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വാർത്തകൾ

ഓണാട്ടൻ വിതച്ചാൽ
ഓണത്തിന് പുത്തരി

ആഗ�ോളീകരണത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതം
സാംസ്ക്കാരിക വിസ്മൃതിയാണെന്ന്
കവി സച്ചിദാനന്ദൻ

ഉള്ളടക്കം

ഭൂമിമലയാളം

അദ്ധ്യാപകര�ോട്
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ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലെ
ജീവിത വ്യവസ്ഥകളെയും
രീതികളെയും കുട്ടികളിലേക്ക്
പകരുക എന്നതാണ് ഓണവും
മറ്റ് ആഘ�ോഷങ്ങളും
വിഷയമായ പാഠങ്ങൾ
ക�ൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

മഷിത്തണ്ട്
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നവീകരണം ഭാഷയുടെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യം
മുംബൈ • ആഗ�ോളീകരണമു
ണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണ
മായ പ്രത്യാഘാതം സാംസ്ക്കാ
രിക വിസ്മൃതിയാണെന്ന് പ്രശസ്ത
കവി സച്ചിദാനന്ദൻ. മുംബൈ ചാ
പ്റ്റർ സംഘടിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ
പ്രവേശന�ോത്സവം ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഒറ്റ ഭാഷയുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ
കാര്യങ്ങളും നടത്താം എന്ന്
ആഗ�ോളീകരണത്തിന്റെ വക്താ
ക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവരുടെ
ലക്ഷ്യം സാമ്പത്തിക മേൽക്കൊ
യ്മ മാത്രമാണ്. അതിന് ഒരു ഭാഷ
മതിയാകും. എന്നാൽ സംസ്ക്കാ
രത്തിന് അതു പ�ോര. ല�ോക സം
സ്ക്കാരങ്ങളുടെ വൈവിദ്ധ്യവും
നാനാത്വവും നിലനിർത്തുന്നതി
ന് അനേകം ഭാഷകൾ നിലനിർ
ത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിരന്ത
രമായ നവീകരണം ഭാഷയുടെ

നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാ
ണ്. ഭാഷ എന്നത് നിഘണ്ടുവി
ലെ കുറേ വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല,
അത�ൊരു ജനത ല�ോകത്തെ
യും ജീവിതത്തെയും അവനവ
നെത്തന്നെയും ന�ോക്കിക്കാണു
ന്ന രീതിയാണ്. അതിനാലാണ്
മലയാള ഭാഷ അറിയുക എന്നത്
മലയാളി ആയിരിക്കുക എന്നതി
ന്റെ പ്രാഥമികമായ അർത്ഥവും
നിർവ്വചനവുമാകുന്നതെന്നും
അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പത്ത് വർഷത്തെ പ്രവർത്ത
നം ക�ൊണ്ട് മികവു കാണിച്ച
മുംബൈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഓര�ോ
പ്രവർത്തനവും മറ്റ് ചാപ്റ്ററു
കൾക്കും മാതൃകയാണെന്ന്
ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ മലയാളം
മിഷൻ ഡയറക്ടർ സുജ സൂസൻ
ജ�ോർജ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചാ
പ്റ്റർ പ്രസിഡന്റും എഴുത്തു
കാരനുമായ ബാലകൃഷണൻ,

സെക്രട്ടറി രാമചന്ദ്രൻ മഞ്ചറമ്പ
ത്ത്, മലയാളം മിഷൻ രജിസ്ട്രാർ
എം.സേതുമാധവൻ, ഭാഷാധ്യാ
പകൻ ഡ�ോ. എം.ടി. ശശി,റീന
സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ ചട
ങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.
മലയാളം മിഷന്റെ സിഗ്നേച്ചർ
ഫിലിം ചടങ്ങിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.
മലയാളം മിഷൻ അധ്യാപിക
ജയശ്രീ രാജേഷ് എഴുതി മധു
നമ്പ്യാർ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പ്രവേ
ശന�ോത്സവഗാനത്തിന്റെ പ്ര
കാശനവും നടന്നു. നാസിക്,
ക�ൊങ്കൺ, നവി മുംബൈ,
താനെ, ക�ൊളാബ-മാൻഖുർദ്,
ബാന്ദ്ര--ദഹിസർ, മുംബ്ര-- ബദ
ലാപ്പൂർ,സാക്കിനക്ക, -പവായ്
കിഴക്ക്, പാൽഘർ -- മീരാ റ�ോഡ്
എന്നീ ഒൻപത് മേഖലകളിലാ
ണ് പ്രവേശന�ോത്സവം നടന്ന
ത്. പഠിതാക്കൾ കലാപരിപാടി
കൾ അവതരിപ്പിച്ചു.

ഗ്രന്ഥപ്പുര
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മലയാള കവിതയിലെ
ശബ്ദസുന്ദരൻ
പിറന്ന നാടിന്റെ സാംസ്ക്കാ
രിക മഹിമയും പാരമ്പര്യവും
സ്വതന്ത്ര ബ�ോധവും പ്രകൃതി
യുമെല്ലാം വള്ളത്തോൾ കവി
തയുടെ ഊർജ്ജമായി വർത്തി
ക്കുന്നു.

വാർത്തകൾ
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ഓണപ്പൂക്കാലം
പരിഷ്കരിച്ച പൂക്കാലം
വെബ്മാഗസിന്റെ
വിശേഷങ്ങൾ
അധ്യാപകർക്കായി
ദശദിന ശിൽപ്പശാല
ഭാഷ, സാഹിത്യം, സംസ്ക്കാ
രം,സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നിവ
യെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ശില്പശാ
ലയിൽ ക്ലാസുകൾ ആസൂത്ര
ണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മലയാളം മിഷൻ
മുംബൈ
ചാപ്റ്റർ
സംഘടിപ്പിച്ച
ഓൺലൈൻ
പ്രവേശന�ോത്സ
വത്തിൽ നിന്ന്
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തിരുവനന്തപുരം • സ്ത്രീകളുടെ
ലിംഗസമത്വത്തിനായുള്ള പ�ോ
രാട്ടത്തിൽ ഊർജ്ജമാകാൻ
മലയാളം മിഷൻ റേഡിയ�ോ മല
യാളം ഷീ റേഡിയ�ോ ഒരുക്കുന്നു.

സ്ത്രീസമത്വത്തിനായി സാംസ്ക്കാ
രികകാര്യ വകുപ്പ് ആവിഷ്ക്കരി
ച്ച "സമം' സാംസ്ക്കാരിക വിദ്യാ
ഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാ
ണ് ഷീ റേഡിയ�ോ പ്രവർത്തനം
ആരംഭിക്കുന്നത്.സ്ത്രീ മുന്നേറ്റങ്ങ
ളുടെ ചരിത്രം, സ്ത്രീ സാഹിത്യം,
സിമ്പോസിയങ്ങൾ, അഭിപ്രായ
ചർച്ചകൾ എന്നിവയിലൂടെ സ്ത്രീ
കൾക്കായി ഒരു പെണ്ണിടം ഒരു
ക്കുകയാണ് ഷീ റേഡിയ�ോയു
ടെ ലക്ഷ്യം.
അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിൽ
സ്ത്രീകൾക്ക്നേരെയുണ്ടായഅതി
ക്രമങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
മലയാളം മിഷൻ, ഭാരത് ഭവൻ,
ലളിതകലാ അക്കാഡമി, ഭാഷാ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കെ.എസ്.എഫ്.ഡി.
സി, ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമി എന്നീ
സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയാണ് സാം
സ്ക്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ് "സമം'
പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. സമത്തി
ന്റെ ക�ോർ കമ്മിറ്റി അധ്യ
ക്ഷ മലയാളം മിഷൻ ഡയ
റക്ടർ സുജ സൂസൻ
ജ�ോ ർ ജ്ജാ ണ് . ഷ ീ

റേഡിയ�ോക്ക് പുറമെ മലയാളം
മ ി ഷ ന് റെ യു ട ്യൂബ് ച ാ ന ൽ
വഴിയും സമത്തിന്റെ സാംസ്ക്കാ
രിക പരിപാടികൾ പ്രക്ഷേപണം
ചെയ്യും. സമകാലിക സ്ത്രീ വിഷയ
ങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പെൺ
കവിയരങ്ങ്, സ്ത്രീ കേന്ദ്രീകൃത
സാഹിത്യ കൃതികളുടെറേഡിയ�ോ
ആവിഷ്കാരം, സാമൂഹിക വി
ഷയങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പ്ര
തികരണം എന്നിവയാണ് ഷീ
റേഡിയ�ോയുടെ പ്രധാന ഉള്ള
ടക്കം. കെ.സരസ്വതിയമ്മയുടെ
"പെൺബുദ്ധി' എന്ന കഥയുടെ
റേഡിയ�ോ നാടക രൂപമാണ് ഷീ
റേഡിയ�ോയിലെ ആദ്യ പ്രക്ഷേ
പണത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്നത്.
റേഡിയ�ോ നാടക മത്സരവും
"സമ'ത്തിന്റെ ഭാഗമായി മലയാളം
മിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കും. കൂടാതെ
സ്ത്രീ മുന്നേറ്റ ചരിത്രങ്ങൾ സാ
ക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ
അവൾ സമൂഹത്തിൽ, അവൾ
വെള്ളിത്തിരയിൽ, അവൾ സാ
ഹിത്യത്തിൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെ
ടുത്തും.

താരമാകാൻ ഓണം
ഫെസ്റ്റീവ് സാരികൾ
കേരളാ സാരിയുടെ ക�ോട്ടൺ
മെറ്റീരിയലിൽ പ്രത്യേക
ഡിസൈനുകൾക്കുള്ളിൽ
മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ പതിപ്പി
ച്ചാണ് ഓണം ഫെസ്റ്റീവ് സാരി
തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

'സമ'ത്വത്തിനായി ഷീ റേഡിയ�ോ

നിലവില്
43 രാജ്യങ്ങളില്
മലയാളം മിഷന്റെ
പഠനകേന്ദ്രങ്ങള്
പ്രവർത്തിക്കുന്നു

'പയ'ത്തിൽനിന്ന്
'പഴ'ത്തിലേക്ക്
മഴ മഴ മഴ മഴ പെയ്യുന്നു
ചറപറ ചറപറ പെയ്യുന്നു
പട പട പട പട
ചിറകുകൾ വീശി
പറവകൾ പാറിപ്പോകുന്നു.
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43

ക്ലാസ് മുറിയിലെ ഓണം

ദുരെ ദൂരെ മലയാളം
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ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന
രാമേശ്വരം
ധനുഷ്ക�ോടിയിലെ ബീച്ച്,
ചുഴലിക്കാറ്റില�ൊലിച്ചുപ�ോയ
പഴയകാല പള്ളികളുടെയും
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെയും
പ�ോസ്റ്റോഫീസിന്റെയും വാട്ടർ
ടാങ്കിന്റെയുമ�ൊക്കെ ഗതകാല
പ്രൌഢി വിളിച്ചോതിക്കൊണ്ട്
നിലക�ൊള്ളുന്നു.

ഫ�ോക്ല�ോർ
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ക�ൊക്കരയുടെ
ദ്രാവിഡപ്പെരുമ
കാണിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ
ക�ൊക്കരക്ക് വലിയ സ്ഥാനമു
ണ്ട്. ക�ൊക്കരയെടുപ്പ് എന്നൊ
രാചാരം തന്നെ അവർക്കിട
യിൽ നിലവിലുണ്ട്.
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ഓണാശംസകൾ....
പ്രിയ സ്നേഹിതരേ......
ചിങ്ങം പിറന്ന പുലരിയിലിരുന്നാണ് ഈ കുറിപ്പെഴുതുന്നത്. എല്ലാ
ക്കാലത്തെയും ഓണക്കാലത്തേതുപ�ോലെയുള്ള ഊഷ്മളമായ
സൂര്യവെളിച്ചം ഈറൻവിടാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇലത്തുമ്പുക
ളിൽ തൂങ്ങിയാടുന്നുണ്ട്. നിലംപറ്റെ പടർന്നു കിടക്കുന്നവർ മുതൽ
ആകാശത്തെ എത്തിപ്പിടിക്കാനായുന്നവർ വരെയുള്ള സസ്യലതാ
ദികൾ ഓണക്കോടികൾ ഞ�ൊറിഞ്ഞുടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
കസവ് ഉടയാടകളുടുത്ത ഓണത്തുമ്പികൾ ഓണമെന്തായി എന്ന്
ച�ോദിച്ചു പറന്നു നടക്കുന്നുണ്ട്. ക�ോവിഡിന്റെ ദീനതയെയും പരാ
ധീനതകളെയും തള്ളി നീക്കി ഓണക്കാലാരവങ്ങളിലേക്ക് ഊളിയി
ടാൻ ല�ോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളും വെമ്പൽക�ൊള്ളുന്നു
ണ്ട്. ചുവരിലെ പല്ലിയെയും മുറ്റത്തിറമ്പത്തെ ഉറുമ്പിനെയും ത�ൊ
ഴുത്തിലെ പശുവിനെയും ഓണമൂട്ടാൻ മറക്കാത്ത മലയാളിയുടെ
സഹജീവിബ�ോധമാണ് ഓണത്തിന്റെ സംസ്ക്കാരം.

ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പണ്ഡിതരുണ്ട്. മഹാബലി എന്ന
ആശയം തന്നെ ബുദ്ധമതാശയമാണെന്ന നിരീക്ഷണം ശക്തമാ
ണ്. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഒരു ഓണാട്ടുകരക്കാരി എന്ന നിലയിൽ
എന്റെ ഓണം ഓർമ്മകളിൽ ചിലത് കൂടി പങ്കുവെയ്ക്കാം.
ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശം കാർഷിക ഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ വൈവിധ്യത്താൽ
എന്നും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എന്റെ ശൈശവ ഓർമ്മക
ളിൽ കരനെല്ല്, പുഞ്ചനെല്ല്, കരിമ്പ്, കാച്ചിൽ, ചേന, ചേമ്പ്, നന
കിഴങ്ങ്, ഉഴുന്ന് , കടല, പയർ, നിലക്കടല, കൂവരക്, എള്ള്, മുതിര,
പലതരം വാഴകൾ എന്നുവേണ്ട എന്തും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഇടമായി
രുന്നു ഓണാട്ടുകര. ഓര�ോന്ന് നടുമ്പോഴും ഓണത്തിനു കൂടി ലാ
ക്കാക്കിയാണ് കൃഷിചെയ്യുന്നത്.
കൃഷി പ�ോലെത്തന്നെയാണ് ഓണക്കളികളുടെ വൈവിധ്യവും
ഞാനെന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കളിച്ചിട്ടുള്ള കളികളിൽ ചിലത് പരിച
യപ്പെടുത്താം. ഒരു കളിയിതാ.....

മാണിക്യ ചെമ്പഴുക്ക
എത്രപേർക്കു വേണമെങ്കിലും ഈ കളിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഇരു
ന്നാണ് കളി. ഓരാൾ നടുവിൽ നിൽക്കും. ചെമ്പഴുക്ക ആരുടെ
കയ്യിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് കളിയുടെ കാതൽ. വായ്ത്താരി
യാണ് കളിയുടെ രസം.
ഇരിക്കുന്നവർ : ഓടുന്നുണ്ടോടുന്നുണ്ടേ
		 മാണിക്യ ചെമ്പഴുക്കാ....
ച�ോദ്യം		 ആരുടെ കയ്യിലാരുടെ കയ്യിലേ
		 മാണിക്യ ചെമ്പഴുക്കാ.......?

നിൽക്കുന്നയാൾ
ഉത്തരം
: എന്റെ കയ്യിലെന്റെ കയ്യിലേ
		 മാണിക്യ ചെമ്പഴുക്കാ.......
എല്ലാ നാടിനും കാർഷികസംസ്കൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടലെ
ടുത്ത ഒരു ഉത്സവമുണ്ടായിരിക്കും. കാലക്രമേണ ഉത്സവത്തിന്റെ
അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്ക് വിശ്വാസങ്ങളും ആരാധനയും കടന്നു
വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ആയിരത്താണ്ടുകളിലൂടെ നടന്നു വന്നി
ട്ടും താരതമ്യേന മതേതരമായി ഇന്നും ആഘ�ോഷിച്ചുപ�ോരുന്ന
അപൂർവ്വ ദേശീയ�ോത്സവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഓണം. ഓണത്തിന്
ല�ോകമലയാളിയെ ഒരുമിച്ച് ഒരില സദ്യക്ക് മുന്നിൽ അണിനിര
ത്താൻ കഴിയുന്നത് ആ സവിശേഷത ക�ൊണ്ടാണ്. അതിനാലാ
ണല്ലോ വൈല�ോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേന�ോൻ എന്ന നമ്മുടെ
ഓണപ്പാട്ടുകാരൻ ഓണത്തെ സർവ്വകാലദേശമനുജരുടെയും
ഉള്ളിലെ സമനീതി ബ�ോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നമായി വിശേഷി
പ്പിക്കുന്നത്.
""പലദേശത്തിൽ പലവേഷത്തിൽ
പല പല ഭാഷയിൽ ഞങ്ങൾ കഥിപ്പൂ
പാരിതിലാദിയിലുദയം ക�ൊണ്ടു പ�ൊ
ലിഞ്ഞൊരു പ�ൊന്നോണത്തിൻ ചരിതം''
				(ഓണപ്പാട്ടുകാർ)

ച�ോദ്യം	
: ആരുടെ കയ്യിലാരുടെ കയ്യിലേ
		 മാണിക്യ ചെമ്പഴുക്കാ......?
ഉത്തരം
:
		
		
		

എന്റെ ഇടം കയ്യിലേ മാണിക്യ ചെമ്പഴുക്കാ.......
എന്റെ വലം കയ്യിലേ മാണിക്യ ചെമ്പഴുക്കാ.......
ഒരു വട്ടം ചുറ്റിയേ മാണിക്യ ചെമ്പഴുക്കാ.......
ഇരുവട്ടം ചുറ്റിയേ മാണിക്യ ചെമ്പഴുക്കാ.......

ഇങ്ങനെയിങ്ങനെ കളി രസം പിടിച്ചു മുന്നോട്ടു പ�ോകും.
ഈ ഓണത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ കളിയ�ൊ
ന്ന് കളിച്ചുന�ോക്കാമ�ോ? വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് കളിച്ചാലും
മതി. കളിയുടെ വീഡിയ�ോ എടുത്ത് അയച്ചാൽ നമുക്കത് പൂക്കാല
ത്തിൽ ക�ൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത കളികാര്യം പിന്നീട്.
എല്ലാവർക്കും
ഹൃദ്യമായ ഓണാശംസകൾ

ഓണാട്ടുകരയുടെ ഓണം

ഒരുപാട് സവിശേഷ സംസ്കൃതിയുടെ നാടാണ് ഓണാട്ടുകര.
പഴയ ഓടനാടാണ് ഓണാട്ടുകരയായത്. കായംകുളം രാജാ
വിന്റെ ഭരണ ത്തിൽ കീഴിലായിരുന്നു ഈ നാട് ഏറെക്കാലം.
ഓണാട്ടുകരയിലെ ഏറ്റ വും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലമായ മാവേലി
ക്കരക്ക് ആ പേര് ലഭിച്ചത് മാവേലിനാട് ആയതിനാലാണെന്ന്
കരുതുന്നു. കേരളത്തിലേറ്റവും അധികം ബുദ്ധസ്മാരകങ്ങളും
ബുദ്ധവിഗ്രഹങ്ങളും കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓണാട്ടുകര പ്രദേശ
ങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഓണാഘ�ോഷങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധമതവുമായി

ഡയറക്ടർ,
മലയാളം മിഷൻ
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അദ്ധ്യാപകര�ോട്
ഡ�ോ. എം.ടി. ശശി
ഭാഷാധ്യാപകൻ, മലയാളം മിഷൻ

ക്ലാസ് മുറിയിലെ ഓണം
ലയാളിക്ക് ഏറ്റവും ആത്മ
ബന്ധമുള്ള ആഘ�ോഷമാ
ണ് ഓണം. ഓര�ോ കാലത്തും
സ്വഭാവങ്ങളും നടത്തിപ്പു രീതി
യുമ�ൊക്കെ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിലും
മുറ്റത്തും മനസ്സിലും പൂക്കളമിട്ടു
ക�ൊണ്ട് മലയാളി എക്കാലത്തും
ഗൃഹാതുരതയ�ോടെ ഓണത്തെ
കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടിക്കാ
ലത്തിന്റെ കുതൂഹലങ്ങളെ മു
തിർന്നവർ ഓർത്തെടുക്കുന്ന,
ആഹ്ലാദാരവങ്ങളിൽ പുതുതല
മുറ അലിയുന്ന ഓണാഘ�ോഷ
ത്തെ നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങ
ളിൽ പലതരത്തിൽ ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തി
ലെ ജീവിതവ്യവസ്ഥകളെയും
രീതികളെയും കുട്ടികളിലേക്കു
പകരുക എന്നതാണ് ഓണവും
മറ്റ് ആഘ�ോഷങ്ങളും വിഷയ
മായ പാഠങ്ങൾക�ൊണ്ട് നാം
ഒന്നാമതായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഓര�ോ ആഘ�ോഷങ്ങളുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പദാവലി
കൾ, പ്രാദേശിക ഭാഷാഭേദങ്ങൾ
എന്നിങ്ങനെ പലതും പരിചയ
പ്പെടാൻ ആഘ�ോഷങ്ങളുടെ
പഠനം കുട്ടികളെ സഹായിക്ക
ണം. അക്കാര്യം പ്രത്യേകമായി
കണ്ണുവെച്ച് തേടിപ്പിടിച്ച് അധ്യാ
പിക ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് ക�ൊണ്ടു
വരേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി
ഓണം വിഷയമായി വരുന്ന പാ
ഠഭാഗത്ത് ഓണവിശേഷങ്ങൾ
എത്രയ�ോ കുട്ടികൾക്ക് പകർ
ന്നുക�ൊടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ?

ഓണപ്പൂക്കളം, ഓണക്കാഴ്ച, ഓണ
ക്കോടി, ഓണസ്സദ്യ, ഓണപ്പാട്ടു
കൾ, ഓണത്തെയ്യം, ഓണപ്പൊ
ട്ടൻ, ഓണവില്ല്, ഉത്രാടപ്പാച്ചിൽ
എന്നിങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാ
ര്യങ്ങൾ വശദീകരിക്കാനുള്ളതാ
ണ്. ഓണക്കളികൾ തന്നെ എത്ര
യെണ്ണമുണ്ട്.
ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഗവേഷണബു
ദ്ധിയ�ോടെ കണ്ടെത്തി പാഠാസൂ
ത്രണം തയാറാക്കി മുന്നൊരു
ക്കത്തോടെ ക്ലാസ് മുറിയിലേ
ക്ക് എത്തിയാൽ എത്ര ആസ്വാ
ദ്യകരമായി നമുക്ക് ക്ലാസെടു
ക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഓർത്തു
ന�ോക്കൂ. ഓണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
പഴഞ്ചൊല്ലുകളുടെ വിശദീകര
ണങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് ഭൂതകാലത്തി
ന്റെ ഭാഷാതുടിപ്പുകളെയും ഒരു
സവിശേഷ കാലഘട്ടത്തിലെ
ഭാഷാശൈലിയെയും പരിചയ
പ്പെടാൻ കുട്ടികൾക്ക് അവസര
മ�ൊരുക്കില്ലേ?
മഹാബലിയെ വാമനൻ പാ
താളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തി
യതിനാൽ ആണ്ടില�ൊരിക്കൽ
മഹാബലി, പ്രജകളെ കാണാ
നെ ത്തു ന്ന ത ാ ണ് ഓ ണ മെ
ന്നുമുള്ള ഐതിഹ്യകഥ വിശ
ദീകരിക്കുന്നതിന�ൊപ്പം കഥ
പറയുക, കഥാപൂരണം, പുതിയ
കഥ കണ്ടെത്തൽ എന്നിങ്ങനെ
എത്രയെത്ര ഭാഷാവ്യവഹാര
ങ്ങൾ സൃഷ് ട ിക്കാം. 'മാവേലി
നാടുവാണീടും കാല' മെന്ന
ഓണപ്പാട്ടിൽ നിന്നും പുതിയ
പാട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കുട്ടിയെ

അറിയിപ്പ്

ആ ന ന്ദ ത് തി ല ാ ക് കിക്കൊ ണ്ട്
തന്നെ നമുക്ക് ശ്രമിച്ചുകൂടേ?
മാവേലിയുടെ കഥ കുട്ടികളുടെ
മൂല്യബ�ോധത്തെ ഉയർത്തുന്ന
തരത്തിൽ ഉപയ�ോഗിക്കാം.
കള്ളവും ചതിവുമില്ലാത്ത,
നന്മകൾ മാത്രം നിലനിന്ന ആ
കാലത്തെ കുട്ടിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ
ക�ൊണ്ടുവരാൻ രസകരവും വെ

ഒരു പ്രത്യേക
കാലഘട്ടത്തിലെ
ജീവിത
വ്യവസ്ഥകളെയും
രീതികളെയും
കുട്ടികളിലേക്ക്
പകരുക എന്നതാണ്
ഓണവും മറ്റ്
ആഘ�ോഷങ്ങളും
വിഷയമായ
പാഠങ്ങൾ ക�ൊണ്ട്
ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ല്ലുവിളിനിറഞ്ഞതുമായഎത്രയ�ോ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴി
യുമെന്നുറപ്പാണ്.
ആഘ�ോഷങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മു
റി അധ്യയനം എന്തൊക്കെ തര
ത്തിലുള്ള ഭാഷാ വ്യവഹാര
ങ്ങൾക്കാണ് ക്ലാസ് മുറിയിൽ

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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ഓണം പൂക്കളുടെയും വൃക്ഷ
ങ്ങളുടെയും കൂടി ആഘ�ോഷ
മാണല്ലോ. പ്രകൃതിയ�ോട് ചേർ
ന്നാണ് മലയാളിയുടെ എല്ലാ
ആഘ�ോഷവും. മണ്ണും മനുഷ്യ
നും അത്രമേൽ ചേർന്നിരിക്കു
ന്നുവെന്ന് ഓണക്കാലം നമ്മെ
അറിയിക്കുന്നു. ഓണത്തുമ്പി
കൾ, ഈ കാലത്തിന്റെ മാത്രം
സവിശേഷതയല്ലേ? ആ കാഴ്ച
കാണാത്ത കുട്ടിയ�ോട് അത് വി
ശദീകരിക്കേണ്ടതാണ്.
ഓണത്തിനെന്തെല്ലാം മണങ്ങ
ളാണ്. പുതുവസ്ത്രങ്ങളുടെ, പഴങ്ങ
ളുടെ, വറുക്കുന്നതിന്റെ, പ�ൊരി
ക്കുന്നതിന്റെ, സാമ്പാറിന്റെ, പാ
യസത്തിന്റെ, ഓട്ടടയുടെ എന്നി
ങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ആ
ഗന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു
പ�ോയ അടുക്കളയെയും ഉപക
രണങ്ങളെയും ഭക്ഷ്യസംസ്കാ
രത്തെയും കുറിച്ച് നമുക്കെന്തെ
ല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക്
പറഞ്ഞുക�ൊടുക്കാനുണ്ട്?
ഓണാഘ�ോഷത്തെക്കുറി
ച്ച് പത്രങ്ങളിലും ആനുകാലിക
ങ്ങളിലും വരുന്ന വിശേഷങ്ങൾ
മുറിച്ചെടുത്ത് പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാ
ക്കുന്നതിന് കുട്ടികള�ോട് നിർദ്ദേ
ശിക്കാമല്ലോ? കുട്ടികളത് രസ
കരമായി ഏറ്റെടുക്കുമെന്നതിൽ
തർക്കമില്ല.
ആഘ�ോഷങ്ങളുടെ ക്ലാസ്മുറി
അവതരണം കേവലമായി ഒരു
പറഞ്ഞുപ�ോക്കാവരുത്. ഓണ
ക്കാലമായതിനാൽ ഇവിടെ ഓണ
ത്തിലൂന്നി എന്നേയുള്ളൂ. നമ്മുടെ
നാല് ക�ോഴ്സുകളിലും കേരള
ത്തിന്റേതു മാത്രമായ ആഘ�ോ
ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്.
അതിന്റെയെല്ലാം ക്ലാസ്മുറി അധ്യ
യനം ഓര�ോന്നിന്റെയും ആഴങ്ങ
ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി, മലയാളത്തിന്റെ
ഉന്നതമായ സാംസ്കാരിക പാ
രമ്പര്യത്തിന്റെ തുടർക്കണ്ണികളാ
ക്കി നമ്മുടെ പഠിതാക്കളെ മാറ്റുക
എന്നതാകണം. ശബ്ദഘ�ോഷ
ങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് മലയാള
ത്തിന്റെ തനതു സംസ്കാരത്തെ
അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചും നമ്മുടെ
കുട്ടി വളർന്നു വരട്ടെ.

ഹൃദ്യമായ
ഓണാശംസകൾ

കത്തുകൾ

കത്തുകൾ
മലയാളം മിഷൻ
അരിസ്റ്റോ
തൈക്കാട്
തിരുവനന്തപുരം
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മ

അവ സ ര മ�ൊ രു ക്കുക എ ന്ന്
പറയാൻ കഴിയാത്തത്ര അധി
കമാണെന്നർഥം.
പാഠഭാഗത്തെ പ്രധാന ആശ
യങ്ങൾ ചേർത്ത് പ്രസംഗങ്ങൾ
തയാറാക്കാം. പണ്ടുകാലത്തും
ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഓണത്തി
നു വന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒരു സംവാദ
ത്തിനുള്ള വിഷയമല്ലേ? ഓണമെ
ന്നത് തികച്ചും കച്ചവടച്ചരക്കായി
മാറിയിട്ടുണ്ടോ? കമ്പോളത്തി
ലെ ഓണത്തെക്കുറിച്ച്, ഓണം
ബംബറുകളെക്കുറിച്ച്, പാക്കറ്റ്
പായസങ്ങളെക്കുറിച്ച് എത്രയ�ോ
ചർച്ചകൾ, കുറിപ്പുകൾ തയാറാ
ക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക്
സൃഷ്ടിച്ചുകൂടേ?
ഓണം ഒരു വിളവെടുപ്പുത്സവ
മാണ്. കാർഷിക സംസ്കൃതിയെ
സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ എത്രയ�ോ
വിശദീകരണങ്ങൾക്കും കുട്ടികളു
ടെ സംഭാഷണങ്ങൾക്കും ക്ലാസ്
മുറി വേദിയാക്കിക്കൂടേ? ഓണ
പ്പാട്ടുകൾ എത്രയാണ്? മലയാ
ളത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഓണനിലാ
വ് പരത്തുന്ന സിനിമയിലെയും
നാടകങ്ങളിലെയുമെല്ലാം ഓണ
വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ
മ�ൊബൈൽ ഫ�ോണിലൂടെ കേൾ
പ്പിക്കാൻ, കുട്ടികളുടെ ആസ്വാ
ദനക്ഷമതയ്ക്കനുസരിച്ച് അർഥം
വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴി
ഞ്ഞാൽ, കുട്ടികൾക്ക് കൂടി, ആ
ഗാനങ്ങളുടെ മധുരം അനുഭവ
വേദ്യമാകില്ലേ? വീട്ടുമുറ്റമെന്നത്
കണ്ടിട്ടുപ�ോലുമില്ലാത്ത, ഫ്ളാറ്റ്
ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആധുനിക
തലമുറയ്ക്ക് പൂക്കളത്തെക്കുറിച്ച്
അറിവ് നൽകുന്നത് കേരളത്തി
ന്റെ പ്രകൃതിയെയും പാർപ്പിട നിർ
മ്മാണ രീതിയെക്കുറിച്ചുമുള്ള വി
ശകലനങ്ങൾക്ക് അവസരം തരാ
തെയിരിക്കില്ല.
മൂടിക്കെട്ടിയ കാർമേഘങ്ങൾ
നിറഞ്ഞകള്ളക്കർക്കിടകത്തിന്റെ
ഇരുട്ട് വകഞ്ഞുമാറ്റി വരുന്ന ചി
ങ്ങമാസം കാവുകളിൽ പൂക്കൾ
നുള്ളി, ചിഞ്ചിലം കാറ്റിൽ കുളിച്ച്
പ്രഭാതത്തിലെ സൂര്യരശ്മികള�ോ
ടെ എത്തിച്ചേരുന്ന അനുഭവം
വിവരിക്കുമ്പോൾ മലയാള മാ
സങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച പഠനം
കൂടി നമുക്ക് നിർവ്വഹിച്ചുകൂടേ?

എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളിലും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ
കൃത്യമായി ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഭൂമി
മലയാളത്തിന് നന്ദി. ദൂരെ ദൂരെ മലയാളം, ഗ്ര
ന്ഥപുര,മഷിത്തണ്ട്, മുഖമ�ൊഴി, കുട്ടികൾക്കാ
യുള്ള പദപ്രശ്നം തുടങ്ങി എല്ലാ പംക്തികളും
മികച്ചതാണ്. മലയാള ഭാഷയെ പരിപ�ോഷി
പ്പിക്കുക എന്നത് ഓര�ോ മലയാളിയുടെയും കട
മയാണ്, അത് വളരെ ഗൗരവമായി കണ്ട് കു
ട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒരുപ�ോലെ പ്രാ
ധാന്യം നൽകി ഭൂമിമലയാളം അതിന്റെ കടമ
വളരെ ഭംഗിയായി നിറവേറ്റുന്നു.അന്യ നാട്ടിൽ
മലയാളം മിഷൻ കുട്ടികളുടെയും അധ്യാപകരു
ടെയും സർഗ്ഗവാസന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന
ഭൂമിമലയാളത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും.

മഞ്ജു അനിൽകുമാർ
വേപ്പംപട്ട് കേരള സമാജം, ചെന്നൈ
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അദ്ധ്യാപകരുടെ
അനുഭവമെഴുത്തുകൾ

'പയ'ത്തിൽനിന്ന്
'പഴ'ത്തിലേക്ക്
ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് വാക്കുക�ൊടുത്തു

ഞാ

ൻ മലയാളം
മ ി ഷ ൻ പൂ നെ
ചാപ്റ്ററിൽ പടി
ഞ്ഞാറൻ മേഖലാ ക�ോ-ഓർഡി
നേറ്ററും ദേഹൂറ�ോഡ് സെന്റ്
മേരീസ് ചർച്ച് പഠനകേന്ദ്രത്തി
ലെ ഒരു അധ്യാപകനും ആണ്.
എന്റെ പള്ളിയിലെ സൺഡേ
സ് കൂ ൾ വ ി ദ ്യാ ർ ഥ ി ക ള ാ ണ്
മലയാളം ക്ലാസിലും പഠിക്കാൻ
എത്തുന്നത്. ഈ കുട്ടികളുടെ മാ
താപിതാക്കൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ
ജനിച്ചുവളർന്നവരായതുക�ൊ
ണ്ട് മലയാളം എഴുതാനും വാ
യിക്കാനും അറിയില്ല. ഇവരിൽ
ഭൂരിഭാഗവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം
ഉള്ളവർ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ
പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ
വായിക്കുന്നത് മംഗ്ലീഷിലാണ്. എന്നാൽ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ
കാരണം അവർക്ക് മലയാളം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അവർ
അറിയില്ല. എന്നാൽ മലയാള ക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നോ രണ്ടോ
ത്തിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുക
എന്നത് പലരുടെയും ഒരാഗ്രഹ
മഴ മഴ മഴ മഴ
മായിരുന്നു. അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ
പെയ്യുന്നു
അവർ കൃത്യമായി മലയാളം
ചറപറ ചറപറ
ക്ലാസിൽ എത്തുമായിരുന്നു.
പെയ്യുന്നു
"കണിക്കൊന്ന'യാണ് ഞാൻ
പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പഠ
പട പട പട പട
നകേന്ദ്രത്തിൽ ഞാനുൾപ്പെടെ 4
ചിറകുകൾ വീശി
അധ്യാപകർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
പറവകൾ പാറിപ്പോ
ആദ്യമായി അക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പി
കുന്നു..
ക്കാൻ തുടങ്ങി. മലയാളത്തിൽ
ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പഠിപ്പി
ക്കണമെന്ന് അവർ പറയുകയും
ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം എന്നു വാക്കു
ക�ൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ദിവസം ക�ൊണ്ട് മലയാളം പഠി
ക്കുക അസാധ്യമാണെന്ന്. സ്വ
രാക്ഷരങ്ങൾ അവർ പെട്ടെ
ന്ന് പഠിച്ചു. തുടർന്ന് ഞാൻ വ്യ
ജ്ഞനാക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ
തുടങ്ങി. ഒരു മാസം ക�ൊണ്ടവർ
അതും പഠിച്ചെടുത്തു. കുട്ടികൾ
ക്ക് വളരെ ഉത്സാഹമായി. പലരും
അടുത്ത ഗൃഹപാഠത്തിനായി കാ
ത്തിരുന്നു. എന്നാൽ പല കുട്ടികൾ
ക്കും "ഴ' എന്ന അക്ഷരം വഴങ്ങു
മായിരുന്നില്ല. അതുക�ൊണ്ട് "ഴ'
ഉൾപ്പെടുന്ന വാക്കുകളായ പഴം,
വാഴപ്പഴം, ആലപ്പുഴ, മഴ, വഴി
എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ
പഠിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ അവർ പയം,
വായപ്പയം, ആലപ്പുയ, മയ, വയി
എന്നിങ്ങനെയാണ് ഉച്ചരിച്ചത്.

പിന്നീട് ഏറെ നാളത്തെ പരി
ശ്രമഫലമായി കുറച്ചു കുട്ടികൾ
പഴം, വഴി എന്നിങ്ങനെ പറയാൻ
തുടങ്ങി. ചില കുട്ടികൾ എന്നിട്ടും
പഠിച്ചില്ല. അവർ പഴത്തിന് പയം
എന്നുപറയുന്നത് കേട്ട് മറ്റു കുട്ടി
കൾ കളിയാക്കാനും തുടങ്ങി. മു
തിർന്ന കുട്ടികൾ ആയിരുന്നതു
ക�ൊണ്ട് അത് അവർക്ക് നാണ
ക്കേടായി തീർന്നു. അങ്ങനെയിരി
ക്കെ ഞാൻ അവരെ കണിക്കൊ
ന്നയിലെ ഒരു പദ്യം പഠിപ്പിച്ചു.

എന്നാൽ ചിലർ മയ മയ എന്നു
പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടിരുന്നു.അവർക്ക്
ഗൃഹപാഠമായി "ഴ' എന്ന അക്ഷരം
ചേരുന്ന പദങ്ങൾ എഴുതി പഠി
ക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവർ അടുത്ത
ദിവസം വാഴ, മലമ്പുഴ, മലയാ
ലപ്പുഴ, അഴിമുഖം, അഴീക്കോ
ട്, മഴു, മ�ോഴ, വാഴ, ക�ോഴി തു
ടങ്ങിയ പദങ്ങൾ എഴുതിക്കൊ
ണ്ടുവന്നു. ഒപ്പം മഴ മഴ മഴ മഴ
പെയ്യുന്നു എന്ന പദ്യം നന്നായി
ഉ ച്ച ര ി ക് കാ ൻ പ ഠ ി ക്കു ക യു ം
ചെയ്തു. ഈ ആത്മവിശ്വാസ
ത്തിലവർ ഇടവകയിലെ വാർ
ഷികാഘ�ോഷങ്ങളിൽ നാടൻ
പാട്ടുകൾ കാണാതെ പഠിക്കുക
യും അതിന്റെ തനിമയ�ോടുകൂടി
പാടുകയും ചെയ്തു. നാടൻ പാട്ട്
കലാകാരൻ പ്രണവം ശശിയുടെ
നേതൃത്വത് തിൽ ഒരു പരിശീല
നവും ഞങ്ങൾ അവർക്കായി
ഒരുക്കി. അതു കൂടിയായപ്പോൾ
എന്റെ പഠനകേന്ദ്രത്തിലെ കുട്ടി
കൾക്ക് നന്നായി മലയാളം സം
സാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. മലയാളം
അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരി
ക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരനു
ഭവമായി ഇന്നും മനസ്സിൽ ഇത്
സൂക്ഷിക്കുന്നു.

മഴ മഴ മഴ മഴ പെയ്യുന്നു
ചറപറ ചറപറ പെയ്യുന്നു
പട പട പട പട ചിറകുകൾ
വീശി
പറവകൾ പാറിപ്പോകുന്നു.

പ്രകാശ്
മത്തായി
മലയാളം മിഷൻ
അധ്യാപകൻ,
പൂനെ

അത് എല്ലാവരും ഏറ്റുപാടി.

പദപ്രശ്നം

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

മലയാള സിനിമയുടെ പിതാവ്

2

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ കിളിപ്പാട്ട് കൃതി

3

അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസാദം

4

ഭൂതരായർ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ്

5

നാലപ്പാട്ട്നാരായണമേന�ോൻ രചിച്ച വിലാപകാവ്യം

6

ആബേലച്ചൻ സ്ഥാപിച്ച മിമിക്രി ഗ്രൂപ്പ്

7

ഫയർഫർണസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിന്റെ മലയാള അർഥം

8

കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്

9

കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി

10 ഓടയിൽനിന്ന് എന്ന ന�ോവലിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രം

വാക്ക്

1

2

3

4

5

6

7

8

9

പദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിച്ച് മിഷനിലേക്ക് അയച്ചുതരിക. വിജയിയെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തീരുമാനിക്കും.

10

സമ്പാദകൻ: സാം വർഗീസ്, ക�ൊങ്കണ്
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വാർത്തകൾ

ഭരണഭാഷാ
പ്രയ�ോഗങ്ങൾ
പരിചയപ്പെടാം

JENMAM RIGHT
ജന്മാവകാശം
IN PERSON	നേരിട്ട്
EXPECTANCY OF LIFE
ആയുർദൈർഘ്യം
TAKE FORM
ഉടലെടുക്കുക
WORD WARFARE
വാഗ് സമരം

വായനാദിനാഘ�ോഷത്തിൽ
കുട്ടികൾക്കായി മത്സരങ്ങൾ
സംഘടിപ്പിച്ചു
പഠിതാക്കൾക്കായി നടത്തിയ മത്സരം ഓൺലൈനായാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
ഭ�ോപ്പാൽ • മലയാളം മിഷൻ
ഭ�ോപ്പാൽ മേഖല വായനാദിനാ
ഘ�ോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സം
ഘടിപ്പിച്ച വായനാ മത്സരത്തിൽ
വിജയികളായവർക്ക് സമ്മാന
ഭ�ോപ്പാൽ മേഖല ങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. മലയാളം
മിഷൻ പഠിതാക്കൾക്കായി നട
വായനാദിനാ
ഘ�ോഷ വിജയി ത്തിയ മത്സരം ഓൺലൈനായാ
കൾക്ക് സമ്മാന ണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. യൂണൈറ്റ
ങ്ങൾ വിതരണം
ഡ് മലയാളി അസ�ോസിയേഷ
ചെയ്യുന്നു
ന്റെ (UMA)നേതൃത്വത്തിൽ സം
ഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ മലയാളം
മിഷൻ ആഗ�ോളതലത്തിൽ നട
ത്തിയ സുഗതാഞ്ജലി കാവ്യാ
ലാപന മത്സരത്തിൽ ഭ�ോപ്പാൽ
മേഖലയിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്ത്

വിജയിച്ച മത്സരാർത്ഥികൾക്കു
ള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും സർട്ടി
ഫിക്കറ്റും സമ്മാനിച്ചു.
യുണൈറ്റഡ് മലയാളി അസ�ോ
സിയേഷൻ പ്രസിഡണ്ട് ഒ.ഡി.
ജ�ോസഫ്, സെൻറ് ജ�ോസഫ്
ക�ോയ് ഡ് സ്കൂൾ ഭ�ോപ്പാൽ
പ്രിൻസിപ്പാൾ റവന്റ് ഫാദ:
മെൽവിൻ സി.കെ, ഭ�ോപ്പാൽ
മേഖല പ്രസിഡണ്ട് ആർ.എ
സ്. പിള്ള, അസ�ോസിയേഷൻ
ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.പി ദാസ്,
ക�ോഡിനേറ്റർ എസ് ഗ�ോപകു
മാർ, മേഖലാ ക�ോഡിനേറ്റർ
ദിനേശൻ, മന�ോജ് നായർ തുട
ങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.

പരിസ്ഥിതി ദിനാഘ�ോഷങ്ങളിൽനിന്ന്
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ഗ്രന്ഥപ്പുര

മലയാള കവിതയിലെ

ശബ്ദസുന്ദരൻ
സാ

കേരളീയതയും ദേശീയബ�ോധവും കവിതയിൽ നിറച്ച കവി
ഹ ിത്യര ം ഗ ത്ത്
ചില സ്രഗ്ദ്ധരാവൃ
ത്തങ്ങൾ ഇഴഞ്ഞു
വരുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു ഒരു വസന്ത
തിലകം പ�ോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരവ്'.
വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായ
പ്പെട്ടത് വള്ളത്തോളിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു.
അത് സത്യമായിരുന്നു. ആധുനിക കവിത്ര
യങ്ങളിൽ ശബ്ദ സുന്ദരനെന്ന് വിശേഷി
പ്പിക്കപ്പെട്ട വള്ളത്തോളിന്റെ കവിത തെ
ളിഞ്ഞൊരു ഒഴുക്കായിരുന്നു. ഗഹനമായ
ആശയങ്ങൾ വ്യഞ്ജനാർത്ഥങ്ങളിൽ അവ
തരിപ്പിക്കുന്ന കുമാരനാശാൻ, സംസ്കൃത
ഗരിമക�ൊണ്ട് കവിതയെ പ്രൗഢമാക്കിയ
ഉള്ളൂർ ഇവരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് ലളി
തസുന്ദര പദങ്ങളാൽ കേരളീയതയും
ദേശീയ ബ�ോധവും നിറച്ച കവിതകളുമാ
യുള്ള വള്ളത്തോളിന്റെ വരവ്. കേരളീയ
മായ രൂപഭാവങ്ങളുടെ നൃത്ത രംഗമാണ്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതകളുടെ ഒരു വശം.

ശിഷ്യനും മകനും
വള്ളത്തോൾ

ചേർന്ന് നിന്നു.അയിത്തോച്ചാടനത്തി
നും സമത്വത്തിനും സാഹ�ോദര്യത്തിനും
വേണ്ടി നടന്ന സമരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം
നേരിട്ട് ഇടപെട്ടു. വൈക്കം, ഗുരുവായൂർ
സത്യാഗ്രഹങ്ങൾ മഹാകവിയുടെ സാ
ന്നിദ്ധ്യം ക�ൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.
വെയ്ൽസ് രാജകുമാരൻ സമ്മാനിക്കാ
നാഗ്രഹിച്ച പട്ടും വളയും വള്ളത്തോൾ നി
രസിച്ചത് ചരിത്രമാണ്. ആ സംഭവത്തിന്
പിന്നിലുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർവ്യാജ
മായ ദേശസ്നേഹമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല.
ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ട് വള്ളത്തോളിനെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച
വ്യക്തിയാണ് ഗാന്ധിജി. എന്റെ ഗുരുനാ
ഥൻ, ബാപ്പുജി എന്നീ പ്രസിദ്ധമായ കവി
തകൾ അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചെ
ഴുതിയവയാണ്.
""ഗീതയ്ക്ക് മാതാവായ ഭൂമിയേ ദൃഢമിതു
മാതിരിയ�ൊരു കർമയ�ോഗിയെ പ്ര
സവിക്കൂ

പുസ്തകത്തിൽ
നിന്നും

ല�ോകമേ തറവാട്,
തനിക്കീ ചെടികളും
പുൽകളും പുഴുക്കളും
കൂടിത്തൻ കുടുംബക്കാർ,
ത്യാഗമെന്നതേ നേട്ടം
താഴ്മ താനഭ്യുന്നതി
യ�ോഗവിത്തേവം
ജയിക്കുന്നിതെൻ
ഗുരുനാഥൻ
(എന്റെ ഗുരുനാഥൻ)

യഥാക്രമം
വള്ളത്തോൾ,
കുമാരനാശാൻ,
ഉള്ളൂർ,
വി.ടി. ഭട്ടതിരി
പ്പാട്

മറ്റൊരു വശത്ത് വള്ളത്തോൾ കൃതികൾ
സമകാലിക ഭാരതത്തിന്റെ നാവായി മാ
റുന്നതും കാണാം. പിറന്ന നാടിന്റെ സാം
സ്ക്കാരിക മഹിമയും പാരമ്പര്യവും സ്വ
തന്ത്ര ബ�ോധവും പ്രകൃതിയുമെല്ലാം വള്ള
ത്തോൾ കവിതയുടെ ഊർജ്ജമായി വർ
ത്തിക്കുന്നു.
മാതൃഭൂമി, മാതൃഭാഷ ഇവരണ്ടും വള്ള
ത്തോളിനെ പ്രച�ോദിപ്പിച്ച പ്രധാന ഘട
കങ്ങളാണ്. മാതൃഭൂമിയേയും മാതൃഭാഷ
യേയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ധാരാളം കവി
തകൾ എഴുതി.,
" മ ി ണ് ടി ത്തു ട ങ്ങാ ൻ ശ്രമ ി ക്കു ന്ന
പിഞ്ചിളം ചുണ്ടിന്മേലമ്മിഞ്ഞപ്പാല�ോട�ൊപ്പം
അമ്മയെന്നുള്ള രണ്ടക്ഷരമല്ലയ�ോ
സമ്മേളിച്ചീടുന്നത�ൊന്നാമതായ്?
മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ കേവലം ധാത്രിമാർ!
മർത്ത്യനു പെറ്റമ്മ തൻ ഭാഷ താൻ
മാതാവിൻ വാത്സല്യ ദുഗ്ദ്ധം നുകർ
ന്നാലേ
പൈതങ്ങൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച നേടു'
(എന്റെ ഭാഷ)

ഈ വരികളിലൂടെ അമ്മയെയും മാതൃ
ഭാഷയേയും മാത്രമല്ല മാതൃഭൂമിയെയും
മഹത്വവത്ക്കരിക്കുന്നു. ദേശീയ പ്രസ്ഥാ
നത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് വള്ളത്തോളി
നെ ഇത്തരത്തിലെഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
"പ�ോരാ പ�ോരാ നാളിൽ നാളിൽ ദൂര
ദൂരമുയരട്ടെ
ഭാരതഷ്മ ദേവിയുടെ തൃപ്പതാകകൾ
നമ്മൾ നൂറ്റനൂലുക�ൊണ്ട് നമ്മൾ നെയ്ത
വസ്ത്രം ക�ൊണ്ട്
നിർമ്മിതം ഇതനീതിക്കൊരന്ത്യാവ
രണം'
കൂടാതെ
"വന്ദിപ്പിൻ മാതാവിനെ, വന്ദിപ്പിൻ
മാതാവിനെ
വന്ദിപ്പിൻ വരേണ്യയെ, വന്ദിപ്പിൻ
വരദയെ'
(മാതൃവന്ദനം)
ദേശഭക്തി തുളുമ്പുന്ന ഈ വരികൾ ഒരു
കാലത്ത് രാജ്യസ്നേഹികളുടെ ഗീതമായി
മാറിയിരുന്നു.
എഴുത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയി
ലും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തോട് അദ്ദേഹം

പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ
അച്ഛനും മകളും, ശിഷ്യനും മകനും, ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ, ബധിര
വിലാപം, നാഗില, എന്റെ ഗുരുനാഥൻ,ബാപ്പുജി, മഗ്ദലനമറിയം, ക�ൊച്ചു
സീത, ഋതുവിലാസം , ഇന്ത്യയുടെ കരച്ചിൽ, ബധിരവിലാപം. ചിത്രയ�ോഗം
മഹാകാവ്യ മാണ്

............................
നമസ്തേ ഗതതർക്ഷ, നമസ്തേ ദു
രാധർഷ
നമസ്തേ സുമഹാത്മൻ നമസ്തേ
ജഗദ്ഗുര�ോ!
(എന്റെ ഗുരുനാഥൻ)
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിനും
ഇടയിൽ ജീവിച്ച കവിയാണ് വള്ളത്തോൾ.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
കവിത ദർശനത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും
നിയ�ോ ക്ലാസിക് പാരമ്പര്യത്തോടാണ്
കൂടുതൽ നീതി പുലർത്തുന്നത്.
"കപ�ോല ഭിത്തിഷത ശ�ോണിതത്താൽ
കാശ്മീരകം ചാർത്തിയ കുഞ്ജരാസ്യൻ
അന്തിച്ചുകപ്പേശിയ ശാരദാഭ്രം പ�ോലെ തിളങ്ങീ സഫടികാവദാതൻ '
( ശിഷ്യനും മകനും)
ഈ വരികളിൽ നിയ�ോ ക്ലാസിക്
സ്വാധീനം വ്യക്തമാണ്. സംസ്കൃത പദ
ങ്ങളുടെ വിന്യാസം, പുരാണ സംബ
ന്ധിയായ കഥ എന്നിവയെല്ലാം നിയ�ോ
ക്ലാസിക് കവിതകളുടെ മുഖമുദ്രകളാണ്.
ചിലരചനകളിൽ ആധുനികതയുടെ നാ
മ്പുകൾ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്. അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ "ഏകല�ോകം' എന്ന കവിത
ഉദാഹരണം. സാഹിത്യമഞ്ജരി പതിന�ൊ
ന്നാം ഭാഗത്തിലാണ് ഈ ചെറിയ കവിത
ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. യുദ്ധവിരുദ്ധതയാ
ണ് അതിലെ പ്രമേയം. ആത്മഭാഷണ
ത്തിൽ പുര�ോഗമിക്കുന്ന കവിതയിൽ

ഭാഷണം നടത്തുന്നത് പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടി
ക്ക് മൂല കാരണമായ അണുക്കളാണ് .
ശാസ്ത്രജ്ഞര�ോടാണ് അണുക്കൾ സം
വദിക്കുന്നത്. ഈ ആശയം ആധുനിക
തയുടേതാണ് . ഇങ്ങനെ ആധുനികത
യിൽ നിന്നും തീർത്തും വിട്ടുനിന്ന കവി
യല്ല വള്ളത്തോൾ എന്ന് മനസ്സിലാകും.
സുദീർഘമായ�ൊരു കാവ്യജീവിതമാ
യിരുന്നു വള്ളത്തോളിന്റേത്. 11 ഭാഗങ്ങ
ളുള്ള സാഹിത്യമഞ്ജരി എന്ന അതിബൃ
ഹത്തായ കാവ്യസമാഹാരം അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹിത്യ
സംഭാവനയാണ് . സാഹിത്യ സംഭാവ
നയെന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരുന്നത്
കലാരംഗത്ത് വള്ളത്തോൾ നടത്തിയ
ഒരിടപെടൽ കാരണമാണ്.
കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായി മാറിയ
കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാ
യാണ് വള്ളത്തോളിനെ ആദ്യം ല�ോകം
അറിയുന്നത്. കാവ്യജീവിതത്തിന്റെ ശ�ോഭ
ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ച
ത്. മറിച്ച് കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ കീർത്തി
കേരളവും കടന്ന് ല�ോകത്തിന്റെ തന്നെ
കലാചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയെന്നതു
ക�ൊണ്ടാണ്. നാടകത്തോടും കഥകളി
യ�ോടും കവിക്കുണ്ടായിരുന്ന താത്പര്യമാ
ണ് ഇങ്ങനെയ�ൊരു മഹത്തായ കലാപാ
ഠശാലയുടെ പിറവിക്കു പിന്നിൽ. രാജ്യം
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹുമഖ വ്യക്തിത്വത്തെ
പത്മഭൂഷൺ, പത്മവിഭൂഷൺ എന്നിവ
നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിവർത്തന രംഗത്തെ ഔന്നിത്യം പരി
ഗണിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ കേരള വാല്മീകി,
കേരള ടാഗ�ോർ എന്നിങ്ങനെയും വിശേ
ഷിപ്പിക്കുന്നു.

സബ് എഡിറ്റർ
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അത്തം പത്തിന് പ�ൊന്നോണം

മലയാള ഭാഷാ പഠനത്തിൽ
മുന്നേറ്റവുമായി ബി.എം.ഒ.ഒ.സി
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.
തികച്ചും
സൗജന്യമാണ്.
പ്രാഥമിക
നിലയിൽ
മലയാള ഭാഷ
ഉപയ�ോഗിക്കാൻ
ആവശ്യമായ
നൈപുണ്യം
നേടുന്നതിനുള്ള
ക�ോഴ്സാണിത്.

തിരുവനന്തപുരം• ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹാ
യത്തോടെ ല�ോകത്തിന്റെ ഏത് ക�ോണി
ലിരുന്നും ഏത�ൊരാൾക്കും എപ്പോൾ
വേണമെങ്കിലും മലയാള ഭാഷ എളുപ്പ
ത്തിൽ പഠിക്കാനാകും. ഇതാണ് മലയാളം
മിഷൻ വിഭാവനം ചെയ്ത ബി.എം.ഒ.ഒ.സി
(ഭൂമി മലയാളം ഓപ്പൺ ഓൺ ലൈൻ
ക�ോഴ്സ്) യുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത് മുൻനിറു
ത്തിയാണ് ക�ോഴ്സ് ആസൂത്രണം ചെ
യ്തിരിക്കുന്നത്. ആയിരത്തോളം പഠിതാ
ക്കൾ ഇതിന�ോടകം ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.
യുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു. നിലവിൽ 10
മ�ൊഡ്യൂളുകളാണുള്ളത്.
മ ല യ ാ ള ം മ ി ഷ ന് റെ സ ർ ട്ടിഫിക്ക റ്റ്
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. തികച്ചും സൗജന്യമാ
ണ്. പ്രാഥമിക നിലയിൽ മലയാളം ഉപ
യ�ോഗിക്കാൻ ആവശ്യമായ നൈപുണ്യം
നേടുന്നതിനുള്ള ക�ോഴ്സാണിത്. വീ
ഡിയ�ോകളും അതിനടിസ്ഥാനമാക്കി
യുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അക്ഷരകളി
കളും വഴിയാണ് പഠനം ആസൂത്രണം
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 സാംസ്കാരിക കാര്യ
വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ. ബാലനാണ്

ക�ോഴ്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം
നിർവ്വഹിച്ചത്. സി-- ഡിറ്റുമായി സഹക
രിച്ചാണ് മലയാളം മിഷൻ ബി.എം.ഒ.ഒ.
സി. യാഥാർഥ്യമാക്കിയത്. കേരളത്തിന്റെ
കലയെയും സംസ്കാരത്തെയും ചരിത്ര
ത്തെയും ആസ്പദമാക്കി ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.
മാതൃകയിൽ കാലദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ
ക�ോഴ്സുകൾ ഇതിന�ോട് അനുബന്ധ
മായി ആവിഷ്കരിക്കും.
നിലവിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ
ക്ക് മലയാളം പഠിക്കാനായി മലയാളം
മിഷൻ പത്ത് വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള
നാല് ക�ോഴ്സുകളടങ്ങുന്ന പാഠ്യപദ്ധ
തി നടത്തുന്നുണ്ട്. കണിക്കൊന്ന, സൂര്യ
കാന്തി, ആമ്പൽ, നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്നി
വയാണ് ആ ക�ോഴ്സുകൾ. ഇവയെല്ലാം
ക്ലാസ് റൂമിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള പഠനങ്ങ
ളാണ്. ഈ ക�ോഴ്സുകളിലൂടെ ക്ലാസ് റൂം
പഠനം സാധ്യമാകാത്ത നിരവധി പേർ
മലയാള ഭാഷ ജ�ോലിയുടെയും പഠനത്തി
ന്റെയും ഗവേഷണത്തിന്റെയുമ�ൊക്കെ
ഭാഗമായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.
അവരിൽ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമുണ്ട്.
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. യാഥാർഥ്യമാകുന്ന
ത�ോടെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാര
മാകും.
മലയാള ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിന് ആധികാ
രികമായി ഒരു ഓൺലൈൻ ക�ോഴ്സ്
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�ോഴ്സ് രജി
സ്റ്റർ ചെയ്ത് പഠനം തുടങ്ങാം.

https://bhoomimalayalam.kerala.gov.in/

ബഹുഭാഷാ പദപരിചയം
തയ്യാറാക്കിയത്:

ആന്റണി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, അമേരിക്ക
ഇന്നത്തെ പദം: കുടുബം

അഗാധം =
ആഴമുള്ളത്
എന്നർത്ഥം.
അഗാഥം എന്ന്
എഴുതിയാൽ
തെറ്റ്

മലയാളം (Malayalam)

കുടുംബം

ഹിന്ദി (Hindi)
ഇംഗ്ലീഷ് (English)

परिवार
Family

ജർമ്മൻ (Germany)

Familie

ഫ്രഞ്ച് (French)

Famille

സ്പാനിഷ് (Spanish)

Familia

ഇറ്റാലിയൻ (Italian)

Famiglia

റഷ്യൻ (Russian)

Семья

ഹംഗേറിയൻ (Hungarian) Család

ഭൂമിമലയാളത്തിലേക്ക് എഴുതാം
ഭൂമിമലയാളത്തിലെ വിവിധ പംക്തികളിലേക്ക്
എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും രചനകൾ ക്ഷ
ണിക്കുന്നു. അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ് റൂം അനുഭ
വങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന "മഷിത്തണ്ട് ', പ്രവാസ ജീ
വിതത്തിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്കായി "ദൂരെ

പദം
(Word)

പ�ോർച്ചുഗീസ് (Portughese) Familia

അറിയിപ്പ്

പദശുദ്ധി

ഭാഷ
(Language)

ദൂരെ മലയാളം', ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നുള്ളവരു
ടെ സർഗ്ഗാത്മക സൃഷ്ടികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന
"എഴുത്തുപുര', മലയാളം മിഷൻ പഠിതാക്കളു
ടെ രചനകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന "ചാറ്റൽ മഴ'
എന്നീ പംക്തികളിലേക്ക് എഴുതാം.

ചെക്യൻ (Czech)

Rodina

ക്രോയേഷ്യൻ (Croatian) Obitelj
പ�ോളിഷ് (Polish)

Rodzina

ജാപ്പനീസ് (Japanese)

家族

അറബി (Arabic)

عائلة

ഉച്ചാരണം
(Pronounciation)
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കാണം വിറ്റും ഓണം ഉണ്ണണം

അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും
ആഘ�ോഷമാക്കി
പ്രവേശന�ോത്സവങ്ങൾ
പഠിതാക്കൾക്കായി നടത്തിയ മത്സരം ഓൺലൈനായാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
തിരുവനന്തപുരം • മഹാമാരി
യെ തുടർന്ന് മലയാളം മിഷൻ
പ്രവേശന�ോത്സവങ്ങളെല്ലാം
ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.
ക�ോവിഡിന് മുൻപ് പ്രവേശന�ോ
ത്സവം വിപുലമായ ആഘ�ോഷ
മായിട്ടാണ് നടന്നിരുന്നത്. ക�ോ
വിഡിന്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ചാ
പ്റ്ററുകളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തന
ങ്ങളും ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറി
യിരുന്നു . പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ
ഓൺലൈനിലേക്കായപ്പോൾ
ആദ്യമ�ൊക്കെ ചെറിയപരിഭ്രമ
ത്തോടെയാണ് പഠിതാക്കളും
അധ്യാപകരും അതിനെ നേരിട്ട
ത്. ഇതു മനസ്സിലാക്കി മലയാളം
മിഷൻ അധ്യാപകർക്ക് സാങ്കേ
തിക വിദ്യയിൽ പ്രത്യേകം പരി
ശീലനം നൽകി ഓൺലൈൻ
ക്ലാസുകൾ വിജയകരമായി നട
ത്താൻ അവരെ സജ്ജരാക്കി.
ഓൺലൈനിലായ രണ്ടാമത്തെ
അധ്യയന വർഷമാണിത്. ഈ
വർഷം എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും
വിപുലമായിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ

പ്രവേശന�ോത്സവങ്ങൾ സംഘ
ടിപ്പിച്ചത്. കുട്ടികളുടെയും അധ്യാ
പകരുടെയും കലാപരിപാടികൾ
ക�ൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു പ്ര
വേശന�ോത്സവങ്ങൾ.
ഗുജറാത്ത് ചാപ്റ്റർ ബറ�ോഡ
മേഖലയിൽ ഓൺലൈൻ പ്ര
വേശന�ോത്സവം മലയാളം
മിഷൻ ഡയറക്ടർ സുജ സൂസൻ
ജ�ോർജ്ജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ബറ�ോഡ കേരള സമാജം പ്രസി
ഡന്റ് ജി.സി. നായർ, ബറ�ോഡ
മേഖലാ ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർ വാ
സുദേവൻ, ഗുജറാത്ത് ചാപ്റ്റർ
സെക്രട്ടറി കെ.കെ. മ�ോഹൻദാ
സ്, കൺവീനർ സി.വി. നാരായ
ണൻ, ഖേഡ ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർ
ബിജു നായർ, അധ്യാപിക ലിജി,
രാഗിണി തുടങ്ങിയവർ സംസാ
രിച്ചു. മലയാളം മിഷൻ പ�ോണ്ടി
ച്ചേരി ചാപ്റ്ററിന്റെ ഓൺലൈൻ
പ്രവേശന�ോത്സവം മലയാളം
മിഷൻ ഡയറക്ടർ സുജ സൂസൻ
ജ�ോർജ്ജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചാ
പ്റ്റർ സെക്രട്ടറി ഡ�ോ. സലില

പ്രവേശന�ോത്സ
വങ്ങള�ോടനു
ബന്ധിച്ച്
നടന്ന കലാപ
രിപാടികളിൽ
നിന്ന്

22-ാം ലക്കം പദപ്രശ്നം  (12 ) ഉത്തരങ്ങൾ

ആലക്കാട്ട് പ്രസിഡന്റ് രവീന്ദ്രൻ
ചെമ്മേരി, ഉപദേശക സമിതി
പ്രസിഡന്റ് കെ.ബാലകൃഷ്ണൻ,
വിദഗ്ധ സമിതി പ്രസിഡന്റ് എം.
രാമനാഥൻ, ചാപ്റ്റർ വൈസ്
ഡ�ോ. ഉഷസ് ജ�ോഷി, കൺവീ
നർ പി.എം. ആസാദ്, മലയാളം
മിഷൻ രജിസ്ട്രാർ എം. സേതു
മാധവൻ, ഭാഷാധ്യാപകൻ ഡ�ോ.
എം.ടി. ശശി എന്നിവർ സംസാ
രിച്ചു.
മലയാളം മിഷൻ തിരുനെൽവേ
ലി മേഖലയിൽ ഓൺലൈൻ പ്ര
വേശന�ോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു.
ഉഷ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, ഹനീംഷാൻ,
എൻ.എം.എച്ച്. നമ്പൂതിരിപ്പാട്,
എസ്.എസ്. മുഹമ്മദ്, പി.ആർ.
ദേവി, അശ്വതി സി.എസ്. തുട
ങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
ഗുജാത്ത് : മലയാളം മിഷൻ
ഗുജാത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ സൂറത്ത്
മേഖലയിൽ പ്രവേശന�ോത്സവം
സംഘടിപ്പിച്ചു. ഓൺലൈനായി
നടന്ന പ്രവേശന�ോത്സവത്തിൽ
ഭറൂച്, അങ്കലേശ്വർ, സൂറത്ത്,

ഹജീറ, നവസാരി എന്നിവിട
ങ്ങളിലെ പഠനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ
നിന്നുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു. ചട
ങ്ങിൽ മലയാളം മിഷൻ ഡയറ
ക്ടർ സുജാ സൂസൻ ജ�ോർജ് മു
ഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. മലയാളം
മിഷൻ ഭാഷാധ്യാപകൻ ഡ�ോ.
എം.ടി. ശശി, കൺവീനർ ജെയിൻ
ജ�ോർജ് , ഗുജറാത്ത് ചാപ്റ്റർ
പ്രസിഡണ്ട് ബി ഷാജഹാൻ,
സെക്രട്ടറി കെ മ�ോഹൻദാസ്,
കേരളാ സമാജം സൂറത്ത് പ്ര
സിഡണ്ട് സജി വർഗീസ്, അങ്ക
ലേശ്വർ മലയാളി വെൽഫെയർ
അസ�ോസിയേഷൻ പ്രസിഡണ്ട്
ബിജു സേവ്യർ, ഹജീറ കേരളാ
സമാജം ആക്ടിങ് പ്രസിഡണ്ട്
അമൽ ഗ�ോപിനാഥ്, നവസാരി
മലയാളി അസ�ോസിയേഷൻ
സെക്രട്ടറി സൈമൺ, മലയാളം
മിഷൻ സൂറത്ത് മേഖലാ ക�ോർ
ഡിനേറ്റർ ഷാജി ആന്റണി തുട
ങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.
ഷാർജ:മലയാളം മിഷൻ ഷാർജ
മേഖലയിൽ നടന്ന പ്രവേശന�ോ
ത്സവം തിരുവനന്തപുരം നഗര
സഭാധ്യക്ഷ ആര്യാ രാജേന്ദ്രൻ
ഉദ് ഘ ാടനം ചെയ്തു. ഫ്രണ്ട്സ്
ഓഫ് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ
പരിഷദ്, മാസ് സനയ്യ, ഫ്രണ്ട്സ്
അൽ നഹ്ദ തുടങ്ങിയ പഠന കേ
ന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പ്രവേശന�ോത്സ
വം നടന്നത്.
ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പ്രവർത്തക
നും നാടൻപാട്ട് കലാകാരനുമായ
ദിവാകരൻ സ്വാഗതഗാനം അവ
തരിപ്പിച്ചു. ചടങ്ങിൽ മലയാളം
മിഷൻ ഷാർജ മേഖല കമ്മറ്റി
അംഗവും സാമൂഹ്യപ്രവർത്തക
നുമായിരുന്ന ഈയിടെ അന്തരിച്ച

സ്നേഹ സന്ദേശങ്ങൾക്ക്
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Email: mmradiomalayalam@gmail.com

അഭിരാമി ടി.വി.
www.radiomalayalam.in
എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനല് വഴിയും
Malayalam Mission ആപ്പിലൂടെയും
റേഡിയ�ോ മലയാളം കേൾക്കാം.

സ്
വിജയി :

മാർക്രിസ�ോസ്റ്റം വലിയതിരുമേനി

നേട്ടം

നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ആശംസാ
സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാനായി റേഡിയ�ോ
മ ല യ ാ ള ം ഒ രു ക്കുന്നു " സ സ്നേ ഹ ം
റേഡിയ�ോ മലയാളം '. ഈ പരിപാടിയി
ലൂടെ മലയാളം മിഷന്റെ ചാപ്റ്ററുകളി
ലുള്ളവർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക്
ആശംസകൾ അറിയിക്കാം. ആശംസകൾ
അയക്കേണ്ട ഫ�ോൺ നമ്പർ 9633774333.

ട്ടി

ബാ

മാധവൻ പാടിയെ അനുസ്മരിച്ചു.
മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ സുജ
സൂസൻ ജ�ോർജ്ജ് മുഖ്യാതിഥി
ആയിരുന്നു. ചടങ്ങിൽ ഈ വർ
ഷത്തെ കണിക്കൊന്ന പഠന�ോ
ത്സത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ
വിതരണ�ോദ്ഘാടനവും നടന്നു.
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്
മുൻ പ്രസിഡന്റും എഴുത്തുകാര
നുമായ കെ കെ കൃഷ്ണകുമാർ, യു
എ ഇ ക�ോഡിനേറ്റർ കെ.എൽ
ഗ�ോപി, ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസ�ോ
സിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഇ.പി.
ജ�ോൺസൺ, മലയാളം മിഷൻ
ഷാർജ ക�ോ - ഓർഡിനേറ്റർ ശ്രീ
കുമാരി, അധ്യാപകരായ ബിജു,
ഗായത്രി, ദീപ്തി തുടങ്ങിയവർ
ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.
കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും
അരങ്ങേറി. അധ്യാപികമാരായ
സംഗീത, ചന്ദ്രലേഖ തുടങ്ങിയ
വർ കലാപരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം
നൽകി. അധ്യാപകൻ ദിനേഷ്,
എഫ് കെ എസ് എസ് പി. ക�ോർ
ഡിനേറ്റർ അരുൺ നെടുമങ്ങാട്
എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

ആർദ്ര സന്തോഷ്
ന്യൂഡൽഹി

കഴിഞ്ഞ സി.ബിഎസ്.സി.
പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ
മലയാളത്തിന് 100 മാർക്കും
കരസ്ഥമാക്കി. ഒമാൻ ചാപ്റ്റർ
സൂർ പഠനകേന്ദ്രത്തിലെ
സൂര്യകാന്തി വിദ്യാർത്ഥിയാണ്.
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വാർത്തകൾ

ഓണത്തേക്കാൾ വലിയ വാവില്ല

ഓണപ്പൂക്കാലം
പരിഷ്ക്കരിച്ച പൂക്കാലം വെബ്
മാഗസിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ
ഓഗസ്റ്റ് ലക്കം പൂക്കാലം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന-ഓണം പ്രത്യേക പതിപ്പ് പുതുമയാർന്ന
നിരവധി വിഭവങ്ങളുമായാണ് നിങ്ങളെ
സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. ആസ്വാദകരുടെ
കേൾവിയെയും കാഴ്ചയെയും വായന
യെയും സമ്പന്നമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ്
പുതിയ ലക്കം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപ
യ�ോഗിച്ച് ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നു ക�ൊണ്ട്
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ അറിവു
കളിലേക്ക് പ�ോകാനുള്ള സൗകര്യം പരി
ഷ്കരിച്ച പൂക്കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാ
ണ്.ഇത്തരം ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് അറിവുകൾ
ക്കായി ഓഡിയ�ോ, വീഡിയ�ോ, അനിമേ
ഷൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണ്ടെന്റു
കൾ ഉപയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.കൂടാതെ ഓര�ോ
ലക്കത്തിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിവിധ

വിഷയങ്ങളിൽ വിദഗ്ദ്ധരുടെ അഭിപ്രായ
ങ്ങളും പുതിയ പൂക്കാലത്തിൽ ഉൾപ്പെടു
ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓര�ോ ലക്കവും ഓര�ോ കവർ
പേജ�ോടുകൂടിയാണ് വരും ലക്കങ്ങളിൽ
പൂക്കാലം പുറത്തിറങ്ങുക
വിഖ്യാത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ
അടൂർ ഗ�ോപാലകൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്ര
ത്യേക അഭിമുഖം ഓഗസ്റ്റ് ലക്കത്തിന്റെ
കവർ സ്റ്റോറിയാണ്. കണിക്കൊന്നയിലെ
'ആമയും അരയന്നങ്ങളും' എന്ന പാഠഭാ
ഗത്തിന്റെ ഓഡിയ�ോ അവതരണം, അനി
മേഷൻ ചിത്രം .കൂടാതെ നീലക്കുറിഞ്ഞി
പുസ്തകത്തിലെ 'ഒരു പിറന്നാളിന്റെ ഒർമ്മ
ക്ക്' എന്ന കഥയുടെ ഓഡിയ�ോ, എം.ടി
യുടെ വ്യക്തിചിത്ര വീഡിയ�ോ ,പ്രസ്തുത
പാഠ ഭാഗ നിരൂപണം എന്നിവ പൂക്കാല
ത്തിലെ പാഠ്യപദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

താളുകളാണ്.
കത്ത് എന്ന വ്യവഹാരരൂപത്തെ പരിചയ
പ്പെടുത്തുന്ന രസകരമായ അനിമേഷൻ
വീഡിയ�ോ, കത്തുകളുടെ ചരിത്രം പരാമർ
ശിക്കുന്ന ലഘു വീഡിയ�ോ, തെയ്യത്തിന്റെ
സാംസ്ക്കാരിക പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കു
ന്ന പ്രത്യേക വീഡിയ�ോ, തെയ്യത്തെ കുറി
ച്ചുള്ള വീഡിയ�ോ, പ�ൊലിക .... പ�ൊലിക
ഗാനാവതരണം എന്നിവയും പാഠ്യപദ്ധ
തിയുടെ ഭാഗമായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മലയാളം മിഷൻ അക്കാദമിക് വിദഗ്ദ്ധൻ
ഡ�ോ. പി.കെ.തിലക് ഓണവുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട പദങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.
വാക്കറിവ് എന്ന പ്രത്യേക പംക്തിയിൽ
പ്രചാര ല�ോപം വന്ന മലയാള ഭാഷാ പദ
ങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നു. കളിക്കളം എന്ന
പ്രത്യേക ഇടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി

ഭാഷാകളികൾ, നാടൻ കളികൾ എന്നിവ
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു.കൂടാതെ മലയാളം
മിഷൻ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ അവിഭാജ്യ
ഘടകങ്ങളായ അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടി
കളുടെയും സർഗ്ഗസൃഷ്ടികളും പൂക്കാല
ത്തിന്റെ താളുകളെ വർണാഭമാക്കുന്നു.
പുതിയ പൂക്കാലത്തെ ചീഫ് എഡിറ്ററു
ടെ താളിലൂടെ ഡയറക്ടർ സുജ സൂസൻ
ജ�ോർജ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തു
ന്നു. ഇങ്ങനെ ഇനിയുള്ള പൂക്കാലത്തി
ന്റെ ഓര�ോ ലക്കവും മലയാളം മിഷന്റെ
അധ്യാപകർക്കും പഠിതാക്കൾക്കും ഒരു മു
തൽക്കൂട്ടാകുന്ന തരത്തിലാണ് വിഭാവനം
ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

http://pookalam.kerala.gov.in/
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ഓണമുണ്ട വയറേ ചൂള പാടുകയുള്ളൂ

മലയാളം മിഷൻ അധ്യാപകർക്ക്
മലയാളം സർവകലാശാലയുടെ
ദശദിന ശിൽപ്പശാല
അധ്യാപകരുടെ അക്കാദമിക് നൈപുണ്യം വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം
തിരുവനന്തപുരം • മലയാളം
മിഷൻ അധ്യാപകർക്കായി തു
ഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം
സ ർ വ്വ ക ല ാ ശ ാ ല യു മ ാ യ ി
ചേർന്ന് പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു
നിൽക്കുന്ന ശില്പശാല ഒരുങ്ങു
ന്നു. സർവ്വകലാശാലയിലെ ഭാ
ഷാവിദഗ്ദ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ
നടക്കുന്ന ശില്പശാലയിലൂടെ
മലയാളം മിഷനിലെ അധ്യാപക
രുടെ അക്കാദമിക് നൈപുണ്യം
വികസിപ്പിക്കുകയാണ് മല

യാളം മിഷന്റെ ലക്ഷ്യം
ഓഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ സെപ്തം
ബർ 5 വരെ നടക്കുന്ന ശില്പശാ
ലയിൽ മലയാളം മിഷനിൽ രജി
സ്റ്റർ ചെയ്ത അധ്യാപകർക്ക് പങ്കെ
ടുക്കാം. ഓൺലൈനായി സം
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശില്പശാല
യിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന
50 പേർക്കാണ് പങ്കെടുക്കാനാ
വുക. പങ്കെടുക്കുന്ന അധ്യാപ
കർക്ക് മലയാള സർവ്വകലാശാല ഭാഷ, സാഹിത്യം, സംസ്ക്കാ
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകും. രം,സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നിവയെ

കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ശില്പശാലയിൽ
ക്ലാസുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തി
രിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് 7 മണി
മുതൽ 8.30 വരെയാണ് ശില്പശാ
ലയുടെ സമയം .അധ്യാപകർ
ക്ക് ഹാജർ നിർബന്ധമാണ് .
കാരണം കാണിച്ചു ക�ൊണ്ടുള്ള
ഒരു ദിവസത്തെ അവധി അനു
വദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അവധി
യാകുന്നവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ലഭിക്കില്ല.

റേഡിയ�ോ മലയാളം ഓണ�ോത്സവത്തിൽ

'നല്ലോണം കേട്ടോണം'

അത്തം മുതൽ തിരുവ�ോണം വരെ ഓണപ്പരിപാടികൾ
ഒരുക്കുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം • ഇ ത്ത
വണ ഓണം ആഘ�ോഷിക്കാൻ
റേഡിയ�ോ മലയാളം മലയാ
ളികള�ോട�ൊപ്പം കൂടുന്നത് വ്യ
ത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി പരി
പാടികള�ോടെയാണ്. "അത്തം
പത്തിന് പ�ൊന്നോണം' എന്ന
പഴമ�ൊഴിയെ അനുസ്മരിക്കുന്ന
തരത്തിൽ പത്ത് പ്രത്യേക പരി
പാടികളാണ് അത്തം മുതൽ
തിരുവ�ോണം വരെ ഓണപ്പരി
പാടികൾ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യു
ന്നത്. കലാ സാംസ്ക്കാരിക
രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കു
ന്ന സംവാദപരിപാടി "നല്ലോണം
കേട്ടോണം'. സംവിധായകൻ
മധുപാൽ, ഗായിക നഞ്ചിയമ്മ,

ചലച്ചിത്ര നടി അനു സിത്താര,
ഗാനരചയിതാവ് കൈതപ്രം,
കാമറാമാൻ വേണു, സൂര്യ കൃ
ഷ്ണമൂർത്തി, ഗായിക രാജലക്ഷ്മി,
നടൻ ഇർഷാദ് , എഴുത്തുകാ
രൻ സുനിൽ പി ഇളയിടം, കവി
റ�ോസ്മേരി തുടങ്ങിയവർ കേ
ട്ടോണത്തിൽ അതിഥികളായി
എത്തുന്നു.
കൂടാതെ പയമേ പണലിയിൽ
ഗ�ോത്ര വിഭാഗക്കാരുടെ ഓണ
വിശേഷങ്ങൾ, കഥ�ോത്സവ
ത്തിൽ 25 പ്രശസ്ത കഥാകാരു
ടെ മൈക്രോ കഥകൾ, ചിത്രകാ
രന്മാരുടെ ഓണാനുഭവങ്ങൾ
ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഓണക്കാഴ്ചകൾ,
പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരുടെ ഓണ

ഓർമ്മകൾ, ഓണപ്പതിപ്പുകളി
ലെ വായനാ ഓർമ്മകൾ പ്രമു
ഖർ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഓണപ്പതിപ്പു
കളിലെ ഓണം, ഓണക്കാല
സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ ഉൾപ്പെ
ടുത്തിയ ഓണക്കാല സിനിമകളി
ലൂടെ, മലയാളഗാനശാഖയിലെ
ഓണപ്പാട്ട് വിശേഷം ഗായകർ
പങ്കു വയക്കുന്ന ആവരികൾ,
ഓണം പ്രമേയമാക്കിയ ഓണം
കവിയരങ്ങ് കൂടാതെ മലയാളം
മിഷൻ പ്രവർത്തകർ പ്രിയപ്പെ
ട്ടവർക്ക് ആശംസകൾ അറിയി
ക്കുന്ന സസ്നേഹം റേഡിയ�ോ
മലയാളം എന്നിവ ഓണക്കാല
ത്ത് റേഡിയ�ോ മലയാളം ആസ്വാ
ദകർക്കായി ഒരുക്കുന്നു.

ആശംസകൾ

മലയാളം
മിഷന്റെ വിവിധ
ചാപ്റ്ററുകളു
മായി നടന്ന
ഓൺലൈൻ
യ�ോഗങ്ങളിൽ
നിന്ന്

ചാപ്റ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
വിലയിരുത്തി ഓൺലൈൻ യ�ോഗങ്ങൾ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനുള്ള
നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു.
തിരുവനന്തപുരം• പുതിയ അധ്യ
യന വർഷത്തിൽ ചാപ്റ്ററുകളു
ടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരു
ത്തി അവ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെ
ടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ

ആസൂത്രണം ചെയ്യാനായി ചാ
പ്റ്ററുകളുമായി ഒൺലൈൻ യ�ോ
ഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. റാസൽ
ഖൈമ, കുവൈറ്റ്, അബുദാബി,
അൽ ഐൻ, ഒമാൻ, ബഹ്റൈൻ,

ആഫ്രിക്ക, ജപ്പാൻ, ഖത്തർ,
ഗ�ോവ, മധ്യപ്രദേശ് , തമിഴ്ന ാ
ട് , മുംബൈ, ഡൽഹി എന്നീ
ചാപ്റ്ററുകളിലാണ് നിലവിൽ
യ�ോഗങ്ങൾ നടന്നത്. മലയാളം

മിഷൻ ഡയറക്ടറുടെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ നടന്ന യ�ോഗത്തിൽ
ചാപ്റ്ററുകളുടെപ്രവർത്തനങ്ങൾ
കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതി
നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു.

ഓംചേരി
എൻ.എൻ പിള്ള
ബഹ്റൈൻ കേരളീയ
സമാജത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ
ഭാഷാസാഹിത്യ പുരസ്കാരത്തിന്
അർഹനായി. മലയാളം മിഷൻ
ഡൽഹി ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റാണ്.
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അത്തം വെളുത്താൽ ഓണം കറുക്കും

സുവനീർ ഷ�ോപ്പിൽ താരമാകാൻ
ഓണം ഫെസ്റ്റീവ് സാരികൾ
മലയാളം മിഷന്റെ അഭിമാന പദ്ധതികളില�ൊന്നായി സുവനീർഷ�ോപ്പ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു.

ഓണം
ഫെസ്റ്റീവ്
സാരിയും
മാസ്ക്കുകളും

തിരുവനന്തപുരം • കേരളാ
സാരിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഓണം
ഫെസ്റ്റിവ് സാരികൾ സുവനീർ
ഷ�ോപ്പിന്റെ താരമാകാൻ ഒരുങ്ങു
കയാണ് 2500/- രൂപ വിലയുള്ള
ഈ സാരികൾ ഓണം പ്രത്യേക
ഇളവു കൂടി ചേർത്ത് 2250/- രൂപ
യ്ക്കാണ് വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന
ത്. കേരളാ സാരിയുടെ ക�ോട്ടൺ
മെറ്റീരിയലിൽ പ്രത്യേക ഡിസൈ
നുകൾക്കുള്ളിൽ മലയാള അക്ഷ
രങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചാണ് ഓണം
ഫെസ്റ്റീവ് സാരി തയ്യാറാക്കിയി
രിക്കുന്നത്. സാരികൾ കൂടാതെ
ഓണം ഫെസ്റ്റീവിന്റ ഭാഗമായി
മുണ്ടും മാസ്കും കൂടിയുണ്ട് .
550/- രൂപ വിലയുള്ള മുണ്ട്
പ്രത ് യേക ഇ ള വു ം ചേ ർ ത്ത്
495 /- രൂപയ്ക്കാണ് വിപണിയിലെ
ത്തുന്നത്. മുണ്ടിന്റെ കരയ�ോടു
ചേർന്ന് മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ
ആലേഖനം ചെയ്തതാണ് ഫെസ്റ്റീ
വ് മുണ്ടുകൾ.ഓണം പ്രമാണിച്ച്
ഉത്സവ ഇള വായി 10 ശതമാനമാ
ണ് മുണ്ടുകൾക്കും സാരികൾ
ക്കും മലയാളം മിഷൻ നൽകു
ന്നത്. സാരിയും മുണ്ടും കൂടാതെ
മാസ്ക്കും ഓണം ഫെസ്റ്റീവിന്റെ
ഭാഗമായി വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട്. ഒരെ
ണ്ണത്തിന് 40/- രൂപയാണ് വില. 6
മാസ്ക്കുകൾ എടുത്താൽ 200/രൂപയാണ് വില.
കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക
ഉത്സവങ്ങൾ, ആഘ�ോഷങ്ങൾ
എന്നിവ മുദ്രകളാക്കി ഉൽപ്പ
ന്നങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തി
ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാ
ണ് ഫെസ്റ്റീവ് കളക്ഷൻസ് ഒരു
ക്കിയിരിക്കുന്നത്. വിഷുവിനെ
ആലേഖനം ചെയ്യുന്ന കപ്പുകൾ,
സാരികൾ, ടീഷർട്ടുകൾ
എ ന്നി വ യ ാ ണ്
ഫെസ്റ്റീവ് കള
ക്ഷനിലെ
ആദ്യ ഉൽ

സുവനീറുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ
ഏറെയായിരുന്നു. ഭാഷാ വാ
യ്മ�ൊഴിയിലൂടെയും വരമ�ൊഴി
യിലൂടെയും മുദ്രകളായും സഞ്ച
രിക്കുകയും വ്യാപിക്കുകയും ചെ
യ്യുമെന്ന ആശയമാണ് സുവനീർ
ഷ�ോപ്പിന് പിന്നിലുള്ളത്.
രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഭാഷയ്ക്ക്
വേണ്ടി ഇത്തരമ�ൊരു സംരംഭം
ഒരുങ്ങുന്നത്. 2019 ജൂൺ 19-ന് മു
ഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാ
ണ് ഭാഷാ സുവനീർ ഉദ് ഘാട

കേരളാ സാരിയുടെ
ക�ോട്ടൺ മെറ്റീരിയ
ലിൽ പ്രത്യേക ഡി
സൈനുകൾ കൾ
ക്കുള്ളിൽ മലയാള
അക്ഷരങ്ങൾ പതിപ്പി
ച്ചാണ് ഓണം ഫെസ്റ്റീ
വ് സാരി തയ്യാറാക്കി
യിരിക്കുന്നത്.

പ്പ ന്ന ങ്ങ ൾ . ക ണ ിക്കൊ ന്ന
പൂവാണ് വിഷുവിന്റെ മുദ്രയാ
യി ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന
ത്. വിഷു സ്പെഷൽ കപ്പിന്
300/-- രൂപയും ടീ ഷർട്ടിന് 425/- രൂപയുമാണ് വില. സാരികൾ
1250/-- , 1450/-- രൂപ എന്നീ
നിരക്കുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
മലയാളികളുടെ ചിന്ത
യിൽ മാത്രമല്ല ജീവിത

രീതിയിലും മാതൃഭാഷയെ ചേർ
ത്തുനിർത്തുകഎന്നലക്ഷ്യത്തോ
ടെ വിഭാവനം ചെയ്ത സുവനീർ
ഷ�ോപ്പ് ഇന്ന് മലയാളം മിഷന്റെ
അഭിമാന പദ്ധതിയായി മാറി
ക്കഴിഞ്ഞു. 2020-ൽ സംഘടിപ്പി
ച്ച 24--ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര മേളയി
ലാണ് മലയാളം മിഷന്റെ ആദ്യ
സുവനീർഷ�ോപ്പ് ഒരുക്കിയത്.
അന്നും മലയാളം മിഷന്റെ ഭാഷാ

നം ചെയ്തത്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ചല
ച്ചിത്ര മേളകളിലും നിറസാന്നി
ധ്യമായി മലയാളം മിഷൻ സു
വനീർഷ�ോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
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
മേളയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ പ്രിന്റ്
ചെയ്ത കേരള സാരി, മാസ്ക്കുകൾ

പുതിയ
ടീഷർട്ട്
കളക്ഷനിൽ
നിന്ന്

https://souvenirshopkerala.com/

എന്നിവയായിരുന്നു പുതിയ ഉൽ
പ്പന്നങ്ങൾ. മലയാള അക്ഷര
ങ്ങൾ ക�ോറിയിട്ട മാസ്ക്കുകൾ
ധരിച്ചെത്തിയ സിനിമാ ആസ്വാ
ദകർ ചലച്ചിത്രമേളയിലെ വേറി
ട്ടൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു.

13
ഭൂമിമലയാളം

ഉണ്ടെങ്കില�ോണം പ�ോലെ
അല്ലെങ്കിലേകാദശി
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എഴുത്തുപുര
കഥ
ആൻസി മന�ോജ്.
അധ്യാപിക
ഒമാൻ ചാപ്റ്റർ

ഹൃദയമന്ത്രണം
വ

ണ്ടി വലിയ�ൊരു കുലു
ക്കത്തോടെ ചെമ്മൺ
പാതയിലേക്കിറങ്ങി. വണ്ടിയു
ടെ പുറകിൽ മയക്കത്തിലായി
രുന്ന അയാൾ ഉണർന്നു ചുറ്റും
ന�ോക്കി. ദൂരെ മലനിരകൾ തല
യുയർത്തിനിൽക്കുന്നു. പുറത്ത്
നല്ലകാറ്റുണ്ട്. മരച്ചില്ലകൾ ഇള
കിയാടുന്നു.
"എത്താറായ�ോ'
"ഇനി ഏകദേശം നാല് കില�ോ
മീറ്റർ കാണും സർ'. ഡ്രൈവർ
മറുപടി പറഞ്ഞു.
ടവ്വലെടുത്ത്മുഖവുംകഴുത്തും
തുടച്ചു, കുറേദിവസമായി യാത്ര
തുടങ്ങിയിട്ടെന്നയാൾക്കുത�ോ
ന്നി. താൻ വിമാനമിറങ്ങിയത്
ഇന്നലെയ�ോ മിനിഞ്ഞാന്നോ...?
ഓർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇന്നലെ
രാത്രി, അയാള�ോർത്തെടുത്തു .
എയർപ�ോർട്ടിൽനിന്നു നേരെ
ഇങ്ങോട്ടാണു പ�ോന്നത്.
ആറ് മാസങ്ങളായി ഇവരെ
കാണണമെന്ന ചിന്ത മനസ്സിനെ
വല്ലാതെ അലട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്.
ആദ്യമെല്ലാം ആ ത�ോന്നൽ അവ
ഗണിച്ചു. നിരന്തരമായി അവർ
സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തു
ടങ്ങിയപ്പോൾ അവരെ കാണാൻ
തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
ആ കെ ഒ റ്റത്ത വ ണ യേ
അവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളു. അന്നവർ
പട്ടണത്തിലെ ഒരു ഫ്ളാറ്റിലാണ്
താമസിച്ചിരുന്നത്.
ഒരു വളവുതിരിഞ്ഞ് വണ്ടി
ചെറിയ ഒരു അങ്ങാടിയിലെ നാൽ
ക്കവലയിലെത്തി. കുറച്ചുകടക
ളും വലിയ ഒരമ്പലവും. ഏത�ോ
തമിഴ്ഗ്രാമത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന
ചെറിയ ഒരു കവല. വണ്ടിനിർത്തി
ഡ്രൈവർ മേൽവിലാസവുമായി
പുറത്തിറങ്ങി. അടുത്തുകണ്ട കട
യുടെനേരെ നടന്നു.
പെട്ടെന്നുതന്നെ തിരിച്ചുവ
ന്നുപറഞ്ഞു.
"ഇതുതന്നെ നമ്മൾ അന്വേ
ഷിച്ചസ്ഥലം. മുന്നിൽ കാണുന്ന
വളവു തിരിഞ്ഞാൽ ആദ്യംകാണു
ന്ന വലിയതെങ്ങിൻത്തോപ്പിനു
നടുവിൽക്കാണുന്ന വീട്'.
ഡ്രൈവർ വണ്ടിയെടുത്തു.
വളവു തിരിഞ്ഞപ്പോൾതന്നെ
കണ്ടു. നിരനിരയായി നിൽക്കു
ന്ന കേരവൃക്ഷങ്ങൾ. അയാൾക്ക്
അത്ഭുതം ത�ോന്നി. സ്വപ്നത്തിൽ
കാണാറുള്ള വീടും പരിസരവും
അതുപ�ോലെതന്നെ.
വണ്ടി റ�ോഡിൽനിന്ന് വീടിന്റെ
പറമ്പിലേക്കുകയറി. റ�ോഡിൽനി
ന്ന് അല്പം ഉയർന്ന പറമ്പ്. വണ്ടി
വിശാലമായ കാർപ്പോർച്ചിൽ

ചെന്നുനിന്നു. അവിടെ പഴയ ഒരു
ക�ോണ്ടസ പ്രൗഢിയിൽ നീണ്ടു
നിവർന്നു കിടക്കുന്നു.
വണ്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാവ
ണം ഔട്ട്ഹൗസിൽനിന്ന് ഒരുചെ
റുപ്പക്കാരൻ ഇറങ്ങിവന്നു.
കാറിൽനിന്ന് അയാൾ പുറ
ത്തിറങ്ങി. പറമ്പിൽ പണിചെ
യ്തിരുന്നവർ തലയുയർത്തി ന�ോ
ക്കുന്നുണ്ട്.
" ഗ�ോ പ ി ന ാ ഥ ൻ സ ർ ന് റെ
വീടല്ലേ'. അയാൾ ആ ചെറുപ്പ
ക്കാരന�ോടായി ച�ോദിച്ചു. എന്നി
ട്ട് തന്റെ ഡ്രസ്സ് വലിച്ചു നേരെയി
ട്ട് ചുറ്റും ന�ോക്കി.
"അതേ... ഇതുതന്നെ വീട് .
പക്ഷേ ഗ�ോപിസാറ്...., പ�ോയി
ട്ടിപ്പോൾ ആറ്മാസം കഴിഞ്ഞു.
അമ്മയുണ്ട്, സർ ഇരിക്കൂ ഞാൻ
വിളിക്കാം.' പുഞ്ചിരിയ�ോടെ ആ
ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാളെ വരാ
ന്തയിലേക്ക് നയിച്ചു.
വരാന്തയിൽ കയറിയിരിക്കാൻ
തുടങ്ങുമ്പോളേക്ക് അകത്തു
നിന്നൊരു സ്ത്രീശബ്ദം ഉയർന്നു.
"കുടിക്കാനെന്തെങ്കിലും ക�ൊ
ണ്ടുവരാൻ കമലയ�ോട് പറയൂ'.
ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾതന്നെ
അയാളുടെ ഹൃദയം ശക്തിയാ
യിമിടിക്കാൻ തുടങ്ങി.
വിരുന്നുകാരൻ ഇരിക്കുന്ന
തിനുമുൻപ് അമ്മ വരാന്തയി
ലെത്തി. എഴുന്നേറ്റുനിൽക്കുന്ന
അയാള�ോട് ഇരിക്കാനാവശ്യപ്പെ
ട്ട് അവരും എതിർവശത്തായിരു
ന്നുക�ൊണ്ടുപറഞ്ഞു.
"പ്രായമായി ഓർമ്മയെല്ലാം
മങ്ങിത്തുടങ്ങി, എനിക്ക് ആളെ
മനസിലായില്ലാട്ടോ'.
കസേരയിൽനിന്ന് എഴുന്നേ
റ്റ് രണ്ടു ചുവട് മുന്നോട്ട് വച്ച്
പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു.
"അമ്മേ..! ഞാൻ വേണുഗ�ോ
പാൽ.'
വാചകം പൂർത്തിയാക്കുന്ന
തിനുമുൻപ് അമ്മ കസേരയിൽ
നിന്ന് എഴുന്നേറ്റരികിലേക്കുവ
ന്ന് സ്നേഹത്തോടെ അയാളെ
രണ്ടുകൈക�ൊണ്ടും ആ ശരീര
ത്തോട് ചേർത്തുനിർത്തി. ഒരു
നിമിഷം ആ കണ്ണുകളിലേക്കു
റ്റുന�ോക്കി. രണ്ടുപേർക്കും കു
റച്ചുസമയം ത�ൊണ്ടയിൽനിന്ന്
വാക്കുകള�ൊന്നും വന്നില്ല.
അല്പസമയത്തിനുശേഷം
അമ്മ അയാളെ കൈയിൽപ്പിടി
ച്ച് അകത്തേക്കുക�ൊണ്ടുപ�ോയി.
അകത്തേക്കു കയറുമ്പോൾ
അവിടെ ഭിത്തിയിൽ തൂങ്ങുന്ന
ഫ�ോട്ടോയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി
അമ്മ പറഞ്ഞു.

"ശ്രീരാജ്'.
അയാൾ ആ ഫ�ോട്ടോയിലേ
ക്ക് ന�ോക്കി.
പണ്ട് ഫ്ളാറ്റിൽ പ�ോയപ്പോൾ
അവിടെ സന്ദർശനമുറിയിലു
ണ്ടായിരുന്ന അതേ ഫ�ോട്ടോ.
ഈ രൂപം നല്ല തെളിമയ�ോടെ
മനസിലുണ്ട്.
അകത്തെ വിശാലമായ സന്ദർ
ശനമുറിയിലെ സ�ോഫയിൽ ഇരി
ക്കുമ്പോളേക്ക് അകത്തുനിന്ന്
വെള്ളവുമായി ആ ചെറുപ്പക്കാ
രനെത്തി.
"കണ്ണാ നിനക്കോർമ്മയുണ്ടോ
വേണുനെ. നമ്മുടെ ഫ്ളാറ്റിൽ
വന്നിട്ടുണ്ട്'. പേരുകേട്ടപ്പോൾ ആ
ചെറുപ്പക്കാരൻ വിസ്മയത്തോടെ

അയാളുടെനേരെന�ോക്കി.
വേണുവിനെ കാണണമെ
ന്ന ആഗ്രഹംപറഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ
കിടന്ന ഗ�ോപിസർ പിന്നെ ഉണർ
ന്നില്ലയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ
യുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുമ�ോ എന്ന
യാൾ ഭയന്നു. ഈ അമ്മ കരയു
ന്നത് കാണാനുള്ള വിഷമംക�ൊ
ണ്ടാണ് ഇത്രയും നാൾ ഇങ്ങോട്ടു
ള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കിയത്.
വേണുവിന്റെയടുത്തിരുന്ന്
ആ അമ്മ ഒരുപാട് വിശേഷ
ങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഫ്ളാറ്റിൽനിന്ന്
ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറിയത്.
മകൻ ശ്രീരാജ് ജ�ോലി ചെയ്തി
രുന്ന ജമ്മുവിൽ പ�ോയത്. ജീ
വിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അച്ഛനെയും

അമ്മയെയും അവിടെ ക�ൊ
ണ്ടുപ�ോയി കാണിക്കണമെന്ന്
അവൻ എപ്പോഴും പറയുമായി
രുന്നുവെന്ന് പുഞ്ചിരിയ�ോടെ
പറയുന്ന ആ അമ്മയെ അയാൾ
അത്ഭുതത്തോടെ ന�ോക്കി.
"മ�ോനേ.., ശ്രീരാജ് ഒരു കാ
ശ്മീരിപെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹി
ച്ചിരുന്നു. വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരു
ക്കങ്ങള�ൊക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്നു.
പക്ഷേ.....,
ഞങ്ങൾ അവളെയും പ�ോ
യികണ്ടു. അവളുടെ സങ്കടം..,
സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല മ�ോനെ.
വളരെവർഷങ്ങൾക്കുശേഷമാ
ണ് അവൾ മറ്റൊരു വിവാഹം
കഴിച്ചത്.'
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എഴുത്തുപുര
ഓര�ോ വിശേഷങ്ങളായി പറ
യുമ്പോൾ ആ അമ്മയെ ആകെ
ന�ോക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ.
മുടി മുക്കാലും നരച്ചുവെന്നല്ലാ
തെ അമ്മയ്ക്ക് കാര്യമായ മാറ്റമ�ൊ
ന്നുമില്ല. മുഖത്തെ ഐശ്വര്യം പ്രാ
യത്തെ ത�ോൽപ്പിച്ചു എന്നയാൾ
മനസ്സിൽപ്പറഞ്ഞു. അമ്മയുടെ വി
ശേഷങ്ങളും, അയാളുടെ വിശേ
ഷങ്ങളും കൈമാറി കുറേ സമയം
അവർ അവിടെ ആ സന്ദർശനമു
റിയിലിരുന്നു.
"മ�ോൻ എയർപ�ോർട്ടിൽനി
ന്ന് നേരിട്ടിങ്ങോട്ടുവന്നതാണ
ല്ലേ, എന്നാൽ മുറിയിൽ പ�ോയി
ഫ്രഷ് ആയിവരൂ. ഞാൻ കാപ്പി
യെടുക്കാം.'
നേരെയുള്ള ഒരു കിടപ്പുമുറി ചൂ
ണ്ടികാണിച്ചുതന്ന് അവർ അക
ത്തേക്ക് നടന്നു.
പതിയെ പുറത്തേക്കിറങ്ങിയ
വേണു ചുറ്റുപാടും ന�ോക്കിക�ൊ
ണ്ട് കാറിലേക്ക് നടന്നു. കാറിൽ

സീറ്റ്നിവർത്തിയിട്ട് ഡ്രൈവർ
നല്ലഉറക്കമാണ് . ഡ്രൈവറെ
ഉണർത്താതെ ഡ�ോർതുറന്ന്
ചെറിയബാഗ് കൈയിലെടുത്ത്
അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ. ഒരു
ടവലും എണ്ണക്കുപ്പിയുമായി കി
ടപ്പുമുറിയുടെ മുന്നിൽ അമ്മയു
ണ്ട്. എണ്ണ കൈയിലേക്ക് പകർ
ന്നുതന്നിട്ട് അവർ അകത്തേക്ക്
ആംഗ്യം കാണിച്ചു.
വിശാലമായ ഒരു കുളികഴി
ഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ നാടൻ നെ
യ്യിൽച്ചുടുന്ന ദ�ോശയുടെ മണം
അയാളെക്കൊതിപ്പിച്ചു. മുടിയ�ൊ
തുക്കി, വസ്ത്രംമാറി മുറിവിട്ടിറ
ങ്ങി സന്ദർശനമുറിയിൽ ചെല്ലു
മ്പോൾ ഡ്രൈവർ കാപ്പികുടിക
ഴിഞ്ഞ് ഡൈയിനിങ്ഹാളിൽനി
ന്നുപുറത്തേക്കുവന്നു. കുളികഴി
ഞ്ഞുവന്ന അയാളെ കണ്ടയുടൻ
ഷെൽഫിൽനിന്ന് ഒരു ചെറിയ
കുപ്പി തുറന്ന് എന്തോയെടുത്ത്
അമ്മ അരികിലേക്ക് വന്നു.

കവിത
ഗീത കൃഷ്ണൻ
അധ്യാപിക, ഡൽഹി

ശൈത്യം
കടുത്ത വേനലെ യാത്രയാക്കി
വാതിലടച്ച് തിരിഞ്ഞു നടക്കവേ
ഒച്ചകേട്ട് പടിവാതിൽ തുറന്ന എന്നിലേക്ക്
പടർന്ന് കയറിയ ശൈത്യമേ
നിൻ വരവ് എന്റെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു.
തണുത്ത് വിറച്ച നിൻ കൈകൾ
എന്നെ പുണർന്നപ്പോൾ
വിയർത്ത നാളുകൾ, ദാഹത്താൽ
വലഞ്ഞ ദിനങ്ങൾ എല്ലാം മറന്നു
മനം ക�ോൾമയിർക�ൊണ്ടു.
നനുത്ത കുളിരായി, ഹിമകണമായി
നീ എൻ സിരകളിൽ പടരുമ്പോൾ
വേനലിന് വിടനൽകി വന്നണയുന്ന ശൈത്യമേ
നിന്നെ പ്രകൃതി ഞങ്ങൾക്കായ്
ഒരുക്കി വച്ചിരുന്നത�ോ.....

"വെള്ളംമാറിക്കുളിച്ചതല്ലേ
ജലദ�ോഷംപിടിക്കേണ്ട'. എന്നി
ട്ട് നെറുകയിലേക്ക് ഒരു നുള്ള്
രാസ് ന ാദി തിരുമ്മിപ്പിടിപ്പിച്ചു.
ആ സമയത്ത് അയാളുടെ നെഞ്ച്
ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം ശക്തിയായി മിടി
ക്കുന്നത്പ�ോലെത�ോന്നി. വന്നി
റങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മയെ കണ്ട
പ്പോഴും ഇതുപ�ോലെ ഹൃദയം
നല്ല ശക്തിയായി മിടിക്കുണ്ടാ
യിരുന്നു.
ദ�ോശകഴിക്കുമ്പോഴും അമ്മ
വാത�ോരാതെ സംസാരിക്കുന്നു
ണ്ടായിരുന്നു.
തറവാട്ടിൽ അനിയത്തിയും
അമ്മയും അച്ഛനും തന്നെ കാ
ത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അതു
ക�ൊണ്ട് ഉടനെ മടങ്ങുന്നുവെ
ന്നുംപറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മുഖത്ത്
നിരാശപടരുന്നത് അയാൾക്ക്
വിഷമമുണ്ടാക്കി.
ലണ്ടനിലേക്ക് തിരിച്ചുപ�ോ
കുന്നതിനുമുൻപ് അവരെക്കൂട്ടി

അമ്മയുടെ അടുത്തുവന്ന് കുറച്ചു
ദിവസം താമസിക്കാമെന്ന് പറ
ഞ്ഞപ്പോൾ നിറഞ്ഞചിരിയ�ോ
ടെ വേണുവിനെ യാത്രയാക്കാൻ
അമ്മ തയ്യാറായി.
കാപ്പികുടികഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു
സമയംകൂടി അവിടെ ചിലവഴിച്ച്
പ�ോകാന�ൊരുങ്ങുമ്പോൾ അമ്മ
അടുത്തുവന്നു കൈയിൽ പിടിച്ചു
ക�ൊണ്ടുച�ോദിച്ചു,
"മ�ോനേ.., നിനക്കിപ്പോൾ
അസുഖങ്ങള�ൊന്നുമില്ലല്ലോ.'
അത്രയും നേരം നിറയാതി
രുന്ന ആ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു
തുടങ്ങുന്നത് കണ്ട അയാൾ
അവരെ തന്നോട് ചേർത്തുനിർ
ത്തി. എന്നിട്ട് പതിയെപറഞ്ഞു.
"എനിക്കിപ്പോ ഒരസുഖവും
ഇല്ലമ്മേ... ഞാൻ പൂർണ്ണ ആര�ോ
ഗ്യവാനാണ്.' നെഞ്ചിൽ കൈവ
ച്ചുക�ൊണ്ട് അമ്മയുടെ കണ്ണുകളി
ലേക്കുന�ോക്കിപ്പറഞ്ഞു "അമ്മ
യുടെ മകന്റെ ഹൃദയം എന്റെ

നെഞ്ചിൽ ആര�ോഗ്യത്തോടെ
മിടിക്കുന്നുണ്ട് '
അ തു പ റ യു മ്പോ ൾ
അയാളുടെ കണ്ണും നിറഞ്ഞുതു
ടങ്ങിയിരുന്നു.
എന്നും നല്ലതുവരട്ടെയെന്ന്
പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് കൈകൾ നെ
റുകയിൽവച്ച് ആ അമ്മ അനുഗ്ര
ഹിക്കുമ്പോൾ വിതുമ്പിപ്പോകാ
തിരിക്കാൻ പാടുപെട്ടു.
പെട്ടെന്നുതിരിഞ്ഞുനടക്കു
മ്പോൾ പിന്നിൽനിന്ന് അമ്മയു
ടെ ശബ്ദം
"എല്ലാവരെയുംകൂട്ടിവരണം
അമ്മ കാത്തിരിക്കും'.
അയാൾ നടന്നുചെല്ലുമ്പോൾ
കാർ സ്റ്റാർട്ട്ചെയ്ത് ഡ്രൈവർ
പ�ോകാൻ തയ്യാറായിരുന്നു.
വീടിന്റെ പറമ്പുവിട്ട് റ�ോഡി
ലേക്കിറങ്ങിയ കാറ് കണ്ണിൽനി
ന്നുമറയുന്നതുവരെ ആ സ്ത്രീരൂ
പം അവിടെത്തന്നെ നിൽക്കു
ണ്ടായിരുന്നു....
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എഴുത്തുപുര
കവിത
അഖിലേഷ്
ഡൽഹി ചാപ്റ്റർ

പ്രതീക്ഷ

അന്ധകാരത്തിൽ ലയിച്ചൊരു അറയിൽ
റാന്തൽ വിളക്കിനാൽ ദീപ്തമാം ക�ോണിൽ
അതിനരികിലായ�ൊരാ തുരുമ്പിച്ച
ജനാലതൻ അറ്റത്ത്; ശീലതൻ മറവിൽ

മുറ്റത്ത് പൂക്കുന്ന നിശാഗന്ധിതൻ സൗരഭ്യം
അവളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് സുസ്വപ്നമേകി
രാത്രിമാനത്ത് പ്രൗഢനായ് നിൽക്കുമാ
ഹിമാംശുതൻ കിരണങ്ങൾ അവളെ ചപലയാക്കി

അവളുടെ കൺകളിൽ പ്രത്യാശബിംബം
ഓഷ്ഠങ്ങളില�ോ അനുരാഗഗീതം
ഓർമ്മയിൽ ദുഃഖത്തിൻ കാർമേഘങ്ങൾ
ഹൃദയമ�ോ അവളുടെ പ്രണയപുഷ്പം

പാരിജാതത്തിൻ സൗരഭമേറുന്ന
മുല്ലപ്പൂതന്നുടെ കേശത്തിൽ കെട്ടിയ
മൃദുലമന�ോഹര അധരങ്ങൾ ക�ൊണ്ട്
വശ്യമന�ോഹര പുഞ്ചിരി തൂകിയവൾ

എങ്ങുമുണങ്ങാത്ത മുറിവുകൾ ക�ൊണ്ടെന്നോ
വൈരൂപമായ�ൊരാ ചിത്തമപ്പോൾ
പ്രത്യാശതൻ പ�ൊൻപവിഴമല്ലികൾ പൂക്കുന്ന
സുന്ദരമാമ�ൊരു ഉപവനമായി

കാത്തുനിൽക്കുമാ ഹൃദയമെന്നെന്നും
തേടുന്നു തൻ പരിപൂർണതയെവിടെയ�ോ
കിഴക്കുനിന്നു വരുമെന്ന് ച�ൊല്ലിയ കണ്ണനെ
കാത്തിരിക്കുമീ അഭിനവ രാധികയാണിവൾ

ജാലകത്തിന്നരികത്ത് നിന്നവൾ
ആരെയ�ോ തിരയുന്ന ന�ോട്ടമേകി
പുതുപ്രതീക്ഷതൻ ഉദയകിരണങ്ങൾ
അവളുടെ കൺകളിൽ തെളിഞ്ഞുനിന്നു

എവിടെയ�ോ മറന്നൊരാ സ്വപ്നത്തിനിന്ന്
പ്രണയമെന്നവൾ നാമമേകി
പ്രേമസാരംഗിതൻ മധുരമാം നാദത്തിലവളറിയാതെയെവിടെയ�ോ ലയിച്ചുചേർന്നു

ഈ രാത്രിയാമത്തിൽ വരുമെന്ന ആശയാൽ
ജനാലതന്നരികത്തായ് മറഞ്ഞവൾ പ്രേമിക
തന്റെ കണ്ണന്റെ വരവിനായ് വിതുമ്പുമീ
മനതാരിതാരുണ്ടു കാൺമൂ
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ചാറ്റൽമഴ
ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്
ശ്രീമയി മേലത്ത്
വിദ്യാർത്ഥിനി
ഷാർജ ചാപ്റ്റർ

എന്റെ മാളുച്ചേച്ചി
പ

തിവുപ�ോലെ അന്നും ഞാൻ
സ്കൂൾ ബസിൽ കയറി.
രാവിലെ ഏഴരക്കാണ് ക്ലാസ്സ്
തുടങ്ങുന്നതെങ്കിലും 5.50 നാണ്
ബസ് . ഒരു മണിക്കൂറിലധികം
ബസ്സിലിരിക്കണം. മാളുചേച്ചി
യുടെ തമാശയ�ൊക്കെ ഉള്ളതു
ക�ൊണ്ട് ഓര�ോ ദിവസവും സ്കൂ
ളിലേക്കുള്ള യാത്ര ആസ്വദിച്ചു
ക�ൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ�ോവാറ്.
ചേച്ചി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ
ഏഴാം ക്ലാസ്സിലുമാണ് . അന്ന്
മാളുചേച്ചിയുടെ സ്റ്റോപ്പിൽ
ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്
ബസ് അങ്കിൾ കാത്തുനിന്നു.
പിന്നെ ബസ് വിട്ടു. ചേച്ചിക്കിന്ന്
എന്തായിരിക്കും പറ്റിയത്? ഞാൻ
എന്നോട് തന്നെ ച�ോദിച്ചു.
അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്കാ
കെ ഒരസ്വസ്ഥ ത ആയിരുന്നു.
സ്കൂളിൽനിന്ന് ഇടയ്ക്ക് അമ്മയു
ടെ അടുത്തേക്കോടിപ്പോയി മാ
ളുചേച്ചിയുടെ അമ്മയെ ഒന്ന്
വിളിച്ച് കാര്യമന്വേഷിക്കാമ�ോ
എന്ന് ച�ോദിച്ചു. അമ്മ ഞാൻ
പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ ടീച്ചറാണ്.
മാളുചേച്ചി അമ്മയുടെ ക്ലാസ്സി
ലെ കുട്ടിയായതുക�ൊണ്ട് ക�ോ
ണ്ടാക്റ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാവുമെന്ന
റിയാം. പ�ൊതുവെ ക്ലാസ്സിൽ കു
ട്ടികൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം
വരാതിരുന്നാലാണ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ
വിളിക്കാറ്. എന്റെ വിഷമം കണ്ടി
ട്ടാവണം അമ്മ വിളിച്ചു. മാളു ചേ
ച്ചിയുടെ അച്ഛൻ ഹ�ോസ്പിറ്റലിലാ
ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു.
നാളെ വരുമ�ോ?
എന്റെ ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ
ച�ോദ്യത്തിന് അമ്മയുടെ ഒരു
പുഞ്ചിരി മാത്രമായിരുന്നു മറുപടി.
ബെല്ലടി കേട്ടതും ഞാൻ ക്ലാസി
ലേക്കോടി. കണക്കു ടീച്ചർ തകൃ
തിയായി പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ
ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയമാ
യിരുന്നിട്ടും എന്റെ മനസ്സ് ക്ലാസ്സി
ലുണ്ടായിരുന്നില്ല.
മാളുചേച്ചി നാളെ വരുമ�ോ
അങ്കിളിനു എന്തായിരിക്കും പറ്റി
യത്? എന്നും ചേച്ചിയെ ക�ൊണ്ടു
വിടാൻ സ്റ്റോപ്പിൽ വരാറുള്ളതാ
ണ്. ചേച്ചിയുടെ ബാഗ് ബസിന
ടുത്ത് വരെ അങ്കിളിന്റെ ത�ോളി
ലായിരിക്കും.
ഞങ്ങളതിന് ചേച്ചിയെ "കു
ഞ്ഞുവാവ' എന്ന് വിളിച്ച് കളി
യാക്കാറുമുണ്ട്.
മാളു ചേച്ചിക്ക് സഹ�ോദരങ്ങ
ള�ൊന്നുമില്ലാത്തതുക�ൊണ്ടാ
ണ�ോ അച്ഛന്റെ ലാളനയ്ക്ക് ഇത്രയും
തീവ്രത എന്ന് ചേച്ചി വീട്ടിലെ
ഓര�ോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ
എനിക്ക് ത�ോന്നിയിട്ടുണ്ട്.

അടുത്ത ദിവസത്തിന് വേണ്ടി
കാത്തുനിന്ന എനിക്ക് നിരാശയാ
യിരുന്നു ഫലം. അന്നും ചേച്ചി
വന്നില്ല.
അമ്മ വിളിച്ചപ്പോൾ ചേച്ചി
യുടെ അച്ഛന് ന്യൂമ�ോണിയയാ
ണെന്നും സീരിയസ് ആണെന്നും
അറിഞ്ഞു. എനിക്കെന്തോ മാളു
ചേച്ചിയെയും ആ അങ്കിളിനെ
യും കാണാൻ ത�ോന്നി. പക്ഷെ
അമ്മയ�ോട് പറഞ്ഞില്ല.
ഞാൻ രണ്ടു മണിയാവുമ്പോ
ഴേക്കും വീട്ടിലെത്തി. അമ്മ നാലു
മണിയാവും. അന്ന് മൂന്നര ആവു
മ്പോൾ അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു.
" " ഞ ാ ൻ വ ര ാ ൻ കു റ ച്ചു
വൈകും. മാളവികയുടെ അച്ഛൻ
മരിച്ചു. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട്
പ�ോ വു ക യ ാ . . . ' ' അ ത്രയു ം
പ റ ഞ്ഞു ഞ ാ ൻ എ ന്തേ ലു ം
പറയും മുമ്പേ അമ്മ ഫ�ോൺ
കട്ട് ചെയ്തു. എനിക്കെന്തോ വല്ലാ
ത്ത ഷ�ോക്കേറ്റതുപ�ോല ത�ോന്നി.
എത്രനേരംഫ�ോൺകൈയിൽ
പിടിച്ചു നിന്നു എന്നോർമ്മയില്ല.
മനസ്സിൽ നിറയെ ചേച്ചിയും,
പിറകിൽ പൂർണ്ണ ആര�ോഗ്യത്തോ
ടെ ബാഗും തൂക്കി വരുന്ന ആ
അങ്കിളും മാത്രമായിരുന്നു. എന്റെ
ആരുമല്ലെങ്കിലും പേരൻസ് ടീച്ചേ
ഴ്സ് മീറ്റിംഗിന് വരുമ്പോഴ�ൊക്കെ
നല്ല സ്നേഹത്തോടെ എന്നോട്
കുറേ നേരം സംസാരിക്കാറുണ്ടാ
യിരുന്നു.
ന്യൂമ�ോണിയ വന്നാൽ മരിക്കു
മ�ോ? അറിയില്ല.
ഒരായിരം ച�ോദ്യങ്ങൾ മന
സ്സിൽ വന്നുക�ൊണ്ടിരുന്നു. പെ
ട്ടെന്ന് ക�ോളിംഗ് ബെൽ കേട്ടാണ്

ഞാൻ ചിന്തയിൽനിന്നുണർന്ന
ത്. അമ്മ വന്നു.
അമ്മയുടെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത
സങ്കടം നിഴലിക്കുന്നുണ്ടായി
രുന്നു.
അമ്മയ്ക്കും മാളുചേച്ചിയെ
ഇഷ്ടമായിരുന്നു.
പാവം ഇനിയിപ്പോ എന്ത്
ചെയ്യും? ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടി
ക്കുന്നതിനിടയിൽഅമ്മപറഞ്ഞു.
മാളുചേച്ചി....
ബാക്കി ച�ോദിക്കാൻ എനിക്ക്
കഴിഞ്ഞില്ല.
" " ഞ ങ്ങ ള െ ക ണ്ടപ ് പോ ൾ
ഒ രു പ ാ ട് നേ ര ം ക ര ഞ്ഞു .
അവളുടെ അമ്മ എന്തൊക്കെ
യ�ോ പേപ്പേഴ്സ് ശരിയാക്കാൻ
പുറത്തുപ�ോയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ
ബന്ധുക്കള�ൊന്നും ഇവിടെ
ഇല്ലാത്രേ... ഇന്നു രാത്രിയത്തെ
ഫ്ളൈറ്റിന് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക്
പ�ോവുംന്നാ പറഞ്ഞെ.''

ഇത്രയും പറയുമ്പോഴേക്കും
അമ്മയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു.
ചേച്ചി ഒറ്റയ്ക്കാണ�ോ വീട്ടിൽ?
ഒറ്റയ്ക്കല്ല. അടുത്ത റൂമിലെ ആൾ
ക്കാര�ൊക്കെ ഉണ്ടിവിടെ.
എ ന് റെ സ ങ്ക ട ം ന ി റ ഞ്ഞ
ച�ോദ്യം കേട്ട് ആശ്വസിപ്പിക്കാ
നെന്നോണം അമ്മ പറഞ്ഞു.
എനിക്കെന്തോ ചേച്ചിയെ
കാണാൻ ത�ോന്നി.
അമ്മയ�ൊന്നു എന്നെ അവിടേ
ക്ക് ക�ൊണ്ടുപ�ോവുമ�ോ?
എനിക്ക് ചേച്ചിയെ ഒന്ന് കാ
ണണായിരുന്നു.
എന്റെ പതിഞ്ഞ ശബ്ദം കേട്ട
അമ്മ എന്റെ തലയിൽ തല�ോടി
ക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. അതിനെന്താ
നമുക്ക് പ�ോവാല്ലോ.
അമ്മയുടെ മറുപടി എനി
ക്കൊരിത്തിരി ആശ്വാസമേകി.
ഞങ്ങൾ ടാക്സി പിടിച്ച് ചേച്ചി
യുടെ വീട്ടിൽ പ�ോയി.

എന്നെ കണ്ടതും ചേച്ചി ഓടി
അടുത്തുവന്നു.
""നിന്നോട് ഞാനെത്ര നാളായി
എന്റെ വീട്ടിലേക്കു വരാൻ പറ
യുന്നെ... ഇന്നു ഞാൻ നാട്ടിൽ
പ�ോവുവാ... ഇനി കാണുമ�ോ
ന്നറിയില്ല...'' അത് പറയുമ്പോൾ
ചേച്ചിയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു.
ഞാന�ൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. ചേച്ചി
പിന്നെയും നിർത്താതെ എന്തൊ
ക്കെയ�ോ പറഞ്ഞു.
തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്കു വരു
മ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ചേച്ചി
യുടെ ആവേശത്തോടെയുള്ള
സംസാരമായിരുന്നു. ചേച്ചി കര
ഞ്ഞിരുന്നില്ല. അമ്മ പറയുംപ�ോ
ലെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച്
ദൈവം ശക്തി ക�ൊടുത്തതാ
ണ�ോ?
ജീവിതത്തിൽ ഇനി കാണു
മ�ോന്നറിയില്ല. എന്നാലും അന്നും
ഇന്നും ഞാൻ ചേച്ചിയെ ഒരുപാട്
ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ജീവിതത്തിലെ
ന്നും ഓർക്കാനും സ്നേഹിക്കാ
നും രക്തബന്ധം വേണമെന്നു
ള്ള എന്റെ കുഞ്ഞു ചിന്തയെ തി
രുത്തിയത് ചേച്ചിയാണ്. കളങ്കമി
ല്ലാത്ത സ്നേഹത്തിനപ്പുറത്തു
മറ്റൊന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സി
ലാക്കിയത് ചേച്ചിയിലൂടെയാണ്.
അടുത്ത ദിവസം സ്കൂൾ ബസ്
ചേച്ചിയുടെ സ്റ്റോപ്പിലൂടെ നീങ്ങു
മ്പോൾ ഞാൻ ചേച്ചി കാത്തു
നിൽക്കുന്നിടത്തേക്ക് ന�ോക്കി.
ചിലപ്പോൾ ചേച്ചിയും അങ്കിളും
അവിടെ ഉണ്ടെങ്കില�ോ?
മാളു ചേച്ചിയുമായി ചിലവഴിച്ച
ഒരുപാട് നല്ല നിമിഷങ്ങൾ എന്റെ
മനസ്സിലൂടെ കടന്നുപ�ോയി. സു
ഗന്ധമുള്ള ഒരുപിടി നല്ല ഓർമ്മ
കൾ... ചേച്ചിയെ എന്നെങ്കിലും
കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയ�ോടെ
ബസിലെ ബഹളത്തില�ൊന്നും
കൂടാതെ ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരുന്നു...
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ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന

രാമേശ്വരം
ഇവിടുത്തെ ഇടനാഴിയാണ് ല�ോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടനാഴി

ഉ

റങ്ങുമ്പോൾ കാണുന്നതല്ല
സ്വപ്നം, ഉറങ്ങാൻ അനുവദി
ക്കാത്തതാണ് സ്വപ്നം എന്നു
പറഞ്ഞ പത്മശ്രീ ഡ�ോ. അബ്ദുൽ
കലാമിന്റെ സ്വപ്നനഗരിയായ
രാമേശ്വരത്തേക്കുള്ള യാത്ര ഒരു
സ്വപ്നമായിരുന്നു.
പ്രവാസ ജീവിതത്തിൽനിന്ന്
വീണുകിട്ടിയ ഒരുദിവസം യാത്ര
യ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു. യാത്രാമധ്യേ
ഇരുവശത്തും ഉപ്പ് പാടങ്ങൾ
കാണാം. കടൽവെള്ളം വണ്ടി
കളിൽ നിറച്ച് പാടങ്ങളിൽ പമ്പ്
ചെയ്ത് സൂര്യതാപത്താൽ വറ്റിച്ച്
ഉപ്പാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇവിടെയാണ്.
ന�ോക്കെത്താ ദൂരത്ത് പടർന്നു കി
ടക്കുന്ന ഉപ്പുപാടങ്ങൾ മഞ്ഞുകൂ
നകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. പാട
ങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കുറച്ച്
ആളുകളെ മാത്രമേ വഴിയരുകിൽ
കാണാൻ കഴിയൂ. സഞ്ചാരികൾ
പാടവരമ്പിൽ നിന്ന് ഫ�ോട്ടോ
എടുക്കുന്നുണ്ട്.
രാമേശ്വര ത്തോട് അടുക്കു
ന്തോറും ഇരുവശത്തും കടൽ
കണ്ടുതുടങ്ങി. വഴിയരികിൽ
കടൽത്തീരത്ത് കുട്ടികൾക്കാ
യി ഒരു പാർക്കുമുണ്ട്. പാർക്കി
ന്റെ മൺതിട്ടയിലേക്ക് കടൽ
ത്തിരകൾ വന്നു അലയടിക്കുന്നു.
കാറ്റാടി മരങ്ങൾക്ക് ഇടയിലൂടെ
കുട്ടികൾക്കുള്ള ബാറ്ററി കാർ
റൈഡ് രസകരമാണ്. വഴിയിൽ
സഞ്ചാരികൾ ആഹാരം പാ
കംചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന കാഴ്ചയും
വിരളമല്ല. രാമേശ്വര ത്തേക്ക്

എത്തുമ്പോൾ ആദ്യം ഡ�ോ.
അ ബ്ദു ൾ ക ല ാ ം മ ്യൂസ ി യ ം
കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മ
സ്ഥലം ഇവിടെയാണല്ലോ.
ഇവിടുത്തെ എടുത്തുപറയാ
വുന്ന ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ചയാണ്
രാമേശ്വരം ദീപിനെ ബന്ധിപ്പിക്കു

ധനുഷ്ക�ോടിയിലെ
ബീച്ച് ചുഴലിക്കാറ്റി
ല�ൊലിച്ചുപ�ോയ
പഴയകാല
പള്ളികളുടെയും
റെയിൽവേ
സ്റ്റേഷന്റെയും
പ�ോസ്റ്റോഫീസി
ന്റെയും വാട്ടർ
ടാങ്കിന്റെയുമ�ൊക്കെ
ഗതകാലപ്രൌഢി
വിളിച്ചോതിക്കൊണ്ട്
നിലക�ൊള്ളുന്നു.

ന്ന പാമ്പൻ പാലം. പാലത്തിന്
സമാന്തരമായി കടലിന് കുറുകെ
യുള്ള റെയിൽ പാലവും കാണാം.
കപ്പലുകൾക്ക് കടന്നുപ�ോകാൻ
കഴിയുന്ന രീതിയിൽ പകുത്തുമാ
റാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് പാ
ലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം. ബ്രിട്ടീഷു
കാരാണ് പാലം പണി കഴിപ്പിച്ച
ത്. കാൻഡിലിവർ എന്നും ഇരു
വശവും കത്രികപ�ോലെ മടക്കു
കയും നിവർത്തുകയും ചെയ്യു
ന്നതുക�ൊണ്ട് മടക്കു കത്രിക
പാലം എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടു
ന്നു. വളരെ കാലം മുൻപ് നടന്ന

ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഒലിച്ചുപ�ോയ
പാലം പിന്നീട് പുതുക്കി പണി
തതാണ്. അന്ന് അതിലൂടെ കട
ന്നുപ�ോയ ട്രെയിനും അതിലെ
യാത്രക്കാരും മുഴുവനും കടലെ
ടുക്കുകയായിരുന്നു.
ക ട ല ിലേ ക്ക് ന ട പ്പാ ല ം
തീർത്ത് ക�ൊണ്ട് സുന്ദരമായ
അരീമിയൻ ബീച്ച് രാമേശ്വരത്തെ
മറ്റൊരു മന�ോഹര കാഴ്ചയാണ്.
സായന്തനങ്ങളിലും പുലരികളി
ലും സഞ്ചാരികൾ നടത്തത്തിനും
ബ�ോട്ടിംഗിനും ഇവിടെ എത്താ
റുണ്ട്. ബ�ോട്ടിൽ കുറച്ചുദൂരം ചെ
ന്നുകഴിയുമ്പോൾ ദൂരെ ക്ഷേത്ര
ത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും ദ്വീപുകളും
കാണാം.
ക്ഷേത്രകാഴ്ചകൾ വ്യത്യസ്ത
മായ ഒരു അനുഭവമാണ്. ക്ഷേ
ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് വി
ശ്വാസങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു.
ആദ്യത്തേത് ശ്രീരാമൻ ശിവപ്ര
തിഷ്ഠ നടത്തിയ സ്ഥലം രാമേശ്വ
രം എന്നും രണ്ടാമത്തേത് പ്രതിഷ്ഠ
രാമനാഥസ്വാമികളായതുക�ൊ
ണ്ട് രാമേശ്വരം എന്നും അറിയ
പ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. അധ്യാത്മ
രാമായണത്തിലും ഈ ക്ഷേത്ര
ത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ഐതി
ഹ്യത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. രാമേശ്വരം നഗരത്തിന്റെ
ഒത്ത നടുക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കട
ലിന്റെ തീരത്തായാണ് രാമനാ
ഥക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വലിയ
ഗ�ോപുരങ്ങൾ കാണാം. കിഴക്കു
ഭാഗത്തെ ഗ�ോപുരമാണ് ഉയര
ക്കൂടുതൽ ഉള്ളത്. ഇതിന�ോട്
ചേർന്ന് വലിയ ഒരു മണ്ഡപവു
മുണ്ട്. ഇതിന് മുകളിൽ നന്ദിയു
ടെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ശിവനേയും
പാർവതിയെയും ഇരുവശത്തും
ഗണപതി സുബ്രഹ്മണ്യൻമാരേ
യും ക�ൊത്തിവച്ചിട്ടുണ്ട്. തെക്കും
വടക്കും ചെറിയ ഗ�ോപുരങ്ങളാ
ണ്. ക്ഷേത്ര മതിലിന് അകത്ത്
മൂന്ന് ഇടനാഴികൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ
ആ ദ ്യത്തെ ഇ ട ന ാ ഴ ി യ ാ ണ്

ല�ോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ
ഇടനാഴി. പാണ്ഡ്യരാജാക്കന്മാരും
ശ്രീലങ്കയിലെ ജാഫ്ന ആസ്ഥാ
നമാക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാക്ക
ന്മാരും ചേർന്നാണിത് നിർമ്മി
ച്ചത്. ഭാരതത്തിലെ 12 ജ്യോതിർ
ലിംഗ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണി
ത്. ചുണ്ണാമ്പിലും ഇഷ്ടികയിലും
തീർത്ത ഭീമാകാരമായ നന്ദി വിഗ്ര
ഹമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത.
നന്ദി വിഗ്രഹത്തിന് ഇടതുഭാ
ഗത്ത് പത്ത് കൈകളുള്ള ഗണ
പതിയുടെയും വലതുഭാഗത്ത്
വള്ളിസമേതനായ മുരുകനെ
യും കാണാം. ശ്രീക�ോവിൽ കരി
ങ്കല്ലിൽ നിർമ്മിതമാണ്. 3 അടി
ഉയരമുള്ള രാമനാഥസ്വാമിയാണ്
പ്രതിഷ്ഠ. സ്വാമിയുടെ വലതുഭാഗ
ത്ത് പാർവതിയാണ്. ശ്രീരാമൻ,
സീത, ലക്ഷ്മണൻ എന്നീ വിഗ്രഹ
ങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട് . ക്ഷേത്ര
മതിൽക്കെട്ടിനകത്ത് 22 സ്നാന
കുണ്ഡങ്ങളുണ്ട്.
ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കായി
ഗന്ധമാംദന പർവ്വതം സ്ഥിതി
ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണ് ശ്രീരാ
മന്റെ പാദങ്ങൾ പതിഞ്ഞ മൺ
തിട്ടയുടെ മുകളിൽ തളത്തോടെ
യുള്ള മണ്ഡപം സ്ഥിതി ചെയ്യു
ന്നത്. രാമേശ്വരം നഗരത്തിന്റെ
നയനാനന്ദകരമായ ദൃശ്യവും ദ്വീ
പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഇവിടെ
നിന്നാൽ കാണാവുന്നതാണ്.
ക്ഷേത്രത്തിന് കിഴക്ക് ഭാഗ
ത്തായി അഗ്നിതീർത്ഥം എന്ന്
അറിയപ്പെടുന്നു.പിതൃക്കൾക്കുള്ള
ബലിതർപ്പണവും മറ്റ് പൂജകളും
ഇവിടെ നടന്നുവരുന്നു. രാമതീർ
ത്ഥം, ലക്ഷ്മണതീർഥം, ജഡായു
തീർത്ഥം എന്നിവ ഇവിടെയാ
ണുള്ളത്.
ധനുഷ്ക�ോടിയിലേക്കുള്ള
മാർഗമധ്യേ ശ്രീ ക�ോദണ്ഡ

രാമക്ഷേത്രവും വെള്ളത്തിൽ
പ�ൊങ്ങി കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ
പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആഞ്ജനേയ
ക്ഷേത്രവും കാണാം. രാമസേതു
നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയ�ോഗിച്ചിരി
ക്കുന്നത് ഈ വിധത്തിലുള്ള കല്ലു
കൾ ആണെന്നാണ് വിശ്വാസം.
പഞ്ചമുഖ ഹനുമാനാണ് പ്രതിഷ്ഠ.
പാമ്പൻ ദ്വീപിന് തെക്കുകിഴ
ക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന
ഒരു തുറമുഖ പട്ടണമാണ് ധനു
ഷ്ക�ോടി. 1964 ൽ രാമേശ്വരത്ത്
ഉണ്ടായ ചുഴലിക്കൊടുംകാറ്റി
നെ തുടർന്ന് ഈ നഗരം പൂർ
ണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും
ഇപ്പോൾ കാര്യമായ ജനവാസ
യ�ോഗ്യമില്ലാതെ ഒരു പ്രേതനഗ
രമായി അവശേഷിക്കുന്നു.
മുൻപ് ഇവിടേക്കുള്ള യാത്ര
ജീപ്പുകളിലെ ട്രക്കിംഗ് മുഖേന
ആയിരുന്നു. കടൽത്തീരത്തുകൂ
ടി യാത്രക്കാരെ ധനുഷ്ക�ോടി
യിൽ എത്തിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരി
കയായിരുന്നു പതിവ്. ഇപ്പോൾ
റ�ോഡ് മാർഗം തന്നെ നമുക്ക്
ധനുഷ്ക�ോടിയിൽ എത്താവുന്ന
താണ്. ധനുഷ്ക�ോടി മുനമ്പിൽ
നിന്നാണ് രാമസേതു ആരംഭിക്കു
ന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും അറ്റ
ത്തുള്ളദ്വീപ്എന്നപ്രത്യേകതയും
ഇതിനുണ്ട്. അവിടെനിന്നും ന�ോ
ക്കുമ്പോൾ കടലും ആകാശവും
ഒന്നുചേരുന്ന പ്രതീതിയാണ്. ഒരി
ടത്ത് ശാന്തമായ കടലും മറുഭാഗ
ത്ത് ഭീമാകാരനായ തിരമാലകളും
കാണേണ്ടതുതന്നെയാണ്! ധനു
ഷ്ക�ോടിയിലെ ബീച്ച് ചുഴലിക്കാ
റ്റില�ൊലിച്ചുപ�ോയ പഴയകാല
പള്ളികളുടെയും റെയിൽവേ
സ്റ്റേഷന്റെയും പ�ോസ്റ്റോഫീ
സിന്റെയും വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെയു
മ�ൊക്കെ ഗതകാലപ്രൌഢി വി
ളിച്ചോതിക്കൊണ്ട് നിലക�ൊള്ളു
ന്നു. വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഇന്നും
മനസിൽ രാമേശ്വര കാഴ്ചകൾ തെ
ളിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു.

ബേബി സൗമ്യ എം
അധ്യാപിക
അക്ഷര എൻ.ജി.ഒ.
ക�ോളനി
പഠനകേന്ദ്രം
തിരുനെൽവേലി
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ഫ�ോക്ക്ല�ോർ

ക�ൊക്കരയുടെ
ദ്രാവിഡപ്പെരുമ
ക�ൊക്കരയെ കുറിച്ച് കാണിക്കാർക്കിടയിൽ കൗതുകകരമായ ചില വിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ട്.

കേ

രളംഒരുദ്രാവിഡദേശമാണെങ്കിലും
വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുടെ കടന്നു
കയറ്റം മൂലം ദ്രാവിഡത്തനിമ നഷ്ടപ്പെ
ട്ട ഒരു സാംസ്ക്കാരിക നിലയാണ് ഇന്ന്
കേരളത്തിനുള്ളത്. ല�ോകത്തിലെ ഏതു
ക�ോണിലും ഓര�ോ പ്രദേശത്തിന്റേതായ
പൂർവ്വിക സംസ്കാരം അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ള
ത് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന ആദിവാസി വി
ഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ്. ഈ വസ്തുത
ദ്രാവഡ സംസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും
ശരിയാണ്. ദ്രാവിഡ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ
കലർപ്പില്ലാത്ത രൂപം ഇന്ന് കാണാനാ
കുന്നത് ആദിവാസി ഗ�ോത്രവിഭാഗങ്ങളു
ടെ ഇടയിലാണ്. കാണിക്കാർ, കുറിച്യർ,
കുറിമ്പ്യർ, ച�ോലനായ്ക്കന്മാർ, മലപ്പണ്ടാര
ങ്ങൾ, മലയരയൻ, മാവിലൻ, പണിയൻ,
മുതുവാൻ, ഉള്ളാടൻ, നായാടി, ഊരാളി,
ഇരുളർ തുടങ്ങി അമ്പത�ോളം ആദിവാസി
ഗ�ോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്.
ഗ�ോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ ആചാരാനുഷ്ഠാന
ങ്ങളിലും ജീവിതരീതിയിലും സംസ്കാര
ത്തിലും എല്ലാം പരസ്പരം വ്യത്യസ്തരാണ്.
ഈ ഗ�ോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെയെല്ലാം സം
സ്കാരങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണ് കേ
രളത്തിലെ ദ്രാവിഡ സംസ്ക്കാരം.
ഗ�ോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ സംഗീതം
ആധുനിക കാലത്തെ ഏറെ ആകർഷി
ച്ച ഒന്നാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി എല്ലാ
ഗ�ോത്ര വിഭാഗക്കാരുടെയും സംഗീത
പാരമ്പര്യം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകിട
ക്കുന്നുണ്ട്. വിന�ോദവുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായതല്ല ഗ�ോത്രസംഗീ
തം. അത് കൂടുതലും അവരുടെ വി
ശ്വാസവുമായും ജീവന�ോപാധിയു
മായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപം ക�ൊ
ണ്ടവയാണ് . ഗ�ോ
ത്രസംഗീതത്തിൽ
ഏറ്റവും പ്രധാനം സം
ഗീത�ോപകരണങ്ങളാ
ണ് . മുഖ്യധാരാ സം
ഗീതത്തിൽ നിന്നും
തികച്ചും വേറിട്ടൊരു
വഴിയാണ് ഗ�ോ
ത്രസം

ഗീതത്തിൽ കാണുന്നത്. ഈ വേർതിരി
വ് സംഗീത�ോപകരണത്തിന്റെ കാര്യത്തി
ലും ദർശിക്കാം. ആദിവാസി സംഗീതത്തി
ന് തനതായ ഒരു സംസ്ക്കാരമുണ്ട്. ആ
സംഗീത സംസ്ക് കാരത്തിന്റെ പ്രധാന
ഘടകം അതിൽ ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുന്ന
സംഗീത�ോപകരണം തന്നെയാണ്. പീക്കി,
മങ്കെ, മത്തളം, മൺപെറെ തുങ്ങിയ അപൂർ
വ്വ വാദ്യങ്ങൾ ആ സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ
ഭാഗമാണ്. ഈ ഗണത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെ
ടുത്താവുന്ന ഒരു വാദ്യമാണ് ക�ൊക്കര.
തനി ദ്രാവിഡ സംഗീത�ോപകരണമായ
ഇത് കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ�ോത്ര
വിഭാഗങ്ങളായ കാണിക്കാർ, വേലർ
എന്നിവരുടെ ഇടയിലാണ് പ്രചാരത്തി
ലുളളത്. കേരളത്തിനു പുറമെ തമിഴ്നാ
ട്ടിലെ ഗ�ോത്ര സംഗീതത്തിലും ക�ൊക്ക
രയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കാണിക്കാരുടെ ചാറ്റുപാട്ടിലൂടെയാണ്
ക�ൊക്കര പ്രസിദ്ധമായത്. തിരുവനന്തപു
രം, ക�ൊല്ലം ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചുകിട
ക്കുന്ന ഏലമല ക�ോട്ടയാർ തടാകത്തിനെ
ചുറ്റിപ്പറ്റി അധിവസിക്കുന്ന ഗ�ോത്ര വിഭാ
ഗമാണ് കാണിക്കാർ. ഇവരുടെ മാന്തവാദ
ക്രിയയാണ് ചാറ്റ്. അതിനുപയ�ോഗിക്കുന്ന
പാട്ടാണ് ചാറ്റുപാട്ട്. ചാറ്റുപാട്ടിന് താളം
ക�ൊ
ടു ക്കു ന്ന പ്രധ ാ ന
വാദ്യോപകര
ണമാണ്

ക�ൊക്കര. പല്ലു ക�ൊത്തിയ അകം പ�ൊ
ള്ളയായ ഇരുമ്പു കുഴലും ചങ്ങലക�ൊണ്ട്
കുഴലുമായി ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുമ്പുദ
ണ്ഡും ചേർന്നതാണ് ക�ൊക്കര. ദണ്ഡിനെ
പുള്ളുവലി എന്നു പറയുന്നു. ഇരുമ്പുകു
ഴൽ ഇടതു കയ്യിലും ദണ്ഡ് വലതു കയ്യിലും
ചേർത്തു പിടിച്ച് തമ്മിൽ ഉരസിയാണ്
സംഗീതമുണ്ടാക്കുന്നത്.
ഉരസി ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലു
ള്ള വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ല�ോകത്തെ
മ്പാടുമുള്ള ഗ�ോത്രസംഗീതത്തിന്റെ പ്ര
ത്യേകതയാണ്. മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയുമാ
യി ചേർന്നിണങ്ങി ജീവിച്ചതിന്റെ പ്രതീ
കമാണത്. പ്രകൃതിയിൽ ജീവിച്ച് അതിൽ
നിന്ന് ജീവന�ോപാധി കണ്ടെത്തിയിരുന്ന
ആദിമ മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിക്കു
കയും അനുകരിക്കുകയും ചെയ്തു. മരങ്ങൾ
തമ്മിൽ കാറ്റിലുരഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന സീൽ
ക്കാരം കാടിന്റെ സ്വന്തം സംഗീതമായി
രുന്നു. അതിനെ അനുകരിച്ചായിരിക്കാം
ക�ൊക്കര പ�ോലുള്ള വാദ്യങ്ങളുണ്ടാക്കി
യത്.ഇരുമ്പു ക�ൊണ്ടാണ് ക�ൊക്കരയു
ടെ നിർമ്മാണം.
കാണിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ക�ൊ
ക്കരക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. ക�ൊക്കര
യെടുപ്പ് എന്നൊരാചാരം തന്നെ അവർ
ക്കിടയിൽ നിലവിലുണ്ട്. കാണിക്കാരുടെ
വൈദ്യനും മന്ത്രവാദിയുമായ പ്ലാത്തിക്ക്
അവശത ത�ോന്നിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ മറ്റൊ
രാളെ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത്
പരിശീലനം നൽകുന്ന ചടങ്ങാണ് ക�ൊ
ക്കരയെടുപ്പ് .
ഈറയിൽ മെടഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു
ചെറിയ പെട്ടിക്കകത്താണ് ക�ൊക്കര
സാധാരണ സൂക്ഷിക്കുന്നത്.ഈ പെട്ടിയെ
വിലങ്ങൻ പെട്ടി എന്നുവിളിക്കുന്നു
.ക�ൊക്കരയെ കുറിച്ച് കാണിക്കാർക്കി
ടയിൽ കൗതുകകരമായ ചില വിശ്വാ
സങ്ങളുമുണ്ട്. ചാറ്റു കഴിഞ്ഞ് ക�ൊക്കര

നല്ല മിനുസമുള്ളതായി കാണപ്പെട്ടാൽ
അസുഖം അഥവാ ബാധ പെട്ടെന്ന്
കഴിയും. അല്ലാതായാൽ കുറയുന്ന കാര്യം
ബുദ്ധിമുട്ടാകും.ഇതാണ് ഒരു വിശ്വാസം.
ക�ൊക്കര പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പെടുത്താൽ ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്ന ആളിന്റെ (പ്ലാത്തി) ആയുസ്
കുറയുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു വിശ്വാസം.

കാണിക്കാരുടെ
ജീവിതത്തിൽ
ക�ൊക്കരക്ക് വലിയ
സ്ഥാനമുണ്ട്.
ക�ൊക്കരയെടുപ്പ്
എന്നൊരാചാരം തന്നെ
അവർക്കിടയിൽ
നിലവിലുണ്ട്.

കൂടാതെ വാത, യക്ഷി, ക്ഷുദ്ര പ്രയ�ോഗം
എന്നിവയെ അതിജീവിക്കാനും ക�ൊക്ക
രക്ക് കഴിവുണ്ടെന്നും കാണിക്കാർ വിശ്വ
സിക്കുന്നു. ഈ വിശ്വാസങ്ങളിൽ ശാസ്ത്ര
ത്തിന്റെ പിൻബലമില്ലെങ്കിലും പ്രകൃതിയെ
അറിഞ്ഞ് പ്രകൃതിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു കൂട്ടം
മനുഷ്യരുടെ നിഷ്കളങ്കമായ ജീവിതത്തി
ന്റെ മന�ോഹരമായ നേർ ചിത്രങ്ങളുണ്ടി
തിൽ. ഇങ്ങനെ ക�ൊക്കര എന്ന സംഗീ
ത�ോപകരണം ഒരു ഗ�ോത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ
ജീവിതത്തെയാകെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്ന
ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

യു. സന്ധ്യ
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