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െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി
െകാല്ല വർഷം 1030 മീനം 23-നു
(ക്രി. വ. 1855 മാർച്ച് 23) േകാട്ടയ
ത്ത് വാസുേദവനുണ്ണിയുെട രണ്ടാ
മെത്ത പുത്രനായി ജനിച്ചു. യഥാർ
ത്ഥ േപര് വാസുേദവൻ. അച്ഛെന്റ
േപരും ഇതുതെന്നയായിരുന്നതി
നാൽ ആദ്യം തങ്കു എന്നും പിന്നീട്
തങ്കു മാറി ‘ശങ്കു’ എന്നും വിളിേപ്പരു
വന്നു. ജാതിേപ്പരായ ഉണ്ണി േചർ
ത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ശങ്കുണ്ണി എന്നു പ്രസിദ്ധനായി.
പത്തുവയസ്സുവെര ആശാന്മാരുെട വീടുകളിൽ െചന്നു
പഠിച്ചു (സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല). പതിേനഴാ
മെത്ത വയസ്സിൽ മണർകാട്ട് ശങ്കരവാര്യരിൽ നിന്നും
‘സിദ്ധരൂപം’പഠിച്ചു. പിന്നീട് വയസ്കര ആര്യൻ നാരാ
യണം മൂസ്സതിൽനിന്ന് രഘുവംശം, മാഘം, ൈനഷധം
തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളും സഹസ്രേയാഗം, ഗുണപാഠം,
ചികിത്സാക്രമം, അഷ്ടാംഗഹൃദയം തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യ
ൈവദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ചു. 1881-ൽ ഗൃഹഭരണം
ഏെറ്റടുേക്കണ്ടി വന്നേതാെട ഗുരുവിെന വിട്ട് പഠനം
സ്വയം തുടർന്നു.
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാെന്റ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി
യാണ് 36-മെത്ത വയസ്സിൽ (1891) സുഭദ്രാഹരണം
മണിപ്രവാളം എഴുതിയത്. പിന്നീട് േകശവദാസചരി
തം രചിച്ചതും തമ്പുരാെന്റ നിർബന്ധത്താലായിരുന്നു.
1881 മുതൽ പന്ത്രണ്ടു വർഷേത്താളം ശങ്കുണ്ണി വിേദശീ
യരായ ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥേരയും മറ്റും മലയാളം പഠി
പ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 1893-ൽ മാർ ദിവാന്നാേസ്യാസ്
െസമിനാരി ൈഹസ്കൂളിെല ആദ്യ മലയാളം മുൻഷിയാ
യി േജാലിയിൽ പ്രേവശിക്കുന്നതുവെര ഇതായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗം. അതിനിെട
അേദ്ദഹം തെന്റ വിവിധങ്ങളായ സാഹിതീസപര്യയ്ക്കു തു
ടക്കം കുറിച്ചു. െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ,
കവി േകരള വർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ തുടങ്ങിയ
പ്രമുഖരുമായി അക്കാലത്ത് ഏെറ ഇടപഴകി. ആയിെട
കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള േകാട്ടയത്തു തുടങ്ങിെവ
ച്ച മലയാള മേനാരമയിലും (1888) ഭാഷാേപാഷിണി
സഭയിലും (1892) സഹകരിച്ചു. െകാ. വ. 1073 (1898)
മുതൽ ഐതിഹ്യമാലയുെട രചന തുടങ്ങി. വറുഗീസ് മാ
പ്പിളയുെട േപ്രരണ മൂലം മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷി
ണിയിലും ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു
ഐതിഹ്യമാല തുടങ്ങിെവച്ചെതങ്കിലും പിന്നീട് ഏതാ
ണ്ട് ശങ്കുണ്ണിയുെട മരണം വെര രചന തുടർന്നു േപാന്ന
ഒരു പുസ്തകപരമ്പരയായി ഐതിഹ്യമാല മാറി.
തിരുവിതാംകൂർ, െകാച്ചി, ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ എന്നീ രാ
ജസദസ്സുകളിൽ നിന്നും എണ്ണമറ്റ സ്ഥാനങ്ങളും സമ്
മാനങ്ങളും അേദ്ദഹെത്ത േതടി എത്തി. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ
1904-ൽ െകാച്ചി രാജാവ് സമ്മാനിച്ച ‘കവിതിലകം’
എന്ന സ്ഥാനവും സ്വർണ്ണെമഡലും എടുത്തുപറേയണ്ട
താണ്.
മലയാളസാഹിത്യേസാപാനത്തിെന്റ ഉത്തുംഗ ശീർഷ
ങ്ങളിേലക്ക് സ്വപ്രയത്നം ഒന്നുെകാണ്ടു മാത്രം അടിെവ
ച്ചു കയറിയ ആ സ്ഥിേരാത്സാഹി 1937 ജൂൈല 22-നു
(1112 കർക്കടകം 7-ന്) ഇഹേലാകവാസം െവടിഞ്ഞു.
െകാ. വ. 1048-ൽ ശങ്കുണ്ണിയുെട മാതാവു മരിച്ചു. െകാ. വ.
1056-ൽ കഴിച്ച ആദ്യവിവാഹത്തിെല ഭാര്യ ഒരു വർഷ
ത്തിനുള്ളിൽ മരണമടഞ്ഞു. പിന്നീട് 1062-ൽ പുനർവി
വാഹം െചയ്തു. സന്താനലബ്ധിയില്ലാഞ്ഞ് 1081-ൽ മൂന്നാ
മെതാരിക്കൽ കൂടി അേദ്ദഹം വിവാഹം െചയ്തു. രണ്ടാം
ഭാര്യ 1083-ൽ മരിച്ചു. അനപത്യതാവിമുക്തിയ്ക്കു േവണ്ടി
1090-ൽ ഏവൂർ പനേവലി കൃഷ്ണശർമ്മയുെട രണ്ടാമ
െത്ത പുത്രൻ വാസുേദവൻ ഉണ്ണിെയ ദെത്തടുത്തു വളർ
ത്തി.
ശങ്കുണ്ണിയുെട മൂന്നാമെത്ത പത്നി ക്രി. വ. 1973 െഫബ്രു
വരി 23-നും ദത്തുപുത്രൻ വാസുേദവനുണ്ണി 1973 ഡിസം
ബർ 3-നും നിര്യാതരായി. വാസുേദവനുണ്ണിയുെട ഏക
പുത്രൻ നാരായണനൻ ഉണ്ണി പിന്നീട് കുടുംബത്തിെന്റ
കാരണവരായി തുടർന്നു.
മണിപ്രവാള കൃതികൾ, നാടകങ്ങൾ, പരിഭാഷകൾ,
കല്പിതകഥകൾ, ആട്ടക്കഥകൾ, കിളിപ്പാട്ട്, ൈകെകാ
ട്ടിപ്പാട്ട്, തുള്ളൽപ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾ
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി അറുപത് കൃതികൾ അേദ്ദഹം
രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ കയ്യൂർ േദശത്തു്, കുളപ്പുറത്തു് എന്ന
നായർ ഗൃഹത്തിൽ െകാല്ലവർഷം ഒൻപതാം ശതക
ത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യെന്റ േപരാണു് മുകളിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു്. ഈ മനുഷ്യെന്റ സാക്ഷാൽ േപരു്
എന്തായിരുന്നു എന്നു് നിശ്ചയമില്ല. അത്ഭുതകർമ്മങ്ങൾ
നിമിത്തം ജനങ്ങൾ െകാടുത്തിട്ടുള്ളതാണു്. കുളപ്പുറ
ത്തു് ഭീമെന്റ അത്ഭുതകർമ്മങ്ങൾ പറയുകെയന്നുവച്ചാൽ
അവസാനമില്ലാെതയുണ്ടു്. അവയിൽ ചിലതു മാത്രേമ
ഇവിെട വിവരിക്കണെമന്നു് വിചാരിക്കുന്നുള്ളു.
ആജാനുബാഹുവും സ്ഥൂലശരീരനും ഉന്നതകായനുമാ
യിരുന്ന ഭീമൻ കാഴ്ചയിൽ ഒരു ഭീമൻ തെന്നയായിരു
ന്നുെവങ്കിലും ഒട്ടും വിരൂപനായിരുന്നില്ല “വ്യൂേഢാരേസ്കാ
വൃഷസ്കന്ധസ്സാല
പ്രാംശുർമ്മഹാഭുജഃ” എന്നു കാളിദാസൻ ദിലീപരാജാ
വിെന വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതു് നമ്മുെട ഭീമനും നല്ലേപാെല േച
രുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുെട ഭീമനു െചറുപ്പത്തിൽ
മതിയാകത്തക്കവണ്ണമുള്ള ആഹാരം സ്വഗൃഹത്തിൽ
നിന്നു ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഭീമനു ഭക്ഷണം സാധാരണ
മനുഷ്യെരേപ്പാെല ആയാൽ മതിയാവുകയിെല്ലന്നു് അറി
ഞ്ഞിരുന്നതുെകാണ്ടു് അയാൾക്കു പതിവായി കാലത്തു
കഞ്ഞിക്കു മൂേന്നകാലും അത്താഴത്തിനു് ആേറകാലും
ഇടങ്ങഴി അരിവീതമാണു് കാരണവർ പതിവുവച്ചിരുന്ന
തു്. അതുെകാണ്ടു് നമ്മുെട ഭീമനു് ഒട്ടും മതിയായിരുന്നില്ല.
അതിനാൽ അയാൾ സമീപത്തുള്ള കാടുകളിൽ കയ
റി ഉടുമ്പു്, മുയൽ മുതലായവെയ പിടിച്ചു െകാണ്ടുവന്നു
ചുട്ടു തിന്നു കൂടിയാണു് െചറുപ്പത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതു്.
കാരണവർ മരിക്കുകയും തനിക്കു തറവാട്ടിൽ കാരണ
വസ്ഥാനവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിക്കുകയും െചയ്ത കാലം
മുതൽ ഭീമൻ തെന്റ ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പതിവു േഭദെപ്പടു
ത്തി. കാലത്തു കഞ്ഞിക്കു് ഇരുപത്തേഞ്ചകാലിടങ്ങഴി
അരിയും അതിനു േചർന്ന പുഴുക്കും അത്താഴത്തിനു മൂന്നു
പറ അരിയും അതിനു േചർന്ന മറ്റു വിഭവങ്ങളുമാണു് ഭീ
മൻ സ്വയേമവ നിശ്ചയിച്ച പതിവു്. ഈ പതിവു് അയാ
ളുെട പതിനാറാമെത്ത വയസ്സിൽ നിശ്ചയിച്ചതാണു്.
അതിെന പിെന്ന ഒരിക്കലും അയാൾ േഭദെപ്പടുത്തി
യിരുന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഇത്രയും െകാണ്ടു് അയാൾക്കു
മതിയായിരുന്നു എന്നു് ആരും വിചാരിച്ചുേപാകരുതു്
അയാൾ കാരണവരായേപ്പാൾ തറവാട്ടിൽ അധികെച്ച
ലവുണ്ടാക്കി എന്നുള്ള ദുേഷ്പരു് തനിക്കുണ്ടാകരുതേല്ലാ
എന്നു വിചാരിച്ചും ഇതിലധികം െചലവു് െചയ്യാൻ മുത
ലില്ലാെതയിരുന്നതുെകാണ്ടും ഇത്രയും മതിെയന്നു നി
ശ്ചയിച്ചു എേന്നയുള്ളു. േപാരാത്തതു യഥാപൂർവ്വം വന്യമൃ
ഗങ്ങെളെക്കാണ്ടുതെന്നയാണു് അയാൾ നികത്തിേപ്പാ
ന്നതു്. പേക്ഷ, പ്രായത്തിനും സ്ഥിതിക്കും തക്കവണ്ണം
അയാൾ അെതാന്നു പരിഷ്കരിച്ചിരുന്നു. െചറുപ്പത്തിൽ
ഉടുമ്പു്, മുയൽ മുതലായവെയ പിടിച്ചു ചുട്ടു തിന്നുകയാണ
േല്ലാ അയാൾ െചയ്തിരുന്നതു്. യൗവ്വനമായേപ്പാൾ മാൻ,
പന്നി മുതലായവെയ പിടിച്ചു െകാണ്ടുവന്നു കാലുകൾ
െകട്ടി വലിയ െചമ്പിേലാ വാർപ്പിേലാ ഇട്ടു് അടുപ്പത്തുവ
ച്ചു െവള്ളെമാഴിച്ചു േവവിെച്ചടുത്തു േതാൽ െപാളിച്ചാണു്
അയാൾ തിന്നിരുന്നതു്. അതും ഒരു വിേശഷ രീതിയി
ലായിരുന്നു. ഭീമനു പകൽ സമയം കിടക്കുന്നതിനു്
ഒരു തൂക്കുവഞ്ചി (ഊഞ്ഞാൽക്കട്ടിൽ) ഒരു മുറിക്കകത്തു
തൂക്കിയിരുന്നു. ഇതിെന്റ തലയ്ക്കലായി മാൻ,പന്നി മു
തലായവയുെട േവവിച്ച മാംസം െപാക്കംപാകത്തിനു
െകട്ടിത്തൂക്കും. പിെന്ന ഊഞ്ഞാൽക്കട്ടിലിൽ മലർന്നു
കിടന്നു് ആടിെക്കാണ്ടു കടിച്ചു കടിച്ചു തിന്നും. ഇങ്ങെന
യാണു് പതിവു്. കഞ്ഞിയും േചാറും കറികളും കുടാെത
രണ്ടു പന്നിെയയും ഒരു മാനിെനയും അയാൾ പ്രതിദിനം
ഇങ്ങെന ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു.
നമ്മുെട ഭീമൻ ഗംഭീരനായിരുന്നുെവങ്കിലും ഒരു വിേനാദ
ശീലനു മായിരുന്നു. അയാൾ മാനിെനയും പന്നിെയയും
മറ്റും പിടിക്കാൻ കാട്ടിൽ േപാകുേമ്പാൾ ചില ദിവസങ്ങ
ളിൽ നാലും അഞ്ചും പുലിക്കുട്ടികെളയും പിടിച്ചുെകാണ്ടു
േപാരും അവെയ വീട്ടിൽ െകാണ്ടുവന്നു പൂച്ചക്കുട്ടികെള
േപ്പാെല വളർത്തി, ചില കളികൾ പഠിപ്പിച്ചു സർക്കസ്സു
കാെരേപ്പാെല കളിപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ
ഭീമൻ കാട്ടിൽ െചന്നേപ്പാൾ ഒരു വലിയ കടുവെയ
കണ്ടു. അതിെനയും അയാൾ പിടിച്ചു വീട്ടിൽ െകാണ്ടു
വന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉരൽ വലിച്ചുെകാണ്ടു് െചന്ന വഴിയിൽ
നിന്നിരുന്ന കകുഭദ്രുമങ്ങൾ േപാെല രണ്ടു മരങ്ങൾ അടു
ത്തടുത്തു കുളപ്പുറത്തു പുരയിടത്തിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാ
യിരുന്നു. ഭീമൻ ആ കടുവാെയ ആ മരങ്ങളുെട ഇടയ്ക്കു
കയറ്റി ഒന്നമർത്തി അവിെട നിറുത്തി. കടുവാകാലുകൾ
നിലത്തു െതാടാെതയും വാെയ്പാളിച്ചും നാക്കുനീട്ടിയും
കണ്ണുകൾ മിഴിച്ചും മുൻേപാട്ടും പുറേകാട്ടും േപാകാൻ നി
വൃത്തിയില്ലാെതയും അവിെട നിലയായി. അതിനാൽ
ആ ദിക്കുകാർക്കു ജീവേനാടു കൂടിയ കടുവെയ നിർഭയ
മായി അടുത്തു കാണുന്നതിനു് അന്നു തരെപ്പട്ടു.
ഒരിക്കൽ ഭീമൻ കാട്ടിൽ െചന്നേപ്പാൾ ഒരു കാട്ടുേപാ
ത്തു് അയാെള െവട്ടാനായി ചാടിെച്ചന്നു. െപാത്തിെന
കണ്ടേപ്പാൾ അയാൾക്കു സ്വൽപം ഭയമുണ്ടായി എങ്കി
ലും അയാൾ ൈധര്യസേമതം അതിെന്റ െകാമ്പുകളിൽ
പ്പിടിച്ചു തല കുനിച്ചു േമാന്ത നിലത്തിട്ടു് ഉരച്ചു തുടങ്ങി.
അങ്ങെന കുറച്ചു കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ േപാത്തിെന്റ മുൻവശ
ത്തുണ്ടായിരുന്ന പല്ലുകെളല്ലാം രക്തപ്രാവാഹേത്താടു
കൂടി നിലത്തു വീണു. ഭീമെന െകാല്ലാനായി വന്ന േപാ
ത്തിെന്റ വിചാരം അേപ്പാൾ താൻ ചാകാെത വല്ല പ്ര
കാരവും േപായിപ്പിഴച്ചാൽ മതിെയന്നായി. ആ സമയം
ഭീമൻ േപാത്തിെന പുറേകാെട്ടാന്നു തള്ളുകയും േപാത്തു്
അവിെട മറിഞ്ഞു വീഴുകയും ആ തരത്തിനു ഭീമൻ ഓടി
വീട്ടിേലക്കും േപാത്തു് ഒരു വിധം എഴുേന്നറ്റു് കാട്ടിേല
ക്കും േപാവുകയും െചയ്തു.
ഭീമൻ ജീവിച്ചിരിന്ന കാലത്തു് കയ്യൂർ േദശത്തും സമീ
പപ്രേദശങ്ങളിലും കച്ച വടസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നി
ല്ല. അതിനാൽ ആ േദശക്കാർക്കു് ഉപ്പു് എട്ടുപത്തു നാ
ഴിക കിഴക്കു് ഈരാറ്റുേപട്ട എന്ന സ്ഥലത്തു േപായി
വാങ്ങിെക്കാണ്ടു് വേരണ്ടിയിരുന്നു. കുളപ്പുറത്തു വീട്ടിേല
ക്കു ഭീമൻ തെന്ന േപായി അഞ്ചാറു പറ ഉപ്പു് ഒരുമിച്ചു
വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപാരുകയാണു് പതിവു്. ഭീമൻ ഉപ്പുവാ
ങ്ങാൻ േപാകുന്ന സമയം അയൽ വീട്ടുകാരും അവര
വർക്കു ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പിനു േവണ്ടുന്ന പണവും പാത്ര
വും അയാെള ഏൽപ്പിച്ചയയ്ക്കുക പതിവാണു്. അക്കാല
ത്തു് ഇേപ്പാഴെത്തേപ്പാെല ചാക്കു സുലഭമല്ലാതിരുന്ന
തിനാൽ ഉപ്പും മറ്റും വാങ്ങിെക്കാണ്ടു് േപാരുന്നതു െന
പ്പട്ടിലായിരുന്നു. ഒരു െനപ്പട്ടിൽ ആറു പറ ഉപ്പുെകാ
ള്ളും. അതിനാൽ ഒരു ചുമടുപ്പു് എന്നു പറഞ്ഞാൽ ആറു
പറ ഉെപ്പന്നു് കണക്കാക്കാം. ഒരിക്കൽ ഭീമൻ േപായി
തനിക്കും അയൽ വിട്ടുകാർക്കും കൂടി ആറു ചുമടുപ്പു് വാ
ങ്ങിെക്കട്ടി മീെതയ്ക്കു മീെതയായി തലയിൽക്കയറ്റിെക്കാ
ണ്ടു് ഈരാറ്റുേപട്ടയിൽ നിന്നു സ്വേദശേത്തക്കു പുറെപ്പട്ടു.
അങ്ങെന ഏകേദശം നാലു നാഴിക ദൂരം േപായേപ്പാൾ
കുേറേശ്ശ മഴ ആരംഭിച്ചു. ഉപ്പു നനഞ്ഞാൽ നഷ്ടെപ്പ
ട്ടുേപാകുമേല്ലാ അതു നനയ്ക്കാെത െകാണ്ടു േപാകാൻ
എന്താണു് കൗശലെമന്നു വിചാരിച്ചു േനാക്കിയേപ്പാൾ
വഴിക്കടുത്തുതെന്ന ഒരു വലിയ ആഞ്ഞിലിത്തടി കാമ
രം േകറ്റിയറുത്തു നടു െപാളിപ്പിട്ടു വച്ചിരിക്കുന്നതായിക്ക
ണ്ടു. ഭീമൻ അതിെലാരു െപാളിെപ്പടിത്തു ചുമടുകളുെട
മീെത വച്ചുെകാണ്ടു് ഉപ്പു നനയ്ക്കാെത െകാണ്ടുേപായി.
വീട്ടിെലത്തിയേപ്പാേഴക്കും മഴ മറിയതിനാൽ അയാൾ
ആ തടിെയടുത്തു് ഒരു മാവിേന്മൽ ചാരിവച്ചിട്ടു് ചുമടുകൾ
ഒേരാന്നായി താെഴ ഇറക്കി വയ്ക്കുകയും അയൽക്കാർ
ക്കുള്ളതു് െകാടുക്കുകയും തനിക്കുള്ളതു് വീട്ടുകാെര ഏൽ
പ്പിക്കുകയും െചയ്തു. പിെന്ന ഭീമൻ തെന്റ പുരെപാളിച്ചു്
പണി കഴിച്ചേപ്പാൾ അന്നു് മാവിേന്മൽ ചാരി വച്ചിരുന്ന
തടികൂടി എടുത്തുപേയാഗിച്ചു. ഇരുപെത്താമ്പതുേകാൽ
പതിനാറുകണക്കിൽ പണിയിച്ച തായിപ്പുരയുെട പടി
(െനടിയതും കുറിയതും) നാലും ആ ഒരു െപാളിപ്പുെകാ
ണ്ടു് തീർന്നു. പടി ഒേന്നകാൽേക്കാൽ ചതുരമായിരുന്നു.
അതുെകാണ്ടു് ആ തടിയുെട വലിപ്പം എത്രമാത്രമുണ്ടാ
യിരുന്നു എന്നു് ഊഹിക്കാമേല്ലാ. ആ പുരയും പടിയും
കണ്ടിട്ടുള്ളവരിൽ പലർ ഇേപ്പാഴും ആ േദശത്തു ജീവിച്ചി
രിക്കുന്നുണ്ടു്.
മീനച്ചിൽ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി െനൽ
കൃഷി െചയ്യുന്നതു് മലകളിലാണേല്ലാ. മലകളിൽ െനൽ
കൃഷി െചയ്യുന്നതു് പത്തും പന്ത്രണ്ടും െകാല്ലങ്ങൾ കൂടു
േമ്പാൾ മാത്രേമ പതിവുള്ളൂ. അതിനാൽ ഒരു സ്ഥലത്തു
വലിയ മരങ്ങളും കാടുകളും നിറഞ്ഞിരിക്കും. വിതയ്ക്കുന്ന
കാലത്തിനു രണ്ടുമൂന്നു മാസം മുൻേപ ഉടമസ്ഥന്മാർ ആ
മരങ്ങളും കാടുകളുെമല്ലാം കൂലിക്കാെരെക്കാണ്ടു െവട്ടി
ച്ചിടും. അതിനു് ഉഴവുെവട്ടു് എന്നാണു് േപർ പറഞ്ഞുവ
രുന്നതു്. ആ മരങ്ങളും കാടുകളുെമല്ലാം ഉണങ്ങിക്കഴി
യുേമ്പാൾ ഉടമസ്ഥന്മാർ കൂലിക്കാെരയും ആനകെളയും
െകാണ്ടു് ആ സ്ഥലത്തു െചന്നു് േവലിക്കാവശ്യമുള്ള തടി
കൾ പിടിച്ചു വിതയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിെന്റ നാലരികുക
ളിലും െവയ്പിക്കുകയും അധികമുള്ള തടികൾ പിടിപ്പിച്ചു
കൃഷിസ്ഥലത്തിനു പുറത്താക്കുകയും ഉണങ്ങിക്കിടക്കു
ന്ന കാടുകളും മറ്റും തീയിട്ടു ചുടുകയും െചയ്യും. അതിനു്
ഉഴവു ചുടുക എന്നണു് കൃഷിക്കാർ പറയുന്നതു്. ഇത്രയും
കഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന നിലം ഉഴുതും കിളച്ചും കല്ലും കട്ടക
ളും െപറുക്കിമാറ്റിയും പുല്ലും മറ്റും പറിച്ചും െപറുക്കിയും കള
ഞ്ഞും െവടിപ്പാക്കും. അതിനു് ഉഴെവാരുക്കുക എന്നാണു്
പറയുന്നതു് ഈ പണികളിൽ പ്രധാനമായതും പ്രയാസ
േമറിയതും ഉഴവു ചുടുക എന്നുള്ളതാണു്.
എന്നാൽ അതിനു നമ്മുെട ഭീമനു് ഒരു പ്രയാസവുമുണ്ടാ
യിരുന്നില്ല. ഭീമൻ ഉഴവുചുടാൻ േപാകുേമ്പാൾ അയാൾ
ക്കു സഹായത്തിനു കൂലിക്കാരും ആനകളും ഒന്നും േവ
ണ്ടാ. അയാൾ ആ േജാലി മുഴുവനും തീർത്തു തിരിെയ വീ
ട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ലാെത കഞ്ഞിയും േചാറുെമാന്നും കഴിക്കാ
റില്ല. ആ േജാലിക്കിടയിൽ അയാൾ കാച്ചിലും കിഴങ്ങും
േചനയും മറ്റും ധാരാളമായി ചുട്ടുതിന്നും. മലയിേലക്കു
േപാകുന്ന സമയം തെന്ന ചുട്ടുതീറ്റിക്കുള്ള സാമാനങ്ങൾ
കൂടി അയാൾ െകാണ്ടുേപാകും; അങ്ങെനയാണു് പതിവു്.
ഭീമൻ ഉഴവുസ്ഥലത്തു െചന്നാലുടെന േവലിക്കു് ആവശ്യ
മുള്ള തടികൾ െപറുക്കിെയടുത്തു് നാലരികുകളിലും അടു
ക്കി വയ്ക്കും. പിെന്ന ഒരു തടി കയിെലടുത്തു് അതുെകാണ്ടു്
േശഷമുള്ള തടികൾ നാലു വശേത്തക്കും േതാണ്ടി എറി
യും ആ തടികൾ ചുറ്റുമുള്ള അയൽ വസ്തുക്കളിൽ െച
ന്നുവീഴും. അതിനാൽ ഭീമൻ ഉഴവുചുടുന്ന സ്ഥലത്തിനു്
സമീപം ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളിൽ ആരും കൃഷി നടത്താറി
ല്ല. ഭീമൻ േതാണ്ടിെയറിയുന്ന തടികൾ ആനകെളെക്കാ
ണ്ടല്ലാെത മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ലേല്ലാ. അതിനുള്ള
പ്രയാസം െകാണ്ടാണു് അയൽവസ്തുക്കളുെട ഉടമസ്ഥ
ന്മാർ കൃഷി േവെണ്ടന്നു് വയ്ക്കുന്നതു്. തടികെളല്ലാം മാറ്റി
ക്കഴിഞ്ഞാൽപ്പിെന്ന ഭീമൻ ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാടിനു
തീവയ്ക്കും ആ തീയിലിട്ടാണു് അയാൾ കാച്ചിൽ, കിഴങ്ങു
മുതലായവ ചുട്ടു തിന്നുന്നതു്. ആ സമയം മുയൽ പന്നി
മുതലായവെയയും അനായാേസന ലഭിച്ചാൽ അയാൾ
ഉേപക്ഷിക്കാറില്ല. അവെയയും അയാൾ ചുട്ടു് തിന്നുക
തെന്ന െചയ്യും. ഇപ്രകാരെമല്ലാമായിരുന്നു ഭീമെന്റ ഉഴ
വുചുടൽ.
അടുത്തുള്ള പൂഞ്ഞാർ എന്ന സ്ഥലത്തു് ഒരു വീട്ടുകാർ
ഒരു കിണർ കുഴിപ്പിച്ചു. കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു് അടിയിൽെച്ചന്ന
േപ്പാൾ അവിെട ഒരു വലിയ പാറ കാണെപ്പട്ടു. ആ
പാറയുെട അടിയിൽ ധാരാളം െവള്ളവുമുണ്ടായിരുന്നു.
എങ്കിലും ആ പാറ എടുത്തു് മാറ്റാെത െവള്ളം േകാരിെയ
ടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലായിരുന്നു. െവള്ളത്തിനു് മീെത
ആ പാറ ഒരടപ്പുേപാെലയാണു് കിടന്നിരുന്നതു്. അതി
നാൽ ആ പാറ എടുത്തു് മറ്റുന്നതിനായി വലിയ വടങ്ങ
ളും ചങ്ങലകളുമിട്ടു് െകട്ടി അേനകമാളുകൾ കൂടി പിടി
ക്കുകയും ആനകെളെക്കാണ്ടു പിടിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു
േനാക്കീട്ടും ആ പാറ ഇളക്കാൻേപാലും സാധിച്ചില്ല. ഒടു
ക്കം ആ വീട്ടുകാർ ഈ കാര്യം നമ്മുെട ഭീമെനെക്കാണ്ടു്
കഴിപ്പിക്കണെമന്നു നിശ്ചയിച്ചു് ഒരു സദ്യയ്ക്കു വട്ടം കൂട്ടി.
ഭീമെന ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി േകമമായി ഭക്ഷണം കഴിപ്പി
ച്ചു് ഭീമൻ ഊണും കഴിഞ്ഞു് എഴുേന്നറ്റേപ്പാൾ ആ വീട്ടു
കാർ അയാേളാടു് “ൈകകഴുകുവാൻ െവള്ളം കിണറ്റിലാ
ണു് െവള്ളം േകാരിെയടുത്തു് ൈക കഴുകിെക്കാള്ളണം”
എന്നു പറഞ്ഞു്, ഒരു പാളയും കയറും എടുത്തുെകാടുത്തു്.
ഭീമൻ പാളയും കയറും ഇടത്തുൈകെകാണ്ടു് എടുത്തു
െകാണ്ടുേപായി. കിണറ്റിൽ േനാക്കിയേപ്പാൾ അതിൽ
ഒരു വലിയ പാറയും അതിേന്മൽ ചില വടങ്ങളും ചങ്ങ
ലകളുമിട്ടു െകട്ടിയിരിക്കുന്നതു കണ്ടു. ഉടെന അയാൾ
പാളയും കയറും അവിെട െവച്ചിട്ടു് ഇടത്തുൈകെകാണ്ടു
തെന്ന വടങ്ങളിൽ പിടിച്ചുവലിച്ചു നിഷ്പ്രയാസം പാറ കര
െയ്ക്കടുത്തിടുകയും പാളയും കയറുെമടുത്തു െവള്ളംേകാരി
ൈകകഴുകുകയും െചയ്തു. ഇതു് കണ്ടിട്ടു് ആ വീട്ടുകാർക്കും
അന്യന്മാർക്കുമുണ്ടായ സേന്താഷവും വിസ്മയവും സീമാ
തീതമായിരുന്നുെവന്നുള്ളതു് പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ.
നമ്മുെട ഭീമൻ പൂഞ്ഞാറ്റിൽത്തമ്പുരാക്കന്മരുെട ഒരു
ഇഷ്ടനായിരുന്നു. അയാൾ തമ്പുരാക്കന്മാരുെട ആവശ്യ
പ്രകാരം കൂെടക്കൂെട അവിെടേപ്പാവുകയും മനുഷ്യർക്കു
ദുസ്സാധ്യങ്ങളായ അേനകം കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചുെകാടു
ക്കുകയും തമ്പുരാക്കന്മാർ സേന്താഷിച്ചു് ഇയാൾക്കു് ചില
സമ്മാനങ്ങൾ െകാടുക്കുകയും സാധാരണമായിരുന്നു.
അങ്ങെന ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവയിൽ ഒരു സംഗതി മാത്രം
താെഴ കുറിക്കുന്നു.
ഒരിക്കൽ പാണ്ടിക്കാരായ മറവരും മുഹമ്മദീയരും കു
ടി പൂഞ്ഞാർ േദശെത്ത ആക്രമിക്കുവാൻ വരുന്നതായി
േക്കട്ടു് പൂഞ്ഞാറ്റിൽ വലിയ തമ്പുരാൻ ആ വിവരം കു
ളപ്പുറത്തു് ഭീമെന അറിയിച്ചു. ഉടെന ഭീമൻ ആളയച്ചു്
തെന്റ േസ്നഹിതനായ മന്ദത്തുപണിക്കെരയും കുളപ്പുറ
ത്തു് വരുത്തി. പണിക്കർ കുളപ്പുറത്തു് ഭീമേനാളം തെന്ന
േദഹപുഷ്ടിയും കായബലവുമുള്ള ആളല്ലായിരുന്നുെവങ്കി
ലും ഒരു െചറിയ ഭീമൻ തെന്നയായിരുന്നു. അയാൾ
ക്കു കാലെത്ത കഞ്ഞിക്കു പന്ത്രേണ്ടകാലിടങ്ങഴി അരി
യും അതിനു േചർന്ന പുഴുക്കുേമ പതിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
അവർ തമ്മിൽ ആേലാചിച്ചു് ഉടെന പൂഞ്ഞാറ്റിേലക്കു്
േപാകണെമന്നു തീർച്ചെപ്പടുത്തീട്ടു രണ്ടു േപരും കൂടി
ഉണ്ണാനിരുന്നു. ഊണു് ഏകേദശം പകുതിയായേപ്പാൾ
ഒരാൾ ഓടിവന്നു “മറവരും മുഹമ്മദീയരും വന്നടുത്തി
രിക്കുന്നു. ഉടെന വരണെമന്നു തമ്പുരാൻ കൽപിച്ചിരി
ക്കുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു. അതു േകട്ടു് “എന്നാലിനി േപാ
യിവന്നിട്ടു് ഊണു മുഴുവനാക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു് രണ്ടു
േപരും എഴുേന്നറ്റു് ൈകകഴുകി. അേപ്പാൾ തക്കതായ
ആയുധെമാന്നും കാണാഞ്ഞിട്ടു രണ്ടുേപരും ഓേരാ െകാ
ന്നെത്തങ്ങു ചുവേടാെട പറിെച്ചടുത്തു് െകാണ്ടു് ഓടിേപ്പാ
യി. ഭീമനും പണിക്കരും െകാന്നെത്തങ്ങുമായി െചല്ലുന്ന
തു് കണ്ടേപ്പാൾത്തെന്ന മറവരും മുഹമ്മദീയരും േപടി
േച്ചാടി പമ്പകടെന്നാളിച്ചു്. ഊണു് മുഴുവനാക്കണമേല്ലാ
എന്നു വിചാരുച്ചു ഭീമനും പണിക്കരും അേപ്പാൾത്തെന്ന
തിരിച്ചു േപാരുകയും െചയ്തു.
ഈ സംഗതി നടന്നതു് ഒരു െവള്ളെപ്പാക്കക്കാലത്താ
യിരുന്നു. ഇവർ അേങ്ങാട്ടു േപായേപ്പാൾ െവള്ളം ആറു
നിറഞ്ഞിരുന്നേതയുള്ളൂ ഇവർ ഇേങ്ങാട്ടു വന്നേപ്പാേഴക്കു്
ആ െവള്ളം കരകവിെഞ്ഞാഴുകി ഇരുകരയിലും സാ
ധാരണമനുഷ്യർക്കു നിലയില്ലാെതയായിരുന്നു. എങ്കി
ലും ഭീമനു് അരേയാളവും പണിക്കർക്കു മുലേയാളവും
മാത്രേമ െവള്ളമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവർ ആ െവള്ള
ത്തിൽക്കൂടിയാണു് നടന്നുേപായതു്. അവർ അങ്ങെന
േപാന്നേപ്പാൾ ഒരു വീട്ടിെന്റ ഇറയത്തു് ഒരു പത്തായ
മിരിക്കുന്നതു് കണ്ടു ആ വീട്ടിനകത്തും െവള്ളം കയറി
യിരുന്നതിനാൽ അവിെടപ്പാർത്തിരുന്നവെരല്ലാം പ്രാ
ണരക്ഷാർത്ഥം ഓടിേപ്പായിരുന്നതുെകാണ്ടു് ആ വീടു
േകവലം നിർജ്ജനമായിരുന്നു; പത്തായവും ഇളകിേപ്പാ
കാറായിരുന്നു. ആർക്കും ഉപേയാഗെപ്പടാെത െവറുെത
േപാേകണ്ടാ എന്നു വിചാരിച്ചു് ഭീമൻ അെതടുത്തു് തല
യിൽവച്ചുെകാണ്ടു നടന്നു. സ്വഗൃഹത്തിെലത്തി പത്താ
യം താെഴ ഇറക്കി വച്ചു. അതിലുണ്ടായിരുന്ന െനല്ലു് വാ
രിയിട്ടു് അളന്നുേനാക്കീട്ടു് നൂറുപറയുണ്ടായിരുന്നു. െനല്ലു
തിരിെയ പത്തായത്തിൽത്തെന്ന ആക്കിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാ
േഴക്കും പണിക്കരും അവിെടെയത്തി. പിെന്ന രണ്ടുേപ
രും കൂടി പകുതിയാക്കി വച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം മുഴുവനാ
ക്കുകയും പണിക്കർ അേപ്പാൾത്തെന്ന യാത്ര പറഞ്ഞു്
അയാളുെട വീട്ടിേലക്കു് േപാകയും ഭീമൻ അവിെടത്ത
െന്ന കിടന്നുറങ്ങുകയും െചയ്തു.
നമ്മുെട ഭീമെന്റ കഥകൾ ഇനിയും വളെര പറയാനുണ്ടു്.
എങ്കിലും വിസ്തരഭയം നിമിത്തം അതിനായി തുനിയുന്നി
ല്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു തെന്ന നമ്മുെട കഥാ
നായകൻ ഒരസാമാന്യമനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നു സ്പഷ്ട
മാകുന്നുണ്ടേല്ലാ. നമ്മുെട ഭീമനു് ഈശ്വരഭക്തി, സത്യം
മുതലായ സൽഗുണങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
“ബ്രാേഹ്മ മുഹുർത്ത ഉത്തിേഷ്ഠൽസ്വേസ്ഥ രക്ഷാർത്ഥമാ
യുഷഃ” എന്നുള്ള പ്രമാണെത്ത അയാൾ ആജീവനാന്തം
ശരിയായി ആചരിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ അയാൾ നൂ
റു വയസ്സു തികഞ്ഞതിെന്റ േശഷമാണു് ചരമഗതിെയ
പ്രാപിച്ചതു്. അതും അനായേസന തെന്നയായിരുന്നു.
നമ്മുെട കഥാനായകനു േരാഗപീഡ നിമിത്തവും മറ്റും
ഒരു ദിവസം േപാലും കിടന്നു കഷ്ടെപ്പേടണ്ടതായി വന്നി
ല്ല.
ഭീമൻ മരിച്ചതിെന്റ േശഷം അയാളുെട േപ്രതം (പേരതാ
ത്മാവു്) ആ വീട്ടുകാെരയും മറ്റും അസാമാന്യമായി ഉപദ്ര
വിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. അതു് അയാളുെട അപരക്രിയകൾ
ആരും േവണ്ടതുേപാെല െചയ്യാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം.
“ആബ്ദദീക്ഷാദിേലാേപന പ്രതാ യാന്തി പിശാ
ചതാം
സ്വജനാൻ ബാധമാനാേസ്ത വിചരന്തി മഹീത
േല ”
എന്നുണ്ടേല്ലാ ആ ഉപദ്രവം ഈ േപ്രതത്തിേന്റതാെണ
ന്നും മറ്റും അറിയാെതതെന്ന വളെരക്കാലം കഴിഞ്ഞു.
ക്രേമണ ആ ഉപദ്രവം ദുസ്സഹമായിത്തീരുകയാൽ ഈ
അടുത്ത കാലത്തു് പ്രശ്നംെവപ്പിച്ചു േനാക്കിക്കുകയും
അേപ്പാൾ അതു് ഈ ഭീമെന്റ ഉപദ്രവമാെണന്നും ഭീമൻ
സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലായിരുന്നുെവന്നും അയാൾ േദ
വാംശമായിട്ടുള്ള ഒരു അവതാരപുരുഷനായിരുന്നുെവന്നും
അയാളുെട വിഗ്രഹമുണ്ടാക്കിച്ചു് േപ്രതെത്ത ആ വിഗ്രഹ
ത്തിേന്മലാവാഹിച്ചു് പ്രതിഷ്ഠ കഴിപ്പിക്കുകയും ആണ്ടു
േതാറും മുടങ്ങാെത പൂജ നടത്തിക്കുകയും െചയ്തല്ലാെത
ഉപദ്രവം നീങ്ങുകയിെല്ലന്നും കാണുകയാൽ ആ വീട്ടു
കാർ അപ്രകാരെമാെക്ക െചയ്യിച്ചു് പൂജ ആണ്ടുേതാ
റും ഇേപ്പാഴും നടത്തിവരുന്നുണ്ടു്. പ്രതിഷ്ഠ കുളപ്പുറത്തു
പുരയിടത്തിെന്റ കന്നിപദത്തിൽ ഭദ്രകാളി മറ്റപ്പിള്ളി
നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടിേലെക്കാണ്ടാണു് നടത്തിച്ചതു്. പ്രതിഷ്ഠ
കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിെന്ന ഭീമെന്റ ഉപദ്രവം ആ വീട്ടിെല
ന്നല്ല ആ േദശത്തു തെന്ന എങ്ങും ഉണ്ടാകാറില്ല. പ്ര
തിഷ്ഠിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹം കണ്ടാൽ ഭീമേന്റതാ
െണന്നുതെന്ന േതാന്നും. അതിെന്റ സ്ഥൗല്യം അത്രയ്ക്കു
മാത്രമുണ്ടു്. അവിെട സാന്നിദ്ധ്യത്തിനും ഒട്ടും കുറവി
ല്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നതിനുേവണ്ടി പലരും
ഭീമനു വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുകയും ചിലർക്കു ചിലതു്
സാധിക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്. അവിെട സാധാരണ
വഴിപാടു് കരിക്കും പഴവും നിേവദിക്കുകയാണു്. ചിലർ
അപ്പം, അട, െകാഴുക്കട്ട മുതലായവ ഉണ്ടാക്കിച്ചു് നിേവ
ദിപ്പിക്കുകയും െചയ്യുന്നുണ്ടു്. അവയ്ക്കു് അരി ഒേന്നകാലി
ടങ്ങഴി മുതൽ മുപ്പത്താേറകാലിടങ്ങഴി വെര നടപ്പുണ്ടു്.
അവിെട പ്രതിഷ്ഠ ഒരു േമടമാസം പതിനാലാം തീയതി
യായിരുന്നതിനാൽ ആണ്ടുേതാറും വിേശഷദിവസമായി
ആചരിച്ചുവരുന്നതു് ആ ദിവസമാണു്.

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
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.
എന്നിരിക്കിലും 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, സി
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.
◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

