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സാഹിത്യവാരഫലം
1970/10/20-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

കപടമുഖങ്ങൾ

േമാപ്പസാങ്

തിരുവനന്തപുരത്തിനു െതക്കായി
േമലാേങ്കാടു് എെന്നാരു സ്ഥലമുണ്ടു്.
അവിെട ഒരു േദവീേക്ഷത്രവും. ആ
േക്ഷത്രത്തിൽ ഭയങ്കരങ്ങളായ കൃ�
ത്രിമമുഖങ്ങൾ വച്ചിരുന്നതു മുപ്പത്തി�
യഞ്ചുെകാല്ലം മുമ്പു് ഞാൻ കണ്ടി�
ട്ടുണ്ടു്. ഇന്നും അവ അവിെട ഇരി�

ക്കുന്നുേണ്ടാ എന്നു് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ചില വസ്തുക്ക�
ളുെട ദർശനം നമുെക്കാരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കു�
കയില്ലേല്ലാ. ആ കപടമുഖങ്ങൾ ഇന്നും എനിെക്കാരു
ത്രുടനമുളവാക്കുന്നു. ഉന്തിയ കണ്ണുകൾ, തൂങ്ങുന്ന ചുണ്ടു�
കൾ, സ്ഥൂലങ്ങളായ കേപാലങ്ങൾ, വികൃതങ്ങളായ
പല്ലുകൾ, പ്രായമായവർേപാലും ഭയന്നുേപാകും. അന്നു
ൈപ്രമറിസ് കൂളിെല വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന ഞാൻ േപ�
ടിച്ചതിൽ എന്തു് അദ്ഭുതെപ്പടാനിരിക്കുന്നു? ഞാനിന്നു്
ആേലാചിക്കുകയാണു്. എന്തിനാണു് ഈ മുഖാവരണ�
ങ്ങൾ അവിെട വച്ചിരിക്കുന്നതു്? ദ്രഷ്ടാക്കളുെട ആന്ത�
രസ്ഥിതിെയ സൂചിപ്പിക്കാനേല്ല? “നിങ്ങൾ േദവീദർശ�
നത്തിനു് ഇവിെട വരുന്നു. വിശുദ്ധരായി നിങ്ങൾ ഇവി�
െട എത്തുന്നുെവന്നാണു് നിങ്ങളുെട മട്ടു്. പേക്ഷ, നിങ്ങളു�
െട ആകർഷകങ്ങളായ മുഖങ്ങൾക്കു പിറകിലായി ഇതു�
േപാെലയുള്ള കപടമുഖങ്ങളുണ്ടു്. അവയാണു് യാഥാർ�
ത്ഥ്യം. അവെയ മറയ്ക്കുന്നവയാണു നിങ്ങളുെട മന്ദസ്മി�
താർദ്രങ്ങളായ ഈ മുഖങ്ങൾ. ഭയങ്കരങ്ങളായ ഈ കൃ�
ത്രിമമുഖങ്ങൾ നിങ്ങളുെട യഥാർത്ഥങ്ങളായ മുഖങ്ങളാ�
ണു്. കണ്ണാടിേപാെല േശാഭയാർന്ന നിങ്ങളുെട കവിൾ�
ത്തടങ്ങളും അരുണാഭങ്ങളായ ചുണ്ടുകളും വിശാലങ്ങ�
ളായ വിേലാചനങ്ങളും ഒെക്ക അസത്യങ്ങളാണു്.” ഇങ്ങ�
െന േമലാേങ്കാെട്ട ഛദ് മമുഖങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു�
േപാെല എനിക്കു േതാന്നുന്നു. സത്യംതെന്ന. പതിവാ�
യി നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന ബന്ധുവിനു് ഒരു നിസ്സാര
സഹായം നിങ്ങൾ െചയ്തുെകാടുത്തിെല്ലന്നു വിചാരിക്കൂ.
ബന്ധുവിെന്റ ഭീതിജനകമായ കപടമുഖം ഉടെന കാ�
ണാം. കാര്യം കാണാൻേവണ്ടി നിങ്ങെള സമീപിക്കുക�
യും നിങ്ങളുെട അടുത്തുവന്നു േചർന്നുനില്ക്കുകയും അറി�
ഞ്ഞിെല്ലന്ന മട്ടിൽ നിങ്ങെള സ്പർശിച്ചു കാേമാൽസുക�
തയിേലക്കു നയിക്കുകയും െചയ്യുന്ന തരുണിക്കു് ഏെത�
ങ്കിലും ഒരു സഹായം െചയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലന്നു കരുതു.
ഉടെന അവൾ ദാരുണമായ കൃത്രിമമുഖം കാണിക്കും.
അവളുെട നാക്കു നീളും, ചുണ്ടുകൾ വക്രിക്കും. കണ്ണുകൾ
തീെപ്പാരി ചിതറും. നാം കാണുന്ന മുഖങ്ങൾക്കു പിറകി�
ലുള്ള ഈ മുഖാവരണങ്ങെള, സൗന്ദര്യത്തിെന്റ പിന്നി�
ലുള്ള ൈവരൂപ്യെത്ത അനുഗ്രഹീത കലാകാരനായ
േസതു ചിത്രീകരിക്കുന്നുെവന്നതിലാണു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ “രാമൻ, കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ” എന്ന െചറുകഥയു�
െട സൗന്ദര്യമിരിക്കുന്നതു് (മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്, ലക്കം
24). രാമൻ ഒരു ജനകീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ േനതാവു്.
കൃഷ്ണൻ മുതലാളിത്തത്തിെന്റ പ്രതിനിധി. രണ്ടുേപരും
ബഹുജനെമന്ന ഗർദ്ദഭെത്ത എങ്ങെന കളിപ്പിക്കുന്നു�
െവന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ െചറുകഥ ഒന്നാന്തരെമാരു
‘സറ്റയർ’—ഉപഹാസകൃതി—ആയിട്ടുണ്ടു്. അതിെന്റ പ്ര�
തിപാദ്യ വിഷയത്തിനു നവീനതയിെല്ലങ്കിലും പ്രതിപാ�
ദനരീതിക്കു നൂതനത്വമുണ്ടു്. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാ�
ലഘട്ടം മേറ്റെതാരു കാലഘട്ടേത്തക്കാളും േവഗമാർന്ന�
താണു്; സംഘട്ടനം നിറഞ്ഞതാണു്. ആ േവഗേത്തയും
സംഘട്ടനേത്തയും ചാരുതേയാെട പ്രതിഭാശാലിയായ
േസതു ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. അതാ, അന്തരീക്ഷത്തിലാെക
ആേരാ െചമ്പനീർപ്പൂക്കൾ വാരിെയറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ ഇവിെട—തിരുവനന്തപുരത്തു്—ഇരുന്നുെകാണ്ടു്
ഈ കഥാകാരെന്റ േനർക്കു ഒരു പനിനീർപ്പൂെവടുത്തു്
എറിയുന്നു.

മാതൃഭൂമിയിൽ “ഞാൻ, നമ്മൾ” എന്ന െചറുകഥ എഴു�
തിയിരിക്കുന്ന ശ്രീ. മൂണ്ടൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും ഒരു കൃത്രിമാ�
വരണെത്ത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. അേദ്ദഹവും അമ്പു
അയയ്ക്കുന്നതു് രാഷ്ട്രീയസമരത്തിെന്റ പിന്നിലുള്ള കാപ�
ട്യത്തിേലക്കാണു്. വിദ്യാലയത്തിൽ, “അവകാശങ്ങൾ
േനടിെയടുക്കാൻ” േവണ്ടി സമരം െചയ്യുന്ന അദ്ധ്യാപ�
കനാണു് കഥയിെല ‘ഞാൻ’ ആ ‘ഞാൻ’ നമ്മെളല്ലാവ�
രും തെന്നയാണു്. സമരം െകാടുമ്പിരിെക്കാണ്ടേപ്പാൾ
േജാലി െചയ്യാെനത്തിയ മെറ്റാരു അദ്ധ്യാപകെന കരി�
ങ്കാലിയായി നിന്ദിച്ച ആ ‘ഞാൻ’ രഹസ്യമായി വ്യഭി�
ചരിക്കാൻ േപാകുന്നു. ഇതാ ഒരു ഛദ് മമുഖം എന്നു കൃ�
ഷ്ണൻകുട്ടി പറയുകയാണു്. പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥ�
യിൽ ചിന്തയുെട അംശമാണു് ഏറിനില്ക്കുന്നതു്. ചിന്തയു�
െട നൂലാണു് അതിെല സംഭവങ്ങെള കൂട്ടിയിണക്കുന്ന�
തു്. ചിലേപ്പാൾ മനസ്സു് വികാരം െകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരി�
ക്കും. മറ്റു ചിലേപ്പാൾ അതു വിചാരം െകാണ്ടു നിറഞ്ഞി�
രിക്കും. ഈ രണ്ടാമെത്ത ഘട്ടത്തിലാണു കൃഷ്ണൻകുട്ടി
കഥെയഴുതിയതു്. അതിനാൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ കഥയ്ക്കു
ചാരുത തീെരയില്ല. ൈവേക്കാൽ നിറച്ച വണ്ടിയുെട പി�
ന്നിലായി ഒരു പശുനടക്കുകയാണു്. ആ ൈവേക്കാൽ
കടിെച്ചടുക്കാെമന്ന വിചാരേത്താെടയാണു അതിെന്റ
നടത്തം. വണ്ടിനീങ്ങിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. തളർന്ന പശു�
വിെന നടത്താൻേവണ്ടി അതിെന്റ ഉടമസ്ഥൻ പ്രേയാ�
ഗിക്കുന്ന സൂത്രമാണിതു്. നമ്മളും ഇതു േപാെലയേല്ല?
ആദർശമാകുന്ന ശുഷ്കശഷ്പത്തിനു േവണ്ടി നാം കയ�
റ്റം കയറുന്നു, ഇറക്കം ഇറങ്ങുന്നു. നെമ്മ അനവരതം
സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്നതു് ആദർശം തെന്ന. ബഞ്ചിെന്റ അറ്റ�
ത്തു് ആകർഷകത്വമുള്ള ഒരു െപൺകുട്ടി താൻ പറഞ്ഞു�
െകാടുക്കുന്നെതല്ലാം േകട്ടുെകാണ്ടു് ശ്രദ്ധേയാെട ഇരു�
ന്നേപ്പാൾ അദ്ധ്യാപകൻ വിചാരിച്ചു അവൾ ഭാവിയിൽ
ഒെരഴുത്തുകാരിയാകുെമന്നു്. താൻ നീട്ടിെക്കാടുത്ത ൈവ�
േക്കാലാകുന്ന ആദർശെത്ത അവൾ പിന്തുടരുെമന്നു്
അയാൾ ആശിച്ചു. പേക്ഷ, അയാളുെട വിചാരം െത�
റ്റിേപ്പായി. അവൾ േവശ്യയായി മാറി. ആദർശസാ�
ക്ഷാത്കാരത്തിനു കഴിയാെത വന്ന ഒരു െപൺകുട്ടി�
യുെട കഥ േചേതാഹരമായ വിധത്തിൽ പറയുകയാണു്
ശ്രീ. അബ് ദുൾ ഗഫൂർ (മലയാളനാടു്-ലക്കം 15). ലളിത�
മായ പ്രതിപാദനം; ൈവകാരിത്വം കലർന്ന രംഗങ്ങൾ,
അസങ്കീർണ്ണമായ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. എല്ലാംെകാണ്ടും
സുന്ദരമായ കഥ.

എന്നാൽ ആ വാരികയിൽത്തെന്ന ‘േമഘവും നിഴലും’
എന്ന െചറുകഥെയഴുതിയ ശ്രീ. ൈവശാഖനാകെട്ട കരു�
തിക്കൂട്ടി ദുർഗ്രഹത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മാധുര്യം കലർന്നവ�
െയങ്കിലും വികാരശൂന്യങ്ങളായ പദങ്ങൾ േചർത്തുവച്ചു്
അവാസ്തവികമായ ഒരന്തരീക്ഷം നിർമ്മിക്കുകയാണു്
കഥാകാരൻ. വിവാഹിതയായ അനുജത്തിെയക്കണ്ടു്
അവിവാഹിതയായ േചച്ചിക്കു് ഉളവാക്കുന്ന ഈർഷ്യ�
െയ ആവിഷ്ക്കരിക്കാനാണു് അേദ്ദഹം ശ്രമിക്കുന്നതു്.
അതിനു് അനുരൂപമായ പശ്ചാത്തലം ആേലഖനം െച�
യ്യുവാനാണു് ഒരു “മാട്ടുകല്യാണ”െത്ത അേദ്ദഹം വർ�
ണ്ണിക്കുന്നതു്. കലാസൃഷ്ടിെയ േനാക്കുേമ്പാൾ എനിെക്ക�
െന്റ രക്തംെകാണ്ടു്, മാംസം െകാണ്ടു്, മനസ്സു െകാണ്ടു്,
ആത്മാവുെകാണ്ടു് അതിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യം വലിെച്ചടു�
ക്കണം. ബഹുഭാഷിതയിൽ മുഴുകുന്ന ൈവശാഖൻ ഈ
അനുഭവം ഉളവാക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ ഈ കഥ ഒരു
പരാജയമാണു്. നാട്ടിൽനിന്നു് ഓടിേപ്പായ മാധവൻകു�
ട്ടി അലഹബാദിൽ ഒരു േലാഡ്ജിെന്റ മാേനജരായി
ശർമ്മെയന്ന േപരിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. തെന്റ രക്ഷാ�
കർത്താവിെന അറിയിക്കാെതയാണു അയാൾ നാടു�
വിട്ടതു്. വളെരക്കാലം കഴിഞ്ഞു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആളു�
കൾ അലഹബാദിെലത്തി പണം കളയുേമ്പാൾ ശർമ്മ
നഷ്ടെപ്പട്ട പണം അവർക്കുെകാടുത്തു രക്ഷാകർത്താവി�
േനാടുള്ള കടപ്പാടു തീർക്കുന്നു. ഈ പണം െകാടുക്കൽ
അയാെളസ്സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഒരു ശിക്ഷയാണു്.
ഇതാണു് ശ്രീ. എം.പി. കൃഷ്ണദാസ് കുങ്കുമം വാരികയു�
െട 51-ാം ലക്കത്തിെലഴുതിയ ‘ശിക്ഷ’ എന്ന െചറുക�
ഥയുെട സാരം. മാധവൻകുട്ടിയാണു് ശർമ്മെയന്നുള്ള
രഹസ്യം കഥയുെട അവസാനത്തിലാണു കഥാകാ�
രൻ വ്യക്തമാക്കുന്നതു്. അങ്ങെന ഇംഗ്ലീഷിൽ Surprise
end—അദ്ഭുതാവഹമായ പര്യവസാനം—എന്നു പറയു�
ന്ന സവിേശഷത ഈ കഥ ആവഹിക്കുന്നു. കഥയ്ക്കു ഈ
രീതിയിലുള്ള അവസാനം നല്കുന്നതിൽ െതറ്റില്ല. േമാ�
പ്പസാങ്ങിെന്റ “െനക്ക് ല്സ്”തുടങ്ങിയ െചറുകഥകൾ�
െക്കല്ലാം അദ്ഭുതാവഹമായ പര്യവസാനമാണുള്ളതു്.
എങ്കിലും അവ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കും. രഹസ്യം
മനസ്സിലാക്കെപ്പട്ട ചീട്ടുവിദ്യ പിന്നീടു ൈവരസ്യം ജനി�
പ്പിക്കുന്നതു േപാെല ആ കഥകളുെട ആവർത്തിച്ചുള്ള
പാരായണം ൈവരസ്യജനകമാകുന്നില്ല. ഇതിനു കാ�
രണെമന്താണു്? േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ കഥകൾ ജീവിതം
െകാണ്ടു സ്പന്ദിക്കുന്നു എന്നതുതെന്ന. ജീവിതാവിഷ്ക്കര�
ണാത്മകതയുള്ള െചറുകഥകൾക്കു വിസ്മയാകുലത്വവും
അതിേനാടു േചർന്നു് ആകസ്മികത്വവും ഉെണ്ടങ്കിലും ഒരു
ന്യൂനതയും വരാനില്ല. കൃഷ്ണദാസിെന്റ കഥയിൽ ജീവിത�
സ്പന്ദമില്ല. അതിനാൽ അതു് ഉത്തമസാഹിത്യം എന്ന
വിഭാഗത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നില്ല. എന്നാൽ കഥയ്ക്കു ജീവി�
തത്തിെന്റ തുടിപ്പുണ്ടായാേലാ? അതു് ആകർഷകമാ�
കും എന്നതിനു് െതളിവു നല്കുന്നു ശ്രീ. എം. ചന്ദ്രേശഖ�
രെന്റ “അമ്മയുെട മകൾ” എന്ന െചറുകഥ (കുങ്കമം–
ലക്കം 51). വിവാഹപ്രായെമത്തിയ അവെള പലരും
കാണാൻ വന്നു. അന്നും ആെളത്തി. അവർ എന്തു പറ�
യും? െപണ്ണിെന ഇഷ്ടെപ്പട്ടുെവന്നു പറയുേമാ അേതാ
ഇഷ്ടെപ്പട്ടിെല്ലന്നു പറയുേമാ? ഈ സന്ദിഗ്ദ്ധാവസ്ഥ�
യിൽ െപണ്ണിെനയും അനുവാചകെനയും െകാെണ്ട�
ത്തിച്ചിട്ടു ചന്ദ്രേശഖരൻ കഥ നിറുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭാ�
വാത്മകത്വമുള്ള കലയുെട ചാരുതയുള്ള കഥയാണിതു്.
ആരാണു നെമ്മ ഇങ്ങെന പീഡിപ്പിക്കുന്നതു്? ആരാണു്
ഈ െകാടുവിഷം നമ്മുെട ധമനികളിേലക്കു് ഒഴുക്കുന്ന�
തു്? ആരാണു കലാശൂന്യതയുെട ആണി അടിച്ച പലക�
യിൽ നെമ്മ ഇട്ടു് ഉരുട്ടുന്നതു്? ഉത്തരം: മലയാളരാജ്യം
ചിത്രവാരികയുെട ഒൻപതാം ലക്കത്തിൽ ‘ഗ്രാമവല്ല�
രി’ എന്ന െചറുകഥെയഴുതിയ ശ്രീ. രാജൻ. ഒരുവൻ
ഒരുത്തിെയ വിവാഹം കഴിച്ചു് അേമരിക്കയിൽ െകാണ്ടു�
േപാകുന്നു. അവൾക്കു അവിെട കുളിക്കാൻ കുളമില്ല, ചൂ�
ടാൻ മുല്ലപ്പൂവില്ല; അരയ്ക്കാൻ അരകല്ലില്ല, കൂട്ടാൻവയ്ക്കാൻ
അടുപ്പില്ല. ഇതിെനാെക്കയുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ഭർത്താ�
വു് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുേമ്പാൾ ‘കഥ’ അവസാനിക്കുന്നു.
ഒന്നു വിട്ടുേപായി. പല്ലുേതക്കാൻ ഉമിക്കരിയുമില്ല. ഭർ�
ത്താവു ബ്രഷ് വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവരുേമ്പാൾ അവൾക്കു
സമാധാനമായിരിക്കും. െതങ്ങില്ലാത്ത നാടേല്ല അേമ�
രിക്ക? അവൾക്കു നാക്കുവടിക്കാൻ ഈർക്കിലില്ലായി�
രുന്നുെവന്നും ഭർത്താവു ടങ്ങ്ക്ലീനർ വാങ്ങിെക്കാണ്ടുവ�
ന്നുെവന്നുംകൂടി കഥാകാരൻ പറയാത്തതു് എന്താണു?
ഒരുപേക്ഷ, അവൾ നാക്കുവടിക്കാത്തവളായിരിക്കാം.
അങ്ങെന നമുക്കു സമാധാനിക്കാം. ഇങ്ങെനയുള്ള കഥ�
കെളഴുതുന്നതിേനക്കാൾ നല്ലതു േപനാക്കത്തിെകാണ്ടു്
അനുവാചകരുെട കഥ കഴിക്കുന്നതാണു്. അവരങ്ങു
മരിച്ചുെകാള്ളും. ഇഞ്ചിഞ്ചായി ഇങ്ങെന െകാേല്ലണ്ട കാ�
ര്യമില്ലേല്ലാ.

പാലക്കാട്ടു ബസ്സ്സ് റ്റാൻഡിൽ പ്ലാസ് റ്റിക് കളിപ്പാട്ട�
ങ്ങൾ വില്ക്കാൻ െകാണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു യുവാവു് ഇങ്ങെന
വിളിക്കുന്നതു ഞാൻ േകട്ടിട്ടുണ്ടു്: “ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും
ൈകയിെലടുത്തുെകാണ്ടു നടക്കാവുന്ന സ് ക്കൂട്ടർ ഒന്നിനു്
പതിനഞ്ചു ൈപസ. ഇന്ത്യാ ഗവെണ്മന്റിെന്റ ഭക്ഷണ�
ക്ഷാമെത്ത കണക്കിെലടുത്തു് ഉണ്ടാക്കിയ േചാറ്റുപാ�
ത്രം ഒന്നിനു് ഇരുപതുൈപസ. കള്ളന്മാരും േപാലീസു�
കാരും ൈകക്കലാക്കാത്ത സ് റ്റഡ്സ് രെണ്ടണ്ണത്തിനു്
പത്തുൈപസ.” ആ യുവാവിെന്റ ൈവദഗ്ദ്ധ്യം േപാലുമില്ല
രാജെനേപ്പാലുള്ള കഥാകാരന്മാർക്കു്. മലയാളരാജ്യ�
ത്തിൽ ശ്രീ. കുറ്റിച്ചിറ സി. തങ്കപ്പൻ നായർ എഴുതിയ
‘േമാചനം’ എന്ന കഥയും വിരൂപമാണു്. രണ്ടു പ്രാവ�
ശ്യം വിവാഹം കഴിച്ചു് രണ്ടു സ്ത്രീകെളയും നശിപ്പിച്ച ഒരു
രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകെന്റ കഥയാണു് തങ്കപ്പൻ നായർ
പറയുന്നതു്. ഗാന്ധിജിയുെട േസ്നഹസിദ്ധാന്തെത്ത ആദ�
രിക്കാത്തതുെകാണ്ടാണേത്ര അയാൾക്കു ജയിലിൽ
കയേറണ്ടിവന്നതു്. ശരിയായിരിക്കാം. പേക്ഷ, ഈ
ചിന്താംശം, ഉദ് േബാധനാംശം കഥയിൽ പ്രകടമാക്കു�
ന്നതുെകാണ്ടു് കഥയുെട കലാത്മകത്വം നശിക്കുന്ന വി�
രസമായ, ദീർഘമായ ഈ കഥ ഉത്കൃഷ്ടവാരികയായ
“മലയാളരാജ്യ”ത്തിെന്റ അഞ്ചുപുറങ്ങൾ അപഹരിക്കു�
ന്നു. ഒരു ഉൽപഥഗാമിയുെട ചിത്രമാണു് ശ്രീ. സുൈബർ
വരയ്ക്കുന്നതു് (ശിലയുെട ദുഃഖം-ജനയുഗം) ആ അസന്മാർ�
ഗ്ഗചാരി കുടിയനാണു്. വ്യഭിചാരിയാണു്. അയാൾ ഭാ�
ര്യെയ ഉേപക്ഷിച്ചു മെറ്റാരുത്തിെയ വിവാഹം കഴിച്ചു.
ആദ്യെത്ത ഭാര്യ ജീവിക്കാൻ മാർഗ്ഗമില്ലാത്തതുെകാണ്ടു്
േവശ്യയായി, ഇെതല്ലാം കണ്ടു് അയാൾ ആത്മഹത്യയ്ക്കു
തീരുമാനിക്കുന്നു. ജനയുഗം വാരികയുെട ആറുപുറങ്ങ�
െള വിലക്ഷണമാക്കുന്ന ഈ ‘കഥ’ കഥയല്ല, ഉപന്യാ�
സമാണു്. െതളിഞ്ഞപ്രഭാതം െതാട്ടു് അടുത്തുള്ള േദവാ�
ലയത്തിൽനിന്നു് ശംഖനാദമുയരുന്നു. െതന്നലിനു േപാ�
ലുമുണ്ടു് വിശൂദ്ധി. ഞാൻ മാത്രം ഇമ്മട്ടിലുള്ള കഥകൾ
വായിച്ചു് മനസ്സു മലീമസമാക്കുന്നു; ബുദ്ധിെയ േക്ലശിപ്പി�
ക്കുന്നു. അത്യന്താധുനിക സാഹിത്യം പതിവായി വായി�
ച്ചാൽ ആയുസ്സു് പത്തുവർഷെമങ്കിലും കുറയുെമന്നാണു്
എെന്റ വിശ്വാസം കാരണം അതു ശരീരത്തിനും മനസ്സി�
നും തളർച്ചയുണ്ടാക്കുന്നു എന്നുതുതെന്ന.

േഹാചിമിൻ

അത്യന്താധുനികർ മാത്രമല്ല മനു�
ഷ്യെന കഷ്ടെപ്പടുത്തുന്നതു്. ഗാന്ധി�
ജിയുെട േസ്നഹസിദ്ധാന്തം അംഗീ�
കരിക്കാത്തതുെകാണ്ടു് ജയിലിൽ
കയേറണ്ടതായി വന്ന ഒരുവെന്റ
കഥയിൽ കഥാകാരൻ പ്രചാരണാം�
ശത്തിനു പ്രാധാന്യം നല്കിെയന്നും
ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാേലാ, അതു�
െകാണ്ട് അതു കലാപരമായി പരാജയെപ്പട്ടുെവന്നും
ഞാൻ പറഞ്ഞു. ശ്രീ. എം.ജി പുരം ശ്രീനി “േദശാഭിമാ�
നി” വാരികയിെലഴുതിയ (ലക്കം-9) “മഴക്കാറുവീണ രാ�
ത്രി” എന്ന െചറുകഥയുെട ന്യൂനതയും അതാണു്. ഒരു�
വൻ േചട്ടേനാടുകൂടി േലാഡ്ജ് അേന്വഷിച്ചു നടക്കുന്നു.
കിട്ടുന്നില്ല. പലരും ദയാരഹിതരായിത്തെന്ന െപരു�
മാറി. അയാൾ അവലംബമില്ലാെത നില്ക്കുേമ്പാൾ കഥ
അവസാനിക്കുന്നു. അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു് ഇങ്ങെനയാ�
ണു്: “ആകാശത്തു് മഴക്കാറുണ്ടു്. ഇന്നു മഴെപേയ്തക്കും.
പേക്ഷ, നാെള ചക്രവാളം െതളിയും. ചുവപ്പുേരഖകൻ
പടരും.” ഈ പ്രസ്താവത്തിനു് േയാജിച്ച വിധത്തിൽ
കഥാകാരൻ കഥ എഴുേതണ്ടിയിരുന്നു. അതുണ്ടായില്ല.
പാലും െവള്ളവും േചരുന്നതുേപാെല, പുഞ്ചിരിയും കണ്ണീ�
രും േചരുന്നതുേപാെല, െവയിലും മഴയും േചരുന്നതു�
േപാെല, കലയും പ്രചാരണവും േയാജിക്കണം. മേവാ�
േസതൂങ്ങിെന്റയും േഹാചിമിെന്റയും കലാസൃഷ്ടികളിൽ
അതാണു കാണുക. അതിനാലാണു് അവർ രാഷ്ട്രാന്ത�
രീയപ്രശസ്തിയുള്ള കലാകാരന്മാർ ആയതു്. അവരുെട
കല ജീവിതത്തിെന്റ ഭൂതലത്തിൽ നിന്നു് നീരുറവേപാ�
െലയാണു് ഉയരുക.

ഒ.വി. ഉഷ

ഗ്രാമപ്രേദശങ്ങളിൽ െകാച്ചരുവി�
കൾ ഒഴുകുന്നതു് എെന്റ വായന�
ക്കാർ കണ്ടിരിക്കും. അങ്ങെനെയാ�
രു അരുവി കണ്ടേപ്പാൾ അതിെല
ഒരു െകാേച്ചാളെത്ത ൈകക്കുള്ളി�
ലാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു. അതു് എെന്റ കയ്യിൽ തങ്ങി�
നില്ക്കാെത ഒഴുകിേപ്പായി. ‘മലയാളനാട്ടി’ൽ ശ്രീമതി
ഒ.വി. ഉഷയുെട “ശലഭത്തിെന്റ കഥ” എന്ന കവിത വാ�
യിച്ചേപ്പാൾ ഞാൻ ആ െകാച്ചുതരംഗെത്തക്കുറിച്ചാണു്
ഓർമ്മിച്ചതു്. അതിെന്റ േവഗവും ഭംഗിയും ലയവും ഒെക്ക
ഉഷയുെട കവിതയിലുണ്ടു്.

“താരകെയാന്നു ചുവന്നുവിരിഞ്ഞു
ദൂെരവടക്കിൻേകാണി; ലിരുട്ടിൻ
ചില്ലകറുത്തുവളർന്നും, െകാച്ചരി
മുല്ലവിടർന്നും നിശെയത്തുേമ്പാൾ
ശലഭമുറക്കമുണർന്നൂ തൻചിറ-
കലസം വിടരുകയായി പൂവിതൾ
െമത്തെവടിഞ്ഞുനിനയ്ക്കുകയായി”

ഇെതാരു െകാേച്ചാളമാെണന്നതിൽ എന്തുണ്ടു സംശ�
യം? കുങ്കമം വാരിക േനാക്കു. ശ്രീ. തൃെക്കാടിത്താനം
േഗാപിനാഥൻ നായരുെട ‘െതറ്റുകൾ’ കാണാം. െത�
റ്റുകൾ കവിയുെട കൂട്ടുകാരാണേത്ര. േഗാപിനാഥൻ
നായരുെട കവിതയിൽ ഛന്ദസ്സുണ്ടു്. അലങ്കാരമുണ്ടു്,
വാങ്മയചിത്രങ്ങളുണ്ടു്, ചിന്തകളുണ്ടു്. എന്നിട്ടും എനി�
െക്കന്തുെകാണ്ടാണു് തൃപ്തിയില്ലാത്തതു്. ഭാവനെകാണ്ടു്
അേദ്ദഹം ഗദ്യാത്മകത്വത്തിെന്റ പാരുഷ്യെത്ത തുടച്ചു�
നീക്കുന്നില്ല. ശ്രീ. ഏറ്റുമാനൂർ േസാമദാസെന്റ “പ്രളയ�
േമാ?” (മാതൃഭൂമി) അവിെടയും ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ ചിന്ത�
കളുണ്ടു്. പേക്ഷ, പ്രതിപാദനരീതി വിശൂദ്ധമല്ല. പ്രതി�
പാദനം പലവിധത്തിലാണു്. അതിഭാവുകത്വം കലർന്ന
പ്രതിപാദനം, ഗദ്യാത്മകമായ പ്രതിപാദനം, കാവ്യാത്മ�
കമായ പ്രതിപാദനം, സ്വാഭാവികമായ പ്രതിപാദനം
അങ്ങെന പലതും. കവിതയിൽ കാവ്യാത്മകമായ പ്ര�
തിപാദനരീതിേയ പാടുള്ളൂ. േസാമദാസെന്റ കവിതയ്ക്ക്
ഈ ഗുണമുെണ്ടന്നു പറയാൻ വയ്യ. കാവ്യാംഗനെയ
ലജ്ജാവതിയായി, സുന്ദരിയായി, ശാലീനയായി കാ�
ണുന്ന കവിയാണു് ശ്രീ. നീലേമ്പരൂർ മധുസൂദനൻ നാ�
യർ.

“അഭ്രനീലിമ േനാക്കി ദാഹിച്ചുകിടക്കുേന്നാ
രിപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഘനീഭൂതമാംേമാഹംേപാെല
ജലഗർഭയായ് ഘനശ്യാമരൂപിയായ്ഗർവ,
മതിയായ് ശീർേഷാപരിെയത്തുന്ന വാർെകാണ്ട”

ലിെന കുറുനിരത്തുമ്പുകൾ ഉയർത്തിേനാക്കുന്ന കാവ്യാം�
ഗനെയ മധുസൂദനൻ നായർ കാണുന്നു; നമുക്കു കാണി�
ച്ചു തരുന്നു. ആരാധ്യനായ േഹാചിമിെന, കവിയായ
േഹാചിമിെന, കമ്മ്യൂണിസ് റ്റല്ലാത്ത സി.എം. ബൗറ
എന്ന നിരൂപകെന്റേപാലും മുക്തകണ്ഠമായ പ്രശംസയ്ക്കു
പാത്രമായ േഹാചിമിെന “കവിത”െകാണ്ടു നിഗ്രഹിക്കു�
ന്നു ശ്രീ. ഹരിഹരൻ പൂഞ്ഞാർ: “ലാൽസലാം ലാൽസ�
ലാം േഹാ അമ്മാവൻ” എന്നാണു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ കാ�
വ്യം അവസാനിക്കുന്നതു്. മഹാന്മാെരക്കുറിച്ചു കവിത�
കൾ എഴുതുേമ്പാൾ അവരുെട മഹത്ത്വത്തിനു് ഊനത്വം
വരാെതയിരിക്കാെനങ്കിലും കവികൾ ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടത�
േല്ല? െലനിെനക്കുറിച്ചു് മയേകാവ്സ്ക്കി എഴുതിയ കവിത
ഹരിഹരൻ ഒന്നു വായിച്ചുേനാക്കെട്ട.

മയേകാവ്സ്ക്കി

കറന്റുബുക്ക്സിെന്റ േകാട്ടയം ബ്രാ�
ഞ്ച് ഉദ്ഘാടനം െചയ്ത ദിവസം.
അന്നുകൂടിയ സേമ്മളനത്തിൽ ഈ
േലഖകൻ ഒരു പ്രഭാഷകനായിരു�
ന്നു. ഞാൻ ശ്രീ. തകഴി ശിവശങ്ക�
രപ്പിള്ളെയ വിമർശിച്ചു പ്രസംഗി�
ച്ചിട്ടു ഹാളിൽനിന്നു പുറേത്തക്കു

േപായേപ്പാൾ സ്ഥൂലഗാത്രെനങ്കിലും ആകൃതിസൗഭഗ�
മുള്ള ഒരു യുവാവു് എെന്റ അടുേത്തക്കുവന്നു ൈകകൾ
എെന്റ േതാളുകളിൽ ബലമായി അമർത്തി എേന്നാടു
പറഞ്ഞു: “Mr. Krishnan Nair, you are not a critic,
but a sensationalist (മി. കൃഷ്ണൻനായർ നിങ്ങൾ നിരൂ�
പകനല്ല, ബഹളം വയ്ക്കുന്ന ആളാണു്). ഞാൻ മറുപടി
നല്കി: “I admit; but who are you to say that.” (ഞാൻ
സമ്മതിക്കുന്നു; പേക്ഷ, അതു പറയാൻ നിങ്ങൾ ആരാ�
ണു്.)

അേദ്ദഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു: “I am Ramu Kariat” (ഞാൻ
രാമു കാര്യാട്ടാണു്.)

ഞാൻ വിട്ടില്ല. “O, the director of that dirty picture
Chemmeen” (ഓ, െചമ്മീെനന്ന ആ വൃത്തിെകട്ട പട�
ത്തിെന്റ സംവിധായകൻ.) ഞാൻ വായ്പട െവട്ടിയതാ�
ണു്. െചമ്മീൻ മേനാഹരമായ സിനിമയാണു്. അത്രയും
പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിനുേശഷം ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്ക�
ളായി. കാരണം രാമു കാര്യാട്ടിെന ആർക്കും േസ്നഹി�
ക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നതുതെന്ന. അേദ്ദ�
ഹത്തിനു് എേന്താ ഒരാകർഷണശക്തിയുണ്ടു്. ഞാൻ
ബഹുമാനിക്കുന്ന രാമു കാര്യാട്ടിെനക്കുറിച്ചു ശ്രീ. െക.വി.
മണികണ്ഠൻ നായർ മലയാളനാട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കു�
ന്നു. താൽപര്യേത്താെട നാം അതു വായിക്കും.

നടന്നുേപാകുേമ്പാൾ പുൽത്തകിടിയിൽക്കണ്ട ഒെരറു�
മ്പിെന ചവിട്ടാതിരിക്കാൻ േവണ്ടി െപാടുന്നനേവ കാലു
മാറ്റി വച്ചതിനാൽ “െല മിസറാബിളി”െല ബിഷപ്പിനു്
ഉളുക്കുപറ്റി. ആ ഉളുേക്കാടുകൂടി അേദ്ദഹം കുെറ ദിവസം
കിടന്നു. സ് ക്കൂൾ അംഗണത്തിൽ നിന്ന ഒരു െചമ്പര�
ത്തിപ്പൂ അടർത്തിെയടുത്തതിനു് എെന്റ അധ്യാപകനാ�
യിരുന്ന ശ്രീ. നാരായണൻനായർ തലയിൽ ഒരു കിഴു�
ക്കു കിഴുക്കിെക്കാണ്ടു േചാദിച്ചു: “അതിനു ജീവനുെണ്ട�
ന്നു് അറിഞ്ഞുകൂേട?” മഹാമനസ്കർ അങ്ങെനയാണു്.
എറുമ്പിെനേപ്പാലും പൂവിെനേപ്പാലും അവർ ഉപദ്രവി�
ക്കുന്നില്ല. നമ്മുെട സാഹിത്യകാരന്മാരാകെട്ട കുത്സിത�
മായ കലാസൃഷ്ടികൾ െകാണ്ടു നെമ്മ പച്ചയ്ക്കു െകാല്ലു�
ന്നു. അതു് ഉറച്ചുപറഞ്ഞാൽ േദഷ്യെപ്പടാത്ത ചിലരുണ്ടു്.
പേക്ഷ, മിക്ക സാഹിത്യകാരന്മാരും േകാപിക്കും, െത�
റി വിളിക്കും. എന്നാലും സത്യാേന്വഷണതൽപരത ഒരു
കാലത്തും െകട്ടടങ്ങുകയില്ലേല്ലാ.

□

https://ml.wikipedia.org/wiki/Sethu
https://ml.wikipedia.org/wiki/Mundoor_Krishnankutty
https://ml.wikipedia.org/wiki/Vaishakhan
https://ml.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Maupassant
https://ml.wikipedia.org/wiki/Guy_de_Maupassant
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Necklace
https://ml.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi
https://ml.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://ml.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
https://en.wikipedia.org/wiki/Ho_Chi_Minh
https://ml.wikipedia.org/wiki/O.V._Usha
https://ml.wikipedia.org/wiki/Ettumanoor_Somadasan
https://ml.wikipedia.org/wiki/Neelamperoor_Madusoodanan_nair
https://ml.wikipedia.org/wiki/Neelamperoor_Madusoodanan_nair
https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Bowra
https://ml.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin
https://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Mayakovsky
https://ml.wikipedia.org/wiki/Thakazhi_Sivasankarappilla
https://ml.wikipedia.org/wiki/Thakazhi_Sivasankarappilla
https://ml.wikipedia.org/wiki/Ramu_Karyat
https://ml.wikipedia.org/wiki/Chemmeen(film)
https://ml.wikipedia.org/wiki/പാവങ്ങൾ_(ലെ_മിസേറാബ്ലെ)


എം.കൃഷ്ണൻ നായർ

തിരുവനന്തപുരത്ത് വി.െക.മാധവൻ പിള്ളയുെടയും ശാരദാ�
മ്മയുെടയും മകനായി 1923 മാർച്ച് 3-നു ശ്രീ എം.കൃഷ്ണൻ നാ�
യർ ജനിച്ചു. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു േശഷം തിരുവനന്തപു�
രം യൂണിേവഴ്സിറ്റി േകാളജിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ ബിരുദാ�
നന്തര ബിരുദം േനടി. പഠനത്തിനു േശഷം മലയാള സാഹി�
ത്യാധ്യാപകനായി അേദ്ദഹം പല കലാലയങ്ങളിലും േസവ�
നം അനുഷ്ഠിച്ചു. എറണാകുളം മഹാരാജാസ് േകാളജിൽ നി�
ന്നു മലയാള വിഭാഗം തലവനായി വിരമിച്ചു.

സാഹിത്യവാരഫലം
36 വർഷേത്താളം തുടർച്ചയായി അേദ്ദ�
ഹം എഴുതിയ (1969 മുതൽ മരണത്തി�
നു ഒരാഴ്ച്ച മുൻപു വെര) സാഹിത്യവാര�
ഫലം ഒരുപേക്ഷ േലാകത്തിെല തെന്ന
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ച സാഹിത്യ പംക്തി ആയിരിക്കും. മല�
യാളനാട് വാരികയിലാണ് അേദ്ദഹം

തെന്റ പംക്തി എഴുതിത്തുടങ്ങിയത്. മലയാളനാട് നിന്നുേപാ�
യതിനു േശഷം കലാകൗമുദി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലും അതിനു േശഷം
സമകാലിക മലയാളം വാരികയിലും സാഹിത്യ വാരഫലം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േലാകസാഹിത്യത്തിൽ അഗാധമായ അറി�
വുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം െതേക്ക അേമരിക്ക മുതൽ യൂേറാപ്പു
വെരയും, ആഫ്രിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വെരയുമുള്ള എഴുത്തുകാ�
െര േകരളത്തിെല വായനക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി. പാ�
വ്  േലാ െനരൂദ, മാർേക്വസ്, േതാമസ് മാൻ, യസുനാരി കവ�
ബാത്ത തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളികളു�
െട വായനാേമശയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ നായരുെട
പങ്കു െചറുതല്ല.

സൗമ്യസ്വഭാവിയും ശാന്തനും ആതിഥ്യമര്യാദക്കാരനുമായിരു�
ന്ന കൃഷ്ണൻ നായർ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ കർശനമായ
മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലംബിച്ചു. രചിതാവിെന്റ േപരും പ്രശസ്തി�
യും അേദ്ദഹത്തിന് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. കലാപരമായി ഔന്ന�
ത്യമുള്ള രചനകൾ മാത്രമാണ് സാഹിത്യെമന്നും മെറ്റല്ലാം
വ്യർത്ഥവ്യായാമങ്ങളാെണന്നും അേദ്ദഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു.
സ്വന്തം േലഖനങ്ങെളേപ്പാലും ‘സാഹിത്യ പത്രപ്രവർത്തന�
ത്തിെന്റയും ഏഷണിയുെടയും ഒരു അവിയൽ’ എന്നു വിേശ�
ഷിപ്പിച്ച അേദ്ദഹം അനുബന്ധമായി, ‘അതുെകാണ്ടാണെല്ലാ,
ചുമട്ടുെതാഴിലാളികൾവെരയും 35 വർഷമായി സാഹിത്യ വാ�
രഫലം വായിക്കുന്നത്’ എന്നും കൂട്ടിേച്ചർത്തു. രസകരമായ
രചനാൈശലിയും കുറിക്കു െകാള്ളുന്ന നർമവും മലയാളികളു�
െട ജീവിത ൈശലിെയക്കുറിച്ചുള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാത്മക�
വുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാഹിത്യ വാരഫലെത്ത വായന�
ക്കാർക്കു പ്രിയങ്കരമാക്കി.

1995 ജൂൺ 25-ന് കലാകൗമുദി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കത്ത്.

അതിഗഹനമായ വായനയുെട ഉടമയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നാ�
യർ. ഓേട്ടാറിക്ഷാ ൈഡ്രവർമാർ മുതൽ േകാേളജ് െപ്രാഫ�
സർമാർ വെരയും നവകവികൾ മുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വെര�
യും സാഹിത്യവാരഫലത്തിെന്റ പുതിയ ലക്കങ്ങൾക്കുേവണ്ടി
കാത്തിരുന്നു. മലയാളസാഹിത്യത്തിൽ മൗലികതയുള്ള എഴു�
ത്തുകാർ ഇെല്ലന്നും േടാൾേസ്റ്റായിയും േതാമസ് മാനുമായി താ�
രതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ ബഹുദൂ�
രം സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം വിശ്വസിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരെത്ത സായാഹ്ന നടത്തക്കാർക്ക് പരിചിത�
നായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ നായർ. ഇന്ത്യൻ േകാഫി െഹൗസിെല
പതിവുകാരനായിരുന്ന അേദ്ദഹം തിരുവനന്തപുരെത്ത േമാ�
േഡൺ ബുക് െസന്ററിൽ സ്ഥിരം സന്ദർശകനും ഉപയുക്താ�
വുമായിരുന്നു. സാഹിത്യരംഗെത്ത േസവനങ്ങൾക്ക് അേദ്ദഹ�
ത്തിനു ജി.െക. േഗാെയങ്ക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. േകരള യൂണിേവ�
ഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾക്കായി ഒരു പ്രദർ�
ശനം നടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ കാല ഉപന്യാസങ്ങ�
ളായ ‘സ്വപ്നമണ്ഡലം’ (1976), സൗന്ദര്യത്തിെന്റ സന്നിധാന�
ത്തിൽ (1977), ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കുന്നു (1979), സാഹിത്യ
വാരഫലത്തിെന്റ ആദ്യ പ്രതികൾ തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദർശന�
ത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നു.

െഫബ്രുവരി 23, 2006-ൽ തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു സ്വകാര്യ
ആശുപത്രിയിൽ കൃഷ്ണൻ നായർ അന്തരിച്ചു. ന്യുേമാണിയയും
ഹൃദയത്തിെല രക്തതടസ്സവുമായിരുന്നു മരണ കാരണം.

(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിനും വാരഫലത്തിെല ചിത്രങ്ങൾക്കും വിക്കി�
പ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)
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പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ�
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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