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കവിതയുെട
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ
കവിയുെട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കവിതയുെട
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഒന്നല്ല. കവി സാമാന്യേനാ
അസാമാന്യേനാ ആവാം. കവിതയ്ക്കു് അസാമാന്യ
മാേയ പറ്റൂ. കവിെയ അതിജീവിക്കുന്ന കവിതക
ളിലല്ലാെത കവിതകെള അതിജീവിക്കുന്ന കവി
യിൽ നമുെക്കാരു ഭ്രമവുമില്ല. കവിയുെട ഉടലിൽ
ക്കായ്ച്ച മെറ്റാരുടലാണു് കവിതെയങ്കിലും അതിനു
കവിെയ കൂടാത്ത നിത്യമായ നിലനില്പുണ്ടു്. കവി
െയക്കൂടാെത ഉരുവം െകാള്ളിെല്ലങ്കിലും അതു് കവി
െയക്കൂടാെത നിലനില്ക്കും. കവിയുെട ഉേദ്ദശ്യെത്ത
ലംഘിക്കും.
“വജ്രം തുളച്ചിരിക്കുന്ന

രത്നങ്ങൾക്കുള്ളിലൂെട ഞാൻ
കടന്നു േപാന്നൂ ഭാഗ്യത്താൽ
െവറും നൂലായിരുന്നു ഞാൻ”
എന്നു വിനയം െകാള്ളാേന കവിയ്ക്കാവൂ. രത്നങ്ങൾ
ക്കതല്ലേല്ലാ? എങ്കിലും തീർത്തും ഭിന്നങ്ങളാണു്
കവിയുേടയും കവിതയുേടയും നിലനിൽപ്പുകൾ എന്നു
പറഞ്ഞു കൂട. സന്താനേഗാപാലെത്ത മുൻനിർത്തി
പൂന്താനെത്തപ്പറ്റി ൈവേലാപ്പിള്ളി എഴുതുന്നു:
“അനപത്യതാദുഃഖമീമട്ടിലറിേഞ്ഞാേന
അനവദ്യമീപ്പാനയീമട്ടു് പാടാനാവൂ.”

കുേചലെന വർണ്ണിക്കാൻ തനിക്കുള്ള അധികേയാ
ഗ്യതെയപ്പറ്റി രാമപുരത്തു വാരിയർ ഇങ്ങെന പാടുന്നു:
“ദീനദീനനാകെകാണ്ടും ഹീനനാകെകാണ്ടുേമറ്റം
ജ്ഞാനമില്ലാഴികെകാണ്ടു-

െമനിക്കീശ്വരൻ താേനക്കൂടി
തുണെചയ്കെകാണ്ടീവിധം ഗാനം െചയ്യുന്നു,
ഞാനല്ലാെത മതിയാകയിെല്ലന്നും നൂനം.”

എങ്കിലും പൂന്താനമല്ല സന്താനേഗാപാലത്തിെല
ബ്രാഹ്മണൻ. രാമപുരത്തു വാരിയരുെട ആത്മകഥ
യല്ല കുേചലവൃത്തം. പ്ലാവല്ല ചക്ക, പ്ലാവിനില്ലാത്ത
സ്വാേദാ മണേമാ ചക്കയിലുണ്ടു്. െചടിയല്ല പൂവു്,
െചടിയ്ക്കില്ലാത്ത നിറേമാ മണേമാ പൂവിലുണ്ടു്. ആ
പ്രേത്യക പ്ലാവിെല ചക്കേയ്ക്കാ ആ പ്രേത്യക െചടി
യിെല പൂവിേനാ ഉള്ള സവിേശഷതയ്ക്കു് പ്ലാവിേലാ
െചടിയിേലാ കാരണവുമുണ്ടാവാം.
ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾെക്കാന്നും പൂർണ്ണമായി െവ
ളിെപ്പടുത്താനാകാത്ത ഒരു തരം ൈവരുദ്ധ്യാത്മ
കമായ ബന്ധം കവിയും കവിതയും തമ്മിലുണ്ടു്.
ഉദാഹരണങ്ങൾ അപര്യാപ്തങ്ങളായ ഭൂപടങ്ങളാ
െണന്നു് ഒരു കവിതയിൽ േബാർെഹസു് സൂചിപ്പി
ക്കുന്നു. ഒരു നാട്ടുരാജ്യം അതിെന്റ ഭൂപരിധിയിെല
എല്ലാ വിശദാംശങ്ങേളയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന
ഒരു ഭൂപടം നിർമ്മിക്കുന്നു. ആ നാട്ടിെന്റ ഉപരിതല
ത്തിെന്റ അേത വലുപ്പത്തിലുള്ള, ഒന്നും വിട്ടു േപാവാ
ത്ത പ്രതിച്ഛായ േപാെലാരു, ഭൂപടം. നിവർത്തിെവ
ച്ചാൽ നാടുമൂടുന്ന ഒരു ഭൂപടം. ഉപേയാഗ്യമല്ലാത്ത
തിനാൽ സ്വഭാവികമായും ആ ഭൂപടം ഉേപക്ഷിക്ക
െപ്പടുന്നു. ആ നാട്ടിൽ പലയിടത്തും ഇേപ്പാഴും ഉപ
േയാഗ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട ആ ഭൂ
പടത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാമേത്ര. പ്രതിനി
ധാനം െചയ്യാനുള്ള വിഫലശ്രമങ്ങെള പരിഹസി
ക്കയാണു േബാർൈഹസു്. പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പ്ര
േദശെത്ത ആ പ്രേദശേത്തക്കാൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന
ഭൂപടങ്ങളാണു് കവിതകൾ, അതിലൂെട മെറ്റാരു രാ
ജ്യത്തിെന്റ ഭൂസ്ഥിതിയും ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു വിചി
ത്രമായ ഭൂപടം. അതിൽപ്പരമായിരിക്കുക എന്നതു്
കവിതയുെട മുഖ്യമായ ഉത്തരവാദിത്തവും.
അമ്മ മകെനയല്ല മകൻ അമ്മെയയാണു െപറ്റെത
ന്നു് ഓേരാ അമ്മയ്ക്കുമറിയാം:
“മുലയുണ്ണുെമാരുണ്ണിേയകിടും

പരമാനന്ദമറിെഞ്ഞാരമ്മയും
അവേനാടു കിനാവിെലങ്കിലും
പറയില്ലാ ജഗദീശ നിന്ദനം”
എന്നു് ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടും. കുേഞ്ഞ ഞാൻ
നിെന്നയല്ലേല്ലാ നീെയെന്നയേല്ല നിർണ്ണയിക്കുന്ന
തു? നീയേല്ല എെന്ന നിനക്കു േവണ്ടവിധത്തിൽ
കൽപ്പന െചയ്യുന്നതു? കവിയും കവിതെയ െപറുക
യല്ല, കവിത കവിെയ െപറുകയാണു്. കവിതക്കു്
രൂപം െകാടുക്കുേന്താറും രൂപെപ്പടുകയാണു് കവി.
(ശില്പിെയ ശില്പം രൂപകല്പന െചയ്യുകയാണു്. അതി
നാലാണു് പിഗ്മാലിയനു് തെന്റ രചനേയാടീ പ്രണ
യം). സൃഷ്ടിയിലൂെട സ്രഷ്ടാവു് നിലവിൽ വരുകയാ
ണു്. പൗരാണികരായ കവികെള േനാക്കിയാൽ
നമുക്കതു കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും. അവർക്കു് വസ്തു
താപരമായ ജീവചരിത്രങ്ങളില്ല. ഉള്ളതു് അവെരഴു
തിയ കാവ്യങ്ങൾ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു്
അവർക്കായി സൃഷ്ടിച്ച ജീവിതകഥകളാണു്. അഥ
വാ ഐതിഹ്യങ്ങൾ. േഹാമേറാ വാത്മീകിേയാ കാ
ളിദാസേനാ എഴുത്തച്ഛേനാ ഉണ്ണായിവാരിയേരാ
ഒന്നും അമ്മ െപറ്റ മക്കളല്ല. കവിത െപറ്റ അച്ഛന്മാ
രാണു്. ഇല്ലാത്തതു കാണാൻ കഴിഞ്ഞതു െകാണ്ടാ
ണു് േഹാമർ ഐതിഹ്യത്തിൽ അന്ധനായിത്തീർ
ന്നതു്. സാമാന്യ നിലയിൽ ദ്രഷ്ടാവിനു് അസാദ്ധ്യ
മായതു് അതി ൈവശദ്യേത്താെട േഹാമർ കണ്ടു.
രാമായണം ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന അപാരമായ ഏകാന്ത
തയുെട ൈപതൃകം ഒേരകാകിയുെട ആരും പങ്കിടാ
നാലില്ലാത്തതിനാൽ ദുസ്സഹമായിത്തീർന്ന പാപ
ഭാരത്തിെന്റ പരിണതഫലമാെണന്നു് പിൽക്കാലം
രത്നാകരകഥ സൃഷ്ടിച്ചു് േലാകം ഉൾെക്കാണ്ടു. രാജാ
വിെന്റ നീരസത്തിനു പാത്രമായി നാടു കടത്തെപ്പട്ട
യക്ഷനും ഇരുന്ന െകാമ്പു മുറിച്ച മണ്ടനായ കവിയും
തമ്മിൽ പിതൃപുത്ര ബന്ധമുണ്ടാവാെത വയ്യ. വാരി
യർ െകട്ടിയ മാലയുെട അതിശയം േപാെലാന്നു
െകാണ്ടല്ലാെത പിൽക്കാലത്തിനു് എങ്ങെനയാണു്
അസാമാന്യ ശില്പമായ നളചരിതെത്ത സാധൂകരി
ക്കാൻ കഴിയുക? മുൻകാലെത്ത പ്രേഹളികകെള
സാധൂകരിക്കാനായിരിക്കാം പിൽക്കാലത്തു് മിത്തു
കേളാ ഐതിഹ്യങ്ങേളാ സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നതു്. പ്രാ
ചീന ഹീബ്രു ജനത ആറു ദിവസെത്ത പ്രവൃത്തി ദി
വസങ്ങളും ഒരു ദിവസെത്ത ഒഴിവു ദിവസവുമായി
ആഴ്ചെയ ക്രമീകരിച്ചതിനു് എത്രേയാ പിന്നീടാവാം
ൈദവം ആറു ദിവസെത്ത പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കുേശ
ഷം ഒരു ദിവസം വിശ്രമിച്ചതു് എന്നു് ൈദവത്തി
െന്റ ചരിത്രകാരനായ െറസാ അസ്ലാൻ പറയുന്നു.
(GOD—A Human History by Reza Aslan). മനു
ഷ്യൻ ൈദവെത്ത സൃഷ്ടിച്ചു എന്നതിനാലാവാം
എല്ലാ മതങ്ങളുേടയും ൈദവത്തിനു മനുഷ്യത്വം
എന്ന പരിമിതി ഉണ്ടായതു്. പരിസ്ഥിതി നാശത്തി
നു ൈദവത്തിനു് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടു്. ൈദവം കടു
വയുേടേയാ പഴുതാരയുേടേയാ വൃക്ഷത്തിേന്റേയാ
ൈദവമല്ല, സംരക്ഷകനുമല്ല. നദിയുേടയും കാടിേന്റ
യും പർവ്വതത്തിേന്റയുെമാെക്ക മനുേഷ്യാപേയാഗ
പരമായ അർത്ഥേമ ൈദവത്തിനു് ഗ്രഹിക്കാനാ
വൂ. നിന്തിരുവടിയുെട േമശപ്പുറത്തു് മനുഷ്യരുെട നി
ഘണ്ടു!
കവിതയുെട നിർമ്മാണവസ്തു ഭാഷയാണു്. കഥ
യും നാടകവുമുൾെപ്പെട ഇതര സാഹിത്യരൂപങ്ങ
ളുെട മാദ്ധ്യമവും ഭാഷ തെന്നയാെണങ്കിലും അവ
ഭാഷയിൽ നിന്നു അവിഭാജ്യമല്ല. രണ്ടായി പിളർ
ന്നാൽ ജരാസന്ധെനേപ്പാെല ചത്തുേപാകും കവിത.
(ഇേപ്പാൾ മലയാളത്തിൽ സുലഭമായ വിവർത്തന
കവിത ഭാഷാ മാലിന്യമായിത്തീരുന്നുെണ്ടങ്കിൽ
അതിനു കാരണം കവിതയുെട മാദ്ധ്യമ പരമായ
വ്യതിരിക്തതയാണു് ). ഓേരാ കവിതയും അെത
ഴുതിയ കവിയുെട മാത്രമല്ല അെതഴുതെപ്പട്ട ഭാഷ
യുെട കൂടി സൃഷ്ടിയാണു്. The Armenian language
is the home of Armenian—Moushegh Ishkhan.

എഴുത്തച്ഛെനഴുതുേമ്പാൾ ചിറകു മുളയ്ക്കുന്നതു് ഭാഷ
യ്ക്കാണു്.
“അേപ്പാൾ നിനക്കു് പക്ഷങ്ങൾ നവങ്ങളായ്
ഉത്ഭവിച്ചീടുമതിനില്ല സംശയം.”

കാലാന്തരത്തിൽ വിനിമയേശഷി ക്ഷയിക്കുന്ന,
സമ്പാതിെയേപ്പാെല ചിറകു് കരിഞ്ഞു നിലത്തു വീ
ഴുന്ന, സാമാന്യഭാഷയുെട ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പു് മു
ഖ്യമായും കവിതയിലൂെടയാണു സംഭവിക്കുക. ഭാഷ
േയാളമാണു് മനുഷ്യൻ എന്ന വിറ്റ്ഗിൻസ്റ്റിയൻ കാ
ഴ്ചപ്പാടിൽ ആദ്യെമത്തിയതു കവിതകളാണു്. ഭാഷ
െയ ഉയർത്തിയാൽ മനുഷ്യെന ഉയർത്താം എന്ന
റിഞ്ഞതും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഉയിർെത്തഴു
േനൽക്കുന്നു എന്നു ക്രിസ്തുവിേനേപ്പാെല കവിതയ്ക്കും
പറയാനാവും.
മനുഷ്യൻ ഭാഷാമൃഗമാണു് (ലാങ്േഗ്വജ് ആനിമൽ).
ഇതര ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവരവരുെട അതിജീ
വനത്തിനനിവാര്യമായ വിനിമയസമ്പ്രദായങ്ങൾ
ഉെണ്ടങ്കിലും ഭാഷയില്ല.
അവരുെട വിനിമയത്തിെന്റ േസാഫ്ടു് െവയർ അവ
രുെട കയ്യിലല്ല, പ്രകൃതിയുെട കയ്യിൽ. ഭാഷ നിർ
മ്മിക്കാേനാ പുതുക്കാേനാ അപനിർമ്മിക്കാേനാ
അവർക്കാവതില്ല. മനുഷ്യനു് അതിജീവിക്കാൻ
വ്യാേക്ഷപകങ്ങളുെട ഉപേയാഗം മതിയാവുമായി
രുന്നില്ല. അങ്ങെന െസമാന്റിക്സം െസമിേയാട്ടിക്സം
ഇണങ്ങി യ സങ്കീർണ്ണഗംഭീരമായ ഭാഷയുണ്ടായി.
വാച്യവും വ്യംഗ്യവുമുള്ള, സൂചകങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളുമു
ള്ള ഭാഷ. കവിത േപാെല പറയാനാവാത്തതിെന്റ
ഭാഷയായിരുന്നു ഭാഷ തുടക്കത്തിൽ. ആദിയിൽ
വചനമുണ്ടായി എന്ന വാക്യത്തിൽ പിന്നീടുണ്ടായ
െതല്ലാം ഭാഷയിൽ നിന്നുണ്ടായി എന്ന തിരിച്ചറിവു
ണ്ടു്. ഭാഷ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഹാർഡ് െവയർ മനു
ഷ്യനു് െപാതുവായ സിദ്ധിയാെണങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത
ങ്ങളായ ഭാഷകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള േസാഫ്ടു് െവയർ
ഒേരാ സമൂഹവും േവെറ ഉണ്ടാക്കി. ഗൃഹമുണ്ടാക്കിയ
വൻ ഗൃഹസ്ഥനായ േപാെല ഭാഷ നിർമ്മിച്ചവൻ
ഭാഷകനായി. ഭാഷയിലൂെട മാത്രമായി പിന്നീടവ
െന്റ ഗതാഗതം. ഭാഷയുെട സാദ്ധ്യതേയാളമായി
അവെന്റ സാദ്ധ്യത. പറയാനാവാത്തതിനു് അസ്തി
ത്വമില്ലാതായി.
“കരുതുവതിഹ െചയ്യ വയ്യ െചയ്യാൻ

വരുതി ലഭിച്ചതിൽ നിന്നിടാ വിചാരം”
എന്നതു് ഈ ഭാഷ സൃഷ്ടിച്ച േലാകത്തിെല അസ്വ
സ്ഥതയുെട അന്തർഗ്ഗതമായി. അവെന്റ ഉണ്മയുെട
പ്രതിനിധാനമായി ഭാഷ മാറുകയല്ല, ഭാഷ സൃഷ്ടിച്ച
ഉണ്മ അവെന്റ ഉണ്മയായി മാറുകയാണു് െചയ്തതു്.
ഭാഷ സൃഷ്ടിച്ച പ്രേദശം യഥാർത്ഥ പ്രേദശേത്താളം
വലുതായിരുന്നില്ല. ഭാഷാപ്രേദശങ്ങൾ കൂടിയായ
സമൂഹ പ്രേദശങ്ങളിൽ അവർ െഞരുങ്ങിപ്പാർ
ക്കുന്നു.
പറയാത്തതു് േകൾക്കാനാവാത്ത, എഴുതാത്തതു്
വായിക്കാനാവാത്ത ഒരു പരിമിതേലാകത്തിലാ
ണു് ഭാഷാനന്തരം നമ്മൾ. “ഭക്ഷണമല്ലാെതാന്നും
ഭക്ഷിക്കാനില്ലിവിെട” എന്ന കുഞ്ഞുണ്ണിയുെട വരിയു
െട വിവക്ഷ ഭാഷയുെട കാര്യത്തിലാണു് കൂടുതൽ
പ്രസക്തം. ഭാഷയാൽ അനുവദനീയമായതിൽ
ഇംഗിതങ്ങൾ ചുരുക്കി, പത്തി താഴ്ത്തിക്കഴിയുന്നതി
നിടയിൽ അസംതൃപ്തമായ ചില സുമനസ്സുകൾ ഭാ
ഷയിൽനടത്തുന്ന അതിർത്തി ലംഘനങ്ങളായി
കാവ്യരചനെയക്കാണാം. കവിക്കു് ബാധകമായ
ഈെയാരതിർത്തിലംഘനത്തിെന്റ പ്രാതിനിധ്യം
വഹിക്കുന്നു എന്നതാണു് ആശാെന്റ നളിനി കാവ്യ
ത്തിെന്റ ഒരു പ്രസക്തി.
“കർഷകൻ കിണറിനാൽ നനയ്ക്കിലും
വർഷമറ്റ വരിെനല്ലു േപാലവൾ.”

എന്നു് ഈ സംതൃപ്തി പറയെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഏകവഴി
യായ ഈ േലാകത്തിെന്റ േപാരായ്മ
“സന്തതം മിഹിരനാത്മമേശാഭയും

സ്വന്തമാം മധു െകാതിച്ച വണ്ടിനും
ചന്തമാർന്നരുളിനിൽക്കുന്ന”

താമരയുെട അവസ്ഥ എത്ര ധന്യം, തേന്റേതാ എത്ര
അധന്യം എന്ന നളിനിയുെട അസ്വസ്ഥതയിലു
ണ്ടു്. േഗഹവും സുഖവുെമാെക്കവിട്ടു് അവിടം വിടാൻ
അവെള േപ്രരിപ്പിച്ചതു് ആ േലാകത്തിെല അവൾ
മാത്രം തിരിച്ചറിഞ്ഞ അപര്യാപ്തതകളാണു്. (ഒരാൾ
മാത്രം തിരിച്ചറിയുന്ന ചിലതാണു് ഏകാന്തത).
ആത്മഹത്യയിൽനിന്നവെള തടഞ്ഞ തപസ്വിനി
അവെള ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതു് വാക്കുകൾ െകാണ്ട
െല്ലന്നു് ഓർക്കാവുന്നതാണു്.
“െകട്ടിയാഞ്ഞു കര േകറ്റിയാശു ൈക

വിട്ടു നിന്നു കഥ േചാദിയാതവൾ
ഒട്ടെതൻ പ്രലപനത്തിൽ നിന്നറിെഞ്ഞാട്ടറിഞ്ഞു നിജ ൈവഭവങ്ങളാൽ.”
നിലവിലുള്ള മരുന്നുകളാൽ ‘അസാദ്ധ്യ േരാഗി’ സു
ഖെപ്പടുമായിരുന്നില്ല.
െചയ്യാനനുമതി ലഭിച്ചതിൽ ആനന്ദം കാണാൻ
കഴിഞ്ഞിരുെന്നങ്കിൽ അവൾക്കവിെട തുടരാമായി
രുന്നു. അവളുെട അഭാവം മരണത്തിെലത്തിക്കു
ന്ന വിധം അവെള പ്രാണനായിരുന്നു അച്ഛനമ്മ
മാർക്കു്. തെന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാെണങ്കിൽ ആ
സുന്ദരിക്കു നിരവധി. പേക്ഷ, തെന്റ കളിേത്താഴ
േനാെടാത്തു് കഴിഞ്ഞ നാളിൽ അവൾ ഒരു േനാക്കു
കാണാനിടയായ ആ നിരുപാധിക േസ്നഹത്തിെന്റ
സർവ്വതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായ സത്യേലാകം അവൾ
ക്കു നിൽക്കെപ്പാറുതി ഇല്ലാതാക്കി. അതു് അവൾ
വളർന്നേപ്പാൾ കൂെട വളർന്നു.
“േലാലനാര്യനുരുവിട്ടു േകട്ടാരാ
ബാലപാഠമഖിലം മേനാഹരം”

എന്ന വരി െകാണ്ടു് ആ സുഖകാലം സൂചിപ്പിക്കെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു. ‘അവർ’ പറഞ്ഞതല്ല, സ്വന്തം ഇഷ്ടം
പറഞ്ഞതു് അവൾക്കു േകൾക്കാെത വയ്യായിരുന്നു.
ഭാഷയാൽ കൂടി സാമാന്യവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട സമൂ
ഹത്തിെന്റ ഇച്ഛകൾക്കു പുറത്തുകടക്കുന്നു അവൾ.
‘ആ വഴിക്കു് പദമൂന്നിനാനവൾ’. ഒരു ലാേവാട്സി
യൻ വഴിക്കു്. പ്രതിസന്ധികൾക്കു േശഷമാെണങ്കി
ലും അവൾ തെന്റ ഈശെനക്കാണുന്നു. അയാളി
േപ്പാൾ സന്ന്യാസിയാണു്. സ്വന്തം േസ്നഹം പറഞ്ഞ
തിനാൽ നാടു വിട്ടവളാണവെളങ്കിൽ ‘േസ്നഹമൂലം
ഭുവന സംഗമം െവടിഞ്ഞു് ’ സന്യാസിയായതാണ
യാൾ. കണ്ടതും അവളയാെള അറിയുന്നുെവങ്കിലും
കണ്ടിട്ടും േകട്ടിട്ടും അയാളവെള അവളാഗ്രഹിക്കു
ന്ന വിധം അറി യുന്നില്ല. ഭാഷയുെട മദ്ധ്യസ്ഥത
യിൽ അവളസ്വസ്ഥയാകുന്നു. പാഴിേലാതി വിര
മിക്കേയാ, പറയാെതാഴിക്കുകിൽ തീരുേമാ, തെന്റ
സവിേശഷമായ േസ്നഹം ഭാഷയുെട പരിമിതിയാൽ
സാമാന്യമായി പരിണമിക്കുേമാ, എങ്കിൽ താൻ
മണ്ണിേനാ വിണ്ണിേനാ പറ്റുേമാ?
“ഇന്നു ഭാഷയിതപൂർണ്ണമിങ്ങേഹാ

വന്നു േപാം പിഴയുമർത്ഥ ശങ്കയാൽ.”

അയാളുെട ലക്ഷ്യം അവളെല്ലങ്കിലും അയാളാണു്
അവളുെട സകല ലക്ഷ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളുെട ലക്ഷ്യവും
“എെന്റേയക ധനമങ്ങു ജീവന-

െങ്ങെന്റ േഭാഗമതുെമെന്റ േമാക്ഷവും
എെന്റയീശ ദൃഢമീപദാംബുജത്തിെന്റ
സീമയിതു േപാകിലില്ല ഞാൻ.”
ധനേമാ ജീവേനാ േഭാഗേമാ േമാക്ഷേമാ ഭിന്നങ്ങ
ളായ േലാകത്തു നിന്നു് അെതല്ലാെമാന്നായ േലാ
കത്തിേലക്കു വന്നതാണവൾ. തെന്റ ഉണ്മെയ
ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിൽ അവൾ വിജയിക്കുന്നു. വ്യ
ഞ്ജിതാശയമായ ഭാഷയിൽ അവൾ തെന്റ ദൗത്യം
സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ‘ഹൃദയികളിങ്ങെന തെന്ന
ധന്യരാം’ എന്ന വരി നളിനിയ്ക്കാണിണങ്ങുക.
നളിനിെയ കവിതയുെട പവിത്രവും സാഹസികവു
മായ യാത്രയുെട പ്രതിരൂപമായി കണ്ടാേലാ? നില
വിെല അസമർത്ഥമായ ഭാഷയിൽ നിന്നു് അതതു
കാലത്തിേനെറക്കുെറ അപ്രാപ്യമായ ഭാഷയിേല
ക്കുള്ള ഒരു സാഹസിക യാത്രയായി. നളിനിയുെട
ഭാഷാ സേന്ദഹങ്ങളും അനശ്വരതേയാടുള്ള ആവ
ലാതിയും (നിത്യഭാസുരനഭശ്ചരങ്ങേള…) ആ ഏകാ
ന്തതീർത്ഥാടനവും ദിവാകരസ്പർശേത്താെട സം
ഭവിച്ച േമാക്ഷവും ദിവാകരനിൽ അതുണ്ടാക്കിയ
പരിണാമവും എല്ലാം കവിത അതിെന്റ തീർത്ഥാട
നത്തിൽ െകാതിക്കുന്നവ. നിലവിലുള്ള ഭാഷെയ
ഉല്ലംഘിച്ചും അപനിർമ്മിച്ചും കുമാരനാശെന്റ കവിത
സാക്ഷാത്കരിച്ചതു് നളിനി സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചേതാ
ളമേല്ല? മുമ്പാരും നടന്ന വഴിയല്ല, യാത്രയിെല
ന്തു സംഭവിക്കും എന്നുറപ്പില്ല, സാ ക്ഷാത്ക്കാര
േത്താെട കർത്താവു് ജീവന്മുക്തയാ (നാ) യിത്തീരും
എെന്നല്ലാമേല്ല നളിനിെയേപ്പാെല ആശാെന്റ കാ
വ്യകലയും പറയുന്നതു്. ആശാെന്റ ഏതാെണ്ടല്ലാ
കാവ്യങ്ങളുെടയും നിർവ്വഹണഘട്ടങ്ങളിൽ കവി
തയ്ക്കുണ്ടായ ഉയർച്ച നളിനിക്കുണ്ടായ േമാക്ഷത്തി
നു സമാനം. ‘കന്യേകവല സുഖം സമാസ്വദിച്ചന്യ
ദുർല്ലഭമേലാകസംഭവം’ എന്നു പ്രകാശകനായ
ദിവാകരൻ ആ പരിണാമത്തിനു സാക്ഷ്യവും പറ
യുന്നു. ഉന്നതയായ ഭാഷകയുെട േമാക്ഷം അന്യ
ഥാ സാദ്ധ്യമല്ലാതിരുന്ന ഭാഷണം തെന്നയേല്ല?
മുന്നറിവില്ലാത്ത വടിവിെന്റ ആവിഷ്ക്കാരമാണു് കാ
വ്യകല എന്നേല്ല ‘ആർക്കും നിൻ വടിവറിയില്ല’
എന്നാശാൻ കാവ്യകലെയകുറിച്ച് പറഞ്ഞതിലും.
അസാദ്ധ്യതയുെട സാക്ഷാത്കാരം ഒരുപേക്ഷ,
എല്ലാ കലകളുേടയും ലക്ഷ്യമാെണങ്കിലും ഭാഷെയ
നവീകരിച്ചു െകാണ്ടതു സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന
തു കവിതയുെട മാത്രം ലക്ഷ്യം. അല്ലാെത സാദ്ധ്യ
മല്ല എന്നതും. സംസാരമുൾെപ്പെട മെറ്റല്ലാ ഭാഷാ
മാദ്ധ്യമങ്ങൾക്കും മതിയായതു് കവിതക്കു മതിയല്ല.
നളിനിയിെല പരേദശീേമാക്ഷയാത്രക്കു് ഏതാണ്ടു്
സമാനമാണു് എല്ലാ കാവ്യയാത്രകളും.
“ഭാഷകളാഴം കാണാെപ്പാരുളറിയുേമ്പാ
ളാളുകെളന്തിനു കലഹിക്കുന്നു!”

എന്നിടേശ്ശരിയുെട മിണ്ടാപ്രാണികൾ. വാേക്കറ്റ
ങ്ങൾക്കതീതമായ വാേക്കറ്റം! കാണാെപ്പാരുളറി
യാനുള്ള ഭാഷായാത്രയുെട വാഹനമായിരിക്കുക
കവിതയുെട ഉത്തരവാദിത്തമേത്ര. പറയാനാവാ
ത്തതു പറയുക എന്ന ആദിമ ഭാഷാധർമ്മം കവി
തയിൽ പുത്തനായിത്തുടരുന്നു. ഭാഷയ്ക്ക നഷ്ടെപ്പട്ട
കാവ്യശക്തി കവിതയിൽ ഉയിർെത്തഴുേനൽക്കു
ന്നു. അതുവെര സാദ്ധ്യമല്ലാതിരുന്നതു സാധിക്കയും
െചയ്യുന്നു. “എനിക്കിതു വയ്യായിരുന്നു പച്ച മരമായി
രുന്നേപ്പാൾ.”
ഇതര വൃത്തികളിൽ ആവിഷ്ക്കരിക്കാനാവാത്ത
ആത്മതത്ത്വെത്ത ആവിഷ്ക്കരിക്കാനാവാം ഒരാൾ
കാവ്യവൃത്തിയിേലക്കു വരുന്നതു്.
“പറഞ്ഞാൽ േനരാവാത്ത ചിലതുണ്ടാവാം ഭൂവി
ലതിനാലാവാം കർത്താവുടലീവിധമാക്കി.”

എന്ന പണിക്കരുെട വരിയിെല കർത്താവിെന കാവ്യ
കർത്താവായും കാണാമേല്ലാ. കവിത എ ന്ന ഉടൽ
ഇേപ്പാൾ അയാൾെക്കത്താത്തതിേലെക്കത്തുന്നു.
വാക്കുകൾ അവയുെട യഥാശക്തിയിൽ പ്രത്യക്ഷ
െപ്പട്ടുെകാണ്ടു് അനാവിഷ്കൃതമല്ലാത്തതു് ആവിഷ്ക്കരി
ക്കാൻ അയാെള തുണയ്ക്കുന്നു. അടിെയാഴുക്കുകൾ
സമന്വയിക്കെപ്പടുന്നു. ആസകലത്തിെന്റ ഉദ്ഗ്രഥ
നം. ഉണ്മയുെട ആവിഷ്ക്കാരം ഉജ്വലമായി സാക്ഷാ
ത്കരിക്കെപ്പടുന്നു. സാക്ഷാത്ക്കാരേത്താെട വിര
മിച്ച നളിനി ശരീരം േപാെല അയാളുെട ശരീരവും
വിരമിക്കുന്നു. അവിേയാഗമായ സുഖത്തിെന്റ ഈ
ഉടൽ േലാകർക്കായി സമർപ്പിതം! എഴുേന്നേറ്റാ
എന്ന േചാദ്യം അസുഖ ബാധിതനായ ഒരാെളക്കുറി
ച്ചാവുേമ്പാൾ അതിെലാരല്പം കാവ്യഭംഗി കലരുന്നു.
ആ െവളിച്ചം അണഞ്ഞു എന്നു െനഹ്റു പറഞ്ഞ
തു് അങ്ങെനയല്ലാെത പറയാനാവാത്ത ഒരഭാവ
െത്ത ആവിഷ്കരിക്കാൻ. ഇരുട്ടിൽ നിൽക്കുെന്നാ
രാൾ െവളിച്ചത്തിനു േചാദിക്കുേമ്പാൾ ഭാഷയുെട
ഗദ്യധർമ്മെത്തയാണു് ആശ്രയിക്കുന്നെതങ്കിൽ
െവളിച്ചത്തിൽ നിൽക്കുെന്നാരാൾ െവളിച്ചം, െവ
ളിച്ചം എന്നു േചാദിക്കുേമ്പാൾ ഭാഷയുെട കാവ്യധർ
മ്മത്ത ആശ്രയിക്കുകയാണു്. ഗദ്യത്തിെല സുചക
(signifier) സൂചിത (signified) ബന്ധം നിയതമാ
ണു്. കവിതയിേലതു് അനിയതമാണു്.
“വിട്ടയക്കുക, കൂട്ടിൽ നിെന്നെന്ന ഞാെനാട്ടു വാനിൽ പറന്നു നടക്കെട്ട,”

എന്നതു് കൂട്ടിെല പക്ഷിയുെട അവസ്ഥയ്ക്കു സമാന
മായ അസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ആരുെടയും
ഭാഷയാണു്. തടവിൽ കഴിയുന്ന ഏതു ബന്ധിയും
അതിലൂെട പറയെപ്പടുന്നു. സൂക്ഷ്മമായ അർത്ഥ
ത്തിൽ ഏവരും ബന്ധികളായതിനാൽ അതാരു
േടയും അന്തർഗതവുമാണു്. െക. ജി. ശങ്കരപ്പിള്ളയു
െട കവിത േചാദിക്കുേമ്പാെല ആട്ടിേയാടിച്ച തിണ്ണ
വിെട്ടത്ര ദൂരം, ഇേല്ല? ‘എനിക്കുമുണ്ടായിരുന്നൂ സു
ഖം മുറ്റിയ നാളുകൾ’ എന്ന വരി സമഷ്ടിയിൽ വൃഷ്ടി
മുങ്ങിേപ്പായ കാലത്ത വൃക്തിയുെട ആത്മഗതവു
മുൾെക്കാള്ളുന്നു. ‘ഗുണവുമനവധി േദാഷമായി േത’
എന്ന ഹംസത്തിെന്റ അന്തർഗ്ഗതം നിർഭയ എന്ന
ഡൽഹിെപ്പൺകുട്ടിക്കു മാത്രമല്ല വിേയാജിപ്പുകൾ
തുറന്നു പ്രകടിപ്പിച്ചതിനാൽ പിടിയിലായ നീതിമാ
ന്മാർക്കുമിണങ്ങുന്നതാണു്. വാക്കിെന്റ, വാക്യത്തി
െന്റ, കാവ്യത്തിെന്റ പ്രതീകാത്മകത ഉപേയാഗെപ്പ
ടുത്തിെക്കാണ്ടാണു് കവിത പ്രവർത്തിക്കുന്നതു്. പിറ
െക എത്തിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന മൃത്യുവിൽ നിന്നു് അഭ
യം േതടിേയാടുന്ന മാർക്കേണ്ഡയനിൽ മർത്ത്യൻ
മുഴുെക്ക പ്രതിനിധീകരിക്കെപ്പടുകയേല്ല.
“അവിെടെച്ചെന്നത്തുവാൻ

കുതിപ്പു മർത്ത്യൻ ഭവാൻ
അമരസകല്പത്തിൻ തളരാച്ചിറേകാെട.”
(മർത്ത്യൻ എന്ന ഭാരതീയപദെത്തക്കുറിച്ചറിവുണ്ടാ

യിരുെന്നങ്കിൽ ൈഹ െദഗർ തെന്റ തത്ത്വചിന്താപ
ദ്ധതിയിൽ അതിെന മുഖ്യസ്ഥാനത്തു് െവേച്ചെന).
ആ ഒറ്റപ്പദത്തിലുള്ള ദർശനസാരെത്ത അകമഴി
ഞ്ഞു െകാണ്ടാടുന്നുണ്ടു് ഇടേശ്ശരിയുെട ‘മാർക്കേണ്ഡ
യൻ’. ‘വാതിലി’ൽ ഞാനിങ്ങെന എഴുതി.
“പണ്ടു് കാലെമത്തുമ്മുേന്ന

െഞട്ടറ്റുവീണ പൂവിെനപ്പറ്റി
പാടിയിട്ടുണ്ടയാൾ
അതുവെര വഴി മുട്ടി നിന്നവർ
അതിലൂെട അകത്തു് കടന്നു
ഒന്നിന്നുമില്ല നില; അവരറിഞ്ഞു.
പിന്നീടയാൾ ആനെയക്കുറിെച്ചഴുതി
അതുവെരയാരും അവനവെന
ഇത്ര മുഴുത്ത രൂപത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല
നിഗ്രേഹാത്സുകം േസ്നഹവ്യഗ്രെമങ്കിലും
ചിത്തം, അവർ വിറയാർന്നു.
ഒരിക്കലയാൾ പാലെത്തക്കുറിെച്ചഴുതി
അതിലൂെട മറുപുറെത്തത്തീ പലരും
അതുവെരെയാന്നിനും
മറുപുറമുണ്ടായിരുന്നില്ല
ക്രൂരേത നീ താനേത്ര ശാശ്വതസത്യം.”
വായനക്കാരുെട പങ്കാളിത്തത്തിലൂെടേയ കവിത
നിറേവറുന്നുള്ളു. ‘ഭവാെനാഴിെഞ്ഞാരുമില്ലതുമിവൾ
ക്കു േകൾക്കുവാൻ’ എന്നു് നളിനി ദിവാകരനില
േന്വഷിച്ചതു് ആ പങ്കാളിേയയെല്ലന്നു് പറയാനാവി
ല്ല. ദിവാകരൻ എത്ര മികേവാെടയാണു് അവെള
മധുരീകരിക്കുന്നതു് ? മികച്ച കവിത വായിക്കുന്ന
ഓേരാരുത്തരും അതിലൂെട അവരവരുെട കവിത
ആരചിക്കുകയാണു്. നീറ്റ്െഷയുെട സരതുഷ്ട്ര പറയു
ന്നു: എനിക്കു് അനുചരർ (followers) േവണ്ട സഹര
ചയിതാക്കൾ (co-creators) മതി. കവിയുെട അന്തർ
ഗ്ഗതവും ഇതാണു്. അതായിരിക്കുക എന്നതിേന
ക്കാൾ അതിലൂെട ആയിരിക്കുക. അതിലധികം
ആയിരിക്കുക. കവിതയുെട ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന
വിഷയം കവിതയുെട സാമൂഹ്യധർമ്മേമാ രാഷ്ട്രീയ
പ്രതിബദ്ധതേയാ അവഗണിച്ചു എന്നു കതരുതു്. മു
മ്പു പറഞ്ഞ േപാെല കവിത ഒരതിസൂചകം (excessive
signifier) ആണു്. കവിതയ്ക്കു് കവിതയായിരുന്നു
െകാണ്ടല്ലാെത, അതിലൂെടയല്ലാെത, ഒരുത്തരവാദി
ത്തവും നിർവ്വഹിക്കാനാവില്ല. പറയുന്നതിലൂെടയും
പറയുന്ന ഒരു രൂപം, അങ്ങെനയല്ലാെത പറയാനാ
വാത്തതിെന്റ രൂപം സൃഷ്ടിക്കുകയാണു് കവിയുെട
ഉത്തരവാദിത്തം. ഒരു രൂപവും കിട്ടുന്നില്ല എന്നു്
നാമുഴലാറിേല്ല, ഇേപ്പാഴാെണാരു രൂപം കിട്ടിയ
തു് എന്നു നാം ആശ്വസിക്കാറിേല്ല, ആ രൂപത്തിനു
സമാന്തരമായ ഒരു നിവൃത്തിമാർഗ്ഗമാണു് കാവ്യ
രൂപവും. ഭദ്രരൂപമായിരിക്കുക എന്ന കവിതയുെട
ഉത്തരവാദിത്തവുമായി ആവുന്നത്ര ഐക്യെപ്പടുക
യാണു് കവിയുെട മുഖ്യ ഉത്തരവാദിത്തം എേന്നാർ
മ്മിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഈ പ്രഭാഷണം.
(കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല മലയാളം—േകരള

പഠന വിഭാഗത്തിെന്റ സുവർണ്ണജൂബിലി പ്രഭാ
ഷണ പരമ്പര ഉദ്ഘാടനം െചയ്തു െകാണ്ടുള്ള പ്ര
ഭാഷണം)
□

കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ

കവി, േനാവലിസ്റ്റ്, ഉപന്യാസകാരൻ,
സാഹിത്യവിമർശകൻ, സാംസ്കാരിക നി
രീക്ഷകൻ. 1952-ൽ പാലൂകാട്ടിൽ ശങ്ക
രൻ നായരുേടയും നാരായണി അമ്മയു
േടയും മകനായി ജനനം. കവിതകൾക്കു
പുറെമ ഒരു സാംസ്കാരിക നിരീക്ഷകെനന്ന നിലയിലു
ള്ള അേദ്ദഹത്തിെന്റ േലഖനങ്ങളും സഹൃദയശ്രദ്ധ േന
ടിയവയാണു്. േകാഴിേക്കാട് ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ്
േകാേളജിൽ മലയാളം അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു. മാധ്യ
മം ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ അേദ്ദഹം എഴുതിയിരുന്ന േലഖനപ
രമ്പരയുെട സമാഹാരമാണു് ‘ഈ കണ്ണടെയാന്നുെവച്ചു
േനാക്കൂ’ എന്ന ഗ്രന്ഥം. ‘അവർ കണ്ണുെകാണ്ടുേകൾക്കു
ന്നു’, ‘ഒഴിഞ്ഞ വൃക്ഷച്ഛായയിൽ’, ‘േകാന്തല’, ‘സമയപ്ര
ഭു’, ‘വീണപൂവും മറ്റുപ്രധാന കവിതകളും’, ‘തത്സമയം’,
‘ഇത്രമാത്രം’, ‘നിഴലാട്ടം: ഒരു ചലചിത്ര േപ്രക്ഷകെന്റ
ആത്മകഥ’, ‘മെറ്റാരുവിധമായിരുെന്നങ്കിൽ’, ‘ഒരു മുടന്ത
െന്റ സുവിേശഷം’, എന്നിവയാണു് മറ്റു കൃതികൾ. ഇത്രമാ
ത്രം എന്ന കഥ അേതേപരിൽ ചലച്ചിത്രമായിട്ടുണ്ടു്.

അവാർഡുകൾ

ബഷീർ അവാർഡ് (കവിതയുെട ജീവചരിത്രം), േദാഹ
പ്രവാസി മലയാളി അവാർഡ് (സമഗ്ര സംഭാവൻ),
േഡാ. ടി. ഭാസ്കരൻ അവാർഡ് (കവിതയുെട ജീവച
രിത്രം), വി. ടി. കുമാരൻ അവാർഡ് (കവിതകൾ), ശാ
ന്തകുമാരൻ തമ്പി അവാർഡ് (ഒരു മുടന്തന്റ സുവിേശ
ഷം), എ. അയ്യപ്പൻ അവാർഡ് (ഒരു മുടന്തെന്റ സുവിേശ
ഷം), സി. പി. ശിവദാസൻ അവാർഡ് (എെന്റ ബഷീർ),
േഡാ. പി. രാജൻ അവാർഡ് (കവിത), പത്മപ്രഭാ പുര
സ്കാരം ( 2018).
(ചിത്രത്തിനും വിവരങ്ങൾക്കും വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു്
കടപ്പാടു്.)

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 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

