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മിഷൻ പുതിയ അഞ്ച്
രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി

അനുനിമിഷം
മാറുന്ന ഡൽഹി

വാടരുതാത്ത
ദശപുഷ്പമാല്യം

'എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം'

വാർത്താപത്രിക

2021
സെപ്തംബർ
പേജ് 20

1196
ചിങ്ങം
൧൧൯൬

വാല്യം 1
ലക്കം 24

മലയാളം മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരണം

02

• സെപ്തംബർ2021

വാർത്തകൾ

കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി
അവാർഡ് നേടിയ പ്രൊഫ.
ഓംചേരി എൻ.എൻ. പിള്ളയ്ക്ക്
ആശംസകൾ

രണ്ടാം നവ�ോത്ഥാനം:
സമുദായ നേതാക്കൾ
നേതൃത്വം നൽകണം-മന്ത്രി

ഉള്ളടക്കം

ഭൂമിമലയാളം

അദ്ധ്യാപകര�ോട്

04

ചുറ്റുപാടുകളിൽനിന്നും
ജീവിതത്തിൽനിന്നും
ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി
വിദ്യാർഥിയ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന
നിത്യവിദ്യാർഥിയാവാൻ
നമുക്ക് കഴിയണം.

മഷിത്തണ്ട്

05

ഷീ റേഡിയ�ോ
മന്ത്രി സജി
ചെറിയാൻ
ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്യുന്നു

ഗ്രന്ഥപ്പുര

07
പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സാം
സ്ക്കാരിക വകുപ്പ് സമം പദ്ധതി
ആവിഷ്ക്കരിച്ചത്.
ചടങ്ങിൽ ആകാശവാണിയിൽ
അരനൂറ്റാണ്ടുകാലംഅനൗൺസ
റായി ജ�ോലി ചെയ്ത ആദ്യകാല
പ്രക്ഷേപക സി.എസ് രാധാ
ദേവിയെ ആദരിച്ചു.കൂടാതെ
മലയാളം മിഷന്റെ പരിഷ്ക്ക
രിച്ച കണിക്കൊന്ന പാഠപുസ്ത
കത്തിന്റെ പ്രകാശനവും ചട
ങ്ങിൽ നടന്നു. എഴുത്തുകാരി
കെ എ ബീന,റേഡിയ�ോമലയാ
ളം പ്രൊജക്ട് ഹെഡ് ജേക്കബ്
എബ്രഹാം മലയാളം മിഷൻ ര
ജിസ്ട്രാർ ഇൻ ചാർജ് സ്വാലിഹ
എം വി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

പെൺബുദ്ധി എന്ന കഥയുടെ
റേഡിയ�ോ ആവിഷ്കാരം ചട
ങ്ങിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. സമം
പരിപാടിയുടെ സംസ്ഥാന
തല ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബർ
4 ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3
മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി
വിജയൻ ഉദ് ഘ ാടനം ചെയ്തു.
സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴി
ലുള്ള മലയാളം മിഷൻ ഉൾപ്പെ
ടെയുള്ള 40 സ്ഥാപനങ്ങളും
യുവജന വകുപ്പിന്റെ കീഴിലു
ള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ചേർന്നാ
ണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കു
ന്നത്. സമം പദ്ധതിയുടെ കമ്മി
റ്റി ചെയർ പേഴ്സൺ മലയാളം
മിഷൻ ഡയറക്ടറാണ്.

മലയാളം മിഷൻ പുതിയ അഞ്ച്
രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി
തിരുവനന്തപുരം • അഞ്ച് രാ
ജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി മലയാളം
മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപി
പ്പിച്ചു. തായ്ലാൻഡ്, ഓസ്ട്രിയ,
ന ്യൂസ ി ല ാ ൻ
ഡ് , ഘ ാ ന ,
ക�ോംഗ�ോ
എന്നീ രാജ്യ
ങ്ങ ള ി ല ാ ണ്
മലയാളം
മ ി ഷ ന് റെ
പു ത ി യ പ ഠ
നകേന്ദ്രങ്ങൾ
ആരംഭിച്ചത് .
ഈ രാജ്യങ്ങ
ളിലെ മലയാളി
കൂട്ടായ്മകളുടെ
സഹകരണത്തോടെയാണ് പഠ
നകേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
ത്.
ല�ോക്ക്ഡൗണിന്റെ പശ്ചാത്ത
ലത്തിൽ ഓൺലൈനായിട്ടാ
ണ് പഠനക്ലാസുകൾ നടക്കുന്ന
ത് . തായ്ല ാൻഡ് , ഓസ്ട ്രിയ,
നിലവില്
ന ്യൂസ ി ല ാ ൻ ഡ് , ഘ ാ ന ,
45 രാജ്യങ്ങളില്
മലയാളം മിഷന്റെ ക�ോംഗ�ോ എന്നീ രാജ്യങ്ങളി
പഠനകേന്ദ്രങ്ങള് ലെ പ്രവാസി കുട്ടികൾ മലയാളം
പ്രവർത്തിക്കുന്നു
മിഷന്റെ ആദ്യ ക�ോഴ്സ ായ

45

മാതൃഭാഷയുടെ
തല�ോടലിൽ
കുരുന്നുകൾ തങ്ങളുടെ
ജന്മനാടിനു വേണ്ടി സ്വരൂ
പിച്ച ഓര�ോ രൂപയ്ക്കും എത്ര
വിലയാണ് ഉള്ളതെന്ന്
അവരുടെ ഉത്സാഹത്തിൽ
നിന്ന് മനസിലാക്കാമായിരു
ന്നു.

ഷീ റേഡിയ�ോ സാംസ്കാരിക വകുപ്പു മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
തിരുവനന്തപുരം • സമുദായ
നേതാക്കൾ ഒരു രണ്ടാം നവ�ോ
ത്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽക
ണമെന്നുംസ്ത്രീപുരുഷസമത്വത്തി
നായി സർക്കാർ ആവിഷ്കരിക്കു
ന്ന പരിപാടികളിൽസമൂഹത്തി
ലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും
സമ്പൂർണ്ണ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാ
ക്കണമെന്നും സാംസ്കാരിക,
ഫിഷറീസ്, യുവജന ക്ഷേമ കാ
ര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ
ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്ത്രീ സമത്വത്തി
നായി സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്
ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു വർഷം
നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സമം പരിപാ
ടിയുടെ ഭാഗമായി റേഡിയ�ോ
മലയാളം "ഷീ റേഡിയ�ോ'യുടെ
ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയാ
യിരുന്നു അദ്ദേഹം.
മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ സുജ
സൂസൻ ജ�ോർജ് പരിപാടിയിൽ
അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.മലയാളം
മിഷന്റെ ഓൺ ലൈൻ റേഡി
യ�ോയായ റേഡിയ�ോ മലയാള
ത്തി ലൂടെയാണ് 'ഷീ റേഡിയ�ോ
'യഥാർഥ്യമാക്കിയത്. അടുത്ത
കാലത്തായി കേരളത്തിലെ
സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുണ്ടാകു
ന്ന ഗാർഹികാതിക്രമങ്ങളുടെ

പാഠാസൂത്രണം

കണിക്കൊന്നയിലൂടെയാണ് മാ
തൃഭാഷാപഠനത്തിന് തുടക്കം കു
റിച്ചത്. ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലേ
ക്കു കൂടി മലയാളം മിഷന്റെ മാ
തൃഭാഷാപഠനം വ്യാപി
പ്പിക്കുമ്പോൾ ല�ോക
ത്താകെ നിലവിൽ 45
രാജ്യങ്ങളിൽ മലയാളം

മ ി ഷ ൻ പ്രവ ർ
ത്തിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയ ിൽ 24
സംസ്ഥാനങ്ങ
ളിൽ മലയാളം
മ ി ഷ ന് റെ പ ഠ ന കേ ന്ദ്രങ്ങ ൾ
സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു
ണ്ട്. അമ്പതിനായിരത്തോളം

കുട്ടികൾ ഈ പഠനകേന്ദ്രങ്ങ
ളിൽ മലയാളം മിഷന്റെ മാതൃ
ഭാഷാപഠന പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ
4 ക�ോഴ്സുകളാണുള്ളത്. സർ
ട്ടിഫിക്കറ്റ് ക�ോഴ്സ ായ കണി
ക്കൊന്ന, ഡിപ്ലോമ ക�ോഴ്സായ
സൂര്യകാന്തി, ഹയർ ഡിപ്ലോമ
ക�ോഴ്സായ ആമ്പൽ, സീനിയർ
ഹയർ ഡിപ്ലോമ ക�ോഴ്സായ
നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്നിവയാ
ണവ. ഇതു കൂടാതെ ഭൂമിമല
യാളം ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ
ക�ോഴ്സും (ബി.എം
.ഒ.ഒ.സി.) മലയാളം
മിഷൻ മാതൃഭാഷാ
പഠനത്തിനായി ഒരു
ക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മലയാളികളുടെ
പ്രിയപ്പെട്ട നിഷേധി
എഴുത്തുകാരന്റെ സാമൂഹ്യ
പ്രതിബ്ധത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കു
ന്ന ദർശനങ്ങളാണ് വർക്കിയെ
നയിച്ചിരുന്നത്.

വാർത്തകൾ

06

ഷീ റേഡിയ�ോയിൽ
ചെറുകഥകൾ
കെ. സരസ്വതി അമ്മയുടെ
ചെറുകഥ പെൺബുദ്ധിയുടെ
നാടകാവിഷ്കാരമായിരുന്നു
ഉദ്ഘാടന പ്രക്ഷേപണം.

11

ആത്മവിശ്വാസം നിറച്ച്
ദശപുഷ്പം
തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ
മലയാള സർവകലാശാലയും
മലയാളം മിഷനും ചേർന്നാണ്
ശിൽപ്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത്.

13

വായനാദിന മത്സരഫലം
പ്രഖ്യാപിച്ചു
മലയാളം മിഷൻ അധ്യാപകർ
ക്കും പഠിതാക്കൾക്കുമായി
രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മത്സര
ങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ദുരെ ദൂരെ മലയാളം

18

അനുനിമിഷം മാറുന്ന
ഡൽഹി
ഇന്ന് ഒരു തമാശയായി ത�ോ
ന്നുന്നുവെങ്കിലും അന്ന് വളരെ
യേറെ പേടിച്ചുപ�ോയി. അതാ
യിരുന്നു ചിലപ്പോഴ�ൊക്കെ
ഡൽഹി.

ഫ�ോക്ല�ോർ

19

ഗ�ോത്രത്തനിമയിൽ ചില
സംഗീത�ോപകരണങ്ങൾ
താളങ്ങൾക്ക് നിരവധി സമാ
നതകൾ ഗ�ോത്ര സംഗീതങ്ങളി
ലും മറ്റ് മുഖ്യധാരാ സംഗീതങ്ങ
ളിലും കാണാൻ കഴിയുമെങ്കി
ലും ഇവയുടെ നിർമ്മാണവും
ഉപയ�ോഗ രീതിയും ഒന്നിൽനിന്ന്
വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

03
ഭൂമിമലയാളം

മുഖമ�ൊഴി

www.mm.kerala.gov.in

malayalammissionkerala01@gmail.com

@MalayalamMissionKerala

@MMKerala

സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം
പ്രിയപ്പെട്ടവരേ,
ഒക്ട�ോബർ 2, ഗാന്ധിജയന്തിയാണ്. ഈ ഗാന്ധിജയന്തിക്ക് ഒരു
പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി 75 വർഷം പൂർത്തിയാ
കുന്ന വേളയിലെ ഗാന്ധിജയന്തിയാണിത്. സ്വാതന്ത്ര്യം എത്ര
വിലപ്പെട്ട വാക്കും വരവുമാണെന്ന് ഓര�ോ നിമിഷവും തിരിച്ചറി
യേണ്ട കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധി
ക്കും എത്രയ�ോ മുൻപ് കേരളത്തിലെ മഹാകവി കുമാരനാശാൻ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി.

""സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം
സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ ജീവിതം
പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്ക്
മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം''
			
(ഒരു ഉദ്ബ�ോധനം - 1924)
ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യാക്കാർ ജീവൻ ത്യജിച്ചും ആയുഷ്ക്കാ
ലം സമരം നടത്തിയും നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം ല�ോകത്തെവി
ടെ ജീവിച്ചാലും ഇന്ത്യ ക്കാരെ അഭിമാനഭരിതരാക്കും. കേരളവും
ദേശീയസമരകാലത്ത് അത്യാവേശ ത്തോടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര
ത്തിൽ അണിചേർന്നിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ ദേശീയ
സമരചരിത്രം അനുസ്മരിക്കുന്നതിനും കേരളം നേടിയെടുത്ത
വളർച്ചകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി അടുത്ത ഒരു
വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന "ആസാദി കാ അമൃത്' മഹ�ോത്സവ
ത്തിൽ നാമും പങ്കുചേരുന്നു. മലയാളം മിഷനും വിപുലമായ പരി
പാടികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തേ
താണ് ഗാന്ധി ജയന്തി ആഘ�ോഷങ്ങള�ോട് അനുബന്ധമായി
നടത്തുന്ന ആഗ�ോള സ്വാതന്ത്ര്യദിന ക്വിസ് മത്സരം.
വജ്രകാന്തി 2021 എന്നാണ് ഈ ക്വിസ് മത്സരത്തിന് പേര്.

എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും "സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അമൃതം' (ആസാദി കാ അമൃത്)
എന്ന പരിപാടി അവരവരുടേതായ രീതിയിൽ ആഘ�ോഷിക്കണം.
സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട വ്യക്തിക്കും
അഭിപ്രായം പറയാനും തന്റെ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാനും രൂപപ്പെടു
ത്താനുമുള്ള അധികാര ലഭ്യതയാ ണെന്ന് ഗാന്ധിജി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘ�ോഷിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി ആ ആഘ�ോഷങ്ങ
ളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്ന് ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനു മായി രാജ്യം വിഭജി
ക്കുന്ന വേദനയിലും ആകുലതയിലും കഴിഞ്ഞു. തന്റെ സഹ�ോദരങ്ങൾ
ക്ക് ലഭ്യമാകാത്തൊന്നും തനിക്കും വേണ്ടന്നുവെയ്ക്കാൻ ഗാന്ധിജിക്ക്
ഒരു മടിയുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു
സന്ദർഭം ഓർക്കുന്നു.
കുട്ടികൾക്ക് ഗാന്ധിജിയെയും ഗാന്ധിജിക്ക് കുട്ടികളെയും വളരെ ഇഷ്ട
മായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു ക�ൊച്ചുകുട്ടി ഗാന്ധിജിയെ സന്ദർശിച്ചു.
അവന് ഗാന്ധിജിയുടെ വസ്ത്രധാരണം കണ്ടപ്പോൾ ആകെ അസ്വസ്ഥത
ത�ോന്നി. ഇത്രയും മഹാനായ ഒരാൾ മേൽ വസ്ത്രം ധരിക്കാതിരിക്കുന്നത്
കണ്ട് അവൻ ച�ോദിച്ചു. "അങ്ങ് എന്താണ് കുർത്ത ധരിക്കാത്തത്?'
"അതിനുപണമില്ല കുട്ടീ, ഞാൻ വളരെ പാവപ്പെട്ടവനാണ് എനിക്ക് ഒരു
കുർത്ത വാങ്ങാനാവില്ല'. ഗാന്ധിജി സാവകാശം പറഞ്ഞു. കുട്ടിയുടെ
മനസ്സിൽ സഹാനുഭൂതി നിറഞ്ഞു. "എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നന്നായി തയ്യലറി
യാം. എന്റെ ഉടുപ്പു കളെല്ലാം അവരാണ് തുന്നുന്നത്. അങ്ങേയ്ക്ക് ഒരു
കുർത്ത തുന്നിത്തരാൻ ഞാൻ പറയാം.'
"എത്ര കുർത്തകൾ നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് തുന്നാൻ കഴിയും'. ഗാന്ധിജി
ച�ോദിച്ചു. "എത്ര വേണം ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്... അങ്ങേയ്ക്ക് എത്ര വേണ�ോ
അത്രയും തുന്നും'. കുട്ടി സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു.
"മകനെ എനിക്ക് ഒരു വലിയ കുടുംബമുണ്ട്. എനിക്ക് നാൽപ്പത് ക�ോടി
സഹ�ോദരങ്ങളുണ്ട്'. ഗാന്ധിജി വിശദീകരിച്ചു. "അവർക്കെല്ലാവർക്കും
കുർത്ത ലഭിക്കും വരെ ഞാനെങ്ങനെയാണ് കുർത്ത ധരിക്കുന്നത്!'
കുട്ടി ചിന്താമഗ്നനായി. ഇന്ത്യയെന്ന വലിയ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും
പ്രാഥമി കമായ ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ പ�ോലും നിർവഹിക്കാൻ പ്രാപ്തി
യില്ലാത്ത തന്റെ സഹ�ോദരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഓർത്ത് അവന്റെ കണ്ണ്
നനഞ്ഞു.
ഇന്ന് ഇന്ത്യ വിവിധ മേഖലകളിൽ മുൻപന്തിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോഴും ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും തമ്മിലുള്ള അകലം വർദ്ധിച്ചുവരു
ന്നു. അതുപ�ോലെ ഇന്ത്യയുടെ പുര�ോഗതിയെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും
തടസ്സപ്പെടുത്തത്തക്കവണ്ണം ജാതി മത ചിന്തകൾ സമൂഹത്തിനെ വിഭജി
ക്കുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും നിരക്ഷരരാണ്. സ്ത്രീകളും
പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും അപമാനിക്കപ്പെടു
കയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് മുന്നേറാനുള്ള ബാധ്യത നമ്മള�ോര�ോരു
ത്ത രിലും നിക്ഷിപ്തമാണ്. അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവസാനഭിത്തിയും
നിലം പ�ൊത്തും വരെ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം അമൃതധാര
യായി അനു ഭവിക്കപ്പെടും വരെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരങ്ങൾ വ്യക്തിയെന്ന
നിലയിൽ മനസ്സിലും പൗരർ എന്ന നിലയിലും സമൂഹത്തിലും ജ്വലിപ്പി
ച്ചുക�ൊണ്ടേയിരിക്കണം.

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

പാഠാസൂത്രണം
ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ
ഴും ആസൂത്രണം പരമ
പ്രധാനമാണ്. ഒരു വീടു പണി
യുമ്പോൾ റ�ോഡ്, പാലം, വി
മാനത്താവളം എന്നിവയുടെ
യെല്ലാം നിർമ്മാണത്തിനായി
ചുറ്റുപാടുകളിൽ
എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് ആസൂ
നിന്നും
ത്രണങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നത്.
ജീവിതത്തിൽനിന്നും
അതുപ�ോലെത്തന്നെ ല�ോക
ഉദാഹരണങ്ങൾ
ത്തിന്റെയാകെ ഭാവിഭാഗധേ
കണ്ടെത്തി
യം നിർണ്ണയിക്കേണ്ടുന്ന വി
വിദ്യാർഥിയെ
ദ്യാർഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന
പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന
വേളയിൽ ഒരു മുന്നൊരുക്കവു
മില്ലാതെ ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക്
നിത്യവിദ്യാർഥിയാ
പ�ോകാൻ കഴിയുമ�ോ? കഴിയി
കാൻ നമുക്കു
ല്ല എന്നല്ല, ആസൂത്രണമില്ലാ
കഴിയണം.
തെ പ�ോകാൻ പാടില്ല എന്നതാ
ണ് അധ്യാപകരെ സംബന്ധി
മുൻകൂട്ടി തയാറാക്കുന്ന പ്രവർ
ച്ച ആദ്യപാഠം. ക്ലാസ് മുറിക്കക ത്തന രേഖയാണ് പാഠാസൂത്ര
ത്ത് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങ ണം.
ളെ സംബന്ധിച്ച് അധ്യാപിക
ഓര�ോ ക്ലാസ്സിലും മുൻകൂട്ടി

അറിയിപ്പ്

തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള പഠനനേട്ട
ങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി സർ
ഗാത്മകമായ ഉള്ളടക്കത്തോ
ടെ പാഠാസൂത്രണം തയാറാ
ക്കുന്നതിനായി പാഠപുസ്തക
വും കൈപ്പുസ്തകവും ഗുണപര
മായി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തണം.
പാഠപുസ്തകത്തിനു പുറത്തുനി
ന്നുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഉദാഹര
ണങ്ങൾ പാഠാസൂത്രണത്തിൽ
ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിനും
നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തണം.
കുട്ടിക്ക് വ്യക്തമായി ആശ
യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴി
യുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്ത
നങ്ങൾ പാഠാസൂത്രണത്തിൽ
വേണ്ട തരത്തിൽ രേഖപ്പെടു
ത്താനും ഉചിതമായ വേളയിൽ
ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഉപയ�ോഗപ്പെ
ടുത്താനും അധ്യാപിക ഗൗരവ
മായി ശ്രമിക്കണം.

അറിയിപ്പ്

റേഡിയ�ോ മലയാളം
സൃഷ്ടികള് ക്ഷണിക്കുന്നു

അധ്യാപകർക്ക്
ച�ോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കാം

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

മലയാളം മിഷന്റെ കണിക്കൊന്ന, സൂര്യകാ
ന്തി ക�ോഴ് സുകൾ പഠിപ്പിച്ച് പരിചയമുള്ള
അധ്യാപകർക്ക് ച�ോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കാൻ
അവസരം. മലയാളം മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന
‘മിഷൻ’ മ�ൊബൈല് ആപ്ലിക്കേഷനില് ഈ
ച�ോദ്യാവലികൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. തയ്യാറാ
ക്കിയ അധ്യാപകരുടെ പേരില് തന്നെയാകും
ച�ോദ്യാവലി നല്കുന്നത്. മാതൃകാപഠന�ോത്സ
വങ്ങൾക്കും മറ്റും ഉപയ�ോഗിക്കാനാണ് ഇത്
തയ്യാറാക്കുന്നത്.
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ഏറ്റവുമധികം സഹായകമാ
കുന്നത് അതാത് പാഠപുസ്തക
ങ്ങളുടെ കൈപ്പുസ്തകമാണ്.
കുട്ടിയിൽ രൂപപ്പെടേണ്ട പഠന
നേട്ടങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി
യും നിരവധി പഠനപ്രക്രിയക
ളും ഉദാഹരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടു
ത്തിയുമാണ് നമ്മുടെ കൈപ്പു
സ്തകങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന
ത്. പാഠപുസ്തകം എങ്ങനെയാ
ണ് കുട്ടികൾക്കു മുന്നിൽ അവ
തരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് കൈപ്പു
സ്തകം നിങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടും.
പാഠാസൂത്രണത്തിന്റെ നിർമ്മി
തിക്കാവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ
കൈപ്പുസ്തകത്തിലുണ്ട് എന്നതി
നാൽ അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി
നിൽക്കുന്നതാകരുത് നമ്മുടെ
ആസൂത്രണം. മറിച്ച് ചുറ്റുപാടു
കളിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ
നിന്നും ഉദാഹരണങ്ങൾ
കണ്ടെത്തി വിദ്യാർഥിയെ പരി
ശീലിപ്പിക്കുന്ന നിത്യവിദ്യാർഥി
യാകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം.
കുട്ടികളിൽ നിരന്തരമായും
സ്വാഭാവികമായും നടക്കുന്ന
താണ് പഠനമെങ്കിലും, ഈ പ്ര
ക്രിയയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതി
ന് അധ്യാപകർക്ക് വലിയ പങ്കു
വഹിക്കാനുണ്ട്. അതിന് ജീവി
തഗന്ധിയായ അനുഭവങ്ങൾ
ക�ൊരുത്ത പാഠാസൂത്രണവുമാ
യി വേണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സുമുറി
യിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലാൻ.

കത്തുകൾ

കത്തുകൾ
മലയാളം മിഷൻ
അരിസ്റ്റോ
തൈക്കാട്
തിരുവനന്തപുരം
695 014
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ഓര�ോ ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ
ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാ
ക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം
കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെ ധാര
ണകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നതു
കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട
തുണ്ട്. കുട്ടി ഇനിയെന്തെല്ലാം
കാര്യങ്ങൾ നേടാൻ ബാക്കി
യുണ്ട്? കുട്ടിയുടെ ശേഷിക്ക
നുസരിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങൾ
നൽകാൻ നമുക്കു കഴിഞ്ഞു
വ�ോ? ഇനിയെന്തെല്ലാം തു
ടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ കുട്ടിക്കു
പകർന്നുനൽകാൻ ബാക്കിയു
ണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വില
യിരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്റെ പാ
ഠാസൂത്രണത്തിന്റെ അടുത്ത
പേജിൽത്തന്നെ അധ്യാപിക
കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂ
ക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വില
യിരുത്തലാണ് 'പഠന'ത്തിന്റെ
ആധാരശില. ഓര�ോ ക്ലാസ്സിനു
ശേഷവും നടത്തുന്ന ഈ നിര
ന്തര വിലയിരുത്തലിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തിലാണ് പഠന�ോത്സ
വത്തിന് (വാർഷിക പരീക്ഷ)
40% മാർക്ക് കുട്ടിക്കു നൽകുന്ന
ത്. അതായത് പഠനപ്രവർത്ത
നങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി ആസൂത്ര
ണം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ
ശാസ്ത്രീയമായി നിരന്തരമൂല്യ
നിർണ്ണയം നടത്താനും കഴിയു
കയുള്ളൂ എന്നർത്ഥം.
അധ്യാപകർക്ക് പാഠാസൂ
ത്രണം തയാറാക്കുന്നതിന്

ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളം മിഷൻ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളെ ഒറ്റ ജാലകത്തിലൂടെ എല്ലാവരി
ലേക്കും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്ര
വർത്തിക്കുന്ന ഭൂമിമലയാളം വാർത്താപത്രിക
യുടെ ഓര�ോ പംക്തികളും മികച്ചതാണ്. മുഖം
മാറുന്ന അധ്യാപനം, കുരുന്നുകളുടെയും അധ്യാ
പകരുടെയും രചനകൾ, ദൂരെ ദൂരെ മലയാളം,
മലയാളം മിഷൻ വാർത്തകൾ, അറിയിപ്പുകൾ
തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വായനക്കാർക്ക് ഏറെ ഉപ
കാരപ്രദമാണ്.

ബേബി സൗമ്യ
അധ്യാപിക,
തിരുനെൽവേലി
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അദ്ധ്യാപകരുടെ
അനുഭവമെഴുത്തുകൾ

മാതൃഭാഷയുടെ
തല�ോടലിൽ
നനുത്ത മയിൽപ്പീലി സ്പർശം പ�ോലെ കുറേ അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച അധ്യാപന ജീവിതം

ഓ

ര�ോരുത്തർക്കും
അവനവന്റെ മാ
തൃഭാഷയും സം
സ്കാരവും പ്രാണവായു പ�ോലെ
പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ജീവിക്കാനാ
യി അന്യനാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ
ആ വീർപ്പുമുട്ടൽ ഞാൻ ധാരാളം
അനുഭവിച്ചതാണ്. അതിനാൽ
ത്തന്നെ പ്രവാസത്തിലെ പുതിയ
തലമുറയെ മാതൃഭാഷ പഠിപ്പി
ക്കാൻ ഒരവസരം കിട്ടിയപ്പോഴു
ണ്ടായ സന്തോഷത്തിന് അതിരി
ല്ലായിരുന്നു. എന്റെ ഭാഷയെയും
സംസ്കാരത്തെയും ജീവിതത്തി
ലേക്ക് വീണ്ടും ക�ൊണ്ടുവരാമ
ല്ലോ!
2012 മുതൽ ഗുജറാത്ത് അഹ
മ്മദാബാദിൽ മലയാളം മിഷൻ
അധ്യാപികയാണ് ഞാൻ. ഒര
ധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ കുട്ടി
കളുമായി വളരെ അടുത്ത് ഇട
പഴകുന്ന രീതിയാണ് എന്റേത്.
അവരുടെ സ്നേഹവും സന്തോ
ഷവും വികൃതികളും മ�ോഹങ്ങളും
സ്വപ്നങ്ങളുമ�ൊക്കെ എന്റെ കു
ട്ടികൾ എന്നോട് പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്.
അത�ൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് .
അറുപത് കഴിഞ്ഞ എന്നെ ഇന്നും
ഊർജ്ജ്വസ്വലയായി നിർത്തുന്ന
തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് ഈ ഭാഗ്യ
ത്തിനുണ്ട്. പ്രവാസി കുട്ടികളായ
തുക�ൊണ്ട് അവരുടെ കുടുംബ
ങ്ങളുമായും ഊഷ്മളമായ ബന്ധം
ഞങ്ങളെപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കും.
കേ ര ള ം പ്രള യ ദു ര ന് തം
അനുഭവിച്ചപ്പോൾ നാടിന്റെ

നവനിർമ്മിതിയിൽ ഒരു ചെറിയ
സഹായഹസ്തം നീട്ടാൻ ചങ്ങാതി
ക്കുടുക്ക വഴി കുട്ടികളെ പങ്കെടു
പ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയ�ൊര
നുഭവുമായിരുന്നു എനിക്ക്. കുരു
ന്നുകൾ തങ്ങളുടെ ജന്മനാടിനു
വേണ്ടി സ്വരൂപിച്ച ഓര�ോ രൂപയ്ക്കും

കുരുന്നുകൾ തങ്ങ
ളുടെ ജന്മനാടിനു
വേണ്ടി സ്വരൂപിച്ച
ഓര�ോ രൂപയ്ക്കും എത്ര
വലിയ വിലയാണു
ള്ളതെന്ന് അവരുടെ
ഉത്സാഹത്തിൽനിന്ന്
മനസ്സിലാക്കാമായി
രുന്നു.

എത്ര വലിയ വിലയാണുള്ളതെ
ന്ന് അവരുടെ ഉത്സാഹത്തിൽനി
ന്ന് മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു.
ഒരിക്കൽ ഇവിടെ നിന്നും
ട്രാൻസ്ഫറായി നാട്ടിലേക്ക് പ�ോയ
ഒരമ്മ ഫ�ോൺ ചെയ്ത് വികാരാ
ധീനയായി പറഞ്ഞു. മലയാളം
മിഷൻ ക്ലാസിൽ പഠിച്ചിരുന്ന
തിനാൽ അതേ സ്റ്റാന്റേർഡിൽ
തന്നെ കുട്ടിക്ക് തുടർന്ന് പഠി
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടേനെയെ
ന്ന്. അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ
വളരെ സംതൃപ് ത ി ത�ോന്നിയ

നിമിഷമായിരുന്നു അത്.
ക�ൊച്ചിയിലേക്ക് വിവാഹം
കഴിഞ്ഞ് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ
പ�ോകാനിരുന്ന ഗുജറാത്തി
പെൺകുട്ടിക്ക് മലയാളം പഠി
പ്പിച്ചുക�ൊടുത്ത കഥ മറ്റൊരു
അനുഭവമായിരുന്നു. അവൾ ക�ൊ
ച്ചിയിൽ പ�ോയി അത്യാവശ്യം
നന്നായി മലയാളം കൈകാര്യം
ചെയ്തു. അധ്യാപിക എന്ന നിലയി
ലുള്ള എന്റെ വലിയ വിജയമായി
ഞാനിന്നും അതിനെ കാണുന്നു.
ഹൃദയത്തിൽ ത�ൊട്ട മറ്റൊര
നുഭവം കൂടിയുണ്ട്. ഒരു ദിവസം
രാത്രി ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നെ
വിളിച്ചു. അവളെ എനിക്കറിയാം.
അവൾ മലയാളം മിഷന്റെ പഠന
ക്ലാസിൽ പഠിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്ന കു
ട്ടിയാണ്. അവൾ പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ
നാളത്തെ പ്രഭാതം കാണാൻ ഞാ
നുണ്ടാകില്ല. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ
ക�ോഴ്സ് പഠിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്ന കു
ട്ടിയാണവൾ. ഞാൻ കാരണം
ച�ോദിച്ചു. ടീച്ചർ ഞാന�ൊരു റിലേ
ഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നു. അയാൾ
ഫ്രോഡ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മന
സിലായി. ഞാനാകെ തളർന്നു.
എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ
കേന്ദ്രീകരിക്കാനും പഠിക്കാനും
പറ്റുന്നില്ല. ബാങ്കിൽനിന്ന് ല�ോ
ണെടുത്താണ് വീട്ടുകാർ എന്നെ
പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അവളുടെ സം
സാരത്തിൽനിന്ന് വലിയ കുറ്റ
ബ�ോധം അവളെ അലട്ടുണ്ടെന്ന്
എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവൾക്ക്
ഒരു ചുമൽ വേണമായിരുന്നു.

ഒന്നു ചാരാനും കരയാനും. മനസ്സ്
കലുഷിതമായി പിടിവിട്ടുപ�ോ
കുമെന്ന് ത�ോന്നിയ ഘട്ടത്തിൽ
അവൾ എന്നെയാണ് വിളിച്ചത്
എന്ന കാര്യം എന്നെ ഏറെ വികാ
രാധീനയാക്കി. എന്റെ വാക്കുകൾ
അവൾക്ക് സാന്ത്വനമായി. പ്രതി
സന്ധികളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത്
അവൾ മിടുക്കിയായി ഇന്നും ജീവി
തത്തിൽ പച്ചപിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു.
മലയാളം മിഷന്റെ മലയാൺമ
2020 അധ്യാപക സഹവാസ
ക്യാമ്പ് മാതൃഭാഷാ അധ്യാപനം
തന്ന മറ്റൊരഭിമാനമായിരുന്നു.
മലയാളം മിഷന്റെ ല�ോകത്തെ
മ്പാടുമുള്ള അധ്യാപകരുമായിട്ടു
ള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയും വിദഗ്ധരുടെ

ക്ലാസുകളടങ്ങിയ ക്യാമ്പും പഠന
യാത്രയും മറ്റ് സർഗാത്മക പരി
പാടികളുമെല്ലാം ഇന്നലത്തെ
പ്പോലെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഇങ്ങനെ
യെത്രയെത്ര മന�ോഹരമായ
അനുഭവങ്ങൾ. അവയെല്ലാം
ഒരു നനുത്ത മയിൽപ്പീലി സ്പർശം
പ�ോലെ എക്കാലവും മനസ്സിൽ
നിറഞ്ഞുനിൽക്കും.

പുഷ്പ ഹരിഹരൻ
മലയാളം മിഷൻ
അധ്യാപിക,
അഹമ്മദാബാദ്

പദപ്രശ്നം

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

കല്ലുംകവണയും ഉപയ�ോഗിച്ച് ഗ�ോലിയത്ത് എന്ന മല്ലനെ വകവരുത്തിയ
ബാലൻ പിന്നീട് രാജാവായി തീർന്നു

2

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക�ൊടുമുടി

3

1988 ഫെബ്രുവരി മുതൽ 2 വർഷം കേരള ഗവർണറായ വ്യക്തി

4

നിലവിൽ ആലപ്പുഴ ല�ോക് സഭാ മണ്ഢലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്

5

ഓമനത്തിങ്കൾക്കിടാവ�ോ എന്ന താരാട്ട് പാട്ട് രചിച്ച കവി

6

പടയണി താളത്തിൽ കവിതകളെഴുതിയ കവി

7

വിവാദപരമായ വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രസിദ്ധനായ
കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

8

ക�ോമ്രേഡ് എന്ന ആംഗലേയ പദത്തിന്റെ മലയാള അർത്ഥം

9

കണ്ണട എന്ന പ്രസിദ്ധമായ കവിത രചിച്ച കവി

വാക്ക്

1

2

3

പദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിച്ച് മിഷനിലേക്ക് അയച്ചുതരിക. വിജയിയെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തീരുമാനിക്കും.

4

5

6

7

8

9

സമ്പാദകൻ: സാം വർഗീസ്, ക�ൊങ്കണ്
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ഭൂമിമലയാളം
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വാർത്തകൾ

ഭരണഭാഷാ
പ്രയ�ോഗങ്ങൾ
പരിചയപ്പെടാം

ORIGINAL LANGUAGE
VOCASIONAL TRAINING
WATCH AND WARD
COMMODITY BOARD
BENEFIT OF DOUBT

മൂലഭാഷ
ത�ൊഴിലധിഷ്ഠിത പരിശീലനം
കാവൽജ�ോലി സംവിധാനം
വ്യാപാരവിഭവസമിതികൾ
സംശയാനുകൂല്യം

മലയാളം മിഷന് അഭിമാനമായി

ഓംചേരിക്ക് കേന്ദ്രസാഹിത്യ
അക്കാദമി പുരസ്ക്കാരം
ഭ�ോപ്പാൽ • ഈ വർഷത്തെ കേന്ദ്ര
സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് പുറത്തു
വന്നപ്പോൾ മലയാളം മിഷന് അഭിമാന
നേട്ടമാണ് ക�ൊണ്ടുവന്നത് . മലയാളം
മിഷന്റെ സ്ഥാപകരിൽ പ്രധാനിയും ഭര
ണസമിതിയംഗവുമ�ൊക്കെയായിരുന്ന
കേന്ദ്രസാഹിത്യ പ്രൊഫ. ഓംചേരി എൻ എൻ പിള്ളയു
അക്കാദമി
ടെ 'ആകസ്മികം 'എന്ന ഓർമ്മക്കുറിപ്പു
പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കൾക്ക് കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി പു
ഓംചേരിയെ
മലയാളം മിഷൻ രസ്കാരം ലഭിച്ചു. നിലവിൽ മലയാളം
പ്രവർത്തകർ
മിഷൻ ഡൽഹി ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റാണ്
ആദരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം. നടകകൃത്ത് എന്നനിലയിലാ
ണ് അദ്ദേഹം മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ
അറിയപ്പെടുന്നത്.
കേരള സർക്കാർ രണ്ടു തവണ അദ്ദേ
ഹത്തിനെ കേരള സാഹിത്യഅക്കാദമി

പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.1972
ൽ പ്രളയം എന്ന നടകത്തിനും 2010 ൽ സമ
ഗ്രസംഭവനക്കുമാണ് പുരസ്ക്കാരം നൽ
കിയത്. 'ന�ോട്ടീസ് വേണം 'ആണ് അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ ആദ്യ നാടകം. പ്രളയം, ഈ
'വെളിച്ചം നിങ്ങളുടേതാകുന്നു ', 'ചെരുപ്പ്
കടിക്കില്ല ',' ഇ തു നമ്മുടെ നാടാണ്','തകർ
ന്ന തംബുരു ','തേവരുടെ ആന', 'ഉലകു
ടപെരുമാൾ ',' ജീവിതസമരം ', 'ഒപ്പത്തി
ന�ൊപ്പം', 'ദൈവം വീണ്ടും തെറ്റിദ്ധരിക്കു
ന്നു '', 'എട്ടു നാടകങ്ങൾ 'എന്നിവയാണ്
അദ്ദേ ഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രചനകൾ.
1924 ൽ വൈ ക്കത്താണ് അദ്ദേഹം
ജനിച്ചത്.1951 മുതൽ അദ്ദേഹം ഡൽഹി
യിലെ പ്രവാസിയാണ്. പ്രശസ്ത സംഗീത
ജ്ഞ പദ്മശ്രീ ലീല ഓം ചേരി ഭാര്യയാണ്.

ഓണം-സ്വാതന്ത്ര്യദിന മത്സരങ്ങൾ
സംഘടിപ്പിച്ചു
സൗദിഅറേബ്യ • മലയാളം മിഷൻ
സൗദിഅറേബ്യ ചാപ്റ്റർ ഓണം-സ്വാത
ന്ത്ര്യദിനആഘ�ോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി
സൗദിയിലെ പ്രവാസി മലയാളി വിദ്യാർ
ത്ഥികൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കുമായി
വിവിധ മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു.
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പ്രച്ഛന്നവേഷം,
ചിത്രരചന എന്നിവയും കുടുംബങ്ങൾ
ക്കായി ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരി
ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓൺലൈൻ

ഫാമിലി പ്രശ്ന�ോത്തരി മത്സരവുമാണ്
നടത്തിയത്.
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികൾ,
സംഭവങ്ങൾ എന്നിവ ആസ്പദമാക്കി നട
ത്തിയ പ്രച്ഛന്നവേഷ മത്സരത്തിൽ അൽ
ഖർജിൽ നിന്നുള്ള എയ്ഡ്രൻ അന്തോണി
സുജയ് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.
റിയാദിൽ നിന്നുള്ള ആയിഷ മറിയം
കണ്ടോത്ത് മനാസ്, റാൽഹിയ അനസ്
എന്നിവർ രണ്ടാം സ്ഥാനം പങ്കിട്ടു.

മൈഥിലി കെ പിള്ള (ദമ്മാം), പ്രണവ്
ജയേഷ് (ജുബൈൽ), സരയൂ കൃഷ്ണ പി
കെ (റിയാദ്) എന്നിവർക്കാണ് മൂന്നാം
സ്ഥാനം.
ചിത്രരചന മത്സരത്തിൽ ജൂനിയർ വി
ഭാഗത്തിൽ സ്ന ിഗ്ദ വിപിൻ (റിയാദ് )
ഒന്നാം സ്ഥാനവും റിദ് വാൻ മുഹമ്മദിനു
രണ്ടാം സ്ഥാനവും ലഭിച്ചു. ഖദീജ താഹ
(ജിസാൻ), മുഹമ്മദ് റിസിൻ (റിയാദ് )
എന്നിവർക്കാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം.

സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ വചൻ സുനിൽ
(റിയാദ്) ഒന്നാം സ്ഥാനവും ആന്റണി ജൂഡ്
ജ�ോൺ (തബൂക്ക്) രണ്ടാം സ്ഥാനവും
സൗരവ് വിപിൻ (റിയാദ് ) , ആൽവീന
മരിയ വിവേക് (ദിലം) എന്നിവർ മൂന്നാം
സ്ഥാനവും നേടി.
കുടുംബ പ്രശ്ന�ോത്തരിയിൽ സബ മു
ഹമ്മദ്, അസ്ന ഷാഫി, വിവേക് ചാക്കോ
എന്നിവർ യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും
സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി.

ഷീ റേഡിയ�ോയിൽ

ചെറുകഥകൾ
നാടകങ്ങളാകുന്നു
ഷീറേഡിയ�ോ
ആദ്യ
പ്രക്ഷേപണം
പ�ോസ്റ്റർ

തിരുവനന്തപുരം • റേഡിയ�ോ മലയാളം
ഷി റേഡിയ�ോയിൽ മലയാളത്തിലെ പ്ര
മുഖഎഴുത്തുകാരികളുടെ ചെറുകഥകളു
ടെ നാടകാവിഷ്ക്കാരം തയ്യാറാകുന്നു.
സ്ത്രീ സമത്വത് തിനായി സാംസ്ക ാരിക
വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച 'സമം'പദ്ധതിയു
ടെ ഭാഗമായാണ് നടകാവിഷ്ക് കാരം
നടത്തുന്നത്. കെ സരസ്വതിയമ്മയുടെ
'പെൺബുദ്ധി 'എന്ന ചെറുകഥയുടെ നട
കാവിഷ്ക്കാരമാണ് ഷീ റേഡിയ�ോയിൽ
ആദ്യം പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യ്തത്.എസ് കെ
മിനിയാണ് പെൺബുദ്ധിയുടെ നാടകരൂ
പം നിർമ്മിച്ചത്. ലളിതാംബിക അന്തർ
ജ്ജനത്തിന്റെ പ്രതികാര ദേവതയാണ്

ഷീ റേഡിയ�ോയിൽ റേഡിയ�ോ നാടക
മാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചെറുകഥ.
1930 നും 1970 നും ഇടയിൽ പ്രസിദ്ധീകരി
ച്ച പ്രധാന 9 ചെറുകഥകളുടെ നടകാവി
ഷ്ക്കാരമാണ് ഷീ റേഡിയ�ോവിൽ പ്രക്ഷേ
പണം ചെയ്യുന്നത്. സ്ത്രീ നടകവേദിയായ
നിരീക്ഷയാണ് പ്രസ്തുത നാടകത്തിന്റെ
റേഡിയ�ോ ആവിഷ്ക്കാരം തയ്യാറാക്കു
ന്നത്. ലളിതാംബിക അന്തർജനം, രാജ
ലക്ഷ്മി, മാധവിക്കുട്ടി, അഷിത, ബി എം
സുഹറ, ഗ്രേസി, പി വത്സല, സാറത�ോമ
സ്,സാറാ ജ�ോസഫ് എന്നിവരുടെ കഥക
ളാണ് റേഡിയ�ോ നാടകങ്ങൾക്കായി തി
രഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
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ഗ്രന്ഥപ്പുര

മലയാളികളുടെ

പ്രിയപ്പെട്ട നിഷേധി
ന

വ്യവസ്ഥിതികൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യജീവിതത്തെ വിചാരണ ചെയ്തു
വ�ോത്ഥാന എഴുത്തുകാരിൽ
പ്രധാനിയാണ് പ�ൊൻകുന്നം
വർക്കി. മലയാള സാഹിത്യ
ത്തിലെ നിഷേധിയായിരുന്നു എന്നും
അദ്ദേഹം. താൻ ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തി
ന്റെ വിമർശനമായി മാറാൻ വർക്കിക്ക്
കഴിഞ്ഞു. സമൂഹത്തിലെ അധികാര വർ
ഗത്തിന്റെയും പുര�ോഹിത മേൽക്കോയ്മ
യുടെയും ചൂഷണത്തിനെതിരെ ആയി
രുന്നു പ്രധാനമായും ആ നിഷേധിയുടെ
കലാപം.
എല്ലാ തലത്തിലും മനുഷ്യൻ ചൂഷണം
ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെതിരെ അദ്ദേഹം എഴു
ത്തിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. ജീവിതഗന്ധിയായ
സാഹിത്യമായിരുന്നു വർക്കി അതിന്
മാധ്യമമായി ഉപയ�ോഗിച്ചത്. പച്ചയായ
ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിലേക്കിറങ്ങിച്ചെന്ന്
വ്യവസ്ഥിതികൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകിടക്കു
ന്ന ജീവിതത്തെ ഈ എഴുത്തുകാരൻ
വിചാരണ ചെയ്തു. നിഷേധിയുടെ കുപ്പാ
യമിട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം പ്രതിസ
ന്ധികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. അതെല്ലാം
കലാപകാരിയുടെ ചങ്കുറപ്പോടെ നേരിടു
കയായിരുന്നു. അപൂർണ്ണമായ 'എന്റെ വഴി
ത്തിരിവ്' എന്ന ആത്മകഥയിൽ അദ്ദേഹം
താൻ നേരിട്ട സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ച്
പറയുന്നുണ്ട്.

പ�ൊൻകുന്നം വർക്കി
1910 - 2004
ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കുള്ളിലെ അന്ധവിശ്വാ
സങ്ങൾക്കും സഭാമേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ
ക�ൊള്ളരുതായ്മക്കുമെതിരെയും ദിവാൻ
ഭരണത്തിനെതിരെയും വർക്കിയുടെ
തൂലിക വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു.
അൻപതുകളിലും അറുപതുകളി
ലും സഭയ്ക്കും ഭരണകൂടത്തിനുമെതിരെ

യഥാക്രമം
സി പി രാമസ്വാ
മി അയ്യർ, ഡി
സി കിഴക്കേമു
റി, കാരൂർ നീ
ലകണ്ഠപിള്ള,
എം.പി. പ�ോൾ

യഥാക്രമം
നവ�ോല�ോകം,
സ്നേഹസീമ
സിനിമാ
പ�ോസ്റ്ററുകൾ

ആഞ്ഞടിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികയെ
സഭാമേലധ്യക്ഷന്മാർക്കും അധികാരി
കൾക്കും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാവി
ല്ലായിരുന്നു.
കഥയെഴുതിയതിന്റെ പേരിൽ 6 മാസം
ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നി
ട്ടുണ്ട് വർക്കിക്ക്. 1946 ൽ ദിവാൻ സി.പി.
രാമസ്വാമി അയ്യരെ വിമർശിച്ചുക�ൊണ്ട്
അദ്ദേഹം എഴുതിയ കഥയായിരുന്നു
'മ�ോഡൽ' ഈ കഥയെഴുതിയതിന്റെ
പേരിലാണ് അദ്ദേഹം ജയിലിൽ അടയ്ക്ക
പ്പെട്ടത്. അതുമാത്രമല്ല, കഥയെഴുത്തിന്റെ
പേരിൽ അധ്യാപന ജ�ോലിയിൽനിന്നും
അധികാരികൾ അദ്ദേഹ
ത്തെ പുറത്താക്കിയ ചരി
ത്രവുമുണ്ട്. 'മന്ത്രിക്കെട്ട്'
ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പ എന്നി
വയാണ് വർക്കിയെ ജ�ോ
ലിയിൽനിന്ന് പുറത്താ
ക്കാനിടയായ കഥകൾ.
എ ഴു ത്തു ക ാ ര ന് റെ
സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത
ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ദർ
ശനങ്ങളാണ് വർക്കിയെ
എന്നും നയിച്ചിരുന്നത് .

നാഷണൽ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ, സാഹിത്യപ്ര
വർത്തക സഹകരണ സംഘം ഇവയു
ടെയ�ൊക്കെ പിറവിക്ക് പിന്നിലെ ചരിത്രം
അക്കാലത്ത് പുസ്തക പ്രസാധക രംഗത്ത്
നിലനിന്നിരുന്ന ചൂഷണത്തിനെതിരെ
വർക്കി നയിച്ച പ്രതിഷേധത്തിന്റേതാ
ണ്. അന്ന് എഴുത്തുകാരുടെ സാമ്പത്തി
കമായ അരക്ഷിതാവസ്ഥയെ ചൂഷണം
ചെയ്തിരുന്നവരായിരുന്നു ഒട്ടുമിക്ക പ്രസാ
ധകരും. അതുകാരണം ക്രിയാത്മക വാ
ചെറുകഥകൾ:
യനക്കാരനിലേക്ക് നല്ല കൃതികൾ എത്തി
അന്തിത്തിരി, അണിയറ, നിവേദനം,
ക്കുക എന്നത് എഴുത്തുകാരന് പ്രയാസ മ�ോഡൽ, ഏഴകൾ, പ�ൊട്ടിയ ഇഴകൾ,
മേറിയ ഒരു പണിയായിരുന്നു. ഈ സാ
നാട്ടുവെളിച്ചം, ദാഹം, ഹൃദയനാദം,
ഹചര്യത്തിലാണ് ക�ോട്ടയം കേന്ദ്രമാക്കി
ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പ, ഡെമ�ോക്രസി,
പ്രവർത്തിച്ച സാഹിത്യകൂട്ടായ്മ എഴുത്തു ദൈവത്തേക്കാൾ ഞാൻ പേടിക്കുന്നത്,
കാർക്കായി ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനം
വെളിയിൽ എനിക്ക് സ്ഥലമില്ല.
എന്ന രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിച്ചത്. പ�ൊൻ
നാടകങ്ങൾ:
കുന്നം വർക്കി, എം.പി. പ�ോൾ, കാരൂർ
കതിരുകാണാക്കിളി, ജേതാക്കൾ,
നീലകണ്ഠപിള്ള, ഡി.സി. കിഴക്കേമുറി
പ്രേമവിപ്ലവം, ഭർത്താവ്, പൂജ,
എന്നിവരായിരുന്നു ആ കൂട്ടായ്മയിലെ
അൾത്താര, വിശറിക്ക് കാറ്റ് വേണ്ട,
പ്രധാനികൾ. അവരുടെ ശ്രമഫലമായി
1945 സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ നീരാവി, വഴി തുറന്നു, സ്വർഗ്ഗം നാണി
ക്കുന്നു, ഞാൻ ഒരധികപ്പറ്റാണ്,
സംഘം രൂപീകൃതമായി. ല�ോകത്തിൽ
മനുഷ്യൻ, കർണ്ണൻ, ഇരുന്പുമറ.
ത്തന്നെ എഴുത്തുകാർക്കുവേണ്ടിയുള്ള
ഇത്തരമ�ൊരു സംരംഭം ആദ്യമായിരുന്നു.
തകഴിയുടെ കഥകളാണ് സംഘം ആദ്യ
മായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ആദ്യമ�ൊക്കെ സാഹിത്യരംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന
ത് . 24 ചെറുകഥകളും 14 നാടകവും 2
കവിതയും ഒരു ലേഖനസമാഹാരവും
ഒരു ആത്മകഥയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്
വർക്കിയുടെ സാഹിത്യ സംഭാവനകൾ.
ഇവ കൂടാതെ ധാരാളം തിരക്കഥകളും
സംഭാഷണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റേതാ
യി മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്കഥകളിലെ സംഭാ
ഷണങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാരുടെ പ്രതി
ഷേധത്തിന്റെ സ്വരമായിരുന്നു. മലയാള
സിനിമ അന്നുവരെ പരിചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
മൂർച്ചയേറിയ സംഭാഷണങ്ങളുള്ള ആ സി
നിമകൾ കേരളക്കരയെയാകെ ആവേശം
ക�ൊള്ളിച്ചു. വായനക്കാരനുമായി താദാ
കിതപ്പിലായിരുന്നുവെങ്കിലും പിൽക്കാ ത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ വർക്കിയുടെ സൃഷ്ടി
ലത്ത് എസ്.പി.സി.എസ്. ന് പ്രസാധന കൾക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ആശാദീപം, ചലനം, സ്നേഹസീമ,
രംഗത്ത് നിർണ്ണായക സാന്നിധ്യമാകാൻ
കഴിഞ്ഞു. ഈ കൂട്ടായ്മ തന്നെ പുസ്തകങ്ങളു വിധിതന്ന വിളക്ക്, ഭാര്യ, സ്കൂൾമാസ്റ്റർ,
ടെ വിൽപ്പനയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ച നാഷണൽ നവല�ോകം, മകം പിറന്ന മങ്ക എന്നിവ
ബുക്ക് സ്റ്റാളും എസ്.പി.സി.എസും സഹ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ തിരക്ക
ഥകളാണ്. പുര�ോഗമന കലാസാഹിത്യ
കരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഉഴവുകാളയും കർഷകനും തമ്മിലുള്ള സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി, സാഹിത്യ
ഹൃദയബന്ധത്തിന്റെ കഥപറയുന്ന വർ പ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം പ്രസി
ക്കിയുടെ 'ശബ്ദിക്കുന്ന കലപ്പ' മലയാള ഡന്റ്, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസി
ചെറുകഥാ ചരിത്രത്തിലെ എണ്ണപ്പെട്ട കൃ ഡന്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം
തികളില�ൊന്നാണ്. 1939 ൽ തിരുമുൽക്കാ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സാമൂഹിക പ്രതിബന്ധത നിറഞ്ഞ
ഴ്ച എന്ന ഗദ്യ കവിതയുമായാണ് വർക്കി
അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ സപര്യയെ
വള്ളത്തോൾ, എഴുത്തച്ഛൻ, ലളിതാം
ബിക, പത്മപ്രഭ, മുട്ടത്തുവർക്കി എന്നീ
പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി സഹൃദയല�ോ
കം ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 94-ാം വയസ്സിൽ ല�ോക
ത്തോട് വിടപറയുമ്പോൾ വരെ അദ്ദേഹം
നിലപാടുകളിൽ അണുവിട മാറ്റം വരു
ത്താത്ത നിഷേധി തന്നെയായിരുന്നു.

പ്രധാന
കൃതികൾ

സബ് എഡിറ്റർ
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വാർത്തകൾ

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
അവാർഡ് നേടിയ
വിധു വിൻസെന്റിന് ആശംസകൾ

ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.യിൽ
ആയിരത്തോളം പഠിതാക്കൾ
ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്തിയായവർക്ക് പരീക്ഷ

ഭൂമിമലയാ
ളം ഓപ്പൺ
ഓൺലൈൻ
ക�ോഴ്സ്
വെബ് പേജ്

തിരുവനന്തപുരം • ഭൂമിമലയാളം മാസ്സീവ്
ഓപ്പൺ ഓൺ ലൈൻ ക�ോഴ്സ് വിജയക
രമായി മുന്നോട്ട്.നിലവിൽ 865 പേരാണ്
ക�ോഴ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാം
ഘട്ടം പൂർത്തിയായവർക്കുള്ള പരീക്ഷ
ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നു.10 മ�ോഡ്യൂളുക
ളാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിലുള്ളത്.
ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ ല�ോക
ത്തിന്റെ ഏത് ക�ോണിലിരുന്നും ഏത�ൊ
രാൾക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും
മലയാള ഭാഷ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാ
നാകും എന്നതാണ് മലയാളം മിഷൻ
വിഭാവനം ചെയ്ത ബി.എം.ഒ.ഒ.സി (ഭൂമി
മലയാളം ഓപ്പൺ ഓൺ ലൈൻ ക�ോഴ്സ്)
യുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത് മുൻനിറുത്തിയാണ്
ക�ോഴ്സ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ആയിരത്തോളം പഠിതാക്കൾ ഇതിന�ോ
ടകം ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. യുടെ ഭാഗമായി
കഴിഞ്ഞു.
മ ല യ ാ ള ം മ ി ഷ ന് റെ സ ർ ട് ടി ഫ ി ക്ക റ്റ്
ക�ോഴ്സായ കണിക്കൊന്ന വിദ്യാർഥി
കൾക്കും സഹായകമാകുന്ന വിധത്തി
ലാണ് ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.യിലെ മ�ൊഡ്യൂളു
കൾ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.യിലെ പഠിതാക്കളിൽ
60% വും മലയാള ഭാഷ ഒട്ടും അറിയാ
ത്തവരാണ്.
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. തികച്ചും സൗജന്യമാ
ണ്. പ്രാഥമിക നിലയിൽ മലയാളം ഉപ
യ�ോഗിക്കാൻ ആവശ്യമായ നൈപുണ്യം
നേടുന്നതിനുള്ള ക�ോഴ്സ ാണിത് . വീ
ഡിയ�ോകളും അതിനടിസ്ഥാനമാക്കി
യുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അക്ഷരകളി
കളും വഴിയാണ് പഠനം ആസൂത്രണം

ചെയ്തിരിക്കുന്നത് . ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 30
മ�ൊഡ്യൂളുകളിലായി ക�ോഴ്സ് പൂർത്തി
യാകും. പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക്
മലയാളം മിഷൻ ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫി
ക്കറ്റുകളും നൽകും.
2021 ലെ ല�ോക മാതൃഭാഷാദിനമായ
ഫെബ്രുവരി 21 ന് സാംസ്കാരിക കാര്യ
വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ. ബാലനാണ് ക�ോ
ഴ്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർ
വ്വഹിച്ചത്. സി--ഡിറ്റുമായി സഹകരിച്ചാ
ണ് മലയാളം മിഷൻ ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.
യാഥാർഥ്യമാക്കിയത് . കേരളത്തിന്റെ
കലയെയും സംസ്കാരത്തെയും ചരിത്ര
ത്തെയും ആസ്പദമാക്കി ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.
മാതൃകയിൽ കാലദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ
ക�ോഴ്സുകൾ ഇതിന�ോട് അനുബന്ധ
മായി ആവിഷ്കരിക്കും.
നിലവിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവർ
ക്ക് മലയാളം പഠിക്കാനായി മലയാളം
മിഷൻ പത്ത് വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള
നാല് ക�ോഴ്സുകളടങ്ങുന്ന പാഠ്യപദ്ധ
തി നടത്തുന്നുണ്ട്. കണിക്കൊന്ന, സൂര്യ
കാന്തി, ആമ്പൽ, നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്നി
വയാണ് ആ ക�ോഴ്സുകൾ. ഇവയെല്ലാം
ക്ലാസ് റൂമിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള പഠനങ്ങ
ളാണ്.
ഈ ക�ോഴ്സുകളിലൂടെ ക്ലാസ് റൂം പഠനം
സാധ്യമാകാത്ത നിരവധി പേർ മലയാള
ഭാഷ ജ�ോലിയുടെയും പഠനത്തിന്റെ
യും ഗവേഷണത്തിന്റെയുമ�ൊക്കെ
ഭാഗമായി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.
അവരിൽ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമുണ്ട്.
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. ഇതിന�ൊരു പരിഹാര
മാണ്.

https://bhoomimalayalam.kerala.gov.in/
മലയാള ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിന് ആധികാ
രികമായി ഒരു ഓൺലൈൻ ക�ോഴ്സ്
ഇതുവരെ നിലവിലില്ല. മലയാളം സം
സാരിക്കുന്നതിനും മനസിലാക്കുന്നതി
നും വായിക്കുന്നതിനും എഴുതുന്നതി
നും പ്രാവീണ്യം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്

ബഹുഭാഷാ പദപരിചയം

വാരാന്ത്യത്തിൽ
പുതിയ പരിപാടികൾ
തിരുവനന്തപുരം •വെള്ളി, ശനി, ഞായർ
എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയ പരിപാടികൾ
ചേർത്ത് റേഡിയ�ോ മലയാളത്തിന്റെ ഒരാഴ്ച
യിലെ പ്രക്ഷേപണം രണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകളായി
പുനഃക്രമീകരിച്ചു. നിലവിൽ തിങ്കൾ മുതൽ
ഞായർ വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ പരിപാടി
കളാണ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്നത്. പുതിയ
ഷെഡ്യൂളിൽ വെള്ളി, ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങ
ളിൽ പുതിയ പരിപാടികളാവും പ്രക്ഷേപണം
ചെയ്യുക. കുട്ടികൾക്കായുള്ള കുട്ടി റേഡിയ�ോ,

പ്രമുഖ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന തി
രക്കഥാപഠനം, ഭൂമിമലയാളം വാർത്താ അവ
ല�ോകനം തുടങ്ങിയ പുതിയ പരിപാടികൾ
പുതിയ ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പയമേ പണലി, കഥ�ോത്സവം, കവിയരങ്ങ്,
ആവരികൾ, കിളിവാതിൽ തുടങ്ങിയ പതിവ്
പംക്തികൾ തിങ്കൾ മുതൽ വ്യാഴം വരെയുള്ള
ദിവസങ്ങളിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും.
ഷീ റേഡിയ�ോയുടെ ഭാഗമായി തയാറാക്കുന്ന
പരിപാടികളും പുതിയ ഷെഡ്യൂളിൽ കേൾക്കാം.

അറിയിപ്പ്

പദശുദ്ധി
അഞ്ജലി =
കൂപ്പുകൈ
അജ്ഞലി എന്ന്
എഴുതിയാൽ
തെറ്റ്

ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. ആസൂത്രണം ചെയ്തിരി
ക്കുന്നത്. മലയാളം മിഷൻ വെബ്സൈറ്റ്
(www.mm.kerala.gov.in) വഴി ക�ോഴ്സ്
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പഠനം തുടങ്ങാം.

തയ്യാറാക്കിയത്:

ആന്റണി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, അമേരിക്ക
ഇന്നത്തെ പദം: മുത്തശ്ശി
ഭാഷ
(Language)

പദം
(Word)

ഉച്ചാരണം
(Pronounciation)

മലയാളം (Malayalam)

മുത്തശ്ശി

muttaśśi

ഹിന്ദി (Hindi)
ഇംഗ്ലീഷ് (English)

daadee ma
दादी मा
Grandmother ˈɡran(d)ˌməT͟Hər

ജർമ്മൻ (Germany)

Großmutter

ഫ്രഞ്ച് (French)

Grand-mère

സ്പാനിഷ് (Spanish)

Abuela

ഇറ്റാലിയൻ (Italian)

Nonna

റഷ്യൻ (Russian)

Бабушка

ഭൂമിമലയാളത്തിലേക്ക് എഴുതാം

പ�ോർച്ചുഗീസ് (Portughese) Avó

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

ചെക്യൻ (Czech)

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

bhoomimalayalamnewsletter@gmail.com

babushka

ഹംഗേറിയൻ (Hungarian) Nagymama
Babička

ക്രോയേഷ്യൻ (Croatian) Baka
പ�ോളിഷ് (Polish)

Babcia

ജാപ്പനീസ് (Japanese)

おばあちゃん O bāchan

അറബി (Arabic)

جدة

jida
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മലയാളം മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
പ്രശംസനീയം -മന്ത്രി റ�ോഷി അഗസ്റ്റിൻ
ഓണാഘ�ോഷം
മന്ത്രി റ�ോഷി
അഗസ്റ്റിൻ
ഓൺലൈനാ
യി ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്യുന്നു.

കർണ്ണാടക • മാതൃഭാഷയും
സംസ്കാരവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന
തിൽ മലയാളം മിഷൻ നടത്തു
ന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രശംസ
നാർഹമാണെന്ന് മന്ത്രി റ�ോഷി
അഗസ്റ്റിൻ.
കർണ്ണാടക ചാപ്റ്ററിലെ സ്വർഗ്ഗ
റാണി കാനായ കത്തോലിക്ക
ഫെറ�ോന ചർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച
ഓണാഘ�ോഷം ഉത് ഘ ാടനം
ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഓൺ
ലൈനയാണ് പരിപാടി സംഘ
ടിപ്പിച്ചത്.
ബാലസാഹിത്യകാരൻ ഷാജി

മാലിപ്പാറ, ചർച്ച് വികാരി ഫാ.
ബിബിൻ അഞ്ചബിൽ, ചാപ്റ്റർ
ഭാരവാഹികളായ കെ ദാമേദ
രൻ, ബിലു സി നാരായണൻ,
ട�ോ മ ി ആ ലു ങ്ക ൽ , സ്കൂ ൾ
മാനേജർ സി ഇമ്മാക്കു ലേറ്റ്,
ഫാ. ത�ോമസ് ക�ൊച്ചു പുത്തൻപു
രയ്ക്കൽ, വെസ്റ്റ് മേഖലാ ക�ോ ർഡി
നേറ്റർ ജിസ്സോ ജ�ോസ്, അധ്യാ
പകരായ ത്രേസിയാമ്മ, ആശ
സജി, ജിസ്മി മൈക്കിൾ, ഷെർലി,
രമ്യ ജിജ�ോ, ജ�ോമി തേങ്ങനാ
ട്ട്, അജ�ോ കുര്യൻ എന്നിവർ ചട
ങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഗാന്ധിജയന്തി പ്രശ�്നോത്തരി മത്സരം

ആസാദി കാ അമൃത്
മത്സരങ്ങൾ രണ്ടുതലങ്ങളിലായി - അധ്യാപകർക്കും പഠിതാക്കൾക്കും

ആസാദി
കാ അമൃത്
പദ്ധതിയുടെ
പ�ോസ്റ്റർ

കർണ്ണാടക • ഗാന്ധിജയന്തി
യ�ോട് അനുബന്ധിച്ച് മലയാളം
മിഷൻ അധ്യാപകർക്കും പഠിതാ
ക്കൾക്കും ആസാദി ക അമൃത് പ്ര
ശ്ന�ോത്തരി മത്സരം സംഘടിപ്പി
ക്കുന്നു. രണ്ടു തലങ്ങളിലാണ്
മത്സരം നടക്കുക. ആദ്യത്തേത്
അദ്ധ്യാപകർക്കുള്ളതാണ്. രണ്ടാ
മത്തേത് പഠിതാക്കൾക്കുള്ളതാ
ണ്. ഗാന്ധിജിയും സ്വതന്ത്ര്യസമ
രവും എന്നതാണ് അധ്യാപകർ
ക്കുള്ള വിഷയം. പഠിതാക്കൾ
ക്കുള്ള വിഷയം ഗാന്ധിജിയും
കുട്ടികളുമാണ്. പഠിതാക്കളുടെ പരിഗണിക്കുന്നത്.സബ്-ജൂനിയർ വരെ), സീനിയർ (16 ന് മുകളിൽ)
മത്സരം 3 വിഭാഗങ്ങളായാണ് (8 വയസുവരെ), ജൂനിയർ (8-16 എന്നിങ്ങനെയാണവ.

23-ാം ലക്കം പദപ്രശ്നം  (13 ) ഉത്തരങ്ങൾ
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സ്നേഹ സന്ദേശങ്ങൾക്ക്
കാത�ോർക്കാം

നേട്ടം

ൻ
Email: mmradiomalayalam@gmail.com

www.radiomalayalam.in
എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും
വിജയി :

കവി അനിൽ പനച്ചൂരാൻ

ജയന്തി ദിനത്തിൽ രാത്രി 7ന്
ആഗ�ോളതല ഫൈനൽ മത്സരം
സംഘടിപ്പിക്കും.
ചാപ്റ്റർ /മേഖലാ തലത്തിൽ വി
ജയിക്കുന്ന ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും
സ്ഥാനക്കാർക്ക് മലയാളം മിഷൻ
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകും.
അധ്യാപകരുടെ മത്സരത്തിലെ
ആഗ�ോളതല വിജയികൾക്ക്
യഥാക്രമം 10,000/-, 7,000/, 5,000/എന്നിങ്ങനെ ക്യാഷ് അവാർഡ്
സമ്മാനിക്കും.പഠിതാ ക്കൾക്ക്
ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനക്കാർ
ക്ക് 5,000/-, 3,000/-, 2,000/- ഈ
ക്രമത്തിലും നൽകും.

നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ആശംസാ
സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാനായി റേഡിയ�ോ
മലയാളംഒരുക്കുന്നു"സസ്നേഹം റേഡിയ�ോ
മലയാളം '. ഈ പരിപാടിയിലൂടെ മലയാളം
മിഷന്റെ ചാപ്റ്ററുകളിലുള്ളവർക്ക് തങ്ങ
ളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സംസാരിക്കാം.
ആശംസകൾ അറിയിക്കാം. ആശംസകൾ
അയക്കേണ്ട ഫ�ോൺ നമ്പർ 9633774333.

ൻ

ന്ദ

ചാപ്റ്റർ /മേഖലാ തലത്തിൽ
ചാപ്റ്ററുകൾ നടത്തുന്ന മത്സര
മാണ് പ്രാഥമികതലം. മേഖലാ
തലത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന
രണ്ടു പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീം ആണ്
ഓര�ോ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും
ചാപ്റ്ററിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്
ആഗ�ോളതല ഫൈനൽ മത്സര
ത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക.
സെപ്തംബർ 30 നുള്ളിൽ ചാ
പ്റ്റർ /മേഖലാതല മത്സരങ്ങൾ
സംഘടിപ്പിച്ച് ടീം അംഗങ്ങളു
ടെ പേരുവിവരങ്ങൾ മലയാളം
മിഷൻ ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ട
താണ്. ഒക്ടോബർ രണ്ട് ഗാന്ധി

അഞ്ജലി നമ്പ്യാർ
മഹാരാഷ്ട്ര

Malayalam Mission Radio Malayalam

എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനല് വഴിയും
Malayalam Mission ആപ്പിലൂടെയും
റേഡിയ�ോ മലയാളം കേൾക്കാം.

സുമ ബാബു
ഒരു ഇന്ത്യൻ സിനിമാ നടന്റെ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓയിൽ
പെയിന്റിംഗ് വരച്ച് ഇന്ത്യാ
ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ
സ്ഥാനം നേടി. പൂനെ ചാപ്റ്റർ
അധ്യാപികയാണ്.
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സാഹിത്യത്തിലെ സമഗ്ര
സംഭാവനയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ
അക്കാദമി ഫെല�ോഷിപ്പ്
ലഭിച്ച ഡ�ോ. എം. ലീലാവതിക്ക്
ആശംസകൾ.

ചാപ്റ്ററുകളിൽ നടന്ന
ഓണാഘ�ോഷങ്ങളിലൂടെ...
അമേരിക്കയി
ലെ കാൾഗറി
യിൽ നടന്ന
ഓണാഘ�ോഷ
ങ്ങളിൽനിന്ന്

ഭ�ോപ്പാൽ
ചാപ്റ്ററിൽ
നടന്ന ഓണാ
ഘ�ോഷങ്ങളിൽ
നിന്ന്

ഗുജറാത്ത്
ചാപ്റ്ററിൽ
നടന്ന ഓണാ
ഘ�ോഷങ്ങളിൽ
നിന്ന്

ഷാർജയിൽ
ഓണം ആഘ�ോ
ഷിക്കുന്ന
കുട്ടികൾ
&
പുതുച്ചേരി
യിലെ ഓണാ
ഘ�ോഷത്തിൽ
നിന്ന്

ചെന്നൈ അക്ഷ
യവൃദ്ധസദന
ത്തിലെ അന്തേ
വാസികൾ
ക്കൊപ്പം
& വിദ്യാർഥിക്ക്
ധനസഹായം
നൽകുന്നു.
&
പൂന്തമല്ലി മേഖ
ലയിൽ നടന്ന
ഓണാഘ�ോഷം
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സമം -1001വനിതകളെ ആദരിക്കും
സ്ത്രീ സമത്വത്തിനായി സാംസ്ക്കാരിക മുന്നേറ്റം

ഗായിക
കെ എസ്
ചിത്രയെ
മന്ത്രി സജി
ചെറിയാൻ
ആദരിക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം • സ്ത്രീ സമത്വ
ത്തിനായി സാംസ്ക്കാരിക മുന്നേ
റ്റം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സാം
സ്ക്കാരിക വകുപ്പ് ആവിഷ്കരി
ച്ച "സമം' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി
കേരളത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലക
ളിൽനിന്നുള്ള 1001വനിതകളെ
ആദരിക്കുന്നു. ഒരു വർഷം നീ
ണ്ടുനിൽക്കുന്ന പദ്ധതിയിലാണ്
ആദരിക്കുന്നത്. സെപ്തംബർ
4ന് മസ്കറ്റ് ഹ�ോട്ടലിൽ നടന്ന
സമം പദ്ധതിയുടെ ഉത്ഘാടന
ത്തിൽ സമത്തിന്റെ അംബാസി
ഡറും ഗായികയുമായ പദ് മ ഭൂ
ഷൺ കെ എസ് ചിത്ര, ഗ�ോത്ര
ഗായിക നഞ്ചിയമ്മ, പാരമ്പ
ര്യ വൈദ്യ പദ് മ ശ്രീ ലക്ഷ്മിക്കു
ട്ടിയമ്മ,കായികതാരം എം ഡി

വത്സമ്മ, സുപ്രീം ക�ോടതിയിലെ
ആദ്യ വനിതാ ജഡ്ജ് ജസ്റ്റിസ് എം
ഫാത്തിമാ ബീവി, കേരളത്തി
ലെ ആദ്യ വനിതാ ഐ പി എസ്
ഉദ്യോഗസ്ഥ ശ്രീലേഖ ഐ പി
എസ്, തിരുവനന്തപുരം മേയർ
ആര്യാ രാജേന്ദ്രൻ, സഗീതജ്ഞ
ഡ�ോ. കെ ഓമനക്കുട്ടി, ചലച്ചിത്ര
നടി സേതുലക്ഷ്മി, ക്യാമറ വുമൺ
ഫൗസിയ ഫാത്തിമ, ആംബു
ലൻസ് ഡ്രൈവർ ദീപ ജ�ോസഫ്,
മത്സ ്യബന്ധന ത�ൊഴിലാളി

കെ സ ി രേ ഖ എ ന്നി വ രെ
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സാംസ്ക്കാരിക
വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ
ആദരിച്ചു.
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വി
ജയനാണ് സമം ഉത് ഘ ാടനം
ചെയ്യ്തത് . ഓൺലൈനിലും
ഓഫ് ലൈനിലുമായി സംഘടി
പ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ മന്ത്രിമാരായ
എം വി ഗ�ോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ, വി
ശിവൻകുട്ടി, ജെ ചിഞ്ചുറാണി,
ഡ�ോ. ആർ ബിന്ദു, അഡ്വ. ജി
ആർ അനിൽ, ആന്റണി രാജു,
വി കെ പ്രശാന്ത് എം എൽ എ,
സാംസ്ക്കാരിക വകുപ്പ് പ്രിൻസി
പ്പൽ സെക്രട്ടറി റാണി ജ�ോർജ്
ഐ എ എസ്, മലയാളം മിഷൻ
ഡയറക്ടറും സമം പദ്ധതിയുടെ

ചെയർ പേഴ്സണുമായ സുജ
സൂസൻ ജ�ോർജ് തുടങ്ങിയ പ്ര
മുഖർ പങ്കെടുത്തു.
കൂടാതെ രാഷ്ട്രീയസാംസ്ക്കാരിക
രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു.
നഞ്ചിയമ്മയും സംഘവും അവ
തരിപ്പിച്ച ഗ�ോത്രഗാന സന്ധ്യ

ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടി. ഗായിക
അ പ ർ ണ ര ാ ജ ീ വ ാ ണ് ച ട
ങ്ങിൽ പ്രാർഥന ച�ൊല്ലിയത് .
സ ാ ം സ്ക് കാ ര ി ക വ കു പ് പി നു
കീഴിലെ 40 സ്ഥാപനങ്ങളിലൂ
ടെയാണ് സമം പദ്ധതി നടപ്പാ
ക്കുന്നത്.

നഞ്ചിയമ്മയും
സംഘവും
അവതരിപ്പിച്ച
ഗ�ോത്രഗാന
സന്ധ്യയിൽ
നിന്ന്

ഭൂമിമലയാളം
വാർത്താപത്രികയിലേക്ക്
പരസ്യങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു
നം

പേജ്

സൈസ്

തുക

1

ബാക്ക് പേജ്

ഫുൾ

50,000/-

2

ബാക്ക് പേജ്

ഹാഫ്

25,000/-

3

ബാക്ക് പേജ്

ക്വാർട്ടർ

12,500/-

4

ഇൻസൈഡ് പേജുകൾ

ഫുൾ

25,000/-

5

ഇൻസൈഡ് പേജുകൾ

ഹാഫ്

12,500/-

6

ഇൻസൈഡ് പേജുകൾ

ക്വാർട്ടർ

6,250/-
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ഭാഷ ഫാഷനാക്കി
മലയാളികൾ
വൈവിധ്യമാർന്ന ഫെസ്റ്റീവ് കളക്ഷൻസ് വിപണിയിൽ

ഓണം
ഫെസ്റ്റീവ്
സാരിയും
മാസ്ക്കുകളും

തിരുവനന്തപുരം • മലയാളം
മിഷന്റെ ഭാഷാപ്രചാരണ ദൗത്യ
ത്തിൽ നാഴികക്കല്ലാവുകയാണ്
സുവനീർഷ�ോപ്പ്. ല�ോകമെമ്പാ
ടും മാതൃഭാഷാവ്യാപനം കേവലം
പാഠ്യപദ്ധതിയിലൂടെ മാത്രം ഒതു
ങ്ങുന്നതല്ല എന്ന് മനസിലാക്കി
വളരുന്ന കാലത്തിന�ൊപ്പം ചി
ന്തിക്കുകയായിരുന്നു മലയാളം
മിഷൻ. സ്വന്തം ഭാഷ തന്റെ ഫാ
ഷനാക്കുന്ന മലയാളികളെയാണ്

സുവനീർഷ�ോപ്പിലൂടെ മലയാളം
മിഷൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.
വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി ഇനങ്ങ
ളാണ് സുവനീർഷ�ോപ്പിലൂടെ
വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് .
കേരള ഫെസ്റ്റീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ,
ക�ൊറ�ോണ പ്രതിര�ോധ ഉൽപ്പ
ന്നങ്ങൾ, അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചി
ത്രമേളയ്ക്കായുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
എന്നിവ ഇതിന�ോടകം വിപണി
യിലെത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. മലയാള

അക്ഷരങ്ങളും പഴമ�ൊഴികളും
കവിതകളുമെല്ലാം മന�ോഹര
മായ കാലിഗ്രാഫിയിൽ തയാ
റാക്കിയാണ് ഭാഷാ സുവനീ
റുകൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് .
മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കു
ന്ന ഇവയുടെ വിപണന ലക്ഷ്യം
ലാഭത്തേക്കാൾ ഉപഭ�ോക്താവി
ലൂടെ ഭാഷ വ്യാപിക്കണം എന്ന
താണ്.
കപ്പുകളും ടീഷർട്ടുകളും ജൂട്ട്

സഞ്ചി ബാഗുകളുമായിരുന്നു
സുവനീർ ഷ�ോപ്പിലെ ആദ്യ ഉൽ
പ്പന്നങ്ങൾ. ഏറ്റവും പുതിയത്
ഫെസ്റ്റീവ് കളക്ഷൻസാണ്. കേര
ളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഉത്സവ
ങ്ങൾ, ആഘ�ോഷങ്ങൾ എന്നിവ
യെ മുദ്രകളാക്കി മലയാളിയുടെ
നിത്യജീവിതത്തിൽ എത്തിക്കുക
എന്നതാണ് ഫെസ്റ്റീവ് കളക്ഷൻ
സിന്റെ ലക്ഷ്യം.
കേരളാ സാരിയുടെ ക�ോട്ടൺ മെ
റ്റീരിയലിൽ പ്രത്യേക ഡിസൈനു
കൾക്കുള്ളിൽ മലയാള അക്ഷ
രങ്ങളും പതിപ്പിച്ചാണ് ഓണം
ഫെസ്റ്റീ വ് സാരികൾ തയാറാ
ക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ
മാസ്ക്കും മുണ്ടും കൂടി ഓണം
ഫെസ്റ്റീവ് കളക്ഷൻസിലുണ്ട്.
ക�ോട്ടൺ മുണ്ടിന്റെ കരയ�ോട്
ചേർന്ന് മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ
ആലേഖനം ചെയ്തതാണ് ഫെസ്റ്റീ
വ് മുണ്ടുകൾ. പൂക്കളവും വള്ളം സിനിമാസ്വാദകരെ വരവേറ്റത്.
കഴിഞ്ഞ 2 ചലച്ചിത്ര മേളകളി
ലും നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു
24-ാമത്
മലയാളം മിഷന്റെ സുവനീറുകൾ.
അന്താരാഷ്ട്ര
രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഭാഷയ്ക്ക്
ചലച്ചിത്രമേളയി
വേണ്ടി ഇത്തരം ഒരു ആശയം
ലാണ് മലയാളം
ഒരുങ്ങിയത്. 2019 ജൂൺ 19 ന് മു
മിഷന്റെ
ഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാ
ആദ്യ സുവനീർ
ണ് സുവനീർഷ�ോപ്പ് ഉദ് ഘാട
ഷ�ോപ്പ് ഒരുങ്ങിയത്.
നം ചെയ്തത്.
ഫെസ്റ്റീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ഓണം
സാരി
2500/-

പുതിയ
ടീഷർട്ട്
കളക്ഷനിൽ
നിന്ന്

കളിയും കണിക്കൊന്ന പൂവുമ�ൊ
ക്കെ ആലേഖനം ചെയ്തതാണ് മാ
സ്ക്കുകൾ. ഓണത്തിന്റെ വിവിധ
മുദ്രകൾ ആലേഖനം ചെയ്ത ടീ ഷർ
ട്ടുകൾ പല നിറത്തിലും വലിപ്പ
ത്തിലും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.
ഫെസ്റ്റീവ് കളക്ഷൻസിൽ ആദ്യം
തയാറാക്കിയത് വിഷു സ്പെ
ഷ്യൽ ഫെസ്റ്റീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാ
യിരുന്നു. കണിക്കൊന്നപ്പൂവാ
യിരുന്നു വിഷു ഫെസ്റ്റീവ് ഉൽപ്പ
ന്നങ്ങളിലെ മുദ്ര. ഫെസ്റ്റീവ് കള
ക്ഷൻസിൽ ദുപ്പട്ടയും സജ്ജീക
രിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2020 ൽ സംഘടിപ്പിച്ച 24-ാമത്
അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയി
ലാണ് മലയാളം മിഷന്റെ ആദ്യ
സുവനീർഷ�ോപ്പ് ഒരുങ്ങിയത് .
മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ ക�ോറി
യിട്ട മാസ്ക്കുകൾ ധരിച്ചെത്തിയ
സിനിമാ ആസ്വാദകർ അന്നത്തെ
ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ പുതിയകാ
ഴ്ചയായിരുന്നു. 25-ാമത് അന്താരാ
ഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലേക്കായി പ്ര
ത്യേകം തയാറാക്കിയ ഉൽപ്പന്ന
ങ്ങളുമായാണ് സുവനീർഷ�ോപ്പ്

550/40/425/-

മുണ്ട്
മാസ്ക്ക്
ടീഷർട്ട്
വിഷു
കപ്പ്
ടീഷർട്ട്
സാരി

300/425/1250/- to
1450/-

മറ്റ് ഇനങ്ങൾ
വയ�ോള ജൂട്ട്
310/ബാഗ്
ഹാൻഡ്
180/ബാഗ്
സൈഡ്
140/ബാഗ്
റെഡ്
ഫ്ളാപ്പ്
250/ബാഗ്
ബ്ലാക്ക് ജൂട്ട്
200/ബാഗ്

https://souvenirshopkerala.com/
https://souvenirshopkerala.com/
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വായനാദിനം

മത്സരഫലങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം• വായനാ
ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി
മലയാളം മിഷൻ അധ്യാപ
കർക്കും പഠിതാക്കൾക്കുമാ
യി സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ മത്സ
രങ്ങളുടെ ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പഠിതാക്കൾക്കായി കഥപറ
ച്ചിൽ മത്സരം, ലേഖന മത്സരം
എന്നിവയും അധ്യാപകർക്ക്

ലേ ഖ ന മ ത്സ ര വു മ ാ ണ് സ ം
ഘടിപ്പിച്ചത് . പഠിതാക്കളുടെ
മത്സരം സബ്ജൂനിയർ, ജൂനിയർ,
സീനിയർ വിഭാഗങ്ങളിലായാണ്
നടത്തിയത്.
മത്സര ഫലങ്ങൾ-:
കഥപറച്ചിൽ മത്സരം (പഠിതാ
ക്കൾ-സബ് ജൂനിയർ) ഒന്നാം
സമ്മാനം--അദ്വിക റിജേഷ് ,

ഡൽഹി. രണ്ടാം സമ്മാനം-വൈഷ്ണവി വിന�ോദ്, ഷാർജ ചാ
പ്റ്റർ. മൂന്നാം സമ്മാനം--ജ�ോഹ
ന്ന ജേക്കബ്, സൗദി അറേബ്യ.
ലേഖന മത്സരം (പഠിതാക്കൾ--ജൂനിയർ) ഒന്നാം സമ്മാനം--ക്രി
സ്റ്റി സാം, മധ്യപ്രദേശ് ചാപ്റ്റർ.
രണ്ടാം സമ്മാനം --ആതിര
പ്രദീപ്, ഡൽഹി ചാപ്റ്റർ. മൂന്നാം

സമ്മാനം--ഗ്ലോറിയ സൂസന്ന
ജ�ോസ് , മധ്യപ്രദേശ് ചാപ്റ്റർ
മൂന്നാം സമ്മാനം--അഭിനന്ദ്
നമ്പ്യാർ, പൂനെ ചാപ്റ്റർ.
ലേഖന മത്സരം (പഠിതാക്കൾ
-സീനിയർ) ഒന്നാം സമ്മാനം --ആരിഫ ഫിറ�ോസ്, കർണ്ണാടക
ചാപ്റ്റർ.രണ്ടാംസമ്മാനം-ശീതൾ
ശ്രീധരൻ, മുംബൈ ചാപ്റ്റർ.

മൂന്നാം സമ്മാനം--ദിയ സൂരജ്,
പുതുച്ചേരി ചാപ്റ്റർ.
ലേഖന മത്സരം (അധ്യാപകർക്ക്)
ഒന്നാം സമ്മാനം--രമേഷ് ചന്ദ്രൻ,
ഗുജറാത്ത് ചാപ്റ്റർ. രണ്ടാം
സമ്മാനം--ശ്രീജ എസ്.ചന്ദ്രൻ,
തമിഴ്ന ാട് ചാപ്റ്റർ. മൂന്നാം
സമ്മാനം--മിലു ഗ്ലാഷ�ോ, കർ
ണ്ണാടക ചാപ്റ്റർ.

ആത്മവിശ്വാസം നിറച്ച്

ദശപുഷ്പം അധ്യാപക ശിൽപ്പശാല
ഓൺലൈ
നായി നടന്ന
ദശപുഷ്പം
അധ്യാപക
ശിൽപ്പശാല
യിൽനിന്ന്

തിരുവനന്തപുരം • മലയാളം
മിഷൻ അധ്യാപകരിൽ ആത്മവി
ശ്വാസം പകർന്ന് പത്തു ദിവസം
നീണ്ടുനിന്ന ദശപുഷ്പ്പം അധ്യാ
പക ശില്പശാല സമാപിച്ചു. തുഞ്ച
ത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവ
കലാശാലയും മലയാളമിഷനും
ചേർന്നാണ് ശില്പശാല സംഘ
ടിപ്പിച്ചത്. ക�ോവിഡിന്റെ പശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ ഓൺലൈനായി
നടന്ന ശില്പശാല ഓഗസ്റ്റ് 27ന്
സംസ്ക്കാരികകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി
സജി ചെറിയാൻ ഉത്ഘാടനം
ചെയ്യ്തു. ക്രിയാത്മകവും സർ
ഗ്ഗാത്മകവുമായ ഇത്തരം ശില്പ
ശാലകൾ മലയാള ഭാഷയുടെ
വളർച്ചക്ക് കാരണമാകെട്ടെയെ
ന്ന് അദ്ദേഹം ആശംസിച്ചു. ചട
ങ്ങിൽ പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ
സി രാധാകൃഷ്ണൻ, മലയാളം
മിഷൻ ഡയറക്ടർ സുജ സൂസൻ
ജ�ോർജ്,സർവകലാശാലവൈസ്
ചാൻസലർ ഡ�ോ. അനിൽ വള്ള
ത്തോൾ, മലയാളം മിഷൻ ഭര
ണസമതി അംഗങ്ങളായ കെ

പി രാമാനുണ്ണി, അശ�ോകൻ
എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 7 മണി
ചരുവിൽ, ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടർ മുതൽ 9 മണി വരെയാണ് ശില്പ
ഡ�ോ . അ ശ�ോ ക് ഡ ി ക്രൂസ് ശാലയിൽ ക്ലാസുകൾ സജ്ജീ
തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
കരിച്ചത് . ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള

അറിയിപ്പ്

മലയാളം മിഷൻ അധ്യാപകരിൽ
നിന്നും ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 50
പേരാണ് ശില്പശാലയിൽ പങ്കെ
ടുത്തത്.ശില്പശാലയിലെ ഓര�ോ
ദിവസത്തിനും ദശപുഷ്പ്പങ്ങ
ളിലെ ഓര�ോ പുഷ്പങ്ങളുടെ പേ
രുകളാണ് നൽകിയത്.
മലയാളം മിഷൻ ഭാഷാധ്യാ
പകൻ ഡ�ോ. എം ടി ശശിയാ
യിരുന്നു ക്യാമ്പ് അസിസ്സ്റ്റന്റ്
ഡയറക്ടർ.ഓര�ോ ദിനവും വ്യ
ത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിലാണ് ക്ലാ
സുകൾ നടന്നത് . ഡ�ോ. എം.
ശ്രീനാഥൻ, ഡ�ോ സ്മിത കെ
നായർ, ഡ�ോ അനിതകുമാരി,
ഡ�ോ സി ഗണേഷ്, ഡ�ോ കെ എം
ഭരതൻ, ഡ�ോ കെ എം അനിൽ,
ഡ�ോ സുനീത ടി വി എന്നീ അധ്യാ
പകരാണ് ശില്പ ശാലയിൽ ക്ലാ
സ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യ്തത്.
സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനു നടന്ന
സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പ്ര
ശസ്ത കവി പ്രൊഫ. വി മധുസൂ
ദനൻ നായർ മുഖ്യ പ്രഭാഷ
ണം നടത്തി. ഔദ്യോഗികമായി

മലയാളം ഭാഷാ അധ്യാപകരല്ലാ
ത്ത മലയാളം മിഷൻ അധ്യാപക
രുടെ അക്കാഡമിക് നൈപുണ്യം
വികസിപ്പിക്കുവാനായാണ് ശില്പ
ശാല സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ആശംസകൾ

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

പൂക്കാലം, റേഡിയ�ോ മലയാളം ഈ ലക്കങ്ങളിൽ

പൂക്കാലത്തിൽ.....

റേഡിയ�ോ മലയാളത്തിൽ.....

ഈ ലക്കം പൂക്കാലത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകനെ കുറിച്ച് വിഖ്യാത ചലച്ചിത്രകാരൻ
അടൂർ ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുന്നു. ഡയറക്ടർ നിങ്ങള�ോട് സംസാരിക്കുന്ന പം
ക്തിയിൽ സെപ്തംബർ ലക്കം പൂക്കാലത്തിലെ വിഭവങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.
ഉണ്ണി അമ്മയമ്പലം തയാറാക്കിയ ഉമയും പട്ടവും (കണിക്കൊന്ന) എന്ന
പാഠത്തിന്റെ മാതൃകാ അവതരണം, ആമ്പൽ പാഠഭാഗത്തിലെ തെയ്യ
ത്തെക്കുറിച്ച് ബി. ബാലചന്ദ്രൻ തയാറാക്കിയ തെയ്യത്തിന്റെ കഥ, ജയ
ചന്ദ്രൻ കടമ്പനാട് പാടിയ ത�ോറ്റംപാട്ടും നാടൻപാട്ടും, അധ്യാപക
കഥകൾ, അധ്യാപകരുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ, ഡ�ോ. എസ്. രാധാ
കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിചിത്രം, ഭാഷാവിദഗ്ധൻ വട്ടപ്പറമ്പിൽ പീതാംബരൻ
അവതരിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷരം, ഉച്ചാരണം, എഴുത്ത് എന്നിവ കൂടാതെ
കുഞ്ഞും കാഞ്ഞിരവും, പാതാളക്കരണ്ടി എന്നീ കഥകളും ഈ ലക്കം
പൂക്കാലത്തിൽ ആസ്വദ ിക്കാം. ഒപ്പം പഠിതാക്കളുടെ കവിതകളും
കേൾക്കാം.

ഷീ റേഡിയ�ോയിൽ ലളിതാംബിക അന്തർജ്ജനത്തിന്റെ
ചെറുകഥ പ്രതികാര ദേവതയുടെ റേഡിയ�ോ ആവിഷ്കാ
രം, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്ക ാര ജേതാവ്
സംവിധായിക വിധു വിൻസെന്റുമായുള്ള അഭിമുഖം
എന്നിവ കേൾക്കാം. കിളിവാതിൽ, പയമേ പണലി,
ആ വരികൾ എന്നിവ കൂടാതെ തിരക്കഥാ പഠനം
(വിനു എബ്രഹാം), കുട്ടി റേഡിയ�ോ, സസ്നേഹം
റേഡിയ�ോ മലയാളം, ഭാരതീയ കഥ�ോത്സവം, ഭൂ
മിമലയാളം വാർത്താപത്രികയുടെ അവല�ോക
നം എന്നിവ റേഡിയ�ോ മലയാലത്തിൽ ആസ്വദി
ക്കാം. കിളിവാതിലിൽ വായനാദിന മത്സരത്തിൽ
കഥപറച്ചിൽ വിഭാഗത്തിൽ വിജയികളായ ആദ്യ 10
പേരുടെ കഥകൾ കേൾക്കാം.

Email: mmradiomalayalam@gmail.com

https://pookalam.kerala.gov.in/
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എഴുത്തുപുര
കഥ
നാണു
അധ്യാപകൻ
ഡൽഹി ചാപ്റ്റർ

ഓർമ്മകളിലെ
ഇടവപ്പാതി
രാ

വ ി ലെ തു ട ങ്ങി യ
മഴയാണ് . ഇടയ്ക്കിടെ
ചാറ്റൽ മഴയായും പിന്നെ രൗദ്ര
ഭാവത്തിലും പെയ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്നു. മഴയിൽ നനഞ്ഞ വൃക്ഷത്ത
ലപ്പുകൾ ഇടവേളകളിൽ ക�ൊടു
ങ്കാറ്റിന്റെ അകമ്പടിയ�ോടെ പെ
യ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റ�ോഡിൽ
നിറഞ്ഞൊഴുകിയ വെള്ളത്തെ
തെറിപ്പിച്ചു ഓര�ോ വാഹനങ്ങൾ
ഓടുന്നുണ്ട്.
ഇവിടെ ഒരു ദിവസം മഴ
പെയ്താൽ അടുത്ത ദിവസത്തെ
പേപ്പറുകളിൽ ഏതെങ്കിലും വർ
ഷത്തെ തകർന്ന റിക്കാർഡിന്റെ
കഥകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.
അത് വായിക്കുന്നത് തന്നെ
കൗതുകകരമാണ്. അതുക�ൊ
ണ്ട് തകരാൻ മാത്രമായി എല്ലാ
വർഷവും റിക്കോർഡുകൾ
ഉണ്ടാവും.
മഴ പെയ്യുമെന്ന് ത�ോന്നിയ
തുക�ൊണ്ടായിരിക്കാം കരണ്ട്
നേരത്തെ വഴിമാറിക്കൊടുത്തു.
ഇൻവേർട്ടർ ആകട്ടെ പണിയെ
ടുത്തു മടുത്തു എന്ന രീതിയിൽ
പീ... പീ... അടിക്കാൻ തുടങ്ങി.
ബാൽക്കണിയിൽ നിൽക്കു
മ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വഴി തെറ്റിയെന്നോ
ണം വരുന്ന കാറ്റിൽ വെള്ളത്തു
ള്ളികൾ ചിതറി നഗ്നമായ കൈ
ത്തണ്ടയിൽ വീണപ്പോൾ ര�ോ
മങ്ങൾ കുളിര�ോടെ എഴുന്നേറ്റു
നിന്നു.
മനസ്സ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ
പിന്നോട്ടുപ�ോയി. ചാണകം

തേച്ച ഇറയത്ത് കലാബ�ോധമി
ല്ലാതെ അച്ഛൻ ക�ൊത്തി ഉണ്ടാ
ക്കിയ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത മു
രിക്കിൻ പലകയിൽ ഇരുന്നാൽ
അജയ്യനായ ജേതാവിനെപ്പോ
ലെ തലയുയർത്തിനിൽക്കുന്ന
ക�ൊട്ടത്തലച്ചി മല ഒരു ഭാഗത്ത്
കാണാം. അതാകട്ടെ മഴക്കാ
ലമായാൽ ഭാഗികമായ�ോ മുഴു
വനായ�ോ കാർമേഘം മൂടിയി
രിക്കും. തണുപ്പുകാലമായാൽ
നേരിയ മഞ്ഞും.
ഇടവപ്പാതിയുടെ തുടക്കമാ
യി. ഇടയ്ക്കിടെ ക�ൊള്ളിയാൻ മി
ന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കൂടെ കാ
തടപ്പിക്കുന്ന ഇടിമുഴക്കവും.
പശ്ചാത്തലം ഒക്കെ ശരിയായി
ഇനി തുടങ്ങാം എന്ന മട്ടിൽ മഴ
തുടങ്ങി. വീശി അടിച്ച ക�ൊടുങ്കാ
റ്റിൽ ചിതറി വീണ വെള്ളത്തു
ള്ളികൾ കൈത്തണ്ടയിൽ വീ
ണപ്പോൾ ര�ോമങ്ങൾ എഴുന്നേ
റ്റു നിന്നു. മുനിഞ്ഞു കത്തുന്ന
മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിന്റെ തീനാള
ങ്ങൾ നാലുപാടും തല നീട്ടിക്കൊ
ണ്ടിരുന്നു. വിളക്ക് കെടാതിരി
ക്കാൻ കൈക�ൊണ്ട് മറച്ചുപിടി
ച്ചുക�ൊണ്ട് ഒരു മൂലയ്ക്ക് മാറ്റിവെ
ച്ചു. മഴയ്ക്ക് ശക്തികൂടി.
പുര മേഞ്ഞ ഓലയുടെ പുറത്ത്
താളത്തിൽ വീഴുന്ന വെള്ളത്തു
ള്ളികളുടെ ഒരുതരം കരകര ശബ്ദം
കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുവരെ
പുറത്തു കണ്ടുക�ൊണ്ടിരുന്ന മി
ന്നാമിനുങ്ങ് വെളിച്ചം ഇപ്പോൾ
ക ാ ണ ാ ന ി ല്ല . ച ീ വ ീ ടു ക ളു ം

നിശ്ശബ്ദമായി.
"തണുക്കുന്നു ച�ോറ് വിളമ്പ്'
അച്ഛൻ കിടക്കാനുള്ള ധൃതിയിൽ
പറഞ്ഞു.
അപ്പോഴേക്കും വന്ന മറ്റൊരു
കാറ്റ് എല്ലാ വിളക്കുകളും കെ
ടുത്തിക്കൊണ്ട് കടന്നുപ�ോയി.
അത�ോട�ൊപ്പം അനിയന്റെ ഉച്ച
ത്തിലുള്ള ചിരിയും കേട്ടു. അതി
നിടയിൽ അനിയനും പെങ്ങളും
ത മ്മി ൽ എ ന്തോ ക ശ പ ി ശ
ഉണ്ടായി.
"കാലികൾ' അച്ഛൻ കയ്യിൽ
കിട്ടിയ എന്തോ എടുത്ത് നില
ത്തടിച്ചുക�ൊണ്ട് ദേഷ്യം തീർത്തു.
അത�ോടെ ക്രമസമാധാന നില
സാധാരണ നിലയിലായി.
അപ്പോഴേക്കും അമ്മ അടു
പ്പിൽ ബാക്കിയായ കനലിൽ
ഊതി ഊതി വിളക്ക് കത്തിച്ചി
രുന്നു. അത�ോട�ൊപ്പം ച�ോറും
വിളമ്പി.
പിന്നെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു
തന്നെ ച�ോറൂണ് കഴിഞ്ഞു. ഇറ
മ്പിൽ വെച്ച കലത്തിൽ നിറഞ്ഞ
മഴവെള്ളത്തിൽ കൈ കഴുകി.
ചാണകം തേച്ച തറയിൽ പായ
യിട്ട് അതിൽ ഒരു ലുങ്കി വിരിച്ച് ഒരു
ലുങ്കി പുതച്ചു കിടന്നു. പുറത്ത്
അപ്പോഴും ഇടവപ്പാതി തകർ
ത്തുപെയ്യുകയാണ്.
കാലം ഒരുപാട് പിന്നിട്ടു.
ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി.
പക്ഷെ തറയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ
അന്നത്തെ ആ സുഖം പിന്നീട�ൊ
രിക്കലും കിട്ടിയിട്ടില്ല.
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എഴുത്തുപുര
കവിത
ബെഷി അഭിലാഷ്
അധ്യാപിക,
വേഴാമ്പൽ പഠനകേന്ദ്രം, ഷാർജ

നെഞ്ചുരുക്കം
മകളേ,
നിന്നോളം ഞാൻ കാത്തുപ�ോന്ന
നിധിയല്ലയ�ോ ഇന്നു കാണാതെ പ�ോയത്...
നീയെന്നിൽ മുളച്ചനാൾ
മുതൽ സ്വപ്നത്തൊട്ടിലാട്ടി,
വർണ്ണചിറകുകളേകി
പ�ോറ്റിയ കിനാക്കിളിയെന്നെ വിട്ടെങ്ങുപ�ോയ്...
പ്രാണനൂട്ടിയും കണ്ണിമ
ചിമ്മാതെ കാവലിരുന്നും,
പ�ൊടി പ�ോലും പുരളാതെ
യരുമയായ് കാത്തും,
കരുതലാർന്നേൻ നെഞ്ചിലുറക്കിയും
അരികിലെന്നും ചേർത്തുപിടിച്ചതാണെങ്കിലും...
എങ്ങിനെ കഴിഞ്ഞു നിനക്കോമലേ
എൻ സ്നേഹക്കൈ തട്ടി കുതറിയകലെ മറഞ്ഞിടാൻ...
എങ്ങിനെ നേടി നീയതിനുൾക്കരുത്തിത്രമേൽ,
അമ്മമനമതിൻ കാണാചരടറുക്കുവാൻ...?
ഒരു നിമിഷത്തിന്നെടുത്തു.
ചാട്ടത്തിനായെന്നോ തളിരിടും
ആയുസ്സിൻ പുസ്തകമടക്കുവാൻ...?

ഇത്രനാൾ ഞാൻ കണ്ട കനവുകള�ൊക്കെയും
ഒന്നിരുട്ടി വെളുത്തതും മാഞ്ഞുവ�ോ...
സ്വന്തമെന്നുള്ളാലഹങ്കരിച്ച നിന്നിളം മാനസം
പെട്ടെന്നെനിക്കന്യമായ് തീർന്നുവ�ോ...
നിന്നിഷ്ടമെല്ലാം എന്നിഷ്ടമെന്നോർത്തുതാൻ,
നിന്നെ ഭ്രമണം വെക്കുമെൻ ചേതന...
നിന്റെ കണ്ണിലൂറുന്ന ഒരു തുള്ളിയെന്നില�ൊരു കടലായ്,
തിരമാലയായ് അലയടിച്ചീടുന്നു...
നിൻ മുഖപ്രകാശം മങ്ങിയാൽ തളരുന്നുവെൻ
സപ്തനാഡീക�ോശങ്ങളും ....
ഇത്രമേൽ വാത്സല്യപുതപ്പാൽ മൂടി
നെഞ്ചോടു ചേർത്ത് ചൂട് പകർന്നിട്ടും,
എങ്ങിനെ സാധിച്ചു നിനക്കീയമ്മയെ
നിത്യശൈത്യത്തിൽ
തള്ളിയിട്ടകലെക്കു പ�ോയിടാൻ...
തരികെനിക്കുത്തരം, അറിയാതെ പിടയുന്നിന്നു
ഞാൻ, ഒരു മയക്കത്തിന്നർദ്ധന�ൊടിപ�ോലുമേ
പറയുകയെങ്ങു മാഞ്ഞുനീ പുകച്ചുരുളുകളായ്,
പാൽ ചുരന്ന മാറിലേക്കഗ്നി കുടഞ്ഞതിൻ ശേഷം...

കവിത
ബിസ്ന സുജിൽ
അധ്യാപിക,
സലാല പഠന കേന്ദ്രം ഒമാൻ ചാപ്റ്റർ

ബാല്യകാലം
നീ പാടുമ�ോ ഗീതം പാടത്തൊരീഗാനം
ശ്രുതി ചേർത്തിടാം ഞാൻ ഈണങ്ങളാൽ
ശ്രുതി താളമ�ൊന്നായ് ഉണരും രാവിൽ
അകലെ ഞാൻ വന്നിടാം കാത�ോർത്തിരിക്കാം
തേങ്ങുന്നുവ�ോ നീ ഓമൽക്കിനാവേ
മഴയായ് പെയ്ത�ോ കണ്ണീർ കണങ്ങൾ
തേടുന്നതെന്തേ നിൻ മിഴി പൂക്കൾ
അകലുന്ന നിൻ മനം എന്നിൽ നിറയ്ക്കും
സുന്ദരമായ�ൊരാനിന്നോർമ്മകൾ
ഓർക്കുന്നു ഞാനീ നീല നിലാവിൽ
അത്രമേൽ പ്രിയമുള്ളതായിരുന്നു നീ
എന്നിട്ടുമെന്തെ അകലുന്നു നീ
എങ്ങിനെ കഴിയും നമ്മെ പിരിക്കാൻ
നീയെന്നുമെന്റെ മനതാരിൻ സ്വന്തം

• സെപ്തംബർ 2021
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എഴുത്തുപുര
അനുഭവക്കുറിപ്പ്
ഭാഗ്യദീപം രാജീവൻ
അധ്യാപകൻ
അബുദാബി ചാപ്റ്റർ

വാടരുതാത്ത ദശപുഷ്പമാല്യം
ദശപുഷ്പം ശിൽപ്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്ത അനുഭവക്കുറിപ്പ്

മ

ലയാളം മിഷനും തുഞ്ച
ത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള
സർവ്വകലാശാലയും സംയു
ക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച ദശപു
ഷ്പം അദ്ധ്യാപക ശില്പശാലയിൽ
പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും
അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ആദ്യത്തെ
അൻപതു പേരിൽ ഒരാളായതും
യാദൃശ്ചികം.
എന്നാൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു
സംഘപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാ
ഗമാകാൻ പ�ോകുന്നു എന്നചി
ന്ത തന്നെ ഏറെ അഭിമാനകര
മായി. ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ലഭി
ച്ചതിൽ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ച
മലയാളം മിഷനും തുഞ്ചത്തെ
ഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാ
ശാലയ്ക്കും മനസ്സ് ക�ൊണ്ട് വിന
യപൂർവ്വം നന്ദി പറയുകയാണ്.
ഒരിറ്റുസാഹിത്യവചനത്തിനാ
യി ആശിച്ചുനിന്ന വേഴാമ്പലിന്
ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവന്ന
അനുഗ്രഹവർഷമായിത്തീരു
ന്നു ഓര�ോ ദിവസത്തെയും

സായാ
ഹ്ന ങ്ങ ൾ
നൽകിയ പാ
ഠങ്ങൾ. സഹാദ്ധ്യാപകർക്കും വ്യ
ത്യസ്തമാവില്ല അനുഭവം.
ശ ി ല്പ ശ ാ ല യ ി ൽ എ ന് റെ
പേരും ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ നിമിഷം
ആഗ്രഹം പ�ോലെ എത്ര വേണ
മെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കാൻ മനസ്സു
ണ്ടായ അച്ഛനെ ഹൃദയംക�ൊണ്ട്
നമിച്ചു. പഠനകാലത്ത് എന്നും

ഒപ്പം നിന്ന അമ്മയെ വിവരം
അറിയിച്ചു. ഗുരുക്കന്മാരെ മന
സ്സാൽ നമിച്ചു . സ്കൂൾ അദ്ധ്യാ
പികയാണെങ്കിലും മലയാളം
മിഷൻ എന്ന പുതുമയുറ്റ വഴിയി
ലേക്ക് എന്നെ നയിച്ച പ്രിയപ്പെ
ട്ടവരെയും സന്തോഷ വാർത്ത
അറിയിച്ചു.
മലയാളം മിഷൻ ഒരു വലിയ
തറവാടാണെന്നും നാം ഓര�ോരു
ത്തരും അതിലെ പ�ൊരുത്തമ�ൊ
ത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളാണെന്നും
തിരിച്ചറിയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ്
ഈ പത്തു ദിവസം അനുഭവിച്ചറി
ഞ്ഞത്. ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട്
ത ി ര ക്കു ക ൾ ക് കി ട യ ി ല ാ ണ്
അതെല്ലാം ഒതുക്കി സഹാധ്യാ
പകരെല്ലാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ
ഉത്സാഹത്തോടെ ഒത്തുചേർ
ന്നത്. അവര�ോട�ൊപ്പം ഞാനും.

അയച്ചു എന്ന് അവര�ോട് പറയു
മ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കു
ട്ടിയെപ്പോലെ സന്തോഷിച്ചു.
മുപ്പത് വർഷം മുൻപ് ക്ലാസ്സുക
ളിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചപ്പോഴെന്ന
പ�ോലെ ഒരു പഠിതാവ് ഇപ്പോഴും
ഉള്ളിൽ ഉണർന്നു ഗൃഹപാഠങ്ങൾ
പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അനുഭവിച്ച
റിഞ്ഞു ആനന്ദിച്ചു.
പഠനം തീർന്ന ശേഷം വായന
തുടരാത്തതിനാലുള്ള കുറവു
കൾ വരുമെന്ന ചിന്തയുള്ളതി
ന ാ ൽ ക ഴ ി യു ന്ന തു ം തെ റ്റു
കൾ വരുത്താതെതന്നെ എല്ലാ
അസ്സൈന്മെന്റും എഴുതി അയച്ചു.
അവയ്ക്ക് ലഭിച്ച നല്ല വാക്കുകളെ
സുവർണ്ണപതക്കങ്ങളായി മന
സ്സിൽ പതിച്ചുവെച്ചു. ഈ ജീവിത
ത്തിൽ ഇതിലും വലിയ ബഹുമ
തികൾ നേടാനാവില്ല! ആദ്യത്തെ
അസൈൻമെന്റായ അമ്പതു വാ
ക്കുകളിലുള്ള ആത്മകഥയിൽ
ഒരു നുണ എഴുതാമെന്നത്
വാട്ട്സാപ്പിലെ വളരെ

അതാണ്, ല�ോകത്ത് പല
ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുക�ൊ
ണ്ട് ഇക്കാലത്തിന്റെ കാ
ലക്കേടുകളെ മറന്നുള്ള
ഏറ്റവും സ്നേഹസമ്പ
ന്നമായ കൈക�ോർക്കൽ.
ദിവസം അടുത്തടുത്തു
വന്നപ്പോൾ പല കാരണങ്ങളാൽ
എല്ലാ ദിവസവും പങ്കെടുക്കാൻ
സാധിക്കുമ�ോ എന്ന ആശങ്കയു
ണ്ടായി. എന്നെക്കുറിച്ച് എന്നെ
ക്കാളേറെ എന്റെ സ്നേഹനി
ധികളായ കൂട്ടുകാരായ നൗഷി
ടീച്ചർ ബിൻസി ടീച്ചർ എന്നി
വർക്കായിരുന്നു ചിന്ത. ഓര�ോ
ദിവസത്തെയും പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ അനുവദിച്ച സമയത്തി
നുള്ളിൽത്തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി

രസകരമായ പല സന്ദേശങ്ങൾ
ക്കുമിടയായാക്കിയത് വായിച്ച്
അറിയാതെ ചിരിച്ചുപ�ോയി.
കലാസാംസ്കാരിക രംഗങ്ങ
ളിൽ സഹാദ്ധ്യാപകർ കൈവരി
ച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളും അവരുടെ
ഭാഷാപ്രാവീണ്യവും, സൗഹൃദ
ചിന്തയും സംസാരരസങ്ങളും
എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞപ്പോൾ "ആന
ന്ദലബ്ധിക്കിനിയെന്തു വേണ്ടൂ'
എന്നല്ലേ വരൂ. അങ്ങനെ ഉദ്ഘാ
ടന സമ്മേളനമായി ആദ്യദിനം
വന്നുചേർന്നു. ബഹു. സാം
സ്ക ാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.
സജി ചെറിയാൻ ശില്പശാല
ഉദ് ഘ ാടനം ചെയ്തു. ഭൗതിക
ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും മന:ശാസ്ത്ര
ത്തിന്റേയും ഉൾക്കാഴ്ച്കളുള്ള

എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനും
ശാസ്ത്രജ്ഞനും ആയ ശ്രീ.സി.രാ
ധാകൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നട
ത്തുകയും അതിലൂടെ "തീക്കടൽ
കടഞ്ഞ് തിരുമധുരം' പകർന്ന ഭാ
ഷാപിതാവിന്റെ സ്മരണകളാൽ
ഈ ശില്പശാല ഭാഷായജ്ഞത്തി
നുള്ള മഹനീയ സമാരംഭമായിമാ
റിയെന്നതും അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു.
മലയാളം മിഷൻ ഭരണസ
മിതിയംഗം ശ്രീ. കെ.പി. രാമനു
ണ്ണി സാർ ആമുഖ പ്രഭാഷണം
നടത്തി. സാറിന്റെ ചിന്തയിൽ
രൂപംക�ൊണ്ട ആശയമാണ്
ഈ ശില്പശാലയായി സംഭവിച്ച
ത് എന്നതും മിഷൻ അദ്ധ്യാപ
കർക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള
വാക്കി. തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ
മലയാള സർവ്വകലാശാലയു
ടെ വൈസ് ചാൻസലർ ഡ�ോ.
അനിൽ വള്ളത്തോൾ സാർ
അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വാത്സല്യ
ത്തിന്റെയും വിനയത്തിന്റെയും
സ്വരൂപമായ മഹദ് വ്യക്തിത്വം
മിഷൻ ഡയറക്ടർ ശ്രീമതി സുജ
സൂസൻ ജ�ോർജ് മാം സ്വാഗതം
ആശംസിച്ചു.
ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ദശപു
ഷ്പങ്ങളായി തിരിച്ചപ്പോൾ നില
പ്പനയിൽ അംഗമായി. ദശപുഷ്പ
ങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണ
ങ്ങളിൽ പുതിയ അറിവുകൾ നേ
ടിയെടുത്തു.
ഉള്ളിൽ സൗമ്യതയും പുറമേ
ഗ ൗ ര വ വു ം സൂ ക്ഷിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.
അശ�ോക് ഡിക്രൂസ് സർ ഉണ്ടാ
ക്കിയ ചിട്ടയും ക്രമങ്ങളും ശില്പ
ശാലയെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണതയിൽ
എത്തിച്ചു. ഡ�ോ. ബാബുരാജ്
സാർ, ഡ�ോ. ഗണേഷ് സർ, ഡ�ോ.
അൻവർ സർ എന്നീ മഹാശയർ
പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നെടുംതൂ
ണുകളായി വർത്തിച്ചു.
അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.
എം.ടി. ശശി മാഷ് കുട്ടികൾക്കെ
ന്നപ�ോലെ നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങ
ളും കരുതലും മറക്കാനാവുന്നത
ല്ല. ഓര�ോ ദിവസവും നിറഞ്ഞ
മനസ്സോടെ കാത്തിരുന്നപ്പോൾ
ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ വേരുകൾ
നിലനിർത്താൻ ഉദ്ബ�ോധിപ്പി
ച്ചുക�ൊണ്ട് ഡ�ോ. എം. ശ്രീനാ
ഥൻ സർ, ഭാഷയുടെ പരിണാമ
ത്തിന്റെ വഴികൾ വിഷയമാക്കി
ക്കൊണ്ട് ഡ�ോ. സ്മിത നായർ
മ ാ ം , മ ല യ ാ ള ക വ ി ത യു ടെ

ആസ്വാദനമേഖലകൾ ഉദ്ഘ�ോ
ഷിച്ചുക�ൊണ്ട് ഡ�ോ. അനിതകു
മാരി മാം, ചെറുകഥയുടെ വഴി
കളിലൂടെ ഡ�ോ. ഗണേഷ് സാർ,
ഒരു ന�ോവൽ രചിക്കാൻ നമുക്കെ
ല്ലാം പ്രച�ോദനം നൽകിയ പാഠ
ങ്ങളും അറിവുകളും പങ്കിട്ടുക�ൊ
ണ്ട് ഡ�ോ. അൻവർ അലി സാർ,
ഭാഷയെയും സംസ്കാരത്തെ
യും ക�ോർത്തിണക്കി ഡ�ോ. കെ.
എം. ഭരതൻ സാർ, കലയെയും
സംസ്കാരത്തെയുംചേർത്തുവെ
ച്ചുക�ൊണ്ട് ഡ�ോ. അനിൽ സാർ,
ഭാഷയും സാങ്കേതികതയും വി
ഷയമാക്കി ഡ�ോ. സുനീത മാം,
എന്നീ ഗുരുമുഖങ്ങളിൽ നിന്ന്
നേരിട്ട് പഠിക്കുന്ന കൗതുകത്തോ
ടെ ഇതളുകൾ വിടർന്നു വന്നു.
ഒരിതളും ക�ൊഴിഞ്ഞില്ല എന്ന
താണ് സത്യം.
അടുത്തു കാണാൻ ആശിച്ച
വലിയ എഴുത്തുകാർ സ്വന് തം
അധ്യാപകരായി വന്നു പഠിപ്പി
ക്കുമ്പോൾ സ്വയം മറന്നുപ�ോകു
ന്ന അവസ്ഥ വിവരിക്കാനാവില്ല .
ശില്പശാലയിൽ അവര�ോട�ൊപ്പമു
ള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഒളിമങ്ങാത്ത സൂ
ക്ഷിപ്പുകൾ ആണ്. ക്ലാസ്സുകൾക്ക്
ശേഷമുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രക
ടമായ സഹാധ്യാപകരുടെ ഉന്നത
മായ ചിന്താശേഷിയും പാണ്ഡി
ത്യവും അറിവിന്റെ ല�ോകങ്ങൾ
വിശാലമാക്കിത്തന്നു. അവസാന
ദിവസം മലയാളം മിഷൻ
ഭ ര ണ സ മ ി ത ി അ ം ഗ ം ശ്രീ
അശ�ോകൻ ചരുവിൽ സറിന്റെ
പ്രഭാഷണവും ഏവരെയും ഉത്സാ
ഹഭരിതരാക്കി.
ശില്പശാല അവസാനിക്കു
മ്പോൾ മനസ്സുനിറയെ കവിതാ
മധുരവുമായി വന്ന പ്രിയ കവി
പ്രൊഫ. മധുസൂദനൻ സർ ശു
ദ്ധമായ സ്നേഹത്താൽ ഭാഷാ
പ്രതിജ്ഞയിൽ മനസ്സു ക�ോർത്ത
തും മാതൃഭാഷാസ്നേഹം എന്നും
നിലനിൽക്കാനുള്ള അനുഗ്രഹ
മായിത്തീർന്നതും പറയുവാൻ
വാക്കുകൾ പ�ോരാ.
മലയാളത്തിന്റെ ശ�ോഭനമായ
ഭാവി പുതിയ പഠിതാക്കളിൽ സു
രക്ഷിതമാകുവാൻ അവരിൽ ഭാ
ഷാപഠനത്തിനുള്ള മന�ോഭാവം
സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദി
ത്തത്തെ ഓർമ്മിച്ചുക�ൊണ്ട് ദശ
ദിനശില്പശാല പകർന്നു തന്ന
എല്ലാവിധ നന്മകൾക്കും വീണ്ടും
ഒരായിരം നന്ദി.
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ഏകാകി
ഇന്നോളം എന്നിലെ ന�ോവിന്റെ തേരേറി
ആകാശമെത്രയ�ോ താണ്ടി.
ഇന്നോളം എന്നിലെ കല്പന കട്ടു നീ
ഗീതങ്ങൾ എത്രയ�ോ പാടി.
എന്നിലേക്കെന്നെ തളച്ചു നീ
മാനസ വാതിലെല്ലാം മെല്ലെ മൂടി
നിന്നിലേക്കെന്നെ അടുപ്പിച്ചുമില്ല
സ്വയം മറന്നെന്തേ മറഞ്ഞു?
മൗനമെൻ കൂട്ടിരിക്കുന്നിതാ രാത്രിയിൽ.
മ�ോഹങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളായി.
നിദ്രയില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്വപ്നങ്ങളെങ്ങിനെ?
സ്വപ്നങ്ങൾ മിഥ്യകളായി.
കല്പനയറ്റൊരു യാന്ത്രികല�ോകത്ത്
ഇരുളുകീറി തിരയുന്നു,
മിഥ്യകൾക്കൊപ്പം എൻ ഹൃത്തടം മാഞ്ഞുവ�ോ?
കണ്ടുകിട്ടാത്തതെന്താണ�ോ?

കവിത
വിഷ്ണു വി
ആമ്പൽ വിദ്യാർത്ഥി
അക്ഷരാലയം പഠനകേന്ദ്രം,
ന്യൂഡൽഹി

കഷ്ണങ്ങളെങ്കിലും ഒട്ടിച്ചു ചേർത്തെന്റെ
ഹൃദയം മിനുക്കുവാനാമ�ോ?
ഭ്രാന്തിയെന്നോമന പേരിട്ട നാട്ടുകാർ
കണ്ടുനിന്നാസ്വദിക്കട്ടെ.

കവിത

ജന്മനാട്
പാറിപ്പറന്നു നടന്നീടുന്ന

പഞ്ചവർണ്ണക്കിളി നീ കാണുന്നുണ്ടോ?
അഴകാർന്ന നമ്മുടെ ജന്മഭൂമി
തേഞ്ഞു തീർന്നീടുന്ന പുണ്യഭൂമി
തുഞ്ചനും കുഞ്ചനും ചങ്ങമ്പുഴയും
പാടി പുകഴ്ത്തിയ പുണ്യഭൂമി
താരും തരുക്കളും ത�ോടും പുഴകളും
തിങ്ങി നിറഞ്ഞൊരു പുണ്യഭൂമി
ക�ൊത്തിപ്പെറുക്കി നടന്നിരുന്ന
വയലുകൾ വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ
നാടിന് തെളിനീർ നൽകീടുന്ന
വറ്റി വരണ്ട പുഴകൾ കണ്ടോ?
കുണ്ടും കുഴികളും ത�ോടും കുളങ്ങളും
നിറഞ്ഞു കിടപ്പതു കാണുന്നുണ്ടോ?
കുന്നും മലകളും കുറ്റിച്ചെടികളും
താഴ് വര ഭാഗവും കാണുന്നുണ്ടോ?
ബുദ്ധിയും ബ�ോധവും ഉണ്ടെന്നു ത�ോന്നുന്ന
മർത്ത്യാ നീയറിയുന്നോ അപകടങ്ങൾ?
എല്ലാം വെറുമ�ൊരു ഓർമ്മയായ്
ത്തീരുമ�ോ നമ്മുടെ ജന്മനാട്

സ്വാതി നായർ
സൂര്യകാന്തി വിദ്യാർത്ഥി
കൈരളി അസ�ോസിയേഷൻ,
തിരുമുല്ലൈവയൽ, ചെന്നൈ
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ദൂരെ ദൂരെ മലയാളം

അനുനിമിഷം മാറുന്ന

ഡൽഹി
ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന�ൊപ്പം എഴുതിച്ചേർത്ത പേര്

എ

പ്രിൽ മുതൽ ആഗസ്റ്റ്
വരെയാണ് ഡൽഹിയി
ലെ വേനൽക്കാലം. 1986 ലെ ഒരു
വേനൽക്കാലത്താണ് ഞാൻ
ഡൽഹിയിലേക്ക് കുടിയേറുന്ന
ത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മെയ് 5
ന്. ഒരുപാട് ജീവിതസ്വപന
് ങ്ങളു
മായി ക�ോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേ
ഷനിൽനിന്നും ഡൽഹിയിലേക്കു
ള്ള തീവണ്ടിയാത്ര. മൂന്നാം നാൾ
ഡൽഹിയിലെത്തി. അന്നുമുതൽ
35 വർഷമായി ഇപ്പോഴും തുടരു
ന്നു ഓര�ോ അവധി കഴിഞ്ഞും
ഈ യാത്ര. പ്രവാസിയുടെ അവ
സാനിക്കാത്ത യാത്ര.
ഡൽഹിയെ കുറിച്ച് എത്രയെ
ത്ര ഓർമ്മകളാണ്. 35 വർഷം മു
മ്പുള്ള ഡൽഹി. അന്ന് ഡൽഹി
യിൽ ഇന്നുള്ള അത്രയും മലയാ
ളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡൽഹി
യിലെ ജനസംഖ്യയും കുറവായി
രുന്നു. ടി.വി.യിൽ മലയാളം ചാന
ലുകൾ വന്നു തുടങ്ങാത്ത കാലം.
ദൂരദർശന്റെ നാഷണൽ ചാനൽ
മാത്രമാണ് ഏക ആശ്രയം.
അക്കാലത്ത് ഡൽഹി ഒരു കേന്ദ്ര
ഭരണ പ്രദേശം കൂടിയായിരുന്നു.
ഓര�ോ പ്രവാസിയെയും പ�ോലെ
മലയാളം തീർത്തും അന്യമായി
പ്പോയെന്ന് അന്നൊക്കെ ത�ോ
ന്നിയിരുന്നു. ഡൽഹിയുടെ ചരി
ത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംഭ
വിച്ചു. കലാപങ്ങൾ, ഭീകരാ
ക്രമണങ്ങൾ, പ്രകൃതി ദുര
ന്തങ്ങൾ, സംഭവബഹു
ലമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്ക
ങ്ങൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം
ഡൽഹി സാക്ഷിയാ
യി. ഒരിക്കൽ ല�ോധി
ക�ോളനിയിൽനിന്ന്
തിലക് നഗറിലേക്ക്
ബസിൽ പ�ോവുകയാ
യിരുന്നു. തിലക്നഗറി
ന് ത�ൊട്ടുമുമ്പ് ചെറിയ
ഗ്യാസ് കുറ്റിപ�ോലെ ഒരു
വസ്തു വലിയ ശബ്ദത്തോ
ടെ ബസിൽനിന്ന് പുറത്തേ
ക്കു വീണു. ഞാനുൾപ്പെ
ടെ എല്ലാവരും പേടിച്ച് പു
റത്തേക്കിറങ്ങി ഓടി. 1984
ലെ കലാപത്തിന് ശേഷം
ഡൽഹി ജനത അൽപ്പം
ഭ യ ത്തോടെ യ ാ ണ്

കഴിഞ്ഞിരുന്നത് . ഒരു ചെറു
പ്പക്കാരൻ മാത്രം ഗ്യാസു കു
റ്റിക്ക് പിന്നാലെ ഓടുന്നതു
കണ്ടു. മറ്റുള്ളവർ വിലക്കിയി

ഇന്ന് ഒരു തമാശയായി
ത�ോന്നുന്നുവെങ്കിലും
അന്ന് വളരെയേറെ
പേടിച്ചുപ�ോയി.
അതായിരുന്നു
ചിലപ്പോഴ�ൊക്കെ
ഡൽഹി.

ട്ടും അയാളത് കൈയിലെടുത്തു.
അതിന്റെ ന�ോബ് അടച്ചപ്പോ
ഴാണ് ശരിക്കും മനസിലായത്
അത് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാസ് സിലി
ണ്ടറായിരുന്നു. വഴിവാണിഭക്കാ
രനായ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റേതു
തന്നെയായിരുന്നു ആ സി
ലിണ്ടർ.
ഇന്ന്

ഒരു തമാശയായി ത�ോന്നുന്നു
വെങ്കിലും അന്ന് വളരെയേറെ
പേടിച്ചുപ�ോയി. അതായിരുന്നു
ചിലപ്പോഴ�ൊക്കെ ഡൽഹി. രാ
ജ്യത്തിന്റെ ഭരണസിരാകേന്ദ്രം
എന്ന നിലയിൽ ഡൽഹി എന്നും
ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിരുന്നു. ദേശീയ
രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അരങ്ങാണ
ല്ലോ ഡൽഹി. ഇവയ്ക്കെല്ലാമപ്പു
റം ഡൽഹി സുന്ദരമാണ്. എത്ര
യെത്ര മന�ോഹര ദൃശ്യങ്ങളാണ്
സഞ്ചാരികൾക്കായി ഡൽഹി
കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നത്. താജ്മ
ഹൽ, ഇന്ത്യാഗേറ്റ്, കുത്തബ്മീ
നാർ, ല�ോട്ടസ് ടെമ്പിൾ, ചെങ്കോ
ട്ട, ജുമാ മസ് ജ ിദ് , നാഷണൽ
മ്യൂസിയം, രാഷ്ട്രപതിഭവൻ,
ല�ോധി ഗാർഡൻ, ജന്ദർമന്ദർ,
പാർലമെന്റ് മന്ദിരം, തുടങ്ങി
ഒട്ടേറെ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെ
ട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ഡൽഹിയിലാണ്.
മുഗൾ രാജവംശത്തിന്റെ ശേഷി
പ്പുകൾ ഇന്നും ഡൽഹിൽ തല
യെടുപ്പോടെ കാണാം.
ഡൽഹി അനുനിമിഷം വളർ
ന്നുക�ൊണ്ടിരുന്നു.
എൺപ

തുകൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹിയുടെ
പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങൾ ധാരാളം
ഗ്രാമങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരു
ന്നു. എരുമകൾ മേഞ്ഞുനടന്ന
പാടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഗ്രാമങ്ങൾ.
അവയിൽ മിക്കതും ഇന്ന് നഗര
ങ്ങളായി. മിക്കയിടത്തും ഫ്ളാ
റ്റുകൾ, ബഹുനിലക്കെട്ടിടങ്ങൾ
എല്ലാം സ്ഥാനം പിടിച്ചു. ഒപ്പം
കുടിയേറ്റവും കൂടി. ത�ൊണ്ണൂറു
കള�ോടെ ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള
മലയാളികളുടെ ഒഴുക്ക് കൂടി.
ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെവിടെയും
മലയാളികളെ കാണാം. മലയാളി
കൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ
മലയാളി സംഘടനകൾ സജീ
വമാണ്. ദീപാവലി, ദസ്റ തുട
ങ്ങിയ ആഘ�ോഷങ്ങൾ പ�ോലെ
തന്നെ ഇന്ന് ഓണവും ഡൽഹി
യുടേതായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഒരു
കാലത്ത് തീയറ്ററുകളിൽ വല്ല
പ്പോഴുമാണ് മലയാള സിനിമ
കൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ന്
അങ്ങനെയല്ല. എപ്പോൾ വേണ
മെങ്കിലും മലയാള സിനിമ തീ
യറ്ററിൽ പ�ോയി കാണാമെന്ന
അവസ്ഥ വന്നു.
മലയാളം മിഷനെ സംബ
ന്ധിച്ച് ഡൽഹി ഏറെ പ്രധാ
നപ്പെട്ട ഒരു സംസ്ഥാനമാ
ണ് . മലയാളം മിഷന്റെ
മാതൃഭാഷാ പഠനക്ലാ
സു ക ൾ ആ ദ ്യമ ാ
യി ആരംഭിച്ചത്
ഇ വ ി ടെ യ ാ ണ് .
2009 ൽ അന്ന
ത്തെ ഡൽഹി
മു ഖ ്യമ ന്ത്രി
ഷീലാ ദീക്ഷി
തിന്റെ സാന്നി
ധ്യത്തിൽ മുഖ്യ
മന്ത്രി വി.എസ് .
അ ച ്യുത ാ ന ന്ദ
നാണ് മലയാളം
മിഷൻ ഡൽഹി
യിൽ ഉദ് ഘ ാടനം
ചെയ്തത്. അങ്ങനെ
ന�ോ ക്കുമ്പോ ൾ
മലയാളം മിഷന്റെ
ജ ന്മ ഭൂ മ ി യ ാ ണ്
ഡൽഹി. ഡൽ
ഹ ി യ�ോട�ൊ പ് പം
മലയാളം മിഷനും

വളർന്നു. ഇപ്പോൾ ഡൽഹി
യിൽ മലയാളികളുള്ളിടത്തെ
ല്ലാം മിഷന്റെ മാതൃഭാഷാ പഠന
ക്ലാസുകൾ സജീവമാണ്. ഇന്ന്
ഡൽഹിയിലെ കേരളാ സ്കൂ
ളുകൾ പുതിയ തലമുറയിലെ
മലയാളി കുട്ടികളെ മലയാള ഭാഷ
പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീ
കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ

പ്രശസ്തരായ ഒട്ടുമിക്ക എഴുത്തു
കാരും ഡൽഹിയിലെ പ്രവാസ
ജീവിതച്ചൂട് അനുഭവിച്ചവരാണ്
എന്ന വസ്തുത നമ്മുടെ സാഹിത്യ
സംസ്കാരത്തെ ഡൽഹി എത്ര
മാത്രം സ്വാധീനിച്ചു എന്നതിന്
തെളിവാണ്. ഒരുകാലത്ത് ഈ
എഴുത്തുകാരുടെയെല്ലാം സർ
ഗാത്മകമായ താവളമായിരുന്നു
ഡൽഹി. ഓര�ോ വർഷവും കൂടി
ക്കൂടി വരുന്ന ജനസാന്ദ്രത ഈ
മഹാനഗരത്തെ മലിനീകൃത നഗ
രത്തിന്റെ പട്ടികയിലെ മുൻനിര
യിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഓര�ോ
വർഷവും വരുന്ന കണക്കുകൾ
ഡൽഹിയിലെ സ്വാഭാവിക പ്രകൃ
തിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ
ആവശ്യകതവിളിച്ചുപറയുന്നുണ്ട്.
എന്റെ പ്രവാസ ജീവിതത്തെ
ക്കുറിച്ച് ആല�ോചിക്കുമ്പോൾ
വൈല�ോപ്പിള്ളിയുടെ പ്രശസ്ത
മായ വരികളാണ് ഓർമ്മ വരു
ന്നത്.
''ഏതു ധൂസര സങ്കൽപ്പങ്ങ
ളിൽ വളർന്നാലും
ഏതു യന്ത്രവൽകൃത ല�ോക
ത്തിൽ പുലർന്നാലും
മനസിലുണ്ടാകട്ടെഗ്രാമത്തിൻ
വെളിച്ചവും
മണവും മമതയും ഇത്തിരി
ക�ൊന്നപ്പൂവും''.

പ്രദീപ് കെ.എസ്.
അധ്യാപകൻ
അക്ഷരാലയം
പഠനകേന്ദ്രം,
ഡൽഹി
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ഫ�ോക്ക്ല�ോർ

ഗ�ോത്ര തനിമയിൽ ചില
സംഗീത�ോപകരണങ്ങൾ
പീക്കി, മൺപെറെ, മത്തളം, മങ്കെ

ല�ോ

കത്തെവിടെയുമുള്ള ഗ�ോ
ത്രജീവിതങ്ങൾ തമ്മിൽ
സമാനതകൾ ഏറെയാണ്. ഭൂമിയിലെ
ആദിമ മനുഷ്യരുടെ ദേശഭേദങ്ങൾ
ആണല്ലോ ഇന്ന് ല�ോകത്തെമ്പാടും
കാണുന്ന ഗ�ോത്രവിഭാഗക്കാർ. ദേശ
വ്യത്യാസം കൂടുതലും ഭാഷയെ ആണ്
സ്വാധീനിക്കാറുള്ളത്. ജീവിതരീതി, വി
ശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരാനു
ഷ്ഠാനങ്ങൾ, ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയവയി
ലെല്ലാം ആദിമ മനുഷ്യരുടേതായ ഒരു
കണ്ണി പരസ്പരം ഈ ഗ�ോത്രവർഗ്ഗക്കാരു
ടെ ഇടയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നത്
കാണാം. പ്രകൃതി ഗ�ോത്രജനതയുടെ ജീ
വിതത്തിലെ അനിഷേധ്യഘടകമാണ്.
പ്രകൃതിജീവിതം ഈ മനുഷ്യരുടെയെ
ല്ലാം ജീവിതത്തിലെ പ�ൊതുവായ അന്തർ
ധാരയാണ്.
ഗ�ോത്രവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ നിരവധി
സാമ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താമെങ്കിലും അവരു
ടെയെല്ലാം സംഗീതത്തിലെ പ�ൊതുധാര
പ്രത്യേകം പഠനവിഷയമാണ് . ഗ�ോത്ര
സംഗീതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
ഘടകം സംഗീത�ോപകരണങ്ങളാണ്.
ഓര�ോ നാട്ടിലെയും ലഭ്യമായ അസം
സ്കൃതവസ്തുക്കൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് നിർമ്മി
ക്കുന്ന ഈ സംഗീത�ോപകരണങ്ങൾ
ഓര�ോ ഗ�ോത്രത്തിന്റെയും തനത്
സംസ്ക ാരത്തിൽ ഉടലെടു
ത്തവയാണ്. ഇവയുണ്ടാക്കു
ന്ന താളങ്ങൾക്ക് നിരവധി
സമാനതകൾ ഗ�ോത്രസം
ഗീതങ്ങളിലും മറ്റു മുഖ്യ
ധാരാ സംഗീതങ്ങളിലും
കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിലും
ഇവയുടെ നിർമ്മിതിയും ഉപ
യ�ോഗരീതിയും ഒന്നിൽ നിന്ന് വ്യ
ത്യസ്തമായിരിക്കും.
കേരളത്തിലെ ആദിവാസികളുടെയി
ടയിൽ ആരാധനയ്ക്കും ആഘ�ോഷങ്ങൾ
ക്കുമ�ൊക്കെ ഉപയ�ോഗിച്ച് വരുന്ന ചില
അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളാണ് പീക്കി,
ക�ൊക്കര, മത്തളം, മൺപെറ, മങ്കെ
എന്നിവ. ക�ൊക്കര നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലക്ക
ത്തിൽ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞല്ലോ. മറ്റു
വാദ്യങ്ങളായ പീക്കി, മത്തളം, മൺപെറ,
മങ്കെ എന്നിവയെ പരിചയപ്പെടാം. ഇവ
കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ആദിവാസി വി
ഭാഗമായ ഇരുളർ, കുറുമ്പർ, മുഡുഗർ
എന്നിവരുടെ ഇടയിൽ ഉപയ�ോഗിച്ച് വരു
ന്നവയാണ്.
കുറുമ്പർ, ഇരുളർ എന്നിവരുടെ തനത്

കുഴൽവാദ്യമാണ് പീക്കി. പീക്കിയുടെ
വകഭേദം ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക ആദിവാസി
ഗ�ോത്രങ്ങൾക്കിടയിലും കാണാം. കുറു
മ്പർക്കിടയിലെ പീക്കിക്കും ഇരുളർക്കിട
യിലെ പീക്കിക്കും രൂപത്തിലും ഉപയ�ോഗ
ത്തിലും നേരിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. തദ്ദേ
ശീയമായ ശൈലികൾ കാരണം ഈ
വാദ്യത്തെ ചില ഗ�ോത്രക്കാർക്കിടയിൽ
ക�ോൽ, ക�ൊകൽ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്.
പ്രധാനമായും ആറു ഭാഗങ്ങൾ ആണ്
പീക്കിക്കുള്ളത്. പീക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലും ഗ�ോത്രങ്ങൾ
തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. പ്രധാനമായും
തടിയും ല�ോഹവും ക�ൊണ്ടാണ് ഇത് നിർ
മ്മക്കുന്നത്. ഞാനപ്പല്ല് (നറുക്ക്), ക�ോഴി
റാക്ക (ക�ോഴിത്തൂവലിന്റെ തണ്ട്), ആന
ക്കല് (കാന്താരി മുളകിന്റെ തണ്ട് ചെത്തി
യുണ്ടാക്കുന്നത്), തണ്ട് (പാലമരം),
ക�ൊട (പാലമരം) എന്നിവയാണ്
ആറു ഭാഗങ്ങൾ. ഈ ആറു
ഭാഗങ്ങളും ക്രമത്തിൽ ഒരു
നൂലുക�ൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരി
ക്കും. നിർമ്മാണജ�ോലി
എല്ലാം അതാത് ഗ�ോത്ര
വിഭാഗക്കാർ തന്നെയാണ്
ചെയ്യുന്നത്. പീക്കിയുടെ നിർ
മ്മാണത്തിനു ശേഷം അതിനെ
പുകക്കൊള്ളിക്കുന്നു. ഈടു
ള്ളതാക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ
ചെയ്യുന്നത് . ചെറിയ അല
ങ്കാരപ്പണികളും ഇതിൽ
നടത്താറുണ്ട്. ഞാനപ്പുല്ല്
നദീതീരങ്ങളിൽ കാണുന്ന
ഒരുതരം പുല്ലാണ്. പീക്കി
യിലുള്ള പുല്ല് നനയുമ്പോ
ഴാണ് ശബ്ദം വരുന്നത്. ഇത്
കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെ
അധികം പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്.
ഒരേ സമയം കാറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കാ
നും പുറത്തേക്കു നിയന്ത്രണത്തോടെ
വിടാനും സാധിക്കണം.
പീക്കിയെപ്പറ്റി പലവിശ്വാസങ്ങളും
ഓര�ോ ഗ�ോത്രവർഗക്കാർക്കിടയിൽ നി
ലവിലുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ദുർ മന്ത്രവാദം
ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വാദ്യേ
ാപകരണം വായിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല.
പുല്ല് ത�ൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങും. ഇത് ഇരു
ളർക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ച ഒരു വിശ്വാസമാ
ണ്. കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര സംഗീത
സംസ്ക്കാരത്തിൽ കുറുംകുഴലിന�ോടാ
ണ് പീക്കിക്ക് സാമ്യമുള്ളത്. പറയരുടെ
കുഴലിന�ോടും ആകൃതിയിൽ പീക്കിക്ക്

അടുപ്പമുണ്ട്. തലപ്പത്ത് ഉപയ�ോഗിക്കു
ന്ന ക�ൊട അഥവാ കിണ്ണത്തിന് ദേശഭേദം
അനുസരിച്ച് വലുപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്.
സംഗീതം ഗ�ോത്രജനതയുടെ ജീവിത
ത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിനിറുത്താനാകാത്ത
ഒന്നായതുക�ൊണ്ട് തന്നെ പീക്കി ഉണ്ടാ
ക്കുന്നതിനു അവരുടെ വിശ്വാസവുമാ
യി ബന്ധപ്പെട്ട പല ചടങ്ങുകളും
ഉണ്ട്. പീക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നതി
നുള്ള പാലമരം മുറിക്കുന്ന
തിനു പരമ്പരാഗതമായ
നാളും മുഹൂർത്തവും ന�ോ
ക്കുന്ന രീതി പതിവാണ്.
പീക്കി പ�ോലുള്ള വാദ്യ
ങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മാത്ര
മല്ല ല�ോകത്തിലെ മറ്റു ആദി
വാസിഗ�ോത്രങ്ങൾക്കിടയിലും
കാണാവുന്നതാണ്.
ദ്രാവിഡ സംഗീതസംസ്കാ
രത്തിലെ തനതു വാദ്യങ്ങ
ളിൽ ഒന്നാണ് പറവാദ്യ
ങ്ങൾ. അതിൽ ഉൾപ്പെടു
ന്ന ഒന്നാണ് മൺപെറെ.
ഇത�ൊരു രണ്ടു വശവും
തുറന്ന ഒരു മൺകുടമാണ്.
തുറന്ന വശങ്ങളിൽ മൃഗ ത്തോ
ലുപയ�ോഗിച്ച് കെട്ടിയാണ് ഉപ
യ�ോഗയ�ോഗ്യമാക്കുന്നത്. അരയിൽ
ഉറപ്പിച്ച ഈ വാദ്യത്തിന്റെ ഒരു തല കൈ
ക�ൊണ്ടും മറ്റേ തല ക�ോലുക�ൊണ്ടും വാ
യിക്കുന്നു. മുഡുഗരാണ് കൂടുതലും ഇത്
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. വലതു തലയ്ക്കു വീതി
കൂടും. ഇടതു ഭാഗം ചെറുതായിരിക്കും.
ഗ�ോത്ര വിഭാഗക്കാരുടെ അനുഷ്ഠാ
നങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരുവാദ്യമാണ്
മത്തളം. കുമിൾ എന്നൊരു പ്രത്യേക മര
ത്തിന്റെ തടി ക�ൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കു
ന്നത്. രണ്ടു തലയും പശുവിൻ ത�ോലു
പയ�ോഗിച്ചാണ് പ�ൊതിയുന്നത്. ചക്കി
ലിയൻ സമുദായക്കാരണ് ഇതിന്റെ നിർ
മ്മാണത്തിൽ വലിയ�ൊരു പങ്ക് വഹിക്കു
ന്നത്. കൈ ക�ൊണ്ടാണ് ഇത് ക�ൊട്ടുന്ന
ത്. ഇരുളരുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചു
കൂടാനാകാത്ത ഒരു വാദ്യമാണ് മത്തളം.
ചെറുവിരലിന്റെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു കുഴൽ
വാദ്യമായ മങ്കെ ദ്രാവിഡ പാരമ്പര്യമുള്ള
മറ്റൊരു ഗ�ോത്ര സംഗീത ഉപകരണമാണ്.
ഈ കുഴൽവാദ്യത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തു ഘടി
പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുല്ലിൽ കൂടിയാണ് വായി
ക്കുന്നത്. പീക്കി വായനയുമായി ഇതിനു
സാമ്യമുണ്ട്.
ദ്രാവിഡ സംഗീതസംസ്കാരത്തിലെ

തനതു വാദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പറവാ
ദ്യങ്ങൾ.അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്
മൺപെറെ. ഇത�ൊരു രണ്ടു വശവും തുറന്ന
ഒരു മൺകുടമാണ്. തുറ ന്ന വശങ്ങളിൽ
മൃഗ ത്തോലു പയ�ോഗിച്ച് കെട്ടിയാണ് ഉപ
യ�ോഗയ�ോഗ്യ മാക്കുന്നത്. അര യിൽ ഉറ
പ്പിച്ച ഈ വാദ്യത്തിന്റെ ഒരു തല കൈ
ക�ൊണ്ടും മറ്റേ തല ക�ോലുക�ൊ
ണ്ടും വായിക്കുന്നു. മുഡുഗ
രാണ് കൂടുതലും ഇത് ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്നത്. വലതു തല
യ്ക്കു വീതി കൂടും. ഇടതു ഭാഗം
ചെറുതായിരിക്കും.
ഗ�ോത്ര വിഭാഗ
ക്കാരുടെ അനുഷ്ടാങ്ങളിൽ
കണ്ടുവരുന്ന ഒരുവാദ്യമാണ്
മത്തളം. കുമിൾ എന്നൊരു പ്ര
ത്യേക മരത്തിന്റെ തടി ക�ൊണ്ടാണ് ഇത്
ഉണ്ടാക്കുന്നത്. രണ്ടു തലയും പശുവിൻ
ത്തോലു പയ�ോഗിച്ചാണ് പ�ൊതിയുന്നത്.

താളങ്ങൾക്ക് നിരവധി
സമാനതകൾ
ഗ�ോത്രസംഗീതങ്ങളിലും
മറ്റു മുഖ്യധാരാ
സംഗീതങ്ങളിലും
കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിലും
ഇവയുടെ നിർമ്മിതിയും
ഉപയ�ോഗരീതിയും ഒന്നിൽ
നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

ചക്കിലി യൻ സമുദായക്കാരണ് ഇതിന്റെ
നിർമ്മാണത്തിൽ വലിയ�ൊരു പങ്ക് വഹി
ക്കുന്നത്. കൈ ക�ൊണ്ടാണ് ഇത് ക�ൊ
ട്ടുന്നത്. ഇരുളരുടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ
ഒഴിച്ചു കൂടാനാകാത്ത ഒരു വാദ്യമാണിത്.
ചെറുവിരലിന്റെ വലുപ്പമുള്ള ഒരു കുഴൽ
വാദ്യമായ മങ്കെ ദ്രാവിഡ പാരമ്പര്യമുള്ള
മറ്റൊരു ഗ�ോത്ര സംഗീത ഉപകാരണമാ
ണ്. ഈ കുഴൽ വാദ്യത്തിന്റെ ഒരറ്റത്തു
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുല്ലിൽ കൂടിയാണ്
വായിക്കുന്നത്. പീ ക്കി വായനയുമായി
ഇതിനു സാമ്യമുണ്ട്.

യു. സന്ധ്യ
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