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കലാചരിത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമുള്ള അമൽ,
ചിത്രകാരനും പുതുതലമുറയിെല ശ്രേദ്ധയനായ കഥാ�
കൃത്തുമാണു്. ഞങ്ങൾക്കു് അമൽ അയച്ചു തന്നതു് ഒരു
ഗ്രാഫിക് കഥയാണു്, വരയിലും വരിയിലും പ്രകടിപ്പിക്കു�
ന്ന ഈ ‘ഖസാക്ക് അനുഭവം’ പ്രശസ്തമായ േനാവലിെന്റ
പല ഓർമ്മകളും െകാണ്ടുവരുന്നു. േനാവലിെന്റ കഥ�
യിലും കഥാപാത്രങ്ങളിലും െതന്നി നീങ്ങുന്ന ചിത്രെമഴു�
ത്തിൽ വിജയനും കഥാപാത്രമാവുന്നു.

ഗ്രാഫിക് കഥകളുെട ഫലവത്തായ ഒരു തുടർച്ച നമ്മുെട
ഭാഷയിൽ ഇേപ്പാഴും അത്ര പ്രകടമല്ല. അതുെകാണ്ടു�
തെന്ന, അത്തരം മുൻൈകകൾ ഇവിെട അവതരിപ്പി�
ക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്കു് സേന്താഷമുണ്ടു്.

സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ















 അമൽ
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിെല പിരപ്പൻ�
േകാടു് സ്വേദശി. മാേവലിക്കര രാജാ രവി
വർമ ൈഫൻ ആർട്സ് േകാേളജിൽ നി�
ന്നും െപയിന്റിങ്ങിൽ ബിരുദവും, െകാൽ�
ക്കത്ത വിശ്വഭാരതി-ശാന്തിനിേകതനിൽ
നിന്നും കലാ ചരിത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും
േനടി. ‘വ്യസനസമുച്ചയം’ എന്ന േനാവലിനു് 2018-െല
േകന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി യുവ പുരസ്കാരവും ബഷീർ
യുവപ്രതിഭാ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധി സർ�
വ്വകലാശാലയും, േപാണ്ടിേച്ചരി േകന്ദ്രസർവ്വകലാശാല�
യും വ്യസനസമുച്ചയം പാഠപുസ്തകമാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. കൽ�
ഹണൻ െക. സരസ്വതിയമ്മ പുരസ്കാരവും, സിദ്ധാർത്ഥ
േനാവൽ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു, ‘പരസ്യക്കാരൻ െതരു�
വി’നു് 2019-െല േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഗീതാ ഹി�
രണ്യൻ എൻേഡാവ്െമന്റ ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.

പുസ്തകങ്ങൾ

• െകനിയാസാൻ (േനാവൽ, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, 2021)
• ബംഗാളി കലാപം (േനാവൽ, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, 2019)
• അേന്വഷിപ്പിൻ കെണ്ടത്തും (േനാവൽ, ഇൻൈസറ്റ്

പബ്ലിക, 2018)

• പാതകം വാഴെക്കാലപാതകം (കഥാ സമാഹാരം,
ഡി.സി. ബുക്സ്, 2018)

• പരസ്യക്കാരൻ െതരുവു് (കഥാ സമാഹാരം, പൂർണ,
2016)

• വ്യസന സമുച്ചയം (േനാവൽ, ഡി.സി. ബുക്സ്, 2015)
• മഞ്ഞക്കാർഡുകളുെട സുവിേശഷം (കഥാ സമാഹാ�

രം, ചിന്ത, 2015)

• കള്ളൻ പവിത്രൻ (ഗ്രാഫിക് േനാവൽ, ഡി.സി. ബു�
ക്സ്, 2014)

• കൽഹണൻ (േനാവൽ, ഡി.സി ബുക്സ്, 2013)
• വിമാനം (ബാലസാഹിത്യം, ചിത്രകഥ, േകരള സം�

സ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, 2012)
• നരകത്തിെന്റ ടാറ്റൂ (കഥാ സമാഹാരം, ഡി.സി. ബു�

ക്സ്, 2011)
• ദ്വയാർത്ഥം (ഗ്രാഫിക് കഥ, ൈസക്കിൾ ബുക്സ്, 2014)
• മുള്ളു് (കാർട്ടൂൺ സമാഹാരം, മിതമിത്രം ബുക്സ്, 2009)
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ 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 പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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