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മലയാളം അഭിരുചി പരധീക്ഷ  
നിെമ ഗഭദ�തി അവസലന 
ഘട്ടത്ിൽ: മുഖ്മന്തി

തിരുവനന്തപുരം • പത്താം
ക്്തസ് വരെ മലയ്തളാം പഠിച്ി
ട്ില്്തതവർ സർക്്തർ സർവീ
സിൽ എതിയ്തൽ നിെീക്ഷണ 
ക്തല്തവധി പൂർതിയ്തവുാം മുമ്് 
അഭിെുചി പെീക്ഷ പ്തസ്തകണ
രമന്ന നിയമഭഭദഗതി അവസ്തന 
ഘട്തില്തരണന്ന് മുഖ്യമന്തി 
പിണറ്തയി വിജയൻ. 
രെബ്ുവെി 21 ന് അയ്യങ്്തളി 
ഹ്തളിൽ മലയ്തളാം മിഷൻ സാം
ഘടിപ്ിച് ഭല്തക മ്തതൃഭ്തഷ്തദി
ന്തഭഘ്തഷാം ഉദഘ്്തടനാം രചയ്യു
കയ്തയിെുന്നു അഭദേഹാം. സിവിൽ 
സർവ്ീസിരന മ്തതൃഭ്തഷ്ത ഭകന്ദീ
കൃതമ്തക്്തന്തണ ്സർക്്തർ ശ്ര
മിക്ുന്നത്. ഈ ക്തഴ്ചപ്്തഭട്തരട
യ്തണ് ബിെുദാംവരെ ഭയ്തഗ്യത 
ആവശ്യമുള്ള പി.എസ്.സി. 
പെീക്ഷകൾ മലയ്തളതിൽ 
നടത്തൻ തീെുമ്തനിച്ത്. രക. 
എ.എസ്. പ്രഭവശന പെീക്ഷയി
ലുാം മലയ്തളാം അഭിെുചി പെിഭശ്ത
ധന ഉറപ്്തക്ിയിട്ുണ്്. 
ഭ െ ണ ത ി ൽ  ന ട ക്ു ന്ന ത് 

എന്്തരണന്ന ്സ്തധ്തെണക്്തർ
ക് ്മനസ്ില്തകണാം. അതുരക്ത
ണ്്തണ് ഭെണഭ്തഷ മലയ്തള
മ്തക്ിയത്.  നിയമപെമ്തയി 
ഇാംഗ്ീഭഷ്ത മറ്് ഭ്തഷകഭള്ത ഉപ
ഭയ്തഗിഭക്ണ് സ്തഹചെ്യങ്ങളി
രല്തഴിരക ഭെണഭ്തഷ മലയ്തളാം 
ആയിെിക്ണാം. 
സ്തഭങ്തിക വിദ്യയുരട മുഭന്നറ്
തിരന്തപ്ാം ഭ്തഷയുാം വികസിപ്ി
ക്ണരമങ്ിൽ ഭ്തഷ്ത സൗഹൃദ
പെമ്തയ ഭസ്തെ്റ്് രവയറുകൾ 
വികസിപ്ിക്ണാം. മ്തറുന്ന ക്തല
തിനുാം സ്തഹചെ്യതിനുാം അനു
ഭയ്തജ്യമ്തയ പദങ്ങൾ ഉൾരക്്ത
ണ് ്മ്തതൃഭ്തഷരയ വിപുലീകെിക്
ണരമന്ന് മുഖ്യമന്തി പറഞ്ു. 
മലയ്തളാം മിഷരറെ പ്രഥമ കണി
രക്്തന്ന പുെസ ്ക്തൊം ചടങ്ങിൽ 
മലയ്തളാം മിഷൻ യു.രക. ച്തപറ്്
റിന് അഭദേഹാം സമ്്തനിച്ു. 
മലയ്തളാം മിഷൻ ഏർരപ്ടു
തിയ മറ് ്പുെസ ്ക്തെങ്ങളിരല്ത 
ന്ന്തയ ഭ്തഷ്തപ്രതിഭ്ത പുെസ ്ക്ത
ൊം അധ്യ്തപകന്തയ പ്രവീൺ 

കുമ്തർ വർമ് എാം.രക. യ്ക് 
ഗത്തഗത വകുപ് ്മന്തി ആറെണി 
െ്തജു സമ്്തനിച്ു. സുഗതകുമ്തെി 
ടീച്റുരട സ്മെണ്തർഥാം മലയ്തളാം 
മിഷൻ ഏർരപ്ടുതിയ പ്രഥമ 
സുഗത്തഞ്ജലി പ്രവ്തസി പുെ
സ ്ക്തൊം മികച് പ്രവ്തസി സാംഘ
ടനയ്തയ ബഭറ്തഡ ഭകെള സമ്ത
ജതിന ്ധനമന്തി രക.എൻ. ബ്ത
ലഭഗ്തപ്തൽ സമ്്തനിച്ു. 
സ്താംസ് ക്തെിക ക്തെ്യ വകുപ്് 
മന്തി സജി രചറിയ്തൻ ചടങ്ങിൽ 
അധ്യകക്ഷത വഹിച്ു. മന്തിമ്ത
െ്തയ വി. ശിവൻകുട്ി, ജി ആർ 
അനിൽ, സ്താംസ ്ക്തെിക വകുപ്് 
പ്രിൻസിപ്ൽ രസക്രട്റി റ്തണി 
ഭജ്തർജ്് ഐ എ എസ്, ഐ 
എാം ജി ഡയറക്ടർ രക ജയകു
മ്തർ, മലയ്തളാം മിഷൻ ഡയറക്ടർ 
മുെുകൻ ക്തട്്തക്ട, െജിസ്് ്തർ 
ഇൻ-ച്തർജ ്എാം വി സ്്തലിഹ തു
ടങ്ങിയവർ സാംസ്തെിച്ു. 
രെബ്ുവെി 20, 21 , 22 തീയതിക
ളില്തണ് മലയ്തൺമ അെഭങ്ങ
റിയത്.

വാർത്തകൾ 

കണിക്കൊന്ന 
പുരസ് കകൊരം 
യു കക ചകൊപ്്റർ 
കസകകട്ടറി മുഖ്യ
മകത്ിയിൽ നിന്ന് 
ഏ്റുവകൊങ്ുന്നു 

കണിടക്ലന്ന അവലർഡ് തുക ദുരിതലശ്ലസ 
െണ്ിഗലക്് നൽകി െു.ടക. ചലപ്്റർ
ചെന്നൈ • മലയ്തളാം മിഷരറെ 
പ്രഥമ കണിരക്്തന്ന പുെസ ്ക്തെ
തിനർഹെ്തയ യു.രക. ച്തപറ്്ർ 
അവ്തർഡ ്തുക മുഖ്യമന്തിയുരട 
ദുെിത്തശ്്തസ നിധിയിഭലക്് 
കകമ്തറി. നിശ്ിത ക്തലപെി
ധിക്ുള്ളിൽ ച്തപറ്്ർ നടതിയ 
മികച് പ്രവർതനങ്ങൾക്്തയ്ത
ണ് പുെസ് ക്തൊം നൽകുന്നത്.
രെബ്ുവെി 21 ന് അയ്യങ്്തളി 
ഹ്തളിൽ സാംഘടിപ്ിച് ഭല്തക
മ്തതൃഭ്തഷ്ത ദിന്തഭഘ്തഷാം മല
യ്തൺമ 2022 രറെ ഉദഘ്്തടന ചട
ങ്ങിൽ യു രക ച്തപ്റ്ർ രസക്രട്
റി എബ്ഹ്താം കുെ്യൻ മുഖ്യമന്തി
യിൽ നിന്ന് പുെസ് ക്തൊം ഏറ്ു
വ്തങ്ങി. തുടർന്ന്തണ് അഭദേഹാം  
സമ്്തനതുക മുഖ്യന്തിയുരട 
ദുെിത്തശ്്തസ നിധിയിഭലക്് 

നൽകുന്നത്തയി അറിയിച്ത്. 
ഒെു ലക്ഷാം െൂപയുാം പ്രശസ്ിപ
ത്രവുാം അടങ്ങുന്നത്തണ് പുെ
സ് ക്തൊം. 
മലയ്തൺമയുരട ഭ്തഗമ്തയി ച്ത
പറ്്ർ ഭ്തെവ്തഹികൾക്്തയി സാം
ഘടിപ്ിച് ക്യ്തമ്ിൽവച്് സമ്്ത
നതുകയ്തയ ഒെു ലക്ഷാം െൂപ 

ദുെിത്തശ്്തസനിധിയിഭലക്് 
സാംഭ്തവന രചയ്ത യു.രക ച്ത
പ്റ്റിനുള്ള അഭിനന്ദനക്ത് 
മലയ്തളാം മിഷൻ ച്തപ്റ്ർ പ്രതി
നിധികളുരട സ്തന്നിധ്യതിൽ 
ഡയറക്ടർ മുെുകൻ ക്തട്്തക്ട 
ച്തപ്റ്ർ രസക്രട്റി എബ്ഹ്താം 
കുെ്യന് കകമ്തറി.

ഉ
ള്ള

െക്
ാം അദ്്ലപകഗരലെ്

04 ഒരു പക്ിക്കൂടിചറെ കഥ

200 വർഷാം മുമ്ുള്ള 
ഭകെളതിരറെ അവസ്ഥ 
കണ്ിട്് ‘ഭ്്തന്്തലയ’രമന്ന് 
സ്്തമി വിഭവക്തനന്ദൻ 
പറഞ്ഭപ്്തൾ അന്നുവരെ 
വിശ്സിച്ിെുന്ന ചില 
ഉറപ്ുകൾക്് ഇളക്ാം 
തട്ുകയുണ്്തയി.

മഷിത്ണ്്

05 അങ്ങചന ച്ടയിന് 
കയറിചയത്ി മലയാളം 
അധ്ാപികയായി!

ഓഭെ്ത വ്യക്ിയുരടയുാം  
ജീവിതതിന് ക്തലാം ചില  
നിഭയ്തഗങ്ങൾ കെുതിയിെി
ക്ുാം. ര്യിൻ കയറിയ്തരണ
ങ്ിലുാം ആ നിഭയ്തഗാം നിങ്ങരള 
ഭതടിരയതുാം!

ഗ്രന്ഥപ്ുര

07 കാലാതീതനായ കവി

പ്തടിയ്തലുാം പ്തടിയ്തലുാം  
മതിവെ്തത, ഭകട്്തലുാം 
ഭകട്്തലുാം രക്തതിതീെ്തത 
നിെവധി ന്തടകഗ്തനങ്ങൾ 
മലയ്തളതിനു ഒ.എൻ.വി 
സാംഭ്തവന നൽകിയിട്ുണ്് .

വലർത്കൾ

06 ഭ�ാപ്ാലിൽ പുതിയ 
പഠനഭക്ദ്ം

മലയ്തളാം മിഷൻ മധ്യപ്രഭദശ് 
ച്തപ്റ്റിരറെ കീഴിൽ വിദിശ്യ 
മലയ്തളി സമ്തജാം പുതിയ  
പഠനഭകന്ദാം ആൊംഭിച്ു.

02 കണിചക്ാനൈ അവാർഡ് 
തുക ദുരിതാശ്ാസ ഫണ്ി 
ഭലക്് നൽകി യു.ചക. 
ൊപ്്റർ 

മലയ്തളാം മിഷരറെ പ്രഥമ 
കണിരക്്തന്ന പുെസ് ക്തെതി
നർഹെ്തയ യു.രക. അവ്തർഡ് 
തുക മുഖ്യമന്തിയുരട ദുെി
ത്തശ്്തസ നിധിയിഭലക്് 
കകമ്തറി.

ദുടര ദൂടര മലെലളാം

18 കന്ാകുമാരിയിചല 
കാഴ്ചകൾ

കെയിൽനിന്നുാം കടൽപ്െ 
പ്ിരല ഭബ്തട്് മ്തർഗാം  
എതുന്ന വിഭവക്തനന്ദപ്്തറ
യിൽ എതിഭച്െ്തൻ ആകുാം. 
കടലിരല തിെമ്തലകളുരട  
ഓളപ്െപ്ിൽ ഭബ്തട്് അഭങ്ങ്ത
ട്ുമിഭങ്ങ്തട്ുാം ആടി ഉലഞ്്ത
ണ് സഞ്്തെികളുമ്തയി വിഭവ
ക്തനന്ദപ്്തറയിഭലക്് എതു
ന്നത്. അരത്തെു പ്രഭത്യക  
യ്തത്ര്തനുഭവാം തരന്നയ്തണ്. 

ഗെലക് ഗലലർ

19 പണിയരുചട ഭ�ാ്തജീവിതം

ഗ്്തമവ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിക്ുന്ന
വെ്തണ് പണിയർ. ഗ്്തമങ്ങരള 
പ്തടികൾ എന്ന്തണ് വിളിക്ു
ന്നത്. ഒെു പ്തടിയിൽ 5 മുതൽ 
15 വരെ വീടുകളുണ്്തവുാം.  
ഈ വീടുകരള ച്തള  
അരല്ങ്ിൽ പിരെ എന്ന്തണ് 
അറിയരപ്ടുന്നത്.

കണിക്കൊന്ന 
പുരസ് കകൊര 
തുക സംഭകൊവന 
കചയ്ത യു കക 
ചകൊപ്്ററികന 
അഭിനന്ി്ു
ന്നു. 
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മാതൃമലയാളം 
 ലലാകമലയാളം

പ്രിയരപ്ട്വഭെ,

ഭ ല ്ത ക  മ ്ത തൃ ഭ ്ത ഷ ്ത  ദ ി ന ത ി ൽ 
മലയ്തളാം മിഷൻ അമ് മലയ്തളതിന് 
സമർപ്ിച് ഉപഹ്തെമ്തണ ്മലയ്തണ്മ-2022. 
പ്ര്തഭദശിക ഭ്തഷകൾക്്  വാംശന്തശാം 
സാംഭവിച്ുരക്തണ്ിെിക്ുന്ന വർത 
മ്തനക്തലത ്ഭല്തകരമമ്്തടുാം  മലയ്തള 
ഭ്തഷരയയുാം സാംസ്്തെരതയുാം പ്രചെി
പ്ിക്ുന്നതിനുാം പെിഭപ്തഷിപ്ിക്ുന്നതി
നുാം ഭവണ്ി അക്ഷീണാം പ്രവർതിക്ുക

യ്തണ് മലയ്തളാം മിഷൻ. ഈ വർഷരത 
മലയ്തണ്മയിൽ പ്രഖ്യ്തപിച് ഭ്തഷ്ത പുെസ്്ത

െങ്ങൾ അതിരറെ രതളിവ്തണ്. 
മ ല യ ്ത ള ി യു ര ട  പ്രവ ്ത സ  ജ ീ വ ി ത ത ി ൽ  

"ബില്തതി'ബന്ധതിന ്ദീർഘമ്തയ ചെിത്രമുണ്.് മികച് 
മലയ്തളാം മിഷൻ ച്തപ്റ്റിനുള്ള കണിരക്്തന്ന പുെസ്്ത
ൊം യു രക ച്തപ്റ്ർ ഭനടി എന്നുള്ളത് മിഷരറെ പ്രവർതന 
ങ്ങൾ ഏരറ മുഭന്ന്തട്് ഭപ്തയി എന്നതിന് രതളിവ്തണ്. മികച് 
പ്രവ്തസ സാംഘടനയ്കുള്ള സുഗത്തഞ്ജലി പ്രവ്തസി പുെസ്്തൊം 
മലയ്തളാം മിഷൻ പ്രവർതനങ്ങൾ സജീവമ്തയ ഗുജറ്തതിൽ 
നിന്നുള്ള  ബഭറ്തഡ മലയ്തള സമ്തജമ്തണ് ഭനടിയത്. പുതിയ 
സ്തഭങ്തികവിദ്യകൾക്നുസെിച്് ഭ്തഷരയ മികച് െീതിയിൽ 

അവതെിപ്ിക്്തനുള്ള സ്തഭങ്തിക സാംവിധ്തനങ്ങൾ ഒെുക്ുന്ന
തിൽ നൂതനമ്തയ സാംവിധ്തനങ്ങൾ ഒെുക്ിയ പ്രവീൺ വർമ്യ്ക് 
നല്ിയ ഭ്തഷ്ത പ്രതിഭ്ത പുെസ്്തെവുാം ക്തലതിരന്തപ്ാം നടക്്ത
നുള്ള മലയ്തളാം മിഷരറെ ശ്രമതിന് ഉതമ ദൃഷ്ട്തന്മ്തണ്. 

ഭ്തഷയുരട നിലനിൽപ്് സമൂഹതിരറെ നിലനിൽപ്്ത
ണ്  ബഹുമ്തനരപ്ട് മുഖ്യമന്തി ശ്രീ പിണറ്തയി വിജയൻ  
മലയ്തണ്മ  ഉദ്ഘ്തടന പ്രസാംഗതിൽ ഊന്നിപ്റഞ്തുാം ഈ 
ക്തെ്യമ്തണ്.  പ്ര്തഭദശിക ഭ്തഷകരള ഇല്്തത്തക്ി ഒറ് ഭ്തഷ 
എന്ന സങ്ുചിതത്തിഭലക്് സമൂഹരത രക്തണ്ുഭപ്തക്ത
നുള്ള ഗൂഢ ശ്രമങ്ങരള പ്രതിഭെ്തധിഭക്ണ്തുണ്്. "മ്തതൃമല
യ്തളാം ഭല്തകമലയ്തളാം' എന്ന മുദ്്തവ്തക്യാം ഉയർതിപ്ിടിച്് 
മലയ്തളാം മിഷൻ പ്രവർതനങ്ങൾക്് ഗതിഭവഗാം പകെ്തൻ 
നമുക്് കൂട്്തയി പെിശ്രമിക്്താം.

സസ് ഭനഹാം 

മുരുകൻ കാട്ാക്കട 
 ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ
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"ഉടുപ്പിൽ തുന്പിച്ചേർകുും  
ഉയർന്വപിദ്യാഭ്യാസും
എതത തയാഴ്ത്തീലയാ നമ്മെ'

മഹ്തകവി വള്ളഭത്തൾ ന്ത
െ്തയണഭമഭന്തരറെ മുന്നറിയിപ്ുാം 
തിെിച്റിവുാം നൽകുന്ന വെികള്ത
ണിത്. എന്്തണ് മുന്നറിയിപ്്? 
എന്്തണ് തിെിച്റിവ്? ഈ തിെി
ച്റിവ് ആർക്് എങ്ങരന പ്രഭയ്ത
ജനാം രചയ്യുന്നു. അഥവ്ത പ്ര്തഭയ്ത
ഗിക ജീവിതതിൽ ഈ വെിക
ളുരട പ്രസക്ി എന്്തണ്? ഈ 
വെികൾ എഴുതുവ്തൻ മഹ്തകവി
രയ പ്ര്തപ്തമ്തക്ിയ സ്തഹചെ്യ
രമന്്തണ്? ഇങ്ങരന കുരറ ഭച്ത
ദ്യങ്ങൾ അകമനസ്ിഭലക്് ഇട്ു
രക്തടുഭക്ണ്വെ്തഭണ്ത നമ്ള
ധ്യ്തപകർ? ഇതുാം ഒെു ഭച്തദ്യമ്തണ.് 

സ ്്ത ത ന്ത്യ സ മ െ ക ്ത ല ത് 
ഭദശീയ പ്രസ്ഥ്തനരത വകവയ്ക്ത
രത, സമെങ്ങളിരല്തന്നുാം പരങ്ടു
ക്്തരത ഇരത്തന്നുാം തരന്ന ബ്തധി
ക്ിരല്ന്ന ്വിച്തെിച് ്ഏരറ പഠിച്് 
ബിെുദബിെുദ്തനന്െ ഘട്ാം വരെ 
ഭപ്തയ ധ്തെ്തളാം പണ്ിതന്്തെു
ണ്്തയിെുന്നു. അറിവിരറെ അത്യു
ഗ് ഭശ്രണികളിൽ വിജയാം അനുഭ
വിച്റിഞ്് കരയ്യത്ത ദൂെഭത്ത 
കരണെത്ത ദൂെഭത്ത വിെ്തജിച്
വർ. അവരെക്ുറിച്്തണ് വള്ള
ഭത്തൾ എഴുതിയത്. 

എന്്തണ് ഈ കവിതയിരല  
മുന്നറിയിപ്്?  എന്്തണ് ഈ 
വെികൾ മുഭന്ന്തട്ുവയ്കുന്ന തിെി
ച്റിവ്? 

വ ി ദ ്യ്ത ഭ ്യ്ത സ ാം  ഏ ര റ യു
രണ്ങ്ിലുാം നമുക്ുചുറ്ുമുള്ള 
സ്തമൂഹിക യ്തഥ്തർഥ്യങ്ങരളക്ു
റിച്ുാം യ്തതനകരളക്ുറിച്ുാം ഒെു 

ഉതക്ണഠ്യുമില്്തരത ജീവിക്ുന്ന
വർ ന്തടിരറെ മിത്രങ്ങളല്. അവർ
രക്്തപ്ാം, അവെുരട ആശയവഴി
കളിൽ വീണുഭപ്തക്തതിെിക്്ത
നുള്ള വിഭവകാം ആർജ്ിക്ുക 
എന്ന മുന്നറിയിപ്് ഈ വെികൾ 
നൽകുന്നു. വിദ്യ്തഭ്യ്തസാം ഏരറ

യുരണ്ങ്ിലുാം ഒെുപ്തട് ബിെുദമു
രണ്ങ്ിലുാം നമ്ുരട സ്തമൂഹിക 
യ്തതനകരളക്ുറിച് ്ഒെുതക്ണഠ്
യുമിരല്ങ്ിൽ അത ്നല്ത്തഭണ്ത? 
അതത്ര ഭാംഗിയ്തഭണ്ത? ഇരത്തെു 
തിെിച്റിവ്തണ്.  തിെിച്റിവ് ഒെു 
തീയ്തണ്.  ഇതുഭപ്തരല ഒെു 
രചറിയ തീന്തളാം തരറെ മുമ്ിലിെി
ക്ുന്ന കുട്ിയുരട രനഞ്ിനകത് 

ആളിക്തിക്്തൻ കഴിയുഭമ്്തഴ്ത
ണ് നമ്ൾ നല് അധ്യ്തപകെ്തയി 
മ്തറുന്നത്. അതെതിൽ ചിന്ി
ക്ുഭമ്്തൾ ക്തലരത അതിജീവി
ക്ുന്ന കവിയ്തയി മ്തഭറണ്തുണ്് 
ഓഭെ്ത അധ്യ്തപകെുാം എന്ന വസ്ു
തയുാം നമുക്് മറക്്തതിെിക്്താം. 

െണ്ു വെി കവിതയിൽ ഇത്രഭയ
രറ ഭ്തവെൂപങ്ങൾ രക്തണ്ുവെ്ത
രമങ്ിൽ ക്്തസ ്മുറികരള ഊർജ്
സ്ലമ്തക്്തൻ അധ്യ്തപനതിന് 
മുമ്് എരന്ല്്താം "ആസൂത്രണാം' 
ഭവണ്ിവെുാം എന്ന് തീർച്യ്തയുാം 
നമ്ൾ ആഭല്തചിക്ണാം. അറി
വിരറെ വിനിമയമ്തണ് അധ്യ്തപ
നരമന്ന ഭബ്തധ്യവുാം എന്്തണ് 

അറിരവന്നുള്ള മനസ്ില്തക്ലുാം 
വിദ്യ്തഭ്യ്തസാം ഏഭതതു തെതിൽ 
അറിവുളവ്തക്ുന്നു എന്നുാം തിെിച്
റിയുഭമ്്തൾ മ്തത്രമ്തണ ്ശെിയ്തയ 
പ്തഠ്തസൂത്രണതിരറെ ആവശ്യ
കത ഭബ്തധ്യരപ്ടുന്നത്. 

കുട്ിഭയ്തട ്ഭച്തദ്യങ്ങൾ ഭച്തദി
ക്്തനുാം, കുട്ി ഭച്തദ്യങ്ങൾ ഭച്ത
ദിക്്തനുാം അവസെമുണ്്തകുന്ന 
തെതില്തവണാം പ്തഠ്തസൂത്രണ
രത െൂപരപ്ടുഭതണ്ത.് ഇവിരട 
കുട്ിക്് കുരറ അറിവുകൾ പകർ
ന്നുരക്തടുക്ൽ മ്തത്രമ്തക്തരത 
കുട്ിയുരട ഉള്ളിൽ അലിഞ്ു 
ഭചർന്നിെിക്ുന്ന സ്്തഭ്തവികമ്തയ 
അറിവിരന കടരഞ്ടുക്ുന്ന  
പ്രവർതനങ്ങൾ തയ്തറ്തക്ണാം. 
കുട്ിയിൽ നിറഞ്ുനിൽക്ുന്ന 
സ്്തഭ്തവികമ്തയ അറിവിരന 
ഉണർതിരയടുക്ുക എരന്ന്ത
രക് പറയ്താം. അങ്ങരന ഉണർത
ണരമങ്ിൽ ഏരതങ്ിലുാം ഒെു ക്ത
െ്യഭത്തട് അത് എന്്തണ് എന്ന് 
ഭച്തദിഭക്ണ്ി വെുാം. എന്്തണ് 
എന്ന് ഭച്തദിക്ുഭമ്്തൾ ഉറച്ു
നിൽക്ുന്നത ്പലതുാം ഇളകിഭപ്്ത
കുാം. ചലന്തത്മകമ്തകുാം. പ്രശ് ന
മ്തകുാം. ചർച്യ്തകുാം. ആമ്ലിരല 
"ഒന്നഭല്്ത ഭച്തെ' എന്ന യൂണിറ്ി
രന സമീപിക്ുഭമ്്തൾ എരന്്ത
രക് ഇളക്ങ്ങൾ ആക്തരമന്ന് 
ഭന്തക്്താം. പ്തഠ്യപദ്ധതി ലക്ഷ്യ
ങ്ങൾ കകപ്ുസ്കതിൽനിന്ന് 
മനസ്ില്തക്ണാം. ഏരത്തരക് 
വ്യവഹ്തെ െൂപങ്ങൾക്് പ്ര്തധ്ത
ന്യാം നൽകണരമന്ന് തീെുമ്തനി
ക്്താം (കകപ്ുസ്കാം ഭന്തക്ുക). 
ന്തറ്തണത് ഭ്്തന്രറെ പ്രഭത്യ
കതകൾ ഭച്തദിക്്താം. കല്ുെുട്ി 
കയറ്ി ത്തഭഴക്ു വിടുന്നതിരല 
"മണ്തൊം' മണ്തെമ്തഭണ്ത? 
ഭച്തദിക്്താം. മനുഷ്യൻ കകവെി
ച് ഭനട്ങ്ങൾ രപരട്ന്ന് തകർന്ന
ടിയുന്ന ഉദ്തഹെണങ്ങൾ, സമ
ക്തലീന സാംഭവങ്ങൾ ഇവ വ്തയി
ക്ുകഭയ്ത, ദൃശ്യമ്തക്ുകഭയ്ത കു
ട്ികരളരക്്തണ് ്പറയിക്ുകഭയ്ത 
രചയ്യ്താം. ചുടലയുരട അടുതുകി
ടന്നുറങ്ങുന്ന ന്തറ്തണത് ഭ്്തന്
രറെ സ്ഭ്തവതിൽനിന്ന ്മനസ്ില്ത
ക്്തവുന്ന ക്തെ്യങ്ങൾ എരന്്തരക്
യ്തണ്? അന്ധവിശ്്തസതിരറെ 

അഭ്തവാം, നിർഭയത്ാം... ഇങ്ങരന
യിങ്ങരന കുട്ികൾക് ്അഭങ്ങ്തട്ു
രക്തടുതുാം ഇഭങ്ങ്തട്ു വ്തങ്ങിയുാം 
രക്തണ്ുാം രക്തടുതുാം ക്്തസ ്െസ
കെമ്തക്ുഭമ്്തഴ്തണ് കുട്ികളു
രട ഉള്ളിരല മനസ്് ചലന്തത്മക
മ്തകുന്നത്. അഥവ്ത ഇളകുന്നത്. 
ഉറചേുനപിന്വർ ഒലപിചേുച്�യായപി
ചലപിചേപിരുന്വർ �പിടപിചേുനപിന്ു

എ ര ന്ന ്ത െു  ക വ ി ത യു ണ്് .  
പിടിച്ുനിൽക്്തനുള്ള മ്തർഗ്ാം 
ചലിച്ുനിൽക്ല്തണ.് ഉറച്ുനിൽ
ക്ലല്. 

ഉറച്ുനിന്ന പലതിരനയുാം 
ന്താം തള്ളിക്ളഞ്ിട്ുണ്്. പല 
ഉറപ്ുകരളയുാം മ്തറ്ിയ ചെിത്രമു
ണ്്. 200 വർഷാം മുമ്ുള്ള ഭകെ
ളതിരറെ അവസ്ഥ കണ്ിട്് "ഭ്്ത
ന്്തലയ'രമന്ന് സ്്തമി വിഭവക്ത
നന്ദൻ പറഞ്ഭപ്്തൾ അന്നുവരെ 
വിശ്സിച്ിെുന്ന ചില ഉറപ്ുകൾക്് 
ഇളക്ാം തട്ുകയുണ്്തയി.  ആ ഇള
ക്മ്തണ് പിന്നീട് സ്താംസ് ക്തെിക 
നഭവ്തത്്തനമ്തയി പെിണമിച്ത.് 
നിന്നിടതുതരന്ന നിൽക്്തരത 
യ്തഥ്തർഥ്യങ്ങരള തിെിച്റിഞ്് 
നരമ്തരന്ന മ്തറ്ിരക്്തണ്ിെി
ക്ുക. അഥവ്ത ചലിച്  ുനിൽക്ുക. 
നമ്ൾ നമ്രള മ്തറ്ുക. നമ്ുരട
യുള്ളിരല അകാം, അഹാം മ്തറുന്ന
തനുസെിച്് ഭല്തകരത മ്തറ്്തൻ 
കഴിയുാം. ഭല്തകരത നന്യിഭല
ക്് മ്തറ്ുന്നതിന്തണ്, അഥവ്ത 
ഭല്തകാം നന്ന്തവ്തന്തണ ്പഠിഭക്
ണ്ത ്എന്ന ഭബ്തധ്യാം കുട്ികൾക്് 
നൽകുന്ന തെതിൽ പ്തഠ്തസൂ
ത്രണാം ക്രമീകെിക്ണാം. അഭപ്്ത
ഴ്തണ് ട്തഭഗ്തറിരറെ വ്തക്ുകൾ 
പ്രഭയ്തഗതലതിൽ രക്തണ്ുവ
െ്തനുള്ള അവസൊം നമുക്് ലഭി
ക്ുന്നത്. 
യതത വപിശ്ും ജഗത്ത ഏക നതീഡും

ഭല്തകാം ഒെു പക്ഷിക്ൂട്തവ
രട്. മലയ്തളാം മിഷൻ അധ്യ്തപക
െുരട അധ്യ്തപനതിൽ ഭല്തകാം, 
വിശ്ാം എന്ന സങ്ൽപ്ാം ഉണ്്തവു
ന്നിടത്തണ് ഭല്തകമ്തനവികത
യുരട ഭിന്നമല്്തത അവസ്ഥക
ളുരട ഉദ്തത മ്തനവ സങ്ൽപ്ാം 
പ്രകടമ്തകുന്നത്. അതെതിൽ 
ആകരട് നമ്ുരട ക്്തസ ്മുറികളുാം 
നമ്ുരട പ്തഠ്തസൂത്രണവുാം. 

അദ്ധ്ാപകര�ാട് 

ഉണ്ി അമ്മയമ്പലം 
ഭകൊഷകൊധ്യകൊപകൻ, മലയകൊളം മിഷൻ

ജനുവെി ലക്ാം ഭൂമി മലയ്തളാം വ്തർത്തപത്രിക 
വ്തയിക്ുന്നത് ‘മലയ്തൺമ- 2022’ ശില്പശ്തല
യിൽ പരങ്ടുക്ുഭമ്്തഴ്തയിെുന്നു. അതുവരെ 
ഇ- ഭപപ്ർ ആയി വ്തയിച്ിെുന്നത്, അച്ടി െൂപ
തിൽ കണ്ഭപ്്തൾ ആഹ്്തദാം ഭത്തന്നി. ആഫ്ി
ക്യിൽ ഏഴ്തമത്തയി ഒെു പുതിയ ച്തപ്റ്ർ 
കൂടി തുടങ്ങിയതിരറെ സഭന്്തഷവുാം സുജടീ
ച്റിരറെ വിടവ്തങ്ങൽ കുറിപ്ിരറെ രന്തമ്െവുാം 
ഒെുഭപ്തരല മനസ്ിരന രത്തട്ുഭപ്തയി. "ക്്തസ് 
മുറിയിരല സർഗ്്തത്മകത'രയക്ുറിച്ുള്ള ഉണെി
മ്തഷിരറെ ഭലഖനാം ഭ്തഷ്തധ്യ്തപകർക്് ഏരറ 
പ്രഭയ്തജനപ്രദമ്തണ്. കവി ഇടഭശേെിയുരട  "പൂ
തപ്്തട്്' എന്ന കൃതിരയ പശ്്തതലമ്തക്ി രക 
വി ഭമ്തഹനൻ മ്തഷ ്എഴുതിയ "മലയ്തളികളുരട 
അമ്യുാം പൂതവുാം' എന്ന ഭലഖനാം സ്തധ്തെണ 
മനുഷ്യജീവിതഭത്തട ്ഭചർന്നുനിൽക്ുന്ന ഒെു 
കവിയുരട ആശയ ഭല്തകരത കൃത്യമ്തയി പെി
ചയരപ്ടുതുന്ന വ്തയനയ്തയി. 

ഗസലണിെ ഷിഗനലെ് പുൽപ്ലട്ട് 
പ്രസിഡന്റ്,  
മലയാളം മിഷൻ ദുബായ് ചാപ്്റർ.

കത്ുകൾ
മലെലളാം മിഷൻ

അരിഗറ്ല 
തതക്ലെ്

തിരുവനന്തപുരാം
695 014
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ഒരു പക്ിക്ൂെിടറെ കഥ

ഗേഡിഗെല മലെലളാം  
സൃഷ്ികൾ ക്ണിക്ുന്നു
ഭറഡിഭയ്ത മലയ്തള
തിഭലക്് നിങ്ങൾ
ക്ുാം പെിപ്തടികൾ 
നൽക്താം. നിങ്ങളു
രട പഠനഭകന്ദതി
ര ല  കു ട് ി ക ളു ര ട
ഭയ്ത അധ്യ്തപകെു
രടഭയ്ത െചനകൾ 
(കഥ, കവിത, ന്തടകാം, ഭലഖനങ്ങൾ എന്നിവ) MP3 ഭെ്തർമ്ത
റ്ിൽ ഓഡിഭയ്ത ആക്ി മലയ്തളാം മിഷനിഭലക്് അയച്ുതെിക.  
അയക്ുഭമ്്തൾ െചനകളുരട പ്ര്തഥമിക വിലയിെുതൽ അതത് 
പഠനഭകന്ദാം അധികൃതർ നടതിയിെിക്ണാം.

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

അേിെിപ്്

അധ്ലപകർക്്  
ഗചലദ്ലവലി 
തയ്ലേലക്ലാം
മലയ്തളാം മിഷരറെ കണിരക്്തന്ന, സൂെ്യക്ത
ന്ി ഭക്തഴ്സുകൾ പഠിപ്ിച്് പെിചയമുള്ള 
അധ്യ്തപകർക്് ഭച്തദ്യ്തവലി തയ്യ്തറ്തക്്തൻ 
അവസൊം. മലയ്തളാം മിഷൻ ആൊംഭിക്ുന്ന 
‘മിഷൻ’ രമ്തകബൽ ആപ്ിഭക്ഷനിൽ ഈ 
ഭച്തദ്യ്തവലികൾ അഭപ്്തഡ് രചയ്യുാം. തയ്യ്തറ്ത
ക്ിയ അധ്യ്തപകെുരട ഭപെിൽ തരന്നയ്തകുാം 
ഭച്തദ്യ്തവലി നൽകുന്നത്. മ്തതൃക്തപഠഭന്തത്സ
വങ്ങൾക്ുാം മറ്ുാം ഉപഭയ്തഗിക്്തന്തണ് ഇത് 
തയ്യ്തറ്തക്ുന്നത്.

അേിെിപ്്അേിെിപ്്
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മഷിത്തണ്് അദ്്ാപകരുചട 
അനു�വചമഴുത്ുകൾ

തലടെപ്േെുന്ന ഗചലദ്ങ്ങൾക്് ഉത്രടമെുതുക.  

ഗശഷാം കളത്ിടല അക്രങ്ങൾ ടകലണ്് ഒരു വലക്് എെുതുക.

1
ലേലുത്തമ്ി ദളേ 1809 ജനുേരി 11 ന് നടത്തിയ പ്രസ്ാേന  

അറിയപ്പെടുന്നത്

2
അക്കപ്ര നിന്നാൽ ............ പച്ച.

3 യന്തം എന്ന ലനാേലിപ്റെ കർത്താേ്?

4
മുരളി, പ്നടുമുടി ലേണു, മാധേി തുടങ്ിയേർ ഒരുമിച്ച്  

അഭിനയിച്ച ചിത്ം

5
ലഷക് സ്ിയറിപ്റെ ഒഥലലലാ എന്ന നാടകപ്ത്ത ആസ്ദമാക്കി  

ജയരാജ് സംേിധാനം പ്ചയ്ത ചലച്ചിത്ം.

6
മമ്മൂട്ി, ലമാഹൻലാൽ, ഭരത് ല�ാപി, മാധേി തുടങ്ിയേർ ഒരുമിച്ച്  

അഭിനയിച്ച ചലച്ചിത്ം.

7
പ്രസാർ ഭാരതിയുപ്ട കധീഴിൽ പ്രേർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്പാതു പ്രലക്ഷപണ 

പ്ടലിേിഷൻ ചാനൽ.

8
മലയാള ഭാഷയിലിറങ്ുന്ന ദിനപെത്ങ്ളിൽ ോയനക്കാരുപ്ട  

എണ്ണത്തിൽ ഒന്നാമപ്ത്ത പത്ം

ോക്ക്
1 2 3 4 5 6 7 8പ

ദ
പ്ര

ശ
് ന

ാം

പദപ്രശ്നാം പൂെിപ്ിച്് മിഷനിഭലക്് അയച്ുതെിക. വിജയിരയ നറുരക്ടുപ്ിലൂരട തീെുമ്തനിക്ുാം. സമ്്തദകൻ: സലാം വർ�ീസ്, ടകലങ്കണ്

ഓഭെ്ത വ്യക്ിയുരട
യുാം ജീവിതതി
ന ്ക്തലാം ചില നി

ഭയ്തഗങ്ങൾ കെുതിയിെിക്ുാം. 
ര്യിൻ കയറിയ്തരണങ്ിലുാം 
ആ നിഭയ്തഗാം നിങ്ങരള ഭതടിരയ
തുാം! മലയ്തളാം അധ്യ്തപിക ആവ
ണരമന്ന്തയിെുന്നു രചറുപ്ക്തലാം 
മുതലുള്ള ആഗ്ഹാം. എന്ന്തൽ, 
പഠനതിനുഭശഷാം വിവ്തഹ ജീ
വിതതിഭലക്ു കടന്നഭത്തരട 
ആ ആഗ്ഹങ്ങൾ മടക്ിവച്ു. 
തുടർന്ന്, കുടുാംബ ജീവിതതി
രറെ പ്തളതിഭലറി 19 വർഷങ്ങൾ
ക്് മുൻപ് രചകന്നയിഭലക്് 

വണ്ി കയറി. മലയ്തളാം അധ്യ്ത
പിക ആക്തനുള്ള അവസൊം 
അവസ്തനിരച്ന്നു ഭത്തന്നിയ 
ദിനങ്ങൾ. എന്ന്തൽ കഴിഞ് 
11 വർഷമ്തയി ജീവിതാം മലയ്ത
ളഭത്തരട്തപ്ാം, മലയ്തളാം മിഷ
ഭന്തരട്തപ്ാം. ര്യിൻ കയറിയ്ത
രണങ്ിലുാം നിങ്ങരള ഭതടിരയ
തുരമന്നതിന് എരറെ ജീവിതാം 
സ്തക്ഷ്യാം പറയുാം. 

അഴക്തന തമിഴ് ഭപശുന്ന 
ത മ ി ഴ ക  മ ണെ ി ൽ ,  മ ക് ര ള 
മലയ്തളാം പഠിപ്ിക്ണരമന്ന്ത
യിെുന്നു ആഗ്ഹാം. എന്ന്തൽ 
11 വർഷമ്തയി നൂറു കണക്ിന് 

കുട്ികരള എനിക് ്മലയ്തളാം പഠി
പ്ിക്്തൻ സ്തധിക്ുന്നു. 

ഗുമ്ിടിപൂണ്ി ഭമഖലയിൽ 
മലയ്തളി അഭസ്തസിഭയഷരറെ 
ഭ്തഗമ്തയി മലയ്തളാം പഠിപ്ിക്ുന്ന
തിനിരടയ്തണ ്മിഷരറെ പ്രവർത
നാം ആൊംഭിക്ുന്നത്. മലയ്തളാം 
അധ്യ്തപകരെ ഭതടിയ മിഷരറെ 
ആദ്യ ബ്തച്ിൽ ഭചർന്ന ്പെിശീല
നാം ഭനടി. മലയ്തളാം മിഷൻ തമി
ഴ് ന്തട് ച്തപ്റ്റിരറെ ചെിത്രതി
രറെ ഓളങ്ങളിൽ ഒെെികു ഭചർന്നു 
ഞ്തനുാം നടക്ുന്നു. 

കണിരക്്തന്ന മുതൽ നീല
ക്ുറിഞ്ി വരെയുള്ള കുട്ികൾ 

ഇഭപ്്തൾ ഇവിരട മലയ്തളാം പഠി
ക്ുന്നുണ്്.  ആറു വയസ്ുള്ള 

പഠിത്തക്ൾ മുതൽ വിവ്തഹി
തെുാം കുട്ികൾ ഉള്ളവെുരമ
ല്്താം ഒഭെ ആഭവശതിൽ മല
യ്തളരത രനഭഞ്റ്ുന്നു. ഭ്തഷ
യ് രക്്തപ്ാം ഭകെളതിരറെ കല, 
സാംസ് ക്തൊം, കപതൃകാം എന്നി
വരയല്്താം ഇവിരട ചർച് രചയ്യ
രപ്ടുന്നു. 

അങ്പ്ന പ്രെയിൻ കയറിപ്യത്തി 
മലയാളം അധ്ാപികയായി!

ഓരരാ വ്യക്ിയുടട
യും ജീവിതത്ിന് 
കാലം ചില നിരയാഗ
ങ്ങൾ കരുതിയിരി
ക്കും. ട്ടയിൻ കയ
റിയാടെങ്ിലും ആ 
നിരയാഗം നിങ്ങടള 
രതടിടയത്ും!

അെിഷ 
സുതലമലൻ
അധ്ാപിക 
പ്പാലന്നരി പഠനലകന്ദം 
�ുമ്ിടിപമൂണ്ി ലമഖല
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വാർത്തകൾ 
Hooch Tragedy വ്യാജമദ്യദുരന്ം
Direct Examination ്്രഥമ വിസ്ാരം
Cross question എതിർരചാദ്യം
Tact and ability നയവും കഴിവും
Upset price അടിസ്ാനവില

ഭരണഭലഷല 
പ്രഗെല�ങ്ങൾ 
പരിചെടപ്െലാം

ഗഭലപ്ലലിൽ പുതിെ പഠനഗകന്ദാം
ഭ�ാപ്ാൽ • മലയ്തളാം മിഷൻ 
മധ്യപ്രഭദശ ്ച്തപറ്്റിരറെ കീഴിൽ 
വിദിശ്യ മലയ്തളി സമ്തജാം പുതിയ 
പഠനഭകന്ദാം ആൊംഭിച്ു. യുകണ
റ്ഡ ്മലയ്തളി അഭസ്തസിഭയഷൻ 
പ്രസിഡന്റ് ഒ.ഡി. ഭജ്തസെ് പഠ
നഭകന്ദാം ഉദ്ഘ്തടനാം രചയ്തു. 
സമ്തജാം പ്രസിഡന്റ്  ഭവണു 
പിള്ള, മലയ്തളാം മിഷൻ ഭക്തർ
ഡിഭനറ്ർ ശിവദ്തസൻ, അധ്യ്ത
പകെ്തയ ജയ, ഭമ്തളി, മറിയ്തമ്, 
ആർ.എസ്. പികള്ള, രക.പി. 
ദ്തസൻ, ദിഭനശൻ തുടങ്ങിയവർ 
ചടങ്ങിൽ സാംസ്തെിച്ു. 
�ുതപിയ കണപിമ്കയാന് ക്യാസ്ത
മധ്യപ്രഭദശ ്ഭഭ്തപ്്തൽ ഭമഖലയി
രല ഭക്തള്തർ പഠനഭകന്ദതിൽ 
പുതിയ കണിരക്്തന്ന ക്്തസ് 
ആൊംഭിച്ു. 
ഭഡ്ത. മണികണ്ഠൻ ന്തയർ  
ക് ്ത സ്  ഉ ദ് ഘ ്ത ട ന ാം  ര ച യ്തു . 

യുകണറ്ഡ് മലയ്തളി അഭസ്ത
സിഭയഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഒ.ഡി. 

ഭജ്തസെ്, കവസ് പ്രസിഡന്റ് 
അനിൽ പി. ന്തയർ, ജനറൽ 

ര സ ക്രട് റ ി  ര ക . പ ി .  ദ ്ത സ് ,  
മലയ്തളാം മിഷൻ ഭക്തള്തർ 

ഏെിയ ഭക്തർഡിഭനറ്ർ ഭഗ്തപ
കുമ്തർ എസ.്, അഭയ്തധ്യ രസറെർ 
ഭക്തർഡിഭനറ്ർ ഉഷ വിശ്ന്ത
ഥൻ, ഭമഖല്ത ഭക്തർഡിഭനറ്ർ 
ദിഭനശൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ 
സാംസ്തെിച്ു. 
�രപിശതീലന കളരപി
മലയ്തളാം മിഷൻ  മധ്യപ്രഭദശ് 
ച്തപ്റ്റിന് കീഴിരല ഭഭ്തപ്്തൽ 
ഭമഖലയിരല പഠനഭകന്ദങ്ങളി
രല അധ്യ്തപകർക്്തയി പെിശീ
ലന കളെി സാംഘടിപ്ിച്ു. 
ദ ില്ി  മലയ്തളാം മ ിഷനിരല  
അക്്തദമിക പെിശീലകെ്തയ 
അാംബിക പി.  ഭമഭന്തൻ, വിനീത് 
പി. ഭസതു, ജയചന്ദൻ എാം.രക. 
തുടങ്ങിയവർ പെിശീലനതി
ന് ഭനതൃത്ാം നൽകി. നവാംബർ 
6, 7 തീയതികളിൽ നടന്ന പെി
ശീലനതിൽ 30 അധ്യ്തപകർ 
പരങ്ടുതു.

മുാംതൈ ദശവലർഷികലഗഘലഷാം  
സമാപനം പ്െബ്ുേരിയിൽ
മുംന്ൈ • മലയ്തളാം മിഷൻ 
മുാംകബ ച്തപറ്്റിരറെ ദശവ്തർഷി
ക്തഭഘ്തഷങ്ങളുരട സമ്തപനാം 
രെബ്ുവെി 20 ന് നടക്ുാം. 2021 
ഒഭക്ട്തബർ 31 ന ്ഭകെള സ്താംസ ്ക്ത
െിക ക്തെ്യ വകുപ് ്മന്തി സജി രച
റിയ്തന്തണ് ആഭഘ്തഷങ്ങൾ 
ഉദ്ഘ്തടനാം രചയ്തത്.  അധ്യ്തപ
കെുരടയുാം വിദ്യ്തർഥികളുരടയുാം 
വിവിധ പെിപ്തടികള്തണ ്4 മ്തസാം 
നീണ്ുനിന്ന ദശദിന്തഭഘ്തഷ
ങ്ങളുരട ഭ്തഗമ്തയി സാംഘടിപ്ി
ച്ത്. നവാംബർ 6 ന് സാംഘടിപ്ി
ച് ഓൺകലൻ കവിത്ത പഠന
ക്ളെി-മഴവില്് പ്രശസ് കവി പി. 
െ്തമൻ ഉദഘ്്തടനാം രചയ്തു. തുടർ
ന്ന ്വന്ന ദിനങ്ങളിൽ ഓൺകലൻ 
ചിത്രെചന്ത മത്സൊം, കഥ്തപൂെണ 

മത്സൊം ഹ്രസ് ചലച്ിത്ര ശിൽപ്
ശ്തല, ഓൺകലൻ കവിയെങ്ങ,് 
ഓൺകലൻ കഥ്തശിൽപ്ശ്തല 
തുടങ്ങിയവ സാംഘടിപ്ിച്ു. 
പ്രശസ്ർ ഭനതൃത്ാം നൽകിയ 
വിവിധ പെിപ്തടികളിൽ മുാംകബ 
ച്തപ്റ്റിരല 9 ഭമഖലകളിൽ നി
ന്നുള്ള അധ്യ്തപകെുാം വിദ്യ്തർഥിക
ളുാം പരങ്ടുതു. രക്തള്തബ-മ്തൻ
ഖുർദ്, സ്തക്ിന്തക്-പവ്തയ്, 
ബ്തന്ദ-ദഹിസർ, നവി മുാംകബ, 
ത്തരന, മുാംബ്-ബദ ്ല്തപൂർ, മീെ്ത
ഭറ്തഡ്-പ്തൽഘർ, രക്തങ്ൺ, 
ന്തസിക്് തുടങ്ങി 9 ഭമഖലകളി
ലുാം ദശവ്തർഷിക്തഭഘ്തഷതി
രറെ ഭ്തഗമ്തയി സാംഘടിപ്ിക്ു
ന്ന കഭല്തത്സവാം ഡിസാംബർ 7 
ന് ആൊംഭിച്ു.

െു.ടക. െിൽ മലെലളരലവ്
യു.ചക.  • മലയ്തളാം മിഷൻ 
യു . ര ക .  ച ്ത പ് റ് റ ി ര റെ  ഭ ന
തൃ ത ്ത ി ൽ  ഭ ക െ ള പ് ി റ വ ി 
ദിന്തഭഘ്തഷാം സാംഘടിപ്ിച്ു. 
"മലയ്തള െ്തവ'് എന്ന ആഭഘ്തഷ 
പെിപ്തടി പ്രശസ് കവി വയല്തർ 
ശെത്ചന്ദ വർമ് ഉദ്ഘ്തടനാം 
രചയ്തു. 
ആ ഭ ഘ ്ത ഷ ങ്ങ ഭ ള ്ത ട നു ബ 
ന്ധിച്് ഭന്തട്ിാംഗ്ഹ്താം മലയ്തളി 
ക ൾ ച് റ ൽ  അ ഭ സ ്ത സ ി ഭ യ 
ഷരറെ ഭനതൃത്തിൽ ആൊം 
ഭിച് മലയ്തളാം പഠനക്്തസിരറെ 

ഉദ്ഘ്തടനവുാം ഓൺകലന്ത
യി നടന്നു. മലയ്തളെ്തവിൽ മല 
യ്തളാം മിഷൻ മുൻ ഡയറക്ടർ 
സുജ സൂസൻ ഭജ്തർജ്് മുഖ്യ്ത
തിഥിയ്തയിെുന്നു. 
എൻ.എാം.സി.എ. യുരട സഹക
െണഭത്തരട നടന്ന ആഭഘ്ത
ഷപെിപ്തടിയിൽ മലയ്തളാം 
മിഷൻ യു.രക. ച്തപ്റ്ർ പ്രസി
ഡന്റ് സി.എ. ഭജ്തസെ്, രസക്ര
ട്റി എബ്ഹ്താം കുെ്യൻ, അധ്യ്ത
പകൻ രജയ്ൻ രസബ്തസ്റ്യൻ, 
എൻ.എാം.സി.എ. പ്രസിഡന്റ് 

ഡിക് സ് ഭജ്തർജ്്, ജനറൽ 
ര സ ക്രട് റ ി  അ ഡ ്.  ഭ ജ ്ത ബ ി  
പുതുക്ുളങ്ങെ, കവസ് പ്രസി
ഡന്റ് ദീപ ദ്തസ്, ഭജ്ത. രസക്രട്
റി, ജയകൃഷ്ണൻ ന്തയർ, ഭപ്ര്തഗ്്താം 
ഭക്തർഡിഭനറ്ർ ഭബ്തബി കുെ്യ്ത
ഭക്്തസ് തുടങ്ങിയവർ സാംസ്ത
െിച്ു. ചടങ്ങിൽ പ്രശസ് സ്തഹി
ത്യക്തെൻ എാം.ടി. വ്തസുഭദവൻ 
ന്തയർ തയ്തറ്തക്ിയ ഭ്തഷ്ത  
പ്രതിജ്ഞയുാം രച്തല്ി. കുട്ികളു
രട കല്തപെിപ്തടികളുാം ചടങ്ങിൽ 
അെഭങ്ങറി.

ഭഭകൊപ്കൊലിൽ 
പുതിയ പഠന
ഭകകന്ം ഉദ്ഘകൊട
നം കചയ്ുന്നു.

മുംബൈ 
മലയകൊളം മിഷൻ 
ദശവകൊർഷികകൊ
ഭഘകൊഷത്ിൽ
നിന്ന് 

മലയകൊളരകൊവ് 
ഉദ്ഘകൊടനം
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ഉജ്ജയപിനപി, സ്യുംവരും (കയാവ്യാഖ്യാ
യപികകൾ)
അഗ്പിശലഭങ്ങൾ, ഭൂമപിമ്കയാരു ചരമ
ഗതീതും, ഉപ്്ത, അക്ഷരും, കറു്�ക്ഷപി
യുമ്ട �യാട്്ത, ശയാർങ്തഗക�ക്ഷപികൾ,  
അ�രയാഹ്ും, മൃഗയ, വളമ്പ്യാട്ുകൾ, 
ഭഭരവമ്റെ തുടപി, അരപിവയാളുും രയാകു
യപിലുും, ഒരു തുള്പി മ്വളപിചേും, ദയാഹപി
കുന് �യാന�യാതതും, നതീലകണ്ുകൾ, 
മയപിൽപ്തീലപി, നയാലുമണപിപ്ൂകൾ, 
ദപിനയാന്ും, സൂര്മ്റെ മരണും, സ്തച്ന
ഹപിചേു തതീരയാ്വർ, നറുമ്മയാഴപി, ച്തയാ
ന്്യാക്ഷരങ്ങൾ, മരുഭൂമപി, മ്വറുമ്ത, 
കയാറൽ മയാർക്തസപിമ്റെ കവപിതകൾ, സമ
ര്പിമ്റെ സന്തപികൾ, മയാറ്ുവപിൻ, 
മ്�യാരുതുന് മ്സൌന്ദര്ും, ച്�യാകുമ്വ
യപിൽ മണ്പിമ്ലഴുതപിയത്ത (ആത്മകഥ). 

ഗ്രന്ഥപ്ു� 

ഉജ്ജയിനി
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്് 

 (1931-2016)

ടക.വി. ഗമലഹനൻ
അക്കാദമിക് 
ലകാർഡിലന്റർ, 
മലയാളം മിഷൻ

പ്രധലന കൃതികൾ
ട്രാന്നെിവ്തൾ അമ്ിളിയില്  
കരണെറിയുഭന്ന്തഭള  
ആ മെതിൻ പൂന്ണലിൽ  
വ്തടി നിൽക്ുഭന്ന്തഭള...

മലയ്തളികളുരട മനസ്ിൽ മ്തയ്തരത  
നിൽക്ുന്ന ഗ്തനാം. അന്നരത ആ രപ്ത
ന്നെിവ്തൾച്ന്ാം പിന്നീട് മലയ്തളി ഏരറ്
ടുതു. ഭകെളതിരറെ സ്തമൂഹ്യ സ്താംസ്്ത
െികൊംഗങ്ങളിൽ ചടുലമ്തയ മ്തറ്ങ്ങൾക്ു 
പ്രഭച്തദനമ്തയി മ്തറിയ ആ ന്തടകഗ്ത
നതിരറെ െചയിത്തവ് ഒ.എൻ.വി. കുറു
പ്്തണ്. മലയ്തളിയുരട സ്തസ്്തെികജീവി
തതിൽ മ്തറ്തിരറെ, പുഭെ്തഗതിയുരട
ചുവപ്ുെ്തശി പടർതിയതിൽ വയല്തറി
രറെ ഗ്തനങ്ങൾരക്്തപ്ാം ഒ.എൻ.വി. യുരട 
വിപ്വ ഗ്തനങ്ങൾക്ുാം വലിയ പങ്ുണ്്.

നമ്ൾ രക്തയ്യുാം വയരലല്്താം  
നമ്ുരടത്തകുാം കപങ്ിളിഭയ...

കവിവ്തക്യാം സ്തക്ഷ്തതക്െിക്രപ്ടുകയുാം 
മലയ്തളികൾ ഭൂമിയുരട ഉടമകള്തവുകയുാം 
രചയ്തു എന്നുള്ളത് പിന്നീടുള്ള സത്യാം.

മ്തനവികതയിലൂന്നിയ ക്തഴ്ചപ്്തടുകൾ 
എക്്തലവുാം ഒ.എൻ.വിയുരട കവിതക
ൾക്് ആഴവുാം പെപ്ുാം നൽകി.

രവട്ുക, മുറിക്ുക 
പങ്ുരവക്ുക, ഗ്്തമാം 
പതനാം, ജനപദരമ്തരക്യുാം 
രക്തന്നുാം തിന്നുാം വ്തഴുക 
പുലികള്തയ്, സിാംഹങ്ങള്തയുാം 
മർത്യെ്തവുക മ്തത്രാം വയ്യ 
ജന്ുത ജയിക്ുന്നു.

-അശ്തന്ിപർവാം

ഒ.എൻ.വിയുരട ഈ വെികൾ ഏതു 
ക്തലതുാം പ്രസക്മ്തകുകയ്തണ്.

ക്തണക്്തരണ വയസ്്തകുന്നു 
മക്ൾരക്ല്്തരമന്ന്തലഭമ്

വീണക്മ്ികൾ മീട്ുകയല്ീ 
നവത്തെുണ്യാം നിൻ തിെുവുടലിൽ

എന്നു പ്തടിയ കവിക്്

ഇനിയുാം മെിക്്തത ഭൂമി! നിന്ന്തസന്ന 
മൃതിയിൽ നിനക്്തത്മശ്തന്ി! 
ഇത് എരറെ (നിരറെയുാം) ചെമശുശ്രൂഷയ്ക് 
ഹൃദയതിലിഭന്ന കുറിച് ഗീതാം.

എന്നുാം പ്തഭടണ്ി വന്നു എന്നത് ക്തല
തിരറെ നിഭയ്തഗാം. പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യ
രറെ ദുെ മൂത ഇടരപടൽ കണ് ്ഭൂമിയുരട 
സർവന്തശാം പ്രവചിക്ുകയ്തണ് ക്ര്ത
ന്ദർശിയ്തയ കവി. ഭല്തകരമമ്്തടുാം 
കണ്ുരക്തണ്ിെിക്ുന്ന പ്രകൃതിയുരട 
സാംഹ്തെത്തണ്വതിന് ഉതെവ്തദി 
മനുഷ്യൻ തരന്നയ്തരണന്ന തിെിച്റിവ് 
ഇന്നു നമുക്ു നൽകുന്നുണ്്. കവി ഇതു 
മുൻകൂട്ി കണ്ു.

ഗ്്തമീണതയുരട സൗന്ദെ്യവുാം ത്തളവുാം 
കവിതകളിഭലക്് ആവ്തഹിച് കവിയ്ത
ണഭദേഹാം.

രപ്തഭന്നഭപ്്തലരത രനറ്ിയിലുണ്ഭല്്ത
മഞ്ൾവെക്ുറി ച്തന്ുരപ്തട്ുാം 
ഈറൻമുടിയിരലരള്ളണ മണാം 
ചില ഭനെമതുമ്രത്തെു പൂവുാം 
കയ്യിരല്തരെ്തറ്ക്ുപ്ിവള മുഖാം 
കണ്്തൽ ക്തവിരല ഭദവി തരന്ന.

അണെ്തർക്ണെനുാം മണെു ചുമന്നതുാം 
കുഞ്ിതത പയറു വറുതതുാം 
ആയർരപ്ണെിരറെ പ്തൽക്ുടാം തൂവി- 
രയ്തെ്തയിൊം തുമ്പ്ൂ മണെിലുതിർന്നതുാം
പ്തവാം രതച്ിക്ു രചങ്ണെ്തയതുാം....

ന്തഭട്തടിക്ഥകളുാം സൗന്ദെ്യസങ്ല്പങ്ങളുാം 
ഇഴ പിെിയ്തരത നിൽക്ുകയ്തണിവിരട.

ആഫ്ിക്ൻയ്തത്രയിൽ കണ് ശില്പരത 
അടിസ്ഥ്തനമ്തക്ി അഭദേഹാം െചിച് അമ് 
എന്ന കവിത മിതിരന അടിസ്ഥ്തനമ്തക്ി 
എഴുതിയ മഭന്തഹെമ്തയ കവിതയ്തണ്.

ഭ്തഷയുാം സാംസ്്തെങ്ങളുാം അധിനിഭവശ
തിലൂരട നഷ്ടരപ്ടുന്നതിരറെ ഓർമ്
രപ്ടുതല്തണ്

ഞങ്ങളുരട കണെരനയുമപഹെിച്ു-നിങ്ങൾ  
ഞങ്ങളുരട സർവസ്മപഹെിച്ു. 
ചുരട്െിച്ു നിങ്ങൾ ഭഗ്തകുലാം-ഞങ്ങളുരട
കപക്രളയുമ്തട്ിരതളിച്ു.

...തുടങ്ങിയ വെികളിലൂരട കവി നിർവ
ഹിക്ുന്നത്.

മണിന്തദാംഭപ്തരല മധുെമുള്ളത്തണ്  
മലയ്തളരമന്ന് കവി ഉദ്ഭഘ്തഷിക്ുന്നു. 
മലയ്തളതിരറെ പ്രഭത്യകതകരളക്ുറിച്് 
അഭദേഹാം പിരന്നയുാം പ്തടുന്നു.

എത്ര സുന്ദെരമത്രസുന്ദെരമരറെ മലയ്തളാം 
മു തു പ വ ി ഴ ങ്ങ ൾ  ര ക ്ത െു ര ത ്ത െു  

രപ്തന്നുനൂൽഭപ്തരല..

ഭല്തകസ്തഭഹ്തദെ്യതിരറെ വക്്തവു 
കൂടിയ്തയ കവി ഇങ്ങരന പ്തടി

എവിരടയുരമനിരക്്തെു വീടുണ്്.

അപെരറെ ദ്തഹതിന ്തഭറെതിഭനക്്തൾ 
കെുതലുള്ള കവി ആ വീടിരറെ പൂമുഖതി
െുന്നു പ്തടുഭമ്്തഴുാം ഒന്നുാം തഭറെതരല്ന്ന 
തിെിച്റിവുാം വയ്കുന്നുണ്്. 

പ്തടിയ്തലുാം പ്തടിയ്തലുാം മതിവെ്തത, 
ഭകട്്തലുാം ഭകട്്തലുാം രക്തതിതീെ്തത 
നിെവധി ന്തടകഗ്തനങ്ങൾ മലയ്തളതി
നു ഒ.എൻ.വി സാംഭ്തവന നൽകിയിട്ുണ്.്

മ്തെിവില്ിൻ ഭതൻമലഭെ 
മ്തഞ്ുഭപ്തകഭയ്ത മ്തഞ്ുഭപ്തകഭയ്ത

അമ്ിളിയമ്്തവ്ത ത്തമെക്ുമ്ിളിരലന്ുണ്്?

രചപ്ു കിലുക്ണ ചങ്ങ്തതീ നിരറെ 
രചപ്ു തുറരന്ന്തന്നു ക്തട്ൂഭല്

മിന്നണരതന്്തണയ്യയ്യ നല്  
കുന്നിക്ുെുമണിരപ്്തന്്തല

ഒ.എൻ.വി െചിച് ക്തല്പനികത നിറഞ് 
മഭന്തഹെമ്തയ സിനിമ്തഗ്തനങ്ങൾ 
എക്്തലതുാം മലയ്തളികളുരട മനസ്ിൽ  
ഭതൻരച്തെിയുന്നവയ്തണ്.

രപ്തൽതിങ്ൽക്ല രപ്തട്ുരത്തട് 
ഹിമവൽകശല്തഗ്ശാംഗതിൽ

നീെ്തടുവ്തൻ നിളയിൽ നീെ്തടുവ്തൻ

ഇന്ദുപുഷ്ാം ചൂടി നിൽക്ുാം െ്തത്രി

ഇന്ദനീലിമഭയ്തലുാം ഈ മിഴിരപ്്തയ്ക
കളിൽ

അെികിൽ നീ ഉണ്്തയിെുരന്നങ്ിൽ 
വ്തതിൽപ്ഴുതിലൂരടൻ മുന്നിൽ...

ഒെുവട്ാംകൂടിരയൻ ഓർമ്കൾ ഭമയുന്ന

ഇങ്ങരനരയത്രരയത്ര മഭന്തഹെ ഗ്തന
ങ്ങൾ! 

അഭദേഹതിരറെ ക്തവ്യ ജീവിതതിൽ 
നിെവധി പുെസ്്തെങ്ങൾ ഭതടിരയതി
യിട്ുണ്്.

ജ്ഞ്തനപീഠാം, ഭകന്ദസ്തഹിത്യഅക്്തദ
മി അവ്തർഡ്, ഭകെളസ്തഹിത്യഅക്്ത
ദമി അവ്തർഡ്, വയല്തർ അവ്തർഡ്, 
ആശ്തൻ പുെസ്്തൊം, വിശ്ദീപാം അവ്തർഡ,് 
ദിൽവ്തെ അവ്തർഡ,് പന്ളാം ഭകെളവർമ് 

അവ്തർഡ,് പ്തട്യാം ഭഗ്തപ്തലൻ അവ്തർഡ,് 
ഓടക്ുഴൽ അവ്തർഡ്, എഴുതച്ഛൻ പു
െസ്്തൊം.... തുടങ്ങിയവ. പത്മശ്രീ, പത്മ
വിഭൂഷൺ എന്നിവയുാം അഭദേഹതി
നു ലഭിച്ു.ന്തല്പതിയഭഞ്്തളാം കവിത്ത 
സമ്തഹ്തെങ്ങളുാം സിനിമ്ത-ന്തടകഗ്ത
നങ്ങളുാം നിെവധി ഭലഖനസമ്തഹ്തെ 
ങ്ങളുാം പ്രസിദ്ധീകെിച്ിട്ുണ്്. മികച് ഒെു 
പ്രഭ്തഷകൻകൂടിയ്തയിെുന്ന അഭദേഹാം 
മലയ്തണ്മയുരട മ്തഹ്തത്മ്യാം ഉയർതി
പ്ിടിച് ഒെു കവിയ്തയിെുന്നു.

മലയ്തളതിരറെ പ്രിയകവി ഒ.എൻ.വി 
കുറുപ് ്നരമ് വിട്ുഭപ്തയിട് ്ആറു വർഷാം 
കഴിഞ്ു. എങ്ിലുാം നമ്ുരട ചിന്കളി
ൽ, സ്തസ്്തെികജീവിതിൽ, പ്രണയതി
ൽ, സ്തഭഹ്തദെ്യതിൽ, ജീവിതവീക്ഷണ 
തിൽ, സങ്ടങ്ങളിൽ, സഭന്്തഷങ്ങളി
ൽ അഭദേഹതിരറെ ഗ്തനങ്ങളുാം കവിത
കളുാം വ്തക്ുകളുാം സ്്തധീനാം രചലുതി
രക്്തഭണ്യിെിക്ുന്നു. 

കലലലതീതനലെ കവി
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വാർത്തകൾ 

ൈി.എാം.ഒ.ഒ.സി.െിൽ  
1500 ൽ പരാം പഠിതലക്ൾ
ആദ്യഘട്ം ്രൂർത്ിയായവർക്ക് വിലയിരുത്ൽ 

തിരുവനന്തപുരം • ഭൂമിമലയ്ത
ളാം മ്തസ്ീവ ്ഓപ്ൺ ഓൺകലൻ 
ഭക്തഴ് സിൽ 1500 ഓളാം പഠിത്ത
ക്ൾ ഒന്ന്താംഘട്ാം പൂർതിയ്ത
ക്ി. പത് രമ്തഡ്യൂളുകള്തണ് 
ആദ്യ ഘട്തിലുള്ളത്. ഭ്തഷ്ത
പഠനതിരറെ പ്ര്തഥമിക തല
ങ്ങൾ ഉൾരക്്തള്ളിച്ുരക്തണ്്ത
ണ് ഈ രമ്തഡ്യൂളുകൾ തയ്തറ്ത
ക്ിയിെിക്ുന്നത്. നിലവിൽ 10 
രമ്തഡ്യൂളുകൾ പൂർതിയ്തക്ിയ
വർക് ്അടുതപടിയ്തയി എഴുതി 
പഠിക്ുന്നതിനുാം കഥകൾ ഭകൾ
ക്ുന്നതിനുമുള്ള സാംവിധ്തന
വുാം ഭക്തഴ ്സിൽ ഒെുക്ിയിട്ുണ്.് 
ആരക 30 രമ്തഡ്യൂളുകള്തയ്തണ് 
ബി.എാം.ഒ.ഒ.സി. ആവിഷ ്കെിച്ി
െിക്ുന്നത്. 10 മുതൽ 20 വരെയു
ള്ള രമ്തഡ്യൂളുകൾ െണ്്താം ഘട്
മ്തയി ഭക്തഴ് സിൽ ലഭ്യമ്തക്ുാം. 
ഭല്തകത് എവിരടയിെുന്നുാം 
ഏരത്തെ്തൾക്ുാം എഭപ്്തൾ 
ഭവണരമങ്ിലുാം മലയ്തള ഭ്തഷ 
പഠിക്്താം എന്ന സൗകെ്യമ്തണ് 
മ്തസ്ീവ് ഓപ്ൺ ഓൺകലൻ 
ഭക്തഴ് സ് രക്തണ്് ലഭ്യമ്തവുന്ന
ത.് ബി.എാം.ഒ.ഒ.സി. യിലൂരട ഭക
െളതിരല മൂന്നെഭക്്തടിഭയ്ത
ളാം വെുന്ന ജനങ്ങൾ സാംസ്തെി
ക്ുന്ന മലയ്തളാം എന്ന രക്തച്ു
ഭ്തഷ സ്തഭങ്തിക വിദ്യയുരട 
സഹ്തയഭത്തരട ഭല്തകരമങ്ങുാം 
എതിക്ുകയ്തണ് മലയ്തളാം 
മിഷൻ. മൂന്ന് മ്തസാം കദർഘ്യമു
ള്ള ഭക്തഴ ്സ്തണ ്ബി.എാം.ഒ.ഒ.സി. 
ഇത ്തികച്ുാം സൗജന്യവുമ്തണ.് 
പ്ര്തഥമിക നിലയിൽ മലയ്തളാം 
ഉപഭയ്തഗിക്്തൻ ആവശ്യമ്തയ 
കനപുണ്യാം ആർജ്ിക്ുക 
എന്നത്തണ് ബി.എാം.ഒ.ഒ.സി. 
യുരട ലക്ഷ്യാം. വീഡിഭയ്തകളുാം 

അതിരന അടിസ്ഥ്തനമ്തക്ിയു
ള്ള പ്രവർതനങ്ങളുാം അക്ഷെ
ഭകളികളുാം വഴിയ്തണ് ഇതിൽ 
പഠനാം ആസൂത്രണാം രചയ്തിെി
ക്ുന്നത്. ഭക്തഴ് സ് പൂർതിയ്ത
ക്ുന്നവർക്് മലയ്തളാം മിഷൻ 
ഓൺകലൻ സർട്ിെിക്റ്ുകൾ 
നൽകുാം. 
2021 രല ഭല്തക മ്തതൃഭ്തഷ്ത
ദിനാം ആയ രെബ്ുവെി 21 ന് 

അന്നരത സ്താംസ ്ക്തെിക ക്തെ്യ 
വകുപ് ്മന്തി എ.രക. ബ്തലന്തണ് 
ഭക്തഴ ്സിരറെ ഔഭദ്യ്തഗിക ഉദഘ്്ത
ടനാം നിർവ്ഹിച്ത്. സി-ഡിറ്ുമ്ത
യി സഹകെിച്്തണ് മലയ്തളാം 
മിഷൻ ബി.എാം.ഒ.ഒ.സി. യ്തഥ്തർ
ഥ്യമ്തക്ിയത്. ഭകെളതിരറെ 
കലരയയുാം സാംസ ്ക്തെരതയുാം 
ചെിത്രരതയുാം ആസ്പദമ്തക്ി 
ബി.എാം.ഒ.ഒ.സി. മ്തതൃകയിൽ 

ക്തലകദർഘ്യാം കുറഞ് ഭക്ത
ഴ് സുകൾ ഇതിഭന്തടനുബന്ധ
മ്തയി ആവിഷ് കെിക്ുാം. 
നിലവിൽ ഭകെളതിന് പുറതു
ള്ളവർക്ുാം മലയ്തളാം പഠിക്്ത
ന്തയി മലയ്തളാം മിഷൻ പത് 
വർഷാം കദർഘ്യമുള്ള ന്തല് 
ഭക്തഴ് സുകളടങ്ങുന്ന പ്തഠ്യപ
ദ്ധതിയുാം ഒെുക്ിയിട്ുണ്്. കണി
രക്്തന്ന സൂെ്യക്തന്ി, ആമ്ൽ, 
നീലക്ുറിഞ്ി എന്നിവയ്തണ് 
ഭക്തഴ ്സുകൾ. ഇവരയല്്താം ക്്തസ് 
റൂമിരന ആശ്രയിച്ുള്ള പഠനങ്ങ
ള്തണ്. ഈ ഭക്തഴ് സുകളിലൂരട 
ക്്തസ ്റൂാം പഠനാം സ്തധ്യമ്തക്തത 
നിെവധി ഭപർ മലയ്തള ഭ്തഷ ഭജ്ത
ലിയുരടയുാം പഠനതിരറെയുാം 
ഗഭവഷണതിരറെയുരമ്തരക് 

ഭ്തഗമ്തയി പഠിക്ുവ്തൻ ആഗ്
ഹിക്ുന്നുണ്്. അവെിൽ സ്ഭദ
ശികളുാം വിഭദശികളുമുണ്്. ബി. 
എാം.ഒ.ഒ.സി. യ്തഥ്തർഥ്യമ്തകുന്ന
ഭത്തരട ഈ പ്രശ് നതിന് ഒെു 
പെിഹ്തെമ്തകുാം. മലയ്തള ഭ്തഷ 
പഠിക്ുന്നതിന് ആധിക്തെിക
മ്തയ ഒെു ഓൺകലൻ ഭക്തഴ ്സ് 
ഇതുവരെ നിലവിലില്. 
മലയ്തളാം സാംസ്തെിക്ുന്നതിനുാം 
മനസില്തക്ുന്നതിനുാം വ്തയിക്ു
ന്നതിനുാം എഴുതന്നതിനുാം പ്ര്തവീ
ണ്യാം ലഭിക്ുന്ന തെതില്തണ് 
ബി.എാം.ഒ.ഒ.സി. ആസൂത്രണാം 
രചയ്തിെിക്ുന്നത്. 
മലയ്തളാം മിഷൻ രവബ് കസ
റ്് വഴി ഭക്തഴ് സ് െജിസ്റർ രചയ്ത് 
പഠനാം ആൊംഭിക്്താം.

27-ലാം ലക്ാം പദപ്രശ്നാം (16 ) ഉത്രങ്ങൾ

1 പി ലക ശ േ ലദ േ്

2 ആ ട്ു ക ലല്

3 പു രമൂ ര േ സ്

4 പ്ക ലക ള പെ ൻ

5 വേ ജ യ ന്ി

6 ഇ ളം കു ളം കു ഞ്ഞ ൻ പി ള്ള

7 കാ ക ളി

8 ലക ര ള പാ ണി നി

9 കാ യം കു ളം പ്കാ ച്ചു ണ്ണി

10 ചി ന്ന ക്ക ട

ഉത്തരം:

ഗകളിടകലട്ടുെരുന്ന ഗകരളാം

സ് ഗനഹ സഗദേശങ്ങൾക്് 
കലഗതലർക്ലാം

നിങ്ങളുരട പ്രിയരപ്ട്വർക്ുള്ള ആശാംസ്ത സഭന്ദശങ്ങൾ  കകമ്ത
റ്തന്തയി ഭറഡിഭയ്ത മലയ്തളാം ഒെുക്ുന്നു 'സഭനേഹാം  ഭറഡിഭയ്ത 

മലയ്തളാം '. ഈ പെിപ്തടിയിലൂരട മലയ്തളാം മിഷരറെ ച്തപ്റ്
റുകളിലുള്ളവർക്് തങ്ങളുരട പ്രിയരപ്ട്വെുമ്തയി സാംസ്തെി
ക്്താം. ആശാംസകൾ അറിയിക്്താം.  ആശാംസകൾ അയഭക്ണ് 
ഭെ്തൺ നമ്ർ 9633774333. 

Email: mmradiomalayalam@gmail.com

www.radiomalayalam.in 
എന്ന പ്േബ്വസ്റ് േഴിയും 

Malayalam Mission Radio Malayalam 
എന്ന യമൂട്മൂബ് ചാനൽ േഴിയും 

Malayalam Mission ആപെിലമൂപ്ടയും 
ലറഡിലയാ മലയാളം ലകൾക്കാം.

മലയകൊളം മിഷൻ 
വിഭകൊവനം കചയ്ത 
ഭൂമിമലയകൊ
ളം മലയകൊളം 
ഓപ്ണ് 
ഓണ്ബലൻ 
ഭകകൊഴ്സിൽ 
(BMOOC) ഇതി
ഭനകൊടകം 1500 
ൽ അധികം 
ഭപർ ഭകൊഗമകൊയി 
കഴിഞ്ു. മൂന്ന് 
മകൊസം ബദർഘ്യ
മുള്ള ഭകകൊഴ്സ് 
തികചും സൗജ
ന്യമകൊണ്. 
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മലയാൺമ ഉദ്ഘാടനസലമ്ളനത്തിൽ ക്ാമ്് ഡയറക്ടർ  
പ്ക.േി. ലമാഹനൻ സ്ാ�തം പറയുന്നു

മലയാൺമ 2022 രജിസ് ലരെഷൻ നടപടികൾ പുലരാ�മിക്കുന്നു

നാട്ുപ്പരുമയുപ്ട നാൾേഴികൾ - ജയചന്ദൻ കടമ്നാട് കലാസ് നയിക്കുന്നു

ഐ.എം.ജി. ഡയറക്ടർ പ്ക. ജയകുമാർ ആശംസകൾ അർപെിക്കുന്നു

മലയാൺമ രണ്ാം ദിേസം - അയ്യങ്ാളി ഹാളിപ്ല സദസ് 

ചാപ്്റർ പ്രതിനിധികൾ മിഷൻ പ്രേർത്തനങ്പ്ള കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു

മലയാൺമ രണ്ാം ദിേസം അോർഡ് ദാന ചടങ്ിൽ മന്തി  
പ്ക.എൻ. ബാലല�ാപാൽ സംസാരിക്കുന്നു.

അയ്യങ്ാളി ഹാളിപ്ല മലയാളം മിഷൻ സുേനധീർ ലഷാപെിൽനിന്ന് 

സാംസ് കാരിക േേകുപെ് മന്തിപ്ക്കാപെം അോർഡ് ലജതാക്കൾ

കേിതയും കാലേും - കലാസിന് ഉണ്ണി അമ്യമ്ലം ആമുഖം നൽകുന്നു

മലയാൺമ രണ്ാം ദിേസം അോർഡ് ദാന ചടങ്ിൽ സാംസ് കാരിക േകുപെ് 
പ്രിൻസിപെൽ പ്സക്രട്റി റാണി ലജാർജ്് ഐ.എ.എസ്. സംസാരിക്കുന്നു.

�താ�തേകുപെ് മന്തി ആറെണി രാജു സംസാരിക്കുന്നു 

മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ മുരുകൻ കാട്ാക്കട സംസാരിക്കുന്നു

മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ അധ്ക്ഷത േഹിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഉദ്ഘാടകൻ അലശാകൻ ചരുേിൽ പ്രതിനിധികളുമായി സംേദിക്കുന്നു
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സു�താഞ്ജലി പ്രോസിപുരസ് ക്കാരം യു.പ്ക. ചാപ്്ററിന് മുഖ്മന്തി 
പിണറായി േിജയൻ സമ്ാനിക്കുന്നു

മന്തി സജി പ്ചറിയാൻ ചാപ്്റർ ഭാരോഹികൾപ്ക്കാപെം

പഠനയാത് - ലതാന്നയ്ക്കൽ ആശാൻ സ്ാരകത്തിൽനിന്ന് 

പഠനയാത് - ശിേ�ിരി മഠത്തിപ്ലത്തിയലപൊൾ

പാലദശിക ഭാഷയുപ്ട സൗന്ദര്ം എന്ന േിഷയത്തിൽ  
ലഡാ. ബി. ബാലചന്ദൻ സംസാരിക്കുന്നു.

കണിപ്ക്കാന്ന പുരസ് ക്കാരം ബലറാഡ ചാപ്്ററിന്  
മന്തി സജി പ്ചറിയാൻ സമ്ാനിക്കുന്നു

മന്തി സജി പ്ചറിയാൻ മലയാളം മിഷൻ ജധീേനക്കാർപ്ക്കാപെം

പഠനയാത് - േർക്കല ബധീച്ചിൽ 

ക്ാമ്് പ്രതിനിധികൾക്കായുള്ള തധീയ്റർ എക് സർവസസിൽ നിന്ന് 

സമ്ാനത്തുക മുഖ്മന്തിയുപ്ട ദുരിതാശ്ാസനിധിയിലലക്ക്  
സംഭാേന പ്ചയ്ത യു.പ്ക. ചാപ്്ററിപ്ന അഭിനന്ദിക്കുന്നു

ഭാഷാപ്രതിഭാ പുരസ് ക്കാരം പ്രേധീൺകുമാർ േർമ്യ്ക്ക് മന്തി  
ആറെണി രാജു സമ്ാനിക്കുന്നു

മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ മലയാൺമ പരസ്മധീഡിയ ടധീമിപ്നാപെം

പഠനയാത് - േർക്കല ബധീച്ചിൽ 

മലയാളപഠനം സാധ്തകളും പ്േലലുേിളികളും എന്ന േിഷയത്തിൽ  
ലസതുമാധേൻ എം സംസാരിക്കുന്നു.

ക്ാമ്ിപ്ല കപ്യ്യഴുത്തു മാസിക മലയാൺമ 2022 പ്രകാശനം പ്ചയ്യുന്നു
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ദുഃഖാം... 
അതുമലത്മലണ്  

സത്ാം
എന്ുാം എതിപ്ിടിഭക്ണ്ത്തരണരറെ ദുഃഖാം

രപ്തക്മില്്തതവൻ...
എഭപ്്തഴുഭമ്തടിതളെുന്നത്തരണരറെ ദുഃഖാം

ഭവഗമില്്തതവൻ...
പഠിച്ുമറക്ുന്നത്തരണരറെ കുറ്ാം

ബുദ്ധി കുറവ്തയതിരറെ നഷ്ടാം

ഗജലസെ് വളവി
തമിഴ് നാട്

അെെലളാം

മലെലളത്ിടറെ 
സു�ന്ാം

നടന്നു തീർത വഴികളിലുണ്് 
ചില അടയ്തളങ്ങൾ

മുഭമ് നടന്നുഭപ്തയവർ 
ഭശഷിപ്ിച് ക്തൽപ്്തടുകൾ

മറക്്തൻ ശ്രമിച്്തലുാം മ്തയ്തതവ
ഓർമ്തൻ രവൺ തിെശേീലയിൽ

പതിഞ്ുനിൽക്ുന്നവ...

മഴ നനഞ്് കുതിർന്ന് വരന്ന്തെു 
മലയ്തളരപ്ഭണെ... നിരറെ

കറുകറുരത്തെു ക്തർമുടിച്ുെുളിൽ
ചൂട്തരനന്ുണ്്... 

പ്തെിജ്തത കുസുമവുരമങ്ങ്തൻ
കുറഞ്ുഭപ്തയ്തഭല്ത രപഭണെ

അക്ഷെമ്തല പൂക്ൾ രക്തെുരത്തെു 
മ്തലയഭതകീട്താം...

മിനി ഗജലെ് ഗതലമസ്
�ുജറാത്ത്

ഹരി നമ്്ത്്
മുംവബ

ഓർമ്മെിൽ  
ഒരു പ്രണെകലലാം

ഓർമ്യുഭണ്്ത സഖീ ഓർമ്യുഭണ്്ത...
പ്രണയാം രമ്തട്ിട് ദിവ്യ്തനുെ്തഗതിൻ വസന്ക്തലാം

ഒെു ഭവനൽ മഴയത് ഭചമ്ിലഭച്്തട്ിൽ
ന്താം നനയ്തരത്തെുമിച് ബ്തല്യക്തലാം

ഓർമ്യുഭണ്്ത സഖീ ഓർമ്യുഭണ്്ത...

മധു പരവൂർ
അബുദാബി

ഒരു കുഞ്ു  
സ്പ് നാം

ഇനിെുാം ൈലക്ി

ഭനൊംരവളുപ്ിന് ഇന്നരല ഞ്തരന്തെു
സ്പ് നാം കണ്ൂഭന്ന... സ്പ് നാം കണ്ൂഭന്ന...

ഭനൊം പുലർരന്നന്ന് കൂവിപ്റഞ്ു 
അങ്വ്തലൻ ഭക്തഴി... അങ്വ്തലൻ ഭക്തഴി...

പിന്നിട്ുഭപ്തയ വഴികളിൽ ഇനിയുാം 
പുലെികൾ ബ്തക്ിയ്തക്ി

വിെിയുന്ന പൂക്ൾ തൂകിയ സൗെഭാം
അനുഭവഭവദ്യമ്തയിെുന്നു

ഗജലഷി തയ്ിൽ
മുംവബ

പി. രലധലഗദവി
പ്ചവന്ന

സ് ഗനഹ�ീതി
ആക്തശതിൻ നീലിമയിൽ നരല്്തെു 

പ്തലഴകുരള്ള്തെു ഭക്തവിലുണ്് 
ആഴക്ടലിൻ ത്തരഴ പഴരയ്തെു 

പവിഴക്ല്ിൻ പള്ളിയുണ്്
നമ്ുരടയുള്ളിൽ നന്നിറരഞ്്തെു

നല്നില്തവിൻ രവളിച്മുണ്്

നിഷ പ്രകലശ്
മുംവബ
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വിവിധ ഭകൊഷകൊ 
ഡിബസനുക
ളിൽ മലയകൊളം 
മിഷൻ  
സുവനീർ  
ടീഷർട്ടുകൾ

തിരുവനന്തപുരം • കഴിഞ്  
മൂന്ന് അന്്തെ്തഷ്ട്ര ചലച്ിത്ര  
ഭമളകളിലുാം മലയ്തളാം മിഷരറെ 
സുവനീറുകൾ തരന്നയ്തയിെുന്നു 
ത്തൊം. ഭക്തവിഡിരറെ ആലസ്യ
തിൽനിന്ന ്സിനിമ്തൊംഗാം ഉണർ
ന്നു തുടങ്ങുകയ്തണ്. സിനിമ്ത 
ഭപ്രമികൾ ഓഭെ്ത വർഷവുാം ക്ത
തിെിക്ുന്ന ഐ.എെ്.എെ്.
രക. മ്തർച്് 18 മുതൽ 25 വരെ 
തലസ്ഥ്തന നഗെിരയ ഉത്സവമ്ത
ക്്തന്തയി കടന്നുവെികയ്തണ്.  
ഇതവണയുാം സിനിമ്തഭപ്രമിക
രള വെഭവൽക്്തൻ നിെവധി ഉൽ
പ്ന്നങ്ങളുമ്തയി മലയ്തളാം മിഷൻ 
സുവനീർഭഷ്തപ്് തയ്തറ്തണ്. 
ട്തഭഗ്തർ തീയറ്റില്തണ ്മലയ്തളാം 
മിഷരറെ സുവനീർ ഭഷ്തപ് ്സജ്ീ
കെിക്ുന്നത.് 24-്തമത ്അന്്തെ്ത
ഷ്ട്ര ചലച്ിത്ര ഭമളയില്തണ ്ആദ്യ 
സുവനീർഭഷ്തപ്് ഒെുക്ിയത്.  
ടീ ഷർട്,് വഭയ്തള ജൂട് ്ബ്തഗുകൾ, 
ബുക്്മ്തർക്ുകൾ, കപ്ുകൾ 
എന്നിവയ്തയിെുന്നു സുവനീർ
ഭ ഷ ്ത പ് ി ര ല  ഉ ൽ പ് ന്ന ങ്ങ ൾ . 
മലയ്തള അക്ഷെങ്ങൾ, ഉദ്ധെ
ണികൾ, കവിത്ത ശകലങ്ങൾ 

തു ട ങ്ങ ി യ വ 
ആഭലഖനാം 

ര ച യ്ത 
ഭ ്ത ഷ ്ത 
സുവനീ

റുകൾ 
അന്ന് 

ഭമളയിൽ തൊംഗമ്തയിെുന്നു. 
മലയ്തള അക്ഷെങ്ങൾ മഭന്തഹെ
മ്തയ ക്തലിഗ്്തെിയിൽ തയ്തറ്ത
ക്ിയ മ്തസ ്ക്ുകൾ രക്തഭറ്തണ 
ക്തലരത ചലച്ിത്രഭമളയിരല 
പ്രധ്തന ആകർഷണമ്തയിെുന്നു. 
മലയ്തളാം മിഷരറെ മ്തസ് ക്ു
കൾ ധെിരച്തിയ അതിഥികൾ  
25-്തമത് ചലച്ിത്ര ഭമളയുരട 
പ്രഭത്യകതയ്തയിെുന്നു. ചലച്ി
ത്ര ഭപ്രമികൾക്്തയി പ്രഭത്യക 
സമ്്തനപദ്ധതികളുാം ഭഷ്തപ്ിൽ 
മലയ്തളാം മിഷൻ ഒെുക്ിയിെുന്നു. 
26-്തമത് ചലച്ിത്രഭമളയിഭല
ക്്  പ്രഭത്യക ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ 
ഡികസൻ രചയ്ത്തണ് സുവനീർ 
ഭഷ്തപ് ്ഭമളരയ വെഭവറ്ത.് ഒപ്ാം 
രെസ്റീവ്  കളക്ഷൻസിലുൾ 
രപ്ട് ഉൽപ്ന്നങ്ങളുാം അന്ന് 
പ്രധ്തന ഇനങ്ങള്തയിെുന്നു. 
മ ല യ ്ത ള ി ക ളു ര ട  പ്രധ ്ത ന 
ആ ഭ ഘ ്ത ഷ ങ്ങ ള ്ത യ  വ ി ഷു , 
ഓണാം മുദ്കള്തയ കണിരക്്ത
ന്ന, പൂക്ളാം, വള്ളാംകളി തുടങ്ങി
യവയ്തണ് രെസ്റീവ് കളക്ഷൻ
സിരല പ്രധ്തന ഡികസനുകൾ. 
ഭകെള്ത സ്തെിയുരട ഭക്തട്ൺ  
രമറ്ീയലിൽ പ്രഭത്യക ഡികസനു
കൾക്ുള്ളിൽ മലയ്തള അക്ഷെ
ങ്ങളുാം രെസ്റീവ് മുദ്കളുാം പതി
പ്ിച്് തയ്തറ്തക്ിയ സ്തെികൾ, 
മുണ്ുകൾ, ദുപ്ട്കൾ, ടീഷർട്ു
കൾ, മ്തസ് ക്ുകൾ എന്നിവയ്ത
ണ് രെസ്റീവ് കളക്ഷൻസിൽ 
വിൽപ്നയ്ക്തയി ഒെുക്ിയിെിക്ു
ന്നത്. പല -നിറതിലുാം വലിപ്
തിലുമുള്ള രെസ്റീവ് ഉൽപ്ന്ന
ങ്ങൾ ലഭ്യമ്തണ്. 

ഭകെളതിന ്പുറത ്മലയ്തളാം 
മിഷരറെ ഭ്തഷ്ത സുവനീ

റുകൾ സജീവമ്തണ്. 
മിഷരറെ പ്രവർത

ക െ ി ലൂ ര ട യ ്ത
ണ്  പ്രവ ്ത സ ി 

ഭ ല ്ത ക ത് 
ഭ്തഷ്ത സുവ

ന ീ റു ക ൾ 
എ ത ി

രപ്ട്ത.് 

ന്തട്ിൽ അവധിക് ്വെുന്നവർ മട
ങ്ങുഭമ്്തൾ സുഹൃതുക്ൾക്്ത
യി കെുതുന്ന ഭനേഹ സമ്്തനങ്ങ
ള്തയ്തണ ്മറുന്തട്ിൽ എതുന്നത.് 
െണ്് വർഷാം രക്തണ്് മലയ്തളി
കൾക്ിടയിൽ സുപെിചിതമ്തയി 
കഴിഞ്ു ഭ്തഷ്ത സുവനീറുകൾ. 
മ്തറുന്ന ഭല്തകതിഭന്തരട്തപ്ാം 

പെിഷ ്കെിച്്തണ ്സുവനീറുകൾ 
മലയ്തളാം മിഷൻ സജീവമ്തക്ു
ന്നത്. 
ക പ്ു ക ൾ ,  ട ീ  ഷ ർ ട്ു ക ൾ , 
ബ്തഗുകൾ, ബുക്മ്്തർക് ്എന്നി
വയ്തയിെുന്നു സുവനീറിരറെ ആദ്യ 
ഉൽപ്ന്നങ്ങൾ. രക്തഭറ്തണ  
ക്തലമ്തയഭപ്്തൾ രക്തഭറ്തണ  
പ്രത ി ഭ െ ്ത ധ  മ ്ത സ്  ക്ു ക ൾ 
ഇറക്ി ക്തലതിരന്തപ്ാം നിന്നു.  
25-്തമത ്ചലച്ിത്ര ഭമളയ്കുഭവണ്ി 
ബ്തഗുകൾ, ടീ ഷർട്ുകൾ, കപ്ു
കൾ തുടങ്ങി പ്രഭത്യക ഉൽപ്ന്ന
ങ്ങള്തണ് സുവനീർ ഭഷ്തപ്ിൽ 
ഒെുക്ിയത്. 
വിഷു, ഓണാം തുടങ്ങി മലയ്ത
ളികളുരട സ്താംസ് ക്തെിഭക്തത്സ
വങ്ങഭള്തരട്തപ്ാം നിന്ന് ഓഭെ്ത 
മലയ്തളിയുരടയുാം ചിന്യിൽ 
"എരറെ ഭ്തഷ, എരറെ െ്തഷൻ' 
എന്ന ആശയാം രക്തണ്ുവെ്ത
ന്തയി വിഭ്തവനാം രചയ്തത്തണ്  
രെസ്റീവ് കളക്ഷനുകൾ. 
2019  ജൂൺ 19 ന്  മുഖ്യമന്തി 
പ ി ണ റ ്ത യ ി  വ ി ജ യ ന ്ത ണ് 
സുവനീർ ഭഷ്തപ്് ഉദ്ഘ്തടനാം 
രചയ്തത്.

ഐ.എഫ്.എഫ്.ടക. 
മാർച്് 18 മുതൽ 25 
വടര തലസ്ാന 
നഗരിടയ ഉത്സവമാ
ക്കാനായി കടന്ുവ
രികയാെ്.  

ഇത്വെയും  
സിനിമാര്്രമിക
ടള വരരവൽക്കാൻ 
നിരവധി ഉൽപ്പന്
ങ്ങളുമായി മലയാളം 
മിഷൻ സുവനീർ 
രഷാപ്പ് തയാറാെ്.

27-ാ മത്  ചലച്ചിത്ലമളപ്യ േരലേൽക്കാപ്നാരുങ്ി

ഭലഷലസുവനീേുകൾ

https://souvenirshopkerala.com/

മ്െസ്റതീവ്ത  ഉൽപ്ന്ങ്ങൾ
ഓണും 

സ്തെി 2500/-
മുണ്് 550/-
മ്തസ്്ക് 40/-
ടീഷർട്് 425/-

വപിഷു

കപ്് 300/-
ടീഷർട്് 425/-

സ്തെി
1250/- to 

1450/-

മറ്്ത ഇനങ്ങൾ

വഭയ്തള ജൂട്് 
ബ്തഗ് 310/-

ഹ്തൻഡ് 
ബ്തഗ് 180/-

കസഡ് 
ബ്തഗ് 140/-

രറഡ് 
െ് ള്തപ്് 
ബ്തഗ്

250/-

ബ്്തക്് ജൂട്് 
ബ്തഗ്

200/-

സുവനീർ  
സകൊരി കളക്ഷ
നിൽനിന്ന് 
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എഴുത്തുപു�

പതിനാലാമപ്റെ   
പുരാവൃത്തം

കഥ

ആശുപത്രിയിരല ആളനക്
ങ്ങൾക്ു ജീവൻ രവച് ്തു
ടങ്ങിയ ഒെു പകല്തൊംഭ

തില്തയിെുന്നു അയ്തൾ ഭഡ്തറിൽ മുട്ി 
അകഭതക്് വന്നത്. 

'രഹഭല്്ത ഐ ആാം ആനന്ദ് കുമ്തർ' 
'എസ് പ് ളീസ്. ഹെി പറഞ്ിെുന്നു'
മറുപടി പറയുഭമ്്തഭഴക്ുാം  അയ്തൾ 

ഔപച്തെികതയ്കിടാം നൽക്തരത കഭസ
െയിൽ ഇെുന്നിെുന്നു. ഒപ്ാം കൂരട വന്ന 
അമ്്തവനുാം. വകയിൽ ഒെു അമ്്തവന്തണ്  
കൂട് ്വന്നിെിക്ുന്നത.് എന്ുരക്തണ് ്പതി
മൂന്നുഭപെിൽ ഒെ്തൾ വന്നിരല്ന്ന് ആദ്യാം 
ചിന്ിച്ു.  ആനന്ദ്   പതിന്തല്തമരത 
സന്തിയ്തരണന്നുള്ള അറിവ് രവച്്ത
യിെുന്നു നിർണെയങ്ങളിഭലക്ുള്ള യ്തത്ര. 

അെനൂറ്്തണ്ു ജീവിച്ുതീർതതിരറെ 
ക്ഷീണാം രവളിരപ്ടുതുന്ന ശെീൊം. ആദ്യാം 
ആനന്ദിരറെ ശെീെഭ്തഷയിരല വ്യതിെിക്
തയില്തയിെുന്നു ഭഡ്തക്ടർ സക്റിയ ഭത്ത
മസിരറെ ശ്രദ്ധ. അത്രക്് അസ്തധ്തെണ
മ്തയ ഒന്നുാം തരന്ന ക്തണ്തൻ കഴിഞ്ില്. 
കടുാം നീല നിറതിലുള്ള കുപ്്തയ കയ്യുകൾ 
രതറുത  ുകകമുഭട്്തളാം മടക്ിരവച്ിട്ുണ്.് 
നീല ഞെമ്ുകൾ രതളിഞ്ു ക്തണുന്ന 
ഭശ്തഷിച് കയ്യുകൾ. നീളമുള്ള കകവിെ
ലുകൾ. ബ്ൗൺ പ്തറെിനകഭതക്ു ഇൻ
രസർട് ് രചയ്ത ഷർട്ിരറെ അടിഭ്തഗാം അനു
സെണഭക്ഭട്തരട രപ്തങ്ങിയുാം ത്തണുാം 
ഇെുന്നു. മൂർദ്ധ്തവിഭലക്ു കയറി തുട
ങ്ങിയ കഷണ്ി മറയ്ക്തൻ, ചീക്തരത  സ്
തന്തമ്തക്രപ്ട് തലമുടി അപെ്യ്തപത്മ്ത
യിെുന്നു. കണെട  ഊെിയഭപ്്തൾ മൂക്ിരറെ 
കടക്ൽ കണെട കുഴി കറുത നിറതിൽ 
ക്തണ്തന്തയി. രചന്നികളിലൂരട ഒലിച്ിറ
ങ്ങിയ വിയർപ്ുച്തലുകൾ   തൂവ്തലരക്ത
ണ്് ഇടയ്കിരട തുടക്ുന്നുണ്്തയിെുന്നു. 
തരറെ ഭച്തദ്യങ്ങൾരക്ല്്താം വ്യക്മ്തയ 
ഉതെങ്ങൾ തെുന്നതിൽ ആനന്ദ ്  അസ്ത
മ്തന്യമ്തയ കൃത്യത പ്തലിച്ു. പരക്ഷ പൂവ് 
ഭച്തദിച്ഭപ്്തൾ പൂക്്തലാം തന്നു എന്ന ്പറ
ഞ്ഭപ്തരല വ്തക്ുകൾ കെ കവിരഞ്്ത
ഴുകി. തനിക്ു ഭച്തദ്യങ്ങൾ ഭച്തദിക്ുവ്ത
നുള്ള  അവസൊം നിഭഷധിച്ഭപ്തരല 
സാംഭ്തഷണാം ആനന്ദ ് കഹജ്തക് ്രചയ്തു . 

ആനന്ദിന് ഐ. ബി യിൽ ഉയർന്ന 
ഉഭദ്യ്തഗാം. എല്്തവെുരടയുാം ശ്രദ്ധ പിടി
ച്ുപറ്ുക എന്നത്  അയ്തളുരട ജന്്തവ
ക്തശാം ഭപ്തരലയ്തയിെുന്നു. എവിരടയുാം 
ഇടിച്ു കയറി തരറെ സ്തന്നിധ്യാം ആവുാം 
വിധാം ഉറപ്ിക്്തൻ എന്നുാം ശ്രമിച്ിെുന്നു. 
ഓഭെ്ത ക്തെ്യതിലുാം എരന്ന്നില്്തത 
ഒെു അക്ഷമ മുഖതുാം ഭചഷ്ടകളിലുാം 
ക്തണുാം. വിട്ുവീഴ്ച്ത മഭന്തഭ്തവാം രത്തട്ു 
തീണ്ിയിട്ില്. പല സന്ദർഭങ്ങളിലുാം വെുാം 
വെ്തയ്മകരള കുറിച്് ചിന്ഭയ ഇല്്തത 
രപെുമ്തറ്ാം. എന്ന്തൽ ഈ അവസ്ഥയു
രട ഭ്തഗമ്തയ ഭജ്തലിഭയ്തടുള്ള ത്തൽപ
െ്യക്ുറവ,് ഭപടി, ശ്രദ്ധക്ുറവ,് അലസത 
ഇരത്തന്നുാം തരന്ന  അയ്തളുരട   വ്യക്ി
ത്തിരറെ ഭ്തഗമ്തയി ക്തണ്തൻ കഴി
ഞ്ില് . സഹപ്രവർതകെുരട ഇടയിൽ 

രപ്ര്തെഷണൽ രജലസിയുള്ള െഭണ്്ത 
മൂഭന്ന്ത ഭപർരക്്തഴിരക എല്്തവർക്ുാം 
പഭെ്തപക്തെി, സഹൃദയൻ എന്നീ നില
കളിൽ  അയ്തരള ഇഷ്ടവുാം ആയിെുന്നു.  
ഭജ്തലിയിരലന്ന ഭപ്തരല ഏരറ്ടുക്ുന്ന 
മറ്ു ക്തെ്യങ്ങളിലുാം ആനന്ദ് അഭങ്ങയറ്
രത ആത്മ്തർത്ത പ്രദർശിപ്ിച്ിെുന്നു. 
അടുത വീടുകളിരല കല്യ്തണങ്ങൾ, 
ആശുപത്രി ഭകസുകൾ, ഭക്തടതി വ്യവ
ഹ്തെങ്ങൾ എന്നുഭവണ് രറയിൽഭവ ടി
ക്റ് ്ശെിയ്തക്്തൻ വരെ  ഓടിരക്്തള്ളുാം. 
ഏരറ്ടുത ക്തെ്യാം വിജയാംക്തണുാം വരെ  
ആനന്ദ് ഒെു ച്തയകുടിക്്തൻ ഭപ്തലുാം 
കവമുഖ്യാം ക്തണിക്ുമഭത്ര. 

രചറുപ്തിൽ തെഭക്ടില്്തത പഠന 
നിലവ്തൊം പുലർതിയ വിദ്യ്തർത്ിയ്തയി
െുന്നു. പതിന്തല്തമരത സന്തി എന്ന 
അത്ുതാം  കുറച്്  അഭിമ്തനഭത്തരട 
തരന്ന എല്്തവരെയുാം കിട്ുന്ന അവസെ
ങ്ങളിരല്തരക്  അറിയിക്ുമ്തയിെുന്നു. 
അധ്യ്തപകെുാം കൂട്ുക്തെുരമ്തരക് തരന്ന 
ലൂയി പതിന്തല്തമൻ എന്ന് വിളിച്ുവന്ന
ത്തയുാം കൂട്ിഭച്ർക്ുാം. ആ ഭപെിഭന്തടു
ള്ള അഭിനിഭവശാം ക്തലതിനുാം മ്തയ്ക്തൻ 
കഴിഞ്ിട്ില് എന്ന്തണ ് സുഹൃതുാം സഹ
പ്തഠിയുമ്തയിെുന്ന ഹെി പറഞ്ത.് കൂരട 
വന്ന അമ്്തവൻ ഭന്തക്ുകുതി ഭപ്തരല  
സമീപാം ഇെുന്നതല്്തരത ഭവരറ ഒന്നുാം 
പറഭയണ്ി വന്നില്.  ആനന്ദിരറെ സാംഭ്ത
ഷണതിൽ നിന്നുാം ഭകൾവിക്്തെന്ത
ക്തൻ ത്തല്പെ്യമില്്തത ഒെു പറച്ിലുക്ത
െന്തണ് എന്ന് ആദ്യരത സിറ്ിങ്ങിൽ 
ത്തരന ഭബ്തധ്യരപ്ട്ു.  സാംഭ്തഷതിരല 
ചടുലതയുാം സ്തഹിത്യാം കലർത്തനുള്ള 
വ്യഗ്തയുാം അപക്മ്തയ ആാംഗഭലയ പ്ര
ഭയ്തഗങ്ങളുാം ഭവറിട്് നിന്നു. 

അരറ്ൻഷൻ രഡെിസിറ്് കഹപ്ർ 
ആക്ടിവിറ്ി ഡിഭസ്തഡർ എന്ന ്രമഡിക്ൽ 
ഭ്തഷയിൽ പറയുന്ന അവസ്ഥഭയ്തട് സ്ത
മ്യമുള്ള ക്തെ്യങ്ങള്തണ് ഏകഭദശ നിർണെ
യമ്തയി കരണ്തിയത്. 

െിസിഭയ്തഭള്തജിക്ൽ കസഭക്്തള
ജി പ്രക്തൊം ഇന്ദിയ്തതീത വിച്തെവിനിമ
യാം ഇല്്തരത തരന്ന ഇതെതിലുള്ള ഭക
സുകൾക്് പെിഹ്തൊം ക്തണ്താം. പരക്ഷ 
അയ്തളുരട ഭൂതക്തല ജീവിതതിൽ സ്ത
ധ്തെണയിൽ കവിഞ് രപെുമ്തറ്കവ
െുധ്യങ്ങൾ ഇല്്തതത് ഭഡ്തക്ടർ സക്
റിയരയ ചിന്്തധീനന്തക്ി. ഒെു പ്തെ്ത 
കസഭക്്തളജിക്ൽ അന്തലിസിസി
രറെ ഭ്തഗമ്തയി അയ്തളുരട സ്പ് നങ്ങരള 
കുറിച്് അഭന്ഷിച്ു. അഭദേഹാം സ്പ് നാം 
കണ് ദിവസങ്ങൾ മറന്നു എന്ന ഉതൊം 
ഭഡ്തക്ടർ സക്റിയക്ുാം പുതുമയുള്ള
ത്തയിെുന്നു. മനസ്ിൽ അടക്ി രവച്ിെി
ക്ുന്ന വിക്തെങ്ങളുരട വിസ് ഭെ്തടന
ങ്ങള്തണ് സ്പ് നങ്ങൾ എന്ന ഭഫ്്തയി
ഡിയൻ വിശ്്തസാം പല ഭകസുകൾക്ുാം 
കുെുക്ഴിക്്തൻ സഹ്തയകമ്തയിട്ുരണ്
ന്നുാം ഓർതു. 

തരറെ സുഹൃത ്ഹെിയ്തണ ്ഈ ഭകസ് 
രറെർ രചയ്തത ്ഒന്ന്തമരത സിറ്ിങ്ങിനു 

മുൻപ ്ഹെിയുമ്തയുണ്്തയ ഒെു മണിക്ൂർ 
ഭനെരത സാംഭ്തഷണാം ക്തെ്യങ്ങൾ പഠി
ക്്തൻ കൂടുതൽ സഹ്തയിച്ു.  ആനന്ദിൽ 
നിന്നുാം കിട്്തത കുരറ ക്തെ്യങ്ങൾ ഹെി 
പങ്ുരവച്ു. ഹെിയുരട അച്ഛൻ ആശുപത്രി
യിൽ മെണവുമ്തയി മല്ിട്ു പെ്തജയരപ്ട് 
പതു പതിനഞ്ു ദിവസങ്ങൾ.  ഹെിക്് 
സ്ഥലരതത്തൻ കഴിഞ്ില്. എല്്തറ്ി
നുാം അവധിരയടുതു  ആനന്ദ ്ആശുപത്രി
യിൽ നിന്നു. അമ്ക്്തരണങ്ിൽ മുട്ിനു 
സർജറി കഴിഞ്ു െണ്ു ന്തരള ആയുള്ളൂ. 
ഒന്നുാം രചയ്യ്തൻ പറ്്തത അവസ്ഥ. തരറെ  
വിളികൾക്് ക്തതിെിക്്തരത മണിക്ൂ
റുകളുരട ഇടഭവളകളിൽ ചികിത്സയു
രട വിവെങ്ങളുാം ഭെ്തഗിയുരട ആഭെ്തഗ്യ 
സ്ഥിതിയുാം രമ്തകബലിൽ വിളിച്ു പറ
യുമ്തയിെുന്നു. ഇടക്് സ്ഥിതി വഷള്തയ
ഭപ്്തൾ ഐ.സി.യുവിഭലക്ു മ്തറ്്തനുാം 
ആനന്ദ്ൻ മുൻകക എടുതു. 

ഭഡ്തക്ടർ പറഞ്തനുസെിച്ു എല്്ത
വരെയുാം അറിയിഭക്ണ് സ്തഹചെ്യമി
രല്ന്നുാം ഭജ്തലി നിർതി വഭെരണ്ന്നുാം 
ആനന്ദ്തരന്നയ്തണ് പറഞ്ത്. ഇവിട
രത ക്തെ്യങ്ങൾ ഓർതു വിഷമിഭക്രണ്
ന്നു ഇടയ്കു ഓർമ്ിപ്ിക്ുാം. അതുരക്തണ്ു 
തരന്ന ഇത്ര രപരട്ന്ന് അച്ഛരന മെണാം 
വിളിക്ുരമന്നു ഹെിയുാം പ്രതീക്ഷിച്ിെു
ന്നില്.പിരന്ന മെിക്ുന്നതിരറെ തഭലന്ന്ത
ണ് നന്ദൻ വിളിച്ു പറഞ്ത്. ഒന്ന് വന്നു 
കണ്ിട്ുഭപ്തക്തൻ. പരക്ഷ മിനിയുാം മക്
ളുമ്തയി എയർഭപ്തർട്ിൽ എതിയഭപ്്ത
ഭഴക്ുാം മെണവ്തർതയ്തണ് ഭകട്ത്. 
ശ്്തസതടസ്തിനിടയിൽ വീണ്ുാം തീവ്ര
പെിചെണ മുറിയിഭലക്് മ്തറ്ുന്നതിനിട
യിൽ അത് സാംഭവിച്ു. അഭപ്്തഴുാം ഹെി 
ഹെി എന്ന് അവ്യക്മ്തയി പറയുകയുാം 

അവസ്തനവ്തക്്തയി 'എരറെ മകരന' 
എന്ന് നീട്ി പറഞ്ത് വ്യക്മ്തയി ഭകൾ
ക്്തൻ പറ്ിരയന്നു പറഞ്ിെുന്നു. അച്ഛരറെ 
സഞ്യനാം, അസ്ഥിരയ്തഴുക്ൽ, അടിയ
ന്ിൊം എല്്തറ്ിനുാം ആനന്ദ് കൂരട നിന്നു. 
ആനന്ദിരറെ ഭ്തെ്യക്ുാം അതീവമ്തയ ഉതക്
ണ്ഠയുാം ആശങ്യുാം വിട്ുഭപ്തക്തത 
സമയമ്തയിെുന്നു. ഒെു ക്തെണവശ്തലുാം 
ഭജ്തലിയിൽ വീഴ്ച ഉണ്്തകിരല്ന്ന് ഉറപ്്ത
യിെുന്നു. ഭജ്തലി കഴിഞ്ു വീട്ിരലഭത
ണ് സമയാം കഴിഞ്്തൽ പിരന്ന ഇടയ്കിടയ്ക് 
ആനഭന്ദട്ൻ എവിരടയ്തരണന്ന് തിെക്ി 
രക്തണ്ിെിക്ുാം. ഓെീസിൽനിന്നിറങ്ങി
യുള്ള പതിവ ്മദ്യപ്തനതിനിടക് ്ആരെ
രയങ്ിലുാം കൂട്് കിട്ിയ്തൽ  പിരന്ന അർ
ദ്ധെ്തത്രിക്ു ഭന്തക്ിയ്തൽ മതി. അച്ഛൻ 
പതിവിൽ കവിഞ്ു കവകിയ്തൽ അന്ന് 
ഒെുമിച്ു അത്തഴാം കഴിക്്തൻ പറ്ിരല്ന്ന്  
ഭമ്തളുവിനുാം അറിയ്താം.

പിഭറ്ന്ന് ക്തലതു ഭമ്തളൂന്നു നീട്ി
വിളിച്ു അച്ഛൻ തരന്നയ്തയിെിക്ുാം വി
ളിച്ുണർതുക. എത്ര മദ്യപിച്്തലുാം 
ഒെു ദിവസാം ഭപ്തലുാം ആനന്ദ് വീട്ിൽ 
വെ്തരത ഇെുന്നിട്ില്. ആ ക്തെ്യതിൽ 
വളരെ കണിശക്്തെന്തയിെുന്നു  എത്ര 
കവകിവന്ന്തലുാം അതിക്തലതു മൂന്ന
െമണിക്ു തരന്ന  ഉണർന്നിട്ുണ്്തകുാം. 
ഒെു കടാം പീസിരറെ അല്തറരതക്്തൾ 
കണിശമ്തയി. എത്രഭയ്ത ന്തളരത ശീലാം. 
പിരന്ന അടുക്ളക്്തെ്യരമല്്താം എണെയിട് 
യന്താം ഭപ്തരല തീർക്ുാം. ക്തലഭതക്ു
ള്ള   പ്ര്തതലുാം തനിക്ുാം ഭമ്തളുവിനുമു
ള്ള ലഞ്ുാം ക്തെൃറില്തക്ിവച്ു ക്തപ്ിയു
ണ്്തക്ിരക്്തണ്ിെിക്ുഭമ്്തഴ്തകുാം മിക്
വ്തറുാം അമ്യുാം ഭമ്തളുാം എഴുഭന്നറ്ുവെു
ന്നത്. ഈ ക്തെ്യങ്ങരളല്്താം നിഷ്ഠഭയ്തരട 
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അടറെൻഷൻ ടഡഫിസിറെ് 
ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറെി 
ഡിരസാഡർ എന്് 
ടമഡിക്കൽ ഭാഷയിൽ 
്രറയുന് അവസ്രയാട് 
സാമ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാെ് 
ഏകരദശ നിർണ്യമായി 
കടടെത്ിയത്.

രചയ്യുന്നത ്ക്തെണാം ആനന്ദിരറെ മറ്ു സ്്ത
തന്ത്യങ്ങഭള്തട ്ഒെു മൃദു സമീപനാം ഭ്തെ്യക്് 
ഇല് എന്ന് പറഞ്ുകൂട്ത. 

ആഴ്ചകൾക്ു മുൻപ് പൂെനഗെ പ്ര്ത
ന്തിരല ഒെു റിഭസ്തർട്ിൽ  ഭക്തഭളജ്  
റീ യൂണിയൻ നടന്നിെുന്നു. അതിരറെ 
തഭലന്ന് കവകീട്് ഉദ്യ്തന നഗെിയിരല 
പഴയ സഹപ്തഠി പുലി എന്നറിയരപ്ട്ിെു
ന്ന െതീഷ ്വിളിച്ു ഭചർത സർഗ്സാംഗമ
തിൽ ഹെിയുരട അതിഥിയ്തയി നന്ദൻ 
പരങ്ടുതിെുന്നു. ദീർഘക്തല മദ്യപ്തന 
ചെിത്രമുള്ള പതു പന്തണ്ു ഭപെുരട ഒെു 
കൂട്്തയ്മയ്തയിെുന്നു അത.് പുതിയ സൗഹൃ
ദസ്തന്നിധ്യങ്ങളിൽ ആനന്ദ ്പൂർവ്്തധികാം 
ഉഭന്ഷവ്തന്തകുാം. മിക്വ്തറുാം സൗഹൃ
ദങ്ങൾ  ഏരതങ്ിലുാം ബ്തറിരറെ അെണ് 
രവളിച്തിരറെയുാം ഭനെിയ ഒച്യിലുള്ള 
സാംഗീതതിരറെയുാം പശ്്തതലതി
ല്തയിെിക്ുാം തുടങ്ങുന്നത്. അവിടങ്ങ
ളിൽ നട്ു നനക് രപടുന്ന സൗഹൃദാം പൂ
തുലയുന്നതു കുഭറക്ൂടി സ്തന്തമ്തയ 
അന്െീക്ഷതില്തയിെിക്ുാം. ക്തെണാം 
സ്ഥിൊം ത്തവളങ്ങൾ അരല്ങ്ിൽ അവിരട 
പ്തട്ിനുാം രവടിരവട്തിനുാം സ്തമൂഹ്യപ
െിമിതികൾ ഉണ്്തകുാം. എന്ന്തലുാം ഒന്ന് 
െണ്ു രടസ്റ് ഭഡ്തസുകൾ  ക് രചയ്യ്തറു
ണ്.്  അതിൽ എരപ്്തഴുാം അനിവ്തെ്യമ്തകു
ന്നത് പ്രീ ഡിഗ്ി ക്്തസ്ിൽ ആറെണി സ്തർ 
പഠിപ്ിച് ഫ്ണ്്സ്, ഭറ്തമൻസ്, ആൻഡ് 
കൺ്ി രമൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആറെണി
സ് സ്പീച് ആണ്. സ്തറിരറെ  സർഗ്തത്മ
കമ്തയ അധ്യ്തപനതിരറെ ഓർമ്കളി
ല്്തതവർ വിെളാം. പതിവ് രതറ്ിക്്തരത 
െണ്്തമരതയുാം മൂന്ന്തമരതയുാം രപഗ്ി
രറെ ഇടഭവളയിരലവിരടഭയ്ത ആനന്ദി
രറെ തലഭച്്തറിരല ന്യൂഭറ്തണുകൾ രപ്ത
ട്ിതുടങ്ങി. പതിന്തല്തമരത സന്തി,  
ലൂയി പതിന്തല്തമൻ, ആറെണി'സ് സ്പീച്  
തുടങ്ങി ആവർതന വിെസതിരറെ കു
തഴിച്ു. പിന്നീട് അാംഗവിഭക്ഷപങ്ങളു
രട അകമ്ടിഭയ്തരട മലയ്തളതിലുാം 
ഹിന്ദിയിലുാം ഉള്ള സ്ഥിൊം ചലച്ിത്ര ഗ്തന
ങ്ങൾ. സിെകളിൽ ലഹെി കൂടുാംഭത്തറുാം 
വെികളിരല സാംഗീതതിരറെ കയറ്ിറക്
ങ്ങൾക്ുാം കദർഘ്യഭമറി. െ്തത്രിക്ഭപ്്ത
ഴുാം രചറുപ്മ്തയിെുന്നു. ആൊംഭതിൽ 
പ്തട്ിനു ഭശ്ര്തത്തക്ളുരട ശ്രദ്ധയുണ്്ത
രയങ്ിലുാം നിമിഷങ്ങൾക്കാം സാംഘാം 
രചറിയ കൂട്ങ്ങളിഭലക്ുാം സാംഭ്തഷണ
ങ്ങളിഭലക്ുാം കടന്നു. 

ഇ ത െ ത ി ലു ള്ള  സ ന്ദ ർ ഭ ങ്ങ ൾ  

ആനന്ദിന് അഭെ്തചകവുാം അസ്സ്ഥജ
നകവുാം ആയി മ്തറുാം. ത്തൻ തഴയരപട്
വന്തഭയ്ത എന്ന ചിന് അലട്ി തുടങ്ങുാം. 
ഈചിന് വെുഭമ്്തഴ്തക്താം ഒെുപരക്ഷ 
ആൾക്ൂട്തിൽ ഒെു ആകർഷണ ബി
ന്ദുവ്തക്തനുള്ള അഭങ്ങയറ്രത തൃഷ്ണ  
അയ്തരള പിടികൂടുന്നത് എന്ന് െതീഷിന് 
ഊഹിക്്തൻ കഴിഞ്ു. പിരന്ന കുറച്ു 
ഭനൊം മൗനിയ്തയി പ്തതി തീർന്ന ഭമ്തർ
െിഭയ്തസിഭന്തട് മ്തത്രാം അനുഭ്തവാം പ്ര
കടിപ്ിച്ു. മനസ്ിൽ അടുത അജണ്യി
ഭലക്ുള്ള തയ്യ്തരറടുപ്ു നടതി.

ഇതിനിടയിൽ തരറെ ഭകൾവിക്്ത
െ്തക്തൻ അനുഭയ്തജ്യെ്തയ ഇെകരള 
ആനന്ദ്  ഭതടി പിടിച്ിെിക്ുാം. അടുത 
ഒെു രഞ്തടിയിൽ ഗ്്തസ് ക്തലിയ്തക്ി 
'ടപ്' എന്ന് ഭമശപ്ുറതു രവച്്   ആനന്ദ് 
െതീഷിരന പിടികൂടി. കഭസെ നീക്ിയി
ട്ു ഒെു സിഗെറ്ിനു തീ രക്തളുതി. െണ്ു 
കവിൾ പുക ഭവഗതയിൽ വലിരച്ടുതു 
പറതി വിട്ു ഭച്തദിച്ു.

'െതീഷ,് എനിക് ്നിങ്ങളുരട ന്തളരത 
റീ യൂണിയനിൽ പരങ്ടുക്ണാം. പറ്ുഭമ്ത? 
ഞ്തൻ നിങ്ങളുരട ജൂനിയർ ആരണന്ന
റിഞ്ിട്ു തരന്നയ്തണ് ഭച്തദിക്ുന്നത്.'

'അതിരനന്്ത  ഞങ്ങളുരട അതിഥിയ്ത
യി വെ്തമഭല്്ത'

എന്ന ്െതീഷ ്മറുപടി നൽകി. ഹെിയുാം 
മറ്ുള്ളവെുാം അതിഭന്തട് ഭയ്തജിക്ുക
യുാം രചയ്തു. 

കഴിഞ് മൂന്ന് ന്തലു മണിക്ൂറിനു
ള്ളിൽ അത്രയുാം വിളികൾ ഭ്തെ്യയുരട 
ഭെ്തണിൽ നിന്നുാം  ആനന്ദിരന   തിെക്ി 
വന്നിെുന്നു. അവസ്തനരത ക്തളിനു 
'ജസ്റ് ഹ്തെ് എൻ അവർ' എന്ന് ശബ്ാം 
ഉയർതി പറഞ് ഭശഷാം ഭെ്തൺ സ്ിച്് 
ഓെ ്രചയ്തു ഭപ്തക്റ്ിലിട്ു.  ഇടക് ്മൂത 
ഭജ്യഷ്ഠരറെ മകൻ ബ്തങ്ിൽ നിരന്നടുത 
വ്തയ്പ തിെിച്ടക്്തതതിന്തൽ നിയമ നട
പടികളിഭലക്് നീങ്ങിയ അക്ൂട്തിരല 
ബ്തങ്് മ്തഭനജർ ഭപ്രമനുമ്തയുണ്്തയിെു
ന്ന അഭിപ്ര്തയ വ്യത്യ്തസങ്ങളുാം പിണക്
ങ്ങളുാം പറഞ്ു തീർക്ുന്നുണ്്തയിെുന്ന 
ആനന്ദ.് അന്ന ് ബഹളതിനിടയിൽ വീട്ി
ഭലക്ു ഭപ്തയത് ആെുാം കണ്ില്. 

ഭക്തഭളജ് സൗഹൃദതിരറെ സ്മെണ
കൾ അയവിറക്ി കുറച്ുഭപർ അടുതു
ള്ള വീടുകളിഭലക്് മടങ്ങി. ബ്തക്ിയുള്ള
വർ സാംഭ്തഷണതിരറെ വണ്ി വീണ്ുാം 
ഓടിച്ു. പ്രജ്ഞയുരട അവഭെ്തഹണാം 
തുടങ്ങുന്ന മുഹൂർതങ്ങളിൽ ഓഭെ്തെു
തെ്തയി നിദ് പൂകി. അവസ്തനാം െതീഷുാം 
ഹെിയുാം മ്തത്രമ്തയഭപ്്തൾ അവർ നഗെ 
െ്തത്രിയുരട നിെതിഭലക്ിറങ്ങി നടന്നു. 
ഭറ്തഡിനിെുവശമുള്ള കടകരളല്്താം അട
ച്തിന്തൽ നഗൊം ശൂന്യതയുരട നിഴൽ 
പിടിയില്തയിെുന്നു.

റൗണ്ിരലതിയഭപ്്തൾ പൂെതിരറെ 
പന്ൽ പണി കഴിഞ് പണിക്്തർ മടങ്ങു
ന്നത് കണ്ു. ആക്തശതു മഴക്്തറിനിട
യിലൂരട കണെ്  ചിമ്ിതുറക്ുന്ന നക്ഷ
ത്രങ്ങൾ രക്തതുകുവലക്്തഴ്ച ഭപ്തരല 
ഭത്തന്നിച്ു.

പിഭറ്ന്ന് ക്തലതു പതിരന്തന്നു 
മണിഭയ്തരട സഹപ്തഠികൾ അറുപഭത്ത
ളാം ഭപർ സാംഗമസ്ഥലരതതി. ഓർമ് പു
തുക്ൽ, കുശല്തഭന്ഷണങ്ങൾ, ആലിാം
ഗനങ്ങൾ. അന്ന ്ഹെിയുരട ജന്ദിനമ്തയി
െുന്നു. അജണ്യിരല 'ഓർമ് രക്തരണ്്തെു 
മഷിരയഴുതൽ'

നടക്ുന്നതിനിടയില്തണ ്ആനന്ദ ്വന്നു 
കയറിയത.് സ്തമ്തന്യാം മദ്യപിച്ിെുന്നു എന്ന് 
ഓൾഡ് സ് കപസിരറെയുാം വിസ് കിയു
രടയുാം സമ്ിശ്ര ഗന്ധാം വിളിച്റിയിച്ു. 
ഒെു ബ്്തക്്  ഭെ്തരറസ്റ് ഭകക്ുമ്തയ്തണ്   
ആനന്ദ ്  അവിരട എതിയത ്.  എന്ിരന
ന്നില്്തത ആഭവശവുാം അക്ഷമയുാം  ആന
ന്ദിൽ പ്രകടമ്തയിെുന്നു. ഹെി ബർത ്ഭഡ 

ഭകക് ്മുറിച് ഭശഷാം രചറു കഷ്ണങ്ങള്തക്ി 
കടല്തസ് ്ഭപ്റ്ില്തക്ി വിതെണാം നടത്ത
നുാം ആനന്ദ ്ഭനതൃത്ാം നൽകി. െതീഷിരറെ 
ആങ്റിങ് നടക്ുഭമ്്തൾ ആെുാം ക്ഷണി
ക്്തരത തരന്ന കമക്് പിടിച്ുവ്തങ്ങി. 
പതിന്തല്താം സന്തി, ലൂയി പതിന്തല്ത
മൻ, ആറെണീസ് സ്പീച്. ആവർതനവി
െസാം. ഇടയ്കു അജണ്രയ കുറിച്് െതീഷ് 
ഓർമ്ിപ്ിച്ുരവങ്ിലുാം ആനന്ദ ്തുടർന്നു. 
പിൻ സീറ്ുകളിൽ നിന്നുാം മുറുമുറുപ്ുയർ
ന്നഭപ്്തൾ നിർബന്ധിച്ു കമക്് പിടിച്ു 
വ്തഭങ്ങണ്ി വന്നു. 

പിന്നീട ്പ്തട്ുാം കവിതയുാം ആയി ൊംഗാം 
രക്തഴുതഭപ്്തൾ കമക്് പിടിരച്ടുത് 
ആനന്ദ് അടക്്തന്തവ്തത ആഭവശ
ഭത്തരട ഒെു ഇടഭവളയിൽ 'കളകളാം ക്ത
യഭല്തെങ്ങൾ' പ്തട്തൻ തുടങ്ങിയഭപ്്തൾ 
മുഷിഞ്്തലുാം വിഭെ്തധമിരല്ന്ന് കെുതി 
പിന്നിൽ പിടിച്ിെുതി. 

ച്തയക്് മുൻഭപ ആനന്ദ്സ്ഥലാം വിട്ി
െുന്നു. പെിപ്തടിരയല്്താം കഴിഞ്ു ഭെത
വ്തക്യാം രച്തല്ി കൂട്ുക്തെുാം കൂട്ുക്തെിക
ളുാം ഒറ്ക്ുാം കൂട്്തയുാം പിെിഞ്ു ഭപ്തയി. 
ഹെിക്ുാം െതീഷിനുാം അന്ന് തരന്ന നഗെ
ങ്ങളിഭലക് ്മടങ്ങണമ്തയിെുന്നു. ഭപ്രമരറെ 
ക്തറിൽ ഹെിരയ വിട്തൻ ് ്തൻസ് ഭപ്തർട് 
സ്റ്തൻഡിഭലക്് ഭപ്തകുഭമ്്തൾ  ഹെിക്ു  
ആനന്ദിരറെ ക്തൾ. അവൻ എവിരടഭയ്ത 
ക്തതുനിൽക്ുന്നു. ര്യിനിൽ സീറ് ്ശെി
യ്തക്ിതെ്തരമന്നു പറഞ്തനുസെിച്ു 
ഹെിരയ റൗണ്ിൽ ഇറക്ി. െതീഷിരറെ 
ര്യിൻ ഏഴു ന്തല്പതിന്തണ്. എന്ന്തൽ 
വീട്ിൽ കയറി ഫ്ഷ ്ആയി വെ്തരമന്ന്തയി 
ഭപ്രമൻ. രമ്തകബൽ രമഭസ്ജ ്ഭന്തക്ിയ
ഭപ്്തൾ ച്തർട് ്ഇട്ിെിക്ുന്നു. രവയിറ് ്ലിസ്റ്  
ടിക്റ്ിലുള്ള ച്തൻസുാം ഭപ്തയിെിക്ുന്നു. 
വ്തട് ്സ ്ആപ്ിൽ ആനന്ദിരറെ 'മിഭസ്റക ്സ,് 
രെയിലിഭയഴസ്,്ഇൻസൽട ്സ'് എന്ന ്തു
ടങ്ങുന്ന ഭചതൻ ഭഗതിരറെ വ്തചകാം കട്് 
ഭപസ്റു വ്തചകാം  രതളിഞ്ു.

 ദിവസതിരറെ സഭന്്തഷങ്ങൾക്ു 
തിെശീല വീണഭപ്തരല നിമിഷങ്ങൾ പി
ന്റഞ്ു.  ഭപ്രമരറെ വീട്ിൽ ച്തയ കുടി
ച്ുരക്തണ്ിെിക്ുഭമ്്തൾ നന്ദൻ അവരന 
വിളിച്ു. െതീഷിരറെ ടിക്റ് ്ശെിയ്തക്ുന്നു
ണ്.് കുറച്ു ഭനെരത ഭസ്റഷനിൽ എത
ണരമന്നുാം പറഞ്ു. ഭസ്റഷനിരലതിയ
ഭപ്്തൾ ഹെി ഇനിയുാം ഭപ്തയിട്ില്. െണ്ുഭപ
െുാം ഞെമ്ുകൾക്ു ലഹെി പകർന്ന ്വണ്ി
യിൽ സീറ്് എങ്ങിരന ശെിയ്തക്്തരമന്ന 
ചർച്യില്തണ.് ആനന്ദ ് വിയർപ്ിൽ മുങ്ങി 
ഓടിനടക്ുന്നു. ഹെിയുരട ര്യിൻ വന്ന
ഭപ്്തൾ ് ്തക്ിരറെ ഭ്തഗതുള്ള വ്തതിലിൽ 
കൂടി കയറി അവിരട ഇറങ്ങ്തൻ തുടങ്ങുന്ന 
ഒെ്തളുരട സീറ്് ഹെിക്ു ഭവണ്ി പിടിച്ു. 
ഹെി ഭപ്തയഭശഷാം െതീഷിനു രബർത് 
സാംഘടിപ്ിക്ുവ്തനുള്ള തത്രപ്്തടുകൾ 
തുടങ്ങി. ഏരതല്്തഭമ്ത ഉയർന്ന ഉഭദ്യ്തഗ
സ്ഥെുമ്തയി ഭെ്തൺ സാംഭ്തഷണങ്ങൾ. 
ഒടുവിൽ ര്യിൻ വന്നഭപ്്തൾ ടി ടി രയ 
കണ്ുപിടിച്ു രബർതുാം ശെിയ്തക്ിയി
ട്്തണ്  ആനന്ദ്   സ്ഥലാം വിട്ത്. 

വണ്ി നീങ്ങിതുടങ്ങിയഭപ്്തൾ െതീ
ഷിരറെ മനസ്ിൽ  ആനന്ദിരറെ സമ്തന 
സ്ഭ്തവ കവശിഷ്ട്യങ്ങളുണ്്തയിെുന്ന 
െ്തഭജട്രറെ പഴയ ക്തല ഓർമ് ചിറകടി
ച്ു. എൽ.ഐ. സി.യിൽ ഉയർന്ന ഉഭദ്യ്ത
ഗവുാം സ്ഥിഭെ്തത്സ്തഹിയുാം ആയിെുന്ന 
െഭജട്ൻ. ബ്തനർജി ക്ബ്ിൽ അാംഗമ്തയ,  
ധ്തെ്തളാം സൗഹൃദങ്ങളുരട ഉടമ. സ് കൂട്ർ 
ഉണ്്തയിെുന്നിട്ുാം പട്ണതിൽ നിന്നുാം 
അമ്തു കിഭല്തമീറ്ർ ദൂൊം െതീഷിരറെ 
ഗ്്തമതിഭലക്ുാം തിെിച്ുാം ഉച് രവയില
ത് കസക്ിൾ ചവിട്ി എത്തറുള്ള െ്ത
ഭജട്ൻ. അവസ്തനാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നുാം 
ആഭെ്തടുാം യ്തത്ര പറയ്തരത  തിഭെ്തധ്തനാം 
രചയ്ത പ്തവാം മനുഷ്യൻ. എട്ിഭല്ത  ഒമ്തി
ഭല്ത പഠിക്ുഭമ്്തഴ്തയിെുന്നു  െ്തഭജട്രന 

ക്തണ്തനിരല്ന്ന  വിവൊം  അറിഞ്ത്.  
ഭപ്തലീസിൽ പെ്തതിരയല്്താം രക്തടുതി
െുന്നു. പരക്ഷ ന്തളിതുവരെ െ്തഭജട്രറെ 
യ്തരത്തെു  വിവെവുാം  അറിഞ്ിട്ില്. ജീവി
ച്ിെിക്ുന്നുഭണ്്ത  അഭത്ത ഈ ഭല്തകത് 
നിന്നുാം തിഭെ്തഭവിഭച്്ത എന്ന് ആർക്ുാം 
ഉറപ്ിക്്തന്തക്തത അനശ്ിതതിഭറെ
ത്തയ കുറച്ു ന്തളുകൾക്് ഭശഷാം െ്തഭജ
ട്ൻ ചുറ്ിലുമുള്ളവർക് ്ഓർമ്യ്തയി മ്തറി. 

ഭക്ഷണാം കഴിരച്ന്നു വെുതി രബർ
തിൽ  കയറി കിടന്നു. ക്ഷീണമുരണ്ന്ന്ത
ലുാം ഉറക്ാം   പിണങ്ങിതരന്ന നിന്നു. 
ചിന്കൾ ഓഭെ്തന്ന്തയി മനസ്ിരന മഥി
ച്ുരക്തണ്ിെുന്നു. െ്തഭജട്രറെയുാം  ആന
ന്ദിരറെയുാം ജീവിതതിൽ എരന്്തരക്
ഭയ്ത സമ്തനതകൾ ഇഭല്? ഒെുപരക്ഷ 
െ്തഭജട്രന തക് സമയത്  ആരെങ്ി
ലുാം മുൻകരയ്യടുത് ഒെു കസക്ിയ്ത്ി
സ്റിരന ക്തണിച്ിെുന്നുരവങ്ിൽ സ്ഥിതി 
മരറ്്തന്ന്തഭയഭന. ഭവണ്രപ്ട്വർ ആ 
സമയത് ജ്തഗ്ത കുറവ് ക്തട്ിയതഭല് 
െ്തഭജട്രറെ ദുർവിധിക്ുള്ള ശെിയ്തയ 
ക്തെണാം? അരത എന്ന ഉതെതിന്  
മ്തത്രരമ രച്തദ്യരത തൃപ്തന്തക്്തൻ 
പറ്ൂ. ആനന്ദ ്ക്തണിച്ു കൂട്ിയ ഭക്തപ്ര്തയ
ങ്ങൾ അാംഗീകെിക്്തൻ അഭപ്്തൾ മനസ്് 
വിസമ്തിച്ു എങ്ിലുാം ഇഭപ്്തൾ ഒന്നുാം 
ഭവണ്്തയിെുന്നു എന്ന ഭത്തന്നൽ തരന്ന   
കുറ്രപ്ടുതുന്നുണ്്. പെിപ്തടികൾക്ി
ടയിൽ കമക്് പിടിച്ു വ്തങ്ങി പിന്നിൽ  
രക്തണ്് ഭപ്തയി ഇെുതിയിട്ുാം ആനന്ദ് 
തരറെ ടിക്റ് ്ശെിയ്തക്്തൻ എത്ര സമയാം 
ചിലവഴിച്ു? അവരറെ പ്രഭത്യക  മ്തനസി
ക്തവസ്ഥയ്തണഭല്്ത മറ്ുള്ളവെുരട  യു
ക്ിക്് ശെിയല് എന്ന്  ഭത്തന്നുന്ന ക്ത
െ്യങ്ങൾ ശെിയ്തരണന്ന ്അവരനരക്്തണ്്  
ചിന്ിപ്ിക്ുന്നതുാം പ്രവർതിപ്ിക്ുന്ന
തുാം എന്ന് ആഭല്തചിച്ഭപ്്തൾ ആനന്ദി
ഭന്തട് എരന്ന്നില്്തത അനുകമ്യുാം 
സ് ഭനഹവുാം ഭത്തന്നി.

അവരന െ്തഭജട്രറെ വഴിയിൽ യ്തത്ര 
തുടെ്തൻ  ഒെു ക്തെണവശ്തലുാം അനു
വദിച്ുകൂട. അടിയന്ിെമ്തയി അവന്  
ഒെു വിദഗ്ധന്തയ  മനഃശേ്തസ്്ത്രജ്ഞ
രറെ  ഉപഭദശവുാം ചികിത്സയുാം അത്യന്്ത
ഭപക്ഷിതമ്തരണന്ന ഒെു ചിന് മനസ്ി
രന കീഴടക്ി. അഭപ്്തൾ തരന്ന ഹെിരയ 
രമ്തകബലിൽ വിളിച്ു. അവൻ ആ സമയ
ത ്രമ്തകബൽ എടുക്ുഭമ്ത എന്ന ആശ
ങ്ക്ിടാം നൽക്തരത പറരയട്ത അളിയ്ത 
എന്ന് പ്രതിവചിച്ു. പിന്നീട്  കഷ്ടി  ഒെു 
മണിക്ൂഭറ്തളാം ആനന്ദിരറെ ക്തെ്യങ്ങൾ 
സാംസ്തെിച്ു. ആനന്ദിന്  ഭവണ്ി ന്തരള  
തരന്ന ഹെിയുരട സുഹൃതു കൂടിയ്തയ 
ഭഡ്തക്ടർ  സക്റിയയുരട അഭപ്്തയന്്റ് രമ
ന്റ് വ്തങ്ങ്തരമന്ന് അവൻ ഉറപ്ു നൽകിയ
തിരറെ ബ്തക്ിപത്രമ്തയിെുന്നു  പിന്നീടു
ള്ള ആനന്ദിരറെ  സ്തധ്തെണ ജീവിതതി
ഭലക്ുള്ള മടക്യ്തത്ര.

സതീഷ് ഗതലട്ടഗശേരി
അധ്ാപകൻ
മലയാളം മിഷൻ, ബാം�ലമൂർ
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പുതുമഞ്്

ഇര

ഉണെുരന്ന്തെു
പുതുപുലെിയിൽ
ആശതൻ കതിെുകൾ
ഇനിയുാം നമുരക്്തെു
പുതു വർഷ ന്തളമ്തയ്

മഞ്ിൻ
കിന്തകണങ്ങൾ
ധനുമ്തസ കുളിർ ചൂടി
ചിെി തൂകി വ്തനാം നീല
നില്ത പ്രഭയിൽ

രപ്തള്ളിയടർന്ന
ദിന യ്തത്രകളിൽ
പിൻ നടന്ന രവയിഭലറ്്
സ്പ്നതിൽ ചില്യിൽ
പുതൻ പ്രതീക്ഷതൻ
കൂരട്തെുക്ിട്താം

കനവുകളുരട ചിത്രപദാം
ക്തലതിൻ പ്തഭഥയതിൽ
ഉയരെ പറന്നിടരട് 
പുതുവർഷന്തമ്ുകളിൽ
നറുമണക്്തഭറ്റ്് .

അതിജീവനതിന്തയ്
നടന്നുകയറിയ
കനൽപ്തത  ചൂടിൽ
ഉെുകിരയ്തലിക്രട്
ഓർമ്തൻ
നിഴൽ ചിത്രങ്ങൾ

പിന്നിട് വഴികളിൽ
ച്തെമ്തയ
സ്പ്നങ്ങൾക്്
തണരല്തെുക്്താം
പുതിരയ്തെു തീെത്
രപ്തെിരവയിലിരല്തെു
നിഴല്തയി 

കൂെിെുൾമൂടുപടമിരട്്തെുെ്തത്രി
ക്തട്്തളന്തെിരയഭപ്്തരലനിൽഭക്,
ക്തടതമുള്ളിലുറങ്ങുരന്ന്തെു പ്തപി
കള്ളരനഭപ്്തരല പതുങ്ങിരയതി.

ശയ്യ്തവലാംബിയ്താം മ്തത്തവുമ്തലസ്യ്തൽ
പരയ്യന്നുറങ്ങുന്ന ഭനെമഭപ്്തൾ,
നിർഭദ്തഷിയ്തകുന്ന പ്തവരമ്തെുരപണെ് 
രമല്ഭവ ച്തഞ്ുറങ്ങുന്നു ച്തരെ.

എല്ുന്ിരയ്തട്ിയുടല്തർന്ന ജന്മ്താം 
രപണെവള്തഭെ്തെുമില്്തതവൾ, 
കണെിൽമയക്വുമുള്ളിൽനിഴലിടുാം 
വൻഭപടിയ്തരല കിടന്നിടുഭന്ന്തൾ.     

ദുഷ്ടന്താം ക്തമ്തർതന്തയവരനതീട്ു
രപട്ന്ന് കഭയ്യറിയരപ്ണെുടൽ,
കഷ്ടമപ്്തവമ്താം രപണെുകുതറുവ്തരന്ത-
തതുഭപ്തൽഭന്തക്ി െക്ഷയില്.

രത്തഴുകകയ്യുമ്തയവഭന്തടെുഭതരയന്നു
കടമിഴിയ്തളവൾ രകഞ്ിഭന്തക്ി,
ഉടലുതളർന്നു കിടക്ുമ്തമ്തത്തവിൽ 
ഉയെുവ്തൻശബ്വുാം രതല്ുമില്. 

കെഗതമ്തരയ്തെു മലെിരനമർക്ടൻ 
രപ്തതിരെ രഞെിച്ുകളയുഭമ്്തരല,
പടുപ്തപിയ്തമവൻ കയ്യിലതെുണിതൻ
കൃശഗ്തത്രമ്തരക പിടഞ്ടങ്ങി.

ചകിതയ്തയ്തീർന്നവളലറിക്െയുഭമ്്തൾ  
രമ്തഴിയുന്നവൻവീണ്ുാം കഠിനമ്തയി,
ഉയിരെടുക്ുാം നിരറെയവസ്തനരമൻകയ്യ്തൽ
കെുതിയിെുഭന്ന്തളൂ ഇനിഭമലിലുാം.

ഗതിരയഭങ്ങ്തട്്തരണരറെ ന്തടിൻപ്രയ്തണവുാം  
നിറയുരന്നൻമിഴികഭള്ത കണെുനീെ്തൽ,
ഉണെണാം നമ്ുരട ക്തവലുാം കെുതലുാം 
ഇെയ്തയിതീെ്തരത രപണെുടൽകൾ.

കവിത

കവിത

ജെശ്ീ രലഗജഷ്
അധ്ാപിക
മുംവബ മലയാളം മിഷൻ

ദുർഗ്ലദലസ്
മലയാളം മിഷൻ,  
ഖത്തർ
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ചാറ്റൽമഴ

മെെുാം 
 പുെെുാം

പ്രകൃതി മഗനലഹരി

മെ മെ 
ടപരുമെ

മഴ മഴ മഴ മഴ രപെുമഴയ്തയി
രപയ്യുന്നങ്ങരന രപയ്യുഭന്ന
പുഴ പുഴ പുഴ പുഴ ഒഴുകുഭന്ന
മണലുാം ചെലുരമ്തഴുക്ിരക്്തണ്്
കുതിരയ്തലിച്രങ്ങ്തഴുകുഭന്ന
മെതിൻ ഓെതിലൂരട
പുഴരയ്തഴുകുഭന്ന കുതിരയ്തലിരച്്തഴുകുഭന്ന
മെതിലിെുരന്ന്തെു കുഞ്ിക്ിളിയിന്ന്തടി പ്തടുഭന്ന
എല്്താം കണ്് തലയ്തട്ി
സുന്ദെി പൂക്ൾ ചിെിക്ൂഭന്ന
ഒഴുകുഭന്ന പുഴ ഒഴുകുഭന്ന
ഒഴുകി ഒഴുകി കടലമ്യിൽ
എതുഭന്ന എതുഭന്ന ......

ചറപറ ചറപറ മഴവന്നൂ
മ്തനതിരന്ന്തെു മഴ വന്നൂ ..
കുട്ിക്ുെുന്നുകൾ കുടയുാം ചൂടി
മുറ്രതതി കളിയ്തട്തൻ....
രചളിയുാം ചെലുാം ഭന്തക്്തരത
ആടിയുാം പ്തടിയുാം തിമർക്ുന്നു ..
പല പല തുള്ളികൾ ഭചർഭന്ന്തഴുകി...

പുഴയുാം ഭത്തടുാം നിറരഞ്്തഴുകി...
പ്തടരത രപ്തൻ കതിരെല്്താം
ക്തറ്ില്തടി ഭമ്തദത്തൽ...
ക്തറ്ുാം മഴയുാം ഭപ്തയഭപ്്തൾ
സൂെ്യനുദിച്ു മ്തനത് ...
ഏഴു നിറങ്ങളുരമ്തെുമിച്്
സുന്ദെമ്തയരയ്തെു മഴവിവില്്

വ്തനത്തരക വിെിഞ്ഭല്്ത ..
പൂക്ൾ ചിെിച്ു ത്തരഴത് ..
പൂഭന്നുണ്ൂ പൂമ്്തറ് ...
എരന്്തെു ചന്ാം എരന്്തെു ഭാംഗി ...
പ്രകൃതി സുന്ദെി .. മഭന്തഹെി ..

മഴഭയ്ത മഴ മഴഭയ്ത മഴ
മഴ മഴ രപെുമഴ...
മഴരയ ക്തണുഭമ്്തൾ
പൂക്ൾ ചിെിക്ുന്നു
കിളികൾ പ്തടുന്നു...

മഴഭയ്ത മഴ മഴഭയ്ത മഴ
മഴ മഴ രപെുമഴ...
മഴതുള്ളികഭള്തഭെ്തന്ന്തയി
ചെലിൽ തുള്ളിച്്തടുന്നു
മെങ്ങഭള്ത നൃതാം രവച്ീടുന്നു ...

കവിത

അദിത് പി
േിദ്ാർത്ി
മലയാളം മിഷൻ, ബാം�ലമൂർ

െലത്ിമ നൈ ഗചലലക്ലകത്്
േിദ്ാർത്ി
മലയാളം മിഷൻ, ഷാർജ

ഇനിെ രലജ് രലഗജഷ്
േിദ്ാർത്ി
മലയാളം മിഷൻ, ഒമാൻ

മഴഭയ്ത മഴ മഴഭയ്ത മഴ
മഴ മഴ രപെുമഴ ...
പൂമ്്തറ്കഭള്ത തുള്ളിപ്്തറുന്നു
മീനുകള്തഭണൽ തുള്ളിച്്തടുന്നു...

മഴഭയ്ത മഴ മഴഭയ്ത മഴ
മഴ മഴ രപെുമഴ ...
മഴവില്ിൻ നിറവുാം മഴയുരട കുളിെുാം
മഴയതു കളിക്്തൻ
എന്ു െസമ്തരണഭന്ന്ത...
  (മഴഭയ്ത മഴ...)

2021 ഡിസാംൈേിൽ നെന്ന ഭൂമിമലെലളാം ഓണ്തലൻ സർ�ശിൽപ്ശലലെിൽ  
'മെ, ചരൽ, കിളി, പൂവ്' എന്നീ വലക്ുകൾ ഉപഗെല�ിച്് കുട്ടികൾ എെുതിെ കവിതകൾ

കവിത

കവിത
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യ്തത്രക ൾ . . . . .   
എരറെ പ്രവ്ത 
സ ജീവിത

രത  എന്നുാം ഹൃദയസ്പർശിയ്ത
ക്ിതീർക്ുന്നതിൽ വലിരയ്തെു 
പങ് ്അതിന്തണ.്  കടലിരറെ സൗ
ന്ദെ്യാം അന്യമ്തണ് എന്ന് ഭത്തന്നി
ഭപ്്തകുന്ന ദിനങ്ങള്തയിെുന്നു 
എരറെ പ്രവ്തസക്തലാം. കടൽ
ക്്തഴ്ചകഭള്തടുള്ള എരറെ ഭ്മാം 
ക്തെണാം ഭതടിഭപ്്തക്തറ്തണ് 
പതിവ്. 

തിെുരനൽഭവലിയിൽ കടൽ 
അലകളുരട ക്തണ്തക്യങ്ങളിൽ 
എതിഭച്െണരമങ്ിൽ കന്യ്തകു
മ്തെിയിഭല്ത തൂതുക്ുടിയിഭല്ത 
രചരന്നതണാം.

ഇന്്യൻ മഹ്തസമുദ്ാം, അറ
ബിക്ടൽ, ബാംഗ്തൾ ഉൾക്ടൽ 
എന്നീ കടലുകൾ ഭചെുന്ന മുന
മ്്തണ ്കന്യ്തകുമ്തെി.  സൂെ്യ ഉദയ 
അസ്മനങ്ങൾ ഒെിടത് ദർശി
ക്്തവുന്ന ചുെുക്ാം ചില സ്ഥല
ങ്ങളിൽ ഒന്നുമ്തണ് കന്യ്തകുമ്ത
െി. പൗർണമി ന്തളിൽ സൂെ്യ്തസ്
മനവുാം ചഭന്ദ്തദയവുാം ഒെു സ്ഥ
ലത് ദൃശ്യമ്തകുന്ന പുണ്യതീൊം. 

സ ാം സ്  ക ്ത െ  സ മ് ന്ന മ ്ത
ണ് കന്യ്തകുമ്തെി ജില്. ഭകപ്് 
ഭക്തമറിൻ എന്ന്തണ് ബ്ിട്ീഷ് 
ഭെണക്തലത് അറിയരപ്ട്ി
െുന്നത്. തിെുവള്ളുവർ പ്രതിമ
യുാം കന്യ്തകുമ്തെി ഭക്ഷത്രവുാം 

വിഭവക്തനന്ദപ്്തറയുാം ആണ് 
ഇവിടുരത പ്രധ്തന ആകർഷ
ണാം. തമിഴ് ഭവദമ്തയ തിെുക്ുറ
ലിരല അധ്യയനാം ആഭലഖനാം 
രചയ്തിെിക്ുകയുാം അതിരറെ പ്ര്ത
ധ്തന്യരത ഓർമ്രപ്ടുതുക
യുാം രചയ്യുന്ന തിെുവള്ളുവർ പ്ര
തിമയുാം നമുക്് വിസ്മയാം തീർ
ക്ുന്നു. നടെ്തജ വിഗ്ഹതിരറെ 
സ്മെണ ഉണർതുന്ന ഈ പ്രതിമ 
അെരക്ട് ്രചറിയ ചെിഭവ്തടുകൂ
ടിയ്തണ ്പണികഴിപ്ിച്ിെിക്ുന്ന
ത്. പ്രശസ് ശിൽപ്ി ശ്രീ. ഭഡ്ത. 
ഗണപതിയ്തണ് ഇത് പണിക
ഴിപ്ിച്ിെിക്ുന്നത്.  എഭപ്്തഴുാം 
കടൽതിെകൾ വന്ന് തഴുകി
രക്്തണ്ിെിക്ുന്ന ക്തഴ്ചയുാം ഉണ്.് 

കെയിൽനിന്നുാം കടൽപ്െപ്ി
രല ഭബ്തട്് മ്തർഗാം എതുന്ന വി
ഭവക്തനന്ദപ്്തറയിൽ എതിഭച്
െ്തൻ ആകുാം. കടലിരല തിെമ്ത
ലകളുരട ഓളപ്െപ്ിൽ ഭബ്തട്് 
അഭങ്ങ്തട്ുമിഭങ്ങ്തട്ുാം  ആടി 
ഉലഞ്്തണ് സഞ്്തെികളുമ്ത
യി വിഭവക്തനന്ദപ്്തറയിഭലക്് 
എതുന്നത.് അരത്തെു പ്രഭത്യക 
യ്തത്ര്തനുഭവാം തരന്നയ്തണ്. 

വിഭവക്തനന്ദസ്്തമികൾ തപസി
െുന്ന സ്ഥലത്തണ് വിഭവക്തന
ന്ദസ്മ്തെകാം നിർമ്ിച്ിെിക്ുന്നത.് 
മണ്പതിനുള്ളിൽ വിഭവക്ത
നന്ദശിൽപ്വുാം ധ്യ്തനതിനുള്ള 
മുറിയുാം അഭദേഹതിരറെ പുസ്ക
ശ്തലയുാം ഇതിൽ ഉൾരപ്ടുതി
യിട്ുണ്.് അവിരടനിന്നു ഭന്തക്ു
ഭമ്്തൾ വിഭവക്തനന്ദപ്്തറയുരട 
എല്്ത വശങ്ങളിലുാം കടൽതിെ
കൾ പ്തറഭമൽ മുതുകൾ വ്ത
െിവിതറുന്ന ഭപ്തരല ഭത്തന്നുാം. 

കടൽക്െയിൽ മുഴുവൻ കക്
രക്തണ്ുള്ള കവവിധ്യമ്തർന്ന 
കെകൗശല വസ്ുക്ൾ നിെന്നി
െിക്ുന്നു. വിഭദശികളുരടയുാം 
സ്ഭദശികളുരടയുാം ഒെു നീണ്
നിെ തരന്ന നമുക്് ക്തണ്തൻ 
കഴിയുാം. 

സൂെ്യരറെ ആദ്യ കിെണങ്ങൾ 
പതിക്ുന്ന െൂപ
ത ി ൽ  പ ണ ി
ക ഴ ി പ് ി ച് ി െ ി
ക്ു ന്ന  ഗ ്ത
ന്ധിമണ്പ
വുാം ഇവി
ടു ര ത 

പ്രഭത്യകതയ്തണ.് തൃപ്െപ് ്രവള്ള
ച്്തട്മ്തണ ്സഞ്്തെികൾക് ്പ്രിയ
ഭമറിയ മരറ്്തെു ഇടാം. എഭപ്്തഴുാം 
രവള്ളാം ഉണ്്തവുക എന്നത്തണ് 
ഇവിടുരത പ്രഭത്യകത. ത്തരഴയു
ള്ള ചുഴി അപകടഭമഖലയ്തണ്. 

വിൽപ്്തട്്, കളിയൽ, തിെുവ്തതി
െക്ളി, കെക്തട്ാം, ഓട്ൻതുള്ളൽ 
എന്നിവ ഇവിടുരത പെമ്െ്ത
ഗത കല്തെൂപങ്ങള്തണ്. 

പത്മന്തഭപുൊം പ്തലസ ്ആണ് 
ഇവിടുരത ഒെു വിസ്മയാം. മണി
ച്ിത്രത്തഴ് സിനിമയുരട ചി
ത്രീകെണാം ഇവിരടയ്തണ് നട
തിയത്. പൂമുഖരത ശിൽപ്
മഭന്തഹെമ്തയ രക്തതുപണി
കളുാം ആയിൊം ഭപർക്് ഒെുമിച്് 
ഭക്ഷണാം കഴിക്്തവുന്ന ഭക്ഷ
ണശ്തലയുാം പുെ്തതന ചുവർ
ചിത്രങ്ങൾ, നവെ്തത്രി പൂജയുാം 
നൃതസാംഗീത സദസ്ുാം നടതു
ന്ന നവെ്തത്രി മണ്പവുാം െ്തജ്ത
വിരറെ ശയനഗൃഹവുാം മൂന്ന ്നില
കളുള്ള മ്തളികയുാം ഒരക് ഇവി
ടുരത തീർത്തൽ തീെ്തത ക്ത
ഴ്ചകള്തണ്. 

കന്യ്തകുമ്തെി ഭദവിയുരട 
അനുഗ്ഹ്തശിസ്ുകൾരക്തണ്് 
സൂെ്യ്തസ്മനതിരറെ ഒളികിെണ
ങ്ങൾ ഏറ്ുവ്തങ്ങി കടൽ അലകൾ 
തഴുകി ഒെു സന്ധ്യകൂടി ഞങ്ങ
ളുരട യ്തത്രരയ പുൽകി. വീണ്ു
രമ്തെു സൗകുമ്തെ്യതിന്തയി 
ക്തഭത്തർതു.

കരയിൽനിന്ും 
കടൽപ്പരപ്പിടല ര�ാട്് 
മാർഗം എത്ുന് 
വിരവകാനന്ദപ്പാറയിൽ 
എത്ിരച്രാൻ 
ആകും. കടലിടല 
തിരമാലകളുടട 
ഓളപ്പരപ്പിൽ ര�ാട്് 
അരങ്ങാട്ുമിരങ്ങാട്ും 
ആടി ഉലഞ്ാെ് 
സഞ്ാരികളുമായി 
വിരവകാനന്ദപ്പാറയിരലക്ക് 
എത്ുന്ത്. അടതാരു 
്്രരത്യക യാ്താനുഭവം 
തടന്യാെ്.

ദൂമ� ദൂമ� മലയാളം ദൂമ� ദൂമ� മലയാളം 

18

ഗൈൈി സൗമ് എാം
അധ്ാപിക 
അക്ഷര എൻ.ജി.ഒ. ലകാളനി
തിരുനൽലേലി

കന്ാകുമാരിയിപ്ലകന്ാകുമാരിയിപ്ല  
കാഴ്ചകൾകാഴ്ചകൾ
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്ഗാമവ്യവസ്യിൽ 
ജീവിക്കുന്വരാെ് ്രെിയർ. 
്ഗാമങ്ങടള ്രാടികൾ എന്ാെ് 
വിളിക്കുന്ത്.  
ഒരു ്രാടിയിൽ 5 മുതൽ 15 വടര 
വീടുകളുടൊവും.  
ഈ വീടുകടള ചാള  
അടലലെങ്ിൽ ്രിടര എന്് 
അറിയടപ്പടുന്ു.

രകരളത്ിടല ഏറെവും വലിയ ആദിവാസി വിഭാഗം

പണിെരുടെ  
ഗ�ലത്ജീവിതാം

ര�ാക്് രലാർ 

പണി രചയ്യുന്നവർ എന്ന ഖ്യ്തതി
ഭയ്തരട ദ്്തവിഡ സാംസ് ക്തെ
തിലിടാം പിടിച് ആദിവ്തസി 

വിഭ്തഗമ്തണ് പണിയർ. പണി രചയ്യുന്ന
വർ എന്ന പദനിെുക്ിയിൽ നിന്നുതരന്ന 
ഈ ആദിവ്തസി വിഭ്തഗാം അടിയ്തന്്തെ്ത
യിെുന്നു എന്ന് വ്യക്മ്തകുന്നു. സ്ന്മ്ത
യി ഭൂമിഭയ്ത കിടപ്്തടഭമ്ത ഇല്്തത ഇവർ 
സമൂഹതിൽ സ്തമ്തികമ്തയുാം സ്തമൂ
ഹികമ്തയുാം ഭമൽഭക്്തയ്മയുള്ളവെുരട 
അടിമകള്തയിെുന്നു. ഒെുക്തല
ത് അടിമസമ്പ്രദ്തയാം ഭക
െളതിൽ നിലനിന്നിെു
ന്നുരവന്ന ്ചെിത്രാം വ്യ
ക്മ്തക്ുന്നുണ്്. 
ഈ അടിമ സമ്പ്ര
ദ ്ത യ ത ി ര റെ 
ഭ്തഗമ്തയി പണി
യരെയുാം വിൽ
ക്ുകയുാം വ്ത
ങ്ങുകയുാം രച
യ്തിെുന്നത്തയി 
പണ്ിതന്്തർ 
ചൂ ണ് ി ക് ്ത ട്ു
ന്നു. മ്തനന്വ്ത
ടിക്ടുതുള്ള 
വള്ളിയൂർക്്തവ് 
ദുർഗ്്തഭക്ഷത്രതി
രല ഉത്സവക്തലത് 
പണിയരെ അടുത 
ക്തലങ്ങളിൽ ഭപ്തലുാം 
അടിമകള്തയി വിറ്ിെുന്നു
രവന്ന് ഭെഖകളിൽനിന്നുാം മന
സ്ില്തക്്താം. ഈ അടിമക്ച്വടതിൽ 
പണിയെുാം ജന്ിയുാം തമ്ിൽ ഒെു കെ്ത
റുണ്്തകുാം. ഒെു വർഷമ്തണ് ഈ അടിമ
ക്െ്തറിരറെ ക്തല്തവധി. ഈ ഒെു വർഷാം 
നിശ്യിക്ുന്നത് വള്ളിയൂർക്്തവിരല 
ഉത്സവരത അടിസ്ഥ്തനമ്തക്ിയ്തണ്. 
കെ്തർ പ്രക്തൊം ജന്ി അടിമയ്ക ്ഒെു രചറിയ 
തുകയുാം കൂലിയ്തയി നൽകുാം. നിൽപ്ുപ
ണാം എന്ന്തണ ്ഈ തുകയുരട ഭപെ.് നിൽ
പ്ുപണാം അടിമയുരട ഭമൽ ജന്ിക്ുള്ള 

അവക്തശാം ഉറപ്ിക്്ത
നുള്ള ഒന്ന്തയി

െു ന്നു . 

നിൽപ്ുപണാം വ്തങ്ങിക്ഴിഞ്്തൽ കെ്തർ 
ലാംഘിക്്തൻ പ്തടില്.

നൂറ്്തണ്ുകൾക്് മുമ്് വയന്തട്ിരല 
ബ്തണ്തസുെൻ രക്തടുമുടിഭയ്തട ്ഭചർന്ന 
ഇപ്ിമലയിൽ  ന്തയ്തട് ്ഉപജീവനമ്തർഗ്മ്ത
യി സ്ീകെിച് ്അധിവസിച്ിെുന്ന പണിയ 
സമുദ്തയരത സ്തമ്തികമ്തയുാം  
സ്തമൂഹ്യവുമ്തയ ആധിപത്യാം ഉപഭയ്ത
ഗിച്് ജന്ിമ്തർ അടിമകള്തക്ിരയന്ന്ത
ണ് പണിയെുരട ഇടയിൽ പ്രചെിക്ുന്ന 

വ്തരമ്തഴി ചെിത്രാം.
ജീവിതെീതി അടിസ്ഥ്തന
രപ്ടുതി പണിയരെ െണ്് 

വിഭ്തഗങ്ങള്തയി തിെിച്ി
ട്ുണ്്. ആദ്യഭതത് 

ജന്ിമ്തെുരട അടി
യ്തന്്തെ്തയി ജീവി
ക്ുന്നവർ. െണ്്ത
മരത വിഭ്തഗാം 
പ്തെമ്െ്യമ്തയി 
ന ്ത യ ്ത ട്്  കു ല
രത്തഴില്തയി 
സ്ീകെിച്് ക്തടു
കഭള്തട് ഭചർന്ന് 
ജീവിക്ുന്ന ക്ത
ട്ുപണിക്ർ. നില

മ്ൂർ ക്തടുകളില്ത
ണ ്ക്തട്ുപണിക്രെ 

കണ്ുവെുന്നത്.
2008 - 2010 വരെ 

സ ർ ക് ്ത ർ  ന ട ത ി യ 
സർഭവ് പ്രക്തൊം ഭകെളതി

രല ഏറ്വുാം വലിയ ആദിവ്തസി 
വിഭ്തഗാം പണിയെ്തണ.് വയന്തട,് കണെൂർ, 
മലപ്ുറാം, ഭക്തഴിഭക്്തട,് പ്തലക്്തട,് എറ
ണ്തകുളാം, തിെുവനന്പുൊം എന്നീ ജി
ല്കളിലുാം പശ്ിമഘട്തിരറെ അടിവ്ത
െങ്ങളിലുമ്തയ്തണ് ഇവർ ജീവിക്ുന്ന
ത്. തികച്ുാം ഒറ്രപ്ട് നിലയരല്ങ്ിലുാം 
സമൂഹതിരറെ മുഖ്യധ്തെയിൽനിന്നുാം 
ഇഭപ്്തഴുാം ഭവറിട്ുനിൽക്ുന്നവെ്തണ് 
പണിയർ. ദ്്തവിഡ ഭ്തഷ്തഭഗ്തത്രതിൽ 
ഉൾരപ്ടുത്തവുന്ന പ്ര്തകൃത മലയ്തളമ്തണ് 
പണിയർ ഭ്തഷ.  ഈ തനതു ഭ്തഷയ്തണ് 
അവർക്ിടയിൽ ആച്തെ്തനുഷ്ഠ്തനങ്ങൾ
ക്ുാം സാംഭവദനങ്ങൾക്ുരമല്്താം ഉപഭയ്ത
ഗിക്ുന്നത്. തങ്ങൾ അധിവസിക്ുന്ന 
സ്ഥലരത രപ്തതുഭ്തഷ ലിപി ഉൾരപ്രട 

സ്്തയതമ്തക്്തനുാം പ്രഭയ്തഗിക്്തനു
മുള്ള കഴിവ് പണിയെുരട പ്ര

ഭത്യകതയ്തണ.് മലയ്തളാം, 
തമിഴ,് കന്നട തുടങ്ങിയ 

ഭ ്ത ഷ ക ൾ 

അവർ നന്ന്തയി കകക്തെ്യാം രചയ്തുവെുന്ന .ു 
ഗ്്തമവ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിക്ുന്നവെ്തണ് 

പണിയർ. ഗ്്തമങ്ങരള പ്തടികൾ എന്ന്തണ് 
വിളിക്ുന്നത്. ഒെു പ്തടിയിൽ 5 മുതൽ 15 
വരെ വീടുകളുണ്്തവുാം. ഈ വീടുകരള 
ച്തള അരല്ങ്ിൽ പിരെ എന്ന്തണ് അറി
യരപ്ടുന്നത്. 

മക്ത്തയികള്തയ പണിയെുരട മൂത 
ക്തെണവരെ കുലതിരറെ മൂപ്ന്തയി 
അവഭെ്തധിക്ുന്നു. രചമ്ി എന്ന്തണ് 
മൂപ്രന അവർ വിളിക്ുന്നത്. രചമ്ിയു
രട ക്തലഭശഷാം മകനിരല്ങ്ിൽ മകളുരട 
ഭർത്തവിരന രചമ്ിയ്തയി വ്തഴിക്ു
ന്നു. മുതിർന്നവെുരട ഒെു സമിതിയ്തണ് 
പ്തടിരയ നിയന്തിക്ുന്നത്. ഈ സമിതി
യുരട അധ്യക്ഷാം രചമ്ിക്്തയിെിക്ുാം. 

ക്തട്ുഭഗവതി, പുളിയൻ, ക്തളി, കുട്ി
ച്്തതൻ, മുതപ്ൻ, മലക്്തർ, മ്തെിയ
മ്, അയ്യപ്ൻ തുടങ്ങിയവയ്തണ ്പ്രധ്തന 
ആെ്തധന്ത മൂർതികൾ. കദവങ്ങൾക്് 
പ്രഭത്യകാം ഭക്ഷത്രങ്ങൾ രകട്്തറില്. ഒെു 
തറയുരട മുകളിൽ ഉെുളൻകല്ുകൾ കൂ
ട്ിരവച്്തണ് ആെ്തധന നടതുന്നത്. 
ഈ തറരയ കദവതറ എഭന്ന്ത കൂളി
തറ എഭന്ന്ത വിളിക്ുന്നു. തറയിരല 
കല്ുകൾ ഓഭെ്ത കദവരതയുാം പ്രതി
നിധീകെിക്ുന്നു. മെണ്തനന്െ ജീവിത
തിൽ വിശ്സിക്ുന്ന ഇവർ ക്തെണവ
രെ കദവങ്ങള്തക്ി തറകളിൽ കുടിയി
െുതി പെിപ്തലിക്ുന്നു. മ്തെിയമ്നുാം 
അയ്യപ്നുമ്തണ് ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തറു
ള്ളത്. ഈ ഉത്സവങ്ങളിൽ പണിയെുഭട
ത് മ്തത്രമ്തയ ചില ആച്തെങ്ങളുാം കണ്ു
വെുന്നു. കമ്ളക്ളി എന്ന അന്യാംനിന്ന 
കല്തെൂപാം പണിയെുരട തനത ്കല്തെൂപ
മ്തണ്. വിളരവടുപ്ിന് ഭശഷാം രനൽപ്്തട
ങ്ങളിൽ ഊർവ്െതയ്കുാം ഭദവത്തപ്രീതിക്ു
മ്തയ്തണ് ഈ കല്തെൂപാം നടതുന്നത്. 

പണിയെുരട ഇടയിൽ പ്രച്തെമുള്ള ഒെു 
നൃതെൂപമ്തണ് പണിയർകളി. കെു, പറ, 
ഉടുക് ്എന്നീ വ്തഭദ്യ്തപകെണങ്ങളുരട ത്ത
ളതിരറെ അകമ്ടിയില്തണ ്പണിയർക
ളി അെഭങ്ങറുന്നത.് മെണ്തനന്െ ചടങ്ങു
കൾ, ക്തതുകുത് കല്യ്തണാം, തിെണ്ു 
കല്യ്തണാം തുടങ്ങിയവ മറ്് ആദി വ്തസി 
വിഭ്തഗങ്ങരള ഭപ്തരല തരന്ന പണിയെു
രട ഇടയിലുാം നിലനിൽക്ു
ന്ന പ്രധ്തനരപ്ട് 
ആച്തെങ്ങ
ള്തണ്. 

പണിയെുരട ഇടയിൽ വിവ്തഹവുമ്ത
യി ബന്ധരപ്ട് അസ്തധ്തെണമ്തയ ചില 
ചടങ്ങുകളുണ്.് അതിരല്തന്ന ്വെൻ വധു
വിരറെ വീട്ുക്തെുമ്തയി സാംസ്തെിച്് വധു
വിരറെ വീട്ുക്തർക് ്നൽഭകണ് തലപ്ണാം 
ഉറപ്ിക്ുന്നു. ഈ തലപ്ണാം ഓഭെ്തവർഷ
വുാം വെൻ വധുവിരറെ വീട്ുക്തർക്് നൽ

കിരക്്തണ്ിെിക്ണാം. ഓഭെ്ത വിവ്തഹ 
വ്തർഷികഭത്തടുമനുബന്ധിച്ു നടക്ു
ന്ന ഉച്ൽ എന്ന ചടങ്ങില്തണ ്ഈ പണാം 
കകമ്തറുന്നത്. തലപ്ണാം നൽക്തതിെു
ന്ന്തൽ കുടുാംബതിന് വധുവിരന തിെി
ച്ുവിളിക്്താം. ഇത്തണ് വ്യവസ്ഥ. 

ഇെുണ് നിറവുാം കുറുകിയ ശെീെവുാം 
പതിഞ് മൂക്ുാം ചുെുളൻ തലമുടിയു
മ്തണ് പണിയെുരട െൂപപെമ്തയ പ്രഭത്യ
കത. പ്തെമ്െ്യമ്തയി കൃഷി രചയ്യ്തത 
ഇവർ ഭവട്യ്തടിയുാം ക്തട്ിൽനിന്ന് ലഭി
ക്ുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്ുക്ളുാം ഉപഭയ്തഗിച്്ത
ണ് ഭക്ഷണാം കരണ്തുന്നത്. 

മൃതഭദഹാം കുഴിച്ിടുന്ന െീതിയ്തണ് 
ഇവർക്ിടയിലുള്ളത.് മെണ്തനന്െ ക്രിയ
കൾ രചയ്യുന്നയ്തരള നൂമ്ുക്തെൻ എന്നു
വിളിക്ുന്നു. ഇയ്തൾ ഒെ്തഴ്ച കുളിക്്തഭന്ത 
ക്ഷൗൊം രചയ്യ്തഭന്ത പ്തടില് എന്ന്തണ് 
വ്യവസ്ഥ. കൂട്തരത ഏഴ് ദിവസാം മത്സ്യ
മ്താംസ്തദികളുാം വർജ്ിക്ണാം. ഏഴ് ദി
വസരത പുലയ്തച്തെതിന് ഭശഷാം 
നടതുന്ന ശുദ്ധികർമ്മ്തണ് എയമ്ുല 
കയിക്ൽ.

സന്് െു.
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