ഡയറ്, തശര, രാമവരമപരം

'അറിവിലെട സമനരാവക
ശാസതിലനി ശകരാവക'
(വായാനാവാരം - ജണ 2014)
വായനയെട നാനാരഥം
പി എന പണികര
(പതവായില
നാരായണപണികര)
1909 മാരച് 1 ന് ആലപഴ
ജിലയില ജനിച.
വായനയെട േലാകത്
മാറങളണാകിയ
മഹദ്വയകി . 1958 ല
േകരളഗനശാലാസംഘം
രപീകരിച.
േകരളതിലടനീളം
വായനശാലകളം
ൈലബറികളം
െകടിപടകനതില മാതമല
വായനെയ തികചം
ജനകീയമായ ഒര
ചാലകശകിയാകി
മാറനതിനം ഇേദഹം
േനതതവം നലകി. 1970 ല
കാസരേകാട് മതല പാറശാല
വെര നടതിയ സാംസാരിക
ജാഥ േകരള ചരിതതിെല
അവിസരണീയമായ
ഒേരടായി അറിയെപടന.
1995 ജണ 19 ന് അനരിച.

പതിയ ആശയങളം ധാരണകളം േനടനതിനള ഏറവം
മികച ഉപാധിയാണ് വായന. വായനയിലെട ഓേരാ വയകിയം
സവയം നവീകരികന. ഏെതാര വായനയം പതിയ പാഠെത
ഉദപാദിപികകയം സംവാദസാധയതയള നവേമഖലകള
തറനിടകയം െചയന. നിലവിലള ജീവിതതിെന ജഢ
നിശലതയം അലസസംതപിയം ഒഴിവാകാന വായന നെമ
പാപരാകന. േചാദയം െചയാനം പതിയ ആശയങളം
അരഥതലങളം കെണതാനം ഇതിലെട സാധികന.
പതിയ തലമറെയ വായനയെട വിശാലമായ േലാകേതക്
നയികനതിന് കാസ് ൈലബറികളം വിദയാലയൈലബറികളം
ഗനശാലകളം
സജീവമാേകണതണ്.
ഇതരെമാര
ദൗതയമാണ്
വരഷങളകമമ് േകരളതില ഗനശാലാ
പസാനതിന തടകം കറിചെകാണ് പി. എന. പണികര
നിരവഹിചത്.
ഗനശാലകേളാെടാപം
വിദയാലയങളം
വീടകളം
ൈകേകാരതെകാണാകെട
ഈ
വരഷെത
വായനാവാരാചരണം.
പി എന പണികര ഫൗേണഷന
സംസാനെത
വായനാ
പവരതനങളക്
സരകാരിെനാപം പവരതികന സനദ സംഘടനയാണ് പി
എന
പണികര
ഫൗേണഷന.
ഓേരാ
വരഷവം
വായനാവാരതിെന പചരണാശയം നിശയികനത് ഈ
ഫൗേണഷനാണ്. 'അറിവിലെട സമനരാവക ശാസതിലനി
ശകരാവക' എനതാണ് ഈ വരഷെത മദാവാകയം.
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വിദയാലയതില സാധയമായ പവരതനങളെട മാതകകള
•

പസക പദരശനം
പസകങള കാണനതിനം മറിച േനാകനതിനം എഴതകാരെന പരിചയെപടനതിനം
മറളവെര
കാണികനതിനം
അവസരെമാരകാം.
ഏറവം
പതിയ
ചില
പസകങെളങിലം പദരശനതില ഉളെപടതണം. ആനകാലികങളം
പതങളം
ഉളെപടതാവനതാണ്.

•

വായനാ മതരം / കവിസ്
േനരെത നിരേദശിച പസകങളമായി ബനെപട േചാദയങളളെപടതിയ കവിസ്
പരിപാടി.
ഒര കതിയിെല നിശിത ഭാഗം നലകി കടികള വായികകയം ഉചാരണശദിേയാെടയം
ഭാവമളെകാണം ആശയവയകതേയാെടയം വായികനവെര കെണതകയം െചയല

•

കതികളെട താരതമയം
കടികള വായിച സമാനകതികള കെണതി താരതമയകറിപ് തയാറാകന. ഉദാഹരണം
ൈവേലാപിളിയെട 'മാമഴവം' റഫീഖ് അഹമദിെന 'േതാരാമഴയം'.

•

എഴതകാെര അറിയല
എഴതകാെരകറിചള വിവരങള േശഖരിച് ഓേരാ കടിയം വിവിധ ദിവസങളില
അസംബിയില അവതരിപികെട. ഇവ േശഖരിച് ഒര പതിപ് തയാറാകകയമാവാം.

•

പസകങള സമാനങള
കാസിലം വിദയാലയതിലം നടകന ഏെതാര പവരതനതിനം നലകന
സമാനങള ഒര കഞ പസകമായി നലകാന ശദികക. ജനദിനമാേഘാഷികന
കടികള
കാസ്
ൈലബറിയിേലക്
പസകങള
സമാനമായി
നലകെട.
ഗഹസനരശനേവളകളില വീടകളിലനിന് പസകങള േശഖരികാവനതാണ്.

•

വായനകടം രീപീകരികല
ഒേര സളില പഠികന അയലപകതള കടികള സംഘം േചരന് പസകങള
വായികനതിനം ലഘ ചരചകള നടതനതിനം അവസരെമാരകക.

•

വായികാം േകളകാം
െചറിയ കാസിെല കടികളകേവണി താളവം പാസവമള കഥകളം കവിതകളം
കെണതി വായിചവതരിപികക.

•

കടികളെട രചനകളെട പകാശനം
കടികള തയാറാകിയ ഏെതാര രചനയം ഭംഗിയായി എഴതി അവതരിപികനതിനം
അസംബിയിേലാ കാസിേലാ പകാശനം െചയനതിനമള അവസരെമാരകക.

•

പസക ചരച
പസകതിെന േപരിെന പസകി, എഴതകാരെന തലികാനാമം, കഥാപാതങളെട
സവിേശഷതകള, കഥയെട പേമയം, തടങിയവ കാസിലം പറതമള ചരചകളിലെട
ഉരതിരിയന.

•

റഫറനസ് േകാരണര
നിഘണ, വിശവവിജാനേകാശം, സമരണ കതികള, പാഠപസകവമായി ബനെപട
രചനകള മതലായവ പരിേശാധികനതിനള അവസരെമാരകാം
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•

ഇ റീഡിങ്
പസകങള പരിചയെപടനതിനം എഴതകാെരകറിചള കടതല വിവരങള
േശഖരികനതിനം കതികളെട പശാതലം പരിചയെപടനതിനം വിവര സാേങതിക
വിദയയെട സാധയതകള പേയാജനെപടതല

•

ൈലബറി വിപലീകരണം
കാസ് ൈലബറി, വിദയാലയ ൈലബറി എനിവ നിരനരം വളരന രീതിയിേലക് പസക
േശഖരം പേയാജനെപടതണം. ഗഹസനരശനം, സനദസംഘടനകളെട േസവനം
തടങിയവയിലെട ഇത് നടപിലാകാവനതാണ്.

•

വായനാസരെവ
വായനാശീലം
കെണതി,
വിദയാലയതിന
പറേതക്
വായനെയ
വിപലെപടതനതിനള പവരതനങള ആവിഷരികക. ഇതിെന മേനാടിയായി
മനകടി
തയാറാകിയ
േചാദയാവലി
ഉപേയാഗിച്
അയലപക
വീടകളിലം
വിദയാലയതിലം ഒര സരെവ നടതാവനതാണ്.

•

പാേദശിക വായനശാലകളില അംഗതവം
എലാ ഗനശാലകേളയം നിശിത വിദയാലയവമായി ബനെപടതി ഓേരാ കടികം
അംഗതവം നലേകണതാണ്.
വായനക് പരിഗണികാവന ഏതാനം പസകങള

കടികളക്
•

ഒര കടയം കഞ െപങളം - മടത വരകി

•

സജാതയം കാടാനയം - കാരടണിസ് ശങര

•

െപണങണി - കരീപഴ ശീകമാര

•

ഉണികടെന േലാകം - നനനാര

•

മിഠായിെപാതി - സമംഗല

•

പഴെമാഴിപതായം - കഞണിമാഷ്

•

ൈവേലാപിളിയെട ബാലകവിതകള - ൈവേലാപിളി ശീധരേമാേനാന

•

കഞികനന - പി നേരനനാഥ്

•

കീേയാ കീേയാ - െപാഫ. എസ് ശിവദാസ്

•

എെന സതയാേനവഷണ പരീകണങള - മഹാതാഗാനി

•

കാബളിവാല – രബീനനാഥ ടാേഗാര

•

കടികളെട സയനസ് െപാജകകള - സി ജി ശാനകമാര

•

വായിചാലം വായിചാലം തീരാത പസകം - െപാഫ. എസ്. ശിവദാസ്

•

ആന ഫാങിെന ഡയറികറിപകള - ആന ഫാങ്

•

േതാരാമഴ (കവിത) – റഫീക് അഹമദ്

•

ബാലയകാല സഖി - ൈവകം മഹമദ് ബഷീര

വായനാവാരം ജൂണ 2014 - ഡയറ് , തൃശൂര

3

•

ആടജീവിതം - െബനയാമിന

•

എനെകാണ് ? എനെകാണ് ? എനെകാണ് ? - േകരള ശാസസാഹിതയപരിഷത്

•

അഗിചിറകകള - േഡാ. എ. പി. െജ. അബള കലാം

•

പഞതനം കഥകള

•

വികമാദിതയന കഥകള

•

അറബികഥകള

•
•
•
•
അധയാപകരക്
•

േടാേടാചാന - െതത്സേകാ കേറായാനഗി

•

വിദയാഭയാസ പരിവരതനതിെനാരാമഖം - േകരള ശാസസാഹിതയപരിഷത്

•

ടീചര - സിലവിയ വാരണര - േകരള ശാസസാഹിതയപരിഷത്

•

പരിവരതേനാനഖ വിദയാഭയാസം - നിതയൈചതനയയതി

•

താങാവന വിദയാഭയാസം - വിജയലകിയം േഗാപാലകഷനം

•

ദിവാസവപം - ഗിജബായ് ബേഘഗ

•

തറന കാസ് മറി - െക. ടി. മാരഗരറ്

•

വിദയാഭയാസ ചിനകള - ആര. വി. ജി. േമേനാന

•

വിമരശനാതക േബാധനം സിദാനവം പേയാഗവം - േഡാ. പി. വി. പരേഷാതമന

•

േകരളതിെല ആഫിക – െക പാനര

•
•
•
•
3,5,7 കാസകളിെല മലയാളപാഠപസകങളമായി ബനെപട കതികള /കഥകള/
കവിതകള
•

കഷകവിതകള - സഗതകമാരി

•

ശീനാരായണഗരവിെന കതികള

•

കാനസര വാരഡിെല ചിരി - ഇനെസന്

•

അരഷാദ് ബേതരിയെട കവിതകള - അരഷാദ് ബേതരി

•

പയന കഥകള, വി െക എന കഥകള - വി െക എന

•

ഉറബിെന കഥകള - ഉറബ്
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•

അയപപണികരെട കതികള (കണിെകാന) – അയപപണികര

•

െകാചനജന - ഇടേശരി

•

സേനാഷ് എചികാനതിെന കഥകള - സേനാഷ് എചികാനം

•

കഷഗാഥ – െചറേശരി

•

ആശാന ഉളര വളേതാള എനിവരെട ബാലകവിതകള

•

കഞന നമയാരെട തളല കതികള

•
•
•
•

കതികളെട താരതമയകറിപ് - ഒര മാതക
ബഷിറിെന (പാതമായെട)ആടം െബനയാമിെന ആടം
മലയാള സാഹിതയതിെല പസിദങളായ രണാടകെളയാണ് ബഷീര സഷിച
'പാതമായെട ആടം' െബനയാമിന രചിച 'ആടജീവിത'വം കാണിച തരനത്. രണ കതികളം
മലയാളതില ഏറവമധികം വായികെപട സഷികളാണ്. ഇവ രണം പരണമാേയാ ഭാഗികമാേയാ
പാഠപസകങളായി മാറി. 'പാതമായെട ആട്'' ബാലയതിെന മയിലപീലികണകളിലെട
ജീവിതതിെന ഹരിതേശാഭ കാണിച തരേമാള 'ആടജീവിതം' സാരവലൗകികമായ
മനഷയാവസയെട ദരനചിതം അനാവരണം െചയന. പവാസതിേനയം ഒറെപടലിേനയം
തീകമായ അനഭവങളാണ് 'ആടജീവിത'തില. ജീവിതതിെന സമസ േമഖലകലേളയം തെന
ദാരശനികമായ ഫലിതേബാധതിലനി ആവിഷരികയയാണ് 'പാതമായെട ആടി'ലെട
ബഷീര.
തികചം സാധാരണകാരായ വയകികള തെനയാണ് രണ കതികളിേലയം
കഥാപാതങള. പാതമയം ഹനീഫയം കടികളം കഥാകാരനം 'പാതമായെട ആടി'െല
കഥാപാതങളാവേമാള
നജീബം
ഹകീമം
അരബാബെമാെക
'ആടജീവിത'െത
സജീവമാകന. ശേദയമായ കാരയം, രണ േനാവലിലം ആട് പധാന കഥാപാതമാവന
എനതാണ്. അങെന മനഷയര മാതമല,
ഭമിയിെല സമസ ജീവജാലങളം തങളക്
കഥാവിഷയമാെണന് രെണഴതകാരം െതളിയിച.
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