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1.െചറതായില െചറപം-ഉണായി വാരിയര
പതിെനടാം നറാണില ജീവിചിരന ഉണായി വാരയര രചിചതാണ് നളചരിതം ആടകഥ.നാലദിവസമായിടാണ് ആടിതീര
കല.സംസതവം മണിപവാളവം ശദമലയാളപദങളം കവി ഉേയാഗിചിരികന.കഥകളിയെട സാഹിതയരപമാണ് ആടകഥ.
നളചരിതം ഓനാം ദിവസതില നിെനടതതാണ് പാഠഭാഗം.നളെനകറിച് േകടറിഞ് മനസിളകി നിലകന ദമയനിെയ
കളിയാകനേതാഴിമാര.അനരാഗിണിയായ ദമയനിയെട മനിേലക് പറനിറങന ഹംസം.ദമയനിയെട മാനസീകാവസ വയക
മാകന ഉദയാനവരണന.ഹംസതിെന സൗനരയം വയകമാകന വിവരണം.ദമയനിയമായി ചങാതം കടി ദതദൗതയം പാലികന
ഹംസം .ഇതാണ് പാഠതിെന ആശയം.
ഔചിതയം
'െചറതായില െചറപം' എന ശീരഷകം എതമാതം ഉചിതമാണ്.
-െചറതാകക എനതെകാണ് അരതമാകനത്. കറയക,ഇലാതാകക.
-െചറപം എന വാകിെന അരതവം ആശയവം
ശദിേകണവ
*കടിതം(അവന െചറപമാണ്.)
*ശീരഷകതിെന അരതവം ആശയവം കെണതണം
*യൗവനം(െചറപകാരന,െചറപകാരി)
*സവനം നിരീകണവം വിലയിരതലം നടകണം.
-െചറപം കറഞില.,കടിതം വിടമാറിയില.
*അനേയാജയത / േചരച വയകമാകണം.
ഈ ആശയതില നിനം ശീരഷകം പരിേശാധികാം.
-അഭിപായം പകടിപികന സനരഭം കെണതണം.
-യൗവനതിേലെകതിയിടം കടികളിവിടമാറാത ദമയനി.
-മറളവര പരിഹസികെമന ഉപേദശം നലന ഗണകാംകി( ഹംസം)
-അഭിപായം പകടിപിച ആളെട ഉേദശയം വയകമാകണം( നല ചിന / േമാശം ചിന)
പാഠാശയതിെന െപാരള വയകമായി ലഭികന ശീരഷകതിെന പേതയകത. ഈ കാരയങള സമയവം േസാറം പരിഗണിച്
എഴതണം
വിശകലനം
“ചലദളിഝങാരം െചവികളിലംഗാരം
േകാകിലകജിതങള െകാടിയ കരണശലങള
കസമസൗരഭം നാസാകഹരസരൈസരിഭ-

മതിദ:ഖകാരണമിനാരാമസഞരണം.”
-നലകിയിരികന വരികളെട സനരഭവം ആശയവം വയകമാകണം.
-നളേനാടള പണയതിനാല മനസിളകിയവളായ ദമയനിയെട അവസ.
-വണകളെട മളല െചവിക് അംഗാരം( തീകനല),കയിലകളെട കകല െചവിയില ശലം കതിയിറകന അനഭവം,
പകളെട ഗനം േപാതകള ഇറങി കലകിയ കളതില നിനയരന െചളിയെട ദരഗനമായി അനഭവെപടല.
-ഈ മാനസീകാവസയാല ആരാമസഞരണം (ആരാമം-പേനാടം) നലകന ദ:ഖം.
-വരികളെട പേയാഗസവിേശഷതകള തിരിചറിയണം.
-നല ശബങള േമാശമായി അനഭവെപടല
-സഗനം ദരഗനമായി േതാനല.
-സേനാഷമണാകന കാരയങെളാെക ദ:ഖം നലകനവയായിതീരല.
- സവനം നിരീകണം വിശകലനം.
-മനസിളകിയിരികനവരക് ,മറളവരക് ആഹാദം നലകനവ വിപരീതാനഭവം നലകന.
പേയാഗഭംഗി /വരണനാപാടവം
“മിനലെകാടിയിറങി മനിേല വരികേയാ?
വിധമണലമിറങി കിതിയിേല േപാരികേയാ?
സവരണവരണമാമനം പറനിങ വരികേയാ?
കണകളകിത നല പീയഷഝരികേയാ?”
-കാവയഭാഗതിെന സനരഭം വയകമാകണം.
-നളേനാടള േസഹതിനാല മനസിളകിയവളായ ദമയനിയെട അവസ.
-പേനാടതിേലകള യാത നലകന അനഭവം.
- ഹംസതിെന അവതരിപിചിരികനതിെല കവിയെട ഭാഷാപേയാഗപാടവം.
-മിനലെകാടി,വിധമണലം,സവരണവരണാമാമനം,പീയഷഝരിക
-പറനിറങന ഹംസതിെന വരണന കാവയഭാഗതിന് നലന ഭംഗി.
-ഹംസെത പലതായി കാണക.-മിനലെകാടി, വിധമണലം.
-മിനലെകാടി ,വിധമണലം എനിവയമായി ഹംസതിനള സാമയം.-ഹംസതിെന സൗനരയം,പറനിറങനതിെന
േവഗത.
-ദമയനിയെട മനസിലണാകിയ വിസയം.
-ഭാഷാപരമായ സവിേശഷതകള കെണതല
-ഹംസതിെന വരവ് മിനലെകാടിയായം ചനമണലതിെന ഇറങിവരവായം കലിചതിെല സാദശ ഭംഗി.
-പീയഷഝരികേയാ എന പേയാഗം കാഴയെട അനഭവെത പകരല
-മനിേല വരിക,കിതിയേല േപാരിക,പറനിങ് വരിക എനീ കിയാപദങള കാണികന ഹംസതിെന ചടലചലനം
കാവയഭാഗതിന് നലകന ഭംഗി.
-ഈ കാരയങളം സമയവം േസാറം പരിഗണിച് ആശയം അവതരിപികണം.
നിരീകണം / വിലയിരതല
-"ഉതമനായ ദതനണാേകണന ഗണങള തികഞ ദതനാണ് ഹംസം"-ഈ പസാവനെയ വിലയിരതക.
-ഹംസം ദതവഹിേകണിവന സനരഭം വയകമാകണം.(നളനമായള കരാര)
-ദതതനണാേകണന പേതയക സവിേശഷതകള തിരിചറിയണം.
-വിശവാസം ,ഉതരവാദിതവം,വിനയം,ആതവിശവാസം,ഇടെപടലകളിെലകൗശലം,വാകപാടവം,ആകരഷണൈവഭവം
-കാവയഭാഗത്, ഹംസം ദമയനിയെട വിശവാസം േനടിെയടകന പേതയകതകള കെണതണം.
-അനേയാജയമായ സമയത് സേനശം ധരിപികനതിലള ഹംസതിെന സാമരതയം വയകതമാകണം.

2.മരിഞേപരീം േചാറം-വി ആര കഷചനന
കഥകളിെയകാള പാചീനമായ കലാരപമാണ് കടിയാടം.സഭദാദനഞയം കടിയാടതിെല വിദഷകെന പറപാടം പരഷാര
തവിവരണവമടങന വിദഷകനിരവഹണം ചാകയാനമാര അവതരിപികനതാണ് പരഷാരതകത്.പരഷാരതകതിെല വിദ
ഷകപറപാട്എന ഭാഗതില നിെനടതതാണ് പാഠഭാഗം.കൗണിനയന എന വിദഷകെന ധരമപതരെട േസവകനാകാന ഗാമ
പമഖര െതരെഞടകന. ദാരിദദ:ഖം പറഞ് ധരമപതരെട ആശിതനാകന.വിദഷകെന കഥപറചിലിെന സവിേശഷതഹാസയ
മാണ്.നിരേദാഷഹാസയവം േബാധപരവമള ഹാസയവം ആേകപഹാസയവം പേയാഗികന.ചാകയാരെട ഈ സവിേശഷത പിനീട്
നമയാരം സവീകരിചിരന.വാെമാഴിയെട സൗനരയവം ഉചാരണതിെല നീടികറകലകളിലെടയള ൈശലീപേയാഗവംചാകയാരെട
സവിേശഷതകളാണ്.സാമഹയവിമരശനം നടതന ചാകയാര, അധികാരസാനതിരികനവരെടയം ഉയരന ജാതികാരെടയം
സാംസാരികജീരണതയം ജീവിതാധ:പതനവം തറനകാണികന.പരാണകഥകളിലെടയാണ് ചാകയാര സമകാലികാവസെയ അവ
തരിപികനത്.കഞന നമയാെര ഈ രീതി സവാധീനിചിടളതായി കാണാം.
വിശകലനം
“അതിനാരാനാ തീരമാനിേച .പാേചവാ ,നീലാണേനാ അേതാ എളധളധളംപേളയാ?”
-വിദഷകന പേയാഗിചിരികന േപരകളെട പേതയകതകള തിരിചറിയണം.
-സാധാരണകാരെട േപരകള
-വയകിനാമമലാതത്,വീടേപരാകാം.
-സമഹതിെല ഉനതര വീടേപരിലം (തറവാടിതം കാണികാന) അറിയെപടാറണ്.
-എളധളധളംപളി എന പേയാഗതിെല ആഢയതവം.മഹിമ.
-േപരില അരതമിെലങിലം ആഢയതം മതിെയന ഉനതരെട രീതിെയ പരിഹസികല
-ഈ ആശയങേളാട് നിങള കെണതിയ കാരയങളം കടിേചരത് സമയവം േസാറം പരിഗണിച് കറിപ് തയാറാകണം.
താരതമയകറിപ്
“കാളെപെറന േകടാല കയെറടകക" -പഴെഞാല്.
“ താമസിചാല ആെള മാറയാേലാ .അങെന വനാല കതിരപറം കനാവം.കറചദരം െചനപഴാ ഓരതത്,ഏത് രാജാവിെന
അടേതകാ േപാണത് െനാനം േചാദികയണായിലയാന്.”-മരിഞേപരീം േചാറം.
-പഴെഞാലിെന ആശയം വിശദമാകണം.
-മനപിനേനാകാെത ചാടിപറെപടന പകതം.
ശദിേകണത്.
-തിരിചറിവ് ഉണായിരിേകണതിെന ആവശയം.
*പഴെഞാലിെന ആശയം കെണതണം.
-എവിേടകാണ് േപാേകണെതന് മനസിലാകാെത ചാടിപറെപട
*തനിരികന ഭാഗവമായി ആശയം
കൗണിനയനില(വിദഷകനില) കാണാന കഴിയന പേതയകത.
ബനിപികാന കഴിയണം.
-കടംബതിെല ദാരിദയം,
*സവനം നിരീകണവം വിശകലനേശഷിയം
-ഏറപറയനതിലെട െവളിെപടന ഹാസയതിെന തലം.
-സാമഹയവിമരശനം,ആേകപഹാസയം,ആതപരിഹാസം
-കടതല കടിേചരകലകേളാെട,േസാറം സമയവം പരിഗണിച് വിശദീകരികക.
നിരീകണം / വിലയിരതല
- “നനയല,എെന രസികതം ഇഷെപടിേടാ എേനാ,അേദഹതിെന േസവകനാരിെലാരാളായി നിയമിച.പിനവിെടാര
താമസണായിടണ്,അയാ....... േതചകളി,ചതരവിധേഭാജയരസങേളാടംകടിയ ഭകണം,സഖായ ഉറകം,േനരംേപാക്
പറയല്.ഇങനങ്ട് കഴിയാന തടങി.”
-സമകാലികജീവിതചിതം വിദഷകെന െവളിെപടതലില എതമാതം െതളിയനണ്.
-ഗദയഭാഗതനിനം കെണതാവനത്.
-ആരെട വാകകളാണിത്?കൗണിനയന എന വിദഷകെന

-അേദഹതിന ൈകവന േനടം?ശദിേകണത്.
ധരമപതരെട േസവകനായിതീരന.
*വിദഷകെന വാകകളിെല ആശയം തിരിചറിയണം.
-കൗണിനയെന മന ജീവിതാവസ?
*സമകാലികസമഹതിെല അവസകള മനസിലാകണം
- ദാരിദയം
*രണിെലയം െപാതഅവസകള ഗഹികണം.
-രാജേസവകനായിതീരനേപാഴണായ മാറം?
*രണ് സാമഹികാവസകെളയം ഉചിതമായി ബനിപികണം.
-കഷപാടകള തീരന.േതചകളിചം നല ഭകണം കഴിചം ഉറങിയം േനരേമാക് പറഞം സഖമായി ജീവികാന കഴിഞ
-പതിയ േനടങളിലെട വിദഷകന ധവനിപികന പരിഹാസം?
-കടമകളം ഉതരവാദിതങളം മറന് രാജേസവകപദവിയില സഖിച് കഴിയക.
-വിദഷകെന പരിഹാസെത ഇനെത സാമഹികാവസയില കാണാന കഴിയനേണാ?
-ഇനെത സമഹതിലം െതാഴിലിലാെത ഏെറ കഷെപട് സരകാര േജാലിേയാ മേറാ ലഭിചാല വിദഷകെന സവഭാവം
കാണികനവെര കാണാന കഴിയം. -ഇതരതിലള കടതല ആശയങള കെണതക.സമയവം േസാറം പരിഗണികക

3.ആരട് അറാക്-എം .മകനന
കല കേമാളചരകാകകയം ആഡംബരതിെന ചിഹമായി മാറകയം െചയെകാണിരികന ആധനിക കാലത് കലാകാര
നമാതമല ,യഥാരത കലാസവാദകനം അനഭവിേകണിവരന ദരിതങെള അവതരിപികകയാണ് 'ആരട് അറാക് 'എന കഥയി
ലെട എം.മകനനപതസാപനതില കലാനിരപകനാണ് ശിവരാമന.ജനപിയകലകളക് പിറെകപായാെത നല കലകെള
െനേഞാട് േചരകനയാള.പതതിെന കാഴപാടില മാറമണാകന.മികവിനായി അവര ജനപിയകലകളക് പാധാനയം നലന.
കലാനിരപകനായ ശിവരാമേനാടഫാഷനേഷാ റിേപാരട് െചയാന ആവശയെപെടങിലം അേദഹം അതിന തയറാകാതതിനാല,
എഴതിെകാടത കലാനിരപണം പതംപസിദീകരികനില.നിരാശനായി വീടിെലതന ശിവരാമെന ,തനിക് ചിതരചനയ്
സമാനം കിടിയ ചിതം കാണികന മകള .കെറ വരകളം വതങളമിട് 'എെന അചന'എനേപരിട ആചിതം യഥാരതകലയിലം
കളനാണയങളെണന തിരിചറിവിേലക് ശിവരാമന എതന.മയഴിപഴയെട തീരങളില,ഡലഹി,ഹരിദവാറില മണിമഴങന,
ൈദവതിെന വികതികള,േകശവെന വിലാപങള കതികള.
ശീരഷകതിെന ഔചിതയം
-'ആരട് അറാക്' എന ശീരഷകം കഥയ് എതമാതം േയാജികന.
-ശീരഷകം നലന അരതങളം ആശയവം
*ഹാരട് അറാക്.
*ആകമണം.
*കലയ് േനെരയള ആകമണം.
*കലയെട മരണം
-ശീരഷകം വിശകലനം െചയേമാള
*കലെയ ജീവതലയം േസഹികനവരെട ദരനം.
*കലയില കളനാണയങളെട കടനകയറം.
*യഥാരത കലയ് സാനമിലാത അവസ
-യഥാരതകലാസവാദകെന അവസ.
*യഥാരതകലാസവാദകനം നാശം സംഭവികന.
*യഥാരതകല തിരിചറിയെപടാത അവസയണാകന.
*കലാരംഗതം കളനാണയങള െപരകന.
– ഈ ആശയങളം കടതല കെണതലകളം നിരീകണങളെടയം അടിസാനതില കറിപ് തയാറാകക.
പതികരണകറിപ്
– “േഹ മനഷയാ,േപനയ് ശകിേവണെമങില ഇറചിയം മീനം തിനണം.”

-ആധനികകാലെത മനഷയരെട ചിനയാണിത്.മാനഷീകതയെട സാനത് െപാഫഷനിലിസം കടനവനേപാള
ചിനാഗതിയിലം മാറം വന.ഇതരം കാഴപാടിേനാട് എങെന പതികരികം.
-ഭകണം ഓര സംസാരമാെണന ചിന മാറിയത്.
*ഭകണം ശാരീരികാവശയതിനളതാെണന കാരയം
*ശാരീരികകമതയളവരക് മാതേമ ശകമായി പതികരികാന കഴിയ എന െതറിദാരണ.
ശദിേകണത്
*ഇറചിയം മീനംമാതമാണ് നല ഭകണെമന ചിനാഗതി.
*ആശയം വയകമായിഗഹിചിടണ്.
-ഭകണതിെന അടിസാനതില മനഷയെര േവരതിരികല
*നിരീകണതിെല വയകത
*മീനം ഇറചിയം കഴികനവരേക ശകിയണാക എന കാഴപാട്.
*വയകമായ അഭിപായം േരഖെപടതല
*ഇതരം ഭകണം കഴികാന കഴിയാതവരെട േനെരയള പരിഹാസം.
-കടതല ആശയങളം നിരീകണങളം ഉളെപടതി കറിപ് തയറാകക
ശദിേകണത്
െപാരള കെണതല
*പസാവനയെട െപാരള കെണതിയിടണ്.
-'കേയറകാരകാണ് ഇന് സമഹതില സാനം' *പസാവനയം ശിവരാമെന ജീവിതതിെന ബനം തിരിചറിഞിടണ്.
-മരിഞേപരീം േചാറം എന പാഠതിെല വിദഷകെന ഈ പസാവന 'ആരട് അറാക് 'എന കഥയിെല ശിവരാമെന
ജീവിതവമായി എത മാതം േയാജികനണ്.
-പസാവനയെട െപാരള തിരിചറിയല
-മാനവസമഹം േനരിടന വയതയസങളായ ൈകേയറങള.
*രാജയങളകേമല,ഭാഷകളകേമല,പകതിവിഭവങളകേമല,മനഷയാവകാശങളകേമല.
-ശിവരാമെന േനെരയള ൈകേയറം ഏതതരതിലളതാണ്?
*മനഷയാവകാശതിനേനെരയള ൈകേയറം.
-ശിവരാമെന ജീവിതതില ൈകേയറം നടതിയവര
*െഡപയടി എഡിറരമാരായ ഗിരിരാജന,രവിഭഷണ,പതതില െടയിനിയായി േചരന ജീനസിട െപണകടി.
-ൈകേയറങളെട ഫലമായി ശിവരാമന് േനരിേടണിവനത്.
*െതാഴില നഷമായി.ൈകേയറകാര അത് പിടിെചടത.
കടകാരമായി ചരച െചയ് കടതല കാരയങള കെണതി പവരതനതിനള ഉതരം തയാറാകമേലാ.
ഉപനയാസം
-'പതിയ കാലഘടതിെന പേതയകതകളകനസരിച് മാറാന തയാറാകാതതാണ് ശിവരാമെന പരാജയതിന്
കാരണം'ഈ പസാവനെയ ശിവരാമെന ജീവിതവമായി ബനെപടതി സമരതികക.
-ആരട് അറാക് എന കഥയെട പേമയം
ശദിേകണത്.
• കല കചവടവലകരികെപടന ആധനിക കാലം.
*ഘടന (ഉചിതശീരഷകം,ആമഖം,അപഗഥനം
*കലകള ഏെതാെക തരതില കചവടവലരികെപടനണ്? ഉപസംഹാരം)പാലികണം.
*കലാമലയതിന് പാധാനയം നലാെത പരസയങളാകക.
*പേമയം മനസിലാകണം.ഉചിത ഭാഷയില അവതരണം.
*
- ശിവരാമെന കടംബജീവിതതിെന പരാധീനതകളായി കെണതാവനവ
*ദാരിദയം,ഭാരയയെട അസഖം
– കലേയാടള ശിവരാമെന മേനാഭാവംഎങെനയളതാണ്?
•

ജനപിയ കലയെട പിറെകേപാകാെത യഥാരത കലെയ േസഹികന കലാനിരപകന.

• യഥാരതകലെയ േസഹികനതിനാല െതാഴിലനഷെപടേമാഴം കീഴടങാത സവഭാവം.
-കലെയയം കചവടമായി കാണന മറളവര
•

പതതിെന കചവടം കടനതിനായി ഏത് വഴിയം സവീകരികന എഡിറരമാര

•

കലയെട മഹതവമറിയാെത ഏതിനം വാരതകള തയാറാകാന നിലകന പതിയ എഴതകാര.

– എെനാെക മാറങളാണ് സാപനതില വനത് ?
• കമയടരവലരണം,എയരകണീഷനിങ്.
-ശിവരാമന് െതാഴില നഷെപടാനിടയായ സാഹചരയം എനായിരന?
*ജനപിയ കലാരപമായ ഫാഷനേഷായ് വാരതാകറിപ് തയറാകി നലാതത്.
– കടതല കെണതലകള നടതി സമയം േസാര എനിവ പരിഗണിച് ഉപനയാസം തയാറാകക.
പഭാഷണം
-'കലകളിെല കളനാണയങള യഥാരതകലകളക് ഭീഷണിേയാ?' ഈ വിഷയതില ഓര പഭാഷണം തയാറാകക.
-കലകളെട ഉദഭവം.വയതയസ കലകള
•

ഗഹാചിതങള,(അജന ,എേലാറ,)

•

നാേടാടികലകള

ശദിേകണത്.
*പഭാഷണതിെന ഘടന പാലികണം
(അഭിസംേബാധന,വിഷയാവതരണം,)
*ആശയകമീകരണം
*ഉളടകം

• സംഗീത നതാദികലകള
-കലയെട വളരച
*േകതകലകള,ശാസീയകലകള
*കലാസംരകണ പവരതനങള
-പതിയകലാരപങളെട വരവ്
•

സിനിമാററിക് ഡാനസ്

യനിറ് - 5
പാഠങള
െപാനാനി

-നമതിരി, തടകം - േകാവിലന, കടമനിട - കടമനിട,

ഉരളികനതിെന ലതിനിയ- സകറിയ

ചവടിനിലകന മണാണ് നമെട ശകിയം വളരചയെട ഊരജവം.േദശവം േദശീയേബാധവം സാഹിതയേലാകെതയം
ശകമായി സഹായിചിരന.സവനം േദശെത പാടിപകഴാത കവിേയാ കലാകാരേനാ ഉണാകില.േദശം എന പദം അനഭവവം
അഭിമാനവമാണ്.
എഴതകാരന
കതികള
പവരതനേമഖല
നമതിരി

േരഖകള

ചിതകല

േകാവിലന

േതാറങള,തടകം,എ ൈമനസ് ബി,ജനാനരങള,ഭരതന

കഥാകത്,േനാവലിസ്

കടമനിട

കടമനിട,കാടാളന,കറതി,ശാന,

കവി

സകറിയ

ആരകറിയാം,ൈപസ് ദ േലാഡ്,ഭാസരപേടലരം എെന ജീവിതവം െചറകഥാകത്

വിശകലനം

െപാനാനി- നമതിരി.

-ഓര വയകിെയ സഷികനതില േദശതിെന സവാധീനം ശകമാണ്.അതിനാല േദശെത ആവിഷരികല സവതവാവിഷാ
രമായി മാറന.േരഖകള നമതിരി എന ചിതകാരെന േദശമായ െപാനാനിയെട ൈവവിധയങളെട േരഖെപടതലാണ്.
നമതിരിയെട ചിതങളെട സവിേശഷതകള കെണതി പസാവനെയവിശകലനം െചയക തയാറാകക
നമതിരിയെട വരകെള എങെനെയാെക േനാകികാണാം.
-വരയിെല ൈവവിധയം.
*ഗാമദശയം-പഴയമാതകയിലള െകടിടങള,വായനശാല.
-ചിതങളെട പേതയകതകളായി കാണാന കഴിയനത്?
*വലിയരപങളായി വരകല,മനഷയരപതിെന ശരീരശാസാനപാതം െതറിച് വരകല
*കഥാപാതങളക് ലഭികന വയകതയം വയതയസതയം

-ചിതങളില നിനം കെണതാവനത്.
*കാലഘടതിെന വയതയസ ജീവിതരീതികെള തിരിചറിയാന കഴിയന.
– വരയില പഴമ െതളിയന രീതിയിലള പഴയകാലെത വരചിടല.
*പഴയകാലെത യാതാരീതികള എങെന ചിതകാരന വയകമാകന?
•

വളങളെടയം മറം ചിതീകരണം

• ജലപാതയെട ചിതീകരണം.
*െകടിടങളെട ചിതീകരണം.
കടകാരമായി ചരചെചയ് കടതല കാരയങള കെണത.
-കടതല പേതയകതകള കടിേചരത് കറിപ് പരതിയാകക.
ലഘകറിപ്
-േദശെത ആവിഷരികേമാള വരയിലം ഭാഷാപേയാഗതിലം നമതിരി ഏെതാെക ഘടകങളക് പാധാനയം
നലിയിടണ്.ലഘകറിപ് തയാറാകക.
-വരയില -യാതാമാരഗങള,െകടിടങളെട രപകലന.
*തറമഖം,േകതം,വഴികള,േതാടകള,െകടിടങള,വസധാരണരീതി
അനഷാനങള,ജീവിതരീതി.
-പശാതലതിെന വിശദീകരണതിേലക് െചലാത വര.
ശദിേകണത്.
-വാെമാഴിയെട താളം അനഭവെപടന വര.
*നമതിരിയെട രചനാരീതിയെട പേതയകതകള
-ഭാഷയില
*വരയം ഭാഷയം തമിലള ബനം
-ചിതങെള പരിപികന തരതിലള ഭാഷ.
*ഉചിതഭാഷ.
-വിേശഷണങള ഓഴിവാകിയള ഭാഷ.
-വാെമാഴിയെട താളം അനഭവെപടന വിവരണം.

തടകം.-േകാവിലന
മപിലിേശരി േദശതിെന അറനറിലപരം വരഷെത ചരിതകഥനം.സവനം േദശമായ കണാണിേശരി തെനയാണ് േനാവ
ലിെലമപിലിേശരി. േദശചരിതം േനാവലാകേമാള,ചരിതവസതകള സതയാതകമായം യകിപരവമായംേരഖെപടതേമാള അത്
സരഗാതകരചനയാകില.തടകം മപിലിേശരി േദശെത സഷിച അേനകമനഷയരെടജീവിതഭമിയാണ്.പരാവതസമദമാണ്
തടകം.സമഹം വളരതിെയടത പാേദശികപരാവതവം ചരിതസംഭവങളെട നാടകീയതയം പരാണകഥകളിെല സനരഭസചനയം
േനാവലിസ് സഷിച കലിതകഥകളം ഇതിലകാണാം.നാടജനങളം ചരിതപരഷനാരം കഥാപാതങളായി നിറഞാടന തടകം ,
ആഖയാനതിെന അനനയതയാലം താളതനിമയള ഭാഷാൈശലി െകാണം ശേദയമാണ്.
വിശകലനകറിപ്
-കാരഷികജീവിതവം ഗാമീണ സംസാരതിെന മദയം പഴയകാലതിെന മിഴിവം പന:സഷികാന ആഖയാനമികവെകാണ്
'തടക'തിലെട േകാവിലന് കഴിഞിടേണാ?
പാഠഭാഗെത ആശയങള മനനിരതി പസാവനെയ വിശകലനം െചയ് കറിപ് തയാറാകക.
-കാരഷികജീവിതതിെന അടയാളങളായി എെനാക കെണതാം.?
*പാളെപാതി,പാണേകാല്
- ഗാമീണ സംസാരതിെന മദകളായി അവതരിപിച പാേദശികദാവിഡേദവതകള.
ശദിേകണത്
*പറകടി,മലവായി
*ആശയങള കെണതാന കഴിഞിടണ്.
-കഥാപാതങളെട അവതരണം
*പേയാഗങളം സവിേശഷതകളം കെണതിയിടണ്.
*െചമന,കാരി
*ആശയവിശകലനം നടതണം.
-പേയാഗങള-സവിേശഷതകള
*ആസവാദനാംശങളം സവനം നിരീകണങളം
*വാലകടം വാഴകടപേനാളം

-നാടറിവിെന സകമത കാണാന കഴിയന വിവരങള.
*െകാമിെനയം വാലിെനയം ലകണം േനാകി കനിെന െതരെഞടകല
-തണീരപനല
*വഴിയാതകാരക് ദാഹമറാനള ഗാമമനസിെന നന.
-മനഷയബനങളെട ആഴവം ഉദാരതയം വയകമാകന ഭാഗങള.
*ഉണീരകടിയെടയം കമളടിയെടയം ചങാതം
*അചനമമാേരാടം ഗരകനാേരാടമള ആദരം
*കബളിപികാന ശമിചവേരാടള െപരമാറം.
വിലയിരതല കറിപ്
-തടകതിെല പേയാഗങളം വരണനകളം രചനാൈശലിയം ഭാഷയെട സൗനരയതിന് കടതല മിഴിവ് പകരന.
പാഠതില നിനം വരണനകളം പേയാഗങളം കെണതി േകാവിലെന രചനാരീതിയം ഭാഷാപേയാഗതിെന
പേതയകതെയയം കറിച് വിലയിരതല കറിപ് തയാറാകക

-പേയാഗങള
*പറപാെടാരങക,തണകടക,കണ് െതാഴത് കമിടക,
ഇതരം പദപേയാഗങളെട പേതയകതകള കെണതണം
പറപാെടാരങക-യാേതാേദശയതിെന വിശദി
*
*

ശദിേകണത്
*പേയാഗസവിേശഷതകള കെണതണം
*രചനാൈശലികള തിരിചറിയണം.
*ഭാഷാരീതിയെട പേതയകത മനസിലാകണം

-വരണനകള,സവിേശഷതകള
*പാളെപാതിയം പറേകാലം,െചമനം കാരികം വടെകാമ്.
*വാലകടം വാഴകടപേനാളം.
*തണീരപനലില കയറി കതലടകി.
-ൈശലി

-വടകനപാടിെന രീതി.
-ഉണീരി മതപെന പറപാട്
*ഏഴരെവളപിെനണീറ് കളിച് കറിയിട് കടമയില െതചിപ ചടി ഉണീരികടി പറപാെടാരങി.
-കളരിപറപാടിെന രീതി.

കളരി അഭയാസതിെന താളം കണതാന കഴിയന വരണന.
*അരമടിശീലെകടി അരിവാള ചറി,
*അചെന വണങി അമെയ വണങി
*പറകടിെയ കമിട് മലവായിെയ െതാഴത്.
കടകാരമായി ചരചെചയ് കടതല ആശയങള കണതക. നിങളെട ആസവാദനാേശഷിയം നിരീകണങളം ഉപേയാഗിച്
നലകിയിരികന പവരതനതിന് ഉതരം കെണതാന ശമികമേലാ.

കടമനിട.-കടമനിട രാമകഷന
നാഗരീകജീവിതതിലലിയേമാഴം ഓര കളിരെതനലിെന തേലാടലേപാെല ഗാമജീവിതിെന ഓരമ മനസിന് ഊരജജം
പകരന.കമം െതറിയ ഓരമകളേപാെല ജീവിതം മേനാട് പായേമാഴം ഗാമജീവിതം തളിരണിഞനിലകം.അതരതില
േദശതിെന മദകള ആഴതില പതിഞകിടകന കവിതയാണ് കടമനിട. ഗാമതിലെടയള നടതതില, ജനനാടിെന
സജീവമായ ഓരമപതകകയാണ് കവി.ഓരമകളെട ആവിഷാരമായം ഓരമകളിലെടയള യാതയെട ആവിഷാരമായം കവിതെയ
വായികാം.

വരികളെടവിശകലനം
-'എണം െതറിയ ഓരമകള വീണം
കനിനചരിവില മാവിനെകാമില'
ഉണികളായി ഉറങെയണീെക"
-വരികളില െതളിയന പേയാഗഭംഗി വിശകലനം െചയ് കറിെപഴതക.
-നാടിെനകറിചള മായാത ഓരമകള കവി ഏെതാെക വാകകളിലെടയാണ് അവതരിപികനത്.?
*കനിനചരവ്,മാവിനെകാമ്,(ബാലയകാലം)
ശദിേകണത്
-പേയാഗസവിേശഷത
*ആശയം കെണതിയിടണ്.
*എണം െതറിയ ഓരമകള
*പേയാഗസവിേശഷത മനസിലാകണം
-ഇതരം പേയാഗതിെന സവിേശഷതെയനാകാം?
*വരികള വിശകലനം െചയണം.
-ഓരമയെട കമം െതറക
*ആസവാദനാംശങള കെണതണം.
*പായേമറക
*ബാലയം ,കൗമാരം ,യൗവനം ,വാരദകയം എനീ അവസകള
-നാടിെന വയതയസകാഴകള
ഇതരം കടതലകെണതലകള നടതാന ശമിക.അവ കടകാരമായി ചരച െചയ് കടതല വയകതവരതി തനിരികന
പവരതനതിന് ഉതരം നലകാന ശമികമേലാ.
ആസവാദനം
-േദശതിെന മദകള ആഴതില പതിഞകിടകന 'കടമനിട'യ് ഓരാസവാദനം തയാറാകക
-േദശതിെന വരണനയായി കവിതയില നിനം കെണതാവന വരികള.
*െനലിനതണ് മണകന വഴി,...........
*ഓലഞാലികിളി
*കനിനചരവ്
*ഇടിഞെപാളിഞ കളപടവ്
ഈ പേയാഗങളിലെട കവി നാടിെന നമെട മനപില എങെനെയാെക വയകമാകനണ്
എന് കെണതണം.
-ഓരമകള
കവി ഓരമകളക് നലകിയിരികന വിേശഷണവം അതിെന പേയാഗഭംഗിയം കെണതാന ശമികണം.
*കമം െതറിയ ഓരമകള
-ജീവിതനിരാശ
ശദിേകണത്
*നഷപണയം
*ആശയം വയകമാകണം.
-ഇനിയാനഭവവിവരണം
*വിലയിരതല നടകണം.
െവറം മാനസീകമായ ആഹാദം മാതമാേണാ ഗാമം കവിക് നലിരികനത് ?
*വയകമായനിരീകണം
*ഗാമതിെന നിറം -പകതി ഭംഗി,
*ഉചിതമായ അവതരണം.
*വയല
മണം -െനലിന തണിെന മണം
ഇനിയെമെനാെക കെണതാം?
*
*
*
-ആവിഷാരഭംഗി
*ഭതകാലം-കലടവാെകയിടിഞെപാളിഞ കളം

*വരതമാനകാലം-നാടിന നന കടിചമരിചകളം
-കടതല കെണതലകള നടതി ആശയപരണതനലക.വയകതയള ഭാഷയിലെട ഓര മികച ആസവാദനെമഴതാന
കടകാരശമികമേലാ.
കറിപ് തയാറാകക
-”കലടവാെകയിടിഞെപാളിഞ
കളതിന കടവില
തളതവളകള നാമം െചാലി
…....................................
നാടിന നനകടിച മരിച കളതില
ഭഗവതിമാതം പാതിരേനാകി നീരാടാടി.”
തനിരികന വരികള വിസകലനം െചയ് കളതിെന വരണനയിലെട ഭത-വരതമാനകാലെത കവി എങെനെയാെക
അവതരിപിചിരികന. നിങളെട നിരീകണം വയകമാകന ഓര കറിപ് തയാറാകക
-ആവിഷകരണരീതിയെട സവിേശഷതകളായി കെണതാവനവ.
*ഭതകാലവരണനപലരി-പലരിെയ കഴിഞകാലതിെന പതീകമായി കവി എങെനയായിരികാം കണിരികനത്?
ഇത േപാെല തളതവള,താമര,പാതിര എനീ പേയാഗങെളയം വയകമാകാന ശമികണം .
*വരതമാനകാലം-പായല,പാഴെചടി,
-സജീവത നഷെപട ഗാമം
-ഗാമതിെന പരകന അനഭവങള.
നിങളെട കടകാരെടയം കടതല വയകതയായി അധയാപകരെടയം സഹായം േതടമേലാ.

ഉരളികനതിെന ലതിനിയ- സകറിയ
ലതിനിയ എനാല സഷാവിേനാട് ഉരവിടള പാരതന.സകറിയെയ സഷിചത് േദശവം
അയലേദശങളമാണ്.അതരതിലാകേമാള ഉരളികനതിെന ലതിനിയ സകറിയയെട േദശസങീരതനമാണ്.
തെന നാടിെന പാരേശാലനമാണ് താന എന് എഴതകാരന തെന വയകമാകന.
വിലയിരതലകറിപ്
-”ഞാന േവെറാനമല;ഉരളികനതിെന കലിെനയം മണിെനയം കാറിെനയം മളിെനയം േമഘതിെനയം
െവളതിെനയം ഓര പാരേശവാലനം മാതമാണ്.”പാഠഭാഗെത ആശയങള മനനിരതി ഉരളികനെത കറിചള സകറിയെട കാഴപാട് വിലയിരതി ഓര കറിപ്
തയാറാകക
-തെന സഷിചതില നാടിനള പാധാനയെത സകറിയ െവളിവാകിയത് വയകമാകക.
-താന നാടിനപറതിെന ഉേപാലനമാെണന തിരിചറിവ്.
- തെനഗാമതിെല കഷി.
-ഗാമഭാഷജീവിതഭാഷ.
-ഗാമീണജീവിതതിെന താളം,ഹദൈയകയം.
-കടതല കെണതലകള നടതിയം അവയെട ഉളടകം വയകമാകിയം പവരതനതിന് ഉതരം തയാറാകമേലാ.
നിരീകണകറിപ് തയാറാകക
“ഉരളികനെത മനഷയര ചിരികാനം സേനാഷികാനം പഠിപിച.ആടയാഭരണങളിലാത ഓര ഭാഷ എനിക് തന.ആ
ഭാഷയെട പിനില ഓര ജീവിതലാളിതയമണായിരന.”േദശവം േദശഭാഷയമാണ് തെന പരണതെയന് സകറിയ പറയാെത പറയന. നാടിെന സകറിയേനാകികാണനത്

തനിലെട തനയയാണ് .ഓര വയകിയെട വളരചെയ നാട് എതമാതം സവാധീനികനണ് .പാഠഭാഗതിെന ആശയങള
കടിപേയാജനെപടതി ഓര കറിപ് തയാറാകക.
-ജീവിതതിെന വളരച േരഖെപടതിയത്.
-ഓര വയകിയെട വളരചയില നാട് എങെന സവാധീനികന എനത് തെന വളരചയിലെട സകറിയ െവളിെപടതിയത്.
-ഗാമീണനനയെട ഐകയം.
ശദിേകണത്
*ബനം,േസഹം
*ആശയം തിരിചറിയണം.
-ഗാമഭാഷയെട പേതയകത
*വയകമായ നിരീകണം.
*ഉചാരണം
*ഉചിതമായ അവതരണം.
*
പാഠഭാഗതനിനം കടതല ആശയങള കെണതി നിങളെട നിരീകണതിന് കടതല വയകത
ഉണാകക.കടകാരമായിചരച െചയ് ഉതരം എഴതാന ശമികമേലാ.

