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ധർമ്മാംശുമാലിയുെട
അശ്രുകിരണങ്ങൾ

“മാനവാത്മാവിെല കണ്ണീർക്കണെത്ത നീ
മാനിപ്പീലിേപ്പാഴുെമെന്നേന്നാ?”

—ഗായകനും ഗായകനും

ദുഃഖേത്താടും ദുഃഖിതേനാടും അനുതാപം പ്രകടിപ്പി�
ക്കൽ (empathise) എക്കാലത്തും ഭാരതീയ കവി�
തയുെട ഒരു ഗുണൈവശിഷ്ട്യം (attribute) ആയി�
രുന്നു. ദുഃഖങ്ങളുെടയും സങ്കടങ്ങളുെടയും കൂെടയാ�
യിരുന്നു (ആവണം) കവി എന്ന ചിന്ത ആദികാവ്യ�
മായ രാമായണവും േരാദനെത്ത പിന്തുടരുന്നവനാ�
ണു് (രുദിതാനുസാരി) കവി എന്നു കാളിദാസനും
പറഞ്ഞുവച്ചിട്ടുണ്ടേല്ലാ. മാത്രമല്ല; അനുവാചകനിൽ
അശ്രു െപാടിപ്പിക്കുന്നതാണു് യഥാർത്ഥ കവിത
എന്നു രാമകഥെയത്തെന്ന മുൻനിർത്തി കാളിദാ�
സൻ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. കവിതേകട്ടു് ഏെതങ്കി�
ലും രാജസഭ ഒന്നടങ്കം കരഞ്ഞുേപായിട്ടുെണ്ടങ്കിൽ
അതു് രാമായണ ശ്രവണത്തിലൂെടയാണു്. ലവകുശ�
ന്മാരുെട വാത്മീകി രാമായണ പാരായണം േകട്ടു്,
പരിത്യക്തയായ സീതേയാടും ലവകുശന്മാേരാടും
അനുതാപം പ്രകടിപ്പിച്ചു് രാമെന്റ നൃപസഭ അപ്പാ�
െട, കാറ്റില്ലാത്ത പ്രാതകാലത്തു് മഞ്ഞുവീഴുന്ന വന�
സ്ഥലീേപാെല അശ്രു െപാഴിച്ചുവേത്ര!

“തദ്ഗീതശ്രവൈണകാഗ്രാ
സംസദശ്രുമുഖീ ബഭൗ
ഹിമനിഷ്യന്ദനീ പ്രാതർ
നിർവാേതവ വനസ്ഥലി”

(രഘുവംശം 15/65) എന്നു കാളിദാസൻ.

തെന്റ കവിതയിലുടനീളം അശ്രുവിെന വിഭിന്നാർ�
ത്ഥങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചു െകാണ്ടും മനുഷ്യ ജീവിത�
ത്തിെന്റ ബഹുതലസ്പർശിയായ വ്യവഹാരരംഗ�
ങ്ങളിൽ നിന്നു് അതിെന തെന്റ കവിതയുെട ഭൂമി�
കയിേലക്കു പറിച്ചു നട്ടുെകാണ്ടുമാണു് അക്കിത്തം
അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി എന്ന കവി മലയാളകവിത�
യിൽ അനന്യത (uniqueness) ൈകവരിക്കുന്നതു്.
അശ്രുവാരാശിയിൽ മുങ്ങിത്താഴാനല്ല; അതിൽ നി�
ന്നു് ഉയിർെത്തഴുേന്നൽക്കാൻ േവണ്ടിയാണു് അക്കി�
ത്തം തെന്റ കവിതയിൽ കണ്ണുനീരിെന പ്രതിഷ്ഠിക്കു�
ന്നതു്.

“കാണായതപ്പടി കണ്ണുനീെരങ്കിലും
ഞാനുയിർെക്കാള്ളുന്നു വിശ്വാസശക്തിയാൽ”

എന്നു് കവി ‘പണ്ടെത്ത േമശാന്തി’യിൽ തെന്റ
കവിതയുെട അശ്രുപ്രസക്തിെയ പുരസ്കരിക്കുന്നുണ്ടു്.

തെന്റ അന്തരാത്മാവിൽ സൗരമണ്ഡലങ്ങൾ ഉയിർ�
പ്പിക്കാൻ േവണ്ടി മാത്രമല്ല; മർത്ത്യജീവിതത്തിെന്റ
സാകല്യസങ്കീർണ്ണതകെള േവർതിരിെച്ചടുക്കാനു�
ള്ള ഉപാധികൂടിയാണു് അക്കിത്തത്തിനു കണ്ണുനീർ.
പി. കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുെട കവിതയിെല േകര�
ളീയ ഭൂപ്രകൃതിേപാെല, ഇടേശ്ശരിക്കവിതയിെല നീ�
തിേബാധെത്തേപ്പാെല അക്കിത്തം കവിതയിെല
കണ്ണുനീർ ഇഴേവർെപടാെത ആദ്യന്തം തെന്റ കവി�
തയുെട രാസത്വരകമായി (catalyst) വർത്തിക്കുന്നു.
ധർമ്മചിന്തയാകെട്ട, പ്രാപഞ്ചികമായ ആത്മീയ�
തയാകെട്ട, സുഖദുഃഖങ്ങളാകെട്ട; തെന്റ ഗുരുകല്പ�
നായ ഇടേശ്ശരിക്കു് സമാന്തരങ്ങൾ വിന്യസിച്ചുെകാ�
ണ്ടാണു് അക്കിത്തം എന്നും കവിതയിലൂെട സഞ്ചരി�
ച്ചതു്.

“ഹാ! രക്ഷയ്ക്കാത്മകർമ്മം ശരണം” എന്ന ധർമ്മ�
േബാധം ഇടേശ്ശരി പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ, (‘മാപ്പില്ല’) “നി�
ന്നിലിെപ്പാഴും ധർമ്മാനുഷ്ഠാനത്വര പേക്ഷ, നിർവ്വി�
ശങ്കമാണു്…” എന്നും (‘ആര്യൻ’—കരതലാമലകം)

“കനത്ത ധർമ്മക്കുരിെശാറ്റയ്ക്കു ചുമക്കുവാൻ
കരുത്താർജ്ജിെച്ചൻ മുതുെകെല്ലാന്നു
നിവർേന്നാെട്ട”

എന്നും (‘നാമം’—നിമിഷേക്ഷത്രം) അക്കിത്തം �
പറയും.

“നിനക്കാവിെല്ലാളിക്കാനീ
പ്രപഞ്ചക്കാട്ടു േചാലയിൽ
െതാട്ടാൽ െതാട്ടതു നീലയ്ക്കും
നീലക്കല്ലാെക കാരണം”

എന്നു് ഇടേശ്ശരി പറയുേമ്പാൾ (‘ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണേനാടു് ’)

“മൂകതാമധുരം നിെന്റ
മണിേവണൂക്തിൈവഖരി
ജഡാന്തരത്തിലും
ജീവസ്സിെനത്തട്ടിയുണർത്തേവ
പ്രതീചിയിൽ പ്രാചിയിലും
ചക്രവാളതടങ്ങളിൽ
പാതിെപാങ്ങിക്കാണുമാറുെതളിഞ്ഞും
മാഞ്ഞുമങ്ങെന
മാറിമാറിത്തുടിപ്പൂ നിൻ
നാനാവർണ്ണച്ചിലമ്പുകൾ”

എന്നു് അക്കിത്തവും പറയും. (‘ആകാശത്തിെന്റ
മക്കൾ’—മധുവിധുവിനുേശഷം)

ഈ ഗതാനുഗതികത്വം, ഈ പാരസ്പര്യം, ഈ സമ�
സർഗ്ഗദീക്ഷ, ഈ ദർശനം, ഈ േലാകവീക്ഷണം—
ഇവെയല്ലാം തെന്നയാണു്.

“ഇടയ്ക്കു കണ്ണീരുപ്പുപുരട്ടാ-
െതന്തിനു ജീവിതപലഹാരം”

എന്നു് (‘അമ്പാടിയിേലക്കു് വീണ്ടും’) ഇടേശ്ശരി പറ�
ഞ്ഞുെവച്ചിടത്തുനിന്നു് ഉരുവം െകാണ്ട കണ്ണീരായി
അക്കിത്തത്തിെന്റ കവിതയിലും രൂപം െകാണ്ടു്
തെന്റ കാവ്യപ്രപഞ്ചത്തിെന്റ സകലേകാണുകളി�
ലും വ്യാപരിക്കുന്നെതന്നു കാണാം. എവിെട കുഴി�
ച്ചാലും കണ്ണീർ ലഭിക്കുന്ന ഈ പ്രാപഞ്ചിക ദർശ�
നം മനുഷ്യെന്റ സ്ഥായീഭാവം േശാകമാണു് എന്നു
തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂെട ലഭിക്കുന്നതേത്ര!

ജലഗന്ധ പുഷ്പാർച്ചനകൾ െചേയ്യണ്ടുന്ന ശ്രാദ്ധക്കി�
ണ്ടിയിൽേപാലും അക്കിത്തം കാണുന്നതു് ജലമല്ല;
കണ്ണീരാണു്.

“കുക്ഷിയിെലന്തായിട്ടും
ൈകവിടാൻ കഴിയാത്ത
ശിക്ഷയാം ശ്രാദ്ധക്കിണ്ടി;
കിണ്ടിയിൽക്കണ്ണീർ െവള്ളം”

എന്നു കവി ‘ബലിദർശന’ത്തിൽ!

മാത്രമല്ല;

“ഇെതന്താണസ്മൽ
ബാഷ്പബിന്ദുക്കെളല്ലാം കൂടി-
യിരമ്പിെപ്പാന്തും െവള്ളെപ്പാ-
ക്കമല്ലേയാ ചുറ്റും!”

എന്നു കൂടി, അേത കവിതയിൽ അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഉേദ്വഗം തുടരുന്നുണ്ടു്.

അക്കിത്തത്തിനു േലാകെമന്ന സങ്കല്പം തെന്ന
കണ്ണീരിൽ നിഴലിച്ചു കാണുന്നെതേന്താ അതാണു്.

“അശ്രുവിൽ നിഴലിച്ചു
കാണ്മതാമുലകിെന്റ-
യാഹ്ലാദക്ഷണങ്ങളാം
ഞങ്ങളീ നക്ഷത്രങ്ങൾ”

എന്നേദ്ദഹം തെന്റ കന്നിസമാഹാരമായ ‘വീര�
വാദ’ത്തിൽത്തെന്ന പറയുന്നു (‘നക്ഷത്രചിന്ത’).

തെന്റ ആത്മാവിൽ സൗരമണ്ഡലങ്ങളുയിർപ്പിക്കു�
ന്നതിനും അന്യരുെട മനം അലിയിക്കുവാനും (“ഇനി
ഞാനുറെക്കപ്പാടാം ഭേദ്ര! മനമലിയിച്ചിടും ഗീതം”—
‘സംതൃപ്തി’—മധുവിധുവിനു േശഷം) ആണു് അക്കി�
ത്തം തെന്റ കവിതയിൽ അശ്രുവിെന പലതരത്തി�
ലും പല വിതാനത്തിലും വിന്യസിക്കുന്നതു്. പ്രത്യ�
ക്ഷത്തിൽ നാം കാണുന്ന േനത്രസ്രവെത്ത, അതു
മാത്രമായല്ല അക്കിത്തം കാണുന്നതു്. സാധാരണ
ഒരു കവി പറയുന്ന കണ്ണുനീരിെനക്കാൾ ആത്മീ�
യാർത്ഥതലങ്ങളുള്ള ഒരു വിതാനത്തിലാണു് അക്കി�
ത്തം തെന്റ ആർദ്രതയുെട അശ്രുബിന്ദുക്കെള പ്രതി�
ഷ്ഠിക്കുന്നതു്.

ഭൗതികമായി കണ്ണുനീർത്തുള്ളി ഒരു െവള്ളത്തുള്ളി�
േയാളേമാ മഞ്ഞുതുള്ളിേയാളേമാ മാത്രേമ വരൂ.
പേക്ഷ, അക്കിത്തത്തിെന്റ കണ്ണുനീർ, തെന്റ മനു�
ഷ്യപക്ഷ ഭാഗേധയത്തിെന്റ ഉദാത്തേസ്നഹധാര�
യാൽ അതിെന്റ വ്യാസം ആകാവുന്നത്ര വർദ്ധിപ്പി�
ക്കും. വ്യാസവർദ്ധനവു്, സ്വാഭാവികമായും അതി�
െന്റ വ്യാപ്തവും-വ്യാപ്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുമേല്ലാ.

പ്രകൃതി-പുരുഷ ദ്വന്ദ്വത്തിലധിഷ്ഠിതമായ കുടുംബം
എന്ന വ്യവസ്ഥ, അെല്ലങ്കിൽ സാമൂഹ്യക്രമമാണു്
ആദിമമനുഷ്യനിൽ (primitive man) നിന്നു് സം�
സ്കൃതമനുഷ്യനിേലക്കുള്ള (refined man) ആദ്യചു�
വടുവയ്പു്. േനടിെയടുക്കുേമ്പാൾ മാറ്റു കുറഞ്ഞു േപാ�
കുന്ന മേറ്റതു ചരിത്രേനട്ടങ്ങെളയും േപാെല ഈ
ആശയസ്വീകാര്യതയും ഇന്നെത്ത പുതിയ സാ�
മൂഹ്യക്രമത്തിേലാ കവിതാ പശ്ചാത്തലത്തിൽ�
ത്തെന്നേയാ അത്രേയെറ പുതുമെയാന്നും അവ�
കാശെപ്പടുന്നുണ്ടാവില്ല. ഏകപതി-പത്നി ബന്ധ�
ത്തിലധിഷ്ഠിതമായ കുടുംബം എന്ന പ്രതിഷ്ഠാപ�
നെത്ത പുതിയ േലാകക്രമത്തിൽ അത്രേത്താളം
മാറ്റുകൂടിയതായി ദർശിച്ചു് അക്കിത്തം ‘വാടാത്ത
താമരയും െകടാത്ത സൂര്യനും’ എഴുതുന്നതു് തെന്റ
യൗവനദശയിലാണു്.

വിവാഹത്തിെല പാണിഗ്രഹണം എന്ന കർമ്മ�
െത്ത മുൻനിർത്തി ‘മഞ്ചൽക്കാർ’ (മാനസപൂജ)
എന്ന കവിതയിലും ഏകപതി-പത്നിബന്ധെമന്ന
മനുഷ്യകുലത്തിെന്റ സാംസ്കാരിക മുേന്നറ്റെത്ത
ഇവ്വിധം കവി പുരസ്കരിക്കുന്നുണ്ടു്.

“ഒറ്റയ്ക്കു ചുമക്കുവാൻ ജന്തുവിന്നാകാ ഭാവി-
പ്പട്ടുമഞ്ചൽത്തെണ്ടന്നു നാമിേപ്പാളറിയുന്നു.
ഇരുേപർ േചർന്നാമഞ്ചൽ
െപാക്കുന്നേവർപ്പല്ലല്ലീ-
യിതഃപര്യന്തധ്രുവതാരമായസ്മൽഭൂവിൽ?”

േനരെത്ത പറഞ്ഞുവച്ച വ്യാപ്തവിസ്തൃതികേളറുന്ന
കണ്ണുനീരിേലക്കു തിരിച്ചുവരാം.

‘വാടാത്ത താമരയും െകടാത്ത സൂര്യനും’ എന്ന സു�
ഘടിതവും സുദൃഢവും സുന്ദരവുമായ കവിതയിെല

“തടമുലെനഞ്ചിലുടക്കി ദൃഢകരബന്ധമിണക്കി-
ച്ചുടുകനലുമ്മകേളകിശ്ശരണം തന്നവൾ…”

ആയ കിരാതസ്ത്രീയുെട ആദികിരാതനു മുന്നിലുള്ള
ത്മസർപ്പണത്തിെനാടുവിലാണു് തെന്റ കവിതയി�
െല കണ്ണുനീരിനു് അക്കിത്തം ഇങ്ങെന വ്യാപ്തവും,
(volume) വ്യാപ്തിയും, (reach) ഘനവും (density)
നൽകുന്നതു്.

“അവേളൽക്കും വെര
േനാവും നൂതനമധുരസമാധി-
യിലാണ്ടാൻ
അനുനിമിഷം കനേമറിവരുേന്നാ-
രശ്രു കണക്കാക്കാടൻ”

(‘വാടാത്ത താമരയും െകടാത്ത സൂര്യനും’—
മധുവിധുവിനുേശഷം)

വിന്യസിക്കാൻ സാധ്യത െതല്ലുമില്ലാത്തിടത്താണു്
അക്കിത്തം തെന്റ കണ്ണുനീരിെന (അങ്ങെന തെന്ന
പറയണമേല്ലാ) ഉത്തുംഗപദത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരി�
ക്കുന്നതു്. പുരുഷെന്റ ദുഃഖേമെറ്റടുക്കുന്ന പ്രകൃതിക്കു�
േമൽ, അവെന്റ അതുവെരയുള്ള അശ്രുസഞ്ചയെത്ത
മുഴുവൻ ഇങ്ങെനയല്ലാെത എങ്ങെനയാണു് ഒരു
കവി െകാട്ടിക്കുടയുക?

അനുവാചകൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരിടത്തു്
അക്കിത്തം തെന്റ കണ്ണുനീരിെന പ്രതിഷ്ഠിെച്ചന്നി�
രിക്കും. ഈ ഭൂമി തെന്നയും കനം െവച്ച ഒരു അശ്രു�
കണമാണു് അക്കിത്തത്തിനു് ! ഭൂമിയ്ക്കുേമൽ അക്കി�
ത്തം ആേരാപിക്കുന്ന ഈ കണ്ണുനീരിെന്റ അന്വയം
മനുഷ്യകുലത്തിെന്റ ഒട്ടാെകയുള്ള കദനത്തിെന്റയും
സങ്കടങ്ങളുെടയും ആകത്തുകയുെട അധ്യാേരാപമ�
ല്ലാെത മെറ്റന്താണു്? പ്രകൃഷ്ടമായ ‘ആകാശത്തി�
െന്റ മക്കളി’െല (മധുവിധുവിനു േശഷം) ആ വരികളി�
ങ്ങെനയാണു്.

“ഒരിക്കൽ നിൻ
തീവ്രതാപമടർന്നുരുകിവീഴേവ
അതിന്നുണ്ടായ േപരേല്ലാ
ഭൂമിെയന്നതനന്തേമ!”

സ്രഷ്ടാവായ വിശ്വാത്മകെന്റ ഉൾത്താപം തെന്നയാ�
ണു് കണ്ണുനീരായി ബഹിർഗമിച്ചടർന്നുവീണു്, ഭൂമി�
യായെതന്നവാദം ഒരുപേക്ഷ, ഭീമേസ്ഫാടനസിദ്ധാ�
ന്തം (big bang theory) േപാലുള്ളവ മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കു�
ന്ന ശാസ്ത്രത്തിനു സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിെല്ലങ്കിലും,
അനുവാചകൻ മനുഷ്യദുഃഖ സഞ്ചയെത്ത മുൻനിർ�
ത്തി എങ്ങെന സ്വീകരിക്കാതിരിക്കും?

‘നിത്യേമഘം’ കാളിദാസീയതയ്ക്കു മുന്നിൽ െചറുതി�
രി െകാളുത്തി വച്ചുള്ള െതാഴുതു പിൻവാങ്ങലാണു്.
അവിെടയും തെന്റ ചിരാർജ്ജിതവും ചിരപ്രതിഷ്ഠി�
തവുമായ അശ്രുവിെന വിന്യസിക്കാൻ അക്കിത്തം
മടി കാണിക്കുന്നില്ല.

“പ്രിയാ വിരഹദുഃഖത്തിനഗ്നിയാൽ
ധൂമപാളിയാൽ
നിശ്വാസവായുവാൽ
അശ്രുബിന്ദുവാൽക്കാല പൂരുഷൻ
മഴേമഘെത്ത നിർമ്മിച്ചു
പറപ്പിക്കുന്നു ലീലയായ്”

എന്ന ‘നിത്യേമഘ’ത്തിെന്റ തുടക്കം േനാക്കുക. േമ�
ഘം കാളിദാസനു് “ധൂമഃേജ്യാതിഃസലിലമരുതാം
സന്നിപാതം” ആണു്. അഗ്നിക്കും ധൂമത്തിനും കാ�
റ്റിനുെമാപ്പം യക്ഷെന്റ വിരഹദുഃഖെത്ത മുൻനിർത്തി
അശ്രുബിന്ദു എെന്നാരു അവിഭാജ്യഘടകത്തിനാൽ
കൂടി സമ്മാനിതമാണു് അക്കിത്തത്തിെന്റ േമഘം.
ഭൂസ്ഥിതനായ യക്ഷെന്റ തപ്താശ്രു കൂടി ആവിയായി
ഉയർന്നുെപാങ്ങി േമഘത്തിൽ ലയിച്ചു േചർന്നതാ�
െണന്നു അക്കിത്തത്തിെന്റ വാദമുഖെത്ത എങ്ങെന
സ്വീകരിക്കാതിരിക്കും അനുവാചകൻ?

“കാറ്റിലൂെടാരു കണ്ണീർമഴേമഘത്തിൻ തീരാ-
ച്ചീറ്റലായ് ശ്ലഥശുഷ്കപത്രമായ് പറക്കുേമ്പാൾ”

എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു് ‘പുതിയ പുരാവൃത്തം’ (മാന�
സപൂജ) തെന്റ േബാധ്യെത്ത ഒരിക്കൽക്കൂടി കവിത�
യിലുറപ്പിക്കുന്നുണ്ടു് അക്കിത്തം.

ശാസ്ത്രത്തിെന്റ വിേയാജിപ്പുകളും വിസമ്മതങ്ങളും
സർഗ്ഗക്രിയകളിൽ സാർത്ഥകമാവുന്നതിെന്റ മെറ്റാ�
രു ദൃഷ്ടാന്തമാണു് ‘െവണ്ണക്കല്ലിെന്റ കഥ.’ കല്ലിനു�
േപാലും കണ്ണീരു െപാടിയിക്കുന്നതേത്ര ‘െവണ്ണക്ക�
ല്ലിെല’ ഗാതാവിെന്റ പാട്ടു്. രാജസദസ്സിൽ ‘ആടും�
ചിലമ്പുകൾെക്കാപ്പിച്ച് ’ പാടാൻ നിർബന്ധിതനാ�
യി, തനിക്കുതെന്ന ‘അദമ്യ’നാെക വീണ അവെന്റ
കണ്ണീരുറച്ചേത്ര െവണ്ണക്കല്ലുണ്ടായതു് !

“കണ്ണുനീർത്തുള്ളിേയാ കാലത്തിൻ ശീതത്തിൽ-
ക്കല്ലായുറച്ചു വളർന്നു വന്നു.
മന്നിെലമ്പാടും പരന്നു, നാം െവണ്ണക്ക-
െല്ലന്നു വിളിപ്പതതിെനയേത്ര!”

ഗാതാവിനു് (കവിക്കു് ) അഭിലഷണീയമായ ഗാനം
കണ്ണീരിേന്റതാെണന്നു കൂടി വരികൾക്കിടയിലൂെട
അക്കിത്തം പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നുണ്ടു് ഇക്കവിതയിൽ.
അക്കിത്തം കണ്ണീരിെന്റ കവിയായതിൽ എന്തത്ഭുതം?

എന്തിനു േവണ്ടിയാണു കവി തെന്റ കവിതയിൽ
ആദ്യന്തം ഈ അശ്രുപ്രതിഷ്ഠാപനം നടത്തുന്നതു്?
ഈ േചാദ്യത്തിെന്റ ഉത്തരവും അക്കിത്തം തെന്ന
പറയും. സങ്കടത്തിെന്റ പ്രതിബിംബം മാത്രമല്ല
അക്കിത്തത്തിനു കണ്ണുനീർ. അതു് ജീവിതത്തിെന്റ
തിരിച്ചറിവും െവളിച്ചവും കൂടിയാണു്. ഈ കണ്ണുനീർ
താനായി സർഗ്ഗക്രിയയിൽ െകാണ്ടുവന്നതല്ല. അതു്
ചിരന്തനമാണു്. അതു് അമൃേതാപമവുമാണു്.

“ആയിരമശ്രുതരംഗിണി േചരുെമാരാഴി
കടഞ്ഞിട്ടുളവായീ
ഒരുവരസൗഭഗെമാരുവരസൗഭഗെമാരു സുധ
െപാരുളിൻ െപാരുൾേപാെല”

എന്നും “ആയിരമായിരമാണ്ടിനു മുന്നാലയത്തം
തൽ പീയുഷം” എന്നും പറഞ്ഞുെകാണ്ടാണു് അക്കി�
ത്തം തെന്റ കവിതയിെല കണ്ണീരിെന സമാേശ്ലഷി�
ക്കുന്നതു്.

(‘ഭാരതീയെന്റ ഗാനം’—ഇടിഞ്ഞു െപാളിഞ്ഞ േലാകം)

മാത്രമല്ല, ഊറി വരുന്ന ഈ കണ്ണീരിെന േലാക�
െത്ത ജയിക്കാനുള്ള മൗക്തികവുമാക്കുന്നുണ്ടു് കവി
തെന്റ കവിതയിൽ.

“ഊറും കണ്ണീർ തനിേയ മുത്തായ്
മാറുന്നുണ്ടാ മുത്താേല
നമ്മൾ ജയിപ്പൂ േശാകെത്തസ്സഖി
നമ്മൾ ജയിപ്പൂ നാകെത്ത”

ഒരിടത്തു് കണ്ണുനീരിെന കവി ഇങ്ങെന സുധയും മൗ�
ക്തികവുമാക്കുേമ്പാൾ അേത കണ്ണീരിെന മനുഷ്യ�
െന്റ അന്തരാത്മാവിനുള്ള േഭഷജവുമാക്കുന്നുണ്ടു്
അേദ്ദഹം.

“ആേവാ തമസ്സാൽത്തളരുെമൻ േനത്രത്തി-
ലാവിർഭവിക്കുന്ന കണ്ണുനീേര
നീയാവാമിജ്ജഡബ്രഹ്മാണ്ഡ-
േകാടിയിൽ ജീവാതു
കത്തിയിടുന്ന സൂര്യൻ!”

സ്രവണമാത്രയിൽ തനിക്കു് സൗരമണ്ഡലം കാ�
ണിച്ചുതന്ന അേത കണ്ണീരിെന കവി ജീവനൗഷധം
ആക്കുന്നു ‘െവളിച്ചം തിരഞ്ഞു് ’ എന്ന കവിതയിൽ.
(ഇടിഞ്ഞുെപാളിഞ്ഞ േലാകം)

എങ്കിലും മനുഷ്യെന്റ വറ്റാത്ത കണ്ണുനീരിെന പ്രതി
കവി ആകുലനാണു്. ആരാണീ കണ്ണുനീരത്രയും മനു�
ഷ്യനിൽ നിറച്ചു െവച്ചിരിക്കുന്നതു്?

“മിന്നും സ്ഫടികപാത്രത്തിൽ
നിറച്ചു െവച്ചിരിക്കുന്നു
നിന്നശ്രുകണെമാെക്കയും
മുന്നിലജ്ഞാത പൂരുഷൻ!”
എന്താണീയശ്രുക്കൾ ഒരിക്കലും വറ്റാത്തതു്?
“ഉറച്ചു മുത്തായ്ത്തീർന്നൂ നിന്നശ്രു
കാേറ്ററ്റമാത്രയിൽ
‘കാരണം?’ ഞാനുമാവിസ്മയത്താൽ
സ്തബ്ദ്ധൻ യുഗങ്ങളായ്”

ഒരുപേക്ഷ, ചുഴിഞ്ഞും ചാഞ്ഞും െചരിഞ്ഞും േനാക്കി�
യിട്ടും ഇഴേവർെപട്ടു കിട്ടാത്ത ഈ കണ്ണുനീരിെന്റ
പ്രഭവസ്ഥാനങ്ങൾ അേന്വഷിക്കാനുള്ള വിനീേതാ�
ദ്യമങ്ങൾ കൂടിയാണു് അക്കിത്തത്തിെന്റ കണ്ണീർ
കവിതകൾ. ജനിമൃതികളുെട നിഗൂഢവിസ്മയങ്ങൾ
േപാെലത്തെന്ന പ്രേഹളികാസ്വഭാവമാർന്നതാണു്
മാനുഷേശാകവും എന്നാവുേമാ കണ്ണുനീരിെന മുൻ�
നിർത്തി അക്കിത്തം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു്?

ഏകാത്മകവും ഏകാന്തവുമായ ദുഃഖത്തിൽ വില�
യം െകാള്ളുന്നേതാ, ൈവയക്തികം മാത്രേമാ അല്ല
അക്കിത്തം കവിതകളിെല അശ്രുപ്രവാഹം. െപാഴി�
ച്ചുകളേയണ്ട കണ്ണുനീർ െപാഴിച്ചുതെന്ന കളേയണ്ട
ദുഃഖമാണു്. തെന്റ മാത്രമല്ല സകല മനുഷ്യരുെടയും
തിര്യക്കുകളുെടയും സങ്കടമാണു് അക്കിത്തം കവിത�
യിൽ െപാഴിച്ചുകളയുന്നതു്. ‘നീലിയാട്ടിെല തണ്ണീർ�
പ്പന്തൽ’ എന്ന കവിതയിൽ (മനഃസാക്ഷിയുെട പൂ�
ക്കൾ) മൂസ എന്നയാൾ തെന്റ അനപത്യദുഃഖം മറച്ചു�
വയ്ക്കുന്നതിനായി തണ്ണീർപ്പന്തൽ നടത്തുന്നു. െപാടു�
ന്നെന “മക്കളിേല്ല?” എന്ന ഒറ്റേച്ചാദ്യത്തിനു മുന്നി�
ലാണു് അയാൾക്കു് താനടക്കിവച്ചിരുന്ന അശ്രുക്കള�
ത്രയും െപാഴിച്ചുകളേയണ്ടിവന്നതു്.

“ഒഴുകിേച്ചരും ധാരാവഹിയാം കണ്ണീരില-
െന്നഴുതിക്കേണ്ടെനാരു മൂർത്തിമദ്  വിഷാദെത്ത!”

വരികൾെക്കാടുവിെല മൂർത്തിമദ് വിഷാദം വിഷാ�
ദത്തിെന്റ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായും ഒരു മൂർത്തിയുേട�
തിനു സമാനമായ വിഷാദവുമായിത്തീരുന്നു അക്കി�
ത്തത്തിെന്റ കൃതഹസ്തതയ്ക്കുമുന്നിൽ.

അന്നന്നെത്ത െകാറ്റിനു വക കെണ്ടത്താൻ േവണ്ടി
ഓത്തുവായ് െകാണ്ടു് മീനുമിറച്ചിയും വിഴുേങ്ങണ്ടിവ�
ന്ന പണ്ടെത്ത േമശാന്തിക്കു് ഭൗതിക ജീവിതത്തിനു�
േവണ്ടി ആത്മീയത പണയം വേയ്ക്കണ്ടിവരുന്ന വിപ�
ര്യയം അക്കിത്തം തെന്റ പ്രകൃഷ്ടമായ കവിതയിൽ
കൃതതേയാെട വരച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആത്മീയതേയാ
ഭൗതികതേയാ ഏതാണു് മനുഷ്യൻ മുറുെകപ്പിടി�
േക്കണ്ടെതന്ന േചാദ്യത്തിനുത്തരം േതടാനും അക്കി�
ത്തത്തിനു് തെന്റ കവിതയുെട എക്കാലെത്തയും
വലിയ രാസത്വരകമായ (catalyst) കണ്ണീരിെനത്ത�
െന്നയാണു് കൂട്ടുപിടിേക്കണ്ടിവരുന്നതു്.

നാമം ജപിക്കാൻ നൽകിയ തുളസിമാലയുെട കു�
രുക്കൾ ഊണരി േനടുന്ന തിരക്കിൽ തെന്റ ൈക�
യിൽ നിന്നു് ഊർന്നു വീഴുകയാണു്, ‘തുളസിമാല’
എന്ന കവിതയിൽ (കരതലാമലകം). കുരുക്കൾ
മുഴുവൻ ഊർന്നു വീണു് അതിെന്റ നൂൽ മാത്രമാ�
യി കാരണപൂരുഷെന്റ മുന്നിൽ വീണ്ടുെമത്തിയാൽ
അവിെട നിന്നു് മെറ്റാന്നു കിട്ടിേയക്കാം. അേപ്പാഴും
വിശപ്പു തെന്ന മഥിക്കുന്നുണ്ടാകും. വിശപ്പു് ശാശ്വ�
തസത്യെമന്നിരിേക്ക (“നിത്യസത്യേമ ജന്തുവിൻ
പള്ളയിൽ കത്തിനിൽക്കുമനശ്വര ശൂന്യത” എന്നു്
‘കല്ലുടയ്ക്കുന്നവർ’—മാനസപൂജ, എന്ന കവിതയിൽ)
ഭൗതികമായി അതിെന്റ പൂരണത്തിനുദ്യമിെക്കത്ത�
െന്ന,

“ഊണരിേനടും തിരക്കിെലൻ കയ്യിൽനി-
ന്നൂർന്നു വീണീടും തുളസിക്കുരുക്കെള”

“കണ്ണീരുെകാണ്ടു കഴുകുക” എന്നതുമാത്രമാണു് കര�
ണീയം എന്നു കവി പറയുേമ്പാൾ ഒേര സമയം ഭൗ�
തികതയിലഭിരമിക്കുകയും ആത്മീയതെയ പുറം
തള്ളാതിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നതിനുള്ള ആധുനിക
മനുഷ്യെന്റ ഉപാധിയായി അക്കിത്തം കൂട്ടു പിടിക്കു�
ന്നതു് കണ്ണീരിെനത്തെന്നയാണു്.

ഒെരാറ്റ കവിതയിൽത്തെന്ന അക്കിത്തം കണ്ണീരി�
െന ഹർഷാശ്രുവായും തപ്താശ്രുവായും ചിത്രീകരി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. ‘കടമ്പിൻ പൂക്കൾ’ ആണു് ആ കവിത.
ഹർഷം പകരുന്നതിനുപകരം ആദ്യകവിതാ സന്ദർ�
ഭത്തിൽ സ്വപ്നത്തിെല കൃഷ്ണദർശനം രാധയിൽ
കണ്ണീരാണുയിർപ്പിക്കുന്നതു്.

“അവനുെട പവിഴച്ചുെണ്ടൻ
കവിളത്തുരസും േനരം
എന്നുെട കണ്ണുനിറഞ്ഞൂ, പീലി-
ക്കണ്ണുനനഞ്ഞും േപായി.”

ജഗന്നിയാന്താവിെന്റ മൗലിയിെല മയിൽപ്പീലി പ്ര�
ണയിനിയുെട (ഭക്തയുെട) അശ്രുക്കളാൽ നനയുന്ന
കവിതയിെല ഈ ചാരുദൃശ്യം അക്കിത്തം കവിത�
യിലല്ലാെത േവെറെയവിെട കാണും? ജഗത്ൈച�
തന്യവും മനുഷ്യ േചതനയും തമ്മിലുള്ള ഉപസ്ഥിത
സംേയാഗമല്ലാെത (close encounter) മെറ്റന്താണി�
തു്?

തുടർന്നു കവി പറയുന്ന ആധുനികഹൃദയം തെന്റ
കണ്ണുനീർ (തപ്താശ്രു) ആ കാരുണ്യവാരിധിക്കു മു�
മ്പിൽ (കൃഷ്ണസങ്കല്പത്തിനുമുന്നിൽ) സമർപ്പിക്കാൻ
േവണ്ടിയുള്ളതാെണന്നു പറയുന്നു.

“ഒരു െചറുതുള്ളിക്കണ്ണീരുണ്ടതു
കരുണാവാരിധി തൻ തിരുമുമ്പിൽ
അടിയറ െവയ്ക്കാൻ വേന്നൻ നിങ്ങളി-
ലാരാനവെനക്കണ്ടാേയാ?”

പ്രകൃഷ്ടവും അല്ലാത്തതുമായ ഒേട്ടെറ കവിതകളിൽ
അക്കിത്തം തെന്റ കവിതയുെട അവിഭാജ്യഘടക�
മായി കണ്ണീരിെന പ്രതിഷ്ഠിക്കുേമ്പാഴും കണ്ണുനീർ
എന്ന വാക്കു തെന്ന പരാമൃഷ്ടമല്ലാത്ത കവിതക�
ളിൽ േപാലും മിഴിനീരിെന തെന്റ കവിതയിലൂെട
അടിെയാഴുക്കാക്കി നിർത്താൻ അക്കിത്തം നട�
ത്തുന്ന േബാധപൂർവ്വമായ ഉദ്യമങ്ങളും പ്രസക്തമ�
േത്ര!

‘ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി’െല വിഖ്യാതമായ ആ വരിക�
ളിേല്ല?

“നിരത്തിൽ കാക്ക െകാത്തുന്നു
ചത്ത െപണ്ണിെന്റ കണ്ണുകൾ
മുല ചപ്പി വലിക്കുന്നു
നരവർഗ്ഗനവാതിഥി”

എന്നതു്. എവിെടയുണ്ടിതിൽ കണ്ണുനീർ എന്നു േചാ�
ദിച്ചാൽ ആ വരികൾ അനുവാചകഹൃദന്തങ്ങളിൽ
ബാക്കിവയ്ക്കുന്നതാണു് അന്യനുേവണ്ടി അക്കിത്തം
െപാഴിക്കുന്ന കണ്ണുനീർ എന്നു് ഉത്തരം പറേയണ്ടി
വരും.

അക്കിത്തം എന്ന മനുഷ്യൻ തകഴിേയാടും ഉറൂബി�
േനാടും മംഗേളാദയത്തിെല േഗാപാലൻ നായേരാ�
ടുെമാപ്പം ഊണുകഴിഞ്ഞുവരുേമ്പാൾ നട്ടുച്ചയ്ക്കു തൃ�
ശൂർ റൗണ്ടിൽ കണ്ട ദാരുണദൃശ്യം തെന്റ അന്തർമ�
ണ്ഡലങ്ങളിൽ രാസപരിണാമ വിേധയമായി ‘ഇതി�
ഹാസ’ത്തിൽ വരികളാെയത്തുേമ്പാൾ അതു കുെറ�
ക്കൂടി ഭീതിദവും ദാരുണവും ഇന്ത്യൻ വ്യവസ്ഥിതിക�
െളക്കുറിച്ചുള്ള േചാദ്യം െചയ്യലുമാവുന്നു. മരിച്ച ഒരു
സ്ത്രീയുെട കണ്ണിലുണ്ടായിരുന്ന െവളിച്ചമാണു് ഒരു
തിര്യക്കു് െകാത്തിെയടുക്കുന്നതു്. സ്തന്യപ വറ്റിയ, ജീ�
വനറ്റ, ഒരു മുലെഞട്ടിൽ അതുെണ്ടന്നു കരുതിയാ�
ണു് ഒരു നവജാതശിശു തെന്റ പശിയടക്കാനായി
അതു വലിെച്ചടുക്കാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നതു്. ഉള്ളടരുക�
ളിൽ േരാഗവും പീഡയും ദാരിദ്ര്യവും വികൃതചിത്രം
വരച്ചു വച്ച ഈ ഉപഗ്രഹചിത്രസമാനമായ ദൃശ്യം
(aerial picture) അന്യേനാടുള്ള ആത്മാനുതാപത്തി�
ലധിഷ്ഠിതമായ കണ്ണുനീരല്ലാെത മെറ്റന്താണു്?

പൂർണ്ണമായും അർത്ഥകല്പനകൾ വ്യവേച്ഛദിച്ചു നൽ�
കാത്ത (നൽകാൻ പാടില്ലാത്ത) ‘ഇതിഹാസ’ത്തിെല
തെന്ന

“അരിെവേപ്പാെന്റ തീയിൽെച്ച-
ന്നീയാം പാറ്റ പതിക്കയാൽ
പിേറ്റന്നിടവഴിക്കുണ്ടിൽ
കാണ്മൂ ശിശുശവങ്ങെള”

എന്ന വരികളിലും നിലീനമായി നിലെകാള്ളുന്നതു്
മനുഷ്യകുലെത്ത മുൻനിർത്തി കണ്ണുനീരിെന പ്രതി�
യുള്ള അക്കിത്തത്തിെന്റ ഉദ്വിഗ്നതകളേല്ലാ? ഒരു
വസ്തുവിെനക്കുറിച്ചു് (അശ്രു) ഒട്ടും പരാമർശിക്കാെത,
ആ വസ്തുവിെന്റ സ്വഭാവം വരികളിലാേരാപിക്കു�
ന്ന ഈ ഒരു മാന്ത്രികത, കവിയുെട ധർമ്മേബാധ�
ത്തിൽ നിന്നും ഉടെലടുക്കുന്നതല്ലാത്ത മെറ്റന്താണു്?

‘സ്പർശമണി’കളിൽ പറയുന്നേപാെല തന്നിൽ
തളം െകട്ടിനിന്ന സ്ഥാവരമായ അശ്രുക്കേളക്കാൾ
അന്യെന്റ കാരിരുേമ്പാളം കനത്ത തപ്താശ്രുക്കെള�
യേത്ര ഒരുപേക്ഷ, ഇക്കവി തെന്റ ധർമ്മവ്യസന�
മാർന്ന നണുത്ത കാവ്യസ്പർശം െകാണ്ടു് ഹിരൺമ�
യമാക്കി മാറ്റുന്നതു്.

“ൈകയിൽപ്പിടിച്ചെതഴുത്താണിതെന്നേയാ
കാരിരുമ്പായ്ത്തീർന്ന കണ്ണീേരാ”

എന്നാണേല്ലാ കവിയുെട തെന്ന വാഗ്സാക്ഷ്യം
(‘വിദ്യാരംഭം’—മാനസപൂജ).

എന്തുെകാണ്ടാണു് അക്കിത്തം എന്ന വലിയ കവി
തെന്റ കവിതകളുെട ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ലവെണ�
കസാരമായി കണ്ണീരിെന വിടാെത കൂടിയിരുത്തു�
ന്നതു്? ദുഃഖത്തിെന്റ ചിരസ്ഥായിത്വം കവി തെന്ന
തെന്റ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ടു്. “സത്യമനാദ്യ�
വിഷാദതമിസ്രം താേനാ?” (‘ക്വ ഭവൻ?’—മാനസപൂജ)
എന്ന തിരിച്ചറിവായിരിക്കാം അതു് ഉദ്േഘാഷി�
ക്കാൻ ഉന്നമിക്കുന്നതു്. അേതാെടാപ്പം തെന്ന ജീ�
വിതത്തിലുടനീളം പരിചരിച്ച ധർമ്മവ്യസനിതയും
ആവാം ഈെയാരു തിരിച്ചറിവിേലക്കു് അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കവിതെയ നയിച്ചതു്.

കണ്ണുനീർ തരുന്ന തിരിച്ചറിവിെനക്കുറിച്ചു് പ്രാണാ�
യാമം എന്ന കവിതയിലും (മാനസപൂജ) അക്കി�
ത്തം പറയുന്നുണ്ടു്.

“കണ്ണുനീർെകാണ്ടു കുതിർത്തിക്കുഴെച്ചാരു
മണ്ണുരുളയ്ക്കു േമലേല്ലാ
മുറ്റിത്തഴച്ചുവളരുന്നു നമ്മൾ തൻ
മുജ്ജന്മസൗഹൃദാേവശം.”

കണ്ണുനീർ നനച്ചു കുഴച്ച മണ്ണിൽ വളരുന്ന സൗഹൃദ�
ത്തിെന്റ ഓേരാ ചിനപ്പും ഓേരാ പുതിയ െവളിച്ചമ�
േത്ര നമുക്കു പ്രദാനം െചയ്യുന്നതു്.

“ഓേരാ ചിനച്ചത്തിൻ കമ്പിലും
പൂക്കുന്നേതാേരാ പുതിയ െവളിച്ചം”

എക്കാലത്തും അക്കിത്തം കവിതയുെട തായ്ത്തടി
േവർപിരിഞ്ഞു് ദ്വിമുഖഭാവമാർന്നതു് (dichotomous)
കണ്ണീരുറയുന്ന അധർമ്മത്തിേലക്കും പുഞ്ചിരി കായ്ക്കു�
ന്ന ധർമ്മത്തിേലക്കും ആയിരുന്നു.

അക്കിത്തത്തിെന്റ കാവ്യസപര്യ എെന്നന്നും ഒരു
ധർമ്മസമരമായിരുന്നു. ‘ധർമ്മസമരം’ (നിമിഷ
േക്ഷത്രം) എന്ന കവിതയിൽ അക്കിത്തം അതു പറ�
യുന്നുണ്ടു്.

“ധർമ്മം ധർമ്മം ധർമ്മം
തുരുതുെര വെന്നെന്റ വീടുവളയുന്നു
അവെയാടു െപാരുതാനായ് ഞാൻ
കാക്ക കരഞ്ഞാൽപ്പിടെഞ്ഞണീക്കുന്നു”

(ധർമ്മം എന്ന പദത്തിെന്റ ആദ്യപാദത്തിെല ആവർ�
ത്തനം മറ്റു വാക്കുകൾ കിട്ടാഞ്ഞല്ല അതു് തനിക്കത്ര�
േമൽ പ്രിയങ്കരമാെണന്നു കാട്ടാൻ േവണ്ടി കൂടിയാണു് )

സാധാരണ മനുഷ്യനു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അധർമ്മ�
മല്ലാത്ത പലതും അക്കിത്തത്തിനു് അധർമ്മമായി�
രുന്നു. ‘കാെട്ടലി’കളിൽ (നിമിഷ േക്ഷത്രം) അവ�
െയ

“തല്ലിടുേമ്പാൾ െതറിക്കുകയില്ലേയാ
െതല്ലുെചന്നിണെമെന്റ േദഹത്തിലും?”

എന്ന ധർമ്മചിന്തയും പാൽേവണെമന്നുള്ളതു െകാ�
ണ്ടു് ഇറച്ചി ഉേപക്ഷിച്ചുകൂെട എന്നുള്ള േചാദ്യവും
(‘േകാലാടുകൾ’—നിമിഷേക്ഷത്രം) ഓടക്കുഴലില�
േല്ല േവട്ടാളൻ കൂടുെവച്ചുള്ളൂ; തെന്റ െതാണ്ടയിൽ
കൂടുെവച്ചില്ലേല്ലാ, അതുെകാണ്ടു് അതിെന എന്തിനു
െകാല്ലണം എന്ന േചാദ്യവുെമല്ലാം കവിയുെട ധർ�
മ്മചിേന്താപാസനയുെട നിദർശനങ്ങളാണു്.

അധർമ്മെത്ത അപലപിക്കുക എന്നതു തെന്നയാ�
ണു് കവിക്കു ധർമ്മപാലനം. മനുഷ്യെന്റ നിത്യസ്ര�
വന്തിയായ അശ്രുവിെന തെന്റ കവിതയിലുടനീളം
പ്രതിഷ്ഠിച്ചും അതിെന സൂക്ഷ്മേവദിയായ തെന്റ വരി�
കൾക്കിടയിൽ വിന്യസിച്ചുമാണു് അക്കിത്തം തെന്റ
അധർമ്മത്തിെനതിരായുള്ള േപാരാട്ടം സാധ്യമാ�
ക്കുന്നതു്.

പ്രത്യക്ഷമായ േപാരിനു് െകൽപ്പില്ലാെത വരുേമ്പാൾ
മെറ്റന്തല്ല കവിക്കു് കരണീയം? അത്രതെന്ന സുവി�
ദിതല്ലാത്ത തെന്റ കണ്ണുനീർക്കവിതകളിൽ േപ്പാലും
അക്കിത്തം ശ്രദ്ധേയാെടയും പ്രതിബദ്ധതേയാെട�
യും ആണു് അശ്രുവിെന്റ പരിചരണം സാധ്യമാക്കു�
ന്നതു്. മുറുെകപ്പിടിക്കാൻ ഒരു ധർമ്മേബാധമുെണ്ട�
ങ്കിൽ, അതിെന വരികളിേലറ്റി, ഒരു ഈടുവയ്പായി
വരും തലമുറയ്ക്കു് കവിതയിലൂെട പകർന്നുനൽകാ�
നാവുെമങ്കിൽ കവി എന്തിനു് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആക�
ണം?

“കരളിലുദിപ്പൂ നിഭൃതം
കണ്ണീരിെല മർത്ത്യജന്മസായൂജ്യം”

(അേതകവിത)

എന്ന ആത്യന്തികതയിേലക്കു് കവി ഒടുവിെലത്തി�
േച്ചരുന്നതു് അങ്ങെനയാണു്.

കുഴിച്ചിടത്തും കുഴിക്കാത്തത്തിടത്തും കണ്ണീരിെന്റ
ഉറവുചാലുകൾ കെണ്ടത്തുന്ന അശ്രു പര്യേവക്ഷക�
നായ ഇക്കവിക്കു് കണ്ണീർ കെണ്ടത്താനാവാത്ത
ഒേര ഒരിടം ധർമ്മപാലന രംഗങ്ങളാണു്.

“എന്നിട്ടും െപാടിവീല കണ്ണുനീർ ഗിരികെള-
െയന്നേപാൽ സ്വധർമ്മേരണുക്കെള-
ത്താണ്ടിേപ്പാെക”

(‘പുഴു’—സഞ്ചാരികൾ)

സേന്ദശം േരഖീയവും (linear) വ്യക്തവും (clear)
ആണു്. ധർമ്മപാലനമേത്ര ദുഃഖവിനാശ പരിഹാരം!

ധർമ്മെമെന്തന്നറിഞ്ഞുെകാണ്ടുള്ള അധർമ്മാനു�
ഷ്ഠാനം (“ജാനാമി ധർമ്മം ന ചേമ പ്രവൃത്തി; ജാനാ�
മ്യധർമ്മം ന ചേമ നിവൃത്തി”—ധൃതരാഷ്ട്ര വചനം)
െവല്ലുവിളിയാകുന്നിടത്തു് ഗുഹകളിെലാളിച്ചിരിക്കുന്ന
ധർമ്മെത്ത േതടാെത (“ധർമസ്യ തത്വം നിഹിതം
ഗുഹായാം”) ദുഃഖത്തിനു് (അശ്രുവിനു് ) മറുവാക്കായി
ധർമ്മാനുഷ്ഠാനം നടത്താനാണു് അക്കിത്തത്തി�
െന്റ ആഹ്വാനം. ഹ്രസ്വമായ തെന്റ ‘വാഴ്വ് ’ പ്രപഞ്ച�
സ്രഷ്ടാവിനുള്ള ‘സാഷ്ടാംഗനമസ്കാര’മാകുന്നതും
ഈ ധർമപാലനെത്ത മുറുെക പിടിക്കുന്നതുെകാ�
ണ്ടാണു്. കണ്ണുനീരിെന െവല്ലുവാൻ ധർമ്മപാലനം
എന്ന സേങ്കതം ഉെണ്ടന്ന തിരിച്ചറിവു് അക്കിത്ത�
ത്തിനു ലഭിക്കുന്നതു് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത അതിെന്റ
ആചരണത്തിലൂെടത്തെന്നയാണു്. മേറ്റതു കവിക്കു�
ണ്ടാകും ധർമപാലനെത്തപ്പറ്റി ഇങ്ങെന പറയാനു�
ള്ള ചങ്കൂറ്റം?

“േലാകെത്ത തിരിച്ചറിയലാണു് കവിത; ജീവിത�
െത്ത യാർത്ഥ്യേത്താടു ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തന�
തായ മാർഗ്ഗം (Poetry is an awareness of the
world; a particular way of relating to reality)
എന്നു് ആെന്ദ്ര തർേക്കാവ്സ്ക്കി; Sculpting in time-
ൽ പറയുന്നു. കണ്ണുനീർ എന്ന ഒറ്റരൂപകെത്ത മുൻ�
നിർത്തി ജീവിതെത്തയും കവിതെയയും പുനർനിർ�
വചിച്ചു തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒേരെയാരു കവിേയ മലയാ�
ളത്തിലുള്ളൂ. അേദ്ദഹത്തിെന്റ േപരു് അക്കിത്തം
അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി എന്നു തെന്നയാണു്.

കണ്ണുനീരിെന്റ ഉറവിൽ താൻ നക്ഷത്രങ്ങെള കെണ്ട�
ത്തുന്നു എന്നു പറയുന്നു അക്കിത്തം തെന്റ ‘നിത്യത�
യുെട മന്ത്രം’ (ആലഞ്ഞാട്ടമ്മ) എന്നകവിതയിൽ.
കവിതയുെട ഏകകാചത്തിലൂെട വിദൂരസ്ഥമായ
ധർമ്മത്തിെന്റയും സമീപസ്ഥമായ അശ്രുവിെന്റ�
യും വിേശ്ലഷിതദർശനം അക്കിത്തം കവിതയുെട
അേനക ദൗത്യങ്ങളിെലാന്നാകുന്നു.

കണ്ണീരുേപാെല െതളിച്ചമുള്ള െവള്ളം എെന്നാരു
പ്രേയാഗം പ്രാേദശിക മലയാളത്തിലുണ്ടു്. കണ്ണീ�
രിനാൽ െതളിഞ്ഞ വാക്കുമാത്രമല്ല അക്കിത്തത്തി�
േന്റതു്. ആചമശുദ്ധിയുള്ളതും ആമഗ്നമാക്കും േതാ�
റും കാവ്യപിപാസ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമാണതു്. പു�
നർവായനകളിൽ വിഭിന്നാർത്ഥേദ്യാതകങ്ങളായ
എത്രെയത്ര അക്കിത്തം കവിതകളില്ല? അതിസാ�
ധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ആണു് അക്കിത്തം
കവിത കെണ്ടടുക്കുന്നതു് എന്നതാവാം ഇതിെന്റ
ബലതന്ത്രം. ഒരുപേക്ഷ, അക്കിത്തം കവിതകൾ
മലയാളത്തിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ േനടുന്നതു്; കാലെത്ത
അതിജീവിക്കുന്നതു േമൽപ്പറഞ്ഞ സർഗ്ഗൈചതന്യം
െകാണ്ടും ചിരസ്ഥായിയായ ജീവിതവീക്ഷണം െകാ�
ണ്ടും സർവ്വതലസ്പർശിയായ മനുഷ്യാനുഭവങ്ങളുെട
അനുധാവനം െകാണ്ടുമാണു്.

കണ്ണുനീർഗ്രന്ഥികൾ (Lachrymal Glands) സ്രവിപ്പി�
ക്കുന്നു എന്നു ശരീരശാസ്ത്രം നിർവ്വികാരമായി പറ�
യുന്നതിനുമപ്പുറെത്ത കണ്ണീരാണു് അക്കിത്തത്തി�
െന്റ കാവ്യഗ്രന്ഥികൾ സ്രവിപ്പിക്കുന്നതു്. കവി ബഹു�
ഭൂരിപക്ഷത്തിെന്റ പ്രതിനിധികൂടി ആയതുെകാണ്ടു്
അതു തെന്റ മാത്രം േശാകത്തിൽനിന്നു് ആവിർഭവി�
ക്കുന്നതല്ല. ഭൂമിയിെല സമസ്തമാനുഷരുെടയും (ചി�
ലേപ്പാൾ തിര്യക്കുകളുെടയും) കണ്ണീരു കൂടിയാണതു്.
ഈ കണ്ണീരിെന്റ അടിെയാഴുക്കായി വർത്തിക്കുന്ന�
താകെട്ട കവിയിൽ രൂഢമൂലമായിരിക്കുന്ന, ഇടിവാ�
ളുകെളേപ്പാലും കൂസാത്ത (“ഇതിനുള്ളിൽ ഞാൻ ചൂ�
ളിപ്പിടിച്ചാൽ ചൂളന്നുന്നുണ്ടിടിവാളുകൾ േപാലും വീ�
ശുന്നതാരായാലും”—ആമ—കരതലാമലകം) ധർമ�
പാലന വ്യഗ്രതയും ഹിംസവിേരാധവുമാണു്.

ഏതു ധർമ്മത്തിെന്റ തത്വം ആേണാ നാം ഗുഹക�
ളിൽ ഒളിച്ചുെവക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതു്
(‘ധർമസ്യ തത്വം നിഹിതം ഗുഹായാം’) അതിെന
ഒെട്ടാെക്ക മനുഷ്യ ജീവിത േകന്ദ്രത്തിേലക്കു് അക്കി�
ത്തം എന്ന മഹാകവി ആനയിക്കുന്നതു് തെന്റ കവി�
തകളിെല നിത്യസ്രവന്തിയായ അശ്രുസാന്നിധ്യ�
ത്താലാണു്. വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ താൻ
മനസ്സിൽ മൂർത്തിയായി കുടിെവച്ചിരിക്കുന്ന ധർമസൂ�
ര്യെന്റ രശ്മികൾ തെന്നയാണു് അക്കിത്തം കവിത�
കളിെല കണ്ണുനീർ. ധർമ്മാശ്രു സമന്വയത്തിലൂെട
ഇത്രമാത്രം തെന്റ ജീവിതത്തിെന്റ പത്തു പതിറ്റാ�
ണ്ടും കാവ്യസപര്യയിൽ വ്യാപരിച്ച മേറ്റതു കവിയു�
ണ്ടു് മലയാളത്തിൽ?

(‘കണ്ണുനീരിെന്റ സൗന്ദര്യം അക്കിത്തം കവിതക�
ളിൽ’ എന്ന വിഷയെത്ത അധികരിച്ചു് വള്ളേത്താൾ
വിദ്യാപീഠം നടത്തിയ പ്രബന്ധമത്സരത്തിൽ ഒന്നാം
സമ്മാനത്തിനു നൽകുന്ന പൗർണ്ണമി പുരസ്കാരത്തി�
നർഹമായ പ്രബന്ധം).

□
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പദ്മദാസ്
തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിെല െപരിങ്ങണ്ടൂരിൽ
1963ൽ ജനിച്ചു. തൃശ്ശൂർ േകരളവർമ്മ
േകാേളജിൽ നിന്നു് ബിരുദം. പബ്ലിക് റി�
േലഷൻസ്, ബിസിനസ് അഡ്മിനിേസ്ട്ര�
ഷൻ എന്നിവയിൽ പി. ജി. ഡിേപ്ലാമ.

ഇന്ത്യൻ െറയിൽേവ ട്രാഫിക് സർവ്വീസിൽ നിന്നു് െഡ�
പ്യൂട്ടി ചീഫ് െകാേമഴ്സ്യൽ മാേനജരായി സ്വയം വിരമി�
ച്ചു. ‘നഗരയക്ഷി’, ‘േദവീവിലാസം സ്കൂൾ’, ‘ഗുരുവായൂർ’,
‘ആൽബേട്രാസ് ’, ‘പൂക്കാെതയും വാസനിക്കാം’, ‘സ്വ�
പ്നത്തീവണ്ടി’ എന്നീ കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ. കുട്ടികൾ�
ക്കു േവണ്ടി ‘പന്ത്രണ്ടു േസാദരരും ഒരു െപങ്ങളും’ എന്ന
കവിതാപുസ്തകം. ‘അനുസ്മൃതികളുെട സൗഗന്ധികങ്ങൾ’
എന്ന വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുെട ഓർമ്മക്കുറി�
പ്പുകളുെട എഡിറ്റർ. സ്വാതി അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ കവി�
താ പുരസ്ക്കാരം, മലപ്പുറം ജില്ലാ അഡ്വക്കറ്റ്സ് ക്ലർക്ക്സ്
അേസാസിേയഷെന്റ ഇടേശ്ശരി അവാർഡ്, സംഘമിത്രം
കവിതാപുരസ്ക്കാരം, ഒ. വി. വിജയൻ കവിതാ പുരസ്ക്കാ�
രം, സംഗമസാഹിതി കവിതാ പുരസ്ക്കാരം, സൃഷ്ടി കവി�
താ അവാർഡ്, അക്കിത്തം കവിതാപ്രബന്ധത്തിനുള്ള
പൗർണ്ണമി പുരസ്ക്കാരം എന്നിവ ലഭിച്ചു.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മു�
തൽ 60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖ�
നങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ,
കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കി�
ലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<editors@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <editors@sayahna.org> എന്ന
ഇെമയിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുക�
ളാേയാ േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും
എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർ�
ത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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