
 MATTANNUR BRC

സര്വ്വശശികക്ഷാ അഭശിയക്ഷാനസര്വ്വശശികക്ഷാ അഭശിയക്ഷാന

മട്ടന്നൂര് ബബി ആര് സബിമട്ടന്നൂര് ബബി ആര് സബി
ബഷഷീര് കകക്വിസസ



 MATTANNUR BRC

??  വവൈകക്കം മുഹമ്മദദ് വവൈകക്കം മുഹമ്മദദ് 
ബഷഷീറശിനന്റെ ജന്മസ്ഥലക്കംബഷഷീറശിനന്റെ ജന്മസ്ഥലക്കം



 MATTANNUR BRC

കകക്ഷാട്ടയക്കം ജശില്ലയശിനല കകക്ഷാട്ടയക്കം ജശില്ലയശിനല 
തലകയക്ഷാലപ്പറമദ്തലകയക്ഷാലപ്പറമദ്



 MATTANNUR BRC

??വവൈകക്കം മുഹമ്മദദ് ബഷഷീര് വവൈകക്കം മുഹമ്മദദ് ബഷഷീര് 
പ്രസശിദ്ധനക്ഷായതദ് ഏതദ് പ്രസശിദ്ധനക്ഷായതദ് ഏതദ് 

കപേരശിലകപേരശില? ? 



 MATTANNUR BRC

             കബപ്പൂര് സുലതക്ഷാനകബപ്പൂര് സുലതക്ഷാന



 MATTANNUR BRC

??മജഷീദക്കം സുഹറയക്കം മജഷീദക്കം സുഹറയക്കം 
കഥക്ഷാപേക്ഷാത്രങ്ങളക്ഷായ കഥക്ഷാപേക്ഷാത്രങ്ങളക്ഷായ 
ബഷഷീറശിനന്റെ കനക്ഷാവൈലബഷഷീറശിനന്റെ കനക്ഷാവൈല



 MATTANNUR BRC

ബക്ഷാലല്യകക്ഷാലസഖശിബക്ഷാലല്യകക്ഷാലസഖശി
                     



 MATTANNUR BRC

?ബഷഷീറശിനന്റെ ഏതദ് കഥയക്ഷാണദ് ബഷഷീറശിനന്റെ ഏതദ് കഥയക്ഷാണദ് 
ഭക്ഷാര്ഗ്ഗവൈഷീനശിലയക്കം എന്ന ഭക്ഷാര്ഗ്ഗവൈഷീനശിലയക്കം എന്ന 
സശിനശിമകദ് ആധക്ഷാരമക്ഷായതദ്സശിനശിമകദ് ആധക്ഷാരമക്ഷായതദ്??



 MATTANNUR BRC

          നഷീലനവൈളശിചക്കംനഷീലനവൈളശിചക്കം



 MATTANNUR BRC

?മതശിലുകള് എന്ന മതശിലുകള് എന്ന 
സശിനശിമയശിനല നക്ഷായകന സശിനശിമയശിനല നക്ഷായകന 
ആരദ്ആരദ്??



 MATTANNUR BRC

മമ്മൂട്ടശിമമ്മൂട്ടശി



 MATTANNUR BRC

വവൈകക്കം മുഹമ്മദദ് ബഷഷീറശിനന്റെ വവൈകക്കം മുഹമ്മദദ് ബഷഷീറശിനന്റെ 
ഭക്ഷാരല്യയക്ഷാണദ് ചശിത്രതശിലഭക്ഷാരല്യയക്ഷാണദ് ചശിത്രതശില . . ഇവൈരുനടെ ഇവൈരുനടെ 

കപേനരനദ്കപേനരനദ്??



 MATTANNUR BRC

13
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?മൂകദ് മൂകദ്   
കകന്ദ്രകഥക്ഷാപേക്ഷാത്രമക്ഷായ കകന്ദ്രകഥക്ഷാപേക്ഷാത്രമക്ഷായ 
ബഷഷീറശിനന്റെ പ്രശസ്തമക്ഷായ ബഷഷീറശിനന്റെ പ്രശസ്തമക്ഷായ 
കൃതശികൃതശി??



 MATTANNUR BRC

വൈശിശശ്വവൈശിഖല്യക്ഷാതമക്ഷായ മൂകദ്വൈശിശശ്വവൈശിഖല്യക്ഷാതമക്ഷായ മൂകദ്



 MATTANNUR BRC

??ബ    ഷഷീര് എഴുതശിയ ഏക ബ    ഷഷീര് എഴുതശിയ ഏക 
നക്ഷാടെകക്കംനക്ഷാടെകക്കം??
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കഥക്ഷാബഷീജക്കംകഥക്ഷാബഷീജക്കം



 MATTANNUR BRC

?മതശിലുകള് എന്ന സശിനശിമ 
സക്കംവൈശിധക്ഷാനക്കം നചയ്തതദ് 
ഇകദ്ദേഹമക്ഷാണദ്. 
ഇകദ്ദേഹതശിനന്റെ 
കപേനരനദ്?



 MATTANNUR BRC

അടൂര് കഗക്ഷാപേക്ഷാലകൃഷ്ണനഅടൂര് കഗക്ഷാപേക്ഷാലകൃഷ്ണന
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?ഒരു മരക്കം ബഷഷീറശിനന്റെ ജഷീവൈശിതതശിലുക്കം 
സക്ഷാഹശിതല്യതശിലുക്കം സശ്വക്ഷാധഷീനക്കം നചലുതശിയശിട്ടുണദ്. 
അതശിനന്റെ ഇലയക്കം കക്ഷായയമക്ഷാണദ് ചശിത്രതശില. 

ഏതക്ഷാണഷീ മരക്കം?
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മക്ഷാകങക്ഷാസശിനമക്ഷാകങക്ഷാസശിന
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??ഇനല്യയശില സക്ഷാഹശിതല്യതശിനദ് ഇനല്യയശില സക്ഷാഹശിതല്യതശിനദ് 
നലകുന്ന ഏറ്റവക്കം വൈലശിയ നലകുന്ന ഏറ്റവക്കം വൈലശിയ 
പുരസക്ഷാരക്കം ഏതദ്പുരസക്ഷാരക്കം ഏതദ്??



 MATTANNUR BRC

        ജക്ഷാനപേഷീഠക്കംജക്ഷാനപേഷീഠക്കം
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? ബഷഷീറശിനന്റെ ആദല്യനത       
കനക്ഷാവൈല



 MATTANNUR BRC

കപ്രമകലഖനക്കം
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??തക്ഷാനഴെപ്പറയന്നവൈയശില തക്ഷാനഴെപ്പറയന്നവൈയശില 
ബഷഷീറശികന്റെതല്ലക്ഷാത ബഷഷീറശികന്റെതല്ലക്ഷാത 

രചനകയതദ്രചനകയതദ്??
പേക്ഷാത്തുമ്മയനടെ ആടെദ്പേക്ഷാത്തുമ്മയനടെ ആടെദ്

ജന്മദശിനക്കംജന്മദശിനക്കം

മക്ഷാമഴെക്കംമക്ഷാമഴെക്കം

ന്റുപ്പുപ്പക്ഷാനകക്ഷാരക്ഷാകനണക്ഷാര്ന്നദ്ന്റുപ്പുപ്പക്ഷാനകക്ഷാരക്ഷാകനണക്ഷാര്ന്നദ്..
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മക്ഷാമഴെക്കം - (വവൈകലക്ഷാപ്പശിളശി)
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?"ഒനക്കം ഒനക്കം ഇമ്മശിണശി 
ബനല്ലല്യക്ഷാന്നദ്....” എന്ന 
പ്രകയക്ഷാഗക്കം ഏതദ് 
പുസ്തകതശിലക്ഷാണദ്?



 MATTANNUR BRC

ബക്ഷാലല്യകക്ഷാലസഖശി



 MATTANNUR BRC

??കബപ്പൂര് സുലതക്ഷാനദ് ഏറ്റവക്കം കബപ്പൂര് സുലതക്ഷാനദ് ഏറ്റവക്കം 
ഇഷ്ടനപ്പട്ട ഗക്ഷാനക്കംഇഷ്ടനപ്പട്ട ഗക്ഷാനക്കം??



 MATTANNUR BRC

കസക്ഷാ ജക്ഷാ രക്ഷാജകുമക്ഷാരശികസക്ഷാ ജക്ഷാ രക്ഷാജകുമക്ഷാരശി ........



 MATTANNUR BRC

??ബഷഷീര് അനരശിച വൈര്ഷക്കംബഷഷീര് അനരശിച വൈര്ഷക്കം



 MATTANNUR BRC

19941994
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??ബഷഷീറശിനന്റെ മരണ കശഷക്കം ബഷഷീറശിനന്റെ മരണ കശഷക്കം 
പ്രസശിദ്ധഷീകരശിച കനക്ഷാവൈല ഏതദ്പ്രസശിദ്ധഷീകരശിച കനക്ഷാവൈല ഏതദ്??



 MATTANNUR BRC

കപ്രക്കംപേക്ഷാറ്റ



 MATTANNUR BRC

??ഫക്ഷാബശി ബഷഷീറശിനന്റെ 
ആത്മകഥയനടെ കപേനരനദ്?
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""ബഷഷീറശിനന്റെബഷഷീറശിനന്റെ
                      എടെശികയഎടെശികയ ..”..”
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??കബപ്പൂര് എന്ന സ്ഥലക്കം ഏതദ് കബപ്പൂര് എന്ന സ്ഥലക്കം ഏതദ് 
ജശില്ലയശിലക്ഷാണദ് ജശില്ലയശിലക്ഷാണദ് ??



 MATTANNUR BRC

കകക്ഷാഴെശികകക്ഷാടെദ്കകക്ഷാഴെശികകക്ഷാടെദ്
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??സകല ജഷീവൈശികൾകക്കം ഭൂമശിയശിൽ സകല ജഷീവൈശികൾകക്കം ഭൂമശിയശിൽ 
ഒകര അവൈകക്ഷാശമക്ഷാണുളതദ് എന്ന ഒകര അവൈകക്ഷാശമക്ഷാണുളതദ് എന്ന 

ആശയക്കം ഉയര്തശിപ്പശിടെശികന്ന ആശയക്കം ഉയര്തശിപ്പശിടെശികന്ന 
ബഷഷീര് കഥ ഏതദ്ബഷഷീര് കഥ ഏതദ്??



 MATTANNUR BRC

ഭൂമശിയനടെ അവൈകക്ഷാശശികള്ഭൂമശിയനടെ അവൈകക്ഷാശശികള്



 MATTANNUR BRC
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