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മലയാളം മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരണം
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• ഫെബ്രുവരി 2022

വാർത്തകൾ
മലയാളം അഭിരുചി പരീക്ഷ

നിയമ ഭേദഗതി അവസാന
ഘട്ടത്തിൽ: മുഖ്യമന്ത്രി

ഉള്ളടക്കം

ഭൂമിമലയാളം

അദ്ധ്യാപകര�ോട്

04

ഒരു പക്ഷിക്കൂടിന്റെ കഥ
200 വർഷം മുമ്പുള്ള
കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ
കണ്ടിട്ട് ‘ഭ്രാന്താലയ’മെന്ന്
സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ
പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്നുവരെ
വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ചില
ഉറപ്പുകൾക്ക് ഇളക്കം
തട്ടുകയുണ്ടായി.

മഷിത്തണ്ട്
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അങ്ങനെ ട്രെയിന്
കയറിയെത്തി മലയാളം
അധ്യാപികയായി!
ഓര�ോ വ്യക്തിയുടെയും
ജീവിതത്തിന് കാലം ചില
നിയ�ോഗങ്ങൾ കരുതിയിരി
ക്കും. ട്രെയിൻ കയറിയാണെ
ങ്കിലും ആ നിയ�ോഗം നിങ്ങളെ
തേടിയെത്തും!

കണിക്കൊന്ന
പുരസ്കാരം
യു കെ ചാപ്റ്റർ
സെക്രട്ടറി മുഖ്യ
മന്ത്രിയിൽ നിന്ന്
ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു

ഗ്രന്ഥപ്പുര
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തിരുവനന്തപുരം • പത്താം
ക്ലാസ് വരെ മലയാളം പഠിച്ചി
ട്ടില്ലാത്തവർ സർക്കാർ സർവീ
സിൽ എത്തിയാൽ നിരീക്ഷണ
കാലാവധി പൂർത്തിയാവും മുമ്പ്
അഭിരുചി പരീക്ഷ പാസാകണ
മെന്ന നിയമഭേദഗതി അവസാന
ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
പിണറായി വിജയൻ.
ഫെബ്രുവരി 21 ന് അയ്യങ്കാളി
ഹാളിൽ മലയാളം മിഷൻ സം
ഘടിപ്പിച്ച ല�ോക മാതൃഭാഷാദി
നാഘ�ോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യു
കയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സിവിൽ
സർവ്വീസിനെ മാതൃഭാഷാ കേന്ദ്രീ
കൃതമാക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്ര
മിക്കുന്നത്. ഈ കാഴ്ചപ്പാട�ോടെ
യാണ് ബിരുദംവരെ യ�ോഗ്യത
ആവശ്യമുള്ള പി.എസ് . സി.
പരീക്ഷകൾ മലയാളത്തിൽ
നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. കെ.
എ.എസ്. പ്രവേശന പരീക്ഷയി
ലും മലയാളം അഭിരുചി പരിശ�ോ
ധന ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഭ ര ണ ത്തി ൽ ന ട ക്കു ന്ന ത്

എന്താണെന്ന് സാധാരണക്കാർ
ക്ക് മനസ്സിലാകണം. അതുക�ൊ
ണ്ടാണ് ഭരണഭാഷ മലയാള
മാക്കിയത് . നിയമപരമായി
ഇംഗ്ലീഷ�ോ മറ്റ് ഭാഷകള�ോ ഉപ
യ�ോഗിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളി
ല�ൊഴികെ ഭരണഭാഷ മലയാളം
ആയിരിക്കണം.
സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മുന്നേറ്റ
ത്തിന�ൊപ്പം ഭാഷയും വികസിപ്പി
ക്കണമെങ്കിൽ ഭാഷാ സൗഹൃദ
പരമായ സ�ോഫ്റ്റ് വെയറുകൾ
വികസിപ്പിക്കണം. മാറുന്ന കാല
ത്തിനും സാഹചര്യത്തിനും അനു
യ�ോജ്യമായ പദങ്ങൾ ഉൾക്കൊ
ണ്ട് മാതൃഭാഷയെ വിപുലീകരിക്ക
ണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
മലയാളം മിഷന്റെ പ്രഥമ കണി
ക്കൊന്ന പുരസ്കാരം ചടങ്ങിൽ
മലയാളം മിഷൻ യു.കെ. ചാപ്റ്റ
റിന് അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചു.
മലയാളം മിഷൻ ഏർപ്പെടു
ത്തിയ മറ്റ് പുരസ്ക
 ാരങ്ങളില�ൊ
ന്നായ ഭാഷാപ്രതിഭാ പുരസ്കാ
രം അധ്യാപകനായ പ്രവീൺ

കുമാർ വർമ്മ എം.കെ. യ്ക്ക്
ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആന്റണി
രാജു സമ്മാനിച്ചു. സുഗതകുമാരി
ടീച്ചറുടെ സ്മരണാർഥം മലയാളം
മിഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ
സുഗതാഞ്ജലി പ്രവാസി പുര
സ്ക
 ാരം മികച്ച പ്രവാസി സംഘ
ടനയായ ബറ�ോഡ കേരള സമാ
ജത്തിന് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാ
ലഗ�ോപാൽ സമ്മാനിച്ചു.
സാംസ് ക ാരിക കാര്യ വകുപ്പ്
മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ചടങ്ങിൽ
അധ്യകക്ഷത വഹിച്ചു. മന്ത്രിമാ
രായ വി. ശിവൻകുട്ടി, ജി ആർ
അനിൽ, സാംസ്ക
 ാരിക വകുപ്പ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി റാണി
ജ�ോർജ്ജ് ഐ എ എസ്, ഐ
എം ജി ഡയറക്ടർ കെ ജയകു
മാർ, മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ
മുരുകൻ കാട്ടാക്കട, രജിസ്ട്രാർ
ഇൻ-ചാർജ് എം വി സ്വാലിഹ തു
ടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
ഫെബ്രുവരി 20, 21 , 22 തീയതിക
ളിലാണ് മലയാൺമ അരങ്ങേ
റിയത്.

പാടിയാലും പാടിയാലും
മതിവരാത്ത, കേട്ടാലും
കേട്ടാലും ക�ൊതിതീരാത്ത
നിരവധി നാടകഗാനങ്ങൾ
മലയാളത്തിനു ഒ.എൻ.വി
സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വാർത്തകൾ
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ഭ�ോപ്പാലിൽ പുതിയ
പഠനകേന്ദ്രം
മലയാളം മിഷൻ മധ്യപ്രദേശ്
ചാപ്റ്ററിന്റെ കീഴിൽ വിദിശ്യ
മലയാളി സമാജം പുതിയ
പഠനകേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു.
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കണിക്കൊന്ന അവാർഡ്
തുക ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടി
ലേക്ക് നൽകി യു.കെ.
ചാപ്റ്റർ
മലയാളം മിഷന്റെ പ്രഥമ
കണിക്കൊന്ന പുരസ്കാരത്തി
നർഹരായ യു.കെ. അവാർഡ്
തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരി
താശ്വാസ നിധിയിലേക്ക്
കൈമാറി.

ദുരെ ദൂരെ മലയാളം
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കന്യാകുമാരിയിലെ
കാഴ്ചകൾ
കരയിൽനിന്നും കടൽപ്പര
പ്പിലെ ബ�ോട്ട് മാർഗം
എത്തുന്ന വിവേകാനന്ദപ്പാറ
യിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ആകും.
കടലിലെ തിരമാലകളുടെ
ഓളപ്പരപ്പിൽ ബ�ോട്ട് അങ്ങോ
ട്ടുമിങ്ങോട്ടും ആടി ഉലഞ്ഞാ
ണ് സഞ്ചാരികളുമായി വിവേ
കാനന്ദപ്പാറയിലേക്ക് എത്തു
ന്നത്. അത�ൊരു പ്രത്യേക
യാത്രാനുഭവം തന്നെയാണ്.

കണിക്കൊന്ന അവാർഡ് തുക ദുരിതാശ്വാസ
ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകി യു.കെ. ചാപ്റ്റർ
ചെന്നൈ • മലയാളം മിഷന്റെ
പ്രഥമ കണിക്കൊന്ന പുരസ്കാര
ത്തിനർഹരായ യു.കെ. ചാപ്റ്റർ
കണിക്കൊന്ന
അവാർഡ് തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ
പുരസ്കാര
ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക്
തുക സംഭാവന
കൈമാറി.
നിശ്ചിത കാലപരി
ചെയ്ത യു കെ
ചാപ്റ്ററിനെ
ധിക്കുള്ളിൽ ചാപ്റ്റർ നടത്തിയ
അഭിനന്ദിക്കു
മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായാ
ന്നു.
ണ് പുരസ്ക
 ാരം നൽകുന്നത്.
ഫെബ്രുവരി 21 ന് അയ്യങ്കാളി
ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ല�ോക
മാതൃഭാഷാ ദിനാഘ�ോഷം മല
യാൺമ 2022 ന്റെ ഉദ്ഘാടന ചട
ങ്ങിൽ യു കെ ചാപ്റ്റർ സെക്രട്ട
റി എബ്രഹാം കുര്യൻ മുഖ്യമന്ത്രി
യിൽ നിന്ന് പുരസ്കാരം ഏറ്റു
വാങ്ങി. തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം
സമ്മാനത്തുക മുഖ്യന്ത്രിയുടെ
ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക്

കാലാതീതനായ കവി

ഫ�ോക്ല�ോർ
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നൽകുന്നതായി അറിയിച്ചത് .
ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തിപ
ത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുര
സ്കാരം.
മലയാൺമയുടെ ഭാഗമായി ചാ
പ്റ്റർ ഭാരവാഹികൾക്കായി സം
ഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പിൽവച്ച് സമ്മാ
നത്തുകയായ ഒരു ലക്ഷം രൂപ

ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക്
സംഭാവന ചെയ്ത യു.കെ ചാ
പ്റ്ററിനുള്ള അഭിനന്ദനക്കത്ത്
മലയാളം മിഷൻ ചാപ്റ്റർ പ്രതി
നിധികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ
ഡയറക്ടർ മുരുകൻ കാട്ടാക്കട
ചാപ്റ്റർ സെക്രട്ടറി എബ്രഹാം
കുര്യന് കൈമാറി.

പണിയരുടെ ഗ�ോത്രജീവിതം
ഗ്രാമവ്യവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന
വരാണ് പണിയർ. ഗ്രാമങ്ങളെ
പാടികൾ എന്നാണ് വിളിക്കു
ന്നത്. ഒരു പാടിയിൽ 5 മുതൽ
15 വരെ വീടുകളുണ്ടാവും.
ഈ വീടുകളെ ചാള
അല്ലെങ്കിൽ പിരെ എന്നാണ്
അറിയപ്പെടുന്നത്.
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ഭൂമിമലയാളം

മുഖമ�ൊഴി
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മാതൃമലയാളം
ല�ോകമലയാളം
പ്രിയപ്പെട്ടവരേ,
ല�ോ ക മ ാ തൃ ഭ ാ ഷ ാ ദ ി ന ത്തില്
മലയാളം മിഷന് അമ്മ മലയാളത്തിന്
സമർപ്പിച്ച ഉപഹാരമാണ് മലയാണ്മ-2022.
പ്രാദേശിക ഭാഷകള്ക്ക് വംശനാശം
സംഭവിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന വര്ത്ത
മാനകാലത്ത് ല�ോകമെമ്പാടും മലയാള
ഭാഷയെയും സംസ്കാരത്തെയും പ്രചരി
പ്പിക്കുന്നതിനും പരിപ�ോഷിപ്പിക്കുന്നതി
നും വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രവര്ത്തിക്കുക
യാണ് മലയാളം മിഷന്. ഈ വര്ഷത്തെ
മലയാണ്മയില് പ്രഖ്യാപിച്ച ഭാഷാ പുരസ്കാ
രങ്ങള് അതിന്റെ തെളിവാണ്.
മ ല യ ാ ള ി യു ടെ പ്രവ ാ സ ജ ീ വ ി ത ത്തില്
"ബിലാത്തി'ബന്ധത്തിന് ദീര്ഘമായ ചരിത്രമുണ്ട്. മികച്ച
മലയാളം മിഷന് ചാപ്റ്ററിനുള്ള കണിക്കൊന്ന പുരസ്കാ
രം യു കെ ചാപ്റ്റര് നേടി എന്നുള്ളത് മിഷന്റെ പ്രവര്ത്തന
ങ്ങള് ഏറെ മുന്നോട്ട് പ�ോയി എന്നതിന് തെളിവാണ്. മികച്ച
പ്രവാസ സംഘടനയ്ക്കുള്ള സുഗതാഞ്ജലി പ്രവാസി പുരസ്കാരം
മലയാളം മിഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സജീവമായ ഗുജറാത്തില്
നിന്നുള്ള ബറ�ോഡ മലയാള സമാജമാണ് നേടിയത്. പുതിയ
സാങ്കേതികവിദ്യകള്ക്കനുസരിച്ച് ഭാഷയെ മികച്ച രീതിയില്
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അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കുന്ന
തില് നൂതനമായ സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കിയ പ്രവീണ് വര്മ്മയ്ക്ക്
നല്കിയ ഭാഷാ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരവും കാലത്തിന�ൊപ്പം നടക്കാ
നുള്ള മലയാളം മിഷന്റെ ശ്രമത്തിന് ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്.
ഭാഷയുടെ നിലനില്പ്പ് സമൂഹത്തിന്റെ നിലനില്പ്പാ
ണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയന്
മലയാണ്മ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തില് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞതും ഈ
കാര്യമാണ്. പ്രാദേശിക ഭാഷകളെ ഇല്ലാതാക്കി ഒറ്റ ഭാഷ
എന്ന സങ്കുചിതത്വത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തെ ക�ൊണ്ടുപ�ോകാ
നുള്ള ഗൂഢ ശ്രമങ്ങളെ പ്രതിര�ോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. "മാതൃമല
യാളം ല�ോകമലയാളം' എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ച്
മലയാളം മിഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ഗതിവേഗം പകരാന്
നമുക്ക് കൂട്ടായി പരിശ്രമിക്കാം.
സസ്നേഹം

മുരുകൻ കാട്ടാക്കട
ഡയറക്ടർ, മലയാളം മിഷൻ

04
ഭൂമിമലയാളം
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അദ്ധ്യാപകര�ോട്
ഉണ്ണി അമ്മയമ്പലം
ഭാഷാധ്യാപകൻ, മലയാളം മിഷൻ

ഒരു പക്ഷിക്കൂടിന്റെ കഥ
ഉത്കണ്ഠയുമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന
വർ നാടിന്റെ മിത്രങ്ങളല്ല. അവർ
ക്കൊപ്പം, അവരുടെ ആശയവഴി
കളിൽ വീണുപ�ോകാതിരിക്കാ
നുള്ള വിവേകം ആർജ്ജിക്കുക
എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഈ വരികൾ
നൽകുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം ഏറെ

ആളിക്കത്തിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാ
ണ് നമ്മൾ നല്ല അധ്യാപകരായി
മാറുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ചിന്തി
ക്കുമ്പോൾ കാലത്തെ അതിജീവി
ക്കുന്ന കവിയായി മാറേണ്ടതുണ്ട്
ഓര�ോ അധ്യാപകരും എന്ന വസ്തു
തയും നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം.

യുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് ബിരുദമു
ണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സാമൂഹിക
യാതനകളെക്കുറിച്ച് ഒരുത്കണ്ഠ
യുമില്ലെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ�ോ?
അതത്ര ഭംഗിയാണ�ോ? ഇത�ൊരു
തിരിച്ചറിവാണ്. തിരിച്ചറിവ് ഒരു
തീയാണ് . ഇതുപ�ോലെ ഒരു
ചെറിയ തീനാളം തന്റെ മുമ്പിലിരി
ക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ നെഞ്ചിനകത്ത്

രണ്ടു വരി കവിതയിൽ ഇത്രയേ
റെ ഭാവരൂപങ്ങൾ ക�ൊണ്ടുവരാ
മെങ്കിൽ ക്ലാസ് മുറികളെ ഊർജ്ജ
സ്വലമാക്കാൻ അധ്യാപനത്തിന്
മുമ്പ് എന്തെല്ലാം "ആസൂത്രണം'
വേണ്ടിവരും എന്ന് തീർച്ചയായും
നമ്മൾ ആല�ോചിക്കണം. അറി
വിന്റെ വിനിമയമാണ് അധ്യാപ
നമെന്ന ബ�ോധ്യവും എന്താണ്

അറിയിപ്പ്

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

അധ്യാപകർക്ക്
ച�ോദ്യാവലി
തയ്യാറാക്കാം
മലയാളം മിഷന്റെ കണിക്കൊന്ന, സൂര്യകാ
ന്തി ക�ോഴ് സുകൾ പഠിപ്പിച്ച് പരിചയമുള്ള
അധ്യാപകർക്ക് ച�ോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കാൻ
അവസരം. മലയാളം മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്ന
‘മിഷൻ’ മ�ൊബൈല് ആപ്ലിക്കേഷനില് ഈ
ച�ോദ്യാവലികൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. തയ്യാറാ
ക്കിയ അധ്യാപകരുടെ പേരില് തന്നെയാകും
ച�ോദ്യാവലി നല്കുന്നത്. മാതൃകാപഠന�ോത്സ
വങ്ങൾക്കും മറ്റും ഉപയ�ോഗിക്കാനാണ് ഇത്
തയ്യാറാക്കുന്നത്.

കത്തുകൾ
മലയാളം മിഷൻ
അരിസ്റ്റോ
തൈക്കാട്
തിരുവനന്തപുരം
695 014

malayalammissionkerala01@gmail.com

"ഉടുപ്പിൽ തുന്നിച്ചേർക്കും
ഉയർന്നവിദ്യാഭ്യാസം
എത്ര താഴ്ത്തീലാ നമ്മെ'
മഹാകവി വള്ളത്തോൾ നാ
രായണമേന�ോന്റെ മുന്നറിയിപ്പും
തിരിച്ചറിവും നൽകുന്ന വരികളാ
ണിത് . എന്താണ് മുന്നറിയിപ്പ് ?
എന്താണ് തിരിച്ചറിവ്? ഈ തിരി
ച്ചറിവ് ആർക്ക് എങ്ങനെ പ്രയ�ോ
ജനം ചെയ്യുന്നു. അഥവാ പ്രായ�ോ
ഗിക ജീവിതത്തിൽ ഈ വരിക
ളുടെ പ്രസക്തി എന്താണ്? ഈ
വരികൾ എഴുതുവാൻ മഹാകവി
യെ പ്രാപ്തമാക്കിയ സാഹചര്യ
മെന്താണ്? ഇങ്ങനെ കുറെ ച�ോ
ദ്യങ്ങൾ അകമനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു
ക�ൊടുക്കേണ്ടവരാണ�ോ നമ്മള
ധ്യാപകർ? ഇതും ഒരു ച�ോദ്യമാണ്.
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത്
ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ വകവയ്ക്കാ
തെ, സമരങ്ങളില�ൊന്നും പങ്കെടു
ക്കാതെ ഇത�ൊന്നും തന്നെ ബാധി
ക്കില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ഏറെ പഠിച്ച്
ബിരുദബിരുദാനന്തര ഘട്ടം വരെ
പ�ോയ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരു
ണ്ടായിരുന്നു. അറിവിന്റെ അത്യു
ഗ്ര ശ്രേണികളിൽ വിജയം അനുഭ
വിച്ചറിഞ്ഞ് കയ്യെത്താ ദൂരത്തോ
കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോ വിരാജിച്ച
വർ. അവരെക്കുറിച്ചാണ് വള്ള
ത്തോൾ എഴുതിയത്.
എന്താണ് ഈ കവിതയിലെ
മുന്നറിയിപ്പ് ? എന്താണ് ഈ
വരികൾ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന തിരി
ച്ചറിവ്?
വ ി ദ ്യാ ഭ ്യാ സ ം ഏ റെ യു
ണ്ടെങ്കിലും നമുക്കുചുറ്റുമുള്ള
സാമൂഹിക യാഥാർഥ്യങ്ങളെക്കു
റിച്ചും യാതനകളെക്കുറിച്ചും ഒരു

അറിവെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കലും
വിദ്യാഭ്യാസം ഏതേതു തരത്തിൽ
അറിവുളവാക്കുന്നു എന്നും തിരിച്ച
റിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശരിയായ
പാഠാസൂത്രണത്തിന്റെ ആവശ്യ
കത ബ�ോധ്യപ്പെടുന്നത്.
കുട്ടിയ�ോട് ച�ോദ്യങ്ങൾ ച�ോദി
ക്കാനും, കുട്ടി ച�ോദ്യങ്ങൾ ച�ോ
ദിക്കാനും അവസരമുണ്ടാകുന്ന
തരത്തിലാവണം പാഠാസൂത്രണ
ത്തെ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഇവിടെ
കുട്ടിക്ക് കുറെ അറിവുകൾ പകർ
ന്നുക�ൊടുക്കൽ മാത്രമാകാതെ
കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ അലിഞ്ഞു
ചേർന്നിരിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായ
അറിവിനെ കടഞ്ഞെടുക്കുന്ന
പ്രവർത്തനങ്ങൾ തയാറാക്കണം.
കുട്ടിയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന
സ്വാഭാവികമായ അറിവിനെ
ഉണർത്തിയെടുക്കുക എന്നൊ
ക്കെ പറയാം. അങ്ങനെ ഉണർത്ത
ണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാ
ര്യത്തോട് അത് എന്താണ് എന്ന്
ച�ോദിക്കേണ്ടി വരും. എന്താണ്
എന്ന് ച�ോദിക്കുമ്പോൾ ഉറച്ചു
നിൽക്കുന്നത് പലതും ഇളകിപ്പോ
കും. ചലനാത്മകമാകും. പ്രശ്ന

മാകും. ചർച്ചയാകും. ആമ്പലിലെ
"ഒന്നല്ലോ ച�ോര' എന്ന യൂണിറ്റി
നെ സമീപിക്കുമ്പോൾ എന്തൊ
ക്കെ ഇളക്കങ്ങൾ ആകാമെന്ന്
ന�ോക്കാം. പാഠ്യപദ്ധതി ലക്ഷ്യ
ങ്ങൾ കൈപ്പുസ്തകത്തിൽനിന്ന്
മനസ്സിലാക്കണം. ഏത�ൊക്കെ
വ്യവഹാര രൂപങ്ങൾക്ക് പ്രാധാ
ന്യം നൽകണമെന്ന് തീരുമാനി
ക്കാം (കൈപ്പുസ്തകം ന�ോക്കുക).
നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തന്റെ പ്രത്യേ
കതകൾ ച�ോദിക്കാം. കല്ലുരുട്ടി
കയറ്റി താഴേക്കു വിടുന്നതിലെ
"മണ്ടത്തരം' മണ്ടത്തരമാണ�ോ?
ച�ോദിക്കാം. മനുഷ്യൻ കൈവരി
ച്ച നേട്ടങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തകർന്ന
ടിയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ, സമ
കാലീന സംഭവങ്ങൾ ഇവ വായി
ക്കുകയ�ോ, ദൃശ്യമാക്കുകയ�ോ കു
ട്ടികളെക്കൊണ്ട് പറയിക്കുകയ�ോ
ചെയ്യാം. ചുടലയുടെ അടുത്തുകി
ടന്നുറങ്ങുന്ന നാറാണത്ത് ഭ്രാന്ത
ന്റെ സ്വഭാവത്തിൽനിന്ന് മനസ്സിലാ
ക്കാവുന്നകാര്യങ്ങൾഎന്തൊക്കെ
യാണ്? അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ

അഭാവം, നിർഭയത്വം... ഇങ്ങനെ
യിങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങോട്ടു
ക�ൊടുത്തും ഇങ്ങോട്ടു വാങ്ങിയും
ക�ൊണ്ടും ക�ൊടുത്തും ക്ലാസ് രസ
കരമാക്കുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളു
ടെ ഉള്ളിലെ മനസ്സ് ചലനാത്മക
മാകുന്നത്. അഥവാ ഇളകുന്നത്.
ഉറച്ചുനിന്നവർ ഒലിച്ചുപ�ോയി
ചലിച്ചിരുന്നവർ പിടിച്ചുനിന്നു
എ ന്നൊരു ക വ ി ത യു ണ്ട് .
പിടിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം
ചലിച്ചുനിൽക്കലാണ്. ഉറച്ചുനിൽ
ക്കലല്ല.
ഉറച്ചുനിന്ന പലതിനെയും
നാം തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പല
ഉറപ്പുകളെയും മാറ്റിയ ചരിത്രമു
ണ്ട് . 200 വർഷം മുമ്പുള്ള കേര
ളത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് "ഭ്രാ
ന്താലയ'മെന്ന് സ്വാമി വിവേകാ
നന്ദൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്നുവരെ
വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ചില ഉറപ്പുകൾക്ക്
ഇളക്കം തട്ടുകയുണ്ടായി. ആ ഇള
ക്കമാണ് പിന്നീട് സാംസ്കാരിക
നവ�ോത്ഥാനമായി പരിണമിച്ചത്.
നിന്നിടത്തുതന്നെ നിൽക്കാതെ
യാഥാർഥ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്
നമ്മെത്തന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുക. അഥവാ ചലിച്ചു നിൽക്കുക.
നമ്മൾ നമ്മളെ മാറ്റുക. നമ്മുടെ
യുള്ളിലെ അകം, അഹം മാറുന്ന
തനുസരിച്ച് ല�ോകത്തെ മാറ്റാൻ
കഴിയും. ല�ോകത്തെ നന്മയിലേ
ക്ക് മാറ്റുന്നതിനാണ് , അഥവാ
ല�ോകം നന്നാവാനാണ് പഠിക്കേ
ണ്ടത് എന്ന ബ�ോധ്യം കുട്ടികൾക്ക്
നൽകുന്ന തരത്തിൽ പാഠാസൂ
ത്രണം ക്രമീകരിക്കണം. അപ്പോ
ഴാണ് ടാഗ�ോറിന്റെ വാക്കുകൾ
പ്രയ�ോഗതലത്തിൽ ക�ൊണ്ടുവ
രാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ലഭി
ക്കുന്നത്.
യത്ര വിശ്വം ജഗത് ഏക നീഡം
ല�ോകം ഒരു പക്ഷിക്കൂടാവ
ട്ടെ. മലയാളം മിഷൻ അധ്യാപക
രുടെ അധ്യാപനത്തിൽ ല�ോകം,
വിശ്വം എന്ന സങ്കൽപ്പം ഉണ്ടാവു
ന്നിടത്താണ് ല�ോകമാനവികത
യുടെ ഭിന്നമല്ലാത്ത അവസ്ഥക
ളുടെ ഉദാത്ത മാനവ സങ്കൽപ്പം
പ്രകടമാകുന്നത്. അത്തരത്തിൽ
ആകട്ടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുറികളും
നമ്മുടെ പാഠാസൂത്രണവും.

ജനുവരി ലക്കം ഭൂമി മലയാളം വാർത്താപത്രിക
വായിക്കുന്നത് ‘മലയാൺമ- 2022’ ശില്പശാല
യിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴായിരുന്നു. അതുവരെ
ഇ- പേപ്പർ ആയി വായിച്ചിരുന്നത്, അച്ചടി രൂപ
ത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ ആഹ്ലാദം ത�ോന്നി. ആഫ്രി
ക്കയിൽ ഏഴാമതായി ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ
കൂടി തുടങ്ങിയതിന്റെ സന്തോഷവും സുജടീ
ച്ചറിന്റെ വിടവാങ്ങൽ കുറിപ്പിന്റെ ന�ൊമ്പരവും
ഒരുപ�ോലെ മനസ്സിനെ ത�ൊട്ടുപ�ോയി. "ക്ലാസ്
മുറിയിലെ സർഗ്ഗാത്മകത'യെക്കുറിച്ചുള്ള ഉണ്ണി
മാഷിന്റെ ലേഖനം ഭാഷാധ്യാപകർക്ക് ഏറെ
പ്രയ�ോജനപ്രദമാണ്. കവി ഇടശ്ശേരിയുടെ "പൂ
തപ്പാട്ട്' എന്ന കൃതിയെ പശ്ചാത്തലമാക്കി കെ
വി മ�ോഹനൻ മാഷ് എഴുതിയ "മലയാളികളുടെ
അമ്മയും പൂതവും' എന്ന ലേഖനം സാധാരണ
മനുഷ്യജീവിതത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന ഒരു
കവിയുടെ ആശയ ല�ോകത്തെ കൃത്യമായി പരി
ചയപ്പെടുത്തുന്ന വായനയായി.

സ�ോണിയ ഷിന�ോയ് പുൽപ്പാട്ട്
പ്രസിഡന്റ്,
മലയാളം മിഷൻ ദുബായ് ചാപ്റ്റർ.
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അദ്ധ്യാപകരുടെ
അനുഭവമെഴുത്തുകൾ

അങ്ങനെ ട്രെയിൻ കയറിയെത്തി
മലയാളം അധ്യാപികയായി!
ഓ

ര�ോ വ്യക്തിയുടെ
യും ജീവിതത്തി
ന് കാലം ചില നി
യ�ോഗങ്ങൾ കരുതിയിരിക്കും.
ട്രെയിൻ കയറിയാണെങ്കിലും
ആ നിയ�ോഗം നിങ്ങളെ തേടിയെ
ത്തും! മലയാളം അധ്യാപിക ആവ
ണമെന്നായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലം
മുതലുള്ള ആഗ്രഹം. എന്നാൽ,
പഠനത്തിനുശേഷം വിവാഹ ജീ
വിതത്തിലേക്കു കടന്നത�ോടെ
ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ മടക്കിവച്ചു.
തുടർന്ന്, കുടുംബ ജീവിതത്തി
ന്റെ പാളത്തിലേറി 19 വർഷങ്ങൾ
ക്ക് മുൻപ് ചെന്നൈയിലേക്ക്

വണ്ടി കയറി. മലയാളം അധ്യാ
പിക ആകാനുള്ള അവസരം
അവസാനിച്ചെന്നു ത�ോന്നിയ
ദിനങ്ങൾ. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ
11 വർഷമായി ജീവിതം മലയാ
ളത്തോട�ൊപ്പം, മലയാളം മിഷ
ന�ോട�ൊപ്പം. ട്രെയിൻ കയറിയാ
ണെങ്കിലും നിങ്ങളെ തേടിയെ
ത്തുമെന്നതിന് എന്റെ ജീവിതം
സാക്ഷ്യം പറയും.
അഴകാന തമിഴ് പേശുന്ന
ത മ ി ഴ ക മ ണ്ണി ൽ , മ ക്കളെ
മലയാളം പഠിപ്പിക്കണമെന്നാ
യിരുന്നു ആഗ്രഹം. എന്നാൽ
11 വർഷമായി നൂറു കണക്കിന്

കുട്ടികളെ എനിക്ക് മലയാളം പഠി
ഓര�ോ വ്യക്തിയുടെ
പ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.
യും ജീവിതത്തിന്
ഗുമ്മിടിപൂണ്ടി മേഖലയിൽ
കാലം ചില നിയ�ോഗ
മലയാളി അസ�ോസിയേഷന്റെ
ങ്ങൾ കരുതിയിരി
ഭാഗമായി മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്ന
ക്കും. ട്രെയിൻ കയ
തിനിടെയാണ് മിഷന്റെ പ്രവർത്ത
റിയാണെങ്കിലും ആ
നം ആരംഭിക്കുന്നത്. മലയാളം
നിയ�ോഗം നിങ്ങളെ
അധ്യാപകരെ തേടിയ മിഷന്റെ
തേടിയെത്തും!
ആദ്യ ബാച്ചിൽ ചേർന്ന് പരിശീല
നം നേടി. മലയാളം മിഷൻ തമി
ഴ്നാട് ചാപ്റ്ററിന്റെ ചരിത്രത്തി
ന്റെ ഓളങ്ങളിൽ ഒരരികു ചേർന്നു
ഞാനും നടക്കുന്നു.
കണിക്കൊന്ന മുതൽ നീല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മലയാളം പഠി
ക്കുറിഞ്ഞി വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ക്കുന്നുണ്ട് . ആറു വയസ്സുള്ള

പഠിതാക്കൾ മുതൽ വിവാഹി
തരും കുട്ടികൾ ഉള്ളവരുമെ
ല്ലാം ഒരേ ആവേശത്തിൽ മല
യാളത്തെ നെഞ്ചേറ്റുന്നു. ഭാഷ
യ്ക്കൊപ്പം കേരളത്തിന്റെ കല,
സംസ്ക
 ാരം, പൈതൃകം എന്നി
വയെല്ലാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യ
പ്പെടുന്നു.

അയിഷ
സുലൈമാൻ
അധ്യാപിക
പ�ൊന്നേരി പഠനകേന്ദ്രം
ഗുമ്മിടിപൂണ്ടി മേഖല

പദപ്രശ്നം

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

വേലുത്തമ്പി ദളവ 1809 ജനുവരി 11 ന് നടത്തിയ പ്രസ്താവന
അറിയപ്പെടുന്നത്

2

അക്കരെ നിന്നാൽ ............ പച്ച.

3

യന്ത്രം എന്ന ന�ോവലിന്റെ കർത്താവ്?

4

മുരളി, നെടുമുടി വേണു, മാധവി തുടങ്ങിയവർ ഒരുമിച്ച്
അഭിനയിച്ച ചിത്രം

5

ഷേക്സ്
 പിയറിന്റെ ഒഥല്ലോ എന്ന നാടകത്തെ ആസ്പദമാക്കി
ജയരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചലച്ചിത്രം.

6

മമ്മൂട്ടി, മ�ോഹൻലാൽ, ഭരത്ഗ�ോപി, മാധവി തുടങ്ങിയവർ ഒരുമിച്ച്
അഭിനയിച്ച ചലച്ചിത്രം.

7

പ്രസാർ ഭാരതിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ�ൊതു പ്രക്ഷേപണ
ടെലിവിഷൻ ചാനൽ.

8

മലയാള ഭാഷയിലിറങ്ങുന്ന ദിനപ്പത്രങ്ങളിൽ വായനക്കാരുടെ
എണ്ണത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പത്രം
1

2

3

4

5

6

7

8

വാക്ക്

പദപ്രശ്നം പൂരിപ്പിച്ച് മിഷനിലേക്ക് അയച്ചുതരിക. വിജയിയെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തീരുമാനിക്കും.

സമ്പാദകൻ: സാം വർഗീസ്, ക�ൊങ്കണ്
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വാർത്തകൾ

ഭരണഭാഷാ
പ്രയ�ോഗങ്ങൾ
പരിചയപ്പെടാം

Hooch Tragedy
വ്യാജമദ്യദുരന്തം
Direct Examination	പ്രഥമ വിസ്താരം
Cross question
എതിർച�ോദ്യം
Tact and ability
നയവും കഴിവും
Upset price
അടിസ്ഥാനവില

ഭ�ോപ്പാലിൽ പുതിയ പഠനകേന്ദ്രം
ഭ�ോപ്പാലിൽ
പുതിയ പഠന
കേന്ദ്രം ഉദ്ഘാട
നം ചെയ്യുന്നു.

ഭ�ോപ്പാൽ • മലയാളം മിഷൻ
മധ്യപ്രദേശ് ചാപ്റ്ററിന്റെ കീഴിൽ
വിദിശ്യ മലയാളി സമാജം പുതിയ
പഠനകേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു. യുണൈ
റ്റഡ് മലയാളി അസ�ോസിയേഷൻ
പ്രസിഡന്റ് ഒ.ഡി. ജ�ോസഫ് പഠ
നകേന്ദ്രം ഉദ് ഘ ാടനം ചെയ്തു.
സമാജം പ്രസിഡന്റ് വേണു
പിള്ള, മലയാളം മിഷൻ ക�ോർ
ഡിനേറ്റർ ശിവദാസൻ, അധ്യാ
പകരായ ജയ, മ�ോളി, മറിയാമ്മ,
ആർ.എസ് . പിള്ളൈ, കെ.പി.
ദാസൻ, ദിനേശൻ തുടങ്ങിയവർ
ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.
പുതിയ കണിക്കൊന്ന ക്ലാസ്
മധ്യപ്രദേശ് ഭ�ോപ്പാൽ മേഖലയി
ലെ ക�ോളാർ പഠനകേന്ദ്രത്തിൽ
പുതിയ കണിക്കൊന്ന ക്ലാസ്
ആരംഭിച്ചു.
ഡ�ോ. മണികണ് ഠ ൻ നായർ യുണൈറ്റഡ് മലയാളി അസ�ോ ജ�ോസഫ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സെ ക്രട്ട റ ി കെ . പ ി . ദ ാ സ് ,
ക് ലാ സ് ഉ ദ് ഘ ാ ട ന ം ചെയ്തു . സിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഒ.ഡി. അനിൽ പി. നായർ, ജനറൽ മലയാളം മിഷൻ ക�ോളാർ

ഏരിയ ക�ോർഡിനേറ്റർ ഗ�ോപ
കുമാർ എസ്., അയ�ോധ്യ സെന്റർ
ക�ോർഡിനേറ്റർ ഉഷ വിശ്വനാ
ഥൻ, മേഖലാ ക�ോർഡിനേറ്റർ
ദിനേശൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ
സംസാരിച്ചു.
പരിശീലന കളരി
മലയാളം മിഷൻ മധ്യപ്രദേശ്
ചാപ്റ്ററിന് കീഴിലെ ഭ�ോപ്പാൽ
മേഖലയിലെ പഠനകേന്ദ്രങ്ങളി
ലെ അധ്യാപകർക്കായി പരിശീ
ലന കളരി സംഘടിപ്പിച്ചു.
ദില്ലി മലയാളം മിഷനിലെ
അക്കാദമിക പരിശീലകരായ
അംബിക പി. മേന�ോൻ, വിനീത്
പി. സേതു, ജയചന്ദ്രൻ എം.കെ.
തുടങ്ങിയവർ പരിശീലനത്തി
ന് നേതൃത്വം നൽകി. നവംബർ
6, 7 തീയതികളിൽ നടന്ന പരി
ശീലനത്തിൽ 30 അധ്യാപകർ
പങ്കെടുത്തു.

മുംബൈ ദശവാർഷികാഘ�ോഷം
സമാപനം ഫെബ്രുവരിയിൽ
മുംബൈ • മലയാളം മിഷൻ
മുംബൈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ദശവാർഷി
കാഘ�ോഷങ്ങളുടെ സമാപനം
ഫെബ്രുവരി 20 ന് നടക്കും. 2021
ഒക്ടോബർ 31 ന് കേരള സാംസ്ക
 ാ
രിക കാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെ
റിയാനാണ് ആഘ�ോഷങ്ങൾ
മുംബൈ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അധ്യാപ
മലയാളം മിഷൻ കരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും
ദശവാർഷികാ
വിവിധ പരിപാടികളാണ് 4 മാസം
ഘ�ോഷത്തിൽ
നിന്ന്
നീണ്ടുനിന്ന ദശദിനാഘ�ോഷ
ങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പി
ച്ചത്. നവംബർ 6 ന് സംഘടിപ്പി
ച്ച ഓൺലൈൻ കവിതാ പഠന
ക്കളരി-മഴവില്ല് പ്രശസ്ത കവി പി.
രാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടർ
ന്ന് വന്ന ദിനങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ
ചിത്രരചനാമത്സരം,കഥാപൂരണ

മത്സരം ഹ്രസ്വ ചലച്ചിത്ര ശിൽപ്പ
ശാല, ഓൺലൈൻ കവിയരങ്ങ്,
ഓൺലൈൻ കഥാശിൽപ്പശാല
തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിച്ചു.
പ്രശസ്തർ നേതൃത്വം നൽകിയ
വിവിധ പരിപാടികളിൽ മുംബൈ
ചാപ്റ്ററിലെ 9 മേഖലകളിൽ നി
ന്നുള്ള അധ്യാപകരും വിദ്യാർഥിക
ളും പങ്കെടുത്തു. ക�ൊളാബ-മാൻ
ഖുർദ്, സാക്കിനാക്ക-പവായ്,
ബാന്ദ്ര-ദഹിസർ, നവി മുംബൈ,
താനെ, മുംബ്ര-ബദ്ലാപൂർ, മീരാ
റ�ോഡ്-പാൽഘർ, ക�ൊങ്കൺ,
നാസിക്ക് തുടങ്ങി 9 മേഖലകളി
ലും ദശവാർഷികാഘ�ോഷത്തി
ന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കു
ന്ന കല�ോത്സവം ഡിസംബർ 7
ന് ആരംഭിച്ചു.

യു.കെ. യിൽ മലയാളരാവ്
മലയാളരാവ്
ഉദ്ഘാടനം

യു.കെ. • മലയാളം മിഷൻ
യു . കെ . ച ാ പ്റ്റ റ ി ന് റെ നേ
തൃ ത ്വത്തി ൽ കേര ള പ് പി റ വ ി
ദിനാഘ�ോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു.
"മലയാള രാവ്' എന്ന ആഘ�ോഷ
പരിപാടി പ്രശസ്ത കവി വയലാർ
ശരത് ച ന്ദ്ര വർമ്മ ഉദ് ഘ ാടനം
ചെയ്തു.
ആ ഘ�ോ ഷ ങ്ങ ള�ോ ട നു ബ
ന്ധിച്ച് ന�ോട്ടിംഗ്ഹാം മലയാളി
ക ൾ ച്ച റ ൽ അ സ�ോ സ ി യേ
ഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരം
ഭിച്ച മലയാളം പഠനക്ലാസിന്റെ

ഉദ് ഘ ാടനവും ഓൺലൈനാ
യി നടന്നു. മലയാളരാവിൽ മല
യാളം മിഷൻ മുൻ ഡയറക്ടർ
സുജ സൂസൻ ജ�ോർജ്ജ് മുഖ്യാ
തിഥിയായിരുന്നു.
എൻ.എം.സി.എ. യുടെ സഹക
രണത്തോടെ നടന്ന ആഘ�ോ
ഷപരിപാടിയിൽ മലയാളം
മിഷൻ യു.കെ. ചാപ്റ്റർ പ്രസി
ഡന്റ് സി.എ. ജ�ോസഫ്, സെക്ര
ട്ടറി എബ്രഹാം കുര്യൻ, അധ്യാ
പകൻ ജെയ്ൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ,
എൻ.എം.സി.എ. പ്രസിഡന്റ്

ഡിക് സ
 ് ജ�ോർജ്ജ് , ജനറൽ
സെ ക്രട്ട റ ി അ ഡ ്വ. ജ�ോ ബ ി
പുതുക്കുളങ്ങര, വൈസ് പ്രസി
ഡന്റ് ദീപ ദാസ്, ജ�ോ. സെക്രട്ട
റി, ജയകൃഷ്ണൻ നായർ, പ്രോഗ്രാം
ക�ോർഡിനേറ്റർ ബ�ോബി കുര്യാ
ക്കോസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാ
രിച്ചു. ചടങ്ങിൽ പ്രശസ്ത സാഹി
ത്യകാരൻ എം.ടി. വാസുദേവൻ
നായർ തയാറാക്കിയ ഭാഷാ
പ്രതിജ്ഞയും ച�ൊല്ലി. കുട്ടികളു
ടെ കലാപരിപാടികളും ചടങ്ങിൽ
അരങ്ങേറി.

07
ഭൂമിമലയാളം

• ഫെബ്രുവരി 2022

ഗ്രന്ഥപ്പുര
നാട�ോടിക്കഥകളും സൗന്ദര്യസങ്കല്പങ്ങളും
ഇഴ പിരിയാതെ നില്ക്കുകയാണിവിടെ.
ആഫ്രിക്കന്യാത്രയില് കണ്ട ശില്പത്തെ
അടിസ്ഥാനമാക്കി അദ്ദേഹം രചിച്ച അമ്മ
എന്ന കവിത മിത്തിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി
എഴുതിയ മന�ോഹരമായ കവിതയാണ്.
ഭാഷയും സംസ്കാരങ്ങളും അധിനിവേശ
ത്തിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഓര്മ്മ
പ്പെടുത്തലാണ്
ഞങ്ങളുടെ കണ്ണനെയുമപഹരിച്ചു-നിങ്ങള്
ഞങ്ങളുടെ സര്വസ്വമപഹരിച്ചു.
ചുട്ടെരിച്ചു നിങ്ങള് ഗ�ോകുലം-ഞങ്ങളുടെ
പൈക്കളെയുമാട്ടിത്തെളിച്ചു.
...തുടങ്ങിയ വരികളിലൂടെ കവി നിര്വ
ഹിക്കുന്നത്.
മണിനാദംപ�ോലെ മധുരമുള്ളതാണ്
മലയാളമെന്ന് കവി ഉദ�്ഘോഷിക്കുന്നു.
മലയാളത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ച്
അദ്ദേഹം പിന്നെയും പാടുന്നു.
എത്ര സുന്ദരമെത്രസുന്ദരമെന്റെ മലയാളം
മു ത്തു പ വ ി ഴ ങ്ങ ള് ക�ൊരു ത്തൊരു

അവാര്ഡ്, പാട്യം ഗ�ോപാലന് അവാര്ഡ്,
ഓടക്കുഴല് അവാര്ഡ്, എഴുത്തച്ഛന് പു
രസ്കാരം.... തുടങ്ങിയവ. പത്മശ്രീ, പത്മ
വിഭൂഷണ് എന്നിവയും അദ്ദേഹത്തി
നു ലഭിച്ചു.നാല്പത്തിയഞ്ചോളം കവിതാ
സമാഹാരങ്ങളും സിനിമാ-നാടകഗാ
നങ്ങളും നിരവധി ലേഖനസമാഹാര
ങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ഒരു
പ്രഭാഷകന്കൂടിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം
മലയാണ്മയുടെ മാഹാത്മ്യം ഉയര്ത്തി
പ്പിടിച്ച ഒരു കവിയായിരുന്നു.

കാലാതീതനായ കവി
പ�ൊന്നരിവാള് അമ്പിളിയില്
കണ്ണെറിയുന്നോളേ
ആ മരത്തിൻ പൂന്തണലില്
വാടി നില്ക്കുന്നോളേ...
മലയാളികളുടെ മനസ്സില് മായാതെ
നില്ക്കുന്ന ഗാനം. അന്നത്തെ ആ പ�ൊ
ന്നരിവാള്ച്ചന്തം പിന്നീട് മലയാളി ഏറ്റെ
ടുത്തു. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാ
രികരംഗങ്ങളില് ചടുലമായ മാറ്റങ്ങള്ക്കു
പ്രച�ോദനമായി മാറിയ ആ നാടകഗാ
നത്തിന്റെ രചയിതാവ് ഒ.എന്.വി. കുറു
പ്പാണ്. മലയാളിയുടെ സാസ്കാരികജീവി
തത്തില് മാറ്റത്തിന്റെ, പുര�ോഗതിയുടെ
ചുവപ്പുരാശി പടര്ത്തിയതില് വയലാറി
ന്റെ ഗാനങ്ങള്ക്കൊപ്പം ഒ.എൻ.വി. യുടെ
വിപ്ലവ ഗാനങ്ങൾക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട്.
നമ്മള് ക�ൊയ്യും വയലെല്ലാം
നമ്മുടെതാകും പൈങ്കിളിയേ...
കവിവാക്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയും
മലയാളികള് ഭൂമിയുടെ ഉടമകളാവുകയും
ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പിന്നീടുള്ള സത്യം.
മാനവികതയിലൂന്നിയ കാഴ്ചപ്പാടുകള്
എക്കാലവും ഒ.എന്.വിയുടെ കവിതക
ള്ക്ക് ആഴവും പരപ്പും നല്കി.
വെട്ടുക, മുറിക്കുക
പങ്കുവെക്കുക, ഗ്രാമം
പത്തനം, ജനപദമ�ൊക്കെയും
ക�ൊന്നും തിന്നും വാഴുക
പുലികളായ്, സിംഹങ്ങളായും
മര്ത്ത്യരാവുക മാത്രം വയ്യ
ജന്തുത ജയിക്കുന്നു.
-അശാന്തിപര്വം
ഒ.എന്.വിയുടെ ഈ വരികള് ഏതു
കാലത്തും പ്രസക്തമാകുകയാണ്.
കാണക്കാണെ വയസ്സാകുന്നു
മക്കള്ക്കെല്ലാമെന്നാലമ്മേ
വീണക്കമ്പികള് മീട്ടുകയല്ലീ
നവതാരുണ്യം നിന് തിരുവുടലില്
എന്നു പാടിയ കവിക്ക്
ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി! നിന്നാസന്ന
മൃതിയില് നിനക്കാത്മശാന്തി!
ഇത് എന്റെ (നിന്റെയും) ചരമശുശ്രൂഷയ്ക്ക്
ഹൃദയത്തിലിന്നേ കുറിച്ച ഗീതം.

എന്നും പാടേണ്ടി വന്നു എന്നത് കാല
ത്തിന്റെ നിയ�ോഗം. പ്രകൃതിയില് മനുഷ്യ
ന്റെ ദുര മൂത്ത ഇടപെടല് കണ്ട് ഭൂമിയുടെ
സര്വനാശം പ്രവചിക്കുകയാണ് ക്രാ
ന്തദര്ശിയായ കവി. ല�ോകമെമ്പാടും
കണ്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ
സംഹാരതാണ്ഡവത്തിന് ഉത്തരവാദി
മനുഷ്യന് തന്നെയാണെന്ന തിരിച്ചറിവ്
ഇന്നു നമുക്കു നല്കുന്നുണ്ട്. കവി ഇതു
മുന്കൂട്ടി കണ്ടു.
ഗ്രാമീണതയുടെ സൗന്ദര്യവും താളവും
കവിതകളിലേക്ക് ആവാഹിച്ച കവിയാ
ണദ്ദേഹം.
പ�ൊന്നേപ്പോലത്തെ നെറ്റിയിലുണ്ടല്ലോ
മഞ്ഞള്വരക്കുറി ചാന്തുപ�ൊട്ടും
ഈറന്മുടിയിലെള്ളെണ മണം
ചില നേരമത്തുമ്പത്തൊരു പൂവും
കയ്യില�ൊര�ൊറ്റക്കുപ്പിവള മുഖം
കണ്ടാല് കാവിലെ ദേവി തന്നെ.
അണ്ണാര്ക്കണ്ണനും മണ്ണു ചുമന്നതും
കുഞ്ഞിത്തത്ത പയറു വറുത്തതും
ആയര്പ്പെണ്ണിന്റെ പാല്ക്കുടം തൂവിയ�ൊരായിരം തുമ്പപ്പൂ മണ്ണിലുതിര്ന്നതും
പാവം തെച്ചിക്കു ചെങ്കണ്ണായതും....

ഉജ്ജയിനി
ഒ.എൻ.വി. കുറുപ്പ്
(1931-2016)

പ�ൊന്നുനൂല്പോലെ..
ല�ോകസാഹ�ോദര്യത്തിന്റെ വക്താവു
കൂടിയായ കവി ഇങ്ങനെ പാടി
എവിടെയുമെനിക്കൊരു വീടുണ്ട്.
അപരന്റെ ദാഹത്തിന് തന്റേതിനേക്കാള്
കരുതലുള്ള കവി ആ വീടിന്റെ പൂമുഖത്തി
രുന്നു പാടുമ്പോഴും ഒന്നും തന്റേതല്ലെന്ന
തിരിച്ചറിവും വയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
പാടിയാലും പാടിയാലും മതിവരാത്ത,
കേട്ടാലും കേട്ടാലും ക�ൊതിതീരാത്ത
നിരവധി നാടകഗാനങ്ങള് മലയാളത്തി
നു ഒ.എന്.വി സംഭാവന നല്കിയിട്ടുണ്.ട്
മാരിവില്ലിന് തേന്മലരേ
മാഞ്ഞുപ�ോകയ�ോ മാഞ്ഞുപ�ോകയ�ോ
അമ്പിളിയമ്മാവാ താമരക്കുമ്പിളിലെന്തുണ്ട്?
ചെപ്പു കിലുക്കണ ചങ്ങാതീ നിന്റെ
ചെപ്പു തുറന്നൊന്നു കാട്ടൂല്ലേ
മിന്നണതെന്താണയ്യയ്യ നല്ല
കുന്നിക്കുരുമണിപ്പൊന്മാല
ഒ.എന്.വി രചിച്ച കാല്പനികത നിറഞ്ഞ
മന�ോഹരമായ സിനിമാഗാനങ്ങള്
എക്കാലത്തും മലയാളികളുടെ മനസ്സില്
തേന്ചൊരിയുന്നവയാണ്.
പ�ൊല്ത്തിങ്കല്ക്കല പ�ൊട്ടുത�ൊട്ട
ഹിമവല്ശൈലാഗ്രശൃംഗത്തില്
നീരാടുവാന് നിളയില് നീരാടുവാന്
ഇന്ദുപുഷ്പം ചൂടി നില്ക്കും രാത്രി
ഇന്ദ്രനീലിമയ�ോലും ഈ മിഴിപ്പൊയ്ക
കളില്
അരികില് നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്
വാതിൽപ്പഴുതിലൂടെൻ മുന്നിൽ...
ഒരുവട്ടംകൂടിയെൻ ഓർമ്മകൾ മേയുന്ന
ഇങ്ങനെയെത്രയെത്ര മന�ോഹര ഗാന
ങ്ങൾ!
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യ ജീവിതത്തിൽ
നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങള് തേടിയെത്തി
യിട്ടുണ്ട്.
ജ്ഞാനപീഠം, കേന്ദ്രസാഹിത്യഅക്കാദ
മി അവാര്ഡ്, കേരളസാഹിത്യഅക്കാ
ദമി അവാര്ഡ്, വയലാര് അവാര്ഡ്,
ആശാന് പുരസ്കാരം, വിശ്വദീപം അവാര്ഡ്,
ദില്വാര അവാര്ഡ്, പന്തളം കേരളവര്മ്മ

പ്രധാന കൃതികൾ

ഉജ്ജയിനി, സ്വയംവരം (കാവ്യാഖ്യാ
യികകൾ)
അഗ്നിശലഭങ്ങൾ, ഭൂമിക്കൊരു ചരമ
ഗീതം, ഉപ്പ്, അക്ഷരം, കറുത്തപക്ഷി
യുടെ പാട്ട്, ശാർങ്ഗകപക്ഷികൾ,
അപരാഹ്നം, മൃഗയ, വളപ്പൊട്ടുകൾ,
ഭൈരവന്റെ തുടി, അരിവാളും രാക്കു
യിലും, ഒരു തുള്ളി വെളിച്ചം, ദാഹി
ക്കുന്ന പാനപാത്രം, നീലക്കണ്ണുകൾ,
മയിൽപ്പീലി, നാലുമണിപ്പൂക്കൾ,
ദിനാന്തം, സൂര്യന്റെ മരണം, സ്നേ
ഹിച്ചു തീരാത്തവർ, നറുമ�ൊഴി, ത�ോ
ന്ന്യാക്ഷരങ്ങൾ, മരുഭൂമി, വെറുതെ,
കാറൽ മാർക്സിന്റെ കവിതകൾ, സമ
രത്തിന്റെ സന്തതികൾ, മാറ്റുവിൻ,
പ�ൊരുതുന്ന സ�ൌന്ദര്യം, പ�ോക്കുവെ
യിൽ മണ്ണിലെഴുതിയത് (ആത്മകഥ).

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയകവി ഒ.എന്.വി
കുറുപ്പ് നമ്മെ വിട്ടുപ�ോയിട്ട് ആറു വര്ഷം
കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും നമ്മുടെ ചിന്തകളി
ല്, സാസ്കാരികജീവിത്തില്, പ്രണയത്തി
ല്, സാഹ�ോദര്യത്തില്, ജീവിതവീക്ഷണ
ത്തില്, സങ്കടങ്ങളില്, സന്തോഷങ്ങളി
ല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനങ്ങളും കവിത
കളും വാക്കുകളും സ്വാധീനം ചെലുത്തി
ക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

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

ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.യിൽ
1500 ൽ പരം പഠിതാക്കൾ
ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായവർക്ക് വിലയിരുത്തൽ

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

തിരുവനന്തപുരം • ഭൂമിമലയാ
ളം മാസ്സീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ
ക�ോഴ്സിൽ 1500 ഓളം പഠിതാ
ക്കൾ ഒന്നാംഘട്ടം പൂർത്തിയാ
ക്കി. പത്ത് മ�ൊഡ്യൂളുകളാണ്
ആദ്യ ഘട്ടത്തിലുള്ളത്. ഭാഷാ
പഠനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക തല
ങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുക�ൊണ്ടാ
ണ് ഈ മ�ൊഡ്യൂളുകൾ തയാറാ
ക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 10
മ�ൊഡ്യൂളുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ
വർക്ക് അടുത്തപടിയായി എഴുതി
പഠിക്കുന്നതിനും കഥകൾ കേൾ
ക്കുന്നതിനുമുള്ള സംവിധാന
വും ക�ോഴ്സിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്.ട്
ആകെ 30 മ�ൊഡ്യൂളുകളായാണ്
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. ആവിഷ്ക
 രിച്ചി
രിക്കുന്നത്. 10 മുതൽ 20 വരെയു
ള്ള മ�ൊഡ്യൂളുകൾ രണ്ടാം ഘട്ട
മായി ക�ോഴ്സിൽ ലഭ്യമാക്കും.
ല�ോകത്ത് എവിടെയിരുന്നും
ഏത�ൊരാൾക്കും എപ്പോൾ
വേണമെങ്കിലും മലയാള ഭാഷ
പഠിക്കാം എന്ന സൗകര്യമാണ്
മാസ്സീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ
ക�ോഴ്സ് ക�ൊണ്ട് ലഭ്യമാവുന്ന
ത്. ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. യിലൂടെ കേ
രളത്തിലെ മൂന്നരക്കോടിയ�ോ
ളം വരുന്ന ജനങ്ങൾ സംസാരി
ക്കുന്ന മലയാളം എന്ന ക�ൊച്ചു
ഭാഷ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ
സഹായത്തോടെ ല�ോകമെങ്ങും
എത്തിക്കുകയാണ് മലയാളം
മിഷൻ. മൂന്ന് മാസം ദൈർഘ്യമു
ള്ള ക�ോഴ്സ
 ാണ് ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.
ഇത് തികച്ചും സൗജന്യവുമാണ്.
പ്രാഥമിക നിലയിൽ മലയാളം
ഉപയ�ോഗിക്കാൻ ആവശ്യമായ
നൈപുണ്യം ആർജ്ജിക്കുക
എന്നതാണ് ബി.എം.ഒ.ഒ.സി.
യുടെ ലക്ഷ്യം. വീഡിയ�ോകളും

അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയു
ള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അക്ഷര
കേളികളും വഴിയാണ് ഇതിൽ
പഠനം ആസൂത്രണം ചെയ്തിരി
ക്കുന്നത്. ക�ോഴ്സ് പൂർത്തിയാ
ക്കുന്നവർക്ക് മലയാളം മിഷൻ
ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ
നൽകും.
2021 ലെ ല�ോക മാതൃഭാഷാ
ദിനം ആയ ഫെബ്രുവരി 21 ന്

27-ാം ലക്കം പദപ്രശ്നം  (16 ) ഉത്തരങ്ങൾ
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ആ
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ക

ല്ല്
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രൂ

ര
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കെ
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ള

പ്പ

ൻ
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വൈ

ജ

യ

ന്തി

6

ഇ

ളം

കു

ളം

കു

ഞ്ഞ

7

കാ

ക

ളി

8

കേ

ര

ള

പാ

ണി

നി

9

കാ

യം

കു

ളം

ക�ൊ

ച്ചു

10

ചി

ന്ന

ക്ക

ട

ൻ

ണ്ണി

പി

ള്ള

അന്നത്തെ സാംസ്ക
 ാരിക കാര്യ
വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ. ബാലനാണ്
ക�ോഴ്സ
 ിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാ
ടനം നിർവ്വഹിച്ചത്. സി-ഡിറ്റുമാ
യി സഹകരിച്ചാണ് മലയാളം
മിഷൻ ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. യാഥാർ
ഥ്യമാക്കിയത് . കേരളത്തിന്റെ
കലയെയും സംസ്ക
 ാരത്തെയും
ചരിത്രത്തെയും ആസ്പദമാക്കി
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. മാതൃകയിൽ

കാലദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ക�ോ
ഴ് സുകൾ ഇതിന�ോടനുബന്ധ
മായി ആവിഷ്ക
 രിക്കും.
നിലവിൽ കേരളത്തിന് പുറത്തു
ള്ളവർക്കും മലയാളം പഠിക്കാ
നായി മലയാളം മിഷൻ പത്ത്
വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള നാല്
ക�ോഴ് സ
 ുകളടങ്ങുന്ന പാഠ്യപ
ദ്ധതിയും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണി
ക്കൊന്ന സൂര്യകാന്തി, ആമ്പൽ,
നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്നിവയാണ്
ക�ോഴ്സ
 ുകൾ. ഇവയെല്ലാം ക്ലാസ്
റൂമിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള പഠനങ്ങ
ളാണ്. ഈ ക�ോഴ്സ
 ുകളിലൂടെ
ക്ലാസ്റൂം പഠനം സാധ്യമാകാത്ത
നിരവധി പേർ മലയാള ഭാഷ ജ�ോ
ലിയുടെയും പഠനത്തിന്റെയും
ഗവേഷണത്തിന്റെയുമ�ൊക്കെ

ഭാഗമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്ര
ഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവരിൽ സ്വദേ
ശികളും വിദേശികളുമുണ്ട്. ബി.
എം.ഒ.ഒ.സി. യാഥാർഥ്യമാകുന്ന
ത�ോടെ ഈ പ്രശ്ന
 ത്തിന് ഒരു
പരിഹാരമാകും. മലയാള ഭാഷ
പഠിക്കുന്നതിന് ആധികാരിക
മായ ഒരു ഓൺലൈൻ ക�ോഴ്സ്
ഇതുവരെ നിലവിലില്ല.
മലയാളം സംസാരിക്കുന്നതിനും
മനസിലാക്കുന്നതിനും വായിക്കു
ന്നതിനും എഴുതന്നതിനും പ്രാവീ
ണ്യം ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലാണ്
ബി.എം.ഒ.ഒ.സി. ആസൂത്രണം
ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
മലയാളം മിഷൻ വെബ്സൈ
റ്റ് വഴി ക�ോഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്
പഠനം ആരംഭിക്കാം.

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

www.radiomalayalam.in
എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും

ഉത്തരം:
കേളിക�ൊട്ടുയരുന്ന കേരളം

Malayalam Mission Radio Malayalam
എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനല് വഴിയും

Malayalam Mission ആപ്പിലൂടെയും
റേഡിയ�ോ മലയാളം കേൾക്കാം.
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മലയാൺമ ഉദ്ഘാടനസമ്മേളനത്തിൽ ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടർ
കെ.വി. മ�ോഹനൻ സ്വാഗതം പറയുന്നു

മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു

ഉദ്ഘാടകൻ അശ�ോകൻ ചരുവിൽ പ്രതിനിധികളുമായി സംവദിക്കുന്നു

മലയാൺമ 2022 രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ പുര�ോഗമിക്കുന്നു

ചാപ്റ്റർ പ്രതിനിധികൾ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു

കവിതയും കാലവും - ക്ലാസിന് ഉണ്ണി അമ്മയമ്പലം ആമുഖം നൽകുന്നു

നാട്ടുപെരുമയുടെ നാൾവഴികൾ - ജയചന്ദ്രൻ കടമ്പനാട് ക്ലാസ് നയിക്കുന്നു

മലയാൺമ രണ്ടാം ദിവസം അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി
കെ.എൻ. ബാലഗ�ോപാൽ സംസാരിക്കുന്നു.

മലയാൺമ രണ്ടാം ദിവസം അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്
പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി റാണി ജ�ോർജ്ജ് ഐ.എ.എസ്. സംസാരിക്കുന്നു.

ഐ.എം.ജി. ഡയറക്ടർ കെ. ജയകുമാർ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു

അയ്യങ്കാളി ഹാളിലെ മലയാളം മിഷൻ സുവനീർ ഷ�ോപ്പിൽനിന്ന്

ഗതാഗതവകുപ്പ് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു സംസാരിക്കുന്നു

മലയാൺമ രണ്ടാം ദിവസം - അയ്യങ്കാളി ഹാളിലെ സദസ്

സാംസ്കാരിക വവകുപ്പ് മന്ത്രിക്കൊപ്പം അവാർഡ് ജേതാക്കൾ

മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ മുരുകൻ കാട്ടാക്കട സംസാരിക്കുന്നു
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സുഗതാഞ്ജലി പ്രവാസിപുരസ്ക്കാരം യു.കെ. ചാപ്റ്ററിന് മുഖ്യമന്ത്രി
പിണറായി വിജയൻ സമ്മാനിക്കുന്നു

കണിക്കൊന്ന പുരസ്ക്കാരം ബറ�ോഡ ചാപ്റ്ററിന്
മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ സമ്മാനിക്കുന്നു

ഭാഷാപ്രതിഭാ പുരസ്ക്കാരം പ്രവീൺകുമാർ വർമ്മയ്ക്ക് മന്ത്രി
ആന്റണി രാജു സമ്മാനിക്കുന്നു

മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ചാപ്റ്റർ ഭാരവാഹികൾക്കൊപ്പം

മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ മലയാളം മിഷൻ ജീവനക്കാർക്കൊപ്പം

മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ മലയാൺമ പരസ്യമീഡിയ ടീമിന�ൊപ്പം

പഠനയാത്ര - ത�ോന്നയ്ക്കൽ ആശാൻ സ്മാരകത്തിൽനിന്ന്

പഠനയാത്ര - വർക്കല ബീച്ചിൽ

പഠനയാത്ര - വർക്കല ബീച്ചിൽ

പഠനയാത്ര - ശിവഗിരി മഠത്തിലെത്തിയപ്പോൾ

ക്യാമ്പ് പ്രതിനിധികൾക്കായുള്ള തീയറ്റർ എക്സ
 ർസൈസിൽ നിന്ന്

മലയാളപഠനം സാധ്യതകളും വെല്ലുവിളികളും എന്ന വിഷയത്തിൽ
സേതുമാധവൻ എം സംസാരിക്കുന്നു.

പാദേശിക ഭാഷയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന വിഷയത്തിൽ
ഡ�ോ. ബി. ബാലചന്ദ്രൻ സംസാരിക്കുന്നു.

സമ്മാനത്തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക്
സംഭാവന ചെയ്ത യു.കെ. ചാപ്റ്ററിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു

ക്യാമ്പിലെ കയ്യെഴുത്തു മാസിക മലയാൺമ 2022 പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു
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നിഷ പ്രകാശ്
മുംബൈ

ഹരി നമ്പ്യത്ത്
മുംബൈ

സ്നേഹഗീതി

മലയാളത്തിന്റെ
സുഗന്ധം

ആകാശത്തിൻ നീലിമയിൽ നല്ലൊരു
പാലഴകുള്ളൊരു ക�ോവിലുണ്ട്
ആഴക്കടലിൻ താഴെ പഴയ�ൊരു
പവിഴക്കല്ലിൻ പള്ളിയുണ്ട്
നമ്മുടെയുള്ളിൽ നന്മനിറഞ്ഞൊരു
നല്ലനിലാവിൻ വെളിച്ചമുണ്ട്

മഴ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് വന്നൊരു
മലയാളപ്പെണ്ണേ... നിന്റെ
കറുകറുത്തൊരു കാർമുടിച്ചുരുളിൽ
ചൂടാനെന്തുണ്ട്...
പാരിജാത കുസുമവുമെങ്ങാൻ
കുറഞ്ഞുപ�ോയാല�ോ പെണ്ണേ
അക്ഷരമാല പൂക്കൾ ക�ൊരുത്തൊരു
മാലയതേകീടാം...

ജ�ോഷി തയ്യിൽ
മുംബൈ

ഒരു കുഞ്ഞു
സ്വപ്നം
നേരംവെളുപ്പിന് ഇന്നലെ ഞാന�ൊരു
സ്വപ്നം കണ്ടൂന്നേ... സ്വപ്നം കണ്ടൂന്നേ...
നേരം പുലർന്നെന്ന് കൂവിപ്പറഞ്ഞു
അങ്കവാലൻ ക�ോഴി... അങ്കവാലൻ ക�ോഴി...

ജ�ോസഫ് വളവി
തമിഴ്നാട്

ദുഃഖം...
അതുമാത്രമാണ്
സത്യം

പി. രാധാദേവി
ചെന്നൈ

ഇനിയും ബാക്കി
പിന്നിട്ടുപ�ോയ വഴികളിൽ ഇനിയും
പുലരികൾ ബാക്കിയാക്കി
വിരിയുന്ന പൂക്കൾ തൂകിയ സൗരഭം
അനുഭവവേദ്യമായിരുന്നു

എന്തും എത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടതാണെന്റെ ദുഃഖം
പ�ൊക്കമില്ലാത്തവൻ...
എപ്പോഴുമ�ോടിത്തളരുന്നതാണെന്റെ ദുഃഖം
വേഗമില്ലാത്തവൻ...
പഠിച്ചുമറക്കുന്നതാണെന്റെ കുറ്റം
ബുദ്ധി കുറവായതിന്റെ നഷ്ടം

മിനി ജ�ോയ് ത�ോമസ്
ഗുജറാത്ത്

മധു പരവൂർ
അബുദാബി

ഓർമ്മയിൽ
ഒരു പ്രണയകാലം
ഓർമ്മയുണ്ടോ സഖീ ഓർമ്മയുണ്ടോ...
പ്രണയം മ�ൊട്ടിട്ട ദിവ്യാനുരാഗത്തിൻ വസന്തകാലം
ഒരു വേനൽ മഴയത്ത് ചേമ്പിലച്ചോട്ടിൽ
നാം നനയാത�ൊരുമിച്ച ബാല്യകാലം
ഓർമ്മയുണ്ടോ സഖീ ഓർമ്മയുണ്ടോ...

അടയാളം
നടന്നു തീർത്ത വഴികളിലുണ്ട്
ചില അടയാളങ്ങൾ
മുമ്പേ നടന്നുപ�ോയവർ
ശേഷിപ്പിച്ച കാൽപ്പാടുകൾ
മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും മായാത്തവ
ഓർമ്മതൻ വെൺ തിരശ്ശീലയിൽ
പതിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നവ...
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27-ാ മത്ചലച്ചിത്രമേളയെ വരവേൽക്കാന�ൊരുങ്ങി

ഭാഷാസുവനീറുകൾ
വിവിധ ഭാഷാ
ഡിസൈനുക
ളിൽ മലയാളം
മിഷൻ
സുവനീർ
ടീഷർട്ടുകൾ

സുവനീർ
സാരി കളക്ഷ
നിൽനിന്ന്

തിരുവനന്തപുരം • കഴിഞ്ഞ
മൂന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര
മേളകളിലും മലയാളം മിഷന്റെ
സുവനീറുകൾ തന്നെയായിരുന്നു
താരം. ക�ോവിഡിന്റെ ആലസ്യ
ത്തിൽനിന്ന് സിനിമാരംഗം ഉണർ
ന്നു തുടങ്ങുകയാണ്. സിനിമാ
പ്രേമികൾ ഓര�ോ വർഷവും കാ
ത്തിരിക്കുന്ന ഐ.എഫ്.എഫ്.
കെ. മാർച്ച് 18 മുതൽ 25 വരെ
തലസ്ഥാന നഗരിയെ ഉത്സവമാ
ക്കാനായി കടന്നുവരികയാണ്.
ഇത്തവണയും സിനിമാപ്രേമിക
ളെ വരവേൽക്കാൻ നിരവധി ഉൽ
പ്പന്നങ്ങളുമായി മലയാളം മിഷൻ
സുവനീർഷ�ോപ്പ് തയാറാണ് .
ടാഗ�ോർ തീയറ്ററിലാണ് മലയാളം
മിഷന്റെ സുവനീർ ഷ�ോപ്പ് സജ്ജീ
കരിക്കുന്നത്. 24-ാമത് അന്താരാ
ഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേളയിലാണ് ആദ്യ
സുവനീർഷ�ോപ്പ് ഒരുക്കിയത് .
ടീ ഷർട്ട്, വയ�ോള ജൂട്ട് ബാഗുകൾ,
ബുക്ക്മാർക്കുകൾ, കപ്പുകൾ
എന്നിവയായിരുന്നു സുവനീർ
ഷ�ോപ്പിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ.
മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ, ഉദ്ധര
ണികൾ, കവിതാ ശകലങ്ങൾ
തു ട ങ്ങി യ വ
ആലേഖനം
ചെ യ്ത
ഭാഷാ
സുവനീ
റുകൾ
അന്ന്

മേളയിൽ തരംഗമായിരുന്നു.
മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ മന�ോഹര
മായ കാലിഗ്രാഫിയിൽ തയാറാ
ക്കിയ മാസ്ക്കുകൾ ക�ൊറ�ോണ
കാലത്തെ ചലച്ചിത്രമേളയിലെ
പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്നു.
മലയാളം മിഷന്റെ മാസ് ക്
 കു
കൾ ധരിച്ചെത്തിയ അതിഥികൾ
25-ാമത് ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ
പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. ചലച്ചി
ത്ര പ്രേമികൾക്കായി പ്രത്യേക
സമ്മാനപദ്ധതികളും ഷ�ോപ്പിൽ
മലയാളം മിഷൻ ഒരുക്കിയിരുന്നു.
26-ാമത് ചലച്ചിത്രമേളയിലേ
ക്ക് പ്രത്യേക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ഡിസൈൻ ചെയ്താണ് സുവനീർ
ഷ�ോപ്പ് മേളയെ വരവേറ്റത്. ഒപ്പം
ഫെസ്റ്റീവ് കളക്ഷൻസിലുൾ
പ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അന്ന്
പ്രധാന ഇനങ്ങളായിരുന്നു.
മ ല യ ാ ള ി ക ളു ടെ പ്രധ ാ ന
ആഘ�ോഷ ങ്ങ ളായ വ ി ഷു ,
ഓണം മുദ്രകളായ കണിക്കൊ
ന്ന, പൂക്കളം, വള്ളംകളി തുടങ്ങി
യവയാണ് ഫെസ്റ്റീവ് കളക്ഷൻ
സിലെ പ്രധാന ഡിസൈനുകൾ.
കേരളാ സാരിയുടെ ക�ോട്ടൺ
മെറ്റീയലിൽ പ്രത്യേക ഡിസൈനു
കൾക്കുള്ളിൽ മലയാള അക്ഷര
ങ്ങളും ഫെസ്റ്റീവ് മുദ്രകളും പതി
പ്പിച്ച് തയാറാക്കിയ സാരികൾ,
മുണ്ടുകൾ, ദുപ്പട്ടകൾ, ടീഷർട്ടു
കൾ, മാസ്ക്കുകൾ എന്നിവയാ
ണ് ഫെസ്റ്റീവ് കളക്ഷൻസിൽ
വിൽപ്പനയ്ക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കു
ന്നത്. പല -നിറത്തിലും വലിപ്പ
ത്തിലുമുള്ള ഫെസ്റ്റീവ് ഉൽപ്പന്ന
ങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.
കേരളത്തിന് പുറത്ത് മലയാളം
മിഷന്റെ ഭാഷാ സുവനീ
റുകൾ സജീവമാണ് .
മിഷന്റെ പ്രവർത്ത
ക ര ി ലൂ ടെ യ ാ
ണ് പ്രവ ാ സ ി
ല�ോ ക ത്ത്
ഭാഷാ സുവ
ന ീ റു ക ൾ
എ ത്തി
പ്പെട്ടത്.

ഐ.എഫ്.എഫ്.കെ.
മാർച്ച് 18 മുതൽ 25
വരെ തലസ്ഥാന
നഗരിയെ ഉത്സവമാ
ക്കാനായി കടന്നുവ
രികയാണ്.
ഇത്തവണയും
സിനിമാപ്രേമിക
ളെ വരവേൽക്കാൻ
നിരവധി ഉൽപ്പന്ന
ങ്ങളുമായി മലയാളം
മിഷൻ സുവനീർ
ഷ�ോപ്പ് തയാറാണ്.

നാട്ടിൽ അവധിക്ക് വരുന്നവർ മട
ങ്ങുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്കാ
യി കരുതുന്ന സ്നേഹ സമ്മാനങ്ങ
ളായാണ് മറുനാട്ടിൽ എത്തുന്നത്.
രണ്ട് വർഷം ക�ൊണ്ട് മലയാളി
കൾക്കിടയിൽ സുപരിചിതമായി
കഴിഞ്ഞു ഭാഷാ സുവനീറുകൾ.
മാറുന്ന ല�ോകത്തിന�ോട�ൊപ്പം

പരിഷ്കരിച്ചാണ് സുവനീറുകൾ
മലയാളം മിഷൻ സജീവമാക്കു
ന്നത്.
ക പ്പു ക ൾ , ട ീ ഷ ർ ട്ടു ക ൾ ,
ബാഗുകൾ, ബുക്ക്മാർക്ക് എന്നി
വയായിരുന്നു സുവനീറിന്റെ ആദ്യ
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. ക�ൊറ�ോണ
കാലമായപ്പോൾ ക�ൊറ�ോണ
പ്രത ി ര�ോ ധ മ ാ സ് ക്കു ക ൾ
ഇറക്കി കാലത്തിന�ൊപ്പം നിന്നു.
25-ാമത് ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്കുവേണ്ടി
ബാഗുകൾ, ടീ ഷർട്ടുകൾ, കപ്പു
കൾ തുടങ്ങി പ്രത്യേക ഉൽപ്പന്ന
ങ്ങളാണ് സുവനീർ ഷ�ോപ്പിൽ
ഒരുക്കിയത്.
വിഷു, ഓണം തുടങ്ങി മലയാ
ളികളുടെ സാംസ്കാരിക�ോത്സ
വങ്ങള�ോട�ൊപ്പം നിന്ന് ഓര�ോ
മലയാളിയുടെയും ചിന്തയിൽ
"എന്റെ ഭാഷ, എന്റെ ഫാഷൻ'
എന്ന ആശയം ക�ൊണ്ടുവരാ
നായി വിഭാവനം ചെയ്തതാണ്
ഫെസ്റ്റീവ് കളക്ഷനുകൾ.
2019 ജൂൺ 19 ന് മുഖ്യമന്ത്രി
പ ി ണ റ ാ യ ി വ ി ജ യ ന ാ ണ്
സുവനീർ ഷ�ോപ്പ് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തത്.

https://souvenirshopkerala.com/

ഫെസ്റ്റീവ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ഓണം
സാരി
2500/-

550/40/425/-

മുണ്ട്
മാസ്ക്ക്
ടീഷർട്ട്
വിഷു
കപ്പ്
ടീഷർട്ട്
സാരി

300/425/1250/- to
1450/-

മറ്റ് ഇനങ്ങൾ
വയ�ോള ജൂട്ട്
310/ബാഗ്
ഹാൻഡ്
180/ബാഗ്
സൈഡ്
140/ബാഗ്
റെഡ്
ഫ്ളാപ്പ്
250/ബാഗ്
ബ്ലാക്ക് ജൂട്ട്
200/ബാഗ്
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എഴുത്തുപുര
കഥ

പതിനാലാമന്റെ
പുരാവൃത്തം
ആ

ശുപത്രിയിലെ ആളനക്ക
ങ്ങൾക്കു ജീവൻ വെച്ച് തു
ടങ്ങിയ ഒരു പകലാരംഭ
ത്തിലായിരുന്നു അയാൾ ഡ�ോറിൽ മുട്ടി
അകത്തേക്ക് വന്നത്.
'ഹെല്ലോ ഐ ആം ആനന്ദ് കുമാർ'
'എസ് പ്ള
 ീസ്. ഹരി പറഞ്ഞിരുന്നു'
മറുപടി പറയുമ്പോഴേക്കും അയാൾ
ഔപചാരികതയ്ക്കിടം നൽകാതെ കസേ
രയിൽ ഇരുന്നിരുന്നു. ഒപ്പം കൂടെ വന്ന
അമ്മാവനും. വകയിൽ ഒരു അമ്മാവനാണ്
കൂട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തുക�ൊണ്ട് പതി
മൂന്നുപേരിൽ ഒരാൾ വന്നില്ലെന്ന് ആദ്യം
ചിന്തിച്ചു. ആനന്ദ് പതിനാലാമത്തെ
സന്തതിയാണെന്നുള്ള അറിവ് വെച്ചാ
യിരുന്നു നിർണ്ണയങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര.
അരനൂറ്റാണ്ടു ജീവിച്ചുതീർത്തതിന്റെ
ക്ഷീണം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശരീരം. ആദ്യം
ആനന്ദിന്റെ ശരീരഭാഷയിലെ വ്യതിരിക്ത
തയിലായിരുന്നു ഡ�ോക്ടർ സക്കറിയ ത�ോ
മസിന്റെ ശ്രദ്ധ. അത്രക്ക് അസാധാരണ
മായ ഒന്നും തന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
കടും നീല നിറത്തിലുള്ള കുപ്പായ കയ്യുകൾ
തെറുത്തു കൈമുട്ടോളം മടക്കിവെച്ചിട്ടുണ്.ട്
നീല ഞരമ്പുകൾ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന
ശ�ോഷിച്ച കയ്യുകൾ. നീളമുള്ള കൈവിര
ലുകൾ. ബ്രൗൺ പാന്റിനകത്തേക്കു ഇൻ
സെർട്ട് ചെയ്ത ഷർട്ടിന്റെ അടിഭാഗം അനു
സരണക്കേട�ോടെ പ�ൊങ്ങിയും താണും
ഇരുന്നു. മൂർദ്ധാവിലേക്കു കയറി തുട
ങ്ങിയ കഷണ്ടി മറയ്ക്കാൻ, ചീകാതെ സ്വ
തന്ത്രമാക്കപ്പെട്ട തലമുടി അപര്യാപ്തമാ
യിരുന്നു. കണ്ണട ഊരിയപ്പോൾ മൂക്കിന്റെ
കടക്കൽ കണ്ണട കുഴി കറുത്ത നിറത്തിൽ
കാണാനായി. ചെന്നികളിലൂടെ ഒലിച്ചിറ
ങ്ങിയ വിയർപ്പുചാലുകൾ തൂവാലക�ൊ
ണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ തുടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
തന്റെ ച�ോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം വ്യക്തമായ
ഉത്തരങ്ങൾ തരുന്നതിൽ ആനന്ദ് അസാ
മാന്യമായ കൃത്യത പാലിച്ചു. പക്ഷെ പൂവ്
ച�ോദിച്ചപ്പോൾ പൂക്കാലം തന്നു എന്ന് പറ
ഞ്ഞപ�ോലെ വാക്കുകൾ കര കവിഞ്ഞൊ
ഴുകി. തനിക്കു ച�ോദ്യങ്ങൾ ച�ോദിക്കുവാ
നുള്ള അവസരം നിഷേധിച്ചപ�ോലെ
സംഭാഷണം ആനന്ദ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു .
ആനന്ദിന് ഐ. ബി യിൽ ഉയർന്ന
ഉദ്യോഗം. എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടി
ച്ചുപറ്റുക എന്നത് അയാളുടെ ജന്മാവ
കാശം പ�ോലെയായിരുന്നു. എവിടെയും
ഇടിച്ചു കയറി തന്റെ സാന്നിധ്യം ആവും
വിധം ഉറപ്പിക്കാൻ എന്നും ശ്രമിച്ചിരുന്നു.
ഓര�ോ കാര്യത്തിലും എന്തെന്നില്ലാത്ത
ഒരു അക്ഷമ മുഖത്തും ചേഷ്ടകളിലും
കാണും. വിട്ടുവീഴ്ചാ മന�ോഭാവം ത�ൊട്ടു
തീണ്ടിയിട്ടില്ല. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും വരും
വരായ്മകളെ കുറിച്ച് ചിന്തയേ ഇല്ലാത്ത
പെരുമാറ്റം. എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയു
ടെ ഭാഗമായ ജ�ോലിയ�ോടുള്ള താൽപ
ര്യക്കുറവ്, പേടി, ശ്രദ്ധക്കുറവ്, അലസത
ഇത�ൊന്നും തന്നെ അയാളുടെ വ്യക്തി
ത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാണാൻ കഴി
ഞ്ഞില്ല . സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ

പ്രൊഫഷണൽ ജെലസിയുള്ള രണ്ടോ
മൂന്നോ പേർക്കൊഴികെ എല്ലാവർക്കും
പര�ോപകാരി, സഹൃദയൻ എന്നീ നില
കളിൽ അയാളെ ഇഷ്ടവും ആയിരുന്നു.
ജ�ോലിയിലെന്ന പ�ോലെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന
മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ആനന്ദ് അങ്ങേയറ്റ
ത്തെ ആത്മാർത്ഥത പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
അടുത്ത വീടുകളിലെ കല്യാണങ്ങൾ,
ആശുപത്രി കേസുകൾ, ക�ോടതി വ്യവ
ഹാരങ്ങൾ എന്നുവേണ്ട റെയിൽവേ ടി
ക്കറ്റ് ശരിയാക്കാൻ വരെ ഓടിക്കൊള്ളും.
ഏറ്റെടുത്ത കാര്യം വിജയംകാണും വരെ
ആനന്ദ് ഒരു ചായകുടിക്കാൻ പ�ോലും
വൈമുഖ്യം കാണിക്കുമത്രേ.
ചെറുപ്പത്തിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത പഠന
നിലവാരം പുലർത്തിയ വിദ്യാർത്ഥിയായി
രുന്നു. പതിനാലാമത്തെ സന്തതി എന്ന
അത്ഭുതം കുറച്ച് അഭിമാനത്തോടെ
തന്നെ എല്ലാവരെയും കിട്ടുന്ന അവസര
ങ്ങളില�ൊക്കെ അറിയിക്കുമായിരുന്നു.
അധ്യാപകരും കൂട്ടുകാരുമ�ൊക്കെ തന്നെ
ലൂയി പതിനാലാമൻ എന്ന് വിളിച്ചുവന്ന
തായും കൂട്ടിച്ചേർക്കും. ആ പേരിന�ോടു
ള്ള അഭിനിവേശം കാലത്തിനും മായ്ക്കാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് സുഹൃത്തും സഹ
പാഠിയുമായിരുന്ന ഹരി പറഞ്ഞത്. കൂടെ
വന്ന അമ്മാവൻ ന�ോക്കുകുത്തി പ�ോലെ
സമീപം ഇരുന്നതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും
പറയേണ്ടി വന്നില്ല. ആനന്ദിന്റെ സംഭാ
ഷണത്തിൽ നിന്നും കേൾവിക്കാരനാ
കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു പറച്ചിലുകാ
രനാണ് എന്ന് ആദ്യത്തെ സിറ്റിങ്ങിൽ
താനെ ബ�ോധ്യപ്പെട്ടു. സംഭാഷത്തിലെ
ചടുലതയും സാഹിത്യം കലർത്താനുള്ള
വ്യഗ്രതയും അപക്വമായ ആംഗലേയ പ്ര
യ�ോഗങ്ങളും വേറിട്ട് നിന്നു.
അറ്റെൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ് ഹൈപ്പർ
ആക്ടിവിറ്റി ഡിസ�ോഡർ എന്ന് മെഡിക്കൽ
ഭാഷയിൽ പറയുന്ന അവസ്ഥയ�ോട് സാ
മ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏകദേശ നിർണ്ണ
യമായി കണ്ടെത്തിയത്.
ഫിസിയ�ോള�ോജിക്കൽ സൈക്കോള
ജി പ്രകാരം ഇന്ദ്രിയാതീത വിചാരവിനിമ
യം ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേ
സുകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാം. പക്ഷെ
അയാളുടെ ഭൂതകാല ജീവിതത്തിൽ സാ
ധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ പെരുമാറ്റവൈ
രുധ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ഡ�ോക്ടർ സക്ക
റിയയെ ചിന്താധീനനാക്കി. ഒരു പാരാ
സൈക്കോളജിക്കൽ അനാലിസിസി
ന്റെ ഭാഗമായി അയാളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ
കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്വപ്ന
 ം
കണ്ട ദിവസങ്ങൾ മറന്നു എന്ന ഉത്തരം
ഡ�ോക്ടർ സക്കറിയക്കും പുതുമയുള്ള
തായിരുന്നു. മനസ്സിൽ അടക്കി വെച്ചിരി
ക്കുന്ന വികാരങ്ങളുടെ വിസ് ഫ�ോ ടന
ങ്ങളാണ് സ്വപ് ന ങ്ങൾ എന്ന ഫ്രോയി
ഡിയൻ വിശ്വാസം പല കേസുകൾക്കും
കുരുക്കഴിക്കാൻ സഹായകമായിട്ടുണ്ടെ
ന്നും ഓർത്തു.
തന്റെ സുഹൃത്ത് ഹരിയാണ് ഈ കേസ്
റെഫർ ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ സിറ്റിങ്ങിനു

മുൻപ് ഹരിയുമായുണ്ടായ ഒരു മണിക്കൂർ
നേരത്തെ സംഭാഷണം കാര്യങ്ങൾ പഠി
ക്കാൻ കൂടുതൽ സഹായിച്ചു. ആനന്ദിൽ
നിന്നും കിട്ടാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഹരി
പങ്കുവെച്ചു. ഹരിയുടെ അച്ഛൻ ആശുപത്രി
യിൽ മരണവുമായി മല്ലിട്ടു പരാജയപ്പെട്ട
പത്തു പതിനഞ്ചു ദിവസങ്ങൾ. ഹരിക്ക്
സ്ഥലത്തെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലാറ്റി
നും അവധിയെടുത്തു ആനന്ദ് ആശുപത്രി
യിൽ നിന്നു. അമ്മക്കാണെങ്കിൽ മുട്ടിനു
സർജറി കഴിഞ്ഞു രണ്ടു നാളെ ആയുള്ളൂ.
ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. തന്റെ
വിളികൾക്ക് കാത്തിരിക്കാതെ മണിക്കൂ
റുകളുടെ ഇടവേളകളിൽ ചികിത്സയു
ടെ വിവരങ്ങളും ര�ോഗിയുടെ ആര�ോഗ്യ
സ്ഥിതിയും മ�ൊബൈലിൽ വിളിച്ചു പറ
യുമായിരുന്നു. ഇടക്ക് സ്ഥിതി വഷളായ
പ്പോൾ ഐ.സി.യുവിലേക്കു മാറ്റാനും
ആനന്ദ്ൻ മുൻകൈ എടുത്തു.
ഡ�ോക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു എല്ലാ
വരെയും അറിയിക്കേണ്ട സാഹചര്യമി
ല്ലെന്നും ജ�ോലി നിർത്തി വരേണ്ടെന്നും
ആനന്ദ്തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിട
ത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വിഷമിക്കേണ്ടെ
ന്നു ഇടയ്ക്കു ഓർമ്മിപ്പിക്കും. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അച്ഛനെ മരണം
വിളിക്കുമെന്നു ഹരിയും പ്രതീക്ഷിച്ചിരു
ന്നില്ല.പിന്നെ മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേന്നാ
ണ് നന്ദൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് വന്നു
കണ്ടിട്ടുപ�ോകാൻ. പക്ഷെ മിനിയും മക്ക
ളുമായി എയർപ�ോർട്ടിൽ എത്തിയപ്പോ
ഴേക്കും മരണവാർത്തയാണ് കേട്ടത് .
ശ്വാസതടസ്സത്തിനിടയിൽ വീണ്ടും തീവ്ര
പരിചരണ മുറിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനിട
യിൽ അത് സംഭവിച്ചു. അപ്പോഴും ഹരി
ഹരി എന്ന് അവ്യക്തമായി പറയുകയും

അവസാനവാക്കായി 'എന്റെ മകനെ'
എന്ന് നീട്ടി പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി കേൾ
ക്കാൻ പറ്റിയെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. അച്ഛന്റെ
സഞ്ചയനം, അസ്ഥിയ�ൊഴുക്കൽ, അടിയ
ന്തിരം എല്ലാറ്റിനും ആനന്ദ് കൂടെ നിന്നു.
ആനന്ദിന്റെ ഭാര്യക്കും അതീവമായ ഉത്ക
ണ് ഠ യും ആശങ്കയും വിട്ടുപ�ോകാത്ത
സമയമായിരുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും
ജ�ോലിയിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പാ
യിരുന്നു. ജ�ോലി കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തേ
ണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്
ആനന്ദേട്ടൻ എവിടെയാണെന്ന് തിരക്കി
ക�ൊണ്ടിരിക്കും. ഓഫീസിൽനിന്നിറങ്ങി
യുള്ള പതിവ് മദ്യപാനത്തിനിടക്ക് ആരെ
യെങ്കിലും കൂട്ട് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അർ
ദ്ധരാത്രിക്കു ന�ോക്കിയാൽ മതി. അച്ഛൻ
പതിവിൽ കവിഞ്ഞു വൈകിയാൽ അന്ന്
ഒരുമിച്ചു അത്താഴം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന്
മ�ോളുവിനും അറിയാം.
പിറ്റേന്ന് കാലത്തു മ�ോളൂന്നു നീട്ടി
വിളിച്ചു അച്ഛൻ തന്നെയായിരിക്കും വി
ളിച്ചുണർത്തുക. എത്ര മദ്യപിച്ചാലും
ഒരു ദിവസം പ�ോലും ആനന്ദ് വീട്ടിൽ
വരാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല. ആ കാര്യത്തിൽ
വളരെ കണിശക്കാരനായിരുന്നു എത്ര
വൈകിവന്നാലും അതികാലത്തു മൂന്ന
രമണിക്കു തന്നെ ഉണർന്നിട്ടുണ്ടാകും.
ഒരു ടൈം പീസിന്റെ അലാറത്തെക്കാൾ
കണിശമായി. എത്രയ�ോ നാളത്തെ ശീലം.
പിന്നെ അടുക്കളക്കാര്യമെല്ലാം എണ്ണയിട്ട
യന്ത്രം പ�ോലെ തീർക്കും. കാലത്തേക്കു
ള്ള പ്രാതലും തനിക്കും മ�ോളുവിനുമു
ള്ള ലഞ്ചും കാരൃറിലാക്കിവച്ചു കാപ്പിയു
ണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാകും മിക്ക
വാറും അമ്മയും മ�ോളും എഴുന്നേറ്റുവരു
ന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിഷ്ഠയ�ോടെ
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എഴുത്തുപുര
ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആനന്ദിന്റെ മറ്റു സ്വാ
തന്ത്ര്യങ്ങള�ോട് ഒരു മൃദു സമീപനം ഭാര്യക്ക്
ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ.
ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് പൂരനഗര പ്രാ
ന്തത്തിലെ ഒരു റിസ�ോർട്ടിൽ ക�ോളേജ്
റീ യൂണിയൻ നടന്നിരുന്നു. അതിന്റെ
തലേന്ന് വൈകീട്ട് ഉദ്യാന നഗരിയിലെ
പഴയ സഹപാഠി പുലി എന്നറിയപ്പെട്ടിരു
ന്ന രതീഷ് വിളിച്ചു ചേർത്ത സർഗ്ഗസംഗമ
ത്തിൽ ഹരിയുടെ അതിഥിയായി നന്ദൻ
പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ദീർഘകാല മദ്യപാന
ചരിത്രമുള്ള പത്തു പന്ത്രണ്ടു പേരുടെ ഒരു
കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു അത്. പുതിയ സൗഹൃ
ദസാന്നിധ്യങ്ങളിൽ ആനന്ദ് പൂർവ്വാധികം
ഉന്മേഷവാനാകും. മിക്കവാറും സൗഹൃ
ദങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ബാറിന്റെ അരണ്ട
വെളിച്ചത്തിന്റെയും നേരിയ ഒച്ചയിലുള്ള
സംഗീതത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തി
ലായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് . അവിടങ്ങ
ളിൽ നട്ടു നനക്ക പെടുന്ന സൗഹൃദം പൂ
ത്തുലയുന്നതു കുറേക്കൂടി സ്വതന്ത്രമായ
അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കും. കാരണം
സ്ഥിരം താവളങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ
പാട്ടിനും വെടിവെട്ടത്തിനും സാമൂഹ്യപ
രിമിതികൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാലും ഒന്ന്
രണ്ടു ടെസ്റ്റ് ഡ�ോസുകൾ ട്രൈ ചെയ്യാറു
ണ്ട്. അതിൽ എപ്പൊഴും അനിവാര്യമാകു
ന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ ആന്റണി സാർ
പഠിപ്പിച്ച ഫ്രണ്ട്സ്, റ�ോമൻസ്, ആൻഡ്
കൺട്രി മെൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആന്റണി
സ് സ്പീച് ആണ്. സാറിന്റെ സർഗാത്മ
കമായ അധ്യാപനത്തിന്റെ ഓർമ്മകളി
ല്ലാത്തവർ വിരളം. പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ
രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പെഗ്ഗി
ന്റെ ഇടവേളയിലെവിടെയ�ോ ആനന്ദി
ന്റെ തലച്ചോറിലെ ന്യൂറ�ോണുകൾ പ�ൊ
ട്ടിത്തുടങ്ങി. പതിനാലാമത്തെ സന്തതി,
ലൂയി പതിനാലാമൻ, ആന്റണി'സ് സ്പീച്
തുടങ്ങി ആവർത്തന വിരസത്തിന്റെ കു
ത്തഴിച്ചു. പിന്നീട് അംഗവിക്ഷേപങ്ങളു
ടെ അകമ്പടിയ�ോടെ മലയാളത്തിലും
ഹിന്ദിയിലും ഉള്ള സ്ഥിരം ചലച്ചിത്ര ഗാന
ങ്ങൾ. സിരകളിൽ ലഹരി കൂടുംത�ോറും
വരികളിലെ സംഗീതത്തിന്റെ കയറ്റിറക്ക
ങ്ങൾക്കും ദൈർഘ്യമേറി. രാത്രിക്കപ്പോ
ഴും ചെറുപ്പമായിരുന്നു. ആരംഭത്തിൽ
പാട്ടിനു ശ്രോതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാ
യെങ്കിലും നിമിഷങ്ങൾക്കകം സംഘം
ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളിലേക്കും സംഭാഷണ
ങ്ങളിലേക്കും കടന്നു.
ഇ ത്തരത്തി ലു ള്ള സ ന്ദ ർ ഭ ങ്ങ ൾ

ആനന്ദിന് അര�ോചകവും അസ്വസ്ഥജ
നകവും ആയി മാറും. താൻ തഴയപെട്ട
വനായ�ോ എന്ന ചിന്ത അലട്ടി തുടങ്ങും.
ഈചിന്ത വരുമ്പോഴാകാം ഒരുപക്ഷെ
ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ആകർഷണ ബി
ന്ദുവാകാനുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ തൃഷ്ണ
അയാളെ പിടികൂടുന്നത് എന്ന് രതീഷിന്
ഊഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കുറച്ചു
നേരം മൗനിയായി പാതി തീർന്ന മ�ോർ
ഫിയ�ോസിന�ോട് മാത്രം അനുഭാവം പ്ര
കടിപ്പിച്ചു. മനസ്സിൽ അടുത്ത അജണ്ടയി
ലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പു നടത്തി.
ഇതിനിടയിൽ തന്റെ കേൾവിക്കാ
രാകാൻ അനുയ�ോജ്യരായ ഇരകളെ
ആനന്ദ് തേടി പിടിച്ചിരിക്കും. അടുത്ത
ഒരു ഞ�ൊടിയിൽ ഗ്ലാസ് കാലിയാക്കി
'ടപ്' എന്ന് മേശപ്പുറത്തു വെച്ച് ആനന്ദ്
രതീഷിനെ പിടികൂടി. കസേര നീക്കിയി
ട്ടു ഒരു സിഗരറ്റിനു തീ ക�ൊളുത്തി. രണ്ടു
കവിൾ പുക വേഗതയിൽ വലിച്ചെടുത്തു
പറത്തി വിട്ടു ച�ോദിച്ചു.
'രതീഷ്, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ നാളത്തെ
റീ യൂണിയനിൽ പങ്കെടുക്കണം. പറ്റുമ�ോ?
ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജൂനിയർ ആണെന്ന
റിഞ്ഞിട്ടു തന്നെയാണ് ച�ോദിക്കുന്നത്.'
'അതിനെന്താ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയാ
യി വരാമല്ലോ'
എന്ന് രതീഷ് മറുപടി നൽകി. ഹരിയും
മറ്റുള്ളവരും അതിന�ോട് യ�ോജിക്കുക
യും ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാലു മണിക്കൂറിനു
ള്ളിൽ അത്രയും വിളികൾ ഭാര്യയുടെ
ഫ�ോണിൽ നിന്നും ആനന്ദിനെ തിരക്കി
വന്നിരുന്നു. അവസാനത്തെ കാളിനു
'ജസ്റ്റ് ഹാഫ് എൻ അവർ' എന്ന് ശബ്ദം
ഉയർത്തി പറഞ്ഞ ശേഷം ഫ�ോൺ സ്വിച്ച്
ഓഫ് ചെയ്തു പ�ോക്കറ്റിലിട്ടു. ഇടക്ക് മൂത്ത
ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൻ ബാങ്കിൽ നിന്നെടുത്ത
വായ്പ തിരിച്ചടക്കാത്തതിനാൽ നിയമ നട
പടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയ അക്കൂട്ടത്തിലെ
ബാങ്ക് മാനേജർ പ്രേമനുമായുണ്ടായിരു
ന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും പിണക്ക
ങ്ങളും പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്ന
ആനന്ദ്. അന്ന് ബഹളത്തിനിടയിൽ വീട്ടി
ലേക്കു പ�ോയത് ആരും കണ്ടില്ല.
ക�ോളേജ് സൗഹൃദത്തിന്റെ സ്മരണ
കൾ അയവിറക്കി കുറച്ചുപേർ അടുത്തു
ള്ള വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി. ബാക്കിയുള്ള
വർ സംഭാഷണത്തിന്റെ വണ്ടി വീണ്ടും
ഓടിച്ചു. പ്രജ്ഞയുടെ അവര�ോഹണം
തുടങ്ങുന്ന മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ ഓര�ോരു
ത്തരായി നിദ്ര പൂകി. അവസാനം രതീഷും
ഹരിയും മാത്രമായപ്പോൾ അവർ നഗര
രാത്രിയുടെ നിരത്തിലേക്കിറങ്ങി നടന്നു.
റ�ോഡിനിരുവശമുള്ള കടകളെല്ലാം അട
ച്ചതിനാൽ നഗരം ശൂന്യതയുടെ നിഴൽ
പിടിയിലായിരുന്നു.
റൗണ്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പൂരത്തിന്റെ
പന്തൽ പണി കഴിഞ്ഞ പണിക്കാർ മടങ്ങു
ന്നത് കണ്ടു. ആകാശത്തു മഴക്കാറിനിട
യിലൂടെ കണ്ണ് ചിമ്മിത്തുറക്കുന്ന നക്ഷ
ത്രങ്ങൾ ക�ൊതുകുവലക്കാഴ്ച പ�ോലെ
ത�ോന്നിച്ചു.
പിറ്റേന്ന് കാലത്തു പതിന�ൊന്നു
മണിയ�ോടെ സഹപാഠികൾ അറുപത�ോ
ളം പേർ സംഗമസ്ഥലത്തെത്തി. ഓർമ്മ പു
തുക്കൽ, കുശലാന്വേഷണങ്ങൾ, ആലിം
ഗനങ്ങൾ. അന്ന് ഹരിയുടെ ജന്മദിനമായി
രുന്നു. അജണ്ടയിലെ 'ഓർമ്മ ക�ൊണ്ടൊരു
മഷിയെഴുതൽ'
നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ആനന്ദ് വന്നു
കയറിയത്. സാമാന്യം മദ്യപിച്ചിരുന്നു എന്ന്
ഓൾഡ് സ്പൈസിന്റെയും വിസ്കിയു
ടെയും സമ്മിശ്ര ഗന്ധം വിളിച്ചറിയിച്ചു.
ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫ�ോറെസ്റ്റ്കേക്കുമായാണ്
ആനന്ദ് അവിടെ എത്തിയത് . എന്തിനെ
ന്നില്ലാത്ത ആവേശവും അക്ഷമയും ആന
ന്ദിൽ പ്രകടമായിരുന്നു. ഹരി ബർത്ത് ഡേ

കേക്ക് മുറിച്ച ശേഷം ചെറു കഷ്ണങ്ങളാക്കി
കടലാസ്സ് പ്ലേറ്റിലാക്കി വിതരണം നടത്താ
നും ആനന്ദ് നേതൃത്വം നൽകി. രതീഷിന്റെ
ആങ്കറിങ് നടക്കുമ്പോൾ ആരും ക്ഷണി
ക്കാതെ തന്നെ മൈക്ക് പിടിച്ചുവാങ്ങി.
പതിനാലാം സന്തതി, ലൂയി പതിനാലാ
മൻ, ആന്റണീസ് സ്പീച്. ആവർത്തനവി
രസം. ഇടയ്ക്കു അജണ്ടയെ കുറിച്ച് രതീഷ്
ഓർമ്മിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ആനന്ദ് തുടർന്നു.
പിൻ സീറ്റുകളിൽ നിന്നും മുറുമുറുപ്പുയർ
ന്നപ്പോൾ നിർബന്ധിച്ചു മൈക്ക് പിടിച്ചു
വാങ്ങേണ്ടി വന്നു.
പിന്നീട് പാട്ടും കവിതയും ആയി രംഗം
ക�ൊഴുത്തപ്പോൾ മൈക്ക് പിടിച്ചെടുത്ത്
ആനന്ദ് അടക്കാനാവാത്ത ആവേശ
ത്തോടെ ഒരു ഇടവേളയിൽ 'കളകളം കാ
യല�ോരങ്ങൾ' പാടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ
മുഷിഞ്ഞാലും വിര�ോധമില്ലെന്ന് കരുതി
പിന്നിൽ പിടിച്ചിരുത്തി.
ചായക്ക് മുൻപേ ആനന്ദ്സ്ഥലം വിട്ടി
രുന്നു. പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഭരത
വാക്യം ച�ൊല്ലി കൂട്ടുകാരും കൂട്ടുകാരിക
ളും ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും പിരിഞ്ഞു പ�ോയി.
ഹരിക്കും രതീഷിനും അന്ന് തന്നെ നഗര
ങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങണമായിരുന്നു. പ്രേമന്റെ
കാറിൽ ഹരിയെ വിടാൻ ട്രാൻസ്പ�ോർട്
സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പ�ോകുമ്പോൾ ഹരിക്കു
ആനന്ദിന്റെ കാൾ. അവൻ എവിടെയ�ോ
കാത്തുനിൽക്കുന്നു. ട്രെയിനിൽ സീറ്റ് ശരി
യാക്കിത്തരാമെന്നു പറഞ്ഞതനുസരിച്ചു
ഹരിയെ റൗണ്ടിൽ ഇറക്കി. രതീഷിന്റെ
ട്രെയിൻ ഏഴു നാല്പതിനാണ്. എന്നാൽ
വീട്ടിൽ കയറി ഫ്രഷ് ആയി വരാമെന്നായി
പ്രേമൻ. മ�ൊബൈൽ മെസ്സേജ് ന�ോക്കിയ
പ്പോൾ ചാർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റ്
ടിക്കറ്റിലുള്ള ചാൻസും പ�ോയിരിക്കുന്നു.
വാട്ട്സ് ആപ്പിൽ ആനന്ദിന്റെ 'മിസ്റ്റേക്സ
 ,്
ഫെയിലിയേഴ്സ,് ഇൻസൽട്സ'് എന്ന് തു
ടങ്ങുന്ന ചേതൻ ഭഗത്തിന്റെ വാചകം കട്ട്
പേസ്റ്റു വാചകം തെളിഞ്ഞു.
ദിവസത്തിന്റെ സന്തോഷങ്ങൾക്കു
തിരശീല വീണപ�ോലെ നിമിഷങ്ങൾ പി
ന്മറഞ്ഞു. പ്രേമന്റെ വീട്ടിൽ ചായ കുടി
ച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നന്ദൻ അവനെ
വിളിച്ചു. രതീഷിന്റെ ടിക്കറ്റ് ശരിയാക്കുന്നു
ണ്ട്. കുറച്ചു നേരത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ എത്ത
ണമെന്നും പറഞ്ഞു. സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ
പ്പോൾ ഹരി ഇനിയും പ�ോയിട്ടില്ല. രണ്ടുപേ
രും ഞരമ്പുകൾക്കു ലഹരി പകർന്ന് വണ്ടി
യിൽ സീറ്റ് എങ്ങിനെ ശരിയാക്കാമെന്ന
ചർച്ചയിലാണ്. ആനന്ദ് വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി
ഓടിനടക്കുന്നു. ഹരിയുടെ ട്രെയിൻ വന്ന
പ്പോൾ ട്രാക്കിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വാതിലിൽ
കൂടി കയറി അവിടെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന
ഒരാളുടെ സീറ്റ് ഹരിക്കു വേണ്ടി പിടിച്ചു.
ഹരി പ�ോയശേഷം രതീഷിനു ബെർത്ത്
സംഘടിപ്പിക്കുവാനുള്ള തത്രപ്പാടുകൾ
തുടങ്ങി. ഏതെല്ലാമ�ോ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗ
സ്ഥരുമായി ഫ�ോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ.
ഒടുവിൽ ട്രെയിൻ വന്നപ്പോൾ ടി ടി യെ
കണ്ടുപിടിച്ചു ബെർത്തും ശരിയാക്കിയി
ട്ടാണ് ആനന്ദ് സ്ഥലം വിട്ടത്.
വണ്ടി നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ രതീ
ഷിന്റെ മനസ്സിൽ ആനന്ദിന്റെ സമാന
സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന
രാജേട്ടന്റെ പഴയ കാല ഓർമ്മ ചിറകടി
ച്ചു. എൽ.ഐ. സി.യിൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോ
ഗവും സ്ഥിര�ോത്സാഹിയും ആയിരുന്ന
രജേട്ടൻ. ബാനർജി ക്ലബ്ബിൽ അംഗമായ,
ധാരാളം സൗഹൃദങ്ങളുടെ ഉടമ. സ്കൂട്ടർ
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പട്ടണത്തിൽ നിന്നും
അമ്പതു കില�ോമീറ്റർ ദൂരം രതീഷിന്റെ
ഗ്രാമത്തിലേക്കും തിരിച്ചും ഉച്ച വെയില
ത്ത് സൈക്കിൾ ചവിട്ടി എത്താറുള്ള രാ
ജേട്ടൻ. അവസാനം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും
ആര�ോടും യാത്ര പറയാതെ തിര�ോധാനം
ചെയ്ത പാവം മനുഷ്യൻ. എട്ടില�ോ ഒമ്പതി
ല�ോ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു രാജേട്ടനെ

അറ്റെൻഷൻ ഡെഫിസിറ്റ്
ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി
ഡിസ�ോഡർ എന്ന്
മെഡിക്കൽ ഭാഷയിൽ
പറയുന്ന അവസ്ഥയ�ോട്
സാമ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്
ഏകദേശ നിർണ്ണയമായി
കണ്ടെത്തിയത്.

കാണാനില്ലെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത്.
പ�ോലീസിൽ പരാതിയെല്ലാം ക�ൊടുത്തി
രുന്നു. പക്ഷെ നാളിതുവരെ രാജേട്ടന്റെ
യാത�ൊരു വിവരവും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ജീവി
ച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അത�ോ ഈ ല�ോകത്ത്
നിന്നും തിര�ോഭവിച്ചോ എന്ന് ആർക്കും
ഉറപ്പിക്കാനാകാത്ത അനശ്ചിതത്തിന്റേ
തായ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം രാജേ
ട്ടൻ ചുറ്റിലുമുള്ളവർക്ക് ഓർമ്മയായി മാറി.
ഭക്ഷണം കഴിച്ചെന്നു വരുത്തി ബെർ
ത്തിൽ കയറി കിടന്നു. ക്ഷീണമുണ്ടെന്നാ
ലും ഉറക്കം പിണങ്ങിത്തന്നെ നിന്നു.
ചിന്തകൾ ഓര�ോന്നായി മനസ്സിനെ മഥി
ച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നു. രാജേട്ടന്റെയും ആന
ന്ദിന്റെയും ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ
യ�ോ സമാനതകൾ ഇല്ലേ? ഒരുപക്ഷെ
രാജേട്ടനെ തക്ക സമയത്ത് ആരെങ്കി
ലും മുൻകയ്യെടുത്ത് ഒരു സൈക്കിയാട്രി
സ്റ്റിനെ കാണിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്ഥിതി
മറ്റൊന്നായേനേ. വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ആ
സമയത്ത് ജാഗ്രത കുറവ് കാട്ടിയതല്ലേ
രാജേട്ടന്റെ ദുർവിധിക്കുള്ള ശരിയായ
കാരണം? അതെ എന്ന ഉത്തരത്തിന്
മാത്രമെ ച�ൊദ്യത്തെ തൃപ് ത നാക്കാൻ
പറ്റൂ. ആനന്ദ് കാണിച്ചു കൂട്ടിയ ക�ോപ്രായ
ങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ അപ്പോൾ മനസ്സ്
വിസമ്മതിച്ചു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒന്നും
വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന ത�ോന്നൽ തന്നെ
കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പരിപാടികൾക്കി
ടയിൽ മൈക്ക് പിടിച്ചു വാങ്ങി പിന്നിൽ
ക�ൊണ്ട് പ�ോയി ഇരുത്തിയിട്ടും ആനന്ദ്
തന്റെ ടിക്കറ്റ് ശരിയാക്കാൻ എത്ര സമയം
ചിലവഴിച്ചു? അവന്റെ പ്രത്യേക മാനസി
കാവസ്ഥയാണല്ലോ മറ്റുള്ളവരുടെ യു
ക്തിക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് ത�ോന്നുന്ന കാ
ര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് അവനെക്കൊണ്ട്
ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന
തും എന്ന് ആല�ോചിച്ചപ്പോൾ ആനന്ദി
ന�ോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത അനുകമ്പയും
സ്നേഹവും ത�ോന്നി.
അവനെ രാജേട്ടന്റെ വഴിയിൽ യാത്ര
തുടരാൻ ഒരു കാരണവശാലും അനു
വദിച്ചുകൂട. അടിയന്തിരമായി അവന്
ഒരു വിദഗ് ധ നായ മനഃശ്ശാസ്സ് ത്രജ്ഞ
ന്റെ ഉപദേശവും ചികിത്സയും അത്യന്താ
പേക്ഷിതമാണെന്ന ഒരു ചിന്ത മനസ്സി
നെ കീഴടക്കി. അപ്പോൾ തന്നെ ഹരിയെ
മ�ൊബൈലിൽ വിളിച്ചു. അവൻ ആ സമയ
ത്ത് മ�ൊബൈൽ എടുക്കുമ�ോ എന്ന ആശ
ങ്കക്കിടം നൽകാതെ പറയെടാ അളിയാ
എന്ന് പ്രതിവചിച്ചു. പിന്നീട് കഷ്ടി ഒരു
മണിക്കൂറ�ോളം ആനന്ദിന്റെ കാര്യങ്ങൾ
സംസാരിച്ചു. ആനന്ദിന് വേണ്ടി നാളെ
തന്നെ ഹരിയുടെ സുഹൃത്തു കൂടിയായ
ഡ�ോക്ടർ സക്കറിയയുടെ അപ്പോയ്ന്റ്മെ
ന്റ് വാങ്ങാമെന്ന് അവൻ ഉറപ്പു നൽകിയ
തിന്റെ ബാക്കിപത്രമായിരുന്നു പിന്നീടു
ള്ള ആനന്ദിന്റെ സാധാരണ ജീവിതത്തി
ലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര.

സതീഷ് ത�ോട്ടശ്ശേരി
അധ്യാപകൻ
മലയാളം മിഷൻ, ബാംഗ്ലൂർ
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എഴുത്തുപുര
കവിത
ജയശ്രീ രാജേഷ്
അധ്യാപിക
മുംബൈ മലയാളം മിഷൻ

പുതുമഞ്ഞ്
ഉണരുന്നൊരു
പുതുപുലരിയിൽ
ആശതൻ കതിരുകൾ
ഇനിയും നമുക്കൊരു
പുതു വർഷ നാളമായ്

കനവുകളുടെ ചിത്രപദം
കാലത്തിൻ പാഥേയത്തിൽ
ഉയരെ പറന്നിടട്ടെ
പുതുവർഷനാമ്പുകളിൽ
നറുമണക്കാറ്റേറ്റ് .

മഞ്ഞിൻ
കിനാകണങ്ങൾ
ധനുമാസ കുളിർ ചൂടി
ചിരി തൂകി വാനം നീല
നിലാ പ്രഭയിൽ

അതിജീവനത്തിനായ്
നടന്നുകയറിയ
കനൽപാത ചൂടിൽ
ഉരുകിയ�ൊലിക്കട്ടെ
ഓർമ്മതൻ
നിഴൽ ചിത്രങ്ങൾ

പ�ൊള്ളിയടർന്ന
ദിന യാത്രകളിൽ
പിൻ നടന്ന വെയിലേറ്റ്
സ്വപ്നത്തിൽ ചില്ലയിൽ
പുത്തൻ പ്രതീക്ഷതൻ
കൂട�ൊരുക്കിടാം

പിന്നിട്ട വഴികളിൽ
ചാരമായ
സ്വപ്നങ്ങൾക്ക്
തണല�ൊരുക്കാം
പുതിയ�ൊരു തീരത്ത്
പ�ൊരിവെയിലില�ൊരു
നിഴലായി

കവിത
ദുർഗ്ഗാദാസ്
മലയാളം മിഷൻ,
ഖത്തർ

ഇര
കൂരിരുൾമൂടുപടമിട്ടൊരുരാത്രി
കാട്ടാളനാരിയെപ്പോലെനിൽക്കേ,
കാടത്തമുള്ളിലുറങ്ങുന്നൊരു പാപി
കള്ളനെപ്പോലെ പതുങ്ങിയെത്തി.

ത�ൊഴുകൈയ്യുമായവന�ോടരുതേയെന്നു
കടമിഴിയാളവൾ കെഞ്ചിന�ോക്കി,
ഉടലുതളർന്നു കിടക്കുമാമാതാവിൽ
ഉയരുവാൻശബ്ദവും തെല്ലുമില്ല.

ശയ്യാവലംബിയാം മാതാവുമാലസ്യാൽ
പയ്യെന്നുറങ്ങുന്ന നേരമപ്പോൾ,
നിർദ�ോഷിയാകുന്ന പാവമ�ൊരുപെണ്ണ്
മെല്ലവേ ചാഞ്ഞുറങ്ങുന്നു ചാരെ.

കരഗതമായ�ൊരു മലരിനെമർക്കടൻ
പ�ൊതിരെ ഞെരിച്ചുകളയുമ്പോലെ,
പടുപാപിയാമവൻ കയ്യിലത്തരുണിതൻ
കൃശഗാത്രമാകെ പിടഞ്ഞടങ്ങി.

എല്ലുന്തിയ�ൊട്ടിയുടലാർന്ന ജന്മമാം
പെണ്ണവളാര�ോരുമില്ലാത്തവൾ,
കണ്ണിൽമയക്കവുമുള്ളിൽനിഴലിടും
വൻപേടിയാലെ കിടന്നിടുന്നോൾ.

ചകിതയായ്ത്തീർന്നവളലറിക്കരയുമ്പോൾ
മ�ൊഴിയുന്നവൻവീണ്ടും കഠിനമായി,
ഉയിരെടുക്കും നിന്റെയവസാനമെൻകയ്യാൽ
കരുതിയിരുന്നോളൂ ഇനിമേലിലും.

ദുഷ്ടനാം കാമാർത്തനായവനെത്തീട്ടു
പെട്ടന്ന് കയ്യേറിയപ്പെണ്ണുടൽ,
കഷ്ടമപ്പാവമാം പെണ്ണുകുതറുവാന�ൊത്തതുപ�ോൽന�ോക്കി രക്ഷയില്ല.

ഗതിയെങ്ങോട്ടാണെന്റെ നാടിൻപ്രയാണവും
നിറയുന്നെൻമിഴികള�ോ കണ്ണുനീരാൽ,
ഉണരണം നമ്മുടെ കാവലും കരുതലും
ഇരയായിത്തീരാതെ പെണ്ണുടൽകൾ.
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ചാറ്റൽമഴ
2021 ഡിസംബറിൽ നടന്ന ഭൂമിമലയാളം ഓൺലൈൻ സർഗശിൽപ്പശാലയിൽ
'മഴ, ചരൽ, കിളി, പൂവ്' എന്നീ വാക്കുകൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് കുട്ടികൾ എഴുതിയ കവിതകൾ
കവിത
അദിത് പി
വിദ്യാർത്ഥി
മലയാളം മിഷൻ, ബാംഗ്ലൂർ

മഴയും
പുഴയും
മഴ മഴ മഴ മഴ പെരുമഴയായി
പെയ്യുന്നങ്ങനെ പെയ്യുന്നേ
പുഴ പുഴ പുഴ പുഴ ഒഴുകുന്നേ
മണലും ചരലുമ�ൊഴുക്കിക്കൊണ്ട്
കുത്തിയ�ൊലിച്ചങ്ങൊഴുകുന്നേ
മരത്തിൻ ഓരത്തിലൂടെ
പുഴയ�ൊഴുകുന്നേ കുത്തിയ�ൊലിച്ചൊഴുകുന്നേ
മരത്തിലിരുന്നൊരു കുഞ്ഞിക്കിളിയിന്നാടി പാടുന്നേ
എല്ലാം കണ്ട് തലയാട്ടി
സുന്ദരി പൂക്കൾ ചിരിക്കൂന്നേ
ഒഴുകുന്നേ പുഴ ഒഴുകുന്നേ
ഒഴുകി ഒഴുകി കടലമ്മയിൽ
എത്തുന്നേ എത്തുന്നേ ......

കവിത

പ്രകൃതി മന�ോഹരി
ഫാത്തിമ നബ ച�ോലക്കലകത്ത്
വിദ്യാർത്ഥി
മലയാളം മിഷൻ, ഷാർജ

ചറപറ ചറപറ മഴവന്നൂ
മാനത്തിന്നൊരു മഴ വന്നൂ ..
കുട്ടിക്കുരുന്നുകൾ കുടയും ചൂടി
മുറ്റത്തെത്തി കളിയാടാൻ....
ചെളിയും ചരലും ന�ോക്കാതെ
ആടിയും പാടിയും തിമർക്കുന്നു ..
പല പല തുള്ളികൾ ചേർന്നോഴുകി...

പുഴയും ത�ോടും നിറഞ്ഞൊഴുകി...
പാടത്തെ പ�ൊൻ കതിരെല്ലാം
കാറ്റിലാടി മ�ോദത്താൽ...
കാറ്റും മഴയും പ�ോയപ്പോൾ
സൂര്യനുദിച്ചു മാനത്ത് ...
ഏഴു നിറങ്ങളുമ�ൊരുമിച്ച്
സുന്ദരമായയ�ൊരു മഴവിവില്ല്

വാനത്താകെ വിരിഞ്ഞല്ലോ ..
പൂക്കൾ ചിരിച്ചു താഴെത്ത് ..
പൂന്തേനുണ്ടൂ പൂമ്പാറ്റ ...
എന്തൊരു ചന്തം എന്തൊരു ഭംഗി ...
പ്രകൃതി സുന്ദരി .. മന�ോഹരി ..

കവിത

മഴ മഴ
പെരുമഴ
മഴയ�ോ മഴ മഴയ�ോ മഴ
മഴ മഴ പെരുമഴ...
മഴയെ കാണുമ്പോൾ
പൂക്കൾ ചിരിക്കുന്നു
കിളികൾ പാടുന്നു...

ഇനിയ രാജ് രാജേഷ്
വിദ്യാർത്ഥി
മലയാളം മിഷൻ, ഒമാൻ

മഴയ�ോ മഴ മഴയ�ോ മഴ
മഴ മഴ പെരുമഴ...
മഴത്തുള്ളികള�ോര�ോന്നായി
ചരലിൽ തുള്ളിച്ചാടുന്നു
മരങ്ങള�ോ നൃത്തം വെച്ചീടുന്നു ...

മഴയ�ോ മഴ മഴയ�ോ മഴ
മഴ മഴ പെരുമഴ ...
പൂമ്പാറ്റകള�ോ തുള്ളിപ്പാറുന്നു
മീനുകളാണേൽ തുള്ളിച്ചാടുന്നു...
മഴയ�ോ മഴ മഴയ�ോ മഴ
മഴ മഴ പെരുമഴ ...
മഴവില്ലിൻ നിറവും മഴയുടെ കുളിരും
മഴയത്തു കളിക്കാൻ
എന്തു രസമാണെന്നോ...
		
(മഴയ�ോ മഴ...)
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ദൂരെ ദൂരെ മലയാളം

കന്യാകുമാരിയിലെ
കാഴ്ചകൾ
യാ

ത്രക ൾ . . . . .
എന്റെ പ്രവാ
സ ജീവിത
ത്തെ എന്നും ഹൃദയസ്പർശിയാ
ക്കിത്തീർക്കുന്നതിൽ വലിയ�ൊരു
പങ്ക് അതിനാണ്. കടലിന്റെ സൗ
ന്ദര്യം അന്യമാണ് എന്ന് ത�ോന്നി
പ്പോകുന്ന ദിനങ്ങളായിരുന്നു
എന്റെ പ്രവാസകാലം. കടൽ
ക്കാഴ്ചകള�ോടുള്ള എന്റെ ഭ്രമം
കാരണം തേടിപ്പോകാറാണ്
പതിവ്.
തിരുനെൽവേലിയിൽ കടൽ
അലകളുടെ കാണാക്കയങ്ങളിൽ
എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ കന്യാകു
മാരിയില�ോ തൂത്തുക്കുടിയില�ോ
ചെന്നെത്തണം.
ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം, അറ
ബിക്കടൽ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ
എന്നീ കടലുകൾ ചേരുന്ന മുന
മ്പാണ് കന്യാകുമാരി. സൂര്യ ഉദയ
അസ്തമനങ്ങൾ ഒരിടത്ത് ദർശി
ക്കാവുന്ന ചുരുക്കം ചില സ്ഥല
ങ്ങളിൽ ഒന്നുമാണ് കന്യാകുമാ
രി. പൗർണമി നാളിൽ സൂര്യാസ്ത
മനവും ചന്ദ്രോദയവും ഒരു സ്ഥ
ലത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന പുണ്യതീരം.
സ ം സ് ക ാര സ മ്പ ന്ന മ ാ
ണ് കന്യാകുമാരി ജില്ല. കേപ്പ്
ക�ോമറിൻ എന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷ്
ഭരണകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടി
രുന്നത് . തിരുവള്ളുവർ പ്രതിമ
യും കന്യാകുമാരി ക്ഷേത്രവും

വിവേകാനന്ദപ്പാറയും ആണ്
ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആകർഷ
ണം. തമിഴ് വേദമായ തിരുക്കുറ
ലിലെ അധ്യയനം ആലേഖനം
ചെയ്തിരിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രാ
ധാന്യത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക
യും ചെയ്യുന്ന തിരുവള്ളുവർ പ്ര
തിമയും നമുക്ക് വിസ്മയം തീർ
ക്കുന്നു. നടരാജ വിഗ്രഹത്തിന്റെ
സ്മരണ ഉണർത്തുന്ന ഈ പ്രതിമ
അരക്കെട്ട് ചെറിയ ചരിവ�ോടുകൂ
ടിയാണ് പണികഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
ത്. പ്രശസ്ത ശിൽപ്പി ശ്രീ. ഡ�ോ.
ഗണപതിയാണ് ഇത് പണിക
ഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും
കടൽത്തിരകൾ വന്ന് തഴുകി
ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയും ഉണ്ട്.
കരയിൽനിന്നും കടൽപ്പരപ്പി
ലെ ബ�ോട്ട് മാർഗം എത്തുന്ന വി
വേകാനന്ദപ്പാറയിൽ എത്തിച്ചേ
രാൻ ആകും. കടലിലെ തിരമാ
ലകളുടെ ഓളപ്പരപ്പിൽ ബ�ോട്ട്
അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ആടി
ഉലഞ്ഞാണ് സഞ്ചാരികളുമാ
യി വിവേകാനന്ദപ്പാറയിലേക്ക്
എത്തുന്നത്. അത�ൊരു പ്രത്യേക
യാത്രാനുഭവം തന്നെയാണ് .

വിവേകാനന്ദസ്വാമികൾ തപസി
രുന്ന സ്ഥലത്താണ് വിവേകാന
ന്ദസ്മാരകം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മണ്ഡപത്തിനുള്ളിൽ വിവേകാ
നന്ദശിൽപ്പവും ധ്യാനത്തിനുള്ള
മുറിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തക
ശാലയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
യിട്ടുണ്.ട് അവിടെനിന്നു ന�ോക്കു
മ്പോൾ വിവേകാനന്ദപ്പാറയുടെ
എല്ലാ വശങ്ങളിലും കടൽത്തിര
കൾ പാറമേൽ മുത്തുകൾ വാ
രിവിതറുന്ന പ�ോലെ ത�ോന്നും.
കടൽക്കരയിൽ മുഴുവൻ കക്ക
ക�ൊണ്ടുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന
കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നിരന്നി
രിക്കുന്നു. വിദേശികളുടെയും
സ്വദേശികളുടെയും ഒരു നീണ്ട
നിര തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ
കഴിയും.
സൂര്യന്റെ ആദ്യ കിരണങ്ങൾ
പതിക്കുന്ന രൂപ
ത്തിൽ പണി
ക ഴ ി പ് പി ച് ചിര ി
ക്കു ന്ന ഗ ാ
ന്ധിമണ്ഡപ
വും ഇവി
ടു ത്തെ

കരയിൽനിന്നും
കടൽപ്പരപ്പിലെ ബ�ോട്ട്
മാർഗം എത്തുന്ന
വിവേകാനന്ദപ്പാറയിൽ
എത്തിച്ചേരാൻ
ആകും. കടലിലെ
തിരമാലകളുടെ
ഓളപ്പരപ്പിൽ ബ�ോട്ട്
അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും
ആടി ഉലഞ്ഞാണ്
സഞ്ചാരികളുമായി
വിവേകാനന്ദപ്പാറയിലേക്ക്
എത്തുന്നത്. അത�ൊരു
പ്രത്യേക യാത്രാനുഭവം
തന്നെയാണ്.

പ്രത്യേകതയാണ്. തൃപ്പരപ്പ് വെള്ള
ച്ചാട്ടമാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രിയ
മേറിയ മറ്റൊരു ഇടം. എപ്പോഴും
വെള്ളം ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ്
ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. താഴെയു
ള്ള ചുഴി അപകടമേഖലയാണ്.

വിൽപ്പാട്ട്, കളിയൽ, തിരുവാതി
രക്കളി, കരകാട്ടം, ഓട്ടൻതുള്ളൽ
എന്നിവ ഇവിടുത്തെ പരമ്പരാ
ഗത കലാരൂപങ്ങളാണ്.
പത്മനാഭപുരം പാലസ് ആണ്
ഇവിടുത്തെ ഒരു വിസ്മയം. മണി
ച്ചിത്രത്താഴ് സിനിമയുടെ ചി
ത്രീകരണം ഇവിടെയാണ് നട
ത്തിയത് . പൂമുഖത്തെ ശിൽപ്പ
മന�ോഹരമായ ക�ൊത്തുപണി
കളും ആയിരം പേർക്ക് ഒരുമിച്ച്
ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന ഭക്ഷ
ണശാലയും പുരാതന ചുവർ
ചിത്രങ്ങൾ, നവരാത്രി പൂജയും
നൃത്തസംഗീത സദസ്സും നടത്തു
ന്ന നവരാത്രി മണ്ഡപവും രാജാ
വിന്റെ ശയനഗൃഹവും മൂന്ന് നില
കളുള്ള മാളികയും ഒക്കെ ഇവി
ടുത്തെ തീർത്താൽ തീരാത്ത കാ
ഴ്ചകളാണ്.
കന്യാകുമാരി ദേവിയുടെ
അനുഗ്രഹാശിസ്സുകൾക�ൊണ്ട്
സൂര്യാസ്തമനത്തിന്റെ ഒളികിരണ
ങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി കടൽ അലകൾ
തഴുകി ഒരു സന്ധ്യകൂടി ഞങ്ങ
ളുടെ യാത്രയെ പുൽകി. വീണ്ടു
മ�ൊരു സൗകുമാര്യത്തിനായി
കാത�ോർത്തു.

ബേബി സൗമ്യ എം
അധ്യാപിക
അക്ഷര എൻ.ജി.ഒ. ക�ോളനി
തിരുനൽവേലി
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ഫ�ോക്ക്ല�ോർ

പണിയരുടെ
ഗ�ോത്രജീവിതം
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി വിഭാഗം

പ

ചിത്രങ്ങൾ കട
പ്പാട്: എഡ്ഗാർ
തേഴ്സ്റ്റണിന്റെ
'കാസ്റ്റ്സ് ആന്റ്
ട്രൈബ്സ് ഓഫ്
സതേൺ ഇന്ത്യ'
എന്ന പുസ്തക
ത്തിന�ോട്.

ണി ചെയ്യുന്നവർ എന്ന ഖ്യാതി
യ�ോടെ ദ്രാവിഡ സംസ്കാര
ത്തിലിടം പിടിച്ച ആദിവാസി
വിഭാഗമാണ് പണിയർ. പണി ചെയ്യുന്ന
വർ എന്ന പദനിരുക്തിയിൽ നിന്നുതന്നെ
ഈ ആദിവാസി വിഭാഗം അടിയാന്മാരാ
യിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. സ്വന്തമാ
യി ഭൂമിയ�ോ കിടപ്പാടമ�ോ ഇല്ലാത്ത ഇവർ
സമൂഹത്തിൽ സാമ്പത്തികമായും സാമൂ
ഹികമായും മേൽക്കോയ്മയുള്ളവരുടെ
അടിമകളായിരുന്നു. ഒരുകാല
ത്ത് അടിമസമ്പ്രദായം കേ
രളത്തിൽ നിലനിന്നിരു
ന്നുവെന്ന് ചരിത്രം വ്യ
ക്തമാക്കുന്നുണ്ട് .
ഈ അടിമ സമ്പ്ര
ദ ാ യ ത്തിന് റെ
ഭാഗമായി പണി
യരെയും വിൽ
ക്കുകയും വാ
ങ്ങുകയും ചെ
യ്തിരുന്നതായി
പണ്ഡിതന്മാർ
ചൂ ണ് ടി ക് കാ ട്ടു
ന്നു. മാനന്തവാ
ടിക്കടുത്തുള്ള
വള്ളിയൂർക്കാവ്
ദുർഗ്ഗാക്ഷേത്രത്തി
ലെ ഉത്സവകാലത്ത്
പണിയരെ അടുത്ത
കാലങ്ങളിൽ പ�ോലും
അടിമകളായി വിറ്റിരുന്നു
വെന്ന് രേഖകളിൽനിന്നും മന
സ്സിലാക്കാം. ഈ അടിമക്കച്ചവടത്തിൽ
പണിയരും ജന്മിയും തമ്മിൽ ഒരു കരാ
റുണ്ടാകും. ഒരു വർഷമാണ് ഈ അടിമ
ക്കരാറിന്റെ കാലാവധി. ഈ ഒരു വർഷം
നിശ്ചയിക്കുന്നത് വള്ളിയൂർക്കാവിലെ
ഉത്സവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.
കരാർ പ്രകാരം ജന്മി അടിമയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ
തുകയും കൂലിയായി നൽകും. നിൽപ്പുപ
ണം എന്നാണ് ഈ തുകയുടെ പേര്. നിൽ
പ്പുപണം അടിമയുടെ മേൽ ജന്മിക്കുള്ള
അവകാശം ഉറപ്പിക്കാ
നുള്ള ഒന്നായി
രു ന്നു .

നിൽപ്പുപണം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കരാർ
ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല.
നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വയനാട്ടിലെ
ബാണാസുരൻ ക�ൊടുമുടിയ�ോട് ചേർന്ന
ഇപ്പിമലയിൽ നായാട്ട് ഉപജീവനമാർഗ്ഗമാ
യി സ്വീകരിച്ച് അധിവസിച്ചിരുന്ന പണിയ
സമുദായത്തെ സാമ്പത്തികമായും
സാമൂഹ്യവുമായ ആധിപത്യം ഉപയ�ോ
ഗിച്ച് ജന്മിമാർ അടിമകളാക്കിയെന്നാ
ണ് പണിയരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന
വാമ�ൊഴി ചരിത്രം.
ജീവിതരീതി അടിസ്ഥാന
പ്പെടുത്തി പണിയരെ രണ്ട്
വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചി
ട്ടുണ്ട് . ആദ്യത്തേത്
ജന്മിമാരുടെ അടി
യാന്മാരായി ജീവി
ക്കുന്നവർ. രണ്ടാ
മത്തെ വിഭാഗം
പാരമ്പര്യമായി
ന ാ യാ ട്ട് കു ല
ത്തൊഴിലായി
സ്വീകരിച്ച് കാടു
കള�ോട് ചേർന്ന്
ജീവിക്കുന്ന കാ
ട്ടുപണിക്കർ. നില
മ്പൂർ കാടുകളിലാ
ണ് കാട്ടുപണിക്കരെ
കണ്ടുവരുന്നത്.
2008 - 2010 വരെ
സ ർ ക് കാ ർ ന ട ത്തി യ
സർവ്വേ പ്രകാരം കേരളത്തി
ലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി
വിഭാഗം പണിയരാണ്. വയനാട്, കണ്ണൂർ,
മലപ്പുറം, ക�ോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, എറ
ണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ ജി
ല്ലകളിലും പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ അടിവാ
രങ്ങളിലുമായാണ് ഇവർ ജീവിക്കുന്ന
ത്. തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയല്ലെങ്കിലും
സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിൽനിന്നും
ഇപ്പോഴും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നവരാണ്
പണിയർ. ദ്രാവിഡ ഭാഷാഗ�ോത്രത്തിൽ
ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നപ്രാകൃതമലയാളമാണ്
പണിയർ ഭാഷ. ഈ തനതു ഭാഷയാണ്
അവർക്കിടയിൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ
ക്കും സംവേദനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഉപയ�ോ
ഗിക്കുന്നത് . തങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന
സ്ഥലത്തെ പ�ൊതുഭാഷ ലിപി ഉൾപ്പെടെ
സ്വായത്തമാക്കാനും പ്രയ�ോഗിക്കാനു
മുള്ള കഴിവ് പണിയരുടെ പ്ര
ത്യേകതയാണ്. മലയാളം,
തമിഴ്, കന്നട തുടങ്ങിയ
ഭാഷകൾ

അവർ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തുവരുന്നു.
ഗ്രാമവ്യവസ്ഥയിൽജീവിക്കുന്നവരാണ്
പണിയർ. ഗ്രാമങ്ങളെ പാടികൾ എന്നാണ്
വിളിക്കുന്നത്. ഒരു പാടിയിൽ 5 മുതൽ 15
വരെ വീടുകളുണ്ടാവും. ഈ വീടുകളെ
ചാള അല്ലെങ്കിൽ പിരെ എന്നാണ് അറി
യപ്പെടുന്നത്.
മക്കത്തായികളായ പണിയരുടെ മൂത്ത
കാരണവരെ കുലത്തിന്റെ മൂപ്പനായി
അവര�ോധിക്കുന്നു. ചെമ്മി എന്നാണ്
മൂപ്പനെ അവർ വിളിക്കുന്നത്. ചെമ്മിയു
ടെ കാലശേഷം മകനില്ലെങ്കിൽ മകളുടെ
ഭർത്താവിനെ ചെമ്മിയായി വാഴിക്കു
ന്നു. മുതിർന്നവരുടെ ഒരു സമിതിയാണ്
പാടിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ സമിതി
യുടെ അധ്യക്ഷം ചെമ്മിക്കായിരിക്കും.
കാട്ടുഭഗവതി, പുളിയൻ, കാളി, കുട്ടി
ച്ചാത്തൻ, മുത്തപ്പൻ, മലക്കാർ, മാരിയ
മ്മ, അയ്യപ്പൻ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന
ആരാധനാ മൂർത്തികൾ. ദൈവങ്ങൾക്ക്
പ്രത്യേകം ക്ഷേത്രങ്ങൾ കെട്ടാറില്ല. ഒരു
തറയുടെ മുകളിൽ ഉരുളൻകല്ലുകൾ കൂ
ട്ടിവെച്ചാണ് ആരാധന നടത്തുന്നത് .
ഈ തറയെ ദൈവത്തറ എന്നോ കൂളി
ത്തറ എന്നോ വിളിക്കുന്നു. തറയിലെ
കല്ലുകൾ ഓര�ോ ദൈവത്തെയും പ്രതി
നിധീകരിക്കുന്നു. മരണാനന്തര ജീവിത
ത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇവർ കാരണവ
രെ ദൈവങ്ങളാക്കി തറകളിൽ കുടിയി
രുത്തി പരിപാലിക്കുന്നു. മാരിയമ്മനും
അയ്യപ്പനുമാണ് ഉത്സവങ്ങൾ നടത്താറു
ള്ളത്. ഈ ഉത്സവങ്ങളിൽ പണിയരുടേ
ത് മാത്രമായ ചില ആചാരങ്ങളും കണ്ടു
വരുന്നു. കമ്പളക്കളി എന്ന അന്യംനിന്ന
കലാരൂപം പണിയരുടെ തനത് കലാരൂപ
മാണ്. വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം നെൽപ്പാട
ങ്ങളിൽ ഊർവ്വരതയ്ക്കും ദേവതാപ്രീതിക്കു
മായാണ് ഈ കലാരൂപം നടത്തുന്നത്.
പണിയരുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരമുള്ള ഒരു
നൃത്തരൂപമാണ് പണിയർകളി. കരു, പറ,
ഉടുക്ക് എന്നീ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ താ
ളത്തിന്റെ അകമ്പടിയിലാണ് പണിയർക
ളി അരങ്ങേറുന്നത്. മരണാനന്തര ചടങ്ങു
കൾ, കാതുകുത്ത് കല്യാണം, തിരണ്ടു
കല്യാണം തുടങ്ങിയവ മറ്റ് ആദി വാസി
വിഭാഗങ്ങളെ പ�ോലെ തന്നെ പണിയരു
ടെ ഇടയിലും നിലനിൽക്കു
ന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട
ആചാരങ്ങ
ളാണ്.

പണിയരുടെ ഇടയിൽ വിവാഹവുമാ
യി ബന്ധപ്പെട്ട അസാധാരണമായ ചില
ചടങ്ങുകളുണ്ട്. അതില�ൊന്ന് വരൻ വധു
വിന്റെ വീട്ടുകാരുമായി സംസാരിച്ച് വധു
വിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നൽകേണ്ട തലപ്പണം
ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഈ തലപ്പണം ഓര�ോവർഷ
വും വരൻ വധുവിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നൽ

ഗ്രാമവ്യവസ്ഥയിൽ
ജീവിക്കുന്നവരാണ് പണിയർ.
ഗ്രാമങ്ങളെ പാടികൾ എന്നാണ്
വിളിക്കുന്നത്.
ഒരു പാടിയിൽ 5 മുതൽ 15 വരെ
വീടുകളുണ്ടാവും.
ഈ വീടുകളെ ചാള
അല്ലെങ്കിൽ പിരെ എന്ന്
അറിയപ്പെടുന്നു.

കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഓര�ോ വിവാഹ
വാർഷികത്തോടുമനുബന്ധിച്ചു നടക്കു
ന്ന ഉച്ചൽ എന്ന ചടങ്ങിലാണ് ഈ പണം
കൈമാറുന്നത്. തലപ്പണം നൽകാതിരു
ന്നാൽ കുടുംബത്തിന് വധുവിനെ തിരി
ച്ചുവിളിക്കാം. ഇതാണ് വ്യവസ്ഥ.
ഇരുണ്ട നിറവും കുറുകിയ ശരീരവും
പതിഞ്ഞ മൂക്കും ചുരുളൻ തലമുടിയു
മാണ് പണിയരുടെ രൂപപരമായ പ്രത്യേ
കത. പാരമ്പര്യമായി കൃഷി ചെയ്യാത്ത
ഇവർ വേട്ടയാടിയും കാട്ടിൽനിന്ന് ലഭി
ക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഉപയ�ോഗിച്ചാ
ണ് ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നത്.
മൃതദേഹം കുഴിച്ചിടുന്ന രീതിയാണ്
ഇവർക്കിടയിലുള്ളത്. മരണാനന്തര ക്രിയ
കൾ ചെയ്യുന്നയാളെ നൂമ്പുകാരൻ എന്നു
വിളിക്കുന്നു. ഇയാൾ ഒരാഴ്ച കുളിക്കാന�ോ
ക്ഷൗരം ചെയ്യാന�ോ പാടില്ല എന്നാണ്
വ്യവസ്ഥ. കൂടാതെ ഏഴ് ദിവസം മത്സ്യ
മാംസാദികളും വർജ്ജിക്കണം. ഏഴ് ദി
വസത്തെ പുലയാചാരത്തിന് ശേഷം
നടത്തുന്ന ശുദ്ധികർമ്മമാണ് എയമ്പുല
കയിക്കൽ.

സന്ധ്യ യു.
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