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വാർത്തകൾ

മലയാളത്തിന്റെ
പ്രിയ സാഹിത്യകാരൻ
പത്മഭൂഷൺ എം.ടി.
വാസുദേവൻ നായർക്ക്
88-ാം പിറന്നാളാശംസകൾ

ആഗ�ോള മലയാളം മിഷൻ
പ്രവർത്തകരുമായി സംവദിച്ച് മന്ത്രി
മലയാളം മിഷൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയം
തിരുവനന്തപുരം • 15-ാം നിയമ
സഭയിലെ സാംസ്ക
 ാരിക വകുപ്പ്
മന്ത്രിയായി ചുമതലയേറ്റ സജി
ചെറിയാൻ ല�ോക മലയാളം
മിഷൻ പ്രവർത്തകരുമായി സം
വദിച്ചു. മലയാള ഭാഷാ വ്യാപന
ത്തിനായി മലയാളം മിഷൻ നട
ആഗ�ോള
ത്തുന്ന വിവിധങ്ങളായ പ്രവർ
മലയാളം മിഷൻ
പ്രവർത്തകരെ ത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന്
സാംസ്കാരിക
മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ
കാര്യ വകുപ്പ്
മികവുറ്റപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി
മന്ത്രി സൂം
എല്ലാ പിന്തുണയും അദ്ദേഹം
മീറ്റിങ്ങിലൂടെ
അഭിസംബ�ോ
വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.
ധന ചെയ്യുന്നു.
ജൂ ൺ 5 ന് ഫ േ സ് ബു ക്ക്
ലൈവായി സംഘടിപ്പിച്ച സം
വാദത്തിൽ ല�ോകമെമ്പാടുമു
ള്ള മലയാളം മിഷന്റെ പ്രതിനിധി
കൾ പങ്കെടുത്തു. സാംസ്ക
 ാരിക
വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി
റാണി ജ�ോർജ്ജ് ഐ.എ.എസ്.
അധ്യക്ഷയായിരുന്നു.
മലയാളം മിഷൻ ഡയറ
ക്ടർ പ്രൊഫ. സുജ സൂസൻ
ജ�ോർജ്ജ് മലയാളം മിഷൻ
ഭ ാ ര വ ാ ഹ ി ക ള ാ യ ശ്രീ ന ി
വാസ് എൻ.വി. (ഡൽഹി),

43

അദ്ധ്യാപകര�ോട്

04

എന്റെ വീട്ടിൽ ഉള്ളവർ!
ആശയത്തിൽനിന്നും
അക്ഷരപരിചയത്തിലേക്കും
തുടർന്ന് വൈവിധ്യമാർന്ന
ആശയല�ോകത്തേക്കും
നമ്മുടെ കുട്ടികൾ
യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ
വഴിവെട്ടിക്കൊടുക്കുക....

മഷിത്തണ്ട്

05

അറിവും അനുഭവങ്ങളും
നമ്മൾ കാണാതെ പ�ോകുന്ന;
അറിയാതെ പ�ോകുന്ന പല
മുഖങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കാം
പലരും നമ്മുടെ മുന്നിൽ
ഇരിക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ച
റിവ് ഞാൻ ആ കുട്ടിയിലൂടെ
പഠിച്ചു.

ഗ്രന്ഥപ്പുര

07
കുമ്പളങ്ങാട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ (തമി
ഴ്നാട്), എലിസബത്ത് റെഡ്യാർ
(യു.എസ്.), കെ.എൽ. ഗ�ോപി
(യു.എ.ഇ.), സി.എ. ജ�ോസഫ്
(യു.കെ.), അനീഷ് കണ്ണങ്കര
(ബെൽജിയം), രാധാകൃഷ്ണൻ
പി.വി. (ബഹ്റൈൻ), ഹരീഷ്
നായർ (ആഫ്രിക്ക), സജി ജനാർ
ദ്ദനൻ (കുവൈറ്റ്) തുടങ്ങിയവർ
യ�ോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു.
നീലക്കുറിഞ്ഞി പഠിതാക്കൾക്ക്
കേരള സർക്കാരിന്റെ പത്താം
തരം തുല്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

ലഭിക്കുന്നതിനായി പരീക്ഷ നട
ത്താനെടുക്കുന്ന കാലതാമസം,
മലയാളം മിഷൻ ഭരണസമിതി
യിൽ മറുനാടൻ മലയാളി അം
ഗങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം, പഠന
കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക
ആനുകൂല്യം ഉയർത്തുന്നത് സം
ബന്ധിച്ച്, പഠിതാക്കളുടെ സാം
സ്കാരിക വികാസത്തിനുതകു
ന്ന പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം
ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ
ഭാരവാഹികൾ യ�ോഗത്തിൽ
ചർച്ച ചെയ്തു.

മാതൃഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കാലമാണിത് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ
ചെന്നൈ • മാതൃഭാഷയ്ക്ക് എല്ലാ
രാജ്യങ്ങളും പ്രാധാന്യം നൽകു
ന്ന കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കു
ന്നതെന്ന് സാംസ്ക
 ാരിക കാര്യ
വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ.
മലയാളം സംസാരിക്കുകയും
അതിന്റെ ഭാഗമായി ജീവിക്കു
കയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാഷയ�ോ
ട�ൊപ്പം നമ്മുടെ സംസ്ക
 ാരവും
ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി സഞ്ച
രിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം
പറഞ്ഞു. തമിഴ്ന
 ാടിന്റെ വിവിധ
മേഖലകളിലുമുള്ള മലയാളി
കൾക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കു
വാനും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് മാ
തൃഭാഷയെക്കുറിച്ച് ധാരണയു
ണ്ടാക്കാനും തമിഴ്നാട് ചാപ്റ്റ
റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കഴി
യുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ
പ്രകടിപ്പിച്ചു.
മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന
ആ ഘ�ോ ഷ ം ഓ ണ മ ാ ണ് .
ജാതിയും മതവും മറ്റ് വേർതി
രിവുകളുമില്ലാതെ ഓര�ോ മല
യാളിയും ഓണം ആഘ�ോഷി
ക്കുന്നു. വലിപ്പചെറുപ്പമില്ലാ
തെ എല്ലാവരും തുല്യരാണെ
ന്ന സന്ദേശമാണ് ഓണം നൽ
കുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു സംസ്കാ
രത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്നും നി
ലനിൽക്കാനും മാതൃഭാഷയെ
സ് നേ ഹിക്കാനും മറുനാടൻ
മലയാളികൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പി
ക്കണമെന്ന് മന്ത്രി അഭിപ്രായ
നിലവില്
പ്പെട്ടു. ചെന്നൈ ചാപ്റ്റർ ഓൺ
43 രാജ്യങ്ങളില്
മലയാളം മിഷന്റെ ലൈനായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രവേ
പഠനകേന്ദ്രങ്ങള്
ശന�ോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യു
പ്രവർത്തിക്കുന്നു
കയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഉള്ളടക്കം

ഭൂമിമലയാളം

പുതിയ ചിന്തക
ളു ം സ ാ ധ ്യത ക
ളും ഉപയ�ോഗപ്പെ
ടു ത്തി മ ല യ ാ ള
ഭ ാ ഷ ാ വ ്യാ പ ന
ദൗത്യം മലയാളം
മിഷൻ വിജയക
രമായി മുന്നോട്ടു
ക�ൊ ണ്ടുപ�ോ കു
മെന്നും ഡയറക്ടർ
പ്രൊ ഫ . സു ജ
സൂസൻ ജ�ോർജ്ജ്
ചടങ്ങിൽ അഭിപ്രാ
യപ്പെട്ടു. തമിഴ്നാട്
ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡ
ന്റ് എ.വി. അനൂപ്,
സെക്രട്ടറി കുമ്പ
ള ങ്ങാ ട് ഉ ണ് ണി കൃ
ഷ്ണൻ, കൺവീനർ
പി.ആർ. സ്മിത,
ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ
എം. നന്ദഗ�ോവിന്ദ്, അക്കാദമി
ക് സമിതി ചെയർമാൻ ഡ�ോ.
കെ.ജെ. അജയകുമാർ, വൈസ്
പ്രസിഡന്റ് കെ.ആർ. ഗ�ോപകു
മാർ, ജ�ോ. സെക്രട്ടറി ഡ�ോ.
എം.പി. ദാമ�ോദരൻ, ടി. അന
ന്തൻ, എ. ജയരാജ്, രഞ്ജു എം.
റഷീദ് , ജ�ോഷി കുറ്റിക്കാടൻ,
ചെറുതുരുത്തി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ,
കാവാലം ഉദയകുമാർ, ആയിഷ
സുലൈമാൻ, സജിത മുരളി,
ജ�ോസഫ് വളവി, ടി. രവീന്ദ്രൻ,
സുനിത നായർ, ആതിര എന്നി
വർ സംസാരിച്ചു. വിദ്യാർഥികളു
ടെ കലാപരിപാടികളും പ്രവേശ
ന�ോത്സവത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി.
സ ാ ധ ാ ര ണ വ ാ ദ ്യമേ ള ങ്ങ

ഉജ്ജ്വലപദാഢ്യനായ ഉള്ളൂർ
കവിത്വത്തെപ്പോലും മറികട
ക്കുന്ന പാണ്ഡിത്യം തന്നെയാ
ണ് അദ്ദേഹത്തെ ഉജ്ജ്വലപദാ
ഢ്യനാക്കിയത്.

വാർത്തകൾ
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ആഗ�ോള മലയാളം മിഷൻ
പ്രവർത്തകരുമായി
സംവദിച്ച് മന്ത്രി
മലയാള ഭാഷാ വ്യാപനത്തി
നായി മലയാളം മിഷൻ നട
ത്തുന്ന വിവിധങ്ങളായ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന്
മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

06

വീണ്ടും ഓൺലൈനിൽ
ആഘ�ോഷിച്ച്
പ്രവേശന�ോത്സവങ്ങൾ
ക�ൊട്ടും പാട്ടും കളികളുമ�ൊ
ക്കെയായി മലയാളം മിഷൻ
പ്രവേശന�ോത്സവങ്ങൾ എല്ലാ
ചാപ്റ്ററുകളും ഇത്തവണയും
ഓൺലൈനിൽ ആഘ�ോഷി
ക്കുകയാണ്.

13

'ഇമ്മിണി ബല്യ ബഷീർ'
റേഡിയ�ോ മലയാളത്തിൽ
ആനപ്പൂട എന്ന ചെറുകഥയു
ടെ ഓഡിയ�ോ ബുക്ക്സ്,
ജീവചരിത്രം, ബഷീറിന്റെ
പ്രസിദ്ധമായ സംഭാഷണ
ങ്ങൾ എന്നിവ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ദുരെ ദൂരെ മലയാളം

18
ളുടെയും കലാപരിപാടികളു
ടെയും അകമ്പടിയ�ോടെ നട
ത്തിയിരുന്ന പ്രവേശന�ോത്സ
വം ക�ോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തല
ത്തിൽ ഓൺലൈനിലേക്ക് മാ
റിയപ്പോഴും ആഘ�ോഷത്തിന്
കുറവു വരുത്താതയാണ് കുട്ടി
കൾ പ്രവേശന�ോത്സവത്തിൽ
പങ്കെടുത്തത് . ഓൺലൈനി
ലൂടെ വിദ്യാർഥികൾ തൽസമ
യം വിവിധ കലാപരിപാടികൾ
അവതരിപ്പിച്ചു. നാൽപ്പത്തഞ്ചോ
ളം വിദ്യാർഥികൾ പരിപാടിക
ളിൽ പങ്കെടുത്തു. അധ്യാപക
രായ ശാന്താലയം ശ്രീകുമാർ,
മഞ്ജു അനിൽകുമാർ എന്നി
വർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം
നൽകി.

മലയാളം മിഷന�ൊപ്പം
തമിഴകത്തിൽ
2019 ൽ മലയാളം മിഷൻ നട
ത്തിയ "മലയാള�ോത്സവം'
എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും
വലിയ സുവർണ്ണ നിമിഷങ്ങൾ
ആയിരുന്നു..

ഫ�ോക്ല�ോർ
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നാഗാരാധനയും
പുള്ളുവൻപാട്ടും
നാഗാരാധനയ്ക്ക് ദ്രാവിഡജന
തയുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര
മാത്രം പ്രധാന്യമുണ്ടെന്ന് തെ
ളിയിക്കുന്നതാണ് ഹിന്ദുക്ഷേ
ത്രങ്ങളിലും കാവുകളിലും
കാണുന്ന നാഗാരാധന.
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www.mm.kerala.gov.in

malayalammissionkerala01@gmail.com

@MalayalamMissionKerala

@MMKerala

സുഹൃത്തുക്കള,
ഇത�ൊരു കത്താണ്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന
എബ്രഹാം ലിങ്കൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ സ്കൂൾ ഹെ
ഡ്മാസ്റ്റർക്ക് എഴുതിയത് എന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
പ്രിയ ടീച്ചർക്ക്,
എന്റെ മകന് ഇന്ന് സ്ക
 ൂൾ തുടങ്ങുകയാണ്.കുറച്ചു
കാലത്തേക്ക് അവന് അവിടെയെല്ലാം പുതിയതും
അപരിചിതവും ആയിരിക്കും. അത് അവന് അപരി
ചിത ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ താണ്ടുന്ന സാഹസികതയാണ്.
നിങ്ങൾ അവന�ോട് ശാന്തമായി പെരുമാറും എന്ന്
ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ സാഹസി
കതകളും യുദ്ധവും ദുരന്തവും സങ്കടങ്ങളും അടങ്ങി
യതായിരിക്കും. ഈ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നതിന് വിശ്വാ
സവും സ്നേഹവും ധൈര്യവും വേണം. അതിനാൽ
പ്രിയ ടീച്ചറേ, ജീവിക്കാനാവശ്യമായ അറിവുകളിലേക്ക്
അവനെ കൈപിടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപ�ോകുക. കഴിയുമെ
ങ്കിൽ അവനെ സൗമ്യമായി പഠിപ്പിക്കൂ. ഓര�ോ ശത്രുവി
ലും ഒരു സുഹൃത്തും കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അവനെ പഠി
പ്പിക്കൂ. എല്ലാ മനുഷ്യരും നീതിമാന്മാരല്ലെന്നും സത്യസ
ന്ധരല്ലെന്നും അവൻ അറിയണം. പക്ഷേ ഓര�ോ തെമ്മാ
ടിയുടെയുള്ളിലും ഒരു നായകനുണ്ടെന്ന് അവനെ പഠിപ്പി
ക്കണം. ഏത് കുബുദ്ധിക്കാരനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരനിലും
ഒരു അർപ്പണബ�ോധമുള്ള നേതാവുണ്ടെന്നും അവൻ
അറിയണം.
വെറുതെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡ�ോളറിനേക്കാൾ അവൻ സമ്പാ
ദിക്കുന്ന 10 സെന്റിന് മൂല്യമുണ്ടായിരിക്കും എന്നവനെ
പഠിപ്പിക്കുക. ചതിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പരാജയപ്പെടുന്ന
താണ് അഭിമാനകരം എന്നവൻ സ്ക
 ൂളിൽനിന്ന് പഠി
ക്കണം. മാന്യമായി എങ്ങനെ ത�ോൽക്കാനാകുമെന്ന്
അവനെ പഠിപ്പിക്കുക. വിജയിക്കുമ്പോൾ വിജയം ആസ്വ
ദിക്കാനും പഠിപ്പിക്കുക.
ആളുകള�ോട് ദയവുള്ളവനായിരിക്കാനും കഠിനചിത്ത
ര�ോട് കഠിനഹൃദയമുള്ളവനായിരിക്കാനും അവനെ
പഠിപ്പിക്കുക. അസൂയയിൽ നിന്ന് അവനെ അകറ്റി നിർ
ത്തുക. ശാന്തമായ ചിരിയുടെ രഹസ്യം അവനെ പഠി
പ്പിക്കുക. കഴിയുമെങ്കിൽ ദുഃഖിതനായിരിക്കുമ്പോൾ

എങ്ങനെ ചിരിക്കാമെന്ന് അവനെ പഠിപ്പിക്കൂ. കരയാൻ ഒരു നാണക്കേടും വേണ്ടെന്ന് അവൻ അറിയട്ടെ. പരാജയത്തിൽ
മഹത്വവും വിജയത്തിൽ നിരാശയും ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുക. സ്വന്തം അപകർഷതാ ബ�ോധത്തെ പരിഹസിക്കാൻ അവനെ
പഠിപ്പിക്കുക.
നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് അവനെ പഠിപ്പിക്കൂ. ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളുടെയും
സൂര്യവെളിച്ചത്തിലെ തേനീച്ചകളുടെയും പച്ചകുന്നിലെ പൂക്കളുടെയും രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അവനെ പ്രേരി
പ്പിക്കുക. ശരിയല്ലെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞാലും അവന് അവന്റെ ആശയങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള ധൈര്യം നൽകൂ. ആൾ
ക്കൂട്ടത്തിന് പുറകെ പ�ോകാതിരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എന്റെ മകന് നൽകുക. എല്ലാവരെയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ അവനെ പഠിപ്പി
ക്കുക. എന്നാൽ അവൻ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം സത്യത്തിന്റെ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും അതിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന
നന്മ മാത്രം എടുക്കാനും പഠിക്കണം.
അവന്റെ നൈപുണ്യങ്ങൾക്കും തലച്ചോറിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയിട്ട ആൾക്ക് അവൻ അത് വിൽക്കട്ടെ. പക്ഷെ
അവൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിനും ആത്മാവിനും വിലയിടാൻ ഇടയാകരുത്. അക്ഷമനായിരിക്കാൻ അവന് ധൈര്യമുണ്ടായി
രിക്കട്ടെ. എന്നാൽ ധീരനായിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ അവനുണ്ടാകട്ടെ. തന്നിൽത്തന്നെ ഗംഭീരമായ വിശ്വാസം പുലർത്താൻ
അവനെ പഠിപ്പിക്കുക. എങ്കിൽ അവന് മനുഷ്യരാശിയിൽ ഗംഭീരമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ദൈവത്തിലും.
ടീച്ചർ ഇതിലും മികച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അവൻ വളരെ നല്ല കുട്ടിയാണ്.
കൂടാതെ എന്റെ മകനുമാണ്.

ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ
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• ജൂലൈ 2021
ല�ോകം മാറ്റിമറിക്കാൻ
നിങ്ങൾക്കുപയ�ോഗിക്കാവുന്ന
ഏറ്റവും ശക്തമായ ആയുധമാണ്
വിദ്യാഭ്യാസം.

അദ്ധ്യാപകര�ോട്

നെൽസൺ മണ്ടേല

ഇതൾ ഒന്ന്

മുഖം മാറുന്ന
അധ്യാപനം
ഡ�ോ. എം.ടി. ശശി
ഭാഷാധ്യാപകൻ, മലയാളം മിഷൻ

മൂഹ ിക മാ റ്റ ത്തിനും
ജീവിതത്തെ മന്നോട്ടു
നയിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ
വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മു
ന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന പാഠ്യപദ്ധതി
യാണ് മലയാളം മിഷനിലൂടെ
ല�ോകത്തെമ്പാടും നടപ്പിലാക്കു
ന്നത്. പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും,
അറിവിന്ദ്രിയങ്ങളുപയ�ോഗിച്ച്
നൈസർഗ്ഗികമായ കഴിവുകളു
ടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ
ല�ോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കു
ട്ടികൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന തിരി
ച്ചറിവ് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രത്തി
ന്റേതാണ്. തന്റെ മുന്നിലുണ്ടാകു
ന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും
പരിഹരിക്കാനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ
പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന്സുഹൃത്തും
വഴികാട്ടിയുമായി നിൽക്കുന്നവ
രാണ് മലയാളം അധ്യാപകർ.
ല�ോകത്തെ യുക്തമായ തല
ത്തിൽ ന�ോക്കിക്കണ്ട് മനസ്സി
ലാക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷണങ്ങ
ളിലും നിഗമനങ്ങളിലുമേർപ്പെടാ
നും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഓര�ോ
കുട്ടിയെയും സമീപിക്കുന്നതിന്
നമ്മുടെ നാല് ക�ോഴ്സുകളുടെ
അധ്യയനത്തിലൂടെ സാധിക്കു

മെന്ന് ഉറപ്പാണ്. പ്രവാസ സാ
ഹചര്യങ്ങൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന തര
ത്തിൽ പഠനപ്രവർത്തനങ്ങളെ
ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും,
മലയാള ഭാഷയുടെയും കേരള
ത്തിന്റെയും സാംസ്ക
 ാരിക പാ
രമ്പര്യത്തെയും മതേതര പൈതൃ
കത്തേയും പുതു തലമുറയിലേ
ക്ക് പകരുന്നതിനും മലയാളം
മിഷൻ അധ്യാപകർ നടത്തുന്ന
പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലമതിക്കാ
നാവാത്തതാണ്.
പ്രൈമറി അപ്പർ പ്രൈമറി തല
ത്തിലെ ഭാഷാപഠനത്തിന് കേര
ളത്തിലെ പ�ൊതു വിദ്യാലയങ്ങ
ളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പാഠ്യപദ്ധ
തിയ�ോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന
തും പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്റെ
ജീവിതത്തെ ത�ൊട്ടറിയുന്നതു
മായ ഭാഷാപഠനമാണ് കണി
ക്കൊന്ന, സൂര്യകാന്തി ക�ോഴ്സു
കളുടെ ഉള്ളടക്കം. കണിക്കൊ
ന്ന പാഠപുസ്തകം കാലികമായി
പരിഷ്കരിച്ച് വിതരണം നടന്നു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടിക
ളെ സ്വയ ംപഠനത്തിന് സഹാ
യിക്കുന്ന, ആശയങ്ങളിൽനിന്ന്
അക്ഷരങ്ങളുടെ ല�ോകത്തേക്ക്

അറിയിപ്പ്

നടപ്പുകാലത്തെ
പ്രതിസന്ധിയെ
മറികടക്കാൻ
സാങ്കേതിക
വിദ്യയുടെ
സഹായത്തോടെ
സ്വയം
നവീകരിക്കാൻ
അധ്യാപകർക്ക്
കഴിയണം. പഠനം,
പരിശീലനം,
പ്രയ�ോഗം എന്നീ
കാര്യങ്ങളിൽ
നിരന്തരമായ
മാറ്റങ്ങൾ
വരുത്തിക്കൊണ്ടേ
അതു സാധ്യമാകൂ.

ആനയിക്കുന്ന കണിക്കൊന്ന
പാഠപുസ്തകത്തെയും കൈപ്പു
സ്തകത്തെയും അധ്യാപകർക്ക്
പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വരും

ലക്കങ്ങളിൽ ഈ ക�ോളത്തെ
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് തീ
രുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കണിക്കൊന്നയുടെ വളർച്ച
യും തുടർച്ചയും സാധ്യമാകുന്ന
തരത്തിൽ സൂര്യകാന്തി പാഠപു
സ്തകം പരിഷ്ക
 രിക്കുന്നതിന്റെ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾ മലയാളം മിഷൻ
ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. പ്രവാസി
യായ കുട്ടിയുടെ ഭാഷാപരവും
വ്യക്തിപരവുമായ പ്രത്യേകത
കളെ പരിഗണിച്ചുതന്നെയാണ്
സൂര്യകാന്തിയും കൂടുതൽ തുടു
പ്പണിയുക.
കണിക്കൊന്നയിലും സൂര്യകാ
ന്തിയിലും നിന്ന് ആർജ്ജിച്ചെടു
ത്ത ഭാഷയെയും സംസ് ക
 ാര
ത്തെയും വികസിപ്പിക്കുന്നതി
നും വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും
അഭികാമ്യമായ രീതിയിൽ ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്നതിനും ആമ്പൽ,
നീലക്കുറിഞ്ഞി ക�ോഴ്സുകളെ
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താം.
ഭാഷാവ്യവഹാരങ്ങളെ ഉചി
തമായി, ആവശ്യമായ സന്ദർ
ഭങ്ങളിൽ പ്രയ�ോഗിക്കുന്നതി
നും ഭാഷ ശക്തമാക്കുന്നതി
നും വ്യത്യസ്ത തരം വായനകൾ

അറിയിപ്പ്

റേഡിയ�ോ മലയാളം
സൃഷ്ടികള് ക്ഷണിക്കുന്നു

അധ്യാപകർക്ക്
ച�ോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കാം

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

മലയാളം മിഷന്റെ കണിക്കൊന്ന, സൂര്യകാ
ന്തി ക�ോഴ് സുകൾ പഠിപ്പിച്ച് പരിചയമുള്ള
അധ്യാപകർക്ക് ച�ോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കാൻ
അവസരം. മലയാളം മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന
‘മിഷൻ’ മ�ൊബൈല് ആപ്ലിക്കേഷനില് ഈ
ച�ോദ്യാവലികൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. തയ്യാറാ
ക്കിയ അധ്യാപകരുടെ പേരില് തന്നെയാകും
ച�ോദ്യാവലി നല്കുന്നത്. മാതൃകാപഠന�ോത്സ
വങ്ങൾക്കും മറ്റും ഉപയ�ോഗിക്കാനാണ് ഇത്
തയ്യാറാക്കുന്നത്.
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malayalammissionkerala01@gmail.com

പരിചയപ്പെടുന്നതിനുമെല്ലാം
ഉപയുക്തമാകുന്ന പഠനമാണ്
ആമ്പൽ, നീലക്കുറിഞ്ഞി ക�ോ
ഴ്സുകളിൽ നടക്കുന്നത്. വൈ
വിധ്യമാർന്ന അനുഭവങ്ങൾ കു
ട്ടികളിലെത്തിക്കാൻ സഹായക
മായ തരത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക്
ഓൺലൈനായും അല്ലാതെയും
പ്രസ്തുത ക�ോഴ് സുകളുടെ പരി
ശലനക്കളരികൾ ആസൂത്രണം
ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുകയാണ്.
നടപ്പുകാലത്തെ പ്രതിസന്ധി
യെ മറികടക്കാൻ സാങ്കേതിക വി
ദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ സ്വയം
നവീകരിക്കാൻ അധ്യാപകർക്ക്
കഴിയണം. പഠനം, പരിശീലനം,
പ്രയ�ോഗം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ
നിരന്തരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി
ക്കൊണ്ടേ അതു സാധ്യമാകൂ.
സ്വയം സമർപ്പിതരായി ഭാഷാ
പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന നിങ്ങൾ
ക്കതിന് കഴിയുമെന്ന ഉറപ്പിലാണ്
മലയാളം മിഷൻ ഭാവി പരിപാ
ടികൾക്ക് ഊടും പാവും നെയ്യു
ന്നത്. നമുക്കൊത്ത് മുന്നേറാം.

കത്തുകൾ

കത്തുകൾ
മലയാളം മിഷൻ
അരിസ്റ്റോ
തൈക്കാട്
തിരുവനന്തപുരം
695 014

malayalammissionkerala01@gmail.com

സാ

ഭൂമി മലയാളത്തിന്റെ പുതിയ കെട്ടും മട്ടും
കണ്ണിനും കരളിനും ആഹ്ലാദദായകമായി.
നിലാവിനെ ക�ോരിക്കുടിച്ചുക�ൊണ്ട് അക്ഷര
ത്തോണിയുമായി ജലകുളിർമ്മയിലൂടെ രാവി
ന�ോപ്പം തുഴയെറിയുന്ന ത�ോണിക്കാരൻ മുതൽ
ഭാഷയുടെ ഫാഷൻ വരെ നന്നായി അണി
യിച്ചൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാവകളിയെക്കുറിച്ചു
ള്ള ലേഖനം വിജ്ഞാനപ്രദമായിരുന്നു. ഇതു
പ�ോലെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ തനതു നാടൻ
കലകൾ വായനക്കാർക്കായി പരിചയപ്പെടു
ത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

രാജേശ്വരി ജി നായർ,
മലയാളം മിഷൻ, ഗ�ോവ
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അദ്ധ്യാപകരുടെ
അനുഭവമെഴുത്തുകൾ

അറിവും
അനുഭവങ്ങളും

അ

ന്നും പതിവുപ�ോലെ
ഞാൻ ക്ലാസ്സിലെത്തി.
എനിക്കും നിങ്ങൾ
ക്കും അറിയാവുന്നതുപ�ോലെ
തന്നെ വികൃതിക്കുട്ടന്മാർ ഒരു
വശത്തും എല്ലാം പഠിച്ചും മന
സ്സിലാക്കിയും ഇരിക്കുന്നു എന്നു
ത�ോന്നിക്കും വിധം കുറെയധികം

കുട്ടികൾ മറുവശത്തും. ഞങ്ങൾ
സൗദിയിലെ അധ്യാപകർക്കും
എന്നും വെല്ലുവിളിയുയർത്തുന്ന
കുട്ടികളായിരുന്നു ഇതര രാജ്യങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് വന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ.
തികച്ചും കേരളീയ ശൈലിയിൽ
വളർന്നുവന്ന എനിക്ക് അവരു
മായ് പ�ൊരുത്തപ്പെടാൻ ഏറെ

ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവന്നു.
ക്ലാസ്സിൽ തീർത്തും വ്യത്യസ്ത
നും കാഴ്ചയിൽ റൗഡിയാണെ
ന്ന് ത�ോന്നിപ്പോകുന്ന മുഖഭാവ
മുള്ള ഒരു കുട്ടി. മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ
ക്കൊക്കെ അവന�ോട് മിണ്ടാൻ
പേടിയായിരുന്നു. കളിച്ചും, തല്ലു
കൂടിയും എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ

ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപ്പറ്റുന്നവൻ. വികൃതി
കുട്ടി! ഒരു ദിവസം പതിവിലും
വിപരീതമായി ശാന്തനും നിശ
ബ്ദനുമായി അവനിരിക്കുന്നത്
കണ്ടു... ഇന്ന് എന്തുപറ്റി എന്ന്
ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. അവനെ ന�ോക്കി
ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചു. അവന്റെ
മുഖത്ത് യാത�ൊരു ഭാവമാറ്റവു
മില്ല. അവന്റെ ഇരിത്തം എന്നെ
വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥയാക്കി.
കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം
ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അച്ഛനില്ലാ
തെ തനിച്ച് അമ്മയ�ോട�ൊപ്പം
വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടിയാണ് അവ
നെന്ന്. അന്ന് മുതൽ അവനെ
ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ
തുടങ്ങി. അവനാകാണിക്കുന്ന വി
കൃതിത്തരമത്രയും അവനു നഷ്ട
മായ ഏത�ോ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്ര
തിരൂപമാണെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറി
ഞ്ഞു. അനുസരണക്കേട് കാട്ടുന്ന
ഏറ്റവും വികൃതിയായ ഏത�ൊരു
കുട്ടിക്കും ഇത്തരം ഒരു ചരിത്രം
പുറകിലുണ്ടെന്ന് എന്റെ അധ്യാ
പക ജീവിതം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു.
നമ്മൾ കാണാതെ പ�ോകുന്ന;
അറിയാതെ പ�ോകുന്ന പല മുഖ
ങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കാം പലരും
നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത്
എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഞാൻ ആ കുട്ടി
യിലൂടെ പഠിച്ചു. വർഷങ്ങൾക്കു
ശേഷം ഒരധ്യാപക ദിനത്തിൽ ഒരു

നമ്മൾ കാണാതെ
പ�ോകുന്ന;
അറിയാതെ
പ�ോകുന്ന പല
മുഖങ്ങളുമായിട്ടാ
യിരിക്കാം പലരും
നമ്മുടെ മുന്നിൽ
ഇരിക്കുന്നത് എന്ന
തിരിച്ചറിവ് ഞാൻ
ആ കുട്ടിയിലൂടെ
പഠിച്ചു.

കാർഡുമായി ആ കുട്ടി എന്നെ
സ മ ീ പ ി ച്ചപ്പോ ൾ അ ത ി ല െ
വരികൾ വായിച്ചപ്പോൾ എന്റെ
കണ്ണുകൾ അറിയാതെ നിറഞ്ഞു
പ�ോയി. അധ്യായനത്തെക്കാളേ
റെ എന്റെ വിദ്യാലയം പകർന്നു
നൽകുന്ന അറിവാകുന്ന അനുഭ
വങ്ങൾ ക്കാണ് ഞാൻ ഏറെ പ്ര
ധാന്യം ക�ൊടുക്കുന്നത്.

നബീല. എൻ
മലയാളം മിഷൻ
അധ്യാപിക,
സൗദി അറേബ്യ

പദപ്രശ്നം

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

ലക്ഷദ്വീപിന്റെ തലസ്ഥാനം

2

രാത്രിയിൽ പൂക്കുന്നൊരു പുഷ്പം

3

തൃശൂർ പൂരത്തിന് നടത്തുന്ന വർണ്ണാഭമായ ചടങ്ങ്

4

കമലാ സുരയ്യ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരി

5

പ്രസിദ്ധമായ ബാലാജി ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ്?

6

നളചരിതം ആട്ടക്കഥയുടെ കർത്താവ്.

7

വിഷു ആഘ�ോഷിക്കുന്ന മലയാള മാസം

8

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ഒരു കൂട്ടക്കൊല

9

മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഒരു ഗ്രന്ഥി

10 ഹംസം എന്ന വാക്കിന്റെ അർഥം
11 തിരുവല്ല സ്വദേശിയായ ഈ നടന്റെ അവസാന സിനിമയായിരുന്നു ലേലം
12 കാട്ടിൽ ഒരു തുള്ളി രക്തം
13 മലയാളത്തിലെ ഗാനഗന്ധർവ്വൻ

വാക്ക്

1

2

3

4

5

6

7

8

9

പദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിച്ച് മിഷനിലേക്ക് അയച്ചുതരിക. വിജയിയെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തീരുമാനിക്കും.

10

11

12

13

സമ്പാദകൻ: സാം വർഗീസ്, ക�ൊങ്കണ്

06
ഭൂമിമലയാളം

• ജൂലൈ 2021

വാർത്തകൾ

ഭരണഭാഷാ
പ്രയ�ോഗങ്ങൾ
പരിചയപ്പെടാം

LOCATION OF BUSINESS
LOCUS STANDI
KITH AND KIN
IN THE LONG RUN
GREAT FEE

പ്രവൃത്തി സ്ഥാനം
സ്ഥാനാധികാരം
ബന്ധുമിത്രാദികൾ
കാലാന്തരത്തിൽ
കുത്തകപ്പാട്ടം

വീണ്ടും ഓൺലൈനിൽ ആഘ�ോഷിച്ച്

പ്രവേശന�ോത്സവങ്ങൾ

മലയാളം മിഷൻ
പ്രവേശന�ോത്സ
വങ്ങൾ എല്ലാ
ചാപ്റ്ററുകളും
ഇത്തവണയും
ഓൺലൈനിൽ
ആഘ�ോഷി
ക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ അധ്യ
യന വർഷം
മുതലാണ്
ഓൺലൈൻ പ്ര
വേശന�ോത്സവ
ങ്ങൾ മലയാളം
മിഷൻ പരിചയി
ച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം • ക�ോവിഡ് രണ്ടാം
തരംഗം ല�ോകത്തെ വീണ്ടും അടച്ചിരി
ക്കലിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുപ�ോയപ്പോൾ കൂടി
ച്ചേരലുകളുടെ ഒരു അധ്യയന വർഷവും
കൂടി കുട്ടികൾക്ക് നഷ്ടമായി. ക�ൊട്ടും
പാട്ടും കളികളുമ�ൊക്കെയായി ഉത്സവാ
ന്തരീക്ഷം തീർത്തിരുന്ന മലയാളം മിഷൻ
പ്രവേശന�ോത്സവങ്ങൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററു
കളും ഇത്തവണയും ഓൺലൈനിൽ
ആഘ�ോഷിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യ
യന വർഷം മുതലാണ് ഓൺലൈൻ പ്ര
വേശന�ോത്സവങ്ങൾ മലയാളം മിഷൻ
പരിചയിച്ചത്. ഓൺലൈനിലാണെങ്കി
ലും ആഘ�ോഷങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താ
തെ തന്നെ ല�ോകമെടും മലയാളം മിഷൻ
പ്രവേശന�ോത്സവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം
അരങ്ങേറിയിരുന്നു.
ഭീതിജനകമായ ക�ോവിഡ് കാലം മാറി
ഒത്തുചേരലുകളുടെ, പങ്കുവയ്ക്കലുകളു
ടെ ക്ലാസ് റൂമുകൾ പുതിയ അധ്യയന
വർഷത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്നത് കുരുന്നു
കളുടെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. എല്ലാം
സ്വപ്നമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ക�ോവിഡി
ന്റെ രണ്ടാം വരവ്. എങ്കിലും പുറക�ോട്ട്
പ�ോകാനാവില്ല എന്ന നിശ്ചയത്തോടെ
മലയാളം മിഷന്റെ പഠിതാക്കൾ മാതൃഭാ
ഷയെ നെഞ്ചോടു ചേർത്തു. കുമാരനാ
ശാന്റെയും വള്ളത്തോളിന്റെയും ഒ.എൻ.
വി.യുടെയും സുഗതകുമാരിയുടെയുമ�ൊ
ക്കെ കവിതകൾ ച�ൊല്ലിയും പാട്ടുപാടിയും
നൃത്തം ചെയ്തുമെല്ലാം അവർ ല�ോകത്തി
ന്റെ ഓര�ോ ക�ോണിലിരുന്നും മലയാളം
മിഷൻ പ്രവേശന�ോത്സവത്തിൽ അണി
ചേരുന്നു.
മലയാളം മിഷൻ ചെന്നൈ ചാപ്റ്റർ തിരു
വാൺമിയൂർ പഠനകേന്ദ്രം സംഘടിപ്പിച്ച
ഓൺലൈൻ പ്രവേശന�ോത്സവത്തിൽ
മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ പ്രൊഫ. സുജ

ഈ
ലക്കം

സൂസൻ ജ�ോർജ്ജ് മുഖ്യാതിഥിയായിരു
ന്നു. പഠനകേന്ദ്രത്തിലെ പഠിതാക്കളും
അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ചേർന്ന്
തയാറാക്കിയ അക്ഷരവർണ്ണം ഡിജിറ്റൽ
മാഗസിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ചാപ്റ്റർ പ്ര
സിഡന്റ് എ.വി. അനൂപ് ചടങ്ങിൽ പ്രകാ
ശനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിന�ോടനുബന്ധിച്ച്
നടന്ന വായനാദിനാഘ�ോഷം ചാപ്റ്റർ
സെക്രട്ടറി കുമ്പളങ്ങാട് ഉണ്ണികൃഷ്ണനും
പ്രവേശന�ോത്സവം കൺവീനർ പി.ആർ.
സ്മിതയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
സമാജം പ്രസിഡന്റ് ആർ. രാധാകൃഷ്ണൻ
സെക്രട്ടറി എം.പി. അൻവർ, ഖജാൻജി
ബി.പി. മ�ോഹൻദാസ്, മലയാളം മിഷൻ
മേഖലാ ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർ ചെറുതുരുത്തി
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യാപകരായ റംസാന
ബീവി, ലിൻസി ത�ോമസ്, ജീന രാധാകൃ
ഷ്ണൻ, ശ്രീജ എസ്. ചന്ദ്രൻ, സിന്ധു പ്രകാശ്
തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
ജൂൺ 11 ന് ഖത്തർ ചാപ്റ്റർ സംഘടിപ്പി
ച്ച ഓൺലൈൻ പ്രവേശന�ോത്സവം ഡയ
റക്ടർ പ്രൊഫ. സുജ സൂസൻ ജ�ോർജ്ജ് പ്രഭാഷണം നടത്തി.
എം.ജി. പുഷ്പൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മലയാളം മിഷൻ രജി ചാപ്റ്റർ ഉപദേശക സമിതി അംഗം രാമചന്ദ്രൻ, ട്രഷറർ സി സഹദേവൻ,
സ്ട്രാർ എം. സേതുമാധവൻ, കാഥികൻ ടി.വി. വിജയകുമാർ, ചാപ്റ്റർ സെക്രട്ട ന�ോക്മ രക്ഷാധികാരി സ്മിത വിജയകു
അയിലം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഖത്തർ ചാപ്റ്റർ പ്ര റി കുമ്പളങ്ങാട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കൺവീ മാർ, മേഖലാ ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർ കാവാലം
സിഡന്റ് മധു അഭിമന്യൂ, ക�ോ-ഓർഡിനേ നർ പി.ആർ. സ്മിത, ന�ോക്മ പ്രസിഡന്റ് ഉദയകുമാർ, മിനി ഉദയകുമാർ തുടങ്ങിയ
റ്റർ ദുർഗദാസ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ ജി.ജെ. പ�ോൾസൺ, സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് വർ സംസാരിച്ചു.
സംസാരിച്ചു.
സുഗതാഞ്ജലി കാവ്യാലാപന മത്സരത്തിലെ ഗുജറാത്ത് ചാപ്റ്റർ തല വിജയികൾ
ചെന്നൈ മ ല യ ാ ള ം
മിഷൻ ന�ോക് മ മേഖ
ലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച
ഓൺലൈൻ പ്രവേശ
ന�ോത്സവം തമിഴ്ന
 ാട് ചാ
പ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് എ.വി.
അ നൂ പ് ഉ ദ് ഘ ാ ട ന ം
ചെയ്തു. മലയാളം മിഷൻ
നായർ ശ്രീപൂർണ്ണ പി. അദ്വൈത് യു. കൈമൾ സൂര്യകിരണ് എൻ.കെ. ആര്യ ഹരികുമാർ അർച്ചിത മേന�ോൻ
ഡയറക്ടർ പ്രൊഫ. സുജ നിരഞ്ജന
ഒന്നാം സ്ഥാനം
രണ്ടാം സ്ഥാനം
മൂന്നാം സ്ഥാനം
ഒന്നാം സ്ഥാനം
രണ്ടാം സ്ഥാനം
മൂന്നാം സ്ഥാനം
സൂസൻ ജ�ോർജ്ജ് മുഖ്യ ജൂനിയർ വിഭാഗം ജൂനിയർ വിഭാഗം ജൂനിയർ വിഭാഗം സീനിയർ വിഭാഗം സീനിയർ വിഭാഗം സീനിയർ വിഭാഗം

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

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

ഭാഷാവസന്തത്തിന്റെ
പുതുപൂക്കാലം വായിക്കാന്
സന്ദര്ശിക്കുക
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വായനാദിനാശംസകൾ.....
''വായിച്ചു വളരുക, ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക.''
~ പി.എൻ. പണിക്കർ

ഉജ്ജ്വലപദാഢ്യനായ

ഉള്ളൂർ

മലയാളകവിതയിൽ ആധുനികതയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചവരില�ൊരാൾ

പാളയം
പബ്ലിക്
ലൈബ്രറിക്ക്
മുന്നിൽ സ്ഥാ
പിച്ചിരിക്കുന്ന
ഉള്ളൂർ പ്രതിമ

മ

മ ല യ ാ ള സ ാ ഹ ി ത ്യത്തി ൽ
ആധുനിക കവിയത്രയങ്ങളായി
അറിയപ്പെടുന്നവരാണ് ആശാൻ,
ഉള്ളൂർ, വള്ളത്തോൾ. ആശാൻ ആശയ
ഗംഭീരനാകുമ്പോൾ വള്ളത്തോൾ ശബ്ദ
സുന്ദരനാണ്. ഉള്ളൂരാകട്ടെ ഉജ്ജ്വലപദാ
ഢ്യനാണ്. മലയാളകവിതയിൽ ആധുനി
കതയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചവരിൽ പ്രധാനിക
ളാണ് മൂവരും. ഇവരിൽ പാണ്ഡിത്യംക�ൊ
ണ്ട് ഏറെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാ
ണ് ഉള്ളൂരിന്റേത്. കവിത്വത്തെപ്പോലും
മറികടക്കുന്ന പാണ്ഡിത്യം തന്നെയാണ്
അദ്ദേഹത്തെ ഉജ്ജ്വലപദാഢ്യനാക്കിയ
ത്. മലയാള സാഹിത്യ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങ
ളിൽ എക്കാലത്തേയും പ്രഥമഗണനീയ
മായ "കേരളസാഹിത്യചരിത്രം' രചിക്കാൻ
ഉള്ളൂരിന് പ്രേരണയായതും ഈ പാണ്ഡി
ത്യം തന്നെ. ഏഴ് വാല്യങ്ങളിലായി കേര
ളസർവ്വകലാശാല പുറത്തിറക്കിയ ഈ
ഗ്രന്ഥം ഉള്ളൂരിന്റെ വളരെ ശ്രമകരമായ
പഠനങ്ങളുടെയും ഗവേഷണങ്ങളുടേ
യും ഫലമായിരുന്നു. ഉള്ളൂരിന്റെ കാവ്യ
ങ്ങളെക്കാൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതും
ഈ ഗ്രന്ഥംതന്നെ.
ഒന്നാം വാല്യത്തിൽ ഭാഷയുടെ ഉൽ
പ്പത്തി; രണ്ടാം വാല്യത്തിൽ 15--ാം നൂറ്റാ
ണ്ടിലെ ഭാഷാ സംസ്കൃത സാഹിത്യ ചരി
ത്രം;മൂന്നാം വാല്യത്തിൽ എഴുത്തച്ഛന്റെ
കാലവും കൃതികളും; നാലാം വാല്യത്തിൽ
കൃഷ്ണനാട്ടം, കഥകളി പ്രസ്ഥാനം, പാട്ട്;

അഞ്ചാം വാല്യത്തിൽ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ
ഭാഷാസാഹിത്യം; ആറാം വാല്യത്തിൽ
സ്വാതിതിരുനാൾ മുതൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ
തമ്പുരാൻവരെയുള്ള ചരിത്രം, വെൺ
മണിപ്രസ്ഥാനം; ഏഴാം വാല്യത്തിൽ
കേരളവർമ്മ വലിയക�ോയിതമ്പുരാൻ,
ആധുനിക സാഹിത്യം, പത്ര മാസിക പ്ര
സിദ്ധീകരണങ്ങൾ. ഈ ഘടനയിലാണ്
കേരളസാഹിത്യചരിത്രം ഉള്ളൂർ ക്രമപ്പെ
ടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഏറെക്കുറെ സമഗ്രത
അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒരു സാഹിത്യ
ചരിത്രഗ്രന്ഥമാണിത്. ഉള്ളൂർ എഴുതിയ
സാഹിത്യ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി
പരാമർശിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൗതുകം
നിറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയാണ്.
ഉമാകേരളം, ഭക്തിദീപിക, കർണ്ണഭൂഷ
ണം, പിങ്ഗള, പ്രേമസംഗീതം, ചിത്രശാല
തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ ബാല
സാഹിത്യ രചനയിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേ
യമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കിരണാവലി, താരാഹാരം, മണിമഞ്ജുഷ
എന്നിവയെല്ലാം ഉള്ളൂരിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട
ബാലസാഹിത്യ കൃതികളാണ്. ഉള്ളൂരിന്റെ
എക്കാലത്തേയും മികച്ച മഹാകാവ്യമാ
ണ് ഉമാകേരളം. കവിതയിലെ ആധുനിക
സമീപനങ്ങൾ ഉള്ളൂരിന്റെ മിക്ക കൃതിക
ളിലും കാണാം. കർണ്ണഭൂഷണത്തിലെ
മഹാഭാരത പുനർ വായനയും പ്രേമസം
ഗീതത്തിലെ വിശ്വമാനവികതയുമെല്ലാം
ആധുനിക ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
എന്നാൽ കുമാരനാശനേയ�ോ വള്ളത്തോ
ളിനേയ�ോ പ�ോലെ ആശയങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക്
ഉള്ളൂരിന്റെ കവിതകളിൽ ദർശിക്കാൻ
കഴിയില്ല. ഉള്ളൂർ കവിതകളുടെ പ്രധാന
പ്പെട്ട പ്രത്യേകത അതിലെ ഭാഷയായിരു
ന്നു. ഉള്ളൂരിന്റെ ഈ ഭാഷ പാണ്ഡിത്യം
ചിലവേള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളുടെ
ആസ്വാദനംദുർഗ്രഹമാക്കിത്തീർക്കുന്നതു
കാണാം.
തുംഗദ്രുര�ോമ, മരുവിക്കരയഷ്ടി, പാദം,
ശൃംഗപെരുന്തല, ഗുഹാസ്യമിത�ൊ
ക്കെയേറ്റം
അംഗത്തിലാളുമിന്നവനാദിവിരാൾ
പുമാൻ പ�ോൽ
ഭംഗം വെടിഞ്ഞു മുനിസേവിതനായി
ടുന്നു. (ഉമാകേരളം)
ഉമാകേരളത്തിലെ ഈ വരികളിൽ
സംസ്കൃ തപദങ്ങളുമായുള്ള ചേർച്ച
ഭാഷാപദങ്ങളുടെ ലാളിത്യം അന്യമാ
ക്കിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. സംസ്കൃ
 പ
ദങ്ങള�ോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം ഉള്ളൂരിന്റെ

പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും
രാജ്യം ആശിച്ചാൽപ്പോര യാത�ൊന്നു,മാർജ്ജിപ്പാനുദ്യമിക്കണം;
കൂർക്കം വലിച്ചിടും സിംഹം-ക�ൊമ്പനെത്തിന്മതെങ്ങനേ?
ഉറുമ്പും മെല്ലവേ പ�ോയാ-ല�ൊട്ടേറെ വഴി പ�ോയിടും;
അനങ്ങിടാഞ്ഞാൽത്താർക്ഷ്യനു-മക്കിടപ്പിൽക്കിടക്കണം;
ഉദ്യമിപ്പവനെത്താങ്ങു-മ�ോടിവന്നലർമങ്കയാൾ;
ചെറ്റനങ്ങാതിരിപ്പോനെ-ച്ചെറ്റയിൽച്ചേട്ട ചേർത്തിടും
ഊണിന്നു രുചിയുണ്ടാ,വില്ലുറക്കം ദൂരെ വിട്ടുപ�ോം;
അകാലമൃത്യുവശനാ-മലസൻ ഹതജീവിതൻ
വിധിക്കു നരന�ോടില്ല-വീര്യം കാട്ടീടുവാൻ തരം,
സത്വം ഹരിപ്പാൻ മുൻകൂറ്റി-ത്തന്ദ്രിയെത്താതിരിക്കുകിൽ
ദാരിദ്ര്യമാം പിശാചിന്റെ-സദനദ്വാരമേവനും
തന്ദ്രിതൻകൈയിലുള്ളോരു-താക�ോൽക�ൊണ്ടേ തുറന്നിടൂ.
ബലമറ്റ ശരീരത്തെ-പ്പേർത്തും ര�ോഗം ഗ്രസിച്ചീടും;
ആലസ്യത്തിലമിഴ്ന്നോനെ-യാപത്തടിമയാക്കിടും

ആ രാത്രി ചേരാറായ് വാസരശ്രീയ�ോട്
സൂരജ വിണ്ണാറ�ോടെന്നപ�ോലെ
തൂമെയിൽ തൻവസു തൂകറായ്മേൽക്കുമേൽ
ധാമനിധിയായ ദേവൻ വീണ്ടും (കർ
ണ്ണഭൂഷണം)
അന്നന്മണിയറയാകവേ പൂത്തൊരു
ക�ൊന്ന പൂന്തോട്ടമായ് മിന്നി നിൽക്കെ
മഞ്ഞനീരാടിന മന്നവൻ തൻമിഴിമഞ്ചുള ചെന്താർമലർന്നു മെല്ലെ (കർ
ണ്ണഭൂഷണം)
കർണ്ണഭൂഷണത്തിലെ ഈ സൂര്യോദ
യവർണ്ണനകൾ ഭാഷാപദങ്ങൾക�ൊണ്ട്
വളരെ ലളിതവും മന�ോഹരവുമായി എഴു
തിയിരിക്കുന്നതും ഉള്ളൂര് തന്നെയാണ്.
പൂമകനായാലും പുൽപ്പുഴുവായലും
കേരളസാഹിത്യചരിത്രം
ചാവിന്നോ നാളെയ�ോ മറ്റന്നാള�ോ
ഉള്ളൂർ
(പിംഗള)
ഗഹനമായ ഒരു തത്വചിന്ത ലളിതമായ
എല്ലാ കൃതികളിലും ദർശിക്കാം. കുമാര ഭാഷയിൽ എത്ര ലാഘവത്തോടെയാ
നാശാനും വള്ളത്തോളുമെല്ലാം യുക്തം ണ് ഉള്ളൂർ പിംഗളയിൽ കുറിച്ചിടുന്നത്.
പ�ോലെ സംസ്കൃ
 ത-ഭാഷാ പദങ്ങളെ ലളി ഇങ്ങനെ സംസ്കൃ
 തപദങ്ങളുടെ ധാരാളി
തമായി കാവ്യങ്ങളിൽ ഉപയ�ോഗിക്കുമ്പോ ത്തം വെടിഞ്ഞ് മലയാളഭാഷയിൽ മന�ോ
ഴാണ് ഉള്ളൂരിന്റെ സംസ്കൃതാഭിനിവേശം ഹരമായ വരികൾ രചിക്കാനും ഉള്ളൂരിന്
എന്ന് ഓർക്കണം.
സാധിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്
ആബ് ഭ ദ്രാസനസ്ഥനാം ദൈത്രേ്യ മേൽ കാണിച്ച വരികൾ.
ന്ദ്രൻ ഹിരാണ്യഖ്യാൻ
""കാക്കേ കാക്കേ കൂടെവിടെ
വാപുറ്റോരനാത്മീയ ശക്തിതന്നയ
കൂട്ടിനകത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടോ''ശ്ചൈത്യം;
എന്ന വിഖ്യാതമായ കുട്ടിപ്പാട്ട് ഉള്ളൂരിന്റെ
ചാരവേ കിശ�ോരനാം പ്രഹ്ലാദൻ മഹാ തൂലികയിൽ പിറന്നതാണെന്ന് അവി
ധീരൻ
ശ്വസനീയാമാം വിധം ഇവിടെ ഓർക്കു
ഘ�ോരനാം പിതാവിന്നു ധർമ്മോദേ ന്നു. സംസ്കൃ
 തഭാഷയ�ോടുള്ള ഉള്ളൂരി
ശം ചെയ്യ്വ�ോൻ				
ന്റെ മമത കാവ്യ ഭാഷയെ സ്വാധീനിച്ചതു
(ഭക്തിദീപിക)
ക�ൊണ്ടാകാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യദീ
ഭക്തിദീപികയിലെ ഈ വരികളിൽ പ്തി കുമരാനാശാനിൽ നിന്നോ വള്ള
ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ത്തോളിൽ നിന്നോ വ്യത്യസ്തമായി നിൽ
വായനയിൽ സാധാരണ വായനക്കാർക്ക് ക്കുന്നത്.
മനസ്സിലാക്കുക പ്രയാസമാണ്. അവസാന
ത്തെ രണ്ട് വരി ആദ്യത്തെ വരികളെ അപേ
ക്ഷിച്ച് ഭാഷാപദങ്ങൾ ചേർത്ത് സരളമാ
എഡിറ്റർ
ക്കിയിരിക്കുന്നതും കാണാം. ഇതുതന്നെ
യാണ് ഉള്ളൂരിന്റെ കാവ്യഭാഷാ ശൈലി.
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വിഖ്യാത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ
പത്മശ്രീ അടൂർ ഗ�ോപാലകൃഷ്ണന്
80-ാം പിറന്നാളാശംസകൾ

വാർത്തകൾ

സാംസ്കാരിക�ോത്സവങ്ങൾ
മുദ്രകളാക്കി സുവനീർ ഷ�ോപ്പിൽ
പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
മലയാളികളുടെ
ചിന്തയിൽ
മാത്രമല്ല ജീവിത
രീതിയിലും
മാതൃഭാഷയെ
ചേർത്തു
നിർത്തുക
എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെ
വിഭാവനംചെയ്ത
സുവനീർഷ�ോപ്പ്
മലയാളം
മിഷന്റെ
അഭിമാന
പദ്ധതിയായി
മാറിക്കഴിഞ്ഞു

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരമ�ൊരു സംരംഭം ഒരുങ്ങുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം • കേരളത്തി
ന്റെ സാംസ്ക
 ാരിക ഉത്സവങ്ങൾ,
ആഘ�ോഷങ്ങൾ എന്നിവ മുദ്ര
കളാക്കി സുവനീർ ഷ�ോപ്പിൽ
പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽപ്പ
നയ് ക്കെത്തുന്നു . വിഷുവിനെ
ആലേഖനം ചെയ്യുന്ന കപ്പുകൾ,
സാരികൾ, ടീഷർട്ടുകൾ എന്നിവ
യാണ് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ.

എത്തിക്കും.
മലയാളികളുടെ ചിന്തയിൽ മാത്ര
മല്ല ജീവിത രീതിയിലും മാതൃഭാ
ഷയെ ചേർത്തുനിർത്തുക എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെ വിഭാവനം ചെയ്ത
സുവനീർഷ�ോപ്പ് ഇന്ന് മലയാളം
മിഷന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായി
മാറിക്കഴിഞ്ഞു. 2020-ൽ സംഘ
ടിപ്പിച്ച 24-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര മേ

വേണ്ടി ഇത്തരമ�ൊരു സംരംഭം
ഒരുങ്ങുന്നത്. 2019 ജൂൺ 19-ന് മു
ഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാ
ണ് ഭാഷാ സുവനീർ ഉദ്ഘാട
നം ചെയ്തത്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ചല
ച്ചിത്ര മേളകളിലും നിറസാന്നി
ധ്യമായി മലയാളം മിഷൻ സു
വനീർഷ�ോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.

കണിക്കൊന്നപ്പൂവാണ് വിഷുവി
ന്റെ മുദ്രയായി ആലേഖനം ചെ
യ്തിരിക്കുന്നത്. വിഷു സ്പെഷൽ
കപ്പിന് 300/- രൂപയും ടീ ഷർട്ടിന്
425/- രൂപയുമാണ് വില. സാരികൾ
1250/-, 1450/- രൂപ എന്നീ നിരക്കുക
ളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഓണം പ�ോലുള്ള
ആഘ�ോഷങ്ങൾ മലയാളം
മിഷൻ സുവനീർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളി
ലൂടെ ല�ോകമലയാളികളിലേക്ക്
ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഭാവിയിൽ

ളയിലാണ് മലയാളം മിഷന്റെ
ആദ്യ സുവനീർഷ�ോപ്പ് ഒരുക്കി
യത്. അന്നും മലയാളം മിഷന്റെ
ഭാഷാ സുവനീറുകൾക്ക് ആവശ്യ
ക്കാർ ഏറെയായിരുന്നു. ഭാഷാ
വായ്മ�ൊഴിയിലൂടെയും വരമ�ൊ
ഴിയിലൂടെയും മുദ്രകളായും സഞ്ച
രിക്കുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെ
യ്യുമെന്ന ആശയമാണ് സുവനീർ
ഷ�ോപ്പിന് പിന്നിലുള്ളത്.
രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഭാഷയ്ക്ക്

ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിനെത്തി
യവർക്ക് പുതിയ കൗതുകമാ
യിരുന്നു ഭാഷാ സുവനീറുകൾ.
മലയാള അക്ഷരങ്ങളും കവിതക
ളും ആലേഖനം ചെയ്ത മഗ്ഗുകൾ,
വയ�ോള-, ജൂട്ട് സഞ്ചി ബാഗുകൾ,
ടീ ഷർട്ടുകൾ എന്നിവയായിരു
ന്നു 24- ാ മത് അന്താരാഷ്ട്ര ചല
ച്ചിത്രമേളയിൽ സജ്ജീകരിച്ച
സുവനീർ ഷ�ോപ്പിലെ ഉൽപ്പന്ന
ങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന

ആദരാഞ്ജലികൾ

മേളയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ പ്രിന്റ്
ചെയ്ത കേരള സാരി, മാസ്ക്
 കു
കൾ എന്നിവയായിരുന്നു പുതിയ
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. മലയാള അക്ഷ
രങ്ങൾ ക�ോറിയിട്ട മാസ്ക്
 കുകൾ
ധരിച്ചെത്തിയ സിനിമാ ആസ്വാ
ദകർ ചലച്ചിത്രമേളയിലെ വേറി
ട്ടൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു.

ബഹുഭാഷാ പദപരിചയം
തയ്യാറാക്കിയത്:

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

പദം
(Word)

മലയാളം (Malayalam)

കുടുംബം

ഹിന്ദി (Hindi)
ഇംഗ്ലീഷ് (English)

परिवार
Family

ജർമ്മൻ (Germany)

Familie

ഫ്രഞ്ച് (French)

Famille

സ്പാനിഷ് (Spanish)

Familia

ഇറ്റാലിയൻ (Italian)

Famiglia

റഷ്യൻ (Russian)

Семья

പ�ോർച്ചുഗീസ് (Portughese) Familia
ഹംഗേറിയൻ (Hungarian) Család

പദശുദ്ധി

ചെക്യൻ (Czech)

അഗാധം =
ആഴമുള്ളത്
എന്നർത്ഥം.
അഗാഥം എന്ന്
എഴുതിയാൽ
തെറ്റ്

Rodina

ക്രോയേഷ്യൻ (Croatian) Obitelj
പ�ോളിഷ് (Polish)
ഡ�ോ. ബി ഗിരീഷ് കുമാർ

രാജേഷ് നായർ

അഡ്വ.അർച്ചന എസ് കുമാർ

രേഖ രതീഷ്

ശ്രീരാജ് ടി ശ്രീനിവാസ്

ചെയർമാൻ
പ�ോണ്ടിച്ചേരി ചാപ്റ്റർ

ക�ോർഡിനേറ്റർ
ഗുജറാത്ത് ചാപ്റ്റർ

അധ്യാപിക
ദമാം ചാപ്റ്റർ

അധ്യാപിക
ഡൽഹി ചാപ്റ്റർ

അധ്യാപകൻ
ഗുജറാത്ത് കച്ച് മേഖല

Rodzina

ജാപ്പനീസ് (Japanese)

家族

അറബി (Arabic)

عائلة

ഉച്ചാരണം
(Pronounciation)
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പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര നടൻ
പത്മഭൂഷൺ ദിലീപ് കുമാറിന്
പ്രണാമം

വാർത്തകൾ

പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ
അവസരമാക്കി മാറ്റും - ഡയറക്ടർ
പ്രതിസന്ധിക
ളെ അവസരമാ
ക്കി മാറ്റി മലയാളം
മിഷൻ പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ കൂടുതൽ
കാര്യക്ഷമമാക്കും

റാഖ് ഫുജൈറ
മേഖലയു
മായി നടന്ന
ഓൺലൈൻ
യ�ോഗത്തിൽ
നിന്ന്

റാസൽ ഖൈമ • ക�ോവിഡ്
പ�ോലുള്ള മഹാമാരികൾ സൃ
ഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധികളെ അവ
സരമാക്കി മാറ്റി മലയാളം മിഷൻ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാ
ര്യക്ഷമമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന്
ഡയറക്ടർ പ്രൊഫ. സുജ സൂസൻ
ജ�ോർജ്ജ്. മലയാളം മിഷൻ റാ
സൽഖൈമ മേഖലാ കമ്മറ്റിയു
മായി നടത്തിയ ഓൺലൈൻ
യ�ോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുക
യായിരുന്നു ഡയറക്ടർ. മാതൃഭാ
ഷയുടെ വ്യാപനത്തിനു വേണ്ട
നടപടികൾ ഓര�ോ രാജ്യത്തെ
യും സാഹചര്യം അനുസരിച്ച്

അവിടുത്തെ ഭാരവാഹികൾക്ക്
സ്വീകരിക്കാം.
ക�ോവിഡ് ക ാലത്ത് മലയാളം
മിഷൻ ഓൺലൈൻ റേഡിയ�ോ
യൂട്യൂബ് ചാനൽ, ഭൂമിമലയാളം
വാർത്താപത്രിക എന്നിവയിലൂ
ടെ കുട്ടികളുമായും രക്ഷിതാക്ക
ളുമായും നിരന്തരം സമ്പർക്കം
നടത്തിവരുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ
സർഗവാസനകൾ കണ്ടെത്തു
ന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കു
ന്നതിനുമായി ഗൾഫ് നാടുകളി
ലെ മലയാളം മിഷൻ ചാപ്റ്ററു
കൾ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് അവർ അഭി
പ്രായപ്പെട്ടു.
കെ പി നാസർ, മ�ോഹനൻ പിള്ള,
അക്ബർ ആലിക്കര, നസീർ ചെ
ന്ത്രാപ്പിന്നി, അഖില സന്തോഷ്, മു
ഹമ്മദ് അലി, സജി, ഷാനവാസ്,
സജിത്ത് എന്നിവർ യ�ോഗത്തിൽ
സംസാരിച്ചു. മലയാളം മിഷൻ
റാസൽഖൈമ മേഖലാ ഭാരവാ
ഹികളായ ബബിത നൂർ, കെ.

അസൈനാർ, സുമേഷ് മഠത്തിൽ,
നാസർ അൽദാന, എം.ബി. അനി
സുദീൻ, കെ.യു. ബിജു, അബ്ദുൾ
റഹീം, കവിത പ്രദ�ോഷ് തുടങ്ങി
യവർ യ�ോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

മലയാളം മിഷന്റെ പ്രവർത്ത
ന ങ്ങ ൾ വ ി പു ലീ ക ര ി ക്കു ന്ന
തിന്റെ ഭാഗമായി ഓര�ോ ചാ
പ്റ്റ റു ക ളു മ ാ യ ി സ ം ഘ
ട ി പ് പി ക്കു ന്ന ഓ ൺ ല ൈ ൻ

യ �ോഗത്തി ൽ ത മ ി ഴ്ന ാ ട് ,
മുംബൈ, ഡൽഹി, കുവൈറ്റ്,
അബുദബി-അൽഐൻ, ഒമാൻ,
ബഹ്റൈൻ തുടങ്ങിയ ചാപ്റ്ററു
കൾ പങ്കെടുത്തു.

ക�ോവിഡിനെതിരെ ചെന്നൈയിൽ
മലയാളം മുത്തുകൾ
ചെന്നൈ • ക�ോവിഡിനെതിരെ
ചെന്നൈയിലെ മലയാളം മിഷൻ
മലയാളം മുത്തുകൾ എന്ന കൂ
ട്ടായ്മയ�ൊരുക്കി പ്രതിര�ോധ പ്ര
വർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമാണ്.
മലയാളം മിഷൻ പഠിതാക്കളുടെ
യും രക്ഷിതാക്കളുടെയും കൂട്ടാ
യ്മയാണ് മലയാളം മുത്തുകൾ.
ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും മറ്റ് നിത്യോപ
യ�ോഗ സാധനങ്ങളും ക�ോവിഡ്
ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങൾക്ക്

മലയാളം
മുത്തുകൾ
ഒരുക്കിയ
ക്യാംപിൽ
നിന്ന്

21-ാം ലക്കം പദപ്രശ്നം  (11 ) ഉത്തരങ്ങൾ
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വിജയി : ഐഷ സുൽത്താന ചെന്നൈ

ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. ഹെൽപ്പ്
ഡസ്ക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഒറ്റപ്പെ
ട്ടുപ�ോയവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കു
ന്നതിനായി ചാപ്റ്റർ നടത്തിയ
പ്രവർത്തനം ഒന്നാം ല�ോക്കഡൗ
ണിന്റെ കാലത്ത് ഏറെ ശ്രദ്ധനേ
ടിയിരുന്നു. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ഡസ് ക്കു
കളാണ് ക�ോവിഡ് കാലത്ത്
ചെന്നൈ മലയാളം മിഷൻ
ഇവിടെ ഒരുക്കിയത്.

തിരഞ്ഞെടുത്തു

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

പ്പാ

വിഷ് ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി

ൽ

എത്തിച്ചുക�ൊടുക്കുകയാണ്
കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രധാന പ്രവർ
ത്തനം.
കൂടാതെ ആംബുലൻസ്, മരുന്ന്,
തുടങ്ങിയ ചികിത്സാ സേവനങ്ങ
ളും മലയാളം മുത്തിലൂടെ നൽ
കുന്നുണ്ട്.
ക�ോവിഡിന്റെ ആദ്യ വരവിലും
രണ്ടാം വരവിലുമെല്ലാം ചെന്നൈ
മലയാളം മിഷൻ നടത്തിയ പ്ര
തിര�ോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം

എം കെ സ�ോമൻ മാത്യു
www.radiomalayalam.in
എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനല് വഴിയും
Malayalam Mission ആപ്പിലൂടെയും
റേഡിയ�ോ മലയാളം കേൾക്കാം.

മലയാളം മിഷൻ ചെന്നൈ
ചാപ്റ്ററിന്റെ പ�ൊതുസഭാ ചെയർ
മാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട
എം.കെ. സ�ോമൻ മാത്യു.
സി.ടി.എം.എ. പ്രസിഡന്റ്
കൂടിയാണ്.
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• ജൂലൈ 2021
ഒരു തൈനടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കുവേണ്ടി
ഒരു തൈനാടാം ക�ൊച്ചുമക്കൾക്കുവേണ്ടി
ഒരു തൈനടാം നൂറു കിളികൾക്കുവേണ്ടി
ഒരു തൈനടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി.
~ സുഗതകുമാരി (നാളേക്കുവേണ്ടി)

പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപന
സന്ദേശത്തിൽ ഒത്തുചേർന്ന

ട�ോഗ�ോ

പൂനൈ

ചെന്നൈ

മലയാളം മിഷൻ ചാപ്റ്ററുകൾ

11
ഭൂമിമലയാളം
ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി
ഇതുനിന്റെ മൃതിശാന്തി ഗീതം
ഇതുനിന്റെയെന്റെ ചരമശുശ്രൂഷയ്ക്ക്
ഹൃദയത്തിലിന്നേ കുറിച്ച ഗീതം.

ഡൽഹി

ഗ�ോവ

ഗുജറാത്ത്

കുവൈത്ത്

വിശാഖപട്ടണം

ഷാർജ

റാസൽഖൈമ

~ ഒ.എൻ.വി. (ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം)

• ജൂലൈ 2021
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• ജൂലൈ 2021
പ്രശസ്ത കർണാടക സംഗീതജ്ഞ
പത്മശ്രീ പാറശ്ശാല ബി പ�ൊന്നമ്മാൾക്ക്
പ്രണാമം

കെയർ ഫ�ോർ കേരള

കൈത്താങ്ങുമായി
മലയാളം മിഷനും
ദുബായ് • കേരളത്തിന് ഒരു കൈത്താങ്ങ്
എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ന�ോർക്ക റൂട്ട്സ്
രൂപംക�ൊടുത്ത കെയർ ഫ�ോർ കേരളയി
ലേക്ക് ദുബായ് മലയാളം മിഷൻ നാല്
ലക്ഷം രൂപ നൽകി. മലയാളം മിഷൻ
അധ്യാപകരിൽനിന്നും പഠിതാക്കളിൽ
നിന്നും രക്ഷിതാക്കളിൽനിന്നും ശേഖരി
ച്ച രൂപയാണ് നൽകിയത്.
ദുബായ്
ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങു
മലയാളം മിഷൻ
ന്നതിനായാണ് രൂപ ചെലവാക്കുന്നത്.
പ്രവർത്തകർ
'കെയർ ഫ�ോർ
ന�ോർക്ക ഡയറക്ടർ ഒ.വി. മുസ്തഫ, ദുബൈ
കേരള' ക്ക്
മലയാളം മിഷൻ കൺവീനർ പി. ശ്രീകല
വേണ്ടി സമാഹ
യിൽനിന്ന് തുക ഏറ്റുവാങ്ങി. മാതൃഭാഷ
രിച്ച തുക
കൈമാറുന്നു.
പഠിപ്പിക്കുക എന്ന ഉന്നതമായ ദൗത്യ
ത്തിന�ൊപ്പം ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിലൂ
ടെ തങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജന്മനാടി
ന്റെ നന്മകള�ോട് ചേർത്ത് നിർത്തുവാ
നും മലയാളം മിഷൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെ
ന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്നദ്ദേഹം
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മലയാളം മിഷൻ ദുബായ് ചാപ്റ്റർ ജ�ോ.
കൺവീനർ സുജിത, എക്സിക്യൂട്ടീവ് അം
ഗങ്ങളായ പ്രദീപ് ത�ോപ്പിൽ, അനീഷ്
മണ്ണാർക്കാട്, നജീബ് തുടങ്ങിയവർ ചട
ങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ക�ോവിഡ് 19 ആദ്യ തരംഗത്തിൽ ല�ോക
ജീവിതം പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയപ്പോൾ

അതിജീവനപ്പോരാട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന്
ദുബായ് മലയാളം മിഷൻ പ്രവാസികൾ
ക്ക് കരുത്തായി. അന്ന് മലയാളം മിഷൻ
ദുബായ് ചാപ്റ്റർ നടത്തിയ ക�ോവിഡ്

പ്രതിര�ോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ
ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.
ദുബായ് ഹെൽത്ത് അഥ�ോറിറ്റി വാളണ്ടി
യർ സർവ്വീസ്, ഹെൽപ്പ് ഡസ്ക്
 കുകൾ,

കേരളത്തിന് കൈത്താങ്ങാവാൻ

യു.കെ. ചാപ്റ്ററിന്റെ
ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരം
യു.കെ. • ക�ോവിഡ് പ്രതിര�ോധ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മുഖ്യമ
ന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയി
ലേക്ക് കഹൂട്ട് ക്വിസ് മത്സരത്തി
ലൂടെ ധനം സമാഹരിച്ച് നൽകി
യു.കെ. ചാപ്റ്റർ.
കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെ
യും പങ്കെടുപ്പിച്ചക�ൊണ്ട് വെർ
ച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമിൽ സംഘടി
പ്പിച്ച കഹൂട്ട് മത്സരാർഥികൾക്ക്
നവ്യാനുഭവമായി. ക്വിസ് മത്സര
വിജയികൾ സമ്മാനത്തുക മു
ഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനി
ധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്തു.
കേരളത്തെക്കുറിച്ചും മലയാള
ഭാഷയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ച�ോദ്യ
ങ്ങളാണ് ക്വിസിൽ ഉൾപ്പെടു
ത്തിയിരുന്നത്.
മത്സരത്തിൽ ബിജു ഗ�ോപിനാ
ഥന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥ
കർണാടക
മാക്കി. രണ്ടാം സ്ഥാനം ആനി
ചാപ്റ്ററിന്റെ
ക�ോവിഡ് പ്രതി അല�ോഷ്യസും ട�ോണിയും
ര�ോധ പ്രവർത്ത പങ്കിട്ടു. സ�ോജൻ വാസുദേവി
നങ്ങളിൽ നിന്ന്
നാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച
ത് . 100 പൗണ്ട് , 75 പൗണ്ട് , 50
പൗണ്ട് എന്നീ ക്രമത്തിലാണ്

സമ്മാനങ്ങൾ വിജയികൾക്ക്
നൽകിയത്.
ക്വിസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മലയാളം
മിഷൻ ഡയറക്ടർ പ്രൊഫ.
സുജ സൂസൻ ജ�ോർജ്ജ് നിർ
വ്വഹിച്ചു.
വിപരീത പ്രശ്ന�ോത്തരി അവ
തരിപ്പിച്ച് ലിംക ബുക്ക് ഓഫ്
വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ ിൽ
സ്ഥാനം നേടിയ ഗ്രാന്റ് മാ
സ്റ്റർ ജി.എസ്. പ്രദീപ്, യു.കെ.
ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റ് സി.എ.
ജ�ോസഫ്, സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് റീ
ജിയണൽ ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർ

ബേസിൽ ജ�ോൺ, സെക്രട്ട
റി എബ്രഹാം കുര്യൻ, കഹൂട്ട്
ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർ ആഷിക് മു
ഹമ്മദ് നാസർ, ന�ോർത്ത് റീജിയ
ണൽ ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർ ബിന്ദു
കുര്യൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ
സംസാരിച്ചു.
മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ
നൽകിയ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും
വിജയികൾ നൽകിയ സമ്മാന
ത്തുകയും ചേർത്ത് ഒരു ലക്ഷ
ത്തിലധികം രൂപയാണ് ദുരിതാ
ശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന
ചെയ്തത്.

മരുന്നും ഭക്ഷണവും വിതരണം, തുട
ങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ദുബായ് മലയാളം
മിഷൻ ക്രിയാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നട
ത്തിയിരുന്നു.

ഹെൽപ്പ് ഡസ്ക്ക്
കൂട്ടായ്മയ�ൊരുക്കി കർണ്ണാടക
കർണാടക • ക�ോവിഡിന്റെ
രണ്ടാം തരംഗത്തിലും ഹെൽപ്പ്
ഡസ്ക്കുകൾ ചികിത്സാ സൗക
ര്യങ്ങൾ, ഭക്ഷണം, മരുന്നുകൾ,
തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ ഒരു
ക്കിക്കൊണ്ട് മലയാളം മിഷൻ
പ്രവർത്തകർ സജീവമാണ് .
ഒന്നര വർഷത്തിലേറെയാ
യി ക�ോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക
ളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് പ�ോയവരുടെ
ആശ്രയമാണ് മലയാളം മിഷൻ
ബാംഗ്ലൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർ
ത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ്പ് ഡസ്ക്ക്
കൂട്ടായ്മ.
വാട്സാപ്പ് എന്ന മാധ്യമം ഉപ
യ�ോഗിച്ചാണ് ഈ സേവനം
ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കർ
ണാടക ചാപ്റ്ററിന്റെ നേതൃ
ത്വത്തി ൽ മലയാളി സംഘട
നകളെയും സന്നദ്ധപ്രവർത്ത
കരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ്

കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ചത്.
ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറുകൾ,
ആംബുലൻസ് സൗകര്യം, ഭക്ഷ
ണപ്പൊതികൾ, മരുന്നുകൾ
എന്നിവ ആവശ്യക്കാരിലേക്കെ
ത്തിക്കുക തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ
സേവനങ്ങൾ ഈ കൂട്ടായ്മ
വഴി നടത്തിവരുന്നു. മലയാളം
മിഷൻ പഠനകേന്ദ്രങ്ങൾ കേന്ദ്രീ
കരിച്ച് ക�ോവിഡ് സമിതികൾ
രൂപീകരിച്ചാണ് ഇവരുടെ പ്ര
വർത്തനം. പ്രതദിനം ആയിരം
പേർക്ക് ഈ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ
ഭക്ഷണം നൽകിവരുന്നുണ്ട്.
വീടുകളിൽ ക�ോവിഡ് ചികി
ത്സയിലുള്ളവർക്ക് ഓക്സ ി
ജൻ ക�ോൺസൻട്രേറ്ററുകൾ
എത്തിക്കുന്നതിന�ൊപ്പം ഇത്
ഘടിപ്പിച്ചുക�ൊടുക്കാൻ പരി
ശീലനം ലഭിച്ചവരും കൂട്ടായ്മ
യിലുണ്ട്.
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കവിയും ചലച്ചിത്രഗാന രചയിതാക്കളുമായ
ശ്രീ. പൂവച്ചൽ ഖാദറിനും ശ്രീ. എസ് രമേശൻ
നായർക്കും പ്രണാമം.

ഭൂമിമലയാളം ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ ക�ോഴ്സ
 ്

അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക്
എറണാകുളം
ബ�ോൾഗാട്ടി
യിൽ നടന്ന
ബി.എം.ഒ.ഒ.
സി. ശിൽപ്പശാ
ലയിൽ നിന്ന്

തിരുവനന്തപുരം • ല�ോകത്ത് എവിടെ
യിരുന്നും ഏത�ൊരാൾക്കും എപ്പോൾ വേ
ണമെങ്കിലും മലയാള ഭാഷ പഠിക്കാനായി
മലയാളം മിഷൻ വിഭാവനം ചെയ്ത ഭൂമിമ
ലയാളം ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ ക�ോഴ്സ്
(BMOOC) ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ രണ്ടാം
ഭാഗം തയാറായിവരുന്നു. 10 മ�ൊഡ്യൂളു
കൾ ആണ് ആദ്യ ഭാഗമായി ബി.എം.ഒ
.ഒ.സി.യിൽ തയാറാക്കിയിരുന്നത്. 500 ൽ
അധികം പഠിതാക്കൾ ക�ോഴ്സിൽ ഇതി
ന�ോടകം ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു.
രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ 11 മുതൽ 20 മ�ൊഡ്യൂളു
കളാണുള്ളത്. ഇതിലേക്കുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ്
തയാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ദ്വിദിന
ശിൽപ്പശാല ബ�ോൾഗാട്ടിയിൽ സംഘടി
പ്പിച്ചു. ഭാഷാ വിദഗ്ധനും മലയാളം മിഷൻ
അക്കാദമിക് ക�ോ- ഓ ർഡിനേറ്ററുമായ
ഡ�ോ. പി.കെ. തിലക്, ഡ�ോ. രാകേഷ്
ചെറുക�ോട്, ഡ�ോ. ഐശ്വര്യ, ഡ�ോ. എം.
ശ്രീനാഥൻ, ടി.ടി. പൗല�ോസ്, നൗഫൽ
ക�ോയിക്കൽ തുടങ്ങിയവർ ശിൽപ്പശാലയ്ക്ക്
നേതൃത്വം നൽകി. മലയാളം മിഷൻ ഡയ
റക്ടർ പ്രൊഫ. സുജ സൂസൻ ജ�ോർജ്ജ്,
പ്രൊജക്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ജെലിൻ ചാക്കോ,
ലെഔട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് അജയ്ലാൽ എന്നിവർ
പങ്കെടുത്തു. ല�ോക്ക്ഡൗണിന്റെ സാഹ
ചര്യത്തിൽ തുടർന്നുള്ള ശിൽപ്പശാലകൾ
ഓൺലൈനായി നടന്നു.
മ ല യ ാ ള ം മ ി ഷ ന് റെ സ ർ ട് ടിഫ ി ക്കറ്റ്
ക�ോഴ്സായ കണിക്കൊന്ന വിദ്യാർഥി
കൾക്കും സഹായകമാകുന്ന വിധത്തി
ലാണ് ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.യിലെ മ�ൊഡ്യൂളു
കൾ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.യിലെ പഠിതാക്കളിൽ
60% വും മലയാള ഭാഷ ഒട്ടും അറിയാ
ത്തവരാണ്.
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. ക�ോഴ്സ
 ് സൗജന്യമാ
ണ്. പ്രാഥമിക നിലയിൽ മലയാളം ഉപ
യ�ോഗിക്കാൻ ആവശ്യമായ നൈപുണ്യം
നേ ടു ന്ന ത ി നു ള്ള ക�ോ ഴ്സ ാ ണ ി ത് .

വീഡിയ�ോകളും അതിനടിസ്ഥാനമാ
ക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അക്ഷര
കളികളും വഴിയാണ് പഠനം ആസൂത്ര
ണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ
30 മ�ൊഡ്യൂളുകളിലായി ക�ോഴ്സ് പൂർത്തി
യാകും. പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക്
മലയാളം മിഷൻ ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫി
ക്കറ്റുകളും നൽകും.
2021 ലെ ല�ോക മാതൃഭാഷാദിനമായ
ഫെബ്രുവരി 21 ന് സാംസ്ക
 ാരിക കാര്യ
വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ. ബാലനാണ് ക�ോ
ഴ്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർ
വ്വഹിച്ചത്.
സി-ഡിറ്റുമായി സഹകരിച്ചാണ് മലയാളം
മിഷന്റെ ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. യാഥാർഥ്യ
മാക്കിയത്. കേരളത്തിന്റെ കലയെയും

സംസ്ക ാരത്തെയും ചരിത്രത്തെയും
ആസ്പദമാക്കി ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. മാതൃക
യിൽ കാലദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ക�ോ
ഴ്സുകൾ ഇതിന�ോട് അനുബന്ധമായി
ആവിഷ്കരിക്കും.
നിലവിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ
ക്ക് മലയാളം പഠിക്കാനായി മലയാളം
മിഷൻ പത്ത് വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള
നാല് ക�ോഴ്സുകളടങ്ങുന്ന പാഠ്യപദ്ധതി
നടത്തുന്നുണ്ട്. കണിക്കൊന്ന, സൂര്യകാ
ന്തി, ആമ്പൽ, നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്നിവയാ
ണ് ആ ക�ോഴ്സ
 ുകൾ. ഇവയെല്ലാം ക്ലാസ്
റൂമിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളാണ്.
ഈ ക�ോഴ്സുകളിലൂടെ ക്ലാസ് റൂം പഠനം
സാധ്യമാകാത്ത നിരവധി പേർ മലയാള
ഭാഷ ജ�ോലിയുടെയും പഠനത്തിന്റെയും

ഗവേഷണത്തിന്റെയുമ�ൊക്കെ ഭാഗമായി
പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ
സ ്വദേ ശ ി ക ളു ം വ ി ദേ ശ ി ക ളു മു ണ്ട് .
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. യാഥാർത്യമാകുന്ന
ത�ോടെ ഈ പ്രശ്ന
 ത്തിന് ഒരു പരിഹാര
മാകും.
മലയാള ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിന് ആധികാ
രികമായി ഒരു ഓൺലൈൻ ക�ോഴ് സ
 ്
ഇതുവരെ നിലവിലില്ല. മലയാളം സംസാ
രിക്കുന്നതിനും മനസിലാക്കുന്നതിനും വാ
യിക്കുന്നതിനും എഴുതുന്നതിനും പ്രാവീ
ണ്യം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ബി.എം.ഒ
.ഒ.സി. ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
മലയാളം മിഷൻ വെബ്സൈറ്റ് (www.
mm.kerala.gov.in) വഴി ക�ോഴ്സ
 ് രജി
സ്റ്റർ ചെയ്ത് പഠനം തുടങ്ങാം.

റേഡിയ�ോ മലയാളത്തിൽ

'ഇമ്മിണി ബല്യ ബഷീർ'
തിരുവനന്തപുരം • ഒന്നും
ഒന്നും ഉമ്മിണി വല്യ ഒന്ന് എന്ന്
മലയാളികളെ പഠിപ്പിച്ച ബഷീറി
ന്റെ 27-ാം ചരമവാർഷികത്തിൽ
റേഡിയ�ോ മലയാളം അദ്ദേഹ
ത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഇമ്മിണി
ബല്യ ബഷീർ എന്ന ഡ�ോക്യു
മെന്ററിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ആനപ്പൂട എന്ന ചെറുകഥയു
ടെ ഓഡിയ�ോ ബുക്ക്സ്, ജീവ
ചരിത്രം, ബഷീറിന്റെ പ്രസിദ്ധ
മായ സംഭാഷണങ്ങൾ എന്നിവ

ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ എഴുത്തുമുറിയിൽ
പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരി സാവിത്രി
ര ാ ജ ീ വ നു മ ാ യ ി ക വ ി കൃ പ
അമ്പാടി നടത്തുന്ന അപൂർവ്വ
അഭിമുഖവും കേൾക്കാം.
ഗ�ോത്രഭാഷയും സംസ്ക ാ
രവു ം പ രിചയ പ്പെടുത്തു ന്ന
പയമേ പണലിയിൽ ഗ�ോത്ര
ഭാഷാ നിഘണ്ടു രചയിതാ
വ് രാമചന്ദ്രൻ കണ്ടാമല സം
സാരിക്കുന്നു. ആ വരികളിൽ

സംഗീതം പ്രമേയമാക്കിയ ഗാ
നങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മലയാളം മിഷൻ പഠിതാക്കളു
ടെയും അധ്യാപകരുടെയും രച
നകൾ കിളിവാതിലിൽ ആസ്വ
ദിക്കാം. കൂടാതെ പുതിയ എഴു
ത്തുകാരായ മ�ോബിൻ മ�ോഹൻ,
രമേശൻ മുല്ലശ്ശേരി, ബീന തുടങ്ങി
യവരുടെ കഥകൾ കേൾക്കാം.
ഋതുഭേദങ്ങളിൽ നാട്ടിൻപുറം
വിഷയമമാക്കിയ ഗാനങ്ങളും
ആസ്വദിക്കാം.

ദുബായ് ചാപ്റ്ററിൽ ക്ലസ്റ്റർ മീറ്റിംഗ്
ദുബായ് • മലയാളം മിഷൻ ദുബായ് ചാപ്റ്റ
റിൽ ക്ലസ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ചാപ്റ്ററിലെ
വിവിധ മേഖലകളിൽനിന്നുള്ള 32 അധ്യാപകർ
മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ദുബായ് ചാപ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായ

അനീഷ് മണ്ണാർക്കാട്, അബ്ദുൾ റഹ്മ
 ാൻ, ബഷീർ,
കൺവീനർ പി. ശ്രീകല, ജ�ോ. കൺവീനർ സുജിത,
ഓർമ്മ സെക്രട്ടറി സജീവൻ തുടങ്ങിയവർ മീറ്റിം
ഗിന് നേതൃത്വം നൽകി. ചടങ്ങിൽ അധ്യാപകർ
ക്കുള്ള ബാഡ്ജ് വിതരണവും നടന്നു.
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എഴുത്തുപുര
കഥ
ധന്യ അരുൺകുമാർ
വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.

ചതിയന്മാർ
ച
തിയന്മാർ...!!!'' പേടിക്കണ്ട,
നിങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല!... നമ്മുടെ
ഒക്കെ സ്മാർട്ട് ഫ�ോണിൽ
ഇന്ന് നിലവിലുള്ള smiley--കൾ..... അവ
‘‘രെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. smiley--കളു
ടെ മലയാളം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക്

എനിക്ക് സങ്കടം വരുമ്പോൾ
പലപ്പോഴും അമ്മയുടെ ആറാം
ഇന്ദ്രിയം പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട്.
ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിക്കാൻ
പ�ോയില്ല. എന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ
ഇടർച്ചയ്ക്ക് അമ്മയെ പറ്റിക്കാൻ
കഴിയില്ല. സങ്കടത്തിന്റെ
നനവിനെ കൺക�ോണിൽ
നിന്നും തുടച്ചുമാറ്റി ഞാൻ
അമ്മയ്ക്ക് വലിയ വായിൽ
ചിരിക്കുന്ന Smiley യെ
തിരിച്ചയച്ചിട്ട് പിന്നെ വിളിക്കാം
എന്ന് എഴുതിയയച്ച് ഫ�ോൺ
താഴെ വച്ചു.

അറിയാമ�ോ? ''വികാരവാഹകന്മാർ''.
അതെ, നമ്മുടെ മനസ്സിലെ വികാരങ്ങ
ളെ തുള്ളി വെള്ളത്തിന്റെ മായം പ�ോലും
ചേർക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തേയ്ക്ക്
എത്തിക്കുന്ന തികച്ചും മാന്യമായ ജ�ോലി

ചെയ്യുന്നവർ. ടെക്സ്റ്റിംഗിന്റെ ല�ോകത്ത്
ഇപ്പോൾ ഇവന്മാരെ കൂടാതെ ഇന്ന് ജീ
വിക്കാൻ പറ്റാതായിരിക്കുന്നു.
എന്നിരിക്കിലും എനിക്ക് പലപ്പോഴും
ഇവരെ വലിയ ചതിയന്മാരായിട്ടാണ് ത�ോ
ന്നാറുള്ളത്. ഒട്ടും താൽപര്യമില്ലാത്ത വിഷ
യങ്ങളിലും ""Thumbs up'' Smiley- കളുടെ
രൂപത്തിൽ എന്റെ പിൻതുണ ഞാൻ വാരി
വിതറി ""Sad'' Smiley എന്റെ രക്ഷകനായി
എത്തി. അതിശയം ത�ൊട്ടുതീണ്ടാത്ത അവ
സരങ്ങളിൽ ""Wndering'' Smiley ദൈവ
ദൂതനെപ്പോലെ എന്നെ എടുത്തുയർത്തി.
മുഖത്താഞ്ഞടിക്കാൻ ത�ോന്നിയ സമയ
ങ്ങളിൽ ചുംബന Smileyകൾ എന്നെ
വാഴ്തപ്പെട്ടവളാക്കി. അങ്ങനെ എത്രയ�ോ
ചതികൾ അറിഞ്ഞുക�ൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു.
ചതി ചെറുത�ോ വലുത�ോ എന്നുള്ളതല്ല.
ചതി - ചതി തന്നെ.
അങ്ങിനെ Smiley കളുടെ കാപട്യങ്ങ
ളെക്കുറിച്ചും തെല്ല് ചില വിഷമങ്ങളിൽ
മനസ്സ് വെന്തും ഇരിക്കുമ്പോൾ കരിവ
ണ്ടിൻ മൂളൽ പ�ോലെ വീണ്ടും ഒരു മെസ്സേജ്
എന്റെ ഫ�ോണിൽ മുട്ടി വിളിച്ചു. ഞാൻ
തുറന്ന് വായിച്ചു. പാവം അമ്മയാണ് .
""എന്താ മ�ോളേ വിശേഷം? കുഴപ്പമ�ൊന്നും
ഇല്ലല്ലോ?'' എനിക്ക് സങ്കടം വരുമ്പോൾ
പലപ്പോഴും അമ്മയുടെ ആറാം ഇന്ദ്രിയം
പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ തിരിച്ച് വി
ളിക്കാൻ പ�ോയില്ല. എന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ
ഇടർച്ചയ്ക്ക് അമ്മയെ പറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല.
സങ്കടത്തിന്റെ നനവിനെ കൺക�ോണിൽ

നിന്നും തുടച്ചുമാറ്റി ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ
വായിൽ ചിരിക്കുന്ന Smiley യെ തിരിച്ച
യച്ചിട്ട് പിന്നെ വിളിക്കാം എന്ന് എഴുതിയ
യച്ച് ഫ�ോൺ താഴെ വച്ചു.
കുറച്ച് സമയത്തിനപ്പുറം പതിവുപ�ോ
ലെ പിന്നെയും ഞാൻ ഫ�ോൺ എടുത്ത്
എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു... കൂടുതൽ ഉന്മേഷ
ത്തോടെ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലതയ�ോ
ടെ... കപടതയുടെ ല�ോകത്തിലേക്ക് ....
"ചതിയന്മാരെ' കൂട്ടുപിടിച്ച് ..... ഇനിയും

ചെയ്യാൻ പ�ോകുന്ന കുറേ ചതികൾക്ക്
വേണ്ടി.
Please note:
Smiley കളുടെ gender അറിയാത്തതു
ക�ൊണ്ട് എന്റെ എതിർചേരിയിൽ പെടുന്ന
പുരുഷ ലിംഗത്തോടു ചേർത്തുനിർത്തി
അവരെ 'ചതിയന്മാർ' ആക്കിയത് എല്ലാ
പുരുഷ കേസരികളും ക്ഷമിക്കുമല്ലോ?
(ഇവിടെ sight അടിക്കുന്ന ഒരു Smiley
യും ഇട്ടുക�ൊള്ളുന്നു). നന്ദി... നമസ്കാരം.

കവിത
കെ.ജി. ശ്രീകുമാർ
അധ്യാപകൻ, തമിഴ്നാട്

ഞാൻ ഏകനാണ്
പൗർണമിക്കിണ്ണം തുളുമ്പി വീണെൻ

സുന്ദലി ചില്ലകൾ പൂത്തേ ..
കിങ്ങിണിപ്പൂവുകളാലെ, സ്വർണ്ണ
ത�ൊങ്ങലു കെട്ടുന്നേ മേടം.
അങ്കണപ്ലാവിലെ കായ്കൾ മൂത്തു നല്പഴമായി ക്കഴിഞ്ഞേ ..
ചക്കയ്ക്ക് ഉപ്പുണ്ടോ പാടും പക്ഷീ..
എത്തുവാനെന്തേ അമാന്തം.
നൽക്കണി കണ്ടങ്ങുണരാൻ , പക്ഷീ..
വെക്കം പറന്നിങ്ങു വായ�ോ..
വെള്ളോട്ടുരുളി നിറയെ, മേടപ�ൊൻകാഴ്ച ആവ�ോളമുണ്ടേ..
കണ്ടാല�ോ മിണ്ടാത്ത പക്ഷീ, എന്റെ
നാണംകുണുങ്ങിയാംപക്ഷീ...

ചാരത്തു വന്നണഞ്ഞെന്നാൽ,നൽകാൻ
പ�ൊൻപണംകൈനീട്ടമുണ്ടേ
വാസന്ത വിഷുവത്തിലിന്ന്, സൂര്യൻ
വീരരസം പൂണ്ടുണർന്നേ ..
രാവുംപകലുമിതെത്രയിന്നു രൗദ്രപ്രകൃതിയിൽ കാണ്മൂ
ചുറ്റിയുഴലുന്ന കാറ്റിൻ ചൂടിൽ
വറ്റിയുണങ്ങുന്ന പാടം
ഒരു നുള്ളു കച്ചിത്തുരുമ്പെങ്ങോ ..
തീതിന്നു നീറിയമർന്നേ ..
പുള്ളുവവീണകൾ പാടും,പാട്ടിൽ പ�ൊലിപ�ോൽ കുമിയുന്ന സ്വപ്നം
വിത്തുംകൈക്കോട്ടുമാെയെത്താൻ,തെല്ലുവൈകുന്നോ നീയെന്റെ പക്ഷീ..

ഞാറ്റുപാടങ്ങളെ ചുറ്റി,മെല്ലെ
രാത്രി ഇഴഞ്ഞങ്ങു വന്നേ..
അന്ധകാരച്ചെപ്പിനുള്ളിൽ, ല�ോകം
മിഴിപൂട്ടി നിദ്ര നടിച്ചേ ..
കണ്ടാല�ോ മിണ്ടാത്ത പക്ഷീ, എന്റെ
നാണംകുണുങ്ങിയാം പക്ഷീ..
വിണ്ടാെരീ പാടവരമ്പിൽ, നിന്നെ
ഏകനായ് കാത്തു ഞാൻ നിൽപ്പൂ.
തിരികെയാത്രയില്ആ
സ്തി അളക്കുവാൻ
മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക്ഒ
തുങ്ങി ച്ചുരുങ്ങി
നടക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നു
ദൂര ദൈർഘ്യവും പ�ൊരുളും.
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എഴുത്തുപുര
കഥ
ജയശ്രീ രാജേഷ്
അധ്യാപിക, മുംബൈ

നന്ത്യാർവട്ട പൂക്കൾ

ഗേ

റ്റ് തുറന്ന് നിശബ്ദത തളം കെട്ടി
നിൽക്കുന്നമുറ്റത്തേക്ക്അവൾ
കടന്ന് ചെന്നു. ഏറെ നാളായി
ആൾപെരുമാറ്റമില്ലാത്തതിനാൽ മുറ്റം
നിറയെ കരിയിലകൾ കുന്നു കൂടി കിട
ക്കുന്നു. ആ കരിയിലകളിൽ കാലമർന്ന
പ്പോൾ ഒരു കുളിര് തന്റെ ദേഹമാസക
ലം പടർന്ന പ�ോലെ അവൾക്കു ത�ോന്നി.
ത�ൊടിയിലെ മാവിലിരുന്ന ഒരു കുയിൽ
അപരിചിതയെ പ�ോലെ തല തിരിച്ചു
അവളെ ഒന്ന് ന�ോക്കി....
തറവാടിന്റെ പൂമുഖത്തേക്കു കലെടു
ത്തു വെച്ചപ്പോൾ
' അമ്മുക്കുട്ട്യേ......നീ എത്തിയ�ോ.....' മു
ത്തശ്ശിയുടെ ശബ്ദം ഗൗരിക്ക് കാതിൽ മു
ഴങ്ങിയത് പ�ോലെ ത�ോന്നി......അവളുടെ
കണ്ണുകൾ ഈറനണിഞ്ഞു .
പൂമുഖത്തു ചില്ലിട്ടു വെച്ചിരിക്കുന്ന മു
ത്തശ്ശന്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയും ഫ�ോട്ടോ
പ�ൊടി പിടിച്ചു മങ്ങിയിരുന്നു . തന്റെ
കൈകൾ ക�ൊണ്ട് അവൾ ആ ചില്ലു
കൾ ഒന്ന് തുടച്ചു , മുത്തശ്ശന്റെയും മുത്ത
ശ്ശിയുടെയും കണ്ണുകളിൽ സന്തോഷത്തി
ന്റെ നീർക്കണം പ�ൊടിഞ്ഞോ.......!അവൾ
തെല്ലു നേരം നിർനിമേ ഷയായി നിന്നു .
ഗ�ോമതി ചേച്ചി തന്ന നീളൻ താക്കോൽ
വീട്ടി തടി ക�ൊണ്ട് തീർത്ത പൂമുഖ വാതിൽ
പൂട്ടിൽ ഇട്ടു തിരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദ
ത്തോടെ ഉള്ളിൽ വിജാഗിരി തെന്നി
മാറി . കൈകൾ ക�ൊണ്ട് അവൾ മെല്ലെ
വാതിലിൽ ഒന്ന് തള്ളി , വാതിൽ പാളികൾ
വലിയ ഒരു ഞെരുക്കത്തോടെ അകന്നു
മാറിയ ശബ്ദം ആള�ൊഴിഞ്ഞ തറവാട്ടി
ലെ അകത്തളങ്ങളിൽ അലയടിച്ചപ്പോൾ
മൂന്നാം നിലയിലെ കഴുക്കോലുകളിൽ
ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരുന്ന പ്രാവുകൾ ചിറ
കടിച്ചുയർന്നു.
അകത്തേക്ക് കാലെടുത്തുവെച്ച
ഗൗരിക്ക് വീണ്ടും ആ പഴയ 10 വയസ്സു
കാരി കുട്ടിയാണെന്നു ത�ോന്നി. ഓർമക
ളിലേക്ക് ഊളിയിട്ട മനസ്സുമായി അവൾ
ആ നീണ്ട ഇടനാഴികയിലൂടെ നടന്നു......
മുത്തശ്ശിയുടെതണലിൽമാത്രംവളർന്ന
അമ്മക്ക് തറവാടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ
നൂറു നാവാണെന്നു അച്ഛൻ കളിയാക്കി
പറഞ്ഞിരുന്നത് അവൾക്കോർമ്മ വന്നു.
ഗൗരിക്കുട്ടിയുടെ പിറന്നാളിന് അമ്മയുടെ
ആഗ്രഹം പ�ോലെ നഗര പ്രൗഢിയുള്ള
കൃഷ്ണ ന്റെ അമ്പലത്തിൽ പ�ോയി ത�ൊഴാൻ
ഇറങ്ങിയ ആ യാത്ര തന്നെ എന്നെന്നേ
ക്കുമായി തനിച്ചാക്കുക ആയിരുന്നെന്ന്
ഗൗരിക്ക് പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് . യാ
ത്രയിൽ കാറിൽ കിടന്നു ഒന്ന് മയങ്ങിയ
ഗൗരി കണ്ണ് തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത് മുന്നിൽ
കുറെ ആൾക്കൂട്ടവും തന്നെ മാറ�ോടടുക്കി
പിടിച്ച മുത്തശ്ശി യെയും .......
പിന്നീട് മിഴിഞ്ഞ വട്ടകണ്ണിൽ നിറഞ്ഞ
ആശങ്കയും , അപരിചിത്വവുമായി മുത്തശ്ശി
യുടെ കൈ മുറുകെ പിടിച്ചു പ്രൗഢ ഗംഭീ
രമായ തറവാട്ടിലെ അകത്തളങ്ങളിൽ....

'ന്റെ അമ്മുക്കുട്ട്യേ....' മുത്തശ്ശിയുടെ
ആ വിളി ഇന്നും നെഞ്ചിൽ തങ്ങി നിൽ
ക്കുന്നു ഗൗരിക്ക് . മുത്തശ്ശി അമ്മയെ വി
ളിച്ചിരുന്നതും അങ്ങനെ ആണെന്ന് അമ്മ
പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓര്മ വന്നു അവൾക്ക്....
നന്ത്യാർവട്ട പൂക്കൾ മണക്കുന്ന സന്ധ്യ
കളിൽ നാമജപം കഴിഞ്ഞു മുത്തശ്ശിയു
ടെ മടിയിൽ തല വെച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ
അങ്ങ് ദൂരെ കണ്ണ് ചിമ്മുന്ന നക്ഷത്ര ങ്ങളെ
ന�ോക്കി മുത്തശ്ശി പറയും....'അമ്മുകു
ട്ടിക്കറിയ�ോ....ദൈവത്തിനു പ്രിയപ്പെട്ട
വരെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് മുകളില�ോട്ടു
വിളിച്ചു കുഞ്ഞു താരക മാക്കി മാറ്റി കൂടെ
നിർത്തും....കണ്ടോ....അമ്മുകുട്ടിയുടെ
അമ്മയും അച്ഛനും മുത്തശ്ശ നുമെല്ലാം
അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മി ചിരിക്കു
ന്നത്...'
തലയിലൂടെ ശ�ോഷിച്ച വിരൽ ഓടിച്ചു
മുത്തശ്ശി അനുഭവങ്ങളുടെയും കഥകളുടെ
യും കെട്ടഴിക്കാൻ തുടങ്ങും.....അത് കേട്ടു
കേട്ട് കുഞ്ഞു ഗൗരി ഇടയ്ക്കു മയങ്ങും.......
ജീവിതയാത്ര പകുതിയിൽ ഒറ്റക്കാക്കി
പ�ോയ മുത്തശ്ശൻ നെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ
ആ കണ്ണുകളിൽ നിഴലിച്ചിരുന്ന വിഷാദ
ഛവി യുള്ള അഭിമാനം സ്ഫുരിക്കുന്നത്
അവൾ എത്രയ�ോ തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് .
ഗാന്ധിജി യുടെ ആശയങ്ങളിൽ ആകൃ
ഷ്ടനായി മുത്തശ്ശൻ പല പല ആഹ്വന
ങ്ങളിലും സന്നദ്ധ സേവനങ്ങളിലും പങ്കാ
ളിയായിരുന്ന കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഗൗ
രിക്കെന്നും ഇഷ്ടമായിരുന്നു.....
മുത്തശ്ശിയുടെ മുന്നിൽ തറവാട്ടിലെ
മറ്റംഗങ്ങൾ അവളെ അതിരറ്റു സ്നേഹി
ച്ചു.....പക്ഷെ , 'ച�ൊവ്വ ദ�ോഷം ള്ള കുട്ട്യാ...
മാതാ പിതാക്കൾക്കും ദ�ോഷം ണ്ടായിരു
ന്നെ....' എപ്പോഴ�ോ അകത്തളങ്ങളിൽ
ഉയർന്നിരുന്ന മുറുമുറുപ്പുകൾ അവൾക്കു
മനസ്സിലായിരുന്നില്ല ആദ്യമ�ൊന്നും......
നീണ്ട ഇടനാഴികയുടെ നടുവിലായു
ള്ള 'മച്ച് ' നു മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോൾ
ഗൗരിയുടെ ഓർമകളുടെ പട്ടത്തിന്റെ നൂൽ
ഒന്ന് പ�ൊട്ടി . പതിയെ കൈക�ൊണ്ടു ആ
വാതിൽ ഒന്ന് തള്ളി തുറന്നു , പെട്ടെന്ന്
ചിറകടിച്ചു 2 കട വാവലുകൾ അവളുടെ
തലയ്ക്കു മീതെ പറന്നു പ�ോയി ഞെട്ടി
ഒന്ന് പിറക�ോട്ടു വേച്ചു പ�ോയി ഗൗരി .
വാതിൽപടിയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്ന
മാറാല രണ്ടു കൈ ക�ൊണ്ടും തട്ടി മാറ്റി
ഇരുട്ട് കട്ടപിടിച്ച ആ മച്ചിനകത്തേക്കു
അവളുടെ മിഴികൾ നീണ്ടു.....മുത്തശ്ശി
ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ തറവാട്ടി
ലെ മുതിർന്ന കാലശേഷം ചെയ്ത കാരണ
വൻമാർക്കായി 'വെച്ചുപൂജ' നടത്തിയിരു
ന്ന രാവിന്റെ പൂജാദ്രവ്യ ഗന്ധം പേറുന്ന
സുഗന്ധം അവളുടെ നാസികയിൽ അവ
ളറിഞ്ഞു വീണ്ടും.....'അമ്മുക്കുട്ട്യേ.....ഉമ്മ
റത്ത് താലത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന തെച്ചി
പ്പൂക്കൾ ങ്ങടെടുക്ക വേഗം കുട്ട്യേ.....' മു
ത്തശ്ശി പറയുന്നോ.... അവൾ അറിയാതെ
ചെവി ഓർത്തു.....

യാത്രയിൽ കാറിൽ കിടന്നു ഒന്ന് മയങ്ങിയ ഗൗരി കണ്ണ്
തുറന്നപ്പോൾ കണ്ടത് മുന്നിൽ കുറെ ആൾക്കൂട്ടവും തന്നെ
മാറ�ോടടുക്കി പിടിച്ച മുത്തശ്ശി യെയും ....

ജേ ർ ണല ി സ ം പ ഠ ി ക്കണമെ ന്ന
ആവശ്യം മുത്തശ്ശിക്ക് മുന്നിൽ അവതരി
പ്പിച്ചപ്പോൾ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ പട്ട
ണത്തിൽ ചേക്കേറാൻ മുത്തശ്ശി മൗനാ
നുവാദം നൽകിയപ്പോൾ തറവാട്ടിലെ
അകത്തളങ്ങളിൽ ഉയർന്നുകേട്ടിരുന്ന മു
റുമുറുപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പ്രായം
അവൾക്കായിരുന്നു .
'മുതിർന്ന പെങ്കുട്ട്യാ..... പട്ടണത്തിലെ
പരിഷ്കാരം ഒക്കെ ആയാൽ തറവാടി
ന്റെ മാനം പ�ോകും....പെൺകുട്ട്യോൾ
ക്കു ഇത്തരം പഠിത്തമ�ൊന്നും ചേരില്ല്യ....'
ഒന്നും കേട്ടില്ല ന്നു നടിച്ചു മുത്തശ്ശി കൂടെ
യുണ്ടല്ലോ ന്ന ആശ്വാസത്തോടെ നഗര
ത്തിലേക്കുള്ള ചേക്കേറൽ.....മുത്തശ്ശിയും,
കഥകളും, കാച്ചെണ്ണയും, അണ്ണാറക്ക
ണ്ണനും, പൂക്കളും , ത�ൊടിയും , കിണറും
എല്ലാം ഗൃഹാതുരത ഉണർത്തി ഇടയ്ക്കിടെ
ഓർമ വന്നിരുന്നത് തെല്ലു വേദനിപ്പിച്ചിരു
ന്നു അവളെ .
പതിയെ മാറിയ അന്തരീക്ഷം ,നഗര
ത്തിന്റെ മാസ്മരികത, വിരലിലെണ്ണാവുന്ന
കൂട്ടുകാർ , എല്ലാറ്റിലും ജീവിതം മാറിമറി
ഞ്ഞെങ്കിലും മുത്തശ്ശിയും തറവാടും ഒരു
നിധി പ�ോലെ മനസ്സിന്റെ ഒരു ചെപ്പില�ൊ
ളിപ്പിച്ചു വെച്ചു ഗൗരി . പഠനം കഴിഞ്ഞു പ്ര
ശസ്ത പത്രമ�ോഫീസിൽ ജ�ോലിക്കു കയറി
തിരക്ക് കൂടിയപ്പോ തറവാട്ടിലേക്കുള്ള
യാത്രയുടെ ദൈർഖ്യം കൂടിയത് ഗൗരി
അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും മുടങ്ങാതെ എല്ലാ
ആഴ്ചയിലും മ�ൊബൈലിൽ തെളിയുന്ന

തറവാട്ടിലെ ടെലിഫ�ോൺ നമ്പർ കാച്ചെ
ണ്ണയും, നന്ത്യർവട്ടവും, ഊഞ്ഞാലും, മു
ത്തശ്ശിയുടെ തല�ോടലും എല്ലാം ഒറ്റ നിമി
ഷത്തിൽ മനസ്സിലൂടെ മിന്നി മറയുന്നത്
അവൾ അതിശയത്തോടെ അറിഞ്ഞു.......
മുത്തശ്ശിയുടെ അവസാന ആഗ്രഹമാ
യിരുന്നു അമ്മുകുട്ടിക്കൊരു ആൺതുണ
ന്നത്....അവിടെയും ജാതകദ�ോഷമ�ൊ
രു വില്ലനായി ചമഞ്ഞു ആ പഴയ പ്രതാ
പത്തെ വെല്ലു വിളിച്ചു . തറവാട്ടിലെ കാ
ര്യസ്ഥൻ നാണു ചേട്ടൻ പറയും ഇടക്ക്...
' അമ്മുക്കുട്ട്യേ.....കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന
വർക്കൊക്കെ ഒരു കൂട്ടായി....ഞ്ഞി കുട്ടി
ക്കും വേണ്ടേ ഒരു തുണ' ....ന്ന്
അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിരിച്ചു ഒഴിഞ്ഞു
മാറുന്നത് കാണുമ്പോ മുത്തശ്ശി പുറം
കൈ ക�ൊണ്ട് കണ്ണ് തുടക്കുന്നത് കണ്ടി
ല്ലെന്നു നടിക്കും ഗൗരി . അകത്തളങ്ങളി
ലെ മുറുമുറുപ്പും വിരസമായ ച�ോദ്യങ്ങളി
ലും നിന്നും ഓടിയ�ൊളിക്കാൻ നഗര മാ
സ്മരികത പലപ്പോഴും ഒരു തുണ ആയി
മാറുമായിരുന്നു ഗൗരിക്ക്.....
തിരക്കേറിയ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രധാന
റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ദൂരയാത്ര ,
ബസ്സിൽ ഇരുന്നൊന്നുറങ്ങി.
മ�ൊബൈൽ ഇരമ്പിയപ്പോൾ കണ്ണ്
തുറന്ന ഗൗരി യുടെ മനസ്സിൽ ഒരു കുളിർ
ക്കാറ്റു വീശി.....മുത്തശ്ശി.....
പക്ഷെ പതിവിനു വിപരീതമായി
നാണു ചേട്ടന്റെ സ്വരം ചെവിയിൽ പതി
ഞ്ഞപ്പോ അറിയാതെ ഒരു ഞെട്ടലിൽ
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എഴുത്തുപുര
തണുപ്പരിച്ചു ഗൗരിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ
. പിന്നീട് കേട്ടത് അവളെ ഒരു അഗാധ
ഗർത്ത ത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട പ്രതീതി
ആയിരുന്നു ഗൗരിക്ക്.........
തേക്കിൻ തടിയുടെ തട്ടടിച്ച മുകളിൽ
നിന്നും ഒരു പല്ലി പിടിവിട്ടു താഴെവീണു .
അവൾ ചിന്തയിൽ നിന്നുണർന്നു.....
വടക്കേ മുറിയിലെ വീതിയേറിയ കട്ടിൽ
പ�ൊടി പിടിച്ചു കിടക്കുന്നു . എത്ര കഥകൾ
കേട്ട് മുത്തശ്ശിയെയും ചുറ്റിപിടിച്ചു സ്വപന
്
ത്തിന്റെ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞതാ.....അവളിൽ
ഒരു നെടുവീർപ്പുയർന്നു.
ഓർമകൾക്ക് തണുപ്പേകാൻ അടുക്കള
കിണറിനരികെ നിന്ന അവൾ മരത്തി
ന്റെ കപ്പി യിൽ ക�ൊരുത്തിട്ട പഴക്കമുള്ള
കയറിൽ കെട്ടിയ തുരുമ്പെടുത്ത ബക്കറ്റ്
എടുത്തു കിണറ്റില�ോട്ടിട്ടു . കപ്പി തിരിഞ്ഞ
ശബ്ദം കേട്ട് ഗ�ോമതി ചേച്ചി വേലിക്കൽ...'
ന്റെ ഗൗരി.....കുറെ കാലായിട്ടു ഇളക്കം
തട്ടാതെ കിടക്കുന്ന വെള്ളാ ട്ടോ....കുടി
ക്കണ്ട.....' ചേച്ചി യെ ന�ോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചു
കയർ വലിച്ചു.....നല്ല പളുങ്ക് പ�ോലുള്ള
തെളിഞ്ഞ വെള്ളം.....ഒരു കൈകുടന്ന
നിറയെ ക�ോരിയെടുത്തു മുഖത്തേക്കോഴി
ച്ചു.......മനം പ�ോലും കുളിർന്നു ഗൗരിക്ക്......
അടുക്കളയിൽ തൂക്കിയിരുന്ന പഴകിദ്രവി
ക്കാറായ ഉറി യിൽ അറിയാതെ ഒന്ന് പരതി
ഗൗരിയുടെ കൈകൾ....മുത്തശ്ശി ഉണ്ടാക്കി
എന്നെങ്കിലും. വരുന്ന തനിക്കു വേണ്ടി
മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന 'അരിയുണ്ട' കൈയിൽ
തടഞ്ഞോ.....തെല്ലു ശങ്കയ�ോടെ ന�ോക്കി
അവൾ . വടക്കിനി ത�ൊടിയിലെ മുറ്റത്തേ
ക്ക് ചാഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന പേര മരത്തിനു

ചുവട്ടിൽ അങ്ങിങ്ങു പകുതി ക�ൊത്തിയ
പേരക്കകൾ വീണുകിടക്കുന്നു..... കാൽ
പെരുമാറ്റം കേട്ടാണ�ൊ ' ചിൽ ചിൽ '
ന്നു ഒച്ച വെച്ച് ആ വിദ്ധ്വാൻ ഓടിയത്..
അവൾ ഓടി മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങി അവനെ
യ�ൊന്നു കാണാൻ.....ആ പഴയ അമ്മുക്കു
ട്ടിയായി......' ന്റെ അമ്മുക്കുട്ട്യേ.....മുറ്റത്തു
നിറച്ചും കരിയില കളാ..... വല്ല പാമ്പോ
മറ്റോ ണ്ടാവും....കുട്ടി ങ്ങോട്ടു ഇറങ്ങണ്ട
ട്ടോ...' വീണ്ടും ഓർമപെടുത്തുന്നോ മുത്ത
ശ്ശി...! ഗൗരിയുടെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ
ഈറനണിഞ്ഞു......
' കുട്ടി ന്ന് തിരിച്ചുപ�ോകുന്നോ....സന്ധ്യ
ആകാറായി.....ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അവിടെ
യാകാം.....അവിടെയും ഞാനും അമ്മിണി
യും ഒറ്റക്കാ.....'ഗ�ോമതി ചേച്ചിയുടെ ശബ്ദം
....ചേച്ചി കാണാതിരിക്കാൻ തിരിഞ്ഞു
കണ്ണ് തുടച്ചു ചിരിച്ചു....'ഇല്ല ചേച്ചി....ഞാ
നിറങ്ങാ.....സന്ധ്യക്കൊരു ബസ്സുണ്ട്.....
പുലർച്ചക്കങ്ങത്താം.....നാളെ ജ�ോലിക്കു
കയറണം.....നിൽക്കുന്നില്ല..'
തിരിച്ചു വാതിൽ പൂട്ടി ഗ�ോമതി ചേച്ചിയെ
താക്കോൽ ഏല്പിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും അവൾ
തനിച്ചാവുകയായിരുന്നു....മുറ്റത്തെ കരിയി
ലകളെ ചവിട്ടി വീണ്ടും നഗരത്തിന്റെ തിര
ക്കിലേക്കിറങ്ങി അവൾ.....വാടക വീട്ടിലെ
ജനാലയിലൂടെ കാണുന്ന ????നന്ത്യാർ
വട്ട ചെടിയിൽ വിരിയുന്ന പ�ൊൻ താരക
ങ്ങളെ ന�ോക്കി കഥ പറയാനും , പിണ
ങ്ങാനും , ഇണങ്ങാനും മാത്രമായി ഒരു
യാത്ര വീണ്ടും.......അനന്തമായ യാത്ര.......

കവിത
റീന വാക്കയിൽ
അധ്യാപിക
ഡൽഹി ചാപ്റ്റർ

എന്റെ
മലയാളമണ്ണ്
മാരി ത�ോല്ക്കും വാക്കു പെയ്യും ഭാഷയെൻ മലയാളം
മാമലകൾ പൂത്തുലയും മണ്ണിതെൻ മലയാളം
മാലപ�ോൽ മണിമാറിലേറെ ആറുകൾ ശുഭവാഹികൾ
പാലകൾ ശശിലേഖ പ�ോൽ നറു വെണ്മ ചിന്തിയ രാവുകൾ
തിങ്കളന്തിയിൽ ചിന്തും ചന്ദന ചന്തമേറിയ പ�ൊയ്കയിൽ
തങ്കമകുടം തലയിലേന്തിയ കൈരവങ്ങൾ ചിരിക്കയായ്
ചിത്രഭാനു വിളങ്ങിടും ദിനവേള നീളെ സരസ്സിലായ്
എത്രയേറെ നയനമ�ോദം നളിനജാലങ്ങൾ !
കാവുകൾ ചെറുതുമ്പകൾ കുഴിയാനകൾ മഞ്ചാടികൾ
പാവുനെയ്ത�ൊരു ഹരിതവർണ്ണ നിച�ോള കേദാരങ്ങളും.
കാനനാന്തരത്തിലാശുഗൻ വീശിടും മൃദു പല്ലവി
മ�ോഹനം ശ്രുതി ചേർത്തു മാറ്റൊലി ദൂരെ കേൾക്കുന്നു.
കാട്ടുപൂവിൻ മാദക സുഗന്ധമേറുന്നു
കാട്ടുപക്ഷികൾ താളമ�ോടെ ഗീതി മൂളുന്നു
കാട്ടുച�ോലകൾ മീട്ടും വീണകൾ കേട്ടുണർന്നീടും
നാട്ടുമൈനകൾ കൂട്ടമ�ോടെതിർ പാട്ടു പാടുന്നു
നിത്യകാമിത താപചിത്തം പൂത്ത പനിനീർ പ�ോൽ
സത്യമീ നൽ ഗ്രീഷ്മവീഥിയിൽ വാക പൂക്കുന്നു

ചക്രവാളം കനകകാന്തിയിൽ സന്ധ്യകൾ ത�ോറും
അഭ്രപാളിയിൽ മഞ്ജുജ്യോതി രാപകൽ ത�ോറും
ക�ൊറ്റികൾ വയലേലയിൽ കണിയായി മാറുന്നു
പറ്റമായ് മേയുന്ന കാലികളഴകു കൂട്ടുന്നു.
കതിരുകറ്റകൾ തലയിലേറ്റി,യകലെ നീങ്ങുന്ന
കരളു വെന്തൊരു കൃഷിവലൻ പുതു കനവു നെയ്യുന്നു
തരള സൗരഭ ലസിത മലരാൽ തഴകൾ ഗ്രാമാന്തങ്ങളിൽ
മുരളിയൂതുമിളം മുളയുടെ ത�ോളിൽ ചായുന്നു
തെല്ലകലെ കാണ്മതുണ്ടൊരു ശ�ോഭനം വിദ്യാലയം
നല്ല തേന്മൊഴി പാടുമുണ്ണികളേറ്റു പാടുന്നു
തുഞ്ചനും കവി കുഞ്ചനും ചെറുശ്ശേരിയും മണ്ണിൽ
മഞ്ജുമ�ൊഴി പ�ോൽ ഇമ്പമാക്കിയ മാതൃകാവ്യങ്ങൾ
മണ്ണിതിൽ പിറന്ന ഭാഗ്യം പുണ്യമാകുമ്പോൾ
കണ്ണിലും ഉൾക്കണ്ണിലും നിറയുന്നു മലയാളം .
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ചാറ്റൽമഴ
ആസ്വാദനം
ആതിര പ്രദീപ്
ആമ്പൽ വിദ്യാർത്ഥിനി
ഡൽഹി ചാപ്റ്റർ

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ
'ജന്മദിന'ത്തിന് ഒരാസ്വാദനം
ക

ഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ രാവിലെ
ഏണീറ്റു കുളിച്ച് വെള്ള ഖദർ
ഷർട്ടും വെള്ള ഖദർ മുണ്ടും
വെള്ള ക്യാൻവാസ് ഷൂസും
ധരിച്ച് ജന്മദിനം ആഘ�ോഷി
ക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്
നായകൻ. ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്
സുഹൃത്തായ ഹമീദ് ക്ഷണി
ച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും രാവിലത്തെ
ചായക്ക് വകയില്ല. പറ്റു തീർത്തു
ക�ൊടുക്കാത്തതിനാൽ ചായ
ക്കാരൻ ചായ ക�ൊടുത്തില്ല. ഉച്ച
വരെ കാത്തിരുന്നു. ഹമീദ് വീട്ടി
ലില്ല. ദാഹവും വിശവും കൂടി
വരുന്നു. പരിചയക്കാരാരും കണ്ട
ഭ ാ വ ം ന ട ി ക് കാതെ ക ട ന്നു
പ�ോകുന്നു. ആരും ആശംസകൾ
നേരുന്നില്ല. വിശപ്പും ദാഹവും മന
സ്സിലാക്കുന്നില്ല. സമയം വീണ്ടും
നീളുന്നു.
അടുത്ത വീട്ടിലെ വേലക്കാ
രൻ പയ്യന്റെ കൈയിൽ നിന്ന്
രണ്ടണ കടം വാങ്ങുമ്പോഴാണ്

സുഹൃത്തും വിപ്ലവകാരിയുമായ
ഗംഗാധരൻ വരുന്നത്. അയാൾ
ക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അദ്ധ്യക്ഷനാ
കേണ്ടതുണ്ട് . പക്ഷേ കടത്തു
കൂ ല ി ക്ക് ഒ ര ണ വേണ ം .
ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. പയ്യന്റെ
കയ്യിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ രണ്ടണ
യിൽ നിന്ന് ഒരണക്ക് ചായയും
ബീഡിയും ദ�ോശയും വാങ്ങി
ഗംഗാധരന�ോട�ൊപ്പം പങ്കിട്ടു
കഴിക്കുന്നു ബാക്കി വന്ന ഒരണ
കടത്തു കൂലിക്കായി ഗംഗാധര
ന് ക�ൊടുത്ത് യാത്രയാക്കുന്നു.
അത�ോട�ൊപ്പം കഥാനായകൻ
ഒരു വിപ്ലവ സന്ദേശം ല�ോക
ത്തിനായി ക�ൊടുക്കുന്നു. 'വി
പ്ലവത്തിന്റെ അഗ്നിജ്വാലകൾ
എങ്ങും ആളിപ്പടർന്ന് ഉയരട്ടെ.
ഇന്നത്തെ സമുദായ ഘടന
എല്ലാം കത്തി ദഹിച്ച് സുഖസ
മ്പൂർണ്ണവും സമത്വ സുന്ദരവു
മായ പുതിയ ല�ോകം സംജാത എഴുതുകയും പറയുകയും ചെ ഒരു പ�ോലീസുകാരന്റെ ച�ോദ്യം
മാവട്ടെ' ഇത്തരം വാക്കുകൾ യ്യുന്നതു ക�ൊണ്ട് വൈകുന്നേരം ചെയ്യലിന് വിധേയനാകുന്നുണ്ട്

കവിത

വരകൾ
അദ്വൈത് ബി.
അരുണാചൽ പ്രദേശ്

പറ പറന്നു
പറ പറന്നു കാക്ക.

കറു കറുത്ത കാക്ക.
പറ പറന്നു ക�ൊക്ക്
വെളു വെളുത്ത ക�ൊക്ക്.
പറ പറന്നു തത്ത
പച്ച പച്ച തത്ത
പറ പറന്നു കുരുവി
തവിട്ടു തവിട്ടു കുരുവി

കഥാനായകൻ. വീണ്ടും നേര
മിരുളുമ്പോൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ
ടെറസിൽ പുതിയ തലമുറയിൽ
പെട്ട ഒരു സംഘം ചെറുപ്പക്കാ
ര�ോട�ൊപ്പം കുറെ സമയം ഇരി
ക്കുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തെ
ക്കുറിച്ച് വാ ത�ോരാതെ സംസാരി
ക്കുന്ന അവർക്ക് മലയാള സാഹി
ത്യത്തോട് പുച്ഛം . അവിടെ ചെരി
പ്പുവിൽക്കാൻ വരുന്ന ഒരു പാവം
പയ്യനെ കള്ളയണ ക�ൊടുത്തു
പറ്റിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ.
വീണ്ടും രാത്രി കനക്കുന്നു. വിശപ്പ്
കുടുന്നു. ഒടുവിൽ തന്റെ ജന്മദി
നത്തിൽ എല്ലാ അഭിമാനവും
വിശപ്പിന്റെ മുന്നിൽ അടിയറവു
വച്ച് മാത്യുവിന്റെ അടുക്കളയിൽ
നിന്ന് ഭക്ഷണം മ�ോഷ്ടിക്കേണ്ടി
വരുന്നു കഥാ നായകന്.
അങ്ങനെ വിശപ്പ്, സൗഹൃദം,
സ്നേഹം, വിപ്ലവം എല്ലാത്തിനേ
യും കുറിച്ച് ഈ കഥയിൽ ബഷീർ
എഴുതിയിരിക്കുന്നു.
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ദൂരെ ദൂരെ മലയാളം

മലയാളം മിഷന�ൊപ്പം

തമിഴ്നാട്ടിൽ
പ്രവാസം എന്നും ആശങ്കയാണ്. ഒരിടത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ജീവിതം
കുടിയേറുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഉള്ളൊരുക്കം ഏറെക്കുറെ എല്ലാക്കാലത്തും ഒന്നാണ്.

വൃ

ശ്ചിക കാറ്റിന്റെ തല�ോടലിൽ
മയങ്ങിയും മയങ്ങാതെയും
കിടക്കുന്ന സുവർണ്ണ കതിരുകൾ
വകഞ്ഞുമാറ്റിയ പാടവരമ്പുക
ളും നിറയെ ചെറുത�ോടുകളും
ക�ൊണ്ട് സമ്പന്നമായ കുട്ടനാ
ട്ടിൽനിന്നും ഒരു പറിച്ചുനടൽ ചെ
ന്നൈയിലേക്ക്. 2004 സെപ്തം
ബർ മാസം നാട്ടിൽനിന്നും ഭർ
ത്താവിന�ൊപ്പം ചെന്നൈയിലേ
ക്ക് തീവണ്ടി കയറുമ്പോൾ മന
സ്സിൽ ഒരേയ�ൊരു സ്വപ്നം ഒരു നല്ല
ജ�ോലിയായിരുന്നു. ഒരു ബി.ക�ോം
ബിരുദധാരിയായ എനിക്കതിന്
വളരെ വേഗം സാധിച്ചു. എങ്കിലും
ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എന്ന
മ�ോഹം മനസ്സിൽ അവശേഷിച്ച
തിരക്കേറിയ നഗരവീഥികൾ, അം
ബരചുംബികളായ കെട്ടിടങ്ങൾ,
വാഹനങ്ങളുടെ നിരന്തര ശബ്ദം
ആദ്യമ�ൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി
യെങ്കിലും ചെന്നൈയ�ോട് വളരെ
വേഗത്തിൽ എനിക്കിണങ്ങാൻ
സാധിച്ചു.
തമിഴ്നാടിന്റെ സംസ്കാരം
അത് എന്നെ വല്ലാതെ ആകർ
ഷിച്ചു. എത്ര വികസന നഗര
മായിരുന്ന അവരുടെ പാരമ്പര്യ
ത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും
അവർ കൈവെടിയാറില്ല. പിന്നെ
ആതിഥ്യ മര്യാദയുടെ കാര്യത്തി
ലായാലും വളരെയധികം മുൻ
പിലാണ്.
ചെന്നൈയിൽഅടയാറിനടു
ത്ത് തിരുവാൻമിയൂർ എന്ന സ്ഥ
ലത്താണ് ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്ന
ത്. ആദ്യമ�ൊക്കെ പല പല വാടക
വീടുകളിലും മാറിമാറി താമസി
ച്ചു. പക്ഷേ കുട്ടികള�ൊക്കെ ആയ
പ്പോഴേക്കും വാടക വീടുകളിലെ
ഇടുങ്ങിയ മുറികൾ വല്ലാത്ത ബു
ദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി. മാത്രമല്ല,
കുട്ടികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോ
ടെ വളരാൻ സ്വന്ത മായ�ൊരു

വീട് എന്ന സ്വപ് നം മനസ്സിലുദി
ച്ചു. പിന്നീട് അതിനുള്ള ശ്രമമാ
യിരുന്നു. ഭർത്താവ് അനിൽകു
മാർ താങ്ങും തണലുമായി കൂടെ
നിന്നു പ്രയത്നിച്ചു. ദൈവകൃപ
യാൽ 2014-ൽ വേപ്പംപട്ട എന്ന
സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വീട് എന്ന
സ്വപ്നം സഫലമായി.
അപ്പോഴും തുടർന്ന് പഠിക്കണ
മെന്ന മ�ോഹം മനസ്സിൽ നിന്നും
മാഞ്ഞിരുന്നില്ല. 2015 ൽ അണ്ണാ
മലൈ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ
കീഴിൽ എം.ക�ോം ചെയ്യാൻ തീ
രുമാനിച്ചു. ഓഫീസ് ജ�ോലിക്കും
വീട്ടുജ�ോലിക്കും ഇടയിൽ കിട്ടു
ന്ന സമയം നന്നായി വിനിയ�ോ
ഗിച്ചു. എക്സാമിന്റെ സമയത്ത്
ചിക്കൻ പ�ോക് സ് പിടിപെട്ടു.
എന്തുതന്നെയായാലുംഎക്സാം
എഴുതും എന്ന വാശിയിലായിരു
ന്നു ഞാൻ. ഡ�ോക്ടറുടെ ഉപദേശ
പ്രകാരം എക്സാം എഴുതി 2017
ൽ എം.ക�ോം പാസായി.
ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും തി
രക്കുള്ള ആളായിരിക്കാനാണ്
എനിക്കിഷ് ട ം. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ വേപ്പംപട്ട് കേരള സമാജ
ത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർ
പ്പെട്ടു. അവിടുത്തെ നല്ലവരായ
സഹപ്രവർത്തകരുടെ പ്രോത്സാ
ഹനം എന്നിലെ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന

തിരുത്ത്
കഴിഞ്ഞ ലക്കം ദൂരെ ദൂരെ മലയാളത്തിൽ ജയശ്രീ രാജേഷ്,
ഗ�ോവ എന്ന് എഴുതിയതിൽ ഖേദിക്കുന്നു. ജയശ്രീ രാജേഷ്
മുംബൈ എന്നു തിരുത്തി വായിക്കുമല്ലോ

കലാകാരിയ ഉണർത്തി. കേരള
ത്തിന്റെ തനതുകലകളായ തി
രുവാതിര, ഒപ്പന, നാടൻപാട്ട്
എന്നിവ എനിക്ക് കുട്ടികളെയും
മുതിർന്നവരെയും പഠിപ്പിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞു.എല്ലാത്തിനുംചുക്കാൻ
പിടിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സമാജം
പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. ഹേമന്ത്കുമാറും
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബവും
ഒപ്പം സഹപ്രവർത്തകരും ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. എല്ലാവർഷവും ഓണ
ക്കാലത്ത് കലാപരിപാടികളുടെ
ഒരു സദ്യതന്നെ വിളമ്പാറുണ്ടായി
രുന്നു ഞങ്ങൾ. പിന്നീടങ്ങോട്ടുള്ള
എന്റെ വളർച്ച വലുതായിരുന്നു.
വേപ്പംപട്ട് സമാജം വനിതാ വി
ഭാഗത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി തിര
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സമാജത്തിന്റെ
പ്രവർത്തകരുമായി ഇപ്പോഴും മു
ന്നോട്ടു പ�ോകുന്നു.
എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും
വലിയ ഭാഗ്യം എന്നുപറയുന്നത്
മലയാളം മിഷന്റെ അധ്യാപിക
ആകാൻ സാധിച്ചതാണ്. ഞായ
റാഴ്ചകളിൽ നമ്മുടെ പ്രവാസി കുട്ടി
കൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ കിട്ടുന്ന
സമയം അത് എന്നെ സംബന്ധി
ച്ചിടത്തോളം അഭിമാനം ത�ോന്നു
ന്ന നിമിഷം ആണ്. ആകെ കിട്ടു
ന്ന ഒരു ഒഴിവു ദിവസമല്ലേ അത്
എന്ന് പലരും ച�ോദിക്കാറുണ്ട്

എങ്കിലും മറുനാട്ടിൽ മലയാളം
മറക്കാതിരിക്കാനും നമ്മുടെ മാ
തൃഭാഷയെ വരുംതലമുറയ്ക്ക് പകർ
ന്നുക�ൊടുക്കുന്നതും വളരെ നല്ല
കാര്യമായി ത�ോന്നി. മാത്രമല്ല
ടീച്ചിംഗ് എന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും
ഇഷ് ട പ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഫഷൻ
കൂടിയാണ്.
കവിതകൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടു
ന്ന ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ എഴുതാ
റുണ്ട്. പലപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ
ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് തീ
വണ്ടിയാത്രകൾക്കിടയിലാണ്.
അമ്പത്തൂരുള്ള ഓഫീസിലേക്ക്
തീവണ്ടിയിലാണ് പ�ോകുന്നത്.
യാത്രയ്ക്കിടയിൽ പലരെയും പരി
ചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്.ട് പല
രുടെയും കദനകഥകൾ പലവട്ടം
കരയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിത പച്ചകൾ
നേടി നെട്ടോട്ടമ�ോടുന്ന പല സ്ത്രീ
കളെയും പുരുഷന്മാരെയും കാ
ണുമ്പോൾ ഓര�ോ ജീവിതവും
ഓര�ോ കവിതകളാണെന്ന് ത�ോ
ന്നാറുണ്ട്.
2019 ൽ മലയാളം മിഷൻ നട
ത്തിയ 'മലയാള�ോത്സവം' എന്റെ
ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ
സുവർണ്ണ നിമിഷങ്ങൾ ആയിരു
ന്നു. കുട്ടികളിലെയും അധ്യാപക
രിലെയും പ്രതിഭയെ കണ്ടെത്താ
നുള്ള മലയാളം മിഷന്റെ ഉദ്യമം.
അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ച
തുതന്നെ എന്റെ ഭാഗ്യമായിരുന്നു.
കാരണം ഓഫീസ് ജ�ോലിയുടെ
തിരക്കുകൾ എനിക്കതിന് സാധി
ക്കില്ല എന്ന ത�ോന്നൽ ഉണ്ടായി
രുന്നു. പക്ഷേ നല്ലവരായ മാനേ
ജ്മെന്റിന്റെ പിന്തുണ എനിക്കു
ണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ കമ്പനി ഡയ
റക്ടർ ശ്രീ. ജിനി മാർട്ടിന്റെ വാക്കു
കൾ ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ
മായാതെ കിടക്കുന്നു; '' നിങ്ങൾ
ക്ക് കലാപരമായി ഉയരാൻ സാധി
ക്കുന്നത്ര ഉയരുക. എന്റെ എല്ലാ

2019 ൽ മലയാളം
മിഷൻ നടത്തിയ
'മലയാള�ോത്സവം'
എന്റെ ജീവിതത്തിലെ
ഏറ്റവും വലിയ
സുവർണ്ണ നിമിഷങ്ങൾ
ആയിരുന്നു.
കുട്ടികളിലെയും
അധ്യാപകരിലെയും
പ്രതിഭയെ
കണ്ടെത്താനുള്ള
മലയാളം മിഷന്റെ ഉദ്യമം.
അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ
സാധിച്ചതുതന്നെ എന്റെ
ഭാഗ്യമായിരുന്നു.

പിന്തുണയും ഉണ്ടാവും. ഓഫീസ്
ജ�ോലികൾ അതിന�ൊരു തടസമാ
കരുത്.'' പിന്നീടെനിക്ക് ആല�ോ
ചിക്കാനില്ലായിരുന്നു. കവതിരം,
പാരായണം, കവിതാരചന, കഥ
യെഴുത്ത്, നാടൻ പാട്ട് അങ്ങനെ
എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടു
ത്തു. 'അധ്യാപക പ്രതിഭ' എന്ന
പട്ടം കരസ്ഥമാക്കി. ഈ നേട്ടങ്ങ
ളെല്ലാം എന്നെ കൂടുതൽ ഉത്ത
രവാദിത്തമുള്ള ആളാക്കി മാറ്റി.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതലായി
കവിതകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി.
അതെ ജീവിത തിരക്കുള്ളവർ
ക്ക് ദുഃഖിക്കാൻ സമയമില്ല എന്ന
വാക്യം ഹൃദയത്തിലേറ്റിക്കൊണ്ട്.

മഞ്ജു അനിൽകുമാർ
അധ്യാപിക
വേപ്പംപട്ട്
കേരളസമാജം
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ഫ�ോക്ക്ല�ോർ

നാഗാരാധനയും പുള്ളുവൻപാട്ടും
ആ

ദിമ മനുഷ്യർ തങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങാ
ത്തതിനെയ�ൊക്കെ ആരാധിച്ചു
പ�ോന്നു. സൂര്യൻ, കാറ്റ്, മിന്നൽ, ജലം
തുടങ്ങിയവയ�ോടുള്ള ആരാധനകൾ
ഇതിന് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. നാഗാരാധന
അതിന്റെ പിന്തുടർച്ചയാവണം. മനുഷ്യരു
ടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തോളം പഴക്കമുണ്ട്
നാഗാരാധനയ്ക്ക്. ല�ോകത്തെല്ലാജനവിഭാ
ഗങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങ
ളിൽ നാഗങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രധാന്യമുണ്ട്.
നാഗങ്ങളെ തിന്മയുടെയും നന്മയുടെയും
പ്രതീകങ്ങളായി കാണുന്ന മനുഷ്യ സം
സ്ക്കാരങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ഗ്രീക്ക് പു
രാവൃത്തങ്ങളിൽ നാഗങ്ങളെ തിന്മയുടെ
പ്രതീകമായി കാണുമ്പോൾ ചൈനയിലും
ഇന്ത്യയിലുമ�ൊക്കെ നാഗങ്ങൾ ഉർവ്വരത
യുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും പ്രതീക
ങ്ങളാണ്. ഗ്രീക്ക്, ജർമ്മൻ, ചൈന എന്നി
വിടങ്ങളിലെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ കാണുന്ന
ഡ്രാഗൺ നാഗം തന്നെയാണ്.
ഹിന്ദുമതം. ക്രിസ്തുമതം, ബുദ്ധമതം, ഇസ്ലാം
മതം എന്നിവയിലും നാഗങ്ങളെ നന്മയു
ടെയും തിന്മയുടെയും പ്രതീകങ്ങളായി
കണ്ടുപ�ോരുന്നുണ്ട്. ഈ മതങ്ങളെ അടി
സ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പുരാണങ്ങളിലും
ഐത്യഹ്യങ്ങളിലുമ�ൊക്കെ നാഗങ്ങളെ
ക്കുറിച്ചുള്ള ധാരളം കഥകൾ കേൾക്കാം.
ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം നാഗങ്ങൾ
അത്ഭുത സിദ്ധികളുള്ളവരാണ്. നാഗങ്ങൾ
ക്കായി ഒരു ല�ോകംതന്നെ അവർ കൽപ്പി
ച്ചുക�ൊടുക്കുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിലെ പല
ദൈവങ്ങളും നാഗങ്ങളുമായി അഭേദ്യമാ
യബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ്. കൂടാതെ
ഹൈന്ദവതാന്ത്രികവിദ്യയിൽ കുണ്ഡലിനി
ശക്തിയെ പെൺപാമ്പായാണ് സങ്കൽപ്പി
ച്ചിരിക്കുന്നത്. നാഗാരാധനയ്ക്കായി ഇന്ത്യ
യിൽ നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്.
അത�ോട�ൊപ്പം എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപദേവതകളായി നാഗങ്ങ
ളെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ സർപ്പാരാധന ഇതരനാടു
കളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. സർപ്പങ്ങൾ
നിറഞ്ഞ പർവ്വതം (സഹ്യാദ്രി), സർപ്പങ്ങളു
ടെ നാട്(അഹിഭൂമി) എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം
കേരളത്തെ ആര്യന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്
ഇവിടുത്തെ സർപ്പാരാധനയെ പരിഗണി
ച്ചാവാമെന്ന് പണ്ഡിതൻമാർ അഭിപ്രായ
പ്പെടുന്നു. കേരളത്തിലെ സർപ്പാരാധനയു
ടെ തനിമ കാവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാ
ണ്. സർപ്പങ്ങളെ വൃക്ഷനിബിഡമായ ഒരു

സ്ഥാനത്ത് കുടിയിരുത്തി ആരാധിക്കുന്ന
രീതിയാണ് സർപ്പക്കാവുകളിലേത്. ഈ
ആരാധന ദ്രാവിഡ സംസ്ക്
 കാരത്തിന്റെ
ഭാഗമാണ് . കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ച്
സാമൂഹിക ജീവിതം നയിക്കാൻ തുടങ്ങി
ഇവിടുത്തെ ദ്രാവിഡ മനുഷ്യർ നാഗരാ
ധന തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും രക്ഷ
യുടെയും അവിഭാജ്യ ഘടകമായി കണ്ടു.
മന്ത്രങ്ങള�ൊ താന്ത്രികവിദ്യകള�ോ വശമി
ല്ലായിരുന്ന ദ്രാവിഡരുടെ ദൈവാരാധന
യുടെ ഭാഗമായിരുന്നു നൃത്തവും പാട്ടും.
ഈ നൃത്തത്തിനും പാട്ടിനും വ്യവസ്ഥാ
പിത രീതികള�ൊന്നും ആദ്യകാലത്ത് പാ
ലിച്ചുപ�ോന്നിരുന്നില്ല. അനുഷ്ഠാനങ്ങളു
മായി അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനകളുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദയം ചെയ്ത ഇത്തരം ആവി
ഷ്ക്കാരങ്ങളുടെ അന്തർധാര ഭക്തിയും
വിശ്വാസവുമായിരുന്നു. ദ്രാവിഡരുടെ
ഇടയിൽ മാത്രമല്ല ല�ോകത്തെവിടെയു
മുള്ള പ്രാചീനമനുഷ്യരുടെ തനിമയിൽ
പാട്ടും നൃത്തവും ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി
ഇഴുകി ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം.
ഇങ്ങനെ പിൽക്കാലത്ത് ദൈവാരാധന
യുടെ ഭാഗമായി ദ്രാവിഡരുടെ ഇടയിൽ
ഉടലെടുത്ത നൃത്തവും പാട്ടും ഒരു പ്രത്യേക
കലാധാരയായി രൂപപ്പെട്ടു. സാധാരണ
മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് ഉരുത്തി
രിഞ്ഞ ഈ കലാസംസ്ക്കാര പഠനമാണ്
ഏത�ൊരു ജനവിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചും
പരമ പ്രധാനം. ദൈവാരാധനയ്ക്കായി രൂപ
പ്പെട്ട് കലാംശംക�ൊണ്ട് കലകളായി ഉയർ
ത്തപ്പെട്ട ഇത്തരം അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം
നാട�ോടി സാഹിത്യം എന്ന അതിബൃഹ
ത്തായ സംസ്ക്കാര പഠനശാഖയിലെ
പ്രധാന കണ്ണിയാണ്.
കേരളത്തിൽ നാഗാരാധനയ്ക്ക് മാത്രമായു
ള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾതന്നെയുണ്ട്. പ്രകൃതിയും
മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യബന്ധത്തെ
യാണ് ഇത്തരം പ്രകൃത്യാരാധനകൾ സൂചി
പ്പിക്കുന്നത്. നാഗാരാധനയുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട് കേരളത്തിൽ കാണുന്ന അനുഷ്ഠാന
കലാരൂപങ്ങളാണ് പുള്ളുവൻപ്പാട്ട്(സർ
പ്പപ്പാട്ട), സർപ്പം തുള്ളൽ, നൂറും പാലും
ഊട്ടൽ എന്നിവ. നാഗപ്രീതിയുലൂടെ ദ�ോ
ഷപരിഹാരത്തിനായി നടത്തിവരുന്ന ഒര
നുഷ്ഠാനമാണ് പുള്ളുവൻപാട്ട്. നാവൂറു
പാടുക എന്നാണ് സാധാരണ ഇതിനെ
പറയാറ്. പുള്ളുവൻപ്പാട്ടിന്റെ ഉൽപ്പത്തി
കേരളത്തിന്റെ എഴുതപ്പെടാത്ത ചരിത്ര
ത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് . കേരളത്തിന്റെ

തനത് സംഗീത വഴിയായ സ�ോപാന സം
ഗീതത്തിൽ നിന്നും കർണ്ണാടക സംഗീത
ത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ ഒന്നാണ് പു
ള്ളുവൻപ്പാട്ടിലെ സംഗീതം. പുള്ളുവ സമു
ദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് പുള്ളുവൻപ്പാട്ട്
പാടുന്നത്. ഈ സമുദായം തലമുറകളാ
യി കൈമാറിവരുന്ന ഒരനുഷ്ഠാനമായാ
ണ് കേരളത്തിലിന്നും പുളളുവൻപ്പാട്ട്
അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങ
ളിലാണ് നാവൂറ് പാട്ട് നടത്താറുള്ളത്
എങ്കിലും പണ്ടുകാലത്ത് പുള്ളുവർ വീടു
കൾത�ോറും കയറിയിറങ്ങി സർപ്പദ�ോഷ
ങ്ങൾ അകറ്റാൻ പാടിയിരുന്നു.
ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് കൈലാസത്തിൽ
വെച്ചാണ് പുള്ളുവരുടെ ഉത്ഭവം. ശിവൻ
ദർഭപുല്ലിൽ നിന്ന് പുള്ളുവരെ സൃഷ്ടി
ച്ചു. ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവർ
പുള്ളുവർക്ക് വേണ്ട വീണയും കുടവും
കൈമണിയും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. സര
സ്വതിദേവിയാണ് സംഗീതം നൽകിയത്.
ശേഷം ദേശാന്തരങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് സർപ്പ
ങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി പുള്ളുവരെ
ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. ഈ കഥയാണ്
പുള്ളുവ സമുദായത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ
ക്കുറിച്ച് നിലവിലുള്ളത്. സ്ത്രീകളും പുരുഷ
ന്മാരും പുള്ളുവൻ പാട്ടിൽ പങ്കെടുക്കാറു
ണ്ട്. ഒറ്റക്കമ്പിയുള്ള വീണയുടെ ഒരറ്റത്ത്
വലിയകുടം ചേർത്തുകെട്ടിയ ഒരു തന്ത്രി
വാദ്യമാണ് പുള്ളുവൻപ്പാട്ടിന് ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നത.് ഇതിനെ പുള്ളുവവീണ എന്നു
പറയുന്നു. വീണയ�ോട് ചേർത്തുവെച്ച്
കെട്ടിയ കുടത്തിനെയാണ് പുള്ളുവക്കു
ടമെന്ന് പറയുന്നത്.
സർപ്പങ്ങളുടെ ക�ോലം വരച്ച് പുള്ളുവർ
പാടുന്ന ഒരനുഷ്ഠാനവും നമുക്കിടയിൽ
നിലവിലുണ്ട്. നാഗാരാധന യിൽ പ്രധാ
നപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇത്. സർപ്പം തുള്ളലെ
ന്നാണ് ഇതിനുപറയുന്നത്. നാഗങ്ങളുമാ
യി ബന്ധപ്പെട്ട് പുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ
പരാമർശിതമായ കഥയാണ് സർപ്പംതു
ള്ളലിൽ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. ഊർവ്വരതാ
സങ്കൽപ്പമാണ് സർപ്പം തുള്ളലിന് പിന്നി
ലുള്ളത്. കുരുത്തോലക�ൊണ്ട് അലങ്കരി
ച്ച മണിപ്പന്തലിൽ നാഗങ്ങളുടെ രൂപങ്ങൾ
എഴുതിയുണ്ടാക്കിയാണ് സർപ്പംതുള്ളൽ
നടത്തുന്നത്. അരിപ്പൊടി, മഞ്ഞളും ചുണ്ണാ
മ്പും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ചുവന്നപ�ൊടി,
ഉമ്മിക്കരി പ�ൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കറുത്ത
പ�ൊടി, മഞ്ചാടി ഇല ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചു
ണ്ടാക്കുന്ന പച്ചപ്പൊടി എന്നിവ ചേർന്ന

നാഗാരാധനയ്ക്ക്
ദ്രാവിഡജനതയുടെ
ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം
പ്രധാന്യമുണ്ടെന്ന്
തെളിയിക്കുന്നതാണ്
ഹിന്ദുക്ഷേത്രങ്ങളിലും
കാവുകളിലും കാണുന്ന
നാഗാരാധന. കേരളത്തിൽ
നാഗാരാധനയ്ക്ക് മാത്രമായുള്ള
ക്ഷേത്രങ്ങൾതന്നെയുണ്ട്.
പ്രകൃതിയും
മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള
അഭേദ്യബന്ധത്തെയാണ്
ഇത്തരം പ്രകൃത്യാരാധനകൾ
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

പഞ്ചവർണ്ണങ്ങളാണ് നാഗങ്ങളുടെ രൂ
പങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്.
പുള്ളുവരുടെ പാട്ടിനും സംഗീതത്തിനു
മ�ൊത്ത് സർപ്പദൈവങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ
ആവഹിച്ചവർ ഉറഞ്ഞാടി കവുങ്ങിൻപൂ
ക്കുലക�ൊണ്ട് ക�ോലം അഴിച്ചുകളയുന്നു.
ഇതാണ് കേരളത്തിൽ അനുഷ്ടിച്ചുവ
രുന്ന സർപ്പംതുള്ളൽ. സർപ്പങ്ങളുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങളിൽ
സർപ്പം തുള്ളലിന് അഭേദ്യമായ സ്ഥാ
നമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ നാഗാരാധനയു
ടെ അവിഭാജ്യഘടകമാണ് പുള്ളുവർ.
ഒരു പ്രദേശിക ജനവിഭാഗമായ ഇവരുടെ
ജീവിതവും വിശ്വാസവും ആചാരവുമെല്ലാം
കേരളത്തിലെ ദ്രാവിഡ സംസ്ക്
 കാരത്തി
ന്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ്. എല്ലാ മാസവും
ആയില്യം നാളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാ
വുകളിലും നാഗങ്ങൾക്കായി നടത്തുന്ന
പ്രത്യേക ആരാധനയാണ് നൂറും പാലും
ഊട്ടൽ. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നാഗാരാ
ധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലനിൽക്കു
ന്ന പുള്ളുവൻപ്പാട്ട് , സർപ്പൻതുള്ളൽ,
നൂറും പാലും ഊട്ടൽ എന്നിവ ദ്രാവിഡ
സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന
മുദ്രകളാണ്.

യു. സന്ധ്യ

