
െവളിച്ചത്തിെനെന്താരു െവളിച്ചം
മധുസൂദനൻ



െവളിച്ചത്തിെനെന്താരു െവളിച്ചം
Madhusudhanan
(Malayalam: Article)

© 2020, Madhusudhanan

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.

Homer, a painting by Rembrandt (1606–1669). 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
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://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://creativecommons.org
https://creativecommons.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_Homer_Dictating_his_Verses.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


െവളിച്ചത്തിെനെന്താരു
െവളിച്ചം

“ൈദവം അരുൾ െചയ്തു: ‘െവളിച്ചം ഉണ്ടാകെട്ട’
െവളിച്ചം ഉണ്ടായി. െവളിച്ചം നല്ലത് എന്നു് ൈദവം കണ്ടു.
ൈദവം െവളിച്ചെത്ത ഇരുട്ടിൽ നിന്നും േവർതിരിച്ചു.
െവളിച്ചത്തിനു പകൽ എന്നും ഇരുട്ടിനു രാത്രി എന്നും ൈദവം
േപരുവിളിച്ചു. സന്ധ്യയായി, ഉഷസ്സായി, ഒന്നാം ദിവസം…”

ഉൽപത്തി, പഴയ നിയമം

െറംബ്രാൻഡ്.

െറംബ്രാൻഡിെന്റ വീടു്
ആംസ്റ്റർഡാമിെല പ്രധാന െതരുവായ യുഡൻബ്രീയി�
െല (judenbree street) നാലാം നമ്പർ വീടാണു് െറം�
ബ്രാൻഡിേന്റതു്. ഞാനവിെട െചല്ലുേമ്പാൾ ഉച്ചയാവാൻ
തുടങ്ങുന്നേതയുള്ളൂ. െറംബ്രാൻഡിെന്റ പ്രസിദ്ധമായ നിറ�
ങ്ങെളാന്നും തെന്ന ആകാശെത്തങ്ങുമില്ല. അയാൾ ഒരി�
ക്കലും ഉപേയാഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുതരം വിളറിയ മഞ്ഞ�
യിൽ നഗരം കുരുങ്ങി കിടപ്പാണു്. െറംബ്രാൻഡിെന്റ വീ�
ടിനു് സമീപത്തുള്ള കടകളും വസതികളുെമാെക്ക വലിയ
െകട്ടിടങ്ങളായി. ഡൽഹിയിെല ചാന്ദിനി ചൗക്കിൽ കാ�
ണുന്ന പക്ഷികളുെട ആശുപത്രി െകട്ടിടം േപാെല പുരാ�
തനമായിരുന്ന അയാളുെട വീടു് പുതുക്കിപണിതതാണു്.
െറംബ്രാൻഡിെന്റ വീട്ടിേലക്കു് കടക്കുേമ്പാൾ െനഞ്ചിടിപ്പു്
വർധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി പരിചിതരാ�
യിത്തീർന്ന മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും, മരങ്ങളും, ആകാശവും
ജന്മെമടുത്ത മുറിയിേലക്കാണു് ഞാൻ കടക്കുന്നതു്. ബാ�
ല്യം മുതൽ നിത്യവും കണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളായിത്തീർന്ന
സുന്ദരിയായ സസ്കിയയും അന്ധനായ േഹാമറും അന്ധ�
തയിേലക്കടുക്കുന്ന സാംസണും പാവെപ്പട്ടവേരാടു സം�
സാരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവും അവതരിച്ച സ്ഥലം. ൈബബി�
ളിൽ നിന്നുള്ള ആശയങ്ങെളടുത്തു െറംബ്രാൻഡ് മുന്നൂ�
റിൽപരം ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു. ൈബബിളിൽ നിന്നു് േനരിട്ട�
ല്ലാെത അതിേലെറയും.

െറംബ്രാൻഡിെന്റ വീടു്.

പ്രധാനെപ്പട്ട മുറിയിൽ െറംബ്രാൻഡ് വരക്കാനുപേയാ�
ഗിച്ചിരുന്ന ഈസലും അതിനു് പുറത്തു േതാലു് വലിച്ചു
െകട്ടിയേപാെല പരുക്കൻ തുണിയും. പുറത്തു നിന്നു് സ്ഥ�
ലകാലങ്ങൾ വഴുതി മാറിയ ആ സ്റ്റുഡിേയായിേലക്കു്
െവളിച്ചം കടന്നു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. െപെട്ടന്നു് െവളി�
ച്ചം മങ്ങി. ക്യാൻവാസിൽ േകരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്ര�
േത്യക മഴ െപയ്യാനാരംഭിച്ചു. മഴയുെട നീർത്തുള്ളികൾ
ക്യാൻവാസിൽ പതിക്കുന്നതു് സാവധാനം നിലയ്ക്കുന്ന�
േതാെട െവയിലു പരന്നു. മഴ കഴിഞ്ഞുള്ള െവയിലിനു്
ഒരു പ്രേത്യക നിറവും മണവുമുണ്ടാകും. ആ നിറമാണു്
െറംബ്രാൻഡിെന്റ ചിത്രങ്ങെള തിളക്കിയതു്. ക്യാൻവാ�
സിൽ യൗവ്വന യുക്തയായ സസ്കിയയും െചറിയ േമൽ�
മീശെവച്ചു ചിരിച്ചുെകാണ്ടു് െറംബ്രാൻഡും മഴ കഴിഞ്ഞ
തിളക്കത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്ന കാ�
ലം പുനർജനിക്കുകയാണു്.

േനരിൽ കണ്ടതുമുതൽ മരണം വെര െറംബ്രാൻഡ് സസ്കി�
യെയയും തെന്നത്തേന്നയും വരച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു. രണ്ടു
കുട്ടികൾക്കു ജന്മം നല്കി സസ്കിയ വളെരേവഗം മരിച്ചു. കു�
ട്ടികളും അകാലത്തിൽ മരണമടഞ്ഞു. കമ്മീഷൻ വർക്കു�
കൾ ഏെറ്റടുക്കുകയില്ല, ഇനിേമൽ തനിക്കിഷ്ടമുള്ളതു മാ�
ത്രേമ വരയ്ക്കു എന്നു് തീരുമാനിച്ച നാൾ മുതൽ അയാൾ
ദരിദ്രനായി. സ്റ്റുഡിേയായും അയാളുെട സ്വത്തുക്കളും
ക്യാൻവാസുകളും പ്രിന്റിങ് പ്രസ്സും േലലം െചയ്യെപ്പട്ടു.
അനാഥത്വത്തിേലക്കിറങ്ങിയ അയാൾ കൂെട െകാണ്ടു�
േപായതിൽ സസ്കിയയുെട പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ചിത്രവു�
മുണ്ടായിരുന്നു.

െറംബ്രാൻഡിെന്റ സസ്കിയയുെട ചിത്രത്തിനു മുന്നിൽ: ലുവ്റ്
മ്യൂസിയം, അബുദാബി.

വർഷങ്ങൾക്കുേശഷം ഡച്ചുഗവെണ്മന്റ് ആ വീടു് എെറ്റടു�
ത്തു മ്യൂസിയമാക്കി. െറംബ്രാൻഡുപേയാഗിച്ചിരുന്ന വസ്തു�
ക്കളും ആഭരണങ്ങളുെമല്ലാം േലലക്കാരിൽനിന്നു തിരി�
െകവാങ്ങി യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ െവച്ചു. വീണ്ടും അതു്
െറംബ്രാൻഡിെന്റ വീടായി.

ഇന്നു് േലാകം മുഴുവൻ ആരാധകരുള്ള െറംബ്രാൻഡി�
െന്റ വീടു കാണാൻ ലക്ഷക്കണക്കിനു് ആളുകൾ ഇവിെട
വന്നുേചരുന്നു. െവളിച്ചത്തിെന്റ ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാ�
ദിവസവും സന്ദർശകരുെട തിരക്കു്. പുറെത്ത ചുമരിനുമു�
കളിൽ നിന്നു് താേഴയ്ക്കു െറംബ്രാൻഡിെന്റ ഒരു ആത്മഛാ�
യാചിത്രത്തിെന്റ ഫ്ലക്സ് പകർപ്പു് തൂക്കിയിട്ടിരുന്നു. ആ ചി�
ത്രം വലുതാക്കി പ്രിന്റുെചയ്തേപ്പാൾ ആദ്യമായി അതിൽ
നിന്നു് പുറത്തുകടന്നതു് അയാൾ ചിത്രങ്ങളിൽ ഉപേയാ�
ഗിച്ചിരിക്കുന്ന െവളിച്ചമായിരുന്നു.

െറംബ്രാൻഡിെന്റ വീടിെന്റ ഉൾഭാഗം.

െറംബ്രാൻഡ് നാല്പതിലധികം ആത്മഛായാചിത്രങ്ങൾ
ഓയിൽ െപയിന്റിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടു്. സ്വന്തം മുഖം അയാൾ
പല തവണ വരച്ചു. മുപ്പത്തിെയാന്നു എച്ചിങ്ങുകളും ഏഴു
േരഖാചിത്രങ്ങളും കൂടി എഴുപത്തിെയട്ടു് ആത്മഛായാ�
ചിത്രങ്ങൾ! െസൽഫ് േപാർെട്രയ്റ്റിൽ െറംബ്രാൻഡി�
െന്റ അനുജനായ വാൻേഗാഗ് നാൽപതു സ്വന്തം മുഖങ്ങ�
ളും. െറംബ്രാൻഡിെന്റ ആത്മഛായാചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷി�
ച്ചു േനാക്കുകയാെണങ്കിൽ അതിെലാന്നിലും അയാളുെട
മുഖം െപയിന്റു െചയ്യെപ്പട്ടിട്ടില്ല എന്നു േതാന്നും. െവളിച്ച�
മാണു് മൂക്കിെന്റയും കണ്ണുകളുെടയുെമാെക്ക ആകൃതികൾ
ഉണ്ടാക്കുന്നതു്. ആത്മചിത്രമല്ല, ആത്മാവിൽനിന്നു പുറ�
േത്തയ്ക്കു്, കാൻവാസിേലക്കു് പടരുന്ന െവളിച്ചമാണു് െറം�
ബ്രാൻഡിെന്റ ആത്മഛായാചിത്രങ്ങൾ.

സാംസണും െഡലീലിയയും
േകാണാകൃതിയിലുള്ള ഗുഹാമുഖത്തുനിന്നു വരുന്ന െവ�
ളിച്ചത്തിലാണു് സാംസണിെന്റ ദാരുണ ദുരന്തം അര�
േങ്ങറുന്നതു്. െവളിച്ചം മുഖ്യ പ്രേമയമായിവരുന്ന െറം�
ബ്രാൻഡിെന്റ പരശ്ശതം െപയ്  ന്റിങുകളിെലാന്നാണിതു്.
െറംബ്രാൻഡ് വരച്ചിട്ടുള്ളവയിൽ താരതേമ്യന െവളിച്ചം
കൂടുതൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന ചിത്രവുമാണു് ‘ൈബ്ലൻഡി�
ങ് ഓഫ് സാംസൺ’. പ്രകാശം ഇവിെട തീക്ഷ്ണമാണു്.
അഞ്ചു ഭടന്മാരും സാംസണും െഡലീലിയയും അടങ്ങുന്ന
പ്രകാശവും നിഴലും ഒത്തു േചർന്നു കളിക്കുന്ന നാടകം.
േഹാളിവുഡ് സിനിമ േകാപ്പിയടിക്കാനായി ഇേപ്പാഴും
ൈകയ്യിെലടുക്കുന്ന റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥം. െവളിച്ചത്തിനു്
അഭിമുഖമായി താെഴ കിടക്കുന്ന ദീർഘകായനും ബലി�
ഷ്ഠനുമായ സാംസെന്റ ശരീരമാണു് പൂർണമായും കാണാ�
വുന്നതു്. െവളിച്ചത്തിൽ അയാൾ പിടയുന്നതു കാണാം.
േവദനെകാണ്ടു് അലറുന്നതു് േകൾക്കാം.

ൈബ്ലൻഡിങ് ഓഫ് സാംസൺ.

ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിെല േസ്റ്റഡൽ മ്യൂസിയത്തിെന്റ െവളിച്ചത്തി�
ലാണു് ഇന്നു് അതു് കാണാനാവുക. മ്യൂസിയത്തിെന്റ നി�
സ്സംഗമായ െവളിച്ചത്തിൽ ഈ ചിത്രം കാണുേമ്പാൾ
ഉച്ചസ്ഥായിയിലുള്ള മനുഷ്യേരാദനം മുറി മുഴുവൻ നിറയു�
ന്നതായി േതാന്നി. മ്യൂസിയത്തിെന്റ പരന്ന, ഏകതാന�
മായ െവളിച്ചത്തിലല്ലാെത ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ എങ്ങ�
െനയുണ്ടാവും എന്ന കൗതുകകരമായ േചാദ്യം അന്നു്
മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു. െറംബ്രാൻഡ് ചിത്രങ്ങളിലാവിഷ്കരി�
ച്ച ഇരുണ്ട നിഴലുകളും െചറിയ െവള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ േപാ�
െല ആകാശേത്തയ്ക്കും, മുറിയിേലക്കും, മുഖങ്ങളിേലക്കും
സംക്രമിക്കുന്ന െവളിച്ചങ്ങളും ഗാലറിയിൽ സജ്ജീക�
രിച്ചാൽ എങ്ങെനയുണ്ടാവും? ആ ചിത്രത്തിെന്റ നാട�
കീയത ഇരട്ടിക്കും. ശബ്ദങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിലാകും.
പട്ടാളക്കാർ സാംസെന്റ കണ്ണുകൾ സേന്താഷകരമായി
കുത്തിെപ്പാട്ടിച്ചതിനുേശഷം മ്യൂസിയത്തിേലയ്കു് ഇറങ്ങി�
വരും. അവർ മ്യൂസിയത്തിനുള്ളിൽ അകെപ്പട്ട കുതിര�
കളുെട പുറത്തുകയറിയിരിക്കും. വിേശഷെപ്പട്ട ആയുധ�
ങ്ങേളാെട, താന്യ ബ്രൂേഗരയുെട1 ഇൻസ്റ്റേലഷനിൽ
എന്നേപാെല കുതിരപ്പട്ടാളക്കാർ മ്യൂസിയത്തിൽ ചിത്ര�
ങ്ങളാസ്വദിക്കുന്ന മനുഷ്യെര നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങും.
പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാംസെന്റ ദീന േരാദനം മുഴങ്ങുന്നു�
ണ്ടാവും.

1. Tanya Bruguera, Cuban contemporary artist: Tatlin’s
whisper, installation.

ഇരുട്ടു് െവളിച്ചെത്ത േപടിക്കുന്നു
ഇരുളും െവളിച്ചവും െകാണ്ടു് നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന െറംബ്രാൻ�
ഡിെന്റ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ േഹാളിവുഡിെല തിരക്ക�
ഥകളിൽ വരുന്നതു് െസസിൽ ബി െഡമിൽ എന്ന സം�
വിധായകെന്റ 1915-ൽ നിർമ്മിച്ച ദി വാറൻസ് ഓഫ്
െവർജീനിയ (the warrence of virginia) എന്ന ചലച്ചി�
ത്രത്തിൽ കൂെടയാണു്. കഥാപാത്രങ്ങളുെട മുഖങ്ങളിൽ
പകുതി െവളിച്ചവും മറുപകുതി ഇരുട്ടും. ഇെതന്തു സിനിമ,
പകുതി സിനിമേയാ? ഇതിൽ നിന്നു് പകുതി കാശുമാത്ര�
േമ ലാഭം കിട്ടൂ എന്നു് നിർമ്മാതാവു് േപടിച്ചു. നിർമ്മാതാ�
വിെന്റ ഭയത്തിൽ നിന്നു് സംവിധായകൻ രക്ഷെപട്ടതി�
ങ്ങിെനയാണു്. അയാൾ പറഞ്ഞു. പകുതി സിനിമെകാ�
ണ്ടു് അല്പലാഭം മാത്രേമ ലഭിയ്ക്കൂ, ശരിതെന്ന… എന്നാൽ
പതിേനഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന െറംബ്രാൻഡ്
എന്ന ചിത്രകാരെന്റ ഒരു ചിത്രം െകാണ്ടു് ഇന്നു് താങ്ക�
ളുെട െമാത്തം സിനിമകൾ വാങ്ങാം. ഞാൻ െറംബ്രാൻ�
ഡ് ൈലറ്റിംഗ് ആണുപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അയാൾ
തുടർന്നു പറഞ്ഞു. െവളിച്ചം വഴിയാണു് ലാഭം വരുന്ന�
െതങ്കിൽ അങ്ങിെന എന്നു നിർമ്മാതാവിനും േബാധിച്ചു.
അയാളുെട മനസ്സിെല ഇരുട്ടു് മാറി. അങ്ങിെനയാണു്
ഒെരാറ്റ കീ ൈലറ്റും റിഫ്ലക്ടറും മാത്രമുപേയാഗിച്ചു അന്നു�
വെരയില്ലാതിരുന്ന െവളിച്ചക്രമീകരണം സിനിമയിൽ
നിലവിൽ വരുന്നതു്. അവരതിെന ‘െറംബ്രാൻഡ് ൈല�
റ്റിംഗ് ’ എന്നു് േപരിട്ടു വിളിച്ചു.

വചനപ്രേഘാഷണം നടത്തുന്ന േഹാമർ.

േഹാളിവുഡ് സിനിമ െറംബ്രാൻഡ് ൈലറ്റിംഗ് പ്രേയാഗി�
ച്ചു നാമാവേശഷമാക്കിയതിനുേശഷമാണു് െപയിന്റിങ്ങു�
കളിലൂെട ഞാനതിേലക്കാകൃഷ്ടനാവുന്നതു്. െവളിച്ചം മനു�
ഷ്യരൂപങ്ങളിലും വസ്തുക്കളിലും കയ്യാങ്കളി നടത്തുന്നതാ�
ണു് ആദ്യകാലത്തു സിനിമ. ശബ്ദം സിനിമയിൽ പ്രേവ�
ശിച്ചേതാെട അതു് മറ്റുപലതുമായി. ഇന്നു് സിനിമയിൽ
ഒരു മനുഷ്യമുഖം സുന്ദരമാക്കാൻ അേനകായിരം ഇലക്ട്രി�
ക്ക് ബൾബുകൾ പ്രേയാഗിേക്കണ്ടിവരുന്നു. അസുന്ദരമാ�
യെതന്തും ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നു.

േഹാളിവുഡ് സിനിമയിൽ ‘െറംബ്രാൻഡ് ൈലറ്റിങ് ’
നടപ്പാക്കുന്നതു് വളെര എളുപ്പമായിരുെന്നങ്കിൽ െറം�
ബ്രാൻഡിെന്റ കലയിൽ അതങ്ങെനയല്ല. െതറ്റിദ്ധാര�
ണകൾ െകാണ്ടാണു് േഹാളിവുഡ് സിനിമ ഇേപ്പാഴും
നിലനിൽക്കുന്നതു്. (നാസികൾ നടപ്പാക്കിയ വംശഹ�
ത്യകെളക്കുറിച്ചുള്ള െതറ്റായ ധാരണകളാണു് തട്ടുെപാ�
ളിപ്പൻ േഹാളിവുഡ് സിനിമയായ ‘ഷിൻഡ്േലഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ’
എന്നു് െഗാദാർദ് ) െറംബ്രാൻഡ് തെന്റ െപയിന്റിങ്ങുക�
ളിൽ അജ്ഞാതമായ ഉറവിടങ്ങളിൽനിന്നാണു് െവളി�
ച്ചെത്ത െകാണ്ടുവരാറുണ്ടായിരുന്നതു്. േഹാളിവുഡിനു്
അതു് ജ്ഞാതമായ ഇടങ്ങളിൽനിന്നു്. പലേപ്പാഴും മൂന്നു
കുരിശുകളിെലന്ന േപാെല ആകാശത്തു സ്ഥിതിെചയ്യു�
ന്ന ൈദവത്തിെന്റ ൈകകളിൽനിന്നു്.

മൂന്നു് കുരിശുകൾ
യുഡൻബ്രീയിെല െറംബ്രാന്റിെന്റ വസതിയിൽ അയാളു�
പേയാഗിച്ചിരുന്ന േപാെലയുള്ള എച്ചിങ് പ്രസ്സ് ഇേപ്പാഴും
സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വിചിത്രമായ ആേരാഹണത്തിനായുള്ള
കുരിശു േപാെലേയാ, ഹിറ്റ്ലറുെട സ്വസ്തികേപാെലേയാ
ഇരു വശത്തുമായി ഈരണ്ടു കാലുകളും, ൈകകളുമുള്ള
െറംബ്രാൻഡിെന്റ െമഷീൻ. കലാചരിത്രത്തിെല ഏറ്റവും
മികച്ച ചില ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതു് കണ്ണുകളില്ലാത്ത
ഈ വിചിത്രജന്തുവിെന്റ വായിൽകൂടിയായിരുന്നു. സല്ഫ്യൂ�
റിക് ആസിഡിെന്റയും െറസിെന്റയും അച്ചടി മഷിയുെട�
യും മണമുള്ള വഴങ്ങാത്ത ഈ മൃഗെത്ത എനിക്കു് ആർ�
ട്സ്കൂളുകളിൽ പഠിക്കുന്നകാലത്തുതെന്ന പരിചയമുണ്ടാ�
യിരുന്നു. െറംബ്രാൻഡ് ചിത്രങ്ങൾ അച്ചടിക്കുവാനായി
ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നതു് െചമ്പുതകിടുകളായിരുന്നു. എനിയ്ക്കു
പരിചയമുള്ളതു് വിലകുറഞ്ഞ ഈയപ്പലകകളും.

െറബ്രാൻഡിെന്റ വീട്ടിലുള്ള െറംബ്രാൻഡിെന്റ എച്ചിങ്
പ്രസ്സ്.

ഈയപ്പലകകളിേലാ െചമ്പുതകിടിേലാ െറസിൻ ഉരു�
ക്കിയുണ്ടാക്കിയ ലായനി പുരട്ടും അതിനു പുറത്തു കുറ്റി�
െപൻസിലിെന്റ ആകൃതിയിലുള്ള േലാഹമുനെകാണ്ടു്
േരഖാചിത്രം വരയ്ക്കും. െചമ്പുതകിടു് സല്ഫ്യൂറിക് ആസി�
ഡിൽ മുക്കിെയടുക്കുേമ്പാൾ െറസിൻ അകന്ന പ്രേദശ�
ങ്ങളിെലാെക്ക വരണ്ട നദിയുെട വഴിച്ചാലുകൾ േപാെല
േരഖാചിത്രം െതളിഞ്ഞുവരും.

ഈ ചാലുകളിൽ അച്ചടിമഷി പുരട്ടി എച്ചിങ് െപ്രസ്സിലൂ�
െട കടലാസ്സിൽ പ്രിന്റു െചയ്യുന്ന ഈ െടക് നിക് പുസ്തക�
ങ്ങെളാെക്ക നിലവിൽ വരുന്നതിനും മുൻപുതെന്ന പ്രചാ�
രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. താരതേമ്യന ലളിതമായ ഈ സാ�
േങ്കതികത ഇന്നും കലയിൽ തുടരുന്നതു് െറംബ്രാൻഡ്
ഈ സേങ്കതം ഉപേയാഗിച്ചു എന്നതുെകാണ്ടു് മാത്രമായി�
രിക്കും.

െസയിന്റ ് മാത്യുവിെന്റ േഗാസ്പലിൽ കാണുന്ന ക്രിസ്തുവി�
െന്റ മരണ ദൃശ്യവിവരണമാണു് ‘മൂന്നു് കുരിശുകൾ’ക്കു്
ആധാരം. ഒരുപേക്ഷ, 1653-ൽ രചിച്ച ഈ ചിത്രം േലാ�
കകലാചരിത്രത്തിെല ഏറ്റവും സങ്കീർണവും മികച്ചതു�
മായ ഗ്രാഫിക് പ്രിന്റ ് ആയിരിക്കാനാണു് സാധ്യത.

‘മൂന്നുകുരിശുകൾ’ പുസ്തകത്തിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നതു് ഞാ�
നാദ്യം കാണുന്നതു് ചിത്രകല പഠിക്കുവാനായി തിരുവ�
ന്തപുരെത്ത േകാളജിൽ േചരുന്നതിനും മുമ്പാണു്. (ഈ
ചിത്രവും ഒരു കാരണമാണു് തിരുവന്തപുരെത്ത കലാ�
പഠനത്തിനുേശഷം ബേറാഡയിൽ ഉപരിപഠനത്തിനാ�
യി പ്രിന്റ ് േമക്കിങ് പ്രധാന വിഷയമായി ഞാൻ തിര�
െഞ്ഞടുക്കുന്നതിൽ) ആദ്യ കാഴ്ചയ്ക്കു് നാൽപതു വർഷത്തി�
േലെറ പഴക്കമുണ്ടു്. പുസ്തകത്താളിൽ നിന്നും െവട്ടിെയ�
ടുത്തു വളെരക്കാലം ഞാനതു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. വീണ്ടും
വീണ്ടും അെതടുത്തു േനാക്കുമായിരുന്നു. േകാേളജിൽ
െവച്ചു എച്ചിങ് പരിചയമായേപ്പാൾ റഫറൻസ് കൂടുത�
ലായി. ഏറ്റവും ലളിതമായ െടക്നിക്കാണു് െറംബ്രാൻഡ്
ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. േകാപ്പർ േപ്ലറ്റിൽ േനരിട്ടു് സൂ�
ചിമുന െകാണ്ടു് േകാറിയാണു് ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നതു്.
ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ പ്രിെന്റടുത്തു പരിേശാധിച്ച�
തിനുേശഷം ബ്യുറിൻ ഉപേയാഗിച്ചു നീക്കം െചയ്യും. ബ്യു�
റിൻ െകാണ്ടു് വളെരേനരം ഉരച്ചാൽ മാത്രേമ േരഖകൾ
മായുകയുള്ളു. നിരന്തരമായി േകാപ്പർേപ്ലറ്റിൽ വരച്ചും മാ�
യ്ച്ചുമാണു് കുരിശാേരാഹണം ഉണ്ടാവുന്നതു്. പതിനഞ്ചു്
ഇഞ്ച് മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഈ ചിത്രത്തിൽ െറംബ്രാൻഡ്
പലതവണ േഭദഗതികൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. േകാേമ്പാ�
സിഷനും കഥാപാത്രങ്ങളും പല പ്രാവശ്യം മാറ്റിവരയ്ക്കലി�
നു വിേധയമമായി. പത്തു വർഷത്തിേലെറ നീണ്ടു നിന്ന
നിരന്തരമായ മാറ്റിവരയ്ക്കൽ പ്രക്രിയ! ഈ ചിത്രം പൂർ�
ത്തിയാക്കുവാൻ നിർധനനായിരുന്ന െറംബ്രാൻഡിനു
തെന്റ പലചിത്രങ്ങളും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു വിേല്ക്കണ്ടി വന്നി�
ട്ടുണ്ടു്.

ത്രീ േക്രാസ്സസ്.

േയശുവിെന്റ ഗാഗുൽത്തായിെല കുരിശുമരണെത്ത ആസ്പ�
ദമാക്കിയാണു് ‘മൂന്നു് കുരിശുകൾ’ വരച്ചിരിക്കുന്നതു്. ‘ഇരു�
ട്ടിെന പിളർന്നു് ഭൂമിയിൽ പതിച്ച തിളങ്ങുന്ന െവളിച്ചം’2
ആസ്പദമാക്കിെയന്നും േവണെമങ്കിൽ പറയാം. ഈ
അജ്ഞാതെവളിച്ചം ചിത്രെത്ത പലരീതിയിൽ പകുക്കു�
ന്നു. കുരിശിൽ കിടക്കുന്ന േയശുവിെന േകന്ദ്രീകരിച്ചാ�
ണു് െവളിച്ചം സഞ്ചരിക്കുന്നതു്. അതു് േയശുവിെനയും
ഇരുവശത്തുമായുള്ള രണ്ടു കള്ളന്മാെരയും േവർതിരിക്കു�
ന്നു. േമാഹാലസ്യെപ്പടുന്ന േമരിെയയും മുട്ടുകുത്തിനില്ക്കുന്ന
ൈസനികത്തലവെനയും െവളിച്ചം അനാവൃതമാക്കുന്നു.
കുരിശാേരാഹണം കാണാെനത്തിയ ജനക്കൂട്ടവും കുതിര�
പ്പടയാളികളും ഓേരാ പകർപ്പുകളിലും വന്നും േപായുമിരി�
ക്കുന്നു. അവെരെയല്ലാം തുടച്ചുകളഞ്ഞു േവെറ േപാസുക�
ളിൽ െറംബ്രാൻഡ് വരച്ചു. അവസാനെമടുത്ത പ്രിന്റിൽ
ജനക്കൂട്ടവും കുതിരപ്പടയാളികളും ഇരുട്ടിലാണു്. അവർ
കുരിശാേരാഹണത്തിെന്റ ഒരത്യാധുനിക സിനിമ കാണു�
കയാണു്.

2. The gospel according to Luke.

ധ്യാനിക്കുന്നതത്വചിന്തകൻ
പ്രകാശം വൃത്താകൃതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമു�
ണ്ടു് െറംബ്രാൻഡിെന്റതായി. െവളിച്ചത്തിെന്റ ധ്യാനം
സാധ്യമാകുന്ന ചിത്രം. പ്രകാശത്തിെന്റ പ്രേത്യകതകൾ
െകാണ്ടാവാം, നരച്ച താടിമീശകളും വിശാലമായ െന�
റ്റിത്തടങ്ങളുമുള്ള, ഗാഢമായ ആേലാചനയിലിരിക്കുന്ന
മനുഷ്യെന്റ സാന്നിധ്യം െകാണ്ടാവാം ഈ ചിത്രത്തിനു്
‘ധ്യാനിക്കുന്ന തത്വചിന്തകൻ’ എന്നുകൂടി േപരു വന്നതു്.
ഫിേലാസഫറുെട സങ്കീർണമായ ചിന്തകൾേപാെല െവ�
ളിച്ചം െതളിഞ്ഞും മങ്ങിയും കത്തുന്ന േകാണിപ്പടികൾ,
ഒരു കൂറ്റൻ െപരുമ്പാമ്പിെന്റ അസ്ഥികൂടം മുകളിേലക്കു
കയറിേപ്പാകുന്നതുേപാെല േതാന്നിക്കും. തത്വചിന്ത�
കെന്റ ധ്യാനവിഷയമാേണാ അഭൗമപ്രകാശത്തിൽ മു�
ങ്ങിയ േകാണിപ്പടികൾ? െവളിച്ചം മുകളിേലയ്ക്ക് പടി കയ�
റുേമ്പാൾ ചിന്തിയ്ക്കുന്നതാേണാ ജനലിനരികിലിരിക്കുന്ന
തത്വചിന്തകൻ?

ധ്യാനിക്കുന്ന തത്വചിന്തകൻ.

െവളിച്ചം ഒരുപാടു് വാള ്യങ്ങളുള്ള പുസ്തകെമഴുതുകയാണു്.

പ്രകാശവൃത്തത്തിെന്റ വലതുഭാഗത്തു് ഒരു സ്ത്രീ രൂപമുണ്ടു്.
അവൾ അടുപ്പിൽ തീപ്പൂട്ടുകയാണു്. ഫിേലാസഫറിനു്
എതിർദിശയിേലക്കാണു് അവളുെട നില്പു്. ആ രൂപത്തി�
െന്റ മുകൾ ഭാഗത്തായി അടുക്കളയിൽ കാണാനാവുന്ന
വസ്തുക്കൾ. അടുപ്പിൽനിന്നുള്ള തീ അവളുെട മുഖെത്തയും
അടുക്കളപ്പാത്രങ്ങെളയും അതിസാധാരണമായ ജീവിത�
െത്തയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.

പാരീസിെല ലൂവു് (louvre) മ്യൂസിയത്തിൽ ഞാനീചിത്രം
കാണുേമ്പാൾ മനസ്സിേലക്കു വന്നതു മെറ്റാരു ചിത്രം കൂടി�
യായിരുന്നു. ഫേത്തലാലും, ദാമ് േലയും േചർന്നു് 1936-ൽ
സംവിധാനം െചയ്ത അതി മേനാഹരമായ മറാത്തി സി�
നിമ, ‘സന്ത് തുക്കാറാം’. തുക്കാറാമിേനയും അയാളിൽ�
നിന്നു് വിപരീത ദിശയിേലക്കു തിരിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ഭാര്യ ജി�
ജയിെയയും (മിടുക്കിയായ അവൾക്കു് ആവളി എന്നും
േപരുണ്ടു് ) െവളിച്ചത്തിലൂെട ഈ ചിത്രം ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു�
ണ്ടു്. തുക്കാറാമിെന്റ ‘അലൗകികത’െയ ആവളി െവല്ലു�
വിളിക്കുന്നു. ൈദവത്തിേലക്കും കവിതയിേലക്കും തിരി�
ഞ്ഞിരിക്കുന്ന തുക്കാറാമിെന്റ മനസ്സിെന ദാരിദ്ര്യവും ദുരി�
തവും നിറഞ്ഞ സാധാരണേലാകേത്തയ്ക്കു് അവൾ തിരി�
െകവിളിക്കുകയാണു്. ആകാശത്തു നില്ക്കുന്ന തുക്കാറാമി�
െന്റ മനസ്സിെന ബാലൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നതു് ആവളിയാ�
ണു്. ചിത്രാവസാനത്തിൽ സ്വർഗത്തിേലക്കു് േപാകുന്ന
തുക്കയുെട കൂെടേച്ചരുവാനുള്ള ക്ഷണം അവൾ നിരാക�
രിക്കുന്നുമുണ്ടു്. ആവളിെയയും, തുക്കാറാമിെനയും െവളി�
ച്ചചരടുെകാണ്ടു് ചിത്രം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.

െവളിച്ചം തത്വചിന്തകെനയും, സാധാരണക്കാരിയായ
ഭാര്യെയയും, കറുത്തവെനയും, െവളുത്തവെനയും േലാക�
ത്തിെല സർവ്വചരാചരങ്ങെളയും ഒരുമിപ്പിക്കുന്നു. അതു�
െകാണ്ടുകൂടിയാവാം നാരായണഗുരു കാരമുക്കിൽ െവളി�
ച്ചം (ദീപം) പ്രതിഷ്ഠിച്ചതു്.

െവളിച്ചം കർട്ടൻതാഴ്ത്തുന്നു
വീണ്ടുെമാരവസരം െകാടുക്കാതിരുന്ന ഭൂപ്രേദശങ്ങളാ�
യിരുന്നു ലിയനാർേഡായുെടയും െറംബ്രാൻഡിെന്റയു�
െമാെക്ക ചിത്രങ്ങൾ. അവർ നടന്നു തീർത്ത പ്രേദശങ്ങ�
ളിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകലുകളില്ല. ദീർഘങ്ങളായ ആ ഒറ്റ
നടത്തങ്ങളിൽ പരാതികൾ പാടില്ല. ബ്രഷിെന്റ ഓേരാ
ചലനങ്ങളിലും അവർ സ്വന്തം ജീവിതം പണയം െവച്ചു.
അതു െകാണ്ടാണു് െസസ്സാൻ പിന്നീടു് ‘each stroke I
risk my life’ എന്നു് പറഞ്ഞതു്.

േഹാമറും അരിേസ്റ്റാട്ടിലും.

‘െവളിച്ചത്തിനു് എെന്താരു െവളിച്ചം’ എന്നു പറയുന്നതു്
െവളിച്ചത്തിെന്റ അപൂർവതയിേല സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ.
ഇരുട്ടിൽ നില്ക്കുന്നവേന െവളിച്ചത്തിെന്റ വിലയറിയുക�
യുള്ളു. മധ്യഭാഗം െപാട്ടി ചിതറിയ ‘കണ്ണാടിയുെട െവളി�
ച്ചം’ േപാലുള്ള തണ്ണീരാണു് ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകിയിെല മാ�
തംഗിെയ അന്ധകാരത്തിനപ്പുറേത്തയ്കു് നയിക്കുന്നതു്.
അന്ധകാരത്തിെന്റ ഗുഹയിൽ നിന്നും പുറത്തുകടക്കാൻ
മാർഗം ഒേന്നയുള്ളു. ഗുഹയിേലയ്കു് െവളിച്ചം െകാണ്ടുവ�
രിക. ഇറ്റാലിയൻ നേവാത്ഥാന കലയിൽ നിന്നുവീശിയ
െവളിച്ചത്തരികളാണു് െറംബ്രാൻഡിൽ പൂർണ െവളിച്ച�
മായി നിന്നു കത്തുന്നതു്. പ്രബുദ്ധതയുെട െവളിച്ചം.

പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടിയിൽ ൈദവം െവളിച്ചമുണ്ടാക്കി എന്നു് പറ�
യുന്നു. ആ െവളിച്ചം ഒരു േമശവിളക്കിെല തിരിെയന്നതു�
േപാെല െറംബ്രാൻഡ് താഴ്ത്തുേമ്പാൾ അയാൾ സൃഷ്ടിച്ച
നാടകത്തിെല അവസാനരംഗം േപാെല േലാകത്തിെല
സർവ്വചരാചരങ്ങളിെലയും െവളിച്ചം അണഞ്ഞുേപാ�
കുന്നു. തിരിയുയർത്തുേമ്പാൾ മൂന്നു കുരിശുകളിേലക്കും,
അന്ധനായിെകാണ്ടിരിക്കുന്ന സാംസനിേലക്കും, േലാ�
കം മുഴുവൻ അലഞ്ഞു, വടവൃക്ഷം േപാെല ചടച്ചുയർന്ന
പിതാവിേലക്കു തിരിച്ചുവന്ന മുടിയനായ പുത്രെന്റ കീറി�
ക്കരിഞ്ഞ െചരിപ്പുകളിേലക്കും െവളിച്ചം സാവധാനം
കടന്നുവരുന്നു. ഇതു മാത്രമായിരുന്നു െറംബ്രാൻഡിെന്റ
െടക് നിക് .

ഒരുപേക്ഷ, ഇതുതെന്നയായിരിക്കാം ൈദവത്തിെന്റയും
പരേമാന്നതമായ െടക് നിക് !

□
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https://en.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
https://en.wikipedia.org/wiki/Tania_Bruguera
https://en.wikipedia.org/wiki/Cecil_B._DeMille
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Warrens_of_Virginia_(1915_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Warrens_of_Virginia_(1915_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_Godard
https://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci


മധുസൂദനൻ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിെല കടേലാരപ്രേദശത്തു ജനിച്ചു. തിരുവന�
ന്തപുരം ൈഫൻ ആർട്ട് േകാളജിൽ നിന്നും ബേറാഡയിെല
എം.എസ്. യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കലാപരിശീലനം.
ഇേപ്പാൾ സമകാലീനകലയിൽ സാധ്യമാവുന്ന എല്ലാ മാധ്യ�
മങ്ങളും ഉപേയാഗിച്ചു് കലാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. കലാ�
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫിലിം എന്ന മാധ്യമം വിദഗ്ദമായി
ഉപേയാഗിച്ചതിനു് ന്യൂേയാർക്കിെല മ്യൂസിയം ഓഫ് േമാേഡൺ
ആർട്ടിൽ നിന്നു് രണ്ടു തവണ ആദരം. ‘മാർക്സ് ആർൈകവ്’
എന്ന ഇൻസ്റ്റേലഷൻ രണ്ടാമെത്ത െകാച്ചി മുസരീസ് ബിയ�
നാെലയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2015-െല െവനീസ് ബിയ�
നാെലയിൽ ‘മാർക്സ് ആർൈകവ്’, ‘പീനൽ േകാളനി’ എന്നീ
ഇൻസ്റ്റേലഷനുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ബയേസ്ക്കാപ്’ എന്ന
സിനിമക്കു് മൂന്നു് അന്തർേദശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ. ബയേസ്ക്കാപ്
അഞ്ചു സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളും േദശീയ അവാർഡും േനടി�
യിരുന്നു. ഡൽഹിയിലും േകരളത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്നു.

േഫാേട്ടാഗ്രാഫുകൾ: മധുസൂദനൻ.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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