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രണ്ടു പുതിയ വ്രതങ്ങൾ

മഹാത്മാഗാന്ധി ചില വൻകാര്യങ്ങളുെട നിർവ്വഹ�
ണത്തിൽ ഗത്യന്തരം കാണായ്കയാൽ രണ്ടു് മൂന്നു
പ്രാവശ്യം നിരാഹാരവ്രതമനുഷ്ഠിച്ചതിന്നു േശഷം
അനുകരണഭൂമിയായ ഈ ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തിൽ
എത്രയാളുകൾ എന്തിെന്നല്ലാം േവണ്ടി പട്ടിണി കി�
ടന്നു! ഗാന്ധിജിെയെക്കാണ്ടു് വ്രതമവസാനിപ്പിയ്ക്കു�
വാനായി ഒരു വിദ്വാൻ ആഹാരം േവെണ്ടന്നുെവച്ചു;
സഹതാപം പ്രദർശിപ്പിയ്ക്കുവാനായി അേനകം േപർ
പട്ടിണി കിടന്നു. ഇങ്ങെന ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയു�
െട തീർപ്പുമാറ്റൽ തുടങ്ങി അംശം േകാൽക്കാരെന
േനർവഴിയ്ക്കു നടത്തൽ വെരയുള്ള എല്ലാ ഉേദ്ദശ്യ�
ങ്ങൾക്കും േവണ്ടി ഇന്ത്യയിെല സഖാക്കളും, ചിന്തക�
ന്മാരും പട്ടിണിെയ ഒരു ആംഗ്യമായി സ്വീകരിച്ചു.

പേക്ഷ, ഞാൻ പറയുന്നതു് േഹാട്ടൽക്കാരൻ സ്വാ�
മി സംഭാരത്തിൽ െവള്ളം ജാസ്തി േചർത്തതിന്നും,
അയൽവക്കകാരെന്റ പശു ധാന്യം നശിപ്പിച്ചതി�
ന്നും കമ്മീഷണർ “ഇഡിയട്ട”് എന്നു് വിളിച്ചതിന്നും
ഒെക്ക അഞ്ചും പത്തും ദി വസം പട്ടിണി കിടക്കുന്ന�
വർക്കു് “ഇമാജിേനഷൻ” േപാെരന്നാണു്. ആെക
നിവാസികളുെട പകുതിയിൽ അധികം ഭാഗം മാ�
സത്തിൽ ഇരുപതു് പട്ടിണിയും രണ്ടു് ഏകാദശി�
യുമായിക്കഴിയുന്ന ഈ ഇന്ത്യാമഹാരാജ്യത്തിൽ
ഒരാൾ അേഞ്ചാ പേത്താ ദിവസം പട്ടിണി കിട�
ന്നാൽ അതിെനക്കുറിച്ചു് വളെര കുറച്ചു േപർക്കുമാ�
ത്രേമ അത്ഭുതം േതാന്നുകയുള്ളു. എനി േമലാൽ
നമ്മുെട സഖാക്കൾ വല്ലതും േവെണ്ടന്നു െവയ്ക്കുക�
യാെണങ്കിൽ, അതു് നാട്ടിെല ഏറ്റവും ദരിദ്രന്നു കൂടി
നിഷ്പ്രയാസമായും സുലഭമായും കിട്ടുന്നതും ജീവിത�
ത്തിന്നു് അത്യാവശ്യവുമായ എെന്തങ്കിലും ഒരു കാ�
ര്യമായിരിയ്ക്കണം.

രണ്ടു പദ്ധതികൾ സഞ്ജയെന്റ മനസ്സിൽ ഇേപ്പാൾ�
ത്തെന്ന രൂപവല്ക്കരിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇവയിൽ
ഒന്നു ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയും, മേറ്റതു് ഉറക്കെമാഴി�
ക്കുകയുമാണു്. ശ്വാസം േവെണ്ടന്നുെവക്കുന്ന കാ�
ര്യം നെന്ന ആേലാചിച്ചു മാത്രേമ െചയ്യാൻ പാ�
ടുള്ളു. അതു േമപ്പടി പ്രേയാഗംെകാണ്ടു് ആരുെട
മനസ്സു് ഇളക്കുവാൻ ഉേദ്ദശിക്കുന്നുേവാ, അവരുെട
മുമ്പാെകതെന്ന െചയ്യണം; ഇെല്ലങ്കിൽ അവർ വി�
വരം അറിയുേമ്പാേഴയ്ക്കു് ശ്വാസസഖാവു് ധനാശി�
പാടി ഗ്രന്ഥം െകട്ടീട്ടുണ്ടായിരിക്കും. മുനിസിപ്പാൽ
കൗൺസിൽ പാസ്സാക്കിയ ഒരു പ്രേമയെത്ത പ്രി�
തിേഷധിക്കുവാനാണു് ഈ പ്രാണായാമെമങ്കിൽ,
കൗൺസിൽ േയാഗം നടന്നുെകാണ്ടിരിെക്ക, ഹാ�
ളിെന്റ പടിഞ്ഞാെറ വാതിൽക്കൽ പ്രത്യക്ഷനായി,
“ഇതാ, നിങ്ങൾ ആ പ്രേമയെത്ത റദ്ദാക്കിയിെല്ല�
ങ്കിൽ ഞാൻ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു മരിക്കുവാൻ േപാകുന്നു.
ൈദവം നിങ്ങെള രക്ഷിക്കെട്ട!” എന്നു പറഞ്ഞു് ഒരു
വലിയ മുണ്ടുെകാണ്ടു മൂക്കും വായയും അടച്ചുെകട്ടി
കൗൺസിലർമാർ കാെണ കണ്ണടച്ചു മലർന്നുകിട�
ക്കണം. പ്രേമയം േപായവഴി കാണുകയില്ല. അടി�
യന്തരമായി െചയ്തുകിേട്ടണ്ട സംഗതികൾക്കു് ഉത്തമ�
വിദ്യ ഇതാെണന്നു സഞ്ജയന്നു േതാന്നുന്നു.

പട്ടിണിക്കുപകരം സ്വീകാര്യമായി കാണെപ്പടുന്ന
രണ്ടാമെത്ത മാർഗ്ഗം നിർനിദ്രവ്രതമാണു്: മലയാള�
ത്തിൽ ഇതിന്നു് ഉറക്കെമാഴിക്കൽ എന്നു പറയും.
ശിവരാത്രിക്കും ഗുരുവായൂേരകാദശിക്കും പട്ടിണിക്കു�
പുറെമ ഉറക്കെമാഴിക്കൽകൂടി േനാമ്പിെന്റ ചടങ്ങുക�
ളിൽ ഒന്നാകയാൽ ഇതിന്നു മതത്തിെന്റ അനുവാദ�
വും കൂടിയുണ്ടു്. പട്ടിണിേപാെലതെന്ന മനഃശുദ്ധിപ്ര�
ദമായി നിർനിദ്രത്വെത്തക്കൂടി പൂർവ്വികന്മാർ കരുതീ�
ട്ടുെണ്ടന്നു് ഇതിൽനിന്നു െവളിവാകുന്നുണ്ടേല്ലാ.

നിങ്ങളുെടെയല്ലാം അനുവാദമുെണ്ടങ്കിൽ േകാഴി�
േക്കാടു് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിെല ഗട്ടറുകളിേലയ്ക്കു് കൗൺ�
സിലിെന്റ ശ്രദ്ധെയ ഇറക്കിവിടുവാനായി സഞ്ജ�
യൻ അടുെത്താരു ദിവസം ഈ ഭയങ്കരവ്രതം ആരം�
ഭിക്കുവാൻേപാകുന്നു. പതിനഞ്ചു ദിവസെത്ത ഉറ�
ക്കെമാഴിക്കുവാനാണു് ഇേപ്പാൾ തീർച്ചെപ്പടുത്തീട്ടു�
ള്ളതു്. വ്രതകാലത്തു് ഉറക്കെമാഴിക്കുവാൻ സഹാ�
യിക്കുന്ന കാപ്പി ചായ മുതലായ പാനീയങ്ങേളാ,
പുകയിലെപ്പാടി മുതലായ ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങേളാ
സഞ്ജയൻ ഉപേയാഗിക്കുകയില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല,
ഈ വ്രതത്തിെന്റ കാഠിന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ േവ�
ണ്ടി ഉറക്കം വരുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഓവൽടിൻ,
ലൂമിേനാൾ, േബ്രാൈമഡുകൾ, ഓംേനാേപാൺ,
ലഘുമാത്രകളിൽ േമാർഫിയ മുതലായതു് ഇടയ്ക്കിെട
കഴിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയും െചയ്യും. “ഈ വിദ്വാൻ
സ്വകാര്യമായി ഉറങ്ങുന്നുണ്ടു് ” എന്നു് അവിശ്വാസി�
കൾക്കു് പറയുവാൻ ഇടെകാടുക്കരുെതന്നു കരുതി
മുപ്പതടി ഉയരത്തിൽ ഒരു തൂൺ സ്ഥാപിച്ചു് അതി�
േന്മൽ ഒരു മുക്കാലിെവച്ചു് ആ മുക്കാലിേമൽ ഇരു�
ന്നുെകാണ്ടാണു് നിർനിദ്രവ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഉറ�
ക്കം തൂക്കിയാൽ താെഴ വീണു സിദ്ധി.

മഹാത്മജിയുെട എല്ലാ വ്രതങ്ങളും ആളുകൾ അനു�
കരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു് അേദ്ദ�
ഹം ഇേപ്പാൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന മൗനവ്രതം കുെറ
അധികം ആളുകൾ അനുകരിക്കുെമന്നു് സഞ്ജയൻ
പ്രതീക്ഷിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
നമ്മുെട സ്വതന്ത്രചിന്തകന്മാർക്കു് ഇത്ര പറ്റിയ വ്ര�
തം ഞാൻ േവെറ കാണുന്നില്ല. വ്രതത്തിന്നു വ്രത�
മായി; വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അതുെകാണ്ടു് നാട്ടിന്നു
നന്മയുണ്ടാകുേമാ ഇല്ലേയാ എന്നുള്ളതിെനക്കുറി�
ച്ചു് അവർ സംശയിേക്കണ്ട. ഉണ്ടാകുെമന്നു് ഞാൻ
ഉറപ്പുതരുന്നു. മിണ്ടുകയിെല്ലന്നു മാത്രമല്ല, അത്യാ�
വശ്യങ്ങൾെക്കാഴിച്ചു് അവർ എഴുതുകയിെല്ലന്നും
സിദ്ധാന്തിക്കണം. വ്രതത്തിെന്റ അവധി ഗാന്ധി�
ജി െചയ്തതുേപാെല ഒരു മാസമാേക്കണെമന്നുമില്ല.
കഴിയുെമങ്കിൽ നമ്മൾ ഗാന്ധിജിെയ ഈ മാതിരി
സംഗതികളിൽ പിന്നിലാക്കുവാൻകൂടി ശ്രമിക്കണം.
അേഞ്ചാ ആേറാ െകാല്ലേത്തേയ്ക്കാ, അഥവാ ആജീ�
വനാന്തം തെന്നേയാ, ഈ വ്രതം തുടർന്നുെകാണ്ടു�
േപാകാവുന്നതാണു്. രാജ്യത്തിന്നു നന്മയുണ്ടാകും;
വളെര വളെര നന്മയുണ്ടാകും.

നമ്മുെട ചിന്തകന്മാർ എന്തു പറയുേമാ, ആേവാ!
അവർക്കു് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രതിബന്ധവുമു�
ണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. കമ്യൂണിസം, വിപ്ലവം, ഈശ്വര�
െന്റ ഇല്ലായ്മ മുതലായ വമ്പിച്ച വിഷയങ്ങെളക്കുറിച്ചു്
നിർബ്ബാധമായി ഒരു ജീവകാലം മുഴുവനാേലാചിച്ചു്
ആ ആേലാചനയുെട ഒത്ത നടുവിൽ സമാധിയട�
ഞ്ഞുേപാകുന്നതു ചില്ലറക്കാര്യമാേണാ? സമാധി�
ക്കുേശഷം അവരുെട േപരു നശിച്ചുേപാകുെമേന്നാ,
പത്രങ്ങളിൽ തങ്ങളുെട േപർ കാണുകയിെല്ലേന്നാ
കരുതി അവർ വ്യസനിക്കരുതു്. അക്കാര്യം ഞാേന�
റ്റു. അവരുെട സ്വതന്ത്രചിന്തയുെട സ്മരണ എെന്ന�
ന്നും ആളുകളുെട ഇടയിൽ നില്ക്കത്തക്കവിധത്തിൽ
അനവധി വായനശാലകളും, ക്ലബ്ബുകളും, പ്രതിമാ
സ്ഥാപനങ്ങളും, ഇവയുെട പണംപിരിവിന്നുേവ�
ണ്ടി നാടക പ്രദർശനാദികളും ഞങ്ങൾ ഏർപ്പാടു�
െചയ്യാം.
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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 1936-
ലാണ് 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.



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.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
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