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1
കർമ്മേയാഗി

ആഗമാനന്ദസ്വാമികൾ

ശ്രീരാമകൃഷ്ണ സന്ന്യാസി പരമ്പ�
രയിെല മഹാപണ്ഡിതനായ
സന്ന്യാസി ആയിരുന്നു ആഗമാ�
നന്ദസ്വാമികൾ. െപരിയാർ തീ�
രത്തു് ചിതയിൽ 1961 ഏപ്രിൽ
17-നു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഭൗതിക�
ശരീരം അഗ്നി ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതി�

നു് ഞാൻ സാക്ഷിയാണു്. എനിക്കു് േജാലി തന്നതു്
അേദ്ദഹമാണു് എന്നു പറഞ്ഞാൽ േപാരാ, ഞാൻ
അറിയാെത എെന്റ േജാലി സംരക്ഷിച്ചു തന്നതും
അേദ്ദഹമാണു്. ആ വിവരം സ്വാമിജിയുെട സമാ�
ധിക്കുേശഷം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണു് മറ്റു ചിലർ
പറഞ്ഞു് ഞാൻ അറിഞ്ഞതു്. കാലടി ശ്രീശങ്കരാ�
േകാേളജ് ഭരണസമിതിയുെട പ്രസിഡന്റായിരുന്നു
ആഗമാനന്ദസ്വാമികൾ ഞാൻ അവിെട നിയമിത�
നാകുേമ്പാൾ. എെന്റ കുട്ടിക്കാലത്തു് ഇടപ്പള്ളിയിൽ
എെന്റ വീടിനടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവകാല�
ത്തു് മതപ്രഭാഷണത്തിനു് വരാറുള്ള സ്വാമിജിെയ
കണ്ടിട്ടുണ്ടു് എന്നുമാത്രം. (സ്വാമിജിയുെട പ്രസംഗം
കഴിഞ്ഞു് ആരംഭിക്കുന്ന കുറത്തിയാട്ടം കാണാനുള്ള
തിടുക്കത്തിലായിരുന്നു ഞാനും കൂട്ടുകാരും!).

ശങ്കരാ േകാേളജിെല ഉേദ്യാഗത്തിനു് അേപക്ഷ�
യും ഡയറക്ടർ േബാർഡിെല കരുത്തനായ പ്രാക്കു�
ളം രാമൻപിള്ളയുെട ശുപാർശക്കത്തും ആയിട്ടാ�
ണു് ഞാൻ സ്വാമിജിെയ സമീപിക്കുന്നതു്. ആശ്രമ�
ത്തിൽ എത്തിയ എേന്നാടു് സ്വാമിജി ആദ്യം േചാ�
ദിച്ചതു് പഠിക്കുകയാേണാ എന്നാണു് ! കാണാൻ
െചന്നതിെന്റ ഉേദ്ദശ്യം വിവരിച്ചു് കത്തുെകാടുത്തു.
തുടർന്നു് സ്വാമിജി േചാദിച്ചതു്, ഞാൻ വിേവകാന�
ന്ദ സ്വാമികളുെട ഏെതങ്കിലും കൃതി വായിച്ചിട്ടുേണ്ടാ
എന്നാണു്. അവിെട ഭാഗ്യം എെന്റ കൂെട ആയിരു�
ന്നു. എെന്റ വല്യച്ഛൻ വലിയ വിേവകാനന്ദ ഭക്ത�
നായിരുന്നു. അേദ്ദഹം, ഞാൻ ബി.എ. പാസ്സായ�
േപ്പാൾ സ്വാമിജിയുെട സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ എനി�
ക്കു് വായിക്കാൻ തന്നു. ഞാനതു് വായിച്ചു. എെന്ന
അത്ഭുതെപ്പടുത്തിയതു് സ്വാമിജിയുെട ഇംഗ്ലീഷാണു്.
എന്തു ശക്തി, എന്തു ഭംഗി! ഭാഷ ആത്മാവിഷ്ക്കാരം
തെന്ന.

ഭാഗ്യവശാൽ എനിക്കു് േജാലി കിട്ടി. 1958-ൽ. ഏതാ�
നും മാസങ്ങൾക്കകം വിേമാചനസമരം െപാട്ടിപ്പു�
റെപ്പട്ടു. അതിെന്റ പിന്നിെല പ്രത്യയശാസ്ത്രെത്ത�
ക്കാൾ അതിെന്റ െതമ്മാടിത്തമാണു് കാലടി-
അങ്കമാലി പ്രേദശെത്ത ബാധിച്ചതു്. അതു് അന്തരീ�
ക്ഷെത്ത കലുഷിതമാക്കി. തുടർന്നു് െതരെഞ്ഞടുപ്പു്
കണയന്നൂർ താലൂക്കിൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി
സഖാവു് ടി.െക. രാമകൃഷ്ണൻ. രാമകൃഷ്ണെന്റ ഇല�
ക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എെന്റ അച്ഛൻ ആയി�
രുന്നു. കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധനായിരുന്ന പ്രാക്കുളം രാ�
മൻപിള്ളയ്ക്കു് ആ സംരംഭത്തിൽനിന്നും അച്ഛെന
പിൻതിരിപ്പിക്കണം എന്ന വാശി. േനരിട്ടു് പറഞ്ഞി�
ട്ടു ഫലമില്ല എന്നു േബാധ്യമായേപ്പാൾ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി�
ക്കു് എെന്റ ഉേദ്യാഗം കരു ആക്കാനാണു് അേദ്ദഹം
തീരുമാനിച്ചതു്. എെന്ന േജാലിയിൽ നിന്നും പിരി�
ച്ചുവിടണം എന്നേദ്ദഹം ആഗമാനന്ദേനാടു് ആവശ്യ�
െപ്പട്ടുേപാലും. മാേനജിംഗ് കമ്മിറ്റി െസക്രട്ടറിക്കും
അതു സ്വീകാര്യം—അേദ്ദഹം തനി രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ.
േകാൺഗ്രസ്സ് എക്സ് എം.എൽ.എ. ഉപജാപങ്ങ�
ളിൽ ചാണക്യൻ എന്നാണു് േകട്ടറിവു്. പ്രശ്നം ഡയ�
റക്ടർ േബാർഡിനു മുന്നിൽ ചർച്ചയ്ക്കു വരും; എെന്ന
പിരിച്ചുവിടാൻ തീരുമാനം ഉണ്ടാവും. നിയമങ്ങൾ
ഉണ്ടാക്കുന്നതു് മാേനജർമാരായിരുന്നു. പ്രശ്നം പരാ�
മർശിക്കെപ്പട്ടു. മികച്ച റിസൽട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിരി�
ച്ചുവിടലും നിയമനവും ഒന്നും പരിഗണിേക്കണ്ടതില്ല
അേപ്പാൾ എന്നു് സ്വാമിജി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ കാര്യം
തെന്ന അജൻഡയിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയില്ല. സ്വാമി�
ജി ഉറച്ചുനിന്നിരുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഞാൻ പുറേത്ത�
ക്കു വലിെച്ചറിയെപ്പടുമായിരുന്നു, തീർച്ച, സ്വാമിജി
എേന്നാടു് ഇക്കാര്യെത്തപ്പറ്റി ഒരിക്കലും സംസാരി�
ച്ചിട്ടില്ല. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു് മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞാ�
ണു് ഞാൻ അറിഞ്ഞതു്. ഋഷിക്കാരുണ്യം എന്നല്ലാ�
െത മെറ്റാന്നും എനിക്കു പറയുവാൻ ഇല്ല.

കാലടിയിൽ ഒരുപാടു േപർക്കു്—പഴയ തലമുറക്കാ�
രായ പലർക്കും—അറിയാവുന്ന പല കഥകൾ ഉണ്ടു്
സ്വാമിജിെയപ്പറ്റി. അവയിൽ എെന്ന വല്ലാെത സ്പർ�
ശിച്ച ചിലതു് ഓർെത്തടുക്കെട്ട.

െപരിയാർ തീരത്തു് പറയത്തു േഗാവിന്ദേമേനാൻ
എന്ന ജന്മിദാനമായി നൽകിയ ഏതാനും ഏക്കർ
പ്രേദശത്താണു് ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമം തുടങ്ങിയതു്.
ആശ്രമം എെന്നാന്നും പറയാനില്ല. നാലുമുളങ്കാ�
ലിൽ ഓലേമഞ്ഞ ഒരു കുടിൽ. അത്രേമൽ വിനീത�
മായിരുന്നു തുടക്കം. സ്വാമിജി േകരളത്തിലാെക
അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു അക്കാലത്തു തെന്ന.

ൈവക്കം സത്യാഗ്രഹ കാലത്തു് യാഥാസ്ഥിതിക�
നും മഹാേദവ േക്ഷത്രത്തിെന്റ ഊരാളരിൽ പ്രമുഖ�
നും ആയിരുന്ന ഇണ്ടന്തുരുത്തി നമ്പ്യാതിരി, ഹരി�
ജനങ്ങെള അകറ്റിനിർേത്തണ്ടതിെന്റ ആവശ്യകത�
െയപ്പറ്റി മഹാത്മജിേയാടു് ശ്രുതിസ്മൃതികളുെട പിൻ�
ബലേത്താെട വാദിച്ചേപ്പാൾ, അതിനു് യുക്തിഭദ്രമാ�
യി മറുപടി പറഞ്ഞതു് സന്ന്യാസം സ്വീകരിച്ചു് ആഗ�
മാനന്ദൻ ആകുന്നതിനു മുൻപുള്ള കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാതി�
രി ആയിരുന്നു. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹകാലത്തും
ആഗമാനന്ദെന്റ വീരവാണി േകരളത്തിൽ മുഴങ്ങി.
ആശ്രമം തുടങ്ങിയേപ്പാൾ സ്വാമിജി ആദ്യം െചയ്ത�
തു് രണ്ടു് ഹരിജൻ കുട്ടികെള ദെത്തടുക്കുകയാണു്.
അവെര സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു. ഭക്ഷണം നൽകാം
എന്നതായിരുന്നു ആ കുട്ടികൾക്കു നൽകിയ വാഗ്ദാ�
നം. ആേരാ ഒരാൾ കുട്ടികൾക്കു് സംസ്കൃതത്തിെല
ബാലപാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞുെകാടുക്കാൻ തയ്യാറായി.
കണ്ണീരുപ്പു പുരട്ടി, വിശപ്പുണ്ടു ശീലിച്ച ആ പാവം കു�
ട്ടികൾ രാവിെല ഏഴുമണിയാവുേമ്പാേഴക്കും ആശ്ര�
മത്തിൽ എത്തും.

സ്വാമിജിേയാ? ആറുമണിയാവുേമ്പാേഴക്കും അേദ്ദ�
ഹം െപരിയാറ്റിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങും. ഉടുവസ്ത്രം നന�
ച്ചു പിഴിഞ്ഞു് മണപ്പുറത്തു വിരിക്കും. കച്ചമുണ്ടു് ഉടു�
ത്തു് െവള്ളത്തിൽ കിടക്കും. ഒന്നു് ഒന്നര മണിക്കൂർ
അേപ്പാേഴക്കും കരയിൽ വിരിച്ച മുണ്ടു് ഈറൻ വലി�
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതു് ഉടുക്കും. അതല്ലാെത മെറ്റാ�
ന്നില്ല മാറി ഉടുക്കാൻ. നനവു വിട്ടിട്ടില്ലാത്ത മുണ്ടു് ഉടു�
ത്തു് ഒരു പാത്രവും ആയി സ്വാമിജി ചില വീടുകളിൽ
ഭിക്ഷ യാചിച്ചു െചല്ലും. ചിലർ എെന്തങ്കിലും െകാടു�
ക്കും. തേല ദിവസം ബാക്കി വന്ന േചാറു്, ഒേന്നാ
രേണ്ടാ പഴം, ചിലേപ്പാൾ കുറച്ചു് അരി, അര അണ�
േയാ കാലണേയാ തുട്ടുകൾ. ഒൻപതു മണിയാവു�
േമ്പാേഴക്കും ഭിക്ഷാപാത്രം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതു�
മായി സ്വാമിജി വീണ്ടും ആശ്രമത്തിേലക്കു് പഠിപ്പി�
ച്ചിരുന്ന അദ്ധ്യാപകൻ സ്ഥലം വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കുട്ടി�
കൾ ആശ്രമമുറ്റത്തു് ഇളെവയിൽ കാഞ്ഞു് സ്വാമി�
ജിെയ കാത്തിരിക്കുകയാവും. അന്നു കിട്ടിയ ഭിക്ഷ
അേദ്ദഹം അവർക്കു് വിളമ്പിെക്കാടുക്കും. കുട്ടികളുെട
വയർ നിറഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഉള്ളതു് സ്വാമിജി കഴി�
ക്കും. ആ ഭക്ഷണം അവർ മൂവർക്കും ഏെറ സ്വാദി�
ഷ്ടമായിരുന്നു. വിശപ്പിേനാളം നല്ല ഉപദംശം േവെറ
ഇല്ലേല്ലാ.

പിെന്ന ആശ്രമം വളർന്നു. ഞാൻ കാണുേമ്പാേഴ�
ക്കു് അെതാരു വലിയ സ്ഥാപനം ആയി… സ്വാമി�
ജി സമാധിയായി… ആ കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ പഠിച്ചു.
വിദ്യാഭാസവകുപ്പിൽ ഉയർന്ന ഉേദ്യാഗസ്ഥനായി.
സർക്കാർ വാഹനത്തിൽ അേദ്ദഹം പലതവണ
ആശ്രമത്തിൽ എത്തി. ഓേരാ തവണ വരുേമ്പാഴും
അേപ്പാഴെത്ത ആശ്രമാധിപതിെയ കണ്ടു് വന്ദിച്ചു്
കുശലം പറഞ്ഞേശഷം അേദ്ദഹം െപരിയാർതീര�
ത്തു് സ്വാമിജിയുെട ഭൗതികശരീരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ
ചിത എരിഞ്ഞടങ്ങിയ സ്ഥലേത്തക്കു േപാകും.
അവിരാമം ഒഴുകുന്ന െതളിഞ്ഞ െപരിയാറിെല ജല�
വിതാനത്തിേലക്കു േനാക്കിനിശ്ശബ്ദനായി, നിരുദ്ധ�
കണ്ഠനായി ൈകകൂപ്പി നിൽക്കും. ഭുഗർഭത്തിെല
മഹാജലധിയിൽനിന്നും ആർദ്രതയുെട ഒരു കണി�
കയായി നദി ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നേപാെല ആ മനുഷ്യ�
െന്റ മനസ്സിൽ ഇരമ്പുന്ന കൃതാജ്ഞതാനിർഭരമായ
ദുഃഖം ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീരായി ആ മിഴികളിൽ നി�
റയും. ഒരക്ഷരം മിണ്ടാെത കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തി�
െല നീലക്കുന്നുകേളയും െതളിഞ്ഞ ആകാശേത്ത�
യും സാക്ഷിയാക്കി, മനസ്സിൽ അേദ്ദഹം തിേലാദ�
കം അർപ്പിച്ചു് മടങ്ങും. അടുത്ത വരവുവെര കർമ്മനി�
രതൻ ആവാനുള്ള ഊർജ്ജം ഏകാന്തനീരവമായ
ആ അർച്ചന അേദ്ദഹത്തിനു പകർന്നു നൽകിയിട്ടു�
ണ്ടാവും എെന്നനിക്കു് ഉറപ്പു്.

ആശ്രമം അതിെന്റ ബാലാരിഷ്ടതകൾ പിന്നിടുന്ന�
തിനു് മുൻപുണ്ടായ മെറ്റാരു സംഭവം ആഗമാനന്ദ�
സ്വാമികളുെട മെറ്റാരു മുഖമാണു് കാണിച്ചുതരുന്ന�
തു്. കാലടിയിൽ ശൃംേഗരിമഠം, രാമകൃഷ്ണാശ്രമ സ്ഥാ�
പനത്തിനു് ദശാബ്ദങ്ങൾ മുൻപുതെന്ന, ശാരദാേദ�
വി-ശങ്കരാചാര്യേക്ഷത്രങ്ങേളാടും േവദപാഠശാല�
േയാടുംകൂടി തുടങ്ങിയിരുന്നു. അവയുെട ഭാഗമായി
തമിഴു് ബ്രാഹ്മണർ താമസിക്കുന്ന അഗ്രഹാരവും—
ഗ്രാമം. ൈമസൂരിൽനിന്നു് വല്ലേപ്പാഴും—ചിലേപ്പാൾ
ഒേന്നാ രേണ്ടാ ആഴ്ച താമസിക്കും. മതാചാരങ്ങ�
ളുെട േനെര തികച്ചും യാഥാസ്ഥിതികമേനാഭാവ�
േത്താെടയായിരുന്നു ശൃംേഗറി മഠത്തിെന്റ സമീ�
പനം. ഇന്നും വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുേണ്ടാ? ആഗമ�
നാനന്ദനു് ഭ്രഷ്ടു് കല്പിച്ചു. ശൃംേഗരിേക്ഷത്രങ്ങൾക്കു
മുന്നിൽ ഒരു േബാർഡ് എഴുതി െവച്ചു “അവർണ്ണർ�
ക്കും ആഗമാനന്ദനും പ്രേവശനും ഇല്ല!”.

സാത്വികനായ ഒരു സന്ന്യാസി ഈ മാതിരി വങ്ക�
ത്തങ്ങൾക്കു് േനെര സഹാതാപജന്യമായ മൗനം
പാലിക്കുകയേല്ല െചയ്യുക. എന്നാൽ ആഗമാന�
ന്ദെന്റ ജനുസ്സ് മെറ്റാന്നായിരുന്നു. സ്വാമിജി ഒത്ത
വലിപ്പമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. ആറടി ഉയരം.
അതിെനാത്ത ശരീരപുഷ്ടി ഈ േബാർഡിെനപ്പ�
റ്റി ആേരാ പറഞ്ഞു് സ്വാമി അറിഞ്ഞു. പിെന്ന ഒരു
നിമിഷം േപാലും സംശയിക്കുക ഉണ്ടായില്ല. തെന്റ
േതാളറ്റം ഉയരമുള്ള ഉലക്കേപാലുള്ള ഒരു കാഞ്ഞി�
രവടിെയടുത്തു് രണ്ടു് ഹരിജൻ കുട്ടികേളയും കൂട്ടി
അേദ്ദഹം േനെര ശൃംേഗരി േക്ഷത്രസമുച്ചയത്തിേല�
ക്കു െചന്നു. അവിെട ചാരിവച്ചിരുന്ന േബാർഡ് എടു�
ത്തു് ചവിട്ടിക്കൂട്ടി വലിെച്ചറിഞ്ഞു് കുട്ടികേളാെടാപ്പം
അമ്പലത്തിേലക്കു കയറി. ഓടിക്കൂടിയ തമിഴു് ബ്രാ�
ഹ്മണർ സ്വാമിെയ തടയാൻ മുേന്നാട്ടാഞ്ഞേപ്പാൾ
കുട്ടികെള പിന്നിൽ നിർത്തി സ്വാമി തിരിഞ്ഞുനി�
ന്നു. നീണ്ട വടി ഊന്നിെക്കാണ്ടു് അേദ്ദഹം പറഞ്ഞു:
“എെന്ന തടയാൻ വരുന്നവെന, അതാരായാലും
േവണ്ടില്ല, അടിച്ചു് നിലത്തിടും ഞാൻ.” ഈ നരസിം�
ഹാവതാരം അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചേത അല്ല. ആരും
സ്വാമിജിെയ തടഞ്ഞില്ല. തടയാൻ ൈധര്യെപ്പട്ടില്ല.
ൈവക്കത്തു് എണ്ണൂലധികം നാൾ നീണ്ടു് ഭാഗികമാ�
യി ജയിച്ച, ഗുരുവായൂരിൽ ഒരാണ്ടു നീണ്ടു് പരാജ�
യെപ്പട്ട കാര്യമാണു് സ്വാമിജി ഒറ്റയ്ക്കു് അഞ്ചു മിനി�
ട്ടുെകാണ്ടു് പരിപൂർണ്ണ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചതു്.
അഭയം ൈവ ബ്രഹ്മ എന്നതിനു് ഇതു് ഉദാഹരണ�
മാവുേമാ? എനിക്കറിഞ്ഞുക്കൂട!

ഏതു കാരുണ്യപ്രവൃത്തിയും ആേഘാഷം ആക്കുന്ന�
വരായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ. ഒരു പാ�
വെപ്പട്ട കുട്ടിക്കു് പഠിക്കാൻ പുസ്തകേമാ ഫീേസാ
നൽകുന്നതും ഒരു സാധു സ്ത്രീക്കു് ഉപജീവനത്തിനു്
ഒരു തയ്യൽയന്ത്രം െകാടുക്കുന്നതും ഒെക്ക, ഒരുപാടു
പണം െചലവാക്കി വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന സേമ്മളനങ്ങളു�
െട അനുബന്ധച്ചടങ്ങു മാത്രം! െപാങ്ങച്ചെത്താപ്പി
കൂടാെത കാരുണ്യപ്രവർത്തനം വയ്യ എന്നതാണു്
അവസ്ഥ. ഇതു് കച്ചവടതന്ത്രമാവാം. വലതു ൈക�
െക്കാണ്ടു െകാടുക്കുന്നതു് ഇടതു ൈക അറിയരുതു്
എന്ന െചാല്ലു് കാലഹരണെപ്പട്ട വിശുദ്ധിയുെട വി�
േവകമാണു്. ചന്തയുെട സംസ്ക്കാരത്തിൽ അതിനു്
പ്രസക്തി ഇല്ല.

ഇതു പറയുവാനും കാരണം ആഗമാനന്ദനാണു്.
അേദ്ദഹെത്തപ്പറ്റി ഗുപ്തൻനായർ സാർ പറഞ്ഞു
തന്ന ഒരനുഭവ കഥ. ആശ്രമം അതിെന്റ ബാലാ�
രിഷ്ടതകൾ പിന്നിട്ടു എേന്ന പറയാനാവൂ. ദുരിതവും
ദാരിദ്ര്യവും എേപ്പാഴും സഹയാത്രികരായുണ്ടു്. സ്കൂ�
ളും േഹാസ്റ്റലും ഉണ്ടു്. ഒേരസമയം േനട്ടവും ബാദ്ധ്യ�
തയും ആയിരുന്നു രണ്ടും. അക്കാലത്തു് ശങ്കരജയ�
ന്തിയും ക്രിസ്തുമസ്സും ശിവരാത്രിയും ഒെക്ക ആശ്രമ�
ത്തിൽ ആേഘാഷിച്ചിരുന്നു—ആചരിച്ചിരുന്നു എന്ന�
താണു് നല്ല വാക്കു്. ആർഭാടങ്ങൾ ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത
ചില ചടങ്ങുകൾ മാത്രം. അത്തരം ഒരു ചടങ്ങിൽ
പ്രസംഗിക്കാനാണു് ഗുപ്തൻനായർ സാർ എത്തി�
യതു്. പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞു് അന്നു് സാർ ആശ്രമ�
ത്തിൽ താമസിച്ചു.

ദീർഘയാത്ര, പരിചയം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലെത്ത കി�
ടപ്പു്, തണുപ്പു്—സാറിനു് ഉറക്കം വന്നില്ല. സമയം
രാത്രി പതിെനാന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. സാർ തി�
രിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുകയാണു്. അേപ്പാൾ ആ
മുറിക്കു മുന്നിെല വരാന്തയിലൂെട റാന്തൽ വിളക്കുമാ�
യി ഒരാൾ േപാകുന്നു. ഈ അസമയത്തു് ആരാണു്
നടക്കുന്നതു്? ജിജ്ഞാസ മൂലം ഗുപ്തൻനായർ സാർ
പുറത്തിറങ്ങി. കുറച്ചു പിന്നിലായി അേദ്ദഹം ആ വി�
ളക്കിെന പിന്തുടർന്നു.

െതാട്ടു് അപ്പുറെത്ത െകട്ടിടത്തിലാണു് കുട്ടികൾ
താമസിക്കുന്നതു്. വിളേക്കന്തിയ ആൾ അേങ്ങാ�
ട്ടാണു് േപാകുന്നതു്. കുട്ടികൾ കിടക്കുന്ന ഹാളിെന്റ
വാതിൽ തുറന്നു് ആ ആൾ അകേത്തക്കു കടക്കു�
േമ്പാൾ ഗുപ്തൻനായർ സാർ ആ മുഖം കണ്ടു—
ആഗമാനന്ദൻ. തിരിതാഴ്ത്തി അേദ്ദഹം ആ മുറിയിൽ
പായയിൽ കിടക്കുന്ന ഒെരട്ടുവയസ്സുകാരെന്റ അരി�
കിെലത്തി.

പുറത്തു് വരാന്തയിൽ നിൽക്കുന്ന െപ്രാഫസർ സ്വാ�
മിജിയുെട ശബ്ദം േകട്ടു. സ്വാമിജി ആ കുട്ടിേയാടു്
ഒച്ച താഴ്ത്തി േചാദിക്കുന്നു:

“നിനക്കു് നന്നായി േവദനിക്കുന്നുേണ്ടാ?”

“ഉം”-ഒരു േനർത്ത സ്വരം.

േഹാസ്റ്റൽ അേന്തവാസികളുെട കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള
അനാഥനായ ഒരു ഹരിജൻകുട്ടി. അവനു് വാതത്തി�
െന്റ അസുഖം ആണു്. തണുപ്പടിച്ചാൽ സന്ധികൾ
േവദനിക്കും.

സ്വാമിജി അവെന്റ പായയിൽ ഇരിക്കുന്നതു് ഗു�
പ്തൻനായർ സാർ മങ്ങിയ െവളിച്ചത്തിൽ കണ്ടു.
അേദ്ദഹം പറയുന്നതു േകട്ടു. “സാരമില്ല, നീ കണ്ണട�
ച്ചു്,നാമം െചാല്ലിെക്കാണ്ടു് കിടേന്നാ. ഞാൻ തടവി�
ത്തരാം.”

സ്വാമിജി അവെന്റ കാലുകൾ പതുെക്ക തടവിെക്കാ�
ണ്ടിരുന്നു. എത്ര സമയം? അരമണിക്കൂർ, ഒരു മണി�
ക്കൂർ… അറിയില്ല. കുട്ടി ഉറങ്ങി എന്നു് ഉറപ്പായ�
േപ്പാൾ സ്വാമിജി ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാെത എഴുേന്നറ്റു.
ഒരു മുണ്ടുെകാണ്ടു് അവെന പുതപ്പിച്ചു. വിളക്കുമാ�
യി സ്വന്തം മുറിയിേലക്കു് നടന്നുേപായി. പുറത്തു്
നിഴലിൽ തൂണിനരികിൽ നിന്നിരുന്ന െപ്രാഫസെറ
അേദ്ദഹം കണ്ടതുേപാലും ഇല്ല.

ഈ കഥ എേന്നാടു പറഞ്ഞേപ്പാൾ, ഗുപ്തൻനായർ
സാർ കുറച്ചുസമയം വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞുേപായി. പി�
െന്ന നിറമിഴികൾ ഒപ്പി, ഇടറിയ സ്വരത്തിൽ അേദ്ദ�
ഹം പറഞ്ഞു: “എേടാ, ആ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ
ഈശ്വരെന കാണുകയായിരുന്നു. സ്വാമിജിയുെട
പാദങ്ങളിൽ വീണു് ആ കാലുകൾ െകട്ടിപ്പിടിച്ചു് കര�
യണം എന്നു േതാന്നി എനിക്കു്. മനസ്സുെകാണ്ടു്
ഞാനതു െചയ്തു. ഒരിക്കലല്ല, നൂറുവട്ടം.”

സ്വാമിജിക്കു് ചില േനരേമ്പാക്കുകളും ഉണ്ടു്. അക്കാ�
ലത്തു് ആശ്രമത്തിൽ പ്രാതൽ കഞ്ഞിയാണു്. ധാ�
രാളം പ്ലാവുകൾ ഉള്ളതുെകാണ്ടു് ചക്ക ഉണ്ടാവും.
കഞ്ഞിയുെട കൂെട ചക്കപ്പുഴുക്കും. ഉച്ചയ്ക്കും കഞ്ഞി�
യും ചക്കപ്പുഴുക്കും. അത്താഴവും. സ്വാമി കഞ്ഞിയും
ചക്കപ്പുഴുക്കും എന്നല്ല പറയുക. കഞ്ഞി കൂട്ടി ചക്ക�
പ്പുഴുക്കു കഴിച്ചു എന്നാണു്. ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റ നിസ്സഹാ�
യത ചിരിയാക്കി മാറ്റുന്ന നിസ്സംഗത. ആശ്രമത്തി�
േലക്കു വഴി േചാദിക്കുന്നവേരാടു് സ്വാമിജി പറയും:
“കാലടി കവലയിൽ എത്തിയാൽ ഒരു എൈക്സസ്
ഓഫീസ് കാണും. അവിെട േചാദിച്ചാൽ അവർ.
അടുത്ത കള്ളുഷാപ്പിേലക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞുതരും.
ഷാപ്പിനു മുന്നിെലത്തിയിൽ വലേത്താട്ടു് നാലഞ്ചു്
മിനിട്ട് നടന്നാൽ ആശ്രമത്തിനു മുന്നിെലത്തും.
ഷാപ്പിനു മുന്നിെലത്തിയാൽ എവിെട േകറണം
എന്നു തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ�
ക്കാണു്.”
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എൻ.വി.എന്ന
നിത്യവിസ്മയം

എൻ.വി. കൃഷ്ണവാര്യേരാടു് മലയാളത്തിെല അക്കാ�
ദമിക്—പണ്ഡിതേലാകത്തിനു് ‘എൻ.വി.’ (അസൂയ,
വിേദ്വഷം) ആയിരുന്നു എന്നു പറയാേമാ? എനി�
ക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ, ആ മഹാപണ്ഡിതെന
മലയാളം േവണ്ടത്ര ആദരിച്ചില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ
എനിക്കു് സംശയെമാന്നുമില്ല. ഇങ്ങെന ബഹുമുഖ�
മായ പാണ്ഡിത്യം േവെറ എവിെട കണ്ടിട്ടുണ്ടു് മല�
യാളം? ക്ഷീണിക്കാത്ത മനീഷയും മഷി ഉണങ്ങി�
ടാത്ത െപാൻേപനയും എന്ന െചാല്ലു് എൻ.വി.െയ
സംബന്ധിച്ചാവുേമ്പാൾ വസ്തുസ്ഥിതി കഥനം മാ�
ത്രം. ആ മഹാപ്രഭാവത്തിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യം, സാമീ�
പ്യം നൽകിയ ഓർമ്മകൾ ഇേപ്പാഴും ഞാൻ മന�
സ്സിൽ ആഹ്ലാദാഭിമാനങ്ങേളാെട സൂക്ഷിക്കുന്നു.

എൻ.വി.
കൃഷ്ണവാര്യർ

എൻ.വി. ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിെന്റ
ഡയറക്ടറായിരുന്ന കാലത്തു് േക�
ന്ദ്ര സർക്കാരിെന്റ ഒരു പദ്ധതി
അവിെട നടപ്പിലാക്കി. കുേറ െച�
റുപ്പക്കാർക്കു് വിവർത്തനത്തിൽ
പരിശീലനം നൽകുക എന്നതാ�
ണു് പദ്ധതി. എൻജിനീയറിങ്ങ്
ബിരുദധാരികളായ പത്തു േപർ. ഭാഷാ സാഹിത്യ�
ത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം േനടിയ പത്തുേപർ.
ചരിത്ര-സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര-രാഷ്ട്രമീമാംസയിൽ
ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികളായ പത്തുേപർ,
ജീവശാസ്ത്രം പഠിച്ച പത്തുേപർ, ഊർജ്ജതന്ത്രം-
ഗണിതം-രസതന്ത്രം പഠിച്ചു് ബിരുദാനന്തര ബിരു�
ദം േനടിയ പത്തുേപർ. അങ്ങെന അൻപതു േപ�
െരയാണു് പരിശീലനത്തിനു് െതരെഞ്ഞടുത്തതു്.
അവർക്കു പരിശീലനം നല്കാൻ അതതു വിഷയങ്ങ�
ളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരികളായ അഞ്ചു്
അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർമാർ. ഈ അൻപത്തിഅഞ്ചു
േപരുെട പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കാൻ എഡിറ്ററാ�
യി പി. ടി. ഭാസ്ക്കരപ്പണിക്കർ. എല്ലാത്തിനും മുക�
ളിൽ ഡയറക്ടറായ എൻ.വി.യും—അതായിരുന്നു
സംവിധാനം. എന്നും രാവിെല 8 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്കു് 2
വെര ആയിരുന്നു പരിശീലനം. അൻപതു് സബ്
എഡിറ്റർമാർക്കും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും സാമാന്യ�
ജ്ഞാനം കിട്ടണം എന്ന ഉേദ്ദശ്യേത്താെട പരിശീ�
ലനത്തിെന്റ ഭാഗമായി അവർ അൻപതു് പ്രഭാഷ�
ണങ്ങൾ േകൾേക്കണ്ടിയിരുന്നു. എന്നും രാവിെല 8
മുതൽ 10 വെര അത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ. ക്ലാസ്സിൽ പഠ�
നവിഷയം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയാവാം. ഇന്ത്യയു�
െട ശൂന്യാകാശ ഗേവഷണ ശ്രമങ്ങളാവാം, ആധു�
നിക ചികിത്സാസമ്പ്രദായങ്ങളാവാം, േകരളത്തി�
െന്റ സാമൂഹ്യനേവാത്ഥാന ചരിത്രമാവാം, ഭൂപരിഷ്ക�
രണ നിയമമാവാം-എന്തുമാവാം. അൻപതു വിഷ�
യങ്ങൾ, അൻപതു് വിദഗ്ധാദ്ധ്യാപകർ. അദ്ധ്യാപ�
കെര െതരെഞ്ഞടുത്തതും വിഷയങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച�
തും എൻ.വി-പി. ടി. ഭാസ്ക്കരപ്പണിക്കർ ടീം. ഞങ്ങൾ
അഞ്ചു േപരുെട ചുമതല ഈ വിദഗ്ദ്ധെര കണ്ടു് സമ�
യം തീർച്ചയാക്കി. പ്രഭാഷണ പരമ്പര പ്രാവർത്തി�
കമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു. രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച ക്ലാസ്സു�
കൾ ഭംഗിയായി നടന്നു.

പി. ടി.
ഭാസ്ക്കരപ്പണിക്കർ

ഒരു ദിവസം രാവിെല ഏഴു മണി
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, അന്നു് ക്ലാസ്സ്
എടുേക്കണ്ട ആൾ എെന്ന വിളി�
ച്ചുപറഞ്ഞു. അന്നു ക്ലാെസ്സടുക്കുവാ�
നാവില്ല, സുഖമില്ല എന്നു്. ഞാൻ
എന്തുെചയ്യും. ഓടി എൻ.വി.യുെട
മുന്നിേലക്കു്. വിവരം അറിയിച്ചു.
പകരം ഒരാെള കെണ്ടത്തണം. അേദ്ദഹത്തിനു്
ഭംഗിയായി ൈകകാര്യം െചയ്യാവുന്ന വിഷയവും �
േവണം.

“ആെരെയങ്കിലും സജസ്റ്റ് െചയ്യാനുേണ്ടാ?”എൻ.വി.
എേന്നാടു േചാദിച്ചു.

“ഉവ്വു്” ഞാൻ ൈധര്യമായിപ്പറഞ്ഞു.

“ഒരാളുണ്ടു്.”

“ആരാ?”

“എൻ.വി. കൃഷ്ണവാര്യർ.”

“ഞാേനാ?”

“മെറ്റാരാെള അരമണിക്കൂറിനകം കെണ്ടത്തി ഇവി�
െട എത്തിക്കുക അസാദ്ധ്യം.”

“ഞാൻ എന്തു പറയാനാണു്” അേദ്ദഹം ഒരു നിമി�
ഷം ആേലാചിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടു് േചാദിച്ചു:“ഞാൻ
നിഘണ്ടുക്കെളപ്പറ്റി പറഞ്ഞാേലാ?”

ഇേപ്പാൾ അമ്പരന്നതു് ഞാനാണു്. ഡിക്ഷണറി�
കെളപ്പറ്റി ക്ലാേസ്സാ? അങ്ങെന ഒന്നു് അേന്നാളം
ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുേപാലുമില്ല! എൻ.വി. തീർച്ചയാ�
ക്കി. “അതുമതി. എട്ടിനു് ഞാൻ വരാം.”

സമാധാനേത്താെട ഞാൻ ക്ലാസ്സ് നടക്കുന്ന ഹാളി�
േലക്കു് െചന്നു.

കൃത്യം എട്ടിനു് എൻ.വി. വന്നു. രണ്ടു മണിക്കൂർ
അേദ്ദഹം ഡിക്ഷണികെളപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു. ആ
ക്ലാസ്സിെനപ്പറ്റി ഓർക്കുേമ്പാൾ ഇേപ്പാഴും എെന്റ
അത്ഭുതവും അമ്പരപ്പും മാറുന്നില്ല. ഡിക്ഷണറി
നിർമ്മാണത്തിെന്റ മുെന്നാരുക്കങ്ങൾ, പദേശഖ�
രണം, പദനിരുക്തി, പ്രാേദശിക പദങ്ങളുെട സ്ഥാ�
നം, സാേങ്കതിക പദങ്ങൾ, ഉച്ചാരണം, ദ്വിഭാഷാ
നിഘണ്ടു, ത്രിഭാഷാ നിഘണ്ടു, സാേങ്കതിക പദ�
ങ്ങൾ മാത്രമുള്ള േകാശങ്ങൾ, പര്യായനിഘണ്ടു,
െതസാറസ്, അമരേകാശം, മലയാളത്തിെല നി�
ഘണ്ടുക്കൾ, വിേദശികൾ എഴുതിയ മലയാള നി�
ഘണ്ടുക്കൾ… നിഘണ്ടുവിെനപ്പറ്റി ഇത്രെയാെക്ക
പറയാനുണ്ടു് എന്നു് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതു്
അന്നാണു്. ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉരുവിട്ടു: “മെറ്റന്തി�
തിൻ േനർക്കു നമസ്ക്കരിക്ക സാഷ്ടാംഗമായ് നീ മല�
യാള ഭാേഷ…”

ഈ മഹാപണ്ഡിതൻ, തെന്റ കുലീനമായ നർമ്മ�
ത്താൽ ദീപ്തമാക്കിയ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ കൂടി ഓർ�
ക്കെട്ട. ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരു തവണ ക്ലാെസ്സടു�
ക്കാൻ വന്നതു് എെന്റ ഒരു പഴയ സഹപ്രവർത്ത�
കനാണു്. കാലടിയിെല േജാലി വിട്ടു് അേദ്ദഹം
അേമരിക്കയിേലക്കു േപായി. അവിെട പല സർവ്വ�
കലാശാലകളിലും പഠിപ്പിച്ചു. അവിെടവച്ചു് നരവംശ
ശാസ്ത്രത്തിലും ആർക്കിേയാളജിയിലും പരിശീലനം
േനടി. പണ്ടു് ഇംഗ്ലീഷ് ആണു് നാട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചിരു�
ന്നതു്. അന്നു് മലയാളത്തിൽ ചില െചറുകഥകളും
ചില യാത്രാവിവരണങ്ങളും എഴുതിയിരുന്നു. ഓേരാ
തവണ അേമരിക്കയിൽനിന്നു് വരുേമ്പാഴും േകരള�
ത്തിെന്റ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന ചില പദ്ധതികെളപ്പറ്റി
മന്ത്രിമാരുമായും ചില എം.എൽ.എ.മാരുമായി ചർ�
ച്ച നടത്തും. തിരിെകേപ്പാകും. അത്രതെന്ന. േകരള
ചരിത്രഗേവഷണത്തിെന്റ അപര്യാപ്തതകെളപ്പറ്റി�
യാണു് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പരിശീലനം േനടുന്ന
െചറുപ്പക്കാേരാടു് അേദ്ദഹം സംസാരിച്ചതു്. നമ്മുെട
ചരിത്രഗേവഷണത്തിെന്റ േപാരായ്മകെളപ്പറ്റി പറ�
ഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദഹം വികാരഭരിതനായി. വാചാ�
ലനായി. അദ്ധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തിരുന്ന എൻ.വി.െയ
േനാക്കി അേദ്ദഹം േചാദിച്ചു: “ഇവിെട േവണ്ടത്ര
ഉദ്ഖനനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുേണ്ടാ? നടക്കുന്നുേണ്ടാ?”

എൻ.വി. നിശബ്ദനായി ഇരിക്കുകയാണു്. പ്രസം�
ഗകൻ കത്തിക്കയറി. “ഇതാ ഇവിെട, ഇവിെട
കുഴിച്ചാൽ നമുക്കു് വിലെപ്പട്ട എെന്തങ്കിലും കിട്ടും.
ഇേല്ല?”

ഇത്തവണ എൻ.വി. ശാന്തനായി മറുപടി പറ�
ഞ്ഞു:“അറിയില്ല. കിട്ടാം, കിട്ടാതിരിക്കാം. പേക്ഷ,
ഒന്നു തീർച്ച. ഇവിെട കുഴിച്ചാൽ എെന്റ േജാലി
നഷ്ടെപ്പടും.”

സദസ്സിെന്റ െപാട്ടിച്ചിരി ഇേപ്പാഴും ഞാൻ േകൾക്കുന്നു.

അടുത്ത രംഗം ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞാണു്
ഉണ്ടായതു്. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ െചറുപ്പ�
ക്കാർക്കു് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകാൻ എത്തിയ�
തു് അന്നെത്ത ഉപമുഖ്യമന്ത്രി െക. കരുണാകരൻ
ആയിരുന്നു. അേദ്ദഹെത്ത സ്വാഗതം െചയ്യുന്നതി�
െന്റ ഭാഗമായി ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരി�
ച്ച രണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ നൽകിെക്കാണ്ടു് എൻ.വി.
പറഞ്ഞു: “ഞങ്ങൾ അഞ്ഞൂേറാളം പുസ്തകങ്ങൾ പ്ര�
സിദ്ധെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. അവയുെട എല്ലാം ഓേരാ
േകാപ്പി അേങ്ങയ്ക്കു തന്നാൽ െകാള്ളാം എന്നുണ്ടു്.
തന്നാൽ അതു െകാണ്ടുേപാകാൻ വിഷമമാവും…
” ഒരു നിമിഷെത്ത നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കുേശഷം എൻ.വി.
ഇത്രകൂടി പറഞ്ഞു: “െകാണ്ടുേപായാൽ അതിലും
വിഷമമാവും.” സദസ്സിെന്റ ചിരിയിൽ മന്ത്രിയും ഒരു
കാലുഷ്യവുമില്ലാെത പങ്കുേചർന്നു.

ഒരനുഭവംകൂടി. അതു നടന്നതു് കാലടിയിൽ വച്ചാ�
ണു് എൻ.വി. കുറച്ചുകാലം കാലടിയിൽ ആഗമാന�
ന്ദസ്വാമികൾ തുടങ്ങിയ സ്കൂളിൽ അദ്ധ്യാപകനായി�
രുന്നു. അന്നു് അേദ്ദഹം രചിച്ച പ്രാർത്ഥനാഗാനം
ആണു് “യദിനഭാതി സൂേര്യന്ദുതാരകം…” എന്ന ഗാ�
നം. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രേക്ഷാഭം കത്തിപ്പടർന്ന കാല�
ത്താണു് എൻ.വി. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പെങ്കടു�
ക്കാൻ േജാലി രാജിവച്ചതു്. സ്വാമിജിയുമായി അഭി�
പ്രായവ്യത്യാസം മൂലമായിരുന്നു രാജി എെന്നാരു
െതറ്റിദ്ധാരണ എങ്ങെനേയാ പരന്നിട്ടുണ്ടു്. അത�
ല്ല വാസ്തവം. എൻ.വി.ക്കും ആഗമനന്ദനും പരസ്പ�
രം വലിയ ആദരമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ആഗമാനന്ദ
സ്വാമികളുെട സ്കൂളിലാണു് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ടിക്ക�
റ്റിൽ നിയമസഭയിേലക്കു മത്സരിച്ച കുമാരേമേനാൻ
ഏെറക്കാലം അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നതു്. കമ്യൂണിസ്റ്റു�
കാരനായ െക.പി.ജി. നമ്പൂതിരി ആ സ്കൂളിെല ഭാ�
ഷാദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു. അവിെട മിഡിൽ സ്കൂളിെല
െഹഡ് മാസ്റ്റർ ആയി വിരമിച്ച രാഘവൻപിള്ള കാ�
ലടിയിെല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി േലാക്കൽ കമ്മിറ്റി
െസക്രട്ടറിയായിരുന്നു. അദ്ധ്യാപക നിയമനത്തിൽ
അെന്നാന്നും രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനകൾ ആശ്രമത്തി�
നു് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ക്വിറ്റ് ഇന്താ പ്രേക്ഷാഭം, രഹസ്യമായി നടത്തിയ
സാഹസികപത്രപ്രവർത്തനം, ഇെതാെക്ക ചരി�
ത്രത്തിെന്റ ഭാഗമായിക്കഴിഞ്ഞു. കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞു്
എൻ.വി. മാതൃഭൂമിയിൽ എത്തി. അക്കാലത്താ�
ണു് ആശ്രമത്തിൽ ഒരു േയാഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കു�
വാനായി അേദ്ദഹം എത്തിയതു്. പ്രസംഗത്തിനിട�
യിൽ എൻ.വി. പറഞ്ഞു:“സ്വാമിജിക്കു് ഈ െപരി�
യാറിെന്റ തീരത്തു് ജീവിതപ്രവാഹം േപാെല അനു�
സ്യൂതം ഒഴുകുന്ന ജലവിതാനത്തിേലക്കു േനാക്കി
ശാന്തനായി ഇരിക്കുവാനാണു് ഇഷ്ടം. എനിക്കാ�
കെട്ട, പുഴ തീരംതല്ലി കവിഞ്ഞു് കലങ്ങിമറിഞ്ഞു്
ഒഴുകുേമ്പാൾ അതിേലക്കു് എടുത്തുചാടി ഒഴുക്കിെന�
തിെര നീന്താനാണു് ഇഷ്ടം. അതാണു് ഞാൻ െചയ്ത�
തും. സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിെന്റ ചുഴിയിേലക്കു് ഞാൻ
എടുത്തുചാടി. സ്വാമിജി അേക്ഷാഭ്യനായി, അതു
േനാക്കി ഇരുന്നേത ഉള്ളൂ.” സദസ്സു് നീണ്ട ൈകയ്യടി�
യാൽ എൻ.വി.യുെട വാക്കുകെള അംഗികരിച്ചു.

തെന്റ ഊഴം വന്നേപ്പാൾ ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ
മറുപടി പറഞ്ഞൂ: “എൻ.വി. സാഹസികനാണു്.
കലങ്ങിമറിഞ്ഞ പ്രവാഹത്തിേലക്കു്, ജീവൻ പണ�
യെപ്പടുത്തി അയാൾ എടുത്തുചാടും; ഒഴുക്കിെനതി�
െര നീന്തും. കാരണം, അയാൾക്കു തീർച്ചയുണ്ടു്,
മുങ്ങിച്ചാവും എന്ന ഘട്ടം എത്തിയാൽ അയാെള
പിടിച്ചുകയറ്റുവാൻ ഇവിെട ഈ കരയിൽ ഞാനുണ്ടു്
എന്നു് !”

എൻ.വി. അേപ്പാൾ ചിരിച്ച ചിരി!

□
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https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%8E%E0%B5%BB.%E0%B4%B5%E0%B4%BF._%E0%B4%95%E0%B5%83%E0%B4%B7%E0%B5%8D%E0%B4%A3%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B5%BC
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%AA%E0%B4%BF.%E0%B4%9F%E0%B4%BF._%E0%B4%AD%E0%B4%BE%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B4%A3%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%BC
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%86%E0%B4%97%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B5%BB
https://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%86%E0%B4%97%E0%B4%AE%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B5%BB


എസ്.െക.വസന്തൻ
1935-ൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇടപ്പ�
ള്ളി കരുണാകരേമേനാെന്റയും തത്ത�
മ്പിള്ളി സരസ്വതിയമ്മയുെടയും മകനാ�
യി ജനിച്ചു. എം.എ. (മലയാളം) പിഎ�
ച്ച്.ഡി., എം.എ. (ഇംഗ്ലീഷ് ). ശ്രീശങ്ക�
രാ േകാേളജിലും ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാ�
ശാലയിലും അദ്ധ്യാപനം, േകരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ
അല്പകാലം അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ.

പ്രധാന കൃതികൾ: േകരള സംസ്ക്കാര ചരിത്ര നിഘണ്ടു,
നമ്മൾ നടന്ന വഴികൾ, പടിഞ്ഞാറൻ കാവ്യമീമാംസ
മലയാളികൾക്കു്, ജിൻക്രിസ്റ്റഫ് വിവർത്തനം. കൂടാെത
ഉപന്യാസം, േനാവൽ, െചറുകഥ, നാടകം എന്നീ ഇന�
ങ്ങളിലായി ഏതാനും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ.

പ്രധാന പുരസ്ക്കാരങ്ങൾ: േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
സമഗ്രസംഭാവനാ പുരസ്ക്കാരം, േകരള സാഹിത്യ അക്കാ�
ദമി ൈവജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥത്തിനുള്ള പുരസ്ക്കാരം, േകരള
ഹിസ്റ്ററി അേസാസിേയഷൻ പുരസ്ക്കാരം, എം.എസ്സ്. േമ�
േനാൻ പുരസ്ക്കാരം, ശൂരനാടു് കുഞ്ഞൻപിള്ള പുരസ്ക്കാരം.
അങ്കണം വിശിഷ്ട സാഹിതീ േസവാപുരസ്ക്കാരം, െക. ദാ�
േമാദരൻ പ്രസ്ക്കാരം.

ഭാര്യ: പി. േപ്രമ
മക്കൾ: ജയേദവൻ, ജയകൃഷ്ണൻ
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയ�
രായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടു�
ത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായ�
നക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്ക�
തിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപ�
േയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം
രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
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