കകകോഴഴിയയും കഴിഴവഴിയയും- കകോരൂർ നനീലകണ്ഠപഴിള
''നനാടട്യ പ്രധനാനനം നഗരനം ദരരിദനം
നനാടരിൻപുറനം നന്മകളനാൽ സമൃദനം''- കുറരിപ്പുറതത്ത് കകശവൻ നനായർ
 വരഴികളഴിലല ആശയയും:ഗനാമതരിലലെ നരിഷ്കളങ്കരനായ മനുഷട്യർ,മനസരിൽ നന്മ സൂകരിക്കുന്നവർ,
ഗനാമതരിലലെ അയൽപക്ക ബന്ധതരിലലെ ഊഷ്മളത,സർവചരനാചരങ്ങളുമനായുള്ള ആകരനാഗട്യകരമനായ
ബന്ധനം.നഗര ജജീവരിതതരിലലെ ലപനാങ്ങചനം.

 പകോഠകോഭകോഗയും -പ്രധകോന ആശയങ്ങൾ
ഗകോമജനീവഴിതതഴിലന്റെ നഴിതത്യ നഴിർമ്മലമകോയ ലവളഴിചയും തഴിരഴിചറഴിയകോനയും നകോട്ടു നന്മകളുലടെ മങ്ങഴിത്തുടെങ്ങഴിയ ദനീപ
നകോളങ്ങലള ലതളഴിച്ചുണർതകോനയും സഹകോയഴിക്കുന്ന കഥയകോണണ് കകകോഴഴിയയും കഴിഴവഴിയയും.
കനർത നർമ്മതഴിലന്റെ കമലമകോടെഴി കചേർത കഥകോപകോത്രങ്ങളുലടെ ജനീവഴിത ഭകോവങ്ങൾ സൂക്ഷ്മതകയകോലടെ
ചേഴിത്രനീകരഴിക്കുന്ന കകോരൂരഴിലന്റെ വശത്യമകോയ ആഖത്യകോനശശലഴി പരഴിചേയലപടെകോനയും ഈ കഥ
സഹകോയഴിക്കുന.
➢ അതരിലന്റെ ജജീവൻ കപനാകുന്നതു കനാണുകമനാൾ കണ്ണു നരിറയനാതതത്ത് കണരിൽക്കൂടരി വകരണ്ട ലവള്ളനം
വനായരിൽ ഊറുന്നതത്ത് ലകനാണ്ടനാണത്ത്.
➢ മനാർകക്കനാസരികനനാടത്ത് നനരി പറയുക. അലല്ലെങ്കരിൽ അയനാളുലട മകകനനാടത്ത്. അവരനാലരങ്കരിലുമനാണകല്ലെനാ ഇതു
ലചയ്തതത്ത്.
➢ ആ സസനാദുള്ള ശവനം അവരുലട പറമരിനരരികരിൽ കരിടന.
➢ അന്നമ്മക്കത്ത് ആ ലകനാലെപനാതകനം മറക്കനാൻ കഴരിഞരില്ലെ. അവർ അതരിലനക്കുറരിചത്ത് എലനനാലക്കകയനാ
ലപനാറു ലപനാറുത.
➢ അവർ അന്നത്ത് സുഖമനായരി അതനാഴനം കഴരിച. അലനം തനാമസരിലചനമനാതനം.
➢ ആ പൂവൻകകനാഴരി ഒരു വരിപ്ലവനം അഴരിചവരിട.
➢ അടുത പ്രഭനാതതരിൽ അയൽ വജീടുകളരിൽ കകനാഴരി കൂകരിയകപനാൾ ചത കകനാഴരി ദഹരിച
പകസനാശയതരിലലെതരിയ കകനാഴരി, മതനായരി മനാർകഗണ കൂകരി : കനനാക്കജീകക്കനാ[- മതനായരിയുലട
പ്രതരികനാരബുദരി.]
➢ ലകടരികയനാൻ കള്ളപ്പുകലെ ചുമടരിനു കപനായരി ഇടരി ലകനാണ്ടു ചതതു ലകനാണ്ടത്ത് അവൾക്കു വന്ന സസൗഭനാഗട്യനം
➢ അങ്ങലന മുകളരിൽ നരിന കരികഴനാട്ടൂർന്നരിറങ്ങുന്ന മനാർകക്കനാസുനം തനാകഴ നരിന കമകലെനാട വളരുന്ന
മതനായരിയുനം അയൽക്കനാരനായരിപനാർത.
➢ കനാറ്റു മനാറരി വജീശരി.മനാർകക്കനാസത്ത് കജീണരിചകപനാൾ മതനായരി സഹനായരിചതുടങ്ങരി.
➢ മനാർകക്കനാസരിലന്റെ പറമ്പു ലചറുതനായരി.വന കയറരിയവലന്റെ വജീതനം വലുതുനം
➢ അയൽപക്കതത്ത് അതനാഴപടരിണരിക്കനാരൻ പനാർതനാൽ അലതനാരു സസസരകക്കടനാലണന്നത്ത്
അവനറരിയനാനം.
➢ മനാർകക്കനാസത്ത് പരിടരിക്കുന്ന ഭനാഗതരിലന്റെ എതരിരുപരിടരിക്കുക എന്നതത്ത് മതനായരിയുലട വ്രതമനായരി
➢ പണമുലണ്ടന്നത്ത് ഒരനാൾക്കു ഭനാവനം.കുടുനംബസരിതരിയരിൽ അഭരിമനാനനം മറവനത്ത്
➢ അവരുലട പരിണക്കനം ലപലടന്നത്ത് ഇണക്കമനായരി മനാറുനം.
➢ അവർക്കത്ത് പ്രനായനം ലകനാണ്ടുള്ള അവശത നകന്നയുലണ്ടങ്കരിലുനം ചരിലെകപനാൾ അവർ മകകനനാടനം പറയുനം:
മകലന മൂടു മറക്കരുതത്ത്.
➢ ആ വജീടകനാരുലട ഇടയരിൽ ഒരഗരിപർവതനം ലപനാടനാറനായരി നരിൽക്കുകയനാണത്ത്. അതു തനാമസരിയനാലത
ലപനാടനം.
➢ മനാർകക്കനാസരിനത്ത് ഉറക്കനം വന്നരില്ലെ. ആ പ്രവൃതരി ഒരു മുൻ സകലയടുക്കലെനായരികപനായരി. യുദതരിനു
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കനാരണമനായരികപനായരി.
കകനാഴരിലയ എറരിഞ്ഞു ലകനാന്ന കനാരട്യനം തലന്ന സമ്മതരിക്കനാകമനാ എന്നയനാൾക്കു സനംശയനം
മതനായരിയുലട വജീടരിൽ സകലെ വനായുനം അടച പൂടരി മുദലവചരിരരിക്കുകയനാണത്ത്.
കപനാകനാനം, ഇനരിലയന്നനാ തരിരരിച വരുന്ന ലതറരിയനാൻ കമലെകല്ലെനാ. അകങ്ങതരിലലെ അമ്മ
വയസനായരിരരിക്കുകയനാ. തരിരരിച വരുകമനാൾ അവലര കനാണനാൻ ഭനാഗട്യമുണ്ടനായരിലല്ലെങ്കരികലെനാ?
ഞനാനരികങ്ങരലട കൂലടലയനാന കപനാകുകനാ.കകചരരികലെക്കത്ത് .ഇവരിടലത കകനാഴരിലയ കടതരിനത്ത്.ഞനാൻ
കലടന്നനാ മതനായരി പറയുന്നതത്ത്. ഞനാനരിനരി എന്നനാ വരുകനാന്നനാർക്കറരിയനാനം. അതുവലര എലന്റെ വജീടത്ത് അമ്മ
കനനാക്കരിലക്കനാള്ളണനം.
മതനായരിലയനാകണ്ടനാ ഈ കുടതരിലെത്ത് ! അവകനനാലടനാന പറകഞ, എലന്റെ സകകയൽ പരിടരിചത്ത്
വടകക്കതരികലെലക്കനാന ലകനാണ്ടുകപനാകനാൻ.
എലന്റെ മകകന, ഈ നനരിലക്കടവരുലട ഇടയജീന കർതനാലവലന്ന യങ്ങു വരിളരിചരിരുലന്നങ്കരിൽ
ഈ വയനാകവലെരിയരിൽ നരിന്നത്ത് തലെ വലെരിക്കനാൻ മതനായരി കുകറ പനാടുലപകടണ്ടരി വന.

● നന്മകളകോൽ സമൃദ്ധമകോയ നകോടഴിൻ പുറങ്ങളകോണണ് കകോരൂർ കഥകളുലടെ പശകോതലയും.
നകോടഴിൻ പുറലത രണണ് കുടയുംബങ്ങൾ. കസ്നേഹയും ലകകോണ്ടുണകോയ ശവരകോഗത്യകതകോലടെ ജനീവഴിച്ചു കപകോരുന്ന ഗകോമനീണ
കുടയുംബയും. തലമുറകളകോയഴി തകോമസഴിച്ചു കപകോരുന്ന മകോർകകകോസഴിലന്റെയയും മതകോയഴിയലടെയയും കുടയുംബങ്ങൾ
പരസ്പരകോശഴിതതത്വതഴിലന്റെ നന്മ പലകപകോഴയും പ്രകകോശഴിപഴിക്കുനണണ്. നല്ല അയൽപക ബന്ധങ്ങൾ
നഴിലനഴിൽകണലമന്നണ് ആഗഹഴിക്കുന്നവർ. ഒരകോളുലടെ കകകോഴഴിലയ അയകോൾ തലന്ന ലകകോന്നകോൽ അപകടെമഴില്ല.എന്നകോൽ
ശകയ്യബദ്ധയും(ശകയണ് പറഴിയ അബദ്ധയും/ ശക ലകകോണ്ടുള അബദ്ധയും) ലകകോണണ് അനത്യനകോണണ് ലകകോന്നലതങഴിൽ
അതുണകോക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതകോയഴിരഴിക്കുയും. ബന്ധങ്ങളുയും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുയും കവഗയും മറന കപകോവയും. അവഴികവകയും
ലകകോണണ് പല സകോഹസങ്ങൾക്കുയും മുന്നഴിടഴിറങയും. ഇതരയും സകോഹചേരത്യങ്ങളഴിൽ അനഭവസമന്നരകോയ മുതഴിർന്നവരുലടെ
അവസകരകോചേഴിതമകോയ ഇടെലപടെലുകളുയും ശകോസനകളുമകോണണ് അപകടെങ്ങളഴിൽ നഴിന്നണ് രക്ഷലപടത്തുന്നതണ്. മതകോയഴിയലടെ
അമ്മചഴിയലടെ പ്രകകോശയും നഴിറഞ്ഞ വകോക്കുകൾ കുടയുംബമകോയഴി കഴഴിയന്നവർകണ് എകകോലത്തുയും വഴഴിവഴിളകകോയഴി മകോറുന.
പ്രപഞ്ചതഴിലല വസ്തുകളഴികന്മൽ എലന്റെതണ് എന്ന അധഴികകോര ഭകോവവയും അവയഴിലലകോനയും അനത്യരുകടെതണ് ആവരുതണ്
എന്ന വകോശഴിയമകോണണ് കകകോഴഴിയയും കഴിഴവഴിയയും എന്ന കഥയലടെ ഇതഴിവൃതയും.കലകോഭയും (എല്ലകോയും തലന്റെതണ്
മകോത്രമകോകണലമന്ന ചേഴിന) എന്ന ജഴിവഴിത കദകോഷമകോണണ് ഈ കഥ ചേർച ലചേയ്യുന്നതണ്. മനഷത്യരുലടെ ഇതരയും
ചേഴിനകലള വളലര നർമയും കലർതഴി കകോരൂർ അവതരഴിപഴിക്കുന. കുടയുംബ ബന്ധങ്ങളഴിലുയും അയൽപക ബന്ധങ്ങളഴിലുയും
സകോമൂഹത്യ ബന്ധങ്ങളഴിലുയും അകൽചകണ് കഹതുവകോകുന്നതണ് മനഷത്യലന്റെ സത്വകോർത്ഥമകോയ ചേഴിനകളകോണണ്. തലമുറകൾകണ്
മുകമ തുടെങ്ങഴി ലവച കസ്നേകഹകോഷ്മളമകോയ ബന്ധങ്ങലള പണതഴിലന്റെ കണകഴിൽ വഴിലയഴിടന്ന
കലകോഭചേഴിനലയ/സത്വകോർത്ഥതലയ തുറന കകോട്ടുകയകോണണ്, കകോരൂർ ലക്ഷത്യയും ലവയ്ക്കുന്നതണ്.

● മതകോയഴിയലടെ അമ്മ- കഥകോപകോത്ര നഴിരൂപണയും
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കകന്ദ്രകഥനാപനാതനം കഠരിനനാധസനാനരി അനുഭവസമന്നമനായ ഗനാമ ജജീവരിതതരിലന്റെ ലവളരിചനം.
അമ്മചരിയുലട വനാക്കുകൾ കഥനാനട്യതരിൽ ഏലറ ശ്രദരിക്കലപടുന.
മനസരിൽ നന്മ സൂകരിക്കുന. അയൽവജീടരിലലെ മനാർകക്കനാസരിലനയുനം കസ്നേഹരിക്കുന.
ലചറുപതരിലലെ ചങ്ങനാതനം കതഞ്ഞു മനാഞ്ഞു കപനായ മനാർകക്കനാസരിലന്റെയുനം മതനായരിയുലടയുനം ഇടയരിലലെ
ലവളരിചമനായരി മനാറുന (നരിതട്യ നരിർമലെമനായ ലവളരിചനം)
➢ എനനം നന്മയുലട പകതത്ത്.കകനാഴരി കമനാഷണവനം ലകനാലെപനാതകവമനായരി ബന്ധലപടത്ത് നടതരിയ
ലവളരിലപടുതൽ കഥനാഗതരിലയ മനാറരിമറരിക്കുന.
➢ ജയരികലെക്കുള്ള വഴരിയരിൽ അമ്മചരിലയ (മതനായരിയുലട അമ്മ ) കനാണനാൻ മർകക്കനാസത്ത്
എതന.അമ്മചരി മനാർകക്കനാസരിലന ലകടരിപരിടരിചത്ത് ഉമ്മ ലകനാടുക്കുന.
➢ എലന്റെ മകകന ഈ നനരിലകടവരുലട ഇടയജീന്നത്ത് കർതനാവത്ത് എലന്നയങ്ങത്ത് വരിളരിചരിരുലന്നങ്കരിൽ അമ്മചരിയുലട വനാക്കുകൾ

➢ നരിലെനാവ ലപയ്യുന്ന നനാടവഴരിയരിൽ നന്മകൾ അസ്തമരിചരിടരിലചന്നത്ത് കബനാധട്യലപടുതന്ന കഥനാപനാതനം

● അടെഴിവരയഴിട പദങ്ങളുലടെ വഴിപരനീതകോർത്ഥലത കുറഴിക്കുന്ന പദങ്ങൾ കലണത്തുക
➢ സനംഗതരി വളലര നരിസനാരമനായരിരുന.( സനാരനം)
➢ അയൽപക്കലത കനാഴ്ചകൾ അസഹനജീയമനായരിരുന.(സഹനജീയനം)

➢ കൂടതൽ പദങ്ങൾ
•
•
•
•
•
•
•

സഹകരണനം - നരിസഹകരണനം
നശസരനം - അനശസരനം
കളങ്കനം -നരിഷ്ക്കളങ്കനം
ശബനം - നരിശ്ശബനം
സന്തുഷരി -അസന്തുഷരി
കശഷനം - നരികശ്ശഷനം
ലെസൗകരികനം -അലെസൗകരികനം

● ഒറ വകോകത്യമകോകഴി എഴതുക.
➢ ഒരു കയനാലെ ലകനാണ്ടത്ത് കവർതരിരരിക്കലപട രണ്ടുപറമത്ത്. കുകറക്കനാലെനം മുമത്ത് രണ്ടുനം ഒന്നനായരിരുന.
➢ ലതനാടടുതത്ത് വലെരിയ പനാടമുണ്ടത്ത്. ആ പനാടത പണരിക്കു വരുന്നവലരനാലക്ക ആ ലപമരിള്ളയുലട കടയരിൽ
നരിന്നത്ത് സനാമനാനനം വനാങ്ങുനം.

● പ്രകയകോഗ സവഴികശഷത
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കനനാക്കജീകക്കനാ- മതനായരിയുലട പ്രതരികനാരബുദരി
എതരിരുപരിടരിക്കുക - എകപനാഴനം എതരിർക്കുക.
മൂടു മറക്കുക - ലചയ്തു തന്ന ഉപകനാരനം മറക്കുക.
വയനാകവലെരി - അനനാവശട്യമനായരി പ്രശ്നങ്ങളരിൽ ലചനലപടുക /ലവറുലതയുള്ള ഉപദവനം
അടച പൂടരി മുദലവയ്ക്കുക- സസനനം രകയ്ക്കു കവണ്ടരി ഏതു കനാരട്യവനം മറച ലവയ്ക്കുക.

● കൂടതൽ കചേകോദത്യങ്ങൾ
 രണ്ടയൽവക്കകുടുനംബങ്ങൾ തമ്മരിലുള്ള കലെഹങ്ങൾക്കപ്പുറനം സമതരിലന്റെയുനം മൂലെട്യങ്ങളുലടയുനം
സനംഘർഷമനാണത്ത് കകനാഴരിയുനം കരിഴവരിയുനം എന്ന കഥ. വരിലെയരിരുതക?
 മൂലെട്യങ്ങൾക്കത്ത് വരിലെ കൽപരിക്കനാത പുതരിയ കനാലെതരിലന്റെ പ്രതരിനരിധരിയനാണത്ത് മതനായരി.സസഭനാവസവരികശഷതകൾ കലണ്ടതരി കഥനാപനാത നരിരൂപണനം തയനാറനാക്കുക?
 ''നരിലെനാവ ലപയ്യുന്ന നനാടവഴരിയരിൽ നന്മകൾ അസ്തമരിചരിടരില്ലെ.'' കഥ വരിശകലെനനം ലചയ്തത്ത് കുറരിപ്പു
തയനാറനാക്കുക?
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