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സങ്കടേമാചനത്തിനു് ഒരു
ൈകപ്പുസ്തകം

നാല്പതുകളുെട തുടക്കത്തിെലേപ്പാേഴാ, കുന്ദംകു�
ളെത്ത പുരാതന പ്രസാധകരായിരുന്ന ഇയ്യുണ്ണി
അച്ചുകൂടം തങ്ങളുെട പഴയ മരപ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ചു്
കവലകളിലും, ആളുകൾ കൂടുന്ന പൂരം, െപരുന്നാൾ,
ജാഥ തുടങ്ങിയ ഉൽസവങ്ങളിലുെമല്ലാം െകാണ്ടു�
െവച്ചു വിറ്റിരുന്ന ‘സങ്കടേമാചനത്തിനു് ഒരു ൈക�
പ്പുസ്തകം’ എന്ന ഗ്രന്ഥെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പഴെയാരു
പരസ്യം എെന്റ സുഹൃത്തും ‘ൈദവവചനം’ ൈദ്വമാ�
സികയിെല സഹപത്രാധിപരുമായിരുന്ന ഫിലിപ്പ്
അക്കരയാണു് ആദ്യം കണ്ടതു്. അേപ്പാൾ തെന്ന,
ഞാൻ േകൾക്കുവാനായി അയാൾ അതുറെക്ക വാ�
യിച്ചു. േകൾക്കുേമ്പാൾ, സാധാരണെമന്നു കരുതാ�
വുന്ന രണ്ടു വാക്കുകൾ േയാജിച്ചു് ൈവദ്യുതി പ്രസ�
രിക്കുന്നതുേപാെലയായിരുന്നു. സങ്കടേമാചനേമാ,
ൈകപ്പുസ്തകേമാ േവറിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പിൽ എെന്ന
ആകർഷിക്കുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ വാക്കു�
കൾ കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പട്ടേപ്പാൾ, കാലം കഥകളിെല
പഴയ ‘കുളമ്പടിെയാച്ച’യുമായി ഏെറ പിന്നിേലക്കു
സഞ്ചരിക്കുകയാെണന്നു േതാന്നിച്ചു. പഴക്കമായിരു�
ന്നു ഞാൻ േതടിയിരുന്നതും. പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിെല
സാഹിത്യെത്ത േനരിടാൻ േശഷിയില്ലാത്തതുെകാ�
ണ്ടാവാം, എന്നിെല വായനക്കാരൻ മരിച്ചിരുന്നു.
ക്രേമണ പുതിയതു മാത്രമല്ല, പഴയ സാഹിത്യവും
ഞാൻ മറന്നു. എങ്കിലും ആദ്യകാലം മുതൽ ൈബ�
ന്റു െചയ്തുെവച്ചിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളുെടയും ആഴ്ചപ്പതി�
പ്പുകളുെടയും േശഖരം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവ�
െയല്ലാം ഒരന്ധെനേപ്പാെല ഞാൻ െതാട്ടുേനാക്കും.
ഗന്ധം പിടിക്കും. പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അേന്വഷിക്കു�
കയും േശഖരിക്കുകയും എെന്റ ആഹ്ലാദകരമായ
േജാലിയായിത്തീർന്നു.

ഈെയാരു താല്പര്യമായിരുന്നു, സത്യത്തിൽ എനി�
ക്കും ഫിലിപ്പിനും േയാജിക്കാവുന്ന േമഖല. ഫിലിപ്പ്,
പേക്ഷ, േവദപുസ്തകങ്ങളുെട പഴയ പതിപ്പുകൾ മാ�
ത്രം േശഖരിച്ചു. അങ്ങെനയിരിെക്ക, ഏേതാ കാല�
നിർണ്ണയത്തിനായി എെന്റ വശമുള്ള ആഴ്ചപ്പതിപ്പു�
കൾ പരതുേമ്പാഴാണു് ഫിലിപ്പ് ആ പരസ്യം കണ്ട�
തു്. കവിേശ്രഷ്ഠൻ സി.െക. ഇയ്യുണ്ണി രചിച്ച ‘സങ്ക�
ടേമാചനത്തിനു് ഒരു ൈകപ്പുസ്തകം’ വായിക്കുക
എന്നായിരുന്നു അതിെന്റ ഉള്ളടക്കം. പരസ്യത്തി�
േലെറ അെതാരു ആഹ്വാനമാെണന്നു േതാന്നും.
‘അനുകരണങ്ങളാൽ വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കുക’
എെന്നാരു മുന്നറിയിപ്പും. പ്രസാധകർ ഇയ്യുണ്ണി
അച്ചുകൂടം തെന്നയാണു്. വില കാണിച്ചിരുന്നില്ല.

പാതിരിമലയാളത്തിൽ എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കാവുന്ന
ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഫിലിപ്പിനു് താല്പര്യമുണ്ടു്. പ്രായം�
െകാണ്ടു് മഞ്ഞ ബാധിച്ചിരിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള
ആ താളുകൾ െതാട്ടുേനാക്കണെമന്ന ഒരാഗ്രഹം
വൃദ്ധകാമം േപാെല എെന്നയും ചലിപ്പിച്ചു. കുന്ദം�
കുളേത്താ, തൃശ്ശൂേരാ ഇയ്യുണ്ണി അച്ചുകൂടം േതടിയു�
ള്ള ഞങ്ങളുെട അേന്വഷണം വിഫലമായിരുന്നു.
അെല്ലങ്കിൽത്തെന്ന ഏെതാരു പ്രസാധകനാണു്
ഇക്കാലത്തു് ഈെയാരു േപരിൽ പ്രവർത്തിക്കുക?
ഒന്നുകിൽ ആ പ്രസാധകശാലയും, അതിെന്റ സാ�
ഹിത്യവും നാടു നീങ്ങിക്കാണണം. അെല്ലങ്കിൽ, പു�
തിെയാരു േപരിൽ, പുതിയ രീതിയിൽ അതിേപ്പാഴും
പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാകണം.

ആ ഊഹം ശരിയായിരുന്നു. എറണാകുളത്തുള്ള
‘േമാേഡൺ പബ്ലിേഷഴ്സിെന്റ’ േവരുകൾ പഴയ ഇയ്യു�
ണ്ണി അച്ചുകൂടത്തിലാെണന്നു് ഞങ്ങൾ കെണ്ടത്തി.
പുസ്തകത്തിെന്റ ഒരു പ്രതി കിട്ടിയാൽ പഴയ പുസ്ത�
കങ്ങളും േചർത്തു് ഒരു പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്ക�
ണെമന്നു് ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. േമാേഡൺ പ്ര�
സ്സിെന്റ ഇേപ്പാഴെത്ത ഉടമ നഗരത്തിെല ഒരു വ്യ�
വസായ പ്രമുഖനാണു്. മാതൃകാ വ്യവസായി എന്ന
നിലയിൽ പലതവണ അയാൾ വിവിധ ചാനലുക�
ളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതായി േകട്ടു.

ആ നിലയ്ക്കുള്ള അേന്വഷണവും, പേക്ഷ, ഫലപ്രദമാ�
യില്ല. േമേഡൺ ബുക്സിെന്റ ശീതികരിച്ച മുറിയിലിരി�
ക്കുേമ്പാൾ അത്തരത്തിെലാരു പഴയ പുസ്തകെത്ത�
ക്കുറിച്ചു് തിരക്കുക എന്നതുതെന്ന ഞങ്ങളിൽ അപ�
കർഷതാേബാധമുണ്ടാക്കി. ചരിത്രത്തിൽ തനിക്കു്
താല്പര്യെമാന്നുമിെല്ലന്നു് ഉടമ സൂചിപ്പിച്ചു. അതുെകാ�
ണ്ടുതെന്ന ഇയ്യുണ്ണി അച്ചുകൂടം പ്രസിദ്ധം െചയ്ത കൃ�
തികൾ സൂക്ഷിക്കാെനാന്നും മിനെക്കട്ടില്ല. അെതാ�
െക്ക പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ തൂക്കിവിൽക്കുന്ന ആരു�
െടെയങ്കിലും ൈകവശം കേണ്ടക്കുെമന്നും അയാൾ
ലാഘവേത്താെട പറഞ്ഞു. േമേഡൺ പ്രസ്സിെനയും
അതിെന്റ ഉടമസ്ഥെനയും കുറിച്ചു് ഫിലിപ്പ് അക്കര
ചിലെതല്ലാം എഴുതിെയടുത്തു. ‘ൈദവവചനം’ ൈദ്വ�
മാസികയുെട അടുത്ത ലക്കത്തിൽ ‘വിശ്വാസവും
വ്യവസായവും’ എന്ന വിഷയേത്താടു േചർത്താണു്
ഫിലിപ്പ് േലഖനെമഴുതുന്നതു്. േമാേഡൺ ബുക്സിെന്റ
പുത്തൻ സാഹിത്യം അതിെന്റ ഗന്ധം െകാണ്ടു് കു�
റച്ചുേനരേത്തക്കു് ഞങ്ങെള അേലാസരെപ്പടുത്തി
എന്നു മാത്രം.

ഒന്നുരണ്ടു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. െതരിവിൽ നിരത്തി�
െവച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുെട വ്യാജപ്പതിപ്പുകൾ�
ക്കിടയിൽ ഈ ൈകപ്പുസ്തകം ഒരു െതറ്റുേപാെല�
െയങ്കിലും പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നുേണ്ടാെയന്നു് തിരിക്കി�
െക്കാണ്ടു് ഞാൻ സായാഹ്നങ്ങളിൽ നഗരം ചുറ്റും.
നഗരത്തിെന്റ വായനശാലയിൽ, ആക്രമിക്കെപ്പട്ട�
െതന്നു് േതാന്നുന്ന തരത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ കുഴഞ്ഞു�
മറിഞ്ഞു കിടപ്പായിരുന്നു. പല തവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും
അത്തരെമാരു ഗ്രന്ഥം ആ അരാജക േകന്ദ്രത്തിൽ
നിന്നും കെണ്ടത്താനായില്ല. അതിനിടയിൽ ഫിലി�
പ്പിെന്റ േലഖനം വന്നു. ‘അക്ഷരേലാകെത്ത കർമ്മ�
േയാഗി’ എന്നു േമാേഡൺ ബുക്സിെന്റ ഉടമ വിേശ�
ഷിപ്പിക്കെപ്പട്ടു. വിവരണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇയ്യുണ്ണി
അച്ചുകൂടേത്തയും അവരുെട ആദ്യകൃതിയായ ‘സങ്ക�
ടേമാചനത്തിനു് ഒരു ൈകപ്പുസ്തകെത്തയും’ കുറിച്ചു�
ള്ള ചില സൂചനകൾ. ഇയ്യുണ്ണി എന്ന കവിെയപ്പറ്റി�
യുള്ള െചറിയ വിവരണം.

“അങ്ങെന ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു,” ൈലബ്രറിയൻ ഓർ�
മ്മിച്ചു. “പണ്ടാണു്. കണ്ട ഓർമ്മെയ എനിക്കുള്ളൂ.”
അെതാരു പ്രണയ കാവ്യമാെണന്നുകൂടി അയാൾ
ഓർക്കുന്നുണ്ടു്. (അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ എെന്താരു
േപരു് !)

“നിങ്ങൾ േമാേഡൺ ബുക്സിൽ േചാദിേച്ചാ?” അയാൾ
തിരക്കി.

“അവരുെടയടുത്തില്ല.”

“ഞാൻ അതു വായിച്ചിട്ടില്ല.” എേന്താ മറിച്ചു േനാ�
ക്കിെക്കാണ്ടു് ൈലേബ്രറിയൻ പറഞ്ഞു. “ഇതാ ഒരു
വിലാസം. പാപ്പു എന്നാണു് േപരു്. റീഡർ പാപ്പു
എന്നു പറയും. ഇയ്യുണ്ണി അച്ചുകൂടത്തിൽ പഴയ പ്രൂ�
ഫ് റീഡറായിരുന്നു. ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടു്.” അയാൾ വി�
ലാസം പറഞ്ഞുതന്നു. “അയാളുെട അടുത്തു കാണു�
േമാ എന്നുറപ്പില്ല. ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യത കുറവാ�
ണു്.” ൈലബ്രറിയൻ തുടർന്നു: “കുെറക്കാലമായി
അതു് പുറത്തിറങ്ങുന്നുമില്ല.”

പ്രൂഫ് റീഡർമാർ നല്ല വായനക്കാരാവണെമന്നില്ല.
അവർ ഒരക്ഷരം, ഒരു വാക്കു്, ഏറിയാൽ ഒരു വാ�
ക്യം—ഈ അതിർത്തികൾ വിട്ടുേപാകാറില്ല. ഒത്തു�
േചരുന്ന ആശയങ്ങളുെടയും കഥകളുെടയുെമല്ലാം
വനഭംഗികാണാെത ഒറ്റ മരങ്ങളിൽ അവരുെട
ദർശനം നിലയ്ക്കുന്നു. അവയുെട ൈവകല്യങ്ങൾ,
തിരുത്തുകൾ അത്രമാത്രം—അവരുെട േലാകം �
തീർന്നു.

ൈകപ്പുസ്തകം ഒരു പ്രണയകാവ്യമാെണന്ന അറി�
വു് ൈവദികസാഹിത്യതൽപരനായിരുന്ന ഫിലിപ്പ്
അക്കരയിൽ നടുക്കമുണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. പ്രണയ�
െത്തേപ്പാെല, പ്രണയസാഹിത്യവും അനാവശ്യമാ�
െണന്നു് ഫിലിപ്പ് അക്കര ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വ�
സിച്ചു. അതുെകാണ്ടുതെന്ന പ്രൂഫ് റീഡെറ അേന്വ�
ഷിച്ചുള്ള യാത്രക്കു് അയാൾ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല.

അന്നു രാത്രി ൈകപ്പുസ്തകെത്തക്കുറിച്ചുള്ള പരസ്യം
ഞാൻ വീണ്ടും വായിച്ചു. അക്കാലങ്ങളിൽ അതു
പല ആഴ്ചകളായി തുടർന്നുേപാരുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
എത്ര നാൾവെര അതിെന്റ പ്രചാരണം ഉണ്ടായി�
രുന്നുെവന്നു് േനാക്കിെകാണ്ടു് എെന്റ ആ പരിേശാ�
ധന നീണ്ടു. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഇടയ്ക്കുെവച്ചു് പല
ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളും നഷ്ടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നീടുവന്ന
പതിപ്പുകളിലാവെട്ട, അതിെനക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന�
െയാന്നും കണ്ടതുമില്ല.

പിേറ്റന്നു് പ്രൂഫ് റീഡെറ കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഞാൻ
അയാളുെട താമസസ്ഥലേത്തക്കു തിരിച്ചു. ൈല�
േബ്രറിയൻ തന്ന വിലാസം ഏെറക്കുെറ വ്യക്തമാ�
ണു്. നഗരത്തിൽ നിന്നും അത്ര അകെലയല്ലാത്ത,
എന്നാൽ തിരക്കുകുറഞ്ഞ പ്രേദശെത്ത ഒരു വീടി�
െന്റ മുകൾഭാഗത്താണു് അയാൾ താമസിച്ചിരുന്നതു്.

ഒരു പേക്ഷ, അയാെള അേന്വഷിച്ചുവരുന്ന ആദ്യ�
െത്ത അപരിചിതൻ ഞാനായിരിക്കുേമാ? “എെന്ന�
ത്തെന്നയാേണാ?” എന്നു് അയാൾ പലതവണ
സംശയം തീർക്കുകയുണ്ടായി. പ്രായം വളെരേയ�
െറ േതാന്നിച്ചിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ എെന്റ േചാദ്യ�
വും പ്രതീക്ഷിച്ചു് ചാരുകേസരയിൽ കിടന്നു. ഞാൻ
ആേലാചിച്ചു. പരിചയെപ്പടുത്താൻ ഒന്നുമില്ല. എന്താ�
ണു് ഒരു തുടക്കത്തിനായി ഞങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള�
തു്? ഞാൻ ‘സങ്കടേമാചനത്തിനുള്ള ൈകപ്പുസ്തക�
െത്ത’ക്കുറിച്ചുതെന്ന േചാദിച്ചു.

അയാൾ ചിരിച്ചു. “അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു. ഇക്കാല�
ത്തും അതിെനപ്പറ്റി േചാദിക്കുക. നിങ്ങൾക്കറിയാ�
േമാ—ഈയിെട ‘ൈദവവചനം’ എന്ന മാസികയി�
ലും ഞാനതു കണ്ടു. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള മാസികയിലാ�
ണു് േപ്രമകവിതയുെട പരാമർശം.”

“ആ േലഖനം എെന്റ സുഹൃത്തു് എഴുതിയതാണു്.”

“ഉേവ്വാ?” അയാൾ ഒന്നുകൂടി ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് തുടർ�
ന്നു. “എങ്കിൽ അതിൽ ഒന്നുരണ്ടു െതറ്റുകളുെണ്ടന്നു്
സുഹൃത്തിേനാടു പറയണം.”

ഞാൻ വൃദ്ധെന േനാക്കിയിരുന്നു.

“ഒന്നാമതു്, ഇയ്യുണ്ണി അച്ചുകൂടം ഇറക്കിയ ആദ്യ�
െത്ത പുസ്തകമാെണന്ന ധാരണ. അതിനുമുമ്പു് എത്ര�
േയാ പുസ്തങ്ങളിറങ്ങിയിരുന്നു.”

“അെതാരു അച്ചടിപ്പിശകാവാം” ഞാൻ െവറുെത
പറഞ്ഞു.

“അച്ചടിപ്പിശകുകൾ!” അയാൾ കുറച്ചിട ആേലാചി�
ച്ചു. “എേന്താ, ആ പുസ്തകത്തിനും അച്ചടിപ്പിശകുകളു�
െട ചരിത്രമാണു്.”

ഈ മനുഷ്യനു് അതിെനക്കുറിച്ചു് അറിവുെണ്ടന്നു
േതാന്നുന്നു. “പിെന്ന” അയാൾ േനാക്കി, “േലഖന�
ത്തിൽ സങ്കടേമാചനത്തിനുള്ള ൈകപ്പുസ്തകം ഇയ്യു�
ണ്ണി രചിച്ചതാണന്നേല്ല?”

“അേത, പരസ്യങ്ങളിലും അങ്ങെനയാണേല്ലാ.”

“പരസ്യങ്ങൾ” പാപ്പു ആേലാചിച്ചു. “പരസ്യങ്ങൾ
മാത്രമല്ല. പല പതിപ്പുകളിലും ഇയ്യുണ്ണിയുെട േപരാ�
ണു്. പേക്ഷ, ഇയ്യുണ്ണിയല്ല അെതഴുതിയതു്.”

പിെന്ന ആരാണു് അതിെന്റ കർത്താവു് ? ഒരു േപ്ര�
മകഥ മെറ്റാരാളുെട േപരിൽ പുറത്തിറങ്ങിെയന്നു�
ള്ളതു് എനിക്കു് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നിെല്ലന്നു് ഞാൻ
പാപ്പുവിേനാടു് പറഞ്ഞു.

“വിശ്വാസം നിങ്ങെള രക്ഷിക്കെട്ട,” പാപ്പു എെന്ന
സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കിെക്കാണ്ടു് പതുെക്കപ്പറഞ്ഞു. “എ�
ന്നാൽ അതാണു സത്യം. ഇയ്യുണ്ണി ഒരു നിരക്ഷരനാ�
യിരുന്നു.”

കാര്യങ്ങൾ കുെറക്കൂടി അവ്യക്തമാവുകയാണു്.
ൈകപ്പുസ്തകത്തിനുേമൽ ആേരാ നിഗൂഢതയുെട
െഞാറിവുകൾ തുന്നിേച്ചർത്തിട്ടുണ്ടു്.

*****

“വലിയ അമ്പലങ്ങൾ, പള്ളികൾ, േഗാപുരങ്ങൾ,
പാലം, െകട്ടിടം, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ” അല്പേനരം ആേലാ�
ചിച്ചുെകാണ്ടു് പാപ്പു പറഞ്ഞു. “എന്നു േവണ്ട, ഏതി�
േന്റയും ഉറപ്പിനു പിന്നിൽ ഒരു നരബലിയുെട ചരി�
ത്രം കാണും.”

അയാൾ ഒരു കഥ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതു േപാലു�
ണ്ടായിരുന്നു.

“േമാേഡൺ ബുക്സിനു പിന്നിലും അതുണ്ടു്.” അയാൾ
ഒന്നിളകിയിരുന്നു.

“ചമരു,” പാപ്പു ആ േപരു് ൈദവനാമെമന്നതുേപാ�
െല ഉച്ചരിച്ചു. “േതലക്കര ചമരു. അതായിരുന്നു
അയാളുെട േപരു്. മുട്ടിറങ്ങാത്ത മുണ്ടും മുഷിഞ്ഞ
കുപ്പായവും ധരിച്ച കുറ്റിത്താടിയുള്ള ഒരു കറുത്ത, കു�
റിയ മനുഷ്യൻ, തല നരച്ചിരുന്നു. കണ്ടാൽ വലിയ
പ്രായം േതാന്നും. പേക്ഷ, െചറുപ്പമായിരുന്നു.” കു�
െറ േനരം പാപ്പു നിശ്ശബ്ദനായിരുന്നു. വീട്ടിനുള്ളിൽ
ഞങ്ങെളക്കൂടാെത മറ്റാരുമിെല്ലന്നു േതാന്നുന്നു. പാ�
പ്പുവിെന്റ െചറിയ സ്വരത്തിനുേപാലും വലിയ മുഴ�
ക്കം. ജനാലകളിൽ പിടിപ്പിച്ചിരുന്ന മുഷിഞ്ഞ കർട്ട�
നുകൾ േനർത്ത കാറ്റിൽ ഇളകിയാടി.

“ഓേരാ വാക്കു പറയുേമ്പാഴും ചമരു ചുമയ്ക്കും. ക്ഷയ�
മായിരുന്നു. അക്കാലത്തു് അെതാരു മാറാേരാഗമാ�
ണു്. ഏേതാ ചില കള്ളേക്കസുകളിൽ കുടുങ്ങി ജയി�
ലിൽ ഇടിെകാണ്ടു കിടന്നതിെന്റ ഫലമായിരുന്നു
ഈ ക്ഷയം.”

“അെന്നാരു ദിവസം ഉച്ച സമയത്തു് ഒരു െകട്ടു കട�
ലാസ്സുമായി ഈ ചമരു ഇയ്യുണ്ണി അച്ചുകൂടത്തിൽ
കയറിവന്നു. ഞാനന്നു് തീെര െചറുപ്പമാണു്. പ്ര�
സ്സിൽ അധികകാലമായിട്ടില്ല. പഠിപ്പുകുറവാെണ�
ങ്കിലും അക്ഷരങ്ങളറിയാം. ശകലം വായനയും.
വീട്ടിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടു്. ഇയ്യുണ്ണിമാപ്ല എെന്തങ്കിലും
തരും. അതിനുമാത്രം െമച്ചത്തിലല്ല പ്രസ്സും. ചില പു�
രാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മറ്റും വിറ്റുേപാകും എന്നുമാത്രം.”

“ചമരു ഒരു കവിത എഴുതിെക്കാണ്ടുവന്നിരിക്കുക�
യാണു്. സാധനം അച്ചടിക്കാൻ പറ്റുേമാ എന്നറി�
യാൻ. േചാദിക്കാനും ൈധര്യം കുറവു്. ആജാനു�
ബാഹുവായ ഇയ്യുണ്ണി ചമരുവിെന ഒന്നു േനാക്കി
‘പിെന്ന വാ’ എന്നു പറഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ കവിത
എന്നു േകട്ടാൽ അയാൾക്കു കലി വരും. പേക്ഷ,
ആയിടയ്ക്കു് രമണൻ വിറ്റുേപാകുന്നുെണ്ടന്നു് അയാൾ
േകട്ടിരുന്നു. ഒരല്പം അശ്ലീലവും േമെമ്പാടിയുെമാ�
െക്കയുള്ള സാഹിത്യേത്താടാണു് ഇയ്യുണ്ണിയുെട
ചായ് വു്. അതും വായിക്കാെനാന്നുമല്ല. വിറ്റുേപാ�
കുെമന്ന േതാന്നൽ. കവിത എെന്നയാണു് ഏൽ�
പ്പിച്ചതു്. രാത്രിയിൽ പ്രൂഫ് വായിക്കുന്നതുേപാെല�
ത്തെന്ന വരിവിടാെത ഞാനതു സൂക്ഷിച്ചു വായിച്ചു.
വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ എെന്റ കണ്ണുനിറഞ്ഞു. അത്ര
സങ്കടമായിരുന്നു അതിെല ഇതിവൃത്തം. ഇത്രയും
സുന്ദരമാെയാരു കാവ്യം ഈ വിരൂപനായ മനുഷ്യ�
െനെക്കാെണ്ടഴുതിച്ചതിൽ എനിക്കു ൈദവേത്താടു�
ള്ള മതിപ്പു് വർദ്ധിച്ചു. ആ പുസ്തകം ദുഃഖങ്ങൾക്കുള്ള
നിവാരണമാർഗ്ഗംേപാലുമായിരുന്നു. സങ്കടങ്ങൾ
െകാണ്ടുതെന്നയുള്ള ഒരു സ്നാനം.”

“പിേറ്റന്നു് ഞാൻ ഇയ്യുണ്ണിേയാടു പറഞ്ഞു. ഇയ്യുണ്യാ�
േപ്ല ഇതു് അച്ചടിക്കണം. രമണേനക്കാളും നന്നായി
വിൽക്കും.”

ഇയ്യുണ്ണി ഒന്നു രണ്ടു ജീവിനക്കാെരയും കൂടി കാണി�
ച്ചു. സംഗതി െചലവാകുെമന്നു് േതാന്നിയേപ്പാൾ
കെയ്യഴുത്തു് പ്രതിെയടുത്തു് കവിതയുെട ഭാരം അള�
ക്കുന്നതുേപാെല പറഞ്ഞു. “ഒരമ്പതു േപജ് വരും.”

മെറ്റാരുച്ച ചമരു വീണ്ടും വന്നു. “ചമേര്വാ, നിെന്റ
കവിത തരേക്കടില്യ. അച്ചടിക്കാൻ േനാക്കാം.
വല്യ കാെശാന്നും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട. തയ്യാറാണ്ങ്കി�
ലു് ഒരു കരാെറഴുതാം. ഒരു മനഃസമാധാനത്തിനു്.
െചറിെയാരു കാശു് ഞാൻ തരും. ആേലാചിച്ചു തീ�
രുമാനിക്കു്.”

ചമരുവിനു് ആേലാചിക്കാെനാന്നുമില്ല. അയാൾ�
ക്കു് സേന്താഷം െകാണ്ടു് കരച്ചിൽ വരുേമാെയന്നു്
ഞാൻ സംശയിച്ചു. കരാർ പിേറ്റന്നുതെന്ന ഒപ്പിട്ടു.
ഒന്നുെമഴുതാെത ഒരു മുദ്രപത്രം. താെഴ ചമരുവിെന്റ
ഒപ്പു്. ഒപ്പുകളിൽ വലിയ വിശ്വാസം േതാന്നാത്തതു�
െകാണ്ടാവാം, ഇയ്യുണ്ണി ചമരുവിെന്റ വിരലടയാള�
വും െവയ്പിച്ചു.

ഒന്നുരണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ പുസ്തകം തയ്യാറാ�
യി. നല്ല അച്ചടിേയാ കടലാേസാ ഒന്നുമില്ല. ഒരു പു�
സ്തകം എന്നു പറയാെമന്നു മാത്രം. പുസ്തകം ആേയാ
എന്നറിയാൻ അതിനിെട ചമരു പല തവണ വന്നി�
രുന്നു. തയ്യാറായ പുസ്തകത്തിെന്റ താളുകൾ മറിച്ചു�
െകാണ്ടു് അയാൾ അഭിമാനേത്താെട നിൽക്കുന്ന
രംഗം ഞാേനാർക്കുന്നുണ്ടു്.

—പിെന്ന പിെന്ന ആ മുഖെത്ത സേന്താഷം ഇല്ലാ�
തായി.

“എന്താ ചമേര്വാ? എങ്ങനീണ്ടു് ?” ഇയ്യുണ്ണി േചാദിച്ചു.

“ഒരു കാര്യം വിട്ടുേപായി” ചമരു പറഞ്ഞു.

“എന്താദു് ?”

“എെന്റ േപരില്ല്യ.”

ഇയ്യുണ്ണി പുസ്തകം വാങ്ങി തിരിച്ചും മറിച്ചും ചിത്രപാ�
ഠം േപാെല പരിേശാധിച്ചു. അവിശ്വാസേത്താെട
എെന്റ േനെര േനാക്കി.

“േപരു വിട്ടുേപായി.” കുറ്റേബാധേത്താെട ഞാൻ
പറഞ്ഞു. ഇയ്യുണ്ണി എെന്ന പിരിച്ചുവിടുെമന്നു് ഞാൻ
േപടിച്ചു.

“ആെട്ട.” കുറച്ചുേനരത്തിനുേശഷം ഇയ്യുണ്ണി ചമരു�
വിേനാടു് സമാധാനം പറഞ്ഞു: “മ്മക്കു് അെതഴുതി�
േച്ചർക്കാം. അെല്ലങ്കിലു് വിൽക്കുേമ്പാ ഞങ്ങള് പറ�
േഞ്ഞാളാം. ചമരു ഇപ്പ െപാെയ്ക്കാ.”

കിട്ടിയ െചറിയ തുകയുമായി ചമരു മടങ്ങി. ആ ചു�
മകൾ മാത്രം അച്ചുകൂടത്തിെന്റ ശബ്ദങ്ങൾക്കിടയ്ക്കു്
തങ്ങിനിൽക്കുന്നുതുേപാെല. വില്പനയുെട സമയ�
ത്തും ചമരുവിെന്റ േപരു് ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ടു. വില്പന
നന്നായി നടന്നു. ഒരു പതിപ്പുകൂടി വന്നു. അവി�
െട നിന്നാണു് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതു്. അതിൽ
ചമരുവിെന്റ േപരു േവെണ്ടന്നു തെന്ന ഇയ്യുണ്ണി �
ചട്ടംെകട്ടി.

“ഇപ്പ വിറ്റുേപാണ് ണ്ടു്. ഇനി ആ േപരും െവേച്ചാണ്ടു്
വഴി െമാടക്കണ്ട.” ഗ്രന്ഥകർത്താവിെന്റ േപരിലും
മറ്റും ഇയ്യുണ്ണി വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. ചമരു
ഒരപശകുനമാേയക്കുെമന്നു് അയാൾ േപടിച്ചിരിക്ക�
ണം. അെന്നാെക്ക ശകുനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത
ആരുമില്ല. തെന്നയുമല്ല ഇയ്യുണ്ണി അച്ചുകൂടത്തിെല
പതിവുകാരായിരുന്ന ചില മലയാളം മുൻഷിമാരും
കാവ്യനിരൂപകരും ഈ കൃതിെയ പ്രശംസിച്ചു. ഇയ്യു�
ണ്ണി േകൾെക്കത്തെന്നയായിരുന്നു സ്തുതി. ഇതിെന്റ
പിന്നിൽ ഇയ്യുണ്ണി തെന്നയേല്ലെയന്നു് കാവ്യനിരൂപ�
കർ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും. ഇയ്യുണ്ണി അതിൽ
വീണു. ഒരു പു ഞ്ചിരിേയാെട, മറുപടി പറയാെത
എല്ലാം േകട്ടിരുന്നു. അതാണു് അയാളുെട തന്ത്രം.
ഒന്നും അറിയിെല്ലന്നു് ആേരാടും സമ്മതിക്കില്ല.
ഒരു പുഞ്ചിരിയിൽ ഒരു േലാകംതെന്ന ഒളിപ്പിക്കും
എെന്നാെക്ക പറയാറിേല്ല?

മൂന്നാമെത്ത പതിപ്പിൽ ഗ്രന്ഥകർത്താവു് മറനീക്കി�
വന്നു. കവിേശ്രഷ്ഠൻ സി.െക ഇയ്യുണ്ണി.

ചമരു ഓടിപ്പിടഞ്ഞു് പ്രസ്സിൽ കയറിവന്നു. നിർത്താ�
െത ചുമച്ചു.

“െകാരയ്ക്കാണ്ടു് കാര്യ പറയ് നീയ്യ് ” ഇയ്യുണ്ണി ആവ�
ശ്യെപ്പട്ടു.

“െകാലച്ചത്യായി ഇയ്യുണ്യാെപ്ല,” ചമരു വീണ്ടും �
ചുമച്ചു.

“െനനെക്കെന്തങ്കിലും തരാം ചമേര്വാ. ഇങ്ങെന�
േപാെട്ട.” അതിലത്ര െതെറ്റാന്നും ഒരു ശുദ്ധകച്ചവ�
ടക്കാരനായ ഇയ്യുണ്ണി കണ്ടില്ല. കുറച്ചു തുക െകാടു�
ത്താൽ പ്രശ്നം തീരുെമന്നു് അയാൾ കരുതി.

“കുേട്ട്യാെള കാശിനു േചാദിക്കണ േപാല്യാണു് ” -
ചമരു വിങ്ങിെപ്പാട്ടി. “നിങ്ങെക്കതിെര ഞാൻ േക�
സുപൂവ്വും.”

ഭീഷണി േകട്ടേപ്പാൾ ഇയ്യുണ്ണി ജ്വലിച്ചു. “േകസു െകാ�
ടുേക്ക്വാ! കരാറു് എന്റടുത്താണു്. അതിലു് എനിക്കു്
േതാന്നീെതഴുതീണ്ടാക്കും ഞാൻ. നീ േജലീന്നു് വന്ന�
തേല്ല ചമേര്വാ. നിെന്ന അവേടയ്ക്കയക്കാനും എനി�
ക്കു് വഴീണ്ടു്.”

ജയിെലന്നു േകട്ടതും ചമരുവിെന്റ ൈധര്യെമല്ലാം
മാഞ്ഞു. അയാളുെട കവിതയിെലയും പ്രതിസ്ഥാ�
നത്തു് ജയിലും ഭരണകൂടവുെമാെക്കയായിരുന്നു.
പടിയിറങ്ങുേമ്പാൾ ചമരു ആത്മവിശ്വാസം വീെണ്ട�
ടുത്തതുേപാെല േതാന്നി. “ഒരു കവിത്യേല്ല നിങ്ങളു
കട്ടുള്ളു.” ചമരു ചുമച്ചുെകാണ്ടു വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. “ഞാ�
െനാരു കവ്യാണു്. മനസ്സു കക്കാൻ നിങ്ങക്കാേവ്വാ?
ഇതിലും നല്ലതു് ഇനീം ഞാെനഴുതും.”

ശാപം നിറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ േകട്ടേപ്പാൾ ഇയ്യു�
ണ്ണി ഭയന്നു. ഈ പറയുന്നതു് സംഭവിക്കുേമാ? ഇനി�
യും എഴുതി ചമരു തെന്ന േതാൽപ്പിച്ചാൽ? ൈകപ്പു�
സ്തകത്തിെന്റ വില്പന ഏറിവരികയാണു്. അെതല്ലാം
കണ്ടുെകാണ്ടാണു് ഇയ്യുണ്ണി പുതിയ അച്ചടിയന്ത്ര�
ങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. തൃശൂരിലും എറണാകു�
ളത്തും വില്പനശാലകൾ തുറന്നതു്. എല്ലാ ശാഖകളും
സാഹിത്യസംവാദങ്ങളുെട കളരിയാണിേപ്പാൾ.

“ചമരു പിെന്ന എഴുതിേയാ?” ഞാൻ േചാദിച്ചു.

“ൈകപ്പുസ്തകേത്തക്കാൾ കൂടുതൽ ദുഃഖകരമായ
കവിതകൾക്കു് ചമരു ശ്രമിച്ചു. പേക്ഷ, അതത്ര എളു�
പ്പമായിരുന്നില്ല. വരികളിൽ ചമരു മുടന്തി. വാക്കുക�
െള വിക്കു ബാധിച്ചു. നെല്ലാരു വരിേയാ െകൽപുള്ള
കഥേയാ കിട്ടാെത ചമരു പനിപിടിച്ചവെനേപ്പാെല
വിറച്ചു. അയാൾ സ്വയം അനുകരിച്ചു. പല വരികൾ�
േപാലും ൈകപ്പുസ്തകത്തിേലതായിരുന്നു.”

“പിെന്ന എഴുതി. ഒന്നല്ല, രണ്ടു കവിതാ പുസ്തക�
ങ്ങൾ.” ‘കണ്ണീരിെന്റ കരിങ്കടൽ,’ ‘ആലംബഹീനർ�
ക്കു് ഒരത്താണി’ എന്നിങ്ങെന. സകലതും വിറ്റു്
അയാൾ അതു് തൃശ്ശൂരിെല ഒരു പ്രസ്സിൽ അച്ചടിപ്പി�
ച്ചു. ഇയ്യുണ്ണി ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വരുത്തി വായിച്ചുേകട്ടു.
പഴയതുേപാെല, ഈ രചനകളും അയാൾക്കു മന�
സ്സിലായില്ല.

മുഖസ്തുതിക്കാരായ മുൻഷിമാർ വിലയിരുത്തി:

—ഇതനുകരണമാണു്.

—ന്ന്വച്ചാൽ? ഇയ്യുണ്ണി പരുങ്ങി.

—പകർപ്പു് ! നമ്മെട കവിത േകാപ്പ്യടിച്ചയ്ക്ക്യേല്ല
കള്ളൻ. ഒന്നാമെത്ത മുൻഷി ഒരു വരി വായിച്ചു.
കൂെടയിരുന്ന കാവ്യനിരൂപകർ അതിനു സദൃശ്യ�
മായ ഒരു വരി ൈകപ്പുസ്തകത്തിൽ നിന്നു് വായിച്ചു്
ഉറെക്ക ചിരിച്ചു.

—ശരിക്കു് പിടിേച്ചാ ചമരു േജേല്യേപ്പാവും. അവർ
പറഞ്ഞു.

—അതു വരെട്ട. േവെറന്താ വഴി? ഇയ്യുണ്ണി േചാദിച്ചു.

മുൻഷിമാർ ആേലാചിച്ചു:

—പരസ്യം െകാടുക്കണം. പറ്റിക്കെപ്പടരുതു്. അനു�
കരണങ്ങളിൽ കുടുങ്ങരുതു്. യഥാർത്ഥമായ ‘സങ്ക�
ടേമാചനത്തിനുള്ള ൈകപ്പുസ്തകം’ വാങ്ങി വായി�
ക്കുക…

പരസ്യം വന്നു. ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളിലും, വില്പനശാലക�
ളുെട മുന്നിലും എല്ലാം. പ്രചരണം മൂലം ഇയ്യുണ്ണിയു�
െട ഗ്രന്ഥം കൂടുതൽ വ്യാപകമായി വിൽക്കെപ്പട്ടു.
ഒരു സ്വീകരണം നടത്തണം എന്നായി സ്തുതിപാ�
ഠകർ. സ്വീകരണത്തിനു് മുണ്ടേശ്ശരിെയ െകാണ്ടുവ�
രും. െടക്സ്റ്റ് ബുക്കാക്കണം എന്നു് കാവ്യനിരൂപ�
കർ ആവശ്യെപ്പട്ടു. അവരുെടയും ചില പുസ്തകങ്ങൾ
ഇയ്യുണ്ണി അച്ചുകൂടം പ്രസാധനം െചയ്തു.

ചമരുവിെന്റ ശരീരെത്ത ക്ഷയവും മനസ്സിെന സ്വ�
ന്തം സാഹിത്യവും പീഡിപ്പിച്ചു െകാണ്ടിരുന്നു. പല
നിരുപകെരയും അയാൾ കണ്ടു സങ്കടം പറഞ്ഞു.
“ഒരു് െതളിവുല്ല്യ. അതില്ല്യാണ്ടു് ഞങ്ങെളന്തു പറ�
യും? പിെന്ന തെന്റ ഈ രണ്ടു കവിതകളും കണ്ടാ
അതാരാ സമ്മതിക്ക്യ? വൃത്തം ശരിയായിട്ടില്ല. പ്രാ�
സഭംഗീേണ്ടാ? അതുല്ല്യ. ചമേര്വാ, അസൂയെപ്പട്ടിട്ടു്
കാര്യല്ല്യ, ഇയ്യുണ്ണി ഒരു പ്രതിഭാസാണു്.”

ചമരു േതാറ്റു. അയാൾക്കു് സ്വന്തമായി പിെന്ന
ഒന്നും േശഷിച്ചിരുന്നില്ല. അറ്റൈകക്കു് അയാെളാ�
രു പ്രേയാഗം നടത്തി—

ഒരു ദിവസം അച്ചുകൂടം തുറക്കാൻ െചല്ലുേമ്പാൾ മു�
മ്പിെല ഉത്തരത്തിേന്മൽ തുറന്നുെവച്ച കണ്ണുകളുമാ�
യി ചമരു കിടന്നാടുന്നു. െചെറ്യാരു കാറ്റടിച്ചാ മതി.
അപ്പൂപ്പൻതാടിേപാെല ഇളകും. കഴുത്തിൽ വലി�
െയാരു എഴുത്തു്: “ഇതു് അനുകരണമല്ല. േതലക്കര
ചമരു.” ആ കേണ്ണ്യ േനാക്ക്യാ അറിയാം. ചമരുനു്
ഇനി ഒന്നും പറയാനില്ല്യ.

മനസ്സിലാവാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ േനാക്കി ഇയ്യുണ്ണി
കിതച്ചു. മലയാള ലിപികൾക്കു് ക്ഷുദ്രശക്തിയുെണ്ട�
ന്നു് അയാൾക്കു േതാന്നി.

ഇയ്യുണ്ണിയുെട പണം േകെസാതുക്കിയതുെകാണ്ടു്
എല്ലാം രഹസ്യമായി അവസാനിച്ചു. എങ്കിലും തുറ�
ന്ന കണ്ണുകളുമായി ചമരു തെന്ന പിന്തുടരുന്നുെണ്ട�
ന്നു് അയാൾക്കു േതാന്നി. രാത്രികളിൽ ചമരുവിെന്റ
ചുമകൾ അയാളുെട ഉറക്കെത്ത പിഴുെതറിഞ്ഞു.
അയാൾക്കു് േപടിയായി. സങ്കടേമാചനത്തിനുള്ള
ൈകപ്പുസ്തകം പിെന്ന അച്ചടിക്കാതായി. ഉള്ളവത�
െന്ന പിൻവലിക്കെപ്പട്ടു.

കാലക്രേമണ അത്തരം പ്രണയകാവ്യങ്ങൾ ഇല്ലാ�
തായി. ഭാഷ മെറ്റാരു വഴി കെണ്ടത്തി അതിെന്റ
യാത്ര തുടർന്നു.

അച്ചുകൂടത്തിെന്റ ചുമതല ഇയ്യുണ്ണി മക്കെള ഏൽപ്പി�
ച്ചു. അയാൾ േരാഗബാധിതനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ഒടുവിൽ, സാഹിത്യ അക്കാദമിയിെല ഒരു ഛായാ�
ചിത്രമായി അയാൾ അവസാനിച്ചു. സാഹിത്യ നി�
രൂപകരും മലയാളം മുൻഷിമാരും പിെന്ന അയാ�
െള ഓർമ്മിച്ചേതയില്ല.

പാപ്പു പറഞ്ഞുനിർത്തി. “ഇയ്യുണ്ണീെട േപര്ള്ള ഒരു
പുസ്തകം ഇവിെട കാണും. അേതാർക്കുേമ്പാെഴല്ലാം
എനിക്കു കുറ്റേബാധമാണു്. എെന്റ ഒരു പിഴവാണു്
എല്ലാത്തിനും കാരണെമന്നും േതാന്നും. അടുത്ത ദി�
വസം വരു. ഞാനതു് െതരഞ്ഞുെവക്കാം.”

പേക്ഷ, പിെന്ന ഞാൻ അവിെട േപായേതയില്ല.
ഇയ്യുണ്ണിയുെട േപരച്ചടിച്ച ആ വ്യാജഗ്രന്ഥം കാണ�
ണെമന്ന ആഗ്രഹം എനിക്കില്ലായിരുന്നു.

പിന്നീടു്, പഴയ ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളിലൂെട കടന്നുേപാ�
കുേമ്പാെഴല്ലാം ഒരു കാര്യം ഞാേനാർമ്മിച്ചു. ചില
എഴുത്തുകാർ, പുസ്തകങ്ങൾ, ഒരുപേക്ഷ, സാഹിത്യ�
ശാഖകൾേപാലും ഭാഷയിൽനിന്നും തിേരാധാനം
െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുേമ്പാൾ, പ്രായ�
ശ്ചിത്തെമേന്നാണം തങ്ങളുെട പരിമിതമായ ഭാ�
ഷയിൽനിന്നും ഒരു വാക്കുവീതം ഉേപക്ഷിക്കുന്ന
ഒരാദിമ േഗാത്രെത്തക്കുറിച്ചു് പെണ്ടാരിക്കൽ ഞാ�
െനാരു േനാവലിൽ വായിച്ചിരുന്നു. േനാവലുകൾ
അങ്ങെനയാണു്—എല്ലാം കാേലക്കൂട്ടി പ്രവചിക്കും.
ജീവിതം അവയുെട ഛായ മാത്രമാെണന്നു േതാ�
ന്നാറുണ്ടു്.

—എെന്റ ഭാഷയിൽ, േതലക്കര ചമരുവിനു േവണ്ടി
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പേടണ്ട വാക്കു് ഏതാണു് ?

□
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ഇ. സേന്താഷ് കുമാർ
കാൽ നൂറ്റാേണ്ടാളം മലയാള െചറുക�
ഥാേലാകത്തു് വൻ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച
ആധുനികത ആവർത്തന വിരസവും ‘ക്ലി�
േഷ’യും പരിഹാസ്യവുമായേപ്പാൾ പുതിയ
ഭാവുകത്വവുമായി െതാണ്ണൂറുകളിൽ രംഗ�
പ്രേവശം െചയ്ത യുവ കഥാകൃത്തുക്കളിൽ പ്രമുഖനാണു്
ഇ. സേന്താഷ് കുമാർ. മികച്ച കഥാ സമാഹാരത്തിനും
േനാവലിനുമുള്ള േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം
അടക്കം നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ േനടിയിട്ടുണ്ടു്.

കൃതികൾ
കഥകൾ

• ഗാലപ്പേഗാസ്
• മൂന്ന് അന്ധന്മാർ ആനെയ വിവരിക്കുന്നു, കറന്റ് ബു�

ക്സ് (2003).
• ചാവുകളി (െചറുകഥ) ഡി.സി. ബുക്സ് (2005).
• മൂന്നു വിരലുകൾ, ഡി.സി. ബുക്സ് (2008).
• നീചേവദം, ഡി.സി. ബുക്സ് (2010).
• കഥകൾ, ഡി.സി. ബുക്സ് (2013).

േനാവൽ

• അമ്യൂെസ്മന്റ് പാർക്ക്, എൻ.ബി. എസ് േകാട്ടയം
(2002).

• വാക്കുകൾ, കറന്റ് ബുക്സ് (2007).
• തങ്കച്ചൻ മഞ്ഞക്കാരൻ, ഗ്രീൻ ബുക്സ് (2009).
• അന്ധകാരനഴി (േനാവൽ) മാതൃഭൂമി ബുക്സ് (2012).
• കുന്നുകൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ, മാതൃഭൂമി ബുക്സ് (2014).

പരിഭാഷ

• െറയിനർ മാരിയ റിൽേക്കയുെട ‘യുവ കവിക്കുള്ള
കത്തുകൾ, പാപ്പിേയാൺ (2004).

ബാലസാഹിത്യം

• കാക്കരേദശെത്ത ഉറുമ്പുകൾ, േകരള ബാലസാഹി�
ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (2008).

പുരസ്കാരങ്ങൾ

• പ്രഥമ േതാമസ് മുണ്ടേശ്ശരി കഥാപുരസ്കാരം, 2002.
• വി.പി. ശിവകുമാർ േകളി അവാർഡ്, 2006.
• ടി.പി. കിേഷാർ അവാർഡ്, 2006.
• ‘ചാവുകളി’യ്ക്കു് േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർ�

ഡ്, 2006.
• കാക്കരേദശെത്ത ഉറുമ്പുകൾക്കു് േകരള ബാലസാ�

ഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുരസ്കാരം (2011).

• അന്ധകാരനഴിക്കു് േകരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
അവാർഡ് (2012).

• കഥകൾ എന്ന സമാഹാരത്തിനു് േകസരി നായനാ�
ർ കഥാ പുരസ്കാരം—2014.

ചിത്രീകരണം: വി.പി.സുനിൽകുമാർ



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവു�
ന്ന 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 റീ�
ഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകൾ 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
695014
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