 

സംസ് കൃതപദങ്ങളുമായുള്ള യചർച് 
ഭാഷാപദങ്ങളുലട ൊളിത്ം അന്മാ
ക്ിയിരിക്ുന്നത് കാൊം. സംസ് കൃപ
ദങ്ങയളാടുള്ള ആഭിമുഖ്ം ഉള്ളൂരിലറെ 

എല്ാ കൃതികളിെും ദർശിക്ാം. കുമാര
നാശാനും വള്ളയത്താളുലമല്ാം യുക്തം 
യപാലെ സംസ ്കൃത-ഭാഷാ പദങ്ങലള െളി
തമായി കാവ്ങ്ങളിൽ ഉപയയാ�ിക്ുയമ്ാ
ഴാെ ്ഉള്ളൂരിലറെ സംസ ്കൃതാഭിനിയവശം 
എന്ന് ഓർക്െം. 

ആബ്ഭദ്ാസനസ്നാം ലദയത്ര്യ
ന്ദ്രൻ ഹിരാെ്ഖ്ാൻ

വാപുയറ്റാരനാത്രീയ ശക്തിതന്നയ
ലശ്ത്ം; 

ചാരയവ കിയശാരനാം പ്രഹ്ാദൻ മഹാ
ധരീരൻ

യഘാരനാം പിതാവിന്നു ധർയമ്ായദ
ശം ലചയ്് യവാൻ    
(ഭക്തിദരീപിക)

ഭക്തിദരീപികയിലെ ഈ വരികളിൽ 
ആദ്ലത്ത രണ്് വരികൾ ഒയന്നാ രയണ്ാ 
വായനയിൽ സാധാരെ വായനക്ാർക്് 
മനസ്ിൊക്ുക പ്രയാസമാെ.് അവസാന
ലത്ത രണ് ്വരി ആദ്ലത്ത വരികലള അയപ
ക്ഷിച്് ഭാഷാപദങ്ങൾ യചർത്ത് സരളമാ
ക്ിയിരിക്ുന്നതും കാൊം. ഇതുതലന്ന
യാെ് ഉള്ളൂരിലറെ കാവ്ഭാഷാ ലശെി. 

ആ രാത്രി യചരാറായ ്വാസരശ്രരീയയാട്
സൂരജ വിണ്ായറാലടന്നയപാലെ 
തൂലമയിൽ തൻവസു തൂകറായ്-
യമൽക്ുയമൽ 
ധാമനിധിയായ യദവൻ വരീണ്ും (കർ

ണ്ഭൂഷെം)
അന്നന്െിയറയാകയവ പൂലത്താരു
ലകാന്ന പൂയന്ാട്മായ ്മിന്നി നിൽലക്
മഞ്നരീരാടിന മന്നവൻ തൻമിഴി-
മഞ്ചുള ലചന്ാർമെർന്നു ലമലല് (കർ

ണ്ഭൂഷെം)
കർണ്ഭൂഷെത്തിലെ ഈ സൂയര്ാദ

യവർണ്നകൾ ഭാഷാപദങ്ങൾലകാണ്് 
വളലര െളിതവും മയനാഹരവുമായി എഴു
തിയിരിക്ുന്നതും ഉള്ളൂര് തലന്നയാെ്. 

പൂമകനായാെും പുൽപ്ുഴുവായെും
ചാവിയന്നാ നാലളയയാ മറ്റന്നായളാ 

(പിം�ള)
�ഹനമായ ഒരു തത്വചിന് െളിതമായ 

ഭാഷയിൽ എത്ര ൊഘവയത്താലടയാ
െ് ഉള്ളൂർ പിം�ളയിൽ കുറിച്ിടുന്നത്. 
ഇങ്ങലന സംസ ്കൃതപദങ്ങളുലട ധാരാളി
ത്തം ലവടിഞ് ്മെയാളഭാഷയിൽ മയനാ
ഹരമായ വരികൾ രചിക്ാനും ഉള്ളൂരിന് 
സാധിക്ുലമന്ന് സൂചിപ്ിക്ുന്നതാെ് 
യമൽ കാെിച് വരികൾ. 

""കായക് കായക് കൂലടവിലട
കൂട്ിനകലത്താരു കുഞ്ുയണ്ാ'' - 

എന്ന വിഖ്ാതമായ കുട്ിപ്ാട് ്ഉള്ളൂരിലറെ  
തൂെികയിൽ പിറന്നതാലെന്ന്  അവി
ശ്വസനരീയാമാം വിധം ഇവിലട ഓർക്ു
ന്നു. സംസ് കൃതഭാഷയയാടുള്ള ഉള്ളൂരി
ലറെ മമത കാവ് ഭാഷലയ സ്വാധരീനിച്തു 
ലകാണ്ാകാം അയദേഹത്തിലറെ കാവ്ദരീ
പ്തി കുമരാനാശാനിൽ നിയന്നാ വള്ള
യത്താളിൽ നിയന്നാ വ്ത്സ്തമായി നിൽ
ക്ുന്നത്.

എഡി്റർ

പുസ്തകത്ിൽ നിന്നുാം  

രാജ്യം ആശിച്ാൽപ്ാര യാത�ാന്നു,മാർജ്ി്ാനനുദ്മിക്കണയം;
കൂർക്കയം വലിച്ിടനുയം സിയംഹയം-തകാമ്പതനത്ിന്മത�ങ്ങപന?

ഉറനുമ്പനുയം തമല്ലപവ പ�ായാ-തലാപടേതറ വഴി പ�ായിടനുയം;
അനങ്ങിടാഞ്ാൽത്ാർക്്നനു-മക്കിട്ിൽക്കിടക്കണയം;

ഉദ്മി്വതനത്ാങ്ങനു-പമാടിവന്ലർമങ്കയാൾ;
തെറ്റനങ്ങാ�ിരിപ്ാതന-തച്റ്റയിൽപച്ടേ പെർത്ിടനുയം
ഊണിന്നു രനുെിയനുണ്ാ,വില്ലനുറക്കയം ദൂതര വിടേനുപ�ായം;

അകാലമൃ�്നുവശനാ-മലസൻ ഹ�ജീവി�ൻ
വിധിക്കനു നരപനാടില്ല-വീര്യം കാടേീടനുവാൻ �രയം,

സ�്യം ഹരി്ാൻ മനുൻകൂറ്റി-ത്ന്ദ്ിതയത്ാ�ിരിക്കനുകിൽ
ദാരിന്ദ്മായം �ിശാെിതറെ-സദനദ്ാരപമവനനുയം

�ന്ദ്ി�ൻകകയിലനുപ്ാരനു-�ാപകാൽതകാപണ് �നുറന്ിടൂ.
ബലമറ്റ ശരീരതത്-പ്ർത്നുയം പരാഗയം ന്ഗസിച്ീടനുയം;
ആലസ്ത്ിലമിഴ് പന്ാതന-യാ�ത്ടിമയാക്കിടനുയം

ഗ്രന്ഥപ്ു� 

ഉജ്്ലപദാഢ്യനായ
ഉള്ൂർ

്രോളയം  
്ര�്ികപ്  
ലലപ�റിക്പ് 
മുന്ിൽ സ്ോ
്രിച്ചിെിക്ുന് 
ഉള്ൂർ പ്രതിമ

മലയാളകവിതയിൽ ആധതുനികതയ്ക് തതുടക്ം കതുറിച്ചവരിചലാരാൾ

ദ്കരളസാഹിത്െരിപതം
ഉള്ൂർ

വോയനോദിനോശംസകൾ.....

''വോയിച്ചു വളെുക, െിത്ിച്ചപ് വിഗവകം ഗനെുക.''

~ ്രി.എൻ. ്രണിക്ർ
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വാർത്തകൾ 

സലാംസപ് കലരിഷകലത്സവങ്ങൾ 
മുദ്രകളലക്ി സുവനീർ ഷഷലപ്ിൽ 
പുതിെ ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ
 രാജ്ത്് ആദ്മായാണ് ഭാഷയ്ക് ദ്വടേി ഇത്രചമാരതു സംരംഭം ഒരതുങ്ങതുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം • യകരളത്തി
ലറെ സാംസ ്കാരിക ഉത്സവങ്ങൾ, 
ആയഘാഷങ്ങൾ എന്നിവ മുദ്
കളാക്ി സുവനരീർ യഷാപ്ിൽ 
പുതിയ ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ വിൽപ്
നയ് ലക്ത്തുന്നു. വിഷുവിലന 
ആയെഖനം ലചയ്ുന്ന കപ്ുകൾ, 
സാരികൾ, ടരീഷർട്ുകൾ എന്നിവ
യാെ് പുതിയ ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ. 

കെിലക്ാന്നപ്ൂവാെ ്വിഷുവി
ലറെ മുദ്യായി ആയെഖനം ലച
യ്ിരിക്ുന്നത.് വിഷു സ ്ലപഷൽ 
കപ്ിന് 300/- രൂപയും ടരീ ഷർട്ിന് 
425/- രൂപയുമാെ ്വിെ. സാരികൾ 
1250/-, 1450/-  രൂപ എന്നരീ നിരക്ുക
ളിൽ െഭ്മാെ.് ഓെം യപാെുള്ള 
ആ യ ഘ ാ ഷ ങ്ങ ൾ  മ െ യ ാ ള ം 
മിഷൻ സുവനരീർ ഉൽപ്ന്നങ്ങളി
െൂലട യൊകമെയാളികളിയെക്് 
ഈ പധേതിയിെൂലട ഭാവിയിൽ 

എത്തിക്ും.
മെയാളികളുലട ചിന്യിൽ മാത്ര
മല് ജരീവിത രരീതിയിെും മാതൃഭാ
ഷലയ യചർത്തുനിർത്തുക എന്ന 
െക്ഷ്യത്താലട വിഭാവനം ലചയ് 
സുവനരീർയഷാപ് ്ഇന്ന ്മെയാളം 
മിഷലറെ അഭിമാന പധേതിയായി 
മാറിക്ഴിഞ്ു. 2020-ൽ സംഘ
ടിപ്ിച് 24-ാമത് അന്ാരാഷ്ട് യമ

ളയിൊെ് മെയാളം മിഷലറെ 
ആദ് സുവനരീർയഷാപ്് ഒരുക്ി
യത്. അന്നും മെയാളം മിഷലറെ 
ഭാഷാ സുവനരീറുകൾക് ്ആവശ്
ക്ാർ ഏലറയായിരുന്നു. ഭാഷാ 
വായ് ലമാഴിയിെൂലടയും വരലമാ
ഴിയിെൂലടയും മുദ്കളായും സഞ്ച
രിക്ുകയും വ്ാപിക്ുകയും ലച
യ്ുലമന്ന ആശയമാെ ്സുവനരീർ
യഷാപ്ിന് പിന്നിെുള്ളത്. 
രാജ്ത്ത ്ആദ്മായാെ ്ഭാഷയ്ക് 

യവണ്ി ഇത്തരലമാരു സംരംഭം 
ഒരുങ്ങുന്നത്. 2019 ജൂൺ 19-ന് മു
ഖ്മന്തി പിെറായി വിജയനാ
െ് ഭാഷാ സുവനരീർ ഉദ്ഘാട
നം ലചയ്ത്.
കഴിഞ് രണ്് അന്ാരാഷ്ട് ചെ
ച്ിത്ര യമളകളിെും നിറസാന്നി
ധ്മായി മെയാളം മിഷൻ സു
വനരീർയഷാപ്് ഉണ്ായിരുന്നു. 

ചെച്ിയത്രാത്സവത്തിലനത്തി
യവർക്് പുതിയ കൗതുകമാ
യിരുന്നു ഭാഷാ സുവനരീറുകൾ. 
മെയാള അക്ഷരങ്ങളും കവിതക
ളും ആയെഖനം ലചയ് മഗ്ുകൾ, 
വയയാള-, ജൂട് ്സഞ്ചി ബാ�ുകൾ, 
ടരീ ഷർട്ുകൾ എന്നിവയായിരു
ന്നു  24-ാമത് അന്ാരാഷ്ട് ചെ
ച്ിത്രയമളയിൽ സജ്രീകരിച് 
സുവനരീർ യഷാപ്ിലെ ഉൽപ്ന്ന
ങ്ങൾ. കഴിഞ് വർഷം നടന്ന 

യമളയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ പ്രിന്റ് 
ലചയ് യകരള സാരി, മാസ് ക്ു
കൾ എന്നിവയായിരുന്നു പുതിയ 
ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ.  മെയാള അക്ഷ
രങ്ങൾ യകാറിയിട് മാസ ്ക്ുകൾ 
ധരിലച്ത്തിയ സിനിമാ ആസ്വാ
ദകർ ചെച്ിത്രയമളയിലെ യവറി
ലട്ാരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. 

മലയാളികളകുന്ട 
ചിന്തയില് 
മാത്മല്ല ജധീവിത 
രധീതിയിലകും 
മാതൃഭാഷന്യ 
കചർത്കു 
നിർത്കുക 
എന് 
ലക്ഷ്യകത്ാന്ട 
വിഭാവനംന്ചയ്ത 
സകുവനധീർകഷാപെ് 
മലയാളം 
മിഷന്റെ 
അഭിമാന 
പദ്തിയായി 
മാറിക്ഴിഞ്കു 

അ�ാധം = 
ആഴമകുള്ത്  
എന്ർത്ം.

അ�ാഥം എന്്  
എഴകുതിയാല് 
ന്തറ്്

വിഖ്യോത െലച്ചിപത സംവിധോയകൻ  
്രത്മപശീ അെൂർ ഗ�ോ്രോലകൃഷ്ണനപ്  
80-ോം ്രിറന്ോളോശംസകൾ

പദശുദ്ി

ഭലഷ 
(Language)

പദാം 
(Word)

ഉച്ലരണാം 
(Pronounciation)

മെയാളം (Malayalam) കുടുംബം

ഹിന്ി (Hindi) परिवाि
ഇംഗ്രീഷ് (English) Family

ജർമ്ൻ (Germany) Familie

ഫ്ഞ്ച് (French) Famille

സ്ാനിഷ് (Spanish) Familia

ഇറ്റാെിയൻ (Italian) Famiglia

റഷ്ൻ (Russian) Семья

യപാർച്ു�രീസ ്(Portughese) Familia

ഹംയ�റിയൻ (Hungarian) Család
ലചക്ൻ (Czech) Rodina

യക്രായയഷ്ൻ (Croatian) Obitelj

യപാളിഷ് (Polish) Rodzina

ജാപ്നരീസ് (Japanese) 家族
അറബി (Arabic) عائلة

ബഹുഭലഷല പദപരിെൊം
തയ്ാറാക്ിയത്: 
ആറെണി �നുത്ൻ�നുരയ്ക്കൽ, അയമരിക്
ഇന്ന്ത് പദം: സഷഹലദരി

ഷഡല. ബി ഗിരീഷപ് കുമലർ
ടെെർമലൻ

കപാണികച്രി ചാപ്റ്ർ

രലഷജഷപ് നലെർ
ഷകലർഡിഷന്റർ

�കുജറാത്് ചാപ്റ്ർ

അഡ്വ.അർച്ന എസപ് കുമലർ
അധ്ലപിക

ദമാം ചാപ്റ്ർ

ഷരഖ രതീഷപ്
അധ്ലപിക

ഡല്ഹി ചാപ്റ്ർ

ശ്ീരലജപ് െി ശ്ീനിവലസപ്
അധ്ലപകൻ

�കുജറാത്് കച്് കമഖല

ആദരലഞ്ജലികൾ

ഭൂമിമലയാളം • ജൂലല 2021
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പ്രതികൂല സലഹെര്ങ്ങടള 
അവസരമലക്ി മല്റുാം - ഡെറക്ടർ
പ്രതിസന്ിക
ചള അവസരമാ
ക്ി മാറ്റി മലയാളം 
മിഷൻ പ്രവർത്
നങ്ങൾ കൂടതുതൽ 
കാര്ക്ഷമമാക്തും

റാസൽ ലൈമ • യകാവിഡ് 
യപാെുള്ള മഹാമാരികൾ സൃ
ഷ്ടിച് പ്രതിസന്ികലള അവ
സരമാക്ി മാറ്റി മെയാളം മിഷൻ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാ
ര്ക്ഷമമാക്ാൻ സാധിക്ുലമന്ന് 
ഡയറക്ടർ ലപ്രാേ. സുജ സൂസൻ 
യജാർജ്്. മെയാളം മിഷൻ റാ
സൽലഖമ യമഖൊ കമ്റ്റിയു
മായി നടത്തിയ ഓൺലെൻ 
യയാ�ത്തിൽ സംസാരിക്ുക
യായിരുന്നു ഡയറക്ടർ.  മാതൃഭാ
ഷയുലട വ്ാപനത്തിനു യവണ് 
നടപടികൾ ഓയരാ രാജ്ലത്ത
യും സാഹചര്ം അനുസരിച്് 

അവിടുലത്ത ഭാരവാഹികൾക്് 
സ്വരീകരിക്ാം. 
യകാവിഡ്കാെത്ത് മെയാളം 
മിഷൻ ഓൺലെൻ യറഡിയയാ 
യൂട്ൂബ് ചാനൽ, ഭൂമിമെയാളം 
വാർത്താപത്രിക എന്നിവയിെൂ
ലട കുട്ികളുമായും രക്ഷിതാക്
ളുമായും നിരന്രം സമ്ർക്ം 
നടത്തിവരുന്നുണ്്. കുട്ികളുലട 
സർ�വാസനകൾ കലണ്ത്തു
ന്നതിനും യപ്രാത്സാഹിപ്ിക്ു
ന്നതിനുമായി �ൾേ് നാടുകളി
ലെ മെയാളം മിഷൻ ചാപ്റ്ററു
കൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ശ്രയധേയമാലെന്ന് അവർ അഭി
പ്രായലപ്ട്ു. 
ലക പി നാസർ, യമാഹനൻ പിള്ള, 
അകബ്ർ ആെിക്ര, നസരീർ ലച
ന്താപ്ിന്നി, അഖിെ സയന്ാഷ,് മു
ഹമ്ദ ്അെി, സജി, ഷാനവാസ,് 
സജിത്ത ്എന്നിവർ യയാ�ത്തിൽ 
സംസാരിച്ു. മെയാളം മിഷൻ 
റാസൽലഖമ യമഖൊ ഭാരവാ
ഹികളായ ബബിത നൂർ, ലക. 

അലസനാർ, സുയമഷ ്മഠത്തിൽ, 
നാസർ അൽദാന, എം.ബി. അനി
സുദരീൻ, ലക.യു. ബിജു, അബ്ദുൾ 
റഹരീം, കവിത പ്രയദാഷ് തുടങ്ങി
യവർ യയാ�ത്തിൽ പലകെടുത്തു. 

മെയാളം മിഷലറെ പ്രവർത്ത
ന ങ്ങ ൾ  വ ി പു െ രീ ക ര ി ക്ു ന്ന
തിലറെ ഭാ�മായി ഓയരാ ചാ
പ് റ്റ റു ക ളു മ ാ യ ി  സ ം ഘ
ട ി പ് ി ക്ു ന്ന  ഓ ൺ ല െ ൻ 

യ യ ാ � ത്ത ി ൽ  ത മ ി ഴ്  ന ാ ട് , 
മുംലബ, ഡൽഹി, കുലവറ്റ്, 
അബുദബി-അൽഐൻ,  ഒമാൻ, 
ബഹ ്ലറൻ തുടങ്ങിയ ചാപറ്്ററു
കൾ പലകെടുത്തു.

വാർത്തകൾ 

21-ലാം ലക്ാം പദപ്രശപ്നാം (11 ) ഉത്രങ്ങൾ

1 എം ടി വാ സകു കദ വ ൻ നാ യ ർ

2 ത ക ഴി

3 കക സ രി

4 കൃ ഷ് ണ �ാ ഥ

5 നി ണ മ ണി ഞ് കാ ല് പൊ ടകു ക ള്

6 സി വി രാ മ ൻ പി ള്

7 പകു തി യ ആ കാ ശം പകു തി യ ഭൂ മി

8 കക ര ള കാ ളി ദാ സ ൻ

9 ചി ന്താ വി ഷ്ട യാ യ സധീ ത

10 ഇ എം എസ് ന മ്ൂ തി രി പൊ ട്

11 എം ആർ നാ യ ർ

12 സധീ താ രാ മ ൻ

13 ജി വി കവ കാ ന ന്ദ ൻ

14 ന്ന ടകു മകു ടി കവ ണകു

വിഷപ് ണുനലരലെണൻ നമ്ൂതിരി വിജയി : ഐഷ സുൽത്ലന ന്ചലന്

റോഖപ് ഫുലൈറ 
ഗമഖലയു
മോയി നെന് 
ഓൺലലൻ 
ഗയോ�ത്തിൽ 
നിന്പ്

എാം ടക ഷസലമൻ മലത്ു
മലയാളം മിഷൻ ന്ചലന് 

ചാപ്റ്റിന്റെ ന്പാതകുസഭാ ന്ചയർ 
മാനായി  തിരന്ഞ്ടകുക്ന്പെട്ട 

എം.ന്ക. കസാമൻ മാത്യകു. 
സി.ടി.എം.എ. പ്രസിഡന്റ് 

കൂടിയാണ്.

തിരടഞെെുത്ുഷറഡിഷെല മലെലളത്ിൽ 
ഷകൾക്ലാം

യറഡിയയാ മെയാളത്തിൽ ഏപ്രിൽ 24 മുതൽ 31 
വലര 'ആ വരികളി'ൽ യകൾക്ാം പഴവിള രയമ

ശനുമായുള്ള സംവാദം. പയയമ പെെിയി
ൽ പെിയ യ�ാത്ര കവി ലെയയഷ് ഇ.സി. 
സംസാരിക്ുന്നു. ചെച്ിത്ര �ാനങ്ങളുലട 
ഋതുയഭദങ്ങളിൽ ആസ്വദിക്ാം വിഷാദം. 
പുസ്തക വണ്ിയിൽ പരിചയലപ്ടാം പുതു

വായനകലള. നയവാത്ാന നാടകം (അടു
ക്ളയിൽനിന്ന് അരങ്ങയത്തക്്) ഭാ�ം 5, 

കയഥാത്സവത്തിൽ പുതിയ കഥാകൃത്തുക്
ലള പരിചയലപ്ടാം.

www.radiomalayalam.in 
എന് ന്വബ്ലസറ്് വഴിയകും 

Malayalam Mission Radio Malayalam 
എന് യൂട്യൂബ് ചാനല് വഴിയകും 

Malayalam Mission ആപെിലൂന്ടയകും 
കറഡികയാ മലയാളം കകള്ക്ാം.

മലയോളം  
മുത്തുകൾ 
ഒെുക്ിയ  
ക്യോം്രിൽ 
നിന്പ്

പ്രശസ്ത െലച്ചിപത നെൻ  
്രത്മഭൂഷൺ ദിലീ്രപ് കുമോറിനപ്  
പ്രണോമം

ഷകലവിഡിടനതിടര ടെലന്നെിൽ  
മലെലളാം മുത്ുകൾ
ന്െലനൈ  • യകാവിഡിലനതിലര 
ലചലന്നയിലെ മെയാളം മിഷൻ 
മെയാളം മുത്തുകൾ എന്ന കൂ
ട്ായ്മലയാരുക്ി പ്രതിയരാധ പ്ര
വർത്തനങ്ങളിൽ സജരീവമാെ്. 
മെയാളം മിഷൻ പഠിതാക്ളുലട
യും രക്ഷിതാക്ളുലടയും കൂട്ാ
യ്മയാെ് മെയാളം മുത്തുകൾ. 
ഭക്ഷ്ധാന്ങ്ങളും മറ്റ ്നിയത്ാപ
യയാ� സാധനങ്ങളും യകാവിഡ് 
ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്് 

എത്തിച്ുലകാടുക്ുകയാെ്  
കൂട്ായ്മയുലട പ്രധാന പ്രവർ 
ത്തനം. 
കൂടാലത ആംബുെൻസ,് മരുന്ന,് 
തുടങ്ങിയ ചികിത്സാ യസവനങ്ങ
ളും മെയാളം മുത്തിെൂലട നൽ
കുന്നുണ്്. 
യകാവിഡിലറെ ആദ് വരവിെും 
രണ്ാം വരവിെുലമല്ാം ലചലന്ന 
മെയാളം മിഷൻ നടത്തിയ പ്ര
തിയരാധ പ്രവർത്തനങ്ങലളല്ാം 

ശ്രയധേയമായിരുന്നു. ലഹൽപ്് 
ഡസ് ക്ുകൾ സ്ാപിച്് ഒറ്റലപ്
ട്ുയപായവലര നാട്ിലെത്തിക്ു
ന്നതിനായി ചാപ്റ്റർ നടത്തിയ  
പ്രവർത്തനം ഒന്നാം യൊക്ഡൗ
െിലറെ കാെത്ത ്ഏലറ ശ്രധേയന
ടിയിരുന്നു. 24 മെിക്ൂറും പ്രവർ
ത്തിക്ുന്ന ലഹൽപ്് ഡസ് ക്ു
കളാെ് യകാവിഡ് കാെത്ത് 
ലചലന്ന മെയാളം മിഷൻ 
ഇവിലട ഒരുക്ിയത്.

ഭൂമിമലയാളം •ജൂലല  2021
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പരിസ്ിതി പകുനഃസ്ാപന  
സകന്ദശത്ില് ഒത്കുകചർന്  

മലയാളം മിഷൻ ചാപ്റ്റകുകള്

ഒെു ലതനെോം നമുക്മ്മയ്കുഗവണ്ി 
ഒെു ലതനോെോം രകോച്ചുമക്ൾക്ുഗവണ്ി 
ഒെു ലതനെോം നൂറു കിളികൾക്ുഗവണ്ി 
ഒെു ലതനെോം നല് നോഗളക്ു ഗവണ്ി.

~ സതുഗതകതുമാരി (നോഗളക്ുഗവണ്ി)
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നൈ
പൂ
ന്

ൈ
ട�
ോട
�
ോ
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ഇനിയും മെിക്ോത്ത ഭൂമി 
ഇതുനിരറെ മൃതിശോത്ി �ീതം 
ഇതുനിരറെരയരറെ െെമശുപശൂഷയ്കപ് 
ഹൃദയത്തിലിഗന് കുറിച്ച �ീതം. 

~ ഒ.എൻ.വി. (ഭൂമിരക്ോെു െെമ�ീതം)

ഷ
ോർ
ജ

ഡ
ൽ
ഹ

ി

ട�
ോവ

ഗു
ജ
റോ
ത്

ത്

കു
ന്

വ
ത്

ത്

വ
ിശ
ോഖ

പ
ട്ടണ

ം
റോ
സ

ൽ
ന്

ഖ
മ

ഭൂമിമലയാളം • ജൂലല 2021



12

പ്രശസ്ത കർണോെക സം�ീതജ്ഞ  
്രത്മപശീ ്രോറശ്ോല �ി  ര്രോന്മ്മോൾക്പ്  

പ്രണോമം

ന്കയർ ക�ാർ കകരള

ലകത്ലങ്ങുമലെി 
മലെലളാം മിഷനുാം  
ദുബായച് • യകരളത്തിന ്ഒരു ലകത്താങ്ങ് 
എന്ന പധേതി പ്രകാരം യനാർക് റൂട്് സ് 
രൂപംലകാടുത്ത ലകയർ യോർ യകരളയി
യെക്് ദുബായ് മെയാളം മിഷൻ നാെ് 
െക്ഷം രൂപ നൽകി. മെയാളം മിഷൻ 
അധ്ാപകരിൽനിന്നും പഠിതാക്ളിൽ
നിന്നും രക്ഷിതാക്ളിൽനിന്നും യശഖരി
ച് രൂപയാെ് നൽകിയത്.
ജരീവൻ രക്ഷാ ഉപകരെങ്ങൾ വാങ്ങു
ന്നതിനായാെ് രൂപ ലചെവാക്ുന്നത്. 
യനാർക് ഡയറക്ടർ ഒ.വി. മുസ്തേ, ദുലബ 
മെയാളം മിഷൻ കൺവരീനർ പി. ശ്രരീകെ
യിൽനിന്ന് തുക ഏറ്റുവാങ്ങി. മാതൃഭാഷ 
പഠിപ്ിക്ുക എന്ന ഉന്നതമായ ദൗത്
ത്തിലനാപ്ം ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിെൂ
ലട തങ്ങളുലട കുഞ്ുങ്ങലള ജന്നാടി
ലറെ നന്കയളാട് യചർത്ത് നിർത്തുവാ
നും മെയാളം മിഷൻ ശ്രമിക്ുന്നുലവ
ന്നത് വളലര ശ്രയധേയമാെ് എന്നയദേഹം 
അഭിപ്രായലപ്ട്ു. 
മെയാളം മിഷൻ ദുബായ് ചാപ്റ്റർ യജാ. 
കൺവരീനർ സുജിത, എക ്സിക്ൂട്രീവ ്അം
�ങ്ങളായ പ്രദരീപ് യതാപ്ിൽ,  അനരീഷ് 
മണ്ാർക്ാട്, നജരീബ് തുടങ്ങിയവർ ചട
ങ്ങിൽ പലകെടുത്തു. 
യകാവിഡ് 19 ആദ് തരം�ത്തിൽ യൊക 
ജരീവിതം പ്രതിസന്ിയിൊക്ിയയപ്ാൾ 

അതിജരീവനയപ്ാരാട്ങ്ങൾലക്ാപ്ം നിന്ന് 
ദുബായ് മെയാളം മിഷൻ പ്രവാസികൾ
ക്് കരുത്തായി. അന്ന് മെയാളം മിഷൻ 
ദുബായ് ചാപ്റ്റർ നടത്തിയ യകാവിഡ് 

പ്രതിയരാധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏലറ  
ശ്രയധേയമായിരുന്നു. 
ദുബായ് ലഹൽത്ത് അയഥാറിറ്റി വാളണ്ി
യർ സർവ്വരീസ്, ലഹൽപ്് ഡസ് ക്ുകൾ, 

മരുന്നും ഭക്ഷെവും വിതരെം, തുട
ങ്ങിയ യമഖെകളിൽ ദുബായ് മെയാളം 
മിഷൻ ക്രിയാത്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നട
ത്തിയിരുന്നു.

ദു�ോയപ് 
മലയോളം മിഷൻ 
പ്രവർത്തകർ 
'രകയർ ഗഫോർ
ഗകെള' ക്പ് 
ഗവണ്ി സമോഹ
െിച്ച തുക  
ലകമോറുന്ു.

കർണോെക 
െോ്രപ്റ്റിരറെ 
ഗകോവിഡപ് പ്രതി
ഗെോധ പ്രവർത്ത
നങ്ളിൽ നിന്പ്

കകരളത്ിന് ലകത്ാങ്ങാവാൻ

യകു.ന്ക. ചാപ്റ്റിന്റെ 
ഓൺലലൻ ക്ിസ് മത്സരം
യു.ന്ക. • യകാവിഡ ്പ്രതിയരാധ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ായി മുഖ്മ
ന്തിയുലട ദുരിതാശ്വാസ നിധിയി
യെക്് കഹൂട്് ക്വിസ് മത്സരത്തി
െൂലട ധനം സമാഹരിച് ്നൽകി 
യു.ലക. ചാപ്റ്റർ. 
കുട്ികലളയും മുതിർന്നവലര
യും പലകെടുപ്ിച്ലകാണ്് ലവർ
ച്വൽ പ്ാറ്റ് യോമിൽ സംഘടി
പ്ിച് കഹൂട് ്മത്സരാർഥികൾക്് 
നവ്ാനുഭവമായി. ക്വിസ ്മത്സര 
വിജയികൾ സമ്ാനത്തുക മു
ഖ്മന്തിയുലട ദുരിതാശ്വാസനി
ധിയിയെക്് സംഭാവന ലചയ്ു.  
യകരളലത്തക്ുറിച്ും മെയാള 
ഭാഷലയക്ുറിച്ുമുള്ള യചാദ്
ങ്ങളാെ് ക്വിസിൽ ഉൾലപ്ടു
ത്തിയിരുന്നത്. 
മത്സരത്തിൽ ബിജു യ�ാപിനാ
ഥന് ഒന്നാം സ്ാനം കരസ്
മാക്ി. രണ്ാം സ്ാനം ആനി 
അയൊഷ്സും യടാെിയും 
പകെിട്ു. യസാജൻ വാസുയദവി
നാെ് മൂന്നാം സ്ാനം െഭിച്
ത്. 100 പൗണ്്, 75 പൗണ്്, 50 
പൗണ്് എന്നരീ ക്രമത്തിൊെ് 

സമ്ാനങ്ങൾ വിജയികൾക്് 
നൽകിയത്. 
ക്വിസിലറെ ഉദഘ്ാടനം മെയാളം 
മിഷൻ ഡയറക്ടർ ലപ്രാേ.  
സുജ സൂസൻ യജാർജ്് നിർ
വ്വഹിച്ു. 
വിപരരീത പ്രശ് യനാത്തരി അവ
തരിപ്ിച്് െിംക ബുക്് ഓേ് 
യവൾഡ് ലറയക്ാർഡ് സിൽ 
സ്ാനം യനടിയ ഗ്രാന്റ് മാ
സ്റ്റർ ജി.എസ്. പ്രദരീപ്, യു.ലക. 
ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് സി.എ. 
യജാസേ്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് റരീ
ജിയെൽ യകാ-ഓർഡിയനറ്റർ 

യബസിൽ യജാൺ, ലസക്രട്
റി എബ്രഹാം കുര്ൻ, കഹൂട്് 
യകാ-ഓർഡിയനറ്റർ ആഷിക് മു
ഹമ്ദ ്നാസർ, യനാർത്ത ്റരീജിയ
െൽ യകാ-ഓർഡിയനറ്റർ ബിന്ു 
കുര്ൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ 
സംസാരിച്ു. 
മത്സരത്തിൽ പലകെടുത്തവർ 
നൽകിയ രജിസ ്യ്ഷൻ േരീസും 
വിജയികൾ നൽകിയ സമ്ാന
ത്തുകയും യചർത്ത് ഒരു െക്ഷ
ത്തിെധികം രൂപയാെ് ദുരിതാ
ശ്വാസ നിധിയിയെക് ്സംഭാവന 
ലചയ്ത്.

ടഹൽപ്പ് ഡസപ് ക്പ് 
കൂടലയ്മടെലരുക്ി കർണ്ണലെക
കർണാെക • യകാവിഡിലറെ 
രണ്ാം തരം�ത്തിെും ലഹൽപ്് 
ഡസ ്ക്ുകൾ ചികിത്സാ സൗക
ര്ങ്ങൾ, ഭക്ഷെം, മരുന്നുകൾ, 
തുടങ്ങിയ യസവനങ്ങൾ ഒരു
ക്ിലക്ാണ്് മെയാളം മിഷൻ 
പ്രവർത്തകർ സജരീവമാെ്. 
ഒന്നര വർഷത്തിയെലറയാ
യി യകാവിഡ് പ്രതിസന്ിക
ളിൽ ഒറ്റലപ്ട്് യപായവരുലട 
ആശ്രയമാെ ്മെയാളം മിഷൻ 
ബാംഗ്ൂർ യകന്ദ്രരീകരിച്് പ്രവർ
ത്തിക്ുന്ന ലഹൽപ്് ഡസ് ക്് 
കൂട്ായ്മ. 
വാട് സാപ്് എന്ന മാധ്മം ഉപ
യയാ�ിച്ാെ് ഈ യസവനം 
െഭ്മാക്ിയിരിക്ുന്നത്. കർ
ൊടക ചാപ്റ്ററിലറെ യനതൃ
ത്വത്തിൽ മെയാളി സംഘട
നകലളയും സന്നധേപ്രവർത്ത
കലരയും ഉൾലപ്ടുത്തിയാെ് 

കൂട്ായ്മ രൂപരീകരിച്ത്. 
ഓക് സിജൻ സിെിണ്റുകൾ, 
ആംബുെൻസ ്സൗകര്ം, ഭക്ഷ
െലപ്ാതികൾ, മരുന്നുകൾ 
എന്നിവ ആവശ്ക്ാരിയെലക്
ത്തിക്ുക തുടങ്ങിയ ഒയട്ലറ 
യസവനങ്ങൾ ഈ കൂട്ായ്മ 
വഴി നടത്തിവരുന്നു. മെയാളം 
മിഷൻ പഠനയകന്ദ്രങ്ങൾ യകന്ദ്രരീ
കരിച്് യകാവിഡ് സമിതികൾ 
രൂപരീകരിച്ാെ് ഇവരുലട പ്ര
വർത്തനം. പ്രതദിനം ആയിരം 
യപർക്് ഈ കൂട്ായ്മയിെൂലട 
ഭക്ഷെം നൽകിവരുന്നുണ്്. 
വരീടുകളിൽ യകാവിഡ് ചികി
ത്സയിെുള്ളവർക്് ഓക് സി
ജൻ യകാൺസൻയ്റ്ററുകൾ 
എത്തിക്ുന്നതിലനാപ്ം ഇത് 
ഘടിപ്ിച്ുലകാടുക്ാൻ പരി
ശരീെനം െഭിച്വരും കൂട്ായ്മ
യിെുണ്്.
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കവിയും െലച്ചിപത�ോന െെയിതോക്ളുമോയ  
പശീ. ്രൂവച്ചൽ ഖോദറിനും പശീ. എസപ് െഗമശൻ 
നോയർക്ും പ്രണോമം.

ദുബലെപ് െലപപ്്ററിൽ ക്റ്ർ മീ്റിാംഗപ്
ദുബായച് • മെയാളം മിഷൻ ദുബായ് ചാപ്റ്റ
റിൽ ക്സ്റ്റർ മരീറ്റിം�് സംഘടിപ്ിച്ു. ചാപ്റ്ററിലെ 
വിവിധ യമഖെകളിൽനിന്നുള്ള 32 അധ്ാപകർ 
മരീറ്റിങ്ങിൽ പലകെടുത്തു. 
ദുബായ ്ചാപറ്്റർ എക ്സിക്ൂട്രീവ ്അം�ങ്ങളായ 

അനരീഷ ്മണ്ാർക്ാട,് അബ്ദുൾ റഹ ്മാൻ, ബഷരീർ, 
കൺവരീനർ പി. ശ്രരീകെ, യജാ. കൺവരീനർ സുജിത, 
ഓർമ് ലസക്രട്റി സജരീവൻ തുടങ്ങിയവർ മരീറ്റിം
�ിന് യനതൃത്വം നൽകി. ചടങ്ങിൽ അധ്ാപകർ
ക്ുള്ള ബാഡ്് വിതരെവും നടന്നു.

ഭൂമിമലയാളം ഓപെൺ ഓൺലലൻ കകാഴ് സ്

അെുത് ഭലഗത്ിഷലക്പ്
തിരുവനന്തപുരം • യൊകത്ത് എവിലട
യിരുന്നും ഏലതാരാൾക്ും എയപ്ാൾ യവ
െലമകെിെും മെയാള ഭാഷ പഠിക്ാനായി 
മെയാളം മിഷൻ വിഭാവനം ലചയ് ഭൂമിമ
െയാളം ഓപ്ൺ ഓൺലെൻ യകാഴ് സ് 
(BMOOC) ഒന്നാം ഘട്ത്തിലറെ രണ്ാം 
ഭാ�ം തയാറായിവരുന്നു. 10 ലമാഡ്ൂളു
കൾ ആെ് ആദ് ഭാ�മായി ബി.എം.ഒ
.ഒ.സി.യിൽ തയാറാക്ിയിരുന്നത.് 500 ൽ 
അധികം പഠിതാക്ൾ യകാഴ് സിൽ ഇതി
യനാടകം ഭാ�മായി കഴിഞ്ു. 
രണ്ാം ഭാ�ത്തിൽ 11 മുതൽ 20 ലമാഡ്ൂളു
കളാെുള്ളത്. ഇതിയെക്ുള്ള സ് ക്രിപ്റ്റ് 
തയാറാക്ുന്നതിലറെ ഭാ�മായി ദ്വിദിന 
ശിൽപ്ശാെ യബാൾ�ാട്ിയിൽ സംഘടി
പ്ിച്ു. ഭാഷാ വിദ�ധ്നും മെയാളം മിഷൻ 
അക്ാദമിക് യകാ-ഓർഡിയനറ്ററുമായ  
യഡാ. പി.ലക. തിെക്, യഡാ. രായകഷ് 
ലചറുയകാട്, യഡാ. ഐശ്വര്, യഡാ. എം. 
ശ്രരീനാഥൻ, ടി.ടി. പൗയൊസ്, നൗേൽ 
യകായിക്ൽ തുടങ്ങിയവർ ശിൽപ്ശാെയ്ക് 
യനതൃത്വം നൽകി. മെയാളം മിഷൻ ഡയ
റക്ടർ ലപ്രാേ. സുജ സൂസൻ യജാർജ്്, 
ലപ്രാജകറ്്റ ്അസിസ്റ്റന്റ് ലജെിൻ ചായക്ാ, 
ലെഔട് ്ആർട്ിസ്റ്റ ്അജയ ്ൊൽ എന്നിവർ 
പലകെടുത്തു. യൊക്്ഡൗെിലറെ സാഹ
ചര്ത്തിൽ തുടർന്നുള്ള ശിൽപ്ശാെകൾ 
ഓൺലെനായി നടന്നു.
മ െ യ ാ ള ം  മ ി ഷ ല റെ  സ ർ ട് ി േ ി ക് റ്റ് 
യകാഴ് സായ കെിലക്ാന്ന വിദ്ാർഥി
കൾക്ും സഹായകമാകുന്ന വിധത്തി
ൊെ ്ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.യിലെ ലമാഡ്ൂളു
കൾ തയാറാക്ിയിരിക്ുന്നത.് നിെവിൽ 
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.യിലെ പഠിതാക്ളിൽ 
60% വും മെയാള ഭാഷ ഒട്ും അറിയാ
ത്തവരാെ്. 
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. യകാഴ് സ് സൗജന്മാ
െ്. പ്രാഥമിക നിെയിൽ മെയാളം ഉപ
യയാ�ിക്ാൻ ആവശ്മായ ലനപുെ്ം  
യ ന ടു ന്ന ത ി നു ള്ള  യ ക ാ ഴ്  സ ാ െ ി ത് . 

വരീഡിയയാകളും അതിനടിസ്ാനമാ
ക്ിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അക്ഷര 
കളികളും വഴിയാെ് പഠനം ആസൂത്ര
െം ലചയ്ിരിക്ുന്നത്. ആദ്ഘട്ത്തിൽ 
30 ലമാഡ്ൂളുകളിൊയി യകാഴ ്സ ്പൂർത്തി
യാകും. പഠനം പൂർത്തിയാക്ുന്നവർക്് 
മെയാളം മിഷൻ ഓൺലെൻ സർട്ിേി
ക്റ്റുകളും നൽകും. 
2021 ലെ യൊക മാതൃഭാഷാദിനമായ  
ലേബ്രുവരി 21 ന് സാംസ് കാരിക കാര് 
വകുപ്് മന്തി  എ.ലക. ബാെനാെ് യകാ
ഴ് സിലറെ ഔയദ്ാ�ിക ഉദ്ഘാടനം നിർ
വ്വഹിച്ത്. 
സി-ഡിറ്റുമായി സഹകരിച്ാെ് മെയാളം 
മിഷലറെ ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. യാഥാർഥ്
മാക്ിയത്. യകരളത്തിലറെ കെലയയും 

സംസ് കാരലത്തയും ചരിത്രലത്തയും 
ആസ്ദമാക്ി ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. മാതൃക
യിൽ കാെലദർഘ്ം കുറഞ് യകാ
ഴ് സുകൾ ഇതിയനാട് അനുബന്മായി 
ആവിഷ് കരിക്ും. 
നിെവിൽ യകരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ
ക്് മെയാളം പഠിക്ാനായി മെയാളം 
മിഷൻ പത്ത് വർഷം ലദർഘ്മുള്ള 
നാെ് യകാഴ് സുകളടങ്ങുന്ന പാഠ്പധേതി 
നടത്തുന്നുണ്്. കെിലക്ാന്ന, സൂര്കാ
ന്ി, ആമ്ൽ, നരീെക്ുറിഞ്ി എന്നിവയാ
െ ്ആ യകാഴ ്സുകൾ. ഇവലയല്ാം ക്ാസ് 
റൂമിലന ആശ്രയിച്ുള്ള പഠനങ്ങളാെ്. 
ഈ യകാഴ ്സുകളിെൂലട ക്ാസ ്റൂം പഠനം 
സാധ്മാകാത്ത നിരവധി യപർ മെയാള 
ഭാഷ യജാെിയുലടയും പഠനത്തിലറെയും 

�യവഷെത്തിലറെയുലമാലക് ഭാ�മായി 
പഠിക്ാൻ ആഗ്രഹിക്ുന്നുണ്.് അവരിൽ 
സ ്വയ ദ ശ ി ക ളു ം  വ ി യ ദ ശ ി ക ളു മു ണ്് .  
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. യാഥാർത്മാകുന്ന 
യതാലട ഈ പ്രശ് നത്തിന് ഒരു പരിഹാര 
മാകും. 
മെയാള ഭാഷ പഠിക്ുന്നതിന് ആധികാ
രികമായി ഒരു ഓൺലെൻ യകാഴ് സ് 
ഇതുവലര നിെവിെില്. മെയാളം സംസാ
രിക്ുന്നതിനും മനസിൊക്ുന്നതിനും വാ
യിക്ുന്നതിനും എഴുതുന്നതിനും പ്രാവരീ
െ്ം െഭിക്ുന്ന തരത്തിൊെ ്ബി.എം.ഒ
.ഒ.സി. ആസൂത്രെം ലചയ്ിരിക്ുന്നത്.  
മെയാളം മിഷൻ ലവബ് ലസറ്റ് (www.
mm.kerala.gov.in) വഴി യകാഴ് സ് രജി
സ്റ്റർ ലചയ്് പഠനം തുടങ്ങാം. 

കറഡികയാ മലയാളത്ില്

'ഇമ്ിണി ബല്യ ബഷധീർ'
തിരുവനന്തപുരം •  ഒന്നും 
ഒന്നും ഉമ്ിെി വെ് ഒന്ന് എന്ന് 
മെയാളികലള പഠിപ്ിച് ബഷരീറി
ലറെ 27-ാം ചരമവാർഷികത്തിൽ 
യറഡിയയാ മെയാളം അയദേഹ
ലത്ത അനുസ്രിക്ുന്നു. ഇമ്ിെി 
ബെ് ബഷരീർ എന്ന യഡാക്ു
ലമറെറിയിൽ അയദേഹത്തിലറെ 
ആനപ്ൂട എന്ന ലചറുകഥയു
ലട ഓഡിയയാ ബുക്് സ്, ജരീവ
ചരിത്രം, ബഷരീറിലറെ പ്രസിധേ
മായ സംഭാഷെങ്ങൾ എന്നിവ 

യചർത്തിട്ുണ്്. 
കൂടാലത എഴുത്തുമുറിയിൽ 
പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരി സാവിത്രി 
ര ാ ജ രീ വ നു മ ാ യ ി  ക വ ി  കൃ പ 
അമ്ാടി നടത്തുന്ന അപൂർവ്വ 
അഭിമുഖവും യകൾക്ാം. 
യ � ാ ത്രഭ ാ ഷ യു ം  സ ം സ്  ക ാ
ര വു ം  പ ര ി ച യ ല പ് ടു ത്തു ന്ന 
പയയമ പെെിയിൽ യ�ാത്ര
ഭാഷാ നിഘണ്ു രചയിതാ
വ് രാമചന്ദ്രൻ കണ്ാമെ സം
സാരിക്ുന്നു.  ആ വരികളിൽ 

സം�രീതം പ്രയമയമാക്ിയ �ാ
നങ്ങൾ ഉൾലക്ാള്ളിച്ിട്ുണ്്. 
മെയാളം മിഷൻ പഠിതാക്ളു
ലടയും അധ്ാപകരുലടയും രച
നകൾ കിളിവാതിെിൽ ആസ്വ
ദിക്ാം. കൂടാലത പുതിയ എഴു
ത്തുകാരായ യമാബിൻ യമാഹൻ, 
രയമശൻ മുല്യശേരി, ബരീന തുടങ്ങി
യവരുലട കഥകൾ യകൾക്ാം. 
ഋതുയഭദങ്ങളിൽ നാട്ിൻപുറം 
വിഷയമമാക്ിയ �ാനങ്ങളും 
ആസ്വദിക്ാം.

എറണോകുളം 
ഗ�ോൾ�ോട്ി
യിൽ നെന്  
�ി.എം.ഒ.ഒ.
സി. ശിൽപ്ശോ
ലയിൽ നിന്പ് 
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ഞാൻ  ഏകനാണ്

കവിത

ടക.ജി. ശ്ീകുമലർ
അധ്യാപകൻ, തമിഴ് നാട് 

പൗർെമിക്ിണ്ം തുളുമ്ി വരീലെൻ 
സുന്െി ചില്കൾ പൂയത്ത .. 
കിങ്ങിെിപ്ൂവുകളാലെ, സ്വർണ് 
ലതാങ്ങെു ലകട്ുയന്ന യമടം.

അകെെപ്ാവിലെ കായ്കൾ മൂത്തു - 
നല്പഴമായി ക്ഴിയഞ് .. 
ചക്യ്ക് ഉപ്ുയണ്ാ പാടും പക്ഷരീ.. 
എത്തുവാലനയന് അമാന്ം.

നൽക്െി കണ്ങ്ങുെരാൻ , പക്ഷരീ.. 
ലവക്ം പറന്നിങ്ങു വായയാ.. 
ലവയള്ളാട്ുരുളി നിറലയ, യമട-  
ലപാൻകാഴ്ച ആയവാളമുയണ്..

കണ്ായൊ മിണ്ാത്ത പക്ഷരീ, എലറെ  
നാെംകുെുങ്ങിയാംപക്ഷരീ... 

ചാരത്തു വന്നെലഞ്ന്നാൽ,നൽകാൻ 
ലപാൻപെംലകനരീട്മുയണ്

വാസന് വിഷുവത്തിെിന്ന്, സൂര്ൻ 
വരീരരസം പൂണ്ുെർയന്ന .. 
രാവുംപകെുമിലതത്രയിന്നു - 
രൗദ്പ്രകൃതിയിൽ കാണ്ൂ

ചുറ്റിയുഴെുന്ന കാറ്റിൻ ചൂടിൽ 
വറ്റിയുെങ്ങുന്ന പാടം 
ഒരു നുള്ളു കച്ിത്തുരുലമ്യങ്ങാ .. 
തരീതിന്നു നരീറിയമർയന്ന ..

പുള്ളുവവരീെകൾ പാടും,പാട്ിൽ - 
ലപാെിയപാൽ കുമിയുന്ന സ്വപ് നം  
വിത്തുംലകയക്ാട്ുമാലലയത്താൻ,ലതല്ു- 
ലവകുയന്നാ നരീലയലറെ പക്ഷരീ..

ഞാറ്റുപാടങ്ങലള ചുറ്റി,ലമലല്  
രാത്രി ഇഴഞ്ങ്ങു വയന്ന.. 
അന്കാരലച്പ്ിനുള്ളിൽ, യൊകം 
മിഴിപൂട്ി നിദ് നടിയച് ..

കണ്ായൊ മിണ്ാത്ത പക്ഷരീ, എലറെ 
നാെംകുെുങ്ങിയാം പക്ഷരീ.. 
വിണ്ാലരരീ പാടവരമ്ിൽ, നിലന്ന 
ഏകനായ് കാത്തു ഞാൻ നിൽപ്ൂ. 
തിരിലകയാത്രയിൽആ 
സ്തി അളക്ുവാൻ 
മനസ്ിലറെ ഉള്ളറകളിയെക്്ഒ 
തുങ്ങി ച്ുരുങ്ങി 
നടക്ുയമ്ാൾ അറിയുന്നു 
ദൂര ലദർഘ്വും ലപാരുളും.

ചതിയന്ാർ...!!!'' യപടിക്ണ്, 
നിങ്ങലളക്ുറിച്ല്!... നമ്ുലട 
ഒലക് സ്ാർട്് യോെിൽ 

ഇന്ന് നിെവിെുള്ള smiley--കൾ..... അവ
ലരക്ുറിച്ാെ് പറഞ്ത്. smiley--കളു
ലട മെയാളം എന്ാലെന്ന് നിങ്ങൾക്് 

അറിയായമാ? ''വികാരവാഹകന്ാർ''.  
അലത, നമ്ുലട മനസ്ിലെ വികാരങ്ങ
ലള തുള്ളി ലവള്ളത്തിലറെ മായം യപാെും 
യചർക്ാലത മറ്റുള്ളവരുലട അടുയത്തയ്ക് 
എത്തിക്ുന്ന തികച്ും മാന്മായ യജാെി 

ലചയ്ുന്നവർ. ലടക്റ്റിം�ിലറെ യൊകത്ത് 
ഇയപ്ാൾ  ഇവന്ാലര കൂടാലത ഇന്ന് ജരീ
വിക്ാൻ പറ്റാതായിരിക്ുന്നു. 

എന്നിരിക്ിെും എനിക്് പെയപ്ാഴും 
ഇവലര വെിയ ചതിയന്ാരായിട്ാെ ്യതാ
ന്നാറുള്ളത.് ഒട്ും താൽപര്മില്ാത്ത വിഷ
യങ്ങളിെും ""Thumbs up'' Smiley- കളുലട 
രൂപത്തിൽ എലറെ പിൻതുെ ഞാൻ വാരി 
വിതറി ""Sad'' Smiley എലറെ രക്ഷകനായി 
എത്തി. അതിശയം ലതാട്ുതരീണ്ാത്ത അവ
സരങ്ങളിൽ ""Wndering'' Smiley ലദവ
ദൂതലനയപ്ാലെ എലന്ന എടുത്തുയർത്തി. 
മുഖത്താഞ്ടിക്ാൻ യതാന്നിയ സമയ
ങ്ങളിൽ ചുംബന Smileyകൾ എലന്ന 
വാഴത്ലപ്ട്വളാക്ി. അങ്ങലന എത്രയയാ 
ചതികൾ അറിഞ്ുലകാണ് ്ഞാൻ ലചയ്ു. 
ചതി ലചറുയതാ വെുയതാ എന്നുള്ളതല്. 
ചതി - ചതി തലന്ന.

അങ്ങിലന Smiley കളുലട കാപട്ങ്ങ
ലളക്ുറിച്ും ലതല്് ചിെ വിഷമങ്ങളിൽ 
മനസ്് ലവന്ും ഇരിക്ുയമ്ാൾ കരിവ
ണ്ിൻ മൂളൽ യപാലെ വരീണ്ും ഒരു ലമയസ്ജ് 
എലറെ യോെിൽ മുട്ി വിളിച്ു. ഞാൻ 
തുറന്ന് വായിച്ു. പാവം അമ്യാെ്. 
""എന്ാ യമായള വിയശഷം? കുഴപ്ലമാന്നും 
ഇല്യല്ാ?'' എനിക്് സകെടം വരുയമ്ാൾ 
പെയപ്ാഴും അമ്യുലട ആറാം ഇന്ദ്രിയം 
പ്രവർത്തിക്ാറുണ്്. ഞാൻ തിരിച്് വി
ളിക്ാൻ യപായില്. എലറെ ശബ്ദത്തിലറെ 
ഇടർച്യ്ക് അമ്ലയ പറ്റിക്ാൻ കഴിയില്. 
സകെടത്തിലറെ നനവിലന കൺയകാെിൽ 

നിന്നും തുടച്ുമാറ്റി ഞാൻ അമ്യ്ക ്വെിയ 
വായിൽ ചിരിക്ുന്ന Smiley ലയ തിരിച്
യച്ിട്് പിലന്ന വിളിക്ാം എന്ന് എഴുതിയ
യച്് യോൺ താലഴ വച്ു. 

കുറച്് സമയത്തിനപ്ുറം പതിവുയപാ
ലെ പിലന്നയും ഞാൻ യോൺ എടുത്ത് 
എഴുയന്നറ്റ് നടന്നു... കൂടുതൽ ഉയന്ഷ
യത്താലട കൂടുതൽ ഊർജ്സ്വെതയയാ
ലട... കപടതയുലട യൊകത്തിയെക്് .... 
"ചതിയന്ാലര' കൂട്ുപിടിച്് ..... ഇനിയും 

ലചയ്ാൻ യപാകുന്ന കുയറ ചതികൾക്് 
യവണ്ി.

Please note:
Smiley കളുലട gender അറിയാത്തതു

ലകാണ് ്എലറെ എതിർയചരിയിൽ ലപടുന്ന 
പുരുഷ െിം�യത്താടു യചർത്തുനിർത്തി 
അവലര 'ചതിയന്ാർ' ആക്ിയത് എല്ാ 
പുരുഷ യകസരികളും ക്ഷമിക്ുമയല്ാ? 
(ഇവിലട sight അടിക്ുന്ന ഒരു Smiley 
യും ഇട്ുലകാള്ളുന്നു).  നന്ി... നമസ ്കാരം.

ചതിയന്ാർ

എനിക്് സകേടം വരതുദ്്ാൾ 
്രലദ്പ്ാഴതും അമ്മയതുചട ആറാം 
ഇപദ്ിയം പ്രവർത്ിക്ാറതുടേ്. 
ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിക്ാൻ 
ദ്്രായില്ല. എചറെ ്രബ്ദത്ിചറെ 
ഇടർച്ചയ്ക് അമ്മചയ ്രറ്റിക്ാൻ 
കഴിയില്ല. സകേടത്ിചറെ 
നനവിചന കൺദ്കാണിൽ 
നിന്നതും തതുടച്ചതുമാറ്റി ഞാൻ 
അമ്മയ്ക് വലിയ വായിൽ 
െിരിക്തുന്ന Smiley ചയ 
തിരിച്ചയച്ചിട്് ്രിചന്ന വിളിക്ാം 
എന്ന് എഴതുതിയയച്ച് ദ്�ാൺ 
താചഴ വച്ചതു.

കഥ

ധന് അരുൺകുമലർ
വാഷിം�്ടൺ ഡി.സി.

‘‘
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ജെശ്ീ രലഷജഷപ്
അധ്യാപിക, മകുംലബ

യ�റ്റ ്തുറന്ന ്നിശബ്ദത തളം ലകട്ി 
നിൽക്ുന്ന മുറ്റയത്തക് ്അവൾ 
കടന്ന ്ലചന്നു.  ഏലറ നാളായി 

ആൾലപരുമാറ്റമില്ാത്തതിനാൽ മുറ്റം 
നിറലയ കരിയിെകൾ കുന്നു കൂടി കിട
ക്ുന്നു. ആ കരിയിെകളിൽ കാെമർന്ന
യപ്ാൾ ഒരു കുളിര് തലറെ യദഹമാസക
െം പടർന്ന യപാലെ അവൾക്ു യതാന്നി.  
ലതാടിയിലെ മാവിെിരുന്ന ഒരു കുയിൽ 
അപരിചിതലയ യപാലെ  തെ തിരിച്ു 
അവലള ഒന്ന് യനാക്ി....

തറവാടിലറെ പൂമുഖയത്തക്ു കലെടു
ത്തു ലവച്യപ്ാൾ 

' അമ്ുക്ുയട്്......നരീ എത്തിയയാ.....' മു
ത്തശേിയുലട ശബ്ദം �ൗരിക്് കാതിൽ മു
ഴങ്ങിയത് യപാലെ യതാന്നി......അവളുലട 
കണ്ുകൾ ഈറനെിഞ്ു .

പൂമുഖത്തു ചില്ിട്ു ലവച്ിരിക്ുന്ന മു
ത്തശേലറെയും മുത്തശേിയുലടയും യോയട്ാ  
ലപാടി പിടിച്ു മങ്ങിയിരുന്നു . തലറെ 
ലകകൾ ലകാണ്് അവൾ  ആ ചില്ു
കൾ ഒന്ന് തുടച്ു , മുത്തശേലറെയും മുത്ത
ശേിയുലടയും  കണ്ുകളിൽ സയന്ാഷത്തി
ലറെ നരീർക്െം ലപാടിയഞ്ാ.......!അവൾ 
ലതല്ു യനരം നിർനിയമ ഷയായി നിന്നു . 

യ�ാമതി യചച്ി തന്ന നരീളൻ തായക്ാൽ 
വരീട്ി തടി ലകാണ് ്തരീർത്ത പൂമുഖ വാതിൽ  
പൂട്ിൽ ഇട്ു തിരിച്യപ്ാൾ ഒരു ശബ്ദ
യത്താലട ഉള്ളിൽ വിജാ�ിരി ലതന്നി 
മാറി . ലകകൾ ലകാണ്് അവൾ ലമലല് 
വാതിെിൽ ഒന്ന ്തള്ളി , വാതിൽ പാളികൾ 
വെിയ ഒരു ലഞരുക്യത്താലട അകന്നു 
മാറിയ ശബ്ദം ആലളാഴിഞ് തറവാട്ി
ലെ അകത്തളങ്ങളിൽ അെയടിച്യപ്ാൾ 
മൂന്നാം നിെയിലെ കഴുയക്ാെുകളിൽ 
ഉറക്ം തൂങ്ങിയിരുന്ന പ്രാവുകൾ ചിറ
കടിച്ുയർന്നു.

അ ക യ ത്ത ക്്  ക ാ ല െ ടു ത്തു ല വ ച് 
�ൗരിക്് വരീണ്ും ആ പഴയ 10 വയസ്ു
കാരി കുട്ിയാലെന്നു യതാന്നി. ഓർമക
ളിയെക്് ഊളിയിട് മനസ്ുമായി അവൾ 
ആ നരീണ് ഇടനാഴികയിെൂലട നടന്നു......

മുത്തശേിയുലട തെെിൽ മാത്രം വളർന്ന 
അമ്ക് ് തറവാടിലന പറ്റി പറയുയമ്ാൾ 
നൂറു നാവാലെന്നു അച്ഛൻ കളിയാക്ി 
പറഞ്ിരുന്നത് അവൾയക്ാർമ് വന്നു. 
�ൗരിക്ുട്ിയുലട പിറന്നാളിന ്അമ്യുലട 
ആഗ്രഹം യപാലെ ന�ര പ്രൗഢിയുള്ള 
കൃഷ്ണ ലറെ അമ്െത്തിൽ യപായി ലതാഴാൻ 
ഇറങ്ങിയ ആ യാത്ര തലന്ന എലന്നയന്ന
ക്ുമായി തനിച്ാക്ുക ആയിരുലന്നന്ന് 
�ൗരിക് ്പിന്നരീടാെ ്മനസ്ിൊയത ്. യാ
ത്രയിൽ കാറിൽ കിടന്നു ഒന്ന് മയങ്ങിയ 
�ൗരി കണ് ്തുറന്നയപ്ാൾ കണ്ത ്മുന്നിൽ 
കുലറ ആൾക്ൂട്വും തലന്ന മായറാടടുക്ി 
പിടിച് മുത്തശേി ലയയും .......

പിന്നരീട് മിഴിഞ് വട്കണ്ിൽ നിറഞ് 
ആശകെയും , അപരിചിത്വവുമായി മുത്തശേി 
യുലട ലക മുറുലക പിടിച്ു പ്രൗഢ �ംഭരീ
രമായ തറവാട്ിലെ അകത്തളങ്ങളിൽ....

'ലറെ  അമ്ുക്ുയട്്....' മുത്തശേിയുലട 
ആ വിളി ഇന്നും ലനഞ്ചിൽ തങ്ങി നിൽ
ക്ുന്നു �ൗരിക്് . മുത്തശേി അമ്ലയ വി
ളിച്ിരുന്നതും അങ്ങലന ആലെന്ന ്അമ് 
പറഞ്ിരുന്നത ്ഓരമ് വന്നു അവൾക്.്...

നന്്ാർവട് പൂക്ൾ മെക്ുന്ന സന്്
കളിൽ നാമജപം കഴിഞ്ു മുത്തശേിയു
ലട മടിയിൽ തെ ലവച്് കിടക്ുയമ്ാൾ  
അങ്ങ ്ദൂലര കണ് ്ചിമ്ുന്ന നക്ഷത്ര ങ്ങലള 
യനാക്ി മുത്തശേി പറയും....'അമ്ുകു
ട്ിക്റിയയാ....ലദവത്തിനു പ്രിയലപ്ട്
വലര അയദേഹം ലപലട്ന്ന് മുകളിയൊട്ു 
വിളിച്ു കുഞ്ു താരക മാക്ി മാറ്റി കൂലട 
നിർത്തും....കയണ്ാ....അമ്ുകുട്ിയുലട 
അമ്യും അച്ഛനും മുത്തശേ നുലമല്ാം 
അങ്ങ് ദൂലര നിന്ന് കണ്് ചിമ്ി ചിരിക്ു
ന്നത്...' 

തെയിെൂലട യശാഷിച് വിരൽ ഓടിച്ു 
മുത്തശേി അനുഭവങ്ങളുലടയും കഥകളുലട
യും ലകട്ഴിക്ാൻ തുടങ്ങും.....അത ്യകട്ു 
യകട്് കുഞ്ു �ൗരി ഇടയ്കു മയങ്ങും.......
ജരീവിതയാത്ര പകുതിയിൽ ഒറ്റക്ാക്ി 
യപായ മുത്തശേൻ ലന പറ്റി പറയുയമ്ാൾ 
ആ കണ്ുകളിൽ നിഴെിച്ിരുന്ന വിഷാദ
ഛവി യുള്ള അഭിമാനം സ്ുരിക്ുന്നത്  
അവൾ എത്രയയാ തവെ കണ്ിട്ുണ്് . 
�ാന്ിജി യുലട ആശയങ്ങളിൽ ആകൃ
ഷ്ടനായി  മുത്തശേൻ പെ പെ ആഹ്വന
ങ്ങളിെും സന്നധേ യസവനങ്ങളിെും പകൊ
ളിയായിരുന്ന കഥകൾ യകൾക്ാൻ �ൗ
രിലക്ന്നും ഇഷ്ടമായിരുന്നു.....

മുത്തശേിയുലട മുന്നിൽ തറവാട്ിലെ 
മറ്റം�ങ്ങൾ അവലള അതിരറ്റു സ് യനഹി
ച്ു.....പലക്ഷ , 'ലചാവ്വ യദാഷം ള്ള കുട്്ാ... 
മാതാ പിതാക്ൾക്ും യദാഷം ണ്ായിരു
ലന്ന....' എയപ്ായഴാ അകത്തളങ്ങളിൽ 
ഉയർന്നിരുന്ന മുറുമുറുപ്ുകൾ അവൾക്ു 
മനസ്ിൊയിരുന്നില് ആദ്ലമാന്നും......

നരീണ് ഇടനാഴികയുലട നടുവിൊയു
ള്ള 'മച്്' നു മുന്നിൽ എത്തിയയപ്ാൾ 
�ൗരിയുലട ഓർമകളുലട പട്ത്തിലറെ നൂൽ 
ഒന്ന് ലപാട്ി . പതിലയ ലകലകാണ്ു ആ 
വാതിൽ ഒന്ന് തള്ളി തുറന്നു , ലപലട്ന്ന ്
ചിറകടിച്ു 2 കട വാവെുകൾ അവളുലട 
തെയ്കു മരീലത പറന്നു യപായി  ലഞട്ി 
ഒന്ന് പിറയകാട്ു യവച്ു യപായി �ൗരി . 
വാതിൽപടിയിൽ സ്ാനം പിടിച്ിരുന്ന 
മാറാെ രണ്ു ലക ലകാണ്ും തട്ി മാറ്റി 
ഇരുട്് കട്പിടിച് ആ മച്ിനകയത്തക്ു 
അവളുലട മിഴികൾ നരീണ്ു.....മുത്തശേി 
ഭയഭക്തി ബഹുമാനയത്താലട തറവാട്ി
ലെ മുതിർന്ന കാെയശഷം ലചയ് കാരെ
വൻമാർക്ായി 'ലവച്ുപൂജ' നടത്തിയിരു
ന്ന രാവിലറെ പൂജാദ്വ് �ന്ം യപറുന്ന 
സു�ന്ം അവളുലട നാസികയിൽ അവ
ളറിഞ്ു വരീണ്ും.....'അമ്ുക്ുയട്്.....ഉമ്
റത്ത് താെത്തിൽ  ലവച്ിരിക്ുന്ന ലതച്ി
പ്ൂക്ൾ ങ്ങലടടുക് യവ�ം കുയട്്.....' മു
ത്തശേി പറയുയന്നാ.... അവൾ അറിയാലത 
ലചവി ഓർത്തു.....

യ ജ ർ െ െ ി സ ം  പ ഠ ി ക് െ ല മ ന്ന 
ആവശ്ം മുത്തശേിക്് മുന്നിൽ അവതരി
പ്ിച്യപ്ാൾ മനസ്ില്ാ മനയസ്ാലട പട്
െത്തിൽ യചയക്റാൻ മുത്തശേി മൗനാ
നുവാദം  നൽകിയയപ്ാൾ തറവാട്ിലെ 
അകത്തളങ്ങളിൽ ഉയർന്നുയകട്ിരുന്ന മു
റുമുറുപ്ുകൾ മനസ്ിൊക്ാനുള്ള പ്രായം 
അവൾക്ായിരുന്നു . 

'മുതിർന്ന ലപകെുട്്ാ..... പട്െത്തിലെ 
പരിഷ് കാരം ഒലക് ആയാൽ തറവാടി
ലറെ മാനം യപാകും....ലപൺകുയട്്ാൾ
ക്ു ഇത്തരം പഠിത്തലമാന്നും യചരില്്....' 
ഒന്നും യകട്ില് ന്നു നടിച്ു മുത്തശേി കൂലട
യുണ്യല്ാ ന്ന ആശ്വാസയത്താലട ന�ര
ത്തിയെക്ുള്ള യചയക്റൽ.....മുത്തശേിയും, 
കഥകളും, കാലച്ണ്യും, അണ്ാറക്
ണ്നും, പൂക്ളും , ലതാടിയും , കിെറും 
എല്ാം ഗൃഹാതുരത  ഉെർത്തി ഇടയ്കിലട 
ഓർമ വന്നിരുന്നത ്ലതല്ു യവദനിപ്ിച്ിരു
ന്നു അവലള . 

പതിലയ മാറിയ അന്രരീക്ഷം ,ന�ര
ത്തിലറെ മാസ്രികത, വിരെിലെണ്ാവുന്ന 
കൂട്ുകാർ , എല്ാറ്റിെും ജരീവിതം മാറിമറി
ലഞ്കെിെും മുത്തശേിയും തറവാടും ഒരു 
നിധി യപാലെ  മനസ്ിലറെ ഒരു ലചപ്ിലൊ
ളിപ്ിച്ു ലവച്ു �ൗരി . പഠനം കഴിഞ്ു  പ്ര
ശസ്ത പത്രയമാേരീസിൽ യജാെിക്ു കയറി 
തിരക്് കൂടിയയപ്ാ തറവാട്ിയെക്ുള്ള 
യാത്രയുലട ലദർഖ്ം കൂടിയത് �ൗരി 
അറിഞ്ില് എകെിെും മുടങ്ങാലത  എല്ാ 
ആഴ്ചയിെും ലമാലബെിൽ ലതളിയുന്ന 

തറവാട്ിലെ ലടെിയോൺ നമ്ർ കാലച്
ണ്യും, നന്്ർവട്വും, ഊഞ്ാെും, മു
ത്തശേിയുലട തയൊടെും എല്ാം ഒറ്റ നിമി
ഷത്തിൽ മനസ്ിെൂലട മിന്നി മറയുന്നത് 
അവൾ അതിശയയത്താലട അറിഞ്ു.......

മുത്തശേിയുലട അവസാന ആഗ്രഹമാ
യിരുന്നു അമ്ുകുട്ിലക്ാരു ആൺതുെ 
ന്നത്....അവിലടയും ജാതകയദാഷലമാ
രു വില്നായി ചമഞ്ു ആ പഴയ പ്രതാ
പലത്ത ലവല്ു വിളിച്ു . തറവാട്ിലെ കാ
ര്സ്ൻ നാെു യചട്ൻ പറയും ഇടക്്...

' അമ്ുക്ുയട്്.....കൂലട ഉണ്ായിരുന്ന
വർലക്ാലക് ഒരു കൂട്ായി....ഞ്ി കുട്ി
ക്ും യവയണ് ഒരു തുെ' ....ന്ന്

അത ്യകൾക്ുയമ്ാൾ ചിരിച്ു ഒഴിഞ്ു 
മാറുന്നത് കാെുയമ്ാ മുത്തശേി പുറം 
ലക ലകാണ്് കണ്് തുടക്ുന്നത് കണ്ി
ലല്ന്നു നടിക്ും �ൗരി . അകത്തളങ്ങളി
ലെ മുറുമുറുപ്ും വിരസമായ യചാദ്ങ്ങളി
െും നിന്നും ഓടിലയാളിക്ാൻ ന�ര മാ
സ്രികത പെയപ്ാഴും ഒരു തുെ ആയി 
മാറുമായിരുന്നു �ൗരിക്്.....

തിരയക്റിയ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രധാന 
റിയപ്ാർട്ിങ്ങിന് യവണ്ി ഒരു ദൂരയാത്ര , 
ബസ്ിൽ ഇരുലന്നാന്നുറങ്ങി.

ലമാലബൽ ഇരമ്ിയയപ്ാൾ കണ്് 
തുറന്ന �ൗരി യുലട മനസ്ിൽ ഒരു കുളിർ
ക്ാറ്റു വരീശി.....മുത്തശേി.....

പലക്ഷ പതിവിനു വിപരരീതമായി 
നാെു യചട്ലറെ സ്വരം ലചവിയിൽ പതി
ഞ്യപ്ാ അറിയാലത ഒരു ലഞട്െിൽ 

യാപതയിൽ കാറിൽ കിടന്നതു ഒന്ന് മയങ്ങിയ ഗൗരി കണ്് 
തതുറന്നദ്പ്ാൾ കടേത് മതുന്നിൽ കതുചറ ആൾക്ൂട്വതും തചന്ന 
മാദ്റാടടതുക്ി ്രിടിച്ച മതുത്ശ്ി ചയയതും ....

കഥ

നന്്ലർവട പൂക്ൾ
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എഴുത്തുപു�

എന്റെ   
മലയാളമണ്്

കവിത

റീന വലക്െിൽ
അധ്യാപിക
ഡല്ഹി ചാപ്റ്ർ

മാരി യതാല്ും വാക്ു ലപയ്ും ഭാഷലയൻ മെയാളം

മാമെകൾ പൂത്തുെയും മണ്ിലതൻ മെയാളം

മാെയപാൽ മെിമാറിയെലറ ആറുകൾ ശുഭവാഹികൾ

പാെകൾ ശശിയെഖ യപാൽ നറു ലവണ് ചിന്ിയ രാവുകൾ

തികെളന്ിയിൽ ചിന്ും ചന്ന ചന്യമറിയ ലപായ്കയിൽ

തകെമകുടം തെയിയെന്ിയ ലകരവങ്ങൾ ചിരിക്യായ്

ചിത്രഭാനു വിളങ്ങിടും ദിനയവള നരീലള സരസ്ിൊയ്

എത്രയയലറ നയനയമാദം നളിനജാെങ്ങൾ !

കാവുകൾ ലചറുതുമ്കൾ കുഴിയാനകൾ മഞ്ചാടികൾ

പാവുലനയ് ലതാരു ഹരിതവർണ് നിയചാള യകദാരങ്ങളും.

കാനനാന്രത്തിൊശു�ൻ വരീശിടും മൃദു പല്വി

യമാഹനം ശ്രുതി യചർത്തു മാലറ്റാെി ദൂലര യകൾക്ുന്നു.

കാട്ുപൂവിൻ മാദക സു�ന്യമറുന്നു

കാട്ുപക്ഷികൾ താളയമാലട �രീതി മൂളുന്നു

കാട്ുയചാെകൾ മരീട്ും വരീെകൾ യകട്ുെർന്നരീടും

നാട്ുലമനകൾ കൂട്യമാലടതിർ പാട്ു പാടുന്നു

നിത്കാമിത താപചിത്തം പൂത്ത പനിനരീർ യപാൽ

സത്മരീ നൽ ഗ്രരീഷ്മവരീഥിയിൽ വാക പൂക്ുന്നു

ചക്രവാളം കനകകാന്ിയിൽ സന്്കൾ യതാറും

അഭ്രപാളിയിൽ മഞ്ുയജ്ാതി രാപകൽ യതാറും

ലകാറ്റികൾ വയയെെയിൽ കെിയായി മാറുന്നു

പറ്റമായ് യമയുന്ന കാെികളഴകു കൂട്ുന്നു.

കതിരുകറ്റകൾ തെയിയെറ്റി,യകലെ നരീങ്ങുന്ന

കരളു ലവലന്ാരു കൃഷിവെൻ പുതു കനവു ലനയ്ുന്നു

തരള സൗരഭ െസിത മെരാൽ തഴകൾ ഗ്രാമാന്ങ്ങളിൽ

മുരളിയൂതുമിളം മുളയുലട യതാളിൽ ചായുന്നു

ലതല്കലെ കാണ്തുലണ്ാരു യശാഭനം വിദ്ാെയം

നല് യതലന്ാഴി പാടുമുണ്ികയളറ്റു പാടുന്നു

തുഞ്ചനും കവി കുഞ്ചനും ലചറുയശേരിയും മണ്ിൽ

മഞ്ുലമാഴി യപാൽ ഇമ്മാക്ിയ മാതൃകാവ്ങ്ങൾ

മണ്ിതിൽ പിറന്ന ഭാ�്ം പുെ്മാകുയമ്ാൾ

കണ്ിെും ഉൾക്ണ്ിെും നിറയുന്നു മെയാളം .

തെുപ്രിച്ു �ൗരിയുലട ഹൃദയത്തിൽ 
. പിന്നരീട്  യകട്ത് അവലള ഒരു അ�ാധ 
�ർത്ത ത്തിയെക്് തള്ളിയിട് പ്രതരീതി 
ആയിരുന്നു �ൗരിക്്......... 

യതക്ിൻ തടിയുലട തട്ടിച് മുകളിൽ 
നിന്നും ഒരു പല്ി പിടിവിട്ു താലഴവരീെു . 
അവൾ ചിന്യിൽ നിന്നുെർന്നു.....

വടയക് മുറിയിലെ വരീതിയയറിയ കട്ിൽ 
ലപാടി പിടിച്ു കിടക്ുന്നു . എത്ര കഥകൾ 
യകട് ്മുത്തശേിലയയും ചുറ്റിപിടിച്ു സ്വപ ്ന
ത്തിലറെ വഞ്ചി തുഴഞ്താ.....അവളിൽ 
ഒരു ലനടുവരീർപ്ുയർന്നു.

ഓർമകൾക് ്തെുയപ്കാൻ അടുക്ള 
കിെറിനരിലക നിന്ന അവൾ മരത്തി
ലറെ കപ്ി യിൽ ലകാരുത്തിട് പഴക്മുള്ള 
കയറിൽ ലകട്ിയ തുരുലമ്ടുത്ത ബക്റ്റ ്
എടുത്തു കിെറ്റിയൊട്ിട്ു . കപ്ി തിരിഞ് 
ശബ്ദം യകട് ്യ�ാമതി യചച്ി യവെിക്ൽ...' 
ലറെ �ൗരി.....കുലറ കാൊയിട്ു ഇളക്ം 
തട്ാലത കിടക്ുന്ന ലവള്ളാ യട്ാ....കുടി
ക്ണ്.....' യചച്ി ലയ യനാക്ി ഒന്ന ് ചിരിച്ു 
കയർ വെിച്ു.....നല് പളുകെ് യപാെുള്ള 
ലതളിഞ് ലവള്ളം.....ഒരു ലകകുടന്ന 
നിറലയ യകാരിലയടുത്തു മുഖയത്തയക്ാഴി
ച്ു.......മനം യപാെും കുളിർന്നു �ൗരിക്.്.....
അടുക്ളയിൽ തൂക്ിയിരുന്ന പഴകിദ്വി
ക്ാറായ ഉറി യിൽ അറിയാലത ഒന്ന ്പരതി 
�ൗരിയുലട ലകകൾ....മുത്തശേി ഉണ്ാക്ി 
എലന്നകെിെും. വരുന്ന തനിക്ു യവണ്ി 
മാറ്റി ലവച്ിരുന്ന 'അരിയുണ്' ലകയിൽ 
തടയഞ്ാ.....ലതല്ു ശകെയയാലട യനാക്ി 
അവൾ . വടക്ിനി ലതാടിയിലെ മുറ്റയത്ത
ക്് ചാഞ്ു നിന്നിരുന്ന യപര മരത്തിനു 

ചുവട്ിൽ അങ്ങിങ്ങു പകുതി ലകാത്തിയ 
യപരക്കൾ വരീെുകിടക്ുന്നു..... കാൽ
ലപരുമാറ്റം  യകട്ാലൊ ' ചിൽ ചിൽ ' 
ന്നു ഒച് ലവച്് ആ വിധേ്വാൻ ഓടിയത്.. 
അവൾ ഓടി മുറ്റയത്തക്ിറങ്ങി അവലന
ലയാന്നു കാൊൻ.....ആ പഴയ അമ്ുക്ു
ട്ിയായി......' ലറെ അമ്ുക്ുയട്്.....മുറ്റത്തു 
നിറച്ും കരിയിെ കളാ..... വല് പായമ്ാ 
മയറ്റാ ണ്ാവും....കുട്ി യങ്ങാട്ു ഇറങ്ങണ് 
യട്ാ...' വരീണ്ും ഓർമലപടുത്തുയന്നാ മുത്ത
ശേി...! �ൗരിയുലട കണ്ുകൾ അറിയാലത 
ഈറനെിഞ്ു......

' കുട്ി ന്ന ്തിരിച്ുയപാകുയന്നാ....സന്് 
ആകാറായി.....ഇലല്കെിൽ ഇന്ന് അവിലട
യാകാം.....അവിലടയും ഞാനും അമ്ിെി
യും ഒറ്റക്ാ.....'യ�ാമതി യചച്ിയുലട ശബ്ദം 
....യചച്ി കാൊതിരിക്ാൻ തിരിഞ്ു 
കണ്് തുടച്ു ചിരിച്ു....'ഇല് യചച്ി....ഞാ
നിറങ്ങാ.....സന്്ലക്ാരു ബസ്ുണ്്.....
പുെർച്ക്ങ്ങത്താം.....നാലള യജാെിക്ു 
കയറെം.....നിൽക്ുന്നില്..'

തിരിച്ു വാതിൽ പൂട്ി യ�ാമതി യചച്ിലയ 
തായക്ാൽ ഏല്പിച്യപ്ാൾ വരീണ്ും അവൾ 
തനിച്ാവുകയായിരുന്നു....മുറ്റലത്ത കരിയി
െകലള ചവിട്ി വരീണ്ും ന�രത്തിലറെ തിര
ക്ിയെക്ിറങ്ങി അവൾ.....വാടക വരീട്ിലെ 
ജനാെയിെൂലട കാെുന്ന  ????നന്്ാർ
വട് ലചടിയിൽ വിരിയുന്ന ലപാൻ താരക
ങ്ങലള യനാക്ി കഥ പറയാനും , പിെ
ങ്ങാനും , ഇെങ്ങാനും മാത്രമായി ഒരു 
യാത്ര വരീണ്ും.......അനന്മായ യാത്ര.......
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ചാറ്റൽമഴ

കഥ തുടങ്ങുയമ്ാൾ രാവിലെ 
ഏെരീറ്റു കുളിച് ്ലവള്ള ഖദർ 

ഷർട്ും ലവള്ള ഖദർ മുണ്ും 
ലവള്ള ക്ാൻവാസ് ഷൂസും 
ധരിച്് ജന്ദിനം ആയഘാഷി
ക്ാൻ കാത്തിരിക്ുകയാെ് 
നായകൻ. ഉച്ഭക്ഷെത്തിന് 
സുഹൃത്തായ ഹമരീദ്  ക്ഷെി
ച്ിട്ുലണ്കെിെും രാവിെലത്ത 
ചായക് ്വകയില്. പറ്റു തരീർത്തു 
ലകാടുക്ാത്തതിനാൽ ചായ
ക്ാരൻ ചായ ലകാടുത്തില്. ഉച് 
വലര കാത്തിരുന്നു. ഹമരീദ് വരീട്ി
െില്. ദാഹവും വിശവും കൂടി 
വരുന്നു. പരിചയക്ാരാരും കണ്  
ഭ ാ വ ം  ന ട ി ക് ാ ല ത  ക ട ന്നു 
യപാകുന്നു. ആരും ആശംസകൾ 
യനരുന്നില്. വിശപ്ും ദാഹവും മന
സ്ിൊക്ുന്നില്. സമയം വരീണ്ും 
നരീളുന്നു. 

അടുത്ത വരീട്ിലെ യവെക്ാ
രൻ പയ്ലറെ ലകയിൽ നിന്ന് 
രണ്െ കടം വാങ്ങുയമ്ാഴാെ് 

സുഹൃത്തും വിപ്വകാരിയുമായ 
�ം�ാധരൻ വരുന്നത്. അയാൾ
ക്് ഒരു മരീറ്റിം�ിൽ അധേ്ക്ഷനാ
യകണ്തുണ്്. പയക്ഷ കടത്തു 
കൂ െ ി ക്്  ഒ ര െ  യ വ െ ം . 
ഭക്ഷെം കഴിച്ിട്ില്. പയ്ലറെ 
കയ്ിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ രണ്െ
യിൽ നിന്ന് ഒരെക്് ചായയും 
ബരീഡിയും യദാശയും വാങ്ങി 
�ം�ാധരയനാലടാപ്ം പകെിട്ു 
കഴിക്ുന്നു ബാക്ി വന്ന ഒരെ 
കടത്തു കൂെിക്ായി �ം�ാധര
ന് ലകാടുത്ത് യാത്രയാക്ുന്നു. 
അയതാലടാപ്ം കഥാനായകൻ 
ഒരു വിപ്വ സയന്ശം യൊക
ത്തിനായി ലകാടുക്ുന്നു. 'വി
പ്വത്തിലറെ അ�് നിജ്വാെകൾ 
എങ്ങും ആളിപ്ടർന്ന് ഉയരലട്. 
ഇന്നലത്ത സമുദായ ഘടന 
എല്ാം കത്തി ദഹിച്് സുഖസ
മ്ൂർണ്വും സമത്വ സുന്രവു
മായ പുതിയ യൊകം സംജാത
മാവലട്'  ഇത്തരം വാക്ുകൾ 

എഴുതുകയും പറയുകയും ലച
യ്ുന്നതു ലകാണ് ്ലവകുയന്നരം 

ഒരു യപാെരീസുകാരലറെ യചാദ്ം 
ലചയ്െിന ്വിയധയനാകുന്നുണ്് 

കഥാനായകൻ. വരീണ്ും യനര
മിരുളുയമ്ാൾ ലകട്ിടത്തിലറെ 
ലടറസിൽ പുതിയ തെമുറയിൽ 
ലപട് ഒരു സംഘം ലചറുപ്ക്ാ
യരാലടാപ്ം കുലറ സമയം ഇരി
ക്ുന്നു. ഇംഗ്രീഷ ്സാഹിത്ലത്ത
ക്ുറിച് ്വാ യതാരാലത സംസാരി
ക്ുന്ന അവർക് ്മെയാള സാഹി
ത്യത്താട ്പുച്ഛം . അവിലട ലചരി
പ്ുവിൽക്ാൻ വരുന്ന ഒരു പാവം 
പയ്ലന കള്ളയെ ലകാടുത്തു 
പറ്റിക്ുന്നുണ് ്ഈ ലചറുപ്ക്ാർ. 
വരീണ്ും രാത്രി കനക്ുന്നു. വിശപ്് 
കുടുന്നു. ഒടുവിൽ തലറെ ജന്ദി
നത്തിൽ എല്ാ അഭിമാനവും 
വിശപ്ിലറെ മുന്നിൽ അടിയറവു 
വച് ്മാത്ുവിലറെ അടുക്ളയിൽ 
നിന്ന ്ഭക്ഷെം യമാഷട്ിയക്ണ്ി 
വരുന്നു കഥാ നായകന്.

അങ്ങലന വിശപ്,് സൗഹൃദം, 
സ ്യനഹം, വിപ്വം എല്ാത്തിയന
യും കുറിച് ്ഈ കഥയിൽ ബഷരീർ 
എഴുതിയിരിക്ുന്നു.

ലവക്ം മകുഹമ്ദ് ബഷധീറിന്റെ  
'ജന്ദിന'ത്ിന് ഒരാസ്ാദനം

ആസ്വലദനാം

ആതിര പ്രദീപപ്
ആമ്ല് വിദ്യാർത്ിനി
ഡല്ഹി ചാപ്റ്ർ

പറ പറന്കു

കവിത

അലദ്വതപ് ബി.
അരകുണാചല് പ്രകദശ് 

പറ പറന്നു കാക്.
കറു കറുത്ത കാക്.
പറ പറന്നു ലകാക്്
ലവളു ലവളുത്ത ലകാക്്.
പറ പറന്നു തത്ത
പച് പച് തത്ത
പറ പറന്നു കുരുവി
തവിട്ു തവിട്ു കുരുവി

വരകൾ
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വൃശ്ിക കാറ്റിലറെ തയൊടെിൽ 
മയങ്ങിയും മയങ്ങാലതയും 

കിടക്ുന്ന സുവർണ് കതിരുകൾ 
വകഞ്ുമാറ്റിയ പാടവരമ്ുക
ളും നിറലയ ലചറുയതാടുകളും
ലകാണ്് സമ്ന്നമായ കുട്നാ
ട്ിൽനിന്നും ഒരു പറിച്ുനടൽ ലച
ലന്നയിയെക്്.  2004 ലസപ്തം
ബർ മാസം നാട്ിൽനിന്നും ഭർ
ത്താവിലനാപ്ം ലചലന്നയിയെ
ക്് തരീവണ്ി കയറുയമ്ാൾ മന
സ്ിൽ ഒയരലയാരു സ്വപ്ം ഒരു നല് 
യജാെിയായിരുന്നു. ഒരു ബി.യകാം 
ബിരുദധാരിയായ എനിക്തിന് 
വളലര യവ�ം സാധിച്ു. എകെിെും 
ബിരുദാനന്ര ബിരുദം എന്ന 
യമാഹം മനസ്ിൽ അവയശഷിച് 
തിരയക്റിയ ന�രവരീഥികൾ, അം
ബരചുംബികളായ ലകട്ിടങ്ങൾ, 
വാഹനങ്ങളുലട നിരന്ര ശബ്ദം 
ആദ്ലമാലക് ബുധേിമുട്ുണ്ാക്ി
ലയകെിെും ലചലന്നയയാട ്വളലര 
യവ�ത്തിൽ എനിക്ിെങ്ങാൻ 
സാധിച്ു. 

തമിഴ് നാടിലറെ സംസ് കാരം 
അത് എലന്ന വല്ാലത ആകർ
ഷിച്ു. എത്ര വികസന ന�ര
മായിരുന്ന അവരുലട പാരമ്ര്
ലത്തയും സംസ് കാരലത്തയും 
അവർ ലകലവടിയാറില്. പിലന്ന 
ആതിഥ് മര്ാദയുലട കാര്ത്തി
ൊയാെും വളലരയധികം മുൻ
പിൊെ്. 

ലചലന്നയിൽഅടയാറിനടു
ത്ത് തിരുവാൻമിയൂർ എന്ന സ്
െത്താെ ്ആദ്ം താമസിച്ിരുന്ന
ത.് ആദ്ലമാലക് പെ പെ വാടക 
വരീടുകളിെും മാറിമാറി താമസി
ച്ു. പയക്ഷ കുട്ികലളാലക് ആയ
യപ്ായഴക്ും വാടക വരീടുകളിലെ 
ഇടുങ്ങിയ മുറികൾ വല്ാത്ത ബു
ധേിമുട്ുകൾ ഉണ്ാക്ി. മാത്രമല്, 
കുട്ികൾക്് സ്വാതന്ത്യത്താ
ലട വളരാൻ സ്വന്മാലയാരു 

വരീട് എന്ന സ്വപ്ം മനസ്ിെുദി
ച്ു. പിന്നരീട് അതിനുള്ള ശ്രമമാ
യിരുന്നു. ഭർത്താവ് അനിൽകു
മാർ താങ്ങും തെെുമായി കൂലട 
നിന്നു പ്രയത് നിച്ു. ലദവകൃപ
യാൽ 2014-ൽ യവപ്ംപട് എന്ന 
സ്െത്ത ്ഞങ്ങൾക് ്വരീട ്എന്ന 
സ്വപ്ം സേെമായി. 

അയപ്ാഴും തുടർന്ന ്പഠിക്െ
ലമന്ന യമാഹം മനസ്ിൽ നിന്നും 
മാഞ്ിരുന്നില്. 2015 ൽ അണ്ാ
മലെ, യൂെിയവഴ് സിറ്റിയുലട 
കരീഴിൽ എം.യകാം ലചയ്ാൻ തരീ
രുമാനിച്ു. ഓേരീസ് യജാെിക്ും 
വരീട്ുയജാെിക്ും ഇടയിൽ കിട്ു
ന്ന സമയം നന്നായി വിനിയയാ
�ിച്ു. എക് സാമിലറെ സമയത്ത് 
ചിക്ൻ യപാക് സ് പിടിലപട്ു. 
എന്ുതലന്നയായാെും എക ്സാം 
എഴുതും എന്ന വാശിയിൊയിരു
ന്നു ഞാൻ. യഡാക്ടറുലട ഉപയദശ 
പ്രകാരം എക് സാം എഴുതി 2017 
ൽ എം.യകാം പാസായി. 

ജരീവിതത്തിൽ എയപ്ാഴും തി
രക്ുള്ള ആളായിരിക്ാനാെ് 
എനിക്ിഷ്ടം. അതുലകാണ്ു
തലന്ന യവപ്ംപട്് യകരള സമാജ
ത്തിലറെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർ
ലപ്ട്ു. അവിടുലത്ത നല്വരായ 
സഹപ്രവർത്തകരുലട യപ്രാത്സാ
ഹനം എന്നിലെ ഉറങ്ങിക്ിടന്ന 

കൊകാരിയ ഉെർത്തി. യകരള
ത്തിലറെ തനതുകെകളായ തി
രുവാതിര, ഒപ്ന, നാടൻപാട്് 
എന്നിവ എനിക്് കുട്ികലളയും 
മുതിർന്നവലരയും പഠിപ്ിക്ാൻ 
കഴിഞ് .ു എല്ാത്തിനും ചുക്ാൻ 
പിടിക്ാൻ ഞങ്ങളുലട സമാജം 
പ്രസിഡന്റ് ശ്രരീ. യഹമന്ക്ുമാറും 
അയദേഹത്തിലറെ കുടുംബവും 
ഒപ്ം സഹപ്രവർത്തകരും ഉണ്ാ
യിരുന്നു. എല്ാവർഷവും ഓെ
ക്ാെത്ത ്കൊപരിപാടികളുലട 
ഒരു സദ്തലന്ന വിളമ്ാറുണ്ായി
രുന്നു ഞങ്ങൾ. പിന്നരീടയങ്ങാട്ുള്ള 
എലറെ വളർച് വെുതായിരുന്നു. 
യവപ്ംപട്് സമാജം വനിതാ വി
ഭാ�ത്തിലറെ പ്രസിഡറൊയി തിര
ലഞ്ടുക്ലപ്ട്ു. സമാജത്തിലറെ 
പ്രവർത്തകരുമായി ഇയപ്ാഴും മു
യന്നാട്ു യപാകുന്നു. 

എലറെ ജരീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും 
വെിയ ഭാ�്ം എന്നുപറയുന്നത് 
മെയാളം മിഷലറെ അധ്ാപിക 
ആകാൻ സാധിച്താെ.് ഞായ
റാഴ്ചകളിൽ നമ്ുലട പ്രവാസി കുട്ി
കൾക് ്ക്ാസ ്എടുക്ാൻ കിട്ുന്ന 
സമയം അത ്എലന്ന സംബന്ി
ച്ിടയത്താളം അഭിമാനം യതാന്നു
ന്ന നിമിഷം ആെ്. ആലക കിട്ു
ന്ന ഒരു ഒഴിവു ദിവസമയല് അത് 
എന്ന് പെരും യചാദിക്ാറുണ്് 

എകെിെും മറുനാട്ിൽ മെയാളം 
മറക്ാതിരിക്ാനും നമ്ുലട മാ
തൃഭാഷലയ വരുംതെമുറയ്ക ്പകർ
ന്നുലകാടുക്ുന്നതും വളലര നല് 
കാര്മായി യതാന്നി. മാത്രമല് 
ടരീച്ിം� ്എന്നത ്എനിക് ്ഏറ്റവും 
ഇഷ്ടലപ്ട് ഒരു ലപ്രാേഷൻ 
കൂടിയാെ്.

കവിതകൾ ഏലറ ഇഷട്ലപ്ടു
ന്ന ഞാൻ കുറലച്ാലക് എഴുതാ
റുണ്.് പെയപ്ാഴും പുതിയ പുതിയ 
ആശയങ്ങൾ ഉണ്ാവുന്നത് തരീ
വണ്ിയാത്രകൾക്ിടയിൊെ്. 
അമ്ത്തൂരുള്ള ഓേരീസിയെക്് 
തരീവണ്ിയിൊെ് യപാകുന്നത്. 
യാത്രയ്കിടയിൽ പെലരയും പരി
ചയലപ്ടാൻ സാധിച്ിട്ുണ്.് പെ
രുലടയും കദനകഥകൾ പെവട്ം 
കരയിച്ിട്ുണ്്. ജരീവിത പച്കൾ 
യനടി ലനയട്ാട്യമാടുന്ന പെ സ്ത്രരീ
കലളയും പുരുഷന്ാലരയും കാ
െുയമ്ാൾ ഓയരാ ജരീവിതവും 
ഓയരാ കവിതകളാലെന്ന് യതാ
ന്നാറുണ്്. 

2019 ൽ മെയാളം മിഷൻ നട
ത്തിയ 'മെയായളാത്സവം' എലറെ 
ജരീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വെിയ 
സുവർണ് നിമിഷങ്ങൾ ആയിരു
ന്നു. കുട്ികളിലെയും അധ്ാപക
രിലെയും പ്രതിഭലയ കലണ്ത്താ
നുള്ള മെയാളം മിഷലറെ ഉദ്മം. 
അതിൽ പലകെടുക്ാൻ സാധിച്
തുതലന്ന എലറെ ഭാ�്മായിരുന്നു. 
കാരെം ഓേരീസ് യജാെിയുലട 
തിരക്ുകൾ എനിക്തിന ്സാധി
ക്ില് എന്ന യതാന്നൽ ഉണ്ായി
രുന്നു. പയക്ഷ നല്വരായ മായന
ജ് ലമറെിലറെ പിന്ുെ എനിക്ു
ണ്ായിരുന്നു. എലറെ കമ്നി ഡയ
റക്ടർ ശ്രരീ. ജിനി മാർട്ിലറെ വാക്ു
കൾ ഇയപ്ാഴും എലറെ മനസ്ിൽ 
മായാലത കിടക്ുന്നു; '' നിങ്ങൾ
ക് ്കൊപരമായി ഉയരാൻ സാധി
ക്ുന്നത്ര ഉയരുക. എലറെ എല്ാ 

പിന്ുെയും ഉണ്ാവും. ഓേരീസ് 
യജാെികൾ അതിലനാരു തടസമാ
കരുത്.'' പിന്നരീലടനിക്് ആയൊ
ചിക്ാനില്ായിരുന്നു. കവതിരം, 
പാരായെം, കവിതാരചന, കഥ
ലയഴുത്ത,് നാടൻ പാട് ്അങ്ങലന 
എല്ാ മത്സരങ്ങളിെും പലകെടു
ത്തു. 'അധ്ാപക പ്രതിഭ' എന്ന 
പട്ം കരസ്മാക്ി. ഈ യനട്ങ്ങ
ലളല്ാം എലന്ന കൂടുതൽ ഉത്ത
രവാദിത്തമുള്ള ആളാക്ി മാറ്റി. 
ഇയപ്ാൾ ഞാൻ കൂടുതൊയി 
കവിതകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. 
അലത ജരീവിത തിരക്ുള്ളവർ
ക് ്ദുഃഖിക്ാൻ സമയമില് എന്ന 
വാക്ം ഹൃദയത്തിയെറ്റിലക്ാണ്.്

മഞ്ജു അനിൽകുമലർ
അധ്യാപിക 
കവപെംപട്ട് 
കകരളസമാജം

2019 ൽ മലയാളം 
മിഷൻ നടത്ിയ 
'മലയാദ്ളാത്സവം' 
എചറെ ജീവിതത്ിചല 
ഏറ്റവതും വലിയ 
സതുവർണ് നിമിഷങ്ങൾ 
ആയിരതുന്നതു. 
കതുട്ികളിചലയതും 
അധ്ാ്രകരിചലയതും 
പ്രതിഭചയ 
കചടേത്ാനതുള്ള 
മലയാളം മിഷചറെ ഉദ്മം. 
അതിൽ ്രചകേടതുക്ാൻ 
സാധിച്ചതതുതചന്ന എചറെ 
ഭാഗ്മായിരതുന്നതു.

ദൂമ� ദൂമ� മലയാളം 
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മലയാളം മിഷന്നാപെം 

തമിെപ്നലടിൽ
പ്രവാസം എന്നതും ആ്രകേയാണ്. ഒരിടത്തുനിന്ന് മചറ്റാരിടദ്ത്ക്് ജീവിതം 
കതുടിദ്യറതുദ്്ാഴതുടോകതുന്ന ഉചള്ളാരതുക്ം ഏചറക്തുചറ എല്ലാക്ാലത്തും ഒന്നാണ്.

തിരുത്പ്
കഴിഞ് ലക്ം ദൂന്ര ദൂന്ര മലയാളത്ില് ജയശ്ധീ രാകജഷ്,  

ക�ാവ എന്് എഴകുതിയതില് കഖദിക്കുന്കു. ജയശ്ധീ രാകജഷ് 
മകുംലബ എന്കു തിരകുത്ി വായിക്കുമകല്ലാ
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ര�ാക്് രലാർ 

നലഗലരലധനെുാം പുള്ുവൻപലടുാം
ആദിമ മനുഷ്ർ തങ്ങൾക്് കരീഴടങ്ങാ

ത്തതിലനലയാലക് ആരാധിച്ു
യപാന്നു. സൂര്ൻ, കാറ്റ്, മിന്നൽ, ജെം 
തുടങ്ങിയവയയാടുള്ള ആരാധനകൾ 
ഇതിന് ദൃഷ്ടാന്ങ്ങളാെ്. നാ�ാരാധന 
അതിലറെ പിന്ുടർച്യാവെം. മനുഷ്രു
ലട സാമൂഹ് ജരീവിതയത്താളം പഴക്മുണ്് 
നാ�ാരാധനയ്ക.് യൊകലത്തല്ാജനവിഭാ
�ങ്ങളുലടയും അടിസ്ാന വിശ്വാസങ്ങ
ളിൽ നാ�ങ്ങൾക് ്വെിയ പ്രധാന്മുണ്.് 
നാ�ങ്ങലള തിന്യുലടയും നന്യുലടയും 
പ്രതരീകങ്ങളായി കാെുന്ന മനുഷ് സം
സ് ക്ാരങ്ങൾ നിരവധിയാെ്. ഗ്രരീക്് പു
രാവൃത്തങ്ങളിൽ നാ�ങ്ങലള തിന്യുലട 
പ്രതരീകമായി കാെുയമ്ാൾ ലചനയിെും 
ഇന്്യിെുലമാലക് നാ�ങ്ങൾ ഉർവ്വരത
യുലടയും ഐശ്വര്ത്തിലറെയും പ്രതരീക
ങ്ങളാെ്. ഗ്രരീക്്, ജർമ്ൻ, ലചന എന്നി
വിടങ്ങളിലെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ കാെുന്ന 
ഡ്ാ�ൺ നാ�ം തലന്നയാെ്. 
ഹിന്ുമതം. ക്രിസ്തുമതം, ബുധേമതം, ഇസാം
മതം എന്നിവയിെും നാ�ങ്ങലള നന്യു
ലടയും തിന്യുലടയും പ്രതരീകങ്ങളായി 
കണ്ുയപാരുന്നുണ്്. ഈ മതങ്ങലള അടി
സ്ാനമാക്ിയുള്ള പുരാെങ്ങളിെും 
ഐത്ഹ്ങ്ങളിെുലമാലക് നാ�ങ്ങലള
ക്ുറിച്ുള്ള ധാരളം കഥകൾ യകൾക്ാം.  
ലഹന്വ വിശ്വാസപ്രകാരം നാ�ങ്ങൾ 
അത്ുത സിധേികളുള്ളവരാെ.് നാ�ങ്ങൾ
ക്ായി ഒരു യൊകംതലന്ന അവർ കൽപ്ി
ച്ുലകാടുക്ുന്നു. ഹിന്ുമതത്തിലെ പെ 
ലദവങ്ങളും നാ�ങ്ങളുമായി അയഭദ്മാ
യബന്ം പുെർത്തുന്നവരാെ.് കൂടാലത 
ലഹന്വതാന്തികവിദ്യിൽ കുണ്െിനി 
ശക്തിലയ ലപൺപാമ്ായാെ ്സകെൽപ്ി
ച്ിരിക്ുന്നത്. നാ�ാരാധനയ്കായി ഇന്്
യിൽ നിരവധി യക്ഷത്രങ്ങൾ നിെവിെുണ്.് 
അയതാലടാപ്ം എല്ാ യക്ഷത്രങ്ങളുമായി 
ബന്ലപ്ട്് ഉപയദവതകളായി നാ�ങ്ങ
ലള ആരാധിക്ുന്നുണ്്. 
യകരളത്തിലെ സർപ്ാരാധന ഇതരനാടു
കളിൽ നിന്ന് വ്ത്സ്തമാെ്. സർപ്ങ്ങൾ 
നിറഞ് പർവ്വതം (സഹ്ാദ്ി), സർപ്ങ്ങളു
ലട നാട(്അഹിഭൂമി) എന്നിങ്ങലനലയല്ാം 
യകരളലത്ത ആര്ന്ാർ വിയശഷിപ്ിച്ത് 
ഇവിടുലത്ത സർപ്ാരാധനലയ പരി�െി
ച്ാവാലമന്ന് പണ്ിതൻമാർ അഭിപ്രായ
ലപ്ടുന്നു. യകരളത്തിലെ സർപ്ാരാധനയു
ലട തനിമ കാവുകളുമായി ബന്ലപ്ട്താ
െ.് സർപ്ങ്ങലള വൃക്ഷനിബിഡമായ ഒരു 

സ്ാനത്ത ്കുടിയിരുത്തി ആരാധിക്ുന്ന 
രരീതിയാെ് സർപ്ക്ാവുകളിയെത്. ഈ 
ആരാധന ദ്ാവിഡ സംസ് ക്ാരത്തിലറെ 
ഭാ�മാെ്. കാടുകൾ ലവട്ിലത്തളിച്് 
സാമൂഹിക ജരീവിതം നയിക്ാൻ തുടങ്ങി 
ഇവിടുലത്ത ദ്ാവിഡ മനുഷ്ർ നാ�രാ
ധന തങ്ങളുലട ജരീവിതത്തിലറെയും രക്ഷ
യുലടയും അവിഭാജ് ഘടകമായി കണ്ു.
മന്തങ്ങലളാ താന്തികവിദ്കയളാ വശമി
ല്ായിരുന്ന ദ്ാവിഡരുലട ലദവാരാധന
യുലട ഭാ�മായിരുന്നു നൃത്തവും പാട്ും. 
ഈ നൃത്തത്തിനും പാട്ിനും വ്വസ്ാ
പിത രരീതികലളാന്നും ആദ്കാെത്ത് പാ
െിച്ുയപാന്നിരുന്നില്. അനുഷ്ാനങ്ങളു
മായി അലല്കെിൽ ആരാധനകളുമായി 
ബന്ലപ്ട്് ഉദയം ലചയ് ഇത്തരം ആവി
ഷ് ക്ാരങ്ങളുലട അന്ർധാര ഭക്തിയും 
വിശ്വാസവുമായിരുന്നു. ദ്ാവിഡരുലട 
ഇടയിൽ മാത്രമല് യൊകലത്തവിലടയു
മുള്ള പ്രാചരീനമനുഷ്രുലട തനിമയിൽ 
പാട്ും നൃത്തവും ആരാധനയുലട ഭാ�മായി 
ഇഴുകി യചർന്നിരിക്ുന്നത് കാൊം. 
ഇങ്ങലന പിൽക്ാെത്ത് ലദവാരാധന
യുലട ഭാ�മായി ദ്ാവിഡരുലട ഇടയിൽ 
ഉടലെടുത്ത നൃത്തവും പാട്ും ഒരു പ്രയത്ക 
കൊധാരയായി രൂപലപ്ട്ു. സാധാരെ 
മനുഷ്രുലട ജരീവിതത്തിൽനിന്ന ്ഉരുത്തി
രിഞ് ഈ കൊസംസ ്ക്ാര പഠനമാെ് 
ഏലതാരു ജനവിഭാ�ലത്ത സംബന്ിച്ും 
പരമ പ്രധാനം. ലദവാരാധനയ്കായി രൂപ
ലപ്ട് ്കൊംശംലകാണ് ്കെകളായി ഉയർ
ത്തലപ്ട് ഇത്തരം അനുഷ്ാനങ്ങലളല്ാം 
നായടാടി സാഹിത്ം എന്ന അതിബൃഹ
ത്തായ സംസ് ക്ാര പഠനശാഖയിലെ 
പ്രധാന കണ്ിയാെ്. 
യകരളത്തിൽ നാ�ാരാധനയ്ക് മാത്രമായു
ള്ള യക്ഷത്രങ്ങൾതലന്നയുണ്.് പ്രകൃതിയും 
മനുഷ്രും തമ്ിെുള്ള അയഭദ്ബന്ലത്ത
യാെ ്ഇത്തരം പ്രകൃത്ാരാധനകൾ സൂചി
പ്ിക്ുന്നത.് നാ�ാരാധനയുമായി ബന്
ലപ്ട് ്യകരളത്തിൽ കാെുന്ന അനുഷ്ാന
കൊരൂപങ്ങളാെ് പുള്ളുവൻപ്ാട്്(സർ
പ്പ്ാട്), സർപ്ം തുള്ളൽ, നൂറും പാെും 
ഊട്ൽ എന്നിവ.  നാ�പ്രരീതിയുെൂലട യദാ
ഷപരിഹാരത്തിനായി നടത്തിവരുന്ന ഒര
നുഷ്ാനമാെ് പുള്ളുവൻപാട്്. നാവൂറു
പാടുക എന്നാെ് സാധാരെ ഇതിലന 
പറയാറ്. പുള്ളുവൻപ്ാട്ിലറെ ഉൽപ്ത്തി 
യകരളത്തിലറെ എഴുതലപ്ടാത്ത ചരിത്ര
യത്താളം പഴക്മുണ്്. യകരളത്തിലറെ 

തനത ്സം�രീത വഴിയായ യസാപാന സം
�രീതത്തിൽ നിന്നും കർണ്ാടക സം�രീത
ത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ ഒന്നാെ് പു
ള്ളുവൻപ്ാട്ിലെ സം�രീതം. പുള്ളുവ സമു
ദായത്തിൽലപ്ട്വരാെ് പുള്ളുവൻപ്ാട്് 
പാടുന്നത്. ഈ സമുദായം തെമുറകളാ
യി ലകമാറിവരുന്ന ഒരനുഷ്ാനമായാ
െ് യകരളത്തിെിന്നും പുളളുവൻപ്ാട്് 
അവതരിപ്ിക്ുന്നത്. ഇന്ന് യക്ഷത്രങ്ങ
ളിൊെ് നാവൂറ് പാട്് നടത്താറുള്ളത് 
എകെിെും പണ്ുകാെത്ത് പുള്ളുവർ വരീടു
കൾയതാറും കയറിയിറങ്ങി സർപ്യദാഷ
ങ്ങൾ അകറ്റാൻ പാടിയിരുന്നു. 
ഐതിഹ്മനുസരിച്് ലകൊസത്തിൽ
ലവച്ാെ് പുള്ളുവരുലട ഉത്വം. ശിവൻ 
ദർഭപുല്ിൽ നിന്ന് പുള്ളുവലര സൃഷ്ടി
ച്ു. ബ്രഹ് മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവർ 
പുള്ളുവർക്് യവണ് വരീെയും  കുടവും 
ലകമെിയും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ു. സര
സ്വതിയദവിയാെ് സം�രീതം നൽകിയത്. 
യശഷം യദശാന്രങ്ങൾ സഞ്ചരിച് ്സർപ്
ങ്ങലള പ്രരീതിലപ്ടുത്താനായി പുള്ളുവലര 
ഭൂമിയിയെക് ്പറഞ്യച്ു. ഈ കഥയാെ് 
പുള്ളുവ സമുദായത്തിലറെ ഉൽപ്ത്തിലയ
ക്ുറിച് ്നിെവിെുള്ളത.് സ്ത്രരീകളും പുരുഷ
ന്ാരും പുള്ളുവൻ പാട്ിൽ പലകെടുക്ാറു
ണ്്. ഒറ്റക്മ്ിയുള്ള വരീെയുലട ഒരറ്റത്ത് 
വെിയകുടം യചർത്തുലകട്ിയ ഒരു തന്തി
വാദ്മാെ ്പുള്ളുവൻപ്ാട്ിന ്ഉപയയാ�ി
ക്ുന്നത.് ഇതിലന പുള്ളുവവരീെ എന്നു
പറയുന്നു. വരീെയയാട് യചർത്തുലവച്് 
ലകട്ിയ കുടത്തിലനയാെ് പുള്ളുവക്ു
ടലമന്ന് പറയുന്നത്.
സർപ്ങ്ങളുലട യകാെം വരച്് പുള്ളുവർ 
പാടുന്ന ഒരനുഷ്ാനവും നമുക്ിടയിൽ 
നിെവിെുണ്്. നാ�ാരാധന യിൽ പ്രധാ
നലപ്ട് ഒന്നാെ് ഇത്. സർപ്ം തുള്ളലെ
ന്നാെ ്ഇതിനുപറയുന്നത.് നാ�ങ്ങളുമാ
യി ബന്ലപ്ട് ്പുരായെതിഹാസങ്ങളിൽ 
പരാമർശിതമായ കഥയാെ് സർപ്ംതു
ള്ളെിൽ ഉപയയാ�ിക്ുന്നത.് ഊർവ്വരതാ 
സകെൽപ്മാെ് സർപ്ം തുള്ളെിന് പിന്നി
െുള്ളത്. കുരുയത്താെലകാണ്് അെകെരി
ച് മെിപ്ന്െിൽ നാ�ങ്ങളുലട രൂപങ്ങൾ 
എഴുതിയുണ്ാക്ിയാെ ്സർപ്ംതുള്ളൽ 
നടത്തുന്നത.് അരിലപ്ാടി, മഞ്ളും ചുണ്ാ
മ്ും യചർത്തുണ്ാക്ുന്ന ചുവന്നലപാടി, 
ഉമ്ിക്രി ലപാടിച്ുണ്ാക്ുന്ന കറുത്ത
ലപാടി, മഞ്ചാടി ഇെ ഉെക്ിലപ്ാടിച്ു
ണ്ാക്ുന്ന പച്ലപ്ാടി എന്നിവ യചർന്ന 

പഞ്ചവർണ്ങ്ങളാെ് നാ�ങ്ങളുലട രൂ
പങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉപയയാ�ിക്ുന്നത്. 
പുള്ളുവരുലട പാട്ിനും സം�രീതത്തിനു
ലമാത്ത് സർപ്ലദവങ്ങൾ ശരരീരത്തിൽ 
ആവഹിച്വർ ഉറഞ്ാടി കവുങ്ങിൻപൂ
ക്ുെലകാണ് ്യകാെം അഴിച്ുകളയുന്നു. 
ഇതാെ് യകരളത്തിൽ അനുഷ്ടിച്ുവ
രുന്ന സർപ്ംതുള്ളൽ. സർപ്ങ്ങളുമായി 
ബന്ലപ്ട് ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങളിൽ 
സർപ്ം തുള്ളെിന് അയഭദ്മായ സ്ാ
നമുണ്്. യകരളത്തിലെ നാ�ാരാധനയു
ലട അവിഭാജ്ഘടകമാെ് പുള്ളുവർ. 
ഒരു പ്രയദശിക ജനവിഭാ�മായ ഇവരുലട 
ജരീവിതവും വിശ്വാസവും ആചാരവുലമല്ാം 
യകരളത്തിലെ ദ്ാവിഡ സംസ് ക്ാരത്തി
ലറെ ചരിത്രം കൂടിയാെ്. എല്ാ മാസവും 
ആയിെ്ം നാളിൽ യക്ഷത്രങ്ങളിെും കാ
വുകളിെും നാ�ങ്ങൾക്ായി നടത്തുന്ന 
പ്രയത്ക ആരാധനയാെ് നൂറും പാെും 
ഊട്ൽ. ഇന്ന് യകരളത്തിൽ നാ�ാരാ
ധനയുമായി ബന്ലപ്ട്് നിെനിൽക്ു
ന്ന പുള്ളുവൻപ്ാട്്, സർപ്ൻതുള്ളൽ, 
നൂറും പാെും ഊട്ൽ എന്നിവ ദ്ാവിഡ 
സംസ് ക്ാരത്തിലറെ അവയശഷിക്ുന്ന 
മുദ്കളാെ്.

െു. സന്്

നാഗാരാധനയ്ക് 
പദാവിഡജനതയതുചട 
ജീവിതത്ിൽ എപതമാപതം 
പ്രധാന്മതുചടേന്ന് 
ചതളിയിക്തുന്നതാണ് 
ഹിദ്തുദ്ക്ഷപതങ്ങളിലതും 
കാവതുകളിലതും കാണതുന്ന 
നാഗാരാധന. ദ്കരളത്ിൽ 
നാഗാരാധനയ്ക് മാപതമായതുള്ള 
ദ്ക്ഷപതങ്ങൾതചന്നയതുടേ്. 
പ്രകൃതിയതും 
മനതുഷ്രതും തമ്മിലതുള്ള 
അദ്ഭദ്ബന്ചത്യാണ് 
ഇത്രം പ്രകൃത്ാരാധനകൾ 
സൂെിപ്ിക്തുന്നത്.
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