
യയണണററ- 7
ബബാല സബാഹഹിതതത

1) ഈ വലഹിയഹില്നഹിന്നുചചെമമ്മേ -പൂക്കള
മപബാവുനഹിതബാ പറനമമ്മേ
ചതറഹി നഹിനക്കുണഹി ചചെബാലബാത-നല്പൂ-

മബാറകളമല യഹിചതലബാത
ഏതു സബാഹഹിതത വഹിഭബാഗത,? കൃതഹി? രചെയഹിതബാവവ?

ഉ: ബബാലസബാഹഹിതതത, തള്ളയത കുടഹിയത, കുമബാരനബാശബാന
2) വവീണ പൂവവ- തള്ളയത കുടഹിയത, കര്ണഭൂഷണത-കബാമക്ക കബാമക്ക കൂചടെവഹിചടെ തബാരതമതത ചചെയ്യുക

ഉ: ഗഹനങ്ങളബായ ആശയത കര്ണഭൂഷണവുത,വവീണപൂവുത  കകകബാരതതചചെയ്യുന്നു
കുടഹിയചടെ വഹിചെബാര വഹികബാരങ്ങള ബബാലകവഹിതകളബായ തള്ളയത കുടഹിയത,കബാമക്ക കബാമക്ക കൂചടെവഹിമടെയത 
കകകബാരതത ചചെയ്യുന്നു

3) ബബാലസബാഹഹിതതത പ്രമതതകതകള
ഉ:  കുടഹികളക്കുമവണഹി ലളഹിതഭബാഷയഹില് രചെഹിക്കുന്നു.പ്രമമയത കുടഹിയചടെ നഹിലവബാരതഹിലബായഹിരഹിക്കണത.

വളര്ച്ചയചടെ വഹിവഹിധഘടങ്ങളഹിചല തബാല്പരതതഹിനത വഹികസനതഹിനത ഉതകണത.കഥബാപബാത്രങ്ങള 
കുടഹിയചടെ പരഹിസരത്തുനഹിനബാവണത.വലഹിയ ആശയങ്ങളത ലളഹിതമബായഹി അവതരഹിപഹിക്കുന്നു.

4) ആശബാചന്റെ ബബാല കൃതഹികളത അവയചടെ സവഹിമശഷതയത
ഉ:പുഷ്പ വബാടെഹി ,ബബാലരബാമബായണത എനഹിവ കുമബാരനബാശബാചന്റെ പ്രധബാന ബബാലസബാഹഹിതതകൃതഹികളബാണവ.
പുഷ്പ വബാടെഹിയഹില്-അമഹിളഹി,പൂക്കബാലത, മഹിനബാമഹിനങ്ങവ ,തള്ളയത കുടഹിയത എനവീ പ്രശസ്ത കവഹിതകളത 
ചെന്തമമറഹിയ പൂവഹിലത ശഭളബാഭമബാത ശലഭതഹിലത .... എന സങവീര്തനവുത ഉളചപടുന്നു.

5) കുടഹികളചടെ രബാമബായണത രചെഹിച്ചതവ ആര്? രബാമബായണചത കുടഹികളക്കുമവണഹി കവഹിതയബാക്കഹിയതബാരവ
മബാലഹി മബാധവന നബായര്. കുമബാരനബാശബാന  (ബബാലരബാമബായണത)

6) കുടഹികളചടെ നബാടെകമബായ പബാവഹിചതബാപഹി ,പുഷ്പ കഹിരവീടെത എനഹിവ രചെഹിച്ചതവ
 ജഹി.ശങരപഹിള്ള

7) കുടഹികളക്കുമവണഹി പ്രസഹിദവീകരഹിക്കുന മബാസഹികകള
യറവീക്ക,ശബാസ്ത്രമകരളത- പരഹിഷതവ ശബാസ്ത്രമബാസഹികകള
തളഹിരവ ,വഹിദതബാരതഗത- ബബാലസബാഹഹിതത ഇനസഹിട്ടൂടവ
ബബാലഭൂമഹി, ബബാലരമ,ബബാലമതഗളത,തതമ്മേ വഹിവഹിധ പത്രങ്ങള

8) കുടഹികളക്കബായവ പത്രങ്ങള നവീക്കഹിചവക്കുന മപജഹിനവ ഉദബാഹരണത
വഹിദത -മബാതൃഭൂമഹി,   അക്ഷരമുറത -മദശബാഭഹിമബാനഹി, 

9) ശ്രദയരബായ ബബാലസബാഹഹിതതകബാരനബാര്
കുഞ്ഞുണഹിമബാഷവ- കുഞ്ഞുണഹിക്കവഹിത  സഹിപഹി പള്ളഹിപ്പുറത-അപ്പൂപനതബാടെഹിയചടെ സസ്വര്ഗയബാത്ര
യൂണഹിറവ 6 കവജബാനഹികസബാഹഹിതതത

10)  എന്തബാണവ കവജബാനഹികസബാഹഹിതതത 
വബായനക്കബാരനവ കവവഹിധതമബാര്ന അറഹിവുകള പകര്ന്നു നല്കുനതവ. 
നഹിരൂപണങ്ങള,ശബാസ്ത്രസബാഹഹിതതത, ഗമവഷണ പ്രബന്ധങ്ങള,ജവീവചെരഹിത്രങ്ങള എനഹിവ ഈ 
ഭബാഗതഹില് വരുന്നു.ജഹിജബാസ ഉണര്ത്തുനതുത ,വബായനക്കബാരചന്റെ മചെബാദതങ്ങളക്കവ ഉതരത 
നല്കുനതുമബാകണത കവജബാനഹിക രചെനകള.

11) ഗണഹിത ഭബാഷ,ശബാസ്ത്രഭബാഷ ഇവചയന്തബാണവ
ഗണഹിതതഹിനത,ശബാസ്ത്രതഹിനത  അവയചടെ സബാമങതഹിക പദങ്ങളത ചെഹിഹ്ന വതവസ്ഥയത ഉണവ.ഇവയചടെ 
സവഹിമശഷ ശബബാവലഹിയത, പ്രതവീകങ്ങളത അറഹിയബാത ഒരബാളക്കവ ഇവ ഗ്രഹഹിക്കുനതഹില് തടെസത 



മനരഹിടെബാത.ശബാസ്ത്രകൃതഹികള വബായഹിക്കബാന ഇതരതഹിലള്ള സബാമങതഹിക പദങ്ങളചടെ ഒരു രജഹിസര് 
ഉപമയബാഗഹിമക്കണഹി വരബാത.ഗണഹിതഭബാഷയഹില് നഹിര്വ്വചെനങ്ങളചടെ മശ്രണവീബന്ധമബായ വഹികസനത മൂലത  
സവഹിമശഷമബായ ഒതുക്കവുത  കരുത്തുത പ്രകടെമബാണവ.

12)  ഭബാരത പരതടെനത- ആരുചടെ കൃതഹി ,അതഹിചന്റെ ഉള്ളടെക്കത
മഹബാ ഭബാരതതഹിലൂചടെ കുടഹികൃഷ്ണ മബാരബാര് നടെതഹിയ ധഹിഷണബാ പരമബായ സഞബാരമബാണവ ഭബാരത പരതടെനത.

ഇതവ നഹിരൂപണശബാഖയഹില് ഉളചപടുന്നു.

13) വഹിമര്ശനതഹിനബായഹി അമത രവീതഹിയഹില് സബാഹഹിതതകൃതഹി രൂപചപടുത്തുന രവീതഹി  വഹിഡതബന 
വഹിമര്ശനത എനമപരഹില് അറഹിയചപടുന്നു
ഉദബാഹരണത- പറമങ്ങബാടെഹി പരഹിണയത-  മനബാവലകചള സബാഹഹിതത രൂപതഹില് തചന വഹിമര്ശഹിക്കുന്നു
നബാടെകങ്ങചള വഹിമര്ശഹിക്കുന- ചെക്കവീചെങരത മചറബാരു ഉദബാഹരണമബാണവ
യൂണഹിറവ 5 സബാഹഹിതതവുത രതഗ കലയത

14)   വഹിവഹിധ രതഗ കലകളത അവയചടെ സബാഹഹിതതരൂപങ്ങളത
കൂടെഹിയബാടത        -     ചെമ
കഥകളഹി         -      ആടക്കഥ        തുള്ളല്- തുള്ളല് സബാഹഹിതതത
സഹിനഹിമ           -       തഹിരക്കഥ
നബാടെകത           -     നബാടെകത
കൂതവ             -  ചെമ

15)  നളചെരഹിതത രചെയഹിതബാവവ? പ്രമതതകത
ഉ: ഉണബായഹി വബാരഹിയര്, സര്ഗബാത്മകതയഹില് മഹികച്ചതുത സസൗന്ദരതത തഹികഞ്ഞതുമബായ ആടക്കഥ

16) ഭബാര്ഗവവീ നഹിലയത ഏതു കഥചയ അടെഹിസ്ഥബാന മബാക്കഹി എഴുതഹിയതബാണവ)
കവക്കത മുഹമ്മേതവ ബഷവീറഹിചന്റെ നവീലചവളഹിച്ചത.

17)  ഭബാരതവീയ നബാടെക മവദഹിയചടെ രണവ കകവഴഹികള
ഉ: ലക്ഷണയക്തമബായ സതസ്കൃത നബാടെക പബാരമരതവുത, നബാമടെബാടെഹി വഴക്കങ്ങളള്ള  നബാമടെബാടെഹി സതഗവീത 
നബാടെക പബാരമരതവുത.

18) മലയബാളതഹിചല ആദത നബാടെകമബായഹി പരഹിഗണഹിക്കുനതവ
മകരളവര്മ്മേ വലഹിയ മകബായഹിതമരബാചന്റെ അഭഹിജബാന ശബാകുന്തളത

19) നബാടെകങ്ങളചടെ വതബാപകമബായ അനകരണ പ്രവണതകചള പരഹിഹസഹിച്ചവ രചെഹിച്ച നബാടെകത
ഉ: മുനഷഹി രബാമക്കുറുപഹിചന്റെ ചെക്കവീ ചെങരത

20) രതഗകലയമബായഹി ബന്ധചപട പബാഠഭബാഗങ്ങള
ഭവീമചന്റെ കുസൃതഹി- കബാസവ നബാലവ -തുള്ളല് എന രതഗ കല
പവീച്ചവ പൂമന്തബാടത-കബാസവ ഏഴവ- സഹിനഹിമ
യൂണഹിറവ 4 മനബാവലത ചചെറുകഥയത

21)  ചചെറുകഥയചടെ പ്രമതതകതകള
പചതബാമതബാത നൂറബാണഹിചന്റെ ആദത പകുതഹിയഹില് രൂപതചകബാണ പബാശബാതതമബായ ഒരു സബാഹഹിതത 
രൂപമബാണവ ചചെറുകഥ. ഇതഹിഹബാസകഥകളത, പുരബാണകഥകളത കഥബാ സരഹിതവ സബാഗരവുത ,പഞതന്ത്ര 
കഥകളത ,ഈമസബാപ്പുകഥകളത,മുതശഹിക്കഥകളത എലബാത ഉണബാക്കഹിയ കഥബാസങല്പതഹില്  നഹിന്നുത 
തഹികചത വതതതസ്തമബാണവ ചചെറുകഥകള. എനബാല് ഇവചയലബാത ചചെറുകഥയചടെ ഘടെനബാ പരമബായ 
രൂപവീകരണ പ്രകഹിയ യചടെ ആദതഘടങ്ങളബായഹി പരഹിഗണഹിക്കബാത."ഒരബാള മറ്റുചെഹിലമരബാടെവ ചചെയ്യുന അതഹി 
ദവീര്ഘമബായ സതവബാദത" എനബാണവ ചചെറുകഥക്കവ വഹിലതത സമരബായണ് നല്കഹിയ നഹിര്വ്വചെനത. 

ചചെറഹിയകഥയബാണവ ചചെറുകഥ.എനബാല് സൂഷ്മമബായ കഥബാവസ്തുവഹിചന വഹികബാമരബാഷ്മളമബായഹി 
ചെഹിത്രവീകരഹിക്കുമമബാഴബാണവ ചചെറുകഥ രൂപചമടുക്കുനതവ.



22)   മലയബാളതഹിചല ആദത ചചെറുകഥ ?എഴുതഹിയആള?

ഉ: വബാസനബാവഹികൃതഹി-മവങ്ങയഹില് കുഞ്ഞഹിരബാമന നബായനബാര്
23)   മനബാവല് എന സബാഹഹിതത രൂപത സവഹിമശഷതകള

ഉ: ജവീവഹിതബാവസ്ഥയചടെ സമഗ്ര സസ്വഭബാവത ഉളചക്കബാള്ളുന്നു.കഥബാകഥനതഹിചന്റെ നവവീനവുത ബൃഹത്തുമബായ
സസ്വരൂപമബാണവ മനബാവല്.നവവീനമബായതവ  -അഭഹിനവത -എന അര്ത്ഥതഹിലബാണവ മനബാവല് എന വബാക്കവ 
ഉപമയബാഗഹിക്കുനതവ.വതക്തഹിയത സമൂഹവുത തമ്മേഹിലള്ള ബന്ധങ്ങള സതഘര്ഷങ്ങള എനഹിവ 
ആഴതഹില് ചെഹിത്രവീകരഹിക്കബാന മനബാവലഹിനബാവുന്നു. ചെരഹിത്ര 
ആഖതബായഹികകള,സബാമൂഹതമനബാവല്,ഡഹിക്ടക്ടവീവവ മനബാവല്,ശബാസ്ത്ര മനബാവല് എനഹിങ്ങചന വഹിവഹിധ 
ഇനങ്ങളഹില് തരതതഹിരഹിച്ചഹിട്ടുണവ.

24) ആദത മലയബാള മനബാവല് -ലക്ഷണചമബാത ആദത മലയബാളമനബാവല്
അപ്പുചനടുങ്ങബാടെഹിയചടെ കുന്ദലത മലയബാളതഹിചല ആദത മനബാവലബാണവ പചക്ഷ പരഹിഭബാഷയബാണവ. 
ലക്ഷണചമബാത ആദത  മലയബാള മനബാവലബായഹി കണക്കബാക്കുനതവ ചെന്തുമമബാമനചന്റെ ഇന്ദുമലഖയബാണവ.

25) സഹി.വഹി രബാമന പഹിള്ളയചടെ കൃതഹികള-പ്രമതതകത
മബാര്തബാണ്ഡ വര്മ്മേ,ധര്മ്മേരബാജ, രബാമരബാജബഹുദൂര് മൂന്നുത ചെരഹിത്ര ആഖതബായഹികകളബാണവ.തഹിരുവഹിതബാതകൂര് 
രബാജവതശതഹിചന്റെ കഥ കൂടെഹിയബാണതവ.

26) മനബാവലകള,ചചെറുകഥ ഇവ പബാഠപുസ്തകങ്ങളഹില് മചെര്ക്കുനതഹിചന്റെ ലക്ഷതങ്ങള? ഇതരത രചെനകളക്കവ
ഉദബാഹരണത.
വതതതസ്ത സബാഹഹിതതമബാതൃകകള കുടഹികള പരഹിചെയചപടെബാന
ഭബാഷയചടെ വഹികബാസ പരഹിണബാമ ചെരഹിത്രതഹിചല നബാഴഹികക്കല്ലുകള തഹിരഹിച്ചറഹിയബാന
ഭബാഷയചടെ ശക്തഹി സസൗന്ദരതത ഇവ തഹിരഹിച്ചറഹിയബാന
അടെക്ക ചപറുക്കുനവര് -സമന്തബാഷവ എച്ചഹിക്കബാനത  ചചെറുകഥ
വവീണഹിതമലബാ കഹിടെക്കുന്നു- സഹി.വഹി രബാമന പഹിള്ള  മനബാവല്–
മവരുകള,മചെബാമചന്റെ ദ; ഖത ,പബാത്തുമ്മേയചടെ ആടെവ - മനബാവലകളക്കവ മറവ ഉദബാഹരണത.

27)  മനബാവലഹിചന്റെ ഭബാഷയഹില് വനമബാറത  പബാഠപുസ്തകതഹിചല മനബാവല്ഭബാഗങ്ങചള അടെഹിസ്ഥബാനമബാക്കഹി  
വഹിശദമബാക്കുക?

ഉ: ,വവീണഹിതമലബാ കഹിടെക്കുന്നു. പബാത്തുമ്മേയചടെ ആടെവ  ,മവരുകള ,മചെബാമചന്റെ ദ:ഖത എനഹിവ യ.പഹി കബാസവ 
മലയബാളത പബാഠപുസ്തകതഹില് ഉളചപടുതഹിയ മനബാവല്ഭബാഗങ്ങളബാണവ .പഴയകബാല ഭബാഷയചടെ 
സവഹിമശഷതകള സഹി.വഹി യചടെ മനബാവലഹില് കബാണബാത.പ്രബാമദശഹിക നബാട്ടുവഴക്കത പബാത്തുമ്മേയചടെ ആടെഹില് 
പ്രകടെമബാണവ. മവരുകള തമഹിഴവ കലര്ന ദസ്വഹിഭബാഷ പലസ്ഥലത്തുത ഉപമയബാഗഹിക്കുനതബായഹി 
കബാണബാത.പരഹിഭബാഷചപടുതഹിയ മചെബാമചന്റെ ദ:ഖതഹില്  പരഹിഭബാഷയചടെ പരഹിമഹിതഹി പ്രകടെമബാണവ.
യൂണഹിറവ 3 കബാവതപരഹിണബാമത ചെഹില നബാഴഹികക്കല്ലുകള

28)  ഗബാഥയചടെ പ്രബാധബാനതത
ഉ: മലനബാട്ടുഭബാഷക്കവ പ്രസൗഢസബാഹഹിതതത കകകബാരതത ചചെയബാനള്ള കഴമത അന്തസത ഇചലന 
ധബാരണയഹില് തമഹിഴഹിചന്റെ കകതബാങ്ങമലബാടുകൂടെഹി പബാടവ എന മപരഹിലത,സതസ്കൃതതഹിചന്റെ 
പഹിനബലതഹില്  മണഹിപ്രവബാളവുത സബാഹഹിതത പരവീക്ഷണങ്ങള നടെതഹിയഹിരുനകബാലതവ ശുദ 
മലയബാളതഹില് കടെതചകബാള്ളബാത വൃതതഹില്  ഒരു മകരളവീയന നഹിര്മ്മേഹിച്ച കബാവതമബാണവ കൃഷ്ണഗബാഥ. 

ഗബാഥ എന വബാക്കഹിനവ  ഗബാനത എനബാണവ അര്ത്ഥത .അലങബാര സമൃദഹിചകബാണത ലളഹിത പദങ്ങളബാലത 
ഗബാഥ മവറഹിട്ടു നഹില്ക്കുന്നു. ചചെചമ്മേ,ചചെമ്മുള്ള, ചചെഞമമ്മേ എനഹിങ്ങചന തനതു  പദപ്രമയബാഗങ്ങളത 
ഇതഹിചന്റെ സവഹിമശഷതയബാണവ.

29)  ഗബാഥബാ വൃതത
മഞ്ജരഹി

30) ചചെറുമശരഹിയചടെ വര്ണന ഗബാനത മകടമനരത എന കവഹിതചയ അടെഹിസ്ഥബാനമബാക്കഹി വഹിശദമബാക്കുക 



ഉ: വൃന്ദബാവനതഹില് മഗബാക്കളത,മഗബാപഹികമബാരുത,മഗബാപബാലരുചമബാതവ കളഹിയബാടുമമബാള ശ്രവീകൃഷ്ണന 
ഓടെക്കുഴല് വബായഹിക്കുനതബാണവ ഇതഹിവൃതത.വനതഹിചല സകല ചെരബാചെരങ്ങളത ആ ഗബാന ധബാരയഹില് 
ലയഹിച്ചഹിരഹിക്കുന കബാഴ്ചയബാണവ കവഹി ഈ ഭബാഗതവ വഹിശദമബാക്കുനതവ.കൃഷ്ണഗബാനതഹിചന്റെ  അനഭൂതഹി 
മനരഹിടവ പറയനതഹിനവ പകരത  പ്രകൃതഹിയഹിചല മബാറത പറഞ്ഞവ അതഹിചന്റെ മഹതസ്വത വരചകബാടബാനബാണവ 
കവഹി ശ്രമഹിക്കുനതവ.
"ഷഡ്പദമബാലകളത്ഭുതമബാചയബാരു
പുഷ്പ രസചത ചവടെഹിഞ്ഞുടെചന
ഗബാനമബായവ മമവഹിന മതമനക്കുടെഹിപനബായവ
ആനനതതങമല ചചെന്നു പുക്കു"  പൂമബാറകള മതനകുടെഹി മറനവ ഗബാനമബാകുന മതനകുടെഹിച.
കുയഹിലകള തങ്ങളചടെ ഗബാനമതക്കബാള മബാധുരതത നഹിറഞ്ഞ മവണുഗബാനത മകടവ അസൂയചപടെബാചത അതവ 
പഠഹിക്കബാന മപബായഹി. മയഹിലകള  സസ്വന്തത ശബതഹിന പകരത മവണുനബാദസസ്വരതഹിചനബാതവ നൃതത 
ചവച.മയഹിലകള ചപബാതുമവ മഴക്കബാറു വരുമമബാള  സസ്വയത മറന്നുവ ഉച്ചതഹില് ശബമുണബാക്കഹി 
നൃതതചചെയ്യുന പതഹിവവ ചതറഹിച എനര്ത്ഥത. ഗബാനതഹിനവ പുഷ്പബാര്ച്ചന നടെതഹി മരങ്ങള ചകബാമ 
ചെബായ്ച നഹിന്നു. മബാനകള തവീറ മറന്നു. മുല വള്ളഹികചളബാചക്ക മരചത വഹിടവ കണചന മതടെഹിചച്ചന്നു.ഈ 
കബാഴ്ചകള കണചന്റെ ഗബാനതഹിചന്റെ മമനബാഹബാരഹിത ചവളഹിചപടുത്തുന്നു.

31) കഹിളഹിപബാടവ  ഉദ്ഭവ ചെരഹിത്രത -പ്രബാധബാനതത ചുരുക്കഹി പ്രതഹിപബാദഹിക്കുക.

കവഹിക്കവ  അറത പറബാതഹിരഹിക്കബാന,ലകഹി ഭഗവതഹിയചടെ കയഹിചല കഹിളഹി, പുരബാണകഥബാ വക്തബാവബായ 
ശുകമഹര്ഷഹിചയ അനസ്മരഹിക്കബാന എനഹിങ്ങചന കഹിളഹിപബാടഹിചന്റെ ഉദ്ഭവതഹിനവ പല കഥകളത ഉണവ. 
എഴുതച്ഛചന്റെ സതഭബാവനകചള ചുരുക്കഹിപറഞ്ഞബാല്-

1) സബാഹഹിതതത - ഭബാഷബാ പരവുത വൃത പരവുമബായഹി തമഹിഴഹിമന്റെയത സതസ്കൃതതഹിമന്റെയത  മചെരഹികള വഹിട്ടു 
സസ്വന്തമബായ ഒരു പബാത നഹിര്മ്മേഹിക്കബാന തുടെങ്ങഹിയഹിരുന്നു.ഈ പബാതചയ എഴുതച്ഛന ശക്തഹിചപടുതഹി 
മുമനബാട്ടു നയഹിച.

2) മവദബാന്തഹികളബായ പ്രസൗഢ വഹിഷയങ്ങളചടെ ആവഹിഷ്കരണതഹിനവ കരുത്തുള്ള ഒരു ഉപകരണത 
കഹിളഹിപബാടഹിലൂചടെ അമദ്ദേഹത കചണതഹി.ഒരു കബാസഹികവ പബാരമരതതഹിനവ തുടെക്കത കുറഹിച.അതഹിനവ 
ഭബാഷചയ ശക്തഹിചപടുതഹി.
3) ഇതഹിഹബാസചത മവണ സ്ഥലങ്ങളഹില് ചുരുക്കഹിയത മറ്റുചെഹില അവസരങ്ങളഹില് വഹിപുലവീകരഹിചത 
ഭബാഷയഹിമലക്കു പരഹിവര്തനത ചചെയ്ത രവീതഹി സസ്വവീകരഹിച.

4) ചെമക്കളഹിചല അലങബാര ശഭളതചവടെഹിഞ്ഞവ  പബാകത വന പ്രസൗഢതയഹിമലക്കവ   ഭബാഷചയ  ഉയര്തഹി.
32) തുള്ളല് സബാഹഹിതതത മവറഹിട അനഭവ മബാകുനചതങ്ങചന?

സബാമൂഹത വഹിമര്ശനത,നര്മ്മേമബബാധത, മകരളവീയ പബാരമരതചത സസ്വവീകരഹിച്ചവ പുരബാണകഥ പറയല്. 
ഇവഹിചടെ  നഹിലനഹിനഹിരുന  പരമരബാഗത ജബാതഹികമളയത അവരുചടെ കലബാ രവീതഹികളത സസ്വവീകരഹിക്കല് 
ഇചതബാചക്കയബാണവ നമതബാര് സസ്വവീകരഹിച്ച തന്ത്രങ്ങള.കഥകളഹി,ചെബാകതബാര്കൂതവ ,കൂടെഹിയബാടത ഇതരത 
മക്ഷത്രകലകളചടെ ദര്ഗ്രബാഹതത ഒരു ചചെറഹിയ നൂനപക്ഷതഹിനമബാത്രമമ ആസസ്വദഹിക്കബാനബാവുന്നുള്ളു എന 
തഹിരഹിച്ചറഹിവവ പുതഹിചയബാരു കലബാരൂപതഹിനവ രൂപത നല്കബാന നമതബാചര മപ്രരഹിപഹിച്ചഹിരഹിക്കബാത.

33)  തുള്ളല് കൃതഹികളചടെ പ്രമതതകത പബാഠപുസ്തകങ്ങളഹിചല തുള്ളല് കവഹിതകചള മുനനഹിര്തഹി 
വഹിശദമബാക്കുക?
നബാലബാതകബാസഹിചല  ഭവീമചന്റെ കുസൃതഹികള എന പബാഠഭബാഗത കലതബാണസസൗഗന്ധഹികത തുള്ളലഹില് 
നഹിചനടുതതബാണവ
ഫലഹിതത,ഭബാഷബാ ലബാളഹിതതത,മകരളവീയ പരഹിതസ്ഥഹിതഹികളചടെ പ്രതഹിഫലനത, സബാമൂഹത വഹിമര്ശനത 
ഇതബാണവ തുള്ളല് കവഹിതയചടെ സബാമബാനത രൂപത. ചെഹിരഹിക്കുന കഥമകടബാലഹിരഹിക്കുത ആയതചലങഹില് 
വവീടഹിമലക്കു തഹിരഹിക്കുത ഇതബാണവ നമതബാരുചടെ നതബായത.ഭവീമചന കളഹിയബാക്കുന രവീതഹില് അവതരഹിപഹിക്കുന 
കവഹിതയബാണവ നബാലബാത കബാസഹില് പഠഹിക്കബാനള്ളതവ



യൂണഹിറവ രണവ  കബാവത പബാരമരതത
34)  നബാടെനപബാടഹിചന്റെ സവഹിമശഷതകള ചുരുക്കഹി വഹിവരഹിക്കുക

ഉതരത-സസ്വസഹിദമബായ തബാളമബബാധത,സതഗവീത സബാന്ദ്രമബായ ഈണത, ജവീവഹിതഗന്ധഹിയബായപ്രമമയങ്ങള, 

ഗ്രബാമവീണതയചടെ സസ്വച്ഛത, സബാതസബാരഹിക പബാരമരതത, അനഷബാന പബാരമരതത,  സബാമഹതമൂലതങ്ങള 
അലങബാരകല്പനകള, കശലഹികള,പ്രമയബാഗങ്ങള,ലളഹിതഭബാഷ,ഗ്രബാമതപദസമതവ.

35) നബാടെന പബാട്ടുകള വഹിഭബാഗത വഹിഭജഹിക്കബാനള്ള കബാരണത
36) സതഗവീതത നബാടെന പബാട്ടുകളഹില്

ഉതരത- ശബ ചസസൗന്ദരതത, പ്രബാസപ്രമയബാഗത, പദ വബാകത പുനരബാവ വൃതഹി,സസ്വരങ്ങളചടെ ആലബാപനത, 
വബായബാരഹികള

യൂണഹിറവ ഒനവ - ഭബാഷബാ പഠനതഹില് സബാഹഹിതതതഹിനള്ള സ്ഥബാനത 
37)   സബാഹഹിതത പഠനത മൂനവ മബാതൃക ക്കവ പബാഠഭബാഗതഹില് നഹിന്നുത ഉദബാഹരണത നല്കുക
38)  ഭബാഷബാ മബാതൃകക്കവ ഉദബാഹരണമബായ പബാഠത 
39)  സബാതസബാരഹിക കകമബാറതഹിനവ ഉദബാഹരണമബായ പബാഠത 
40) സര്ഗബാത്മകത വളരുന്നു എനതഹിനവ ഉദബാഹരണത നല്കുക
41)  വഹിമര്ശന ചെഹിന്ത വളര്തബാത ഉദബാഹരണത നല്കുക


