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ഇന്ത്യയിൽ, പ്രേത്യകിച്ചു് മലയാളത്തിൽ അധി�
കം ൈകകാര്യം െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത ‘കൺ�
െസപ്ച്വൽ ആർട്ടിെനക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു േലഖ�
നമാണു് ഇന്നു് സായാഹ്ന പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന�
തു്. ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് തെന്ന എഴുതുന്ന േലഖനം
എന്ന പ്രേത്യകതകൂടി മധുസൂദനെന്റ ഈ േല�
ഖനത്തിനുണ്ടു്.

–സായഹ്ന പ്രവർത്തകർ



പാതാളത്തിെന്റതിളക്കം [1]

Death is the sanction of everything the
story-teller can tell. He has borrowed his
authority from death.

Walter Benjamin

രണ്ടായിരത്തി പതിെനട്ടിെല െവള്ളെപ്പാക്കത്തിനു് േശ�
ഷം കുട്ടനാട്ടിൽ െചന്നേപ്പാൾ സർവവും െവള്ളത്തിൽ
മുങ്ങിയേതാർത്തു ഏങ്ങലടിച്ചു കരയുന്ന ഒരമ്മേയയും
കണ്ടിരുന്നു. അവളുെട വീടായിരുന്നയിടം മൂന്നടിേയാളം
അഴുക്കുെവള്ളം െകാണ്ടു് നിറഞ്ഞിരുന്നു. േതാണിയിൽ
േവണം താമസസ്ഥലേത്തയ്ക്കു് േപാകുവാൻ. അഴുക്കുെവ�
ള്ളത്തിൽ കുഴഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അവളുെട കിടയ്ക്കകൾക്കും
കരിക്കലങ്ങൾക്കും മുകളിലായി മഴനനയാതിരിക്കുവാൻ
ഓട്ടവീണ രണ്ടുമൂന്നു കുടകൾ ഉയർന്നുനിൽപുണ്ടായിരു�
ന്നു. അവൾക്കു് പ്രധാനമായിരുന്നെതാെക്ക നഷ്ടെപ്പട്ടു.
കുട്ടനാട്ടിെല കർഷകസ്ത്രീയുെട മുഖവും ശരീരഘടനയു�
മുള്ള ആ അമ്മയുെട കഴുത്തിെല േനർത്ത തിളങ്ങുന്ന
ഒരു സർപ്പംേപാെലയുള്ള താലിമാല അവൾ വലതു
ൈകപ്പടം െകാണ്ടു് െപാത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. സർപ്പത്തല�
യിൽ ൈകെവച്ചാണു് അവൾ വിലപിച്ചതു്. എനിക്കിനി
എെന്തങ്കിലും ബാക്കിയുെണ്ടങ്കിൽ ഇതു് മാത്രേമയുള്ളു
എന്നു് ആ തിളങ്ങുന്ന ചരടിൽ പിടിച്ചുെകാണ്ടവൾ ആർ�
ത്തനാദം മുഴക്കി.

1. തലെക്കട്ടിനു െക.ജി.എസ്സിേനാടു് കടപ്പാടു്.

പ്രളയം—ആദിവാസി െപൺകുട്ടി—േഫാേട്ടാ: മധുസൂദനൻ.

അെത സർപ്പമാണു് അവെളയും കുട്ടനാട്ടിെല അവളുെട
ഛായയുള്ള സ്ത്രീജന്മങ്ങെളയും പലതവണ വന്നു െകാ�
ത്തിയതു്. സ്ത്രീ ധനത്തിെന്റ േപരിൽ അവളുെട മാതാപി�
താക്കൾ വിഷംതീണ്ടി. അവളുെട മംഗലത്തിെന്റ ആറാം
മാസം തിളങ്ങുന്ന പാമ്പുകൾ േവഷം മാറിയ ഗ്യാസ് സി�
ലണ്ടറുകളായി െപാട്ടിെത്തറിച്ചു. തിളങ്ങുന്ന വിഷസർപ്പ�
ങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന വ്യാപാരശാലകൾ കുട്ടനാടും കടന്നു്
േകരളത്തിെലമ്പാടും െപറ്റുെപരുകി. ഇന്നിതാ മഞ്ഞ പ്ര�
ഭയിൽ മുങ്ങിയ ജൂവലറി േഷാപ്പുകളാൽ തിളങ്ങി നിൽ�
ക്കുന്നു പാതാളം.

പ്രളയം—ആദിവാസി െപൺകുട്ടി—േഫാേട്ടാ: മധുസൂദനൻ.

തിളക്കമുള്ള വസ്തുക്കളായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ആർട്ടിസ്റ്റായ
ഡാമിയൻ ഹിർസ്റ്റിെന (Damian Hirst) ആകർഷിച്ചിരു�
ന്നതു്. തിളങ്ങുന്ന ഒരാഭരണമാണു് മരണം എന്നു് മനസ്സി�
ലായേതാെട മരണമായി അയാളുെട കലയിെല േകന്ദ്ര�
ബിന്ദു. മരണെപ്പട്ടെതന്തും തിളക്കമർന്നു എെന്ന വശീ�
കരിക്കുന്നു. ഭൂമിക്കടിയിൽ കിടന്നുെകാണ്ടു് ഇമ്പമായി
ഞാൻ പാടിയ ഗാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ േകൾക്കുന്നിേല്ല? കാ�
ണുന്നിേല്ല അനന്തതയുെട ഇരുട്ടിൽ ൈകേകാർത്തുെകാ�
ണ്ടു seventh seal (Ingmar Bergman) െല നിഴലുകൾ ചു�
വടുകൾ െവച്ചതു്?

ഇങ്മർ ബർഗ്മൻ—െസവൻത് സീൽ.

Albrecht Durar-െന്റ കുതിരപ്പുറത്തു വരുന്ന മരണം? കാ�
ഫ്കയുെട പീനൽ േകാളനി?, മലബാറിെല വാഗൻ ട്രാജ�
ഡി?, പിക്കാേസായുെട മിേനാട്ടാർ?… എല്ലാം കൂരിരുട്ടിൽ
േപാലും തിളങ്ങുന്നു. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരു�
ന്ന ഫറേവാൻ തൂത്തുകാമുെന്റ മുഖാവരണം പത്തരകി�
േലാ കലർപ്പില്ലാത്ത സ്വർണ്ണം െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണു്.
മരിച്ചവെന്റ മുഖത്തു സ്വർണ്ണം േപാലുള്ള വിലയുള്ളതും തി�
ളക്കമുള്ളവയുമായ വസ്തുക്കൾ ചാലിച്ചു നിർമിച്ച േലപന�
ങ്ങൾ പുരട്ടുന്നതു് ആചാരമാക്കിയ ഒരു ഭൂതകാലമുണ്ടാ�
യിരുന്നു മനഷ്യർക്കു്. വരെന്റ വീട്ടുകാർക്കു് ‘പത്തര കി�
േലാ സ്വർണ്ണം’ സ്ത്രീധനമായി െകാടുക്കാനാവാെത വധു�
വിെന്റ കുടുംബം മുഴുവൻ ആത്മഹത്യ െചയ്യുന്ന ആചാരം
മനുഷ്യെന്റ സമകാലീന ചരിത്രത്തിലുമുണ്ടു്.

തൂത്തുകാമുൻ—സ്വർണ്ണമുഖാവരണം.

ൈകേറായിെല ഈജിപ്ത്യൻ മ്യൂസിയത്തിലാണു് തൂത്തു�
കാമുെന്റ മുഖാവരണമുള്ളതു്. േലാകത്തിൽ ഏറ്റവുംകൂ�
ടുതൽ സന്ദർശകർ കാണുന്ന കലാവസ്തുവാണു് മഞ്ഞ�
േലാഹത്തിെല ഈ തൂത്തുകാമുൻ. കത്തിച്ചുെവച്ച േമശ�
വിളക്കിേലക്കു് പറെന്നത്തുന്ന ഈയാംപാറ്റകെളേപ്പാ�
െല മരിച്ച മനുഷ്യെന്റ തിളങ്ങുന്ന മുഖത്തിനു് കാഴ്ചക്കാർ
െപരുകി. സ്വർണാഭരണവിഭൂഷിതയായി മംഗലതട്ടിലി�
രിക്കുന്ന നവവധുവിെന േനാക്കി ‘എെന്താൈരശ്വര്യം’
എന്നുപറയുംേപാെല തൂത്തുകാമുെന്റ മുഖത്തുേനാക്കി
അവർ വിസ്മയം പറഞ്ഞു.

Rijks മ്യൂസിയം.

ആംസ്റ്റർഡാമിൽ െറംബ്രാൻഡിെന്റ വീട്ടിൽ നിന്നു് നട�
ക്കാവുന്ന ദൂരേമയുള്ളൂ Rijks മ്യൂസിയത്തിേലക്കു്. ആ ഭീ�
മാകാരൻ മ്യൂസിയത്തിെന്റ കവാടത്തിനു മുകളിലായി
ഡാമിയൻ ഹിർസ്റ്റ് 2007-ൽ നിർമിച്ച തിളങ്ങുന്ന തല�
േയാട്ടിയുെട ഒരു കൂറ്റൻ ഫ്ലക്സ് തൂങ്ങിയാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
മരണം അതിെന്റ േശാഭേയറിയ ൈകകളാൽ സന്ദർ�
ശകെര ക്ഷണിക്കുകയാണു്. െറംബ്രാണ്ടിെന്റയും വാൻ�
േഗാഗിെന്റയും അടക്കമുളള വിഖ്യാതരായ കലാകാരൻ�
മാരുെട ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും മ്യൂസിയം േശഖരത്തിലു�
ണ്ടു്. എന്നാലും തൂത്തുകാമുെന്റ സുവർണ പ്രഭ േപാെല,
തിളങ്ങുന്ന മരണമാണു് ഇേപ്പാൾ ഇവിെടയും പ്രധാന
ആകർഷണം. മുപ്പതു ചതുരശ്രയടി വിസ് തീർണമുള്ള
കറുത്ത ചുമരുകളുള്ള മുറിയിലാണു് ഡാമിയൻ ഹിർസ്റ്റി�
െന്റ കപാലശില്പം. ബുള്ളറ്റുേപാലും കടക്കാത്ത കണ്ണാ�
ടിക്കൂട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായി. അമ്മയിൽ നിന്നു് കടെമടു�
ത്ത വാക്കുകളിൽ നിന്നു് ‘ൈദവേസ്നഹത്തിനായി’ (for
the love of god) എന്നായിരുന്നു ഹിർസ്റ്റിെന്റ ശില്പത്തി�
നു് േപരു്. ശില്പത്തിേലക്കു് തുറക്കാവുന്ന താേക്കാലു

ഇങ്മർ ബർഗ്മൻ.

കെളാന്നും ഈ േപരിലുെണ്ട�
ന്നു േതാന്നുന്നില്ല. കനത്ത�
യിരുട്ടിൽ പൗരാണികമായ
െവളുത്ത പല്ലുകൾ ഇളിച്ചു�
കാട്ടി ഒരമൂർത്തൈദവശിര�
സ്സുേപാെല ഇരുട്ടിെന്റ കണ്ണു�
കൾ െകാണ്ടു് അതു് കാണി�
കെള േനാക്കി. പതിെനട്ടാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന
ഒരാളുെട തലേയാട്ടി മാർ�
ക്കറ്റിൽ നിന്നു് വാങ്ങി പ്ലാറ്റി�
നത്തിൽ പകർപ്പുണ്ടാക്കി
അതിനുമുകളിൽ വിലേയ�
റിയ രത്നങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചാ�
ണു് നിർമ്മാണം. പ്ലാറ്റിന�

ത്തിൽ 8061 രത്നങ്ങൾ പതിപ്പിച്ച തലേയാടു്. അതിൽ
നിന്നു് മ്യൂസിയം മുറിയുെട ഇരുട്ടിൽ സൂക്ഷ്മമായി േഫാക്ക�
സുെചയ്ത ൈവദ്യുതി െവളിച്ചത്തിൽ ശതേകാടി പ്രകാശ�
കിരണങ്ങൾ ശരങ്ങെളേപ്പാെല പായുന്നു. കപാലത്തി�
നു ജീവൻ െവച്ചതുേപാെല പ്രകാശത്തിെന്റ ഓേരാ വജ്ര�
സൂചിയിലും നാലുപാടും പായുന്ന പടക്കുതിരകൾ. മർത്യ�
തയും അമർത്യതയുമാണു് ഹിർസ്റ്റിെന്റ കരുക്കൾ. ആ
കരുക്കൾ െകാണ്ടു്, ൈദവേത്താടു് െപാരുതുന്ന Ingmar
Bergman-െന്റ ൈസനികെനേപ്പാെല Hirst മരണവുമാ�
യി ചതുരംഗം കളിക്കുന്നു.

ഹേങ്കറിയൻ േഫാേട്ടാഗ്രഫറായ ബ്രസ്സായി (Brassai)
1932-ൽ എടുത്ത, ഇന്നു് അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു േഫാ�
േട്ടാഗ്രാഫുണ്ടു്. ‘മിസ് ഡയമണ്ട് ’ എന്നുേപരുള്ള ചിത്രം.
അനാഥകുട്ടികെളക്കുറിച്ചുള്ള േഫാേട്ടാകെളടുക്കുവാനാ�
യി ബ്രസ്സായി പാരിസിൽ െചന്നേപ്പാൾ കണ്ട ഒരു ദൃ�
ശ്യം. പാരിസിെല അധികം തിരക്കില്ലാത്ത ബാറിൽ നി�
ത്യവും വന്നുേപാകുന്ന ഒരു മധ്യവയസ്ക. െചറുപ്പകാലത്തു
ധനികയായിരുന്നു അവൾ. മുത്തുമാലകളും വിലപിടിച്ച
വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചു ബാറിൽ വരുമായിരുന്നു.

ബ്രസ്സായി—മിസ് ഡയമണ്ട്.

കാലം െചന്നേതാെട അവൾ ദരിദ്രയായി. മറ്റുള്ളവരു�
െട കാരുണ്യത്തിലാണു് അവൾ ജീവിക്കുന്നതു്. എങ്കിലും
നിത്യവും അവൾ ബാറിൽ വരും. യൗവ്വനം േവർെപട്ട
കൺതടങ്ങളിൽ വിലകുറഞ്ഞ പൗഡറിട്ടു കുഴികൾനിര�
ത്തി, ലിപ്സ്റ്റിക്കിട്ടു, വിലകുറഞ്ഞ പഴയകാലത്തിെന്റ ഛാ�
യയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും, കൃത്രിമ മുത്തുകൾെകാണ്ടുള്ള മാല�
യും വളയുമിട്ടു് േമശക്കരിെക അേത കേസരയിൽ ഒരു
ഗ്ലാസ് വിലകുറഞ്ഞ ൈവനിെന്റയും, ഒഴിഞ്ഞ ആഷ് േട്ര�
യുെടയും മുന്നിൽ അവളിരിക്കും. അവളുെട മുഖത്തു് പഴയ
പ്രതാപകാലത്തിെന്റ തലേയാടു് കാണാം. ഒഴിഞ്ഞ ബാ�
റിൽ കൃത്രിമ െവളിച്ചം പരത്തി അവളിരിക്കുന്നു. ബ്രസ്സാ�
യിയുെട ഈ നിശ്ചലദൃശ്യത്തിൽ Damian Hirst-െന്റ ശി�
ല്പത്തിെന്റ ആശയവും സ്പഷ്ടമാണു്.

ഇങ്മർ ബർഗ്മൻ—െസവൻത് സീൽ.

അമിതാദരത്തിനു പാത്രമായ വസ്തുക്കെള fetish objects
എന്നുപറയാറുണ്ടു്. കാേമാദ്ദീപകങ്ങളായ വസ്തുക്കെളയും
അങ്ങിെന വിളിക്കാറുണ്ടു്. ഈ രണ്ടർത്ഥങ്ങളുമുള്ള ഒരി�
ടത്താണ് കപാലം സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. രത്നഖചിതമായ
തലേയാടു് മറ്റേനകം അർത്ഥങ്ങളും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. ബ്രഹ്മാവിനാൽ പിച്ചക്കാരനായിേപ്പാകെട്ട എന്നു്
ശപിക്കെപ്പട്ട പരമശിവെന്റ ഭിക്ഷാപാത്രമായിരുന്നു
കപാലം. വജ്രയാന ബുദ്ധിസത്തിൽ താന്ത്രിക് ആരാ�
ധനകൾക്കായി തലേയാടു് ഉപേയാഗിച്ചുേപാരുന്നു. ബു�
ദ്ധമതത്തിെല വജ്രേയാഗിനിയും ഹിന്ദുമതത്തിെല ചി�
ന്നമസ്തയും തലേയാടിൽ നിന്നാണു് രക്തം കുടിക്കുന്ന�
തു്. ബുദ്ധമതത്തിൽ ശൂന്യതയും നടരാജവിഗ്രഹത്തിെല
കണ്ഠാഭരണത്തിൽ പൂവുമാണു് തലേയാടു്.

ഡാമിയൻ ഹിർസ്റ്റ്.

ഈ അർത്ഥങ്ങെളല്ലാം ഉൾെകാള്ളുേമ്പാൾതെന്ന ആയി�
രക്കണക്കിനു് രത്നപവിഴകല്ലുകൾ പതിപ്പിച്ച Damian
Hirst-െന്റ ശില്പത്തിൽ പുതിെയാരാശയം കൂടിയുണ്ടു്. പു�
നരുത്ഥാനം (regenaration). ഡാമിയൻ ഹിർസ്റ്റിെന്റ
ശില്പത്തിൽ നിന്നു് സഹസ്രരശ്മികളുെട കുതിരകൾ ഉയിർ�
െത്തണീറ്റു് നാലുപാടും പായുന്നതുകാണാം.

ആൽെബ്രട്ട് ഡ്യൂറർ—ൈനറ്റ്, െഡത്ത് ആന്റ് ദ് െഡവിൾ.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Damien_Hirst
https://en.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Bergman
https://en.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
https://en.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://en.wikipedia.org/wiki/Minotaur
https://en.wikipedia.org/wiki/Tutankhamun
https://en.wikipedia.org/wiki/Rijksmuseum
https://en.wikipedia.org/wiki/Damien_Hirst
https://en.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://en.wikipedia.org/wiki/Brassa%C3%AF


മധുസൂദനൻ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിെല കടേലാരപ്രേദശത്തു ജനിച്ചു. തിരുവന�
ന്തപുരം ൈഫൻ ആർട്ട് േകാളജിൽ നിന്നും ബേറാഡയിെല
എം.എസ്. യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കലാപരിശീലനം.
ഇേപ്പാൾ സമകാലീനകലയിൽ സാധ്യമാവുന്ന എല്ലാ മാധ്യ�
മങ്ങളും ഉപേയാഗിച്ചു് കലാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. കലാ�
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫിലിം എന്ന മാധ്യമം വിദഗ്ദമായി
ഉപേയാഗിച്ചതിനു് ന്യൂേയാർക്കിെല മ്യൂസിയം ഓഫ് േമാേഡൺ
ആർട്ടിൽ നിന്നു് രണ്ടു തവണ ആദരം. ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’
എന്ന ഇൻസ്റ്റേലഷൻ രണ്ടാമെത്ത െകാച്ചി മുസരീസ് ബിയ�
നാെലയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2015-െല െവനീസ് ബിയ�
നാെലയിൽ ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’, ‘പീനൽ േകാളനി’ എന്നീ
ഇൻസ്റ്റേലഷനുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ബയേസ്ക്കാപ് ’ എന്ന
സിനിമക്കു് മൂന്നു് അന്തർേദശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ. ബയേസ്ക്കാപ്
അഞ്ചു സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളും േദശീയ അവാർഡും േനടി�
യിരുന്നു. ഡൽഹിയിലും േകരളത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്നു.



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 മാർ�
ജിനുകൾ 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
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