
അമിതാവ് ഘ�ാഷ്

ഭാരതീയ സാഹിത്യത്ിന്റെ പ്രകാശ
ത്ിൽ പിറന്നുവളർന് ആന്രയനും

പപാന്െ ഭാരതീയ ജ്ാനപീഠ പനുരസ്ാരെ
ബ്ിന്യ ഞാൻ മഹത്ായ ഒരനു അംഗീകാ
രമായി പരിഗണിക്നുന്നു. ഒരനു സാഹിതീയ 
അംഗീകാരത്ിനനുപരിയായി ഇത് പനേഹവി
ശ്ാസങ്ങന്ള ദൃഢീകരിക്നുന്തായി എനിക്
നനുഭവന്പെടനുന്നു. എഴനുത്നുകാരനും അനനുവാ
ചരകരനുമടങ്ങനുന് സമൂഹത്ിന്റെ പനേഹ
വിശ്ാസങ്ങളാണ് ഇത് പ്്യാതിപെിക്നുന്ത്. 
ഇന്താരനു പനേഹത്പൊടൊന്ണന്ന് പറയ
ന്ടെ. ഈ ബന്ധമാണ് ഒന്രഴനുത്നുകാരന്  െഭി
ക്ാവനുന് മപഹാന്തപനുരസ്ാരം. രചനാരം
ഗത്ന് ഞാൻ ചനുവടനുന്വച്ിടെന് ഏന്റ വർഷ
ങ്ങൾ പിന്ിന്ടെങ്ിെനും ജ്ാനപീഠം അവാർ
ഡ് ഒരനുനാൾ എന്ന് പതടിവരനുന്മന്ന് എനി
ക്ന് അനനുമാനിക്ാൻപപാെനും സാധിച്ിരനുന്ി
ല്ല. ഭാരതീയരായ ഇംഗ്ീഷ് എഴനുത്നുകാർ 
അന്ന് പരിഗണനാപരിധിയിൽ വന്ിരനുന്ി
ല്ല. അവർ അരികിൊക്ന്പെടെ അവസ്ഥയി
ൊയിരനുന്നു. ഇന്്യൻ വായനക്ാരനും ഇംഗ്ീ

ഷ് വായനക്ാരനും അവപരാട് അന്യ
ത്ം പനുെർത്ിയിരനുന്നുന്വന്താ
ണ് പരമാർഥം. 

സാഹചര്യം ഇങ്ങന്നയാന്ണങ്ി
െനും ഇന്്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്ിൽനി
ന്ന് ഇംഗ്ീഷിൽ ഈടനുറ്റ ഒപടെന്റ കൃതി
കൾ പനുറത്ിറങ്ങിയിരനുന്നു. വ്യാപ്ി
യിെനും പമന്മയിെനും അവരനുന്ട കൃതി
കൾ ഏന്റ മതിപെനുസൃഷ്ിക്നുകയനും 
ന്ചയ്ിരനുന്നു. എന്റെ വായനാരം
ഭ്ശയിന്െ പെ എഴനുത്നുകാരനുന്ട
യനും പപരനുകൾ ഞാനിപപൊഴനും വ്യ
ക്തമായി ഓർക്നുന്നുണ്ന്. എന്ാൽ, 
ചിെരനുന്ട പപരനുകൾ വിസ്മൃതിയിൽ 
മങ്ങിപപൊയിരിക്നുന്നുന്വന്തനും 

ഒരനു വസ്നുതയാണ്. ഓബ്ിപമപനാൻ, ജി.വി. 
പ്ശാനി, കമൊ മാർക്ാപണ്ഡയ, ആറ്റിയ 
ഹനുസസൻ, മപനാഹർ മാൾപഗാവ്ങ്ർ 
എന്ിവർ ഇതിന് ഉ്ാഹരണമായി നിൽക്നു
ന്നു. ഒരനുകാെത്ന് അവർ ഏന്റ അറിയന്പെ
ടെിരനുന്ന്ങ്ിെനും അവർ രചിച് കൃതികൾ പത
ടിപെിടിക്നുക അന്ന് പ്രാപയണ ്നുഷ്കരമായി
രനുന്നു. അവന്ര കണ്നുമനുടൊൻ സാധിച്ിരനു
ന്ത് പനുസ്കശാെകളിൽന്വച്ായിരനുന്ില്ല. 
അതിന് കളന്മാരനുക്ിയത് ബ്ിടെീഷ് കൗൺ
സിൽ സെബ്റികളായിരനുന്നു.

എന്ാൽ, അന്ന്ത് സ്ഥിതിഗതികളിൽ 
ഇന്ന് അടിമനുടി മാറ്റം സംഭവിച്ിരിക്നുന്നു. 
പൊകത്ിന്െ ഏത് പനുസ്കശാെകളിെനും 
ന്ചന്ന്ത്നുക ഇന്ന് ഏന്റ എളനുപെമായി മാ
റിയിരിക്നുന്നു. ഭാരതീയ യനുവപ്രതിഭാശാെി
കളനുന്ട കൃതികൾ ഇന്വിന്ടനിന്ന്ല്ലാം സനു
ഗമമായി െഭിക്നും. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പ്രാമുഖ്ം 
വർധിച്ുവന്നതരാണ് നിശ്ചയമരായും ഇതിന് 
നിദരാനമരായി ഭവിച്ത്. മറ്ു ഭരാഷകളിൽ 
സരാഹിത്രചന നടത്ുന്നവർക്ക് ഇതിൽ 
വലിയ ഉത്കണ്ഠയുണ്രാകുന്നുണ്ക്. ഞരാൻ 
അവരുന്ട ഈ ഉത്കണ്ഠ പങ്ുന്വക്ുന്നു. 
കകവലം ഇംഗ്ലീഷിന്നയല്ല ഞരാൻ അവലം
ബിക്ുന്നത്. ഒരു ഭരാഷ മറ്ുള്ളവരുന്ടകമൽ 
അധലീശത്ം പുലർത്ുന്ന ചുറ്ുപരാടിലരായി
രുന്നു ഞരാൻ വളർന്നുവന്നിരുന്നന്തങ്ിൽ 
എന്റെ കൃതികൾ ഈ രലീതിയിൽ ആകുമരാ
യിരുന്നില്ല.  ഞരാൻ വളർന്നുവന്ന ഈ നരാ
ട്ിന്ല ഭരാഷരാവവവിധ്വും ബഹുസ്രത
യും എനിക്ക് വലിയ കരുകത്കിയിട്ുണ്ക്. 
അതിനരാൽ എന്റെ കൃതികളുന്ട രൂപഭരാവ
ങ്ങൾ ഉരുത്ിരിഞ്ുവന്ന ഭരാഷരാന്തരലീക്ഷ
ന്ത്ക്ുറിച്ക് എനിക്ക് നല്ല ഉൾകബരാധമുണ്ക്.

പ്ൂരെിസം, സൈപവഴ് സിറ്റി എന്ീ ന്പാ
തനുപ്ങ്ങൾ ഇന്ന് നാം പ്രപയാഗിക്നുപ്ാൾ 
നമ്നുന്ടമനു്ിെനുള്ള ചിത്ം വർണസവവി
ധ്യങ്ങളനുള്ള ന്മാസസക്നുകളാണ്. വിവിധ 
നിറങ്ങളിൽ ഒന്ിന്െ വർണം മന്റ്റാന്ി
പെക്ന് പകരാന്ത ന്താടെനുപചർത്ടനുക്ിയ 

ന്മാസസക്. എന്ാെിത് അവതരിപെിക്നുന്
ത് ന്തറ്റാന്യാരനു ചിത്മാണ്. ഇന്്യൻ ഉപഭൂ
ഖണ്ഡത്ിന്െ ഭാഷകൾ തമ്ിെനുള്ള പമളന
ത്ിന് ഒരനു നിയതരീതിയില്ല. അവ സമൂഹ
ങ്ങൾക്ിടയിൽ മാത്മല്ല, അതിെനുപരി വ്യ
ക്തികളിെനും കെർന്ന്ാഴനുകനുകയനും വ്യാപരി
ക്നുകയനും ന്ചയ്നുന്നു. സവവിധ്യവനും ബഹനു
സ്രതയനുന്മല്ലാം നമ്നുന്ട അന്തഃപചേതന
യനുന്ട സനസർഗിക ഭാവമാന്ണന്താണ് 
വ്യക്തമായ യാഥാർഥ്യം. ഏകഭാഷാ സാഹ
ചര്യം നിെനിൽക്നുന് യൂപറാപെനുകാർപക്ാ 
അപമരിക്ക്ാർപക്ാ എന്പപാന്െ ഒരനു 
ഭാരതീയന് ഇത് അസാധ്യമാണ്. സത്യം പറ
ഞ്ാൽ സകെഭാരതീയരനും വളർന്ന് മനുപന്ാ
ടെനുവരനുന്ത് ബഹനുഭാഷാ സാഹചര്യത്ിൊ
ണ്; അതിൽ ചിെ ഏറ്റക്നുറച്ിെനുകൾ ഉണ്ാ
കനുന്മന്നുമാത്ം.

നമ്മൾ വലീട്ിൽ സംസരാരിക്ുന്നത് ഒരു പ്
കത്ക ഭരാഷയികലരാ ഡയലക്ികലരാ മരാത്രമരാ
ണ്. ന്പരാതുനിരത്ിന്ലത്ിയരാൽ ആശയ
വിനിമയം നടത്ുന്നത് മന്റ്രാരുഭരാഷയിലരാ
കുന്ന .ു കൂട്ുകരാരുമരായി സംസരാരിക്കവ നരാം 
കവന്റരാരു ഭരാഷന്യ അവലംബിക്ുന്ന .ു ക�രാ
ലിസ്ഥലകത്രാ സർക്രാർ കരാര്രാലയത്ികലരാ 
എത്ിയരാൽ ആശ്രയിക്ുന്നത് കവന്റരാരു 
ഭരാഷന്യയരായിരിക്ും. ഒരിന്ത്ൻ നഗരത്ി
ന്ലത്ിയരാൽ ഒന്രരാറ്ഭരാഷയുന്ട സഹരായ
കത്രാന്ട നമുക്ക് സ്ന്തം ആവശ്ം പൂർത്ലീ
കരിക്രാനരാവിന്ല്ലന്ന യരാഥരാർഥ്ം ഇവിന്ട നി
ലനിൽക്ുന്നുണ്ക്.

എന്റെ അച്ഛൻ ഈ പറഞ്തിന് ഒരനു 
നി്ർശനമാണ്. അച്ഛൻ തന്റെ കൂടപെിറ
പെനുകപളാട് സംസാരിച്ിരനുന്ത് പഭാജപനുരി
യിൊയിരനുന്നു. എന്ാൽ, രക്ിതാക്ളനുമാ
യനുള്ള  സംസാരം മാനക ബംഗാളിയിൊയി
രനുന്നു. കൂടെനുകാപരാട് മനസ്നുതനുറന്ത് ഹി
ന്ിയിൊയിരനുന്നു. പജാെിസ്ഥെന്ത് വ്യവ
ഹാരഭാഷ ഇംഗ്ീഷായിരനുന്നു. ഒരനു ന്സൻ
സസിന് ഈ പചാ്്യം പ്രസക്തമാന്ണന്ിരി
ക്ാം. എന്ാൽ, എഴനുത്നുകാരന്റെ ആന്
രപൊകത്ിന് ഇന്താരനു പ്രശ്നപമയാകനുന്ില്ല. 
അവിന്ട ഭാഷയനുന്ട ആന്രപ്രവാഹവനും 
സർഗാത്മക സംഘർഷവനുമാണ് പ്രധാന
മായിവരനുന്ത്. എന്റെ എഴനുത്ിൽ ഇന്ത
ല്ലാം സഹജതപയാന്ട അന്ർഭവിക്നുന്നുണ്ന്.

എന്റെ ഈ ധർമസങ്ടം ഇംഗ്ീഷിൽ കൃ
തികന്ളഴനുതനുന്വന്ര മാത്ം ബാധിക്നുന് 
കാര്യമാന്ണന്ന് കരനുതരനുത്. ഈ ഉപഭൂഖ
ണ്ഡത്ിൽ കഴിഞ്ന് ഏതനു ഭാഷയിൽ എഴനു
തനുന്വരനും ഈ പവവൊതിയിൽ പങ്നുപചരനു
ന്വരാണ്. അയൽരാജ്യങ്ങളനുമായി നന്മ്, 

അതിരനുകൾ പവർതിരിക്നുന്മങ്ിെനും ഭാഷ
യനുന്ട തെത്ിൽ അന്താന്നും ഇവിന്ട വി
ഘാതമാകനുന്ില്ല. ബംഗാളി, ഉർ്നു, പഭാ
ജപനുരി, തമിഴ്, സിന്ധി, ഗനുജറാത്ി, ടിബ
റ്റൻ, സചനീസ്, തായ് , നാഗ്ി ഇവന്യല്ലാം 
നമ്നുന്ടമനു്ിൽ ഉ്ാഹരണങ്ങൾ നിരത്നു
ന്നുണ്പല്ലാ.

ഇംഗ്ീഷനുകാരനുന്ടയനും അവരനുന്ട ഭാഷയനു
ന്ടയനും ഭാരതപ്രപവശനത്ിന് ഒപടെന്റ വർ
ഷങ്ങൾക്നുമനു്ന് ഭാഷാപരമായ ഈ യാ
ഥാർഥ്യം ഇവിന്ട നിെനിന്ിരനുന്നു.  സഹസ്ര
വർഷങ്ങൾക്ന് മനു്നുതന്ന് സാക്രരായി
രനുന് ഇന്്യക്ാർ പ്രാപ്ശികഭാഷകളിൽ 
അഥവാ പ്ശഭാഷകളിൽ നല്ല വഴക്ം പന
ടിയവരായിരനുന്നു.

രാജ്യവനും പ്ശവനും കടന്ന്ത്നുന് മന്റ്റാ
രനു ഭാഷയിെനും സനപനുണിസകവരിക്ണ
ന്മന്തായിരനുന്നു അന്ന്ത്യനും അവസ്ഥ. 
സംസ്കൃതവനും തമിഴനും സഹസ്രവർഷങ്ങളായി 
അങ്ങന്ന പനുെർന്നുവരനുന് ഭാഷകളാണ്. 
മധ്യകാെഘടെത്ിൽ പപർഷ്യനനും അങ്ങന്ന 
നിെനിന്ിരനുന്നു. ഇന്ത്യിൽ ഭരാഷരാപരമരായ 
ബഹുസ്രത ഒരിക്ലുംതന്ന്ന ആശയക്ു
ഴപ്ം സൃഷ്ിച്ിട്ില്ല. ബരാബൽ കഗരാപുരത്ി
ന്റെ ഐതിഹരാസിക കഥ സൃഷ്ിച്തുകപരാ
ലുള്ള ഭരാഷരാഭ്രമത്ിന്റെ സ്ഥിതി ഇവിന്ട 

സം�രാതമരായിരുന്നില്ല. അതിന്റെ സ്ഥരാന
ത്ക് നമ്മൾ നരാനരാഭരാഷകന്ളയും അവയി
ന്ല രലീതികന്ളയും പുൽകരാനും പുണരരാനും 
ഉൾന്ക്രാള്ളരാനും സന്നദ്ധതപ്കടിപ്ിക്ുക
യരാണുണ്രായത്. സഹസ്രവർഷങ്ങൾക്ക്  മു
മ്ുതന്ന്ന സംസ്കൃതത്ിന്ല കവി മനലീഷി രരാ
�കശഖരൻ ഈ സരണിയിലൂന്ട സഞ്ചരി
ച്ു. ഒരു പ്കത്ക പ്കമയം സംസ്കൃതത്ിലും 
മന്റ്രാന്നക്  പ്രാകൃതത്ിലും കവന്റരാന്നക് അപഭ്രം
ശം തുടങ്ങിയ ഭരാഷകളിലും പ്തിപരാദിക്ു
ന്നതരാകും സമലീചലീനന്മന്നരായിരുന്നു അകദേഹ
ത്ിന്റെ സമലീപനം.

ഭരാഷകളുന്ട അകന്രാന് സമ്ർക്ംന്കരാ
ണ്ുണ്രായ സർകഗരാകമേഷം അതിന്റെ ന്പരാ

ലിമയിൽ പ്ടകമരാക്ിയ മൂന്നക് കന്നഡ എഴു
ത്ുകരാന്ര ഞരാനലീകവളയിൽ ഓർക്ന്ട്. 
കഡരാ. യു.ആർ. അനന്തമൂർത്ി, ഗിരലീഷ്  
കർണരാട്, എ.ന്ക. രരാമരാനു�ൻ എന്നിവരരാ
ണ് ഈ പ്തിഭരാശരാലികൾ. ഇവരിൽ അവ
സാനം സൂചിപെിച് വ്യക്തി 20-ാം നൂറ്റാണ്ി
ന്െ ഉത് കൃഷ്സാഹിത്യകാരനനും ചിന്കനനുമാ
ണ്. അപദേഹത്ിന്റെ കൃതികൾ കന്ൈ, ഇം
ഗ്ീഷ്, സംസ്കൃതം തനുടങ്ങിയ നാനാഭാഷകളി
പെക്ന് ന്മാഴിമാറ്റം വഴി സംക്രമിച്നു.

ഞരാൻ കൃതികൾ രചിക്ുന്നത് ഇംഗ്ലീഷി
ലരാന്ണങ്ിലും എന്റെ ഭരാവനരാകസ്രരാതസ്ി
ന്ന നിരന്തരം ഉർവരമരാക്ുന്നത് ബംഗരാ
ളിയരാണ്. ഒരനു ഉ്ാഹരണം ഇവിന്ട സൂ
ചിപെിക്ന്ടെ. എന്റെ സമീപകാെകൃതി 
പനാൺഫിക് ഷൻ ശാഖയിൽന്പെടനുന് ‘The 
great Derangement: climate change and the 
unthinkable’ ആണ്. ഇതിന്റെ രചനാപവള
യിൽ ഞാന്നാരനു സനുചിന്ിതനിഗമനത്ി
ന്െത്നുകയനുണ്ായി. ആധനുനികസാഹിത്യം 
പനുതിയ കാെഘടെത്ിന്െ ന്വല്ലനുവിളികന്ള 
തരണം ന്ചയ്ാൻ, നമനുക്ന് പനുതിയ ഉത്ര
ങ്ങൾ നൽകാൻ തികച്നും പര്യാപ്മല്ല. വി
പശഷിച്നും മാനപവതര വിഷയങ്ങൾ ആവി
ഷ് കരിക്ാൻ. അതിനാൽ ഞാൻ പൂർവാധനു
നികനാകാൻ അഭിെഷിച്നു. അതിനനുള്ള വി

ഭവപശഖരത്ിന് മധ്യകാെ ബംഗാളി കവി
കളായ ബിപ്ര്ാസ്, പിപെിൊയ്, സനുകബി 
നാരായണൻപ്ബ്, കവി കൃഷ്ണരാം്ാസ് 
എന്ിവരനുന്ട കൃതികൾ മനസ്ിരനുത്ി വാ
യിക്ാൻ തനുടങ്ങി. ഈ സമനുന്ത മഹാക
വികളനുന്ട കൃതികൾ വായിച്പപൊൾ കനുടെി
ക്ാെത്ന് എന്റെ മനസ്ിൽ പചപക്റിയ 
ഒരനു ന്െജൻൈിന്റെ പനുനരപന്ഷണത്ര 
വളർന്നു. അത് ‘ചാന്ന് സദഗാർ കഥ’യായി
രനുന്നു. ഈ ന്െജൻൈാണ് എന്റെ പനുതിയ 
പനാവൽ Gun Island-ന്റെ പ്രാണബിന്നുവാ
യി വർത്ിച്ത്.

ബംഗാളി സാഹിത്യത്ിന്  സമൃദ്ധമാന്യാ
രനു പാര്ര്യമനുണ്ന്. അന്തനിക്ന്  എപപൊഴനും 

സനുെഭവനും സനുഗമ്യവനുമായിരനുന്ിടെനുണ്ന്. അതി
ന്റെ സചതന്യത്നുടിപൊർന് സാഹിത്യവി
പനുെതയനുന്ട കവാടം എന്റെ മനു്ിൽ തനു
റന്ിടനുകയനും ന്ചയ്നു. സനുനിൽ ഗംപഗാപാ
ധ്യായ, മഹാപശ്താപവ്ി എന്ിവരനുമായി 
സനുഹൃദബന്ധം പനുെർത്ാനായപതാന്ട കൂ
ടനുതൽ പ്രപചാ്നം െഭിച്നുവന്നു. അന്താരനു 
വെിയ സൗഭാഗ്യമായി ഭവിച്നു. ‘Hungry Tide’ 
എന് എന്റെ പനാവെിന്ന ഇംഗ്ീഷിൽ രചി
ക്ന്പെടെ ബംഗാളി പനാവന്െന്ന്  സനുനിൽ്ാ 
പ്രകീർത്ിച്തിന്ന ഞാൻ അത്യന്ം വിെ
മതിക്നുന്നു.

ഭരാഷകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം, 
ഭിന്നമകനരാഭരാവങ്ങന്ള അതിവർത്ിച്ുന്കരാ
ണ്ുള്ള സമലീപനം എന്നിവ അനുസ്ൂതം വള
രരാൻ വിനയം, ക്ഷമ, ശ്രദ്ധരാസന്നദ്ധത ഇവ 
അനിവരാര്മരാകും. ഇവന്യരാന്നുംതന്ന്ന യരാദൃ
ച്ികമരായി വകവകരിക്രാനരാകുന്ന ഗുണങ്ങ
ളല്ല. നയശലീലങ്ങളും ചില ചിട്വട്ങ്ങളുമരാണ
ത് സരാധ്മരാക്ുക. ഇതിനരാകന്ട് ചില സ്ഥരാ
പനങ്ങളുന്ട വകത്രാങ്ങക് ആവശ്മരാകും. 
ഭിന്നഭരാഷകളിന്ല സരാഹിത്കരാരമേരാർ ഒത്ു
കചർന്നക് തുല്തയുന്ട തലത്ിൽ ആശയവി
നിമയം നടത്രാനുള്ള ദൗത്ം സംഘടനകൾ
ക്ക് നിർവഹിക്രാനരാകണം.

ജ്ാനപീഠം ഫൗപണ്ഷന്ന ആ ്ിശ

യിൽ പ്രവർത്ിക്നുന് ഒരനു സ്ഥാപനമായി 
ഞാൻ സമീപിക്നുന്നു. സാഹിത്യകാരന്മാർ 
അതനുെ്യമതിപപൊന്ടയാണ് ഈ സ്ഥാപന
ന്ത് പനാക്ിക്ാണനുന്ന്തന്ന് എനിക്നനു
ഭവന്പെടെിടെനുണ്ന്. സർക്ാരിന്റെ നിയന്ത്രണ
-വിപധയത്ങ്ങൾക്ന് കീഴ് ന്പെടാന്ത നിഷ്പ
ക്-സ്തന്ത്ര നിെപാട് ഈ സ്ഥാപനം സ്ീ
കരിച്ത് വളന്ര ശ്രപദ്ധയമായ ഒരനു വസ്നു
തയാണ്. അവാർൈനുകൾ നൽകനുപ്ാൾ 
ചിെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ െിംഗ-ജാതി പരിഗ
ണനകൾ ഉയർന്നുവരാറനുന്ണ്ന്ത് ഒരനു പര
മാർഥമാണ്. എന്ാൽ ഭാഷ, പ്രപ്ശം, സമനു
്ായം എന്ിവയിൽ ഊന്ിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ന് 
പരിഹാരം കന്ണ്ത്ി ബഹനുസ്രതയനുന്ട 
പാത സനുവിശാെമാക്ാൻ ജ്ാനപീഠം ഉ ്്യ
മിച്നുവന്ിടെനുണ്ന്.

ഈ അടിസ്ഥരാനതത്്ങ്ങൾ വരുംവർഷ
ങ്ങളിൽ കർശന പരലീക്ഷണത്ിന് നിശ്ചയ
മരായും വികധയമരാകരാനിടയുണ്ക്. ഇന്നക് എഴു
ത്ുകരാർ �ലീവിക്ുന്നത് അസുരക്ഷിതരാവ
സ്ഥയിലരാണ്. അവർക്ക് കപരാരരാകടണ്ിവരു
ന്നു. അരികിലരാക്ന്പ്ടുന്ന സ്ഥിതിയും സം
�രാതമരായിട്ുണ്ക്. ചുറ്ുമുള്ള കലരാകത്ക് നരാം 
കരാണുന്നത് ആപദ് ലക്ഷണങ്ങളരാണ്. മന
സ്ുകൾ ഇവിന്ട കുടുസ്രാകുന്നു. വിശരാല 
ചക്രവരാളങ്ങന്ള ന്കരാച്ുന്കരാച്ു നുറുക്ു
കളരാക്ുന്നു. ഭരാവി�ലീവിതം ഭലീതിനിറഞ്തരാ
യിവരുന്നു. ഈ ഭലീതിന്യ ന്രായലീകരികക്ണ് 
അവസ്ഥയരാണുണ്രാകുന്നത്. കലരാകത്ി
ന്റെ സരാമ്ത്ിക കമരാഡൽ അത്രാപത് ക
രമരായി മുകന്നറുന്നതരാണ് നരാം വ്ക്തമരായി 
കരാണുന്നത്. നമ്മുന്ട രരാഷ്ടലീയ പ്ക്രിയന്യ 
അത് തുരങ്ംന്വക്ുന്നകതരാന്ടരാപ്ം ഗ്രഹ
ത്ിന്റെ അന്തരലീക്ഷന്ത്യും ആകമരാനം 
തകിടംമറിക്ുന്നു.

കമ്യൂണിപക്ഷൻ ന്ടക് പനാളജി മനു്ന് വി
പമാചനത്ിന്റെ വാഗ്ാനപശഷിപയാന്ട
യാണ് ആവിർഭവിച്ത്. എന്ാൽ, ഇന്ത് 
്നുരന്ങ്ങളാണ് വിതച്നുന്കാണ്ിരിക്നുന്
ത്. അതിന്റെ പ്രചാരണത്ിന് ഗതിപവഗം 
വാർധിക്നുകയനും ന്ചയ്നുന്നു. ഈ സാഹച
ര്യത്ിൽ ആധനുനികതയനുന്ട അടിസ്ഥാനത
ത്്ങ്ങൾ ഭദ്രമായിവരനുന്നുന്വന് ധാരണ 
വിശ്സനീയമാകില്ല. തനുടർപ്രയാണത്ിൽ 
ഭാരതീയ ജ്ാനപീഠം പപാെനുള്ള സ്ഥാപ
നങ്ങൾക്ന് ബഹനുസ്രത, സവവിധ്യം, നീതി 
എന്ീ ആ്ർശങ്ങന്ള കൂടനുതൽ ബെന്പെടനു
പത്ണ്ിവരനും.

എനിക്ന് മനുൻഗാമികളായി ഈ അവാർഡ് 
സ്ീകരിച് ഫിറാക് പഗാരഖപനുരി, ആശാപൂർ
ണാപ്വി, പഗാപിനാഥ് മഹാന്ി, ഖനുറത്നുൽ 
ഐൻസഹ്ർ, ഇന്ിരാ പഗാസ്ാമി, യനു. 
ആർ. അനന്മൂർത്ി, ശ്രീൊൻ ശനുക്ല, മഹാ
പശ്താപ്വി എന്ിവർ ഈ തത്്ങ്ങൾ 
മനുറനുന്കപെിടിച്ന് മനുപന്ാടെനുനീങ്ങിയവരാണ്. 
അവർ പനരപത് സ്ീകരിച് ഈ അവാർ
ഡ് ഇപപൊൾ എന്ന് പതടിവന്ിരിക്നുകയാ
ണ്. ഇതിന്ന ഞാൻ ഏന്റ വിെമതിക്നുന്നു.

എപറെത് ഒരനു സനു്ീർഘയാത്യായി
രനുന്നു. ഈ വഴിയിൽ സഞ്ചരിച്പപൊൾ 
എന്റെ കടപൊട് വർധിച്നുവരികയാണ്. 
ഇന്തന്റെ  പ്രതീക്യ്ക്കപെനുറത്നുള്ള മഹദ 
അംഗീകാരമാണ്. ഈ മനുഹൂർത്ത്ിൽ 
എനിന്ക്ാരനു സനുപ്രധാന വ്യക്തിന്യ സ്മരി
ക്ാനനുണ്ന്. അപദേഹത്ിന്റെ സാന്ിധ്യം 
ഇവിന്ട ഉണ്ായിരനുന്ന്ങ്ിൽ ഞാൻ കൂടനു
തൽ പ്രസന്നാകനുമായിരനുന്നു. എൈിറ്റർ, 
പ്രസാധകൻ എന്ീനിെയിൽ എന്ന് ഏന്റ 
പ്രപചാ്ിപെിച്നുവന് രവി്യാൽ ആണ് ആ 
സമനുന്തവ്യക്തി. മറ്റാന്രയനുംകാൾ എഴനുത്ി
െനും വായനയിെനും എനിക്പദേഹം ഉൾക്ാഴ്ച
നൽകിയിടെനുണ്ന്.

എഴുത്ുകരാരന്റെ �ലീവിതത്ിൽ ഇത്
രം ആഹ്രാദനിമിഷങ്ങൾതന്ന്ന വിരളമരായി
രിക്ും. ഒരിക്ലും പിടിതരരാത് ഭരാഷന്യ
ന്ന മരാധ്മവുമരായി ഏറ്ുമുട്ി നിതരാന്തസം
ഘർഷത്ിൽ ആമഗ്നരരായ ഞങ്ങളുന്ട 
�ലീവിതം അങ്ങന്നത്ന്ന്നയരാണ് മുകന്നരാട്ു
കപരാവുക. ഈ പപാരാടെത്ിൽ സ്ാ പങ്ാ
ളികളായിരനുന്ത്  മക്ൾ െീെ, നയൻ, ഭാര്യ 
ന്ൈബി എന്ിവരാണ്. ഇവരനുന്ട പനേഹ
വനും സകത്ാങ്ങനും പപ്രരണയനുമില്ലായിരനു
ന്ന്ങ്ിൽ ഇന്ന്നിക്ന് ഇവിന്ട എത്ാൻ 
സാധിക്നുമായിരനുന്ില്ല. 

നന്ി

സജയ് കെ.വി.
          sajikv@yahoo.com

പനുസ്കപൂജയനുന്ടയനും അക്രപൂജയനുന്ടയനും വി്്യാ
രാധനയനുന്ടയനും ്ിനങ്ങൾ മെയാളിയനുന്ട ജീവിത

ത്ിൽ ഏറ്റവനും പശാഭനമായ ഋതനുകാെമാണ്. പകരളീയ
രനുന്ട ശരത് കാെമാണത്. ന്വൺപമഘ
ങ്ങളനുന്ടയനും ന്തളിനീെനിറമായ ആകാ
ശത്ിന്റെയനും സൗമ്യഋതനു. ‘ശാര്’ 
എന്ാൽ, വി്്യാപ്വതയനുന്ട പപരനുമാ
ത്മല്ല. ശരത് കാെത്നുള്ളവയനുന്ടന്യ
ല്ലാം വിപശഷണമണത്. ‘പനുതനുമയനുള്ള’, 
‘ന്തളിഞ്’ എന്ന്ല്ലാം ആ വാക്ിനർ
ഥം. ‘ശാര്ം’, ശരത് കാെന്ത് ന്വയിെനും 
ന്വള്ളത്ാമരയനുമാണ്. ഈ ഋതനുചിഹ്ന
ങ്ങൾ പചർത്നുന്വച്ാൽ അത് വി്്യാപ്
വതയനുന്ട ചിത്വനുമായി. ഒരനു ഋതനുപ്വ
തയാപണാ അക്രങ്ങളനുന്ട അമ്? ശര
ത് കാെത്ിന്റെ പ്രസാ്വനും പ്രകാശ
വനും ആന്രികവത് കരിക്ന്പെടനുന്പതാ
ന്ട അത് ഉൾന്ത്ളിമയനുന്ട ഉത്സവകാ
െംകൂടിയായി. സവപൊപെിള്ളിയനുന്ട ‘വി
്്യാരംഭം’ എന് കവിത, ഋതനുപശാഭയാൊ
വിഷ്കരിക്ന്പെടനുന് അക്രസചതന്യ

ത്ിനനുള്ള അർച്നയാണ്. കരഞ്നുമറഞ് കർക്ടകക്
രിപക്ാളനുകന്ളാഴിഞ് മാനം ഒരനു ന്തളിനീർത്ടാകംപപാ
ന്െ സ്ച്ഛനിർമെമാണിപപൊൾ. ‘അഞ്ചിപതാന്മീെിതനീെ
യാം വാനം’ എന്ന് കവി. ‘മപനാഹരമായി മിഴിഞ് (വി
രിഞ്) നീെനിറപത്ാടനുകൂടിയ എന് അടിക്നുറിപെനു
മനുണ്ന്. താൻകണ് കൺമിഴിക്ൽ-ഉന്മീെനം-വായ
നക്ാർ കാണാന്തപപാകരനുന്തന് നിർബന്ധമാ
വാം ഇതിനനുപിന്ിൽ. ആ ആകാശത്ന് കനംകനു
റഞ് ന്വളനുത് പമഘങ്ങളല്ല ഇപപൊൾ ചിറകനു
നീർത്നുന്ത്, അരയന്ങ്ങളാണ്. വാത്സെ്യ
മധനുരമായ ഒരനു പനുഞ്ചിരിയനുന്ട പ്രസരമനുണ്ന്, 
സർവത്. കാറ്റിൻ പനുതനുമണം. ന്വയിെിൽ 
കസവാടയനുന്ട മിനനുക്ം. ചിെന്ിനൂൽക്
്ിയിൽ തളിരനുരനുമ്നുപ്ാഴനും തടാകത്ിൽ 
മഞ്നുതിരനുപ്ാഴനും പകൾക്നുന്ത്, ‘മഞ്നു
ളവീണാമൃ്ംഗമൃ്നുസ്നം.’ കൊനാഥയനുന്ട 
വരവാണ്. അത്യ്ക്കന് ആരാധ്യയനും അഭിരാമ
യനുമായ ആന്രപയാ പനാക്ിച്ിരിക്നുകയാ
ണ് ന്വള്ളാ്ൽ, അവന്ളത്ന്ന് സകകൂ
പെിനിൽപൊണ് താമര. 

‘ആരെയ�ോ കണ്ടു 
ചിെിക്ക�ോം രെള്ോമ്പൽ, 

ആരെയ�ോ കകകൂപ്ി 
നിൽക്ക�ോം തോമെ’ 

ഇത് സൂക്ഷ്മവനും ധ്നിനിർഭര
വനുമായ ഒരനു പ്രകൃതിവർണന സവ
പൊപെിള്ളിക്വിതയിൽത്ന്ന് വിരള
മാണ് . ഒരനുപപക്, സവപൊപെിള്ളിയനു
ന്ട സപഹാ്രകവിയായ പി. കനുഞ്ിരാ
മൻ നായർ എഴനുപതണ്ിയിരനുന് കവിത
യാണിത് . പി അത്  എഴനുതിയിടെനുമനുണ്ന് , 
‘സൗന്ര്യപൂജ’ എന്പപരിൽ. സവപൊ
പെിള്ളിയിൽ സൂക്ഷ്മവനും നിശിതവനും ധ്യാ
നാത്മകവനുമായി ഇതൾവിരിയനുന്ത്  ഉന്മ
ത്വനും ഉച്ഛ്ഛംഖെവനുമാകനുന്നു പി-യിൽ. 
വി്്യാരംഭം, സൗന്ര്യപൂജയാണ്  പി-ക്ന്  
എന് ഹൃ്്യമായ വ്യതിപരകവനും ശ്രദ്ധി
ക്ാതിരനുന്നുകൂടാ. ‘...അപമ് മതങ്ങളനും/

ശാസ്ത്രവനും പതാൽക്ിെനും നീ വിജയിക്നുന്നു’ എന്ാണ്  
സവപൊപെിള്ളി തന്റെ വി്്യാർച്നയ്ക്കന്  വിരാമംകനുറിക്നു
ന്ത് , ‘അപത്പമൽ ഞങ്ങളനനുഗ്രഹം പവണ്വർ’ എന് 
വിനയപത്ാന്ട.

സൗന്ര്യെഹരി ബാധിച്ന്  െക്നുന്കടെവന്നപപൊന്െ പി. 
എഴനുതനുന്നു. അനന്യമായ ബിംബാവെിയാൽ പതാരണം
ന്കടെനുന്നു. കവിതയനുന്ട പൂവിരിനടക്ാവിെൂന്ടയാണ്  
കവിയനുന്ട കൊജാഥ വന്ണയനുന്ത് . സവപൊപെിള്ളി
കണ് ഋതനുപരിണാമചിത്ം പി-യനും കാണാതിരിക്നുന്ില്ല.

‘പറന്ടുയപോയ് പ്ഞ്ചെർണ്ണ-
ക്കിളിക്കൂട്ടങ്ങൾ യപോലയെ
കടുന്ിൻരചെിെിയലോണപ്ൂ-
ക്കടുമ്പിയളന്ി� സന്ധ്യകൾ’

തനുടർന്ന്  ‘രമ്യശാര്കന്യക’യനുന്ട വരവായി. 
അവൾ കണിയനും കന്ിമാസവനുമാണ് . ‘കടുളടുർ
രക്ക�െൾ യനോക്കടുയമ്പോൾ/ പൂത്ടുെിൺപിച്ചക

രച്ചടി/അെൾ നീെോടയെ നീല-/ദർപ്ണം പോഴ് രച്ച
ളിക്കടുളം!’ രാത്ിയനുന്ട ഖണ്ഡകാവ്യം തിരനുത്നുന് തൂ

െികയാണിപപൊൾ സൂര്യരശ്ികൾ. അങ്ങന്ന, ‘ഇരനുളനും 
ന്മന്ല്ല ന്വളിച്മായ്  വരനു’ന്പപാന്െ പ്രപഞ്ചം പ്രകാശി

ക്നുന്നു. പി-യനുന്ട സകന്യാപെനുപതിഞ് ആ മനുഴനുമെയാ
ളബിംബം അവിന്ടയാണ്  കടന്നുവരനുന്ത് .

‘അക്കെിക്കിൻ കണ്ണടുകടുത്ി-
ത്ള്ടുംരെള്ം രതറിക്കയെ’ 
നിത്യകന്യകയനുന്ട കാല്ാടനുകൾ പതടി പകരളക്രയാ

ന്ക അെഞ്നുനടന് പി-യ്ക്കന്  കവിത നിത്യകന്യകയാന്ണ
ന്നു പറഞ്നുന്കാടനുത് കവി, ഒരനുപപക്, കനുമാരനാശാ
നായിരിക്നും.

‘രനഞ്ചോളടും െിന�രമോരടന്ി പൗെടുഷത്ോൽ
നിഞ്ചോെടുദധ്യടുതി കണികോണ്മതിര്ോെോളടും
രകോഞ്ചൽയത്ൻരമോഴിമണി, നിതധ്യകനധ്യയക, നിൻ
മഞ്ചത്ിൻ മണമറികി് മൂർത്ിമോെടും’
ആ കാെടയാളങ്ങൾ കൂടനുതൽ സനുവ്യക്തമായിത്ീരനുന് 

ഋതനുവാണ്  ശരത് കാെം. ‘മടുഗ് ധമോയ് രക്കോഞ്ചോൻ പഠിക്കടു
ന് കതമടുളം-/തത്കൾ രകോഞ്ചടുന് ഭദ്രഗദ്വധടു’ എന്നും 

സവപൊപെിള്ളി. ശാരികസപെതെിന്റെയനും ‘അക്രം കൂ
ടെിന്ച്ാല്ലാൻ’ തനുടങ്ങനുന് മനനുഷ്യശിശനുക്ളനുന്ടയനും ഉപനയ
നകാെമാണത് . മെയാളിയനുന്ട എഴനുത്ച്ഛൻകാെം. വി്്യാ
രംഭകാെം തത്ക്നുഞ്നുങ്ങളനുണ്ായി വളരനുന് കാെമായ
തിനാൊപണാ നമ്നുന്ട ‘എഴനുത്ച്ഛൻ’ തത്യനുന്ട മനുന്ിൽ 
എഴനുത്ിനിരനുന്ത് ? എഴനുത്മ്യനുന്ട കിടാങ്ങൾ ന്ചാല്ലി
ന്ക്ാടനുത്ത്  പകന്ടെഴനുതി എഴനുത്ച്ഛൻ. ‘ആനന്ാ
ശ്രനുവിൽ മനുക്ി മന്റ്റാരനു മഹാധന്യൻകിളിന്ക്ാ
ഞ്ചൊൽ’ എന്ന്  ആശാന്റെ എഴനുത്ച്ഛൻ പ്ര
ണാമം. തത്ക്നുഞ്നുങ്ങന്ളപപൊന്െ തന്റെമനു
ന്ിൽ ന്കാഞ്ചിക്െ്ിയിരനുന് കനുഞ്നുങ്ങളിൽ
നിന്നു പഠിച്താവാം അപദേഹം, കിളിപൊടെിന്റെ 
രചനാരഹസ്യം.
‘ഞോനനടുമിപ്ൂയെട്ടയഗഹിനി കോയല ഗത-
പ്ോണ�ോയ് , യേഷിച്ച രപോൻമകൾതൻ േടു
ശ്ൂഷ�ിൽ
പർണ്ണേോല�ിൽയപ്ോരല െോരന്ോെോകെെോ
ഗധ്യസ-
മ്പന്നോം ഗെടുയെോയെോ േിഷധ്യരെപ്ഠിപ്ിരക്ക,
മകരളക്കോളടും പ്ി�രപ്ട്ട കപങ്ിളി�ോൾതൻ
മണിചഞ്ചടുെിയലക്കടു മോത്രയമ പകർയന്കീ
െോയ് രപഴടും ഭക്ധ്യോമിന്ടും തൻ യമയനോെിഭെങ്ങൾ,

വാല്ീകിയനുന്ട കണ്ീർ, വ്യാസന്റെ ചിരികളനും’ എന്ന്
ഴനുതിയതനും സവപൊപെിള്ളി.

 

വാരാന്തപ്പതിപ്പ്

പരിഭാഷ:
ഘ�ാ. ആർസു

പുസ്തകം

ജീവിതത്ികറെ വി
സ്മയരഹസ്യങ്ങൾ
ഗൗർ ഘഗാപാൽ ദാസ്
ഒലീവ് ബുെ്സ്
വില: 280

� ലീവനഗനുരനുവ ായ 
സന്്യാസിയനുന്ട പ്രശ
സ് പനുസ്കം

ആണ്ാളപ്പക്ി
കപരുമാൾ മുരുെൻ
വിവ: ഇടമൺ രാജൻ
ഒലീവ് ബുെ്സ്
വില: 310

തമിഴ് പനാവെിസ്റന് ന്പ
രനുമാൾ മനുരനുകന്റെ 
ആറാമന്ത് പനാവൽ

ഏണസ്റ് കഹമിങ് ഘവ
-സാഹസിെതകയ  
പ്രണയിച്ച  
സർഗജീവിതം
രാജൻ തുവ്ാര
െററെ് ബുെ്സ്
വില: 200

വിശ്പ്രസിദ്ധ എഴനു
ത്നുകാരന്റെ ജീവി
തവനും എഴനുത്നും

അത്  
ഞാനാെുന്ു
ശ്ീ നിസർഗദത് 
മഹാരാജ്
പരിഭാഷ:  
ഘെണൽ ജയറാം
മാതൃഭൂമി ബുെ്സ്
വില: 800

ഒ പ ടെ ന് റ  ഇ ന് ്യൻ
-വിപ്ശ ഭാഷകളി
പെക്ന്  പരിഭാഷന്പെടനു
ത്ിയ i am that എന് 
ആത്മീയപനുസ്കത്ി
ന്റെ മെയാള പരി
ഭാഷ
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ഇത്ിരിവട്ടത്ികല 
െടൽ
അനീസ് സലീം
പരിഭാഷ:  
സ്മിത മീനാക്ി
മാതൃഭൂമി ബുെ്സ്
വില: 350

ക ക ന്ദ്രസ ാ ഹ ി ത ്യ 
അക്ാ്മി പനുരസ്ാരം 
പനടിയ ഇന്്യൻ ഇം
ഗ്ീഷ് എഴനുത്നുകാര
ന്റെ ഏറ്റവനും പനുതിയ 
പനാവൽ

മൂന്ാംഘലാെകത് 
പക്ിെൾ
ഘസതു
ഹരിതം ബുെ്സ്
വില: 240

കസതനുവിന്റെ 11 കഥ
കളനുന്ട സമാഹാരം

മമസൂർ  
ആക്രമണവും  
മലബാറികറെ  
പ്രതിഘരാധവും
പുറത്ൂർ ശ്ീധരൻ
എച്് ആൻ�് സി 
ബുെ്സ്
വില: 120

വഹ്രാെിയനുന്ടയനും 
ടിപെനുവിന്റെയനും പട
പയാടെങ്ങൾ മനുതൽ 
മധ്യകാെഘടെത്ിന്െ 
മെയാള കൊസാംസ്ാ
രികരംഗം വന്രയനുള്ള 
ഭാഗങ്ങൾ പ്രതിപാ്ി
ക്നുന് പനുസ്കം

ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ീഷികല രചനയ്്്  
ആദ്യമായി ജ്ാനപീഠപുരസ്ൊരം  
ഘനടിയ എഴുത്ുൊരനാണ് അമിതാവ്  
 ഘ�ാഷ്. പുരസ്ൊരം സ്ീെരിച്ചുകൊണ്് 
അഘദേഹം കചയ്ത ഈ പ്രഭാഷണം  
ഭാരതത്ികറെ നാനാത്സംസ്ൊരകത്യും 
അതിൽ വിവിധ ഭാഷെൾ വഹി്ുന്  
പങ്ികനയും ആദരഘവാകട വണങ്ങുന്ു. 
ഏതു ഭാഷയാണ് മഹത്രം?  
ഏതു ഭാഷയാണ് വലുത്? എന്ീ  
െലഹങ്ങൾ്ിടയിൽ അമിതാവ് ഘ�ാഷികറെ 
ഈ പ്രഭാഷണം ഘവറിട്ടശബ്ദമാണ്

 Ũ യു.ആർ. അനന്തമൂർത്ി  Ũ ഗിരീഷ ് െർണാട്  Ũ എ.കെ. രാമാനുജൻ

ഓഘരാ ൊലവും െവിെളിൽ സൃഷ്ടി്ുന്ത് വ്യത്യസ്തമായ  
വിൊരങ്ങളാണ്. പ്രകൃതിയുകടയും ചുറ്ുപാടുെളുകടയും സൂക്്മമായ  

തരംഗങ്ങൾഘപാലും െവിെളിൽ ഭാവനയായും ബിംബങ്ങളായും  
വിരിയുന്ു. നവരാത്ിഘവളയിൽ മവഘലാപ്പിള്ി  

ശ്ീധരഘമഘനാകറെ വിദ്യാരംഭം എന് െവിതകയ്ുറിച്ച് ഒരാഘലാചന 

‘അത്രമേൽ  
ഞങ്ങളനുഗ്രഹം  

മേണ്ടേർ’ 

എഴുതുന്നത് 
ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്ിലും
എന്റെ ഭാവനന്െ ഉർവരമാക്ുന്നത്  
ബംഗാളി

 Ũ മവഘലാപ്പിള്ി
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