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സഞ്ജയെന്റ
പ്രതിേഷധപ്രകടനം
ഈ പ്രാവശ്യം തലേശ്ശരിയിൽെവച്ചു് സേമ്മളിക്കു
വാൻ േപാകുന്ന സാഹിത്യപരിഷത്തിെനക്കുറിച്ചു്
പാറാലിൽക്കൂടിയ പ്രതിേഷധേയാഗത്തിെന്റ റി
േപ്പാർട്ടും, പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്തീട്ടുള്ള പ്രതി
േഷധക്കത്തുകളും നിങ്ങളും കണ്ടിരിക്കുവാനിടയുണ്ട
േല്ലാ. സഞ്ജയൻ എന്താണു് ഇതിെനക്കുറിച്ചു് ഒന്നും
പറയാത്തെതന്നു് പലരും േചാദിക്കുന്നുണ്ടു്.
“പരാ, പരാ, പരാ, പരമപുരുഷ! പരമാനന്ദെമന്ന
േത പറയാവൂ” എന്നല്ലാെത സഞ്ജയൻ എന്തു പറ
യുവാനാണു് !
***

സഞ്ജയൻ യുവാവുമല്ല, സാഹിത്യകാരനുമല്ല. പേക്ഷ,
സഞ്ജയൻ പ്രസ്തുത യുവസാഹിത്യകാരന്മാരുെട ഭാ
ഗത്താണു്. പ്രതിേഷധേയാഗങ്ങൾ കൂടിയതു് േപാ
െരന്നാണു് സഞ്ജയെന്റ അഭിപ്രായം. പാറാലിൽ
െവച്ചു് ഇനി കൂടുവാൻേപാകുന്ന പ്രതിേഷധേയാഗ
ത്തിൽെവച്ചു് യുവസാഹിത്യകാരന്മാേരാടു് സഞ്ജ
യൻ െചയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന താെഴ േചർക്കുന്ന
“ഭാഷണം” നല്ല സ്വരമാധുര്യവും െചാറുെചാറുക്കുമു
ള്ള ഏെതങ്കിലും ഒരു യുവസാഹിത്യകാരൻ വായി
ക്കുവാൻ ഞാൻ അേപക്ഷിക്കുന്നു.
***

മാന്യയുവസാഹിത്യകാരന്മാേര—
ഞാനും നിങ്ങെളേപ്പാെല പരിഷത്തുകാരുെട ബദ്ധ
ൈവരിയാണു്. ഇതിന്നുള്ള പ്രധാനകാരണം ഞാൻ
ഈയിെട ഈ പത്രം മുേഖന പ്രദർശനസംഘാദ്ധ്യ
ക്ഷനു് അടിയറെവച്ച ന്യായങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ഒരക്ഷ
രം അവരാരും പറയാതിരുന്നതാണു്. അതുെകാണ്ടു്
ഞാനും നിങ്ങളുെട ഭാഗത്തു് േചർന്നിരിക്കുന്നു.
***

നമുക്കിവെര നല്ല ഒരു ശാർദൂലലാംഗുലംതെന്ന പി
ടിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ എന്തു കഴിയുെമ
െന്നാെക്ക ഇക്കൂട്ടർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടു്. അവർ െച
യ്ത അനീതികെളപ്പറ്റി ആേലാചിക്കുവിൻ! നമ്മെള
ആേരയും അറിയിക്കാെത, ഒരു േനാട്ടീസ്സുേപാലും
പ്രസിദ്ധെപ്പടുത്താെത അർദ്ധരാത്രി അട്ടപ്പാടിമല
യിൽെവച്ചേല്ല അവർ കാര്യാേലാചനേയാഗം കൂടി
യതു് ? ഇതു് ഭംഗിയാേയാ?
***

ഒരു കുറത്തിപ്പാെട്ടങ്കിലും എഴുതാത്ത ആളുകൾ
എങ്ങെനയാണു് ഒരു പരിഷത്തു നടത്തുക? അങ്ങി
െനയുള്ളവെരയേല്ല ഇവർ ഭാരവാഹികളായി നി
ശ്ചയിച്ചതു് ? നമ്മുെട ഇടയിൽ എത്ര പത്രേലഖക
ന്മാരും, കിളിപ്പാട്ടു്, കൃഷ്ണപ്പാട്ടു്, താരാട്ടു്, വഞ്ചിപ്പാട്ടു്,
ൈകെകാട്ടിപ്പാട്ടു്, “ഗുണേമറും ഭർത്താേവ” എന്ന
മട്ടു് ഇത്യാദി മട്ടുകളിൽ അേനകം ചരമങ്ങളും, വിവാ
ഹമംഗളങ്ങളും, സഭാമംഗളങ്ങളും എഴുതി േപെരടു
ത്ത ചില്ലറക്കവികളും, ഭാഷകന്മാരും ഉണ്ടു് ? ഇവെര
െയാന്നും ഭാരവാഹികളായി തിരെഞ്ഞടുക്കുവാൻ
അവരുെട അസൂയ സമ്മതിച്ചുേവാ?
സഭ നടത്തുവാൻ െകൽപ്പുള്ളവരും, ധനികന്മാരുമാ
ണുേപാലും പരിഷത്തു നടേത്തണ്ടുന്നതു് ! എെന്താ
രു കുയുക്തിയാണിതു് ! പരിഷത്തിെന്റ സ്വീകരണ
സംഘാദ്ധ്യക്ഷൻ ഒരു മഹാകവിയായിരിക്കണം.
കമ്മിറ്റി അദ്ധ്യക്ഷന്മാർ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരും,
രണ്ടാം ക്ലാസു കവികളും, േപെരടുത്ത ഗദ്യകൃത്തുകളു
മായിരിക്കണം; മറ്റംഗങ്ങൾ പത്രേലഖകന്മാർ, ചില്ല
റക്കവികൾ മുതലായവർ മാത്രേമ പാടുള്ളു. അതു
മല്ല, തുഞ്ചൻപറമ്പിെല മണ്ണുെകാണ്ടാണു് പന്ത
ലിെന്റ തറയുണ്ടാേക്കണ്ടതു്. അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാ
ത്തവർ കൂലിക്കാരായിരിക്കുവാൻ പാടില്ല. പന്തലി
െന്റ കൺട്രാൿെറ്റടുക്കുന്നതു് ഒരു ശിേരാമണിേയാ,
അെല്ലങ്കിൽ ഒരു വിദ്വാെനങ്കിലുേമാ ആയിരിക്ക
ണം, ഇങ്ങെനെയാെക്കയാണു് ഔചിത്യം. അതി
ല്ലാെത േവലയ്ക്കു െകാള്ളുെമന്നും പറഞ്ഞു് ഗണപ
ത്യഷ്ടകംകൂടി പഠിയ്ക്കാത്തവെരെക്കാണ്ടു് പന്തൽ
െകട്ടിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ ആ പരിഷത്തിന്നു
േപാവുകയില്ല. നിങ്ങളും േപാവരുതു്.
***

ഇതിെന്നാന്നും അവർ വഴിെപ്പടുകയിെല്ലങ്കിൽ നമ്മൾ
ക്കു േവെറതെന്ന പാറാലിൽെവച്ചു് ഒരു പരിഷത്തു
തുടങ്ങണം. ടിക്കറ്റുവില്പന ഞാൻ ഭംഗിയായി നട
ത്തിെക്കാള്ളാം. നമ്മുെട പരിഷത്തു മുഴുവൻ സാ
ഹിത്യമയമായിരിയ്ക്കണം. പന്തൽ പ്രവൃത്തിക്കാർ
തേച്ചാളിപ്പാട്ടുകൾ പാടിെക്കാണ്ടു് പുര െകേട്ടണ
െമന്നു് തീർച്ചെപ്പടുത്തണം. രണ്ടുവരി കൃഷ്ണഗാഥ
െയങ്കിലും എഴുതാത്തവർ കൂലിക്കാരുെട ഇടയിൽ
പാടില്ല. പന്തൽ വിതാനിയ്ക്കുവാൻ േവണ്ടിവരുന്ന
ഈന്തിൻപട്ടകൾ െകാത്തിെയടുക്കുന്ന െകാടുവാൾ
ഉണ്ടാക്കിയ െകാല്ലന്നുകൂടി അല്പം കവിതയുെട ഒരു
“അസിഖ്യത” േവണം.
***

സദ്യയുെട കാര്യവും അങ്ങെനതെന്ന. കറികൾ ചീ
ത്തയായാലും െകാള്ളാം; പരിഷത്തിെന സംബ
ന്ധിക്കുന്ന സദ്യക്കു് സാഹിത്യകാരന്മാർതെന്ന െവ
ച്ചുവിളേമ്പണ്ടതാണു്.
***

നമ്മുെട പരിഷത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ടു് വയസ്സിലധി
കം പ്രായമുള്ള ആർക്കും ഭാരവാഹിസ്ഥാനം െകാ
ടുക്കരുതു്. വൃദ്ധസാഹിത്യകാരന്മാെര പറ്റിേക്കണ്ടതു്
അങ്ങെനയാണു്.
***

ഇെതാെക്ക എന്തിനാണു് െചയ്യുന്നെതന്നു നിങ്ങൾ
േചാദിക്കും. നമ്മുെട ഉശിരും, ആണത്തവും, പ്രാപ്തി
യും കാണിക്കുവാൻതെന്ന. ഉത്തര േകരളത്തിൽ
െവച്ചു് ആദ്യമായി നടത്തിയ സാഹിത്യപരിഷത്തി
െന എന്തുകാരണം പറെഞ്ഞങ്കിലും കശപിശയാ
ക്കിത്തീർക്കുന്നതു നമുക്കു തീർത്താൽ തീരാത്ത
യശസ്സേല്ല? അതിന്നു മീെത ഒരു കീർത്തിയുേണ്ടാ?
ഒരു പരിഷത്തിെന തച്ചുടച്ചു താറുമാറാക്കുന്നതു ചി
ല്ലറക്കാര്യമാേണാ? നമ്മളുെട േപർ ഇതിൽ എത്ര
േമാശമായാലും നമ്മൾ ഈ പരിഷത്തിെന മുടക്ക
ണം. അതു സാധിച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിൽ ആഭ്യന്തരകലഹ
ങ്ങെളങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം. അതു് നമ്മൾ വിചാരി
ച്ചാൽ സാധിക്കുന്ന കാര്യമേല്ല? എല്ലാ ഏർപ്പാടുക
ളും ഞാൻ െചയ്തുതരാം.
നിങ്ങളിൽ ചിലർ പത്രങ്ങളിൽ എഴുതിയ എഴുത്തു
കൾ കണ്ടു. അേയ്യാ, കൂട്ടേര, നിങ്ങൾക്കു് ഇത്രെയാ
െക്ക, പറയുവാേന കഴിയുകയുള്ളു? നീയും എെന്ത
ല്ലാം പറയാം? ആെരെയാെക്ക, എങ്ങെനെയാെക്ക
ശകാരിക്കാം? “പത്രാധിപന്മാർ സ്വീകരിക്കേണ്ട?”
എന്നു നിങ്ങൾ േചാദിക്കും. ഇെല്ലങ്കിൽ എന്താ
ണു്ഇ ? നമ്മൾക്കു് ഈ സൽക്കാര്യം നിറേവറ്റുവാൻ
അഞ്ചാറു മാസേത്തയ്ക്കു് ഒരു പത്രം തുടങ്ങിക്കൂേട?
ഇതിലും എത്രേയാ ലഘുവായ മുനിസിപ്പാൽ തിര
െഞ്ഞടുപ്പുകൾക്കുേവണ്ടി ചിലർ പത്രം തുടങ്ങിയ
കഥ നിങ്ങൾ േകട്ടിട്ടിേല്ല.
നിങ്ങളുെട ഭാഷകന്മാരുെട ഇടയിൽ, തലേശ്ശരി
െവച്ചുതെന്ന, പരിഷത്തു നടക്കുന്ന ദിവസം, അേത
സമയത്തു് േവെറാരു പരിഷത്തു നടത്തണെമന്നു
പറഞ്ഞ ഭാഷകെന മാത്രേമ എനിക്കു പിടിച്ചിട്ടു
ള്ളു. ആണത്തമുള്ള കുട്ടി അയാൾ മാത്രേമയുള്ളു.
സഞ്ജയൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വലംകയ്യാണു്. നിങ്ങ
ളാരും േചർന്നിെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹം അദ്ധ്യ
ക്ഷനായും സഞ്ജയൻ “ഓഡിയ”നായും ഒരു പരി
ഷത്തു് ഞങ്ങൾ നടത്തും. അേദ്ദഹം ഭാഷണം െച
യ്യുേമ്പാൾ ഞാൻ ൈകെകാട്ടും; ചിേയഴ്സ് വിളിക്കും.
പിന്നീടു ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുേമ്പാൾ അേദ്ദഹം ഹസ്ത
താഡനം മുഴക്കും. ഞങ്ങൾ അേന്യാന്യം മാലയിടു
വിച്ചു്, പ്രേമയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു് പാസ്സാക്കി, കൃ
തജ്ഞതാപ്രകടനം കഴിച്ചു്, ഗൗരവമായി മടങ്ങും.
ഈ എട്ടാം േപജു മുഴുവൻ ഞാൻ ഞങ്ങളുെട പരി
ഷത്തിെന്റ റിേപ്പാർട്ടു െകാണ്ടു നിറയ്ക്കും.
സാഹിത്യവിപ്ലവം കീ-െജയ് !
14-10-’34

□

സഞ്ജയൻ
പ്രശസ്തനായ ഒരു മലയാള സാ
ഹിത്യകാരനാണു് സഞ്ജയൻ.
സഞ്ജയൻ എന്നതു് തൂലികാനാ
മമാണു്, യഥാർത്ഥനാമം മാ
ണിേക്കാത്തു് രാമുണ്ണിനായർ
(എം. ആർ. നായർ) എന്നാണു്.
(ജനനം: 1903 ജൂൺ 13 – മരണം: 1943 െസപ്റ്റം
ബർ 13). തലേശ്ശരിക്കടുത്തു് 1903 ജൂൺ 13-൹ ജനിച്ചു.
തെന്റ കൃതികളിൽ സഞ്ജയൻ, പാറപ്പുറത്തു സഞ്ജയൻ,
പി. എസ്. എന്നിങ്ങെന പലേപരിലും അേദ്ദഹം സ്വയം
പരിചയെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്.

കുടുംബം

1903 ജൂൺ 13-൹ തലേശ്ശരിക്കടുത്തു് ഒതേയാത്തു് തറ

വാട്ടിൽ മാടാവിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ ൈവദ്യരുെടയും പാറു
വമ്മയുെടയും മകനായാണു് സഞ്ജയൻ ജനിച്ചതു്. പിതാ
വു് തലേശ്ശരി ബാസൽ മിഷൻ ൈഹസ്കൂളിൽ മലയാളപ
ണ്ഡിതനായിരുന്നു. കടത്തനാട്ടു രാജാവു് കല്പിച്ചുെകാടു
ത്ത സ്ഥാനേപ്പരായിരുന്നു ൈവദ്യർ എന്നതു്. കവിയും
ഫലിതമർമ്മജ്ഞനും സംഭാഷണചതുരനുമായിരുന്ന
കുഞ്ഞിരാമൻ ൈവദ്യർ 42-ാം വയസ്സിൽ മരിച്ചുേപായി.
അച്ഛെന്റ കാലേശഷം രാവുണ്ണിയും സേഹാദരങ്ങളും മാ
ടാവ് വിട്ടു് ഒതേയാേത്തക്കു തിരിച്ചുേപാന്നു.
ൈവദ്യരുെട രണ്ടാമെത്ത പുത്രനായിരുന്നു രാമുണ്ണി.
രണ്ടു വയസ്സിനു മൂപ്പുള്ള, മൂത്തമകൻ കരുണാകരൻ നാ
യർ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ തഹസീൽദാരായിരുന്നു. നല്ല
കവിതാവാസനയുണ്ടായിരുന്ന കരുണാകരൻ നായർ
രാമുണ്ണി നായർ മരിക്കുന്നതിനു് ഒന്നര വർഷം മുേമ്പ മരി
ച്ചുേപായി.
എം. ആറിെന്റ ഇളയ സേഹാദരിയായിരുന്നു പാർവ്വതി
എന്ന പാറുക്കുട്ടി. എം. ആറിനു വളെരയധികം വാത്സ
ല്യമുണ്ടായിരുന്ന അനുജത്തിെയ പി. കുട്ടി എന്നായിരു
ന്നു അേദ്ദഹം വിളിച്ചിരുന്നതു്. േകാഴിേക്കാട്ടു സാമൂതിരി
ൈഹസ്കൂൾ െഹഡ് മാസ്റ്ററായിരുന്ന പി. കുഞ്ഞിരാമൻ
നായരായിരുന്നു പാറുക്കുട്ടിയുെട ഭർത്താവു്.
ൈവദ്യരുെട അകാലചരമത്തിനുേശഷം ഏെറ വർഷ
ങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ, േവണ്ടെപ്പട്ടവരുെട നിർബന്ധ
ത്തിനു വഴങ്ങി സഞ്ജയെന്റ അമ്മ, പിണറായി പുതിയ
വീട്ടിൽ േഡാ. ശങ്കരൻ നായെര പുനർവിവാഹം െചയ്തു.
ഇങ്ങെന കുഞ്ഞിശങ്കരൻ, ബാലകൃഷ്ണൻ, ശ്രീധരൻ എനീ
േപരുകളിൽ മൂന്നു് അനുജന്മാെരക്കൂടി രാമുണ്ണിയ്ക്ക് ലഭി
ച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസം

തലേശ്ശരി ബ്രാഞ്ച് സ്കൂൾ, തലേശ്ശരി ബ്രണ്ണൻ േകാേളജ്,
പാലക്കാട് വിേക്ടാറിയാ േകാേളജ്, െചൈന്ന ക്രിസ്ത്യൻ
േകാേളജ്, തിരുവനന്തപുരം േലാ േകാേളജ് എന്നിവിട
ങ്ങളിലാണു് പഠിച്ചതു്. 1919-ൽ പാലക്കാട് വിേക്ടാറിയാ
േകാേളജിൽ അേദ്ദഹം ഇന്റർമീഡിയറ്റിനു േചർന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം

1927-ൽ ലിറ്റേറച്ചർ ഓേണഴ്സ് ജയിച്ച സഞ്ജയൻ 1936ലാണ് പ്രശസ്തമായ “സഞ്ജയൻ” എന്ന ഹാസ്യസാഹി
ത്യമാസിക ആരംഭിക്കുന്നതു്. 1938 മുതൽ 1942 വെര

മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ േകാേളജിൽ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന
കാലത്താണു് വിശ്വരൂപം എന്ന ഹാസ്യസാഹിത്യമാ
സിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതു്. 1935 മുതൽ 1942 വെര
േകാഴിേക്കാട് േകരളപത്രികയുെട പത്രാധിപനായിരു
ന്ന സഞ്ജയെന്റ പ്രധാനകൃതികൾ സാഹിത്യനികഷം
(രണ്ടു് ഭാഗങ്ങൾ), സഞ്ജയൻ (ആറു് ഭാഗങ്ങൾ), ഹാ
സ്യാഞ്ജലി, ഒഥേല്ലാ (വിവർത്തനം) തുടങ്ങിയവയാണു്.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ സഞ്ജേയാപഖ്യാനെമന്ന കവിതയും
പ്രസിദ്ധമാണു്. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർക്കു േശഷമുള്ള മലയാ
ളത്തിെല വലിയ ഹാസ്യസാമ്രാട്ടായിട്ടാണു് സഞ്ജയൻ
അറിയെപ്പടുന്നതു്. കവി, പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപ
കൻ, തത്ത്വചിന്തകൻ, ഹാസ്യപ്രതിഭ എന്നീ നിലകളിൽ
പ്രശസ്തനായിരുന്നു. പരിഹാസപ്പുതുപനിനീർെച്ചടിെക്ക
േടാ ചിരിയേത്ര പുഷ്പം, ശകാരം മുള്ളു താൻ എന്ന അഭി
പ്രായക്കാരനായിരുന്നു അേദ്ദഹം.

മരണം

1943 െസപ്റ്റംബർ 13-൹ കുടുംബസഹജമായിരുന്ന ക്ഷ
യേരാഗം മൂർച്ഛിച്ചു് അന്തരിച്ചു.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി
സ്റ്റർ െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

