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ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഡയറ്്റ ) തൃശൂർ.

ഫ�ോക്കസ് 2021.
എസ്.എസ്.എൽ.സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പഠന സഹായി.

Support Materials for SSLC March 2021.

അക്കാദമിക സഹായം.

ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കകാഴികക്കാട്.

ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പരിശീലന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇടുക്കി.

നിർമ്മാണ ചുമതല : സി എം ഡി ഇ വിഭാഗം ഡയറ്റ് തൃശൂർ.

പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് : 2021 ഫെ5ബ്രുവരി.



പ്രിയ കുട്ടികക7,

സ്കൂ7ിൽ  കപായി  കൂട്ടുകാകരാഫെടാപ്പമിരുന്ന്  അധ്യാപകരുഫെട  ക്ലാസ്സുകൾ  കകൾക്കാനും  പഠന

പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കാനും കഴിയാത്ത ഒരു അധ്യയന വർഷമാണ് കടന്നു കപാകുന്നത്.

കലാകഫെത്ത  മുഴുവൻ  ഗ്രസിച്ച  കകാവിഡ്  19  കരാഗബാധ  നമ്മുഫെട  സാധാരണ  അധ്യയന

രീതികഫെ7യാഫെക പുനഃസംവിധാനം ഫെചയ്യാൻ കപ്രരിപ്പിച്ചു.  സംസ്ഥാനതലത്തിൽ 5സ്റ്റ് ഫെബൽ

ഓൺലൈലൻ  ക്ലാസ്സുകൾ  മുഴുവൻ  വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും  ലഭ്യമാക്കുകയും  അധ്യാപകരുഫെട

പിന്തുണകയാഫെട  പഠന  പ്രകിയ  പൂർത്തിയാക്കുകയുമാണ്  നാം  ഫെചയ്തത്.  ഇനിയുള്ളത്

കുട്ടിക7ുഫെട  സംശയ  പരിഹരണത്തിനും  പരീക്ഷാ  തയ്യാഫെUടുപ്പിനു  മായുള്ള  ദിനങ്ങ7ാണ്.

ആത്മവിശ്വാസകത്താഫെട  എസ്.എസ്.എൽ.സി.പരീക്ഷ  കനരിടുന്നതിനായി  കുട്ടികഫെ7

സുസജ്ജരാകക്കണ്ടതുണ്ട്. പരീക്ഷയ്ക്കായി കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകി പഠികക്കണ്ട പാo ഭാഗങ്ങൾ

എസ്.സി.ആർ.ടി.നിർകദശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തൃശൂർ  ഡയറ്റിഫെ] അക്കാദമിക  കനതൃത്വത്തിൽ  കകാഴികക്കാട്,  ഇടുക്കി  ഡയറ്റുക7ുഫെട

സഹകരണകത്താഫെട   എസ്.എസ്.എൽ.സി.  ക5ാക്കസ്  ഏരിയകഫെ7  ആധാരമാക്കിയുള്ള

പ്രവർത്തനങ്ങൾ  അടങ്ങിയ  പഠന സഹായി  തയ്യാUാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.  പരീക്ഷയുഫെട

തയ്യാഫെUടുപ്പുകൾക്കായി  കനരിട്ട്  അധ്യയനം  ആരംഭിച്ച  സാഹചര്യത്തിൽ  പഠന

പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥിക7ും "ക5ാക്കസ് 2021" പഠന സഹായി

5ലപ്രദമായി  ഉപകയാഗിക്കുഫെമന്നും  അത്  അവഫെര  വിജയത്തികലക്ക്  നയിക്കുഫെമന്നും

പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ശ്രീമതി എൻ.ഗീത ശ്രീ. ടി .അബ്ദുൾ നാസിർ
വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയUക്ടർ പ്രിൻസിപ്പൽ,ഡയറ്റ്

തൃശൂർ തൃശൂർ



മലയാളം
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കേ�രളപാഠാവലി 

യൂണിറ്റ് 1 

കാലാതീതം  കാവ്യവിസ്മയം 

പാഠഭാഗങ്ങൾ :-
*ലക്ഷ്മണസാന്ത്വനം (എഴുത്തച്ഛൻ)
*ഋതുയയാഗം (എ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ)
*പാവങ്ങൾ (വിക്ടർ ഹ്യുയഗാ) 

 
പ്രയവശകം: 

                             കവികൾക്്ക യലാകമെ4മ്പാടും 
                             ഒരു ഭാഷയയയുള്ളൂ;
                             ഇലകൾക്കും തത്തകൾക്കും 
                             ഗൗളികൾക്കുമെ4ന്നതുയപാമെല.

                                                                        കവികളുമെC ഭാഷ-സച്ചിദാനന്ദൻ 

..................................................................................................................................

ആശയസൂചനകൾ :-
 * യലാകമെത്തമ്പാടും കവികൾക്്ക ഒരു ഭാഷയയയുള്ളൂ 
 * ഇലകളുമെC 4ർമ്മരവും തത്തകളുമെC മെകാഞ്ചലും ,ഗൗളിയുമെC ചിലയ്ക്കലും 
   യലാകമെത്തല്ലായിCത്തും ഒരുയപാമെലയാണ്.. 
 * 4നുഷ്യൻ ആശയവിനി4യത്തിന് ഉപയയാഗിക്കുന്ന ഭാഷ വ്യത്യസ്ത4ായയക്കാം..
   യലാകത്്ത ഒരുപാC് ഭാഷകളുണ്ടയല്ലാ!
* വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലാണ് എഴുതുന്നമെതങ്കിലും കവിതയുമെC
   മെപാതുസ്വഭാവത്തിന് 4ാറ്റ4ില്ല .
* യലാകമെത്തമ്പാടുമുള്ള കവികൾ വികാരങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഒരുയപാമെലയാണ്.
* 4നുഷ്യനന്മയാണ് കവികളുമെC ലക് ഷ്യം..

....................................................................................................................................
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ലക്ഷ്മണസാന്ത്വനം 
                                                                                                                എഴുത്തച് ഛൻ 

പാഠസംഗ്രഹം:
ശ്രീരാ4മെ^ അഭിയഷകം മുCങ്ങിയതറിഞ്ഞ് അത്യന്തം യകാപിഷ് ഠനായ ലക്ഷ്മണമെന യജ്യഷ്ഠൻ 
ഉപയദശിക്കുന്നു.തയന്നാടുള്ള സ് യനഹം മെകാണ്ടാണ് ലക്ഷ് 4ണൻ ഇങ്ങമെന വൈവകാരിക4ായി 
പ്രതികരിച്ചമെതന്്ന ശ്രീരാ4നറിയാം.4നുഷ്യജീവിതം ക്ഷണിക4ാണ്.
യകാപ4ത്സരങ്ങൾമെക്കാണ്ട് യാമെതാരു ഗുണവു4ില്ല.. യദഹംമെകാണ്ടുള്ള അഹങ്കാരം നന്നല്ല.
രാജ്യയദഹാദികൾ സത്യ4ല്ല..അമെതയiാൾ യവണമെ4ങ്കിലും നഷ്ട4ാകാം.
ബന്ധു4ിത്രദികയളാമെCാത്തുള്ള കൂCിയച്ചരൽ അല്പകാലയത്തയ്ക്ക് 4ാത്ര4ാണ്. 
താൻ ബ്രാഹ്മണനാണ്,ആഢ്യനാണ്,നയരന്ദ്രനാണ് എമെന്നാമെക്ക അഹങ്കരിക്കുന്ന ശരീരം 4മെറ്റാരു
ജന്തുവിന് ഭക്ഷണ4ാകാം,മെവന്തു മെവണ്ണീറായിത്തീർയന്നക്കാം..4ണ്ണിലലിഞ്ഞു കൃ4ികളായി 
4ാറിCാം..അതിയ4ാഹം ആപത്താണ്.ജീവിതത്തിമെല എല്ലാ അധർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണം 
അറിവില്ലായ്മയാണ്.. സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്ന 4നുഷ്യൻ വിയവകം നഷ്ടമെiട്ട് 
അധർമ്മങ്ങൾ മെചയ്യുന്നു..യ}ാധത്തിനCി4മെiട്ട 4നുഷ്യൻ ബന്ധുക്കമെളയന്നാ 4ിത്രങ്ങമെളയന്നാ 
യനാക്കാമെത മെകാലപാതകങ്ങൾ വമെര മെചയ്യുന്നു..യ}ാധം ജീവിതദുഃഖങ്ങൾക്ക് 
കാരണ4ാകുന്നു..അറിവിലൂമെC യ}ാധമെത്ത പരിത്യജിക്കണമെ4ന്്ന ശ്രീരാ4ൻ ലക്ഷ്മണമെന 
ഉപയദശിക്കുന്നു..

പട്ടിക:

സാഹിത്യകാരൻ കൃതി പ്രസ്ഥാനം പാഠം

എഴുത്തച്ഛൻ
 

അദ്ധ്യാത്മരാ4ായണം കിളിiാട്ട് ലക്ഷ്മണസാന്ത്വനം 

കാളിദാസൻ

എ.ആർ.
രാജരാജവർമ്മ

അഭിജ്ഞാന
ശാകുന്തളം

 4ലയാള ശാകുന്തളം
(വിവർത്തനം)

നാCകം

നാCകം ഋതുയയാഗം 

വിക്ടർ ഹ്യുയഗാ

നാലiാട്ട്
നാരായണയ4യനാൻ

 ലാ 4ിറാബമെല 
(ഫ്രഞ്ച് )

പാവങ്ങൾ  
(വിവർത്തനം)

യനാവൽ  

യനാവൽ  

പാവങ്ങൾ 
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  ലക്്ഷ 4ണസാന്ത്വനം-ആശയചാർട്ട്

ശ്രീരാ4ൻ ലക്ഷ്മണന് നൽകുന്ന ഉപയദശങ്ങൾ: 

ജീവിതത്തിമെ^ നശ്വരത യദഹയത്തക്കാൾ 
ആത്മാവിനു പ്രാധാന്യം 

യ}ാധം മെവCിയണം 

*സുഖയഭാഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ 
ജീവിതം ശാശ്വത4ല്ല 

*ഐശ്വര്യം യൗവ്വനം 
എന്നിവ സ്ഥിര4ല്ല 

*സുഖയഭാഗങ്ങൾ 4ിന്നൽ 
യപാമെല ക്ഷണികം 

*ചുട്ടുപഴുത്ത 
യലാഹത്തകിCിൽ 
വീണലിയുന്ന 
ജലകണികയപാമെല 
ജീവിതം ക്ഷണികം

*കുടുംബജീവിതം 
മെപരുവഴിയമ്പലത്തിമെല 
കൂCിയചരൽ യപാമെല 
അസ്ഥിരം 

*ഒന്നിമെച്ചാഴുകിയിരുന്ന 
തCിക്കഷണങ്ങൾ 
നദീപ്രവാഹത്തിനനുസരിച്ച്
യവർപിരിമെഞ്ഞാഴുകുന്നതു
യപാമെല അസ്ഥിര4ാണ് 
കുടുംബജീവിതം 

*യദഹംപ്രതി 
അഹങ്കരിക്കരുത് 

*യദഹം മെപമെട്ടന്്ന നശിക്കും 

*ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ച് 
കാഷ്ഠ4ായിത്തീരും 

*കൃ4ികളായും ചാര4ായും 
4ാറുന്നു 

*യദഹാഹങ്കാരത്താൽ 
യലാകം നശിiിക്കാം എന്ന 
ചിന്ത അറിവില്ലായ്മയിൽ 
നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്..

*യദഹ4ാണ് ഞാമെനന്ന 
ചിന്ത അവിദ്യയിൽ നിന്നും 
ജനിക്കുന്നു 

*യ4ാഹമെത്ത 
ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വിദ്യയാണ്

*യദഹാഭി4ാനികൾക്്ക 
യ}ാധം യദാഷങ്ങൾ 
ഉണ്ടാക്കുന്നു 

*യ}ാധം മുക്തിക്കു വിഘ്നം 
വരുത്തുന്നു.

*ധർമ്മം ഇല്ലാതാക്കുന്നു 

*ബന്ധങ്ങൾ 4റന്്ന 
മെകാലപാതകം വമെര 
മെചയ്യുന്നു 

*4നസ്താപം ഉണ്ടാക്കുന്നു 

*ജീവിതദുരിതങ്ങൾക്്ക 
കാരണ4ാകുന്നു 



4
സാദൃശ്യകല്പനകൾ 

യചരുംപCി യചർത്ത് യനാക്കാം 

വർണ്ണിക്കുന്നത്     സാദൃശ്യമെiടുത്തുന്ന വസ്തു 

*യഭാഗങ്ങൾ 

*അസ്ഥിര4ായ 4നുഷ്യജന്മം 

*സുഖയഭാഗങ്ങൾക്്ക പിന്നാമെല പായുന്ന 
4നുഷ്യജന്മം
 
*കാലം 

*കുടുംബബന്ധങ്ങൾ 

*പുത്ര4ിത്രാർത്ഥകളത്രാദിസംഗ4ം 

*ക്ഷണപ്രഭ 4ിന്നൽ 

*ചുട്ടുപഴുത്ത യലാഹത്തകിCിൽ വീഴുന്ന 
ജലകണിക 

*പാമ്പിമെ^ വായിലകമെiട്ട തവള 
ഭക്ഷണത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു 
*പാമ്പ് 

*സത്രത്തിമെലാത്തുകൂടുന്ന 
വഴിയാത്രക്കാരുമെC യവർപിരിയൽ 

*നദിയിലൂമെC ഒന്നിമെച്ചാഴുകിയ 
തCിക്കഷണങ്ങൾ 
യവർപിരിമെഞ്ഞാഴുകുന്നത് 

ഞാനീ വരികളിലുണ്്ട ..
എമെന്ന കമെണ്ടത്തായ4ാ ?
*ആദ്യാക്ഷരം ഒരുയപാമെല വരുന്ന ഈരCിയാണ് ഞാൻ (ആദ്യാക്ഷരപ്രാസം)

*രണ്ടാ4മെത്ത അക്ഷരം എന്നിൽ ഒരുയപാമെലയാണ് (ദ്വിതീയാക്ഷരപ്രാസം)

*ഞാൻ ഒരുയപാമെല അവസാനിക്കുന്നു (അന്ത്യാക്ഷരപ്രാസം)

"വത്സ!സൗ4ിയത്ര! കു4ാര! നീ യകൾക്കണം 
 4ത്സരാദ്യം മെവCിമെഞ്ഞന്നുമെC വാക്കുകൾ "

"തായക്കാൽ മെകാടുക്കാതരുയണാദയത്തിൽ 
 തായന മുഴങ്ങും വലിമെയാരലാറം "

"കരിമുകിമെലാത്ത ചികുരഭാരവും 
4ണികൾ 4ിന്നിടും 4ണിക്കിരീCവും"
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എമെന്ന അറിയായ4ാ?

*പത്രങ്ങളിലും ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും  ഞാൻ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് 
നിൽക്കുന്നു 
* ഏത് കാര്യമെത്തക്കുറിച്ചും വസ്തുനിഷ്ഠവും സ4ഗ്രവും നിഷ്പക്ഷവു4ായ കാഴ്ച്ചiാC് 
എനിക്കുണ്്ട 
*നിങ്ങൾ എമെന്ന പരിചയമെiടുയമ്പാൾ താമെഴ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം 
വിഷയസൂചന 
വിഷയവിശകലനം 
സ്വന്തം നിരീക്ഷണം 
പ്രശ്നപരിഹാരം (ആഹ്വാനം/പ്രതീക്ഷ/പ്രശംസ)
ഞാൻ മുഖപ്രസംഗം എന്ന യപരിയലാ എഡിയറ്റാറിയൽ എന്ന യപരിയലാ നിങ്ങളുമെC
മുന്നിമെലത്താം 
എഡിയറ്റാറിയൽ സവിയശഷതകൾ പരിചയമെiട്ടയല്ലാ!

എങ്കിൽ ഒരു എഡിയറ്റാറിയൽ തയ്യാറാക്കാം 
വിഷയം-
യ}ാധം-സ4കാലികപ്രസക്തി 
(തലമെക്കട്ട് നൽകാം)
*യ}ാധത്തിനCി4മെiട്ട 4നുഷ്യൻ ബന്ധങ്ങൾ പരിഗണിക്കാമെത 
മെകാലപാതകങ്ങൾ വമെര നCത്തുന്നു.
*യ}ാധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പാഠഭാഗത്തുനിന്നും കമെണ്ടത്തുന്നു. 
*അറിവില്ലായ്മയാണ് യ}ാധത്തിന് കാരണം..
*യ}ാധം സർവ്വനാശകം 
*യ}ാധം മെവCിയയണ്ടതിമെ^ ആവശ്യകത 
*വിദ്യാഭ്യാസ4ാണ് യ}ാധമെത്ത 4റി കCക്കാനുള്ള 4ാർഗ്ഗം 
 (യബാധവത്കരണം -സയന്ദശം-ആഹ്വാനം) 
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  1 4ാർക്്ക യചാദ്യങ്ങൾ 

1, "പുത്ര4ിത്രാർത്ഥകളത്രാദിസംഗ4ം "എന്ന വരി 
    പുത്ര,4ിത്ര,കളത്രം,ആദി,സംഗ4ം എന്്ന എഴുതാമെ4ങ്കിൽ 

    "വഹ്നിസന്തപ്തയലാഹസ്ഥാംബുബിന്ദുനാം" 
     എന്ന വരി എങ്ങമെന യവർതിരിച്ച് എഴുതാം?

ഉ: വഹ്നി,സന്തപ്ത,യലാഹസ്ഥ,അംബു,ബിന്ദു 

2, ക്ഷണപ്രഭാചഞ്ചലം വിഗ്രഹിമെച്ചഴുതിയാൽ...?
ഉ: ക്ഷണപ്രഭയപാമെല ചഞ്ചല4ായത് 

3, "വഹ്നിസന്തപ്തയലാഹസ്ഥാംബുബിന്ദുനാം-
   സന്നിഭം 4ർത്യജന്മം ക്ഷണഭംഗുരം"
   എന്ന വരികളിലൂമെC സൂചിത4ാകുന്ന ആശയം?
ഉ:  ജീവിതത്തിമെ^ ക്ഷണികതമെയ 

4, എഴുത്തച്ഛൻ സ്വപ്നസ4ാനം എന്്ന വിയശഷിiിച്ചിരിക്കുന്നത് 
   എന്തിമെനയായാണ്?
ഉ: കളത്രസുഖമെത്ത 

2 4ാർക്്ക യചാദ്യങ്ങൾ 

5, "നന്നല്ല യദഹം നി4ിത്തം 4ഹായ4ാഹം" 
     ഈ വരികളുമെC അCിസ്ഥാനമെ4ന്്ത?
ഉ : അഹംബുദ്ധിമെകാണ്ട് 4നുഷ്യൻ താൻ         
      ബ്രാഹ്മണനാണ്,രാജാവാണ്,ഉന്നതകുലജാതനാണ് 
      എമെന്നാമെക്ക പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കും...
      എന്നാൽ ആ ശരീരം ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ച് കൃ4ികളായി തീരാനുള്ളതാണ് .
       അതിനാൽ യദഹം  നി4ിത്തമുള്ള  അഹങ്കാരം നന്നല്ല..

6, രാഗാദിസങ്കുല4ായുള്ള സംസാര4ാമെക നിരൂപിക്കിൽ സ്വപ്നതുല്യം സയഖ ! 
   അCിവരയിട്ട പ്രയയാഗം നൽകുന്ന സവിയശഷ അർത്ഥമെ4ന്്ത ? 
ഉ;  അനുരാഗപൂർണ്ണ4ായ ജീവിതം വളമെര യവഗം കCന്നു യപാകുന്നു..
     അവമെയാന്നും യാഥാർത്ഥ്യ4ല്ല.. 
     സ്വപ്നം യപാമെലയാണ് ജീവിതം..
      അമെതയiാൾ യവണമെ4ങ്കിലും നിലച്ചു യപായയക്കാം 
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4 4ാർക്്ക യചാദ്യങ്ങൾ 

7, ” നിന്നാലസാധ്യ4ായിമെല്ലാരു കർമ്മവും 
       നിർണ്ണയമെ4ങ്കിലുമെ4ാന്നിതു യകൾക്ക നീ"

    ജീവിതത്തിമെ^ നശ്വരതമെയ കാണിക്കാൻ ശ്രീരാ4ൻ എമെന്തല്ലാം 
    കാര്യങ്ങളാണ് ഉപയദശിക്കുന്നത?് 
സൂചനകൾ:
  *പ്രപഞ്ചം,രാജ്യം ധാന്യം ധനം എന്നിവ സ്ഥിര4ല്ല 
  *സുഖയഭാഗങ്ങൾ 4ിന്നൽiിണർ യപാമെല ക്ഷണിക4ാണ് 
  *ജീവിതം ഒരു സ്വപ്നം യപാമെലയാണ് 

8 "വഹ്നിസന്തപ്ത യലാഹസ്ഥാംബുബിന്ദുനാം 
    സന്നിഭം 4ർത്യജന്മം ക്ഷണഭംഗുരം "
    ജീവിതത്തിമെ^ ക്ഷണികതമെയ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഈ വരികൾക്്ക 
    എത്ര4ാത്രം കഴിയുന്നുണ്ട?് 
സൂചനകൾ:- 
    *4നുഷ്യജീവിതം ചുട്ടുപഴുത്ത യലാഹത്തകിCിൽ വീണ ജലകണിക യപാമെലയാണ്. 
    *4നുഷ്യബന്ധങ്ങമെളല്ലാം അല്പകാലം 4ാത്രം 
     *നിസ്സാര4ായ ജീവിതം നന്മയിലൂമെC അർത്ഥപൂർണ്ണ4ാക്കാൻ ശ്ര4ിക്കുക 

6 4ാർക്്ക യചാദ്യങ്ങൾ 

9, ലക്ഷ്മണസാന്ത്വനം എന്ന പാഠഭാഗത്്ത യലാകമെത്ത മുഴുവൻ 
    ഉപയദശിക്കുന്ന 4ഹാനായ ആചാര്യമെനയാണ് നമുക്്ക  കാണാൻ കഴിയുക.

   പാഠഭാഗമെത്ത അCിസ്ഥാന4ാക്കി എഴുത്തച്ഛമെ^ തത്ത്വചിന്തമെയക്കുറിച്ച് 
    ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുക?

സൂചനകൾ 
      *തത്ത്വചിന്തയും ഭക്തിയും  ഇCകലർന്നതാണ് എഴുത്തച്ഛമെ^ കവിതകൾ 
      *ലക്ഷ്മണമെന സാന്ത്വനിiിക്കാൻ ശ്രീരാ4ൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ 
       യലാകയത്താടുള്ള എഴുത്തച്ഛമെ^ ഉപയദശം തമെന്നയാണ്.
      *കാ4ം,യ}ാധം,യലാഭം,യ4ാഹം,4ദം, 4ത്സരം എന്നിവയിൽ നിന്്ന രക്ഷ 
        യനCിയാൽ 4ാത്രയ4 4നുഷ്യന് യ4ാക്ഷം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. 
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ഋതുയയാഗം 

4ലയാളശാകുന്തളം -എ ആർ രാജരാജവർമ്മ 

കഥാസംഗ്രഹം 

കാളിദാസൻ രചിച്ച സംസ് കൃത നാCക4ാണ് അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം.
വിവർത്തന4ാണ് എ ആർ രാജരാജവർമ്മയുമെC "4ലയാളശാകുന്തളം" 
ഹസ്തിനപുരിയിമെല രാജാവായ ദുഷ്യന്തൻ ഗന്ധർവ്വവിധി പ്രകാരം വിവാഹം മെചയ് ത 
ശകുന്തളമെയ ദുർവ്വാസാവിമെ^ ശാപത്താൽ 4റന്നു യപാകുന്നു..
കണ്വശിഷ്യയരാമെCാiം രാജധാനിയിമെലത്തിയ ശകുന്തള അപ4ാനിതയായി 
തിരിച്ചയക്കമെiട്ടു..യ4ാഹാലസ്യമെiട്ട് വീണ ശകുന്തളമെയ 4ാതാവായ യ4നക കശ്യപമെ^ 
ആശ്ര4ത്തിലാക്കുന്നു..അവിമെC മെവച്ച് അവൾ സർവ്വദ4നന് ജന്മം നൽകുന്നു..
വർഷങ്ങൾക്്ക യശഷം യദവാസുരയുദ്ധം കഴിഞ്ഞു 4Cങ്ങും വഴി ദുഷ്യന്തൻ 
കാശ്യപാശ്ര4ത്തിമെലത്തുന്നു.
അവിമെC മെവച്ച് ബാലപ്രായമെ4ത്തിയ സർവ്വദ4നമെന കാണുന്നു..
സിംഹക്കുട്ടിയുമെC വായ് മെപാളിച്ച് പമെല്ലണ്ണാൻ ശ്ര4ിക്കുന്ന വീരനായ ബാലമെന രാജാവ് 
കൗതുകയത്താമെC യനാക്കി നിൽക്കുന്നു.
താപസിയുമെC അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം രാജാവ് സർവ്വദ4നമെന പിCിച്ച് 4ാറ്റുന്നു..
അവമെ^ കയ്യിൽ നിന്നും തറയിൽ വീണ രക്ഷ  രാജാവ് മെകട്ടിമെക്കാടുക്കുന്നു..
4ാരീച ഭഗവാൻ നൽകിയ അപരാജിത എന്ന രക്ഷ താമെഴ വീണാൽ -താനും അവമെ^ 
4ാതാപിതാക്കളു4ല്ലാമെത 4മെറ്റാരാൾ മെകട്ടിമെക്കാടുക്കരുത്..
രക്ഷ സർi4ായി വന്നു എടുത്തവമെന കCിക്കും..
സർവ്വദ4നൻ തമെ^ 4കനാമെണന്്ന രാജാവിന് യബാധ്യ4ായി..
അവർ ഒരു4ിച്ച് ശകുന്തളമെയ കണ്ടു...
ശാപഫല4ായിട്ടാമെണങ്കിലും മെചയ്തു യപായ മെതറ്റിന് രാജാവ് ശകുന്തളയുമെC കാൽക്കൽ 
വീണ് 4ാi് യചാദിക്കുന്നു..
യദവ4ാതാപിതാക്കളായ 4ാരീചമെ^യും അദിതിയുമെCയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ദുഷ്യന്തൻ 
ശകുന്തളമെയ സ്വീകരിക്കുന്നു..

1 4ാർക്്ക യചാദ്യങ്ങൾ 
1,ഋതുയയാഗം ഉൾമെiടുന്ന കൃതിയയത്?
ഉ: അഭിജ്ഞാനശാകുന്തളം 
2 "അരുത് ഉണ്ണീ ചാപല്യം കാണിക്കരുത്.ജാതിസ്വഭാവം വന്നുയപാകുന്നുവയല്ലാ!"
അCിവരയിട്ടു പദം സൂചിiിക്കുന്നത്?
ഉ: ക്ഷത്രിയബാലനാമെണന്ന സൂചന 
3 സർവ്വദ4നൻ എന്ന വാക്കിമെ^ ശരിയായ അർത്ഥം ?
ഉ: എല്ലാറ്റിമെനയും അCക്കുന്നവൻ 
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4 "എരിയാൻ വിറകിന്്ന കാത്തിടും
   മെപാരിയായുയള്ളാരു ഹവ്യവാഹന് "
        ഇവിമെC സൂചിiിക്കുന്നത് ആമെര ?
 ഉ: സർവ്വദ4നമെന

5, "ധർമ്മപത്നിമെയ ഉയപക്ഷിച്ച അയാളുമെC നാ4യധയം ആര് ഉച്ചരിക്കും" 
      എ ) ഈ വാക്യത്തിൽ സൂചിiിക്കുന്നത് ആമെര?
      ബി) ഇവിമെC നിഴലിക്കുന്ന ഭാവം?
ഉ:  എ -ദുഷ്യന്തമെന
     ബി-പുച്ഛം

6, "എന്്ത! എമെ^ വംശം തമെന്നയയാ?" 
     പരാ4ർശിക്കുന്ന വംശയ4ത്?
ഉ – പുരുവംശം

7, "ഇത് വൈവഷ4്യക്കാരനാണ് .അന്്ന ആര്യപുത്രമെന 
     ഓർമ്മിiിക്കുവാൻ ആവശ്യമെiട്ടയiാൾ കിട്ടാമെത യപായയല്ലാ!"
     സൂചിiിക്കുന്നത് എന്്ത?
ഉ- മുദ്രയ4ാതിരം

8," വള്ളി ഋതുയയാഗത്തിമെ^ ചിഹ്ന4ായ പുഷ്പമെത്ത ധരിക്കമെട്ട " 
സൂചിiിക്കുന്ന ആശയം എന്്ത?
ഉ - ശകുന്തള മുദ്രയ4ാതിരം ധരിക്കമെട്ട

9, ഇവനുമെC കുലവില്ലാലസ്ത്രകാര്യം നCന്നി- 
ട്ടിവനു മെകാCിയ വജ്രഭൂഷണ4ായി " 
മെകാCിയ വജ്രം ഭൂഷണ4ാകാനുള്ള കാരണമെ4ന്്ത?

ഉ - ദുഷ്യന്തൻ ശത്രുക്കമെള നിഗ്രഹിച്ചതുമെകാണ്ട്

10, സർവ്വദ4ന^ വൈകകൾ കണ്ട് രാജാവ് ആശ്ചര്യമെiട്ടത് എന്തുമെകാണ്ട്?
ഉ- ച}വർത്തി ലക്ഷണം കണ്ടതുമെകാണ്ട് .

11, "മെചറുപാമ്പ് ചന്ദന4രത്തിമെലന്ന യപാമെല "- ഈ പ്രയയാഗം സൂചിiിക്കുന്ന ആശയം?
ഉ - ബാലമെ^ ആശ്ര4 വിരുദ്ധ പ്രവൃത്തി .
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2 4ാർക്്ക യചാദ്യങ്ങൾ

1, താപസി ദുഷ്യന്തമെന യനാക്കി "ആശ്ചര്യം ആശ്ചര്യം " എന്്ന പറയാൻ കാരണമെ4ന്്ത?
 സൂചന:
* സർവ്വദ4നനും രാജാവിനും ഒയര ഛായ..
* മുൻപരിചയ4ില്ലാതിരുന്നിട്ടും ബാലൻ രാജാവിന് വഴങ്ങിയത്.

2, "ഇമെതമെ^ ആര്യപുത്രമെനയiാമെല ഇരിക്കുന്നില്ലയല്ലാ!
  പിമെന്ന ആരാണ് രക്ഷ മെകട്ടാതിരുന്ന എമെ^ കുഞ്ഞിമെന മെതാട്ടു ദുഷിiിക്കുന്നത്?"      
ശകുന്തള ഇങ്ങമെന കരുതാൻ കാരണം?
സൂചന: ശകുന്തളമെയ അറിയാമെതയാമെണങ്കിലും ഉയപക്ഷിയക്കണ്ടി വന്നതിമെല 
പശ്ചാത്താപത്താൽ രാജാവ് തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത വിധം 4ാറിയiായിരുന്നു.

4 4ാർക്്ക യചാദ്യങ്ങൾ
1, ആശ്ര4ത്തിൽ കണ്ടയുCൻ ബാലൻ തമെ^ 4കനാമെണന്്ന ദുഷ്യന്തൻ ഉറiിക്കുന്നു.
    എമെന്തല്ലാം സൂചനകളാണ് ഋതുയയാഗമെ4ന്ന പാഠഭാഗത്തുള്ളത?്
സൂചന..
 * പ്രഥ4ദൃഷ്ടിയിൽ തമെന്ന ദുഷ്യന്തന് സർവ്വദ4നയനാC് യതാന്നിയ
    പുത്രസഹജ4ായ യÇഹം
  * കയ്യിമെല ച}വർത്തി ലക്ഷണം
  *കുട്ടിയുമെC കയ്യിൽ മെകട്ടിയ രക്ഷ
  *വംശം, മുഖച്ഛായ
  * താപസി4ാർ പറഞ്ഞ പരാ4ർശങ്ങൾ

2, സർവ്വദ4നമെ^ കയ്യിൽ മെകട്ടിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ ഋതുയയാഗത്തിൽ                
വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കാൻ നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. 
  ഈ പ്രസ്താവനയയാC് പ്രതികരിച്ച് കുറിi് തയ്യാറാക്കുക?
സൂചനകൾ:
* സിംഹക്കുട്ടിയു4ായി കളിക്കുന്ന ബാലമെ^ ആകർഷകത്വം.
* കുട്ടിമെയ പിCിച്ചു 4ാറ്റാൻ താപസി സഹായം ആവശ്യമെiടുന്നത്.
* ദുഷ്യന്തന് യതാന്നുന്ന പുത്ര വാത്സല്യം
* അഴിഞ്ഞ് വീണ രക്ഷ മെകട്ടിമെക്കാടുക്കുന്നത്
* താപസി4ാർ ആശ്ചര്യമെiടുന്നത.്
* രക്ഷയുമെC സവിയശഷതകൾ
* ശകുന്തളമെയ തിരിച്ചറിയുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും
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3,ശീർഷകത്തിമെ^ ഔചിത്യം-ഋതുയയാഗം
   സൂചനകൾ:
* വസന്താഗ4ം - ഋതുക്കളിൽ മെവച്ച് യശ്രഷ്o വും സുന്ദരവു4ാണ് വസന്തം.
* വസന്തത്തിൽ ലതകൾ പൂവണിയുന്നു ..
* ദുഷ്യന്തനു4ായുള്ള പുന:സ4ാഗ4ത്തിൽ വസന്തത്തിൽ ലതകമെളന്ന വിധം ശകുന്തള 
സയന്താഷിക്കുന്നത്-
4നസ്സിൽ ആനന്ദ4ാകുന്ന പൂക്കൾ വിCരുന്നത്.
* വരാൻ യപാകുന്ന സൗഭാഗ്യത്തിമെ^ സൂചനകൾ
* ഋതുയയാഗം യപാമെല കൂCിയച്ചരൽ

 4, കഥാപാത്ര നിരൂപണം
    സർവ്വദ4നൻ
സൂചനകൾ :-
* സർവ്വദ4നൻ - എല്ലാറ്റിയനയും കീഴCക്കുന്നവൻ
* അമ്മയുമെC മുല കുCിച്ചു നിൽക്കുന്ന സിംഹക്കുട്ടിയുമെC കുഞ്ചിയരാ4ങ്ങൾ പിCിച്ച് 
വലിക്കുന്നത് ..
* പമെല്ലണ്ണാൻ ശ്ര4ിക്കുന്നത.്
*ബാല്യത്തിമെ^ കുസൃതിയും നിഷ്കളങ്കതയും
* സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് സ4ർത്ഥ4ായി പ്രതികരിക്കുന്നു.
* ജാതിസ്വഭാവം - ക്ഷത്രിയഭാവം, വീരലക്ഷണങ്ങൾ.
* ആമെരയും ആകർഷിക്കുന്ന സ്വഭാവം.

5,ച4ത്കാരഭംഗി/അലങ്കാരഭംഗി -
സാദൃശ്യ കൽiനകൾ :

*സർവ്വദ4നൻ * എരിയാൻ വിറകിന്നു കാത്ത് കിCക്കുന്ന 
തീമെiാരി

* കളിയക്കാi് വാങ്ങുവാൻ നീട്ടുന്ന 
സർവ്വദ4നമെ^ വൈകകൾ

* പ്രഭാതത്തിൽ വിരിഞ്ഞു വരുന്ന  
താ4രപ്പൂവ്

* ആശ്ര4ത്തിനു യചരാത്ത പ്രവൃത്തി
* ചന്ദന4രത്തിമെല മെചറുപാമ്്പ 

*ശാപത്താൽ ശകുന്തളമെയ 4റന്ന 
ദുഷ്യന്തൻ ശാപ4കന്്ന ശകുന്തളമെയ 
തിരിച്ചറിയുന്നത്

* രാഹുവിൽ നിന്നകന്്ന ചന്ദ്രൻ പ്രിയപത്നി 
യരാഹിണിയയാC് യചരുന്നു
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6, ഋതുയയാഗത്തിമെല നാCകീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കാളിദാസമെ^
    രചനാതന്ത്രമെത്ത  മെവളിമെiടുത്തുന്നു-
    പാഠഭാഗം വിശകലനം മെചയ് ത്  കുറിi് തയ്യാറാക്കുക?
സൂചനകൾ:
    *ആകസ്മിക4ായുള്ള ദുഷ്യന്തമെ^ രംഗപ്രയവശം 
    *സിംഹക്കുട്ടിയു4ായി കളിച്ചുമെകാണ്ടിരിക്കുന്ന സർവ്വദ4നമെന കണ്ടുമുട്ടുന്നത് 
    *കളിയക്കാiിനായി വൈക നീട്ടുന്നത് 
    *വൈകകളിമെല ച}വർത്തി ലക്ഷണം 
    *രാജാവിനും സർവ്വദ4നനും തമ്മിലുള്ള മുഖസാദൃശ്യം 
    *ശകുന്തലാസ്യം എന്ന പ്രയയാഗം
    *രക്ഷ വീഴുന്നത,്ദുഷ്യന്തൻ അമെതടുക്കുന്നത്.
    *അപരാജിത എന്ന രക്ഷയുമെC സവിയശഷതകൾ 
    *ശകുന്തളമെയ കാണുന്നത് 
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പാവങ്ങൾ

---------------------------
                                                                              വിക്ടർ ഹ്യൂമെഗാ

                                                   വിവർത്തനം: നാലiാട്ട് നാരായണ യ4യനാൻ

പാവങ്ങൾ- യലാക സാഹിത്യത്തിമെല വിസ്മയം:
ഫ്രഞ്ച് യനാവൽ.ലാ 4ിറാബമെല.1862 ലാണ് രചന.
നാലiാട്ട് നാരായണ യ4യനാൻ 1925 ലാണ് "പാവങ്ങൾ "എന്ന യപരിൽ  
4ലയാളത്തിയലയ്്ക്ക വിവർത്തനം മെചയ്തത്.
ചരിത്രവും ജീവിതവും ഇC കലർന്ന അവതരണം. 
4ാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ ഉൾമെക്കാള്ളാൻ കഴിയുന്ന രചന. 
മെതറ്റ് മെചയ്തവയനാC് മെപാറുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ശിക്ഷയയക്കാൾ ഗുണം മെചയയ്തക്കാം..
ദാരിദ്ര്യവും അജ്ഞതയു4ാണ് 4നുഷ്യമെന മെതറ്റുകളിയലയ്്ക്ക നയിക്കുന്നത്. 
മെതറ്റുകുറ്റങ്ങൾ മെചയ്തവമെന ശിക്ഷ മെകാണ്ട് തിരുത്താനാവിമെല്ലന്നും യÇഹവും കാരുണ്യവും
മെകാണ്ട് 4ാനസാന്തരമെiടുത്താമെ4ന്നും മെവളിമെiടുത്തുന്ന കൃതി.
4നുഷ്യസങ്കCങ്ങൾ ഏത് കാലത്തും ഒരു യപാമെലയാണ്.
ദാരിദ്ര്യവും, അജ്ഞതയും നില നിൽക്കുന്ന കാലയത്താളം ഈ യനാവൽ പ്രസക്ത4ാണ്.
യലാകമെ4മ്പാടുമുള്ള ദരിദ്രരായ ജനങ്ങളുമെC യനർക്കാഴ്ച്ച ഴാങ് വാൽ ഴാങിലൂമെC 
യനാവലിസ്്റ്റ കാണിച്ചു തരുന്നു.

1 4ാർക്്ക യചാദ്യങ്ങൾ
1, ഉപ്പു മെകാണ്ടുള്ള പ്രതി4 യപാമെല അയാൾ നിയന്നCത്തുതമെന്ന 4ിഴിച്ചു നിന്നു. 
     അCിവരയിട്ട വാക്്ക യചർമെത്തഴുതുയമ്പാൾ?
ഉ: ഉപ്പുപ്രതി4
2, ''   വൃദ്ധ4താചാര്യൻ   അടുക്കൽ നിന്നു തനിക്്ക കിട്ടിയതാണ് ആ സമ്മാനമെ4ന്്ന" 
    അCിവരയിട്ട പദം വിഗ്രഹിച്ചാൽ?
ഉ: വൃദ്ധനായ 4താചാര്യൻ
3,"ഉപ്പു മെകാണ്ടുള്ള പ്രതി4 യപാമെല അയാൾ നിയന്നCത്തു തമെന്ന 4ിഴിച്ചു നിന്നു " 
    ഈ വരികളിൽ മെതളിയുന്ന ഴാങ് വാൽ ഴാങിമെ^ 4ാനസികാവസ്ഥ എന്്ത?
ഉ: നിർവ്വികാരത
4, "യപാലീസുകാർ യപായി.ഴാങ് വാൽ ഴാങ് യ4ാഹാലസ്യമെiട്ടു യപാകുന്ന 
     ഒരാമെളയiാമെല കാണമെiട്ടു."
     ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥയിയലയ്്ക്ക അയാൾ എത്തിമെiCാനുള്ള കാരണം?
ഉ: അയാൾ മെചയ്ത മെതറ്റ് ക്ഷ4ിച്ചു മെകാണ്ടുള്ള മെ4ത്രാ^ വാക്കുകൾ യകട്ടിട്ടാണ് 
    അയാൾ ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിമെലത്തിയത്.
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2 4ാർക്്ക യചാദ്യങ്ങൾ

1, "ആ നിലയ്ക്കുള്ള ഒരുത്തമെന അകത്്ത കCത്തുക! എന്നല്ല; 
അവനവൻ കിCക്കുന്നതിന്  അടുത്്ത കിCത്തുകയും!
      ആ 4നുഷ്യൻ കക്കുക 4ാത്ര4യല്ല മെചയ്തുള്ളൂ!
      ഹാ! എമെ^ ഭഗവാമെന! അത് വിചാരിക്കുയമ്പാൾ എനിക്്ക തCി വിറയ്ക്കുന്നു."
      4ദാം 4ഗ്യളാറുമെC വാക്കുകൾ സൂചിiിക്കുന്നമെതന്്ത?
ഉത്തരസൂചന:
 * കുറ്റവാളിയാമെണന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഒരുവമെന വീട്ടിന്നകത്്ത പ്രയവശിiിക്കാൻ
    തയ്യാറായ മെ4ത്രായനാടുള്ള അതൃപ്തി
* മെ4ത്രാമെന ഉപദ്രവിച്ചിരുമെന്നങ്കിൽ എയന്നാർത്തുള്ള ഭയം.

2, "ഉപ്പു മെകാണ്ടുള്ള പ്രതി4 യപാമെല അയാൾ നിയന്നCത്തു തമെന്ന 4ിഴിച്ചു നിന്നു " 
     ഈ വരികളിൽ പ്രയയാഗം നൽകുന്ന സൂചന എഴുതുക?
ഉത്തരസൂചന: 
    * താൻ പിCിക്കമെiട്ടാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകCമെത്തയയാർത്തുള്ള നടുക്കം.
* ഉi് അലിഞ്ഞ് തീരുന്നത് യപാമെല താൻ ഇല്ലാതാകുമെ4ന്ന ചിന്തയും ഭയവും.

4 4ാർക്്ക യചാദ്യങ്ങൾ
1, "ഴാങ് വാൽ ഴാങിമെ^ കണ്ണ് രണ്ടും 4ിഴിഞ്ഞുയപായി.
     4നുഷ്യമെന മെകാണ്ട് പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഒരു
     ഭാവവിയശഷയത്താടു കൂCി അയാൾ ആ വന്ദ്യനായ മെ4ത്രാമെന തുറിച്ചു യനാക്കി "
     ഴാങ് വാൽ ഴാങിമെന ഇത്രയ്്ക്ക അത്ഭുതമെiടുത്തിയ പ്രവൃത്തി എന്്ത?
ഉത്തരസൂചന..
     *ഴാങ് വാൽ ഴാങിയനാC് ക്ഷ4ിച്ച മെ4ത്രാമെ^ സ4ീപനം.
     * യപാലീസുകായരാC് മെവള്ളി സാ4ാനങ്ങൾ സമ്മാന4ായി നൽകിയതാണ്
       എന്്ന മെ4ത്രാൻ പറഞ്ഞത.്
     *കുറ്റത്തിന് ക്ഷ4ിക്കുന്ന പുതിയ 4ാതൃക കണ്ടയiാൾ.
2, "മെവള്ളി സാ4ാനങ്ങൾ വളമെര കാലം സൂക്ഷിച്ചു യപാന്നത് ഒരിക്കലും
      ശരിയായിട്ടല്ല;അത് പാവങ്ങളുമെCയാണ്. ആ വന്ന 4നുഷ്യൻ ആരായിരുന്നു?
      കാഴ്ച്ചയിൽ തമെന്ന ഒരു പാവം "
      മെ4ത്രാമെ^ വാക്കുകൾ വിലയിരുത്തി സ്വാഭിപ്രായം കുറിക്കുക?
ഉത്തരസൂചന:
     * ഭൂ4ിയിൽ ആരും ഒന്നിമെ^യും ഉC4സ്ഥരല്ല..
     * എല്ലാവരും ഭൂ4ിയുമെC അവകാശികളാണ്
     * വില പിCിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരാളുയCത് 4ാത്ര4ായി സൂക്ഷിച്ചു മെവയ്ക്കുന്നത്
        ശരിയല്ല എന്ന കാഴ്ച്ചiാC്
     * 4നുഷ്യനന്മയിൽ ഊന്നിയ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്്ക
       യാമെതാരു   സ്ഥാനവു4ില്ല.
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3, "ഒരു കഷണം അiം ഒരു യകാi പാലിൽ മുക്കി കഴിക്കാൻ 
    ഒരാൾക്ക് 4രം മെകാണ്ടുള്ള മുള്ളും കയിലും കൂCി ആവശ്യ4ില്ല " 
    എന്ന വാക്കിലൂമെC മെതളിയുന്ന ജീവിത ദർശനം?
ഉത്തര സൂചന:  
   * ജീവിതത്തിൽ ലാളിത്യത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം
   * ഒരു 4നുഷ്യന് ജീവിക്കുവാൻ ഒരുപാC് വിലപിCിപ്പുള്ള സാധനങ്ങയളാ
     വലിയ സൗകര്യങ്ങയളാ ആവശ്യ4ില്ല.
   * അത്തരം വില കൂCിയ വസ്തുക്കൾ ജീവിതത്തിൽ സങ്കീർണ്ണത സൃഷ്ടിക്കാം .
   * വില കൂCിയ വസ്തുക്കളുമെC നഷ്ടം തമെ^ ജീവിതമെത്ത ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ല
     എന്ന സയന്ദശം

4, കഥാപാത്ര നിരൂപണം - മെ4ത്രാൻ-യ4ാൺസിയന്യർ
    *4ാനവികതയുമെC 4ഹനീയ രൂപം
    * പാപികയളാC് മെപാറുക്കുക എന്ന }ിസ്തുവചനം
    * ആട്ടിയകറ്റമെiട്ടവന് താ4സിക്കാൻ ഇCവും കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണവും നൽകി.
    *യÇഹവും കാരുണ്യവും ജീവിതമെത്ത സുന്ദര4ാക്കുന്നു.
    * മെതറ്റ് മെചയ്യുന്നവന് ശിക്ഷയല്ല നൽയകണ്ടത്..
      4ാനസാന്തരത്തിലൂമെC   4ാറ്റിമെയടുക്കുകയാണ് യവണ്ടത്.
   * സത്യത്തിമെ^ പാതയിലൂമെC ചരിക്കാൻ ആവശ്യമെiടുന്നു.
   * ലളിത4ായ ജീവിതത്തിലൂമെC 4ാതൃകയാകുന്നു..
   *എല്ലാവരും ഭൂ4ിയുമെC അവകാശികളാമെണന്ന നീതിയബാധം
    * വില പിCിപ്പുള്ളത് പാവങ്ങൾക്കു കൂCി അവകാശമെiട്ടതാമെണന്ന ചിന്ത.

5, കഥാപാത്ര നിരൂപണം-ഴാങ് വാൽ ഴാങ് 

ഉത്തരസൂചന:
   * പാവങ്ങൾ എന്ന കൃതിയിമെല മുഖ്യ കഥാപാത്രം
   * മെചറിയ കുറ്റത്തിന് വലിയ ശിക്ഷ അനുഭവിയക്കണ്ടി വന്ന 4നുഷ്യൻ
   * വിധവയായ സയഹാദരിയും, അവരുമെC ഏഴ് 4ക്കളും പട്ടിണി കിCക്കുന്നത്
      കണ്ട്  സഹിക്കാനാകാമെത മെറാട്ടി യ4ാഷ്ടിക്കുന്നത്.
   *19 വർഷമെത്ത ജയിൽ വാസം.
   *എല്ലാവരാലും ആട്ടിയയാCിക്കമെiട്ടവൻ
   * കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണവും താ4സിക്കാമെനാരിCവും നൽകിയ മെ4ത്രാൻ
   * മെ4ത്രാൻ നൽകിയ യÇഹം 4റന്്ന മെവള്ളിiാത്രങ്ങൾ യ4ാഷ്ടിക്കുന്നത്.
   * യപാലീസുകാരാൽ പിCിക്കമെiടുന്നത്.
   * മെ4ത്രാൻ മെതറ്റ് മെപാറുത്്ത നൽകുന്നത്
   * വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാമെത യ4ാഹാലസ്യമെiടുന്നത്
   * 4ാനസാന്തരമെiട്ട് സത്യത്തിമെ^ വഴി പിൻതുCരാൻ തീരു4ാനിക്കുന്നത.്
   * അറിവില്ലായ്മയും ദാരിദ്യവും കുറ്റവാളിമെയ സൃഷ്ടിക്കുന്നത.്
   * മെപാറുത്തു മെകാടുക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങൾക്്ക വലിയ ശിക്ഷ നൽകുന്ന നീതിയകC്.
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യൂണിറ്റ് II

അനുഭൂതികൾ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ
---------------------------------------------------

പാഠഭാഗങ്ങൾ
1 വിശ്വരൂപം
2 പ്രിയദർശനം
3 കCൽത്തീരത്്ത

പട്ടിക:

സാഹിത്യകാരൻ കൃതി പ്രസ്ഥാനം കഥാപാത്രങ്ങൾ

ലളിതാംബിക 
അന്തർജനം

വിശ്വരൂപം മെചറുകഥ 4ിസ്സിസ് തലത്്ത, 
4ിസ്റ്റർ തലത്്ത, 
സുധീർ

കു4ാരനാശാൻ നളിനി ഖണ്ഡകാവ്യം നളിനി, ദിവാകരൻ
ഒ.വി.വിജയൻ കCൽത്തീരത്്ത മെചറുകഥ മെവളളായിയiൻ

കണ്ടുണ്ണി

പ്രയവശകം:

"അൻപുതുതരു4ന്യമെരാടു ബന്ധ,4ാബന്ധങ്ങൾ നൺമെപന്ന 4ഹിത സൗഭാഗ്യം"
                                                                  തിരുക്കുറൽ ( തിരുവള്ളുവർ)

ത4ിഴ് കവി തിരുവള്ളുവരുമെC തിരുക്കുറലിമെല വരികൾ.
4റ്റുള്ളവയരാടുള്ള ബന്ധം ഓയരാരുത്തർക്കും സൗഹൃദ4ായിത്തീരുകയാമെണങ്കിൽ 
അതാണ് ജീവിതത്തിമെല  ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം.സ4ാനഹൃദയം അഥവാ 
നൺമെപന്ന സൗഹൃദ4ാണ് യലാകമെത്ത നില നിർത്തുന്ന ഭാവം.തമെന്നയiാമെലത്തമെന്ന 
4റ്റുള്ളവമെരയും കാണാനുള്ള 4നസ്സാണ് നായ4ായരാരുത്തർക്കും ഉണ്ടായകണ്ടത്.4നസ്സിമെ^ 
നന്മയാണ്, യÇഹ4ാണ് യലാകത്തിമെ^ സൗഭാഗ്യം.വ്യക്തിയിലും സമൂഹത്തിലും, ഈ 
യലാകത്തിലാമെകയും നിറഞ്ഞു നിൽയക്കണ്ട ഒന്നാണ് സൗഹൃദമെ4ന്്ന പഠിiിക്കുകയാണ് 
ഈ വരികളിലൂമെC കവി മെചയ്യുന്നത്.
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1 4ാർക്്ക യചാദ്യങ്ങൾ

1, "വിതച്ചയത മെകായ്യൂ"-എന്ന മെചാല്ലിന് സ4ാന4ായ ഒരു പ്രയയാഗം 
   പാഠഭാഗത്തു നിന്്ന  കമെണ്ടത്തുക?
   ഉ- മെകാടുത്തത് 4ായത്ര യനCാമെനാക്കൂ..
2, "ഞാൻ മുൻകൂട്ടി വയരണ്ടതായിരുന്നു 4ാഡം. പയക്ഷ എനിക്്ക നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു "  
ഈ വരികളിൽ പ്രകC4ാകുന്ന ഭാവം?
ഉ - കുറ്റയബാധം

2 4ാർക്്ക യചാദ്യങ്ങൾ

1, "അലങ്കരിച്ച മെബാമ്മകമെളയiാമെല ഇCയ്്ക്ക ഉമ്മ 
     മെവയ്ക്കാൻ 4ാത്രം അവർ അടുത്്ത വരും."     
     അലങ്കരിച്ച മെബാമ്മകൾ എന്ന വിയശഷണം പാഠ സന്ദർഭത്തിന് 
     എത്ര4ാത്രം  അനുയയാജ്യ4ാണ?്
ഉത്തര സൂചന:
   * 4ക്കമെള പ്രസവിമെച്ചങ്കിലും മുലiാല് നൽകിയില്ല.
   * കുളിiിച്ചില്ല.
   * കൂമെC നിർത്തി വളർത്തിയില്ല.
   * യÇഹിക്കുകയയാ ശാസിക്കുകയയാ മെചയ്തില്ല.
   * മെബാമ്മകൾക്്ക ജീവനില്ല.
    *അമ്മയ്ക്കും 4ക്കൾക്കു4ിCയിൽ യÇഹബന്ധം നഷ്ടമെiടുന്നു..
2, "ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു 4ാഡം. ഇന്ത്യ എത്ര നല്ല നാCാണ് " 
     ഈ പ്രയയാഗം നൽകുന്ന ആശയം?
ഉത്തരസൂചന:
     * ഇന്ത്യക്കാരുമെC ഇCയിലുള്ള ഊഷ്മള4ായ കുടുംബ ബന്ധം
     * 4ാതാപിതാക്കമെള വൈദവമെത്തയiാമെല കാണുന്നു.
     *പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ വൃദ്ധരായ 4ാതാപിതാക്കമെള 4ക്കൾ 
       സംരക്ഷിക്കാത്ത സാഹചര്യം
* ഭാരത സംസ്കാരവും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യസ്തത .
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4 4ാർക്്ക യചാദ്യങ്ങൾ

1, "തങ്ങൾക്്ക രണ്ടു യപർക്കും പ്രിയമെiട്ടതായിരുന്നതും,തങ്ങമെള 
     കൂട്ടിയിണക്കിയിരുന്നതു4ായ ഒരു വ്യക്തിയുമെC സ്മരണ അതിലൂമെC ഒലിച്ചിറങ്ങി "
     സുധീറിമെനയും യഡാ.തലത്തിമെനയും കൂട്ടിയിണക്കിയ സ്മരണ എത്ര4ാത്രം
     തീവ്രതയയാമെC  ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഈ വരികൾക്്ക കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്?
ഉത്തര സൂചന:
    * തമെന്ന 4കമെനയiാമെല കണ്ട യഡാക്ടർ തലത്്ത
    * 4കമെനയiാമെല യÇഹിച്ച 4ിസ്സിസ്്സ തലത്്ത.
   * എട്ട് വർഷങ്ങൾക്്ക യശഷം സുധീർ 4ാഡം തലത്തിമെന കാണാൻ വരുന്നു.
   * പഴയകാല ഓർമ്മകൾ
   * 4ാറ്റങ്ങമെളമെന്താമെക്ക സംഭവിച്ചാലും ശബ്ദത്തിലൂമെC തിരിച്ചറിയുന്നു.
   * ഇരുവരുമെCയും ഒത്തുയചരൽ യഡാക്ടർ തലത്തിമെ^ ഓർമ്മമെiടുത്തലായി 4ാറി.

2, "നിങ്ങളുമെC വരാൻ യപാകുന്ന ഭാര്യയയാC് പറയൂ ,കുട്ടികമെള 
     യബാർഡിങ്ങുകളിൽ അയക്കരുമെതന്്ന. അവർക്്ക ആയമെയ മെവയ്ക്കരുത്.
    കുട്ടികമെള അമ്മ തമെന്ന വളർത്തണം. ശാസിക്കയും ലാളിക്കുകയും 
     കൂട്ടുകൂടുകയും യവണം"
    4ാഡം തലത്തിമെ^ ഈ വാക്കുകൾ നൽകുന്ന തിരിച്ചറിവുകൾ വിലയിരുത്തുക?
ഉത്തര സൂചന..
    *സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ തിരിച്ചറിവ്.
    * കുട്ടികമെള വളർത്താൻ അറിയാമെത യപായ ഒരമ്മയുമെC പശ്ചാത്താപം
    * എമെന്താമെക്ക തിരക്കുകളുമെണ്ടങ്കിലും സ്വന്തം 4ക്കമെള യനാക്കാൻ
      സ4യം കമെണ്ടത്തണമെ4ന്ന സയന്ദശം
    * മെബാമ്മകളായല്ല കുട്ടികമെള വളർയത്തണ്ടതും വളയരണ്ടതും

3,യപരിമെ^ മെപരു4- വിശ്വരൂപം-ഔചിത്യം 

* സ്ത്രീയുമെC യഥാർത്ഥരൂപം.അമ്മ- തിരിച്ചറിയൽ
*4ിസ്സിസ് തലത്തിമെ^ ആദ്യകാല ജീവിതം 
* കുട്ടികമെള വളർത്താൻ അറിയാത്ത അമ്മ
* ഭർത്താവിനു യവണ്ടി രൂപമെiടുത്തിയ വ്യക്തിത്വം
* ബന്ധങ്ങളുമെC വിലയറിയാമെതയുള്ള ജീവിതം
* ഭർത്താവിമെ^ 4രണമെത്തത്തുCർന്നുണ്ടായ 4ാറ്റം
* സുധീറിമെന കണ്ടു മുട്ടുന്നത്.
*4ാതൃഭാവത്തിയലയ്ക്കുള്ള, സ്ത്രീയുമെC വിശ്വരൂപത്തിയലക്കുള്ള തിരിച്ചു യപാക്്ക.
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4,4ിസ്സിസ് തലത്്ത - കഥാപാത്ര നിരൂപണം

സ്വഭാവസവിയശഷതകൾ:
4ിസ്സിസ് തലത്്ത താഴയത്തതിൽ കുഞ്ഞുകുട്ടിയമ്മ
*പ്രൗഢവനിത

*സൽക്കാര പ്രിയ

*ആഢംബര ജീവിതം

*ആരുമെC മുന്നിലും തല കുനിക്കാത്ത     
പ്രകൃതം

*യഡാളി എന്ന യപര് സ്വീകരിക്കുന്നത് 

*ഭർത്താവിന് യവണ്ടി ഉഴിഞ്ഞുമെവച്ച 
ജീവിതം

*കുട്ടികമെള വളർത്താൻ കഴിയാമെത യപായ 
ഒരമ്മ

*4ാതാപിതാക്കയളാടുള്ള കC4 
നിർവ്വഹിക്കാൻ 4റന്നു യപായ 4കൾ.

*ഭാരതീയസ്ത്രീത്വത്തിമെ^  അംബാസഡർ 
എന്ന വിയശഷണം 

*യവഷത്തിലും ഭാവത്തിലും നCiിലും  
4ഹാറാണിയുമെC അന്തസ്്സ 

*ക്ലബ്ബിലും നാCകശാലകളിലും പറന്നു 
നCക്കുന്ന യലഡിമെയ കണ്ടാൽ ഒന്്ന 
പ്രസവിച്ചതാമെണന്നുയപാലും യതാന്നില്ല.

*ഭർത്താവിമെ^ 4രണയശഷം നഗരത്തിമെല
ഒരു മെചറിയ വീട്ടിൽ തനിച്ചുള്ള ജീവിതം.

*സുധീർ കാണാൻ വരുന്നത്.

*ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന 4ിസിസ്  
തലത്്ത.

*4ക്കമെള വളർത്തിയതിൽ,
4ാതാപിതാക്കയളാടുള്ള കC4 
നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയാമെത യപായതിൽ 
യവദനിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ.

*4ക്കമെള വളർയത്തണ്ടമെതങ്ങമെനമെയന്്ന 
തിരിച്ചറിയുന്നു.

*4ക്കമെള എങ്ങമെന വളർത്തണമെ4ന്്ന   
സുധീറിമെന ഉപയദശിക്കുന്നു ..

*താനാർക്കും ഒന്നും മെകാടുത്തില്ല 
തനിക്കാരും ഒന്നും തന്നിമെല്ലന്്ന 
പറയുയമ്പാഴും മെകാടുത്ത യÇഹം 
സുധീറിൽ നിന്നും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ട്.

*താഴയത്തതിൽ കുഞ്ഞുകുട്ടിയിൽ നിന്നും 
തുCങ്ങി 4ിസ്സിസ് തലത്തിയലയ്ക്കും 
യഡാളിയിയലക്കും വളർന്്ന അമ്മയായി, 
സ്ത്രീയുമെC വിശ്വരൂപ4ായി 4ാറുന്ന 
കഥാപാത്ര4ാണ് താഴയത്തതിൽ 
കുഞ്ഞിക്കുട്ടിയമ്മ 
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പ്രിയദർശനം
-----------------------------------------------------

എൻ.കു4ാരനാശാൻ
കൃതി: നളിനി

കവിതാസന്ദർഭം:
നളിനിയും ദിവാകരനും കളിക്കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. ഒരു4ിച്ച് പാഠശാലയിൽ യപായവർ. 
വളർന്നയiാൾ നളിനിയുമെC യÇഹം യപ്ര44ായി വളർന്നു.
യുവാവായ ദിവാകരൻ സന്യാസത്തിൽ തല്പരനായി നാടു വിട്ട് യപായി.
തമെ^ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതറിഞ്ഞ് വീC് വിട്ടിറങ്ങിയ നളിനി മെപായ്കയിൽ ചാCി 
ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്ര4ിച്ചു. ഒരു സന്യാസിനി അവമെള രക്ഷമെiടുത്തി. ആശ്ര4ത്തിൽ ഒരു 
സന്യാസിനിയായി ജീവിമെച്ചങ്കിലും ഒരിക്കലും അവൾക്്ക ദിവാകരമെന 4റക്കാനായില്ല. 
വർഷങ്ങൾക്കു യശഷം ഹി4ാലയത്തിൽ മെവച്ച് നളിനി ദിവാകരമെന കണ്ടുമുട്ടുന്നു.
തമെന്ന സ്വയം പരിചയമെiടുത്തി മെകാണ്ട് ദിവാകരമെന പഴയ കാര്യങ്ങൾ 
ഓർമ്മമെiടുത്തുന്നു.ദിവാകരൻ ശരിക്കും ഒരു സന്യാസിയായിരിക്കുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം 
നളിനിമെയ നിരാശയാക്കുന്നു.

2 4ാർക്്ക യചാദ്യങ്ങൾ

1, പ്രിയദർശനം എന്ന ശീർഷകം കാവ്യഭാഗത്തിന് എത്ര4ാത്രം യയാജിക്കുന്നുമെവന്നതിന് 
രണ്ട് സൂചനകൾ എഴുതുക?
ഉത്തര സൂചന:
* ദിവാകരമെന എമെന്നങ്കിലും ജീവയനാമെC കാണുക എന്നതായിരുന്നു  നളിനിയുമെC ജീവിത 
ലക്ഷ്യം.
* എത്രയയാ കാലത്തിനു യശഷം അവയളമെറ ആഗ്രഹിച്ച ദിവാകര ദർശനം 
സാധ്യ4ായതിനാലാണ് അത് പ്രിയദർശന4ായി 4ാറിയത്.

2, "യപായമെതാമെക്കയഥവാ നമുക്കയയ, 
പ്രായവും സപദി 4ാറി കാര്യവും"
വരികളിൽ വ്യക്ത4ാകുന്ന ആശയം?
ഉത്തര സൂചന:
*കാലം കCന്നു യപായിരിക്കുന്നു.
*ചിന്തകളും ജീവിത സാഹചര്യവും 4ാറിയിരിക്കുന്നു .
*സന്യാസിയായി 4ാറിയ ദിവാകരമെ^ പക്വതയാർന്ന വാക്കുകൾ
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1, " ധന്യയായി സപദി കാൺക മൂല4 -
     മെങ്ങമെന്നയയാർക്കിലുയ4ാർത്തിCായ്കിലും "

    നളിനിയും ദിവാകരനും തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചവരാണ്.
    തപസ്സിമെ^ ലക് ഷ്യം വൈകവരിക്കാൻ ഇരുവർക്കും കഴിയഞ്ഞാ?
    വിശകലനം മെചയ്യുക 

ഉത്തര സൂചന:
    *ബാല്യകാല പ്രണയത്തിമെ^ ഓർമ്മകളിൽ ജീവിക്കുകയാണ് നളിനി .
    * അവൾ ദിവാകരയനാമെCാത്തുള്ള കുടുംബ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
    * ദിവാകരനാകമെട്ട സന്യാസമെത്ത പൂർണ്ണ4ായി ഉൾമെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
       യ4ാക്ഷ4ാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യം.
    * ദിവാകരമെന കണ്ടയതാമെC നളിനിയുമെC ജീവിത ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു.
2, "ഭാവശാലികൾ പിരിഞ്ഞുകൂCിയാ-
      ലീവിധം വികല4ാം സുയഖാദയം " 
      എന്ന വരികളിമെല ആശയവും "വിശ്വരൂപം" എന്ന കഥയിൽ 
      4ിസ്സിസ്്സ തലത്തും സുധീറും തമ്മിലുള്ള കണ്ടുമുട്ടലും എപ്രകാരം യയാജിക്കുന്നു?
       വിലയിരുത്തുക.
ഉത്തരസൂചന:
   * യÇഹനിധികളായ വ്യക്തികൾ ദീർഘകാലമെത്ത യവർപാCിനു
     യശഷം കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ് ഇരു പാഠഭാഗങ്ങളിമെലയും സന്ദർഭങ്ങൾ.
   * നളിനിക്്ക ദിവാകരയനാC് പ്രണയ4ാണ.്
   * അമ്മയും 4കനും കണ്ടുമുട്ടുന്ന സയന്താഷ4ാണ് വിശ്വരൂപത്തിൽ.
   * രണ്ടു പാഠഭാഗങ്ങളിലും കഥാപാത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ആദ്യം തിരിച്ചറിയുന്നില്ല.
   * ഇരു പാഠഭാഗങ്ങളിലും കഥാപാത്രങ്ങൾ ശബ്ദത്തിലൂമെCയാണ്
      പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്നത്
3, ''ധീരനായ യതി യനാക്കി തന്വിതൻ
     ഭൂരിബാഷ്പ പരിപാCലം മുഖം;
     പൂരിതാഭമെയാടുഷസ്സിൽ 4ഞ്ഞുതൻ 
     ധാരയാർന്ന പനിനീർ സുയ4ാപ4ം"
     ഈ വരികളിമെല ച4തക്ാര ഭംഗി കമെണ്ടത്തുക?
ഉത്തര സൂചന:
   * കണ്ണുനീർ നിറഞ്ഞ് മെച4ന്നു തുടുത്ത നളിനിയുമെC മുഖമെത്ത 
      പ്രഭാതത്തിമെല 4ഞ്ഞുതുള്ളികൾ വീണു കുതിർന്ന പനിനീർപൂവിയനാC് 
      സാദൃശ്യമെiടുത്തുന്നു.
   * പരിശുദ്ധി, സൗന്ദര്യം, ദു:ഖം എന്നിവ പ്രകC4ാകുന്നു.
   * സൂര്യകിരണങ്ങൾ 4ഞ്ഞിമെന നീരാവിയാക്കുന്നു.
      ദിവാകരമെ^ സാന്നിദ്ധ്യം നളിനിയുമെC ദു:ഖ4കറ്റുന്നു.
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1,                                         "അന്യജീവനുതകി സ്വജീവിതം-
   ധന്യ4ാക്കു44യല വിയവകികൾ "

                                                                                    കു4ാരനാശാൻ

       " അവനവനാത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവ- 
യപരന്നു സുഖത്തിനായി വയരണം"

                                                                              ശ്രീനാരായണഗുരു
ഈ വരികളിമെല സയന്ദശം ഉൾമെക്കാണ്ട്  "യകരളം യലാകത്തിന് 4ാതൃക" 
എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം തയ്യാറാക്കുക?
ഉത്തര സൂചന:
പ്രഭാഷണം-ഘCന
* സംയബാധന
* ആമുഖം
* ആശയങ്ങൾ വ്യക്തതയയാമെCയും ചിട്ടയയാമെC അവതരിiിക്കണം.
* സ്വന്തം നിരീക്ഷണം
* സ4കാലിക പ്രസക്തി
* സയന്ദശം
* ഉപസംഹാരം
* നമ്മുമെC ജീവിതം 4റ്റുള്ളവർക്്ക ഉപകാരപ്രദ4ാകണം
* നമുക്്ക യവണ്ടി മെചയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ 4റ്റുള്ളവർക്കും ഗുണം മെചയ്യുന്നതാകണം.
* മെവള്ളമെiാക്കം- 4ത്സ്യമെത്താഴിലാളികൾ ഒമെത്താരു4ിച്ച് രക്ഷകരായത്.
* യകാവിഡ് 4ഹാ4ാരിമെയ ആയരാഗ്യ വകുപ്പും യപാലീസും മെപാതു സമൂഹവും യചർന്്ന       
മെചറുത്്ത നിൽക്കുന്നത്.
* മെപട്ടിമുCി ദുരന്തം
* കരിപ്പൂർ വി4ാനാപകCം തുCങ്ങിയ രക്ഷാപ്രവർത്തന 4ാതൃകകൾ.
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കCൽത്തീരത്ത്
-------------------------------------------------

                                                                               മെചറുകഥ – ഒ.വി.വിജയൻ

കഥാസാരം:
4കമെന തൂക്കിയലറ്റുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ യാത്രയാകുന്ന മെവള്ളായിയiൻ.
പാഴുതറ ഗ്രാ4ത്തിനു യവണ്ടിയുള്ള യാത്ര.
പണമുണ്ടായിരുമെന്നങ്കിൽ അവമെരല്ലാം കണ്ണൂർക്്ക യപാകു4ായിരുന്നു.
യാത്രയിൽ കണ്ടുണ്ണിമെയക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ..
യകാCച്ചി മെകാടുത്തയച്ച മെപാതിയച്ചാറ്.
കുട്ട്യസ്സൻ 4ാiിളയുമെCയും നീലിയുമെCയും 4ൗനത്തിൽ മെപാതിഞ്ഞ വാക്കുകൾ.
ജയിലിനകത്ത് അച്ഛമെ^യും 4കമെ^യും ഹൃദയയഭദക4ായ കണ്ടുമുട്ടൽ.
മെവള്ളായിയiമെനാiം വായനക്കാരമെ^ കണ്ണുകളും ഈറനണിയുന്നു.
4കമെ^ ശവശരീരം ഏറ്റ് വാങ്ങുന്ന അച്ഛൻ.
യപറ്റിച്ചിയിൽ നിന്നും ഏറ്റ് വാങ്ങുന്ന കുഞ്ഞിമെനയiാമെല..
കCൽത്തീരത്്ത സംസ്കരിക്കുന്നു.
മെപാതിയച്ചാറ് ബലിയച്ചാറാകുന്നു.

കഥയിമെല ഇയ4ജുകൾ  ,  ബിംബങ്ങൾ  ,  സൂചനകൾ   :  

മെപാതിയച്ചാറ്-മെകാCച്ചി മെകാടുത്തയാക്കുന്നത്.
-യചാറും ഒരു കഥാപാത്രമെത്തയiാമെല വായനക്കാരമെര പിന്തുCരുന്നു.
-യചാറ് മെപാതിയുയമ്പാൾ വീണ മെകാCച്ചിയുമെC കണ്ണീർ... 
-കഥാവസാനം വമെര കഴിക്കയനാ കളയായനാ കഴിയാമെത..
-മെപാതിയച്ചാറ് ഒടുവിൽ 4കന് ബലിയച്ചാറായി 4ാറുന്നു..
കാക്കകൾ 
-4രിച്ചവരുമെC ആത്മാക്കളാമെണന്്ന വിശ്വാസം.
-ബലിയച്ചാറായി കാക്കകൾക്്ക മുന്നിമെലത്തുന്ന പായഥയം.
കാറ്റ് 
-കാറ്റ് യÇഹത്തിമെ^,സാന്ത്വനത്തിമെ^,ത്യാഗത്തിമെ^,
 പ്രണയത്തിമെ^ പ്രതീക4ാണ്.
-കാറ്റ് ഓ.വി. വിജയൻ കഥകളിമെല സജീവ സാന്നിധ്യ4ാണ്.
-കാറ്റും കരിമ്പനയും-പാലക്കാCൻ പ്രതീകം 
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-യകന്ദ്ര കഥാപാത്രം.
-4കയനാടുള്ള യÇഹവാത്സല്യം 
-സങ്കCങ്ങൾ ഉള്ളിമെലാതുക്കുന്നു  
-പഴുതറ ഗ്രാ4ത്തിൽ നിന്നും തുCങ്ങുന്ന യാത്ര 
-പാലക്കാട്ടു നിന്നും കണ്ണൂരിയലയ് ക്്ക .
-മെകാCച്ചി മെകാടുത്തയച്ച മെപാതിയച്ചാറ് 

-വഴിയിൽ കണ്ടവരുമെC 4ൗനത്തിൽ മെപാതിഞ്ഞ വാക്കുകൾ 
-നിരക്ഷരനും നിഷ്കളങ്കനു4ായ ഗാ4ീണൻ 
-അപരിചിത4ായ ജയിൽ വഴികൾ 
-പരിഹാസം,സഹതാപം .
-പാറാവുകാരന് യതാന്നുന്ന അലിവ് . 
-4കമെന കാണുയമ്പാൾ മെനഞ്ച് തകരുന്ന യവദന.
-തൂക്കിയലറ്റമെiടുന്ന 4കൻ.
-ശവശരീരം ഏറ്റു വാങ്ങുന്ന പിതാവ്..
-മെപാതിയച്ചാറ് 4കന് ബലിയച്ചാറായി 4ാറുന്നത.്

കCൽത്തീരത്്ത -കഥാസ്വാദനം 
ആസ്വാദനക്കുറിi് എങ്ങമെന തയ്യാറാക്കണം?

ഘട്ടങ്ങൾ 

ശീർഷകം 
ആമുഖം 
കഥാകൃത്തിമെനക്കുറിച്ച് 
കഥമെയക്കുറിച്ച് 
പ്രയ4യം 
ആശയതലം 
ആസ്വാദനീയാംശങ്ങൾ 
(പ്രയയാഗഭംഗി,സംഭാഷണഭംഗി,ഭാഷാപര4ായ സവിയശഷതകൾ )
സ4കാലിക പ്രസക്തി,
സ4നാശയം വരുന്ന 4റ്റ് രചനകൾ 
സ്വന്തം നിരീക്ഷണങ്ങൾ 
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ആസ്വാദനക്കുറിi് 

ഉത്തര സൂചനകൾ:
-പാഠഭാഗത്തിന് അനുയയാജ്യ4ായ ശീർഷകം 
-ഒ .വി. വിജയമെനക്കുറിച്ച് 
-കഥാകൃത്്ത,യനാവലിസ്്റ്റ,കാർട്ടൂണിസ്്റ്റ. 
-തൂക്കിയലറ്റാൻ വിധിക്കമെiട്ട 4കമെന കാണാൻ യപാകുന്ന നിസ്സഹായനായ അച്ഛൻ 
-പാ25 ഴുതറയിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര 
-4കമെനക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ 
-ജയിലിൽ 4കമെന കാണുന്നത് 
-ശവശരീരം എറ്റ് വാങ്ങുന്നത് 
-കCൽത്തീരത്്ത സംസ്കരിക്കുന്നത് 
-മെപാതിയച്ചാറ് 4കന് ബലിയച്ചാറാകുന്നത് 
പ്രയയാഗങ്ങൾ 
-4ൗനം 
-പറമ്പിമെല 4ഞ്ഞപ്പുല്ലിലൂമെC ആരുമെCമെയാമെക്കയയാ ദുഃഖസഞ്ചാരങ്ങളുമെC തഴമ്പായി  -
ചവിട്ടCിiാത നീണ്ടുയപാകുന്നു 
-കരിമ്പനകളുമെC കാറ്റ് വൈദവസാന്ദ്ര4ായി 
-അപരിചിതമെ^ സംഭാഷണം മെകാലക്കയറു യപാമെല കഴുത്തിൽ ചുറ്റിമുറുകി 
-ഒരു യപറ്റിച്ചിമെയയiാമെല തമെ^ 4കമെ^ യദഹമെത്ത പാറാവുകാരിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി..
-രണ്ട് വാക്കുകൾ 4ാത്രം,,,
-രണ്ടു വാക്കുകൾക്കിCയ്്ക്ക ദുഃഖത്തിൽ,4ൗനത്തിൽ അച്ഛനും 4കനും അറിവുകൾ വൈക4ാറി. 
-പ്രയയാഗസവിയശഷതകൾ കഥയ്്ക്ക നൽകുന്ന ഭാവഭംഗി 
സ4ാനരചനകൾ-യതാരാ4ഴ,മെനയ്iായസം,രായ4ട്ടൻ,കാറ്റ് പറഞ്ഞ കഥ ....
സ്വന്തം നിരീക്ഷണങ്ങൾ..

ചില യചാദ്യങ്ങൾ കൂCി 

1. "കാരണവമെര കട്ടാൽ 4തി.ജയിലിൽ എത്തിയച്ചരാം "
     ഈ വാക്കുകളിൽ കാണുന്ന ഭാവം?
     ഉ-പരിഹാസം 
2 'ഇളം ചൂടുള്ള മെവള്ളം അമെതാമെക്കയും ഓർമ്മിiിച്ചു.പുഴ കCന്്ന അപ്പുറം
    യ4C്  കയറുയവാളം മെവള്ളായിയiൻ കരഞ്ഞു."
    എമെന്താമെക്കയാവാം മെവള്ളായിയiൻ ഓർമെത്തടുത്തത?്
    ഉത്തര സൂചന:
    *അiമെ^ ശവം കുളിiിച്ചത് 
    *4കമെന കുട്ടിക്കാലത്ത് കുളിiിച്ചത് 
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3,"കണ്ണൂരിയലക്കുള്ള തീവണ്ടി യാത്ര പാഴുതറ എന്ന ഗ്രാ4ത്തിനു യവണ്ടിയായിരുന്നു."
    ഗ്രാ4ം എങ്ങമെനയാണു മെവള്ളായിയiമെ^ ദുഃഖം ഏറ്റു വാങ്ങിയത്?
ഉത്തര സൂചന:
  * പാഴുതറയിൽ നിന്നും കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന യാത്രയയi് 
  * പണമുണ്ടായിരുമെന്നങ്കിൽ പാഴുതറയിലുള്ളവമെരല്ലാം കണ്ണൂർക്്ക യപാകു4ായിരുന്നു.
  * വഴിയിൽ കാണുന്നവരുമെC 4ൗനത്തിൽ മെപാതിഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നിന്നും 
    അവരുമെC ദുഃഖം വായനക്കാർക്്ക വായിമെച്ചടുക്കാനാകും.


