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വജ്രകാന്തി -കുവൈറ്റും
പുതുച്ചേരിയും ജേതാക്കൾ

കാഴ്ചകളുടെ
ഉത്സവമ�ൊരുക്കുന്ന
മൈസൂരു ദസറ

ഗാന്ധിജി ക�ൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ
കരഞ്ഞ കുട്ടി

'എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം'

വാർത്താപത്രിക

2021
ഒക്ടോബർ
പേജ് 20

1196
തുലാം
൧൧൯൬

വാല്യം 1
ലക്കം 25

മലയാളം മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരണം

വാർത്തകൾ
വജ്രകാന്തി -കുവൈറ്റും
പുതുച്ചേരിയും ജേതാക്കൾ
വജ്രകാന്തി
ഓൺലൈൻ
ഫൈനൽ മത്സ
രത്തിൽ നിന്ന്

തിരുവനന്തപുരം • മലയാളം
മിഷൻ ആഗ�ോള തലത്തിൽ നട
ത്തിയ വജ്രകാന്തി 2021 പ്രശ്ന�ോ
ത്തരി മത്സരത്തിൽ കുവൈറ്റും
പുതുച്ചേരിയും വിജയികളായി.
കുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിലാ
ണ് കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്റർ നേട്ടം
ക�ൊയ്തത്. മധ്യപ്രദേശ് ചാപ്റ്ററി
നാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം. പുതുച്ചേ
രി ചാപ്റ്ററിനു മൂന്നാം സ്ഥാനം
ലഭിച്ചു. അധ്യാപകർക്കായി നട
ത്തിയ മത്സരത്തിലാണ് പുതുച്ചേ
രി ചാപ്റ്റർ ഒന്നാമത് എത്തിയ
ത്. തെലങ്കാനയ്ക്ക് രണ്ടും ദുബാ
യ്ക്ക് മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ ലഭിച്ചു.
ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റിയമ്പത്തിര
ണ്ടാമത് ജന്മവാർഷികംപ്രമാണി
ച്ച് ആസാദി ക അമൃത് എന്ന പരി
പാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് വജ്രകാ
ന്തി പ്രശ്ന�ോത്തരി സംഘടിപ്പിച്ച
ത്. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെ
യും ഗാന്ധിജിയെയും അടിസ്ഥാ
നമാക്കിയാണ് മത്സരം നടത്തിയ
ത്. ഓൺലൈനായി നടന്ന ഫൈ
നൽ മത്സരം ഗ്രാൻഡ് മ ാസ്റ്റർ
ജി എസ് പ്രദീപാണ് നയിച്ചത്.

ഉള്ളടക്കം

02
അദ്ധ്യാപകര�ോട്
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നമ്മുടെ ഭാഷാ
പഠനസമീപനം
ഭാഷ ഉപയ�ോഗിക്കാനുള്ള
കഴിവും ചിന്താശേഷിയുമാണ്
ഇതര ജീവി വർഗങ്ങളിൽ
നിന്നും മനുഷ്യനെ
വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന ഏറ്റവും
പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ.

മഷിത്തണ്ട്
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മലയാളം മിഷൻ എന്നെ
അധ്യാപികയാക്കി
കഥകളിലൂടെയും കവിതക
ളിലൂടെയും എൻറെ മലയാള
ഭാഷയെ അവരടേതുകൂടി
ആക്കിത്തീർത്തു.

ഗ്രന്ഥപ്പുര

07
ഒക്ടോബർ 4ന് നടന്ന മത്സര
ത്തിന്റെ ഫലപ്രഖ്യാപനം സാം
സ് ക ാരിക കാര്യവകുപ്പ് മന്ത്രി
സജി ചെറിയാൻ നിർവഹിച്ചു.
മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ സുജ
സൂസൻ ജ�ോർജ് ചടങ്ങിൽ സന്നി
ഹിതയായിരുന്നു. ഓര�ോ വി
ഭാഗങ്ങളിലും 6 ചാപ്റ്ററുകൾ
വീതമാണ് പങ്കെടുത്തത്.പൂനെ,
തമിഴ്നാട്, കുവൈറ്റ്, മധ്യപ്രദേ
ശ്, തെലുങ്കാന, പുതുച്ചേരി എന്നീ

ചാപ്റ്ററുകളാണ് വിദ്യാർത്ഥികളു
ടെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്.
അധ്യാപകർക്കുള്ള മത്സരത്തിൽ
ഡൽഹി, ദുബായ്, അബുദാബി,
മ ധ ്യപ്രദേശ് , പു തു ച്ചേ ര ി ,
തെലുങ്കാന എന്നീ ചാപ്റ്ററുക
ളും പങ്കെടുത്തു.
ച ാ പ്റ്റ ർ ത ല ത് തി ൽ ന ട
ത്തിയ മത്സരത്തിൽ നിന്നാണ്
ഫൈനൽ മത്സരാർഥികളെ
തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

കിഴവനും കടലും
ചൂഷകനും ചൂഷിതനും തമ്മി
ലുള്ള ല�ോകനീതിയെ വരച്ചു
കാട്ടുകയാണ് ഹെമിംഗ് വേ
കൃതിയിലൂടെ.

വാർത്തകൾ
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റേഡിയ�ോ മലയാളം
ഓണമത്സരഫലം
സിയ സതീശ് കുമാറിനാണ്
(ഒമാൻ) സെൽഫി വിത്ത്
പൂക്കളത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം.
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വജ്രകാന്തി 2021 വിജയികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ
മലയാളം മിഷൻ 2021
പ്രശ�്നോത്തരി മത്സരത്തിലെ
ചാപ്റ്റർതല വിജയികളുടെ
ചിത്രങ്ങൾ

യഥാക്രമം
ഏബൽ
ജ�ോസഫ്,
അദ്വൈത്
അഭിലാഷ്,
അനുഷിക
ശ്രീജ, പാർഥിവ്
ഷാബു, സ�ോന
സുബിൻ,
ജുവൽ
ഷാജിമ�ോൻ

13

ഗാന്ധിജി ക�ൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ
കരഞ്ഞ കുട്ടി
ഗാന്ധിജിയുടെ മരണം അടൂർ
ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ കുട്ടിക്കാ
ലത്തെ സ്വാധീനിച്ച സംഭവം
പൂക്കാലം വായനക്കാർക്കായി
പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ദുരെ ദൂരെ മലയാളം
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മലയാളം മിഷൻ വിവിധ
പുരസ്ക്കാരങ്ങൾക്കായ്
അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം • മലയാളം
മിഷൻ 2021ലെ പുരസ് ക് കാര
ങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷകൾ
ക്ഷണിച്ചു.
മലയാളഭാഷയിലെ സാങ്കേതിക
വിദ്യാ മികവിനായി ഏർപ്പെടു
ത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഷാ പ്രതിഭാപു
രസ്ക്
 കാരം, മലയാളി പ്രവാസി
സംഘടനകളുടെ മാതൃഭാഷാ
പ്രചാരണ മികവിനായി നൽ
കുന്ന സുഗതാഞ്ജലി പ്രവാസി
പുരസ്ക്
 കാരം, മലയാളം മിഷൻ
ചാപ്റ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനമിക
വിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയ കണി
ക്കൊന്ന പുരസ്ക്
 കാരം എന്നീ
പു ര സ്ക ാ ര ങ്ങ ൾ ക് കായു ള്ള
അപേക്ഷകളാണ് ക്ഷണിച്ചത്.

കണിക്കൊന്ന പുരസ്ക് കാരം,
സുഗതാഞ്ജലി പ്രവാസി പുര
സ്ക്കാരം എന്നിവയുടെ പ്രഥമ
പുരസ്ക്
 കാരമാണിത്. ഒരു ലക്ഷം
രൂപയും പ്രശസ്തിപത്രവും അട
ങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്ക്
 കാരങ്ങൾ.
പ്രശസ്ത കവിയും മലയാളം
മിഷൻ ഭരണസമിതി അംഗവു
മായിരുന്ന സുഗതകുമാരി ടീച്ചറി
ന്റെ അനുസ്മരണർദ്ധം ഏർപ്പെ
ടുത്തിയതാണ് സുഗതാഞ്ജലി
പ്രവാസി പുരസ്കാരം.
കണിക്കൊന്ന പുരസ്ക് കാര
വും സുഗതാഞ്ജലി പ്രവാസി
പുരസ്ക് കാരവും അപേക്ഷി
ക്കേണ്ട അവസാന തീയതി
2022 ജനുവരി 10 ആണ്. ഭാഷാ

പ്രതിഭാ പുരസ് ക്
 കാരം അപേ
ക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി
2022 ജനുവരി ഒന്നാണ്. ഭാഷപ്ര
തിഭാ പുരസ്ക് കാരത്തിനായി
വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾ
ക്കും അപേക്ഷിക്കാം.
കണിക്കൊന്ന പുരസ്ക്
 കാരം, സു
ഗതാഞ്ജലി പ്രവാസി പുരസ്ക്കാ
രം എന്നിവക്ക് 2021 ജനുവരി
മുതൽ ഡിസംബർ വരെ യുള്ള
കാലയളവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങ
ളാണ് പുരസ്ക് കാരത്തിനായി
പരിഗണിക്കുന്നത്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി
മലയാളം മിഷൻ വെബ്സൈ
റ്റ് (www.mm.kerala.gov.in)
സന്ദർശിക്കുക.

കാഴ്ചകളുടെ
ഉത്സവമ�ൊരുക്കുന്ന
മൈസൂരു ദസറ
വിന�ോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രം
കൂടിയായ മൈസൂരിന്റെ
പ്രൌഡിക്ക് തിലകക്കുറിയാ
ണ് ദസറ.

ഫ�ോക്ല�ോർ

19

മാവിലരുടെ ജീവിതവും
ആചാരങ്ങളും
പരമ്പരാഗതമായി
തെയ്യക്കലാകാരന്മാരാണ്
മാവിലർ. സ്വന്തം സമുദായ
ത്തിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റ് സമുദായ
ക്കാർക്കുവേണ്ടിയും മാവിലർ
തെയ്യം കെട്ടാറുണ്ട്.

03

മുഖമ�ൊഴി

www.mm.kerala.gov.in

malayalammissionkerala01@gmail.com

@MalayalamMissionKerala

@MMKerala

ഐക്യകേരളം രൂപപ്പെട്ട 1956 നവംബർ 1 ന് ആലപിക്കുന്ന
തിനുവേണ്ടി മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേന�ോൻ
എഴുതിയ കവിത.

മൂന്നുക�ോടിക്കൈകൾ
(കാകളി)
പ്രിയപ്പെട്ടവരേ,
പച്ചപ്പരമാർത്ഥമായ്, കിനാവെങ്ങൾക്കുമെച്ചത്തിൽ വായ്ക്കട്ടെ, കേരളൈക്യോത്സവം;
പച്ചപ്പുതുവുടുപ്പിട്ട സഹ്യാചലം!
വേർപെട്ടുനിന്ന മുന്നാടുകളിന്നതിർ-വേലി തല്ലിപ്പൊളിച്ചൊന്നായ്ച്ചമകയാൽ,
മുപ്പുരുഷാർത്ഥങ്ങള�ൊപ്പം ലഭിച്ചവർ-ക്കുൽപ്പന്നമാമ�ൊരു സംതൃപ്തി നേടി, നാം!
വേണാടു--ക�ൊച്ചി--മലയാളമേളനം
നീണാളിനാൽ സംഭവിച്ചതു കാൺകയാൽ
വെൺപതപ്പുഞ്ചിരിയിട്ടു രസിക്കുന്നു
പമ്പാനദി--പെരിയാറു--പേരാറുകൾ.
മുത്തോഴിമാരിവരന്യദേശത്തല്ല
വർത്തിപ്പതെന്നറിഞ്ഞുള്ളം കുളിർക്കയാൽ
ഉത്തരസീമയിൽ ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ-യ്ക്കുത്തരംഗത്വമിരട്ടിച്ചപ�ോലെയായ്!
പീലിക്കുടപിടിച്ചന്തികേ നില്ക്കുന്നു
മൗലിയിൽ പ�ൊൻകുടം ചാർത്തിയ തെങ്ങുകൾ
കാശങ്ങളെക്കൊണ്ടു പൂങ്കുലച്ചാമരം
വീശിച്ചു ലാത്തുന്നു. ശാരദമാരുതൻ.
ദേവഹ�ോമാർത്ഥം ചമതകൾ വെട്ടുമ-ശ്രീവെണ്മഴുവിന്റെ ശില്പവിശേഷമേ,
ആനകൾ ചിന്നംവിളിക്കും വനങ്ങളാൽ
നാനാമരങ്ങളും ഗന്ധവസ്തുക്കളും
വാണിഭത്തിന്നയയ്ക്കപ്പെടും പാടമേ,
വാണീനിരാസഹക്രീഡന�ോദ്യാനമേ,
വൃത്തിപ്പെടുത്തിയ ചന്ദ്രികാശുഭ്രമാം
വസ്ത്രം ധരിച്ച മനുഷ്യദേഹങ്ങളിൽ
പ്രത്യക്ഷമാകുമനന്യസാമാന്യമാം
സത്ത്വഗുണത്തിന്റെ സത്യവൈകുണ്ഠമേ,
അഭ്യസ്തനൃത്തമാരായ സതികളാ--

മപ്സരസ്ത്രീകൾ തന്നക്ഷയസ്വർഗ്ഗമേ,
ശങ്കരാചാര്യരും പാക്കനാരും പ�ൊരുൾ-ശംഖുകളൂതിയ ശാന്തിനികേതമേ
പഞ്ചമവേദത്തെ--യെന്തത്ഭുത--മ�ൊരു
പഞ്ചവർണ്ണക്കിളി പാടിയ രംഗമേ,
കുഞ്ചന്റെ തുള്ളലാലൻപാളുമാളുകൾ
വൻചിരി വെള്ളവിരിച്ച പൂപ്പന്തലേ,
ഹാ, വെല്ക, നീ മലയാളമേ, മൂന്നെന്ന
ഭാവമ�ൊഴിഞ്ഞ നിൻ ഭാഗ്യപ്പൊലിമയെ
കാർവണ്ടൊലിയാൽ പുകഴ്ത്തുന്നു, പ�ൊയ്ത്താർകൾ;
തൂവായ് തുറക്കുന്നു, ചെമ്പരുത്തിമലർ!
കർണ്ണാടകാന്ധ്രദ്രവിഡർ കനിവുറ്റ
കണ്ണാൽസമീക്ഷിക്ക നിന്നൈക്യലക്ഷ്മിയെ:
ഭിന്നതയെന്ത?യൽച്ചങ്ങാതിമാർ നിങ്ങൾ
തെന്നൃഷിമന്നിന്റെ മക്കൾതാൻ, നാൽവരും
വ്യാകുലത്വം നിൻ ഭരണകൂടത്തിനു-ണ്ടാക�ൊലാ മാത്സര്യ--മൗഢ്യ--ല�ോഭാദിയാൽ.
ല�ോകാഭിവൃദ്ധിക്കു വേലചെയ്യട്ടെ, നിൻ
കൈകൾ മുക്കോടിയും, കേരളഖണ്ഡമേ!
തിരുവിതാംകൂർ, ക�ൊച്ചി, മലബാർ എന്നീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായി
വേറിട്ടുനിന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ചേർന്ന് കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം
രൂപംക�ൊണ്ടതിൽ ആനന്ദിക്കുകയാണ് മഹാകവി. കേരളത്തിന്റെ
ഭൂപ്രകൃതി, പഴമ, ഐതീഹ്യം, ഭാഷ, സാഹിത്യം എന്നിവയെക്കുറി
ച്ചെല്ലാം വള്ളത്തോൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളായ
കർണാടകം ആന്ധ്ര, തമിഴ്നാട് എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് മാത്സര്യ
മൗഢ്യ ല�ോഭങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് ല�ോകാഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി
നിലക�ൊള്ളാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് കവി.

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

നമ്മുടെ ഭാഷാപഠന സമീപനം

മഴയനുഭവങ്ങളും പറയിപ്പിക്കൽ
എന്നിങ്ങനെ നിരവധി നുറുങ്ങുക
ളിലൂടെ മഴ എന്ന വാക്ക് പറയിപ്പി
ക്കാനും എഴുതിപ്പിക്കാനും വളരെ
എളുപ്പമായിരിക്കും. ആശയ വിശ
ദീകരണ രീതിയെന്നാണ് ഈ രീതി
അറിയപ്പെടുന്നത്. ആധുനിക വി
ദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഭാഷാ
പഠനത്തിന് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ലളി
തമായ രീതിയാണിത്.
ജന്മനാ ഓര�ോരുത്തർക്കും
ഭാഷ സ്വന്തമാക്കാനുളള ഒരു വ്യ
വസ്ഥ ഉളളിലുണ്ടാകും. അതിനെ

കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും കേൾ
ക്കാൻ ചെവി ക�ൊടുക്കുകയും
ചെയ്യുക.
ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാ
ര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പങ്കു വയ്ക്കാൻ
ശ്രദ്ധിക്കണം.
പത്രങ്ങളും മാസികകളും
ആധുനിക വിവര സാങ്കേതിക
വിദ്യയുമെല്ലാം സ്വാഭാവികമാ
യി ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിന് ഏറെ
ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടും. കുട്ടിക്കായി
വായിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്ത
ണം. അത്് കുട്ടിയെ ചേർത്തു നിർ

വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്
ഭാഷാ പഠനം ക�ൊണ്ട് ഉദ്ദേശി
ക്കുന്നത്്. കുട്ടിയുടെ പ്രകൃതത്തി
നനുസരിച്ചാണ് ഭാഷാ പഠനം
നടക്കേണ്ടത്.
പരസ്പരമുളള വർത്തമാനങ്ങൾ
(സംഭാഷണങ്ങൾ), കഥ, കവിത,
കത്ത്, വാർത്ത, ന�ോട്ടീസ്, ചർ
ച്ചകൾ, പ�ോസ്റ്റർ, നിവേദനം,
അറിയിപ്പുകൾ ഇങ്ങനെയുളള
വ്യവഹാര രൂപങ്ങളിലൂടെയാണ്
ഭാഷയുടെ ഉപയ�ോഗം നടക്കു
ന്നത്്. അതിനാൽ ഇത്തരം രൂപ
ങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പ�ോകാനുളള
അവസരം കുട്ടിക്കു ക�ൊടുക്കണം.
കുട്ടിക്ക് ധാരാളം കേൾക്കാനും
പറയാനുമുളള അവസരം ക�ൊടു
ക്കുക എന്നതാണ് ലളിതമായ
ഭാഷാ പഠനത്തിന്റെ പ്രധാനവ
ഴി. കുട്ടിക്ക് താത്പര്യമുണ്ടാക്കുന്ന

ത്തിയാവുകയും വേണം. കുട്ടിക്ക്
വായനയ�ോട് താത്പര്യം ജനിപ്പി
ക്കാൻ ഇത് സഹായകമാകും.
ഇത്തരത്തിലുളള പഠന പ്രക്രി
യയിലൂടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവന വള
രുന്നതിനും ഭാഷാശേഷി വളരാൻ
സഹായിക്കുമെന്നുളളതിന് തർ
ക്കമില്ല. കാരണം എല്ലാ കുട്ടി
കളുടെയും മനസ്സിന്റെ പ്രക്രിയ
ഒന്നു തന്നെയാണ് . മാതൃഭാഷ
യെ സ്വാഭാവികമായും പരിചയമു
ളള ഒരു കുട്ടിക്ക് (മുതിർന്നവരുടെ
സംസാരത്തിൽ നിന്നും കൂട്ടുകെ
ട്ടിൽ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്)
സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയ�ോ
ഗിക്കാൻ ത�ോന്നുന്ന തരത്തിൽ
ഭാഷയെ മാറ്റാൻ മുതിർന്നവർക്ക്
കഴിയണം. എങ്കിൽ കുട്ടി ഏറ്റവും
മികച്ച രീതിയിൽ ഭാഷാ പ്രയ�ോഗം
നടത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
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ഭാഷ
ഉപയ�ോഗിക്കാനുള്ള
കഴിവും
ചിന്താശേഷിയുമാണ്
ഇതര ജീവി
വർഗങ്ങളിൽ
നിന്നും മനുഷ്യനെ
വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
ഘടകങ്ങൾ.
പരിഗണിക്കാതെ കുട്ടി ഒര�ൊഴി
ഞ്ഞ പാത്രമാണെന്ന് കരുതി ആ
പാത്രം നിറച്ചു ക�ൊടുക്കാനുളള
വ്യഗ്രതയിൽ അവന്റെ മനസിനെ
പരിഗണിക്കാത്ത പഠനരീതിയാ
ണ് സ്ക
 ൂൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ നടക്കു
ന്നത് എന്നതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാ
ഭ്യാസ പരിപാടിയുടെ പ്രതിസ
ന്ധിയായി പലപ്പോഴും മാറുന്നത്.
ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ
ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന
കാര്യം മാതൃഭാഷയാണ്. ചിന്തക
ളും വികാരങ്ങളും വ്യക്തി ബന്ധ
ങ്ങളും സൗന്ദര്യാസ്വാദനവുമെ
ല്ലാം മാതൃഭാഷയിലൂടെയാണ് സാ
ധ്യമാകുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പി
ച്ച തരത്തിൽ അറിവുകൾ പലതും
മനസ്സിലുളള കുട്ടിയെ ഭാഷ പഠിപ്പി
ക്കാനും യഥാസമയം പ്രയ�ോഗി
ക്കുന്നതിന് പരിശീലിപ്പിക്കാനും
വളരെ എളുപ്പമാണ്.

അറിയിപ്പ്

അടിച്ചോ ഭയപ്പെടുത്തിയ�ോ
പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഇമ്പോസിഷൻ
എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്നതുമെല്ലാം കു
ട്ടികൾക്ക് ഏറെ വിരസതയുണ്ടാ
ക്കുന്നതാണ്. മറിച്ച് കുട്ടിക്ക് അറി
യാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലളി
തമായ വാക്കുകളിലൂടെ, കളിക
ളിലൂടെ, പാട്ടുകളിലൂടെയെല്ലാം
കടന്നു പ�ോകാൻ അവസരമുണ്ടാ
യാൽ കുട്ടി താനെ അറിയേണ്ട
കാര്യങ്ങളിലെത്തിച്ചേരും.
ഒരു വാക്കോ വാചകമ�ോ
നേരിട്ടു പഠിപ്പിക്കുക എന്നതിന
പ്പുറം കുട്ടിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യ
ങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആശയം അവ
നിലേക്ക് പകരുക. മഴയെക്കുറി
ച്ചാണ് പടിപ്പിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ
"മഴ' എന്ന് നേരിട്ട് എഴുതി പഠിപ്പി
ക്കാതെ മഴയുടെ നിരവധി ഭാവ
ങ്ങൾ, മഴപ്പാട്ടുകൾ, മുതിർന്നവ
രുടെ അനുഭവങ്ങളും കുട്ടിയുടെ

അറിയിപ്പ്

റേഡിയ�ോ മലയാളം
സൃഷ്ടികള് ക്ഷണിക്കുന്നു

അധ്യാപകർക്ക്
ച�ോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കാം

റേഡിയ�ോ മലയാള
ത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ
ക്കും പരിപാടികൾ
നല്കാം. നിങ്ങളു
ടെ പഠനകേന്ദ്രത്തി
ലെ കു ട്ടി ക ളു ടെ
യ�ോ അധ്യാപകരു
ടെയ�ോ രചനകൾ
(കഥ, കവിത, നാടകം, ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവ) MP3 ഫ�ോർമാ
റ്റില് ഓഡിയ�ോ ആക്കി മലയാളം മിഷനിലേക്ക് അയച്ചുതരിക.
അയക്കുമ്പോൾ രചനകളുടെ പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല് അതത്
പഠനകേന്ദ്രം 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.

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

കത്തുകൾ

കത്തുകൾ
മലയാളം മിഷൻ
അരിസ്റ്റോ
തൈക്കാട്
തിരുവനന്തപുരം
695 014

malayalammissionkerala01@gmail.com

ലയാളം മിഷൻ മുന്നോട്ടു
വയ്ക്കുന്ന ഭാഷാപഠന സമീ
പനത്തെ സംഗ്രഹിച്ച് അവതരി
പ്പിക്കാമ�ോ എന്ന് പല സ്ഥലങ്ങ
ളിൽനിന്നും അധ്യാപകർ ആരാ
ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിലാണ് ഈ കുറിപ്പ്. ഇതിന്റെ
വിശദാംശങ്ങൾ സമീപനരേഖയി
ലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. സമീപന
രേഖയുടെ വായനയിലേക്ക് ഈ
കുറിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വഴി കാണിക്കു
മെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.
ഭാഷ ഉപയ�ോഗിക്കാനുളള
കഴിവും ചിന്താശേഷിയുമാണ്
ഇതരജീവി വർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നും
മനുഷ്യനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ
ഓര�ോരുത്തരും വളരെ കുഞ്ഞായി
രിക്കുന്ന സമയം ത�ൊട്ടു തന്നെ ചു
റ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും വസ്തുക്കളെ
യും വ്യക്തികളെയും കണ്ടു മനസി
ലാക്കുകയും പതുക്കെപ്പതുക്കെ
സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും
ചെയ്യുന്നു. അമ്മ അച്ഛൻ, കുടുംബ
ബന്ധങ്ങൾ, ആശുപത്രി, കളിസ്ഥ
ലം, സിനിമാ തിയറ്റർ, കൂട്ടുകാർ,
അയൽ വീട്ടുകാർ, കുറെയേറെ
നാട്ടുകാർ, കുടുംബ സുഹൃത്തു
ക്കൾ അങ്ങനെ പലരെയും നാല്അഞ്ചു വയസ്സിനിടയ്ക്കു തന്നെ കുട്ടി
മനസിലാക്കുന്നു. സമൂഹത്തിലെ
യും സിനിമയിലെയും ടിവിയിലെ
യും കാഴ്ചകളും കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറത്തെ
ഗ�ോസിപ്പുകൾ വരെയും മനസി
ലാക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഒന്നാം ക്ലാ
സ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്.
എന്നാൽ പലപ്പോഴും കുട്ടിയു
ടെ ഉളളിലുളള ഈ വിവരങ്ങളെ

ഭൂമി മലയാളം ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ
വായിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ത മേഖല
യിൽ നിന്നുള്ള പണ്ഡിതരുടെയും എഴുത്തുകാ
രുടെയും മലയാളം മിഷൻ അദ്ധ്യാപകരുടെ
യും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രചനകൾ വളരെ
ഹൃദ്യമാണ്.
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള നവീകരണങ്ങളും സ്വാഗതാർഹ
മാണ്. കൂടുതൽ ജനകീയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കു
കയാണ് ഈ വാർത്താപത്രിക എന്ന് വ്യത്യസ്ത
പംക്തികളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്.
വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്ര
ഗത്ഭരായ അദ്ധ്യാപകർ ആ വിഷയങ്ങളെക്കു
റിച്ച് എഴുതുന്ന ലേഖനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന
ത് നന്നായിരിക്കും.

പ്രദീപ് കെ എസ്
അദ്ധ്യാപകൻ, ഡൽഹി
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മഷിത്തണ്ട്

അദ്ധ്യാപകരുടെ
അനുഭവമെഴുത്തുകൾ

മലയാളം മിഷൻ
എന്നെ അധ്യാപികയാക്കി
കേ
രളത്തിന്റെ
ക ി ഴ ക്ക ൻ
മലയ�ോര
ഗ്രാമമായ കുളത്തുപ്പുഴ എന്ന
സു ന്ദ ര ഗ്രാ മ ത് തി ൽ ന ി ന്ന്
2004 ൽ വിവാഹശേഷമാണ്
മുംബൈ എന്ന മഹാനഗരത്തി
ലേക്ക് ഞാൻ പറിച്ചുമാറ്റപ്പെട്ടത്.
മുംബൈ നഗരത്തിന്റെ തിരക്കു
കൾ എന്നെ വീർപ്പു മുട്ടിച്ചു. മധ്യ
വർത്തിയായ ഏത�ൊരു മലയാളി
കുടുംബത്തെയും പ�ോലെ ഭാര
തത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗത്ത് നി
ന്നുള്ളവർ താമസിക്കുന്ന ഒരു
"ചാലിൽ' തന്നെയാണ് ഞങ്ങ
ളുടെയും ജീവിതം ആരംഭിക്കു
ന്നത്. ആ പ്രദേശത്ത് മരുന്നിന്
പ�ോലും മലയാളികൾ ഉണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. മാസത്തിൽ ഒരി
ക്കൽ സ്റ്റേഷനടുത്തുള്ള മല
യാളിക്കടയിൽ നിന്നു വാങ്ങു
ന്ന മലയാളം വാരികകൾ മാത്ര
മായിരുന്നു ആകെ ഒരാശ്വാസം.
(അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ടി.വി. ഉണ്ടാ
യിരുന്നില്ല). പിന്നീട് മലാഡിൽ
ഒരു ചെറിയ വീട് വാങ്ങി അവിടെ
താമസം തുടങ്ങി. രണ്ടു കുട്ടിക
ളുമായി അവിടെയെത്തിയതി
നു ശേഷം എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും
പള്ളിയിൽ പ�ോകുന്നതുക�ൊണ്ട്
ഒരുപാട് മലയാളികളെ കാണാൻ
സാധിച്ചു. പള്ളിയിലെ എല്ലാ
കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്സാഹവതി
യായിരുന്ന ഞാൻ മാർത്തമറി
യം വനിതാ സമാജം സെക്രട്ടറി
ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് സുഹൃത്ത്

എന്നോട് ച�ോദിച്ചത്, എനിക്ക്
മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു
ടീച്ചറെ വേണം. നിനക്ക് ഒരുപാടു
പേരെ അറിയാമല്ലോ, ആരെയെ
ങ്കിലും ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച് താ. പര
സ്യത്തിൽ പറയുന്നത് പ�ോലെ
എന്റെ മനസ്സിൽ ലഡ്ഡുപ�ൊട്ടി.

കഥകളിലൂടെയും
കവിതകളിലൂടെയും
എന്റെ
മലയാള ഭാഷയെ
അവരടേതുകൂടി
ആക്കിത്തീർത്തു.

ഉടനെ ഞാൻ മതിയ�ോ എന്ന്
അവള�ോട് ച�ോദിച്ചു. നിനക്ക്
ഭയങ്കര തിരക്കല്ലേ...
എന്ത് തിരക്കായാലും എനിക്ക്
ഇതിന് സമ്മതമാ. അധ്യാപനം
എന്നതിന�ോട് എനിക്ക് അത്ര
മേൽ ആഗ്രഹമാണ് . പ്രത്യേ
കിച്ച് മലയാളം അധ്യാപനം
എന്നത്. എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസ
ത്തെ പരിശീലനം ഉണ്ട് അതിന്
പ�ോകാൻ തയാറായിക്കോളൂ അവൾ പറഞ്ഞു.
അ വ ി ടെയ ാ ണ് ആ ദ ്യ
ത്തെ പ്രശ് ന ം. പരിശീലനം

ബ�ോറിവലിയിൽ ആണ്. ഞാ
നിതുവരെ ഒറ്റയ്ക്ക് ദൂരെയെങ്ങും
പ�ോയിട്ടില്ല. ഭർത്താവിന് ക�ൊ
ണ്ടുവിടാനും പറ്റില്ല. ഓട്ടോയിൽ
പ�ോകാമെന്ന് വച്ചാൽ ഓട്ടോ
ക്കാരന് വഴി പറഞ്ഞുക�ൊടു
ക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഷയും നല്ല
വശമില്ല. പക്ഷെ പിൻതിരിയാൻ
ഞാനും ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു.
ബുക്കും പേനയും പെൻസിലും
ഒക്കെ എടുത്ത് വച്ച് ആദ്യമായി
സ്കൂളിൽ പ�ോകാന�ൊരുങ്ങു
ന്ന കുട്ടിയെപ്പോലെ ആ ദിവസ
ത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരു
ന്നു. ആ ദിവസം എത്തി. അതി
രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മക്കൾക്ക്
വേണ്ടതെല്ലാം ഒരുക്കിവച്ച് പ്രി
യപ്പെട്ടവൻ തന്ന ഗൂഗിൾമാപ്പും
ബസ്സ് നമ്പരും ബസ് സ്റ്റോപ്പുക
ളുടെ പേരും എഴുതിയ പേപ്പറും
ബാഗിൽ വച്ച് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യ
മായി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്തു.
മനസ്സു നിറയെ പ്രാർഥനയും
പേടിയുമായി ബ�ോറിവിലിയിലെ
കൃഷ്ണൻ മേന�ോൻ മെമ്മോറിയൽ
സ്കൂളിലെത്തി. അവിടെയെങ്ങും
ആരെയും കാണാനില്ല. മനസ്സിൽ
പേടി വർധിച്ചു. ദൈവമേ വഴി
തെറ്റിയ�ോ അറിയാവുന്ന ഹിന്ദി
യിൽ അവിടുത്തെ വാച്ചുമാന�ോ
ട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി. ഇവിടെ
തന്നെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. ഞാൻ
കുറച്ചു നേരത്തെ ആയിപ്പോയി
എന്ന് മാത്രം. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ്
ഓര�ോരുത്തരായി എത്തിത്തു
ടങ്ങി. ഏകദേശം അൻപത്

പേര�ോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അധ്യാ
പകരായും കുട്ടികളായും.
എന്റെ മരണം വരെയും മറ
ക്കാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ.
അവിടെ ഒരുപാട് പുതിയ കൂട്ടു
കാരെ കിട്ടി. ഇന്നും മുറിഞ്ഞു
പ�ോകാതെ നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്
ബന്ധങ്ങൾ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും
പഴയ ക�ോളേജ് കുട്ടികളായി.
പഠനപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളിലെ
കലാവാസനകളെ പ�ൊടിതട്ടി
എടുത്തു. മഴയെ കുറിച്ച് എന്തെ
ങ്കിലും എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ
ഞാൻ എഴുതിയ കഥ. എല്ലാവരു
ടെയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ശരിക്കും
പഴയ കുട്ടിയായതുപ�ോലെ. ഒരി
ക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത ആ രണ്ട്
ദിനങ്ങൾ. അതിനു ശേഷം പൂർണ്ണ
ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ്
പള്ളിയിലെ കുട്ടികളെ മലയാളം
പഠിപ്പിക്കാനായ് ചെല്ലുന്നത്. 6
വയസ്സു മുതൽ 45 വയസ്സു വരെ
യുള്ളവർ വരെ ആ ക്ലാസിലുണ്ട്.
എങ്കിലും എല്ലാവരും എന്റെ കു
ട്ടികൾ തന്നെ. പരിശീലനത്തിൽ
പറഞ്ഞു തന്നതു പ�ോലെ. കഥക
ളിലൂടെയും കവിതകളിലൂടെയും
എന്റെ മലയാള ഭാഷയെ അവരു
ടേതു കൂടി ആക്കി തീർത്തു. അതി
നേക്കാളേറെ രസം അമ്മയും
അപ്പനും മക്കളും ഒന്നിച്ച് ഒരേ
ക്ലാസിൽ. അവരെ ഒന്നിച്ച് പഠിപ്പി
ക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. വേറെ
ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടി
യിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല.
ഏതായാലും എന്റെ ആശാൻ

പള്ളിക്കൂടം മുതൽ ഡിഗ്രി ക്ലാ
സു ക ള ി ലെ വ രെ മ ല യ ാ ള
ഭാഷാ അനുഭവങ്ങൾ അവരു
മായി പങ്കുവെച്ചു. പഠിപ്പിക്കാനാ
യി മാത്രമല്ല, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കു
ന്നത് . എന്റെ ഭാഷയെ എന്റെ
നാടിനെ അതിന്റെ സംസ്ക
 ാര
ത്തെ ഒക്കെ അവർക്ക് അന്യംവ
ന്ന് പ�ോയതിനെ ഒക്കെ എന്റെ
വാക്കുകളിലൂടെ ഞാൻ അവർ
ക്ക് പകർന്നുനൽകുന്നു. 45 വയ
സുകാരിയും 6 വയസുകാരിയും
ഒരുപ�ോലെ കൗതുകത്തോടെ
നമ്മുടെ നാടിനെ മനസ്സിലാക്കു
ന്നു. അവർക്കു പറഞ്ഞുക�ൊടു
ക്കാനായി അറിയാത്ത പല കാര്യ
ങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ചു. ഇതുവരെ
അധ്യാപക ജീവിതത്തിൽനിന്ന്
ഒരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
ഉണ്ടായാൽ തന്നെ എന്റെ ഭാഷ
യ�ോളവും നാടിന�ോളവും വരില്ല
അത�ൊന്നും. അത്രയേറെ ഞാൻ
എന്റെ നാടിനെയും ഭാഷയെയും
സ്നേഹിക്കുന്നു. ""നല്ല ക്ലാസുക
ളാണ് ടീച്ചറുടേത്. നന്നായി മന
സ്സിലാക്കി തന്നു'' എന്ന് കുട്ടികൾ
പറയുമ്പോഴുള്ള അഭിമാനം മാത്ര
മാണ് എന്റെ കൈമുതൽ.

അമൽ സജി
അധ്യാപിക
മലാഡ് ഈസ്റ്റ്,
മുംബൈ

പദപ്രശ്നം

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

പിറവി എന്ന ആദ്യ സിനിമയിലൂടെ പ്രശസ്തനായ സംവിധായകൻ

2

പാല സ്വദേശി മേഴ്സി മാത്യു എന്ന സാമൂഹ്യപ്രവർത്തക ഏത് പേരിലാണ്
അറിയപ്പെടുന്നത്.

3

പാറപ്പുറം എന്ന തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ.

4

മുൻ കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റായ ഇദ്ദേഹം എം.എൽ.എ. കൂടിയാണ്.

5

പട്ടുനൂൽ പുഴുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാരം

6

ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയ മുദ്രാവാക്യമേത്?

7

ശംഖുമുഖം കടൽത്തീരത്തെ പ്രശസ്ത ശിൽപ്പം മത്സ്യകന്യക
രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാര്?

8

വീണ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട വാദ്യമാണ്

വാക്ക്

1

2

3

പദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിച്ച് മിഷനിലേക്ക് അയച്ചുതരിക. വിജയിയെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തീരുമാനിക്കും.

4

5

6

7

8

9

സമ്പാദകൻ: സാം വർഗീസ്, ക�ൊങ്കണ്

06

വാർത്തകൾ

ഭരണഭാഷാ
പ്രയ�ോഗങ്ങൾ
പരിചയപ്പെടാം

LANDING CHARGE
FAILURE OF DUTY
COAT OF ARMS
SO BE IT
POLL TAX

ഇറക്കുകൂലി
കൃത്യവില�ോപം
കുലചിഹ്നം
അങ്ങനെയാകട്ടെ
ആൾ നികുതി

റേഡിയ�ോ മലയാളം ഓണമത്സരഫലങ്ങൾ
തിരുവനന്തപുരം • ഓണത്തോ
ടനുബന്ധിച്ച് മലയാളം മിഷൻ
റേഡിയ�ോ മലയാളം ചാപ്റ്ററു
ളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഓണപ്പാട്ട്
മത്സരം, സെൽഫി വിത് പൂക്കളം
മത്സരം എന്നിവയുടെ ഫലങ്ങൾ
പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിയ സതീശ്കുമാ
സെൽഫി വിത്ത് റിനാണ്(ഒമാൻ) സെൽഫി വിത്
പൂക്കളം മത്സ
രത്തിൽ ഒന്നാം പൂക്കളം മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം
സമ്മാനം ലഭിച്ച സമ്മാനം ലഭിച്ചത്. അൻഷിക
ചിത്രം
(അബുദാബി), മെർലിൻ റ�ൊ
സാരിയ�ോ(പൂനെ) എന്നിവർ
ക് കാ ണ് യ ഥ ാ ക്രമ ം ര ണ്ടും
മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ. ഓണപ്പാ
ട്ട ജൂനിയർ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ

പ്രേക്ഷ ആന്റ് ഗ്രൂപ്പിന് (ഗുജറാ
ത്ത്) ഒന്നാം സമ്മാനവും ശ്രീപാർ
വ്വതി ആന്റ് ഗ്രൂപ്പിന് (ബഹറൈൻ)
രണ്ടാം സമ്മാനവും ആദിത്
ആന്റ് ഗ്രൂപ്പ് (കർണ്ണാടക) മൂന്നാം
സമ്മനാവും ലഭിച്ചു. സീനിയർ
ഗ്രൂപ്പ് മ ത്സ ര ത് തി ൽ ആ ൻ ജ
ലീന ത�ോമസ് ആന്റ് ഗ്രൂപ്പ്(തമി
ഴ്നാട്) ഒന്നം സ്ഥാനവും സരള
ഉദയൻ ആന്റ് ഗ്രൂപ്പ് (മുംബൈ)
രണ്ടാം സ്ഥാനവും സ്വാതി ആർ
ആന്റ് ഗ്രൂപ്പ് (തമിഴ്നാട്) മൂന്നാം
സ്ഥാനവും നേടി. സബ് ജൂനി
യർ ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിൽ ദുബായ്
ചാപ്റ്ററിലെ ഗായത്രി ലിജു &
ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം.
അർജുൻ നായർ ആന്റ് ഗ്രൂപ്പ്
(ഗുജറാത്ത്), നിരഞ്ജന ബാബു
ആന്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവർക്ക് യഥാ
ക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ
ലഭിച്ചു.
സ ബ് ജൂ ന ി യ ർ ഓ ണ പ്പാട്ട്
സ�ോള�ോ മത്സരത്തിൽ കർണ്ണാ
ടകയിൽനിന്നുള്ള നിയ ലക്ഷ്മി
ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനവും ശ്രേയ
പി.എസ് ന് രണ്ടാം സ്ഥാനവും
ലഭിച്ചു. എയ്ഞ്ചൽ എലിസബ
ത്തിനാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം.
ജൂനിയർ സ�ോള�ോ മത്സരത്തിൽ
കൽപ്പാക്കത്തിൽനിന്നുള്ള ശ്രീനി
ധിക്കാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം. തമി
ഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വൈഷ്ണവി.
ആർ, ഗ�ോവയിൽ നിന്നുള്ള
ശ്രേയ എസ്.കുമാർ യഥാക്രമം
രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി.
സീനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ഒമാനിൽ
നിന്നുള്ള സാന്ദ്ര, പുതുച്ചേരിയിൽ
നിന്നുള്ള അഷ്ന
 , സിംഗപ്പൂരിൽ
നിന്നുള്ള ധ്രുവ് എന്നിവർ യഥാ
ക്രമം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാ
നങ്ങൾ നേടി.

ആദരാഞ്ജലികൾ

ശുഭ
മലയാളം മിഷൻ അധ്യാപിക
തിരുനെൽവേലി, തമിഴ്നാട്

ഭാസി കെ. പുനലൂർ
മലയാളം മിഷൻ
മുൻ അധ്യാപകൻ,
ചെന്നൈ
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ഗ്രന്ഥപ്പുര

കിഴവനും കടലും
ഹെമിംഗ് വേയുടെ കൃതികളിൽ എക്കാലത്തും ശ�ോഭ മങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന കൃതി

മ

റ്റുള്ളവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ
മത്സരിക്കുന്നവർ എന്നും അനാ
ര�ോഗ്യകരമായ മത്സരങ്ങളുടെ
ഭാഗമായിരിക്കും. വിജയം ഉറപ്പാക്കുന്ന
ത് എന്തിന�ോടും ഏതിന�ോടും മത്സരിച്ചു
മാത്രമല്ല , പ്രക�ോപനപരമായവയെയും
പ്രയ�ോജനരഹിതമായവയെയും ഒഴിവാ
ക്കുന്നതിലൂടെയും കൂടെയാണ്. ജീവിത
ത്തെക്കുറിച്ചു ഇങ്ങനെ അസാധാരണ
മായ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലുകളിലൂടെ സാഹി
ത്യത്തെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ പ്രതിഭയാണ്
ഹെമിംഗ് വേ. ഹെമിംഗ് വേയുടെ കൃതിക
ളിൽ എക്കാലത്തും ശ�ോഭ മങ്ങാതെ നിൽ
ക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് കിഴവനും കടലും
വലിയ മീനുമായി യുദ്ധത്തിലായ കിഴ
വനിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ തത്വം പഠിപ്പി
ക്കുന്ന ജ്ഞാനിയായ ഒരു വൃദ്ധൻ നമ്മുടെ
മനസ്സിൽ നിറയുകയാണ് ഇവിടെ. ആഴ
ക്കടലിൽ മുങ്ങിത്താഴുമ്പോഴും തന്നോട്
തന്നെ സംസാരിച്ച് ഊർജ്ജം സംഭരിക്കു
ന്ന കിഴവന് മുന്നൂറടി ആഴമ�ോ ഇരുണ്ട
ജലമ�ോ ഒരു പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. പിന്മാ
റാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത ഇച്ഛാശക്തിയ�ോടെ
കിഴവൻ ല�ോകത്തിന് നൽകുന്ന താക്കീ
താണ് മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കാം, പക്ഷേ
ത�ോല്പിക്കാനാവില്ല എന്ന്.
കിഴവന്റെ വീട്ടിലെ നിത്യസന്ദർശക
നായ കുട്ടിയെ നാം അറിയാതെ ഏറെ
സ്നേഹിച്ചു പ�ോകും. മീൻപിടുത്തം പരി
ശീലിക്കാൻ നിത്യം കിഴവന്റെ വീട്ടിലെത്തു
ന്ന കുട്ടി, ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും നിഷ്ക്കളങ്ക
മായ സ്നേഹം ക�ൊണ്ട് കിഴവനെ പ�ൊതി
യുന്നു. വീട്ടുകാരുടെ, കൂടെയുള്ള മീൻ
പിടുത്തക്കാരുടെ നിരന്തര പരിഹാസ
ത്തെ വകവെക്കാതെ "എന്നെ ആദ്യ
മായി ചൂണ്ടയിടാൻ പഠിപ്പിച്ചത് നി
ങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്നേ
ഹിക്കുന്നു' എന്ന ഒറ്റ വാചകം
ക�ൊണ്ട് ല�ോകത്തെ കാൽ
ച്ചുവട്ടിൽ താഴ്ത്തി സ്നേഹത്തി
ന്റെ വെളിച്ചം പരത്തുകയാ
ണ് ആ ക�ൊച്ചു കുഞ്ഞ്. "നീ
എന്റെ മകനായിരുന്നെങ്കിൽ
നിന്നെ ഞാൻ ചൂത് കളി
യ്ക്കാൻ ക�ൊണ്ടുപ�ോയേനെ
പക്ഷെ നീ നിന്റെ അച്ഛന്റെ
യും അമ്മയുടെയും ആയി
പ�ോയി' എന്ന് നിഷ്ക
 ളങ്കമാ
യി പറയാൻ ആ കിഴവനും
കഴിയുന്നു. ഇതാണ് പരസ്പര
സ്നേഹത്തിന്റെ രസതന്ത്രം.
വിണ്ടു കീറിയ കിഴവന്റെ
കൈകൾ കണ്ട് കരച്ചില�ൊതു
ക്കാൻ കുട്ടി പാടുപെടുമ്പോഴും,
സിംഹങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ട് കിഴവൻ
സുഖമായി ഉറങ്ങുന്നു. ജീവിതത്തി
ന്റെ ഈ അസാധാരണ ചേരുവയിലൂടെ
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മോടു പറയുകയാ
ണ് ഹെമിംഗ് വേ. ഒരു പാട് പാഠങ്ങൾ ആ
കിഴവനിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്.
"നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു' എന്നൊരു
തീരുമാനത്തിന്റെ പാറ പ�ോലുള്ള ഉറപ്പിൽ
സ്നേഹിക്കുവാൻ കിഴവനും കുട്ടിയും പര
സ്പരം മത്സരിക്കുന്നു. കിഴവന്റെ അസാ
ധാരണമായ കഴിവുകള�ോ കുട്ടിയുടെ
പരിമിതമായ ല�ോക പരിചയമ�ോ അവർ
ക്കു തമ്മിൽ ഒരു മതിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല.

ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ്വേ
1899 - 1961
ഒറ്റയ്ക്ക് സാഹസികമായി വലിയ മൽസ്യ
ത്തോട് പ�ൊരുതുമ്പോഴും കടലിനു മദ്ധ്യേ
പല പ്രാവശ്യം കിഴവൻ സ്വയം പറയു
ന്നു "കുട്ടി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെ
ങ്കിൽ' കുട്ടിയ�ോ, ഓര�ോ നിമിഷവും കിഴ
വന്റെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചു കുടിലിൽ
എത്തുകയും ചെയ്യു
ന്നു . ത�ോറ്റു
ക�ൊ ടു

ക് കാ ൻ
തയ്യാറാകാ
ത്ത ക ി ഴ വ നു ം ,
ത�ോറ്റു ക�ൊടുക്കാൻ തയ്യാ
റാകാത്ത മത്സ്യവും ജീവിതം അസാധാ
രണമാണെന്ന സന്ദേശം വായനക്കാർ
ക്ക് നൽകുന്നു. മനുഷ്യനെ ത�ോൽപ്പി
ക്കാനാവില്ല ക�ൊല്ലാനേ കഴിയു എന്ന

സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക് കിഴവൻ നടന്നു
നീങ്ങുമ്പോൾ ഇരയായ മൽസ്യം മരണ
ത്തിനു പ�ോലും തന്നെ ത�ോൽപ്പിക്കാ
നാവില്ല എന്ന അതിനേക്കാൾ ശക്ത
മായ തത്വം ക�ൊണ്ട് ജയിക്കാൻ ശ്രമി
ക്കുന്നു. ആഴമുള്ള ഇരുണ്ട സമുദ്രജല
ത്തിൽ ഉപ്പിൽ മുങ്ങി കിഴവനും മത്സ്യവും
പിടി തരാതെ അങ്ങനെ ആഴങ്ങളിലേക്ക്
യാത്ര പ�ോകുന്നു.
എഴുപതു ദിവസങ്ങൾ ആ പായ് വഞ്ചി
യിൽ ഇരുന്നു ചൂണ്ടയെറിഞ്ഞിട്ടും ഒരു
പ�ൊടി മീൻ പ�ോലും അയാൾക്ക് കിട്ടിയില്ല.
എന്നിട്ടും അയാൾ നിരാശനായില്ല. ത�ോൽ
ക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത അയാൾ ഒടുവിൽ മു
ന്നൂറാൾ താഴ്ചയിൽ ചൂണ്ടയെറിഞ്ഞപ്പോൾ
ഒരു വലിയ മീൻ തന്നെ ക�ൊരുത്തു. പക്ഷെ
ആ മൽസ്യം പ�ോരാട്ടത്തിനു തയ്യാറായി.
മത്സ്യത്തിന്റെ പ�ോരാടാനുള്ള അവകാശ
ത്തെ വകവെച്ചു ക�ൊടുത്ത് ക്ഷമയ�ോടെ
നീണ്ട മൂന്നു നാളുകൾ കടലിൽ അയാൾ
കാത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ വള്ളവും വലിച്ച്
മീൻ മൂന്നു ദിവസം കടലിൽ അലഞ്ഞു.
വള്ളത്തെക്കാൾ വലുതായ മീനായിരു
ന്നു അത്. ഒടുവിൽ മീനിനെ കീഴടക്കി
കടലിൽനിന്ന്കരയിലേക്കുള്ളയാത്രയിൽ
സ്രാവുകളെല്ലാം ചേർന്ന് മത്സ്യ
ത്തെ തിന്നു തീർത്തു.
ഇ ങ്ങ ന െ
എല്ലാ വി

നമ്മോടു പറയുന്നത്.
ജീവിത സമരത്തിന് വേണ്ട സൂത്രവാ
ക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ പുസ്തകം
ഒരു സാഹിത്യകൃതി എന്നതിലുപരി ജീവി
തത്തിന് ഊർജം പകർന്നു തരുന്ന ഒരു ദി

മനുഷ്യനെ
ത�ോൽപ്പിക്കാനാവില്ല
ക�ൊല്ലാനേ കഴിയു എന്ന
സിദ്ധാന്തത്തിലേക്ക്
കിഴവൻ നടന്നു
നീങ്ങുമ്പോൾ ഇരയായ
മൽസ്യം മരണത്തിനു
പ�ോലും തന്നെ
ത�ോൽപ്പിക്കാനാവില്ല എന്ന
അതിനേക്കാൾ ശക്തമായ
തത്വം ക�ൊണ്ട് ജയിക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്നു.

വ്യഗ്രന്ഥമായി അങ്ങിനെ മാറുകയാണ്.
ചൂഷകനും, ചൂഷിതനും തമ്മിലുള്ള ല�ോക
നീതിയെ കിഴവനിലൂടെയും മൽസ്യത്തി
ലൂടെയും വരച്ചുകാട്ടുകയാണ് ഹെമിംഗ്
വേ. പണ്ട് കാലത്ത് ആളുകൾ എഴുതിയി
രുന്നു, സ്വന്തം നാട്ടിനു വേണ്ടി മരിക്കുന്ന
തിൽ ഔചിത്യവും മാധുര്യവുമുണ്ടെന്ന്.
പക്ഷേ ആധുനികയുദ്ധങ്ങളിൽ നി
ങ്ങളുടെ മരണത്തിന് അങ്ങനെ
യ�ൊരു മാധുര്യമ�ോ, ഔചിത്യമ�ോ
ഒന്നുമില്ല. പറയാന�ൊരു കാരണ
വുമില്ലാതെ നായയെപ്പോലെ
നിങ്ങൾ മരിയ്ക്കും. നിങ്ങൾക്കു
നിങ്ങളുടെ പ്രതിയ�ോഗികളെ
തുടച്ചുമാറ്റാം; പക്ഷേ നീതീ
കരണമില്ലാതെയാണ് നി
ങ്ങളതു ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
തുടച്ചുമാറ്റപ്പെടാൻ അർഹ
നാവുകയാണു നിങ്ങളും.
നേരുള്ള ഒരു വാക്യമെഴു
തുക എന്നതേ നിങ്ങൾ
ക്കു ചെയ്യാനുള്ളു. നിങ്ങ
ളുടെ അറിവിലുള്ള ഏറ്റവും
നേരായ വാക്യം. ഇങ്ങനെ
ഒട്ടേറെ വിചാരങ്ങൾ പങ്കു
വെച്ചുക�ൊണ്ടാണ് ഹെമിംഗ്
വേയുടെ കൃതികൾ നമ്മോടു സം
വദിക്കുന്നത്. എല്ലാം എതിർത്തു
ത�ോൽപ്പിക്കേണ്ടവയല്ല. ചിലതെ
ല്ലാം താനേ ത�ോറ്റു തരും. അതുവരെ
കാത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ ... അതാണ് ജീ
വിതത്തിന്റെ അസാധാരണത്വം..... ഈ
ജീവിത രഹസ്യമാണ് ഹെമിംഗ് വേയുടെ
ധ ത് തി കൃതികൾ വായനക്കാരിലെത്തിക്കുന്നത്.
ലും പ്രതികൂ
ലമായ ജീവിത അവ
സ്ഥയിലും പ�ോരാടാൻ തന്നെ
കെ.എൽ. ഗ�ോപി
യാണ് കിഴവൻ പറയുന്നത്. ഓര�ോ വിധ
ക�ോ-ഓർഡിനേറ്റർ
ത്തിലുള്ള പ�ോരാട്ടങ്ങൾ ഓര�ോരുത്തരു
യു.എ.ഇ. ചാപ്റ്റർ
ടേയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. പിടിവി
ടാതെ പ�ോരാടുക എന്നാണ് ഈ കഥ
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വാർത്തകൾ

മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ
നെടുമുടി വേണുവിന് പ്രണാമം

ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.യിൽ ഇനി അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതാം
കഥകളും കവിതകളും കേൾക്കാം
ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്തിയായവർക്ക് പരീക്ഷ

ഭൂമിമലയാ
ളം ഓപ്പൺ
ഓൺലൈൻ
ക�ോഴ്സ്
വെബ് പേജ്

തിരുവനന്തപുരം • മലയാള ഭാഷാ പഠി
താക്കൾക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കാ
നുള്ള സൗകര്യമ�ൊരുക്കി ബി.എംഒ.ഒ.സി.
നിലവിലെ 10 മ�ൊഡ്യൂളുകൾ പൂർത്തിയാ
യവർക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കാ
നുള്ള പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷനാണ് തയാ
റാക്കിയത്. കൂടാതെ കഥകളും കവിതക
ളും കേട്ട് മലയാള പദങ്ങൾ പരിചയിക്കാ
നായി പ്രത്യേക സൗകര്യവും പുതുതായി
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.യിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടു
ണ്ട്. ആയിരത്തോളം പഠിതാക്കൾ ഇതി
ന�ോടകം ബി.എം.എം.ഒ.സി.യുടെ ഭാഗ
മായിക്കഴിഞ്ഞു.
ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയായവർക്കുള്ള
പരീക്ഷ ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നു. 10
മ�ോഡ്യൂളുകളാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിലുള്ള
ത് . ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ
ല�ോകത്തിന്റെ ഏത് ക�ോണിലിരുന്നും
ഏത�ൊരാൾക്കും എപ്പോൾ വേണമെ
ങ്കിലും മലയാള ഭാഷ എളുപ്പത്തിൽ പഠി
ക്കാനാകും എന്നതാണ് മലയാളം മിഷൻ
വിഭാവനം ചെയ്ത ബി.എം.ഒ.ഒ.സി (ഭൂമി
മലയാളം ഓപ്പൺ ഓൺ ലൈൻ ക�ോഴ്സ
 )്
യുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത് മുൻനിറുത്തിയാണ്
ക�ോഴ്സ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
മ ല യ ാ ള ം മ ി ഷ ന് റെ സ ർ ട്ടി ഫ ി ക്കറ്റ്
ക�ോഴ്സായ കണിക്കൊന്ന വിദ്യാർഥി
കൾക്കും സഹായകമാകുന്ന വിധത്തി
ലാണ് ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.യിലെ മ�ൊഡ്യൂളു
കൾ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.യിലെ പഠിതാക്കളിൽ
60% വും മലയാള ഭാഷ ഒട്ടും അറിയാ
ത്തവരാണ്.
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. തികച്ചും സൗജന്യമാ
ണ്. പ്രാഥമിക നിലയിൽ മലയാളം ഉപ
യ�ോഗിക്കാൻ ആവശ്യമായ നൈപുണ്യം

നേടുന്നതിനുള്ള ക�ോഴ് സ
 ാണിത് . വീ
ഡിയ�ോകളും അതിനടിസ്ഥാനമാക്കി
യുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അക്ഷരകളി
കളും വഴിയാണ് പഠനം ആസൂത്രണം
ചെയ്തിരിക്കുന്നത് . ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 30
മ�ൊഡ്യൂളുകളിലായി ക�ോഴ്സ
 ് പൂർത്തി
യാകും. പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക്
മലയാളം മിഷൻ ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫി
ക്കറ്റുകളും നൽകും.
2021 ലെ ല�ോക മാതൃഭാഷാദിനമായ
ഫെബ്രുവരി 21 ന് സാംസ്ക
 ാരിക കാര്യ
വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ. ബാലനാണ് ക�ോ
ഴ്സിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർ
വ്വഹിച്ചത്. സി--ഡിറ്റുമായി സഹകരിച്ചാ
ണ് മലയാളം മിഷൻ ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.
യാഥാർഥ്യമാക്കിയത് . കേരളത്തിന്റെ
കലയെയും സംസ്ക
 ാരത്തെയും 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�ോഴ് സുകളടങ്ങുന്ന പാഠ്യപദ്ധ
തി നടത്തുന്നുണ്ട്. കണിക്കൊന്ന, സൂര്യ
കാന്തി, ആമ്പൽ, നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്നി
വയാണ് ആ ക�ോഴ്സ
 ുകൾ. ഇവയെല്ലാം
ക്ലാസ് റൂമിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള പഠനങ്ങ
ളാണ്.
ഈ ക�ോഴ്സുകളിലൂടെ ക്ലാസ് റൂം പഠനം
സാധ്യമാകാത്ത നിരവധി പേർ മലയാള
ഭാഷ ജ�ോലിയുടെയും പഠനത്തിന്റെയും

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

ബഹുഭാഷാ പദപരിചയം

കർണാടകയിൽ
പുതിയ പഠനകേന്ദ്രം
കർണാടക • മലയാളം മിഷൻ കർണാക
ചാപ്റ്ററിൽ പുതിയ പഠനകേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു.
എഴുത്തോല ബനശ ങ്കരി പഠനകേന്ദ്രത്തിന്റെ
ഉത്ഘാടനം ഇസ ത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ പ്രിൻ
സിപ്പൽ റഷീദ് മൗലവി നിർവഹിച്ചു.
കർണാക ചാപ്റ്റർ പ്രഡിഡന്റ് കെ ദാമ�ോദരൻ,

സെക്രട്ടറി ട�ോമി ജെ ആലുങ്ക ൽ, വൈസ് പ്ര
ഡിഡന്റ് ഷാ ഹിന ലത്തീഫ്, വെസ്റ്റ് സ�ോൺ
ക�ോഡിനേറ്റർ ജിസ�ോ ജ�ോസ്, അക്കാഡമിക്
കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ സതീഷ് ത�ോട്ടശ്ശേരി,
പഠനകേന്ദ്രം ക�ോഡിനേറ്റർ മിദ്ല
 ാജ് സി എച്ച്
ഹുദവി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

അറിയിപ്പ്

ഭൂമിമലയാളത്തിലേക്ക് എഴുതാം
പദശുദ്ധി
അഞ്ജനം =
കൺമഷി
അജ്ഞനം എന്ന്
എഴുതിയാൽ
തെറ്റ്

ഭൂമിമലയാളത്തിലെ വിവിധ പംക്തികളിലേ
ക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും രചനകൾ
ക്ഷണിക്കുന്നു. അധ്യാപകരുടെ ക്ലാസ് റൂം അനു
ഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന "മഷിത്തണ്ട് ', പ്രവാസ
ജീവിതത്തിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്കായി

"ദൂരെ ദൂരെ മലയാളം', ചാപ്റ്ററുകളിൽ നിന്നു
ള്ളവരുടെ സർഗ്ഗാത്മക സൃഷ്ടികൾ ഉൾക്കൊ
ള്ളുന്ന "എഴുത്തുപുര', മലയാളം മിഷൻ പഠിതാ
ക്കളുടെ രചനകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന "ചാറ്റൽ
മഴ' എന്നീ പംക്തികളിലേക്ക് എഴുതാം.
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ഗവേഷണത്തിന്റെയുമ�ൊക്കെ ഭാഗമായി
പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ
സ ്വദേശ ി ക ളു ം വ ി ദേശ ി ക ളു മു ണ്ട് .
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. ഇതിന�ൊരു പരിഹാര
മാണ്.
മലയാള ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിന് ആധികാ
രികമായി ഒരു ഓൺലൈൻ ക�ോഴ് സ
 ്
ഇതുവരെ നിലവിലില്ല. മലയാളം സംസാ
രിക്കുന്നതിനും മനസിലാക്കുന്നതിനും വാ
യിക്കുന്നതിനും എഴുതുന്നതിനും പ്രാവീ
ണ്യം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ബി.എം.ഒ
.ഒ.സി. ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
മലയാളം മിഷൻ വെബ്സൈറ്റ് (www.
mm.kerala.gov.in) വഴി ക�ോഴ്സ
 ് രജി
സ്റ്റർ ചെയ്ത് പഠനം തുടങ്ങാം.

തയ്യാറാക്കിയത്:

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

പദം
(Word)

ഉച്ചാരണം
(Pronounciation)

മലയാളം (Malayalam)

മുത്തച്ഛൻ

muttacchan

ഹിന്ദി (Hindi)
ഇംഗ്ലീഷ് (English)

daada
दादा
Grandfather

ജർമ്മൻ (Germany)

Großvater

ഫ്രഞ്ച് (French)

Grand-père

സ്പാനിഷ് (Spanish)

Abuelo

ഇറ്റാലിയൻ (Italian)

Nonno

റഷ്യൻ (Russian)

Дед

Ded

പ�ോർച്ചുഗീസ് (Portughese) Vovô
ഹംഗേറിയൻ (Hungarian) Nagyapa
ചെക്യൻ (Czech)

Dědeček

ക്രോയേഷ്യൻ (Croatian) Djed
പ�ോളിഷ് (Polish)

Dziadek

ജാപ്പനീസ് (Japanese)

おじいさん

O bāchan

അറബി (Arabic)

جد

jd
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വാർത്തകൾ

ജനകീയ ഗായകൻ
വി.കെ.എസ്. ന് പ്രണാമം

വായനാദിന മത്സര വിജയികള്...
പഠിതാക്കൾ

അധ്യാപകർ

ആരിഫ ഫിറ�ോസ്
ഒന്നാം സ്ഥാനം
ലേഖനം-സീനിയർ
കർണാടക

രമേഷ് ചന്ദ്രൻ

ശ്രീജ ചന്ദ്രൻ

മിലു ഗ്ലോഷ�ോ

അഭിനന്ദ് ഡി നമ്പ്യാർ

ഒന്നാം സ്ഥാനം
ലേഖനം-അധ്യാപകർ
ഗുജറാത്ത്

രണ്ടാം സ്ഥാനം
ലേഖനം-അധ്യാപകർ
ചെന്നൈ

മൂന്നാം സ്ഥാനം
ലേഖനം-അധ്യാപകർ
കർണാടക

മൂന്നാം സ്ഥാനം
ലേഖനം-ജൂനിയർ
പൂനെ

ശീതൾ ശ്രീരാമൻ
രണ്ടാം സ്ഥാനം
ലേഖനം-സീനിയർ
മുംബൈ

ക്രിസ്റ്റി സാം

ആതിര പ്രദീപ്

ഒന്നാം സ്ഥാനം
ലേഖനം-ജൂനിയർ
മധ്യപ്രദേശ്

രണ്ടാം സ്ഥാനം
ലേഖനം-ജൂനിയർ
ഡൽഹി

ഗ്ലോറിയ സൂസന്ന ജ�ോസ്
മൂന്നാം സ്ഥാനം
ലേഖനം-ജൂനിയർ
മധ്യപ്രദേശ്

ദിയ സൂരജ്

വൈഷ്ണവി വിന�ോദ്

മൂന്നാം സ്ഥാനം
കഥപറച്ചിൽ-സീനിയർ
പുതുച്ചേരി

രണ്ടാം സ്ഥാനം
കഥപറച്ചിൽ-സബ് ജൂനിയർ
ഷാര്ജ

ഡൽഹിയിൽ പുതിയ
അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം
ഡൽഹി • മലയാളം മിഷൻ
ഡൽഹി ചാപ്റ്ററി ന്റെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ പുതിയതായി ചേർന്ന
അധ്യാപകർക്കായി പരിശീലനം
സംഘടിപ്പിച്ചു.ഒക്ടോബർ2,3 ദിവ
സങ്ങളിലായി നടന്ന പരിശീലനം
മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ സുജ
സൂസൻ ജ�ോർജ് ഉത്ഘാടനം
ചെയ്യ്തു. ഡൽഹി എൻ സി ആ
ർ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപ
കരാണ് പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെ
ടുത്തത്. പരിശീലനത്തിൽ അധ്യാ
പകരുടെ സർഗ്ഗരചനകൾ ഉൾ
ക്കൊള്ളുന്ന "ഋതു വർണങ്ങൾ'
പ്രകാശനം ചെയ്യ്തു.

1. അധ്യാപക
പരിശീലനം
ഉദ്ഘാടന വേള
യിൽനിന്ന്
2. പ്രൊഫ.
ഓംചേരി
എൻ.എൻ.
പിള്ളയ്ക്ക്
ഉപഹാരം സമർ
പ്പിക്കുന്നു

23-ാം ലക്കം പദപ്രശ്നം  (13 ) ഉത്തരങ്ങൾ
1

ദാ

വീ

ദ്

2

ആ

ന

മു

ടി

3

രാം

ദു

ലാ

രി

സി

ൻ

ഹ

4

അ

ഡ്വ

എം

എം

ആ

രി

ഫ്

5

ഇ

ര

യി

മ്മ

ൻ

ത

മ്പി

6

ക

ട

മ്മ

നി

ട്ട

രാ

മ

7

ജ�ോ

സ

ഫ്

മു

ണ്ട

ശ്ശേ

രി

8

സ

ഖാ

വ്

9

മു

രു

ക

ൻ

കാ

ട്ടാ

ക്ക

കൃ

ഷ്ണ

സ്നേഹ സന്ദേശങ്ങൾക്ക്
കാത�ോർക്കാം
ൻ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ആശംസാ സന്ദേശങ്ങൾ
കൈമാറാനായി റേഡിയ�ോ മലയാളം ഒരുക്കുന്നു "സസ്നേഹം
റേഡിയ�ോ മലയാളം '. ഈ പരിപാടിയിലൂടെ മലയാളം മിഷന്റെ
ചാപ്റ്ററുകളിലുള്ളവർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി
സംസാരിക്കാം. ആശംസകൾ അറിയിക്കാം. ആശംസകൾ
അയക്കേണ്ട ഫ�ോൺ നമ്പർ 9633774333.
Email: mmradiomalayalam@gmail.com

ട

www.radiomalayalam.in
എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും

ഉത്തരം:
ആരിഫ് മുഹമ്മദ്ഖാൻ

വിജയി :

ഇഷാൻവി അനിൽ
ഡൽഹി

Malayalam Mission Radio Malayalam
എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനല് വഴിയും

Malayalam Mission ആപ്പിലൂടെയും
റേഡിയ�ോ മലയാളം കേൾക്കാം.
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പ്രശസ്ത കാർട്ടൂണിസ്റ്റ്
യേശുദാസന് പ്രണാമം

സെൽഫി വിത്ത് പൂക്കളം
മലയാളം മിഷൻ റേഡിയ�ോ മലയാളം സംഘടിപ്പിച്ച സെൽഫി വിത്ത് പൂക്കളം മത്സരത്തിൽ
ആദ്യ പത്ത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്ന സെൽഫി ചിത്രങ്ങൾ
ഒമാൻ

അബുദാബി

മുംബൈ

സിംഗപ്പൂർ

കർണാടക

കർണാടക

ഷാർജ

കർണാടക

പൂനെ

ചെന്നൈ
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2021 ലെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ
ബെന്യാമിന് ആശംസകൾ

<... ഡൽഹി ...>

ചാപ്റ്റർതല
വിജയികൾ
നാണു തെക്കുമ്പാട്

പ്രദീപ് കെ എസ്

ശ്രീനമ�ോൾ

വത്സല എം രമേഷ്

കൃഷ്ണപ്രിയ

അഭിനവ് നായർ

ബെൽവിൻ വിനു

എൽവിൻ സജി

പ്രണവ് പിള്ളൈ

ഗ്ലോറിയ സൂസൻ ജ�ോസ്

അൻസൽ സിനു

ക്രിസ്റ്റി സാം

മാധവ് അശ�ോക്

്അങ്കിത് കിഷ�ോർ കുമാർ ആദിത്യ സുനീഷ് കുമാർ

ഡൽഹി ...>

ലക്ഷ്മി ആർ

വിഷ്ണുപ്രിയ

അർപിത നായർ

അവാന്തിക

ആർദ്ര സന്തോഷ്

<... മധ്യപ്രദേശ് ...>

മന�ോജ്കുമാർ

ഉഷ വിശ്വനാഥൻ

അദിതി ദിനേഷ്

അശ്വതി ഷിബു

<... ദുബായ് ...>

സുനീഷ് കുമാർ

ഫിറ�ോസിയ

സായന്ത് സന്തോഷ്

സാന്ദ്ര പിള്ള

അവ്നിഷ് കൈമൾ

<... പൂനെ ...>

ഷീല വേണുഗ�ോപാൽ

പ്രകാശ് മത്തായി

സൗമ്യ ബാബു

നിരുപമ രാജീവൻ

നിരഞ്ജൻ ഹരി

നികേത് റിജേഷ്

മിഥുൻ ദിനേഷ് കുമാർ

ഉജ്വൽ വിഘ്നേശ്വർ

അനഘ മന�ോജ്

എ എസ് ദേവപ്രിയ

ജൂവൽ മേരി ജയ്മ�ോൻ

<... തെലങ്കാന ...>

സി.ബി. അനിൽസിംഗ്

രമ്യ ജ്യോതിർ

പി ആർ ശ്രീവിഷ്ണു

ടി ജ�ോവിൻ വർഗീസ്

എ സ്വാതിപ്രിയ

<... റാഖ്ഫുജൈറ ...>

<... ഷാർജ ...>

തുളസി ആനന്ദ്

എലീന ജൂലിയസ്

ശ്രേയ സുനിൽരാജ്

നിവേദിത പ്രദീപ്

റ�ോസ് മരിയ ജ�ോർജ്ജ്

സേലാ മിറിയം സുമേഷ്

മുഹമ്മദ് രെഹാൻ

ഇനാറാ മുഹമ്മദ്

നേഹ ഉസ്മാൻ

കൃപ സൂസൻ

<... അബുദാബി ...>

വീണ രാധാകൃഷ്ണൻ

സുമ വിപിൻ

മുഹമ്മദ് സഹീൻ

എസ്തപ്പാന�ോ ജ�ോയ് സുബിൻ

ജ�ോഷ്യ റെജി

മഹാദേവ് സജി
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മലയാളത്തിന്റെ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകാരൻ
വി.എം. കുട്ടിക്ക് പ്രണാമം

മലയാളികള�ോട�ൊപ്പം പ്രവാസല�ോകത്തും താരമായി

ഭാഷാസുവനീറുകൾ
ഓണം
ഫെസ്റ്റീവ്
സാരിയും
മാസ്ക്കുകളും

മലയാളം
മിഷൻ
സുവനീർ
സാരികൾ
അണിഞ്ഞ്
പ്രവാസി
മലയാളി
സ്ത്രീകൾ

തിരുവനന്തപുരം • കേരളത്തി
ന് പുറത്തും മലയാളം മിഷന്റെ
ഭാഷാ സുവനീറുകൾ ശ്രദ്ധേയ
മാകുന്നു. മിഷന്റെ പ്രവർത്തക
രിലൂടെയാണ് പ്രവാസല�ോകം
ഭാഷാസുവനീറുകൾ പരിചയ
പ്പെട്ടത് .നാട്ടിൽ അവധിക്ക് വരു
ന്നവർ മടങ്ങുമ്പോൾ സുഹൃത്തു
ക്കൾക്കായി കരുതുന്ന സ്നേഹ
സമ്മാനങ്ങളായാണ് സുവനീ
റുകൾ കൂടുതലും മറുനാട്ടിൽ
എത്തിയത്.ഇതുകണ്ടിട്ട് സുവനീ
റുകളെ തേടി നിരവധി പേരാണ്
മലയാളം മിഷനെ സമീപിക്കു
ന്നത്. അവരിലേറയും മലയാളം
മിഷന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തവരാണ്.
എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവി
ടെയെല്ലാം ഭാഷാ സുവനീറുകൾ
എന്ന നിലയിൽ വ്യാപിക്കുക
യാണ് മലയാളം മിഷന്റെ ഈ
അഭിമാന പദ്ധതി.
രണ്ടു വർഷം ക�ൊണ്ട് മലയാളി
കളുടെ ഇടയിൽ സുപരിചിതരാ
യി ക്കഴിഞ്ഞു സുവനീറുകൾ. മാ
റുന്നല�ോകത്തി ന�ോട�ൊപ്പം പരി
ഷ്ക്കരിച്ചാണ് ഭാഷാസുവനീറു
കൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. കപ്പുകൾ,
ടീ ഷർട്ടുകൾ, ബാഗുകൾ എന്നി
വയായിരുന്നു സുവനീറിന്റെ ആദ്യ
ഉത്പന്നങ്ങൾ.
മലയാളഅക്ഷരങ്ങളും കവി
തകളും പഴമ�ൊഴി കളുമെല്ലാം
മന�ോഹരമായ കാലിഗ്രഫി
യിൽ തയ്യാറാക്കിയാണ് ഭാഷാ
സുവനീറുകൾ ഒരുക്കിയിരി
ക്കുന്നത് . മിതമായ നിരക്കിൽ
ആവശ്യക്കാരി ലെത്തിക്കുന്ന
ഇവയുടെ ലക്ഷ്യം ലാഭത്തേ
ക്കാൾ ഓര�ോ മലയാളിയുടെയും

കഴിഞ്ഞ
2 ചലച്ചിത്ര
മേളകളിലും നിറസാ
ന്നിധ്യമായിരുന്നു
മലയാളം മിഷന്റെ
സുവനീറുകൾ.

നിത്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാ
ക്കി മലയാളത്തെ മാറ്റുക എന്ന
താണ്.
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.
2020 ൽ സംഘടിപ്പിച്ച 24-ാമത്
അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയി
ലാണ് മലയാളം മിഷന്റെ ആദ്യ
സുവനീർഷ�ോപ്പ് ഒരുങ്ങിയത് .
മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ ക�ോറി
യിട്ട മാസ്ക്
 കുകൾ ധരിച്ചെത്തിയ
സിനിമാ ആസ്വാദകർ അന്നത്തെ
ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ പുതിയകാ
ഴ്ചയായിരുന്നു. 25-ാമത് അന്താരാ
ഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലേക്കായി പ്ര
ത്യേകം തയാറാക്കിയ ഉൽപ്പന്ന
ങ്ങളുമായാണ് സുവനീർഷ�ോപ്പ്
സിനിമാസ്വാദകരെ വരവേറ്റത്.
കഴിഞ്ഞ 2 ചലച്ചിത്ര മേളകളി
ലും നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു

മലയാളം മിഷന്റെ സുവനീറുകൾ.
രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് ഭാഷയ്ക്ക്
വേണ്ടി ഇത്തരം ഒരു ആശയം
ഒരുങ്ങിയത്. 2019 ജൂൺ 19 ന് മു
ഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാ
ണ് സുവനീർഷ�ോപ്പ് ഉദ്ഘാട
നം ചെയ്തത്.
കേരളാ സാരിയുടെ ക�ോട്ടൺ മെ
റ്റീരിയലിൽ പ്രത്യേക ഡിസൈനു
കൾക്കുള്ളിൽ മലയാള അക്ഷ
രങ്ങളും പതിപ്പിച്ചാണ് ഓണം
ഫെസ്റ്റീവ് 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
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 സ് പെ
ഷ്യൽ ഫെസ്റ്റീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളാ
യിരുന്നു. കണിക്കൊന്നപ്പൂവാ
യിരുന്നു വിഷു ഫെസ്റ്റീവ് ഉൽപ്പ
ന്നങ്ങളിലെ മുദ്ര. ഫെസ്റ്റീവ് കള
ക്ഷൻസിൽ ദുപ്പട്ടയും സജ്ജീക
രിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കപ്പുകളും ടീഷർട്ടുകളും ജൂട്ട്
സഞ്ചി ബാഗുകളുമായിരുന്നു
സുവനീർ ഷ�ോപ്പിലെ ആദ്യ ഉൽ
പ്പന്നങ്ങൾ. ഏറ്റവും പുതിയത്
ഫെസ്റ്റീവ് കളക്ഷൻസാണ്.

കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക
ഉത്സവങ്ങൾ, ആഘ�ോഷങ്ങൾ
എന്നിവയെ മുദ്രകളാക്കി മല
യാളിയുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ
എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഫെ
സ്റ്റീവ് കളക്ഷൻസിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഫെസ്റ്റീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ഓണം
സാരി
2500/-

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/
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വാർത്തകൾ

ഗാന്ധിജി ക�ൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ
കരഞ്ഞ കുട്ടി
അടൂരിന്റെ ഗാന്ധി ഓർമ്മ
തിരുവനന്തപുരം• മഹാത്മാ
ഗാന്ധിയെ നാഥുറാം വിനായക്
ഗ�ോഡ്സെ വെടിവെച്ചു ക�ൊല്ലു
മ്പോൾ സംവിധായകൻ അടൂർ
ഗ�ോപാലകൃഷ്ണന് ഏഴു വയസ്
പൂർത്തിയാകുന്നതേ ഉണ്ടായി
രുന്നുള്ളൂ. ഗാന്ധിജിയുടെ മര
ണവാർത്ത അറിഞ്ഞ ആ ക�ൊ
ച്ചുബാലൻ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ
കരഞ്ഞു.
ഇതേ സന്ദർഭം കഥാപുരുഷൻ
എന്ന സിനിമയിൽ അടൂർ ചി
ത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. താൻ എങ്ങനെ
ഗാന്ധിജിയുടെ ആരാധകനായി
എന്നു പൂക്കാലം കൂട്ടുകാർക്കു
വേണ്ടി വിശദീകരിക്കുകയാണ്
അടൂർ ഗ�ോപാലകൃഷ്ണൻ.
'ഗാന്ധിജി മരിച്ചത് അറിയുന്ന
തു റേഡിയ�ോയിൽ കൂടിയാണ്.

ഞങ്ങളെല്ലാം ഞെട്ടിപ്പോയി.
ക�ൊ ച്ചു കു ട്ടിയ ാ ണെ ങ് കി ലു ം
എനിക്കു താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത
പ�ോലെയായി. വല്ലാത്തൊരു
ആഘാതം ആയിരുന്നു അത് .
പിൽക്കാലത്ത് എൻറെ മൂത്ത
സഹ�ോദരൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടു
ള്ളതാണ് , ഞാൻ അന്നത്തെ
ദിവസം മുഴുവൻ കരഞ്ഞു
എന്നു. വല്ലാത്തൊരു
അനാഥത്വം ആണ്
എനിക്കു ത�ോന്നി
യ ത് . ആ ർ ക്കും
എന്നെ സാന്ത്വനി
പ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല.
മ നു ഷ ്യനു ം മ നു
ഷ ്യനു ം ത മ് മി ലു
ള്ള സ് നേഹത്തെ
യും അവർ ഒന്നിച്ചുള്ള

ജീവിതത്തെയും സംരക്ഷിക്കാ
നാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത്.
അദ്ദേഹത്തെ ക�ൊന്നത് ഒരു മത
ഭ്രാന്തൻ ആയിരുന്നു. അക്കാര്യ
ത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. വള്ള
ത്തോൾ ഗാന്ധിജിയെപ്പറ്റി എഴു
തിയത് പുല്ലിനെയും പുഴുവിനെ
യും ഒരുപ�ോലെ
കണ്ട ആൾ
എന്നാണ്.
ആ ഗാ
ന്ധിജി
യെ

ആണ് ഒരു ഘാതകൻ വെടിവെ
ച്ചു ക�ൊല്ലുന്നത് . ഇത�ൊക്കെ
നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് സംഭവിച്ച
ധർമ്മച്യുതികളാണ്. രാഷ്ട്രം പ�ൊ
റുക്കത്തില്ല അത്.
ചെറു പ്രായ ത് തി ൽ ത ന്നെ
ഞാൻ ഗാന്ധിജിയുടെ വലിയ
ഭക്തൻ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊഴും
അങ്ങനെ തന്നെ. ഗാന്ധിജിയ�ോ
ടുള്ള ഭക്തി കാരണം ഞാൻ
സ്വന്തമായി പ�ോയിട്ട് ഹിന്ദി
പഠിച്ചു. രാഷ്ട്ര ഭാഷാ പരീക്ഷ
പാസായി. ഗാന്ധി സ്മാരക
നിധിയിൽ പ�ോയി സ്വയം നൂൽ
നൂൽക്കാൻ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ
കിട്ടുന്ന ഖദർ തുണിയുടെ ഉടുപ്പാ
ണ് ഞാൻ ധരിച്ചിരുന്നത്. സ്ക
 ൂ
ളില�ൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്
ഞാൻ ഖദർ മാത്രമേ ധരിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

ഗാന്ധിഗ്രാമിൽ ഉന്നത പഠന
ത്തിന് പ�ോയതും ഒരു പരിധിവരെ
ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയങ്ങള�ോടു
ള്ള ഇഷ്ടം ക�ൊണ്ടാണ്.'

ഓൺലൈ
നായി നടന്ന
ദശപുഷ്പം
അധ്യാപക
ശിൽപ്പശാല
യിൽനിന്ന്

അടൂരിന്റെ ഗാന്ധിസ്മരണ കേൾക്കാം പൂക്കാലത്തിൽ
https://pookalam.kerala.gov.in/2021/10/11/the-child-who-cried-when-gandhiji-was-killed/

അറിയിപ്പ്

പൂക്കാലം, റേഡിയ�ോ മലയാളം ഈ ലക്കങ്ങളിൽ

പൂക്കാലത്തിൽ.....

റേഡിയ�ോ മലയാളത്തിൽ.....

ഗാന്ധിജയന്തിയ�ോടനുബന്ധിച്ച് പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ അടൂർ
ഗ�ോപാലകൃഷ്ണന്റെ ഗാന്ധി അനുഭവം, ബാബു മണ്ടൂരിന്റെ ശബ്ദ
ത്തിൽ വള്ളത്തോളിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഗാന്ധി കവിത - എന്റെ ഗുരു
നാഥൻ, ബാലസാഹിത്യകാരൻ ഉണ്ണി അമ്മയമ്പലത്തിന്റെ
കവിത - ബാപ്പുജി വിളിക്കുന്നു എന്നിവ പൂക്കാലത്തിൽ
ആസ്വദിക്കാം. കൂടാതെ വട്ടപ്പറമ്പിൽ പീതാംബരൻ
മാസ്റ്റർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഭാഷാ ക്ലാസ് അക്ഷരം.
കണിക്കൊന്ന മാതൃകാ ക്ലാസ്, അനിമേഷൻ വീഡിയ�ോ
- ഉമ കണ്ട പക്ഷിക്കൂടുകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു മരം. കൂടാതെ
ഗാന്ധിജയന്തിദിനാഘ�ോഷത്തിൽ മലയാളം മിഷൻ
ചാപ്റ്ററുകളുടെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും വരച്ച ഇരു
ന്നൂറിൽ അധികം ചിത്രങ്ങളും കവിതകളും അനുഭവക്കു
റിപ്പുകളും വായിക്കാം.

ഷീ റേഡിയ�ോയിൽ ലിജിന കടുമേനി (മലവേട്ടുവ), ഗ്രീഷ്മ കെ. (മാവിലൻ),
ബിന്ദു ഇരുളം (കാട്ടുനായ്ക്കൻ), രമ്യ ബാലകൃഷ്ണൻ (മലവേട്ടുവ), ശാന്തി പന
യ്ക്കൻ (പണിയ), ഉഷ എസ് പൈനിക്കര (പണിയ), പ്രജിത സി (പണിയ)
എന്നിവരുടെ ഗ�ോത്ര പെൺകവിതകൾ കേൾക്കാം. റേഡിയ�ോ മലയാ
ളത്തിൽ തിരക്കഥയുടെ കഥയിൽ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ
ഷാജി എൻ കരുൺ പങ്കെടുക്കുന്നു. കൂടാതെ പ്രശസ്ത എഴുത്തു
കാരൻ ജയമ�ോഹന്റെ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ എന്ന കൃതിയുടെ
ഓഡിയ�ോ ബുക്ക് ആസ്വദിക്കാം. മലയാളം മിഷൻ അധ്യാപിക
ഹിത വേണുഗ�ോപാലനാണ് ഓഡിയ�ോ ബുക്ക് തയാറാക്കിയത്.

Email: mmradiomalayalam@gmail.com

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

പയമേ പണലിയിൽ പുലയ ദളിത് സമുദായത്തിലെ എഴുത്തു
കാരി രജനി പാലാപ്പറമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. മങ്കൊമ്പ് ഗ�ോപാല
കൃഷ്ണന്റെ പാട്ടുകളിലൂടെ 'ആ വരികൾ' ആസ്വദിക്കാം.
Email: mmradiomalayalam@gmail.com

www.radiomalayalam.in
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എഴുത്തുപുര

കവിത
സീമ
അധ്യാപിക
മലയാളം മിഷൻ ന�ോർവെ

ഒരു തുള്ളി....
പലതുള്ളി....

ഒരു തുള്ളി, പല തുള്ളി പെയ്തപ്പോൾ മഴയായി
മഴയ�ൊന്നു ത�ോർന്നപ്പോൾ ത�ൊടിയാകെ പുഴയായി
ഒരു പുഴ, പല പുഴ ചേർന്നപ്പോൾ നദിയായി
ഒരു നദി, പല നദി ഒഴുകുന്നൊരു കടലായി
ഒരു കടൽ, നിറ കടൽ , തിരയിളകും നീരാഴി
ഒരു തിര, പല തിര മെയ് ചേർന്നുലഞ്ഞിട്ടു
ഒരു ചെറു വെയിലിന്റെ കൈ പിടിച്ചുയരാനായ്
ഒരു ജല ബാഷ്പമായ് വാനിൽ പറന്നങ്ങു
ഒരു ഹിമ കണികയായ് ഇരുളുന്നു മാനത്തു
ഒരു ചെറു കാറ്റിൻ പരിഭവം കേട്ടപ്പോൾ
ഒരു ചാറ്റൽ മഴയായ് പിന്നെയും പെയ്യുന്നു ...

കവിത
മഞ്ജു നിഷാദ്
അധ്യാപിക
സൂർ പഠന കേന്ദ്രം
മലയാളം മിഷൻ ഒമാൻ

കഥയായ�ൊരു കാലം
കഥ കഥ കഥ കഥയായിര

മതുമതിയ�ൊരു കടലായിടു
മതിനിടയില�ൊരലയാകുമ�ൊരടിയങ്ങടെ ചെറുകഥ

കണ്ടാലറിയുന്നവരും കണ്ടിട്ടുമ
റിഞ്ഞില്ലതു മാസ്കെന്നൊരു മൂടിയിലാ
ളറിയാൻ വഴി വേണ്ടേ?

അകലങ്ങളിലകലരുതെന്നോതിയ
കഥ മാറിയതിനി അകലുന്നതിദൂരം
പ�ോലകലും മൃതി ദൂരെ

എങ്ങോട്ടീ ല�ോകം അതിലെങ്ങോട്ടീ
നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തൊരു
കാലം കലികാലം

മതി മതിയിതു ഹൈടെക് യുഗമതി
ലിനിയ�ൊരു കയ്യകലം മാത്രം മതി
യക്കരെയിക്കരെയെല്ലാം കയ്യെത്തും ദൂരം

കഥയായ് പല കാര്യങ്ങളുമതിലെ
ചില കാര്യങ്ങളിലറിയാത�ൊരു കഥയാകും
നമ്മുടെ ഈ കാലം

പള്ളിക്കൂടമില്ലിനിയതു മേശപ്പുറമാണിനി
യതിൽ കുട്ടികളും ടീച്ചറുമ�ൊരു
ചതുരങ്ങളിൽ മാത്രം
അന്നൊക്കെ പനി ചുമ ജലദ�ോഷം
അവിടിന്നുണ്ടൊരു പേരതിനത്
ക�ോവിഡ് പ�ോസിറ്റീവ്

ഒരു തുള്ളി പല തുള്ളി പുതുമഴ പെയ്തപ്പോൾ
ഒരു തരി മണ്ണ് കുതിർന്നു പൂമണമായി
ഒരു മരം പൂമരം കാറ്റൊന്നുലച്ചപ്പോൾ
പൂമഴ, തേന്മഴ, മരമാകെ പെയ്യുന്നു
ഒരു മരം പല മരം ചേരുമ്പോൾ ഒരു വനം
പാടിയുണർത്താനായി ഒരു കിളി പൈങ്കിളി
മറുവിളി കൂകുമിണക്കിളിക്കായിതാ
തളിരില കൈകളാൽ വിടരും മറക്കുട
ഒരു തുള്ളി, പല തുള്ളി പ്രണയം പെയ്തപ്പോൾ
ത�ോരാതെ നിന്നൊരീ കണ്ണീർ മഴ
ഒരു ചെറു ചിരിയിൽ നീ മഴയായി പെയ്തപ്പോൾ
മനമാകെ കുളിരായ് ഞാൻ മാനത്തു മഴവില്ലായ്
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കവിത
ചെറുതുരുത്തി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
അധ്യാപകൻ
മലയാളം മിഷൻ ചെന്നൈ

അർഥം
വേരുകളുടെ ആഴങ്ങളിൽ
പുഷ്ടിയായ് വളർന്നു വൃക്ഷങ്ങൾ
കൂടിന്റെ പിന്നലിഴകളിൽ
കാണുവാൻ കഴിയുന്നു സ്നേഹം
വള്ളികളുടെ നീളങ്ങളിൽ
കാണാം താഴ്മതൻ ഉയരങ്ങൾ
ശിഖരത്തിൻ തലയാട്ടലിൽ
കാണാം ഇലയുടെ സ്ഫുടത
ഈ പ്രപഞ്ച തത്വങ്ങളുടെ
വെളിപ്പെടുത്തല�ോർമിപ്പിക്കും
തമ്മിലിണക്കമായിരിക്കാൻ
പ്രകൃതിതൻ മുന്നറിയിപ്പ്
യുദ്ധകാലത്തിൻ മുറിവുകൾ
സ്നേഹപ്പൂക്കളാൽ തടവുമ്പോൾ
നാം ജീവിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
കാലത്തിൻ അർത്ഥം കുറിക്കുന്നു

ഗാന്ധിജയന്തി
കവിത
രത്ന ഉണ്ണി
അധ്യാപിക,
മലയാളം മിഷൻ, ഷാർജ

മാനവ സമത്വവും

സഹ�ോദര്യചിന്തയും
പാരിതിൽ പരത്തിയ�ോരു
ബാപ്പുജിയെ ഓർക്ക നാം..

ചിത്തശുദ്ധി കൈവരിച്ചു സേവനത്തിനൂന്നൽ നൽകി
ഭാരതത്തിൻ മക്കൾ നാം
ത്യജിക്ക ഹിംസചിന്തകൾ

വൃത്തിഹീനമായിടുന്ന പരിസരം ശുചീകരിച്ചു ,
ചിത്ത ശുദ്ധിയ�ോടെയിന്ന്വൃ
ത്തിയായിരിക്കുവിൻ

ദുഷ്ടചിന്ത വിട്ടൊഴിഞ്ഞ്
സ്നേഹ ചിത്തരാകുവിൻ
സ്നേഹമെന്നൊരൗഷധത്താൽ
വ്യാധികൾ അകറ്റുവിൻ...

വൃത്തി ചിന്തഉള്ളിലായ്നിറഞ്ഞിടേണമെപ്പോഴും.
വൃത്തിയാക്കിടണമിന്ന്വൃ
ത്തിയുള്ളോരീ ദിനം.

ഗാന്ധിതൻ സന്ദേശങ്ങൾ
തലമുറയ്ക്കു പകരുവിൻ
ഗാന്ധിയായി മാറിടാം
നമുക്കുമെന്നത�ോർക്കുവിൻ!

"അഹിംസയെന്ന മന്ത്രമ�ോതി
ഗാന്ധിയെ സ്മരിക്കുവിൻ
അചഞ്ചല പ്രതിഷ്ഠരായി
രാജ്യസേവ ചെയ്യുവിൻ...

ഗാന്ധിയെ സ്മരിച്ചു ക�ൊണ്ട്
സേവചിന്ത കൈവിടാതെ
മർത്യനന്മചെയ്തു നിത്യം
സ്വർഗ്ഗംമാക്കാം പാരിടം
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ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്
അംബിക പി. മേന�ോൻ
അധ്യാപിക
മലയാളം മിഷൻ, ഡൽഹി

ഒ

രു ഇടവപ്പാതിക്കാലത്താ
ണ് . . അല്ലെങ്കിലും ഇടവ
പ്പാ ത ി യു ം തു ല ാ വ ർ ഷ വു ം
ഒരുപ�ോലെ ത�ോന്നിയിരുന്നു
ആ പ്രായത്തിൽ.. തിമിർത്തു
പെയ്യുന്ന മഴ എന്നും എപ്പോഴും
ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകിയി
രുന്നു...
പ ക ൽ പെയ്യുന്ന മ ഴ യ ാ
ണെങ്കിൽ ഒരു തുള്ളി പ�ോലും
ഞങ്ങളെ ത�ൊടാതെ താഴെ
വീഴില്ല... രാത്രിമഴ കേട്ടുക�ൊ
ണ്ട് ക ി ട ന്നുറങ്ങാ ൻ ഉ ള്ള
സുഖം. അല്പം തണുപ്പ് അരിച്ചു
കേറുമ്പോൾ പുതപ്പ് അങ്ങോ
ട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ച് വലിച്ച്,
ഒടുവിൽ അച്ഛൻ ഉണരുന്നതു
വരെയുള്ള ബഹളം..അച്ഛന്റെ
ശബ്ദം കേട്ടാൽ മതി പിന്നെയെ
ല്ലാം ശാന്തം.. '
ആരാ ഒച്ച വച്ചത് ' ? ചില
പ്പോൾ അച്ഛൻ എണീറ്റ് വന്നു
ച�ോദിക്കും.. അപ്പോഴേക്കും കൂട്ട
ത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉറക്കത്തിൽ
എന്ന പ�ോലെ പിച്ചും പേയും പറ
യുന്നത് കേൾക്കാം.. ബാക്കിയെ
ല്ലാവരും വായ്പ�ൊത്തി അടക്കി
പ്പിടിച്ചു ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും..
ജൂണിൽ സ്കൂൾ തുറന്ന
പ്പോ ൾ ഞ ാ ൻ മ ാ ത്രം ഒ രു
സ്കൂളിലും കൂടെപ്പിറപ്പുകൾ
മറ്റൊരു സ്ക
 ൂളിലും ആയിപ്പോ
യി.. അത�ോടെ എന്റെ എല്ലാ വി
കൃതിക്കും തിരശ്ശീല വീണു..
ഒരു ദിവസം സ്കൂൾ വിട്ടപ്പോൾ
ഭയങ്കര മഴ.. പുസ്തകസഞ്ചിയും

കടലാസ്സുത�ോണി
കുടയും ച�ോറ്റുപാത്രവും ആണ്
ജംഗമവസ്തുക്കളായി കയ്യിലു
ള്ളത് . . കുട നിവർത്തിപ്പിടിച്ചു
പുസ്തകം നനയാതെ സൂക്ഷിച്ചു
ക�ൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ
ആണ് മറ്റൊരു ചിന്ത. കുടയിൽ
നിന്ന് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന വെള്ളം ച�ോ
റ്റുപാത്രത്തിൽ ശേഖരിച്ചു നട
ന്നാല�ോ.. മൈതാനം എത്തുന്ന
തിനു മുമ്പ് എത്ര നിറയും എന്ന്
ന�ോക്കാം... ചിന്തിച്ചു തീരും മുമ്പേ
തീരുമാനവുമെടുത്തു.. ഒരു കൈ
മുഴുവനും നനഞ്ഞു എങ്കിലും
ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പുളകം
ക�ൊണ്ടു..
പക്ഷേ മൈതാനത്തെത്തിയ
തും മഴ നിന്നു.. പക്ഷേ അവിടെ
കണ്ട കാഴ്ച കണ്ടതിലും കേട്ടതി
ലും മേലെ ആയിരുന്നു..മഴ പെയ്ത്
മൈതാനം നിറഞ്ഞു കിടക്കു
ന്നു.. മറ്റു സ്കൂൾ കുട്ടികളെല്ലാ
വരും മൈതാനത്തിന്റെ അതിര്
ചുറ്റി വളഞ്ഞു ആണ് പ�ോകുന്ന
ത് . . അഞ്ചാറ് ആൺകുട്ടികൾ
മൈതാനത്തിലെ ചെളിവെള്ള
ത്തിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്..കുറച്ച്
നേരം മൈതാനവും വെള്ളവും
ന�ോക്കി നിന്നു..
വീടുപണിക്കുവേണ്ടി ചെങ്ക
ല്ല് വെട്ടിയ വലിയ കുഴികളിൽ
കടലാസ്സു ത�ോണി ഇറക്കിയ
തും, 'കരിമീൻ കണ്ണാളേ' പാട്ടു
പാടിയതും, മുങ്ങാതെ നീങ്ങിയ
കടലാസ്സു ത�ോണിക്ക് വലിയ
മ്മയുടെ വീട്ടിലെ കശുമാവിൽ
നിന്നു പറിച്ച കശുവണ്ടി സമ്മാനം

ക�ൊടുത്തതും ഉള്ളിൽ മിന്നി..
പിന്നൊന്നും ആല�ോചിക്കാൻ
അനുവദിച്ചില്ല.. അതിന് മുമ്പേ,
നിവർത്തിയ കുട തല കീഴായി
വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു. പതുക്കെ
നീക്കി..കടലാസ്സ് ത�ോണി നീ
ങ്ങുന്ന ലാഘവത്തോടെ കുട
നീങ്ങി..കൈ ക�ൊട്ടി ആർത്തു
ചിരിച്ചേനെ, കയ്യിൽ പുസ്തകമി
ല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ..
ഉടനെ മറ്റൊരു ആശയം
ത�ോന്നി . . . . പു സ്ത ക സ ഞ് ചി
യെടുത്തു പതുക്കെ മലർത്തി
യിട്ട കുടയിൽ വച്ചു.. ഒരു സ്ലേറ്റ്,
ഒരു കേരള പാഠാവലി രണ്ടു
സ്ലേറ്റ് പെൻസിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ
പുസ്തക സഞ്ചിയിൽ..അതങ്ങ
നെ കായലിൽ ചുണ്ടൻ വള്ളം

എന്ന പ�ോലെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടി
രുന്നു.. എന്റെ മനസ്സ് സന്തോഷം
ക�ൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി.. മൈതാന
ത്തിന്റെ അതിര് ചുറ്റി വളഞ്ഞു
പ�ോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മുമ്പിൽ
എന്റെ കുടവള്ളം വിജയശ്രീലാ
ളിതയായി മുന്നേറിക്കൊണ്ടി
രിക്കുന്നു.. നയിക്കുന്നത് ഈ
ഞാനും.. സ്കൂളിൽ പുതിയതാ
യി ചേർന്ന ഞാൻ നാളെ ക്ലാസ്സി
ലെ താരമാവുന്നത�ോർത്തു ഉൾ
പ്പുളകം ക�ൊണ്ടു.. അത് അധിക
നേരം നീണ്ടു നിന്നില്ല.. വെള്ള
ത്തിലൂടെ നടന്നു സമയം നീങ്ങി
യത് അറിഞ്ഞില്ല.. മഴ വീണ്ടും
ചാറി തുടങ്ങി.. ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു
ന�ോക്കിയപ്പോൾ പേടി ത�ോന്നി..
ഇനിയും പകുതി ദൂരം ബാക്കി.. ,

നടത്തം അല്പം വേഗത്തിലാക്കി
ന�ോക്കി.. കാലുകൾക്ക് ഭാരം കൂ
ടുന്നത് പ�ോലെ...
ഒരു കണക്കിന് അക്കരെയെ
ത്തി പടവുകൾ കയറി പുസ്തക
സഞ്ചി ത�ോളിൽ ഇട്ട് കുട തിരിച്ചു
പിടിച്ച് ഗേറ്റ് കടക്കുമ്പോൾ
മുമ്പിൽ എന്നെ ത്തന്നെ ന�ോക്കി
നിൽക്കുന്ന അച്ഛൻ.... എല്ലാ
കുട്ടികളും വീട്ടിലെത്തിക്കഴി
ഞ്ഞിട്ടും എന്നെ കാണാതെ
അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയതാണെന്നു,
ചൂരലിന്റെ അടി ക�ൊണ്ട പാടു
കളിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി പുരട്ടി
ത്ത രു ന്ന ത ി ന ി ട യ ി ൽ അ മ്മ
പറഞ്ഞു.. "നിനക്ക് ഇത്രയും
കിട്ടിയാൽ പ�ോരാ'എന്നൊരു
മേമ്പൊടിയും.

<... ബഹ്റൈൻ ...>

വജ്രകാന്തി
ചാപ്റ്റർതല വിജയികൾ
തുടർച്ച....
അനാമിക അനി

കാർത്തിക സുരേഷ്

ജൂന ഉറുവെച്ചേടുത്ത്

നമിത നന്ദകുമാർ

്അല�ോക് അനി

നമ്രത നന്ദകുമാർ

ആതിഥേയ സുജിത്ത്

അപർണ വി

അനഘ് കൃഷ്ണ ആർ.

ആര�ോൺ ജയൻ

്അഭിരാം റാവിഷ്

പി.എ. തീർഥ

<... ഗ�ോവ ...>

നവ്യ സുജിത്ത്

ഷെൽമി മാത്യു

ജ�ോവിൻ പി റ�ോവിൻ

ഗൗതം കെ അജിത്

സൂര്യനാരായണൻ

<... ചെന്നൈ ...>

സജിത മുരളി

ടി. സുബിത

സി സപര്യ

രജിൻ ഗംഗാധരൻ

ജ�ോവാന മേരിജസ്റ്റിൻ
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ചാറ്റൽമഴ
കവിത
വിദ്യാലക്ഷ്മി കെ.പി.
കണിക്കൊന്ന വിദ്യാർഥി
ഈറ�ോഡ്, തമിഴ്നാട്

ബാപ്പുജി
ഗാന്ധി നമ്മുടെ ബാപ്പുജി

നമ്മുടെ സ്വന്തം ബാപ്പുജി
അഹിംസയ�ോടെ ഭാരതത്തെ
മ�ോചിതയാക്കിയ ബാപ്പുജി
ഖാദി വസ്ത്രവുമണിഞ്ഞ്
വട്ടക്കണ്ണടയും വച്ച്
ഉന്നുവടിയുമെടുത്ത്
നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി വരവായല്ലോ
ചുണ്ടിൽ വിരിയും പുഞ്ചിരിയും
മനസ്സിൽ നിറയെ സ്നേഹവുമല്ലോ
നമ്മുടെ ഗാന്ധി അപ്പൂപ്പനെ
അതുല്യനാക്കി തീർക്കുന്നു
അഹിംസയ�ോടെ ഭാരതത്തെ
മ�ോചിതയാക്കിയ ബാപ്പുജി

തമിഴ് ന
 ാട് ചാപ്റ്ററിന്റെ മലയാള�ോ
ത്സവം 2021 നു വേണ്ടി നടത്തിയ ല�ോഗ�ോ
ഡിസൈൻ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച ആർ.
ഹരിദേവ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ല�ോഗ�ോ.

കവിത
അഖിലേഷ്
വിദ്യാർത്ഥി
ഡൽഹി മലയാളം മിഷൻ

മാറ്റം
ഏകാന്തമായുള്ള പാതകൾ തേടുമ്പോൾ
എവിടെയെന്നറിയാതെ മറഞ്ഞുപ�ോയി
ഏകയായുള്ളൊരെൻ കാൽചിലമ്പിൻ നാദം
ദൂരെയെന്നെവിടെയ�ോയിരുന്നു കേട്ടു

ല�ോകം മുഴുവനും വികൃതമായ് മാറുമ്പോൾ
വൈകൃതമായ�ൊരെൻ ചിത്തമപ്പോൾ
ചികയുന്നു ചില നിർദ്ദയ സത്യങ്ങൾ
വൈരാഗിയായ യമിയെ പ�ോലെ

യ�ോഗങ്ങളില്ല, സംഘങ്ങളില്ല
കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ആശ്ലേഷങ്ങളില്ല
നമസ്തേയെന്നൊരീ പദത്തിനായിന്നിത്രയും പ്രാമാണ്യമേറിടുമെന്നാരറിഞ്ഞു

തിരക്കേറും നഗരത്തിൽനിന്ന്
ഒച്ചയും, വെളിച്ചവും, പുകയുമില്ല
പകരം കരുതലും, ഭീതിയും, മൂകതയും
നഗരത്തിലിന്ന് പരിശിഷ്ഠമായുള്ളൂ

എവിടെയ�ോ നിന്നങ്ങുത്ഭവിച്ചീടുമി
ക�ൊറ�ോണയെന്നോരീ മാരിയെ തകർക്കുവാൻ
ഏവരും ഒരുപ�ോലെ പ�ോരാടി
പ�ൊരുതുമീ വിശ്വമിന്നിന്നൊരീ യുദ്ധഭൂമി

വിജനമീ വീഥികൾ, മൂകമീ ചലനങ്ങൾ
ല�ോകമിന്നിന്നൊരു ഗ്രന്ഥപ്പുര
മാനവരൂപിതൻ ഭൂതഭവിഷ്യമിക്കാലമുറങ്ങുന്ന
ജീർണ്ണ സ്ക
 ന്ദങ്ങൾ അടക്കിയ ഗ്രന്ഥപ്പുര

സകലതും മാറുമ്പോൾ, നരരാശിയും മാറിടും
ഒരു പുതു പ്രഭാതത്തിൻ പ്രത്യാശ പൂത്തിടും
നന്മതൻ കിരണങ്ങളെപ്പാടും പരന്നിടും
വസുന്ധരയ്ക്കിന്ന് പുതുജന്മമേകിടും

ഇന്നലെ പുകയാൽ മറഞ്ഞൊരീ മാനം
ഇനി നാളെയും പുകക�ൊണ്ട് മറയുമീ മാനം
ഇന്നീ സുവ്യക്തമാനത്തെ വീക്ഷിപ്പാൻ
പടിവാതിലുകൾക്കിപ്പുറം ആരുമില്ല

ഒരുപ�ോലെ നിന്നങ്ങു മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടിടാം
നന്മതൻ ഉടയാട ധരയെ അണിയിച്ചിടാം
നീയില്ല, ഞാനില്ല, നാം മാത്രമായിടാം
മാറുന്നകാലത്തിൻ ചെറുകണികകളായിടാം

കാലങ്ങൾ മാറുന്നു, ഭാവങ്ങൾ മാറുന്നു
ധരയിന്നു വീണ്ടും പുതു രൂപമണിയുന്നു
ആളുകൾ മാറുന്നു, മലീനത മറയുന്നു
മാറുന്നു സൗഹൃദബന്ധനങ്ങൾ പ�ോലും
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ദൂരെ ദൂരെ മലയാളം

കാഴ്ചകളുടെ ഉത്സവമ�ൊരുക്കുന്ന

മൈസൂരു ദസറ
കർണ്ണാടകത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ഉത്സവമാണ് ദസറ

ഏ

ത�ൊരു പ്രവാസിയെയും
പ�ോലെ മൈസൂരുവി
ലെ കാഴ്ചകളിൽ എന്നെ എന്നും
ആകർഷിച്ചിരുന്നത് ദസറയു
ടെ ആഘ�ോഷങ്ങളായിരുന്നു.
മൈസൂർ ആകെ ദസറയ്ക്കായി
ഒരുങ്ങുന്നത് കാണേണ്ടത് തന്നെ
യാണ്.
ദീപാലംകൃതമായ രാജവീ
ഥികൾ, സ്വർ ണ്ണനിറമാർന്ന
മൈസൂരു ക�ൊട്ടാരം, അലയ�ൊലി
പ�ോലെ ജനസഞ്ചയങ്ങൾ,
മൈസൂരു ദസറ ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്നത്
കാഴ്ചകളുടെ ഉത്സവമാണ്. ഉത്സവ
ത്തിൽ അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന നാടും
നഗരവും കാണാനും പകർത്താ
നുമായി ല�ോകം മൈസൂരുവിലേ
ക്ക് ചുരുങ്ങുകയാണ്.
ദസറയുടെ മേളങ്ങൾ തുട
ങ്ങാൻ ഇനി അധിക ദിവസങ്ങ
ളില്ല. പത്തുദിവസം നീണ്ടുനിൽ
ക്കുന്ന നവരാത്രി ഉത്സവങ്ങളു
ടെ ഭാഗമാണ് മൈസൂരു ദസറ.
കർണ്ണാടകത്തിന്റെ സംസ്ഥാന
ഉത്സവമാണ് ദസറ. സഞ്ചാരിക
ളുടെ പറുദീസയാണ് മൈസൂരു.
മ ഹ ി ഷ ാ സു ര ന് റെ ഊ ര ാ ണ്
മൈസൂരായി മാറിയതെന്ന്
ചരിത്രം പറയുന്നു. മൈസൂരിന്റെ
ചരിത്രം വ�ൊഡയാർ രാജവംശ
ത്തിന്റെ കൂടി ചരിത്രമാണ്. 1399
ൽ യാദൂരയ്യ വ�ൊഡയാർ സ്ഥാപി
ച്ച വ�ൊഡയാർ രാജവംശം ആദ്യ
കാലത്ത് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യ
ത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. വിജയ
നഗര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പതനശേ
ഷം സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായ മൈസൂർ
ഹൈദരലി ടിപ്പു മുന്നേറ്റങ്ങൾ
ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.
പ ി ന്നീ ട്

ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തിനു കീഴിൽ
വ�ൊഡയാർ മൈസൂർ ഭരണം
നടത്തി. യദുവീർ കൃഷ്ണദത്ത
ചാമരാജ വ�ൊഡയാർ ആണ്

പത്തുദിവസം
നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന
നവരാത്രി
ഉത്സവങ്ങളുടെ
ഭാഗമാണ്
കർണ്ണാടകത്തിന്റെ
സംസ്ഥാന ഉത്സവമായ
മൈസൂരു ദസറ.

ഇപ്പോഴത്തെ മഹാരാജാവ്.
പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പകിട്ടും പു
തുമയുടെ നിറച്ചാർത്തും ചേർന്ന
താണ് ദസറ ആഘ�ോഷം. മഹി
ഷാസുരനുമേൽ ചാമുണ്ഡിദേവി
നേടിയ വിജയത്തിന്റെ ഓർമ്മ
പുതുക്കലാണ് മൈസൂരു ദസറ.
തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജ
യമായ ദസറ ആഘ�ോഷം തു
ടങ്ങുന്നത് ചാമുണ്ഡി സന്നിധി
യിൽ നിന്നാണ്. മൈസൂരു മഹാ
രാജാവ് ചാമുണ്ഡി ദേവിക്ക് പ്ര
ത്യേകം പൂജകൾ നടത്തിയതിനു
ശേഷം ദസറ ആഘ�ോഷങ്ങൾ
തുടക്കമാകുന്നു.
4 1 0 വ ർ ഷ ത്തെ ച ര ി ത്രം
മൈസൂരു ദസറയ്ക്ക് പറയാനു
ണ്ട്. വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തി
ലെ രാജാവായിരുന്ന കൃഷ്ണദേ
വരായരുടെ കാലത്താണ്
മൈസൂരു ദസറ ആദ്യ
മായി ആഘ�ോഷിക്കു
ന്നത്. ഒരു കാർഷിക
ഉത്സവമായാണ്
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ
ദസറ ആഘ�ോ
ഷിച്ചിരുന്നത്.
മ ൈ സൂ രു
ദ സ റയു ടെ

പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രം അം
ബലവിലാസ് പാലസ് അഥവാ
മൈസൂർ പാലസ് ആണ് . ഒരു
ലക്ഷത്തിലധികം ബൾബുക
ളാൽ ജ്വല ിക്കുന്ന മൈസൂരു
ക�ൊട്ടാരത്തിന്റെ ചിത്രം ദസറ
കാലത്തെ പ്രത്യേകത ആണ് .
പ്രകാശ പൂരിതമായ ക�ൊട്ടാര
ത്തിന് മുന്നിൽ സംസ്ഥാനത്തി
ന്റെ സാംസ്കാരികത വിളിച്ചോ
തുന്ന വിവിധ നൃത്ത, സംഗീത പരി

സവാരി. ചാമുണ്ഡി ദേവിയുടെ
750 കില�ോ ഭാരമുള്ള സ്വർണ്ണവി
ഗ്രഹം ആനപ്പുറത്തേറ്റി ക�ൊട്ടാര
ത്തിൽനിന്ന് ബന്നി മണ്ഡപത്തി
ലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് ജംബുസ
വാരി. പഞ്ചപാണ്ഡവർ അവരുടെ
ഒളിവു ജീവിതകാലത്ത് അവരുടെ
ആയുധങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരു
ന്ന സ്ഥലമാണ് ബന്നിമണ്ഡപ
വും അവിടുത്തെ ബന്നി മരവും.
ഐശ്വര്യത്തിനായി ഇന്നും ജന

പാടികൾ നവരാത്രി നാളുകളിൽ
അരങ്ങേറും.
രാജ ദർബാർ ദസറ ആഘ�ോ
ഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ
ഒന്നാണ്. പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്ക
ളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ജനങ്ങൾ
ക്കു വേണ്ടിയുള്ള രാജദർബാറു
കൾ ഇന്നും ദസറ കാലത്ത് നട
ക്കുന്നുണ്ട്. മൈസൂരു ദസറയുടെ
പ്രധാന ആകർഷണവും അവ
സാനത്തെ ചടങ്ങുമാണ് വിജയ
ദശമി നാളിൽ നടക്കുന്ന ജംബു

ങ്ങൾ അവിടെ പൂജകൾ നടത്തു
ന്നുണ്ട്. ക�ൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വാ
ദ്യഘ�ോഷങ്ങളുടെയും ആനക
ളുടെയും കർണ്ണാടക തനിമ നി
ലനിർത്തുന്ന പ്ലോട്ടുകളുടെയും
അകമ്പടിയ�ോടെയുള്ള ജംബു
സവാരി മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു
നിൽക്കും.
ആ സൂ ത്രി ത ന ഗ ര മ ാ യ
മൈസൂരിലെ ദസറ ആഘ�ോ
ഷവും ആസൂത്രിതമാണ് . പാ
രമ്പര്യ ചടങ്ങുകൾ ക�ൊട്ടാര
വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കു
മ്പോൾ തന്നെ ദസറയെ ജന
കീയമാക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ

കർണാടക സർക്കാർ ആസൂ
ത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലയുദ്ധം,
പുരാതന നാടകങ്ങൾ അരങ്ങി
ലെത്തുന്ന രംഗായന, യ�ോഗ
ദസറ, ആർക്കിയ�ോളജി വകു
പ്പിനു കീഴിൽ ഫെറിറ്റേജ് ദസറ,
ദസറ വാട്ടർ സ്പ�ോർട്സ
 ്, യുവ
ദസറ, കാർഷിക ദസറ, ദസറ
എക്സിബിഷൻ, ഫ്ളവർഷ�ോ,
കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും
ദസറ തുടങ്ങി മൈസൂരു ദസറയെ
ജനകീയമാക്കുന്ന പലതരം പരി
പാടികളും ഈ നവരാത്രി നാ
ളുകളിൽ മൈസൂരുവിൽ അര
ങ്ങേറുന്നു.
ദസറ ആനകളെ വരവേൽക്കു
ന്ന ഗജപായനത്തിൽ തുടങ്ങി
ഘ�ോഷയാത്രയായി എത്തി
ബന്നി മരത്തിൽ പൂജ നടത്തു
ന്നതുവരെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ
കാണാൻ ദശലക്ഷക്കണക്കിന്
ജനങ്ങൾ മൈസൂരുവിൽ എത്താ
റുണ്ട്. ക�ോവിഡിന്റെ നിയന്ത്രണ
ങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ വർഷവും
ദസറ നടക്കുമെന്ന് കർണ്ണാടക
സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
വിന�ോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രം
കൂ ട ി യ ാ യ മ ൈ സൂ രു വ ി ന് റെ
പ്രൗഢിക്ക് തിലകക്കുറിയാണ്
മൈസൂരു ദസറ. തെരുവീഥിക
ളിൽ മുഴുവൻ വെളിച്ചവുമേന്തി
മൈസൂരു കർണാടകയിലെ നാ
ദഗബ്ബ (സാംസ്കാരിക ഉത്സവം)
ക്കായി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

പ്രദീപ് കുമാർ
അധ്യാപകൻ
മൈസൂരു മേഖല
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മാവിലരുടെ ജീവിതവും
ആചാരങ്ങളും
തുളുവും മലയാളവും ഇടകലർന്ന ഭാഷയാണ് മാവിലരുടേത്.

കേ

രളത്തിലെ കണ്ണൂർ, കാസറ
ഗ�ോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിലായി
അധിവസിക്കുന്ന ആദിവാസി സമൂഹമാ
ണ് മാവിലർ.കാസറഗ�ോഡ് ജില്ലയിലെ
ഹ�ോസ്ദുർഗ് താലൂക്കിലാണ് ഇവരെ കൂടു
തലായി കണ്ടുവരുന്നത്.ചെറുമൻ എന്നും
ഇവരെ വിളിക്കാറുണ്ട്. തുളു മാവിലർ,
ചിങ്ങത്താന്മാർ (ഇടമാവിലർ) ഇങ്ങനെ
രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ ഇവർക്കിടയിലുണ്ട്.
ക�ൊഡഗുമായി കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ളവ
രാണ് തുളു മാവിലർ. തുളുവും മലയാള
വും ഇടകലർന്ന ഭാഷയാണ്. മാവിലരുടേ
ത്. ഇതിനു ലിപി വ്യവസ്ഥയില്ല. മലയാള
ലിപി ഉപയ�ോഗിച്ചാണ് എഴുതിവരുന്നത്.
പൂർണമായും കാടിനെ ആശ്രയിച്ചു
ള്ള ജീവിതമായിരുന്നു ആദിവാസികളുടേ
ത്. കാടുവെട്ടിത്തെളിച്ചുള്ള പുനം കൃഷി,
കാട്ടിലെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപ
യ�ോഗിച്ച് കുട്ട, വട്ടി തുങ്ങിയവ ഉണ്ടാക്കുക
എന്നിവയ്ക്കു പുറമെ തേൻ ശേഖരണം,
ഭക്ഷ്യയ�ോഗ്യമായ കാട്ടുകിഴങ്ങുകൾ,
കായ്കനികൾ, ഇലകൾ എന്നിവ കണ്ടു
പിടിക്കൽ എന്നിവജീവന�ോപാധിയായി
മാവിലർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. കാട്ടിൽ നിന്നും
പുതിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്ന
കാര്യത്തിൽ മാവിലർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ
ക�ൊടുത്തിരുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി
തനതായ ഒരു ഭക്ഷ്യസംസ്കാരം തന്നെ
അവർക്കുണ്ട്. നര, ചാവ, കേത, കുരുണ്ട്,
വെണ്ണി, കായൽ, ഓട, കണില, ഉറുക്കി,
എന്നിവ മാവിലരുടെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ്.
പുളി യുറുമ്പു ക�ൊണ്ടുള്ള ചമ്മന്തിയാണ്
ഉറുക്കി. ആദ്യകാലത്ത് നായാടിയും ഇവർ
ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
മാവിന്റെ ഇല വസ്ത്രമായി ഉപയ�ോ
ഗിച്ചവർ, മാവിലത്തോടിനു സമീപത്തു
താമസിച്ചവർ, 'മാവിലവ്' എന്ന പച്ചമരു
ന്നു ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നവർ എന്നിവയാ
ണ് മാവിലർ എന്ന പേരിനെ ചറ്റിപ്പറ്റിയു
ള്ള നിഗമനങ്ങൾ. കൂടാതെ മേരർ എന്ന
വാക്കിൽ നിന്നും പണ്ഡിതർ മാവിലർ
പദം നിഷ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. കേരളം
ഭരിച്ചിരുന്ന ചേരമാന്റെ ആൾക്കാർ എന്ന
നിലയിലാണ് ചെറുമൻ എന്ന പേര് വന്നു.
എന്നാണ് ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രാ
യപ്പെടുന്നത്. മൂപ്പന്മാരിൽ അധിഷ്ഠിതമായ
സാമൂഹ്യഘടനയാണ് അവർ പിന്തുടരു
ന്നത്. കിരാൻ, ചിങ്കം എന്നൊക്കെ മൂപ്പന്
പേരുകളുണ്ട്.
പൂർണമായും കാടുകളെ ആശ്രയിച്ച്
ജീവിച്ച മാവിലർ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഗുഹ
കളിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ

വിവാഹം ഉറപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് അരി
മ�ോതിരം പിടിക്കൽ. 10 അടക്ക, 5 കെട്ട്
വെറ്റില, രണ്ടര നാഴി അരി എന്നിവ വധു
വിന്റെ വീട്ടിലെത്തിച്ചാണ് വിവാഹം ഉറ
പ്പിക്കുന്നത്.
വ ി വ ാ ഹ ം , ത ി ര ണ്ടു ക ല ്യാ ണ ം ,
മരണം ഇവയുമായെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട്
നിരവധി ആചാരങ്ങൾ മാവിലർ പാലിച്ചു
പ�ോരുന്നു. ധാരായുഴിയൽ മിക്ക ശുഭക
രമായ ആഘ�ോഷങ്ങളിലും ഒഴിച്ചുനിറു
ത്താനാകാത്ത ചടങ്ങാണ്.
പിൽക്കാലത്ത് അവർ ജന്മികുടുംബങ്ങളു
ടെ അടിമകളായിമാറി. അത�ോടെ കുടിൽ
കെട്ടി താമസിക്കുന്ന സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥി
തിയിലേക്ക് വന്നു. ഓര�ോ മാവിലർ ഗ�ോ
ത്രത്തിനുള്ളിലും 10 മുതൽ 50കുടുംബ
ങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാകും. ഓര�ോ കുടുംബ
ങ്ങളെയും ഇല്ലങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയ
പ്പെട്ടിരുന്നത്. അമ്മവഴിയാണ് ഇല്ലപ്പേരു
കൾ ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഒരേ ഇല്ലത്തിൽപ്പെട്ട
ആളുകൾ തമ്മിൽ വിവാഹബന്ധം അനു
വദിക്കാറില്ല.
മുട്ടോളമെത്തുന്ന ത�ോർത്തുമുണ്ടും
കവുങ്ങിൻ പാള ത�ൊപ്പിയുമാണു മാവി
ലന്റെ വേഷം. ഇതിനു പുറമെ അരയിൽ
കത്തി തൂക്കിയിടാൻ പറ്റുന്ന അരപ്പട്ട കൂടി
ഉണ്ടാകും. ത�ൊടങ്കൽ എന്നാണ് ഈ അര
പ്പട്ടക്ക് പറയുന്നത്.സ്ത്രീകൾക്ക് കുച്ചാണ്ടം
എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മേൽമുണ്ടാണ്
വേഷം. പാളത്തൊപ്പി ഇവരും ധരിക്കാ
റുണ്ട്. കൂടാതെ വിവാഹാശേഷം സ്ത്രീ
കൾ നിറയെ കല്ലുമാലയും ആലുമിനുയം
വളകളും ഇരുമ്പ് മ�ോതിരങ്ങളും ധരിക്കാ
റുണ്ട്. ഓല ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചുരുട്ടി
കമ്മലായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു. സാധാരണ
ചെരുപ്പുകൾ ധരിക്കാത്ത ഇവർ അപൂർ
വമായി ആലം എന്ന മരത്തിന്റെ ത�ോൽ
ക�ൊണ്ട് മെതിയടി ഉണ്ടാക്കി ഉപയ�ോഗി
ച്ചിരുന്നു. ആണും പെണ്ണും മടിശീല വളരെ
നീട്ടിയിരിക്കും. സാധനങ്ങൾ കെട്ടി സൂ
ക്ഷിക്കാനാണ് മടിശ്ശീല ഇങ്ങനെ നീട്ടി
യിരിക്കുന്നത്. മാവിലരുടെ ഈ ചിത്രം
വളരെ പഴയതാണ് . ഇന്നത്തെ മാവി
ലരുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ സാധാരണ
മനുഷ്യരുടേതു പ�ോലെയാണ്.
പമ്പരാഗതമായി തെയ്യക്കലാകാര
ന്മാരാണ് മാവിലർ. സ്വന് തം സമുദായ
ത്തിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു സമുദായക്കാർക്കു
വേണ്ടിയും മാവിലർ തെയ്യം കെട്ടാറുണ്ട്.
തെയ്യം കെട്ടുന്നവരെ ചിങ്കം, ചേരിക്കല്ല്

എന്നീ ആചാരപേരുകളിൽ അറിയപ്പെടു
ന്നു. മാപ്പിള തെയ്യങ്ങളും ഇവർ കെട്ടാറു
ണ്ട്. തുടിയും ചെണ്ടയുമാണ് മാവിലരു
ടെ പ്രധാന വാദ്യങ്ങൾ. തെയ്യം കൂടാതെ
ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള കലാരൂപങ്ങളാ
ണ് മംഗലം കളിയും എരുത് കളിയും.
വിവാഹം, തിരണ്ടു കല്യാണം, കാതുകു
ത്തു കല്യാണം എന്നിവയുമായി ബന്ധ
പെട്ടു നടത്തുന്ന ഒരു നൃത്തമാണ് മംഗലംക
ളി. തുടിയാണ് പ്രധാന വാദ്യം. 7 തുടികൾ
വരെ ഇതിനായി ഉപയ�ോഗിക്കും. ഉടുമ്പ്,
പെരുമ്പാമ്പ്, പെരുച്ചാഴി എന്നിവയുടെ
ത�ൊലിക�ൊണ്ടാണ് തുടിയുടെ ഇരുതല
കളും മൂടുന്നത്. ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങ
ളും ഒരുമിച്ചാണ് നൃത്തം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു
സംഘത്തിൽ എത്ര പേർക്കു വേണമെങ്കി
ലും ചേരാം. മംഗലം കളിപ്പാട്ട് പതിഞ്ഞ
താളത്തിലും ഈണത്തിലുമാണ് അവത
രിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന് സംസ്ക്കാരിക സദ
സ്സുകളിലും ഈ കളി അരങ്ങേറാറുണ്ട്.
എരുതുകളി വിന�ോദത്തിനുവേണ്ടി
കളിക്കുന്ന ഒന്നാണ് . എടുപ്പുകാളയാ
ണ്. എരുതുകളിയിലെ പ്രധാന കഥാപാ
ത്രം. മുള, മരത്തല, തുണി, വൈക്കോൽ
എന്നിവ ക�ൊണ്ടാണ് എടുപ്പുകാള ഉണ്ടാ
ക്കുന്നത്. ചെണ്ടയും ചിപ്പിലയുമാണ് വാ
ദ്യങ്ങൾ. എടുപ്പുകാളയെയും ക�ൊണ്ട് പാ
ട്ടുപാടിയും നൃത്തം ചവിട്ടിയും വീടുകൾ
ത�ോറും കയറിയിറങ്ങി മാവിലർ സമ്മാന
ങ്ങൾ കൈപറ്റുന്നു. തുലാം മാസം പത്തി
നാണു മാവിലർ ഈ സഞ്ചാരത്തിനു
ഇറങ്ങുന്നത്.
വിവാഹം, മരണം, തിരണ്ടു കല്യാണം,
പത്താംഉദയം എന്നിവ മാവിലർക്ക് പ്രധാ
നപ്പെട്ടതാണ്. വിവാഹത്തിൽ പുരുഷധ
നം നൽകുന്ന ഏർപ്പാട് നിലവിലുണ്ട്.
കഞ്ഞിയും കാണവും എന്നാണ് അതിനു
പറയുന്നത്. നാലുമുതൽ പത്തുവരെ പ�ൊ
തിനെല്ല് പുരുഷധനമായി നൽകണം.

താനെ താനാനെ താനാനാനെ തനെ
താനെ താനാനെ താനാനാനെ (2)
എള്ളുള്ളേരി എള്ളുള്ളേരി മാണി
നങ്കേരെ ബിരാജ് പേട്ടേ ധുണ്ട് ഗയാ
മാണി നങ്കേരെ (2)

പരമ്പരാഗതമായി
തെയ്യക്കലാകാരന്മാരാണ്
മാവിലർ. സ്വന്തം
സമുദായത്തിൽ മാത്രമല്ല
മറ്റു സമുദായക്കാർക്കു
വേണ്ടിയും മാവിലർ
തെയ്യം കെട്ടാറുണ്ട്.
തെയ്യം കെട്ടുന്നവരെ
ചിങ്കം, ചേരിക്കല്ല് എന്നീ
ആചാരപേരുകളിൽ
അറിയപ്പെടുന്നു.

മാണി നങ്കേരെ തെങ്കാട്ടി ഗുമര നങ്കേരേ
ഗുമര നങ്കേരെ തെങ്കാട്ടി മാണി നങ്കേരെ (2)
താനെ താനാനെ താനാനാനെ തനെ
താനെ താനാനെ താനാനാനെ (2)
മാണി നങ്കെരെ തങ്കച്ചി മ ധുംബ ളാ
ധുണ്ടേയ് (4)
മാണി നങ്കേരെ തെങ്കാട്ടി ഗുമര നങ്കേരേ
ഗുമര നങ്കേരെ തെങ്കാട്ടി മാണി നങ്കേരെ (2)
താനെ താനാനെ താനാനാനെ തനെ
താനെ താനാനെ താനാനാനെ (2)
(മംഗലം കളിപ്പാട്ട്)
കടപ്പാട്:
പയമേ പണലി, റേഡിയ�ോ മലയാളം
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