ഇന്ത്യന് സാഹിത്യത്തിലെ സ്ത്ത്ീശക്തി ്രമേയോക്കി
മേറ്റമേ െിറ്റ ലെസ്റ്ററ ലെ്രുേരിയില്.
േുുംബര്രാമവശിി റ്റാ

ാ സാഹിത്യിാരുലാ ാറ്േുും േെിയ ഇന്ത്യന് -

മേ െിറ്റമേവിയായ മേറ്റ ലെസ്റ്റിന്ലെ നാൊും രത്ിപ്പറ 2018 ലെ്രുേരില് 22
േുത്ല് 24 േലര എന്എ യി.രി.സി.ല് അരമേെുും .ഇന്ത്യന്
സാഹിത്യത്തിലെ സ്ത്ത്ീശക്തി എന്നത്ാണ് ഇത്തേണ മി്ര ്രമേയും .
ളെളി്ത് ിാരിിചലുംഎഴുത്തുിാരുോയ 20 ്രേുഖര്ക്ക്കു രുെമേ 20
ഇന്ത്യന് റ്റാ

ിചിള് നിന്നായി ്രസിദ്ധരുും ഉയര്ക്ന്നു േരുന്നേരുും ഉള്പ്പലാ

50 േനിത്ാ എഴുത്തുിാര്ക് ലെസ്റ്റില് രലൊുക്കുും.
്രാമവശിി റ്റാ

ാ സാഹിത്യത്തിനുള്ള ാറ്േുും ്രേുഖ മേവിയായ മേറ്റ

മേെിറ്റലെസ്റ്ററ സുംഘാിപ്പിക്കുന്നത് േുുംബര മി്രോയ േെയാചും
്രസിദ്ധീിരണും ിാക്കയുും ോര്ക്ത്താ േിനിേയ സ്ഥാരനോയ രാ
ിമ്മ്യൂണിമക്ക

ന്മൊര്ക്

നുും (P4C) മളര്ക്ന്നാണ് .ആസാേീസ്ത, അഹിരാണി, രുംോചി,

മറ്റാജ്രുരി, ഇുംഗ്ലീഷ്, േുജൊത്തി, ഹിരി, ഖാസി, ിാശ്േീരി, ലിാെണി,
ലിാസാെി, േെയാചും, േൊത്തി, േണിപ്പലരി, ബേഥിെി, ഒഡിയ, രഞ്ചാരി,
സിന്ധി, ലത്െുെറ, ിന്നാ, ത്േിഴ് സാഹിത്യ രുംേത്തു നിന്നുള്ള അെിയലപ്പാുന്ന
എഴുത്തുിാരാണ് ്ത്ിവിന സാഹിത്യ േഹാസുംേേത്തില് രലൊുക്കുി.
''മേറ്റമേെിറ്റലെസ്റ്റിന്ലെ ിഴിഞ്ഞ േൂന്നു രത്ിപ്പലിചിൊയി േിക്കോെുും
എെലാ ഇന്ത്യന് റ്റാ

ിചിള് നിന്നുോയി ഇരുനൂെില് രരും ്രേുഖ

എഴുത്തുിാര്ക് രലൊുക്കുിയുും ഇന്ത്യന് സാഹിത്യത്തിലെ നേീന
്രേണത്ിലചക്കുെിച്ചറ ളര്ക്ച്ചിചിമെര്ക്ലപ്പാുിയുും ിാഴ്ളപ്പാാുിള്
രെുലേക്കുിയുും ലളയ്ത്ിട്ടലണ്ടറ ിഴിയുമന്ത്ാെുും ംമരാ േര്ക്

ും .

ലെസ്റ്റിന്ലെ ോുംറ്റീരയേുും േയാറത്ിയുുംേര്ക്ധിച്ചലേരിിയാണ്''. െിറ്റലെസ്റ്ററ
ഡയെക്ാര്ക് മോഹന് ിാക്കനാാന് രെഞ്ഞു.
മി്രസാഹിത്യ അക്കാവേിയു ലാ 2017ലെ യുേരുര സ്തിാെിനര്ക്ഹരായ
ാഴു യുേ എഴുത്തുിാരിിള് രലൊുക്കുന്ന ലസ
്രമത്യിത്ിചിലൊന്നറ ഇുംഗ്ലീ

നാണ് ഇത്തേണലത്ത

ിലെ .രുത്തന്ിൂറ്ലിാരായ

എഴുത്തുിാരിിള്, സ്ത്ത്ീിചലലാ ആത്മിഥാരരോയ ത്ുെലന്നഴുത്തുിള്,
സാഹിത്യത്തിലെ ്രാന്ത്േല്ിൃത് ധാരിള്, േിേര്ക്ത്തനേള് എന്നീ
േി

യേചലും ളര്ക്ച്ച ലളയ്യലപ്പാുും.

'ംമരാ ഇന്ത്യന്റ്റാ

യിെുും െധ പ ്രത്ിഷ്ുരുും ഉയര്ക്ന്നു േരുന്നേരുോയ

എഴുത്തുിാരിിചലലാ േെിയ നിരയുണ്ടറ സാന്ത്ും ്രത്ിറ്റാേിൊസത്താല് .
.്രശസ്തത്രാണിേര്ക് അേരേരു ലാ റ്റാ
എഴുത്ുന്നേരു മരാലെ ഇുംഗ്ലീ
ആമഘാ

ാ േൃത്തേചില്എന്നാല് .

ില്ഇേരുലാ രളനിള് മവശീയ ത്െത്തില്

ിക്കലപ്പാുന്നിെലഇത്തരക്കാലര മവശീയ .

േുഖയധാരയിമെക്കാനയിക്കാനുള്ള ്ശേും ിൂാിയാണ്ലെസ്റ്റിെൂലാ
നാത്തുന്നത്' .എക്സിിയൂട്ടീവ് ഡയെക്ാര്ക് മജാസഫ് അെക്സാണ്ടര്ക്
രെഞ്ഞു.

'റ്റാ

ാ എഴുത്തുിാര്ക്ക്കറ മവശീയ ത്െത്തില് ത്ുെയ അേസരും ഉെപ്പല

േരുത്തുിയുും റ്റാ

ിള് ത്മ്മ്ിെു ള്ള േിനിേയേള് േര്ക്ധിപ്പിക്കുിയുും

ലളയ്യലി എന്നത്ാണ് ലെസ്റ്റിന്ലെ െക്ഷ്യേചിലൊന്നറ .
റ്റാ

ാബേേിധയേുലണ്ടെിെുും ഇന്ത്യയിലെ സാഹിത്യ ധാരിള്ക്കറ ഒരു

ലരാത്ു സാറ്റാേേുണ്ടററ്റാ
ആമഘാ

ിചലലാ മവശീമയാ ്േഥനേുും മവശീയ .

േുോണ് െിറ്റ ലെസ്റ്റില് നാക്കുന്നത്.' എക്സിിയൂട്ടീവ് ഡയെക്ാര്ക്

എും.ശരരീനാാ രെഞ്ഞു .
ജ്ഞാനരീുും മജത്ാവ് ്രത്ിറ്റാ മെ )ഒഡിയ(, സുംേിധായിി
അരര്ക്ണാലസന്)രുംോചി(, അഞ്ജു േഖിജ )ഇുംഗ്ലീഷ്(, ലജ മവേിി.
)േെയാചും(, ഇരു മേമനാന്)േെയാചും(, ിനിാ ഹാ (ിന്നാ), ിാര്ക്ത്തിി
േി)ത്േിഴ്( ലി., ോെിി അേര്ക് മ

ക് )േൊത്തി(, നരിനി സുരര്ക്)ഇുംഗ്ലീഷ്(

നിരുരോ വത്തറ )രഞ്ചാരി(, രാ്ാീ

യ േുഖിും )മേഘാെയ(, ്ര നയ രോര്ക്

)േൊത്തി(, ല്രാെ. ളെലപ്പള്ളി സാരൂരൊണി )ലത്െുെറ(, ത്രന്നും െിയാസ്ത
)ഉര്ക്വു(, സുജ സൂസന് )േെയാചും(, ലത്ുംസുെ ആലോ )ോക്കു ിിഴക്കറ(,
രവും്ശീ )ആസാേീസ്ത(എന്നിേര്ക് ഇത്തേണലത്ത െിറ്റ ലെസ്റ്റില് രലൊുക്കുന്ന
്രേുഖ എഴുത്തുിാരില് ളിെരാണ്. സുംേിധായിന് അാൂര്ക്
മോരാെിൃഷ്ണന്, രുംോചി എഴുത്തുിാരന് സുമരാധ് സര്ക്ക്കാര്ക്, ്രേുഖ
േുജൊത്തി ിേി ശിത്ാും ശുയശഛ്ര, േൊത്തി എഴുത്തുിാരന് െക്ഷ്റേണ്
ലേയ്ിാാ , േെയാചും ിേി സച്ചിവാനരന്, േുജൊത്തി എഴുത്തുിാരന്
സച്ചിന് മി ിര്ക്, ആര്ക്ട്ടറ ിയൂമെറ്ര്ക് മരാസ്ത ിൃഷ്ണോളാരി, ഉേ വാ ിുഞ്ഞ,
്രേുഖ ര്ത്്രേര്ക്ത്തിന് സിനായര്ക് േസരീവാസന് ., ംപ്പണ് ോേസിന്
ര്ത്ാധിരര്ക് എ സ്ത .ലെസ്റ്റിന്ലെ ഉരമവറാക്കചാണ് എന്നിേര്ക് ്രസന്നരാജന്.
രുസ്തത്ി ്രവര്ക്ശനും, ിേിത്ാ രാരായണും ത്ുാേിയ രരിരാാിിള്ക്കു
രുെമേ േിേര്ക്ത്തനത്തിലെ രുത്തന് ്രേണത്ിള്, ോയനാ ശീെും,
റ്റാ

ിചല ലാ രരിണാേും, നാാി മേവിയിലെ സ്ത്ത്ീ സാന്നിധയും ത്ുാേിയ

ബേേിധയോര്ക്ന്ന േി

യേചലും ലെസ്റ്റില് ളര്ക്ച്ചലളയ്യലപ്പാുും.

2017 ലെ്രുേരിയില് നാന്ന േൂന്നാേത് മേറ്റമേ െിറ്റ ലെസ്റ്റിന്ലെ േുഖയ
്രമേയും ഇന്ത്യന് സാഹിത്യത്തിന്ലെ സേിാെിി േുഖും എന്നത്ായിരുന്നു .
രുംോചി, േൊത്തി, ത്േിഴ്, രഞ്ചാരി,േെയാചും എന്നീറ്റാ
മി്രീിരിച്ചായിരുന്നു ഈ േി

ിലച

യത്തില് ളര്ക്ച്ചിള് നാന്നത്.

