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സമൂഹമാധ്യമ (social media) കാലെത്ത
കുസൃതിയാണു് വ്യാജവാർത്ത (pseudo
news)

െപ്രാഫ. തനാക, േടാേക്യാ യൂണിേവഴ്സിറ്റി

ശരിക്കും മരിച്ചിരിക്കുന്നുെവങ്കിലും അബ്രഹാം മാഷു്
മരിച്ചതു് േപാെല തെന്നയുണ്ടു്. വലിയ തടിക്കട്ടി�
ലിനറ്റത്തു് ഉറങ്ങും േപാെല കിടക്കുകയാണു് അേദ്ദ�
ഹം. അല്ല, ഉറങ്ങും േപാെല മരിച്ചു കിടക്കുകയാണു്
അേദ്ദഹം. ജീവൻ േപാെയന്നതു് ഉറപ്പാണു്. മരിച്ച�
തിെന്റ ആശ്വാസം െചറുതായി പിളർന്ന വായയിലൂ�
െട പുറേത്തക്കു് വരുന്നിേല്ലെയന്നു് ഒരു കുരിശു് വര�
ച്ചു് സരസ്വതി ടീച്ചർ നിന്നുരുകി. അേനകം മരണ
വാർത്തകൾ ശ്രവിക്കുകയും മരണവീടുകൾ സന്ദർ�
ശിക്കുകയുമുണ്ടായിട്ടുെണ്ടങ്കിലും സ്വന്തം വീട്ടിെല
മരണക്കാര്യം എന്താ ഇങ്ങെന ആയെതന്നവർ വീ�
ണ്ടും ഉരുകി. അബ്രഹാമിെന്റ െനഞ്ചിൽ എേന്നാ
മരിച്ച ആശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു തടിയൻ പുസ്തകം
കാറ്റിൽ അേപ്പാഴും മിടിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു. മുറിയി�
ലങ്ങിങ്ങു് കൂമ്പാരം കുത്തിക്കിടക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ
മറിച്ചു് േനാക്കാനായി അബ്രഹാം മാഷു് ഇനി എഴു�
േന്നറ്റു് വരാനും മതിെയന്നു് ടീച്ചർ ഒരു േവള നഖം
കടിച്ചു. ഇനി മരിച്ചതു് ശരി തെന്നയാെണങ്കിേലാ?
ഉയിരു് ഉേണ്ടലും ഇേല്ലലും ഉടൻ എന്തു് െചയ്യണ�
െമന്ന കാര്യത്തിൽ സരസ്വതി ടീച്ചറിനു് വല്ലാത്ത
ആശയക്കുഴപ്പവും േതാന്നി. അേമരിക്കയിൽ േജാ�
ലി െചയ്യുന്ന ഏക മകൻ അക്ബറിെന വിളിച്ചു് വിവ�
രം പറയുക എന്നതല്ലാെത ഒന്നും അേപ്പാഴവർക്കു്
െചയ്യാനുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ശവെപ്പട്ടി േപാെല കി�
ടക്കയിൽ പുതയ്ക്കെപ്പട്ട ൈകേഫാൺ കടെന്നടുത്തു്
ടീച്ചർ അക്ബറിെന്റ അക്കങ്ങൾ െതാട്ടു. അവേനാടു്
മരണ വിവരം േവവലാതിേയാെട അറിയിച്ചു. “ശരി�
ക്കും മരിേച്ചാ, ഉേവ്വാ. അമ്മീ നിങ്ങള് ചുമ്മാ പറയ�
േല്ല. ഞാനിതു് വിശ്വസിക്കാെനാന്നും േപാകുന്നില്ല.
ഇെന്നന്താ ഏപ്രിൽ ഒന്നാേണാ?” അക്ബറിെന്റ
ഉറക്കച്ചടവു് നിറഞ്ഞ ഒച്ചയ്ക്കു് വലിയ മാറ്റെമാന്നും
വന്നില്ല. ടീച്ചർ മരണവാർത്ത ആവർത്തിക്കേവ
അവൻ ഒച്ചയുയർത്തി “എന്നാൽ ഒരു കാര്യം െച�
യ്യൂ. അയലെത്ത േജക്കബിെനേയാ രഘുവിെനേയാ
മേറ്റാ വിളിച്ചു് കാണിച്ചു് ഉറപ്പു് വരുത്തിയിട്ടു് അവരി�
ലാെരെക്കാെണ്ടങ്കിലും എേന്നാടതു് വിളിച്ചു് പറയി�
ക്കൂ…” വിളി മുറിക്കും മുൻപു് അക്ബർ കൂട്ടിേച്ചർത്തു
“അമ്മീ എേന്നാടു് വിഷമം േതാന്നരുതു്. അത്രക്കു്
ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു”
അവൻ പറഞ്ഞതിെലന്താണു് െതറ്റു് എേന്നാർത്തു്
സരസ്വതി ടീച്ചർ മുറ്റേത്തക്കു് നടന്നു. അയൽക്കാ�
രൻ േജക്കബ് നീളമുേള്ളാരു മുളംേതാട്ട െകട്ടി മാ�
ങ്ങ പറിക്കുകയായിരുന്നു; രഘു െടറസിൽ വിരിച്ച
ഭാര്യയുെട തുണികൾ എടുക്കുകയും. മാഷു് മരിെച്ച�
ന്നു് േകട്ടേപ്പാൾ ഇരുവരും ചുണ്ടു് േകാട്ടി ചിരിക്കുക
മാത്രം െചയ്തു. അവിടെത്ത െപണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും
സഹതാപേത്താെട ടീച്ചെറ േനാക്കിയ േശഷം താ�
ന്താങ്ങളുെട ക്രിയകളിേലക്കു് മടങ്ങിേപ്പായി. “ടീച്ചർ
െപാേക്കാ കെയ്യാഴിയുേമ്പാ ഞങ്ങൾ അേങ്ങാട്ട് 
വരാം” േജക്കബ് മൂെത്താരു മാങ്ങ കടിച്ചു െകാണ്ടു്
പറഞ്ഞു. അവെര ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാനാകി�
ല്ല, ടീച്ചർ സ്വയം പറഞ്ഞു. എന്തിനും ഏതിനും ചങ്കു്
പറിച്ചു തന്നു കൂെട നിൽക്കുന്ന അയൽക്കാരായി�
രുന്നു അവർ. സരസ്വതി ടീച്ചർ വഴിയിേലക്കിറങ്ങി
കണ്ണിൽക്കണ്ട ഓേരാരുത്തേരാടും മരണ വിവരം
അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങി. സഹതാപവും അവിശ്വാ�
സവും നിറഞ്ഞ േനാട്ടങ്ങൾ െപാഴിച്ചിട്ടതല്ലാെത
ആരും തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകേയാ ടീച്ചറിനടുേത്ത�
ക്കു് െചല്ലുകേയാ ഉണ്ടായില്ല. ആെരയും ഒരിക്കലും
കുറ്റം പറയാനാകില്ല, ടീച്ചർ ഓർത്തു. താൻ കരയു�
കേയാ നിലവിളിക്കുകേയാ െചയ്യാത്തതും ഇത്തര�
െമാരു സന്ദർഭത്തിനു് വളമായി മാറിയിട്ടുെണ്ടന്ന
കാര്യവും അവരിൽ തികട്ടി വന്നു. എന്തു് െചയ്യാൻ
പല തവണ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു് കണ്ണീെര�
ല്ലാം വറ്റിയിരിക്കുകയേല്ല. അവെരല്ലാം മനസ്സിൽ
കരുതാനിടയുള്ളതു് േപാെല ഇതാദ്യമാെയാന്നുമല്ല�
േല്ലാ. അവിശ്വാസികളായി രൂപാന്തരീകരിക്കെപ്പട്ട
മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നിന്നും സരസ്വതി ടീച്ചർ വീടി�
നുള്ളിേലക്കു് തിരിെക നടന്നു. േഫാണിെല സകല
നമ്പരുകളിേലക്കും വിളിച്ചു് അവർ മരണ വാർത്ത
പറയാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ “േപാ ടീച്ചേറ ചുമ്മാ
പറ്റിക്കാെത” “ടീച്ചർ ചുമ്മാ പറയേല്ല, ഇെതത്ര തവ�
ണയായി, ഞങ്ങെളാന്നു് അേന്വഷിക്കെട്ട എന്നിട്ടു്
ടീച്ചെറ തിരിച്ചു വിളിക്കാം” എെന്നാെക്ക ഓേരാ�
ന്നു് പറഞ്ഞു് അവെരല്ലാം േഫാൺ വയ്ക്കുകയാണു്.
തെന്റ ഭർത്താവു് മരിെച്ചന്നു് നിരന്തരം നുണ പറയു�
ന്ന ഏേതാ മാനസിക േരാഗം ബാധിച്ച സ്ത്രീയായി
അടയാളെപ്പടുത്താനാണു് സകലരും ശ്രമിച്ചെതന്നു്
അവർക്കു് േതാന്നി. അവെര ആെരയും കുറ്റം പറ�
യാൻ പറ്റില്ല. ഓേരാ തവണ വാർത്ത വന്നേപ്പാഴും
പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചു്, േജാലിത്തിരക്കുകളും കട�
മകളും മാറ്റി വച്ചു് ഓടി വന്നവരാണു് അവെരല്ലാം.
േബാധത്തിനു് യാെതാരു പ്രശ്നവുമില്ലാത്ത ശക്ത�
യായ സ്ത്രീ തെന്നയാണു് താെനന്നു് സരസ്വതി ടീ�
ച്ചർ സ്വയം ആശ്വസിപ്പിച്ചു െകാണ്ടു് ൈകേഫാെണ�
ടുത്തു് അക്ബറിെന വിളിച്ചു് “മകേന മരണ സാ�
ക്ഷ്യം പറയാൻ ആരുമിെല്ല”ന്നു് അറിയിക്കുവാൻ
തയ്യാെറടുത്തു.

എെന്താെക്കയായിരുന്നു, പ്രശസ്തനും ഏവർക്കും
പ്രിയങ്കരനുമായ അബ്രഹാം മാഷു്… വിപ്ലവകാരി /
മേതതര കുടുംബനാഥൻ /വാഗ്മി / േദശീയ അധ്യാ�
പക പുരസ്കാര േജതാവു് /പ്രഭാഷകൻ / േലഖകൻ /
സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ /ജീവകാരുണ്യ പ്രവർ�
ത്തകൻ /െമാൈബൽേഫാൺ-െസൽഫി വിരു�
ദ്ധൻ /പരിസ്ഥിതിവാദി /ചാനൽ ചർച്ചകൻ /അ�
േനകം സംഘടനകളുെട രക്ഷാധികാരി /രാഷ്ട്രീയ
വിമർശകൻ /ജനകീയൻ /ന്യൂനപക്ഷ-സാധു സംര�
ക്ഷകൻ /നാടിെന്റ മുത്തു് /സമാധാന വാദി /അേന�
കരുെട പ്രിയ ഗുരു—ഒരു ദിവസം മാഷു് ദൂെരെയാ�
രിടത്തു് െസമിനാറിൽ പെങ്കടുക്കാൻ േപായേപ്പാ
“മാഷ് മരണെപ്പട്ടതായി” ഒരു വാർത്ത ൈകേഫാ�
ണുകളിേലക്കു് ജനിച്ചു വീണു. കാക്കെത്താള്ളാ�
യിരം വാട്ട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി, ഓൺൈലൻ
പത്രങ്ങൾ വഴി േലാകത്തിെന്റ സകല മൂലയിലും
മാഷിെന്റ െപട്ടന്നുണ്ടായ മരണ വാർത്ത നിമിഷ
േനരം െകാണ്ടു് പകർച്ചവ്യാധി േപാെല പടർന്നു
കയറി. വാർത്ത വായിച്ചവർ േവദനേയാെട അടു�
ത്ത ആേളാടതു് പങ്കു് വച്ചു. മനസ്സിൽ ടീച്ചേറാടു് പറ�
േയണ്ട അനുേശാചന വചനങ്ങൾ േതടി. ഒടുവിൽ
വിഡ്ഢിയായി സ്വയം പഴിച്ചു. ഒന്നും രണ്ടും തവണയ�
ല്ല കൃത്യമായ ഇടേവളകളിൽ ഏഴു് തവണയാണു്
ഇതാവർത്തിച്ചതു്. മകൻ അക്ബറിെന്റ അേമരി�
ക്കയിെല ഓഫീസിേലക്കു് ചിത്രവും വിശ്വാസ്യതയു�
ള്ള റിേപ്പാർട്ടും േചർത്ത വാർത്ത എത്തിയ ഉടൻ
അവൻ പലെരയും വിളിക്കുകയുണ്ടായി. ഏവർക്കും
വാർത്ത കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്, മാഷിെന വിളിക്കാെമന്നു്
വച്ചാ അേദ്ദഹം േഫാണുപേയാഗിക്കില്ല. െസമി�
നാർ നടക്കുന്ന െലാേക്കഷൻ ഏേതാ സാധുകുഗ്രാ�
മത്തിൽ. ഉടൻ അക്ബർ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത
േജാലികെള മാറ്റി വച്ചു് വിമാനം പിടിച്ചു് നാട്ടിൽ
വന്നു—ഒരു വട്ടം വന്നു—രണ്ടു വട്ടം വന്നു—മൂന്നു വട്ടം
വന്നു… അവൻ മാത്രമല്ല വിവരം ലഭിച്ച മാേലാകർ
െമാത്തം വീട്ടു മുറ്റേത്തക്കു് ഒഴുകി വന്നു. “അബ്രഹാം
സാർ” മരിെച്ചന്ന വാർത്ത പരന്ന ആേറഴു് തവണ�
യും താൻ അലച്ചു വീണു് കരയുകയും, െനഞ്ചത്തടി�
ക്കുകയും, പണ്ടു് നാടിെന വിറപ്പിച്ച, തരിപ്പിച്ച, പ്ര�
േചാദിപ്പിച്ച തങ്ങളുെട മേതതര പ്രണയകഥകൾ
തലയിട്ടുരുട്ടി അസ്പഷ്ടമായി ഉരുവിടുകയുെമാെക്ക
െചയ്തിരുന്നതു് സരസ്വതി ടീച്ചർ ഓർത്തു. വാർത്ത
െതറ്റാെണന്നു് മനസ്സിലാക്കി ഓേരാ തവണ പല്ലിറു�
മ്മി തിരിെകേപ്പാകും മുൻപും സകല അയലത്തുകാ�
രും, പറഞ്ഞും അറിഞ്ഞും എത്തിയ ജനസമുദ്രവും
േചർന്നു് വലിയ കണ്ണീർപ്പുഴകൾ തെന്ന മുറ്റത്തും
േറാഡിലും ഒഴുക്കിയിരുന്നു.

“മാഷു് മരിച്ചിട്ടില്ല” എന്ന മറുപടി സേന്ദശങ്ങൾ ൈട�
പ് െചയ്തു് പരിചയക്കാർ കൂടിയിരുന്നു് മരണ വാർ�
ത്തെയ െകാല്ലുന്നതു് ഇന്നെലെയന്ന േപാെല സര�
സ്വതി ടീച്ചറുെട കണ്ണുകളിൽ െതളിഞ്ഞു.

െസമിനാർ സഞ്ചിയും തൂക്കി “അെതാെക്ക ആേരാ
പറ്റിക്കാൻ െചയ്തതേല്ല”െയന്നും പറഞ്ഞു് അബ്ര�
ഹാം മാഷു് കവലയിൽ എത്ര തവണയാണു് ബസി�
റങ്ങിയതു്. “അല്ല ആേറഴു് തവണ മരിക്കാനും മു�
പ്പത്തി മുേക്കാടി അനുേശാചനങ്ങൾ ലഭിക്കാനും
ഒരു ഭാഗ്യം േവണം. എല്ലാർക്കും കിട്ടുന്നതാേണാ
അതു്?” െസമിനാർ സഞ്ചി ഊരി പടിക്കേലക്കിട്ടു്
കൂടി നിൽക്കുന്നവേരാടു് അേദ്ദഹം ചിരിക്കും. “എെന്റ
ക്ലാസിൽ ഇരിക്കാത്ത ആരുണ്ടീ നാട്ടിൽ? എെന്ന
േനാക്കി ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എെന്റ സുഹൃത്തു�
ക്കളാെണന്നു് ഞാൻ കരുതി. എല്ലാവരും നന്മ നിറ�
ഞ്ഞവരാെണന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ മറ�
ഞ്ഞിരുന്നു് എെന്റ വ്യാജ മരണ വാർത്ത നിർമ്മിച്ചു്
പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും അതിൽ ആനന്ദം കെണ്ടത്തു�
ന്നവരും കൂടി എെന്റ ഒപ്പമുെണ്ടന്നു് ഇേപ്പാൾ മന�
സ്സിലായി.” മാധ്യമങ്ങെള േനാക്കി അേദ്ദഹം ൈക�
കൾ ഉയർത്തി. ആദ്യ തവണ അതി ശക്തമായ
കയ്യടികളാണു് ചുറ്റും നിന്നുയർന്നതു്. പിെന്ന അതു്
കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു…

ആദ്യെമാെക്ക പരിചയക്കാരായ േപാലീസുകാരും
േനതാക്കന്മാരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും സഹസാമൂ�
ഹിക പ്രവർത്തകരുെമാെക്ക സഹായവും പിന്തുണ�
യും െചറുത്തു് നിൽപ്പുകളുെമാെക്ക ധാരാളം നൽകു�
കയുണ്ടായി. “ൈസബർ െസൽ അതീവ താൽപര്യ�
േത്താെട അേന്വഷിക്കുന്നുണ്ടു്” േപാലീസ് േമധാവി
പറഞ്ഞിരുന്നു “െമാൈബൽ ഉപേയാഗിക്കാത്ത
അബ്രഹാം മാഷു് െസമിനാറുകളിൽ പെങ്കടുക്കാൻ
സംസ്ഥാനത്തിനു് പുറേത്തക്കു്, അതും ടവറുകൾ
കുറവായ, കുഗ്രാമങ്ങളിേലാ മലകളിേലാ ഒെക്ക
േപായ േവളകളിലാണു് ‘മാഷ് മരണെപ്പട്ടതായി’
വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കെപ്പട്ടതു്. അതു് െകാണ്ടു്
തെന്ന അതു് സത്യമായി വിശ്വസിക്കെപ്പടുകയും
െചയ്തു.” തുടർന്നു് പല തവണ ഇതാവർത്തിക്കെപ്പ�
ട്ടേപ്പാൾ േപാലീേസാ മറ്റു് പ്രമുഖേരാ ആ ഏരിയ�
യിേലക്കു് വരാതായി. ‘ആെര കുറ്റം പറയും.’ അേദ്ദ�
ഹം സുഹൃത്തായ മനശാസ്ത്രജ്ഞൻ മുഹമ്മദിേനാടു്
പറഞ്ഞിരുന്നു “ചിത്രവും വിശ്വസനീയ വിവരങ്ങളും
നിറഞ്ഞ മേനാഹരമായ വാർത്ത കണ്ടേപ്പാെഴാ�
െക്കയും ഞാൻ തെന്ന എെന്റ മരണ വാർത്ത വി�
ശ്വസിച്ചു േപായി, പിന്നേല്ല”

“േനാക്കൂ അബ്രഹാം, ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങളുെട
മരണവിവരം വിശ്വസിച്ച െപാതുജനങ്ങൾ, അതു്
െതറ്റാെണന്നറിഞ്ഞു് സ്വയം പഴിച്ച െപാതുസമൂ�
ഹം ക്രേമണ മെറ്റാരു മാനസികാവസ്ഥയിേലക്കു്
എത്തിേച്ചരും. ആ മാനസികാവസ്ഥ നിങ്ങളുെട
ശരിക്കുള്ള മരണെത്ത ഒറ്റെപ്പടുത്തും”

അബ്രഹാം മാഷു് ചിരിച്ചു. “മരിച്ചാൽ പിെന്നാന്നും
അറിയണ്ടേല്ലാ”

അനുേശാചനങ്ങളും ആകുലതകൾ നിറഞ്ഞ വിളിക�
ളും സേന്ദശങ്ങളും െകാണ്ടു് അത്തരം േവളകൾക്കു്
ഇരിക്കെപ്പാറുതി കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു. ടീച്ചർ മാഷി�
െന്റ കിടക്കയ്ക്കരികിേലക്കു് െചന്നു. എന്നാൽ ഓേരാ
തവണ മരണ വാർത്ത ൈകേഫാണുകൾ വഴി
ജനിക്കുേമ്പാഴും അനുേശാചനങ്ങളുെട എണ്ണം കു�
ത്തെന ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞു േപാകുകയുമായിരുന്നു. മരി�
െച്ചന്ന വാർത്തയല്ല സത്യം; മരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണു്.
ഇതു് മരിെച്ചന്നു് േകൾക്കുകയല്ല െതാട്ടടുത്തു് നിന്നു്
കാണുകയാണു്, സ്പർശിച്ചു് അറിയുകയാണു്. എന്നി�
ട്ടും വിശ്വാസത്തിനു് വല്ലായ്മ േതാന്നിയതിനാൽ സര�
സ്വതി ടീച്ചർ മൂക്കിൽ വിരൽ േചർത്തും, െനഞ്ചിൽ
െചവി വച്ചും, ൈക ഞരമ്പുകളിൽ െഞക്കിയുെമാ�
െക്ക വീണ്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും മാഷിെന്റ മരണ�
െത്ത സ്വാനുഭവമാക്കി മാറ്റാൻ കിണഞ്ഞു പരിശ്ര�
മിച്ചു. േലാകെത്ത മുഴുവൻ േസ്നഹം െകാണ്ടു് വീർപ്പു�
മുട്ടിക്കാറുള്ള മാഷിെന േപരു് െചാല്ലി കുലുക്കിക്കു�
ലുക്കി വിളിക്കേവ സരസ്വതി ടീച്ചറുെട കണ്ണുകൾ
നിറെഞ്ഞാഴുകി. അയാളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിേപ്പായ
ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങൾ മുറിയിലൂെട ഉലാത്തുന്നതായി
േതാന്നിയേപ്പാൾ എവിെടേന്നാ ലഭിച്ച കരുത്തിൽ
സ്വയം മറന്നു് ടീച്ചർ അബ്രഹാം മാഷിെന്റ ശരീരം
നിലേത്തക്കു് വലിച്ചുതാങ്ങി വച്ചു. പിെന്നയതും വലി�
ച്ചു് വലിച്ചു് വലിച്ചിഴച്ചു് നിരത്തിേലക്കു് േപായി.

സത്യം ഇതാണു് സത്യം ഇതാെണന്നു് േലാകേത്താ�
ടു് വിളിച്ചലറാൻ സരസ്വതി ടീച്ചർ തയ്യാെറടുത്തു.

□



 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, പൂർണ്ണ,
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)

ചിത്രീകരണം: വി.പി. സുനിൽകുമാർ
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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 വിേധയ�
രായിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടു�
ത്തുക, നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായ�
നക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്ക�
തിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപ�
േയാഗിക്കുക 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
രജിസ്റ്റർ െ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

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

