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വാർത്തകൾ 
അദ്്യലപകലരലെച്

04 പാഠാസൂത്രണം

ചുറ്ുപാടുകളിൽനിനുും 
ജീവിതത്ിൽനിനുും 
ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്ി 
വിദ്ാർഥിയ പരിശീലിപ്ിക്ുന 
നിത്വിദ്ാർഥിയാവാൻ 
നമുക്ക് കഴിയണും.

മഷിത്ണ്ച്

05 മാ്രൃഭാഷയുടെ 
്രല�ാെ�ിൽ

കുരുനുകൾ തങ്ങളുണ്ട 
ജന്മനാടിനു വവടെി സ്വരൂ
പിച്ച ഓവരാ രൂപയ്ുും എത്ര 
വിലയാണക് ഉള്ളണ്തനക് 
അവരുണ്ട ഉത്ാഹത്ിൽ 
നിനക് മനസിലാക്ാമായിരു
നു.

ഗ്രന്ഥപ്ുര

07 മ�യാളികളുടെ  
തപിയടപെട്ട നിലഷധി

എഴുത്ുകാരണ്റെ സാമൂഹ്  
പ്രതിബ്ധത ഉയർത്ിപ്ിടിക്ു
ന ദർശനങ്ങളാണക് വർക്ിണ്യ 
നയിച്ചിരുനതക്.

വലർത്കൾ

06 ഷീ ലേഡിലയായിൽ 
ടെേുകഥകൾ

ണ്ക. സരസ്വതി അമ്മയുണ്ട 
ണ്ചറുകഥ ണ്പൺബുദ്ിയുണ്ട 
നാടകാവിഷക് കാരമായിരുനു 
ഉദക്ഘാടന പ്രവഷേപണും. 

11 ആത്മവിശ്ാസം നിേച്ച് 
ദശപുഷ്ം

തുഞ്ചത്ക് എഴുത്ച്ഛൻ 
മലയാള സർവകലാശാലയുും 
മലയാളും മിഷനുും വചർനാണക് 
ശിൽപ്ശാല സുംഘടിപ്ിച്ചതക്.

13 വായനാദിന മത്സരഫ�ം 
തപഖ്ാപിച്ു

മലയാളും മിഷൻ അധ്ാപകർ
ക്ുും പഠിതാക്ൾക്ുമായി 
രടെക് വിഭാഗങ്ങളിലാണക് മത്ര
ങ്ങൾ സുംഘടിപ്ിച്ചതക്. 

ദുടര ദൂടര മലെലളാം

18 അനുനിമിഷം മാേുന്ന 
ഡൽഹി

ഇനക് ഒരു തമാശയായി വതാ
നുനുണ്വങ്ിലുും അനക് വളണ്ര
വയണ്റ വപടിച്ചുവപായി. അതാ
യിരുനു ചിലവപ്ാണ്ഴാണ്ക് 
ഡൽഹി.

ല�ലകച് ലലലർ

19 ല�ാത്രത്തനിമയിൽ െി� 
സം�ീല്രാപകരണങ്ങൾ

ഉ
ള്ള

െക്
ാം

45
നിലവില്  
45 രാജ്യങ്ങളില് 
മലയാളം മിഷന്റെ 
പഠനകകന്ദ്രങ്ങള് 
പ്രവർത്ിക്കുന്കു

ഷീ റേഡിറ�ോ
മന്ത്ി സജി 
ചെേി�ോൻ 
ഉദ്ഘോടനം  
ചെയ്യുന്യു 

ലകന്ദ്ര െലഹിത്യ അക്ലദമി 
അവലർഡച് ലനെിെ ട്ല�. 

ഓാംലചരി എൻ.എൻ. പിള്ളയ്കച് 
ആശാംെകൾ

താളങ്ങൾക്ക് നിരവധി സമാ
നതകൾ വഗാത്ര സുംഗീതങ്ങളി
ലുും മറ്ക് മുഖ്ധാരാ സുംഗീതങ്ങ
ളിലുും കാണാൻ കഴിയുണ്മങ്ി
ലുും ഇവയുണ്ട നിർമ്മാണവുും 
ഉപവയാഗ രീതിയുും ഒനിൽനിനക് 
വ്ത്സ്തമായിരിക്ുും.

രണാം നകവാത്ാനം: 
െമുദലെ ലനതലക്ൾ 
ലനതൃത്ാം നൽകണാം-മന്തി
ഷീ റേഡിറ�ോ സോംസ്ോരിക വകുപ്ു മന്ത്ി സജി ചെേി�ോൻ ഉദ്ഘോടനം ചെയ്ു

്രിരുവനന്തപുരം • സമുദായ 
വനതാക്ൾ ഒരു രടൊും നവവാ
ത്ാനത്ിനക് വനതൃത്വും നൽക
ണണ്മനുും സ്തീപുരുഷസമത്വത്ി 
നായി സർക്ാർ ആവിഷക് കരിക്ു
ന  പരിപാടികളിൽസമൂഹത്ി
ണ്ല   എല്ാ വിഭാഗങ്ങളുണ്ടയുും 
സമ്ൂർണ്ണ പങ്ാളിത്ും      ഉറപ്ാ
ക്ണണ്മനുും  സാുംസക് കാരിക,
ഫിഷറീസക്, യുവജന വഷേമ കാ
ര്വകുപ്ക് മന്തി സജി ണ്ചറിയാൻ 
ആവശ്ണ്പ്ട്ു. സ്തീ സമത്വത്ി
നായി  സാുംസക് കാരിക വകുപ്ക് 
ആസൂത്രണും ണ്ചയ്ത ഒരു വർഷും 
നീടെുനിൽക്ുന സമും  പരിപാ
ടിയുണ്ട ഭാഗമായി  വറഡിവയാ 
മലയാളും "ഷീ വറഡിവയാ'യുണ്ട 
ഉദക്ഘാടനും നിർവഹിക്ുകയാ
യിരുനു അവദേഹും.
മലയാളും മിഷൻ ഡയറക്ടർ സുജ 
സൂസൻ വജാർജക് പരിപാടിയിൽ 
അധ്ഷേത വഹിച്ചു.മലയാളും 
മിഷണ്റെ ഓൺ ലലൻ വറഡി
വയായായ വറഡിവയാ മലയാള
ത്ി ലൂണ്ടയാണക് 'ഷീ വറഡിവയാ 
'യഥാർഥ്മാക്ിയതക്. അടുത്
കാലത്ായി വകരളത്ിണ്ല 
സ്തീകൾക്ക് വനണ്രയുടൊകു
ന ഗാർഹികാതിക്രമങ്ങളുണ്ട 

പശ്ാത്ലത്ിലാണക് സാും
സക് ക്ാരിക വകുപ്ക് സമും പദ്തി 
ആവിഷക് ക്രിച്ചതക്. 
ചടങ്ങിൽ ആകാശവാണിയിൽ 
അരനൂറ്ാടെുകാലും അനൗൺസ
റായി വജാലി ണ്ചയ്ത ആദ്കാല 
പ്രവഷേപക സി.എസക് രാധാ 
വദവിണ്യ ആദരിച്ചു.കൂടാണ്ത 
മലയാളും മിഷണ്റെ പരിഷക് ക്
രിച്ച കണിണ്ക്ാന പാഠപുസ്ത
കത്ിണ്റെ പ്രകാശനവുും ചട
ങ്ങിൽ നടനു. എഴുത്ുകാരി 
ണ്ക എ ബീന,വറഡിവയാമലയാ
ളും ണ്പ്രാജക്ടക് ണ്ഹഡക് വജക്ബക് 
എബ്രഹാും മലയാളും മിഷൻ  ര 
ജിസക്് ാർ ഇൻ ചാർജക് സ്വാലിഹ 
എും വി എനിവർ  സുംസാരിച്ചു.       

ണ്പൺബുദ്ി എന കഥയുണ്ട 
വറഡിവയാ ആവിഷക് കാരും ചട
ങ്ങിൽ അവതരിപ്ിച്ചു. സമും 
പരിപാടിയുണ്ട സുംസ്ാന
തല ഉദക്ഘാടനും ണ്സപക്റ്ുംബർ 
4 ശനിയാഴ്ച ലവകുവനരും 3 
മണിക്ക് മുഖ്മന്തി പിണറായി 
വിജയൻ ഉദക്ഘാടനും ണ്ചയ്തു. 
സാുംസക് കാരിക വകുപ്ിനക് കീഴി
ലുള്ള മലയാളും മിഷൻ ഉൾണ്പ്
ണ്ടയുള്ള 40 സ്ാപനങ്ങളുും 
യുവജന വകുപ്ിണ്റെ കീഴിലു
ള്ള സ്ാപനങ്ങളുും വചർനാ
ണക് ഈ പദ്തി നടപ്ിലാക്ു
നതക്. സമും പദ്തിയുണ്ട കമ്മി
റ്ി ണ്ചയർ വപഴക്സൺ മലയാളും 
മിഷൻ ഡയറക്ടറാണക്. 

മലെലളാം മിഷൻ പുതിെ അഞ്ച് 
രലജ്യങ്ങളിലലക്ച് കൂെി
്രിരുവനന്തപുരം • അഞ്ചക് രാ
ജ്ങ്ങളിവലക്ക് കൂടി മലയാളും 
മിഷണ്റെ പ്രവർത്നങ്ങൾ വ്ാപി
പ്ിച്ചു. തായക് ലാൻഡക്, ഓസക്് ിയ, 
ന ്ൂസ ി ല ാ ൻ
ഡക് ,  ഘ ാ ന , 
വ ക ാ ും വ ഗ ാ 
എനീ രാജ്
ങ്ങ ള ി ല ാ ണക് 
മ ല യ ാ ള ും 
മ ി ഷ ണ് റെ 
പു ത ി യ  പ ഠ
നവകന്ദ്രങ്ങൾ 
ആരുംഭിച്ചതക്. 
ഈ രാജ്ങ്ങ
ളിണ്ല മലയാളി 
കൂട്ായ്മകളുണ്ട 
സഹകരണവത്ാണ്ടയാണക് പഠ
നവകന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്ിക്ുന
തക്. 
വലാക്ക്ഡൗണിണ്റെ പശ്ാത്
ലത്ിൽ ഓൺലലനായിട്ാ
ണക് പഠനക്ാസുകൾ നടക്ുന
തക്. തായക് ലാൻഡക്, ഓസക്്ിയ, 
ന ്ൂസ ി ല ാ ൻ ഡക് ,  ഘ ാ ന , 
വകാുംവഗാ എനീ രാജ്ങ്ങളി
ണ്ല പ്രവാസി കുട്ികൾ മലയാളും 
മിഷണ്റെ ആദ് വകാഴക്  സായ 

കണിണ്ക്ാനയിലൂണ്ടയാണക് മാ
തൃഭാഷാപഠനത്ിനക് തുടക്ും കു
റിച്ചതക്. ഈ അഞ്ചക് രാജ്ങ്ങളിവല
ക്ു കൂടി മലയാളും മിഷണ്റെ മാ

തൃഭാഷാപഠനും വ്ാപി
പ്ിക്ുവമ്ാൾ വലാക
ത്ാണ്ക നിലവിൽ 45 
രാജ്ങ്ങളിൽ മലയാളും 

മ ി ഷ ൻ  പ്രവ ർ
ത്ിക്ുനു. 
ഇന്്യിൽ 24 
സുംസ്ാനങ്ങ
ളിൽ മലയാളും 
മ ി ഷ ണ് റെ  പ ഠ ന വ ക ന്ദ്രങ്ങ ൾ 
സജീവമായി പ്രവർത്ിക്ുനു
ടെക്. അമ്തിനായിരവത്ാളും 

കുട്ികൾ ഈ പഠനവകന്ദ്രങ്ങ
ളിൽ മലയാളും മിഷണ്റെ മാതൃ
ഭാഷാപഠന പാഠ്പദ്തിയിൽ 
4 വകാഴക് സുകളാണുള്ളതക്.  സർ
ട്ിഫിക്റ്ക് വകാഴക് സായ കണി
ണ്ക്ാന, ഡിവ്ാമ വകാഴക് സായ 
സൂര്കാന്ി, ഹയർ ഡിവ്ാമ 
വകാഴക് സായ ആമ്ൽ, സീനിയർ 
ഹയർ ഡിവ്ാമ വകാഴക് സായ 
നീലക്ുറിഞ്ി എനിവയാ
ണവ. ഇതു കൂടാണ്ത ഭൂമിമല
യാളും ഓപ്ൺ ഓൺലലൻ 

വകാഴക് സുും (ബി.എും
.ഒ.ഒ.സി.) മലയാളും 
മിഷൻ മാതൃഭാഷാ 
പഠനത്ിനായി ഒരു
ക്ിയിട്ുടെക്. 

ഭൂമിമലയാളം • സെപ്ംബർ2021
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മുഖമമാഴി
@MalayalamMissionKerala

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

@MMKerala

പ്രിയണ്പ്ട്വവര,

ഒകക് വടാബർ 2, ഗാന്ിജയന്ിയാണക്. ഈ ഗാന്ിജയന്ിക്ക് ഒരു 
പ്രവത്കതയുടെക്. ഇന്് സ്വാതന്ത്ും വനടി 75 വർഷും പൂർത്ിയാ
കുന വവളയിണ്ല ഗാന്ിജയന്ിയാണിതക്. സ്വാതന്ത്ും എത്ര  
വിലണ്പ്ട് വാക്ുും വരവുമാണ്ണനക് ഓവരാ നിമിഷവുും തിരിച്ചറി
വയടെ കാലഘട്ത്ിലാണക് നാും ജീവിക്ുനതക്. സ്വാതന്ത്ലബ്ധി
ക്ുും എത്രവയാ മുൻപക് വകരളത്ിണ്ല മഹാകവി കുമാരനാശാൻ 
സ്വാതന്ത്ണ്ത്ക്ുറിച്ചക് ഇങ്ങണ്ന എഴുതി.

 ""സ്വാതന്ത്ും തണ്ന അമൃതും 
 സ്വാതന്ത്ും തണ്ന ജീവിതും
 പാരതന്ത്ും മാനികൾക്ക് 
 മൃതിവയക്ാൾ ഭയാനകും''

   (ഒരു ഉദക് വബാധനും - 1924)

ദശലഷേക്ണക്ിനക് ഇന്്ാക്ാർ ജീവൻ ത്ജിച്ചുും ആയുഷക് ക്ാ
ലും സമരും നടത്ിയുും വനടിണ്യടുത് സ്വാതന്ത്ും വലാകണ്ത്വി
ണ്ട ജീവിച്ചാലുും  ഇന്് ക്ാണ്ര അഭിമാനഭരിതരാക്ുും. വകരളവുും 
വദശീയസമരകാലത്ക് അത്ാവവശ വത്ാണ്ട സ്വാതന്ത്സമര
ത്ിൽ അണിവചർനിരുനു. വകരളത്ിണ്റെ വദശീയ  
സമരചരിത്രും അനുസ്മരിക്ുനതിനുും വകരളും വനടിണ്യടുത് 
വളർച്ചകൾ അടയാളണ്പ്ടുത്ുനതിനുമായി അടുത് ഒരു 
വർഷും നീടെുനിൽക്ുന "ആസാദി കാ അമൃതക്' മവഹാത്വ
ത്ിൽ നാമുും പങ്ുവചരുനു. മലയാളും മിഷനുും വിപുലമായ പരി
പാടികളാണക് ആസൂത്രണും ണ്ചയ്തിട്ുള്ളതക്. അതിൽ ആദ്വത് 
താണക് ഗാന്ി ജയന്ി ആവഘാഷങ്ങവളാടക് അനുബന്മായി 
നടത്ുന ആവഗാള സ്വാതന്ത്ദിന ക്വിസക് മത്രും.  
വജ്രകാന്ി 2021 എനാണക് ഈ ക്വിസക് മത്രത്ിനക് വപരക്.  

സ്ാതന്്യം തന്ന് അമൃതം
എല്ാ ചാപക്റ്റുകളുും "സ്വാതന്ത്ും തണ്ന അമൃതും' (ആസാദി കാ അമൃതക്) 
എന പരിപാടി അവരവരുവടതായ രീതിയിൽ ആവഘാഷിക്ണും.  
സ്വാതന്ത്ും എനാൽ സമൂഹത്ിണ്ല ഏറ്വുും പാവണ്പ്ട് വ്ക്ിക്ുും 
അഭിപ്രായും പറയാനുും തണ്റെ ജീവിതും തിരണ്ഞ്ടുക്ാനുും രൂപണ്പ്ടു
ത്ാനുമുള്ള അധികാര ലഭ്തയാ ണ്ണനക് ഗാന്ിജി വിശ്വസിച്ചിരുനു. 
ഇന്് സ്വാതന്ത്ും ആവഘാഷിക്ുവമ്ാൾ ഗാന്ിജി ആ ആവഘാഷങ്ങ
ളിൽ നിണ്നല്ാും അകനക് ഇന്്യുും പാക്ിസ്ാനു മായി രാജ്ും വിഭജി
ക്ുന വവദനയിലുും ആകുലതയിലുും കഴിഞ്ു. തണ്റെ സവഹാദരങ്ങൾ
ക്ക് ലഭ്മാകാണ്ത്ാനുും തനിക്ുും വവടെനുണ്വയ്ാൻ ഗാന്ിജിക്ക്  
ഒരു മടിയുമുടൊയിരുനില്. ഗാന്ിജിയുണ്ട ജീവിതത്ിണ്ല ഒരു  
സന്ദർഭും ഓർക്ുനു. 

കുട്ികൾക്ക് ഗാന്ിജിണ്യയുും ഗാന്ിജിക്ക് കുട്ികണ്ളയുും വളണ്ര ഇഷക്ട
മായിരുനു. ഒരിക്ൽ ഒരു ണ്കാച്ചുകുട്ി ഗാന്ിജിണ്യ സന്ദർശിച്ചു. 
അവനക് ഗാന്ിജിയുണ്ട വസ്തധാരണും കടെവപ്ാൾ ആണ്ക അസ്വസ്ത 
വതാനി. ഇത്രയുും മഹാനായ ഒരാൾ വമൽ വസ്തും ധരിക്ാതിരിക്ുനതക് 
കടെക് അവൻ വചാദിച്ചു. "അങ്ങക് എന്ാണക് കുർത് ധരിക്ാത്തക്?'

"അതിനുപണമില് കുട്ീ, ഞാൻ വളണ്ര പാവണ്പ്ട്വനാണക് എനിക്ക് ഒരു 
കുർത് വാങ്ങാനാവില്'. ഗാന്ിജി സാവകാശും പറഞ്ു. കുട്ിയുണ്ട  
മനസ്ിൽ സഹാനുഭൂതി നിറഞ്ു. "എണ്റെ അമ്മയ്ക് നനായി തയ്യലറി
യാും. എണ്റെ ഉടുപ്ു കണ്ളല്ാും അവരാണക് തുനുനതക്. അവങ്ങയ്ക് ഒരു 
കുർത് തുനിത്രാൻ ഞാൻ പറയാും.'

"എത്ര കുർത്കൾ നിണ്റെ അമ്മയ്ക് തുനാൻ കഴിയുും'. ഗാന്ിജി 
വചാദിച്ചു. "എത്ര വവണും ഒനക്, രടെക്, മൂനക്... അവങ്ങയ്ക് എത്ര വവവണാ 
അത്രയുും തുനുും'. കുട്ി സവന്ാഷവത്ാണ്ട പറഞ്ു. 

"മകണ്ന എനിക്ക് ഒരു വലിയ കുടുുംബമുടെക്. എനിക്ക് നാൽപ്തക് വകാടി 
സവഹാദരങ്ങളുടെക്'. ഗാന്ിജി വിശദീകരിച്ചു. "അവർണ്ക്ല്ാവർക്ുും 
കുർത് ലഭിക്ുും വണ്ര ഞാണ്നങ്ങണ്നയാണക് കുർത് ധരിക്ുനതക്!'

കുട്ി ചിന്ാമഗ്നനായി. ഇന്്ണ്യന വലിയ കുടുുംബണ്ത്ക്ുറിച്ചുും 
പ്രാഥമി കമായ ജീവിതാവശ്ങ്ങൾ വപാലുും നിർവഹിക്ാൻ പ്രാപക്തി
യില്ാത് തണ്റെ സവഹാദരങ്ങണ്ളക്ുറിച്ചുും ഓർത്ക് അവണ്റെ കണ്ണക് 
നനഞ്ു.

ഇനക് ഇന്് വിവിധ വമഖലകളിൽ മുൻപന്ിയിൽ എത്ിയിട്ുടെക്. 
അവപ്ാഴുും  ഉള്ളവരുും ഇല്ാത്വരുും തമ്മിലുള്ള അകലും വർദ്ിച്ചുവരു
നു. അതുവപാണ്ല ഇന്്യുണ്ട പുവരാഗതിണ്യയുും സ്വാതന്ത്ണ്ത്യുും 
തടസ്ണ്പ്ടുത്ത്ക്വണ്ണും ജാതി മത ചിന്കൾ സമൂഹത്ിണ്ന വിഭജി
ക്ുനു. ലഷേക്ണക്ിനക് മനുഷ്ർ ഇവപ്ാഴുും നിരഷേരരാണക്. സ്തീകളുും 
പിനാക് ജനവിഭാഗങ്ങളുും ആക്രമിക്ണ്പ്ടുകയുും അപമാനിക്ണ്പ്ടു
കയുും ണ്ചയ്യുനു.

ഈ ന്ൂനതകൾ പരിഹരിച്ചക് മുവനറാനുള്ള ബാധ്ത നമ്മവളാവരാരു
ത് രിലുും നിഷേിപക്തമാണക്. അസ്വാതന്ത്ത്ിണ്റെ അവസാനഭിത്ിയുും 
നിലും ണ്പാത്ുും വണ്ര എല്ാ ഇന്്ക്ാർക്ുും സ്വാതന്ത്ും അമൃതധാര
യായി അനു ഭവിക്ണ്പ്ടുും വണ്ര സ്വാതന്ത്സമരങ്ങൾ വ്ക്ിണ്യന 
നിലയിൽ മനസ്ിലുും പൗരർ എന നിലയിലുും സമൂഹത്ിലുും ജ്വലിപ്ി
ച്ചുണ്കാവടെയിരിക്ണും.

ഡ�േക്ടർ,  
മല�ോളം മിഷൻ
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ലറഡിലെല മലെലളാം  
സൃഷ്ികൾ ക്ഷണിക്ുന്നു
വറഡിവയാ മലയാള
ത്ിവലക്ക് നിങ്ങൾ
ക്ുും പരിപാടികൾ 
നൽകാും. നിങ്ങളു
ണ്ട പഠനവകന്ദ്രത്ി
ണ്ല കുട്ികളുണ്ടവയാ 
അധ്ാപകരുണ്ടവയാ 
ര ച ന ക ൾ  ( ക ഥ , 
കവിത, നാടകും, വലഖനങ്ങൾ എനിവ) MP3 വഫാർമാറ്ിൽ 
ഓഡിവയാ ആക്ി മലയാളും മിഷനിവലക്ക് അയച്ചുതരിക. അയ
ക്ുവമ്ാൾ രചനകളുണ്ട പ്രാഥമിക വിലയിരുത്ൽ അതതക് പഠ
നവകന്ദ്രും അധികൃതർ നടത്ിയിരിക്ണും.

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

അറിെിപ്ച്

അദ്ധ്ാപകര�ാട് 

റഡോ. എം.ടി. ശശി 
ഭോഷോധ്ോപകൻ, മല�ോളം മിഷൻ

വലാകണ്മമ്ാടുമുള്ള മലയാളും മിഷൻ പ്രവർ
ത്നങ്ങണ്ള ഒറ് ജാലകത്ിലൂണ്ട എല്ാവരി
വലക്ുും എത്ിക്ുക എന ലഷേ്വത്ാണ്ട പ്ര
വർത്ിക്ുന ഭൂമിമലയാളും വാർത്ാപത്രിക
യുണ്ട ഓവരാ പുംക്ികളുും മികച്ചതാണക്. മുഖും 
മാറുന അധ്ാപനും, കുരുനുകളുണ്ടയുും അധ്ാ
പകരുണ്ടയുും രചനകൾ, ദൂണ്ര ദൂണ്ര മലയാളും, 
മലയാളും മിഷൻ വാർത്കൾ, അറിയിപ്ുകൾ 
തുടങ്ങിയവണ്യല്ാും വായനക്ാർക്ക് ഏണ്റ ഉപ
കാരപ്രദമാണക്.

ലബബി ൌമ്യ 
അധ്യാപിക,  

തിരകുന്നല്കവലി

അധ്യലപകർക്ച്  
ലചലദ്യലവലി തയ്ലറലക്ലാം
മലയാളും മിഷണ്റെ കണിണ്ക്ാന, സൂര്കാ
ന്ി വകാഴക്സുകൾ പഠിപ്ിച്ചക് പരിചയമുള്ള 
അധ്ാപകർക്ക് വചാദ്ാവലി തയ്യാറാക്ാൻ 
അവസരും. മലയാളും മിഷൻ ആരുംഭിക്ുന 
‘മിഷൻ’ ണ്മാലബൽ ആ്ിവക്ഷനിൽ ഈ 
വചാദ്ാവലികൾ അവ്ാഡക് ണ്ചയ്യുും. തയ്യാറാ
ക്ിയ അധ്ാപകരുണ്ട വപരിൽ തണ്നയാകുും 
വചാദ്ാവലി നൽകുനതക്. മാതൃകാപഠവനാത്
വങ്ങൾക്ുും മറ്ുും ഉപവയാഗിക്ാനാണക് ഇതക് 
തയ്യാറാക്ുനതക്.

അറിെിപ്ച്

കത്ുകൾ
മലെലളാം മിഷൻ

അരിലറ്ല 
തതക്ലെച്

തിരുവനന്തപുരാം
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ഏതക് കാര്ും ണ്ചയ്യുവമ്ാ
ഴുും ആസൂത്രണും പരമ

പ്രധാനമാണക്. ഒരു വീടു പണി
യുവമ്ാൾ വറാഡക്, പാലും, വി
മാനത്ാവളും എനിവയുണ്ട
ണ്യല്ാും നിർമ്മാണത്ിനായി 
എത്ര ഗൗരവത്ിലാണക് ആസൂ
ത്രണങ്ങൾ തയാറാക്ുനതക്. 
അതുവപാണ്ലത്ണ്ന വലാക
ത്ിണ്റെയാണ്ക ഭാവിഭാഗവധ
യും നിർണ്ണയിവക്ടെുന വി
ദ്ാർഥികണ്ള പരിശീലിപ്ിക്ുന 
വവളയിൽ ഒരു മുണ്നാരുക്വു
മില്ാണ്ത ക്ാസക് മുറിയിവലക്ക് 
വപാകാൻ കഴിയുവമാ? കഴിയി
ല് എനല്, ആസൂത്രണമില്ാ
ണ്ത വപാകാൻ പാടില് എനതാ
ണക് അധ്ാപകണ്ര സുംബന്ി
ച്ച ആദ്പാഠും. ക്ാസക് മുറിക്ക
ത്ക് നടത്ുന പ്രവർത്നങ്ങ
ണ്ള സുംബന്ിച്ചക് അധ്ാപിക 

മുൻകൂട്ി തയാറാക്ുന പ്രവർ
ത്ന വരഖയാണക് പാഠാസൂത്ര
ണും.

ഓവരാ ക്ാസ്ിലുും മുൻകൂട്ി 

തീരുമാനിച്ചിട്ുള്ള പഠനവനട്
ങ്ങൾ അടിസ്ാനമാക്ി സർ
ഗാത്മകമായ ഉള്ളടക്വത്ാ
ണ്ട പാഠാസൂത്രണും തയാറാ
ക്ുനതിനായി പാഠപുസ്തക
വുും ലകപ്ുസ്തകവുും ഗുണപര
മായി ഉപവയാഗണ്പ്ടുത്ണും. 
പാഠപുസ്തകത്ിനു പുറത്ുനി
നുള്ള ജീവിതത്ിണ്റെ ഉദാഹര
ണങ്ങൾ പാഠാസൂത്രണത്ിൽ 
ഉൾണ്ക്ാള്ളിക്ുനതിനുും 
നമ്മൾ മനസ്ിരുത്ണും. 

കുട്ിക്ക് വ്ക്മായി ആശ
യങ്ങൾ മനസ്ിലാക്ാൻ കഴി
യുന തരത്ിലുള്ള പ്രവർത്
നങ്ങൾ പാഠാസൂത്രണത്ിൽ 
വവടെ തരത്ിൽ വരഖണ്പ്ടു
ത്ാനുും ഉചിതമായ വവളയിൽ 
ക്ാസക് മുറിയിൽ ഉപവയാഗണ്പ്
ടുത്ാനുും അധ്ാപിക ഗൗരവ
മായി ശ്രമിക്ണും. 

ഓവരാ ക്ാസ്ിലുും നമ്മൾ 
ആസൂത്രണും ണ്ചയ്തക് നടപ്ിലാ
ക്ിയ പ്രവർത്നങ്ങൾ മൂലും 
കുട്ികൾ എണ്ന്ാണ്ക് ധാര
ണകൾ വനടിയിട്ുടെക് എനതു
കൂടി നമ്മൾ മനസ്ിലാവക്ടെ
തുടെക്. കുട്ി ഇനിണ്യണ്ന്ല്ാും 
കാര്ങ്ങൾ വനടാൻ ബാക്ി
യുടെക്? കുട്ിയുണ്ട വശഷിക്
നുസരിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങൾ 
നൽകാൻ നമുക്ു കഴിഞ്ു
വവാ? ഇനിണ്യണ്ന്ല്ാും തു
ടർപ്രവർത്നങ്ങൾ കുട്ിക്ു 
പകർനുനൽകാൻ ബാക്ിയു
ടെക്. ഇക്ാര്ങ്ങണ്ളല്ാും വില
യിരുത്ിണ്ക്ാടെക് തണ്റെ പാ
ഠാസൂത്രണത്ിണ്റെ അടുത് 
വപജിൽത്ണ്ന അധ്ാപിക 
കാര്ങ്ങൾ വരഖണ്പ്ടുത്ി സൂ
ഷേിവക്ടെതുടെക്. ഈ വില
യിരുത്ലാണക് 'പഠന'ത്ിണ്റെ 
ആധാരശില. ഓവരാ ക്ാസ്ിനു 
വശഷവുും നടത്ുന ഈ നിര
ന്ര വിലയിരുത്ലിണ്റെ അടി
സ്ാനത്ിലാണക് പഠവനാത്
വത്ിനക് (വാർഷിക പരീഷേ) 
40% മാർക്ക് കുട്ിക്ു നൽകുന
തക്. അതായതക് പഠനപ്രവർത്
നങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി ആസൂത്ര
ണും ണ്ചയക് ണ്തങ്ിൽ മാത്രവമ 
ശാസ്തീയമായി നിരന്രമൂല്
നിർണ്ണയും നടത്ാനുും കഴിയു
കയുള്ളൂ എനർത്ും. 

അധ്ാപകർക്ക് പാഠാസൂ
ത്രണും തയാറാക്ുനതിനക് 

ഏറ്വുമധികും സഹായകമാ
കുനതക് അതാതക് പാഠപുസ്തക
ങ്ങളുണ്ട ലകപ്ുസ്തകമാണക്. 
കുട്ിയിൽ രൂപണ്പ്വടടെ പഠന
വനട്ങ്ങൾ അടിസ്ാനമാക്ി
യുും നിരവധി പഠനപ്രക്രിയക
ളുും ഉദാഹരണങ്ങളുും ഉൾണ്പ്ടു
ത്ിയുമാണക് നമ്മുണ്ട ലകപ്ു
സ്തകങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്ുന
തക്. പാഠപുസ്തകും എങ്ങണ്നയാ
ണക് കുട്ികൾക്ു മുനിൽ അവ
തരിപ്ിവക്ടെണ്തനക് ലകപ്ു
സ്തകും നിങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ുും. 
പാഠാസൂത്രണത്ിണ്റെ നിർമ്മി
തിക്ാവശ്മായ വസ്തുക്ൾ 
ലകപ്ുസ്തകത്ിലുടെക് എനതി
നാൽ അതിൽ മാത്രും ഒതുങ്ങി
നിൽക്ുനതാകരുതക് നമ്മുണ്ട 
ആസൂത്രണും. മറിച്ചക് ചുറ്ുപാടു
കളിൽ നിനുും ജീവിതത്ിൽ 
നിനുും ഉദാഹരണങ്ങൾ 
കണ്ടെത്ി വിദ്ാർഥിണ്യ പരി
ശീലിപ്ിക്ുന നിത്വിദ്ാർഥി
യാകാൻ നമുക്ക് കഴിയണും. 

കുട്ികളിൽ നിരന്രമായുും 
സ്വാഭാവികമായുും നടക്ുന
താണക് പഠനണ്മങ്ിലുും, ഈ പ്ര
ക്രിയണ്യ ത്വരിതണ്പ്ടുത്ുനതി
നക് അധ്ാപകർക്ക് വലിയ പങ്ു
വഹിക്ാനുടെക്. അതിനക് ജീവി
തഗന്ിയായ അനുഭവങ്ങൾ 
ണ്കാരുത് പാഠാസൂത്രണവുമാ
യി വവണും നമ്മൾ ക്ാസ്ുമുറി
യിവലക്ക് കടനുണ്ചല്ാൻ.

അറിെിപ്ച് കത്ുകൾ

െുറ്ുപോടുകളിൽ 
നിനും 
ജീവിതത്ിൽനിനും 
ഉദോഹരണങ്ങൾ 
കചടെത്ി 
വിദ്ോർഥിച� 
പരിശീലിപ്ിക്ുന 
നിത്വിദ്ോർഥി�ോ 
കോൻ നമുക്ു 
കഴി�ണം.

പോഠോസൂന്തണം
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മഷിത്തണ്് അദ്്ാപകരുടെ 
അനുഭവടമഴുത്തുകൾ

ഓവരാരുത്ർക്ുും 
അവനവണ്റെ മാ
തൃഭാഷയുും സും

സക് കാരവുും പ്രാണവായു വപാണ്ല 
പ്രധാനണ്പ്ട്താണക്. ജീവിക്ാനാ
യി  അന്നാട്ിണ്ലത്ിയവപ്ാൾ 
ആ വീർപ്ുമുട്ൽ ഞാൻ ധാരാളും 
അനുഭവിച്ചതാണക്. അതിനാൽ
ത്ണ്ന പ്രവാസത്ിണ്ല പുതിയ 
തലമുറണ്യ മാതൃഭാഷ പഠിപ്ി
ക്ാൻ ഒരവസരും കിട്ിയവപ്ാഴു
ടൊയ സവന്ാഷത്ിനക് അതിരി
ല്ായിരുനു. എണ്റെ ഭാഷണ്യയുും 
സുംസക് കാരണ്ത്യുും ജീവിതത്ി
വലക്ക് വീടെുും ണ്കാടെുവരാമ
വല്ാ! 

2012 മുതൽ ഗുജറാത്ക് അഹ
മ്മദാബാദിൽ മലയാളും മിഷൻ 
അധ്ാപികയാണക് ഞാൻ. ഒര
ധ്ാപിക എന നിലയിൽ കുട്ി
കളുമായി വളണ്ര അടുത്ക് ഇട
പഴകുന രീതിയാണക് എവറെതക്. 
അവരുണ്ട സക് വനഹവുും സവന്ാ
ഷവുും വികൃതികളുും വമാഹങ്ങളുും 
സ്വപക് നങ്ങളുണ്മാണ്ക് എണ്റെ കു
ട്ികൾ എവനാടക് പങ്ുവയ്ാറുടെക്. 
അണ്താരു വലിയ ഭാഗ്മാണക്. 
അറുപതക് കഴിഞ് എണ്ന ഇനുും 
ഊർജ്്വസ്വലയായി നിർത്ുന
തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് ഈ ഭാഗ്
ത്ിനുടെക്. പ്രവാസി കുട്ികളായ
തുണ്കാടെക് അവരുണ്ട കുടുുംബ
ങ്ങളുമായുും ഊഷ്മളമായ ബന്ും 
ഞങ്ങണ്ളവപ്ാഴുും സൂഷേിക്ുും. 

വ ക ര ള ും  പ്രള യ  ദു ര ന് ും 
അനുഭവിച്ചവപ്ാൾ നാടിണ്റെ 

നവനിർമ്മിതിയിൽ ഒരു ണ്ചറിയ 
സഹായഹസ്തും നീട്ാൻ ചങ്ങാതി
ക്ുടുക് വഴി കുട്ികണ്ള പണ്ങ്ടു
പ്ിക്ാൻ സാധിച്ചതക് വലിണ്യാര
നുഭവുമായിരുനു എനിക്ക്. കുരു
നുകൾ തങ്ങളുണ്ട ജന്മനാടിനു 
വവടെി സ്വരൂപിച്ച ഓവരാ രൂപയ്ുും 

എത്ര വലിയ വിലയാണുള്ളണ്ത
നക് അവരുണ്ട ഉത്ാഹത്ിൽനി
നക് മനസ്ിലാക്ാമായിരുനു. 

ഒരിക്ൽ ഇവിണ്ട നിനുും 
്ാൻസ്ഫറായി നാട്ിവലക്ക് വപായ 
ഒരമ്മ വഫാൺ ണ്ചയ്തക് വികാരാ
ധീനയായി പറഞ്ു. മലയാളും 
മിഷൻ ക്ാസിൽ പഠിച്ചിരുന
തിനാൽ അവത സ്റാവറെർഡിൽ 
തണ്ന കുട്ിക്ക് തുടർനക് പഠി
ക്ാൻ കഴിഞ്ു. അണ്ല്ങ്ിൽ 
ഒരു വർഷും നഷക്ടണ്പ്വട്ണ്നണ്യ
നക്. അധ്ാപിക എന നിലയിൽ 
വളണ്ര സുംതൃപക്തി വതാനിയ 

നിമിഷമായിരുനു അതക്. 
ണ്കാച്ചിയിവലക്ക് വിവാഹും 

കഴിഞ്ക് ഭർത്ാവിണ്റെ കൂണ്ട 
വപാകാനിരുന ഗുജറാത്ി 
ണ്പൺകുട്ിക്ക് മലയാളും പഠി
പ്ിച്ചുണ്കാടുത് കഥ മണ്റ്ാരു 
അനുഭവമായിരുനു. അവൾ ണ്കാ
ച്ചിയിൽ വപായി അത്ാവശ്ും 
നനായി മലയാളും ലകകാര്ും 
ണ്ചയ്തു. അധ്ാപിക എന നിലയി
ലുള്ള എണ്റെ വലിയ വിജയമായി 
ഞാനിനുും അതിണ്ന കാണുനു. 

ഹൃദയത്ിൽ ണ്താട് മണ്റ്ാര
നുഭവും കൂടിയുടെക്. ഒരു ദിവസും 
രാത്രി ഒരു ണ്പൺകുട്ി എണ്ന 
വിളിച്ചു. അവണ്ള എനിക്റിയാും. 
അവൾ മലയാളും മിഷണ്റെ പഠന
ക്ാസിൽ പഠിച്ചുണ്കാടെിരുന കു
ട്ിയാണക്. അവൾ പറഞ്ു. ടീച്ചർ 
നാളണ്ത് പ്രഭാതും കാണാൻ ഞാ
നുടൊകില്. ഒരു ണ്പ്രാഫഷണൽ 
വകാഴക് സക് പഠിച്ചുണ്കാടെിരുന കു
ട്ിയാണവൾ. ഞാൻ കാരണും 
വചാദിച്ചു. ടീച്ചർ ഞാണ്നാരു റിവല
ഷൻഷിപ്ിലായിരുനു. അയാൾ 
വരോഡക് ആണ്ണനക് എനിക്ക് മന
സിലായി. ഞാനാണ്ക തളർനു. 
എനിക്ിവപ്ാൾ ഒനിലുും ശ്രദ് 
വകന്ദ്രീകരിക്ാനുും പഠിക്ാനുും 
പറ്ുനില്. ബാങ്ിൽനിനക് വലാ
ണ്ണടുത്ാണക് വീട്ുകാർ എണ്ന 
പഠിപ്ിക്ുനതക്. അവളുണ്ട സും
സാരത്ിൽനിനക് വലിയ കുറ്
വബാധും അവണ്ള അലട്ുണ്ടെനക് 
എനിക്ക് മനസ്ിലായി. അവൾക്ക് 
ഒരു ചുമൽ വവണമായിരുനു. 

ഒനു ചാരാനുും കരയാനുും. മനസ്ക് 
കലുഷിതമായി പിടിവിട്ുവപാ
കുണ്മനക് വതാനിയ ഘട്ത്ിൽ 
അവൾ എണ്നയാണക് വിളിച്ചതക് 
എന കാര്ും എണ്ന ഏണ്റ വികാ
രാധീനയാക്ി. എണ്റെ വാക്ുകൾ 
അവൾക്ക് സാന്്വനമായി. പ്രതി
സന്ികണ്ളല്ാും തരണും ണ്ചയ്തക് 
അവൾ മിടുക്ിയായി ഇനുും ജീവി
തത്ിൽ പച്ചപിടിച്ചക് നിൽക്ുനു. 

മലയാളും മിഷണ്റെ മലയാൺമ 
2020 അധ്ാപക സഹവാസ 
ക്ാമ്ക് മാതൃഭാഷാ അധ്ാപനും 
തന മണ്റ്ാരഭിമാനമായിരുനു. 
മലയാളും മിഷണ്റെ വലാകണ്ത്
മ്ാടുമുള്ള അധ്ാപകരുമായിട്ു
ള്ള കൂടിക്ാഴ്ചയുും വിദഗക്ധരുണ്ട 

ക്ാസുകളടങ്ങിയ ക്ാമ്ുും പഠന
യാത്രയുും മറ്ക് സർഗാത്മക പരി
പാടികളുണ്മല്ാും ഇനലണ്ത്
വപ്ാണ്ല മനസ്ിലുടെക്. ഇങ്ങണ്ന
ണ്യത്രണ്യത്ര മവനാഹരമായ 
അനുഭവങ്ങൾ. അവണ്യല്ാും 
ഒരു നനുത് മയിൽപ്ീലി സ്പർശും 
വപാണ്ല എക്ാലവുും മനസ്ിൽ 
നിറഞ്ുനിൽക്ുും. 

പുഷ്പ ഹരിഹരൻ
മലയാളം മിഷൻ  
അധ്യാപിക,  
അഹമ്മദാബാദ്

മാതൃഭാഷയകുന്െ 
തകലാെലില്
നനുത് മ�ിൽപ്ീലി സ്പർശം റപോചല കുറേ അനുഭവങ്ങൾ സമ്ോനിച്ച അധ്ോപന ജീവിതം

കുരുനുകൾ തങ്ങ
ളുചട ജന്മനോടിനു 
റവടെി സ്വരൂപിച്ച 
ഓറരോ രൂപയ്ും എന്ത 
വലി� വില�ോണു
ള്ളചതന് അവരുചട 
ഉത്ോഹത്ിൽനിന് 
മനസ്ിലോക്ോമോ�ി
രുനു. 

തലടെപ്റെുന്ന ലചലദ്യങ്ങൾക്ച് ഉത്രടമെുതുക. ലശഷാം കളത്ിടല അക്ഷരങ്ങൾ ടകലണ്ച് ഒരു വലക്ച് എെുതുക.

1
കല്കുംകവണയകും ഉപകയാഗിച്് കഗാലിയത്് എന് മല്ന്ന വകവരകുത്ിയ 

ബാലൻ പിന്ധീെ് രാജാവായി തധീർന്കു

2 കകരളത്ിന്ല ഏറ്റവകും വലിയ ന്കാെകുമകുെി

3 1988 ന്െബ്കുവരി മകുതല് 2 വർഷം കകരള ഗവർണറായ വ്യക്ി

4 നിലവില് ആലപ്കുഴ കലാക് സഭാ മണ്ഢലന്ത് പ്രതിനിധധീകരിക്കുന്ത്

5 ഓമനത്ിങ്കള്ക്ിൊകവാ എന് താരാട്് പാട്് രചിച് കവി

6 പെയണി താളത്ില് കവിതകന്ളഴകുതിയ കവി

7
വിവാദപരമായ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണത്ിന്റെ കപരില് പ്രസിദ്നായ  

കകരളത്ിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ി 

8 കകാകരേഡ് എന് ആംഗകലയ പദത്ിന്റെ മലയാള അർത്ം

9 കണ്ണെ എന് പ്രസിദ്മായ കവിത രചിച് കവി

വാക്്
1 2 3 4 5 6 7 8 9

പ
ദ്

ശ
ച് ന

ാം

പദപ്രശക്നും പൂരിപ്ിച്ചക് മിഷനിവലക്ക് അയച്ചുതരിക. വിജയിണ്യ നറുണ്ക്ടുപ്ിലൂണ്ട തീരുമാനിക്ുും. സമ്ാദകൻ: െലാം വർഗീെച്, ടകലങ്കണ്
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വാർത്തകൾ 

റകന്ദ്രസോഹിത് 
അക്ോദമി  
പയുരസ്ോരം ലഭിച്ച 
ഓംറെരിച� 
മല�ോളം മിഷൻ 
ന്പവർത്തകർ 
ആദരിക്യുന്യു. 

ORIGINAL LANGUAGE മൂലഭോഷ
VOCASIONAL TRAINING ചതോഴിലധിഷ്ിത പരിശീലനം
WATCH AND WARD കോവൽറജോലി സംവിധോനം
COMMODITY BOARD വ്ോപോരവിഭവസമിതികൾ
BENEFIT OF DOUBT സംശ�ോനുകൂല്ം

ഭരണഭലഷല 
്ലെലഗങ്ങൾ 
പരിചെടപ്െലാം

ഓണാം-െ്ലതന്ത്യദിന മത്സരങ്ങൾ 
ൊംഘെിപ്ിച്ു
സൗദിഅലേബ് • മലയാളും മിഷൻ 
സൗദിഅവറബ് ചാപക്റ്ർ  ഓണും-സ്വാത
ന്ത്ദിനആവഘാഷങ്ങളുണ്ട ഭാഗമായി 
സൗദിയിണ്ല പ്രവാസി മലയാളി വിദ്ാർ
ത്ികൾക്ുും കുടുുംബങ്ങൾക്ുമായി  
വിവിധ മത്രങ്ങൾ സുംഘടിപ്ിച്ചു.
വിദ്ാർത്ികൾക്ായി പ്രച്ഛനവവഷും, 
ചിത്രരചന എനിവയുും  കുടുുംബങ്ങൾ
ക്ായി ഇന്്ൻ സ്വാതന്ത് സമര ചരി
ത്രണ്ത് അടിസ്ാനമാക്ി ഓൺലലൻ 

ഫാമിലി പ്രശക് വനാത്രി മത്രവുമാണക് 
നടത്ിയതക്. 
ഇന്്ൻ സ്വാതന്ത്സമര വസനാനികൾ, 
സുംഭവങ്ങൾ എനിവ ആസ്പദമാക്ി നട
ത്ിയ പ്രച്ഛനവവഷ മത്രത്ിൽ അൽ 
ഖർജിൽ നിനുള്ള എയക്്രൻ അവന്ാണി 
സുജയക് ഒനാും സ്ാനും വനടി. 
റിയാദിൽ നിനുള്ള ആയിഷ മറിയും 
കവടൊത്ക് മനാസക്, റാൽഹിയ അനസക് 
എനിവർ രടൊും സ്ാനും പങ്ിട്ു. 

ലമഥിലി ണ്ക പിള്ള (ദമ്മാും), പ്രണവക് 
ജവയഷക് (ജുലബൽ), സരയൂ കൃഷ്ണ പി 
ണ്ക (റിയാദക്) എനിവർക്ാണക് മൂനാും 
സ്ാനും. 
ചിത്രരചന മത്രത്ിൽ ജൂനിയർ വി
ഭാഗത്ിൽ  സക് നിഗ്ദ വിപിൻ (റിയാദക്)
ഒനാും സ്ാനവുും റിദക് വാൻ മുഹമ്മദിനു 
രടൊും സ്ാനവുും ലഭിച്ചു. ഖദീജ താഹ 
(ജിസാൻ), മുഹമ്മദക് റിസിൻ (റിയാദക്) 
എനിവർക്ാണക് മൂനാും സ്ാനും. 

സീനിയർ വിഭാഗത്ിൽ വചൻ സുനിൽ 
(റിയാദക്) ഒനാും സ്ാനവുും ആറെണി ജൂഡക് 
വജാൺ (തബൂക്ക്) രടൊും സ്ാനവുും  
സൗരവക് വിപിൻ (റിയാദക്), ആൽവീന 
മരിയ വിവവകക് (ദിലും) എനിവർ മൂനാും 
സ്ാനവുും വനടി.
      കുടുുംബ പ്രശക് വനാത്രിയിൽ സബ മു
ഹമ്മദക്, അസ്ന ഷാഫി, വിവവകക് ചാവക്ാ 
എനിവർ യഥാക്രമും ഒനുും രടെുും മൂനുും 
സ്ാനങ്ങൾ വനടി.

മലയാളം മിഷന് അഭിമാനമായി

ഓാംലചരിക്ച് ലകന്ദ്രെലഹിത്യ 
അക്ലദമി പുരെച് ക്ലരാം 
ലഭാപൊൽ •  ഈ വർഷണ്ത് വകന്ദ്ര 
സാഹിത് അക്ാദമി അവാർഡക് പുറത്ു 
വനവപ്ാൾ മലയാളും മിഷനക് അഭിമാന
വനട്മാണക് ണ്കാടെുവനതക്.മലയാളും 
മിഷണ്റെ സ്ാപകരിൽ പ്രധാനിയുും ഭര
ണസമിതിയുംഗവുണ്മാണ്ക്യായിരുന 
ണ്പ്രാഫ. ഓുംവചരി എൻ എൻ പിള്ളയു
ണ്ട 'ആകസ്മികും 'എന ഓർമ്മക്ുറിപ്ു
കൾക്ക് വകന്ദ്രസാഹിത് അക്ാദമി പു
രസക് കാരും ലഭിച്ചു. നിലവിൽ മലയാളും 
മിഷൻ ഡൽഹി ചാപക്റ്ർ  പ്രസിഡറൊണക് 
അവദേഹും. നടകകൃത്ക് എനനിലയിലാ
ണക് അവദേഹും മലയാള സാഹിത്ത്ിൽ 
അറിയണ്പ്ടുനതക്.
   വകരള സർക്ാർ രടെു തവണ അവദേ 
ഹത്ിണ്ന വകരള സാഹിത്അക്ാദമി 

പുരസക് കാരും നൽകി  ആദരിച്ചിട്ുടെക്.1972 
ൽ പ്രളയും  എന നടകത്ിനുും 2010 ൽ സമ
ഗ്രസുംഭവനക്ുമാണക്  പുരസക് ക്ാരും നൽ
കിയതക്. 'വനാട്ീസക് വവണും 'ആണക് അവദേ 
ഹത്ിണ്റെ ആദ് നാടകും. പ്രളയും, ഈ 
'ണ്വളിച്ചും നിങ്ങളുവടതാകുനു ', 'ണ്ചരുപ്ക് 
കടിക്ില് ',' ഇ തു നമ്മുണ്ട നാടാണക്','തകർ
ന തുംബുരു ','വതവരുണ്ട ആന', 'ഉലകു 
ടണ്പരുമാൾ ',' ജീവിതസമരും ', 'ഒപ്ത്ി
ണ്നാപ്ും', 'ലദവും വീടെുും ണ്തറ്ിദ്രിക്ു
നു '', 'എട്ു നാടകങ്ങൾ 'എനിവയാണക് 
അവദേ ഹത്ിണ്റെ പ്രധാനണ്പ്ട് രചനകൾ.
       1924 ൽ ലവ ക്ത്ാണക് അവദേഹും 
ജനിച്ചതക്.1951 മുതൽ അവദേഹും ഡൽഹി 
യിണ്ല പ്രവാസിയാണക്. പ്രശസ്ത സുംഗീത
ജ്ഞ പദക്മശ്രീ ലീല ഓും വചരി  ഭാര്യാണക്.

ഷധീ കറഡികയായില്
ടചറുകഥകൾ  
നലെകങ്ങളലകുന്നു 
്രിരുവനന്തപുരം • വറഡിവയാ മലയാളും 
ഷി  വറഡിവയായിൽ മലയാളത്ിണ്ല പ്ര
മുഖഎഴുത്ുകാരികളുണ്ട ണ്ചറുകഥകളു
ണ്ട നാടകാവിഷക് ക്ാരും തയ്യാറാകുനു.
സ്തീ സമത്വത്ിനായി സാുംസക് കാരിക 
വകുപ്ക് ആവിഷക് കരിച്ച 'സമും'പദ്തിയു
ണ്ട ഭാഗമായാണക് നടകാവിഷക് ക്ാരും 
നടത്ുനതക്. ണ്ക സരസ്വതിയമ്മയുണ്ട 
'ണ്പൺബുദ്ി 'എന ണ്ചറുകഥയുണ്ട നട
കാവിഷക് ക്ാരമാണക് ഷീ വറഡിവയായിൽ 
ആദ്ും പ്രവഷേപണും ണ്ചയ്യക്തതക്.എസക് ണ്ക 
മിനിയാണക് ണ്പൺബുദ്ിയുണ്ട  നാടകരൂ
പും നിർമ്മിച്ചതക്. ലളിതാുംബിക അന്ർ
ജ്നത്ിണ്റെ പ്രതികാര വദവതയാണക് 

ഷീ വറഡിവയായിൽ വറഡിവയാ നാടക
മാകുന രടൊമണ്ത് ണ്ചറുകഥ.
1930 നുും 1970 നുും ഇടയിൽ പ്രസിദ്ീകരി
ച്ച പ്രധാന 9 ണ്ചറുകഥകളുണ്ട നടകാവി
ഷക് ക്ാരമാണക് ഷീ വറഡിവയാവിൽ പ്രവഷേ
പണും ണ്ചയ്യുനതക്. സ്തീ നടകവവദിയായ 
നിരീഷേയാണക് പ്രസ്തുത നാടകത്ിണ്റെ 
വറഡിവയാ ആവിഷക് ക്ാരും തയ്യാറാക്ു
നതക്. ലളിതാുംബിക അന്ർജനും, രാജ
ലക്ഷ്മി, മാധവിക്ുട്ി, അഷിത, ബി എും 
സുഹറ, വഗ്രസി, പി വത്ല, സാറവതാമ
സക്,സാറാ വജാസഫക് എനിവരുണ്ട കഥക
ളാണക് വറഡിവയാ നാടകങ്ങൾക്ായി തി
രണ്ഞ്ടുത്ിരിക്ുനതക്.

ഷീറേഡിറ�ോ 
ആദ് 
ന്പറഷേപണം 
റപോസ്റ്റർ
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്ധലന  
കൃതികൾനവവാത്ാന എഴുത്ുകാരിൽ 

പ്രധാനിയാണക് ണ്പാൻകുനും 
വർക്ി. മലയാള സാഹിത്

ത്ിണ്ല നിവഷധിയായിരുനു എനുും 
അവദേഹും. താൻ ജീവിച്ച കാലഘട്ത്ി
ണ്റെ വിമർശനമായി മാറാൻ വർക്ിക്ക് 
കഴിഞ്ു. സമൂഹത്ിണ്ല അധികാര വർ
ഗത്ിണ്റെയുും പുവരാഹിത വമൽവക്ായ്മ
യുണ്ടയുും ചൂഷണത്ിണ്നതിണ്ര ആയി
രുനു പ്രധാനമായുും ആ നിവഷധിയുണ്ട 
കലാപും. 

എല്ാ തലത്ിലുും മനുഷ്ൻ ചൂഷണും 
ണ്ചയ്യണ്പ്ടുനതിണ്നതിണ്ര അവദേഹും എഴു
ത്ിലൂണ്ട പ്രതികരിച്ചു. ജീവിതഗന്ിയായ 
സാഹിത്മായിരുനു വർക്ി അതിനക് 
മാധ്മമായി ഉപവയാഗിച്ചതക്. പച്ചയായ 
ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിവലക്ിറങ്ങിണ്ച്ചനക് 
വ്വസ്ിതികൾക്ക് അടിമണ്പ്ട്ുകിടക്ു
ന ജീവിതണ്ത് ഈ എഴുത്ുകാരൻ 
വിചാരണ ണ്ചയ്തു. നിവഷധിയുണ്ട കുപ്ാ
യമിട് അവദേഹത്ിണ്റെ ജീവിതും പ്രതിസ
ന്ികൾ നിറഞ്തായിരുനു. അണ്തല്ാും 
കലാപകാരിയുണ്ട ചങ്ുറവപ്ാണ്ട വനരിടു
കയായിരുനു. അപൂർണ്ണമായ 'എണ്റെ വഴി
ത്ിരിവക്' എന ആത്മകഥയിൽ അവദേഹും 
താൻ വനരിട് സുംഘർഷങ്ങണ്ളക്ുറിച്ചക് 
പറയുനുടെക്. 

ലക്രസ്തവ സഭയ്ുള്ളിണ്ല അന്വിശ്വാ
സങ്ങൾക്ുും സഭാവമലധ്ഷേന്മാരുണ്ട 
ണ്കാള്ളരുതായ്മക്ുണ്മതിണ്രയുും ദിവാൻ 
ഭരണത്ിണ്നതിണ്രയുും വർക്ിയുണ്ട 
തൂലിക വിശ്രമമില്ാണ്ത പ്രവർത്ിച്ചു. 

അൻപതുകളിലുും അറുപതുകളി
ലുും സഭയ്ുും ഭരണകൂടത്ിനുണ്മതിണ്ര  

ആഞ്ടിച്ച അവദേഹത്ിണ്റെ തൂലികണ്യ 
സഭാവമലധ്ഷേന്മാർക്ുും അധികാരി
കൾക്ുും കടെിണ്ല്നക് നടിക്ാനാവി
ല്ായിരുനു. 

കഥണ്യഴുതിയതിണ്റെ വപരിൽ 6 മാസും 
ജയിൽവാസും അനുഭവിവക്ടെി വനി
ട്ുടെക് വർക്ിക്ക്.  1946 ൽ ദിവാൻ സി.പി. 
രാമസ്വാമി അയ്യണ്ര വിമർശിച്ചുണ്കാടെക് 
അവദേഹും എഴുതിയ കഥയായിരുനു 
'വമാഡൽ' ഈ കഥണ്യഴുതിയതിണ്റെ 
വപരിലാണക് അവദേഹും ജയിലിൽ അടയ്
ണ്പ്ട്തക്. അതുമാത്രമല്, കഥണ്യഴുത്ിണ്റെ 
വപരിൽ അധ്ാപന വജാലിയിൽനിനുും 
അധികാരികൾ അവദേഹ
ണ്ത് പുറത്ാക്ിയ ചരി
ത്രവുമുടെക്. 'മന്തിണ്ക്ട്ക്' 
ശബ്ിക്ുന കലപ് എനി
വയാണക് വർക്ിണ്യ വജാ
ലിയിൽനിനക് പുറത്ാ
ക്ാനിടയായ കഥകൾ. 

എ ഴു ത്ു ക ാ ര ണ് റെ 
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ത 
ഉയർത്ിപ്ിടിക്ുന ദർ
ശനങ്ങളാണക് വർക്ിണ്യ 
എനുും നയിച്ചിരുനതക്. 

നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റാൾ, സാഹിത്പ്ര
വർത്ക സഹകരണ സുംഘും ഇവയു
ണ്ടണ്യാണ്ക് പിറവിക്ക് പിനിണ്ല ചരിത്രും 
അക്ാലത്ക് പുസ്തക പ്രസാധക രുംഗത്ക് 
നിലനിനിരുന ചൂഷണത്ിണ്നതിണ്ര 
വർക്ി നയിച്ച പ്രതിവഷധത്ിവറെതാ
ണക്. അനക് എഴുത്ുകാരുണ്ട സാമ്ത്ി
കമായ അരഷേിതാവസ്ണ്യ ചൂഷണും 
ണ്ചയ്തിരുനവരായിരുനു ഒട്ുമിക് പ്രസാ
ധകരുും. അതുകാരണും ക്രിയാത്മക വാ
യനക്ാരനിവലക്ക് നല് കൃതികൾ എത്ി
ക്ുക എനതക് എഴുത്ുകാരനക് പ്രയാസ
വമറിയ ഒരു പണിയായിരുനു. ഈ സാ
ഹചര്ത്ിലാണക് വകാട്യും വകന്ദ്രമാക്ി 
പ്രവർത്ിച്ച സാഹിത്കൂട്ായ്മ എഴുത്ു
കാർക്ായി ഒരു സഹകരണ സ്ാപനും 
എന രീതിയിവലക്ക് ചിന്ിച്ചതക്. ണ്പാൻ
കുനും വർക്ി, എും.പി. വപാൾ, കാരൂർ 
നീലകണക്ഠപിള്ള, ഡി.സി. കിഴവക്മുറി 
എനിവരായിരുനു ആ കൂട്ായ്മയിണ്ല 
പ്രധാനികൾ. അവരുണ്ട ശ്രമഫലമായി 
1945 സാഹിത് പ്രവർത്ക സഹകരണ 
സുംഘും രൂപീകൃതമായി. വലാകത്ിൽ
ത്ണ്ന എഴുത്ുകാർക്ുവവടെിയുള്ള 
ഇത്രണ്മാരു സുംരുംഭും ആദ്മായിരുനു. 
തകഴിയുണ്ട കഥകളാണക് സുംഘും ആദ്
മായി പ്രസിദ്ീകരിച്ചതക്. ആദ്ണ്മാണ്ക് 

കിതപ്ിലായിരുനുണ്വങ്ിലുും പിൽക്ാ
ലത്ക് എസക്.പി.സി.എസക്. നക് പ്രസാധന 
രുംഗത്ക് നിർണ്ണായക സാനിധ്മാകാൻ 
കഴിഞ്ു. ഈ കൂട്ായ്മ തണ്ന പുസ്തകങ്ങളു
ണ്ട വിൽപ്നയ്ായി സ്ാപിച്ച നാഷണൽ 
ബുക്ക് സ്റാളുും എസക്.പി.സി.എസുും സഹ
കരിച്ചാണക് പ്രവർത്ിക്ുനതക്. 

ഉഴവുകാളയുും കർഷകനുും തമ്മിലുള്ള 
ഹൃദയബന്ത്ിണ്റെ കഥപറയുന വർ
ക്ിയുണ്ട 'ശബ്ിക്ുന കലപ്' മലയാള 
ണ്ചറുകഥാ ചരിത്രത്ിണ്ല എണ്ണണ്പ്ട് കൃ
തികളിണ്ലാനാണക്. 1939 ൽ തിരുമുൽക്ാ
ഴ്ച എന ഗദ് കവിതയുമായാണക് വർക്ി 

സാഹിത്രുംഗവത്ക്ക് പ്രവവശിക്ുന
തക്. 24 ണ്ചറുകഥകളുും 14 നാടകവുും 2 
കവിതയുും ഒരു വലഖനസമാഹാരവുും 
ഒരു ആത്മകഥയുും ഉൾണ്പ്ടുനതാണക് 
വർക്ിയുണ്ട സാഹിത് സുംഭാവനകൾ. 
ഇവ കൂടാണ്ത ധാരാളും തിരക്ഥകളുും 
സുംഭാഷണങ്ങളുും അവദേഹത്ിവറെതാ
യി മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്ിലുടെക്. 
അവദേഹത്ിണ്റെ തിരക്ഥകളിണ്ല സുംഭാ
ഷണങ്ങൾക്ക്  സാധാരണക്ാരുണ്ട പ്രതി
വഷധത്ിണ്റെ സ്വരമായിരുനു. മലയാള 
സിനിമ അനുവണ്ര പരിചയിച്ചിട്ില്ാത് 
മൂർച്ചവയറിയ സുംഭാഷണങ്ങളുള്ള ആ സി
നിമകൾ വകരളക്രണ്യയാണ്ക ആവവശും
ണ്കാള്ളിച്ചു. വായനക്ാരനുമായി താദാ
ത്മ്ും പ്രാപിക്ാൻ വർക്ിയുണ്ട സൃഷക്ടി
കൾക്ക് കഴിഞ്ിരുനു. 

ആശാദീപും, ചലനും, സക് വനഹസീമ, 
വിധിതന വിളക്ക്, ഭാര്, സക് കൂൾമാസ്റർ, 
നവവലാകും, മകും പിറന മങ് എനിവ 
അവദേഹത്ിണ്റെ പ്രസിദ്മായ തിരക്
ഥകളാണക്. പുവരാഗമന കലാസാഹിത്
സുംഘടനയുണ്ട ണ്സക്രട്റി, സാഹിത് 
പ്രവർത്ക സഹകരണസുംഘും പ്രസി
ഡന്റ്, വകരള സാഹിത് അക്ാദമി പ്രസി
ഡന്റ് തുടങ്ങിയ സ്ാനങ്ങൾ അവദേഹും 
അലങ്രിച്ചിട്ുടെക്. 

സാമൂഹിക പ്രതിബന്ത നിറഞ് 
അവദേഹത്ിണ്റെ സാഹിത് സപര്ണ്യ 
വള്ളവത്ാൾ, എഴുത്ച്ഛൻ, ലളിതാും
ബിക, പത്മപ്രഭ, മുട്ത്ുവർക്ി എനീ 
പുരസക് കാരങ്ങൾ നൽകി സഹൃദയവലാ
കും ആദരിച്ചിട്ുടെക്. 94-ാും വയസ്ിൽ വലാക
വത്ാടക് വിടപറയുവമ്ാൾ വണ്ര അവദേഹും 
നിലപാടുകളിൽ അണുവിട മാറ്ും വരു
ത്ാത് നിവഷധി തണ്നയായിരുനു. 

െബച് എഡിറ്റർ

ഗ്രന്ഥപ്ു� 

മലയാളികളകുന്െ
്ിെടപ്ട്ട നിലഷധി

�ഥോന്കമം  
സി പി രോമസ്ോ
മി അയ്ർ, ഡി 
സി കിഴറക്മയു
േി, കോരൂർ നീ
ലകണ്ഠപിള്ള, 
എം.പി. റപോൾ

വ്വസ്ിതികൾക്് അടിമചപ്ട്് കിടക്ുന മനുഷ്ജീവിതചത് വിെോരണ ചെയ്ു

ചപോൻകുനം വർക്ി
1910 - 2004

 

ചെറുകഥകൾ:
അന്തിത്തിരതി, അണതിയറ, നതിവേദനം, 

വ�ോഡൽ, ഏഴകൾ, ച�ോട്തിയ ഇഴകൾ, 
നോട്ുചേളതിച്ം, ദോഹം, ഹൃദയനോദം,  
ശബ്തിക്ുന്ന കലപ്പ, ചഡവ�ോകകസതി,  

ദദേവത്ക്ോൾ ഞോൻ വ�ടതിക്ുന്നത്, 
ചേളതിയതിൽ എനതിക്് സ്ഥല�തില്ല.

നോടകങ്ങൾ:
കതതിരുകോണോക്തിളതി, വേതോക്ൾ,  

വക��േതിപ്ലേം, ഭർത്ോേ്, �ൂേ,  
അൾത്ോര, േതിശറതിക്് കോറ്് വേണ്ട, 

നീരോേതി, േഴതി തുറന്നു, സ്വർഗ്ം നോണതി
ക്ുന്നു, ഞോൻ ഒരധതികപ്പറ്ോണ്,  
�നുഷ്യൻ, കർണ്ണൻ, ഇരുന്ു�റ.

�ഥോന്കമം  
നറവോറലോകം, 
റനേഹസീമ  
സിനിമോ  
റപോസ്റ്റേയുകൾ
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വാർത്തകൾ 

അഞ്ജലി = 
കൂപ്കുകക

അജ്ഞലി എന്്  
എഴകുതിയാല് 
ന്തറ്റ്

പദശുദ്ി

ഭലഷ 
(Language)

പദാം 
(Word)

ഉച്ലരണാം 
(Pronounciation)

മലയാളും (Malayalam) മുത്ശ്ി muttaśśi
ഹിന്ദി (Hindi) दादी मा daadee ma

ഇുംഗ്ീഷക് (English) Grandmother ˈɡran(d)ˌməT͟Hər

ജർമ്മൻ (Germany) Großmutter

രേഞ്ചക് (French) Grand-mère

സ്പാനിഷക് (Spanish) Abuela

ഇറ്ാലിയൻ (Italian) Nonna

റഷ്ൻ (Russian) Бабушка babushka

വപാർച്ചുഗീസക് (Portughese) Avó
ഹുംവഗറിയൻ (Hungarian) Nagymama
ണ്ചക്ൻ (Czech) Babička

വക്രാവയഷ്ൻ (Croatian) Baka

വപാളിഷക് (Polish) Babcia

ജാപ്നീസക് (Japanese) おばあちゃん O bāchan
അറബി (Arabic) جدة jida

ബഹുഭലഷല പദപരിചൊം
തയ്യാറാക്ിയതക്: 
ആന്റണതി �ുത്ൻ�ുരയ്ക്ൽ, അവമരിക്
ഇന്ന്ത് പദം: മുത്ശ്ി

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

ഭൂമിമലെലളത്ിലലക്ച്  എെുതലാം
ഭൂമിമലയാളത്ിണ്ല വിവിധ പുംക്ികളിവലക്ക് 
എല്ാ ചാപക്റ്റുകളിൽ നിനുും രചനകൾ ഷേ
ണിക്ുനു. അധ്ാപകരുണ്ട ക്ാസക് റൂും അനുഭ
വങ്ങൾ പങ്ുവയ്ുന "മഷിത്ടെക് ', പ്രവാസ ജീ
വിതത്ിണ്റെ  വരഖണ്പ്ടുത്ലുകൾക്ായി "ദൂണ്ര 

ദൂണ്ര മലയാളും', ചാപക്റ്റുകളിൽ നിനുള്ളവരു
ണ്ട സർഗ്ാത്മക സൃഷക്ടികൾ ഉൾണ്ക്ാള്ളുന 
"എഴുത്ുപുര', മലയാളും മിഷൻ പഠിതാക്ളു
ണ്ട രചനകൾ പ്രസിദ്ീകരിക്ുന "ചാറ്ൽ മഴ' 
എനീ പുംക്ികളിവലക്ക് എഴുതാും.

വലരലന്ത്യത്ിൽ  
പുതിെ പരിപലെികൾ

്രിരുവനന്തപുരം •ണ്വള്ളി, ശനി, ഞായർ 
എനീ ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ പരിപാടികൾ 
വചർത്ക് വറഡിവയാ മലയാളത്ിണ്റെ ഒരാഴ്ച
യിണ്ല പ്രവഷേപണും രടെക് ണ്ഷഡ്ൂളുകളായി 
പുനഃക്രമീകരിച്ചു. നിലവിൽ തിങ്ൾ മുതൽ 
ഞായർ വണ്ര എല്ാ ദിവസവുും ഒവര പരിപാടി
കളാണക് പ്രവഷേപണും ണ്ചയ്തിരുനതക്. പുതിയ 
ണ്ഷഡ്ൂളിൽ ണ്വള്ളി, ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങ
ളിൽ പുതിയ പരിപാടികളാവുും പ്രവഷേപണും 
ണ്ചയ്യുക. കുട്ികൾക്ായുള്ള കുട്ി വറഡിവയാ, 

പ്രമുഖ തിരക്ഥാകൃത്ുക്ൾ പണ്ങ്ടുക്ുന തി
രക്ഥാപഠനും, ഭൂമിമലയാളും വാർത്ാ അവ
വലാകനും തുടങ്ങിയ പുതിയ പരിപാടികൾ 
പുതിയ ണ്ഷഡ്ൂളിൽ ഉൾണ്പ്ടുത്ിയിട്ുടെക്.
പയവമ പണലി, കവഥാത്വും, കവിയരങ്ങക്, 
ആവരികൾ, കിളിവാതിൽ തുടങ്ങിയ പതിവക് 
പുംക്ികൾ തിങ്ൾ മുതൽ വ്ാഴും വണ്രയുള്ള 
ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവഷേപണും ണ്ചയ്യുും.
ഷീ വറഡിവയായുണ്ട ഭാഗമായി തയാറാക്ുന 
പരിപാടികളുും പുതിയ ണ്ഷഡ്ൂളിൽ വകൾക്ാും.

അറിെിപ്ച്അറിെിപ്ച്

bhoomimalayalamnewsletter@gmail.com

ലകരള െലഹിത്യ അക്ലദമി 
അവലർഡച് ലനെിെ  

വിധു വിൻടെന്ിനച് ആശാംെകൾ

ബി.എാം.ഒ.ഒ.െി.െിൽ 
ആെിരലത്ലളാം പഠിതലക്ൾ
ആദ് ഘട്ം പൂർത്ി�ോ�വർക്് പരീക്ഷ

്രിരുവനന്തപുരം • ഭൂമിമലയാളും മാസ്ീവക് 
ഓപ്ൺ ഓൺ ലലൻ വകാഴക് സക് വിജയക
രമായി മുവനാട്ക്.നിലവിൽ 865 വപരാണക് 
വകാഴക് സിൽ രജിസ്റർ ണ്ചയ്തിട്ുള്ളതക്. ഒനാും 
ഘട്ും പൂർത്ിയായവർക്ുള്ള പരീഷേ 
ഇവപ്ാൾ നടനു വരുനു.10 വമാഡ്ൂളുക
ളാണക് ആദ് ഘട്ത്ിലുള്ളതക്.
ഇറെർണ്നറ്ിണ്റെ സഹായവത്ാണ്ട വലാക
ത്ിണ്റെ ഏതക് വകാണിലിരുനുും ഏണ്താ
രാൾക്ുും എവപ്ാൾ വവണണ്മങ്ിലുും 
മലയാള ഭാഷ എളുപ്ത്ിൽ പഠിക്ാ
നാകുും എനതാണക് മലയാളും മിഷൻ 
വിഭാവനും ണ്ചയ്ത ബി.എും.ഒ.ഒ.സി (ഭൂമി 
മലയാളും ഓപ്ൺ ഓൺ ലലൻ വകാഴക് സക്) 
യുണ്ട ലഷേ്ും. ഇതക് മുൻനിറുത്ിയാണക് 
വകാഴക് സക് ആസൂത്രണും ണ്ചയ്തിരിക്ുനതക്. 
ആയിരവത്ാളും പഠിതാക്ൾ ഇതിവനാ
ടകും ബി.എും.ഒ.ഒ.സി. യുണ്ട ഭാഗമായി 
കഴിഞ്ു. 
മ ല യ ാ ള ും  മ ി ഷ ണ് റെ  സ ർ ട് ി ഫ ി ക് റ്ക് 
വകാഴക് സായ കണിണ്ക്ാന വിദ്ാർഥി
കൾക്ുും സഹായകമാകുന വിധത്ി
ലാണക് ബി.എും.ഒ.ഒ.സി.യിണ്ല ണ്മാഡ്ൂളു
കൾ തയാറാക്ിയിരിക്ുനതക്. നിലവിൽ 
ബി.എും.ഒ.ഒ.സി.യിണ്ല പഠിതാക്ളിൽ 
60% വുും മലയാള ഭാഷ ഒട്ുും അറിയാ
ത്വരാണക്. 
ബി.എും.ഒ.ഒ.സി. തികച്ചുും സൗജന്മാ
ണക്. പ്രാഥമിക നിലയിൽ മലയാളും ഉപ
വയാഗിക്ാൻ ആവശ്മായ ലനപുണ്ും  
വനടുനതിനുള്ള വകാഴക് സാണിതക്. വീ
ഡിവയാകളുും അതിനടിസ്ാനമാക്ി
യുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളുും അഷേരകളി
കളുും വഴിയാണക് പഠനും ആസൂത്രണും 

ണ്ചയ്തിരിക്ുനതക്. ആദ്ഘട്ത്ിൽ 30 
ണ്മാഡ്ൂളുകളിലായി വകാഴക് സക് പൂർത്ി
യാകുും. പഠനും പൂർത്ിയാക്ുനവർക്ക് 
മലയാളും മിഷൻ ഓൺലലൻ സർട്ിഫി
ക്റ്ുകളുും നൽകുും.
2021 ണ്ല വലാക മാതൃഭാഷാദിനമായ  
ണ്ഫബ്രുവരി 21 നക് സാുംസക് കാരിക കാര് 
വകുപ്ക് മന്തി  എ.ണ്ക. ബാലനാണക് വകാ
ഴക് സിണ്റെ ഔവദ്ാഗിക ഉദക്ഘാടനും നിർ
വ്വഹിച്ചതക്. സി--ഡിറ്ുമായി സഹകരിച്ചാ
ണക് മലയാളും മിഷൻ ബി.എും.ഒ.ഒ.സി. 
യാഥാർഥ്മാക്ിയതക്. വകരളത്ിണ്റെ 
കലണ്യയുും സുംസക് കാരണ്ത്യുും ചരിത്ര
ണ്ത്യുും ആസ്പദമാക്ി ബി.എും.ഒ.ഒ.സി. 
മാതൃകയിൽ കാലലദർഘ്ും കുറഞ് 
വകാഴക് സുകൾ ഇതിവനാടക് അനുബന്
മായി ആവിഷക് കരിക്ുും. 
നിലവിൽ വകരളത്ിനക് പുറത്ുള്ളവർ
ക്ക് മലയാളും പഠിക്ാനായി മലയാളും 
മിഷൻ പത്ക് വർഷും ലദർഘ്മുള്ള 
നാലക് വകാഴക് സുകളടങ്ങുന പാഠ്പദ്
തി നടത്ുനുടെക്. കണിണ്ക്ാന, സൂര്
കാന്ി, ആമ്ൽ, നീലക്ുറിഞ്ി എനി
വയാണക് ആ വകാഴക് സുകൾ. ഇവണ്യല്ാും  
ക്ാസക് റൂമിണ്ന ആശ്രയിച്ചുള്ള പഠനങ്ങ
ളാണക്. 
ഈ വകാഴക് സുകളിലൂണ്ട ക്ാസക് റൂും പഠനും 
സാധ്മാകാത് നിരവധി വപർ മലയാള 
ഭാഷ വജാലിയുണ്ടയുും പഠനത്ിണ്റെ
യുും ഗവവഷണത്ിണ്റെയുണ്മാണ്ക് 
ഭാഗമായി പഠിക്ാൻ ആഗ്രഹിക്ുനുടെക്. 
അവരിൽ സ്വവദശികളുും വിവദശികളുമുടെക്.  
ബി.എും.ഒ.ഒ.സി. ഇതിണ്നാരു പരിഹാര 
മാണക്.

മലയാള ഭാഷ പഠിക്ുനതിനക് ആധികാ
രികമായി ഒരു ഓൺലലൻ വകാഴക് സക് 
ഇതുവണ്ര നിലവിലില്. മലയാളും സും
സാരിക്ുനതിനുും മനസിലാക്ുനതി
നുും വായിക്ുനതിനുും എഴുതുനതി
നുും പ്രാവീണ്ും ലഭിക്ുന തരത്ിലാണക് 

ബി.എും.ഒ.ഒ.സി. ആസൂത്രണും ണ്ചയ്തിരി
ക്ുനതക്.  മലയാളും മിഷൻ ണ്വബക് ലസറ്ക് 
(www.mm.kerala.gov.in) വഴി വകാഴക് സക് 
രജിസ്റർ ണ്ചയ്തക് പഠനും തുടങ്ങാും. 

ഭൂമിമല�ോ
ളം ഓപ്പൺ 
ഓൺലലൻ 
റകോഴ് സ്  
ചവബ് റപജ് 
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ആസോദി  
കോ അമൃത്  
പദ്ധതി�യുചട 
റപോസ്റ്റർ

മലെലളാം മിഷടന് ്വർത്നങ്ങൾ 
്ശാംെനീൊം -മന്തി ലറലഷി അഗറ്ിൻ
കർണ്ാെക • മാതൃഭാഷയുും  
സുംസക് കാരവുും പ്രചരിപ്ിക്ുന
തിൽ മലയാളും മിഷൻ നടത്ു
ന പ്രവർത്നങ്ങൾ പ്രശുംസ
നാർഹമാണ്ണനക് മന്തി വറാഷി 
അഗസ്റിൻ. 
കർണ്ണാടക ചാപക്റ്റിണ്ല സ്വർഗ്
റാണി കാനായ കവത്ാലിക് 
ണ്ഫവറാന ചർച്ചക് സുംഘടിപ്ിച്ച 
ഓണാവഘാഷും ഉതക്ഘാടനും 
ണ്ചയ്യുകയായിരുനു മന്തി. ഓൺ
ലലനയാണക് പരിപാടി സുംഘ
ടിപ്ിച്ചതക്.
        ബാലസാഹിത്കാരൻ ഷാജി 

മാലിപ്ാറ, ചർച്ചക് വികാരി ഫാ. 
ബിബിൻ അഞ്ചബിൽ, ചാപക്റ്ർ 
ഭാരവാഹികളായ ണ്ക ദാവമദ
രൻ, ബിലു സി നാരായണൻ, 
വ ട ാ മ ി  ആ ലു ങ് ൽ ,  സക്  കൂ ൾ 
മാവനജർ സി ഇമ്മാക്ു വലറ്ക്,
ഫാ. വതാമസക് ണ്കാച്ചു പുത്ൻപു
രയ്ൽ,  ണ്വസ്റക് വമഖലാ വകാ ർഡി
വനറ്ർ ജിവസ്ാ വജാസക്, അധ്ാ
പകരായ വത്രസിയാമ്മ, ആശ 
സജി, ജിസ്മി ലമക്ിൾ, ണ്ഷർലി, 
രമ്    ജിവജാ, വജാമി വതങ്ങനാ
ട്ക്, അവജാ കുര്ൻ എനിവർ ചട
ങ്ങിൽ പണ്ങ്ടുത്ു.

ഗാന്ിജയന്ി പ്രശ്കനാത്രി മത്സരം

ആെലദി കല അമൃതച് 
മത്രങ്ങൾ രടെുതലങ്ങളിലോ�ി - അധ്ോപകർക്ും പഠിതോക്ൾക്ും

കർണ്ാെക • ഗാന്ിജയന്ി
വയാടക് അനുബന്ിച്ചക് മലയാളും 
മിഷൻ അധ്ാപകർക്ുും പഠിതാ
ക്ൾക്ുും ആസാദി ക അമൃതക് പ്ര
ശക് വനാത്രി മത്രും സുംഘടിപ്ി
ക്ുനു. രടെു തലങ്ങളിലാണക് 
മത്രും നടക്ുക. ആദ്വത്തക് 
അദ്്ാപകർക്ുള്ളതാണക്. രടൊ
മവത്തക് പഠിതാക്ൾക്ുള്ളതാ
ണക്. ഗാന്ിജിയുും സ്വതന്ത്സമ
രവുും എനതാണക് അധ്ാപകർ
ക്ുള്ള വിഷയും. പഠിതാക്ൾ
ക്ുള്ള വിഷയും ഗാന്ിജിയുും 
കുട്ികളുമാണക്. പഠിതാക്ളുണ്ട 
മത്രും 3 വിഭാഗങ്ങളായാണക് 

പരിഗണിക്ുനതക്. സബക് -ജൂനിയർ 
(8 വയസുവണ്ര), ജൂനിയർ (8-16 

വണ്ര), സീനിയർ (16 നക് മുകളിൽ) 
എനിങ്ങണ്നയാണവ.

     ചാപക്റ്ർ /വമഖലാ തലത്ിൽ 
ചാപക്റ്റുകൾ നടത്ുന മത്ര
മാണക് പ്രാഥമികതലും. വമഖലാ 
തലത്ിൽ തിരണ്ഞ്ടുക്ുന 
രടെു വപരടങ്ങുന ഒരു ടീും ആണക്  
ഓവരാ വിഭാഗത്ിൽ നിനുും 
ചാപക്റ്റിണ്ന പ്രതിനിധീകരിച്ചക് 
ആവഗാളതല ലഫനൽ മത്ര
ത്ിൽ പണ്ങ്ടുക്ുക. 
ണ്സപക്തുംബർ 30 നുള്ളിൽ ചാ
പക്റ്ർ /വമഖലാതല മത്രങ്ങൾ 
സുംഘടിപ്ിച്ചക് ടീും അുംഗങ്ങളു
ണ്ട വപരുവിവരങ്ങൾ മലയാളും 
മിഷൻ ഓഫീസിൽ ലഭ്മാവക്ടെ
താണക്. ഒവക്ടാബർ  രടെക് ഗാന്ി 

ജയന്ി ദിനത്ിൽ രാത്രി 7നക് 
ആവഗാളതല ലഫനൽ മത്രും 
സുംഘടിപ്ിക്ുും.
ചാപക്റ്ർ /വമഖലാ തലത്ിൽ വി
ജയിക്ുന ഒനുും രടെുും മൂനുും 
സ്ാനക്ാർക്ക് മലയാളും മിഷൻ 
സർട്ിഫിക്റ്ുകൾ നൽകുും.  
അധ്ാപകരുണ്ട മത്രത്ിണ്ല 
ആവഗാളതല വിജയികൾക്ക് 
യഥാക്രമും 10,000/-, 7,000/, 5,000/- 
എനിങ്ങണ്ന ക്ാഷക് അവാർഡക് 
സമ്മാനിക്ുും.പഠിതാ ക്ൾക്ക്  
ഒനുും രടെുും മൂനുും സ്ാനക്ാർ
ക്ക് 5,000/-, 3,000/-, 2,000/- ഈ 
ക്രമത്ിലുും നൽകുും.

23-ലാം ലക്ാം പദ്ശച്നാം (13 ) ഉത്രങ്ങൾ

1 ന്ജ സി ഡാ നി കയ ല്

2 ന ള ച രി തം കി ളി പ്ാ ട്്

3 പാ ല് പ്ാ യ സം

4 അ പ് ൻ ത മ്കു രാ ൻ

5 ക ണ്ണകു നധീ ർ ത്കു ള്ി

6 ക ലാ ഭ വ ൻ

7 തധീ ച്ൂ ള

8 സ്ാ മി വി കവ കാ ന ന്ദ ൻ

9 പി രാ ജധീ വ്

10 പ പ്കു

കവി അനിൽ പനച്ൂരലൻ
വിജയി :  

അഞ്ജലി നമ്്യലർ  
മഹാരാഷ്ട്ര

െുമ ബലബു
ഒരകു ഇന്്യൻ സിനിമാ നെന്റെ 
ഏറ്റവകും കൂെകുതല് ഓയില് 

ന്പയിറെ ിംഗ് വരച്് ഇന്്യാ 
ബകുക്് ഓെ് ന്റകക്ാർഡ്സില് 

സ്ാനം കനെി. പൂന്ന ചാപ്റ്റർ 
അധ്യാപികയാണ്.

ലനട്ടാംെച് ലനഹ െലദേശങ്ങൾക്ച് 
കലലതലർക്ലാം

നിങ്ങളുണ്ട പ്രിയണ്പ്ട്വർക്ുള്ള ആശുംസാ 
സവന്ദശങ്ങൾ  ലകമാറാനായി വറഡിവയാ 

മലയാളും ഒരുക്ുന  ു"സസക് വനഹും  വറഡിവയാ 
മലയാളും '. ഈ പരിപാടിയിലൂണ്ട മലയാളും 
മിഷണ്റെ ചാപക്റ്റുകളിലുള്ളവർക്ക് തങ്ങ
ളുണ്ട പ്രിയണ്പ്ട്വരുമായി സുംസാരിക്ാും. 
ആശുംസകൾ അറിയിക്ാും.  ആശുംസകൾ 

അയവക്ടെ വഫാൺ നമ്ർ 9633774333. 

Email: mmradiomalayalam@gmail.com

www.radiomalayalam.in 
എന് ന്വബ്കസറ്റ് വഴിയകും 

Malayalam Mission Radio Malayalam 
എന് യൂെ്യൂബ് ചാനല് വഴിയകും 

Malayalam Mission ആപ്ിലൂന്െയകും 
കറഡികയാ മലയാളം കകള്ക്ാം.

ഓണോറഘോഷം 
മന്ത്ി റേോഷി 
അഗസ്റ്റിൻ 
ഓൺലലനോ
�ി ഉദ്ഘോടനം  
ചെയ്യുന്യു.

ഭൂമിമലയാളം •സെപ്ംബർ 2021
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ചലപച്റ്ററുകളിൽ നെന്ന 
ഓണലലഘലഷങ്ങളിലൂടെ...

അറമരിക്�ി
ചല കോൾഗേി
�ിൽ നടന് 
ഓണോറഘോഷ
ങ്ങളിൽനിന്് 

റഭോപ്പോൽ  
െോപ്്റേിൽ 
നടന് ഓണോ
റഘോഷങ്ങളിൽ
നിന്് 

ഗയുജേോത്ത്  
െോപ്്റേിൽ 
നടന് ഓണോ
റഘോഷങ്ങളിൽ
നിന്് 

ഷോർജ�ിൽ 
ഓണം ആറഘോ
ഷിക്യുന്  
കയുട്ികൾ  
&
പയുതയുറച്ചരി 
�ിചല ഓണോ
റഘോഷത്തിൽ
നിന്് 

ചെലന് അഷേ
�വൃദ്ധസദന
ത്തിചല അറത്
വോസികൾ
ചക്ോപ്പം 
& വിദ്ോർഥിക്് 
ധനസഹോ�ം 
നൽകയുന്യു.
&
പൂത്മല്ി റമഖ
ല�ിൽ നടന് 
ഓണോറഘോഷം

െലഹിത്യത്ിടല െമഗ്ര 
ൊംഭലവനയ്കച് ലകന്ദ്ര െലഹിത്യ 

അക്ലദമി ട�ലലലഷിപ്ച് 
ലഭിച് ലഡല. എാം. ലീലലവതിക്ച് 

ആശാംെകൾ.
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െമാം -1001വനിതകടള ആദരിക്ുാം
ന്ത്ീ സമത്വത്ിനോ�ി സോംസ് ക്ോരിക മുറനറ്ം

്രിരുവനന്തപുരം • സ്തീ സമത്വ
ത്ിനായി സാുംസക് ക്ാരിക മുവന
റ്ും എന ലഷേ്വത്ാണ്ട സാും
സക് ക്ാരിക വകുപ്ക് ആവിഷക് കരി
ച്ച "സമും' പദ്തിയുണ്ട ഭാഗമായി 
വകരളത്ിണ്റെ വിവിധ വമഖലക
ളിൽനിനുള്ള 1001വനിതകണ്ള 
ആദരിക്ുനു. ഒരു വർഷും നീ
ടെുനിൽക്ുന പദ്തിയിലാണക് 
ആദരിക്ുനതക്. ണ്സപക്തുംബർ 
4നക് മസക് കറ്ക് വഹാട്ലിൽ നടന 
സമും പദ്തിയുണ്ട ഉതക്ഘാടന
ത്ിൽ സമത്ിണ്റെ അുംബാസി
ഡറുും ഗായികയുമായ പദക്മഭൂ
ഷൺ ണ്ക എസക് ചിത്ര, വഗാത്ര 
ഗായിക നഞ്ചിയമ്മ, പാരമ്
ര് ലവദ് പദക്മശ്രീ ലക്ഷ്മിക്ു
ട്ിയമ്മ,കായികതാരും എും ഡി 

വത്മ്മ, സുപ്രീും വകാടതിയിണ്ല 
ആദ് വനിതാ ജഡ്ക് ജസ്റിസക് എും 
ഫാത്ിമാ ബീവി, വകരളത്ി
ണ്ല ആദ് വനിതാ ഐ പി എസക്  
ഉവദ്ാഗസ് ശ്രീവലഖ ഐ പി 
എസക്, തിരുവനന്പുരും വമയർ 
ആര്ാ രാവജന്ദ്രൻ, സഗീതജ്ഞ 
വഡാ. ണ്ക ഓമനക്ുട്ി, ചലച്ചിത്ര 
നടി വസതുലക്ഷ്മി, ക്ാമറ വുമൺ 
ഫൗസിയ ഫാത്ിമ, ആുംബു
ലൻസക് ല്രവർ ദീപ വജാസഫക്, 
മതക് സ്ബന്ന ണ്താഴിലാളി 

ണ് ക  സ ി  വ ര ഖ  എ ന ി വ ണ് ര  
ആദ്ഘട്ത്ിൽ സാുംസക് ക്ാരിക 
വകുപ്ക് മന്തി  സജി  ണ്ചറിയാൻ 
ആദരിച്ചു.
       മുഖ്മന്തി പിണറായി വി
ജയനാണക് സമും ഉതക്ഘാടനും 
ണ്ചയ്യക്തതക്. ഓൺലലനിലുും 
ഓഫക് ലലനിലുമായി സുംഘടി
പ്ിച്ച പരിപാടിയിൽ മന്തിമാരായ 
എും വി വഗാവിന്ദൻ മാസ്റർ, വി 
ശിവൻകുട്ി, ണ്ജ ചിഞ്ചുറാണി, 
വഡാ. ആർ ബിന്ദു, അഡ്വ. ജി 
ആർ  അനിൽ, ആറെണി രാജു, 
വി ണ്ക പ്രശാന്ക് എും എൽ എ, 
സാുംസക് ക്ാരിക വകുപ്ക് പ്രിൻസി
പ്ൽ ണ്സക്രട്റി റാണി വജാർജക് 
ഐ എ എസക്, മലയാളും മിഷൻ 
ഡയറക്ടറുും സമും  പദ്തിയുണ്ട 

ണ്ചയർ  വപഴക് സണുമായ  സുജ  
സൂസൻ വജാർജക് തുടങ്ങിയ പ്ര
മുഖർ പണ്ങ്ടുത്ു. 
  കൂടാണ്ത  രാഷ്ട്ീയ സാുംസക് ക്ാരിക 
രുംഗണ്ത് പ്രമുഖർ പണ്ങ്ടുത്ു. 
നഞ്ചിയമ്മയുും സുംഘവുും അവ
തരിപ്ിച്ച വഗാത്രഗാന സന്് 

ചടങ്ങിനക് മാറ്ുകൂട്ി. ഗായിക 
അ പ ർ ണ  ര ാ ജ ീ വ ാ ണക്  ച ട
ങ്ങിൽ പ്രാർഥന ണ്ചാല്ിയതക്. 
സ ാ ും സക്  ക് ാ ര ി ക  വ കു പ് ി നു 
കീഴിണ്ല 40 സ്ാപനങ്ങളിലൂ
ണ്ടയാണക് സമും പദ്തി നടപ്ാ
ക്ുനതക്.

നഞ്ി�മ്മ�യും 
സംഘവയും  
അവതരിപ്പിച്ച 
റഗോന്തഗോന 
സന്്�ിൽ
നിന്് 

ഗോ�ിക  
ചക എസ് 
െിന്തച� 
മന്ത്ി സജി 
ചെേി�ോൻ 
ആദരിക്യുന്യു.

ഭൂമിമലെലളാം
വാർത്ാപത്ികയികലക്്  

പരസ്യങ്ങള് ക്ഷണിക്കുന്കു
നം വ�േ് ദസസ് തുക

1 ബാക്ക് വപജക് ഫുൾ 50,000/-

2 ബാക്ക് വപജക് ഹാഫക് 25,000/-

3 ബാക്ക് വപജക് ക്വാർട്ർ 12,500/-

4 ഇൻലസഡക് വപജുകൾ ഫുൾ 25,000/-

5 ഇൻലസഡക് വപജുകൾ ഹാഫക് 12,500/-

6 ഇൻലസഡക് വപജുകൾ ക്വാർട്ർ 6,250/-
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ഓണം  
ചെസ്റ്റീവ് 
സോരി�യും  
മോസ് ക്യുകളയും

പയുതി�  
ടീഷർട്്  
കളഷേനിൽ
നിന്് 

വാർത്തകൾ 

്രിരുവനന്തപുരം • മലയാളും 
മിഷണ്റെ ഭാഷാപ്രചാരണ ദൗത്
ത്ിൽ നാഴികക്ല്ാവുകയാണക് 
സുവനീർവഷാപ്ക്. വലാകണ്മമ്ാ
ടുും മാതൃഭാഷാവ്ാപനും വകവലും 
പാഠ്പദ്തിയിലൂണ്ട മാത്രും ഒതു
ങ്ങുനതല് എനക് മനസിലാക്ി 
വളരുന കാലത്ിണ്നാപ്ും ചി
ന്ിക്ുകയായിരുനു മലയാളും 
മിഷൻ. സ്വന്ും ഭാഷ തണ്റെ ഫാ
ഷനാക്ുന മലയാളികണ്ളയാണക് 

സുവനീർവഷാപ്ിലൂണ്ട മലയാളും 
മിഷൻ വിഭാവനും ണ്ചയ്യുനതക്. 
വ്ത്സ്തമായ നിരവധി ഇനങ്ങ
ളാണക് സുവനീർവഷാപ്ിലൂണ്ട 
വിപണിയിണ്ലത്ിക്ുനതക്. 
വകരള ണ്ഫസ്റീവക് ഉൽപ്നങ്ങൾ, 
ണ്കാവറാണ പ്രതിവരാധ ഉൽപ്
നങ്ങൾ, അന്ാരാഷ്ട് ചലച്ചി
ത്രവമളയ്ായുള്ള ഉൽപ്നങ്ങൾ 
എനിവ ഇതിവനാടകും വിപണി
യിണ്ലത്ിച്ചു കഴിഞ്ു. മലയാള 

അഷേരങ്ങളുും പഴണ്മാഴികളുും 
കവിതകളുണ്മല്ാും മവനാഹര
മായ കാലിഗ്രാഫിയിൽ തയാ
റാക്ിയാണക് ഭാഷാ സുവനീ
റുകൾ ഒരുക്ിയിരിക്ുനതക്. 
മിതമായ നിരക്ിൽ ലഭ്മാക്ു
ന ഇവയുണ്ട വിപണന ലഷേ്ും 
ലാഭവത്ക്ാൾ ഉപവഭാക്ാവി
ലൂണ്ട ഭാഷ വ്ാപിക്ണും എന
താണക്. 
കപ്ുകളുും ടീഷർട്ുകളുും ജൂട്ക് 

സഞ്ചി ബാഗുകളുമായിരുനു 
സുവനീർ വഷാപ്ിണ്ല ആദ് ഉൽ
പ്നങ്ങൾ. ഏറ്വുും പുതിയതക് 
ണ്ഫസ്റീവക് കളഷേൻസാണക്. വകര
ളത്ിണ്റെ സാുംസക് കാരിക ഉത്വ
ങ്ങൾ, ആവഘാഷങ്ങൾ എനിവ
ണ്യ മുദ്രകളാക്ി മലയാളിയുണ്ട 
നിത്ജീവിതത്ിൽ എത്ിക്ുക 
എനതാണക് ണ്ഫസ്റീവക് കളഷേൻ
സിണ്റെ ലഷേ്ും. 
വകരളാ സാരിയുണ്ട വകാട്ൺ ണ്മ
റ്ീരിയലിൽ പ്രവത്ക ഡിലസനു
കൾക്ുള്ളിൽ മലയാള അഷേ
രങ്ങളുും പതിപ്ിച്ചാണക് ഓണും 
ണ്ഫസ്റീവക് സാരികൾ തയാറാ
ക്ിയിരിക്ുനതക്. ഇതുകൂടാണ്ത 
മാസക് ക്ുും മുടെുും കൂടി ഓണും 
ണ്ഫസ്റീവക് കളഷേൻസിലുടെക്. 
വകാട്ൺ മുടെിണ്റെ കരവയാടക് 
വചർനക് മലയാള അഷേരങ്ങൾ 
ആവലഖനും ണ്ചയ്തതാണക് ണ്ഫസ്റീ
വക് മുടെുകൾ. പൂക്ളവുും വള്ളും

കളിയുും കണിണ്ക്ാന പൂവുണ്മാ
ണ്ക് ആവലഖനും ണ്ചയ്തതാണക് മാ
സക് ക്ുകൾ. ഓണത്ിണ്റെ വിവിധ 
മുദ്രകൾ ആവലഖനും ണ്ചയ്ത ടീ ഷർ
ട്ുകൾ പല നിറത്ിലുും വലിപ്
ത്ിലുും വിപണിയിൽ ലഭ്മാണക്.  
ണ്ഫസ്റീവക് കളഷേൻസിൽ ആദ്ും 
തയാറാക്ിയതക് വിഷു സക് ണ്പ
ഷ്ൽ ണ്ഫസ്റീവക് ഉൽപ്നങ്ങളാ
യിരുനു. കണിണ്ക്ാനപ്ൂവാ
യിരുനു വിഷു ണ്ഫസ്റീവക് ഉൽപ്
നങ്ങളിണ്ല മുദ്ര. ണ്ഫസ്റീവക് കള
ഷേൻസിൽ ദുപ്ട്യുും സജ്ീക
രിച്ചിട്ുടെക്. 
2020 ൽ സുംഘടിപ്ിച്ച 24-ാമതക് 
അന്ാരാഷ്ട് ചലച്ചിത്രവമളയി
ലാണക് മലയാളും മിഷണ്റെ ആദ് 
സുവനീർവഷാപ്ക് ഒരുങ്ങിയതക്. 
മലയാള അഷേരങ്ങൾ വകാറി
യിട് മാസക് ക്ുകൾ ധരിണ്ച്ചത്ിയ 
സിനിമാ ആസ്വാദകർ അനണ്ത് 
ചലച്ചിത്ര വമളയിണ്ല പുതിയകാ
ഴ്ചയായിരുനു. 25-ാമതക് അന്ാരാ
ഷ്ട് ചലച്ചിത്ര വമളയിവലക്ായി പ്ര
വത്കും തയാറാക്ിയ ഉൽപ്ന
ങ്ങളുമായാണക് സുവനീർവഷാപ്ക് 

സിനിമാസ്വാദകണ്ര വരവവറ്തക്. 
കഴിഞ് 2 ചലച്ചിത്ര വമളകളി
ലുും നിറസാനിധ്മായിരുനു 
മലയാളും മിഷണ്റെ സുവനീറുകൾ. 
രാജ്ത്ക് ആദ്മായാണക് ഭാഷയ്ക് 
വവടെി ഇത്രും ഒരു ആശയും 
ഒരുങ്ങിയതക്. 2019 ജൂൺ 19 നക് മു
ഖ്മന്തി പിണറായി വിജയനാ
ണക് സുവനീർവഷാപ്ക് ഉദക്ഘാട
നും ണ്ചയ്തതക്.

ചെസ്റീേ്  ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ഓണം 

സാരി 2500/-
മുടെക് 550/-
മാസക്കക് 40/-
ടീഷർട്ക് 425/-

േതിഷു

കപ്ക് 300/-
ടീഷർട്ക് 425/-

സാരി
1250/- to 

1450/-

�റ്് ഇനങ്ങൾ

വവയാള ജൂട്ക് 
ബാഗക് 310/-

ഹാൻഡക് 
ബാഗക് 180/-

ലസഡക് 
ബാഗക് 140/-

ണ്റഡക് 
ഫക് ളാപ്ക് 
ബാഗക്

250/-

ബ്ാക്ക് ജൂട്ക് 
ബാഗക്

200/-

24-ോമത്  
അത്ോരോന്ട്ര  
െലച്ചിന്തറമള�ി 
ലോണ് മല�ോളം 
മിഷചറെ  
ആദ് സുവനീർ 
റഷോപ്് ഒരുങ്ങി�ത്.  

https://souvenirshopkerala.com/

ഭലഷ �ലഷനലക്ി 
മലെലളികൾ
വവവിധ്മോർന ചെസ്റീവ് കളക്ഷൻസ് വിപണി�ിൽ

https://souvenirshopkerala.com/

ഭൂമിമലയാളം • സെപ്ംബർ 2021



13

വായനാദിനം 
മത്സര�ലങ്ങൾ ്ഖ്യലപിച്ു
്രിരുവനന്തപുരം• വായനാ
ദിനാചരണത്ിണ്റെ ഭാഗമായി 
മ ല യ ാ ള ും  മ ി ഷ ൻ  അ ധ ്ാ പ
കർക്ുും പഠിതാക്ൾക്ുമാ
യി സുംഘടിപ്ിച്ച വിവിധ മത്
രങ്ങളുണ്ട ഫലും പ്രഖ്ാപിച്ചു. 
പഠിതാക്ൾക്ായി കഥപറ
ച്ചിൽ മത്രും, വലഖന മത്രും 
എനിവയുും അധ്ാപകർക്ക് 

വ ല ഖ ന മ ത് ര വു മ ാ ണക്  സ ും
ഘടിപ്ിച്ചതക്. പഠിതാക്ളുണ്ട 
മത്രും സബക്ജൂനിയർ, ജൂനിയർ, 
സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായാണക് 
നടത്ിയതക്. 
�ത്സര െലങ്ങൾ-: 
കഥപറച്ചിൽ മത്രും (പഠിതാ
ക്ൾ-സബക് ജൂനിയർ) ഒനാും 
സമ്മാനും--അദ്വിക റിവജഷക്, 

ഡൽഹി. രടൊും സമ്മാനും--
ലവഷ്ണവി വിവനാദക്, ഷാർജ ചാ
പക്റ്ർ. മൂനാും സമ്മാനും--വജാഹ
ന വജക്ബക്, സൗദി അവറബ്.
വലഖന മത്രും (പഠിതാക്ൾ--- 
ജൂനിയർ) ഒനാും സമ്മാനും--ക്രി
സ്റി സാും, മധ്പ്രവദശക് ചാപക്റ്ർ.
രടൊും സമ്മാനും --ആതിര 
പ്രദീപക്, ഡൽഹി ചാപക്റ്ർ. മൂനാും 

സമ്മാനും--വഗ്ാറിയ സൂസന 
വജാസക്, മധ്പ്രവദശക് ചാപക്റ്ർ
മൂനാും സമ്മാനും--അഭിനന്ദക് 
നമ്്ാർ, പൂണ്ന ചാപക്റ്ർ. 
വലഖന മത്രും (പഠിതാക്ൾ 
-സീനിയർ) ഒനാും സമ്മാനും ---
ആരിഫ ഫിവറാസക്, കർണ്ണാടക 
ചാപക്റ്ർ. രടൊും സമ്മാനും- ശീതൾ 
ശ്രീധരൻ, മുുംലബ ചാപക്റ്ർ. 

മൂനാും സമ്മാനും--ദിയ സൂരജക്, 
പുതുവച്ചരി ചാപക്റ്ർ. 
വലഖന മത്രും (അധ്ാപകർക്ക്)
ഒനാും സമ്മാനും--രവമഷക് ചന്ദ്രൻ, 
ഗുജറാത്ക് ചാപക്റ്ർ. രടൊും 
സമ്മാനും--ശ്രീജ എസക്.ചന്ദ്രൻ, 
തമിഴക്  നാടക്  ചാപക്റ്ർ. മൂനാും 
സമ്മാനും--മിലു ഗ്ാവഷാ, കർ
ണ്ണാടക ചാപക്റ്ർ.

വാർത്തകൾ 

പൂക്ലലത്ിൽ.....
ഈ ലക്ും പൂക്ാലത്ിൽ പ്രിയണ്പ്ട് അധ്ാപകണ്ന കുറിച്ചക് വിഖ്ാത ചലച്ചിത്രകാരൻ 
അടൂർ വഗാപാലകൃഷ്ണൻ സുംസാരിക്ുനു. ഡയറക്ടർ നിങ്ങവളാടക് സുംസാരിക്ുന പും
ക്ിയിൽ ണ്സപക്തുംബർ ലക്ും പൂക്ാലത്ിണ്ല വിഭവങ്ങണ്ള പരിചയണ്പ്ടുത്ുനു. 

ഉണ്ണി അമ്മയമ്ലും തയാറാക്ിയ ഉമയുും പട്വുും (കണിണ്ക്ാന) എന 
പാഠത്ിണ്റെ മാതൃകാ അവതരണും, ആമ്ൽ പാഠഭാഗത്ിണ്ല ണ്തയ്യ

ണ്ത്ക്ുറിച്ചക് ബി. ബാലചന്ദ്രൻ തയാറാക്ിയ ണ്തയ്യത്ിണ്റെ കഥ, ജയ
ചന്ദ്രൻ കടമ്നാടക് പാടിയ വതാറ്ുംപാട്ുും നാടൻപാട്ുും, അധ്ാപക 
കഥകൾ, അധ്ാപകരുണ്ട ഓർമ്മക്ുറിപ്ുകൾ, വഡാ. എസക്. രാധാ
കൃഷ്ണണ്റെ വ്ക്ിചിത്രും, ഭാഷാവിദഗക്ധൻ വട്പ്റമ്ിൽ പീതാുംബരൻ 
അവതരിപ്ിക്ുന അഷേരും, ഉച്ചാരണും, എഴുത്ക് എനിവ കൂടാണ്ത 

കുഞ്ുും കാഞ്ിരവുും, പാതാളക്രടെി എനീ കഥകളുും ഈ ലക്ും  
പൂക്ാലത്ിൽ ആസ്വദിക്ാും. ഒപ്ും പഠിതാക്ളുണ്ട കവിതകളുും  

വകൾക്ാും.

Email: mmradiomalayalam@gmail.com

https://pookalam.kerala.gov.in/

ലറഡിലെല മലെലളത്ിൽ.....
ഷീ വറഡിവയായിൽ ലളിതാുംബിക അന്ർജ്നത്ിണ്റെ 
ണ്ചറുകഥ പ്രതികാര വദവതയുണ്ട വറഡിവയാ ആവിഷക് കാ
രും, വകരള സാഹിത് അക്ാദമി പുരസക് കാര വജതാവക് 
സുംവിധായിക വിധു വിൻണ്സറെുമായുള്ള അഭിമുഖും 
എനിവ വകൾക്ാും. കിളിവാതിൽ, പയവമ പണലി, 
ആ വരികൾ എനിവ കൂടാണ്ത തിരക്ഥാ പഠനും 
(വിനു എബ്രഹാും), കുട്ി വറഡിവയാ, സവസ്നഹും 
വറഡിവയാ മലയാളും, ഭാരതീയ കവഥാത്വും, ഭൂ
മിമലയാളും വാർത്ാപത്രികയുണ്ട അവവലാക
നും എനിവ വറഡിവയാ മലയാലത്ിൽ ആസ്വദി
ക്ാും. കിളിവാതിലിൽ വായനാദിന മത്രത്ിൽ 
കഥപറച്ചിൽ വിഭാഗത്ിൽ വിജയികളായ ആദ് 10 
വപരുണ്ട കഥകൾ വകൾക്ാും.

Email: mmradiomalayalam@gmail.com

www.radiomalayalam.in 

അറിെിപ്ച് പൂക്ലലാം, ലറഡിലെല മലെലളാം ഈ ലക്ങ്ങളിൽ

ഓാംലചരി  
എൻ.എൻ പിള്ള
ബഹ്കറൻ കകരളധീയ 

സമാജത്ിന്റെ ഈ വർഷന്ത് 
ഭാഷാസാഹിത്യ പകുരസ്ാരത്ിന് 
അർഹനായി.  മലയാളം മിഷൻ 

ഡല്ഹി ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡറൊണ്.

ആശാംെകൾ

ആത്മവിശ്ാസം നിറച്് 
ദശപുഷ്പാം അധ്യലപക ശിൽപ്ശലല
്രിരുവനന്തപുരം • മലയാളും 
മിഷൻ  അധ്ാപകരിൽ ആത്മവി
ശ്വാസും പകർനക് പത്ു ദിവസും 
നീടെുനിന ദശപുഷക്പും അധ്ാ
പക ശില്പശാല സമാപിച്ചു. തുഞ്ച
ണ്ത്ഴുത്ച്ഛൻ  മലയാള സർവ
കലാശാലയുും മലയാളമിഷനുും 
വചർനാണക് ശില്പശാല സുംഘ
ടിപ്ിച്ചതക്. വകാവിഡിണ്റെ പശ്ാ 
ത്ലത്ിൽ ഓൺലലനായി 
നടന  ശില്പശാല ഓഗസ്റക് 27നക് 
സുംസക് ക്ാരികകാര് വകുപ്ക് മന്തി 
സജി ണ്ചറിയാൻ ഉതക്ഘാടനും 
ണ്ചയ്യക്തു. ക്രിയാത്മകവുും സർ
ഗ്ാത്മകവുമായ ഇത്രും ശില്പ
ശാലകൾ മലയാള ഭാഷയുണ്ട 
വളർച്ചക്ക് കാരണമാണ്കണ്ട്ണ്യ
നക് അവദേഹും ആശുംസിച്ചു. ചട
ങ്ങിൽ  പ്രശസ്ത  എഴുത്ുകാരൻ   
സി രാധാകൃഷ്ണൻ, മലയാളും 
മിഷൻ ഡയറക്ടർ സുജ സൂസൻ 
വജാർജക്,സർവകലാശാല ലവസക് 
ചാൻസലർ വഡാ. അനിൽ വള്ള
വത്ാൾ, മലയാളും മിഷൻ ഭര
ണസമതി അുംഗങ്ങളായ ണ്ക 

പി രാമാനുണ്ണി, അവശാകൻ 
ചരുവിൽ, ക്ാമ്ക് ഡയറക്ടർ 
വ ഡ ാ .  അ വ ശ ാ കക്  ഡ ി ക്രൂസക്  
തുടങ്ങിയവർ  സുംസാരിച്ചു.

         എല്ാ ദിവസവുും രാത്രി 7 മണി 
മുതൽ 9 മണി വണ്രയാണക് ശില്പ 
ശാലയിൽ ക്ാസുകൾ സജ്ീ
കരിച്ചതക്.വലാകണ്മമ്ാടുമുള്ള 

മലയാളും മിഷൻ അധ്ാപകരിൽ 
നിനുും ആദ്ും രജിസ്റർ ണ്ചയ്ത 50 
വപരാണക് ശില്പശാലയിൽ പണ്ങ്
ടുത്തക്.ശില്പശാലയിണ്ല ഓവരാ 
ദിവസത്ിനുും ദശപുഷക്പങ്ങ
ളിണ്ല ഓവരാ പുഷങ്ങളുണ്ട വപ
രുകളാണക് നൽകിയതക്.
      മലയാളും മിഷൻ ഭാഷാധ്ാ
പകൻ വഡാ. എും ടി ശശിയാ
യിരുനു ക്ാമ്ക് അസിസ്ക്റ്ന്റ് 
ഡയറക്ടർ.ഓവരാ ദിനവുും വ്
ത്സ്ത വിഷയങ്ങളിലാണക് ക്ാ
സുകൾ നടനതക്. വഡാ. എും. 
ശ്രീനാഥൻ, വഡാ സ്മിത ണ്ക 
നായർ, വഡാ അനിതകുമാരി, 
വഡാ സി ഗവണഷക്, വഡാ ണ്ക എും 
ഭരതൻ, വഡാ ണ്ക എും അനിൽ, 
വഡാ സുനീത ടി വി എനീ അധ്ാ
പകരാണക് ശില്പ ശാലയിൽ ക്ാ
സ്ുകൾ  ലകകാര്ും ണ്ചയ്യക്തതക്.
     ണ്സപക്റ്ുംബർ അഞ്ചിനു നടന 
സമാപന സവമ്മളനത്ിൽ പ്ര
ശസ്ത കവി ണ്പ്രാഫ. വി മധുസൂ
ദനൻ നായർ മുഖ് പ്രഭാഷ
ണും നടത്ി. ഔവദ്ാഗികമായി 

മലയാളും ഭാഷാ അധ്ാപകരല്ാ
ത്  മലയാളും മിഷൻ അധ്ാപക
രുണ്ട അക്ാഡമികക് ലനപുണ്ും 
വികസിപ്ിക്ുവാനായാണക് ശില്പ
ശാല സുംഘടിപ്ിച്ചതക്.

ഓൺലല 
നോ�ി നടന് 
ദശപയുഷ്ം 
അധ്ോപക 
ശിൽപ്പശോല
�ിൽനിന്് 
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എഴുത്തുപു�

നലണു
അധ്യാപകൻ
ഡല്ഹി ചാപ്റ്റർ

കഥ

രാവ ി ണ് ല  തു ട ങ്ങ ി യ 
മഴയാണക്.  ഇടയ്ിണ്ട 

ചാറ്ൽ മഴയായുും പിണ്ന രൗദ്ര
ഭാവത്ിലുും ണ്പയ്തുണ്കാടെിരിക്ു
നു. മഴയിൽ നനഞ് വൃഷേത്
ലപ്ുകൾ ഇടവവളകളിൽ ണ്കാടു
ങ്ാറ്ിണ്റെ അകമ്ടിവയാണ്ട ണ്പ
യ്തുണ്കാടെിരിക്ുനു. വറാഡിൽ 
നിറണ്ഞ്ാഴുകിയ ണ്വള്ളണ്ത് 
ണ്തറിപ്ിച്ചു ഓവരാ വാഹനങ്ങൾ 
ഓടുനുടെക്. 

ഇവിണ്ട ഒരു  ദിവസും മഴ 
ണ്പയ്താൽ അടുത് ദിവസണ്ത് 
വപപ്റുകളിൽ ഏണ്തങ്ിലുും വർ
ഷണ്ത് തകർന റിക്ാർഡിണ്റെ 
കഥകളായിരിക്ുും ഉടൊവുക. 
അതക്  വായിക്ുനതക്  തണ്ന 
കൗതുകകരമാണക്. അതുണ്കാ
ടെക് തകരാൻ മാത്രമായി എല്ാ 
വർഷവുും  റ ിവക്ാർഡുകൾ 
ഉടൊവുും. 

മഴ ണ്പയ്യുണ്മനക് വതാനിയ
തുണ്കാടൊയിരിക്ാും കരടെക് 
വനരണ്ത് വഴിമാറിണ്ക്ാടുത്ു. 
ഇൻവവർട്ർ ആകണ്ട് പണിണ്യ
ടുത്ു മടുത്ു എന രീതിയിൽ 
പീ... പീ... അടിക്ാൻ തുടങ്ങി. 

ബാൽക്ണിയിൽ നിൽക്ു
വമ്ാൾ ഇടയ്ക് വഴി ണ്തറ്ിണ്യവനാ
ണും വരുന കാറ്ിൽ ണ്വള്ളത്ു
ള്ളികൾ ചിതറി നഗ്നമായ ലക
ത്ടെയിൽ വീണവപ്ാൾ വരാ
മങ്ങൾ കുളിവരാണ്ട എഴുവനറ്ു 
നിനു. 

മനസ്ക് ഒരുപാടക് വർഷങ്ങൾ 
പിവനാട്ുവപായി. ചാണകും 

വതച്ച ഇറയത്ക് കലാവബാധമി
ല്ാണ്ത അച്ഛൻ ണ്കാത്ി ഉടൊ
ക്ിയ ബാലൻസക് ഇല്ാത് മു
രിക്ിൻ പലകയിൽ ഇരുനാൽ 
അജയ്യനായ വജതാവിണ്നവപ്ാ
ണ്ല തലയുയർത്ിനിൽക്ുന 
ണ്കാട്ത്ലച്ചി മല ഒരു ഭാഗത്ക് 
കാണാും. അതാകണ്ട് മഴക്ാ
ലമായാൽ ഭാഗികമാവയാ മുഴു
വനാവയാ കാർവമഘും മൂടിയി
രിക്ുും. തണുപ്ുകാലമായാൽ 
വനരിയ മഞ്ുും. 

ഇടവപ്ാതിയുണ്ട തുടക്മാ
യി. ഇടയ്ിണ്ട ണ്കാള്ളിയാൻ മി
നിണ്ക്ാടെിരുനു. കൂണ്ട കാ
തടപ്ിക്ുന ഇടിമുഴക്വുും. 
പശ്ാത്ലും ഒണ്ക് ശരിയായി 
ഇനി തുടങ്ങാും എന മട്ിൽ മഴ 
തുടങ്ങി. വീശി അടിച്ച ണ്കാടുങ്ാ
റ്ിൽ ചിതറി വീണ ണ്വള്ളത്ു
ള്ളികൾ ലകത്ടെയിൽ വീ
ണവപ്ാൾ വരാമങ്ങൾ എഴുവന
റ്ു നിനു. മുനിഞ്ു കത്ുന 
മണ്ണ്ണണ്ണ വിളക്ിണ്റെ തീനാള
ങ്ങൾ നാലുപാടുും തല നീട്ിണ്ക്ാ
ടെിരുനു. വിളക്ക് ണ്കടാതിരി
ക്ാൻ ലകണ്കാടെക് മറച്ചുപിടി
ച്ചുണ്കാടെക് ഒരു മൂലയ്ക് മാറ്ിണ്വ
ച്ചു. മഴയ്ക് ശക്ികൂടി.

പുര വമഞ് ഓലയുണ്ട പുറത്ക് 
താളത്ിൽ വീഴുന ണ്വള്ളത്ു
ള്ളികളുണ്ട ഒരുതരും കരകര ശബ്ും 
വകൾക്ുനുടെക്.  അതുവണ്ര 
പുറത്ു കടെുണ്കാടെിരുന മി
നാമിനുങ്ങക് ണ്വളിച്ചും ഇവപ്ാൾ 
ക ാ ണ ാ ന ി ല് .  ച ീ വ ീ ടു ക ളു ും 

നിശ്ബ്മായി. 
"തണുക്ുനു വചാറക് വിളമ്ക്' 

അച്ഛൻ കിടക്ാനുള്ള ധൃതിയിൽ 
പറഞ്ു. 

അവപ്ാവഴക്ുും വന മണ്റ്ാരു 
കാറ്ക് എല്ാ വിളക്ുകളുും ണ്ക
ടുത്ിണ്ക്ാടെക് കടനുവപായി. 
അവതാണ്ടാപ്ും അനിയണ്റെ ഉച്ച
ത്ിലുള്ള ചിരിയുും വകട്ു. അതി
നിടയിൽ അനിയനുും ണ്പങ്ങളുും 
ത മ്മ ി ൽ  എ വ ന് ാ  ക ശ പ ി ശ 
ഉടൊയി. 

"കാലികൾ' അച്ഛൻ കയ്യിൽ 
കിട്ിയ എവന്ാ എടുത്ക് നില
ത്ടിച്ചുണ്കാടെക് വദഷ്ും തീർത്ു. 
അവതാണ്ട ക്രമസമാധാന നില 
സാധാരണ നിലയിലായി. 

അവപ്ാവഴക്ുും അമ്മ അടു
പ്ിൽ ബാക്ിയായ കനലിൽ 
ഊതി ഊതി വിളക്ക് കത്ിച്ചി
രുനു. അവതാണ്ടാപ്ും വചാറുും 
വിളമ്ി. 

പിണ്ന എല്ാവരുും ഒനിച്ചു
തണ്ന വചാറൂണക് കഴിഞ്ു. ഇറ
മ്ിൽ ണ്വച്ച കലത്ിൽ നിറഞ് 
മഴണ്വള്ളത്ിൽ ലക കഴുകി. 
ചാണകും വതച്ച തറയിൽ പായ
യിട്ക് അതിൽ ഒരു ലുങ്ി വിരിച്ചക് ഒരു 
ലുങ്ി പുതച്ചു കിടനു. പുറത്ക് 
അവപ്ാഴുും ഇടവപ്ാതി തകർ
ത്ുണ്പയ്യുകയാണക്. 

കാലും ഒരുപാടക്  പിനിട്ു. 
ഒരുപാടക് സൗകര്ങ്ങൾ കൂടി. 
പണ്ഷേ തറയിൽ കിടനുറങ്ങിയ 
അനണ്ത് ആ സുഖും പിനീണ്ടാ
രിക്ലുും കിട്ിയിട്ില്.

ഓർമ്മകളിടല  
ഇെവപ്ലതി
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കവിത

കവിത

ബിസ്ന െുജിൽ
അധ്യാപിക,  
സലാല പഠന കകന്ദ്രം ഒമാൻ ചാപ്റ്റർ

ടബഷി അഭിലലഷച്
അധ്യാപിക,  
കവഴാമ്ല് പഠനകകന്ദ്രം, ഷാർജ

നീ പാടുവമാ ഗീതും പാടണ്ത്ാരീഗാനും
ശ്രുതി വചർത്ിടാും ഞാൻ ഈണങ്ങളാൽ
ശ്രുതി താളണ്മാനായക് ഉണരുും രാവിൽ
അകണ്ല ഞാൻ വനിടാും കാവതാർത്ിരിക്ാും
വതങ്ങുനുവവാ നീ ഓമൽക്ിനാവവ
മഴയായക് ണ്പയക് വതാ കണ്ണീർ കണങ്ങൾ
വതടുനണ്തവന് നിൻ മിഴി പൂക്ൾ
അകലുന നിൻ മനും എനിൽ നിറയ്ുും
സുന്ദരമാണ്യാരാനിവനാർമ്മകൾ

ഓർക്ുനു ഞാനീ നീല നിലാവിൽ
അത്രവമൽ പ്രിയമുള്ളതായിരുനു നീ
എനിട്ുണ്മണ്ന് അകലുനു നീ
എങ്ങിണ്ന കഴിയുും നണ്മ്മ പിരിക്ാൻ
നീണ്യനുണ്മണ്റെ മനതാരിൻ സ്വന്ും

മകവള,
നിവനാളും ഞാൻ കാത്ുവപാന 
നിധിയല്വയാ ഇനു കാണാണ്ത വപായതക്...
നീണ്യനിൽ മുളച്ചനാൾ
മുതൽ സ്വപക് നണ്ത്ാട്ിലാട്ി,
വർണ്ണചിറകുകവളകി
വപാറ്ിയ കിനാക്ിളി-
ണ്യണ്ന വിണ്ട്ങ്ങുവപായക്...
പ്രാണനൂട്ിയുും കണ്ണിമ
ചിമ്മാണ്ത കാവലിരുനുും,
ണ്പാടി വപാലുും പുരളാണ്ത 
യരുമയായക് കാത്ുും,
കരുതലാർവനൻ ണ്നഞ്ചിലുറക്ിയുും
അരികിണ്ലനുും വചർത്ുപിടിച്ചതാണ്ണങ്ിലുും...
എങ്ങിണ്ന കഴിഞ്ു നിനവക്ാമവല
എൻ സക് വനഹലക് തട്ി കുതറിയകണ്ല മറഞ്ിടാൻ...
എങ്ങിണ്ന വനടി നീയതിനുൾക്രുത്ിത്രവമൽ,
അമ്മമനമതിൻ കാണാചരടറുക്ുവാൻ...?
ഒരു നിമിഷത്ിണ്നടുത്ു.
ചാട്ത്ിനാണ്യവനാ തളിരിടുും
ആയുസ്ിൻ പുസ്തകമടക്ുവാൻ...?

ഇത്രനാൾ ഞാൻ കടെ കനവുകണ്ളാണ്ക്യുും 
ഒനിരുട്ി ണ്വളുത്തുും മാഞ്ുവവാ...
സ്വന്ണ്മനുള്ളാലഹങ്രിച്ച നിനിളും മാനസും
ണ്പണ്ട്ണ്നനിക്ന്മായക് തീർനുവവാ...
നിനിഷക്ടണ്മല്ാും എനിഷക്ടണ്മവനാർത്ുതാൻ,
നിണ്ന ഭ്രമണും ണ്വക്ുണ്മൻ വചതന...
നിണ്റെ കണ്ണിലൂറുന ഒരു തുള്ളി-
ണ്യനിണ്ലാരു കടലായക്,
തിരമാലയായക് അലയടിച്ചീടുനു...
നിൻ മുഖപ്രകാശും മങ്ങിയാൽ തളരുനുണ്വൻ
സപക്തനാഡീവകാശങ്ങളുും ....
ഇത്രവമൽ വാത്ല്പുതപ്ാൽ മൂടി
ണ്നവഞ്ചാടു വചർത്ക് ചൂടക് പകർനിട്ുും,
എങ്ങിണ്ന സാധിച്ചു നിനക്ീയമ്മണ്യ
നിത്ലശത്ത്ിൽ
തള്ളിയിട്കണ്ലക്ു വപായിടാൻ...
തരിണ്കനിക്ുത്രും, അറിയാണ്ത പിടയുനിനു
ഞാൻ, ഒരു മയക്ത്ിനർദ്ണ്നാടിവപാലുവമ
പറയുകണ്യങ്ങു മാഞ്ുനീ പുകച്ചുരുളുകളായക്,
പാൽ ചുരന മാറിവലക്ഗ്നി കുടഞ്തിൻ വശഷും...

ബാല്യകാലം

ന്നഞ്കുരകുക്ം
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അനുഭവക്ുറിപ്ച്

ഭലഗ്യദീപാം രലജീവൻ
അധ്യാപകൻ
അബകുദാബി ചാപ്റ്റർ

വലെരുതലത് ദശപുഷ്പമലല്യാം
ദശപുഷ്ം ശിൽപ്ശോല�ിൽ പചകെടുത് അനുഭവക്ുേിപ്്

മലയാളും മിഷനുും തുഞ്ച
ണ്ത്ഴുത്ച്ഛൻ മലയാള 

സർവ്വകലാശാലയുും സുംയു
ക്മായി സുംഘടിപ്ിച്ച ദശപു
ഷും അദ്്ാപക ശില്പശാലയിൽ 
പണ്ങ്ടുക്ാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുും 
അവപഷേിച്ചവപ്ാൾ  ആദ്ണ്ത് 
അൻപതു വപരിൽ ഒരാളായതുും 
യാദൃശ്ികും.

എനാൽ വശ്രഷ്ഠമായ ഒരു 
സുംഘപ്രവർത്നത്ിണ്റെ ഭാ
ഗമാകാൻ വപാകുനു എനചി
ന് തണ്ന ഏണ്റ അഭിമാനകര
മായി.  ഇങ്ങണ്ന ഒരു ഭാഗ്ും ലഭി
ച്ചതിൽ ശില്പശാല സുംഘടിപ്ിച്ച 
മലയാളും മിഷനുും തുഞ്ചണ്ത്
ഴുത്ച്ഛൻ മലയാള സർവകലാ
ശാലയ്ുും  മനസ്ക് ണ്കാടെക് വിന
യപൂർവ്വും  നന്ദി പറയുകയാണക്.

ഒരിറ്ുസാഹിത്വചനത്ിനാ
യി  ആശിച്ചുനിന വവഴാമ്ലിനക്  
ഉയരങ്ങളിൽ നിനക് ഇറങ്ങിവന 
അനുഗ്രഹവർഷമായിത്ീരു
നു  ഓവരാ ദിവസണ്ത്യുും 

സ ാ യ ാ
ഹ്ന ങ്ങ ൾ 

നൽകിയ പാ
ഠങ്ങൾ. സഹാദ്്ാപകർക്ുും വ്
ത്സ്തമാവില് അനുഭവും. 

ശ ി ല്പ ശ ാ ല യ ി ൽ  എ ണ് റെ 
വപരുും ഉണ്ടെനറിഞ് നിമിഷും 
ആഗ്രഹും വപാണ്ല എത്ര വവണ
ണ്മങ്ിലുും പഠിപ്ിക്ാൻ മനസ്ു
ടൊയ അച്ഛണ്ന ഹൃദയുംണ്കാടെക് 
നമിച്ചു. പഠനകാലത്ക് എനുും 

ഒപ്ും നിന അമ്മണ്യ  വിവരും 
അറിയിച്ചു. ഗുരുക്ന്മാണ്ര മന
സ്ാൽ നമിച്ചു . സക് കൂൾ അദ്്ാ
പികയാണ്ണങ്ിലുും മലയാളും 
മിഷൻ എന പുതുമയുറ്  വഴിയി
വലക്ക് എണ്ന നയിച്ച പ്രിയണ്പ്
ട്വണ്രയുും സവന്ാഷ വാർത് 
അറിയിച്ചു. 

മലയാളും മിഷൻ ഒരു വലിയ 
തറവാടാണ്ണനുും നാും ഓവരാരു
ത്രുും അതിണ്ല ണ്പാരുത്ണ്മാ
ത് കുടുുംബാുംഗങ്ങളാണ്ണനുും 
തിരിച്ചറിയുന സന്ദർഭങ്ങളാണക് 
ഈ പത്ു ദിവസും അനുഭവിച്ചറി
ഞ്തക്. ജീവിതത്ിണ്ല ഒരുപാടക്   
ത ി ര ക്ു ക ൾ ക് ി ട യ ി ല ാ ണക് 
അണ്തല്ാും ഒതുക്ി  സഹാധ്ാ
പകണ്രല്ാും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ 
ഉത്ാഹവത്ാണ്ട ഒത്ുവചർ
നതക്. അവവരാണ്ടാപ്ും ഞാനുും.  

അതാണക്, വലാകത്ക് പല
ഭാഗങ്ങളിൽ നിനുണ്കാ
ടെക് ഇക്ാലത്ിണ്റെ കാ
ലവക്ടുകണ്ള മറനുള്ള 
ഏറ്വുും സക് വനഹസമ്
നമായ  ലകവകാർക്ൽ. 

ദിവസും അടുത്ടുത്ു
വനവപ്ാൾ പല കാരണങ്ങളാൽ 
എല്ാ ദിവസവുും പണ്ങ്ടുക്ാൻ 
സാധിക്ുവമാ  എന ആശങ്യു
ടൊയി. എണ്നക്ുറിച്ചക് എണ്ന
ക്ാവളണ്റ എണ്റെ സക് വനഹനി
ധികളായ കൂട്ുകാരായ നൗഷി 
ടീച്ചർ  ബിൻസി ടീച്ചർ എനി
വർക്ായിരുനു ചിന്. ഓവരാ 
ദിവസണ്ത്യുും പ്രവർത്ന
ങ്ങൾ അനുവദിച്ച സമയത്ി
നുള്ളിൽത്ണ്ന  പൂർത്ിയാക്ി 

അയച്ചു എനക് അവവരാടക് പറയു
വമ്ാൾ ഞാൻ ഒരു ണ്ചറിയ കു
ട്ിണ്യവപ്ാണ്ല സവന്ാഷിച്ചു. 
മുപ്തക് വർഷും മുൻപക് ക്ാസ്ുക
ളിൽ ഇരുനക് പഠിച്ചവപ്ാണ്ഴന
വപാണ്ല ഒരു പഠിതാവക് ഇവപ്ാഴുും 
ഉള്ളിൽ ഉണർനു ഗൃഹപാഠങ്ങൾ 
പൂർത്ിയാക്ുനതക് അനുഭവിച്ച
റിഞ്ു ആനന്ദിച്ചു.

പഠനും തീർന വശഷും വായന 
തുടരാത്തിനാലുള്ള കുറവു
കൾ വരുണ്മന ചിന്യുള്ളതി 
ന ാ ൽ  ക ഴ ി യു ന തു ും  ണ് ത റ്ു
കൾ വരുത്ാണ്തതണ്ന എല്ാ 
അലസ്ണ്ന്മറെുും എഴുതി അയച്ചു. 
അവയ്ക് ലഭിച്ച നല് വാക്ുകണ്ള 
സുവർണ്ണപതക്ങ്ങളായി മന
സ്ിൽ പതിച്ചുണ്വച്ചു. ഈ ജീവിത
ത്ിൽ ഇതിലുും വലിയ ബഹുമ
തികൾ വനടാനാവില്! ആദ്ണ്ത് 
അലസൻണ്മറൊയ അമ്തു വാ
ക്ുകളിലുള്ള ആത്മകഥയിൽ 

ഒരു നുണ എഴുതാണ്മനതക് 
വാട്ക്സാപ്ിണ്ല വളണ്ര 

രസകരമായ പല സവന്ദശങ്ങൾ
ക്ുമിടയായാക്ിയതക് വായിച്ചക് 
അറിയാണ്ത ചിരിച്ചുവപായി. 

കലാസാുംസക് കാരിക രുംഗങ്ങ
ളിൽ സഹാദ്്ാപകർ  ലകവരി
ച്ചിട്ുള്ള സ്ാനങ്ങളുും അവരുണ്ട 
ഭാഷാപ്രാവീണ്വുും, സൗഹൃദ
ചിന്യുും സുംസാരരസങ്ങളുും 
എല്ാും കടെറിഞ്വപ്ാൾ  "ആന
ന്ദലബ്ധിക്ിനിണ്യന്ു വവടെൂ' 
എനവല് വരൂ. അങ്ങണ്ന ഉദക്ഘാ
ടന സവമ്മളനമായി ആദ്ദിനും  
വനുവചർനു. ബഹു. സാും
സക് കാരിക വകുപ്ക് മന്തി ശ്രീ. 
സജി ണ്ചറിയാൻ ശില്പശാല 
ഉദക്ഘാടനും ണ്ചയ്തു. ഭൗതിക
ശാസ്തത്ിണ്റെയുും മന:ശാസ്ത
ത്ിവറെയുും ഉൾക്ാഴ്ചക്കളുള്ള 

എഴുത്ുകാരനുും പ്രഭാഷകനുും  
ശാസ്തജ്ഞനുും ആയ  ശ്രീ.സി.രാ
ധാകൃഷ്ണൻ മുഖ്പ്രഭാഷണും നട
ത്ുകയുും അതിലൂണ്ട  "തീക്ടൽ 
കടഞ്ക് തിരുമധുരും' പകർന ഭാ
ഷാപിതാവിണ്റെ സ്മരണകളാൽ  
ഈ  ശില്പശാല ഭാഷായജ്ഞത്ി
നുള്ള മഹനീയ സമാരുംഭമായിമാ
റിണ്യനതുും  അനുഭവിച്ചറിഞ്ു. 

മലയാളും മിഷൻ ഭരണസ
മിതിയുംഗും ശ്രീ. ണ്ക.പി. രാമനു
ണ്ണി സാർ ആമുഖ പ്രഭാഷണും 
നടത്ി.  സാറിണ്റെ ചിന്യിൽ 
രൂപുംണ്കാടെ ആശയമാണക് 
ഈ ശില്പശാലയായി സുംഭവിച്ച
തക് എനതുും മിഷൻ അദ്്ാപ
കർക്ക് വളണ്ര സവന്ാഷമുള
വാക്ി. തുഞ്ചണ്ത്ഴുത്ച്ഛൻ 
മലയാള സർവ്വകലാശാലയു
ണ്ട ലവസക് ചാൻസലർ  വഡാ.  
അനിൽ വള്ളവത്ാൾ സാർ 
അധ്ഷേത വഹിച്ചു. വാത്ല്
ത്ിണ്റെയുും വിനയത്ിണ്റെയുും 
സ്വരൂപമായ മഹദക് വ്ക്ിത്വും 
മിഷൻ ഡയറക്ടർ  ശ്രീമതി സുജ 
സൂസൻ വജാർജക് മാും സ്വാഗതും 
ആശുംസിച്ചു.

ആദ് ദിവസും തണ്ന ദശപു
ഷങ്ങളായി തിരിച്ചവപ്ാൾ നില
പ്നയിൽ അുംഗമായി. ദശപുഷ
ങ്ങണ്ളക്ുറിച്ചുള്ള അവന്വഷണ
ങ്ങളിൽ പുതിയ അറിവുകൾ വന
ടിണ്യടുത്ു. 

ഉള്ളിൽ സൗമ്തയുും  പുറവമ 
ഗ ൗ ര വ വു ും  സൂ ഷേ ി ച്ചു ണ് ക ാ
ടെക് ക്ാമ്ക് ഡയറക്ടർ വഡാ. 
അവശാകക് ഡിക്രൂസക് സർ ഉടൊ
ക്ിയ ചിട്യുും ക്രമങ്ങളുും ശില്പ
ശാലണ്യ ഏറ്വുും പൂർണ്ണതയിൽ 
എത്ിച്ചു. വഡാ. ബാബുരാജക് 
സാർ, വഡാ. ഗവണഷക് സർ, വഡാ. 
അൻവർ സർ എനീ മഹാശയർ 
പ്രവർത്നങ്ങളുണ്ട ണ്നടുുംതൂ
ണുകളായി വർത്ിച്ചു. 

അസിസ്റന്റ് ഡയറക്ടർ വഡാ. 
എും.ടി. ശശി മാഷക്  കുട്ികൾണ്ക്
നവപാണ്ല നൽകിയ നിർവദേശങ്ങ
ളുും കരുതലുും മറക്ാനാവുനത
ല്. ഓവരാ ദിവസവുും നിറഞ് 
മനവസ്ാണ്ട കാത്ിരുനവപ്ാൾ 
ഭാഷയിൽ നമ്മുണ്ട വവരുകൾ 
നിലനിർത്ാൻ ഉദക് വബാധിപ്ി
ച്ചുണ്കാടെക്  വഡാ. എും. ശ്രീനാ
ഥൻ സർ, ഭാഷയുണ്ട പരിണാമ
ത്ിണ്റെ വഴികൾ വിഷയമാക്ി
ണ്ക്ാടെക് വഡാ. സ്മിത നായർ 
മ ാ ും ,  മ ല യ ാ ള ക വ ി ത യു ണ് ട 

ആസ്വാദനവമഖലകൾ ഉദക് വഘാ
ഷിച്ചുണ്കാടെക് വഡാ. അനിതകു
മാരി മാും, ണ്ചറുകഥയുണ്ട വഴി
കളിലൂണ്ട വഡാ. ഗവണഷക് സാർ, 
ഒരു വനാവൽ രചിക്ാൻ നമുണ്ക്
ല്ാും പ്രവചാദനും നൽകിയ പാഠ
ങ്ങളുും അറിവുകളുും പങ്ിട്ുണ്കാ
ടെക് വഡാ. അൻവർ അലി സാർ, 
ഭാഷണ്യയുും സുംസക് കാരണ്ത്
യുും വകാർത്ിണക്ി വഡാ. ണ്ക. 
എും. ഭരതൻ സാർ, കലണ്യയുും 
സുംസക് കാരണ്ത്യുും വചർത്ുണ്വ
ച്ചുണ്കാടെക് വഡാ. അനിൽ സാർ, 
ഭാഷയുും സാവങ്തികതയുും വി
ഷയമാക്ി വഡാ. സുനീത മാും, 
എനീ  ഗുരുമുഖങ്ങളിൽ  നിനക് 
വനരിട്ക് പഠിക്ുന കൗതുകവത്ാ
ണ്ട ഇതളുകൾ വിടർനു വനു. 
ഒരിതളുും ണ്കാഴിഞ്ില് എന
താണക് സത്ും.

അടുത്ു കാണാൻ ആശിച്ച 
വലിയ എഴുത്ുകാർ സ്വന്ും 
അധ്ാപകരായി വനു പഠിപ്ി
ക്ുവമ്ാൾ സ്വയും മറനുവപാകു
ന അവസ് വിവരിക്ാനാവില് . 
ശില്പശാലയിൽ അവവരാണ്ടാപ്മു
ള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഒളിമങ്ങാത് സൂ
ഷേിപ്ുകൾ ആണക്. ക്ാസ്ുകൾക്ക് 
വശഷമുള്ള ചർച്ചകളിലൂണ്ട പ്രക
ടമായ സഹാധ്ാപകരുണ്ട ഉനത
മായ ചിന്ാവശഷിയുും പാണ്ി
ത്വുും അറിവിണ്റെ വലാകങ്ങൾ 
വിശാലമാക്ിത്നു. അവസാന 
ദ ി വ സ ും  മ ല യ ാ ള ും  മ ി ഷ ൻ  
ഭ ര ണ സ മ ി ത ി  അ ും ഗ ും  ശ്രീ 
അവശാകൻ ചരുവിൽ സറിണ്റെ 
പ്രഭാഷണവുും ഏവണ്രയുും ഉത്ാ
ഹഭരിതരാക്ി.

ശില്പശാല അവസാനിക്ു
വമ്ാൾ മനസ്ുനിറണ്യ കവിതാ
മധുരവുമായി വന പ്രിയ കവി  
ണ്പ്രാഫ. മധുസൂദനൻ സർ ശു
ദ്മായ സക് വനഹത്ാൽ ഭാഷാ
പ്രതിജ്ഞയിൽ മനസ്ു വകാർത്
തുും മാതൃഭാഷാസക് വനഹും എനുും 
നിലനിൽക്ാനുള്ള അനുഗ്രഹ
മായിത്ീർനതുും പറയുവാൻ 
വാക്ുകൾ വപാരാ.  

മലയാളത്ിണ്റെ വശാഭനമായ 
ഭാവി പുതിയ പഠിതാക്ളിൽ സു
രഷേിതമാകുവാൻ  അവരിൽ ഭാ
ഷാപഠനത്ിനുള്ള മവനാഭാവും 
സൃഷക്ടിക്ുക എന ഉത്രവാദി
ത്ണ്ത് ഓർമ്മിച്ചുണ്കാടെക് ദശ
ദിനശില്പശാല പകർനു തന 
എല്ാവിധ നന്മകൾക്ുും വീടെുും 
ഒരായിരും നന്ദി.
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കവിത

കവിത

വിഷ്ു വി
ആമ്ല് വിദ്യാർത്ി
അക്ഷരാലയം പഠനകകന്ദ്രം,
ന്യൂഡല്ഹി

െ്ലതി നലെർ
സൂര്യകാന്ി വിദ്യാർത്ി
കകരളി അകസാസികയഷൻ,
തിരകുമകുകല്വയല്, ന്ചകന്

ഇവനാളും എനിണ്ല വനാവിണ്റെ വതവരറി
ആകാശണ്മത്രവയാ താടെി.
ഇവനാളും എനിണ്ല കല്പന കട്ു നീ
ഗീതങ്ങൾ എത്രവയാ പാടി.

എനിവലണ്ക്ണ്ന തളച്ചു നീ
മാനസ വാതിണ്ലല്ാും ണ്മണ്ല് മൂടി
നിനിവലണ്ക്ണ്ന അടുപ്ിച്ചുമില്
സ്വയും മറണ്നവന് മറഞ്ു?

മൗനണ്മൻ കൂട്ിരിക്ുനിതാ രാത്രിയിൽ.
വമാഹങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളായി.
നിദ്രയിണ്ല്ങ്ിൽ ഈ സ്വപ്നങ്ങണ്ളങ്ങിണ്ന?
സ്വപ്നങ്ങൾ മിഥ്കളായി.

കല്പനയണ്റ്ാരു യാന്തികവലാകത്ക്
ഇരുളുകീറി തിരയുനു,
മിഥ്കൾണ്ക്ാപ്ും എൻ ഹൃത്ടും മാഞ്ുവവാ?
കടെുകിട്ാത്ണ്തന്ാവണാ?

കഷ്ണങ്ങണ്ളങ്ിലുും ഒട്ിച്ചു വചർണ്ത്ണ്റെ
ഹൃദയും മിനുക്ുവാനാവമാ?
ഭ്രാന്ിണ്യവനാമന വപരിട് നാട്ുകാർ
കടെുനിനാസ്വദിക്ണ്ട്.

പാറിപ്റനു നടനീടുന
പഞ്ചവർണ്ണക്ിളി നീ കാണുനുവടൊ?
അഴകാർന നമ്മുണ്ട ജന്മഭൂമി
വതഞ്ു തീർനീടുന പുണ്ഭൂമി
തുഞ്ചനുും കുഞ്ചനുും ചങ്ങമ്ുഴയുും
പാടി പുകഴ്തിയ പുണ്ഭൂമി
താരുും തരുക്ളുും വതാടുും പുഴകളുും
തിങ്ങി നിറണ്ഞ്ാരു പുണ്ഭൂമി
ണ്കാത്ിണ്പ്റുക്ി നടനിരുന 
വയലുകൾ വല്തുും കാണുനുവടൊ
നാടിനക് ണ്തളിനീർ നൽകീടുന
വറ്ി വരടെ പുഴകൾ കവടൊ?
കുടെുും കുഴികളുും വതാടുും കുളങ്ങളുും
നിറഞ്ു കിടപ്തു കാണുനുവടൊ?
കുനുും മലകളുും കുറ്ിണ്ച്ചടികളുും
താഴക് വര ഭാഗവുും കാണുനുവടൊ?
ബുദ്ിയുും വബാധവുും ഉണ്ടെനു വതാനുന
മർത്്ാ നീയറിയുവനാ അപകടങ്ങൾ?
എല്ാും ണ്വറുണ്മാരു ഓർമ്മയായക്
ത്ീരുവമാ നമ്മുണ്ട ജന്മനാടക്

ഏകാകി

ജന്മനാെ്
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ഇന് ഒരു തമോശ�ോ�ി 
റതോനുനുചവകെിലും 
അന് വളചരറ�ചേ 
റപടിച്ചുറപോ�ി. 
അതോ�ിരുനു 
െിലറപ്ോചഴോചക് 
ഡൽഹി.  

അനകുനിമിഷം മാറകുന്  

ഡൽഹി
റദശീ� രോന്ട്രീ�ത്ിചനോപ്ം എഴുതിറച്ചർത് റപര്

എപ്രിൽ മുതൽ ആഗസ്റക് 
വണ്രയാണക് ഡൽഹിയി

ണ്ല വവനൽക്ാലും. 1986 ണ്ല ഒരു 
വവനൽക്ാലത്ാണക് ഞാൻ 
ഡൽഹിയിവലക്ക് കുടിവയറുന
തക്. കൃത്മായി പറഞ്ാൽ ണ്മയക് 5 
നക്. ഒരുപാടക് ജീവിതസ്വപക് നങ്ങളു
മായി വകാട്യും ണ്റയിൽവവ സക് വറ്
ഷനിൽനിനുും ഡൽഹിയിവലക്ു
ള്ള തീവടെിയാത്ര. മൂനാും നാൾ 
ഡൽഹിയിണ്ലത്ി. അനുമുതൽ 
35 വർഷമായി ഇവപ്ാഴുും തുടരു
നു ഓവരാ അവധി കഴിഞ്ുും 
ഈ യാത്ര. പ്രവാസിയുണ്ട അവ
സാനിക്ാത് യാത്ര. 

ഡൽഹിണ്യ കുറിച്ചക് എത്രണ്യ
ത്ര ഓർമ്മകളാണക്. 35 വർഷും മു
മ്ുള്ള ഡൽഹി. അനക് ഡൽഹി
യിൽ ഇനുള്ള അത്രയുും മലയാ
ളികൾ ഉടൊയിരുനില്. ഡൽഹി
യിണ്ല ജനസുംഖ്യുും കുറവായി
രുനു. ടി.വി.യിൽ മലയാളും ചാന
ലുകൾ വനു തുടങ്ങാത് കാലും. 
ദൂരദർശണ്റെ നാഷണൽ ചാനൽ 
മാത്രമാണക് ഏക ആശ്രയും. 
അക്ാലത്ക് ഡൽഹി ഒരു വകന്ദ്ര 
ഭരണ പ്രവദശും കൂടിയായിരുനു. 
ഓവരാ പ്രവാസിണ്യയുും വപാണ്ല 
മലയാളും തീർത്ുും അന്മായി
വപ്ാണ്യനക് അണ്നാണ്ക് വതാ
നിയിരുനു. ഡൽഹിയുണ്ട ചരി
ത്രത്ിൽ എണ്ന്ാണ്ക് സുംഭ
വിച്ചു. കലാപങ്ങൾ, ഭീകരാ
ക്രമണങ്ങൾ, പ്രകൃതി ദുര
ന്ങ്ങൾ, സുംഭവബഹു
ലമായ രാഷ്ട്ീയ നീക്
ങ്ങൾ ഇവയക് ണ്ക്ല്ാും 
ഡൽഹി സാഷേിയാ
യി. ഒരിക്ൽ വലാധി 
വകാളനിയിൽനിനക് 
തിലകക് നഗറിവലക്ക് 
ബസിൽ വപാവുകയാ
യിരുനു. തിലകക് നഗറി
നക് ണ്താട്ുമുമ്ക് ണ്ചറിയ 
ഗ്ാസക് കുറ്ിവപാണ്ല ഒരു 
വസ്തു വലിയ ശബ്വത്ാ
ണ്ട ബസിൽനിനക് പുറവത്
ക്ു വീണു. ഞാനുൾണ്പ്
ണ്ട എല്ാവരുും വപടിച്ചക് പു
റവത്ക്ിറങ്ങി ഓടി. 1984 
ണ്ല കലാപത്ിനക് വശഷും 
ഡൽഹി ജനത അൽപ്ും 
ഭ യ വ ത് ാ ണ് ട യ ാ ണക് 

കഴിഞ്ിരുനതക്.  ഒരു ണ്ചറു
പ്ക്ാരൻ മാത്രും ഗ്ാസു കു
റ്ിക്ക്  പിനാണ്ല ഓടുനതു 
കടെു. മറ്ുള്ളവർ വിലക്ിയി

ട്ുും അയാളതക് ലകയിണ്ലടുത്ു. 
അതിണ്റെ വനാബക് അടച്ചവപ്ാ
ഴാണക് ശരിക്ുും മനസിലായതക് 
അതക് ഒരു ണ്ചറിയ ഗ്ാസക് സിലി
ടെറായിരുനു. വഴിവാണിഭക്ാ
രനായ ആ ണ്ചറുപ്ക്ാരവറെതു 
തണ്നയായിരുനു ആ സി
ലിടെർ. 

ഇനക് 

ഒരു തമാശയായി വതാനുനു
ണ്വങ്ിലുും അനക് വളണ്രവയണ്റ 
വപടിച്ചുവപായി. അതായിരുനു 
ചിലവപ്ാണ്ഴാണ്ക് ഡൽഹി. രാ
ജ്ത്ിണ്റെ ഭരണസിരാവകന്ദ്രും 
എന നിലയിൽ ഡൽഹി എനുും 
ശ്രദ്യാകർഷിച്ചിരുനു. വദശീയ 
രാഷ്ട്ീയത്ിണ്റെ അരങ്ങാണ
വല്ാ ഡൽഹി. ഇവയക് ണ്ക്ല്ാമപ്ു
റും ഡൽഹി സുന്ദരമാണക്. എത്ര
ണ്യത്ര മവനാഹര ദൃശ്ങ്ങളാണക് 
സഞ്ചാരികൾക്ായി ഡൽഹി 
കാത്ുവച്ചിരിക്ുനതക്. താജക്മ
ഹൽ, ഇന്്ാവഗറ്ക്, കുത്ബക്മീ
നാർ, വലാട്സക് ണ്ടമ്ിൾ, ണ്ചവങ്ാ
ട്, ജുമാ മസക്ജിദക്, നാഷണൽ 
മ്ൂസിയും,  രാഷ്ട്പതിഭവൻ, 
വലാധി ഗാർഡൻ, ജന്ദർമന്ദർ, 
പാർലണ്മന്റ് മന്ദിരും, തുടങ്ങി 
ഒവട്ണ്റ രാജ്ണ്ത് പ്രധാനണ്പ്
ട് സ്ലങ്ങൾ ഡൽഹിയിലാണക്. 
മുഗൾ രാജവുംശത്ിണ്റെ വശഷി
പ്ുകൾ ഇനുും ഡൽഹിൽ തല
ണ്യടുവപ്ാണ്ട കാണാും. 

ഡൽഹി അനുനിമിഷും വളർ
നുണ്കാടെിരുനു. 

എൺപ

തുകൾക്ക് മുമ്ക് ഡൽഹിയുണ്ട 
പ്രാന്പ്രവദശങ്ങൾ ധാരാളും 
ഗ്രാമങ്ങൾ നിറഞ്തായിരു
നു. എരുമകൾ വമഞ്ുനടന 
പാടങ്ങൾ നിറഞ് ഗ്രാമങ്ങൾ. 
അവയിൽ മിക്തുും ഇനക് നഗര
ങ്ങളായി. മിക്യിടത്ുും ഫക് ളാ
റ്ുകൾ, ബഹുനിലണ്ക്ട്ിടങ്ങൾ 
എല്ാും സ്ാനും പിടിച്ചു. ഒപ്ും 
കുടിവയറ്വുും കൂടി. ണ്താണ്ണൂറു
കവളാണ്ട ഡൽഹിയിവലക്ുള്ള 
മലയാളികളുണ്ട ഒഴുക്ക് കൂടി. 
ഇനക് ഡൽഹിയിണ്ലവിണ്ടയുും 
മലയാളികണ്ള കാണാും. മലയാളി
കൾ കൂടുതലുള്ള സ്ലങ്ങളിൽ 
മലയാളി സുംഘടനകൾ സജീ
വമാണക്. ദീപാവലി, ദസക് റ തുട
ങ്ങിയ ആവഘാഷങ്ങൾ വപാണ്ല 
തണ്ന ഇനക് ഓണവുും ഡൽഹി
യുവടതായി മാറിക്ഴിഞ്ു. ഒരു
കാലത്ക് തീയറ്റുകളിൽ വല്
വപ്ാഴുമാണക് മലയാള സിനിമ
കൾ പ്രദർശിപ്ിച്ചിരുനതക്. ഇനക് 
അങ്ങണ്നയല്. എവപ്ാൾ വവണ
ണ്മങ്ിലുും മലയാള സിനിമ തീ
യറ്റിൽ വപായി കാണാണ്മന 
അവസ് വനു. 

മലയാളും മിഷണ്ന സുംബ
ന്ിച്ചക് ഡൽഹി ഏണ്റ പ്രധാ

നണ്പ്ട് ഒരു സുംസ്ാനമാ
ണക്. മലയാളും മിഷണ്റെ 

മാതൃഭാഷാ പഠനക്ാ
സു ക ൾ  ആ ദ ്മ ാ

യ ി  ആ ര ും ഭ ി ച്ച തക് 
ഇ വ ി ണ് ട യ ാ ണക് . 
2009 ൽ അന
ണ്ത് ഡൽഹി 
മു ഖ ്മ ന്തി 
ഷീലാ ദീഷേി
തിണ്റെ സാനി
ധ്ത്ിൽ മുഖ്
മന്തി വി.എസക്. 

അ ച ്ുത ാ ന ന്ദ
നാണക് മലയാളും 
മ ി ഷ ൻ  ഡ ൽ ഹ ി
യിൽ ഉദക്ഘാടനും 
ണ്ചയ്തതക്. അങ്ങണ്ന 
വ ന ാ ക്ു വ മ് ാ ൾ 
മലയാളും മിഷണ്റെ 
ജ ന്മ ഭൂ മ ി യ ാ ണക് 
ഡ ൽ ഹ ി .  ഡ ൽ
ഹ ി വ യ ാ ണ് ട ാ പ് ും 
മലയാളും മിഷനുും 

വളർനു. ഇവപ്ാൾ ഡൽഹി
യിൽ മലയാളികളുള്ളിടണ്ത്
ല്ാും മിഷണ്റെ മാതൃഭാഷാ പഠന
ക്ാസുകൾ സജീവമാണക്. ഇനക് 
ഡൽഹിയിണ്ല വകരളാ സക് കൂ
ളുകൾ പുതിയ തലമുറയിണ്ല 
മലയാളി കുട്ികണ്ള മലയാള ഭാഷ 
പഠിപ്ിക്ുനതിൽ ശ്രദ് വകന്ദ്രീ
കരിച്ചിട്ുടെക്. മലയാളത്ിണ്ല 

പ്രശസ്തരായ ഒട്ുമിക് എഴുത്ു
കാരുും ഡൽഹിയിണ്ല പ്രവാസ 
ജീവിതച്ചൂടക് അനുഭവിച്ചവരാണക് 
എന വസ്തുത നമ്മുണ്ട സാഹിത് 
സുംസക് കാരണ്ത് ഡൽഹി എത്ര
മാത്രും സ്വാധീനിച്ചു എനതിനക് 
ണ്തളിവാണക്. ഒരുകാലത്ക് ഈ 
എഴുത്ുകാരുണ്ടണ്യല്ാും സർ
ഗാത്മകമായ താവളമായിരുനു 
ഡൽഹി. ഓവരാ വർഷവുും കൂടി
ക്ൂടി വരുന ജനസാന്ദ്രത ഈ 
മഹാനഗരണ്ത് മലിനീകൃത നഗ
രത്ിണ്റെ പട്ികയിണ്ല മുൻനിര
യിവലക്ക് എത്ിക്ുനു. ഓവരാ 
വർഷവുും വരുന കണക്ുകൾ 
ഡൽഹിയിണ്ല സ്വാഭാവിക പ്രകൃ
തിണ്യ സുംരഷേിവക്ടെതിണ്റെ 
ആവശ്കത വിളിച്ചുപറയുനുടെക്.  

എണ്റെ പ്രവാസ ജീവിതണ്ത്
ക്ുറിച്ചക് ആവലാചിക്ുവമ്ാൾ 
ലവവലാപ്ിള്ളിയുണ്ട പ്രശസ്ത
മായ വരികളാണക് ഓർമ്മ വരു
നതക്. 

''ഏതു ധൂസര സങ്ൽപ്ങ്ങ
ളിൽ വളർനാലുും

ഏതു യന്തവൽകൃത വലാക
ത്ിൽ പുലർനാലുും

മനസിലുടൊകണ്ട് ഗ്രാമത്ിൻ 
ണ്വളിച്ചവുും 

മണവുും മമതയുും ഇത്ിരി 
ണ്കാനപ്ൂവുും''.

്ദീപച് ടക.എെച്.
അധ്യാപകൻ 
അക്ഷരാലയം 
പഠനകകന്ദ്രം, 
ഡല്ഹി
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ര�ാക്് രലാർ 

വലാകണ്ത്വിണ്ടയുമുള്ള വഗാ
ത്രജീവിതങ്ങൾ  തമ്മിൽ 

സമാനതകൾ ഏണ്റയാണക്. ഭൂമിയിണ്ല 
ആദിമ മനുഷ്രുണ്ട വദശവഭദങ്ങൾ 
ആണവല്ാ ഇനക് വലാകണ്ത്മ്ാടുും 
കാണുന വഗാത്രവിഭാഗക്ാർ. വദശ
വ്ത്ാസും കൂടുതലുും  ഭാഷണ്യ ആണക്  
സ്വാധീനിക്ാറുള്ളതക്. ജീവിതരീതി, വി
ശ്വാസവുമായി ബന്ണ്പ്ട് ആചാരാനു
ഷ്ഠാനങ്ങൾ, ഭഷേണും തുടങ്ങിയവയി
ണ്ലല്ാും ആദിമ മനുഷ്രുവടതായ ഒരു 
കണ്ണി പരസ്പരും ഈ വഗാത്രവർഗ്ക്ാരു
ണ്ട  ഇടയിൽ ബന്ണ്പ്ട്ു കിടക്ുനതക് 
കാണാും. പ്രകൃതി വഗാത്രജനതയുണ്ട ജീ
വിതത്ിണ്ല അനിവഷധ്ഘടകമാണക്. 
പ്രകൃതിജീവിതും ഈ മനുഷ്രുണ്ടണ്യ
ല്ാും ജീവിതത്ിണ്ല ണ്പാതുവായ അന്ർ
ധാരയാണക്.

വഗാത്രവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ നിരവധി 
സാമ്ങ്ങൾ കണ്ടെത്ാണ്മങ്ിലുും അവരു
ണ്ടണ്യല്ാും സുംഗീതത്ിണ്ല ണ്പാതുധാര 
പ്രവത്കും പഠനവിഷയമാണക്. വഗാത്ര
സുംഗീതത്ിണ്ല ഏറ്വുും പ്രധാനണ്പ്ട് 
ഘടകും സുംഗീവതാപകരണങ്ങളാണക്. 
ഓവരാ നാട്ിണ്ലയുും ലഭ്മായ അസും
സക് കൃതവസ്തുക്ൾ ഉപവയാഗിച്ചക് നിർമ്മി
ക്ുന ഈ സുംഗീവതാപകരണങ്ങൾ 
ഓവരാ വഗാത്രത്ിണ്റെയുും തനതക് 
സുംസക് കാരത്ിൽ ഉടണ്ലടു
ത്വയാണക്. ഇവയുടൊക്ു
ന താളങ്ങൾക്ക്  നിരവധി 
സമാനതകൾ വഗാത്രസും
ഗീതങ്ങളിലുും മറ്ു മുഖ്
ധാരാ സുംഗീതങ്ങളിലുും 
കാണാൻ കഴിയുണ്മങ്ിലുും 
ഇവയുണ്ട നിർമ്മിതിയുും ഉപ
വയാഗരീതിയുും ഒനിൽ നിനക് വ്
ത്സ്തമായിരിക്ുും.

വകരളത്ിണ്ല ആദിവാസികളുണ്ടയി
ടയിൽ ആരാധനയ്ുും ആവഘാഷങ്ങൾ
ക്ുണ്മാണ്ക് ഉപവയാഗിച്ചക് വരുന ചില 
അപൂർവ വാവദ്ാപകരണങ്ങളാണക് പീക്ി, 
ണ്കാക്ര, മത്ളും, മൺണ്പറ, മണ്ങ് 
എനിവ. ണ്കാക്ര നമ്മൾ കഴിഞ് ലക്
ത്ിൽ പരിചയണ്പ്ട്ു കഴിഞ്വല്ാ. മറ്ു
വാദ്ങ്ങളായ പീക്ി, മത്ളും, മൺണ്പറ, 
മണ്ങ് എനിവണ്യ പരിചയണ്പ്ടാും. ഇവ 
വകരളത്ിണ്ല പ്രമുഖ ആദിവാസി വി
ഭാഗമായ ഇരുളർ, കുറുമ്ർ, മുഡുഗർ 
എനിവരുണ്ട ഇടയിൽ ഉപവയാഗിച്ചക് വരു
നവയാണക്. 

കുറുമ്ർ, ഇരുളർ എനിവരുണ്ട തനതക് 

കുഴൽവാദ്മാണക് പീക്ി. പീക്ിയുണ്ട 
വകവഭദും ഇന്്യിണ്ല മിക് ആദിവാസി 
വഗാത്രങ്ങൾക്ിടയിലുും കാണാും. കുറു
മ്ർക്ിടയിണ്ല പീക്ിക്ുും ഇരുളർക്ിട
യിണ്ല പീക്ിക്ുും രൂപത്ിലുും ഉപവയാഗ
ത്ിലുും വനരിയ വ്ത്ാസങ്ങളുടെക്. തവദേ
ശീയമായ ലശലികൾ  കാരണും ഈ 
വാദ്ണ്ത് ചില വഗാത്രക്ാർക്ിടയിൽ 
വകാൽ, ണ്കാകൽ എനുും വിളിക്ാറുടെക്. 
പ്രധാനമായുും ആറു ഭാഗങ്ങൾ ആണക് 
പീക്ിക്ുള്ളതക്. പീക്ി ഉടൊക്ാൻ ഉപ
വയാഗിക്ുന വസ്തുക്ളിലുും വഗാത്രങ്ങൾ 
തമ്മിൽ വ്ത്ാസും ഉടെക്. പ്രധാനമായുും 
തടിയുും വലാഹവുും ണ്കാടൊണക് ഇതക് നിർ
മ്മക്ുനതക്. ഞാനപ്ല്ക് (നറുക്ക്), വകാഴി
റാക് (വകാഴിത്ൂവലിണ്റെ തടെക്), ആന
ക്ലക് (കാന്ാരി മുളകിണ്റെ തടെക് ണ്ചത്ി
യുടൊക്ുനതക്), തടെക് (പാലമരും), 
ണ്കാട (പാലമരും) എനിവയാണക് 
ആറു ഭാഗങ്ങൾ. ഈ ആറു 
ഭാഗങ്ങളുും ക്രമത്ിൽ ഒരു 
നൂലുണ്കാടെക് ബന്ിച്ചിരി
ക്ുും. നിർമ്മാണവജാലി 
എല്ാും അതാതക് വഗാത്ര
വിഭാഗക്ാർ തണ്നയാണക് 
ണ്ചയ്യുനതക്. പീക്ിയുണ്ട നിർ
മ്മാണത്ിനു വശഷും അതിണ്ന 

പുകണ്ക്ാള്ളിക്ുനു. ഈടു
ള്ളതാക്ാനാണക് ഇങ്ങണ്ന 

ണ്ചയ്യുനതക്. ണ്ചറിയ അല
ങ്ാരപ്ണികളുും ഇതിൽ 
നടത്ാറുടെക്. ഞാനപ്ുല്ക് 
നദീതീരങ്ങളിൽ കാണുന 
ഒരുതരും പുല്ാണക്. പീക്ി

യിലുള്ള പുല്ക് നനയുവമ്ാ
ഴാണക് ശബ്ും വരുനതക്. ഇതക് 

ലകകാര്ും ണ്ചയ്യാൻ വളണ്ര 
അധികും പരിശീലനും ആവശ്മാണക്. 

ഒവര സമയും കാറ്ക് ഉള്ളിവലക്ക് വലിക്ാ
നുും പുറവത്ക്ു നിയന്തണവത്ാണ്ട 
വിടാനുും സാധിക്ണും.

പീക്ിണ്യപ്റ്ി പലവിശ്വാസങ്ങളുും 
ഓവരാ വഗാത്രവർഗക്ാർക്ിടയിൽ നി
ലവിലുടെക്. ആണ്രങ്ിലുും ദുർ മന്തവാദും 
ണ്ചയ്തിട്ുണ്ടെങ്ിൽ അവർക്ക് ഈ വാവദ്
ാപകരണും വായിക്ുവാൻ സാധിക്ില്. 
പുല്ക് ണ്താടെയിൽ കുടുങ്ങുും. ഇതക് ഇരു
ളർക്ിടയിൽ പ്രചരിച്ച ഒരു വിശ്വാസമാ
ണക്. വകരളത്ിണ്ല മുഖ്ധാര സുംഗീത
സുംസക് ക്ാരത്ിൽ കുറുുംകുഴലിവനാടാ
ണക് പീക്ിക്ക് സാമ്മുള്ളതക്. പറയരുണ്ട 
കുഴലിവനാടുും ആകൃതിയിൽ പീക്ിക്ക് 

അടുപ്മുടെക്. തലപ്ത്ക് ഉപവയാഗിക്ു
ന ണ്കാട അഥവാ കിണ്ണത്ിനക് വദശവഭദും 
അനുസരിച്ചക് വലുപ്ത്ിൽ വ്ത്ാസമുടെക്.

സുംഗീതും വഗാത്രജനതയുണ്ട ജീവിത
ത്ിൽ നിനക് മാറ്ിനിറുത്ാനാകാത് 
ഒനായതുണ്കാടെക് തണ്ന പീക്ി ഉടൊ
ക്ുനതിനു അവരുണ്ട വിശ്വാസവുമാ
യി ബന്ണ്പ്ട് പല ചടങ്ങുകളുും 
ഉടെക്. പീക്ി ഉടൊക്ുനതി
നുള്ള പാലമരും മുറിക്ുന
തിനു പരമ്രാഗതമായ 
നാളുും മുഹൂർത്വുും വനാ
ക്ുന രീതി പതിവാണക്. 
പീക്ി വപാലുള്ള വാദ്
ങ്ങൾ വകരളത്ിൽ മാത്ര
മല് വലാകത്ിണ്ല മറ്ു ആദി
വാസിവഗാത്രങ്ങൾക്ിടയിലുും 

കാണാവുനതാണക്.
ദ്രാവിഡ സുംഗീതസുംസക് കാ
രത്ിണ്ല തനതു വാദ്ങ്ങ

ളിൽ ഒനാണക് പറവാദ്
ങ്ങൾ. അതിൽ ഉൾണ്പ്ടു
ന ഒനാണക് മൺണ്പണ്റ. 
ഇണ്താരു രടെു വശവുും 

തുറന ഒരു മൺകുടമാണക്. 
തുറന വശങ്ങളിൽ മൃഗ വത്ാ

ലുപവയാഗിച്ചക് ണ്കട്ിയാണക് ഉപ
വയാഗവയാഗ്മാക്ുനതക്. അരയിൽ 

ഉറപ്ിച്ച ഈ വാദ്ത്ിണ്റെ ഒരു തല ലക 
ണ്കാടെുും മവറ് തല വകാലുണ്കാടെുും വാ
യിക്ുനു. മുഡുഗരാണക് കൂടുതലുും ഇതക് 
ഉപവയാഗിക്ുനതക്. വലതു തലയ്ു വീതി 
കൂടുും. ഇടതു ഭാഗും ണ്ചറുതായിരിക്ുും.

വഗാത്ര വിഭാഗക്ാരുണ്ട അനുഷ്ഠാ
നങ്ങളിൽ കടെുവരുന ഒരുവാദ്മാണക് 
മത്ളും. കുമിൾ എണ്നാരു പ്രവത്ക മര
ത്ിണ്റെ തടി ണ്കാടൊണക് ഇതക് ഉടൊക്ു
നതക്. രടെു തലയുും പശുവിൻ വതാലു
പവയാഗിച്ചാണക് ണ്പാതിയുനതക്. ചക്ി
ലിയൻ സമുദായക്ാരണക് ഇതിണ്റെ നിർ
മ്മാണത്ിൽ വലിണ്യാരു പങ്ക് വഹിക്ു
നതക്. ലക ണ്കാടൊണക് ഇതക് ണ്കാട്ുന
തക്. ഇരുളരുണ്ട അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു 
കൂടാനാകാത് ഒരു വാദ്മാണക് മത്ളും. 
ണ്ചറുവിരലിണ്റെ വലുപ്മുള്ള ഒരു കുഴൽ
വാദ്മായ മണ്ങ് ദ്രാവിഡ പാരമ്ര്മുള്ള 
മണ്റ്ാരു വഗാത്ര സുംഗീത ഉപകരണമാണക്. 
ഈ കുഴൽവാദ്ത്ിണ്റെ ഒരറ്ത്ു ഘടി
പ്ിച്ചിരിക്ുന പുല്ിൽ കൂടിയാണക് വായി
ക്ുനതക്. പീക്ി വായനയുമായി ഇതിനു 
സാമ്മുടെക്.

ദ്രാവിഡ സുംഗീതസുംസക് കാരത്ിണ്ല 

തനതു വാദ്ങ്ങളിൽ ഒനാണക്. പറവാ
ദ്ങ്ങൾ.അതിൽ ഉൾണ്പ്ടുന ഒനാണക് 
മൺണ്പണ്റ. ഇണ്താര  ുരടെു വശവുും തുറന 
ഒരു മൺകുടമാണക്. തുറ ന വശങ്ങളിൽ 
മൃഗ വത്ാലു പവയാഗിച്ചക് ണ്കട്ിയാണക് ഉപ
വയാഗവയാഗ് മാക്ുനതക്. അര യിൽ ഉറ
പ്ിച്ച ഈ വാദ്ത്ിണ്റെ ഒരു തല ലക 

ണ്കാടെുും മവറ് തല വകാലുണ്കാ
ടെുും  വായിക്ുനു. മുഡുഗ 

രാണക് കൂടുതലുും ഇതക് ഉപ
വയാഗിക്ുനതക്. വലതു തല
യ്ു വീതി കൂടുും. ഇടതു ഭാഗും 
ണ്ചറുതായിരിക്ുും.

     വ ഗ ാ ത്ര വ ി ഭ ാ ഗ 
ക്ാരുണ്ട അനുഷക്ടാങ്ങളിൽ 

കടെുവരുന ഒരുവാദ്മാണക് 
മത്ളും. കുമിൾ എണ്നാരു പ്ര

വത്ക മരത്ിണ്റെ തടി ണ്കാടൊണക് ഇതക് 
ഉടൊക്ുനതക്. രടെു തലയുും പശുവിൻ 
വത്ാലു പവയാഗിച്ചാണക് ണ്പാതിയുനതക്. 

ചക്ിലി യൻ സമുദായക്ാരണക് ഇതിണ്റെ 
നിർമ്മാണത്ിൽ വലിണ്യാരു പങ്ക് വഹി
ക്ുനതക്. ലക ണ്കാടൊണക് ഇതക് ണ്കാ
ട്ുനതക്. ഇരുളരുണ്ട അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ 
ഒഴിച്ചു കൂടാനാകാത് ഒരു വാദ്മാണിതക്.

ണ്ചറുവിരലിണ്റെ വലുപ്മുള്ള ഒരു കുഴൽ 
വാദ്മായ മണ്ങ് ദ്രാവിഡ പാരമ്ര്മുള്ള 
മണ്റ്ാരു വഗാത്ര സുംഗീത ഉപകാരണമാ
ണക്. ഈ കുഴൽ വാദ്ത്ിണ്റെ ഒരറ്ത്ു 
ഘടിപ്ിച്ചിരിക്ുന പുല്ിൽ കൂടിയാണക് 
വായിക്ുനതക്. പീ ക്ി വായനയുമായി 
ഇതിനു സാമ്മുടെക്.

തോളങ്ങൾക്്  നിരവധി 
സമോനതകൾ 
റ�ോന്തസം�ീതങ്ങളിലും 
മറ്ു മുഖ്ധോരോ 
സം�ീതങ്ങളിലും 
കോണോൻ കഴി�ുചമകെിലും 
ഇവ�ുചട നിർമ്ിതി�ും 
ഉപറ�ോ�രീതി�ും ഒനിൽ 
നിന് വ്ത്ത്മോ�ിരിക്ും. 

ലഗലത് തനിമെിൽ ചില 
ൊംഗീലതലപകരണങ്ങൾ
പീക്ി, മൺചപചേ, മത്ളം, മചകെ 

െു. െന്്യ
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