
ഡയറ് തശര , രാമവരമപരം

എഴോതാല
(വായോനാതവ പവരതന പദതി 2016-17)

ജണ  19  വായനദിനം,  ോകരളതിെല  എലാ  വിദയാലയങളിലം  സവിോശഷമായ 
പവരതനപദതികള  ആസതണം  െചയ്  നടപിലാകകയാണ്.  തശര  ഡയറിെന  ോനതതവതില  ഒര 
വരഷം  നടപിലാോകണ  പവരതനങളെട  രപോരഖ  തയാറാകി  അവതരിപികകയാണ്. 
പരമരാഗതമായ പവരതനങള പരമാവധി ഒഴിവാകിെകാണാണ് വായനപവരതനങള ആസതണം 
െചയിടളത്. ഡയറ് തയാറാകിയിടള മന പവരതനങളില ചിലത് തടരകയമാവാം

വായന  ഏെതാരാളകം  മരനം  ചികിതയമാകനോതാെടാപം,  സരഗാതകതയെട  ഹദയം 
തറകല  കടിയാണ്.  അത്  പതിയ  അനഭവങള  ോതടലം  പങെവയലമാണ്,  ഉദാതമായ 
മാനവികതയിോലക്  ൈകോകാരതള  നടതമാണ്,  ഓരമ  പതകലാണ്,  അടതറിയലാണ്,  ഹദയം 
െകാരെതടകലാണ്, പതികരണമാണ്, പതിയ ജീവിതം പടതയരതലാണ്. 

എഴതജീവിതമറിയാം (ആലബം)

ോകരളതിെന  മഹതായ  എഴത  പാരമരയെത  അറിയനതിനള  പവരതനമായിടാണ് 
എഴതജീവിതം ആലബങളിലെട തയാറാകാന ആോലാചിചിടളത്.  ഒറ ോനാടതില എഴതാകാരെന 
തിരിചറിയാനം  അവരെട  സാഹിതയോലാകതിലള  പാധാനയവം  തിരിചറിയനതരതില 
ചിതങോളാെടാപം  വിവരണങളം  ോചരകാം.  പാഠഭാഗോതാടനബനിചള  ആലബോതാെടാപം 
വികസിപിോകണ ഒനാണിത്. ഉയരന കാസിോലക് ോപാകോനാറം ഈ ആലബവം വളോരണതണ്. 

കവിതാശകലങളിലെട

സഖദ:ഖസമിശമായ  ജീവിതതിെന  വയാഖയാനമാണ്  എകാലതം  നിലനിലകന 
കവിതാശകലങള.  ഇവ  ഓോരാ  ആഴയിലം  കടികള  ഹദിസമാകെട.  കവിവചനങള  ോബാരഡിോലാ 
ചാരടിോലാ എഴതിയിട് െചാലിെകാടകകയം കടികള ഭാഷാപസകതില എഴതിെയടകകയം െചയെട. 

അത്  വയാഖയാനവം  ചരചയം  െചയനതിലെട  ഒര  ജീവിതദരശനമാണ്  കടികളക  ലഭികനത്.  ചില 
കവിതാശകലങള ഉദാഹരണമായി നലകന. 

തീകം തനളിോല ോതാനിതടങീോത 
തീകായ ോവണെമനികെമന് 

- െചറശരി
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വാരിധി തനില തിരമാലകെളന ോപാെല 
ഭാരതീ പദാവലി ോതാോനണം കാോല കാോല 

- എഴതചന

നീരോപാള െപാെലയോളാര ോദഹതില 
വീരപമാതമണിങ കാണന
ഓരതിരിയാെത പാടെപടോനരം
ോനരത ോപാകമെതോന പറയാവ 

- പനാനം

ഭടജനങെട നടവിലെളാര പടയണികിഹ ോചരവാന
വടിവിയെനാര ചാര ോകരള ഭാഷ തെന ചിതം വര

- കഞന നമയാര

അനനമജാതമവരണനീയം 
ഈോലാകോഗാളം തിരിയന മാരഗം
അതിങെലങാെണാരിടതിരന
ോനാകന മരതയന കഥെയനകണ 

- നാലപാട നാരായണോമോനാന

അവനിവെനനറിയനെതാെകോയാരതാ-

ലവനിയിലാദിമമാെയാരാതരപം
അവനവനാതസഖതിനാചരിക-

നവയപരന സഖതിനായ് വോരണം
 - ശീനാരായണഗര

ഹാ! സഖങള െവറം ജാലം ആരറിവ നിയതിതന
താസ െപാങനതം െമെല താണ ോപാകതം 

- കമാരനാശാന

ഭാരതെമന ോപര ോകടാലഭിമാന പരിതമാകണമനരംഗം
ോകരളെമനോകടാോലാ തിളകണം ോചാര നമക ഞരമകളില 

-വളോതാള

നമികിലയരാം നടകില തിനാം നലകകില ോനടീടാം
നമകനാോമ പണിവത നാകം നരകവമതോപാെല

- ഉളര
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ൈഹക കവിതകള

• പിറന വീണോപാള 
അമ കവിളില തന ഉമയാണ് 
ആദയം കിടിയ 'ൈലക് '

• നീ രണ െപറിടം െപറാെത കിടപണ് 
നീ അന തന മയിലപീലി

• എെന അചന അനഭവിച െവയിലാണ് 
എെന തണല

• ഒര മരം െകാളന 
െവയിലാണ് തണല

കവിതയിെല  ോബാണസായി  ആണ്  ൈഹക.  നിമിഷാരദം  െകാണ്  മനസില  മിനിമറയന 
മകകം.  ചിമിഴിെലാതകിയ  മതോപാെല.  വരികളകിടയിെല  അരഥതലങളെട  ൈവവിധയവം 
ൈവചിതയവം,  അവതരണതിെല  പതമ,  അമരപികന  ഭാഷാപോയാഗം,  കറകിപറയല,  എലാം 
ോചരോമാള ൈഹക കവിതയാകന.

സാമഹയ നവമാധയമങളില നിനം ആനകാലികങളിലനിനം ൈഹക കവിതകള കെണതെട.

അധയാപിക  കറങവിതകള/ൈഹക  കവിതകള  കാസില  അവതരിപികന.  (കഞണി,  വീരാനകടി 
തടങിയവരെട കവിതകള അവതരിപികാം.) 

• എഴോനറ 
നിലകാനള 
മരതിെന 
ആഗഹമാണ് 
മരങള
(വീരാനകടി)

• ഇന മഴയായ് വന തളിരപികരോത 
നാെള െവയിലായ് വനിടണകവാനാെണങില
(വീരാനകടി)

കാസില  ഇതരം  കവിതകളെട  ആശയവയകതകോവണിയള  ചരചകള,  ചാരടില 
പദരശിപികല  തടങിയവ  ആവാം.  (െചറിയ  കാസില  കവിതയെട  വിശാലമായ  ആശയം  ചരച 
െചോയണതില)

കഞ പതിപകള തയാറാകാം
ൈഹക രചനയിോലക് കടികെള നയികാം
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ൈകമാറി വായികാം
മികച പസകങളെട വായന ഓോരാ കടിയോടയം മാനസിക വളരചയില മഖയ പങ വഹികനണ്. 

ഇതരം  പസകങളെട  വായനോയാെടാപം  അതിെല  ആശയങള  അവതരിപികലം  പധാനമാണ്. 
എനിക് ലഭിച വായനാനഭവങള എെന സഹപാഠികം ലഭിോകണതാെണന ോതാനല ഉണാവനത്, 
താന  വായിച  പസക  ചരചയിലെടയായിരികം.  പരസരം  വായികാന  ോപരിപികലാണ്  ഈ 
പവരതനതിെന  പധാന  ഉോദശയം.  ഒര  മാസതില  ഓോരാ  കടിയം  അവര  വായിച  പസകതിെന 
അനഭവങള പങെവചെകാണ്  ൈകമാറകയം  വായനാനഭവം  കറിപായി  എഴതകയം   െചോയണതണ്. 
സള ആരംഭതില ഒര മാസതില ഒര പസകം എന നിലയില െതരെഞടത് വായികാനാവശയമായ 
സഹായം  അധയാപിക  ഉറപ  വരോതണതാണ്.  ഇതിനായി  കടികെള  ഗപകളാകി  ഓോരാ  ഗപിലം 
ആവശയമായ പസകങള നലകാന പോതയകം ശമികമോലാ.  വരഷാവസാനം രണ ോപര ോചരനഴതന 
പത കറിപകള ഉലപനമായി അധയാപികക് ലഭികകയം െചയം

കടികളെട സരഗോവദി

കടികളെട  സരഗാതകരചനകളെട  പകാശനോവദി  എന  നിലയിലാണ്  സരഗോവദിെയ  മോനാട 
െവകനത്.  ഇത്  വിദയാരംഗം  കലാസാഹിതയോവദിയായം  ഉപോയാഗെപടതാം.  ചിടയായ 
പവരതനപദതിയായി ആസതണം െചയാല മാതോമ കടികളെട സരഗോവദി യാഥാരഥയമാക.  കാസ് റം 
പവരതനതിെന  ഭാഗമായി  രപെപടന  രചനകളം  ചില  സവതനരചനകളം  രപെപടണെമങില 
അധയാപിക  സവതനരചനകള  അനഭവങള  കാസില  നലോകണതണ്.  ൈദനംദിനാനഭവങള 
സരഗാതകപകാശമാകി  മാറാനള  ചിനയാണ്  കടിയില  നടോകണത്.  ഇതിനായി  വയതയസമായ 
അനഭവങള പങ െവോയണതണ്.  ഓരമകറിപകള,  ഡയറികറിപകള,  യാതാവിവരണങള,  സിനിമ, 

നാടകം എനിവയെട ആസവാദനകറിപകള കടികള പരിചയെപടെട.

ഉദാഹരണം : 

• മലാലയെട ജീവിതം, കറിപകള

• സാറയെട ഡയറികറിപകള

• ഞാന നജം

ഡയറി  എഴതിെന വയതയസ മാതകകള,  ആനകാലികങളിെല കടികളെട  രചനകള തടങിയ 
രചനകള അവതരിപിചെകാണ് സരഗാതകരചനയിോലക് നയികാം

ആനകാലികങെള  പിനടരാം
മലയാളതിെല പശസമായ ആനകാലികങളിോലയം മാസികകളിോലയം കടികളെട  പംകികള 

പരിചയെപടതലം അതിോലക് രചനകള അയകലമാണ് ഈ പവരതനതിെന പധാന ലകയം
മാതഭമി പതം - വിദയ
മലയാള മോനാരമ – പഠിപര
മാധയമം - െവളിചം
ോദശാഭിമാനി - അകരമറം , കിളി വാതില
ദീപിക – കടികളെട ദീപിക
മാതഭമി ആഴപതിപ് - മധരചരല, ോചാകെപാടി, ോകാോളജ് മാഗസിന, ബാലപംകി
ോദശാഭിമാനി ആഴപതിപ്  – പതെമാഴി
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എലാ  ആഴയം  കടികളമായി  ബനെപട  പതിപകളെട  വായനയം  ചരചയം  നടോകണതാണ്. 
അതമായി  ബനെപട കവിസ്  മതരം,  കഥകളോടയം കവിതകളോടയം  വായന,  ചരച തടങിയവയിലെട 
ആഴതിലള രചനാസോങതതിോലകം ആസവാദനതിോലകം കടികെള നയികാം. 

ആഴപസകം

ആഴയിോലാ  രണാഴ  കടോമാോഴാ  അധയാപിക  വായിച  ഒര  പസകതിെന  അവതരണം 
നടോകണതണ്. കടിെയ മികച വായനയിോലക് നയികകയാണ് അധയാപികയെട ലകയം. 

പസക പരിചയം
എഴതകാരന
ോല ഔട്
പോമയം
ഇതിവതം
(ഇത്  ചരകി  കഥയാോയാ   സംഭവവിവരണമാോയാ  ഇടക്  വായിോചാ  അവതരിപികാം. 

കവിതയാെണങില ചില കവിതകള െചാലി അവതരിപികാം )

മലയാളിതം 

മലയാളഭാഷയെട സവതവവം തനിമയം നിലനിരതാനം സകികാനമള ഒര എളിയ ശമമാണ് 
'മലയാളിതം'.  പരമാവധി മലയാളതിോലക് എങെന െകാണവരാം  എെനാരാോലാചനയിലനിനാണ് 
ഈെയാരാശയം മോനാട െവയനത്. അനയഭാഷയെട സവാധീനം പരമാവധി കറച് ഭാഷെയ രകികാനള 
െചറിെയാര തടകമായി ഇതിെന കണാല മതി. 
ഉദാഹരണം :

• മാസങെളകറിച്  ആോലാചികോമാള  ഇംഗീഷ്  മാസമാണ്  ആദയം  കയറി  വരക.  പരമാവധി 
മലയാളമാസവമായി ബനെപടതി എഴതാന ശമം. 

• അകങള  എഴതോമാള  മലയാള  അകങള  കടി  എഴതാന  ശമികക.  കടിയെട  ശദയില 
െകാണ വരിക

• നകതങളം അവയമായി ബനെപട വകങള

• മലയാള  പദം  നമെട  പദാവലിയില  ഉണായിടം  നാം  ധാരാളം  മറ   ഭാഷാപദങള 
ഉപോയാഗികനണ്.  ഈ  പദങള  ഉപോയാഗികോമാള  മലയാളപദങള  എനായിരികെമന 
ചിന  കടികളില ഉണരതക. ഉദാഹരണം  : കട െചയക  മറികക ഭയങര െപയിന – (ോവദന)

വായനയെട താളം 
പല കടികളം വായികനത് അതിെന ഈണവം താളവം ഒഴകം പാലിചല.  ഇതിനള പരിഹരം 

എന നിലകാണ് ഈ പവരതനം മോനാട െവയനത്. കടികളെട ഉചാരണശദിയം വായനയെട ഒഴകം 
െമചപടണെമങില കടികള നല മാതകകള ോകളകണം.  അതിനള അവസരമാണ് അധയാപിക ആദയം 
ഒരോകണത്.  ോറഡിോയാ,  ടി.വി തടങിയവയിെല മാതകാപരമായ  അവതരണം ശദികാനം അതിെന 
പോതയകതകള കെണതാനം ആവശയെപടാം. തടരന് ഓോരാ കടികളം വായികനത് ോകളകോമാള മറ 
കടികള അഭിപായം പറയണം. െമചെപടവ െതരെഞടകണം

െറോകാരഡ് െചയ് ഓോരാ കടിയോടയം വായന ോകളകാനള അവസരം കടികളക് ലഭികണം. 

തടരന്  സള ോറഡിോയായില കടികളക് വായികാം. ( പതവായനയം ഉളെപടതമോലാ)
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ചില പതയ പസകങള (അധയാപകരക്)
കാടം കയാമറയം - എന.എ. നസീര -മാതഭമി
െപരം ആള - രോമശന ബാതര് (ഡി.സി)
ഒര നീണ യാത  പാോബാ െനരദ – (ചിന)

ഏഴിനം മീെത - എന.പഭാകരന
പണയതിെന തീകാടിനപറം - ഇ.െക. ഷാഹിന (പായല ബക്)
വിശവവിഖയാത െതറി - മാഗസിന, ഗരവായരപന ോകാോളജ്, ോകാഴിോകാട് (ഡി.സി)
വിജയം സനിശിതം - ോറാബിന ശരമ
ജാനാതക മന:ശാസം -എന.എം മഹമദാലി (ഡി.സി. ബക്)
സചിദാനനെന സമരണ കതികള (ഡി.സി. ബക്)
െവറെതയിരികവിന - ഒ.പി. സോരഷ്
കടോലാരമകള - ോസാമന കടലര (ൈകരളി ബക്)
നറ സിംഹാസനങള - ജയോമാഹന (ൈകരളി ബക്)
നറ മനഷയര - താഹ മാടായി (ഡി.സി. ബക്)
ബസോവശവരെന വിപവം - പരി. വി.പി. സതയന (ബക് ോപാരട്)
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