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02

43
നിലവില്  
43 രാജ്യങ്ങളില് 
മലയാളം മിഷന്റെ 
പഠനകകന്ദ്രങ്ങള് 
പ്രവർത്ിക്കുന്കു

വാർത്തകൾ 
അദ്്ലപകറരലെ്

04 ക്ലാസ് മുറിയിലെ ഓണം

ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലല 
ജീവതി് വയേവസ്ഥകലെയും 
രീ്തികലെയും കുട്ടതികെതിതലക്ക് 
പകരുക എന്ന്ാണക് ഓണവും 
മറ്ക് ആതഘാഷങ്ങെും 
വതിഷയമായ പാഠങ്ങൾ 
ലകാണ്ക് ഉതദേശതിക്ുന്ന്ക്.

മഷിത്ണ്്

05 'പയ'ത്ിൽനിന്് 
'പഴ'ത്ിലെക്്

മഴ മഴ മഴ മഴ ലപയ്ുന്നു 
ചറപറ ചറപറ ലപയ്ുന്നു 
പട പട പട പട  
ചതിറകുകൾ വീശതി 
പറവകൾ പാറതിത്ാകുന്നു.

ഗ്രന്ഥപ്ുര

07 മെയലാള കവിതയിലെ 
ശബ്ദസുന്ദരൻ

പതിറന്ന നാടതിലറെ സാംസക് ക്ാ
രതിക മഹതിമയും പാരമ്പരയേവും 
സ്വ്ന്ത്ര ത�ാധവും പ്രകൃ്തി
യുലമലാം വള്ളതത്ാൾ കവതി
്യുലട ഊർജ്ജമായതി വർത്തി
ക്ുന്നു.

വലർത്കൾ

10 ഓണപ്പൂക്ലാെം

പരതിഷ്കരതിച്ച പൂക്ാലം  
ലവ�ക്മാഗസതിലറെ  
വതിതശഷങ്ങൾ 

11 അധ്ലാപകർക്ലായി 
ദശദിന ശിൽപ്ശലാെ

ഭാഷ, സാഹതി്യേം, സംസക് ക്ാ
രം,സാതകേ്തിക വതിദയേ എന്നതിവ
ലയ തകന്ദീകരതിച്ചാണക് ശതില്പശാ
ലയതിൽ ക്ാസുകൾ ആസൂത്ര
ണം ലചയ്തിരതിക്ുന്ന്ക്.

12 തലാരമലാകലാൻ ഓണം 
ലെസ്റ്റീവ് സലാരികൾ

തകരൊ സാരതിയുലട തകാട്ടൺ 
ലമറ്ീരതിയലതിൽ പ്രത്യേക 
ഡതിസസനുകൾക്ുള്ളതിൽ 
മലയാെ അക്ഷരങ്ങൾ പ്തി്തി
ച്ചാണക് ഓണം ലെസ്റീവക് സാരതി 
്യ്ാറാക്തിയതിരതിക്ുന്ന്ക്. 

ദുടര ദൂടര മലെലളാം

18 ചരിതതം ഉറങ്ുന് 
രലാലമശ്വരം

ധനുഷക് തകാടതിയതിലല �ീച്ചക്,  
ചുഴലതിക്ാറ്തിലലാലതിച്ചുതപായ 
പഴയകാല പള്ളതികെുലടയും 
ലറയതിൽതവ തസ്റഷലറെയും 
തപാതസ്റാെീസതിലറെയും വാട്ടർ 
ടാകേതിലറെയുലമാലക് ഗ്കാല
ലപ്രൌഢതി വതിെതിതച്ചാ്തിലക്ാണ്ക് 
നതിലലകാള്ളുന്നു.

റെലക് റലലർ

19 ലകലാക്രയുലെ 
തദലാവിഡലപ്രുമ

കാണതിക്ാരുലട ജീവതി്ത്തിൽ 
ലകാക്രക്ക് വലതിയ സ്ഥാനമു
ണ്ക്. ലകാക്രലയടു്ക് എലന്നാ
രാചാരം ്ലന്ന അവർക്തിട
യതിൽ നതിലവതിലുണ്ക് .

ഓണലട്ടൻ വിതച്ലൽ  
ഓണത്ിന് പുത്രി

ഉ
ള്ള

െക്
ാം

ആറഗലളീകരണത്ിടറെ പ്രത്ലഘലതാം 
സലാംസ് ക്ലരിക വിസ്മൃതിെലടണന്ന്  
കവി സച്ിദലനന്ദൻ
നവീകരണം ഭാഷയുടെ നിലനിൽപ്ിന് അനിവാര്ം

മുംബൈ • ആതഗാെീകരണമു
ണ്ാക്ുന്ന ഏറ്വും ്ീക്ഷക്ണ
മായ പ്ര്യോഘാ്ം സാംസക് ക്ാ
രതിക വതിസ്മൃ്തിയാലണന്നക് പ്രശസ്ത 
കവതി സച്ചതിദാനന്ദൻ. മുംസ� ചാ
പക്റ്ർ സംഘടതി്തിച്ച ഓൺസലൻ 
പ്രതവശതനാത്സവം ഉദക്ഘാടനം 
ലചയ്ുകയായതിരുന്നു അതദേഹം.
ഒറ് ഭാഷയുലണ്കേതിൽ എലാ 
കാരയേങ്ങെും നടത്ാം എന്നക് 
ആതഗാെീകരണത്തിലറെ വക്ാ
ക്ൾ വതിശ്വസതിക്ുന്നു.   അവരുലട 
ലക്ഷയേം സാമ്പത്തിക തമൽലക്ാ
യ്മ മാത്രമാണക്. അ്തിനക് ഒരു ഭാഷ 
മ ത്ിയാകും. എന്നാൽ സംസക് ക്ാ
രത്തിനക് അ്ു തപാര. തലാക സം
സക് ക്ാരങ്ങെുലട സവവതിദ്യേവും 
നാനാ്്വവും നതിലനതിർത്ുന്ന്തി
നക് അതനകം ഭാഷകൾ നതിലനതിർ
തത്ണ്്ക്  അ്യോവശയേമാണക്. 
അതദേഹം ചൂണ്തിക്ാട്ടതി. നതിരന്ത
രമായ നവീകരണം ഭാഷയുലട 

നതിലനതിൽ്തിനക്  അനതിവാരയേമാ
ണക്. ഭാഷ എന്ന്ക് നതിഘണ്ുവതി
ലല കുതറ വാക്ുകൾ മാത്രമല, 
അല്ാരു ജന് തലാകലത്
യും ജീവതി്ലത്യും അവനവ
ലനത്ലന്നയും തനാക്തിക്ാണു
ന്ന രീ്തിയാണക്. അ്തിനാലാണക് 
മലയാെ ഭാഷ അറതിയുക എന്ന്ക് 
മലയാെതി ആയതിരതിക്ുക എന്ന്തി
ലറെ പ്രാഥമതികമായ അർത്ഥവും 
നതിർവ്വചനവുമാകുന്നല്ന്നും 
അതദേഹം അഭതിപ്രായല്ട്ടു.
പത്ക് വർഷലത് പ്രവർത്
നം ലകാണ്ക് മതികവു കാണതിച്ച 
മുംസ� ചാപക്റ്റതിലറെ ഓതരാ 
പ്രവർത്നവും മറ്ക് ചാപക്റ്റു
കൾക്ും മാതൃകയാലണന്നക് 
ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ മലയാെം 
മതിഷൻ ഡയറക്ടർ  സുജ സൂസൻ 
തജാർജക് അഭതിപ്രായല്ട്ടു. ചാ
പക്റ്ർ പ്രസതിഡറെും എഴുത്ു
കാരനുമായ �ാലകൃഷണൻ, 

ലസക്രട്ടറതി രാമചന്ദൻ മഞ്ചറമ്പ
ത്ക്, മലയാെം മതിഷൻ രജതിസക്് ാർ 
എം.തസ്ുമാധവൻ, ഭാഷാധയോ
പകൻ തഡാ. എം.ടതി. ശശതി,റീന 
സതന്താഷക് ്ുടങ്ങതിയവർ ചട
ങ്ങതിൽ സംസാരതിച്ചു.
മലയാെം മതിഷലറെ സതിഗക് തനച്ചർ 
െതിലതിം  ചടങ്ങതിൽ പ്രദർശതി്തിച്ചു. 
മലയാെം മതിഷൻ അധയോപതിക 
ജയശ്ീ രാതജഷക് എഴു്തി മധു 
നമ്പയോർ ചതിട്ടല്ടുത്തിയ പ്രതവ
ശതനാത്സവഗാനത്തിലറെ പ്ര
കാശനവും നടന്നു. നാസതികക്, 
ലകാകേൺ, നവതി മുംസ�, 
്ാലന, ലകാൊ�-മാൻഖുർദക്, 
�ാന്ദ--ദഹതിസർ, മുംബ്ര--�ദ 
ലാ്ൂർ,സാക്തിനക്, -പവായക് 
കതിഴക്ക്, പാൽഘർ -- മീരാ തറാഡക് 
എന്നീ ഒൻപ്ക് തമഖലകെതിലാ
ണക് പ്രതവശതനാത്സവം നടന്ന
്ക്. പഠതി്ാക്ൾ കലാപരതിപാടതി
കൾ അവ്രതി്തിച്ചു.

'സമ'ത്വത്ിനലെി ഷീ റേഡിറെല
തിരുവനന്തപുരം • സ്തീകെുലട 
ലതിംഗസമ്്വത്തിനായുള്ള തപാ
രാട്ടത്തിൽ ഊർജ്ജമാകാൻ 
മലയാെം മതിഷൻ തറഡതിതയാ മല 
യാെം ഷീ തറഡതിതയാ ഒരുക്ുന്നു. 

സ്തീസമ ്്വത്തിനായതി സാംസക് ക്ാ
രതികകാരയേ വകു്ക് ആവതിഷക് ക്രതി
ച്ച "സമം' സാംസക് ക്ാരതിക വതിദയോ
ഭയോസ പരതിപാടതിയുലട ഭാഗമായാ
ണക് ഷീ തറഡതിതയാ പ്രവർത്നം 
ആരംഭതിക്ുന്ന്ക്.സ്തീ മുതന്നറ്ങ്ങ
െുലട ചരതിത്രം, സ്തീ സാഹതി്യേം, 
സതിതമ്പാസതിയങ്ങൾ, അഭതിപ്രായ 
ചർച്ചകൾ എന്നതിവയതിലൂലട സ്തീ
കൾക്ായതി ഒരു ലപണ്തിടം ഒരു
ക്ുകയാണക് ഷീ തറഡതിതയായു
ലട ലക്ഷയേം. 
അടുത് കാലത്ക് തകരെത്തിൽ 
സ്തീകൾക്ക് തനലരയുണ്ായ അ ത്ി 
ക്രമങ്ങെുലട പശ്ാത്ലത്തിൽ 
മലയാെം മതിഷൻ, ഭാര്ക് ഭവൻ, 
ലെതി്കലാ അക്ാഡമതി, ഭാഷാ 
ഇൻസ്റതിറ്യേൂട്ടക്, ലക.എസക്.എെക്.ഡതി. 
സതി, ചലച്ചതിത്ര അക്ാഡമതി എന്നീ 
സ്ഥാപനങ്ങെതിലൂലടയാണക് സാം
സക് ക്ാരതിക കാരയേ വകു്ക്  "സമം' 
പദ്്തി നട്ാക്ുന്ന്ക്. സമത്തി

ലറെ തകാർ കമ്തിറ്തി അധയേ
ക്ഷ മലയാെം മതിഷൻ ഡയ

റക്ടർ സുജ സൂസൻ 
ത ജ ാ ർ ജ്ജ ാ ണക് .  ഷ ീ 

തറഡതിതയാക്ക് പുറലമ മലയാെം 
മ തി ഷ ല റെ  യു ട യേൂ�ക്  ച ാ ന ൽ 
വഴതിയും സമത്തിലറെ സാംസക് ക്ാ
രതിക പരതിപാടതികൾ പ്രതക്ഷപണം 
ലചയ്ും. സമകാലതിക സ്തീ വതിഷയ
ങ്ങൾ അവ്രതി്തിക്ുന്ന ലപൺ 
കവതിയരങ്ങക്, സ്തീ തകന്ദീകൃ് 
സാഹതി യേ കൃ ത്ികെുലട തറഡതിതയാ 
ആവതിഷക് കാരം, സാമൂഹതിക വതി
ഷയങ്ങെതിലുള്ള സ്തീകെുലട പ്ര
്തികരണം എന്നതിവയാണക് ഷീ 
തറഡതിതയായുലട പ്രധാന ഉള്ള
ടക്ം. ലക.സരസ്വ്തിയമ്യുലട 
"ലപൺ�ുദ്തി' എന്ന കഥയുലട 
തറഡതിതയാ നാടക രൂപമാണക് ഷീ 
തറഡതിതയായതിലല ആദയേ പ്രതക്ഷ
പണത്തിനായതി ഒരുങ്ങുന്ന്ക്.
തറഡതിതയാ നാടക മത്സരവും 
"സമ'ത്തിലറെ ഭാഗമായതി മലയാെം 
മതിഷൻ സംഘടതി തിക്ും. കൂടാല് 
സ്തീ മുതന്നറ് ചരതിത്രങ്ങൾ സാ
ക്ഷയേല്ടുത്ുന്ന പരതിപാടതിയതിൽ 
അവൾ സമൂഹത്തിൽ, അവൾ 
ലവള്ളതിത്തിരയതിൽ, അവൾ സാ
ഹതി്യേത്തിൽ എന്നതിവ ഉൾല്
ടുത്ും.

മലയാളം മിഷൻ 
മുംബൈ  
ചാപ്റ്റർ  
സംഘടിപ്ിച്ച 
ഓൺബലൻ  
പപവേശവ�ാത്സ
േത്ിൽ �ിന്്റ 
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മുഖമമാഴി
@MalayalamMissionKerala

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

@MMKerala

പ്രതിയ സക് തനഹതി്തര......

ചതിങ്ങം പതിറന്ന പുലരതിയതിലതിരുന്നാണക് ഈ കുറതില്ഴു്ുന്ന്ക്. എലാ
ക്ാലലത്യും ഓണക്ാലതത്്ുതപാലലയുള്ള ഊഷ്മെമായ 
സൂരയേലവെതിച്ചം ഈറൻവതിടാൻ മടതിച്ചു നതിൽക്ുന്ന ഇലത്ുമ്പുക
െതിൽ ്ൂങ്ങതിയാടുന്നുണ്ക്. നതിലംപലറ് പടർന്നു കതിടക്ുന്നവർ മു്ൽ 
ആകാശലത് എത്തി്തിടതിക്ാനായുന്നവർ വലരയുള്ള സസയേല്ാ
ദതികൾ ഓണതക്ാടതികൾ ല�ാറതിഞ്ുടുക്ാൻ ്ുടങ്ങതിയതിട്ടുണ്ക്. 
കസവക് ഉടയാടകെുടുത് ഓണത്ുമ്പതികൾ ഓണലമന്തായതി എന്നക് 
തചാദതിച്ചു പറന്നു നടക്ുന്നുണ്ക്. തകാവതിഡതിലറെ ദീന്ലയയും പരാ
ധീന്കലെയും ്ള്ളതി നീക്തി ഓണക്ാലാരവങ്ങെതിതലക്ക് ഊെതിയതി
ടാൻ തലാകലത്മ്പാടുമുള്ള മലയാെതികെും ലവമ്പൽലകാള്ളുന്നു
ണ്ക്. ചുവരതിലല പലതിലയയും മുറ്ത്തിറമ്പലത് ഉറുമ്പതിലനയും ല്ാ
ഴുത്തിലല പശുവതിലനയും ഓണമൂട്ടാൻ മറക്ാത് മലയാെതിയുലട 
സഹജീവതിത�ാധമാണക് ഓണത്തിലറെ സംസക് ക്ാരം.

എലാ നാടതിനും കാർഷതികസംസക് കൃ്തിയുമായതി �ന്ധല്ട്ടക് ഉടലല
ടുത് ഒരു ഉത്സവമുണ്ായതിരതിക്ും. കാലക്രതമണ ഉത്സവത്തിലറെ 
അനുഷ്ാനങ്ങെതിതലക്ക് വതിശ്വാസങ്ങെും ആരാധനയും കടന്നു 
വന്നതിട്ടുണ്ാകാം. പതക്ഷ ആയതിരത്ാണ്ുകെതിലൂലട നടന്നു വന്നതി
ട്ടും ്ാര്തമയേന മത്്രമായതി ഇന്നും ആതഘാഷതിച്ചുതപാരുന്ന 
അപൂർവ്വ തദശീതയാത്സവങ്ങെതിൽ ഒന്നാണക് ഓണം. ഓണത്തിനക് 
തലാകമലയാെതിലയ ഒരുമതിച്ചക് ഒരതില സദയേക്ക് മുന്നതിൽ അണതിനതിര
ത്ാൻ കഴതിയുന്ന്ക് ആ സവതിതശഷ് ലകാണ്ാണക്. അ്തിനാലാ
ണതലാ സവതലാ്തിള്ളതി ശ്ീധരതമതനാൻ എന്ന നമ്ുലട  
ഓണ്ാട്ടുകാരൻ ഓണലത് സർവ്വകാലതദശമനുജരുലടയും 
ഉള്ളതിലല സമനീ്തി ത�ാധലത്ക്ുറതിച്ചുള്ള സ്വപക് നമായതി വതിതശഷതി
്തിക്ുന്ന്ക്.

 ""പലതദശത്തിൽ പലതവഷത്തിൽ 
 പല പല ഭാഷയതിൽ �ങ്ങൾ കഥതി്ൂ 
 പാരതി്തിലാദതിയതിലുദയം ലകാണ്ു ലപാ 
 ലതിലഞ്ാരു ലപാതന്നാണത്തിൻ ചരതി്ം''   
    (ഓണ്ാട്ടുകാർ)

ഓണാട്ടുകരയടുടെ ഓണം
ഒരുപാടക് സവതിതശഷ സംസക് കൃ്തിയുലട നാടാണക് ഓണാട്ടുകര. 
പഴയ ഓടനാടാണക് ഓണാട്ടുകരയായ്ക്. കായംകുെം രാജാ
വതിലറെ ഭരണ ത്തിൽ കീഴതിലായതിരുന്നു ഈ നാടക് ഏലറക്ാലം. 
ഓണാട്ടുകരയതിലല ഏറ് വും പ്രധാനല്ട്ട സ്ഥലമായ മാതവലതി
ക്രക്ക് ആ തപരക് ലഭതിച്ച്ക് മാതവലതിനാടക് ആയ്തിനാലാലണന്നക് 
കരു്ുന്നു. തകരെത്തിതലറ്വും അധതികം �ുദ്സ്ാരകങ്ങെും 
�ുദ്വതിഗ്രഹങ്ങെും കലണ്ടുത്തിട്ടുള്ള്ക് ഓണാട്ടുകര പ്രതദശ
ങ്ങെതിൽ നതിന്നാണക്. ഓണാതഘാഷങ്ങൾക്ക് �ുദ്മ്വുമായതി 

�ന്ധമുലണ്ന്നക് വതിശ്വസതിക്ുന്ന പണ്തി്രുണ്ക്. മഹാ�ലതി എന്ന 
ആശയം ്ലന്ന �ുദ്മ്ാശയമാലണന്ന നതിരീക്ഷണം ശക്മാ
ണക്. അ്വതിലട നതിൽക്ലട്ട ഒരു ഓണാട്ടുകരക്ാരതി എന്ന നതിലയതിൽ 
എലറെ ഓണം ഓർമ്കെതിൽ ചതില്ക് കൂടതി പകേുലവയ്ാം.

�ങ്ങെുലട പ്രതദശം കാർഷതിക ഉ്ക്്ന്നങ്ങെുലട സവവതിധയേത്ാൽ 
എന്നും അത്ു്ല്ടുത്ുന്ന്ാണക്. എലറെ സശശവ ഓർമ്ക
െതിൽ കരലനലക്, പുഞ്ചലനലക്, കരതിമ്പക്, കാച്ചതിൽ, തചന, തചമ്പക്, നന
കതിഴങ്ങക്, ഉഴുന്നക് , കടല, പയർ, നതിലക്ടല, കൂവരകക്, എള്ളക്, മു്തിര, 
പല്രം വാഴകൾ എന്നുതവണ് എന്തും കൃഷതി ലചയ്ുന്ന ഇടമായതി
രുന്നു ഓണാട്ടുകര. ഓതരാന്നക് നടുതമ്പാഴും ഓണത്തിനു കൂടതി ലാ
ക്ാക്തിയാണക് കൃഷതിലചയ്ുന്ന്ക്.

കൃഷതി തപാലലത്ലന്നയാണക് ഓണക്െതികെുലട സവവതിധയേവും 
�ാലനലറെ കുട്ടതിക്ാലത്ക് കെതിച്ചതിട്ടുള്ള കെതികെതിൽ ചതില്ക് പരതിച
യല്ടുത്ാം. ഒരു കെതിയതി്ാ.....

മാണിക്യ ടെമ്പഴടുക്ക
എത്രതപർക്ു തവണലമകേതിലും ഈ കെതിയതിൽ പലകേടുക്ാം. ഇരു
ന്നാണക് കെതി. ഓരാൾ നടുവതിൽ നതിൽക്ും. ലചമ്പഴുക് ആരുലട 
കയ്തിലാലണന്നക് കണ്ുപതിടതിക്ലാണക്  കെതിയുലട കാ്ൽ. വായ്താരതി
യാണക് കെതിയുലട രസം.

ഇരതിക്ുന്നവർ : ഓടുന്നുതണ്ാടുന്നുതണ്  
  മാണതികയേ ലചമ്പഴുക്ാ.... 
തചാദയേം  ആരുലട കയ്തിലാരുലട കയ്തിതല  
  മാണതികയേ ലചമ്പഴുക്ാ.......? 

നതിൽക്ുന്നയാൾ
ഉത്രം : എലറെ കയ്തിലലലറെ കയ്തിതല  
  മാണതികയേ ലചമ്പഴുക്ാ.......

തചാദയേം : ആരുലട കയ്തിലാരുലട കയ്തിതല  
  മാണതികയേ ലചമ്പഴുക്ാ......?

ഉത്രം : എലറെ ഇടം കയ്തിതല മാണതികയേ ലചമ്പഴുക്ാ....... 
  എലറെ വലം കയ്തിതല മാണതികയേ ലചമ്പഴുക്ാ....... 
  ഒരു വട്ടം ചുറ്തിതയ മാണതികയേ ലചമ്പഴുക്ാ....... 
  ഇരുവട്ടം ചുറ്തിതയ മാണതികയേ ലചമ്പഴുക്ാ.......

ഇങ്ങലനയതിങ്ങലന കെതി രസം പതിടതിച്ചു മുതന്നാട്ടു തപാകും.

ഈ ഓണത്തിനക് പ്രതിയല്ട്ട കൂട്ടുകാർ പറ്ുലമകേതിൽ ഈ കെതിലയാ
ന്നക് കെതിച്ചുതനാക്ാതമാ? വീട്ടതിൽ എലാവരും തചർന്നക് കെതിച്ചാലും 
മ്തി. കെതിയുലട വീഡതിതയാ എടുത്ക് അയച്ചാൽ നമുക്്ക് പൂക്ാല
ത്തിൽ ലകാടുക്ാം. അത്ാൾ അടുത് കെതികാരയേം പതിന്നീടക്. 

എലാവർക്ും  
ഹൃദയേമായ ഓണാശംസകൾ

ഡയറക്ടർ,  
മലയാളം മിഷൻ

ഓണാശംസകൾ....
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റേഡിറെല മലെലളാം  
സൃഷ്ികൾ ക്ഷണിക്ുന്നു
തറഡതിതയാ മലയാെ
ത്തിതലക്ക് നതിങ്ങൾ
ക്ും പരതിപാടതികൾ 
നൽകാം. നതിങ്ങെു
ലട പഠനതകന്ദത്തി
ലല കുട്ടതികെുലടതയാ 
അധയോപകരുലടതയാ 
ര ച ന ക ൾ  ( ക ഥ , 
കവതി്, നാടകം, തലഖനങ്ങൾ എന്നതിവ) MP3 തൊർമാറ്തിൽ 
ഓഡതിതയാ ആക്തി മലയാെം മതിഷനതിതലക്ക് അയച്ചു്രതിക. അയ
ക്ുതമ്പാൾ രചനകെുലട പ്രാഥമതിക വതിലയതിരുത്ൽ അ്്ക് പഠ
നതകന്ദം അധതികൃ്ർ നടത്തിയതിരതിക്ണം.

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

അേിെിപ്്

അദ്ധ്ാപകര�ാട് 

ഡഡാ. എം.െി. ശശി 
ഭാഷാധ്ാപകൻ, മലയാളം മിഷൻ

എലാ ചാപക്റ്റുകെതിലും നടക്ുന്ന കാരയേങ്ങൾ 
കൃ്യേമായതി  �ങ്ങെതിതലക്ക് എത്തിക്ുന്ന ഭൂമതി 
മലയാെത്തിനക് നന്ദതി. ദൂലര ദൂലര മലയാെം, ഗ്ര
ന്ഥപുര,മഷതിത്ണ്ക്, മുഖലമാഴതി, കുട്ടതികൾക്ാ
യുള്ള പദപ്രശക് നം ് ുടങ്ങതി എലാ പംക്തികെും 
മതികച്ച്ാണക്.  മലയാെ ഭാഷലയ പരതിതപാഷതി
്തിക്ുക എന്ന്ക് ഓതരാ മലയാെതിയുലടയും കട
മയാണക്, അ്ക് വെലര ഗൌരവമായതി കണ്ക് കു
ട്ടതികൾക്ും അധയോപകർക്ും ഒരുതപാലല പ്രാ
ധാനയേം നൽകതി ഭൂമതിമലയാെം അ്തിലറെ കടമ 
വെലര ഭംഗതിയായതി നതിറതവറ്ുന്നു.അനയേ നാട്ടതിൽ 
മലയാെം മതിഷൻ കുട്ടതികെുലടയും അധയോപകരു
ലടയും സർഗ്ഗവാസന തപ്രാത്സാഹതി്തിക്ുന്ന 
ഭൂമതിമലയാെത്തിനക് എലാവതിധ ആശംസകെും.

മഞ്ു അനിൽകുമലർ  
കവപ്ംപട്ട് കകരള സമാജം, ന്െന്ന്

അധ്ലപകർക്്  
റചലദ്ലവലി തയ്ലേലക്ലാം
മലയാെം മതിഷലറെ കണതിലക്ാന്ന, സൂരയേകാ
ന്തതി തകാഴക്സുകൾ പഠതി്തിച്ചക് പരതിചയമുള്ള 
അധയോപകർക്ക് തചാദയോവലതി ്യ്ാറാക്ാൻ 
അവസരം. മലയാെം മതിഷൻ ആരംഭതിക്ുന്ന 
‘മതിഷൻ’ ലമാസ�ൽ ആപ്തിതക്ഷനതിൽ ഈ 
തചാദയോവലതികൾ അതപ്ാഡക് ലചയ്ും. ്യ്ാറാ
ക്തിയ അധയോപകരുലട തപരതിൽ ്ലന്നയാകും 
തചാദയോവലതി നൽകുന്ന്ക്. മാതൃകാപഠതനാത്സ
വങ്ങൾക്ും മറ്ും ഉപതയാഗതിക്ാനാണക് ഇ്ക് 
്യ്ാറാക്ുന്ന്ക്.

അേിെിപ്്

കത്ുകൾ
മലെലളാം മിഷൻ

അരിറസ്റല 
തതക്ലെ്

തിരുവനന്പുരാം
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മലയാെതിക്ക് ഏറ്വും ആത്മ
�ന്ധമുള്ള ആതഘാഷമാ

ണക് ഓണം. ഓതരാ കാലത്ും 
സ്വഭാവങ്ങെും നടത്തി്ു രീ്തി
യുലമാലക് മാറുന്നുലണ്കേതിലും 
മുറ്ത്ും മനസ്തിലും പൂക്െമതിട്ടു
ലകാണ്ക് മലയാെതി എക്ാലത്ും 
ഗൃഹാ്ുര്തയാലട ഓണലത് 
കാത്തിരതിക്ുകയാണക്. കുട്ടതിക്ാ
ലത്തിലറെ കു്ൂഹലങ്ങലെ മു
്തിർന്നവർ ഓർലത്ടുക്ുന്ന, 
ആഹ്ാദാരവങ്ങെതിൽ പു്ു്ല
മുറ അലതിയുന്ന ഓണാതഘാഷ
ലത് നമ്ുലട പാഠപുസ്തകങ്ങ
െതിൽ പല്രത്തിൽ ഉപതയാഗതി
ക്ുന്നുണ്ക്. 

ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തി
ലല ജീവതി്വയേവസ്ഥകലെയും 
രീ്തികലെയും കുട്ടതികെതിതലക്ു 
പകരുക എന്ന്ാണക് ഓണവും 
മറ്ക് ആതഘാഷങ്ങെും വതിഷയ
മായ പാഠങ്ങൾലകാണ്ക് നാം 
ഒന്നാമ്ായതി ഉതദേശതിക്ുന്ന്ക്. 
ഓതരാ ആതഘാഷങ്ങെുമായതി 
�ന്ധല്ട്ടക് നതിരവധതി പദാവലതി
കൾ, പ്രാതദശതിക ഭാഷാതഭദങ്ങൾ 
എന്നതിങ്ങലന പല്ും പരതിചയ
ല്ടാൻ  ആതഘാഷങ്ങെുലട 
പഠനം കുട്ടതികലെ സഹായതിക്
ണം. അക്ാരയേം പ്രത്യേകമായതി 
കണ്ുലവച്ചക് ത്ടതി്തിടതിച്ചക് അധയോ
പതിക ക്ാസക് മുറതിയതിതലക്ക് ലകാണ്ു
വതരണ്്ുണ്ക്. ഉദാഹരണമായതി 
ഓണം വതിഷയമായതി വരുന്ന പാ
ഠഭാഗത്ക് ഓണവതിതശഷങ്ങൾ 
എത്രതയാ കുട്ടതികൾക്ക് പകർ
ന്നുലകാടുക്ാൻ കഴതിയുമതലാ? 

ഓണ്ൂക്െം, ഓണക്ാഴ്ച, ഓണ
തക്ാടതി, ഓണസ്ദയേ, ഓണ്ാട്ടു
കൾ, ഓണലത്യ്ം, ഓണല്ാ
ട്ടൻ, ഓണവതിലക്, ഉത്രാട്ാച്ചതിൽ 
എന്നതിങ്ങലന എലന്താലക് കാ
രയേങ്ങൾ വശദീകരതിക്ാനുള്ള്ാ
ണക്. ഓണക്െതികൾ ് ലന്ന എത്ര
ലയണ്മുണ്ക്. 

 ഇക്ാരയേങ്ങൾ ഗതവഷണ�ു
ദ്തിതയാലട കലണ്ത്തി പാഠാസൂ
ത്രണം ്യാറാക്തി മുലന്നാരു
ക്തത്ാലട ക്ാസക് മുറതിയതിതല
ക്ക് എത്തിയാൽ എത്ര ആസ്വാ
ദയേകരമായതി നമുക്ക് ക്ാലസടു
ക്ുവാൻ കഴതിയുലമന്നക് ഓർത്ു 
തനാക്ൂ. ഓണലത്ക്ുറതിച്ചുള്ള 
പഴലഞ്ചാലുകെുലട വതിശദീകര
ണങ്ങൾ ലകാണ്ക് ഭൂ്കാലത്തി
ലറെ ഭാഷാ്ുടതി്ുകലെയും ഒരു 
സവതിതശഷ കാലഘട്ടത്തിലല 
ഭാഷാസശലതിലയയും പരതിചയ
ല്ടാൻ കുട്ടതികൾക്ക് അവസര
ലമാരുക്തിതല? 

മഹാ�ലതിലയ വാമനൻ പാ
്ാെത്തിതലക്ക് ചവതിട്ടതിത്ാഴ്തതി
യ്തിനാൽ ആണ്തിലലാരതിക്ൽ 
മഹാ�ലതി, പ്രജകലെ കാണാ
ല ന ത്ു ന്ന ് ാ ണക്  ഓ ണ ല മ
ന്നുമുള്ള ഐ്തിഹയേകഥ വതിശ
ദീകരതിക്ുന്ന്തിലനാ്ം കഥ 
പറയുക, കഥാപൂരണം, പു്തിയ 
കഥ കലണ്ത്ൽ എന്നതിങ്ങലന 
എത്രലയത്ര ഭാഷാവയേവഹാര
ങ്ങൾ സൃഷക്ടതിക്ാം. 'മാതവലതി 
നാടുവാണീടും കാല' ലമന്ന 
ഓണ്ാട്ടതിൽ നതിന്നും പു്തിയ 
പാട്ടുകൾ നതിർമ്തിക്ാൻ കുട്ടതിലയ 

ആ ന ന്ദ ത് തി ല ാ ക് തി ല ക് ാ ണ്ക് 
്ലന്ന നമുക്ക് ശ്മതിച്ചുകൂതട? 
മാതവലതിയുലട കഥ കുട്ടതികെുലട 
മൂലയേത�ാധലത് ഉയർത്ുന്ന 
്രത്തിൽ ഉപതയാഗതിക്ാം. 

കള്ളവും ച്തിവുമതിലാത്, 
നന്മകൾ മാത്രം നതിലനതിന്ന ആ 
കാലലത് കുട്ടതിയുലട ശ്ദ്യതിൽ
ലകാണ്ുവരാൻ രസകരവും ലവ

ലുവതിെതി  നതിറഞ്്ുമായ എത്രതയാ 
പ്രവർത്നങ്ങൾ നടത്ാൻ കഴതി
യുലമന്നുറ്ാണക്. 

ആതഘാഷങ്ങെുലട ക്ാസ്ു
റതി അധയേയനം എലന്താലക് ്ര
ത്തിലുള്ള ഭാഷാ വയേവഹാര
ങ്ങൾക്ാണക് ക്ാസക് മുറതിയതിൽ 

അ വ സ ര ല മ ാ രു ക്ു ക  എ ന്നക് 
പറയാൻ കഴതിയാത്ത്ര അധതി
കമാലണന്നർഥം.

പാഠഭാഗലത് പ്രധാന ആശ
യങ്ങൾ തചർത്ക് പ്രസംഗങ്ങൾ 
്യാറാക്ാം. പണ്ുകാലത്ും 
ഇന്നലത് കാലത്ും ഓണത്തി
നു വന്ന മാറ്ങ്ങൾ ഒരു സംവാദ
ത്തിനുള്ള വതിഷയമതല? ഓണലമ
ന്ന്ക് ് തികച്ചും കച്ചവടച്ചരക്ായതി 
മാറതിയതിട്ടുതണ്ാ? കതമ്പാെത്തി
ലല ഓണലത്ക്ുറതിച്ചക്, ഓണം 
�ം�റുകലെക്ുറതിച്ചക്, പാക്റ്ക് 
പായസങ്ങലെക്ുറതിച്ചക് എത്രതയാ 
ചർച്ചകൾ, കുറതി്ുകൾ ് യാറാ
ക്ാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് 
സൃഷക്ടതിച്ചുകൂതട?

ഓണം ഒരു വതിെലവടു്ുത്സവ
മാണക്. കാർഷതിക സംസക് കൃ്തിലയ 
സം�ന്ധതിച്ചക് നമ്ുലട എത്രതയാ 
വതിശദീകരണങ്ങൾക്ും കുട്ടതികെു
ലട സംഭാഷണങ്ങൾക്ും ക്ാസക് 
മുറതി തവദതിയാക്തിക്ൂതട? ഓണ
്ാട്ടുകൾ എത്രയാണക്? മലയാ
െത്തിലറെ മനസ്തിൽ ഓണനതിലാ
വക് പരത്ുന്ന സതിനതിമയതിലലയും 
നാടകങ്ങെതിലലയുലമലാം ഓണ
വുമായതി �ന്ധല്ട്ട ഗാനങ്ങൾ 
ലമാസ�ൽ തൊണതിലൂലട തകൾ
്തിക്ാൻ, കുട്ടതികെുലട ആസ്വാ
ദനക്ഷമ്യ്നുസരതിച്ചക് അർഥം 
വതിശദീകരതിക്ാൻ നമുക്ക് കഴതി
ഞ്ാൽ, കുട്ടതികൾക്ക് കൂടതി, ആ 
ഗാനങ്ങെുലട മധുരം അനുഭവ
തവദയേമാകതിതല? വീട്ടുമുറ്ലമന്ന്ക് 
കണ്തിട്ടുതപാലുമതിലാത്, െക് ൊറ്ക് 
ജീവതി്ം നയതിക്ുന്ന ആധുനതിക 
്ലമുറയ്ക് പൂക്െലത്ക്ുറതിച്ചക് 
അറതിവക് നൽകുന്ന്ക് തകരെത്തി
ലറെ പ്രകൃ്തിലയയും പാർ്തിട നതിർ
മ്ാണ രീ്തിലയക്ുറതിച്ചുമുള്ള വതി
ശകലനങ്ങൾക്ക് അവസരം ് രാ
ല്യതിരതിക്തില. 

മൂടതിലക്ട്ടതിയ കാർതമഘങ്ങൾ 
നതിറഞ് കള്ളക്ർക്തിടകത്തിലറെ 
ഇരുട്ടക് വകഞ്ുമാറ്തി വരുന്ന ചതി
ങ്ങമാസം കാവുകെതിൽ പൂക്ൾ 
നുള്ളതി, ചതിഞ്ചതിലം കാറ്തിൽ കുെതിച്ചക് 
പ്രഭാ്ത്തിലല സൂരയേരശ്തികതൊ
ലട എത്തിതച്ചരുന്ന അനുഭവം 
വതിവരതിക്ുതമ്പാൾ മലയാെ മാ
സങ്ങലെ സം�ന്ധതിച്ച പഠനം 
കൂടതി നമുക്ക് നതിർവ്വഹതിച്ചുകൂതട?

ഓണം പൂക്െുലടയും വൃക്ഷ
ങ്ങെുലടയും കൂടതി ആതഘാഷ
മാണതലാ. പ്രകൃ്തിതയാടക് തചർ
ന്നാണക് മലയാെതിയുലട എലാ 
ആതഘാഷവും. മണ്ും മനുഷയേ
നും അത്രതമൽ തചർന്നതിരതിക്ു
ന്നുലവന്നക് ഓണക്ാലം നലമ് 
അറതിയതിക്ുന്നു. ഓണത്ുമ്പതി
കൾ, ഈ കാലത്തിലറെ മാത്രം 
സവതിതശഷ്യതല? ആ കാഴ്ച 
കാണാത് കുട്ടതിതയാടക് അ്ക് വതി
ശദീകരതിതക്ണ്്ാണക്. 

ഓണത്തിലനലന്തലാം മണങ്ങ
ൊണക്. പു്ുവസ്തങ്ങെുലട, പഴങ്ങ
െുലട, വറുക്ുന്ന്തിലറെ, ലപാരതി
ക്ുന്ന്തിലറെ, സാമ്പാറതിലറെ, പാ
യസത്തിലറെ, ഓട്ടടയുലട എന്നതി
ങ്ങലന എണ്തിയാൽ ് ീരാത് ആ 
ഗന്ധങ്ങെതിൽ നതിന്നക് നഷക്ടല്ട്ടു
തപായ അടുക്െലയയും ഉപക
രണങ്ങലെയും ഭക്ഷയേസംസക് കാ
രലത്യും കുറതിച്ചക് നമുലക്ലന്ത
ലാം കാരയേങ്ങൾ പു്ു്ലമുറയ്ക് 
പറഞ്ുലകാടുക്ാനുണ്ക്? 

ഓണാതഘാഷലത്ക്ുറതി
ച്ചക് പത്രങ്ങെതിലും ആനുകാലതിക
ങ്ങെതിലും വരുന്ന വതിതശഷങ്ങൾ 
മുറതിലച്ചടുത്ക് പ്തി്ുകൾ ഉണ്ാ
ക്ുന്ന്തിനക് കുട്ടതികതൊടക് നതിർതദേ
ശതിക്ാമതലാ? കുട്ടതികെ്ക് രസ
കരമായതി ഏലറ്ടുക്ുലമന്ന്തിൽ 
്ർക്മതില. 

ആതഘാഷങ്ങെുലട ക്ാസ്ുറതി 
അവ്രണം തകവലമായതി ഒരു 
പറഞ്ുതപാക്ാവരു്ക്. ഓണ
ക്ാലമായ ത്ിനാൽ ഇവതിലട ഓണ
ത്തിലൂന്നതി എതന്നയുള്ളൂ. നമ്ുലട 
നാലക് തകാഴക് സുകെതിലും തകരെ
ത്തിതറെ്ു മാത്രമായ ആതഘാ
ഷങ്ങലെക്ുറതിച്ചക് പറയുന്നുണ്ക്. 
അ്തിലറെലയലാം ക്ാസ്ുറതി അധയേ
യനം ഓതരാന്നതിലറെയും ആഴങ്ങ
െതിതലക്ക് ഇറങ്ങതി, മലയാെത്തിലറെ 
ഉന്ന്മായ സാംസക് കാരതിക പാ
രമ്പരയേത്തിലറെ ് ുടർക്ണ്തികൊ
ക്തി നമ്ുലട പഠതി്ാക്ലെ മാറ്ുക 
എന്ന്ാകണം. ശബ്ദതഘാഷ
ങ്ങൾക്്ുറതത്ക്ക് മലയാെ
ത്തിലറെ ് ന്ു സംസക് കാരലത് 
അറതിഞ്ും അനുഭവതിച്ചും നമ്ുലട 
കുട്ടതി വെർന്നു വരലട്ട.

ഹൃദയേമായ  
ഓണാശംസകൾ

അേിെിപ്് കത്ുകൾ

ഒരു പ്രഡ്്ക 
കാലഘട്ടത്ിടല 
ജീവി് 
വ്വസ്ഥകടളയും 
രീ്ികടളയും 
കുട്ടികളിഡലക്് 
്രകരുക എന്ന്ാണ് 
ഓണവും മറ്് 
ആഡഘാഷങ്ങളും 
വിഷയമായ 
്രാഠങ്ങൾ ടകാണ്് 
ഉഡദേശിക്ുന്ന്്. 

ക്ാസ് മുറിയിടല ഓണം
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മഷിത്തണ്് അദ്്ലാപകരുലെ 
അനുഭവലമഴുത്ുകൾ

�ാൻ  മ ല യ ാ െ ം  
മ തി ഷ ൻ  പൂ ല ന 
ചാപക്റ്റതിൽ പടതി

ഞ്ാറൻ തമഖലാ തകാ-ഓർഡതി
തനറ്റും തദഹൂതറാഡക് ലസന്റ് 
തമരീസക് ചർച്ചക് പഠനതകന്ദത്തി
ലല ഒരു അധയോപകനും ആണക്. 
എലറെ പള്ളതിയതിലല സൺതഡ 
സക്  കൂ ൾ  വ തി ദ യോ ർ ഥ തി ക െ ാ ണക് 
മലയാെം ക്ാസതിലും പഠതിക്ാൻ 
എത്ുന്ന്ക്. ഈ കുട്ടതികെുലട മാ
്ാപതി്ാക്ൾ മഹാരാഷ്ട്രയതിൽ 
ജനതിച്ചുവെർന്നവരായ്ുലകാ
ണ്ക് മലയാെം എഴു്ാനും വാ
യതിക്ാനും അറതിയതില. ഇവരതിൽ 
ഭൂരതിഭാഗവും ഉന്ന് വതിദയോഭയോസം 
ഉള്ളവർ ആയതിരുന്നു. �ങ്ങെുലട 
പള്ളതിയതിൽ വതിശുദ് സ��തിൾ 
വായതിക്ുന്ന്ക് മംഗ്ീഷതിലാണക്. 
കാരണം അവർക്ക് മലയാെം 
അറതിയതില. എന്നാൽ മലയാെ
ത്തിൽ സ��തിൾ വായതിക്ുക 
എന്ന്ക് പലരുലടയും ഒരാഗ്രഹ
മായതിരുന്നു. അ്ുലകാണ്ക് ് ലന്ന 
അവർ കൃ്യേമായതി മലയാെം 
ക്ാസതിൽ എത്ുമായതിരുന്നു. 
"കണതിലക്ാന്ന'യാണക് �ാൻ 
പഠതി്തിച്ചതിരുന്ന്ക്. �ങ്ങെുലട പഠ
നതകന്ദത്തിൽ �ാനുൾല്ലട 4 
അധയോപകർ പഠതി്തിക്ുന്നുണ്ക്. 
ആദയേമായതി അക്ഷരങ്ങൾ പഠതി്തി
ക്ാൻ ്ുടങ്ങതി. മലയാെത്തിൽ 
സ��തിൾ വായതിക്ാൻ പഠതി്തി
ക്ണലമന്നക് അവർ പറയുകയും 
�ാൻ പഠതി്തിക്ാം എന്നു വാക്ു
ലകാടുക്ുകയും ലചയ്തിരുന്നു. 

എന്നാൽ ക്ാസതിൽ പലകേടുക്ാൻ 
്ുടങ്ങതിയ്തിനക് തശഷം അവർ
ക്ക് മനസ്തിലായതി ഒതന്നാ രതണ്ാ 

ദതിവസം ലകാണ്ക് മലയാെം പഠതി
ക്ുക അസാധയേമാലണന്നക്. സ്വ
രാക്ഷരങ്ങൾ അവർ ലപലട്ട
ന്നക് പഠതിച്ചു. ്ുടർന്നക് �ാൻ വയേ
ജ്ഞനാക്ഷരങ്ങൾ പഠതി്തിക്ാൻ 
്ുടങ്ങതി. ഒരു മാസം ലകാണ്വർ 
അ്ും പഠതിലച്ചടുത്ു. കുട്ടതികൾ
ക്ക് വെലര ഉത്സാഹമായതി. പലരും 
അടുത് ഗൃഹപാഠത്തിനായതി കാ
ത്തിരുന്നു. എന്നാൽ പല കുട്ടതികൾ
ക്ും "ഴ' എന്ന അക്ഷരം വഴങ്ങു
മായതിരുന്നതില. അ്ുലകാണ്ക് "ഴ' 
ഉൾല്ടുന്ന വാക്ുകൊയ പഴം, 
വാഴ്ഴം, ആല്ുഴ, മഴ, വഴതി 
എന്നതിങ്ങലനയുള്ള വാക്ുകൾ 
പഠതി്തിച്ചു. എന്നാൽ അവർ പയം, 
വായ്യം, ആല്ുയ, മയ, വയതി 
എന്നതിങ്ങലനയാണക് ഉച്ചരതിച്ച്ക്. 

പതിന്നീടക് ഏലറ നാെലത് പരതി
ശ്മെലമായതി കുറച്ചു കുട്ടതികൾ 
പഴം, വഴതി എന്നതിങ്ങലന പറയാൻ 
്ുടങ്ങതി. ചതില കുട്ടതികൾ എന്നതിട്ടും 
പഠതിച്ചതില. അവർ പഴത്തിനക് പയം 
എന്നുപറയുന്ന്ക് തകട്ടക് മറ്ു കുട്ടതി
കൾ കെതിയാക്ാനും ് ുടങ്ങതി. മു
്തിർന്ന കുട്ടതികൾ ആയതിരുന്ന്ു
ലകാണ്ക് അ്ക് അവർക്ക് നാണ
തക്ടായതി ് ീർന്നു. അങ്ങലനയതിരതി
ലക് �ാൻ അവലര കണതിലക്ാ
ന്നയതിലല ഒരു പദയേം പഠതി്തിച്ചു. 

മഴ മഴ മഴ മഴ ലപയ്ുന്നു
ചറപറ ചറപറ ലപയ്ുന്നു
പട പട പട പട ചതിറകുകൾ 

വീശതി
പറവകൾ പാറതിത്ാകുന്നു.
അ്ക് എലാവരും ഏറ്ുപാടതി. 

എന്നാൽ ചതിലർ മയ മയ എന്നു 
പറഞ്ുലകാണ്തിരുന്ന .ു അവർക്ക് 
ഗൃഹപാഠമായതി "ഴ' എന്ന അക്ഷരം 
തചരുന്ന പദങ്ങൾ എഴു്തി പഠതി
ക്ാൻ പറഞ്ു. അവർ അടുത് 
ദതിവസം വാഴ, മലമ്പുഴ, മലയാ
ല്ുഴ, അഴതിമുഖം, അഴീതക്ാ
ടക്, മഴു, തമാഴ, വാഴ, തകാഴതി ്ു
ടങ്ങതിയ പദങ്ങൾ എഴു്തിലക്ാ
ണ്ുവന്നു. ഒ്ം മഴ മഴ മഴ മഴ 
ലപയ്ുന്നു എന്ന പദയേം നന്നായതി 
ഉ ച്ച ര തി ക് ാ ൻ  പ ഠ തി ക്ു ക യു ം 
ലചയ്ു. ഈ ആത്മവതിശ്വാസ
ത്തിലവർ ഇടവകയതിലല വാർ
ഷതികാതഘാഷങ്ങെതിൽ നാടൻ 
പാട്ടുകൾ കാണാല് പഠതിക്ുക
യും അ്തിലറെ ് നതിമതയാടുകൂടതി 
പാടുകയും ലചയ്ു. നാടൻ പാട്ടക് 
കലാകാരൻ പ്രണവം ശശതിയുലട 
തനതൃ്്വത്തിൽ ഒരു പരതിശീല
നവും �ങ്ങൾ അവർക്ായതി 
ഒരുക്തി. അ്ു കൂടതിയായത്ാൾ 
എലറെ പഠനതകന്ദത്തിലല കുട്ടതി
കൾക്ക് നന്നായതി മലയാെം സം
സാരതിക്ാൻ കഴതിഞ്ു. മലയാെം 
അധയോപകൻ എന്ന നതിലയതിൽ ഒരതി
ക്ലും മറക്ാനാവാത് ഒരനു
ഭവമായതി ഇന്നും മനസ്തിൽ ഇ്ക് 
സൂക്ഷതിക്ുന്നു.

തലടെപ്േെുന്ന റചലദ്ങ്ൾക്് ഉത്രടമെുതുക. റശഷാം കളത്ിടല അക്ഷരങ്ൾ ടകലണ്് ഒരു വലക്് എെുതുക.

1 മലയാള സിനിമയകുന്െ പിതാവട്

2 കകുഞ്ചൻ നമ്്യാരകുന്െ കിളിപ്ാട്ട് കൃതി

3 അമ്ലപ്കുഴ കഷേത്രത്ിന്ല പ്രസിദ്മായ പ്രസാദം

4 ഭൂതരായർ എന് കൃതിയകുന്െ കർത്ാവട്

5 നാലപ്ാട്ട്നാരായണകമകനാൻ രെിച്ച വിലാപകാവ്യം

6 ആകേലച്ചൻ സ്ാപിച്ച മിമിക്ി ഗ്ൂപ്ട്

7 ഫയർഫർണസട് എന് ഇംഗ്ധീഷട് വാക്ിന്റെ മലയാള അർഥം

8 കകരളന്ത് ഭ്ാന്ാലയം എന്കു വികേഷിപ്ിച്ചതാരട്

9 കകരളത്ിന്റെ ഇകപ്ാഴന്ത് വ്യവസായ വകകുപ്ട് മന്തി

10 ഓെയില്നിന്ട് എന് കനാവലിന്ല കകന്ദ്രകഥാപാത്രം

വാക്ട്
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

പ
ദപ്ര

ശ
് ന

ാം

പദപ്രശക്നം പൂരതി്തിച്ചക് മതിഷനതിതലക്ക് അയച്ചു്രതിക. വതിജയതിലയ നറുലക്ടു്തിലൂലട ്ീരുമാനതിക്ും. സമ്പാദകൻ: സലാം വർഗീസ്, ടകലങ്കണ്

പ്രകലശ് 
മത്ലെി
മലയാളം മിഷൻ  
അധ്യാപകൻ,  
പൂന്ന

'പയ'ത്ില്നിന്ട് 
'പഴ'ത്ികലക്ട്
ബൈൈിൾ വായിക്ാൻ ്രഠിപ്ിക്ാടമന്ന് വാക്ുടകാെുത്ു

മഴ മഴ മഴ മഴ  
ട്രയ്ുന്നു

ചറ്രറ ചറ്രറ  
ട്രയ്ുന്നു

്രെ ്രെ ്രെ ്രെ  
ചിറകുകൾ വീശി

്രറവകൾ ്രാറിഡപ്ാ
കുന്നു.. 
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വാർത്തകൾ 

വഭാപ്ാൽ വമഖല 
ോയ�ാദി�ാ
വഘാഷ േിജയി
കൾക്്റ സമ്ാ�
ങ്ങൾ േിതരണം 
ചചയ്ുന്ു

JENMAM RIGHT ജന്ാവകാശം
IN PERSON ഡനരിട്ട്
EXPECTANCY OF LIFE ആയുർബൈർഘ്ം
TAKE FORM ഉെടലെുക്ുക
WORD WARFARE വാഗ് സമരം

ഭരണഭലഷല 
പ്രറെലഗങ്ൾ 
പരിചെടപ്െലാം

വലെനലദിനലറഘലഷത്ിൽ 
കുട്ടികൾക്ലെി മത്സരങ്ൾ  
സാംഘെിപ്ിച്ു
്രഠി്ാക്ൾക്ായി നെത്ിയ മത്സരം ഓൺബലനായാണ് സംഘെിപ്ിച്ച്്.

ലഭലാപ്ലാൽ • മലയാെം മതിഷൻ 
തഭാ്ാൽ തമഖല  വായനാദതിനാ
തഘാഷത്തിലറെ ഭാഗമായതി  സം
ഘടതി്തിച്ച വായനാ മത്സരത്തിൽ 
വതിജയതികൊയവർക്ക് സമ്ാന
ങ്ങൾ വതി്രണം ലചയ്ു. മലയാെം 
മതിഷൻ പഠതി്ാക്ൾക്ായതി നട
ത്തിയ മത്സരം ഓൺസലനായാ
ണക് സംഘടതി്തിച്ച്ക്. യൂസണറ്
ഡക് മലയാെതി അതസാസതിതയഷ
ലറെ (UMA)തനതൃ്്വത്തിൽ  സം
ഘടതി്തിച്ച ചടങ്ങതിൽ മലയാെം 
മതിഷൻ ആതഗാെ്ലത്തിൽ നട
ത്തിയ സുഗ്ാഞ്ജലതി കാവയോ
ലാപന മത്സരത്തിൽ തഭാ്ാൽ 
തമഖലയതിൽ നതിന്നും പലകേടുത്ക് 

വതിജയതിച്ച മത്സരാർത്ഥതികൾക്ു
ള്ള കയോഷക് അവാർഡും സർട്ടതി
െതിക്റ്ും  സമ്ാനതിച്ചു.
യുസണറ്ഡക് മലയാെതി അതസാ
സതിതയഷൻ പ്രസതിഡണ്ക് ഒ.ഡതി. 
തജാസെക്, ലസൻറക് തജാസെക് 
തകായക്ഡക് സക് കൂൾ തഭാ്ാൽ 
പ്രതിൻസതി്ാൾ റവന്റ് ൊദ: 
ലമൽവതിൻ സതി.ലക, തഭാ്ാൽ 
തമഖല പ്രസതിഡണ്ക്  ആർ.എ
സക്. പതിള്ള,  അതസാസതിതയഷൻ 
ജനറൽ ലസക്രട്ടറതി ലക.പതി ദാസക്, 
തകാഡതിതനറ്ർ എസക് തഗാപകു
മാർ, തമഖലാ തകാഡതിതനറ്ർ  
ദതിതനശൻ, മതനാജക് നായർ ്ുട
ങ്ങതിയവർ സംസാരതിച്ചു.

പരിസ്ിതി ദിനലറഘലഷങ്ളിൽനിന്ന്
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പുസ്തകത്ിൽ  
നിന്നുാംസാഹ തി ് യേര ം ഗ ത്ക് 

ചതില സ്രഗ്ദ്ധരാവൃ
ത്ങ്ങൾ ഇഴഞ്ു 

വരുന്ന്തിനതിടയതിലായതിരുന്നു ഒരു വസന്ത
്തിലകം തപാലല അതദേഹത്തിലറെ വരവക്'. 
വതി.ടതി. ഭട്ട്തിരതി്ാടക് ഇങ്ങലന അഭതിപ്രായ
ല്ട്ട്ക് വള്ളതത്ാെതിലന കുറതിച്ചായതിരുന്നു.
അ്ക് സ്യേമായതിരുന്നു. ആധുനതിക കവതിത്ര
യങ്ങെതിൽ ശബ്ദ സുന്ദരലനന്നക് വതിതശഷതി
്തിക്ല്ട്ട വള്ളതത്ാെതിലറെ കവതി് ല്
െതിലഞ്ാരു ഒഴുക്ായതിരുന്നു. ഗഹനമായ 
ആശയങ്ങൾ വയേഞ്ജനാർത്ഥങ്ങെതിൽ അവ
്രതി്തിക്ുന്ന കുമാരനാശാൻ, സംസക് കൃ് 
ഗരതിമലകാണ്ക് കവതി്ലയ പ്രൌഢമാക്തിയ 
ഉള്ളൂർ ഇവരുലട ഇടയതിതലക്ാണക് ലെതി
്സുന്ദര പദങ്ങൊൽ തകരെീയ്യും 
തദശീയ ത�ാധവും നതിറച്ച കവതി്കെുമാ
യുള്ള വള്ളതത്ാെതിലറെ വരവക്. തകരെീയ
മായ രൂപഭാവങ്ങെുലട നൃത് രംഗമാണക് 
അതദേഹത്തിലറെ കവതി്കെുലട ഒരു വശം. 

മലറ്ാരു വശത്ക് വള്ളതത്ാൾ കൃ്തികൾ 
സമകാലതിക ഭാര്ത്തിലറെ നാവായതി മാ
റുന്ന്ും കാണാം. പതിറന്ന നാടതിലറെ സാം
സക് ക്ാരതിക മഹതിമയും പാരമ്പരയേവും സ്വ
്ന്ത്ര ത�ാധവും പ്രകൃ്തിയുലമലാം വള്ള
തത്ാൾ കവതി്യുലട ഊർജ്ജമായതി വർ
ത്തിക്ുന്നു.

           മാതൃഭൂമതി, മാതൃഭാഷ ഇവരണ്ും വള്ള
തത്ാെതിലന പ്രതചാദതി്തിച്ച പ്രധാന ഘട
കങ്ങൊണക്. മാതൃഭൂമതിതയയും മാതൃഭാഷ
തയയും കുറതിച്ചക് അതദേഹം ധാരാെം കവതി
്കൾ എഴു്തി.,

" മ തി ണ് തി ത്ു ട ങ്ങ ാ ൻ  ശ്മ തി ക്ു ന്ന 
പതിഞ്ചതിെം -

ചുണ്തിതന്മലമ്തിഞ്്ാതലാലടാ്ം
അമ്ലയന്നുള്ള രണ്ക്ഷരമലതയാ
സതമ്െതിച്ചീടുന്നല്ാന്നാമ്ായക്?
മറ്ുള്ള ഭാഷകൾ തകവലം ധാത്രതിമാർ!
മർത്യേനു ലപറ്മ് ്ൻ ഭാഷ ്ാൻ
മാ്ാവതിൻ വാത്സലയേ ദുഗ്ദ്ധം നുകർ

ന്നാതല
സപ്ങ്ങൾ പൂർണ് വെർച്ച തനടു'
(എലറെ ഭാഷ)

ഈ വരതികെതിലൂലട അമ്ലയയും മാതൃ
ഭാഷതയയും മാത്രമല മാതൃഭൂമതിലയയും 
മഹ്്വവ്ക്ക്രതിക്ുന്നു. തദശീയ പ്രസ്ഥാ
നത്തിലറെ സ്വാധീനമാണക് വള്ളതത്ാെതി
ലന ഇത്രത്തിലലഴു്ാൻ തപ്രരതി്തിച്ച്ക്.

"തപാരാ തപാരാ നാെതിൽ നാെതിൽ ദൂര 
ദൂരമുയരലട്ട

ഭാര്ഷ്മ തദവതിയുലട തൃ്്ാകകൾ
നമ്ൾ നൂറ്നൂലുലകാണ്ക് നമ്ൾ ലനയ് 

വസ്തം ലകാണ്ക്
നതിർമ്തി്ം ഇ്നീ്തിലക്ാരന്തയോവ

രണം'
കൂടാല്
"വന്ദതി്തിൻ മാ്ാവതിലന, വന്ദതി്തിൻ 

മാ്ാവതിലന
വന്ദതി്തിൻ വതരണയേലയ, വന്ദതി്തിൻ 

വരദലയ'
(മാതൃവന്ദനം) 
തദശഭക്തി ് ുെുമ്പുന്ന ഈ വരതികൾ ഒരു 

കാലത്ക് രാജയേസക് തനഹതികെുലട ഗീ്മായതി 
മാറതിയതിരുന്നു.

എഴുത്തിൽ മാത്രമല പ്രവൃത്തിയതി
ലും തദശീയ പ്രസ്ഥാനതത്ാടക് അതദേഹം 

തചർന്നക് നതിന്നു.അയതിതത്ാച്ചാടനത്തി
നും സമ്്വത്തിനും സാതഹാദരയേത്തിനും 
തവണ്തി നടന്ന സമരങ്ങെതിൽ അതദേഹം 
തനരതിട്ടക് ഇടലപട്ടു. സവക്ം, ഗുരുവായൂർ 
സ്യോഗ്രഹങ്ങൾ മഹാകവതിയുലട സാ
ന്നതിദ്യേം ലകാണ്ക് ശ്തദ്യമായതിരുന്നു.  
ലവയക്ൽസക് രാജകുമാരൻ സമ്ാനതിക്ാ
നാഗ്രഹതിച്ച പട്ടും വെയും വള്ളതത്ാൾ നതി
രസതിച്ച്ക് ചരതിത്രമാണക്. ആ സംഭവത്തിനക് 
പതിന്നതിലുള്ള്ക് അതദേഹത്തിലറെ നതിർവയോജ
മായ തദശസക് തനഹമലാല് മലറ്ാന്നുമല.

തദശീയ പ്രസ്ഥാനവുമായതി �ന്ധല്
ട്ടക് വള്ളതത്ാെതിലന ഏലറ സ്വാധീനതിച്ച 
വയേക്തിയാണക് ഗാന്ധതിജതി. എലറെ ഗുരുനാ
ഥൻ, �ാ്ുജതി എന്നീ പ്രസതിദ്മായ കവതി
്കൾ അതദേഹം ഗാന്ധതിജതിലയ കുറതിലച്ച
ഴു്തിയവയാണക്.

""ഗീ്യ്ക് മാ്ാവായ ഭൂമതിതയ ദൃഢമതി്ു
മാ്തിരതിലയാരു കർമതയാഗതിലയ പ്ര

സവതിക്ൂ

............................
നമസക് ത് ഗ്്ർക്ഷ, നമസക് ത് ദു

രാധർഷ
നമസക് ത് സുമഹാത്മൻ  നമസക് ത് 

ജഗദക്ഗുതരാ!
(എലറെ ഗുരുനാഥൻ)
19-ാം നൂറ്ാണ്തിനും 20-ാം നൂറ്ാണ്തിനും 

ഇടയതിൽ ജീവതിച്ച കവതിയാണക് വള്ളതത്ാൾ. 
അ്ുലകാണ്ു്ലന്ന അതദേഹത്തിലറെ 
കവതി് ദർശനത്തിലും സൌന്ദരയേത്തിലും 
നതിതയാ ക്ാസതികക് പാരമ്പരയേതത്ാടാണക് 
കൂടു്ൽ നീ്തി പുലർത്ുന്ന്ക്. 

"കതപാല ഭതിത്തിഷ് തശാണതി്ത്ാൽ
കാശ്ീരകം ചാർത്തിയ കുഞ്ജരാസയേൻ
അന്തതിച്ചുകത്ശതിയ ശാരദാഭ്ം -
തപാലല ് തിെങ്ങീ സെടതികാവദാ്ൻ '
( ശതിഷയേനും മകനും)
ഈ വരതികെതിൽ നതിതയാ ക്ാസതികക് 

സ്വാധീനം വയേക്മാണക്. സംസക് കൃ് പദ
ങ്ങെുലട വതിനയോസം, പുരാണ സം�
ന്ധതിയായ കഥ എന്നതിവലയലാം നതിതയാ 
ക്ാസതികക് കവതി്കെുലട മുഖമുദ്രകൊണക്. 
ചതിലരചനകെതിൽ ആധുനതിക്യുലട  നാ
മ്പുകൾ കലണ്ത്ാവുന്ന്ാണക്. അതദേ
ഹത്തിലറെ "ഏകതലാകം' എന്ന കവതി് 
ഉദാഹരണം. സാഹതി്യേമഞ്ജരതി പ്തിലനാ
ന്നാം ഭാഗത്തിലാണക് ഈ ലചറതിയ കവതി് 
തചർത്തിരതിക്ുന്ന്ക്. യുദ്വതിരുദ്്യാ
ണക് അ്തിലല പ്രതമയം. ആത്മഭാഷണ
ത്തിൽ പുതരാഗമതിക്ുന്ന കവതി്യതിൽ 

ഭാഷണം നടത്ുന്ന്ക് പ്രപഞ്ചസൃഷക്ടതി
ക്ക് മൂല കാരണമായ അണുക്ൊണക്.
ശാസ്തജ്ഞതരാടാണക് അണുക്ൾ സം
വദതിക്ുന്ന്ക്. ഈ ആശയം ആധുനതിക
്യുതട്ാണക്. ഇങ്ങലന ആധുനതിക്
യതിൽ നതിന്നും ്ീർത്ും വതിട്ടുനതിന്ന കവതി
യല വള്ളതത്ാൾ എന്നക് മനസ്തിലാകും.

സുദീർഘമാലയാരു കാവയേജീവതി്മാ
യതിരുന്നു വള്ളതത്ാെതിതറെ്ക്. 11 ഭാഗങ്ങ
െുള്ള സാഹതി്യേമഞ്ജരതി എന്ന അ്തി�ൃ
ഹത്ായ കാവയേസമാഹാരം  അതദേഹ
ത്തിലറെ ഏറ്വും പ്രധാനല്ട്ട സാഹതി്യേ 
സംഭാവനയാണക്. സാഹതി്യേ സംഭാവ
നലയന്നക് എടുത്ക് പറതയണ്തി വരുന്ന്ക് 
കലാരംഗത്ക് വള്ളതത്ാൾ നടത്തിയ 
ഒരതിടലപടൽ കാരണമാണക്. 

തകരെത്തിലറെ അഭതിമാനമായതി മാറതിയ 
തകരെ കലാമണ്ലത്തിലറെ സ്ഥാപകനാ
യാണക് വള്ളതത്ാെതിലന ആദയേം തലാകം 
അറതിയുന്ന്ക്. കാവയേജീവതി്ത്തിലറെ തശാഭ 
ഒട്ടും കുറഞ്തിട്ടല അങ്ങലന സംഭവതിച്ച
്ക്. മറതിച്ചക് കലാമണ്ലത്തിലറെ കീർത്തി 
തകരെവും കടന്നക് തലാകത്തിലറെ ്ലന്ന 
കലാചരതിത്രത്തിൽ ഇടം തനടതിലയന്ന്ു
ലകാണ്ാണക്. നാടകതത്ാടും കഥകെതി
തയാടും കവതിക്ുണ്ായതിരുന്ന ് ാ്ക്പരയേമാ
ണക് ഇങ്ങലനലയാരു മഹത്ായ കലാപാ
ഠശാലയുലട പതിറവതിക്ു പതിന്നതിൽ. രാജയേം 
അതദേഹത്തിലറെ �ഹുമഖ വയേക്തി ്വലത് 
പത്മഭൂഷൺ, പത്മവതിഭൂഷൺ എന്നതിവ 
നൽകതി ആദരതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. 

വതിവർത്ന രംഗലത് ഔന്നതി്യേം പരതി
ഗണതിച്ചക് അതദേഹലത് തകരെ വാല്ീകതി, 
തകരെ ടാതഗാർ എന്നതിങ്ങലനയും വതിതശ
ഷതി്തിക്ുന്നു.

സബ് എഡിറ്റർ

ഗ്രന്ഥപ്ു� 

മലയാള കവിതയിന്ല
ശബ്ദസുന്ദരൻ

യഥാപകമം  
േള്ളവത്ാൾ, 
കുമാര�ാശാൻ, 
ഉള്ളളൂർ,  
േി.ടി. ഭട്ടതിരി
പ്ാട്റ

ഡകരളീയ്യും ഡൈശീയഡൈാധവും കവി്യിൽ നിറച്ച കവി

ശിഷ്നും മകനും
േള്ളവത്ാൾ

പ്രധാനന്പ്ട് കൃതികള്

അച്ഛനും മകെും, ശതിഷയേനും മകനും, �ന്ധനസ്ഥനായ അനതിരുദ്ൻ, �ധതിര 
വതിലാപം,  നാഗതില, എലറെ ഗുരുനാഥൻ,�ാ്ുജതി, മഗ്ദലനമറതിയം, ലകാച്ചു 
സീ്, ഋ്ുവതിലാസം , ഇന്തയേയുലട കരച്ചതിൽ, �ധതിരവതിലാപം. ചതിത്രതയാഗം 
മഹാകാവയേ മാണക്

 
ല�ാകലമ തറവാെ്,

തനിക്കകീ ടെെികളടും 
പടുൽകളടും പടുഴടുക്കളടും

കൂെിത്തൻ കടുെടുംബക്കാർ,
ത്യാഗടമന്നലത ലനട്ം
താഴ്മ താനഭ്യടുന്നതി

ലയാഗവിലത്തവം
ജയിക്കടുന്നിടതൻ

ഗടുരടുനാഥൻ

(എടറെ ഗടുരടുനാഥൻ)
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വാർത്തകൾ 

േി.എം.ഒ.ഒ.സി. 
തികച്ചകും 
സൗജന്യമാണട്. 
പ്രാഥമിക 
നിലയില് 
മലയാള ഭാഷ 
ഉപകയാഗിക്ാൻ 
ആവേ്യമായ 
ന്നപകുണ്യം 
കനെകുന്തിനകുള്ള 
കകാഴട്സാണിതട്. 

അഗാധം = 
ആഴമകുള്ളതട്  
എന്ർത്ം.

അഗാഥം എന്ട്  
എഴകുതിയാല് 
ന്തറ്ട്

അത്ം പത്ി�്റ ചപാവന്ാണം

പദശുദ്ി

ഭലഷ 
(Language)

പദാം 
(Word)

ഉച്ലരണാം 
(Pronounciation)

മലയാെം (Malayalam) കുടും�ം

ഹതിന്ദതി (Hindi) परिवाि
ഇംഗ്ീഷക് (English) Family

ജർമ്ൻ (Germany) Familie

ഫ്രഞ്ചക് (French) Famille

സ്ാനതിഷക് (Spanish) Familia

ഇറ്ാലതിയൻ (Italian) Famiglia

റഷയേൻ (Russian) Семья

തപാർച്ചുഗീസക് (Portughese) Familia

ഹംതഗറതിയൻ (Hungarian) Család
ലചകയേൻ (Czech) Rodina

തക്രാതയഷയേൻ (Croatian) Obitelj

തപാെതിഷക് (Polish) Rodzina

ജാ്നീസക് (Japanese) 家族
അറ�തി (Arabic) عائلة

ബഹുഭലഷല പദപരിചൊം
്യ്ാറാക്തിയ്ക്: 
ആറെണി പടുത്തൻപടുരയ്ക്കൽ, അതമരതിക്
ഇന്ന്ത് പദം: കുെുബാം

ഭൂമിമലെലളത്ിറലക്്  എെുതലാം
ഭൂമതിമലയാെത്തിലല വതിവതിധ പംക്തികെതിതലക്ക് 
എലാ ചാപക്റ്റുകെതിൽ നതിന്നും രചനകൾ ക്ഷ
ണതിക്ുന്നു. അധയോപകരുലട ക്ാസക് റൂം അനുഭ
വങ്ങൾ പകേുവയ്ുന്ന "മഷതിത്ണ്ക് ', പ്രവാസ ജീ
വതി്ത്തിലറെ  തരഖല്ടുത്ലുകൾക്ായതി "ദൂലര 

ദൂലര മലയാെം', ചാപക്റ്റുകെതിൽ നതിന്നുള്ളവരു
ലട സർഗ്ഗാത്മക സൃഷക്ടതികൾ ഉൾലക്ാള്ളുന്ന 
"എഴുത്ുപുര', മലയാെം മതിഷൻ പഠതി്ാക്െു
ലട രചനകൾ പ്രസതിദ്ീകരതിക്ുന്ന "ചാറ്ൽ മഴ' 
എന്നീ പംക്തികെതിതലക്ക് എഴു്ാം.

അേിെിപ്്അേിെിപ്്

മലെലള ഭലഷല പഠനത്ിൽ 
മുറന്നറ്റവുമലെി ബി.എാം.ഒ.ഒ.സി
തിരുവനന്തപുരം • ഇറെർലനറ്തിലറെ സഹാ
യതത്ാലട തലാകത്തിലറെ ഏ്ക് തകാണതി
ലതിരുന്നും ഏല്ാരാൾക്ും എത്ാൾ 
തവണലമകേതിലും മലയാെ ഭാഷ എെു്
ത്തിൽ പഠതിക്ാനാകും. ഇ്ാണക് മലയാെം 
മതിഷൻ വതിഭാവനം ലചയ് �തി.എം.ഒ.ഒ.സതി 
(ഭൂമതി മലയാെം ഓ്ൺ ഓൺ സലൻ 
തകാഴക് സക്) യുലട ലക്ഷയേം. ഇ്ക് മുൻനതിറു
ത്തിയാണക് തകാഴക് സക് ആസൂത്രണം ലച
യ്തിരതിക്ുന്ന്ക്. ആയതിരതത്ാെം പഠതി്ാ
ക്ൾ ഇ്തിതനാടകം �തി.എം.ഒ.ഒ.സതി. 
യുലട ഭാഗമായതി കഴതിഞ്ു. നതിലവതിൽ 10 
ലമാഡയേൂെുകൊണുള്ള്ക്. 
മ ല യ ാ െ ം  മ തി ഷ ല റെ  സ ർ ട്ട തി െ തി ക് റ്ക് 
തകാഴക് സായ കണതിലക്ാന്ന വതിദയോർഥതി
കൾക്ും സഹായകമാകുന്ന വതിധത്തി
ലാണക് �തി.എം.ഒ.ഒ.സതി.യതിലല ലമാഡയേൂെു
കൾ ് യാറാക്തിയതിരതിക്ുന്ന്ക്. നതിലവതിൽ 
�തി.എം.ഒ.ഒ.സതി.യതിലല പഠതി്ാക്െതിൽ 
60% വും മലയാെ ഭാഷ ഒട്ടും അറതിയാ
ത്വരാണക്. 
�തി.എം.ഒ.ഒ.സതി. ്തികച്ചും സൌജനയേമാ
ണക്. പ്രാഥമതിക നതിലയതിൽ മലയാെം ഉപ
തയാഗതിക്ാൻ ആവശയേമായ സനപുണയേം  
തനടുന്ന്തിനുള്ള തകാഴക് സാണതി്ക്. വീ
ഡതിതയാകെും അ്തിനടതിസ്ഥാനമാക്തി
യുള്ള പ്രവർത്നങ്ങെും അക്ഷരകെതി
കെും വഴതിയാണക് പഠനം ആസൂത്രണം 
ലചയ്തിരതിക്ുന്ന്ക്. ആദയേഘട്ടത്തിൽ 30 
ലമാഡയേൂെുകെതിലായതി തകാഴക് സക് പൂർത്തി
യാകും. പഠനം പൂർത്തിയാക്ുന്നവർക്ക് 
മലയാെം മതിഷൻ ഓൺസലൻ സർട്ടതിെതി
ക്റ്ുകെും നൽകും.
2021 ലല തലാക മാതൃഭാഷാദതിനമായ  
ലെബ്രുവരതി 21 നക് സാംസക് കാരതിക കാരയേ 
വകു്ക് മന്ത്രതി  എ.ലക. �ാലനാണക് 

തകാഴക് സതിലറെ ഔതദയോഗതിക ഉദക്ഘാടനം 
നതിർവ്വഹതിച്ച്ക്. സതി--ഡതിറ്ുമായതി സഹക
രതിച്ചാണക് മലയാെം മതിഷൻ �തി.എം.ഒ.ഒ.
സതി. യാഥാർഥയേമാക്തിയ്ക്. തകരെത്തിലറെ 
കലലയയും സംസക് കാരലത്യും ചരതിത്ര
ലത്യും ആസ്ദമാക്തി �തി.എം.ഒ.ഒ.സതി. 
മാതൃകയതിൽ കാലസദർഘയേം കുറഞ് 
തകാഴക് സുകൾ ഇ്തിതനാടക് അനു�ന്ധ
മായതി ആവതിഷക് കരതിക്ും. 
നതിലവതിൽ തകരെത്തിനക് പുറത്ുള്ളവർ
ക്ക് മലയാെം പഠതിക്ാനായതി മലയാെം 
മതിഷൻ പത്ക് വർഷം സദർഘയേമുള്ള 
നാലക് തകാഴക് സുകെടങ്ങുന്ന പാഠയേപദ്
്തി നടത്ുന്നുണ്ക്. കണതിലക്ാന്ന, സൂരയേ
കാന്തതി, ആമ്പൽ, നീലക്ുറതിഞ്തി എന്നതി
വയാണക് ആ തകാഴക് സുകൾ. ഇവലയലാം 
ക്ാസക് റൂമതിലന ആശ്യതിച്ചുള്ള പഠനങ്ങ
ൊണക്. ഈ തകാഴക് സുകെതിലൂലട ക്ാസക് റൂം 
പഠനം സാധയേമാകാത് നതിരവധതി തപർ 
മലയാെ ഭാഷ തജാലതിയുലടയും പഠനത്തി
ലറെയും ഗതവഷണത്തിലറെയുലമാലക് 
ഭാഗമായതി പഠതിക്ാൻ ആഗ്രഹതിക്ുന്നുണ്ക്. 
അവരതിൽ സ്വതദശതികെും വതിതദശതികെുമുണ്ക്.  
�തി.എം.ഒ.ഒ.സതി. യാഥാർഥയേമാകുന്ന 
ത്ാലട ഈ പ്രശക് നത്തിനക് ഒരു പരതിഹാര 
മാകും. 
മലയാെ ഭാഷ പഠതിക്ുന്ന്തിനക് ആധതികാ
രതികമായതി ഒരു ഓൺസലൻ തകാഴക് സക് 
ഇ്ുവലര നതിലവതിലതില. മലയാെം സംസാ
രതിക്ുന്ന്തിനും മനസതിലാക്ുന്ന്തിനും വാ
യതിക്ുന്ന്തിനും എഴു്ുന്ന്തിനും പ്രാവീ
ണയേം ലഭതിക്ുന്ന ് രത്തിലാണക് �തി.എം.ഒ
.ഒ.സതി. ആസൂത്രണം ലചയ്തിരതിക്ുന്ന്ക്.  
മലയാെം മതിഷൻ ലവ�ക് സസറ്ക് (www.
mm.kerala.gov.in) വഴതി തകാഴക് സക് രജതി
സ്റർ ലചയ്ക് പഠനം ്ുടങ്ങാം. 

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

22-ലാം ലക്ാം പദപ്രശ്നാം (12 ) ഉത്രങ്ൾ

1 ക വ ര ത്ി

2 നി ോ ഗ ന്ി

3 കകു െ മാ റ്ം

4 മാ ധ വി ക്കു ട്ി

5 തി രകു പ് തി

6 ഉ ണ്ാ യി വാ ര്യ ർ

7 കമ െം

8 ജാ ലി യ ൻ വാ ലാ ോ ഗട്

9 പാ ൻ ക്ി ഷ്ട യാ സട്

10 അ ര യ ന്ം

11 എം ജി കസാ മ ൻ

12 മ ഞ്ചാ െി ക്കു രകു

13 ന്ക ന്ജ കയ േകു ദാ സട്

മലർക്ിറസലസ്റാം വലിെതിരുറമനി
വിജയി :  

ആർദ്ര സറന്ലഷ്  
ന്യൂഡല്ഹി

അഭിരലമി െി.വി.
കഴിഞ്ഞ സി.േിഎസട്.സി. 

പത്ാം ക്ാസട് പരധീഷേയില് 
മലയാളത്ിനട് 100 മാർക്കും 

കരസ്മാക്ി. ഒമാൻ ൊപട്റ്ർ 
സൂർ പഠനകകന്ദ്രത്ിന്ല 

സൂര്യകാന്ി വിദ്യാർത്ിയാണട്.

റനട്ടാംസ് റനഹ സറന്ദശങ്ൾക്് 
കലറതലർക്ലാം

നതിങ്ങെുലട പ്രതിയല്ട്ടവർക്ുള്ള ആശംസാ 
സതന്ദശങ്ങൾ  സകമാറാനായതി തറഡതിതയാ 

മ ല യ ാ െ ം  ഒ രു ക്ു ന്നു  " സ സക്  ത ന ഹ ം  
തറഡതിതയാ മലയാെം '. ഈ പരതിപാടതിയതി
ലൂലട മലയാെം മതിഷലറെ ചാപക്റ്റുകെതി
ലുള്ളവർക്ക് ് ങ്ങെുലട പ്രതിയല്ട്ടവർക്ക് 

ആശംസകൾ അറതിയതിക്ാം.  ആശംസകൾ 
അയതക്ണ് തൊൺ നമ്പർ 9633774333. 

Email: mmradiomalayalam@gmail.com

www.radiomalayalam.in 
എന് ന്വേട്ന്സറ്ട് വഴിയകും 

Malayalam Mission Radio Malayalam 
എന് യൂെ്യൂേട് ൊനല് വഴിയകും 

Malayalam Mission ആപ്ിലൂന്െയകും 
കേഡികയാ മലയാളം കകള്ക്ാം.

പപവേശവ�ാത്സ
േങ്ങവളാട�ു
ൈന്ിച്ച്റ  
�ടന് കലാപ
രിപാടികളിൽ
�ിന്്റ 

കാണം േി്റും ഓണം ഉണ്ണണം

അധ്ലപകരുാം വിദ്ലർത്ികളുാം 
ആറഘലഷമലക്ി 
പ്രറവശറനലത്സവങ്ൾ
്രഠി്ാക്ൾക്ായി നെത്ിയ മത്സരം ഓൺബലനായാണ് സംഘെിപ്ിച്ച്്.

തിരുവനന്തപുരം • മഹാമാരതി
ലയ ്ുടർന്നക് മലയാെം മതിഷൻ 
പ്രതവശതനാത്സവങ്ങലെലാം 
ഓൺസലനതിതലക്ക് മാറ്തിയതിരുന്ന .ു 
തകാവതിഡതിനക് മുൻപക് പ്രതവശതനാ
ത്സവം വതിപുലമായ ആതഘാഷ
മായതിട്ടാണക്  നടന്നതിരുന്ന്ക്. തകാ
വതിഡതിലറെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ചാ
പക്റ്റുകെുലട എലാ പ്രവർത്ന
ങ്ങെും ഓൺസലനതിതലക്ക് മാറതി
യതിരുന്നു . പഠനപ്രവർത്നങ്ങൾ 
ഓൺസലനതിതലക്ായത്ാൾ 
ആദയേലമാലക് ലചറതിയപരതിഭ്മ
തത്ാലടയാണക് പഠതി്ാക്െും 
അധയോപകരും അ്തിലന തനരതിട്ട
്ക്. ഇ്ു മനസ്തിലാക്തി മലയാെം 
മതിഷൻ അധയോപകർക്ക് സാതകേ
്തിക വതിദയേയതിൽ പ്രത്യേകം പരതി
ശീലനം നൽകതി  ഓൺസലൻ 
ക്ാസുകൾ വതിജയകരമായതി നട
ത്ാൻ അവലര സജ്ജരാക്തി. 
ഓൺസലനതിലായ രണ്ാമലത് 
അധയേയന വർഷമാണതി്ക്. ഈ 
വർഷം  എലാ ചാപക്റ്റുകെും 
വതിപുലമായതിട്ടാണക് ഓൺസലൻ 

പ്രതവശതനാത്സവങ്ങൾ സംഘ
ടതി്തിച്ച്ക്. കുട്ടതികെുലടയും അധയോ
പകരുലടയും കലാപരതിപാടതികൾ 
ലകാണ്ക് സമ്പന്നമായതിരുന്നു പ്ര
തവശതനാത്സവങ്ങൾ.
ഗുജറാത്ക് ചാപക്റ്ർ �തറാഡ 
തമഖലയതിൽ ഓൺസലൻ പ്ര
തവശതനാത്സവം മലയാെം 
മതിഷൻ ഡയറക്ടർ സുജ സൂസൻ 
തജാർജ്ജക് ഉദക്ഘാടനം ലചയ്ു. 
�തറാഡ തകരെ സമാജം പ്രസതി
ഡന്റ് ജതി.സതി. നായർ, �തറാഡ 
തമഖലാ തകാ-ഓർഡതിതനറ്ർ വാ
സുതദവൻ, ഗുജറാത്ക് ചാപക്റ്ർ 
ലസക്രട്ടറതി ലക.ലക. തമാഹൻദാ
സക്, കൺവീനർ സതി.വതി. നാരായ
ണൻ, തഖഡ തകാ-ഓർഡതിതനറ്ർ 
�തിജു നായർ, അധയോപതിക ലതിജതി, 
രാഗതിണതി ് ുടങ്ങതിയവർ  സംസാ
രതിച്ചു. മലയാെം മതിഷൻ തപാണ്തി
തച്ചരതി ചാപക്റ്റതിലറെ ഓൺസലൻ 
പ്രതവശതനാത്സവം മലയാെം 
മതിഷൻ ഡയറക്ടർ സുജ  സൂസൻ 
തജാർജ്ജക് ഉദക്ഘാടനം ലചയ്ു. ചാ
പക്റ്ർ ലസക്രട്ടറതി തഡാ. സലതില 

ആലക്ാട്ടക് പ്രസതിഡന്റ് രവീന്ദൻ 
ലചതമ്രതി, ഉപതദശക സമതി്തി 
പ്രസതിഡന്റ്  ലക.�ാലകൃഷ്ണൻ, 
വതിദഗക്ധ സമതി്തി പ്രസതിഡന്റ് എം. 
രാമനാഥൻ, ചാപക്റ്ർ സവസക് 
തഡാ. ഉഷസക് തജാഷതി, കൺവീ
നർ പതി.എം. ആസാദക്, മലയാെം 
മതിഷൻ രജതിസക്്ാർ എം. തസ്ു
മാധവൻ, ഭാഷാധയോപകൻ തഡാ. 
എം.ടതി. ശശതി എന്നതിവർ സംസാ
രതിച്ചു. 
മലയാെം മതിഷൻ ് തിരുലനൽതവ
ലതി തമഖലയതിൽ ഓൺസലൻ പ്ര
തവശതനാത്സവം സംഘടതി്തിച്ചു. 
ഉഷ നമ്പൂ്തിരതി്ാടക്, ഹനീംഷാൻ, 
എൻ.എം.എച്ചക്. നമ്പൂ്തിരതി്ാടക്, 
എസക്.എസക്. മുഹമ്ദക്, പതി.ആർ. 
തദവതി, അശ്വ്തി സതി.എസക്. ്ുട
ങ്ങതിയവർ സംസാരതിച്ചു. 
ഗു ജ ാ ത്ക് : മ ല യ ാ െ ം  മ തി ഷ ൻ 
ഗുജാത്ക് ചാപക്റ്റതിലല  സൂറത്ക് 
തമഖലയതിൽ  പ്രതവശതനാത്സവം 
സംഘടതി്തിച്ചു. ഓൺസലനായതി  
നടന്ന പ്രതവശതനാത്സവത്തിൽ  
ഭറൂചക്, അകേതലശ്വർ, സൂറത്ക്, 

ഹജീറ, നവസാരതി  എന്നതിവതിട
ങ്ങെതിലല പഠനതകന്ദങ്ങെതിൽ    
നതിന്നുള്ളവർ പലകേടുത്ു. ചട
ങ്ങതിൽ മലയാെം മതിഷൻ ഡയറ
ക്ടർ സുജാ സൂസൻ തജാർജക് മു
ഖയോ്തിഥതിയായതിരുന്നു.  മലയാെം 
മതിഷൻ ഭാഷാധയോപകൻ തഡാ. 
എം.ടതി. ശശതി, കൺവീനർ ലജയതിൻ 
തജാർജക്, ഗുജറാത്ക് ചാപക്റ്ർ 
പ്രസതിഡണ്ക് �തി ഷാജഹാൻ,  
ലസക്രട്ടറതി ലക തമാഹൻദാസക്, 
തകരൊ സമാജം സൂറത്ക് പ്ര
സതിഡണ്ക് സജതി വർഗീസക്, അകേ
തലശ്വർ മലയാെതി ലവൽലെയർ 
അതസാസതിതയഷൻ പ്രസതിഡണ്ക് 
�തിജു തസവയേർ, ഹജീറ തകരൊ 
സമാജം ആക്ടതിങക് പ്രസതിഡണ്ക് 
അമൽ തഗാപതിനാഥക്, നവസാരതി 
മലയാെതി അതസാസതിതയഷൻ 
ലസക്രട്ടറതി സസമൺ, മലയാെം 
മതിഷൻ സൂറത്ക് തമഖലാ തകാർ
ഡതിതനറ്ർ ഷാജതി ആറെണതി ്ുട
ങ്ങതിയവർ ചടങ്ങതിൽ സംസാരതിച്ചു.
ഷാർജ:മലയാെം മതിഷൻ ഷാർജ 
തമഖലയതിൽ നടന്ന പ്രതവശതനാ
ത്സവം  ്തിരുവനന്തപുരം നഗര
സഭാധയേക്ഷ ആരയോ രാതജന്ദൻ 
ഉദക്ഘാടനം ലചയ്ു. ഫ്രണ്ക് സക് 
ഓെക് തകരെ ശാസ്തസാഹതി്യേ 
പരതിഷദക്, മാസക് സനയ്, ഫ്രണ്ക് സക് 
അൽ നഹക്ദ ് ുടങ്ങതിയ പഠന തക
ന്ദങ്ങെതിലാണക് പ്രതവശതനാത്സ
വം നടന്ന്ക്.
    ശാസ്തസാഹതി്യേ പ്രവർത്ക
നും നാടൻപാട്ടക് കലാകാരനുമായ 
ദതിവാകരൻ സ്വാഗ്ഗാനം അവ
്രതി്തിച്ചു.  ചടങ്ങതിൽ മലയാെം 
മതിഷൻ ഷാർജ തമഖല കമ്റ്തി 
അംഗവും  സാമൂഹയേപ്രവർത്ക
നുമായതിരുന്ന ഈയതിലട അന്തരതിച്ച 

മാധവൻ പാടതിലയ അനുസ്രതിച്ചു. 
മലയാെം മതിഷൻ ഡയറക്ടർ സുജ 
സൂസൻ തജാർജ്ജക് മുഖയോ്തിഥതി 
ആയതിരുന്നു. ചടങ്ങതിൽ ഈ വർ
ഷലത് കണതിലക്ാന്ന പഠതനാ
ത്സത്തിലറെ സർട്ടതിെതിക്റ്ുകെുലട 
വതി്രതണാദക്ഘാടനവും നടന്നു. 
തകരെ ശാസ്തസാഹതി്യേ പരതിഷ്ക് 
മുൻ പ്രസതിഡറെും എഴുത്ുകാര
നുമായ  ലക ലക കൃഷ്ണകുമാർ, യു 
എ ഇ  തകാഡതിതനറ്ർ ലക.എൽ 
തഗാപതി, ഷാർജ ഇന്തയേൻ അതസാ
സതിതയഷൻ പ്രസതിഡന്റ് ഇ.പതി. 
തജാൺസൺ, മലയാെം മതിഷൻ 
ഷാർജ തകാ - ഓർഡതിതനറ്ർ ശ്ീ
കുമാരതി,  അധയോപകരായ �തിജു,  
ഗായത്രതി, ദീപക്്തി ്ുടങ്ങതിയവർ 
ചടങ്ങതിൽ സംസാരതിച്ചു.
 കുട്ടതികെുലട കലാപരതിപാടതികെും 
അരതങ്ങറതി. അധയോപതികമാരായ 
സംഗീ്, ചന്ദതലഖ ്ുടങ്ങതിയ
വർ കലാപരതിപാടതിക്ക് തനതൃ്്വം 
നൽകതി. അധയോപകൻ ദതിതനഷക്, 
എെക് ലക എസക് എസക് പതി. തകാർ
ഡതിതനറ്ർ അരുൺ ലനടുമങ്ങാടക് 
എന്നതിവർ ചടങ്ങതിൽ പലകേടുത്ു.
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ഓണവത്ക്ാൾ േലിയ ോേില്ല

പരിഷ് ക്രിച് പൂക്ലലാം ടവബ് 
മലഗസിടറെ വിറശഷങ്ൾ
ഓഗസ്റക് ലക്ം പൂക്ാലം സ്വാ്ന്ത്രയേ ദതിന- 
-ഓണം പ്രത്യേക പ്തി്ക് പു്ുമയാർന്ന 
നതിരവധതി വതിഭവങ്ങെുമായാണക് നതിങ്ങലെ 
സ്വാഗ്ം ലചയ്ുന്ന്ക്. ആസ്വാദകരുലട 
തകൾവതിലയയും കാഴ്ചലയയും വായന
ലയയും സമ്പന്നമാക്ുന്ന ് രത്തിലാണക് 
പു്തിയ ലക്ം ് യ്ാറാക്തിയതിരതിക്ുന്ന്ക്. 
സഹ്ർ ലതികേക് സാതകേ്തികവതിദയേ ഉപ
തയാഗതിച്ചക് ഉള്ളടക്ത്തിൽ നതിന്നു ലകാണ്ക് 
അ്ുമായതി �ന്ധല്ട്ട കൂടു്ൽ അറതിവു
കെതിതലക്ക് തപാകാനുള്ള സൌകരയേം പരതി
ഷക് കരതിച്ച പൂക്ാലത്തിലറെ പ്രത്യേക്യാ
ണക്.ഇത്രം സഹ്ർ ലതികേക് അറതിവുകൾ
ക്ായതി ഓഡതിതയാ, വീഡതിതയാ, അനതിതമ
ഷൻ എന്നതിവ ഉൾല്ലടയുള്ള കലണ്റെു
കൾ  ഉപതയാഗതിച്ചതിട്ടുണ്ക്.കൂടാല് ഓതരാ 
ലക്ത്തിലും സകകാരയേം ലചയ്ുന്ന വതിവതിധ 

വതിഷയങ്ങെതിൽ വതിദഗ്ദ്ധരുലട അഭതിപ്രായ
ങ്ങെും പു്തിയ പൂക്ാലത്തിൽ ഉൾല്ടു
ത്തിയതിട്ടുണ്ക്. ഓതരാ ലക്വും ഓതരാ കവർ 
തപതജാടുകൂടതിയാണക് വരും ലക്ങ്ങെതിൽ 
പൂക്ാലം പുറത്തിറങ്ങുക
വതിഖയോ് ചലച്ചതിത്ര സംവതിധായകൻ 
അടൂർ തഗാപാലകൃഷ്ണനുമായുള്ള പ്ര
ത്യേക അഭതിമുഖം ഓഗസ്റക് ലക്ത്തിലറെ 
കവർ തസ്റാറതിയാണക്. കണതിലക്ാന്നയതിലല 
'ആമയും അരയന്നങ്ങെും' എന്ന പാഠഭാ
ഗത്തിലറെ ഓഡതിതയാ അവ്രണം, അനതി
തമഷൻ ചതിത്രം .കൂടാല് നീലക്ുറതിഞ്തി 
പുസ്തകത്തിലല 'ഒരു പതിറന്നാെതിലറെ ഒർമ്
ക്ക്' എന്ന കഥയുലട ഓഡതിതയാ, എം.ടതി 
യുലട വയേക്തിചതിത്ര വീഡതിതയാ ,പ്രസ്തു് 
പാഠ ഭാഗ നതിരൂപണം എന്നതിവ പൂക്ാല
ത്തിലല പാഠയേപദ്്തിയുമായതി �ന്ധല്ട്ട 

്ാെുകൊണക്.
കത്ക് എന്ന വയേവഹാരരൂപലത് പരതിചയ
ല്ടുത്ുന്ന രസകരമായ അനതിതമഷൻ 
വീഡതിതയാ, കത്ുകെുലട ചരതിത്രം പരാമർ
ശതിക്ുന്ന ലഘു വീഡതിതയാ, ല്യ്ത്തിലറെ 
സാംസക് ക്ാരതിക പ്രാധാനയേം വയേക്മാക്ു
ന്ന പ്രത്യേക വീഡതിതയാ, ല്യ്ലത് കുറതി
ച്ചുള്ള വീഡതിതയാ, ലപാലതിക .... ലപാലതിക 
ഗാനാവ്രണം എന്നതിവയും പാഠയേപദ്
്തിയുലട ഭാഗമായതി ്യ്ാറാക്തിയതിട്ടുണ്ക്.
മലയാെം മതിഷൻ അക്ാദമതികക് വതിദഗ്ദ്ധൻ 
തഡാ. പതി.ലക.്തിലകക് ഓണവുമായതി �ന്ധ
ല്ട്ട പദങ്ങൾ പരതിചയല്ടുത്ുന്നു. 
വാക്റതിവക് എന്ന പ്രത്യേക പംക്തിയതിൽ  
പ്രചാര തലാപം വന്ന മലയാെ ഭാഷാ പദ
ങ്ങലെ കലണ്ത്ുന്നു. കെതിക്െം എന്ന 
പ്രത്യേക ഇടത്തിൽ നതിങ്ങൾക്ായതി 

ഭാഷാകെതികൾ, നാടൻ കെതികൾ എന്നതിവ 
ഒരുക്തിയതിരതിക്ുന്നു.കൂടാല്  മലയാെം 
മതിഷൻ പാഠയേപദ്്തിയുലട അവതിഭാജയേ 
ഘടകങ്ങൊയ അധയോപകരുലടയും കുട്ടതി
കെുലടയും സർഗ്ഗസൃഷക്ടതികെും പൂക്ാല
ത്തിലറെ ്ാെുകലെ വർണാഭമാക്ുന്നു. 
പു്തിയ പൂക്ാലലത് ചീെക് എഡതിറ്റു
ലട ്ാെതിലൂലട ഡയറക്ടർ സുജ സൂസൻ 
തജാർജക് നതിങ്ങൾക്ക് പരതിചയല്ടുത്ു
ന്നു. ഇങ്ങലന ഇനതിയുള്ള പൂക്ാലത്തി
ലറെ ഓതരാ ലക്വും മലയാെം മതിഷലറെ 
അധയോപകർക്ും പഠതി്ാക്ൾക്ും ഒരു മു
്ൽക്ൂട്ടാകുന്ന ് രത്തിലാണക് വതിഭാവനം 
ലചയ്തിരതിക്ുന്ന്ക്.

വാർത്തകൾ 

http://pookalam.kerala.gov.in/

ഓണപ്ൂക്ലലാം
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ഓണമുണ്ട േയവേ ചളൂള പാടുകയുള്ളളൂ

മലെലളാം മിഷൻ അധ്ലപകർക്് 
മലെലളാം സർവകലലശലലെുടെ 
ദശദിന ശിൽപ്ശലല
അധ്ാ്രകരുടെ അക്ാൈമിക് ബന്രുണ്ം വികസിപ്ിക്ുകയാണ് ലക്്ം

തിരുവനന്തപുരം • മലയാെം 
മതിഷൻ അധയോപകർക്ായതി ്ു
ഞ്ചലത്ഴുത്ച്ഛൻ മലയാെം 
സ ർ വ്വ ക ല ാ ശ ാ ല യു മ ാ യ തി 
തചർന്നക് പത്ക് ദതിവസം നീണ്ു 
നതിൽക്ുന്ന ശതില്പശാല ഒരുങ്ങു
ന്നു. സർവ്വകലാശാലയതിലല ഭാ
ഷാവതിദഗ്ദ്ധരുലട തനതൃ്്വത്തിൽ 
നടക്ുന്ന ശതില്പശാലയതിലൂലട  
മലയാെം മതിഷനതിലല അധയോപക
രുലട അക്ാദമതികക് സനപുണയേം  
വതികസതി്തിക്ുകയാണക്  മല 

യാെം മതിഷലറെ ലക്ഷയേം
          ഓഗസ്റക് 27 മു്ൽ ലസപക്്ം
�ർ 5 വലര നടക്ുന്ന ശതില്പശാ
ലയതിൽ മലയാെം മതിഷനതിൽ രജതി
സ്റർ ലചയ് അധയോപകർക്ക് പലകേ
ടുക്ാം. ഓൺസലനായതി സം
ഘടതി്തിച്ചതിരതിക്ുന്ന ശതില്പശാല
യതിൽ ആദയേം രജതിസ്റർ ലചയ്ുന്ന 
50 തപർക്ാണക് പലകേടുക്ാനാ
വുക. പലകേടുക്ുന്ന അധയോപ
കർക്ക് മലയാെ സർവ്വകലാശാല 
സർട്ടതിെതിക്റ്ുകൾ നൽകും. 

ഭാഷ, സാഹതി്യേം, സംസക് ക്ാ
രം,സാതകേ്തിക വതിദയേ എന്നതിവലയ 

തകന്ദീകരതിച്ചാണക് ശതില്പശാലയതിൽ 
ക്ാസുകൾ ആസൂത്രണം ലചയ്തി
രതിക്ുന്ന്ക്. 
ഇന്തയേൻ സമയം സവകതിട്ടക് 7 മണതി 
മു്ൽ 8.30 വലരയാണക് ശതില്പശാ
ലയുലട സമയം .അധയോപകർ
ക്ക് ഹാജർ നതിർ�ന്ധമാണക്. 
കാരണം കാണതിച്ചു ലകാണ്ുള്ള 
ഒരു ദതിവസലത് അവധതി അനു
വദതിച്ചതിട്ടുണ്ക്. കൂടു്ൽ അവധതി
യാകുന്നവർക്ക് സർട്ടതിെതിക്റ്ക് 
ലഭതിക്തില.

റേഡിറെല മലെലളാം ഓറണലത്സവത്ിൽ  
'നറല്ലണാം റകറട്ടലണാം'
അത്ം മു്ൽ ്ിരുഡവാണം വടര ഓണപ്രി്രാെികൾ 
ഒരുക്ുന്നു.

ത ി രു വ ന ന്ത പു ര ം  •  ഇ ത്
വണ ഓണം ആതഘാഷതിക്ാൻ 
തറഡതിതയാ മലയാെം മലയാ
െതികതൊലടാ്ം കൂടുന്ന്ക് വയേ
്യേസ്തങ്ങൊയ നതിരവധതി പരതി
പാടതികതൊലടയാണക്. "അത്ം 
പത്തിനക് ലപാതന്നാണം' എന്ന 
പഴലമാഴതിലയ അനുസ്രതിക്ുന്ന 
്രത്തിൽ പത്ക് പ്രത്യേക പരതി
പാടതികൊണക് അത്ം മു്ൽ 
്തിരുതവാണം വലര ഓണ്രതി
പാടതികൾ പ്രതക്ഷപണം ലചയ്ു
ന്ന്ക്. കലാ സാംസക് ക്ാരതിക 
രംഗലത് പ്രമുഖർ പലകേടുക്ു
ന്ന സംവാദപരതിപാടതി "നതലാണം 
തകതട്ടാണം'. സംവതിധായകൻ 
മധുപാൽ, ഗായതിക നഞ്ചതിയമ്, 

ചലച്ചതിത്ര നടതി അനു സതിത്ാര, 
ഗാനരചയതി്ാവക് സക്പ്രം, 
കാമറാമാൻ തവണു, സൂരയേ കൃ
ഷ്ണമൂർത്തി, ഗായതിക രാജലക്ഷതി, 
നടൻ ഇർഷാദക്, എഴുത്ുകാ
രൻ സുനതിൽ പതി ഇെയതിടം, കവതി 
തറാസക് തമരതി ്ുടങ്ങതിയവർ തക
തട്ടാണത്തിൽ അ്തിഥതികൊയതി 
എത്ുന്നു.
കൂടാല് പയതമ പണലതിയതിൽ 
തഗാത്ര വതിഭാഗക്ാരുലട ഓണ
വതിതശഷങ്ങൾ, കതഥാത്സവ
ത്തിൽ 25 പ്രശസ്ത കഥാകാരു
ലട സമതക്രാ കഥകൾ, ചതിത്രകാ
രന്മാരുലട ഓണാനുഭവങ്ങൾ 
ഉൾല്ടുത്തിയ ഓണക്ാഴ്ചകൾ, 
പ്രമുഖ എഴുത്ുകാരുലട ഓണ 

ഓർമ്കൾ,  ഓണ്്തി്ുകെതി
ലല വായനാ ഓർമ്കൾ പ്രമു
ഖർ പകേുവയ്ുന്ന ഓണ്്തി്ു
കെതിലല ഓണം, ഓണക്ാല 
സതിനതിമാ വതിതശഷങ്ങൾ ഉൾല്
ടുത്തിയ ഓണക്ാല സതിനതിമകെതി
ലൂലട, മലയാെഗാനശാഖയതിലല 
ഓണ്ാട്ടക് വതിതശഷം ഗായകർ 
പകേു വയക്ുന്ന ആവരതികൾ, 
ഓണം പ്രതമയമാക്തിയ ഓണം 
കവതിയരങ്ങക് കൂടാല് മലയാെം 
മതിഷൻ പ്രവർത്കർ പ്രതിയല്
ട്ടവർക്ക് ആശംസകൾ അറതിയതി
ക്ുന്ന സസക് തനഹം തറഡതിതയാ 
മലയാെം എന്നതിവ ഓണക്ാല
ത്ക് തറഡതിതയാ മലയാെം ആസ്വാ
ദകർക്ായതി ഒരുക്ുന്നു.

ഓാംറചരി  
എൻ.എൻ പിള്ള
േഹട്ന്േൻ കകരളധീയ 

സമാജത്ിന്റെ ഈ വർഷന്ത് 
ഭാഷാസാഹിത്യ പകുരസ്ാരത്ിനട് 
അർഹനായി.  മലയാളം മിഷൻ 

ഡല്ഹി ൊപട്റ്ർ പ്രസിഡറൊണട്.

ആശാംസകൾ

മലയാളം 
മിഷചറെ േിേിധ 
ചാപ്റ്റേുകളു
മായി �ടന് 
ഓൺബലൻ 
വയാഗങ്ങളിൽ 
�ിന്്റ 

ചലപ്റ്റേുകളുടെ പ്രവർത്നങ്ൾ 
വിലെിരുത്ി ഓണ്തലൻ റെലഗങ്ൾ
പ്രവർത്നങ്ങൾ കൂെു്ൽ കാര്ക്മമാക്ുന്ന്ിനുള്ള  
നിർഡദേശങ്ങൾ ചർച്ച ടചയ്ു.

തിരുവനന്തപുരം • പു് തിയ അധയേ
യന വർഷത്തിൽ ചാപക്റ്റുകെു
ലട പ്രവർത്നങ്ങൾ വതിലയതിരു
ത്തി അവ കൂടു്ൽ  ലമച്ചല്
ടുത്ുന്ന്തിനുള്ള പദ്്തികൾ 

ആസൂത്രണം ലചയ്ാനായതി ചാ
പക്റ്റുകെുമായതി ഒൺസലൻ തയാ
ഗങ്ങൾ സംഘടതി്തിച്ചു. റാസൽ
സഖമ, കുസവറ്ക്, അ�ുദാ�തി, 
അൽ ഐൻ, ഒമാൻ, �ഹക് സറൻ, 

ആഫ്രതിക്, ജ്ാൻ, ഖത്ർ, 
തഗാവ, മധയേപ്രതദശക്, ്മതിഴക് നാ
ടക്, മുംസ�, ഡൽഹതി എന്നീ 
ചാപക്റ്റുകെതിലാണക് നതിലവതിൽ 
തയാഗങ്ങൾ നടന്ന്ക്. മലയാെം 

മതിഷൻ ഡയറക്ടറുലട തനതൃ്്വ
ത്തിൽ നടന്ന തയാഗത്തിൽ  
ചാപക്റ്റുകെുലട പ്രവർത്നങ്ങൾ 
കൂടു്ൽ കാരയേക്ഷമമാക്ുന്ന്തി
നുള്ള നതിർതദേശങ്ങൾ ചർച്ച ലചയ്ു.

വാർത്തകൾ 
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അത്ം ചേളുത്ാൽ ഓണം കേുക്ും

ഓണം  
ചെസ്റ്റീേ്റ 
സാരിയും  
മാസ്റ ക്ുകളും

പുതിയ  
ട്റീഷർട്ട്റ  
കളക്ഷ�ിൽ
�ിന്്റ 

സുവനീർ റഷലപ്ിൽ തലരമലകലൻ 
ഓണാം ടെസ്റീവ് സലരികൾ
 മലയാളം മിഷടറെ അഭിമാന ്രദ്ധ്ികളിടലാന്നായി സുവനീർഡഷാപ്് മാറിക്ഴിഞ്ു.

തിരുവനന്തപുരം • തകരൊ 
സാരതിയതിൽ ് യ്ാറാക്ുന്ന ഓണം 
ലെസ്റതിവക് സാരതികൾ സുവനീർ 
തഷാ്തിലറെ ് ാരമാകാൻ ഒരുങ്ങു
കയാണക് 2500/- രൂപ വതിലയുള്ള 
ഈ സാരതികൾ ഓണം പ്രത്യേക 
ഇെവു കൂടതി തചർത്ക് 2250/- രൂപ
യ്ാണക് വതിപണതിയതിലലത്തിക്ുന്ന
്ക്. തകരൊ സാരതിയുലട തകാട്ടൺ 
ലമറ്ീരതിയലതിൽ പ്രത്യേക ഡതിസസ
നുകൾക്ുള്ളതിൽ മലയാെ അക്ഷ
രങ്ങൾ പ്തി്തിച്ചാണക് ഓണം 
ലെസ്റീവക് സാരതി ്യ്ാറാക്തിയതി
രതിക്ുന്ന്ക്. സാരതികൾ കൂടാല് 
ഓണം ലെസ്റീവതിറെ ഭാഗമായതി 
മുണ്ും മാസക് കും കൂടതിയുണ്ക്. 
550/-  രൂപ വതിലയുള്ള മുണ്ക്  
പ്രത ് യേക  ഇ െ വു ം  ത ച ർ ത്ക്  
495 /-  രൂപയ്ാണക് വതിപണതിയതിലല
ത്ുന്ന്ക്. മുണ്തിലറെ കരതയാടു 
തചർന്നക് മലയാെ അക്ഷരങ്ങൾ 
ആതലഖനം ലചയ്്ാണക് ലെസ്റീ
വക് മുണ്ുകൾ.ഓണം പ്രമാണതിച്ചക് 
ഉത്സവ ഇെ വായതി 10 ശ്മാനമാ
ണക് മുണ്ുകൾക്ും സാരതികൾ
ക്ും മലയാെം മതിഷൻ നൽകു
ന്ന്ക്. സാരതിയും മുണ്ും കൂടാല് 
മാസക് ക്ും ഓണം ലെസ്റീവതിലറെ 
ഭാഗമായതി വതിൽ്നയ്ുണ്ക്. ഒലര
ണ്ത്തിനക് 40/-  രൂപയാണക് വതില. 6 
മാസക് ക്ുകൾ എടുത്ാൽ 200/- 
രൂപയാണക് വതില.
തകരെത്തിലറെ സാംസക് കാരതിക 
ഉത്സവങ്ങൾ, ആതഘാഷങ്ങൾ 
എന്നതിവ മുദ്രകൊക്തി ഉൽ്
ന്നങ്ങൾ വതിൽ്നയക് ലക്ത്തി
ക്ുക എന്ന ലക്ഷയേതത്ാലടയാ
ണക് ലെസ്റീവക് കെക്ഷൻസക് ഒരു
ക്തിയതിരതിക്ുന്ന്ക്. വതിഷുവതിലന 
ആതലഖനം ലചയ്ുന്ന ക്ുകൾ, 
സാരതികൾ, ടീഷർട്ടുകൾ 
എ ന്ന തി വ യ ാ ണക് 
ലെസ്റീവക് കെ
ക്ഷനതിലല 
ആദയേ ഉൽ

് ന്ന ങ്ങ ൾ .  ക ണ തി ല ക് ാ ന്ന 
പൂവാണക് വതിഷുവതിലറെ മുദ്രയാ
യതി ആതലഖനം ലചയ്തിരതിക്ുന്ന
്ക്. വതിഷു സക് ലപഷൽ ക്തിനക് 
300/- - രൂപയും ടീ ഷർട്ടതിനക് 425/-
- രൂപയുമാണക് വതില. സാരതികൾ 

1250/- -, 1450/- -   രൂപ എന്നീ 
നതിരക്ുകെതിൽ ലഭയേമാണക്. 

മലയാെതികെുലട ചതിന്ത
യതിൽ മാത്രമല ജീവതി് 

രീ്തിയതിലും മാതൃഭാഷലയ തചർ
ത്ുനതിർത്ുക എന്ന ലക്ഷയേതത്ാ
ലട വതിഭാവനം ലചയ് സുവനീർ
തഷാ്ക് ഇന്നക് മലയാെം മതിഷലറെ 
അഭതിമാന പദ്്തിയായതി മാറതി
ക്ഴതിഞ്ു. 2020-ൽ സംഘടതി്തി
ച്ച 24--ാമ്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തമെയതി
ലാണക് മലയാെം മതിഷലറെ ആദയേ 
സുവനീർതഷാ്ക് ഒരുക്തിയ്ക്. 
അന്നും മലയാെം മതിഷലറെ ഭാഷാ 

സുവനീറുകൾക്ക് ആവശയേക്ാർ 
ഏലറയായതിരുന്നു. ഭാഷാ വാ
യക് ലമാഴതിയതിലൂലടയും വരലമാഴതി
യതിലൂലടയും മുദ്രകൊയും സഞ്ച
രതിക്ുകയും വയോപതിക്ുകയും ലച
യ്ുലമന്ന ആശയമാണക് സുവനീർ
തഷാ്തിനക് പതിന്നതിലുള്ള്ക്. 
രാജയേത്ക് ആദയേമായാണക് ഭാഷയ്ക് 
തവണ്തി ഇത്രലമാരു സംരംഭം 
ഒരുങ്ങുന്ന്ക്. 2019 ജൂൺ 19-നക് മു
ഖയേമന്ത്രതി പതിണറായതി വതിജയനാ
ണക് ഭാഷാ സുവനീർ ഉദക്ഘാട

നം ലചയ്്ക്.
കഴതിഞ് രണ്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ചല
ച്ചതിത്ര തമെകെതിലും നതിറസാന്നതി
ധയേമായതി മലയാെം മതിഷൻ സു
വനീർതഷാ്ക് ഉണ്ായതിരുന്നു. 
ചലച്ചതിതത്രാത്സവത്തിലനത്തി
യവർക്ക് പു്തിയ കൌ്ുകമാ
യതിരുന്നു ഭാഷാ സുവനീറുകൾ. 
മലയാെ അക്ഷരങ്ങെും കവതി്ക
െും ആതലഖനം ലചയ് മഗ്ഗുകൾ, 
വതയാെ ജൂട്ടക് സഞ്ചതി �ാഗുകൾ, 
ടീ ഷർട്ടുകൾ എന്നതിവയായതിരു
ന്നു  24--ാമ്ക് അന്താരാഷ്ട്ര ചല
ച്ചതിത്രതമെയതിൽ സജ്ജീകരതിച്ച 
സുവനീർ തഷാ്തിലല ഉൽ്ന്ന
ങ്ങൾ. കഴതിഞ് വർഷം നടന്ന 
തമെയതിൽ അക്ഷരങ്ങൾ പ്രതിന്റ് 
ലചയ് തകരെ സാരതി, മാസക് ക്ുകൾ 

എന്നതിവയായതിരുന്നു പു്തിയ ഉൽ
്ന്നങ്ങൾ.  മലയാെ അക്ഷര
ങ്ങൾ തകാറതിയതിട്ട മാസക് ക്ുകൾ 
ധരതിലച്ചത്തിയ സതിനതിമാ ആസ്വാ
ദകർ ചലച്ചതിത്രതമെയതിലല തവറതി
ലട്ടാരു കാഴ്ചയായതിരുന്നു. 

ഡകരളാ സാരിയുടെ 
ഡകാട്ടൺ ടമറ്ീരിയ
ലിൽ പ്രഡ്്ക ഡി
ബസനുകൾ കൾ
ക്ുള്ളിൽ മലയാള 
അക്രങ്ങൾ ്ര്ിപ്ി
ച്ചാണ് ഓണം ടെസ്റീ
വ് സാരി ്യ്ാറാക്ി
യിരിക്ുന്ന്്. 

വാർത്തകൾ 

https://souvenirshopkerala.com/

ഭൂമിമലയാളം • ജൂലല 2021



13

ഉചണ്ടങ്ിവലാണം വപാചല  
അചല്ലങ്ിവലകാദശി
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എഴുത്തുപു�

ആൻസി മറനലജ്.
അധ്യാപിക
ഒമാൻ ൊപട്റ്ർ

കഥ

വണ്തി വലതിലയാരു കുലു
ക്തത്ാലട ലചമ്ൺ

പാ്യതിതലക്തിറങ്ങതി. വണ്തിയു
ലട പുറകതിൽ മയക്ത്തിലായതി
രുന്ന അയാൾ ഉണർന്നു ചുറ്ും 
തനാക്തി. ദൂലര മലനതിരകൾ ്ല
യുയർത്തിനതിൽക്ുന്നു. പുറത്ക് 
നലകാറ്ുണ്ക്. മരച്ചതിലകൾ ഇെ
കതിയാടുന്നു.

"എത്ാറാതയാ' 
"ഇനതി ഏകതദശം നാലക് കതിതലാ

മീറ്ർ കാണും സർ'. സരൈവർ 
മറുപടതി പറഞ്ു.

ടവ്വലലടുത്ക് മുഖവും കഴുത്ും 
്ുടച്ചു, കുതറദതിവസമായതി യാത്ര
്ുടങ്ങതിയതിലട്ടന്നയാൾക്ുത്ാ
ന്നതി. ്ാൻ  വതിമാനമതിറങ്ങതിയ്ക് 
ഇന്നലലതയാ മതിനതിഞ്ാതന്നാ...?  
ഓർക്ാൻ ശ്മതിച്ചു. ഇന്നലല 
രാത്രതി, അയാതൊർലത്ടുത്ു .

എയർതപാർട്ടതിൽനതിന്നു തനലര 
ഇതങ്ങാട്ടാണു തപാന്ന്ക്.

ആറക് മാസങ്ങൊയതി ഇവലര 
കാണണലമന്ന ചതിന്ത മനസ്തിലന 
വലാല് അലട്ടാൻ ് ുടങ്ങതിയതിട്ടക്. 
ആദയേലമലാം  ആ ത്ാന്നൽ അവ
ഗണതിച്ചു. നതിരന്തരമായതി അവർ  
സ്വപ്നത്തിൽ പ്ര്യേക്ഷല്ടാൻ ് ു
ടങ്ങതിയത്ാൾ അവലര കാണാൻ 
്ീരുമാനതിക്ുകയായതിരുന്നു. 

ആ ല ക  ഒ റ് ത് വ ണ ത യ 
അവലര  കണ്തിട്ടുള്ളു. അന്നവർ 
പട്ടണത്തിലല ഒരു െക്ൊറ്തിലാണക്  
്ാമസതിച്ചതിരുന്ന്ക്.

ഒരു വെവു്തിരതിഞ്ക് വണ്തി 
ലചറതിയ ഒരു അങ്ങാടതിയതിലല നാൽ
ക്വലയതിലലത്തി. കുറച്ചുകടക
െും വലതിയ ഒരമ്പലവും. ഏത്ാ 
്മതിഴക്ഗ്രാമലത് ഓർമ്തി്തിക്ുന്ന 
ലചറതിയ ഒരു കവല. വണ്തിനതിർത്തി 
സരൈവർ തമൽവതിലാസവുമായതി 
പുറത്തിറങ്ങതി. അടുത്ുകണ് കട
യുലടതനലര നടന്നു.

ലപലട്ടന്നു്ലന്ന ്തിരതിച്ചുവ
ന്നുപറഞ്ു.

"ഇ്ു്ലന്ന നമ്ൾ അതന്വ
ഷതിച്ചസ്ഥലം. മുന്നതിൽ കാണുന്ന 
വെവു ് തിരതിഞ്ാൽ ആദയേംകാണു
ന്ന വലതിയല്ങ്ങതിൻതത്ാ്തിനു 
നടുവതിൽക്ാണുന്ന വീടക്'.

സരൈവർ വണ്തിലയടുത്ു. 
വെവു ്തിരതിഞ്ത്ാൾ്ലന്ന 
കണ്ു. നതിരനതിരയായതി നതിൽക്ു
ന്ന തകരവൃക്ഷങ്ങൾ. അയാൾക്ക് 
അത്ു്ം ത്ാന്നതി. സ്വപ്നത്തിൽ 
കാണാറുള്ള വീടും പരതിസരവും 
അ്ുതപാലല്ലന്ന. 

വണ്തി തറാഡതിൽനതിന്നക് വീടതിലറെ 
പറമ്പതിതലക്ുകയറതി. തറാഡതിൽനതി
ന്നക് അല്പം ഉയർന്ന പറമ്പക്. വണ്തി  
വതിശാലമായ കാർത്ാർച്ചതിൽ 

ലചന്നുനതിന്നു. അവതിലട പഴയ ഒരു 
തകാണ്സ പ്രൌഢതിയതിൽ നീണ്ു
നതിവർന്നു കതിടക്ുന്നു.

വണ്തിയുലട ശബ്ദം തകട്ടതിട്ടാവ
ണം ഔട്ടക്ഹൌസതിൽനതിന്നക് ഒരുലച
റു്ക്ാരൻ ഇറങ്ങതിവന്നു.

കാറതിൽനതിന്നക് അയാൾ പുറ
ത്തിറങ്ങതി. പറമ്പതിൽ പണതിലച
യ്തിരുന്നവർ ് ലയുയർത്തി തനാ
ക്ുന്നുണ്ക്.

" ത ഗ ാ പ തി ന ാ ഥ ൻ  സ ർ ല റെ 
വീടതല'. അയാൾ ആ ലചറു്
ക്ാരതനാടായതി തചാദതിച്ചു. എന്നതി
ട്ടക് ് ലറെ രൈസ്ക് വലതിച്ചു തനലരയതി
ട്ടക് ചുറ്ും തനാക്തി.

"അത്... ഇ്ു്ലന്ന വീടക്. 
പതക്ഷ തഗാപതിസാറക്...., തപായതി
ട്ടതിത്ാൾ ആറക്മാസം കഴതിഞ്ു. 
അമ്യുണ്ക്, സർ ഇരതിക്ൂ �ാൻ 
വതിെതിക്ാം.' പുഞ്ചതിരതിതയാലട ആ 
ലചറു്ക്ാരൻ അയാലെ വരാ
ന്തയതിതലക്ക് നയതിച്ചു.

വരാന്തയതിൽ കയറതിയതിരതിക്ാൻ 
്ുടങ്ങുതമ്പാതെക്ക് അകത്ു
നതിലന്നാരു സ്തീശബ്ദം ഉയർന്നു. 
"കുടതിക്ാലനലന്തകേതിലും ലകാ
ണ്ുവരാൻ കമലതയാടക് പറയൂ'. 
ആ ശബ്ദം തകട്ടത്ാൾ്ലന്ന 
അയാെുലട ഹൃദയം ശക്തിയാ
യതിമതിടതിക്ാൻ ്ുടങ്ങതി.

വതിരുന്നുകാരൻ ഇരതിക്ുന്ന
്തിനുമുൻപക് അമ് വരാന്തയതി
ലലത്തി. എഴുതന്നറ്ുനതിൽക്ുന്ന 
അയാതൊടക് ഇരതിക്ാനാവശയേല്
ട്ടക് അവരും എ്തിർവശത്ായതിരു
ന്നുലകാണ്ുപറഞ്ു.

"പ്രായമായതി ഓർമ്ലയലാം 
മങ്ങതിത്ുടങ്ങതി, എനതിക്ക് ആലെ 
മനസതിലായതിലാതട്ടാ'.

കതസരയതിൽനതിന്നക് എഴുതന്ന
റ്ക് രണ്ു ചുവടക് മുതന്നാട്ടക് വച്ചക്  
പ്തിഞ് ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ു.

"അതമ്..! �ാൻ തവണുതഗാ
പാൽ.' 

വാചകം പൂർത്തിയാക്ുന്ന
്തിനുമുൻപക് അമ് കതസരയതിൽ
നതിന്നക് എഴുതന്നറ്രതികതിതലക്ുവ
ന്നക് സക് തനഹതത്ാലട  അയാലെ 
രണ്ുസകലകാണ്ും ആ ശരീര
തത്ാടക് തചർത്ുനതിർത്തി. ഒരു 
നതിമതിഷം ആ കണ്ുകെതിതലക്ു
റ്ുതനാക്തി. രണ്ുതപർക്ും കു
റച്ചുസമയം ല്ാണ്യതിൽനതിന്നക് 
വാക്ുകലൊന്നും വന്നതില.

അല്പസമയത്തിനുതശഷം 
അമ് അയാലെ  സകയതിൽ്തിടതി
ച്ചക് അകതത്ക്ുലകാണ്ുതപായതി. 

അകതത്ക്ു കയറുതമ്പാൾ  
അവതിലട ഭതിത്തിയതിൽ ്ൂങ്ങുന്ന 
തൊതട്ടായതിതലക്ക് വതിരൽ ചൂണ്തി 
അമ് പറഞ്ു.

"ശ്ീരാജക്'.
അയാൾ ആ തൊതട്ടായതിതല

ക്ക് തനാക്തി. 
പണ്ക് െക്ൊറ്തിൽ തപായത്ാൾ 

അവതിലട സന്ദർശനമുറതിയതിലു
ണ്ായതിരുന്ന അത് തൊതട്ടാ. 
ഈ രൂപം നല ല്െതിമതയാലട  
മനസതിലുണ്ക്. 

അകലത് വതിശാലമായ സന്ദർ
ശനമുറതിയതിലല തസാെയതിൽ ഇരതി
ക്ുതമ്പാതെക്ക് അകത്ുനതിന്നക് 
ലവള്ളവുമായതി ആ ലചറു്ക്ാ
രലനത്തി.

"കണ്ാ നതിനതക്ാർമ്യുതണ്ാ 
തവണുലന. നമ്ുലട െക്ൊറ്തിൽ 
വന്നതിട്ടുണ്ക്'. തപരുതകട്ടത്ാൾ ആ 
ലചറു്ക്ാരൻ വതിസ്യതത്ാലട 

അയാെുലടതനലരതനാക്തി.
തവണുവതിലന കാണണലമ

ന്ന ആഗ്രഹംപറഞ്ക് ഉറങ്ങാൻ 
കതിടന്ന തഗാപതിസർ പതിലന്ന ഉണർ
ന്നതിലലയന്നക് പറയുതമ്പാൾ അമ്
യുലട കണ്ുകൾ നതിറയുതമാ എന്ന
യാൾ ഭയന്നു.  ഈ അമ് കരയു
ന്ന്ക് കാണാനുള്ള വതിഷമംലകാ
ണ്ാണക് ഇത്രയും നാൾ ഇതങ്ങാട്ടു
ള്ള യാത്ര ഒഴതിവാക്തിയ്ക്.

തവണുവതിലറെയടുത്തിരുന്നക് 
ആ അമ് ഒരുപാടക്  വതിതശഷ
ങ്ങൾ പറഞ്ു. െക്ൊറ്തിൽനതിന്നക് 
ഇതങ്ങാട്ടക് ്ാമസം മാറതിയ്ക്.  
മകൻ ശ്ീരാജക് തജാലതി ലചയ്തി
രുന്ന ജമ്ുവതിൽ തപായ്ക്. ജീ
വതിച്ചതിരുന്നത്ാൾ അച്ഛലനയും 

അമ്ലയയും അവതിലട ലകാ
ണ്ുതപായതി കാണതിക്ണലമന്നക് 
അവൻ എത്ാഴും പറയുമായതി
രുന്നുലവന്നക് പുഞ്ചതിരതിതയാലട 
പറയുന്ന ആ അമ്ലയ അയാൾ 
അത്ു്തത്ാലട തനാക്തി.

"തമാതന.., ശ്ീരാജക് ഒരു  കാ
ശ്ീരതിലപൺകുട്ടതിലയ സക് തനഹതി
ച്ചതിരുന്നു. വതിവാഹത്തിനുള്ള ഒരു
ക്ങ്ങലൊലക് ് ുടങ്ങതിയതിരുന്നു. 
പതക്ഷ.....,

�ങ്ങൾ അവലെയും തപാ
യതികണ്ു. അവെുലട സകേടം.., 
സഹതിക്ാൻ സാധതിച്ചതില തമാലന. 
വെലരവർഷങ്ങൾക്ുതശഷമാ
ണക് അവൾ മലറ്ാരു വതിവാഹം
കഴതിച്ച്ക്.'

ഹൃദെമന്ത്രണാം
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എഴുത്തുപു�

ന്േത്യം

കവിത

ഗീത കൃഷ്ണൻ
അധ്യാപിക, ഡല്ഹി

കടുത് തവനലല യാത്രയാക്തി 
വാ്തിലടച്ചക് ്തിരതിഞ്ു നടക്തവ 
ഒച്ചതകട്ടക് പടതിവാ്തിൽ ്ുറന്ന എന്നതിതലക്ക് 
പടർന്നക് കയറതിയ സശ്യേതമ 
നതിൻ വരവക്  എലറെ പ്ര്ീക്ഷയായതിരുന്നു.

്ണുത്ക് വതിറച്ച നതിൻ സകകൾ 
എലന്ന പുണർന്നത്ാൾ 
വതിയർത് നാെുകൾ, ദാഹത്ാൽ  
വലഞ് ദതിനങ്ങൾ എലാം മറന്നു 
മനം തകാൾമയതിർലകാണ്ു.

നനുത് കുെതിരായതി, ഹതിമകണമായതി 
നീ എൻ സതിരകെതിൽ പടരുതമ്പാൾ 
തവനലതിനക് വതിടനൽകതി വന്നണയുന്ന സശ്യേതമ 
നതിലന്ന പ്രകൃ്തി �ങ്ങൾക്ായക് 
ഒരുക്തി വച്ചതിരുന്നത്ാ.....

ഓതരാ വതിതശഷങ്ങൊയതി പറ
യുതമ്പാൾ ആ അമ്ലയ ആലക 
തനാക്ുകയായതിരുന്നു അയാൾ. 
മുടതി മുക്ാലും നരച്ചുലവന്നലാ
ല് അമ്യ്ക് കാരയേമായ മാറ്ലമാ
ന്നുമതില. മുഖലത് ഐശ്വരയേം പ്രാ
യലത് ത്ാൽ്തിച്ചു എന്നയാൾ 
മനസ്തിൽ്റഞ്ു. അമ്യുലട വതി
തശഷങ്ങെും, അയാെുലട വതിതശ
ഷങ്ങെും സകമാറതി കുതറ സമയം 
അവർ അവതിലട ആ സന്ദർശനമു
റതിയതിലതിരുന്നു.

"തമാൻ എയർതപാർട്ടതിൽനതി
ന്നക് തനരതിട്ടതിതങ്ങാട്ടുവന്ന്ാണ
തല, എന്നാൽ മുറതിയതിൽ തപായതി  
ഫ്രഷക് ആയതിവരൂ. �ാൻ കാ്തി
ലയടുക്ാം.'

തനലരയുള്ള ഒരു കതിട്ുമുറതി ചൂ
ണ്തികാണതിച്ചു്ന്നക് അവർ അക
തത്ക്ക് നടന്നു.

പ്തിലയ പുറതത്ക്തിറങ്ങതിയ 
തവണു ചുറ്ുപാടും തനാക്തിലകാ
ണ്ക് കാറതിതലക്ക് നടന്നു. കാറതിൽ 

സീറ്ക്നതിവർത്തിയതിട്ടക് സരൈവർ 
നലഉറക്മാണക്. സരൈവലറ 
ഉണർത്ാല് തഡാർ്ുറന്നക് 
ലചറതിയ�ാഗക് സകയതിലലടുത്ക് 
അകതത്ക്ക് ലചലുതമ്പാൾ. ഒരു 
ടവലും എണ്ക്ു്തിയുമായതി കതി
ട്ുമുറതിയുലട മുന്നതിൽ അമ്യു
ണ്ക്. എണ് സകയതിതലക്ക് പകർ
ന്നു്ന്നതിട്ടക് അവർ അകതത്ക്ക് 
ആംഗയേം കാണതിച്ചു.

വതിശാലമായ ഒരു കുെതികഴതി
ഞ്തിറങ്ങുതമ്പാൾ നാടൻ ലന
യ്തിൽച്ചുടുന്ന തദാശയുലട മണം 
അയാലെലക്ാ്തി്തിച്ചു. മുടതിലയാ
്ുക്തി, വസ്തംമാറതി മുറതിവതിട്ടതിറ
ങ്ങതി സന്ദർശനമുറതിയതിൽ ലചലു
തമ്പാൾ  സരൈവർ കാ്തികുടതിക
ഴതിഞ്ക് സഡയതിനതിങക്ഹാെതിൽനതി
ന്നുപുറതത്ക്ുവന്നു. കുെതികഴതി
ഞ്ുവന്ന അയാലെ കണ്യുടൻ 
ലഷൽെതിൽനതിന്നക് ഒരു ലചറതിയ
കു്തി ്ുറന്നക് എതന്താലയടുത്ക് 
അമ് അരതികതിതലക്ക് വന്നു.

"ലവള്ളംമാറതിക്ുെതിച്ച്തല 
ജലതദാഷംപതിടതിതക്ണ്'. എന്നതി
ട്ടക്  ലനറുകയതിതലക്ക് ഒരു നുള്ളക് 
രാസക് നാദതി ്തിരുമ്തി്തിടതി്തിച്ചു. 
ആ സമയത്ക് അയാെുലട ലനഞ്ചക് 
ഒന്നക് രണ്ക് വട്ടം ശക്തിയായതി മതിടതി
ക്ുന്ന്ക് തപാലലത്ാന്നതി. വന്നതി
റങ്ങതിയത്ാൾ അമ്ലയ കണ്
ത്ാഴും ഇ്ുതപാലല ഹൃദയം 
നല ശക്തിയായതി മതിടതിക്ുണ്ാ
യതിരുന്നു.

തദാശകഴതിക്ുതമ്പാഴും അമ് 
വാത്ാരാല് സംസാരതിക്ുന്നു
ണ്ായതിരുന്നു.

്റവാട്ടതിൽ അനതിയത്തിയും 
അമ്യും അച്ഛനും ്ലന്ന കാ
ത്തിരതിക്ുന്നുലണ്ന്നും, അ്ു
ലകാണ്ക് ഉടലന മടങ്ങുന്നുലവ
ന്നുംപറഞ്ത്ാൾ ആ മുഖത്ക് 
നതിരാശപടരുന്ന്ക് അയാൾക്ക് 
വതിഷമമുണ്ാക്തി.

ലണ്നതിതലക്ക് ്തിരതിച്ചുതപാ
കുന്ന്തിനുമുൻപക് അവലരക്ൂട്ടതി 

അമ്യുലട അടുത്ുവന്നക് കുറച്ചു
ദതിവസം ്ാമസതിക്ാലമന്നക് പറ
ഞ്ത്ാൾ നതിറഞ്ചതിരതിതയാ
ലട തവണുവതിലന യാത്രയാക്ാൻ 
അമ് ്യ്ാറായതി.

കാ്തികുടതികഴതിഞ്ക് കുറച്ചു
സമയംകൂടതി അവതിലട ചതിലവഴതിച്ചക് 
തപാകാലനാരുങ്ങുതമ്പാൾ അമ്  
അടുത്ുവന്നു സകയതിൽ പതിടതിച്ചു
ലകാണ്ുതചാദതിച്ചു,

"തമാതന.., നതിനക്തിത്ാൾ  
അസുഖങ്ങലൊന്നുമതിലതലാ.'

അത്രയും തനരം നതിറയാ്തി
രുന്ന ആ കണ്ുകൾ നതിറഞ്ു
്ുടങ്ങുന്ന്ക് കണ് അയാൾ 
അവലര ് തന്നാടക് തചർത്ുനതിർ
ത്തി. എന്നതിട്ടക് പ്തിലയപറഞ്ു.

"എനതിക്തിത്ാ ഒരസുഖവും 
ഇലതമ്... �ാൻ പൂർണ് ആതരാ
ഗയേവാനാണക്.'  ലനഞ്ചതിൽ സകവ
ച്ചുലകാണ്ക് അമ്യുലട കണ്ുകെതി
തലക്ുതനാക്തി്റഞ്ു  "അമ്
യുലട മകലറെ ഹൃദയം എലറെ 

ലനഞ്ചതിൽ ആതരാഗയേതത്ാലട 
മതിടതിക്ുന്നുണ്ക് '

അ ്ു പ റ യു ത മ്പ ാ ൾ  
അയാെുലട കണ്ും നതിറഞ്ു്ു
ടങ്ങതിയതിരുന്നു.

എന്നും നല്ുവരലട്ടലയന്നക് 
പറഞ്ുലകാണ്ക്  സകകൾ ലന
റുകയതിൽവച്ചക് ആ അമ്  അനുഗ്ര
ഹതിക്ുതമ്പാൾ വതി്ുമ്പതിത്ാകാ
്തിരതിക്ാൻ  പാടുലപട്ടു.

ലപലട്ടന്നു്തിരതിഞ്ുനടക്ു
തമ്പാൾ പതിന്നതിൽനതിന്നക് അമ്യു
ലട ശബ്ദം

"എലാവലരയുംകൂട്ടതിവരണം 
അമ് കാത്തിരതിക്ും'.

അയാൾ നടന്നുലചലുതമ്പാൾ 
കാർ സ്റാർട്ടക്ലചയ്ക് സരൈവർ 
തപാകാൻ ്യ്ാറായതിരുന്നു.

വീടതിലറെ പറമ്പുവതിട്ടക് തറാഡതി
തലക്തിറങ്ങതിയ കാറക് കണ്തിൽനതി
ന്നുമറയുന്ന്ുവലര ആ സ്തീരൂ
പം അവതിലടത്ലന്ന നതിൽക്ു
ണ്ായതിരുന്നു....
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എഴുത്തുപു�

പ്രതധീഷേ

കവിത

അഖിറലഷ്
ഡല്ഹി ൊപട്റ്ർ

അന്ധകാരത്തിൽ ലയതിലച്ചാരു അറയതിൽ

റാന്തൽ വതിെക്തിനാൽ ദീപക്്മാം തകാണതിൽ

അ്തിനരതികതിലാലയാരാ ്ുരുമ്പതിച്ച

ജനാല്ൻ അറ്ത്ക്; ശീല്ൻ മറവതിൽ

പാരതിജാ്ത്തിൻ സൌരഭതമറുന്ന

മുല്ൂ്ന്നുലട തകശത്തിൽ ലകട്ടതിയ

മൃദുലമതനാഹര അധരങ്ങൾ ലകാണ്ക്

വശയേമതനാഹര പുഞ്ചതിരതി ്ൂകതിയവൾ

ജാലകത്തിന്നരതികത്ക് നതിന്നവൾ

ആലരതയാ ്തിരയുന്ന തനാട്ടതമകതി

പു്ുപ്ര്ീക്ഷ്ൻ ഉദയകതിരണങ്ങൾ

അവെുലട കൺകെതിൽ ല്െതിഞ്ുനതിന്നു

മുറ്ത്ക് പൂക്ുന്ന നതിശാഗന്ധതി്ൻ സൌരഭയേം

അവെുലട പ്ര്ീക്ഷയ്ക് സുസ്വപക് നതമകതി

രാത്രതിമാനത്ക് പ്രൌഢനായക് നതിൽക്ുമാ

ഹതിമാംശു്ൻ കതിരണങ്ങൾ അവലെ ചപലയാക്തി

എങ്ങുമുണങ്ങാത് മുറതിവുകൾ ലകാലണ്തന്നാ

സവരൂപമാലയാരാ ചതിത്മത്ാൾ 

പ്ര്യോശ്ൻ ലപാൻപവതിഴമലതികൾ പൂക്ുന്ന

സുന്ദരമാലമാരു ഉപവനമായതി

എവതിലടതയാ മറലന്നാരാ സ്വപക് നത്തിനതിന്നക്

പ്രണയലമന്നവൾ നാമതമകതി

തപ്രമസാരംഗതി്ൻ മധുരമാം നാദത്തില-

വെറതിയാല്ലയവതിലടതയാ ലയതിച്ചുതചർന്നു

അവെുലട കൺകെതിൽ പ്ര്യോശ�തിം�ം

ഓഷ്ങ്ങെതിതലാ അനുരാഗഗീ്ം

ഓർമ്യതിൽ ദുഃഖത്തിൻ കാർതമഘങ്ങൾ

ഹൃദയതമാ അവെുലട പ്രണയപുഷ്ം

കാത്ുനതിൽക്ുമാ ഹൃദയലമലന്നന്നും 

ത്ടുന്നു ്ൻ പരതിപൂർണ്ലയവതിലടതയാ

കതിഴക്ുനതിന്നു വരുലമന്നക് ലചാലതിയ കണ്ലന

കാത്തിരതിക്ുമീ അഭതിനവ രാധതികയാണതിവൾ

ഈ രാത്രതിയാമത്തിൽ വരുലമന്ന ആശയാൽ

ജനാല്ന്നരതികത്ായക് മറഞ്വൾ തപ്രമതിക

്ലറെ കണ്ലറെ വരവതിനായക് വതി്ുമ്പുമീ

മന്ാരതി്ാരുണ്ു കാൺമൂ
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ചാറ്റൽമഴ

പ്തിവുതപാലല അന്നും �ാൻ 
സക് കൂൾ �സതിൽ കയറതി. 

രാവതിലല ഏഴരക്ാണക് ക്ാസ്ക് 
്ുടങ്ങുന്നല്കേതിലും 5.50 നാണക് 
�സക്. ഒരു മണതിക്ൂറതിലധതികം 
�സ്തിലതിരതിക്ണം. മാെുതചച്ചതി
യുലട ്മാശലയാലക് ഉള്ള്ു
ലകാണ്ക് ഓതരാ ദതിവസവും സക് കൂ
െതിതലക്ുള്ള യാത്ര ആസ്വദതിച്ചു
ലകാണ്ാണക് �ങ്ങൾ തപാവാറക്. 
തചച്ചതി എട്ടാം ക്ാസ്തിലും �ാൻ 
ഏഴാം ക്ാസ്തിലുമാണക്. അന്നക് 
മാെുതചച്ചതിയുലട സക് തറ്ാ്തിൽ 
തചച്ചതി ഉണ്ായതിരുന്നതില. ഒരു മതിനതിറ്ക് 
�സക് അകേതിൾ കാത്ുനതിന്നു. 
പതിലന്ന �സക് വതിട്ടു. തചച്ചതിക്തിന്നക് 
എന്തായതിരതിക്ും പറ്തിയ്ക്? �ാൻ 
എതന്നാടക് ്ലന്ന തചാദതിച്ചു. 

അന്നലത് ദതിവസം എനതിക്ാ
ലക ഒരസ്വസ്ഥ് ആയതിരുന്നു. 
സക് കൂെതിൽനതിന്നക് ഇടയ്ക് അമ്യു
ലട അടുതത്തക്ാടതിത്ായതി മാ
െുതചച്ചതിയുലട അമ്ലയ ഒന്നക് 
വതിെതിച്ചക് കാരയേമതന്വഷതിക്ാതമാ 
എന്നക് തചാദതിച്ചു. അമ് �ാൻ 
പഠതിക്ുന്ന സക് കൂെതിൽ ടീച്ചറാണക്. 

മാെുതചച്ചതി അമ്യുലട ക്ാസ്തി
ലല കുട്ടതിയായ്ുലകാണ്ക് തകാ
ണ്ാകക്റ്ക് നമ്പർ ഉണ്ാവുലമന്ന
റതിയാം. ലപാ്ുലവ ക്ാസ്തിൽ കു
ട്ടതികൾ രതണ്ാ മൂതന്നാ ദതിവസം 
വരാ്തിരുന്നാലാണക് ക്ാസക് ടീച്ചർ 
വതിെതിക്ാറക്. എലറെ വതിഷമം കണ്തി
ട്ടാവണം അമ് വതിെതിച്ചു. മാെു തച
ച്ചതിയുലട അച്ഛൻ തഹാസ്തിറ്ലതിലാ
ണക് എന്നക് പറഞ്ു. 

നാലെ വരുതമാ? 
എലറെ ആകാംക്ഷ നതിറഞ് 

തചാദയേത്തിനക് അമ്യുലട ഒരു 
പുഞ്ചതിരതി മാത്രമായതിരുന്നു മറുപടതി. 
ല�ലടതി തകട്ട്ും �ാൻ ക്ാസതി
തലതക്ാടതി. കണക്ു ടീച്ചർ ് കൃ
്തിയായതി പഠതി്തിക്ുന്നു. എലറെ 
ഏറ്വും ഇഷക്ടല്ട്ട വതിഷയമാ
യതിരുന്നതിട്ടും എലറെ മനസ്ക് ക്ാസ്തി
ലുണ്ായതിരുന്നതില. 

മാെുതചച്ചതി നാലെ വരുതമാ 
അകേതിെതിനു എന്തായതിരതിക്ും പറ്തി
യ്ക്? എന്നും തചച്ചതിലയ ലകാണ്ു
വതിടാൻ തസ്റാ്തിൽ വരാറുള്ള്ാ
ണക്. തചച്ചതിയുലട �ാഗക് �സതിന
ടുത്ക് വലര അകേതിെതിലറെ ത്ാെതി
ലായതിരതിക്ും. 

�ങ്ങെ്തിനക് തചച്ചതിലയ "കു
ഞ്ുവാവ' എന്നക് വതിെതിച്ചക് കെതി
യാക്ാറുമുണ്ക്. 

മാെു തചച്ചതിക്ക് സതഹാദരങ്ങ
ലൊന്നുമതിലാത്്ുലകാണ്ാ
തണാ അച്ഛലറെ ലാെനയ്ക് ഇത്രയും 
്ീവ്ര് എന്നക് തചച്ചതി വീട്ടതിലല 
ഓതരാ കാരയേങ്ങൾ പറയുതമ്പാൾ 
എനതിക്ക് ത്ാന്നതിയതിട്ടുണ്ക്.

അടുത് ദതിവസത്തിനക് തവണ്തി 
കാത്ുനതിന്ന എനതിക്ക് നതിരാശയാ
യതിരുന്നു െലം. അന്നും തചച്ചതി 
വന്നതില. 

അമ് വതിെതിച്ചത്ാൾ തചച്ചതി
യുലട അച്ഛനക് നയേൂതമാണതിയയാ
ലണന്നും സീരതിയസക് ആലണന്നും 
അറതിഞ്ു. എനതിലക്തന്താ മാെു
തചച്ചതിലയയും ആ അകേതിെതിലന
യും കാണാൻ ത്ാന്നതി. പലക്ഷ 
അമ്തയാടക് പറഞ്തില. 

�ാൻ രണ്ു മണതിയാവുതമ്പാ
തഴക്ും വീട്ടതിലലത്തി. അമ് നാലു 
മണതിയാവും. അന്നക് മൂന്നര ആവു
തമ്പാൾ അമ് എലന്ന വതിെതിച്ചു. 

" " � ാ ൻ  വ ര ാ ൻ  കു റ ച്ചു 
സവകും. മാെവതികയുലട അച്ഛൻ 
മരതിച്ചു .  �ങ്ങൾ അതങ്ങാട്ടക് 
ത പ ാ വു ക യ ാ . . . ' '  അ ത്രയു ം 
പ റ ഞ്ു  � ാ ൻ  എ ത ന്ത ലു ം 
പറയും മുതമ്പ അമ് തൊൺ 
കട്ടക് ലചയ്ു. എനതിലക്തന്താ വലാ
ത് തഷാതക്റ്്ുതപാല ത്ാന്നതി. 

എത്രതനരം തൊൺ സകയതിൽ 
പതിടതിച്ചു നതിന്നു എതന്നാർമ്യതില. 

മനസ്തിൽ നതിറലയ തചച്ചതിയും, 
പതിറകതിൽ പൂർണ് ആതരാഗയേതത്ാ
ലട �ാഗും ്ൂക്തി വരുന്ന ആ 
അകേതിെും മാത്രമായതിരുന്നു. എലറെ 
ആരുമലലകേതിലും തപരൻസക് ടീതച്ച
ഴക് സക് മീറ്തിംഗതിനക് വരുതമ്പാലഴാലക് 
നല സക് തനഹതത്ാലട എതന്നാടക് 
കുതറ തനരം സംസാരതിക്ാറുണ്ാ
യതിരുന്നു. 

നയേൂതമാണതിയ വന്നാൽ മരതിക്ു
തമാ? അറതിയതില.

ഒരായതിരം തചാദയേങ്ങൾ മന
സ്തിൽ വന്നുലകാണ്തിരുന്നു. ലപ
ലട്ടന്നക് തകാെതിംഗക് ല�ൽ തകട്ടാണക് 

�ാൻ ചതിന്തയതിൽനതിന്നുണർന്ന
്ക്. അമ് വന്നു. 

അമ്യുലട മുഖത്ക് വലാത് 
സകേടം നതിഴലതിക്ുന്നുണ്ായതി
രുന്നു.

അമ്യ്ും മാെുതചച്ചതിലയ 
ഇഷക്ടമായതിരുന്നു. 

പാവം ഇനതിയതിത്ാ എന്തക് 
ലചയ്ും? ഒരു ഗ്ാസക് ലവള്ളം കുടതി
ക്ുന്ന ത്ിനതിടയതിൽ അമ് പറഞ് .ു 

മാെുതചച്ചതി....
�ാക്തി തചാദതിക്ാൻ എനതിക്ക് 

കഴതിഞ്തില.
" " � ങ്ങ ല െ  ക ണ് ത ് ാ ൾ 

ഒ രു പ ാ ടക്  ത ന ര ം  ക ര ഞ്ു . 
അവെുലട അമ് എലന്താലക്
തയാ തപത്ഴക് സക് ശരതിയാക്ാൻ 
പുറത്ുതപായതിട്ടുണ്ക്. അവരുലട 
� ന്ധു ക് ല െ ാ ന്നു ം  ഇ വ തി ല ട 
ഇലാതത്ര... ഇന്നു രാത്രതിയലത് 
െക് സെറ്തിനക് ്ലന്ന നാട്ടതിതലക്ക് 
തപാവുംന്നാ പറലഞ്.''

ഇത്രയും പറയുതമ്പാതഴക്ും 
അമ്യുലട കണ്ക് നതിറഞ്ു.

തചച്ചതി ഒറ്യ്ാതണാ വീട്ടതിൽ? 
ഒറ്യ്ല. അടുത് റൂമതിലല ആൾ

ക്ാലരാലക് ഉണ്തിവതിലട.
എ ല റെ  സ കേ ട ം  ന തി റ ഞ് 

തചാദയേം തകട്ടക് ആശ്വസതി്തിക്ാ
ലനതന്നാണം അമ് പറഞ്ു. 

എനതിലക്തന്താ തചച്ചതിലയ 
കാണാൻ ത്ാന്നതി.

അമ്ലയാന്നു എലന്ന അവതിതട
ക്ക് ലകാണ്ുതപാവുതമാ? 

എനതിക്ക് തചച്ചതിലയ ഒന്നക് കാ
ണണായതിരുന്നു. 

എലറെ പ്തിഞ് ശബ്ദം തകട്ട 
അമ് എലറെ ് ലയതിൽ ് തലാടതി
ലക്ാണ്ക് പറഞ്ു. അ്തിലനന്താ 
നമുക്ക് തപാവാതലാ.

അമ്യുലട മറുപടതി എനതി
ലക്ാരതിത്തിരതി ആശ്വാസതമകതി. 
�ങ്ങൾ ടാകക് സതി പതിടതിച്ചക് തചച്ചതി
യുലട വീട്ടതിൽ തപായതി.

എലന്ന കണ്്ും തചച്ചതി ഓടതി 
അടുത്ുവന്നു. 

""നതിതന്നാടക് �ാലനത്ര നാൊയതി 
എലറെ വീട്ടതിതലക്ു വരാൻ പറ
യുലന്ന... ഇന്നു �ാൻ നാട്ടതിൽ 
തപാവുവാ... ഇനതി കാണുതമാ
ന്നറതിയതില...'' അ്ക് പറയുതമ്പാൾ 
തചച്ചതിയുലട കണ്ക് നതിറഞ്ു. 
�ാലനാന്നും മതിണ്തിയതില. തചച്ചതി 
പതിലന്നയും നതിർത്ാല് എലന്താ
ലക്തയാ പറഞ്ു.

്തിരതിച്ചു  വീട്ടതിതലക്ു വരു
തമ്പാൾ എലറെ മനസ്തിൽ തചച്ചതി
യുലട ആതവശതത്ാലടയുള്ള 
സംസാരമായതിരുന്നു. തചച്ചതി കര
ഞ്തിരുന്നതില. അമ് പറയുംതപാ
ലല സാഹചരയേത്തിനനുസരതിച്ചക് 
സദവം ശക്തി ലകാടുത്്ാ
തണാ? 

ജീവതി്ത്തിൽ ഇനതി കാണു
തമാന്നറതിയതില. എന്നാലും അന്നും 
ഇന്നും �ാൻ തചച്ചതിലയ ഒരുപാടക് 
ഇഷക്ടല്ടുന്നു. ജീവതി്ത്തിലല
ന്നും ഓർക്ാനും സക് തനഹതിക്ാ
നും രക്�ന്ധം തവണലമന്നു
ള്ള എലറെ കുഞ്ു ചതിന്തലയ ് തി
രുത്തിയ്ക് തചച്ചതിയാണക്. കെകേമതി
ലാത് സക് തനഹത്തിന്ുറത്ു 
മലറ്ാന്നതിലലന്നക് �ാൻ മനസ്തി
ലാക്തിയ്ക് തചച്ചതിയതിലൂലടയാണക്. 
അടുത് ദതിവസം സക് കൂൾ �സക് 
തചച്ചതിയുലട തസ്റാ്തിലൂലട നീങ്ങു
തമ്പാൾ �ാൻ തചച്ചതി കാത്ു
നതിൽക്ുന്നതിടതത്ക്ക് തനാക്തി. 
ചതിലത്ാൾ തചച്ചതിയും അകേതിെും 
അവതിലട ഉലണ്കേതിതലാ? 

മാെു തചച്ചതിയുമായതി ചതിലവഴതിച്ച 
ഒരുപാടക് നല നതിമതിഷങ്ങൾ എലറെ 
മനസ്തിലൂലട കടന്നുതപായതി. സു
ഗന്ധമുള്ള ഒരുപതിടതി നല ഓർമ്
കൾ... തചച്ചതിലയ എലന്നകേതിലും 
കാണുലമന്ന പ്ര്ീക്ഷതയാലട 
�സതിലല �ഹെത്തിലലാന്നും 
കൂടാല് �ാൻ കണ്ടച്ചതിരുന്നു...

എന്റെ മാളകുകച്ചച്ചി

ഓർമ്മക്ുേിപ്്

ശ്ീമെി റമലത്്
വിദ്യാർത്ിനി
ഷാർജ ൊപട്റ്ർ
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ധനുഷ് ഡകാെിയിടല  
ൈീച്ച് ചുഴലിക്ാറ്ി 
ടലാലിച്ചുഡ്രായ  
്രഴയകാല  
്രള്ളികളുടെയും  
ടറയിൽഡവ  
ഡസ്റഷടറെയും  
ഡ്രാഡസ്റാെീസി 
ടറെയും വാട്ടർ 
ൊങ്ിടറെയുടമാടക് 
ഗ്കാലടപ്രൌഢി 
വിളിഡച്ചാ്ിടക്ാണ്് 
നിലടകാള്ളുന്നു. 

ഉ റങ്ങുതമ്പാൾ കാണുന്ന്ല 
സ്വപ്നം, ഉറങ്ങാൻ അനുവദതി

ക്ാത്്ാണക് സ്വപക് നം എന്നു 
പറഞ് പത്മശ്ീ തഡാ. അബ്ദുൽ 
കലാമതിലറെ സ്വപക് നനഗരതിയായ 
രാതമശ്വരതത്ക്ുള്ള യാത്ര ഒരു 
സ്വപ്നമായതിരുന്നു.

പ്രവാസ ജീവതി്ത്തിൽനതിന്നക് 
വീണുകതിട്ടതിയ ഒരുദതിവസം യാത്ര
യ്ായതി മാറ്തിവച്ചു. യാത്രാമതധയേ 
ഇരുവശത്ും ഉ്ക് പാടങ്ങൾ 
കാണാം. കടൽലവള്ളം വണ്തി
കെതിൽ നതിറച്ചക് പാടങ്ങെതിൽ പമ്പക് 
ലചയ്ക് സൂരയേ്ാപത്ാൽ വറ്തിച്ചക് 
ഉ്ാക്തി മാറ്ുന്ന്ക് ഇവതിലടയാണക്. 
തനാലക്ത്ാ ദൂരത്ക് പടർന്നു കതി
ടക്ുന്ന ഉ്ുപാടങ്ങൾ മഞ്ുകൂ
നകലെ അനുസ്രതി്തിക്ുന്നു. പാട
ങ്ങെതിൽ പണതിലയടുക്ുന്ന കുറച്ചക്  
ആെുകലെ മാത്രതമ വഴതിയരുകതിൽ 
കാണാൻ കഴതിയൂ. സഞ്ചാരതികൾ 
പാടവരമ്പതിൽ നതിന്നക് തൊതട്ടാ 
എടുക്ുന്നുണ്ക്.

രാതമശ്വരതത്ാടക് അടുക്ു
തന്താറും ഇരുവശത്ും കടൽ 
കണ്ു്ുടങ്ങതി. വഴതിയരതികതിൽ 
കടൽത്ീരത്ക് കുട്ടതികൾക്ാ
യതി ഒരു പാർക്ുമുണ്ക്. പാർക്തി
ലറെ മൺ്തിട്ടയതിതലക്ക് കടൽ 
ത്തിരകൾ വന്നു അലയടതിക്ുന്നു.  
കാറ്ാടതി മരങ്ങൾക്ക് ഇടയതിലൂലട 
കുട്ടതികൾക്ുള്ള �ാറ്റതി കാർ 
സറഡക് രസകരമാണക്. വഴതിയതിൽ 
സഞ്ചാരതികൾ  ആഹാരം പാ
കംലചയ്ക് കഴതിക്ുന്ന കാഴ്ചയും 
വതിരെമല. രാതമശ്വരതത്ക്ക് 

എത്ുതമ്പാൾ ആദയേം തഡാ. 
അ ബ്ദു ൾ  ക ല ാ ം  മ യേൂസ തി യ ം 
കാണാം. അതദേഹത്തിലറെ ജന്മ
സ്ഥലം ഇവതിലടയാണതലാ.

ഇവതിടുലത് എടുത്ുപറയാ
വുന്ന ഒരു  അത്ു് കാഴ്ചയാണക് 
രാതമശ്വരം ദീപതിലന �ന്ധതി്തിക്ു

ന്ന പാമ്പൻ പാലം. പാലത്തിനക് 
സമാന്തരമായതി കടലതിനക് കുറുലക
യുള്ള ലറയതിൽ പാലവും കാണാം. 
ക്ലുകൾക്ക് കടന്നുതപാകാൻ 
കഴതിയുന്ന രീ്തിയതിൽ പകുത്ുമാ
റാൻ കഴതിയുന്ന ് രത്തിലാണക് പാ
ലത്തിലറെ നതിർമ്ാണം. ബ്രതിട്ടീഷു
കാരാണക് പാലം പണതി കഴതി്തിച്ച
്ക്. കാൻഡതിലതിവർ എന്നും ഇരു
വശവും കത്രതികതപാലല മടക്ു
കയും നതിവർത്ുകയും ലചയ്ു
ന്ന്ുലകാണ്ക് മടക്ു കത്രതിക 
പാലം എന്നും ഇ്ക് അറതിയല്ടു
ന്നു. വെലര കാലം മുൻപക് നടന്ന 

ചുഴലതിക്ാറ്തിൽ ഒലതിച്ചുതപായ 
പാലം പതിന്നീടക് പു്ുക്തി പണതി
്്ാണക്. അന്നക് അ്തിലൂലട കട
ന്നുതപായ ല്യതിനും അ്തിലല 
യാത്രക്ാരും മുഴുവനും കടലല
ടുക്ുകയായതിരുന്നു. 

ക ട ല തി ത ല ക്ക്  ന ട ് ാ ല ം 
്ീർത്ക് ലകാണ്ക് സുന്ദരമായ 
അരീമതിയൻ �ീച്ചക് രാതമശ്വരലത് 
മലറ്ാരു മതനാഹര കാഴ്ചയാണക്.
സായന്തനങ്ങെതിലും പുലരതികെതി
ലും സഞ്ചാരതികൾ നടത്ത്തിനും 
ത�ാട്ടതിംഗതിനും ഇവതിലട എത്ാ
റുണ്ക്. ത�ാട്ടതിൽ കുറച്ചുദൂരം ലച
ന്നുകഴതിയുതമ്പാൾ ദൂലര തക്ഷത്ര
ത്തിലറെ ഭാഗങ്ങെും ദ്വീപുകെും 
കാണാം. 

തക്ഷത്രകാഴ്ചകൾ വയേ്യേസ്ത
മായ ഒരു അനുഭവമാണക്. തക്ഷ
ത്രലത് സം�ന്ധതിച്ചക് രണ്ക് വതി
ശ്വാസങ്ങൾ നതിലനതിൽക്ുന്നു. 
ആദയേതത്്ക് ശ്ീരാമൻ ശതിവപ്ര
്തിഷ് നടത്തിയ സ്ഥലം രാതമശ്വ
രം എന്നും രണ്ാമതത്്ക് പ്ര ത്ിഷ് 
രാമനാഥസ്വാമതികൊയ്ുലകാ
ണ്ക് രാതമശ്വരം എന്നും അറതിയ
ല്ടുന്നു എന്ന്ാണക്. അധയോത്മ
രാമായണത്തിലും ഈ തക്ഷത്ര
ലത്ക്ുറതിച്ചും അ്തിലറെ ഐ്തി
ഹയേലത്ക്ുറതിച്ചും പ്ര്തിപാദതിച്ചതി
ട്ടുണ്ക്. രാതമശ്വരം നഗരത്തിലറെ 
ഒത് നടുക്ക് �ംഗാൾ ഉൾക്ട
ലതിലറെ ്ീരത്ായാണക് രാമനാ
ഥതക്ഷത്രം സ്ഥതി്തിലചയ്ുന്ന്ക്. 
കതിഴക്ും പടതിഞ്ാറും വലതിയ 
തഗാപുരങ്ങൾ കാണാം. കതിഴക്ു
ഭാഗലത് തഗാപുരമാണക് ഉയര
ക്ൂടു്ൽ ഉള്ള്ക്. ഇ്തിതനാടക് 
തചർന്നക് വലതിയ ഒരു മണ്പവു
മുണ്ക്. ഇ്തിനക് മുകെതിൽ നന്ദതിയു
ലട പുറത്തിരതിക്ുന്ന ശതിവതനയും 
പാർവ്തിലയയും ഇരുവശത്ും 
ഗണപ്തി സുബ്രഹക് മണയേൻമാതര
യും ലകാത്തിവച്ചതിട്ടുണ്ക്. ല്ക്ും 
വടക്ും ലചറതിയ തഗാപുരങ്ങൊ
ണക്. തക്ഷത്ര മ്തിലതിനക് അകത്ക് 
മൂന്നക് ഇടനാഴതികൾ ഉണ്ക്. ഇ്തിൽ 
ആ ദ യേല ത്  ഇ ട ന ാ ഴ തി യ ാ ണക് 

തലാകത്തിലല ഏറ്വും വലതിയ 
ഇടനാഴതി. പാണ്യേരാജാക്ന്മാരും 
ശ്ീലകേയതിലല ജാെക് ന ആസ്ഥാ
നമാക്തി ഭരതിച്ചതിരുന്ന രാജാക്
ന്മാരും തചർന്നാണതി്ക് നതിർമ്തി
ച്ച്ക്. ഭാര്ത്തിലല 12 തജയോ്തിർ
ലതിംഗ തക്ഷത്രങ്ങെതിൽ ഒന്നാണതി
്ക്. ചുണ്ാമ്പതിലും ഇഷക്ടതികയതിലും 
്ീർത് ഭീമാകാരമായ നന്ദതി വതിഗ്ര
ഹമാണക് ഇവതിടുലത് പ്രത്യേക്.

നന്ദതി വതിഗ്രഹത്തിനക് ഇട്ുഭാ
ഗത്ക് പത്ക് സകകെുള്ള ഗണ
പ്തിയുലടയും വല്ുഭാഗത്ക് 
വള്ളതിസതമ്നായ മുരുകലന
യും കാണാം. ശ്ീതകാവതിൽ കരതി
കേലതിൽ നതിർമ്തി്മാണക്. 3 അടതി 
ഉയരമുള്ള രാമനാഥസ്വാമതിയാണക് 
പ്ര്തിഷ്. സ്വാമതിയുലട വല്ുഭാഗ
ത്ക് പാർവ്തിയാണക്. ശ്ീരാമൻ, 
സീ്, ലക്ഷണൻ എന്നീ വതിഗ്രഹ
ങ്ങെും ഇവതിലടയുണ്ക്. തക്ഷത്ര 
മ്തിൽലക്ട്ടതിനകത്ക് 22 സ്ാന
കുണ്ങ്ങെുണ്ക്. 

തക്ഷത്രത്തിലറെ വടക്ായതി 
ഗന്ധമാംദന പർവ്വ്ം സ്ഥതി്തി 
ലചയ്ുന്നു. ഇവതിലടയാണക് ശ്ീരാ
മലറെ പാദങ്ങൾ പ്തിഞ് മൺ
്തിട്ടയുലട മുകെതിൽ ് െതത്ാലട
യുള്ള മണ്പം സ്ഥതി്തി ലചയ്ു
ന്ന്ക്. രാതമശ്വരം നഗരത്തിലറെ 
നയനാനന്ദകരമായ ദൃശയേവും ദ്വീ
പതിലറെ പല ഭാഗങ്ങെും ഇവതിലട 
നതിന്നാൽ കാണാവുന്ന്ാണക്. 

തക്ഷത്രത്തിനക് കതിഴക്ക് ഭാഗ
ത്ായതി അഗ്തി്ീർത്ഥം എന്നക് 
അറതിയല്ടുന്ന .ു പതിതൃക്ൾക്ുള്ള 
�ലതി്ർ്ണവും മറ്ക് പൂജകെും 
ഇവതിലട നടന്നുവരുന്നു. രാമ്ീർ
ത്ഥം, ലക്ഷണ്ീർഥം, ജഡായു 
്ീർത്ഥം എന്നതിവ ഇവതിലടയാ
ണുള്ള്ക്.

ധനുഷക് തകാടതിയതിതലക്ുള്ള 
മാർഗമതധയേ ശ്ീ തകാദണ് 

രാമതക്ഷത്രവും ലവള്ളത്തിൽ 
ലപാങ്ങതി കതിടക്ുന്ന കലുകൾ 
പ്രദർശതി്തിച്ചതിട്ടുള്ള ആഞ്ജതനയ 
തക്ഷത്രവും കാണാം. രാമതസ്ു 
നതിർമ്ാണത്തിനക് ഉപതയാഗതിച്ചതിരതി
ക്ുന്ന്ക് ഈ വതിധത്തിലുള്ള കലു
കൾ ആലണന്നാണക് വതിശ്വാസം. 
പഞ്ചമുഖ ഹനുമാനാണക് പ്ര ത്ിഷ്. 

പാമ്പൻ ദ്വീപതിനക് ല്ക്ുകതിഴ
തക് അറ്ത്ക് സ്ഥതി്തിലചയ്ുന്ന 
ഒരു ്ുറമുഖ പട്ടണമാണക് ധനു
ഷക് തകാടതി. 1964 ൽ രാതമശ്വരത്ക് 
ഉണ്ായ ചുഴലതിലക്ാടുംകാറ്തി
ലന ്ുടർന്നക് ഈ നഗരം പൂർ
ണ്മായും നശതി്തിക്ല്ടുകയും 
ഇത്ാൾ കാരയേമായ ജനവാസ
തയാഗയേമതിലാല് ഒരു തപ്ര്നഗ
രമായതി അവതശഷതിക്ുന്നു. 

മുൻപക് ഇവതിതടക്ുള്ള യാത്ര 
ജീ്ുകെതിലല ്ക്തിംഗക് മുതഖന 
ആയതിരുന്നു. കടൽത്ീരത്ുകൂ
ടതി യാത്രക്ാലര ധനുഷക് തകാടതി
യതിൽ എത്തിച്ചക് കൂട്ടതിലക്ാണ്ക് വരതി
കയായതിരുന്നു പ്തിവക്. ഇത്ാൾ 
തറാഡക് മാർഗം ്ലന്ന നമുക്ക് 
ധനുഷക് തകാടതിയതിൽ എത്ാവുന്ന
്ാണക്. ധനുഷക് തകാടതി മുനമ്പതിൽ 
നതിന്നാണക് രാമതസ്ു ആരംഭതിക്ു
ന്ന്ക്. ഇന്തയേയുലട ഏറ്വും അറ്
ത്ുള്ള ദ്വീപക് എന്ന പ്രത യ്േക്യും 
ഇ്തിനുണ്ക്. അവതിലടനതിന്നും തനാ
ക്ുതമ്പാൾ കടലും ആകാശവും 
ഒന്നുതചരുന്ന പ്ര്ീ്തിയാണക്. ഒരതി
ടത്ക് ശാന്തമായ കടലും മറുഭാഗ
ത്ക് ഭീമാകാരനായ ് തിരമാലകെും 
കാതണണ്്ു്ലന്നയാണക്! ധനു
ഷക് തകാടതിയതിലല �ീച്ചക് ചുഴലതിക്ാ
റ്തിലലാലതിച്ചുതപായ പഴയകാല 
പള്ളതികെുലടയും ലറയതിൽതവ 
തസ്റഷലറെയും തപാസക് തറ്ാെീ
സതിലറെയും വാട്ടർ ടാകേതിലറെയു
ലമാലക് ഗ്കാലലപ്രൌഢതി വതി
െതിതച്ചാ്തിലക്ാണ്ക് നതിലലകാള്ളു
ന്നു.  വർഷങ്ങൾക്തി്ുറം ഇന്നും 
മനസതിൽ രാതമശ്വര കാഴ്ചകൾ ല്
െതിഞ്ുനതിൽക്ുന്നു. 

റബബി സൗമ് എാം
അധ്യാപിക 
അഷേര എൻ.ജി.ഒ. 
കകാളനി 
പഠനകകന്ദ്രം 
തിരകുന്നല്കവലി

െരിത്രം ഉേങ്ങകുന് 

രലറമശ്വരാം
ഇവിെുടത് ഇെനാഴിയാണ് ഡലാകത്ിടല ഏറ്വും വലിയ ഇെനാഴി
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ര�ാക്് രലാർ 

തകരെം ഒര  ുദ്രാവതിഡ തദശമാലണകേതിലും 
വതിവതിധ സംസക് കാരങ്ങെുലട കടന്നു

കയറ്ം മൂലം ദ്രാവതിഡത്നതിമ നഷക്ടല്
ട്ട ഒരു സാംസക് ക്ാരതിക നതിലയാണക് ഇന്നക് 
തകരെത്തിനുള്ള്ക്. തലാകത്തിലല ഏ്ു 
തകാണതിലും ഓതരാ പ്രതദശത്തിതറെ്ായ 
പൂർവ്വതിക സംസക് കാരം അവതശഷതിച്ചതിട്ടുള്ള
്ക് അവതിലട ജീവതിക്ുന്ന ആദതിവാസതി വതി
ഭാഗങ്ങെുലട ഇടയതിലാണക്. ഈ വസ്തു് 
ദ്രാവഡ സംസക് കാരത്തിലറെ കാരയേത്തിലും 
ശരതിയാണക്. ദ്രാവതിഡ പാരമ്പരയേത്തിലറെ 
കലർ്തിലാത് രൂപം ഇന്നക് കാണാനാ
കുന്ന്ക് ആദതിവാസതി തഗാത്രവതിഭാഗങ്ങെു
ലട ഇടയതിലാണക്. കാണതിക്ാർ, കുറതിചയേർ, 
കുറതിമ്പയേർ, തചാലനായ്ന്മാർ, മല്ണ്ാര
ങ്ങൾ, മലയരയൻ, മാവതിലൻ, പണതിയൻ, 
മു്ുവാൻ, ഉള്ളാടൻ, നായാടതി, ഊരാെതി, 
ഇരുെർ ് ുടങ്ങതി അമ്പത്ാെം ആദതിവാസതി 
തഗാത്ര വതിഭാഗങ്ങൾ തകരെത്തിലുണ്ക്. 
തഗാത്ര വതിഭാഗങ്ങൾ ആചാരാനുഷ്ാന
ങ്ങെതിലും ജീവതി്രീ്തിയതിലും സംസക് കാര
ത്തിലും എലാം പരസ്രം വയേ്യേസ്തരാണക്. 
ഈ തഗാത്ര വതിഭാഗങ്ങെുലടലയലാം സം
സക് കാരങ്ങെുലട ആലകത്ുകയാണക് തക
രെത്തിലല ദ്രാവതിഡ സംസക് ക്ാരം.

തഗാത്ര വതിഭാഗങ്ങെുലട സംഗീ്ം 
ആധുനതിക കാലലത് ഏലറ ആകർഷതി
ച്ച ഒന്നാണക്. അടതിസ്ഥാനപരമായതി എലാ 
തഗാത്ര വതിഭാഗക്ാരുലടയും സംഗീ് 
പാരമ്പരയേം പരസ്രം �ന്ധല്ട്ടുകതിട
ക്ുന്നുണ്ക്. വതിതനാദവുമായതി �ന്ധ
ല്ട്ടതിട്ടുണ്ായ്ല തഗാത്രസംഗീ
്ം. അ്ക് കൂടു്ലും അവരുലട വതി
ശ്വാസവുമായും ജീവതനാപാധതിയു
മായതി �ന്ധല്ട്ടക് രൂപം ലകാ
ണ്വയാണക്. തഗാ
ത്രസ ം ഗ ീ ് ത് തി ൽ 
ഏറ്വും പ്രധാനം സം
ഗീത്ാപകരണങ്ങൊ
ണക്. മുഖയേധാരാ സം
ഗീ്ത്തിൽ നതിന്നും 
്തികച്ചും തവറതിലട്ടാരു 
വഴതിയാണക് തഗാ
ത്രസം

ഗീ്ത്തിൽ കാണുന്ന്ക്. ഈ തവർ്തിരതി
വക് സംഗീത്ാപകരണത്തിലറെ കാരയേത്തി
ലും ദർശതിക്ാം. ആദതിവാസതി സംഗീ്ത്തി
നക് ്ന്ായ ഒരു സംസക് ക്ാരമുണ്ക്. ആ 
സംഗീ് സംസക് ക്ാരത്തിലറെ പ്രധാന 
ഘടകം അ്തിൽ ഉപതയാഗതിക്ല്ടുന്ന 
സംഗീത്ാപകരണം ് ലന്നയാണക്. പീക്തി, 
മലകേ, മത്െം, മൺലപലറ ് ുങ്ങതിയ അപൂർ
വ്വ വാദയേങ്ങൾ ആ സംസക് ക്ാരത്തിലറെ 
ഭാഗമാണക്. ഈ ഗണത്തിതലക്ക് ഉൾല്
ടുത്ാവുന്ന ഒരു വാദയേമാണക് ലകാക്ര. 
്നതി ദ്രാവതിഡ സംഗീത്ാപകരണമായ 
ഇ്ക് തകരെത്തിലല പ്രധാനല്ട്ട തഗാത്ര 
വതിഭാഗങ്ങൊയ കാണതിക്ാർ, തവലർ 
എന്നതിവരുലട ഇടയതിലാണക് പ്രചാരത്തി
ലുെെ്ക്. തകരെത്തിനു പുറലമ ്മതിഴക് നാ
ട്ടതിലല തഗാത്ര സംഗീ്ത്തിലും ലകാക്
രയുലട സാന്നതിദ്യേം കലണ്ത്തിയതിട്ടുണ്ക്.

കാണതിക്ാരുലട ചാറ്ുപാട്ടതിലൂലടയാണക് 
ലകാക്ര പ്രസതിദ്മായ്ക്. ് തിരുവനന്തപു
രം, ലകാലം ജതിലകെതിലായതി വയോപതിച്ചുകതിട
ക്ുന്ന ഏലമല തകാട്ടയാർ ് ടാകത്തിലന 
ചുറ്തി്റ്തി അധതിവസതിക്ുന്ന  തഗാത്ര വതിഭാ
ഗമാണക് കാണതിക്ാർ. ഇവരുലട മാന്തവാദ 
ക്രതിയയാണക് ചാറ്ക്. അ്തിനുപതയാഗതിക്ുന്ന 
പാട്ടാണക് ചാറ്ുപാട്ടക്. ചാറ്ുപാട്ടതിനക് ്ാെം 
ല ക ാ ടു ക്ു ന്ന  പ്രധ ാ ന 

വാതദയോപകര
ണമാണക് 

ലകാക്ര. പലു ലകാത്തിയ അകം ലപാ
ള്ളയായ ഇരുമ്പു കുഴലും ചങ്ങലലകാണ്ക് 
കുഴലുമായതി �ന്ധതിച്ചതിരതിക്ുന്ന ഇരുമ്പുദ
ണ്ും തചർന്ന്ാണക് ലകാക്ര. ദണ്തിലന 
പുള്ളുവലതി എന്നു പറയുന്നു. ഇരുമ്പുകു
ഴൽ ഇട്ു കയ്തിലും ദണ്ക് വല്ു കയ്തിലും 
തചർത്ു പതിടതിച്ചക് ്മ്തിൽ ഉരസതിയാണക് 
സംഗീ്മുണ്ാക്ുന്ന്ക്.

ഉരസതി ശബ്ദമുണ്ാക്ുന്ന രീ്തിയതിലു
ള്ള വാതദയോപകരണങ്ങൾ തലാകലത്
മ്പാടുമുള്ള തഗാത്രസംഗീ്ത്തിലറെ പ്ര
ത്യേക്യാണക്. മനുഷയേർ പ്രകൃ്തിയുമാ
യതി തചർന്നതിണങ്ങതി ജീവതിച്ച്തിലറെ പ്ര്ീ
കമാണ്ക്. പ്രകൃ്തിയതിൽ ജീവതിച്ചക് അ്തിൽ 
നതിന്നക് ജീവതനാപാധതി കലണ്ത്തിയതിരുന്ന 
ആദതിമ മനുഷയേർ പ്രകൃ്തിലയ നതിരീക്ഷതിക്ു
കയും അനുകരതിക്ുകയും ലചയ്ു. മരങ്ങൾ 
്മ്തിൽ കാറ്തിലുരഞ്ുണ്ാകുന്ന സീൽ
ക്ാരം കാടതിലറെ സ്വന്തം സംഗീ്മായതി
രുന്നു. അ്തിലന അനുകരതിച്ചായതിരതിക്ാം 
ലകാക്ര തപാലുള്ള വാദയേങ്ങെുണ്ാക്തി
യ്ക്.ഇരുമ്പു ലകാണ്ാണക് ലകാക്രയു
ലട നതിർമ്ാണം.

കാണതിക്ാരുലട ജീവതി്ത്തിൽ ലകാ
ക്രക്ക് വലതിയ സ്ഥാനമുണ്ക്. ലകാക്ര
ലയടു്ക് എലന്നാരാചാരം ്ലന്ന അവർ
ക്തിടയതിൽ നതിലവതിലുണ്ക്. കാണതിക്ാരുലട 
സവദയേനും മന്ത്രവാദതിയുമായ പ്ാത്തിക്ക് 
അവശ് ത്ാന്നതിത്ുടങ്ങുതമ്പാൾ മലറ്ാ
രാലെ ആസ്ഥാനതത്ക്ക് ് തിരലഞ്ടുത്ക് 
പരതിശീലനം നൽകുന്ന ചടങ്ങാണക് ലകാ
ക്രലയടു്ക് .

ഈറയതിൽ ലമടലഞ്ടുക്ുന്ന ഒരു 
ലചറതിയ ലപട്ടതിക്കത്ാണക് ലകാക്ര 
സാധാരണ സൂക്ഷതിക്ുന്ന്ക്.ഈ ലപട്ടതിലയ 
വതിലങ്ങൻ ലപട്ടതി  എന്നുവതിെതിക്ുന്നു 
.ലകാക്രലയ കുറതിച്ചക് കാണതിക്ാർക്തി
ടയതിൽ കൌ്ുകകരമായ ചതില വതിശ്വാ
സങ്ങെുമുണ്ക്. ചാറ്ു കഴതിഞ്ക് ലകാക്ര 

നല മതിനുസമുള്ള്ായതി കാണല്ട്ടാൽ 
അസുഖം അഥവാ �ാധ ലപലട്ടന്നക് 
കഴതിയും. അലാ്ായാൽ കുറയുന്ന കാരയേം 
�ുദ്തിമുട്ടാകും.ഇ്ാണക് ഒരു വതിശ്വാസം.
ലകാക്ര ലപലട്ടന്നക് ് ുരുലമ്പടുത്ാൽ ഉപ
തയാഗതിക്ുന്ന ആെതിലറെ (പ്ാത്തി) ആയുസക് 
കുറയുലമന്ന്ാണക് മലറ്ാരു വതിശ്വാസം.

കൂടാല് വാ്, യക്ഷതി, ക്ഷുദ്ര പ്രതയാഗം 
എന്നതിവലയ അ്തിജീവതിക്ാനും ലകാക്
രക്ക് കഴതിവുലണ്ന്നും കാണതിക്ാർ വതിശ്വ
സതിക്ുന്നു. ഈ വതിശ്വാസങ്ങെതിൽ ശാസ്ത
ത്തിലറെ പതിൻ�ലമതിലലകേതിലും പ്രകൃ്തിലയ 
അറതിഞ്ക് പ്രകൃ്തിയതിൽ ജീവതിച്ച ഒരു കൂട്ടം 
മനുഷയേരുലട നതിഷക് കെകേമായ ജീവതി്ത്തി
ലറെ മതനാഹരമായ തനർ ചതിത്രങ്ങെുണ്തി
്തിൽ. ഇങ്ങലന ലകാക്ര എന്ന  സംഗീ
ത്ാപകരണം ഒരു തഗാത്ര വതിഭാഗത്തിലറെ 
ജീവതി്ലത്യാലക സ്വാധീനതിച്ചതിരതിക്ുന്ന 
ഒന്നാലണന്നക് മനസ്തിലാക്ാം.

െു. സന്്

കാണിക്ാരുടെ  
ജീവി്ത്ിൽ  
ടകാക്രക്് വലിയ 
സ്ഥാനമുണ്്.  
ടകാക്രടയെുപ്് 
എടന്നാരാചാരം ്ടന്ന 
അവർക്ിെയിൽ  
നിലവിലുണ്്.

ടകലക്രെുടെ  
ദ്രലവിഡടപ്രുമ
ടകാക്രടയ കുറിച്ച് കാണിക്ാർക്ിെയിൽ കൌ്ുകകരമായ ചില വിശ്ാസങ്ങളുമുണ്്.
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