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ഉഞ്ഛവൃത്തി

കഴിഞ്ഞ ആറുമാസക്കാലത്തു്—െകാേറാണക്കാലത്തു്—
കുത്തിക്കുറിച്ചവയിൽ ചിലതാണു് ‘ഉഞ്ഛ’ത്തിൽ.

സുഹൃജ്ജനപരിവൃതനായല്ലാെത ജീവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എെന്ന
ഈ െകടുകാലത്തു് തുണച്ചതു് െമാൈബൽ േഫാണും
സംസ്കൃതേശ്ലാകരചനയുമാണു്. സംസ്കൃതത്തിൽ അനുഷ്ടു�
പ്പിൽ മാത്രം എഴുതാേന എനിയ്ക്കു് ൈധര്യമുണ്ടായിരുന്നു�
ള്ളൂ. െകാേറാണക്കാലത്തു് ഞാൻ ദീർഘവൃത്തങ്ങളിേല�
യ്ക്കു് ‘കടന്നിരുന്നു.’ രചനാഭ്യാസെമന്നതിേലെറ െതല്ലും
പ്രാധാന്യമില്ലാത്ത ആ ആനുഷങ്ഗിക േശ്ലാകങ്ങെള
‘ഉഞ്ഛ’ത്തിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല—സാധ്വസ വശാദു്.

പേല പരിചയക്കാരും ബന്ധുക്കളും ഗുരുജനങ്ങളും കട�
ന്നുേപായ കാലവുമായിരുന്നു ഇതു്. ഒടുവിൽ എെന്റ അമ്മ�
യും കടന്നുേപായി.

ഞാൻ എഴുതുന്നെതന്തും സാഭിമാനം സശ്രദ്ധം വായി�
യ്ക്കാറുള്ള അമ്മ അവസാനം മറവിയുെട മൂടാപ്പിലൂെട
അവെയ െവറുേത േനാക്കി വിടാേറയുള്ളൂ.

അമ്മ ഒടുക്കം ശ്രദ്ധാപൂർവം വായിച്ച എെന്റ പടുകൃതി തു�
ടക്കത്തിൽ േചർത്തിട്ടുള്ള േശ്ലാകമാണു്. അതു വായിച്ച�
േശഷം ആേരാേടാ പറയുന്നതു േകട്ടു: “എന്തു കൃതം! കുട�
ത്തിെല വിളക്കാണു്.”

െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ മരിച്ചതറിഞ്ഞു്
തമ്പുരാെന്റ അമ്മ പറഞ്ഞുവേത്ര: “ബുദ്ധി കുറവായി�
രുെന്നങ്കിലും കുറച്ചു കാലം കൂടി ഇരുത്താമായിരുന്നു.”
അമ്മമാരുെട മുഗ്ധതകൾക്കിങ്ങവസിതിയുേണ്ടാ ഭുവന�
ത്തിൽ?

കുടത്തിെല വിളെക്കങ്കിലും വിളക്കാണേല്ലാ. ഞാൻ
ഉത്കർേഷച്ഛുവെല്ലന്നു് എന്നും പരാതിെപ്പട്ടിരുന്ന അമ്മ�
യുെട പിറന്നാളിന്നു്—കന്നിപ്പൂയം—ഞാൻ ഈ െകാച്ചുവി�
ളക്കു് െകാളുത്തിെവയ്ക്കേട്ട!

ആത്മാരാമൻ
നീഡം

൧൧൯൬ കന്നി ൨൫

3



नारायणीये दशकम् तृतीयम्
गायत्यशकंम् बहुशो जनोयम् ।
जाने न कािन स्ख लतािन ! तािन
नारायणः सवर्म् अपाकरोतु !॥

I have been singing the third Dashaka of Naraya-
neeyam several times unhesitatingly. Don’t know
how many errors I have committed! May Narayana
remove all of them!

നാരായണീയം ദശകം തൃതീയം
പാടുന്നു ഞാനും പലപാടും; എന്നാൽ
കാണാത്തതാകും പിഴെയാെക്കയും ശ്രീ-
നാരായണൻ തെന്നയകറ്റിടേട്ട!



രൂപ പബ്ലിേക്കഷൻസ്, ദില്ലി പ്രസാധനം െച�
യ്ത Akkitham: A Pictorial Autobiography
എന്ന പുസ്തകത്തിെന്റ ആമുഖം.

Akkitham Achyuthan
Nambudiri

This book is no ordinary autobiog-
raphy; nor is it written in the usual
manner. Simply because Akkitham
Achyuthan Nambudiri (b. 1926)
did not write it. I have chosen and
organised excerpts from his writ-
ings, speeches, interviews and pri-
vate conversations to retell his
life story. Indeed some entries have even been ‘con-
structed’; but every one of them could certainly have
been told by Akkitham. I have provided the entire
text including the two essays and all translations of
poems except those on pp. 166–171.

I had mooted the idea of a pictorial biography to
Akkitham sometime in 2006. He did not disapprove
of it; nor did he give his consent. He only commented
that howsoever you try, certain projects may not
come to fruition if their time has not come.

By the time the request was renewed in 2017, I had
garnered the support of his immediate family; in par-
ticular, his two sons. The elder of the two, Akkitham
Vasudevan, agreed to supply sketches; the younger
one, Narayanan, enthusiastically took up the job of
gathering ‘institutional’ support.

Akkitham Narayanan, the poet’s renowned artist
brother, promised to chip in wherever necessary
with the sketches. Artist Narayana Bhattathiri hap-
pily took up the job of designing the book. Several
friends, too numerous to be named, helped in many
ways by granting permission to make use of their
private portfolios, locating/restoring old photographs,
piecing together missing bits of information and the
like.

As it was envisaged, the book would have been text
scarce and illustration rich. The ideal proved unreal-
istic at many junctures. Besides, what was originally
meant to be a third person narrative transformed
into a first person account. It appeared opportune
because of the greater intimacy and authenticity it
afforded. Which was how the pictorial biography
project turned itself into an autobiography.

Akkitham avers that his life has hardly had any earth
shaking incidents. But it has been remarkably event-
ful. Quietly, but resolutely, he has gone against the
grain in many an issue—literary or otherwise. Many
are those who have attempted to downplay the pre-
eminence of Akkitham for extraliterary reasons. And
Akkitham has never been overly eager to play the in-
offensive game and be politically correct. Which is
why Akkitham is barely known beyond Kerala. This
book, therefore, hopes to introduce poetry enthusi-
asts across India and abroad to arguably one of the
foremost Indian poets of the bygone century.

Putting together this book has been a humbling ex-
perience for me. Here is my humble tribute to a poet
who has impressed me with his resolute honesty.

As we go to press, there is news that Jnanpith Puraskar
2019 will be presented to Akkitham at a virtual cere-
mony to be held shortly.



പരമദുഃഖം
—അക്കിത്തം

ഇന്നെലപ്പാതിരാവിൽചിന്നിയ പൂനിലാവി-
െലെന്നയും മറന്നു ഞാനലിഞ്ഞുനിൽേക്ക

താേന ഞാനുറക്കെനെപ്പാട്ടിക്കരഞ്ഞുേപായി;
താരകവ്യൂഹം െപെട്ടന്നുലഞ്ഞുേപായി!

കാരണം േചാദിച്ചില്ല പാതിരാക്കിളിേപാലും,
കാെറ്റൻ വിയർപ്പുതുള്ളി തുടച്ചുമില്ല.

ചാരെത്ത മരെമാറ്റപ്പാഴില െപാഴിച്ചില്ല,
പാരിടം കഥെയാന്നുമറിഞ്ഞുമില്ല.

കാലടിച്ചുവട്ടിെലപ്പുല്ലും കുലുങ്ങീെല;ന്നാൽ-
ക്കാര്യം ഞാെനാരാേളാടും പറഞ്ഞുമില്ല!

എെന്തെന്നനിക്കുേപാലും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത-
െതമ്മട്ടിലപരേനാടുണർത്തിടാവു?
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The Ultimate Anguish

Yesternight I stood in the glistening moonlight,
All alone, forgetting myself.
I burst into tears and screamed aloud;
The galaxies trembled all of a sudden.

Nightingales did not enquire why;
Nor did the night breeze wipe away my sweat.
The tree beside did not drop even a single leaf;
The world did not know a thing.

The grass beneath my feet did not even quiver;
Nor did I tell this to anyone.
How do I relate to others
What I myself cannot comprehend?
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ചിരിവരുന്നകാലം
—അക്കിത്തം

െവള്ളം കുറവാണു, ൈപപ്പിൽനിേന്നാേരാേരാ
തുള്ളിയായ് വീണു കുടം നിറയാൻ
എത്ര മണിക്കൂറു േവണേമാ? നമ്മൾക്കു
കുത്തിയിരുന്നിടാമിക്കലുങ്കിൽ.
െപാന്നിളെവയ് ലത്തു പായുന്ന വണ്ടികൾ
ചിന്നും െപാടിമണ്ണു തിന്നുെകാണ്ടും
തമ്മിൽ ത്തമാശ പറഞ്ഞുെകാണ്ടും സഖീ,
നമ്മൾക്കിരിക്കാം കുറച്ചുേനരം.
നിന്നഭിപ്രായെമന്താ, െണാരു കാര്യം ഞാ-
െനന്നിൽനിന്നിയ്യിെടക്കെണ്ടടുത്തു:
അമ്മിണീ, സത്യ, മീയൗവനകാലത്തു
ചുമ്മാ നമുക്കു ചിരിവരുന്നു!
കാലെത്തഴുേന്നറ്റു പല്ലുേതച്ചീടുേമ്പാൾ,
കാലിക്കു തീറ്റ െകാടുത്തിടുേമ്പാൾ,
കാപ്പിെവള്ളം വീണു ൈകത്തണ്ടെപാള്ളുേമ്പാൾ,
കണ്ണീർപ്പുകക്കലിപ്പൂറിടുേമ്പാൾ,
ഉച്ചയ്ക്കകങ്ങൾ െമഴുകിത്തുടെച്ചനി-
യ്ക്കൂരമുഴുവൻ വിലങ്ങിടുേമ്പാൾ,
മുല്ലയ്ക്കലന്തിത്തിരി െകാളുത്താൻേവണ്ടി
മുത്തശ്ശി നിന്നു പിരക്കിടുേമ്പാൾ,
പാതിരാസ്വപ്നത്തിൽ െഞട്ടിയൂണർന്നു ഞാൻ
േപടിച്ചരണ്ടു കിതയ്ക്കുേമ്പാഴും
ഊറിച്ചിരിച്ചു േപാകുന്നു ഞാനമ്മിണീ,
കാരണമില്ലാതി, െതന്തു കഷ്ടം!
ഞാനവസാനം നിരൂപിച്ചതിങ്ങെന-
യാ,ണതു വാസ്തവംതെന്നയേല്ല;
അമ്മിണി, സത്യ,മീ യൗവനകാലത്തു
ചുമ്മാ നമുക്കു ചിരിവരുന്നു!

***

അയ്യേയ്യാ! ഞായം പറയും തിരക്കിൽ ഞാ-
നക്കാര്യം തീെര മറന്നുേപായി:
എൻകുടം പാേട നിറഞ്ഞുതുളുമ്പിയി
െട്ടത്രേയാ േനരം കഴിഞ്ഞുവേല്ലാ!
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Time for Giggles

Water is scarce;
Dripping drop by drop from the tap.
How long will it take to fill the pot!
Let’s sit by this culvert for some time.
Watching the vehicles that pass by
Raising dust in the golden sun;
Let’s sit here cracking jokes.

What do you think?
Of late I realized this within.
O dear! In youth we tend to giggle for no reason.

As I brush my teeth in the morning,
As I feed the cows,
As I spill hot coffee and burn my wrist,
As smoky tears trickle down,
As I squat and scrub the floors till my hip aches,
As grandma scolds me for not lighting the lamp,
Or even as I wake up from a nightmare
And gasp for breath with fear,
O dear! I tend to giggle for no reason!

At last I realized it; isn’t it true?
In youth we tend to giggle for no reason.

O dear! In the bustle of chatter
I forgot all about it.
It’s long since my pot is overflowed!
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ജീേവാബ്രൈഹ്മവ
—അക്കിത്തം

അറിയാമച്ഛനാ ബ്രഹ്മ-
സൂത്രം മുഴുവെനങ്കിലും
ൈകയിെലേട്ടാർച്ചു കത്താഞ്ഞാൽ
പരുങ്ങിെക്കാണ്ടു നിൽക്കയായ് .

മകനാേട്ടാർെച്ചടുക്കുന്നു;
സ്വിച്ചിൽ, ബ്ബൾബ്ബിെന്റ വക്കിലും
കുഞ്ഞിൈക്കവിരേലാടുന്നൂ;
കത്തുന്നൂ േടാർച്ചു പിെന്നയും.

അവൻ െതാട്ടാൽ പാടിടുന്നൂ
േകടുപറ്റിയ േറഡിേയാ,
നിന്ന ൈടംപീസിെലസ്സൂചി
തുടങ്ങുന്നൂ പ്രദക്ഷിണം.

ചുണ്ടിൽച്ചിരിചുരന്നച്ഛൻ
നനയും കണ്ണടയ്ക്കേവ
ഉള്ളിൽച്ചമ്രം പടിഞ്ഞുംെകാ-
ണ്ടിരിപ്പുണ്ടാദിശങ്കരൻ.

മകെനപ്പുല്കുമച്ഛെന്റ
കാതിൽ മന്ത്രിപ്പു ശങ്കരൻ:
“ബ്രഹ്മ സത്യം ജഗന്മിഥ്യാ
ജീേവാ ബ്രൈഹ്മവ നാപരഃ”
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Jeevo Brahmaiva

Father knows the entire Brahmasutra by heart.
But if the electric torch doesn’t work,
He starts fumbling.

His son takes that torch
And runs his teeny fingers over
the switch and the bulb.
And lo! The torch shines again!

Once he touches,
The conked out radio starts singing;
And the hands of the dead timepiece start moving.

Father closes his eyes with a tearful smile.
Within him squats Adi Sankara;
He whispers in the ears of the father
hugging the son-

ब्रह्म सत्यं जग न्मथ्या जीवो ब्रह्मवै नापर : ।
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ഗീതാസാരം
—അക്കിത്തം

ൈചതന്യേദവൻ ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽ തീർത്ഥാടനം
െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാെളാരു വിസ്മയം കണ്ടു.
ഒരുവൻ വായിക്കുന്നു ഗീത; െതാട്ടടുത്തു മ-
െറ്റാരുവൻ െചവികൂർപ്പിച്ചിരിപ്പൂ കണ്ണീേരാേട.
“മനസ്സിലാവുന്നുേണ്ടാ താങ്കൾക്കു ഗീതാസാരം
മുഴുെക്ക?” േചാദിച്ചുേപായ് െപെട്ടന്നു
തീർത്ഥാേന്വഷി.
പറഞ്ഞൂ േശ്രാതാവതിന്നുത്തരം: “ഇല്ലങ്ങുേന്ന,
ഒെരാറ്റപ്പദംേപാലും മനസ്സിലായിട്ടില്ല!”

***

എങ്കിലിക്കണ്ണീരിന്നു കാരണെമെന്തന്നുെള്ളാ-
രങ്കലാെപ്പാടുകൂടി ൈച്ചതന്യേദവൻ നിൽെക്ക
കണ്ണീരിൽ കുളിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും േശ്രാതാേവാതീ:
“കണ്ണുെകാണ്ടിതാ, കാണുന്നുണ്ടു ഞാൻ
േതെരൻ മുന്നിൽ.
േതർത്തട്ടിൽ നിൽക്കും കൃഷ്ണനരുളിെച്ചയ്തീടുന്നു
പാർത്ഥെനാെടേന്താ; കണ്ണീെരൻ
കണ്ണിൽ തുളുമ്പുന്നു!”
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Essence of the Gita

Guru Chaitanya,
On a pilgrimage to South India,
Witnessed a wondrous sight.
One reading the Gita and
Another beside him in tears,
Listening intently.

“Are you able to make out the
Essence of the Gita in its entirety,”
Asked the pilgrim.

“No, not a word, my Lord”,
Replied the listener.

Then why these tears,
As Chaitanya wondered,
Clarified the listener–

“I see the chariot in front;
Krishna on the deck is speaking to Arjuna,
Don’t know what.
And tears well up in my eyes.”
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ചക്രം
—അക്കിത്തം

വിജയത്തിൻ ൈകകളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു
വിദ്യുന്മയെമാരു ചക്രം.
ഒരുമാത്രേപാലും കറക്കത്തിൽനിന്നതു
വിരമിച്ചേതാർമ്മയില്ലാർക്കും.
കണ്ണിന്നകെത്താരു കണ്ണുള്ളവർ ചില-
െരന്നാൽ പറവതുേണ്ടവം:
“തിരിയുേമ്പാൾ വർത്തുളെമങ്കിലുമിച്ചക്രം
തിരിയാതിരിെക്കച്ചതുരം.”
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TheWheel

In the hands of victory
Revolves a dazzling wheel.
No one remembers seeing it at rest,
even for a moment.
But those with an eye within the eye,
keep saying this–
“Though circular whilst in motion,
This wheel is but a square at rest.”
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ആത്മാരാമൻ
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഓടത്തു തളിയക്കാട്ടിൽ നാ�
രായണിക്കുട്ടിയുെടയും അന്നമനട ഐക്കര
കിഴിേയടത്തു് ഭാസ്കരേമേനാെന്റയും മകൻ.

സഹധർമ്മിണി: അംബിക
മകൻ: നന്ദു, സ്നുഷ: വിനീത.

കൃതികൾ: ‘തുടർച്ച’, ‘കാവ്യജീവിതം’ എന്നീ കവിതാഗ്രന്ഥ�
ങ്ങൾ; ‘പ്രശ്രയം’, ‘ബഹുരൂപി എൻ.വി.’, ‘ പ്രതിഭാനം’, ‘അവ�
ധാരിക’ എന്നീ വിമർശഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ‘Akkitham: A Pictorial
Autobiography’ എെന്നാരു ഗ്രന്ഥം ഇംഗ്ലിഷിൽ.



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 മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും 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 ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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