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ആടജീവിതം
ആടജീവിതം എന ോനാവല വായിചതിന ോശഷം ഗളഫകാെരകറിചള നിങളെട കാഴപാടില
എെനങിലം മാറം സംഭവിചിടോണാ?
വായികനതിന മമ് അവെരകറിച് നിങളകണായിരന ധാരണകള എെനാെകയായിരന?
വായനകോശഷം അതിെനന സംഭവിച?
ഒെനഴതി ോനാകാം
വായനക മമ്

വായനക ോശഷം

•

സഖോലാലപത

•

കഷപാട്

•

പണം കായന മരം

•

അടിമതം

•

…..........

•

…..........

•

….............

•

…..............

നിങളെട ധാരണകള
കാരണമായിടണ്?

തിരതികറികനതിന്

പാഠഭാഗതള

•

മരഭമിയില ഒറെപട അവസ

•

സഹായാഭയരഥന പരിഗണികാത ൈഡവര

•

അപരിചിതെന ശപിച ോപാകന സനരഭം

•

കിടിെലനറിഞിടം കെതഴതന

•

….............

•

…..................

ഏെതാെക

സനരഭങള

ഈ സനരഭങള അവതരിപികനതിന് ോനാവലിസ് എെനങിലം പോതയക തനം സവീകരിചതായി
ശദയിലെപടിടോണാ?
•

അപരണങളായ വാകയങള ( എെന െനഞ് തകരന ോപായ വിധം....)

•

ദീരഘങളായ വാകയങള ( ഞാനം ഒര അരബാബം ….................ോലാറിയമാണ് )

•

െകാച െകാച വാകയങള ( ഞാന ോപപര മടകി. പിെന കണടചിരന. കോറ കരഞ.)

•

…..............

ഇങെന അവതരിപിചോപാള സനരഭതിന ൈകവന സവിോശഷതകള എെനാെകയാണ് ?
•

വികാര തീവത

•

സനരഭതിെനാത ഭാവം

•

…............

ഇത വെര നടതിയ വിശകലനങളെട അടിസാനതില താെഴ പറയന പവരതനങള െചയ
ോനാക.
1. "അയാളെട വിയരപിന ോപാലം ഒര മണമെണന് എനിക ോതാനിോപായി.”
നജീബിെന ഏത മാനസികാവസയാണ് ഇവിെട െവളിവാകെപടനത് ?
ഈ ോചാദയതിന് എങെന ഉതരം തയാറാകാെമന ോനാകാം.
ഒറെപട കഴിയന കഥാനായകെന മാനസികാവസയാണോലാ ഇവിെട അവതരിപികെപടനത് .
ഇവിെട അയാളം ഞാനം ആരാെണന് വയകമാകണം. ( നജീബം പാകിസാനി ൈഡവറം )
സാധാരണഗതിയില വിയരപിന നാറമാണ്. അതിന പകരം മണമെണന ോതാനനത് ഏന
െകാണാെണന് വിശദമാകണം.
( ഏെറകാലതിന ോശഷമാണ് ഒര മനഷയെന സാമീപയം
ഇയാളറിയനത്. കളികാെത വതിഹീനമായ പരിസരങളില ആടകളകം ഒടകങളകെമാപം
കഴിയന നജീബിെന പരിതാപകരമായ അവസ ഇവിെട വയകമാകെപടന. വിയരപിെന െചറിയ
നാറം ോപാലം മണമായി അനഭവെപടന.)
2."എെന അകലതാകി ആ വണികള െപാടിപറതി ദോരക് ഓടി മറയോമാള എനില നിന് ഒര
ോലാകം തെന ഓടി മറയനതായിടാണ് എനിക ോതാനക. അോനരം ഹദയം വാരെനാഴകിയത
ോപാെല ഒര തളരച എെന ബാധികം.”
"ഇതാ ആ നിമിഷം വനിരികന എനായിരന അോപാഴെത വിചാരം. പോക അയാളെട ഒെരാറ
നിസംഗോനാടം െകാണ് ആ പതീകെയലാം എനില നിന് അപാെട വാരെനാഴകിോപായി.”
അടിവരയിട പോയാഗങള ധവനിപികന ആശയങള വിശകലനം െചയക.
രണ സനരഭങളിലായി വാരെനാഴകിോപായി എന പോയാഗിചിരികനതിെല ധവനി
വിശകലനം െചയാനാണ് ആവശയെപടിരികനത്. നജീബിനണായ നിരാശയെട ആഴം എതമാതം
വലതാെണന് ഈ രണ സനരഭങളം വയകമാകന. ഏെറ പതീകോയാെട കാതിരന കാരയങള
രണ സനരഭങളിലം അയാളില നിന അകന ോപാവകയാണ് . ഇത ശകമായി ആവിഷരികാന ഈ
പോയാഗതിന കഴിയന.
3. "ആ ഒറമറയെട മളടിസാധയത കണ് ഞാന അനം വിട. ോനരം പലര ന് പായയം തലയണയം

അയയിലിടനോതാെട അത് ബാത്റമാവന. പിെന അലകം കളിയെമലാം അവിെടതെന. അത
തീരനാലടന വലിയ ഫാനിട് ഉണകകയായി. അവിടം കിചണാവകയായി. സൗവില ചായയം
ഉപമാവം ഒരങനോതാെടാപം രണോനരോതകള ോചാറം കറിയം െറഡി. അയയിലള പായയം
തലയണയം വീണം താെഴയിറങകയായി. െബഡ് റമായി രപാനരെപടകയായി. പല വഴികള
പകലലചിലകളെകാടവില, ചറവടിയില മീനടകിവച ോപാെല രാതി പതിനാറോപര അവിെട
അടിയിട് കിടനറങന.” - സഗീര.
“ോലബര കയാമകളിെല കടിലകളകരികിെല ചവരീല എഴതിവചിരന വാകകളം വാചകങളം
ഞാെനാര ഡയറിയില പകരതി വചിരന. ഒര വാചകം ഇതാണ്. 'ഹാപി ബരത് ോഡ, ോറാഷനി നിനകിന് അഞ വയസായി.' കെട ഒര നകതവം. നകതതില ഞാതിയ ബലണം. മകളെട
അഞാം പിറനാളിന് ആോലബര കയാമിെന കടിലിെന താഴെത നിലയില കണീരണിഞ
കണകളമായി കിടകന ഒരചെന ആ ചിതങളം വാചകങളം എെന മനസിോലക െകാണ വന.” ബാബ ഭരദവാജ്.
മകളില െകാടത ഉദരണികളം ആടജീവിതതിെല ആശയങളം ഉപോയാഗെപടതി 'പവാസി
ജീവിതം - സവപങളം യാഥാരഥയവം' എന വിഷയതില ഉപനയാസം തയാറാകക.
ഉപനയാസെമഴതിതടങനതിന മമ് ഇത് വിലയിരതനത് എെനാെക സചനകള വച
െകാണാെണന് ഓരകനത് ഉചിതമായിരികം.
•

തനിരികന ഇദരണികളിെലയം ആടജീവിതതിെലയം ആശയങള കെണതിയിടണ്.

•

ആശയങളെട സമകാലിക പസകി തിരിചറിഞിടണ്.

•

സവനം നിരീകണങള അവതരിപിചിടണ്.

•

ആശയങള കമമായി അവതരിപിചിടണ്.

•

ഉചിതമായ ഭാഷയില ആവിഷരിചിടണ്.

തനിരികന ഉദരണികള മനസിരതി വായിചാല പവാസികള ോനരിടന പശങള
എെനാെകയാെണന് അവതരിപികാന എളപമാണ്. ഒപം നജീബിലെട ോനാവലിസ് ചണികാടിയ
കാരയങളം ഉളെപടതാം. പവാസികളായ മലായളികോളാടള ോകരളീയരെട നിലപാെടനാണ് ?
അവെര പരമാവധി ചഷണം െചയ് ആഡംബര ജീവിതം നയികകെയനതം സമതള കാലത്
ഉപോയാഗെപടതി അവര നിസഹായരായി മാറോമാള തിരിഞ ോനാകാതിരികകയം െചയല
തടങിയവെയാെക ചണികാടാനാവം. സരകാരകള പവാസികോളാട കാടന നിലപാടകളം ചരച
െചയെപടണം.
സവനം നിരീകണങള ഉപനയാസതില വളെര പധാനെപട കാരയമാണ് .
അതളെപടതാന മറകരത്.
ഉപനയാസതിെന ഘടനെയകറിച് അറിയാമോലാ. ആശയങെള അടകം ചിടോയാടം കടി
കമമായി അവതരിപികാന ഏെറ ശദ ോവണം.
ഖണികാകരണമാണ്
ഇതിനായി
ഉപോയാഗെപടോതണത്.
മികച രീതിയിലള തടകവം ഒടകവം ഒപം ആശയസമഷമായ
തലെകടമായാല ഉപനയാസതിന് മഴവന ോസാറം ോനടാന സാധിക.

ആസാം പണികാര

"കലെകടാനം ോകാണകീറ പണിയാനം ഉരകിെയാലികന ടാറ പരടി ോറാഡപണിയാനം
െടലിോഫാണിന ോകബിള കഴികാനം െതങകയറാനെമാെകയായി തമിഴനം ആനാകാരനം
ബംഗാളിയെമലാം കടിോയറന ോകരളതിെന ഇോപാഴെത െപാത മനസിന് പണ് പണി ോതടി
അസമിോലക് നടതിയ ആ കടിോയറം ഒര െകട കഥയായി ോതാനിോയകാം.”
- പി. ടി.
കഞമഹമദ്.
ആസാം പണികാര എന കവിതെയകറിചള ഈ നിരീകണതിെന പസകി
തിരിചറിയണെമങില കവിത മഴവനായം വായിോകണതണ് .
ഇനിയം അത െചയാത
കടകാരെണങില അതിനവസരം കെണതണം. പസാവനയില പറയനത ോപാെല ഇന നമെട
നാടിെല ഏത െതാഴില ോമഖലെയടതാലം നെലാര പങ് മറ സംസാനങളില നിനളവരാെണന
കാണാം.
അവരെട നമെട നാടകാരെട മോനാഭാവം എങെനയളതാണ്.
അവെര മനഷയരായി
കാണാന നാം തയാറാവാറോണാ ? നജീബിെന അരബാബിെന ോനരപകരപകെള നമകിടയിലം
കാണാറിോല ? അതരം വാരതകളിലാെത ഒര ദിവസം ോപാലം പതങള പറതിറങാറില.
വാരതകള ോശഖരിച് അനയ സംസാന െതാഴിലാളികള ോകരളതില ോനരിടന പയാസങള
എെനാെകയാെണന് വിശകലന വിോധയമാകണം.
ഗളഫ് പവാസം തടങനതിന മമ് മലായാളികള മറ സംസാനങളില ോജാലിോതടി
ോപായിരന ഒര കാലമണായിരനെവന് ോനരെത പറഞവോലാ. നാടിെല പടിണിയം വറതിയം
സഹികാനാവാെത െപറനാടിെന തളിപറഞ് മറനാടിെലതിയവര. പെക അകെല നിന് നാടിെന
തിരിഞ ോനാകോമാള നാടവരക് സവരഗമായനഭവെപട.
തിരിച വരനവെന ആഹാദമാണ്
പാഠഭാഗത് അവതരിപിചിരികനത്. ഏെതാെക വരികളില ഇത െതളിഞ കാണനെവന്
കെണതാമോലാ.
•

കതിച തീവണി കിതച പായന
….................................................

•

മലനാെടതോമല മധര ദരശനം

•

പഞിരിെപാഴികം വീടകള

•

….........................

•

…........................

ോകരളതിെന മോനാഹര ചിതം വരച വചിരികന വരികള ഏെതാെകയാണ് ?
•

തരതെര െകാക പറകം പാടങള
…..............................................

• …..............................................
നാടില
നിന
മാറിനിനോപാള
പവാസികളെട
എങെനെയാെകയാണ് അവതരിപിചിരികനത് ?
•

ഇവിെട ഞങളകീപഴയ മണിലതാ നിനിയം ജീവിതം പടരതകില ോപാരം.

•

ഇവിെട ോസഹിപാ നിവിെടയാശിപാ -

മോനാവികാരതിലണായ

മാറങള

നിവിെട ദഖിപാന കഴിവോത സഖം.
•

….........................................................

• ….........................................................
ആസവാദനപരമായ എെനാെക പോതയകതകള ഈ കവിതയില നിന കെണതാനാവം.
•

പാസം - ( ഉദാഹരണങള കോണത...)

•

താളം - കതച തീവണി …............

•

…....................................

ഇത വെര നടതിയ വിശകലനങളെട െവളിചതില താെഴ െകാടത ോചാദയങളക് ഉതരം
നലകാം.
1. "ഉദരതിന പശി െകടതാന ോപായ് ഞങള
ഹദയതിന വിശപടകവാന ോപാന.”
ഇവിെട പരാമരശികന വിശപകള തമിലള വയതയാസം എെനാെക ? ഹദയതിെന വിശപ്
എന വിളികാവനത് എനിെനെയാെകയാണ് ? വിശകലനം െചയക.
( സവനം കാരയം തെന എടത ോനാക. നിങളക് ഉദരതിെന ( വയറിെന ) വിശപ്
മാതമാോണാ ഉളത്. മെറെനാെക കാരയതില നിങളക് വിശപ ോതാനാറണ് . ദരിദനായ ഒര
കടിെയ സംബനിച് അതില നിന മകനാവാനള വിശപായിരികം ഉണാവക.
കളികാനം
സഖസൗകരയോതാെട ജീവികാനം ആഗഹമണാവം. പവാസിെയ സംബനിചം ഇെതാെക തെന
ബാധകം. മറനാടില ോജാലി െചയാല പണം ലഭികമായിരികം. പെക ഇവിടെത സൗഹദങളം
ബനകോളാെടാപമള ജീവിതവം സാംസാരിക പവരതനങളം സാമഹിക ഇടെപടലകളെമാെക
അയാളക് നഷെപടന. അത നഷെപടോമാഴള വിശപിന് പരിഹാരം ോതടിയാണ് അയാള തിരിെക
നാടിോലക മടങനത്. )
2. "ഒെരാറെതങകണിടതിെലാെകയം
സരിച ഞങളീ പിറന നാടിെന
െവളത വസെമാനടത കണിട തലിോവാോടാരതതീയമല നാടിെന.” - ആസാം പണികാര
പതിയ കാലെത പവാസികളക് ഓരകാനായി ഇതരം സരണകള ഇനിയം ോകരളതില
ബാകിയോണാ ?
"കണീരണിഞ കഗാമ ലകി ോനാകിയിരികെവ
ോകവഞിോകറിോപാോയാണ െവണിലാവണി രാവകള"
സൗനരയപജയിെല ഈ വരികളെട പശാതലതില
പതികരണകറിപ് തയാറാകക.
ആസാം പണികാരിെല പവാസികളായ മലയാളികളക് ഓരകാന നാടിെന മോനാഹരമായ പകതിയം
വസധാരണരീതികളമണായിരന. എനാല ഇന് അെതാെക അോത പടി നിലനിലകനോണാ എന
പരിോശാധികണം. 'സൗനരയപജ'യില പി ചണികാടനത ോപാെല അവെയാെക നാടകടന ോപായിരികയോല

? ഈ ആശയങെള വിശകലന വിോധയമാകി നിങളെട പതികരണം ോരഖെപടതകയാണ് െചോയണത് .

കായിനോപരില പ മതികോവാര

പാഠഭാഗങള

രചയിതാവ്

പധാന കതികള

വിണകാലടികള

പി. ഭാസരന

ഓരകക വലോപാഴം
ഒറകമിയള തമര
നാഴിയരിപാല്........

ഉതപാെന കിണര

കാരര നീലകണപിള

മരപാവകള, െപാതിോചാറ്
പവമഴം, തിരെഞടത
കഥകള.....

അടതണ

അകിതം അചയതന നമതിരി

ഇരപതാം നറാണിെന
ഇതിഹാസം,
ഇടിഞ െപാളിഞ ോലാകം,
അകിതം കവിതകള,
ബലി ദരശനം,
അനിമഹാകാലം.......

കടലിെന വകത് ഒര വീട്

മാധവികടി

പകിയെട മണം, നരിചീറകള
പറകോമാള, നഷെപട
നീലാംബരി, ബാലയകാല
സരണകള, എെന കഥ,
നീരമാതളം പതകാലം..........

മാവ്
"കായച എന ഒറകറതിന്
ഒര മാവ് ഏറ െകാളകയാണ്
ദയവ പാടില.
എത ഏറെകാണാലം പഠികില.
എലാം വരഷവം കായം,
മിണാെത നിന് ഏറ െകാളം"
- വിഷ പസാദ്
എത ഏറെകാണാലം വരഷാവരഷം പകകയം കായകയം െചയന മാവിെനോപാെല നമെട
സമഹതിലം ചിലെരങലമണാവം.
ദശാബങളകിടെയങിലം.
അവെര ജീവിതകാലത് നാം
ഭാനെരന വിളികം, മരണോശഷം മഹാനാെരനം.
പോയാജനമളതിെന മാതം മലയം കലികന പതിയ സാമഹയ കാഴപാട് മലയങെള
കടപഴകികളയാോന സഹായകമാവ. മനസിന സവാസയം ലഭികണെമങില മലയങളെകാപം
നിനാോല മതിയാവ. നനയെട വഴിയില ആളകള കറഞോപായാലം ഒറയ നിന ോപാരാടാനള
കരത ോനടാന നമക കഴിയണം. ഭൗതികോനടങളകപറം ജീവിതതിന് വലിയ അരഥങളം
ലകയങളമെണന തിരിചറിവാണ് ഈ യണിറ് നമക് നലകനത്.

വിണ കാലടികള
കവിയം സഹതായ ഭിഷഗവരനം തമിലള സംഭാഷണവം തടരന് കവിയെട ഓരമയിോലക് കടന
വരന സംഭവ പരമരയമാണ് ഈ കവിതയില ആവിഷരികെപടനത്.
കവിോയാട് ഭിഷഗവരന നിരോദശികനെതെനാെകയാണ് ?
•

െചരിോപാ ഷോസാ ോസാോകാ ധരികാെത നടകരത്

• വിണ കാലകളനാോരാഗയതിന ലകണം
അതിന കവിയെട മറപടിെയനാണ് ?
•

എെന ശകിയം എെന ശദിയം ആോരാഗയവം ഈ വിണപാദങളാണ്

•

….....................

• …......................
കവിയെട തയാോഗാജവലമായ ജീവിതം എങെനയാണ് കവിതയില വിവരികെപടിരികനത് ?
•

െപാളന െവയിോലറിെടതോയാ ദരം താണി
അലിെനയിരളകതിെലതോയാ കാതം നീങി

•

…...............................

• …...............................
സമരോപാരാളികോളാട് ഗാമീണരകള ോസഹം എങെനയാണ് അവതരിപിചിരികനത് ?
•

ആതിോഥയനാം കഷികാരെന ചടളതാ മാദര സൗഹദങോളാടകിണതിനളില
കഞിയായ് നിറഞോപാള....

കവിതയില ആവിഷരിചിരികന ഗാമീണ ദശയങള കെണതാം.
•

പാടതിന വകിലള കിണറിനെതളിെവളം
ത് ലായയില ോതവിോതവികളിച സനഷനായ്

• ….....................................................................
ോപാരാട കഥകള പറയനതിന് കവി സവീകരിച തനങള വയകമാകന വരികള ഏെതാെക ?
•

ഇടവപാതികാറ കലകദമങള തന
….....................................................
പതിയ കാലെത ആവിഷരികാന കവി പോയാഗിചിരികന പദങള പടികെപടതാം.
• ോസാക്, ലഞ്,.......................................
സമരോപാരാടങളക് സാകയം വഹിച കാലെത
പദങളിലെടയണ് ?

കവി

അവതരിപിചികനത്

• ോചറണി വരമ്, ചമാട്,.................
ആസവാദനപരമായ മെറെനാെക കാരയങള കടതലായി നിങളക് കെണതാന കഴിയം.

ഏെതാെക

•

…....................................

ഇനി ചില പവരതനങള െചയ ോനാകാം.
1. "ആതിോഥയനാം കഷികാരെന ചടളതാ മാദര സൗഹദങോളാടകിണതിനളില
കഞിയായ് നിറഞോപാള....”
വരികളിെല കാവയ സൗനരയം വിശകലനം െചയക.
സവാതനയ സമരകാലത് ഒളിവില കഴിഞ ോപാരാളികെള ഗാമീണരായ കഷികാരം മറ
സാധാരണജനങളം ആദരോവാെടയായിരന സവീകരിചതം അവരക് ോവണ സൗകരയങള
ഒരകിെകാടതതം.
അതരം
സനരഭങള
എതമാതം
ആതാരഥവം
സൗഹദപരണവമായിരെനന് ഈ വരികളില നമക് കാണാം.
ഓട കിണതില നലകിയ
കഞിയെട ചട് അവരെട സവീകരണതിെല ഊഷളതെയ ആവിഷരികന. മനസ നിറഞ് നലന
ഭകണതിെന സവാദ് ഏെറകാലതിന ോശഷവം കവി അനഭവികനതം ഈ വരികളില തടിച
നിലകന. ഇതരം നിരീകണങള ഉതരതില ഉണായിരികണം.
2. "െകാളിയാനെവടം െവറം െതങിനചെടാളിയായി
അലിെലെപരമാരി കളിരനീരറവായി"
സവാതനയസമര ോപാരാളികളെട ോപാരാടവീരയം ഈ വരികളില െതളിയനെതങെന ?
െകാളിയാന െവടം ( മിനല ) ഭമിയില പതികോമാള വലിയ അപകടങള സംഭവികാം. ജീവനാശം
ോപാലം. എനാല അതയം വലിയ പകതി പതിഭാസെത െതോങാല െകടിയണാകന െവറം
ചടിെന െവളിചം മാതമായി കാണനതിലെട സവാതനയ സമരോസനാനികള എതിരപകെള എങെന
തണവലഗണിച എന വയകമാവന.
സമരെത എതിരത ോതാലികാന ശമികനവോരാടള
അവരെട മോനാഭാവം ഇവിെട പകടമാവന. അവരെട ൈസരയവം ൈധരയവം ഇവിെട
െവളിവാകെപടന. തടങിയ കാരയം ഉതരതില ഉളെപടതണം. െപരമഴെയ കളിര നീരറവായി
കാണനതിെനയം ോപാരാടവമായി ബനിപികാം.
3. "മദിച മലനാടന ോവനലിന മാറില ോകറി
കതിച നടെനാര പാദങെളന പാദങള"
കവിയെട ഏത് മാനസികാവസയാണ് ഇവിെട ആവിഷരികെപടനത്. നിരീകണകറിപ്
തയാറാകക.
കവിയെട ഓരമകളെട ആോവശം ഈ വരികളില തടിച നിലകനണ് . തെന പാദങെളകറിച്
ോഡാകര നടതിയ നിരീകണങളാണോലാ കവിെയ ോപാരാട കാലോതക് കടിെകാണ ോപായത് .
തെന പാദങള കാലഘടോതാട് ോപാരാടിയവയാെണന് കവി ആതാഭിമാനോതാെടയാണ്
ചണികാടനത്.
ോവനലിെന കാഠിനയെത വകെവകാെത സമര രംഗത് ഉറച നിലകാന
കഴിഞതിെന ചാരിതാരഥയം കവിയില കാണാം. ോവനലിെന മാറില ോകറി, കതിച നടന എനീ
പോയാഗങള കവിയെട ആോവശെത ശകമായി അവതരിപികാന സഹായികന.
ഉതപാെന കിണര
വിഷ പസാദിെന മാവ് എന കവിത ഒരികല കടി വായിക. മാവമായി ഉതപാന് എെനങിലം ബനം

കെണതാനാവോമാ ?
ഏെതാെക സനരഭങളില നിന് ഇത സാധികം ?
ഉതപാന ോനെരയള കോലറകെളന് വിളികാവന സനരഭങള ഏെതാെക ?
•

ഇവെനന പാനനാ....

•

വല നിധിയം കിടെമന് വചാ പാവം പാട െപടനത്

•

കടികള കെലടതിട് മാെറാലിോകട രസിച.

•

…...................................

• …...........................................
എത ഏറ െകാണാലം പിെനയം കായന മാവായി ഉതപാെന കാണാം. സനരഭങള കെണതാം.
•

കിണര താണ വന കമതിന് ഉതപാെന ഉതാഹം ഉയരന.

•

ആ അറകറം തീരതലാെത അടത ദിവസം അയാള പളിയില ോപായില.

•

…..........................

• ….............................
( കെണതിയ ആശയങള ഉപോയാഗെപടതി താരതമയകറിപ് തയാറാകാമോലാ.)
ഉതപാനം കിണറം തമിലള ആതബനം കഥയില ആവിഷരിചിരികനെതങെനയാണ് ?
•

പതിക് വരന മംഗലയസതം ചാരതന മഹരതം..........

•

ആ കിണര ജനയിതാവിെന ോമല െവളം തവി.

• …......................................
ഉതപാെന അനയം ചിതീകിചിരികനെതങെന ?
"ആ െതളിനീര അയാെള മാോറാടണച. ആ കിണര....................................................
…............................വിശവസതോയാെട ോഗാപനം െചയ.”
ഉതപാനം കിണറം തമലള ബനം ഈ സനരഭതില എങെന വായിെചടകാം.
•

ഉതപാെന മകളാണ് കിണര

•

മകളെട മടിയില കിടന് അനയശവാസം വലികന.

•

മകള പിതാവിെന െകടിപിടിച് കരയന.

• …...........
( ഉതപാനം കിണറം തമലള സവിോശഷതകള വയകമാകാനള ഏത ോചാദയതിനം ഈ
ആശയങള ഉപോയാഗെപടതാമോലാ. )
"കിണര താണ വരന കമതില ഉതപാെന ഉതാഹവം ഉയരന.”
ഈ പോയാഗതിെന സവിോശഷതെയനാണ് ?
കിണര താഴോമാള ഉതാഹം ഉയരന - താഴക, ഉയരക എനീ വാകകള
വിപരീതാരഥമളതാണ് - എനാല ഉതപാെന സോനാഷതിെന വലപം കാടാന ഇവകാവന.
ഇതരം പോയാഗങള ധാരാളമായി കഥയില നിന കെണതാനാവം. അവയം ഇത ോപാെല
വിശകലന വിോധയമാകണം.
•

അവെന ഹദയതിെന അടിതട കാണാെനന വണം കിണര ചഴിഞിറങി

•

കിണറ് അടിവെര താഴോതാെട ഉതപാെന മടിശീലയെട െനലിപലകയം കണ.

•

പടണതിെല വാപി കപങള അനരധാനം െചയ. ഉതപാെന കഴിഞ കണകള ആ സാനം
വഹിച.

• …....................................................
പതാം കാസില നിങള പഠിച കഥകള എെനാെക ?
ോകരളപാഠാവലി

അടിസാന പാഠാവലി

•

ആരട് അറാക്

•

എെനാെകോയാ നഷെപട ഒരാള

•

പടാളകാരന

•

ആടജീവിതം ( ോനാവല ഭാഗം )

•

…..............

ഓോരാ കഥയിെലയം പധാന കഥാപാതങള ആെരാെക ?
ആരട് അറാക്

പടാളകാരന

….............

….............

ശിവരാമന

…..............

….............

…...............

മകള

….............

…............

…............

….............

….............

…...............

…...............

ഓോരാ കഥാപാതതിെനയം സവഭാവ സവിോശഷതകള എെനാെകയാെണന് കെണതണം.
കഥാപാത നിരപണം തയാറാകോമാള ഇത് അതയാനാോപകിതമാണ് . ഇോതാെടാപം മെറെനാെക
ോവണം ?
•

കഥാപാതതിെന കഥയിെല സാനം

•

മറ കഥാപാതങളമായം അവരക് തിരിചമള ബനം.

• അവരെട നിലപാടകള
ഇതയമായാല മികച കഥാപാത നിരപണം തയാറാകാന സാധികം.
ഉതപാെനകറിച് കഥാപാതനിരപണം തയാറാകോമാള എെനാെക കാരയങള ഉളെപടതണം ?
•

ഉതപാെന സവഭാവ സവിോശഷതകള

•

ഉതപാോനാടള സമഹതിെന നിലപാടകള

•

ഉതപാെന പവരതനങളെട സാമഹിക / കാലിക പസകി

• …........................
ഇതയം കാരയങള നാം കഥാ വിശകലനതിെന ഭാഗമായി ആദയ ഭാഗത് ചരച െചയത് ഒന കടി
വായിചതിന ോശഷം കഥാപാത നിരപണം തയാറാകക.

അടതണ
"പറഞോനാകക െവറെത നിങള െകത കിളിയെട പാടറിയാം

എത മരതിന തണലറിയാം
എത പഴയെട കളിരറിയാം
…....................................
…......................................
അറിഞിടോമാളറിയാം നമള കറിയാെനാതിരി ബാകി
ഒതിരിെയാതിരി ബാകി.”
െചറിയ കാസില
ഓരമിപികനത് ?

വച്

നാം

പരിചയെപട

ഈ

കവിത

നെമ

•

നമെട ചറപാടകെളകറിച് അറിയനതാണ് യഥാരഥ അറിവ്

•

അതാണ് വലിയ അറിവ്, സോനാഷം നലകന അറിവ്.

•

പകതിെയകറിച് അറിയാതവന ശനയന

എെനാെക

കാരയങളാണ്

• പകതിെയകറിച് അറിയോനാറം കടതല അറിയാന ബാകി.
പകതിെയകറിച് ോനടിയ അറിവകള അടതണ എന കവിതയിെല ആഖയാതാവിലണാകിയ
മോനാവികാരം എെനാെകയാണ് ?
•

കരളിലതടിപ്

• മകകണം ോഘാഷം
ആഖയാതാവിന് ഇതവെരയായി ഇതരം അനഭവങള ലഭികാെത ോപായത് എന െകാണാവം ?
•

നഗരജീവിതം

•

ഔോദയാഗിക തിരകകള

•

…....................

• ….....................
ഗാമജീവിതെതകറിച് നഗരതിെന പചം എങെനയാണ് കവിതയില അവതരിപിചിരികനത് ?
•

മടപന ൈവചിതയരാഹിതയം

•

ഏകാനനിദാണതവം

•

മകോവദന

• ഏകതാനത
ഈ പചഭാവെത എങെനയാണ് കവി ോനരിടനത് ?
•

പറവ നിസോനഹമിന ഞാന മകറിപ
കരളില തടിോപാലമഞിതളകളോത

• …............................
"ഗതിമടിയ ഞാെനാരതരം കെണതന
മനസിലപരകം പാെഞാടവിലപറയന"
അടിവരയിട പദങള കവിയെട ഏത മാനസികാവസെയയാണ് കാണികനത് ?
•

ഉതരം പറയാന പയാസം ോനരിടന

•

മനസിലിോപാഴം നഗരോതാടള താലരയം ബാകി കിടകനോണാ എന സംശയം

• പടണതിെന തിരിച വിളിെയ ോനരിടാന വിഷമം
'കവിെയ തിരിച വിളികന പടണം അോദഹതിെന മനസ തെനയാണ് ' - ഈ അഭിപയോതാടള
നിങളെട പതികരണം കറികക.
കവിയെട മനസിനകത് നടകന സംഘരഷം തെനയായിരികാം ഗാമം നഗരം എനീ ദവനവങളായി
അോദഹതിെന ഉളില കിടകനത്. ഗാമജീവിതം തടരാന ആഗഹികോമാഴം പഴയ ഓരമകള
അോദഹെത നഗരതിോലക് തിരികം വിളികന.
നീണ കാലം ജീവിച പടണതിെല
സഖസൗകരയങള അോദഹെത പോചാദിപികനണാവാം. എനാല ആ സൗകരയങളകപറം
ഗാമം നലകന സൗഖയം, നന അവിെട ലഭികന കളിരമ ലാളിതയം ഏകാനത തടങിയവ
അോദഹെത ഗാമതില പിടിച നിരതന. പകതിെയകറിച് അതവെര ലഭികാത െകാച െകാച
അറിവകള വലിയ ോനടങളായി അോദഹം തിരിചറിയനമണ്.

കടലിെന വകത് ഒര വീട്
സവയം ഏത പതിസനി ോനരിടോമാഴം
മറളവെര സോനാഷിപികാന സാധികക എനത്
ജീവിതതിെല ഏറവം വലിയ നനയാണ്. അതാണ് കടലിെന വകത് ഒര വീട് എന കഥയിെല
യവാവ് െചയനത്.
യവാവിെന വയകിതവം അനാവരണം െചയന സനരഭങള ഏെതലാം ?
•

നിങെളകണാല ആരം പറയില വീടിലാതവരാെണന്.

•

ഗഹലകി, ഒനാനരം ഗഹലകി

•

ആയയായി ോജാലിെചയിരന അമ സഖജീവിതം നയിചിരനെവന ഓരമ

•

പാടോകട് ഉണരവാനം കറച ഭാഗയം ോവണം

•

കടലിെന വകത പാരകവാനം ഭാഗയം ോവണം.
രാതിയില കടലിെന പാടം ോകട്
നകതങളം ോനാകിെകാണ് മലരന കിടകാനള ഭാഗയം

• നിങള ശരികം മഹാലകിയെട അവതാരമാണ്
ഈ സനരഭങളില െതളിയന അയാളെട മോനാഭാവതിെല സവിോശഷതകള എെനാെക ?
•

സംസാരതിെല പസാദാതകത

•

പതീകയണരതന വരതമാനം

•

പതികല സാഹചരയങെളോപാലം അനഗഹമാകി മാറാെമന ചിന

• ….................
അറമഖെതകറിച് കഥയില നിന് കിടന ചിതങള എെനാെകയാണ് ?
•

പണമണായിരനോപാള അഹംഭാവിയായിരന

•

മദയപാനം മലം ഉണായിരന ോജാലി കളഞ

•

യാചകരക നലകന പഴകിയ ഭകണം ഭാരയക് െകാണ െകാടകന.

•

സംഗീതെതകറിച് ഭാരയയം യവാവം സംസാരിച തടങോമാള മഷിപനായി ോതാനി ചരണ

കടികിടന.
• യവാവിന് ഭാരയ പതപ നലകിയോപാള നഷെതകറിച ോവവലാതിെപടന.
ചരചയില നിനം ലഭിച ആശയങള ഉപോയാഗെപടതി രണ കഥാപാതങളെടയം
സവിോശഷതകള താരതമയം െചയ് കറിപ് തയാറാകക.
ആെരെയാെകയാണ് ഈ യണിറിെല പാഠഭാഗങളിലെട നാം പരിചയെപടത്
•

'വിണകാലടികളി'െല സവാതനയ സമരോസനാനിയായ കവി

•

ഉതപാന

•

'അടതണി'െല കവി

• 'കടലിെന വകത് ഒര വീടി'െല യവാവ്
ഈ നാല ോപരെടയം മോനാഭാവങളില എെനെക സാദയശയങള കെണതാനാവം.
ഓോരാ
പാഠഭാഗവം
വിശകലനം
െചയോപാള
ലഭിച
ആശയങള
ഉപോയാഗെപടതി
ഇതിരിവടതിെലാതങാത മനഷയര എന വിഷയതില ഉപനയാസം തയാറാകക.
( മന
യണിറകളില ഉപനയാസെതകറിച് സചിപിച കാരയങള ആവരതിോകണോലാ.)
എെന ചങലയെട താോകാല
ഐശവരയ പി.
ഈ ചങല – ഇെതനിക് പാരമരയമായി കിടിയതാണ് . ഒരപാട് െപണ ജനങളെട ഏക
സമാദയം. പോക ആരെട ൈകയിലാണ് ഈ ചങലയെട താോകാല? അതറിയില. ഒരികല
അയാെളകാണോമാള ോചാദികണം. എനിനാ എെനയം ചങലകിടെതന്.
ആദയെമാനം എെന കാലിെല ചങള ഞാന കണിോടയിലായിരന. ഒരികല ഭംഗിയള ഒര
പമാറയ് പിറെക ഉറെക ചിരിച് ഓടിയോപാഴാണ് ആദയമായി ആ ചങല എെന കാലില വലിഞ
മറകിയത്. അോപാഴാണ് ആദയമായി ഞാനത് കണത്. പിെനപിെന അതിെനകാള ഭംഗിയള
കാഴകളകം സവപങളകം ോനെര ഞാന ഓടിയടതോപാെഴാെക അെതെന പിറകിോലക് വലിച.
അോപാെഴാനം അതിെന താോകാല സകീപകാരെന ഞാന കണില. കണിരെനങില അയാെള
അടിചിട് ആ താോകാല അയാളെട ൈകയില നിന് ഞാന തടിപറിോചെന. അദശയനായ ആ
ശതവിെന ോതാലികാന ഞാന ശമിചോപാെഴലാം ആെരാെകോയാ ോചരെനെന ബനിച
െകാോണയിരന.
ഒടവില ഒര ദിവസം അയാള ആ താോകാല മെറാരാളക് ൈകമാറി. എെന പതിയ ഉടമസന്.
അളവം തകവം ഗണവം ോനാകി വാക് പറഞറപിച് അയാെളെന വിലക വാങകയായിരന.
അന് അയാെളെന കഴതില ഒര പതിയ ചങലയിട. അതിെന താോകാല അരയില ഭദമാകി
െവകകയം െചയ. പതിയ ശതവിെന കണിടം അറിഞിടം ആ താോകാല തടിപറിെചടകാനായില.
കാരണം ഞാനിോപാള ചങലകളാല മടെപട കാഴവസവാണോലാ.
ഇന് പതിയ അനനരാവകാശി എതിയിരികന. എെന ചങലയെട ഭാഗം പറാന ഒര
െപണജനം. ഇനിെയനിക് ഈ ചങലകള െപാടിെചറിഞ് പറകണം. ചങലകളം താോകാലകളം
ഉടമസരമിലാത ോലാകതിോലക്. െപണജനങളെട പറദീസയിോലക്...
ഇല. അതിനെമനികാവനില. ആോരാ പിനില നിന് പിടിചവലികന. ചങല മറകി ശരീരം
ോനാവന. ഇല, സാധികനില. സാധികില. കാരണം എെന ചങലയെട താോകാലകള അയാളെട

ൈകയിലാണോലാ.
കഥ വായിചോലാ. ഇനി പറയന ോചാദയങളക് ഉതരം കറിച െവകണം.
•

ചങല എന പോയാഗം െകാണ് കഥാകത് അരഥമാകനെതനാണ് ?

•

'പമാറയ് പിറെക ഓടോമാള
സാമഹയയാഥാരഥയെമനാണ് ?

•

'പതിയതം' 'പഴയത'മായ ഉടമസര ആരായിരികം ?

•

'വിലയ് വാങി', 'കഴതില വീണ ചങല' എനീ പോയാഗങള നലകന സചനെയന് ?

•

ചങലകള ൈകമാറം െചയെപടകയലാെത അത െപാടിെചറിയാന സാധികനില – ഈ
പസാവനോയാടള നിങളെട പതികരണെമന് ?

•

കഥയെട സമകാലിക പസകി എെനാെക ?

ചങല

മറകി'

എന

പോയാഗതില

െതളിയന

• ഈ സാമഹികാവസക് കാരണകാര ആെരാെക ?
ഉതരം കറിച വചവോലാ. ഇനി കഥയ ആസവാദനം തയാറാകാം.
താെഴ പറയന സചകങള ഉപോയാഗിച് സവയം വിലയിരതി ോനാക.
•

കഥയിെല ആശയം ഗഹിചിടണ്

•

പോയാഗ ഭംഗികള തിരിചറിഞിടണ്

•

സമകാലിക പശങളമായി ബനെപടതിയിടണ്

•

സവനം നിരീകണം അവതരിപിചിടണ്

• ഉചിതമായ ഭാഷ സവീകരിചിടണ്
തടരന് സഹതകളമായി ൈകമാറി ചരച െചയകയം ആവശയമായ െമചെപടതല വരതകയം
ോവണം.

