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വജ്രകലന്ി -കുവവറുാം 
പുതുച്ചേരിെുാം ച്േതലക്കൾ

ഗലന്ിേി ടകലല്ടപെട്ടച്പെലൾ 
കരഞ്ഞ കുട്ടി

കലഴ്ചകളുടെ  
ഉത്സവടമലരുക്കുന്ന 
വമസൂരു ദസറ

2021  
ഒച്്ലബർ

ച്പേ് 20

വലല്ാം 1 
ലക്കാം 25

൧൧൯൬
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തുലലാം
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വാർത്തകൾ 
അദ്്ലപകച്രലെ്

04 നമ്മുടെ ഭാഷാ 
പഠനസമീപനം

ഭാഷ ഉപയ�ാഗിക്ാനുള്ള 
കഴിവും ചിന്ായേഷി�ുമാണ് 
ഇതര ജീവി വർഗങ്ങളിൽ 
നിനും മനുഷ്യനന 
വ്യത്യസ്തനാക്ുന ഏറ്റവും 
പ്രധാനനപെട്ട ഘടകങ്ങൾ.

മഷിത്ണ്്

05 മലയാളം മിഷൻ എടനെ 
അധ്ാപികയാക്ി

കഥകളിലൂനട�ും കവിതക
ളിലൂനട�ും എൻനെ മല�ാള 
ഭാഷന� അവരയടതുകൂടി 
ആക്ിത്ീർത്ു. 

ഗ്രന്ഥപെുര

07 കിഴവനമും കെലമും

ചൂഷകനും ചൂഷിതനും തമ്ി
ലുള്ള യലാകനീതിന� വരച്ു
കാട്ടുക�ാണ് നെമിംഗ് യവ  
കൃതി�ിലൂനട.

വലർത്കൾ

06 റേഡിറയാ മലയാളം 
ഓണമത്സരഫലം

സി� സതീേ് കുമാെിനാണ് 
(ഒമാൻ) നസൽഫി വിത്്  
പൂക്ളത്ിൽ ഒനാം സ്ാനം.  

11 വജ്രകാന്ി 2021 - 
വി്രയികളമുടെ ചിജ്രങ്ങൾ

മല�ാളം മിഷൻ  2021  
പ്രേ്യനാത്രി മത്സരത്ിനല 
ചാപ്റ്റർതല വിജ�ികളുനട  
ചിത്രങ്ങൾ

13 ഗാന്ി്രി ടകാല്ലടപെട്ടറപൊൾ 
കരഞ്ഞ കമുട്ടി

ഗാന്ിജി�ുനട മരണം അടൂർ 
യഗാപാലകൃഷ്ണൻ്നെ കുട്ടിക്ാ
ലനത് സ്ാധീനിച് സംഭവം 
പൂക്ാലം വാ�നക്ാർക്ാ�ി 
പങ്ുവയ്കുനു.

ദുടര ദൂടര മലെലളാം

18 കാഴ്ചകളമുടെ 
ഉത്സവടമാരമുക്മുനെ 
മമസൂരമു ദസേ

വിയനാദസഞ്ാരയകന്ദം 
കൂടി�ാ� മമസൂരിനറെ  
നപ്രരൌഡിക്് തിലകക്ുെി�ാ
ണ് ദസെ. 

ച്�ലക് ച്ലലർ

19 മാവിലരമുടെ ്രീവി്രവമും 
ആചാരങ്ങളമും

ഉ
ള്ള

െക്ക
ാം

വജ്രകലന്ി -കുവവറുാം 
പുതുച്ചേരിെുാം ച്േതലക്കൾ
്രിരമുവനന്പമുരം • മല�ാളം 
മിഷൻ ആയഗാള തലത്ിൽ നട
ത്ി� വജ്രകാന്ി 2021 പ്രേ ്യനാ
ത്രി മത്സരത്ിൽ  കുമവറ്റും 
പുതുയച്രി�ും വിജ�ികളാ�ി. 
കുട്ടികളുനട വിഭാഗത്ിലാ
ണ് കുമവറ്റ് ചാപ്റ്റർ യനട്ടം 
നകായ്തത്. മധ്യപ്രയദേ് ചാപ്റ്റെി
നാണ ്രണാം സ്ാനം. പുതുയച്
രി ചാപ്റ്റെിനു മൂനാം സ്ാനം 
ലഭിച്ു. അധ്യാപകർക്ാ�ി നട
ത്ി� മത്സരത്ിലാണ ്പുതുയച്
രി ചാപ്റ്റർ ഒനാമത് എത്ി�
ത്. നതലങ്ാനയ്ക് രണും ദുബാ
യ്ക് മൂനും സ്ാനങ്ങൾ ലഭിച്ു.
ഗാന്ിജി�ുനട നൂറ്റി�മ്പത്ിര
ണാമത ്ജന്മവാർഷികംപ്രമാണി
ച് ്ആസാദി ക അമൃത ്എന പരി
പാടി�ുനട ഭാഗമാ�ാണ ്വജ്രകാ
ന്ി പ്രേ ്യനാത്രി സംഘടിപെിച്
ത.് ഇന്്യൻ സ്ാതന്ത്യസമരനത്
�ും ഗാന്ിജിന��ും അടിസ്ാ
നമാക്ി�ാണ ് മത്സരം നടത്ി�
ത.് ഓൺമലനാ�ി നടന മഫ 
നൽ മത്സരം ഗ്ാൻഡ്മാസ്റ്റർ 
ജി എസ് പ്രദീപാണ് ന�ിച്ത്.

ഒയ്ാബർ 4ന് നടന മത്സര
ത്ിനറെ ഫലപ്രഖ്യാപനം  സാം
സ് കാരിക കാര്യവകുപെ് മന്തി 
സജി നചെി�ാൻ നിർവെിച്ു. 
മല�ാളം മിഷൻ ഡ�െ്ർ സുജ 
സൂസൻ യജാർജ ്ചടങ്ങിൽ സനി
െിത�ാ�ിരുനു. ഓയരാ വി
ഭാഗങ്ങളിലും 6 ചാപ്റ്റെുകൾ  
വീതമാണ ് പനങ്ടുത്ത.്പൂനന, 
തമിഴ് നാട്, കുമവറ്റ്, മധ്യപ്രയദ
േ,് നതലുങ്ാന, പുതുയച്രി എനീ 

ചാപറ്്റെുകളാണ ്വിദ്യാർത്ികളു
നട മത്സരത്ിൽ പനങ്ടുത്ത്.
അധ്യാപകർക്ുള്ള മത്സരത്ിൽ 
ഡൽെി, ദുബാ�,് അബുദാബി, 
മ ധ ്യപ്രയ ദ േ് ,  പു തു യ ച് ര ി ,  
നതലുങ്ാന എനീ ചാപ്റ്റെുക
ളും പനങ്ടുത്ു. 
ച ാ പ് റ്റ ർ  ത ല ത് ി ൽ  ന ട
ത്ി� മത്സരത്ിൽ നിനാണ് 
മഫനൽ മത്സരാർഥികനള  
തിരനഞെടുത്ത്.

വജ്രകാന്തി 
ഓൺലൈൻ 
ലൈനൽ മത്സ
രത്തിൽ നതിന്ന് 

യഥാജകമം
ഏബൽ 
ജ്രാസൈന്, 
അല്വൈതന് 
അഭതിൈാഷന്, 
അനുഷതിക 
ജ്രീ്ര, പാർഥതിവന് 
ഷാബു, ജസാന 
സുബതിൻ, 
്രുവൽ 
ഷാ്രതിജമാൻ

മലെലളാം മിഷൻ വിവിധ 
പുരസ് ക്കലരങ്ങൾക്കലെ് 
അച്പക്ഷ ക്ഷണിചേു
്രിരമുവനന്പമുരം • മല�ാളം 
മിഷൻ 2021നല പുരസ് ക്ാര 
ങ്ങൾക്ാ�ി അയപക്ഷകൾ  
ക്ഷണിച്ു.
മല�ാളഭാഷ�ിനല സായങ്തിക 
വിദ്യാ മികവിനാ�ി ഏർനപെടു 
ത്ി�ിട്ടുള്ള ഭാഷാ പ്രതിഭാപു
രസ് ക്ാരം, മല�ാളി പ്രവാസി 
സംഘടനകളുനട മാതൃഭാഷാ 
പ്രചാരണ മികവിനാ�ി നൽ
കുന സുഗതാഞ്ജലി പ്രവാസി 
പുരസ ്ക്ാരം, മല�ാളം മിഷൻ 
ചാപറ്്റെുകളുനട പ്രവർത്നമിക
വിനാ�ി ഏർനപെടുത്ി� കണി
നക്ാന പുരസ് ക്ാരം എനീ  
പു ര സ്  ക ാ ര ങ്ങ ൾ ക് ാ �ു ള്ള 
അയപക്ഷകളാണ്  ക്ഷണിച്ത്.

കണിനക്ാന പുരസ് ക്ാരം, 
സുഗതാഞ്ജലി പ്രവാസി പുര
സ് ക്ാരം എനിവ�ുനട പ്രഥമ 
പുരസ ്ക്ാരമാണിത.് ഒരു ലക്ഷം 
രൂപ�ും പ്രേസ്തിപത്രവും അട
ങ്ങുനതാണ ് പുരസ ്ക്ാരങ്ങൾ.  
പ്രേസ്ത കവി�ും മല�ാളം 
മിഷൻ ഭരണസമിതി അംഗവു
മാ�ിരുന സുഗതകുമാരി ടീച്െി
നറെ അനുസ്മരണർദ്ം ഏർനപെ
ടുത്ി�താണ് സുഗതാഞ്ജലി 
പ്രവാസി പുരസ് കാരം. 
കണിനക്ാന പുരസ് ക്ാര
വും സുഗതാഞ്ജലി പ്രവാസി 
പുരസ്  ക്ാരവും അയപക്ഷി
യക്ണ അവസാന തീ�തി 
2022 ജനുവരി 10 ആണ്. ഭാഷാ 

പ്രതിഭാ പുരസ് ക്ാരം അയപ
ക്ഷിയക്ണ അവസാന തീ�തി 
2022 ജനുവരി ഒനാണ.് ഭാഷപ്ര
തിഭാ പുരസ് ക്ാരത്ിനാ�ി  
വ്യക്ികൾക്ും സ്ാപനങ്ങൾ
ക്ും അയപക്ഷിക്ാം. 
കണിനക്ാന പുരസ ്ക്ാരം, സു
ഗതാഞ്ജലി പ്രവാസി പുരസ ്ക്ാ
രം എനിവക്് 2021 ജനുവരി 
മുതൽ ഡിസംബർ വനര �ുള്ള 
കാല�ളവിനല പ്രവർത്നങ്ങ
ളാണ് പുരസ് ക്ാരത്ിനാ�ി 
പരിഗണിക്ുനത്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ാ�ി 
മല�ാളം മിഷൻ നവബ് മസ
റ്റ് (www.mm.kerala.gov.in) 
സന്ദർേിക്ുക.

പരമ്പരാഗതമാ�ി  
നതയ്യക്ലാകാരന്മാരാണ് 
മാവിലർ. സ്ന്ം സമുദാ�
ത്ിൽ മാത്രമല്ല, മറ്റ് സമുദാ�
ക്ാർക്ുയവണി�ും മാവിലർ 
നതയ്യം നകട്ടാെുണ്. 
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മുഖമമാഴി
@MalayalamMissionKerala

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

@MMKerala

പ്രി�നപെട്ടവയര,

പച്പെരമാർത്മാ�്, കിനാനവങ്ങൾക്ു-

നമച്ത്ിൽ വായ്കനട്ട, യകരമളയക്യാത്സവം;

പച്പെുതുവുടുപെിട്ട സെ്യാചലം!

യവർനപട്ടുനിന മുനാടുകളിനതിർ--
യവലി തല്ലിനപൊളിനച്ാനാ�്ച്മക�ാൽ,

മുപെുരുഷാർത്ങ്ങനളാപെം ലഭിച്വർ--
ക്ുൽപെനമാനമാരു സംതൃപ്തി യനടി, നാം!

യവണാടു--നകാച്ി--മല�ാളയമളനം

നീണാളിനാൽ സംഭവിച്തു കാൺക�ാൽ

നവൺപതപെുഞ്ിരി�ിട്ടു രസിക്ുനു

പമ്പാനദി--നപരി�ാെു--യപരാെുകൾ.

മുയത്ാഴിമാരിവരന്യയദേത്ല്ല

വർത്ിപെനതനെിഞെുള്ളം കുളിർക്�ാൽ

ഉത്രസീമ�ിൽ ചന്ദഗിരിപെുഴ--

യ്കുത്രംഗത്മിരട്ടിച്യപാനല�ാ�്!

പീലിക്ുടപിടിച്ന്ിയക നില്കുനു

മരൌലി�ിൽ നപാൻകുടം ചാർത്ി� നതങ്ങുകൾ

കാേങ്ങനളനക്ാണു പൂങ്ുലച്ാമരം

വീേിച്ു ലാത്ുനു. ോരദമാരുതൻ.

യദവയൊമാർത്ം ചമതകൾ നവട്ടുമ--

ശ്ീനവണ്മഴുവിനറെ േില്പവിയേഷയമ,

ആനകൾ ചിനംവിളിക്ും വനങ്ങളാൽ

നാനാമരങ്ങളും ഗന്വസ്തുക്ളും

വാണിഭത്ിന�യ്കനപെടും പാടയമ,

വാണീനിരാസെക്ീഡയനാദ്യാനയമ,

വൃത്ിനപെടുത്ി� ചന്ദികാേുഭ്രമാം

വസ്തം ധരിച് മനുഷ്യയദെങ്ങളിൽ

പ്രത്യക്ഷമാകുമനന്യസാമാന്യമാം

സത്്ഗുണത്ിനറെ സത്യമവകുണ്ഠയമ,

അഭ്യസ്തനൃത്മാരാ� സതികളാ--

മൂന്നുകകാടിക്കൈകൾ

മപ് സരസ്തീകൾ തനക്ഷ�സ്ർഗ്ഗയമ,

േങ്രാചാര്യരും പാക്നാരും നപാരുൾ--
േംഖുകളൂതി� ോന്ിനിയകതയമ

പഞ്മയവദനത്--ന�ന്ത്ുത--നമാരു

പഞ്വർണ്ണക്ിളി പാടി� രംഗയമ,

കുഞ്നറെ തുള്ളലാലൻപാളുമാളുകൾ

വൻചിരി നവള്ളവിരിച് പൂപെന്യല,

ൊ, നവല്ക, നീ മല�ാളയമ, മൂനനന

ഭാവനമാഴിഞെ നിൻ ഭാഗ്യനപൊലിമന�

കാർവനണാലി�ാൽ പുകഴ്തുനു, നപായ്താർകൾ;

തൂവാ�് തുെക്ുനു, നചമ്പരുത്ിമലർ!

കർണ്ണാടകാന്ധ്രദ്രവിഡർ കനിവുറ്റ

കണ്ണാൽസമീക്ഷിക് നിമനക്യലക്ഷിന�:

ഭിനതന�ന്?�ൽച്ങ്ങാതിമാർ നിങ്ങൾ

നതനൃഷിമനിനറെ മക്ൾതാൻ, നാൽവരും

വ്യാകുലത്ം നിൻ ഭരണകൂടത്ിനു--

ണാനകാലാ മാത്സര്യ--മരൌഢ്യ--യലാഭാദി�ാൽ.

യലാകാഭിവൃദ്ിക്ു യവലനചയ്യനട്ട, നിൻ

മകകൾ മുയക്ാടി�ും, യകരളഖണ്ഡയമ!

തിരുവിതാംകൂർ, നകാച്ി, മലബാർ എനീ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാ�ി  
യവെിട്ടുനിന പ്രയദേങ്ങൾ യചർന് യകരളം എന സംസ്ാനം  
രൂപംനകാണതിൽ ആനന്ദിക്ുക�ാണ് മൊകവി. യകരളത്ിനറെ  
ഭൂപ്രകൃതി, പഴമ, ഐതീെ്യം, ഭാഷ, സാെിത്യം എനിവന�ക്ുെി 
നച്ല്ലാം വള്ളയത്ാൾ അഭിമാനിക്ുനു. അ�ൽസംസ്ാനങ്ങളാ� 
കർണാടകം ആന്ധ്ര, തമിഴ് നാട് എനിവ�ുമാ�ി യചർന് മാത്സര്യ 
മരൌഢ്യ യലാഭങ്ങനളല്ലാം നവടിഞെ് യലാകാഭിവൃദ്ിക്ുയവണി  
നിലനകാള്ളാൻ ആേംസിക്ുക�ാണ് കവി.

ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ

ഐക്യയകരളം രൂപനപെട്ട 1956 നവംബർ 1 ന് ആലപിക്ുന
തിനുയവണി മൊകവി വള്ളയത്ാൾ നാരാ�ണ യമയനാൻ 
എഴുതി� കവിത.

(കാകളി)
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ച്റഡിച്െല മലെലളാം  
സൃഷ്ികൾ ക്ഷണിക്കുന്നു
യെഡിയ�ാ മല�ാള
ത്ിയലക്് നിങ്ങൾ
ക്ും പരിപാടികൾ 
നൽകാം. നിങ്ങളു
നട പഠനയകന്ദത്ി
ന ല  കു ട്ട ി ക ളു ന ട
യ�ാ അധ്യാപകരു
നടയ�ാ രചനകൾ 
(കഥ, കവിത, നാടകം, യലഖനങ്ങൾ എനിവ) MP3 യഫാർമാ
റ്റിൽ ഓഡിയ�ാ ആക്ി മല�ാളം മിഷനിയലക്് അ�ച്ുതരിക.  
അ�ക്ുയമ്പാൾ രചനകളുനട പ്രാഥമിക വില�ിരുത്ൽ അതത് 
പഠനയകന്ദം അധികൃതർ നടത്ി�ിരിക്ണം.

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

അറിെിപെ്

അദ്ധ്ാപകര�ാട് 

ഡഡാ. എം.ടി. ശശി 
ഭാഷാധ്ാപകൻ, മൈയാളം മതിഷൻ

ഭൂമി മല�ാളം ഓൺമലൻ ആ�ിട്ടാണ ്ഞാൻ 
വാ�ിച്ു നകാണിരിക്ുനത്. വ്യത്യസ്ത യമഖല
�ിൽ നിനുള്ള പണ്ഡിതരുനട�ും എഴുത്ുകാ
രുനട�ും മല�ാളം മിഷൻ അദ്്യാപകരുനട
�ും വിദ്യാർത്ികളുനട�ും രചനകൾ വളനര 
ഹൃദ്യമാണ്.
ഇടയ്കിടയ്കുള്ള നവീകരണങ്ങളും സ്ാഗതാർെ
മാണ്. കൂടുതൽ ജനകീ�മാ�ിനക്ാണിരിക്ു
ക�ാണ് ഈ വാർത്ാപത്രിക എന് വ്യത്യസ്ത 
പംക്ികളിൽ നിന് അെി�ാൻ കഴി�ുനുണ്.
വ്യത്യസ്ത വിഷ�ങ്ങൾ മകകാര്യം നചയ്യുന പ്ര
ഗത്രാ� അദ്്യാപകർ ആ വിഷ�ങ്ങനളക്ു
െിച്് എഴുതുന യലഖനങ്ങൾ ഉൾനപെടുത്ുന
ത് നനാ�ിരിക്ും.

പ്രദീപ് ടക എസ്
അദ്ധ്ാപകൻ, ഡൽഹി

അധ്ലപകർക്ക്  
ച്�ലദ്ലവലി തയ്ലറലക്കലാം
മല�ാളം മിഷനറെ കണിനക്ാന, സൂര്യകാ
ന്ി യകാഴ്സുകൾ പഠിപെിച്് പരിച�മുള്ള 
അധ്യാപകർക്് യചാദ്യാവലി തയ്യാൊക്ാൻ 
അവസരം. മല�ാളം മിഷൻ ആരംഭിക്ുന 
‘മിഷൻ’ നമാമബൽ ആപ്ിയക്ഷനിൽ ഈ 
യചാദ്യാവലികൾ അയപ്ാഡ് നചയ്യും. തയ്യാൊ
ക്ി� അധ്യാപകരുനട യപരിൽ തനന�ാകും 
യചാദ്യാവലി നൽകുനത്. മാതൃകാപഠയനാത്സ
വങ്ങൾക്ും മറ്റും ഉപയ�ാഗിക്ാനാണ് ഇത് 
തയ്യാൊക്ുനത്.

അറിെിപെ്

കത്ുകൾ
മലെലളാം മിഷൻ

അരിച്റ്ല 
വതക്കലെ്

തിരുവനന്പുരാം
695 014
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മല�ാളം മിഷൻ മുയനാട്ടു 
വയ്കുന ഭാഷാപഠന സമീ

പനനത് സംഗ്െിച്് അവതരി
പെിക്ായമാ എന് പല സ്ലങ്ങ
ളിൽനിനും അധ്യാപകർ ആരാ
ഞെിട്ടുണ.് അതിനറെ അടിസ്ാന
ത്ിലാണ് ഈ കുെിപെ്. ഇതിനറെ 
വിേദാംേങ്ങൾ സമീപനയരഖ�ി
ലൂനട നമുക്് ലഭിക്ും. സമീപന
യരഖ�ുനട വാ�ന�ിയലക്് ഈ 
കുെിപെ ്നിങ്ങൾക് ്വഴി കാണിക്ു
നമന് പ്രത്യാേിക്ുനു. 

ഭാഷ ഉപയ�ാഗിക്ാനുളള 
കഴിവും ചിന്ായേഷി�ുമാണ് 
ഇതരജീവി വർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിനും 
മനുഷ്യനന വ്യത്യസ്തനാക്ുന 
ഏറ്റവും പ്രധാനനപെട്ട ഘടകങ്ങൾ 
ഓയരാരുത്രും വളനര കുഞൊ�ി
രിക്ുന സമ�ം നതാട്ടു തനന ചു
റ്റുപാടുകളിൽ നിനും വസ്തുക്നള
�ും വ്യക്ികനള�ും കണു മനസി
ലാക്ുക�ും പതുനക്പെതുനക് 
സംസാരിക്ാൻ തുടങ്ങുക�ും 
നചയ്യുനു. അമ് അച്ഛൻ, കുടുംബ 
ബന്ങ്ങൾ, ആേുപത്രി, കളിസ്
ലം, സിനിമാ തി�റ്റർ, കൂട്ടുകാർ, 
അ�ൽ വീട്ടുകാർ, കുനെയ�നെ 
നാട്ടുകാർ, കുടുംബ സുഹൃത്ു
ക്ൾ അങ്ങനന പലനര�ും നാല്- 
അഞ്ു വ�സ്ിനിടയ്കു തനന കുട്ടി 
മനസിലാക്ുനു. സമൂെത്ിനല
�ും സിനിമ�ിനല�ും ടിവി�ിനല
�ും കാഴ്ചകളും കാഴ്ചയ്കപെുെനത് 
യഗാസിപെുകൾ വനര�ും മനസി
ലാക്ുന കുട്ടി�ാണ് ഒനാം ക്ാ
സ്ിയലക്് കടനു വരുനത്. 

എനാൽ പലയപൊഴും കുട്ടി�ു
നട ഉളളിലുളള ഈ വിവരങ്ങനള 

പരിഗണിക്ാനത കുട്ടി ഒനരാഴി
ഞെ പാത്രമാനണന് കരുതി ആ 
പാത്രം നിെച്ു നകാടുക്ാനുളള 
വ്യഗ്ത�ിൽ അവനറെ മനസിനന 
പരിഗണിക്ാത് പഠനരീതി�ാ
ണ ്സ ്കൂൾ ക്ാസ്ുകളിൽ നടക്ു
നത ്എനതാണ ്നമ്ുനട വിദ്യാ
ഭ്യാസ പരിപാടി�ുനട പ്രതിസ
ന്ി�ാ�ി പലയപൊഴും മാെുനത.് 

ഒരു വ്യക്ി�ുനട ജീവിതത്ിൽ 
ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർെിക്ുന 
കാര്യം മാതൃഭാഷ�ാണ്. ചിന്ക
ളും വികാരങ്ങളും വ്യക്ി ബന്
ങ്ങളും സരൌന്ദര്യാസ്ാദനവുനമ
ല്ലാം മാതൃഭാഷ�ിലൂനട�ാണ ്സാ
ധ്യമാകുനത.് യനരനത് സൂചിപെി
ച് തരത്ിൽ അെിവുകൾ പലതും 
മനസ്ിലുളള കുട്ടിന� ഭാഷ പഠിപെി
ക്ാനും  �ഥാസമ�ം പ്രയ�ാഗി
ക്ുനതിന് പരിേീലിപെിക്ാനും 
വളനര എളുപെമാണ്. 

അടിയച്ാ ഭ�നപെടുത്ിയ�ാ 
പഠിപെിക്ുനതും  ഇയമ്പാസിഷൻ 
എഴുതി പഠിപെിക്ുനതുനമല്ലാം കു
ട്ടികൾക്് ഏനെ വിരസത�ുണാ
ക്ുനതാണ.് മെിച് ്കുട്ടിക് ്അെി
�ാവുന കാര്യങ്ങളിൽ നിന ്ലളി
തമാ� വാക്ുകളിലൂനട, കളിക
ളിലൂനട, പാട്ടുകളിലൂനടന�ല്ലാം 
കടനു യപാകാൻ അവസരമുണാ
�ാൽ കുട്ടി താനന അെിയ�ണ 
കാര്യങ്ങളിനലത്ിയച്രും.

ഒരു വായക്ാ വാചകയമാ 
യനരിട്ടു പഠിപെിക്ുക എനതിന
പെുെം കുട്ടിക്് അെിയ�ണ കാര്യ
ങ്ങൾ ഉൾനപെടുന ആേ�ം  അവ
നിയലക്് പകരുക. മഴന�ക്ുെി
ച്ാണ് പടിപെിയക്ണനതങ്ിൽ 
"മഴ' എന് യനരിട്ട് എഴുതി പഠിപെി
ക്ാനത മഴ�ുനട നിരവധി ഭാവ
ങ്ങൾ, മഴപൊട്ടുകൾ, മുതിർനവ
രുനട അനുഭവങ്ങളും കുട്ടി�ുനട 

മഴ�നുഭവങ്ങളും പെ�ിപെിക്ൽ 
എനിങ്ങനന നിരവധി നുെുങ്ങുക
ളിലൂനട മഴ എന വാക് ്പെ�ിപെി
ക്ാനും എഴുതിപെിക്ാനും വളനര 
എളുപെമാ�ിരിക്ും. ആേ� വിേ
ദീകരണ രീതിന�നാണ ്ഈ രീതി 
അെി�നപെടുനത.് ആധുനിക വി
ദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദാ�ത്ിൽ ഭാഷാ 
പഠനത്ിന ്ഉപയ�ാഗിക്ുന ലളി
തമാ� രീതി�ാണിത്. 

ജന്മനാ ഓയരാരുത്ർക്ും 
ഭാഷ സ്ന്മാക്ാനുളള ഒരു വ്യ
വസ് ഉളളിലുണാകും. അതിനന  

വികസിപെിക്ുക എനതാണ് 
ഭാഷാ പഠനം നകാണ് ഉയദേേി
ക്ുനത്്. കുട്ടി�ുനട പ്രകൃതത്ി
നനുസരിച്ാണ് ഭാഷാ പഠനം 
നടയക്ണത്.

പരസ്പരമുളള വർത്മാനങ്ങൾ 
(സംഭാഷണങ്ങൾ), കഥ, കവിത, 
കത്്, വാർത്, യനാട്ടീസ്, ചർ
ച്കൾ, യപാസ്റ്റർ, നിയവദനം, 
അെി�ിപെുകൾ ഇങ്ങനന�ുളള 
വ്യവൊര രൂപങ്ങളിലൂനട�ാണ് 
ഭാഷ�ുനട ഉപയ�ാഗം നടക്ു
നത്്. അതിനാൽ ഇത്രം രൂപ
ങ്ങളിലൂനട കടനു യപാകാനുളള 
അവസരം കുട്ടിക്ു നകാടുക്ണം. 

കുട്ടിക് ്ധാരാളം യകൾക്ാനും 
പെ�ാനുമുളള അവസരം നകാടു
ക്ുക എനതാണ് ലളിതമാ� 
ഭാഷാ പഠനത്ിനറെ പ്രധാനവ
ഴി. കുട്ടിക് ്താതപ്ര്യമുണാക്ുന 

കാര്യങ്ങൾ പെ�ുക�ും യകൾ
ക്ാൻ നചവി നകാടുക്ുക�ും 
നചയ്യുക.

ജീവിതവുമാ�ി ബന്നപെട്ട കാ
ര്യങ്ങൾ എയപൊഴും പങ്ു വയ്കാൻ 
ശ്ദ്ിക്ണം.

പ ത്രങ്ങ ളു ം  മ ാ സ ി ക ക ളു ം 
ആധുനിക വിവര സായങ്തിക 
വിദ്യ�ുനമല്ലാം സ്ാഭാവികമാ
�ി ഭാഷ പഠിക്ുനതിന് ഏനെ 
ഉപയ�ാഗിക്നപെടും. കുട്ടിക്ാ�ി 
വാ�ിക്ാൻ സമ�ം കനണത്
ണം. അത് ്കുട്ടിന� യചർത്ു നിർ

ത്ി�ാവുക�ും യവണം. കുട്ടിക്് 
വാ�നയ�ാട ്താതപ്ര്യം ജനിപെി
ക്ാൻ ഇത് സൊ�കമാകും.

ഇത്രത്ിലുളള പഠന പ്രക്ി
��ിലൂനട കുട്ടികളുനട ഭാവന വള
രുനതിനും ഭാഷായേഷി വളരാൻ 
സൊ�ിക്ുനമനുളളതിന് തർ
ക്മില്ല. കാരണം എല്ലാ കുട്ടി
കളുനട�ും മനസ്ിനറെ പ്രക്ി� 
ഒനു തനന�ാണ്. മാതൃഭാഷ
ന� സ്ാഭാവികമാ�ും പരിച�മു
ളള ഒരു കുട്ടിക് ്(മുതിർനവരുനട 
സംസാരത്ിൽ നിനും കൂട്ടുനക
ട്ടിൽ നിനുനമല്ലാം ലഭിക്ുനത്)
സ്ന്ം ആവേ്യത്ിന് ഉപയ�ാ
ഗിക്ാൻ യതാനുന തരത്ിൽ 
ഭാഷന� മാറ്റാൻ മുതിർനവർക്് 
കഴി�ണം. എങ്ിൽ കുട്ടി ഏറ്റവും 
മികച് രീതി�ിൽ ഭാഷാ പ്രയ�ാഗം 
നടത്ുനമന് ഉെപൊണ്.

അറിെിപെ് കത്ുകൾ

ഭാഷ 
ഉപഡയാഗിക്ാനുള്ള 
കഴിവും 
ചിന്ാഡശഷിയുമാണ് 
ഇതര ജീവി 
വർഗങ്ങളിൽ 
നിനും മനുഷ്യനന 
വ്യത്യസ്തനാക്ുന 
ഏറ്റവും പപധാനനപെട്ട 
ഘടകങ്ങൾ.

നമ്ുടെ ഭലഷലപഠന സമീപനാം
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മഷിത്തണ്് അദ്്ാപകരമുടെ 
അനമുഭവടമഴമുത്മുകൾ

യകരളത്ിനറെ 
ക ി ഴ ക് ൻ 
മ ല യ � ാ ര 

ഗ്ാമമാ� കുളത്ുപെുഴ എന 
സു ന്ദ ര  ഗ്ാ മ ത് ി ൽ  ന ി ന് 
2004 ൽ വിവാെയേഷമാണ് 
മുംമബ എന മൊനഗരത്ി
യലക് ്ഞാൻ പെിച്ുമാറ്റനപെട്ടത.് 
മുംമബ നഗരത്ിനറെ തിരക്ു
കൾ എനന വീർപെു മുട്ടിച്ു. മധ്യ
വർത്ി�ാ� ഏനതാരു മല�ാളി 
കുടുംബനത്�ും യപാനല ഭാര
തത്ിനറെ വിവിധ ഭാഗത്് നി
നുള്ളവർ താമസിക്ുന ഒരു 
"ചാലിൽ' തനന�ാണ് ഞങ്ങ
ളുനട�ും ജീവിതം ആരംഭിക്ു
നത്. ആ പ്രയദേത്് മരുനിന് 
യപാലും മല�ാളികൾ ഉണാ
�ിരുനില്ല. മാസത്ിൽ ഒരി
ക്ൽ  സ് യറ്റഷനടുത്ുള്ള മല
�ാളിക്ട�ിൽ നിനു വാങ്ങു
ന മല�ാളം വാരികകൾ മാത്ര
മാ�ിരുനു ആനക ഒരാേ്ാസം. 
(അന് ഞങ്ങൾക്് ടി.വി. ഉണാ
�ിരുനില്ല). പിനീട് മലാഡിൽ 
ഒരു നചെി� വീട ്വാങ്ങി അവിനട 
താമസം തുടങ്ങി. രണു കുട്ടിക
ളുമാ�ി അവിനടന�ത്ി�തി
നു യേഷം എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും 
പള്ളി�ിൽ യപാകുനതുനകാണ് 
ഒരുപാട ്മല�ാളികനള കാണാൻ 
സാധിച്ു. പള്ളി�ിനല എല്ലാ 
കാര്യങ്ങൾക്ും ഉത്സാെവതി
�ാ�ിരുന ഞാൻ മാർത്മെി
�ം വനിതാ സമാജം നസക്ട്ടെി 
ആ�ിരിക്ുയമ്പാഴാണ ്സുഹൃത്് 

എയനാട് യചാദിച്ത്, എനിക്് 
മല�ാളം പഠിപെിക്ാൻ ഒരു 
ടീച്നെ യവണം. നിനക് ്ഒരുപാടു 
യപനര അെി�ാമയല്ലാ, ആനരന�
ങ്ിലും ഒന ്സംഘടിപെിച് ്താ. പര
സ്യത്ിൽ പെ�ുനത് യപാനല 
എനറെ മനസ്ിൽ ലഡ്ുനപാട്ടി. 

ഉടനന ഞാൻ മതിയ�ാ എന് 
അവയളാട് യചാദിച്ു. നിനക്് 
ഭ�ങ്ര തിരക്യല്ല... 

എന് ്തിരക്ാ�ാലും എനിക്് 
ഇതിന് സമ്തമാ. അധ്യാപനം 
എനതിയനാട് എനിക്് അത്ര
യമൽ ആഗ്െമാണ്.  പ്രയത്യ
കിച്് മല�ാളം അധ്യാപനം 
എനത്. എനാൽ രണ് ദിവസ
നത് പരിേീലനം ഉണ് അതിന് 
യപാകാൻ ത�ാൊ�ിയക്ാളൂ - 
അവൾ പെഞെു. 

അ വ ി ന ട � ാ ണ്  ആ ദ ്യ
നത് പ്രേ്  നം.  പരിേീലനം 

യബാെിവലി�ിൽ ആണ്. ഞാ
നിതുവനര ഒറ്റയ്ക് ദൂനരന�ങ്ങും 
യപാ�ിട്ടില്ല. ഭർത്ാവിന് നകാ
ണുവിടാനും പറ്റില്ല. ഓയട്ടാ�ിൽ 
യപാകാനമന് വച്ാൽ ഓയട്ടാ
ക്ാരന് വഴി പെഞെുനകാടു
ക്ാൻ എനിക്് ഭാഷ�ും നല്ല 
വേമില്ല. പനക്ഷ പിൻതിരി�ാൻ 
ഞാനും ഒരുക്മല്ലാ�ിരുനു. 
ബുക്ും യപന�ും നപൻസിലും 
ഒനക് എടുത്് വച്് ആദ്യമാ�ി 
സ് കൂളിൽ യപാകാനനാരുങ്ങു
ന കുട്ടിന�യപൊനല ആ ദിവസ
ത്ിനു യവണി ഞാൻ കാത്ിരു
നു. ആ ദിവസം എത്ി. അതി
രാവിനല എഴുയനറ്റ് മക്ൾക്് 
യവണനതല്ലാം ഒരുക്ിവച്് പ്രി
�നപെട്ടവൻ തന ഗൂഗിൾമാപെും 
ബസ്് നമ്പരും ബസ് യസ്റ്റാപെുക
ളുനട യപരും എഴുതി� യപപെെും 
ബാഗിൽ വച് ്ജീവിതത്ിൽ ആദ്യ
മാ�ി ഞാൻ ഒറ്റയ്ക് �ാത്ര നചയ്തു.

മനസ്ു നിെന� പ്രാർഥന�ും 
യപടി�ുമാ�ി യബാെിവിലി�ിനല 
കൃഷ്ണൻ യമയനാൻ നമയമ്ാെി�ൽ 
സ ്കൂളിനലത്ി. അവിനടന�ങ്ങും 
ആനര�ും കാണാനില്ല. മനസ്ിൽ 
യപടി വർധിച്ു. മദവയമ വഴി 
നതറ്റിയ�ാ അെി�ാവുന െിന്ദി
�ിൽ അവിടുനത് വാച്ുമായനാ
ട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്ി. ഇവിനട 
തനന�ാണ ്സംഭവങ്ങൾ. ഞാൻ 
കുെച്ു യനരനത് ആ�ിയപൊ�ി 
എന് മാത്രം. കുെച്ു കഴിഞെ് 
ഓയരാരുത്രാ�ി എത്ിത്ു
ടങ്ങി. ഏകയദേം അൻപത് 

യപയരാളം ഉണാ�ിരുനു അധ്യാ
പകരാ�ും കുട്ടികളാ�ും. 

എനറെ മരണം വനര�ും മെ
ക്ാൻ പറ്റാത് രണ ്ദിവസങ്ങൾ. 
അവിനട ഒരുപാട് പുതി� കൂട്ടു
കാനര കിട്ടി. ഇനും മുെിഞെു 
യപാകാനത നിൽക്ുന സുഹൃത് 
ബന്ങ്ങൾ. ഞങ്ങനളല്ലാവരും 
പഴ� യകായളജ് കുട്ടികളാ�ി. 
പഠനപ്രവർത്നങ്ങൾ ഉള്ളിനല 
കലാവാസനകനള നപാടിതട്ടി 
എടുത്ു. മഴന� കുെിച്് എനന്
ങ്ിലും എഴുതാൻ പെഞെയപൊൾ 
ഞാൻ എഴുതി� കഥ. എല്ലാവരു
നട�ും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. േരിക്ും 
പഴ� കുട്ടി�ാ�തുയപാനല. ഒരി
ക്ലും തിരിച്ു കിട്ടാത് ആ രണ് 
ദിനങ്ങൾ. അതിന  ുയേഷം പൂർണ്ണ 
ആത്മവിേ്ാസയത്ാനട�ാണ് 
പള്ളി�ിനല കുട്ടികനള മല�ാളം 
പഠിപെിക്ാനാ�് നചല്ലുനത്. 6 
വ�സ്ു മുതൽ 45 വ�സ്ു വനര
�ുള്ളവർ വനര ആ ക്ാസിലുണ.് 
എങ്ിലും എല്ലാവരും എനറെ കു
ട്ടികൾ തനന. പരിേീലനത്ിൽ 
പെഞെു തനതു യപാനല. കഥക
ളിലൂനട�ും കവിതകളിലൂനട�ും 
എനറെ മല�ാള ഭാഷന� അവരു
യടതു കൂടി ആക്ി തീർത്ു. അതി
യനക്ായളനെ രസം അമ്�ും 
അപെനും മക്ളും ഒനിച്് ഒയര 
ക്ാസിൽ. അവനര ഒനിച് ്പഠിപെി
ക്ാൻ എനിക് ്കഴിഞെു. യവനെ 
ആർനക്ങ്ിലും ഈ ഭാഗ്യം കിട്ടി
�ിട്ടുയണാ എനനനിക്െി�ില്ല. 
ഏതാ�ാലും എനറെ ആോൻ 

പള്ളിക്ൂടം മുതൽ ഡിഗ്ി ക്ാ
സു ക ള ി ന ല  വ ന ര  മ ല � ാ ള 
ഭാഷാ അനുഭവങ്ങൾ അവരു
മാ�ി പങ്ുനവച്ു. പഠിപെിക്ാനാ
�ി മാത്രമല്ല, ഞാൻ പഠിപെിക്ു
നത്. എനറെ ഭാഷന� എനറെ 
നാടിനന അതിനറെ സംസ് കാര
നത് ഒനക് അവർക്് അന്യംവ
ന് യപാ�തിനന ഒനക് എനറെ 
വാക്ുകളിലൂനട ഞാൻ അവർ
ക്് പകർനുനൽകുനു. 45 വ�
സുകാരി�ും 6 വ�സുകാരി�ും 
ഒരുയപാനല കരൌതുകയത്ാനട 
നമ്ുനട നാടിനന മനസ്ിലാക്ു
നു. അവർക്ു പെഞെുനകാടു
ക്ാനാ�ി അെി�ാത് പല കാര്യ
ങ്ങളും ഞാൻ പഠിച്ു. ഇതുവനര 
അധ്യാപക ജീവിതത്ിൽനിന്  
ഒരു ദുരനുഭവം ഉണാ�ിട്ടില്ല. 
ഉണാ�ാൽ തനന എനറെ ഭാഷ
യ�ാളവും നാടിയനാളവും വരില്ല 
അനതാനും. അത്രയ�നെ ഞാൻ 
എനറെ നാടിനന�ും ഭാഷന��ും 
സ ്യനെിക്ുനു. ""നല്ല ക്ാസുക
ളാണ് ടീച്െുയടത്. നനാ�ി മന
സ്ിലാക്ി തനു'' എന ്കുട്ടികൾ 
പെ�ുയമ്പാഴുള്ള അഭിമാനം മാത്ര
മാണ് എനറെ മകമുതൽ.

അമൽ സേി
അധധ്ാപിക 
മലാഡ് ഈസ്റ്,  
മനുംക്ൈ

മലെലളാം മിഷൻ  
എടന്ന അധ്ലപികെലക്കി

കഥകളിലൂനടയും 
കവിതകളിലൂനടയും 
എനറെ  
മലയാള ഭാഷനയ 
അവരഡടതുകൂടി 
ആക്ിത്ീർത്ു.  

തലടെപെറെുന്ന ച്�ലദ്ങ്ങൾക്ക് ഉത്രടമെുതുക. ച്േഷാം കളത്ിടല അക്ഷരങ്ങൾ ടകലണ്് ഒരു വലക്ക് എെുതുക.

1 പിറവി എന് ആദധ് സിനിമയിലൂടട പ്രശസ്തനായ സംവിധായകൻ

2
പാല സ്വകദശി കമഴ് സി മാതധ്നു എന് സാമൂഹധ്പ്രവർത്തക ഏത് കപരിലാണ് 

അറിയടപെടനുന്ത്. 

3 പാറപെനുറം എന് തൂലികാ നാമത്തിൽ അറിയടപെടനുന് സാഹിതധ്കാരൻ.

4 മനുൻ ടക.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്ായ ഇകദേഹം എം.എൽ.എ. കൂടിയാണ്.

5 പട്നുനൂൽ പനുഴനുവിന് ഏറ്റവനും ഇഷ്ടടപെട് ആഹാരം

6 ഭാരതത്തിടന് കദശധീയ മനുദ്ാവാകധ്കമത്?

7
ശംഖനുമനുഖം കടൽത്തധീരടത്ത പ്രശസ്ത ശിൽപെം മത്ധ്കനധ്ക  

രൂപകൽപെന ടെയ്തതാര്?

8 വധീണ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ടപട് വാദധ്മാണ്

വാകൈ്
1 2 3 4 5 6 7 8 9

പ
ദപ്ര

േ
് ന

ാം

പദപ്രേ്നം പൂരിപെിച്് മിഷനിയലക്് അ�ച്ുതരിക. വിജ�ിന� നെുനക്ടുപെിലൂനട തീരുമാനിക്ും. സമ്പാദകൻ: സലാം വർഗീസ്, ടകലങ്കണ്
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വാർത്തകൾ 

സസൽൈതി വതിത്ന് 
പൂക്കളം മത്സ
രത്തിൽ ഒന്ാം 
സമ്ാനം ൈഭതിച്ച 
ചതിജതം

LANDING CHARGE ഇറക്ുകൂലി
FAILURE OF DUTY കൃത്യവിഡലാപം
COAT OF ARMS കുലചിഹ്ം
SO BE IT അങ്ങനനയാകനട്ട
POLL TAX ആൾ നികുതി

ഭരണഭലഷല 
പ്രച്െലഗങ്ങൾ 
പരി�െടപെെലാം

ഭലസി ടക. പുനലൂർ
മലയാളം മിഷൻ  

മനുൻ അധധ്ാപകൻ, 
ടെക്ന്

േുഭ
മലയാളം മിഷൻ അധധ്ാപിക 
തിരനുടനൽകവലി, തമിഴ് നാട് 

ആദരലഞ്ജലികൾ

ച്റഡിച്െല മലെലളാം ഓണമത്സര�ലങ്ങൾ
്രിരമുവനന്പമുരം •  ഓണയത്ാ
ടനുബന്ിച്് മല�ാളം മിഷൻ 
യെഡിയ�ാ മല�ാളം ചാപ്റ്റെു
ളിൽ സംഘടിപെിച് ഓണപൊട്ട് 
മത്സരം, നസൽഫി വിത ്പൂക്ളം 
മത്സരം എനിവ�ുനട ഫലങ്ങൾ 
പ്രഖ്യാപിച്ു. സി� സതീേ്കുമാ
െിനാണ(്ഒമാൻ) നസൽഫി വിത് 
പൂക്ളം മത്സരത്ിൽ ഒനാം 
സമ്ാനം ലഭിച്ത്. അൻഷിക 
(അബുദാബി), നമർലിൻ നൊ
സാരിയ�ാ(പൂനന) എനിവർ
ക് ാ ണ്  � ഥ ാ ക്മ ം  ര ണു ം 
മൂനും സ്ാനങ്ങൾ. ഓണപൊ
ട്ട ജൂനി�ർ ഗ്ൂപെ് മത്സരത്ിൽ 

യപ്രക്ഷ ആന്റ് ഗ്ൂപെിന് (ഗുജൊ
ത്)് ഒനാം സമ്ാനവും ശ്ീപാർ
വ്വതി ആന്റ് ഗ്ൂപെിന ്(ബെമെൻ)
രണാം സമ്ാനവും ആദിത് 
ആന്റ്  ഗ്ൂപെ ്(കർണ്ണാടക) മൂനാം 
സമ്നാവും ലഭിച്ു. സീനി�ർ 
ഗ്ൂപെ്  മ ത്സ ര ത് ി ൽ  ആ ൻ ജ
ലീന യതാമസ് ആന്റ് ഗ്ൂപെ്(തമി
ഴ് നാട്) ഒനം സ്ാനവും സരള 
ഉദ�ൻ ആന്റ് ഗ്ൂപെ് (മുംമബ) 
രണാം സ്ാനവും സ്ാതി ആർ 
ആന്റ് ഗ്ൂപെ് (തമിഴ് നാട്) മൂനാം 
സ്ാനവും യനടി. സബ്ജൂനി
�ർ ഗ്ൂപെ് മത്സരത്ിൽ ദുബാ�് 
ചാപ്റ്റെിനല ഗാ�ത്രി ലിജു & 

ഗ്ൂപെിനാണ് ഒനാം സ്ാനം. 
അർജുൻ നാ�ർ ആന്റ് ഗ്ൂപെ് 
(ഗുജൊത്്), നിരഞ്ജന ബാബു 
ആന്റ് ഗ്ൂപെ് എനിവർക്് �ഥാ
ക്മം രണും മൂനും സ്ാനങ്ങൾ 
ലഭിച്ു. 
സ ബ്  ജൂ ന ി � ർ  ഓ ണ പെ ാ ട്ട് 
യസായളാ മത്സരത്ിൽ കർണ്ണാ
ടക�ിൽനിനുള്ള നി� ലക്ഷി
ക്് ഒനാം സ്ാനവും യശ്� 
പി.എസ് ന് രണാം സ്ാനവും 
ലഭിച്ു. എ�്ഞ്ൽ എലിസബ
ത്ിനാണ് മൂനാം സ്ാനം. 
ജൂനി�ർ യസായളാ മത്സരത്ിൽ 
കൽപൊക്ത്ിൽനിനുള്ള ശ്ീനി
ധിക്ാണ് ഒനാം സ്ാനം. തമി
ഴ് നാട്ടിൽ നിനുള്ള മവഷ്ണവി. 
ആർ, യഗാവ�ിൽ നിനുള്ള 
യശ്� എസ്.കുമാർ �ഥാക്മം 
രണും മൂനും സ്ാനങ്ങൾ യനടി. 
സീനി�ർ വിഭാഗത്ിൽ ഒമാനിൽ 
നിനുള്ള സാന്ദ, പുതുയച്രി�ിൽ 
നിനുള്ള അഷ് ന, സിംഗപെൂരിൽ 
നിനുള്ള ധ്ുവ് എനിവർ �ഥാ
ക്മം ഒനും രണും മൂനും സ്ാ
നങ്ങൾ യനടി.
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മറ്റുള്ളവനര പരാജ�നപെടുത്ാൻ 
മത്സരിക്ുനവർ എനും അനാ
യരാഗ്യകരമാ� മത്സരങ്ങളുനട 

ഭാഗമാ�ിരിക്ും. വിജ�ം ഉെപൊക്ുന
ത് എന്ിയനാടും ഏതിയനാടും മത്സരിച്ു 
മാത്രമല്ല , പ്രയകാപനപരമാ�വന��ും 
പ്രയ�ാജനരെിതമാ�വന��ും ഒഴിവാ
ക്ുനതിലൂനട�ും കൂനട�ാണ്.  ജീവിത
നത്ക്ുെിച്ു ഇങ്ങനന അസാധാരണ
മാ� സാക്ഷ്യനപെടുത്ലുകളിലൂനട സാെി
ത്യനത് സമ്പുഷട്മാക്ി� പ്രതിഭ�ാണ് 
നെമിംഗ് യവ. നെമിംഗ് യവ�ുനട കൃതിക
ളിൽ  എക്ാലത്ും യോഭ മങ്ങാനത നിൽ
ക്ുന ഒരു കൃതി�ാണ ്കിഴവനും കടലും

വലി� മീനുമാ�ി �ുദ്ത്ിലാ� കിഴ
വനിൽ നിന ്ജീവിതത്ിനറെ തത്ം പഠിപെി
ക്ുന ജ്ാനി�ാ� ഒരു വൃദ്ൻ നമ്ുനട 
മനസ്ിൽ നിെ�ുക�ാണ് ഇവിനട. ആഴ
ക്ടലിൽ മുങ്ങിത്ാഴുയമ്പാഴും തയനാട്  
തനന സംസാരിച് ് ഊർജ്ം  സംഭരിക്ു
ന കിഴവന് മുനൂെടി ആഴയമാ ഇരുണ 
ജലയമാ ഒരു പ്രേ് നമാകുനില്ല. പിന്മാ
ൊൻ കൂട്ടാക്ാത് ഇച്ഛാേക്ിയ�ാനട 
കിഴവൻ യലാകത്ിന് നൽകുന താക്ീ
താണ് മനുഷ്യനന നേിപെിക്ാം, പയക്ഷ 
യതാല്പിക്ാനാവില്ല എന്. 

കിഴവനറെ  വീട്ടിനല  നിത്യസന്ദർേക
നാ� കുട്ടിന�  നാം അെി�ാനത ഏനെ 
സ് യനെിച്ു യപാകും. മീൻപിടുത്ം പരി
േീലിക്ാൻ നിത്യം കിഴവനറെ വീട്ടിനലത്ു
ന കുട്ടി, ഭൂമി�ിനല ഏറ്റവും നിഷ് ക്ളങ്
മാ� യനേെം നകാണ് കിഴവനന നപാതി
�ുനു. വീട്ടുകാരുനട, കൂനട�ുള്ള മീൻ
പിടുത്ക്ാരുനട നിരന്ര പരിൊസ
നത് വകനവക്ാനത "എനന ആദ്യ
മാ�ി ചൂണ�ിടാൻ പഠിപെിച്ത ്നി
ങ്ങളാണ് നിങ്ങനള ഞാൻ യനേ
െിക്ുനു' എന ഒറ്റ വാചകം 
നകാണ് യലാകനത് കാൽ
ച്ുവട്ടിൽ താഴ്തി യനേെത്ി
നറെ നവളിച്ം പരത്ുക�ാ
ണ ് ആ നകാച്ു കുഞെ.് "നീ 
എനറെ മകനാ�ിരുനനങ്ിൽ 
നിനന ഞാൻ ചൂത് കളി
യ്കാൻ നകാണുയപായ�നന 
പനക്ഷ നീ നിനറെ അച്ഛനറെ
�ും അമ്�ുനട�ും ആ�ി 
യപാ�ി' എന ്നിഷ ്കളങ്മാ
�ി പെ�ാൻ  ആ കിഴവനും 
കഴി�ുനു. ഇതാണ് പരസ്പര 
സ് യനെത്ിനറെ രസതന്തം. 

വിണു കീെി� കിഴവനറെ 
മകകൾ കണ് കരച്ിനലാതു
ക്ാൻ കുട്ടി പാടുനപടുയമ്പാഴും, 
സിംെങ്ങനള സ്പ്ം കണ് കിഴവൻ 
സുഖമാ�ി ഉെങ്ങുനു. ജീവിതത്ി
നറെ ഈ അസാധാരണ യചരുവ�ിലൂനട 
ഒരുപാട ്കാര്യങ്ങൾ നയമ്ാടു പെ�ുക�ാ
ണ ്നെമിംഗ ്യവ. ഒരു പാട ്പാഠങ്ങൾ ആ 
കിഴവനിൽ നിനും നമുക് ്പഠിക്ാനുണ.് 
"നിനന ഞാൻ യനേെിക്ുനു' എനനാരു 
തീരുമാനത്ിനറെ പാെ യപാലുള്ള ഉെപെിൽ 
യനേെിക്ുവാൻ  കിഴവനും കുട്ടി�ും പര
സ്പരം മത്സരിക്ുനു. കിഴവനറെ അസാ
ധാരണമാ� കഴിവുകയളാ കുട്ടി�ുനട 
പരിമിതമാ� യലാക പരിച�യമാ അവർ
ക്ു തമ്ിൽ ഒരു മതിൽ സൃഷ്ടിക്ുനില്ല. 

ഒറ്റയ്ക് സാെസികമാ�ി വലി� മൽസ്യ
യത്ാട ്നപാരുതുയമ്പാഴും കടലിനു മയദ്്യ 
പല പ്രാവേ്യം കിഴവൻ സ്�ം പെ�ു
നു "കുട്ടി എനറെ കൂനട ഉണാ�ിരുനന
ങ്ിൽ' കുട്ടിയ�ാ, ഓയരാ നിമിഷവും കിഴ
വനറെ വരവ ്പ്രതീക്ഷിച്ു കുടിലിൽ 
എത്ുക�ും നചയ്യു
നു .  യ ത ാ റ്റു 
ന ക ാ ടു

ക് ാ ൻ 
തയ്യാൊകാ
ത്  ക ി ഴ വ നു ം ,  
യതാറ്റു നകാടുക്ാൻ തയ്യാ
ൊകാത് മത്സ്യവും ജീവിതം അസാധാ
രണമാനണന സയന്ദേം വാ�നക്ാർ
ക്് നൽകുനു.  മനുഷ്യനന യതാൽപെി
ക്ാനാവില്ല നകാല്ലായന കഴി�ു എന 

സിദ്ാന്ത്ിയലക്് കിഴവൻ നടനു 
നീങ്ങുയമ്പാൾ ഇര�ാ� മൽസ്യം മരണ
ത്ിനു യപാലും തനന യതാൽപെിക്ാ
നാവില്ല എന അതിയനക്ാൾ േക്
മാ� തത്ം നകാണ് ജ�ിക്ാൻ ശ്മി
ക്ുനു. ആഴമുള്ള ഇരുണ സമുദ്രജല
ത്ിൽ ഉപെിൽ മുങ്ങി കിഴവനും മത്സ്യവും 
പിടി തരാനത അങ്ങനന ആഴങ്ങളിയലക്് 
�ാത്ര യപാകുനു.

എഴുപതു ദിവസങ്ങൾ ആ പാ� ്വഞ്ി
�ിൽ ഇരുനു ചൂണന�െിഞെിട്ടും ഒരു 
നപാടി മീൻ യപാലും അ�ാൾക് ്കിട്ടി�ില്ല. 
എനിട്ടും അ�ാൾ നിരാേനാ�ില്ല. യതാൽ
ക്ാൻ തയ്യാെല്ലാത് അ�ാൾ ഒടുവിൽ മു
നൂൊൾ താഴ്ച�ിൽ ചൂണന�െിഞെയപൊൾ 
ഒരു വലി� മീൻ തനന നകാരുത്ു. പനക്ഷ 
ആ മൽസ്യം യപാരാട്ടത്ിനു തയ്യാൊ�ി. 
മത്സ്യത്ിനറെ യപാരാടാനുള്ള അവകാേ
നത് വകനവച്ു നകാടുത് ്ക്ഷമയ�ാനട 
നീണ മൂനു നാളുകൾ കടലിൽ അ�ാൾ 
കാത്ിരുനു. അങ്ങനന വള്ളവും വലിച്് 
മീൻ മൂനു ദിവസം കടലിൽ അലഞെു. 
വള്ളനത്ക്ാൾ വലുതാ� മീനാ�ിരു
നു അത്. ഒടുവിൽ മീനിനന കീഴടക്ി 
കടലിൽ നിന ്കര�ിയലക്ുള്ള �ാത്ര�ിൽ 

സ്ാവുകനളല്ലാം യചർന ്മത്സ്യ
നത് തിനു തീർത്ു. 

ഇ ങ്ങ ന ന 
എല്ലാ വി

ധ ത് ി
ലും പ്രതികൂ

ലമാ� ജീവിത അവ
സ്�ിലും യപാരാടാൻ തനന

�ാണ് കിഴവൻ പെ�ുനത്. ഓയരാ വിധ
ത്ിലുള്ള യപാരാട്ടങ്ങൾ ഓയരാരുത്രു
യട�ും ജീവിതത്ിൽ ഉണാകും. പിടിവി
ടാനത യപാരാടുക എനാണ് ഈ കഥ 

നയമ്ാടു പെ�ുനത്. 
ജീവിത സമരത്ിന് യവണ സൂത്രവാ

ക്യങ്ങൾ പെഞെു തരുന  ഈ പുസ്തകം 
ഒരു സാെിത്യകൃതി എനതിലുപരി ജീവി
തത്ിന ്ഊർജം പകർനു തരുന ഒരു ദി

വ്യഗ്ന്ഥമാ�ി അങ്ങിനന മാെുക�ാണ്. 
ചൂഷകനും, ചൂഷിതനും തമ്ിലുള്ള യലാക 
നീതിന� കിഴവനിലൂനട�ും മൽസ്യത്ി
ലൂനട�ും വരച്ുകാട്ടുക�ാണ് നെമിംഗ് 
യവ. പണ് കാലത്് ആളുകൾ എഴുതി�ി
രുനു, സ്ന്ം നാട്ടിനു യവണി മരിക്ുന

തിൽ ഔചിത്യവും മാധുര്യവുമുനണന.് 
പയക്ഷ ആധുനിക�ുദ്ങ്ങളിൽ നി

ങ്ങളുനട മരണത്ിന് അങ്ങനന
ന�ാരു മാധുര്യയമാ, ഔചിത്യയമാ 

ഒനുമില്ല. പെ�ാനനാരു കാരണ
വുമില്ലാനത നാ�ന�യപൊനല 
നിങ്ങൾ മരിയ്കും. നിങ്ങൾക്ു 
നിങ്ങളുനട പ്രതിയ�ാഗികനള 
തുടച്ുമാറ്റാം; പയക്ഷ നീതീ
കരണമില്ലാനത�ാണ് നി
ങ്ങളതു നചയ്യുനനതങ്ിൽ 
തുടച്ുമാറ്റനപെടാൻ അർെ
നാവുക�ാണു നിങ്ങളും. 
യനരുള്ള ഒരു വാക്യനമഴു
തുക എനയത നിങ്ങൾ
ക്ു നചയ്യാനുള്ളു. നിങ്ങ
ളുനട അെിവിലുള്ള ഏറ്റവും 

യനരാ� വാക്യം. ഇങ്ങനന 
ഒയട്ടനെ വിചാരങ്ങൾ പങ്ു

നവച്ുനകാണാണ് നെമിംഗ് 
യവ�ുനട കൃതികൾ നയമ്ാടു സം

വദിക്ുനത്. എല്ലാം എതിർത്ു 
യതാൽപെിയക്ണവ�ല്ല. ചിലനത

ല്ലാം തായന യതാറ്റു തരും. അതുവനര 
കാത്ിരിക്ാനുള്ള ക്ഷമ ... അതാണ് ജീ
വിതത്ിനറെ അസാധാരണത്ം..... ഈ 
ജീവിത രെസ്യമാണ് നെമിംഗ് യവ�ുനട 
കൃതികൾ വാ�നക്ാരിനലത്ിക്ുനത.്

ഗ്രന്ഥപ്ു� 

കിെവനുാം കെലുാം
നെമിംഗ് ഡവയുനട കൃതികളിൽ  എക്ാലത്ും ഡശാഭ മങ്ങാനത നിൽക്ുന കൃതി

ഏണസ്റ് നെമിംഗ് ഡവ
1899 - 1961

ടക.എൽ. ച്ഗലപി 
കകാ-ഓർഡികനറ്റർ 
യനു.എ.ഇ. ൊപ്റ്റർ

മനുഷ്യനന 
ഡതാൽപെിക്ാനാവില്ല 
നകാല്ലാഡന കഴിയു എന 
സിദ്ാന്ത്ിഡലക്് 
കിഴവൻ നടനു 
നീങ്ങുഡ്ാൾ ഇരയായ 
മൽസ്യം മരണത്ിനു 
ഡപാലും തനന 
ഡതാൽപെിക്ാനാവില്ല എന 
അതിഡനക്ാൾ ശക്തമായ 
തത്ം നകാണ്് ജയിക്ാൻ 
പശമിക്ുനു.  
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വാർത്തകൾ 

അഞ്ജനം = 
കൺമഷി

അജ്ഞനം എന്്  
എഴനുതിയാൽ 
ടതറ്റ്

പദേുദ്ി

ഭലഷ 
(Language)

പദാം 
(Word)

ഉചേലരണാം 
(Pronounciation)

മല�ാളം (Malayalam) മുത്ച്ഛൻ muttacchan
െിന്ദി (Hindi) दादा daada

ഇംഗ്ീഷ് (English) Grandfather

ജർമ്ൻ (Germany) Großvater
ഫ്രഞ്് (French) Grand-père
സ്പാനിഷ് (Spanish) Abuelo

ഇറ്റാലി�ൻ (Italian) Nonno

െഷ്യൻ (Russian) Дед Ded

യപാർച്ുഗീസ ്(Portughese) Vovô
െംയഗെി�ൻ (Hungarian) Nagyapa
നചക്യൻ (Czech) Dědeček
യക്ായ�ഷ്യൻ (Croatian) Djed

യപാളിഷ് (Polish) Dziadek

ജാപെനീസ് (Japanese) おじいさん O bāchan
അെബി (Arabic) جد jd

ബഹുഭലഷല പദപരി�ൊം
തയ്യാൊക്ി�ത്: 
ആന്റണി പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ, അയമരിക്
ഇന്ടത്ത പദം: മുത്ച്ഛൻ

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

ഭൂമിമലെലളത്ിച്ലക്ക്  എെുതലാം
ഭൂമിമല�ാളത്ിനല വിവിധ പംക്ികളിയല
ക്് എല്ലാ ചാപ്റ്റെുകളിൽ നിനും രചനകൾ  
ക്ഷണിക്ുനു. അധ്യാപകരുനട ക്ാസ ്െൂം അനു
ഭവങ്ങൾ പങ്ുവയ്കുന "മഷിത്ണ് ', പ്രവാസ 
ജീവിതത്ിനറെ  യരഖനപെടുത്ലുകൾക്ാ�ി 

"ദൂനര ദൂനര മല�ാളം', ചാപ്റ്റെുകളിൽ നിനു
ള്ളവരുനട സർഗ്ഗാത്മക സൃഷ്ടികൾ ഉൾനക്ാ
ള്ളുന "എഴുത്ുപുര', മല�ാളം മിഷൻ പഠിതാ
ക്ളുനട രചനകൾ പ്രസിദ്ീകരിക്ുന "ചാറ്റൽ 
മഴ' എനീ പംക്ികളിയലക്് എഴുതാം. 

കർണലെകെിൽ  
പുതിെ പഠനച്കന്ദാം
കർണാെക • മല�ാളം മിഷൻ കർണാക 
ചാപ്റ്റെിൽ പുതി� പഠനയകന്ദം ആരംഭിച്ു. 
എഴുയത്ാല ബനേ ങ്രി  പഠനയകന്ദത്ിനറെ 
ഉത്ഘാടനം ഇസ ത്ുൽ ഇസാം മദ്രസ പ്രിൻ
സിപെൽ െഷീദ് മരൌലവി നിർവെിച്ു. 
കർണാക ചാപറ്്റർ പ്രഡിഡന്റ് നക ദായമാദരൻ, 

നസക്ട്ടെി യടാമി നജ ആലുങ് ൽ, മവസ് പ്ര
ഡിഡന്റ് ഷാ െിന ലത്ീഫ്, നവസ്റ്റ് യസാൺ  
യകാഡിയനറ്റർ ജിയസാ യജാസ്, അക്ാഡമിക് 
കരൌൺസിൽ നച�ർമാൻ സതീഷ ്യതാട്ടയശേരി, 
പഠനയകന്ദം യകാഡിയനറ്റർ മിദ് ലാജ് സി എച്് 
െുദവി തുടങ്ങി�വർ ചടങ്ങിൽ പനങ്ടുത്ു.

അറിെിപെ്അറിെിപെ്

bhoomimalayalamnewsletter@gmail.com

മലെലളത്ിടറെ മഹലനെൻ  
ടനെുമുെി ച്വണുവിന് പ്രണലമാം

ബി.എാം.ഒ.ഒ.സി.െിൽ ഇനി അക്ഷരങ്ങൾ എെുതലാം 
കഥകളുാം കവിതകളുാം ച്കൾക്കലാം
ആദ്യ ഘട്ടം പൂർത്ിയായവർക്് പരീക്ഷ

്രിരമുവനന്പമുരം • മല�ാള ഭാഷാ പഠി
താക്ൾക് ്അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്ാ
നുള്ള സരൌകര്യനമാരുക്ി ബി.എംഒ.ഒ.സി. 
നിലവിനല 10 നമാഡ്യൂളുകൾ പൂർത്ി�ാ
�വർക്് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്ാ
നുള്ള പ്രയത്യക ആപ്ിയക്ഷനാണ ്ത�ാ
ൊക്ി�ത്. കൂടാനത കഥകളും കവിതക
ളും യകട്ട് മല�ാള പദങ്ങൾ പരിച�ിക്ാ
നാ�ി പ്രയത്യക സരൌകര്യവും പുതുതാ�ി 
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.�ിൽ ഏർനപെടുത്ി�ിട്ടു
ണ്. ആ�ിരയത്ാളം പഠിതാക്ൾ ഇതി
യനാടകം ബി.എം.എം.ഒ.സി.�ുനട ഭാഗ
മാ�ിക്ഴിഞെു.
ഒനാം ഘട്ടം പൂർത്ി�ാ�വർക്ുള്ള 
പരീക്ഷ ഇയപൊൾ നടനു വരുനു. 10 
യമാഡ്യൂളുകളാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്ിലുള്ള
ത്. ഇറെർനനറ്റിനറെ സൊ�യത്ാനട 
യലാകത്ിനറെ ഏത് യകാണിലിരുനും 
ഏനതാരാൾക്ും എയപൊൾ യവണനമ
ങ്ിലും മല�ാള ഭാഷ എളുപെത്ിൽ പഠി
ക്ാനാകും എനതാണ ്മല�ാളം മിഷൻ 
വിഭാവനം നചയ്ത ബി.എം.ഒ.ഒ.സി (ഭൂമി 
മല�ാളം ഓപെൺ ഓൺ മലൻ യകാഴ ്സ)് 
�ുനട ലക്ഷ്യം. ഇത് മുൻനിെുത്ി�ാണ് 
യകാഴ ്സ ്ആസൂത്രണം നചയ്തിരിക്ുനത.് 
മ ല � ാ ള ം  മ ി ഷ ന റെ  സ ർ ട്ട ി ഫ ി ക് റ്റ് 
യകാഴ് സാ� കണിനക്ാന വിദ്യാർഥി
കൾക്ും സൊ�കമാകുന വിധത്ി
ലാണ ്ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.�ിനല നമാഡ്യൂളു
കൾ ത�ാൊക്ി�ിരിക്ുനത.് നിലവിൽ 
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.�ിനല പഠിതാക്ളിൽ 
60% വും മല�ാള ഭാഷ ഒട്ടും അെി�ാ
ത്വരാണ്. 
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. തികച്ും സരൌജന്യമാ
ണ്. പ്രാഥമിക നില�ിൽ മല�ാളം ഉപ
യ�ാഗിക്ാൻ ആവേ്യമാ� മനപുണ്യം  

യനടുനതിനുള്ള യകാഴ് സാണിത്. വീ
ഡിയ�ാകളും അതിനടിസ്ാനമാക്ി
�ുള്ള പ്രവർത്നങ്ങളും അക്ഷരകളി
കളും വഴി�ാണ് പഠനം ആസൂത്രണം 
നചയ്തിരിക്ുനത്. ആദ്യഘട്ടത്ിൽ 30 
നമാഡ്യൂളുകളിലാ�ി യകാഴ് സ് പൂർത്ി
�ാകും. പഠനം പൂർത്ി�ാക്ുനവർക്് 
മല�ാളം മിഷൻ ഓൺമലൻ സർട്ടിഫി
ക്റ്റുകളും നൽകും. 
2021 നല യലാക മാതൃഭാഷാദിനമാ�  
നഫബ്ുവരി 21 ന് സാംസ് കാരിക കാര്യ 
വകുപെ് മന്തി  എ.നക. ബാലനാണ് യകാ
ഴ് സിനറെ ഔയദ്യാഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർ
വ്വെിച്ത്. സി--ഡിറ്റുമാ�ി സെകരിച്ാ
ണ് മല�ാളം മിഷൻ ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. 
�ാഥാർഥ്യമാക്ി�ത്. യകരളത്ിനറെ 
കലന��ും സംസ് കാരനത്�ും ചരിത്ര
നത്�ും ആസ്പദമാക്ി ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. 

മാതൃക�ിൽ കാലമദർഘ്യം കുെഞെ 
യകാഴ് സുകൾ ഇതിയനാട് അനുബന്
മാ�ി ആവിഷ് കരിക്ും. 
നിലവിൽ യകരളത്ിന് പുെത്ുള്ളവർ
ക്് മല�ാളം പഠിക്ാനാ�ി മല�ാളം 
മിഷൻ പത്് വർഷം മദർഘ്യമുള്ള 
നാല് യകാഴ് സുകളടങ്ങുന പാഠ്യപദ്
തി നടത്ുനുണ്. കണിനക്ാന, സൂര്യ
കാന്ി, ആമ്പൽ, നീലക്ുെിഞെി എനി
വ�ാണ് ആ യകാഴ് സുകൾ. ഇവന�ല്ലാം  
ക്ാസ് െൂമിനന ആശ്�ിച്ുള്ള പഠനങ്ങ
ളാണ്. 
ഈ യകാഴ ്സുകളിലൂനട ക്ാസ ്െൂം പഠനം 
സാധ്യമാകാത് നിരവധി യപർ മല�ാള 
ഭാഷ യജാലി�ുനട�ും പഠനത്ിനറെ�ും 

ഗയവഷണത്ിനറെ�ുനമാനക് ഭാഗമാ�ി 
പഠിക്ാൻ ആഗ്െിക്ുനുണ.് അവരിൽ 
സ ്യ ദ േ ി ക ളു ം  വ ി യ ദ േ ി ക ളു മു ണ് .  
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. ഇതിനനാരു പരിൊര 
മാണ്.
മല�ാള ഭാഷ പഠിക്ുനതിന് ആധികാ
രികമാ�ി ഒരു ഓൺമലൻ യകാഴ് സ് 
ഇതുവനര നിലവിലില്ല. മല�ാളം സംസാ
രിക്ുനതിനും മനസിലാക്ുനതിനും വാ
�ിക്ുനതിനും എഴുതുനതിനും പ്രാവീ
ണ്യം ലഭിക്ുന തരത്ിലാണ ്ബി.എം.ഒ
.ഒ.സി. ആസൂത്രണം നചയ്തിരിക്ുനത്.  
മല�ാളം മിഷൻ നവബ് മസറ്റ് (www.
mm.kerala.gov.in) വഴി യകാഴ് സ് രജി
സ്റ്റർ നചയ്ത് പഠനം തുടങ്ങാം. 

ഭൂമതിമൈയാ
ളം ഓപ്പൺ 
ഓൺലൈൻ 
ജകാഴന് സന്  
സവബന് ജപ്രന് 



09

വാർത്തകൾ 

1. അധ്ാപക 
പരതി്രീൈനം 
ഉ്ന്ഘാടന ജവള
യതിൽനതിന്ന് 

2. സജപാൈ. 
ഓംജചരതി 
എൻ.എൻ.  
പതിള്ളയ്കന് 
ഉപഹാരം സമർ
പ്പതിക്കുന്ു

വലെനലദിന മത്സര വിേെികൾ...

ഡൽഹി • മല�ാളം മിഷൻ 
ഡൽെി ചാപ്റ്റെി നറെ യനതൃത്
ത്ിൽ പുതി�താ�ി യചർന 
അധ്യാപകർക്ാ�ി പരിേീലനം 
സംഘടിപെിച്ു.ഒയ്ാബർ2,3 ദിവ
സങ്ങളിലാ�ി നടന പരിേീലനം 
മല�ാളം മിഷൻ ഡ�െ്ർ സുജ 
സൂസൻ യജാർജ് ഉത്ഘാടനം 
നചയ്യ്തു. ഡൽെി എൻ  സി ആ 
ർ യമഖല�ിൽ നിനുള്ള അധ്യാപ
കരാണ ്പരിേീലനത്ിൽ പനങ്
ടുത്ത.് പരിേീലനത്ിൽ അധ്യാ
പകരുനട സർഗ്ഗരചനകൾ ഉൾ
നക്ാള്ളുന "ഋതു വർണങ്ങൾ' 
പ്രകാേനം നചയ്യ്തു.

23-ലാം ലക്കാം പദപ്രേ്നാം (13 ) ഉത്രങ്ങൾ

1 ദാ വധീ ദ്

2 ആ ന മനു ടി

3 രാം ദനു ലാ രി സി ൻ ഹ

4 അ ഡ്വ എം എം ആ രി ഫ്

5 ഇ ര യി മ്മ ൻ ത മ്ി

6 ക ട മ്മ നി ട് രാ മ കൃ ഷ്ണ ൻ

7 ക�ാ സ ഫ് മനു ണ്ട കശേ രി

8 സ ഖാ വ്

9 മനു രനു ക ൻ കാ ട്ാ കൈ ട

ഉത്തരം:

ആരി�് മുഹമ്ദ്ഖലൻ

വി�യി :  

ഇഷലൻവി അനിൽ
ഡൽഹി

സ് ച്നഹ സച്ദേേങ്ങൾക്ക് 
കലച്തലർക്കലാം

നിങ്ങളുനട പ്രി�നപെട്ടവർക്ുള്ള ആേംസാ സയന്ദേങ്ങൾ   
മകമാൊനാ�ി യെഡിയ�ാ മല�ാളം ഒരുക്ുനു "സസ് യനെം  

യെഡിയ�ാ മല�ാളം '. ഈ പരിപാടി�ിലൂനട മല�ാളം മിഷനറെ 
ചാപ്റ്റെുകളിലുള്ളവർക്് തങ്ങളുനട പ്രി�നപെട്ടവരുമാ�ി  
സംസാരിക്ാം. ആേംസകൾ അെി�ിക്ാം.  ആേംസകൾ 
അ�യക്ണ യഫാൺ നമ്പർ 9633774333. 

Email: mmradiomalayalam@gmail.com

www.radiomalayalam.in 
എന് ടവൈ്ക്സറ്റ് വഴിയനും 

Malayalam Mission Radio Malayalam 
എന് യൂടധ്ൂൈ് ൊനൽ വഴിയനും 

Malayalam Mission ആപെിലൂടടയനും 
കറഡികയാ മലയാളം കകൾകൈാം.

ആരി� �ിച്റലസ്
ഒന്നലാം സ്ലനാം

കലഖനം-സധീനിയർ  
കർണാടക

േീതൾ ശ്ീരലമൻ
രണ്ലാം സ്ലനാം

കലഖനം-സധീനിയർ  
മനുംക്ൈ

ക്ിറ്ി സലാം
ഒന്നലാം സ്ലനാം

കലഖനം-�ൂനിയർ  
മധധ്പ്രകദശ്

ആതിര പ്രദീപ്
രണ്ലാം സ്ലനാം

കലഖനം-�ൂനിയർ  
ഡൽഹി

അഭിനദേ് ഡി നമ്്ലർ
മൂന്നലാം സ്ലനാം

കലഖനം-�ൂനിയർ  
പൂടന

ച്ഗ്ലറിെ സൂസന്ന ച്േലസ്
മൂന്നലാം സ്ലനാം

കലഖനം-�ൂനിയർ  
മധധ്പ്രകദശ് 

ദിെ സൂരേ് 
മൂന്നലാം സ്ലനാം

കഥപറച്ിൽ-സധീനിയർ  
പനുതനുകച്രി

വവഷ്ണവി വിച്നലദ്
രണ്ലാം സ്ലനാം

കഥപറച്ിൽ-സൈ് �ൂനിയർ  
ഷാർ�

രച്മഷ് �ന്ദൻ
ഒന്നലാം സ്ലനാം

കലഖനം-അധധ്ാപകർ  
ഗനു�റാത്ത്

ശ്ീേ �ന്ദൻ
രണ്ലാം സ്ലനാം

കലഖനം-അധധ്ാപകർ  
ടെക്ന്

മിലു ച്ഗ്ലച്ഷല
മൂന്നലാം സ്ലനാം

കലഖനം-അധധ്ാപകർ  
കർണാടക

ഡൽഹിെിൽ പുതിെ 
അധ്ലപകർക്ക് പരിേീലനാം

േനകീെ ഗലെകൻ 
വി.ടക.എസ്. ന് പ്രണലമാം

പഠതിതാക്കൾ

അധ്ാപകർ
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ടസൽ�ി വിത്് പൂക്കളാം

പ്രേസ്ത കലർട്ടൂണിറ്്  
ച്െേുദലസന് പ്രണലമാം

മലയാളം മിഷൻ കറഡികയാ മലയാളം സംഘടിപെിച് ടസൽഫി വിത്ത് പൂകൈളം മത്രത്തിൽ  

ആദധ് പത്ത് സ്ാനങ്ങളിൽ വന് ടസൽഫി െിത്രങ്ങൾ

ഒമാൻ

മനുംക്ൈ

കർണാടക

ഷാർ�

പൂടന

അൈനുദാൈി

സിംഗപെൂർ

കർണാടക

കർണാടക

ടെക്ന്
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വാർത്തകൾ 2021 ടല വെലലർ അവലർഡ് ച്നെിെ 
ടബന്ലമിന് ആോംസകൾ

�ലപ്റർതല 
വിേെികൾ

<... ഡൽഹി  ...>

ഡൽഹി  ...>

<... മധധ്പ്രകദശ്   ...>

<... ദനുൈായ്   ...>

<... പൂടന  ...>

<... ടതലങ്ാന  ...>

<... ഷാർ�  ...>

<... അൈനുദാൈി  ...>

<... റാഖ്ഫനുക്�റ ...>

നാണനു ടതകൈനുമ്ാട് പ്രദധീപ് ടക എസ് ശ്ധീനകമാൾ വത്ല എം രകമഷ് കൃഷ്ണപ്രിയ

ലക്ഷി ആർ അർപിത നായർ ആർദ് സക്ാഷ് ടൈൽവിൻ വിനനുവിഷ്ണനുപ്രിയ അവാ്ിക അഭിനവ് നായർ എൽവിൻ സ�ി

മകനാ�്കനുമാർ അദിതി ദികനഷ് പ്രണവ് പിക്ളൈ അൻസൽ സിനനുഉഷ വിശ്വനാഥൻ അശ്വതി ഷിൈനു കഗലാറിയ സൂസൻ ക�ാസ് ക്ിസ്റി സാം

സനുനധീഷ് കനുമാർ സായ്് സക്ാഷ് മാധവ് അകശാക് ആദിതധ് സനുനധീഷ് കനുമാർഫികറാസിയ സാന്ദ്ര പിളൈ ്അങ്ിത് കികഷാർ കനുമാർ അവ് നിഷ് ക്കമൾ

ഷധീല കവണനുകഗാപാൽ സൗമധ് ൈാൈനു നിരഞ്ജൻ ഹരി മിഥനുൻ ദികനഷ് കനുമാർപ്രകാശ് മത്തായി നിരനുപമ രാ�ധീവൻ നികകത് റിക�ഷ് ഉ�്വൽ വിഘ് കനശ്വർ

സി.ൈി. അനിൽസിംഗ് പി ആർ ശ്ധീവിഷ്ണനു എ സ്വാതിപ്രിയ എ എസ് കദവപ്രിയരമധ് ക�ധ്ാതിർ ടി ക�ാവിൻ വർഗധീസ് അനഘ മകനാ�് �ൂവൽ കമരി �യ് കമാൻ

തനുളസി ആനന്് കശ്യ സനുനിൽരാ�് കറാസ് മരിയ ക�ാർജ്് കനഹ ഉസ്ാൻഎലധീന �ൂലിയസ് നികവദിത പ്രദധീപ് കസലാ മിറിയം സനുകമഷ് കൃപ സൂസൻ

വധീണ രാധാകൃഷ്ണൻ മനുഹമ്മദ് സഹധീൻ മനുഹമ്മദ് ടരഹാൻ ക�ാഷധ് ടറ�ിസനുമ വിപിൻ എസ്തപൊകനാ ക�ായ് സനുൈിൻ ഇനാറാ മനുഹമ്മദ് മഹാകദവ് സ�ി
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ഓണം  
സൈസ്റരീവന് 
സാരതിയും  
മാസന് ക്കുകളും

മൈയാളം  
മതിഷൻ 
സുവനരീർ 
സാരതികൾ 
അണതിഞ്ന് 
ജപവാസതി 
മൈയാളതി  
ജത്രീകൾ

വാർത്തകൾ 

്രിരമുവനന്പമുരം • യകരളത്ി
ന് പുെത്ും മല�ാളം മിഷനറെ 
ഭാഷാ സുവനീെുകൾ ശ്യദ്� 
മാകുനു. മിഷനറെ പ്രവർത്ക
രിലൂനട�ാണ് പ്രവാസയലാകം 
ഭാഷാസുവനീെുകൾ പരിച�
നപെട്ടത് .നാട്ടിൽ അവധിക്് വരു
നവർ മടങ്ങുയമ്പാൾ സുഹൃത്ു
ക്ൾക്ാ�ി കരുതുന സ ്യനെ 
സമ്ാനങ്ങളാ�ാണ് സുവനീ
െുകൾ കൂടുതലും മെുനാട്ടിൽ 
എത്ി�ത.്ഇതുകണിട്ട ്സുവനീ
െുകനള യതടി നിരവധി യപരാണ് 
മല�ാളം മിഷനന സമീപിക്ു
നത്. അവരിയലെ�ും മല�ാളം 
മിഷനറെ ഭാഗമല്ലാത്വരാണ്. 
എവിനടന�ല്ലാം മല�ാളി അവി
നടന�ല്ലാം ഭാഷാ സുവനീെുകൾ 
എന നില�ിൽ വ്യാപിക്ുക
�ാണ് മല�ാളം മിഷനറെ ഈ 
അഭിമാന പദ്തി.
രണു വർഷം നകാണ് മല�ാളി 
കളുനട ഇട�ിൽ സുപരിചിതരാ
�ി ക്ഴിഞെു സുവനീെുകൾ. മാ
െുനയലാകത്ി യനാനടാപെം പരി
ഷ് ക്രിച്ാണ് ഭാഷാസുവനീെു
കൾ തയ്യാൊക്ുനത.് കപെുകൾ, 
ടീ ഷർട്ടുകൾ, ബാഗുകൾ എനി
വ�ാ�ിരുനു സുവനീെിനറെ ആദ്യ 
ഉത്പനങ്ങൾ.
മല�ാളഅക്ഷരങ്ങളും കവി
തകളും പഴനമാഴി കളുനമല്ലാം 
മയനാെരമാ� കാലിഗ്ഫി
�ിൽ തയ്യാൊക്ി�ാണ് ഭാഷാ 
സുവനീെുകൾ ഒരുക്ി�ിരി
ക്ുനത്. മിതമാ� നിരക്ിൽ 
ആവേ്യക്ാരി നലത്ിക്ുന 
ഇവ�ുനട ലക്ഷ്യം ലാഭയത്
ക്ാൾ ഓയരാ മല�ാളി�ുനട�ും 

നിത്യ ജീവിതത്ിനറെ ഭാഗമാ
ക്ി മല�ാളനത് മാറ്റുക എന
താണ്.
വ്യത്യസ്തമാ� നിരവധി ഇനങ്ങ
ളാണ് സുവനീർയഷാപെിലൂനട 
വിപണി�ിനലത്ിക്ുനത്. 
യകരള നഫസ്റ്റീവ ്ഉൽപെനങ്ങൾ, 

നകായൊണ പ്രതിയരാധ ഉൽപെ
നങ്ങൾ, അന്ാരാഷ്ട്ര ചലച്ി
ത്രയമളയ്കാ�ുള്ള ഉൽപെനങ്ങൾ 
എനിവ ഇതിയനാടകം വിപണി
�ിനലത്ിച്ു കഴിഞെു. 
2020 ൽ സംഘടിപെിച് 24-ാമത് 
അന്ാരാഷ്ട്ര ചലച്ിത്രയമള�ി
ലാണ് മല�ാളം മിഷനറെ ആദ്യ 
സുവനീർയഷാപെ് ഒരുങ്ങി�ത്. 
മല�ാള അക്ഷരങ്ങൾ യകാെി
�ിട്ട മാസ ്ക്ുകൾ ധരിനച്ത്ി� 
സിനിമാ ആസ്ാദകർ അനനത് 
ചലച്ിത്ര യമള�ിനല പുതി�കാ
ഴ്ച�ാ�ിരുനു. 25-ാമത ്അന്ാരാ
ഷ്ട്ര ചലച്ിത്ര യമള�ിയലക്ാ�ി പ്ര
യത്യകം ത�ാൊക്ി� ഉൽപെന
ങ്ങളുമാ�ാണ് സുവനീർയഷാപെ് 
സിനിമാസ്ാദകനര വരയവറ്റത്. 
കഴിഞെ 2 ചലച്ിത്ര യമളകളി
ലും നിെസാനിധ്യമാ�ിരുനു 

മല�ാളം മിഷനറെ സുവനീെുകൾ. 
രാജ്യത് ്ആദ്യമാ�ാണ ്ഭാഷയ്ക് 
യവണി ഇത്രം ഒരു ആേ�ം 
ഒരുങ്ങി�ത്. 2019 ജൂൺ 19 ന് മു
ഖ്യമന്തി പിണൊ�ി വിജ�നാ
ണ് സുവനീർയഷാപെ് ഉദ്ഘാട
നം നചയ്തത്.
യകരളാ സാരി�ുനട യകാട്ടൺ നമ
റ്റീരി�ലിൽ പ്രയത്യക ഡിമസനു
കൾക്ുള്ളിൽ മല�ാള അക്ഷ
രങ്ങളും പതിപെിച്ാണ് ഓണം 
നഫസ്റ്റീവ് സാരികൾ ത�ാൊ
ക്ി�ിരിക്ുനത.് ഇതുകൂടാനത 
മാസ് ക്ും മുണും കൂടി ഓണം 
നഫസ്റ്റീവ് കളക്ഷൻസിലുണ്. 
യകാട്ടൺ മുണിനറെ കരയ�ാട് 
യചർന് മല�ാള അക്ഷരങ്ങൾ 
ആയലഖനം നചയ്തതാണ ്നഫസ്റ്റീ
വ് മുണുകൾ. പൂക്ളവും വള്ളം
കളി�ും കണിനക്ാന പൂവുനമാ
നക് ആയലഖനം നചയ്തതാണ ്മാ
സ ്ക്ുകൾ. ഓണത്ിനറെ വിവിധ 
മുദ്രകൾ ആയലഖനം നചയ്ത ടീ ഷർ
ട്ടുകൾ പല നിെത്ിലും വലിപെ
ത്ിലും വിപണി�ിൽ ലഭ്യമാണ.്  
നഫസ്റ്റീവ ്കളക്ഷൻസിൽ ആദ്യം 
ത�ാൊക്ി�ത് വിഷു സ് നപ
ഷ്യൽ നഫസ്റ്റീവ് ഉൽപെനങ്ങളാ
�ിരുനു. കണിനക്ാനപെൂവാ
�ിരുനു വിഷു നഫസ്റ്റീവ് ഉൽപെ
നങ്ങളിനല മുദ്ര. നഫസ്റ്റീവ് കള
ക്ഷൻസിൽ ദുപെട്ട�ും സജ്ീക
രിച്ിട്ടുണ്. 
കപെുകളും ടീഷർട്ടുകളും ജൂട്ട് 
സഞ്ി ബാഗുകളുമാ�ിരുനു 
സുവനീർ യഷാപെിനല ആദ്യ ഉൽ
പെനങ്ങൾ. ഏറ്റവും പുതി�ത് 
ന ഫ സ്റ്റ ീ വ്  ക ള ക്ഷ ൻ സ ാ ണ് . 

യകരളത്ിനറെ സാംസ് കാരിക 
ഉത്സവങ്ങൾ, ആയഘാഷങ്ങൾ 
എനിവന� മുദ്രകളാക്ി മല
�ാളി�ുനട നിത്യജീവിതത്ിൽ 
എത്ിക്ുക എനതാണ് നഫ
സ്റ്റീവ് കളക്ഷൻസിനറെ ലക്ഷ്യം. 

ഫെസ്റ്റീവ്ക  ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ഓണം 

സാരി 2500/-
മുണ് 550/-
മാസ്ക് 40/-
ടീഷർട്ട് 425/-

വിഷു

കപെ് 300/-
ടീഷർട്ട് 425/-

സാരി
1250/- to 

1450/-

മറ്്ക ഇനങ്ങൾ

വയ�ാള ജൂട്ട് 
ബാഗ് 310/-

ൊൻഡ് 
ബാഗ് 180/-

മസഡ് 
ബാഗ് 140/-

നെഡ് 
ഫ് ളാപെ് 
ബാഗ്

250/-

ബ്ാക്് ജൂട്ട് 
ബാഗ്

200/-

കഴിഞ്ഞ  
2 ചലച്ിപത  
ഡമളകളിലും നിറസാ
നിധ്യമായിരുനു 
മലയാളം മിഷനറെ 
സുവനീറുകൾ.  

മലയാളികകളാടടാപെം പ്രവാസകലാകത്തനും താരമായി

ഭാഷാസനുവനധീറനുകൾ

https://souvenirshopkerala.com/

മലെലളത്ിടറെ മലപെിളപെലട്ടുകലരൻ 
വി.എാം. കുട്ടിക്ക് പ്രണലമാം
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വാർത്തകൾ 

പൂക്കലലത്ിൽ.....
ഗാന്ിജ�ന്ിയ�ാടനുബന്ിച്് പ്രേസ്ത സംവിധാ�കൻ അടൂർ 
യഗാപാലകൃഷ്ണനറെ ഗാന്ി അനുഭവം, ബാബു മണൂരിനറെ േബ്ദ
ത്ിൽ വള്ളയത്ാളിനറെ പ്രേസ്തമാ� ഗാന്ി കവിത - എനറെ ഗുരു

നാഥൻ, ബാലസാെിത്യകാരൻ ഉണ്ണി അമ്�മ്പലത്ിനറെ 
കവിത - ബാപെുജി വിളിക്ുനു എനിവ പൂക്ാലത്ിൽ 

ആസ്ദിക്ാം. കൂടാനത വട്ടപെെമ്പിൽ പീതാംബരൻ  
മാസ്റ്റർ അവതരിപെിക്ുന ഭാഷാ ക്ാസ് അക്ഷരം. 
കണിനക്ാന മാതൃകാ ക്ാസ,് അനിയമഷൻ വീഡിയ�ാ 
- ഉമ കണ പക്ഷിക്ൂടുകൾ നിെഞെ ഒരു മരം. കൂടാനത 
ഗാന്ിജ�ന്ിദിനായഘാഷത്ിൽ മല�ാളം മിഷൻ 

ചാപ്റ്റെുകളുനട കുട്ടികളും അധ്യാപകരും വരച് ഇരു
നൂെിൽ അധികം ചിത്രങ്ങളും കവിതകളും അനുഭവക്ു

െിപെുകളും വാ�ിക്ാം.

Email: mmradiomalayalam@gmail.com

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

ച്റഡിച്െല മലെലളത്ിൽ.....
ഷീ യെഡിയ�ാ�ിൽ ലിജിന കടുയമനി (മലയവട്ടുവ), ഗ്ീഷ്മ നക. (മാവിലൻ), 
ബിന്ദു ഇരുളം (കാട്ടുനായ്കൻ), രമ്യ ബാലകൃഷ്ണൻ (മലയവട്ടുവ), ോന്ി പന
യ്കൻ (പണി�), ഉഷ എസ് മപനിക്ര (പണി�), പ്രജിത സി (പണി�) 
എനിവരുനട യഗാത്ര നപൺകവിതകൾ യകൾക്ാം. യെഡിയ�ാ മല�ാ
ളത്ിൽ തിരക്ഥ�ുനട കഥ�ിൽ പ്രേസ്ത ചലച്ിത്ര സംവിധാ�കൻ 
ഷാജി എൻ കരുൺ പനങ്ടുക്ുനു. കൂടാനത പ്രേസ്ത എഴുത്ു
കാരൻ ജ�യമാെനറെ നൂെ് സിംൊസനങ്ങൾ എന കൃതി�ുനട 
ഓഡിയ�ാ ബുക്് ആസ്ദിക്ാം. മല�ാളം മിഷൻ അധ്യാപിക 
െിത യവണുയഗാപാലനാണ ്ഓഡിയ�ാ ബുക് ്ത�ാൊക്ി�ത.് 

പ�യമ പണലി�ിൽ പുല� ദളിത് സമുദാ�ത്ിനല എഴുത്ു 
കാരി രജനി പാലാപെെമ്പിൽ പനങ്ടുക്ുനു. മനങ്ാമ്പ് യഗാപാല
കൃഷ്ണനറെ പാട്ടുകളിലൂനട 'ആ വരികൾ' ആസ്ദിക്ാം.

Email: mmradiomalayalam@gmail.com

www.radiomalayalam.in

അറിെിപെ് പൂക്കലലാം, ച്റഡിച്െല മലെലളാം ഈ ലക്കങ്ങളിൽ

ഓൺലൈ 
നായതി നടന് 
്്പുഷ്ം 
അധ്ാപക 
്തിൽപ്പ്ാൈ
യതിൽനതിന്ന് 

ഗലന്ിേി ടകലല്ടപെട്ടച്പെലൾ  
കരഞ്ഞ കുട്ടി
അടൂരിനറെ ഗാന്ി ഓർമ്മ

്രിരമുവനന്പമുരം• മൊത്മാ 
ഗാന്ിന� നാഥുൊം വിനാ�ക് 
യഗാഡ് നസ നവടിനവച്ു നകാല്ലു
യമ്പാൾ സംവിധാ�കൻ അടൂർ 
യഗാപാലകൃഷ്ണന് ഏഴു വ�സ് 
പൂർത്ി�ാകുനയത ഉണാ�ി
രുനുള്ളൂ. ഗാന്ിജി�ുനട മര
ണവാർത് അെിഞെ ആ നകാ
ച്ുബാലൻ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ 
കരഞെു. 
ഇയത സന്ദർഭം കഥാപുരുഷൻ 
എന സിനിമ�ിൽ അടൂർ ചി
ത്രീകരിച്ിട്ടുണ്. താൻ എങ്ങനന 
ഗാന്ിജി�ുനട ആരാധകനാ�ി 
എനു പൂക്ാലം കൂട്ടുകാർക്ു
യവണി വിേദീകരിക്ുക�ാണ് 
അടൂർ യഗാപാലകൃഷ്ണൻ. 
'ഗാന്ിജി മരിച്ത് അെി�ുന
തു യെഡിയ�ാ�ിൽ കൂടി�ാണ്. 

ഞങ്ങനളല്ലാം നഞട്ടിയപൊ�ി. 
ന ക ാ ച്ു കു ട്ട ി � ാ ന ണ ങ് ി ലു ം 
എനിക്ു താങ്ങാൻ പറ്റാത്
യപാനല�ാ�ി. വല്ലാനത്ാരു 
ആഘാതം ആ�ിരുനു അത്. 
പിൽക്ാലത്് എൻനെ മൂത് 
സയൊദരൻ പെഞെു യകട്ടിട്ടു
ള്ളതാണ്, ഞാൻ അനനത് 
ദിവസം മുഴുവൻ കരഞെു 
എനു. വല്ലാനത്ാരു 
അനാഥത്ം ആണ് 
എനിക്ു യതാനി
� ത് .  ആ ർ ക്ു ം 
എനന സാന്്നി
പെിക്ാൻ പറ്റി�ില്ല. 
മ നു ഷ ്യനു ം  മ നു
ഷ ്യനു ം  ത മ് ി ലു
ള്ള  സ്  യ ന െ ന ത്
�ും അവർ ഒനിച്ുള്ള 

ജീവിതനത്�ും സംരക്ഷിക്ാ
നാണ ്അയദേെം പ്രവർത്ിച്ത.് 
അയദേെനത് നകാനത ്ഒരു മത 
ഭ്രാന്ൻ ആ�ിരുനു. അക്ാര്യ
ത്ിൽ ഒരു സംേ�വുമില്ല. വള്ള
യത്ാൾ ഗാന്ിജിന�പെറ്റി എഴു
തി�ത് പുല്ലിനന�ും പുഴുവിനന

�ും ഒരുയപാനല 
കണ ആൾ 

എനാണ.് 
ആ ഗാ

ന്ിജി
ന � 

ആണ് ഒരു ഘാതകൻ നവടിനവ
ച്ു നകാല്ലുനത്. ഇനതാനക് 
നമ്ുനട രാജ്യത്ിന് സംഭവിച് 
ധർമ്ച്യുതികളാണ.് രാഷ്ട്രം നപാ
െുക്ത്ില്ല അത്. 
ന ച െു പ്രാ � ത് ി ൽ  ത ന ന 
ഞാൻ ഗാന്ിജി�ുനട വലി� 
ഭക്ൻ ആ�ിരുനു. ഇനപൊഴും 
അങ്ങനന തനന. ഗാന്ിജിയ�ാ
ടുള്ള ഭക്ി കാരണം ഞാൻ 
സ്ന്മാ�ി യപാ�ിട്ട്  െിന്ദി 
പഠിച്ു. രാഷ്ട്ര ഭാഷാ പരീക്ഷ 
പാസാ�ി.  ഗാന്ി സ്മാരക 
നിധി�ിൽ യപാ�ി സ്�ം നൂൽ
നൂൽക്ാൻ പഠിച്ു. അങ്ങനന 
കിട്ടുന ഖദർ തുണി�ുനട ഉടുപൊ
ണ് ഞാൻ ധരിച്ിരുനത്.  സ് കൂ
ളിനലാനക് പഠിക്ുന കാലത്് 
ഞാൻ ഖദർ മാത്രയമ ധരിച്ിട്ടുള്ളൂ. 

ഗാന്ിഗ്ാമിൽ  ഉനത പഠന 
ത്ിന ് യപാ�തും ഒരു പരിധിവനര  
ഗാന്ിജി�ുനട ആേ�ങ്ങയളാടു
ള്ള ഇഷ്ടം നകാണാണ്.'

അടൂരിനറെ ഗാന്ിസ്മരണ യകൾക്ാം പൂക്ാലത്ിൽ
https://pookalam.kerala.gov.in/2021/10/11/the-child-who-cried-when-gandhiji-was-killed/
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കവിത

മഞ്ജു നിഷലദ്
അധധ്ാപിക
സൂർ പഠന കകന്ദ്രം
മലയാളം മിഷൻ ഒമാൻ

കഥ കഥ കഥ കഥ�ാ�ിര
മതുമതിന�ാരു കടലാ�ിടു
മതിനിട�ിനലാരല�ാകുനമാരടി�ങ്ങനട നചെുകഥ 

അകലങ്ങളിലകലരുനതയനാതി�
കഥ മാെി�തിനി അകലുനതിദൂരം
യപാലകലും മൃതി ദൂനര 

മതി മതി�ിതു മെനടക് �ുഗമതി
ലിനിന�ാരു കയ്യകലം മാത്രം മതി
�ക്നര�ിക്നരന�ല്ലാം കനയ്യത്ും ദൂരം 

പള്ളിക്ൂടമില്ലിനി�തു യമേപെുെമാണിനി
�തിൽ  കുട്ടികളും ടീച്െുനമാരു
ചതുരങ്ങളിൽ മാത്രം 

അനനാനക് പനി ചുമ ജലയദാഷം  
അവിടിനുനണാരു യപരതിനത്
യകാവിഡ് യപാസിറ്റീവ് 

കണാലെി�ുനവരും കണിട്ടുമ
െിഞെില്ലതു മാസ് നകനനാരു മൂടി�ിലാ
ളെി�ാൻ വഴി യവയണ? 

എയങ്ങാട്ടീ യലാകം അതിനലയങ്ങാട്ടീ
നമ്ൾ സ്പ്ങ്ങളിൽ ഇല്ലാനത്ാരു  
കാലം കലികാലം 

കഥ�ാ�് പല കാര്യങ്ങളുമതിനല
ചില കാര്യങ്ങളിലെി�ാനതാരു കഥ�ാകും
നമ്ുനട ഈ കാലം

കഥയാടയാരനു കാലം

സീമ
അധധ്ാപിക
മലയാളം മിഷൻ കനാർടവ

ഒരു തുള്ളി, പല തുള്ളി നപയ്തയപൊൾ  മഴ�ാ�ി 
മഴന�ാനു യതാർനയപൊൾ നതാടി�ാനക പുഴ�ാ�ി 
ഒരു പുഴ, പല പുഴ  യചർനയപൊൾ  നദി�ാ�ി 
ഒരു നദി, പല നദി ഒഴുകുനനാരു കടലാ�ി 
ഒരു കടൽ, നിെ കടൽ , തിര�ിളകും  നീരാഴി 
ഒരു തിര, പല തിര നമ�് യചർനുലഞെിട്ടു 
ഒരു നചെു നവ�ിലിനറെ മക പിടിച്ു�രാനാ�് 
ഒരു ജല ബാഷ്പമാ�് വാനിൽ പെനങ്ങു 
ഒരു െിമ കണിക�ാ�് ഇരുളുനു മാനത്ു
ഒരു നചെു കാറ്റിൻ പരിഭവം യകട്ടയപൊൾ 
ഒരു ചാറ്റൽ  മഴ�ാ�് പിനന�ും നപയ്യുനു ...

ഒരു തുള്ളി പല തുള്ളി പുതുമഴ നപയ്തയപൊൾ 
ഒരു തരി മണ്ണ് കുതിർനു പൂമണമാ�ി
ഒരു മരം പൂമരം കാനറ്റാനുലച്യപൊൾ
പൂമഴ, യതന്മഴ,  മരമാനക നപയ്യുനു
ഒരു മരം പല മരം യചരുയമ്പാൾ ഒരു വനം 
പാടി�ുണർത്ാനാ�ി ഒരു കിളി മപങ്ിളി
മെുവിളി കൂകുമിണക്ിളിക്ാ�ിതാ 
തളിരില മകകളാൽ വിടരും മെക്ുട

ഒരു തുള്ളി, പല തുള്ളി  പ്രണ�ം നപയ്തയപൊൾ 
യതാരാനത നിനനാരീ കണ്ണീർ മഴ
ഒരു നചെു ചിരി�ിൽ നീ മഴ�ാ�ി നപയ്തയപൊൾ 
മനമാനക  കുളിരാ�് ഞാൻ  മാനത്ു മഴവില്ലാ�്

ഒരു തുള്ളി....  
പലതുള്ളി....
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രത് ന ഉണ്ി
അധധ്ാപിക,  
മലയാളം മിഷൻ, ഷാർ�

ട�റുതുരുത്ി ഉണ്ികൃഷ്ണൻ
അധധ്ാപകൻ
മലയാളം മിഷൻ ടെക്ന്

മാനവ സമത്വും  
സയൊദര്യചിന്�ും 
പാരിതിൽ പരത്ിയ�ാരു 
ബാപെുജിന� ഓർക് നാം..

വൃത്ിെീനമാ�ിടുന - 
പരിസരം േുചീകരിച്ു , 
ചിത് േുദ്ിയ�ാനട�ിന്ൃ 
ത്ി�ാ�ിരിക്ുവിൻ

വൃത്ി ചിന്ഉള്ളിലാ�്- 
നിെഞെിയടണനമയപൊഴും. 
വൃത്ി�ാക്ിടണമിന്ൃ 
ത്ി�ുയള്ളാരീ ദിനം.

"അെിംസന�ന മന്തയമാതി  
ഗാന്ിന� സ്മരിക്ുവിൻ 
അചഞ്ല പ്രതിഷ്ഠരാ�ി  
രാജ്യയസവ നചയ്യുവിൻ...

ചിത്േുദ്ി മകവരിച്ു - 
യസവനത്ിനൂനൽ നൽകി 
ഭാരതത്ിൻ മക്ൾ നാം  
ത്യജിക് െിംസചിന്കൾ 

ദുഷ്ടചിന് വിനട്ടാഴിഞെ്  
സ് യനെ ചിത്രാകുവിൻ 
സ് യനെനമനനാരരൌഷധത്ാൽ 
 വ്യാധികൾ അകറ്റുവിൻ...

ഗാന്ിതൻ സയന്ദേങ്ങൾ 
തലമുെയ്കു പകരുവിൻ 
ഗാന്ി�ാ�ി മാെിടാം  
നമുക്ുനമനയതാർക്ുവിൻ!

ഗാന്ിന� സ്മരിച്ു നകാണ് 
യസവചിന് മകവിടാനത 
മർത്യനന്മനചയ്തു നിത്യം 
സ്ർഗ്ഗംമാക്ാം പാരിടം

യവരുകളുനട ആഴങ്ങളിൽ 
പുഷ്ടി�ാ�് വളർനു വൃക്ഷങ്ങൾ
കൂടിനറെ പിനലിഴകളിൽ
കാണുവാൻ കഴി�ുനു സ് യനെം

വള്ളികളുനട നീളങ്ങളിൽ
കാണാം താഴ്മതൻ ഉ�രങ്ങൾ
േിഖരത്ിൻ തല�ാട്ടലിൽ
കാണാം ഇല�ുനട സ്ുടത

ഈ പ്രപഞ് തത്ങ്ങളുനട
നവളിനപെടുത്യലാർമിപെിക്ും
തമ്ിലിണക്മാ�ിരിക്ാൻ
പ്രകൃതിതൻ മുനെി�ിപെ്

�ുദ്കാലത്ിൻ മുെിവുകൾ
സ് യനെപെൂക്ളാൽ തടവുയമ്പാൾ
നാം ജീവിച്ു നകാണിരിക്ുന
കാലത്ിൻ അർത്ം കുെിക്ുനു

ഗാന്ി�യ്ി

അർഥം
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ഓർമ്ക്കുറിപെ്

അാംബിക പി. ച്മച്നലൻ
അധധ്ാപിക
മലയാളം മിഷൻ, ഡൽഹി കെലലസ്ുച്തലണി
ഒരു ഇടവപൊതിക്ാലത്ാ

ണ്.. അനല്ലങ്ിലും ഇടവ
പെ ാ ത ി �ു ം  തു ല ാ വ ർ ഷ വു ം 
ഒരുയപാനല യതാനി�ിരുനു  
ആ പ്രാ�ത്ിൽ.. തിമിർത്ു 
നപയ്യുന മഴ  എനും എയപൊഴും 
ഏറ്റവും സയന്ാഷം നൽകി�ി
രുനു...

പ ക ൽ  ന പ യ്യു ന  മ ഴ � ാ
നണങ്ിൽ ഒരു തുള്ളി യപാലും 
ഞങ്ങനള നതാടാനത താനഴ 
വീഴില്ല... രാത്രിമഴ യകട്ടുനകാ
ണ്  ക ി ട നു െ ങ്ങ ാ ൻ  ഉ ള്ള 
സുഖം. അല്പം തണുപെ് അരിച്ു 
യകെുയമ്പാൾ പുതപെ് അയങ്ങാ
ട്ടും ഇയങ്ങാട്ടും വലിച്് വലിച്്, 
ഒടുവിൽ അച്ഛൻ ഉണരുനതു
വനര�ുള്ള ബെളം..അച്ഛനറെ 
േബ്ദം യകട്ടാൽ മതി പിനനന�
ല്ലാം ോന്ം.. ' 

ആരാ ഒച് വച്ത് '?  ചില
യപൊൾ അച്ഛൻ എണീറ്റ് വനു 
യചാദിക്ും.. അയപൊയഴക്ും കൂട്ട
ത്ിൽ ആനരങ്ിലും ഉെക്ത്ിൽ 
എന യപാനല പിച്ും യപ�ും പെ
�ുനത ്യകൾക്ാം.. ബാക്ിന�
ല്ലാവരും വാ�് നപാത്ി അടക്ി
പെിടിച്ു ചിരിക്ുനുണാവും..

ജൂ ണ ി ൽ  സ്  കൂ ൾ  തു െ ന
യ പെ ാ ൾ  ഞ ാ ൻ  മ ാ ത്രം  ഒ രു 
സ് കൂളിലും കൂനടപെിെപെുകൾ 
മനറ്റാരു സ് കൂളിലും ആ�ിയപൊ
�ി.. അയതാനട എനറെ എല്ലാ വി
കൃതിക്ും തിരശേീല വീണു..

ഒര  ുദിവസം സ ്കൂൾ വിട്ടയപൊൾ 
ഭ�ങ്ര മഴ.. പുസ്തകസഞ്ി�ും 

കുട�ും യചാറ്റുപാത്രവും ആണ് 
ജംഗമവസ്തുക്ളാ�ി കയ്യിലു
ള്ളത്.. കുട നിവർത്ിപെിടിച്ു 
പുസ്തകം നന�ാനത സൂക്ഷിച്ു
നകാണ് നടക്ുനതിനിട�ിൽ 
ആണ് മനറ്റാരു ചിന്.  കുട�ിൽ 
നിന ്ഇറ്റിറ്റ ്വീഴുന നവള്ളം യചാ
റ്റുപാത്രത്ിൽ യേഖരിച്ു  നട
നായലാ.. മമതാനം എത്ുന
തിനു മുമ്പ് എത്ര നിെ�ും എന് 
യനാക്ാം... ചിന്ിച്ു തീരും മുയമ്പ 
തീരുമാനവുനമടുത്ു.. ഒരു മക 
മുഴുവനും നനഞെു എങ്ിലും 
നചയ്ത കാര്യത്ിൽ ഉൾപെുളകം 
നകാണു..

പയക്ഷ മമതാനനത്ത്ി�
തും  മഴ നിനു.. പയക്ഷ അവിനട 
കണ കാഴ്ച കണതിലും യകട്ടതി
ലും യമനല ആ�ിരുനു..മഴ നപയ്ത് 
മമതാനം നിെഞെു കിടക്ു
നു.. മറ്റു സ് കൂൾ കുട്ടികനളല്ലാ
വരും മമതാനത്ിനറെ അതിര് 
ചുറ്റി വളഞെു ആണ് യപാകുന
ത്.. അഞ്ാെ് ആൺകുട്ടികൾ 
മമതാനത്ിനല നചളിനവള്ള
ത്ിൽ കളിക്ുനുണ്..കുെച്് 
യനരം മമതാനവും നവള്ളവും 
യനാക്ി നിനു.. 

വീടുപണിക്ുയവണി നചങ്
ല്ല് നവട്ടി� വലി� കുഴികളിൽ 
കടലാസ്ു യതാണി ഇെക്ി�
തും, 'കരിമീൻ കണ്ണായള' പാട്ടു 
പാടി�തും, മുങ്ങാനത നീങ്ങി� 
കടലാസ്ു യതാണിക്് വലി�
മ്�ുനട വീട്ടിനല കേുമാവിൽ 
നിനു പെിച് കേുവണി സമ്ാനം 

നകാടുത്തും  ഉള്ളിൽ മിനി..
പിനനാനും ആയലാചിക്ാൻ 
അനുവദിച്ില്ല.. അതിന് മുയമ്പ, 
നിവർത്ി� കുട തല കീഴാ�ി 
നവള്ളത്ിൽ ഇട്ടു. പതുനക് 
നീക്ി..കടലാസ്് യതാണി നീ
ങ്ങുന ലാഘവയത്ാനട കുട 
നീങ്ങി..മക നകാട്ടി ആർത്ു 
ചിരിയച്നന, കയ്യിൽ പുസ്തകമി
ല്ലാ�ിരുനനങ്ിൽ.. 

ഉടനന മനറ്റാരു  ആേ�ം 
യ ത ാ ന ി . . . . പു സ്ത ക സ ഞ് ി 
ന�ടുത്ു പതുനക് മലർത്ി
�ിട്ട കുട�ിൽ വച്ു.. ഒരു യസറ്റ്, 
ഒരു യകരള പാഠാവലി രണു 
യസറ്റ ്നപൻസിൽ ഇത്രയ� ഉള്ളൂ 
പുസ്തക സഞ്ി�ിൽ..അതങ്ങ
നന കാ�ലിൽ ചുണൻ വള്ളം  

എന യപാനല നീങ്ങിനക്ാണി
രുനു.. എനറെ മനസ് ്സയന്ാഷം 
നകാണ് തുള്ളിച്ാടി.. മമതാന
ത്ിനറെ അതിര് ചുറ്റി വളഞെു 
യപാകുന കുട്ടികൾക്് മുമ്പിൽ 
എനറെ കുടവള്ളം വിജ�ശ്ീലാ
ളിത�ാ�ി മുയനെിനക്ാണി
രിക്ുനു.. ന�ിക്ുനത് ഈ 
ഞാനും.. സ് കൂളിൽ പുതി�താ
�ി യചർന ഞാൻ നാനള ക്ാസ്ി
നല താരമാവുനയതാർത്ു ഉൾ
പെുളകം നകാണു.. അത് അധിക 
യനരം നീണു നിനില്ല.. നവള്ള
ത്ിലൂനട നടനു സമ�ം നീങ്ങി
�ത് അെിഞെില്ല.. മഴ വീണും 
ചാെി തുടങ്ങി..  ഒന് തിരിഞെു 
യനാക്ി�യപൊൾ യപടി യതാനി.. 
ഇനി�ും പകുതി ദൂരം ബാക്ി.. , 

നടത്ം അല്പം യവഗത്ിലാക്ി 
യനാക്ി.. കാലുകൾക് ്ഭാരം കൂ
ടുനത് യപാനല...

ഒരു കണക്ിന് അക്നരന�
ത്ി പടവുകൾ ക�െി പുസ്തക 
സഞ്ി യതാളിൽ ഇട്ട ്കുട  തിരിച്ു 
പിടിച്്  യഗറ്റ്  കടക്ുയമ്പാൾ 
മുമ്പിൽ   എനന ത്നന യനാക്ി 
നിൽക്ുന അച്ഛൻ.... എല്ലാ  
കുട്ടികളും വീട്ടിനലത്ിക്ഴി
ഞെിട്ടും എനന കാണാനത 
അയന്ഷിച്ിെങ്ങി�താനണനു,  
ചൂരലിനറെ അടി നകാണ പാടു 
കളിൽ എണ്ണ ചൂടാക്ി പുരട്ടി 
ത് രു ന ത ി ന ി ട � ി ൽ  അ മ് 
പെഞെു.. "നിനക്് ഇത്ര�ും  
കിട്ടി�ാൽ യപാരാ'എനനാരു  
യമനമ്പാടി�ും.

വജ്രകലന്ി
ൊപ്റ്റർതല വി�യികൾ

തനുടർച്....

<... ൈഹ് ക്റൻ  ...>

<... കഗാവ  ...>

<... ടെക്ന്  ...>

നവധ് സനു�ിത്ത് ക�ാവിൻ പി കറാവിൻ സൂരധ്നാരായണൻ അപർണ വിടഷൽമി മാതധ്നു ഗൗതം ടക അ�ിത് ആതികഥയ സനു�ിത്ത് അനഘ് കൃഷ്ണ ആർ.

സ�ിത മനുരളി സി സപരധ് ക�ാവാന കമരി�സ്റിൻ ്അഭിരാം റാവിഷ്ടി. സനുൈിത ര�ിൻ ഗംഗാധരൻ ആകരാൺ �യൻ പി.എ. തധീർഥ

അനാമിക അനി �ൂന ഉറനുടവകച്ടനുത്ത് ്അകലാക് അനികാർത്തിക സനുകരഷ് നമിത നന്കനുമാർ നമ്രത നന്കനുമാർ
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ചാറ്റൽമഴ

കവിത

കവിത

വിദ്ലലക്ഷി ടക.പി.
കണിടകൈാന് വിദധ്ാർഥി
ഈകറാഡ്, തമിഴ് നാട് 

അഖിച്ലഷ്
വിദധ്ാർത്ി
ഡൽഹി മലയാളം മിഷൻ

ഗാന്ി നമ്ുനട ബാപെുജി
നമ്ുനട സ്ന്ം ബാപെുജി
അെിംസയ�ാനട ഭാരതനത്
യമാചിത�ാക്ി� ബാപെുജി 
ഖാദി വസ്തവുമണിഞെ്
വട്ടക്ണ്ണട�ും വച്്
ഉനുവടി�ുനമടുത്്
നമ്ുനട ഗാന്ിജി വരവാ�യല്ലാ
ചുണിൽ വിരി�ും പുഞ്ിരി�ും
മനസ്ിൽ നിെന� സ് യനെവുമയല്ലാ
നമ്ുനട ഗാന്ി അപെൂപെനന 
അതുല്യനാക്ി തീർക്ുനു
അെിംസയ�ാനട ഭാരതനത്
യമാചിത�ാക്ി� ബാപെുജി

ഏകാന്മാ�ുള്ള പാതകൾ യതടുയമ്പാൾ
എവിനടന�നെി�ാനത മെഞെുയപാ�ി
ഏക�ാ�ുനള്ളാനരൻ കാൽചിലമ്പിൻ നാദം
ദൂനരന�നനവിനടയ�ാ�ിരുനു യകട്ടു

ൈാപെനു�ി

മാറ്റം

തമിഴ് നാട് ചാപ്റ്റെിനറെ മല�ായളാ
ത്സവം 2021 നു യവണി നടത്ി� യലായഗാ 
ഡിമസൻ മത്സരത്ിൽ വിജ�ിച് ആർ. 
െരിയദവ് രൂപകൽപെന നചയ്ത യലായഗാ.

യ�ാഗങ്ങളില്ല, സംഘങ്ങളില്ല
കണുമുട്ടുയമ്പാൾ ആയലേഷങ്ങളില്ല
നമസ് യതന�നനാരീ പദത്ിനാ�ിനി-
ത്ര�ും പ്രാമാണ്യയമെിടുനമനാരെിഞെു

എവിനടയ�ാ നിനങ്ങുത്വിച്ീടുമി
നകായൊണന�യനാരീ മാരിന� തകർക്ുവാൻ
ഏവരും ഒരുയപാനല യപാരാടി
നപാരുതുമീ വിേ്മിനിനനാരീ �ുദ്ഭൂമി

സകലതും മാെുയമ്പാൾ, നരരാേി�ും മാെിടും
ഒരു പുതു പ്രഭാതത്ിൻ പ്രത്യാേ പൂത്ിടും
നന്മതൻ കിരണങ്ങനളപൊടും പരനിടും
വസുന്രയ്കിന് പുതുജന്മയമകിടും

ഒരുയപാനല നിനങ്ങു മാറ്റങ്ങൾ കണിടാം
നന്മതൻ ഉട�ാട ധരന� അണി�ിച്ിടാം
നീ�ില്ല, ഞാനില്ല, നാം മാത്രമാ�ിടാം
മാെുനകാലത്ിൻ നചെുകണികകളാ�ിടാം

യലാകം മുഴുവനും വികൃതമാ�് മാെുയമ്പാൾ
മവകൃതമാന�ാനരൻ ചിത്മയപൊൾ
ചിക�ുനു ചില നിർദേ� സത്യങ്ങൾ
മവരാഗി�ാ� �മിന� യപാനല

തിരയക്െും നഗരത്ിൽനിന്
ഒച്�ും, നവളിച്വും, പുക�ുമില്ല
പകരം കരുതലും, ഭീതി�ും, മൂകത�ും
നഗരത്ിലിന് പരിേിഷ്ഠമാ�ുള്ളൂ

വിജനമീ വീഥികൾ, മൂകമീ ചലനങ്ങൾ
യലാകമിനിനനാരു ഗ്ന്ഥപെുര
മാനവരൂപിതൻ ഭൂതഭവിഷ്യമിക്ാലമുെങ്ങുന
ജീർണ്ണ സ് കന്ദങ്ങൾ അടക്ി� ഗ്ന്ഥപെുര

ഇനനല പുക�ാൽ മെനഞൊരീ മാനം
ഇനി നാനള�ും പുകനകാണ് മെ�ുമീ മാനം
ഇനീ സുവ്യക്മാനനത് വീക്ഷിപൊൻ
പടിവാതിലുകൾക്ിപെുെം ആരുമില്ല

കാലങ്ങൾ മാെുനു, ഭാവങ്ങൾ മാെുനു
ധര�ിനു വീണും പുതു രൂപമണി�ുനു
ആളുകൾ മാെുനു, മലീനത മെ�ുനു
മാെുനു സരൌഹൃദബന്നങ്ങൾ യപാലും
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കർണ്ാടകത്ിനറെ സംസ്ാന ഉത്സവമാണ് ദസറ

പ്രദീപ് കുമലർ
അധധ്ാപകൻ 
ക്മസൂരനു കമഖല

 കാഴ്ചകളനുടട ഉത്വടമാരനുകൈനുന്

ഏനതാരു പ്രവാസിന��ും 
യപാനല മമസൂരുവി

നല കാഴ്ചകളിൽ എനന എനും 
ആകർഷിച്ിരുനത് ദസെ�ു
നട ആയഘാഷങ്ങളാ�ിരുനു. 
മമസൂർ ആനക ദസെയ്കാ�ി 
ഒരുങ്ങുനത ്കായണണത ്തനന
�ാണ്.

ദീപാലംകൃതമാ� രാജവീ
ഥികൾ, സ്ർണ്ണനിെമാർന 
മമസൂര  ുനകാട്ടാരം, അലന�ാലി 
യപാനല ജനസഞ്�ങ്ങൾ, 
മമസൂര  ുദസെ ഒരുക്ി വയ്കുനത് 
കാഴ്ചകളുനട ഉത്സവമാണ.് ഉത്സവ
ത്ിൽ അലിഞെ ്യചർന നാടും 
നഗരവും കാണാനും പകർത്ാ
നുമാ�ി യലാകം മമസൂരുവിയല
ക്് ചുരുങ്ങുക�ാണ്. 

ദസെ�ുനട യമളങ്ങൾ തുട
ങ്ങാൻ ഇനി അധിക ദിവസങ്ങ
ളില്ല. പത്ുദിവസം നീണുനിൽ
ക്ുന നവരാത്രി ഉത്സവങ്ങളു
നട ഭാഗമാണ് മമസൂരു ദസെ. 
കർണ്ണാടകത്ിനറെ സംസ്ാന 
ഉത്സവമാണ് ദസെ. സഞ്ാരിക
ളുനട പെുദീസ�ാണ് മമസൂരു. 
മ െ ി ഷ ാ സു ര ന റെ  ഊ ര ാ ണ് 
മമസൂരാ�ി മാെി�നതന് 
ചരിത്രം പെ�ുനു. മമസൂരിനറെ 
ചരിത്രം നവാഡ�ാർ രാജവംേ
ത്ിനറെ കൂടി ചരിത്രമാണ്.  1399 
ൽ �ാദൂരയ്യ നവാഡ�ാർ സ്ാപി
ച് നവാഡ�ാർ രാജവംേം ആദ്യ
കാലത് ്വിജ�നഗര സാമ്ാജ്യ
ത്ിനറെ കീഴിലാ�ിരുനു. വിജ�
നഗര സാമ്ാജ്യത്ിനറെ പതനയേ
ഷം സ്തന്ത രാജ്യമാ� മമസൂർ 
മെദരലി ടിപെു മുയനറ്റങ്ങൾ

ക് ്സാക്ഷ്യം വെിച്ു. 
പ ി ന ീ ട് 

ബ്ിട്ടീഷ് രാജ്യത്ിനു കീഴിൽ 
നവാഡ�ാർ മമസൂർ ഭരണം 
നടത്ി. �ദുവീർ കൃഷ്ണദത് 
ചാമരാജ നവാഡ�ാർ ആണ് 

ഇയപൊഴനത് മൊരാജാവ്. 
പാരമ്പര്യത്ിനറെ പകിട്ടും പു

തുമ�ുനട നിെച്ാർത്ും യചർന
താണ് ദസെ ആയഘാഷം. മെി
ഷാസുരനുയമൽ ചാമുണ്ഡിയദവി 
യനടി� വിജ�ത്ിനറെ ഓർമ് 
പുതുക്ലാണ് മമസൂരു ദസെ. 
തിന്മ�ുനട യമൽ നന്മ�ുനട വിജ
�മാ� ദസെ ആയഘാഷം തു
ടങ്ങുനത് ചാമുണ്ഡി സനിധി
�ിൽ നിനാണ.് മമസൂരു മൊ
രാജാവ് ചാമുണ്ഡി യദവിക്് പ്ര
യത്യകം പൂജകൾ നടത്ി�തിനു 
യേഷം ദസെ  ആയഘാഷങ്ങൾ 
തുടക്മാകുനു.

4 1 0  വ ർ ഷ ന ത്  ച ര ി ത്രം 
മമസൂരു ദസെയ്ക് പെ�ാനു
ണ്. വിജ�നഗര സാമ്ാജ്യത്ി
നല രാജാവാ�ിരുന കൃഷ്ണയദ

വരാ�രുനട കാലത്ാണ്  
മമസൂരു ദസെ ആദ്യ

മാ�ി ആയഘാഷിക്ു
നത.് ഒരു കാർഷിക 

ഉത്സവമാ�ാണ് 
ആദ്യഘട്ടത്ിൽ 
ദസെ ആയഘാ
ഷിച്ിരുനത്. 

മ മ സൂ രു 
ദ സ െ �ു ന ട 

പ്രധാന ആകർഷണ യകന്ദം അം
ബലവിലാസ് പാലസ് അഥവാ 
മമസൂർ പാലസ് ആണ്. ഒരു 
ലക്ഷത്ിലധികം ബൾബുക
ളാൽ ജ്ലിക്ുന മമസൂരു 
നകാട്ടാരത്ിനറെ ചിത്രം ദസെ 
കാലനത് പ്രയത്യകത ആണ്. 
പ്രകാേ പൂരിതമാ� നകാട്ടാര
ത്ിന് മുനിൽ സംസ്ാനത്ി
നറെ സാംസ് കാരികത വിളിയച്ാ
തുന വിവിധ നൃത്, സംഗീത പരി

പാടികൾ നവരാത്രി നാളുകളിൽ 
അരയങ്ങെും. 

രാജ ദർബാർ ദസെ ആയഘാ
ഷത്ിനറെ പ്രയത്യകതകളിൽ 
ഒനാണ.് പ്രയത്യക ക്ഷണിതാക്
നള കൂടി ഉൾനപെടുത്ി ജനങ്ങൾ
ക്ു യവണി�ുള്ള രാജദർബാെു
കൾ ഇനും ദസെ കാലത്് നട
ക്ുനുണ.് മമസൂരു ദസെ�ുനട 
പ്രധാന ആകർഷണവും അവ
സാനനത് ചടങ്ങുമാണ ്വിജ�
ദേമി നാളിൽ നടക്ുന ജംബു 

സവാരി. ചാമുണ്ഡി യദവി�ുനട 
750 കിയലാ ഭാരമുള്ള സ്ർണ്ണവി
ഗ്െം ആനപെുെയത്റ്റി നകാട്ടാര
ത്ിൽനിന് ബനി മണ്ഡപത്ി
യലക്ുള്ള �ാത്ര�ാണ ്ജംബുസ
വാരി. പഞ്പാണ്ഡവർ അവരുനട 
ഒളിവു ജീവിതകാലത് ്അവരുനട 
ആ�ുധങ്ങൾ ഒളിപെിച്ു വച്ിരു
ന സ്ലമാണ് ബനിമണ്ഡപ
വും അവിടുനത് ബനി മരവും. 
ഐേ്ര്യത്ിനാ�ി ഇനും ജന

ങ്ങൾ അവിനട പൂജകൾ നടത്ു
നുണ.് നകാട്ടാരത്ിൽ നിന ്വാ
ദ്യയഘാഷങ്ങളുനട�ും  ആനക
ളുനട�ും കർണ്ണാടക തനിമ നി
ലനിർത്ുന യപ്ാട്ടുകളുനട�ും 
അകമ്പടിയ�ാനട�ുള്ള ജംബു 
സവാരി മണിക്ൂെുകൾ നീണു
നിൽക്ും. 

ആ സൂ ത്രി ത  ന ഗ ര മ ാ �  
മമസൂരിനല ദസെ ആയഘാ 
ഷവും ആസൂത്രിതമാണ്. പാ
രമ്പര്യ ചടങ്ങുകൾ നകാട്ടാര
വുമാ�ി ബന്നപെട്ട് നടക്ു
യമ്പാൾ തനന ദസെന� ജന
കീ�മാക്ുന കലാപരിപാടികൾ 

കർണാടക സർക്ാർ ആസൂ
ത്രണം നചയ്തിട്ടുണ്. മല്ല�ുദ്ം, 
പുരാതന നാടകങ്ങൾ അരങ്ങി
നലത്ുന രംഗാ�ന, യ�ാഗ 
ദസെ, ആർക്ിയ�ാളജി വകു
പെിനു കീഴിൽ നഫെിയറ്റജ് ദസെ, 
ദസെ വാട്ടർ സ് യപാർട് സ്, �ുവ 
ദസെ, കാർഷിക ദസെ, ദസെ 
എക് സിബിഷൻ, ഫ് ളവർയഷാ, 
കുട്ടികളുനട�ും സ്തീകളുനട�ും 
ദസെ തുടങ്ങി മമസൂരു ദസെന� 
ജനകീ�മാക്ുന പലതരം പരി
പാടികളും ഈ നവരാത്രി നാ
ളുകളിൽ മമസൂരുവിൽ അര
യങ്ങെുനു. 

ദസെ ആനകനള വരയവൽക്ു
ന ഗജപാ�നത്ിൽ തുടങ്ങി 
യഘാഷ�ാത്ര�ാ�ി എത്ി 
ബനി മരത്ിൽ പൂജ നടത്ു
നതുവനര�ുള്ള ചടങ്ങുകൾ 
കാണാൻ ദേലക്ഷക്ണക്ിന് 
ജനങ്ങൾ മമസൂരുവിൽ എത്ാ
െുണ.് യകാവിഡിനറെ നി�ന്തണ
ങ്ങൾ ഉനണങ്ിലും ഈ വർഷവും 
ദസെ നടക്ുനമന് കർണ്ണാടക 
സർക്ാർ പെഞെിട്ടുണ്. 

വിയനാദ സഞ്ാര യകന്ദം 
കൂ ട ി � ാ �  മ മ സൂ രു വ ി ന റെ 
പ്രരൌഢിക്് തിലകക്ുെി�ാണ് 
മമസൂരു ദസെ. നതരുവീഥിക
ളിൽ മുഴുവൻ നവളിച്വുയമന്ി 
മമസൂരു കർണാടക�ിനല നാ
ദഗബ്ബ (സാംസ ്കാരിക ഉത്സവം) 
ക്ാ�ി ഒരുങ്ങിക്ഴിഞെു. 

വമസൂരു ദസറ

പത്ുദിവസം 
നീണ്ുനിൽക്ുന 
നവരാപതി 
ഉത്സവങ്ങളുനട 
ഭാഗമാണ് 
കർണ്ാടകത്ിനറെ 
സംസ്ാന ഉത്സവമായ 
മമസൂരു ദസറ. 
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ര�ാക്് രലാർ 

യകരളത്ിനല കണ്ണൂർ, കാസെ
യഗാഡ ്എനീ ജില്ലകളിലാ�ി 

അധിവസിക്ുന ആദിവാസി സമൂെമാ
ണ് മാവിലർ.കാസെയഗാഡ് ജില്ല�ിനല 
യൊസദ്ുർഗ ്താലൂക്ിലാണ ്ഇവനര കൂടു
തലാ�ി കണുവരുനത.്നചെുമൻ എനും 
ഇവനര വിളിക്ാെുണ്. തുളു മാവിലർ, 
ചിങ്ങത്ാന്മാർ (ഇടമാവിലർ) ഇങ്ങനന 
രണു വിഭാഗങ്ങൾ ഇവർക്ിട�ിലുണ്. 
നകാഡഗുമാ�ി കൂടുതൽ ബന്മുള്ളവ
രാണ് തുളു മാവിലർ. തുളുവും മല�ാള
വും ഇടകലർന ഭാഷ�ാണ.് മാവിലരുയട
ത്. ഇതിനു ലിപി വ്യവസ്�ില്ല. മല�ാള 
ലിപി ഉപയ�ാഗിച്ാണ ്എഴുതിവരുനത.്

പൂർണമാ�ും കാടിനന ആശ്�ിച്ു
ള്ള ജീവിതമാ�ിരുനു ആദിവാസികളുയട
ത്. കാടുനവട്ടിനത്ളിച്ുള്ള പുനം കൃഷി, 
കാട്ടിനല അസംസ് കൃത വസ്തുക്ൾ ഉപ
യ�ാഗിച് ്കുട്ട, വട്ടി തുങ്ങി�വ ഉണാക്ുക 
എനിവയ്കു പുെനമ യതൻ യേഖരണം, 
ഭക്ഷ്യയ�ാഗ്യമാ� കാട്ടുകിഴങ്ങുകൾ, 
കാ�്കനികൾ, ഇലകൾ എനിവ കണു
പിടിക്ൽ എനിവജീവയനാപാധി�ാ�ി 
മാവിലർ സ്ീകരിച്ിരുനു. കാട്ടിൽ നിനും 
പുതി� ഭക്ഷ്യവസ്തുക്ൾ കനണത്ുന 
കാര്യത്ിൽ മാവിലർ എയപൊഴും ശ്ദ് 
നകാടുത്ിരുനു. അതിനറെ ഫലമാ�ി 
തനതാ� ഒരു ഭക്ഷ്യസംസ് കാരം തനന 
അവർക്ുണ.് നര, ചാവ, യകത, കുരുണ,് 
നവണ്ണി, കാ�ൽ, ഓട, കണില, ഉെുക്ി, 
എനിവ മാവിലരുനട ഭക്ഷണങ്ങളാണ്.
പുളി �ുെുമ്പു നകാണുള്ള ചമ്ന്ി�ാണ് 
ഉെുക്ി. ആദ്യകാലത് ്നാ�ാടി�ും ഇവർ 
ഭക്ഷണം കനണത്ി�ിരുനു.

മാവിനറെ ഇല വസ്തമാ�ി ഉപയ�ാ
ഗിച്വർ, മാവിലയത്ാടിനു സമീപത്ു
താമസിച്വർ, 'മാവിലവ്' എന പച്മരു
നു ഉപയ�ാഗിച്ിരുനവർ എനിവ�ാ
ണ് മാവിലർ എന യപരിനന ചറ്റിപെറ്റി�ു
ള്ള നിഗമനങ്ങൾ. കൂടാനത യമരർ എന 
വാക്ിൽ നിനും പണ്ഡിതർ മാവിലർ 
പദം നിഷ്പാദിപെിനച്ടുക്ാെുണ്. യകരളം 
ഭരിച്ിരുന യചരമാനറെ ആൾക്ാർ എന 
നില�ിലാണ ്നചെുമൻ എന യപര ്വനു. 
എനാണ ്ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രാ
�നപെടുനത.് മൂപെന്മാരിൽ അധിഷ്ഠിതമാ� 
സാമൂെ്യഘടന�ാണ് അവർ പിന്ുടരു
നത.് കിരാൻ, ചിങ്ം എനനാനക് മൂപെന് 
യപരുകളുണ്.

പൂർണമാ�ും കാടുകനള ആശ്�ിച്് 
ജീവിച് മാവിലർ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഗുെ
കളിലാണ്  താമസിച്ിരുനത്. എനാൽ 

പിൽക്ാലത് ്അവർ ജന്മികുടുംബങ്ങളു
നട അടിമകളാ�ിമാെി. അയതാനട കുടിൽ 
നകട്ടി താമസിക്ുന സാമൂെ്യവ്യവസ്ി
തി�ിയലക്് വനു. ഓയരാ മാവിലർ യഗാ
ത്രത്ിനുള്ളിലും 10 മുതൽ 50കുടുംബ
ങ്ങൾ വനര ഉണാകും. ഓയരാ കുടുംബ
ങ്ങനള�ും ഇല്ലങ്ങൾ എനാണ് അെി�
നപെട്ടിരുനത്. അമ്വഴി�ാണ് ഇല്ലയപെരു
കൾ ലഭിച്ിരുനത്. ഒയര ഇല്ലത്ിൽനപെട്ട 
ആളുകൾ തമ്ിൽ വിവാെബന്ം അനു
വദിക്ാെില്ല.

മുയട്ടാളനമത്ുന യതാർത്ുമുണും 
കവുങ്ങിൻ പാള നതാപെി�ുമാണു മാവി
ലനറെ യവഷം. ഇതിനു പുെനമ അര�ിൽ 
കത്ി തൂക്ി�ിടാൻ പറ്റുന അരപെട്ട കൂടി 
ഉണാകും. നതാടങ്ൽ എനാണ ്ഈ അര
പെട്ടക് ്പെ�ുനത.്സ്തീകൾക് ്കുച്ാണം 
എന് വിയേഷിപെിക്ുന യമൽമുണാണ് 
യവഷം.  പാളനത്ാപെി ഇവരും ധരിക്ാ
െുണ്. കൂടാനത വിവാൊയേഷം സ്തീ
കൾ  നിെന� കല്ലുമാല�ും ആലുമിനു�ം 
വളകളും ഇരുമ്പ് യമാതിരങ്ങളും ധരിക്ാ
െുണ.് ഓല ഒരു പ്രയത്യക രീതി�ിൽ ചുരുട്ടി 
കമ്ലാ�ി ഉപയ�ാഗിക്ുനു. സാധാരണ 
നചരുപെുകൾ ധരിക്ാത് ഇവർ അപൂർ
വമാ�ി ആലം എന മരത്ിനറെ യതാൽ
നകാണ് നമതി�ടി ഉണാക്ി ഉപയ�ാഗി
ച്ിരുനു. ആണും നപണ്ണും മടിേീല വളനര 
നീട്ടി�ിരിക്ും. സാധനങ്ങൾ നകട്ടി സൂ
ക്ഷിക്ാനാണ് മടിശേീല ഇങ്ങനന നീട്ടി
�ിരിക്ുനത്. മാവിലരുനട ഈ ചിത്രം 
വളനര പഴ�താണ്.  ഇനനത് മാവി
ലരുനട യവഷവിധാനങ്ങൾ സാധാരണ 
മനുഷ്യരുയടതു യപാനല�ാണ്. 

പമ്പരാഗതമാ�ി നതയ്യക്ലാകാര
ന്മാരാണ് മാവിലർ. സ്ന്ം സമുദാ�
ത്ിൽ മാത്രമല്ല മറ്റു സമുദാ�ക്ാർക്ു
യവണി�ും മാവിലർ നതയ്യം നകട്ടാെുണ്. 
നതയ്യം നകട്ടുനവനര ചിങ്ം, യചരിക്ല്ല് 

എനീ ആചാരയപരുകളിൽ അെി�നപെടു
നു. മാപെിള നതയ്യങ്ങളും ഇവർ നകട്ടാെു
ണ്. തുടി�ും നചണ�ുമാണ് മാവിലരു
നട പ്രധാന വാദ്യങ്ങൾ. നതയ്യം കൂടാനത 
ഇവരുനട ഇട�ിലുള്ള കലാരൂപങ്ങളാ
ണ് മംഗലം കളി�ും എരുത് കളി�ും. 
വിവാെം, തിരണു കല്യാണം, കാതുകു
ത്ു കല്യാണം  എനിവ�ുമാ�ി ബന്
നപട്ടു നടത്ുന ഒരു നൃത്മാണ ്മംഗലംക
ളി. തുടി�ാണ ്പ്രധാന വാദ്യം. 7 തുടികൾ 
വനര ഇതിനാ�ി ഉപയ�ാഗിക്ും. ഉടുമ്പ്, 
നപരുമ്പാമ്പ്, നപരുച്ാഴി എനിവ�ുനട 
നതാലിനകാണാണ് തുടി�ുനട ഇരുതല
കളും മൂടുനത്. ആണുങ്ങളും നപണ്ണുങ്ങ
ളും ഒരുമിച്ാണ് നൃത്ം നചയ്യുനത്. ഒരു 
സംഘത്ിൽ എത്ര യപർക്ു യവണനമങ്ി
ലും യചരാം. മംഗലം കളിപൊട്ട് പതിഞെ 
താളത്ിലും ഈണത്ിലുമാണ ്അവത
രിപെിക്ുനത്. ഇന് സംസ് ക്ാരിക സദ
സ്ുകളിലും ഈ കളി അരയങ്ങൊെുണ്.

എരുതുകളി  വിയനാദത്ിനുയവണി 
കളിക്ുന ഒനാണ്. എടുപെുകാള�ാ
ണ്. എരുതുകളി�ിനല പ്രധാന കഥാപാ
ത്രം. മുള, മരത്ല, തുണി, മവയക്ാൽ 
എനിവ നകാണാണ ്എടുപെുകാള ഉണാ
ക്ുനത്. നചണ�ും ചിപെില�ുമാണ് വാ
ദ്യങ്ങൾ. എടുപെുകാളന��ും നകാണ ്പാ
ട്ടുപാടി�ും നൃത്ം ചവിട്ടി�ും വീടുകൾ 
യതാെും ക�െി�ിെങ്ങി മാവിലർ സമ്ാന
ങ്ങൾ മകപറ്റുനു. തുലാം മാസം പത്ി
നാണു മാവിലർ ഈ സഞ്ാരത്ിനു 
ഇെങ്ങുനത്. 

വിവാെം, മരണം, തിരണു കല്യാണം, 
പത്ാംഉദ�ം എനിവ മാവിലർക് ്പ്രധാ
നനപെട്ടതാണ്. വിവാെത്ിൽ പുരുഷധ
നം നൽകുന ഏർപൊട് നിലവിലുണ്. 
കഞെി�ും കാണവും എനാണ ്അതിനു 
പെ�ുനത.് നാലുമുതൽ പത്ുവനര നപാ
തിനനല്ല് പുരുഷധനമാ�ി നൽകണം. 

വിവാെം ഉെപെിക്ുന ചടങ്ങാണ് അരി
യമാതിരം പിടിക്ൽ. 10 അടക്, 5 നകട്ട് 
നവറ്റില, രണര നാഴി അരി എനിവ വധു
വിനറെ വീട്ടിനലത്ിച്ാണ് വിവാെം ഉെ
പെിക്ുനത്.

വ ി വ ാ െ ം ,  ത ി ര ണു  ക ല ്യാ ണ ം , 
മരണം ഇവ�ുമാന�ല്ലാം ബന്നപെട്ട് 
നിരവധി ആചാരങ്ങൾ മാവിലർ പാലിച്ു 
യപാരുനു. ധാരാ�ുഴി�ൽ മിക് േുഭക
രമാ� ആയഘാഷങ്ങളിലും ഒഴിച്ുനിെു
ത്ാനാകാത് ചടങ്ങാണ്.

താനന താനാനന താനാനാനന തനന 
താനന താനാനന താനാനാനന (2)

എള്ളുയള്ളരി എള്ളുയള്ളരി മാണി 
നയങ്നര ബിരാജ് യപയട്ട ധുണ് ഗ�ാ 
മാണി നയങ്നര (2)

മാണി നയങ്നര നതങ്ാട്ടി ഗുമര നയങ്യര 
ഗുമര നയങ്നര നതങ്ാട്ടി മാണി നയങ്നര (2)

താനന താനാനന താനാനാനന തനന 
താനന താനാനന താനാനാനന (2)

മാണി നനങ്നര തങ്ച്ി മ ധുംബ ളാ 
ധുയണ�് (4)

മാണി നയങ്നര നതങ്ാട്ടി ഗുമര നയങ്യര 
ഗുമര നയങ്നര നതങ്ാട്ടി മാണി നയങ്നര (2)

താനന താനാനന താനാനാനന തനന 
താനന താനാനന താനാനാനന (2) 

(മംഗലം കളിപൊട്ട്)

കടപൊട്:  
പ�യമ പണലി, യെഡിയ�ാ മല�ാളം

പര്രാഗതമായി 
നതയ്യക്ലാകാരന്ാരാണ് 
മാവിലർ. സ്ന്ം 
സമുദായത്ിൽ മാപതമല്ല 
മറ്റു സമുദായക്ാർക്ു 
ഡവണ്ിയും മാവിലർ 
നതയ്യം നകട്ടാറുണ്്. 
നതയ്യം നകട്ടുനവനര 
ചിങ്ം, ഡചരിക്ല്ല് എനീ 
ആചാരഡപരുകളിൽ 
അറിയനപെടുനു.  

മലവിലരുടെ േീവിതവുാം 
ആ�ലരങ്ങളുാം
തുളുവും മലയാളവും ഇടകലർന ഭാഷയാണ് മാവിലരുഡടത്.
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