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പ്രതികരണങ്ങൾ

വി. ആർ. സേന്താഷ്: മലയാളി സിനിമ
കണ്ടതു് എന്തിനു് ?
െക. എച്ച്. ഹുൈസൻ: ശരിയാണു്.
പണ്ടു് എളുപ്പമായിരുന്നു—കച്ചവട സിനിമ, മദ്ധ്യ
വർത്തി സിനിമ, ആർട്ട് സിനിമ… ഇന്നു് എല്ലാം ന്യൂ
െജന്നിൽ വാരിക്കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. േവർതിരിക്കാൻ
പുതിയ നാമകരണങ്ങൾ േവണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏെത
ങ്കിലും കള്ളികളിെലാതുക്കാനല്ല. പഠനങ്ങളും നി
രൂപണങ്ങളും അെപ്പാേഴ ജീവൻ െവക്കൂ. ഇേപ്പാ
ഴെത്ത ഒഴുക്കൻ മട്ടിലുള്ള േസാഷ്യൽ മീഡിയക
ളിെല ആസ്വാദനങ്ങൾ നമ്മുെട ചലച്ചിത്രത്തിെന്റ
മുേന്നാട്ടുള്ള േപാക്കിനു് ഒരു ഗുണവും െചയ്യില്ല. പു
തിയ പ്രവണതകെള കെണ്ടത്താനും വിലയിരുത്താ
നും േപ്രാത്സാഹിപ്പിക്കാനുമുള്ള ചലച്ചിത്ര നിരൂപ
ണങ്ങൾ ഇന്നു് കുറഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു. ഞാനത്ഭു
തെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്, ‘േപ്രമം’ െവറുെമാരു തട്ടുെപാളിപ്പൻ
സിനിമയായി മാത്രം വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പട്ട സാഹ
ചര്യെത്തപ്പറ്റി. കാലം എെന്നാരു ഘടകം ഇത്രക്കു്
അനായാസമായി കുഴച്ചു മറിക്കുകയും ഒപ്പം മികച്ച
ൈനരന്തര്യം നിലനിർത്തുകയും െചയ്ത ആഖ്യാനം
‘ഡാനി’ക്കുേശഷം മലയാളത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.
അതു് ചലച്ചിത്രപ്രവർത്തകർക്കു് നല്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം
ഗൗരവമായി പഠിക്കെപ്പേടണ്ടതാണു്… അങ്ങെന
പലതും.
‘അണ്ടർഗ്രൗണ്ടു് ’ എന്ന വിേശഷണം ‘ന്യൂെജ
ന്നി’ൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തം എന്നു പറയാൻ പ്രേയാഗി
ച്ചതാണു്. േയാനാസ് േമകാസ് ചരിത്രവൽക്കരിച്ച
അണ്ടർഗ്രൗെണ്ടാന്നുമല്ലതു്!
എന്തായാലും ന്യൂെജന്നിെന സമൂലമായി െപാളി
ച്ചടുേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാമാന്യമാെയങ്കിലും േവർ
തിരിവുകൾ നിർവ്വചിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു, ദാേമാദർ
പ്രസാദിെനാന്നു ശ്രമിച്ചു േനാക്കാവുന്നതാണു്.
ന്യൂെജൻ കുട്ടികൾ ഇതിെനയത്ര ഗൗരവമാെയടു
ക്കാൻ വഴിയില്ല. മെറ്റാരു മിമിക്രിക്കുള്ള വകയായതു
മാറിേയക്കാം. എങ്കിലും സാരമില്ല.
—ഹു
പി. െക. ഗേണശൻ: ന്യുെജൻ എന്ന സംജ്ഞ ഈ
സംവിധായകരുെട തലയിൽ ചാർത്തിയ മുൾകിരീ
ടമാണു്. അവർ സ്വയമണിഞ്ഞതല്ല. പ്രിയദർശൻ
തലമുറയ്ക്കു് േശഷമുള്ള സിനിമാകാലഘട്ടം അടയാള
െപ്പടുത്തുന്ന ഒരു ഭാഷാപ്രേയാഗം ഇല്ലാെത േപായി.
ഏെതങ്കിലും സ്കൂൾ ഓഫ് േതാട്ടിെന്റ ഭാഗമായിരുന്നി
ല്ല പുതിയ െചറുപ്പക്കാരുെട വരവു്. അതുെകാണ്ടുത
െന്ന മലയാളസിനിമയിൽ അതുവെര നിലനിന്നിരു
ന്ന െതാഴിൽപരമായേതാ കലാപരമായേതാ ആയ
ബ്രാഹ്മണ്യം അവരിൽ പലരിലും ഇല്ല. പുതിയ ഭാവു
കത്വം അവകാശെപ്പടുന്നില്ല. എങ്കിലും നാം തമസ്ക
രിക്കുന്നേതാ അശ്രദ്ധമായി ൈകകാര്യം െചയ്യുന്ന
േതാ ആയ വിഷയങ്ങൾ വളെര ഡിെറ്റയിലിേങാെട
അവതരിപ്പിക്കാൻ പുതിയ െചറുപ്പക്കാർക്കു് സാധി
ച്ചു. ഇേപ്പാൾ ആ ട്രൻഡ് ഒരു സ്റ്റാേഗ്നഷൻ അവ
സ്ഥയിലാെണങ്കിലും…

ഉണ്ണി ആർ: മലയാളി െമേമ്മാറിയൽ
വിഷ്ണു പ്രിയ: ‘മലയാളി െമെമ്മാറിയൽ’ േപരിൽ തെന്ന
ചരിത്രെത്ത അടയാളെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന കഥയാ
ണിതു്. ചരിത്രവസ്തുതകേളയും, ഭൂതകാലാനുഭവങ്ങ
േളയും തന്മയത്വേത്താെട കഥാകാരൻ അവതരിപ്പി
ക്കുന്നു. േപെരന്നതു് ഒരു തിരിച്ചറിയലാണു്, മെറ്റാ
ന്നിൽ നിന്നു് നമ്മെള വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നെയാന്നു കൂ
ടിയാണതു്. അത്തരം ചില പുതിയ തിരിച്ചറിയലി
െന്റ വായനാനുഭവം സഹൃദയനു സമ്മാനിക്കുവാൻ
കഥാകാരനു കഴിയുന്നു. ഇവിെട േപരുകൾ തെന്ന
യാണു് കഥ പറയുന്നതു്.
േകാട്ടയത്തിെന്റ പ്രേത്യകിച്ചു് കുടമാളൂരിെന്റ നാ
ട്ടുവഴികളിലൂെടയിറങ്ങി നടക്കുന്നവരായ ഉണ്ണിയുെട
കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു് ചില സവിേശഷതകളുണ്ടു്. നാ
ട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില നിസ്സാര സംഭ
വങ്ങളുെട പുതുമയാർന്ന അവതരണം കൂടിയാണു്
ഉണ്ണി ആറിെന്റ കഥകൾ. തനതായ ആഖ്യാനൈശ
ലിയിലൂെട കഥാകാരൻ പറഞ്ഞു േപാകുന്നു. ഒരു വ്യ
ക്തിയ്ക്കു് േരഖകളിെല േപരു് കൂടാെത മെറ്റാരു േപരു്
കൂടിയുണ്ടാകുന്നതു് സ്വാഭാവികം. പിന്നീടു് യഥാർത്ഥ
േപരു് ആരും ഓർക്കണെമന്നുമില്ല. പേക്ഷ അത്ത
രം ഇരട്ടേപരുകളിൽ േപാലും ജാതിയുെണ്ടന്ന തിരി
ച്ചറിവു് സമൂഹത്തിെന്റ ജീർണ്ണാവസ്ഥെയയാണു് ചൂ
ണ്ടി കാണിക്കുന്നതു്.
ആധുനികനായി സ്വയം േവഷം െകട്ടുേമ്പാ
ഴും പാരമ്പര്യ ജാതിേബാധങ്ങെള ഒരാഭരണമായി
അണിയുന്ന യുവതലമുറയുെട പ്രതിനിധിയാണു് കഥ
യിെല നായകൻ. ഓേരാ വായനക്കാരെന്റയും ഉള്ളി
േലക്കു് ചൂഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന കഥയാണിതു്. മികച്ച വായനാ
നുഭവം.

വായനക്കാർ: പ്രതികരണങ്ങൾ
Ashraf: A different and elegant cover selection for
reader’s responses…

കരുണാകരൻ: െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ
ജയചന്ദ്രൻ: ‘െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ’ ൈടറ്റിൽ കലിഗ്ര
ഫി ലളിതം, ഗംഭീരം.
പി. പി. രാമചന്ദ്രൻ കരുണാകരെന്റ നാടകം മുമ്പു് വാ
യിച്ചതാണു്. അെപ്പാേഴ ഉള്ളിൽ തട്ടിയതാണു് ഈ
മികച്ച രചന. വീണ്ടും വായിച്ചേപ്പാൾ കൂടുതൽ ഹൃദ്യ
മായി േതാന്നി. സേന്താഷം.
ബഷീർ അബ്ദുൾ: അസാമാന്യമായ ഉൾക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള മി
കച്ച രചന. നന്ദി.
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: മുമ്പു വായിച്ചിട്ടും നാടകം പുതിയ
തു തെന്നയായിരിക്കുന്നു—കരുണാകരെന്റ കഥകളും
കവിതകളും േപാെല തെന്ന എന്നും പുതിയതു്.
െക. വി. ഷനീപ്: െവള്ളെപാക്കത്തിൽ…
കാലിക പ്രസക്തമായ ലഘു നാടകം…
നല്ല വായനാനുഭവം.

സി. സേന്താഷ് കുമാർ: ദല്ലാൾ
െക. സച്ചിദാനന്ദൻ: സേന്താഷ് കുമാറിെന്റ കഥയ്ക്കു് സു
ഖമുള്ള ഒരു ഭൂതകാല സൗരഭമുണ്ടു്. ആഖ്യാന ചാതു
രിയും നാടകീയതയും കാലമിശ്രണവും ചില വാക്യ
ങ്ങളുെട കവിത്വവും ശ്രദ്ധിച്ചു.
ലിസി മാത്യു: നല്ല കഥ, ദല്ലാൾ ആവശ്യക്കാരെന
കെണ്ടത്തുന്നതുേപാെല വായനക്കാരെന്റ മർമ്മം
കണ്ടറിയാൻ സേന്താഷിനു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്.
പാമ്പിെനെക്കാണ്ടു് െപണ്ണിെന കടിപ്പിക്കുന്ന
വിദ്യയിൽ െഞട്ടിയിരിക്കുന്ന മലയാളിക്കു മുൻപിൽ,
െപണ്ണിെന പട്ടിെയെക്കാണ്ടു് കടിപ്പിക്കുന്ന പ്രണയ
വിദ്യ സരസമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
Ravindranathan: Enjoyed reading short story by
Santhosh kumar.

രാജേഗാപാൽ: സേന്താഷ് കുമാറിെന്റ പറച്ചിൽ രീതി
മേനാഹരം.
സി. സേന്താഷ് കുമാർ: കഥ വായിച്ചതിനും അഭിപ്രാ
യം പങ്കു െവച്ചതിനും സർവ്വശ്രീ സച്ചിദാനന്ദൻ മാ
ഷ്, ലിസ്സി ടീച്ചർ, രവീന്ദ്രനാഥൻ, രാജേഗാപാൽ
എന്നിവർക്കു നന്ദി.
കഥ തിരിച്ചറിയെപ്പട്ടതിലുള്ള സേന്താഷവും
അഭിപ്രായങ്ങൾ നല്കുന്ന പ്രേചാദനവും വളെര വലു
താെണന്നു കൂടി അറിയിക്കെട്ട.
ഹർഷിത: ദല്ലാൾ.
ഗ്രാമത്തിെന്റ നനുത്ത ഓർമ്മകൾ, േജാലി സം
ബന്ധമായ നഗരവാസം, ആടിത്തീർത്ത ദാമ്പ
ത്യം… പലരും ജീവിച്ചു തീർത്ത ഉണ്ണി എന്ന േവഷം,
ഇന്നു് ജീവിച്ചു െകാേണ്ടയിരിക്കുന്നവർ… ഇവെയ്ക്ക
ല്ലാമുപരി വികാരങ്ങെള കച്ചവടതന്ത്രമാക്കി മാറ്റുന്ന
ദല്ലാൾ. നല്ല കഥ.

നിസാർ അഹമ്മദ്: മാനുഷികപ്രശ്നങ്ങളുെട
തിരിച്ചറിവു്
ശരൺ ചന്ദ്രൻ: നിസ്സാർ അഹമ്മദിെന്റ േലഖനം ചിന്തി
പ്പിച്ചു. പ്രേത്യകിച്ചു് െതാഴിലാളിയുെട സ്വത്വേത്തയും
നിർവ്വചനേത്തയും പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടു്. അങ്ങെന
ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹിക സാ
മ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നുെകാണ്ടു് െതാഴിലാളി
േയയും അവെന്റ പ്രശ്നങ്ങേളയും നിർവ്വചിെച്ചടുക്കാൻ
കഴിേയണ്ടതുണ്ടു്. മാറിയ സാഹചര്യത്തിെന്റ വിപു
ലവും വ്യത്യസ്തങ്ങളുമായ െതാഴിലാളി ഇടങ്ങളിൽ
നിന്നുെകാണ്ടുേവണം അതു സാധിക്കാൻ. വിപ്ലവ
കാരികളും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വിമർശകരും
ബുദ്ധിജീവികളും അവർ അറിയാെതതെന്ന ചൂഷണ
മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥകൾക്കു് കീഴ്െപ്പട്ടു് േപാകുന്ന
തും അതിെന്റ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും പ്രസക്തമാണു്.
മനുഷ്യെന്റ ആവശ്യങ്ങേളയും അനാവശ്യങ്ങേളയും
കൂടി ഇവിെട ചർച്ച െചേയ്യണ്ടതുണ്ടു്. നമ്മുെട പല
സൗകര്യവസ്തുക്കളും എത്തരത്തിലാണു് ചൂഷണ
വസ്തുവായി നിലനിൽക്കുന്നെതന്നതും അതിേലക്കു്
എങ്ങെനയാണു് നാം ഓേരാത്തരും യാന്ത്രികമാ
യി വീണുേപാകുന്നെതന്നും തിരിച്ചറിയാത്തതാണു്
പ്രശ്നം. മുതലാളിത്ത ഉല്പന്നങ്ങൾ പലതും അനാ
വശ്യ ഉല്പന്നങ്ങളാെണന്നും അവയുെട നിർമ്മാണ
പ്രവർത്തനത്തിേലർെപ്പേടണ്ടി വരുന്നേതാെട െതാ
ഴിലാളിയുെട കർതൃത്വെത്ത തെന്ന അവ എങ്ങെന
നിർണയിക്കുന്നുെവന്നതും പ്രസക്തം. മുതലാളിത്ത
ചൂഷണ വ്യവസ്ഥിതികൾെക്കതിെര പ്രതികരിക്കുക
യും ചിന്തിക്കുകയും െചയ്യുന്നവർക്കു േപാലും തങ്ങളു
െട ആശയവിനിമയ പ്രചരണത്തിനും പ്രക്രിയയ്ക്കും
മുതലാളിത്ത മാധ്യമങ്ങേളയും ഉല്പന്നങ്ങേളയും ഉപ
േയാഗിേക്കണ്ടിവരുന്ന സങ്കീർണത നിലനിൽക്കു
ന്നു. മുതലാളി, െതാഴിലാളി, വ്യവസ്ഥിതി എന്നിവയു
െട പുതിയകാല നിർവ്വചനങ്ങളുെട സാധ്യത അേന്വ
ഷിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഒരു മനുഷ്യേസ്നഹി
എന്നതിെനപ്പറ്റിയുള്ള സ്വയം വിലയിരുത്തലിെനപ്പ
റ്റിയും…
Manoj: Article with full of insight.

ഇ. ഹരികുമാർ: പ്രാകൃതനായ േതാട്ടക്കാരൻ
ദാേമാദർ പ്രസാദ്: േടാൾേസ്റ്റായൻ അന്യാപേദശ സ്വ
ഭാവമുള്ള കഥകെള ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇ. ഹരികുമാ
റിെന്റ പ്രാകൃതനായ േതാട്ടക്കാരൻ എന്ന െചറുകഥ.
പ്രഭുവും േതാട്ടക്കാരനും രണ്ട് വിരുദ്ധ ശക്തികളല്ല.
ഭൂപ്രകൃതിെയക്കുറിച്ചു് രണ്ടുതരം കാഴ്ചപാടുകളുള്ളവ
രാെണന്നു് മാത്രം.

സായാഹ്ന ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മറ്റു
ചർച്ചകൾ:
ഋഷി: േകാഴിേക്കാടു് ദർശന ഗ്രന്ഥശാലയിെല വിദ്യാർ
ത്ഥി അംഗങ്ങൾ “ഐതിഹ്യമാല”യിെല ഓേരാ
കഥയും പ്രേത്യകം േഫാൺപതിപ്പായി ആവശ്യ
െപ്പട്ടതനുസരിച്ചു നിർമ്മിച്ച 126 പിഡിഎഫുകളുെട
കണ്ണികൾ

http://www.sayahna.org/?page_id=5
എന്ന െവബ് ൈസറ്റിൽ ലഭ്യമാണു്. ഈ കണ്ണി

കളുെട പട്ടിക ഒരു േഫാൺ പിഡിഎഫ് ആയും ലഭ്യ
മാണു്.
http://books.sayahna.org/aim/aim-links.pdf

െക ദാേമാദരെന്റ സമ്പൂർണ്ണകൃതികളുെട ഡിജിറ്റൽ
പതിപ്പുകൾ സ്വതന്ത്രപ്രകാശനം െചയ്യുവാൻ അതി
െന്റ പ്രസാധകരായ പ്രഭാതം പ്രിന്റിങ് അന്റ് പബ്ലി
ഷിങ് കമ്പനി തീരുമാനിച്ച കാര്യം വായനക്കാർ
ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമേല്ലാ. അതിെന്റ ഭാഗമായി ഒന്നാം
വാല്യത്തിെന്റ ആദ്യ െതറ്റുതിരുത്തൽ പകർപ്പുകൾ
വിവിധ പിഡിഎഫ് രൂപങ്ങളിൽ ഇേപ്പാൾ പുറത്തി
റക്കുകയാണു്. ഒന്നാം ഭാഗം മുഴുവനുമായി ഒറ്റ പി
ഡിഎഫ് ആയും ഓേരാ അദ്ധ്യായങ്ങൾ വീതമുള്ള
േഫാൺ പതിപ്പുകളായും
http://www.sayahna.org/?page_id=115

ഈ െവബ് ൈസറ്റിൽ ലഭ്യമാണു്. വായന
ക്കാർ ഈ പിഡിഎഫുകൾ സൗകര്യപൂർവ്വം വാ
യിക്കുകയും െതറ്റുകൾ കാണുകയാെണങ്കിൽ ആ
ഭാഗം ൈഹൈലറ്റ് െചയ്തു “Sayahna Returns” എന്ന
ഗ്രൂപ്പിേലയ്ക്കു പകർത്തുകയും െചയുക. പ്രസാധകർ
നല്കിയ േപജ്േമക്കർ േസ്രാതസ്സിൽ നിന്നാണു് ഈ
പിഡിഎഫുകൾ നിർമ്മിച്ചതു്. പാഠത്തിെന്റ പരിവർ
ത്തനത്തിൽ വരാവുന്ന ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ചുരു
ക്കം െതറ്റുകൾ മാത്രേമ കാണാനിടയുള്ളു.
Sayahna Returns എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ േചരുവാനുള്ള
ലിങ്ക്:
https://chat.whatsapp.com/J49mEuIJoA4LiL
30yEPlRr

വായനക്കാരുെട സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിച്ചു
െകാള്ളുന്നു.
(ആഗസ്റ്റ് 9 മുതൽ 15 വെര ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു് ഈ ലക്കത്തി

ലുള്ളതു് ).

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 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

