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ആഫ്ിക്െിൽ മലെലളാം 
മിഷടറെ ഏഴലമടത് ചലപപ്്റർ
തിരുവനന്തപുരം • ആഫ്രിക്ക
യരിൽ കരിളരിമഞ്ചാര�ചായുടെ നചാ
ട്രിരേക്കക് കൂെരി മേയചാളം മരിഷൻ 
മചാതൃ ഭചാഷചാവ്ചാപന ദൗത്ം വ്ചാ
പരിപ്രിച്ു.ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡ
ത്രിടേ ഏഴചാമടത് ചചാപക്്റ
റചാണക്   െചാൻസചാനരിയരിൽ ആ�ം
ഭരിച്തക്. അവരിെുടത് മേയചാളരി 

സംഘെനകളുടെ സഹക�
ണരത്ചാടെയചാണക് മേയചാളം 
മരിഷടറെ മചാതൃഭചാഷചാ പഠനരക
ന്ദ്രങ്ങൾ തുെങ്ങരിയതക്.
ടകനരിയ, രകചാര്ചാ, ഈജരിപക്്റക്, 
ഘചാന, ബനരിൻ, രെചാര�ചാ എന്രി
വയചാണക് മേയചാളം മരിഷടറെ ചചാ
പക്്റുകളുള്ള മ്റക്  ആഫ്രിക്കൻ 

�ചാജ്ങ്ങൾ. െചാൻസചാനരിയ കൂെരി 
രച�ുര്ചാൾ ഇന്്ക്കക് പുറത്ക് 
49 �ചാജ്ങ്ങളരിേചാണക് മേയചാളം 
മ രി ഷ ട റെ  പ്രവ ർ ത് ന ങ്ങ ൾ 
ഉള്ളതക്. ഇന്്യ്ക്കകത്ക് 24 സം
സ് ചാ ന ങ്ങ ള രി േു ം  മ േ യ ചാ ള ം 
മരിഷടറെ മചാതൃഭചാഷചാ പഠനരക
ന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്രിക്കുന്ുണ്ക്.

49
നിലവില്  
42 രാജ്യങ്ങളില് 
മലയാളം മിഷന്റെ 
പഠനകകന്ദ്രങ്ങള് 
പ്രവർത്ിക്കുന്കു

വാർത്തകൾ 

ഭൂമിമലയാളം 
ഓൺലലൻ 
സർഗശിൽപ്പ
ശാലയിൽനിന്ന് 

ടചന്നൈെിൽ മലെലഗളലത്സവാം
ചെന്നൈ • രകചാവരിഡക് കചാേടത് 
അതരിജീവരിച്ക് ടചന്ന് മേയചാളം 
മരിഷൻ മേയചാരളചാത്സവത്രിനക് തരി
�രിടതളരിയരിച്ു. ഓണന്േനചായരി 
സംഘെരിപ്രിച് പ്രരത്ക ചെങ്ങരി
ൽ പ്രശസ്ത മജീഷ്ൻ ടപ്രചാഫ: 
ര�ചാപരിനചാഥക് മുതുകചാെക് മേയചാ
രളചാത്സവം ഉദക്ഘചാെനം ടചയ്ു. 
മചാതൃഭചാഷയുടെ പ�രിരപചാഷണം 
ഓര�ചാ മേയചാളരികളുടെയും ഉത്
�വചാദരിത്വമചാടണന്ക് അരദേഹം 
ഓർമ്മടപ്െുത്രി.  മനുഷ്നക്  
ന്വകചാ�രികമചായരി പ്രതരിക�രി 
ക്കചാൻ ഏ്റവും നല്ല മചാധ്മം  
മചാതൃഭചാഷയചാടണന്ും അരദേഹം 
ചെങ്ങരിൽ അഭരിപ്രചായടപ്ട്ു. 
മേയചാളം മരിഷൻ ഡയറക്ടർ  
സുജ സൂസൻ രജചാർജക് മുഖ്പ്ര
ഭചാഷണം നെത്രി. നല്ല മനുഷ്
ട� സൃഷക്െരിക്കചാൻ സർ�ചാത്മക
തയ്ക്കക് വേരിയ പ്ചാണുള്ളടതന്ക് 
അവർ ചൂണ്രിക്കചാട്രി. ഭചാഷയുടെ 
വളർച് പൂർത്രിയചാകുന്തക്  
കേകളരിേും സചാഹരിത്ത്രിേു
മചാണക്. 
ദു � ന് ങ്ങ ര ള യു ം  പ്രത രി സ
ന് രി ക ട ള യു ം  ര ന � രി െ ചാ ൻ 

മനുഷ്സമൂഹം കേയരിേൂടെ
യും സചാഹരിത്ത്രിേൂടെയും ശ്ര
മരിക്കുന്ുടവന്ും ഡയറക്ടർ അഭരി
പ്രചായടപ്ട്ു.
ചചാപക്്ററരിടറെ ദശവചാർഷരിക
രത്ചാെനുബന്രിച്ചാണക് മേ
യചാരളചാത്സവം സംഘെരിപ്രിക്കു
ന്തക്. ഡരിസംബർ 18 മുതൽ 26  
വട� യചാണക്  നെന്തക്. ഓര�ചാ രമ
ഖേകളചായരി തരി�രിച്ചാണക് മത്സ�
ങ്ങൾ അ�രങ്ങറുന്തക്. മേയചാ
രളചാത്സവത്രിടറെ സമചാപനം 
ജനുവ�രിയരിൽ ടചന്ന്യരിൽ 
നെക്കും.
ത മ രി ഴക്  ന ചാ െക്  ച ചാ പക് ്റ ർ  പ്രസ രി 
ഡന്റ് എ.വരി. അനൂപക് അധ്ക്ഷ 

നചായരി�ുന്ു. ടസക്രട്റരി കു്
ളങ്ങചാെക് ഉണ്രികൃഷ്ണൻ, ചചാപക്്റർ 
ഉപരദശക സമരിതരി അധ്ക്ഷൻ 
എം. നന്ദര�ചാവരിന്ദക്, ര�ചാകുേം 
ര�ചാപചാേൻ, ചചാപക്്റർ കണവീ
നർ പരി.ആർ. സ്രിത, ന്വസക് പ്ര
സരിഡന്റ് ടക.ആർ. ര�ചാപകുമചാ
ർ, രജചായരിന്റ് ടസക്രട്റരി എം.പരി. 
ദചാരമചാദ�ൻ, വരിദ�ക്ധസമരിതരി  
ടചയർമചാൻ ടക.ടജ. അജയകു
മചാർ, രസചാമൻ മചാത്ു, ടക.വരി.വരി. 
രമചാഹനൻ, സുര�ഷക്ബചാബു, 
എൻ. ര�ചാപചാേൻ, െരി. അനന്ൻ, 
വരിശ്വനചാഥൻ, ടറജരി എബ്രഹചാം, 
വരിജയകുമചാർ തുെങ്ങരിയവർ ചെ
ങ്ങരിൽ സംസചാ�രിച്ു.

ഉ
ള്ള

െക്
ാം

എഴുത്ിടറെ ഉള്ളറിഞ്പ്  
ഭൂമിമലെലളാം സർ�ശിൽപ്ശലല
ത ി രു വ ന ന്ത പു ര ം  •  ക ഥ , 
കവരിത, യചാത്ചാവരിവ�ണം, പചാ
വനചാെകം, ശചാസ്ത്രകഥകൾ തു
െങ്ങരിയ ന്വവരിധ്മചാർന് എഴു
ത്രിെങ്ങൾ പ�രിചയടപ്െുത്രി 
മൂന്ക് ദരിവസം നീണ്ുനരിന് ഭൂമരിമ
േയചാളം ഓണന്േൻ സർ�ശരിൽ
പ്ശചാേ സമചാപരിച്ു. മേയചാളം 
മരിഷൻ ചചാപക്്ററുകളരിൽനരിന്ക് 
ആര�ചാളതേത്രിൽ തരി�ടഞെ
െുത് കുട്രികൾക്കചായചാണക് ശരിൽ
പ്ശചാേ ഒ�ുങ്ങരിയതക്. ഡരിസംബർ 
17, 18, 19 തീയതരികളരിേചായരി നെന് 
ശരിൽപ്ശചാേയരിൽ കേചാസചാഹരിത് 
�ം�ടത് പ്രമുഖർ പട്െുത്ു. 
ആദ്ദരിനം മേയചാളം മരിഷൻ ഭ�
ണസമരിതരി അം�ങ്ങളും പ്രശസ്ത 
എഴുത്ുകചാ�ുമചായ ടകപരി. �ചാമ
നുണ്രി, അരശചാകൻ ച�ുവരിൽ തു
െങ്ങരിയവർ കുട്രികളുമചായരി സംവ
ദരിച്ു. മേയചാളം മരിഷൻ ഡയറക്ടർ 
സുജ സൂസൻ രജചാർജ്ക് ശരിൽപ്
ശചാേയ്ക്കക് ആശംസകരളകരി. 

ശ രി ൽ പ് ശ ചാ േ യു ട െ  � ണ് ചാ ം 
ദരിവസം പചാവനചാെക കേചാ�ം�
ടത് വരിദ�ക്ധൻ എ.ടക. കൃഷ്ണ
കുമചാർ പ്രശസ്ത ബചാേസചാഹരി
ത്കചാ�രി ഇ.എൻ. ഷീജ തുെങ്ങരി
യവർ കുട്രികളുമചായരി തങ്ങളുടെ 
എഴുത്റരിവും അനുഭവങ്ങളും 
പ്ുവച്ു. അവസചാന ദരിവസ
ടത് ക്ചാസരിൽ എഴുത്ുകചാ�രി
യും മചാധ്മപ്രവർത്കയുമചാ
യരി ടക.എ. ബീന, ശചാസ്ത്രസചാഹരി
ത്കചാ�ൻ ടക.ടക. കൃഷ്ണകുമചാർ 

തുെങ്ങരിയവർ ക്ചാടസെുത്ു. 
�ചാത്രി 7 മണരി മുതൽ 9 മണരി വട� 
�ണ്ക് ടസഷനുകളചായരി നെന് 
ശരിൽപ്ശചാേയരിൽ 8 വയസു 
മുതൽ 16 വയസുവട�യുള്ള 45 
കുട്രികൾ പട്െുത്ു. 
ഒമചാൻ, ഷചാർജ, തമരിഴക് നചാെക്,  
�ുജറചാത്ക്, മധ്പ്രരദശക്, കർ
ണചാെക, ഡൽഹരി, പശ്രിമബം
�ചാൾ എന്ീ 8 ചചാപക്്ററുകളരിടേ 
കുട്രികളചാണക് ശരിൽപ്ശചാേയരിൽ 
പട്െുത്തക്. 

അദ്്ലപകഗരലെപ്

04 ക്ലാസ് മുറിയിചെ 
സർഗലാത്മകത

നമ്മൾ പുസ്തകം 
രനചാക്കരി വചായരിക്കുകരയചാ 
പഠരിപ്രിക്കുകരയചാ ടചയ്ുകയല്ല 
അരല്ല. മറരിച്ക് പുസ്തകത്രിടറെ 
വചാതരിേുകൾ തുറന്ു 
വയ്ക്കുവചാൻ കുട്രികളുടെ 
മനസ്രിൽ ആഗ്രഹം 
വളർത്ുകയചാണക്.

മഷിത്ണ്പ്

05 ഒരു നലാവികചറെ 
ഓർമ്മക്ുറിപ്്

ഈ അവസ�ത്രിൽ ഞങ്ങളു
ടെ വന്ദ്�ു�ുവും ഭചാഷചാ അധ്ചാ
പകനുമചായ ഒ.ടക. മുൻഷരിടയ 
ഞചാൻ കൃതജ്ഞതചാപൂർവം  
സ്�രിക്കുന്ു.

ഗ്രന്ഥപ്ുര

07 മെയലാളികളുചെ അമ്മയും 
പൂതവും

പൂതവും ചരില്ലറക്കചാ�രിയല്ല. 
പറയടറെ കുന്രിടറെ അരങ്ങ 
ടച�രിവരിൽ തചാമസരിക്കുന് 
പൂതം യചാത്ക്കചാട� വഴരിടത്റരി
ച്ക് ക�രി്നരച്ചാട്രിടേത്രിക്കു
കയും �ക്തമൂ്റരിക്കുെരിക്കുകയും 
ടചയ്ുന്ു.

വലർത്കൾ

06 കുട്ികചള അറിയുനൈ 
പലാഠപുസ്തകം വവണം - 
വ�ലാ. ചക. ജയകുമലാർ  
ഐ.എ.എസ്

കുട്രികടളയും അവ�ുടെ സചാ
ഹച�്ങ്ങടളയും മനസ്രി
േചാക്കുന് പചാഠപുസ്തകങ്ങ
ളചാണക് തയ്ചാറചാരക്കണ്ടത
ന്ക് ഐ.എം.ജരി ഡയറക്ടർ 
രഡചാ.ടക.ജയകുമചാർ ഐ.എ
.എസക്. അഭരിപ്രചായടപ്ട്ു.

08 ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.യിൽ 
ഒനൈലാംഘട് സർട്ിഫിക്റ്് 
നൽകും

ആദ്ഘട്ം പൂർത്രിയചായ
വർക്കക് സർട്രിഫരിക്ക്റുകൾ 
നൽകും. 1200 രപ�ചാണക് 
നരിേവരിൽ രകചാഴക്സരിൽ �ജരിസ്റ്റർ 
ടചയ്രിട്ുള്ളതക്.

ദുടര ദൂടര മലെലളാം

18 ഭിവലാ�ി യലാതതലാക്ുറിപ്് 

ഭരിവചാഡരി �ചാജസ്ചാടറെ  തുെ
ക്കമചാണക്. കരിഴക്കൻ ഡൽഹരി
യരിൽ നരിന്ക് 84 കരിരേചാമീ്റർ. 
വ്ചാവസചായരിക രമഖേയചാണക്. 
�ചാജസ്ചാൻ എന്ു രകൾക്കു
ര്ചാൾ മ�ുഭൂമരിയചാണക് ഓർമ്മ 
വ�രികടയ്രിേും ഭരിവചാഡരി 
ടതചാട്ു കരിെക്കുന് ഹ�രിയചാന 
രപചാടേ തടന്. 

ഗ�ലകപ് ഗലലർ

19 മുള്ള കുറുമ വഗലാതതം

ഒ�ു കചാ�ണവ�ുടെ മ�ണരശ
ഷം അെുത്യചാൾ സ്ചാന 
രമൽക്കുന്തക് വരിവചാഹം 
രപചാടേ തടന് മുള്ള കുറുമ�ു
ടെ പ്രധചാനടപ്ട് ചെങ്ങചാണക്. 
കചാ�ണവൻപുറപ്ചാടെ ന്ചാണക് 
അതരിടന പറയുന്തക്.
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ഒന്കും അവസാന വാക്ല്ല

മുഖമമാഴി

പ്രരിയടപ്ട്വര�,

ജനുവ�രി മചാസടത് ഭൂമരി മേയചാളം വചാർത്ചാപത്രികക്കക് 
എഡരിര്റചാറരിയൽ കുറരിപ്ക് എഴുതചാനരി�രിക്കുര്ചാൾ സമ്മരിശ്രവരി
കചാ�ങ്ങളചാണക് മനസ്രിൽ അേയെരിക്കുന്തക്. അഞ്ു വർഷങ്ങൾ 
എത് രവ�മചാണക് കെന്ു രപചായതക്. കുതരി� രവ�മചായരി�ുന്ു ദരിവ
സങ്ങൾക്കക്. ദരിന�ചാത്ങ്ങൾക്കക് വ്ത്ചാസം അനുഭവടപ്െചാത്, 
കചാേരദശങ്ങൾക്കക് രമടേ പറക്കുന് ഒ�ു രദശചാെനപക്ഷരിയചാ
യരി �ൂപടപ്െുകയചായരി�ുന്ു ഞചാൻ ഈ കചാേയളരിവരിൽ. ഋതു
രഭദങ്ങടളന്ും പൂക്കചാേമചായരി മചാറരി.

2016-ടറെ അ്�പ്രിൽ നരിന്ും അനരിശ്രിതത്വത്രിൽ നരിന്ും 
പ്രവചാസരികളുടെ അഭരിമചാനസ്ചാപനമചായരി രക�ളസർക്കചാ�രിടറെ
യും സചാംസക് കചാ�രിക വകുപ്രിടറെയും ഒന്ചാംനരി� സ്ചാപനങ്ങളു
ടെ പട്രികയരിരേക്കക് ഇെംപരിെരിച് മേയചാളം മരിഷടറെ രനതൃസ്ചാ
നത്ക് പ്രവർത്രിക്കചാനരിെയചായതരിൽ എനരിക്കക് ചചാ�രിതചാർത്്
മുണ്ക്. വരിശ്രമമരില്ലചാത് ഈ യചാത്യരിൽ എനരിടക്കചാപ്ം രേചാക 
മേയചാളരികൾ എല്ലചാം അണരി രചർന്ു. ഓര�ചാ വ്ക്തരിയും ഓര�ചാ 
രദശത്രിടേ മേയചാളരി സമൂഹവും എനരിക്കക് വേരിയ പചാഠപുസ്ത
കങ്ങളചായരി�ുന്ു. തട്ും തെവുരേശവുമരില്ലചാടതയും അപ�രിചരി
തത്വമരില്ലചാടതയും സ്വചാഭചാവരികടമരന്ചാണം അമ്മ മേയചാളത്രി
ടറെ പചാ�സ്പ�്ത്ചാൽ �ൂപടപ്ട് വേരിടയചാ�ു വീെചായരി മേയചാളം 
മരിഷൻ മചാറരി. ധചാ�ചാളം പ�രിപചാെരികളുടെ ആധരിക്ത്ചാൽ ചരിേർ
ടക്ക്രിേും ടപചാറുതരിരകെചാരയചാ എന്ുരപചാേും സംശയരിച്ു. 
സു�തകുമചാ�രി െീച്റുടെ കവരിത ടചചാല്ലരി നെക്കുന് ഇൻഡ്യരി
ടേയും മരിഡരിൽ ഈസ്റ്റരിടേയും യൂരറചാപ്രിടേയും അരമ�രിക്കയരി
ടേയും ആഫ്രിക്കയരിടേയും ആസക് രരേേരിയയരിടേയും കുട്രികൾ 
എടന് ആനന്ദരിപ്രിച്ു. മേയചാളം അതരിടറെ നചാെും വീെും വരിട്ക് പ്ര
വചാസത്രിടറെ എല്ലചാ വഴരിയരിരേക്കും എത്രിരച്�ുന്തും ചരി�
പ�രിചരിതമചായ നചാട്ുകചാ�രിയുടെ ഭചാവവും ��രിമയും രനെുന്തക് 
കണ്ു. പ്രളയവും രകചാവരിഡും നമുക്കക് ഒ�ുപചാെക് നഷക്െങ്ങൾ വ�ു
ത്രിടയ്രിേും ഒ�ു സ്ചാപനടമന് നരിേയരിൽ രനട്ങ്ങളുടെയും 
വളർച്യുടെയും കചാേമചായരി  ദു�രിതകചാേടത് മചാ്റചാൻ നമുക്കക് 
കഴരിഞെു. ഓണന്േനരിടറെ സചാര്തരിക പ്ചാ്റക് രഫചാമരിൽ മനസും 
ക�വും ടകചാ�ുത്ക് നചാം രചർന്ക് നരിന്ു.

ഒപ്ം നരിന്വർ, തണരേകരിയവർ, രചർത്ക് നരിർത്രിയവർ... 
എണ്രിയചാൽ തീ�ചാത് അത്യും ഉണ്ക്. പത്ക് രമനരി എ്രിേും 
ടകചായ്ചാൻ ആഗ്രഹരിച്ക് വരിതക്കുന് വരിത്ുകടള നൂറും നൂ്റരിപ്ത്ും 

രമനരിയചാക്കരി ടപചാേരിപ്രിക്കുന് മേയചാളം മരിഷൻ അധ്ചാപകർ, സം
ഘചാെകർ, കുട്രികൾ... അവ�ചാണക് ഈ ദൗത്ടത് ഇത്യും �ം
ഭീ�മചാക്കരിയതക്. സരഹചാദ�രിയചായും സുഹൃത്ചായും സഖചാവചായും 
കണ്ക് ഹൃദയത്രിരനചാെക് രചർത്ക് നരിർത്രിയ മേയചാളം മരിഷൻ 
ചചാപക്്ററുകളരിടേ ഓര�ചാ അം�ത്രിരനചാെും തീ�ചാത് കെപ്ചാെു
ണ്ക്. നരിങ്ങളുടെ ന്കകളരിൽ, മനസരിൽ മേയചാളത്രിടറെ മണവും 
�ുചരിയും സക് രനഹവും തണുപ്ും പകർന്ുത�ചാൻ നെത്രിയ ഈ 
എളരിയ ശ്രമടത് ഇനരിയുമരിനരിയും നരിങ്ങൾ മുരന്ചാട്ക് ടകചാണ്ു 
രപചാകുടമന്ക് എനരിക്കക് ഉറപ്ുണ്ക്. 

കട്ക്കക് കൂടെ നരിന്വർ എരന് എനരിക്കക് എടറെ സഹപ്രവർ
ത്കട� കുറരിച്ക് പറയചാനചാവൂ. പ്രതരിസന്രികളരിടേല്ലചാം ഒപ്ം 
നരിൽക്കചാനും മുരന്ചാട്ക് രപചാകചാൻ കൂട്ചായവ�ുമചായ മേയചാളം 
മരിഷടറെ ജീവനക്കചാർ ഈ സ്ചാപനത്രിടന ഇനരിയും ഉയ�
ത്രിടേത്രിക്കചാൻ പ്രചാപക്ത�ചാണക്. 

ഇെതുപക്ഷ മുന്ണരിയുടെയും സർക്കചാ�രിടറെയും ഭചാഷചാന
യവും പ്രവചാസരിനയവും നെപ്രിേചാക്കചാൻ ഉത്�വചാദരിത്ടപ്ട് 
സ്ചാപനം എന് നരിേയരിൽ മേയചാളം മരിഷൻ നെത്രിയ എല്ലചാ 
ഉദ്മങ്ങൾക്കും പ�രിപൂർണ് പരിന്ുണ നൽകരിയ സർക്കചാ�ചായരി
�ുന്ു കഴരിഞെ (2016-21) സർക്കചാർ. അരത ഊഷ്മളതയും രപ്രചാ
ത്സചാഹനവും തുെർന്ു വ�ുന് സർക്കചാ�ും അനുവർത്രിക്കു
ന്ു എന്തക് ചചാ�രിതചാർത്് ജനകമചാണക്. മുഖ്മന്തരി ടചയർമചാ
നചായ ഭ�ണസമരിതരി, മുൻ സചാംസക് കചാ�രിക വകുപ്ക് മന്തരി ശ്രീ. 
എ.ടക. ബചാേൻ, ഇരപ്ചാഴടത് സചാംസക് കചാ�രികകചാ�് വകുപ്ക് 
മന്തരി ശ്രീ. സജരി ടചറരിയചാൻ എന്രിവ�ുടെ രനതൃത്വവും പ�രിേചാ
ളനവും ഏ്റുവചാങ്ങരിയചാണക് മേയചാളം മരിഷൻ വളർന്തക്. ധന
കചാ�്ം, ടപചാതുവരിദ്ചാഭ്ചാസം തുെങ്ങരിയ വകുപ്ുകളുടെയും പ്ചാ
നരിങ്ങക് രബചാർഡരിടറെയും പരിന്ുണ എെുത്ു പറയചാടത വയ്.

രക�ളത്രിടറെ ടപചാതുസമൂഹത്രിേും ഭചാഷചാ സചാഹരിത് 
സക് രനഹരികളുടെ ഇെയരിേും മേയചാളം മരിഷനക് സേക് രപ�ക് േഭരിച് 
കചാേമചായരി�ുന്ു കെന്ു രപചായതക്. മുതരിർന് എഴുത്ുകചാ�ും 
നവ എഴുത്ുകചാ�ും പ്രവചാസരി എഴുത്ുകചാ�ും ഒ�ുരപചാടേ 
മേയചാളം മരിഷടനചാപ്ം നരിന്ു എന്തക് നന്ദരിപൂർവ്ം ഓർക്കു
ന്ു. വചായരിച്ു കഴരിഞെ ഒ�ു പുസ്തകം രപചാടേയും എന്ചാൽ 
ഇനരിയും വചായരിക്കടപ്രെണ് ഒ�ു പുസ്തകം രപചാടേയും ഞചാൻ 
ഈ അധ്ചായത്രിനക് വരി�ചാമം ഇെുന്ു.

@MalayalamMissionKerala

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

@MMKerala

 ഇവരിടെ
  ""ഇനരിയുമുണ്ചാകു-
  ടമന്തരിൻ സചാക്ഷ്മചായക്
  അെയരി�ുന്തരിൻ
  ചൂെു മചാത്ം മതരി'' (പരി.പരി. �ചാമചന്ദ്രൻ)

    സസക് രനഹം 

    ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ
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മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ 
ഹാർഡ് വവയർ ഉള്ള ജീവി. മറ്റു 
ജീവികൾക്് സ്വയം ഇൻസ്റാൾ 
വെയ്ത സസാഫ്റ്റ് വവയർ മാതത
മാണ് ഉള്ളത്. മനുഷ്യന് സ്വയമാ
യി സസാഫ്റ്റ് വവയർ ഇൻസ്റാൾ 
വെയ്ാൻ കഴിയില്ല. ഗുരുവാണ് 
മനുഷ്യരിൽ സസാഫ്റ്റ് വവയർ 
ഇൻസ്റാൾ വെയ്ുന്നത്. 

- സി. രാധാകൃഷ്ണൻ

മനുഷ് ജീവരിതത്രിൽ �ു�ു
വരിടറെ പ്രചാധചാന്ം എത് വേു
തചാടണന്ക് മേയചാളത്രിടറെ 
പ്രരിയ എഴുത്ുകചാ�ടറെ ഈ 
വചാക്കുകളരിേുണ്ക്. കചാട്രിടേ പചാ
ട്ുകചാ�നചായ കുയരിേരിനക് പചാട്ു
പചാെുന്തരിരനചാ, എട്ുകചാേരിക്കക് 
വേടനയ്ുന്തരിരനചാ, മ്റു പ്രചാ
ണരികൾക്കക് കൂെുണ്ചാക്കുന്തരി
രനചാ �ു�ുവരിടന ആവശ്മരില്ല. 
എന്ചാൽ മനുഷ്നക് �ു�ുവരിടന 
ആവശ്മുണ്ക്. രേചാകത്രിൽ മചാ
്റങ്ങൾ ഉണ്ചാകുന്തക് �ു�ുവരി
േൂടെയചാണക്. അതുടകചാണ്ചാണക് 
ഏ്റവും കൂെുതൽ സരന്ചാഷം 
ത�ുന് ഏ്റവും മരികച് ടതചാഴരി
േുകളരിൽ ഒന്ചായരി അധ്ചാപനം 
അനുഭവമചാകുന്തക്. 

 മേയചാളം മരിഷൻ അധ്ചാപ
ക�ുടെ സചാന്രിധ്ം രേചാകടത്
ല്ലചായരിെത്ും �ു�ുസചാന്രിധ്
ത്രിടറെ പ്രചാധചാന്ം ടവളരിടപ്
െുത്ുന് ഈ അവസ�ത്രിൽ 
ഇത്�ം ചരിന്കൾക്കക് ഏടറ 

പ്രചാധചാന്മുണ്ക്. കചാ�ണം അമ്മ
മചാ�ചാകുന് അധ്ചാപക സമൂഹം 
തടന്യചാണക്. 

ഒ�മ്മഹൃദയമരില്ലചാത് 
ആർക്കും അധ്ചാപക�ചാകചാൻ 
കഴരിയും എന്ക് രതചാന്ുന്രില്ല. 
ഒ�ു കുട്രിടയ വളർത്ുന്തരി
നക് അമ്മ അനുഭവരിക്കുന് പ്ര
യചാസങ്ങൾ, സരന്ചാഷങ്ങൾ 
ഏടറയചാണക്. വളട�യധരികം പ്ര
തരിസന്രികളും അതരിജീവന പ്ര
ശക് നങ്ങളും  ഒ�ു തേമുറടയ സൃ
ഷക്െരിക്കുന്തരിടറെ പരിന്രിേുണ്ക്. 
ഇത്�ത്രിൽ അമ്മ, അഥവചാ 
മചാതചാപരിതചാക്കൾ കുട്രിടയ 
വളർത്ുന്ടതങ്ങടനയചാണക് 
അതുരപചാടേയചാണക് മേയചാളം 
മരിഷനരിടേ അധ്ചാപകർ കുട്രി
കൾക്കക് ഭചാഷയരിടേ അറരിവുക
ളും നരിറവുകളും അക്ഷ�ങ്ങളും 
പകർന്ക് നൽകുന്തക്. 

പഠരിപ്രിക്കുന്വ�ുടെ അർ
പ്ണരബചാധം പഠരിക്കുന്വ�രി
രേക്കക് ഭചാഷടയ രവ�ത്രിൽ 
എത്രിക്കും. ഈ അർപ്ണ
രബചാധമചാണക് മേയചാളം മരിഷൻ 
ക്ചാസുകൾക്കക് ജീവൻ നൽകു
ന്തക്. 

നമ്മൾ പുസ്തകം രനചാക്കരി 
വചായരിക്കുകരയചാ പഠരിപ്രിക്കുക
രയചാ ടചയ്ുകയല്ല അരല്ല. മറരിച്ക് 
പുസ്തകത്രിടറെ വചാതരിേുകൾ 
തുറന്ു വയ്ക്കുവചാൻ കുട്രികളുടെ 
മനസ്രിൽ ആഗ്രഹം വളർത്ുക
യചാണക്. സചാധചാ�ണ ക്ചാസ്ുറരിക
ളരിൽ പ്രരയചാ�രിക്കുന് ഭചാഷചാപ
ഠന �ീതരിയരിൽ നരിന്ക് വരിഭരിന്മചാ
ണക് മേയചാളം മരിഷനരിരേതക്.  കു
ട്രികളുടെ മനസ്രിരേക്കക് ഒ�ു പൂ
വരി�രിയുന് മരനചാഹചാ�രിതരയചാ
ടെ ഭചാഷയുടെ വരിവരിധവ്വഹചാ
��ൂപങ്ങടള അനചായചാസമചായരി 
എത്രിരക്കണ്തുണ്ക്.

�സക�മചായ ഒ�ു കെ്ഥയരി
േൂടെ അതചാകചാം. അടല്ല്രിൽ  
ഒ�ു പഴടഞ്ചാല്ലരിടറെ അക്െരി
രയചാടെ ക്ചാസക് മുറരിടയ സജീവ
മചാക്കചാം. അത്�ം ഒ�ു കെ്ഥ
രയചാ പഴടഞ്ചാരല്ലചാ സ്വയം നരിർ
മ്മരിക്കചാൻ കുട്രികരളചാെക് ആവശ്
ടപ്െചാം. കെ്ഥരയചാ പഴടഞ്ചാ
രല്ലചാ രചർന്ുവ�ുന് കഥകൾ 
പറയചാം. ഉദചാ: പറയരിടപ്റ 
പന്രി�ുകുേം. ആ കഥയരിൽ 
"വചാ കീറരിയ ന്ദവം വയറരിനു 

നല്രിടകചാള്ളും' എടന്ചാ�ു വചാ
ചകമുണ്ക്. ഇതക് പരിൽക്കചാേത്ക് 
രകട്ുപഴകരിയ പഴടഞ്ചാല്ലചായരി 
നരി�ന്�ം ഉപരയചാ�ടപ്െുത്ു
ന്ു.
"ടകചാെുത്ുമുെരിഞെവൻ ആ�ക്?
ടകചാെുക്കചാടത മുെരിഞെവൻ 
ആ�ക്?'

ഈ �ണ്ക് കെ്ഥകളരി
േും കഥകൾ ഒളരിച്രി�രിപ്ു
ണ്ക്. ടകചാെുത്ു മുെരിഞെവൻ 
മഹചാഭചാ�ത്രിടേ ധീ�നചായ 
കർണനും മഹചാബേരിയുമചാണക്. 
ടകചാെുക്കചാടത മുെരിഞെവൻ ദു
ര�്ചാധനനും.  

മഹചാന്ചാ�ും സചാമൂഹരിക പ�രി
ഷക് കർത്ചാക്കളുടമല്ലചാം അവന
വനു രവണ്രിയല്ല, മ്റുള്ളവർക്കു
രവണ്രി ജീവരിച്വ�ചാണക് എന് 
േഘുരബചാധ്ം പറയചാടത 
പറഞെും, ഈ �ുണപചാഠം 
അറരിയരിക്കചാടത അറരിയരിച്ും 
ഇത്�ം കഥകൾടകചാണ്ക് ഓര�ചാ 
ക്ചാസും സ്ന്മചാക്കരിയചാൽ 
കഥരകൾക്കചാനും പറയചാനുമു
ള്ള തചാല്പ�്രത്ചാടെ കുട്രികൾ 
ക്ചാസക് റൂമരിൽ ഉണർന്രി�ുന്ക് 
മചാതൃഭചാഷടയ ഹൃദയം ടകചാണ്ക് 
ഏ്റുവചാങ്ങും. ഇതരിനരിടെ കു
ട്രികരളചാെക് ചരിേതക് രചചാദരിക്കചാ
നും അധ്ചാപകർക്കചാകും. ഒ�ു 
"രറചാൾ രപ്' രപചാടേ ചരിേ സംഭചാ
ഷണങ്ങൾ പറയരിക്കചാനും ടചചാ
ല്ലുകൾ ഏ്റുപറയരിപ്രിക്കുന്തരി
നും കഴരിയും. ഈ ടചചാല്ലുകളരി
േൂടെ കുട്രിക്കവരിത നരിർമ്മരിടച്
െുക്കചാനും അതക് കുട്രികൾ ഏട്റ
െുത്ു പചാെരി അവത�രിപ്രിക്കു
ര്ചാൾ അവട� അഭരിനന്ദരിക്കചാ
നും കഴരിയുര്ചാഴചാണക് ഭചാഷചാ 
ക്ചാസുകൾ സർ�ചാത്മകമചാകു
ന്തക്. 

ഇത്�ത്രിൽ �സക�മചായ 
ഒ�ു അന്�ീക്ഷത്രിടറെ പരിൻബ
േത്രിേചാണക് നമ്മൾ പചാഠഭചാ�
രത്ക്കക് കെക്കുന്തക്. നമ്മുടെ 
ഭചാഷയരിടേ അക്ഷ�ങ്ങളും 

വചാക്കുകളും വചാചകങ്ങളും ഒ�ു 
ടചറരിയ കുട്രി ഉൾടക്കചാള്ളുന്
തരിനുള്ള അന്�ീക്ഷടമചാ�ുക്ക
േചാണക് പ്രധചാനം. കുട്രികളരിൽ 
ഭചാഷ വളർത്ുന്തക് ഭചാഷചാധ്ചാ
പക�ചാടണന്ും ഒ�ു ടകചാച്ു
കുട്രി മചാതൃഭചാഷയരിൽ എടന്്രി
േും ആദ്മചായരി പറയുര്ചാൾ 
പറഞെറരിയരിക്കചാൻ കഴരിയചാത് 
ആനന്ദം അനുഭവരിക്കുന്വ�ുമചാ
ണക് ഭചാഷചാധ്ചാപകട�ന്ും ഇതരി
രനചാെകം മനസ്രിേചാക്കരിയരിട്ുണ്ക്. 
മേയചാളം മരിഷനരിടേ കുട്രികൾ 
പേരപ്ചാഴും രകൾക്കുന്തക് മചാ
തചാപരിതചാക്കൾ സംസചാ�രിക്കുന് 
മേയചാളമചാണക്. സരഹചാദ�ങ്ങൾ 
സംസചാ�രിക്കുന് മേയചാമചാണക്. 
കൂട്ുകചാ�ുടെയും നചാട്രിേുള്ള 
ബന്ുക്കളുടെയുടമല്ലചാം മേ
യചാളമചാണക്. ഈ മേയചാളം രകട്ക് 
പറയചാനും പഠരിക്കചാനും അവർ 
ശ്രമരിച്രിട്ുമുണ്ക്. എന്ചാൽ മേ
യചാളഭചാഷ എഴുതചാൻ, വചാച
കങ്ങൾ എഴുതചാൻ, ആശയം 
മനസ്രിേചാക്കരി എഴുതരി ഫേരിപ്രി
ക്കചാൻ ഒ�ു അധ്ചാപരികരയചാ/
അധ്ചാപകരനചാ അവർക്കചാവ
ശ്മചായരിെത്ചാണക് മേയചാളം 
മരിഷൻ അധ്ചാപകസചാന്രിധ്ം 
അതരിടറെ പ�രിപൂർണതയരിടേ
ത്ുന്തക്. 

നന്ചായരി കുട്രികൾ ഭചാഷ 
പ�രിശീേരിക്കുന്തരിനക് അധ്ചാപ
ക�ുടെ രമൽരനചാട്ം കൂെരിരയ 
തീ�ു. എഴുത്ുകചാ�ൻ ടക.പരി. 
�ചാമനുണ്രി പറഞെതുരപചാടേ 
പദചാർത്ടത്ക്കചാൾ കൂെുതൽ 
ഭചാവചാർത്ം കുട്രികളരിരേടക്ക
ത്ുവചാൻ ന്വജ്ഞചാനരികഭചാ
വടത്ക്കചാൾ ന്വകചാ�രിക
ഭചാവം കുട്രികളരിടേത്ുവചാൻ 
സമർത്�ചായ �ു�ുക്കന്ചാർ 
മേയചാളം മരിഷനരിൽ അധ്ചാപക
രസവനം നെത്ുന്ു എന്തക് 
ഏടറ അഭരിമചാനം നൽകുന്ു. 
പ�രിച�ണമരില്ലചാടത വള�ുന് 
കളടയ പറരിച്ുകളഞെക് പ�രി
ച�ണരത്ചാെുകൂെരി നമ്മുടെ 
ഭചാഷയരിടേ അക്ഷ�ങ്ങൾ വരി
ളയരിക്കുവചാൻ ഓര�ചാ അധ്ചാപ
കർക്കും കഴരിയരട് എന്ക് ആശം
സരിക്കുന്ു.

അദ്ധ്ാപകര�ാട് 

ഉണ്ി അമ്മയമ്പലം 
ഭാഷാധ്ാപകൻ, മലയാളം മിഷൻ

ഭൂമരിമേയചാളം ഓണന്േൻ സർഗ്ഗശരിൽപശചാേ 
പ്രവചാസരികുട്രികൾക്കക് ഏടറ ഉപകചാ�പ്രദമചായരി
�ുന്ു. മേയചാള സചാഹരിത്�ം�ടത് പ്രമുഖര�ചാ
െക് കുട്രികൾക്കക് സംവദരിക്കചാൻ ഒ�ു നല്ല അവസ
�മചാണക് ഭൂമരിമേയചാളം ഒ�ുക്കരിയതക്.
ശരില്പശചാേ സംഘെരിപ്രിച് ഭൂമരിമേയചാളത്രിനു 
ആശംസകൾ. ഇനരിയും ഇത്�ം ശരില്പശചാേ 
കൾ പ്രതീക്ഷരിക്കുന്ു. ഒപ്ം അധ്ചാപകർക്കും 
അവസ�ം നൽകണടമന്ക് അഭ്ർഥരിക്കുന്ു.

സീമ  
അധ്യാപിക 
മലയാളം മിഷൻ, കനാർകവ

കത്ുകൾ
മലെലളാം മിഷൻ

അരിഗറ്ല 
ന്ൈക്ലെപ്

ൈിരുവനന്തപുരാം
695 014
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ക്ലസപ് മുറിെിടല സർ�ലത്മകൈ

ഗറഡിഗെല മലെലളാം  
സൃഷ്ികൾ ക്ഷണിക്ുനൈു
രറഡരിരയചാ മേയചാള
ത്രിരേക്കക് നരിങ്ങൾ
ക്കും പ�രിപചാെരികൾ 
നൽകചാം. നരിങ്ങളു
ടെ പഠനരകന്ദ്രത്രി
ട േ  കു ട് രി ക ളു ട െ
രയചാ അധ്ചാപക�ു
ടെരയചാ �ചനകൾ 
(കഥ, കവരിത, നചാെകം, രേഖനങ്ങൾ എന്രിവ) MP3 രഫചാർമചാ
്റരിൽ ഓഡരിരയചാ ആക്കരി മേയചാളം മരിഷനരിരേക്കക് അയച്ുത�രിക.  
അയക്കുര്ചാൾ �ചനകളുടെ പ്രചാഥമരിക വരിേയരി�ുത്ൽ അതതക് 
പഠനരകന്ദ്രം അധരികൃതർ നെത്രിയരി�രിക്കണം.

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

അറിെിപ്പ്

അധ്ലപകർക്പ്  
ഗചലദ്ലവലി 
ൈയ്ലറലക്ലാം
മേയചാളം മരിഷടറെ കണരിടക്കചാന്, സൂ�്കചാ
ന്രി രകചാഴക്സുകൾ പഠരിപ്രിച്ക് പ�രിചയമുള്ള 
അധ്ചാപകർക്കക് രചചാദ്ചാവേരി തയ്ചാറചാക്കചാൻ 
അവസ�ം. മേയചാളം മരിഷൻ ആ�ംഭരിക്കുന് 
‘മരിഷൻ’ ടമചാന്ബൽ ആപ്രിരക്കഷനരിൽ ഈ 
രചചാദ്ചാവേരികൾ അരപ്ചാഡക് ടചയ്ും. തയ്ചാറചാ
ക്കരിയ അധ്ചാപക�ുടെ രപ�രിൽ തടന്യചാകും 
രചചാദ്ചാവേരി നൽകുന്തക്. മചാതൃകചാപഠരനചാത്സ
വങ്ങൾക്കും മ്റും ഉപരയചാ�രിക്കചാനചാണക് ഇതക് 
തയ്ചാറചാക്കുന്തക്.

അറിെിപ്പ്അറിെിപ്പ്
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മഷിത്തണ്് അദ്ധ്ലാപകരുചെ 
അനുഭവചമഴുത്ുകൾ

പരിന് രി ട്  ന ീ ണ്  ഏ ഴു 
ദശചാബ്ദങ്ങളരിരേക്കക് 
തരി�രിഞെുരനചാക്കരി

യരപ്ചാൾ മനസരിൽ മധു�മുള്ള
തും കയക് രപറരിയതുമചായ ജീവരിതചാ
നുഭവങ്ങളുടെ ഒ�ു രവേരിരയ്റം 
തടന് ഉണ്ചായരി. കചാേയവനരിക
യ്ക്കു പരിന്രിൽ നരിദ്രയരിേചായരി�ുന് 
ഓർമ്മകടള ഉയരിർടത്ഴുരന്ല്പരി
ക്കചാനുള്ള ഒ�ു എളരിയ ശ്രമം നെ
ത്രിയരപ്ചാൾ വരിദ്ചാേയ ജീവരിത
ടത്ക്കുറരിച്ും തുെർ വരിദ്ചാഭ്ചാസ
ടത്ക്കുറരിച്ും മനസരിൽ ഉ�ുത്രി
�രിഞെുവന് ചരിേ അസുേഭചാനു
ഭവങ്ങൾ ഇവരിടെ നരിങ്ങളുമചായരി 
പ്രിെചാടമന്ു ക�ുതരി. ആത്മപ്ര
ശംസയുടെ കണരികകൾ കെന്ു
കൂെരിയരിട്ുടണ്്രിേും, ഇതുടകചാ
ണ്ക് ആർടക്ക്രിേും പ്രരചചാദനം 
കരിട്ുകരയചാ മ്റുത�ത്രിൽ പ്രരയചാ
ജനടപ്െുകരയചാ ടചയക് രതക്കചാടമ
ന് പ്രതീക്ഷരയചാടെ തുെങ്ങടട്.

ടപചാതുടവ പഠരിക്കചാൻ മരിെു
ക്കനചായരി�ുടന്്രിേും കുെുംബ
ത്രിടറെ സചാ്ത്രികപചാ�വശ്ം 
എടന് വല്ലചാടത അേട്രിയരി�ുന്ു. 
ആ സചാഹച�്ടത് അതരിജീവരി
ക്കചാനുള്ള വ്ഗ്രതരയചാടെചാപ്ം ജീ
വരിതത്രിൽ മുരന്ചാട്ു രപചാകചാനു
ള്ള നരിശ്യദചാർഡ്ം കൂെരിയുണ്ചാ
യരി�ുന്തരിനചാൽ, വീെരിനുചു്റും, 
മഴക്കചാേത്ക് മചാരന്ചാപ്രിൽ വള
�ുന് അ�രിക്കൂണുകൾ രപചാടേ, 
അങ്ങരിങ്ങചായരി ടപചാങ്ങരിവന് ന്ക
ത്റരിശചാേകളരിൽ സ്വതന്തമചായരി 
ടചയ്ചാൻ പ്റുന് ടചറുരവേകൾ 
ടചയ്ചാർജ്രിച് സ്വയംപ�്ചാപക്ത
തയചാൽ പഠരനചാപക�ണങ്ങൾ 
വചാങ്ങരി പഠരിച്ും, അതരിനുപുറ
ടമ "ന്െപ്ക് ന്റ്റരിങക്' എന് സചാ
ര്തരികവരിദ് വശത്ചാക്കരിയും 
ദരിവസങ്ങൾ മുരന്ചാട്ുനീക്കരി. 
ന്കത്റരി ശചാേകളരിേചാകടട്, 

ന്െപ്ക് ന്റ്റരിങക് വരിദ്ചാശചാേയരി
േചാകടട്, ചു്റുമുള്ള എല്ലചാവ�ും 
എനരിക്കക് ഒത്രി�രി രപ്രചാത്സചാഹന
വും ധചാർമ്മരിക പരിന്ുണയും തന്രി
�ുന്ു എന് വസ്തുത ഞചാൻ നന്ദരി
പൂർവം സ്�രിക്കുന്ു. അങ്ങടന, 
1964 മചാർച്രിൽ "മുണ്രശേ�രി-പചാസ്രി
ടറെ' ആദ്ടത് ബചാച്രിേചായരി�ുന് 
ഞങ്ങളും, ഒ�ുവർഷം മുരന് പഠരി
ച്ുടകചാണ്രി�ുന് പതരിടനചാന്ു വർ
ഷക്കചാ�ും ഒ�ുമരിച്ു എസക്.എസക്.
എൽ.സരി. പ�ീക്ഷ എഴുതരി.

ആ ഇളംപ്രചായത്രിൽ വയ്റരിൽ 
പരിഴപ്രിനുരവണ്രിയുള്ള ടനരട്ചാട്
ത്രിനരിെയരിൽ ആദ്ം കയ്രിൽവന്
തും, ധചാ�ചാളം പഠരിക്കചാൻ അവ
സ�മുള്ളതും, ഭചാവരിയരിൽ ഉയ
�ങ്ങളരിൽ എത്ചാൻ ഏടറ സചാ
ധ്തയുള്ളതുമചായ ഒ�ു രജചാേരി 
നചാവരികരസനയരിൽ ത�ടപ്ട്
രപ്ചാൾ രവടറചാന്ും ചരിന്രിക്കചാ
ടത ഇ�ുന്കകളും നീട്രി സ്വീക

�രിച്ു. ആദ്ടത് അഞ്ുവർഷം, 
ഒ�ു ഉത്മ നചാവരികനും അതരിനു
മുപ�രി നടല്ലചാ�ു മന്റൻ എഞ്രി
നീയറും ആകചാൻ രവണ്രിയുള്ള 
കഠരിന പ�രിശീേനരത്ചാടെചാപ്മു
ള്ള ഉപ�രിപഠനമചായരി�ുന്ു. പരിന്
ടത് പത്ു വർഷം നചാവരികരസ
നയരിേും തുെർന്ുള്ള കചാേം വചാ
ണരിജ്ക്കപ്േുകളരിേുമചായരി�ുന്ു 
രസവനം. നചാവരികരസനയുടെ 

അവരിച്രിന്മചായ രപ്രചാത്സചാഹ
നരത്ചാടെ ക്ചാസ്ക്മുറരികളരിേും, 
സഹപ്രവർത്ക�ുടെ ധചാർമ്മരി
കപരിന്ുണരയചാടെ തചാമസസ്
േത്ും ഇ�ുന്ു പഠനം തുെർന്ു. 
രസനയ്ക്കുള്ളരിേും പുറത്ുമചായരി 
മുന്രിൽവന് പ�ീക്ഷകടളല്ലചാം 
എഴുതരി. ഈശ്വ�കെചാക്ഷത്ചാൽ, 
എല്ലചാം ഒ�ുവരിധം എളുപ്ത്രിൽ 
പചാസചായരി. വചാണരിജ്ക്കപ്േുക
ളരിൽ രജചാേരി ടചയ്ുന്തരിനരിെയരിൽ 
ഒ�ു നീണ് അവധരി എെുത്ു ഇംഗ്ല
ണ്രിൽ രപചായരി പഠരിച്ു. ഇന്ക് നരിേ
വരിേുള്ള ഏതു കപ്േരിേും, സചാര്
തരിക വരിഭചാ�ത്രിടറെ തേവനചായ, 
"ചീഫക്എഞ്രിനീയർ' ആയരി പ�രിമരി
തരികളരില്ലചാടത രജചാേരി ടചയ്ചാൻ 
പ്റുന് രയചാ�്തചാ സചാക്ഷ്പ
ത്ം ക�സ്മചാക്കരി. പരിടന്യു
ള്ള പ്രയചാണം മുരന്ചാട്ു മചാത്
മചായരി�ുന്ു.

ചു�ുക്കരിപ്റഞെചാൽ, പഠരി

ത്ത്രിനരിെയരിൽ രജചാേരി ടചയ്ു
ടകചാണ്ുള്ള തുെക്കം, പരിന്ീെക് 
രജചാേരിക്കരിെയരിേുള്ള പഠരിത്മചാ
യരി മചാറരി.  ഇരപ്ചാൾ രജചാേരിയരിൽ 
നരിന്ക് വരി�മരിച്തരിനുരശഷവും 
പഠരിത്ം തുെ�ുന്ു. വരിദ്ചാഭ്ചാസ
ത്രിടറെ കചാ�്ത്രിൽ ഒ�ു കേചാ
ശടക്കചാട്ക് രവടണ്ന്ചാണക് അഭരി
പ്രചായം. അന്്വരിശ്രമത്രിേും 
ഒ�ു പുസ്തകം കയ്രിേുണ്ചായരി�ു
ന്ചാൽ നന്ചായരി�രിക്കുടമന്ചാ
ണക് രതചാന്ൽ.  സർവ്തന്ത സ്വ

തന്തനചായരി രപ�ക്കരിെചാങ്ങടള തചാ
രേചാേരിച്ു വീട്രിേരി�രിരക്കണ് ഈ 
ജീവരിതസചായചാഹ്നത്രിൽ, "എഞ്രി
നീയറരിം�ക്'എന് എടറെ കർമ്മവീ
ഥരിയരിൽ നരിന്ും വ്തരിചേരിച്ു, 
പണ്ക് വരിദ്ചാേയത്രിൽ നരിന്ും, 
പരിടന് സ്വപ്രയതക് നത്ചാേും സ്വചാ
യത്മചാക്കരിയ ഭചാഷചാ പ�രിജ്ഞചാ
നം അതരിടറെ എല്ലചാ പ�രിമരിതരിക
രളചാെും കൂെരി മ്റുള്ളർക്കക് പകർന്ു
ടകചാെുക്കുര്ചാഴുള്ള സരന്ചാഷ
വും അതരിനപ്ുറം ചചാ�രിതചാർത്്
വും അനുഭവരിച്ുടകചാണ്ുള്ള ജീ
വരിതമചാണരിരപ്ചാൾ. അതുടകചാ
ണ്ക്, അദ്്ചാപനരമന്യ്ക്കു രവണ്രി 
ഇനരിയും പഠരിരക്കണ്രിയരി�രിക്കുന്ു.

ഈഅവസ�ത്രിൽ ഞങ്ങളു
ടെ വന്ദ്�ു�ുവും ഭചാഷചാ അധ്ചാ
പകനുമചായ ഒ.ടക. മുൻഷരിടയ 
ഞചാൻ കൃതജ്ഞതചാപൂർവം സ്
�രിക്കുന്ു. രതചാൽവരിടയ മറരികെ
ക്കചാൻരവണ്രി മചാത്ം മേയചാളം 
പഠരിച്രി�ുന് ഞചാൻ, ഭചാഷ ആസ്വ
ദരിക്കചാൻ തുെങ്ങരിയതും അതരിടറെ 
മഹത്വം മനസ്രിേചാക്കരിയതും അരദേ
ഹത്രിൻടറ വ�രവചാെുകൂെരിയചായരി
�ുന്ു. ഏകചാഗ്ര മനരസ്ചാടെ, ബചാ
ഹ്രേചാകവുമചായരി അധരികബന്
മരില്ലചാടത, ടചറുകുന്ക് 'ശ്രീഅന്
പൂർരണ്ശ്വ�രി' രക്ഷത്ച്രിറ വക്ക
ത്ുള്ള സ്വഗൃഹത്രിൽനരിന്ും 

സക് കൂളരിരേക്കക്, മന്ദമന്ദം നെന്ു
രപചായരി�ുന് അരദേഹടത് ഞചാൻ 
ഇന്ടേടയന് രപചാടേ ഓർക്കു
ന്ു. കൃശ�ചാത്നും, ടപചാതുടവ 
ശചാന്നും, അതീവ സ�സനുമചായ 
മചാഷക് ക്ചാസ്രിൽ വന്ചാൽ ഞങ്ങൾ
ടക്കചാടക്ക ഒ�ുത�ം ഹ�ം തടന് 
ആയരി�ുന്ു. എത് �ൗ�വമുള്ള 
വരിഷയവും നർമ്മപ്രധചാനമചായ 
അദ്്ചാപന�ീതരി ഉപരയചാ�രിച്ു, 
സചാ�ചാംശത്രിടറെ വീ�്ം ഒട്ും 
കളയചാടത, അതീവ േചാഘവ
രത്ചാടെ അവത�രിപ്രിക്കചാനുള്ള 
അപചാ� കഴരിവക് അരദേഹത്രിനു
ണ്ചായരി�ുന്ു. ആ നചാല്പത്രിയ
ഞ്ു മരിനുട്ുകൾ പരിന്രിെുന്തക് 
ഞങ്ങൾ വരിദ്ചാർത്രികൾ, ഒ�രി
ക്കൽ രപചാേും അറരിഞെരി�ുന്രില്ല. 
വരിദ്ചാേയ ജീവരിതത്രിടറെ അന്രി
മനചാളരിൽ �ു�ുവരിടറെ ന്കപ്െ
യരിേുള്ള ഒ�ു കുറരിപ്രിനു രവണ്രി 
രപചായതക്, ഒ�ു അഭ്രപചാളരിയരിടേന്
രപചാടേ എടറെ മനസരിൽ ഇന്ും 
ടതളരിഞെു കരിെക്കുന്ു. മൂക്കരി 
ടറെ അ്റത്ുപരിെരിപ്രിച് വേരിയ 
കണ്െയുടെ കറുത് ടഫ്യരിമരി
ടറെ മുകളരിൽക്കൂെരി എടന് ഒന്ു 
രനചാക്കരി, ഒ�ു ടചറുപുഞ്രി�രിരയചാ
ടെ അരദേഹടമഴുതരി. "ഉറക്കചാത് 
അ�രിച്ക്ക� രപചാടേ കെരിക്കചാനും 
കുെരിക്കചാനും പ്റചാത് വരിധത്രി
േചാകചാതരി�രിക്കടട് ജീവരിതം.'  ആ 
എഴുതരിയതക് തരികച്ും അന്വർത്
മചാക്കരിയരിട്ുള്ളതചായരി�ുന്ു ഇന്ു 
വട�യുള്ള എടറെ ജീവരിതം.

�ു�ുരവ, എടറെ വന്ദനം സ്വീ
ക�രിച്ചാേും...!

ഒരകു നാവികന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്
പ�ാതുപെ  
�ഠിക്ാൻ മിടുക്
നായിരുപനെങ്ിലും 
കുടുംബത്ിപറെ  
സാമ്പത്ിക 
�ാരെശ്ം എപനെ 
െല്ാപത  
അലട്ിയിരുനെു.

ൈലടഴപ്റെുനൈ ഗചലദ്ങ്ങൾക്പ് ഉത്രടമഴുൈുക. ഗശഷാം കളത്ിടല അക്ഷരങ്ങൾ ടകലണ്പ് ഒരു വലക്പ് എഴുൈുക.

1 ഓടയില്നിന്പ് ഇകദേഹത്ിന്റെ കനാവലാണപ്. പരി രക ശ വ രദ വക്

2 പണ്കുകാലത്പ് അരിയകും മറ്കു ധാന്യങ്ങളകും അരയ്കാൻ ഇതപ് ഉപകയാഗിച്ിരകുന്കു. ആ ട്ു ക ല്ലക്

3 കാളിദാസന്റെ വിക്രകമാർവ്വശധീയത്ിന്ല നായകനായ ചന്ദ്രവംശ രാജാവപ് പു �ു � വ സക്

4 കകരള ഗാന്ി എന്ാണപ് ഇകദേഹന്ത് അറിയന്പ്ടകുന്തപ്. ടക രക ള പ് ൻ

5 ന്കാടി എന്ർഥം വരകുന് ഒരകു വാക്പ്. ന്വ ജ യ ന്രി

6
കകരള ചരിത്രത്ിന്ല ഇരകുളടഞ്ഞ ഏടകുകള് ഇകദേഹത്ിന്റെ 

കൃതിയാണപ്
ഇ ളം കു ളം കു ഞെ ൻ പരി ള്ള

7
മാത്രയഞ്ചക്ഷരം മൂന്ില് വരകുകന്ാരധീ ഗണങ്ങന്ള എട്കു കചർത്കുള്ധീ 

രടിക്പ് ന്ചാല്ലാം ................ എന്കു കപർ. ഏതാണധീ വൃത്ം?
കചാ ക ളരി

8 എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മയകുന്ട വികശഷണം രക � ള പചാ ണരി നരി

9 കകരള ചരിത്ര കഥയിന്ല ജനകധീയനായ കള്ൻ കചാ യം കു ളം ടകചാ ച്ു ണ്രി

10 ന്കാല്ലം ജില്ലയില് കക്ലാക്പ് ടവർ സ്ിതിന്ചയ്കുന് സ്ലം ചരി ന് ക്ക െ

വാക്പ്
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

പ
ദ

പ്ര
ശ

പ് ന
ാം

പദപ്രശക്നം പൂ�രിപ്രിച്ക് മരിഷനരിരേക്കക് അയച്ുത�രിക. വരിജയരിടയ നറുടക്കെുപ്രിേൂടെ തീ�ുമചാനരിക്കും. സ്ചാദകൻ: സലാം വർ�ീസപ്, ടകലങ്കണ്

വി.വി. ശ്ീധരൻ
മലയാളം മിഷൻ  
ബാന്ദ്ര-ദഹിസർ 
മകുംബബ ചാപപ്റ്ർ
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വാർത്തകൾ 
MEANS OF LIVELIHOOD ഉ�ജീെനനാ�ായം 
TAX ON INCOME ആദായനികുതി
WHITE PAPER ധെള�തതം
GREAT FEE കുത്കപ്ാട്ം
CALL OFF �ിന്ാറുക

ഭരണഭലഷല 
പ്രഗെല�ങ്ങൾ 
പരിചെടപ്െലാം

കുട്ികടള അറിെുനൈ പലഠപുസ്തകാം ഗവണാം  
- ഗഡല. ടക. ജെകുമലർ  ഐ.എ.എസപ് 
തിരുവനന്തപുരം • കുട്രികടള
യും അവ�ുടെ സചാഹച�്ങ്ങടള
യും മനസ്രിേചാക്കുന് പചാഠപുസ്തക
ങ്ങളചാണക് തയ്ചാറചാരക്കണ്ടതന്ക് 
ഐ.എം.ജരി ഡയറക്ടർ രഡചാ.ടക.
ജയകുമചാർ ഐ.എ.എസക്. അഭരി
പ്രചായടപ്ട്ു. 
മേയചാളം മരിഷടറെ സൂ�്കചാന്രി
പചാഠപുസ്തപ�രിഷക് ക�ണ ശരില്പ
ശചാേയരിൽ മുഖ്പ്രഭചാഷണം നെ
ത്ുകയചായരി�ുന്ു അരദേഹം.  
പ്രവ ചാ സ രി  മ േ യ ചാ ള രി ക ൾ ക്കക് 
ഭചാഷരയചാെും സംസക് കചാ�രത്ചാ
െും അഭരിനരിരവശം ഉണ്ചാക്കുന്
ത�ത്രിൽ ടപചാതുസ്വീകചാ�്ത
യരിേൂടെയചാകണം പചാഠപുസ്തക
ങ്ങൾ തയ്ചാറചാരക്കണ്തക്. 
ചെങ്ങരിൽ മേയചാളം മരിഷൻ 

ഡയറക്ടർ സുജ സൂസൻ രജചാർജക് 
അദ്്ക്ഷത വഹരിച്ു. നവംബർ 29  

മുതൽ ഡരിസംബർ 1 വട�യചാണക് 
സൂ�്കചാന്രിപചാഠപുസ്തപ�രിഷക് ക

�ണത്രിടറെ ആദ് ശരില്പശചാേ 
നെന്തക്. 

മേയചാളം മരിഷൻ ചചാപക് ററുകളരി
ടേ അധ്ചാപക�ും സംസ്ചാന 
ടപചാതുവരിദ്ചാഭ്ചാസ�ം�ടത് 
ഭചാഷചാവരിദ�ക്ധ�ും അെങ്ങുന് 32 
രപ�ചാണക് ശരില്പശചാേയരിൽ പട്
െുത്തക്. 
സൂ�്കചാന്രിപചാഠപുസ്തകപ�രിഷക് ക
�ണവുമചായരി ബന്ടപ്ട് �ണ്ചാ
മതക് ശരില്പശചാേ ഡരിസംബർ 17 
മുതൽ 19 വട�യും, മൂന്ചാമതക് 
ശരില്പശചാേ ഡരിസംബർ 29 മുതൽ 
31 വട�യും ശ്രീകചാ�്ം മ�രിയചാറചാ
ണരി ടസറെറരിൽ നെന്ു. മേയചാളം 
മരിഷൻ അക്കചാദമരികക് രകചാ-ഓഡരി
രന്റർ ടക.വരി. രമചാഹനൻ, ഭചാഷചാ 
അധ്ചാപകൻ ഉണ്രി അമ്മയ്
േം തുെങ്ങരിയവർ ശരില്പശചാേയ്ക്കക് 
രനതൃത്വം നൽകരി.

പൂക്ലലാം സീരീസിൽ പുൈിെ പുസ്തകങ്ങൾ 
തിരുവനന്തപുരം • ന്േബ്രറരി 
ടപ്രചാജകക്്റക് - പൂക്കചാേം സീ�ീസരിൽ 
പുതരിയ ബചാേസചാഹരിത് കൃതരികൾ 
പ്രകചാശനം ടചയ്ു. ചരിഞ്ു പ്ര
കചാശരിടറെ ടപചാതരിരച്ചാറക്, രഡചാ. 
െരി പരി കേചാധ�ടറെ അണ്ചാൻ
കുഞെരിടറെ ടകചാതരിപ്ഴങ്ങൾ, 
രസചാമരി രസചാളമടറെ പചാച്ുവും 
കരി്റചാട�യും (ഭചാ�ം 1, ഭചാ�ം 2) 
എന്ീ പുസ്തകങ്ങളചാണക് പ്രകചാ
ശനം ടചയ്തക്. ടഫബ്രുവ�രി 2 
നക് സചാംസക് കചാ�രിക കചാ�് വകുപ്ക് 
മന്തരിയുടെ ഓഫീസരിൽ നെന് 
ചെങ്ങരിൽ മന്തരി സജരി ടചറരിയചാ
നചാണക് പുസ്തകം പ്രകചാശനം 
ടചയ്തക്.  ടപചാതരിരച്ചാറരിരേക്കക് ചരി
ത്ങ്ങൾ വ�ച്രി�രിക്കുന്തക് പ്രശസ്ത 

ചരിത്കചാ�നചായ ര�ചാപു പട്രിത്
റയചാണക്. അണ്ചാൻകുഞെരിടറെ 
ടകചാതരിപ്ഴങ്ങൾക്കക് ചരിത്കചാ�ൻ 

സുധീർ പരി ന്വ യും പചാച്ുവും കരി
്റചാട�യും �ണ്ക് ഭചാ�ങ്ങളരിരേക്കും 
ചരിത്കചാ�ൻ അമൽകുമചാറുമചാണക് 

ചരിത്ങ്ങൾ വ�ച്രിട്ുള്ളതക്. ടപചാ
തരിരച്ചാറക് - 90/- �ൂപ, അണ്ചാൻ 
കുഞെരിടറെ ടകചാതരിപ്ഴങ്ങൾ 

- 60/- �ൂപ, പചാച്ുവും കരി്റചാട�യും 
ഓര�ചാ ഭചാ�ത്രിനും 100/- �ൂപ വീ
തവുമചാണക് വരിേകൾ. മേയചാളം 
മരിഷൻ ഓഫീസരിൽ നരിന്ക് രന�രിട്ക് 
പുസ്തകങ്ങൾ വചാങ്ങചാവുന്തചാണക്.
പൂക്കചാേം സീ�ീസരിൽ ആദ്ം പ്ര
സരിദ്ീക�രിച്തക് സഫക്ദർ ഹഷ്മരി
യുടെ 8 ബചാേസചാഹരിത് കൃതരിക
ളചായരി�ുന്ു. 
മേയചാളം മരിഷടറെ മചാതൃഭചാഷചാ 
പഠരിതചാക്കൾക്കക് സചാഹരിത്ത്രി
േും ഭചാഷയരിേുമുള്ള അഭരി�ു
ചരിയും പ�രിജ്ഞചാനവും വർധരി
പ്രിക്കുക എന് ത�ത്രിേചാണക് 
പൂക്കചാേം സീ�ീസക് പുസ്തക പ്ര
കചാശന പദ്തരി വരിഭചാവനം ടച
യ്രി�രിക്കുന്തക്.

സു�ൈലഞ്ജലിെിൽ  
കുമലരനലശലടറെ കവിൈകൾ

തിരുവനന്തപുരം • സു�തചാ
ഞ്ജേരി ആര�ചാള കചാവ്ചാേചാപന 
മത്സ�ം 2022 ൽ മഹചാകവരി കു
മചാ�നചാശചാടറെ കവരിതകളചാണക് 
മത്സ�ത്രിനചായരി തരി�ടഞെെു
ത്രി�രിക്കുന്തക്. 
രേചാകടമ്ചാെുമുള്ള മേയചാളം 
മ രി ഷ ൻ  ച ചാ പക് ്റ റു ക ള രി ട േ 

പഠരിതചാക്കളചാണക് ഇതരിടേ മത്സ
�ചാർഥരികൾ. സബക് ജൂനരിയർ (5 
വയസു മുതൽ 10 വയസുവട�), 
ജൂനരിയർ (11 വയസു മുതൽ 16 വയ
സുവട�), സീനരിയർ (171 വയസു 
മുതൽ 20 വയസുവട�) എന്രി
ങ്ങടന 3 വരിഭചാ�ങ്ങളരിേചായചാണക് 
മത്സ�ങ്ങൾ സംഘെരിപ്രിക്കുന്ത.ക് 
കവരിതയുടെ ഭചാവചാംശം നഷക്െ
ടപ്െചാടത അക്ഷ�സ്ുെതരയചാ
ടെ 16 വ�രി ടചചാല്ലണം. കുറഞെ
തക് 3 മരിനരി്റും പ�മചാവധരി 7 മരിനരി
്റുമചാണക് കവരിത ടചചാല്ലചാനുള്ള 

സമയന്ദർഘ്ം. സീനരിയർ വരി
ഭചാ�ത്രിനക് 16 വ�രികൾ എന് 
നരിബന്നയരിൽ ആവർ
ത്ന വ�രികൾ ഉണ്ചാ
കചാൻ പചാെരില്ല എന്രി
വയചാണക് മത്സ�ത്രി
ടേ പ്രധചാന നരിബ
ന്നകൾ.
രമഖേ/ചചാപക്്റർ തേ
ങ്ങളരിൽ തരി�ടഞെെുക്ക
ടപ്െുന് കുട്രികളചാണക് ന്ഫനൽ 
മത്സ�ത്രിൽ പട്െുക്കുന്തക്. 
ടഫബ്രുവ�രി 15 നക് മുൻപചായരി 

ചചാപക്്റർതേ മത്സ�ങ്ങൾ പൂർ
ത്രിയചാകും. ചചാപക്്റർതേ വരി

ജയരികൾക്കക് യഥചാക്രമം 
ഒന്ും �ണ്ും സ്ചാന

ക്കചാർക്കക് 1000/-, 500/- 
എന്ീ ക്രമത്രിൽ 
ക്ചാഷക് അവചാർഡും 
സ ചാ ക്ഷ ്പ ത്വു ം 

മ േ യ ചാ ള ം  മ രി ഷ ൻ 
നൽകും.  

ന്ഫനൽ മത്സ�ത്രിടേ ആദ്
ടത് മൂന്ക് സ്ചാനക്കചാർക്കക് യഥചാ
ക്രമം 5000/-, 3000/-,  2000/- എന്ീ 

ക്രമത്രിൽ ക്ചാഷക് അവചാർഡും 
സചാക്ഷ്പത്വും നൽകും. 
കവരി സു�തകുമചാ�രി െീച്റുടെ 
അനുസ്�ണചാർഥമചാണക് ഓര�ചാ 
വർഷവും മത്സ�ം സംഘെരിപ്രി
ക്കുന്തക്. ആദ് സു�തചാഞ്ജേരി 
മത്സ�ത്രിൽ സു�തകുമചാ�രി െീ
ച്റുടെ കവരിതകളചായരി�ുന്ു മത്സ
�ത്രിനചായരി തരി�ടഞെെുത്തക്.
ഓര�ചാ വർഷവും മേയചാളത്രിടേ 
പ്രശസ്ത�ചായ കവരികളുടെ കവരിത
കളചായരി�രിക്കും മത്സ�ത്രിനക് തരി�
ടഞെെുക്കുന്തക്.

പാഠപുസ്തക 
പരിഷന് കരണ 
ശിൽപ്പശാല
യിൽ മുഖ്പപഭാ
ഷണം നടത്ു
ന് ഐ.എം.ജി. 
ഡയറക്ടർ ഡഡാ. 
കക. ജയകുമാർ 
ഐ.എ.എസന്.
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പൂതപ്ാട്്, കാവിവെ പാട്്, പുത്തൻ
കെവും അരിവാളും, , ഒരുപിടി വന
ല്ലിക്, കറുത്ത വെട്ിച്ികൾ... കൂട്ു
കൃഷി (നാടകം). 

ഗ്രന്ഥപ്ു� 

മലെലളികളുടെ 
അമ്മെുാം പൂൈവുാം

�ൂതപ്ാട്ട്
ഇടഡശേരി ഡഗാവിന്ദൻനായർ 

(1906-1974)

ടക.വി. ഗമലഹനൻ
അക്ാദമികപ് 
കകാർഡികനറ്ർ, 
മലയാളം മിഷൻ

പ്രധലന കൃൈികൾ

പകട്ുകഥകളും  
ഐതിഹ്ങ്ങളും 
�ുരാണകഥാസന്ദർ 
ഭങ്ങളും ത�നമയമായ  
നിരെധി രചനകൾ  
മലയാളത്ിൽ  
ഉണ്ായിട്ുണ്ട്.

ആ്റരിൻവക്കടത് മചാളരികവീട്രിേ- 
ന്ചാ്റുരനചാ്റരിടട്ചാ�ുണ്രി പരിറന്ു. 
ഉണ്രിയ്ക്ക�യരിടേ കരിങ്ങരിണരി 
ടപചാന്ുടകചാ- 
ണ്ുണ്രിയ്ക്കു കചാതരിൽ കുെക്കെുക്കൻ

ഈ വ�രികൾ മൂളചാത് മേയചാളരിയുണ്ചായരി
�രിക്കരില്ല. നരങ്ങേരിയും ഉണ്രിയും പൂതവും 
മേയചാളരിക്കക് ഗൃഹചാതു�മചായ ഒര�ചാർമ്മയചാ
ണക്. മകനുരവണ്രി സ്വന്ം കണ്ുകൾ ചൂ
ഴക് ടന്െുത്ക് പൂതത്രിനു കചാഴ്ചടവക്കുന് 
നരങ്ങേരി, മേയചാളരി മനസ്രിൽ സൂക്ഷരി
ക്കുന് മചാതൃഭചാവത്രിടറെ പ്രതീകമചാണക്. 
രപെരിപ്രിരച്ചാെരിക്കുന് പൂതമചാടണ്രിേും 
പൂവൻപഴംരപചാേുള്ള ഉണ്രിടയ കണ്
രപ്ചാൾ അറരിയചാടത മനസരിടേചാ�രിക്കരിളരി 
രതചാന്രിയതക് പൂതത്രിടറെ ഉള്ളരിേും ടത
ളരിഞെുവ�ുന് മചാതൃഭചാവത്രിടറെ സൂചന
യചാണക്. കുഞെുങ്ങൾക്കക് ഏതു കഠരിനഹൃദ
യ�ുടെയും മനസ്രിളക്കചാൻ കഴരിയുടമന്ക് 
പൂതപ്ചാട്ക് നടമ്മ ഓർമ്മരിപ്രിക്കുന്ു. മചാതൃ
വചാത്സേ്ടത്ക്കുറരിച്ു മചാത്മല്ല, സക് രന
ഹത്രിടറെ വരിവരിധ ഭചാവങ്ങടളക്കുറരിച്ും
ഇത്രമൽ ഹൃദ്മചായരി ആവരിഷക് ക�രിച് മേ
യചാളകവരികൾ അധരികം രപ�ുണ്ചാവരില്ല.

ടകട്ുകഥകളും ഐതരിഹ്ങ്ങളും പു�ചാണ
കഥചാസന്ദർഭങ്ങളും പ്രരമയമചായ നരി�വധരി 
�ചനകൾ മേയചാളത്രിൽ ഉണ്ചായരിട്ുണ്ക്. 
ശരിഷ്നും മകനും, അച്നും മകളും, മഗ്ദ
േനമറരിയം, ചരിന്ചാവരിഷക്െയചായ സീത, 

കർണഭൂഷണം.. തുെങ്ങരിയ കൃതരികടളചാ
ടക്ക മേയചാളരി വചായനക്കചാ�ുടെ മനസ്രിൽ 
എക്കചാേത്ും നരിറഞെുനരില്കുന്വയചാണക്. 
എന്ചാൽ ഇവയരിൽനരിടന്ല്ലചാം ഏടറ രവ
റരിട്ുനരിൽക്കുന് ഒ�ു കൃതരിയചാണക് ഇെരശേ�രി 
ര�ചാവരിന്ദൻനചായ�ുടെ പൂതപ്ചാട്ക്. മേയചാളരി
കൾക്കക് ആസ്വചാദനത്രിടറെ പുതുരേചാകം 
സംഭചാവന ടചയ് ടപചാന്ചാനരിക്കള�രിയരിടേ 
പ്രമുഖനചാണക് ഇെരശേ�രി.

രകട്രിട്രിരല്ല തുെരിടകചാട്ും കേർരന്ചാട്ു 
ചരിേ്രിൻ കേ്േുകൾ... എന്ു 
തുെങ്ങരി പൂതത്രിടറെ വ�വരിടന 
അവത�രിപ്രിക്കുന്ു. തുെർന്ക് ഉണ്രി
യുടെ ജനനം, ഉണ്രിയും അമ്മയും 

തമ്മരിേുള്ള ബന്ം, വരിദ്ചാേയത്രി
രേക്കുള്ള ഉണ്രിയുടെ യചാത്, വരിദ്ചാേയ
ത്രിൽനരിന്ും തരി�രിടച്ത്ചാത് ഉണ്രി, 
ഉണ്രിടയരത്െരിയുള്ള അമ്മയുടെ യചാത്, 

പൂതത്രിടനചാപ്ം കളരിച്രി�രിക്കു
ന് ഉണ്രിടയ കചാണുന്തക് ... 
തുെങ്ങരിയവ എത്മചാത്ം വചാ

യനക്കചാട� ആകർഷരി
ച്ു എന്ു പറരയണ്തരില്ലരല്ലചാ.

തചാടഴ ടവച്ചാേുറു്�രിച്ചാരേചാ 
തേയരിൽടവച്ചാൽ രപന�രിച്ചാരേചാ

....ഇങ്ങടന തചാഴത്ും തേയരിേും 
ടവക്കചാടത ഉണ്രിടയ വളർത്രിയ അമ്മ.

- കചാച്രിയ രമചാട�ചാഴരിടച്ചാപ്രി വെരിച്രിട്ു 
കചാരക്ക പൂരച് പചാട്ുകൾ പചാെീട്ക് മചാമു ടകചാ
െുക്കുന് അമ്മ.

- ആദ്മചായരി  വരിദ്ചാേയത്രിരേക്കു 
രപചാകുന് ഉണ്രിടയ യചാത്യചാക്കുന് അമ്മ.

ഓര�ചാ ഭചാ�ത്ും എത് മരനചാഹ�മചാ
യചാണക് മചാതൃവചാത്സേ്ം ആവരിഷക് ക�രിച്രി
�രിക്കുന്തക്.

രപെരിപ്രിരച്ചാെരിക്കചാൻ രനചാക്കരി പൂതം 
രപെരിക്കചാതങ്ങടന നരിന്ചാളമ്മ 
ന�രിയചായും പുേരിയചായും ടചന്ു പൂതം 
കു്റരികണക്കങ്ങു നരിന്ചാളമ്മ 
കചാട്ുതീയചായരിട്ും ടചന്ു പൂതം 
കണ്ീ�ചാടേചാടക്ക ടകെുത്ചാളമ്മ

അെവുമചാ്റരിയ പൂതം സ്വർണവും ടവള്ളരി 
യും അമ്മയ്ക്കു നൽകചാൻ ശ്രമരിച്ു. അരപ്ചാൾ

ഇതരിേും വേരിയതചാടണടറെ ടപചാരന്ചാമന 
അതരിടന ത�രിടകടറെ പൂതരമ നീ.. 

എന്ുപറഞെക് തടറെ കണ്ുകൾ ചൂഴക് ടന്
െുത്ക് പൂതത്രിനു സമർപ്രിക്കുകയചാണക് 
അമ്മ.

കണ്രില്ലചാത് അമ്മടയ പ്റരിക്കചാൻ ടതച്രി
രക്കചാേു പറരിച്ക് മന്തം ടചചാല്ലരിയുണ്ചാക്കരിയ 
ഉണ്രിടയ നൽകുര്ചാൾ ടപ്റ വയറരിടന 
പ്റരിക്കചാൻ രനചാക്കുന് പൂതടത് അമ്മ 
ശപരിക്കചാടനചാ�ുങ്ങുന്ു.

അമ്മയുടെ ശചാപം ഭയന്ക് പൂതം ഉണ്രിടയ 
തരി�രിടക നൽകുന്ു. ഉണ്രിടയ തരി�രിച്ു 
കരിട്രിയ അമ്മ വർഷത്രിടേചാ�രിക്കൽ 
ഉണ്രിടയ കചാണചാൻ വ�ുന്തരിനക് പൂതത്രി
നക് അവസ�ം നൽകുന്ു. പടക്ഷ, തചാമസരി
ക്കുന്ടതവരിടെടയന്ു മചാത്ം പറഞെരില്ല. 
അതുടകചാണ്ക് പൂതം ഉണ്രിടയത്രി�ഞെക് 
വീെുകൾരതചാറും അേയു
ന്ു. അങ്ങടനയുള്ള പൂ
തത്രിടറെ വ�വചാണക് 
രന�ടത് സൂചരിപ്രി

ച് കവരിതയുടെ 
തുെക്കം.

പൂ ത വു ം 
ച രി ല്ല റ ക്ക ചാ
� രി യ ല്ല .  പ റ
യടറെ കുന്രി
ട റെ  അ ര ങ്ങ 
ട ച � രി വ രി ൽ 
ത ചാ മ സ രി ക്കു
ന് പൂതം യചാ
ത്ക്കചാട� വഴരി
ടത്റരിച്ക്  ക�രി
്നരച്ചാട്രിടേ
ത്രിക്കുകയും 
�ക്തമൂ്റരിക്കുെരി
ക്കുകയും ടച
യ്ുന്ു. അെുത് 
ദരിവസം അവ 
�ു ട െ  എ ല്ലു ം 
മുെരിയും ക�രി 
് ന ര ച് ചാ 
ട്രിൽ കചാണു 
കയും  ടചയ്ും. 
ഇങ്ങടനയുള്ള പൂതമചാണക് ഉണ്രിടയക്ക
ണ്ക് മചാതൃഭചാവമുണർന്ക് അവരനചാടെചാ
പ്ം കളരിക്കുന്തക്. ഉണ്രിടയ തനരിക്കു 
കരിട്ചാൻ രവണ്രി പേതും ടചയ്ുന്തക്. 
ഒെുവരിൽ ഉണ്രിടയ അമ്മയ്ക്കു നൽകരി വർഷം
രതചാറും ഉണ്രിടയ അരന്വഷരിച്ക് വീെുകൾ
രതചാറും കയറരിയരിറങ്ങുന്തക്. അങ്ങടന  
നരങ്ങേരിയും ഉണ്രിയും പൂതവും മേയചാ
ളരികളുടെ മനസ്ുകളരിൽ നരിറം മങ്ങചാടത 
ഇരപ്ചാഴും കുെരിപചാർക്കുകയചാണക്. ഒപ്ം 
ഇെരശേ�രിയും.

അധ്വചാനത്രിടറെ മഹത്വവും ജന്രിത്ത്രി
ടറെ ക്രൂ�ഭചാവങ്ങളും വളട� ശക്തമചായ 
ഭചാഷയരിൽ ആവരിഷക് ക�രിച് കവരിതയചാണക് 
പുത്ൻകേവും അ�രിവചാളും.

അധരികചാ�ം ടകചായ്ണമചാദ്ം നചാം 
അതരിനു രമേചാകടട് ടപചാന്ചാ�്ൻ

അധരികചാ�ം രനെരിയചാൽ മചാത്രമ അധഃസ്രി
തർ രന�രിെുന് പ്രശക് നങ്ങൾക്കക് പ�രിഹചാ�ം 
കചാണചാൻ കഴരിയൂ എന്ും അതരിനചായരി 
രപചാ�ചാെണടമന്ും ഇെരശേ�രി ആഹ്വചാനം 
ടചയ്ുന്ു.

പൂത് മചാവരിടനപ്്റരി എന് കവരിതയരിൽ 
മുത്ശേരി പറയുന് വചാക്കുകൾ ഇെരശേ
�രിയുടെയും തത്്വചരിന്യ്ക്കക് ഉദചാഹ�
ണമചാണക്.

മചാ്ൂ കണ്ു മദരിക്കരല്ല 
മചാ�രിക്കചാർവരില്ലരിടന ന്രല്ല...

ഇെയ്ക്കു കണ്ീ�ുപ്ു പു�ട്ചാടതന്രിനു 
ജീവരിതപേഹചാ�ം എന്ു രചചാദരിക്കു
ന്തും ഇെരശേ�രിതടന്.

സക് രനഹത്രിടറെ വരിവരിധ ഭചാവങ്ങൾ 
ആവരിഷക് ക�രിക്കുന് ടപങ്ങൾ, സചാ്
ത്രിക സ്രിതരിയ്ക്കപ്ുറമുള്ള വീട്രിരേക്കക് 
മകടള വരിവചാഹം കഴരിച്യ്ക്കുന് അച്
ടറെ അവസ് വരിവ�രിക്കുന് അരങ്ങ 
വീട്രിരേയ്ക്കക്, വരിവചാഹസമ്മചാനം തുെ
ങ്ങരിയവയും ഇെരശേ�രിയുടെ എ�രി
രശേ�രിയരിടേ പ്രധചാന കഷ്ണങ്ങളചാ
ണക്. സക് രനഹവും സൗഹൃദവും മത
ങ്ങൾക്കതീതമചാടണന്ക് ഉദക് രഘചാ
ഷരിക്കുന് കവരിതയചാണക് 'ഇസ്ചാമരി
ടറെ വന്േ'. ഇക്കചാേത്ക് ഏടറ 
വചായരിരക്കണ് കവരിതയചാണരി

തക്. അഹരിംസയുടെ പ്രചാധചാന്ം 
എെുത്ു പറയുന് ബരിംബരി 

സചാ�ടറെ ഇെയൻ അരദേഹ
ത്രിടറെ മട്റചാ�ു കവരിത
യചാണക്.

കൂട്ുകൃഷരി അരദേഹത്രിടറെ ശ്രരദ്യമചായ 
നചാെകമചാണക്.രകന്ദ്രസചാഹരിത്അക്കചാദമരി 
അവചാർഡും രക�ളസചാഹരിത്അക്കചാദമരി 
അവചാർഡും അരദേഹത്രിനു േഭരിച്രിട്ുണ്ക്.
ഇത്�ത്രിൽ ന്വവരിധ്മചാർന് �ചന
കൾടകചാണ്ക് മേയചാളരികളുടെ മനസ്രിൽ 
ചരി�പ്രതരിഷ്ഠ രനെരിയ കവരിയചാണക് ഇെരശേ
�രി ര�ചാവരിന്ദൻ നചായർ.

ഭൂമിമലയാളം • ജനുവരി 2022
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വാർത്തകൾ 

ബി.എാം.ഒ.ഒ.സി.െിൽ ഒനൈലാംഘട്  
സർട്ി�ിക്്റപ് നൽകുാം
1200 ന�രാണട് നിലെിൽ നകാഴട്സിൽ രജിസ്റ്റർ പചയ്ിട്ുള്ളതട്. 

തിരുവനന്തപുരം • ബരി.എം.ഒ.ഒ. 
സരി.യരിൽ പത്ക് ടമചാഡ്ൂളുകൾ 
ഉൾടപ്െുന് ആദ്ഘട്ം പൂർത്രി
യചായവർക്കക് സർട്രിഫരിക്ക്റുകൾ 
നൽകും. 1200 രപ�ചാണക് നരിേവരിൽ 
രകചാഴക് സരിൽ �ജരിസ്റ്റർ ടചയ്രിട്ുള്ള
തക്. 10 ടമചാഡ്ൂളുകളുടെ പൂർത്ീ
ക�ണത്രിനക് പുറടമ ഒന്ചാം ഘട്
ക്കചാർക്കക് അക്ഷ�ങ്ങൾ എഴുതരിപ
ഠരിക്കചാനുള്ള പ്രരത്ക ആപ്രിരക്ക
ഷനും രകചാഴക് സരിൽ ഒ�ുക്കരിയരിട്ു
ണ്ക്. കൂെചാടത, കഥകളും കവരിത
കളും രകട്ക് മേയചാളം പദങ്ങൾ 
പ�രിചയരിക്കചാനചായരി പ്രരത്ക സൗ
ക�്വും ഒ�ുക്കരിയരിട്ുണ്ക്. 30 ടമചാ
ഡ്ൂളുകളചാണക് രകചാഴക് സരിൽ ആടക
യുള്ളതക്. �ണ്ചാം ഘട്മചായരി തയചാ
റചാക്കരിയ 10 മുതൽ 20 വട�യുള്ള 
ടമചാഡ്ൂളുകൾ ഉെൻതടന് രകചാ
ഴക് സരിടറെ ഭചാ�മചാക്കും. 
ഇറെർടന്റരിടറെ സഹചായരത്ചാടെ 
രേചാകത്രിടറെ ഏതക് രകചാണരിേരി�ു
ന്ും ഏടതചാ�ചാൾക്കും എരപ്ചാൾ 
രവണടമ്രിേും മേയചാള ഭചാഷ 
എളുപ്ത്രിൽ പഠരിക്കചാനചാകും 
എന്തചാണക് മേയചാളം മരിഷൻ 
വരിഭചാവനം ടചയ് ബരി.എം.ഒ.ഒ.
സരി (ഭൂമരി മേയചാളം ഓപ്ണ ഓണ 
ന്േൻ രകചാഴക്സക്) യുടെ േക്ഷ്ം. 
ഇതക് മുൻനരിറുത്രിയചാണക് രകചാഴക്സക് 
ആസൂത്ണം ടചയ്രി�രിക്കുന്തക്. 
മേയചാളം മരിഷടറെ സർട്രിഫരിക്ക
്റക് രകചാഴക്സചായ കണരിടക്കചാന് വരി
ദ്ചാർഥരികൾക്കും സഹചായകമചാകു
ന് വരിധത്രിേചാണക് ബരി.എം.ഒ.ഒ.
സരി.യരിടേ ടമചാഡ്ൂളുകൾ തയചാ
റചാക്കരിയരി�രിക്കുന്തക്. നരിേവരിൽ 
ബരി.എം.ഒ.ഒ.സരി.യരിടേ പഠരിതചാ
ക്കളരിൽ 60% വും മേയചാള ഭചാഷ 
ഒട്ും അറരിയചാത്വ�ചാണക്. 

ബരി.എം.ഒ.ഒ.സരി. തരികച്ും സൗ
ജന്മചാണക്. പ്രചാഥമരിക നരിേയരിൽ 
മേയചാളം ഉപരയചാ�രിക്കചാൻ ആവ
ശ്മചായ ന്നപുണ്ം  രനെുന്തരി
നുള്ള രകചാഴക്സചാണരിതക്. വീഡരിരയചാ
കളും അതരിനെരിസ്ചാനമചാക്കരിയു
ള്ള പ്രവർത്നങ്ങളും അക്ഷ
�കളരികളും വഴരിയചാണക് പഠനം 
ആസൂത്ണം ടചയ്രി�രിക്കുന്തക്. 
30 ടമചാഡ്ൂളുകളും പൂർത്രിയചാ
ക്കുന്വർക്കക് മേയചാളം മരിഷൻ 
ഓണന്േൻ രകചാഴക്സക് സർട്രി
ഫരിക്ക്റുകളും നൽകും. 
2021 ടേ രേചാക മചാതൃഭചാഷചാദരി
നമചായ ടഫബ്രുവ�രി 21 നക് സചാം
സക് കചാ�രിക കചാ�് വകുപ്ക് മന്തരി  
എ.ടക. ബചാേനചാണക് രകചാഴക്സരി
ടറെ ഔരദ്ചാ�രിക ഉദക്ഘചാെനം നരിർ
വ്ഹരിച്തക്. സരി--ഡരി്റുമചായരി സഹ
ക�രിച്ചാണക് മേയചാളം മരിഷൻ ബരി
.എം.ഒ.ഒ.സരി. യചാഥചാർഥ്മചാക്കരി
യതക്. രക�ളത്രിടറെ കേടയയും 
സംസക് കചാ�ടത്യും ച�രിത്ടത്
യും ആസ്പദമചാക്കരി ബരി.എം.ഒ.ഒ
.സരി. മചാതൃകയരിൽ കചാേന്ദർ
ഘ്ം കുറഞെ രകചാഴക്സുകൾ 
ഇതരിരനചാെക് അനുബന്മചായരി 
ആവരിഷക് ക�രിക്കും. 
നരിേവരിൽ രക�ളത്രി
നക് പുറത്ുള്ളവർ
ക്കക് മേയചാളം 
പ ഠ രി ക്ക ചാ ൻ 
മേയചാളം 

മരിഷൻ പത്ക് വർഷം ന്ദർഘ്
മുള്ള നചാേക് രകചാഴക്സുകളെങ്ങു
ന് പചാഠ്പദ്തരി നെത്ുന്ു
ണ്ക്. കണരിടക്കചാന്, സൂ�്കചാ
ന്രി, ആ്ൽ, നീേക്കുറരിഞെരി 

എന്രിവയചാണക് ആ രകചാഴക്സു
കൾ. ഇവടയല്ലചാം ക്ചാസക് റൂമരിടന 
ആശ്രയരിച്ുള്ള പഠനങ്ങളചാണക്. 
ഈ രകചാഴക്സുകളരിേൂടെ ക്ചാസക് റൂം 
പഠനം സചാധ്മചാകചാത് നരി�വധരി 
രപർ മേയചാള ഭചാഷ രജചാേരിയുടെ
യും പഠനത്രിടറെയും �രവഷണ
ത്രിടറെയുടമചാടക്ക ഭചാ�മചായരി 
പഠരിക്കചാൻ ആഗ്രഹരിക്കുന്ുണ്ക്. 
അവ�രിൽ സ്വരദശരികളും വരിരദ
ശരികളുമുണ്ക്. ബരി.എം.ഒ.ഒ.സരി. 
ഇതരിടനചാ�ു പ�രിഹചാ�മചാണക്.

മേയചാള ഭചാഷ പഠരിക്കുന്തരിനക്  
ആധരികചാ�രികമചായരി ഒ�ു ഓണ 
ന്േൻ രകചാഴക്സക് ഇതുവട� നരിേവരി 
േരില്ല. മേയചാളം സംസചാ�രിക്കുന്തരി
നും മനസരിേചാക്കുന്തരിനും വചായരി 
ക്കുന്തരിനും എഴുതുന്തരിനും 
പ്രചാവീണ്ം േഭരിക്കുന് ത�ത്രി
േചാണക് ബരി.എം.ഒ.ഒ.സരി. ആസൂത്
ണം ടചയ്രി�രിക്കുന്തക്.  മേയചാളം 
മരിഷൻ ടവബക്ന്സ്റക് (www.
mm.kerala.gov.in) വഴരി രകചാഴക്സക് 
�ജരിസ്റ്റർ ടചയ്ക് പഠനം തുെങ്ങചാം.

26-ലാം ലക്ാം പദപ്രശപ്നാം (16 ) ഉത്രങ്ങൾ

1 രാ മകു കാ ര്യാ ട്പ് ൺ

2 പ ട്ം താ ണകു പി ള്

3 പ ല്ല ന യാ ർ

4 ജി കാ ർ ത്ി കക യ ൻ

5 അ ങ്ങാ ടി

6 ന്ന യ് ഭി കഷ കം കത

7 ക ട മ റ് ത്പ് ക ത് നാ ർ

8 ക ടകു വ

9 കവ മ്പ നാ ട്കു ത ടാ കം

ഉത്രം:

നെൻ ടനെുമുെിഗവണു

വിജയി :  

എാം എസപ് വിഷ്ുപ്രിെ
നധീലക്കുറിഞ്ഞി വിദ്യാർഥി 
ന്ചബന് ചാപപ്റ്ർ

സപ് ഗനഹ സഗദേശങ്ങൾക്പ് 
കലഗൈലർക്ലാം

നരിങ്ങളുടെ പ്രരിയടപ്ട്വർക്കുള്ള ആശംസചാ സരന്ദശങ്ങൾ  ന്കമചാ
റചാനചായരി രറഡരിരയചാ മേയചാളം ഒ�ുക്കുന്ു 'സരനേഹം  രറഡരിരയചാ 

മേയചാളം '. ഈ പ�രിപചാെരിയരിേൂടെ മേയചാളം മരിഷടറെ ചചാപക്്റ
റുകളരിേുള്ളവർക്കക് തങ്ങളുടെ പ്രരിയടപ്ട്വ�ുമചായരി സംസചാ�രി
ക്കചാം. ആശംസകൾ അറരിയരിക്കചാം.  ആശംസകൾ അയരക്കണ് 
രഫചാണ ന്ർ 9633774333. 

Email: mmradiomalayalam@gmail.com

www.radiomalayalam.in 
എന് ന്വബപ്ബസറ്പ് വഴിയകും 

Malayalam Mission Radio Malayalam 
എന് യൂട്യൂബപ് ചാനല് വഴിയകും 

Malayalam Mission ആപ്ിലൂന്ടയകും 
കറഡികയാ മലയാളം കകള്ക്ാം.

മലയാളം മിഷൻ 
വിഭാവനം കെയ്ത 
ഭൂമിമലയാ
ളം മലയാളം 
ഓപ്പൺ 
ഓൺലലൻ 
ഡകാഴന്സിൽ 
(BMOOC) ഇതി
ഡനാടകം 1500 
ൽ അധികം 
ഡപർ ഭാഗമായി 
കഴിഞ്ു. മൂന്ന് 
മാസം ലൈർഘ്
മുള്ള ഡകാഴന്സന് 
തികചും സൗജ
ന്മാണന്. 
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സർഗ്ഗശാല
അഭിനെട് സുനിൽ (ഗുജറാത്ട് )

ഫാത്ിമ മർെ (ഒമാൻ)

ററഥ പഷറിൻ (ഒമാൻ)

തശുതി (ഗുജറാത്ട്)

അൻസില - പചറനെ

മൻഹ മറിയം (പചറനെ)

നരെതി (ഒമാൻ)

െിദ്ാലക്ഷി പക �ി (തമിഴട് നാടട്)

അെിനാഷട് നിഷാദട് - ഒമാൻ

മൻഹ പമറിൻ (ഒമാൻ)

ഋതു െർമ്മ (ഷാർജ)

െിഷ്ുത�ിയ (തമിഴട് നാടട്)

ബിയാങ് - ഷാർജ

നിരഞ്ജൻ എ എസട് (ഒമാൻ)

തശീമയി നമനലത്ട് (ഷാർജ)

തകിസ്റ്റി സാം (നഭാപ്ാൽ)

2021 ഡിസംബർ 17, 18, 19 തധീയതികളില് നടന് ഭൂമിമലയാളം ഓൺബലൻ  

സർഗ്ഗശില്പ്ശാലയില് പന്കെടകുത് കകുട്ിപ്രതിഭകളകുന്ട കന്യ്ാപ്കുകള്

ഭൂമിമലയാളം • ജനുവരി 2022



10

സു�ൈലഞ്ജലി
മേയചാളം മരിഷൻ ഭ�ണസമരിതരി അം�
മചായരി�ുന് ശ്രീ. സു�തകുമചാ�രി െീച്റുടെ 
സ്�ണചാർത്ം മേയചാളം മരിഷൻ സു�
തചാഞ്ജേരി എന് പ്രരത്ക അനുസ്�ണ 
പ�രിപചാെരി ആസൂത്ണം ടചയ്ു. അതരിൽ പ്ര
ധചാനടപ്ട് ഒന്ക് സു�തചാഞ്ജേരി ആര�ചാള 

കചാവ്ചാേചാപന മത്സ�മചാണക്. രേചാകടമ
്ചാെുമുള്ള മേയചാളം മരിഷൻ ചചാപക്്ററു
കളരിടേ കുട്രികളചാണക് മത്സ�ചാർഥരികൾ. 
എല്ലചാ വർഷവും നെത്ുന് ഈ മത്സ�
ത്രിൽ ഓര�ചാ വർഷവും ഓര�ചാ കവരിക
ളുടെ കവരിതകളചാണക് മത്സ�ത്രിനചായരി തരി
�ടഞെെുക്കുന്തക്. ആദ് സു�തചാഞ്ജേരി 
ആര�ചാള കചാവ്ചാേചാപന മത്സ�ത്രിൽ 
ജൂനരിയർ വരിഭചാ�ത്രിൽ ദുബചായരിൽനരി
ന്ുള്ള മചാധവക് അരശചാകും സീനരിയർ വരി
ഭചാ�ത്രിൽ ര�ചാവയരിൽനരിന്ുള്ള ഫചാബരി 
ഷചാഹുേും വരിജയരിച്ു. സു�തകുമചാ�രി െീ
ച്റുടെ കവരിതകടള അെരിസ്ചാനമചാക്കരി
യചാണക് ആദ് സു�തചാഞ്ജേരി ആര�ചാള 
കചാവ്ചാേചാപന മത്സ�ം നെന്തക്. 
സു�തചാഞ്ജേരി പ്രവചാസരി പു�സക് കചാ�ം: 
പ്രവചാസരി മേയചാളരി സംഘെനകളുടെ 
മരികച് മചാതൃഭചാഷചാ വ്ചാപന പ്രവർത്
നങ്ങൾക്കുരവണ്രി ഏർടപ്െുത്രിയ പു
�സക് കചാ�മചാണരിതക്. ഒ�ു േക്ഷം �ൂപയും 
പ്രശസ്തരിപത്വും ശരിൽപ്വും അെങ്ങുന്
തചാണക് പു�സക് കചാ�ം. 2021 ടേ പു�സക് കചാ�
ത്രിനചായരി അരപക്ഷകൾ ക്ഷണരിച്രിട്ുണ്ക്. 

ന്ലബ്രറി ടപ്രലജകപ്്റപ് - പൂക്ലലാം 
സീരീസപ്

മേയചാളം മരിഷൻ ചചാപക്്ററുകളരിടേ കുട്രി
കളുടെ ഭചാഷചാ പഠനത്രിനും സചാഹരിത്ചാ
ഭരി�ുചരികൾ വളർത്ുന്തരിനുമചായരി ആ�ം

ഭരിച് ടപ്രചാജകക്്റചാണരിതക്. ബചാേസചാഹരിത് 
കൃതരികളുടെ പ്രസരിദ്ീക�ണമചാണക് ഈ 
പദ്തരിയുടെ േക്ഷ്ം. 
 സഫക്ദർ ഹഷ്മരിയുടെ 8 കൃതരികൾ (ചുവന് 
പൂവക്, കുണ്ചാമണ്രി �ുേുമചാൽ, മ�ം, പൂ
രന്ചാപ്രിൽ, രഹചാളരി, പുസ്തകങ്ങൾക്കുണ്ക് 
പറയുവചാൻ, കുഴേൂത്ുകചാ�ൻ, എല്ലചാ 
കചാേവും നല്ല കചാേം) അെങ്ങുന് പുസ്തക 

സീ�ീസക് ആണക് ആദ്ം പുറത്രിറക്കരിയതക്. 
പ്രശ സ്ത  ബ ചാ േ  സ ചാ ഹ രി ത ്ക ചാ � ചാ യ  
രഡചാ. െരി പരി കേചാധ�ൻ (അണ്ചാൻകുഞെരി
ടറെ ടകചാതരിപ്ഴങ്ങൾ, നെക്കചാനരിറങ്ങരിയ 
ഉെുപ്ുകൾ), ചരിഞ്ജു പ്രകചാശക് (ടപചാതരി 
രച്ചാറക്), രസചാമരി രസചാളമൻ (പചാച്ുവും  
കരി്റചാട�യും),  വീണ (ന്വകുരന്�
ടത് നെത്ങ്ങൾ), ഇ.എൻ ഷീജ (സ്വപ്ന  
പുസ്തകത്രിടേ അമ്മമ്മ പ്ചാവക്, ചരിത്പുസ്ത
കം) തുെങ്ങരിയ 7 കൃതരികളചാണക് ഈ രപ്രചാ
ജകക്്റരിടേ �ണ്ചാം സീ�ീസരിൽ പ്രകചാശന
ത്രിനചായരി ഒ�ുങ്ങുന്തക്.

വലർത്ല പത്ിക
രപചായവർഷം ഭൂമരിമേയചാളം വചാർത്ചാപ
ത്രികയ്ക്കക് പുതരിയ ടെംരപ്്റക് തയചാറചാക്കരി. ഒപ്ം 
മേയചാളം മരിഷനക് സ്വന്മചായരി മേയചാളം 
രഫചാണ്ുകളും സമചാന ഇംഗ്ലീഷക് രഫചാ
ണ്ുകളും നരിർമ്മരിച്ു. 16 രപജുകളചായരി പു
റത്രിറങ്ങരിയരി�ുന് വചാർത്ചാ പത്രിക 20 
രപജുകളചായരി ഉയർത്രി. 
മേയചാളം മരിഷൻ ചചാപക്്ററുകളരിടേ അധ്ചാ
പക�ുടെയും വരിദ്ചാർഥരികളുടെയും മ്റക് 
ഭചാ�വചാഹരികളുടെയും സർഗ്ഗ�ചനകൾ
ക്കചായരി എഴുത്ുപു�, ചചാ്റൽ മഴ എന്ീ 
പംക്തരികൾ ആ�ംഭരിച്ു. മേയചാളം മരിഷൻ 
ചചാപക്്ററുകളരിടേ കുട്രിപ്രതരിഭകൾക്കചായരി 
ഡരിസംബറരിൽ നെത്രിയ 3 ദരിവസടത് 
ഭൂമരിമേയചാളം ഓണന്േൻ സർഗ്ഗശരിൽ
പ്ശചാേയരിൽ 8 ചചാപക്്ററുകളരിൽനരിന്ുള്ള 
45 കുട്രികൾ പട്െുത്ു.

മലയാളം മിഷൻ 

ഗപധാന 
ഗപവർത്തനങ്ങൾ2021

ബി എാം ഒ ഒ സി
2021 ടഫബ്രുവ�രി 21 രേചാക മചാതൃഭചാഷചാദരി
നത്രിേചാണക് മേയചാളം മരിഷടറെ അഭരിമചാന 
പദ്തരിയചായ ബരി എം ഒ ഒ സരി രേചാകടമ്ചാ

െുമുള്ള മേയചാള ഭചാഷചാ പഠരിതചാക്കൾക്കചാ
യരി സമർപ്രിച്തക്. മുൻ സചാംസക് കചാ�രിക കചാ�് 
വകുപ്ക് മന്തരി എ ടക ബചാേൻ ബരി എം ഒ 
ഒ സരിയുടെ ഉദക്ഘചാെനം ഓണന്േനചായരി 

നരിർവ്ഹരിച്ു. ആയരി�രത്ചാളം പഠരിതചാക്കൾ 
ആദ്ടത് 10 ടമചാഡ്ൂളുകൾ പൂർത്രിയചാ
ക്കരി അെുത് ഘട്ത്രിരേക്കക് എത്രി. പഠരി

തചാക്കൾക്കക് അക്ഷ�ങ്ങൾ എഴുതരി പഠരി
ക്കചാനും കഥകൾ രകൾക്കചാനുമുള്ള സൗ
ക�്വും രകചാഴക് സരിേുണ്ക്. തുെർ ടമചാഡ്ൂ
ളുകളുടെ പണരിപ്ു�യരിേചാണക്.

പൂക്ലലാം ടവബപ് മല�സിൻ
പൂക്കചാേം ടവബക് ന്സ്റക് പ�രിഷക് ക�രിച്ക് 
പുതരിയ ഡരിന്സനരിേചാക്കരി. മേയചാളം 
മരിഷടറെ പചാഠ്പദ്തരിയുമചായരി സംരയചാജരി
പ്രിച്ുടകചാണ്ക് പൂക്കചാേത്രിടറെ ഉള്ളെക്കം 

പുന�ചാസൂത്ണം ടചയ്ു. മേയചാളം മരിഷൻ 
പഠരനചാത്സവങ്ങളരിൽ പൂക്കചാേടത്യും 
ഭചാ�മചാക്കരി.

വനിൈലദിനലഗഘലഷാം
മേയചാളം മരിഷൻ ചചാപക്്ററുകളരിടേ  
സ്ത്രീ  എ ഴു ത്ു ക ചാ ർ ക്ക ചാ യ രി  മ ചാ ർ ച്ക്  
8 വനരിതചാ ദരിനചാരഘചാഷത്രിടറെ ഭചാ�മചായരി 
ഓണന്േൻ സംവചാദം സംഘെരിപ്രിച്ു.   

എം ജരി രകചാളജക് അധ്ചാപരിക എ ജരി 
ഒേീന അതരിഥരിയചാടയത്രി സംവചാദത്രി
നക് മേയചാളം മരിഷൻ ഡയറക്ടർ രനതൃത്വം 
നൽകരി.
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സുവനീർ ഗഷലപ്പ്
സുവനീർ രഷചാപ്രിൽ പുതരിയ ഉൽപ്ന്ങ്ങ
ളുടെയും വരിപണന രമഖേയുടെയും കചാ
േമചായരി�ുന്ു 2021.  അന്ചാ�ചാഷ്ട്ര ചേച്രിത് 

രമളയരിൽ പ്രരത്ക ഉൽപ്ന്ങ്ങൾ തയചാ
റചാക്കരിയചാണക് സുവനീർ രഷചാപ്ക് ഒ�ുങ്ങരി
യതക്. ടഫസ്റ്റീവക് കളക്ഷൻസക് സുവനീർ 
രഷചാപ്രിടേ പുതരിയ ചുവെുവയക്പചായരി. 
രക�ളത്രിടറെ സചാംസക് കചാ�രിക ഉത്സവ
ങ്ങടളയും ആരഘചാഷങ്ങടളയും മുദ്രക
ളചാക്കരിയചാണക് ടഫസ്റ്റീവക് കളക്ഷൻസക് ഒ�ു
ക്കുന്തക്. ന്കത്റരി സചാ�രി, മുണ്ക്, ദുപ്ട്, 
െീ ഷർട്ക്, ബചാ�ക് എന്രിവ ഉൾടപ്െുത്രി 
സുവനീർ രഷചാപ്ക് വരിപുേമചാക്കരി. സുവനീർ 
രഷചാപ്ക് ഇനങ്ങളുടെ വരിൽപ്നയ്ക്കചായരി ഒ�ു 
ടവബക് ന്സ്റക് ആ�ംഭരിച്തും രപചായവർഷ
ത്രിേചാണക്. ടവബക് ന്സ്റരിേൂടെ തടന് 
സുവനീർ ഉൽപ്ന്ങ്ങൾ വരിൽക്കുവചാ
നുള്ള സംവരിധചാനവും ഇരപ്ചാൾ നരിേവരി
േുണ്ക്. ഫക് ളരിപ്ക് കചാർട്ക്, ആമരസചാണ തുെ
ങ്ങരിയ വരിപണ രമഖേകളരിരേക്കക് എത്ചാ
നുള്ള ശ്രമവും 2021 ൽ സുവനീർ രഷചാപ്ക് 
േക്ഷ്മരിട്ു. മേയചാളം മരിഷൻ ചചാപക്്ററുക
ളുടെ സഹക�ണരത്ചാടെ ഇന്്യ്ക്കക് പുറ
രത്ക്കും സുവനീറരിടറെ വ്ചാപനം ഇക്കചാ
േങ്ങളരിൽ സചാധ്മചാക്കരി.

അവലർഡപ്
2021 ൽ ഭചാഷചാപ്രതരിഭചാ പു�സക് കചാ�ത്രിനക് 
പുറടമ 2 പുതരിയ പു�സക് കചാ�ങ്ങൾ കൂെരി 
മേയചാളം മരിഷൻ ഏർടപ്െുത്രി. 
സു�തകുമചാ�രി െീച്റുടെ ഓർമ്മയ്ക്കചായരി  
നൽകുന് സു�തചാഞ്ജേരി പ്രവചാസരി  
പു � സക്  ക ചാ � വു ം  ച ചാ പക് ്റ റു ക ളു ട െ 
പ്രവർത്ന മരികവരിനചായരി ഏർടപ്െു
ത്രിയ കണരിടക്കചാന് പു�സക് കചാ�വുമചാ
ണക് പുതുതചായരി ആ�ംഭരിച്തക്. ഒ�ു േക്ഷം 
�ൂപയും ഫേകവുമചാണക് ഓര�ചാ പു�സക് കചാ
�ത്രിനും സമ്മചാനരിക്കുന്തക്. 

2020 ടേ മേയചാള ഭചാഷചാ പ്രതരിഭചാ പു�
സക് കചാ�ം കഴരിഞെ രേചാക മചാതൃഭചാഷചാദരി
നത്രിൽ തുഞ്
ത്ക്  എ ഴു ത്
ച്ൻ മേയചാള 
സർവ്കേചാശചാ
േയരിടേ അധ്ചാ
പകൻ രഡചാ. 
അരശചാകക് എ 
ഡ രി ക്രൂസ രി നക് 
സമ്മചാനരിച്ു.

ആദരാം
സചാംസക് കചാ�രിക �ം�ത്ുള്ള പ്രമുഖട� 
ആദ�രിക്കചാൻ രപചായ വർഷം മേയചാളം 
മരിഷനക് കഴരിഞെു. രക�ള സചാഹരിത് 

അക്കചാദമരിയുടെ കനകശ്രീ എൻരഡചാ
വക് ടമന്റ് േഭരിച് കവരി ഡരി അനരിൽകുമചാർ 
രഡവരിഡരിടന രേചാക മചാതൃഭചാഷചാദരിന
രത്ചാെനുബന്രിച്ക് ആദ�രിച്ു. 
രേചാക നചാെക ദരിനത്രിൽ നരി�ീക്ഷ സ്ത്രീ 
നചാെകരവദരി പ്രവർത്ക സുധരി രദവയചാ
നരിടയ ആദ�രിച്ു. 
ആദ്കചാേ ശബ്ദകേചാകചാ�രി െരി പരി �ചാധചാമ
ണരിടയ മേയചാളം മരിഷൻ രറഡരിരയചാ മേ
യചാളത്രിടറെ രനതൃത്വത്രിൽ ആദ�രിച്ു. 
രകന്ദ്ര സചാഹരിത് അക്കചാദമരി പു�സക് കചാ
�ം േഭരിച് ടപ്രചാഫ. ഓംരച�രി എൻ എൻ 
പരിള്ള, പതക് നരി പത്മശ്രീ േീേചാ ഓംരച�രി 
എന്രിവട� ആദ�രിച്ു.

ദശപുഷ്ാം  
ദശദിന ശിൽപ്ശലല
മേയചാളം മരിഷൻ അധ്ചാപക�ുടെ അക്കചാ
ദമരികക് ന്നപുണരി വരികസരിപ്രിക്കുന്തരി
ടറെ ഭചാ�മചായരി തുഞ്ത്ക് എഴുത്ച്ൻ 
മേയചാള സർവ്കേചാശചാേയുമചായരി രചർന്ക് 
മേയചാളം മരിഷൻ അധ്ചാപകർക്കചായരി 
ദശദരിന ശരിൽപ്ശചാേടയചാ�ുക്കരിയതക് 2021 
മരികച് അക്കചാദമരികക് പ്രവർത്നങ്ങളരിടേചാ
ന്ചായരി�ുന്ു. 
ഭചാഷചാ വരിദ�ക്ധ�ുടെ രനതൃത്വത്രിൽ നെന് 
ശരിൽപ്ശചാേയരിൽ രേചാകടമ്ചാെുമുള്ള 
മേയചാളം മരിഷൻ ചചാപക്്ററുകളരിൽനരിന്ും 
തരി�ടഞെെുക്കടപ്ട് 50 അധ്ചാപകർ  
പട്െുത്ു.

മത്സരങ്ങൾ
സുഗതാഞ്ജെി ആസഗാള കാവ്യാൊപന 
മത്സരം: സു�തകുമചാ�രി െീച്റുടെ ഓർമ്മ
യ്ക്കുരവണ്രി മേയചാളം മരിഷൻ ചചാപക്്ററുക
ളരിടേ കുട്രികൾക്കചായരി ഓര�ചാ വർഷവും 
നെത്ുന് മത്സ�മചാണരിതക്. ആദ് സു�
തചാഞ്ജേരി മത്സ�ത്രിൽ വരിജയരികളചായതക് 
ജൂനരിയർ വരിഭചാ�ത്രിൽ ദുബചായരിൽ നരിന്ു
ള്ള മചാധവക് അരശചാകും സീനരിയർ വരിഭചാ�
ത്രിൽ ര�ചാവയരിൽനരിന്ുള്ള ഫചാബരി ഷചാ
ഹുേുമചായരി�ുന്ു. 
വതജകാന്ി തപശ് സനാത്തരി മത്സരം:  
സ്വചാതന്ത്ത്രിടറെ 75-ചാം വചാർഷരികചാരഘചാ
ഷത്രിടറെ ഭചാ�മചായുള്ള ആസചാദരി കചാ 
അമൃതക് എന് പദ്തരി നെത്രിയ ആര�ചാള 
പ്രശക് രനചാത്�രി മത്സ�മചായരി�ുന്ു വജ്രകചാ
ന്രി. കുട്രികളുടെ വരിഭചാ�ത്രിൽ കുന്വ്റക് 
ചചാപക്്ററും അധ്ചാപക വരിഭചാ�ത്രിൽ പുതു
രച്�രി ചചാപക്്ററുമചാണക് രജതചാക്കളചായതക്. 
സറഡിസയാ മെയാളം ഓണമത്സരം: ഓണ 

രത്ചാെനുബന്രിച്ക് ചചാപക്്ററുകൾക്കചാ
യരി രറഡരിരയചാ മേയചാളം വരിവരിധ വരിഭചാ�
ങ്ങളരിൽ സംഘെരിപ്രിച് മത്സ�മചായരി�ുന്ു 
രറഡരിരയചാ മേയചാളം ഓണമത്സ�ം. 
വായനാ ദിനാസ�ാഷ മത്സരം: 
വചായനചാദരിനത്രിടറെ ഭചാ�മചായരി ചചാപക്്ററു
കളരിടേ അധ്ചാപകർക്കും കുട്രികൾക്കു
മചായരി നെത്രിയ മത്സ�മചായരി�ുന്ു ഇതക്.

പലഠപുസ്തക പരിഷപ് കരണാം
രപചായ വർഷടത് മേയചാളം മരിഷടറെ 
വേരിടയചാ�ു രനട്മചായരി�ുന്ു പചാഠപുസ്തക 
പ�രിഷക് ക�ണം. കണരിടക്കചാന് പചാഠപുസ്ത
കം പ�രിഷക് ക�രിച്ക് പുറത്രിറക്കചാനചായരി. സൂ
�്കചാന്രി പചാഠപുസ്തക പ�രിഷക് ക�ണ ശരിൽ
പ്ശചാേകൾ നെന്ുവ�ുന്ു. 

ഗറഡിഗെല മലെലളാം
2021 രറഡരിരയചാ മേയചാളത്രിനക് സ്വന്മചായരി 
ഒ�ു സ്റ്റുഡരിരയചാ റൂം രനെരിടക്കചാെുത് വർ
ഷമചായരി�ുന്ു.  ജനുവ�രി 7 നക് അന്ടത് 
സചാംസക് കചാ�രിക കചാ�് വകുപ്ക് മന്തരി എ 

ടക ബചാേൻ ഓണന്േനചായരി രറഡരിരയചാ 
മേയചാളം സ്റ്റുഡരിരയചാ റൂം ഉദക്ഘചാെനം 
ടചയ്ു. കൂെചാടത രക�ള സർക്കചാ�രിടറെ 
സമം സചാംസക് കചാ�രിക വരിദ്ചാഭ്ചാസ പ�രി
പചാെരിയുടെ ഭചാ�മചായരി ഷീ രറഡരിരയചായും 
രപചായ വർഷം ആ�ംഭരിച്ു. സചാംസക് കചാ�രിക 
കചാ�് വകുപ്ക് മന്തരി സജരി ടചറരിയചാനചാണക് 

ഷീ രറഡരിരയചായുടെ ഉദക്ഘചാെനം നരിർവ്
ഹരിച്തക്. പ്രശസ്ത എഴുത്ുകചാ�രി ടക സ�
സ്വതരി അമ്മയുടെ ടപണബുദ്രി എന് 
കഥയുടെ നചാെകചാവരിഷക് കചാ�മചായരി�ുന്ു 

ഷീ രറഡരിരയചായരിടേ ആദ് പ്ര
രക്ഷപണം. മേയചാളം മരിഷൻ 
ചചാപക്്ററുകളരിടേ കുട്രികൾക്കു
രവണ്രി കുട്രി രറഡരിരയചാ എന് 
പ്രരത്ക പ്രരക്ഷപണം ആ�ംഭരി
ക്കചാനും രറഡരിരയചാ മേയചാളത്രി
നക് കഴരിഞെു. സ്വചാതന്ത്ത്രിടറെ 
75-ചാം വചാർഷരികചാരഘചാഷത്രി

ടറെ ഭചാ�മചായുള്ള ആസചാദരി കചാ 
അമൃതക് എന് പ്രരത്ക പ്രരക്ഷപണ പ�രി
പചാെരിയും ഈ കചാേത്ക് രറഡരിരയചാ മേ
യചാളത്രിൽ ആ�ംഭരിച്ു. രറഡരിരയചാ മേ
യചാളത്രിൽ പ്രരക്ഷപണം ടചയ്ുവ�ുന് 
പയരമ പണേരി എന് ആദരിവചാസരികളുടെ 
പ്രരത്ക പ�രിപചാെരി ഒ�ു വർഷം പൂർത്രിയചാ
ക്കരിയതും രപചായവർഷത്രിേചായരി�ുന്ു.

മലെലളാം മിഷൻ വിപുലീകരണാം
രപചായവർഷം വരിവരിധ ആഫ്രിക്കൻ �ചാ
ജ്ങ്ങളുൾടപ്ടെ 5 പുതരിയ �ചാജ്ങ്ങളരി
രേക്കക് (തചായക് േന്റ്, ഓസക്രേരിയ, ന്ൂസരിേചാ
ന്റ്, ഘചാന, രകചാംര�ചാ) എത്രിരച്�ചാൻ 
മേയചാളം മരിഷനക് കഴരിഞെു.

മലെലളാം മിഷൻ ഭരണസമിൈി

ടപ്രല�. വി. മധുസൂദനൻ നലെർ

(ഭരണസമിതി  അംഗം)

ശ്ീ. ടക.പി. രലമനുണ്ി

(ഭരണസമിതി  അംഗം)

ശ്ീ. അഗശലകൻ ചരുവിൽ

(ഭരണസമിതി  അംഗം)

ശ്ീ. എസപ്. ശലരദക്ുട്ി

(ഭരണസമിതി  അംഗം)

ടചെർമലൻ:
ശ്ീ. പിണറലെി വിജെൻ

ബഹകു. കകരള മകുഖ്യമന്തി
ന്വസപ് ടചെർമലൻ:

ശ്ീ. സജി ടചറിെലൻ
ബഹകു. സാംസ്ാരിക വകകുപ്പ് മന്തി

ശ്ീ. സുജ സൂസൻ ഗജലർജ്പ്
ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ

മലധവപ് അഗശലകപ്
ഒനൈലാം സ്ലനാം
ജൂനിയർ വിഭാഗം
ദകുബായപ്

�ലബി ഷലഹുൽ
ഒനൈലാം സ്ലനാം
സധീനിയർ വിഭാഗം
കഗാവ

 സൂര്യകാന്ി പാഠപകുസ്തക പരിഷപ് കരണ ശില്പ്ശാലയില്നിന്പ് 

ഓംകചരിന്യകും ലധീലാ ഓംകചരിന്യയകും ആദരിക്കുന്കു

സ്റകുഡികയാ റൂം ഓൺബലനായി മന്തി ഉദപ്ഘാടനം നിർവ്വഹിക്കുന്കു
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ആമ്പല്

സൂര്യകാന്ി

ൊപ്റ്റർ/സമഖെ സതഗഡ് വിദ്യാർത്ിക 
ളുവട എണ്ം ശതമാനം

വചാഷരിം�ക്െണ ഡരി.സരി
A 04 66.6%
B 02 33.3%

കർണ്ചാെക

A 197 84.19%
B 36 15.36%
C 01 0.42%

ര�ചാവ
A 09 81.81%
B 02 18.18%

ടകനരിയ A 11 100%
തമരിഴക്നചാെക് A 246 92.83%

ൊപ്റ്റർ/സമഖെ സതഗഡ് എണ്ം ശതമാനം

കർണ്ചാെക
A 93 82.30%
B 20 17.69%

ര�ചാവ A 01 100%

തമരിഴക്നചാെക്
A 144 91.13%
B 14 8.86%

ൊപ്റ്റർ/സമഖെ സതഗഡ് എണ്ം ശതമാനം

ര�ചാവ

A 02 28.57%
B 03 42.85%
D 02 28.57%

തമരിഴക്നചാെക്
A 43 84.31%
B 08 15.68%

കണിന്ക്ാന്

പഠഗനലത്സവ �ലങ്ങൾ

വാർത്തകൾ 

അധ്ലപകർക്പ് 
ഗചലദ്ഗപപ്ർ 
ശില്പശലല
തിരുവനന്തപുരം • മേയചാളം 
മരിഷടറെ മചാതൃഭചാഷചാ പഠനരകചാ
ഴക് സുകളചായ കണരിടക്കചാന് സൂ
�്കചാന്രി എന്രിവയുടെ പഠരനചാ
ത്സവത്രിനചാവശ്മചായ രചചാദ്
രപപ്റുകൾ തയ്ചാറചാക്കുന്തരി
രേക്കചായരി അധ്ചാപകർക്കക് ശരി
ല്പശചാേ സംഘെരിപ്രിച്ു. 
രേചാകടമ്ചാെുമുള്ള വരിവരിധ 
ചചാപക്്ററുകളരിടേ 100 േധരികം 
അധ്ചാപകർ ശരില്പശചാേയരിൽ 
പട്െുത്ു. 
പഠരനചാത്സവത്രിൽ പൂക്കചാേം 
ടവബക്മചാ�സീൻ, കുട്രികളുടെ 
വചായനചാ ന്നപുണരി, ഭചാഷചാ
പ്രചാവീണ്ം, സർ�ചാത്മകത, 
വരിവരിധ വ്വഹചാ��ൂപങ്ങരളചാ
െുള്ള പ�രിചയം തുെങ്ങരിയവ വരി
േയരി�ുത്ുന്തരിനുള്ള രചചാദ്മചാ
തൃകകൾ ശരില്പശചാേയരിൽ ചർച് 
ടചയ്ു.
മേയചാളം മരിഷൻ ഡയറക്ടർ  
സുജ സൂസൻ രജചാർജക്, അക്കചാ
ദ മ രി കക്  ര ക ചാ - ഓ ർ ഡ രി ര ന ്റ ർ  
ടക. വരി. രമചാഹനൻ, ഭചാഷചാ
ധ്ചാപകൻ ഉണ്രി അമ്മയ്േം 
എന്രിവർ ശരില്പശചാേയ്ക്കക് രനതൃത്വം 
നൽകരി.

ഓണ്ന്ലൻ 
അധ്ലപക 
പരിശീലനാം
തിരുവനന്തപുരം • ഇന്്യ്ക്കക
ത്ുള്ള  മേയചാളം മരിഷൻ ചചാപക്്റ
റുകളരിടേ പ്രചാഥമരിക പ�രിശീേനം 
േഭരിച്രിട്രില്ലചാത് അധ്ചാപകർക്കചാ
യരി ഓണന്േൻ അധ്ചാപക പ�രി
ശീേനം സംഘെരിപ്രിച്ു. 
ഡരിസംബർ 21 നക് നെന് പ�രി
ശീേനത്രിൽ ഇന്്യ്ക്കകത്ു
ള്ള വരിവരിധ ചചാപക്്ററുകളരിടേ 
36 അധ്ചാപകർ പട്െുത്ു. 
മേയചാളം മരിഷൻ ഡയറക്ടർ മുഖ് 
അതരിഥരി ആയരി�ുന്ു. 
അക്കചാദമരികക് രകചാ-ഓഡരിരന്റ
റക് ടക.വരി. രമചാഹനൻ, ഭചാഷചാ 
അധ്ചാപകൻ ഉണ്രി അമ്മയ്
േം തുെങ്ങരിയവർ പ�രിശീേന
ത്രിനക് രനതൃത്വം നൽകരി.
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മലയാളം  
മിഷൻ
സുവനീർ  
ഡഷാപ്പന് 
കെസ്റീവന്  
കളക്ഷനിൽ 
നിന്ന് 

തിരുവനന്തപുരം •  പുതരിയ 
ചരിേ കചാഴ്ചകൾ കൂെരി കൂട്രിരച്ർ
ത്ചാണക് ഇത്വണ അന്ചാ�ചാ
ഷ്ട്ര ചരിത് രമള ഏ�രിയസക് പ്കക് സക് 
എസക് എൽ സരിനരിമചാസരിൽ സമചാ
പരിച്തക്.അകത്ക് ന്വവരിദ്്മചാർ
ന് കചാഴ്ചകളും ചരിന്കളും തരി�ശീ
േയരിൽ നരിറഞെരപ്ചാൾ തരിരയ്റ
റരിനു പുറത്ക് മേയചാളം മരിഷടറെ 
സുവനീർരഷചാപ്ക് ഭചാഷ ടകചാണ്ക് 
മട്റചാ�ു കചാഴ്ച കചാണരികൾക്കചായക് 
ഒ�ുക്കരി. ആദ്മചായചാണക് ഹ്രസ്വചരി
ത് രമളയരിൽ മരിഷടറെ സുവനീർ 
രഷചാപ്ക് സചാന്രിധ്ം അറരിയരിച്തക്.    
െരി ഷർട്ക്, കപ്ക്, ബചാ�ക് തുെങ്ങരിയ 
ഉതക്പന്ങ്ങളചാണക് രമളയരിൽ 
ഏടറയും വരി്റുരപചായതക്. രമള
യരിടേത്രിയവർക്കക് സുവനീർ 
രഷചാപ്ക് ഒ�ുപുതരിയ അനുഭവമചാ

ണക് സമ്മചാനരിച്ടതന്ക് അവർ ഡയ
റരിയരിൽ കുറരിച്രിട്ചാണക് മെങ്ങരിയതക്.
ഓര�ചാ മേയചാളരിക്കും ഭചാഷ 
അവ�ുടെ ഫചാഷനചാ ക്കചാനു
ള്ള അവസ�ടമചാ�ുക്കരിയചാണക് 
സുവനീർ രഷചാപ്ക് വ്ത്സ്തമചാ
കുന്തക്.
2020 ൽ സംഘെരിപ്രിച് 24-ചാമതക് 
അന്ചാ�ചാഷ്ട്ര ചേച്രിത്രമളയരി
േചാണക് മേയചാളം മരിഷടറെ ആദ് 
സുവനീർരഷചാപ്ക് ഒ�ുങ്ങരിയതക്. 
മേയചാള അക്ഷ�ങ്ങൾ രകചാറരി
യരിട് മചാസക് ക്കുകൾ ധ�രിടച്ത്രിയ 
സരിനരിമചാ ആസ്വചാദകർ അന്ടത് 
ചേച്രിത് രമളയരിടേ പുതരിയ കചാ
ഴ്ചയചായരി�ുന്ു. 25-ചാമതക് അന്ചാ�ചാ
ഷ്ട്ര ചേച്രിത് രമളയരിൽ പ്രരത്കം 
തയചാറചാക്കരിയ ഉൽപ്ന്ങ്ങളുമചാ
യചാണക് സുവനീർ രഷചാപ്ക് സരിനരിമചാ
സ്വചാദകട� വ�രവ്റതക്. കഴരിഞെ 
�ണ്ക് ചേച്രിത്രമളകളരിേും നരിറ
സചാന്രിധ്മചായരി�ുന്ു മേയചാളം 
മരിഷടറെ സുവനീറുകൾ.  

�ണ്  ുവർഷംടകചാണ്ക് ഭചാഷചാ സുവ
നീറുകൾ നചാട്രിേചായചാേും പ്രവചാസ 
രേചാകത്ചായചാേും മേയചാളരികളു
ടെ ഇെയരിൽ സുപ�രിചരിതമചായരി 
കഴരിഞെു. രക�ളത്രിനു പുറത്ും 
മേയചാളം മരിഷടറെ ഭചാഷചാസുവനീ
റുകൾക്കക് ആവശ്ക്കചാർ ഏടറ
യചാണ.ക് മരിഷടറെ പ്രവർത്ക�രി
േൂടെയചാണക് പ്രവചാസരിരേചാകം 
ഭചാഷചാസുവനീറുകൾ പ�രിചയ
ടപ്ട്തക്. നചാട്രിൽ അവധരിക്കക് വ�ു
ന്വർ മെങ്ങുര്ചാൾ സുഹൃത്ു
ക്കൾക്കചായരി ക�ുതുന് സക് രനഹ 
സമ്മചാനങ്ങളചായചാണക് സുവനീറു
കൾ കൂെുതേും മറുനചാട്രിടേത്ു
ന്തക്. ക്അവ�രിരേടറയും മേയചാളം 

മരിഷടറെ ഭചാ�മല്ലചാത്വ�ചാണക്. 
മേയചാള അക്ഷ�ങ്ങളും കവരിത
കളും പഴടമചാഴരികളും സചാംസക് കചാ
�രിക മുദ്രകളുടമല്ലചാം മരനചാഹ�
മചായ കചാേരിഗ്രചാഫരിയരിൽ തയ്ചാ
റചാക്കരിയചാണക് സുവനീറുകൾ ഒ�ു
ക്കരിയരി�രിക്കുന്തക്. ഭചാഷയുടെയും 
സംസക് കചാ�ത്രിടറെയും വ്ചാപനം 
മുൻനരിർത്രി ആവരിഷക് ക�രിച് സുവ
നീറുകൾ മരിതമചായ നരി�ക്കരിേചാണക് 
ആവശ്ക്കചാ�രിടേത്രിക്കുന്തക്. 
മചാറുന് രേചാകത്രിരനചാടെചാപ്ം 
പ�രിഷക് ക�രിച്ചാണക് സുവനീറു
കൾ തയചാറചാക്കുന്തക്. നരിത്ജീ
വരിതത്രിറെ ഭചാ�മചായരി ഉപരയചാ
�രിക്കചാൻ കഴരിയുന് വ്ത്സ്തമചായ 

നരി�വധരി ഉൽപ്ന്ങ്ങൾ സുവനീർ
രഷചാപ്രിേുണ്ക്. രക�ളചാ ടഫസ്റ്റീവക് 
ഉൽപ്ന്ങ്ങൾ, ടകചാരറചാണ പ്രതരി
ര�ചാധ ഉൽപ്ന്ങ്ങൾ, അന്ചാ�ചാ
ഷ്ട്ര ചേച്രിത് രമളയ്ക്കചായുള്ള ഉൽപ്
ന്ങ്ങൾ എന്രിങ്ങടന ന്വവരിധ്
മചായ രശഖ�ം സുവനീറരിേുണ്ക്. 
സുവനീർരഷചാപ്രിടേ ഏ്റവും 
പുതരിയ ഉൽപ്ന്ം ടഫസ്റ്റീവക് കള
ക്ഷൻസചാണക്. രക�ളത്രിടേ സചാം
സക് കചാ�രിക ഉത്സവങ്ങൾ ആരഘചാ
ഷങ്ങൾ എന്രിവടയ മുദ്രകളചാക്കരി 
മേയചാളരിയുടെ നരിത്ജീവരിതത്രി
ടേത്രിക്കു എന് േക്ഷ്രത്ചാ
ടെയചാണ ടഫസ്റ്റീവക് കളക്ഷൻ
സക് ആ�ംഭരിച്തക്. 

രക�ളചാ സചാ�രിയുടെ രകചാട്ണ ടമ
്റീ�രിയേരിൽ പ്രരത്ക ഡരിന്സനു
കൾക്കുള്ളരിൽ മേയചാള അക്ഷ
�ങ്ങളും പതരിപ്രിച്ചാണക് ഓണം 
ടഫസ്റ്റീവക് സചാ�രികൾ തയചാറചാ
ക്കരിയരി�രിക്കുന്തക്. ഇതുകൂെചാടത 
മചാസക് ക്കും മുണ്ും കൂെരി ഓണം 
ടഫസ്റ്റീവക് കളക്ഷൻസരിേുണ്ക്. 
രകചാട്ണ മുണ്രിടറെ ക�രയചാെക് 
രചർന്ക് മേയചാള അക്ഷ�ങ്ങൾ 
ആരേഖനം ടചയ്തചാണക് ടഫസ്റ്റീ
വക് മുണ്ുകൾ. പൂക്കളവും വള്ളം
കളരിയും കണരിടക്കചാന് പൂവുടമചാ
ടക്ക ആരേഖനം ടചയ്തചാണക് മചാ
സക് ക്കുകൾ. ഓണത്രിടറെ വരിവരിധ 
മുദ്രകൾ ആരേഖനം ടചയ് െീ ഷർ
ട്ുകൾ പേ നരിറത്രിേും വേരിപ്
ത്രിേും വരിപണരിയരിൽ േഭ്മചാണക്.  
ടഫസ്റ്റീവക് കളക്ഷൻസരിൽ ആദ്ം 
തയചാറചാക്കരിയതക് വരിഷു ടസ്പഷ്ൽ 
ടഫസ്റ്റീവക് ഉൽപ്ന്ങ്ങളചായരി�ു
ന്ു. കണരിടക്കചാന്പ്ൂവചായരി�ു
ന്ു വരിഷു ടഫസ്റ്റീവക് ഉൽപ്ന്ങ്ങ
ളരിടേ മുദ്ര. ടഫസ്റ്റീവക് കളക്ഷൻ
സരിൽ ദുപ്ട്യും സജ്ീക�രിച്രി
ട്ുണ്ക്. 

ടഫസ്റ്റീവക്  ഉൽപ്ന്ങ്ങൾ
ഓണം

സചാ�രി 2500/-
മുണ്ക് 550/-
മചാസക് ക്കക് 40/-
െീഷർട്ക് 425/-

വരിഷു

കപ്ക് 300/-
െീഷർട്ക് 425/-

സചാ�രി
1250/- to 

1450/-

മ്റക് ഇനങ്ങൾ

വരയചാള ജൂട്ക് 
ബചാ�ക് 310/-

ഹചാൻഡക് 
ബചാ�ക് 180/-

ന്സഡക് 
ബചാ�ക് 140/-

ടറഡക് ഫക്ളചാപ്ക് 
ബചാ�ക് 250/-

ബ്ചാക്കക് ജൂട്ക് 
ബചാ�ക്

200/-

കഴിഞ്ഞ  
2 ചലച്ിതത  
നമളകളിലും നിറസാ
നെിധ്മായിരുനെു 
മലയാളം മിഷപറെ 
സുെനീറുകൾ.  

ഹ്രസ്വചിത്രകമളയിലകും സാന്ിധ്യം അറിയിച്പ്

ഭലഷലസുവനീറുകൾ

https://souvenirshopkerala.com/

ലവറ്ന്  
മാസ്ുകളികല  
വിവിധ  
ഡിലസനുകൾ
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എഴുത്തുപു�

പുറത്ു കേരി തുള്ളുന് മഴയുടെ
യും അകത്ു കേരി തുള്ളുന് 
ഭർത്ചാവരിടറെയും ഇെയരിേചാ

യചാണക് അവൾ നരിന്രി�ുന്തക്.
അയചാളുടെ രചചാദ്ങ്ങൾടക്കചാന്ും 

മറുപെരി പറയചാടത... വചാക്കുകൾ നഷക്െ
ടപ്ട്ല്ല, വചാക്കുകൾ മന:പ്ൂർവം വരിഴുങ്ങരി..

അടതന്രിടനന്ു രചചാദരിച്ചാൽ... ഒ�ുപ
രക്ഷ അവൾക്കറരിയരില്ലചായരി�രിക്കും, അടല്ല
്രിൽ ടവറുടത. എന്ചാൽ ടവറുടതയചാ
രണചാ? എന്രിനു പറഞെതു തടന് വീണ്ും 
വീണ്ും പറയണം എന്വൾ ചരിന്രിച്ു 
കചാണും. ഭർത്ചാടവന് ധചാർഷക്െ്ത്രി
ടറെ മുന മനസ്രിടറെ ഒര�ചാ അണുവരിേും 
�ക്തമരി്റരിക്കുര്ചാൾ മൗനത്രിടറെ രമേ
്രിയണരിഞെു അയചാടള രതചാല്പക്പരിക്കുന്
തരിേുള്ള ഒ�ു �ൂഡ ആഹ്ചാദവും അവൾ 
അതരിേൂടെ അനുഭവരിക്കുന്ുണ്ചാവും.

എഴുത്ുമുറരിയരിടേ അവളുടെ രമശപ്ുറ
ത്ു നരിന്ും അയചാൾ അധരികചാ�രത്ചാടെ 
ഒ�ു കെേചാസ്ു ടകട്ു വേരിടച്െുത്രപ്ചാൾ 
ഞങ്ങളുടെ ടനഞ്ു ക�യരിേരിട് മീനചായരി. 
ഞങ്ങളുടെ കണ്ുകൾ അവടള ദയനീയമചാ
യരി ഉഴരിടഞെ്രിേും അയചാൾ അതരിരേക്കക് 
അവജ്ഞരയചാടെ വീണ്ും രനചാക്കരി അറയ്ക്കു
ന് ഒ�ു വസ്തുവരിടനരപ്ചാടേ അവളുടെ മു
ഖരത്ക്കക് വേരിച്റരിഞെു. ഒ�ു ടനചാെരിയരിെ
ടയ കരിട്രിയുള്ളൂ എ്രിേും അ�ുമ കുഞെരി
ടനരപ്ചാടേ മുഖടത് ചുംബരിച് ആ കെ
േചാസ്ുകൾക്കരിെയരിൽ അള്ളരിപ്രിെരിച്രി�ുന്ു 
ഞങ്ങൾ പുളകമണരിഞെു. ആദ്മചായരിട്ചാ
യരി�ുന്ു ഓമനത്വമുള്ള അവളുടെ മുഖം 
ഇത്യും അെുത്ു ഞങ്ങൾ കചാണുന്തക്. 
ഒ�ു കുഞെരിടനരപ്ചാടേ ഓമനത്വം തുെരി
ക്കുന് മുഖം! ആ കെേചാസ്ുകളരിൽ ചരിേതക് 
അവളുടെ പചാദടത് നമസക് ക്ക�രിച്ു കരിെ
ന്രപ്ചാൾ ചരിേടതചാടക്ക അവളരിൽ നരിന്ും 
ഇത്രി�രി അകേത്രിൽ ആയരിരപ്ചാടയ
്രിേും അവളുടെ അെുരത്ക്കക് നീന്ചാൻ 
ഭ�ീ�ഥ പ്രയതക് നം ടചയ്ുന്ുണ്ചായരി�ുന്ു. 

ഞങ്ങൾക്കതു സരന്ചാഷത്രിനു വക 
നൽകരിടയ്രിേും അതും അധരികം നീണ്ു 
നരിന്രില്ല. ഓണം വരിരശഷചാൽ പതരിപ്രിൽ 
ഒ�ു കഥയചായരി അണരിടഞെചാ�ുങ്ങരിയരിറ
ങ്ങചാൻ എത് ദരിവസങ്ങളചായരി ഞങ്ങൾ 
അവൾടക്കചാപ്ം ഉറക്കടമചാഴരിഞെക് ആകചാം
ക്ഷരയചാടെ കചാത്രി�രിക്കുന്ു. ഇെയ്ക്കവൾ 
ടവട്രി മുറരിക്കുര്ചാഴും, തുന്രിടക്കട്ുര്ചാ
ഴും ഒടക്ക സർവചാം�ം രവദനടകചാണ്ക് 
നുറുങ്ങരി രപചാകുടമ്രിേും, സഹനത്രി
ടറെ ടനല്ലരിപ്െരിയരിരേക്കക് ഞങ്ങൾ ചരിേ
രപ്ചാടഴചാടക്ക ഇറങ്ങരി രപചാകുടമ്രിേും 
തീയരിേു�ുക്കരിടയെുക്കുന് ടപചാന്രിനക് തരി
ളക്കരമടറയചാടണന് ആപക്തവചാക്ത്രി
ടറെ ഉ�ുക്കഴരിച്ക് ഞങ്ങൾ അവളുടെ ഇഷക്െ
ത്രിനു ഇണങ്ങരിക്കരിെന്ു. ചു്റരിനുമചായരി ചരി
തറരിക്കരിെക്കുന് കെേചാസ്ുകൾ എെുക്കു
വചാനചായരി അവൾ കുനരിഞെരപ്ചാൾ ഞങ്ങ
ളരിൽ ആശ്വചാസത്രിടറെ ഒ�ു നരിശ്വചാസം 
ഉയരിർടകചാണ്തചായരി�ുന്ു. രശേ... അരപ്ചാ
രഴക്കും അവരിടെ നരിന്ും ഇവരിടെ നരിന്ും 
ഒടക്കയചായരി അയചാൾ അതക് ടപറുക്കരിടയ
െുത്ു. ഞങ്ങളരിൽ ഭയം വരിറച്ു തുള്ളരിയ
തരിനചാേചാവചാം കെേചാസ്ുകൾ അയചാളുടെ 
കയ്രിേരി�ുന്ു ഇളകരിക്കളരിച്ു.

""ഞചാനചായരിട്ക് തുെങ്ങരിയതക് ഞചാനചായരിട്ക് 
തടന് നരിർത്രിരക്കചാളചാം''

സംഹചാ� തചാണ്ഡവത്രിടറെ അവസചാ
നത്രിൽ ഒ�ു ഉപസംഹചാ�ടമന് മട്രിൽ 
പറഞെു ടകചാണ്ക് അയചാൾ വ�ചാന്യരിരേ
ക്കക് രപചായരി. കെേചാസ്ുടകട്രിടറെ ഉെമസ് 
എന് നരിേയ്ക്കും, അയചാളുടെ ഭചാ�് എന് നരി
േയ്ക്കും അവൾ അയചാളുടെ പരിന്ചാടേ വ�ചാ
ന്യരിരേക്കക് ഇറങ്ങുന് വചാതരിേരിനെുത്ു 
വട� ടചന്ു. കയ്രിൽ ക�ുതരിയ ന്േ്റർ 
ടകചാണ്ക് അയചാൾ അതരിടറെ ഒ�്റത്ക്  
തീ ടകചാളുത്രി. അതരിടനചാപ്ം ചരി�രിയരിൽ 
പ�രിഹചാസം ചചാേരിച്ക് അവളുടെ രനട� 
"എരന്ചാെക് കളരിച്ചാൽ ഇങ്ങടനയരി�രിക്കും' 
എന് മട്രിൽ ഒ�ു രനചാട്ം എറരിയചാനും 

മെരിച്രില്ല.
ആ കെേചാസ്ുകൾക്കരിെയരിൽ കരിെന്ു 

ഞങ്ങൾ ടപചാള്ളരിയതക് ചൂരെ്റരിട്ചായരി�ു
ന്രില്ല, അവളുടെ കണ്രിടേ തീനചാളങ്ങൾ 
ഏ്റചായരി�ുന്ു... ആദ്ം ഒന്ക് നെുങ്ങരിടയ
്രിേും ഞങ്ങൾ പ�സ്പ�ം ആശ്വസരിപ്രിച്ു. 
ഒ�ു തീയ്ക്കും ഞങ്ങടള ചുെചാൻ കഴരിയുക
യരിടല്ലന്ക് ഞങ്ങൾ സ്വയം ആവർത്രിച്ു 
മനസ്രിടന ഉറപ്രിച്ുടകചാണ്രി�ുന്ു. അതക് 
പറഞെു അവടള ആശ്വസരിപ്രിക്കണടമ
ന്ുണ്ചായരി�ുടന്്രിേും അവളുടെ മുഖം 
കണ്രപ്ചാൾ ഇത്രി�രി കചാത്രി�രിക്കചാനചാണക് 
രതചാന്രിയതക്. അയചാളുടെ ക്രൂ�ത കചാണചാ
നചാവചാത്തക് രപചാടേ ആ അ�ക് നരിനചാളങ്ങൾ 
ഹൃദയത്രിരേക്കക് ഏ്റുവചാങ്ങരി അവൾ 
കണ്ുകൾ ഇറുകരിയെച്ു നരിന്രിട്ു പരിടന് 
തളർന്തക് രപചാടേ പതുടക്ക അവരിടെക്കരി
�ുന്ു. ഞങ്ങളചാകടട് അവളുടെ കചാവൽ
ക്കചാ�ചായരി അവടള ടതചാട്ും തരേചാെരിയും 
ഇ�ുടന്്രിേും അവൾ അടതചാന്ും അറരി
യുന്ുണ്ചായരി�ുന്രില്ല.

ഞങ്ങൾക്കക് അവളുമചായുള്ള ടചങ്ങചാ
ത്ം ഇരപ്ചാൾ തുെങ്ങരിയതല്ല. സക് കൂളരിടേ 
കടയ്ഴുത്ു മചാസരികയരിൽ ഒ�ു ടകചാച്ു 
കവരിതയചായരിട്ചാണക് അവൾ ഞങ്ങടള 
എതരിര�്റതക്. ഇന്ും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ക്. 
അന്ും അവൾക്കരിരത മുഖമചായരി�ുന്ു. 
ഒ�ു ചരിത്ശേഭത്രിടനക്കുറരിച്ുള്ള ഒ�ു 
ടകചാച്ു കവരിതയചായരി�ുന്ു അതക്. ഒ�ു 
ശേഭമചായരി പചാറരിനെന് അവളുടെ  വർ
ണ്ങ്ങൾ തുന്രിടയെുത് ശേഭമചായരി ആ 
കവരിതയരിേൂടെ ഞങ്ങൾ പചാറരിപ്റന്ു, ആ 
സക് കൂൾ മു്റവും കെന്ു നചാെു മുഴുവൻ 
ചു്റരി. അടതചാ�ു തുെക്കമചായരി�ുന്ു. പരിടന് 
പൂക്കളചായരി, സൂ�്നചായരി, പൂച്യചായരി, 
കചാക്കയചായരി, കുറുക്കനചായരി, �ചാജകുമചാ
�നും �ചാജകുമചാ�രിയുമചായരി, മഴയചായരി, 
ടവയരിേചായരി ഒടക്ക ഞങ്ങടള എത് രപജു
കളരിൽ അവൾ കുത്രിനരിറച്ു! അവളരിേൂടെ 
എത് കു�ുന്ുകളുടെ നചാവരിൽ ഞങ്ങൾ 

കയറരിയരിറങ്ങരി, പ്രണയത്രിടറെ കുളരി�ക്മ
ഞെരിേൂടെയും, നരി�ചാശയുടെ നീ്റൽ പചാ
െങ്ങളരിേൂടെയും ഞങ്ങളുടെ ന്കപരിെരി
ച്ു അവൾ എത്യചായരി�ുന്ു നെന്തക്? 
അവൾടക്കചാപ്ം ഞങ്ങളും വളർന്ു. പട്ു
പചാവചാെയരിൽ നരിന്ും ദചാവണരിയരിരേക്കും 
പരിടന് സചാ�രിയരിരേക്കും കയറുര്ചാൾ 
ഞങ്ങടള അവൾ മചാ്റരി നരിർത്രിയടതയരി
ല്ല. അധരികം കീറരിമുറരിച്ു ടനചാ്�ടപ്െു
ത്ചാടത തടന് അവൾ ഞങ്ങടള എവരി
ടെടയചാടക്ക കയ്റരി ഇ�ുത്രി!

പരിടന് എരപ്ചാഴചായരി�ുന്ു അവൾ 
ഞങ്ങടള തഴഞെതക്? സുന്ദ�നും പണ
ക്കചാ�നുമചായ അവളുടെ ഭർത്ചാവുടമചാ
ത്ുള്ള ജീവരിത പചാേത്രിരേക്കക് കയറരി
യരപ്ചാരഴചാ? വരിവചാഹത്രേന്ു അവടള 
അനുഗ്രഹരിയ്ക്കചാൻ വന് അവളുടെ മേയചാളം 
അദ്്ചാപരിക പറഞെതക് ''നരിത്ടയ ഒ�ു ഭചാ
�്ടയക്കചാളുപ�രി ഒ�ു എഴുത്ുകചാ�രിയചായരി 
അറരിയടപ്െചാനചാണക് ഞചാൻ ആഗ്രഹരിക്കു
ന്തക്'' എന്ചായരി�ുന്ു. അവൾ അതക് ഓർ
മ്മരിക്കുന്ുണ്ചാവുരമചാ, എരന്ചാ?

ഞങ്ങൾ അവടള എത് അേട്രിയരിട്ും 
വരിവചാഹ ദരിനങ്ങളരിേക് ഒന്ും അയചാൾ 
അവടള രപനടയെുക്കചാരന സമ്മതരിച്രില്ല. 
മധുവരിധുവരിടറെ രപ�ക് പറഞെക്, കെരിഞെൂൽ 
�ർഭത്രിടറെ രപ�ക് പറഞെക്, അമ്മയും 
കുഞെും തമ്മരിേുള്ള ടപചാക്കരിൾടക്കചാെരി 
ബന്ം പറഞെക്, അങ്ങടന അങ്ങടന  
അയചാൾ ഓര�ചാ കചാ�ണങ്ങൾ ഉണ്ചാക്കരി 
അവളുടെ എഴുത്ുമുന കുത്രിടയചാെരിച്ു
ടകചാരണ്യരി�ുന്ു. കചാത്രി�ുന്ു കചാത്രി�ു
ന്ു ഞങ്ങളും മുഷരിഞെു. ഞങ്ങടള രതെരി 
നെക്കുന്വ�ുടെ അെുരത്ക്കക് ഞങ്ങളും 
പതുടക്ക വേരിഞെുടവന്ു പറഞെചാൽ 
മതരിടയരല്ലചാ. എ്രിേും അവൾ  ഞങ്ങടള 
എത്മചാത്ം സക് രനഹരിച്തചാ എന് ഓർമ്മ
യരിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒ�ു ടചവരി അവൾക്കചാ
യരി എരപ്ചാഴും തുറന്ു ടവച്രി�ുന്ു.

അ വ �ു ട െ  ഒ ര �  ഒ �ു  ര മ ചാ ൾ 

അവള് വഴികള്
കഥ
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രലഗജശ്വരി ജി നലെർ
മലയാളം മിഷൻ കഗാവ

എഴുത്തുപു�

ആ കടലാസ്ുകൾ 
ക്ിടയിൽ കിടനെു 
ഞങ്ങൾ പ�ാള്ളിയതട് 
ചൂനടറ്ിട്ായിരുനെില്, 
അെളുപട കണ്ിപല 
തീനാളങ്ങൾ 
ഏറ്ായിരുനെു... ആദ്ം ഒനെട് 
നടുങ്ങിപയങ്ിലും ഞങ്ങൾ 
�രസ്പരം ആശ്വസിപ്ിച്ു.

ഉപ�രിപഠനത്രിനചായരി രഹചാസ്റ്റേരിരേക്കും, 
അവളുടെ ഭർത്ചാവക് ഔരദ്ചാ�രികയചാത്
യുടെ നീണ് ഇെരവളകളരിരേക്കും മുങ്ങു
ന്തരിനരിെയരിൽ അവളുടെ മെുപ്ക് കണ്രിട്ചാ
വും, ഒ�ു ദരിവസം അയചാൾ തടന്യചാണക് 
രചചാദരിച്തക് ""ടവറുടത ഇ�രിക്കുന് സമ
യത്ക് നരിനക്കക് വീണ്ും എഴുതരിക്കൂടെ'' 
എന്ക്. അതക് രകട്രപ്ചാൾ സരന്ചാഷത്രി
ടറെ ഒ��ുവരി ഞങ്ങളരിേൂടെ ഒഴുകരി ഇറ
ങ്ങരിടയ്രിേും ഞങ്ങൾ ആശ്രയചാടെ 
നരിന്ു. ഇനരിയും ഇവൾക്കക് ഞങ്ങടള ഭചാവ
നയുടെ ന്ശേങ്ങളരിടേക്കക് വേരിച്ു കയ
്റചാൻ കഴരിയുരമചാ?  ഞങ്ങടള ടത�ുവരിരേ
ക്കക് വേരിടച്റരിയുന്തക് രപചാടേ ഉരപക്ഷരി
ച്തക് ദഹരിക്കചാത്തുരപചാടേ തരികട്രി വന്
രപ്ചാൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ു ബേടമചാടക്ക 
പരിെരിച്ു നരിന്ു.  എന്ചാൽ അവൾ ദയനീ
യതരയചാടെ, സക് രനഹരത്ചാടെ, സ്െ
രത്ചാടെ ഒടക്ക ഞങ്ങടള രതചാണ്രി വരിളരി
ക്കുര്ചാൾ എങ്ങടന ടചവരി ടകചാട്രി അെ
ച്രി�രിക്കചാനചാവും? എങ്ങടന കണ്രിടല്ലന്ു 
നെരിക്കചാനചാവും? ഞങ്ങൾ ഒന്ക് ടതചാട്രപ്ചാ
രഴക്കും അരനകം നചാൾ കചാണചാതരി�ുന് 
കൂട്ുകചാർ വീണ്ും കണ്ു മുട്രിയരപ്ചാൾ 
കണ് സരന്ചാഷമചായരി�ുന്ു അവൾക്കക്. 
ഒ�ു കവരിതയചായരി�ുന്ു അവൾ ആദ്ം 
എഴുതരിയതക്. അതക് പൂർത്രിയചായരപ്ചാരഴ
ക്കും അവളുടെ കണ്ുകൾ നരിറടഞെചാഴു
കരി. ഞങ്ങൾ  അവടള ആരവശരത്ചാടെ 
പുണർന്ു. അവളുടെ വരി�ൽതു്രിേൂടെ 
ഞങ്ങൾ വീണ്ും സൗഭചാ�്ത്രിടറെ രസചാ
പചാനങ്ങളരിരേക്കക് യചാത് തുെങ്ങരി. കഥകളും 
കവരിതകളും ഒടക്കയചായരി അവ വചായന
ക്കചാ�രിരേക്കക് ഒഴുകരിയരിറങ്ങരി.  പ്രസരിദ്ീക�
ണങ്ങൾ ഇരങ്ങചാട്ു രതെരിടയത്രി. അവൾ 
എഴുത്രിടറെ ഉയ�ങ്ങൾ തചാണ്ുരന്ചാറും 
അയചാളുടെ ടവളുത് തുെുത് മുഖത്ു 
അതൃപക്തരിയുടെ ക�രിരമഘങ്ങൾ ഉ�ുണ്ു 
കൂെചാൻ തുെങ്ങരി. അവ സദചാ മുഖത്ു 
തടന് ഇഴഞെു നെക്കുന്തക് കടണ്്രി
േും ഇനരിയും അവളരിൽ നരിന്ും അകന്ു 
നരിൽക്കചാൻ ഞങ്ങൾ തയ്ചാറചായരി�ുന്രി
ല്ല. അവൾ എഴുത്രിരേക്കക് തടന് മുഖം 
തരി�രിച്ു നരിന്ു.

അവളുടെ ഭർത്ചാവരിടറെ പ�ചാതരിയും 
കൂെരി വന്ു. ഭർത്ചാവു വീട്രിൽ ഉള്ള ഒഴരിവു 
രന�ങ്ങളരിൽ അവൾ എഴുത്രിടന വചാ�രിപ്രി
െരിച്രി�രിക്കുന്തക് കചാണുര്ചാൾ അയചാൾ
ക്കക് കേരിയരിളകും.

""ആ�ുമരില്ലചാടത മെുപ്ക് രതചാന്ുര്ചാൾ 

എടന്്രിേും എഴുതചാൻ പറടഞെന്ു 
ടവച്ു മുഴുവൻ സമയവും ഇതരിടറെ പുറടക 
നെക്കുന്ടതചാന്ും എനരിക്കരിഷക്െമല്ല.'' 
കണക്കുകടള രചർത്ു പരിെരിക്കുന് കണ്രി
കൾ മചാത്മചായരി അക്ഷ�ങ്ങടള കണ്രി�ു
ന് അയചാൾ ഒ�രിക്കൽ മു�ണ്ു.

നരിടറെ വഴരി ഇടതന്ക് ഞങ്ങൾ ആവർ
ത്രിച്ക് ഇതരിനകം അവളുടെ മനസ്രിടന 
രബചാധ്ടപ്െുത്രിയരി�ുന്തരിനചാേചാവചാം 
അവളടതചാന്ും രകട്തചായരിരപ്ചാേും നെരി
ച്രില്ല.

ഇന്യചാൾ വീട്രിൽ എത്രിയതക് തടന് 
കേരിയുടെ അവതചാ� പു�ുഷനചായരിട്ചായരി
�ുന്ു. അവടളഴുതരിയ ഒ�ു കഥയരിടേ ഭർ
ത്ചാവരിനു അയചാരളചാെക് �ൂപ സചാദൃശ്മുടണ്
ന്ു പറഞെു ആര�ചാ ആ കഥ ഇന്യചാ
ളുടെ കയ്രിൽ എത്രിച്ുവരത്. വചായരിച്ു 
കഴരിഞെരപ്ചാൾ അയചാൾക്കും രതചാന്രി 
അതരിടേ വരില്ലനചായ ഭർത്ചാവക് അയചാൾ 
തടന്യചാടണന്ക്. അയചാൾ വന്ു കയറരി
യതും അവളുടെ രനട� ചീറരി.

""എടന്പ്്റരിയുള്ള അെുത് കഥ ഇനരി
ടയന്ചാണചാരവചാ പ്രസരിദ്ീക�രിക്കുന്തക്?'' 
കഥയറരിയചാടത ആട്ം കചാണുന്വടള
രപ്ചാടേ അവൾ മരിഴരിച്ു നരിന്ടതയുള്ളൂ.

അയചാൾ പചാന്റ് സരിടറെ രപചാടക്ക്റരിൽ 
കയ്രിട്ു ഏരതചാ മചാസരികയരിൽ നരിന്ും കീ
റരിടയെുത് �ണ്ു തചാളുകൾ ചു�ുട്രിക്കൂട്രി 
ഒ�ു കെേചാസ്ു പന്ചാക്കരി അവളുടെ രനർ
ടക്കറരിഞെു. അവളതു പതുടക്ക നരിവർ
ത്രിടയെുത്ു രനചാക്കരി. കഴരിഞെയചാഴ്ച ഒ�ു 
മചാസരികയരിൽ വന് കഥയചായരി�ുന്ു അതക്. 
അതരിനകത്രി�ുന്ു ചരി�രിക്കുന് ഞങ്ങൾ
ക്കും അയചാടളരപ്ചാടേ അരപ്ചാഴചാണക് 
രതചാന്രിയതക് "ടശെചാ ഇതയചാടളരപ്ചാടേ 
തടന്യുടണ്രല്ലചാ'ന്ക്. എന്ചാൽ അവൾ
ക്കങ്ങടന രതചാന്രിയരതയരില്ല എന്വളു
ടെ മുഖം വരിളരിച്ു പറയുന്ുണ്ചായരി�ുന്ു. 
എന്ചാൽ അവൾ ഒന്ും മരിണ്ചാടത നരിന്ു. 
ഈയരിടെയചായരി അവൾ അങ്ങടനയചാണക്. 
അയചാരളചാെു വല്ലതും തരി�രിച്ു പറഞെചാ
േും അയചാൾക്കക് രദഷ്മചാണക്, മരിണ്ചാടത 
നരിന്ചാേും രദഷ്മചാണക്. അതുടകചാണ്ക് 
അവൾ �ണ്ചാമടത് മചാർഗ്ഗമചാണക് തരി�
ടഞെെുത്തക്.

എന്ചാേും കത്രിച്ു കളരയണ്രിയരി
�ുന്രില്ല... അവളുടെ എത് ദരിവസടത് 
അധ്വചാനമചായരി�ുന്ു അതക്.  അവരളചാടെചാ
പ്ം ഞങ്ങളും എത് ദരിവസങ്ങൾ ഉറക്കള
ച്രി�ുന്തചാണക്.

എത്രന�ം അവൾ അങ്ങടനയരി�ുന്ു
ടവന്റരിയരില്ല, കണ്ുകൾ തുറന്വൾ ചു്റും 
പ�തരി. അയചാടള തരി�യുകയചാവും, അരതചാ 
അവളുടെ കെേചാസ്ുകരളചാ... അയചാൾ 
അവരിടെ ഉണ്ചായരി�ുന്രില്ല. അവളുടെ 
കണ്ുനീ�ചായരി വ�ചാന്യരിരേക്കക് കയറരി 
വന് മഴയുടെ ദുർബേമചായ വരി�േുകൾ 
കുതരിർടത്െുത് കെേചാസ്ു ചചാ�ങ്ങൾ 
അവരളചാടെരന്ചാ  പറയചാടനന്വണ്ം 
അവരിെവരിടെയചായരി ചരിതറരിക്കരിെന്രി�ുന്ു.

�ചാത്രിയുടെ അവസചാന യചാമങ്ങളരി
േചാണക് അവൾ കരിെന്ടത്രിേും അവൾ 
സുഖമചായരി ഉറങ്ങരി. ആദ്മചായചാണക് ദു:
സ്വപ്നങ്ങടളചാന്ും കചാണചാടത ഇത്യും 
സുഖമചായരിട്ു ഉറങ്ങുന്ടതന്ക് ഞങ്ങൾ
ക്കു മചാത്മല്ല അവൾക്കും  രതചാന്രിക്കചാ
ണും. ഉറങ്ങുന്തക് വട� അവൾ പരക്ഷ 
ടവറുടത ഇ�ുന്രില്ല. ആർടക്കചാക്കരയചാ 
അവൾ രഫചാണ ടചയ്ുന്ുണ്ചായരി�ുന്ു. 
എടന്ചാടക്കരയചാ  കുത്രിക്കുറരിക്കുന്ു
ണ്ചായരി�ുന്ു.

�ചാവരിടേ പതരിവുരപചാടേ എഴുരന്
്റക് അവൾ പ്രചാതൽ ഉണ്ചാക്കരി. അയചാൾ 
വ�ചാൻ കചാത്രി�ുന്  ുഒന്രിച്രി�ുന്  ുപ്രചാതൽ 
കഴരിച്ു. അവർക്കരിെയരിൽ മൗനം നീണ്ു 
നരിവർന്ു കരിെടന്്രിേും അയചാളുടെ 
വേരിഞെു മുറുകരി ടപചാട്ചാൻ പചാകമചായ 
മുഖരത്ക്കക് ഇെയ്ക്കരിടെ ടചറുചരി�രിരയചാടെ 
അവൾ കണ്ുകൾ അയച്തക് അയചാളരിൽ 
പേവരിധ സംശയങ്ങൾ �ൂപടപ്െുത്രി
ടയന്ക് ആ മുഖം അവരളചാെു പറഞെു. 
അവൾ വീണ്ും ഞങ്ങടള ഉരപക്ഷരിക്കു
രമചാ എന് സംശയത്രിേും രപെരിയരിേും 
ഞങ്ങൾക്കു വട്ു പരിെരിടച്ക്കുരമചാ എന്ക് 

രതചാന്രിടയ്രിേും ഞങ്ങൾ പരിെരിവരിെചാടത 
അവടള മുറുടക പരിെരിച്രി�ുന്ു. ഒ�ു രവള 
"വട്ചാരയചാ' എന്യചാൾ പരിറുപരിറുക്കുന്തു 
ഞങ്ങൾ രകട്ു. അയചാൾ ഓഫീസരിടേക്കരി
റങ്ങചാൻ തുെങ്ങരിയരപ്ചാൾ അവൾ വചായ 
തുറന്ു സ്വചാഭചാവരികമചായ സ്വ�ത്രിൽ 
പറഞെു തുെങ്ങരി 

""അടത, ഞചാൻ നരിങ്ങളുടെ അമ്മചായരി 
അച്നരനചാെക് അതചായതക് എടറെ അച്
രനചാെക് ആദ്മചായരി നരിങ്ങളുടെ ശ�രിക്കുള്ള 
സ്വഭചാവം ഒന്ക് പറഞെു രപചായരി. എന്ചാേും 
നരിങ്ങടളക്കുറരിച്ുള്ള മതരിപ്രിടനചാന്ും മചാ
്റമരില്ല രകരട്ചാ, എന്ചാേും "എഴുത്ു നരിർ
ത്ണ്ചാ രമചാടള'ന്ു എരന്ചാെക് പറഞെ
പ്ം ഞചാനങ്ങു തീ�ുമചാനരിച്ു എഴുത്ു 
തുെ�ചാൻ. പരിടന് എടറെ എഴുത്ും, 
എരന്ം കത്രിക്കചാതരി�രിക്കചാൻ അച്ൻ 
ഒ�ു പ�ചാതരി രപചാേീസരിേും, വനരിതചാ
കമ്മീഷനരിേും, രവടണ്രി മനുഷ്ചാവ
കചാശ കമ്മീഷനരിേും ഒടക്ക നൽകചാടമ
ന്ു പറഞെരിട്ുണ്ക്. എന്ചാേും മ�ുരമചാ
രനചാെക് രദഷ്ടമചാന്ുമരില്ല രകരട്ചാ. പ്രരത്
കം തരി�ക്കരിടയന്ു പറയചാൻ പറഞെരിട്ു
ണ്ക്. പരിടന് ഒ�ു കചാ�്ം പറയചാൻ മറന്ു. 
എഴുത്ു തുെ�ണടമ്രിൽ സ്വന്ം വീട്രിൽ 
രപചായരി ടചയ്ചാ മതരിടയന്ു ഇന്ടേ പറ
യുന്തക് രകട്ു. എടറെ വരിയർപ്ും സ്വപ്നവും 
എല്ലചാം നട്ു വളർത്രിയ ഈ  സ്വന്ം വീ
െുള്ളരപ്ചാൾ ഞചാനരിനരി രവടറ എരങ്ങചാ
ട്ു രപചാകചാനചാ മചാരഷ? അതക് ടകചാണ്ക് 
ന്വകരിട്ക് ഓഫീസരിൽ നരിന്ും ഇറങ്ങരി 
പതരിവക് രപചാടേ ക്ബ്രിേും ഒടക്ക രപചായരി 
വന്ചാൽ മതരി. ടവച്ക് വരിള്േും എഴുത്ും 
ഒടക്കയചായരി ഞചാനരിവരിടെ തടന് കചാണും.''

ആകചാംഷയുടെ ബേൂണ ഊതരിവീർ
പ്രിച്ു അവർക്കരിെയരിൽ ഞങ്ങൾ നരിന്
രപ്ചാൾ അവൾ അയചാളരിൽ നരിന്ും ഒ�ു 
ടപചാട്രിടത്റരി പ്രതീക്ഷരിച്ചായരി�ുന്ു നരി
ന്രി�ുന്തക്. അയചാൾ ഒന്ക് കരയ്ചാങ്ങു
കടയ്രിേും ടചയ്ുടമന്ക് സത്മചായും 
ഞങ്ങരളചാടെചാപ്ം അവളും ക�ുതരിക്കചാ
ണും. എന്ചാൽ എ�രിയുന് കണ്ുകരളചാ
ടെ അയചാൾ കചാറരിടറെ രഡചാർ വേരിച്െച്ു 
ഓെരിച്ു രപചായതും അവൾ മൂളരിപ്ചാരട്ചാടെ 
എഴുത്ുമുറരിയരിരേക്കക് കെന്ു.  മൂക്കത്ക് 
വരി�ൽ ടവച്ക് ഞങ്ങളും.
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ശക്തരിയചായരി വീശുന് കചാ്റരിൽ 
നരിവർത്രിപ്രിെരിച്രി�രിക്കുന് 
കുെ മെങ്ങരി ചരിേരന�ത്ക് 

രദഹമചാടക നനച്ുടകചാണ്ക് മഴ അവടള 
രനചാക്കരി കുണുങ്ങരിച്രി�രിക്കുന്തുരപചാടേ 
രതചാന്രി. രമഘങ്ങളചാൽ മൂെരി സൂ�്ടന കചാ
ണചാരനയരില്ല.

രവ�ം നെന്ക് ബസക് സ്റ്റചാൻഡരിരേക്കക് 
ടചന്രപ്ചാൾ അവൾക്കക് രപചാരകണ് ബസക്  
രപചാകചാൻ തയ്ചാറചായരിക്കരിെക്കുന്ു. ഓെരി
ടച്ന്ക് ബസരിരേക്കക് കയറുര്ചാൾതടന് 
രപചാകചാനുള്ള മണരിയെരിച്ു.

ആടളചാഴരിഞെുകരിെന് സീ്റുകളരിടേചാ
ന്രിൽ സ്ചാനംപരിെരിച്ുടകചാണ്ക് അവൾ 
മുെരിയരിഴകളരിരേയും വസ്ത്രത്രിരേയും 
ടവള്ളം തട്രിക്കളഞെു. സീ്റരിന�രികരിേചാ
യരി കുെ ഭദ്രമചായരി ചചാ�രിവച്രശഷം ജന
േരിേൂടെ പുറരത്ക്കക് രനചാക്കരി.

ഒ�ു മണരിക്കൂർ യചാത്യുണ്ക്, ബസരി
രനക്കചാൾ  രവ�ത്രിൽ അവളുടെ മനസക് 
സഞ്�രിച്ുതുെങ്ങരി. പതരിനഞ്ുവർഷ
ങ്ങൾ കെന്ുരപചായരി�രിക്കുന്ു അവരിടെ 
നരിന്ു രപചാന്രിട്ക്.

അവളുടെ ന്കപരിെരിച്ക് അച്ടറെ വീട്രിൽ
നരിന്രിറങ്ങരി നെന് അമ്മയുടെ രതങ്ങൽ 
ഇന്ും കചാതരിൽ മുഴങ്ങുന്തുരപചാടേ 
രതചാന്രി. അമ്മടയ സംശയരിച്ക് അവളുടെ 
പരിതൃത്വം നരിരഷധരിച്ക് വീട്രിൽനരിന്ും ഇറ
ക്കരിവരിട്രപ്ചാൾ ആ മുഖത്ക് കണ് ക്രൂ�ത 
ഇന്ുടമചാ�ു രപെരിസ്വപ്നംരപചാടേ ഇെയ്ക്കരി
െയ്ക്കക് ടതളരിയചാറുണ്ക്.

"അച്ൻ പചാവമചാണക്... അവർ, അച്ടറെ 
വീട്ുകചാർ അച്ടന ടത്റരിദ്�രിപ്രിച്തചാ
ണക്. എടന്്രിേും എല്ലചാം മനസരിേചാക്കരി 

അരദേഹം നമ്മടള തരി�രിച്ുവരിളരിക്കും" ഉറച് 
വരിശ്വചാസരത്ചാടെയുള്ള അമ്മയുടെ വചാ
ക്കുകളചാശ്വചാസം പക�ചാറുണ്ചായരി�ുടന്
്രിേും അവൾ അച്ടനക്കുറരിച്ക് വളട�
ടയചാന്ും ചരിന്രിക്കുമചായരി�ുന്രില്ല.

ചരിേ രന�ങ്ങളരിൽ മനസരിേെരിഞെുകൂ
െുന് ടനചാ്�ം ടവറുപ്ചായരി തീ�ുര്ചാൾ 
അമ്മരയചാെക് ടവറുടത രദഷ്ടപ്െുമചായരി
�ുന്ു. ഒെുവരിേതക് കണ്ുനീ�ചായരി കേങ്ങരി
ടയചാഴുകുര്ചാൾ അമ്മയുടെ മെരിയരിൽ 
അഭയംപ്രചാപരിച്ക് രതങ്ങരിക്ക�യുമചായരി�ുന്ു.

വള�ുരന്ചാറും അച്ടനന് സ്വപ്നം മങ്ങരി
ത്ുെങ്ങരി. ചരിേ രന�ങ്ങളരിൽ അമ്മയുടെ 
ജൽപ്നങ്ങളരിൽ മചാത്ം ടതളരിയുന് �ൂപ
മചായരിമചാറരിയരി�ുന്ു അച്ൻ.

ഇന്ടേ ആ കത്ക് വ�ുന്തുവട� 
ഈ ജന്ത്രിൽ അച്ടന കചാണചാൻ സചാ
ധരിക്കുടമരന്ചാ, അച്ൻ തങ്ങടള സ്വീക
�രിക്കുടമരന്ചാ ഒ�രിക്കൽരപചാേും സ്വപ്നം 
കണ്രി�ുന്രില്ല.

ഉെൻ പചാേചാട്ു തറവചാട്രിടേത്ണടമ
ന് കത്ക് കരിട്രിയരപ്ചാൾ മുതൽ അമ്മയു
ടെ സരന്ചാഷടമചാന്ക് കചാരണണ്തുത
ടന്യചായരി�ുന്ു.  യചാത് ടചയ്ചാൻ പ്റുമചാ
യരി�ുടന്്രിൽ അമ്മയും അവരളചാടെചാപ്ം 
കചാണുമചായരി�ുന്ു.

യചാത് പുറടപ്െുര്ചാൾ, അച്ടന 
കണ്ചാേുെൻ കചാൽടതചാട്ു നമസ്ക�രിച്ക് 
അനുഗ്രഹം വചാങ്ങണടമന്ക് അമ്മയു
ടെ ന്കയ്രിേെരിച്ക് സത്ം ടചയ്രിച്രി�ുന്ു.

ഓർമ്മയുടെ രത�രിരേറരി അവളുടെ 
മനസക് പചാേചാട്ു തറവചാട്ു മു്റത്ക് പേത
വണ രപചായരിവന്ു. ടതചാട്െുത് സീ്റരിൽ 
ആര�ചാ വന്രി�ുന്രപ്ചാഴചാണക് അവൾക്കക് 

പ�രിസ�രബചാധമുണ്ചായതക്. മഴ മചാറരിയരി
�രിക്കുന്ു, ജനേഴരികളരിൽ പ്റരിപ്രിെരിച്രി�രി
ക്കുന് മഴത്ുള്ളരികടള വരി�േുകൾടകചാ
ണ്ക് തട്രിക്കളഞെക് പുറരത്ക്കക് കണ്ുകൾ 
പചായരിച്ക് അവൾ ടവറുടത ചരി�രിച്ു.

ഇറങ്ങചാനുള്ള സ് േ മ ചാ യരപ് ചാ ൾ 
കുെയും മചാരറചാെെുക്കരി വചാതരിേരിന�രികരി
രേക്കക് നീങ്ങരിനരിന് അവടള കണ്ക് കണ്
ക്ടർ അല്പം നീ�സരത്ചാടെ പറഞെു, "നരിർ
ത്രിത്�ചാം ധൃതരിയരിൽ ചചാെരി ഞങ്ങൾക്കക് 
പണരിയുണ്ചാക്ക�ുതക് രകരട്ചാ."

അതുരകട്രപ്ചാൾ അവൾക്കക് ചരി�രിയചാണക് 
വന്തക്. "നരിങ്ങൾടക്കന്റരിയചാം എനരിക്കും 
അമ്മയ്ക്കും നഷക്െമചായ ജീവരിതമചാണക് 
ഇരപ്ചാൾ തരി�രിടക കരിട്ചാൻ രപചാകുന്തക്."

അവളുടെ വചാക്കുകൾ ചുണ്രിൽനരിന്ക് 
പുറരത്ക്കക് വന്രിടല്ല്രിേും എരന്ചാ മന
സരിേചായതുരപചാടേ കണ്ക്ടർ അവടള 
രനചാക്കരി ചരി�രിച്ുടകചാണ്ക് ടബല്ലെരിച്ു.

ബസക് ഇറങ്ങരി നെക്കുര്ചാൾ അവൾ
ക്കക് സംശയടമചാന്ും രതചാന്രിയരില്ല. അത്
യ്ക്കക് വരിശദമചായരി അമ്മ വഴരി പറഞെുടകചാെു
ത്രി�ുന്ു. രറചാഡരിൽനരിന്ക് ടചമ്മണപചാത
യരിരേക്കരിറങ്ങരിയരപ്ചാരഴകണ്ു ആ വേരി
യപറ്ും �ണ്ുനരിേ മചാളരികയും.

ര�്റക് കെന്ക് നെന്ുതുെങ്ങരിയരപ്ചാൾ 
ഹൃദയം ശക്തരിയചായരി മരിെരിക്കചാൻ തുെങ്ങരി. 
മുൻവശടത് വ�ചാന്യരിൽ ആട�ല്ലചാരമചാ 
ഇ�രിക്കുന്ുണ്ക്. അവടള കണ്രപ്ചാൾ ഒ�ു 
ടചറുപ്ക്കചാ�ൻ മു്റരത്ക്കരിറങ്ങരിവന്ക് 
മന്ദഹസരിച്ുടകചാണ്ക് രചചാദരിച്ു, "അശ്വ
തരിയരല്ല ?"

അരതടയന്ുത്�ം പറയുര്ചാരഴക്കക് 
വ�ചാന്യരിൽ കുരറ ആളുകൾ തെരിച്ുകൂെരി. 

ടപടട്ന്ക് ഉള്ളരിൽനരിന്ക് ഒ�ു ക�ച്രിൽ ഉയർ
ന്ുരകട്ു ആട�ല്ലചാരമചാവന്ക് അവടള 
അകരത്ക്കു കൂട്രിടക്കചാണ്ുരപചായരി. ഇെ
നചാഴരിയുടെ അപ്ുറം നെുമു്റടത് വ�ചാ
ന്യരിടേ കട്രിേരിേരി�ുന് വയസചായ ഒ�ു 
സ്ത്രീയുടെ സമീപടത്ത്രിയതക് മചാത്രമ 
ഓർമ്മയുള്ളൂ.

"അശ്വതരിക്കുട്ീ…!" എന്ക് വരിളരിച്ുടകചാ
ണ്ക് ഒ�ു രതങ്ങരേചാടെ ആ വൃദ് അവടള 
ടകട്രിപ്രിെരിച്ക് ക�യചാൻതുെങ്ങരി.

അ്�ന്രി�രിക്കുന് അവരളചാെക് ആര�ചാ 
പതരിടയപ്റഞെു, "രമചാടള ഇതക് അച്മ്മ
യചാണക്."

അച്മ്മയുടെ രതങ്ങരിക്ക�ച്രിേരിനരിെ
യരിൽ അവൾ രകട്ു, "എടറെ കുഞെുണ്രി
യുടെ അവസചാനടത് ആഗ്രഹമചായരി�ുന്ു 
നരിടന്ടയചാന്ക് കചാണണടമന്തക്. അതക് 
സചാധരിക്കചാടത അവൻ രപചായരി." ഒന്ു നരി
ർത്രിയരിട്ക് അവർ തുെർന്ു, "രമചാരള..!അ
ച്മ്മരയചാെക്  ക്ഷമരിക്കണം, നീ വന്രല്ലചാ... 
ഇതുകണ്ക് അവടറെ ആത്മചാവക് സരന്ചാ
ഷരിക്കുന്ുണ്ചാവും."

ആട�ചാടക്കരയചാ ചു്റും നരിന്ക് രതങ്ങരി
ക്ക�യുന്ു. അവളുടെ ഉള്ളരിൽ തരികട്രിവന് 
രതങ്ങൽ ടനഞ്രിൽ തങ്ങരിനരിന്തല്ലചാടത 
പുറരത്ക്കുവന്രില്ല. അവരിടെ ആ അപ�രി
ചരിത�ുടെ നെുവരിൽ എന്ുടചയ്ണടമന്
റരിയചാടത അവൾ ഇെനചാഴരിയരിരേക്കക് തുറരി
ച്ുരനചാക്കരിടക്കചാണ്ക് ടവറുടതയരി�ുന്ു.

എഴുത്തുപു�

കഥ

ഉദിക്ലത് സൂര്ൻ

ആൻസി മഗനലജപ്.
അധ്യാപിക
ഒമാൻ ചാപപ്റ്ർ

16
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ചാറ്റൽമഴ

നീടെനൈലൽ  
ഞലൻ ൈടനൈടെനൈപ്

ടവയരിേരിറങ്ങരിരപ്ചായ കുന്രിടനവ�യ്ക്കചാൻ
ചചായക്കൂടട്ചാ�ുക്കുന്തരിനരി_
െയരിേചാണക് അവൾ രചചാദരിച്തക്
ടചമ്മചാനടമങ്ങടന നരിറംടകചാെുക്കണടമന്ക്.....

എനരിക്കവരളചാെക് പറയണടമന്ുണ്ചായരി�ുന്ു......

 എടറെ പ്രരിയടപ്ട് കുരഞെ,

മഴടപയക് ടതചാടയചാഴരിഞെ ന്വകുരന്�ങ്ങളരിൽ
മണ്രിനെരിയരിൽനരിന്ും പറന്ുടപചാങ്ങുന് 
ഈയ്ചാംപചാ്റകടള ടകചാത്രിപ്റക്കുന് 
പുള്ളുകടള വ�യ്ക്കചാടത 
ടചമ്മചാനം പൂർത്രിയചാവരിടല്ലന്ക്......

പുതുമണ്രിടറെ �ന്ം പ�ക്കചാറുണ്ചായരി�ുന് ആ  സന്്കടള,
അരങ്ങപ്റ്രിടറെ കുന്രിനുമപ്ുറടത്
 അന്ടത് ടചമ്മചാനടത്,
 നരിനടക്കചാ�രിക്കേും വ�ടച്െുക്കചാനചാവരിടല്ലന്ക്......

'പുതുമണ്ുതരിന്ചാൻ പചാ്രിറങ്ങും
മു്റത്രിറങ്ങരല്ല'ടയന്
എൻറമ്മയുടെ വചാക്കുകടളക്കൂെരി
രകചാറരിയരിെചാടത നരിനടക്കടറെ 
അന്രിരച്ചാപ്ുകടള വ�യ്ക്കചാനചാവരിടല്ലന്ക്.....

കവിൈ

മഞ്ജു സഗന്തലഷപ്
വിദ്യാർത്ി
മലയാളം മിഷൻ, ബമസൂർ

പരക്ഷ ഞചാനവൾക്കക് 
രനർത്കറുപ്ുചചാേരിച് തീനരിറം പകർന്ക് 
ടവട്രിത്രിളങ്ങുന് അസ്തമനസൂ�്ടനയും,
പചാറരിപ്റക്കുന് കെൽക്കചാക്കകളുള്ള 
കചായരേചാ�ടത് ടചമ്മചാനവും കചാണരിച്ു ടകചാെുത്ു.

എന്രിട്ു പതരിരയപ്റഞെു
നരിടറെ ടചമ്മചാനവർണ്ങ്ങൾ അകക്കണ്രിൽടത്ളരിയണം
അവരിടെനരിന്തുരകചാ�രി നീ
നരിടറെ കചാൻവചാസരിടന വർണ്ചാഭമചാക്കൂടയന്ക്......

ഈ രേചാകത്രിരേ്റവും സുന്ദ�രിയചായ ടകചാച്ുടപണകുട്ീ......

നീ ചക്രവചാളത്രിടേസൂ�്ടറെ അതരി�ളക്കചാടത
ആ സൗന്ദ�്ം മനസരിേചാവചാഹരിച്ക്
പരിൻതരി�രിഞെുനെക്കൂ.....
പുേ�രിടവട്ം തരേചാെുംവട�
നരിടറെ സ്വപ്നങ്ങടളചാത്ക് 
കണ്ുടപചാത്രിക്കളരിക്കൂ.......

നരിഷക് കള്യചായ  എടറെകുഞെുമചാൻകരിെചാരവ,
നരിനക്കരില്ല അതരി�ുകൾ
നരിടറെ സ്വചാതന്ത്ത്രിടറെ നീേചാകചാശം
അേടയചാഴരിഞെ കെേരിൽ പ്രതരിഫേരിക്കടട്

കമാഹങ്ങള്

അദിൈി അജെപ് 
വിദ്യാർത്ി
മലയാളം മിഷൻ, ഷാർജ

കവിൈ

ചരിത്ശേഭരമ ചരിത്ശേഭരമ 
നരിന്ുടെ വർണശബളമചായ 
ചരിറകുകൾ എനരിക്കുത�ുരമചാ ? 
നരിടന്രപ്ചാടേ പചാറരിപറന്ു 
പൂക്കളരിൽനരിന്ക് രതൻകുെരിക്കചാൻ, 
മ�ടക്കചാ്രിൽ ഊഞെചാേചാെചാൻ രമചാഹം 
പചാറരി പറന്ു മരനചാഹ�മചായ 
കചാഴ്ചകൾ കചാണചാൻ രമചാഹം 
വർണ ചരിറകുകൾ വീശരി നൃത്മചാെചാൻ രമചാഹം 
അങ്ങരിടന കുരറ രമചാഹങ്ങൾ.
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ഒ�ു വരിരനചാദ സഞ്ചാ� 
യചാത്. ഡൽഹരി ന്വ
ശചാേരിയരിൽ നരിന്ക് �ചാജ

സ്ചാനരിടേ ഭരിവചാഡരിയരിരേക്കക്. 
മൂന്ു കുെുംബങ്ങൾ.

അമ്മമ്മ പേ തവണ വചാവ 
യുടെ ഉരദ്വ�ം നരിറഞെ സരന്ചാഷ 
പ്രകെനത്രിൽ ടഞ�രിഞെമർന്ു. 
എല്ലചാവ�ുടെയും സരന്ചാഷം 
കണ്ക് അമ്മയും സ്വന്ം വയ്ചാ
യക്കകടള കുറരിച്ു മരിണ്ചാടത ഒ�ു
ക്കങ്ങൾ തുെങ്ങരി.കുഞെൂനും 
വചാവക്കും തരേന്ു �ചാത്രി ഉറക്കം 
വന്രില്ല..

ഭരിവചാഡരി �ചാജസ്ചാടറെ  തു
െക്കമചാണക്. കരിഴക്കൻ ഡൽഹരി
യരിൽ നരിന്ക് 84 കരിരേചാമീ്റർ. വ്ചാ
വസചായരിക രമഖേയചാണക്. �ചാജ
സ്ചാൻ എന്ു രകൾക്കുര്ചാൾ 
മ�ുഭൂമരിയചാണക് ഓർമ്മ വ�രികടയ
്രിേും ഭരിവചാഡരി ടതചാട്ു കരിെക്കു
ന് ഹ�രിയചാന രപചാടേ തടന്. 
പചാെങ്ങൾ. കുന്ുകൾ. പരി്ക് നരി
റത്രിേുള്ള പചാറകൾ.  

�ണ്�മണരിക്കൂർ യചാത്യചാ
ണക് �ൂ�രിൾ കചാണരിച്തക്. അതരി
നരിെയരിൽ ഭക്ഷണം വചാങ്ങേും 
ഇന്നം നരിറക്കേും ഒടക്ക
യചായരി ഭരിവചാഡരി ടറഡക് രഫചാക്ക് 
രഹചാട്േരിൽ എത്രിയരപ്ചാൾ 
ഉച് കഴരിഞെരി�ുന്ു. രക�ളീയ�ു
ടെ രദശീയ ഭക്ഷണമചായ ടപചാ
രറചാട്യും കൂറുമയും ആയരി�ുന്ു 
ഉച് ഭക്ഷണം. ഭക്ഷണം കഴരിച്ു 
കഴരിഞെു ഒ�ുപചാെു രന�ം വർത്
മചാനം പറഞെരി�ുന്ു. എല്ലചാവ�ും 
ന്ദനംദരിന ജീവരിതപ്ചാച്രിേുക
ളരിൽ നരിന്ക് �ണ്ു ദരിവസരത്ക്കക് 
അവധരിടയെുക്കുകയചായരി�ുന്ു. 
കുട്രികൾ അവ�ുടെ രേചാകത്ക്. 

രഹചാട്ൽ പ്രധചാന ന��പ്രചാ
ന്ങ്ങളരിൽ നരിന്ു മചാറരി ഒ�ു ഉൾ
പ്രരദശത്ചായരി�ുന്ു സ്രിതരി ടച
യ്രി�ുന്തക്. ഒ�ു ഭചാ�ം മുഴുവൻ 
ഫ്ചാ്റക് ടകട്രിെങ്ങൾ രപചാടേയചാണു 
കണ്തക്. മറുഭചാ�ത്ക് ഒ�ു ഒ്റടപ്
ട് വീെുകളും കണ്ു. മുൻവശത്ക് 
വീെരിടറെ സ്േത്രിടനക്കചാൾ 
വേുപ്ത്രിൽ മു്റം കചാണചാം.
ടചറരിയ കൃഷരിസ്േമചായരി�രിക്കചാം.  

ഭരിവചാഡരി ഒ�ു പ്രധചാനടപ്ട് 
വരിരനചാദ സഞ്ചാ� രകന്ദ്രടമചാ
ന്ുമല്ല. ദീപചാവേരി നചാളുകളരിൽ 
ഡൽഹരിയരിൽ ഉണ്ചാകുന് വചായു 

പ്രദൂഷണത്രിൽ നരിന്ക് വരിട്ുനരിൽ
ക്കുക എന്തചായരി�ുന്ു യചാത്യു
ടെ ഉരദേശ്ം. പരക്ഷ പെ രപെരിച്ക്.. 
എന്  ുപറഞെത  ുരപചാടേയചാരയചാ 
എന്ു സംശയരിച്ു. അവരിടെയും 
ഇവരിെടത് രപചാടേ തടന്യചാ
യരി�ുന്ു.

ഉത്ര�ന്്ടയ ദീപചാവേരി 
സമയത്ു പരിെരികൂെുന് വചായു 
മേരിനീക�ണം ദീപചാവേരി പെക്ക
ങ്ങടളക്കചാൾ ഹ�രിയചാണയരിടേ 
ര�ചാത്ു വയേുകൾ കത്രിക്കു
ന്തു ടകചാണ്ുണ്ചാകുന്തചാണക്. 
കർഷകർ എന്ു നമ്മുടെ നചാട്രി
ടേചാടക്ക പറയുര്ചാൾ കർഷക
ടത്ചാഴരിേചാളരികൾ എന്ചാണരല്ലചാ. 
ഇവരിടെ കർഷക ജന്രിമചാർ എന്ു 
പറരയണ്രി വ�ും. രനചാടക്കത്ചാ 
ദൂ�ത്ു പ�ന്ു കരിെക്കുന് പചാെ
ങ്ങളുടെ ഉെമസ്ർ. ആ പചാെങ്ങ
ളരിൽ നരിന്ചാണക് ഉത്ര�ന്്ക്കചാ�ു
ടെ പ്രധചാന ആഹചാ�മചായ ര�ചാത
്ുണ്ചാകുന്തക്. യന്തവതക്കൃതമചാ
യരതചാടെ വരിളടവെുപ്രിൽ അെരിടയ 
മുറരിച്ക് ക്റകളചാക്കചാടത ധചാന്
ക്കതരി�ുകൾ മചാത്മചായരി ടകചാ
യ്ുന്ു. വയേരിൽ രശഷരിക്കുന് 
ടചെരി ഒ്റയെരിക്കു തീയരിട്ു കത്രി
ച്ു കളയുന്ു. വളട� വേരിയ പ്ര
രദശത്ുണ്ചാകുന് പുക ഉത്
ര�ന്് മുഴുവനും വ്ചാപരിക്കുന്ു. 

ഇത്യും ദൂ�ം വണ്രിരയചാെരിച്ു 
വന്തരല്ല.. എടന്്രിേുടമചാടക്ക 
കചാരണരണ്…

രഹചാട്ൽ സ്റ്റചാഫരിരനചാെക് രചചാദരി
ച്രപ്ചാൾ അെുത്ുള്ള ഒ�ു മചാളരി
ടനപ്്റരിയചാണക് പറഞെു തന്തക്. 
മചാളുകളുടെ നചാട്രിൽ നരിന്ു വന്
വർ അതു രവടണ്ന്ു വച്ു.

അങ്ങടന ടഹറരിര്റജക് രേചാൻ
രസ്പചാർട്ക് മ്ൂസരിയം കണ്ുപരിെരി
ച്ു .  പുറടപ്ട്ു .  എത്രിക്കഴരി
ഞെരപ്ചാൾ വചാഹനങ്ങരളചാെക് 
യചാടതചാ�ു തചാതക്പ�്വുമരില്ലചാത് 
എനരിക്കു രപചാേും വളട� �സക
�മചായരിരത്ചാന്രി. 3000 ബരി.സരി. 
മുതൽ ആ�ംഭരിച് ചക്രത്രിടറെ 
കഥ. അക്കമരിട്ു നരി�ത്രിയ ഓര�ചാ 
പ്രദർശന വസ്തുക്കളുടെയും വരി
വ�ണങ്ങളുടെ ടറരക്കചാർഡരി
ങ്ങക് ഒ�ു ടചറരിയ ടമചാന്ബൽ 
രഫചാണരിടറെ  വേുപ്ത്രിേുള്ള 
ടസ്റരിൽ ടഹഡക് രഫചാണ വച്ു 
രകൾക്കചാം. വചാഹനരേചാകടത് 

വൻകരിെ ക്നരികളുടെ ഉൽപ്ന്
ങ്ങൾ പേതും കണ്ു. പേ കചാേ
ഘട്ങ്ങളരിേുണ്ചായവ. ഇ�ുചക്ര
വും മുച്ക്രവും നചാൽചക്രവും. 
പേ കചാറുകളുടെയും വേുപ്ം 
കണ്്�ന്ു. ഡൽഹരിയരിടേ 
ഇന്ടത് രറചാഡുകളരിടേചാ
ന്ും കയറചാൻ സചാധ്തയരില്ലചാ
ത് വേുപ്ങ്ങൾ. ഹരിന്ദരി സരിനരി
മയരിൽ �ചാരജഷക് ഖന്ടയചാടക്ക 
ഓെരിച്ു നെന്വ. ടഷവർടേ, 
ഇംപചാേചാ , രമചാറരിസക് ന്മനർ… 
വചാഹനരപ്രമരികൾക്കക് അടതചാ�ു 
ആേീസരിടറെ അത്ുതരേചാകം 
തടന്യചായരി�രിക്കും. ഇന്്ൻ ന്വ
മചാനരികൻ ടജ.ആർ.ഡരി. െചാ്റചാ 
യുടെ ജീവച�രിത്വും പ്രദർശരി
പ്രിച്രി�ുന്ു. 

പചാേസക് ഓണ വീൽസക് എന് 
�ചാജസ്ചാൻ െൂറരിസം പദ്തരിയുടെ 
ഭചാ�മചായ രജചാധക്പൂർ സേൂണും 
പ്രദർശനത്രിേുണ്ചായരി�ുന്ു.

ദീപചാവേരി ദരിവസമചായതു 
ടകചാണ്ു രവ�ം അന്ടത് പ്ര
ദർശനം അവസചാനരിപ്രിക്കചാൻ 
അവർ തരി�ക്കു കൂട്രിയരി�ുന്ു. 
രന�രത് വ�ണടമന് ടചറരിയ 
നരി�ചാശയചായരി�ുന്ു ഞങ്ങൾടക്ക
ല്ലചാവർക്കും.

ഡരിന്റും രബ്രക്കക്ഫചാസ്റ്റും 
രകചാംപ്രിടമടറെറരി ആയരി�ുന്ു. 
രഹചാട്േരിൽ.

പുറരത്ക്കരിറങ്ങരി. ടചറരിയ 
തണുപ്ുണ്ക്. കുട്രികൾ കളരിക്കചാൻ 
തുെങ്ങരി. സംഘങ്ങൾ വീണ്ും 
പേ ചർച്കളരിരേക്കക്.

പരി�രിഞെരപ്ചാൾ സമയടമന്ചാ
ടയന്ക് അറരിഞെരില്ല. കുട്രികളചാ�ും 
ഉറങ്ങചാനുള്ള മൂഡരിേചായരി�ുന്രില്ല. 
പരിെരിച്ുറക്കരി.

�ചാവരിടേ ടറരസ്റ്റചാററെരിൽ 
വീണ്ും ഭക്ഷണവും വർത്മചാ
നവും. ടചക്കക് ഔട്ക് ടചയ്ു. മുൻ
വശത്ക് നരിന്ക് കുരറ രഫചാരട്ചാ 
സക് എെുത്ു. രഫചാരട്ചാസക് ആണക് 
നമ്മൾ സ്ചാദരിക്കുന്തരിൽ 
ഏ്റവും വരിേടപ്ട്തക് എന്ക് രതചാ
ന്ചാറുണ്ക്. സമയ യന്തത്രിടറെ  
സഹചായമരില്ലചാടത ഭൂതകചാേത്രി
രേക്കു സഞ്�രിക്കചാൻ സഹചായരി
ക്കുന്വ.

കൂട്രിേരി�രിക്കുന് ഒ�ു  പ്രചാ
വ രി ര ന യു ം  ക രി ട് രി .  ത രി � രി ച്ു 
രപചാകുന് വഴരിക്കക് ഡംഡമചാ 

തെചാകത്രിരേക്കക്. ഒ�ു മണരിക്കൂർ 
യചാത്യുണ്ക്. ഇെയ്ക്കക് നല്ല വയൽ 
കണ്ചാൽ നരിർത്ചാടമന്ക് അഭരി
പ്രചായം വന്ു. അങ്ങടന ഇെയ്ക്കക് 
നരിർത്രി ഇറങ്ങരി. കചാ�്റക് പചാെം. 
ടചറുതചായരി പൂ പരിെരിച്ു തുെങ്ങരി
യരി�ുന്ു. ക�രി്ു വരിളടവെുപ്ു 
കഴരിഞെരി�ുന്ു.

വ ീ ണ്ു ം  യ ചാ ത് തു െ ർ ന്ു . 
ഡംഡമചാ തെചാകടമത്രി. നരിറടയ 

ആളുകൾ. പരക്ഷ തെചാകത്രിടേ 
രബചാട്ുകളരിൽ ന്േഫക് ജചാക്ക്റു
കൾ വളട� കുറവക്. അങ്ങടന 
രബചാട്രിങ്ങക് ഉരപക്ഷരിച്ു. കുട്രി
കൾക്കക് കളരിക്കചാൻ കുറച്ു െയറും 
വേയുടമചാടക്ക ടകട്രിയ സ്േ
ത്ക് കുറച്ു സമയം ചരിേവഴരിച്ു.

രക�ളവും വെരക്ക ഇന്്യും 
തമ്മരിേുള്ള ഒ�ു പ്രധചാന വ്ത്ചാസ
വും അതുടകചാണ്ുണ്ചാകുന് ബു
ദ്രിമുട്ും ഭക്ഷണ സംസ്കചാ�ത്രി
േചാണക്. കൃത്മചായരി വയറു നരിറച്ക് 
മൂന്ു രന�ം ആഹ�രിക്കുന് രക�
ളീയർക്കക് ഇവരിടെ അറരിയചാത് സ്
േങ്ങളരിൽ എത്രിടപ്ട്ചാൽ വേരിയ 
ബുദ്രിമുട്ചാണക്. നമ്മുടെ നചാട്രി
േുള്ളതു രപചാടേ ഓര�ചാ �ണ്ു 
മൂന്ു കരിരേചാമീ്ററരിേും രഹചാട്േു
കൾ ഇവരിടെ ഉണ്ചാകരില്ല. ആദ്
ടമചാടക്ക അത്ുതം രതചാന്രിയരി
ട്ുണ്ക്.. പുറടത്ചാന്ു കറങ്ങചാൻ 
രപചായചാൽ ഇവരിെുള്ളവർ എങ്ങ
ടനയചാണക് വരിശപ്രിടന ന്കകചാ�്ം 
ടചയ്ുന്ടതന്ക്. പരിന്ീെചാണു മന
സ്രിേചായതക്, അതവ�ുടെ ഭക്ഷണ 

�ീതരി അങ്ങടന ആയതു ടകചാണ്ചാ
ടണന്ക്. ഏടത്രിേും ഒ�ു രന�ം 
ഭക്ഷണം കഴരിച്ചാൽ പരിടന് നേചാ
ക്രിടറെയും കുറച്  ുഫ്ൂെക്സരിടറെയും 
പരിടന് രസചാഫക്്റക് ഡ്രി്ക്സരിടറെ
യും ബേത്രിൽ അവർ ദരിവസം 
കഴരിച്ുകൂട്ും. അതു ടകചാണ്ക് ഒ�ു 
ഭക്ഷണശചാേയുടെ ആവശ്ം വ�ു
ന്രില്ല. ഡംഡമചാ തെചാകക്ക�യരിൽ 
വച്ു തടന് അമ്മയുടെ പഞ്സചാ
�യുടെ അളവക് തചാഴചാൻ തുെങ്ങരി
യരി�ുന്ു. ബരിസ്ക്റും ജ്ൂസും ഒടക്ക 
വചാങ്ങരി. കുരറ ഹൽദരിറചാം മരിക്ക്ച
റുകളും. യചാത് വീണ്ും തുെങ്ങരി. 
ഡൽഹരി എത്ുക എന്തരിേുപ
�രി ഒ�ു ടറരസ്റ്റചാറന്റ്, അടല്ല്രിൽ 
ഒ�ു ഢചാബ (തട്ുകെ)ടയ്രിേും 
കണ്  ുപരിെരിക്കേചായരി�ുന്  ുേക്ഷ്ം. 
കുട്രികൾക്കു നല്ല വരിശപ്ചായരി. ബരി
സ്കക്ക്റും മരിക്ക്ചറുടമചാടക്ക നല്ല
രപചാടേ തരിന്ചാൻ തുെങ്ങരി.

അവസചാനം ഡൽഹരിടയത്രി. 
തരേന്ടത് ടപചാരറചാട്ക്കചാ�ടറെ 
അെുത്ു തടന്. സമയം നചാേു 
മണരി കഴരിഞെരി�ുന്ു. വീണ്ും 
ടപചാരറചാട്. അമ്മയും വചാവയും 
തക്കചാളരിരച്ചാർ കഴരിച്ു. ചൂെു 
കചാപ്രിയും.

ഭക്ഷണം കഴരിഞെക് എല്ലചാവ
�ും പ�സ്പ�ം കണ്ു വരിെ പറഞെു. 
തരി�രിച്ു വീട്രിരേക്കക്.

വീട്രിൽ കയറരിയരപ്ചാൾ എല്ലചാം 
കഴരിഞെു രപചായതരിടറെ സ്െം.

ഇനരിയും യചാത്കൾ രപചാകചാ
ടമന് അച്ടറെ ഉറപ്രിൽ എല്ലചാ
വ�ും സ്വന്ം ച�്കളരിരേക്കു 
മെങ്ങരി.

അമ്മയും തീർത്ും സരന്ചാഷ
വതരിയചായരി�ുന്ു. സ്രി�ം കചാേു 
രവദനകൾ ഒന്ും ഉണ്ചായരില്ല 
എന്ക്. രമചാൻ െൂറരിനു രവണ്രി വചാ
ങ്ങരിച്ു ടകചാെുത് ഷൂസരിനചാണക് 
മുഴുവൻ മചാർക്കും.

ആയതരിനചാൽ അെുത് െൂർ 
എന് പ്രരമയം ചർച്യരില്ലചാടത 
പചാസ്ചാക്കടപ്ട്രി�രിക്കുന്ു!

ഹിൈ സുനിൽ
മലയാളം മിഷൻ  
ഇന്ിരാപകുരം-  
ബവശാലി 
പഠനകകന്ദ്രം

ഭിൊഡി രാജസ്ാപറെ  
തുടക്മാണട്. കിഴക്ൻ 
ഡൽഹിയിൽ നിനെട് 
84 കിനലാമീറ്ർ. 
െ്ാെസായിക 
നമഖലയാണട്. 
രാജസ്ാൻ എനെു 
നകൾക്ുനമ്പാൾ 
മരുഭൂമിയാണട് ഓർമ്മ 
െരികപയങ്ിലും ഭിൊഡി 
പതാട്ു കിടക്ുനെ 
ഹരിയാന ന�ാപല തപനെ.

ഭിവാഡി യാത്ാക്കുറിപ്പ്ഭിവാഡി യാത്ാക്കുറിപ്പ്

ദൂമ� ദൂമ� മലയാളം 
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െിൊഹത്ിനട് ത�നത്ക 
രീതിയിലുള്ള െതത്രങ്ങൾ 
െരനും െധുെും അണിയിനെു. 
പെള്ളമുണ്ട്, അരക്ച്, 
റകെള, കമ്മൽ എനെിെ 
െരപറെ നെഷത്ിലുണ്ട്. 
പെള്ളമുണ്ും നമക്ട്ി എനെ 
ത�നത്ക നമൽ െതത്രെുമാണട് 
െധുെിപറെ ത�ധാന നെഷം.

മലയാളത്ിപറെ ഒരു ത�ാകൃത രൂ�മാണട് മുള്ള കുറുമ ഭാഷ

മുള്ള കുറുമ ഗ�ലത്ാം

ര�ാക്് രലാർ 

ആചചാ�ങ്ങളും ജീവരിത�ീതരി
യുംടകചാണ്ക് ഇന്ക് സ്
ന്മചായ ര�ചാത്പചാ�്�്ം 

പരിന്ുെ�ുന് ആദരിവചാസരി വരിഭചാ�മചാണക് 
മുള്ള കുറുമർ. രക�ളത്രിടേ വയനചാട്രി
േും തമരിഴക്നചാട്രിടേ നീേ �രി�രിയരിേുമചാണക് 
ഇവട� കചാണടപ്െുന്തക്. നചാേക് കുേങ്ങളചാ
ണക് മുള്ള കുറുമ വരിഭചാ�ത്രിനക് പ്രധചാനമചാ
യുമുള്ളതക്. കചാതരിയ കുേം, വെക്ക കുേം, 
വരില്ലരിപ് കുേം, രവ്െ കുേം എന്രിവയചാ
ണവ. ഈ കുേങ്ങളരിേുള്ളവർ 270 ഊ�ു
കളരിേചായചാണക് തചാമസരിക്കുന്തക്. സചാധചാ
�ണയചായരി ഓര�ചാ ഊ�രിേും 5 മുതൽ 60 
കുെുംബങ്ങൾ വട� ഉണ്ചാകും. കൃഷരിയും 
കന്ുകചാേരി വളർത്േും നചായചാട്ുമചാണക് 
ഇവ�ുടെ പ്രധചാന ജീവരനചാപചാധരികൾ.
ചചാമ, മുത്ചാറ, ടനല്ലക് എന്രിവയചാണക് സചാ
ധചാ�ണയചായരി കൃഷരി ടചയ്രി�ുന്തക്. കൃഷരി 
ടചയ്ചാനുള്ള ഭൂമരി കുെുംബങ്ങൾക്കു സ്വ
ന്മചായരി ഉണ്ചായരി�ുന്രില്ല. കചാ�ണവന്ചാർ 
ഓര�ചാ കുെുംബത്രിനും നരിശ്യരിക്കുന് 
ഭൂമരിയരിേചാണക്  അവർ കൃഷരി ടചയ്രി�ുന്തക്. 
കന്ുകചാേരികടള കൃഷരിക്കചായരി ഉപരയചാ�രി
ച്രി�ുന്ു. കൃഷരിസ്േം ഒ�ുക്കചാനും ക്റടമ
തരിക്കചാനുമചാണക് പ്രധചാനമചായും കന്ുകചാ
േരികടള ഉപരയചാ�രിച്രി�ുന്തക്. ക്റടമതരി
ക്കുന്തരിനചായരി അെുക്കരി വയ്ക്കുന്തരിടന 
ടമചാതയരിെുക എന്ും ടമതരിക്കുന്തരിടന 
ഒക്കേരിെുക എന്ും പറയുന്ു. കന്ുകചാ
േരികടള പൂട്രിയരിട്ുള്ള ക്റടമതരി ഈ ര�ചാ
ത്ത്രിടറെ പ്രരത്കതയചാണക്. 

വനവചാസരികളചായ മനുഷ്ർ �ക്ഷയ്ക്കും 
ഭക്ഷണത്രിനുമചായരി മൃ�ങ്ങടള രവട്യചാ
െചാറുണ്ചായരി�ുന്ു. ഇങ്ങടനയുള്ള മൃ�
നചായചാട്ക് ഒട്ുമരിക്ക ആദരിവചാസരിവരിഭചാ�ങ്ങ
ളുടെയും ജീവരിതത്രിൽനരിന്ക് മചാ്റരിനരിർ
ത്ചാനചാവചാത് ഒന്ചാണക്. മുള്ള കുറുമർ 
ജീവരനചാപചാധരി എന്തരിനക് പുറടമ ചരിേ 
വരിവചാഹം രപചാേുള്ള ആചചാ�ങ്ങളുടെ 
ഭചാ�മചായും നചായചാട്ക് നെത്ചാറുണ്ക്. പു�ു
ഷന്ചാ�ചാണക് സചാധചാ�ണയചായരി നചായചാട്ക് 
നെത്ചാറുള്ളതക്. 

പു�ുഷന്ചാ�ുടെ നചായചാട്ുരപചാടേ സ്ത്രീ
കൾ മീൻ പരിെരിക്കുന്തും ഇവ�ുടെയരിെ
യരിൽ പതരിവചാണക്.  ഇത്�ത്രിൽ മീൻ പരി
െരിക്കുന്തരിനചായരി അവർ ഉപരയചാ�രിക്കു
ന്വയചാണക് രകചാർത്, ചചാെ, മീൻരകചാട് 
എന്രിവ. മുള ടകചാണ്ചാണക് ഇവ നരിർമ്മരി
ക്കുന്തക്. മ� ണചാനന്� ചെങ്ങചായ പുേ
കുളരിയുടെ ഭചാ�മചായും മുള്ള കുറുമ സ്ത്രീ
കൾ മീൻ പരിെരിക്കുകയും പരിെരിച് മീൻ മ�
ണടപ്ട്വർക്കക് നരിരവദരിക്കുകയും ടചയ്ു
ന് ചെങ്ങക് അവർക്കരിെയരിേുണ്ക്.

ജ ീ വ രി ത ത് രി ട േ  എ ല്ല ചാ  പ്രധ ചാ ന 

സന്ദർഭങ്ങളരിേും കുേന്ദവരത്ചാെക് 
അനുവചാദം വചാങ്ങുന് �ീതരി അവർക്കു
ണ്ക്. ഊ�ക് മൂപ്നചാണക് ടവളരിച്പ്ചാെചായരി 
കുേ ന്ദവരത്ചാെക് ഊ�ുകചാ�ുടെ പ്രശക് ന
ങ്ങൾ പറയുന്തക്. ഓര�ചാ ഊ�രിനും ഓര�ചാ 
ന്ദവപ്ു�യുണ്ചാകും. വേരിയഹം എന്ും 
ഈ ന്ദവപ്ു�ടയ വരിളരിക്കചാറുണ്ക്. ആറക് 
കചാേുകളരിൽ ഉറപ്രിച് ഒ�ു ഒ്റമുറരിയചാണക് 
ന്ദവപ്ു�. എല്ലചാ ചെങ്ങുകളും ആരഘചാ
ഷങ്ങളും ന്ദവപ്ു�യുടെ മുന്രിേചാണക് 
അ�രങ്ങ�ുന്തക്.

വരിവചാഹവും മൂപ്ടന തരി�ടഞെെുക്കു
ന്തും മുള്ളുകുറുമ വരിഭചാ�ക്കചാ�ുടെയരിെ
യരിടേ പ്രധചാന ചെങ്ങുകളചാണക്. ഒര� കുേ
ത്രിൽ നരിരന്ചാ ഉപകുേങ്ങളരിൽ നരിരന്ചാ 
വരിവചാഹ ബന്ങ്ങൾ പചാെരില്ലചാടയന്ചാണക് 
ഊ�ു നരിയമം. ഇതക് ചരിേരപ്ചാടഴചാടക്ക വരി
വചാഹബന്ങ്ങടള പ്രതരിസന്രിയരിേുമചാ
ക്കചാറുണ്ക്. 

വരിവചാഹത്രിനക് പ്രരത്ക �ീതരിയരിേുള്ള 
വസ്ത്രങ്ങൾ വ�നും വധുവും അണരിയരിന്ു. 
ടവള്ളമുണ്ക്, അ�ക്കച്, ന്കവള, കമ്മൽ 
എന്രിവ വ�ടറെ രവഷത്രിേുണ്ക്. ടവ
ള്ളമുണ്ും രമക്കട്രി എന് പ്രരത്ക രമൽ 
വസ്ത്രവുമചാണക് വധുവരിടറെ പ്രധചാന രവഷം.

വരിവചാഹത്രിനക് നരി�വധരി ന്വവരിദ്്
മചാർന് ചെങ്ങുകളചാണക് മുള്ള കുറുമ ര�ചാ
ത്ക്കചാർക്കുള്ളതക്.

വ�ടറെ കചാ�ണവന്ചാ�ും   ഉപഊ�രിടേ 
പ്രതരിനരിധരിയും രചർന്ക് ഒ�ു ചൂ�ൽവെരിഊ 
�രിടേ ന്ദവപ്ു�യുടെ തരിണ്യരിൽ വച്ചാണക് 
കേ്ചാണം തീ�ുമചാനരിക്കുന്തക്. തുെർന്ക് 
ഊ�രിടേ കചാ�ണവന്ചാർക്കക് ടവ്റരിേയും 
അെക്കയും ടകചാെുത്ക് കേ്ചാണ ദരിവസം തീ
�ുമചാനരിക്കുന്ു. ന്ദവപ്ു�യുടെ മുന്രിേചാ
ണക് വരിവചാഹം നെത്ുന്തക്. മൂന്ക് ദരിവസം 
നീണ്  ുനരിൽക്കുന് വരിവചാഹചാരഘചാഷമചാണക് 
വരിവചാഹം. ആ ദരിവസങ്ങൾക്കു ബന്ുവ, 
ആളുകൂെൽ എന്രിങ്ങടന രപ�ുകളും ഉണ്ക്. 
ഊ�രിേുള്ള ബന്ുക്കൾ വരിവചാഹത്രിനക് 

എത്ുന് ദരിവസമചാണക്  ബന്ുവ. ഊ�രിൽ 
നരിന്ക് വരിവചാഹം കഴരിഞെക് മ്റു ഊ�ുക
ളരിൽ രപചായവർ എത്ുന് ദരിവസത്രി
ടന ആളുകൂെൽ എന്ു പറയുന്ു. അന്ക് 
നചായചാട്ക് രപചാേുള്ള ചെങ്ങുകൾ നെത്ു
ന്ു. ഊ�രിൽ നരിന്ും വ�ുന്വർ ടകചാണ്ു
വ�ുന് എല്ലരിപ്രിട്ക് എന് രദചാശ യചാണക് 
അന്ടത് പ്രധചാന വരിഭവം. ടചറരിയ വെരി
കളുമചായരി അന്ക് നെത്ുന് നചായചാട്രിടന 
മുയൽകെ എന്ചാണക് പറയുന്തക്. അന്ക് 
�ചാത്രി മണവചാളൻ പചാ�്�ചാ�ത വസ്ത്രം 
ധ�രിക്കും.ന്ദവപ്ു�യരിൽ നചായചാെരി കരിട്രിയ 
മചാംസം ടകചാണ്ക്  ഭക്ഷണടമചാ�ുക്കരി മ�രിച്ു
രപചായ  കചാ�ണവന്ചാർക്കക് നരിരവദരിക്കുന്

തും  ആളുകൂെേരിറെന്ചാണക്.മൂന്ചാം ദരിനം 
ടപണ്രിടന കേ്ചാണം കഴരിച്ക് ടകചാണ്ുവ
�ചാനചായരി രപചാകുന്ു. ടപണ്രിനക് രപചാകുന് 
വ�ടറെ സംഘടത് നയരിക്കുന് കചാ�ണ
വട� മൂണചാം മുത്ൻ എന്ു വരിളരിക്കുന്ു. 
വ�ടറെ സരഹചാദ�രിക്കും ഭർത്ചാവരിനും വരി
വചാഹത്രിൽ പ്രരത്ക ഉത്�വചാദരിത്വങ്ങ
ളുണ്ക്. മുണ്ുകചാ�ത്രി എന്ും മുണ്ുകചാ
�ൻ എന്ും അവട� വരിളരിക്കരിന്ു.

ഒ�ു കചാ�ണവ�ുടെ മ�ണരശഷം അെു
ത്യചാൾ സ്ചാന രമൽക്കുന്തക് വരിവചാഹം 
രപചാടേ തടന് മുള്ള കുറുമ�ുടെ പ്രധചാന
ടപ്ട് ചെങ്ങചാണക്. കചാ�ണവൻപുറപ്ചാടെ 
ന്ചാണക് അതരിടന പറയുന്തക്.

ഇതുമചായരി ബന്ടപ്ട്ക് നരി�വധരി ചെ
ങ്ങുകളുണ്ക്. അെുത് കചാ�ണവ�ചായരി 
തീ�ുമചാനരിക്കടപ്ട്യചാൾ മണവചാളടന 
രപചാടേ അണരിടഞെചാ�ുങ്ങരി ഉപ ഊ�ുക
ളരിൽ രപചായരി സ്ചാനരമല്കൽ ചെങ്ങരിനക് ക്ഷ
ണരിക്കുന്ു. അന്ക് ന്ദവപ്ു�യരിൽ ഒത്ു
കൂെുന്വർ �ചാത്രി ഭക്ഷണത്രിനു രശഷം 
പുേ�ും വട� അവ�ുടെ പചാ�്�ചാ�ത നൃ
ത്മചായ വട്ക്കളരി നെത്ുന്ു.പരിര്റന്ക് ഉച് 
ഭക്ഷണത്രിനു രശഷം കുേന്ദവത്രിനക് 
കചാണരിക്ക വച്ക് നചായചാട്രിനു രപചാകുന്ു.
നചായചാട്രിനചായരി പട്രികടള ഉപരയചാ�രിക്കും. 
ഇങ്ങടനയചാണക് കചാ�ണവൻ അഥവചാ ഊ�ു 
മൂപ്ൻ ചുമതേരയൽക്കുന്തക്.

രകചാൽക്കളരി, വട്ക്കളരി എന്ീ നൃത്�ൂ
പങ്ങൾ മുള്ളകുറുമക്കചാ�ുടെ പ്രധചാനടപ്
ട് എല്ലചാ ചെങ്ങുകളരിേും അവത�രിപ്രിക്കു
ന്ു. ന്ദവപ്ു�യുടെ മുന്രിേചാണക് ഇതക് 
അ�രങ്ങറുന്തക്. ആണുങ്ങളചാണക് ഈ 
കേചാ�ൂപങ്ങളരിൽ ചുവെുവയ്ക്ക്കുന്തക്. 
പു�ചാണകഥകടള ര�ചാത്ജീവരിതവുമചായരി 
ബന്ടപ്െുത്രി തയ്ചാറചാക്കുന് പചാട്ുക
ളചാണക് ഇവയുടെ സചാഹരിത്�ൂപം.

ഉച്ചാൽ, തുേചാപ്ത്ക്, പൂശ എന്രിവ
യചാണക് മുള്ള കുറുമ�ുടെ പ്രധചാന പചാ�
്�ക�തമചായ ആരഘചാഷം. ഉച്ചാേരിനക് 
ഊ�ുകചാർ ന്ദവപ്ു�യരിൽ ഒത്ുകൂെുന്ു.
ഓര�ചാ കുെുംബവും കുേ ന്ദവത്രിനു 

പണം ടകചാെുക്കണം. കചാ�ണവർ മുരഖന 
യചാണക് ന്ദവത്രിനുള്ള എല്ലചാവഴരിപചാെു
കളും സമർപ്രിക്കുന്തക്. പചാ�്�ചാ�ത
മചായ ഭക്ഷണങ്ങൾ പൂർവരികർക്കക് ന്ദവ
പ്ു�യരിൽ ഒ�ുക്കുന്ു. അന്ക് പു�ുഷന്ചാർ 
നചായചാട്രിനു രപചാകും.

 കൗതുകക�മചായ ഒ�ു ആരഘചാഷമചാ
ണക് പൂശ. പ്രരദശത്രിടറെ അെരിസ്ചാന
ത്രിൽ ഊ�രിടന �ണ്ചായരി തരി�രിക്കുന്ു. 
പചാറയ്ക്കു രമടേയുള്ളവട�ന്ും പചാറയ്ക്കു 
തചാടഴ യുള്ളവട�ന്ുമചാണക് ആ �ണ്ക് വരി
ഭചാ�ങ്ങൾ.പചാറയ്ക്കക് രമടേയചാണക് പൂശ നെ
ക്കുന്തക്. പചാറയ്ക്കക് തചാടഴയുള്ളവർ രമടേ 
യുള്ളവ�ുടെ കുെരികളരിരേക്കക് വരി�ുന്ു 
രപചാകും. എല്ലരിപ്രിട്ും രകചാഴരിക്കറരിയുമചാ
ണക് പൂശയരിടേ ആകർഷകമചായ വരിഭവം. 
പൂശയുടെ ഭചാ�മചായരി സുൽത്ചാൻ ബരത്
�രിക്കെുത്ുള്ള കയരഞ്�രിയരിടേ കചാവരിൽ 
ഊ�ുകചാർ ഒത്ുകൂെുന്ു. അവർ കുേ
ന്ദവടത് കണ്ക് അനുഗ്രഹം വചാങ്ങുന്ു. 
രശഷം അട്യ്തക് പ�രിശീേനം, രകചാൽക്ക
ളരി, വട്ക്കളരി എന്രിവ നെത്ുന്ു.

മേയചാളത്രിടറെ ഒ�ു പ്രചാകൃത �ൂപമചാണക് 
മുള്ള കുറുമ ഭചാഷ.

സന്് െു.

(കെപ്ചാെക്: പയരമ പണേരി)
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