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സാഹിത്യവാരഫലം
1998/02/13-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

േലാകം കണ്ട െകാലപാതകികളിൽ അനായാസമാ�
യി ഒന്നാം സ്ഥാനെത്തത്തും േറാമൻ ചക്രവർത്തിയാ�
യിരുന്ന കലിഗ്യല (Caligula 12 AD–41 AD). േറാമൻ
ചരിത്രകാരൻ സ്വീേതാനീയസിെന്റ (Suetonius b in
AD 69) “The Twelve Caesars” എന്ന പുസ്തകത്തിൽ
കലിഗ്യലെയക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗം വായിച്ചാൽ നമ്മൾ �
െഞട്ടിേപ്പാകും.

പ്രദർശനത്തിനു് േവണ്ടി വന്യമൃഗ�
ങ്ങെള ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയ അയാൾ തീ�
രുമാനിച്ചു കശാപ്പുകാരന്മാർ ആട്,
മാട് ഇവെയ െകാന്നുണ്ടാക്കുന്ന
മാംസത്തിനു് വില കൂടുെമന്നതി�
നാൽ കുറ്റവാളികെള ജീവേനാെട
അവയ്ക്കു് ഇട്ടുെകാടുത്താൽ മതിെയ�

ന്നു്. അഭിജാതന്മാെര ഖനികളിലും പാതകളിലും േജാ�
ലിയ്ക്കു് അയച്ചിട്ടു് അയാൾ അവെര ക്രൂരമൃഗങ്ങളുെട മുൻ�
പിേലക്കു് എറിഞ്ഞു െകാടുക്കും. മറ്റുള്ളവെര െകാച്ചു്
കൂടുകളിലാക്കി മൃഗങ്ങെളേപ്പാെല നാലുകാലിൽ ഇഴ�
യാൻ ആജ്ഞാപിക്കും. അവരിൽ ചിലെര വാളുെകാ�
ണ്ടു് േനർ പകുതിയായി മുറിപ്പിക്കും. വലിയ കുറ്റങ്ങൾ�
ക്കുള്ള ശിക്ഷയായിരുന്നില്ല ഇതു്. തെന്റ പ്രതിഭെയ
അംഗീകരിക്കാത്തവെരയാണു് കലിഗ്യല ഇങ്ങെന
െകാന്നതു്. ഒരു പ്രഭുവിെന ക്രൂരമൃഗങ്ങളുെട മുൻപിേല�
ക്കു് എറിയാൻ ഭാവിച്ചേപ്പാൾ താൻ നിരപരാധനാ�
െണന്നു് അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു. ചക്രവർത്തി
അയാെള തിരിച്ചു െകാണ്ടുവന്നു് നാക്കു മുറിപ്പിച്ചതിനു
േശഷമാണു് മൃഗങ്ങൾക്കു് ഭക്ഷണമായി വലിെച്ചറിഞ്ഞ�
തു്. ആെരെയങ്കിലും െകാല്ലുന്നതിനു് മുൻപു് അയാൾ
െകാച്ചു െകാച്ചു മുറിവുകൾ മരിക്കാൻ േപാകുന്നവെന്റ
ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുമായിരുന്നു.
‘അവൻ മരിക്കുന്നുെവന്നു് അവനു് േതാന്നണം’ എന്നാ�
യിരുന്നു കലിഗ്യലയുെട കല്പന. ദുരന്ത നാടകങ്ങളിെല
പ്രശസ്തനായ ഒരഭിേനതാവിേനാടു് അയാൾ ജൂപിറ്ററി�
െന്റ പ്രതിമയ്ക്കടുത്തു് നിന്നു െകാണ്ടു് േചാദിച്ചു: “ഞങ്ങ�
ളിൽ ആരാണു് മഹാൻ?” അഭിേനതാവു് ഒരു നിമിഷം
സംശയിച്ചു് നിന്നേപ്പാൾ കലിഗ്യല അയാെള െകട്ടിവ�
ച്ചു് അടിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. കാരുണ്യമഭ്യർത്ഥിച്ചു്
അഭിേനതാവു് വിലപിക്കുന്നതിെന്റ സംഗീതാത്മകത്വം
ചക്രവർത്തിക്കു് ആസ്വദിക്കാൻ േവണ്ടിയായിരുന്നു ഈ
കേഠാരമർദ്ദനം. ഇനിയുമുണ്ടു് ക്രൂരതകളുെട വിവരണം.
അവ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കു് Suetonius-െന്റ
‘The Twelve Caesars’ എന്ന ഗ്രന്ഥം േനാക്കാം (െപൻ�
ഗ്വിൻ ബുക്ക്സ്, Robert Graves-െന്റ തർജ്ജമ, പുറ�
ങ്ങൾ 153 മുതൽ 184 വെര). Colin Wilson എഴുതിയ
A Criminal History of Mankind എന്ന പുസ്തകത്തിലും
ഈ മനുഷ്യാധമെന്റ ക്രൂരതകളുെട വിവരണമുണ്ടു് (പുറം
199, 200).

അശ്ലീല വർണ്ണനകൾ നിറഞ്ഞ
ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മനുഷ്യെര അധഃപ�
തിപ്പിക്കുന്നതിേനക്കാൾ വളെര
വളെര കൂടുതലായി െറ്റലിവി�
ഷനിെല അശ്ലീലരംഗങ്ങൾ
ദ്രഷ്ടാക്കെള അധഃപതിപ്പിക്കുന്നു.

ഭരണാധികാരികളുെട
നൃശംസതകെള വർ�
ണ്ണിക്കുേമ്പാൾ അത്യു�
ക്തി വരാവുന്നതാണു്.
പേക്ഷ കലിഗ്യലയുെട�
യും സ്വീേതാനീയസി�
െന്റയും ജീവിതകാലങ്ങൾക്കു് തമ്മിൽ വലിയ അന്ത�
രമില്ല. കലിഗ്യല മരിച്ചതിനു് േശഷം ഇരുപത്തിെയട്ടു്
വർഷം കഴിഞ്ഞേപ്പാഴാണു് സ്വീേതാനീയസ് ജനിച്ചതു്.
അതുെകാണ്ടു് ആ ചരിത്രകാരെന്റ പ്രതിപാദനങ്ങളിൽ
സ്ഥൂലികരണേമാ അത്യുക്തിേയാ വന്നിരിക്കാനിടയി�
ല്ല. Bad literature is a crime against scociety എന്നു്
ആൽഡസ് ഹക്സിലി പറഞ്ഞതിനാൽ േപ്രാത്സാഹിക്ക�
െപ്പട്ടു് ഞാൻ എഴുതുകയാണു്: ‘സാഹിത്യത്തിലും കലി�
ഗ്യലെയേപ്പാലുള്ള പ്രാണാന്തകരുണ്ടു് ’. അവരിൽ ഒരാ�
ളായി ഞാൻ കാണുന്നു ശ്രീ. എബ്രഹാം മാത്യുവിെന.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ‘ചാനൽ മാറുന്നു’ എന്ന െചറുകഥ (മാ�
തൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു് - ലക്കം 49) പ്രാണാന്തകമാണു്.
ഒരു മുത്തച്ഛെനയും േപരക്കുട്ടിെയയും സംസാരിപ്പിച്ചും
പ്രവർത്തിപ്പിച്ചും തലമുറകളുെട അന്തരം സ്പഷ്ടമാക്കാൻ
യത്നിക്കുന്ന ഈ രചനയിൽ അനുവാചകെന അസ്വ�
സ്ഥനാക്കുന്ന കലാരാഹിത്യമല്ലാെത േവെറാന്നുമില്ല.
സാഹിത്യത്തിെന്റ പരിണാമത്തിനു് വിേധയമായി െച�
റുകഥയുെട പ്രതിപാദ്യ വിഷയവും പ്രതിപാദനരീതിയും
മാറിേപ്പായിരിക്കുന്നുെവന്നു് എനിക്കറിയാം. എന്നാൽ
എെന്തല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നാലും േറാസാപ്പൂവിെന്റ ഉള്ളു
കൂടുതൽ ചുവന്നിരിക്കുന്നതു് േപാെല രചനയുെട േകന്ദ്ര�
ഭാഗെമങ്കിലും കലാത്മകമായിരിക്കണമേല്ലാ. അതില്ല
ഈ രചനയിൽ. ആധുനികതയാണു് തെന്റ രചനയുെട
സവിേശഷതെയന്നു് കഥാകാരൻ പ്രഖ്യാപിേച്ചക്കും.
മാർക്സിസ്റ്റായ ബന്യമിൻ പറഞ്ഞു എെന്തല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ
ഉണ്ടായാലും അവ ഒേരെയാരു കൈലഡേസ്കാപ്പിെന്റ—
ചിത്രദർശിനിക്കുഴലിെന്റ—ൈവചിത്ര്യമാർന്ന രംഗങ്ങൾ
േപാെലയാെണന്നു്. േമാപസാങ്ങിെന്റയും കാൽവി�
േനായുെടയും കഥകൾ വിഭിന്നങ്ങൾ. പേക്ഷ േമാപ�
സാങ് കലെയന്ന ചിത്രദർശിനിക്കുഴലിലൂെട ചില കാഴ്ച�
കൾ കാണിച്ചു തരുന്നു. കാൽവിേനാ—തികച്ചും അത്യാ�
ധുനികനായ കാ ൽ വിേനാ—മറ്റു ചില കാഴ്ചകൾ കാണി�
ച്ചു തരുന്നു. കാഴ്ചകൾക്കു് വിഭിന്നതയുെണ്ടങ്കിലും ഒരു
കൈലഡേസ്കാപ്പു് തെന്നയാണു് രണ്ടു േപരുെടയും
ൈകകളിൽ. നമ്മുെട കഥാകാരെന്റ ൈകയിൽ ചിത്ര�
ദർശിനിക്കുഴൽ ഇേല്ലയില്ല.

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: തിരുവനന്തപുരെത്ത ൈപ്രവറ്റ് ആശുപത്രി�
കെളക്കുറിച്ചു് എന്താണു് അഭിപ്രായം?

ഉത്തരം: സർക്കാരാശുപത്രിയിൽ ഞാൻ േപാകുക�
യില്ല. ഏെതങ്കിലും സ്വകാര്യാശുപത്രിയിലാവും എെന്റ
അന്ത്യം. അതുെകാണ്ടു് ഉള്ളിലുള്ളതു് എഴുതാൻ േപ�
ടി. എങ്കിലും ൈപ്രവറ്റ് ആശുപത്രിയിെല അധികാരിക�
േളാടു മാപ്പു് േചാദിച്ചു െകാണ്ടു് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതു്
എഴുതിെക്കാള്ളെട്ട. കാലിൽ പാമ്പു് കടിച്ചാൽ വിഷം
വളെര േവഗം മുകളിേലക്കു് കയറുമേല്ലാ. അതുേപാ�
െല താങ്ങാനാവാത്ത െചലവു് പ്രതിനിമിഷം മുകളി�
േലക്കു് െപാെയ്ക്കാണ്ടിരിക്കും.

േചാദ്യം: അന്തരിച്ച ഫിലിം ഡയറക്ടർ അരവിന്ദൻ
എേപ്പാഴും മൗനം അവലംബിച്ചതിെന്റ കാരണെമന്തു്?

ഉത്തരം: അതു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വഭാവെമന്നു് കരു�
തിയാൽ മതി. എകൗണ്ടന്റ് ജനറലാഫീസിെന്റ മുൻ�
പിലിരിക്കുന്ന സ്വേദശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുെട
പ്രതിമേയാടു് വല്ലതും േചാദിച്ചാൽ അതു് മറുപടി പറ�
യുേമാ? അതു് രാമകൃഷ്ണപിള്ളപ്രതിമയുെട സ്വഭാവം.

േചാദ്യം: പ്രകാശെത്തക്കാൾ േവഗം കൂടിയതു് വല്ലതു�
മുേണ്ടാ?

ഉത്തരം: രാഷ്ട്രീയേനതാക്കന്മാരുെട ക്രിമിനൽക്കു�
റ്റങ്ങൾ പ്രകാശെത്തക്കാൾ േവഗം കൂട്ടിയാണു് െച�
യ്യെപ്പടുക. അതിേനക്കാൾ േവഗത്തിൽ ബഹുജനം
അവെയ മറക്കുകയും െചയ്യും. മറവി െസക്കൻഡിൽ
744000 ൈമൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. കുറ്റം െസക്കൻഡിൽ
372000 ൈമൽ േവഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു. പ്രകാശം
െസക്കൻഡിൽ 186000 ൈമൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.

േചാദ്യം: ‘അതിപരിചയമാർക്കും മാനമില്ലാതാകും’
എന്നു് െക. സി. േകശവപിള്ള പറഞ്ഞതു് ശരിേയാ?

ഉത്തരം: ശരി. പേക്ഷ, അേദ്ദഹം മുഴുവനും പറഞ്ഞി�
ല്ല. മാനമില്ലാതാകും. വർഷംേതാറും ഭാര്യ െപറുകയും
െചയ്യും. പിെന്ന ഴ്ക്കൂളിൽ േപാകാൻ വെയ്യന്നു പറയുന്ന
പിേള്ളെര അടിക്കാേന തന്തയ്ക്കു് േനരം കാണൂ.

േചാദ്യം: േവർമിേഫാം അെപ്പൻഡിക്സ് േനരെത്ത
എടുത്തു് കളയുന്നതേല്ല നല്ലതു്? അെപൻഡിൈസറ്റി�
സ് ഒഴിവാക്കാമേല്ലാ േനരെത്ത അതു് ശസ്ത്രക്രിയ െച�
യ്തു് മാറ്റിയാൽ?

ഉത്തരം: േവണ്ടാത്തെതാെക്ക താങ്കൾ േനരെത്ത
ദൂെരക്കളയാറുേണ്ടാ? െറ്റലിവിഷൻ െസറ്റ് താങ്കൾ വീ�
ട്ടിൽ നിന്നു് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുേണ്ടാ?

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ ഒ. വി. വിജയെന്റ േനാവലുകൾ
വായിക്കാറുേണ്ടാ? വീണ്ടും വീണ്ടും?

ഉത്തരം: ഇേപ്പാഴില്ല. വിജയെന്റ നല്ല േനാവലുകൾ
വായിച്ചാൽ എനിക്കു് മുട്ടത്തുവർക്കിയുെട പീറ േനാവ�
ലുകൾ ഓർമ്മയിെലത്തും. ആ അസ്വസ്ഥത ഒഴിവാകാ�
നായി ഞാൻ മുട്ടത്തുവർക്കിയുെട േനാവലുകൾ വീണ്ടും
വീണ്ടും വായിക്കുന്നു. അേപ്പാൾ വിജയെന്റ നല്ല േനാ�
വലുകൾ ഓർമ്മയിെലത്തുകയും ഞാൻ ആ സ്മരണ�
യിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

േചാദ്യം: േചാദ്യങ്ങൾ ദീർഘങ്ങളായ ഉത്തരങ്ങളാ�
യാണു് വായനക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെതന്ന കാര്യം
നിങ്ങൾക്കറിയാേമാ?

ഉത്തരം: െകാച്ചു േചാദ്യങ്ങൾക്കു് െകാച്ചുത്തരങ്ങൾ
േപാേര? നിലവിളക്കു് കത്തിക്കാൻ താങ്കൾ വീടിനു്
തീ വയ്ക്കുേമാ? േപാേസ്റ്റാഫീസിൽ നിന്നു് സ്റ്റാമ്പു് വാ�
ങ്ങിച്ചിട്ടു് പശ േതച്ച ഭാഗം നനയ്ക്കാൻ റ്റാപ് തുറന്നു്
ജലത്തിെന്റ കുെത്താഴുക്കിൽ അതു് വച്ചു െകാടുക്കുേമാ
നിങ്ങൾ?

േജണലിസം

മാ ഷാദൂ ദി ആസീസി

ഉജ്ജ്വല പ്രതിഭാശാലി എന്ന വിേശ�
ഷണം നല്കാെത ബ്രസീലിയൻ േനാ�
വലിസ്റ്റ് മാ ഷാദൂ ദി ആസീസിെന
‘അവതരിപ്പിക്കാൻ’ വയ്യ. (Joaquim
Maria Machado de Assiz 1839–
1908 േഷാ ആകിം മാറീആ മാഷാദൂ
ദി ആസീസ്). അേദ്ദഹത്തിെന്റ വി�
സ്മയാവഹങ്ങളായ േനാവലുകൾ
ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുെണ്ടങ്കിലും The

Psychiatrist എന്ന െചറുകഥെയാഴിച്ചു മറ്റുള്ള െചറുക�
ഥകളിൽ ഒെരണ്ണം േപാലും വായിച്ചിട്ടില്ല. മാഷാദുവി�
െന്റ The Looking Glass എന്ന കഥെയക്കുറിച്ചു് േകാ�
ളിൻ വിൽസൻ New Pathways in Psychology എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞതിെന അവലംബമാക്കിയാണു്
ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നതു്. യുദ്ധ�
േസവനം കഴിഞ്ഞു് ലഫ്റ്റെനന്റിെന്റ യൂണിേഫാം ധരി�
ച്ചു് വീട്ടിെലത്തിയ യുവാവിെന എല്ലാവരും ബഹുമാനി�
ച്ചു. അമ്മ അയാെള ‘എെന്റ ലഫ്റ്റെനന്റ്’ എന്നു വിളി�
ക്കും. മറ്റു ബന്ധുക്കളും അയാെള അങ്ങെനതെന്നയാ�
ണു് വിളിക്കുക. ഇതിെന്റെയാെക്ക ഫലമായി താൻ
ലഫ്റ്റെനന്റ് തെന്നെയന്നു് അയാൾ വിശ്വസിച്ചു. ഒരു ദി�
വസം അയാളുെട അമ്മായിയും മറ്റുള്ളവരും എവിെട�
േയാ േപായേപ്പാൾ അയാൾക്കു് ഏകാകിതയുെട ദുഃ�
ഖം. നഷ്ടേബാധം. വീട്ടിലുള്ള ഒരു വലിയ കണ്ണാടിയുെട
മുൻപിൽ അയാൾ െചന്നു നിന്നേപ്പാൾ ശരീരം അസ്പഷ്ട�
മായി കാണെപ്പട്ടു. അേപ്പാൾ അയാൾ ലഫ്റ്റെനന്റിെന്റ
യൂണിേഫാം ധരിച്ചു. അേതാെട അസ്പഷ്ടത മാറി. ഇല്ലാ�
തായ ആത്മാഭിമാനവും തിരിച്ചു കിട്ടി. എന്നും അയാൾ
യൂണിേഫാം ധരിച്ചു കണ്ണാടിയുെട മുൻപിലിരുന്നു. അതു്
െചയ്തില്ലായിരുെന്നങ്കിൽ അയാൾ ഭ്രാന്തനായിേപ്പാേയ�
േന. കണ്ണാടി അങ്ങെന അയാെള രക്ഷിച്ചു. ഇതിനു് വി�
പരീതമായ അവസ്ഥയാണു് ഓസ് കാർ ൈവൽഡിെന്റ
The Picture of Dorain Gray എന്ന േനാവലിൽ കാ�
ണുക. േഡാറിയൻ േഗ്രയുെട ചിത്രം ഒരു കലാകാരൻ
വരച്ചുെകാടുത്തു. ആ ചിത്രം ഒരു വിധത്തിൽ കണ്ണാടി
തെന്നയാണു്. േഡാറിയൻ േഗ്ര എന്തു് വിചാരിച്ചാലും
അതു് ചിത്രത്തിെന്റ മുഖത്തു് പ്രതിഫലിക്കും. ക്രേമണ
അയാൾ അധഃപതിച്ചു. ആ അധഃപതനവും അയാളുെട
മലിന വികാരങ്ങളും ചിത്രം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയായി.
ഒടുവിൽ അയാൾ ആ ചിത്രെത്ത കുത്തിക്കീറിയിട്ടു് ഹൃദ�
യത്തിലൂെട കത്തികടത്തി ആത്മഹത്യ െചയ്തു. മാഷാ�
ദുവിെന്റ കഥയിൽ കണ്ണാടി ദ്രഷ്ടാവിെന്റ അഹം പ്രത്യ�
യെത്ത നിലനിറുത്തുന്നു. രണ്ടാമെത്ത കഥയിൽ ചിത്ര�
മാകുന്ന ദർപ്പണം യുവാവിെന ആത്മഹത്യയിേലക്കു്
നയിക്കുന്നു.

േകാളിൻ വിൽസൻ

ശ്രീ. െക. പ്രഭാകരൻനായർ േദശാ�
ഭിമാനി വാരികയിെലഴുതിയ ‘അക�
െലനിന്നുള്ള ദൃശ്യം’ എന്ന െചറുക�
ഥയും കണ്ണാടി തെന്നയാണു്. നി�
ത്യജീവിതത്തിെല ചില സംഭവങ്ങ�
െളടുത്തു് കഥാകാരൻ രചനയിലൂ�
െട പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. െവറും പ്ര�
തിഫലനം. അങ്ങെനയുള്ള പ്രതി�
ച്ഛായയിൽ ആ സംഭവങ്ങെളസ്സംബന്ധിച്ച ഉൾക്കാഴ്ച
ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഉൾക്കാഴ്ചയില്ലാത്ത സംഭവ വിവരണം
േജണലിസം മാത്രമാണു്. വിദ്യാർത്ഥിനി സിനിമയിൽ
മാത്രം താല്പര്യമുള്ളവളാെണന്നു് കണ്ടു് റ്റീച്ചർ അവെള
ശാസിക്കുന്നു. പില്ക്കാലത്തു് അവൾ പ്രശസ്തയായ ചല�
ച്ചിത്ര താരമാകുേമ്പാൾ ആ റ്റീച്ചർ തെന്ന അഭിമുഖ സം�
ഭാഷണത്തിനായി െചല്ലുന്നു. ഗാർഹിക ജീവിതം നയി�
ക്കുന്ന റ്റീച്ചറിേനാടു് ചലച്ചിത്രതാരത്തിനു് അസൂയ മാ�
ത്രം. കലാകാരൻ കാണുന്ന യഥാർത്ഥ്യം അതിെന�
ക്കാൾ ഉയർന്ന േവെറാരു യഥാർത്ഥ്യത്തിേലക്കു് െച�
ല്ലുേമ്പാഴാണു് കലയുെട ആവിർഭാവം.എഴുത്തുകാരൻ
കണ്ട യഥാർത്ഥ്യേത്താടു് രണ്ടാമെത്ത യഥാർത്ഥ്യത്തി�
നു് ഒരു ബന്ധവുമുണ്ടായിരിക്കില്ല. പ്രഭാകരൻനായർ�
ക്കു് ഉൾക്കാഴ്ചയിലൂെട ഈ സമുന്നതമായ യാഥാർത്ഥ്യ�
െത്ത ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. െവറും േജണലിസമല്ലാ�
െത ഇക്കഥ േവെറെയാന്നുമില്ല.

നാനാവിഷയകം

ഓസ് കാർ ൈവൽഡ്

1. ൈകനിക്കര കുമാരപിള്ള ആകാ�
ശവാണിയിെല വിദ്യാഭ്യാസ പരി�
പാടിയുെട ചുമതലേയറ്റിരുന്ന കാ�
ലം. പി. േകശവേദവിെന്റ പ്രഭാ�
ഷണത്തിനു് മുൻപു് പ്രഭാഷകെന്റ
േപരും സംസാരിക്കാൻ േപാകു�
ന്ന വിഷയത്തിെന്റ സ്വഭാവവും വ്യ�
ക്തമാക്കി ൈകനിക്കര ആദ്യമായി നാലു വാക്യെമങ്കി�
ലും പറയണം. ൈകനിക്കര അതിനു് വെയ്യന്നു പറ�
ഞ്ഞു. ‘എന്താ സാർ ഈ ൈവമുഖ്യം?’ എന്നു് അവി�
െടയിരുന്ന ഞാൻ േചാദിച്ചു. ൈകനിക്കരയുെട മറുപടി
ഇങ്ങെനയായിരുന്നു: ‘എനിക്കു് അയാെള കഥാകാര�
െനേന്നാ േനാവലിെസ്റ്റേന്നാ വിേശഷിപ്പിക്കാൻ വയ്യ’
ൈകനിക്കരക്കു് പകരം ആേരാ ആ വാക്യങ്ങൾ പറ�
ഞ്ഞു. എെന്റ ഓർമ്മ ശരിയാേണാ എേന്താ. ശ്രീ കര�
മന ഗംഗാധരൻ നായരാണു് ആമുഖെമന്ന മട്ടിൽ ചില
വാക്യങ്ങൾ പ്രേക്ഷപണം െചയ്തതു്. ൈകനിക്കരയുെട
ഈ വിമുഖത േകശവേദവു് അറിഞ്ഞില്ല. അറിെഞ്ഞ�
ങ്കിൽ വഴക്കു് തെന്ന ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു.

േമാപസാങ്

ൈകനിക്കരയുെട ഈ നിലപാടു്
ശരിയായിരുേന്നാ? ആയിരുന്നില്ല
എന്നാണു് എെന്റ േതാന്നൽ. സർ�
ഗ്ഗശക്തിെയ അവലംബിച്ചു് േനാ�
ക്കുകയാെണങ്കിൽ േകശവേദവി�
നുള്ള പ്രതിഭ ൈകനിക്കരയ്ക്കു് ഇല്ല.
അന്യരുെട കാര്യം വരുേമ്പാൾ
നമ്മൾ നമുക്കും അവർക്കുമിടയിലാ�

യി അന്ധകാരം െകാണ്ടു് േവലി െകട്ടുന്നു. അതിെന
ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ നിസ്വാർത്ഥ മേനാഭാവത്തിെന്റ
പ്രകാശം പ്രസരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ൈകനിക്കര കുമാരപിള്ള
പുരുഷരത്നമായിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിനുേപാലും മിഥ്യാ�
സങ്കല്പെത്ത തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

2. ൈപ്രവറ്റ് േകാേളജുകളിൽ അധ്യാപകെര െതര�
െഞ്ഞടുക്കുന്നതിനു് േവണ്ടി എനിക്കു് പലേപ്പാഴും േപാ�
േകണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ടു്. സർവ്വകലാശാലയുെട പ്രതി�
നിധിയായി ഞാൻ. സർക്കാരിെന്റ പ്രതിനിധിയായി
വിദ്യാഭ്യാസ െസക്രട്ടറി. പലരും ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു�
േപായി.

ഒരാെളത്തിയേപ്പാൽ ഞാൻ േചാദിച്ചു:

“എന്താ െസ്പഷൽ സബ്ജക്ട്”?

മറുപടി:

“കഥകളി”

എെന്റ േചാദ്യം:

“ആട്ടക്കഥകളിെലല്ലാം ‘പാടച്ചരകീടൻ’ എന്നു കാണാ�
മേല്ലാ. അതിെന്റ അർഥെമന്താണു് ”?

ഉേദ്യാഗാർത്ഥി മിണ്ടിയില്ല. അേപ്പാൾ ആ േകാേളജി�
െല മലയാളം െപ്രാഫസ്സർ അയാെള സഹായിച്ചു.

അേദ്ദഹം േചാദിച്ചു: ഇതറിഞ്ഞുകൂേട നിങ്ങൾക്കു് ? ‘പാ�
ടത്തിൽ ചരിക്കുന്ന കീടം’.

ഞാൻ ചിരിച്ചില്ല. മലയാളേമാ സംസ്കൃതേമാ അറിഞ്ഞു�
കൂടാത്ത േകാേളജ് പ്രിൻസിപ്പലും ചിരിച്ചില്ല.

‘പാടച്ചരൻ’ എന്ന വാക്കിനു് കള്ളൻ എന്നാണു് അർ�
ത്ഥം. െപ്രാഫസ്സെറ അപമാനിക്കരുതേല്ലാ എന്നുവി�
ചാരിച്ചു് ഞാൻ അർത്ഥ പ്രദർശനം നടത്തിയതുമില്ല
(പാടച്ചരഃ = പാടയൻ, ഛിന്ദൻ ചരതി) ‘കുസുമരസ പാ�
ടച്ചരഃ’ എന്നു ശാകുന്തളം നാടകത്തിൽ (ആറാമങ്കം).
‘പദ്മിനീ പരിമലാലി പാടച്ചരഃ’ എന്നു ഭാമിനീവിലാസ�
ത്തിൽ. പാടച്ചരകീടൻ എന്നതിനു് പാടത്തിൽ ചരിക്കു�
ന്ന കീടം എന്നു പറഞ്ഞ െപ്രാഫസെറക്കാൾ ഉന്നത�
നാണു് അർത്ഥമറിഞ്ഞുകൂെടന്ന മട്ടിൽ മിണ്ടാെത നിന്ന
ജീവികാർത്ഥി.

ബാഹ്യവും ഭൗതികവുമായ യാ�
ഥാർത്ഥ്യെത്ത ത്യജിച്ചു് അതീത
യാഥാർത്ഥ്യെത്ത പ്രകാശി�
പ്പിക്കാനാണു് ഇേപ്പാഴെത്ത
കലാകാരന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നതു്.

3. സാഹിത്യകാരന്മാ�
രുെട രചനകളിെല
അശ്ലീല പ്രസ്താവങ്ങ�
െളക്കുറിച്ചു് മുറവിളി കൂ�
ട്ടുന്നവർ തങ്ങളറിയാ�
െത െടലിവിഷനിലൂെട
അശ്ലീലത ആസ്വദിക്കുകയാെണന്നു് അറിയുന്നുേണ്ടാ?
േബാൾ േപായിന്റ് േപനെയടുത്തു് താേലാലിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് ഒരു സുന്ദരി അതിെന്റ േപരു പറയുന്നു. ദ്രഷ്ടാക്ക�
ളുെട ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ആ യുവതിയുെട സൗന്ദര്യത്തിലാ�
ണു്. ‘ഈ മൃദുലതയാണു് എനിക്കിഷ്ടം’ എന്നു പറഞ്ഞ്
മേനാഹരങ്ങളായ ൈകകെള തഴുകുന്നു, ഒരുത്തൻ.
അവയുെട മേനാഹാരിതയിലാണു് കാഴ്ചക്കാരുെട ശ്ര�
ദ്ധ. അതിനു് േശഷമുണ്ടാകുന്ന ആലിംഗനം കാഴ്ചക്കാർ�
ക്കു് കാേമാദ്ദീപകമാണു് എന്നതിൽ എന്തുണ്ടു് സംശ�
യം. ദ്രഷ്ടാക്കൾ തങ്ങളറിയാെത ഞരമ്പുകെള ചൂടു പി�
ടിപിക്കുകയാണു് ഇമ്മാതിരി പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടു്. കു�
ട്ടികളാണു് ഇവ ദർശിച്ചു് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ചീത്ത�
യാകുന്നതു്. ഈ മഹാപരാധെത്തക്കുറിച്ചു് നമ്മുെട
സദാചാര തല്പരർക്കു് ഒരക്ഷരം േപാലും ഉരിയാടാനില്ല.
അശ്ലീല വർണ്ണനകൾ നിറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥങ്ങൽ മനുഷ്യെര
അധഃപതിപ്പിക്കുന്നതിേനക്കാൾ വളെര വളെര കൂടുത�
ലായി, െടലിവിഷനിെല അശ്ലീലരംഗങ്ങൾ ദ്രഷ്ടാക്കെള
അധഃപതിപ്പിക്കുന്നു. അഴുക്കു് ചാലിൽ എറിയുന്നു. കുട്ടി�
െകെള ‘sex mania’ ഉള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നു.

ആന്റി റിയലിസം

Fredric Jameson

അനുകരണത്തിനുള്ള ഗ്രീക്കു് പദമാ�
ണു് മിമീസിസ് (mimesis) എന്നതു്.
(The Concise Oxford Dictionary
of Literary Terms – Chris Baldick)
ബാഹ്യയാഥാർത്ഥ്യെത്ത അതുേപാ�
െല ആവിഷ്കരിക്കലാണതു്. പേക്ഷ
ഈ അനുകരണം കലയുെട സമു�
ചിത മണ്ഡലമല്ല എന്നാണു് ആധു�

നികമതം. ബാഹ്യവും ഭൗതികവുമായ യാഥാർത്ഥ്യ�
െത്ത ത്യജിച്ചു് അതീത യാഥാർത്ഥ്യെത്ത പ്രകാശിപ്പി�
ക്കാനാണു് ഇേപ്പാഴെത്ത കലാകാരന്മാർ ശ്രമിക്കുന്ന�
തു്. വസ്തുനിഷ്ഠത്വെത്ത പരമലക്ഷ്യമാക്കി വസ്തുനിഷ്ഠ�
മായ പ്രതിപാദനം നിർവഹിക്കുന്നതു് കലയെല്ലന്നു്
വെര അമൂർത്തകലയുെട ഉദ്േഘാഷകനായ മലിവിച്ച്
എന്ന റഷ്യൻ ചിത്രകാരൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

മീമീസിസിനും റിയലിസത്തിനും
എതിരായുള്ള ആന്റി റിയലിസെത്ത�
ക്കുറിച്ചു് അത്യുജ്ജ്വലമായി പ്രതിപാ�
ദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണു് Christopher
Nash-െന്റ World Postmodern
Fiction എന്നതു് (Longman,
London and New York, Pages 388)
െറാമാന്റിസിസം ആവിഷ്കാര രീതി�
യിൽ ഊന്നൽ െകാടുക്കുന്നു. റിയലിസം വസ്തുനിഷ്ഠമായ
ചിത്രീകരണത്തിലും. ഇെതാരു നാണയത്തിെന്റ തെന്ന
രണ്ടു വശങ്ങളാണു്. അംഗീകരിക്കെപ്പട്ട അർത്ഥത്തി�
നു് കീഴ്െപ്പടുത്തുകയാണു് െറാമാന്റിസിസവും റിയലിസ�
വും. എന്നാൽ ആന്റി റിയലിസം അർത്ഥരഹിതമായി,
അയുക്തികമായി, യാഥാർത്ഥ്യരഹിതമായി സൃഷ്ടിക്കു്
ഉദ്യമിക്കുന്നു. െജയിംസ്, േജായിസ്, പ്രൂസ്ത്, മാൻ, േഫാ�
ക്നർ, വൂൾഫ്, േലാറൻസ്, െസലീൻ, മൽേറാ, സാർ�
ത്ര്, കമ്യൂ, കാഫ്ക ഇവർ റിയലിസ്റ്റുകളാണു്. ഇവരിൽ
നിന്നു് വിഭിന്നരായി ആന്റിറിയലിസ്റ്റിക്കായി കാൽവീ�
േനാ, േബാർേഹസ്, െബക്കിറ്റ്, േറാബ് ഗ്രിേയ, ബാർ�
ത് (Barth) ഇവർ കലാസൃഷ്ടികൾക്കു് രൂപം നൽകു�
ന്നു. ഈ ആന്റിറിയലിസ്റ്റുകെള മനസ്സിലാക്കാൻ, അവ�
രുെട രചനകെള ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ ഈ ഗ്രന്ഥം
സഹായിക്കുന്നു, നമ്മെള. അതുെകാണ്ടാവണം േലാക�
പ്രശസ്തനായ മാർക്സിസ്റ്റ് നിരൂപകൻ Fredric Jameson
ഇങ്ങെന പറഞ്ഞതു്: World Postmodern fiction is
very rich in all kinds of observations about the post
realistic and is a very important document in… the
post modern debate… a book which will occupy me
now for sometime.

അത്ഭുതാവഹമാണു് ഗ്രന്ഥകാരെന്റ അപഗ്രഥനപാട�
വം. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പാണ്ഡിത്യം അന്യാദൃശ്യം. പേക്ഷ
ഇതു് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വിസ്മയാധീനനായി ഇരുന്ന
ഞാൻ എേന്നാടു് തെന്ന േചാദിച്ചു, േതാമസ് മാൻ, പ്രൂ�
സ്ത്, കാഫ്കാ, േജായിസ് ഇവേരക്കാൾ വലിയ കലാകാ�
രന്മാരാേണാ കാൽവീേനാ, േറാബ്ഗ്രിേയ,േബാർെഹസ്
ഇവെരല്ലാം. ഭൂതകാലസ്മരണകൾ (പ്രൂസ്തിെന്റ േനാ�
വൽ) ഇവ നിലനിൽക്കുേമാ അേതാ േബാർെഹസി�
െന്റ ‘Ficciones’-ഉം കാൽവിേനായുെട ‘The Casate of
Crossed Destinies’-ഉം നിലനിൽക്കുേമാ? ഈ സംശ�
യേത്താടുകൂടിത്തെന്ന ഞാൻ ഇപ്പുസ്തകം വീണ്ടും വീണ്ടും
വായിക്കും. എെന്റ അറിവിെന്റ പരിധി വികസിപ്പിക്കാൻ
ഇെതെന്ന സഹായിക്കും.

അവർ എേന്നാടു് പറഞ്ഞു
എൻ. േഗാപാലപിള്ള: കണ്ണശ്ശപ്പണിക്കർക്കു് ശൗചം
െചയ്തു െകാടുക്കാനുള്ള േയാഗ്യത നിങ്ങളുെട എഴുത്തച്ഛ�
നു് ഇല്ല.

എം. പി. അപ്പൻ: എൻ. ജി. പി.ക്കു് എഴുത്തച്ഛെന്റ
കവിത ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. (എൻ. ജി. പി. എന്നാൽ
എൻ. േഗാപാലപിള്ള)

േജാസഫ് മുണ്ടേശ്ശരി: സാഹിത്യവാരഫലം എന്തിനാ
എഴുതുന്നതു്. അതു് നിറുത്തണം.

വയലാർ രാമവർമ്മ: നിങ്ങൾക്കു് മീശയുെട കുറവുണ്ടു്.
അതു് ഉടെന വയ്ക്കണം.

േഡാക്ടർ േഗാദവർമ്മ: (ൈവവേവാസി പരീക്ഷ നടക്കു�
ന്ന ഹാളിേലക്കു് ഞാൻ കയറുന്നതിനു് മുൻപു്) ഉണ്ണുനീ�
ലി നേന്ദശത്തിെല പാഠേഭദങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഉള്ളൂർ േചാ�
ദിച്ചാൽ അേദ്ദഹം അംഗീകരിച്ച പാഠമാണു് ശരിെയന്നു്
പറേഞ്ഞക്കണം. ഞാൻ സ്വീകരിച്ച പാഠം ശരിെയന്നു്
പറയരുതു്. പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് കിട്ടുകില്ല.

എം. എച്ച്. ശാസ്ത്രികൾ: (സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ എല്ലാ ദിവസ�
വും ഒേര കേസരയിൽ വന്നിരുന്നു് എല്ലാ അദ്ധ്യാപ�
കേരാടും സംസാരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പലിെന ലക്ഷ്യമാ�
ക്കി) വിഡ്ഢിത്തം പറയണെമന്നാണു് കൃഷ്ണൻ നായരുെട
ആഗ്രഹെമങ്കിൽ ഇേപ്പാളിരിക്കുന്ന കേസരയിൽ നി�
ന്നു മാറി മേറ്റക്കേസരയിൽ ഇരിക്കു. (മേറ്റക്കേസരെയ�
ന്നു പറഞ്ഞതു് പ്രിൻസിപ്പൽ പതിവായി ഇരിക്കാറുള്ള
കേസര)

െതറ്റായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ:
(വർഷാവസാനത്തിൽ ക്ലാസ്സ് േസാഷൽ ഏർപ്പാടു് െച�
യ്തു പ്രിൻസിപ്പലിെന്റ ആഗമനം പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന
എേന്നാടു് െപൺകുട്ടികൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലേത്തക്കു്
േനാക്കി) Well, I want to enjoy all of them.

െക. ബാലകൃഷ്ണൻ: (ശ്രീ. സുകുമാർ അഴീേക്കാടും േഡാ�
ക്ടർ എസ്. െക. നായരും വാദപ്രതിവാദം കൗമുദി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലൂെട നടത്തിയതു് ഉേദ്ദശിച്ചു്). ആേരയും
ഒരിക്കലും എതിർക്കാത്ത സുകുമാർ അഴീേക്കാടാണു്
ഇെതഴുതുന്നെതന്നു് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം.

േഡാക്ടർ സി. െക. കരീം: (അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുകവലി�
ക്കൽ അമിതമാകുന്നുെവന്നു് പറഞ്ഞ എേന്നാടു്) ഇനി
വലിച്ചാെലന്തു് വലിച്ചിെല്ലങ്കിെലന്തു്?

ഞാൻ എേന്നാടു് തെന്ന: ശ്രീ. ഇ. എം. എസ്സിെന്റ
അഭിപ്രായങ്ങേളാടു് എല്ലാവരും േയാജിെച്ചന്നു് വരി�
ല്ല. പേക്ഷ അേദ്ദഹം World figure ആെണന്ന കാര്യം
ആരും മറക്കരുതു്. (World figure = A personage of
great distiction before the eyes of the world).

□
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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 മരണത്തിനു
ഒരാഴ്ച്ച മുൻപു വെര) സാഹിത്യവാരഫ�
ലം 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 േശ�
ഷം സമകാലിക മലയാളം വാരികയിലും സാഹിത്യ വാരഫ�
ലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. േലാകസാഹിത്യത്തിൽ അഗാധമായ
അറിവുണ്ടായിരുന്ന അേദ്ദഹം െതേക്ക അേമരിക്ക മുതൽ യൂ�
േറാപ്പു വെരയും, ആഫ്രിക്ക മുതൽ ജപ്പാൻ വെരയുമുള്ള എഴു�
ത്തുകാെര േകരളത്തിെല വായനക്കാർക്കു പരിചയെപ്പടുത്തി.
പാവ്  േലാ െനരൂദ, മാർേക്വസ്, േതാമസ് മാൻ, യസുനാരി
കവബാത്ത തുടങ്ങിയ വിശ്വസാഹിത്യകാരന്മാെര മലയാളിക�
ളുെട വായനാേമശയിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ കൃഷ്ണൻ നായരു�
െട പങ്കു െചറുതല്ല.

സൗമ്യസ്വഭാവിയും ശാന്തനും ആഥിത്യമര്യാദക്കാരനുമായി�
രുന്ന കൃഷ്ണൻ നായർ സാഹിത്യ വിമർശനത്തിൽ കർശന�
മായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അവലംബിച്ചു. രചിതാവിെന്റ േപരും
പ്രശസ്തിയും അേദ്ദഹത്തിന് പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. കലാപരമാ�
യി ഔന്നത്യമുള്ള രചനകൾ മാത്രമാണ് സാഹിത്യെമന്നും
മെറ്റല്ലാം വ്യർത്ഥവ്യായാമങ്ങളാെണന്നും അേദ്ദഹം ഉറച്ചു വി�
ശ്വസിച്ചു. സ്വന്തം േലഖനങ്ങെളേപ്പാലും ‘സാഹിത്യ പത്രപ്ര�
വർത്തനത്തിെന്റയും ഏഷണിയുെടയും ഒരു അവിയൽ’ എന്നു
വിേശഷിപ്പിച്ച അേദ്ദഹം അനുബന്ധമായി, ‘അതുെകാണ്ടാണ�
െല്ലാ, ചുമട്ടുെതാഴിലാളികൾവെരയും 35 വർഷമായി സാഹി�
ത്യ വാരഫലം വായിക്കുന്നത്’ എന്നും കൂട്ടിേച്ചർത്തു. രസകര�
മായ രചനാൈശലിയും കുറിക്കു െകാള്ളുന്ന നർമവും മലയാ�
ളികളുെട ജീവിത ൈശലിെയക്കുറിച്ചുള്ള നിശിതവും ഹാസ്യാ�
ത്മകവുമായ നിരീക്ഷണങ്ങളും സാഹിത്യ വാരഫലെത്ത വാ�
യനക്കാർക്കു 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
താരതമ്യെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ മലയാള സാഹിത്യകാരന്മാർ
ബഹുദൂരം സഞ്ചരിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അേദ്ദഹം വി�
ശ്വസിച്ചു.

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 യൂണി�
േവഴ്സിറ്റി ൈലബ്രറി അേദ്ദഹത്തിെന്റ രചനകൾക്കായി ഒരു പ്ര�
ദർശനം നടത്തി. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ആദ്യ കാല ഉപന്യാസ�
ങ്ങളായ ‘സ്വപ്നമണ്ഡലം’ (1976), സൗന്ദര്യത്തിെന്റ സന്നിധാ�
നത്തിൽ (1977), ചിത്രശലഭങ്ങൾ പറക്കുന്നു (1979), സാഹി�
ത്യ വാരഫലത്തിെന്റ ആദ്യ പ്രതികൾ തുടങ്ങിയവ ഈ പ്രദർ�
ശനത്തിൽ ഉൾെക്കാള്ളിച്ചിരുന്നു.

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

(ഈ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പിനും വാരഫലത്തിെല ചിത്രങ്ങൾക്കും വിക്കി�
പീഡിയേയാട് കടപ്പാട്.)
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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 ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ�
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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