
Decoupage എന്ന  വർണ്ണ വിസ്മയം 

 

കഽടഽുംബശ഼ ബസഺർ.ുകഺും ഇ.ു ഺർട്ടല഻ന്ീറ ഉദ്ഘഺടന 

ുവളയ഻ലഺണ്  ഽഷ് ലത ആ സമ്മഺനും മര഻യ്ക്ക് നൽക഻യത്. 

മൺ ഺതത്ത഻നഽ മഽകള഻ൽ വർണ്ണഺഭമഺയ ച഻തങ്ങളുീട 

 ശ്ചഺത്തലത്ത഻ൽ തന്ീറ മഽഖും കണ്ടുപഺൾ തുേശസവയുംഭരണ വകഽപ് 
മര഻ ീക.ട഻.ജല഼ല഻ന്ീറ മഽഖത്ത് അത്ദഽതും. ' മറഽ വശത്ത് 
കഽടഽുംബവഽമഽണ്ട് ' ആുരഺ  റഞ്ഞഽ. മര഻  ത഻ീയ ആ മുനഺഹരമഺയ 

 ാ  ഺതും ത഻ര഻ച്ചു. കഽടഽുംബു ഺുട്ടഺ കണ്ട മര഻യഽീട കണ്ണുകള഻ൽ 

ആഹ്ലഺദും ത഻ളങ്ങ഻.  ആ അമാലൿമഺയ  സമ്മഺനും തന഻ക് നൽക഻യ 

 ഽഷ് ലതീയ വഺുനഺളും അഭ഻നന്ദ഻ച്ചു.  ഽഷ് ലതയ്ക്കത് 

അഭ഻മഺനന഻മ഻ഷമഺയ഻രഽന്നഽ. 15 വർഷമഺയ഻ അകുത്തത്തറ സവുദശ഻ന഻ 
 ഽഷ് ലത Decoupage എന്ന കലഺരാ ും അഭൿസ഻ച്ചു തഽടങ്ങ഻യ഻ട്ട്. 
 ഺതങ്ങള഻ലഽും മറ്ുും Cut out കൾ  ത഻ച്ച് ന഻റകാട്ട് ീകഺണ്ട്  ശ്ചഺത്തലും 

ഒരഽകഽന്ന ര഼ത഻യഺണ് Decoupage. ബഷ് ഉ ുയഺഗ഻ച്ച്  ഺതത്ത഻ന്ീറ 

മഽകള഻ൽ വർണ്ണ ുലഺകും ത഼ർകഽും. 9 -ാഺാും ക്ലഺസ്സ഻ൽ ു പറ഻ൽ വരച്ചു 
തഽടങ്ങ഻യ  ഽഷ് ലത എന്ന 42 വയസ്സുകഺര഻യഽീട വ഻രലഽകൾ ഇന്ന് 
മൺ ഺതങ്ങള഻ൽ സിഷ്ട഻കഽന്ന ച഻തവ഻സ്മയും അത്ദഽതുത്തഺീടുയ 

ുനഺക഻ ന഻ൽകഺൻ സഺധ഻കാ. 15 വർഷും മഽമ്പ് ട഻.വ഻. യ഻ൽ രഺജസ്ഥഺൻ 

കലഺകഺര഻കൾ ുകഺറ഻യ഻ട്ട ച഻തങ്ങള഻ൽ ആകിഷ്ടയഺയഺണ് 

 ഽഷ് ലതയഽും ഈ ുലഺകീത്തത്തഽന്നത്. കഽടഽുംബത്ത഻ീല ഒറ് ുമഺളഺയ഻ 



ജന഻ച്ച  ഽഷ് ലത കലൿഺണ ുശഷമഺണ് തഺൻ ുലഺകമറ഻യഽന്നീതന്ന് 
 റയഽുമ്പഺൾ ഭർത്തഺവ് നഺരഺയണൻകഽട്ട഻ ഈ കലഺകഺര഻യ്ക്ക് 
കരഽത്തഺയ഻ കാീടയഽണ്ട്. സഺമ്പത്ത഻ക  രഺധ഼നതകൾ മാലും നഺട്ട഻ീല ഒരഽ 
ഡ്ൿാട്ട഻ ീ യ്ക്് ുഷഺപ഻ൽ ുജഺല഻ ീചയ്യുുമ്പഺഴഺണ് മഽണ്ടാർ IRTC യ഻ൽ 

 ര഻ശ഼ലനും നൽകഽന്നഽീണ്ടന്നറ഻യഽന്നതഽും  ീെടഽകഽന്നതഽും. തഽടർന്ന് IRTC 

യഽീട Pot Decoration ുജഺല഻കള഻ൽ  െഺള഻യഺയ഻. തഽടകത്ത഻ൽ മഺസത്ത഻ൽ 

500 രാ  മഺതും ലഭ഻ച്ച഻രഽന്ന  ഻ന്ന഼ട് 7000 മഽതൽ 12000 രാ  വീര 

സമ്പഺദ഻കഺൻ കഴ഻ഞ്ഞ഻രഽന്നഽ. കഽറച്ചു കഺലമഺയ഻ കഽടഽുംബ രമഺയ ച഻ല 

 ശ്നങ്ങളഺൽ IRTC യഽീട  ണ഻യ്ക്കഽ ു ഺകഺൻ കഴ഻യഽന്ന഻ലല.  
അുപഺഴഺണ് കഽടഽുംബശ഼  ഺലകഺട് ജ഻ലലഺ മ഻ഷൻ ഇടീപട്ട് സവതരമഺയ഻ 
സുംരുംഭും തഽടങ്ങഺൻ ു ര഻പ഻കഽന്നത്. അങ്ങ഻ീന മഹ഻മ ീഡ്ുകഺ ആർട്ട് 
എന്ന ു ര഻ൽ യാണ഻റ്്  വർത്തനമഺരുംഭ഻ച്ചു. അകുത്തത്തറ 

 ഞ്ചഺയത്ത഻ൽ 5 -ാഺാും വഺർഡ്഻ീല ുഹമഺുംബ഻ക കഽടഽുംബശ഼ അുംഗമഺണ് 

 ഽഷ് ലത. തന്ീറ അയൽകാട്ടത്ത഻ലഽള്ള കഽറച്ചഺളുകീള കാീടകാട്ട഻ 
യാണ഻റ്് വ഻ ഽല഼കര഻കര഻കഺനഽള്ള ഒരഽകത്ത഻ലഺണ്  ഽഷ് ലത. 

ഉ ുഭഺക്തഺകളുീട ആവശൿമനഽസര഻ച്ച്  ല വല഻പത്ത഻ലഽള്ള 

മൺ ഺതങ്ങൾ ത഻രീഞ്ഞടഽത്ത് 4 ദ഻വസും ന഼ളുന്ന വ഻വ഻ധ ഘട്ടങ്ങള഻ലാീട 

കടന്നഽ ു ഺയഺണ് ഈ മുനഺഹരമഺയ കലഺസിഷ്ട഻കൾ ഉണ്ടഺകഽന്നത്. 

ു ഺള഻ഷ് ീചയ്ക്ത്, ആവശൿമഽള്ള ു ഺുട്ടഺ ുലസർ ഻ന്് എടഽത്ത് 
 ഺതത്ത഻ൽ  ത഻ച്ചത഻നഽ ുശഷും ു ബ഻ക് ീ യ഻ന്റഽ ുയഺഗ഻ച്ച് 
വരയ്ക്കഽന്നഽ.  ഻ന്ന഼ട് വഺർണ഻ഷ് ുകഺട്ട് ീചയ്ക്ത് ഉണകഽന്നഽ. ഗ്ലഺസ്സ് 
ീ യ഻ന്റ഻ുംഗ്, ീക്ല ഓർണ്ണീമന്് ന഻ർമ്മഺണും, കഺൻവഺസ് ീ യ഻ന്റ഻ുംഗ് 

എന്ന഼ ുമഖലകള഻ലഽും ഈ കഽടഽുംബശ഼ സുഹഺദര഻ തന്ീറ  ഺഗത്ദൿും 

ീതള഻യ഻ച്ചു കഴ഻ഞ്ഞഽ. വ഼ട്ടമ്മമഺർകഺയ഻ ലള഻ത കലഺ അകഺദമ഻ 4 

വർഷും മഽമ്പ് ത഻രാര഻ൽ സുംഘട഻പ഻ച്ച ച഻ത രചനഺകൿഺമ്പ഻ൽ 

 ഺലകഺട഻ീന  ത഻ന഻ധ഼കര഻ച്ച്  ീെടഽത്തത്  ഽഷ് ലതയഺണ്. 150 

മഽതൽ 4000 രാ  വീര വ഻ല വരഽന്ന അലെഺര മൺ ഺതങ്ങൾ ഈ 

കലഺകഺര഻യഽീട സർഗ്ഗഺത്ധകതയ഻ൽ തയ്യഺറഺകഽന്നഽ. ഭർത്തഺവ് 

ൂഡ്വറഺയ നഺരഺയണൻകഽട്ട഻യഽും വ഻ദൿഺർത്ഥ഻ന഻കളഺയ ുമഘയഽും 

മഹ഻മയഽും ഈ സുംരുംഭത്ത഻ൽ  ഽഷ് ലതയഽീട 

അനഽഭവസമ്പത്ത഻ീനഺപും ുതഺൾ ുചർന്ന് ന഻ൽകഽന്നഽ.  ഼ഡ്഻ഗ഻ 
വ഻ദൿഺഭൿഺസും ുനട഻യ  ഽഷ് ലതയ്ക്ക് തന്ീറ സുംരുംഭീത്തകഽറ഻ച്ച് 
 റയഽുമ്പഺൾ നാ് നഺവഺണ്, അത഻ുനകഺൾ വർണ്ണങ്ങൾ അവരഽീട 

സിഷ്ട഻കള഻ൽ വഺചഺലമഺയ഻ നീമ്മ ആകർഷ഻ച്ചുീകഺുണ്ടയ഻ര഻കഽും. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


