ഉരുളകക്കിഴങങ്ങ് തക്കിന്നുന്നവർ -സുഭഭാഷങ്ങ്ചന്ദ്രന് -ചചറുകഥ
സുഭഭാഷഷ്ചന്ദ്രന:പുതുതലമുറയക്കിചല ശ്രദദ്ധേയകഥഭാകൃതങ്ങ്. 1972 ൽ ആലുവ



(കടുങല്ലൂരക്കിൽ) ജനക്കിച.
പത്ര പവർതകന്,കഥഭാകൃതങ്ങ്, ദനഭാവലക്കിസങ്ങ്




പ്രധഭാനകൃതതികള്: ഘടക്കികഭാരങള് നക്കിലക്കുന്ന സമയയ, പറുദദീസഭാ നഷയ,
തൽപയ, വക്കിഹക്കിതയ , മനുഷഷ്യനങ്ങ് ഒരഭാമുഖയ(ദനഭാവൽ)
ദലഭാക പസക്കിദ്ധേ ചക്കിത്രകഭാരന് വക്കിന്സനങ്ങ് വഭാന്ദഗഭാഗക്കിചന "പപഭാററ്റേറടഭാ



ഈററ്റേഴഷ്സഷ്"എന്ന ചക്കിത്രതക്കിൽനക്കിന്നങ്ങ് പദചഭാദനയ ഉള്ചകഭാണങ്ങ് സുഭഭാഷങ്ങ്
ചന്ദ്രന് രചക്കിച്ച കഥയഭാണങ്ങ് ഉരുളകക്കിഴങങ്ങ് തക്കിന്നുന്നവർ .
വൃദ്ധേനഭായ മക്കിറൽ ,മക്കിറലക്കിചന മകചന ഭഭാരഷ്യജൂലക്കിയഭാന,ജൂലക്കിയഭാനയുചട



മഭാതഭാപക്കിതഭാകള്, ജൂലക്കിയഭാനയുചട മകള് അന്ന എന്നക്കിവരഭാണങ്ങ് - കഥഭാപഭാത്രങള്

കഥഭാപ്രറമേയയ :

ഖനക്കിയക്കിൽ ദജഭാലക്കി ചചയ്യുന്ന ഭർതഭാവക്കിചന കുറക്കിച്ചങ്ങ് അചല്ലെങക്കിൽ മകചന `
കുറക്കിചള്ള അദനന്വേഷണമഭാണങ്ങ് .അടക്കിമതയ അനുഭവക്കിക്കുന്ന ചതഭാഴക്കിലഭാളക്കികളുചട
ജദീവക്കിതദുരക്കിതമഭാണങ്ങ് ''പപഭാററ്റേറടഭാഈററ്റേഴഷ്സഷ് ''എന്ന ചക്കിത്രതക്കിൽ ആദലഖനയ
ചചയക്കിട്ടുള്ളതങ്ങ്.
യൂദറഭാപക്കിൽ നക്കിലനക്കിന്നക്കിരുന്ന ചകഭാടക്കിയ ദഭാരക്കിദഷ്യതക്കിചനയുയ ചതഭാഴക്കിലക്കില്ലെഭായങ്ങ്



മ്മയുചടയുയ ദനർകഭാഴ്ചയഭായഭാണങ്ങ് ചക്കിത്രയ അവതരക്കിപക്കികചപട്ടതങ്ങ്.
ചക്കിത്രതക്കിചല മനുഷഷ്യരുചട രൂപഭഭാവങളുയ പശഭാതലവയ ദദനഷ്യതയഭാർന്ന
ജദീവക്കിതതക്കിചന സൂക്ഷ്മവഭായനയഭാകുന്നു.

ചതിത്രവഭായന-ചതിത്രവതിശകലനയ




ചക്കിത്രതക്കിചല സമയ സൂചന: തൂക്കുവക്കിളകങ്ങ്

 മനുഷഷ്യർ - വൃദ്ധേർ,യുവതക്കി, കുട്ടക്കി
 ദവഷയ-പഭാശഭാതഷ്യ വസ്ത്രധഭാരണരദീതക്കി, ശദീതകഭാലസൂചന .



സഭാമൂഹഷ്യഭാവസ : നക്കിരഭാശയുള്ള മുഖയ, ദഭാരക്കിദഷ്യയ, അടക്കിമതയ, ജദീവക്കിതദുരക്കിതയ

സുഭഭാഷഷ്ചന്ദ്രപന്റെകഥയയവഭാനറഗഭാഗതിപന്റെചതിത്രവയ


ചക്കിത്രതക്കിചല കഥഭാപഭാത്രങള് തചന്നയഭാണങ്ങ് കഥയക്കിലുള്ളതങ്ങ്.

 ഖനക്കികളുയ മഞയ നക്കിറഞ്ഞ പഭാശഭാതഷ്യ ദദശമഭാണങ്ങ് കഥയുചട പശഭാതലയ.


കഥഭാപഭാത്രങളുചട ദവകഭാരക്കികഭാവസ കഥയക്കിൽ വഷ്യക്തമഭാണങ്ങ്


ദഭാരക്കിദഷ്യയ, അപകടകരമഭായ ചതഭാഴക്കിൽ സഭാഹചരഷ്യയ എന്നക്കിവ വഷ്യക്തമഭാണങ്ങ്



ചക്കിത്രയ നക്കിശലമഭാണങ്ങ് - കഥയക്കിൽ ചലനങളുണങ്ങ്.

➢

ദഭാരതിദദ്ര്യപത്തെകഥയതില്ഒരുകഥഭാപഭാത്രമേഭായതിഎങ്ങപനആവതിഷ്കരതിചതിക്കുന്നു?

➢

വർഷങളുചട മഭാറഭാലയുയ അഴുക്കുയ ദുദുഃഖവയ അടക്കിഞ്ഞങ്ങ് മഭാനമഭായ ചുമരുകളുള്ള
വദീടങ്ങ്

➢

ആണക്കി പറക്കിഞ്ഞങ്ങ് നക്കിലയ ചപഭാതഭാനഭായ ദമശ അവള്കങ്ങ് ദരക്കിദമഭായ
അടുകളയുള്ള അമ്മമഭാരുചട അങലഭാപങ്ങ്

➢

ചഭായ പകരുന്നതങ്ങ് വക്കിള്ളലുകള് വദീണ കവക്കിടക്കികപ്പുകളക്കിലഭാണങ്ങ്..പുതക്കിയതങ്ങ്
വഭാങഭാന് കഴക്കിയഭാത അവസ.

➢

ദഭാരക്കിദഷ്യചത അദൃശഷ്യ സഭാന്നക്കിധഷ്യമഭായക്കി ആവക്കിഷ്കരക്കിച വഭായനകഭാരനങ്ങ്
അനുഭവദവദഷ്യമഭാകുന്നു.

➢

ജൂലതിയഭാനയപടെഭര്ത്തെഭാവതിപന്റെമേരണപത്തെക്കുറതിച്ചുള്ളസൂചന

➢

ഒദരചയഭാരു ചവളുത പൂചവച്ച ഏകഭാന്തമഭായ ശവകുടദീരമഭാകക്കി വദീടക്കിചന മഭാറക്കി

കഭാണക്കിച.
➢

ഖനക്കികളക്കിൽ പണക്കിചചയ്യുന്നവർകങ്ങ് ഒരപകടവയ വരുതരുദത - പഭാർത്ഥന

➢

മണക്കിനടക്കിയക്കിൽചപട്ടങ്ങ് ചതഞ്ഞങ്ങ്, മുഖയ ചപഭാട്ടക്കി വക്കികൃതമഭായക്കി.... ഒന്നക്കിചനയുയ

തക്കിരക്കിച്ചറക്കിയഭാനഭാവഭാത വക്കിധതക്കിൽ മുടക്കിയുയ ചതഭാലക്കിയുയ ഉരക്കിഞപറക്കിഞ്ഞങ്ങ്.

➢

ശദീതകഭാലതക്കിചന പഭഭാവചത കദീഴങ്ങ്ചപടുത്തുന്ന ഒരു തദീകനൽ കക്കിഴവന്

മക്കിറലക്കിചന ചനഞക്കിൽ വദീണ.
➢

ഈസറക്കിനങ്ങ് ചഭായയ ദതച്ച മുട്ടകള് ചകഭാണ്ടുവരണചമന്നങ്ങ് തഭാന് അച്ഛദനഭാടങ്ങ്
പറഞ്ഞതങ്ങ് അച്ഛചന അറക്കിയച്ചക്കിദല്ലെ എന്ന ദചഭാദഷ്യതക്കിനങ്ങ് മക്കിറലക്കിനങ്ങ് ഉതരയ
നൽകഭാന് കഴക്കിയുന്നക്കില്ലെ.

➢

ഭർതഭാവക്കിചന ഇരക്കിപക്കിടതക്കിൽ എകഭാലദതക്കുമഭായക്കി തഭാന്
ഉറഞദപഭാകുന്നതഭായക്കി ജൂലക്കിയഭാന മനസക്കിലഭാക്കുന്നു.

➢

മകചന മൃതദദഹയ കചണതഭാന് കഴക്കിയഭാചത തക്കിരക്കിച വരുന്ന മക്കിറലക്കിചന
നക്കിസഹഭായത.

➢

കഥപയഹൃദയസ്പര്ഷതിയഭാക്കുന്നവഭാകദ്ര്യങ്ങള്ഗദദ്ര്യഭഭാഷയപടെ

കഭാവദ്ര്യഭാത്മകത/ആഖദ്ര്യഭാനമേതികവഷ്
➢

➢

ഇടയവലയ ഉലഞ്ഞങ്ങ് വദീടങ്ങ് അടുത്തു വന്നു -ചഭാഞഭാട്ടമുള്ള മഭാനസക്കികഭാവസ
ഒദരചയഭാരു ചവളുത പൂചവച്ച ഏകഭാന്തമഭായ ശവകുടദീരമഭാകക്കി വദീടക്കിചന
മഭാറക്കികഭാണക്കിച.

➢

ശദീതകഭാലതക്കിചന പഭഭാവചത കദീഴങ്ങ്ചപടുത്തുന്ന ഒരു തദീകനൽ കക്കിഴവന്
മക്കിറലക്കിചന ചനഞക്കിൽ വദീണ - മകന് നഷചപട്ടതക്കിലുള്ള ദുദുഃഖയ മക്കിറലക്കിചന
മനസക്കിചന നദീറയ

➢

വക്കിളചവടുപ്പു കഴക്കിഞ്ഞങ്ങ് പസവരക്ഷ ചചയ്യുന്ന ഉരുളകക്കിഴങ്ങുപഭാടങളുയ

പക്കിന്നക്കിട്ടങ്ങ് വദീടക്കിനു ദനചരയുള്ള ചചളക്കിയക്കിടവഴക്കിയക്കിദലകങ്ങ് അയഭാള് തക്കിരക്കിഞ.
➢

അദപഭാള് കുരക്കിശക്കിൽനക്കിന്നങ്ങ് തുള്ളക്കിതുള്ളക്കിയഭായക്കി ദചഭാരയക്കിറന്ന ശബ്ദവയ
അവള് ദകട്ടു.

➢

ആ നക്കിമക്കിഷയ ചുമരക്കിചല ഘടക്കികഭാരതക്കിൽനക്കിന്നങ്ങ് തുള്ളക്കിതുള്ളക്കിയഭായക്കി
സമയയ തഭാദഴകക്കിറന്ന ശബ്ദയ വദീട്ടക്കിൽ നക്കിറഞ.

➢

മഞകഭാലതക്കിചന തദീക്ഷണത അവതരക്കിപക്കിക്കുന്നതങ്ങ് - വഭായക്കിൽനക്കിന്നങ്ങ്
നദീരഭാവക്കിയുചട ഒരു ചചറക്കിയ ദമഘചത തുറന്നുവക്കിട്ടുചകഭാണങ്ങ് ജൂലക്കിയഭാന
ദചഭാദക്കിച.

➢

ചതിത്രകലയയസുഭഭാഷഷ്ചന്ദ്രപന്റെകഥയയ

➢

കഭാലപരക്കിമക്കിതക്കി ചക്കിത്രകലയുചട പരക്കിമക്കിതക്കിയഭാണങ്ങ്.

➢

ഒരു നക്കിമക്കിഷയ മഭാത്രദമ ചക്കിത്രതക്കിൽ പകഭാശക്കിപക്കികഭാന് കഴക്കിയൂ.
അതഭാഴതക്കിനങ്ങ് തദീന്ദമശയുചട മുന്നക്കിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന കുടയബതക്കിചന ഒരു
ചക്കിത്രയ(ഒരു നക്കിമക്കിഷയ)ആണങ്ങ് ചക്കിത്രതക്കിൽ ചതളക്കിയുന്നതങ്ങ്.

➢

കഥയുചട മുന് - പക്കിന് സൂചനകള് ചക്കിത്രതക്കിൽനക്കിന്നു ലഭഷ്യമല്ലെ

കഥഭാകൃത്തെതിനുള്ളസസഭാതനദ്ര്യയ
➢

കഥയക്കിൽ ആദഷ്യന്തയ കഭാലയ അടയഭാളചപടുത്തുന്നതക്കിൽ കഥഭാകഭാരനങ്ങ്
സന്വേഭാതനഷ്യമുണങ്ങ്

➢

അസങ്ങ്തമയയ കഴക്കിഞള്ള മരവക്കിച്ച ചവളക്കിച്ചതക്കിലൂചട കക്കിഴവന് മക്കിറൽ ദവച
ദവച നടന്നു

➢

ഹഭാഗങ്ങ് പട്ടണതക്കിനു ദമലുകള് അപ്പുറയ കക്കിടന്ന ഒരു ചകഭാച ഗഭാമതക്കിൽ
നക്കിന്നങ്ങ് അന്നു രഭാവക്കിചല എതക്കിദച്ചർന്നതഭായക്കിരുന്നു അവരക്കിൽ രണങ്ങ് ദപർ

➢

വക്കിഷമക്കിദകണ മകദള, ഞങചളദപഭാചല കണ്ണുപക്കിടക്കികഭാത വയസനഭാർകങ്ങ്
ചക്കിലദപഭാള് ഒരു ദക്കിവസയചകഭാണങ്ങ് ഖനക്കികളക്കിചല കഭാരഷ്യമറക്കിഞ വരഭാന്
കഴക്കിയക്കില്ലെ.

➢

ചക്കിത്രകഭാരചന അദപക്ഷക്കിച്ചങ്ങ് കഥഭാകഭാരനങ്ങ് കഥയക്കിൽ ഭൂത, വർതമഭാന,
ഭഭാവക്കികഭാലങചള ആവക്കിഷ്കരക്കികഭാന് സഭാധക്കിക്കുയ. സുഭഭാഷങ്ങ്ചന്ദ്രചന കഥയക്കിൽ
ഇതങ്ങ് കഭാണഭാന് സഭാധക്കിക്കുയ.

➢

മേതിറല്കഥഭാപഭാത്രനതിരൂപണയ:കഥഭാപഭാത്രതക്കിചന മഭാനസക്കിക സയഘർ
ഷങള് ഒചരഭാറ ദക്കിവസചത യഭാത്ര കഴക്കിഞള്ള മടകമഭാചണങക്കിലുയ ഒരു
നൂറഭാണക്കിനപ്പുറത്തുനക്കിന്നു വരുന്നതുദപഭാചല മക്കിറലക്കിനങ്ങ് വദീടങ്ങ് അപരക്കിചക്കിതമഭായക്കി
ദതഭാന്നക്കി.

➢

ഉണകമണക്കിചന നക്കിറവയ സ്പർശവയ കലർന്ന പരുപരുത ദകവക്കിരലുകളഭാൽ
മക്കിറൽജൂലക്കിയഭാനയുചട ദകകളക്കിൽ ചതഭാട്ടു.
➢ മക്കിറൽ അവളുചട ഉടുപക്കിചന ചഞഭാറക്കിവകളക്കിൽ വക്കിരദലഭാടക്കിചചകഭാണങ്ങ്
കരച്ചക്കിലക്കിചന ചഭാർച്ചയുള്ള ഒരു ചക്കിരക്കിദയഭാചട പറഞ
--------------------------------------------------------------?'കവക്കികങ്ങ് ദൃശഷ്യദലഭാകവയ അദൃശഷ്യദലഭാകവയ ഒന്നു ദപഭാചല സന്വേഭാധദീനമഭാണങ്ങ് .അത്രതചന്നയല്ലെ അദൃശഷ്യമഭായ
മഭാനസക്കിക ദലഭാകതക്കിലഭാണങ്ങ് സന്വേച്ഛനയ വക്കിഹരക്കിക്കുന്നതങ്ങ് ’ .
ഈ പസഭാവന ദമകലഭാഞ്ജദലഭാ മഭാപങ്ങ് എന്ന കവക്കിതയങ്ങ് ദയഭാജക്കിക്കുദമഭാ?
?ആറക്കി തണത തക്കിരുഗഭാത്രയ -.സൂചക്കിപക്കിക്കുന്നതങ്ങ് എന്തങ്ങ്?
?ചുറക്കികചയടുചതഭാരു പയ്യചന ചുണക്കിൽ നക്കിന്നങ്ങ് - അടക്കിവരയക്കിട്ട പദയ സൂചക്കിപക്കിക്കുന്നതഭാചര?

?നദീ കരുണ തന് ഭഭാവഗഭാനചത ചതഭാട്ടുചതഭാട്ടു ..സൂചക്കിപക്കിക്കുന്നതങ്ങ് എന്തങ്ങ്?
?ഭഞ്ജനയ എന്ന പദചതക്കിചന അർത്ഥമല്ലെഭാത പദയ?
( ഉടയങ്ങ്കൽ , ഭജക്കികൽ, തകർകൽ, )
➢

വഭാത്സലഷ്യഭാർദയ - വക്കിഗഹക്കിക്കുക -( വഭാത്സലഷ്യതഭാൽ ആർദയ)
വര്ണ്ണമേഭാറ്റേയകുറതിക്കുക
➢ ചനഞങ്ങ് + അകയ = ചനഞകയ

➢

വഭാകങ്ങ് + ഇല്ലെഭാചത - വഭാകക്കില്ലെഭാചത
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