ഞഞാൻ കഥഞാകഞാരനഞായ കഥ – എസസ.കക.കപഞാറ്റകഞാടസ
[NON-FOCUS AREA, A+ CAPSULE]
 ജജീവവിതതാവസ്ഥകൾ സർഗപ്രതവിഭകളവിൽ സൃഷവിക്കുന്ന പ്രതവികരണങ്ങളവിൽ നവിന്നതാണണ് സതാഹവിതതത്യം
ജനവിക്കുന്നതണ്.
 സതാഹവിതതരചനയയെ സത്യംബനവിച്ച ഈ സുപ്രധതാന സതതത്യം ഊന്നവി പറയുകയെതാണണ് എസണ്.യക.
 നനതാവലവിസത്യം കഥതാകതാരനത്യം സഞതാരസതാഹവിതതകതാരനമതായെ അനദ്ദേഹത്യം അനനകത്യം നദേശങ്ങളവിയല
ജജീവവിതതാവസ്ഥകൾ അടുത്തറവിയുകയുത്യം അവ സസ്വനത്യം രചനകളവിലൂയടെ നമുകണ് പകർന്നണ് തരവികയുത്യം
യചയ്യുന.
 അനഭവങ്ങൾ ആകർഷകമതായെവി ചവിതജീകരവിക്കുന്നതവിലൂയടെ വതായെനകതാരയന്റെ മനസവിൽ
ചലനങ്ങളുണതാകതാൻ സതാധവിക്കുത്യം
 ഇത്തരത്യം ചലനങ്ങൾ മനപരവിവർത്തനത്തവിനണ് കതാരണമതാകത്യം. രചനയുയടെ ഈ നസതാനദ്ദേശതരജീതവിയെതാണണ്
എസണ്.യക. സസ്വജീകരവിച്ചവിട്ടുള്ളതണ്.
 വളയര വവിപുലമതായെ ഒരു സതാഹവിതത സമ്പത്തണ് മലയെതാളത്തവിനണ് സത്യംഭതാവന യചയ്ത തയന്റെ രചനതാ ജജീവവിതത്യം
എങ്ങയന ആരത്യംഭവിക്കുനയവന്നണ് ഈ നലഖനത്തവിലൂയടെ വതക്തമതാക്കുന.
 തയന്റെ അനഭവ പരവിസരത്തു നവിന കയെറവി വരുന്ന വവിഷയെങ്ങൾ എഴുത്തുകതാരയന
അസസ്വസ്ഥനതാക്കുന.ഇതണ് ആവവിഷതാരത്തവിനണ് എഴുത്തുകതാരയന നവിർബനവിതനതാക്കുന.
 സതാഹവിതതരചനയയെ സത്യംബനവിക്കുന്ന എഴുത്തകതാരയന്റെ അനഭവ വവിവരണത്യം പരവിചയെയപ്പെടെതാനത്യം,
എഴുത്തവിയന്റെ മമൗലവികത, സതാമൂഹതപ്രതവിബദ്ധത, രചനതാസസ്വതാതനതത്യം,നവിർമതാണ രഹസതങ്ങൾ,
സൃഷവികൾ സമൂഹത്തവിന നൽകന്ന ജജീവവിതവജീക്ഷണത്യം, മൂലതനബതാധത്യം, ആസസ്വതാദേനതാവസരത്യം,
വവകതാരവികതാനഭവത്യം എന്നവിവ പകർന്നണ് തരതാനത്യം''ഞതാൻ കഥതാകതാരനതായെ കഥ'' സഹതായെവിക്കുന.
 അനഭവങ്ങൾ സൃഷവിക്കുന്ന വവികതാരങ്ങളതാണണ് സതാഹവിതതത്യം പുനരതാവവിഷണ്കരവിക്കുന്നതവിയന
സഹതായെവിക്കുന്നതണ്

 എഴുതത്തിൽ എസസ.കക.കപഞാറ്റകഞാടത്തികന വത്തികഞാരപരവശനഞാകത്തിയ ഘടകങ്ങൾ
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വൃദ്ധയുയടെ അനഭവത്യം
വവകതാരവികതനയെതായടെ സമജീപവിച.
സസ്വതാഭതാവവികതനയെതായടെ വവിഷയെത്യം ഏയറ്റെടുത്തു.
ഫലപ്രദേമതായെവി പുനരതാവവിഷരവികതാൻ സതാധവിച.
ഉള്ളവിൽ തടവിയെ അനഭവത്യം പ്രകടെവിപ്പെവിച.
''പ്രശഞാന്തതയത്തിൽ അനുസ്മരത്തികകപ്പെടുന്ന നനസർഗത്തികമഞായ വത്തികഞാരങ്ങളുകട അനർഗള പ്രവഞാഹമഞാണസ
കവത്തിത'' - വത്തിലലല്യം വവർഡസസസ വർതസ
''സസ്വന്തല്യം വകയഞായത്തി ചത്തില സരസസ്വതത്തി വത്തിലഞാസങ്ങളുല്യം വചർതസ ഞഞാൻ ആ മടയനഞായ മകനു തുടകരത്തുടകര
കത്തുകൾ എഴുതത്തി അയച.'' - അടത്തിവരയത്തിട്ട പദതത്തികന്റെ അർഥ വത്തിവക്ഷകയകന്തലഞാല്യം?
ഭതാഷതാപരമതായെ നമന
അവതരണ വശലവിയെവിയല മവികവണ്
വവകതാരവികത
ആനതാർത്ഥത
ഭതാഷയെവിലത്യം സതാഹവിതതത്തവിലത്യം എഴുത്തണ്കതാരനള്ള സതാമർഥതത്യം, സർഗഭതാവന, അനഭവങ്ങയള യപതാടെവിപത്യം
യതതാങ്ങലത്യം യവച്ചണ് (ആലങതാരവിക ഭതാഷയെവിൽ) അവതരവിപ്പെവിക്കുന്നതണ്. വതാക്കുകൾ യെനഥഷത്യം
അർഥപൂർണമതായെവി ഉപനയെതാഗവിക്കുക).

സരസസ്വതതീ വത്തിലഞാസല്യം: ഭതാരതജീയെ സങൽപ്പെമനസരവിച്ചണ് സരസസ്വതവി വതാകവിയന്റെ (വവിദേത / സതാഹവിതതത്യം )നദേവതയെതാണണ്.
വതാക്കുകൾ അർഥപൂർണമതായെവി യെനഥഷത്യം പ്രനയെതാഗവിക്കുവതാനള്ള വവഭവയത്തയെതാണണ് സരസസ്വതവി വവിലതാസത്യം എന്ന
പ്രനയെതാഗത്യം യകതാണണ് അർഥമതാക്കുന്നതണ്.
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എഴുത്തുകഞാരനുല്യം വഞായനകഞാരനുല്യം തമത്തിലുള്ള വലതലഞാസല്യം
എല്യം.ടത്തി.വഞാസുവദവൻ നഞായർ
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ആത്മസതാക്ഷതാതണ്കതാരത്തവിന നവണവി എഴുതവി.
വതായെനകതാരയന പരവിഗണവികതായതയുത്യം എഴുതതാൻ എഴുത്തുകതാരനണ് സസ്വതാതനതമുണണ്.
വതായെനകതാരനണ് എഴുത്തുകതാരനനതാനടെതാ എഴുത്തുകതാരനണ് വതായെനകതാരനനതാനടെതാ പ്രതവിബദ്ധതയെവില.
കക.സുവരന്ദ്രൻ
വതായെനകതാരവിനലക്കുള്ള വവികതാര സത്യംക്രമണമതാണണ് എഴുത്തണ്.
വതായെനകതാരനവിയലത്തുനമ്പതാഴതാണണ് എഴുത്തണ് പൂർണമതാക്കുന്നതണ്.
എഴുത്തുകതാരൻ കതാണതാത്ത വതായെനതാമണ്ഡലത്തവിനലക്കുത്യം വതായെനകതാരൻ സഞരവിക്കുന.

● എസസ.കക.കപഞാറ്റകഞാടസ എന്തു കചയ.- വൃദ്ധയ്ക്കു നവണവി എസണ്.യക.എഴുതവിയെ കത്തവിൽ മകൻ എന്ന
വതായെനകതാരയന മുന്നവിൽ കണ.
 അവൻ എകന്ന കOo പത്തിടത്തിച്ച പട്ടത്തികയവപ്പെഞാകല ആട്ടത്തിപ്പെഞായത്തിച. അടത്തിവരയത്തിട്ട പദതത്തികന്റെ അർഥല്യം?
a) കടെത്യം
b) കഷത്യം
c) നരതാഗവി d) നകതാഴവി
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വത്തിഗ്രഹത്തികച്ചഴുതുക. ഉദേതാ: ഭൃതതപ്പെണവി - ഭൃതതയന്റെ പണവി
നപ്രമതാനനതായെവി - നപ്രമത്തതാൽ അനനതായെവി.
സരസസ്വതവി വവിലതാസങ്ങളുത്യം - സരസസ്വതവിയുയടെ വവിലതാസങ്ങളുത്യം
വൃദ്ധമതാതതാവണ് - വൃദ്ധയെതായെ മതാതതാവണ്
യചറുകഥതാ രചന - യചറുകഥയുയടെ രചന
അക്ഷനവതത്യം - ക്ഷമവികതാനതാവതാത്ത
സഹതതാപത്യം - തതാപനത്തതാടു കൂടെവി.
യപതാൻപണത്യം - യപതാന യകതാണള്ള പണത്യം
കജീറമുണണ് -കജീറയെതായെമുണണ്
അയെൽവജീടെണ്-അയെലയത്ത വജീടെണ്
മുത്തവിത്തള്ള_ മുത്തവിയെതായെ തള്ള
നവിതതശതാനവി - നവിതതമതായെ ശതാനവി
അർഥവലതലഞാസല്യം കറത്തിക്കുക.
പഠവിച്ചണ് ഉനദേതതാഗസ്ഥനതായെവി പണത്യം സമ്പതാദേവിച്ചനപ്പെതാൾ മകൻ പവിണത്തവിനണ് സമമതായെവി യപരുമതാറതാൻ തുടെങ്ങവി.
മകയള നപതാറ്റെവി വളർത്തവിയെ മതാതതാപവിതതാകനളതാടെണ് കൃതജ്ഞത കതാണവികതാത്ത മകൾ സമൂഹയത്തവിയന്റെ
കൃതഘ്നത ഏറ്റുവതാനങ്ങണവി വരുന.
ചുവകട കകഞാടുതത്തിരത്തിക്കുന്നവയത്തിൽ തദത്തിതതത്തിനസ ഉദഞാഹരണവമതസ.? [നഞാമങ്ങളത്തിൽ നത്തിവന്നഞാ വഭേദക
(വത്തിവശഷണ)ങ്ങളത്തിൽ നത്തിവന്നഞാ ഉണഞാകന്ന നഞാമരൂപങ്ങളഞാണസ തദത്തിതങ്ങൾ]
a) ഭൂമവി
b) സുമവിത
c) വഭമവി
''ജതീവത്തിതഞാവസ്ഥകൾ സർഗപ്രതത്തിഭേകളത്തിൽ സൃഷത്തിക്കുന്ന പ്രതത്തികരണങ്ങളത്തിൽ നത്തിന്നഞാണസ സഞാഹത്തിതലല്യം ജനത്തിക്കുന്നതസ ''എന്ന ദർശനകത ''ഞഞാൻ കഥഞാകഞാരനഞായ കഥ'' എന്ന പഞാഠഭേഞാഗകത അടത്തിസ്ഥഞാനമഞാകത്തി കറത്തിപ്പെസ തയഞാറഞാക്കുക.?
എഴുത്തുകരുകട ജതീവത്തിതനത്തിരതീക്ഷണല്യം അവരുകട കൃതത്തികളത്തിൽ കതളത്തിഞ്ഞു കഞാണഞാല്യം.അടത്തിവരയത്തിട്ട പദതത്തികന്റെ ശരത്തിയഞായ
വത്തിഗ്രഹ രൂപവമതസ?
''ചവറുകൾകസ പകരല്യം തൂകത്തി വനഞാവകണതസ ഞങ്ങളുകട വത്തിശപ്പെഞാകണകന്നനത്തിക്കു വതഞാന്നത്തി.'' -അകർമഞാശത്തി
''അവൻ എകന്ന കOo പത്തിടത്തിച്ച പട്ടത്തികയവപ്പെഞാകല ആട്ടത്തിപ്പെഞായത്തിച.''- ഞഞാൻ കഥഞാകഞാരനഞായ കഥ.
--തതീവ്രമഞായ അനുഭേവങ്ങളുല്യം പച്ചയഞായ ജതീവത്തിത യഞാഥഞാർഥലങ്ങളുമഞാണസ സഞാഹത്തിതല കൃതത്തികകള ജതീവനുള്ളതഞാകത്തി
തതീർക്കുന്നതസ.ഈ പ്രസഞാവയുകടയുല്യം സൂചനകളുകടയുല്യം അടത്തിസ്ഥഞാനതത്തിൽ അകർമഞാശത്തി, ഞഞാൻ കഥഞാകഞാരനഞായ കഥ
എന്നതീ പഞാഠഭേഞാഗങ്ങൾ വത്തിശകലനല്യം കചയസ കറത്തിപ്പെസ തയഞാറഞാക്കുക.?
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