ആയിസ്സക്കുട്ടി ഉമ്മയുെട ആയുസ്സു്
എം. ആർ. െക. സി.

ആയിസ്സക്കുട്ടി ഉമ്മയുെട ആയുസ്സു്
എം. ആർ. െക. സി.
(മലയാളം: െചറുകഥ)

© 2022, M. R. K. C.
The electronic versions have been created by
making use of the production infrastructure of
River Valley Technologies.
The electronic versions were generated from
sources marked up in LATEX in a computer running
gnu/linux operating system. pdf was typeset
using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used
was traditional script of Rachana, contributed by
KH Hussain, et al. and maintained by Rachana
Institute of Typography. The font used for Latin
script was Linux Libertine developed by Philipp
H. Poll.
The electronic versions are released under the
provisions of Creative Commons Attribution Noncommercial ShareAlike license for free download
and usage.
Cover: The Storming of the Bastille, a painting
by Jean-Pierre Houël (1735–1813). The image is
taken from Wikimedia Commons and is gratefully
acknowledged.
Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

ആയിസ്സക്കുട്ടി ഉമ്മയുെട ആയുസ്സ്
“അരക്ഷിതം തിഷ്ഠതി ൈദവരക്ഷിതം.”

എന്ന ആപ്തവാക്യെത്ത െചറുപ്പം മുതൽേക്ക വിശ്വ
സിച്ചുേപാന്ന കുമ്മിണി അമ്മയ്ക്കു്, ഒരു ശ്രുതിെപ്പട്ട
മന്ത്രവാദിയായ െചമ്പറ എഴുത്തശ്ശൻ എഴുതിെകാ
ടുത്തതും “സർേവ്വാപദ്രവനാശനമായി ഭൂതേപ്രത
പിശാചയുംേകകയധ്വാസിയായ’ ഒരു തകിടു തെന്റ
േദഹത്തിൽ ആഭരണമായി അണിയുന്നുണ്ടേല്ലാ
എന്ന േബാധം, വിേശഷവിധിയായി യാെതാരു
ആശ്വാസവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. ഒരു പാടത്തിെന്റ നടു
വിൽ, മണത്തിട്ടേമൽ കാവപ്പുരയിൽ, അർദ്ധരാത്രി
സമയം, ഒരു ജീവിയും സഹായത്തിന്നില്ലാെത കിട
ന്നു പ്രസവിേയ്ക്കണ്ടി വരുെമന്നു സ്വപ്നത്തിൽേപാലും
അറിഞ്ഞിരുന്നുെവങ്കിൽ ടിപ്പുസുൽത്താനല്ല അവ
നിൽ മികച്ച പടയാളിയും ൈസന്യങ്ങളും വന്നാൽ
ക്കൂടി, നന്നമ്പ്രതറവാട്ടിൽനിന്നു പടിയിറങ്ങി ഓടി
രക്ഷ പ്രാപിയ്ക്കുവാൻ കുമ്മിണി അമ്മയ്ക്കു ൈധര്യം
വരുന്നതല്ലായിരുന്നു.
‘അസിേതാരഗേഭാഗഭീരമാരാ

ദസിേമേകനകേരണനർത്തയന്തി
ഇതേരണഗവാമിഷഞ്ചവിസ്രം
പ്രദിശാന്തി…
എന്നു പറഞ്ഞേപാെല ടിപ്പുസുൽത്താനും േസന
യും വാൾ ഒരു കയ്യിലും, മൂരിമാംസം മെറ്റാരു കയ്യി
ലുമായി സംഹാരരുദ്രനും ഭൂതഗണങ്ങളുെമന്നമ
ട്ടിൽ മംഗലാപുരത്തുനിന്നു െതേക്കാട്ടു പുറെപ്പട്ടു
േകാഴിേക്കാട്ടു് എത്താറായിരിയ്ക്കുന്നു. േകാലത്തി
രി, േകാട്ടയം, കുറുമ്പ്രനാടു, കടത്തനാടു മുതലായ
രാജാക്കന്മാരും, അവരുെട ഉറ്റബന്ധുക്കളും ഇടപ്ര
ഭുക്കന്മാരും കുടുംബങ്ങളും, ആശ്രിതന്മാരും ഒെക്ക
രാജ്യഭാരം േവെണ്ടന്നു െവച്ചു െചാവ്വക്കാരൻ േകയി
യുെടയും, ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിക്കാരുേടയും സഹാ
യേത്താടുകൂടി കപ്പലുകളിലും പേത്തമാരികളിലുമാ
യി െപാന്നുതമ്പുരാെന്റ രാജ്യത്തുേപായി ശരണം
പ്രാപിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കപ്പൽ
പരപ്പനാട്ടു രാജാക്കന്മാേരയും അവരുെട ഉറ്റമിത്ര
ങ്ങേളയും കയറ്റി തിരുവിതാംകൂറിൽ െകാണ്ടിറക്കു
വാനായി േബപ്പൂരഴിമുഖത്തു് എത്തിയിരിക്കുന്നു.
പരപ്പനാട്ടു രാജാക്കന്മാരുെട കീഴിൽ ഒരു പ്രധാനി
യായി ഇടപ്രഭു നന്നമ്പ്ര കുറുപ്പാണു്. ഈ സംഭവകാ
ലത്തു 1784-ൽ പരപ്പനാട്ടു മൂപ്പിന്നു വീരവർമ്മെനന്ന
ഒരു തമ്പുരാനായിരുന്നു ഇേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാനമ
ന്ത്രി നന്നമ്പ്രക്കുറുപ്പുമായിരുന്നു.
േകാഴിേക്കാടും, ഏറനാടും, െപാന്നാനിയിലും ഉള്ള
മുഹമ്മദീയർ സാമൂതിരിപ്പാട്ടിേലയ്ക്കു കീഴടങ്ങി ഒതു
ങ്ങിക്കൂടിയവരായിരുന്നുെവങ്കിലും, ടിപ്പുസുൽത്താ
െന്റ മതഭ്രാേന്താടുകൂടിയ ഈ ആക്രമണത്തിൽ,
ഈ മുഹമ്മദീയെരാെക്ക ൈമസൂർ ൈസന്യങ്ങളുെട
ഒറ്റുകാരായിരുന്നു. ടിപ്പുസുൽത്താെന്റ ഈ ആക്ര
മണത്തിൽ പ്രധാനമായി രണ്ടുേദ്ദശമാണു് സാധി
യ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നതു്. (1) േകരളീയെര മുഴുവനും മുഹ
മ്മതുമതം വിശ്വസിപ്പിയ്ക്കുക. (2) െകാള്ളെചയ്തും തട്ടി
പ്പറിച്ചും കൂട്ടാൻ കഴിവുേള്ളടേത്താളം ധനം സമ്പാ
ദിയ്ക്കുക, ഈ രണ്ടു കാര്യമല്ലാെത രാജ്യം കീഴടക്കി
സാർവ്വഭൗമനായിരുന്നു വാേഴണെമന്ന േമാഹേമ
സുൽത്തനുണ്ടായിരുന്നില്ല.
സുൽത്താെന്റ നയം േമൽപ്രകാരം െകാള്ളയിടലും
പിടിച്ചുപറിയുമാെണന്നു വന്നേപ്പാൾ മംഗലാപുര
ത്തുനിന്നു തുടങ്ങി േകാഴിേക്കാട്ടു എത്തുേമ്പാെഴയ്ക്കും
ൈസന്യത്തിെന്റ സംഖ്യ ഒന്നിരട്ടിച്ചു. സ്വാമിേദ്രാ
ഹികളും രാജ്യേദ്രാഹികളുമായ മലയാളികളിൽ
ചിലർ തെന്ന സുൽത്താെന്റ ഒറ്റുകാരും, സഹായി
കളുമയിത്തീർന്നു. ഇങ്ങിെനയുള്ള അവസരത്തിൽ
സ്വരാജ്യം വിട്ടു് അന്യരാജ്യങ്ങളിേലയ്ക്കു ജനങ്ങൾ
ശരണം പ്രാപിച്ചതിൽ ആശ്ചര്യെപ്പടുവാനില്ല. നന്ന
മ്പ്ര രാമക്കുറുപ്പും കുടുംബങ്ങളും നിറൈങ്കതേകാട്ട
യിൽ വന്നു താമസിേയ്ക്കണെമന്നും കപ്പൽ േബപ്പൂർ
തുറയിൽ എത്തിയാൽ അേപ്പാൾ എല്ലാവരുംകൂടി
നിറൈങ്കതേകാട്ടയിൽനിന്നു േബപ്പൂർ തുറയിേലയ്ക്കു
േപാകാെമന്നുമായിരുന്നു വീരവർമ്മതമ്പുരാെന്റ നി
ശ്ചയം.
രാമക്കുറുപ്പിെന്റ തറവാട്ടിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും
യേഥഷ്ടമുെണ്ടങ്കിലും സന്തതി കുറവാണു്. കുമ്മണി
അമ്മ പ്രസവിച്ചുണ്ടായിട്ടുേവണം സന്തതി വർദ്ധിയ്ക്കു
വാൻ. മറ്റുള്ള രണ്ടു സ്ത്രീകൾക്കു പ്രസവിേയ്ക്കണ്ടതായ
കാലം െതറ്റിയിരിയ്ക്കുന്നു. കുറുപ്പിെന്റ മരുമക്കളായ
രണ്ടു േപർ വീരവർമ്മതമ്പുരാെന്റ പടമുഖത്തു വാൾ
ക്കാരുമാണു്. മുതലുള്ളെതല്ലാം കഴിച്ചിട്ടും, നിേക്ഷ
പിയ്ക്കാൻ സാധിയ്ക്കാത്തെതാെക്ക വിശ്വസ്തന്മാരായ
ചില മുഹമ്മദീയെര ഏല്പിച്ചും എടുപ്പാൻ കഴിയുന്ന
െതാെക്ക കയ്യിെലടുത്തും കുറുപ്പും കുടുംബങ്ങളും ഉച്ച
േയാടുകൂടി നിറൈങ്കതേക്കാട്ടയിെലത്തി. അവിെട
അേപ്പാെഴയ്ക്കും തമ്പുരാനും അവിടുെത്ത അനന്തിര
വന്മാരും േകാവിലകത്തുള്ളവരും അകമ്പടിക്കാരും
ഒെക്ക എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
നിറൈങ്കതേക്കാട്ടയ്ക്കു് േകരളത്തിെല മറ്റു േകാട്ടകേള
ക്കാൾ ഒരു വിേശഷം പ്രകൃതിതെന്ന െകാടുത്തിട്ടു
ണ്ടു്. ഒരു ഉയർന്ന കുന്നു്, അതിെന്റ മുകളിലും താഴ്വാ
രത്തിലും േക്ഷത്രം. ഈ കുന്നിെന ചുറ്റി മൂന്നു ഭാഗ
വും വളെര ആഴമുള്ള പുഴ. കുന്നിേന്മൽനിന്നു േനാ
ക്കിയാൽ രണ്ടുനാലു നാഴിക സമചതുരം രാജ്യം മു
ഴുവൻ കാണാം. ശത്രുക്കളിൽനിന്നു രക്ഷപ്രാപിയ്ക്കു
വാൻ ഇത്ര നല്ലതായ ഒരു സേങ്കതം േകരളത്തിൽ
എവിേടയും ഇല്ല. ഈ േകാട്ടയിലാണു് പരപ്പനാട്ടു
തമ്പുരാനും, കുടുംബങ്ങളും, ആശ്രിതന്മാരും, അക
മ്പടിക്കാരും ഇേപ്പാൾ സേങ്കതം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ദീ
പാരാധന പൂജകഴിഞ്ഞു് െതാഴുതു് എല്ലാവരും േതാ
ണികയറി കടൽവണ്ടിപ്പുഴയിൽകൂടി േബപ്പൂർ പുഴ
യിൽ െചന്നു േചരാെമന്നാണു് തീർച്ചയാക്കീട്ടുണ്ടാ
യിരുന്നതു്.
പൂർണ്ണ ഗർഭിണികൾക്കു േക്ഷത്രത്തിൽ കയറുവാൻ
പാടിെല്ലന്നുള്ള നിശ്ചയം നിമിത്തം കുമ്മിണിഅമ്മ
െയ േകാട്ടയ്ക്കരിെക ഒരു ഭവനത്തിൽ നിർത്തിയിരി
യ്ക്കുകയായിരുന്നു. സമയം അഞ്ചുമണിയായേപ്പാേഴ
യ്ക്കും വടക്കുനിന്നും െതക്കുനിന്നും െവടിയുെട ശബ്ദം
േകട്ടുതുടങ്ങി. ടിപ്പുസുൽത്താെന്റ ഒരു വലിയ ൈസ
ന്യം നിറൈങ്കത േകാട്ട ആക്രമിപ്പാൻ വരുന്നുെണ്ട
ന്ന കാര്യം തീർച്ചയായി. ഈ ൈസന്യെത്ത ജയിച്ചു്
ഏെതാരു പ്രകാേരണയാണു് കപ്പലിേലയ്ക്കു് എത്തി
േച്ചേരണ്ടതു് എന്ന ആേലാചന മാത്രമായിരുന്നു
േകാട്ടയിൽ കൂടിയവർക്കു് ഉണ്ടായിരുന്നതു്. േയാ
ദ്ധാക്കളായ തമ്പുരാക്കന്മാരും മറ്റുള്ളവരും ഒെക്ക
ശത്രുക്കെള എതിർത്തു് സ്ത്രീകേളയും വൃദ്ധന്മാേരയും
രക്ഷിയ്ക്കുവാനുള്ള ആേലാചനയായി. നിർബന്ധിച്ച
വീരവർമ്മ വലിയ തമ്പുരാനും തമ്പുരാട്ടിമാരും കുറു
പ്പും കുടുംബങ്ങളും ഉേള്ളടേത്താളം േതാണികളിൽ
കയറി േവഗം പുഴയിേലയ്ക്കു കടേക്കണ്ടതാെണന്നു്
തീർച്ചയാക്കി. അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും തുടങ്ങി.
േനരം സന്ധ്യയായി തുടങ്ങി. മുഹമ്മദീയ ൈസന്യ
ങ്ങൾ പുഴയ്ക്കക്കെര േകാട്ട വന്നു വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.
കാര്യം ഒെക്ക വലിയ പരുങ്ങലിലായി.
നാലു െചറിയ േതാണികൾ നിറെയ ആൾക്കാർ
കയറി കടൽവണ്ടിപുഴ മദ്ധ്യത്തിൽ ആയിരിയ്ക്കുന്നു.
േശഷം രണ്ടു േതാണികളിൽ ആൾക്കാെര കയറ്റു
വാനുള്ള ഉത്സാഹം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അേപ്പാേഴ
യ്ക്കും മറുകരകളിൽനിന്നു മുഹമ്മദീയ ൈസന്യങ്ങൾ
േതാണിയിലുള്ളവെര െവടിെവച്ചു തുടങ്ങി. േതാണി
തുഴയുന്നവരുെട സാമർത്ഥ്യംെകാേണ്ടാ ഭഗവതിയു
െട കടാക്ഷംെകാേണ്ടാ എന്നറിഞ്ഞില്ല, ആദ്യെത്ത
മൂന്നു േതാണിയും െവടിപ്പാടു കടന്നു അപ്പുറം കട
ന്നിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ മൂന്നു േതാണിയും അതി ജാഗ്രത
േയാെട േബപ്പൂേരയ്ക്കു തുഴഞ്ഞുേപായി. േശഷം പുഴ
നടുവിലുണ്ടായിരുന്ന േതാണിയും ആൾക്കാരും െവ
ള്ളത്തിൽ ആണ്ടുേപായി. ചിലർ നീന്തി മറുകരയിൽ
രക്ഷപ്രാപിച്ചു. േശഷമുള്ളവർ മുങ്ങിച്ചത്തു.
േബപ്പൂർ തുറയിൽ കപ്പൽ വന്നിട്ടുെണ്ടന്നും, നിറ
ൈങ്കതേക്കാട്ടയിലുള്ളവെരാെക്ക കപ്പൽ കയറാ
നുള്ളവരാെണന്നും ഒറ്റുകാർ മുേഖന അറിഞ്ഞാണു്
മുഹമ്മദീയൈസന്യങ്ങൾേകാട്ടയ്ക്കു േനെര വന്നതു്.
േതാണിയിലുള്ളവർ എേങ്ങാേട്ടയ്ക്കാണു് േപാകുന്ന
െതന്നു മുഹമ്മദീയർക്കു മനസ്സിലാവാത്തതിനാൽ
അവെയ തൽക്കാലം പിൻതുടർന്നില്ല. േകാട്ടയ്ക്കു
ള്ളിൽ സേങ്കതം പ്രാപിച്ചവെര പിടികൂടി, അവെരാ
െക്ക കപ്പലിൽ കയറ്റിെക്കാണ്ടുേപാവാൻ ഒരുക്കി
െവച്ച ദ്രവ്യം കയ്ക്കലാക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹമാണു് മു
ഹമ്മദീയ ൈസന്യങ്ങൾക്കു് മുൻകടന്നുനിന്നിരുന്ന
തു്. ആഴമുള്ള പുഴകടപ്പാൻ സൗകര്യമില്ലായ്കയാൽ
വിഷണ്ഡന്മാരായി. മുഹമ്മദുൈസന്യവും കൂട്ടിെല
കിളികെളേപ്പാെല പാപ്പനാട്ടുകാരും നില്പായി. പാ
പ്പനാട്ടു നായന്മാരും തമ്പുരാക്കന്മാരും എല്ലാവെര
യും േകാട്ടയ്ക്കുള്ളിലാക്കി ജീവൻ േപാകുന്നതുവെര
മുഹമ്മദീയൈസന്യങ്ങേളാടു് എതിർപ്പാൻ തീർച്ച
യാക്കി. മുഹമ്മദീയർ ഏതുഭാഗത്തിൽകൂടിയാണു്
പുഴ കടക്കുന്നെതന്നു് തിട്ടമില്ലായ്കയാൽ അവിെട
യും ഇവിെടയും കാവൽക്കാെര നിർത്തി. സമയം
രാത്രി പന്ത്രണ്ടുമണിയായേപ്പാേഴയ്ക്കും മുഹമ്മദീയ
ൈസന്യങ്ങൾ പുഴ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. വളെര മുഹ
മ്മദീയെര നായന്മാർ െകാല്ലാതിരുന്നില്ല. എങ്കിലും
കപ്പൽയാത്രയ്ക്കു പുറെപ്പടുന്നവർ ആയുധം കയ്യിെല
ടുക്കായ്കയാൽ മുഹമ്മദീയരുെട േതാേക്കാടു േനരി
ടുവാൻ ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാെത വന്നു. മുഹമ്മ
ദീയർ േകാട്ടയിൽ കടന്നേപ്പാഴുണ്ടായ ബഹളങ്ങ
െളാന്നും പറേയണ്ടതില്ല. നിലവിളിയും ആർപ്പുവിളി
യും അട്ടഹാസവും െവടിയുെട ശബ്ദവും ഒെക്കക്കൂടി
സുേബാധമുള്ളവർ ഇരുകക്ഷികളുെട കൂട്ടത്തിലും
തീെര ഉണ്ടായിരുന്നിെല്ലന്നുതെന്ന പറയാം. നായ
ന്മാരും തമ്പുരാക്കന്മാരും മുഹമ്മദീയേരാടു ദ്വന്ദ്വയു
ദ്ധം െചയ്തു വീരസ്വർഗ്ഗം പ്രാപിച്ചു. അശക്തന്മാരാ
യവർ പലരും മരിച്ചു. േശഷമുള്ളവെര മുഹമ്മദീയർ
തടവുകാരാക്കി േകാഴിേക്കാേട്ടയ്ക്കയച്ചു. േക്ഷത്രവും,
ഭണ്ഡാരവും അയൽപ്രേദശങ്ങളിലുള്ള ഭവനങ്ങളും
മുഹമ്മദീയർ െകാള്ളയിട്ടു ജയേഭരിേയാടുകൂടി േകാ
ഴിേക്കാേട്ടയ്ക്കു മടങ്ങി. നിറൈങ്കതേക്കാട്ട മുഴുവനും
രക്തത്തിൽ മുക്കി. പുലരുേമ്പാൾ ആകപ്പാെട കാ
ണ്മാനുണ്ടായിരുന്നതു് എത്രെയാ ആയിരം ശവശ
രീരങ്ങളായിരുന്നു. നിറൈങ്കതേകാട്ടയിൽ അന്നുച്ച
യ്ക്കുണ്ടായിരുന്നതിൽ വീരവർമ്മ വലിയതമ്പുരാനും
നന്നമ്പ്രകുറുപ്പും തമ്പുരാട്ടിമാരും അല്പം ചില ആശ്രി
തന്മാരും ഒഴിെക േശഷമുള്ളവെരാെക്ക പടയിൽ
െപട്ടു. കപ്പലിൽ എത്തിേച്ചർന്നവർ മറ്റുള്ളവരുെട
ദുർദ്ദശേയാർത്തു് നെന്ന വ്യസനിച്ചു മനസ്സല്ലാമന
േസ്സാെട കപ്പൽമാർഗ്ഗം തിരുവിതാംകൂറിേലക്കു േപാ
കയും െചയ്തു.
പൂർണ്ണഗർഭിണിയായ കുമ്മിണി അമ്മെയ നിറൈങ്ക
തേക്കാട്ടക്കു സമീപം ഒരു വീട്ടിൽ ആക്കിയാണ
െല്ലാ നാം ‘പട’വർത്തമാനം പറഞ്ഞതു്. ദീപാരാ
ധനപൂജ കഴിഞ്ഞാൽ തെന്ന കൂട്ടുവാൻ ആെളത്തു
െമന്ന ധാരണയിൽ ആറു മണിവെര ക്ഷമിച്ചിരു
ന്ന കുമ്മിണിഅമ്മ െവടിയുെട ശബ്ദം േകട്ടേപ്പാൾ
കലശലായി പരിഭ്രമിച്ചു. എെന്താ ചില അപകട
ങ്ങൾ സംഭവിയ്ക്കാൻ േപാകുന്നുെണ്ടന്നു തീർച്ചയാ
ക്കി. കുെറ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരും വരുന്നതു കണ്ടില്ല.
അതിലിടയ്ക്കു പുഴയിേലയ്ക്കു േനാക്കിയേപ്പാൾ മറുക
രയിൽ ഭയങ്കരരൂപികളും ആയുധപാണികളുമായ
മുഹമ്മദീയെര അണിയണിയായി കണ്ടു. പുഴയിൽ
ഒരു േതാണി മറിഞ്ഞു ശവങ്ങൾ ഒലിയ്ക്കുന്നതു കണ്ടു.
ചിലരുെട മരണക്കളിയും കണ്ടു. ആകപ്പാെട ഒരു
ഭ്രാന്തത്തിയുെട നിലയിലായി. ആെരാെക്കയാണു്
മരിച്ചതു്, എെന്താെക്കയാണു് േകാട്ടയിൽ നടന്നതു്,
എന്നറിവാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. ഏെതങ്കിലും കൂരി
രുട്ടാവുന്നതിനു മുമ്പു വീട്ടിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങുക
തെന്ന എന്നു നിശ്ചയിച്ചു വടേക്കാട്ടു നടന്നു. രണ്ടു
ഫർേലാങ്ങു നടന്നേപ്പാൾ വിശാലമായ ഒരു പാ
ടം കണ്ടു. അങ്ങും ഇങ്ങും േനാക്കിയാൽ ആേരയും
കാണ്മാനില്ല.
‘ടിപ്പുൈസന്യത്തിെന്റ’ ദുഷ്ടകർമ്മംെകാണ്ടു

ധാത്രിതലങ്ങളിൽ ധർമ്മവും കർമ്മവും
നഷ്ടമാെയന്നല്ലനല്ലെപണ്ണൂങ്ങളും
ശിഷ്ടജനങ്ങളുംെനല്ലുംധനങ്ങളും
തുഷ്ടിയുംപുഷ്ടിയുംഅഷ്ടിയുംമിഷ്ടിയും
വൃഷ്ടിയും കൃഷ്ടിയും
നല്കിപിടിെപട്ടുനാനാജനങ്ങളും
നാട്ടിലുംവീട്ടിലുംനിന്നുപുറെപ്പട്ടു
കാട്ടിലുംേകാട്ടിലുേമാേരാതരമല്ല
നാട്ടിലുംെതാട്ടിലുംെപാെക്കാളിച്ചീടിനാർ.

എന്നുപറഞ്ഞേപാെല അന്നെത്ത ദിവസം നിറ
ൈങ്കതേകാട്ടയിൽ െചല്ലാത്ത പരപ്പനാട്ടുകാെരാ
െക്ക പടവരുന്ന വർത്തമാനം േകട്ടേപ്പാേഴയ്ക്കും നാ
ടും വിടും ഒെക്ക േവെണ്ടന്നുെവച്ചു കിഴക്കൻ മല
കളിേലയ്ക്കു രക്ഷയ്ക്കായി ഓടി. േകാട്ടയിലല്ലാെത
അയൽപ്രേദശങ്ങളിെലാന്നും ഒരു ജീവിയും ഉണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. പേല ആേലാചനകേളാടും നടക്കുന്ന
കുമ്മിണിഅമ്മ ഏതു ഭാഗേത്തയ്ക്കാണു് േപാകുന്നെത
ന്നു വിവരമില്ലാെത ഏതാണ്ടു് ഒരു നാഴികേയാളം
നടന്നുേപായി. ഇരുൾ കലശലായി തുടങ്ങി. കണ്ണു
കാണാെതയായി. ക്ഷീണം കലശലായി തുടങ്ങി.
പ്രസവേവദനയുെട ആരംഭമുേണ്ടാ എന്നു ശങ്ക േതാ
ന്നിത്തുടങ്ങി. അല്പം ദൂെര പാടത്തിന്നുമെദ്ധ്യ ഒരു
മണൽത്തിട്ടേന്മൽ ഒരു കാവൽപുര നിഴൽേപാെല
കാണ്മാനുേണ്ടാ എന്നു സംശയം േതാന്നി. അവിെട
യ്ക്കു നടന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ കൃഷിക്കാർ െനല്ലു കാവലി
ന്നായി െകട്ടിയിട്ട ഒരു ചാള തെന്നയായിരുന്നു ആ
കണ്ടതു്. അവിെട കയറി െചന്നു. കയ്യിലുണ്ടായിരു
ന്ന മുണ്ടു് അവിെട വിരിച്ചുകിടന്നു. രണ്ടു മണിക്കൂർ
കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പ്രസവം കഴിഞ്ഞു. പിെന്നെയാ
ന്നും കുമ്മിണിഅമ്മ ഓർമ്മയില്ല. േനരം പ്രഭാതമാ
യേപ്പാൾ ജീവനിേശ്ശഷമായി കിടക്കുന്ന കുട്ടിേയയും
വിട്ടു കുമ്മിണിഅമ്മ പരേലാകപ്രാപ്തയാകയും െച
യ്തു. ഈ രാത്രിയിൽ തെന്ന ജീവരക്ഷയ്ക്കായി ഈ
പാടത്തുകൂടി ഓടിേപ്പാകുന്നവെര പിന്തുടർന്നു പിടി
പ്പാൻ മുഹമ്മദീയർ നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഭാഗ്യാ
ശക്തിയാെലാ നിർഭാഗ്യശക്തിയാേലാ കാവൽപു
രയിൽ മരിച്ചുകിടക്കുന്ന തള്ളേയയും ഒരു െകാച്ചുകു
ട്ടിേയയും ആരും കണ്ടില്ല.

േനരം പുലർന്നു പത്തുമണിയായിരിക്കുന്നു. നിറ
ൈങ്കതേക്കാട്ടയിലും അടുത്ത പ്രേദശത്തും ഒരു
ജീവിെയേപാലും കാണ്മാനില്ല. െവടിയുെട ശബ്ദം
േകട്ടു പക്ഷിമൃഗങ്ങളും കൂെട അകെല േപായിരിയ്ക്കു
ന്നു. കാവൽപ്പുരയിൽ കിടന്നു് ഒരു അഗതിയായ
കുട്ടി കാലും കയ്യും കുടഞ്ഞു നിലവിളിയ്ക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ
നിലവിളി ഈ വിജനപ്രേദശത്തു് ആരാണു് േകൾ
ക്കുന്നതു് !
നിറൈങ്കതേകാട്ടയിൽ എെന്താ ചില സംഭവങ്ങൾ
നടന്നതായി പരപ്പനങ്ങാടിക്കാരൻ െചമ്പാർ ആലി
ക്കുട്ടി േനരം പ്രഭാതമാകുേമ്പാൾ തെന്ന അറിഞ്ഞി
രിക്കുന്നു. ‘ഈ ധുനിയാവിെന്റാത്തു് എെന്തല്ലാം
ഇക്കമത്തപ്പാ പടേച്ചാൻ’ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ‘ഈ ഹറാ
മ്പറന്ന മക്കൾ ഹലാക്കാക്കുന്നു!’ എന്നും പറഞ്ഞു്,
ആലിക്കുട്ടി പടവർത്തമാനം അറിവാൻ നിറൈങ്ക
തേകാട്ടയിേലയ്ക്കു യാത്രയായി. അക്കാലത്തു ‘നൂസ്
േപപ്പർ’ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമാണെല്ലാ. അതു
െകാണ്ടാണു് ആലിക്കുട്ടി പടവർത്തമാനം േനരിട്ടു
െചന്നു് അേന്വഷണം നടത്തിക്കളയാെമന്നു െവച്ച
തു്. ഏകേദശം പത്തുമണിയായേപ്പാൾ പാടത്തി
െന്റ നടുവിൽ കാവൽപുരയുെട ഒരു തീണ്ടൽപ്പാടു
ദൂരെത്തത്തിയ ആലിക്കുട്ടിയ്ക്കു്, ഒരു കുട്ടിയുെട നിലവി
ളി നല്ലവണ്ണം േകൾപ്പാനുണ്ടായിരുന്നു. ഇെതെന്താ
രു് ‘ഇക്കമത്താ’െണന്നു മനസ്സിലാവാെത ആലി
ക്കുട്ടി വളെര പരിഭ്രമിച്ചുെവങ്കിലും സ്ഥലത്തുെചന്നു്
േനാക്കുകതെന്ന എന്നു നിശ്ചയിച്ചു. കാവൽപുര
യിൽ എത്തിേനാക്കിയേപ്പാഴാണു് ‘പടേച്ചാെന്റ’
കളിെയാെക്ക ആലിക്കുട്ടിക്കു മനസ്സിലായതു്. കാ
തിലും കഴുത്തിലും കയ്യിലും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളണി
ഞ്ഞു രക്തമണിഞ്ഞു് ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഈ
ശവശരീരത്തിന്നരിെക ജീവേശഷത്തിൻ പ്രഭാവം
െകാണ്ടു അഞ്ചാറു മണിക്കൂർ പ്രായം െചന്ന ഒരു
കുട്ടി കാലും കയ്യും കുടഞ്ഞു നിലവിളിയ്ക്കുന്നു. ആക
പ്പാെട പ്രകൃത്യാ തെന്ന ദുഷ്ടനല്ലാത്ത ആലിക്കുട്ടി
‘പടേച്ചാെന്റ’ പ്രഭാവത്താൽ ആർദ്രചിത്തനായി.
അല്പേനരം സ്തംഭിച്ചുനിന്നു. പിെന്ന നാലുഭാഗവും
തിരിഞ്ഞു േനാക്കി. ഒരു ഭാഗം ദൂെര കുന്നിേന്മലുള്ള
നിറൈങ്കതേക്കാട്ട േക്ഷത്രം കത്തി നശിച്ചതായി
കണ്ടു. പാടത്തു കുെറ ദൂെര തല േപായതും കാലുമു
റിഞ്ഞതുമായ ചില ശവശരീരങ്ങൾ കണ്മാനുണ്ടു്.
താൻ എന്താണു് പ്രവൃത്തിേയ്ക്കണ്ടെതന്നറിയാെത
വിഷണ്ഡനായി കുെറ േനരം കഴിച്ചു. ഒടുവിൽ ആ
മണത്തിട്ടേമൽ വളർന്നിരുന്ന ഒരു െചറിയ െതങ്ങി
േന്മൽ നിന്നു ഒരു കരിക്കു തള്ളിയിട്ടു താൻ കയ്യിൽ
എേപ്പാഴും െകാണ്ടു നടക്കാറുള്ള കത്തിെകാണ്ടു്
അതിനുള്ളിൽ നിന്നു കുെറ െവള്ളം എടുത്തു കുട്ടിക്കു്
കുടിക്കാൻ െകാടുത്തു. കുട്ടിയുെട കരച്ചിൽ നിന്നു,
ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഈ കുട്ടിെയ രക്ഷിേക്കണ്ടതായ
ഭാരം തനിയ്ക്കാെണന്നു ആലിക്കുട്ടി തീർച്ചെപ്പടുത്തി,
കുമ്മിണി അമ്മയുെട ആഭരണങ്ങെളാെക്ക ൈകവ
ശെപ്പടുത്തി. മണത്തിട്ടയിൽ കുഴികുഴിച്ചു കുമ്മിണി
അമ്മെയ സംസ്കരിച്ചു. കുട്ടിേയയുംെകാണ്ടു് സ്വേദ
ശേത്തയ്ക്കു േപായി. ഒരു അഗതിയായ ‘കാഫ്രിെന’
മുഹമ്മദ് മതത്തിൽ േചർത്തുെവന്ന കൃതാർത്ഥത
േയാെട ഈ കുട്ടിെയ തെന്റ െകട്ടിയവളായ ആമിന
ഉമ്മെയ ഏല്പിച്ചു. കുട്ടിക്കു ആയിസ്സുക്കുട്ടിെയന്ന േപ
രും െകാടുത്തു.
െകാല്ലം പത്തുപന്ത്രണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ടിപ്പുസുൽത്താനും
ചത്തു. മലയാളജില്ല ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനിയ്ക്കധീന
മായി. രാജ്യം വിട്ടുേപായവെരാെക്ക മടങ്ങി എത്തി
ത്തുടങ്ങി. പരപ്പനാട്ടു വീരവർമ്മ വലിയ തമ്പുരാനും
രാമക്കുറുപ്പും മടങ്ങിെയത്തീട്ടു രണ്ടു നാലു െകാല്ലമാ
യി. നിറൈങ്കതേകാട്ടെയ വിചാരിയ്ക്കുേമ്പാൾ തമ്പു
രാനും രാമക്കുറുപ്പിനും കണ്ണിൽ െവള്ളം നിറയും.
ശൂരന്മാരായ തെന്റ അനന്തിരവന്മാർ മരിച്ചതിൽ
തമ്പുരാനും, തെന്റ കുലെത്ത നിലനിർേത്തണ്ടവ
ളായ കുമ്മിണിെയ രക്ഷിപ്പാൻ തന്നാൽ സാധിച്ചി
ല്ലെല്ലാ എന്ന പശ്ചാത്താപം രാമക്കുറുപ്പിനും നെന്ന
യുണ്ടായിരുന്നു. കുമ്മിണിഅമ്മ പടയിൽ െപട്ടു മരി
ക്കാെത േശഷിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു സ്വപ്നത്തിൽേപാലും
വിശ്വസിപ്പാൻ രാമക്കുറുപ്പിനു് അവകാശമുണ്ടായിരു
ന്നില്ല.

ആലിക്കുട്ടി ആകപ്പാെട ഒരു പ്രാരാബ്ധക്കാരനായി
രുന്നു. ആയിസ്സക്കുട്ടിക്കു് ഏതാണ്ടു് പത്തു വയസ്സു
പ്രായമായേപ്പാൾ ആലിക്കുട്ടിയുെട െകട്ടിയവൾ
മരിച്ചു. ആയിസ്സക്കുട്ടിെയ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു നില്പാൻ
അേശഷം നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധത്തിലായിരിയ്ക്കു
ന്നു ആലിക്കുട്ടിയുെട സ്ഥിതി. കുമ്മിണിഅമ്മയുെട
വക മിക്ക പണ്ടങ്ങളും വിറ്റു മുതലാക്കികഴിഞ്ഞി
രിയ്ക്കുന്നു. ആകപ്പാെട േശഷിപ്പുണ്ടായിരുന്നതു് െച
മ്പ്ര എഴുത്തശ്ശൻ സ്വർണ്ണത്തകിടിൽ എഴുതിെക്ക
ട്ടിയ ഒരു െപാൻതകിടു മാത്രമാണു്. ആയതു ‘ൈച
ത്താെന്റ’ ഉപദ്രവം കൂടാെത കഴിപ്പാൻ െചറുപ്പം
മുതൽെക്ക ആയിസ്സക്കുട്ടി ധരിച്ചുവന്നിരുന്ന ഒരാഭ
രണമാണു്. ആയിസ്സക്കുട്ടിയ്ക്കു് അത്യാവശ്യം വീട്ടുപ
ണികൾ െചയ്വാൻ പ്രായമായിട്ടുെണ്ടന്നല്ലാെത
ഭക്ഷണത്തിന്നുള്ള വക െതണ്ടിേത്തടി ഉണ്ടാക്കു
വാൻ പ്രായമായിട്ടില്ല. ആലിക്കുട്ടിക്കു പ്രായാധി
ക്യം ആയിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ദിവസം
ആയിസ്സക്കുട്ടിയുെട തകിടു വില്ക്കാനുള്ള ആേലാച
നയായി. ഈ പണ്ടം വില്ക്കുന്നതിനു് ആലിക്കുട്ടിയ്ക്കു്
അേശഷം മനസ്സുണ്ടായില്ല. ഏെതങ്കിലും പണയം
െവച്ചു തൽക്കാലനിവൃത്തിക്കു വല്ല സംഖ്യയും ഉണ്ടാ
ക്കി കഴിവുവരുേമ്പാൾ പണയപ്പാടു് വീടു്, പണ്ടം
വീെണ്ടടുക്കാെമന്നുള്ള നിശ്ചയത്തിേന്മൽ തകിടും
കയ്യിലാക്കി ആലിക്കുട്ടി പുറേത്തയ്ക്കിറങ്ങി. പരപ്പ
നാട്ടു രാജാക്കന്മാരുെട േബപ്പൂർ േകാവിലകേത്തയ്ക്കു
യാത്രയായി.
േബപ്പൂർ േകാവിലകത്തു െചന്നേപ്പാൾ ആലിക്കുട്ടി
യ്ക്കു് തമ്പുരാെന്റ പ്രധാന മന്ത്രി രാമക്കുറുപ്പിെന കാ
ണ്മാൻ അധികം പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. ആലിക്കുട്ടി
പരപ്പനാടു് സ്വരൂപത്തിേലക്കു് എേപ്പാഴും കീഴടങ്ങി
യവനാെണന്നും പടക്കാലെത്താന്നും സ്വാമിേദ്രാഹ
മായി യാെതാന്നും പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടിെല്ലന്നും, നാടുവിട്ടു്
ഓടിേപ്പാകുേമ്പാൾ പലരും തെന്ന ഏല്പിച്ച സാധ
നങ്ങെളാെക്ക ഒരു ൈപേപാലും കുറയ്ക്കാെത മടങ്ങി
വന്നവർക്കു മടക്കിെക്കാടുത്തിട്ടുെണ്ടന്നും മറ്റും കുറു
പ്പിെന പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി. താൻ തല്ക്കാലം ഒരു
പരാധീനക്കാരനാെണന്നും, തള്ളയില്ലാത്ത ഒരു
കുട്ടിെയ രക്ഷിേക്കണ്ടതായ ഒരു ഭാരം കൂടിയുള്ളതു
െകാണ്ടു് കുെറ കഴകിലാെണന്നും, തല്ക്കാലം എെന്ത
ങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ കടമായി കിട്ടിയാൽ െകാള്ളാ
െമന്നും അതിനു പണയമായി തെന്റ ൈകവശമുള്ള
ഒരു െപാൻപണ്ടം െവക്കാെമന്നും മറ്റും പറഞ്ഞു
തകിടു കുറുപ്പിെന്റ കയ്യിൽ െകാടുത്തു. സ്വർണ്ണതകി
ടുവാങ്ങി ഒന്നു പരിേശാധിച്ചേപ്പാേഴക്കും കുറുപ്പു് സ്തം
ഭിച്ചുനിന്നുേപായി. വളെര േനരം ഒന്നുംമിണ്ടാെത
നിന്നതിന്നുേശഷം േക്രാധതാമ്രാക്ഷനായി ആലി
ക്കുട്ടിെയ ഒന്നു േനാക്കി. ഒടുവിൽ അവേനാടു് ഒന്നും
മിണ്ടാെത കുറുപ്പു അടുെക്ക നിന്നിരുന്ന ഒരു നായ
േരാടു് ആലിക്കുട്ടിെയ വിട്ടയക്കരുെതന്നും പറഞ്ഞു്
തമ്പുരാെന്റ അടുക്കേലക്കു് േപായി.
തകിടിെന്റ മുകളിൽ കുമ്മിണിഅമ്മയുെട േപരു്
െകാത്തിയിരുന്നുെവന്നുമാത്രമല്ല, ഈ തകിടു് ഉണ്ടാ
ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ രാമക്കുറുപ്പു് േനരിട്ടുതെന്ന മുമ്പു
ശ്രമം െചയ്താളായതുെകാണ്ടു്, ഇതു കണ്ടേപ്പാൾ
തെന്ന തെന്റ മരുമകെള െകാന്നു പണ്ടങ്ങൾ ൈക
വശെപ്പടുത്തിയതു് ആലിക്കുട്ടിയാെണന്ന േബാധം
േവഗം വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഈ വിവരം തമ്പുരാെന
ഉണർത്തിപ്പാനാണു് രാമക്കുറുപ്പു് േവഗം തിരുമുമ്പാ
െക െചന്നതു്.

ഈ കഥെയ ഇനി അധികം ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടു് കാര്യ
മില്ല. ആലിക്കുട്ടിെയ വിചാരണ െചയ്തേപ്പാൾ മുൻ
സംഭവങ്ങെളല്ലാം കുറുപ്പിനു മനസ്സിലായി. ആലി
ക്കുട്ടിേയാടു് ആദ്യം തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന േകാപം
മാറി കൃതജ്ഞതയാണു് കുറുപ്പിനുണ്ടായതു്. എങ്കി
ലും തെന്റ വംശവർദ്ധനക്കു് കാരണഭൂതയായ ഒരു
െപൺകുട്ടി പത്തുപന്ത്രണ്ടു െകാല്ലകാലം ഒരു മുഹ
മ്മദീയെന്റ അധീനത്തിൽ ഇരിേക്കണ്ടി വന്നതിൽ
നെന്ന പശ്ചാത്താപവും ജനിച്ചു.
തമ്പുരാൻ ൈവദികന്മാെര വരുത്തിയതും, ആയിസ്സ
ക്കുട്ടിെയ വരുത്തി ചില ശുദ്ധികർമ്മങ്ങൾ ഒെക്ക
കഴിച്ചതും, കുറുപ്പിെന്റ തറവാടു് “േചലാവിൽ േചർ
ന്ന” നായന്മാരുെട കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാക്കിയതും ആലി
ക്കുട്ടിക്കു് മരണംവെര ചിലവിന്നു വക െകാടുത്ത
തും ഒെക്ക േവഗം കഴിഞ്ഞു. ഈ ആയിസ്സക്കുട്ടിയു
െട സന്താനങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും ഏറനാടു താലൂക്കിൽ
ഉണ്ടു്.
□

മംഗേളാദയം
േകരളത്തിെല പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്ര
സാധനാലയം ആണു് മംഗേളാദയം.
അപ്പൻതമ്പുരാനാണു് സ്ഥാപകൻ.
പഴയതും പുതിയതുമായ നിരവധി ഗ്ര
ന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തി. അധ്യാ
ത്മരാമായണം, കൃഷ്ണഗാഥ, കുഞ്ചൻ
നമ്പ്യാരുെട തുള്ളൽപ്പാട്ടുകൾ, നാ
ടൻ പാട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ മികച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധെപ്പ
ടുത്തിയതു് വായനക്കാെര ആകർഷിച്ചു.
ചിത്രീകരണം: വി. പി. സുനിൽകുമാർ

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു
ന്ന 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 റീ
ഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകൾ 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.

