ഉത്തരങ്ങൾ
1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ച ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരതങ്കിലും 4 എണ്ണത്തിന് 2 ഉത്തെങ്ങൾ വീതും
രതരെരെടുത്ത് എഴുതുക. (2 ചകോർ)
1 . കാമുകന്റെ ഓർമ്മയിന്റല പ്രണയാർദ്ര നിമിഷങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പ്രയയാഗങ്ങൾ സന്ദർശനം
എന്ന കവിതയിൽ നിന്ന് എടുന്റെഴുതുക
✅കനകമമലാഞ്ചി നീരിൽ തുടുെ നിൻ

വിരൽ ന്റതാടുയപാൾ കിനാവു ചുരക്കുക
✅ന്റ ാൻ ന്റെപകം പൂെ കരൾ
2 . കവിതയുന്റെ സവഭാവമായ രണ്ട് ആശയ സൂെനകൾ എഴുതുക
✅ അർത്ഥെിനപ്പുറമുള്ളതാണ് കവിത
✅ അവയവസ്ഥിതതവം കവി പ്രയയാഗിക്കുന്ന സിംബലുകളിലുണ്ട്

3 . "യകൾക്കുന്നുയണ്ടാ" എന്ന ഹ്രസവ െിത്രെിന് യയാജിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ ഏന്റതല്ാം?
✅ കാഴ്ചശക്തി തീന്റരയില്ാെ ന്റ ൺകുട്ടിയുന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയുന്റെ ആവിഷ്കാരം
✅ മികച്ച ബാലതാരെിനുള്ള യേശീയ അവാർഡ്

4 . ആൽ മരങ്ങളുന്റെ യവരുകൾ കണ്ടയപാൾ യലഖകന് യതാന്നിയത് എന്താണ് ?
✅ ഭൂമിക്ക് യവരുകളിലൂന്റെ ആയിരിക്കാം ആകാശന്റെ ന്റതാൊനാകുന്നത്
✅ ആകാശത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് ഭൂമിന്റയ ന്റതാടുന്നയ ാന്റല

5 . അരുൾ ഇല്ാെ മനുഷയൻ എന്തുയ ാന്റലയാണ് ?
✅ മരുവിൽ പ്രവഹിക്കുന്ന അംബു യ ാന്റല
✅ നിഷ്ഫല ഗന്ധപുഷ്പം യ ാന്റല

6 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ച ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരതങ്കിലും 3 എണ്ണത്തിന് ഒചനോ െചടോ വോകയത്തിൽ ഉത്തെും
എഴുതുക (2 ചകോർ)
6 . രക്ഷന്റപെലിന്റെ സാധ്യത വിരളമാണ് എന്ന പ്രഖയാ നമായണാ മത്സ്യം എന്ന കവിത?
സവാഭിപ്രായക്കുറിപ് തയ്യാറാക്കുക
✅ പ്രതിയരാധ്െിന്റെ പ്രതീകമായ മത്സ്യം എല്ാ പ്രശ്നങ്ങന്റളയും തരണം ന്റെയ്ത് മുയന്നറുന്നതായാണ്

കവിതയിൽ െി ി രാജീവൻ അവതരിപിക്കുന്നത്. ജീവിതെിൽ നമുക്കതിജീവിയക്കണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ
വിവിധ്ങ്ങളാണ്. സാധ്യതകളുന്റെ മവവിധ്യങ്ങൾ യതയെണ്ടുന്നതിന്റെ ആവശയകതയാണ് കവിത
ഉന്നയിക്കുന്നന്റതന്ന് റയാം. ' ചുട്ടു ഴുെ സൂെിന്റപാട്ട് ' അതിന്റലാരു സാധ്യതയാണ്.
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7 . 'പുറന്റപയട്ടെൊന്റണാരായിരം കാതമവൾ നെന്നിട്ടും ‘ ; - ഈ വരികൾ സൂെിപിക്കുന്ന സ്ത്രീയവസ്ഥ എന്ത്?
✅സ്ത്രീ ജീവിതങ്ങളുന്റെ ഇന്നുവന്റരയുള്ള അവസ്ഥന്റയ സൂെിപിക്കുന്നു. മനുഷയ െരിത്രവും
സവാതന്ത്ര്യയബാധ്വും ഒരു ാടു മുയന്നാട്ടു യ ാന്റയങ്കിലും പുരുഷാധ്ി തയെിന്റെ മർദ്ദന ഉ കരമായി
ഇന്നുമവൾക്ക് നിൽയക്കണ്ടി വരുന്നു. മാറ്റമില്.
8 . പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥകളിലും മനുഷയന് ആശ്രയമായിരുന്നു മശഖ് മുഹ് യുദ്ദീൻ അബ്ദുൾ
ഖാേിർ ജീലാനി എന്ന സൂഫി യശ്രഷ്ഠൻ. ഇതിനു ന്റതളിവായുള്ള അയദ്ദഹെിന്റെ പ്രവൃെികൾ
ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക
✅ മശഖ് ജീലാനിയുന്റെ അനുകപയുന്റെയും വീരകൃതയങ്ങളുന്റെയും െരിത്രമാണ് മുഹ് യുദ്ദീൻ
മാലയിലുള്ളത്. മനുഷയന് സംഭവിക്കാൻ യ ാകുന്ന അ കെങ്ങന്റള സവപ്നരൂ െിൽ കാണിച്ചു ന്റകാടുത്തും
ആളുകളുന്റെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കി കരിഞ്ഞമരെിൽ കായ്കൾ നിറച്ച് സയന്താഷിപിച്ചും എല്ാവർക്കും
ആശ്രയമായി അയദ്ദഹം നിന്നു.
9 . 'മകപാെ്' എന്ന യഡാകുന്റമൻ്ററി സിനിമ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന രിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളിൽ രന്റണ്ടണ്ണം
എഴുതുക.
✅ "മകപാെ് ' നിലങ്ങളുന്റെ ാരിസ്ഥിതിക പ്രാധ്ാനയമാണ് ഈ യഡാകുന്റമന്റെറി െിത്രം
ങ്കുന്റവക്കുന്നത്. രസ്പരാശ്രിതരായി മനുഷയരും ജീവജാലങ്ങളും ജീവിയക്കണ്ടതിന്റെ അവയബാധ്ം
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പ്രകൃതി എങ്ങന്റന എല്ാവർക്കും അന്നമായി മാറുന്നു എന്ന് െിത്രീകരിക്കുന്നു.

10 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ച ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരതങ്കിലും 5 എണ്ണത്തിന് അെപ്പുറത്തിൽ കവിയോരത
ഉത്തെരെഴുതുക (4 ചകോർ)
10 . ഉയിരിൻന്റകാലക്കുടുക്കാക്കാവും കയറിന്റന
യുഴിഞ്ഞാലാക്കിെീർക്കാൻ
കഴിഞ്ഞതയല് ജയം!' – മാനവ ജീവിതന്റെക്കുറിച്ചുള്ള കവിയുന്റെ നിരീക്ഷണം ഈ വരികളിൽ
പ്രതിഫലിക്കുന്നന്റതങ്ങന്റനയാണ് ?
✅ 'ഊഞ്ഞാലിൽ' എന്ന കവിതയിൽ ോപതയെിന്റെ സൗന്ദരയഭാവം ആവിഷ്കരിക്കുന്നയതാന്റൊപം
യലാക മഹായുദ്ധകാലെിന്റെ ഭീകരതയും വിഷമതകളും തുെർച്ചയായി വരുന്നു. എന്നാൽ
ജീവിതെിന്റല സങ്കെങ്ങൾക്കു മുകളിൽ സയന്താഷെിന്റെ വിജയം ആണുണ്ടായകണ്ടന്റതന്ന ോർശനിക
െിന്തയാണ് വരികളിലൂന്റെ കവി റയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മരണഭയെിൽ നിന്നുള്ള നിരാശയിൽ നിന്ന്
പ്രതീക്ഷയുന്റെ പ്രതയാശയിയലക്ക് വളർത്തുന്നതാണ്, ആത്മഹതയക്കുള്ള ഉ കരണമായ കയറിന്റന
ആനന്ദെിനുള്ള ഉ ാധ്ിയാക്കി മാറ്റുക എന്നത്. ഇങ്ങന്റന നമ്മുന്റെ മയനാഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകണം.
രസ്പര യേഹെിലുന്റെ ജീവിതെിന്റല കയ്പുകന്റള മധുരതരമാക്കണന്റമന്ന സയന്ദശമാണ് ഈ
വരികളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
11 . ' യലാക് െവറിന്റെ മുകളിൽ െിരിച്ചുന്റകാണ്ടിരുന്ന മാലാഖ രക്തകണങ്ങളുതിർത്തുന്റകാണ്ട് ഒരു
ന്റവള്ളിൽ ക്ഷി കണന്റക്ക കറങ്ങിക്കറങ്ങി താന്റഴ വന്നു വീഴുന്നു '_ ഈ വാകയെിന്റല ഭാഷാ രമായ
സൗന്ദരയം വിശകലനം ന്റെയ്യുക
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✅ അഗ്നിസാക്ഷി യനാവലിന്റെ ഭാഗമായ ലാെിയും ന്റവെിയുണ്ടയും എന്ന ാഠഭാഗെിൽ സവാതന്ത്ര്യ
സമരകാലെിന്റെ നടുക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. വീരവാനരയസനയിന്റല അംഗങ്ങളും നാരീ
യസവാസമിതി അംഗങ്ങളും രക്തസാക്ഷി സംഘെിന്റല വീരയുവാക്കളും യെർന്ന് മുദ്രാവാകയം
മുഴക്കിന്റക്കാണ്ട് യലാക്ക് െവറിനു സമീ ം ട്ടാളക്കാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയയപാൾ, വീരകുമാരന്റനന്ന കുട്ടി
യലാക്ക് െവറിനു മുകളിൽ സവാതന്ത്ര്യ താകയുയമന്തി കയറുകയായിരുന്നു. ആ െിത്രന്റെ
അഭിമനുവിയനാെ് സാദൃശയന്റപടുത്തുന്നു. ട്ടാളക്കാരുന്റെ ന്റവെിയയറ്റ് തായഴക്ക് തിക്കുയപാൾ
പ്രയയാഗിക്കുന്ന മുകളിലുള്ള വാകയവും ആ സന്ദർഭന്റെ ഭാവതീവ്രമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
വാക്കുകൾ ധ്വനി സാന്ദ്രമാകുയപാൾ കഥാസന്ദർഭങ്ങൾക്ക് മകവരുന്ന ഏകാഗ്രതയും
ആഘാതവും ഈ സന്ദർഭെിലും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം.
12 . 'ആ കയസര അവിന്റെ സ്ഥിരമായി ഇട്ടിരിക്കുകയാന്റണന്നും അവർ അവിന്റെ സ്ഥിരമായി ഇരുന്നു
പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കാറുന്റണ്ടന്നും ന്റ ൺകുട്ടിക്കു യതാന്നി'. വൃദ്ധയുന്റെ നിതയജീവിതെിൻ്ന്ററ എന്തു
സവിയശഷതയാണ് ഈ വാകയെിലൂന്റെ ന്റവളിന്റപടുന്നത് ?
✅ 'ഓർമയുന്റെ ഞരപ് ' എന്ന കഥയിന്റല വൃദ്ധ ഇന്നുവന്റരയുള്ള സ്ത്രീജീവിതങ്ങൾക്കുണ്ടായ
ദരിതാനുഭവങ്ങളുന്റെ പ്രതീകമാണ്. വായനയും എഴുത്തും അതിലുള്ള സവാതന്ത്ര്യവും നിയഷധ്ിക്കന്റപട്ട
കഥാ ാത്രമാണ് അവർ.കഥ റയാനിഷ്ടന്റപടുന്ന, കഥ എഴുതാനിഷ്ടന്റപടുന്ന, കഥ യകൾക്കാനിഷ്ടന്റപടുന്ന
മനസ്സാണ് ന്റ ൺകുട്ടിക്കുള്ളത്. കവിത എഴുതി വള്ളയൊളിൻ്ന്ററ അനുയമാേനം ഏറ്റുവാങ്ങിയ വൃദ്ധയ്ക്ക്
തൻ്ന്ററ സവാതന്ത്ര്യം അെിയറ ന്റവയക്കണ്ടി വരുന്നത് എം. ിയായ ഭർൊവിൻ്ന്ററ മുന്നിലാണ്.
കഠിനാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സൃഷ്ടിക്ക് സാക്ഷയമാണ് ന്റ ൺകുട്ടികണ്ട കാഴ്ച. സവതന്ത്ര്
െിന്തയ്ക്കാധ്ാരമായ ജീവിതവൃെിന്റയ സൂെിപിക്കുന്ന പ്രയയാഗ സവിയശഷതയാണ് നമുക്ക് ഈ
വാകയെിൽ കാണാനാവുക.
13 . ' എനിന്റക്കാരവസരം തരൂ ; ഞാൻ എന്താണ് യനെിന്റയടുെിരിക്കുന്നന്റതന്ന് കാണിക്കാം ' സവപ്നങ്ങന്റള യാഥാർഥയമാക്കുന്നതിൽ നിരന്തരമായ രിശീലനെിനും സമർപണെിനുമുള്ള പ്രാധ്ാനയം
യജാനാഥന്റെ ജീവിതന്റെ മുൻ നിർെി വിലയിരുത്തുക

✅ റിച്ചാർഡ് ബാക്കിന്റെ അനയാ യേശ സവഭാവമുള്ളതും ജനശ്രദ്ധ യനെിന്റയടുെതുമായ യനാവലാണ്
യജാനാഥൻ ലിവിങ്സ്റ്റൺ എന്ന കെൽക്കാക്ക. സവപ്നങ്ങന്റള യാഥാർത്ഥയമാക്കുന്നതിന് നിരന്തരമായ
രിശീലനവും സമർപണവും അതിപ്രധ്ാനമായ ഒന്നാണ് എന്ന കാഴ്ചപാെ് കൂെി ഈ യനാവൽ വിനിമയം
ന്റെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മയളായരാരുെരും സവപ്നങ്ങൾക്ക് ിറയക റക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. യക്ഷ
ലയപാഴും നമ്മളുന്റെ സവപ്നങ്ങന്റള ഈ സമൂഹം അെിച്ചമർത്തുകയും എല്ാവരും ന്റെയ്യുന്ന ന്റെറിയ
കാരയങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ന്റെയ്യും. അതിന്റന മറികെക്കുകയാണ് യജാനാഥൻ.
എല്ാ കെൽ കാക്കകയളയും യ ാന്റല ഇര യതെിപിെിക്കാൻ യജാനാഥനായില്. കൂടുതൽ ഉയരെിൽ
റക്കുന്നവർക്ക് മാത്രയമ കൂടുതൽ ദൂരം കാണാനാവു എന്ന് വിശവസിച്ച യജാനാഥൻ അച്ഛനുമമ്മയും
നിരുൽസാഹന്റപടുത്തുയപാഴും തന്റെ ശ്രമം തുെരുകയും വിജയെിൽ എെിയച്ചരുകയുമാണ് ന്റെയ്യുന്നത്.
വാസ്തവെിൽ ഇവിന്റെ മനുഷയരുന്റെ പ്രതിനിധ്ിയാണ് യജാനാഥൻ. മനുഷയൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും
വലിയ ന്റവല്ലുവിളി സമൂഹെിന്റെ വിലക്കുകന്റള ലംഘിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് ഏറ്റവുന്റമളുപം
വയക്തി രമായ സവപ്നങ്ങന്റള സാമൂഹികമാക്കുക എന്നതും.
14 .' ന്റ യ്യുവാൻ യ ാകുന്ന കാർയമഘന്റെയപാന്റല ഈ ഓർമ്മ എന്റെ അന്തരംഗം ന്റ ാട്ടുമാറ് വിങ്ങി
നിൽക്കുന്നു' - ഏത് ഓർമ്മന്റയയാണ് എഴുത്തുകാരൻ സൂെിപിക്കുന്നത് ?
✅ മരണന്റെ അഭിമുഖീകരിയക്കണ്ടി വരുന്ന ഒരു വയക്തിയുന്റെ അവസാന ിെച്ചിൽ
അെയാളന്റപടുത്തുന്ന രെനയാണ് മവക്കം മുഹമ്മേ് ബഷീറിന്റെ അനർഘനിമിഷം. നർമ്മവും
സാധ്ാരണതവവും കലർന്ന ബഷീറിന്റെ തനതു രീതിയിൽ നിന്ന് യവറിട്ട് ഭാവതീവ്രവും ോർശനികവും
കവിതയയാെടുത്തു നിൽക്കുകയും ന്റെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അനർഘനിമിഷെിന്റല ഭാഷാരീതി. ഒരു
യാത്രന്റയ്ക്കാരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഏകാകിയായ വയക്തിന്റയ നമുക്കിവിന്റെ കാണാം. താൻ അത്ര മാത്രം
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യേഹിക്കുന്ന പ്ര ഞ്ചെിൽ നിന്ന് യവർന്റ യെണ്ടി വരുന്ന യവേനയാണ് അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഈ
യാത്ര മരണെിയലയ്ക്കുള്ളതും. മരണെിയലയ്ക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള സമയം വളന്റര അടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന
തിരിച്ചറിവ് അയാളുന്റെ അന്തരംഗം ന്റ ാട്ടുമാറ് വിങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഓർമ്മന്റയ ന്റ യ്യുവാൻ
യ ാകുന്ന കാർയമഘന്റെയപാന്റല വിങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ബഷീർ വിയശഷിപിക്കുന്നത്.
ജീവിതെിന്റെ ക്ഷണികതയയയും പ്ര ഞ്ചെിന്റെ അ ാരതയയയും വിഷയമാക്കുന്ന ഈ രെന
വായനക്കാർക്ക് ഒരു കവിത അനുഭവിക്കുന്നതിന് തുലയമായ സുഖാനുഭൂതി പ്രോനം ന്റെയ്യുന്നു. അതു
ന്റകാണ്ടു തന്റന്ന ഇതിന്റന കവിതയാകാൻ ന്റവമ്പുന്ന ഗേയം എന്ന് വിയശഷിപിക്കുന്നത് തീർത്തും
ഔെിതയപൂർണവുമാണ്.
15 . മാപിളപാട്ടിന്റെ ഈണവും നാട്ടുഭാഷയുന്റെ തനിമയും യെർെ് രെിക്കന്റപട്ട ഗാനമാണ്
കായലരികെ് - സവാഭിപ്രായക്കുറിപ് എഴുതുക
✅ 1954-ൽ പുറെിറങ്ങിയ നീലക്കുയിൽ എന്ന സിനിമയിന്റല ഗാനങ്ങന്റളല്ാം തന്റന്ന ജാതി - മത
യഭേമയനയ ാെി നെക്കുന്നതും മലയാളിെമുള്ളതും ലളിതസംഗീത രീതിയിലുള്ളതുമായിരുന്നു. അതു
ന്റകാണ്ട് തന്റന്ന സാമാനയ ജനങ്ങളുന്റെയിെയിൽ ഇതിന്റല ഗാനങ്ങൾ ഏറ്റവുമധ്ികം ജനപ്രീതി
യനെിയിട്ടുമുണ്ട്. പ്രയതയകിച്ച് കായലരികെ്. ഗ്രാമീണ ബിംബ സമൃദ്ധിയാലും മാപിളെനിമയാർന്ന
ോവലികളാലും പ്രാസമധുരമായ ഈരെികളാലും സപന്നമാണ് ഈ ഗാനം. മാപിളപാട്ടിന്റെ
ഗണെിൽന്റ ടുന്ന ഒന്നാണ്. സംഗീതെിന് മാപിളപാട്ടിന്റെ ശീലുകളാണ് പ്രയയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതും.
മതെിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ാട്ടിയനയും സംസ്കാരയെയും ന്റ ാതു ഇെെിൽ എെിക്കാൻ
കഴിഞ്ഞതുന്റകാണ്ടുതന്റന്ന ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രാധ്ാനയം കൂെി ഈ ഗാനെിനുണ്ട്. ഇനി ഗാനെിന്റല
ബിംബ കല്പന യനാക്കൂ. കരളിനുരുളി, കയറു ന്റ ാട്ടിയ പരം, കന്റപാെിന്റഞ്ഞാരു ശീലക്കുെയുന്റെ കപി
യ ാന്റല വലിഞ്ഞ ഞരമ്പുകൾ ഇങ്ങന്റനയുള്ള പ്രയയാഗങ്ങന്റളാന്റക്കെന്റന്ന നിതയജീവിതെിന്റെ
ഭാഗമായുണ്ടായ ഒന്നാണ്.
16 . വാസനാവികൃതിയിന്റല നായകനായ കള്ളൻ യമാഷണ രംഗെ് താൻ നവീനനാണ് എന്ന്
റയുന്നതിന്റെ കാരണന്റമന്ത്? കുറിന്റപഴുതുക?

✅ മലയാളെിന്റല ലക്ഷണയുക്തമായ ആേയ ന്റെറുകയാണ് യവങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ
എഴുതിയ വാസനാവികൃതി. അതിന്റല യകന്ദ്ര കഥാ ാത്രമായ ഇക്കണ്ടക്കുറുപ് കളവു രീതികന്റള കുറിച്ച്
വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടു തരെിലാണ് കളവു രീതി - ഒന്ന് േീന്റവട്ടിന്റക്കാള്ളയും , രണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് യ ായി
കക്കലും. ന്റതളിനായാട്ടും ന്റതണ്ടി നായാട്ടും യ ാന്റല. ആേയയെതിൽ കൂട്ടമായി കളവ് നെെലാണ്,
കിട്ടുന്നത് ങ്കിന്റട്ടടുക്കും. എന്നാൽ ന്റതണ്ടി നായാട്ടായ ഒറ്റയ്ക്ക് യ ായി കളവ് നെെൽ എല്ാ േിവസവും
എന്റന്തങ്കിലും കിട്ടുന്റമന്ന് ഉറപില് എങ്കിലും കിട്ടുന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് അനുഭവിയ്ക്കാം. നാലാമച്ഛനായ ഇക്കണ്ടക്കുറുപ്
ന്റതളിനായാട്ടിന്റെ ശീലക്കാരനായിരുന്നു. ഇക്കാരയെിൽ താൻ നവീനനാണ് എന്ന് കഥാനായകൻ
റയുന്ന ഭാഗമാണ് പ്രസ്തുതം. ങ്കുകാരില്ാന്റത ഒറ്റയ്ക്കനുഭവിക്കുന്ന കളവിൽ രസം കന്റണ്ടത്തുന്ന
നായകന്റന ഇവിന്റെ നമുക്ക് കാണാം.

17 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ച ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരതങ്കിലും 5 എണ്ണത്തിന് ഒരുപുറത്തിൽ കവിയോരത
ഉത്തെരെഴുതുക (6 ചകോർ)
17 . സാധ്ാരണക്കാരന്റെ പ്രതയാശകളും ന്റനാപരങ്ങളും െിത്രീകരിക്കുന്ന സിനിമ എന്ന നിലയിൽ
മബസിക്കിൾ തീവ്സിന്റന വിശകലനം ന്റെയ്യുക ?

✅ അഭ്ര ാളികളിന്റല മാന്ത്ര്ിക സ്പർശം എന്നാണ് വിയടാറിയ ഡിസീക്കയുന്റെ മബസിക്കിൾ തീവ്സ്
അറിയന്റപടുന്നത്. രണ്ടാം യലാക മഹായുദ്ധെിന്റെ ന്റകടുതികളിൽ ഒരു ജനത ോരിേയെിലും
ന്റതാഴിലില്ായ്മയിലും, നിസ്സഹായരായ മനുഷയരായി മാറുകയും ഭരണവർഗ്ഗം സുഖയലാലു ജീവിതം
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നയിക്കുകയും ന്റെയ്തു എന്ന യാഥാർത്ഥയം അനുഭവിപിക്കുന്ന െിത്രമാണ് മബസിക്കിൾ തീവ്സ്.
സാധ്ാരണ ഒരു മനുഷയന്റെ പ്രതയാശയുയെയും ോരിേയെിന്റെയും പ്രതീകമായി മസക്കളിന്റന
സിനിമയിൽ അവതരിപിക്കുന്നു. േരിദ്രനായ അൻയറ്റാണിയയാ റിച്ചിയ്ക്ക് ഒരു യജാലി കിട്ടുന്നു. ആ
ന്റതാഴിലിന്റെ ആേയ േിവസം തന്റന്ന അയദ്ദഹെിന്റെ മസക്കിൾ യമാഷണം യ ാകുന്നു. നഷ്ടന്റപട്ട
മസക്കളിയനയും യമാഷ്ടാവിയനയും അയനവഷിച്ച് കഥാനായകനും മകനും ല ഇെത്തും എത്തുന്നു.
യമാഷ്ടാവിന്റന കന്റണ്ടൊൻ കഴിന്റഞ്ഞങ്കിലും മസക്കിൾ വീന്റണ്ടടുക്കാൻ അവർക്കാകുന്നില്.
യമാഷ്ടാവിയനാന്റൊപം ആൾക്കൂട്ടം നില്ക്കുകയും റിച്ചി തിരസ്കൃതനാകുകയും ന്റെയ്യുന്നു. അവസാനം ഒരു
മസക്കിൾ യമാഷ്ടിക്കുവാൻ റിച്ചി തീരുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ യമാഷണന്റമന്ന ന്റതാഴിലിൽ ശീലമില്ാെ
റിച്ചി മകയയാന്റെ ിെിക്കന്റപടുന്നു. ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റനക്കാൾ ക്രൂരമായ
ശിക്ഷയാണയല്ാ ന്റതറ്റിന്റെ യ രിൽ സമൂഹ മദ്ധയെിൽ രിഹസിക്കന്റപടുക എന്നത്. ഇവിന്റെ
മസക്കിൾ ഒരു കുടുംബെിന്റെ അതിജീവനെിന്റെ പ്രതീകമായി മാറുന്നു. യഹാട്ടലിൽ ഭക്ഷണം
കഴിക്കയവ ശപളവും അലവൻസുകളും കൂട്ടി ഒരു മാസന്റെ െിലവ് കണക്കാക്കുന്ന റിച്ചിയും ബ്രൂയണായും
യുദ്ധന്റക്കടുതിയിൽ നട്ടം തിരിയുന്ന ഓയരാ സാധ്ാരണക്കാന്റെയും പ്രതീകമാണ്. സിനിമയിൽ നിരന്തരം
കെന്നു വരുന്ന ദരന്തങ്ങൾ ഒരു വശത്തും വീന്റണ്ടടുപിന്റെ തീവ്ര പ്രതീക്ഷകളിലൂന്റെ റിച്ചിയും ബ്രൂയണായും
മറുവശത്തും ശക്തമായി യ ാരെിക്കുന്നുണ്ട്. യഷക്സ് ിയറിന്റെ ദരന്ത നാെകങ്ങന്റള ഓർമ്മിപിക്കുന്ന
സംഘർഷാവസ്ഥ സിനിമയിൽ ഡിസീക്ക അനുഭവിപിക്കുന്നു.
ഭാവനന്റയക്കാളും യാഥാർത്ഥയം ജനന്റെ ഉദ്ബുദ്ധരാക്കുന്നു എന്ന ആശയം മുൻനിർെിയാണ്
ഇറ്റലിയിൽ നിയയാറിയലിസം ഉേയം ന്റെയ്തത്. യാഥാർത്ഥയ പ്രതീതിയില്ാെ ഒറ്റ സംഭവയമാ
കഥാ ാത്രയമാ നമുക്ക് മബസിക്കിൾ തീവ്സിൽ കാണാൻ കഴിയില്. സാധ്ാരണക്കാരന്റെ
പ്രതയാശകളും ന്റനാപരങ്ങളുമാണ് യസാപ്പു കുമിള വികാരങ്ങന്റളക്കാൾ മികച്ചന്റതന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ
സംവിധ്ായകനാണ് ഡിസീക്ക എന്നു റയാം. സവാതന്ത്ര്യെിന്റെയും വിയമാെനെിന്റെയും
പ്രതീകമാണ് മസക്കിൾ എങ്കിൽ ഈ സിനിമ ഇറ്റലിയുന്റെ വിയമാെനയപാരാട്ടെിന്റെ ന്റകാെിയാകുന്നു.
18 . പ്രയമയെിന്റെയും ആഖയാനെിന്റെയും സവിയശഷതകൾ ന്റകാണ്ട് യവറിട്ടു നിൽക്കുന്ന
ന്റെറുകഥയാണ് ശസ്ത്രക്രിയ - പ്രതികരിക്കുക.
✅ ന്റക. ി. രാമനുണ്ണിയുന്റെ 'ശസ്ത്രക്രിയ' എന്ന കഥ മാതൃയേഹെിന്റെ മഹതവം ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.
ഗർഭ ാത്രെിന്റെ അെിമയും ഉെമയുമാണ് അമ്മ. അതിന് മന്ററ്റാരവകാശിയുന്റണ്ടങ്കിൽ അത് മകൻ
മാത്രമാണ്. അതു ന്റകാണ്ടു തന്റന്ന അവർക്കിെയിലുള്ള ബന്ധം വിത്രവും കരം
ന്റവയ്ക്കാനില്ാെതുമാണ്. വിലമതിക്കാനാകാെ ആ ബന്ധെിന്റെ യവറിട്ട കാഴ്ചയാണ് ശസ്ത്രക്രിയയിൽ
ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്.
ശസ്ത്രക്രിയയുന്റെ അന്ത:സെ തന്റന്ന മാതൃയേഹെിന്റെ തീവ്രതയും മവകാരികതയുമാണ്.
ഗർഭ ാത്രം എന്നത് അമ്മന്റയയും മകന്റനയും ഒന്നിപിക്കുന്ന അവയവമാണ്. തന്റെ അസ്തിതവെിന്റെ
ഭാഗമായ ഗർഭ ാത്രം നഷ്ടന്റപടുന്നതിന്റെ ആധ്ിയായിരിക്കാം അമ്മന്റയ ഴയ കാലെിയലയ്ക്ക്
നെത്തുന്നത്. ഗർഭ ാത്രം നീക്കം ന്റെയ്യുന്ന ഓപയറഷൻ തീരുമാനിച്ചയതാന്റെ അമ്മയുന്റെ ന്റ രുമാറ്റെിൽ
പ്രകെമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു. ിഴച്ച് യ ാകുന്റമന്ന് ഭയന്ന് മകന് ബാലയെിൽ ന്റകാടുക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച
ലാളനയും വാത്സ്ലയവുന്റമല്ാം മധ്യ വയസിന്റലെിയ മകന് കരുന്നു. തിവില്ാെ വിധ്മുള്ള
അമ്മയുന്റെ യേഹപ്രകെനങ്ങന്റള ഏറ്റവും കാരുണയയൊന്റെ മകൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അമ്മ ഭൂതകാലം
യബാധ്പൂർവ്വം പുന:സൃഷ്ടിക്കുകയാന്റണന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന സീനിയർ സർജനായ മകൻ ആ യേഹ
ലാളനങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങുകയാണ്. മാതൃപുത്രബന്ധെിെ ഈ ഇഴമുറുക്കമാണ് പ്രയമയ രമായി
ശസ്ത്രക്രിയന്റയ മികച്ച കഥയാക്കുന്നത്.
മധ്യ വയസിന്റലെിയ മകന്റെ കാഴ്ചയിലൂന്റെയാണ് അമ്മയുന്റെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ
വായനക്കാരിന്റലത്തുന്നത്. ന്റെറുപെിയല വിധ്വയായ അമ്മയുന്റെ ജീവിതവും അമ്മെണലിൽ
െിട്ടയായി വളർന്ന മകന്റെ ജീവിതവും മകന്റെ ഓർമ്മയിലൂന്റെ ന്റവളിവാകുന്ന ആഖയാനം കഥയ്ക്ക് നല്
ഇഴമുറുക്കം നൽകുന്നു. പ്രയമയെിലും ആഖയാനെിലും ഉള്ള വയതയസ്തതയാണ് ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന കഥന്റയ
തീവ്രാനുഭവമാക്കുന്നത്.
19 . പ്രതികൂല സാഹെരയങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തരണം ന്റെയ്ത് ആധുനിക മനുഷയൻ നെത്തുന്ന
നിരന്തരയാത്രയാണ് മത്സയം എന്ന കവിത ആഖയാനം ന്റെയ്യുന്നത് . വിലയിരുത്തുക.
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✅ അതിജീവനെിന്റെയും വയക്തിസവാതന്ത്ര്യെിന്റെയും പ്രശ്നം അവതരിപിക്കുന്ന െി. ി. രാജീവന്റെ '
മത്സ്യം ' എന്ന കവിത സമകാലിക മലയാള കവിതയ്ക്ക് മികച്ച മാതൃകയാണ്. കെലാണ് മത്സ്യെിന്റെ
മജവികമായ യലാകം. തിളയ്ക്കുന്ന കെലിൽ അതിജീവനെിനായി നിരന്തരം ശ്രമിക്കുകയാണ് മത്സ്യം.
സമൂഹന്റമന്ന സംഘർഷഭരിതമായ വലിയ കെലിന്റല ഒറ്റയാനായ വയക്തിയായി മത്സ്യന്റെ
വായിന്റച്ചടുക്കാം.
വലക്കണ്ണികൾ, ചൂണ്ടന്റക്കാളുത്തുകൾ, വായ്ത്തലകൾ തുെങ്ങിയ ന്റകണികൾക്കും െതികൾക്കും
ിെിന്റകാടുക്കാന്റത സവതന്ത്ര്വും മജവികവുമായ നിലനില് ിന് യവണ്ടി മത്സ്യം
ന്റ ാരുതിന്റക്കായണ്ടയിരിക്കുന്നു. ആധുനിക സാമൂഹിക വയവസ്ഥിതി മനുഷയന്റെ സവാഭാവികമായ
നിലനില്പുയ ാലും അനുവേിക്കാന്റത അവന്റന നിസ്സാരനാക്കി മാറ്റുന്നു. അധ്ികാരവും മതവും രാഷ്ട്രീയവും
നിയന്ത്ര്ിക്കുന്ന സാമൂഹിക വയവസ്ഥയിൽ വയക്തി നിസ്സാരനും നിസ്സഹായനുമാണ്. യക്ഷ അവന് തന്റെ
സവാതന്ത്ര്യം അയങ്ങയറ്റം പ്രധ്ാനവുമാണ് . അതുന്റകാണ്ട് തന്റന്ന അതിജീവനെിന് യവണ്ടി, തന്റെ
സവാതന്ത്ര്യെിന് യവണ്ടി ഒറ്റയ്ക് ന്റ ാരുതുകയല്ാന്റത അഭിമാന യബാധ്മുള്ള മനുഷയന് മന്ററ്റാന്നും
കഴിയില്. മത്സ്യെിന്റെ യ ാരാട്ടവും അതാണ് സൂെിപിക്കുന്നത്.
മത്സ്യം എന്ന കവിതയിന്റല മത്സ്യന്റെ യ ാന്റല ദർബലന്റരന്നും നിസ്സാരന്റരന്നും കരുതുന്നവരുന്റെ
യ ാരാട്ടങ്ങൾ ലക്ഷയം കാണുക തന്റന്ന ന്റെയ്യും. കാരണം അവർക്ക് നഷ്ടന്റപൊൻ സവാതന്ത്ര്യമല്ാന്റത
ഒന്നുമില്. അെരെിൽ പ്രതികൂലസാഹെരയങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തരണം ന്റെയ്ത് നിരന്തരമായ
യാത്ര നെത്തുന്ന ആധുനിക മനുഷയന്റെ പ്രതീകമാണ് മത്സ്യം. തികച്ചും വയതയസ്തമായ അർത്ഥ
സാദ്ധയതകൾ കൂെി ഉള്ള കവിതയാണ് മത്സ്യം. എം.എൻ വിജയൻ റഞ്ഞതു യ ാന്റല ഈ
ബഹവർത്ഥസാദ്ധയതയാണ് മത്സ്യം എന്ന കവിതന്റയ മികച്ച കവിതയാക്കുന്നത്.
20 . പ്രണയവും സ്ത്രീയുന്റെ യനാവും ഒയര കാവയബിംബെിലൂന്റെ വയതയസ്തമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന
കവിതകളാണ് ' സന്ദർശനവും' ' സംക്രമണവും' - വിശകലനക്കുറിപ് തയ്യാറാക്കുക.
സൂെന
' കുങ്കുമെരി പുരണ്ട െിേംബര സന്ധയകൾ (സന്ദർശനം)
' െലവും യൊരയുന്റമാലിക്കും സന്ധയയിൽ ' ( സംക്രമണം )
✅ ഭാഷയിലും ബിംബകല്പനകളിലും യവറിട്ടു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് കവികളാണ് ബാലെന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടും
ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയും. അനുഭവെിന്റെ തീക്ഷ്ണത നിറഞ്ഞ കവിതകളാണ് ചുള്ളിക്കാെിന്റെത്.
ന്റ ാള്ളിക്കുന്ന, മുറിയവൽപിക്കുന്ന അനുഭവമായി കവിത മാറുന്നുണ്ട്. കാതലുള്ള ഉള്ളെക്കവും കരുത്തുറ്റ
ഭാഷയുമായി കാവയയലാകന്റെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു ആറ്റൂർ.
സന്ദർശനെിലും സംക്രമണെിലും ഒയര കാവയബിംബെിലൂന്റെ പ്രണയവും സ്ത്രീയുന്റെ യനാവും
വയതയസ്തമായി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. സന്ധയന്റയയാണ് വർണ്ണനാ വസ്തുവായി എടുെിരിക്കുന്നത്.
സന്ദർശനെിന്റല സന്ധയാ പ്രയയാഗം പ്രണയെിന്റെ തീവ്രത സൂെിപിക്കുന്നു. നിന്റെ കുങ്കുമെരി
പുരണ്ട െിേംബര സന്ധയകൾ എന്നതിലുന്റെ പ്രണയിതാവിന്റെ മനസ്സാകുന്ന ആകാശന്റെ പ്രണയിനി
വർണാഭമാക്കിയ കാഴ്ച കാണാം. സന്ധയാകാശം വർണ്ണശബളിതമാണ്. ഏന്ററ മയനാഹരമാണ് ആ
കാഴ്ചാനുഭവം, പ്രണയം നിറഭംഗിയിൽ ൊലിച്ച് വായനക്കാരിലും എെിച്ചിരിക്കുന്നു ചുള്ളിക്കാെ്. തികച്ചും
വയതയസ്തമായ ആവിഷ്ക്കാരമാണ് സംക്രമണെിൽ. നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിശബ്ദരാക്കന്റപട്ട, അെിമ ജീവിതം
നയിക്കുന്ന സ്ത്രീ ജീവിതം - അതിന്റനാരു ഉെിതമായ േശാന്തര പ്രാപ്തിയാണ് നൽകുന്നത്.
സന്ധയാകാശചുവപ്, മയനാഹാരിത നിറഞ്ഞ ദൃശയമാന്റണങ്കിൽ ഇവിന്റെ യൊരയും െലവുന്റമാലിക്കുന്ന
കാഴ്ചയായി മാറുന്നു. സ്ത്രീയുന്റെ യനാവാണ് ഇെരെിൽ െിത്രീകരിക്കുന്നത്. സൗന്ദരയ സൂെകമായ
വർണ്ണനകളിയലയ്ക്കല് അറപ്പുളവാക്കുന്ന അനുഭവെിയലയ്ക്കാണ് എെിയച്ചരുന്നത്.
21 . െിറ്റാെയുണ്ടു ഞാൻ ന്റ ട്ടകം തന്നുള്ളിൽ
മറ്റാരും കാണാന്റത വച്ചു യ ാന്നൂ
ഊനന്റപട്ടില്ല്ീന്റയന്നയത െിന്തിച്ചു
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േീനമാകുന്നുന്റതന്മാനസെിൽ - കൃഷ്ണഗാഥയുന്റെ രെനാ രമായ സവിയശഷതകൾ ഈ വരികന്റള
മുൻനിർെി വിശേീകരിക്കുക?

✅ പ്രാെീന െരിത്രെിന്റെ മുദ്രയുള്ള കവിതയാണ് ന്റെറുയേരിയുന്റെ കൃഷ്ണഗാഥ. തിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
വിരെിതമായ കൃഷ്ണഗാഥ, ഗാഥാ പ്രസ്ഥാനന്റെ സപന്നമാക്കിയ കാവയമാണ്. വർണ്ണനകളാലും
ശബ്ദാർത്ഥാലങ്കാര കല്പനകളാലും സമൃദ്ധം.
സംഗീതാത്മകത ഏന്ററ പുലർത്തുന്ന കാവയമാണിത്. കൃഷ്ണന്റെ ബാലയകാലാനുഭവങ്ങളുന്റെ ഹൃേയമായ
ആവിഷ്ക്കാരം കാണാം. നിലവിൽ മഥുരാപുരിയിന്റല രാജാവാണ് കൃഷ്ണൻ. എല്ാവിധ് സുഖ സൗകരയങ്ങളും
പ്രാ യമാണ്. എന്നിട്ടും മശശവകാലം മുതലുളള ഓയരാ ന്റെറു കാരയങ്ങളും ഓർന്റെടുക്കുന്നു.
കരുതയലാന്റെ കാെ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ നഷ്ടന്റപടുക, യകടു വരിക എന്നത് െിന്തിക്കുന്നത് യ ാലും
യവേനാജനകമായ അനുഭവമായി മാറുന്നു. ന്റ ട്ടകെിന്റല സൂക്ഷിപ്പുകളിന്റലാന്ന് െിറ്റാെയാണ് . അത്
യകെ് വരുയമാ എന്ന കൃഷ്ണന്റെ യവവലാതി അപരപ്പുണ്ടാക്കുന്നു. മഥുരാപുരിയുന്റെ രാജാവായ കൃഷ്ണൻ,
ഗൃഹാതുര സ്മരണകന്റള ഹൃേയയൊെ് യെർെ് വയ്ക്കുന്ന നാട്ടു മനുഷയനായി മാറുകയാണിവിന്റെ.
ആശയൊലും അലങ്കാര കല്പനകളാലും സമ്പുഷ്ടമാണ് രെന. െിറ്റാെ, മറ്റാരും, ഊനന്റപടുക,
േീനമാകുക -ഈ ഭാഗങ്ങളിന്റല ശബ്ദാലങ്കാര പ്രയയാഗങ്ങളിലൂന്റെ താളെിനും സംഗീതെിനും
നൽകുന്ന പ്രാധ്ാനയം ഏന്ററയാണ്. ലളിതമായ േപ്രയയാഗങ്ങൾ, ഴമയുന്റെ ൊരുത, താളെിന്
ഊന്നൽ നൽകുന്ന ശബ്ദാലങ്കാരങ്ങൾ ഇങ്ങന്റന യ ാകുന്നു രെനാ രമായ സവിയശഷതകൾ.
22 . യതതിയയെെി എന്ന യേവകി മാനപള്ളിക്ക് സവാതന്ത്ര്യ സമരഘട്ടെിന്റല ഇന്തയൻ സ്ത്രീയുന്റെ ഏത്
മുഖമാണുള്ളത്? പ്രതികരിക്കുക
✅മലയാള യനാവൽ സാഹിതയെിൽ അനനയ സ്ഥാനെിന് അർഹമായ കൃതിയാണ് ലളിതാംബിക
അന്തർജ്ജ്ജനെിന്റെ അഗ്നിസാക്ഷി. യകരളീയ നയവാത്ഥാന മുയന്നറ്റെിലും ഇന്തയൻ സവാതന്ത്ര്യ
സമരെിലും സ്ത്രീസവതവന്റെ അെയാളന്റപടുെിയ രെനയാണിത്.
തയാഗപൂർണമായി ജീവിച്ച് അനയരുന്റെ നന്മ ലക്ഷയമാക്കുന്നവരും സവന്തം സുഖന്റമാന്നും
നഷ്ടന്റപടുൊനാവാന്റത സവാർത്ഥതയുന്റെ ലഹരിയിൽ മുഴുകുന്നവരും എക്കാലത്തും
സമൂഹെിലുണ്ടായിരുന്നു. പ്രയതയകിച്ചും സ്ത്രീകന്റള സംബന്ധിച്ച് കുടുംബമായിരുന്നു അവരുന്റെ യലാകം.
ഭർൊവിന്റെയും മക്കളുന്റെയും സുഖമായിരുന്നു അവരുന്റെ ലക്ഷയം. സവാർത്ഥതയുന്റെ സുഖയഭാഗങ്ങളിൽ
മുഴുകി കുടുബെിന്റെ ന്റകട്ടു ാടുകളിൽ ജീവിക്കാൻ യതതിക്കുട്ടിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്. ആൊരങ്ങയളാടും
അവഗണനകയളാടും പ്രതിയഷധ്ിച്ച് ജീവിതം തന്റന്ന കലാ മാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു അവർ.
സമുോയ രിഷ്കരണ ശ്രമങ്ങളിലും സവാതന്ത്ര്യ സമരെിലും അവർ സജീവമായി. ഗാന്ധിജിയയാന്റൊപം
യേവിബഹൻ എന്ന യ രിൽ സാമൂഹിക യസവനെിൽ ങ്കാളിയായി. സുമിത്രാനന്ദ എന്ന യ ര്
സവീകരിച്ച് സനയാസിനിയായി. രാജയയേഹവും മനുഷയയേഹവും അവരിൽ ഒരുയ ാന്റല അലിഞ്ഞു
യെർന്നിരുന്നു.
ഒരു സാധ്ാരണ കുടുംബിനിയായി ഒതുങ്ങി സവയം ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ അവർക്കാവുമായിരുന്നില്.
സവാതന്ത്ര്യാനന്തരം സഹന ജീവിതെിന്റെ യവതനം റ്റാനും അവർ തയ്യാറാവുന്നില്.
മാനവയസവയുന്റെ വഴിയിൽ സവയം സമർപിക്കുന്ന അവർ സവന്തം രാജയന്റെ മാതൃതുലയം കണ്ട്
സഹജീവികൾക്കായി ജീവിച്ച നിസവാർത്ഥതയുന്റെ ഉെമപ്രതീകമായിരുന്നു.
23 . വാസനാവികൃതിയിൽ കാണുന്ന േീർഘമായ വിവരണങ്ങൾ ന്റെറുകഥ എന്ന രൂ െിന്റെ
ശില്പഭംഗിയ്ക്ക് തെസ്സമാകുന്നുയണ്ടാ? വിശകലനം ന്റെയ്യുക

✅ മലയാളെിന്റല ആേയന്റെ ന്റെറുകഥയായി രിഗണിക്കന്റപടുന്ന കൃതിയാണ് യവങ്ങയിൽ
കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാരുന്റെ വാസനാവികൃതി. ആേയകാലത്തുണ്ടായ മറ്റ് കഥകന്റള യ ാന്റല ഇതിന്റെയും
ലക്ഷയം രസിപിക്കലായിരുന്നു. അതിശയയാക്തി കലർന്ന അവതരണവും അന്തർലീനമായ ഹാസയവും
ഴന്റഞ്ചാല്ലുകളുന്റെയും മശലികളുന്റെയും ഉ യയാഗവും അന്നന്റെ വയവഹാരഭാഷയയാെടുത്തുനിൽക്കുന്ന
ആഖയാനരീതിയും ഈ കഥയുന്റെ പ്രയതയകതകളാണ്. ിറവിന്റയടുെ് നൂറ്റിമുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും
വാസനാവികൃതി മികച്ച വായനാനുഭവമാകുന്നത് അതുന്റകാണ്ടാണ്.
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ആേയകാല കഥകളിന്റല തിവ് വിഷയങ്ങളായ അമളി, യകാെതി വയവഹാരം, കളവ്, കുറ്റായനവഷണം,
ഏറ്റു റച്ചിലുകൾ തുെങ്ങി പ്രയമയ രമായ ല സവിയശഷതകളും 'വാസനാവികൃതി' ഉൾന്റക്കാള്ളുന്നു.
സവയം രിഹസിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇക്കണ്ടക്കുറുന്റപന്ന കള്ളൻ സവന്തം കഥ റയുന്ന രീതിയാണ്
ആഖയാനെിന് സവീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കഥയുന്റെ ആസവാേയത വർധ്ിപിക്കാനായി ഴന്റഞ്ചാല്ലുകളും മശലികളും ഉ യയാഗിക്കുന്നത് ആേയ കാല
കഥകളുന്റെ ന്റ ാതുസവഭാവമാണ്. യക്ഷ ലയപാഴും അവ കഥയുന്റെ ന്റകട്ടുറപിന്റനയും ഏകാഗ്രതന്റയ
ബാധ്ിക്കാറുണ്ട്. വാസനാവികൃതി എന്ന കഥയിൽ ഉ യയാഗിച്ച മശലികളും ഴന്റഞ്ചാല്ലുകളും കഥയുന്റെ
രസനീയത കൂട്ടിയിട്ടുന്റണ്ടങ്കിലും കഥയുന്റെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടന്റപടുത്തുന്നുണ്ട്. കള്ളന്റെ
ാരപരയന്റെക്കുറിച്ച് േീർഘമായ വിവരണങ്ങളാണ് കഥയിൽ ഉ യയാഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ന്റെറുകഥ
സംക്ഷിപ്തവും ഏകാഗ്രവും ആയിരിക്കണന്റമന്ന ഇന്നന്റെ കാഴ്ചപാെിൽ ഇത് വാസനാവികൃതിയുന്റെ
േൗർബലയമാണ്. കലയാണിക്കുട്ടിന്റയ സവ ്നം കണ്ട് ന്റഞട്ടിയുണർന്ന് "ഏക സംബന്ധി
ജ്ഞാനമ രസംബന്ധിസ്മാരകന്റമന്ന നയായയന" ഇെരെിലുള്ള പ്രയയാഗങ്ങളും അവസാനഭാഗന്റെ
സംസ്കൃത യലാകവും കഥയുന്റെ ഘെനാ രമായ േൗർബലയം തന്റന്നയാണ്. യക്ഷ ആേയ മാതൃക എന്ന
നിലയിൽ ഈ രിമിതികൾ ഒന്നും ആ കഥയുന്റെ മാറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നില്.

24 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ച ോദ്യങ്ങളിൽ ഏരതങ്കിലും 2 എണ്ണത്തിന് ഒനെപ്പുറത്തിൽ കവിയോരത
ഉത്തെരെഴുതുക (8 ചകോർ)
24 . സിനിമകൾ ജനപ്രിയത ആർജ്ജിക്കുന്നതിനു കാരണമായി യലഖകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന വസ്തുതകൾ
വിശകലനം ന്റെയ്യുക
✅ ജനസമ്മതിയ്ക്കുയവണ്ടി സിനിമകൾ സവീകരിക്കുന്ന തന്ത്ര്ങ്ങന്റളയും അവയുന്റെ
അെിസ്ഥാനഘെനന്റയയും അ ഗ്രഥിയ്ക്കുന്ന യലഖനമാണ് ഒ.ന്റക.യജാണിയുന്റെ " സിനിമയും സമൂഹവും".
ജനപ്രിയസിനിമകൾ സമൂഹെിന്റല പ്രബലമായ താല്പരയങ്ങന്റള ന്റവളിന്റപടുത്തുന്നുന്റവന്നും ; ഒരു
സമൂഹെിന്റെ അെക്കിവച്ച യൊേനകയളയും ആഗ്രഹങ്ങയളയും ഇെരം സിനിമകന്റള വിശകലനം
ന്റെയ്യുന്നതിലൂന്റെ കന്റണ്ടൊന്റമന്നും ഈ യലഖനം സമർത്ഥിയ്ക്കുന്നു.
ജനപ്രിയ സംസ്കാരെിന്റെയും കലകളുന്റെയും വികാസം പ്രാഥമികമായും ബഹുജനം എന്ന സങ്കല്പെിൽ
നിന്നാണ് ആരംഭിയ്ക്കുന്നത്. വലിന്റയാരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുന്റെ സൗന്ദരയാനുഭവങ്ങന്റളയും
ഭാവുകതവന്റെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും തൃപ്തിന്റപടുത്തുന്നതും ബഹുജന സംസ്ക്കാരവും കലകളുമാണ് .
ഒരു ാടുയ ർ ഇഷ്ടന്റപടുന്നത്, ജനങ്ങളുന്റെ പ്രീതി റ്റാൻ രൂ ന്റപടുത്തുന്നത് എന്നിങ്ങന്റന
ജനപ്രിയതന്റയക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപാടുകളിൽ വയതയസ്ത അഭിപ്രായമുണ്ട്. ജനപ്രിയ സംസ്ക്കാരന്റെ
വി ണിസംസ്ക്കാരം എന്നാണ് െിലർ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. മനുഷയൻ കണ്ടു ിെിച്ചവയിൽ വച്ച് ഏറ്റവും
ജനസമ്മതിയാർജ്ജിച്ച സംസ്ക്കാര രൂ മാണ് സിനിമ എന്ന് ന്ററയ്മണ്ട് വിലയംസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്.
ജനപ്രിയസിനിമകൾ യപ്രക്ഷക സമൂഹെിന്റെ െില മാനസികാവശയങ്ങന്റള തൃപ്തിന്റപടുത്തുന്നതു
ന്റകാണ്ടാണ് അവ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധം സ്ഥാ ിക്കുന്നത്. അവ സവപ്നാവസ്ഥയിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങന്റള
യഥാതഥമായി അവതരിപിക്കുന്നു. യപ്രക്ഷകർക്ക് ജീവിതെിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാകാെ
അഭിലാഷങ്ങന്റള അവ തൃപ്തിന്റപടുത്തുകയും ന്റെയ്യുന്നു. ഓയരാ കാലത്തും സംഭവിക്കുന്ന സാമൂഹികരാഷ്ട്രീയ-സാപെിക രിണാമം സിനിമകളുന്റെ പ്രയമയമാകുന്നതിലൂന്റെ യപ്രക്ഷകർ അെരം
സിനിമകളുമായി ന്റ ന്റട്ടന്ന് താതാത്മയം പ്രാ ിക്കാൻ സാധ്ിക്കുന്നു.
ജനപ്രിയസിനിമകൾ അവലംബിയ്ക്കുന്ന നായൊെികഥാ ഘെനകളുന്റെയും ആേിപ്രരൂ ങ്ങളുന്റെയും പ്രതയക്ഷ
സാന്നിഗ്ദ്ധ്യം യപ്രക്ഷകന്റര അവയിയലയ്ക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതെിൽ പ്രാ യമാകാെ സുഖങ്ങളും
അമർെന്റപട്ട വാസനകളും യമാഹങ്ങളും അയഥാർത്ഥയമായി സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അവ
സഹായിക്കുന്നു. ാട്ടുകളും സംഘട്ടനങ്ങളും നൃെരംഗങ്ങളും താരാരാധ്നയും സിനിമയുന്റെ
ജനപ്രിയതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു. നായകനിലൂന്റെ തന്റെ തന്റന്ന ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹെിന്റെ
പൂർെീകരണം നെെി യപ്രക്ഷകൻ സംതൃപ്തനാകുന്നു. നന്മയ്ക്കു യവണ്ടി നിലന്റകാള്ളുന്നതുമൂലം ലവിധ്
സഹനങ്ങളും രാജയങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി ഒടുവിൽ അവന്റയ അതിജീവിക്കുന്ന നായക ( Victimised Hero )
കഥാ ാത്രങ്ങന്റളയാണ് ജനപ്രിയസിനിമകളിൽ കാണുന്നത്.
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എല്ാ ഇന്തയൻഭാഷകളിയലയും ജനപ്രിയ സിനിമകളിന്റല മുഖയ പ്രതി ാേയം കുടുംബം ആണ്.
എന്തുന്റകാന്റണ്ടന്നാൽ മവൊരികമായല്; മവകാരികമായാണ് യപ്രക്ഷകർ സിനിമകന്റള
സമീ ിക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവ് നിർമ്മാതാക്കൾക്കുണ്ട്. അതുന്റകാണ്ടുതന്റന്ന കുടുംബം, ോപതയം
തുെങ്ങിയവന്റയ സംബന്ധിച്ച തിവു യഫാർമുലകളിൽ നിന്ന് ജനപ്രിയ സിനിമകൾ വയതിെലിക്കാറില്.
വാർപ് മാതൃകയിലുള്ള കഥാ ാത്രങ്ങളും മെപ് ഇതിവൃെങ്ങളും ഇെരെിൽ സിനിമകന്റള
ജനപ്രിയമാക്കുന്നതിന് കാരണമായിെീരുന്നു എന്ന് യലഖകനായ ഒ.ന്റക യജാണി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

25 . സ്ത്രീ ഒരു നിശബ്ദ ജീവിയായിരിക്കണം എന്ന സാമൂഹികമായ കാഴ്ചപാെ് ഓർമ്മയുന്റെ ഞരപ്,
സംക്രമണം എന്നീ ാഠങ്ങൾ വിമർശന വിയധ്യമാക്കുന്നുയണ്ടാ? സവാഭിപ്രായം രൂ ീകരിക്കുക.
സൂെന
" ഒച്ചന്റയടുക്കാന്റത ന്റ യണ്ണ ..." വൃദ്ധ സൗമയതയയാന്റെ ശാസിച്ചു ( ഓർമ്മയുന്റെ ഞരപ് )
" ഒരു നിേബ്ദമാം
മുറിവിൻ വക്കുകളതിന്റെ ചുണ്ടുകൾ " ( സംക്രമണം )

✅ െരിത്രെിൽ സ്ത്രീയുന്റെ സാന്നിധ്യവും പ്രാധ്ാനയവും യവണ്ടവിധ്ം യരഖന്റപടുെന്റപട്ടിട്ടില് എന്ന
തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ആറ്റൂരിന്റെ "സംക്രമണ"വും ന്റക.ആർ.മീരയുന്റെ "ഓർമ്മയുന്റെ ഞരമ്പും"
ിറവിന്റയടുക്കുന്നത്. സമൂഹഘെനയിൽ ഗുണ രമായ മാറ്റങ്ങൾ ലതുമുണ്ടാക്കുകയും
ജനാധ്ി തയയബാധ്ം കൂടുതൽ പ്രബലമാകുകയും ന്റെന്റയ്തങ്കിലും സ്ത്രീയുന്റെ സാമൂഹയ േവിയിൽ ഒരു
കാതലായ മാറ്റവുമുണ്ടായില് എന്ന വിഷയമാണ് ഈ സാഹിതയ സൃഷ്ടികൾ െർച്ചന്റെയ്യുന്നത്.
സ്ത്രീ വിയമാെനെിന്റെ അനുഭവങ്ങന്റള രണ്ടു തലമുറകളുന്റെ പ്രതിനിധ്ികളായ വൃദ്ധയിലൂന്റെയും
ന്റ ൺകുട്ടിയിലൂന്റെയും മീര അവതരിപിക്കുയപാൾ ; ആറ്റൂർ, സ്ത്രീ വർെമാന ദരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന്
നാന്റളകളിൽ എങ്ങന്റന മാറണം എന്ന് നിർയദ്ദശിക്കുന്നു. ഒരു നിേബ്ദമാം മുറിവിൻ വക്കുകളതിന്റെ
ചുണ്ടുകൾ എന്ന് സംക്രമണം എന്ന കവിതയിന്റല വരികളിലൂന്റെ സ്ത്രീയുന്റെ നിേബ്ദ ജീവിതാവസ്ഥ
ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒച്ചന്റയടുക്കാന്റത ന്റ യണ്ണ എന്ന ത്മാവതിയയാടുള്ള വൃദ്ധയുന്റെ സൗമയമായ
ശാസന വാർദ്ധകയന്റെ തിരിച്ചറിയാെ ഒരു തലമുറയയാടുള്ള താക്കീതുകൂെിയാണ് -" എനിക്കു
യകൾക്കാം". വാർദ്ധകയം ; കാണുകയും യകൾക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ന്റെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആ
അവസ്ഥന്റയ അംഗീകരിക്കാൻ ന്റെറുപക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്.
ഓർമ്മയുന്റെ ഞരപിന്റല സാമൂഹിക ജീവിതെിയലയ്ക്കു കെക്കുയപാൾ വൃദ്ധയും ന്റ ൺകുട്ടിയും ഒരു
യ രുന്റകാണ്ടുയ ാലും അെയാളന്റപടുൊെവിധ്ം അെിച്ചമർെന്റപടുന്നവരും
നിേബ്ദരാക്കന്റപടുന്നവരുമാണ്. കഥയിലാന്റക 'വൃദ്ധ' എന്ന സംയബാധ്നയിലൂന്റെ യകന്ദ്രകഥാ ാത്രം
സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിെയിൽ അവരുന്റെ ഴയ ഓർമ്മയിൽ മാത്രമാണ് കഥാകാരി "സരസവതി" എന്ന
യ രുയ ാലും സൂെിപിക്കുന്നത്. ന്റ ൺകുട്ടി എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഭാരയ എന്ന േവിയിയലയ്ക്കുള്ള
മാറ്റം സ്ത്രീന്റയ കൂടുതൽ നിേബ്ദയാക്കുന്നു എന്ന് വൃദ്ധയിലൂന്റെ വയക്തമാക്കുയപാൾ, അെരം സ്ത്രീ
അവസ്ഥകന്റള പ്രതിയരാധ്ിക്കുകയും പ്രതികരിക്കുകയും മുയന്നറുകയും ന്റെയ്യാനുള്ള കരുെ്
കരുകയാണ് ന്റ ൺകുട്ടിയുന്റെ അവതരണെിലൂന്റെ മീര ന്റെയ്യുന്നത്.
ആരും സംസാരിക്കാനില്ാന്റത, ആയരാടും സംസാരിക്കാന്റത തുരുമ്പു ിെിച്ച ശബ്ദെിൽ തുെങ്ങുന്ന
വൃദ്ധയുന്റെ കഥ ഓർമ്മകളിൽ കല്പനാസൂനങ്ങളുന്റെ സൗരഭയം വിതറുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ോപതയ
ജീവിതെിയലക്കു കെക്കുയപാൾ അവർ ഭർൊവിനാലും ഭർത്തൃമാതാവിനാലും നിേബ്ദയാക്കന്റപടുന്നത്
കാണാം. സവന്തം ആത്മാവിഷ്ക്കാരെിന്റെ സർഗ്ഗാത്മകതന്റയ ഇരുവരും അെിച്ചമർത്തുന്നുണ്ട്. ജയിലിൽ
നിന്നും വന്ന ഭർൊവിയനാെ് കഥന്റയഴുതി എന്നു റയുന്ന വൃദ്ധ നിേബ്ദമാക്കന്റപടുന്നത് കഥാകാരി
മയനാഹരമായി െിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭർത്തൃമാതാവിന്റെ ക്ഷമാകന്റട്ട സ്ത്രീ യൊറും കറീം വയ്ക്കാനും ന്റ റാനും
ഉള്ള ഒരു ഉ കരണം മാത്രമാണ്.
സംക്രമണെിന്റല സ്ത്രീയും "ഒരുെി" ആണ് ; യ യരാ വയക്തിതവയമാ ഇല്. ശരീരമാണ് അവന്റള
അെയാളന്റപടുത്തുന്നത്. ന്റ ണ്ണിന്റെ രൂ ം സമൂഹെിന്റെ ന്റ ാതുയബാധ്മാകുന്നത് കവിതയുന്റെ
16 | P a g e | MODEL 2022 | +1 മലയാളം | © hssMozhi

ആേയഘട്ടെിൽ കാണാം. ഏറ്റവും നിർഭാഗയയും േയനീയയുമായ ഒരു സ്ത്രീ ജീവിതമാണ് ഇവിന്റെ
കാണുന്നത്. കെലിരപാെ തിരതുളുപാെ ഒരായിരം വട്ടം നിവർന്നു നിന്നിട്ടും െവിട്ടിയരയ്ക്കന്റപടുകയും
നിേബ്ദയാക്കന്റപടുകയും പുറന്റപയട്ടെത്തു തന്റന്ന തളച്ചിെന്റപടുകയും ന്റെയ്യുന്ന ന്റ ണ്ണവസ്ഥന്റയയാണ്
കവിത ആേയം ആഖയാനം ന്റെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ രണ്ടാം ഭാഗെ് ഇര യവട്ടക്കാരിയായി മാറുന്ന
രിണാമം ; അെിമ സംഹാരശക്തിയാർജ്ജിക്കുന്ന കാഴ്ച അവതരിപിച്ചു ന്റകാണ്ടാണ് ആറ്റൂർ കവിത
അവസാനിപിക്കുന്നത്.
26 . മവയലാപിള്ളിക്കവിതയിന്റല പ്രണയ സങ്കല്പം ഊഞ്ഞാലിൽ എന്ന കവിതന്റയ മുൻനിർെി
വിശലനം ന്റെയ്യുക.
✅ തുടുന്റവള്ളാപൽ ന്റ ായ്കയല് ജീവിതെിൻ
കെയല കവിതയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മഷിപാത്രം
എന്ന് ാെിയ കവിയാണ് മവയലാപിള്ളി ശ്രീധ്രയമയനാൻ. ജീവിത യാഥാർത്ഥയങ്ങളുന്റെ ഉച്ചന്റവയിൽ
അയദ്ദഹം കവിതയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചു. അയതസമയം മഞ്ഞിൽ കുളിരണിഞ്ഞ് നിലാവിൽ സവപ്നം കണ്ട്
മയങ്ങുന്ന ആതിര രാവിന്റെ കാല്പനികഭംഗിയിൽ അഭിരമിക്കാനും മവയലാപിള്ളിക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈ
മവെിത്രയം അയദ്ദഹെിന്റെ പ്രണയ സങ്കല്പെിലും ഉണ്ട്. കണ്ണീർപാെെിൽ, പ്രണയം നഷ്ടമായി
നയവും അഭിനയവുമായി മാറുന്ന ോപതയെിന്റെ ന്റ ാള്ളുന്ന യാഥാർത്ഥയങ്ങളാണ് കാണുന്നത്.
ഊഞ്ഞാലിൽ എന്ന കവിതയിൽ വാർദ്ധകയെിലും പൂത്തുലയുന്ന പ്രണയ വസന്തമാണുള്ളത്.
മവയലാപിള്ളിയുന്റെ കുടുംബ സങ്കല്പെിന്റെ ഉ നിഷെ് എന്നാണ് പ്രഫ. ന്റക ി ശങ്കരൻ
ഊഞ്ഞാലിൽ എന്ന കവിതന്റയ വിയശഷിപിച്ചത്.
മവയലാപിള്ളിക്ക് പ്രണയവും ോപതയസുഖവും അനുഭവിക്കാനുള്ളതല്, സങ്കല്പിക്കാനുള്ളത് മാത്രമാണ്
എന്ന് എം എൻ വിജയൻ റഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും നല് ന്റതളിവാണ് ഊഞ്ഞാലിൽ എന്ന കവിത.
1944 ൽ 33-ാം വയസിലാണ് മവയലാപിള്ളി ഊഞ്ഞാലിൽ എന്ന കവിത എഴുതിയത് - രണ്ടാം
യലാകയുദ്ധകാലെ്. കവിയുന്റെ യൗവനെിൽ, വാർദ്ധകയെിന്റല പ്രണയഭരിതമായ ോപതയം
സങ്കല്പിച്ച് എഴുതിയ കവിതയാണിത്. വാർദ്ധകയവും യുദ്ധവും ദരിതവും ഒന്നും പ്രണയന്റെ ഒരിക്കലും
ന്റകടുെിക്കളയുന്നില്.
മുപതു ന്റകാല്ന്റെ സഫലമായ ോപതയെിന് യശഷവും വൃദ്ധ േപതികൾ ന്റ ാന്നാതിരന്റയ
സയന്താഷയൊന്റെ വരയവൽക്കുന്നു. മുറ്റന്റെ പൂെമാവിൻ ന്റകാപിൽ ന്റകട്ടിയ ഊഞ്ഞാലിൽ
ഒരിമിച്ചാെിന്റക്കാണ്ട് മഞ്ഞും കുളിരും നിലാവും മാമ്പൂമണവും നിറഞ്ഞ മധുമാസ രാവിന്റെ വശയതയിൽ
അവർ തിരുവാതിരന്റയ എതിയരൽക്കുന്നു. അയദ്ദഹെിന് ഭാരയ ഇന്നും ന്റ ാന്നാതിരയ ാന്റല
സുന്ദരിയാണ്. അവരുന്റെ ഉേരം മുന്റന്നയപാന്റല കൃശമായയ അനുഭവന്റപടുന്നുള്ളൂ. യുദ്ധവും ഞ്ഞവും
മഞ്ഞും ഒന്റക്ക ജീവിതയാഥാർത്ഥയങ്ങളായി ന്റവല്ലുവിളി ഉയർത്തുയപാഴും ാെിയാെിക്കളിച്ച് ആതിരന്റയ
വരയവൽക്കുകയാണ് അയൽക്കാരികൾ. ആ ാട്ടിന്റെ പ്രയൊേനൊൽ വൃദ്ധ മുപതു വർഷം മുൻ ന്റെ
മധുവിധു രാവിന്റലന്നയ ാന്റല ഊഞ്ഞാൽൊളെിൽ മധുരമായി ാടുന്നു. പുലരി വരുയവാളം നീളുന്ന
ആ പ്രണയ രാവിന്റനാടുവിൽ ജീവിതെിരക്കുകളിയലക്ക് മെങ്ങുന്നു. യക്ഷ ആ രാവും തങ്ങളുന്റെ
ഒളിമങ്ങാെ പ്രണയവും ആണ് വാർദ്ധകയന്റെ അർത്ഥവൊക്കുന്നന്റതന്ന് ആ വൃദ്ധ
േപതികൾക്കറിയാം.
ജീവിതെിന്റെ ന്റകാലക്കുടുക്കാക്കാവുന്ന കയറു ന്റകാണ്ട് തന്റന്ന ജീവിയതാല്ാസെിന്റെ ഊഞ്ഞാൽ
ന്റകട്ടുന്നവനാണ് മനുഷയൻ. അതുയ ാന്റല വാർദ്ധകയവും യുദ്ധവും ദരിതങ്ങളും യ ാന്റലയുള്ള
ജീവിതയാഥാർത്ഥയങ്ങൾ ജീവിതെിന്റെ നിറം ന്റകടുെിക്കളയാം. അതിന്റന അതിജീവിക്കാൻ
പ്രണയെിന് കഴിയും. വാർദ്ധകയെിലും അണഞ്ഞു യ ാകാെ പ്രണയയൊന്റെ ഇരുന്റമയ് യെർന്ന്
നിന്നാൽ ജീവിയതാല്ാസെിന്റെ യവരുറപ്പുണ്ടാവും എന്ന സങ്കല്പമാണ് മവയലാപിള്ളി ഊഞ്ഞാലിൽ
എന്ന കവിതയിൽ ങ്ക് വയ്ക്കുന്നത്. അതുന്റകാണ്ട് തന്റന്നയാണ് ഊഞ്ഞാലിൽ എന്ന കവിതന്റയ
മവയലാപിള്ളിയുന്റെ പ്രണയയാ നിഷെ് ആയി വിയശഷിപിക്കുന്നത്.

27 . ജനലിനപ്പുറം ജീവിതം യ ാന്റലയി
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പകൽ ന്റവളിച്ചം ന്റ ാലിഞ്ഞ് യ ാകുന്നതും - പ്രണയാർദ്ര നിമിഷങ്ങൾ നഷ്ടന്റപട്ടു യ ായതിന്റെ
വിഹവലതയാണ് സന്ദർശനം എന്ന കവിത. ആസവാേനക്കുറിപ് തയാറാക്കുക
✅ ആധുനിക മലയാള കവിതയ്ക്ക് കാല്പനികതയുന്റെ വശയ സൗന്ദരയം കൂെി കർന്ന് നൽകിയ
കവിയാണ് ബാലെന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാെ്. നിരാശയുന്റെയും നിരാനന്ദെിന്റെയും വിഷാേെിന്റെയും
നിഴൽപാടുകൾ വീണു കിെക്കുന്ന സന്ദർശനം എന്ന കവിത ആധുനികതയുന്റെയും കാല്പനികതയുന്റെയും
സവിയശഷതകൾ ഉൾന്റക്കാള്ളുന്ന കവിതയാണ്.
പ്രണയ ഭരിതവും വിഷാോർദ്രവുമാണ് സന്ദർശനം എന്ന കവിത. നഷ്ട പ്രണയെിന്റെ നീറലും
വിഹവലതയുമാണ് ആ കവിതന്റയ ഹൃേയസ്പർശിയാക്കുന്നത്. സന്ദർശകമുറിയിൽ യാദൃച്ഛികമായി
കണ്ടുമുട്ടിയ പ്രണയിതാക്കളിന്റല ആണിന്റെ െിന്തകൾ നാെകീയ സവഗതാഖയാനമായി അവതരിപിക്കുന്ന
കവിതയാണിത്. ഇന്നവർ ഴയ പ്രണയിതാക്കളല്. ഇനിന്റയാരിക്കലും നമ്മളന്നന്റെയ
പ്രണയിതാക്കളന്റല്ന്നും തങ്ങൾ എയന്ന ിരിഞ്ഞ നിഴലുകളാന്റണന്നും അവർക്കറിയാം. എങ്കിലും
അവന്റള അരികിൽ കാണുയപാൾ ന്റനഞ്ചിെിപിന്റെ താളം മുറുകുന്നതും ശവാസെിൽ പ്രണയസംഗീതം
നിറയുന്നതും ഉള്ളിലിയപാഴും കനലാറാന്റത കിെക്കുന്ന പ്രണയെിന്റെ ചൂെ് അനുഭവിപിക്കുന്നു.
ജനാലയ്ക്ക് പുറെ് കൽ ന്റവളിച്ചം മറയും യ ാന്റല ജീവിതെിന്റെ പ്രകാശം അണയാൻ യ ാകുന്നു.
വാർദ്ധകയെിന്റെ സായന്തനെിലാണവർ ഇരുവരും. പ്രണയഭരിതമായ ഒരു ഭൂതകാലം
അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവളുന്റെ കനക മമലാഞ്ചി നീരിൽ തുടുെ വിരൽ ഒന്നു ന്റതാട്ടയപാൾ
അയാളിൽ കിനാവ് ചുരന്നതും അവളുന്റെ ന്റനെിയ കണ്ണിന്റല കൃഷ്ണകാന്തങ്ങളുന്റെ കിരണയമറ്റ് അയാൾ
എന്ന പൂമരം പൂത്തുലഞ്ഞതും െിേംബര സന്ധയകളിൽ അയാളുന്റെ ആലിംഗനെിൽ അവളുന്റെ
ന്റനറ്റിയിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞ സിന്ദൂരം ആകാശെിന് ചുവപ് കർന്നതുന്റമല്ാം പ്രണയകാലെിന്റെ
ഓർമ്മകളായി അയാന്റള നീറ്റുന്നു. ഇന്നവർ ഴയ പ്രണയിതാക്കളല്. അശാന്തമായ നഗര
രാത്രികളിന്റല നരക തീർത്ഥം കുെിച്ച് സത്രച്ചുമരുകൾക്കുള്ളിലും ന്റതരുവിലുമായി അലയുന്ന തന്റെ
ജീവിതെിൽ അവളുന്റെ ഓർമ യ ാലും അയാൾക്ക് ആശവാസമാണ്. യക്ഷ അവൾ തന്റെതല്.
ഉള്ളിലിയപാഴും എരിയുന്ന പ്രണയം ഒരു ഗദ്ഗേമായി ന്റതാണ്ടയിൽ തെയുന്നു. ഒരു വാക്കു മിണ്ടിയാൽ
അന്റതാരു വിലാ മായി മാറുന്റമന്നും അറിയാം. അതിനാൽ കരച്ചിലിന്റെ അഴിമുഖയെക്ക് തിക്കാന്റത
ഒരു യാത്രാന്റമാഴി യ ാലും റയാന്റത മെങ്ങുന്നു. ജീവിതം അസ്തമയം കാെിരിക്കുന്നു. ഇനി ഒന്നും മെക്കി
കിട്ടില്. നഷ്ട പ്രണയെിന്റെ യനാവിൽ നീറുന്ന മനസിന്റന ആശവസിപിക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്.
അനിവാരയമായ അസ്തമനെിയലക്ക് വിഹവല െിന്തകയളാന്റെ നെന്നു യ ാവുക മാത്രയമ വഴിയുള്ളൂ. നഷ്ട
പ്രണയെിന്റെ ഈ വിഹവലതയാണ് സന്ദർശനന്റമന്ന കവിതന്റയ ഉള്ളുന്റ ാള്ളിക്കുന്ന
അനുഭവമാക്കുന്നത്. പ്രണയ നഷ്ടൊൻ ിെയുന്ന ഒരു വിഹവല മനസിന്റെ യാത്രായരഖയായി
സന്ദർശനം എന്ന കവിതന്റയ വിലയിരുത്തുന്നത് അതുന്റകാണ്ടാണ്.

തയ്യാറാക്കിയത്
അജയകുെോർ ബി , പി ബി വിചനോദ്് കുെോർ , േിവയ ി എസ് , ചെഖ ആർ തോങ്കൾ ,
കൃഷ്ണകുമാരി എസ് എസ് , ശ്രീജ എും , സജി രക , ബില വി ബി , വിജു L N
ഉദ്യകുെോർ എസ്
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പ്രിയ വിദ്യോർത്ഥികരള ,

HSS Mozhi - ഹയർ രസക്കടറി െലയോളും അധ്യോകരുരെ ഒരു കൂട്ടോയ്മയോണ്. + 1 , +2 െലയോളും

വിദ്യോർത്ഥികൾക്കോവശ്യെോയ പഠന വിഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തയ്യോറോക്കുന്നു.
- മൂന് തലത്തിലോണ് അവ ആസൂത്രണും ര യ്തിെിക്കുനത്.
1 . YouTube Channel - പോഠയപദ്ധതി ഉചേശ്യങ്ങരളയുും െീച്ചർ രെക്സ്റ്റിരനയുും കൃതയെോയി പിന്തുെരുന
വീഡിചയോ ക്ലോസുകൾ ോനലിൽ ലഭയെോക്കിയിെിക്കുന്നു. Link : - Click

Here

2 . Telegram Channel : + 1 , +2 ക്ലോസുകൾക്ക് രവചേരറ ോനലകൾ ഉട്. യു െൂബ് ോനലിരല
ക്ലോസുകൾ ക്രെെോയി ഇവിരെ കോണോും. കൂെോരത പോഠഭോഗവുെോയി ബന്ധരെട്ട അധ്ിക വിവെങ്ങൾ ,
ആഡിചയോകൾ, വീഡിചയോകൾ , െോതൃകോ ച ോദ്യങ്ങൾ, ച ോചദ്യോത്തെങ്ങൾ , ചനോട്ട് തുെങ്ങിയവ ഇവിരെ
ലഭയെോയിെിക്കുും. +1 Channel Link :

Click Here

3 . Note - ഓചെോ പോഠഭോഗത്തിരെയുും ചനോട്ട് തയ്യോറോക്കിയിെിക്കുന്നു.
വീഡിചയോ ക്ലോസുകളും ചനോട്ടും ഉപചയോഗിച്ച് പഠനും മുചനോട്ട രകോണ്ടുചപോവുക. ഫുൾ ചകോർ ചനെോൻ
അവ നിങ്ങരള സഹോയിക്കുക തരന ര യ്യും.

ചേഹചത്തോരെ,

hssMozhi Team
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