
ഓണെമന്നാൽ…
െക. േവലപ്പൻ



ഓണെമന്നാൽ…
െക. േവലപ്പൻ
(മലയാളം: േലഖനം)

© 2021, Smt. Rosamma

The electronic versions have been created by
making use of the production infrastructure of
River Valley Technologies.

The electronic versions were generated from
sources marked up in LATEX in a computer running
gnu/linux operating system. pdf was typeset
using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used
was traditional script of Rachana, contributed by
KH Hussain, et al. and maintained by Rachana
Institute of Typography. The font used for Latin
script was Linux Libertine developed by Philipp
H. Poll.

The electronic versions are released under the
provisions of Creative Commons Attribution Non-
commercial ShareAlike license for free download
and usage.

Cover: Carnation, Lily, Lily, Rose, a painting by
John Singer Sargent (1856–1925). The image is
taken from Wikimedia Commons and is gratefully
acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

http://river-valley.com
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
https://ithal.io
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://creativecommons.org
https://creativecommons.org
https://en.wikipedia.org/wiki/File:John_Singer_Sargent_-_Carnation,_Lily,_Lily,_Rose_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/en:John_Singer_Sargent
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


ഓണെമന്നാൽ…

ഋതുചക്രത്തിെന്റ തിരിയലിനിടയിൽക്കൂടി നമ്മു�
െട മുറ്റേത്തക്കു് മെറ്റാരു ഓണംകൂടി ഇതാവരുന്നു.
അണിെഞ്ഞാരുങ്ങുന്ന ഓണവഴികൾ എെന്റ മുമ്പി�
ലുണ്ടു്. ഇതു് കച്ചവടക്കാരുെട തന്ത്രവഴികളാണു്.
ഈ തന്ത്രവഴികളിൽ നിന്നുെകാണ്ടുതെന്ന ഞാൻ
ആ മഹാകവിയുെട വരികൾ ഓർക്കെട്ട:

േപാവേല്ല േപാവേല്ല ഓണപ്പൂേവ!
ജീവനിൽ ജീവനാേമാണപ്പൂേവ!
ൈതക്കുളിർ കാറ്റും മുകിലുകളും
പൂക്കളും പാട്ടും പറവകളും
പിഞ്ചുകിടാങ്ങളുേമാണവില്ലും
െനഞ്ചലിെഞ്ഞാത്തു കളിച്ചെതേങ്ങാ,
സുന്ദരമാനന്ദ സമ്പൂർണ്ണമാമാ-
മന്ദിരത്തിൻ പടിവാതിൽ ചൂണ്ടി,
മാനുഷെരല്ലാരുെമാന്നുേപാലാം
മാേവലിനാടിൻ വഴികൾ ചൂണ്ടി,
തുള്ളിവരും പുലേരാണക്കാറ്റിൽ-
ത്തുള്ളിക്കളിക്ക നീേയാണപ്പൂേവ!
തുള്ളിവരുന്ന നിലാെവാളിയിൽ-
ത്തുള്ളിവിരിയൂ നീ കണ്മണിേയ
കാറ്റിലിണങ്ങിക്കളിക്ക, ജീവൻ
േപാറ്റിപ്പുലർത്തുെമൻ െപാൻ
കിനാേവ!

കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ

മഹാകവി കുഞ്ഞിരാമൻ
നായർക്കു് ഈ ഓണപ്പൂ�
ക്കൾ ഭൂമി കാണാനിറ�
ങ്ങിയ നക്ഷത്രക്കുഞ്ഞുങ്ങ�
ളായിരുന്നു. ഭൂമി നഷ്ടെപ്പ�
ട്ട ആ നക്ഷത്രക്കുഞ്ഞുങ്ങ�
െളപ്പറ്റി പാടാൻ ഇന്നു് ആ
കവി ഇല്ല. അേദ്ദഹം നമ്മു�
െട മാനത്തു വിരിയുന്ന മഴ�

വില്ലിെന്റയും ഭൂമിയിൽ വിരിയുന്ന പൂക്കളുെടയും കവി�
യായിരുന്നു. നമ്മുെട നദികളുെടയും മരങ്ങളുെടയും
പാട്ടുകാരനായിരുന്നു. നമ്മുെട കാർേമഘങ്ങളുെട�
യും തിരമാലകളുെടയും പാട്ടുകാരനായിരുന്നു. ഓ,
എന്തിനു് ഈ ചിങ്ങത്തിലും ആ കവിയുെട പാട്ടു് പാ�
ടുേന്ന? കുഞ്ഞിരാമൻനായർ കവിതയുെട ഭ്രാന്താല�
യത്തിൽ ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും െചയ്ത െവറു�
െമാരു സ്വപ്നജീവിയായിരുന്നു. എന്തിേനാ, ആ സ്വ�
പ്നജീവിയുെട പാട്ടു് ഈ കാണാവഴികളിലൂെട നട�
ക്കുേമ്പാഴും ഞാൻ പാടുന്നു. ഇങ്ങെന പാടിെക്കാ�
ണ്ടിരിേക്ക, പരേലാകത്തുള്ള ആ മഹാകവിേയാടു്
ഇങ്ങെന പറയാനും േതാന്നുന്നു. ഓണത്തിെന്റ നി�
റം ഇവിെട വല്ലാെത മങ്ങിേപ്പായിരിക്കുന്നു. ജീവിത�
ത്തിെന്റ എല്ലാ തുറകൾക്കും ഉേന്മഷം പകർന്ന ആ
പഴയകാലെത്ത ഓണം ഇന്നില്ല. ഞങ്ങൾ െവറും
സാമ്പത്തിക മനുഷ്യരായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ജീവി�
തത്തിെന്റ മത്സരങ്ങൾക്കും പാടുകൾക്കുമിടയിൽ
ഞങ്ങൾക്കു് സ്വപ്നങ്ങൾ നഷ്ടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മാേവ�
ലി ഞങ്ങൾക്കു് െവറുെമാരു മാേവലിേസ്റ്റാറായി മാ�
റിയിരിക്കുന്നു. ഓണനിലാവിേപ്പാൾ സർക്കാർ െച�
ലവിൽ ൈവദ്യുതിയിലൂെടയാെണാഴുകുന്നതു്. ഓണ�
െത്തക്കുറിച്ചു് പാട്ടു പാടുന്ന സ്വപ്നജീവികളായ കവി�
കൾ േപാലും ഞങ്ങളുെട ഇടയിലിന്നില്ല.

ഇത്തവണ ഓണെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളുമായി
ഞാൻ കുേറ സാധാരണ മനുഷ്യെര സമീപിച്ചു.
ഓണെമന്നാൽ നിങ്ങൾെക്കന്താണു് എന്ന ഒരു
േചാദ്യം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം കണ്ടതു് തിരു�
മലക്കാരനായ ഒരു നാരായണൻ നായെരയാണു്.
അമ്പത്തിേയഴു വയസ്സുള്ള നാരായണൻനായർ
െപയിന്റടിക്കുന്ന ഒരു െതാഴിലാളിയാണു്. നാരായ�
ണൻ നായരുെട േനർക്കു് ഞാൻ എെന്റ േചാദ്യം
എടുത്തിട്ടു. നാരായണൻനായർ പറഞ്ഞു: “എല്ലാ�
വെരയുംേപാെല ഓണം എനിക്കും ഒരാേഘാഷം
തെന്ന. പണ്ടാെണങ്കിൽ വലിെയാരാേഘാഷം.
ഇേപ്പാഴാകെട്ട പാടുെപട്ടു ജീവിക്കാനുള്ള ബദ്ധപ്പാ�
ടാണു്. മുെമ്പാെക്ക അഞ്ചാറുദിവസം ആേഘാഷമാ�
യിരിക്കും. ഇേപ്പാൾ ഒരു ദിവസം മാത്രം. ഇേപ്പാൾ
എേന്താന്നു് ഓണക്കളി? ടൂറിസ്റ്റ് വാരാേഘാഷം കാ�
ണാൻ തെന്നയാണു് ഇേപ്പാഴെത്ത ആേഘാഷം.
പിേള്ളെരല്ലാം അതു കാണാൻ ഉത്സാഹേത്താെട
േപാകും. ഞങ്ങെളാെക്ക കുട്ടികളായിരുന്നേപ്പാൾ
ഓണക്കാലത്തു് ഊഞ്ഞാൽ െകട്ടും. അർദ്ധരാത്രി�
യിൽേപ്പാലും നിലാവിലൂഞ്ഞാലാടും. ഇെന്നങ്ങെന
ഊഞ്ഞാലു െകട്ടുന്നൂ? മൂന്നു െസന്റ് തറയിൽ ഒരു
മരമില്ല. ഉള്ളതു് ഒരു ൈതമാവു് മാത്രം. പിെന്ന,
എവിെട ഊഞ്ഞാലുെകട്ടിെകാടുക്കാൻ? പിേള്ളർ
വാശിപിടിച്ചു കരഞ്ഞാൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ േപരിെനാ�
രൂഞ്ഞാലിട്ടു െകാടുക്കും. മക്കളും െകാച്ചുമക്കളുമായി
പതിെനാന്നു് അംഗങ്ങളുണ്ടു് വീട്ടിൽ. പണ്ടാെണ�
ങ്കിൽ പത്തുരൂപാ ചക്രമുണ്ടങ്കിൽ കാര്യെമല്ലാം ഭം�
ഗിയായി നടക്കും. ഇന്നാെണങ്കിൽ നൂറുരൂപ ഉെണ്ട�
ങ്കിലും ഒന്നും നടക്കില്ല. ഇേപ്പാൾ, വാസ്തവത്തിൽ
ഓണെമാന്നും ആേഘാഷിക്കുന്നില്ല. ഒരു പായ�
സം—അതുതെന്ന ഓണം. പണ്ടു് രണ്ടു രൂപയ്ക്കു് മല�
ക്കറി വാങ്ങിയാൽ അതുതെന്ന സുഭിക്ഷം. ഇേപ്പാ�
ഴാെണങ്കിൽ പതിനഞ്ചുരൂപയ്ക്കു് വാങ്ങിയാലും ഒരു
േനരേത്തക്കു വരില്ല. വന്നുവന്നു് കടശ്ശിയിൽ ഓണം
തെന്ന ഇല്ലാതാകുെമന്നാണു േതാന്നുന്നതു്. ജീ�
വിക്കാൻ വഴിയില്ലാതാവുേമ്പാൾ, ഓേരാ ദിനവും
തള്ളിവിടാൻ പാടുെപടുേമ്പാൾ എന്തു് ഓണം.”

“നമ്മെക്കെന്താരു ഓണം സാേറ” എന്നു പറഞ്ഞു�
െകാണ്ടാണു് മലക്കറിക്കച്ചവടക്കാരി സുഭദ്ര തുടങ്ങി�
യതു്. അമ്പത്തിമൂന്നു വയസ്സുള്ള സുഭദ്ര െകാഞ്ചിറവി�
ളക്കാരിയാണു്. സുഭദ്ര പറയുകയായിരുന്നു: “നമ്മ�
െക്കന്നും ഒരുേപാെല തെന്ന. ഓണച്ചന്തയും മാേവ�
ലിേസ്റ്റാറുെമാെക്ക വന്നു് ഞങ്ങൾ ഗതിേകടിലായി.
ഇവിെട ഞങ്ങൾ വില കുറച്ചുെകാടുത്താലും ആളു�
കൾ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽെച്ചന്നു് കൂടുതൽ വിലെകാ�
ടുത്തു വാങ്ങുകേയ ഉള്ളു. ഇന്നു പറിെച്ചടുക്കുന്ന മല�
ക്കറി െകാടുക്കാെമന്നു പറഞ്ഞാലും േവണ്ട. സൂപ്പർ�
മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പല ദിവസം കഴിഞ്ഞതും വാടി�
യതുമായ മലക്കറിമതി അവർക്കു്. അതാണിേപ്പാ�
ഴെത്ത ഫാഷൻ. സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് വരുന്നതിനുമുമ്പു്
നല്ല കച്ചവടം കിട്ടുമായിരുന്നു. അെന്നാെക്ക ദിവ�
സം നൂറൂരൂപയ്ക്കു് വില്ക്കുമായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ കച്ചവ�
ടം വളെര േമാശമാണു്. ഉള്ളതുേപാെലെയാെക്ക
കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. 364 ദിവസവും കഷ്ടെപ്പടുന്ന ഞങ്ങ�
െളാെക്ക ഓണെത്തപ്പറ്റി എന്തു പറയാനാ. ഒരു ദി�
വസെമങ്കിലും എെന്റ കുട്ടികൾ നാലുേപെരേപ്പാെല
വൃത്തിയായിരിക്കണം.”

കരെകൗശല വില്പനക്കാരൻ അപ്പിെച്ചട്ടിയാെര�
യാണു് ഞാൻ പിന്നീടു് കണ്ടതു്. അമ്പത്തിേയഴുകാ�
രനായ അപ്പിെച്ചട്ടിയാർ പറഞ്ഞു: “പഴയ ആചാ�
രങ്ങെളാന്നും ഇന്നില്ല. ഓണം ആേഘാഷിക്കാ�
നുള്ള ഉത്സാഹം മനുഷ്യെന്റ സാമ്പത്തികേശഷി�
െയ ആശ്രയിച്ചാണിരിക്കുന്നതു്. ഓണവില്പനയ്ക്കാ�
യി ഒന്നുമില്ല. പിെന്ന എേന്താന്നു് ഓണം? ഓണാ�
േഘാഷം ഉദ്ഘാടനം െചയ്യാൻ ഇത്തവണ രാജീവ് 
ഗാന്ധി വരുെമന്നു േകൾക്കുന്നു. അേപ്പാൾപിെന്ന
എല്ലാടവും െപാലീസ് ബന്തവസ്സുതെന്നയാവും.
എല്ലാവരും സമത്വേത്താെട കഴിഞ്ഞുവന്ന കാല�
ത്തിെന്റ ഓർമ്മയാണേല്ലാ മാേവലിയുെട ഐതി�
ഹ്യം. ആ കാലം ഇനി വരാൻ േപാകുന്നില്ല. നമ്മൾ
തമ്മിലടിച്ചു് മരിക്കും. നാടു് അങ്ങെനയാണു് േപാകു�
ന്നതു്? ആർക്കും എന്തും െചയ്യാെമന്നായിരിക്കുന്നു.
ഈ നശിച്ച കാലത്തു് എന്തു് ഓണം?”

“ആവണിഅവിട്ടവും ദീപാവലിയുെമാെക്ക കഴിഞ്ഞി�
േട്ട ഞങ്ങൾക്കു് ഓണം പ്രധാനെപ്പട്ടതാകുന്നുള്ളൂ.
ഞാൻ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണനാണു്. വലുതായിെട്ടാന്നും
ഓണാേഘാഷം ഞങ്ങൾ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണർക്കി�
ല്ല. േപാറ്റിമാർക്കാണു് ഓണം കൂടുതലാേഘാഷം.
എന്നിരിക്കിലും ഓണദിവസം പായസം വയ്ക്കലും വി�
േശഷാൽ ഊണുെമാെക്ക ഉണ്ടാവും” പഴവങ്ങാടി
െചറിയ ഗണപതിേക്കാവിലിെല പൂജാരി കൃഷ്ണനു്
ഓണെത്തക്കുറിച്ചു് മെറ്റാന്നും പറയാനില്ല.

എെന്തല്ലാം സംഭവിച്ചാലും മലയാളികൾ ഉള്ളിട�
േത്താളംകാലം ഓണവുമുണ്ടാകുെമന്നാണു് െവ�
ങ്ങാന്നൂർ മുട്ടക്കാെട്ട റിട്ടേയഡ് െപാലീസ് േകാൺ�
സ്റ്റബിൾ നാണുക്കുട്ടൻനായർക്കു് പറയാനുള്ളതു്.
ഓണെമന്നു േകൾക്കുേമ്പാൾ, തെന്ന സംബന്ധി�
ച്ചിടേത്താളം കുേറ പണെച്ചലവു മാത്രമാെണന്നാ�
യിരുന്നു പത്മനാഭസ്വാമിേക്ഷത്രം മതിലകം ഗാർ�
ഡ് അനന്തകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്കു് പറയാനുണ്ടായിരുന്നതു്.
കടം വാങ്ങിെയങ്കിലും കുട്ടികൾക്കും മറ്റും പുതുവ�
സ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങണം. ഓണത്തിനു് നാലു് ദിവസം
ലീെവടുക്കണം.

വളക്കച്ചവടക്കാരൻ വിജയരങ്കനാണു് അടുത്ത
കഥാപാത്രം. നാലു് തലമുറ മുമ്പു് തിരുെനൽേവ�
ലിയിൽ നിന്നു് തിരുവനന്തപുരേത്തക്കു് മാറിത്താ�
മസിച്ചതാണു് വിജയരങ്കെന്റ കുടുംബം. പത്മനാഭ�
സ്വാമിേക്ഷത്രത്തിെല േജാലിക്കായി മഹാരാജാവു്
വിളിച്ചു വരുത്തിയതാണു്. തമിഴരാെണങ്കിലും വിജ�
യരങ്കെന്റ കുടുംബത്തിനു് വലിയ ആേഘാഷമാണു്.
ഇത്രേയ സംഭവിക്കാറുള്ളൂ. ഓണനാളിൽ പുതിയ
വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കും; മക്കെളയും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ
ധരിപ്പിക്കും. പായസം വച്ചു് േചാറുണ്ണും. വിജയര�
ങ്കൻ പറഞ്ഞു: “എന്തുവന്നാലും അന്നു് പായസവും
പ്രഥമനുെമാെക്ക വയ്ക്കും.” വിജയരങ്കനു് പണ്ടു് ഓണ�
ക്കാലത്തു് നല്ല വളക്കച്ചവടമായിരുന്നു. ഇന്നു് വള�
ക്കച്ചവടം വളെര കുറവാണു്.

പാളയം മാർക്കറ്റിെല മൺചട്ടിക്കച്ചവടക്കാരൻ
കുട്ടനു് അറുപത്തിനാലു് വയസ്സായി. മൺചട്ടികൾ
നമ്മുെട കാലത്തിലൂെട അപ്രത്യക്ഷമായിെക്കാണ്ടി�
രിക്കുന്നു. പേക്ഷ, കുട്ടൻ ഇേപ്പാഴും ആ കച്ചവടം
വിട്ടിട്ടില്ല. പെണ്ടാെക്ക ഓണക്കാലത്തു് മൺകല�
ങ്ങൾക്കു് നല്ല െചലവായിരുന്നു. കുട്ടൻ പറഞ്ഞു:
“ഓണക്കച്ചവടെമല്ലാം പണ്ടായിരുന്നു. പണ്ടുണ്ടാ�
യിരുന്നതിെന്റ നാലിെലാരംശം ഇേപ്പാൾ ഇല്ല.
അലൂമിനിയം കലങ്ങൾ വന്നേതാെട മൺചട്ടിക്കു്
ഡിമാന്റില്ലാതായി; അലൂമിനിയം കലത്തിൽ േവവി�
ച്ചാൽ േരാഗം പിടിെപടുെമങ്കിൽക്കൂടി വിറകു ലാഭം
കരുതിയാവാം ആളുകൾ അലൂമിനിയം കലം വാങ്ങു�
ന്നതു്.”

“ബീൻസ് , കാരറ്റ് , കാളിഫ്ളവർ മുതലായ മലക്കറി�
കളാണു് േവണ്ടതു്. ഓണക്കാലത്തു മലക്കറി കച്ചവ�
ടെമാെക്ക വളെര കുറഞ്ഞുേപായി.”

േലാട്ടറി ടിക്കറ്റ് വില്പനക്കാരൻ േഗാപാലകൃഷ്ണൻനാ�
യർക്കു് ഓണക്കാലം നല്ല കച്ചവടത്തിെന്റ കാല�
മാണു്. ഓണക്കാലത്തു േകരള േലാട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾ�
ക്കാണു് ഏറ്റവും കൂടുതൽ െചലവു്. ശരാശരി 150 ടി�
ക്കറ്റ് ദിവസവും വില്ക്കും.

അവസാനം ഞാൻ എേന്നാടു തെന്ന േചാദിച്ചു:
ഓണെമന്നാൽ എനിെക്കന്താണു്?

ആറ്റുേനാറ്റിരുന്ന േബാണസ്സു കാലം എന്നു ഉത്ത�
രമാണു് എനിക്കാദ്യം കിട്ടിയതു്. മറ്റുമാസങ്ങളിൽ
ഞാനുണ്ടാക്കിയ കട ബാദ്ധ്യതകളിൽ നിന്നു് െച�
റുതാെയാരു േമാചനം ഈ ഓണക്കാലത്താണു്
എനിക്കുണ്ടാവുന്നതു്.

ഞാൻ െവറും ജീവിതമാണു്. പ്രശ്നങ്ങളുെട െപാള്ള�
ലുകളിലൂെട പുലരുന്ന ജീവിതം. സ്വപ്നങ്ങൾക്കു് ഇട�
മില്ലാത്ത മനസ്സു്. മനസ്സിൽ സ്വപ്നങ്ങളിെല്ലങ്കിൽ
എന്തു് ആേഘാഷം? ബഹുഭൂരിപക്ഷം സാധാരണ�
ക്കാരുെടയും അവസ്ഥ ഇതാണു്. എന്നാലും ഓണം
വരികയാണു്. ചിങ്ങനിലാവുണ്ടു്. അവിടവിെട പൂ�
ക്കളുമുണ്ടു്. നമ്മുെട കണ്മുന്നിെല പൂക്കേളാടു് ആ
മഹാകവിെയേപ്പാെല ഒരു ദിവസെമങ്കിലും നമുക്കും
പാടാം; േപാവേല്ല, േപാവെല്ല ഓണപ്പൂേവ…
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െക. േവലപ്പൻ
െക േവലപ്പൻ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനും സിനിമാനിരൂപ�
കനുമായിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള ഉച്ച�
ക്കടയിൽ ഓമനയുേടയും കൃഷ്ണൻ
നായരുേടയും പുത്രനായി േവലപ്പൻ
ജനിച്ചു. ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ എം.എ.
ബിരുദം േനടിയ േശഷം ഒരു െച�
റിയ കാലം േകരള സർവ്വകലാശാല
ഓഫീസിൽ ഗുമസ്തനായി േജാലി

േനാക്കി. കലാകൗമുദി വാരികയിൽ േലഖനങ്ങെളഴു�
തിയാണു് പത്രപ്രവർത്തനരംഗത്തു് പ്രേവശിക്കുന്നതു്.
1984-ൽ കലാകൗമുദി വാരികയിൽ സ്ഥിരം ജീവക്കാര�
നായി േചർന്നു. 1985-ൽ േറാസമ്മെയ വിവാഹം കഴി�
ച്ചു. േവലപ്പെന്റ ഗാർഹിക–സാമൂഹ്യാന്തരീക്ഷത്തിൽ
െചറിയ േതാതിെലങ്കിലും ഈ വിവാഹം ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാ�
ക്കി. വിഭിന്ന മതസ്ഥരായിരുന്നുെവന്നതു് കൂടാെത, ശി�
േരാവസ്ത്രം ഉേപക്ഷിച്ച കന്യാസ്ത്രീ ആയിരുന്നു, േറാസ�
മ്മ. േറാസമ്മ–േവലപ്പൻ ദമ്പതിമാർക്കു് ഒരു മകനു�
ണ്ടു്, അപു. സത്യജിത് േറയുെട അപു സിനിമാത്രയത്തി�
െല പ്രധാനകഥാപാത്രത്തിെന്റ ഓർമ്മയ്ക്കാണു് മകനു്
അപുെവന്നു് േപരിട്ടതു്. ആസ്ത്  മാ േരാഗിയായിരുന്ന
േവലപ്പൻ 1992 ജൂൈല 15-നു് ഹൃദയാഘാതം മൂലം �
മരണമടഞ്ഞു.

മരണാനന്തരം േവലപ്പെന്റ ചലച്ചിത്രേലഖനങ്ങെള�
ല്ലാം സമാഹരിച്ചു് സിനിമയും സമൂഹവും എന്ന േപരിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ പുസ്തകത്തിനു് 1994-െല മികച്ച
ചലച്ചിത്രകൃതിക്കുള്ള േകരളസംസ്ഥാന ഫിലിം അവാർ�
ഡും ഫിലിം ക്രിട്ടിക് അവാർഡും കിട്ടുകയുണ്ടായി. വയ�
നാട്ടിെല േഗാത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷെയ�
ക്കുറിച്ചു് എഴുതിയ ആദിവാസികളും ആദിവാസി ഭാഷ�
കളും എന്ന പുസ്തകത്തിനു് 1994-ൽ േകരളസാഹിത്യ
അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചു.
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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

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

