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Madhusudhanan

Madhusudhanan is a leading contemporary artist and film
maker in India. He is a founder-member of the Indian
Radical Group of Painters and Sculptors. Born in Alappuzha, Kerala, Madhusudhanan studied Painting at the
Fine Arts College, Thiruvananthapuram, Kerala, and Print
Making at the Faculty of Fine Arts, MS University of Baroda. His artistic practice flows seamlessly across various
mediums in art and cinema, including video art and narrative feature film. Madhusudhanan’s installation of 90
charcoal drawings titled The Logic of Disappearance – A
Marx Archive has been shown at the Kochi Muziris Biennale: ‘Whorled Explorations’ 2014–15, curated by Jitish
Kallat.
His works have been exhbited at the Venice Biennale
2015, All the World’s Futures, curated by Okwui Enwezor, Kiran Nadar Museum of Art, New Delhi, Vadehra
Gallery, New Delhi and 1 + 1 Gallery, Dubai. As a filmmaker he has made full feature films in English and Indian regional languages, as well as two silent short fiction
films. His feature film Bioscope won several awards including the netpc Award for Best Asian Film, Osian, Special Jury Award at the National Awards and Kerala State
Films Special Jury Award. Other notable films include Self
Portrait (short fiction, Hindi, 2001) and History is a Silent
Film (short fiction, Silent, 2006), which were recognised
as Outstanding Films at International Festivals and by
MoMA, NewYork.

ഗാന്ധിയും വസ്തുക്കളും
‘I see death in chocolates’
— Gandhi, 1911

വീട്
‘… ഞാൻ പരിേശാധിേക്കണ്ടിയിരുന്ന െകട്ടിടങ്ങളുെട
നിർമാണസാേങ്കതികത, ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തു

ക്കൾ എന്നിവെയല്ലാംതെന്ന ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന ആർ
ക്കിെടക്ചർ സ്കൂളിൽ എനിക്കു് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നവ
ആയിരുന്നില്ല. ഞാൻ ൈകകാര്യം െചേയ്യണ്ടിയിരുന്ന
തു് മണ്ണുെകാണ്ടുള്ള ചുമരുകളും വലിയ വിള്ളലുകളുമാ
യിരുന്നു. േകട്ടുേകൾവി േപാലുമില്ലാത്ത െചങ്കല്ലു േപാ
ലുള്ള വസ്തുക്കെളയാണു് എനിക്കു് േനരിേടണ്ടിയിരുന്ന
തു്. ചാണകം േപാലും െകട്ടിട നിർമാണത്തിനു പറ്റിയ
സാമഗ്രിയാണു് എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണു് ചു
റ്റുമുള്ളതു്…’ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുെട ആകർഷണ വല
യത്തിൽെപ്പട്ടു ഇന്ത്യയിേലക്കുവന്ന, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ജനി
ച്ചു വാസ്തുശില്പശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം േനടിയ ലാറി േബ
ക്കർ ഇവിെടയുണ്ടായിരുന്ന വീടുകെള ആദ്യമായിക്കാ
ണുന്നതു് ഇങ്ങെനയായിരുന്നു.
വിവരിച്ചിട്ടില്ല എേന്നയുള്ളു. ലാറി േബക്കർ ഗാന്ധിെയ
ആദ്യമായി കണ്ടിരുന്നതും ഇതുേപാെലെയാെക്കത്ത
െന്ന ആയിരുന്നിരിക്കണം. സ്വയം പ്രവർത്തിച്ചു ശീലിച്ച
ചർക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഖാദി നൂലിൽ തീർത്ത വസ്ത്ര
ങ്ങളായിരിക്കണം ഗാന്ധി ഉടുത്തിരുന്നതു്.
ഉത്തേരന്ത്യയിൽനിന്നു േകരളത്തിേലയ്ക്കു വന്ന ലാറി
േബക്കർ പിെന്നെയവിെടയും േപായില്ല. െചങ്കല്ലും
ഇഷ്ടികയും കളിമണ്ണുെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഓടും അയാ
ളുെട ഇഷ്ട മാധ്യമങ്ങളായി. േകരളത്തിെല ഈറ്റമുള
കൾ െകാണ്ടു തീർത്ത വീടുകൾ അയാെള പ്രേചാദി
പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു് എന്നുപറയുകയുമുണ്ടായി. ലാറി േബക്കർ
പിന്തുടർന്നിരുന്നതു് ഗാന്ധിയുെട ആശയങ്ങളാണു്.
അതിൽ അയാെള ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചതു് ഏറ്റ
വും ഉത്തമമായ വീടു്, അതിെന്റ അഞ്ചു ൈമൽ ചുറ്റള
വിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന സാധനസാമഗ്രികൾ െകാണ്ടു്
നിർമ്മിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള ഗാന്ധിയുെട വാക്കു
കളാണു്. ആ വാക്കുകൾ െകാണ്ടു്, ആ വാക്കുകൾ ഉച്ച
രിക്കെപ്പടുന്നതിനു മുൻേപ നിർമിച്ച വീടുകളിെലാന്നാ
യിരുന്നു ഇേപ്പാഴും നിലനിൽക്കുന്ന െചമ്പഴന്തിയിെല
ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിേന്റതു്. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുണ്ടാ
യിരുന്ന ഇത്തരം പരശ്ശതം വീടുകളിൽ ചിലതു കണ്ടി
ട്ടായിരുന്നു ലാറി േബക്കർ ആദ്യം പരിഭ്രമിച്ചു നിന്നതു്.
പാശ്ചാത്യ നാഗരികത പൗരസ്ത്യദീപം ആദ്യമായി കാ
ണുേമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന വിസ്മയം.

ഒരു വർഷേമ ഗാന്ധി താമസിച്ചിട്ടുള്ളുെവങ്കിലും ‘ഗാന്ധി
യുെട വീടു്’ എന്നും സത്യാഗ്രഹ ഭവനെമന്നും ഇന്നും
അറിയെപ്പടുന്ന ഒരു പാർപ്പിടം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിെല
േയാഹന്നാസ്ബർഗിൽ ഇേപ്പാഴും ഉണ്ടു്. ഗാന്ധിയുെട
സുഹൃത്തായിരുന്ന െഹർമൻ കല്ലൻബാകു് എന്ന ജർ
മൻ വാസ്തുശില്പി ഡിൈസൻ െചയ്ത വീടായിരുന്നുവതു്.
രണ്ടുമൂന്നു വലിയ കിളിക്കൂടുകെളാന്നിച്ചു േചർത്തു െവച്ച
തുേപാെല േതാന്നും ആ വീടു കണ്ടാൽ. േതാന്നയ്ക്കെല
കുമാരനാശാെന്റ സ്റ്റുഡിേയായുെടയും ഛായയുണ്ടു് പു
റം കാഴ്ചയിൽ േയാഹന്നാസ്ബർഗിെല സത്യാഗ്രഹ
ഭവനത്തിനു്.
വീടു്, ആശ്രമം, താമസിക്കാെനാരിടം എന്നതിെനക്കു
റിച്ചു സഹജമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുള്ള ഒരാദിവാസി പണി
തീർത്ത കുടിലുേപാെലയുമുണ്ടു് ആ വീടു്. ഇംഗ്ലീഷുകാർ
ക്കും, ആഫ്രിക്കക്കാർക്കും പത്തായപ്പുര എന്നർത്ഥമുള്ള
‘ക്രാൾ’ (the kraal) എന്നായിരുന്നു വീടിനു േപരു്. യൂ
േറാപ്യൻ നിർമ്മാണരീതികൾ ഉപേയാഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ
വീട്ടിൽ വാസ്തുശില്പിേയാെടാത്തായിരുന്നു ഗാന്ധി താമ
സിച്ചിരുന്നതു്.
ചമ്പാരനിൽ നീലം കർഷകേരാെടാത്തു സമരം െചയ്യു
േമ്പാൾ ഗാന്ധി ‘വീടിെന’ക്കുറിച്ചു് കാര്യമായ ആേലാ
ചനകളിൽെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ‘ചമ്പാരനിൽ പുല്ലിനും മുള
യ്ക്കും പഞ്ഞമില്ല. ഇവെകാണ്ടാണു് ഭീതിഹർവയിെല
സ്കൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതു്. ഒരു രാത്രി ആേരാ അതി
നു തീെവച്ചു. മുളെകാണ്ടും പുല്ലുെകാണ്ടും തെന്ന േവ
െറാരു പുരയുണ്ടാക്കുന്നതു യുക്തമെല്ലന്നു േതാന്നി.
ആ സ്കൂൾ ശ്രീയുത് േസാമെന്റയും മിസിസ് ഗാന്ധിയു
െടയും കീഴിലായിരുന്നു. ഒരു നല്ല സ്ഥിരം െകട്ടിടം
നിർമിക്കാൻ ശ്രീയുത് േസാമൻ തീർച്ചെപ്പടുത്തി. പര
െക്ക ഉത്സാഹജനകമായ അേദ്ദഹത്തിെന്റ അധ്വാ
നം കാരണമായി വളെരേപ്പർ അേദ്ദഹേത്താടു സഹ
കരിക്കുകയും ക്ഷണത്തിൽ കട്ടെകാണ്ടുള്ള ഒരു െക
ട്ടിടം തയ്യാറാവുകയും െചയ്തു. ഇതുപിെന്ന വല്ലവരും
ചുട്ടുകളയുെമന്ന ഭയത്തിനു് അവകാശമുണ്ടായിരുന്നി
ല്ല’. ഇങ്ങെന വീടിനാവശ്യമായ വസ്തുക്കളുമായി ഇന്ത്യ
യിെല ആദ്യസമരകാലത്തു തെന്ന ഗാന്ധി സൂക്ഷ്മ
നിരീക്ഷണത്തിേലർെപ്പട്ടിരുന്നു.
അഹമ്മദാബാദിനടുത്തുള്ള പ്രേദശത്താണു് ഗാന്ധി
തെന്റ വീടു്—ആശ്രമം (Kochrub ashram) എന്ന ആശ
യം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതു്. തെന്റ
വക്കീൽ സുഹൃത്തു് ജീവൻലാൽ േദശായിയുെട ബംഗ്ലാ
വിൽ. അേതവർഷം തെന്നയുണ്ടായ േപ്ലഗ് ബാധെയ
ത്തുടർന്നാണു് േകാച്റബിെല ആശ്രമം ഗാന്ധി ഉേപ
ക്ഷിക്കുന്നതു്. ഗാന്ധി വീടിെനക്കുറിച്ചാണു് വീണ്ടും വീ
ണ്ടും ആേലാചിക്കുന്നതു്. വീടു്, സ്വരാജ്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം.
വീടു്, വീടിനുള്ളിെല സ്വന്തം ഉപേയാഗത്തിനുള്ള ഉപക
രണങ്ങൾ… വീടിനു പുറത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ.
കന്നുകാലികളും ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങളും ഉണ്ടാവണം കൃ
ഷിസ്ഥലങ്ങൾ േവണം. ഒരു ഗ്രാമത്തിേന്റതായ എല്ലാ
കാര്യങ്ങളും വീടിെന്റ പരിസരങ്ങളിൽ നടക്കണം. ഇന്ത്യ
െയന്ന ആരും ഭരിക്കാത്ത ‘ഗ്രാമം’ സമുദ്രെത്ത ഒരുതു
ള്ളി ജലത്തിലും കാണാൻ കഴിയും േപാെലെയങ്കിലും
തെന്റ വീട്ടിൽ വരണം.
‘അഞ്ചു ൈമൽ ചുറ്റളവിൽ’ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ
െകാണ്ടു നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു സബർമതി നദീ തീര
െത്ത ഗാന്ധിയുെട പുതിയവീടു്. ഗുജാറാത്തിെല സാധാ
രണക്കാർ വീടുപണിയാൻ ഉപേയാഗിക്കുന്ന കളിമൺ
ഓടുെകാണ്ടായിരുന്നു േമല്കൂര പണിഞ്ഞതു്. തവിട്ടുനിറ
ത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളുെട ലാളിത്യം മുഴുവൻ
പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു് ആ െകാച്ചു ഭവനം. ഗാന്ധി എന്ന
ആർകിെടക്ടു് പണിതീർത്ത ‘ഹൃദയകുഞ്ജ്’ എന്നുേപ
രുള്ള വീട്ടിലാണു് ഗാന്ധിയും കസ്തൂർബയും ഉപ്പുസത്യാ
ഗ്രഹത്തിനു മുൻപുവെര താമസിച്ചിരുന്നതു്. ആ വീട്ടി
േലയ്ക്കാണു് സ്വാതന്ത്ര്യസമരേസനാനാനികൾ വന്നും
േപായുമിരുന്നതു്. മുപ്പത്തിയാറു് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള
സബർമതി ആശ്രമത്തിൽ നിന്നാണു് ദണ്ഡിയിേലക്കു്
ഉപ്പുകുറുക്കുവാനായി ഗാന്ധി േപാകുന്നതു്. റിച്ചാർഡ്
ആറ്റൻബേറായുെട ഗാന്ധി ചിത്രത്തിൽ െനഹ്രുവിെന
യും മറ്റുപല േനതാക്കെളയും ഹൃദയകുഞ്ജിലിരുത്തി ഗാ
ന്ധി ആടിന് ‘മഡ് പാഡ്’ െവച്ചു് പരിചരിക്കുവാനായി
േപാകുന്ന രംഗം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സബർമതി ആശ്ര
മത്തിൽ ഭൂമിയുെട എല്ലാ അവകാശികൾക്കും േചേക്ക
റാൻ ഇടമുണ്ടായിരുന്നു. മുപ്പത്തിയാറു് ഏക്കറിെല ഒരു
വിേമാചിത േമഖല.
‘ഗാന്ധി’ സിനിമയിൽ ഹൃദയകുഞ്ജ് ആറ്റൻബേറാ ചി
ത്രീകരിച്ചതു് െസറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാവണം. േഹാളിവു
ഡിെന്റ ചരിത്രത്തിെലതെന്ന ഏറ്റവും ചിലവുകുറഞ്ഞ
െസറ്റായിരിക്കണമതു്. ഗാന്ധി ഒരു ‘മിനിമൽ ആർട്ടി
സ്റ്റ്’ കൂടിയാണു്. ബൃഹത്തായതിെന ചുരുക്കിെകാണ്ടു്
സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളിേലക്കു കടന്നു െചല്ലുന്ന മഹാനായ ഒരു
കലാകാരൻ.

ഗാന്ധിയും വസ്തുക്കളും: ഉപ്പു്
ഇല്ലായ്മകളിേലക്കു വളരുന്നതാണു് ഗാന്ധിയുെട വസ്തു
ക്കൾ. ബുദ്ധെന്റ ‘മഞ്ഞപിഴിഞ്ഞു െഞാറിയുടുത്തുള്ള
പൂവാടയും, ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള മരേയാടും, ഒറ്റ
ച്ചിറകുള്ള വിശറിയും’ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണു് ഗാന്ധി
യുെട പ്രതീകങ്ങളും ആശയങ്ങളുമായി പരിണമിക്കു
ന്ന വസ്തുക്കളുെട േലാകം. േലാകത്തിൽ ബുദ്ധെന്റയും
ഗാന്ധിയുെടയുമായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന മൃദുവായ
കളിമണ്ണാണതു്. ഒരു ശില്പിയുെട ൈകകളിൽ കളിമണ്ണു്
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ചിറകുകളായി രൂപെപ്പടുംേപാെല
യുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണതു്. വസ്തുക്കൾ പലേവഷങ്ങ
ളിൽ ആശയങ്ങളുെട രൂപെമടുത്തു പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു.
ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരിലും വസ്തുക്കളിലും നിരന്തരമായ ധ്യാ
നത്തിലൂെട ഗാന്ധി േനടിെയടുത്ത രാസവിദ്യയാണതു്.
സൂക്ഷിച്ചു േനാക്കിയാൽ ഒരു മരെത്ത െവട്ടാേന േതാ
ന്നില്ല. മഴുവിെന കുേറദിവസം ധ്യാനിച്ചാൽ മഴുവിെന്റ
മൂർച്ച കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞു വരും. ഗാന്ധിയുെട ൈകകളിൽ
ഉപ്പു് ഒരു കലാപശാലയായി മാറുന്ന രാസവിദ്യ.

റിൽെകെയക്കുറിച്ചു ഒരു കഥയുണ്ടു്. കുേറക്കാലം െഫ്ര
ഞ്ച് ശില്പി േറാഡാെന്റ (Auguste Rodin) െസക്രട്ടറിയാ
യിരുന്നു കവി. വളെരക്കാലമായി കവിതെയഴുവാൻ ബു
ദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന കവി നല്ല വിഷമത്തിലുമായിരുന്നു. ഉറവ
വറ്റിേയാ എന്നു് ഇടതു െനഞ്ചിൽ പരതിേനാക്കുന്ന കാ
ലം. റിൽെക േറാഡാെന്റ മുന്നിൽ തെന്റ ജീവിതം വഴി
മുട്ടി നിൽക്കുന്ന വിഷമാവസ്ഥ അറിയിച്ചു. പലകാലങ്ങ
ളിൽ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ തെന്റയുള്ളിലും സംഭവിക്കു
ന്ന സർപ്പം െകാത്തിയാെലന്നേപാെല നീറുന്ന വിഷ
ബാധെയക്കുറിച്ചു േബാധവാനായിരുന്നു ശില്പി.
അയാൾ റിൽെകേയാടു പറഞ്ഞു: ‘അടുെത്താരു മൃഗ
ശാലയുണ്ടു്. അവിെട കൂട്ടിനുള്ളിൽ സദാ ജാഗരൂഗ
നായ ഒരു പുള്ളിപ്പുലിയും. മുന്നിൽ െചന്നുനിന്നു മൃഗ
െത്തത്തെന്ന വളെരക്കാലം നിരീക്ഷിക്കുക. വല്ലതും
കിട്ടിയാലായി. പ്രതീക്ഷ ൈകെവടിയരുതു്, വിടാെത
പിടിച്ചു നിൽക്കുക. ഇനി അഥവാ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നി
െല്ലങ്കിേലാ, നിങ്ങൾ ഒരു കവിേയയല്ല എന്നു തീരുമാ
നിച്ചുെകാള്ളുക’.
േറാഡാെന്റ കുറിപ്പടി പ്രകാരം റിൽെക േഘാര മൃഗത്തി
െന്റ മുന്നിൽ െചന്നു നിന്നു. ദിവസങ്ങൾക്കുേശഷം പു
ള്ളിപ്പുലി കൂടു തകർത്തു പുറത്തു വന്നു് റിൽെകയുെട േപ
നത്തുമ്പിൽ ഒരു കവിതയായി പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു.
ഈ കഥയുെട സാരം പറയുന്നതു് വസ്തുക്കെളേയാ, മനു
ഷ്യേരേയാ, മൃഗങ്ങെളേയാ നിരീക്ഷിക്കുവാനാണു്. നിരീ
ക്ഷിച്ചുകിട്ടുന്ന ജ്ഞാനമാണു് കലയും കവിതയും. അതു
തെന്നയാണു് രാഷ്ട്രീയവും ജീവിതവും. ബുദ്ധനും ഇതു
തെന്നയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നതു്. വളെരെച്ചറിയ
കടുകുമണിയിയിൽ േപാലും മരണത്തിെന്റയും ജീവിത
ത്തിെന്റയും രഹസ്യങ്ങളുണ്ടു്. േദഹം ചുരുക്കി െചറുതാ
വുക. ഉടയാടകളും അലങ്കാരങ്ങളും അഴിച്ചു കളഞ്ഞു
വസ്തുക്കെള കണ്ടുെകാണ്ടിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കു ജീവിത
ത്തിേലക്കു് േമാക്ഷം ലഭിക്കും.

ഗാന്ധിയും വസ്തുക്കളും: ചർഖ
‘ഞാൻ, മാർഗ്രറ്റ് ബുർെക ൈവറ്റ്… േലാകപ്രശസ്ത

മായ ൈലഫ് ന്യൂസു് മാഗസീനിെന്റ സ്റ്റാഫ് േഫാേട്ടാ
ഗ്രാഫറായിരുന്നു. 1945-ൽ നാസി േകാൺെസൻേട്ര
ഷൻ ക്യാമ്പുകളിെല ദയനീയ ദൃശ്യങ്ങൾ ആദ്യമായി
േരഖെപ്പടുത്തിയ േഫാേട്ടാഗ്രാഫർ ഞാനായിരുന്നു.
ഒെരാറ്റ ക്ലിക്കുെകാണ്ടു് ഗാന്ധിെയയും അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ചർഖെയയും േലാകം മുഴുവൻ അറിയിച്ചയാൾ. ഞാൻ
ഗാന്ധിെയ കാണുവാനായി പൂനയിെല, െതാട്ടുകൂടാത്ത
വരുെട േകാളനികളുെട മധ്യത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന
ഗാന്ധി ആശ്രമത്തിൽ െചല്ലുേമ്പാൾ എനിക്കറിയില്ലാ
യിരുന്നു, അേദ്ദഹത്തിെന്റ പരശ്ശതം െസക്രട്ടറിമാരിലൂ
െട കടന്നുേപായി അനുവാദം വാേങ്ങണ്ടതുണ്ടു് എന്നു്.
അവസാനമായി ചീഫ് െസക്രട്ടറിെയ കൂടി കണ്ടുകഴി
ഞ്ഞേപ്പാൾ, െവളുത്ത ഖാദി വസ്ത്രത്തിൽ മുങ്ങി, കണ്ണട
ധരിച്ച ചീഫ് െസക്രട്ടറിേയാടു് ഗാന്ധിയുെട ചിത്രങ്ങെള
ടുക്കാൻ അനുവാദം േചാദിച്ചു.
‘നിങ്ങൾക്കു നൂൽനൂൽക്കാനറിയുേമാ?’ എന്നു് ഗാന്ധി
യുെട ശബ്ദത്തിൽ െസക്രട്ടറി തിരിച്ചു േചാദിച്ചു.
‘ഞാൻ ഗാന്ധിേയാെടാത്തു നൂൽനൂൽക്കാൻ വന്നതല്ല,

ഗാന്ധി നൂൽനൂൽക്കുന്നതിെന്റ ചിത്രെമടുക്കാൻ വന്ന
താണു്’. ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു.

‘നൂൽനൂൽക്കുന്നതിെന്റ പ്രാേയാഗിക ജ്ഞാനം നി

ങ്ങൾക്കില്ല എങ്കിൽ എങ്ങിെനയാണു് ചർഖയുെട അന്ത
രാർത്ഥം മനസ്സിലാവുന്നതു്?’ പിന്നീടു് പരിചയമായ ഗാ
ന്ധി തെന്നയാണു് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നെതന്നു് എനിക്കു
േതാന്നി.
‘എനിക്കു തിരക്കുണ്ടു്’, ഇന്ന് ൈവകുേന്നരം തെന്ന െന
ഗറ്റീവ് ഫിലിം എയർ േപാർട്ടിെലത്തിക്കണം. എന്നാ
േല ൈലഫ് മാഗസിനിൽ ചിത്രം അടിച്ചു വരൂ’ എെന്ന

ല്ലാം പറഞ്ഞുേനാക്കിെയങ്കിലും പുതിയ ഗാന്ധി വഴങ്ങു
ന്നില്ല.

‘േഫാേട്ടാെയടുക്കുന്ന പണി നിർത്തി നൂൽനൂൽക്കാനാ
േണാ നിങ്ങളാവശ്യെപ്പടുന്നതു്?’ ഞാെനെന്റ അവസാ
നെത്ത അസ്ത്രെമടുത്തു അയാൾക്കു് േനെര വിട്ടു.
‘അെത, അതു തെന്നയാണു് എെന്റ ആഗ്രഹം’. െസക്ര
ട്ടറി പറഞ്ഞു. ‘നിങ്ങൾ അതു് പഠിേക്കണ്ടിവരും ഗാന്ധി
െയ അറിയുവാൻ’
‘എത്ര സമയം േവണ്ടിവരും നൂൽനൂൽക്കുന്നതു പഠിക്കു
വാൻ?’
‘അതു നിങ്ങളുെട കഴിവും ബുദ്ധിയും അനുസരിച്ചിരിക്കും’.
െസക്രട്ടറിയുെട മറുപടികൾ ക്ഷണത്തിലായിരുന്നു.

ആ ൈവകുേന്നരം തെന്ന മാർഗ്രറ്റ് ബുർെക ൈവറ്റ്
ചർഖയിൽ നൂൽനൂൽക്കാൻ പഠിച്ചതിനുേശഷം മാത്ര
മാണു് ഗാന്ധിയുെട േഫാേട്ടാഗ്രാഫ് എടുക്കുവാൻ അനു
മതി കിട്ടുന്നതു്. ഇന്നു േലാകപ്രശസ്തമായ ആ േഫാേട്ടാ
ഗ്രാഫിലും ഗാന്ധി താെഴയാണിരിക്കുന്നതു്. പത്രക്കുറി
പ്പുകളുെട ക്ലിപ്പിങ്സ് പരിേശാധിക്കുകയാണു് ഗാന്ധി.
മുന്നിൽ മാർഗരറ്റ് ബുർെക ൈവറ്റ് പഠിച്ചു ശീലിച്ച, ചുറ്റി
ലും ശാഖകൾ വിടർത്തിയ ഒരു െചറിയ േബാധിവൃക്ഷം
േപാെല, ചർഖ… ’

ഗാന്ധിയും വസ്തുക്കളും: കേസരകൾ
സബർമതി ആശ്രമത്തിെല ഹൃദയകുഞ്ജിനകേത്തക്കു്
കടന്നാേലാ ഗാന്ധിയിലൂെട വലിയ വസ്തുക്കൾ െചറു
താകുന്നതു കാണാം. വസ്തുക്കൾ ഗാന്ധി എഡിറ്റു െച
യ്തു െചറുതാക്കുന്നതാണു്. ആട്ടിൻപാൽ േപാെല െവളു
ത്ത വിരിയിട്ട കിടക്കകൾ. കട്ടിലിെന്റ ഉയരം പല ഇഞ്ചു
കളായി ഗാന്ധി കുറച്ചു. മനുഷ്യശരീരം ഭൂമിേയാടു് ഏറ്റ
വും അടുത്തായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം, കട്ടിലു
കൾക്കു് കാലുകൾ ഇല്ലാെതയായി. അരികത്തുള്ള എഴു
ത്തു േമശയും കിടക്കയും തമ്മിൽ വലിയ ഉയരവ്യത്യാ
സമില്ല. കൃതഹസ്തനായ ഒരു ഡിൈസനറുെട കലയിൽ
എന്നേപാെല ഗാന്ധിയുെട വസ്തുക്കൾ ഉയരം ക്രമീകരി
ച്ചു് അതീവ ഭംഗിയുള്ളതായിത്തീർന്നു.
വാസ്തുശില്പിയും ഡിൈസനറുമായിരുന്ന െജറിറ്റ് റീറ്റ്
െവൽഡ് (Geritt Rietveld) തെന്റ അതിപ്രശസ്തമായ
കേസര ഡിൈസൻ െചയ്യുന്നതു് 1918-ലാണു്. നീലയും
മഞ്ഞയും ചുവപ്പും നിറങ്ങളുള്ള പ്രൗഢമായ ഒരാധുനിക
സിംഹാസനമാണതു്. ഇന്നു് ന്യൂേയാർക്കിെല മ്യൂസി
യം ഓഫ് േമാേഡൺ ആർട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഈ
ആധുനിക ഡിൈസനിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയുേമാ എന്നു്
ആർക്കും ശങ്ക േതാന്നും. ‘ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാ
ത്ത കേസരയിൽ ഞാനിരിക്കുേമ്പാൾ’ എന്നു തുടങ്ങു
ന്ന ഒരു നാലുവരി ആധുനിക കവിത റിറ്റ്െവൽഡിെന്റ
കേസരയുെട പിൻഭാഗത്തു എഴുതിെവച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കേസരകളിലാേണാ നാ
മിരിക്കുന്നതു് ? കേസരകൾക്കു് െവളുത്തവനും കറുത്ത
വനും എന്നേപാെല നിറങ്ങൾ ആവശ്യമാേണാ? േത
ക്കിൻ തടിയിേലാ ഈട്ടിയിേലാ തീർത്ത ചാരുകേസ
രയിലിരുന്നു വായിക്കുേമ്പാൾ നിലമ്പൂരും ആമേസാ
ണും നിങ്ങളുെട പുസ്തകത്താളുകളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടു
ന്നുേണ്ടാ? േലാകത്തിെല ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച കേസര
കളിെലാന്നായ, ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി ഡിൈസൻ
െചയ്ത ദിവാനി ഖാസിെല മയൂരസിംഹാസനം, അതു്
േമാഷ്ടിച്ച കള്ളന്മാർക്കും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാേണാ?
ആ കേസര ഉണ്ടാക്കുവാനായി െബ്രഹ്തു് േചാദിച്ചതു
േപാെല ഒെരാറ്റ ആശാരിേപാലും ഉണ്ടായിരുന്നിേല്ല?
കേസര ഒരാശയമാണു്. അതു് അേനകമേനകം േചാ
ദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുന്നു.
കേസര എന്ന ആശയത്തിെന്റ നാലു കാലുകളാണു്
ഗാന്ധി എന്ന ഫർണിച്ചർ ഡിൈസനർ െവട്ടികുറച്ചതു്.
ഗാന്ധി ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യെന താേഴയ്ക്കു െകാണ്ടുേപായി.
ഡയസിേലക്കു കയറി താേഴയ്ക്കു േനാക്കി സംസാരിക്കു
വാൻ ഗാന്ധി മനുഷ്യെന അനുവദിച്ചില്ല. മനുഷ്യശിരസ്സു
കളുെട സ്ഥാനം േനർ േരഖയിലാക്കി.
േമശ, കേസര, തുടങ്ങിയ വീട്ടുപകരണങ്ങളുെട ഡി
ൈസൻ വ്യക്തി, കുടുംബം, സാമൂഹ്യാവസ്ഥ എന്നിവ
തമ്മിലുള്ള ബന്ധമനുസരിച്ചു അതിേവഗത്തിൽ മാറി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. േതക്കിൽ പണിതീർത്ത കേസ
രയും, ഊൺേമശയും, അലമാരകളുെമല്ലാം അടങ്ങി
ഇരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവയല്ല, അവയ്ക്കു സ്ഥാനഭ്രംശം
സംഭവിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. രൂപമാറ്റം വന്നുെകാണ്ടി
രിക്കുന്നു. ചിലതു് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. പണ്ടുണ്ടായി
രുന്നേതയല്ല ഇേപ്പാൾ. ഒരു ചാരുകേസര, കയ്യുകൾ
കാലുകളിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്നില്ല. നാലു കാലുകളുണ്ടായി
രുന്ന സ്ഥാനത്തു എട്ടുകാലുകൾവന്നു. ചിലേപ്പാഴതു
മൂന്നുകാലുകളും പിന്നീടതു് ഒറ്റക്കാലുമായും പ്രത്യക്ഷെപ്പ
ട്ടു. ചിലതു് കാലുകളില്ലാെതയും. ബഹുരൂപിയും ബഹു
ശരീരിയുമായ കേസരകൾെക്കാപ്പം പ്രതാപികളായ
ചക്രവർത്തിമാരുെട കാലെത്ത അംഗൈവകല്യം ബാ
ധിച്ച സിംഹാസനങ്ങളും നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. െകാ
ളംബിയൻ കലാകാരി േഡാറിസ് സൽസിേഡാ (Doris
Salcedo) യുെട ഇൻസ്റ്റേലഷനിെല കേസരകൾ േപാ
െല നിയമമന്ദിരത്തിെന്റേയാ പാർലെമന്റിെന്റേയാ െന
റുകയിേലക്കു് ഉടുമ്പുകെളേപ്പാെല കേസരകൾ കയറി
പ്പറ്റി. ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും തീവ്രേവഗതേയാെട
മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
േപാൾ െസസാൻ (Paul Cézanne) പറഞ്ഞതുേപാെല
‘േവഗമാകെട്ട, എല്ലാം മാറിെക്കാണ്ടിരിക്കുയാണു്. ആ
പർവതെത്ത േനാക്കൂ, അെതാരിക്കൽ തീയായിരുന്നു’.

ഗാന്ധിയും വസ്തുക്കളും:
നിജാദിെന്റ ഇഷ്ടികകൾ
വസ്തുക്കളുെട രൂപമാറ്റെത്തകുറിച്ചാണു് നിജാദിെന്റ ജീ
വിത കഥയും പറയുന്നതു്. ഭൂമിയിെല എല്ലാ മനുഷ്യരു
െടയും കഥകൂടി ഇതു് പറയുന്നുണ്ടു്. നിജാദ് ഇറാഖിെല
ഒരു േലാഹപ്പണിക്കാരനാണു്. വളെര െചറുപ്പത്തിേല
അയാൾ പഠിച്ച പണിയാണു് ഉരുകിയ േലാഹത്തിൽ
നിന്നുള്ള വാർപ്പുനിർമ്മാണം. നിജാദിനു് ഇറാഖ് യു
ദ്ധത്തിെന്റ സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ േവരുകളുണ്ടാ
യി. തകർന്ന േബാംബുകളും, ൈമനുകളും, ബുള്ളറ്റുക
ളും, വിമാനങ്ങളും, ടാങ്കുകളുെട അവശിഷ്ടങ്ങളും ഉരു
ക്കി നിജാദ് ചതുരക്കട്ടകൾ നിർമ്മിെച്ചടുക്കുന്നു. ഈ
ഇഷ്ടികകൾ പിെന്നയും ഉരുക്കി പുതിയ നിർമ്മാണത്തി
നായി അയാൾ ൈചനയിേലക്കു കയറ്റി അയക്കുന്നു.
ൈചനയിൽ േലാഹക്കട്ടകൾ വീണ്ടുമുരുകി ആയുധങ്ങ
ളും മറ്റു വസ്തുക്കളുമായി സംഹാരത്തിെന്റ ദുർേദ്ദവതക
ളായി േവഷം മാറുന്നു. വസ്തുക്കളുെട വിചിത്രമായ ഈ
രൂപമാറ്റത്തിലൂെട നിജാദ് ധനികനായി. ഒരു സാധാ
രണ വാർപ്പുനിർമ്മാണക്കാരനു കിട്ടാവുന്നതിലധികം
പണം അയാൾ സമ്പാദിച്ചു. ഓേരാ ഇഷ്ടികവാർപ്പി
ലും അയാൾ പുതിയ അറിവുകൾ സമ്പാദിച്ചുെകാണ്ടി
രുന്നു. അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളിെലാന്നു്
യുദ്ധാവശ്യത്തിനായി മുപ്പേതാളം രാജ്യങ്ങൾ ഇറാഖി
നു് േബാംബുകളും, േതാക്കുകളും, ടാങ്കുകളും സൈപ്ല
െചയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുെവന്നാണു്. പിന്തിരിഞ്ഞു േനാക്കി
യേപ്പാൾ അയാൾക്കു മനസ്സിലായതു് വലിയ പള്ളിമ
ണികൾ ഉരുക്കിയ േലാഹം െകാണ്ടായിരുന്നു ആയുധ
ങ്ങൾ നിർമിച്ചിരുന്നതു് എന്നാണു്. സമകാലീന കലാ
കാരൻമാർ (നിജാദിെന്റ ഇഷ്ടികകൾ ഉരുക്കിയുണ്ടാ
ക്കിയ ഒരു മണി ഞാൻ പെങ്കടുത്ത 56 െവനീസ് ബിയ
നാെലയിലുണ്ടായിരുന്നു) നിജാദിൽ നിന്നു േലാഹക്ക
ട്ടകൾ വാങ്ങി യുദ്ധങ്ങൾെക്കതിരായി പള്ളിമണികൾ
നിർമിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. വസ്തുക്കളുെട വിചിത്രമായ
പകർന്നാട്ടങ്ങളാണു് യുദ്ധത്തിനാവശ്യമായ ആയുധ
ങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതു്. ഇതിനു േനേരവിപരീത ദിശയി
േലക്കാണു് ഗാന്ധിയുെട വസ്തുക്കൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതു്.
ഗാന്ധിയിലും വസ്തുക്കൾ ആയുധങ്ങൾ തെന്ന. ഗാന്ധി
യുെട േദവാലയത്തിെല മണികൾ മുഴങ്ങുന്നതു് നിങ്ങൾ
േകൾക്കുന്നിേല്ല?

സമകാലീന കലയും ഒരു തരം ധ്യാനമാണു്. കലാകാ
രൻ വസ്തുക്കെള സൂക്ഷിച്ചുേനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
പർവതം ഒരിക്കൽ തീയായിരുന്നു എന്നു് െസസ്സാെന
േപ്പാെല അയാൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണു് കാമറെയ
തെന്ന നിരീക്ഷിച്ചു െകാണ്ടിരുന്ന യാസുജിേറാ ഒസു
(Yasujirō Ozu) കാമറയുെട മൂന്നു കാലുകൾ (tripod)
െവട്ടി ഉയരം കുറച്ചു. ഗാന്ധിെയേപ്പാെല ഒസുവും നി
ലത്തിരുന്നുെകാണ്ടാണു് ജീവിതെത്ത നിരീക്ഷിച്ചതു്.
നിരീക്ഷണത്തിനു് അത്യന്താേപക്ഷിതമല്ലാത്ത എല്ലാം
തെന്ന അയാൾ കാമറയിൽനിന്നും എടുത്തുമാറ്റി. ജീ
വിതാവസാനം വെര അമ്പത്തിമൂന്നു സിനിമകെളടു
ത്തിട്ടുള്ള ഒസു ആദ്യസിനിമ മുതൽ, ഗാന്ധി വസ്ത്രങ്ങൾ
ഓേരാന്നായി അഴിച്ചുമാറ്റുേമ്പാെല തെന്റ സിനിമയിൽ
നിന്നു് ആടയാഭരണങ്ങൾ അഴിച്ചുമാറ്റി. കാമറയുെട
പാനിങ്ങും, േട്രാളി േഷാട്ടുകളും അടക്കമുള്ള എല്ലാവിധ
‘ചലന സാധ്യതകളും’ ഓേരാന്നായി അയാൾ എടുത്തു
കളഞ്ഞു. കാമറ ജീവിതംേപാെല തെന്ന സുതാര്യമായ
ഒരവയവമായി. യുദ്ധാനന്തര ജാപ്പനീസ് കുടുംബജീവി
തം േയാജിക്കുന്നതും തകരുന്നതും ഒസു തെന്റ നഗ്ന
മായ കാമറയിലൂെട ചിത്രീകരിച്ചു. ഗാന്ധിെയേപാെല
ഒസു ജീവിതത്തിെന്റ െചറുതുകളിേലക്കു വളർന്നുെകാ
ണ്ടിരുന്നു.

ഗാന്ധിയും വസ്തുക്കളും: അതിർത്തികൾ
സാദത്തു് ഹസ്സൻ മേന്റാ യുെട ഒരു കുഞ്ഞു കഥയുണ്ടു്.
വായിച്ചു കഴിയുേമ്പാൾ ആ കഥ ഉള്ളിൽ വളർന്നു െകാ
ണ്ടിരിക്കും. ആ വളർച്ച സാകൂതം ഉറ്റുേനാക്കിെക്കാ
ണ്ടിരിക്കുകയാണു് എഴുത്തുകാരനായ മേന്റാ. ഇന്ത്യപാകിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തിെന്റ കഥകെളഴുതിയ മേന്റാ
അക്ഷരങ്ങളുെട വിള്ളലുകൾക്കിടയിലൂെട വായനക്കാ
രെന േനാക്കുന്നു. മരം െകാണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ െപട്ടി
യാണു് കഥയിെല േകന്ദ്ര കഥാപാത്രം. ലൂയി ബുനുവ
ലിെന്റ ഒരു സിനിമയുെട ൈടറ്റിലിെന ഓർമിപ്പിക്കുന്ന
(That Obscure Object of Desire) ഒരു വിഷമ ചതുര
മാണു് െപട്ടി. അതു കിട്ടിയ ഒരാൾ തെന്നെക്കാണ്ടതു്
ഒറ്റയ്ക്കു െപാക്കിെയടുക്കാനാവിെല്ലന്നു മനസ്സിലാക്കി
സഹായത്തിനു് കരുത്തനായ ഒരാെള വിളിക്കുന്നു.
െപട്ടിക്കുള്ളിൽ േമാഹിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുണ്ടു്. ഒരു
വസ്തുവിനുള്ളിൽ അേനകം വസ്തുക്കൾ. ബുനുേവലിെന്റ
കഥാപാത്രം തിരയുന്ന അേനകമേനകം ഉൾകിണറു
കളുള്ള അത്യഗാധമായ ഒരു കിണർ. െപട്ടിക്കുള്ളിെല
േമാഹവസ്തുക്കൾ രണ്ടായി പങ്കിെട്ടടുക്കാെമന്നവർ തർ
ക്കങ്ങൾെക്കാടുവിൽ തീരുമാനിക്കുന്നു. െപട്ടി തുറന്ന
േപ്പാൾ അതിൽ നിന്നും നീണ്ട വാളുമായി ഒരു മനുഷ്യൻ
പുറത്തുവന്നു. ഉടെനതെന്ന അയാൾ െപട്ടിയുെട രണ്ടവ
കാശികെളയും വാളുെകാണ്ടു് നാലായി ഭാഗിച്ചു. െപട്ടി
െയ അറിയാനായി മാേന്റാ കഥെയഴുതുകയാണു്. െപ
ട്ടിക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യയുെട പരശ്ശതം വർഷങ്ങളുെട ചരിത്ര
മുണ്ടു് എന്നു് അയാൾക്കറിയാം. െപട്ടിക്കുള്ളിെല കിരാ
തനായ വാേളന്തിയ മനുഷ്യൻ പുറത്തുവന്നു തെന്നയും
വിഭജിക്കുെമന്നും. ഗൗളിയുെട മുറിഞ്ഞ വാലുേപാെല
അതിർത്തികൾക്കപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന തെന്റ തലേയയും
േനാക്കിെകാണ്ടു് ശിഷ്ടകാലം കഴിേയണ്ടിവരുെമന്നും
കഥെയഴുതുന്നതുെകാണ്ടു് മേന്റായ്ക്കറിയാം. അതു് തെന്ന
യായിരുന്നു മേന്റായുെട ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതും.
മരണംവെരയും ലാേഹാറിലിരുന്നു മേന്റായുെട ശരീരം
േബാംബയിെല തെന്റ തലയിേലയ്ക്കു േനാക്കിെകാണ്ടി
രുന്നു.

ഓേരാ വസ്തുവിെനയും അറിയുന്നതാണു് അതിെന കീ
ഴടക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം. ഗാന്ധിയിൽ അതു് ‘സ്വരാ
ജ്യം’ േനടാനുള്ളവഴിയാണു്. മനസ്സിെനയും ശരീരെത്ത
യും ഏകാഗ്രമാക്കി വസ്തുവിെന ഗാന്ധി അറിയുകയാ
ണു്. േചാദ്യേപപ്പറുകൾ സ്വയം തയ്യാറാക്കി ‘പരീക്ഷ
കൾക്കു് ’ ഉത്തരെമഴുതുകയാണു്. അജന്തയിെല േബാ
ധിസത്വൻ താമരപ്പൂവിെന േനാക്കുംേപാെല ഗാന്ധി
വസ്തുവിെന േനാക്കുന്നു. സമുദ്രതീരത്തു മെറ്റാരു െവൺ
സാഗരം േപാെല പടർന്നുകിടക്കുന്ന ഉപ്പു് എന്ന ആയു
ധെത്ത ൈകക്കുള്ളിെലാതുക്കി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. സ്വന്തം
ശരീരെത്ത അറിയുവാനായി നിരാഹാരനാവുന്നു. സ്വ
ന്തം ജനതെയ മനസ്സിലാക്കുവാനായി ലേങ്കാട്ടിയണിയു
ന്നു. േലാകത്തിെല ൈവരുധ്യങ്ങൾ കണ്ടറിയുവാനായി
രണ്ടു സ്ഫടിക േഗാളങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച കണ്ണട ധരിക്കുന്നു.
മഹാത്മാഗാന്ധി ഇേപ്പാഴും വസ്തുക്കെള, അറിയുകയാ
ണു്, േലാകെത്ത മനസ്സിലാക്കുകയാണു്.

ദൂബായിെല 1 + 1 ഗാലറിയിൽ “ഗാന്ധിയും വസ്തുക്കളും” പ്രദർശിപ്പിച്ചേപ്പാൾ

□

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി
ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷ
നുകെളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.
എന്നിരിക്കിലും 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 ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

