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ഈസ്റ്റർ:എല്ലാറ്റിെന്റയും
പുതുക്കൽ

േമരിമാതാപ്പള്ളിയുെട മുന്നിെല േറാഡരികിൽ
കാലത്തിെന്റ കരിങ്കൽഹൃദയം േപാെലാരു ഗംഭീര

രൂപക്കൂടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ടു്. ‘എല്ലാറ്റിെന്റയും
പുതുക്കലി’െന്റ ഭാഗമായി േറാഡിനു് വീതി

കൂട്ടിയേപ്പാൾ അതിനു് ഇടം മാറ്റവും രൂപമാറ്റവും
വന്നു. ഇേപ്പാൾ കാണുന്നതു് ഇതാണു്.

േഫാേട്ടാ: ഹരി, െക.ആർ.

ഏഴാം ൈമലിെല േമരിമാതാ പള്ളിയായിരുന്നു കു�
ട്ടിക്കാലത്തു് എെന്റ പള്ളി. ഫാദർ െറാസാരിേയാ
ആന്റണി അവിെട അച്ചനായി വന്ന കാലത്തു്. മത�
ങ്ങളിെല കവിതേയാ ദർശനേമാ കറുേപ്പാ മധ്യകാ�
ലദംഷ്ട്രകേളാ നരകേമാ സ്വർഗ്ഗേമാ എനിെക്കാട്ടും
പരിചയമില്ലാത്ത കാലത്തു്. ആറിേലാ ഏഴിേലാ
എെന്റ അച്ഛെന്റ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ഫാദർ
െറാസാരിേയാ ആന്റണി. അച്ഛെന്റയും അമ്മയുെട�
യും ആത്മസുഹൃത്തുക്കളുെട മകനും. ഫാദർ െറാ�
സാരിേയാ പലേപ്പാഴും വീട്ടിൽ വന്നു. ൈവകുേന്ന�
രങ്ങളിൽ. കുതിരപ്പുറെത്തന്നേപാെല ഒരു വലിയ
റാലിൈസക്കിളിൽ. കട്ടിയുള്ള പനാമാെത്താപ്പി�
വച്ചു്. േഡാൺ ക്വിേക്സാട്ടിെനേയാ േറാബിൻസൺ
ക്രൂേസാെയേയാ സിനിമയിേലാ ചിത്രകഥയിേലാ
േരഖാചിത്രങ്ങളിൽേപ്പാലുേമാ കണ്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും
ഞങ്ങൾ ഫാദർ െറാസാരിേയാെയ ആ ഗണത്തി�
െലാരു കഥാപാത്രമായി കരുതി. ൈസക്കിളിെന്റ
ഹാൻഡിലിൽനിന്നു് ഒരു ഹിഡുംബൻകുട ഭൂമിയി�
േലെക്കാരു കൂർത്ത േനാട്ടവുമായി ഗീവർഗ്ഗീസ് പു�
ണ്യാളെന്റ കുന്തംേപാെല മുൻചക്രത്തിെന്റ വശ�
േത്തക്കു് തൂങ്ങിനിന്നു.

അച്ചേന്റതു് േതാരാസംസാരം. അതിൽ കഥകളും
േഘാഷാക്ഷരങ്ങളും െപാട്ടിച്ചിരികളും പ്രതാപേത്താ�
െട ഉയർന്നു പന്തലിച്ചു. ആ ൈവകുേന്നരങ്ങൾ മറ�
ക്കാതായി.

േബത്  ലേഹമിെല കാേനഷുമാരി, ബ്രൂഗൽ.

പള്ളിേമടയിൽ ഞങ്ങൾക്കു് സ്വാതന്ത്ര്യമായി. അച്ച�
െന്റ തത്തയും കുശിനിക്കാരനും പുസ്തകങ്ങളും മാഗ�
സിനുകളുമായി ഞങ്ങൾ അടുപ്പത്തിലായി. പാഠപു�
സ്തകം െപാതിയാൻ പതിവായി ൈലഫ് മാഗസിൻ
തന്നു. കീറാൻ േതാന്നിക്കാത്ത മിനുസശബളമായ
ആ വർണ്ണത്താളുകളിൽ ഞങ്ങൾ മണമുള്ള േലാ�
കെപ്പരുമ ശ്വസിച്ചു. ഒരിക്കൽ തളിർക്കടലാസ്സിൽ
അച്ചടിച്ച സത്യേവദപുസ്തകം തന്നു. അത്രയും െച�
റിയ അക്ഷരങ്ങൾ കാണുന്നതു് അന്നാദ്യം. അത്ര
േനർത്ത കടലാസും. കാണാനും െതാടാനുമുള്ള�
തായിരുന്നു എത്രേയാ നാൾ എനിക്കു് ൈബബിൾ.
“മാൻ നായാട്ടുകാരെന്റ ൈകയ്യിൽനിന്നും പക്ഷി�
േവട്ടക്കാരെന്റ ൈകയ്യിൽനിന്നും എന്നേപാെല നീ
നിെന്നത്തെന്ന വിടുവിക്ക. മടിയാ, ഉറുമ്പിെന്റ അടു�
ക്കൽ െചല്ലുക, അതിെന്റ വഴികെള േനാക്കി ബുദ്ധി
പഠിക്കുക” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ). എെന്റ അമ്പിൽ�
നിന്നും വലയിൽ നിന്നും എനിക്കു് എെന്നത്തെന്ന
രക്ഷിേക്കണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങെന എനിക്കാ�
യിത്തെന്ന തുറന്ന ചില വാതിലുകളിലൂെടയാണു്
പിൽക്കാലത്തു് ഞാൻ ൈബബിളിേലക്കു േപായതു്.
ഉറുമ്പുകളുെട ശിഷ്യനായി. ഓേരാ തരിയും അടുത്തു
കണ്ടു േകട്ടു് മണത്തു് രസിച്ചു്… മടിയിൽനിന്നുള്ള
അേനകം ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പുകളുെട കഥയായി
എെന്റ ജീവിതം.

ഗേലലക്കടൽ.

ഫാദർ െറാസാരിേയായ്ക്കു് വളെര ഇഷ്ടമായിരുന്നു
കഥ പറയാൻ. പല കഥാപാത്രങ്ങളുെട സ്വരങ്ങൾ
വരും. അച്ചൻ അവരായി മാറും. മുഴുകിപ്പറയും. ആ
കഥകൾ എെന്റ ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലും െവ�
ളിച്ചത്തിെന്റ പ്രാവുകെള തുറന്നുവിട്ടു. ഭാഷയിെല
എണ്ണമറ്റ വാതിലുകളിൽ പലേപ്പാഴും ഒരു മനുഷ്യ�
െന്റ ധ്യാനിയായ നിഴൽ വന്നു നിന്നു. എെന്റ കൂെട
സദാ നടക്കുന്നുണ്ടു് മെറ്റാരാൾ. ഒരു മൂന്നാമൻ. പു�
രുഷേനാ സ്ത്രീേയാ? എണ്ണി േനാക്കുേമ്പാൾ നീയും
ഞാനും മാത്രം. പേക്ഷ, ആരാെണെന്റ മറുവശത്തു്?

േബത്  ലേഹം, വാസിലി േപാളേനാവ്, 1882.

പിൽക്കാലത്തു് എലിയറ്റിൽ ഞാെനെന്റ അക്കാ�
ലം അടുത്തു് കണ്ടു. െറാസാരിേയാ അച്ചൻ പറയുന്ന
കഥ േകട്ടിരിക്കുേമ്പാൾ േലാകകാലങ്ങൾ എനിക്കു്
െതാട്ടടുത്ത നാടുകളിലായി. ഗേലലക്കടൽ ചവറ�
യിൽനിന്നു് കാണാവുന്നതായി. േബത്  ലേഹം ശാ�
സ്താംേകാട്ടയിലായി. േയാർദ്ദാൻ നദി കല്ലടയാറാ�
യി. ക്ഷുഭിതനായ േയശു ബലിയടുപ്പുകളിൽനിന്നു്
പ്രാവുകെള േമാചിപ്പിക്കുകയും കള്ളപ്പരിഷകെള
തല്ലിേയാടിക്കുകയും െചയ്തതു് കടമ്പനാെട്ട വലിയ
പള്ളിയുെട മുറ്റത്തുനിന്നായി. ശിശിരകാലെത്ത
ഈർപ്പം കുടിച്ചു് കുതിർന്നു് ഭാരം കൂടിയ േപാപ്ലാർ
മരത്തിലുണ്ടാക്കിയ കുരിശും ചുമന്നു് കുരിശിെന്റ വഴി�
യിൽ ചാട്ടവാറടിേയറ്റു് പുളയുന്ന െയരുശേലം കട�
മ്പനാടായി. ഇടയ്ക്കാട്ടിെല േദവൂന്നു് കാൽവരിയായി.
ൈദവക്കുേന്നാ േദവൻകുേന്നാ പറഞ്ഞുറഞ്ഞ േദവൂ�
ന്നു്. ചരിത്രവും പുരാവൃത്തവും നിറഞ്ഞതു്.

േയാർദ്ദാൻ നദി.

ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുേമ്പാഴാണു് സ്പാർ�
ട്ടക്കാർ നവജാതശിശുക്കളുമായി േദവൂന്നിൽ വന്ന�
തു്. അർഹതയുള്ളവർ അതി ജീവിക്കെട്ട എന്നു
കുഞ്ഞുങ്ങെള േദവൂന്നിെന്റ താെഴ എനിക്കു മാത്രം
കാണാവുന്ന കിടങ്ങിെല ഇരുൾത്തണുപ്പിൽ ഉേപ�
ക്ഷിച്ചുേപായതു്. മൂന്നാം നാൾ അവരിൽ ചിലർ ഉറ്റ�
വരുെട വിറൈകകളിേലക്കു് ഉയിർെത്തണീറ്റു. യഹൂ�
ദർ കുറ്റവാളികെള കെല്ലറിഞ്ഞു െകാല്ലാനും േറാമാ�
ക്കാർ ക്രൂശിക്കാനും െകാണ്ടുവന്നതും േദവൂന്നിൽത്ത�
െന്ന. പരീക്ഷിക്കാനായി േയശുവിെന ഏറ്റവും ഉയർ�
െന്നാരു മലമുകളിൽ കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി സകല
രാജ്യങ്ങെളയും അവയുെട മഹത്ത്വവും കാണിച്ചു്
എെന്ന നമസ്കരിച്ചാൽ ഇെതാെക്കയും നിനക്കു്
തരാെമന്നു് പിശാചു് പ്രേലാഭിപ്പിക്കാൻ േനാക്കിയ�
തും അേത േദവൂന്നിൽ. േബാർഹസ്സിെന്റ കഥയിെല
‘ആലിഫ് ’ േപാെല എനിക്കവിടം സർവ്വമധ്യം. ദുഃഖ�
ത്തിെന്റയും നീതിയുെടയും ഏതടിവാരത്തിേലക്കും
അവിെടനിന്നു് ഒേര ദൂരം.

ൈടറ്റസിെന്റ േനതൃത്വത്തിൽ േറാമാക്കാർ ജറുസേലം
നശിപ്പിക്കുന്നു.

അവിെട അവസാനിച്ചില്ല പിശാചിെന്റ ആേരാഹ�
ണം. ൈദവവും െചകുത്താനും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യ�
ബന്ധമാണു് എെന്ന അത്ഭുതെപ്പടുത്തുന്നെതന്നു്
സരമാഗുവിെന്റ േയാഹന്നാൻ ചിന്തിച്ചുേപാകുന്നത്ര
ഉയരത്തിേലക്കു് സങ്കീർണ്ണവും അദൃശ്യവുമാണു് പി�
ശാചിെന്റ ആേരാഹണത്തിെന്റ പടവുകൾ. ആയു�
സ്സറുതിയുെട മ്ലാനാകാശത്തിേലക്കുയരുന്ന ശാപ�
ങ്ങളുെട വർത്തുള േകാവണിയാണു് ൈബബിളിൽ
െചകുത്താൻ. ൈദവത്തിെന്റ നീചമറുപുറം. നരക�
സമാന്തരം. വ്യവസ്ഥയുെട അേബാധത്തിൽ അതു്
െപരുകുന്നു. ബഹുരൂപിയായ തൃഷ്ണകളും തിന്മകളു�
മായി. പുരുഷാരത്തിെന്റ നാവിൽ ‘അവെന’ ക്രൂശി�
ക്കണം എന്ന ഭ്രാന്തൻ ജനവിധിയായി. േയശുവി�
െന്റേമൽ ചമ്മട്ടിയുെട തീനാവായി. മുൾക്കിരീടമാ�
യി. നിന്ദയും പരിഹാസവുമായി. കയ്പു് കലക്കിയ
വീഞ്ഞായി. തലേയാട്ടികളുെട േമടായ േഗാൽേഗാ�
ത്താ മലയുെട െനറുകയിേലക്കു് േചാരയിലും കണ്ണീ�
രിലും നരകിപ്പിച്ചു് േയശുവിെന വലിച്ചിഴയ്ക്കലായി.
ഉടലിലൂെട സമയക്കുരിശിേലക്കാഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന പീഡാ�
നുഭവ മൂർച്ചയായി. രണ്ടു് കള്ളൻമാർക്കു നടുവിൽ
കുരിശിൽ തറയ്ക്കെപ്പട്ട നീതിയുെട ഏകാന്തത പ്ര�
വചനാത്മകമായ ഒരു ഭാവിചരിത്ര സൂചകമായി.
സഹനത്തിെന്റയും കുരിശുമരണത്തിെന്റയും ഉയിർ�
െത്തണീക്കലിെന്റയും ആ ശൃംഗം മനുഷ്യർ പറഞ്ഞ
കഥകളിേലക്കും ഉയരം കൂടിയ െകാടുമുടിയായി.

െസേസ്ലാ മീവാഷ്

പിശാചിെന്റ /തിന്മയുെട ഒരു
ഇരുൾച്ചരിത്രം ൈബബിളിൽ
ഉടനീളമുണ്ടു്. ബഹുരൂപിയായ
അധികാരവും എതിെരാഴുക്കു�
കളും െവല്ലുവിളികളുമായി സമ�
യത്തിൽ അവൻ നീതിക്കും
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുെമതിേര
സദാ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കു�
ന്ന കുനുഷ്ടാസൂത്രകൻ. അധി�

കാരികെളയും മഹാപുേരാഹിതന്മാെരയും സമർ�
ത്ഥമായി വിന്യസിച്ചും വിനിേയാഗിച്ചും മനുഷ്യെന�
തിേര തന്ത്രപരമായും മൃദുവായും ബലമായും ക്രൂരമാ�
യും പിടിമുറുക്കുന്നവൻ. അവെന സഹിക്കലും േനരി�
ടലും അതിജീവിക്കലുമാക്കി നമ്മുെട തിരക്കഥെയ
തിരിച്ചടികളിേലക്കും വ്യർത്ഥവ്യതിയാനങ്ങളിേല�
ക്കും സദാ പിടിച്ചുവലിക്കുന്നവൻ. േസ്നഹഗാഥയാ�
യിരിക്കുേമ്പാൾതെന്ന ൈബബിളിെന െവറുപ്പിെന്റ
സാഹിത്യവുമാക്കുന്നവൻ.

37-കാരനായ െചഗുേവര, 1965-ൽ േകാംേഗാ
പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരു േകാംേഗാളിയൻ കുഞ്ഞിെന

പിടിച്ചു് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ-ക്യൂബൻ
പട്ടാളക്കാരേനാെടാപ്പം നിൽക്കുന്നു.

കുരിശുമരണത്തിൽ പിശാചാണു് വിജയി. ഉയിർ�
െത്തഴുേന്നൽപ്പു് പിശാചിെന്റേമൽ മനുഷ്യപ്രതിഭയു�
െട ഉജ്ജ്വലാേരാഹണവും വിജയവും. ഇതിലും േത�
ജേസ്സാെട സംഭവിക്കാനില്ല സർഗ്ഗാത്മകത. പത�
നത്തിലൂെട പതനെത്ത േതാൽപ്പിച്ചുയർെത്തണീ�
ക്കുന്നു. നൂറുേമനിയായി വിളയുന്ന, വിത്തിെന്റ ഭാ�
ഷയാണു് ഉയിർെത്തണീക്കലിെന്റ മാതൃഭാഷ. മത�
ത്തിെന്റയും രാഷ്ട്രീയത്തിെന്റയും ശാസ്ത്രത്തിെന്റയും
രാഗങ്ങളിൽ ആലപിക്കാവുന്നതാണു് ഉയിർെത്തഴു�
േന്നൽപ്പിെന്റ ൈജവസത്യം. ‘എല്ലാറ്റിെന്റയും പുതു�
ക്കലാണു് ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പു് എന്നു് പേത്രാസി�
െന ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടു് േപാളിഷ് കവി െസേസ്ലാ മീ�
വാഷ് ‘സഹനത്തിനുേശഷം’ എന്ന കവിതയിൽ.

ദി ടവർ ഓഫ് ബാബൽ, ബ്രൂഗൽ.

വസന്തത്തിെന്റ വിളംബരംകൂടിയാണു് ഈസ്റ്റർ
എേന്നാർക്കുേമ്പാൾ ആ വാക്കുകളുെട വ്യാപ്തി വര�
േമ്പാരത്തു് സേന്താഷിച്ചുലയുന്ന വയൽപ്പൂക്കേളാ�
ളം. ഒരാേണ്ടാ പതിറ്റാേണ്ടാ നൂറ്റാേണ്ടാ ഒരായിരം
േകാടി ആണ്ടുകേളാ കഴിഞ്ഞാെണങ്കിലും പ്രിയരി�
േലക്കും പ്രിയങ്ങളിേലക്കും പ്രിയനാടുകളിേലക്കും
ഓേരാരുത്തർക്കും തിരിച്ചുവരാെത വയ്യ. െവടി�
േയറ്റു നുറുങ്ങിയ ഒരസ്ഥികൂടമായി െബാളീവിയയി�
െല വില്ലി ഗ്രാന്റിേലാ /സി.ഐ.എ-യുെട മാത്രം
അറിവിെല ഒരു കാൽവരിയിേലാ െവറും ഒരുപി�
ടി മൺമറവിയിെലാടുങ്ങാെത െചഗുേവര എത്ര
േലാകങ്ങളിൽ ഉയിർെത്തണീറ്റു എന്നറിയാത്തവ�
രില്ല. ഒരു കഥയിൽ ഒരാളിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല
മഹാബലി.

െറംബ്രാൻഡ്

മൂന്നാംനാൾ സത്യമായും ക്രി�
സ്തു ഉയിർെത്തണീേറ്റാ? മറ്റാ�
െരയും അടക്കിയിട്ടില്ലാത്ത�
തും പാറ തുരന്നുണ്ടാക്കിയ�
തുമായ പുതിയ കല്ലറയിെല
ആദരശയ്യയിൽ മീറയും അകി�
ലും േചർന്ന സുഗന്ധക്കൂട്ടു് പുര�
ട്ടി ലിനൻകച്ചയിൽ െപാതിഞ്ഞു് അരിമഥ്യക്കാരൻ
േയാസഫ് അടക്കിയിടത്തുനിന്നു് അവൻ ഉയിർത്ത�
ണീറ്റുേപാേയാ? സ്വതന്ത്രെവളിച്ചത്തിെന്റ മഹാവി�
േസ്ഫാടനമായി അവൻ പുേരാഹിതപ്രമാണിമാരുെട
കാവൽക്കൂട്ടെത്ത കടന്നു് േപാേയാ? മരണത്തിലൂ�
െട അവൻ മരണെത്ത േതാൽപ്പിെച്ചന്നും മരണമി�
ല്ലാത്തവനായി എന്നും േസ്നഹിക്കുന്നവരിേലക്കും വി�
ശ്വസിക്കുന്നവരിേലക്കും തിരിെച്ചത്തിെയന്നും േകൾ�
ക്കുന്നതു് വിശ്വസിക്കാേമാ? സുവിേശഷങ്ങൾ പ്ര�
കീർത്തിക്കുന്നതു് േനെരാ? ബ്രൂഗലിെന്റയും റാേഫ�
ലിെന്റയും െറംബ്രാൻഡിെന്റയുെമാെക്ക ചിത്രസാ�
ക്ഷ്യങ്ങൾ സത്യേമാ? രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി
സംശയിക്കുന്നവരുണ്ടു്; വിശ്വസിക്കുന്നവരും.

റാേഫൽ

ഉയിർെത്തണീക്കലിൽനിന്നു്
പുതിയ മേതതര /
സൗന്ദര്യാത്മക നാനാർത്ഥ�
ങ്ങൾ ഉയിർെത്തണീക്കുന്നു�
ണ്ടു്. േയറ്റ്സിെന്റ ഈസ്റ്റർ
1916-ൽ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽ�
ക്കുന്നതു് ഐറിഷ് സ്വത്വവും
ചരിത്രവുമാണു്. രക്തസാക്ഷി�
കളുെട ഓർമ്മയിൽ വളരുന്ന

വീരക്കല്ലുകളും പ്രണയസ്മരണകളും വിജയം ഇച്ഛി�
ക്കുന്ന വിേമാചനത്വരയുമാണു്. “എല്ലാം മാറി. ഭീ�
കരമായ ഒരു പുതിയ സൗന്ദര്യം പിറവിെകാണ്ടിരി�
ക്കുന്നു” എന്നു് നീതിപ്രബുദ്ധമായ ഏതു് മനുഷ്യസ�
ന്നാഹത്തിെന്റ ഉയിർെത്തഴുേന്നൽപ്പിെന േനാക്കി�
യും പറയാം. പള്ളിമുറ്റെത്ത ക്ഷുഭിതക്രിസ്തുവിെന്റ
സൗന്ദര്യം ആ മാറ്റിത്തീർക്കലിെന്റ സൗന്ദര്യമായി�
രുന്നു. ഓേരാ തുള്ളി േചാരയിൽനിന്നും ഒരായിരം
േപരുണരുന്നതു് ആ സൗന്ദര്യത്തിെല പ്രത്യാശയു�
െട അജയ്യയിലാണു്. ഉയിർെത്തണീക്കൽ പ്രത്യാ�
ശയുെട ദർശനവും സേന്ദശവും പുതുനിലങ്ങളിൽ വീ�
ണ്ടും വിതയ്ക്കുന്നു.

മിറാക്കുലസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് ഫിെഷസ്, റാേഫൽ,
1515.

ഈസ്റ്റർ ദിവസം രാവിെല ഇടയ്ക്കാട്ടിെല േതാട്ടുവാ�
േത്താടിെന്റ കരയിൽനിന്നു് ദാനിേയലച്ചായൻ
എന്ന നാടൻ കർഷകെത്താഴിലാളി കൂട്ടുകാരെന്റ
മക്കൾക്കു് െകാടുക്കാൻ ഈസ്റ്റർ അപ്പവുമായി കാ�
തങ്ങൾ വഴി നടന്നു് മുടങ്ങാെത വെന്നത്തിയിരുന്ന
വർഷങ്ങൾ എനിേക്കാർമ്മവരുന്നു.

ഫാദർ െറാസാരിേയായുെട മെറ്റാരു പ്രിയ മിത്രം.
എന്തേരാ മഹാനുഭാവുലു. ആ വിശുദ്ധനും മറഞ്ഞു.
ഉയിർെത്തണീറ്റിട്ടുണ്ടാവും ദാനിേയലച്ചായൻ ഏെത�
ങ്കിലുെമാരു േസ്നഹവയലിൽ.

േഡ്രായിങ്: വി.ആർ.സേന്താഷ്
□

3

https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_of_Galilee
https://en.wikipedia.org/wiki/Bethlehem#/media/File:Bethlehem_Polenov.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Sasthamkotta#/media/File:Sasthamcotta_Lake_By_ArunElectra.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Sasthamkotta#/media/File:Sasthamcotta_Lake_By_ArunElectra.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan_River#/media/File:20100923_mer_morte13.JPG
https://en.wikipedia.org/wiki/Kallada_River#/media/File:Kallada_river_near_Uppood.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Kallada_River#/media/File:Kallada_river_near_Uppood.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem#/media/File:Ercole_de_Roberti_Destruction_of_Jerusalem_Fighting_Fleeing_Marching_Slaying_Burning_Chemical_reactions_b.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Czesław_Miłosz
https://en.wikipedia.org/wiki/Czesław_Miłosz
https://en.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara#/media/File:CheInCongo1965.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Pieter_Bruegel_the_Elder
https://en.wikipedia.org/wiki/Raphael
https://en.wikipedia.org/wiki/Raphael
https://en.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
https://youtu.be/F3TmxrHS4fg
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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

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ 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://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

