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ക്ലഺസ് നഺല്
മലയഺളാം
യാണ഻റ്റ് ഒന്ന് - അമിതാം
ഩഠനനുട്ടാം/ ആശയാം
ഩ്രക്ര഻യഺശുഷ഻

ക്ലഺസ് റാാം ഩ്രവര്ത്തനാം / ഩ്രക്ര഻യ


നമഽക്ക് ചഽറ്റഽമഽള്ള
എല്ലഺറ്റ഻നുയഽാം
സ്നുഹ഻ക്കഽന്നത഻ലാടീ നഺാം
ജ഼വ഻ക്കഽന്ന ലൄകത്തീ
സഽന്ദരമഺക്കഺന് കഴ഻യഽമീന്ന്
ബൄധ്യഩ്ഩീടഽന്നഽ

വുദന഻ക്കഽന്നവരീയഽാം
ദഽര഻തമനഽഭവ഻ക്കഽന്നവരീയഽാം
സ്നുഹ഻ക്കഺനഽാം സഹഺയ഻ക്കഺനഽാം
നമഽക്ക് കഴ഻യുണ്ടതഽണ്ടീന്ന
മനൄഭഺവാം വളര്ത്തഽന്നഽ


ഩ്രവുശകാം -വ഻ശഩ്ഩ് കഥ കഽട്ട഻കള്
വഺയ഻ക്കഽന്നഽ

വഺയനഺനഽഭവാം
ഩങ്കഽവീക്കഽന്നത഻നഽള്ള
ചീറഽചൄദ്യങ്ങള് ചര്ച്ച ചീയ്യഽന്നഽ

ആശയാം അവതര഻ഩ്ഩ഻ക്കഽന്നഽ

സ്നുഹാം ഩ്രമുയമഺയ഻ വരഽന്ന
വ്യത്യസ്ത കഥകള഻ലുക്ക്


അമ്മയഽാം മകനഽാം തമ്മ഻ലഽള്ള
സ്നുഹബന്ധത്ത഻ന്റീ മഺധഽര്യാം
ഉള്ക്കൃള്ളഽന്നഽ (അമ്മയഽാം മകനഽാം
തമ്മ഻ലഽള്ള
സ്നുഹവഺത്സല്യങ്ങളഺവ഻ഷ്ക
ര഻ക്കഽന്ന കവ഻തഺഭഺഗാം വഺയ഻ച്ച്
അര്ഥഭാംഗ഻, ശബ്ദഭാംഗ഻, ആശയാം
എന്ന഻വ ഉള്ക്കൃണ്ട്
ആസ്വദ഻ക്കഽന്നഽ


വഺയ഻ക്കഺാം -വീണ്ണക്കണ്ണന്
കവ഻ത സ്വതന്ത്രമഺയ഻ വഺയ഻ക്കഽന്നഽ

ഈണത്ത഻ലഽാം ഭഺവത്ത഻ലഽാം കവ഻ത
ചൃല്ല഻ കവ഻തയഽടീ ആശയാം
ഗ്രഹ഻ക്കഽന്നഽ

ആശയഗ്രഹണത്ത഻ലുക്ക്
നയ഻ക്കഽന്ന ചൄദ്യങ്ങള്

സാചനകള്ക്കനഽസര഻ച്ചഽള്ള വര഻കള്
കണ്ടീത്തഽന്നഽ

ഩറയഺാം എഴഽതഺാം- വര഻കള഻ലീ
ആശയങ്ങള് സ്വന്താം വഺക്യങ്ങള഻ല്

ഩഠനസഺമഗ്ര഻
കള്

നൄട്ടഽബഽക്ക഻ലീ
രുഖഩ്ഩീടഽത്തല് /
ഉല്ഩ്ഩന്നാം / ആവ഻ഷ്കഺരാം

കഽറ഻ഩ്ഩ് - കഥയ഻ലീ
കഽട്ട഻യഽടീ സ്ഥഺനത്ത്
ന഻ങ്ങളഺയ഻രഽന്നഽവീങ്ക഻ല്

സാചനകള്
എഴഽത഻യ
ഩുഩ്ഩര്
സ്ല഻ഩ്ഩഽകള്


ഈണത്ത഻ലഽാം ഭഺവാം
ഉള്ക്കൃണ്ടഽാം കവ഻ത
ചൃല്ലഽന്നഽ

അവതര഻ഩ്ഩ഻ക്കഽന്നഽ

അര്ഥാം കണ്ടീത്തഺാം -ഩഽത഻യ
ഩദങ്ങളഽടീ അര്ഥാം ഊഹ഻ക്കഽന്നഽ,
അര്ഥസാച഻ക ഉഩയൄഗ഻ച്ച്
കണ്ടീത്തഽന്നഽ


ഩദശുഖരാം ഩര഻ച഻തമല്ലഺത്ത
ഩദങ്ങലഽടീ ഩട്ട഻ക


ഩര഻ചയഩ്ഩീടഽന്ന ഩഽത഻യ
ഩദങ്ങള്,
ഩ്രയൄഗങ്ങള്,ചൃല്ലഽകള്,
ശൂല഻കള് എന്ന഻വ ഉച഻ത
സന്ദര്ഭങ്ങള഻ല്
ഩ്രയൄഗ഻ക്കഽന്നഽ


കവ഻തയ഻ലീ അട഻വരയ഻ട്ട
ഩദങ്ങള്ക്കഽ ഩകരാം ഩഽത഻യ ഩദങ്ങള്
ഩ്രയൄഗ഻ക്കഽന്നഽ

മഺതികയ഻ലുതഽഩൄലീ
മഺറ്റ഻യീഴഽതഺാം (ഩ്രയൄഗങ്ങള്
മഺറ്റ഻യീഴഽതല്)


ഩദങ്ങള് മഺറ്റ഻ എഴഽത഻യ
വര഻കള്

കവ഻തയ഻ലീ
ഩ്രയൄഗങ്ങള്
അര്ഥവ്യത്യഺസാം വരഺതീ
മഺറ്റ഻യീഴഽത഻യത഻


കവ഻ത ഈണത്ത഻ലഽാം
തഺളത്ത഻ലഽാം ചൃല്ലഽന്നഽ


ചൃല്ല഻ രസ഻ക്കഺാം -ഩാതഩ്ഩഺട്ട് ഗ്രാഩ്ഩഺയ഻ ചൃല്ലഽന്നഽ

കവ഻തയ഻ലുക്ക് നയ഻ക്കഽന്ന
ചൄദ്യങ്ങള് ഉന്നയ഻ക്കഽന്നഽ

സമഺനഺര്ഥമഽള്ള ഩദങ്ങള്
കണ്ടത്തഽന്നഽ

ആവര്ത്തനത്ത഻ന്റീ ഭാംഗ഻ കണ്ടത്ത഻
ആസ്വദ഻ക്കഽന്നഽ (p 11)


ഩദശുഖരാം - സമഺനഺര്ഥ
സാച഻ക ഉഩയൄഗ഻ച്ച്


കവ഻തയഽടീ തഺളത്ത഻ന്
അത഻ലീ വര഻കള഻ലീ
അക്ഷരങ്ങളഽടീ എണ്ണവഽമഺയ഻
ബന്ധമഽണ്ട്

സമഺന കവ഻തകള്
ശുഖര഻ക്കഽന്നഽ


ഒരു തഺളാം ഒരു ഈണാം

വ്യത്യസ്ത കവ഻തകള്
ഩര഻ചയഩ്ഩീടഽത്തഽന്നഽ (ചങ്ങമ്ഩഽഴ,
വള്ളത്തൄള്, ചീറഽശ്ശുര഻...)

വ്യത്യസ്ത കവ഻തകള് തഺളത്ത഻ല്
ചൃല്ലഽന്നഽ

അക്ഷരഺവര്ത്തന ഭാംഗ഻യഽള്ള
കവ഻തകള് ആസ്വദ഻ക്കഽന്നഽ

ചര്ച്ച -ഒരു ഈണാം ഒരു തഺളാം -


വ്യത്യ 
സ്ത കവ഻തകള്

കവ഻തഺശുഖരാം


കഽറ഻ഩ്ഩ് - രണ്ട്
കവ഻തകള഻ലീയഽാം വര഻കള഻ലീ
അക്ഷരങ്ങളഽടീ എണ്ണാം
തഽല്യമഺണ്

കിഷ്ണഗഺഥ, സഺഹ഻ത്യ മഞ്ജര഻ കവ഻തകള്
ഒരു ഈണത്ത഻ല് ചൃല്ലഺന്
കഴ഻യഽന്നതീന്തഽകൃണ്ട്

ഉച്ഛഺരണശഽദ്ധ഻, ഒഴഽക്ക്
ആവശ്യമഺയ ഭഺവ വ്യത഻യഺനാം
എന്ന഻വയൄടീ വഺയ഻ക്കഽന്നഽ

ഩഺഠഭഺഗത്ത഻ലീ ആശയത്തീ
അഭ഻നയാം ,വഺര്ത്ത തഽടങ്ങ഻യ
വ്യത്യസ്ത ര഼ത഻യ഻ല്
അവതര഻ഩ്ഩ഻ക്കഽന്നഽ


നമഽക്ക് ചഽറ്റഽമഽള്ള
എല്ലഺറ്റ഻നുയഽാം
സ്നുഹ഻ക്കഽന്നത഻ലാടീ നഺാം
ജ഼വ഻ക്കഽന്ന ലൄകത്തീ


കണ്ടീത്തഺാം - സ്നുഹാം തഺന് ശക്ത഻ വ്യക്ത഻ഗതവഺയന
-സാംഘവഺയന

നുട഻യ ധഺരണകളഽടീ ചര്ച്ച,
അവതരണാം

ആഴത്ത഻ലഽള്ള വഺയനയഽാം
(ചൄദ്യങ്ങള഻ലാടീ) ആശയഗ്രഹണവഽാം

അര്ഥാം കണ്ടീത്തഺാം -ഊഹ഻ക്കല്,
അര്ഥസാച഻ക ഩ്രയൄജനഩ്ഩീടഽത്തല്

അധ്യഺഩ഻കയഽടീ വഺയന ആഴത്ത഻ലഽള്ള വഺയനയ഻ലുക്ക്
നയ഻ക്കഽന്ന ഭഺവഺത്മക വഺയന

സ്നുഹാം തഺന് ശക്ത഻ -കഽട്ട഻കളഽടീ
ഉച്ചത്ത഻ലഽള്ള വഺയന

അഭ഻നയാം

വഺര്ത്ത തയ്യഺറഺക്കല്

കണ്ടത്തഺാം എഴഽതഺാം വ഻ശകലനഺത്മക ചൄദ്യങ്ങള്, ചര്ച്ച

ട഻ ബ഻ P 16 ഩ്രവര്ത്തനങ്ങള്വ്യത്യഺസാം കണ്ടീത്തഺാം, കുട്ടീഴഽതഺാം,
മഺറ്റ഻യീഴഽതഺാം

സ്നുഹവചനങ്ങള് സ്നുഹത്ത഻ന്റീ മഹത്വാം
വ്യക്തമഺക്കഽന്ന വചനങ്ങളഽാം വര഻കളഽാം
ശുഖര഻ച്ച് എഴഽതഽന്നഽ


ട഻ ബ഻
(p15
ചൄദ്യങ്ങള്)
കണ്ടീത്തഺാം


വഺയനയ഻ലാടീ
ഗ്രഹ഻ച്ച ആശയങ്ങള്

ഩ്രത഻കരണങ്ങള്
രുഖഩ്ഩീടഽത്തഽന്നഽ

ഩദശുഖരാം

ആഴത്ത഻ലഽള്ള വഺയന
നടത്ത഻ കണ്ടീത്ത഻യ
ആശയങ്ങള്

ഩഺഠഭഺഗത്തീ ആശയാം
ഉള്ഩ്ഩീടഽത്ത഻ തയ്യഺറഺക്ക഻യ
വഺര്ത്ത

വ഻ഩര഼തഺര്ഥാം വരഽന്ന
ഩദങ്ങള്

അര്ഥവ്യത്യഺസാം
വരഺതീ മഺറ്റ഻യീഴഽത഻യ
ഩഺഠഩഽസ്തകത്ത഻ലീ
വഺക്യങ്ങള് ഩഺഠത്ത഻ലീ
ആശയത്തീ അഭ഻നയത്ത഻ലാടീ
ആവ഻ഷ്കര഻ക്കഽന്നഽ


മഹത്
വചനങ്ങളഽടീ
മഹത് വചനങ്ങള് (ട഻ ബ഻ P 17)
ശുഖരാം /
ഩാര്ത്ത഻യഺക്ക഻യ ഩട്ട഻ക
ഩഽസ്തകാം

സഽന്ദരമഺക്കഺന് കഴ഻യഽമീന്ന്
ബൄധ്യഩ്ഩീടഽന്നഽ



ഩൄസ്റ്റര് ന഻ര്മഺണാം സ്നുഹത്ത഻ന്റ മഹത്വാം വ്യക്തമഺക്കഽന്ന
വ്യക്ത഻ഗത ഩൄസ്ററ
് ര് തയ്യഺറഺക്കല്

സ്നുഹത്ത഻ന്റ മഹത്വാം
കഺണ഻ക്കഽന്ന കവ഻തകളഽാം കഥകളഽാം
ശുഖര഻ക്കഽന്നഽ


കവ഻ത ഈണത്ത഻ലഽാം
തഺളത്ത഻ലഽാം ചൃല്ലഽന്നഽ


കണ്ടീത്തഺാം - കഽടയ഻ല്ലഺത്തവര്
കവ഻ത -വ്യക്ത഻ഗത വഺയന, സാംഘവഺയന

കണ്ടീത്തഺാം എഴഽതഺാം സഺമഺന്യഺശയാം കണ്ടീത്തഽന്നത഻നഽള്ള
ചൄദ്യങ്ങള്, ആഴത്ത഻ലഽള്ള വഺയനക്കഽള്ള
ചൄദ്യങ്ങള് - കണ്ടീത്തഺാം എഴഽതഺാം

ഩ്രയൄഗഭാംഗ഻ - ചര്ച്ച

വഺക്കഽകള് കണ്ടത്തഺാം (p 20)

ചര്ച്ച – മഴക്കഺല അനഽഭവാം

വ്യത്യസ്ത അനഽഭവ അവതരണാം

വ്യക്ത഻ഗത രചന

ഗ്രാഩ്ഩ഻ലവതരണാം,
മീച്ചഩ്ഩീടഽത്തല്

ട഼ച്ചര്വുര്ഷന്

എഡ഻റ്റ഻ാംഗ്

മഴക്കവ഻ത തയ്യഺറഺക്കഺാം


അനഽഭവക്കഽറ഻ഩ്ഩ്
തയ്യഺറഺക്കഽന്നഽ


കഽടയ഻ല്ലഺത്തവര് ആസ്വഺദനക്കഽറ഻ഩ്ഩ്
തയ്യഺറഺക്കഽന്നഽ

സാക്ഷ്മ തല ഩ്രക്ര഻യയ഻ലാടീ
ആസ്വഺദനക്കഽറ഻ഩ്ഩ് രാഩഩ്ഩീടഽന്നഽ


ചഺര്ട്ട് സ്നുഹ
വചനങ്ങള്

കവ഻തഺ ഩഽസ്തകാം,
ഉള്ഩ്ഩീടഽന്ന
കഥഺഩഽതസ്തകാം - സ്നുഹാം
കവ഻തഺശകല
ആശയമഺയ഻ വരഽന്നവ
ങ്ങള്
ഉള്ക്കൃള്ള഻ച്ചഽകൃണ്ട്

മഴക്കഺല
അനഽഭവങ്ങളഽ
ടീ ശുഖരാം
എച്ച് ബ഻
മഴയനഽഭവാം എാം ട഻
വഺസഽദുവന്
നഺയര്, ഇ
ഹര഻കഽമഺര്


വഺയനക്കഽറ഻ഩ്ഩ്

ഩഽതഽ ചുര്ത്തഽള്ള
വഺക്കഽകള്


അനഽഭവക്കഽറ഻ഩ്ഩ് -മഴ


ആശയഭാഩടാം /
ഩദസാര്യന്

വ്യക്ത഻ഗത രചന,
ഗ്രാഩ്ഩ് ഉല്ഩ്ഩന്നാം

എഡ഻റ്റഡ് വുര്ഷന്

ഩത഻ഩ്ഩ് - മഴയനഽഭവാം

കഽട്ട഻കള് എഴഽത഻യ
ചഺര്ട്ട് മഴക്കവ഻തകള് ഉള്ഩ്ഩീടഽത്ത഻
ട഼ച്ചര്വുര്ഷ ഩത഻ഩ്ഩ്
ന്

ആസ്വഺദനക്കഽറ഻ഩ്ഩ്

ആസ്വഺദനക്
കഽറ഻ഩ്ഩ് ട഼ച്ചര്വുര്ഷ
ന്

ഩഺഠത്ത഻ലീ ആശയത്തീ
ച഻ത്ര഼കരണ രാഩത്ത഻ല്
അവതര഻ഩ്ഩ഻ക്കഽന്നഽ


ച഻ത്രാം വരയ്ക്കഺാം - മഴക്കഺല ച഻ത്രാം
(എച്ച് ബ഻ P 82)


സമഺന കവ഻തകള്
ശുഖര഻ക്കഽന്നഽ


മഴക്കവ഻തകള്, ഩഺട്ടഽകള്, നഺടന്
ഩഺട്ടഽകള് എന്ന഻വ ശുഖര഻ച്ച്
ബഺലസഭയ഻ല് അവതര഻ഩ്ഩ഻ക്കഽന്നഽ

എന്റീ കവ഻തഺഩഽസ്തകത്ത഻ല്
ചുര്ക്കഽന്നഽ



കവ഻തഺ
ഩഽസ്തകത്ത഻
ലുക്ക്
നല്കഺവഽന്ന
കവ഻തകളഽടീ
ശുഖരാം

ച഻ത്ര ഩത്ര഻ക


മഴക്കഺല കവ഻തകളഽടീ
ശുഖരാം

