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മലയാളം ഒന്നാം പേ പ്പർ
എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയികെ! ആദ്യപരീക്ഷയാണ് മ!യാളം. കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസ
ക്കത്താകെട ആദ്യ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയണം . കൃത്യമായ ആസൂത്രണം അനിവാര്യമാണ്.ആകെക അഞ്ചു യൂ
ണിറ്റുകൾ ,പതിനാ!ു പാഠങ്ങൾ. വൈവവിധ്യമാർന്ന രചനകളാൽ സമ്പന്നമാണ് മ!യാളം ഒന്നാം ഭാഷ.ഈ
വ്യത്യസ്തയും സമ്പന്നതയും ഉത്തരങ്ങളിൽ കെതളിയണം.ഓക്കരാ ആവിഷ്കാരങ്ങളും ഓക്കരാ അനുഭൂ
തികളാകണം.വീഡിക്കയാക്ലാസ്സുകൾ,ക്ലാസ്സ്മുറിയിൽ നിന്നു !ഭിച്ച പഠനാനുഭവങ്ങൾ,ഓൺവൈ!ൻ ക്ലാസ്സു
കൾ,നിങ്ങളുകെട നിരീക്ഷണങ്ങൾ,കാഴ്ചപ്പാടുകൾ,വിമർശനാത്മക ചിന്തകൾ,സർഗക്കശഷികൾ ,കാ!ികമായ
വിഷയങ്ങളികെ! നി!പാടുകൾ എന്നിങ്ങകെന സമഗ്രമായി !ഭിച്ച അറിവുകൾ ഉത്തരങ്ങളിൽ നിറയണം.
ആകെകയുള്ള പതിനാ!ുപാഠഭാഗങ്ങളിൽ എട്ട് പാഠങ്ങളാണ് ക്കPാ സ് ഏരിയ(എ- വിഭാഗം)യിൽ
ഉൾകെപ്പടുത്തിയിരി ുന്നത്.ബാ ിയുള്ള ആറ് പാഠങ്ങൾ ക്കനാൺ ക്കPാ സ് ഏരിയ(ബി- വിഭാഗം)യി!ും.
ഈ വർഷം എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ക്കചാദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷി ാം.ഒന്നര മണി ൂറിനുള്ളിൽ 40
മാർ ികെZ പരീക്ഷയാണ് എഴുക്കതണ്ടത്. സമാശ്വാസ സമയം ക്കചാദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് ഉത്തരം രൂപകെപ്പടുത്താ
നുള്ളതാണ്. സ്ക്കകാറിനനുസരിച്ച് ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതി പരിശീ!ി ണം. ആക്കക്ക!ാചിച്ചിരുന്നും ഉത്തരങ്ങൾ
വാരിവ!ികെച്ചഴുതിയും സമയം കളയരുത്.ആത്മസംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാ ണം.ഇതിന് വായനയും ആസൂ
ത്രണവും അനിവാര്യമാണ്.എങ്കിൽ മ!യാളം മധുരി ും.
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ഒക്കരായൂണിറ്റികെനയും സമഗ്രമായികാണണം.
യൂണിറ്റികെ! പ്രക്കവശകത്തിന് ഈ സമഗ്രതാ സ്വഭാവം പ്രകടമാണ്.
ഇത് യൂണിറ്റിക്ക! ് കട ാനുള്ള താക്ക ാൽ തകെന്ന.
ഒക്കരായൂണിറ്റിനും ഓക്കരാ!ക്ഷ്യമുണ്ട്.
ആത്യന്തികമായി ജീവിത പഠനംതകെന്നയാണ് ഭാഷാപഠനം.

1.കാവ്യങ്ങൾ കാലാതീതമാണ്....
കാ!ത്തിന് അതീതമാണ് സാഹിത്യം.
പ്രസിദ്ധരചനകൾ കാ!ക്കദശങ്ങൾ തീതമായി നി!കെകാള്ളും.
പ്രപേവശകം
മനുഷ്യക്കചതനകെയ നിരായുധമാ ന്ന മഹാദു;ഖങ്ങകെള ശമിപ്പി ുവാൻ
കവിതയുകെട സ്ക്കനഹാക്ഷരങ്ങൾ കവികൾ ക്കചർത്തുകെവ ുന്നു.
കാവ്യങ്ങളുകെട സാർവ്വജനീനത ക്കബാധ്യകെപ്പടുത്തുന്ന
കവി സച്ചിദാനന്ദകെZ കവിതാഭാഗം
കവികൾ ്
ക്ക!ാകകെത്തല്ലായിടത്തും
ഒരുഭാഷക്കയയുള്ളൂ

സ്ക്കനഹത്തികെZ
നൻമയുകെട
കരുത!ികെZ
വൈവകാരിക ഭാഷ.

1.ലക്ഷ്മണസാന്ത്വ)ം
എഴുത്തച്ഛകെZ അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടികെ! അക്കയാധ്യാകാണ്ഡത്തികെ! ഏതാനും ഭാഗമാണ്
പാഠഭാഗം-!ക്ഷ്മണസാന്ത്വനം.
ക്കsാധംകെകാണ്ട് ജ്വ!ിച്ച !ക്ഷ്മണകെന സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നതാണ് സന്ദർഭം.
എഴുത്തച്ഛൻ മനശ്ശാസ്ത്രപരമായ സമീപനത്തി!ൂകെടയാണ് കവിത ആരംഭി ുന്നത്
വത്സ!സൗമിക്കത്ര!കുമാര!-എന്ന സംക്കബാധനയി!ൂകെട
നിത്യപരിചിതങ്ങളായ വസ്തു ൾ ഉദാഹരിച്ചാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ശ്രീരാമനി!ൂകെട പ്രപഞ്ചസത്യം
ക്കബാധ്യകെപ്പടുത്തുന്നു
• കാ!മാകുന്ന അഹി(പാമ്പ്) ക്ക!ാകകെത്ത വിഴുങ്ങുക്കമ്പാഴും
പാമ്പിൻ വായി!കകെപ്പട്ട തവള ഭക്ഷണത്തിന്നക്കപക്ഷി
സുഖങ്ങൾ ക്കതടിക്കപ്പാകുന്നു

മർത്ത്യജൻമം
ക്ഷണഭംഗുരം

•
•
•

•

പേ6ാധം
•
•
•
•

ുന്നതുക്കപാകെ! മനുഷ്യൻ

സുഖക്കഭാഗങ്ങൾ മിന്നൽ പിണരുക്കപാകെ!
ചുട്ടുപഴുത്ത ക്ക!ാഹത്തിൽ പതി ുന്ന കെവള്ളത്തുള്ളിക്കപാകെ!
വഴിയമ്പ!ങ്ങളികെ! യാത്ര ാകെരക്കപ്പാകെ!
നദിയി!ൂകെടകെയാഴുകുന്ന വിറകിൻ കഷണം ക്കപാകെ!.

രിത്യജിപേക്കണം

ഷഡ് വികാരങ്ങളായ കാമം ,ക്കsാധം,ക്ക!ാഭം,ക്കമാഹം,മദം,മാത്സര്യം ഒഴിവാ ണം.
ക്കമാഹങ്ങളകറ്റാൻ ജ്ഞാനം സിദ്ധി ണം.ജ്ഞാനം ക്കനടുക്കമ്പാൾ സത്യം തിരിച്ചറിയും.
അധർമം ഉക്കപക്ഷി ണം.
ക്കsാധം വിനകൾ വരുത്തികെവ ും .അത് ഉക്കപക്ഷി ണം .
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പേ7ാദ്യ സാധ്യതകൾ
•
•
•
•

!ക്ഷ്മണസാന്ത്വനത്തികെZ സമകാ!ിക പ്രസക്തി
എഴുത്തച്ഛകെZ ജീവിത ദർശനം - പ്രസംഗം,ഉപന്യാസം,എഡിക്കറ്റാറിയൽ
എഴുത്തച്ഛകെZ തത്ത്വചിന്ത ,ഭാഷാപ്രക്കയാഗം,അ!ങ്കാര കല്പനകൾ.
കാവ്യസൗന്ദര്യം -ശബ്ദസൗന്ദര്യം,(അക്ഷരപ്രാസം-ദ്വിതീയാക്ഷരം,അനുപ്രാസംവ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുകെട ആവർത്തനം) അർത്ഥസൗന്ദര്യം

2.ഋതുപേയാഗം
കാളിദാസകെZ ഭാവന ഏററവും കെതളിഞ്ഞു പ്രകാശി ുന്ന നാടകമാണ് അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം.
'അഭിജ്ഞാനം'- എന്നാൽ അടയാളം.അടയാളം ക്കമാതിരംതകെന്ന -'വൈവഷമ്യ ാരൻ'- എന്ന് ശകുന്തള തകെന്ന
പറയുന്ന സന്ദർഭം പാഠഭാഗത്തുണ്ട്. ഒക്കട്ടകെറ വിവർത്തനങ്ങൾ ഈ കൃതി ുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.'മ!യാളശാകു
ന്തളം'- എന്ന ക്കപരിൽ ഏ ആർ രാജരാജവർമ്മ മ!യാളത്തിക്ക! ് വിവർത്തനം കെചയ്ത കൃതിയികെ!
ഏതാനും ഭാഗമാണ് പാഠസന്ദർഭം.
ശീർഷകത്തിന്റെ= ഔ7ിത്യം
ഋതു ളിൽകെവച്ച് ക്കശ്രഷ്ഠമാണ് വസന്തം. വസന്തകാ!ം തകെന്നയാണ് 'ഋതു' എന്ന പദം
കെകാണ്ട് അർത്ഥമാ ുന്നത്.ശകുന്തളയുകെടയും ദുഷ്ഷ്യന്തകെZയും പുന:സമാഗമമാണ് ഋതുക്കയാഗം. ശാകു
ന്തളത്തിൽ കാളിദാസകെZ പ്രകൃതിവർണന ഏകെറ പ്രസിദ്ധമാണ്. ആശ്രമത്തികെZ അഴകും പരിശുദ്ധിയും
പാഠഭാഗത്ത് കെതളിഞ്ഞുകാണുന്നു.
)ാടകീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ
• സിംഹത്തികെZ കഴുത്തികെ! ക്കരാമങ്ങൾ പിടിച്ചുവ!ി ുന്ന സർവദമനൻ
(എല്ലാറ്റികെനയും അട ി നിർത്തുന്നവൻ).
• കുസൃതി ാരനായ ബാ!ൻ.
• ശകുന്തപ്പക്ഷികളുമായി പ്രക്കവശി ുന്ന താപസി.
• സർവദമനകെZ രക്ഷ വീഴുന്നു .രാജാവ് എടു ുന്നു.
• ശകുന്തളക്കയാട് അക്കപക്ഷി ുന്ന രാജാവ്.
കാളിദാസന്റെ= ഭാവ)പ്രപേയാഗങ്ങൾ

സവിപേശഷാർത്ഥം

വിരൽനിര......വിടരുകെമാരു തണ്ടാർമ!രുക്കപാകെ!
എരിയാൻ വിറകിന്നുകാത്തുനിൽ

സർവ്വദമനകെZ ഇളം വൈക പ്രഭാതത്തിൽ വിരിയുന്ന
താമരപ്പൂവിക്കനാട് സാദൃശ്യകെപ്പടുത്തുന്നു

ുന്ന തീകെപ്പാരി സർവ്വദമനൻ വ!ികെയാരു ക്കതജസ്സികെZ വിത്താണ്

കെചറുപാമ്പ് ചന്ദനമരത്തികെനന്നക്കപാകെ!

ആശ്രമ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ കെചയ്ത് കളങ്കമു
ണ്ടാ ുന്ന സർവദമനൻ

രാഹുവികെന ഉക്കപക്ഷിച്ച ചന്ദ്രൻ ക്കരാഹിണിക്കയാടു
ക്കചർന്നക്കപാകെ!

ശാപശക്തികെകാണ്ട് ശകുന്തളകെയ മറന്ന ദുഷ്ഷ്യ
ന്തൻ, ശാപക്കമാക്ഷം മു!മുണ്ടായ തിരിച്ചറിവ്

പേ7ാദ്യ സാധ്യതകൾ
•
•

ചമൽ ാര ഭംഗി കകെണ്ടത്തുക
സന്ദർഭം വിശക!നം കെചയ്യുക
“........................ഇമയ്ക്കുള്ളിൽ നിക്കന്ന തുടച്ചിട്ടന്തസ്താപം സുമുഖി,ദയിക്കത! ഞാനാററിടക്കട്ട.”
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•
•
•

(അന്ന് മനസ്സികെ! അജ്ഞതകെകാണ്ട് ഗർഭിണിയായ ശകുന്തളയുകെട അധരങ്ങളിൽ പതിഞ്ഞ ചുടു
കണ്ണീർ തുട ാൻ തനി ു കഴിഞ്ഞില്ല.ഇന്ന് മക്കനാഹരമായ ഇമകളിൽ പററിനിൽ ുന്ന കണ്ണീർ
തുടച്ച് മനസ്സികെZ ദു;ഖം കുറയ് കെട്ട.)
കഥാപാത്ര സ്വഭാവം കകെണ്ടത്തുക-സർവദമനൻ
ശകുന്ത!ാസ്യം -എന്ന പദത്തികെZ അർത്ഥസാധ്യത കകെണ്ടത്തുക.
(ശകുന്തത്തികെZ നൃത്തം,ശകുന്തളയുകെട ആസ്യം അഥവാ മുഖം)
വിഗ്രഹാർത്ഥം-രണ്ടുവാക്യങ്ങളാ ൽ-ഒററവാക്യമാ ൽ തുടങ്ങിയവ.

3. ാവങ്ങൾ
എല്ലാകാ!ത്തും പാവങ്ങളായി
ജീവിച്ചു മരിച്ചു ക്കപാകുന്ന എല്ലാവരുകെടയും കഥയാണ്
വിക്ടർഹ്യൂക്കഗായുകെട
ാവങ്ങൾ.ഇത് ഴാങ്വാൽഴാങ് എന്ന തടവു പുള്ളിയുകെട മാത്രം ജീവിതമല്ല.
അജ്ഞതയും ദാരിദ്ര്യവും വിശപ്പും ചൂഷണവും നി!നിൽ ുന്ന കാ!ക്കത്താളം ഈ കൃതി ു പ്രസക്തിയു
ണ്ട്.കാ!ാതീതം തകെന്നയാണ് പാവങ്ങൾ.മനുഷ്യസ്ക്കനഹിയായ ഹ്യൂക്കഗായുകെട പാവങ്ങൾ ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല
ഗ്രന്ഥശാ! തകെന്നയാണ്.
കഥാ ാത്രങ്ങൾ-ഴാങ്വാൽഴാങ്,കെമത്രാൻ,മദാം
മഗ്ല്വാർ(പരിചാരിക),മദ്മാകെസൽ
ബാപ്സ്തിസ്തീൻ
(കെമത്രാകെZ സക്കഹാദരി)

സവിപേശഷസന്ദർഭംകന്റെEത്തുക
•

•

•

•

അകത്തുകട ാൻ ക്കനാ ുന്ന പൂച്ചയകെട കളവുള്ളതും .........പതുകെ അയാൾ വാതിൽ ഉന്തി.
-കെമത്രാകെZ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ച ഴാങ് വാൽ ഴാങ് പാതിരാത്രിയിൽ
കെവള്ളിപ്പാത്രങ്ങൾ ക്കമാഷ്ടി ുന്നു.
-ക്കമാഷണകെത്ത പൂച്ചയുകെട കളവുള്ളപ്രവൃത്തിക്കയാട് സാദൃശ്യകെപ്പടുത്തുന്നു.
-ക്കമാഷണത്തികെനാരുങ്ങുന്നവകെZ സൂക്ഷ്മതയും ആത്മസംഘർഷവും
-അഭയം നൽകിയവക്കരാടുള്ള നന്ദിക്കകട്.
തിരികുറ്റിയുകെട കരച്ചികെ!ാച്ച അയാളുകെട കെചകിട്ടി!!ച്ചു.
-ആ വാതിൽ തിരികുറ്റി കെപകെട്ടന്ന് ജീവൻ പൂണ്ടതായും,ഒരു നായയുകെട കുരക്കപാകെ!
ഉറങ്ങി ിടക്കുന്നവകെരകെയല്ലാം എഴുക്കന്നൽപ്പി ുന്നതായും അയാൾ ു ക്കതാന്നി.
- അഭയം നൽകിയവക്കരാടുള്ള വഞ്ചനയാകെണന്ന തിരിച്ചറിവ്
-നൻമയികെ! ുള്ള ജീവിത മാററത്തികെZ സംഗീതം.
ഉപ്പുകെകാണ്ടുള്ളപ്രതിമ ക്കപാകെ! അയാൾ നിക്കന്നടത്തു തകെന്ന മിഴിച്ചുകെകാണ്ട് നിന്നു.
-ഉപ്പുക്കപാകെ! താനും അ!ിഞ്ഞില്ലാതാവും
-ഇരുട്ടിൽ കാണാവുന്ന കെവളുത്ത രൂപം
-ഴാങ് വാൽ ഴാങികെZ നിശ്ച!ാവസ്ഥ.
ഞാൻ ആകെവള്ളിസാമാനം വളകെര ാ!ം സൂക്ഷിച്ചുക്കപാന്നത് ഒരി !ും ശരിയായിട്ടില്ല.
അത് പാവങ്ങളുക്കടതാണ്.
-ആരും ഒന്നികെZയും ശാശ്വതമായ ഉടമസ്ഥരല്ല.
-വൈദവത്തികെZ വസ്തുവകകൾ എല്ലാവർ ും ഒരുക്കപാകെ!യാണ്.
-കെമത്രാകെZ മാനവികത.

പേ7ാദ്യസാധ്യതകൾ
•

•

കഥാപാത്രനിരൂപണം-ക്കമാൺസിക്കന്യർ/കെമത്രാൻ
മനുഷ്യ സ്ക്കനഹി,നൻമയുകെടപ്രതീകം,സ്ക്കനഹവും കരുണയും ഭയരഹിതവും !ാളിത്യ
പൂർണവുമായ ജീവിതം,മാനവികത,സമത്വം സാക്കഹാദര്യം
ഉപന്യാസം -മാനവികതയുംപുതുത!മുറയും

മധുരിക്കും മലയാളം
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2.അ)ുഭൂതികൾ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ
അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും സ്വാംശീകരികെച്ചടുത്ത് വൈവവിധ്യമാർന്ന രീതിയിൽ
ആവിഷ്കരി ുന്ന സാഹിത്യത്തിന് പുതിയ മാനങ്ങൾ വൈകവരുന്നു. സ്ക്കനഹബന്ധത്തികെZ വ്യത്യസ്ത
ത!ങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച മൂന്നു രചനകളാണ് ഈ യൂണിററിലുള്ളത്.
പ്രപേവശകം
അൻപ് - ദയ,നൺപ്-സൗഹൃദം
അന്യക്കരാടു കാണി ുന്ന ദയ ,സൗഹൃദങ്ങൾ ് വഴി തുറ ും.തമിഴ് സാഹിത്യത്തികെ! പ്രാചീന
കവി തിരുവള്ളുവരുകെട തിരു ുറൽ എന്ന കൃതിയികെ! വരികളാണ് പ്രക്കവശകം.

1.വിശ്വരൂ ം
"എകെന്താരുയർച്ചയായിരുന്നു അത്.എകെന്താരഭിമാനമായിരുന്നു!അക്കമ്മ!ഭവതി ഭാഗ്യവതിയാണ്. അവ
സാനമാകെയങ്കിലും സ്ത്രീയുകെട ഈ വിശ്വരൂപം ദർശി ാനായക്കല്ലാ.”-!ളിതാംബിക അന്തർജനത്തികെZ കഥ
അവസാനി ുന്നത് ഇങ്ങകെനയാണ്.
-സ്ത്രീയുകെട വിശ്വരൂപത്തികെZ മഹത്വം കെവളികെപ്പടുത്തുന്ന കഥ
-മാഡം ത!ത്തിൽ നിന്നും താഴത്ത് കുഞ്ഞിക്കുട്ടിയമ്മയിക്ക! ുള്ള വളർച്ചയാണ് കഥയുകെട പ്രക്കമയം
-ശീർഷകത്തികെZ ഔചിത്യം -യഥാർത്ഥ അമ്മ തകെന്നയാണ് ഈ വിശ്വരൂപം.

മാഡംതലത്ത്
•
•
•
•
•
•

ചsവർത്തിനിയുകെട ജൻമമാണവൾ ് .ആരുകെട മുന്നിലും ത! കുനി ില്ല.
ഔപചാരികമായി ചിട്ടകെപ്പടുത്താക്കനാ ചിരി ാക്കനാ കരയാക്കനാ അവർ ു കഴിഞ്ഞില്ല.
കുട്ടികകെള പ്രസവിച്ചുകെവന്നുമാത്രം .മു! കെകാടുത്തിട്ടില്ല.താരാട്ടുപാടിയിട്ടില്ല.അ!ങ്കരിച്ച
കെബാമ്മകകെളക്കപ്പാകെ! ഇടയ് ് ഉമ്മകെവ ാൻ മാത്രം അടുത്തു വരും.
സ്വീകരണമുറിയിലും ക്ലബ്ബി!ുംനാടകശാ!യിലും പറന്നു നട ുന്ന ഉൻക്കമഷഭരിതയായ ക്ക!ഡി.
കാ!ത്തിനും ക്കദശത്തിനുകെമാത്ത് ജീവിതം സ്വയം രുപകെപ്പട്ടു.
പൗരസ്ത്യ സംസ്കാരം മറന്ന സ്ത്രീ-അച്ഛനമ്മമാകെര വൈദവകെത്തക്കപ്പാകെ! വിചാരിച്ചിട്ടില്ല.

താഴത്ത് കുഞ്ഞിക്കുട്ടിയമ്മ
•
•
•
•

മാഡം ത!ത്ത് മരിച്ചുക്കപായി .ഇത് അമ്മയാണ്.
സുധീറിനിന്ന് രൂപം കെകാണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല .
ഓർമ്മകൾ മാത്രമാണ് വാർദ്ധക്യത്തിന് അവകാശകെപ്പടാനുള്ളത്.
സ്ത്രീയുകെട വിശ്വരൂപം

പേ7ാദ്യസാധ്യതകൾ
-കഥാപാത്ര നിരൂപണം തയ്യാറാക്കുക-മിസിസ് ത!ത്ത്
-മിസിസ് ത!ത്തികെZ ഉപക്കദശത്തികെZ സമകാ!ിക പ്രസക്തി
-ശീർഷകത്തികെZ ഔചിത്യം
സന്ദർഭം കന്റെEത്തുക.
-ഭാരതസ്ത്രീകൾ എത്രഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. അവർ കെകാടു ുവാൻ മാത്രക്കമ പഠിച്ചിരുന്നുള്ളൂ.
-ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ജനി ാനാഗ്രഹി ുന്നു മാഡം.ഇന്ത്യ എത്ര നല്ല നാടാണ്.
-കുട്ടികകെള ക്കബാർഡിങ്ങുകളിൽ അയ രുത്.അവർ ് ആയകെയ വയ് രുത് .അമ്മതകെന്ന വളർത്തണം
അ)ുപ്രപേയാഗം-ഒരു sിയയുകെട അർത്ഥകെത്ത പരിഷ് രി ുന്നതിന് അതിനു പിന്നാകെ! ക്കചർ ുന്നsിയ.
-അയാൾ ക്കപായി
-അയാൾ ഓർത്തു ക്കപായി
ഒന്നാമക്കത്തതിൽ sിയ -ക്കകവ!മായ അർത്ഥം (യാത്രയായി)തരുന്നു
രണ്ടാമക്കത്തത് അനുപ്രക്കയാഗം -ഓർത്തു എന്ന sിയകെയ പരിഷ്കരി ുന്നു.
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2.പ്രിയദർശ)ം
എൻ കുമാരനാശാകെZ ഖണ്ഡകാവ്യമാണ് നളിനി.കളി ൂട്ടുകാരായിരുന്നു നളിനിയും ദിവാകരനും
.വർഷങ്ങൾ ുക്കശഷം
സന്യാസിയായി
കഴിയുന്ന
ദിവാകരകെന
നളിനി
കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ്
പാഠസന്ദർഭം.പ്രിയദർശനം എന്നശീർഷകത്തിൽ തകെന്ന കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടമാണ്. 'ഭവാനു
പണ്ടിഷ്ടയായ' 'നളിനി'യാണ് എന്ന് പരിചയകെപ്പടുത്തുന്നതികെ! ഇഷ്ടവും (പ്രിയം) ,'കാണുവാൻ
ചിരമക്കഹാ കെകാതിച്ചു ഞാൻ 'എന്നതികെ! കെകാതിയും ദർശന സായൂജ്യം കെകാണ്ടു പറഞ്ഞു ക്കപായതാണ്.
ശബ്ദഭംഗികെകാണ്ടും(ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം ,അനുപ്രാസം ) അർത്ഥഭംഗികെകാണ്ടും കവിത പ്രിയതരം തകെന്ന.

സൗന്ദര്യതലം
ഭാവശാ!ികൾ പിരിഞ്ഞു കൂടിയാ!ീവിധം വിക!മാം സുക്കഖാദയം.
ഭാവശാ!ികൾ (സ്ക്കനഹമുള്ളവർ ).വർഷങ്ങൾ
ഉണ്ടാകുന്ന സുഖം വിക!മാണ്.

ുക്കശഷം കണ്ടുമുട്ടുക്കമ്പാൾ

'ധീരനായ യതിക്കനാ ി തന്വിതൻ
ഭൂരിബാഷ്പ പരിപാട!ം മുഖം;
പൂരിതാഭകെയാടുഷസ്സിൽ മഞ്ഞുതൻ
ധാരയാർന്ന പനിനീർ സുക്കമാപമം.’
പ്രഭാതത്തികെ! സൂര്യസാന്നിദ്ധ്യംകെകാണ്ട് പനിനീർപ്പൂവ് വികസി
കെട മുഖം ദിവാകര സാന്നിദ്ധ്യത്താൽ പ്രസന്നമാകുന്നു.
സാദൃശ്യകല് ).
-സൂര്യൻ-ദിവാകരൻ,പനിനീർപ്പൂവ്-നളിനി
-ഭൂരിബാഷ്പം-മഞ്ഞുതുള്ളി.

ുന്നതുക്കപാകെ! സുന്ദരിയായ നളിനിയു

'പണ്ടു നികെന്നകെയാരിളം കുരുന്നുതായ്
കണ്ടു ഞാൻ,സപദി വല്ലിയായി നീ.’
കുരുന്ന് (കുട്ടി ാ!ം),വല്ലി(യൗവനദശ)
കാലികപ്രസക്തി
'അന്യജീവനുതകി സ്വജീവിതം
ധന്യമാ ുമമക്ക! വിക്കവകികൾ.’
ഈ വരികളികെ! ആശയം പ്രക്കയാജനകെപ്പടുത്തി
ഉപന്യാസം ,പ്രസംഗം ,എഡിക്കറ്റാറിയൽ എന്നിങ്ങകെന വ്യത്യസ്തമായ ക്കചാദ്യങ്ങൾ
പ്രതീക്ഷി ാം.
ഉത്തരകെമഴുതക്കമ്പാൾ
കുമാരനാശാകെZ സ്ക്കനഹം, തത്ത്വചിന്ത,
വരികളികെ! കാ!ിക പ്രസക്തി,
സമാന ആശയമുള്ള കവിതകൾ
എന്നിവ സുചിപ്പി ുക.
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3.കടല്ത്തീരത്ത്
മ!യാളത്തികെ! മികച്ച കഥകളികെ!ാന്നാണ് ഒ വി വിജയകെZ കടൽത്തീരത്ത് .പാഴുതറ എന്ന
ഗ്രാമത്തിൽനിന്നും ക്കകാടച്ചി കെകാടുത്തുവിട്ട കെപാതിക്കച്ചാറുമായി കെവള്ളായിയപ്പൻ കണ്ണൂരിക്ക! ് യാത്ര
ക്കപാകുന്നു.പാഴുതറ എന്ന ഗ്രാമത്തിന് ക്കവണ്ടിയുള്ളയാത്ര.
പ്രധാ)കഥാ ാത്രങ്ങൾ
കെവള്ളായിയപ്പൻ
"ഗ്രാമത്തികെ! ഓക്കരാ വാ ും സാംസ്കാരികമായ
കണ്ടുണ്ണി
ജീവൻ ഉള്ളതാണ്.കെപാതുവായ ഓർമകളും വ്യക്തിപരമായ
ക്കകാടച്ചി
നിനവുകളും വാ ുകകെള ജീവനുള്ളതാ ി നിർത്തുന്നു.”
കഥയിന്റെല )ിറസാന്നിദ്ധ്യങ്ങൾ
(ഉൾ ഥ)
ഇ പി രാജക്കഗാപാ!ൻ
കാററ്,മൗനം,കരിമ്പന,പുഴ,നടപ്പാത,ക്കപാതിക്കച്ചാറ്-

സവിപേശഷതകൾ
-പാഴുതറ എന്നഗ്രാമത്തിന് കെവള്ളായിയപ്പനും കണ്ടുണ്ണിയുമായുള്ള ബന്ധം.
-കെവള്ളായിയപ്പകെZ വീട്ടിൽ നിന്നുന്നയർന്ന കൂട്ട നി!വിളി ഗ്രാമത്തികെZ ക്കതങ്ങ!ാണ്.
-ഗ്രാമീണരുകെടയും നഗരവാസികളുകെടയും വാ ുകളുകെട പ്രക്കത്യകത.
-കെവള്ളായിയപ്പകെZ നിസ്സഹായത.
-ധ്വനിസാന്ദ്രമായ സംഭാഷണങ്ങൾ.
-കഥയികെ! ഭാഷ- ഒതു വും മിതത്വവും.
-കെപാതിക്കച്ചാറ് ബ!ിക്കച്ചാറായി മാറുന്ന അവസ്ഥ.
ഗദ്യഭാഷയുന്റെട സൗന്ദര്യം
-ദു:ഖ സഞ്ചാരങ്ങളുകെട തഴമ്പായ ചവിട്ടടിപ്പാത
-കരിമ്പനപ്പട്ടകളികെ! കാററ് വൈദവസാന്ദ്രമായി
-പനമ്പട്ടകൾ സംസാരി ുന്നതുക്കപാകെ!
-വീടാത്ത കടങ്ങൾ വൈദവത്തികെZ സൂക്ഷിപ്പുകളാണ്.
-രണ്ടു വാക്കുകൾ മാത്രം.രണ്ടുവാ ുകൾ ിടയിൽ സാന്ത്വനത്തികെZ നിറവ്.
-രണ്ടു വാക്കുകൾ മാത്രം.രണ്ടുവാ ുകൾ ിടയ് ് ദു:ഖത്തിൽ മൗനത്തിൽ അച്ഛനും മകനും
അറിവുകൾ വൈകമാറി.
-രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ,അവയ് ിടയിൽ രണ്ടു ക്കപരുകൾ ിടയികെ!ന്നക്കപാകെ! രണ്ടു വാ ുകൾ ിടയി
കെ!ന്നക്കപാകെ! എന്തികെZകെയാകെ ക്കയാ നിറവ്.
(പ്രപേയാഗത്തിന്റെ= സവിപേശഷസന്ദർഭങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കണം)
പേ7ാദ്യസാധ്യതകൾ
-അപരിചിതകെZ സംഭാഷണം കെകാ! യറികെനക്കപ്പാകെ!-എന്ന് വിക്കശഷിപ്പിച്ചതികെZ ഔചിത്യം?
- പുഴയികെ! അനുഭവം കെവള്ളായിയപ്പകെന തളർത്തി-കാരണം കകെണ്ടത്തുക?
-ക്കനരം പതുകെ പതുകെ കെവളുത്തു.ക്കനരം പതുകെ പതുകെ കനച്ചു.-പ്രക്കയാഗ ഭംഗി?
-ഒരു ക്കപററിച്ചികെയക്കപ്പാകെ!തകെZ മകകെZ ക്കദഹകെത്ത കെവള്ളായിപ്പൻ ഏററുവാങ്ങി-അടിവരയിട്ട
പ്രക്കയാഗം സന്ദർഭത്തിന് എത്രമാത്രം അനുക്കയാജ്യമാണ് ?
-കഥാപാത്ര നിരൂപണം -കെവള്ളായിയപ്പൻ.
(സ്വഭാവം,കഥയികെ! സ്ഥാനം,നി!പാട്,സവിക്കശഷ മുഹൂർത്തങ്ങൾ,മററു കഥാപാത്രങ്ങളു
മായുള്ള ബന്ധം)
-കടൽത്തീരത്ത് -കഥാസ്വാദനം /കഥാനിരൂപണം
(ശീർഷകം,കഥാപാത്രങ്ങൾ,പശ്ചാത്ത!ം,സവിക്കശഷ മുഹൂർത്തങ്ങൾ,ആഖ്യാന
സവിക്കശഷത,സ്വന്തംനിരീക്ഷണം,താരതമ്യം,കാ!ികപ്രസക്തി)
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3.സംഘർഷങ്ങൾ സങ്കീർത്ത)ങ്ങൾ
മഹത്തായ സാഹിത്യം എഴുത്തുകാർ അനുഭവി ുന്ന ആത്മസംഘർഷങ്ങളുകെട സങ്കീർത്തനങ്ങൾ
തകെന്നയാണ്.ഉണ്ണായിവാര്യരുകെട നളചരിതം ആട്ട ഥ,കുട്ടികൃഷ്ണമാരാരുകെട ഭാരതപര്യടനം,വിഖ്യാത
റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരനായ ദസ്തക്കയവ്സ്കിയുകെട ജീവിതകെത്ത ആസ്പദമാ ി കെപരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ
രചിച്ച ഒരു സങ്കീർത്തനം ക്കപാകെ! എന്നിവയികെ! ഏതാനും ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ യൂണിററികെ! പാഠഭാഗങ്ങൾ.
പ്രപേവശകം
ക! ദീർഘവുംശാശ്വതവുമാണ്.
ജീവിതം നശ്വരവും സ്വപ്നതു!്യവുമാണ്.(ജർമൻ കവിയായ ക്കഗായ്ക്കഥ)

1.പ്രപേലാഭ)ം
പ്രക്ക!ാഭനങ്ങൾ ് അടിമകെപ്പടുന്ന യുവത!മുറ ജീവിതത്തികെ! മു!്യങ്ങളും നൻമയും തിരിച്ചറി
യാകെത ക്കപാകുന്നു.ദമയന്തിയുകെട സ്വയംവരത്തിൽ പകെങ്കടു ാൻ കഴിയാത്ത ക!ി,നളദമയന്തിമാകെര തമ്മി!
കററാൻ അനുജനായ പുഷ് രകെന പ്രക്ക!ാഭിപ്പി ുന്നതാണ് പാഠസന്ദർഭം.ഇവികെട ജളൻ എന്നാണ് പുഷ്
രകെന വിക്കശഷിപ്പി ുന്നത് .ജളൻമാർ(ദുർബ!ൻമാർ) മാത്രക്കമ പ്രക്ക!ാഭനത്തിന് അടിമകെപ്പടുകയുള്ളൂ
എന്ന തിരിച്ചറിവ് പാഠം മുക്കന്നാട്ടുകെവ ുന്നു.
ആട്ട ഥാസാഹിത്യം,കഥകളി -ക്കവഷങ്ങൾ,ചടങ്ങുകൾ എന്നിവകെയ ുറിച്ചുള്ള ക്കകവ!മായ അറിവു
ണ്ടാകണം.
ുഷ്കരൻ
-ഭൂമിയി!ുള്ളവർ(പരിഷകൾ-വിഢ്ഢികൾ)നളകെനകെചന്നു കാണും.അവർ ു ക്കവണ്ടുന്ന കാര്യം
നളൻ സാധിപ്പി ും.
-നമു ് നാടും നഗരവുംകുടയും ചാമരവും ഇല്ല.
-കെവറുകെത ഞാകെനന്തിനാണ് പ!വക കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ?
(അധികാരക്കമാഹി,കടുത്ത നിരാശ)
കലി
-'നീ പഴുക്കത ജൻമം നിഷ്P!മാ രുക്കത'
-നളകെന ചൂതിന് വിളിച്ചുക്കതാൽപ്പിച്ച് നാടുവാഴുക.
-ചൂതിനായി എകെന്ന പണയം കെവ ുക
-ശത്രുവിന് ഞാൻ ക!ിയാകെണങ്കി!ും നിന ് മിത്രമാണ്. നിന ു ഞാൻ രാജ്യം തരുന്നു.
കഥകളിയില് )ിന്നുവന്ന 7ില ശൈശലികൾ
ക്ക«ാകത്തിൽ കഴി ുക-ചുരു ിപ്പറയുക
ക്കവഷം കെകട്ടുക-സത്യം പ്രകടമാകാത്ത കെപരുമാററം
കെചണ്ടകെകാട്ടി ുക-കളിയാ ുക
ശിങ്കിടി പാടുക-മററുള്ളവക്കരാകെടാപ്പം കൂടി അവരുകെട അഭിപ്രായങ്ങകെള പുകഴ്ത്തിപ്പറയുക
പേ7ാദ്യസാധ്യതകൾ
• ശീർഷകത്തികെZ ഔചിത്യം
• പുഷ്കരകെZ മാനസീകാവസ്ഥ
• നളക്കനാടുള്ള പുഷ്കരകെZ അസഹിഷ്ണുത ക!ി തിരിച്ചറിയുന്നകെതങ്ങകെന ?
• ഈ തിരിച്ചറിവികെZ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക!ിയുകെട പ്രതികരണം വിശക!നം കെചയ്യുക.
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2.യുദ്ധത്തിന്റെ=

രിണാമം

മനുഷ്യ നിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങളാണ് ഓക്കരായുദ്ധങ്ങളും.യുദ്ധം ഏതികെZ ക്കപരി!ായാലും അത്
നാശത്തിക്ക! ക!ാശിച്ചിട്ടുള്ളൂ.യുദ്ധത്തികെZ ഇരകൾ അനുഭവി ുന്ന അന്ത:സംഘർഷങ്ങൾ വളകെര വ!ു
താണ്.ആയുധം കെകാണ്ട് എല്ലാം പരിഹരി ാകെമന്ന ധാരണ കെതററാണ്.മനുഷ്യകെന കെകാല്ലാനുള്ള ആയു
ധങ്ങളല്ല,ജീവിപ്പി ാനുള്ള അന്നമാണ് ക്കവണ്ടത്.
മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ യുദ്ധം വരുത്തികെവ ുന്ന ഭയങ്കര ദുരന്തകെത്ത എടുത്തു കാണിപ്പാൻ ക്കവണ്ടി
യാണ് ഭാരക്കതതിഹാസം രചി കെപ്പട്ടത്.യുദ്ധത്തികെനതികെരയുള്ള ശക്തമായ ചിന്തയാണ് മഹാഭാരതകെത്ത
അവ!ംബിച്ച് കുട്ടികൃഷ്ണമാരാർ എഴുതിയ ഭാരതപര്യടനത്തികെ! ഈ ക്ക!ഖനം.
പ്രധാ) സന്ദർഭങ്ങൾ
• വല്ലപാടും വിജയം ക്കനടിയവരാണ് പാണ്ഡവർ
• 'ഇതുതകെന്നയാണ് മനുഷ്യകെZ വിധി.രാജാവായിട്ടും ഞാൻ വീണു.’-ദുക്കര്യാധനകെZ വാ ുകൾ.
• കാ!കെനക്കപ്പാകെ!യുള്ള അശ്വത്ഥാമാവികെZ കെപരുമാററം.
• ഗുരുഘാതികൾ ു കു!പാംസനാ ക്ക!ാകങ്ങളില്ല.(ക്കദ്രാണകെരകെ ാന്ന ധൃഷ്ടദ്യുമ്നകെന ആയുധം
കെകാണ്ട് കെകാന്നാൽ സ്വർഗം !ഭി ും.ഇത് അർഹി ുന്നില്ല- അശ്വത്ഥാമാവ്)
• ഭാരതമാകകെട്ട നടന്ന കഥ മാത്രമല്ല ,നട ാനിരി ുന്ന കഥ കൂടിയാണ്.
• പ്രമാദം തകെന്ന പ്രമാദത്തിൽ കവിഞ്ഞ ഒരുകെകാ! ജീവിതത്തി!ില്ല.(പ്രമാദം-ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ)
• "സമുദ്രം താണ്ടി സമ്പാദ്യവും കെകാണ്ടുവരുന്ന കച്ചവട ാരൻ ഒരുവൈകക്കത്താട്ടിൽ കെവച്ച്
മുങ്ങിക്കപ്പായി.”-പ്രക്കയാഗ സവിക്കശഷത
പേ7ാദ്യസാധ്യതകൾ
കഥാപാത്ര സവിക്കശഷതകൾ-ദുക്കര്യാധനൻ,അശ്വത്ഥാമാവ്
"യുദ്ധങ്ങകെളല്ലാം സർവ്വനാശത്തിക്ക! ് നയി ുന്നു.”-ഉപന്യാസം,പ്രസംഗം,എഡിക്കറ്റാറിയൽ
സമസ്തപദങ്ങൾ-വിഗ്രഹാർത്ഥം
ഗജാശ്വരഥം-ഗജം അശ്വം രഥം,യക്കഥഷ്ടം-ഇഷ്ടംക്കപാകെ!
തദ്ധിതരൂപങ്ങൾ(നാമങ്ങളിൽ നിക്കന്നാ ക്കഭദകങ്ങളിൽ നിക്കന്നാ ഉണ്ടായ നാമങ്ങൾ)
ക്കകമം-ക്കകമത്തം
ഭീമൻ-വൈഭമി
ക്കദ്രാണർ-ദ്രൗണി
കള്ളം-കള്ളത്തരം
സുമിത്ര-സൗമിത്രി

3.ആത്മാവിന്റെ= ന്റെവളി ാടുകൾ
ദസ്തക്കയവ്സ്കിയുകെട ജീവിതകെത്ത ആസ്പദമാ ി കെപരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ രചിച്ച ഒരു
സങ്കീർത്തനം ക്കപാകെ! എന്ന ക്കനാവ!ികെ! ഏതാനും ഭാഗം.റഷ്യൻ സാഹിത്യകാരൻ,ചൂതുകളിയിൽ ഭ്രമം.
തകെZ കൃതികൾ മുഴുവൻ പണയകെപ്പടുത്തി.പുതിയ കൃതിയുകെട അവകാശവുംവിറ്റു.അന്ന എന്ന സ്കെറ്റക്കനാ
ഗ്രാPറും അവളുകെട സ്ക്കനഹ പരിചരണത്താൽ ക്കനാവൽ പൂർത്തിയാ ാൻ ശ്രമി ുന്ന ക്കനാവ!ിസ്ററു
മാണ് പാഠഭാഗത്ത്.
ാഠഭാഗം )ല്കുന്ന സപേന്ദശം
• ഓക്കരാ ദുരന്തവും ജീവിതകെത്ത കൂടുതൽ സ്ക്കനഹി ാൻ പഠിപ്പി ുകയാണ്.
• ജീവിതകെത്ത പ്രസന്നതക്കയാകെട ക്കനാ ി ാണണം.
• ഉപക്കദശത്തികെZ കുറവുകെകാണ്ടല്ല ആളുകൾ ചീത്തയാകുന്നത്.
• തീക്ഷ്ണമായ അനുഭവം കൂടി ക്കചർന്നാക്ക! ജീവിതം ക്കനർവഴി ു നയി കെപ്പടൂ
ദസ്തപേയവ്സ്കി-ജീവിതത്തിന്റെ= അ)ുഭവ തലം
• വഴിയരികിൽ വ!ികെച്ചറിയകെപ്പട്ട ഒരു പാറ ഷണം ക്കപാകെ!.
• ജീവിതം കെവറുകെമാരു ക്കപ ിനാവായിത്തീർന്നു.
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വയ്യാക്കവ!ികൾ കെവച്ചുത!യിൽ കെവ ുന്നത് ഒരു മക്കനാക്കരാഗമാണ്.
സഹി ാകെനാന്നുമില്ലാത്ത ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതമാക്കണാ ?
ആത്മക്ഷതങ്ങൾ സ്വന്തം കഥാപാത്രങ്ങൾ ു വീതിച്ചു കെകാടു ുന്നു.
ദസ്തപേയവ്സ്കി-പേമരിയ
അത്ര ഗംഭീരമായ ഒരുക്ക°ഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുകെട ജീവിതം തുടങ്ങിയത്.
എകെZ ജീവിതം അവൾ ഏക്കതാ ശാപം കെകാണ്ട് നിറ ുകയായിരുന്നു.
ഞാൻ എകെZ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏററവും നല്ല സ്ത്രീ .
നി!മുഴുന്നതുക്കപാകെ!ക്കയാ
പാറകെപാട്ടി ുന്നതുക്കപാകെ!ക്കയാ അല്ല.
സർഗരചന, ആത്മാവികെZ ഒരു കെവളിപാടാണ്.

പേ7ാദ്യസാധ്യതകൾ
സന്ദർഭം കന്റെEത്താം
• "അവൾ ക്കപായി ഴിഞ്ഞക്കപ്പാഴാണ് ശവ ുഴിയിൽ അവക്കളാകെടാപ്പം എന്താണ്
അട ിയകെതന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത്.”
• "എകെZ പീഡാനുഭവങ്ങകെള സ്ക്കനഹി ാൻ ഞാൻ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞു.”
• "ആ ചരടുകകെളല്ലാം കൂടി കെകട്ടുപിണഞ്ഞ്,ആകെകട്ടുകളിൽ കുടുങ്ങി ിടന്ന് എകെZ
ജീവിതം പിടയുന്നു.”
• "നീ എകെZ ഹൃദയത്തിനകത്താക്കണാ നിൽ ുന്നത് ?”
(ക്കനാവ!ിക്ക! ു പ്രക്കവശി ുക്കമ്പാൾ ദസ്തക്കയവ്സ്കി അനുഭവി ുന്ന ആത്മസംഘർഷം
ആ മനസ്സികെZ സുതാര്യതയി!ൂകെട അന്നയ് ് കാണാമായിരുന്നു. )
• എഴുത്തുതാരുകെട രക്തം ഊററി ുടി ുന്ന അട്ട.(കെ²ക്കല്ലാ വ്സ്കി)
ക്കനാവൽ രചനയിൽ അന്നയുകെട സ്വാധീനം.
ദസ്തക്കയവ്സ്കി അനുഭവി ുന്ന ആത്മസംഘർഷം.
കഥാപാത്ര നിരൂപണം-ദസ്തക്കയവ്സ്കി /അന്ന.

4.വാക്കുകൾ സർഗതാളങ്ങൾ
"ആ പ്രായത്തി!ാണ് എകെന്നക്കത്തടി കവിത വന്നത് ”
പ്രപേവശകം

-പാക്ക³ാ കെനറൂദ.
സർഗരചന പ്രവചനാതീതമാണ്.
പ്രായക്കമാ ക്കദശക്കമാ കാ!ക്കമാ രചനകൾ

് തടസ്സമാകുന്നില്ല.

1.അക്കർമാശി
അ ർമാശി എന്നാൽ പതികെനാന്നു മാസ.പന്ത്രണ്ടു മാസയാണ് ഒരുക്കതാ! (തൂ ം).അപൂർണരാണ്
അ ർമാശി ാർ.അർദ്ധജാതിയിൽ ജനിച്ച ശരൺകുമാർ !ിംബാകെള ഇരുപ്പത്താഞ്ചാം വയസ്സിൽ രചിച്ച
ആത്മകഥ- അ ർമാശി .ദുരിത പൂർണമായ ദളിത് ജീവിതത്തികെZ ക്കനർച്ചിത്രം.
വിശപ്പാണ് തൂക്കിപേ)ാപേക്കEത്
• വഴിമുട്ടിയ ശാന്താആത്യയുകെടയും കുമാർമാമയുകെടയും ജീവിതങ്ങൾ
• ചവർ ൂമ്പാരങ്ങളികെ! മിഠായി ട!ാസ് കെകാതിക്കയാകെട ക്കനാ ി.
• കീറ ട!ാസുകൾ ഒരുവശത്തും നിത്യസുഹൃത്തായ വിശപ്പ് മറുവശത്തും
• ചപ്പുചവറുകൾ ുപകരം തൂ ിക്കനാക്ക ണ്ടത് വിശപ്പാണ്.
• ചവറികെZ തൂ വും വി!യുമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ
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•
•

•
•
•
•

വിദ്യാലയാ)ുഭവം
'മഹർ' ജാതിയായതിനാൽ വാറുകെപാട്ടിയ കെചരുപ്പ് തുന്നാൻ കൂട്ടാ ാത്ത കെചരുപ്പുകുത്തി.
ഈ കുട്ടി !ിംബാകെള കാണിച്ച സത്യസന്ധതയുണ്ടക്കല്ലാ,അത് ഈ ക്ലാസികെ! മുഴുവനും
വിജയമാണ്.
പേ7ാദ്യസാധ്യതകൾ
!ിംബാകെളയുകെട ജീവിത പശ്ചാത്ത!ം
'നൻമയുകെട മൂർത്തിയായ ഒരു ശുദ്ധാത്മാവികെന സൃഷ്ടികെച്ചടു ുകയാണ് എകെZ !ക്ഷ്യം.’വാക്യത്തികെ! ജീവിത ദർശനം
'സത്യസന്ധത ആനന്ദം പ്രദാനം കെചയ്യുന്നു.’- എന്ന നിരീക്ഷമത്തികെZ കെപാരുൾ.
ഉപന്യാസ രചന (സാമൂഹിക ജീവിതം,ജീവിത മൂ!്യങ്ങൾ)

2.ഞാൻ കഥാകാര)ായ കഥ
എസ്.കെക കെപാററ ാടികെZ ഒരു അനുഭവ ുറിപ്പ്
ഞാൻ കഥാകാരനായകെതങ്ങകെനകെയന്ന് വിവരി ുന്നതാണ് പാഠഭാഗം
ാഠസന്ദർഭം
• അക്ഷരജ്ഞാനമില്ലാത്ത വൃദ്ധമാതാവികെZ നിസ്സഹായത.
• മു ാ!ും കുരുടിയായ മുത്തിത്തള്ള കെചറുകഥാരചനയിൽ എകെZ ആദ്യ ഗുരുനാഥയാണ്.
• അകെതല്ലാം എരിവും പുളിയുംക്കചർത്ത് പകർത്തി അയച്ച 'ഷ്ക്കകാൾ ുട്ടി’.

•
•

•

പേ7ാദ്യസാധ്യതകൾ
'കുഠം പിടിച്ച പട്ടി'കെയക്കപ്പാകെ! ആട്ടിപ്പായിച്ചു.-പ്രക്കയാഗത്തികെZ ഔചിത്യം
എരിയുന്ന കെനഞ്ചും കെപാരിയുന്ന വയറുമായി നരകി ുന്ന ഒരു ദരിദ്രമാതാവികെZ അന്ത്യകാ!കെത്ത
കുറകെഞ്ഞാന്ന് ആസ്വദി ാം.
-കഥാകൃത്തികെZ നിരിക്ഷണത്തികെZ കെപാരുൾ ?
സ്വന്തം വകയായി ചി! 'സരസ്വതീ വി!ാസങ്ങളും' ക്കചർത്ത് ഞാൻ ആ മടയനായ മകന് തുടകെര
ത്തുടകെര കത്തുകൾ എഴുതി അയച്ചു.-സരസ്വതീ വി!ാസങ്ങൾ എന്ന പ്രക്കയാഗം സൂചിപ്പി ുന്നത് ?

3.അശ്വപേമധം
വയ!ാർ രാമവർമയുകെട കവിത.
അശ്വം-കുതിര-സർഗശക്തി
വിശ്വസംസ് ാര ക്കവദിയിൽ നടത്തുന്ന അശ്വക്കമധത്തിനായി
സർഗശക്തിയാകുന്ന കുതിരകെയ കവി വിട്ടയ

ുന്നു.

ക്ക!ാകകെത്ത വിജയിച്ച കാവ്യമറിയാവുന്ന തകെZ പൂർവ്വികരായ എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും
കവി തകെZ സർഗശക്തി രൂപകെപ്പടുത്തുന്നു.കവി ് തിരിച്ചറിവുള്ള കാ!ം മുതൽ മനുഷ്യത്വമുള്ള സംസ്
കാര ശിൽപികളിൽ നിന്നും അശ്വകെത്ത (സർഗശക്തി)ക്കനടുന്നു.സാമൂഹ്യക്കബാധക്കത്താകെട,വൈചതന്യവത്തായ
പച്ചമണ്ണിൻ മനുഷ്യത്വമുള്ള കവി തകെന്നയാണ് അശ്വരക്ഷിതാവ്.
•

അശ്വകെത്ത പിടിച്ചുകെകട്ടിയവർ മാനവ പക്കരാഗതി

•

സർഗശക്തിയുകെട വളർച്ച ഉൻക്കമഷം ഉത്സാഹം എന്നിവ കുതിച്ചുപായുന്ന കെചമ്പൻ കുതിരയുകെട
കണ്ണുകളിലും കാതുകളിലും കാണാം.

ു തടസ്സം നിൽ

ുന്നവർ തകെന്ന.
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•

കാട്ടിനുള്ളിൽ വസിച്ച അപരിഷ്കൃതനായ മനുഷ്യൻ ,ഇന്ന് ക്കനടിയ എല്ലാ പുക്കരാഗതിയുംസാഹിത്യം,ക!,സംസ്കാരം,ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മാനവ പുക്കരാഗതി ു ക്കവണ്ടിയു
ള്ള എല്ലാപ്രവൃത്തികളും സർഗശക്തിതകെന്ന.
പേ7ാദ്യസാധ്യതകൾ
പ്രക്കയാഗസവിക്കശഷതകൾ
വൈദവം കടിഞ്ഞാണുമായി വന്നു കെകാണ്ടുക്കപായി (സാഹിത്യത്തികെ! ക്കദവതാ സ്തുതികളും
ഭക്തിയും)
പച്ചമണ്ണികെZ മനുഷ്യത്വം(മാനവരാശികെയ മുക്കന്നാട്ട് നയി ുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യർ)
ദൃപ്തരാഷ്ട്രപ്രതാപങ്ങൾ(പ്രതാപത്തിൽ അഹങ്കരിച്ച രാഷ്ട്രങ്ങൾ)
മുത്തണി ൂണുകൾ(അധികാരത്തികെZ ചിഹ്നമായ കെവൺകെകാററ ുട)
ആഗമതത്ത്വവാദികൾ(ഋഷിമാരും ബ്രാഹ്മണരും ക്കയാഗദണ്ഡിൽ സാഹിത്യകെത്ത തളച്ചിട്ടു)

5.കലകൾ കാവ്യങ്ങൾ
ക!കളിൽ നിന്നും കാവ്യങ്ങൾ രൂപകെപ്പടാറുണ്ട്.ക!കൾ നിശ്ച!മാണ്.കാവ്യങ്ങൾ ച!നാത്
മകമാണ്.വിൻകെസZ് വികെല്ലം വാൻക്കഗാഗികെZ കെപാട്ടക്കറ്റാ ഈക്കറ്റഴ്സ് എന്നചിത്രത്തിന് സുഭാഷ്ചന്ദ്രൻ എഴു
തിയ 'ഉരുള ിഴങ്ങുതിന്നുന്നവർ' എന്ന കഥ. !ാസ്ക്ക!ാക്കടാത്ത് എന്ന കെചറുപ്പ ാരൻ വൈമ !ാഞ്ചക്ക!ായു
കെട 'പിയത്ത' എന്ന ശില്പകെത്ത തകർത്തക്കപ്പാൾ മനം കെനാന്ത കവിഹൃദയത്തികെZ പ്രതികരണമാണ് ഒ എൻ
വി കുറുപ്പ് എഴുതിയ'വൈമ !ാഞ്ചക്ക!ാ മാപ്പ് ' എന്ന കവിത.

1.ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തിന്നുന്നവർ
കെപാട്ടക്കറ്റാ ഈക്കറ്റഴ്സ് എന്നചിത്രത്തിൽന്നുംകഥയിക്ക! ്....
സമയസുചന(പ്രകാശി ുന്ന തൂ ു വിള ്-രാത്രി)മനുഷ്യർ(5 കഥാപാത്രങ്ങൾ),ക്കവഷം(തണുപ്പുകാ!കെത്ത
ക്കവഷങ്ങൾ),സാമൂഹികാവസ്ഥ(ദാരിദ്ര്യം,ക്കതാഴി!ില്ലായ്മ,ദു:ഖം നിരാശ...)
ആഖ്യാ) സവിപേശഷത
• ഖനികളും മഞ്ഞും നിറഞ്ഞ പാശ്ചാത്യക്കദശം.
• ദാരിദ്ര്യം, അപകടകരമായ കെതാഴിൽ സാഹചര്യം.
• ഖനിയികെ! അപകടത്തിൽ മരിച്ച കുടുംബനാഥകെZ അഭാവം.
കഥാ ാത്രങ്ങൾ
കിഴവൻ മിറല്
മാനസിക സംഘർഷം
വാർദ്ധക്യത്തികെZ അവശത

•
•
•
•
•
•

ജൂലിയാ)
നിസ്സഹായത
മക്കനാക്കവദന,സങ്കടം

ആഖ്യാ) സവിപേശഷതകൾ
മഞ്ഞും തിമിരവും ക്കചർന്ന് ഇതളുകൾ നൽകിയ കെവളിച്ചത്തികെZ ഒററ ബിന്ദു.
ഭർത്താവികെZ ഇരിപ്പിടത്തിൽ താൻ ഉറഞ്ഞുക്കപാകുന്നതായി ക്കതാന്നി.
വർഷങ്ങളുകെട മാറാ!യും അഴു ും ദു:ഖവും അടിഞ്ഞ് മ്ലാനമായ..
ഘടികാരത്തിൽ നിന്നു സമയം തുള്ളിയായി.
ശീതകാ!ത്തികെZ പ്രഭാതകെത്ത കീഴ്കെപടുത്തുന്ന ഒരു തീ നൽ.
കഥാന്ത്യം നൽകുന്ന സൂചനകൾ
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2.ശൈമക്കലാഞ്ചപേലാ മാപ്പ്
കവികളുകെടയും ക!ാകാരൻമാരുകെടയും മാനവികത സഞ്ചരി ുന്നത് കെതററു കെചയ്യുന്നവ
ക്കരാട് കെപാറു ുക എന്ന സ്ക്കനഹപഥത്തി!ൂന്നിയാണ്.ഉദാത്തമായ മാനവികതയ് ് ഉജ്ജ്വ!മായ ഒരു
അടയാളമാണ് 'വൈമ !ാഞ്ചക്ക!ാ മാപ്പ് '
'പിയത്ത' -ക്ക!ാകത്തികെ! ഏററവും മഹത്തായ വൈമ !ാഞ്ചക്ക!ായുകെട ക!ാസൃഷ്ടി.1972 ൽ !ാസ്
ക്ക!ാക്കടാത്ത് എന്ന കെചറുപ്പ ാരൻ ഈ ശില്പകെത്ത തകർത്തക്കപ്പാൾ മനംകെനാന്ത കവിഹൃദയത്തികെZ
അനശ്വരസൃഷ്ടി .ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എഴുതിയ'വൈമ !ാഞ്ചക്ക!ാ മാപ്പ് '

ദു:ഖത്തിൻ സൂര്യശി!-മറിയത്തികെZ സങ്കടം
!ില്ലിപ്പൂവിൽ ക്കശാണക്കരഖകൾ-ക്കയശുവികെZ ശരീരത്തികെ! മുറിപ്പാടുകൾ
മുത്ത്-ക്കയശുsിസ്തു
പാഴ്ചിപ്പി-മകൻ നഷ്ടകെപ്പട്ട മറിയം
കരിവണ്ടാകുന്ന ചുററിക-ശിൽപ നിർമാണത്തികെZ സൂക്ഷ്മത.
കരുണ-പിയത്ത
ചരിത്രത്തികെZയും സമൂഹത്തികെZയും മാതൃത്വത്തികെZയും വിശ്വാസത്തികെZയും അടയാളങ്ങകെള
തകർകെത്തറിയുക്കമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന മക്കനാക്കവദന.ഉറങ്ങുവാൻ ക്കപാ!ും ഡ്രഗ്ഗുകൾ ക്കതടിക്കപ്പാകുന്ന പു
തിയകാ!ത്തികെZ രൗദ്രഭാവം-ഇത് മാനുഷിക മൂ!്യങ്ങകെളയും ധർമങ്ങകെളയും നീതിന്യായങ്ങകെളയും തച്ചു
ട ുന്നു.നൻമകകെള തച്ചുട ുന്ന ആസുരകാ!ം പിറന്നു കഴിഞ്ഞു.ഇവർ കെചയ്യുന്നകെതന്താകെണന്ന് ഇവർ
അറിയുന്നില്ല എന്ന ക്കയശുവികെZ പ്രാർത്ഥന കവി ഏററു കെചാല്ലുന്നു.
ശിൽപനിർമ്മാണം-മക്കനാഹരമായ ശിൽപം തീർത്ത ശിൽപി ു നന്ദി പറയുന്ന കവി
ശിൽപഭഞ്ജനം-ശിൽപിക്കയാട് മാപ്പ് അക്കപക്ഷി ുന്ന കവി
പേ7ാദ്യസാധ്യതകൾ
പ്രക്കയാഗസവിക്കശഷതകൾ
• സൂര്യശി!യായിത്തീർക്കന്നാരമ്മ
• ഒരു കെവൺ!ില്ലിപ്പൂവിൻ ക്കശാണക്കരഖകൾ ക്കപാകെ!
• പാഴ്ചിപ്പിയുകെട മൂകസങ്കടം
• ചുററികകെയാരു കരിവണ്ടുക്കപാൽ ചുററിപ്പറന്നു.
ഇടികെവട്ടുക്കമ്പാകെ!ാരു ചുററിക മുട്ടും ശബ്ദം.
തച്ചുടയ് ുവാൻ മാത്രം ചുററികകെയടുകെത്താരു പയ്യൻ.
വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചുററിക എന്ന പദത്തികെZ അർത്ഥ സാധ്യത.

