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എഴുതുന്നത്

ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും
എന്റെ ഭാവനയെ ഉർവരമാക്കുന്നത്

ബംഗാളി

ഭാ

അമിതാവ് ഘ�ോഷ്

പ്രഭാഷണം

രതീയ സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രകാശ
ത്തിൽ പിറന്നുവളർന്ന ആരെയും
പ�ോലെ ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരല
ബ്ധിയെ ഞാൻ മഹത്തായ ഒരു അംഗീകാ
രമായി പരിഗണിക്കുന്നു. ഒരു സാഹിതീയ
അംഗീകാരത്തിനുപരിയായി ഇത് സ്നേഹവി
ശ്വാസങ്ങളെ ദൃഢീകരിക്കുന്നതായി എനിക്ക
നുഭവപ്പെടുന്നു. എഴുത്തുകാരും അനുവാ
ചരകരുമടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ സ്നേഹ
വിശ്വാസങ്ങളാണ് ഇത് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇത�ൊരു സ്നേഹത്തല�ോടലാണെന്ന് പറയ
ട്ടെ. ഈ ബന്ധമാണ് ഒരെഴുത്തുകാരന് ലഭി
ക്കാവുന്ന മഹ�ോന്നതപുരസ്കാരം. രചനാരം
ഗത്ത് ഞാൻ ചുവടുവെച്ചിട്ട് ഏറെ വർഷ
ങ്ങൾ പിന്നിട്ടെങ്കിലും ജ്ഞാനപീഠം അവാർ
ഡ് ഒരുനാൾ എന്നെ തേടിവരുമെന്ന് എനി
ക്ക് അനുമാനിക്കാൻപ�ോലും സാധിച്ചിരുന്നി
ല്ല. ഭാരതീയരായ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാർ
അന്ന് പരിഗണനാപരിധിയിൽ വന്നിരുന്നി
ല്ല. അവർ അരികിലാക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയി
ലായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ വായനക്കാരും ഇംഗ്ലീ
ഷ് വായനക്കാരും അവര�ോട് അന്യ
ത്വം പുലർത്തിയിരുന്നുവെന്നതാ
ണ് പരമാർഥം.
സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയാണെങ്കി
ലും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽനി
ന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈടുറ്റ ഒട്ടേറെ കൃതി
കൾ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. വ്യാപ്തി
യിലും മേന്മയിലും അവരുടെ കൃതി
കൾ ഏറെ മതിപ്പുസൃഷ്ടിക്കുകയും
ചെയ്തിരുന്നു. എന്റെ വായനാരം
ഭദശയിലെ പല എഴുത്തുകാരുടെ
യും പേരുകൾ ഞാനിപ്പോഴും വ്യ
ക്തമായി ഓർക്കുന്നുണ്.ട് എന്നാൽ,
ചിലരുടെ പേരുകൾ വിസ്മൃതിയിൽ
മങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നുവെന്നതും
ഒരു വസ്തുതയാണ്. ഓബ്രിമേന�ോൻ, ജി.വി.
ദേശാനി, കമലാ മാർക്കാണ്ഡേയ, ആറ്റിയ
ഹുസൈൻ, മന�ോഹർ മാൾഗ�ോവ്ങ്കർ
എന്നിവർ ഇതിന് ഉദാഹരണമായി നിൽക്കു
ന്നു. ഒരുകാലത്ത് അവർ ഏറെ അറിയപ്പെ
ട്ടിരുന്നെങ്കിലും അവർ രചിച്ച കൃതികൾ തേ
ടിപ്പിടിക്കുക അന്ന് പ്രായേണ ദുഷ്കരമായി
രുന്നു. അവരെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിച്ചിരു
ന്നത് പുസ്തകശാലകളിൽവെച്ചായിരുന്നില്ല.
അതിന് കളമ�ൊരുക്കിയത് ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺ
സിൽ ലൈബ്രറികളായിരുന്നു.
എന്നാൽ, അന്നത്തെ സ്ഥിതിഗതികളിൽ
ഇന്ന് അടിമുടി മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു.
ല�ോകത്തിലെ ഏത് പുസ്തകശാലകളിലും
ചെന്നെത്തുക ഇന്ന് ഏറെ എളുപ്പമായി മാ
റിയിരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ യുവപ്രതിഭാശാലി
കളുടെ കൃതികൾ ഇന്നവിടെനിന്നെല്ലാം സു
ഗമമായി ലഭിക്കും. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പ്രാമുഖ്യം
വർധിച്ചുവന്നതാണ് നിശ്ചയമായും ഇതിന്
നിദാനമായി ഭവിച്ചത്. മറ്റു ഭാഷകളിൽ
സാഹിത്യരചന നടത്തുന്നവർക്ക് ഇതിൽ
വലിയ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ
അവരുടെ ഈ ഉത്കണ്ഠ പങ്കുവെക്കുന്നു.
കേവലം ഇംഗ്ലീഷിനെയല്ല ഞാൻ അവലം
ബിക്കുന്നത്. ഒരു ഭാഷ മറ്റുള്ളവരുടെമേൽ
അധീശത്വം പുലർത്തുന്ന ചുറ്റുപാടിലായി
രുന്നു ഞാൻ വളർന്നുവന്നിരുന്നതെങ്കിൽ
എന്റെ കൃതികൾ ഈ രീതിയിൽ ആകുമാ
യിരുന്നില്ല. ഞാൻ വളർന്നുവന്ന ഈ നാ
ട്ടിലെ ഭാഷാവൈവിധ്യവും ബഹുസ്വരത
യും എനിക്ക് വലിയ കരുത്തേകിയിട്ടുണ്.ട്
അതിനാൽ എന്റെ കൃതികളുടെ രൂപഭാവ
ങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്ന ഭാഷാന്തരീക്ഷ
ത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ഉൾബ�ോധമുണ്ട്.
പ്ലൂരലിസം, ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നീ പ�ൊ
തുപദങ്ങൾ ഇന്ന് നാം പ്രയ�ോഗിക്കുമ്പോൾ
നമ്മുടെമുമ്പിലുള്ള ചിത്രം വർണവൈവി
ധ്യങ്ങളുള്ള മ�ൊസൈക്കുകളാണ്. വിവിധ
നിറങ്ങളിൽ ഒന്നിലെ വർണം മറ്റൊന്നി
ലേക്ക് പകരാതെ ത�ൊട്ടുചേർത്തടുക്കിയ

ŨŨയു.ആർ. അനന്തമൂർത്തി

അതിരുകൾ വേർതിരിക്കുമെങ്കിലും ഭാഷ
യുടെ തലത്തിൽ അത�ൊന്നും ഇവിടെ വി
ഘാതമാകുന്നില്ല. ബംഗാളി, ഉർദു, ഭ�ോ
ജ്പുരി, തമിഴ്, സിന്ധി, ഗുജറാത്തി, ടിബ
റ്റൻ, ചൈനീസ്, തായ്, നാഗ്മി ഇവയെല്ലാം
നമ്മുടെമുമ്പിൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരത്തു
ന്നുണ്ടല്ലോ.
ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെയും അവരുടെ ഭാഷയു
ടെയും ഭാരതപ്രവേശനത്തിന് ഒട്ടേറെ വർ
ഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഭാഷാപരമായ ഈ യാ
ഥാർഥ്യം ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു. സഹസ്ര
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുതന്നെ സാക്ഷരരായി
രുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ പ്രാദേശികഭാഷകളിൽ
അഥവാ ദേശഭാഷകളിൽ നല്ല വഴക്കം നേ
ടിയവരായിരുന്നു.
രാജ്യവും ദേശവും കടന്നെത്തുന്ന മറ്റൊ
രു ഭാഷയിലും നൈപുണികൈവരിക്കണ
മെന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെയും അവസ്ഥ.
സംസ്കൃതവും തമിഴും സഹസ്രവർഷങ്ങളായി
അങ്ങനെ പുലർന്നുവരുന്ന ഭാഷകളാണ്.
മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പേർഷ്യനും അങ്ങനെ
നിലനിന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാപരമായ
ബഹുസ്വരത ഒരിക്കലുംതന്നെ ആശയക്കു
ഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല. ബാബൽ ഗ�ോപുരത്തി
ന്റെ ഐതിഹാസിക കഥ സൃഷ്ടിച്ചതുപ�ോ
ലുള്ള ഭാഷാഭ്രമത്തിന്റെ സ്ഥിതി ഇവിടെ
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സ്തകപൂജയുടെയും അക്ഷരപൂജയുടെയും വിദ്യാ
രാധനയുടെയും ദിനങ്ങൾ മലയാളിയുടെ ജീവിത
ത്തിൽ ഏറ്റവും ശ�ോഭനമായ ഋതുകാലമാണ്. കേരളീയ
രുടെ ശരത്കാലമാണത്. വെൺമേഘ
ങ്ങളുടെയും തെളിനീലനിറമായ ആകാ
ശത്തിന്റെയും സൗമ്യഋതു. ‘ശാരദ’
എന്നാൽ, വിദ്യാദേവതയുടെ പേരുമാ
ത്രമല്ല. ശരത്കാലത്തുള്ളവയുടെയെ
ല്ലാം വിശേഷണമണത്. ‘പുതുമയുള്ള’,
‘തെളിഞ്ഞ’ എന്നെല്ലാം ആ വാക്കിനർ
ഥം. ‘ശാരദം’, ശരത്കാലത്തെ വെയിലും
വെള്ളത്താമരയുമാണ്. ഈ ഋതുചിഹ്ന
ങ്ങൾ ചേർത്തുവെച്ചാൽ അത് വിദ്യാദേ
വതയുടെ ചിത്രവുമായി. ഒരു ഋതുദേവ
തയാണ�ോ അക്ഷരങ്ങളുടെ അമ്മ? ശര
ത്കാലത്തിന്റെ പ്രസാദവും പ്രകാശ
വും ആന്തരികവത്കരിക്കപ്പെടുന്നത�ോ
ടെ അത് ഉൾത്തെളിമയുടെ ഉത്സവകാ
ലംകൂടിയായി. വൈല�ോപ്പിള്ളിയുടെ ‘വി
ദ്യാരംഭം’ എന്ന കവിത, ഋതുശ�ോഭയാലാ
വിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന അക്ഷരചൈതന്യ ŨŨവൈലോപ്പിള്ളി

സംജാതമായിരുന്നില്ല. അതിന്റെ സ്ഥാന
ത്ത് നമ്മൾ നാനാഭാഷകളെയും അവയി
ലെ രീതികളെയും പുൽകാനും പുണരാനും
ഉൾക്കൊള്ളാനും സന്നദ്ധതപ്രകടിപ്പിക്കുക
യാണുണ്ടായത്. സഹസ്രവർഷങ്ങൾക്ക്മു
മ്പുതന്നെ സംസ്കൃതത്തിലെ കവി മനീഷി രാ
ജശേഖരൻ ഈ സരണിയിലൂടെ സഞ്ചരി
ച്ചു. ഒരു പ്രത്യേക പ്രമേയം സംസ്കൃതത്തിലും
മറ്റൊന്ന്പ്രാകൃതത്തിലും വേറ�ൊന്ന് അപഭ്രം
ശം തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലും പ്രതിപാദിക്കു
ന്നതാകും സമീചീനമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ സമീപനം.
ഭാഷകളുടെ അന്യോന്യ സമ്പർക്കംക�ൊ
ണ്ടുണ്ടായ സർഗ�ോന്മേഷം അതിന്റെ പ�ൊ

ŨŨഗിരീഷ് കർണാട്

ലിമയിൽ പ്രടകമാക്കിയ മൂന്ന് കന്നഡ എഴു
ത്തുകാരെ ഞാനീവേളയിൽ ഓർക്കട്ടെ.
ഡ�ോ. യു.ആർ. അനന്തമൂർത്തി, ഗിരീഷ്
കർണാട്, എ.കെ. രാമാനുജൻ എന്നിവരാ
ണ് ഈ പ്രതിഭാശാലികൾ. ഇവരിൽ അവ
സാനം സൂചിപ്പിച്ച വ്യക്തി 20-ാം നൂറ്റാണ്ടി
ലെ ഉത്കൃഷ്ടസാഹിത്യകാരനും ചിന്തകനുമാ
ണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ കന്നഡ, ഇം
ഗ്ലീഷ്, സംസ്കൃതം തുടങ്ങിയ നാനാഭാഷകളി
ലേക്ക് മ�ൊഴിമാറ്റം വഴി സംക്രമിച്ചു.
ഞാൻ കൃതികൾ രചിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷി
ലാണെങ്കിലും എന്റെ ഭാവനാസ്രോതസ്സി
നെ നിരന്തരം ഉർവരമാക്കുന്നത് ബംഗാ
ളിയാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ സൂ
ചിപ്പിക്കട്ടെ. എന്റെ സമീപകാലകൃതി
ന�ോൺഫിക്ഷൻ ശാഖയിൽപ്പെടുന്ന ‘The
great Derangement: climate change and the
unthinkable’ ആണ്. ഇതിന്റെ രചനാവേള
യിൽ ഞാന�ൊരു സുചിന്തിതനിഗമനത്തി
ലെത്തുകയുണ്ടായി. ആധുനികസാഹിത്യം
പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ
തരണം ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് പുതിയ ഉത്തര
ങ്ങൾ നൽകാൻ തികച്ചും പര്യാപ്തമല്ല. വി
ശേഷിച്ചും മാനവേതര വിഷയങ്ങൾ ആവി
ഷ്കരിക്കാൻ. അതിനാൽ ഞാൻ പൂർവാധു
നികനാകാൻ അഭിലഷിച്ചു. അതിനുള്ള വി

ത്തിനുള്ള അർച്ചനയാണ്. കരഞ്ഞുമറഞ്ഞ കർക്കടകക്ക
രിക്കോളുകള�ൊഴിഞ്ഞ മാനം ഒരു തെളിനീർത്തടാകംപ�ോ
ലെ സ്വച്ഛനിർമലമാണിപ്പോൾ. ‘അഞ്ചിത�ോന്മീലിതനീല
യാം വാനം’ എന്ന് കവി. ‘മന�ോഹരമായി മിഴിഞ്ഞ (വി
രിഞ്ഞ) നീലനിറത്തോടുകൂടിയ എന്ന അടിക്കുറിപ്പു
മുണ്ട്. താൻകണ്ട കൺമിഴിക്കൽ-ഉന്മീലനം-വായ
നക്കാർ കാണാതെപ�ോകരുതെന്ന നിർബന്ധമാ
വാം ഇതിനുപിന്നിൽ. ആ ആകാശത്ത് കനംകു
റഞ്ഞ വെളുത്ത മേഘങ്ങളല്ല ഇപ്പോൾ ചിറകു
നീർത്തുന്നത്, അരയന്നങ്ങളാണ്. വാത്സല്യ
മധുരമായ ഒരു പുഞ്ചിരിയുടെ പ്രസരമുണ്ട്,
സർവത്ര. കാറ്റിൻ പുതുമണം. വെയിലിൽ
കസവാടയുടെ മിനുക്കം. ചിലന്തിനൂൽക്ക
മ്പിയിൽ തളിരുരുമ്മുമ്പോഴും തടാകത്തിൽ
മഞ്ഞുതിരുമ്പോഴും കേൾക്കുന്നത്, ‘മഞ്ജു
ളവീണാമൃദംഗമൃദുസ്വനം.’ കലാനാഥയുടെ
വരവാണ്. അത്രയ്ക്ക് ആരാധ്യയും അഭിരാമ
യുമായ ആരെയ�ോ ന�ോക്കിച്ചിരിക്കുകയാ
ണ് വെള്ളാമ്പൽ, അവളെത്തന്നെ കൈകൂ
പ്പിനിൽപ്പാണ് താമര.
‘ആരെയ�ോ കണ്ടു
ചിരിക്കയാം വെള്ളാമ്പൽ,
ആരെയ�ോ കൈകൂപ്പി
നിൽക്കയാം താമര’
ഇത്ര സൂക്ഷ്മവും ധ്വനിനിർഭര
വുമായ ഒരു പ്രകൃതിവർണന വൈ
ല�ോപ്പിള്ളിക്കവിതയിൽത്തന്നെ വിരള
മാണ്. ഒരുപക്ഷേ, വൈല�ോപ്പിള്ളിയു
ടെ സഹ�ോദരകവിയായ പി. കുഞ്ഞിരാ
മൻ നായർ എഴുതേണ്ടിയിരുന്ന കവിത
യാണിത്. പി അത്എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട്,
‘സൗന്ദര്യപൂജ’ എന്നപേരിൽ. വൈല�ോ
പ്പിള്ളിയിൽ സൂക്ഷ്മവും നിശിതവും ധ്യാ
നാത്മകവുമായി ഇതൾവിരിയുന്നത്ഉന്മ
ത്തവും ഉച്ഛൃംഖലവുമാകുന്നു പി-യിൽ.
വിദ്യാരംഭം, സൗന്ദര്യപൂജയാണ്പി-ക്ക്
എന്ന ഹൃദ്യമായ വ്യതിരേകവും ശ്രദ്ധി
ക്കാതിരുന്നുകൂടാ. ‘...അമ്മേ മതങ്ങളും/

ഭവശേഖരത്തിന് മധ്യകാല ബംഗാളി കവി
കളായ ബിപ്രദാസ്, പിപ്പിലായ്, സുകബി
നാരായണൻദേബ്, കവി കൃഷ്ണരാംദാസ്
എന്നിവരുടെ കൃതികൾ മനസ്സിരുത്തി വാ
യിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ സമുന്നത മഹാക
വികളുടെ കൃതികൾ വായിച്ചപ്പോൾ കുട്ടി
ക്കാലത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ ചേക്കേറിയ
ഒരു ലെജൻഡിന്റെ പുനരന്വേഷണത്വര
വളർന്നു. അത് ‘ചാന്ദ് സദ്ഗാർ കഥ’യായി
രുന്നു. ഈ ലെജൻഡാണ് എന്റെ പുതിയ
ന�ോവൽ Gun Island-ന്റെ പ്രാണബിന്ദുവാ
യി വർത്തിച്ചത്.
ബംഗാളി സാഹിത്യത്തിന്സമൃദ്ധമായ�ൊ
രു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. അതെനിക്ക്എപ്പോഴും

ŨŨഎ.കെ. രാമാനുജൻ

സുലഭവും സുഗമ്യവുമായിരുന്നിട്ടുണ്.ട് അതി
ന്റെ ചൈതന്യത്തുടിപ്പാർന്ന സാഹിത്യവി
പുലതയുടെ കവാടം എന്റെ മുമ്പിൽ തു
റന്നിടുകയും ചെയ്തു. സുനിൽ ഗംഗ�ോപാ
ധ്യായ, മഹാശ്വേതാവേദി എന്നിവരുമായി
സുഹൃദ്ബന്ധം പുലർത്താനായത�ോടെ കൂ
ടുതൽ പ്രച�ോദനം ലഭിച്ചുവന്നു. അത�ൊരു
വലിയ സൗഭാഗ്യമായി ഭവിച്ചു. ‘Hungry Tide’
എന്ന എന്റെ ന�ോവലിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ രചി
ക്കപ്പെട്ട ബംഗാളി ന�ോവലെന്ന്സുനിൽദാ
പ്രകീർത്തിച്ചതിനെ ഞാൻ അത്യന്തം വില
മതിക്കുന്നു.
ഭാഷകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം,
ഭിന്നമന�ോഭാവങ്ങളെ അതിവർത്തിച്ചുക�ൊ
ണ്ടുള്ള സമീപനം എന്നിവ അനുസ്യൂതം വള
രാൻ വിനയം, ക്ഷമ, ശ്രദ്ധാസന്നദ്ധത ഇവ
അനിവാര്യമാകും. ഇവയ�ൊന്നുംതന്നെ യാദൃ
ച്ഛികമായി കൈവകരിക്കാനാകുന്ന ഗുണങ്ങ
ളല്ല. നയശീലങ്ങളും ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളുമാണ
ത് സാധ്യമാക്കുക. ഇതിനാകട്ടെ ചില സ്ഥാ
പനങ്ങളുടെ കൈത്താങ്ങ് ആവശ്യമാകും.
ഭിന്നഭാഷകളിലെ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഒത്തു
ചേർന്ന് തുല്യതയുടെ തലത്തിൽ ആശയവി
നിമയം നടത്താനുള്ള ദൗത്യം സംഘടനകൾ
ക്ക് നിർവഹിക്കാനാകണം.
ജ്ഞാനപീഠം ഫൗണ്ടേഷനെ ആ ദിശ

യിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി
ഞാൻ സമീപിക്കുന്നു. സാഹിത്യകാരന്മാർ
അതുല്യമതിപ്പോടെയാണ് ഈ സ്ഥാപന
ത്തെ ന�ോക്കിക്കാണുന്നതെന്ന് എനിക്കനു
ഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണ
-വിധേയത്വങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടാതെ നിഷ്പ
ക്ഷ-സ്വതന്ത്ര നിലപാട് ഈ സ്ഥാപനം സ്വീ
കരിച്ചത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വസ്തു
തയാണ്. അവാർഡുകൾ നൽകുമ്പോൾ
ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലിംഗ-ജാതി പരിഗ
ണനകൾ ഉയർന്നുവരാറുണ്ടെന്നത് ഒരു പര
മാർഥമാണ്. എന്നാൽ ഭാഷ, പ്രദേശം, സമു
ദായം എന്നിവയിൽ ഊന്നിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക്
പരിഹാരം കണ്ടെത്തി ബഹുസ്വരതയുടെ
പാത സുവിശാലമാക്കാൻ ജ്ഞാനപീഠം ഉദ്യ
മിച്ചുവന്നിട്ടുണ്.ട്
ഈ അടിസ്ഥാനതത്ത്വങ്ങൾ വരുംവർഷ
ങ്ങളിൽ കർശന പരീക്ഷണത്തിന് നിശ്ചയ
മായും വിധേയമാകാനിടയുണ്ട്. ഇന്ന് എഴു
ത്തുകാർ ജീവിക്കുന്നത് അസുരക്ഷിതാവ
സ്ഥയിലാണ്. അവർക്ക് പ�ോരാടേണ്ടിവരു
ന്നു. അരികിലാക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയും സം
ജാതമായിട്ടുണ്.ട് ചുറ്റുമുള്ള ല�ോകത്ത് നാം
കാണുന്നത് ആപദ്ലക്ഷണങ്ങളാണ്. മന
സ്സുകൾ ഇവിടെ കുടുസ്സാകുന്നു. വിശാല
ചക്രവാളങ്ങളെ ക�ൊച്ചുക�ൊച്ചു നുറുക്കു
കളാക്കുന്നു. ഭാവിജീവിതം ഭീതിനിറഞ്ഞതാ
യിവരുന്നു. ഈ ഭീതിയെ ന്യായീകരിക്കേണ്ട
അവസ്ഥയാണുണ്ടാകുന്നത്. ല�ോകത്തി
ന്റെ സാമ്പത്തിക മ�ോഡൽ അത്യാപത്ക
രമായി മുന്നേറുന്നതാണ് നാം വ്യക്തമായി
കാണുന്നത്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയെ
അത് തുരങ്കംവെക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം ഗ്രഹ
ത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെയും ആകമാനം
തകിടംമറിക്കുന്നു.
കമ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്ന�ോളജി മുമ്പ് വി
മ�ോചനത്തിന്റെ വാഗ്ദാനശേഷിയ�ോടെ
യാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇന്നത്
ദുരന്തങ്ങളാണ് വിതച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ത്. അതിന്റെ പ്രചാരണത്തിന് ഗതിവേഗം
വാർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സാഹച
ര്യത്തിൽ ആധുനികതയുടെ അടിസ്ഥാനത
ത്ത്വങ്ങൾ ഭദ്രമായിവരുന്നുവെന്ന ധാരണ
വിശ്വസനീയമാകില്ല. തുടർപ്രയാണത്തിൽ
ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠം പ�ോലുള്ള സ്ഥാപ
നങ്ങൾക്ക് ബഹുസ്വരത, വൈവിധ്യം, നീതി
എന്നീ ആദർശങ്ങളെ കൂടുതൽ ബലപ്പെടു
ത്തേണ്ടിവരും.
എനിക്ക് മുൻഗാമികളായി ഈ അവാർഡ്
സ്വീകരിച്ച ഫിറാക് ഗ�ോരഖ്പുരി, ആശാപൂർ
ണാദേവി, ഗ�ോപിനാഥ് മഹാന്തി, ഖുറത്തുൽ
ഐൻഹൈദർ, ഇന്ദിരാ ഗ�ോസ്വാമി, യു.
ആർ. അനന്തമൂർത്തി, ശ്രീലാൻ ശുക്ല, മഹാ
ശ്വേതാദേവി എന്നിവർ ഈ തത്ത്വങ്ങൾ
മുറുകെപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ടുനീങ്ങിയവരാണ്.
അവർ നേരത്തേ സ്വീകരിച്ച ഈ അവാർ
ഡ് ഇപ്പോൾ എന്നെ തേടിവന്നിരിക്കുകയാ
ണ്. ഇതിനെ ഞാൻ ഏറെ വിലമതിക്കുന്നു.
എന്റേത് ഒരു സുദീർഘയാത്രയായി
രുന്നു. ഈ വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ
എന്റെ കടപ്പാട് വർധിച്ചുവരികയാണ്.
ഇതെന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറത്തുള്ള മഹദ്
അംഗീകാരമാണ്. ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ
എനിക്കൊരു സുപ്രധാന വ്യക്തിയെ സ്മരി
ക്കാനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം
ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കൂടു
തൽ പ്രസന്നനാകുമായിരുന്നു. എഡിറ്റർ,
പ്രസാധകൻ എന്നീനിലയിൽ എന്നെ ഏറെ
പ്രച�ോദിപ്പിച്ചുവന്ന രവിദയാൽ ആണ് ആ
സമുന്നതവ്യക്തി. മറ്റാരെയുംകാൾ എഴുത്തി
ലും വായനയിലും എനിക്കദ്ദേഹം ഉൾക്കാഴ്ച
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എഴുത്തുകാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്ത
രം ആഹ്ലാദനിമിഷങ്ങൾതന്നെ വിരളമായി
രിക്കും. ഒരിക്കലും പിടിതരാത്ത ഭാഷയെ
ന്ന മാധ്യമവുമായി ഏറ്റുമുട്ടി നിതാന്തസം
ഘർഷത്തിൽ ആമഗ്നരായ ഞങ്ങളുടെ
ജീവിതം അങ്ങനെത്തന്നെയാണ് മുന്നോട്ടു
പ�ോവുക. ഈ പ�ോരാട്ടത്തിൽ സദാ പങ്കാ
ളികളായിരുന്നത്മക്കൾ ലീല, നയൻ, ഭാര്യ
ഡെബി എന്നിവരാണ്. ഇവരുടെ സ്നേഹ
വും കൈത്താങ്ങും പ്രേരണയുമില്ലായിരു
ന്നെങ്കിൽ ഇന്നെനിക്ക് ഇവിടെ എത്താൻ
സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല.
നന്ദി
പരിഭാഷ:

ഡ�ോ. ആർസു

പുസ്തകം
ഇത്തിരിവട്ടത്തിലെ
കടൽ
അനീസ് സലീം
പരിഭാഷ:
സ്മിത മീനാക്ഷി
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
വില: 350

ക േ ന്ദ്രസ ാ ഹ ി ത ്യ
അക്കാദമി പുരസ്കാരം
നേടിയ ഇന്ത്യൻ ഇം
ഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാര
ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ
ന�ോവൽ
അത്
ഞാനാകുന്നു
ശ്രീ നിസർഗദത്ത
മഹാരാജ്
പരിഭാഷ:
കേണൽ ജയറാം
മാതൃഭൂമി ബുക്സ്
വില: 800

ഒ ട്ടേറെ ഇ ന് ത്യൻ
-വിദേശ ഭാഷകളി
ലേക്ക്പരിഭാഷപ്പെടു
ത്തിയ i am that എന്ന
ആത്മീയപുസ്തകത്തി
ന്റെ മലയാള പരി
ഭാഷ
ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ്വേ
-സാഹസികതയെ
പ്രണയിച്ച
സർഗജീവിതം
രാജൻ തുവ്വാര
കറന്റ് ബുക്സ്
വില: 200

വിശ്വപ്രസിദ്ധ എഴു
ത്തുകാരന്റെ ജീവി
തവും എഴുത്തും
ജീവിതത്തിന്റെ വി
സ്മയരഹസ്യങ്ങൾ
ഗൗർ ഗ�ോപാൽ ദാസ്
ഒലീവ് ബുക്സ്
വില: 280

ജീ വ ന ഗു രു വ ാ യ
സന്ന്യാസിയുടെ പ്രശ
സ്ത പുസ്തകം
ആണ്ടാളപ്പക്ഷി
പെരുമാൾ മുരുകൻ
വിവ: ഇടമൺ രാജൻ
ഒലീവ് ബുക്സ്
വില: 310

തമിഴ് ന�ോവലിസ്റ്റ് പെ
രുമാൾ മുരുകന്റെ
ആറാമത്തെ ന�ോവൽ
മൂന്നാംല�ോകത്തെ
പക്ഷികൾ
സേതു
ഹരിതം ബുക്സ്
വില: 240

സേതുവിന്റെ 11 കഥ
കളുടെ സമാഹാരം

മൈസൂർ
ആക്രമണവും
മലബാറിന്റെ
പ്രതിര�ോധവും
പുറത്തൂർ ശ്രീധരൻ
എച്ഛ് ആൻഡ് സി
ബുക്സ്
വില: 120

ഹൈദരാലിയുടെയും
ടിപ്പുവിന്റെയും പട
യ�ോട്ടങ്ങൾ മുതൽ
മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ
മലയാള കലാസാംസ്കാ
രികരംഗം വരെയുള്ള
ഭാഗങ്ങൾ പ്രതിപാദി
ക്കുന്ന പുസ്തകം

ഓര�ോ കാലവും കവികളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ
വികാരങ്ങളാണ്. പ്രകൃതിയുടെയും ചുറ്റുപാടുകളുടെയും സൂക്ഷ്മമായ
തരംഗങ്ങൾപ�ോലും കവികളിൽ ഭാവനയായും ബിംബങ്ങളായും
വിരിയുന്നു. നവരാത്രിവേളയിൽ വൈല�ോപ്പിള്ളി
ശ്രീധരമേന�ോന്റെ വിദ്യാരംഭം എന്ന കവിതയെക്കുറിച്ച് ഒരാല�ോചന

‘അത്രമേൽ
ഞങ്ങളനുഗ്രഹം
വേണ്ടവർ’
ശാസ്ത്രവും ത�ോൽക്കിലും നീ വിജയിക്കുന്നു’ എന്നാണ്
വൈല�ോപ്പിള്ളി തന്റെ വിദ്യാർച്ചനയ്ക്ക്വിരാമംകുറിക്കു
ന്നത്, ‘അത്രേമേൽ ഞങ്ങളനുഗ്രഹം വേണ്ടവർ’ എന്ന
വിനയത്തോടെ.
സൗന്ദര്യലഹരി ബാധിച്ച്ലക്കുകെട്ടവനെപ്പോലെ പി.
എഴുതുന്നു. അനന്യമായ ബിംബാവലിയാൽ ത�ോരണം
കെട്ടുന്നു. കവിതയുടെ പൂവിരിനടക്കാവിലൂടെയാണ്
കവിയുടെ കലാജാഥ വന്നണയുന്നത്. വൈല�ോപ്പിള്ളി
കണ്ട ഋതുപരിണാമചിത്രം പി-യും കാണാതിരിക്കുന്നില്ല.

‘പറന്നുപ�ോയ്പ്പഞ്ചവർണ്ണക്കിളിക്കൂട്ടങ്ങൾ പ�ോലവേ
കുന്നിൻചെരിവില�ോണപ്പൂക്കുമ്പിളേന്തിയ സന്ധ്യകൾ’
തുടർന്ന്‘രമ്യശാരദകന്യക’യുടെ വരവായി.
അവൾ കണിയും കന്നിമാസവുമാണ്. ‘കുളുർ
ക്കെയവൾ ന�ോക്കുമ്പോൾ/ പൂത്തുവിൺപിച്ചക
ച്ചെടി/അവൾ നീരാടവേ നീല-/ദർപ്പണം പാഴ്ച്ചെ
ളിക്കുളം!’ രാത്രിയുടെ ഖണ്ഡകാവ്യം തിരുത്തുന്ന തൂ
ലികയാണിപ്പോൾ സൂര്യരശ്മികൾ. അങ്ങനെ, ‘ഇരുളും
മെല്ലെ വെളിച്ചമായ്വരു’ന്നപ�ോലെ പ്രപഞ്ചം പ്രകാശി
ക്കുന്നു. പി-യുടെ കൈയ�ൊപ്പുപതിഞ്ഞ ആ മുഴുമലയാ
ളബിംബം അവിടെയാണ്കടന്നുവരുന്നത്.
‘അക്കരിക്കിൻ കണ്ണുകുത്തിത്തള്ളുംവെള്ളം തെറിക്കവേ’
നിത്യകന്യകയുടെ കാല്പാടുകൾ തേടി കേരളക്കരയാ
കെ അലഞ്ഞുനടന്ന പി-യ്ക്ക്കവിത നിത്യകന്യകയാണെ
ന്നു പറഞ്ഞുക�ൊടുത്ത കവി, ഒരുപക്ഷേ, കുമാരനാശാ
നായിരിക്കും.
‘നെഞ്ചാളും വിനയമ�ൊടെന്നി പൗരുഷത്താൽ
നിഞ്ചാരുദ്യുതി കണികാണ്മതില്ലൊരാളും
ക�ൊഞ്ചൽത്തേൻമ�ൊഴിമണി, നിത്യകന്യകേ, നിൻ
മഞ്ചത്തിൻ മണമറികില്ല മൂർത്തിമാരും’
ആ കാലടയാളങ്ങൾ കൂടുതൽ സുവ്യക്തമായിത്തീരുന്ന
ഋതുവാണ്ശരത്കാലം. ‘മുഗ്ധമായ്ക്കൊഞ്ചാൻ പഠിക്കു
ന്ന തൈമുളം-/തത്തകൾ ക�ൊഞ്ചുന്ന ഭദ്രഗദ്വധു’ എന്നും

വൈല�ോപ്പിള്ളി. ശാരികപ്പൈതലിന്റെയും ‘അക്ഷരം കൂ
ട്ടിച്ചൊല്ലാൻ’ തുടങ്ങുന്ന മനുഷ്യശിശുക്കളുടെയും ഉപനയ
നകാലമാണത്. മലയാളിയുടെ എഴുത്തച്ഛൻകാലം. വിദ്യാ
രംഭകാലം തത്തക്കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി വളരുന്ന കാലമായ
തിനാലാണ�ോ നമ്മുടെ ‘എഴുത്തച്ഛൻ’ തത്തയുടെ മുന്നിൽ
എഴുത്തിനിരുന്നത്? എഴുത്തമ്മയുടെ കിടാങ്ങൾ ച�ൊല്ലി
ക്കൊടുത്തത്കേട്ടെഴുതി എഴുത്തച്ഛൻ. ‘ആനന്ദാ
ശ്രുവിൽ മുക്കി മറ്റൊരു മഹാധന്യൻകിളിക്കൊ
ഞ്ചലാൽ’ എന്ന്ആശാന്റെ എഴുത്തച്ഛൻ പ്ര
ണാമം. തത്തക്കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ തന്റെമു
ന്നിൽ ക�ൊഞ്ചിക്കലമ്പിയിരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ
നിന്നു പഠിച്ചതാവാം അദ്ദേഹം, കിളിപ്പാട്ടിന്റെ
രചനാരഹസ്യം.
‘ഞാനനുമിപ്പൂവേട്ടഗേഹിനി കാലേ ഗതപ്രാണയായ്, ശേഷിച്ച പ�ൊൻമകൾതൻ ശു
ശ്രൂഷയിൽ
പർണ്ണശാലയിൽപ്പോലെ വാന്നൊരാവൈരാ
ഗ്യസമ്പന്നനാം ഗരുവ�ോര�ോ ശിഷ്യരെപ്പഠിപ്പിക്കെ,
മകളെക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ട പൈങ്കിളിയാൾതൻ
മണിചഞ്ചുവിലേക്കു മാത്രമേ പകർന്നേകീ
വായ്പെഴും ഭക്ത്യാമിന്നും തൻ മേന�ോവിഭവങ്ങൾ,
വാല്മീകിയുടെ കണ്ണീർ, വ്യാസന്റെ ചിരികളും’ എന്നെ
ഴുതിയതും വൈല�ോപ്പിള്ളി.


കാവ്യാങ്കണത്തിൽ

പു

മ�ൊസൈക്. എന്നാലിത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന
ത് തെറ്റായ�ൊരു ചിത്രമാണ്. ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂ
ഖണ്ഡത്തിലെ ഭാഷകൾ തമ്മിലുള്ള മേളന
ത്തിന് ഒരു നിയതരീതിയില്ല. അവ സമൂഹ
ങ്ങൾക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല, അതിലുപരി വ്യ
ക്തികളിലും കലർന്നൊഴുകുകയും വ്യാപരി
ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈവിധ്യവും ബഹു
സ്വരതയുമെല്ലാം നമ്മുടെ അന്തഃശ്ചേതന
യുടെ നൈസർഗിക ഭാവമാണെന്നതാണ്
വ്യക്തമായ യാഥാർഥ്യം. ഏകഭാഷാ സാഹ
ചര്യം നിലനിൽക്കുന്ന യൂറ�ോപ്പുകാർക്കോ
അമേരിക്കക്കാർക്കോ എന്നപ�ോലെ ഒരു
ഭാരതീയന് ഇത് അസാധ്യമാണ്. സത്യം പറ
ഞ്ഞാൽ സകലഭാരതീയരും വളർന്ന് മുന്നോ
ട്ടുവരുന്നത് ബഹുഭാഷാ സാഹചര്യത്തിലാ
ണ്; അതിൽ ചില ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാ
കുമെന്നുമാത്രം.
നമ്മൾ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ര
ത്യേക ഭാഷയില�ോ ഡയലക്ടില�ോ മാത്രമാ
ണ്. പ�ൊതുനിരത്തിലെത്തിയാൽ ആശയ
വിനിമയം നടത്തുന്നത് മറ്റൊരുഭാഷയിലാ
കുന്നു. കൂട്ടുകാരുമായി സംസാരിക്കവേ നാം
വേറ�ൊരു ഭാഷയെ അവലംബിക്കുന്നു. ജ�ോ
ലിസ്ഥലത്തോ സർക്കാർ കാര്യാലയത്തില�ോ
എത്തിയാൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് വേറ�ൊരു
ഭാഷയെയായിരിക്കും. ഒരിന്ത്യൻ നഗരത്തി
ലെത്തിയാൽ ഒര�ൊറ്റഭാഷയുടെ സഹായ
ത്തോടെ നമുക്ക് സ്വന്തം ആവശ്യം പൂർത്തീ
കരിക്കാനാവില്ലെന്ന യാഥാർഥ്യം ഇവിടെ നി
ലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
എന്റെ അച്ഛൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് ഒരു
നിദർശനമാണ്. അച്ഛൻ തന്റെ കൂടപ്പിറ
പ്പുകള�ോട് സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഭ�ോജ്പുരി
യിലായിരുന്നു. എന്നാൽ, രക്ഷിതാക്കളുമാ
യുള്ള സംസാരം മാനക ബംഗാളിയിലായി
രുന്നു. കൂട്ടുകാര�ോട് മനസ്സുതുറന്നത് ഹി
ന്ദിയിലായിരുന്നു. ജ�ോലിസ്ഥലത്തെ വ്യവ
ഹാരഭാഷ ഇംഗ്ലീഷായിരുന്നു. ഒരു സെൻ
സസിന് ഈ ച�ോദ്യം പ്രസക്തമാണെന്നിരി
ക്കാം. എന്നാൽ, എഴുത്തുകാരന്റെ ആന്ത
രല�ോകത്തിന് ഇത�ൊരു പ്രശ്നമേയാകുന്നില്ല.
അവിടെ ഭാഷയുടെ ആന്തരപ്രവാഹവും
സർഗാത്മക സംഘർഷവുമാണ് പ്രധാന
മായിവരുന്നത്. എന്റെ എഴുത്തിൽ ഇതെ
ല്ലാം സഹജതയ�ോടെ അന്തർഭവിക്കുന്നുണ്.ട്
എന്റെ ഈ ധർമസങ്കടം ഇംഗ്ലീഷിൽ കൃ
തികളെഴുതുന്നവരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന
കാര്യമാണെന്ന് കരുതരുത്. ഈ ഉപഭൂഖ
ണ്ഡത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് ഏതു ഭാഷയിൽ എഴു
തുന്നവരും ഈ വേവലാതിയിൽ പങ്കുചേരു
ന്നവരാണ്. അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി നമ്മെ,

ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിലെ രചനയ്ക്ക്
ആദ്യമായി ജ്ഞാനപീഠപുരസ്കാരം
നേടിയ എഴുത്തുകാരനാണ് അമിതാവ്
ഘ�ോഷ്. പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചുക�ൊണ്ട്
അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഈ പ്രഭാഷണം
ഭാരതത്തിന്റെ നാനാത്വസംസ്കാരത്തെയും
അതിൽ വിവിധ ഭാഷകൾ വഹിക്കുന്ന
പങ്കിനെയും ആദരവ�ോടെ വണങ്ങുന്നു.
ഏതു ഭാഷയാണ് മഹത്തരം?
ഏതു ഭാഷയാണ് വലുത്? എന്നീ
കലഹങ്ങൾക്കിടയിൽ അമിതാവ് ഘ�ോഷിന്റെ
ഈ പ്രഭാഷണം വേറിട്ടശബ്ദമാണ്

