മലയാളം
Maximum : 80 Scores

✅ 1. മലയാളം ക്ലാസുകളിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഇ സി ജി സുദർശനൻ ഉൾക്കാണ്ട രണ്ടു പ്രധാന
നനട്ടങ്ങൾ : ( നകാർ - 2 )
ഒരു കാരയത്തിന് അനനകം തലങ്ങളുണ്ടാകാം എന്ന വലിയ അറിവ്
ഫിസിക്സിക്ല പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്കുള്ള പ്രന ാദനം

✅ 2 . ശകുന്തളക്യ അധിനേപികായി ദുഷ്ഷന്തൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ : ( നകാർ - 2 )
നകാകിലനാരി നപാക്ല പരഭൃത
നാരികൾക് ധാർഷ്ട്യമുണ്ട്

✅ 3 . ഗബ്രിനയൽ ഗാർസിയ മാർനകേസ് എന്ന എഴുത്തുകാരനുമായി ബന്ധക്െടുത്താവുന്ന രണ്ടു പ്രസ്താവനകൾ
: ( നകാർ - 2 )
ലാറ്റിനനമരികൻ സാഹിതയകാരൻ
നനാബൽ സമ്മാനനജതാവ്

✅ 4 . ' കിരാതവൃത്തം ' എന്ന കവിതയിക്ല രണ്ടു ദൃശയബിംബങ്ങൾ തിരക്െടുക്ത്തഴുതുക : ( നകാർ - 2 )
കറുകപ്പുൽത്തുമ്പക്ത്ത അമ്പിളിയുക്ട കളക്മഴുത്ത്
ക്നഞ്ചത്തു പന്തം കുത്തി നിൽക്കുന്ന കാട്ടാളൻ

✅ 5 . ' വാംഖക്െയുക്ട ഹൃദയത്തുടിപ്പുകൾ ' എന്ന ശീർഷകവുമായി നയാജിച്ചു വരുന്ന രണ്ടു പ്രസ്താവനകൾ : (
നകാർ - 2 )
സനപാർട്സ് ഫീച്ചർ
കരികറ്റിൽ നിന്നുള്ള സച്ചിന്റ വിടവാങ്ങൽ

✅ 6 . ' ഖലനല്ല വാക്കുനകട്ടാൽ ' - സന്ദർഭം വിശദമാക്കുക ( നകാർ - 2 )

നള രിതം ആട്ടകഥയിൽ ദമയന്തിയുക്ട നതാഴിയായ നകശിനി ബാഹുകക്നക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകളാണിത്.
ഒളിഞ്ഞം ക്തളിഞ്ഞം ബാഹുകക്ന നിരീേിച്ച നകശിനിക് ബാഹുകക്ന്റ വയക്തിതേക്ത്തക്കുറിച്ച് നതാന്നിയ
മതിൊണ് ഇവിക്ട വയക്തമാകുന്നത്. പുരുഷ രത്നവും ധീമാനുമായ ബാഹുകൻ ഒരു ദുഷ്ട്നല്ല എന്ന് നകശിനി
ദമയന്തിക്യ നബാധയക്െടുത്തുന്നു.

✅ 7 . മാെിളൊട്ട് ര യിതാകൾകിടയിൽ പുലിനകാട്ടിൽ ഹഹദറിക്ന വയതയസ്തനാക്കുന്ന രണ്ടു പ്രനതയകതകൾ
കുറിക്കുക ( നകാർ - 2 )
അറബി - മലയാള സാഹിതയത്തിൽ ഏറനാടൻ ഭാഷ ഉപനയാഗിച്ച പുലിനകാട്ടിൽ അറബി മലയാള
സാഹിതയകാരന്മാരിക്ല നാട്ടുക്മാഴികാരനാണ്. തനിനകരളീയ വിഷയങ്ങളാണ് പുലിനകാട്ടിൽ തക്ന്റ
ര നകൾക് വിഷയമാകിയത്. അന്ധവിശോസങ്ങൾ , അനാ ാരങ്ങൾ , സ്ത്രീകൾ നനരിടുന്ന ദുരിതങ്ങൾ
ഇവക്െതിക്ര നബാധപൂർവ്വം എഴുതിയ ആളാണ് പുലിനകാട്ടിൽ . ഇങ്ങക്ന ഭാഷ , വിഷയം , സമീപനം എന്നീ
കാരയങ്ങളിൽ പുലിനകാട്ടിൽ നവറിട്ടുനിൽക്കുന്നു.

✅ 8 . ഭർത്താവിക്നക്കുറിച്ചുള്ള ശീലാവതിയുക്ട പരാതികൾ എക്ന്താക്കയാണ് ? ( നകാർ - 2 )
എക്ന്തല്ലാം ഔഷധങ്ങൾ ക്കാടുത്തിട്ടും ഭത്താവിക്ന്റ നരാഗത്തിന് ഒരു ശമനവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഭർത്താവിക്ന്റ
ഇഷ്ട്ാനുസരണം ഭേണം ഉണ്ടാകിക്കാടുത്തിട്ടും അനേഹത്തിന് അതിൽ ഒരു സോദും നതാന്നുന്നില്ല. താൻ എന്ത്
ക് യ്താലം പറൊലം അതിക്ലല്ലാം ഭർത്താവ് കുറ്റം കണ്ടു പിടിക്കുന്നു. ഇക്തല്ലാമാണ് ശീലാവതിയുക്ട
പരാതികൾ.

✅ 9 . ' യമുനനാത്രിയുക്ട ഊഷ്മളതയിൽ ' , ' ബദരിയും പരിസരങ്ങളും ' - എന്നീ യാത്രാ വിവരണ ഭാഗങ്ങൾ
പരി യക്െട്ടതിക്ന്റ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഞ്ചാരസാഹിതയ കൃതികൾക്കു നവണ്ട രണ്ടു സവിനശഷതകൾ എഴുതുക
(നകാർ - 2 )
കാഴ്ചകളുക്ട വസ്തുനിഷ്ഠവും കൗതുകകരവുമായ വിവരങ്ങൾ യാത്രാവിവരണങ്ങക്ള വിജ്ഞാനപ്രദമായ
വായനാനുഭവമാക്കും. കാഴ്ചകൾ എഴുത്തുകാരക്ന്റ മനസിൽ ഉണ്ടാകിയ ഹവകാരികാനുഭൂതികൾ പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്
സഞ്ചാര സാഹിതയക്ത്ത സർഗ്ഗാത്മക ര നയാക്കും.

✅ 10 . കാകാരശ്ശി നാടകത്തിക്ന്റ പ്രനതയകതകക്ളക്കുറിച്ച് എഴുതുക (നകാർ - 2 )
ക്തകൻ നകരളത്തിൽ പ്ര ാരത്തിലള്ള , ഏതാണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിക്ന്റ പാരമ്പരയമുള്ള ഒരു നാനടാടി
നാടകമാണ് കാകാരശ്ശി. കാകാര് കളി , കാകാലത്തിനാടകം , കാകാലച്ചിനാടകം എന്നീ നപരുകളിലം
അറിയക്െടുന്ന ഈ കലാരൂപം കാകാർ , കുറവർ വിഭാഗത്തിൽക്പട്ടവർ പരമ്പരയായി പഠിച്ച് അവതരിെിക്കുന്നു.
പാട്ട് , നൃത്തം , ഫലിതം ഇവ ന രുംപടി ന ർത്ത് അവതരിെിക്കുന്ന കാകാരശ്ശി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ
വിനനാദകലയാണ്.

✅ 11 . കലാമണ്ഡലത്തിക്ല പഠന കാലത്ത് അനുഭവിച്ചറിെ ഭാരതപ്പുഴക്യക്കുറിച്ച് ഹഹദരലിയുക്ട
ഓർമ്മകക്ളക്ന്താക്കയാണ് ? ( നകാർ - 2 )
കലാമണ്ഡലക്ത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഹഹദരലിയുക്ട ഓർമ്മകളിൽനിന്ന് നവർക്പടുത്താനാവാത്തവണ്ണം കലർന്നു
കിടക്കുയാണ് നിളക്യക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളും . അന്ന് ഭാരതപ്പുഴ കലാമണ്ഡലത്തിക്ന്റ ഭാഗം നപാക്ല ആയിരുന്നു.
നവനലിലം വറ്റാത്ത നിള വർഷകാലത്ത് കുത്തിക്യാഴുകുന്നത് കണ്ടാൽ നപടിയാവും. നിളയിൽ പ്രഭാതത്തിൽ
കുളിക്കുന്നത് അന്ന് ദിന രയയുക്ട ഭാഗമായിരുന്നു.

❤️ 12 മുതൽ 21 വക്രയുള്ള ന ാദയങ്ങൾക് അരപ്പുറത്തിൽ കവിയാക്ത ഉത്തരക്മഴുതുക . 🌲 4 നകാർ
വീതം . ✅ 10 x 4 = 40 )

✅ 12 . ' പ്രകാശം ജലം നപാക്ലയാണ് ' എന്ന കഥയിക്ല കുട്ടികൾക് കാട്ജിനയിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി
മാഡ്രിെ് നഗരം എപ്രകാരമാണ് അനുഭവക്െടുന്നത്.
മാർനകേസിക്ന്റ പ്രകാശം ജലം നപാക്ലയാണ് എന്ന കഥയിക്ല നടാനട്ടാവും നജാവലം താമസിച്ചിരുന്ന
കാെ്ജിക്ന ക്കാളംബിയയിക്ല ഒരു തുറമുഖപട്ടണമാണ്. അവിക്ട കടനലാരവും വള്ളവും വള്ളപ്പുരയും
നവണ്ടുനവാളം കളിയിടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതുക്കാണ്ട് കുട്ടികളവിക്ട ഉല്ലസിച്ച് ജീവിച്ചു. മാഡ്രിെ് ക്െയിനിക്ല
പരിഷ്കൃത നഗരമാണ്. അവിക്ടയുള്ള ഫ്ലാറ്റിക്ന്റ അഞ്ചാം നിലയിക്ല കുടുസ് അൊർട്ട്ക്മന്റിനലക് കുട്ടികൾക്
ഒതുങ്ങിക്കൂനടണ്ടി വന്നു. ടാെിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വള്ളമല്ലാക്ത അവിക്ട ജലാശയങ്ങക്ളാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
കാെ്ജിക്നയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാലയ സൗഭാഗയങ്ങക്ളല്ലാം കുട്ടികൾക് മാഡ്രിെിൽ നഷ്ട്മായി .

✅ 13 . തക്ന്ന അധിനേപിക്കുന്ന ദുഷ്ഷന്തനനാടുള്ള പ്രതികരണമായി ശകുന്തള പറയുന്ന നലാകതത്തേങ്ങൾ
വിശദമാക്കുക
ശദ്ധജലത്തിൽ കുളിച്ചാലം ക് ളിവാരിപൂശിയാനല മദയാനെ് തൃപ്തിയാവൂ. അതുനപാക്ല പരനിന്ദ ക്കാനണ്ട
ദുഷയന്തന് സനന്താഷം വരൂ. സജ്ജനം ദുർജനക്ത്തനൊലം നിന്ദികയില്ല. എന്നാൽ ദുർജനം സജ്ജനക്ത്തയും
നിന്ദിക്കും. വിരൂപനായ ആൾ കണ്ണാടി കാണം വക്ര താൻ സുന്ദരൻ എന്ന് ധരിക്കും നപാക്ല തക്ന്റ കുറ്റങ്ങൾ
തിരിച്ചറിയാത്തവനാണ് ദുഷ്ഷന്തൻ . അനയക്ന്റ കടുനകാളം ഉള്ള കുറ്റം കക്ണ്ടത്തി ആനേപിക്കുന്നവൻ
ആനനയാളം നപാരുന്ന തക്ന്റ കുറ്റങ്ങൾ ഒട്ടും കാണാറില്ല. എഴുത്തച്ഛക്ന്റ ' കണ്ണാടി കാനമാളവും ' എന്ന
കവിതയിൽ തക്ന്ന ആനേപിച്ച ദുഷ്ഷന്തനനാട് ഈ നലാകതത്തേങ്ങൾ പറൊണ് ശകുന്തള പ്രതികരിക്കുന്നത്.

✅ 14 . കലാമണ്ഡലം ഹഹദരലിക് ബാെക്യക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എക്ന്താക്കയാണ് ?
ഓട്ടുപാറയിക്ല പാട്ടുകാരൻ ക്മായ്തൂട്ടിക് വയസുകാലത്ത് ഉണ്ടായ മകനാണ് ഹഹദരലി. ഹഹദറിന് അഞ്ച്
വയസായനൊൾ ബാെ മരിച്ചു നപായി. അകാലത്തിനിടയിൽ മകക്ന മടിയിൽ കിടത്തി ക്മായ്തൂട്ടി പാടിക്കാടുത്ത
പാട്ടാണ് ഹഹദരാലിക് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സേത്ത് . വാെയിൽ നിന്ന് പകർന്ന് കിട്ടിയ
പാട്ടാണ് ഹഹദരാലിക്യ പാട്ടുകാരനാകിയത്.

✅ 15 . ' അഗ്നിവർണക്ന്റ കാലകൾ ' എന്ന നാടകത്തിക്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏക്താക പ്രവണതകളുക്ട
പ്രതിനിധികളാവാം ? വിലയിരുത്തുക
രഘുവംശത്തിക്ല അവസാനക്ത്ത രാജാവായ അഗ്നിവർണക്ന്റ കഥാപശ്ചാത്തലത്തിൽ സമകാലികരാഷ്ട്രീയ
ജീർണതകക്ള ആനേപഹാസയത്തിലൂക്ട അവതരിെിക്കുന്ന നാടകമാണ് കാവാലത്തിക്ന്റ ' അഗ്നിവർണക്ന്റ
കാലകൾ ' . നാടകത്തിൽ അഗ്നിവർണക്ന്റ പ്രാതിനിധയം വഹിക്കുന്ന മരകാലകൾ എല്ലാത്തരം രാഷ്ട്രീയ
ജീർണതയുക്ടയും അടയാളമാണ്.
നകവലരാമൻ -നിരേരനും നിഷ്കളങ്കനുമായ സാധാരണ പ്രജ . അയാൾക് തക്ന്റ അവകാശങ്ങക്ളക്കുറിനച്ചാ
രാജാവിക്ന്റ ഉത്തരവാദിതേക്ത്തക്കുറിനച്ചാ ഒന്നുമറിയില്ല.
ിന്താരാമനും അയാളുക്ട കയ്യിക്ല പുസ്തകവും നമ്മുക്ട ഭരണഘടനക്യയും നീതിനയായ വയവസ്ഥക്യയും
പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
അധികാരത്തിക്ന്റ ഇടനാഴിയിക്ല ഉപജാപകസംഘമാണ് ക്കാത്തുവാളും രാജഗുരുവും വിദൂഷകനും.
ഒരു ശുദ്ധീകരണത്തിന് നശഷിയുള്ള ജനത്തിക്ന്റനയാ മധയമങ്ങളുക്ടനയാ പ്രതിനിധിയായി അടിച്ചു തളികാരിക്യ
കണകാകാം

✅ 16 . ' അവകാശങ്ങളുക്ട പ്രശ്നം ' എന്ന കഥയിൽ സൂ ിെിക്കുന്ന വിപണിയുക്ട പ്രനതയകതകൾ കുറിക്കുക
ഉല്പന്ന ധാരാളിത്തം , നിർമമത , ക്വളിച്ചത്തിക്ന്റ തിക്കുഴികൾ എന്നിങ്ങക്ന്ന വിപണിയുക്ട പ്രനതയകതകൾ
അവകാശങ്ങളുക്ട പ്രശ്നം എന്ന കഥയിൽ പ്രകടമാണ്. എണ്ണമറ്റ കടകൾ, ഒരികലം അടൊത്ത കടകൾ ,
അവിക്ടയുള്ള ഛായാ പടങ്ങളുക്ട മഹാസാഗരം ഇക്തല്ലാം ഉല്പന്ന ധാരാളിത്തമാണ് സൂ ിെിക്കുന്നത്.
കടകളിക്ല ക്വളിച്ചത്തിക്ന്റ തിക്കുഴിയിൽ വീണ ദിവാകരൻ തക്ന്റ അനനേഷണത്തിൽ പതറിനൊകുന്നത്

വിപണിക്യാരുക്കുന്ന തിക്കുഴിക്യ സൂ ിെിക്കുന്നു. കടകാർ ദിവാകരനനാട് ഒരു അനുഭാവവും കാണിക്കുന്നില്ല.
ഏക്തങ്കിലം പടം നപാനര എന്ന് പരിഹസിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഒടുവിൽ ദിവാകരക്നത്തക്ന്ന വില്പനച്ചരകാക്കുന്നു. ലാഭം
മാത്രം ലേയമാക്കുന്ന വിപണിയുക്ട നിർേയതേം ഇവിക്ട സൂ ിെിക്കുന്നു.

✅ 17 . ആട്ടകഥാകൃത്തുകൾകിടയിക്ല മൗലിക പ്രതിഭയാണ് ഉണ്ണായി വാരയർ . അനേഹക്ത്തക്കുറിച്ച് ഒരു
ലഘുകുറിെ് തയ്യാറാക്കുക
1675 നും 1755 നും ഇടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഉണ്ണായി വാരയർ നള രിതം ആട്ടകഥ എന്ന ഒറ്റക്കൃതി ക്കാണ്ട് തക്ന്ന
മലയാള സാഹിതയത്തിക്ല ിരഞ്ജീവിയായി. വധങ്ങളും പരിണയങ്ങളും നിറെ ആട്ടകഥാ സാഹിതയത്തിൽ
നള രിതക്ത്ത 'നകരളശാകുന്തളം' എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാളിദാസ ശാകുന്തളനത്താട് കിടപിടിക്കുന്ന
ഗുണഗണങ്ങൾ ക്കാണ്ടാണ്. ആടാനും പാടാനും വായിച്ചു രസികാനും ഒരു നപാക്ല മികച്ച കൃതിയാണ്
നള രിതം . നാടകീയത തികെ നള രിതത്തിക്ല ക് റിയ കഥാപാത്രങ്ങക്ളനൊലം വയക്തിതേമുള്ള പൂർണ
കഥാപാത്രങ്ങളായാണ് വാരയർ സൃഷ്ട്ിച്ചത്. ഭാഷാപരമായ ഏത് വയവസ്ഥക്യയും ക്വല്ലുവിളിക്കുന്ന തരത്തിൽ
മലയാള സംസ്കൃതഭാഷകള കൂട്ടികലർത്തി ഒരു ക്വങ്കല ഭാഷ തക്ന്ന നള രിതത്തിൽ ഉണ്ണായി വാരയർ
സൃഷ്ട്ിച്ചിരിക്കുന്നു.

✅ 18 . ഓണകാലത്തു സംഘടിെിക്കുന്ന നാടൻ കലാനമളയിൽ പടയണി അവതരിെിക്കുന്നതിനു മുനന്നാടിയായി
നടത്താനുള്ള ആമുഖ ഭാഷണം തയ്യാറാക്കുക
പ്രിയ കലാനേഹികക്ള,
മധയതിരുവിതാംകൂറിക്ല ഭഗവതി കാവുകളിൽ ആ രിച്ചുവരുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാന കലാരൂപമാണ് പടയണി. ക്കാട്ടും
പാട്ടും തുള്ളലം ിത്രങ്ങളും ശിൽപങ്ങളും ഈ കലാരൂപത്തിക്ന്റ പ്രനതയകതകളാണ്. പാട്ടിക്ന്റയും
തപ്പുതാളങ്ങളുക്ടയും തീെന്തങ്ങളുക്ടയും അകമ്പടിനയാക്ട നകാലങ്ങൾ ഉറഞ്ഞ തുള്ളുന്നു. ഗണപതി, മറുത,
കാലൻ, കുതിര, പേി, യേി, ഹഭരവി തുടങ്ങി നിരവധി നകാലങ്ങൾ പടയണിയിൽ ഉണ്ട്. ഓനരാ നകാലത്തിനും
പ്രനതയകം പാട്ടുകളും ചുവടുകളും ഉണ്ട്. കാലൻ നകാലത്തിൻക്റ തുള്ളലിൽ നാടകീയത ഏറി നിൽക്കും. നടന്മാരും
കാണികളും ഒന്നുന ർന്ന് അവതരിെിക്കുന്ന ഉദാത്തമായ അനുഭവമാണ് നകാലംതുള്ളൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്.
പടയണി പാട്ടുകളും കാവയാത്മകമാണ്. നദവതാ സ്തുതികൾ മുതൽ സാമൂഹികവിമർശനം വക്ര അതിലണ്ട്.

✅ 19 . ' നമാഷണം ' , ' നതങ്ങ ' എന്നീ ര നകൾക് വായനകാരിൽ ിരിയുണർത്താൻ സാധിക്കുന്നുനണ്ടാ ?
എന്തുക്കാണ്ട് ?
. ആനേപഹാസയത്തിന് നക്ല്ലാരുദാഹരണമാണ് അയ്യെെണികരുക്ട ' നമാഷണം ' എന്ന കവിത . ‘
ക്വറുക്മാരു നമാഷ്ട്ാവാനയാക്രക്ന്ന , കള്ളക്നന്നു വിളിച്ചിനല്ല ‘ എന്ന ന ാദയനത്താക്ടയാണ് കവിത
ആരംഭിക്കുന്നത്. ക്വറുക്മാരു നമാഷ്ട്ാവ് എന്ന പ്രനയാഗത്തിലൂക്ട നമാഷണക്ത്ത ലഘൂകരികാനുള്ള ശ്രമം
കാണാം. കവിതയുക്ട അവസാനത്തിക്ല ട്ടങ്ങക്ള മാറ്റാനുള്ള ആഹോനം ഏക്റ രസകരമാണ്. നമാഷണക്ത്ത
അവകാശമാകി മാറ്റാനുള്ള മുദ്രാവാകയം വായനകാരിൽ ിരി ഉണർത്തുന്നു. വലിയ കള്ളങ്ങൾ ക് യ്യുന്നവർ
മാനയന്മാരായി വിലസുന്ന കാലത്ത് തൻക്റ ക് റിയ നമാഷണങ്ങൾ അവകാശമായി കള്ളൻ കാണന്നു.
അയുക്തി മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഹാസയമാണ് ക് റിയാൻ ക്ക ക് റിയാക്ന്റ ' നതങ്ങ ' എന്ന കവിതയിൽ കാണന്നത്.
ക്കാല്ലാങ്കണ്ടത്തിൽ നദവസയയുക്ട തലയിൽ ഒരു ക്പരുന്തൻ നതങ്ങ വീണ. അയാളുക്ട തലയല്ല തകർന്നത് ,
നതങ്ങയാണ്. അതുകണ്ട നദവസയക് ിരിയടകാനായില്ല. ിരിച്ച് ിരിച്ച് ിരിയടകാനാവാക്ത നദവസയ മരിച്ചു.
ഈ യുക്തിയില്ലായ്മയാണ് വായനകാരിൽ ിരിയുണർത്തുന്നത്. ജീവിതം യുക്തിക് അതീതമാക്ണന്ന്
ഓർമക്െടുത്തുന്നനതാക്ടാെം തലയിൽ നതങ്ങ വീണാൽ ിരികരുത് എന്ന ഗുണപാഠം കൂടി ന ർത്തു വച്ചിരിക്കുന്നു.
അത് വായനകാക്ര ിരിെിക്കുന്നു.

✅ 20 . പുലിനകാട്ടിൽ ഹഹദറിക്ന്റ ' ക്വള്ളക്ൊകമാല ' , ' മറിയക്കുട്ടിയുക്ട കത്ത് ' - എന്നീ കൃതികക്ളക്കുറിച്ച്
ലഘുവിവരണം എഴുതുക
മാെിളൊട്ട് ര യിതാകളിൽ ഏക്റ ജനപ്രീതി നനടിയ എഴുത്തുകാരനാണ് പുലിനകാട്ടിൽ ഹഹദർ. തക്ന്റ
കൃതികളിൽ നകരളീയതെ് നൽകിയ സ്ഥാനം ക്കാണ്ടാണ് അനേഹം ശ്രനദ്ധയനായത്. അനേഹത്തിക്ന്റ

സമകാലികരായ മാെിളൊട്ട് ര യിതാകൾ അനറബയൻ രിത്രവും ഇസ്ലാമിനകതിവൃത്തവും കാല്പനിക നലാകവും
അവതരിെിച്ചനൊൾ ഹഹദർ സേന്തം മണ്ണിക്ന്റ (നകരളത്തിക്ന്റ ) കഥയാണ് പറെത്.
ഹഹദർ തക്ന്റ കൃതികളിൽ നകരളീയതെ് നൽകിയ പ്രാധാനയം വയക്തമാക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ്
ക്വള്ളക്ൊകമാല. 1961ൽ നകരളത്തിലണ്ടായ ക്വള്ളക്ൊകമാണ് 'ക്വള്ളക്ൊകമാല' എന്ന കൃതിയിക്ല
പ്രതിപാദയം. 'തക്ന്റ നകരള'ത്തിൽ വന്ന നാശക്ത്തക്കുറിച്ച് അനേഹം ഇതിൽ പറയുന്നത്. തക്ന്റ മണ്ണിൽ ഉണ്ടായ
നാശം അനേഹക്ത്ത നവദനിെിച്ചു. ആ നവദനയാണ് അനേഹം ക്വള്ളക്ൊകമാലയിൽ അവതരിെിക്കുന്നത്.
സാമൂഹയ പരിഷ്കരണം ആയിരുന്നു അനേഹത്തിക്ന്റ കൃതികളിക്ല മുഖയ കാഴ്ചൊട്. അതിനലറ്റവും പ്രധാനമായിരുന്നു
സ്ത്രീകളുക്ട ഉന്നമനം. സ്ത്രീകളനുഭവിക്കുന്ന ക്നാമ്പരങ്ങൾ അനേഹം വളക്ര കൃതയമായി അവതരിെിച്ചു. അതിൽ
ഏറ്റവും മികച്ച നിൽക്കുന്ന ര നയാണ് 'മറിയക്കുട്ടിയുക്ട കത്ത്'. ക്ബല്ലാരി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന തക്ന്റ ഭർത്താവ്
തക്ന്ന സംശയിക്കുന്നതിൽ ക്നാമ്പരക്െട്ട മറിയക്കുട്ടി തക്ന്റ നിരപരാധിതേവും സങ്കടവും വിവരിച്ചുക്കാണ്ട് തക്ന്റ
ഭർത്താവിന് അയക്കുന്ന കത്താണ് മറിയക്കുട്ടിയുക്ട പാട്ട്. മറിയക്കുട്ടിയുക്ട ക്നാമ്പരം വായനകാരുക്ട കണ്ണുകൾ
നനയ്ക്കുകയും ഹൃദയത്തിൽ ക് ന്ന് തട്ടുകയും ക് യ്യുന്നു.

✅ 21 . പരസയങ്ങക്ളയും പ്ര ാരണ യത്നങ്ങളയും ഒന്നടങ്കം അവിശേസനീയക്മന്നും അനഭിലഷണീയക്മന്നും
പരിഗണിക്കുന്നത് അത്ര ശരിയല്ല എന്നുപറയുന്നക്തന്തുക്കാണ്ടാണ് ?
1 . പരസയങ്ങളും പ്ര ാരണയത്നങ്ങളും മാധയമങ്ങളിക്ല പ്രധാനക്െട്ട ഘടകവും വിഭവങ്ങളുമാണ്.
മാധയമങ്ങളിക്ല അനിവാരയ ഘടകങ്ങളാണിവ. അതിശനയാക്തിയില്ലാത്ത പരസയവും പ്ര ാരണവും വളക്ര
വിരളമാണ്. ഈ അതിശനയാക്തിയുക്ട നമക്മ്പാടി ഉള്ളതുക്കാണ്ട് തക്ന്ന പരസയങ്ങക്ളയും
പ്ര ാരണയത്നങ്ങക്ളയും ഒന്നടങ്കം അവിശേസനീയക്മന്നും അനഭിലഷണീയക്മന്നും പറെ് പലനൊഴും
തള്ളികളയാറുണ്ട്. പനേ എല്ലാ പരസയങ്ങളും പ്ര ാരണ യത്നങ്ങളും അതിശനയാക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ
ആവണക്മന്നില്ല. ശു ിതേ പാലനം, നരാഗപ്രതിനരാധം, പുകവലിയുക്ടയും മദയപാനത്തിക്ന്റയും നദാഷഫലങ്ങൾ,
ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ അനുസരിനകണ്ടതിക്ന്റയും കൃതയമായി നികുതി അടനകണ്ടതിക്ന്റയും ആവശയകത ,
വിദയാഭയാസം , തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിനലക് ജനങ്ങളുക്ട ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ പരസയങ്ങളും
പ്ര ാരണങ്ങളും വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വലതാണ്. അതുക്കാണ്ടുതക്ന്ന ഇവക്യ അതിശനയാക്തിപരമായവ എന്ന്
പറെ് തള്ളികളനയണ്ടതില്ല.

❤️ 22 മതൽ 32 വക്ര ന ാദയങ്ങൾക് ഒരു പുറത്തിൽ കവിയാക്ത ഉത്തരക്മഴുതുക . 🌲 6 നകാർ വീതം
🌹( 11 x 6 = 66 )

✅ 22 . സാമൂഹിക ജീവിതം, സാംകാരിക വിനിമയം, സർഗാത്മക ആവിഷ്കാരം, ഭരണഭാഷ, നകാടതി ഭാഷ,
നബാധന മാധയമം എന്നീ തലങ്ങക്ള മുൻനിർത്തി മാതൃഭാഷെ് നൽനകണ്ട പ്രാധാനയക്ത്തെറ്റി വിവരിക്കുക?
സാമൂഹിക ജീവിതം, സംകാരവിനിമയം, സർഗാത്മക ആവിഷ്കാരം, ഭരണഭാഷ, നകാടതി ഭാഷ, നബാധന
മാധയമം എന്നീ തലങ്ങളിക്ലല്ലാം മാതൃഭാഷെ് ഏക്റ പ്രാധാനയമുണ്ട്. മനുഷയൻ സാമൂഹിക ജീവിയാണ് .സാമൂഹിക
ബന്ധങ്ങളുക്ട നിലനില്പിന്, ആശയ വിനിമയത്തിന്,സംകാര വിനിമയത്തിന് ശക്തി പകരുന്ന നരാതസ്സാണ്
മാതൃഭാഷ.ഒരു ഭാഷ നശിച്ചു നപാകുനമ്പാൾ നകവലം ഒരു ഭാഷെപ്പുറം ഒരു സംസ്ക്കാരം നശിച്ചുനപാകുന്നു എന്ന്
പറയുന്നത് അതുക്കാണ്ടാണ്. ഒരു സമൂഹം ഉപനയാഗിച്ചിരുന്ന വാക്കുകൾ ,പാട്ടുകൾ, ഒക്ക അനതാക്ട
അപ്രതയേമാകുന്നു. ഭാഷെ് നൽനകണ്ട കരുതൽ , സ്ഥാനം, പ്രാധാനയം ഇതിൽ നിന്ന് മനസിലാകാം.
അമ്മയുക്ട ഉദരത്തിൽ വച്ച് കുട്ടി നകൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ അവക്ന്റ ഹവകാരിക വളർച്ചെ്
വഴിക്യാരുക്കുന്നതായി ക്തളിെിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുക്ട ിന്താശക്തി, ആശയ രൂപീകരണം, ഭാവനയുക്ടയും
സർഗ്ഗാത്മകതയുക്ടയും വളർച്ച എല്ലാത്തിനും അടിസ്ഥാനം മാതൃഭാഷ തക്ന്ന. അതുക്കാണ്ട് തക്ന്ന നബാധന
മാധയമം എന്ന നിലയിൽ മാതൃഭാഷെ് പ്രാധാനയം ക്കാടുനകണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല മാതൃഭാഷാ പഠനം ഹപ്രമറി
തലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽനകണ്ടതല്ല. ഉന്നത വിദയാഭയാസ രംഗത്തും നബാധന മാധയമം മാതൃഭാഷ
ആകുന്നനതാക്ട കാരയങ്ങൾ ക്പക്ട്ടന്ന് ഗ്രഹികാനും, ക്രിയാത്മകമാകാനും സാധിക്കും.
സർഗ്ഗാത്മക ഇടങ്ങക്ള ഒരാൾക് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി വിനിനയാഗികാൻ കഴിയുന്നത് മാതൃഭാഷയിലൂക്ടയാണ്
. അതിലപരി സർഗ്ഗാത്മകതെ് ശക്തിയും ഓജസ്സം ഹവകാരികതയുക്മല്ലാം ലഭിക്കുന്നത് മാതൃഭാഷയിലൂക്ട
ആവിഷ്ക്കരിക്കുനമ്പാഴാണ്. ഭരണഭാഷയും നകാടതി ഭാഷയും മാതൃഭാഷയാകുനമ്പാൾ അതിൻ്്ക്റ ആനുകൂലയം
ലഭിക്കുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾകാണ്. നിലവിൽ സാധാരണകാർക് അനയമാണ് നീതിനയായ വയവസ്ഥ.
അവരിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുന്നതായി അനുഭവക്െടാറുണ്ട്. ഇവ മാതൃഭാഷയിനലെ് പൂർണ്ണമായും

മാറുന്നനതാക്ട സാധാരണകാർക് വലിയ നീതിയായി അത് മാറും. ഇങ്ങക്ന ഏത് നമഖല എടുത്താലം മാതൃഭാഷ
ജീവശോസമായി അനുഭവക്െടുന്നു.

✅ 23 . ' പ്രകാശം ജലം നപാക്ലയാണ് ' എന്ന കഥയിക്ല അച്ഛനമ്മമാരുക്ട സേഭാവ സവിനശഷതകൾ
വിശദമാക്കുക
നടാനട്ടാ, നജാവൽ എന്നീ രണ്ടു കുട്ടികൾ നകന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായി വരുന്ന മാർ കേസിക്ന്റ കഥയാണ് 'പ്രകാശം
ജലം നപാക്ലയാണ്.' മാജികൽ റിയലിസത്തിന് മികച്ച ഉദാഹരണമായി ഈ കഥക്യ പല നിരൂപകരും
ചൂണ്ടികാട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
കാട്ജിക്ന ഇന്തയാസ് എന്ന തുറമുഖ നഗരത്തിൽ നിന്നും മാഡ്രിെ് എന്ന പരിഷ്കൃത നഗരത്തിനലക് പറിച്ചു
മാറ്റക്െട്ടവരാണ് നടാനട്ടായും നജാവലം . പരീേയിൽ നല്ല നഗ്രഡു വാങ്ങിയാൽ തുഴവള്ളം വാങ്ങിത്തരണക്മന്ന
നിർനേശം അവർ മാതാപിതാകൾക്കു മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നു. പുഴനയാ കടനലാ ഇല്ലാത്ത മാഡ്രിെ് എന്ന
പരിഷ്കൃതനഗരത്തിക്ല ഒരു അൊർട്ട്ക്മന്റിക്ല അഞ്ചാം നിലയിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളുക്ട ആവശയം
വി ിത്രമാക്ണങ്കിലം രേിതാകൾ അത് സാധിച്ചു ക്കാടുക്കുന്നു.
കുട്ടികളുക്ട ആഗ്രഹങ്ങൾ നവഗം സാധിച്ചു ക്കാടുക്കുന്നയാളാണ് അച്ഛൻ. എന്നാൽ കുട്ടികളുക്ട സേഭാവം നന്നായി
മനസ്സിലാകിയിട്ടുള്ള അമ്മ ിലനൊക്ഴാക്ക ഇതിക്ന എതിർക്കുന്നു. കഥയുക്ട തുടകത്തിൽ കുട്ടികൾ തുഴവള്ളം
വാങ്ങിത്തരാൻ ആവശയക്െടുനമ്പാൾ അമ്മ പറയുന്നത് 'വള്ളം തുഴയാൻ ഇവിക്ട ഷവറിൽ നിന്നു വരുന്ന ക്വള്ളം
മാത്രനമയുള്ളൂ' എന്നാണ്. എന്നാൽ സ്ക്കൂളിൽ ഉയർന്ന നഗ്രഡു വാങ്ങുനമ്പാൾ ഭാരയനയാടു പറയാക്ത അച്ഛൻ
അവർക് വള്ളം വാങ്ങിക്കാടുക്കുന്നു.
വള്ളക്ത്ത ഏണിെടികൾ വഴി കുട്ടികൾ മുകളിക്ലത്തിക്കുനമ്പാൾ പെ പറയുന്നത് ' ക്കാള്ളാം, അഭിനന്ദനങ്ങൾ'
എന്നാണ്. ഒന്നാം ക്സമസ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും നല്ല വിദയാർത്ഥിക്കുള്ള സമ്മാനം വാങ്ങിയാൽ ആഴങ്ങളിൽ മുങ്ങാനുള്ള
ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങിത്തരണക്മന്ന് കുട്ടികൾ വീണ്ടും ആവശയക്െടുന്നു. അനൊൾ അമ്മ പറയുന്നത് '
ക് നയ്യണ്ടതു ക് യ്തിട്ടു ഈ പിനള്ളർ ഒരാണി നപാലം സമ്മാനമായി വാങ്ങില്ല. എന്നാൽ എക്ന്തങ്കിലം
നവണക്മന്നവർക്കു വാശി നതാന്നിയാൽ എന്തും ക് യ്യും. നവണക്മങ്കിൽ ടീച്ചറുക്ട കനസര നപാലം അവർ
നനടിക്യടുക്കും.' കുട്ടികളുക്ട മാനസികവയാപാരക്ത്തക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുള്ള ഒരമ്മക്യ ഇവിക്ട കാണാം
വർഷാവസാനം മാതൃകാ വിദയാർത്ഥികളായി തിരക്െടുകക്െട്ട കുട്ടികൾ തങ്ങളുക്ട സഹപാഠികൾക് വീട്ടിൽ
വക്ച്ചാരു പാർട്ടി ക്കാടുകണക്മന്നാവശയക്െട്ടനൊൾ അവർക് പാകത വന്നതിക്ന്റ ക്തളിവാണക്തന്ന് പെ
പറയുനമ്പാൾ അത് സതയമാകാൻ ഹദവമനുഗ്രഹികക്ട്ട എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. ഈ കഥയിക്ല
മാതാപിതാകൾ കുട്ടികളുക്ട കാരയത്തിൽ ഒരു നപാക്ല ശ്രദ്ധാലകളാക്ണങ്കിലം സമീപനത്തിൽ
വയതയസ്തരാക്ണന്നു കാണാം

✅ 24 . ഹദവദശകകത്ത മറ്റു പ്രാർത്ഥനകളിൽ നിന്നു വയതയസ്തമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ചൂണ്ടികാട്ടി സമകാലിക
സാഹ രയത്തിലള്ള പ്രാധാനയം വയക്തമാക്കുക
നകരളത്തിക്ല സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവും നനവാത്ഥാന നായകരിൽ പ്രധാനിയുമായിരുന്നു ശ്രീ നാരായണ
ഗുരു. അനേഹം , ശിവഗിരി മഠത്തിക്ല അനന്തവാസികളായ കുട്ടികൾക് ദിവസവും പ്രാർഥനാ സമയത്ത്
ക് ാല്ലുന്നതിനു നവണ്ടി എഴുതിയ ഗാനമാണ് ' ഹദവദശകം '.
ഹദവദശകത്തിൽ ഏക്തങ്കിലം ഹദവക്ത്ത വിളിച്ചുക്കാണ്ടുള്ള പ്രാർഥനാ രീതിയല്ല കാണന്നത്. മുഴുവൻ നലാക
ജനതയ്ക്കും ഒരുമിച്ചു നിന്ന് അഭയം നതടാവുന്ന ഒരു ഹദവമാണ് ഇവിക്ടയുള്ളത്. നാമരൂപത്തിലൂക്ട ഒരു പ്രനതയക
നപരു പറയാക്ത എല്ലാവർക്കും സേീകാരയമായ ' ' ഹദവനമ ' എന്നു മാത്രമാണ് ഗുരു സംനബാധന ക് യ്യുന്നത്.
എല്ലാവരുക്ടയും ഹദവം ഒന്നാക്ണന്ന സൂ ന ഇവിക്ട ക്തളിഞ്ഞ കാണാം. ' എക്ന്ന രേിനകണനമ ' എന്നല്ല
പറയുന്നത്. ഞങ്ങക്ള രേികണക്മന്നാണ് പ്രാർഥിക്കുന്നത്. പ്രാർഥന തനിക്കു നവണ്ടിയല്ല , എല്ലാവർക്കും
നവണ്ടിയാക്ണന്ന സങ്കല്പമാണ് ഗുരുവിനുള്ളത്. മനുഷയക്ന്റ അടിസ്ഥാന ആവശയങ്ങളായ അന്നവും വസ്ത്രവും
യാക്താരു മുട്ടും കൂടാക്ത തന്ന് ഞങ്ങക്ള രേിച്ചു നപാരുകയും ധനയരാക്കുകയും ക് യ്യുന്ന നീക്യാന്നു മാത്രമാണ്
ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാനായിട്ടുള്ളത് എന്നും ഗുരു പറയുന്നു.
ജാതിയുക്ടയും മതത്തിക്ന്റയും വസ്ത്രധാരണത്തിക്ന്റയും ഇഷ്ട്മുള്ള ഭേണം കഴിക്കുന്നതിക്ന്റയും നപരിൽ നടക്കുന്ന
കലാപങ്ങളും ദുരഭിമാനക്കാലകളും പതിവായിരിക്കുന്ന വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിൽ ഗുരുവിക്ന്റ
ദർശനങ്ങൾക് വലിയ പ്രാധാനയമുണ്ട്. അവ ആഴത്തിൽ ഉൾക്കാനള്ളണ്ടതും പ്ര രിെിനകണ്ടതും ഓനരാ
വയക്തിയുക്ടയും കടമയാണ്.

✅ 25 . ഉല്പന്നങ്ങളുക്ട ധാരാളിത്തത്തിൽ മുങ്ങിനൊകുന്ന ഉപനഭാക്താവിക്ന്റ ധർമ്മസങ്കടക്മന്ന നിലയിൽ '
അവകാശങ്ങളുക്ട പ്രശ്നം ' എന്ന കഥക്യ വിലയിരുത്തുക
പലതരത്തിലള്ള വായനകൾ സാധയമായ ഒരു കഥയാണ് പി പത്മരാജക്ന്റ 'അവകാശങ്ങളുക്ട പ്രശ്നം'.
ഉൽെന്നങ്ങളുക്ട ധാരാളിത്തത്തിൽ മുങ്ങിനൊകുന്ന ഉപനഭാക്താവിക്ന്റ ധർമ്മസങ്കടം കഥയിൽ നകന്ദ്ര
പ്രനമയമായി കടന്നുവരുന്നു.
മരിച്ചവരുക്ട ഛായാ ിത്രങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുന്ന ക്തരുവിനലക് നട്ടുച്ചക് വിയർത്ത് കിതക്ച്ചത്തുന്ന ദിവാകരൻ
സേന്തം മാതാപിതാകളുക്ട ിത്രമാണ് അനനേഷിക്കുന്നത്. ക്തരുവിക്ന്റ ഇരുഭാഗത്തുമുള്ള കടകളിൽ
തൂകിയിട്ടിരിക്കുന്ന അസംഖയം ഛായാപടങ്ങളിൽ തക്ന്റ നവണ്ടക്െട്ടവക്ര തിരെ് നിരാശനാവുകയാണ്
ദിവാകരൻ. ഉൽെന്നങ്ങളുക്ട ക്പരുകത്തിൽ മുങ്ങിനൊകുന്ന ഉപനഭാക്താവായി ദിവാകരൻ മാറുന്നു. കടയിൽ
തൂകിയിട്ടിരിക്കുന്ന അസംഖയം ിത്രങ്ങൾ ദിവാകരക്ന അന്ധാളിെിക്കുന്നു. നഫാനട്ടാ തിരയുനമ്പാൾ ദിവാകരന്
അനുഭവക്െടുന്ന പരിഭ്രമവും നിരാശയും ഇത് വയക്തമാക്കുന്നു.
രാെകൽ നഭദമില്ലാക്ത എനൊഴും തുറന്നുവച്ചിരിക്കുന്ന കടകളിക്ല എണ്ണിത്തിട്ടക്െടുത്താനാകാത്ത
ഉൽെന്നങ്ങളുക്ട ക്പരുകം ദിവാകരക്ന പരിഭ്രമിെിക്കുകയും നിരാശനാക്കുകയും ക് യ്യുന്നു. ഉൽെന്നങ്ങളുക്ട
ധാരാളിത്തത്തിൽ തനിക് നവണ്ടക്െട്ട ിത്രങ്ങൾ ഏക്തന്നറിയാക്ത ദിവാകരൻ കുഴഞ്ഞ നപാകുന്നു. ഛായാ
പടങ്ങൾക് കൂടുതൽ മിഴിനവകാൻ കച്ചവടകാർ അവരവരുക്ട ഭാവനാവിലാസമനുസരിച്ച് കടകളിൽ നിറച്ച
കൃത്രിമമായ ക്വളിച്ചവും ദിവാകരക്ന കബളിെിക്കുന്നുണ്ട്. സമുദ്രം നപാക്ല പടർന്നുകിടക്കുന്ന ഛായാ ിത്രങ്ങളുക്ട
ക്പരുകം ദിവാകരക്ന്റ ആത്മവിശോസക്ത്ത ഉലയ്ക്കുകയും ദിവാകരക്ന തളർത്തുകയും ക് യ്യുന്നുണ്ട്.
ഉൽെന്നങ്ങളുക്ട ധാരാളിത്തത്തിൽ തനികാവശയമുള്ള മുഖങ്ങൾ തക്ന്ന ദിവാകരൻ മറന്നുനപായി എന്ന്
കഥാകൃത്ത് കഥയിൽ സൂ ിെിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങക്ന ഉൽെന്നങ്ങളുക്ട ധാരാളിത്തത്തിൽ മുങ്ങിനൊകുന്ന
ഉപനഭാക്താവിക്ന്റ ധർമ്മസങ്കടം 'അവകാശങ്ങളുക്ട പ്രശ്നം' എന്ന കഥയിൽ വളക്ര കൃതയമായി
ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

✅ 26 . ' നളനില്ലപരാധം നപാൽ
ഉക്ണ്ടന്നാകിലം
കുലനാരികരുത് നകാപം നപാൽ '
- വയവസ്ഥാപിതമായ നിർനേശങ്ങൾകനുസൃതമായി നവണം സ്ത്രീ ജീവികാൻ എന്ന അഭിപ്രായനത്താട് നിങ്ങളുക്ട
പ്രതികരണം എന്താണ് ?
സഹധർമ്മിണി എന്ന പദമാണ് ഭാരയ എന്ന വാകിന് പകരം ഭാരതീയ പുരാണങ്ങളിൽ മികനൊഴും
ഉപനയാഗിക്കുന്നത്. ഭർത്താവിക്നാെം ധർമ്മം ക് യ്ത് ജീവിക്കുന്നവൾന്നവൾ എന്നർത്ഥം . ഭർത്താവിക്ന്റ
ധർമ്മങ്ങളിൽ അയാൾക് കൂട്ടാളിയാണ് ഭാരയ എന്ന ിന്തയാണ് നമ്മുക്ട പുരാണങ്ങൾ പ്ര രിെിച്ചത്. അത്
തക്ന്നയാണ് നമ്മുക്ട കുലനാരീ സങ്കല്പക്ത്ത രൂപക്െടുത്തിയതും.
സ്ത്രീരത്നങ്ങൾ എന്ന് നമ്മുക്ട പുരാണങ്ങൾ ക്കാണ്ടാടിയവക്രല്ലാം പുരുഷാധികാരത്തിക്ന്റ താനന്താന്നിത്തത്തിന്
വഴങ്ങിക്കാടുത്തവരും അതിക്ന്റ ദുരന്തഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചവരുമാണ്. ആ ദുരനുഭവങ്ങൾ േമനയാക്ട
അംഗീകരിച്ച് അനുഭവിക്കുക തങ്ങളുക്ട ധർമ്മമാക്ണന്ന് വിശേസിച്ചവരാണവർ. സീതയും പാഞ്ചാലിയും
ഗാന്ധാരിയും കുന്തിയും ശീലാവതിയും ശകുന്തളയും ദമയന്തിയും എല്ലാം പുരുഷാധികാരത്തിക്ന്റ നടപ്പുശീലങ്ങൾക്
വഴങ്ങിക്കാടുത്തവരാണ്. ഉണ്ണായി വാരയരുക്ട ' നള രിത' ത്തിൽ നളക്ന്റ വാക്കുകളായി നകശിനീ പറയുന്ന
'നളനിക്ല്ലാരപരാധം നപാൽ ..... ' എന്ന വാക്കുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നതും ഈ നടപ്പുശീലം തക്ന്നയാണ്. നളൻ ക്തറ്റ്
ക് യ്താൽനൊലം കുലനാരിയായ ദമയന്തി നകാപികരുത് - എന്ന വയവസ്ഥയിൽ ക്പണ്ണിക്ന കുടുകിയിടുകയാണ്
ക് യ്തത്. അത് അവളുക്ട കുലനാരിതേത്തിന് ന രില്ലനത്ര.
സ്ത്രീയിൽ അടിനച്ചൽെിച്ച കുലസ്ത്രീ സങ്കല്പം ഇന്തയൻ സ്ത്രീതേക്ത്ത തലമുറകളായി പുരുഷക്ന്റ കാൽച്ചുവട്ടിൽ
ക്കട്ടിയിട്ടു എന്നതാണ് രിത്രം പഠിെിക്കുന്നത്. ക്പണ്ണിക്ന്റ അടിമ ജീവിതത്തിന് നയായീകരണമായി പുരുഷൻ
തക്ന്ന സൃഷ്ട്ിച്ചതാണ് ഈ കുലനാരീ സങ്കല്പം.

✅ 27 . ' നല്ലനായിരിെൻ നല്ലതു ഗ്രഹിച്ചീടും
ക്വള്ളക്ത്ത ക്വടിഞ്ഞ പാലന്നക്മന്നതു നപാക്ല '
- ഈ വരികളിക്ല ആശയക്ത്ത ദയാബായിയുക്ട ജീവിതാനുഭവങ്ങനളാടു ന ർത്തുവച്ച് ഒരു ലഘു
പ്രഭേണം ര ിക്കുക

മധയപ്രനദശിക്ല ആദിവാസികൾകിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നകരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സാമൂഹിക
പ്രവർത്തകയാണ് ദയബായ് എന്ന നമഴ്സി മാതു.
കനയാസ്ത്രീ ആവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഉന്നത ബിരുദധാരിയായ ദയാബായി, തനിക് ലഭിക്കുമായിരുന്ന ഉയർന്ന
ഉനദയാഗവും ജീവിതസാഹ രയങ്ങളും ഉനപേിച്ചു ക്കാണ്ടാണ് തക്ന്റ ജീവിതം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർകായി
മാറ്റിക്വച്ചത്. ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മനുഷയരുക്ട ജീവിത സാഹ രയങ്ങൾ അവക്ര അലട്ടുകയും
സുഖപ്രദമായ സാഹ രയങ്ങളിൽ തനിക് ജീവികാൻ കഴിയുകയിക്ല്ലന്നും തിരിച്ചറിയുകയും ക് യ്ത സവിനശഷ
വയക്തിതേത്തിനുടമയാണ് ദയാബായ്.
ആദിവാസി-നഗാത്ര വിഭാഗങ്ങൾ, അവരിക്ലാരാളായാൽ മാത്രനമ തക്ന്ന അംഗീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നു
മനസ്സിലാകിയ ദയാബായി അവരുക്ട നവഷവും ഭാഷയും ഭേണരീതിയും സേീകരിച്ചു അവരിക്ലാരാളായി.
ആനരാരും തിരിഞ്ഞനനാകാത്ത നഗാത്രവർഗ്ഗകാർക് നവണ്ടി വിദയാഭയാസ സ്ഥാപനങ്ങളും അടിസ്ഥാന
സൗകരയങ്ങളും ഒരുക്കുകയും നിരന്തരം ചൂഷണത്തിനും പീെനത്തിനും ഇരയായി ക്കാണ്ടിരുന്ന
നഗാത്രവർഗ്ഗകാർക് നവണ്ടി നിരവധി നിയമ നപാരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുകയും ക് യ്തു ദയബായ്. ദയാബായിയുക്ട
ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇരുളടെ നഗാത്രവർഗ്ഗകാരുക്ട ജീവിതത്തിൽ ക്വളിച്ചം പരത്തുകയും അവരുക്ട
ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ക് യ്തു. ദയാബായിയുക്ട ആത്മകഥയാണ് 'പച്ചവിരൽ'.
'നല്ലനായിരിെവൻ നല്ലത് ഗ്രഹിച്ചിടും ക്വള്ളക്ത്ത ക്വടിഞ്ഞ പാലന്നക്മന്നത് നപാക്ല' എന്ന എഴുത്തച്ഛക്ന്റ
വരികക്ള സാധൂകരിക്കുന്നു നിരവധി സാമൂഹയ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദയാബായിയുക്ട
ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കക്ണ്ടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിക്ലാന്നാണ് ആരും ഏക്റ്റടുകാനും ശുശ്രൂഷികാനും
തയ്യാറാകാതിരുന്ന നിരാലംബരായ ഒരു വൃദ്ധക്ന അവർ ഏക്റ്റടുക്കുന്ന സന്ദർഭം. അവശനായ വൃദ്ധക്ന തക്ന്റ
കൂക്ടയുള്ള ആരും പരി രികാൻ തയ്യാറാവാതിരുന്നനൊൾ ദയാബായി അനേഹക്ത്ത ഹകവിടുന്നില്ല. താൻ കൂടി
ഹകക്വടിൊൽ അനേഹത്തിക്ന്റ പരി രണം ആരും ഏക്റ്റടുകില്ല എന്ന് മനസ്സിലാകിയ ദയാബായി
അനേഹത്തിക്ന്റ ശുശ്രൂഷ സനന്താഷനത്താക്ട ഏക്റ്റടുക്കുന്നു.
ഇത്തരത്തിൽ സഹായം ആവശയമുള്ളവക്ര ന ർത്തു നിർത്തുകയും സഹായിക്കുകയും ക് യ്ത നിരവധി
സന്ദർഭങ്ങൾ ദയാബായിയുക്ട ജീവിതത്തിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

✅ 28 . 'പാരിസ്ഥിതിക അവനബാധം വളർത്തുന്ന കവിതയാണ് കിരാതവൃത്തം'- പ്രസ്താവനയുക്ട സാധയത
പരിനശാധിക്കുക.
പടയണിയുക്ട നാനടാടിസംസ്ക്കാര ശീലകളിൽ അഭിരമിച്ച കടമ്മനിട്ടയുക്ട രൗദ്രസുന്ദര കവിതയാണ്
കിരാതവൃത്തം. ക്പറ്റുകിടക്കുന്ന പുലിയിൽ നിന്നാരംഭിക്കുന്ന ഈ കവിതയിൽ വനയമായ ഒരു മാതൃബിംബം നിറഞ്ഞ
നിൽക്കുന്നത് കാണാം.
തരിശാകക്െട്ട തക്ന്റ ആവാസവയവസ്ഥയിൽ ക്നഞ്ചുനീറി നിൽക്കുന്ന കാട്ടാളന് ഉള്ളിൽ അടങ്ങാത്ത
പകയുണ്ട്. ക്നഞ്ചത്തു നരാഷത്തിക്ന്റ പന്തം കത്തിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതുക്കാണ്ടാണ്.
പ്രകൃതിയിൽ മനുഷയജീവിതം ആനരാപിച്ചുക്കാണ്ടു ടുലമാകുന്ന കവിതയിൽ ജെമായിനൊയ മലയും ആകാശവും
കണ്ട് കാട്ടാളൻ നടുങ്ങുന്നു. ആകാശ വിസ്തൃതിയുള്ള തക്ന്റ ഹപതൃകം ശ്മശാനമായിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുക്ട
മാറിടങ്ങളായ മലകൾ അരിഞ്ഞ വീഴ്ത്തക്െട്ടനൊഴുണ്ടായ പ്രകൃതിയുക്ട കനൽവിളി, ാട്ടുളിയായി കാട്ടാളക്ന്റ
ക്നഞ്ചിൽ തറയ്ക്കുന്നു. അലകടലിൻ നവരുപറികാൻ കുതറുന്ന കാട്ടാളനിൽ, നഷ്ട്ക്െട്ട ഹജവസന്തുലിതതേക്ത്ത
സംഹാരാത്മകമായി തിരിച്ചുപിടികാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കവിക്യ നമുക് കാണാം.
മഴനീരിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന കാട്ടാളക്ന്റ പൂർവ്വകാല നിനവുകളും സൗന്ദരയാത്മകമാണ്. പച്ചെയ്യും, മുത്തങ്ങാപ്പുല്ലും,
നിലാവിക്ന്റ കളക്മഴുത്തുപാട്ടും, തുളസികാടും, പ്രകൃതിയുക്ട താളത്തിലലിെ കാടത്തികളുക്ട നൃത്തവും
കാട്ടാളനിൽ നഷ്ട്നബാധമുണർത്തുന്നു. നതൻകൂടു നതടിനൊയ, പൂക്കൂടനിറൊൻ നപായ കുഞ്ഞങ്ങളുക്ട തിനരാധാനം
കാട്ടാളനിൽ തീരാനവദനയുണർത്തുന്നു. ആ നവദന പ്രതികാരമായി മാറുന്നു.മനുഷയൻ പ്രകൃതിക്യ ചൂഷണം
ക് യ്യുനമ്പാൾ പ്രകൃതിയും ഒരികൽ പ്രതികരിക്കും എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഇവിക്ട നമുക്
കാണാനാവുന്നത്.വികസനത്തിക്ന്റ നപരിൽ നടത്തുന്ന ആസൂത്രിതമല്ലാത്ത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും
അനധികൃത കനയ്യറ്റങ്ങളും ഭൂമിക്യ നവദനിെിക്കുന്നതിക്ന്റ ഫലമാണ് പ്രളയമായും ഭൂകമ്പമായുക്മാക്ക നക്മ്മ
പിന്തുടരുന്നത്. അമ്മയായ പ്രകൃതിക്യ സംരേിനകണ്ടതിക്ന്റ ആവശയകത കാട്ടാളനിലൂക്ട കവി നനമ്മാട്
പറയുന്നു. ശുദ്ധീകരണത്തിലൂക്ട ഭൂമിയുക്ട ഉർവ്വരത വീക്ണ്ടടുക്കുന്ന പുതിയ സേപ്നം കാട്ടാളനിൽ
ദു:ഖശമനമുണ്ടാക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പാരിസ്ഥിതിക അവനബാധം വളർത്തുന്ന കവിതയാണ് കിരാതവൃത്തം
എന്നു കാണാം.

✅ 29 . അരങ്ങിൽ വരാത്ത അഗ്നിവർണ്ണക്നക്കുറിച്ച് മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾ നൽകുന്ന ിത്രം അവതരിെിക്കുക
തനത് നാടക ഹശലിയിൽ ര ിച്ച നാടകമാണ് കാവാലം നാരായണെണികരുക്ട 'അഗ്നിവർണ്ണക്ന്റ
കാലകൾ.' അധികാരത്തിക്ന്റ ജീർണ്ണതക്െതിക്ര ശബ്ദമുയർത്തിയ നാടകമാണിത്. ആറ് കഥാപാത്രങ്ങളും
ഗായക സംഘവും രാജാവിക്ന്റ പ്രതീകമായ മരകാലം - അരങ്ങിൽ നാം കാണന്നതിവക്രയാണ്. അരങ്ങിൽ
വരാത്ത അഗ്നിവർണ്ണക്നക്കുറിച്ച് നക്ല്ലാരു ിത്രം ലഭിക്കുന്നത് ഇവരിലൂക്ടയാണ്.
നാടകത്തിലടനീളം പരാമർശിക്കുന്ന നപരാണ് അഗ്നിവർണ്ണ മഹാരാജാവിനന്റത്. ഒരികൽനൊലം അരങ്ങിൽ
പ്രതയേക്െടാത്ത അഗ്നിവർണ്ണൻ , അരങ്ങിക്ലത്തുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലൂക്ട നാടകത്തിലാക്ക നിറഞ്ഞ
നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മരകാലം തലയിനലറ്റി വരുന്ന വിദൂഷകനാണ് കണ്ടുകിട്ടാത്ത ഹദവമായ അഗ്നിവർണ്ണക്ന്റ
അസാമാനയവും അസുലഭവുമായ കാലകക്ള ആദയമായി പരി യക്െടുത്തുന്നത്. പ്രജാവത്സലനായ രാജാവായി
വാഴ്ത്തി, ആ സന്നിധിയിൽ വിശെ് നപാലം താണതരം കാരയമാകി രാജാവിക്ന ക്വള്ളപൂശി എടുകാൻ ഏക്റ
പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് വിദൂഷകൻ.
ക്കാത്തുവാൾ എന്ന നിയമരാമനിലൂക്ട രാജാവിക്ന കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് .അഗ്നിവർണ്ണ
മഹാരാജാവിന് ഏക്റ ഇഷ്ട്ം തൻ്്ക്റ കുലത്തിക്ല അതുന്നതനായിരുന്ന ശ്രീരാമ ന്ദ്രക്ന്റ നപര് കൂക്ട കൂട്ടി
എല്ലാവരും അറിയക്െടുന്നതാണ്. പ്രജാനേമതൽപരനായ ശ്രീരാമക്ന്റ ആദർശങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാകാക്ത
ജനങ്ങൾക് യാക്താരു പ്രനയാജനവും ഇല്ലാത്ത പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരി തൻകാരയലാഭം
മാത്രമാണ് ലേയമാക്കുന്നക്തന്ന കൃതയമായ സൂ ന ഇവിക്ട നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് . രാജാവിക്ന ഒരു
തവണക്യങ്കിലം ഒന്ന് കാണണം എന്ന തീവ്ര നമാഹവുമായി എത്തുന്ന നകവലരാമൻ , രാജാവിക്നയും
ഭരണക്ത്തയും കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുള്ള ിന്താരാമൻ, ഭരണക്മന്നാൽ തക്ന്റ കയ്യിക്ല ദണ്ഡിനാൽ അമർച്ച
ക് യ്യാനുള്ളതാക്ണന്ന് വിശേസിക്കുന്ന ക്കാത്തുവാൾ, തിരുക്വഴുത്തല്ലാം തക്ന്റ അധീനതയിൽ ആക്ണന്ന്
വിശേസിക്കുന്ന രാജഗുരു, ഇവരിൽ നിക്ന്നല്ലാം രാജാവിക്ന കുറിച്ച് ഭംഗിയായി മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് .
ധാരാളം പുസ്തകം തിന്നു തീർത്ത, വായുക്ണ്ടങ്കിലം വായികാനാൻ നനരമില്ലാക്ത അതിനായി നവക്റാരാക്ള
നിയമിച്ച രാജാവ് എന്ന ക്കാത്തുവാളിക്ന്റ പരാമർശത്തിൽ നിന്നും രാജാവിക്ന്റ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക് പിടിെത്
പണിയുണ്ട് എന്ന് പറെ രാജഗുരുവിൽ നിന്നും ഇന്ദ്രിയനഭാഗത്തിക്ന്റ പാരമയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാജാവിക്ന്റ
ിത്രം ക്തളിെ് കിട്ടുന്നു. രാജാവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുനണ്ടാ എന്ന ന ാദയം ഉന്നയിക്കുന്ന നകവല രാമന് , കഷ്ട്ിച്ച്
ജീവിച്ചിരുപ്പുണ്ട് എന്ന് വിദൂഷകനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ിന്താരാമനും മറുപടി നൽകുന്നു .
ഇക്തല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഒന്നിനനാടും പ്രതിബദ്ധതയില്ലാത്ത , കർത്തവയം മറന്ന ഒരു
ഭരണധികാരിയിനലകാണ്.സാധാരണ ജനങ്ങളുക്ട നേമകാരയങ്ങക്ള നിർേയം അവഗണിക്കുന്ന
ഭരണവയവസ്ഥയുക്ട മൂർത്ത ിത്രവും ഇവിക്ട കാണാം

✅ 30 . കലാമണ്ഡലത്തിക്ല സഹ വിദയാർത്ഥികളുക്ടയും അദ്ധയാപകരുക്ടയും സമീപനക്ത്തക്കുറിച്ച്
ഹഹദരലിയുക്ട ഓർമ്മകൾ എക്ന്താക്കയാണ്?
കഥകളി സംഗീത നലാകക്ത്ത വിസ്മയമായ കലാമണ്ഡലം ഹഹദരലി, അവഗണനയും പരിഹാസവും
അനുഭവിച്ച് വളർന്നു വന്ന കലാകാരനാണ്. ആത്മകഥയായ 'മഞ്ജുതരം ' ത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള '
പദത്തിൻ്്ക്റ പഥത്തിൽ 'എന്ന ഭാഗത്ത് ജാതിമതങ്ങൾകതീതമാണ് കല എന്ന് ജീവിതം ക്കാണ്ട്
അടയാളക്െടുത്തിയ വലിയ കലാകാരക്ന അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു.
ജനനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കുമിടയിൽ പലതരം അവഗണനകൾ നനരിട്ടിരുന്നു ഹഹദരലി . സംഗീതനത്താടുള്ള
വാസന കലാമണ്ഡലത്തിൽ എത്തുന്നതിന് നിമിത്തമായി. ഭയാത്ഭുതങ്ങനളാക്ട അവിക്ടെ് ക് ന്ന ഹഹദരലിക്യ
മാപ്ല ക് കക്നന്ന നിലയിൽ സഹ വിദയാർത്ഥികൾ വച്ച് പുലർത്തിയ അകൽച്ച ഏക്റ നവദനിെിച്ചു. ക്മസ്സിലം
ക്ലാസ്സിലം സഹപാഠികൾ നക്ല്ലാരു ഗയാെ് പുലർത്തിയിരുന്നു. സഹവിദയാർത്ഥികളുക്ട ഇത്തരം അകൽച്ച കുഞ്ഞ
ഹഹദക്റ ഏക്റ നവദനിെിച്ചു.
എന്നാൽ സംഗീതത്തിക്ല അസാധാരണ കഴിവ് തിരിച്ചറിെ ഗുരുകന്മാരായ ശിവരാമനാശാനും നീലകണ്ഠൻ
നമ്പീശനാശാനും ഹഹദരിക്ന ഏക്റ പരിഗണിച്ചിരുന്നു. ആലാപന വഴിയ്ക്കും അഭയസന വഴിയ്ക്കും വയതയസ്ത
പുലർത്തിയിരുന്ന ഈ അദ്ധയാപകർക് ,പാട്ട് നവഗം പഠിക്കുന്ന ഹഹദറിനനാട് വലിയ നേഹമായിരുന്നു. വീട്ടിൽ
നപാകാൻ കാശില്ലാക്ത വിഷമിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കാശ് നൽകിയും, മറ്റ് ആവശയങ്ങൾക് നപാകുനമ്പാൾ
ക്ലാസ്സ് എടുകാൻ ഹഹദരിക്ന വിശേസിനച്ചൽെിച്ചും നപാകുന്നതിൽ നിന്ന് അദ്ധയാപകരുക്ട സമീപനം
മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്.

✅ 31. സാമൂഹിക മാധയമങ്ങളുക്ട പ്ര ാരം ജനാധിപതയനബാധക്ത്ത ശക്തിക്െടുത്തി എന്ന അഭിപ്രായനത്താട്
നിങ്ങൾ നയാജിക്കുന്നുനണ്ടാ? നിങ്ങളുക്ട നിലപാട് വയക്തമാക്കുക.
നയാജിക്കുന്നുണ്ട് . അറിവുകളും വിവരങ്ങളും തത്സമയം നമുക് ലഭിക്കുന്നതിനും , അവനയാട് പ്രതികരിച്ചും
അല്ലാക്തയും സോതന്ത്രാവിഷ്കാരം നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ഹസബർ ഇടമാണ് നവമാധയമങ്ങൾ. വാട്സ്ആെ്,
നഫസ്ുക്, ടേിറ്റർ, ക്ടലിഗ്രാം തുടങ്ങിയ പുതിയ മാധയമങ്ങളുക്ട ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അത് സൃഷ്ട്ിച്ച
ജനാധിപതയ പരിസരമാണ്.
ആക്രയും നിരന്തരമായ നിരീേണത്തിനും വി ാരണയ്ക്കും അത് വിനധയമാക്കുന്നു. രിത്രം തിരെ്
വസ്തുതകളുക്ട പിൻബലനത്താക്ട മർമ്മത്ത് ക്കാള്ളുന്ന ന ാദയം ന ാദികാനും മാധയമസൃഷ്ട്ിക്യന്നു പറഞ്ഞ
ഒഴിഞ്ഞ മാറുന്നവക്ര തുറന്നു കാട്ടാനും ഇന്റർക്നറ്റ് വിവരപ്പുരകൾ സാധാരണകാരക്ന പ്രാപ്തനാക്കുന്നു.
സമകാലികമായി നനാക്കുകയാക്ണങ്കിൽ പ്രളയം, ക്കാനറാണ ഇവക്യാക്ക വന്നനൊഴും അധികാരികളുക്ടയും
വിദഗ്ധരുക്ടയുക്മല്ലാം അറിയിപ്പുകളും നിർനേശങ്ങളും ജനങ്ങക്ള അറിയികാൻ നവമാധയമ നവദി കുറക്ച്ചാന്നുമല്ല
സഹായകമായത്. കുറച്ചു മുൻപ് വക്ര അച്ചടി- ദൃശയമാധയമങ്ങളിൽ വളക്ര ക് റിയ ഒരു ശതമാനം
ുദ്ധിജീവികൾ, സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിക്ല പ്രമുഖർ തുടങ്ങി ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രനമ
ആശയപ്രകാശനത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇന്ന് ജാതി-മത-രാഷ്ട്രീയ ിന്തകൾകതീതമായ
സേതേനബാധവും ജനാധിപതയനബാധവും ജനങ്ങൾകിടയിലണ്ടാവുകയും യാക്താരു നവർതിരിവും ഇല്ലാക്ത
അഭിപ്രായ പ്രകടനം സാധയമാവുകയും ക് യ്യുന്നു.
എന്നാൽ കപട വാർത്തകളും ക്തറ്റായ സനന്ദശങ്ങളും ഒരു നപാരായ്മയായി തുടരുകയും ക് യ്യുന്നു. നലാകത്തിക്ന്റ
ഏതു മൂലയിലം ഉടക്ലടുക്കുന്ന വാർത്താ ശകലങ്ങൾ നലാകം മുഴുവൻ വയാപരിക്കുന്നത് ആർക്കും തടഞ്ഞ
നിർത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണിന്ന്.
നപാരായ്മകൾ ഒട്ടനവധി ചൂണ്ടികാട്ടാനുക്ണ്ടങ്കിലം , സാമൂഹയ മാധയമങ്ങൾ സാധയമാകിയ ജനാധിപതയ നബാധം
ഏക്റ വിലമതിനകണ്ടതു തക്ന്നയാണ്.

✅ 32. ' ഹകക്യാെില്ലാത്ത സനന്ദശം ' എന്ന പാഠഭാഗക്ത്ത ടി പി ശ്രീധരൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിക്ന്റ
ജീവിതത്തിൽ പ്രതീതിയാഥാർത്ഥയം സൃഷ്ട്ിച്ച മാറ്റങ്ങൾ എക്ന്താക്കയാണ് ?
ആധുനികതയും അസ്തിതേദർശനവും മലയാളികൾക് സോനുഭവമായി മാറിയത് എം.മുകുന്ദക്ന്റ
കൃതികളിലൂക്ടയാണ്. കാലത്തിക്ന്റ മാറുന്ന െന്ദനങ്ങക്ള സൂക്ഷ്മമായി ഒെിക്യടുക്കുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ്
മുകുന്ദൻ. ഇന്റർക്നറ്റും ഹസബർ ഇടവും വിർ േൽ റിയാലിറ്റിയും ഹസബർ നപഴ്സണാലിറ്റിയും ഒക്ക നമ്മുക്ട
നിതയജീവിത യാഥാർത്ഥയങ്ങളായി മാറാൻ തുടങ്ങിയനൊൾ എം.മുകുന്ദൻ എഴുതിയ നനാവലാണ് നൃത്തം.
യാഥാർത്ഥയവും പ്രതീതിയാഥാർത്ഥയവും ( റിയൽ നവൾഡും വിർ േൽ നവൾഡും ) തമ്മിലള്ള സംഘർഷം ഈ
നനാവലിക്ന്റ അന്തർധാരയാണ്.
കക്യ്യാെില്ലാത്ത ഇ ക്മയിൽ സനന്ദശത്തിലൂക്ട ടി.പി ശ്രീധരക്ന്റ ജീവിതത്തിനലക് കടന്നുവരുന്ന അഗ്നിയുക്ട കഥ
പറയുന്ന നൃത്തം എന്ന നനാവലിൽ ഹസബർ ജീവിതം വയക്തി ജീവിതക്ത്ത എങ്ങക്ന മാറ്റിമറിക്കുന്നു എന്ന്
കാണാം. ഇന്റർക്നറ്റിൽ ഒരു നമൽവിലാസം ഉണ്ടായനൊൾത്തക്ന്ന ശ്രീധരക്ന്റ ജീവിത രയകക്ള അത്
സോധീനികാൻ തുടങ്ങി. ഹസബർ ജീവിതത്തിക്ന്റ രീതിയിനലക് അയാളുക്ട ജീവിതം പരിവർത്തനം ക് യ്തു.
ഹസബർ നലാകത്ത് ചുമ്മാ അലെ് തിരിയുന്നതും അവിക്ട തനിക്കുള്ള സനന്ദശങ്ങൾ തിരയുന്നതും അയാൾക്
ശീലനമാ അസക്തിനയാ ആയി. രാവിക്ല ഉണർന്ന് പല്ലുനതച്ച് ായ കുടിച്ച് പത്രം വായിച്ചിരുന്ന
പതിവുശീലമുനപേിച്ചു. ഉണർന്നാലടക്ന കമ്പൂട്ടറിന് മുന്നിലിരുന്നു ഇന്റർക്നറ്റിൽ മുങ്ങിത്തെൽ പുതിയ ശീലമായി.
സനന്ദശം തിരയലം ഇന്റർക്നറ്റിൽ വാർത്ത വായനയും ായ കുടിയും പ്രാതലം കഴിൊയി പല്ലു നതെ് . കുളിരു
തുടങ്ങിയാൽ കുളിയും ഇക്ല്ലന്നായി. കുളികാക്ത െി ഓെറന്റം പൂശി ഓഫീസിൽ നപാകുന്നതായി പുതിയ ശീലം.
ശരീരം വൃത്തിയായിരുന്നാൽ കുളിനകണ്ടതില്ല എന്ന നയായീകരണവും അയാൾ കക്ണ്ടത്തി.
കമ്പൂട്ടർ വാങ്ങുകയും ഇന്റർക്നറ്റ് കണേൻ എടുക്കുകയും ക് യ്ത നശഷമാണ് ടി പി ശ്രീധരക്ന്റ ജീവിതം
ഇത്തരത്തിൽ മാറി മറിെത്.

❤️ 33 മുതൽ 36 വക്രയുള്ള ന ാദയങ്ങൾക് ഒന്നരപ്പുറത്തിൽ കവിയാക്ത ഉത്തരക്മഴുതുക . 🌹 8 നകാർ
വീതം ✅ ( 4 x 8 = 32 )

✅ 33 . മനുഷയജീവിതാവസ്ഥകൾ നലാകക്ത്തവിക്ടയും ഒരുനപാക്ലയാക്ണന്നു പറഞ്ഞതരികയാണ്
വിവർത്തന കൃതികൾ ക് യ്യുന്നത്.' പ്രകാശം ജലം നപാക്ലയാണ്' എന്ന കഥക്യ ആെദമാകി വിശദീകരിക്കുക.
പ്രതികൂലസാഹ രയങ്ങളിലം ഭാവനാത്മകമായ ജീവിതം കരുെിടിെികാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷയരാണ്
ഗാബിനയൽ ഗാർസിയ മാർനകേസിക്ന്റ ' പ്രകാശം ജലം നപാക്ലയാണ്' എന്ന കഥയിക്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ.
മുതിർന്നവർക്കാെം നഷ്ട്നലാകങ്ങക്ള തിരിച്ചു പിടികാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് കുട്ടികളും. ജനിച്ച നാട്ടിൽ നിന്നും
പലായനം ക് നയ്യണ്ടി വരുന്ന ജനതയുക്ട ജീവിതാവസ്ഥകളും അതിജീവന വയഗ്രതയും ഏക്റ
നവദനിെിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരം പ്രയാണങ്ങൾ ഏക്റ ബാധിക്കുന്നത് സ്ത്രീകക്ളയും കുട്ടികക്ളയുമായിരിക്കും.
മുതിർന്നവർ ജീവിതത്തിക്ന്റ ഒഴുകിൽ മുനന്നാട്ട് നീങ്ങുനമ്പാഴും കുട്ടികൾക് നഷ്ട്ക്െടുന്ന നലാകത്തിക്ന്റ വയാപ്തി
വളക്ര വലതാണ്.
നടാനട്ടാ, നജാവൽ എന്നീ രണ്ടു കുട്ടികക്ള ചുറ്റിെറ്റിയാണ് കഥ നീങ്ങുന്നത്. ഒരു മുറ്റവും ഉൾകടലിനനാട് ന ർന്ന്
നബാട്ടുകളടുെിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലവുമുണ്ടായിരുന്നു കാട്ജിക്ന ഇന്തയാസിക്ല അവരുക്ട വീടിന്. കടലം കെലം
വള്ളങ്ങളും ധാരാളമുള്ള ആ തുറമുഖ നഗരത്തിൽ നിന്ന് അവർ പറിച്ചു മാറ്റക്െടുന്നു. യൂനറാപയൻ പരിഷ്കൃത
നഗരമായ മാഡ്രിെിൽ വന്നകക്െട്ട കുട്ടികൾ തങ്ങൾക് നഷ്ട്ക്െട്ട നലാകം തിരിച്ചു പിടികാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്
നടത്തുന്നത്. കടലിക്ന്റയും മുറ്റത്തിക്ന്റയും വിശാലതയിൽ നിന്നും ലനാത്മകതയിൽ നിന്നും ഫ്ലാറ്റിക്ന്റ
കൃതയതയിനലയ്ക്കും നിശ്ചലതയിനലയ്ക്കും എത്തിനച്ചരുന്ന കുട്ടികളിലൂക്ട പ്രവാസത്തിക്ന്റ ക്നാമ്പരവും സമരസക്െടലം
കഥയിൽ ആവിഷ്കരികരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടുങ്ങിയ ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ കിടന്ന് ശോസം മുട്ടിയ അവർ തങ്ങളുക്ട
നലാകക്ത്ത മാന്ത്രികമായ ഭാവനയിലൂക്ട യാഥാർത്ഥയമാക്കുന്നു. വിട്ടു നപാനരണ്ടി വന്ന നാട്ടിനലെ് തിരിച്ചു
ക് ല്ലണക്മന്ന അവരുക്ട തീവ്രമായ ആഗ്രഹമാണ് മായാ മനനാജ്ഞമായ ഒരു നലാകം സൃഷ്ട്ികാൻ അവക്ര
പ്രാപ്തരാക്കുന്നത്.
നകാളനിവൽകരണത്തിക്ന്റ അനന്തരഫലങ്ങൾ മനുഷയ ജീവിതത്തിൽ ഏല്പിക്കുന്ന ആഘാതം
അതിഭീകരമായിരിക്കും. തനേശീയരായ ജനങ്ങക്ള ചൂഷണം ക് യ്തുക്കാണ്ടായിരിക്കും ക്കാനളാണിയൽ
ആധിപതയം നടൊക്കുക. പലനൊഴും നാട്ടുകാർ പലായനം ക് യ്യക്െടുന്നു. പിറന്ന വീടും വളർന്ന നാടും ഉനപേിച്ച്
നപാനകണ്ടിവരുന്നവരുക്ട അവസ്ഥ എല്ലാ മനുഷയരിലം ഒരു നപാക്ലയായിരിക്കുക്മന്നതിൽ തർകമില്ല.
നകാളനിവൽകരണം മാത്രമല്ല വംശ വർഗ്ഗീയ ആഭയന്തര കലാപങ്ങളും പലായനങ്ങൾക് കാരണമാകാറുണ്ട്.
നറാഹിംഗയൻ മുസ്ലീങ്ങളുക്ടയും സിറിയൻ കുർേിഷുകളുക്ടയുക്മാക്ക പ്രശനങ്ങൾ നലാക ശ്രദ്ധ
നനടിയവയാണ്.2015 ൽ ക്മെിറ്റനററിയൻ തീരത്ത് കാണക്െട്ട മൂന്നുവയസ്സകാരനായ അലാൻ കുർദിയുക്ട
മൃതനദഹം നലാകമന:സ്സാേിക്യ നവദനിെിച്ചതായിരുന്നു.
ഹജവികവും ലനാത്മകവുമായ ജീവിത പരിസരങ്ങൾ ഉനപേികക്െട്ടു നപാകുന്നവക്ന്റ ഹവകാരികത
നലാകക്ത്തവിക്ടയും ഒന്നു തക്ന്നയായിരിക്കും. അതിജീവനത്തിനായി നാടുവിടുന്നവനും കലാപങ്ങളിൽ നിന്ന്
രേനനടാനായി പലായനം ക് യ്യുന്നവനും അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകളും സംത്രാസവും ഒരു നപാക്ലയാകുന്നു.
പറിച്ചുമാറ്റക്െട്ടവക്ന്റ സംഭ്രമവും നവദനയും അതിൽ നിന്നുള്ള നമാ നവും ആ വിഷ്കരിക്കുന്ന നതാക്ടാെം മനുഷയ
ജീവിതാവസ്ഥകളുക്ട സമാനതകളും കഥയിൽ സൂ ിതമാകുന്നു.

✅ 34 . ബാഹുകനവഷധാരിയായി ക്കാട്ടാരത്തിക്ലത്തിയത് നളനാക്ണന്നു തീർച്ചക്െടുത്താൻ നകശിനി
നടത്തുന്ന പ്രയത്നം വിശദീകരിച്ച് ആ കഥാപാത്രത്തിക്ന്റ സവിനശഷതകൾ വിലയിരുത്തുക
ആട്ടകഥകൾ ആയിരകണകിന് ഉക്ണ്ടങ്കിലം നള രിതം നപാക്ല മഹത്തായ ആട്ടകഥ അക്താനന്ന ഉള്ളൂ.
ആടാനും പാടാനും വായിച്ച് രസികാനും പറ്റിയ കൃതി. തികെ നാടകീയത, വയക്തിതേമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ,
മനുഷയ ജീവിത സംഘർഷങ്ങളുക്ട സൂക്ഷ്മാവതരണം, ക്വറുക്തയല്ല നള രിതക്ത്ത നകരളശാകുന്തളം എന്ന്
പറയുന്നത്.
നള രിതം ആട്ടകഥയിക്ല ക് റിയ കഥാപാത്രങ്ങൾ നപാലം മിഴിവുള്ള വയക്തിതേങ്ങളാണ്. ക്വറും നസവക
കഥാപാത്രങ്ങളായ പർണാദൻ , സുനദവൻ , നകശിനി എന്നിവർ നപാലം അവിസ്മരണീയ കഥാപാത്രങ്ങളാണ്.
ദമയന്തിയുക്ട നതാഴിയായ നകശിനി ഏതാനും രംഗങ്ങളിൽ പ്രതയേക്െടുന്ന കഥാപാത്രമാണ്. പനേ വയക്തിതേ
സവിനശഷത ക്കാണ്ട് അവൾ പൂർണതയുള്ള കഥാപാത്രമാവുന്നു. സതയസന്ധത, ആത്മാർത്ഥത,
സൂക്ഷ്മനിരീേണ പാടവം, മനശാസ്ത്രനബാധം, പരഹൃദയജ്ഞാനം, രഹസയം സൂേികാനുള്ള കഴിവ് എന്നീ
ഗുണങ്ങൾ ഒന്നു ന ർന്ന ഉത്തമയായ നതാഴിയാണ് നകശിനി .
ബാഹുകക്ന വിദർഭയിൽ എത്തികാനുള്ള രഹസയ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയായ നകശിനി ദമയന്തിനയാട് തികെ
ആത്മാർത്ഥതയും സതയസന്ധതയും പുലർത്തുന്നു. തങ്ങളുക്ട രഹസയപദ്ധതി വിജയത്തിക്ലത്തികാൻ
നവണ്ടക്തല്ലാം ക് യ്യുകയും ആ രഹസയം സൂേിക്കുകയും ക് യ്യുന്നു.
ബാഹുകക്ന്റ രഹസയങ്ങൾ അറിയാൻ ഒളിവിലം ക്തളിവിലം നകശിനി നടത്തുന്ന നീകങ്ങളിൽ തന്ത്രശാലിയും
സൂക്ഷ്മ ുദ്ധിയുമായ നതാഴിക്യ കാണാം. കളിമട്ടിൽ ബാഹുകനനാട് സംസാരിക്കുനമ്പാൾ അയാളുക്ട

പ്രതികരണങ്ങൾ മനശാസ്ത്രനബാധനത്താക്ട വിശകലനം ക് യ്ത് ഉള്ളിലിരുെ് ഊഹിക്കുന്ന സൂേമ നിരീേണ
പടുതേം നകശിനിയിൽ കാണാം.
ഒളിച്ചു നിന്ന് ബാഹുകക്ന നിരീേിക്കുനമ്പാഴും കാഴ്ചകളുക്ട കൗതുകത്തിനപ്പുറം രഹസയങ്ങളിനലകാണ്
നകശിനിയുക്ട ശ്രദ്ധ പതിയുന്നത്. ബാഹുകനിൽ കാണന്ന നളക്ന തിരിച്ചറിയാൻ അവൾക് ഒരു വിഷമവും
ഉണ്ടായില്ല. നളന് കിട്ടിയ വരപ്രസാദമാണ് ബാഹുകനിൽ കാണന്നക്തന്ന് അവളുക്ട സൂക്ഷ്മദൃഷ്ട്ികൾ
കക്ണ്ടത്തുന്നു.
പൂമാതിക്നാത്ത ാരുതനനാ - എന്നു സംനബാധന ക് യ്തും ഫലിതമനത്ര പാർനത്താളക്മന്നു ഹധരയക്െടുത്തിയും
ദമയന്തിയുക്ട മനസിക്ന ബലക്െടുത്തി നിർത്താൻ നകശിനി എന്ന നതാഴി നടത്തുന്ന ശ്രമവും എടുത്ത് പറയണം.
പഴയ രാജക്കാട്ടാരങ്ങളിക്ല അന്തപ്പുരങ്ങളിൽ രാജകുമാരിമാക്ര അമ്മക്യനൊക്ല നേഹിച്ചും സംരേിച്ചും
കളിക്കൂട്ടുകാരിക്യനൊക്ല തുണ നിന്നും പരി രിച്ച ഹസരന്ധ്രിമാരുക്ട ഉത്തമ മാതൃകയാണ് നള രിതം
ആട്ടകഥയിക്ല നകശിനി.

✅ 35 . ' അഗ്നിവർണ്ണക്ന്റ കാലകൾ ' എന്ന നാടകത്തിന് അടിച്ചുതളികാരി എന്ന കഥാപാത്രത്തിക്ന്റ
രംഗപ്രനവശനത്താക്ട ഹകവരുന്ന സാമൂഹിക മാനം എന്താക്ണന്ന് വിശകലനം ക് യ്ത് ഉപനയാസം തയ്യാറാക്കുക;
അധികാരത്തിന് ചുറ്റും പറ്റിെിടിച്ച് വളരുന്ന ദല്ലാളൻമാർക്കതിക്ര വിമർശനത്തിക്ന്റ ാട്ടുളിക്യറിയുന്ന ഒരു
നാടകമാണ് കാവാലത്തിക്ന്റ ' അഗ്നിവർണ്ണക്ന്റ കാലകൾ '. രാജാവ് എന്ന പ്രതീകത്തിനു ചുറ്റും താനാണ് നകമൻ
എന്ന മട്ടിൽ ക്കാത്തു വാളും ,വിദൂഷകനും ,രാജഗുരുവും ഒക്ക കടന്നു വരുന്നു . എല്ലാവർക്കും കാണക്െട്ട
ഹദവമായ , എന്നാൽ ആർക്കും കാണാൻ കിട്ടാത്ത ഹദവമായ അഗ്നിവർണ്ണ രാജാവിക്ന്റ കാലകക്ള
വണങ്ങാൻ വിദൂഷകൻ ജനങ്ങക്ള േണിക്കുന്നനതാക്ട തുടങ്ങുന്ന നാടകം അവസാനിക്കുന്നത്
അടിച്ചുതളികാരിയുക്ട വരനവാക്ടയാണ് .
അധികാരിക്യ നനർവഴി നടനത്തണ്ട അനു രസംഘം ഉപജാപകവൃന്ദമായി അധെതിക്കുനമ്പാൾ കുനറകാലം
നിസ്സംഗതനയാക്ട സഹിച്ച ജനം ഒടുവിൽ ഉണർക്ന്നഴുനന്നൽക്കും. തിരുത്തൽ ശക്തിയായി
അടിസ്ഥാനവർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു തക്ന്ന ഒരു പ്രതിനിധി വരും. അഗ്നിവർണ്ണക്ന്റ കാലകളിലാകക്ട്ട ആ
അടിസ്ഥാനവർഗ്ഗ പ്രതിനിധി ഒരു സ്ത്രീ കൂടിയാക്ണന്നുള്ളത് രിത്ര നീതിയായി മാറുന്നു. അവളുക്ട കയ്യിലള്ള
ആയുധമാകക്ട്ട ചൂലാണ്. പ്പു വറുകളും , മാറാലയുക്മാക്ക തൂത്തുകളെ് , ക്വള്ളം തളിച്ച് അധികാരത്തിക്ന്റ
അകത്തളങ്ങൾ ശുദ്ധമാകാനാണ് അവളുക്ട പുറൊട്. തങ്ങളുക്ട ശക്തി തിരിച്ചറിെ് ഉണരുന്ന അടിസ്ഥാന
വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രതീേ പുലർത്തിക്കാണ്ടാണ് നാടകം അവസാനിക്കുന്നത്.
ജനാധിപതയ വയവസ്ഥിതിയിൽ താനഴത്തട്ടിക്ലന്ന് നമ്മൾ വിശേസിക്കുന്നവർ പുലർത്തുന്ന ഉയർന്ന പൗരനബാധം
ിന്തിെിക്കുന്നതാണ്. തങ്ങളുക്ട കർത്തവയങ്ങൾ ക് യ്യാൻ ആരും പഠിെിനകണ്ടതില്ല എന്ന വാക്കുകൾ തക്ന്ന
ഇത് വയക്തമാക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ പൗരശക്തി ഉണർന്നാൽ അധികാര ജീർണ്ണതകൾ ഇല്ലാതാകുക്മന്നും ,
പുതിക്യാരു നലാകം സൃഷ്ട്ികക്െടുക്മന്നും നമുക് പ്രതയാശികാം.

✅ 36 . ചുവക്ട ന ർക്കുന്ന സൂ നകളുക്ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ' ഗൗളിജന്മം ' എന്ന കഥക്യ വിലയിരുത്തുക
# ഹവകാരികത ന ാർന്ന മനുഷയമനസ്സ്
# അന്ധവിശോസങ്ങൾക്കു പിന്നാക്ല നപാകുന്ന സമൂഹം
# ികിത്സാരംഗക്ത്ത കച്ചവടവൽകരണം
# പുരുഷാധിപതയ സമൂഹം
സത്രീ ജീവിതത്തിക്ന്റ ഹവവിധയങ്ങൾ കഥകളിൽ ആവിഷ്കരിച്ച പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയാണ് നഗ്രസി. പ്രനമയം
ക്കാണ്ടും അവതരണ രീതിക്കാണ്ടും വയതയസ്തത പുലർത്തുന്ന ക് റുകഥയാണ് ഗൗളിജന്മം.
നഗരത്തിക്ല ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ഗൗളി ദമ്പതികളുക്ട വീേണനകാണിലൂക്ടയാണ് കഥ
വികസിക്കുന്നത്. അപകടത്തിൽക്െട്ട് ആസന്ന മരണനായി കിടക്കുന്ന ഒരു യുവാവും അയാളുക്ട കാൽകീഴിൽ
ദുുഃഖിതയായി ഇരിക്കുന്ന യുവതിയായ ഭാരയയുമാണ് മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങൾ.
ഇരുട്ട് കുത്തക്ന പതിച്ചതുനപാക്ല മുറിയിനലക് കടന്നു വരുന്ന സന്ദർശക ദുുഃഖിതയായ യുവതിയുക്ട ചുമലിൽ
തട്ടുകയും നിനക് ഇനിയും ജീവിതമുക്ണ്ടന്നും പ്രഗ്നന്റ് ആക്ണങ്കിൽ അനബാർട്ട് ക് യ്യണക്മന്നും ഉപനദശിക്കുന്നു.
ഇതുനകട്ട് ക്പൺഗൗളി പ്രതിനഷധ സേരത്തിൽ ിലയ്ക്കുന്നു.

തുടർന്ന് നൊക്ടറും സംഘവും വരുന്നതുകണ്ട് ആൺഗൗളി നോഭനത്താക്ട പറയുന്നുണ്ട്. "ഇയാളാണ് ഈ
യുവാവിക്ന ക്കാലെ് ക്കാടുത്തത് " എന്ന്. മെെിത്തത്തിന് ികിത്സികാൻ റഫർ ക് യ്യാത്തത് ഇയാളുക്ട
ഈനഗാ മൂലമാക്ണന്ന്. തുടർന്ന് ആൺ ഗൗളി ക്പാൻകുന്നം വർകിയുക്ട കിനശാരലാൽ എന്ന കഥാപാത്രക്ത്ത
കുറിച്ചും ുദ്ധക്നക്കുറിച്ചും ഒക്ക സംസാരിക്കുന്നു. മുജ്ജന്മത്തിൽ താൻ ഒരു കഥാകൃത്ത് ആയിരുന്നു എന്നും
ആൺഗൗളി പറയുന്നു. മുജ്ജന്മക്ത്തക്കുറിച്ച് തനിക് യാക്താരു അറിവുമില്ലാത്തതിൽ ക്പൺഗൗളി വിഷമിക്കുന്നു.
ക്പക്ട്ടന്ന് മുറിയിൽ ഉയർന്ന നിലവിളിയിൽ നിന്ന് യുവാവ് മരിച്ചു എന്ന് തീർച്ചക്െടുത്തി. അയാളുക്ട കുെിക്ന
അവൾ നശിെിക്കുക്മന്ന് അനൊൾ ആൺഗൗളി പറയുന്നു. ഇതുനകട്ട് ക്പൺഗൗളി യുവതിയുക്ട ഇനിയുള്ള
ജീവിതക്ത്ത കുറിച്ച് അറിയാൻ അവളുക്ട ബാഗിക്ല വസ്ത്രത്തിനുള്ളിൽ തിടുകത്തിൽ കയറിക്കൂടി. അവളുക്ട
തീരുമാനത്തിൽ ആൺ ഗൗളി ക്ഞട്ടുന്നു. തക്ന്റ കുഞ്ഞങ്ങളുക്ട അമ്മയാനകണ്ടവളാണ് നീ എന്ന് ആൺഗൗളി
പറയുന്നു. "അതിന് ഏത് ക്പൺഗൗളിക്കും കഴിയും. ഇത് താൻ തക്ന്ന കക്ണ്ടനത്തണ്ട കാരയമാണ് " എന്ന്
പറഞ്ഞക്കാണ്ട് ആൺഗൗളിയുക്ട ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ക്പൺഗൗളി അപ്രതയേയാകുന്നു.
സന്ദർശകയുക്ട കടന്നുവരവും ഉപനദശവും അതുനകട്ട ക്പൺ ഗൗളിയുക്ട ിലെലം എത്ര പുനരാഗമിച്ചാലം
അന്ധവിശോസങ്ങൾക് പുറക്ക നപാകുന്ന സമൂഹക്ത്തയും ഹവകാരികത ന ാർന്ന മനുഷയ മനസ്സിക്നയും
അവതരിെിക്കുന്നു. "ഇന്നക്ത്ത മനുഷയർ ഹൃദയത്തിനല്ല തലനച്ചാറിനാണ് മുൻതൂകം നൽകുന്നത് " എന്ന്
ആൺഗൗളിയുക്ട പ്രതികരണം ബന്ധങ്ങൾകിടയിൽ നഷ്ട്മാകുന്ന ഹവകാരികതക്യ സൂ ിെിക്കുന്നു.
നൊക്ടർമാരും ികിത്സയും ഈ കഥയിൽ ർച്ചാവിഷയമാകുന്നുണ്ട്. മെെിത്തത്തിന് ികിത്സികാൻ വിടാക്ത
അപകടത്തിനലറ്റ പരികിക്ന മാത്രമാണ് ികിത്സിക്കുന്നത്. ികിത്സാരംഗക്ത്ത മത്സരവും
നൊക്ടർമാർകിടയിലള്ള ഈനഗായുക്മല്ലാം കഥാകാരി ഇവിക്ട വിമർശന വിനധയമാക്കുന്നു.
ആണഹന്തക്യ ക്പൺഗൗളി പല സന്ദർഭങ്ങളിലം ന ാദയം ക് യ്യുന്നുണ്ട്. ുദ്ധക്ന്റ നബാനധാദയക്ത്ത നപാലം
ക്പൺഗൗളി വിമർശിക്കുന്നു.
സവിനശഷമായ ആഖയാന രീതിയിലൂക്ട സമൂഹത്തിക്ന്റ പല നമഖലകക്ളയും പിടികൂടിയിരിക്കുന്ന അപ യങ്ങക്ള
നഗ്രസി ഈ കഥയിലൂക്ട ശക്തമായി വിമർശന വിനധയമാക്കുന്നു.

പ്രിയ വിദയാർത്ഥികക്ള ,
HSS Mozhi - ഹയർ ക്സകണ്ടറി മലയാളം അധയാകരുക്ട ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. + 1 , +2 മലയാളം

വിദയാർത്ഥികൾകാവശയമായ പഠന വിഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നു.
- മൂന്ന് തലത്തിലാണ് അവ ആസൂത്രണം ക് യ്തിരിക്കുന്നത്.

1 . YouTube Channel - പാഠയപദ്ധതി ഉനേശയങ്ങക്ളയും ടീച്ചർ ക്ടക്സ്റ്റിക്നയും കൃതയമായി പിന്തുടരുന്ന
വീെിനയാ ക്ലാസുകൾ ാനലിൽ ലഭയമാകിയിരിക്കുന്നു. Link : - Click Here
2 . Telegram Channel : + 1 , +2 ക്ലാസുകൾക് ക്വനവ്വക്റ ാനലകൾ ഉണ്ട്. യു ടൂബ് ാനലിക്ല
ക്ലാസുകൾ ക്രമമായി ഇവിക്ട കാണാം. കൂടാക്ത പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധക്െട്ട അധിക വിവരങ്ങൾ ,
ആെിനയാകൾ, വീെിനയാകൾ , മാതൃകാ ന ാദയങ്ങൾ, ന ാനദയാത്തരങ്ങൾ , നനാട്ട് തുടങ്ങിയവ ഇവിക്ട
ലഭയമായിരിക്കും. +2 Channel Link : Click Here
3 . Note - ഓനരാ പാഠഭാഗത്തിക്ന്റയും നനാട്ട് തയ്യാറാകിയിരിക്കുന്നു. ക്ടലഗ്രാം ാനലിനു പുറനമ,
ഇനൊൾ Hsslive.in വഴിയും നനാട്ട് ലഭയമാകിയിരിക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾ തയ്യാറാകിയ +2 പഠന സഹായി e book രൂപത്തിൽ Amazon ൽ ലഭയമാകിയിരിക്കുന്നു.
Link : Click Here

വീെിനയാ ക്ലാസുകളും നനാട്ടും ഉപനയാഗിച്ച് പഠനം മുനന്നാട്ടു ക്കാണ്ടുനപാവുക. ഫുൾ നകാർ നനടാൻ
അവ നിങ്ങക്ള സഹായിക്കുക തക്ന്ന ക് യ്യും.
നേഹനത്താക്ട,
hssMozhi
WhatsApp no 79024 79435
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