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• ജനുവരി 2022

വാർത്തകൾ
ആഫ്രിക്കയിൽ മലയാളം
മിഷന്റെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ
തിരുവനന്തപുരം • ആഫ്രിക്ക
യിൽ കിളിമഞ്ചാര�ോയുടെ നാ
ട്ടിലേക്ക് കൂടി മലയാളം മിഷൻ
മാതൃ ഭാഷാവ്യാപന ദൗത്യം വ്യാ
പിപ്പിച്ചു.ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡ
ത്തിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ ്റ
റാണ് ടാൻസാനിയിൽ ആരം
ഭിച്ചത്. അവിടുത്തെ മലയാളി

സംഘടനകളുടെ സഹകര
ണത്തോടെയാണ് മലയാളം
മിഷന്റെ മാതൃഭാഷാ പഠനകേ
ന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്.
കെനിയ, ക�ോങ്കോ, ഈജിപ്റ്റ്,
ഘാന, ബനിൻ, ട�ോഗ�ോ എന്നി
വയാണ് മലയാളം മിഷന്റെ ചാ
പ്റ്റുകളുള്ള മറ്റ് ആഫ്രിക്കൻ

രാജ്യങ്ങൾ. ടാൻസാനിയ കൂടി
ചേരുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത്
49 രാജ്യങ്ങളിലാണ് മലയാളം
മ ി ഷ ന് റെ പ്രവ ർ ത്ത ന ങ്ങ ൾ
ഉള്ളത് . ഇന്ത്യയ്ക്ക കത്ത് 24 സം
സ്ഥാനങ്ങളിലും മലയാളം
മിഷന്റെ മാതൃഭാഷാ പഠനകേ
ന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ഉള്ളടക്കം

ഭൂമിമലയാളം

അദ്ധ്യാപകര�ോട്
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ക്ലാസ് മുറിയിലെ
സർഗാത്മകത
നമ്മൾ പുസ്തകം
ന�ോക്കി വായിക്കുകയ�ോ
പഠിപ്പിക്കുകയ�ോ ചെയ്യുകയല്ല
അല്ലേ. മറിച്ച് പുസ്തകത്തിന്റെ
വാതിലുകൾ തുറന്നു
വയ്ക്കുവാൻ കുട്ടികളുടെ
മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം
വളർത്തുകയാണ്.

മഷിത്തണ്ട്
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ഒരു നാവികന്റെ
ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്
ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളു
ടെ വന്ദ്യഗുരുവും ഭാഷാ അധ്യാ
പകനുമായ ഒ.കെ. മുൻഷിയെ
ഞാൻ കൃതജ്ഞതാപൂർവം
സ്മരിക്കുന്നു.

ഗ്രന്ഥപ്പുര

എഴുത്തിന്റെ ഉള്ളറിഞ്ഞ്
ഭൂമിമലയാളം സർഗശിൽപ്പശാല
ത ി രു വ ന ന്ത പു ര ം • ക ഥ ,
കവിത, യാത്രാവിവരണം, പാ
വനാടകം, ശാസ്ത്രകഥകൾ തു
ഭൂമിമലയാളം
ടങ്ങിയ
വൈവിധ്യമാർന്ന എഴു
ഓൺലൈൻ
ത്തിടങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി
സർഗശിൽപ്പ
ശാലയിൽനിന്ന് മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഭൂമിമ
ലയാളം ഓൺലൈൻ സർഗശിൽ
പ്പശാല സമാപിച്ചു. മലയാളം
മിഷൻ ചാപ്റ ്റ റുകളിൽനിന്ന്
ആഗ�ോളതലത്തിൽ തിരഞ്ഞെ
ടുത്ത കുട്ടികൾക്കായാണ് ശിൽ
പ്പശാല ഒരുങ്ങിയത്. ഡിസംബർ
17, 18, 19 തീയതികളിലായി നടന്ന
ശിൽപ്പശാലയിൽകലാസാഹിത്യ
രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുത്തു.
ആദ്യദിനം മലയാളം മിഷൻ ഭര
ണസമിതി അംഗങ്ങളും പ്രശസ്ത
എഴുത്തുകാരുമായ കെപി. രാമ
നുണ്ണി, അശ�ോകൻ ചരുവിൽ തു
ടങ്ങിയവർ കുട്ടികളുമായി സംവ
ദിച്ചു. മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ
സുജ സൂസൻ ജ�ോർജ്ജ് ശിൽപ്പ
ശാലയ്ക്ക് ആശംസകളേകി.
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പൂതവും ചില്ലറക്കാരിയല്ല.
പറയന്റെ കുന്നിന്റെ അങ്ങേ
ചെരിവിൽ താമസിക്കുന്ന
പൂതം യാത്രക്കാരെ വഴിതെറ്റി
ച്ച് കരിമ്പനച്ചോട്ടിലെത്തിക്കു
കയും രക്തമൂറ്റിക്കുടിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു.

വാർത്തകൾ

06
ശ ി ൽ പ്പ ശ ാല യു ട െ രണ്ടാം
ദിവസം പാവനാടക കലാരംഗ
ത്തെ വിദഗ്ധൻ എ.കെ. കൃഷ്ണ
കുമാർ പ്രശസ്ത ബാലസാഹി
ത്യകാരി ഇ.എൻ. ഷീജ തുടങ്ങി
യവർ കുട്ടികളുമായി തങ്ങളുടെ
എഴുത്തറിവും അനുഭവങ്ങളും
പങ്കുവച്ചു. അവസാന ദിവസ
ത്തെ ക്ലാസിൽ എഴുത്തുകാരി
യും മാധ്യമപ്രവർത്തകയുമാ
യി കെ.എ. ബീന, ശാസ്ത്രസാഹി
ത്യകാരൻ കെ.കെ. കൃഷ്ണകുമാർ

തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസെടുത്തു.
രാത്രി 7 മണി മുതൽ 9 മണി വരെ
രണ്ട് സെഷനുകളായി നടന്ന
ശിൽപ്പശാലയിൽ 8 വയസു
മുതൽ 16 വയസുവരെയുള്ള 45
കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു.
ഒമാൻ, ഷാർജ, തമിഴ്ന ാട്,
ഗുജറാത്ത് , മധ്യപ്രദേശ് , കർ
ണാടക, ഡൽഹി, പശ്ചിമബം
ഗാൾ എന്നീ 8 ചാപ്റ്ററുകളിലെ
കുട്ടികളാണ് ശിൽപ്പശാലയിൽ
പങ്കെടുത്തത്.

49

കുട്ടികളെ അറിയുന്ന
പാഠപുസ്തകം വേണം ഡ�ോ. കെ. ജയകുമാർ
ഐ.എ.എസ്
കുട്ടികളെയും അവരുടെ സാ
ഹചര്യങ്ങളെയും മനസ്സി
ലാക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങ
ളാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെ
ന്ന് ഐ.എം.ജി ഡയറക്ടർ
ഡ�ോ.കെ.ജയകുമാർ ഐ.എ
.എസ്. അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.യിൽ
ഒന്നാംഘട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
നൽകും
ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായ
വർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
നൽകും. 1200 പേരാണ്
നിലവിൽ ക�ോഴ്സിൽ രജിസ്റ്റർ
ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

ചെന്നൈയില് മലയാള�ോത്സവം
ചെന്നൈ • ക�ോവിഡ്കാലത്തെ
അതിജീവിച്ച് ചെന്നൈ മലയാളം
മിഷന് മലയാള�ോത്സവത്തിന് തി
രിതെളിയിച്ചു. ഓണ്ലൈനായി
സംഘടിപ്പിച്ച പ്രത്യേക ചടങ്ങി
ല് പ്രശസ്ത മജീഷ്യന് പ്രൊഫ:
ഗ�ോപിനാഥ് മുതുകാട് മലയാ
ള�ോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
മാതൃഭാഷയുടെ പരിപ�ോഷണം
ഓര�ോ മലയാളികളുടെയും ഉത്ത
രവാദിത്വമാണെന്ന് അദ്ദേഹം
ഓര്മ്മപ്പെടുത്തി. മനുഷ്യന്
വൈകാരികമായി പ്രതികരി
ക്കാന് ഏറ്റവും നല്ല മാധ്യമം
മാതൃഭാഷയാണെന്നും അദ്ദേഹം
ചടങ്ങില് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മലയാളം മിഷന് ഡയറക്ടര്
സുജ സൂസന് ജ�ോര്ജ് മുഖ്യപ്ര
ഭാഷണം നടത്തി. നല്ല മനുഷ്യ
രെ സൃഷ്ടിക്കാന് സര്ഗാത്മക
തയ്ക്ക് വലിയ പങ്കാണുള്ളതെന്ന്
അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭാഷയുടെ
വളര്ച്ച പൂര്ത്തിയാകുന്നത്
നിലവില്
കലകളിലും സാഹിത്യത്തിലു
42 രാജ്യങ്ങളില്
മലയാളം മിഷന്റെ മാണ്.
പഠനകേന്ദ്രങ്ങള്
ദു രന്ത ങ്ങ ളേ യു ം പ്രത ി സ
പ്രവർത്തിക്കുന്നു ന് ധി ക ളെ യു ം നേരിടാന്

മലയാളികളുടെ അമ്മയും
പൂതവും

ദുരെ ദൂരെ മലയാളം
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മനുഷ്യസമൂഹം കലയിലൂടെ
യും സാഹിത്യത്തിലൂടെയും ശ്ര
മിക്കുന്നുവെന്നും ഡയറക്ടര് അഭി
പ്രായപ്പെട്ടു.
ചാപ്റ ്റ റിന്റെ ദശവാര്ഷിക
ത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് മല
യാള�ോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കു
ന്നത്. ഡിസംബര് 18 മുതല് 26
വരെ യാണ്നടന്നത്. ഓര�ോ മേ
ഖലകളായി തിരിച്ചാണ് മത്സര
ങ്ങള് അരങ്ങേറുന്നത്. മലയാ
ള�ോത്സവത്തിന്റെ സമാപനം
ജനുവരിയില് ചെന്നൈയില്
നടക്കും.
ത മ ി ഴ്ന ാട് ച ാ പ്റ ്റ ര് പ്രസ ി
ഡന്റ് എ.വി. അനൂപ് അധ്യക്ഷ

നായിരുന്നു. സെക്രട്ടറി കുമ്പ
ളങ്ങാട് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, ചാപ്റ്റര്
ഉപദേശക സമിതി അധ്യക്ഷന്
എം. നന്ദഗ�ോവിന്ദ്, ഗ�ോകുലം
ഗ�ോപാലന്, ചാപ്റ്റര് കണ്വീ
നര് പി.ആര്. സ്മിത, വൈസ് പ്ര
സിഡന്റ് കെ.ആര്. ഗ�ോപകുമാ
ര്, ജ�ോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം.പി.
ദാമ�ോദരന്, വിദഗ്ധസമിതി
ചെയര്മാന് കെ.ജെ. അജയകു
മാര്, സ�ോമന് മാത്യു, കെ.വി.വി.
മ�ോഹനന്, സുരേഷ് ബ ാബു,
എന്. ഗ�ോപാലന്, ടി. അനന്തന്,
വിശ്വനാഥന്, റെജി എബ്രഹാം,
വിജയകുമാര് തുടങ്ങിയവര് ചട
ങ്ങില് സംസാരിച്ചു.

ഭിവാഡി യാത്രാക്കുറിപ്പ്
ഭിവാഡി രാജസ്ഥാന്റെ തുട
ക്കമാണ്. കിഴക്കൻ ഡൽഹി
യിൽ നിന്ന് 84 കില�ോമീറ്റർ.
വ്യാവസായിക മേഖലയാണ്.
രാജസ്ഥാൻ എന്നു കേൾക്കു
മ്പോൾ മരുഭൂമിയാണ് ഓർമ്മ
വരികയെങ്കിലും ഭിവാഡി
ത�ൊട്ടു കിടക്കുന്ന ഹരിയാന
പ�ോലെ തന്നെ.
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മുള്ള കുറുമ ഗ�ോത്രം
ഒരു കാരണവരുടെ മരണശേ
ഷം അടുത്തയാൾ സ്ഥാന
മേൽക്കുന്നത് വിവാഹം
പ�ോലെ തന്നെ മുള്ള കുറുമരു
ടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങാണ്.
കാരണവൻപുറപ്പാടെ ന്നാണ്
അതിനെ പറയുന്നത്.
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ഒന്നും അവസാന വാക്കല്ല
പ്രിയപ്പെട്ടവരേ,
ജനുവരി മാസത്തെ ഭൂമി മലയാളം വാർത്താപത്രികക്ക്
എഡിറ്റോറിയൽ കുറിപ്പ് എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ സമ്മിശ്രവി
കാരങ്ങളാണ് മനസ്സിൽ അലയടിക്കുന്നത്. അഞ്ചു വർഷങ്ങൾ
എത്ര വേഗമാണ് കടന്നു പ�ോയത്. കുതിര വേഗമായിരുന്നു ദിവ
സങ്ങൾക്ക്. ദിനരാത്രങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം അനുഭവപ്പെടാത്ത,
കാലദേശങ്ങൾക്ക് മേലെ പറക്കുന്ന ഒരു ദേശാടനപക്ഷിയാ
യി രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കാലയളിവിൽ. ഋതു
ഭേദങ്ങളെന്നും പൂക്കാലമായി മാറി.
2016-ന്റെ അമ്പരപ്പിൽ നിന്നും അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ നിന്നും
പ്രവാസികളുടെ അഭിമാനസ്ഥാപനമായി കേരളസർക്കാരിന്റെ
യും സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെയും ഒന്നാംനിര സ്ഥാപനങ്ങളു
ടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇടംപിടിച്ച മലയാളം മിഷന്റെ നേതൃസ്ഥാ
നത്ത് പ്രവർത്തിക്കാനിടയായതിൽ എനിക്ക് ചാരിതാർത്ഥ്യ
മുണ്ട്. വിശ്രമമില്ലാത്ത ഈ യാത്രയിൽ എനിക്കൊപ്പം ല�ോക
മലയാളികൾ എല്ലാം അണി ചേർന്നു. ഓര�ോ വ്യക്തിയും ഓര�ോ
ദേശത്തിലെ മലയാളി സമൂഹവും എനിക്ക് വലിയ പാഠപുസ്ത
കങ്ങളായിരുന്നു. തട്ടും തടവുലേശവുമില്ലാതെയും അപരിചി
തത്വമില്ലാതെയും സ്വാഭാവികമെന്നോണം അമ്മ മലയാളത്തി
ന്റെ പാരസ്പര്യത്താൽ രൂപപ്പെട്ട വലിയ�ൊരു വീടായി മലയാളം
മിഷൻ മാറി. ധാരാളം പരിപാടികളുടെ ആധിക്യത്താൽ ചിലർ
ക്കെങ്കിലും പ�ൊറുതികേടായ�ോ എന്നുപ�ോലും സംശയിച്ചു.
സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ കവിത ച�ൊല്ലി നടക്കുന്ന ഇൻഡ്യയി
ലെയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെയും യൂറ�ോപ്പിലെയും അമേരിക്കയി
ലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും ആസ്ട്രേലിയയിലെയും കുട്ടികൾ
എന്നെ ആനന്ദിപ്പിച്ചു. മലയാളം അതിന്റെ നാടും വീടും വിട്ട് പ്ര
വാസത്തിന്റെ എല്ലാ വഴിയിലേക്കും എത്തിച്ചേരുന്നതും ചിര
പരിചിതമായ നാട്ടുകാരിയുടെ ഭാവവും ഗരിമയും നേടുന്നത്
കണ്ടു. പ്രളയവും ക�ോവിഡും നമുക്ക് ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ വരു
ത്തിയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ നേട്ടങ്ങളുടെയും
വളർച്ചയുടെയും കാലമായി ദുരിതകാലത്തെ മാറ്റാൻ നമുക്ക്
കഴിഞ്ഞു. ഓൺലൈനിന്റെ സാങ്കേതിക പ്ലാറ്റ്ഫ�ോമിൽ മനസും
കരവും ക�ൊരുത്ത് നാം ചേർന്ന് നിന്നു.
ഒപ്പം നിന്നവർ, തണലേകിയവർ, ചേർത്ത് നിർത്തിയവർ...
എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത അത്രയും ഉണ്ട്. പത്ത് മേനി എങ്കിലും
ക�ൊയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച് വിതക്കുന്ന വിത്തുകളെ നൂറും നൂറ്റിപ്പത്തും

മേനിയാക്കി പ�ൊലിപ്പിക്കുന്ന മലയാളം മിഷൻ അധ്യാപകർ, സം
ഘാടകർ, കുട്ടികൾ... അവരാണ് ഈ ദൗത്യത്തെ ഇത്രയും ഗം
ഭീരമാക്കിയത്. സഹ�ോദരിയായും സുഹൃത്തായും സഖാവായും
കണ്ട് ഹൃദയത്തിന�ോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയ മലയാളം മിഷൻ
ചാപ്റ്ററുകളിലെ ഓര�ോ അംഗത്തിന�ോടും തീരാത്ത കടപ്പാടു
ണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ, മനസിൽ മലയാളത്തിന്റെ മണവും
രുചിയും സ്നേഹവും തണുപ്പും പകർന്നുതരാൻ നടത്തിയ ഈ
എളിയ ശ്രമത്തെ ഇനിയുമിനിയും നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ക�ൊണ്ടു
പ�ോകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്.
കട്ടക്ക് കൂടെ നിന്നവർ എന്നേ എനിക്ക് എന്റെ സഹപ്രവർ
ത്തകരെ കുറിച്ച് പറയാനാവൂ. പ്രതിസന്ധികളിലെല്ലാം ഒപ്പം
നിൽക്കാനും മുന്നോട്ട് പ�ോകാൻ കൂട്ടായവരുമായ മലയാളം
മിഷന്റെ ജീവനക്കാർ ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ ഇനിയും ഉയര
ത്തിലെത്തിക്കാൻ പ്രാപ്തരാണ്.
ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും ഭാഷാന
യവും പ്രവാസിനയവും നടപ്പിലാക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട
സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ മലയാളം മിഷൻ നടത്തിയ എല്ലാ
ഉദ്യമങ്ങൾക്കും പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകിയ സർക്കാരായി
രുന്നു കഴിഞ്ഞ (2016-21) സർക്കാർ. അതേ ഊഷ്മളതയും പ്രോ
ത്സാഹനവും തുടർന്നു വരുന്ന സർക്കാരും അനുവർത്തിക്കു
ന്നു എന്നത് ചാരിതാർത്ഥ്യ ജനകമാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാ
നായ ഭരണസമിതി, മുൻ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.
എ.കെ. ബാലൻ, ഇപ്പോഴത്തെ സാംസ്കാരികകാര്യ വകുപ്പ്
മന്ത്രി ശ്രീ. സജി ചെറിയാൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വവും പരിലാ
ളനവും ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് മലയാളം മിഷൻ വളർന്നത്. ധന
കാര്യം, പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളുടെയും പ്ലാ
നിങ്ങ് ബ�ോർഡിന്റെയും പിന്തുണ എടുത്തു പറയാതെ വയ്യ.
കേരളത്തിന്റെ പ�ൊതുസമൂഹത്തിലും ഭാഷാ സാഹിത്യ
സ്നേഹികളുടെ ഇടയിലും മലയാളം മിഷന് സല്പേര് ലഭിച്ച
കാലമായിരുന്നു കടന്നു പ�ോയത്. മുതിർന്ന എഴുത്തുകാരും
നവ എഴുത്തുകാരും പ്രവാസി എഴുത്തുകാരും ഒരുപ�ോലെ
മലയാളം മിഷന�ൊപ്പം നിന്നു എന്നത് നന്ദിപൂർവ്വം ഓർക്കു
ന്നു. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു പുസ്തകം പ�ോലെയും എന്നാൽ
ഇനിയും വായിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പുസ്തകം പ�ോലെയും ഞാൻ
ഈ അധ്യായത്തിന് വിരാമം ഇടുന്നു.

ഇവിടെ
		
""ഇനിയുമുണ്ടാകു		മെന്നതിൻ സാക്ഷ്യമായ്
		
അടയിരുന്നതിൻ
		
ചൂടു മാത്രം മതി'' (പി.പി. രാമചന്ദ്രൻ)

				

സസ്നേഹം

				ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ
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അദ്ധ്യാപകര�ോട്
നല്കിക�ൊള്ളും' എന്നൊരു വാ
ചകമുണ്ട്. ഇത് പിൽക്കാലത്ത്
കേട്ടുപഴകിയ പഴഞ്ചൊല്ലായി
നിരന്തരം ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തു
ന്നു.
"ക�ൊടുത്തുമുടിഞ്ഞവൻ ആര്?
ഉണ്ണി അമ്മയമ്പലം
ക�ൊടുക്കാതെ മുടിഞ്ഞവൻ
ഭാഷാധ്യാപകൻ, മലയാളം മിഷൻ
ആര്?'
ഈ രണ്ട് കടങ്കഥകളി
ലും കഥകൾ ഒളിച്ചിരിപ്പു
ണ്ട്. ക�ൊടുത്തു മുടിഞ്ഞവൻ
മഹാഭാരത്തിലെ ധീരനായ
കർണനും മഹാബലിയുമാണ്.
ക�ൊടുക്കാതെ മുടിഞ്ഞവൻ ദു
ര്യോധനനും.
മഹാന്മാരും സാമൂഹിക പരി
മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കാരണം അമ്മ
നമ്മൾ പുസ്തകം ന�ോക്കി
ഷ്കർത്താക്കളുമെല്ലാം അവന
ഹാർഡ് വെയർ ഉള്ള ജീവി. മറ്റു മാരാകുന്ന അധ്യാപക സമൂഹം വായിക്കുകയ�ോ പഠിപ്പിക്കുക
വനു വേണ്ടിയല്ല, മറ്റുള്ളവർക്കു
ജീവികൾക്ക് സ്വയം ഇൻസ്റ്റാൾ തന്നെയാണ്.
യ�ോ ചെയ്യുകയല്ല അല്ലേ. മറിച്ച് വേണ്ടി ജീവിച്ചവരാണ് എന്ന
ചെയ്ത സ�ോഫ്റ്റ് വെയർ മാത്ര
ഒരമ്മഹൃദയമില്ലാത്ത
പുസ്തകത്തിന്റെ വാതിലുകൾ
ലഘുബ�ോധ്യം പറയാതെ
മാണ് ഉള്ളത്. മനുഷ്യന് സ്വയമാ ആർക്കും അധ്യാപകരാകാൻ
തുറന്നു വയ്ക്കുവാൻ കുട്ടികളുടെ പറഞ്ഞും, ഈ ഗുണപാഠം
യി സ�ോഫ്റ്റ് വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ കഴിയും എന്ന് ത�ോന്നുന്നില്ല.
മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വളർത്തുക അറിയിക്കാതെ അറിയിച്ചും
ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഗുരുവാണ് ഒരു കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നതി
യാണ്. സാധാരണ ക്ലാസ്മുറിക ഇത്തരം കഥകൾക�ൊണ്ട് ഓര�ോ
മനുഷ്യരിൽ സ�ോഫ്റ്റ് വെയർ
ന് അമ്മ അനുഭവിക്കുന്ന പ്ര
ളിൽ പ്രയ�ോഗിക്കുന്ന ഭാഷാപ ക്ലാസും സമ്പന്നമാക്കിയാൽ
ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്.
യാസങ്ങൾ, സന്തോഷങ്ങൾ
ഠന രീതിയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാ കഥകേൾക്കാനും പറയാനുമു
- സി. രാധാകൃഷ്ണൻ
ഏറെയാണ്. വളരെയധികം പ്ര ണ് മലയാളം മിഷനിലേത്. കു ള്ള താല്പര്യത്തോടെ കുട്ടികൾ
തിസന്ധികളും അതിജീവന പ്ര ട്ടികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു പൂ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണർന്നിരുന്ന്
മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഗുരു
ശ്നങ്ങളും ഒരു തലമുറയെ സൃ വിരിയുന്ന മന�ോഹാരിതയ�ോ
മാതൃഭാഷയെ ഹൃദയം ക�ൊണ്ട്
വിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്ര വലു
ഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. ടെ ഭാഷയുടെ വിവിധവ്യവഹാ ഏറ്റുവാങ്ങും. ഇതിനിടെ കു
താണെന്ന് മലയാളത്തിന്റെ
ഇത്തരത്തിൽ അമ്മ, അഥവാ
രരൂപങ്ങളെ അനായാസമായി ട്ടികള�ോട് ചിലത് ച�ോദിക്കാ
പ്രിയ എഴുത്തുകാരന്റെ ഈ
മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടിയെ
എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
നും അധ്യാപകർക്കാകും. ഒരു
വാക്കുകളിലുണ്ട്. കാട്ടിലെ പാ വളർത്തുന്നതെങ്ങനെയാണ്
രസകരമായ ഒരു കടങ്കഥയി "റ�ോൾ പ്ലേ' പ�ോലെ ചില സംഭാ
ട്ടുകാരനായ കുയിലിന് പാട്ടു
അതുപ�ോലെയാണ് മലയാളം ലൂടെ അതാകാം. അല്ലെങ്കിൽ
ഷണങ്ങൾ പറയിക്കാനും ച�ൊ
പാടുന്നതിന�ോ, എട്ടുകാലിക്ക് മിഷനിലെ അധ്യാപകർ കുട്ടി
ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലിന്റെ അകമ്പടി ല്ലുകൾ ഏറ്റുപറയിപ്പിക്കുന്നതി
വലനെയ്യുന്നതിന�ോ, മറ്റു പ്രാ
കൾക്ക് ഭാഷയിലെ അറിവുക
യ�ോടെ ക്ലാസ് മുറിയെ സജീവ നും കഴിയും. ഈ ച�ൊല്ലുകളി
ണികൾക്ക് കൂടുണ്ടാക്കുന്നതി
ളും നിറവുകളും അക്ഷരങ്ങളും മാക്കാം. അത്തരം ഒരു കടങ്കഥ ലൂടെ കുട്ടിക്കവിത നിർമ്മിച്ചെ
ന�ോ ഗുരുവിനെ ആവശ്യമില്ല.
പകർന്ന് നൽകുന്നത്.
യ�ോ പഴഞ്ചൊല്ലോ സ്വയം നിർ ടുക്കാനും അത് കുട്ടികൾ ഏറ്റെ
എന്നാൽ മനുഷ്യന് ഗുരുവിനെ
പഠിപ്പിക്കുന്നവരുടെ അർ
മ്മിക്കാൻ കുട്ടികള�ോട് ആവശ്യ ടുത്തു പാടി അവതരിപ്പിക്കു
ആവശ്യമുണ്ട്. ല�ോകത്തിൽ മാ പ്പണബ�ോധം പഠിക്കുന്നവരി
പ്പെടാം. കടങ്കഥയ�ോ പഴഞ്ചൊ മ്പോൾ അവരെ അഭിനന്ദിക്കാ
റ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗുരുവി
ലേക്ക് ഭാഷയെ വേഗത്തിൽ
ല്ലോ ചേർന്നുവരുന്ന കഥകൾ
നും കഴിയുമ്പോഴാണ് ഭാഷാ
ലൂടെയാണ്. അതുക�ൊണ്ടാണ് എത്തിക്കും. ഈ അർപ്പണ
പറയാം. ഉദാ: പറയിപെറ്റ
ക്ലാസുകൾ സർഗാത്മകമാകു
ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ബ�ോധമാണ് മലയാളം മിഷൻ പന്തിരുകുലം. ആ കഥയിൽ
ന്നത്.
തരുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ത�ൊഴി
ക്ലാസുകൾക്ക് ജീവൻ നൽകു
"വാ കീറിയ ദൈവം വയറിനു
ഇത്തരത്തിൽ രസകരമായ
ലുകളിൽ ഒന്നായി അധ്യാപനം ന്നത്.
ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പിൻബ
അനുഭവമാകുന്നത്.
ലത്തിലാണ് നമ്മൾ പാഠഭാഗ
മലയാളം മിഷൻ അധ്യാപ
ത്തേക്ക് കടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ
കരുടെ സാന്നിധ്യം ല�ോകത്തെ
ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങളും
ല്ലായിടത്തും ഗുരുസാന്നിധ്യ
ത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വെളിപ്പെ
ടുത്തുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ
ഇത്തരം ചിന്തകൾക്ക് ഏറെ

ക്ലാസ് മുറിയിലെ സർഗാത്മകത

റേഡിയ�ോ മലയാളം
സൃഷ്ടികള് ക്ഷണിക്കുന്നു
റേഡിയ�ോ മലയാള
ത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ
ക്കും പരിപാടികൾ
നല്കാം. നിങ്ങളു
ടെ പഠനകേന്ദ്രത്തി
ലെ കു ട് ടി ക ളു ട െ
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.
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അധ്യാപകർക്ക്
ച�ോദ്യാവലി
തയ്യാറാക്കാം
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.

കത്തുകൾ
മലയാളം മിഷൻ
അരിസ്റ്റോ
തൈക്കാട്
തിരുവനന്തപുരം
695 014
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വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും ഒരു
ചെറിയ കുട്ടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന
തിനുള്ള അന്തരീക്ഷമ�ൊരുക്ക
ലാണ് പ്രധാനം. കുട്ടികളിൽ
ഭാഷ വളർത്തുന്നത് ഭാഷാധ്യാ
പകരാണെന്നും ഒരു ക�ൊച്ചു
കുട്ടി മാതൃഭാഷയിൽ എന്തെങ്കി
ലും ആദ്യമായി പറയുമ്പോൾ
പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത
ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നവരുമാ
ണ് ഭാഷാധ്യാപകരെന്നും ഇതി
ന�ോടകം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മലയാളം മിഷനിലെ കുട്ടികൾ
പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത് മാ
താപിതാക്കൾ സംസാരിക്കുന്ന
മലയാളമാണ്. സഹ�ോദരങ്ങൾ
സംസാരിക്കുന്ന മലയാമാണ്.
കൂട്ടുകാരുടെയും നാട്ടിലുള്ള
ബന്ധുക്കളുടെയുമെല്ലാം മല
യാളമാണ്. ഈ മലയാളം കേട്ട്
പറയാനും പഠിക്കാനും അവർ
ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ മല
യാളഭാഷ എഴുതാൻ, വാച
കങ്ങൾ എഴുതാൻ, ആശയം
മനസ്സിലാക്കി എഴുതി ഫലിപ്പി
ക്കാൻ ഒരു അധ്യാപികയ�ോ/
അധ്യാപകന�ോ അവർക്കാവ
ശ്യമായിടത്താണ് മലയാളം
മിഷൻ അധ്യാപകസാന്നിധ്യം
അതിന്റെ പരിപൂർണതയിലെ
ത്തുന്നത്.
നന്നായി കുട്ടികൾ ഭാഷ
പരിശീലിക്കുന്നതിന് അധ്യാപ
കരുടെ മേൽന�ോട്ടം കൂടിയേ
തീരു. എഴുത്തുകാരൻ കെ.പി.
രാമനുണ്ണി പറഞ്ഞതുപ�ോലെ
പദാർത്ഥത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ
ഭാവാർത്ഥം കുട്ടികളിലേക്കെ
ത്തുവാൻ വൈജ്ഞാനികഭാ
വത്തെക്കാൾ വൈകാരിക
ഭാവം കുട്ടികളിലെത്തുവാൻ
സമർത്ഥരായ ഗുരുക്കന്മാർ
മലയാളം മിഷനിൽ അധ്യാപക
സേവനം നടത്തുന്നു എന്നത്
ഏറെ അഭിമാനം നൽകുന്നു.
പരിചരണമില്ലാതെ വളരുന്ന
കളയെ പറിച്ചുകളഞ്ഞ് പരി
ചരണത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ
ഭാഷയിലെ അക്ഷരങ്ങൾ വി
ളയിക്കുവാൻ ഓര�ോ അധ്യാപ
കർക്കും കഴിയട്ടേ എന്ന് ആശം
സിക്കുന്നു.

ഭൂമിമലയാളം ഓൺലൈൻ സർഗ്ഗശിൽപശാല
പ്രവാസികുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായി
രുന്നു. മലയാള സാഹിത്യരംഗത്തെ പ്രമുഖര�ോ
ട് കുട്ടികൾക്ക് സംവദിക്കാൻ ഒരു നല്ല അവസ
രമാണ് ഭൂമിമലയാളം ഒരുക്കിയത്.
ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ച ഭൂമിമലയാളത്തിനു
ആശംസകൾ. ഇനിയും ഇത്തരം ശില്പശാല
കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒപ്പം അധ്യാപകർക്കും
അവസരം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു.

സീമ
അധ്യാപിക
മലയാളം മിഷൻ, ന�ോർവേ
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അദ്ധ്യാപകരുടെ
അനുഭവമെഴുത്തുകൾ

ഒരു നാവികന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്
പി

ന് നിട്ട ന ീ ണ്ട ഏ ഴു
ദശാബ്ദങ്ങളിലേക്ക്
തിരിഞ്ഞുന�ോക്കി
യപ്പോൾ മനസിൽ മധുരമുള്ള
തും കയ്പേറിയതുമായ ജീവിതാ
നുഭവങ്ങളുടെ ഒരു വേലിയേറ്റം
തന്നെ ഉണ്ടായി. കാലയവനിക
യ്ക്കു പിന്നിൽ നിദ്രയിലായിരുന്ന
ഓർമ്മകളെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പി
ക്കാനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമം നട
ത്തിയപ്പോൾ വിദ്യാലയ ജീവിത
ത്തെക്കുറിച്ചും തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തെക്കുറിച്ചും മനസിൽ ഉരുത്തി
രിഞ്ഞുവന്ന ചില അസുലഭാനു
ഭവങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുമായി
പങ്കിടാമെന്നു കരുതി. ആത്മപ്ര
ശംസയുടെ കണികകൾ കടന്നു
കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇതുക�ൊ
ണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പ്രച�ോദനം
കിട്ടുകയ�ോ മറ്റുതരത്തിൽ പ്രയ�ോ
ജനപ്പെടുകയ�ോ ചെയ്തേക്കാമെ
ന്ന പ്രതീക്ഷയ�ോടെ തുടങ്ങട്ടെ.
പ�ൊതുവെ പഠിക്കാൻ മിടു
ക്കനായിരുന്നെങ്കിലും കുടുംബ
ത്തിന്റെ സാമ്പത്തികപാരവശ്യം
എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടിയിരുന്നു.
ആ സാഹചര്യത്തെ അതിജീവി
ക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയ�ോട�ൊപ്പം ജീ
വിതത്തിൽ മുന്നോട്ടു പ�ോകാനു
ള്ള നിശ്ചയദാർഡ്യം കൂടിയുണ്ടാ
യിരുന്നതിനാൽ, വീടിനുചുറ്റും,
മഴക്കാലത്ത് മാന്തോപ്പിൽ വള
രുന്ന അരിക്കൂണുകൾ പ�ോലെ,
അങ്ങിങ്ങായി പ�ൊങ്ങിവന്ന കൈ
ത്തറിശാലകളിൽ സ്വതന്ത്രമായി
ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറുവേലകൾ
ചെയ്താർജ്ജിച്ച സ്വയംപര്യാപ്ത
തയാൽ പഠന�ോപകരണങ്ങൾ
വാങ്ങി പഠിച്ചും, അതിനുപുറ
മെ "ടൈപ്പ്റൈറ്റിങ്' എന്ന സാ
ങ്കേതികവിദ്യ വശത്താക്കിയും
ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ടുനീക്കി.
കൈത്തറി ശാലകളിലാകട്ടെ,

ടൈപ്പ്റൈറ്റിങ് വിദ്യാശാലയി
ലാകട്ടെ, ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും
എനിക്ക് ഒത്തിരി പ്രോത്സാഹന
വും ധാർമ്മിക പിന്തുണയും തന്നി
രുന്നു എന്ന വസ്തുത ഞാൻ നന്ദി
പൂർവം സ്മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ,
1964 മാർച്ചിൽ "മുണ്ടശ്ശേരി-പാസ്സി
ന്റെ' ആദ്യത്തെ ബാച്ചിലായിരുന്ന
ഞങ്ങളും, ഒരുവർഷം മുന്നേ പഠി
ച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്ന പതിന�ൊന്നു വർ
ഷക്കാരും ഒരുമിച്ചു എസ്.എസ്.
എൽ.സി. പരീക്ഷ എഴുതി.
ആ ഇളംപ്രായത്തിൽ വയറ്റിൽ
പിഴപ്പിനുവേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ട
ത്തിനിടയിൽ ആദ്യം കയ്യിൽവന്ന
തും, ധാരാളം പഠിക്കാൻ അവ
സരമുള്ളതും, ഭാവിയിൽ ഉയ
രങ്ങളിൽ എത്താൻ ഏറെ സാ
ധ്യതയുള്ളതുമായ ഒരു ജ�ോലി
നാവികസേനയിൽ തരപ്പെട്ട
പ്പോൾ വേറ�ൊന്നും ചിന്തിക്കാ
തെ ഇരുകൈകളും നീട്ടി സ്വീക

അവിച്ഛിന്നമായ പ്രോത്സാഹ
നത്തോടെ ക്ലാസ്സ്മുറികളിലും,
സഹപ്രവർത്തകരുടെ ധാർമ്മി
കപിന്തുണയ�ോടെ താമസസ്ഥ
ലത്തും ഇരുന്നു പഠനം തുടർന്നു.
സേനയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തുമായി
മുന്നിൽവന്ന പരീക്ഷകളെല്ലാം
എഴുതി. ഈശ്വരകടാക്ഷത്താൽ,
എല്ലാം ഒരുവിധം എളുപ്പത്തിൽ
പാസായി. വാണിജ്യക്കപ്പലുക
ളിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ
ഒരു നീണ്ട അവധി എടുത്തു ഇംഗ്ല
ണ്ടിൽ പ�ോയി പഠിച്ചു. ഇന്ന് നില
വിലുള്ള ഏതു കപ്പലിലും, സാങ്കേ
തിക വിഭാഗത്തിന്റെ തലവനായ,
"ചീഫ്എഞ്ചിനീയർ' ആയി പരിമി
തികളില്ലാതെ ജ�ോലി ചെയ്യാൻ
പറ്റുന്ന യ�ോഗ്യതാ സാക്ഷ്യപ
ത്രം കരസ്ഥമാക്കി. പിന്നെയു
ള്ള പ്രയാണം മുന്നോട്ടു മാത്ര
മായിരുന്നു.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, പഠി

രിച്ചു. ആദ്യത്തെ അഞ്ചുവർഷം,
ഒരു ഉത്തമ നാവികനും അതിനു
മുപരി നല്ലൊരു മറൈൻ എഞ്ചി
നീയറും ആകാൻ വേണ്ടിയുള്ള
കഠിന പരിശീലനത്തോട�ൊപ്പമു
ള്ള ഉപരിപഠനമായിരുന്നു. പിന്ന
ത്തെ പത്തു വർഷം നാവികസേ
നയിലും തുടർന്നുള്ള കാലം വാ
ണിജ്യക്കപ്പലുകളിലുമായിരുന്നു
സേവനം. നാവികസേനയുടെ

ത്തത്തിനിടയിൽ ജ�ോലി ചെയ്തു
ക�ൊണ്ടുള്ള തുടക്കം, പിന്നീട്
ജ�ോലിക്കിടയിലുള്ള പഠിത്തമാ
യി മാറി. ഇപ്പോൾ ജ�ോലിയിൽ
നിന്ന് വിരമിച്ചതിനുശേഷവും
പഠിത്തം തുടരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കലാ
ശക്കൊട്ട് വേണ്ടെന്നാണ് അഭി
പ്രായം. അന്ത്യവ ിശ്രമത്തിലും
ഒരു പുസ്തകം കയ്യിലുണ്ടായിരു
ന്നാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്നാ
ണ് ത�ോന്നൽ. സർവ്വതന്ത്ര സ്വ

പ�ൊതുവെ
പഠിക്കാൻ മിടുക്ക
നായിരുന്നെങ്കിലും
കുടുംബത്തിന്റെ
സാമ്പത്തിക
പാരവശ്യം എന്നെ
വല്ലാതെ
അലട്ടിയിരുന്നു.

തന്ത്രനായി പേരക്കിടാങ്ങളെ താ
ല�ോലിച്ചു വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട ഈ
ജീവിതസായാഹ്നത്തിൽ, "എഞ്ചി
നീയറിംഗ്'എന്ന എന്റെ കർമ്മവീ
ഥിയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചു,
പണ്ട് വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും,
പിന്നെ സ്വപ്രയത്നത്താലും സ്വാ
യത്തമാക്കിയ ഭാഷാ പരിജ്ഞാ
നം അതിന്റെ എല്ലാ പരിമിതിക
ള�ോടും കൂടി മറ്റുള്ളർക്ക് പകർന്നു
ക�ൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള സന്തോഷ
വും അതിനപ്പുറം ചാരിതാർത്ഥ്യ
വും അനുഭവിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള ജീ
വിതമാണിപ്പോൾ. അതുക�ൊ
ണ്ട്, അദ്ധ്യാപനമേന്മയ്ക്കു വേണ്ടി
ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഈഅവസരത്തിൽ ഞങ്ങളു
ടെ വന്ദ്യഗുരുവും ഭാഷാ അധ്യാ
പകനുമായ ഒ.കെ. മുൻഷിയെ
ഞാൻ കൃതജ്ഞതാപൂർവം സ്മ
രിക്കുന്നു. ത�ോൽവിയെ മറികട
ക്കാൻവേണ്ടി മാത്രം മലയാളം
പഠിച്ചിരുന്ന ഞാൻ, ഭാഷ ആസ്വ
ദിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അതിന്റെ
മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയതും അദ്ദേ
ഹത്തിൻറെ വരവ�ോടുകൂടിയായി
രുന്നു. ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ, ബാ
ഹ്യല�ോകവുമായി അധികബന്ധ
മില്ലാതെ, ചെറുകുന്ന് 'ശ്രീഅന്ന
പൂർണ്ണേശ്വരി' ക്ഷേത്രച്ചിറ വക്ക
ത്തുള്ള സ്വഗൃ ഹത്തിൽനിന്നും

സ്കൂളിലേക്ക്, മന്ദമന്ദം നടന്നു
പ�ോയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ
ഇന്നലെയെന്ന പ�ോലെ ഓർക്കു
ന്നു. കൃശഗാത്രനും, പ�ൊതുവെ
ശാന്തനും, അതീവ സരസനുമായ
മാഷ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ
ക്കൊക്കെ ഒരുതരം ഹരം തന്നെ
ആയിരുന്നു. എത്ര ഗൗരവമുള്ള
വിഷയവും നർമ്മപ്രധാനമായ
അദ്ധ്യാപനരീതി ഉപയ�ോഗിച്ചു,
സാരാംശത്തിന്റെ വീര്യം ഒട്ടും
കളയാതെ, അതീവ ലാഘവ
ത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള
അപാര കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിനു
ണ്ടായിരുന്നു. ആ നാല്പത്തിയ
ഞ്ചു മിനുട്ടുകൾ പിന്നിടുന്നത്
ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഒരി
ക്കൽ പ�ോലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
വിദ്യാലയ ജീവിതത്തിന്റെ അന്തി
മനാളിൽ ഗുരുവിന്റെ കൈപ്പട
യിലുള്ള ഒരു കുറിപ്പിനു വേണ്ടി
പ�ോയത്, ഒരു അഭ്രപാളിയിലെന്ന
പ�ോലെ എന്റെ മനസിൽ ഇന്നും
തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. മൂക്കി
ന്റെ അറ്റത്തുപിടിപ്പിച്ച വലിയ
കണ്ണടയുടെ കറുത്ത ഫ്രെയിമി
ന്റെ മുകളിൽക്കൂടി എന്നെ ഒന്നു
ന�ോക്കി, ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയ�ോ
ടെ അദ്ദേഹമെഴുതി. "ഉറക്കാത്ത
അരിച്ചക്കര പ�ോലെ കടിക്കാനും
കുടിക്കാനും പറ്റാത്ത വിധത്തി
ലാകാതിരിക്കട്ടെ ജീവിതം.' ആ
എഴുതിയത് തികച്ചും അന്വർത്ഥ
മാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇന്നു
വരെയുള്ള എന്റെ ജീവിതം.
ഗുരുവേ, എന്റെ വന്ദനം സ്വീ
കരിച്ചാലും...!

വി.വി. ശ്രീധരൻ
മലയാളം മിഷൻ
ബാന്ദ്ര-ദഹിസർ
മുംബൈ ചാപ്റ്റർ

പദപ്രശ്നം

താഴെപ്പറയുന്ന ച�ോദ്യങ്ങള്ക്ക് ഉത്തരമെഴുതുക. ശേഷം കളത്തിലെ അക്ഷരങ്ങള് ക�ൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് എഴുതുക.
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ഓടയിൽനിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ന�ോവലാണ്.
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പണ്ടുകാലത്ത്അരിയുംമറ്റുധാന്യങ്ങളുംഅരയ്ക്കാൻഇത്ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നു.
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കാളിദാസന്റെ വിക്രമ�ോർവ്വശീയത്തിലെ നായകനായ ചന്ദ്രവംശ രാജാവ്
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കേരള ഗാന്ധി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്.
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ക�ൊടി എന്നർഥം വരുന്ന ഒരു വാക്ക്.
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കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഇരുളടഞ്ഞ ഏടുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ
കൃതിയാണ്
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മാത്രയഞ്ചക്ഷരം മൂന്നിൽ വരുന്നോരീ ഗണങ്ങളെ എട്ടു ചേർത്തുള്ളീ
രടിക്ക് ച�ൊല്ലാം ................ എന്നു പേർ. ഏതാണീ വൃത്തം?
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എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയുടെ വിശേഷണം
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കേരള ചരിത്ര കഥയിലെ ജനകീയനായ കള്ളൻ
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10 ക�ൊല്ലം ജില്ലയിൽ ക്ലോക്ക് ടവർ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം
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പദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിച്ച് മിഷനിലേക്ക് അയച്ചുതരിക. വിജയിയെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തീരുമാനിക്കും.
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സമ്പാദകൻ: സാം വർഗീസ്, ക�ൊങ്കണ്
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ഭൂമിമലയാളം

• ജനുവരി 2022

വാർത്തകൾ

ഭരണഭാഷാ
പ്രയ�ോഗങ്ങൾ
പരിചയപ്പെടാം

MEANS OF LIVELIHOOD
ഉപജീവന�ോപായം
TAX ON INCOME
ആദായനികുതി
WHITE PAPER
ധവളപത്രം
GREAT FEE
കുത്തകപ്പാട്ടം
CALL OFF	പിന്മാറുക

കുട്ടികളെ അറിയുന്ന പാഠപുസ്തകം വേണം
- ഡ�ോ. കെ. ജയകുമാർ ഐ.എ.എസ്
തിരുവനന്തപുരം • കുട്ടികളെ
യും അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ
യും മനസ്സിലാക്കുന്ന പാഠപുസ്തക
ങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന്
ഐ.എം.ജി ഡയറക്ടർ ഡ�ോ.കെ.
ജയകുമാർ ഐ.എ.എസ്. അഭി
പ്രായപ്പെട്ടു.
പാഠപുസ്തക
മലയാളം മിഷന്റെ സൂര്യകാന്തി
പരിഷ്കരണ
ശിൽപ്പശാല
പാഠപുസ്തപരിഷ്ക രണ ശില്പ
യിൽ മുഖ്യപ്രഭാ ശാലയിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നട
ഷണം നടത്തു
ന്ന ഐ.എം.ജി. ത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഡയറക്ടർ ഡ�ോ. പ്രവ ാ സ ി മ ല യ ാ ള ി ക ൾ ക്ക്
കെ. ജയകുമാർ ഭാഷയ�ോടും സംസ്കാരത്തോ
ഐ.എ.എസ്.
ടും അഭിനിവേശം ഉണ്ടാക്കുന്ന
തരത്തിൽ പ�ൊതുസ്വീകാര്യത
യിലൂടെയാകണം പാഠപുസ്തക
ഡയറക്ടർ സുജ സൂസൻ ജ�ോർജ് മുതൽ ഡിസംബർ 1 വരെയാണ് രണത്തിന്റെ ആദ്യ ശില്പശാല
ങ്ങൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്.
ചടങ്ങിൽ മലയാളം മിഷൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നവംബർ 29 സൂര്യകാന്തിപാഠപുസ്തപരിഷ്ക നടന്നത്.

മലയാളം മിഷൻ ചാപ്ററുകളി
ലെ അധ്യാപകരും സംസ്ഥാന
പ�ൊതുവിദ്യാഭ്യാസരംഗത്തെ
ഭാഷാവിദഗ്ധരും അടങ്ങുന്ന 32
പേരാണ് ശില്പശാലയിൽ പങ്കെ
ടുത്തത്.
സൂര്യകാന്തിപാഠപുസ്തകപരിഷ്ക
രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ടാ
മത് ശില്പശാല ഡിസംബർ 17
മുതൽ 19 വരെയും, മൂന്നാമത്
ശില്പശാല ഡിസംബർ 29 മുതൽ
31 വരെയും ശ്രീകാര്യം മരിയാറാ
ണി സെന്ററിൽ നടന്നു. മലയാളം
മിഷൻ അക്കാദമിക് ക�ോ-ഓഡി
നേറ്റർ കെ.വി. മ�ോഹനൻ, ഭാഷാ
അധ്യാപകൻ ഉണ്ണി അമ്മയമ്പ
ലം തുടങ്ങിയവർ ശില്പശാലയ്ക്ക്
നേതൃത്വം നൽകി.

പൂക്കാലം സീരീസിൽ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ
തിരുവനന്തപുരം • ലൈബ്രറി
പ്രൊജക്റ്റ് - പൂക്കാലം സീരീസിൽ
പുതിയ ബാലസാഹിത്യ കൃതികൾ
പ്രകാശനം ചെയ്തു. ചിഞ്ചു പ്ര
കാശിന്റെ പ�ൊതിച്ചോറ്, ഡ�ോ.
ടി പി കലാധരന്റെ അണ്ണാൻ
കുഞ്ഞിന്റെ ക�ൊതിപ്പഴങ്ങൾ,
സ�ോമി സ�ോളമന്റെ പാച്ചുവും
കിറ്റാരെയും (ഭാഗം 1, ഭാഗം 2)
എന്നീ പുസ്തകങ്ങളാണ് പ്രകാ
ശനം ചെയ്തത് . ഫെബ്രുവരി 2
ന് സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ്
മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നടന്ന
ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി സജി ചെറിയാ
നാണ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചിത്രകാരനായ ഗ�ോപു പട്ടിത്ത സുധീർ പി വൈ യും പാച്ചുവും കി ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. പ�ൊ
ചെയ്തത്. പ�ൊതിച്ചോറിലേക്ക് ചി റയാണ്. അണ്ണാൻകുഞ്ഞിന്റെ റ്റാരെയും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും തിച്ചോറ് - 90/- രൂപ, അണ്ണാൻ
ത്രങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ക�ൊതിപ്പഴങ്ങൾക്ക് ചിത്രകാരൻ ചിത്രകാരൻ അമൽകുമാറുമാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ക�ൊതിപ്പഴങ്ങൾ

- 60/- രൂപ, പാച്ചുവും കിറ്റാരെയും
ഓര�ോ ഭാഗത്തിനും 100/- രൂപ വീ
തവുമാണ് വിലകൾ. മലയാളം
മിഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട്
പുസ്തകങ്ങൾവാങ്ങാവുന്നതാണ്.
പൂക്കാലം സീരീസിൽ ആദ്യം പ്ര
സിദ്ധീകരിച്ചത് സഫ്ദർ ഹഷ്മി
യുടെ 8 ബാലസാഹിത്യ കൃതിക
ളായിരുന്നു.
മലയാളം മിഷന്റെ മാതൃഭാഷാ
പഠിതാക്കൾക്ക് സാഹിത്യത്തി
ലും ഭാഷയിലുമുള്ള അഭിരു
ചിയും പരിജ്ഞാനവും വർധി
പ്പിക്കുക എന്ന തരത്തിലാണ്
പൂക്കാലം സീരീസ് പുസ്തക പ്ര
കാശന പദ്ധതി വിഭാവനം ചെ
യ്തിരിക്കുന്നത്.

സുഗതാഞ്ജലിയിൽ
കുമാരനാശാന്റെ കവിതകൾ
തിരുവനന്തപുരം • സുഗതാ
ഞ്ജലി ആഗ�ോള കാവ്യാലാപന
മത്സരം 2022 ൽ മഹാകവി കു
മാരനാശാന്റെ കവിതകളാണ്
മത്സരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടു
ത്തിരിക്കുന്നത്.
ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളം
മ ി ഷ ൻ ച ാ പ്റ ്റ റു ക ള ിലെ

പഠിതാക്കളാണ് ഇതിലെ മത്സ
രാർഥികൾ. സബ് ജൂനിയർ (5
വയസു മുതൽ 10 വയസുവരെ),
ജൂനിയർ (11 വയസു മുതൽ 16 വയ
സുവരെ), സീനിയർ (171 വയസു
മുതൽ 20 വയസുവരെ) എന്നി
ങ്ങനെ 3 വിഭാഗങ്ങളിലായാണ്
മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത.്
കവിതയുടെ ഭാവാംശം നഷ്ട
പ്പെടാതെ അക്ഷരസ്ഫുടതയ�ോ
ടെ 16 വരി ച�ൊല്ലണം. കുറഞ്ഞ
ത് 3 മിനിറ്റും പരമാവധി 7 മിനി
റ്റുമാണ് കവിത ച�ൊല്ലാനുള്ള

സമയദൈർഘ്യം. സീനിയർ വി ചാപ്റ ്റ ർതല മത്സരങ്ങൾ പൂർ ക്രമത്തിൽ ക്യാഷ് അവാർഡും
ത്തിയാകും. ചാപ്റ്റർതല വി സാക്ഷ്യപത്രവും നൽകും.
ഭാഗത്തിന് 16 വരികൾ എന്ന
നിബന്ധനയിൽ ആവർ
ജയികൾക്ക് യഥാക്രമം കവി സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ
ത്തന വരികൾ ഉണ്ടാ
ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാന അനുസ്മരണാർഥമാണ് ഓര�ോ
കാൻ പാടില്ല എന്നി
ക്കാർക്ക് 1000/-, 500/- വർഷവും മത്സരം സംഘടിപ്പി
വയാണ് മത്സരത്തി
എന്നീ ക്രമത്തിൽ ക്കുന്നത്. ആദ്യ സുഗതാഞ്ജലി
ലെ പ്രധാന നിബ
ക്യാഷ് അവാർഡും മത്സരത്തിൽ സുഗതകുമാരി ടീ
ന്ധനകൾ.
സ ാക്ഷ്യപ ത്രവു ം ച്ചറുടെ കവിതകളായിരുന്നു മത്സ
മേഖല/ചാപ്റ്റർ തല
മ ല യ ാ ള ം മ ി ഷ ൻ രത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
ഓര�ോ വർഷവും മലയാളത്തിലെ
ങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്ക
നൽകും.
പ്പെടുന്ന കുട്ടികളാണ് ഫൈനൽ
ഫൈനൽ മത്സരത്തിലെ ആദ്യ പ്രശസ്തരായ കവികളുടെ കവിത
മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ത്തെ മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർക്ക് യഥാ കളായിരിക്കും മത്സരത്തിന് തിര
ഫെബ്രുവരി 15 ന് മുൻപായി ക്രമം 5000/-, 3000/-, 2000/- എന്നീ ഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.

07
ഭൂമിമലയാളം

• ജനുവരി 2022

ഗ്രന്ഥപ്പുര

മലയാളികളുടെ
അമ്മയും പൂതവും
കർണഭൂഷണം.. തുടങ്ങിയ കൃതികള�ൊ
ക്കെ മലയാളി വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ
എക്കാലത്തും നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്നവയാണ്.
എന്നാൽ ഇവയിൽനിന്നെല്ലാം ഏറെ വേ
റിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ഇടശ്ശേരി
ഗ�ോവിന്ദൻനായരുടെ പൂതപ്പാട്ട്. മലയാളി
കൾക്ക് ആസ്വാദനത്തിന്റെ പുതുല�ോകം
സംഭാവന ചെയ്ത പ�ൊന്നാനിക്കളരിയിലെ
പ്രമുഖനാണ് ഇടശ്ശേരി.
കേട്ടിട്ടില്ലേ തുടിക�ൊട്ടും കലർന്നോട്ടു
ചിലമ്പിൻ കലമ്പലുകൾ... എന്നു
തുടങ്ങി പൂതത്തിന്റെ വരവിനെ
അവതരിപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഉണ്ണി
യുടെ ജനനം, ഉണ്ണിയും അമ്മയും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, വിദ്യാലയത്തി
ലേക്കുള്ള ഉണ്ണിയുടെ യാത്ര, വിദ്യാലയ
ത്തിൽനിന്നും തിരിച്ചെത്താത്ത ഉണ്ണി,
ഉണ്ണിയെത്തേടിയുള്ള അമ്മയുടെ യാത്ര,
പൂതത്തിന�ൊപ്പം കളിച്ചിരിക്കു
ന്ന ഉണ്ണിയെ കാണുന്നത് ...
തുടങ്ങിയവ എത്രമാത്രം വാ
യനക്കാരെ ആകർഷി
ച്ചു എന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.
താഴെ വെച്ചാലുറുമ്പരിച്ചാല�ോ
തലയിൽവെച്ചാൽ പേനരിച്ചാല�ോ
കെട്ടുകഥകളും
....ഇങ്ങനെ താഴത്തും തലയിലും
വെക്കാതെ ഉണ്ണിയെ വളർത്തിയ അമ്മ.
ഐതിഹ്യങ്ങളും
- കാച്ചിയ മ�ോര�ൊഴിച്ചൊപ്പി വടിച്ചിട്ടു
പുരാണകഥാസന്ദർ
കാക്കേ പൂച്ചേ പാട്ടുകൾ പാടീട്ട് മാമു ക�ൊ
ഭങ്ങളും പ്രമേയമായ
ടുക്കുന്ന അമ്മ.
നിരവധി രചനകൾ
- ആദ്യമായി വിദ്യാലയത്തിലേക്കു
പ�ോകുന്ന ഉണ്ണിയെ യാത്രയാക്കുന്ന അമ്മ.
മലയാളത്തിൽ
ഓര�ോ ഭാഗത്തും എത്ര മന�ോഹരമാ
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
യാണ് മാതൃവാത്സല്യം ആവിഷ്കരിച്ചി
രിക്കുന്നത്.
ആറ്റിൻവക്കത്തെ മാളികവീട്ടിലപേടിപ്പിച്ചോടിക്കാൻ ന�ോക്കി പൂതം
ന്നാറ്റുന�ോറ്റിട്ടൊരുണ്ണി പിറന്നു.
പേടിക്കാതങ്ങനെ നിന്നാളമ്മ
ഉണ്ണിയ്ക്കരയിലെ കിങ്ങിണി
നരിയായും പുലിയായും ചെന്നു പൂതം
പ�ൊന്നുക�ൊകുറ്റികണക്കങ്ങു നിന്നാളമ്മ
ണ്ടുണ്ണിയ്ക്കു കാതിൽ കുടക്കടുക്കൻ
കാട്ടുതീയായിട്ടും ചെന്നു പൂതം
ഈ വരികൾ മൂളാത്ത മലയാളിയുണ്ടായി കണ്ണീരാല�ൊക്കെ കെടുത്താളമ്മ
രിക്കില്ല. നങ്ങേലിയും ഉണ്ണിയും പൂതവും അടവുമാറ്റിയ പൂതം സ്വർണവും വെള്ളി
മലയാളിക്ക് ഗൃഹാതുരമായ ഒര�ോർമ്മയാ യും അമ്മയ്ക്കു നൽകാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ
ണ്. മകനുവേണ്ടി സ്വന്തം കണ്ണുകൾ ചൂ
ഴ്ന്നെടുത്ത് പൂതത്തിനു കാഴ്ചവെക്കുന്ന
നങ്ങേലി, മലയാളി മനസ്സിൽ സൂക്ഷി
ക്കുന്ന മാതൃഭാവത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്.
പേടിപ്പിച്ചോടിക്കുന്ന പൂതമാണെങ്കിലും
പൂവൻപഴംപ�ോലുള്ള ഉണ്ണിയെ കണ്ട
പ്പോൾ അറിയാതെ മനസില�ൊരിക്കിളി
ത�ോന്നിയത് പൂതത്തിന്റെ ഉള്ളിലും തെ
ളിഞ്ഞുവരുന്ന മാതൃഭാവത്തിന്റെ സൂചന
യാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏതു കഠിനഹൃദ
യരുടെയും മനസ്സിളക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്
പൂതപ്പാട്ട് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മാതൃ
വാത്സല്യത്തെക്കുറിച്ചു മാത്രമല്ല, സ്നേ
ഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചും
ഇത്രമേൽ ഹൃദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ച മല
യാളകവികൾ അധികം പേരുണ്ടാവില്ല.
കെട്ടുകഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും പുരാണ
കഥാസന്ദർഭങ്ങളും പ്രമേയമായ നിരവധി
പൂതപ്പാട്ട്
രചനകൾ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്.ട്
ഇടശ്ശേരി ഗ�ോവിന്ദൻനായർ
ശിഷ്യനും മകനും, അച്ഛനും മകളും, മഗ്ദ
(1906-1974)
ലനമറിയം, ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത,

ഇതിലും വലിയതാണെന്റെ പ�ൊന്നോമന
അതിനെ തരികെന്റെ പൂതമേ നീ..
എന്നുപറഞ്ഞ് തന്റെ കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെ
ടുത്ത് പൂതത്തിനു സമർപ്പിക്കുകയാണ്
അമ്മ.
കണ്ണില്ലാത്ത അമ്മയെ പറ്റിക്കാൻ തെച്ചി
ക്കോലു പറിച്ച് മന്ത്രം ച�ൊല്ലിയുണ്ടാക്കിയ
ഉണ്ണിയെ നൽകുമ്പോൾ പെറ്റ വയറിനെ
പറ്റിക്കാൻ ന�ോക്കുന്ന പൂതത്തെ അമ്മ
ശപിക്കാന�ൊരുങ്ങുന്നു.
അമ്മയുടെ ശാപം ഭയന്ന് പൂതം ഉണ്ണിയെ
തിരികെ നൽകുന്നു. ഉണ്ണിയെ തിരിച്ചു
കിട്ടിയ അമ്മ വർഷത്തില�ൊരിക്കൽ
ഉണ്ണിയെ കാണാൻ വരുന്നതിന് പൂതത്തി
ന് അവസരം നൽകുന്നു. പക്ഷെ, താമസി
ക്കുന്നതെവിടെയെന്നു മാത്രം പറഞ്ഞില്ല.
അതുക�ൊണ്ട് പൂതം ഉണ്ണിയെത്തിരഞ്ഞ്
വീടുകൾത�ോറും അലയു
ന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പൂ
തത്തിന്റെ വരവാണ്
നേരത്തെ സൂചിപ്പി
ച്ച കവിതയുടെ
തുടക്കം.

പൂ ത വു ം
ച ി ല്ല റ ക്കാ
രി യ ല്ല . പ റ
യന്റെ കുന്നി
ന് റെ അ ങ്ങേ
ചെരി വ ി ൽ
ത ാ മ സ ിക്കു
ന്ന പൂതം യാ
ത്രക്കാരെ വഴി
തെറ്റിച്ച് കരി
മ്പനച്ചോട്ടിലെ
ത്തിക്കുകയും
രക്തമൂറ്റിക്കുടി
ക്കുകയും ചെ
യ്യുന്നു. അടുത്ത
ദിവസം അവ
രു ട െ എ ല്ലും
മുടിയും കരി
മ്പ ന ച്ചോ
ട്ടിൽ കാണു
കയും ചെയ്യും.
ഇങ്ങനെയുള്ള പൂതമാണ് ഉണ്ണിയെക്ക
ണ്ട് മാതൃഭാവമുണർന്ന് അവന�ോട�ൊ
പ്പം കളിക്കുന്നത് . ഉണ്ണിയെ തനിക്കു
കിട്ടാൻ വേണ്ടി പലതും ചെയ്യുന്നത് .
ഒടുവിൽ ഉണ്ണിയെ അമ്മയ്ക്കു നൽകി വർഷം
ത�ോറും ഉണ്ണിയെ അന്വേഷിച്ച് വീടുകൾ
ത�ോറും കയറിയിറങ്ങുന്നത്. അങ്ങനെ
നങ്ങേലിയും ഉണ്ണിയും പൂതവും മലയാ
ളികളുടെ മനസ്സുകളിൽ നിറം മങ്ങാതെ
ഇപ്പോഴും കുടിപാർക്കുകയാണ്. ഒപ്പം
ഇടശ്ശേരിയും.
അധ്വാനത്തിന്റെ മഹത്വവും ജന്മിത്തത്തി
ന്റെ ക്രൂരഭാവങ്ങളും വളരെ ശക്തമായ
ഭാഷയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച കവിതയാണ്
പുത്തൻകലവും അരിവാളും.

പ്രധാന കൃതികൾ

പൂതപ്പാട്ട്, കാവിലെ പാട്ട്, പുത്തൻ
കലവും അരിവാളും, , ഒരുപിടി നെ
ല്ലിക്ക, കറുത്ത ചെട്ടിച്ചികൾ... കൂട്ടു
കൃഷി (നാടകം).

അധികാരം ക�ൊയ്യണമാദ്യം നാം
അതിനു മേലാകട്ടെ പ�ൊന്നാര്യൻ
അധികാരം നേടിയാൽ മാത്രമേ അധഃസ്ഥി
തർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം
കാണാൻ കഴിയൂ എന്നും അതിനായി
പ�ോരാടണമെന്നും ഇടശ്ശേരി ആഹ്വാനം
ചെയ്യുന്നു.
പൂത്ത മാവിനെപ്പറ്റി എന്ന കവിതയിൽ
മുത്തശ്ശി പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇടശ്ശേ
രിയുടെയും തത്ത്വചിന്തയ്ക്ക് ഉദാഹര
ണമാണ്.
മാമ്പൂ കണ്ടു മദിക്കല്ലേ
മാരിക്കാർവില്ലിനെ നമ്പല്ലേ...
ഇടയ്ക്കു കണ്ണീരുപ്പു പുരട്ടാതെന്തിനു
ജീവിതപലഹാരം എന്നു ച�ോദിക്കു
ന്നതും ഇടശ്ശേരിതന്നെ.
സ്നേഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ
ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പെങ്ങൾ, സാമ്പ
ത്തിക സ്ഥിതിയ്ക്കപ്പുറമുള്ള വീട്ടിലേക്ക്
മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചയ്ക്കുന്ന അച്ഛ
ന്റെ അവസ്ഥ വിവരിക്കുന്ന അങ്ങേ
വീട്ടിലേയ്ക്ക്, വിവാഹസമ്മാനം തുട
ങ്ങിയവയും ഇടശ്ശേരിയുടെ എരി
ശ്ശേരിയിലെ പ്രധാന കഷ്ണങ്ങളാ
ണ്. സ്നേഹവും സൗഹൃദവും മത
ങ്ങൾക്കതീതമാണെന്ന് ഉദ്ഘ�ോ
ഷിക്കുന്ന കവിതയാണ് 'ഇസ്ലാമി
ന്റെ വന്മല'. ഇക്കാലത്ത് ഏറെ
വായിക്കേണ്ട കവിതയാണി
ത്. അഹിംസയുടെ പ്രാധാന്യം
എടുത്തു പറയുന്ന ബിംബി
സാരന്റെ ഇടയൻ അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ മറ്റൊരു കവിത
യാണ്.
കൂട്ടുകൃഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ
നാടകമാണ്.കേന്ദ്രസാഹിത്യഅക്കാദമി
അവാർഡും കേരളസാഹിത്യഅക്കാദമി
അവാർഡും അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്.ട്
ഇത്തരത്തിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന രചന
കൾക�ൊണ്ട് മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ
ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ കവിയാണ് ഇടശ്ശേ
രി ഗ�ോവിന്ദൻ നായർ.

കെ.വി. മ�ോഹനൻ
അക്കാദമിക്
ക�ോർഡിനേറ്റർ,
മലയാളം മിഷൻ
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വാർത്തകൾ

ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.യിൽ ഒന്നാംഘട്ട
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും
1200 പേരാണ് നിലവിൽ ക�ോഴ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

മലയാളം മിഷൻ
വിഭാവനം ചെയ്ത
ഭൂമിമലയാ
ളം മലയാളം
ഓപ്പണ്
ഓണ്ലൈൻ
ക�ോഴ്സില്
(BMOOC) ഇതി
ന�ോടകം 1500
ൽ അധികം
പേർ ഭാഗമായി
കഴിഞ്ഞു. മൂന്ന്
മാസം ദൈർഘ്യ
മുള്ള ക�ോഴ്സ്
തികച്ചും സൗജ
ന്യമാണ്.

തിരുവനന്തപുരം • ബി.എം.ഒ.ഒ.
സി.യിൽ പത്ത് മ�ൊഡ്യൂളുകൾ
ഉൾപ്പെടുന്ന ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തി
യായവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
നൽകും. 1200 പേരാണ് നിലവിൽ
ക�ോഴ്സിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള
ത്. 10 മ�ൊഡ്യൂളുകളുടെ പൂർത്തീ
കരണത്തിന് പുറമെ ഒന്നാം ഘട്ട
ക്കാർക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിപ
ഠിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേ
ഷനും ക�ോഴ്സിൽ ഒരുക്കിയിട്ടു
ണ്ട്. കൂടാതെ, കഥകളും കവിത
കളും കേട്ട് മലയാളം പദങ്ങൾ
പരിചയിക്കാനായി പ്രത്യേക സൗ
കര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 30 മ�ൊ
ഡ്യൂളുകളാണ്ക�ോഴ്സിൽആകെ
യുള്ളത്. രണ്ടാം ഘട്ടമായി തയാ
റാക്കിയ 10 മുതൽ 20 വരെയുള്ള
മ�ൊഡ്യൂളുകൾ ഉടൻതന്നെ ക�ോ
ഴ്സിന്റെ ഭാഗമാക്കും.
ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ
ല�ോകത്തിന്റെ ഏത് ക�ോണിലിരു
ന്നും ഏത�ൊരാൾക്കും എപ്പോൾ
വേണമെങ്കിലും മലയാള ഭാഷ
എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാനാകും
എന്നതാണ് മലയാളം മിഷൻ
വിഭാവനം ചെയ്ത ബി.എം.ഒ.ഒ.
സി (ഭൂമി മലയാളം ഓപ്പൺ ഓൺ
ലൈൻ ക�ോഴ്സ്) യുടെ ലക്ഷ്യം.
ഇത് മുൻനിറുത്തിയാണ് ക�ോഴ്സ്
ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
മലയാളം മിഷന്റെ സർട്ടിഫിക്ക
റ്റ് ക�ോഴ്സായ കണിക്കൊന്ന വി
ദ്യാർഥികൾക്കും സഹായകമാകു
ന്ന വിധത്തിലാണ് ബി.എം.ഒ.ഒ.
സി.യിലെ മ�ൊഡ്യൂളുകൾ തയാ
റാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.യിലെ പഠിതാ
ക്കളിൽ 60% വും മലയാള ഭാഷ
ഒട്ടും അറിയാത്തവരാണ്.

ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. തികച്ചും സൗ
ജന്യമാണ്. പ്രാഥമിക നിലയിൽ
മലയാളം ഉപയ�ോഗിക്കാൻ ആവ
ശ്യമായ നൈപുണ്യം നേടുന്നതി
നുള്ള ക�ോഴ്സാണിത്. വീഡിയ�ോ
കളും അതിനടിസ്ഥാനമാക്കിയു
ള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അക്ഷ
രകളികളും വഴിയാണ് പഠനം
ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
30 മ�ൊഡ്യൂളുകളും പൂർത്തിയാ
ക്കുന്നവർക്ക് മലയാളം മിഷൻ
ഓൺലൈൻ ക�ോഴ് സ് സർട്ടി
ഫിക്കറ്റുകളും നൽകും.
2021 ലെ ല�ോക മാതൃഭാഷാദി
നമായ ഫെബ്രുവരി 21 ന് സാം
സ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി
എ.കെ. ബാലനാണ് ക�ോഴ്സി
ന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർ
വ്വഹിച്ചത്. സി--ഡിറ്റുമായി സഹ
കരിച്ചാണ് മലയാളം മിഷൻ ബി
.എം.ഒ.ഒ.സി. യാഥാർഥ്യമാക്കി
യത്. കേരളത്തിന്റെ കലയെയും
സംസ്കാരത്തെയും ചരിത്രത്തെ
യും ആസ്പദമാക്കി ബി.എം.ഒ.ഒ
.സി. മാതൃകയിൽ കാലദൈർ
ഘ്യം കുറഞ്ഞ ക�ോഴ് സുകൾ
ഇതിന�ോട് അനുബന്ധമായി
ആവിഷ്കരിക്കും.
നിലവിൽ കേരളത്തി
ന് പുറത്തുള്ളവർ
ക്ക് മലയാളം
പഠ ിക്കാൻ
മലയാളം

26-ാം ലക്കം പദപ്രശ്നം  (16 ) ഉത്തരങ്ങൾ
1

രാ

മു

കാ

ര്യാ

ട്ട്

ൺ

2

പ

ട്ടം

താ

ണു

പി

ള്ള

3

പ

ല്ല

ന

യാ

ർ

4

ജി

കാ

ർ

ത്തി കേ

5

അ

ങ്ങാ

ടി

6

നെ

യ്യ

ഭി

ഷേ

കം

7

ക

ട

മ

റ്റ

ത്ത്

ക

ത്ത

8

ക

ടു

വ

9

വേ

മ്പ

നാ

ട്ടു

ത

ടാ

കം

യ

ൻ
തേ
നാ

ർ

മിഷൻ പത്ത് വർഷം ദൈർഘ്യ
മുള്ള നാല് ക�ോഴ്സുകളടങ്ങു
ന്ന പാഠ്യപദ്ധതി നടത്തുന്നു
ണ്ട് . കണിക്കൊന്ന, സൂര്യകാ
ന്തി, ആമ്പൽ, നീലക്കുറിഞ്ഞി

എന്നിവയാണ് ആ ക�ോഴ് സു
കൾ. ഇവയെല്ലാം ക്ലാസ് റൂമിനെ
ആശ്രയിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളാണ്.
ഈ ക�ോഴ്സുകളിലൂടെ ക്ലാസ് റൂം
പഠനം സാധ്യമാകാത്ത നിരവധി
പേർ മലയാള ഭാഷ ജ�ോലിയുടെ
യും പഠനത്തിന്റെയും ഗവേഷണ
ത്തിന്റെയുമ�ൊക്കെ ഭാഗമായി
പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.
അവരിൽ സ്വദേശികളും വിദേ
ശികളുമുണ്ട്. ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.
ഇതിന�ൊരു പരിഹാരമാണ്.

മലയാള ഭാഷ പഠിക്കുന്നതിന്
ആധികാരികമായി ഒരു ഓൺ
ലൈൻക�ോഴ്സ്ഇതുവരെനിലവി
ലില്ല.മലയാളംസംസാരിക്കുന്നതി
നും മനസിലാക്കുന്നതിനും വായി
ക്കുന്നതിനും എഴുതുന്നതിനും
പ്രാവീണ്യം ലഭിക്കുന്ന തരത്തി
ലാണ് ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. ആസൂത്ര
ണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മലയാളം
മിഷൻ വെബ്സൈറ്റ് (www.
mm.kerala.gov.in) വഴി ക�ോഴ്സ്
രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പഠനം തുടങ്ങാം.

സ്നേഹ സന്ദേശങ്ങൾക്ക്
കാത�ോർക്കാം
നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ആശംസാ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാ
റാനായി റേഡിയ�ോ മലയാളം ഒരുക്കുന്നു 'സസ്നേഹം റേഡിയ�ോ
മലയാളം '. ഈ പരിപാടിയിലൂടെ മലയാളം മിഷന്റെ ചാപ്റ്റ
റുകളിലുള്ളവർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സംസാരി
ക്കാം. ആശംസകൾ അറിയിക്കാം. ആശംസകൾ അയക്കേണ്ട
ഫ�ോൺ നമ്പർ 9633774333.
Email: mmradiomalayalam@gmail.com

www.radiomalayalam.in
ഉത്തരം:
നടൻ നെടുമുടിവേണു

വിജയി :

എം എസ് വിഷ്ണുപ്രിയ
നീലക്കുറിഞ്ഞി വിദ്യാർഥി
ചെന്നൈ ചാപ്റ്റർ

എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും

Malayalam Mission Radio Malayalam
എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനല് വഴിയും

Malayalam Mission ആപ്പിലൂടെയും
റേഡിയ�ോ മലയാളം കേൾക്കാം.
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സർഗ്ഗശാല
2021 ഡിസംബർ 17, 18, 19 തീയതികളിൽ നടന്ന ഭൂമിമലയാളം ഓൺലൈൻ
സർഗ്ഗശിൽപ്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടിപ്രതിഭകളുടെ കയ്യൊപ്പുകൾ
അഭിനവ് സുനിൽ (ഗുജറാത്ത്)

അൻസില - ചെന്നൈ

അവിനാഷ് നിഷാദ് - ഒമാൻ

ബിയാങ്ക - ഷാർജ

ഫാത്തിമ മർവ (ഒമാൻ)

മൻഹ മറിയം (ചെന്നൈ)

മൻഹ മെറിൻ (ഒമാൻ)

നിരഞ്ജൻ എ എസ് (ഒമാൻ)

റൈഥ ഷെറിൻ (ഒമാൻ)

രേവതി (ഒമാൻ)

ഋതു വർമ്മ (ഷാർജ)

ശ്രീമയി മേലേത്ത് (ഷാർജ)

ശ്രുതി (ഗുജറാത്ത്)

വിദ്യാലക്ഷ്മി കെ പി (തമിഴ്നാട്)

വിഷ്ണുപ്രിയ (തമിഴ്നാട്)

ക്രിസ്റ്റി സാം (ഭ�ോപ്പാൽ)

10
ഭൂമിമലയാളം

• ജനുവരി 2022

മലയാളം മിഷൻ

2021

പ്രധാന
പ്രവർത്തനങ്ങൾ

സുഗതാഞ്ജലി
മലയാളം മിഷൻ ഭരണസമിതി അംഗ
മായിരുന്ന ശ്രീ. സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ
സ്മരണാർത്ഥം മലയാളം മിഷൻ സുഗ
താഞ്ജലി എന്ന പ്രത്യേക അനുസ്മരണ
പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തു. അതിൽ പ്ര
ധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് സുഗതാഞ്ജലി ആഗ�ോള

കാവ്യാലാപന മത്സരമാണ്. ല�ോകമെ
മ്പാടുമുള്ള മലയാളം മിഷൻ ചാപ്റ്ററു
കളിലെ കുട്ടികളാണ് മത്സരാർഥികൾ.
എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്ന ഈ മത്സര
ത്തിൽ ഓര�ോ വർഷവും ഓര�ോ കവിക
ളുടെ കവിതകളാണ് മത്സരത്തിനായി തി
രഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ആദ്യ സുഗതാഞ്ജലി
ആഗ�ോള കാവ്യാലാപന മത്സരത്തിൽ
ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ദുബായിൽനി
ന്നുള്ള മാധവ് അശ�ോകും സീനിയർ വി
ഭാഗത്തിൽ ഗ�ോവയിൽനിന്നുള്ള ഫാബി
ഷാഹുലും വിജയിച്ചു. സുഗതകുമാരി ടീ
ച്ചറുടെ കവിതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി
യാണ് ആദ്യ സുഗതാഞ്ജലി ആഗ�ോള
കാവ്യാലാപന മത്സരം നടന്നത്.
സുഗതാഞ്ജലി പ്രവാസി പുരസ്കാരം:
പ്രവാസി മലയാളി സംഘടനകളുടെ
മികച്ച മാതൃഭാഷാ വ്യാപന പ്രവർത്ത
നങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയ പു
രസ്കാരമാണിത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും
പ്രശസ്തിപത്രവും ശിൽപ്പവും അടങ്ങുന്ന
താണ് പുരസ്കാരം. 2021 ലെ പുരസ്കാര
ത്തിനായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്.ട്

ലൈബ്രറി പ്രൊജക്റ്റ് - പൂക്കാലം
സീരീസ്
മലയാളം മിഷൻ ചാപ്റ്ററുകളിലെ കുട്ടി
കളുടെ ഭാഷാ പഠനത്തിനും സാഹിത്യാ
ഭിരുചികൾ വളർത്തുന്നതിനുമായി ആരം

ഭിച്ച പ്രൊജക്റ്റാണിത്. ബാലസാഹിത്യ
കൃതികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഈ
പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
സഫ്ദർ ഹഷ്മിയുടെ 8 കൃതികൾ (ചുവന്ന
പൂവ്, കുണ്ടാമണ്ടി ഗുലുമാൽ, മരം, പൂ
ന്തോപ്പിൽ, ഹ�ോളി, പുസ്തകങ്ങൾക്കുണ്ട്
പറയുവാൻ, കുഴലൂത്തുകാരൻ, എല്ലാ
കാലവും നല്ല കാലം) അടങ്ങുന്ന പുസ്തക

ബി എം ഒ ഒ സി
2021 ഫെബ്രുവരി 21 ല�ോക മാതൃഭാഷാദി
നത്തിലാണ് മലയാളം മിഷന്റെ അഭിമാന
പദ്ധതിയായ ബി എം ഒ ഒ സി ല�ോകമെമ്പാ

നിർവ്വഹിച്ചു. ആയിരത്തോളം പഠിതാക്കൾ
ആദ്യത്തെ 10 മ�ൊഡ്യൂളുകൾ പൂർത്തിയാ
ക്കി അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി. പഠി

ടുമുള്ള മലയാള ഭാഷാ പഠിതാക്കൾക്കാ
യി സമർപ്പിച്ചത്. മുൻ സാംസ്കാരിക കാര്യ
വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ബി എം ഒ
ഒ സിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈനായി

താക്കൾക്ക് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി പഠി
ക്കാനും കഥകൾ കേൾക്കാനുമുള്ള സൗ
കര്യവും ക�ോഴ്സിലുണ്ട്. തുടർ മ�ൊഡ്യൂ
ളുകളുടെ പണിപ്പുരയിലാണ്.

പൂക്കാലം വെബ് മാഗസിൻ
പൂക്കാലം വെബ് സൈറ്റ് പരിഷ്കരിച്ച്
പുതിയ ഡിസൈനിലാക്കി. മലയാളം
മിഷന്റെ പാഠ്യപദ്ധതിയുമായി സംയ�ോജി
പ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് പൂക്കാലത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം

പുനരാസൂത്രണം ചെയ്തു. മലയാളം മിഷൻ
പഠന�ോത്സവങ്ങളിൽ പൂക്കാലത്തെയും
ഭാഗമാക്കി.

സീരീസ് ആണ് ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയത്.
പ്രശ സ്ത ബ ാല സ ാ ഹ ി ത ്യക ാരാ യ
ഡ�ോ. ടി പി കലാധരൻ (അണ്ണാൻകുഞ്ഞി
ന്റെ ക�ൊതിപ്പഴങ്ങൾ, നടക്കാനിറങ്ങിയ
ഉടുപ്പുകൾ), ചിഞ്ജു പ്രകാശ് (പ�ൊതി
ച്ചോറ്), സ�ോമി സ�ോളമൻ (പാച്ചുവും
കിറ്റാരെയും), വീണ (വൈകുന്നേര
ത്തെ നടത്തങ്ങൾ), ഇ.എൻ ഷീജ (സ്വപ്ന
പുസ്തകത്തിലെ അമ്മമ്മ പ്ലാവ്, ചിത്രപുസ്ത
കം) തുടങ്ങിയ 7 കൃതികളാണ് ഈ പ്രോ
ജക്റ്റിലെ രണ്ടാം സീരീസിൽ പ്രകാശന
ത്തിനായി ഒരുങ്ങുന്നത്.

വാർത്താ പത്രിക
പ�ോയവർഷം ഭൂമിമലയാളം വാർത്താപ
ത്രികയ്ക്ക് പുതിയ ടെംപ്ലേറ്റ് തയാറാക്കി. ഒപ്പം
മലയാളം മിഷന് സ്വന്തമായി മലയാളം
ഫ�ോണ്ടുകളും സമാന ഇംഗ്ലീഷ് ഫ�ോ
ണ്ടുകളും നിർമ്മിച്ചു. 16 പേജുകളായി പു
റത്തിറങ്ങിയിരുന്ന വാർത്താ പത്രിക 20
പേജുകളായി ഉയർത്തി.
മലയാളം മിഷൻ ചാപ്റ്ററുകളിലെ അധ്യാ
പകരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും മറ്റ്
ഭാരവാഹികളുടെയും സർഗ്ഗരചനകൾ
ക്കായി എഴുത്തുപുര, ചാറ്റൽ മഴ എന്നീ
പംക്തികൾ ആരംഭിച്ചു. മലയാളം മിഷൻ
ചാപ്റ്ററുകളിലെ കുട്ടിപ്രതിഭകൾക്കായി
ഡിസംബറിൽ നടത്തിയ 3 ദിവസത്തെ
ഭൂമിമലയാളം ഓൺലൈൻ സർഗ്ഗശിൽ
പ്പശാലയിൽ 8 ചാപ്റ്ററുകളിൽനിന്നുള്ള
45 കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു.

വനിതാദിനാഘ�ോഷം
മലയാളം മിഷൻ ചാപ്റ ്റ റുകളിലെ
സ്ത്രീ എ ഴു ത്തു ക ാ ർ ക്കാ യ ി മ ാ ർ ച്ച്
8 വനിതാ ദിനാഘ�ോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി
ഓൺലൈൻ സംവാദം സംഘടിപ്പിച്ചു.

എം ജി ക�ോളജ് അധ്യാപിക എ ജി
ഒലീന അതിഥിയായെത്തി സംവാദത്തി
ന് മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ നേതൃത്വം
നൽകി.

11
ഭൂമിമലയാളം

മലയാളം മിഷൻ ഭരണസമിതി

സുവനീർ ഷ�ോപ്പ്
സുവനീർ ഷ�ോപ്പിൽ പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങ
ളുടെയും വിപണന മേഖലയുടെയും കാ
ലമായിരുന്നു 2021. അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര

മേളയിൽ പ്രത്യേക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തയാ
റാക്കിയാണ് സുവനീർ ഷ�ോപ്പ് ഒരുങ്ങി
യത്. ഫെസ്റ്റീവ് കളക്ഷൻസ് സുവനീർ
ഷ�ോപ്പിലെ പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പായി.
കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഉത്സവ
ങ്ങളെയും ആഘ�ോഷങ്ങളെയും മുദ്രക
ളാക്കിയാണ് ഫെസ്റ്റീവ് കളക്ഷൻസ് ഒരു
ക്കുന്നത്. കൈത്തറി സാരി, മുണ്ട്, ദുപ്പട്ട,
ടീ ഷർട്ട്, ബാഗ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി
സുവനീർ ഷ�ോപ്പ് വിപുലമാക്കി. സുവനീർ
ഷ�ോപ്പ് ഇനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഒരു
വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചതും പ�ോയവർഷ
ത്തിലാണ്. വെബ്സൈറ്റിലൂടെ തന്നെ
സുവനീർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുവാ
നുള്ള സംവിധാനവും ഇപ്പോൾ നിലവി
ലുണ്ട്. ഫ്ളിപ്പ് കാർട്ട്, ആമസ�ോൺ തുട
ങ്ങിയ വിപണ മേഖലകളിലേക്ക് എത്താ
നുള്ള ശ്രമവും 2021 ൽ സുവനീർ ഷ�ോപ്പ്
ലക്ഷ്യമിട്ടു. മലയാളം മിഷൻ ചാപ്റ്ററുക
ളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറ
ത്തേക്കും സുവനീറിന്റെ വ്യാപനം ഇക്കാ
ലങ്ങളിൽ സാധ്യമാക്കി.

മലയാളം മിഷൻ വിപുലീകരണം

ദശപുഷ്പം
ദശദിന ശിൽപ്പശാല

ചെയർമാൻ:

ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ
ബഹു. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

വൈസ് ചെയർമാൻ:

ശ്രീ. സജി ചെറിയാൻ

ശ്രീ. സുജ സൂസൻ ജ�ോർജ്ജ്
ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ

ബഹു. സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി

പ്രൊഫ. വി. മധുസൂദനൻ നായർ

ശ്രീ. കെ.പി. രാമനുണ്ണി

ശ്രീ. അശ�ോകൻ ചരുവിൽ

ശ്രീ. എസ്. ശാരദക്കുട്ടി

(ഭരണസമിതി അംഗം)

(ഭരണസമിതി അംഗം)

(ഭരണസമിതി അംഗം)

(ഭരണസമിതി അംഗം)

റേഡിയ�ോ മലയാളം
2021 റേഡിയ�ോ മലയാളത്തിന് സ്വന്തമായി
ഒരു സ്റ്റുഡിയ�ോ റൂം നേടിക്കൊടുത്ത വർ
ഷമായിരുന്നു. ജനുവരി 7 ന് അന്നത്തെ
സാംസ്കാരിക കാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ

ഷീ റേഡിയ�ോയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വ
ഹിച്ചത്. പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി കെ സര
സ്വതി അമ്മയുടെ പെൺബുദ്ധി എന്ന
കഥയുടെ നാടകാവിഷ്കാരമായിരുന്നു
ഷീ റേഡിയ�ോയിലെ ആദ്യ പ്ര
ക്ഷേപണം. മലയാളം മിഷൻ
ചാപ്റ്റ റുകളിലെ കുട്ടികൾക്കു
വേണ്ടി കുട്ടി റേഡിയ�ോ എന്ന
പ്രത്യേക പ്രക്ഷേപണം ആരംഭി
ക്കാനും റേഡിയ�ോ മലയാളത്തി
ന് കഴിഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ
സ്റ്റുഡിയ�ോ റൂം ഓൺലൈനായി മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുന്നു
75-ാം വാർഷികാഘ�ോഷത്തി
ന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആസാദി കാ
കെ ബാലൻ ഓൺലൈനായി റേഡിയ�ോ അമൃത് എന്ന പ്രത്യേക പ്രക്ഷേപണ പരി
മലയാളം സ്റ്റുഡിയ�ോ റൂം ഉദ്ഘാടനം പാടിയും ഈ കാലത്ത് റേഡിയ�ോ മല
ചെയ്തു. കൂടാതെ കേരള സർക്കാരിന്റെ യാളത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. റേഡിയ�ോ മല
സമം സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസ പരി യാളത്തിൽ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തുവരുന്ന
പാടിയുടെ ഭാഗമായി ഷീ റേഡിയ�ോയും പയമേ പണലി എന്ന ആദിവാസികളുടെ
പ�ോയ വർഷം ആരംഭിച്ചു. സാംസ്കാരിക പ്രത്യേക പരിപാടി ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാ
കാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാനാണ് ക്കിയതും പ�ോയവർഷത്തിലായിരുന്നു.
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പ�ോയവർഷം വിവിധ ആഫ്രിക്കൻ രാ
ജ്യങ്ങളുൾപ്പെടെ 5 പുതിയ രാജ്യങ്ങളി
ലേക്ക് (തായ്ലന്റ്, ഓസ്ട്രിയ, ന്യൂസിലാ
ന്റ്, ഘാന, ക�ോംഗ�ോ) എത്തിച്ചേരാൻ
മലയാളം മിഷന് കഴിഞ്ഞു.

പാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണം
പ�ോയ വർഷത്തെ മലയാളം മിഷന്റെ
വലിയ�ൊരു നേട്ടമായിരുന്നു പാഠപുസ്തക
പരിഷ്കരണം. കണിക്കൊന്ന പാഠപുസ്ത
കം പരിഷ്കരിച്ച് പുറത്തിറക്കാനായി. സൂ
ര്യകാന്തി പാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണ ശിൽ
പ്പശാലകൾ നടന്നുവരുന്നു.

മലയാളം മിഷൻ അധ്യാപകരുടെ അക്കാ
ദമിക് നൈപുണി വികസിപ്പിക്കുന്നതി
ന്റെ ഭാഗമായി തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ
മലയാള സർവ്വകലാശാലയുമായി ചേർന്ന്
മലയാളം മിഷൻ അധ്യാപകർക്കായി
ദശദിന ശിൽപ്പശാലയ�ൊരുക്കിയത് 2021
മികച്ച അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളില�ൊ
ന്നായിരുന്നു.
ഭാഷാ വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന
ശിൽപ്പശാലയിൽ ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള
മലയാളം മിഷൻ ചാപ്റ്ററുകളിൽനിന്നും
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 50 അധ്യാപകർ
പങ്കെടുത്തു.

അവാർഡ്
2021 ൽ ഭാഷാപ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന്
പുറമെ 2 പുതിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ കൂടി
മലയാളം മിഷൻ ഏർപ്പെടുത്തി.
സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി
നൽകുന്ന സുഗതാഞ്ജലി പ്രവാസി
പു ര സ്ക ാര വു ം ച ാ പ്റ ്റ റു ക ളു ട െ
പ്രവർത്തന മികവിനായി ഏർപ്പെടു
ത്തിയ കണിക്കൊന്ന പുരസ്കാരവുമാ
ണ് പുതുതായി ആരംഭിച്ചത്. ഒരു ലക്ഷം
രൂപയും ഫലകവുമാണ് ഓര�ോ പുരസ്കാ
രത്തിനും സമ്മാനിക്കുന്നത്.

2020 ലെ മലയാള ഭാഷാ പ്രതിഭാ പുര
സ്കാരം കഴിഞ്ഞ ല�ോക മാതൃഭാഷാദി
നത്തിൽ തുഞ്ച
ത്ത് എ ഴു ത്ത
ച്ഛൻ മലയാള
സർവ്വകലാശാ
ലയിലെ അധ്യാ
പകൻ ഡ�ോ.
അശ�ോക് എ
ഡ ിക്രൂസ ി ന്
സമ്മാനിച്ചു.

ആദരം
സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ള പ്രമുഖരെ
ആദരിക്കാൻ പ�ോയ വർഷം മലയാളം
മിഷന് കഴിഞ്ഞു. കേരള സാഹിത്യ

ഓംചേരിെയും ലീലാ ഓംചേരിയെയും ആദരിക്കുന്നു

അക്കാദമിയുടെ കനകശ്രീ എൻഡ�ോ
വ്മെന്റ് ലഭിച്ച കവി ഡി അനിൽകുമാർ
ഡേവിഡിനെ ല�ോക മാതൃഭാഷാദിന
ത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആദരിച്ചു.
ല�ോക നാടക ദിനത്തിൽ നിരീക്ഷ സ്ത്രീ
നാടകവേദി പ്രവർത്തക സുധി ദേവയാ
നിയെ ആദരിച്ചു.
ആദ്യകാല ശബ്ദകലാകാരി ടി പി രാധാമ
ണിയെ മലയാളം മിഷൻ റേഡിയ�ോ മല
യാളത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു.
കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാ
രം ലഭിച്ച പ്രൊഫ. ഓംചേരി എൻ എൻ
പിള്ള, പത്നി പത്മശ്രീ ലീലാ ഓംചേരി
എന്നിവരെ ആദരിച്ചു.

സൂര്യകാന്തി പാഠപുസ്തക പരിഷ്കരണ ശിൽപ്പശാലയിൽനിന്ന്

മത്സരങ്ങൾ
സുഗതാഞ്ജലി ആഗ�ോള കാവ്യാലാപന
മത്സരം: സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ ഓർമ്മ
യ്ക്കുവേണ്ടി മലയാളം മിഷൻ ചാപ്റ്ററുക
ളിലെ കുട്ടികൾക്കായി ഓര�ോ വർഷവും
നടത്തുന്ന മത്സരമാണിത്. ആദ്യ സുഗ
താഞ്ജലി മത്സരത്തിൽ വിജയികളായത്
ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിൽ ദുബായിൽ നിന്നു
ള്ള മാധവ് അശ�ോകും സീനിയർ വിഭാഗ
ത്തിൽ ഗ�ോവയിൽനിന്നുള്ള ഫാബി ഷാ
ഹുലുമായിരുന്നു.
വജ്രകാന്തി പ്രശ്ന�ോത്തരി മത്സരം:
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികാഘ�ോ
ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആസാദി കാ
അമൃത് എന്ന പദ്ധതി നടത്തിയ ആഗ�ോള
പ്രശ്ന�ോത്തരി മത്സരമായിരുന്നു വജ്രകാ
ന്തി. കുട്ടികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ കുവൈറ്റ്
ചാപ്റ്ററും അധ്യാപക വിഭാഗത്തിൽ പുതു
ച്ചേരി ചാപ്റ്ററുമാണ് ജേതാക്കളായത്.
റേഡിയ�ോ മലയാളം ഓണമത്സരം: ഓണ

മാധവ് അശ�ോക്

ഫാബി ഷാഹുൽ

ഒന്നാം സ്ഥാനം
ജൂനിയർ വിഭാഗം
ദുബായ്

ഒന്നാം സ്ഥാനം
സീനിയർ വിഭാഗം
ഗ�ോവ

ത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചാപ്റ ്റ റുകൾക്കാ
യി റേഡിയ�ോ മലയാളം വിവിധ വിഭാഗ
ങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരമായിരുന്നു
റേഡിയ�ോ മലയാളം ഓണമത്സരം.
വായനാ ദിനാഘ�ോഷ മത്സരം:
വായനാദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചാപ്റ്ററു
കളിലെ അധ്യാപകർക്കും കുട്ടികൾക്കു
മായി നടത്തിയ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്.

12
ഭൂമിമലയാളം
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വാർത്തകൾ
പഠന�ോത്സവ ഫലങ്ങൾ
കണിക്കൊന്ന
ചാപ്റ്റർ/മേഖല
വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി

കർണ്ണാടക

ഗ�ോവ
കെനിയ
തമിഴ്നാട്

ഗ്രേഡ്

A
B
A
B
C
A
B
A
A

വിദ്യാർത്ഥിക
ളുടെ എണ്ണം

ശതമാനം

04
02
197
36
01
09
02
11
246

66.6%
33.3%
84.19%
15.36%
0.42%
81.81%
18.18%
100%
92.83%

സൂര്യകാന്തി
ചാപ്റ്റർ/മേഖല
കർണ്ണാടക
ഗ�ോവ
തമിഴ്നാട്

ഗ്രേഡ്

എണ്ണം

ശതമാനം

A

93

82.30%

B

20

17.69%

A

01

100%

A

144

91.13%

B

14

8.86%

ആമ്പൽ
ചാപ്റ്റർ/മേഖല
ഗ�ോവ

തമിഴ്നാട്

ഗ്രേഡ്

എണ്ണം

ശതമാനം

A

02

28.57%

B

03

42.85%

D

02

28.57%

A

43

84.31%

B

08

15.68%

അധ്യാപകർക്ക്
ച�ോദ്യപേപ്പർ
ശില്പശാല
തിരുവനന്തപുരം • മലയാളം
മിഷന്റെ മാതൃഭാഷാ പഠനക�ോ
ഴ്സുകളായ കണിക്കൊന്ന സൂ
ര്യകാന്തി എന്നിവയുടെ പഠന�ോ
ത്സവത്തിനാവശ്യമായ ച�ോദ്യ
പേപ്പറുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതി
ലേക്കായി അധ്യാപകർക്ക് ശി
ല്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു.
ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവിധ
ചാപ്റ ്റ റുകളിലെ 100 ലധികം
അധ്യാപകർ ശില്പശാലയിൽ
പങ്കെടുത്തു.
പഠന�ോത്സവത്തിൽ പൂക്കാലം
വെബ്മാഗസീൻ, കുട്ടികളുടെ
വായനാ നൈപുണി, ഭാഷാ
പ്രാവീണ്യം, സർഗാത്മകത,
വിവിധ വ്യവഹാരരൂപങ്ങള�ോ
ടുള്ള പരിചയം തുടങ്ങിയവ വി
ലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ച�ോദ്യമാ
തൃകകൾ ശില്പശാലയിൽ ചർച്ച
ചെയ്തു.
മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ
സുജ സൂസൻ ജ�ോർജ്, അക്കാ
ദ മ ി ക് ക�ോ - ഓ ർ ഡ ിനേറ്റ ർ
കെ. വി. മ�ോഹനൻ, ഭാഷാ
ധ്യാപകൻ ഉണ്ണി അമ്മയമ്പലം
എന്നിവർ ശില്പശാലയ്ക്ക് നേതൃത്വം
നൽകി.

ഓൺലൈൻ
അധ്യാപക
പരിശീലനം
തിരുവനന്തപുരം • ഇന്ത്യയ്ക്കക
ത്തുള്ള മലയാളം മിഷൻ ചാപ്റ്റ
റുകളിലെ പ്രാഥമിക പരിശീലനം
ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അധ്യാപകർക്കാ
യി ഓൺലൈൻ അധ്യാപക പരി
ശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു.
ഡിസംബർ 21 ന് നടന്ന പരി
ശീലനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക കത്തു
ള്ള വിവിധ ചാപ്റ ്റ റുകളിലെ
36 അധ്യാപകർ പങ്കെടുത്തു.
മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ മുഖ്യ
അതിഥി ആയിരുന്നു.
അക്കാദമിക് ക�ോ-ഓഡിനേറ്റ
റ് കെ.വി. മ�ോഹനൻ, ഭാഷാ
അധ്യാപകൻ ഉണ്ണി അമ്മയമ്പ
ലം തുടങ്ങിയവർ പരിശീലന
ത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
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ഹ്രസ്വചിത്രമേളയിലും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച്

ഭാഷാസുവനീറുകൾ
മലയാളം
മിഷന്
സുവനീര്
ഷ�ോപ്പ്
ഫെസ്റ്റീവ്
കളക്ഷനില്
നിന്ന്

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 സ്പെഷ്യൽ
ഫെസ്റ്റീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിരു
ന്നു. കണിക്കൊന്നപ്പൂവായിരു
ന്നു വിഷു ഫെസ്റ്റീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങ
ളിലെ മുദ്ര. ഫെസ്റ്റീവ് കളക്ഷൻ
സിൽ ദുപ്പട്ടയും സജ്ജീകരിച്ചി
ട്ടുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം • പുതിയ
ചില കാഴ്ചകൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർ
ത്താണ് ഇത്തവണ അന്താരാ
ഷ്ട്ര ചിത്ര മേള ഏരിയസ് പ്ലക്സ്
എസ് എൽ സിനിമാസിൽ സമാ
പിച്ചത്.അകത്ത് വൈവിദ്ധ്യമാർ
ന്ന കാഴ്ചകളും ചിന്തകളും തിരശീ
ലയിൽ നിറഞ്ഞപ്പോൾ തിയേറ്റ
റിനു പുറത്ത് മലയാളം മിഷന്റെ
സുവനീർഷ�ോപ്പ് ഭാഷ ക�ൊണ്ട്
മറ്റൊരു കാഴ്ച കാണികൾക്കായ്
ഒരുക്കി. ആദ്യമായാണ് ഹ്രസ്വചി
ത്ര മേളയിൽ മിഷന്റെ സുവനീർ
ഷ�ോപ്പ് സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചത്.
ടി ഷർട്ട്, കപ്പ്, ബാഗ് തുടങ്ങിയ
ഉത് പ ന്നങ്ങളാണ് മേളയിൽ
ഏറെയും വിറ്റുപ�ോയത് . മേള
യിലെത്തിയവർക്ക് സുവനീർ
ഷ�ോപ്പ് ഒരുപുതിയ അനുഭവമാ

കഴിഞ്ഞ
2 ചലച്ചിത്ര
മേളകളിലും നിറസാ
ന്നിധ്യമായിരുന്നു
മലയാളം മിഷന്റെ
സുവനീറുകൾ.

ഫെസ്റ്റീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ഓണം
സാരി
2500/-

550/40/425/-

മുണ്ട്
ണ് സമ്മാനിച്ചതെന്ന് അവർ ഡയ
റിയിൽ കുറിച്ചിട്ടാണ് മടങ്ങിയത്.
ഓര�ോ മലയാളിക്കും ഭാഷ
അവരുടെ ഫാഷനാ ക്കാനു
ള്ള അവസരമ�ൊരുക്കിയാണ്
സുവനീർ ഷ�ോപ്പ് വ്യത്യസ്തമാ
കുന്നത്.
2020 ൽ സംഘടിപ്പിച്ച 24-ാമത്
അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയി
ലാണ് മലയാളം മിഷന്റെ ആദ്യ
സുവനീർഷ�ോപ്പ് ഒരുങ്ങിയത് .
മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ ക�ോറി
യിട്ട മാസ്ക്കുകൾ ധരിച്ചെത്തിയ
സിനിമാ ആസ്വാദകർ അന്നത്തെ
ചലച്ചിത്ര മേളയിലെ പുതിയ കാ
ഴ്ചയായിരുന്നു. 25-ാമത് അന്താരാ
ഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ പ്രത്യേകം
തയാറാക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമാ
യാണ് സുവനീർ ഷ�ോപ്പ് സിനിമാ
സ്വാദകരെ വരവേറ്റത്. കഴിഞ്ഞ
രണ്ട് ചലച്ചിത്രമേളകളിലും നിറ
സാന്നിധ്യമായിരുന്നു മലയാളം
മിഷന്റെ സുവനീറുകൾ.

മാസ്ക്ക്
ടീഷർട്ട്
വിഷു
കപ്പ്
ടീഷർട്ട്
രണ്ടു വർഷംക�ൊണ്ട് ഭാഷാ സുവ
നീറുകൾ നാട്ടിലായാലും പ്രവാസ
ല�ോകത്തായാലും മലയാളികളു
ടെ ഇടയിൽ സുപരിചിതമായി
കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിനു പുറത്തും
മലയാളം മിഷന്റെ ഭാഷാസുവനീ
റുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെ
യാണ.് മിഷന്റെ പ്രവർത്തകരി
ലൂടെയാണ് പ്രവാസില�ോകം
ഭാഷാസുവനീറുകൾ പരിചയ
പ്പെട്ടത്. നാട്ടിൽ അവധിക്ക് വരു
ന്നവർ മടങ്ങുമ്പോൾ സുഹൃത്തു
ക്കൾക്കായി കരുതുന്ന സ്നേഹ
സമ്മാനങ്ങളായാണ് സുവനീറു
കൾ കൂടുതലും മറുനാട്ടിലെത്തു
ന്നത്. അ
് വരിലേറെയും മലയാളം

മിഷന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തവരാണ്.
മലയാള അക്ഷരങ്ങളും കവിത
കളും പഴമ�ൊഴികളും സാംസ്കാ
രിക മുദ്രകളുമെല്ലാം മന�ോഹര
മായ കാലിഗ്രാഫിയിൽ തയ്യാ
റാക്കിയാണ് സുവനീറുകൾ ഒരു
ക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭാഷയുടെയും
സംസ്കാരത്തിന്റെയും വ്യാപനം
മുൻനിർത്തി ആവിഷ്കരിച്ച സുവ
നീറുകൾ മിതമായ നിരക്കിലാണ്
ആവശ്യക്കാരിലെത്തിക്കുന്നത്.
മാറുന്ന ല�ോകത്തിന�ോട�ൊപ്പം
പരിഷ്ക രിച്ചാണ് സുവനീറു
കൾ തയാറാക്കുന്നത്. നിത്യജീ
വിതത്തിന്റ ഭാഗമായി ഉപയ�ോ
ഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യത്യസ്തമായ

നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സുവനീർ
ഷ�ോപ്പിലുണ്ട്. കേരളാ ഫെസ്റ്റീവ്
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ക�ൊറ�ോണ പ്രതി
ര�ോധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, അന്താരാ
ഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്കായുള്ള ഉൽപ്പ
ന്നങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വൈവിധ്യ
മായ ശേഖരം സുവനീറിലുണ്ട്.
സുവനീർഷ�ോപ്പിലെ ഏറ്റവും
പുതിയ ഉൽപ്പന്നം ഫെസ്റ്റീവ് കള
ക്ഷൻസാണ്. കേരളത്തിലെ സാം
സ്കാരിക ഉത്സവങ്ങൾ ആഘ�ോ
ഷങ്ങൾ എന്നിവയെ മുദ്രകളാക്കി
മലയാളിയുടെ നിത്യജീവിതത്തി
ലെത്തിക്കു എന്ന ലക്ഷ്യത്തോ
ടെയാണ ഫെസ്റ്റീവ് കളക്ഷൻ
സ് ആരംഭിച്ചത്.

https://souvenirshopkerala.com/

വൈറ്റ്
മാസ്കുകളിലെ
വിവിധ
ഡിസൈനുകൾ

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
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എഴുത്തുപുര
കഥ

അവൾ വഴികൾ
പു

റത്തു കലി തുള്ളുന്ന മഴയുടെ
യും അകത്തു കലി തുള്ളുന്ന
ഭർത്താവിന്റെയും ഇടയിലാ
യാണ് അവൾ നിന്നിരുന്നത്.
അയാളുടെ ച�ോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും
മറുപടി പറയാതെ... വാക്കുകൾ നഷ്ട
പ്പെട്ടല്ല, വാക്കുകൾ മന:പ്പൂർവം വിഴുങ്ങി..
അതെന്തിനെന്നു ച�ോദിച്ചാൽ... ഒരുപ
ക്ഷേ അവൾക്കറിയില്ലായിരിക്കും, അല്ലെ
ങ്കിൽ വെറുതെ. എന്നാൽ വെറുതെയാ
ണ�ോ? എന്തിനു പറഞ്ഞതു തന്നെ വീണ്ടും
വീണ്ടും പറയണം എന്നവൾ ചിന്തിച്ചു
കാണും. ഭർത്താവെന്ന ധാർഷ്ട്യത്തി
ന്റെ മുന മനസ്സിന്റെ ഒര�ോ അണുവിലും
രക്തമിറ്റിക്കുമ്പോൾ മൗനത്തിന്റെ മേല
ങ്കിയണിഞ്ഞു അയാളെ ത�ോല്പ്പിക്കുന്ന
തിലുള്ള ഒരു ഗൂഡ ആഹ്ലാദവും അവൾ
അതിലൂടെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും.
എഴുത്തുമുറിയിലെ അവളുടെ മേശപ്പുറ
ത്തു നിന്നും അയാൾ അധികാരത്തോടെ
ഒരു കടലാസ്സു കെട്ടു വലിച്ചെടുത്തപ്പോൾ
ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചു കരയിലിട്ട മീനായി.
ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അവളെ ദയനീയമാ
യി ഉഴിഞ്ഞെങ്കിലും അയാൾ അതിലേക്ക്
അവജ്ഞയ�ോടെ വീണ്ടും ന�ോക്കി അറയ്ക്കു
ന്ന ഒരു വസ്തുവിനെപ്പോലെ അവളുടെ മു
ഖത്തേക്ക് വലിച്ചറിഞ്ഞു. ഒരു ന�ൊടിയിട
യെ കിട്ടിയുള്ളൂ എങ്കിലും അരുമ കുഞ്ഞി
നെപ്പോലെ മുഖത്തെ ചുംബിച്ച ആ കട
ലാസ്സുകൾക്കിടയിൽ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരുന്നു
ഞങ്ങൾ പുളകമണിഞ്ഞു. ആദ്യമായിട്ടാ
യിരുന്നു ഓമനത്വമുള്ള അവളുടെ മുഖം
ഇത്രയും അടുത്തു ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്.
ഒരു കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ ഓമനത്വം തുടി
ക്കുന്ന മുഖം! ആ കടലാസ്സുകളിൽ ചിലത്
അവളുടെ പാദത്തെ നമസ്ക്കരിച്ചു കിട
ന്നപ്പോൾ ചിലത�ൊക്കെ അവളിൽ നിന്നും
ഇത്തിരി അകലത്തിൽ ആയിപ്പോയെ
ങ്കിലും അവളുടെ അടുത്തേക്ക് നീന്താൻ
ഭഗീരഥ പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

ഞങ്ങൾക്കതു സന്തോഷത്തിനു വക
നൽകിയെങ്കിലും അതും അധികം നീണ്ടു
നിന്നില്ല. ഓണം വിശേഷാൽ പതിപ്പിൽ
ഒരു കഥയായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയിറ
ങ്ങാൻ എത്ര ദിവസങ്ങളായി ഞങ്ങൾ
അവൾക്കൊപ്പം ഉറക്കമ�ൊഴിഞ്ഞ് ആകാം
ക്ഷയ�ോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കവൾ
വെട്ടി മുറിക്കുമ്പോഴും, തുന്നിക്കെട്ടുമ്പോ
ഴും ഒക്കെ സർവാംഗം വേദനക�ൊണ്ട്
നുറുങ്ങി പ�ോകുമെങ്കിലും, സഹനത്തി
ന്റെ നെല്ലിപ്പടിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചില
പ്പോഴ�ൊക്കെ ഇറങ്ങി പ�ോകുമെങ്കിലും
തീയിലുരുക്കിയെടുക്കുന്ന പ�ൊന്നിന് തി
ളക്കമേറെയാണെന്ന ആപ്തവാക്യത്തി
ന്റെ ഉരുക്കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ അവളുടെ ഇഷ്ട
ത്തിനു ഇണങ്ങിക്കിടന്നു. ചുറ്റിനുമായി ചി
തറിക്കിടക്കുന്ന കടലാസ്സുകൾ എടുക്കു
വാനായി അവൾ കുനിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങ
ളിൽ ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു നിശ്വാസം
ഉയിർക�ൊണ്ടതായിരുന്നു. ശ്ശേ... അപ്പോ
ഴേക്കും അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും
ഒക്കെയായി അയാൾ അത് പെറുക്കിയെ
ടുത്തു. ഞങ്ങളിൽ ഭയം വിറച്ചു തുള്ളിയ
തിനാലാവാം കടലാസ്സുകൾ അയാളുടെ
കയ്യിലിരുന്നു ഇളകിക്കളിച്ചു.
""ഞാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഞാനായിട്ട്
തന്നെ നിർത്തിക്കോളാം''
സംഹാര താണ്ഡവത്തിന്റെ അവസാ
നത്തിൽ ഒരു ഉപസംഹാരമെന്ന മട്ടിൽ
പറഞ്ഞു ക�ൊണ്ട് അയാൾ വരാന്തയിലേ
ക്ക് പ�ോയി. കടലാസ്സുകെട്ടിന്റെ ഉടമസ്ഥ
എന്ന നിലയ്ക്കും, അയാളുടെ ഭാര്യ എന്ന നി
ലയ്ക്കും അവൾ അയാളുടെ പിന്നാലെ വരാ
ന്തയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വാതിലിനടുത്തു
വരെ ചെന്നു. കയ്യിൽ കരുതിയ ലൈറ്റർ
ക�ൊണ്ട് അയാൾ അതിന്റെ ഒരറ്റത്ത്
തീ ക�ൊളുത്തി. അതിന�ൊപ്പം ചിരിയിൽ
പരിഹാസം ചാലിച്ച് അവളുടെ നേരെ
"എന്നോട് കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയിരിക്കും'
എന്ന മട്ടിൽ ഒരു ന�ോട്ടം എറിയാനും

മടിച്ചില്ല.
ആ കടലാസ്സുകൾക്കിടയിൽ കിടന്നു
ഞങ്ങൾ പ�ൊള്ളിയത് ചൂടേറ്റിട്ടായിരു
ന്നില്ല, അവളുടെ കണ്ണിലെ തീനാളങ്ങൾ
ഏറ്റായിരുന്നു... ആദ്യം ഒന്ന് നടുങ്ങിയെ
ങ്കിലും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിച്ചു.
ഒരു തീയ്ക്കും ഞങ്ങളെ ചുടാൻ കഴിയുക
യില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ സ്വയം ആവർത്തിച്ചു
മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നു. അത്
പറഞ്ഞു അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമെ
ന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവളുടെ മുഖം
കണ്ടപ്പോൾ ഇത്തിരി കാത്തിരിക്കാനാണ്
ത�ോന്നിയത്. അയാളുടെ ക്രൂരത കാണാ
നാവാത്തത് പ�ോലെ ആ അഗ്നിനാളങ്ങൾ
ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി അവൾ
കണ്ണുകൾ ഇറുകിയടച്ചു നിന്നിട്ടു പിന്നെ
തളർന്നത് പ�ോലെ പതുക്കെ അവിടെക്കി
രുന്നു. ഞങ്ങളാകട്ടെ അവളുടെ കാവൽ
ക്കാരായി അവളെ ത�ൊട്ടും തല�ോടിയും
ഇരുന്നെങ്കിലും അവൾ അത�ൊന്നും അറി
യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല.
ഞങ്ങൾക്ക് അവളുമായുള്ള ചെങ്ങാ
ത്തം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയതല്ല. സ്കൂളിലെ
കയ്യെഴുത്തു മാസികയിൽ ഒരു ക�ൊച്ചു
കവിതയായിട്ടാണ് അവൾ ഞങ്ങളെ
എതിരേറ്റത്. ഇന്നും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്.
അന്നും അവൾക്കിതേ മുഖമായിരുന്നു.
ഒരു ചിത്രശലഭത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു
ക�ൊച്ചു കവിതയായിരുന്നു അത് . ഒരു
ശലഭമായി പാറിനടന്ന അവളുടെ വർ
ണ്ണങ്ങൾ തുന്നിയെടുത്ത ശലഭമായി ആ
കവിതയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പാറിപ്പറന്നു, ആ
സ്കൂൾ മുറ്റവും കടന്നു നാടു മുഴുവൻ
ചുറ്റി. അത�ൊരു തുടക്കമായിരുന്നു. പിന്നെ
പൂക്കളായി, സൂര്യനായി, പൂച്ചയായി,
കാക്കയായി, കുറുക്കനായി, രാജകുമാ
രനും രാജകുമാരിയുമായി, മഴയായി,
വെയിലായി ഒക്കെ ഞങ്ങളെ എത്ര പേജു
കളിൽ അവൾ കുത്തിനിറച്ചു! അവളിലൂടെ
എത്ര കുരുന്നുകളുടെ നാവിൽ ഞങ്ങൾ

കയറിയിറങ്ങി, പ്രണയത്തിന്റെ കുളിര്മ
ഞ്ഞിലൂടെയും, നിരാശയുടെ നീറ്റൽ പാ
ടങ്ങളിലൂടെയും ഞങ്ങളുടെ കൈപിടി
ച്ചു അവൾ എത്രയായിരുന്നു നടന്നത്?
അവൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങളും വളർന്നു. പട്ടു
പാവാടയിൽ നിന്നും ദാവണിയിലേക്കും
പിന്നെ സാരിയിലേക്കും കയറുമ്പോൾ
ഞങ്ങളെ അവൾ മാറ്റി നിർത്തിയതെയി
ല്ല. അധികം കീറിമുറിച്ചു ന�ൊമ്പരപ്പെടു
ത്താതെ തന്നെ അവൾ ഞങ്ങളെ എവി
ടെയ�ൊക്കെ കയറ്റി ഇരുത്തി!
പിന്നെ എപ്പോഴായിരുന്നു അവൾ
ഞങ്ങളെ തഴഞ്ഞത്? സുന്ദരനും പണ
ക്കാരനുമായ അവളുടെ ഭർത്താവുമ�ൊ
ത്തുള്ള ജീവിത പാലത്തിലേക്ക് കയറി
യപ്പോഴ�ോ? വിവാഹത്തലേന്നു അവളെ
അനുഗ്രഹിയ്ക്കാൻ വന്ന അവളുടെ മലയാളം
അദ്ധ്യാപിക പറഞ്ഞത് ''നിത്യയെ ഒരു ഭാ
ര്യയെക്കാളുപരി ഒരു എഴുത്തുകാരിയായി
അറിയപ്പെടാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കു
ന്നത്'' എന്നായിരുന്നു. അവൾ അത് ഓർ
മ്മിക്കുന്നുണ്ടാവുമ�ോ, എന്തോ?
ഞങ്ങൾ അവളെ എത്ര അലട്ടിയിട്ടും
വിവാഹ ദിനങ്ങളില് ഒന്നും അയാൾ
അവളെ പേനയെടുക്കാനേ സമ്മതിച്ചില്ല.
മധുവിധുവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ്, കടിഞ്ഞൂൽ
ഗർഭത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ്, അമ്മയും
കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള പ�ൊക്കിൾക്കൊടി
ബന്ധം പറഞ്ഞ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ
അയാൾ ഓര�ോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി
അവളുടെ എഴുത്തുമുന കുത്തിയ�ൊടിച്ചു
ക�ൊണ്ടേയിരുന്നു. കാത്തിരുന്നു കാത്തിരു
ന്നു ഞങ്ങളും മുഷിഞ്ഞു. ഞങ്ങളെ തേടി
നടക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങളും
പതുക്കെ വലിഞ്ഞുവെന്നു പറഞ്ഞാൽ
മതിയെല്ലോ. എങ്കിലും അവൾ ഞങ്ങളെ
എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചതാ എന്ന ഓർമ്മ
യിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെവി അവൾക്കാ
യി എപ്പോഴും തുറന്നു വെച്ചിരുന്നു.
അ വ രു ട െ ഒ ര േ ഒ രു മ�ോ ൾ
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എഴുത്തുപുര
ഉപരിപഠനത്തിനായി ഹ�ോസ്റ്റലിലേക്കും,
അവളുടെ ഭർത്താവ് ഔദ്യോഗികയാത്ര
യുടെ നീണ്ട ഇടവേളകളിലേക്കും മുങ്ങു
ന്നതിനിടയിൽ അവളുടെ മടുപ്പ് കണ്ടിട്ടാ
വും, ഒരു ദിവസം അയാൾ തന്നെയാണ്
ച�ോദിച്ചത് ""വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമ
യത്ത് നിനക്ക് വീണ്ടും എഴുതിക്കൂടെ''
എന്ന്. അത് കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷത്തി
ന്റെ ഒരരുവി ഞങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകി ഇറ
ങ്ങിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആശങ്കയ�ോടെ
നിന്നു. ഇനിയും ഇവൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഭാവ
നയുടെ ശൈലങ്ങളിലെക്ക് വലിച്ചു കയ
റ്റാൻ കഴിയുമ�ോ? ഞങ്ങളെ തെരുവിലേ
ക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നത് പ�ോലെ ഉപേക്ഷി
ച്ചത് ദഹിക്കാത്തതുപ�ോലെ തികട്ടി വന്ന
പ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു ബലമ�ൊക്കെ
പിടിച്ചു നിന്നു. എന്നാൽ അവൾ ദയനീ
യതയ�ോടെ, സ്നേഹത്തോടെ, സങ്കട
ത്തോടെ ഒക്കെ ഞങ്ങളെ ത�ോണ്ടി വിളി
ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെവി ക�ൊട്ടി അട
ച്ചിരിക്കാനാവും? എങ്ങനെ കണ്ടില്ലെന്നു
നടിക്കാനാവും? ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ത�ൊട്ടപ്പോ
ഴേക്കും അനേകം നാൾ കാണാതിരുന്ന
കൂട്ടുകാർ വീണ്ടും കണ്ടു മുട്ടിയപ്പോൾ
കണ്ട സന്തോഷമായിരുന്നു അവൾക്ക്.
ഒരു കവിതയായിരുന്നു അവൾ ആദ്യം
എഴുതിയത്. അത് പൂർത്തിയായപ്പോഴേ
ക്കും അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴു
കി. ഞങ്ങൾ അവളെ ആവേശത്തോടെ
പുണർന്നു. അവളുടെ വിരൽതുമ്പിലൂടെ
ഞങ്ങൾ വീണ്ടും സൗഭാഗ്യത്തിന്റെ സ�ോ
പാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങി. കഥകളും
കവിതകളും ഒക്കെയായി അവ വായന
ക്കാരിലേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങി. പ്രസിദ്ധീകര
ണങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടു തേടിയെത്തി. അവൾ
എഴുത്തിന്റെ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടുന്തോറും
അയാളുടെ വെളുത്ത തുടുത്ത മുഖത്തു
അതൃപ്തിയുടെ കരിമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടു
കൂടാൻ തുടങ്ങി. അവ സദാ മുഖത്തു
തന്നെ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കണ്ടെങ്കി
ലും ഇനിയും അവളിൽ നിന്നും അകന്നു
നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരുന്നി
ല്ല. അവൾ എഴുത്തിലേക്ക് തന്നെ മുഖം
തിരിച്ചു നിന്നു.
അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ പരാതിയും
കൂടി വന്നു. ഭർത്താവു വീട്ടിൽ ഉള്ള ഒഴിവു
നേരങ്ങളിൽ അവൾ എഴുത്തിനെ വാരിപ്പി
ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അയാൾ
ക്ക് കലിയിളകും.
""ആരുമില്ലാതെ മടുപ്പ് ത�ോന്നുമ്പോൾ

എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ പറഞ്ഞെന്നു
വെച്ചു മുഴുവൻ സമയവും ഇതിന്റെ പുറകെ
നടക്കുന്നത�ൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല.''
കണക്കുകളെ ചേർത്തു പിടിക്കുന്ന കണ്ണി
കൾ മാത്രമായി അക്ഷരങ്ങളെ കണ്ടിരു
ന്ന അയാൾ ഒരിക്കൽ മുരണ്ടു.
നിന്റെ വഴി ഇതെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവർ
ത്തിച്ച് ഇതിനകം അവളുടെ മനസ്സിനെ
ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാലാവാം
അവളത�ൊന്നും കേട്ടതായിപ്പോലും നടി
ച്ചില്ല.
ഇന്നയാൾ വീട്ടിൽ എത്തിയത് തന്നെ
കലിയുടെ അവതാര പുരുഷനായിട്ടായി
രുന്നു. അവളെഴുതിയ ഒരു കഥയിലെ ഭർ
ത്താവിനു അയാള�ോട് രൂപ സാദൃശ്യമുണ്ടെ
ന്നു പറഞ്ഞു ആര�ോ ആ കഥ ഇന്നയാ
ളുടെ കയ്യിൽ എത്തിച്ചുവത്രേ. വായിച്ചു
കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്കും ത�ോന്നി
അതിലെ വില്ലനായ ഭർത്താവ് അയാൾ
തന്നെയാണെന്ന്. അയാൾ വന്നു കയറി
യതും അവളുടെ നേരെ ചീറി.
""എന്നെപ്പറ്റിയുള്ള അടുത്ത കഥ ഇനി
യെന്നാണാവ�ോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്?''
കഥയറിയാതെ ആട്ടം കാണുന്നവളെ
പ്പോലെ അവൾ മിഴിച്ചു നിന്നതെയുള്ളൂ.
അയാൾ പാന്റ്സിന്റെ പ�ോക്കെറ്റിൽ
കയ്യിട്ടു ഏത�ോ മാസികയിൽ നിന്നും കീ
റിയെടുത്ത രണ്ടു താളുകൾ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി
ഒരു കടലാസ്സു പന്താക്കി അവളുടെ നേർ
ക്കെറിഞ്ഞു. അവളതു പതുക്കെ നിവർ
ത്തിയെടുത്തു ന�ോക്കി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഒരു
മാസികയിൽ വന്ന കഥയായിരുന്നു അത്.
അതിനകത്തിരുന്നു ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ
ക്കും അയാളെപ്പോലെ അപ്പോഴാണ്
ത�ോന്നിയത് "ശെടാ ഇതയാളെപ്പോലെ
തന്നെയുണ്ടെല്ലോ'ന്ന്. എന്നാൽ അവൾ
ക്കങ്ങനെ ത�ോന്നിയതേയില്ല എന്നവളു
ടെ മുഖം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ അവൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു.
ഈയിടെയായി അവൾ അങ്ങനെയാണ്.
അയാള�ോടു വല്ലതും തിരിച്ചു പറഞ്ഞാ
ലും അയാൾക്ക് ദേഷ്യമാണ്, മിണ്ടാതെ
നിന്നാലും ദേഷ്യമാണ് . അതുക�ൊണ്ട്
അവൾ രണ്ടാമത്തെ മാർഗ്ഗമാണ് തിര
ഞ്ഞെടുത്തത്.
എന്നാലും കത്തിച്ചു കളയേണ്ടിയി
രുന്നില്ല... അവളുടെ എത്ര ദിവസത്തെ
അധ്വാനമായിരുന്നു അത്. അവള�ോട�ൊ
പ്പം ഞങ്ങളും എത്ര ദിവസങ്ങൾ ഉറക്കള
ച്ചിരുന്നതാണ്.

ആ കടലാസ്സുകൾ
ക്കിടയിൽ കിടന്നു
ഞങ്ങൾ പ�ൊള്ളിയത്
ചൂടേറ്റിട്ടായിരുന്നില്ല,
അവളുടെ കണ്ണിലെ
തീനാളങ്ങൾ
ഏറ്റായിരുന്നു... ആദ്യം ഒന്ന്
നടുങ്ങിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ
പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിച്ചു.

എത്രനേരം അവൾ അങ്ങനെയിരുന്നു
വെന്നറിയില്ല, കണ്ണുകൾ തുറന്നവൾ ചുറ്റും
പരതി. അയാളെ തിരയുകയാവും, അത�ോ
അവളുടെ കടലാസ്സുകള�ോ... അയാൾ
അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവളുടെ
കണ്ണുനീരായി വരാന്തയിലേക്ക് കയറി
വന്ന മഴയുടെ ദുർബലമായ വിരലുകൾ
കുതിർത്തെടുത്ത കടലാസ്സു ചാരങ്ങൾ
അവള�ോടെന്തോ പറയാനെന്നവണ്ണം
അവിടവിടെയായി ചിതറിക്കിടന്നിരുന്നു.
രാത്രിയുടെ അവസാന യാമങ്ങളി
ലാണ് അവൾ കിടന്നതെങ്കിലും അവൾ
സുഖമായി ഉറങ്ങി. ആദ്യമായാണ് ദു:
സ്വപ്നങ്ങള�ൊന്നും കാണാതെ ഇത്രയും
സുഖമായിട്ടു ഉറങ്ങുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ
ക്കു മാത്രമല്ല അവൾക്കും ത�ോന്നിക്കാ
ണും. ഉറങ്ങുന്നത് വരെ അവൾ പക്ഷേ
വെറുതെ ഇരുന്നില്ല. ആർക്കൊക്കയ�ോ
അവൾ ഫ�ോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
എന്തൊക്കെയ�ോ കുത്തിക്കുറിക്കുന്നു
ണ്ടായിരുന്നു.
രാവിലെ പതിവുപ�ോലെ എഴുന്നേ
റ്റ് അവൾ പ്രാതൽ ഉണ്ടാക്കി. അയാൾ
വരാൻ കാത്തിരുന്നു ഒന്നിച്ചിരുന്നു പ്രാതൽ
കഴിച്ചു. അവർക്കിടയിൽ മൗനം നീണ്ടു
നിവർന്നു കിടന്നെങ്കിലും അയാളുടെ
വലിഞ്ഞു മുറുകി പ�ൊട്ടാൻ പാകമായ
മുഖത്തേക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ ചെറുചിരിയ�ോടെ
അവൾ കണ്ണുകൾ അയച്ചത് അയാളിൽ
പലവിധ സംശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തി
യെന്ന് ആ മുഖം അവള�ോടു പറഞ്ഞു.
അവൾ വീണ്ടും ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കു
മ�ോ എന്ന സംശയത്തിലും പേടിയിലും
ഞങ്ങൾക്കു വട്ടു പിടിച്ചെക്കുമ�ോ എന്ന്

ത�ോന്നിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പിടിവിടാതെ
അവളെ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു. ഒരു വേള
"വട്ടായ�ോ' എന്നയാൾ പിറുപിറുക്കുന്നതു
ഞങ്ങൾ കേട്ടു. അയാൾ ഓഫീസിലെക്കി
റങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ വായ
തുറന്നു സ്വാഭാവികമായ സ്വര ത്തിൽ
പറഞ്ഞു തുടങ്ങി
""അതെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അമ്മായി
അച്ഛനന�ോട് അതായത് എന്റെ അച്ഛ
ന�ോട് ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള
സ്വഭാവം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പ�ോയി. എന്നാലും
നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പിന�ൊന്നും മാ
റ്റമില്ല കേട്ടോ, എന്നാലും "എഴുത്തു നിർ
ത്തണ്ടാ മ�ോളെ'ന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞ
പ്പം ഞാനങ്ങു തീരുമാനിച്ചു എഴുത്തു
തുടരാൻ. പിന്നെ എന്റെ എഴുത്തും,
എന്നേം കത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അച്ഛൻ
ഒരു പരാതി പ�ോലീസിലും, വനിതാ
കമ്മീഷനിലും, വേണെങ്കി മനുഷ്യാവ
കാശ കമ്മീഷനിലും ഒക്കെ നൽകാമെ
ന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . എന്നാലും മരുമ�ോ
ന�ോട് ദേഷ്യമ�ൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പ്രത്യേ
കം തിരക്കിയെന്നു പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടു
ണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു.
എഴുത്തു തുടരണമെങ്കിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ
പ�ോയി ചെയ്താ മതിയെന്നു ഇന്നലെ പറ
യുന്നത് കേട്ടു. എന്റെ വിയർപ്പും സ്വപ്നവും
എല്ലാം നട്ടു വളർത്തിയ ഈ സ്വന്തം വീ
ടുള്ളപ്പോൾ ഞാനിനി വേറെ എങ്ങോ
ട്ടു പ�ോകാനാ മാഷേ? അത് ക�ൊണ്ട്
വൈകിട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി
പതിവ് പ�ോലെ ക്ലബ്ബിലും ഒക്കെ പ�ോയി
വന്നാൽ മതി. വെച്ച് വിളമ്പലും എഴുത്തും
ഒക്കെയായി ഞാനിവിടെ തന്നെ കാണും.''
ആകാംഷയുടെ ബലൂൺ ഊതിവീർ
പ്പിച്ചു അവർക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ നിന്ന
പ്പോൾ അവൾ അയാളിൽ നിന്നും ഒരു
പ�ൊട്ടിത്തെറി പ്രതീക്ഷിച്ചായിരുന്നു നി
ന്നിരുന്നത് . അയാൾ ഒന്ന് കയ്യോങ്ങു
കയെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്ന് സത്യമായും
ഞങ്ങള�ോട�ൊപ്പം അവളും കരുതിക്കാ
ണും. എന്നാൽ എരിയുന്ന കണ്ണുകള�ോ
ടെ അയാൾ കാറിന്റെ ഡ�ോർ വലിച്ചടച്ചു
ഓടിച്ചു പ�ോയതും അവൾ മൂളിപ്പാട്ടോടെ
എഴുത്തുമുറിയിലേക്ക് കടന്നു. മൂക്കത്ത്
വിരൽ വെച്ച് ഞങ്ങളും.

രാജേശ്വരി ജി നായർ
മലയാളം മിഷൻ ഗ�ോവ
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എഴുത്തുപുര
കഥ

ഉദിക്കാത്ത സൂര്യൻ

ശ

ക്തിയായി വീശുന്ന കാറ്റിൽ
നിവർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന
കുട മടങ്ങി ചിലനേരത്ത്
ദേഹമാകെ നനച്ചുക�ൊണ്ട് മഴ അവളെ
ന�ോക്കി കുണുങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നതുപ�ോലെ
ത�ോന്നി. മേഘങ്ങളാൽ മൂടി സൂര്യനെ കാ
ണാനേയില്ല.
വേഗം നടന്ന് ബസ് സ്റ്റാന്ഡിലേക്ക്
ചെന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് പ�ോകേണ്ട ബസ്
പ�ോകാൻ തയ്യാറായിക്കിടക്കുന്നു. ഓടി
ച്ചെന്ന് ബസിലേക്ക് കയറുമ്പോൾതന്നെ
പ�ോകാനുള്ള മണിയടിച്ചു.
ആള�ൊഴിഞ്ഞുകിടന്ന സീറ്റുകളില�ൊ
ന്നിൽ സ്ഥാനംപിടിച്ചുക�ൊണ്ട് അവൾ
മുടിയിഴകളിലേയും വസ്ത്രത്തിലേയും
വെള്ളം തട്ടിക്കളഞ്ഞു. സീറ്റിനരികിലാ
യി കുട ഭദ്രമായി ചാരിവച്ചശേഷം ജന
ലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ന�ോക്കി.
ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് , ബസി
നേക്കാൾ വേഗത്തിൽ അവളുടെ മനസ്
സഞ്ചരിച്ചുതുടങ്ങി. പതിനഞ്ചുവർഷ
ങ്ങൾ കടന്നുപ�ോയിരിക്കുന്നു അവിടെ
നിന്നു പ�ോന്നിട്ട്.
അവളുടെ കൈപിടിച്ച് അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ
നിന്നിറങ്ങി നടന്ന അമ്മയുടെ തേങ്ങൽ
ഇന്നും കാതിൽ മുഴങ്ങുന്നതുപ�ോലെ
ത�ോന്നി. അമ്മയെ സംശയിച്ച് അവളുടെ
പിതൃത്വം നിഷേധിച്ച് വീട്ടിൽനിന്നും ഇറ
ക്കിവിട്ടപ്പോൾ ആ മുഖത്ത് കണ്ട ക്രൂരത
ഇന്നുമ�ൊരു പേടിസ്വപ്നംപ�ോലെ ഇടയ്ക്കി
ടയ്ക്ക് തെളിയാറുണ്ട്.
"അച്ഛൻ പാവമാണ്... അവർ, അച്ഛന്റെ
വീട്ടുകാർ അച്ഛനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതാ
ണ്. എന്നെങ്കിലും എല്ലാം മനസിലാക്കി

അദ്ദേഹം നമ്മളെ തിരിച്ചുവിളിക്കും" ഉറച്ച
വിശ്വാസത്തോടെയുള്ള അമ്മയുടെ വാ
ക്കുകളാശ്വാസം പകരാറുണ്ടായിരുന്നെ
ങ്കിലും അവൾ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് വളരെ
യ�ൊന്നും ചിന്തിക്കുമായിരുന്നില്ല.
ചില നേരങ്ങളിൽ മനസിലടിഞ്ഞുകൂ
ടുന്ന ന�ൊമ്പരം വെറുപ്പായി തീരുമ്പോൾ
അമ്മയ�ോട് വെറുതെ ദേഷ്യപ്പെടുമായി
രുന്നു. ഒടുവിലത് കണ്ണുനീരായി കലങ്ങി
യ�ൊഴുകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ മടിയിൽ
അഭയംപ്രാപിച്ച്തേങ്ങിക്കരയുമായിരുന്നു.
വളരുന്തോറും അച്ഛനെന്ന സ്വപ്നം മങ്ങി
ത്തുടങ്ങി. ചില നേരങ്ങളിൽ അമ്മയുടെ
ജൽപ്പനങ്ങളിൽ മാത്രം തെളിയുന്ന രൂപ
മായിമാറിയിരുന്നു അച്ഛൻ.
ഇന്നലെ ആ കത്ത് വരുന്നതുവരെ
ഈ ജന്മത്തിൽ അച്ഛനെ കാണാൻ സാ
ധിക്കുമെന്നോ, അച്ഛൻ തങ്ങളെ സ്വീക
രിക്കുമെന്നോ ഒരിക്കൽപ�ോലും സ്വപ്നം
കണ്ടിരുന്നില്ല.
ഉടന് പാലാട്ടു തറവാട്ടിലെത്തണമെ
ന്ന കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ മുതൽ അമ്മയു
ടെ സന്തോഷമ�ൊന്ന് കാണേണ്ടതുത
ന്നെയായിരുന്നു. യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമാ
യിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മയും അവള�ോട�ൊപ്പം
കാണുമായിരുന്നു.
യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ, അച്ഛനെ
കണ്ടാലുടൻ കാൽത�ൊട്ടു നമസ്കരിച്ച്
അനുഗ്രഹം വാങ്ങണമെന്ന് അമ്മയു
ടെ കൈയ്യിലടിച്ച് സത്യം ചെയ്യിച്ചിരുന്നു.
ഓർമ്മയുടെ തേരിലേറി അവളുടെ
മനസ് പാലാട്ടു തറവാട്ടു മുറ്റത്ത് പലത
വണ പ�ോയിവന്നു. ത�ൊട്ടടുത്ത സീറ്റിൽ
ആര�ോ വന്നിരുന്നപ്പോഴാണ് അവൾക്ക്

പരിസരബ�ോധമുണ്ടായത്. മഴ മാറിയി
രിക്കുന്നു, ജനലഴികളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരി
ക്കുന്ന മഴത്തുള്ളികളെ വിരലുകൾക�ൊ
ണ്ട് തട്ടിക്കളഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് കണ്ണുകൾ
പായിച്ച് അവൾ വെറുതെ ചിരിച്ചു.
ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമായപ്പോൾ
കുടയും മാറ�ോടടുക്കി വാതിലിനരികി
ലേക്ക് നീങ്ങിനിന്ന അവളെ കണ്ട് കണ്ട
ക്ടർ അല്പം നീരസത്തോടെ പറഞ്ഞു, "നിർ
ത്തിത്തരാം ധൃതിയിൽ ചാടി ഞങ്ങൾക്ക്
പണിയുണ്ടാക്കരുത് കേട്ടോ."
അതുകേട്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് ചിരിയാണ്
വന്നത്. "നിങ്ങൾക്കെന്തറിയാം എനിക്കും
അമ്മയ്ക്കും നഷ്ടമായ ജീവിതമാണ്
ഇപ്പോൾ തിരികെ കിട്ടാൻ പ�ോകുന്നത്."
അവളുടെ വാക്കുകൾ ചുണ്ടിൽനിന്ന്
പുറത്തേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലും എന്തോ മന
സിലായതുപ�ോലെ കണ്ടക്ടർ അവളെ
ന�ോക്കി ചിരിച്ചുക�ൊണ്ട് ബെല്ലടിച്ചു.
ബസ് ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ അവൾ
ക്ക് സംശയമ�ൊന്നും ത�ോന്നിയില്ല. അത്ര
യ്ക്ക് വിശദമായി അമ്മ വഴി പറഞ്ഞുക�ൊടു
ത്തിരുന്നു. റ�ോഡിൽനിന്ന് ചെമ്മൺപാത
യിലേക്കിറങ്ങിയപ്പോഴേകണ്ടു ആ വലി
യപറമ്പും രണ്ടുനില മാളികയും.
ഗേറ്റ് കടന്ന് നടന്നുതുടങ്ങിയപ്പോൾ
ഹൃദയം ശക്തിയായി മിടിക്കാൻ തുടങ്ങി.
മുൻവശത്തെ വരാന്തയിൽ ആരെല്ലാമ�ോ
ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവളെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു
ചെറുപ്പക്കാരൻ മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങിവന്ന്
മന്ദഹസിച്ചുക�ൊണ്ട് ച�ോദിച്ചു, "അശ്വ
തിയല്ലേ ?"
അതേയെന്നുത്തരം പറയുമ്പോഴേക്ക്
വരാന്തയിൽ കുറേ ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി.

പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിൽനിന്ന് ഒരു കരച്ചിൽ ഉയർ
ന്നുകേട്ടു ആരെല്ലാമ�ോവന്ന് അവളെ
അകത്തേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപ�ോയി. ഇട
നാഴിയുടെ അപ്പുറം നടുമുറ്റത്തെ വരാ
ന്തയിലെ കട്ടിലിലിരുന്ന വയസായ ഒരു
സ്ത്രീയുടെ സമീപത്തെത്തിയത് മാത്രമേ
ഓർമ്മയുള്ളൂ.
"അശ്വതിക്കുട്ടീ…!" എന്ന് വിളിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് ഒരു തേങ്ങല�ോടെ ആ വൃദ്ധ അവളെ
കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയാൻതുടങ്ങി.
അമ്പരന്നിരിക്കുന്ന അവള�ോട് ആര�ോ
പതിയെപ്പറഞ്ഞു, "മ�ോളെ ഇത് അച്ഛമ്മ
യാണ്."
അച്ഛമ്മയുടെ തേങ്ങിക്കരച്ചിലിനിട
യിൽ അവൾ കേട്ടു, "എന്റെ കുഞ്ഞുണ്ണി
യുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു
നിന്നെയ�ൊന്ന് കാണണമെന്നത്. അത്
സാധിക്കാതെ അവൻ പ�ോയി." ഒന്നു നി
ര്ത്തിയിട്ട് അവര് തുടര്ന്നു, "മ�ോളേ..!അ
ച്ഛമ്മയ�ോട് ക്ഷമിക്കണം, നീ വന്നല്ലോ...
ഇതുകണ്ട് അവന്റെ ആത്മാവ് സന്തോ
ഷിക്കുന്നുണ്ടാവും."
ആര�ൊക്കെയ�ോ ചുറ്റും നിന്ന് തേങ്ങി
ക്കരയുന്നു. അവളുടെ ഉള്ളിൽ തികട്ടിവന്ന
തേങ്ങൽ നെഞ്ചിൽ തങ്ങിനിന്നതല്ലാതെ
പുറത്തേക്കുവന്നില്ല. അവിടെ ആ അപരി
ചിതരുടെ നടുവിൽ എന്തുചെയ്യണമെന്ന
റിയാതെ അവള് ഇടനാഴിയിലേക്ക് തുറി
ച്ചുന�ോക്കിക്കൊണ്ട് വെറുതെയിരുന്നു.

ആൻസി മന�ോജ്.
അധ്യാപിക
ഒമാൻ ചാപ്റ്റർ
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ചാറ്റൽമഴ
കവിത

നീയെന്നാൽ
ഞാൻ തന്നെയെന്ന്
മഞ്ജു സന്തോഷ്
വിദ്യാർത്ഥി
മലയാളം മിഷൻ, മൈസൂർ

വെയിലിറങ്ങിപ്പോയ കുന്നിനെവരയ്ക്കാൻ
ചായക്കൂട്ടൊരുക്കുന്നതിനി_
ടയിലാണ് അവൾ ച�ോദിച്ചത്
ചെമ്മാനമെങ്ങനെ നിറംക�ൊടുക്കണമെന്ന്.....

പക്ഷേ ഞാനവൾക്ക്
നേർത്തകറുപ്പുചാലിച്ച തീനിറം പകർന്ന്
വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന അസ്തമനസൂര്യനെയും,
പാറിപ്പറക്കുന്ന കടൽക്കാക്കകളുള്ള
കായല�ോരത്തെ ചെമ്മാനവും കാണിച്ചു ക�ൊടുത്തു.

എനിക്കവള�ോട് പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു......
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞേ,

എന്നിട്ടു പതിയേപ്പറഞ്ഞു
നിന്റെ ചെമ്മാനവർണ്ണങ്ങൾ അകക്കണ്ണിൽത്തെളിയണം
അവിടെനിന്നതുക�ോരി നീ
നിന്റെ കാൻവാസിനെ വർണ്ണാഭമാക്കൂയെന്ന്......

മഴപെയ്ത�ൊയ�ൊഴിഞ്ഞ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ
മണ്ണിനടിയിൽനിന്നും പറന്നുപ�ൊങ്ങുന്ന
ഈയ്യാംപാറ്റകളെ ക�ൊത്തിപ്പറക്കുന്ന
പുള്ളുകളെ വരയ്ക്കാതെ
ചെമ്മാനം പൂർത്തിയാവില്ലെന്ന്......

ഈ ല�ോകത്തിലേറ്റവും സുന്ദരിയായ ക�ൊച്ചുപെൺകുട്ടീ......

പുതുമണ്ണിന്റെ ഗന്ധം പരക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ആ സന്ധ്യകളെ,
അങ്ങേപ്പറമ്പിന്റെ കുന്നിനുമപ്പുറത്തെ
അന്നത്തെ ചെമ്മാനത്തെ,
നിനക്കൊരിക്കലും വരച്ചെടുക്കാനാവില്ലെന്ന്......
'പുതുമണ്ണുതിന്നാൻ പാമ്പിറങ്ങും
മുറ്റത്തിറങ്ങല്ലേ'യെന്ന
എൻറമ്മയുടെ വാക്കുകളെക്കൂടി
ക�ോറിയിടാതെ നിനക്കെന്റെ
അന്തിച്ചോപ്പുകളെ വരയ്ക്കാനാവില്ലെന്ന്.....

നീ ചക്രവാളത്തിലെസൂര്യന്റെ അതിരളക്കാതെ
ആ സൗന്ദര്യം മനസിലാവാഹിച്ച്
പിൻതിരിഞ്ഞുനടക്കൂ.....
പുലരിവെട്ടം തല�ോടുംവരെ
നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങള�ൊത്ത്
കണ്ണുപ�ൊത്തിക്കളിക്കൂ.......
നിഷ്കളങ്കയായ എന്റെകുഞ്ഞുമാൻകിടാവേ,
നിനക്കില്ല അതിരുകൾ
നിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നീലാകാശം
അലയ�ൊഴിഞ്ഞ കടലിൽ പ്രതിഫലിക്കട്ടെ

കവിത
അദിതി അജയ്
വിദ്യാർത്ഥി
മലയാളം മിഷൻ, ഷാര്ജ

മ�ോഹങ്ങള്
ചിത്രശലഭമേ ചിത്രശലഭമേ
നിന്നുടെ വർണശബളമായ
ചിറകുകൾ എനിക്കുതരുമ�ോ ?
നിന്നെപ്പോലെ പാറിപറന്നു
പൂക്കളിൽനിന്ന് തേൻകുടിക്കാൻ,
മരക്കൊമ്പിൽ ഊഞ്ഞാലാടാൻ മ�ോഹം
പാറി പറന്നു മന�ോഹരമായ
കാഴ്ചകൾ കാണാൻ മ�ോഹം
വർണ ചിറകുകൾ വീശി നൃത്തമാടാൻ മ�ോഹം
അങ്ങിനെ കുറേ മ�ോഹങ്ങൾ.
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ദൂരെ ദൂരെ മലയാളം

ഭിവാഡി യാത്രാക്കുറിപ്പ്
ഒ

രു വിന�ോദ സഞ്ചാര
യാത്ര. ഡൽഹി വൈ
ശാലിയിൽ നിന്ന് രാജ
സ്ഥാനിലെ ഭിവാഡിയിലേക്ക്.
മൂന്നു കുടുംബങ്ങൾ.
അമ്മമ്മ പല തവണ വാവ
യുടെ ഉദ്വേഗം നിറഞ്ഞ സന്തോഷ
പ്രകടനത്തിൽഞെരിഞ്ഞമർന്നു.
എല്ലാവരുടെയും സന്തോഷം
കണ്ട് അമ്മയും സ്വന് തം വയ്യാ
യ്കകളെ കുറിച്ചു മിണ്ടാതെ ഒരു
ക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി.കുഞ്ഞൂനും
വാവക്കും തലേന്നു രാത്രി ഉറക്കം
വന്നില്ല..
ഭിവാഡി രാജസ്ഥാന്റെ തു
ടക്കമാണ് . കിഴക്കൻ ഡൽഹി
യിൽ നിന്ന് 84 കില�ോമീറ്റർ. വ്യാ
വസായിക മേഖലയാണ്. രാജ
സ്ഥാൻ എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ
മരുഭൂമിയാണ് ഓർമ്മ വരികയെ
ങ്കിലും ഭിവാഡി ത�ൊട്ടു കിടക്കു
ന്ന ഹരിയാന പ�ോലെ തന്നെ.
പാടങ്ങൾ. കുന്നുകൾ. പിങ്ക് നി
റത്തിലുള്ള പാറകൾ.
രണ്ടരമണിക്കൂർ യാത്രയാ
ണ് ഗൂഗിൾ കാണിച്ചത് . അതി
നിടയിൽ ഭക്ഷണം വാങ്ങലും
ഇന്ധനം നിറക്കലും ഒക്കെ
യായി ഭിവാഡി റെഡ് ഫ�ോക്സ്
ഹ�ോട്ടലിൽ എത്തിയപ്പോൾ
ഉച്ച കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കേരളീയരു
ടെ ദേശീയ ഭക്ഷണമായ പ�ൊ
റ�ോട്ടയും കൂറുമയും ആയിരുന്നു
ഉച്ച ഭക്ഷണം. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു
കഴിഞ്ഞു ഒരുപാടു നേരം വർത്ത
മാനം പറഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാവരും
ദൈനംദിന ജീവിതപ്പാച്ചിലുക
ളിൽ നിന്ന് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക്
അവധിയെടുക്കുകയായിരുന്നു.
കുട്ടികൾ അവരുടെ ല�ോകത്ത്.
ഹ�ോട്ടൽ പ്രധാന നഗരപ്രാ
ന്തങ്ങളിൽ നിന്നു മാറി ഒരു ഉൾ
പ്രദേശത്തായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെ
യ്തിരുന്നത്. ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ
ഫ്ലാറ്റ് കെട്ടിടങ്ങൾ പ�ോലെയാണു
കണ്ടത്. മറുഭാഗത്ത് ഒരു ഒറ്റപ്പെ
ട്ട വീടുകളും കണ്ടു. മുൻവശത്ത്
വീടിന്റെ സ്ഥലത്തിനെക്കാൾ
വലുപ്പത്തിൽ മുറ്റം കാണാം.
ചെറിയ കൃഷിസ്ഥലമായിരിക്കാം.
ഭിവാഡി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട
വിന�ോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രമ�ൊ
ന്നുമല്ല. ദീപാവലി നാളുകളിൽ
ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വായു

പ്രദൂഷണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽ
ക്കുക എന്നതായിരുന്നു യാത്രയു
ടെ ഉദ്ദേശ്യം. പക്ഷേ പട പേടിച്ച്..
എന്നുപറഞ്ഞതുപ�ോലെയായ�ോ
എന്നു സംശയിച്ചു. അവിടെയും
ഇവിടത്തെ പ�ോലെ തന്നെയാ
യിരുന്നു.
ഉത്തരേന്ത്യയെ ദീപാവലി
സമയത്തു പിടികൂടുന്ന വായു
മലിനീകരണം ദീപാവലി പടക്ക
ങ്ങളെക്കാൾ ഹരിയാണയിലെ
ഗ�ോതമ്പു വയലുകൾ കത്തിക്കു
ന്നതു ക�ൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്.
കർഷകർ എന്നു നമ്മുടെ നാട്ടി
ല�ൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കർഷക
ത്തൊഴിലാളികൾ എന്നാണല്ലോ.
ഇവിടെ കർഷക ജന്മിമാർ എന്നു
പറയേണ്ടി വരും. ന�ോക്കെത്താ
ദൂരത്തു പരന്നു കിടക്കുന്ന പാട
ങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥർ. ആ പാടങ്ങ
ളിൽ നിന്നാണ് ഉത്തരേന്ത്യക്കാരു
ടെ പ്രധാന ആഹാരമായ ഗ�ോത
മ്പുണ്ടാകുന്നത്.യന്ത്രവത്കൃതമാ
യത�ോടെ വിളവെടുപ്പിൽ അടിയെ
മുറിച്ച് കറ്റകളാക്കാതെ ധാന്യ
ക്കതിരുകൾ മാത്രമായി ക�ൊ
യ്യുന്നു. വയലിൽ ശേഷിക്കുന്ന
ചെടി ഒറ്റയടിക്കു തീയിട്ടു കത്തി
ച്ചു കളയുന്നു. വളരെ വലിയ പ്ര
ദേശത്തുണ്ടാകുന്ന പുക ഉത്ത
രേന്ത്യ മുഴുവനും വ്യാപിക്കുന്നു.
ഇത്രയും ദൂരം വണ്ടിയ�ോടിച്ചു
വന്നതല്ലേ.. എന്തെങ്കിലുമ�ൊക്കെ
കാണേണ്ടേ…
ഹ�ോട്ടൽ സ്റ്റാഫിന�ോട് ച�ോദി
ച്ചപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ഒരു മാളി
നെപ്പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്.
മാളുകളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നു വന്ന
വർ അതു വേണ്ടെന്നു വച്ചു.
അങ്ങനെ ഹെറിറ്റേജ് ട്രാൻ
സ്പോർട്ട് മ്യൂസിയം കണ്ടുപിടി
ച്ചു. പുറപ്പെട്ടു. എത്തിക്കഴി
ഞ്ഞപ്പോൾ വാഹനങ്ങള�ോട്
യാത�ൊരു താത്പര്യവുമില്ലാത്ത
എനിക്കു പ�ോലും വളരെ രസക
രമായിത്തോന്നി. 3000 ബി.സി.
മുതൽ ആരംഭിച്ച ചക്രത്തിന്റെ
കഥ. അക്കമിട്ടു നിരത്തിയ ഓര�ോ
പ്രദർശന വസ്തുക്കളുടെയും വി
വരണങ്ങളുടെ റെക്കോർഡി
ങ്ങ് ഒരു ചെറിയ മ�ൊബൈൽ
ഫ�ോണിന്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള
സെറ്റിൽ ഹെഡ് ഫ�ോൺ വച്ചു
കേൾക്കാം. വാഹനല�ോകത്തെ

വൻകിട കമ്പനികളുടെ ഉൽപ്പന്ന
ങ്ങൾ പലതും കണ്ടു. പല കാല
ഘട്ടങ്ങളിലുണ്ടായവ. ഇരുചക്ര
വും മുച്ചക്രവും നാൽചക്രവും.
പല കാറുകളുടെയും വലുപ്പം
കണ്ടമ്പരന്നു. ഡൽഹിയിലെ
ഇന്നത്തെ റ�ോഡുകളില�ൊ
ന്നും കയറാൻ സാധ്യതയില്ലാ
ത്ത വലുപ്പങ്ങൾ. ഹിന്ദി സിനി
മയിൽ രാജേഷ് ഖന്നയ�ൊക്കെ
ഓടിച്ചു നടന്നവ. ഷെവർലെ,
ഇംപാലാ , മ�ോറിസ് മൈനർ…
വാഹനപ്രേമികൾക്ക് അത�ൊരു
ആലീസിന്റെ അത്ഭുതല�ോകം
തന്നെയായിരിക്കും. ഇന്ത്യൻ വൈ
മാനികൻ ജെ.ആർ.ഡി. ടാറ്റാ
യുടെ ജീവചരിത്രവും പ്രദർശി
പ്പിച്ചിരുന്നു.
പാലസ് ഓൺ വീൽസ് എന്ന
രാജസ്ഥാൻ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ
ഭാഗമായ ജ�ോധ്പൂർ സലൂണും
പ്രദർശനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.
ദീപാവലി ദിവസമായതു
ക�ൊണ്ടു വേഗം അന്നത്തെ പ്ര
ദർശനം അവസാനിപ്പിക്കാൻ
അവർ തിരക്കു കൂട്ടിയിരുന്നു.
നേരത്തേ വരണമെന്ന ചെറിയ
നിരാശയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കെ
ല്ലാവർക്കും.
ഡിന്നറും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും
ക�ോംപ്ലിമെന്റെറി ആയിരുന്നു.
ഹ�ോട്ടലിൽ.
പുറത്തേക്കിറങ്ങി. ചെറിയ
തണുപ്പുണ്.ട് കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ
തുടങ്ങി. സംഘങ്ങൾ വീണ്ടും
പല ചർച്ചകളിലേക്ക്.
പിരിഞ്ഞപ്പോൾ സമയമെന്താ
യെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. കുട്ടികളാരും
ഉറങ്ങാനുള്ള മൂഡിലായിരുന്നില്ല.
പിടിച്ചുറക്കി.
രാവിലെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ
വീണ്ടും ഭക്ഷണവും വർത്തമാ
നവും. ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു. മുൻ
വശത്ത് നിന്ന് കുറേ ഫ�ോട്ടോ
സ് എടുത്തു. ഫ�ോട്ടോസ് ആണ്
നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ
ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത് എന്ന് ത�ോ
ന്നാറുണ്ട്. സമയ യന്ത്രത്തിന്റെ
സഹായമില്ലാതെ ഭൂതകാലത്തി
ലേക്കു സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായി
ക്കുന്നവ.
കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാ
വ ിനേ യു ം ക ി ട് ടി . ത ിരി ച്ചു
പ�ോകുന്ന വഴിക്ക് ഡംഡമാ

തടാകത്തിലേക്ക്. ഒരു മണിക്കൂർ
യാത്രയുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് നല്ല വയൽ
കണ്ടാൽ നിർത്താമെന്ന് അഭി
പ്രായം വന്നു. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക്
നിർത്തി ഇറങ്ങി. കാരറ്റ് പാടം.
ചെറുതായി പൂ പിടിച്ചു തുടങ്ങി
യിരുന്നു. കരിമ്പു വിളവെടുപ്പു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു.
ഡംഡമാ തടാകമെത്തി. നിറയെ

ഭിവാഡി രാജസ്ഥാന്റെ
തുടക്കമാണ്. കിഴക്കൻ
ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്
84 കില�ോമീറ്റർ.
വ്യാവസായിക
മേഖലയാണ്.
രാജസ്ഥാൻ എന്നു
കേൾക്കുമ്പോൾ
മരുഭൂമിയാണ് ഓർമ്മ
വരികയെങ്കിലും ഭിവാഡി
ത�ൊട്ടു കിടക്കുന്ന
ഹരിയാന പ�ോലെ തന്നെ.

ആളുകൾ. പക്ഷേ തടാകത്തിലെ
ബ�ോട്ടുകളിൽ ലൈഫ് ജാക്കറ്റു
കൾ വളരെ കുറവ് . അങ്ങനെ
ബ�ോട്ടിങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു. കുട്ടി
കൾക്ക് കളിക്കാൻ കുറച്ചു ടയറും
വലയുമ�ൊക്കെ കെട്ടിയ സ്ഥല
ത്ത് കുറച്ചു സമയം ചിലവഴിച്ചു.
കേരളവും വടക്കേ ഇന്ത്യയും
തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാന വ്യത്യാസ
വും അതുക�ൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബു
ദ്ധിമുട്ടും ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തി
ലാണ്. കൃത്യമായി വയറു നിറച്ച്
മൂന്നു നേരം ആഹരിക്കുന്ന കേര
ളീയർക്ക് ഇവിടെ അറിയാത്ത സ്ഥ
ലങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ടാൽ വലിയ
ബുദ്ധിമുട്ടാണ് . നമ്മുടെ നാട്ടി
ലുള്ളതു പ�ോലെ ഓര�ോ രണ്ടു
മൂന്നു കില�ോമീറ്ററിലും ഹ�ോട്ടലു
കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകില്ല. ആദ്യ
മ�ൊക്കെ അത്ഭുതം ത�ോന്നിയി
ട്ടുണ്ട്.. പുറത്തൊന്നു കറങ്ങാൻ
പ�ോയാൽ ഇവിടുള്ളവർ എങ്ങ
നെയാണ് വിശപ്പിനെ കൈകാര്യം
ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പിന്നീടാണു മന
സ്സിലായത്, അതവരുടെ ഭക്ഷണ

രീതി അങ്ങനെ ആയതു ക�ൊണ്ടാ
ണെന്ന്. ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം
ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ സ്നാ
ക്സിന്റെയുംകുറച്ചുഫ്രൂട്സിന്റെയും
പിന്നെ സ�ോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ
യും ബലത്തിൽ അവർ ദിവസം
കഴിച്ചുകൂട്ടും. അതു ക�ൊണ്ട് ഒരു
ഭക്ഷണശാലയുടെ ആവശ്യം വരു
ന്നില്ല. ഡംഡമാ തടാകക്കരയിൽ
വച്ചു തന്നെ അമ്മയുടെ പഞ്ചസാ
രയുടെ അളവ് താഴാൻ തുടങ്ങി
യിരുന്നു. ബിസ്കറ്റും ജ്യൂസും ഒക്കെ
വാങ്ങി. കുറേ ഹൽദിറാം മിക്സ്ച
റുകളും. യാത്ര വീണ്ടും തുടങ്ങി.
ഡൽഹി എത്തുക എന്നതിലുപ
രി ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു ഢാബ (തട്ടുകട)യെങ്കിലും
കണ്ടു പിടിക്കലായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
കുട്ടികൾക്കു നല്ല വിശപ്പായി. ബി
സ്ക്കറ്റും മിക്സ്ചറുമ�ൊക്കെ നല്ല
പ�ോലെ തിന്നാൻ തുടങ്ങി.
അവസാനം ഡൽഹിയെത്തി.
തലേന്നത്തെ പ�ൊറ�ോട്ടക്കാരന്റെ
അടുത്തു തന്നെ. സമയം നാലു
മണി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വീണ്ടും
പ�ൊറ�ോട്ട. അമ്മയും വാവയും
തക്കാളിച്ചോർ കഴിച്ചു. ചൂടു
കാപ്പിയും.
ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവ
രും പരസ്പരം കണ്ടു വിട പറഞ്ഞു.
തിരിച്ചു വീട്ടിലേക്ക്.
വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ എല്ലാം
കഴിഞ്ഞു പ�ോയതിന്റെ സങ്കടം.
ഇനിയും യാത്രകൾ പ�ോകാ
മെന്ന അച്ഛന്റെ ഉറപ്പിൽ എല്ലാ
വരും സ്വന് തം ചര്യകളിലേക്കു
മടങ്ങി.
അമ്മയും തീർത്തും സന്തോഷ
വതിയായിരുന്നു. സ്ഥിരം കാലു
വേദനകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല
എന്ന്. മ�ോൻ ടൂറിനു വേണ്ടി വാ
ങ്ങിച്ചു ക�ൊടുത്ത ഷൂസിനാണ്
മുഴുവൻ മാർക്കും.
ആയതിനാൽ അടുത്ത ടൂർ
എന്ന പ്രമേയം ചർച്ചയില്ലാതെ
പാസ്സാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു!

ഹിത സുനിൽ
മലയാളം മിഷന്
ഇന്ദിരാപുരംവൈശാലി
പഠനകേന്ദ്രം
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ഫ�ോക്ക്ല�ോർ

മുള്ള കുറുമ ഗ�ോത്രം
മലയാളത്തിന്റെ ഒരു പ്രാകൃത രൂപമാണ് മുള്ള കുറുമ ഭാഷ

ആ

ചാരങ്ങളും ജീവിതരീതി
യുംക�ൊണ്ട് ഇന്ന് സമ്പ
ന്നമായ ഗ�ോത്രപാരമ്പര്യം
പിന്തുടരുന്ന ആദിവാസി വിഭാഗമാണ്
മുള്ള കുറുമർ. കേരളത്തിലെ വയനാട്ടി
ലും തമിഴ്നാട്ടിലെ നീല ഗിരിയിലുമാണ്
ഇവരെ കാണപ്പെടുന്നത്. നാല് കുലങ്ങളാ
ണ് മുള്ള കുറുമ വിഭാഗത്തിന് പ്രധാനമാ
യുമുള്ളത്. കാതിയ കുലം, വടക്ക കുലം,
വില്ലിപ്പ കുലം, വേങ്കട കുലം എന്നിവയാ
ണവ. ഈ കുലങ്ങളിലുള്ളവർ 270 ഊരു
കളിലായാണ് താമസിക്കുന്നത്. സാധാ
രണയായി ഓര�ോ ഊരിലും 5 മുതൽ 60
കുടുംബങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാകും. കൃഷിയും
കന്നുകാലി വളർത്തലും നായാട്ടുമാണ്
ഇവരുടെ പ്രധാന ജീവന�ോപാധികൾ.
ചാമ, മുത്താറ, നെല്ല് എന്നിവയാണ് സാ
ധാരണയായി കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്. കൃഷി
ചെയ്യാനുള്ള ഭൂമി കുടുംബങ്ങൾക്കു സ്വ
ന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണവന്മാർ
ഓര�ോ കുടുംബത്തിനും നിശ്ചയിക്കുന്ന
ഭൂമിയിലാണ് അവർ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത്.
കന്നുകാലികളെ കൃഷിക്കായി ഉപയ�ോഗി
ച്ചിരുന്നു. കൃഷിസ്ഥലം ഒരുക്കാനും കറ്റമെ
തിക്കാനുമാണ് പ്രധാനമായും കന്നുകാ
ലികളെ ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നത്. കറ്റമെതി
ക്കുന്നതിനായി അടുക്കി വയ്ക്കുന്നതിനെ
മ�ൊതയിടുക എന്നും മെതിക്കുന്നതിനെ
ഒക്കലിടുക എന്നും പറയുന്നു. കന്നുകാ
ലികളെ പൂട്ടിയിട്ടുള്ള കറ്റമെതി ഈ ഗ�ോ
ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
വനവാസികളായ മനുഷ്യർ രക്ഷയ്ക്കും
ഭക്ഷണത്തിനുമായി മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാ
ടാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള മൃഗ
നായാട്ട് ഒട്ടുമിക്ക ആദിവാസിവിഭാഗങ്ങ
ളുടെയും ജീവിതത്തിൽനിന്ന് മാറ്റിനിർ
ത്താനാവാത്ത ഒന്നാണ്. മുള്ള കുറുമർ
ജീവന�ോപാധി എന്നതിന് പുറമെ ചില
വിവാഹം പ�ോലുള്ള ആചാരങ്ങളുടെ
ഭാഗമായും നായാട്ട് നടത്താറുണ്ട്. പുരു
ഷന്മാരാണ് സാധാരണയായി നായാട്ട്
നടത്താറുള്ളത്.
പുരുഷന്മാരുടെ നായാട്ടുപ�ോലെ സ്ത്രീ
കൾ മീൻ പിടിക്കുന്നതും ഇവരുടെയിട
യിൽ പതിവാണ്. ഇത്തരത്തിൽ മീൻ പി
ടിക്കുന്നതിനായി അവർ ഉപയ�ോഗിക്കു
ന്നവയാണ് ക�ോർത്ത, ചാട, മീൻക�ോട്ട
എന്നിവ. മുള ക�ൊണ്ടാണ് ഇവ നിർമ്മി
ക്കുന്നത്. മര ണാനന്തര ചടങ്ങായ പുല
കുളിയുടെ ഭാഗമായും മുള്ള കുറുമ സ്ത്രീ
കൾ മീൻ പിടിക്കുകയും പിടിച്ച മീൻ മര
ണപ്പെട്ടവർക്ക് നിവേദിക്കുകയും ചെയ്യു
ന്ന ചടങ്ങ് അവർക്കിടയിലുണ്ട്.
ജ ീ വ ി ത ത് തിലെ എ ല്ലാ പ്രധ ാ ന

വിവാഹത്തിന് പ്രത്യേക
രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ
വരനും വധുവും അണിയിന്നു.
വെള്ളമുണ്ട്, അരക്കച്ച,
കൈവള, കമ്മൽ എന്നിവ
വരന്റെ വേഷത്തിലുണ്ട്.
വെള്ളമുണ്ടും മേക്കട്ടി എന്ന
പ്രത്യേക മേൽ വസ്ത്രവുമാണ്
വധുവിന്റെ പ്രധാന വേഷം.

സന്ദർഭങ്ങളിലും കുലദൈവത്തോട്
അനുവാദം വാങ്ങുന്ന രീതി അവർക്കു
ണ്ട് . ഊര് മൂപ്പനാണ് വെളിച്ചപ്പാടായി
കുല ദൈവത്തോട് ഊരുകാരുടെ പ്രശ്ന
ങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഓര�ോ ഊരിനും ഓര�ോ
ദൈവപ്പുരയുണ്ടാകും. വലിയഹം എന്നും
ഈ ദൈവപ്പുരയെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ആറ്
കാലുകളിൽ ഉറപ്പിച്ച ഒരു ഒറ്റമുറിയാണ്
ദൈവപ്പുര. എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ആഘ�ോ
ഷങ്ങളും ദൈവപ്പുരയുടെ മുന്നിലാണ്
അരങ്ങേരുന്നത്.
വിവാഹവും മൂപ്പനെ തിരഞ്ഞെടുക്കു
ന്നതും മുള്ളുകുറുമ വിഭാഗക്കാരുടെയിട
യിലെ പ്രധാന ചടങ്ങുകളാണ്. ഒരേ കുല
ത്തിൽ നിന്നോ ഉപകുലങ്ങളിൽ നിന്നോ
വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ പാടില്ലായെന്നാണ്
ഊരു നിയമം. ഇത് ചിലപ്പോഴ�ൊക്കെ വി
വാഹബന്ധങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലുമാ
ക്കാറുണ്ട്.
വിവാഹത്തിന് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള
വസ്ത്രങ്ങൾ വരനും വധുവും അണിയിന്നു.
വെള്ളമുണ്ട്, അരക്കച്ച, കൈവള, കമ്മൽ
എന്നിവ വരന്റെ വേഷത്തിലുണ്ട് . വെ
ള്ളമുണ്ടും മേക്കട്ടി എന്ന പ്രത്യേക മേൽ
വസ്ത്രവുമാണ് വധുവിന്റെ പ്രധാന വേഷം.
വിവാഹത്തിന് നിരവധി വൈവിദ്ധ്യ
മാർന്ന ചടങ്ങുകളാണ് മുള്ള കുറുമ ഗ�ോ
ത്രക്കാർക്കുള്ളത്.
വരന്റെ കാരണവന്മാരും ഉപഊരിലെ
പ്രതിനിധിയും ചേർന്ന് ഒരു ചൂരൽവടിഊ
രിലെ ദൈവപ്പുരയുടെ തിണ്ണയിൽ വച്ചാണ്
കല്യാണം തീരുമാനിക്കുന്നത്. തുടർന്ന്
ഊരിലെ കാരണവന്മാർക്ക് വെറ്റിലയും
അടക്കയും ക�ൊടുത്ത് കല്യാണ ദിവസം തീ
രുമാനിക്കുന്നു. ദൈവപ്പുരയുടെ മുന്നിലാ
ണ് വിവാഹം നടത്തുന്നത്. മൂന്ന് ദിവസം
നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിവാഹാഘ�ോഷമാണ്
വിവാഹം. ആ ദിവസങ്ങൾക്കു ബന്ധുവ,
ആളുകൂടൽ എന്നിങ്ങനെ പേരുകളും ഉണ്ട്.
ഊരിലുള്ള ബന്ധുക്കൾ വിവാഹത്തിന്

എത്തുന്ന ദിവസമാണ് ബന്ധുവ. ഊരിൽ
നിന്ന് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മറ്റു ഊരുക
ളിൽ പ�ോയവർ എത്തുന്ന ദിവസത്തി
നെ ആളുകൂടൽ എന്നു പറയുന്നു. അന്ന്
നായാട്ട് പ�ോലുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടത്തു
ന്നു. ഊരിൽ നിന്നും വരുന്നവർ ക�ൊണ്ടു
വരുന്ന എല്ലിപ്പിട്ട് എന്ന ദ�ോശ യാണ്
അന്നത്തെ പ്രധാന വിഭവം. ചെറിയ വടി
കളുമായി അന്ന് നടത്തുന്ന നായാട്ടിനെ
മുയൽകട എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്ന്
രാത്രി മണവാളൻ പാരമ്പരാഗത വസ്ത്രം
ധരിക്കും.ദൈവപ്പുരയിൽ നായാടി കിട്ടിയ
മാംസം ക�ൊണ്ട് ഭക്ഷണമ�ൊരുക്കി മരിച്ചു
പ�ോയ കാരണവന്മാർക്ക് നിവേദിക്കുന്ന

ക�ോൽക്കളി, വട്ടക്കളി എന്നീ നൃത്തരൂ
പങ്ങൾ മുള്ളകുറുമക്കാരുടെ പ്രധാനപ്പെ
ട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളിലും അവതരിപ്പിക്കു
ന്നു. ദൈവപ്പുരയുടെ മുന്നിലാണ് ഇത്
അരങ്ങേറുന്നത് . ആണുങ്ങളാണ് ഈ
കലാരൂപങ്ങളിൽ ചുവടുവയ്യ്ക്കുന്നത്.
പുരാണകഥകളെ ഗ�ോത്രജീവിതവുമായി
ബന്ധപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കുന്ന പാട്ടുക
ളാണ് ഇവയുടെ സാഹിത്യരൂപം.
ഉച്ചാൽ, തുലാപ്പത്ത്, പൂശ എന്നിവ
യാണ് മുള്ള കുറുമരുടെ പ്രധാന പാര
മ്പരകഗതമായ ആഘ�ോഷം. ഉച്ചാലിന്
ഊരുകാർ ദൈവപ്പുരയിൽ ഒത്തുകൂടുന്നു.
ഓര�ോ കുടുംബവും കുല ദൈവത്തിനു

തും ആളുകൂടലിന്റന്നാണ്.മൂന്നാം ദിനം
പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് ക�ൊണ്ടുവ
രാനായി പ�ോകുന്നു. പെണ്ണിന് പ�ോകുന്ന
വരന്റെ സംഘത്തെ നയിക്കുന്ന കാരണ
വരെ മൂണാം മുത്തൻ എന്നു വിളിക്കുന്നു.
വരന്റെ സഹ�ോദരിക്കും ഭർത്താവിനും വി
വാഹത്തിൽ പ്രത്യേക ഉത്തരവാദിത്വങ്ങ
ളുണ്ട്. മുണ്ടുകാരത്തി എന്നും മുണ്ടുകാ
രൻ എന്നും അവരെ വിളിക്കിന്നു.
ഒരു കാരണവരുടെ മരണശേഷം അടു
ത്തയാൾ സ്ഥാന മേൽക്കുന്നത് വിവാഹം
പ�ോലെ തന്നെ മുള്ള കുറുമരുടെ പ്രധാന
പ്പെട്ട ചടങ്ങാണ്. കാരണവൻപുറപ്പാടെ
ന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ചട
ങ്ങുകളുണ്ട് . അടുത്ത കാരണവരായി
തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടയാൾ മണവാളനെ
പ�ോലെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഉപ ഊരുക
ളിൽ പ�ോയി സ്ഥാനമേല്ക്കൽ ചടങ്ങിന് ക്ഷ
ണിക്കുന്നു. അന്ന് ദൈവപ്പുരയിൽ ഒത്തു
കൂടുന്നവർ രാത്രി ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം
പുലരും വരെ അവരുടെ പാരമ്പരാഗത നൃ
ത്തമായ വട്ടക്കളി നടത്തുന്നു.പിറ്റേന്ന് ഉച്ച
ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം കുലദൈവത്തിന്
കാണിക്ക വച്ച് നായാട്ടിനു പ�ോകുന്നു.
നായാട്ടിനായി പട്ടികളെ ഉപയ�ോഗിക്കും.
ഇങ്ങനെയാണ് കാരണവൻ അഥവാ ഊരു
മൂപ്പൻ ചുമതലയേൽക്കുന്നത്.

പണം ക�ൊടുക്കണം. കാരണവർ മുഖേന
യാണ് ദൈവത്തിനുള്ള എല്ലാവഴിപാടു
കളും സമർപ്പിക്കുന്നത്. പാരമ്പരാഗത
മായ ഭക്ഷണങ്ങൾ പൂർവികർക്ക് ദൈവ
പ്പുരയിൽ ഒരുക്കുന്നു. അന്ന് പുരുഷന്മാർ
നായാട്ടിനു പ�ോകും.
കൗതുകകരമായ ഒരു ആഘ�ോഷമാ
ണ് പൂശ. പ്രദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന
ത്തിൽ ഊരിനെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു.
പാറയ്ക്കു മേലെയുള്ളവരെന്നും പാറയ്ക്കു
താഴെ യുള്ളവരെന്നുമാണ് ആ രണ്ട് വി
ഭാഗങ്ങൾ.പാറയ്ക്ക് മേലെയാണ് പൂശ നട
ക്കുന്നത്. പാറയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർ മേലെ
യുള്ളവരുടെ കുടികളിലേക്ക് വിരുന്നു
പ�ോകും. എല്ലിപ്പിട്ടും ക�ോഴിക്കറിയുമാ
ണ് പൂശയിലെ ആകർഷകമായ വിഭവം.
പൂശയുടെ ഭാഗമായി സുൽത്താൻ ബത്തേ
രിക്കടുത്തുള്ള കയ്പഞ്ചേരിയിലെ കാവിൽ
ഊരുകാർ ഒത്തുകൂടുന്നു. അവർ കുല
ദൈവത്തെ കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുന്നു.
ശേഷം അമ്പെയ്ത്ത് പരിശീലനം, ക�ോൽക്ക
ളി, വട്ടക്കളി എന്നിവ നടത്തുന്നു.
മലയാളത്തിന്റെ ഒരു പ്രാകൃത രൂപമാണ്
മുള്ള കുറുമ ഭാഷ.

സന്ധ്യ യു.
(കടപ്പാട്: പയമേ പണലി)
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