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സാഹിത്യവാരഫലം
1998/02/06-ൽ സമകാലികമലയാളം വാരികയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു്.

ധന്യമായ ജീവിതം

ഏർേനേസ്റ്റാ േച
േഗവാറാ

െതേക്കയേമരിക്കയിെല ആർജ�
ന്റീന രാജ്യത്തു് ആൽത ഗ്രാസിയ
(Alta Gracia) എന്ന ജനസന്ദർശന
േകന്ദ്രത്തിൽ 1928-ൽ ജനിക്കുക�
യും 1967-ൽ സി.ഐ.എ.ഏജന്റ്
േഫേലക്സ് െറാത്രിേഗസിെന്റ (Felix
Rodriguez) േമൽേനാട്ടത്തിൽ വധി�
ക്കെപ്പടുകയും െചയ്ത ഏർേനേസ്റ്റാ
േച േഗവാറാെയ (Ernesto Che Guevara) ഞാൻ മഹാ�
െനന്നു് വിേശഷിപ്പിക്കുന്നു. ‘ധർമ്മത്തിെന്റ മാർഗ്ഗത്തി�
ലാണു് ജീവിതം. ആ മാർഗ്ഗത്തിൽ മരണമില്ല’ എന്ന
വിശുദ്ധ വചനമനുസരിച്ചു് ജീവിതം നയിക്കുന്നവനാ�
ണു് മഹാൻ. അേദ്ദഹം വധിക്കെപ്പട്ടാലും മരിക്കുന്നില്ല.
ബലീവിയയിെല (Bolivia) അൻഡീസ് പർവ്വതപംക്തി�
കളിൽ ഒളിേപ്പാരു് നടത്തുന്ന േവളയിലാണു് േഗവാറാ
ബന്ധനസ്ഥനായതു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േതാക്കു് ശത്രു�
ക്കളുെട െവടിേയറ്റു തകർന്നു. രണ്ടു െവടികൂടി ഉണ്ടാ�
യി. േഗവാറാ ക്ഷതാംഗനായി. ശത്രു േതാക്കു് അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ േനർക്കു് ചൂണ്ടി. അേപ്പാൾ അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
Don’t shoot. I am Che Guevara. I am worth more to
you alive than dead (േതാക്കു് ചൂണ്ടിയ ശത്രു തെന്നയാ�
ണു് േചയുെട ഈ വാക്കുകൾ പിന്നീടു് മറ്റുള്ളവെര അറി�
യിച്ചത്).

േഫേലക്സ്
െറാത്രിേഗസ്

ശത്രുപക്ഷെത്ത ലഫ്റ്റെനന്റ് േക�
ണൽ അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ചു:
Are you Cuban or Argentine?
േചയുെട മറുപടി I am Cuban,
Argentine, Bolivian, Peruvian,
Eqaudorian etc. You understand?
വീണ്ടും ലഫ്റ്റനന്റ് േകണലിെന്റ േചാ�
ദ്യം: What made you decide to
operate in our country? േച പറ�
ഞ്ഞു: Can’t you see the state in which the peasants
live. They are almost like savages, living in a state
of poverty that depresses the heart, having only one
room in which to sleep and cook and no clothing to
wear, abandoned like animals.

െറാത്രിേഗസ് േച േഗവാറാെയ ആലിംഗനം െചയ്തു.
െറാത്രിേഗസ് പിന്നീടു് പറഞ്ഞു: “It was a
tremendously emotional moment for me. I no longer
hated him. His moment of truth had come, and he
was conducting himself like a man. He was facing
death with courage and grace”.

മാറിേയാ എന്ന സാർജന്റ് പ്രതികാര വാഞ്ചേയാടു്
കൂടി േതാെക്കടുത്തു. െവടിവച്ചു. േചയുെട അവസാന�
െത്ത വാക്കുകൾ ഇങ്ങെന: “I know you’ve come to
kill me. Shoot, coward you are only going to kill a
man”.

െറാത്രിേഗസ് ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തിനു് േശഷം
എഴുതി: “േച മരിച്ചിരിക്കാം. പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ആസ്മ—എെന്റ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും എനിക്കില്ലാ�
ത്തതു്—എേന്നാടു് േചർന്നു. ഈ ദിവസം വെര എെന്റ
വിട്ടുമാറാത്ത ശ്വാസംമുട്ടൽ േചെയ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുെകാ�
ണ്ടിരിക്കുന്നു”.

െജാൻ ലി
അൻേഡഴ്സൻ

േചയുെട മൃതശരീരം കുഴിച്ചിടുന്നതി�
നു മുൻപു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ രണ്ടു
ൈകയും െവട്ടിമാറ്റി. ൈകകളില്ലാ�
ത്ത ആ അസ്ഥിപഞ്ജരത്തിനു് േവ�
ണ്ടി അേന്വഷണം നടന്നു. ഇന്നുവ�
െര അതു് കെണ്ടത്താനായില്ല. ഹൃ�
ദയെത്ത ദ്രവിപ്പിക്കുന്ന ഈ വിവ�
രങ്ങെളല്ലാം െജാൻ ലി അൻേഡ�
ഴ്സൻ എഴുതിയ “Che Guevara - A

Revolutionary Life” എന്ന ജീവചരിത്രത്തിലാണുള്ള�
തു്. 814 പുറങ്ങളുള്ള ഒരു മഹാഗ്രന്ഥമാണിതു്. മഹാഗ്ര�
ന്ഥം മാത്രമല്ല മഹൽഗ്രന്ഥവും കൂടിയാണിതു് (Bantam
Books).

േച വധിക്കെപ്പടുന്നതിനു് അല്പം മുൻപു് െറാത്രിേഗസ്
അേദ്ദഹേത്താടു േചാദിച്ചു കുടുംബത്തിനു് നൽകാൻ
സേന്ദശം വല്ലതുമുേണ്ടാെയന്നു്. േച പറഞ്ഞു: “Tell
Fidel that he will soon see a triumphant revolution
in America… And tell my wife to remarry and to try
to be happy”.

ഷ്യൂൾ േറഷിസ് ദേബ്ര

ഈ വാക്കുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന
മനുഷ്യേസ്നഹമുണ്ടേല്ലാ അതാണു്
േചെയ ഒളിേപ്പാരുകാരനാക്കിയ�
തു്. ക്യൂബൻ സർക്കാരിൽ സമുന്നത
സ്ഥാനത്തിരുന്ന അേദ്ദഹം അതു�
േപക്ഷിച്ചു് േകാംേഗായിേലക്കു് േപാ�
യതു്. ബലീവിയയിേലക്കു് േപായതു്
അവിടെത്ത മർദ്ദിത ജനങ്ങെള സം�
രക്ഷിക്കാനാണു്. വിപ്ലവകാരി ഒളിേപ്പാരുകാരനാകുന്ന�
തു് മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ അടയ്ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു കാണു�
േമ്പാഴാണു്. േചാര ചിന്തുന്നതിെനയും അക്രമപ്രവർത്ത�
നങ്ങൾ നടത്തുന്നതിെനയും ഗാന്ധി ശിഷ്യനായ ഞാൻ
നീതിമത്കരിക്കുകയല്ല. ഒളിേപ്പാരുകാരെന്റ വിക്ഷണ�
ഗതിയിലൂെട കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണു്. ഒളിേപ്പാരി�
ലൂെട ഒരു െചറിയ പുരുഷ സമൂഹത്തിനു് േസാഷ്യലി�
സ്റ്റ് വിപ്ലവമുണ്ടാക്കാെമന്നു് േചയുെടയും കാേസ്ത്രായുെട�
യും സുഹൃത്തായ ഷ്യൂൾ േറഷിസ് ദേബ്ര (Jules Regis
Debray) പറഞ്ഞു. പേക്ഷ, ഈ സിദ്ധാന്തം പ്രാേയാ�
ഗികതലത്തിൽ പരാജയെപ്പട്ടു. പരാജയെപ്പെട്ടങ്കിലും
േചയുെട രക്തസാക്ഷിത്വം സിദ്ധാന്തത്തിനു് പുനരുജ്ജീ�
വനം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

എണ്ണൂേറാളം പുറങ്ങൾ െകാണ്ടു് ജീവചരിത്രകാരൻ വർ�
ണ്ണിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവം. സംഭവപരമ്പരകേളയും േചയു�
െട ജീവിതരീതികേളയും ഈ േലഖനത്തിെന്റ ഹ്രസ്വത�
യിെലാതുക്കാൻ വയ്യ. അതുെകാണ്ടു് ഗ്രന്ഥം വായിക്കൂ
എേന്ന എനിക്കു് പറയാനുള്ളൂ.

കവിതെയ േസ്നഹിച്ച, പുസ്തകങ്ങ�
െള േസ്നഹിച്ച സഹൃദയനായിരുന്നു
േച. യുവാവായിരിക്കുേമ്പാൾ തെന്ന
അേദ്ദഹം േഫ്രായിറ്റിെന്റയും ബർ�
ട്രൻഡ് റസ്സലിെന്റയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
വായിച്ചു. ഗ്രീക്കു് സാഹിത്യത്തിൽ തു�
ടങ്ങി അൽഡസ് ഹക്സ് ലിയുെട ചി�

േന്താദ്ദീപങ്ങളായ രചനകൾ വെര െചെന്നത്തി ഈ
ഒളിേപ്പാരുകാരൻ. അേദ്ദഹത്തിനു് ഏറ്റവും ഇഷ്ടെപ്പട്ട
ഗ്രന്ഥം ജവർഹർലാൽ െനഹ്രുവിെന്റ ‘The Discovery
of India’ ആയിരുന്നു. വായിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനു് േശഷം
അതിെനക്കുറിച്ചു് ആദരാഭിനന്ദനങ്ങേളാെട േച കൂട്ടു�
കാേരാടു് സംസാരിച്ചു. ചിലേപ്പാൾ അേദ്ദഹം കവിത�
യും എഴുതിയിരുന്നു. േചയുെട സിദ്ധികെളാെക്ക മന�
സ്സിലാക്കിയ ഷാങ് േപാൾ സാർത്ര് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മരണത്തിനു േശഷം പറഞ്ഞെതെന്താെക്കയാെണ�
േന്നാ? ‘The most complete human being of our age’
ഈ സമ്പൂർണ്ണനായ മനുഷ്യെന കാണണെമന്നുെണ്ട�
ങ്കിൽ ഈ ജീവചരിത്രം വായിക്കണം. സഹധർമ്മിണി�
െയ േസ്നഹിച്ച ഭർത്താവ്. സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങെള പ്രാ�
ണെനേപ്പാെല കരുതിയ അച്ഛൻ. ജീവിതേക്ലശങ്ങൾ
അനുഭവിക്കുന്ന പാവെപ്പട്ടവർക്കു് േവണ്ടി പടെവട്ടിയ
മനുഷ്യേസ്നഹി. കാേസ്ത്രാ, മാേവാ െസ തൂങ്, ക്രൂഷ്േചാ�
ഫ്, സാർത്ര്, സീേമാൻ െദ െബാവ്വാർ ഈ മഹാവ്യ�
ക്തികളുെട േസ്നഹഭാജനം ഇങ്ങെനെയാെക്കയുള്ള
േച േഗവാറാെയ കാണാൻ ഈ ജീവചരിത്രം നമ്മ�
െള സഹായിക്കുന്നു. മാേവായ്ക്കും ക്രൂഷ്േചാഫിനും ൈക�
െകാടുത്തു് സമന്മാെരേപ്പാെല അവേരാടു് സംസാരിച്ച
ഈ വലിയ വ്യക്തി ഹവാനായിൽ ഒരു സാധാരണ�
ക്കാരനായ കൂലിക്കാരെനേപ്പാെല, മറ്റു കൂലിക്കാേരാടു്
ഒരുമിച്ചു് പണിെചയ്തിരുന്നു. ‘കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സമർപ്പണ�
ത്തിനും ത്യാഗത്തിനും നിദർശകത്വം വഹിച്ചു് അേദ്ദഹം
ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയിൽ ഭാരമാർന്ന ഒരു ചാക്ക് െകട്ടി വച്ചു്
വലിച്ചുെകാണ്ടുവരുന്ന ചിത്രം ഇപ്പുസ്തകത്തിലുണ്ടു്. മരി�
െച്ചങ്കിലും കണ്ണു് തുറന്നു വച്ചു് കിടക്കുന്ന ചിത്രവും. ആ
നിേശ്ചതന ശരീരം ദർശിച്ചു് ലക്ഷക്കണക്കിനു് ആളു�
കൾ നടന്നുേപായി. ഒരാശുപത്രിയിെല കന്യാസ്ത്രീകൾ
അേദ്ദഹത്തിനു് േയശുക്രിസ്തുവുമായി ഛായാസാദൃശ്യ�
മുെണ്ടന്നു് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകൾ ഓർമ്മയ്ക്കായി സൂക്ഷിച്ചുവ�
യ്ക്കാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുടിച്ചുരുളുകൾ മുറിെച്ചടുത്തു’.

ബാലസാഹിത്യ രചന വ്യർത്ഥരചനയാണു്. കാരണം ഇന്ന�
െത്ത അഞ്ചുവയസ്സായ ഏെതാരു െപൺകുട്ടിക്കും ആൺ�
കുട്ടിക്കും അറുപതു വയസ്സായ തടിമാടെനക്കാൾ അറിവു�
ണ്ടു്. മനസ്സിനു് പരിപാകമുണ്ടു്. കിഴവന്മെരെക്കാണ്ടു് േവ�
ണം ഇന്നെത്ത ബാലസാഹിത്യ കൃതികൾ വായിപ്പിക്കാൻ.

ധന്യമായ ജിവിതം േചയുേടതു്. ആേരാ പറഞ്ഞതു്
േപാെല ഈ ഗ്രന്ഥം െതാടുന്ന ആളുകൾ ആ മഹാ�
പുരുഷെന െതാടുന്നു. (േച േഗാവാറാ എന്നു് സ്പാനിഷ്
ഉച്ചാരണം, ഗാേവാ എന്നു് ഇംഗ്ലീഷ് ഉച്ചാരണം).

േചാദ്യം, ഉത്തരം

േചാദ്യം: നിങ്ങൾ ൈവകുേന്നരങ്ങളിൽ പട്ടണത്തി�
െല ചായക്കടകളിൽ കയറുന്നതു് ഞാൻ കാണുന്നു.
ദുശ്ശീലമേല്ല അതു്?

ഉത്തരം: എനിക്കു് മൂന്നുദിവസെത്ത പഴക്കമുള്ള വട�
യും മറ്റും ഇഷ്ടമാണു്. പഴകിയ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ
കഴിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം േപാെല സൗകര്യമുള്ള
േവെറ സ്ഥലമില്ല േകരളത്തിൽ. നഗരസഭയ്ക്കു് നന്ദി.

േചാദ്യം: കാമുകിയും ഭാര്യയും… എേന്ത വ്യത്യാസം?

ഉത്തരം: കാമുകിക്കു് ആയിരക്കണക്കിനു് രൂപ െച�
ലവാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കണം. എന്നാേല അവൾ വി�
ട്ടു േപാകാതിരിക്കൂ. ഭാര്യയ്ക്കു് ഒരു ബ്ലൗസിനുള്ള തുണി
േപാലും വാങ്ങിച്ചുെകാടുേക്കണ്ടതില്ല.

േചാദ്യം: എെന്റ ഗുരുനാഥനാണു് എൻ. കൃഷ്ണപിള്ള.
കുമാരനാശാെന്റ കൃതികളിെല േസ്നഹം, െപ്ലേറ്റാണിക്
േസ്നഹമാെണന്നു് അേദ്ദഹം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. ശരി�
യാേണാ ഇതു്?

ഉത്തരം: ശരിയല്ല. നളിനിയും പൂർവ്വകാമുകനും, ലീല�
യും മദനനും, വാസവദത്തയും ഉപഗുപ്തനും വിവാഹം
കഴിച്ചതിനു് േശഷം െവേവ്വെറ മുറികളിൽ ഉറങ്ങിയിരു�
െന്നങ്കിൽ അതു് േപ്ലേറ്റാണിക് േസ്നഹമാകുമായിരുന്നു.
നമ്മുെടയിടയിൽ മധുവിധുവിനു് േശഷം ദമ്പതിമാർക്കു്
ആ േസ്നഹമാണു്.

േചാദ്യം: േകരളത്തിെല സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താക്ക�
െളക്കുറിച്ചു് എന്തു് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ?

ഉത്തരം: േലാകം നന്നാക്കണെമന്ന ദൃഢനിശ്ച�
യേത്താെട കാലത്തു് കാറിൽ കയറിേപ്പാകുന്നു.
അഞ്ചാറ് കമ്മിറ്റികളിൽ പങ്കുെകാണ്ടു് വാേതാരാെത
സംസാരിച്ചതിനു േശഷം വീട്ടിൽ വന്നു് ‘മൂക്കുമുെട്ട’
ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടു് കിടന്നുറങ്ങുന്നു (സമൂഹ പരിഷ്കർ�
ത്താവ് എന്നു പറയണം. സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ്
സമൂഹത്തിെന്റ പരിഷ്കർത്താവല്ല. സാമൂഹ്യത്തിെന്റ
പരിഷ്കർത്താവാണു്).

േചാദ്യം: ഞാൻ ദില്ലിയിലാണു് താമസിക്കുന്നതു്. തി�
രെഞ്ഞടുപ്പിനു് അയ്യായിരം രൂപ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി�
ക്കു് െകാടുക്കണെമന്നുണ്ടു്. ആർക്കാണു് ഞാൻ അതു്
െകാടുേക്കണ്ടതു് ?

ഉത്തരം: താങ്കൾ കഴിയുന്നിടേത്താളം ചാണകം േശ�
ഖരിച്ചു് വടേക്ക ഇൻഡ്യയിലുള്ള േനതാക്കൾക്കു് െകാ�
ടുത്താൽ മതി അവർ അേങ്ങാട്ടുമിേങ്ങാട്ടും ചാണക�
െമടുെത്തറിഞ്ഞു് ചാണകമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാ�
ണു്. േവഗമാകെട്ട ചാണകം േശഖരിക്കൂ. അയ്യായിരം
രൂപ എനിക്കു് അയച്ചുതരൂ. ഞാൻ പുസ്തകം വാങ്ങാം.
അവെയക്കുറിച്ചു് എഴുതാം.

േചാദ്യം: തിരുവനന്തപുരെത്ത വിരൂപങ്ങളായ െക�
ട്ടിടങ്ങൾ ഏവ?

ഉത്തരം: അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറൽ ഓഫീസ് െകട്ടി�
ടം, വഴുതക്കാെട്ട ടാേഗാർ െസന്റിനറി ഹാൾ, െസ�
ക്രേട്ടറിേയറ്റിനു് എതിരുവശത്തുള്ള കമ്പിയാപ്പീസ്
ഇവെയക്കാൾ വിരൂപങ്ങളായ െകട്ടിടങ്ങൾ ഈ
േലാകത്തു് േവെറ എവിെടെയങ്കിലുമുേണ്ടാ എന്നു �
സംശയെമനിക്കു്.

േചാദ്യം: ബാലസാഹിത്യ രചനയ്ക്കു് സർക്കാർ േപ്രാ�
ത്സാഹനം നൽേകണ്ടതേല്ല?

ഉത്തരം: പാടില്ല. ബാലസാഹിത്യ രചന വ്യർത്ഥ�
രചനയാണു്. കാരണം ഇന്നെത്ത അഞ്ചുവയസ്സായ
ഏെതാരു െപൺകുട്ടിക്കും ആൺകുട്ടിക്കും അറുപതു
വയസ്സായ തടിമാടെനക്കാൾ അറിവുണ്ടു്. മനസ്സിനു്
പരിപാകമുണ്ടു്. കിഴവന്മെരെക്കാണ്ടു് േവണം ഇന്ന�
െത്ത ബാലസാഹിത്യ കൃതികൾ വായിപ്പിക്കാൻ.

സൂര്യനും ഋജുേരഖയും
േകാട്ടയത്തു നിന്നു് ഞങ്ങൾക്കു് എറണാകുളേത്തക്കു്
േപാകണം. എെന്റകൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു േസ്നഹിത�
നു് െപരുമ്പാവൂരിൽ ഒരു ബന്ധുവിെനയും കാണണം.
ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു. കുേറ േനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
തലചുറ്റുന്നതുേപാെല േതാന്നി. ഇത്രമാത്രം വളവുകളും
തിരിവുകളുമുള്ള േറാഡ് േകരളത്തിൽ േവെറ എവിെട�
െയങ്കിലുമുേണ്ടാ എന്നു് എനിക്കു സംശയമായി. ആ
വക്രഗതിയാർന്ന യാത്രയാണു് എനിക്കു് തലചുറ്റലുണ്ടാ�
ക്കിയതു്. സർ സി.പി.രാമസ്വാമി അയ്യരുെട ആജ്ഞ�
യനുസരിച്ചു് നിർമ്മിച്ച തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി
േറാഡിലൂെട ഞാൻ എത്ര തവണയാണു് സഞ്ചരിച്ചി�
ട്ടുള്ളതു്? വളവില്ല, തിരിവില്ല. പരമസുഖം. ഞാനിെതാ�
െക്ക സുഹൃത്തിേനാടു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ ‘തിരുവനന്തപുര�
ത്തു നിന്നു് നമുക്കു് ആലപ്പുഴ വഴി എറണാകുളേത്തക്കു്
േപായാൽ മതിയായിരുന്നു. െപരുമ്പാവൂരിെല ബന്ധു�
ദർശനം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്നു് അേദ്ദഹം പശ്ചാ�
ത്താപേത്താെട പറഞ്ഞു. സാഹിത്യത്തിൽ തല്പര�
നായ ആ ചങ്ങാതിേയാടു് ഞാൻ േചാദിച്ചു: സ്പാനിഷ്—
അേമരിക്കൻ തത്ത്വചിന്തകനായ സാന്തായാനായുെട
‘The Sense of Beauty’ എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുേണ്ടാ
എന്നു്. ‘ഇല്ല’ എന്നു കൂട്ടുകാരൻ മറുപടി പറഞ്ഞേപ്പാൾ
ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സിംബലിസെത്തക്കുറിച്ചു് സാന്താ�
യാനാ എഴുതിയതു് ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത അറിയിച്ചു.

സാന്തായാന

ഒരു ഋജുേരഖ വരച്ചിട്ടു് വളേവാ തി�
രിേവാ ഇല്ലാത്ത േറാഡിലൂെട സഞ്ച�
രിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖമാണു് ആ
േരഖ സൂചിപ്പിക്കുന്നെതന്നു് പറ�
ഞ്ഞാൽ പറയുന്നവെനസ്സംബന്ധി�
ച്ചിടേത്താളം അതു് ശരി. പേക്ഷ,
മറ്റുള്ളവർക്കു് അതു് ശരിയാവണെമ�

ന്നില്ല എേന്നാ മേറ്റാ ആ തത്ത്വചിന്തകൻ The Sense
of Beauty ഇതു് സ്പഷ്ടമാക്കിയുട്ടുെണ്ടന്നു് ഞാൻ പറ�
ഞ്ഞു. പ്രതിരൂപവും (സിംബൽ) ആശയവും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധം രൂഢീഗതമായിരുന്നാേല ആളുകൾക്കു് സിംബ�
ലിസം—പ്രതിരൂപാത്മകത്വം—മനസ്സിലാകൂ. സൂര്യനി�
െല്ലങ്കിൽ ഭൂമി നശിച്ചുേപാകും. അതുെകാണ്ടു് സൂര്യെന
പരമാത്മാവായി കരുതാം. സൂര്യനുദിക്കുേമ്പാഴാണു്
താമര വിടരുക. പരമാത്മാവിെന്റ ശക്തിയിൽ ഉല്ലസി�
ക്കുന്ന ജീവാത്മാവിെന അക്കാരണത്താൽ താമരയാ�
യി സങ്കൽപിക്കാം. ഇവിെട സൂര്യനും താമരയും സ്വകാ�
ര്യ സിംബലുകളല്ല. പേക്ഷ, വക്രഗതിയില്ലാത്ത േറാഡി�
ലൂെട സഞ്ചരിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന സുഖം സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒരു
ഋജുേരഖ വരച്ചുവച്ചാൽ മതിയാവുകയില്ല. അതു് വരയ്ക്കു�
ന്നവെന്റ ആശയം ആ പ്രതിരൂപത്തിലൂെട ദ്രഷ്ടാവിനു്
പകർന്നു കിട്ടുകില്ല.

നമ്പൂതിരി േകാമളമായ സ്ത്രീശ�
രീരെത്ത വരകളിലൂെട ആവി�
ഷ്കരിക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിെന്റ
ൈചതന്യധന്യമായ ആന്തരമ�
ണ്ഡലെത്തയും സ്ഫുടീകരിക്കുന്നു.
പ്രകൃതി അനുഗ്രഹിച്ചവർക്കു
മാത്രം കഴിയുന്ന പ്രക്രിയയാണിതു്.

ചൂടിെന ഒരു സ്വകാ�
ര്യ സിംബലാക്കി ശ്രീ.
ബി. മുരളി എഴുതിയ
‘ഭരണി’ എന്ന െചറു�
കഥ (മാതൃഭൂമി ആഴ്ച�
പ്പതിപ്പ്) ആശയ നി�
േവദനത്തിനു് സമർഥ�
മാണു്. ഒരുത്തൻ ചൂടുെകാണ്ടു് കഷ്ടെപ്പടുന്നു. നിലാവു�
ള്ള സമയത്തു് മറ്റുള്ളവർക്കു് സഹിക്കാനാവുന്ന ചൂടുള്ള�
േപ്പാൾ അയാൾക്കു് ചൂടു് അനുഭവെപ്പടുന്നു. രൂഢീഗത�
മായ സിംബലിസമല്ല മുരളിയുേടതു്. അതിനാൽ ഹൃദയ
സംവാദമില്ല. അതില്ലാത്തതുെകാണ്ടു് കല ജനിപ്പിേക്ക�
ണ്ട അനുഭൂതി ഇതു് ഉളവാക്കുന്നതുമില്ല. ചൂടു്, ചൂടു് എന്നു
രചയിതാവ് പല തവണ പറയുന്നതല്ലാെത ബിംബങ്ങ�
ളിലൂെട ചൂടു് പകർന്നു തരുന്നുമില്ല. ജിേലബി എെന്നഴു�
തിയ കടലാസ്സ് വായിലിട്ടു് ചവച്ചാൽ മാധുര്യം അനുഭവ�
െപ്പടില്ലേല്ലാ.

കലാകാരനായ നമ്പൂതിരി
പീകാേസാ വരച്ച സ്ത്രീ രൂപങ്ങെള വായനക്കാരിൽ
ചിലെരങ്കിലും കണ്ടിരിക്കുമേല്ലാ. ഇരുപതാം ശതാബ്ദ�
ത്തിെല വലിയ ചിത്രകാരനാണു് പീകാേസാ. അേദ്ദ�
ഹം ക്യാൻവാസിൽ വരച്ച സ്ത്രീകളുെട രൂപമുള്ള സ്ത്രീ�
െയ എെന്റ വായനക്കാരിൽ അവിവാഹിതരായവർ
സഹധർമ്മിണിയായി കിട്ടാൻ െകാതിക്കുേമാ? െകാ�
തിക്കിെല്ലന്നു് മാത്രമല്ല അവരുെട ഛായയുള്ള ഏെത�
ങ്കിലും സ്ത്രീെയക്കണ്ടാൽ വിവാഹമിച്ഛിക്കുന്നവർ പ്രാണ�
നും െകാണ്ടു് ഓടുകയും െചയ്യും. അതല്ല ശ്രീ. നമ്പൂതിരി
മലയാളം വാരികയിൽ വരയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീകെള കണ്ടാൽ
ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക നില. ശ്രീ. പുനത്തിൽ കുഞ്ഞ�
ബ്ദുള്ളയുെട ‘ഫേത്തപ്പൂർ സിക്രി’ എന്ന കഥയിെല ഒരു
കഥാപാത്രെത്ത നമ്മുെട ദർശനത്തിനായി നമ്പൂതിരി
മുപ്പത്തിെയട്ടാം പുറത്തു് ആേലഖനം െചയ്തിരിക്കുന്ന�
തു് േനാക്കുക. ഇവെള എനിക്കു് വിവാഹം കഴിക്കാൻ
സാധിെച്ചങ്കിൽ എന്നാവും ഏതു് യുവാവിെന്റയും വിചാ�
രം. ആ പുറെമാന്നു് പിറേകാട്ടു് മറിക്കൂ. മുപ്പത്തിയാറാം
പുറത്തിൽ മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണെന്റ േനാവലിെല ഒരു
കഥാപാത്രെത്ത നമ്മുെട കലാകാരൻ ചിത്രീകരിച്ചിരി�
ക്കുന്നതു് കാണാം. ‘ഇവളായാലും മതി’ എന്ന വിചാരം
മുപ്പത്തിെയട്ടാം പുറത്തിെല സുന്ദരിെയ കണ്ടയാളിനു്
ഉണ്ടാകും.

സ്ത്രീ സൗന്ദര്യെത്ത ലയാത്മകത്വമുള്ള ഏതാനും വരക�
ളിലൂെട ആവിഷ്കരിക്കാൻ നമ്പൂതിരിക്കുള്ള സാമർഥ്യം
അസാധാരണം തെന്ന. ഇെതങ്ങെന നമ്പൂതിരി നിർ�
വഹിക്കുന്നു? തികഞ്ഞ വസ്തുനിഷ്ഠത്വ ദർശനെമന്നു്
പറഞ്ഞാൽ വസ്തുവിെനേയാ വ്യക്തിെയേയാ ബഹിർ�
ഭാഗസ്ഥമായി വീക്ഷിക്കുക എന്നതല്ല. മനസ്സിനു് സാ�
ന്ദ്രീകൃതാവസ്ഥ വരുത്തി വസ്തുവിെനയും വ്യക്തിേയയും
ആഴത്തിൽ േനാക്കണം. ആ േനാട്ടം െകാണ്ടു് അവ�
യുെട ആന്തരാവസ്ഥ കലാകാരനു് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴി�
യും. ആ ഗ്രഹണ പാടവം ജന്മസിദ്ധമായ ആേലഖന
പാടവേത്താടു് േചരുേമ്പാൾ നമ്പൂതിരിയുെട സുന്ദരങ്ങ�
ളായ സ്ത്രീരൂപങ്ങൾ ജനനം െകാള്ളും. ചില കലാകാര�
ന്മാർക്കു് സ്ത്രീ ശരീരെത്ത പരിഗണിക്കാെത അവളുെട
ആന്തരാംശെത്ത സ്പർശിക്കാെത ശരീരെത്ത മാത്രം
ചിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. നമ്പൂതിരി ഇവരിൽ നിന്നു് വി�
ഭിന്നനാണു്. അേദ്ദഹം േകാമളമായ സ്ത്രീ ശരീരെത്ത
വരകളിലൂെട ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ആ ശരീരത്തിെന്റ ൈച�
തന്യധന്യമായ ആന്തരമണ്ഡലെത്തയും സ്ഫുടീകരിക്കു�
ന്നു. പ്രകൃതി അനുഗ്രഹിച്ചവർക്കു മാത്രം കഴിയുന്ന പ്ര�
ക്രിയയാണിതു്.

കാരുണ്യമുള്ള മലയാറ്റൂർ
“നിങ്ങളുെട ഓർമ്മെയ പരിേപാഷിപ്പിക്കൂ. കാരണം പ്ര�
കൃതി നിങ്ങൾക്കു് അറിവു മാത്രേമ തരൂ എന്നതാണു്.
‘െസറ്റ് പീസ് േവണ്ട. െസറ്റ് പീസ് (Set piece മാേറ്റല�
നുസരിച്ചുള്ള ഘടന, ൈശലി ഇവേയാടുകൂടിയ കലാസൃ�
ഷ്ടി) േവണ്ട എന്നു് പറഞ്ഞതു് ഏതു ചിത്രകാരനാണു്?
എനിേക്കാർമ്മയില്ല. വികസിേതാർജ്ജ്വലങ്ങളായ സ്മര�
ണകെള പുനരാവിഷ്കരിച്ച േനാവലാണു് മലയാറ്റൂർ രാമ�
കൃഷ്ണെന്റ ‘േവരുകൾ’.

അതുതെന്നയാണു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ മാസ്റ്റർപീസും. വളെര വർഷ�
ങ്ങൾക്കു് മുൻപു് ഞാൻ വായിച്ച�
താണു് ആ േനാവൽ. പുസ്തകം
ഒന്നുകൂെട കാണാെത ഓർമ്മെയ
എത്ര പരിേപാഷിപ്പിച്ചാലും അതി�
െനക്കുറിച്ചു് ഒന്നും പറയാനാവില്ല.
എങ്കിലും ഒരു സംശയം. തെന്റ �

േജാലിെയക്കുറിച്ചു് േനാവലിസ് റ്റ് ആവശ്യകതയിൽ�
ക്കവിഞ്ഞു് പ്രതിപാദനം നടത്തിയിട്ടിേല്ല? ഉെണ്ടന്നു
തെന്ന ഇരിക്കെട്ട. എന്നാലും മലയാറ്റൂർ നിത്യജീവി�
തത്തിൽ കാരുണ്യമുള്ള ആളായിരുന്നു. തിരുവനന്ത�
പുരെത്ത മാസ് കറ്റ് േഹാട്ടലിൽ കൂടിയ ഒരു സേമ്മ�
ളനത്തിൽ ആേരാ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഐ.എ.എസ്.
പദവിെയക്കുറിച്ചു് പറഞ്ഞേപ്പാൾ വിനയം കലർന്ന
ഭാഷയിൽ മറുപടി നല്കി അേദ്ദഹം. ‘ഐ.എ.എസ്.
എന്നതു് എനിക്കു് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ളതു് മാത്രമാ�
ണു്. അതു് മനസ്സിലാക്കാെത എെന്ന ഐ.എ.എസ്.
ഉേദ്യാഗസ്ഥൻ എന്നു് മാത്രം വിളിക്കരുതു്.’ മലയാറ്റൂർ
സത്യസന്ധതേയാെടയാണതു് പറഞ്ഞതു്. ഈ സത്യ�
സന്ധതയുെട infrastructure കാരുണ്യത്തിേന്റതായി�
രുന്നു. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ പരിചയമില്ലാതിരുന്ന
കാലത്താണു് എനിെക്കാരു ആപത്തുണ്ടായതു്. അത�
റിഞ്ഞ മലയാറ്റൂർ ഉടേന എെന്റ സഹായത്തിെനത്തി.
അേദ്ദഹം നീട്ടിയ ആ സഹായഹസ്തത്തിൽ പിടിച്ചാണു്
ഞാൻ എഴുേന്നറ്റു് നിന്നതു്. മനുഷ്യെന േസ്നഹിച്ച ആ
മഹാവ്യക്തിയുെട ഈ േസ്നഹവായ്പിേനയും കാരുണ്യ�
വായ്പിേനയും കുറിച്ചാണു് ശ്രീ.െക.ശങ്കരനാരായണൻ
േദശാഭിമാനി വാരികയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതു്
(അൻപുള്ള മലയാറ്റൂർ). ശങ്കരനാരായണെന്റ േലഖനം
വായനക്കരെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ അടിത്തട്ടിേലക്കു് െച�
ല്ലും. മലയാറ്റൂരിെന്റ സത്യസന്ധത ശങ്കരനാരായണനു�
മുണ്ടു്.

പലരും പലതും

Ricardo Piglia

ലാറ്റിനേമരിക്കൻ േനാവലുകെള�
ക്കുറിച്ചു് പറയുേമ്പാൾ ഇവിടെത്ത
ചില നിരൂപകർക്കും മാർേകസ്,
േബാർെഹസ്, അസ്തുറിയാസ്, വാർ�
ഗാസ് േയാസ എന്ന േപരുകേള നാ�
വിൽ വരൂ. പേക്ഷ, െമക് സിേക്കാ,
െകാളമ്പിയ, െപറു, ബലീവിയ, െവ�
െനസൂല, ചിലി, ആർജന്റീന ഇവിടിങ്ങളിെലാെക്ക
അേനകം േനാവലിസ്റ്റുകൾ തങ്ങളുെട രചനകൾ െകാ�
ണ്ടു് േലാക ജനതെയ അത്ഭുതെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കു�
ന്നു. ആ സത്യം ഇവിടുെത്ത നിരൂപകർ അറിയുന്നില്ല.
ഒരു േനാവലിസ്റ്റിെനക്കുറിച്ചു് മാത്രം ഇവിെട പറയാം.
ആർജന്റീനയിെല Ricardo Piglia േകാർതസാറിെന�
ക്കാൾ വലിയ എഴുത്തുകാരനാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ
മാസ്റ്റർപീസാണു് Artificial Respiration. ഇെതാന്നുമറി�
യാെത ഇവിെടയുള്ളവർ പഴഞ്ചൻ േപരുകൾ പറഞ്ഞു�
െകാണ്ടിരിക്കുന്നതു് പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല എന്നതു
െകാണ്ടാവാം. കിട്ടിയാൽത്തെന്ന വാങ്ങുന്നെതങ്ങെന?
േഡാളറിെന്റയും പവെന്റയും നിരക്കു് ദിവസേന്താറും കൂ�
ടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അഞ്ചു െകാല്ലം മുൻപു് നൂറ്റമ്പതു
രൂപയ്ക്കു് ഞാൻ വാങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകത്തിെന്റ രണ്ടാമ�
െത്തപ്പതിപ്പു് തിരുവനന്തപുരെത്ത ഒരു ബുക്ക്സ്റ്റാളിൽ
ഇരിക്കുന്നതു് കണ്ടു. അതിെന്റ വില 1400 രൂപ. ഇന്ന�
െല ഞാൻ വാങ്ങിയ ഒരു പുസ്തകത്തിെന്റ വില 1486
രൂപ 55 ൈപസയാണു്. ഇതു് തെന്ന പതിനഞ്ചു് െകാ�
ല്ലം മുൻപു് ആറണയ്ക്കു് (പത്തരചക്രം) േമടിക്കാമായിരു�
ന്നു. പുസ്തകങ്ങളുെട വില നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ
തൽപരത്വമില്ലാത്ത േകന്ദ്രസർക്കാർ ഒന്നും െചയ്യാത്ത�
തിൽ അത്ഭുതെപ്പടാനുമില്ല.

2. തിരുവനന്തപുരെത്ത വിമാനത്താവളത്തിൽ നില്ക്കു�
കയായിരുന്നു ഞാൻ. ഒരാെള യാത്ര അയയ്ക്കാൻ േവ�
ണ്ടിയുള്ള നിൽപു്. െതല്ലകെല ഒരു യുവതി എെന്ന
ഇടവിടാെത േനാക്കുന്നു. െപെട്ടന്നു് അവൾ എെന്റ
അടുെത്തത്തി, ‘കൃഷ്ണൻ നായർ സാറേല്ല. സാഹിത്യ�
വാരഫലം ഞാൻ പതിവായി വായിക്കുന്നു.’ എന്നു്
ചിരിച്ചു െകാണ്ടു് പറഞ്ഞു. ശരിെയന്ന മട്ടിൽ ഞാൻ
തലയാട്ടി. വിമാനത്തിൽ കയറാനുള്ള സമയമായ�
േപ്പാൾ അവൾ ചുറ്റും നിന്ന ബന്ധുക്കൾക്കു് ൈകെകാ�
ടുത്തു അച്ഛെന ചുംബിച്ചു. പിന്നീടു് എെന്റ അടുത്തു് വന്നു
ഹസ്തദാനത്തിനു് േവണ്ടി ൈക നീട്ടി. ഞാൻ അവളു�
െട കരതലം ഗ്രഹിക്കാെത ൈകകൂപ്പി നമേസ്ത എന്നു്
മാത്രം പറഞ്ഞു. അവൾ വിളറിെക്കാണ്ടു് ഞാൻ അപ�
മാനിച്ചു എന്നു ഭാവിച്ചുെകാണ്ടു് േപായി. സ്ത്രീകൾ എത്ര
പ്രായം കുറഞ്ഞവരാെണങ്കിലും അവരുെട കരതലം
പിടിച്ചു കുലുക്കരുെതന്ന പക്ഷക്കാരനാണു് ഞാൻ.

വാൾട്ടർ ഡി ലാമ്മർ

മാത്രമല്ല രാമണീയകം പരേകാ�
ടിയിെലത്തി നില്ക്കുേമ്പാൾ ആരും
അതിെന െതാട്ടു് കളങ്കെപ്പടുത്താൻ
പാടിെല്ലന്നും എനിക്കു് വിചാരമു�
ണ്ടു്. എനിക്കു് വാൾട്ടർ ഡി ലാമ്മറി�
െന്റ കവിതകൾ ഏെറയിഷ്ടമാണു്.
പേക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ കവിത
ൈകയിൽ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ വായി�
ക്കാൻ മടിക്കും. എെന്റ പാരായണം കവിതെയ മലിന�
മാക്കുേമാ എന്ന സംശയം എനിക്കുണ്ടാകും.

3. േറ്റാണി േമാറിസൺ എന്ന േനാബൽസ്സമ്മാനം േന�
ടിയ േനാവലിസ്റ്റിെനക്കുറിച്ചു് ൈറ്റം വാരികയിൽ ദീർ�
ഘമായ േലഖനം, സാമൂഹികവും പ്രേദശപരവുമായ
പരിഗണനകൾ െകാണ്ടാണു് അവർക്കു് േനാബൽസ്സ�
മ്മാനം കിട്ടിയതു്. മധ്യഭാവസ്ഥതയാണു് (average)
അവരുെട േനാവലുകൾക്കു്. നമ്മുെട ഉറൂബ്, തകഴി,
ഒ.വി.വിജയൻ ഇവരാണു് േറ്റാണി േമാറിസെണക്കാൾ
വലിയ എഴുത്തുകാർ.
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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.)

https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
https://en.wikipedia.org/wiki/University_College,_Trivandrum
https://ml.wikipedia.org/wiki/മലയാളം
https://ml.wikipedia.org/wiki/എറണാകുളം
https://ml.wikipedia.org/wiki/മഹാരാജാസ്_കോളജ്
https://ml.wikipedia.org/wiki/സാഹിത്യവാരഫലം
https://ml.wikipedia.org/wiki/സാഹിത്യവാരഫലം
https://en.wikipedia.org/wiki/North_America
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Europe
https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Neruda
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_M%C3%A1rquez
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Yasunari_Kawabata
https://en.wikipedia.org/wiki/Tolstoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://ml.wikipedia.org/wiki/തിരുവനന്തപുരം
https://ml.wikipedia.org/wiki/ഇന്ത്യന്_കോഫീ_ഹൌസ്
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Kerala
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia


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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