
 

 

 
 

     1 .  * കൃഷ്ണകാന്തങ്ങൾ തൻ കിരണമേറ്റ ചില്ലകൾ 

        * കുങ്കുേത്തരി പുരണ്ട ചിദംബരസന്ധ്യകൾ 

     2 . * സവാതന്ത്ര്യദാഹിയായ വ്യക്തി. 

         * ഏകാകിയായ മ ാരാളി. 

     3 . * മേേമവ്ദന  ാകി േറയുന്ന ഋതുക്കമളാട് 

          * കവ്ിതാ സോധിയിലുറച്ച േലകമളാട് 

     4 . * അമനകം അർത്ഥങ്ങളള നിർമ്മിക്കണം. 

          * എല്ലാവ്രം ഒമര മ ാളല കാണാത്ത സിംബലുകളാവ്ണം 

     5 .  * മകരളീയത തുളുമ്പുന്ന ലളിത വ്രികൾ 

           * ോപ്പിളപ്പാട്ടിളെ ഈണവം താളവം. 

     6 . * കാലം കൃതയോയി മരഖളപ്പടുത്തിയ കൃതി 

          * സൂഫി മേഷ്ഠളെ അ ദാനങ്ങൾ വ്ാഴ്ത്തുന്നു. 

     7 . * ജീവ്ിക്കുന്നതിന് ഒര നയായമുണ്ടാവ്ണം എന്ന് മജാനാഥൻ വ്ിശ്വസിച്ചു. 

          * തളെ ജനം ഇരളിളന കീറിമുറിച്ച്  റക്കുന്ന സവപ്നോയിരന്നു മജാനാഥളെ േനസ് നിറളയ 

     8 . മവ്ർ ിരിഞ്ഞിട്ടം അണയാത്ത േണയത്തിളെ സാനിദ്ധ്യോണ് ളനഞ്ചിടിപ്പിളെ താളം മുറുകലും 
ശ്വാസത്തിളല സംഗീതവം . ഇനിളയാരിക്കലും  ഴയ േണയിതാക്കളാവ്ാൻ കഴിയിളല്ലന്നറിയുമപാഴം കവ്ി 
അവ്ളള അഗാധോയി മേഹിക്കുന്നു.. 

     9 . വൃദ്ധ്യുോയുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്കുമശ്ഷം തളെ മുറിയിളലത്തിയ ള ൺകുട്ടി കണ്ണാടിക്കു മുന്നിൽ നിന്ന് 
തളന്നത്തളന്ന തിരയുമപാൾ മുറിയിമലക്ക് വ്ന്ന ഭർത്താവ്് അർഹിക്കുന്ന ആദരവ്് കിട്ടാത്ത യജോനളെ 
ഈർഷയമയാളടയാണ് അവ്മളാട് ള രോറുന്നത്. വൃദ്ധ്യും ഭർത്താവോയുണ്ടായിരന്ന അടിേ ഉടേ 
ബന്ധ്ത്തിളെ തുടർച്ചയാണിതിലും കാണുന്നത്. 

     10 .  കാലവം രീതികളും ോറിയാലും േനുഷയൻ എന്നും ജീവ്ിതളത്ത േസാദാത്മകോയി മനരിടുകയും 
ജീവ്ിതത്തിൽ സമന്താഷവം മേഹവം കളണ്ടത്താൻ േേിക്കുകയും ളചയ്യം. ഏത് ദുരിതളത്തയും അതിജീവ്ിക്കാൻ 
േനുഷയന് കഴിയുന്നത് അവ്ളെ ഈ േസാദാത്മകത ളകാണ്ടാണ്.. 
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     11 . നർമ്മ േധുരോണ് ബഷീറിളെ സാഹിതയം. വ്ായനക്കാർക്കും സുഹൃത്തുകൾക്കും നർമ്മം  ങ്കുവ്ച്ചമപ്പാഴം 
അവ്ളരാന്നും അറിയാളത ബഷീറിളെ ഉള്ളിൽ ദുുഃഖങ്ങളുളട ളനരിമപ്പാട് എരിയുന്നുണ്ടായിരന്നു. സമന്താഷം 
 ങ്കിട്ടം ദുുഃഖം ഉള്ളിളലാതുക്കിയും ജീവ്ിച്ചയാളാണ് ബഷീർ. 

     12 . പുഴക്കരയിൽ നിൽക്കുന്ന േരങ്ങൾ പുഴയിമലക്ക് മവ്രകൾ നീട്ടിയിട്ടിരന്ന് പുഴമയാട്  കഥ റയുന്നു. കാലു 
നീളിയിട്ടിരന്ന് കഥ  റയുന്ന മുത്തശ്ശിയുളട ഭാവ്ോണ് പുഴയിമലക്ക് മവ്ര് നീട്ടിയിരന്ന് പുഴമയാട് കഥ  റയുന്ന 
േരങ്ങൾക്ക് നസീർ നൽകുന്നത്. 

✅ 13 . സവാതന്ത്ര്യ സേരത്തിൽ കാരയോയ  ങ്കാളിത്തളോന്നും ഇല്ലാത്തവ്ർ മ ാലും സവാതന്ത്ര്യാനന്തരം സേര 
മസനാനി എന്ന മലബലിൽ  ണവം സ്ഥാനോനങ്ങളും മനടി. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ മ ാരാളികളായ മദവ്ി 
ബഹളനമപ്പാലുള്ളവ്ർ അത്തരം ഒര സ്ഥാനോനവം മനടിളയടുക്കാൻ േേിക്കാളത സാമൂഹികമസവ്നം 
ളചയ്യകയാണുണ്ടായത്. 

✅ 14 . േനുഷയളന േനുഷയനാക്കുന്നത് അവ്ളെ ഉള്ളിളല അനുകപയാണ്. അതില്ലാത്തവ്ൻ അസ്ഥിയും മതാലും 
സിരകളുമുള്ള ഒര ളവ്റും ശ്രീരം ോത്രോണ്.  അവ്ളന േനുഷയനായി കരതാനാവ്ില്ല. 

✅ 15 . അമേരിക്കൻ മനാവ്ലിസ്റ്റ് റിച്ചാർഡ് ബാഷിളെ മജാനാഥൻ എന്ന കടൽക്കാക്ക എന്ന വ്ിശ്രുത കൃതിയിളല 
മജാനാഥൻ  ാരപരയങ്ങളുളട ചങ്ങലകൾ ള ാട്ടിച്ച് പുതിയ ആകാശ്ം മതടി  റന്നവ്നാണ്. ജീവ്ിക്കുന്നതിന് ഒര 
നയായമുണ്ടാവ്ണം എന്ന് വ്ിശ്വസിച്ച മജാനാഥൻ തളെ വ്ംശ്ക്കാളരല്ലാം ഇരട്ടിളന കീറിമുറിച്ച്  റക്കുന്ന വ്ലിയ 
സവപ്നം കണ്ടു.  ഴഞ്ചൻ ആചാരങ്ങളുളട വ്ിലക്കുകൾ തകർത്ത്  റക്കൽ വ്ിദയ  ഠിച്ച അവ്ൻ തളെ 
കടൽത്തീരത്ത്  റക്കാനറിയുന്ന കടൽക്കാക്കകളുളട പുതിയ തലമുറളയ വ്ളർത്തിളയടുത്തു. ഇങ്ങളന സമൂഹ 
 രിവ്ർത്തനം നടത്തുന്നവ്രാണ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അവ്ളരയാണ് ചരിത്രം ഓർത്ത് വ്യ്ക്കുന്നതും. 

 ✅ 16 . ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടിളെ സന്ദർശ്നം എന്ന കവ്ിതയിളല നായകന് േണയഭരിതോയ ഒര 
ഭൂതകാലം ഉണ്ടായിരന്നു. േണയ നഷ്ടത്തിന് മശ്ഷമുള്ള അയാളുളട ജീവ്ിതം അലച്ചിലിളെയും 
അരാജകതവത്തിെയും ആയിരന്നു. ആ നരക രാത്രികൾ തള്ളിനീക്കിയത് േദയത്തിൽ  േനസ് മുങ്ങി േരിച്ചും പുക 
വ്ലിച്ചും ആണ്. അന്ന് കവ്ിത മ ാലും അയാളള വ്ിട്ട മ ായി. തീരാത്ത അലച്ചിലും നഗരത്തിളല മലാഡ്ജ് 
മുറികളിളല ജീവ്ിതവോയി ആദിനങ്ങൾ അയാൾ കഴിച്ചു കൂട്ടി. േണയത്തിൽ നിന്നും വ്ീട്ടിൽ നിന്നും 
പുറന്തള്ളളപ്പട്ടവ്നായിരന്നു അന്നയാൾ. 

✅ 17 . സവരങ്ങൾ ളകാണ്ട് ഗായകൻ ഗാനം സൃഷ്ടിക്കും മ ാളല കല്ലുളകാണ്ട് ശ്ില്പി ശ്ില്പം തീർക്കും മ ാളല 
വ്ാക്കുകൾ ളകാണ്ട് കവ്ി ഒരക്കുന്ന നൃത്തോണ് കവ്ിത എന്ന് എം.എൻ വ്ിജയൻ അഭിോയളപ്പടുന്നു. അത് 
മകവ്ലം ശ്ബ്ദസൗന്ദരയം ളകാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭംഗിയല്ല. വ്ായിച്ച് മകൾക്കാൻ ഇപമുളളത് നല്ല കവ്ിത 
ആവ്ണളേന്നില്ല. അർത്ഥഭംഗിയാണ് കവ്ിതളയ സുന്ദരോക്കുന്നത്. കവ്ിതയിളല വ്ാക്കുകൾ ബഹവർത്ഥ 
സാദ്ധ്യതയുള്ള സൂചകങ്ങളാണ്. അത്തരം സൂചകങ്ങൾ കവ്ി സേദ്ധ്ം തിരളഞ്ഞടുത്ത് കവ്ിതയിൽ 
ഉ മയാഗിക്കുന്നു. അമപ്പാൾ കവ്ിത അർത്ഥത്തിനപ്പുറളത്ത അർത്ഥം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങളന അർത്ഥഭംഗി 
സൃഷ്ടിക്കുന്ന  ദങ്ങളുളട നൃത്തോണ് കവ്ിത. 

     18 . വവ്മലാപ്പിള്ളിയുളട േണമയാ നിഷത്ത് എന്ന് വ്ിമശ്ഷിപ്പിക്കളപ്പടുന്ന കവ്ിതയാണ് ഊഞ്ഞാലിൽ. 
വൃദ്ധ് ദപതികൾ ആതിരളയ വ്രമവ്റ്റുളകാണ്ട് മുറ്റളത്ത ോവ്ിൽ ളകട്ടിയ ഊഞ്ഞാലിൽ രാ ളവ്ളുക്കുമവ്ാളം 
ഒന്നിച്ചിരന്ന് ഊഞ്ഞാലാടുന്നു. േണയഭരിതോയ ആ ദാപതയത്തിളെ വ്ർത്തോന കാലത്തിൽ നിന്ന് ഭൂത 
കാലത്തിമലക്കും തിരിച്ചും ഒരൂഞ്ഞാലാട്ടം മ ാളല അവ്ർ  ദാപതയദിനങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു. മുപ്പതുളകാല്ലം 
മുൻ ് ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവ്ിതം തുടങ്ങിയ നാളിളെ േധുരം ഇന്നുേവ്ർ ഓർക്കുന്നു. ഭൂത വ്ർത്തോനങ്ങൾക്കിടയിൽ 
ഓർമ്മകളിലൂളടയുള്ള ഈ സഞ്ചാരം ഒരൂഞ്ഞാലാട്ടം മ ാളല കവ്ിതയിൽ ആവ്ർത്തിക്കുന്നു.. അതുളകാണ്ടാണ് 
ഭൂതകാലവം വ്ർത്തോന കാലവം ഇര ചില്ലകളാകുന്ന േരത്തിലാണ് 'ഊഞ്ഞാലിൽ 'എന്ന് 
വ്ിലയിരത്തിയിട്ടള്ളത്. 

     19 .  ബഷീറിളെ അനനയോയ രചനയാണ് ആനർഘനിേിഷം എന്ന നാടകീയ സവഗതാഖയാനം. 
േതയക്ഷാർത്ഥത്തിൽ േണയിനിമയാട് വ്ിട  റഞ്ഞു മ ാകുന്ന േണയിതാവ്ിളെ വ്ാക്കുളായി കവ്ിത 
ആസവദിക്കാം.  മക്ഷ ,നിളന്ന  ിരിഞ്ഞ് ഇല്ലായ്മയിൽ ലയിക്കാൻ മ ാകുന്നു , നാദബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ 
മ ാകുന്നു , കഴിഞ്ഞു മ ായ അനന്തമകാടി ഇന്നലകളിൽ ലയിക്കാൻ മ ാകുന്നു തുടങ്ങിയ  രാേർശ്ങ്ങൾ 
കവ്ിതയ്ക്ക് ഒര ദാർശ്നിക ോനം നൽകുന്നു. ആഴത്തിൽ മേഹിച്ചിരന്ന ജീവ്ിതമത്താട് വ്ിട  റഞ്ഞ് േരണളത്ത 
പുൽകാൻ ഒരങ്ങുന്നവ്ളെ വ്ാക്കുകളായി കവ്ിത ആസവദിക്കാം. ജീവ്ിതമത്താടുള്ള യാത്ര  റയലാമയാ 
േകൃതിമയാടുളള യാത്ര  റയലാമയാ ഭൂേിമയാടുള്ള യാത്ര  റയലാമയാ ഒളക്ക ബഹവർത്ഥങ്ങളിൽ 
അനർഘനിേിഷത്തിളല വ്ിട  റയലിളനയും വ്യാഖയാനിക്കാം. 

     20 . ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിളെ അഗ്നിസാക്ഷി എന്ന മനാവ്ലിളല കഥാ ാത്രങ്ങളാണ് മദവ്ി ബഹനും 
തങ്കം നായരം. മുഴവ്ൻ ഇന്തയക്കാരളടയും മക്ഷേത്തിന് മവ്ണ്ടി ജീവ്ിച്ച മദവ്ി ബഹളെ മനമര േറുവ്ശ്ത്താണ് 
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അവ്നവ്നു മവ്ണ്ടി ോത്രം ജീവ്ിച്ച തങ്കം നായർ നിൽക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാരിൽ തളെ ഭർത്താവ്ിനുളള 
ഉന്നത ഉമദയാഗം, േക്കളായ അപ്പുവ്ിളെയും േധുവ്ിളെയും  ഠനം, അല്ലലും അലട്ടലുേില്ലാത്ത സുഖ ജീവ്ിതം 
ഇളതാന്നും വകവ്ിട്ടകളയാൻ തങ്കം നായർക്കാവ്ില്ല. സുഖളേന്ന ോരക ലഹരിക്കടിളപ്പട്ട് ജീവ്ിക്കുന്ന അവ്ർക്ക് 
സവാതന്ത്ര്യ സേരമത്താട് അനുഭാവ്മുളണ്ടങ്കിലും താൻ അനുഭവ്ിക്കുന്ന സുഖങ്ങൾ ഉമ ക്ഷിക്കാനാവ്ില്ല. തളെ 
സവാർത്ഥ ജീവ്ിതളത്തക്കുറിച്ച് ആത്മനിന്ദ ഉളണ്ടങ്കിലും സുഖലഹരിയിൽ മുഴകിക്കഴിയാമന അത്തരം 
വ്യക്തിതവങ്ങൾക്ക് കഴിയൂ. 

     21 . ജനേിയ സിനിേകൾ ഉത്തേ കലാസൃഷ്ടികൾ ഒന്നുേല്ല.  ലമപ്പാഴം അവ് ഭ്രേകല്പനകമളാ യഥാർത്ഥ 
ജീവ്ിത േശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒളിമച്ചാട്ടമോ ആണ് താനും. ഉത്തേകലയുളട ഉന്നതമൂലയങ്ങളളാന്നും അത്തരം 
സിനിേകളിൽ ആരം േതീക്ഷിക്കുന്നുേില്ല.  മക്ഷ ബഹുഭൂരി ക്ഷം വ്രന്ന ജനങ്ങളള അവ് ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന 
യാഥാർത്ഥയം േറക്കാനാവ്ില്ല. അതിന് കാരണം സമൂഹത്തിളെ ഏളതല്ലാമോ ോനസികാവ്ശ്യങ്ങൾ അത്തരം 
സിനിേകൾ തൃപ്തിളപ്പടുത്തുന്നു എന്നതാണ്. അതുളകാണ്ട് നമ്മൾ ജീവ്ിക്കുന്ന സമൂഹളത്തക്കുറിച്ച്  ഠിക്കാൻ 
ജനേിയ സിനിേകളുളട ജനേിയതയുളട കാരണം അമനവഷിമക്കണ്ടതുണ്ട്.  ജനേിയ സിനിേകളള 
ഗൗരവ്മത്താളട  ഠിക്കുന്നത് സമൂഹശ്ാസ്ത്ര  ഠനം തളന്നയാളണന്ന് ഒ.ളക.മജാണി സേർത്ഥിക്കുന്നു. 

     22 . കൃഷ്ണഗാഥയുളട ഏറ്റവം വ്ലിയ സൗന്ദരയോണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണളെ ബാലലീലകൾ. കാളിന്ദി തീരളത്ത 
കാനനത്തിൽ കളിച്ചു നടന്ന ബാലയകാലത്തിളെ ഓർമ്മകൾ േധുരയിൽ രാജാവ്ായ മശ്ഷവം കൃഷ്ണളെ 
േനസിളന വ്ിളട്ടാഴിഞ്ഞില്ല. നന്ദമഗാ മനാട് യാത്ര  റയുമപാൾ അപാടിയിൽ യമശ്ാദമ്മയുളോത്തുള്ള 
ജീവ്ിതത്തിളെ േധുരം കൃഷ്ണൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു. അമ്മ ളവ്റ്റില തിന്ന് ളചാരക്കി മബാധം േറഞ്ഞമപ്പാൾ കണ്ണൻ 
ള ളട്ടന്ന് അമ്മളയ ളകട്ടിപ്പിടിച്ച് വ്ീഴാളത കാത്തതും  ിന്നീട് അമ്മ അതിന് സമ്മാനം ളകാടുത്തതും 
ഹൃദയസ്പർശ്ിയായ ഓർമ്മയാണ്.  ിള്ളാളര നുളളിയതിന് അമ്മ  േയിൽപ്പീലി ളകാണ്ടടിച്ചതിന്  ിണങ്ങിയിരന്ന 
കണ്ണന് സമ്മാനം നൽകി അമ്മ  ിണക്കം ോറ്റിയതും  ഹൃദയവം സൂക്ഷ്മവോയ ബാലയാനുഭവ്ോയി കൃഷ്ണഗാഥയിൽ 
അവ്തരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

     23 . േലയാളത്തിളല ലക്ഷണളോത്ത ആദയ ളചറുകഥയായ വ്ാസനാവ്ികൃതിയിളല കഥാ ാത്രോണ് 
ഇക്കണ്ടക്കുറുപ്പ്. അച്ഛൻ വ്ഴിയ്ക്കും അമ്മാവ്ൻ വ്ഴിക്കും മോഷണവ്ാസനയുള്ള കഥാ ാത്രം. നാട്ടിൽ നടത്തിയ ഒര 
മോഷണം ളകാല ാതകത്തിൽ അവ്സാനിച്ചമപ്പാൾ  ിടിക്കളപ്പടാതിരിക്കാൻ േദിരാശ്ിക്ക് വ്ണ്ടി കയറി. 
കുളറക്കാലമത്തളക്കങ്കിലും മോഷ്ടിക്കിളല്ലന്ന് ശ് ഥളേടുത്തു.  മക്ഷ വ്ാസനാബലം അയാളള ചതിച്ചു. അമനവഷണ 
ഉമദയാഗസ്ഥളനത്തളന്ന മ ാക്കറ്റടിച്ച്  ിടിക്കളപ്പട്ട. േർദ്ദനവം ജയിൽ ശ്ിക്ഷയും അ ോനവം ഏറ്റുവ്ാമങ്ങണ്ടി 
വ്ന്നു. ഈ സാഹചരയത്തിലാണ്  ാരപരയോയിക്കിട്ടിയ മോഷണവ്ാസന ഉമ ക്ഷിക്കാൻ ഇക്കണ്ടക്കുറുപ്പ് 
തീരോനിച്ചത്.  

     24 . ആറ്റൂർ രവ്ിവ്ർമ്മയുളട സംക്രേണം എന്ന കവ്ിത സ്ത്രീവ്ിമോചനത്തിനുള്ള േകടോയ ആഹവാനം 
ഉൾളക്കാള്ളുന്നു. വ്ീട്ടിലും സമൂഹത്തിലും സ്ത്രീ അനുഭവ്ിക്കുന്ന അവ്ഗണനയും  രിഹാസവം  ീഡനവം കവ്ി 
േനസിളന ഒളരാഴിയാബാധയായി മനാവ്ിക്കുന്നു. കുറ്റിച്ചൂലു മ ാളല, നാറാമത്തപ്പ് മ ാളല, ഞണുങ്ങിയ വ്ക്കാർന്ന 
കഞ്ഞിപ്പാത്രം മ ാളല ഉ മയാഗിച്ചുമ ക്ഷിക്കളപ്പടുന്ന സ്ത്രീയുളട മോചനം അവ്ളിലൂളട ോത്രമേ നടക്കൂ. 
അതിനവ്ൾക്ക് കരത്ത്  കരന്ന ആഭിചാരക്രിയയാണ് സംക്രേണം എന്ന കവ്ിത. വ്ിദയാഭയാസവം 
ആത്മമബാധവം ആത്മവ്ിശ്വാസവം ഇല്ലാളത ഇരയാക്കളപ്പടുന്ന,  ാർശ്വവ്ത്കരിക്കളപ്പടുന്ന ള ണ്ണിന് 
കടുവ്യുളട കരത്തും ളചന്നായുളട ശ്ൗരയവം കാട്ടതീയുളട വ്നയതയും സൂരയളെ തീക്ഷ്ണതയും  കരകയാണ് 
സംക്രേണം എന്ന കവ്ിത. 

     25 . േലയാള കവ്ിതയിളല ആധുനികതയിൽ കാല്പനികതയുളട ഭംഗി സന്നിമവ്ശ്ിപ്പിച്ച കവ്ിയാണ് 
ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്. മക്ഷാഭവം നിരാശ്യും അരാജകതവവം ഒപ്പം േണയവം മചർന്ന കവ്ിതകളിലൂളട പുതിയ 
ഭാവകതവം തളന്ന ചുള്ളിക്കാട് സൃഷ്ടിച്ചു. േണയവ്ിഷാദങ്ങളുളട ആർദ്രഭാവ്ങ്ങൾ ഉളക്കാള്ളുന്ന കവ്ിതയാണ് 
ചുള്ളിക്കാടിളെ സന്ദർശ്നം. 

സന്ദർശ്നം ഒര േൗന ഭാഷണോണ്. എമന്നാ  ിരിഞ്ഞ േണയിനിളയ ഒര സന്ദർശ്ക മുറിയിൽ 
അവ്ിചാരിതോയി കണ്ടുമുട്ടിയമപ്പാൾ ഉള്ളിൽ  ഴയ േണയം ളനഞ്ചിടിപ്പിളെ മുറുകുന്ന താളോയി ശ്വാസത്തിളല 
സംഗീതോയി നിറയുന്നു. േണയത്താൽ കരളിൽ കിനാവ്് ചുരന്ന, േനസിളല പൂേരം പൂത്തുലഞ്ഞ ഒര ഭൂതകാലം 
കവ്ിക്കുണ്ടായിരന്നു. േണയഭരിതോയ ആ കാലം നഷ്ടോയി. അരാജകതവത്തിളെ  േദിരയും അലച്ചിലുോയി 
നഗരത്തിളല നരക രാത്രികളിൽ ഇരൾ മൂടി ജീവ്ിക്കുമപാൾ ഇടളയ്ക്കമപ്പാളഴങ്കിലും  ഴയ േണയിനിയുളട മുഖം 
ഓർമ്മയിൽ എത്തും. അമപ്പാൾ എല്ലാ  ാ വം കഴകി അയാളുളട േനം ശുദ്ധ്ോകും.  

നഷ്ടളപ്പട്ടമ ാളയങ്കിലും അന്നളത്ത േണയോണ് കവ്ിളയ ഇന്നും ജീവ്ിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതിരട്ടിലും േനസിൽ 
േകാശ്ം നിറയ്ക്കുന്ന േധുരാനുഭവ്ോണ് േണയം. അതാണ് കവ്ിയുളട േനസിളന ഒര ജനനാന്തര സൗഹൃദം 
മ ാളല കാക്കുന്നത്. ജീവ്ിതളത്ത വ്ർണാഭോക്കുന്ന മൂലയവ്ത്താക്കുന്ന അനുഭവ്ോണ് േണയം. 
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     26 . േലയാളത്തിളല ള ളണ്ണഴത്തിളെ കരത്തുള്ള ശ്ബ്ദോണ് ളക.ആർ േീരയുളടത്. കുടുബിനി, എഴത്തുകാരി, 
സാമൂഹികജീവ്ി എന്നീ നിലകളിൽ ള ണ്ണിളെ സവാതന്ത്ര്യവം വ്യക്തിതവവം ആണധികാരത്തിന് കീഴിൽ 
ചവ്ിട്ടിളേതിക്കളപ്പടുന്നളതങ്ങളന എന്ന് ളവ്ളിളപ്പടുത്തുന്ന കഥയാണ് േീരയുളട ഓർമ്മയുളട ഞരപ് . 

േതിഭാശ്ാലിയായ എഴത്തുകാരി ആയിട്ടം കുടുംബിനിയുളട മവ്ഷത്തിമലക്ക് ഒതുക്കളപ്പട്ട സ്ത്രീയുളട കഥയാണ് 
ഓർമ്മയുളട ഞരപ്. ള ണ്ണ് കഥയും കവ്ിതയും എഴതിയിട്ട് കുടുംബത്തിളനന്ത് േമയാജനം, ള ണ്ണായാൽ മചാറും 
കറീം വ്യ്ക്കണം, ള റണം എന്ന ള ാതുമബാധോണ് കഥയിളല വൃദ്ധ്യുളട ജീവ്ിതളത്ത തളച്ചിടുന്നത്. കുട്ടികളള 
ള റ്റുമ ാറ്റിയും ളതാഴത്തിളല കന്നുകാലികളള സംരക്ഷിച്ചും  മരതർക്ക് വ്ിളക്കു ളകാളുത്തിയും ചുരങ്ങിമപ്പായ 
അവ്ർ എഴത്തിലൂളട നിശ്ശബ്ദോയി കലഹിക്കുന്നുളണ്ടങ്കിലും അത് അവ്രളട ഉള്ളിൽ ോത്രം സംഭവ്ിക്കുന്ന 
മ ാരാട്ടോണ്. 

വ്ിദയാഭയാസ സാമൂഹിക മുമന്നറ്റങ്ങൾ മകരളീയ സ്ത്രീ ജീവ്ിതളത്ത കുളറളയാളക്ക ോറ്റിയിട്ടളണ്ടങ്കിലും ഇന്നും വ്ീട്ടമ്മ 
എന്ന നിലയിൽ തളയ്ക്കളപ്പട്ട ജീവ്ിതത്തിൽ നിന്ന് അവ്ൾ  മുക്തയല്ല. വ്ിദയാഭയാസവം ളതാഴിലും വ്രോനവം ഉള്ള 
സ്ത്രീകൾ മ ാലും വ്ീട്ടമ്മയുളട ോരാബ്ധങ്ങൾ ചുേക്കണം, ആണധികാരത്തിന് വ്ഴങ്ങി കുടുംബം നിലനിർത്തണം 
എന്നതാണ് സ്ഥിതി. 

വ്ായനയും എഴത്തും ള ാതുജീവ്ിതവളോളക്ക കുടുംബ ജീവ്ിതത്തിളനാപ്പം ളകാണ്ടുമ ാകാൻ അധിക സഹനങ്ങൾ 
അല്ലാളത ഇന്നും ള ണ്ണിന് വ്ഴിയില്ല. ഓർമ്മയുളട ഞരപിളല വൃദ്ധ്യുളട ജീവ്ിതത്തിൽ നിന്ന് ഏളറളയാന്നും 
മുമന്നറാൻ ഇന്നും മകരളീയ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. 

     27 . വ്നയജീവ്ി മഫാമട്ടാഗ്രാഫറും വ്നസഞ്ചാരിയുോയ എൻ.എ.നസീറിളെ േകൃതി  ഠനോണ് മവ്രകൾ 
നഷ്ടളപ്പടുത്തുന്നവ്ർ. ഇത് േകൃതി ഠനത്തിളനാപ്പം േനുഷയളനക്കുറിച്ചുള്ള  ഠനം കൂടിയാണ്. ഭൂേി 
ളനമഞ്ചാടടക്കിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്ഷങ്ങൾക്ക് ഭൂേിയുോയുള്ള ഹൃദയബന്ധ്ം േനസിലാക്കാളത അവ്യുളട 
മവ്രകൾ ളകാത്തിയകറ്റുന്ന േനുഷയളെ വ്ിമവ്കേില്ലായ്മയാണ് ഈ മലഖനത്തിൽ കാണുന്നത്. അവ്നവ്ളെ 
മവ്രകൾ  റിച്ച് കളഞ്ഞ് നഗരത്തിമലക്ക്  ലായനം ളചയ്യന്ന േനുഷയന് നഷ്ടളപ്പടുത്തുന്ന മവ്രകളുളട േഹതവം 
ഒരിക്കലും േനസിലാവ്ില്ല എന്ന് നസീർ  രിത ിക്കുന്നു. 

ളവ്ട്ടിയാലും കത്തിച്ചാലും നശ്ിക്കാത്ത കാട്ടാൽ വൃക്ഷോയി പുനർജനിക്കാൻ ളകാതിക്കുന്ന ആളാണ് നസീർ, 
 ച്ചയിമലക്ക് േടങ്ങുക എന്ന  രിസ്ഥിതി ദർശ്നോണ് അമദ്ദഹം  ങ്കിടുന്നത്. േകൃതിയിളല സർവ്വ 
ചരാചരങ്ങളുളടയും എമന്നക്കുമുളള നിലനിൽ ിളന ോനിക്കുകയും  രിഗണിക്കുകയും ളചയ്യന്നതാവ്ണം 
േനുഷയളെ എല്ലാ േവൃത്തികളും എന്ന വ്ീക്ഷണോണ് ഈ ദർശ്നത്തിളെ കാതൽ.  മക്ഷ മവ്രകളുളട അന്നം 
മതടിയുള്ള യാത്രയിൽ വ്ഴി മുടക്കിയായ പ്ലാസ്റ്റിക് ോലിനയം നിമക്ഷ ിച്ചും വ്കതിരിവ്ില്ലാത്ത നിർമ്മാണ 
േവൃത്തികൾ നടത്തിയും േനുഷയൻ േകൃതിയുളട സുസ്ഥിതിളയ ളവ്ല്ലുവ്ിളിക്കുന്നു. േണ്ണിടിച്ചിലിലൂളട ഉരൾ 
ള ാട്ടലിലൂളട േളയത്തിലൂളട േകൃതി േതികരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടം തിരിച്ചറിവ്് വ്രാത്ത േനുഷയളനക്കുറിച്ച് നസീർ 
 രിത ിക്കുന്നു. ഭൂേിയുോയും  ിറന്ന നാടുോയും ളകട്ട ിണഞ്ഞ സവന്തം മവ്രകമളാട്  മ ാലും കൂറില്ലാത്ത േനുഷയൻ 
എങ്ങളന േരങ്ങളുളട മവ്രകളളക്കുറിച്ച് കരതലുള്ളവ്നാവം ! 

     28 . ടി. ി. രാജീവ്ളെ േത്സ്യം ഉത്തരാധുനിക േലയാള കവ്ിതയുളട ശ്രിയായ ോതിനിധയം വ്ഹിക്കുന്ന 
കവ്ിതയാണ്. േത്സ്യം എന്ന സൂചകം ബഹുതല സ്പർശ്ിയായ അർത്ഥ സംമവ്ദന സാദ്ധ്യതയുള്ള സൂചകോണ്. 
നിലവ്ിലുള്ള വ്യവ്സ്ഥകമളാട് ഒറ്റയ്ക്ക് ള ാരതുന്ന സവാതന്ത്ര്യ ദാഹിയായ േനുഷയനാമയാ ഒര വ്യവ്സ്ഥയ്ക്കും  ിടി 
ളകാടുക്കാത്ത തന്ത്ര്ശ്ാലിയായ േനുഷയനാമയാ ഒളക്ക വ്യാഖയാനിക്കാൻ സാദ്ധ്യത നൽകുന്ന സൂചകോണ് 
േത്സ്യം. ആ ബഹവർത്ഥ സാദ്ധ്യത തളന്നയാണ് േത്സ്യം എന്ന കവ്ിതളയ േികച്ച കവ്ിത ആക്കുന്നതും. 

ളചറിയവ്നാണ് േത്സ്യം - അതുളകാണ്ട് തളന്ന വ്ലക്കണ്ണികളിൽ മ ടാത്തവ്നും. വ്യക്തി സവാതന്ത്ര്യളത്ത 
ഹനിക്കുന്ന ളകണികളുളടയും േമലാഭനങ്ങളുളടയും ബാഹയ ഇടള ടലുകളുളട അടയാളങ്ങളായ ചുണ്ടയും 
വ്ാൾത്തലയും  രന്തിൻ കണ്ണം ഒന്നും േത്സ്യളത്ത അ കടളപ്പടുത്തുന്നില്ല. ഭരണകൂട ഭീകരതയുളട ഉപ്പു 
 ാടങ്ങമളാ ധ്രുവ്ങ്ങളുളട േരവ്ിമപ്പാ അവ്ന് അനുഭവ്ിമക്കണ്ടി വ്ന്നില്ല. 

ോധയേ വ്ിചാരണയുളട കാഴ്ചവ്സ്തുവ്ാകലും ചന്തയിളല നാണം ളകടലും അവ്ന് മനരിമടണ്ടി വ്ന്നില്ല. ളചറിയവ്ൻ 
എന്ന  രിേിതിളയ േികവ്ായിക്കണ്ട് അവ്ൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള മ ാരാട്ടത്തിൽ ആയിരന്നു. ളകാടികളിൽ നിന്നും 
അവ്താരങ്ങളിൽ നിന്നും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും അകലം  ാലിച്ച് അവ്ൻ തളെ വ്യക്തിതവം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു. 
ചുട്ട ഴത്ത സൂചിളപ്പാട്ട മ ാളല ഒറ്റയ്ക്ക്  ാഞ്ഞ് മ ാകുന്നത് അതിജീവ്നത്തിളെ മ ാരാട്ടോണ്. കടൽ 
തളന്നക്കാൾ മവ്ഗത്തിൽ വ്റ്റിവ്രന്നത് അവ്ന് അറിയാം.  മക്ഷ അവ്സാന ശ്വാസം വ്ളരയും തളെ 
സവാതന്ത്ര്യവം വ്യക്തിതവവം നഷ്ടളപ്പടുത്താളത അതിജീവ്ിക്കാനുള്ള ഒറ്റയാൻ മ ാരാട്ടത്തിലാണ് േത്സ്യം. 
നിലവ്ിലുള്ള വ്യവ്സ്ഥമയാട് ഒറ്റയ്ക്ക് മ ാരാടിളക്കാണ്ട് േത്സ്യം ളചറുത്തു നിൽപ്പിളെ േതീകോയി ോറുന്നു. 

     29 . കവ്ിതളയക്കുറിച്ചുള്ള  രപരാഗത ധാരണകൾ ള ാളിളച്ചഴതുന്ന മലഖനോണ്  
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എം എൻ വ്ിജയളെ 'കാവ്യകലളയക്കുറിച്ച് ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ '. േൗനവ്ായനയിലും കാവ്യാനുഭവ്വം 
അനുഭൂതിയും േദാനം ളചയ്യാൻ കഴിയുന്നതാവ്ണം കവ്ിത. തത്തവചിന്ത, േനശ്ാസ്ത്രം, ചരിത്രം തുടങ്ങിയവ് 
നൽകുന്ന പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉ മയാഗിച്ചാണ് ോറിയ കാലത്ത് കവ്ിതളയ വ്ിലയിരമത്തണ്ടത്. 

വ്ാക്കുകളുളട മകവ്ലോയ അർത്ഥത്തിനപ്പുറത്ത് അമനകം സൂചിത അർത്ഥങ്ങൾ കവ്ിതയിലുണ്ടാവ്ണം. 
സാമൂഹിക സന്ദർഭങ്ങളാണ് കവ്ിതയിളല  ദങ്ങളുളട അർത്ഥം നിർണയിക്കുന്നത്. ഓമരാ വ്ായനക്കാരനും 
വ്യതയസ്തോയ അർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു ളകാമണ്ടയിരിക്കുന്നു. 

വ്ാക്കുകളുളട നൃത്തോണ് കവ്ിത എന്നതിമനക്കാമളളറ അർത്ഥത്തിളെ നൃത്തോകുന്നു കവ്ിത എന്നതാണ് ശ്രി. 

പുതിയ വവ്ജ്ഞാനിക മുമന്നറ്റങ്ങളുളട കാലത്ത്  ഴയേട്ടിലുള്ള കാവ്യാസവാദനത്തിന് േസക്തി 
നഷ്ടളപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. അതുളകാണ്ടാണ് അവ്യവ്സ്ഥിതതവം കവ്ിതയുളട സവഭാവ്ോവന്നത്. 

ഭാഷയിളല വ്ാക്കുകൾ  രസ്പരം മചർന്നുനിന്ന് നൃത്തം ചവ്ിട്ടന്ന സവ്ിമശ്ഷോയ അനുഭവ്ം കവ്ിതയിൽ 
 ിറവ്ിളകാള്ളുന്നു. താളത്തിമനക്കാമളളറ അത് ഭാവ്ത്തിളെതാണ്. 

മകവ്ലോയ ആശ്യങ്ങളള വ്ാക്കിളെ അനനയസാധാരണോയ മചർച്ച ളകാണ്ട് ശ്ാശ്വത 
ശ്ിൽ ോക്കിോറ്റുന്നവ്നാണ് കവ്ി.  റഞ്ഞതിനപ്പുറത്ത് ഗുപ്തോയിരിക്കുന്ന എന്തിളനമയാ മതടാനുള്ള അവ്സരം 
വ്ായനക്കാരന് നൽകാൻ കവ്ിക്കു കഴിഞ്ഞാൽ ോത്രമേ അത് അനുഭൂതി ജനയോവകയുള്ളൂ.  റയാനുള്ളത് മനളര 
ളചാമവ്വ  റഞ്ഞിട്ട് മ ാവക എന്നത് കവ്ിതയുളട രീതിയളല്ലന്ന്  ളോഫ എം എൻ വ്ിജയൻ   റയുന്നത് 
ഇതുളകാണ്ടാണ് 

✅ 30 . വവ്ക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിളെ അസാധാരണവം അനനയവോയ കൃതിയാണ് അനർഘനിേിഷം എന്ന 
രചന. ഇതിളന കഥമ ാളലാര കവ്ിതളയമന്നാ കവ്ിത മ ാളലാര കഥളയമന്നാ വ്ിമശ്ഷിപ്പിക്കാം. 

അനർഘനിേിഷം എന്ന നാടകീയ സവഗതാഖയാനം േതയക്ഷാർത്ഥത്തിൽ തളെ േണയിനിമയാട് യാത്ര  റഞ്ഞ് 
മ ാകുന്ന േണയിതാവ്ിളന അവ്തരിപ്പിക്കുന്നു.  മക്ഷ ജീവ്ിതത്തിളെയും േരണത്തിളെയും ഇടയിളല മനർത്ത 
വ്രപിൽ കാലിടറി നിൽക്കുന്ന േനുഷയളെ സന്ത്ര്ാസവം ഈ കവ്ിതയിൽ നിന്ന് വ്ായിളച്ചടുക്കാം. വ്ർത്തോന 
കാലത്തിനും ഭൂതകാലത്തിനും ഇടയിളല മനർത്ത നിേിഷത്തിൽ ഭൂത കാലത്തിൽ ലയിക്കാൻ ഒരങ്ങി 
നിൽക്കുകയാണയാൾ. മവ്ർ ാടിെ മവ്ദനയും ഭയവം അയാളള മവ്ട്ടയാടുന്നുണ്ട്. അനന്തമകാടി ഇന്നളലകളിൽ 
ലയിക്കാൻ മ ാകുന്നു എന്നും നാദബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ മ ാകുന്നു എന്നും ഇല്ലായ്മയിൽ ലയിക്കാൻ മ ാകുന്നു 
എന്നും ോറി ോറിപ്പറയുന്നത് േരണത്തിളെ അവ്യാമഖയയത വ്യക്തോക്കുന്നു. അത് േരണാസന്നനായ 
േനുഷയനിൽ ആകാംക്ഷയും ഭയവം നിറയ്ക്കുന്നു. തളെ ജീവ്ിതം േരണമശ്ഷം എങ്ങളന വ്ിലയിരത്തളപ്പടും എന്ന 
ആശ്ങ്കയും അയാൾക്കുണ്ട്. ജീവ്ിതളത്ത ആഴത്തിൽ മേഹിച്ചതു ളകാണ്ടു തളന്ന മവ്ർ ാട് ഏളറ മവ്ദനാ 
ഭരിതോണ്. വ്യാഖയാനത്തിന് വ്ഴങ്ങാത്ത േരണം എന്ന യാഥാർത്ഥയം കൺമുൻ ിൽ കാണുമപാൾ േനുഷയൻ 
അനുഭവ്ിക്കുന്ന ഭയവം മവ്ർ ാടിളെ മവ്ദനയും അനർഘനിേിഷം എന്ന രചനയിൽയിൽ വ്ളളര േകടോണ് 

✅ 31 . ഇന്തയൻ സവാതന്ത്ര്യ സേരേവ്ർത്തനങ്ങമളാടനുബന്ധ്ിച്ച് മലാക്ക് ടവ്റിൽ  താകയുയർത്തിയതിന് 
ളവ്ടിമയറ്റ്  ിടഞ്ഞുേരിച്ച കുട്ടിളയ ഓടിളച്ചന്ന് വ്ാരിളയടുക്കുന്ന സ്ത്രീയായാണ്  ാഠഭാഗത്ത് മദവ്ി ബഹളന 
അവ്തരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

കുടുംബം ഉമ ക്ഷിച്ച് സാമൂഹിക േവ്ർത്തനത്തിന് തയ്യാറായ സ്ത്രീയാണവ്ർ.  ിന്നീട് ഗാന്ധ്ിജിയുളട 
അനുയായിയായി ോറി. സവാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിനുമശ്ഷം അവ്ർ സനയാസിനിയായി. ബ്രിട്ടീഷുകാരളട നിരവ്ധി 
 ീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാളയങ്കിലും രാജയത്തിളെ അഖണ്ഡോയ സവാതന്ത്ര്യളേന്ന ആദർശ്ത്തിൽ നിന്ന് അവ്ർ 
 ിന്തിരിഞ്ഞില്ല. എക്കാലളത്തയും ആദർശ്വ്ിശുദ്ധ്ിയുളടയും നിസവാർത്ഥതയുളടയും തയാഗേമനാഭാവ്ത്തിളെയും 
മുഖോയി മദവ്ി ബഹളന നമുക്ക് വ്ായിക്കാൻ കഴിയും. 

സവകാരയ ജീവ്ിതത്തിളെ ആദർശ്വ്ൽക്കരിക്കളപ്പട്ട മുഖോണ് തങ്കം നായരളടത്. നിരവ്ധി സ്ത്രീകൾ 
സവാതന്ത്ര്യസേരത്തിളെ തീച്ചൂളയിമലക്ക് എടുത്തുചാടിയിട്ടം തനിക്കതിനു സാധിക്കാത്തതിൽ അവ്ർക്ക് ലജ്ജ 
മതാന്നുന്നുണ്ട്. േക്കളായ അപ്പുവം േധുവം വ്ീരവ്ാനരമസനയിൽ മചരാതിരിക്കാൻ മവ്ണ്ടി ോത്രം അവ്ളര 
നാട്ടിമലക്ക് നിർബന്ധ്ിച്ചയച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാലഘട്ടത്തിളെ ആവ്ശ്യോയിട്ടമ ാലും സാമൂഹിക 
രാഷ്ട്രീയകാരയങ്ങളിൽ അവ്ർ ഇടള ടുന്നില്ല. അത് ജീവ്ിതഭദ്രതളയ തകർമത്തക്കാം എന്നവ്ർ ആശ്ങ്കളപ്പടുന്നു. 
കുടുംബത്തിളെ അദൃശ്യോയ ളകട്ട ാടുകളിളലാതുങ്ങി അല്ലലും അലച്ചിലുേില്ലാളത ജീവ്ിക്കുന്ന ഒര സാധാരണ 
വ്ീട്ടമ്മയാണ് തങ്കം നായർ. താളനടുത്ത നില ാടുകളളക്കുറിച്ചും തളെ കഴിവമകടുകളളക്കുറിച്ചും  ശ്ചാത്ത ിക്കുന്ന 
ഒര േനസ്സ് തങ്കം നായരിൽ കാണാൻ കഴിയും. 

ഒമര കാലഘട്ടത്തിളെ തളന്ന വ്യതയസ്ത മുഖങ്ങളളന്ന രീതിയിൽ തങ്കംനായരളടയും മദവ്ിബഹളെയും 
േവ്ർത്തനങ്ങളള  മനാക്കിക്കാണാനാവം. 

✅ 32 . രണ്ടാംമലാകയുദ്ധ്വം ആഭയന്തരകലാ വം ശ്ിഥിലോക്കിയ ഇറ്റലിയുളട  ശ്ചാത്തലത്തിൽ സംവ്ിധാനം 
ളചയ്ത ചലച്ചിത്രോണ് വ്ിമടാറിയ ഡിസീക്കയുളട വബസിക്കിൾ തീവ്്സ്. 
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അമന്താണിമയാ റിച്ചി, ഭാരയ േരിയ, േകൻ ബ്രൂമണാ എന്നിവ്രാണ് സിനിേയിളല േധാന കഥാ ാത്രങ്ങൾ. 
വസക്കിളും ആൾക്കൂട്ടവം  അവ്ർളക്കാപ്പം തളന്ന   സ്ഥാനം വ്ഹിക്കുന്നുണ്ട്. ദരിദ്രനും ളതാഴിൽരഹിതനുോണ് 
റിച്ചി. ഏളറ നാളളത്ത കാത്തിരിപ്പിന് മശ്ഷോണ് അയാൾക്ക് ഒര മജാലി തരളപ്പട്ടത്. 

സിനിോ മ ാസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് വസക്കിൾ അതയാവ്ശ്യോയിരന്നു.  ണയത്തിലായിരന്ന വസക്കിൾ 
തിരിളച്ചടുക്കാൻ േരിയ  ണം കളണ്ടത്തിയത് മജാലി നഷ്ടളപ്പടുന്ന കാരയം അവ്ർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ആവ്ാത്തത് 
ളകാണ്ടാണ്. 

 ിമറ്റന്ന്  റിച്ചി മ ാസ്റ്ററുകൾ ഒട്ടിക്കുന്നതിനിടയിൽ വസക്കിൾ മോഷണം മ ായി. ജീവ്ിതത്തിളല എല്ലാ 
േതീക്ഷകളും ഒറ്റയടിക്ക് ശ്േിച്ചതായി റിച്ചിക്ക് മതാന്നി. തുടർന്നുള്ള അമനവഷണത്തിൽ മോഷ്ടാവ്ിളന 
 ിടികൂടിളയങ്കിലും അയാളുളട ജീവ്ിതവം അമങ്ങയറ്റം ദുരിതപൂർണ്ണോയിരന്നു. മരാഗം അഭിനയിച്ച  മോഷ്ടാവ്് 
ജനങ്ങളുളട സഹതാ ം മനടിളയടുക്കുകയും ജനക്കൂട്ടം റിച്ചിക്ക് മനളര തിരിയുകയും ളചയ്തു. 

വേതാനത്തിൽ കളിക്കാൻ വ്രന്നവ്രളട വസക്കിൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒര വസക്കിളളടുത്ത് രക്ഷള ടാൻ 
റിച്ചി േേിച്ചമപ്പാൾ   ിടിക്കളപ്പടുന്നു. വകമയറ്റ േേത്തിന് ഇരയായ  ിതാവ്് ോനഹാനിമനരിട്ട് 
നിസ്സഹായതമയാളട നിൽക്കുന്നത് ബ്രുമണാ കാണുന്നു. 

അങ്ങളന നിസ്സഹായതയുളട ഇതിഹാസോയി ചലച്ചിത്രം ോറുന്നു. ഇവ്ിളട വ്ിധിയും സമൂഹവം ഒമരമ ാളല 
റിച്ചിമയയും  കുടുംബളത്തയും മവ്ട്ടയാടുകയാണ്. 

റിച്ചിക്കു വസക്കിൾ നഷ്ടളപ്പട്ടമപ്പാൾ രൂ ളപ്പടാത്ത ആൾക്കൂട്ടോണ് വസക്കിൾ മോഷ്ടാവ്ിളന  ിടികൂടിയമപ്പാൾ 
രൂ ളപ്പട്ടതും റിച്ചിളക്കതിളര തിരിഞ്ഞതും. റിച്ചി വസക്കിൾ മോഷ്ടിക്കുമപാൾ രൂ ളപ്പട്ട ആൾക്കൂട്ടത്തിളെ 
േതികരണം വ്യതയസ് തോയിരന്നു. 

ഇവ്ിളട  വ്ിധി ോത്രേല്ല ആൾക്കൂട്ടവം ഒരിക്കലും റിച്ചിക്ക് അനുകൂലോയിരന്നില്ല. റിച്ചി അനുഭവ്ിക്കുന്ന അമത 
േശ്നങ്ങൾ തളന്നയാണ് അവ്രം അനുഭവ്ിക്കുന്നത്. ളതാഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്രയവം നിസ്സഹായതയും സിനിേയിളല 
ള ാതു വ്ിഷയങ്ങളായാണ് നമുക്ക് േനസ്സിലാക്കാനാവക 

 ✅ 33 . വകപ്പാട്നിലം ഒര ആവ്ാസവ്യവ്സ്ഥയാണ്. േനുഷയനും േറ്റു ജീവ്ജാലങ്ങളും അടങ്ങുന്ന  
 രസ്പരാേിതവം േകൃതിക്കനുകൂലവോയ ഒര ജീവ്ിതരീതിയുളട സൂക്ഷ്മോയ അവ്തരണോണ് വകപ്പാട് എന്ന 
മഡാകുളേെറി. 

മകൾക്കുന്നുമണ്ടാ എന്ന ഹ്രസവചിത്രത്തിളല ഹേ ജന്മനാ അന്ധ്യാണ്. സ്പർശ്നത്തിലൂളടയും ശ്ബ്ദത്തിലൂളടയും 
മുതിർന്നവ്ർ കാണുകയും  മകൾക്കുകയും ളചയ്യാത്ത ഒര മലാകം അവ്ളുളട ഉള്ളിലുണ്ട്. 

േനുഷയളെ മനതൃതവത്തിൽ നടക്കുന്ന  ാരിസ്ഥിതികോയ നശ്ീകരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇരളടഞ്ഞ 
ഭാവ്ിളയക്കുറിച്ച്, ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങളളക്കുറിച്ച് അവ്ൾ മബാധവ്തിയാണ്. 

കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഈ കുട്ടി കാഴ്ചയുള്ളവ്മരാട് മചാദിക്കുന്നത് സംഭവ്ിക്കാൻ മ ാകുന്ന ദുരന്തങ്ങളള കുറിച്ച് നിങ്ങൾ 
മകൾക്കുന്നുമണ്ടാ എന്നാണ്. 

സവന്തം കാലിനടിയിളല േണ്ണ് നാം മ ാലുേറിയാളത മചാർന്നു മ ാകുമപാൾ ആശ്ങ്കളപ്പടുന്നത് സവാഭാവ്ികോണ്. 
ചുറ്റു ാടിളല വജവ്േകൃതിളയക്കുറിച്ചുള്ള അറിവം  അവ് സംരക്ഷിക്കളപ്പമടണ്ടതുളണ്ടന്ന മബാധവം 
അനിവ്ാരയോണ്. 

ഈ മലാക വ്യവ്സ്ഥതളന്ന ോമറണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒര മബാധം കാണികളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വ്ളളര 
സഹായകോണ് വകപ്പാട്,മകൾക്കുന്നുമണ്ടാ ഇവ്  ങ്കുളവ്ക്കുന്ന ആശ്യങ്ങൾ. 

✅ 34 . ോതൃ-പുത്രമേഹത്തിളെ അസുലഭ നിേിഷങ്ങളള ആവ്ിഷ്കരിക്കുന്ന കഥയാണ് ളക  ി രാേനുണ്ണിയുളട 
ശ്സ്ത്രക്രിയ. 

ഭർത്താവ്് േരിച്ചതിന് മശ്ഷം ഏക േകളന വ്ളർത്തിളക്കാണ്ടുവ്രാൻ അമ്മ വ്ല്ലാളത കഷ്ടളപ്പട്ടിരന്നു. അമ്മയുളട 
ഗർഭ ാത്രം നീക്കം ളചയ്യാൻ തീരോനിക്കളപ്പട്ടമപ്പാൾ   മഡാടറായ േകൻ തളന്ന ഓപ്പമറഷൻ ളചയ്യണളേന്ന് 
അമ്മ ആവ്ശ്യളപ്പട്ട. 

ഓപ്പമറഷൻ അടുക്കുമന്താറും അമ്മ കൂടുതൽ  തരളിതയാവകയും വ്യസ്സനായ േകൻ അവ്ർക്ക് ഒര ളചറിയ 
കുട്ടിളയമപ്പാളല  ോറുകയും ളചയ്തു. േകളെ വ്ാസഗൃഹം േളറ്റാരാൾ നീക്കം ളചയ്യന്നത് അമ്മ ഇഷ്ടളപ്പട്ടില്ല. 
അതിനാലാണ് േകമനാട് ഓപ്പമറഷൻ നടത്താൻ ആവ്ശ്യളപ്പടുന്നത്. 

സ്ത്രീളയന്ന നിലയിൽ തളെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരോണത്. അത് നഷ്ടോകുന്നതിളെ  ആധി അവ്ർ  
േറികടക്കുന്നത് പൂർവ്വകാല അനുഭവ്ങ്ങളിമലക്ക്  നടന്നുളകാണ്ടാണ്. അതിളെ നഷ്ടം അമ്മയിലും േകനിലും  
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ഉറവ് വ്റ്റാത്ത മേഹവ്ാത്സ്ലയങ്ങളുളട നിേിഷങ്ങൾ പുനർജനിപ്പിക്കുന്നു. കുളിപ്പിക്കാൻ, ഭക്ഷണം നൽകാൻ, 
കൂളടക്കിടത്തി കഥ  റയാൻ  ഒളക്ക അവ്ർ തയ്യാറാകുന്നത് അതുളകാണ്ടാണ് .  

ഓപ്പമറഷൻ ളചയ്യാൻ തയ്യാറായി വ്ന്ന മഡാടർ മവ്ണുമഗാ ാലിമനാട് േകൻ തളന്ന ഓപ്പമറഷൻ 
ളചയ്യണളേന്ന് അമ്മ ആവ്ശ്യളപ്പടുകയും േകൻ ആ കൃതയം നിർവ്ഹിക്കുകയും ളചയ്തു. 

ോതൃ-പുത്രബന്ധ്ത്തിളെ ഏറ്റവം വവ്കാരികോയ േതീകോയാണ് ഈ കഥയിൽ ഗർഭ ാത്രളത്ത 
അവ്തരിപ്പിക്കുന്നത്. അമ്മയും േക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ്ളോളക്ക  ശ്ിഥിലോയിമപ്പാകുന്ന  വ്ർത്തോനകാലത്തിൽ  
ആ ള ാക്കിൾളക്കാടി ബന്ധ്ത്തിളെ  േഹതവം  അമതമ ാളല  ആവ്ിഷ്കരിക്കുന്ന കഥയാണിത് 

✅ 35 . ളക.ആർ.േീരയുളട ഓർമ്മയുളട ഞരപ് എന്ന ളചറുകഥ ഒര സ്ത്രീ ക്ഷ രചനയാണ്. ഒര 
എഴത്തുകാരിയുളട വ്യക്തിതവവം  സാമൂഹിക ജീവ്ിതസവപ്നങ്ങളും ശ്ിഥിലോയളതങ്ങളനളയന്ന് ഈ കഥ 
കാട്ടിത്തരന്നു. 

സാമൂഹികവം സാംസ്കാരികവം രാഷ്ട്രീയവോയി നിലവ്ാരം പുലർത്തുന്ന ഒര കുടുംബത്തിൽ മ ാലും സ്ത്രീയുളട 
സർഗാത്മകത വ്ീട്ടമജാലികൾക്ക് അടിളപ്പട്ടമ ാകുന്ന കാഴ്ചയാണിതിലുള്ളത്. 

ഓർമ്മയ്ക്ക് തകരാറുളണ്ടന്ന് ആമരാ ിക്കളപ്പടുന്നുളണ്ടങ്കിലും ഒൻ തു വ്യസ്സുമുതലുള്ള  ഓർമ്മകൾക്ക് യാളതാര  
മകാട്ടവം സംഭവ്ിക്കാത്ത  വൃദ്ധ്യും ആ വ്ീട്ടിമലക്ക് വ്ിവ്ാഹം കഴിച്ചു ളകാണ്ടുവ്രന്ന  ിൻതലമുറക്കാരിയായ ഒര 
ള ൺകുട്ടിയുോണ്  മകന്ദ്രകഥാ ാത്രങ്ങൾ.  ള ൺകുട്ടിമയാട്  മുത്തശ്ശി തളെ ജീവ്ിതം  റയുന്ന രീതിയിലാണ് 
കഥ. 

വ്യതയസ്ത തലമുറയിളല സ്ത്രീയനുഭവ്ങ്ങളാണ് കഥയുളട തുടർച്ചയിൽ നാം കാണുന്നത്. കുടുംബത്തിനകളത്ത 
അധികാരഘടന, സ്ത്രീകളുളട  ദവ്ി എന്നിവ് സംബന്ധ്ിക്കുന്ന കൃതയോയ അവ്തരണം കഥയിലുണ്ട്. 
എഴത്തുകാരിയായിരന്ന വൃദ്ധ് ഭാരയയുളടയും അമ്മയുളടയും ചുേതലകൾ ോത്രംവ്ഹിച്ച് സവയേില്ലാതായി. 
"എന്തിനാ  ാട്ടം കഥയും?,ള ണ്ണായാൽ മചാറും കറീം  വ്യ്ക്കണം, ള റണം " എന്ന ള ാതുമബാധത്തിന്  
വ്ഴങ്ങിളക്കാടുത്തതാണ് വൃദ്ധ്യുളട  ജീവ്ിതം. തളെ  എഴത്തിലൂളട  അവ്ർ അതിമനാട് നിശ്ബ്ദം  കലഹിച്ചു. 
എഴത്തുകാരി, കുടുംബിനി, സാമൂഹിക ജീവ്ി  എന്നീ നിലകളിൽ വൃദ്ധ്യ്ക്ക് സവാതന്ത്ര്യം നഷ്ടളപ്പട്ട . ഇതുതളന്ന  തളെ  
ജീവ്ിതത്തിലും സംഭവ്ിക്കുളന്നന്ന് ള ൺകുട്ടി ഭയളപ്പടുന്നു. 

വൃദ്ധ്യ്ക്ക് ഡൽഹി കാണാൻ മോഹമുണ്ടായിരന്നു. എം. ി യായിരന്ന ഭർത്താവ്് വ്ിചാരിച്ചാൽ അത് നിസ്സാരോയി 
സാധിക്കാോയിരന്നു. അവ്സരം വ്ന്നമപ്പാൾ അമ്മളയയും കുട്ടികളളയുോണ് അയാൾ ഡൽഹിയിമലക്ക് 
കൂട്ടിയത്.  ശുവ്ിളന മനാക്കാനും അസ്ഥിത്തറയിൽ വ്ിളക്കു ളകാളുത്താനുോയി ഭാരയ കുടുംബ ചുേതലകളിൽ 
തളച്ചിടളപ്പട്ട. പുറംമലാകമത്തക്ക്  സഞ്ചാരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീ േനസ്സ് വൃദ്ധ്യിൽ േകടോയത് 
എഴത്തുകാരിയായതുളകാണ്ടാവ്ാം. .എന്നാൽ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിരാകരിക്കളപ്പട്ടമപ്പാൾ േതിമഷധത്തിളെ 
തലത്തിമലക്ക് അതിളന വ്ളർത്തിളക്കാണ്ടുവ്രാൻ വൃദ്ധ്യ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. തളെ േക്കൾക്ക് മ രിടുന്ന കാരയത്തിലും 
അവ്ർ അമത  അവ്ഗണന  അനുഭവ്ിക്കുന്നുണ്ട്. 

സ്ത്രീ ഒര വ്യക്തിയാളണന്നും ആണിനു തുലയോയ അവ്കാശ്വം സവാതന്ത്ര്യവമുളണ്ടന്നും എല്ലാവ്രം കരതാത്ത 
ഒര കാലോയിരന്നു വൃദ്ധ്യുമടളതന്ന് സോധാനിക്കാം. എന്നാൽ മുത്തശ്ശിയുളട അനുഭവ്ങ്ങളുളട തുടർച്ച 
തളന്നയാണ് ള ൺകുട്ടിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. വ്ിവ്ാഹജീവ്ിതത്തിളെ ആരംഭത്തിൽ തളന്നയുള്ള 
അസവാരസയങ്ങൾ കഥയിൽ േകടോണ്. 

 "  രാവ്ിളല  സീേന്തമരഖയിൽ ഇട്ട സിന്ദൂരം വ്ിയർപ്പിൽ  കുതിർന്ന് വ്ിരലിൽ ഒട്ടി, ഒര തുള്ളി രക്തം മ ാളല 
അത്  വ്ിരൽത്തുപിൽ ഒര നിേിഷം തങ്ങി  ിളന്ന ളേളല്ല താമഴക്ക് വ്ീണു േരിച്ചു " - എന്നത് അസംതൃപ്തോയ 
ദാപതയത്തിളെ സൂചനയാണ്. 

"രാത്രി വവ്കി ഭർത്താവ്് വ്ീട്ടിളലത്തുമപാൾ ള ൺകുട്ടി കണ്ണാടിക്കു മുൻ ിൽ നിന്ന് കഴത്ത് നീട്ടി എമന്താ 
 രിമശ്ാധിക്കുകയായിരന്നു. അർഹിക്കുന്ന ആദരം കിട്ടാത്ത യജോനളെ ഈർഷയമയാളട അയാൾ കാരയം 
തിരക്കി" എന്ന് കഥാകാരി  റയുമപാൾ അടിേ ഉടേ  േമനാഭാവ്ം വ്യക്തോണ്. അടിച്ചേർത്തളപ്പട്ട വ്ികാരങ്ങളള 
ഒര  രിധിവ്ളര േറികടക്കാൻ ള ൺകുട്ടിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്  

സ്ത്രീ അനുഭവ്ത്തിളെ ചരിത്രം ഒര നീല ഞരപായി കഥാവ്സാനത്തിൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളളയും കണ്ണി മചർക്കുന്നു. 
വ്യലറ്റ് നിറം സ്ത്രീ സവാതന്ത്ര്യവ്ാദികൾ ഉ മയാഗിക്കുന്ന നിറോണ്. വ്യലറ്റ് നിറമുള്ള ഞരപ്  
കൂടുതൽഅർത്ഥസൂചനകൾ നൽകുന്നു. 

കാണാതായ ചുവ്പ്പ് ചട്ടയുള്ള പുസ്തകം സവാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള ഉൽക്കടോയ ആഗ്രഹളത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

വൃദ്ധ് എഴതിളയന്നു റയുന്ന 3 കഥകളുളട േമേയം മചർത്തുമനാക്കിയാൽ സവാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിച്ച 
എഴത്തുകാരിയുളട ദുർേരണളേന്ന് നമുക്ക് വ്ായിളച്ചടുക്കാവന്നതാണ്. ചുരക്കത്തിൽ കുടുംബജീവ്ിതത്തിളെ   
ചുവ്രകൾക്കുള്ളിൽ  തളയ്ക്കളപ്പട്ട്, താനാളരന്നറിയാോയിരളന്നങ്കിലും അത് േകടോക്കാൻ കഴിയാളത മ ായ 
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കഥാ ാത്രോണ് വൃദ്ധ്. പുതിയ തലമുറ  അത്തരം അടിച്ചേർത്തലുകൾക്ക്  വ്ിമധയളപ്പടാൻ  തയ്യാറാവകയില്ല  
എന്നതിളെ വ്യക്തോയ  സൂചനയാണ്  കഥയിളല  ള ൺകുട്ടി. 

✅ 36 . എൻ എ നസീറിളെ 'മവ്രകൾ നഷ്ടളപ്പടുത്തുന്നവ്ർ' എന്ന മലഖനം  േകൃതിമയാട് സേരസളപ്പട്ട 
ളകാണ്ടുള്ള ജീവ്ിതത്തിനു ോത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തോക്കുന്നു. േനുഷയളെ േകൃതിമബാധത്തിളെ 
മവ്രകൾ നഷ്ടളപ്പടുന്നതിളനക്കുറിച്ചുള്ള ആശ്ങ്കകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. േകൃതിയുളട മനരറിവ്ിൽ നിന്ന് 
നാേറിയുന്ന  ാഠങ്ങളാണിവ്. 

ളനമഞ്ചാടണച്ചു  ിടിക്കുന്നതുമ ാളലയാണ് ഭൂേി ഓമരാ വൃക്ഷമത്തയും  തന്നിമലക്ക് മചർത്തൂ വ്ച്ചിരിക്കുന്നത്. 
േനുഷയളെ  സവാർത്ഥതയുളടയിരയായി  ഒടുവ്ിളല മവ്രം അറ്റ് േണ്ണിമലക്ക്  തിക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിളെ 
ദയനീയഭാവ്ം ഉള്ളുലയ്ക്കുന്നതാണ്. വ്ികസനത്തിളെ മ രിൽ േണ്ണിൽനിന്ന് മവ്ര ിഴളതടുത്തു ളകാട്ടാരങ്ങൾ 
 ടുത്തുയർത്തുന്നവ്ർ ജീവ്ിതത്തിളെ മവ്രകളാണ് അറുത്തു കളയുന്നത്. ശ്രിയായ ജീവ്ിതമബാധത്തിളെ 
അടയാളം കൂടിയായി മവ്രകൾോറുന്നു. 

പൂർവ്വികരായ േനുഷയർ േണ്ണിമനാടും േകൃതിമയാടും സൂക്ഷിച്ചിരന്ന ഹൃദയ ബന്ധ്ത്തിളെ തുടർച്ച ഈ 
മലഖനത്തിൽ  മനരിട്ടറിയാനാവം. 'ഒന്നു ചീഞ്ഞാൽ േളറ്റാന്നിന് വ്ളോകും 'എന്നത് ഒര മലാകതതവോണ് 
ഇലകൾ ളകാഴിഞ്ഞു നശ്ിക്കുകയല്ല മവ്രകളിലൂളട പുതിയ ഇലകളായി വ്ീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ് എന്നാണ് 
മലഖകളെ നിരീക്ഷണം. ളകാഴിഞ്ഞു വ്ീണവ്ളയ മവ്രകൾ താങ്ങിളയടുത്ത് വ്ീണ്ടും ഇലയും പൂവോക്കി 
ോറ്റിളയടുക്കുന്നു. ഇലകൾ പുനർജനിക്കുന്നു. 

ളകാഴിഞ്ഞുമ ായ ഇന്നലകൾ  ാരപരയത്തിളെ ഭാഗോണ്. അതാണ് വ്ർത്തോനത്തിലും ഭാവ്ിയിലും 
പുനർജനിക്കുന്നത്. ഭൂതകാല നന്മകളള കണ്ടറിയാനും മവ്ണ്ടതിളന ഉൾളക്കാള്ളാനും കഴിഞ്ഞാമല ജീവ്ിതം 
തളിർക്കുകയും പൂക്കുകയും ളചയ്യകയുള്ളൂ.  രസ്പരാേയതവത്തിലുള്ള കാട്ടറിവകളുളട കളങ്കേില്ലായ്മയിമലക്ക് ഈ 
മലഖനം ളവ്ളിച്ചം വ്ീശുന്നു. 

അറിയുമന്താറും അത്ഭുതോയി ോറുന്ന ഒന്നാണ് കാട്. അവ്ിളട  രിഷ്കാരത്തിളെ മൂടു ടങ്ങളില്ല. ശുദ്ധ്ോയ 
കാട്ടരവ്ി, ഔഷധവ്ീരയമുള്ള മവ്രകൾ, എന്നും അൻ ത് വ്യസ്സായി എന്ന്  റയുന്ന ോരി, മതൻ അമനവഷിച്ച് 
കാടു കയറുന്ന  ളചപനും കുോരനും, മഷാളയാറിളെ ഇരണ്ട കാട്ടിടങ്ങളിളല േഹാവൃക്ഷങ്ങൾ,േലിനോകാത്ത 
കാറ്റ്,േണ്ണ്,സൂരയേകാശ്ം, ജലം,മവ്ര്,മവ്രം േണ്ണം തമ്മിലുള്ള ആലിംഗനം, എന്നിങ്ങളന മലഖനത്തിലുള്ളളതല്ലാം 
കാട്ടിളല മനരറിവകളാണ്. അതാസവദിക്കണളേങ്കിൽ  നാം മവ്രകൾളക്കാപ്പം ഭൂേിമയാളം  താഴണളേന്ന് 
ഓർേിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 

കാടുോയുള്ള അഹന്ത ളവ്ടിഞ്ഞ കൂടിമച്ചരൽ സാധയോക്കുന്ന അനുഭവ് കഥകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. 
വ്നജീവ്ിതവോയുള്ള അവ്ിസ്മരണീയോയ ഒര മനർക്കാഴ്ചയാണിത്. മവ്രകളാൽ േണയിച്ചുമ ായ  ാറ, 
കാട്ടവൃക്ഷമവ്രകളള  തഴകിയിറങ്ങുന്ന അരവ്ി തുടങ്ങിയവ്യിലൂളട ഒര േഹാവ്നേധയത്തിമലക്ക് നമ്മളള യാത്ര 
ളകാണ്ടുമ ാകുംമ ാളല നസീർ  കാടിളെ തണുപ്പ് അനുഭവ്ിപ്പിക്കുന്നു. ഒര കയാേറയുളട ഫിലിേിൽ 
 കർത്തിളയടുക്കുന്ന അമത ോധുരയവം ലാവ്ണയവം നസീറിളെ തൂലികയ്ക്കുണ്ട്. 

േകൃതമയാട് േനുഷയൻ ളചയ്യന്ന ക്രൂരതകളുളട  മനരറിവം  മലഖനം  ങ്കുവ്യ്ക്കുന്നുണ്ട്. വ്സിക്കാൻ ഇടേില്ലാത്ത 
ഇടങ്ങളിൽ  േണ്ണിളനക്കുറിച്ചറിയാത്തവ്രളട പുതിയ  ദ്ധ്തികളളമയാർത്ത്  ആശ്ങ്കളപ്പടുന്നുണ്ട്. 
ഏളതാന്നിളെയും  നിലനിൽപ്പ് ഭൂേിയിമലക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ മവ്രകളിലാളണന്ന് മവ്രകൾ വ്ിമേദിക്കുന്ന  
േനുഷയൻ അറിയുന്നിളല്ലന്ന് കുറ്റളപ്പടുത്തുന്നുമുണ്ട്. ഇത്തരം മനരറിവകളിലല്ലാളത  ഇനി ജീവ്ിതം 
അസാധയോളണന്ന് മലഖനം ഓർേിപ്പിക്കുന്നു. േനുഷയളെ എല്ലാ ചൂഷണങ്ങൾക്കു മശ്ഷവം ഇന്നും 
 ിടിതരാത്തയിടങ്ങളിൽ തളിർക്കുകയും പൂക്കുകയും ജീവ്ികളള  ാർപ്പിക്കുകയും ളചയ്യന്നതാണ് കാട്. േകൃതിയുളട 
മനരറിവ്ിൽ നിന്ന് സവാംശ്ീകരിച്ച ഈ  ാഠങ്ങൾ നസീർ നമുക്ക്  കർന്ന് തരമപാൾ തലമുറകൾക്ക് സവപ്നം 
കാണാൻ മവ്ണ്ടി ആ മലാകം എന്നും നിലനിൽമക്കണ്ടത്  നമ്മുളടയും കൂടി ആവ്ശ്യോവന്നു. 

✅ 37 . കാലം കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ദൃഢവം ആഹ്ലാദേദവോയിത്തീരന്ന ദാപതയബന്ധ്ത്തിളെ 
ഹൃദയോയ ആവ്ിഷ്കാരോണ് വവ്മലാപ്പിള്ളി േീധരമേമനാളെ 'ഊഞ്ഞാലിൽ' എന്ന കവ്ിത." 
വവ്മലാപ്പിള്ളിയുളട േണമയാ നിഷത്ത് "എന്നാണ് ഈ കവ്ിത വ്ിമശ്ഷിപ്പിക്കളപ്പടുന്നത്. 

ജീവ്ിതാനുഭവ്ത്തിളെ കടലിളന  േഷിക്കുപ്പിയാക്കുന്ന കവ്ിയുളട ദാപതയജീവ്ിതളത്തക്കുറിച്ചുള്ള സുന്ദരോയ 
സവപ്നോണിത്. കവ്ിയ്ക്ക് 32വ്യസ്സ് ോയമുള്ളമപ്പാഴാണ് ഈ കവ്ിതയുളട  രചന. േണയം കൂടുതൽ തീവ്രോകുന്നത് 
വ്ിരഹത്തിലാളണന്നും വ്ിവ്ാഹമത്താളട അത് അവ്സാനിക്കുകയാണ്   തിളവ്ന്നും ജീവ്ിതവം സാഹിതയവം ഒര 
മ ാളല ഉദ്മഘാഷിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ വവ്മലാപ്പിള്ളിക്കവ്ിതയിൽ ോയം കൂടുമന്താറും േണയത്തിന് തിളക്കം 
കൂടുകയാണ്. 

വ്ാർദ്ധ്കയത്തിളെ വ്ിരസതളയ യൗവ്നത്തിളല ഓർമ്മകൾ ളകാണ്ട് േറികടക്കുന്ന വൃദ്ധ്ദപതികളളയാണ് 
ഊഞ്ഞാലിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. താംബൂലേിയയായ തിരവ്ാതിര രാത്രിയിൽ ഭർത്താവ്് ഭാരയമയാട്  
ളവ്റ്റില നൂറു മതച്ചു തരാനാവ്ശ്യളപ്പടുന്നു. േഞ്ഞിൻ പുതപ്പുള്ള ഭൂേി തണുപ്പുളകാണ്ട് ചൂളുകയാളണങ്കിലും േധുരോയി 
ചിരിക്കുന്നുളണ്ടന്നും നരകയറിയ നമുക്കും അതുമ ാളല ചിരിക്കാളേന്നുോണ് നായകൻ  റയുന്നത്. ോമ്പൂവ്ിളെ 
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േണം വൃദ്ധ്ളന വ്ീണ്ടും ജീവ്ിതത്തിളെ േധുോസങ്ങളിമലക്ക് തിരിളക ളകാണ്ടുമ ാകുന്നു. 30 വ്ർഷത്തിനു മുൻപുള്ള 
തിരവ്ാതിര നാളിളല ഓർേകളിൽ  വൃദ്ധ്ദപതികൾ ജീവ്ിക്കുന്നു. േഞ്ഞും നിലാവം േധുവം ഇറ്റുവ്ീണ ആ 
രാത്രിയിൽ ആരേറിയാളത അവ്ർ പുലരമവ്ാളം ഊഞ്ഞാലാടിയിട്ടണ്ട്. 

 മണ്ടമപ്പാളല ആടിയും  ാടിയും ആമഘാഷളത്ത സാർത്ഥകോക്കുകയാണവ്ർ. നാട്ടിൻപുറളത്ത നന്മയും 
വ്ിശുദ്ധ്ിയും തിരിളകളയത്തുന്നത് അവ്രനുഭവ്ിക്കുന്നു. വ്ാർദ്ധ്കയത്തിലും പുരാണകഥാ ാത്രങ്ങളായി ോറുന്നു. 
കണവാേേം മുറ്റത്ത് പുനർജനിക്കുന്നു. ദപതികൾ ദുഷയന്തനും ശ്കുന്തളയുോയി  രകായേമവ്ശ്ം നടത്തുന്നു.   

ദാരിദ്രയത്തിളെ ളകാടുംമവ്നലിലും തിരവ്ാതിരരാവ്ിളന എതിമരൽക്കാനായി  ാട്ടകൾ  ാടുന്നു.   
കഴിഞ്ഞകാലഓർമ്മകൾ സജീവ്ോക്കിളക്കാണ്ട് വ്ാർദ്ധ്കയത്തിളല വ്ിരസതയകറ്റി ആഹ്ലാദഭരിതോക്കുന്നു. 
മേഹവം  രസ്പരവ്ിശ്വാസവം അടിസ്ഥാനശ്ിലകളായ ദാപതയത്തിൽ ഏകാന്തതളയ ഓർമ്മകൾ ളകാണ്ട് 
അതിജീവ്ിക്കാനാവം. 

കാലം കഴിയുമപാൾ ജീവ്ിതക്കുപ്പായത്തിളെ  നിറം േങ്ങുന്നിളല്ലന്നും  രസ്പരേണയത്തിൽ  അതിളെ വ്ർണാഭ 
കൂടുകയാണ്  ളചയ്യന്നളതന്നും ഊഞ്ഞാലിൽ എന്ന കവ്ിത വ്യക്തോക്കുന്നു. 

✅ 38 . ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിളെ ‘അഗ്നിസാക്ഷി ‘ എന്ന േശ്സ്തോയ മനാവ്ലിളല ഒര ഭാഗോണ് 
ലാത്തിയും ളവ്ടിയുണ്ടയും. സവാതന്ത്ര്യസേര കാലഘട്ടോണ് അഗ്നിസാക്ഷിയുളട  ശ്ചാത്തലം.  

1942 ൽ കവിറ്റിന്തയാസേരം നടക്കുന്ന കാലം. സവാതന്ത്ര്യത്തിനുമവ്ണ്ടിയുള്ള അടങ്ങാത്ത ദാഹവം ആമവ്ശ്വം 
ഇന്തയയിളലങ്ങും ആളിക്കത്തി. കവിറ്റിന്തയാ സേരഭടന്മാളര  ട്ടാളക്കാർ മതാക്കും ലാത്തിയും ഉ മയാഗിച്ച് മനരിട്ട. 
സേരമുഖളത്ത ആമവ്ശ്ഭരിതോയ ഒര കാഴ്ച തങ്കംനായർ എന്ന കഥാ ാത്രം ഓർക്കുന്നതായാണ് ലാത്തിയും 
ളവ്ടിയുണ്ടയും എന്ന ഭാഗത്ത് അവ്തരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ബ്രിട്ടീഷുകാരളട നിഷ്ഠൂരോയ  ട്ടാള നിയേളത്ത ളവ്ല്ലുവ്ിളിച്ചുളകാണ്ടായിരന്നു നഗരത്തിളല സേരങ്ങൾ.  
ഇതിനായി 16 വ്യസ്സിന് താളഴയുള്ള കുട്ടികൾ വ്ീരവ്ാനരമസന രൂ ീകരിച്ചു  ട്ടാള നിയേത്തിളെ ഭാഗോയി 
നിശ്ചലവം നിശ്ബ്ദവോയിരന്ന നഗരത്തിമലക്ക് ത്രിവ്ർണ താകയും വ്ീശ്ി വ്ീരവ്ാനരമസന ഇരപിളയത്തുന്ന 
കാഴ്ച ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്. അവ്ളര  ിന്തുടർന്ന് ഖദർധാരികളും നാരിമസവ്ാസേിതി അംഗങ്ങളും എത്തി സവാതന്ത്ര്യം 
അളല്ലങ്കിൽ േരണം എന്നായിരന്നു മുദ്രാവ്ാകയം.  ട്ടാളവ്ാഹനങ്ങളും കൂടി എത്തിമച്ചർന്നമതാളട അളതാര 
തീക്ഷണോയ സേരമുഖോയി ോറി. 

വ്ീരവ്ാനരമസനയുളട അംഗോയിരന്ന കുട്ടി മലാക്ക്ടവ്റിൽ കയറി  താക ഉയർത്തുന്നതും ളവ്ടിമയറ്റ് 
ളവ്ള്ളിൽപ്പക്ഷിളയമ ാളല രക്തസാക്ഷി ആവന്നതും ഉജ്ജവലോയ സന്ദർഭോണ്. അവ്ളെ ആത്മാർപ്പണവം 
ധീരതയും ആദർശ്ശുദ്ധ്ിയും ആളരയും വ്ശ്ീകരിക്കും, ആമവ്ശ്ഭരിതരാക്കും. 

മലാക്ക് ടവ്റിൽ കയറി  താക നാട്ടിനിൽക്കുന്ന  അവ്ളെ നിൽപ്പ്  മദശ്ാഭിോനികൾക്ക് അവ്ിസ്മരണീയോണ്. 
േഹാഭാരതയുദ്ധ്ത്തിൽ അസാോനയ വവ്ഭവ്ം കാട്ടി വ്ീരമൃതുവ്രിച്ച അഭിേനുവ്ിമനാട് ഈ കുട്ടിളയ കഥാകാരി 
ഉ േിക്കുന്നുണ്ട്. അമതാളട ഈ സന്ദർഭത്തിന്  ഇതിഹാസതുലയോയ  ഒര ോനം ലഭിക്കുന്നു. ഇന്തയയുളട 
വ്ീര ാരപരയവോയി അത് കണ്ണിമചർക്കളപ്പടുന്നു. ളവ്ടിമയറ്റുവ്ീണ കുട്ടിളയ വ്ാരിളയടുത്ത സ്ത്രീളയ 
ഭാരതോതാവ്ിമനാട് സാദൃശ്യ ള ടുത്തുന്നത് ഗംഭീരോണ്. 

കുടുംബം ഉമ ക്ഷിച്ച്  സാമൂഹിക േവ്ർത്തകയായി, ഗാന്ധ്ിജിയുളട അനുയായിയായി, സവാതന്ത്ര്യം 
ലഭിച്ചതിനുമശ്ഷം സനയാസിനിയായി, ബ്രിട്ടീഷുകാരളട നിരവ്ധി  ീഡനങ്ങൾക്കിരയായിട്ടം രാജയത്തിളെ 
അഖണ്ഡോയ സവാതന്ത്ര്യളേന്ന ആദർശ്ത്തിൽ നിന്ന്  ിന്തിരിയാതിരന്ന സ്ത്രീയാണ് മദവ്ി ബഹൻ. ഇത് 
എക്കാലളത്തയും നിസവാർത്ഥോയ ആദർശ്ോണ്. 

ഈ ആദർശ് ശുദ്ധ്ി ഉണ്ടായിരളന്നങ്കിൽ ഇന്നളത്ത ഇന്തയ അഴിേതിക്കാരളടയും അധികാരമോഹികളുമടയും 
ആയി ോറുക ഇല്ലായിരന്നു എന്ന ചിന്ത വ്ായനക്കാരനിൽ ഉണർത്താൻ മദവ്ിബഹൻ എന്ന കഥാ ാത്രത്തിന് 
കഴിയുന്നുണ്ട്. സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ േവ്ർത്തനം ജീവ്ിത ഭദ്രതളയ തകർമത്തക്കാളേന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവ്രളട  
േതിനിധിയായി തങ്കം നായമരയും  ഈ ഭാഗത്ത്  അവ്തരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യുദ്ധ്ത്തിളെ തീജവാലകൾ രാജയത്തിളെ 
അകത്തും പുറത്തും അളിപ്പടർന്നിരന്നത് എത്രമത്താളം ഭീകരോയിരന്നുളവ്ന്ന്  ഈ ഭാഗം വ്യക്തോക്കുന്നുണ്ട്. 

ഇന്തയാ േഹാരാജയത്തിളെ സവാതന്ത്ര്യത്തിനു മവ്ണ്ടിയുള്ള മ ാരാട്ടത്തിൽ  ിടഞ്ഞുവ്ീണ കുട്ടിളയയും  ആ കുട്ടിളയ 
വ്ാരിളയടുക്കാനുള്ള വധരയം കാണിച്ച ഉജ്ജവലയും ഗംഭീരവ്ദനയുോയ  സ്ത്രീളയയും അവ്തരിപ്പിച്ചത്  വ്ഴി  
സവാതന്ത്ര്യസേര തീക്ഷ്ണത വ്ായനക്കാരനിമലക്ക്  കരാൻ  കഥകാരിക്ക്  കഴിയുന്നുണ്ട്. 

 

 

 

 

ബി.അജയകുോർ , എച്ച്.എസ്.എസ്. ടി േലയാളം , ഗവ്. എച്ച്.എസ്.എസ്. ചുനക്കര 

മരഖ ആർ താങ്കൾ , എച്ച്.എസ്. എസ്. ടി. േലയാളം , ഡി.ബി എച്ച്.എസ്.എസ്. തകഴി 
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േിയ വ്ിദയാർത്ഥികളള , 

 

HSS Mozhi  -  ഹയർ ളസക്കണ്ടറി േലയാളം  അധയാകരളട ഒര കൂട്ടായ്മയാണ്. + 1 , +2 േലയാളം 
വ്ിദയാർത്ഥികൾക്കാവ്ശ്യോയ  ഠന വ്ിഭവ്ങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. 

- മൂന്ന് തലത്തിലാണ് അവ് ആസൂത്രണം ളചയ്തിരിക്കുന്നത്. 

1 . YouTube Channel -  ാഠയ ദ്ധ്തി ഉമദ്ദശ്യങ്ങളളയും ടീച്ചർ ളടക്സ്റ്റിളനയും കൃതയോയി  ിന്തുടരന്ന 

വ്ീഡിമയാ ലാസുകൾ ചാനലിൽ ലഭയോക്കിയിരിക്കുന്നു. Link : - Click Here 

2 . Telegram Channel : + 1 , +2 ലാസുകൾക്ക് ളവ്മവ്വളറ ചാനലുകൾ ഉണ്ട്. യു ടൂബ് ചാനലിളല 
ലാസുകൾ ക്രേോയി ഇവ്ിളട കാണാം. കൂടാളത  ാഠഭാഗവോയി ബന്ധ്ളപ്പട്ട അധിക വ്ിവ്രങ്ങൾ , 
ആഡിമയാകൾ, വ്ീഡിമയാകൾ , ോതൃകാ മചാദയങ്ങൾ, മചാമദയാത്തരങ്ങൾ , മനാട്ട് തുടങ്ങിയവ് ഇവ്ിളട 

ലഭയോയിരിക്കും. +1 Channel Link  :  Click Here 

3 . Note - ഓമരാ  ാഠഭാഗത്തിളെയും മനാട്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. ളടലഗ്രാം ചാനലിനു പുറമേ, 

ഇമപ്പാൾ HSS Live വ്ഴിയും മനാട്ട് ലഭയോക്കിയിരിക്കുന്നു. 

      ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ +2  ഠന സഹായി e book രൂ ത്തിൽ Amazon ൽ ലഭയോക്കിയിരിക്കുന്നു.  

         Link : Click Here 

വ്ീഡിമയാ ലാസുകളും മനാട്ടം ഉ മയാഗിച്ച്  ഠനം മുമന്നാട്ട ളകാണ്ടുമ ാവക. ഫുൾ മസ്കാർ മനടാൻ 
അവ് നിങ്ങളള സഹായിക്കുക തളന്ന ളചയ്യം. 

 

                                                             മേഹമത്താളട, 

                                                     hssMozhi 
 

 

Pl Visit Our Online Malayalam Books Shop 

https://www.amazon.in/shop/highersecondarymalayalamclass 
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