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ഴിഞ്ഞ ലക്കം നിങ്ങൾ വായിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർ
ഭത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ സമാരാധ്യനായ സന്ദീപാ
നന്ദഗിരിയെ ചുട്ടെരിക്കാൻ ശ്രമം നടന്നത്. അതിനുശേഷം
ഇന്നുവരെയുള്ള സംഭവ ഗതികൾ എവിടെക്കാണ് നമ്മുടെ
നാട് പ�ോകുന്നത് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ്. ദേശീയപ്ര
സ്ഥാനത്തിന്റെ സമര�ോത്സുക കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ
ചുണ്ടുകളിൽ ഉരുവിട്ടിരുന്ന മന്ത്രം 'തമസ�ോമ ജ്യോതിർഗമയാ'
എന്നായിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനി
പ്പിച്ചിട്ടിപ്പോൾ 72 വർഷം കഴിയുന്നു. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായ
തിനുശേഷം പുതിയ ഭരണഘടനയുടെ പിൻബലത്തിലാണ്
ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ജീവിതം ഏതർത്ഥത്തിലും മുന്നോട്ട് പ�ോ
കുന്നത്. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനശില എന്നു
പറയുന്നത് സഹിഷ്ണുതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതാണ്.
ഇതറിയാവുന്നവർ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായ
ങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് എതിരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവൻ തന്നെ
തകർത്തു കളയാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തെ
കുറിച്ച് 'പുരപ്പുറത്തുകയറി' പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്
ഒരു തരത്തിലും നീതീകരിക്കാവുന്ന നടപടിയല്ല ഇത്. ഭരണ
ഘടന പാലിക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവർ അതിനു തയ്യാറാകു
മ്പോൾ വിശ്വാസികളെ അണിനിരത്തി അതിനു തടയിടാൻ
ശ്രമിക്കുന്നത് വിശ്വാസവും രാഷ്ട്രീയവും കൂട്ടിക്കുഴക്കാനുള്ള ശ്ര
മത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഓര�ോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും വിശ്വാസവും,
അവിശ്വാസവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത നമ്മുടെ നാടി
നുണ്ട്. എന്നാൽ വിശ്വാസത്തെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുക�ൊണ്ട്
നടത്തിക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവർത്തന
ങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ഭൂഷണമല്ല. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും
വിശ്വാസികളുടെയും അപ്പോസ്തലൻമാർ എന്നു പറയുന്നവർ
തന്നെയാണ് എല്ലാ ആരാധന ക്രമങ്ങളും നിയാമക രീതികളും
വെല്ലുവിളിച്ച് വെറും കൈയ�ോടെ 18-ാം പടി ചവിട്ടിയതും, ഒരു
സമരമുഖത്തെന്നപ�ോലെ പ�ോലീസുകാരന്റെ മൈക്ക് പിടിച്ചു
വാങ്ങി അണികളെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്തതും അഹങ്കാര
ത്തിന്റെയും താന്തോന്നിത്തത്തിന്റെയും മൂർത്തിമത്ഭാവമാണ്.
ഒരു തരത്തിലും നീതികരിക്കാനാവാത്ത ഇത്തരം ഹീനകൃത്യ
ങ്ങളെ തള്ളിപ്പറയാൻ ഒരു മടിയും കൂടാതെ മലയാളി മുന്നോട്ട്
വരുമ്പോഴാണ് അവർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സാംസ്കാരിക
കേരളത്തിന്റെ ഭാഗമാവുന്നത്.

പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന്
(സെക്രട്ടറി)

ചെയർമാന്റെ കത്ത്

നവ�ോത്ഥാനം കെട്ടുകഥയല്ല

അ

ന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും ജാതിവിവേചനങ്ങളുടെയും നീണ്ട ചരി
ത്രത്തെ മറികടക്കാനും പുതിയ മാനവികബ�ോധത്തിലേക്ക്
ഉണരാനും നമ്മെ പരിശീലിപ്പിച്ചത് നവ�ോത്ഥാനമൂല്യങ്ങളാണ്. മഹാപ്ര
ളയത്തിനുശേഷം, ആ മാനവികതാബ�ോധം കുറേക്കൂടി തെളിഞ്ഞുവന്നു.
എന്നാൽ അതിവേഗം ആ തെളിച്ചത്തിന് മങ്ങലേൽക്കുന്ന വാർത്തക
ളും വന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തായിരുന്നു നവ�ോത്ഥാനം നമുക്ക് തന്ന
പാഠങ്ങളെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ് ഇത്. ഒപ്പം
ഭരണഘടന പൗരനു ഉറപ്പുതരുന്ന സാമൂഹിക മൂല്യങ്ങളെകുറിച്ചും വീണ്ടും
വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ നാമ�ോ
ര�ോരുത്തരും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരുമാണ്. സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം, ഭക്ഷണ
സ്വാതന്ത്ര്യം, ആരാധനാസ്വാതന്ത്ര്യം, സാമൂഹികസമത്വം തുടങ്ങി ഇന്ന്
നാം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം ജനാധിപത്യമൂല്യങ്ങളെയും കുറിച്ച്
ഉദ്ബ�ോധിപ്പിച്ച മനുഷ്യാവകാശസമരങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. അറുപത്
പിന്നിട്ട കേരളം, അതിന്റെ നിറവിലാണ് ല�ോകത്തെ അഭിസംബ�ോധന
ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കലയും സാഹിത്യവും ഒക്കെ സാംസ്കാരികമായി
ഉന്നതിയെലെത്തുന്നതും ഇതേ നവ�ോത്ഥാനമൂല്യങ്ങൾ പിൻപറ്റിക്കൊ
ണ്ടാണ്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം സാമൂഹികവിഷയങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും
കലയ്ക്ക് വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. അത�ൊരുപക്ഷേ, ചിത്രത്തില�ോ ശിൽപത്തി
ല�ോ നേരിട്ട് പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒന്നാകണമെന്നില്ല. കലാപ്രവർത്തനം
തന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിൽ മതേതരവും, ജനാധിപത്യപര
വും സാമൂഹികപരവുമായ പ്രവൃത്തിയായി നിലനിൽക്കുന്നതു കൂടിയാണ്.
അങ്ങനെ ആയിരുന്നുക�ൊണ്ട് മാത്രമേ കലയ്ക്ക് സൗന്ദര്യമായി നിലനിൽ
ക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. കലയിലെ സൗന്ദര്യമെന്നത് അതിന്റെ ബാഹ്യ
രൂപങ്ങളില�ോ നിറപ്രയ�ോഗങ്ങളില�ോ അല്ലെന്നും അത് വിശാലമായ
അർത്ഥത്തിൽ സമൂഹം ആർജ്ജിച്ചെടുത്ത ജീവിതമൂല്യങ്ങൾ കൂടി പ്രതി
ഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും നമുക്കറിയാം. അതിനാൽ കലാപ്രവൃത്തി
സമൂഹത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം മന�ോഭാവങ്ങളെയും ചെറുത്തു
ത�ോൽപ്പിക്കാനും സർഗാത്മക-സൗന്ദര്യ സംസ്കാരത്തിനായി പ�ോരാ
ടാനുമായി പാകപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഓര�ോ കലാകാരന്മാരുടെയും കലാകാരി
കളുടെയും കർത്തവ്യമാണെന്നും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കാം.
സ്നേഹാദരങ്ങള�ോടെ,

നേമം പുഷ്പരാജ്
(ചെയർമാൻ)

കലാചിന്തകൾ

അതാതുകാലത്തെ
സമകാലികത

വിജയകുമാർ മേന�ോൻ

ഏ

തു കാലത്തെ സമകാലികതയും അതാതു
സ്ഥലകാലത്തെ ഭാഷയിൽ - ഏതു
ഭാഷയിലും (ദൃശ്യം, ശ്രാവ്യം, ലിഖിതം, ശരീരം)
- പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ ഭാഷതന്നെ ചിഹ്നമാ
യിത്തീരുന്നു. ചരിത്രാതീത കാല സംസ്കാരം
അന്നത്തെ ദൃശ്യഭാഷ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീടു
വന്ന ഓര�ോ പരിണാമ ഘട്ടവും രേഖപ്പെടുത്തു
ന്നത് ഭാഷയിലൂടെയാണ്. ആശയവും ചിന്തയും
വൈകാരികതയും ചിഹ്ന ഭാഷയിലൂടെയാണ്
എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നരവംശശാസ്ത്ര
വും പുരവസ്തുപഠനവും കലാചരിത്രവും അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ ഓര�ോ കാലത്തെ മുദ്രാക്ഷരങ്ങളാകുന്നു.
വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റം (behaviour) പ�ോലെ
സംസ്കാരത്തിനും പെരുമാറ്റ സവിശേഷതകൾ
ഉണ്ട്. ഭാഷാശാസ്ത്രവും (Liniguistics) ഭാഷകളുടെ
താരതമ്യശബ്ദവ്യുൽപത്തി ശാസ്ത്രവും (Philodogy)
സാഹിത്യത്തിൽ പഠനവിധേയമാകുന്നു. അതിനു
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സമാന്തരമായി ദൃശ്യഭാഷയിലും പഠനങ്ങൾ ആവ
ശ്യമാണ്, അതു സംഭവിക്കുന്നുമുണ്ട്. ലളിതം,
സങ്കീർണ്ണം എന്ന പ്രാഥമിക വിഭജനം തുടങ്ങി
ഓര�ോ ശൈലീമാറ്റം വരെ സ്ഥലകാല നിബദ്ധ
മാണ്. സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ കുറഞ്ഞത് രണ്ടക്ഷങ്ങ
ളിലെ ഏതു ജീവിക്കും (organisam) നിലനില്പുള്ളൂ.
ത്രിമാനം (3rd dimension) സ്വാഭാവികമായും
അതിൽ ഉൾച്ചേരുന്നു. സംസ്കാരവും ഭാഷയും
എന്നും ജൈവമാണ്. സ്പർശവേദ്യവും അല്ലാത്ത
തും ആയ അസ്തിത്വം (Tangible and Intangible
existence) എന്നത് സംസ്കാരവും പൈതൃകവും
മാത്രമല്ല. അതു സൃഷ്ടിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷവും
കൂടിയാണ്. അത് അത്രക്ക് ശാസ്ത്രീയവും മാന
വികവും ജൈവപരവുമാണ്. സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ
മാനങ്ങൾ (dimensions) ഏറുമ്പോൾ അത് സം
സ്കാരത്തിന്റെ ഓര�ോ പാളി (layer) ആയിത്തീ
രും.

പരമ്പരാഗത വാർളി ചിത്രം

ചിത്രകലയിൽ

ഭാരതീയ ചിത്രകലയിൽ ആദ്യം മുതലേ
രണ്ടക്ഷങ്ങൾ (ലംബം, തിരശ്ചീനം) അതിപ്ര
ധാനമാണ്. ശില്പത്തിന്റെ മൂന്നാം മാനമായ
കനം (thickness) വ്യാപ്തത്തിൽ (volume/third
dimension) നിബദ്ധമാണ്. പകുതി കനം (half
thickness) കാണിക്കുന്ന അർദ്ധശില്പം/ചിത്രം
(relief) എവിടെയും ഒരു വലിയ സാദ്ധ്യതയാ
ണ്. ശൈലീകരണം ക�ൊണ്ട് വംശീയ കലകളും
(tribal arts) ഗ്രാമീണ/നാടൻ കലകളും (Village/
folk/native arts) സ്വഭാവ�ോക്തിയിൽ നിന്ന്
(Naturalism/Realism) അകന്നു നിൽക്കുന്നു.
ഗ്രാമ/ഗ�ോത്ര ജീവിതത്തിൽ അവർ അവരുടെ
വാസസ്ഥലത്തിനപ്പുറം പ�ോകുന്നത് ആദ്യകാ
ലത്ത് തീരെ കുറവായിരുന്നു. അതിനു സമാന്ത
രമായി അവരുടെ ചിത്രസ്ഥലവും ത�ൊട്ടടുത്ത
'ഇടങ്ങളേ' (locations) കാണിക്കാറുള്ളൂ. വാർളി,
മധുബനി, കുറുമ്പ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം അതാതിടത്തെ

രൂപവിന്യാസക്രമം (order of the particular
place/space) ആണ് ക്രോഡീകരിക്കുന്നത്.
വാർളി ചിത്രങ്ങളിലെ ആശയ മനുഷ്യരൂപം
(conceptual human form) ത്രിക�ോണം (triangle)
എന്ന ജ്യോമട്രി രൂപത്തിന്റെ അനന്ത സാ
ദ്ധ്യതകളാണ്. കുറുമ്പ ചിത്രങ്ങളിൽ നീലഗിരി
കാട്ടിലെ/ഗ്രാമത്തിലെ ചെറിയ സ്ഥല വിസ്തൃതി
മാത്രമേയുള്ളൂ. തേൻ എടുക്കുന്നതും ചക്ക പ�ൊ
ട്ടിക്കുന്നതും വിറകു ശേഖരിക്കുന്നതും വെള്ളം
ക�ൊണ്ടു വരുന്നതും ചിത്രപ്രതലത്തിൽ സ്ഥലം
വിട്ട് രൂപങ്ങൾ ഒരുക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അതെല്ലാം അവരുടെ നിത്യജീവിത സ്ഥല
ബ�ോധമാണ്. അമിത സ്ഥലമ�ോഹം അതിലില്ല.
എന്നാൽ പാശ്ചാത്യ നവ�ോത്ഥാന കാലത്തെ ചി
ത്രങ്ങളിൽ ചക്രവാളം ത�ൊടുന്ന സ്ഥലവിന്യാസം
(കാഴ്ചവട്ടം-Perspective) അവരുടെ അന്നത്തെ
സംസ്കാരത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. ക�ൊള�ോണി
യലിസത്തിന്റെ തുടക്കമാണത്. സമുദ്രം കടന്ന്
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ക�ോട്ടക്കൽ വെങ്കിട്ട തേവർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചുമർചിത്രം.

ജാതി/ഉപജാതികളെ അകറ്റി നിർത്തിയ സ്ഥലബ�ോധമാണ്
കേരള സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായ 'അടഞ്ഞ
സമൂഹം' കേരള ക്ഷേത്ര ചുമർചിത്രത്തിൽ 'തിങ്ങിവിങ്ങിയ' ചിത്ര
സ്ഥലവിന്യാസമായി. മറ്റാരെങ്കിലും പ്രവേശിച്ചാല�ോ എന്ന ഭയം
അടഞ്ഞ/അടച്ച സമൂഹത്തിന് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. എല്ലാ വാ
തിലുകളും അടച്ചു പൂട്ടിയ ഇടുങ്ങിയ മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം കേരള
ക്ഷേത്ര ചുമർചിത്രത്തിൽ ചിഹ്നമായി. മധുബനി ചിത്രങ്ങൾ സ്വാ
ശ്രയ തൃപ്തിയുടെ സ്ഥലവിന്യാസ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ കേരള ക്ഷേ
ത്രചുമർചിത്രസ്ഥലം 'സ്ഥലഭയം' എന്നതിന്റെ ചിഹ്നമായി.
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ചരിത്രവും കലയും സമകാലികതയും എല്ലാം
ഒരുമിക്കുന്ന ചിന്താഘടന മധുബനി ചിത്രസ്ഥല
വിന്യാസത്തിൽ കാണാം. തിങ്ങി വിങ്ങിയ
ചിത്രസ്ഥല വിന്യാസം അവരുടെ സ്വായശ്ര ജീ
വിത'യിട' (living place)ത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്.

കേരള ചുമർചിത്രം

മറ്റു ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ എത്താനുള്ള കച്ചവട/സാമ്രാ
ജ്യ/സ്ഥലമ�ോഹം ചക്രവാളത്തെ ഒരു ലക്ഷ്യമാ
യി കണ്ടു. പെരിസ്ക�ോപ്പ് (Periscope) കണ്ടുപി
ടിച്ചപ്പോഴാണ് സമുദ്ര ചക്രവാളം ശാസ്ത്രീയമായി
നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. കപ്പല�ോട്ടക്കാർക്ക്
പെരിസ്ക�ോപ്പ് (Periscope) കിട്ടുന്നതിനു മുൻപ്
അവരുടെ സ്ഥലമ�ോഹം ചിത്രകാരന്മാർ നവ�ോ
ത്ഥാന ചിത്രസ്ഥല വിന്യാസത്തിലൂടെ സാധ്യമാ
ക്കി.
സാമ്പത്തിക/സാമൂഹ്യ സ്വാശ്രയത്വം ഗ്രാമങ്ങ
ളുടെ (പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതീയ ഗ്രാമങ്ങളുടെ) സവി
ശേഷതയാണ്. മിത്തും യാഥാർത്ഥ്യവും മ�ോഹവും

കേരളത്തിൽ
ക്ഷേത്രചുമർചിത്രങ്ങളിൽ
(ക�ൊട്ടാര ചിത്രങ്ങളിലും) തിങ്ങി വിങ്ങിയ സ്ഥ
ലവിന്യാസമാണുള്ളത്. മധുബനി ജീവി തവും
കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രസംസ്കാരവും രണ്ടു ധ്രു
വങ്ങളിലാണ്. രണ്ടിന്റെയും സ്ഥലവിന്യാസ
ക്രമം തിങ്ങിവിങ്ങിയതായത് ചിത്രഭാഷയുടെ
സവിശേഷ സ്വഭാവമായി കണക്കാക്കണം.
ജാതി/ഉപജാതികളെ
അകറ്റി
നിർത്തിയ
(exclusive) സ്ഥലബ�ോധമാണ് കേരള സമൂഹ
ത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടാലും ദ�ോഷ
മുള്ളോർ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലം. ബ്രാഹ്മണർക്കും
അമ്പലവാസികൾക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും മറ്റു ചില
ജാതിക്കാർക്കും മാത്രമാണ് 'ക്ഷേത്രപ്രവേശനം'
ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായ 'അടഞ്ഞ
സമൂഹം' (closed society) കേരള ക്ഷേത്ര ചു
മർചിത്രത്തിൽ 'തിങ്ങിവിങ്ങിയ' (crowded
composition) ചിത്രസ്ഥലവിന്യാസമായി. മറ്റാ
രെങ്കിലും പ്രവേശിച്ചാല�ോ എന്ന ഭയം അടഞ്ഞ/
അടച്ച സമൂഹത്തിന് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ.
എല്ലാ വാതിലുകളും അടച്ചു പൂട്ടിയ ഇടുങ്ങിയ മന
സ്സിന്റെ സ്വഭാവം കേരള ക്ഷേത്രചുമർചിത്രത്തിൽ
ചിഹ്നമായി. മധുബനി ചിത്രങ്ങൾ സ്വാശ്രയ
തൃപ്തിയുടെ സ്ഥലവിന്യാസ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ
കേരള ക്ഷേത്രചുമർചിത്രസ്ഥലം 'സ്ഥലഭയം'
(horror vacuii) എന്നതിന്റെ ചിഹ്നമായി സ്വാശ്ര
യതൃപ്തിയുടെയും അപരഭയത്തിന്റെയും ചിഹ്നമാ
ണ് തിങ്ങി വിങ്ങിയ സ്ഥലവിന്യാസം (Crowded
composition) എന്നത് വൈരുദ്ധ്യമല്ല. ഐറണി
ആണെന്നു കണക്കാക്കാം. രവിവർമ്മയാണ്
അടഞ്ഞ സ്ഥലം തുറന്നത്, രവിവർമ്മാ ചിത്രങ്ങ
ളിൽ സ്ഥലം ചക്രവാളം കണ്ടു. മലയാള എഴുത്തു
ഭാഷയിൽ പദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഗദ്യത്തിലേക്കുള്ള
മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നത് അക്കാലത്താണ്.
യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഭാഷ ഗദ്യരചനയ�ോടെ
വളർന്നു. ധ്യാന ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിയിരുന്ന
ചുമർചിത്രം/കളം എന്നിവയിലെ ചിത്രസ്ഥല
വിന്യാസം രവിവർമ്മയിൽ ഗദ്യരചന സാഹി
ത്യത്തിൽ എന്ന പ�ോലെ യാഥാർത്ഥ്യ പ്രതീതി
സൃഷ്ടിച്ചു. ചന്തുമേന�ോന്റെ ഇന്ദുലേഖയും ശാരദയും
രവിവർമ്മാ ചിത്രങ്ങളുടെ സമകാലിക രചന
കളാണ്. ഇവിടെ സാഹിത്യവും കലയും ഒരേ
സംസ്കാരം ക്രോഡീകരിക്കുന്നു. അടഞ്ഞ/
അടച്ച സാമൂഹ്യസ്ഥലത്ത് വെളിച്ചം പരന്നു
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എന്ന് കേരള സാഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന
ത് ഗദ്യത്തിന്റെ ആവിർഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെ
ട്ടാണ്. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വെളിച്ചം പരന്നത്
രവിവർമ്മാചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. ക�ൊടുങ്ങല്ലൂർ
കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനെ പ�ോലുള്ളവർ വിവിധ
വിജ്ഞാന ശാഖകൾ മലയാളത്തിൽ വളരുന്നതി
നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഗദ്യത്തിന്റെ ശക്തി സ്വഭാ
വ�ോക്തിയുടെയും റിയലിസത്തിന്റെയും വികാസം
സാദ്ധ്യമാക്കി. പഠനങ്ങൾ ഏതു വിഷയത്തിലും
ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. കേരളത്തിന്റെ നവ�ോത്ഥാ
നം 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ തുട
ങ്ങിയെന്നും കണക്കാക്കുന്നു. രവിവർമ്മ അതിൽ
ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു.
അക്കാദമിക്ക് റിയലിസം എന്നു വിവക്ഷിക്ക
പ്പെടുന്ന രവിവർമ്മചിത്രങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബ�ോ
ധമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കാല്പനികമായി അവതരിപ്പിച്ചു.
പുരാണേതിഹാസങ്ങളുടെ പുതിയ പാഠങ്ങൾ
കഥകളി പ�ോലുള്ള രംഗകലകളിൽ ഉണ്ടായി
വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് സമകാലിക അവ
സ്ഥയിലേക്ക് സാഹിത്യരചനയും നാടകവും നീ
ങ്ങിയത് ഗദ്യത്തിലൂടെയാണ്. വൈജ്ഞാനിക
സാഹിത്യം വളർന്നതാണ് പുതിയ ആശയ
ങ്ങൾക്കു ഹേതുവായത്. പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ
വെളിച്ചമാണ് നവ�ോത്ഥാനം. അതിൽ വീക്ഷ
ണത്തിന്റെ കാഴ്ചവട്ടമുണ്ട്. അത് യാഥാതഥ്യം
ആണ്. ജാതിയെയും മതത്തെയും ആദ്ധ്യാത്മി
കതയെയും ആചാരങ്ങളെയും അയ്യാവൈകുണ്ഠ
സ്വാമി, ശ്രീ നാരായണഗുരു, ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ,
അയ്യങ്കാളി തുടങ്ങിയവർ എതിർത്തപ്പോൾ ചിന്ത
യുടെ ചക്രവാള കാഴ്ചകൾ മാറ്റിയെഴുതേണ്ടിവന്നു.
കാഴ്ചവട്ടം (perspective) മാറി. കുമാരനാശാൻ
ചട്ടങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് യാഥാ
തത്ഥ്യബ�ോധം വളർന്നതിന്റെ ഫലമായാണ്.
സ്വാതന്ത്ര്യബ�ോധമാണത്. അടഞ്ഞ വാതിലുകൾ
തുറന്ന് വെളിച്ചം അകത്തേക്കു കടത്തിവിട്ടു, രവി
വർമ്മാ ചിത്രങ്ങൾ പ�ോലെ അടഞ്ഞ സമൂഹത്തി
ന്റെ ഇരുട്ട് മാറുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വെളിച്ചം
കാണാൻ ഭയപ്പെട്ടവരും കണ്ണു മഞ്ഞളിച്ചവരു
മായ ഉന്നത ജാതിക്കാർ എതിർത്തത് അത്ഭുതമ
ല്ല. ഇന്നും അത്തരം എതിർപ്പ് ഉണ്ടല്ലൊ.
രവിവർമ്മയിലെ ജനാധിപത്യവും സ്വാത
ന്ത്ര്യബ�ോധവും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും സ്വാധീനി
ക്കാൻ കാരണം അതിലെ കാല്പനിക റിയലിസം
(Romantic Realism) ആണ്. ഇന്ന് രവിവർമ്മാ
ചിത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് അന്നുണ്ടായ
നവ�ോത്ഥാന വീക്ഷണത്തിന്റെ അടയാളമായി
വിലയിരുത്തുന്നത് അത്ഭുതമല്ല. ചിത്രകല സമൂ

ഹരിതലാവണ്യം എന്നതാണ് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം ദശക
ത്തിൽ യുവകലാകാര സമൂഹത്തിൽ പലരുടെയും ചിന്തക്ക് ശക്തി
നൽകുന്നത്. പ്രകൃതിയെകുറിച്ച് ഇത്രയധികം ആകുലപ്പെടുന്ന സമൂ
ഹമാണ് 2018 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രളയം അനുഭവിച്ചതും രക്ഷാ
പ്രവർത്തനം നടത്തിയതും. ജനങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന ആ സന്ദർഭം
അതിവേഗം ജാതി/മതശക്തികളാൽ ശിഥിലമാക്കിയതാണ് നാം
ഒക്ട�ോബർ മാസത്തിൽ കാണുന്നത്. യുവതലമുറ മാനവികതക്കും
പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടി പ�ോരടിക്കുന്നതും സ്വാതന്ത്ര്യ
ത്തിനുവേണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നതും വാദിക്കുന്നതും ചിത്രശില്പ ദൃശ്യഭാഷ
യിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബൃഹത് പ്രകൃതിലാവണ്യബ�ോധം ഉണ
രുന്നു. അത് ഇന്നത്തെ സമകാലികതയാണ്.

ഹത്തിന്റെ നേർക്കുനേരെയുള്ള കണ്ണാടിയാകുന്ന
അനുഭവമാണ് അതിലുള്ളത്. അതിലെ ശൈലി
ഏവരെയും ആകർഷിച്ചപ്പോൾ പുരാണേതി
ഹാസ കഥകളുടെ ചിത്രാഖ്യാനം എന്നപ�ോലെ
സമകാലിക സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യവും (Social
realism) കിളിമാനൂർ സ്ക്കൂൾ (രവിവർമ്മ, രാജാ
രാജവർമ്മ, മംഗളാബായി) ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ക�ൊയ്ത്തുകാരി, ജിപ്സികൾ, പാൽക്കാരി, നാട്ടുചാ
രായക്കട, പച്ചക്കറി വില്പനക്കാരി, ദാനം എന്നീ
കിളിമാനൂർ സ്ക്കൂൾ ചിത്രങ്ങൾ 20-ാം നൂറ്റാണ്ട്
തുടക്കത്തിലെ സ�ോഷ്യൽ റിയലിസത്തിന്റെ
അടയാളങ്ങളാണ്. കിളിമാനൂർ സ്ക്കൂളിന്റെ
സംഭാവന ചിത്രപ്രതലത്തിലെ പുതിയ ശൈലി/
ഭാഷാവിപ്ലവം മാത്രമല്ല. നവ�ോത്ഥാന വിപ്ലവവും
കൂടിയാണ്.

ഘടന

സമൂഹത്തിന്റെ ഘടനയും (structure of the
society) ചിത്രവിന്യാസവും (composition) തമ്മി
ലുള്ള ഈ സാംസ്കാരിക/ബൗദ്ധിക ബന്ധം
മനശ്ശാസ്ത്രപരവും കൂടിയാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ
ഉപബ�ോധതലം (subconscious of the society)
പല തലത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുത്. കേരള
ത്തിന്റെ സമകാലിക ചിത്രകലയിൽ ഇന്നത്തെ
മലയാളി ചിത്രകാരന്മാരും ചിത്രകാരികളും
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയെ
ക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ആശങ്കകളാണ്. ഗാഡ്ഗിൽ
നെ പ�ോലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രകൃതിയുടെ നിലനി

ല്പിനെക്കുറിച്ച് യുക്തിപരമായി വ്യാകുലപ്പെട്ട്
പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കലാകാ
രന്മാരും കലാകാരികളും വൈയക്തികമായ
ചിഹ്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച പ്രകൃതി നശീകരണത്തി
നെതിരെ ദൃശ്യപ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കുന്നു. ഹരിത
ലാവണ്യം (Green aesthetics/Eco-aesthetics)
എന്നതാണ് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം ദശക
ത്തിൽ യുവകലാകാര സമൂഹത്തിൽ പലരുടെ
യും ചിന്തക്ക് ശക്തി നൽകുന്നത്. ഓര�ോരുത്ത
രും അവരുടേതായ മൗലിക ചിന്ത/ആകുലത/
ആശങ്ക/പ്രതിര�ോധം/പ്രതിഷേധം/ലാവണ്യ
ബ�ോധം ചിത്രശില്പങ്ങളിലൂടെയും പ്രതിഷ്ഠാപന
കല (installation)യിലൂടെയും വീഡിയ�ോ ഇൻ
സ്റ്റലേഷനിലൂടെയും ഡിജിറ്റൽ കല (Digital Art)
യിലൂടെയും പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. പ്രകൃതിയെകു
റിച്ച് ഇത്രയധികം ആകുലപ്പെടുന്ന സമൂഹമാണ്
2018 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ പ്രളയം അനുഭവിച്ച
തും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയതും. ജനങ്ങൾ
ഒത്തുചേർന്ന ആ സന്ദർഭം അതിവേഗം ജാതി/
മതശക്തികളാൽ ശിഥിലമാക്കിയതാണ് നാം
ഒക്ട�ോബർ മാസത്തിൽ കാണുന്നത്. യുവതല
മുറ മാനവികതക്കും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനും
വേണ്ടി പ�ോരടിക്കുന്നതും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുവേ
ണ്ടി ചിന്തിക്കുന്നതും വാദിക്കുന്നതും ചിത്രശില്പ ദൃ
ശ്യഭാഷയിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബൃഹത് പ്രകൃ
തിലാവണ്യബ�ോധം ഉണരുന്നു. അത് ഇന്നത്തെ
സമകാലികതയാണ്.
ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 നവംബർ
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കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി പുര�ോഗമനകലാസാഹിത്യസംഘ
വുമായി സഹകരിച്ച് കാസർഗ�ോഡ് കാലിക്കടവിൽ സംഘടിപ്പിച്ച
ചിത്രകലാക്യാമ്പിൽ 'മാർക്സ
 ിസം കല സമൂഹം' എന്ന വിഷയ
ത്തിൽ ഡ�ോ. സുനിൽ പി ഇളയിടം നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിലെ
പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ.

മാർക്സിസം, കല,
സമൂഹം

മാ

ർക്സിന്റെ കൃതികൾ അദ്ദേഹം ജീവി
ച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെ
ട്ടിരുന്നില്ല. എഴുതിയതിന്റെ മൂന്നില�ൊന്ന് ഭാഗം
മാത്രമാണ് അപ്പോൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്.
ഇരുപത് വർഷത്തിന്റെ അത്യന്തം കഠിനമായ
പരിശ്രമത്തിലൂടെ, മുതലാളിത്ത ഘടനയെ
യും അതിന്റെ ആന്തരിക വൈരുദ്ധ്യത്തെയും
ആഴത്തിൽ തുറന്നു കാണിച്ച മൂലധനം എന്ന
കൃതിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലൂടെ ല�ോക വി
പ്ലവത്തിനു തന്നെ തുടക്കം കുറിക്കുമെന്നാണ്
മാർക്സും, ഏംഗൽസും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്.
അത്തരമ�ൊരു കൃതി 1867 സെപ്തംബറിൽ പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടും, ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ
ഏകദേശം 5 വർഷത്തിനുശേഷമാണ് ആയിരം
ക�ോപ്പികൾ വിറ്റിരുന്ന സ്ഥിതിയിലെത്തിയത്.
തന്റെ കഠിനപരിശ്രമം പാഴായി പ�ോയതുപ�ോ
ലെ അനുഭവപ്പെട്ടതുക�ൊണ്ട് മാർക്സ് പിന്നീടു
ള്ള 16 വർഷക്കാലയളവിൽ മൂലധനത്തിന്റെ തുടർ
ഭാഗങ്ങൾ എഴുതി പൂർത്തീകരിക്കുവാന�ോ, പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കുവാന�ോ തയ്യാറായതുമില്ല. അതുക�ൊ
ണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായും, ധൈഷണികമായും
തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് വിജയം കൈവരിക്കാൻ
കഴിയാതെ പ�ോയ വ്യക്തിയാണ് മാർക്സ്.
1818 മെയ് 5ന് ജനിച്ച്, 1883 മാർച്ച് 14ന്
അന്തരിച്ച മാർക്സിന്റെ ജനനത്തിന്റെ 200-ാം
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വാർഷികം എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ആധുനിക മനു
ഷ്യവംശത്തിന്റെ ദേശത്തിൽ മറ്റേത�ൊരു ചിന്ത
കനും കൈവന്നിട്ടില്ലാത്ത സ്വാധീന ശേഷിയും,
വ്യാപ്തിയും മാർക്സിൽ നിക്ഷിപ്തമായി കഴിഞ്ഞി
ട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് വേണ്ട
വിധം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പ�ോയെങ്കിലും ഇന്ന്
തിരിഞ്ഞുന�ോക്കുമ്പോൾ
ല�ോകചരിത്രത്തിൽ
തന്നെ അനന്യമായ, അത്യന്തം അസാധാരണമാ
യ�ൊരു ധൈഷണിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായി
മാർക്സ് മാറിയത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
2017-18 കാലയളവിൽ ല�ോക ജനശ്രദ്ധ പല
ഘട്ടങ്ങളിൽ മാർക്സിലേക്ക് തിരിയുകയുണ്ടാ
യി. 2017 ഒക്ട�ോബറിൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ
നൂറാം വാർഷികം, 2017 സെപ്തംബറിൽ മൂലധ
നത്തിന്റെ 150-ാം വാർഷികം, 2018 ഫെബ്രുവരി
യിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയുടെ 160-ാം
വാർഷികവും ആഘ�ോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ല�ോക
ശ്രദ്ധ ഒരു വർഷക്കാലയളവിൽ ഒട്ടേറെ തവണ
മാർക്സിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ആശയങ്ങളാൽ പ്രച�ോദിതപ്പെടുന്ന ജനത ല�ോക
ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ ഒന്നോളമായി.
ഭരണകൂടങ്ങളും, ഭരണ പാർട്ടികളും മാർക്സി
ന്റെ പേരിലുണ്ട് എന്നതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗ
ലികതയുടെ അടിസ്ഥാനം. മറിച്ച്, പല വിതാന
ങ്ങളിൽ മാർക്സ് പ്രവർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ

ആശയങ്ങളാൽ ആധുനിക മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ
വികസിച്ചുവന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, മാർക്സിസവു
മായി സംവദിക്കുകയും, മാർക്സിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യ
ത്തിൽ നിന്നും അവ വീണ്ടും വികസിച്ചു വരിക
യുമുണ്ടായി. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, ഭരണകൂടങ്ങൾ,
സ്ത്രീ സംഘടനകൾ, വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ,
യുവജനപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, മനുഷ്യാവകാശ സംഘട
നകൾ, പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവയ�ൊക്കെ
മാർക്സിസത്താൽ പ്രച�ോദിതമായി ല�ോകത്ത്
പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന�ോട�ൊപ്പം തന്നെ
ആധുനിക ല�ോകത്ത് മനുഷ്യർ രൂപപ്പെടുത്തിയ
ഒട്ടുമിക്ക വിജ്ഞാനശാഖകള�ോടും അവയുടെ
അടിസ്ഥാന സങ്കല്പങ്ങള�ോടും പല രീതിയിൽ
മാർക്സിസം ബന്ധപ്പെടുകയും അത്തരം വി
ജ്ഞാനശാഖകളെ അവയുടെ പരമ്പരാഗത ഉള്ള
ടക്കത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുക�ൊണ്ടുവരികയും,
അവയെ പുതുക്കി പണിയുകയും ചെയ്തു. മാർക്സി
സം പ്രവർത്തിക്കാത്ത, മാർക്സിന്റെ സ്വാധീ
നശക്തിയാൽ പ്രച�ോദിതമാകാത്ത ആധുനിക
വിജ്ഞാനശാഖകൾ പ�ൊതുവിൽ കുറവാണ്.
ചരിത്രം, തത്വചിന്ത, ധനതത്വശാസ്ത്രം, രാഷ്ട്രമീ
മാംസ തുടങ്ങി അധികമ�ൊന്നും പ്രചാരമല്ലാത്ത
വിജ്ഞാന മേഖലകൾ വരെ, ഭാഷാ തത്വചിന്ത,
നരവംശ ശാസ്ത്രം, ദൈവിക വിജ്ഞാനം തുടങ്ങി
യവയിലെല്ലാം മാർക്സിന്റെ സ്വാധീനം ചെന്നെ
ത്തുകയും അവയുടെ പരമ്പരാഗത യുക്തിയെ അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ ജനങ്ങൾ പ�ൊളിച്ചു
പണിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാർക്സ് മുന്നോട്ടുവച്ച
നീതി സങ്കൽപത്തെ ക്രൈസ്തവ ദൈവശാസ്ത്രവു
മായി കൂട്ടിയിണക്കിയതിന്റെ ഫലമാണ് 1950
കൾക്കുശേഷം വികസിച്ചു വന്ന വിമ�ോചന ദൈ
വശാസ്ത്രമെന്നത് നമുക്കറിയാം. ഒരു പ്രസ്ഥാനമെ
ന്ന നിലയിൽ ലാറ്റിനമേരിക്കയിൽ വിമ�ോചന
ദൈവശാസ്ത്രത്തിന് വലിയ നിലനിൽപ്പിന്നില്ലെ
ങ്കിലും, വിമ�ോചന ദൈവശാസ്ത്രം ജന്മം നൽകിയ
വീക്ഷണഗതികൾ ഇന്ന് ക്രൈസ്ത്രവ സഭയുടെ
ഔദ്യോഗിക വീക്ഷണങ്ങളിൽ വരെ മുഴങ്ങുന്നു
ണ്ട്. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ പല വാക്യങ്ങ
ളിലും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്സിനെ കൂടി കേൾക്കാൻ
കഴിയും. കയറി കിടക്കാൻ വീടില്ലാത്തതിനാൽ
തെരുവിൽ കിടന്ന് തണുത്തു വിറച്ചൊരു വൃദ്ധൻ
മരണപ്പെടുന്നത് വാർത്തയല്ലാതായി തീരുകയും
ഓഹരി കമ്പോളത്തിൽ 10 പ�ോയിന്റ് കൂടുകയ�ോ,
കുറയുകയ�ോ ചെയ്യുന്നത് വാർത്തയാവുകയും ചെ
യ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ പരം വലിയ ഹിംസ മറ്റെന്താ
ണുള്ളത്? ക�ൊല്ലരുത് എന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തിക
ള�ോട് പറഞ്ഞാൽ പ�ോര, പ്രസ്ഥാനങ്ങള�ോടും
പറയണം. മനുഷ്യവംശത്തെ ക�ൊന്നൊടുക്കുന്നത്
മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള ഹിംസാത്മകമായ പ്രവ
ണതകൾ മാത്രമല്ല, വ്യവസ്ഥാപരമായ പ്രശ്ന

ധൈഷണിക അന്വേഷണ
ങ്ങൾ നൽകുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചകളെ
രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടിയായി
വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നിരന്ത
രമായ ശ്രമങ്ങൾ മാർക്സ്
എല്ലായ്പ്പോഴും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മനുഷ്യരാശിയുടെ ദുരിതങ്ങൾ
ക്കുനേരെ കണ്ണടച്ചിരുന്നെ
ങ്കിൽ, പ്രയാസങ്ങൾക്കും,
ദൗർഭാഗ്യകൾക്കും മുമ്പിൽ
മുട്ടുമടക്കി. മൂലധനം എന്ന കൃതി
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെ പ�ോയിരു
ന്നെങ്കിൽ താന�ൊരു അപ്രായ�ോ
ഗികമതിയായി തീരുമായിരുന്നു
വെന്ന് മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 നവംബർ

13

ങ്ങളാണ്. അതുക�ൊണ്ട്, ധാർമികതയെന്നത് വ്യ
ക്തികളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല. ധാർമികയെന്നത്
വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രശ്നമാണ് എന്ന നിലയിലുള്ള
ബ�ോധ്യങ്ങളെ ദൈവദർശനത്തിനകത്തേക്ക് കട
ത്തിവിടാൻ മാർക്സിസത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിന്
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രസ്ഥാനരൂപത്തിലാ
യാലും, വൈജ്ഞാനിക രൂപത്തിലായാലും പഴയ
ല�ോകങ്ങളൈ ഭേദിച്ച്, മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ചരി
ത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത സ്വാധീനത്തിന്റെ
ഉടമയായി മാർക്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് ല�ോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശസ്ത ചി
ന്തകന്മാരിൽ ഒരാളായ അരിന്തം ചക്രവർത്തി
മാർക്സിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ എഴുതിയ ഫേസ്ബു
ക്ക് കുറിപ്പിൽ കൗതുകമുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം
നടത്തുന്നുണ്ട്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മനുഷ്യവംശ
ത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച്
പേർ മാർക്സിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് എന്നാണ്.
ലെനിൻ, മാവ�ോ, ഹ�ോച്മിൻ, ചെഗുവേര, ഫിദൽ
കാസ്ട്രൊ എന്നീ ല�ോകരാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാർ
മാർക്സിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്ന രീതിയിൽ വി
കസിച്ചു വന്നവരാണ്. ല�ോകജനത ഏറ്റവുമധി
കം ചർച്ച ചെയ്ത ചിന്തകന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ
ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇന്നും മാർക്സ്
തന്നെയാണ്. വൈജ്ഞാനികമാകട്ടെ, പ്രസ്ഥാന
ചരിത്രപരമാകട്ടെ, രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനത്തിന്റെ
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കാര്യത്തിലും മാർക്സിന�ോളം വ്യാപ്തിയുള്ള ചി
ന്തകന്മാർ, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്മാർ ആധുനിക
മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലായെന്നു
വേണം പറയാൻ. എന്തുക�ൊണ്ടാണ് മാർക്സി
നിത്രത്തോളം ജനസ്വീകാര്യത ലഭിച്ചുവെന്നു
ച�ോദിച്ചാൽ ല�ോകമെമ്പാടും മാർക്സിസ്റ്റുകാർ
ഉള്ളതിനാൽ മാത്രമല്ല. മറിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ
ക്രമീകരണങ്ങളെ പുതുക്കി പണിയാൻ മാർക്സി
ന�ോളം മറ്റാർക്കും കഴിഞ്ഞില്ലായെന്നതുക�ൊണ്ടാ
ണ്. മാർക്സ്, അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തി
ന്റെ മാത്രം ചിന്തകനായിരുന്നില്ല. അക്കാലത്ത്
നിലനിന്ന വിജ്ഞാന-വ്യവസ്ഥാപരമായ ചട്ടകൂടു
കൾക്കകത്ത് മാർക്സ് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.
കഴിഞ്ഞ 30 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വളരെ വ്യാ
പകമായി വികസിച്ചുവന്ന അന്തർ വൈജ്ഞാ
നിക (interdisciplinary) വിഷയസമീപനമാണ്
മാർക്സിന്റെ വീക്ഷണങ്ങള�ോട് കൂടുതൽ ചേർന്നു
പ�ോകുന്നത്. അന്തർ വൈജ്ഞാനികത എന്നു പറ
യുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഏതെങ്കിലുമ�ൊരു വി
ഷയത്തിനകത്തുനിർത്തി പഠനവിധേയമാക്കുന്ന
ആധുനിക വിജ്ഞാനസമീപനത്തോടുള്ള വിമർ
ശനമുൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. യാഥാർത്ഥ്യമെന്നത്
വിഷയങ്ങൾക്കുള്ളിലല്ല, വിഷയങ്ങളുടെ അതി
രുകളെ മറികടന്ന് നിലക�ൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ്.
പല മേഖലകളിലായി വിഷയനിഷ്ഠമായി നാം
വേർതിരിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ല�ോക യാഥാർത്ഥ്യ
വും, യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രകൃതവും
തമ്മിൽ ധാരാളം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പരി
ശ�ോധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. തത്വശാസ്ത്ര
പരമായി മാത്രം ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുമ�ോ?
അതല്ലെങ്കിൽ തത്വശാസ്ത്രപരമെന്ന് പറയുന്നതി
നകത്ത് ചരിത്രത്തിന്റെ, ധനതത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ
ഘടകങ്ങൾ കൂടികലരുമ�ോ? നമ്മുടെ പഠനരീ
തി വിഷയനിഷ്ഠമായി (disciplinary) പഠിക്കുക
എന്നതാണ്. വിഷയനിഷ്ഠമായി പഠിക്കുമ്പോൾ
വിഷയത്തിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലേക്ക് നാം
യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വെട്ടിയ�ൊതുക്കുകയാണ് ചെ
യ്യുന്നത്. മാർക്സ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തയ�ൊരു
രീതി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വിഷയത്തിനകത്തേക്ക്
വെട്ടിയ�ൊതുക്കുകയല്ല, മറിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങ
ളിലേക്ക് വിഷയങ്ങളെ തുറന്നു വിടുകയാണ്.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം, ചരിത്രത്തിലേക്ക്
തത്വചിന്തയേയും, തത്വചിന്തയിലേക്ക് രാഷ്ട്രമീം
മാസയെയും, രാഷ്ട്രമീമാംസയിലേക്ക് ധനതത്വ
ശാസ്ത്രത്തെയും, ധനതത്വശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് കലാ
ദർശനത്തെയുമ�ൊക്കെ
കൂട്ടിയിണക്കിക�ൊണ്ട്
ചിന്തയുടെ പുതിയ�ൊരു യുഗം തന്നെ ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നിശ്ചയമായും 19-ാം നൂറ്റാ
ണ്ടിന് അസ്വീകാര്യമായ വിഷയ വിചാര പരി
ചരണരീതിയാണ് മാർക്സ് ക�ൊണ്ടു വന്നത്.

അന്തർവൈജ്ഞാനിക വിഷയസമീപനമാണ് മാർക്സ
 ിന്റെ
വീക്ഷണങ്ങള�ോട് കൂടുതൽ ചേർന്നുപ�ോകുന്നത്. യാഥാർത്ഥ്യ
മെന്നത് വിഷയങ്ങൾക്കുള്ളിലല്ല, വിഷയങ്ങളുടെ അതിരുകളെ
മറികടന്ന് നിലക�ൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ്. വിഷയനിഷ്ഠമായി പഠിക്കു
മ്പോൾ വിഷയത്തിന്റെ അതിർത്തിക്കുള്ളിലേക്ക് നാം യാഥാ
ർത്ഥ്യത്തെ വെട്ടിയ�ൊതുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാർക്സ്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തയ�ൊരു രീതി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ വിഷയത്തി
നകത്തേക്ക് വെട്ടിയ�ൊതുക്കുകയല്ല, മറിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളി
ലേക്ക് വിഷയങ്ങളെ തുറന്നു വിടുകയാണ്.

അതിനാൽ തന്നെയാണ് മാർക്സിന്റെ ജീവി
തകാലത്ത് അതത്രമേൽ വിജയം കൈവരി
ക്കാതിരുന്നതും. മാർക്സ് നിലനിന്ന കാലവും
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത യും തമ്മിൽ വിപുലമായ
വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും തന്റെ
കാലത്തെ മുന്നോട്ടുക�ൊണ്ടു പ�ോകുന്ന ഒരു ചിന്ത
കനായി മാർക്സ് നിലക�ൊണ്ടിരുന്നു.
വാർത്താവിനിമയ ഉപാധികൾ ഒന്നും തന്നെ
യില്ലാതിരുന്ന, വ്യാവസായിക വളർച്ചയെത്തിയി
ട്ടില്ലാത്തയ�ൊരു ല�ോകത്തു നിന്നു ക�ൊണ്ട് മുതലാ
ളിത്ത വളർച്ചയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന
സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാർക്സ് നടത്തിയ നിരീ
ക്ഷണങ്ങൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ ശരിയായി തീർന്നത്
ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്നു പറയാം.
മൂലധന വളർച്ച അതിഭീമമായ കേന്ദ്രീകരണത്തി
ന് കാരണമായി തീരും, ല�ോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ
സമ്പത്തും ചുരുക്കം ചില വ്യക്തികളിൽ, കുത്തക
കളിൽ എത്തിപ്പെടുമെന്ന് മാർക്സ് നിരീക്ഷിക്കു
ന്നത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതിയിലാണ്. ഇന്ന
ത്തെ ല�ോക യാഥാർത്ഥ്യമായി നമുക്കതിനെ
കാണാൻ സാധിക്കും. ചുരുക്കം ചില ധനകുത്തക
കളുടെ കൈയ്യിൽ ല�ോക സമ്പത്തിന്റെ 65-70%
കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്
ഇന്ന് ല�ോകത്തുള്ളത്. ദേശീയമായ അതിർത്തി
കൾ ഇല്ലാതാകുമെന്നും, ആഗ�ോള വ്യവസ്ഥയായി
മൂലധനം മാറുമെന്നും ദേശരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉദയം ചെയ്തു

തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് മാർക്സ് പറയുന്നത്.
പ�ൊതു ബൗദ്ധികത കുത്തകവത്ക്കരിക്കപ്പെടുക
യും, മൂലധനം പിടിച്ചടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന
മാർക്സിന്റെ നിരീക്ഷണം അക്കാലയളവിൽ
തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പിൽകാലത്ത്
മാത്രം തെളിയാനിരുന്ന ല�ോക യാഥാർത്ഥ്യ
ത്തെ, തന്റെ ജീവിതകാലത്തുതന്നെ സൂക്ഷ്മമായി
ന�ോക്കി കാണാനും, വിശദീകരിക്കാനും സാധി
ച്ചതുക�ൊണ്ടാണ് മാർക്സ് ഇത്രയേറെ പ്രാബല്യ
ത്തോടെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിത്യേന
ചർച്ച ചെയ്യുന്ന, 'സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി'
എന്ന വാക്ക് മുതലാളിത്ത ചർച്ചാ സന്ദർഭത്തിൽ
മാർക്സ് അവതരിപ്പിച്ച ആശയമാണ്. മുതലാ
ളിത്തം അനിവാര്യമായി പ്രതിസന്ധികളില
കപ്പെടും, അന്ന് ല�ോകത്തെ വിശദീകരിക്കുന്ന
സമയത്ത് സാമ്പത്തിക പ്രതിന്ധിയെന്ന ഈ
പ്രയ�ോഗം ധാരാളമായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുമെന്ന്
മാർക്സ് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നുണ്ട്. നാമറിയാതെ
തന്നെ മാർക്സ് നമ്മെ വലയം ചെയ്യുന്നുണ്ട്
എന്നതാണ് വാസ്തവം.
മാർക്സിസത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയേറെ വിശ
ദീകരിക്കുമ്പോൾ മാർക്സിസമെന്നത് ഏക
മുഖമായി, വികസിച്ചു വന്നതാണ് എന്നൊന്നുമ
ല്ല അവകാശപ്പെടുന്നത്. മാർക്സ് ഒറ്റ വഴിയിൽ
മാത്രം ചിന്തിച്ച ചിന്തകനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
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45 വർഷം നീണ്ട ധൈഷണിക ചിന്താ ചരിത്ര
ത്തിൽ തന്റെ ചിന്തകളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ത�ോന്ന
ലുകളെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ധാരാളമായി സ്വയം
പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മാർക്സിന്റെ
ചിന്താപാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നു വികസിച്ചുവന്ന
മാർക്സിസത്തിന്റെ സമീപനങ്ങളിൽ അന്തി
മമായി ഒരു ശരിയേയുള്ളൂവെന്ന് ധരിച്ചുകൂടാ.
അത്തരം ധാരണകൾ മാർക്സിസത്തെ ദുർബല
പ്പെടുത്തുന്ന, യാന്ത്രിക വീക്ഷണമായേ പര്യവസാ
നിക്കുള്ളൂവെന്ന് നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രകാരന്മാർ മാർ
ക്സിനെക്കുറിച്ചെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന
വാക്യം. ''മാർക്സിസ്റ്റ് ചരിത്രരചനയെന്നുള്ളത്
ഇന്ന് ബഹുമുഖമായ ഒന്നാണ്. മാർക്സിസത്തി
ന്റെ ധൈഷണിക പാരമ്പര്യമെന്നു പറഞ്ഞാൽ
അതു ഒറ്റവഴിക്ക് വികസിച്ചു വന്നതല്ല. ധാരാളം
ശാഖകളും, ഉപശാഖകളുമായി തമ്മിൽ ചേർന്നും
വ്യത്യസ്തമായി നിന്നുമ�ൊക്കെയാണ് മാർക്സി
സത്തിന്റെ ചിന്താപാരമ്പര്യം ഇന്നത്തെ നിലയി
ലേക്ക് എത്തിയത്. അതിൽ അന്തിമമായ ഒരു
ഏകശരി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ
മാർക്സിയൻ വീക്ഷണത്തെ കാണേണ്ടതില്ല''.
മാർക്സിസത്തിന്റെ ചരിത്രജീവിതത്തിലെ വിപു
എംഗൽസ്
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ലമായ പരിവർത്തനങ്ങളും, മാർക്സിന്റെ തന്നെ
ചിന്താപരമായ മാറ്റങ്ങളും, തിരുത്തലുകളുമ�ൊ
ക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ
ഏകശിലാത്മകമായ ഒരു മതം എന്നതുപ�ോലെ,
അടച്ചുപൂട്ടപ്പെട്ട ഒരു യാന്ത്രികതയിലേക്ക് മാർ
ക്സിസത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ക�ൊണ്ടു ചെന്നു
കെട്ടുന്നതിലായിരിക്കും അത് അവസാനിക്കുക.
മാർക്സ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരുന്ന ചിന്തകനാ
ണ്. മൂലധനത്തിന്റെ ഫ്രഞ്ച് പരിഭാഷ 1872 ൽ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ധാരാളമാ
യി തിരുത്തിയെഴുതപ്പെടുന്നുണ്ട്. 1867ൽ വന്ന
ജർമ്മൻ പതിപ്പിന്റെ അതേപടിയുള്ള ആവർത്ത
നമല്ല. ഫ്രഞ്ച് വിവർത്തനം മാർക്സ് പരിശ�ോ
ധിച്ചതിനുശേഷം പുതിയ ബ�ോധ്യങ്ങളെകൂടി
ഉൾച്ചേർത്ത് ജർമ്മൻ പതിപ്പിലെ പല ആശയ
ങ്ങളിലും മൗലികമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി
ക�ൊണ്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. തുടർന്ന്
വരാനിരിക്കുന്ന പതിപ്പുകൾക്ക് ആധാരമാക്കേ
ണ്ടത് ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേ
ശിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ മൂല്യം ഇതിനാ
ണുള്ളതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മാർക്സിന്റെ
മരണശേഷം മൂലധനത്തിന്റെ നാലാം പതിപ്പ്
ഏംഗൽസ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് പതിപ്പിനെ
അദ്ദേഹം കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായില്ല.
പഴയ ജർമ്മൻ പതിപ്പിനെ ആശ്രയിക്കുകയാണ്
ചെയ്തത്. അതുക�ൊണ്ട് മാർക്സ് വരുത്തിയ തി
രുത്തലുകൾ ഇന്ന് നമുക്കു മുന്നിലുള്ള മൂലധനത്തി
ലില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
മൂലധനത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം
പറയുന്നുണ്ട്. ''തുടർച്ചയായി ചിന്തിക്കുകയും പ്ര
വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് താൻ 6
മാസം മുൻപ് എഴുതിയത് അതേ രീതിയിൽ 6 മാ
സത്തിനുശേഷം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല''.
1848 ൽ യൂറ�ോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വൻത�ോ
തിൽ ത�ൊഴിലാളി സമരങ്ങൾ പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെ
ടുന്നുണ്ട്. ഇത് അവിടങ്ങളിലെ ഭരണകൂടത്തെ
അട്ടിമറിക്കുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ അക്കാലത്തുണ്ടാ
യിരുന്നു. പക്ഷേ, സമരങ്ങൾ ഫലവത്തായില്ല.
അങ്ങനെ വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റം പരാജയപ്പെ
ട്ടപ്പോഴാണ്, ഇത്തരം മുന്നേറ്റങ്ങൾ വിജയിക്ക
ണമെങ്കിൽ ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് മുതലാളിത്ത
ത്തത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഘടനയുടെ ഉള്ളടക്കം
വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കണം എന്ന ചിന്തയിലേക്ക്
മാർക്സ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അതുപ്രകാരമാ
ണ് മാർക്സ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രപഠനത്തിന്
തയ്യാറാവുന്നത്. ത�ൊഴിലാളികൾക്ക് മുതലാളി
ത്തത്തെക്കുറിച്ചറിയാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥം ആവശ്യമാ
ണെന്ന് മാർക്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനായി
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 2 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഗ്രന്ഥം
പൂർത്തിയാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്നതാ

കൂർബെയുടെ 'പാറപ�ൊട്ടിക്കുന്നവർ' എന്ന ചിത്രം

പുര�ോഗമിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
പഠനമെന്നാണ് 'മൂലധന'ത്തെ
വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മൂലധന
മെന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിനപ്പുറം
മുതലാളിത്തപഠനത്തിന്റെ
വിപുലസഞ്ചയമായി മാറിക്ക
ഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൂലധനത്തിൽ
മാർക്സ് കണ്ടതിനേക്കാൾ
എത്രയ�ോ അധികം കാര്യങ്ങൾ
പിൽക്കാലത്ത് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ
കണ്ടെത്തുകയും, വിശദീകരിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുക�ൊ
ണ്ട്, അവസാനിച്ച ഒരു കൃതി
യല്ല; എഴുതപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന്
നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
കൃതിയാണ് മൂലധനം.

യിരുന്നു മാർക്സ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ
മാർക്സ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ സമയ
മെടുത്താണ് ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്.
ഓര�ോ വിശദാംശത്തിനെയും സ്വയം തിരുത്തി
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഓര�ോ പുതിയ അറിവിനെയും
തന്റെ ബ�ോധ്യങ്ങളുമായും, വീക്ഷണങ്ങളുമായും
ചേർത്തുവെച്ച് പരിശ�ോധിച്ച്, തിരുത്താൻ മടി
കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, നിരന്തരം സർഗ്ഗാത്മകമായി
വികസിക്കുന്ന ഒരു ചിന്താ പദ്ധതിയായിരുന്നു
മാർക്സിന്റേത്. അതിനാൽ തന്നെ മൂലധനത്തെ
വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ''പുര�ോഗമിച്ചുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്ന പഠനമെന്നാണ് '' മൂലധനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
പുതിയ പഠനങ്ങളും, വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഇന്നും പുറ
ത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. മൂലധനമെന്നത് ഒരു പുസ്തകമല്ല.,
മുതലാളിത്ത പഠനത്തിന്റെ വിപുലസഞ്ചയമായി
മാറികഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുസ്തകം മാത്രം വായിച്ച്
മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇന്നു
സാധിക്കയില്ല. മൂലധനത്തിൽ മാർക്സ് കണ്ട
തിനേക്കാൾ എത്രയ�ോ അധികം കാര്യങ്ങൾ
പിൽകാലത്ത് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ കണ്ടെത്തുക
യും, വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുക�ൊ
ണ്ട്, അവസാനിച്ച ഒരു കൃതിയല്ല. എഴുതപ്പെട്ട
തിൽ നിന്ന് നിരന്തരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
കൃതിയാണ് മൂലധനം.
മൂലധനത്തിന്റെ ഒന്നാം പതിപ്പ് പുറത്തി
റങ്ങുമ്പോൾ ജർമ്മനിയിലും, ഇംഗ്ലണ്ടിലുമാ
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യിരിക്കും അത് ഏറ്റവുമധികം സ്വാധീനം
ചെലുത്തുക എന്നായിരുന്നു മാർക്സ് പ്രതീക്ഷി
ച്ചത്. എന്നാൽ ഇവിടങ്ങളിൽ അക്കാലയളവിൽ
മൂലധനം യാത�ൊരു സ്വാധീനവും സൃഷ്ടിച്ചില്ല.
പത്രങ്ങളിലും മറ്റ് ആനുകാലികങ്ങളിലും മൂലധ
നത്തെ അനുകൂലിച്ച് ലേഖനമെഴുതിയും, സുഹൃ
ത്തുക്കളെക�ൊണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിപ്പിച്ചും
മൂലധനത്തെ ജനശ്രദ്ധയിൽ ക�ൊണ്ടുവരാൻ
എംഗൽസ് ഒട്ടേറെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത�ൊന്നും
ഫലം കണ്ടില്ല. എന്നാൽ മൂലധനത്തിന്റെ റഷ്യൻ
പരിഭാഷ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഏറ്റവുമധികം
സ്വീകാര്യത അതിന് ലഭിച്ചു. ഏകദേശം 10000
ക�ോപ്പികൾ 2 വർഷം ക�ൊണ്ടു വിറ്റുപ�ോവുകയും,
വിപ്ലവകാരികൾക്കും,
ഭൗതികമണ്ഡലത്തിലും
റഷ്യൻ പരിഭാഷ വൻ സ്വാധീനം സൃഷ്ടിക്കുക
യും ചെയ്തു. ''പ്രതിവിപ്ലവത്തിന്റെ കരിങ്കൽ ക�ോ
ട്ടയായി നിലക�ൊണ്ട റഷ്യയിലാണല്ലോ എന്റെ
കൃതികൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം സ്വീകാര്യത കൈ
വന്നത് '' എന്ന് മാർക്സ് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്.
ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാർക്സ് റഷ്യൻ
സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കാൻ തുട
ങ്ങുകയും, കൃഷിക്കാർ പ�ൊതുവായി ഭൂവുടമസ്ഥത
കൈവക്കുന്ന സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ
സൂക്ഷ്മമായി വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു.
ജനിതക വിജ്ഞാനശാഖയിലും നരവംശശാസ്ത്ര
ത്തിലും ശ്രദ്ധയൂന്നിയതായിരുന്നു മാർക്സിന്റെ
ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടം. ഹെൻ
ട്രൻ ഓർഗന്റെ 'എൻജിൻ സ�ൊസൈറ്റി' എന്ന
ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വായിക്കുക
യും അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ
ഉൾപ്പെടുത്തി വിശദമായ ഒരു പഠനം തയ്യാറാക്കു
വാൻ എംഗൽസിന�ോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെ
യ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് 'കുടുംബം, സ്വ
കാര്യസ്വത്ത്, ഭരണകൂടം എന്നിവയുടെ ഉത്ഭവം'
എന്ന കൃതി ഉണ്ടാകുന്നത്. ത�ൊഴിൽ വിഭജനം
കുടുംബത്തിനകത്താണ് ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും,
കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ പുരുഷൻ അധികാരവർഗ
ത്തിന്റെയും, സ്ത്രീ ത�ൊഴിലാളി വർഗത്തിന്റെയും
പ്രതിനിധിയാണെന്നും എംഗൽസ് അഭിപ്രാ
യപ്പെട്ടു. കുടുംബത്തിനകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന
മർദക സംവിധാനങ്ങളെ പ�ൊളിച്ചെടുക്കേണ്ടതി
ന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള എംഗൽസിന്റെ
നിരീക്ഷണകൾ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1870 കൾക്കുശേഷം വടക്കെ അമേരിക്കയി
ലെയും, യൂറ�ോപ്പിന് പുറത്തുള്ള സമൂഹങ്ങളിൽ
നിലനിൽക്കുന്ന വംശീയതയുടെയും വർണ്ണ വി
ദ്വേഷത്തിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാർക്സ്
പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്. 'കറുത്ത ത�ൊലിയിൽ
അധ്വാനം ബന്ധിതമായിരി---ക്കുന്നിടത്തോളം
വെളുത്ത ത�ൊലിയിലെ അധ്വാനത്തിനു വിമ�ോ
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ചിതമാകാൻ കഴിയില്ല'' എന്ന പ്രധാന നിഗമന
ത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട്. അധ്വാന
വർഗ്ഗത്തിന്റെ വിമ�ോചനം സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ
വർണ്ണവിവേചനം
അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന്
മാർക്സ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. മാർക്സിന്റെ
അഭിപ്രായത്തെ വർണ്ണവിവേചനത്തിൽ നിന്ന്
ഇന്ത്യയിലെ ജാതിവ്യവസ്ഥയിലേക്ക് താരതമ്യ
പ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജാതിയെന്നത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ
സമരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നതെങ്ങനെയെ
ന്ന് വ്യക്തമാകും.
ആധുനിക യുഗത്തിൽ ഉയർന്നുകേൾക്കുന്ന
പരിസ്ഥിതി നാശത്തെ മാർക്സിന്റെ കാലഘട്ട
ത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
മൂലധനത്തിൽ മുതലാളിത്ത ഉത്പാദനത്തിന്റെ
മൗലികമായ ഒരു പ്രശ്നമായി മാർക്സ് സൂചി
പ്പിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധത്തിലെ ചയാപചയത്തിന്റെ വിഛേദം മു
തലാളിത്തത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നതാണ്.
പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും വിഭവങ്ങളെടുത്ത് അധ്വാനം
വഴി അവയെ ഉത്പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റി ആ ഉത്പ
ന്നങ്ങൾ മണ്ണിലേക്കുതന്നെ മടക്കി നൽകിക�ൊ
ണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിലെ തന്റെ ജീവനം
മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നത്. ഇതിനെയ�ൊണ്
ചയാപചയം (metabolism) എന്നു പ�ൊതുവായി
പറയുന്നത്. മാർക്സ് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു
വാക്യം ''മുതലാളിത്ത ഉൽപാദനം ത�ൊഴിലാളിയു
ടെ അധ്വാനത്തെയെന്നപ�ോലെ, വിഭവങ്ങളുടെ
സ്രോതസ്സായ പ്രകൃതിയെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നു''.
മുതലാളിത്ത ഉത്പാദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം
ആവശ്യമല്ല, ലാഭമാണ്. വിഭവങ്ങളെ ക�ൊള്ളയ
ടിച്ച് ഭൂമിയെ വിഭവശൂന്യമാക്കി മാറ്റിയതിനുശേ
ഷം വൻത�ോതിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച്
ഭൂമിയെ മാലിന്യത്തിന്റെ കൂമ്പാരമാക്കി മാറ്റുകയാ
ണ് മുതലാളിത്ത ഉത്പാദനം ചെയ്യുന്നത്. ഇത്
വൻ പരിസ്ഥിതി നാശത്തിനു വഴിയ�ൊരുക്കുന്നു
വെന്ന് മാർക്സ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
മാർക്സിന്റെ അവസാനത്തെ ഗ്രന്ഥമായ
'ഗ�ോദ പരിപാടിയുടെ വിമർശനം' (critique of
the gotha program)എന്ന പുസ്തകത്തിൽ 'എല്ലാ
സമ്പത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം അധ്വാനമാണ് ' എന്ന
പ്രസ്ഥാവനയെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചു ക�ൊണ്ട്
മാർക്സ് പറയുന്നത് ''എല്ലാ സമ്പത്തിന്റെയും
സ്രോതസ്സ് അധ്വാനമാണ് എന്നതിലൂടെ അധ്വാ
നത്തിന് ഒരു അതിഭൗതിക മൂല്യം ആര�ോപിക്ക
ലാണ്. അധ്വാനമടക്കം എല്ലാ സമ്പത്തിന്റെയും
സ്രോതസ്സ് പ്രകൃതിയാണ്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളു
ടെ അഭാവത്തിൽ അധ്വാനം അസാധ്യമാണ്.
അധ്വാനത്തിനെ സമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാക്കുന്നത്
മുതലാളിത്ത സംഘാടനത്തിനുള്ള ന്യായീകര
ണമാണ്. അധ്വാനമാണ് സമ്പത്തിന്റെ കേന്ദ്രം

ചിത്തപ്രസാദിന്റെ വുഡ്കട്ട് രചനകൾ

എന്നു വന്നാൽ അധ്വാനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർ
സമ്പത്തിന്റെ ഉടമ എന്നു വരും.' പ്രകൃതിയിലാണ്
സമ്പത്തെന്നു പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക്
സ്ഥിതിസമത്വത്തെ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കൂ.
പ്രകൃതി സാർവ്വത്രികമാണ്. കാരണം പ്രകൃതി
ഒരാളെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല.'' മനു
ഷ്യന്റെ വൈഭവങ്ങളുടെ അടിത്തറ പ്രകൃതിയാണ്
എന്നാണ് മാർക്സിവിടെ സമർത്ഥിക്കുന്നത്.
ഇത്തരം ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും
മാർക്സ് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ
നിരീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും പഴയ
ദർശനങ്ങളെ പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
നിർഭാഗ്യവശാൽ മാർക്സിന്റെ ചിന്താജീവിത
ത്തിലെ ഇത്തരം നവീകരണങ്ങളെ, സൂക്ഷ്മമായി
നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പകരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ
നിരീക്ഷണങ്ങളെ സൂത്രവാക്യ പരുവത്തിൽ വ്യ
വസ്ഥാതിതമായ പ�ൊതു തത്വങ്ങളായി മാത്രം
അവതരിപ്പിക്കുകയും അത്തരം തത്വങ്ങൾ ആവർ
ത്തിച്ച് പറയുകയും അതിനെ യാഥാസ്ഥിതികത്വ
ത്തിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുപ�ോവുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി
വിശേഷം സ�ോവിയറ്റ് മാർക്സിന്റെ സമ്മർദ്ദം

ക�ൊണ്ട് ല�ോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാ
യിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മാർക്സിസം നില
നിൽക്കുന്നത് സ�ോവിയറ്റ് മാർക്സിസം ഉണ്ടാ
ക്കിയെടുത്ത ഇത്തരം അന്തിമ പ്രമാണങ്ങളുടെ
ബലത്തിലല്ല. മാർക്സ് നടത്തിയ നിരന്തരമായ
അന്വേഷണങ്ങളെ, ഉൾക്കൊണ്ട് ക�ൊണ്ട് തന്റെ
ബ�ോധ്യങ്ങളെ നവീകരിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയാണ് ഇന്നു നാം മാർക്സിനെ
ഓർക്കുന്നതിന്റെ കാരണം.
അന്തർ-വൈജ്ഞാനികതയെന്നത് 19-ാം നൂ
റ്റാണ്ടിൽ ആല�ോചിക്കപ്പെട്ടിട്ടേയില്ല. എന്നാൽ
മാർക്സിന്റെ വിഷയ പരിചരണ രീതി അന്തർ
വൈജ്ഞാനികമായിരുന്നു. രാജ്യാതിർത്തികളെ
ഭേദിക്കുന്നതിന്റെ യാത�ൊരു ലക്ഷണവും 19-ാം
നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പകുതിയിൽ ല�ോകത്തില്ലായിരുന്നു.
പക്ഷേ, അതിർത്തികളെല്ലാം ഇല്ലാതായി ഒര�ൊറ്റ
ശക്തിയായി മാറുമെന്നും, അതു ചുരുക്കം ചില
വ്യക്തികളുടെ കൈയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെ
ന്നും മാർക്സ് പറയുന്നുണ്ട്. പ�ൊതു ബൗദ്ധികത
എന്നു പറയുന്നത് പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളെ പ�ോലെ
പ�ൊതുവായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന്
ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 ഒക്ടോബർ

19

കരുതിയിരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് മൂലധന ഉടമസ്ഥ
തയുടെ വിഷയമായി പ�ൊതു ബൗദ്ധികതമാറു
മെന്ന് മാർക്സ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. അവസാന
മില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ മുതലാളിത്തത്തിൽ
വരാനിരിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്ന സമയത്ത്
യഥാർത്ഥത്തിൽ ല�ോകത്തിനു മുന്നിൽ വലിയ
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ തെളിഞ്ഞു വന്നി
ട്ടില്ല. ഇത്തരത്തിൽ അതിസൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷ
ണത്തിലൂടെ മുതലാളിത്തത്തെ ഘടനാപരമായി
ന�ോക്കുക, മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഘടനാപരവും
പ്രക്രിയാപരമായ സവിശേഷതകളെ വിശദീ
കരിക്കുക, ഒപ്പം തന്നെ നിശ്ചലമാക്കാൻ അനു
വദിക്കാത്ത ചിന്താ-ധൈഷണികതയെ തന്റെ
രാഷ്ട്രീയ ബ�ോധ്യത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും
ചെയ്യുകയെന്നത് മാർക്സിന്റെ പ്രധാന സവി
ശേഷതയായിരുന്നു. മുതലാളിത്ത ഘടനയെന്ന
ത് മാർക്സ് വീക്ഷിച്ചതിന�ോളം സൂക്ഷ്മമായി
മറ്റാരും ന�ോക്കി കണ്ടിട്ടില്ല. അതുക�ൊണ്ടാണ്
കടുത്ത മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധർപ�ോലും മുതലാ
ളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ മാർക്സിലേക്ക്
തന്നെ മടങ്ങുന്നത്.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ
നിര�ോധിത പട്ടികയിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളില�ൊന്നാ
യിരുന്നു മൂലധനം. ദൈവ വിര�ോധത്തിന്റെയും,
മത നാശത്തിന്റെയും, ഗ്രന്ഥമെന്ന നിലയിൽ
കത്തോലിക്കാസഭ തള്ളിപറഞ്ഞ മൂലധനം
ജെന്നിയും മാർക്സും
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എന്ന ഗ്രന്ഥം 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെത്തി നിൽക്കു
മ്പോൾ 2008 ൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി
ഉണ്ടായപ്പോൾ മുതലാളിത്തത്തെ മനസ്സിലാ
ക്കണമെങ്കിൽ മൂലധനം വായിക്കണമെന്നുള്ള
സ്ഥിതി വിശേഷത്തിലേക്ക് ല�ോകം എത്തിച്ചേ
രുകയുണ്ടായി.
''ഇതാണ് സത്യം, ഇതിനു മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തു
വിൻ'' എന്ന് മാർക്സ് പറയുന്നില്ല. അന്തിമ
സത്യം പറയുകയല്ല, അന്വേഷണത്തിന്റെ വഴി
തെളിക്കുകയാണ് എന്നദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു
ണ്ട്. അന്വേഷണത്തിന്റെ വഴി ശരിയായതിനാ
ലാണ് പിൻകാലത്ത് തെളിയാനിരുന്ന പലതും
മാർക്സിന്റെ ആല�ോചനകളിൽ സൂചനാരൂപ
ത്തിൽ വന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ സ്വയം നിശബ്ദമാ
കാൻ അനുവദിക്കാതെ നിലക�ൊണ്ടു എന്നതിനാ
ലാണ് മാർക്സിന്റെ ചിന്താ-രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം
വളരെ സവിശേഷമായ നിലയിൽ ഇന്നും ല�ോക
ജനത പിന്തുടരുന്നത്.
മാർക്സിന്റെ
വ്യക്തിജീവിതത്തിലേക്ക്
കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ 1818 മെയ് 5-ാം തീയതി
യാണ് ജനനം. പിതാവ് ഹെൻറിച്ച് മാർക്സ്,
മാതാവ് ഹെൻറിറ്റ് പ്രസ്ബർഗ്. പടിഞ്ഞാറൻ
ജർമനിയിലെ ട്രയർ നഗരത്തിലെ ബ്രൂക്കൺ
റാസ എന്നു പേരായ തെരുവിലാണ് മാർക്സി
ന്റെ ജന്മവസതി. മാർക്സിന്റെ പിതാവ് ജർ
മ്മനിയിലെ മതേതര വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ച
തലമുറയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്. ക്ലാസ്സിക്കൽ ലി
ബറലിസത്തിനുവേണ്ടി നിലക�ൊണ്ട, ഭരണഘ
ടനാ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കുവേണ്ടി വാദിച്ചിരുന്ന
നിയമജ്ഞനായിരുന്നു. പിതാവിന�ോട് തികഞ്ഞ
ആദരവും സ്നേഹവും മാർക്സ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.
മാർക്സിനെ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികളിൽ തന്റെ
പിതാവ് എന്നും നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നു.
മാർക്സിന്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം വീട്ടിൽ
തന്നെയായിരുന്നു. 17-ാം വയസ്സിലാണ് സ്കൂൾ
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു പ�ോകുന്നത്. സ്കൂൾ വിദ്യാ
ഭ്യാസകാലത്ത് ഫ്രാൻസിൽ വികസിച്ചുവന്ന
പുര�ോഗനാപരമായ ചിന്തയും, മതവിമർശനപര
മായ പുര�ോഗമന ബ�ോധവും മാർക്സിനെ സ്വാ
ധീനിക്കുന്നുണ്ട്. 1835ൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം
പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാർക്സ് ബ�ോൺ സർ
വകലാശാലയിലേക്ക് പ�ോകുന്നു. വിദ്യാർത്ഥി
സംഘർഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ബ�ോൺ
സർവകലാശാലയിലെ പഠന ജീവിതം. ജർമ്മനി
യിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ബർളിൻ സർ
വകലാശാലയിലേക്ക് മാർക്സിനെ പിതാവ്
മാറ്റുന്നത് ഇത്തരം സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായ
തുക�ൊണ്ട് കൂടിയാണ്. ബർളിനിൽ വെച്ചാണ്
മാർക്സിന്റെ ധൈഷണിക ജീവിതം ആരംഭി

ക്കുന്നത്. തത്വചിന്ത പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരു
ന്ന മാർക്സ് പഠിച്ചത് നിയമമാണ്. എന്നാൽ
ജീവിതത്തിലെന്നും തത്വചിന്തയുടെയും സാഹി
ത്യത്തിന്റെയും സ്വാധീനം മാർക്സിലുണ്ടായിരു
ന്നു. ഒരുപക്ഷേ, ഇത്രയും കാവ്യാത്മകതയ�ോടെ
രാഷ്ട്രീയം എഴുതിയ മറ്റൊരാൾ ല�ോകചരിത്ര
ത്തിൽ ഉണ്ടായി കാണില്ല. ഉദാഹരണമായി
മുതലാളിത്തത്തിലെ ലാഭാസക്തികളെക്കുറിച്ചെ
ഴുതുമ്പോൾ ''നിഴൽ വിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെ
ങ്കിൽ മുതലാളിത്തം മരം വെട്ടി വിൽക്കും'', മൂലധ
നത്തിന്റെ സഞ്ചാരം ല�ോകവ്യവസ്ഥയിൽ എന്തു
മാറ്റമുണ്ടാക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നത്
'ഖരമായത�ൊക്കെ ഉരുകിത്തീരും' എന്നിങ്ങനെ
യാണ്. മാർക്സിന്റെ രചനയിൽ ഉദ്ധരിച്ചു ചേർ
ക്കുന്ന സാഹിത്യാംശത്തിനെ പിൽക്കാലത്ത്
എഴുത്തുകാർ സൂക്ഷ്മായി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1843ൽ ആണ് മാർക്സ് വിവാഹിതനാകുന്നത്. ജെ
ന്നിയായിരുന്നു ഭാര്യ. ഉയർന്ന കുടുംബത്തിലെ
അംഗവും, മാർക്സിനേക്കാൾ പ്രായകൂടുതലുള്ള
ജെന്നിയുമായുള്ള വിവാഹം വിപ്ലവകരമായിരു
ന്നു.
സർവ്വകലാശാല കാലഘട്ടത്തിലാണ് തത്വ
ചിന്താപഠനം മാർക്സ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 1840
കളിൽ ബ്രൂണ�ോ ബ്രോദറുമായി ചേർന്ന് ഹെഗ
ലിന്റെ ''ഫില�ോസഫി ഓഫ് റിലീജൻ' എന്ന
ഗ്രന്ഥം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്സ് പ്രസിദ്ധീകരി
ക്കുകയുണ്ടായി. മാർക്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വ
ചിന്ത ഇടപെടൽ ഹെഗലിന്റെ മേൽപറഞ്ഞ ഗ്ര
ന്ഥത്തിന്റെ പ്രസാധനമാണ് എന്നു പറയാം.
1841ൽ മാർക്സ് ഗവേഷണ പ്രബന്ധം തയ്യാറാ
ക്കി. ഇതിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന പ്രധാന
നിരീക്ഷണം തത്വശാസ്ത്രത്തിനു കീഴ്പ്പെട്ട നി
ലയിലായിരിക്കണം ദൈവശാസ്ത്രം നിലനിൽ
ക്കേണ്ടത് എന്നതാണ്. അന്നത്തെ സാമൂഹിക
സാഹചര്യത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ നിലപാടായി
രുന്നു അത്. കാരണം ദൈവശാസ്ത്രമാണ് ശരിയു
ടെയും സത്യത്തിന്റെയും മാനദണ്ഡം എന്നാണ്
മധ്യകാല ചിന്ത പ�ൊതുവെ കരുതിയിരുന്നത്.
ഇതിനു വിപരീതമായി ചിന്തിച്ചുക�ൊണ്ടാണ്
അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കിയത്.
അധ്യാപകജ�ോലിയിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നാ
യിരുന്നു മാർക്സ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ
മാർക്സ് കൈക്കൊണ്ടിരുന്ന ലിബറൽ/റാഡി
ക്കൽ നിലപാടുകൾ അധ്യാപകജ�ോലി ലഭി
ക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി മാറി. പിന്നീട് അധ്യാ
പക ജ�ോലിയ�ോടുള്ള താത്പര്യം ഉപേക്ഷിച്ച്
1842ൽ പത്രപ്രവർത്തന ജീവിതം ആരംഭിച്ചു.
ക�ൊള�ോം എന്നു പേരായ ജർമ്മൻ നഗരത്തിലേ
ക്ക് പ�ോവുകയും അവിടുത്തെ തദ്ദേശീയ പത്ര
ത്തിന്റെ പത്രാധിപരായി പ്രവർത്തിക്കുകയും
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ഉണ്ടായി. ന്യൂയ�ോർക്ക് ഡെയ്ലി ട്രിബ്യൂണലിൻ
പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ വർണ്ണവി
വേചനത്തിനെതിരെ നിലപാടെടുക്കുകയും അടി
മത്തം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വാദിക്കു
കയും ചെയ്ത പത്രത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ മാറ്റം
വന്നപ്പോൾ പിന്തുടരുന്ന നിലപാടുകളിൽ മാറ്റം
വരുത്തിയത് മാർക്സിന് അംഗീകരിക്കാൻ സാ
ധിക്കാതെ വരികയും പത്രപ്രവർത്തന ജീവിതം
അവസാനിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത്. പരമമായ
പട്ടിണിയുടെ നടുവിലാണെങ്കിൽ കൂടി ജ�ോലി
ഉപേക്ഷിക്കാൻ മാർക്സ് തയ്യാറായി.
1844ലാണ് എംഗൽസുമായുള്ള ഗാഢമായ
സൗഹൃദം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരർത്ഥത്തിൽ
മാർക്സിനെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര പഠനത്തി
ലേക്ക് വഴി തിരിച്ചു വിടുന്നത് എംഗൽസാണ്.
അടിസ്ഥാനപരമായി മാർക്സിന്റെ താത്പര്യം
തത്വചിന്തയ�ോടായിരുന്നു. മുതലാളിത്ത സമ്പ
ത്വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ദീർഘമായ ഒരു പ്രബ
ന്ധം എംഗൽസ് മാർക്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള
പത്രത്തിൽ എഴുതുകയുണ്ടായി. ''രാഷ്ട്രീയ സാമ്പ
ത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിമർശനം'' എന്ന പേരിൽ
എഴുതിയ ഈ പ്രബന്ധമാണ് മുതലാളിത്തത്തെ
ക്കുറിച്ചു പഠിക്കാൻ മാർക്സിനു പ്രച�ോദനമാ
കുന്നത്. സാമ്പത്തികമായി മാത്രമല്ല, ധൈഷ
ണികമായും മാർക്സിനെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ
ഏറ്റവുമധികം പിന്തുണയായത് എംഗൽസാണ്.
പാരീസിലെ ജീവിതകാലത്ത് മാർക്സ്
എഴുതിയ പ്രധാന പ്രബന്ധമായ ''സാമ്പത്തിക
വും തത്വശാസ്ത്രപരവുമായ കുറിപ്പുകൾ' എന്നതിലാ
ണ് മുതലാളിത്ത ഉത്പാദനത്തിലെ കാതലായ
പ്രശ്നങ്ങളില�ൊന്നായി അന്യവൽക്കരണത്തെ
മാർക്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അധ്വാനിക്കുന്ന
വർ അകറ്റി മാറ്റപ്പെടുന്ന ഉത്പാദന സമ്പ്രദായം
മുതലാളിത്ത ഉത്പാദനത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു.
ഉപയ�ോഗപ്രദമായ വസ്തുക്കൾ വർധിക്കുകയും,
മനുഷ്യൻ ഉപയ�ോഗ്യശൂന്യമായി തീരുകയുമാണ്
മുതലാളിത്തത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. മുതലാളി
ത്തം കേവലമായ ഒരു ചൂഷണ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല.
മനുഷ്യന്റെ നിലനില്പിന്റെ അർത്ഥ പൂർണ്ണതയെ,
മാനുഷിക ഉണ്മയെ അസാധ്യമാക്കുന്ന ഉത്പാ
ദന വ്യവസ്ഥ കൂടിയാണ്.
1844 ൽ പാരീസിൽ നിന്നും പുറത്തുപ�ോ
കാൻ ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതു പ്രകാരം
മാർക്സ് ബെൽജിയത്തിലേക്ക് പ�ോകുന്നു. രാ
ഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുകയില്ല എന്ന ഉറപ്പിലാ
ണ് ബെൽജിയത്തിലേക്ക് പ�ോകാൻ അനുവദി
ക്കുന്നത്. ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ
നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷമാണിത്. രാ
ഷ്ട്രീയം നേരിട്ട് എഴുതുന്നില്ലെങ്കിലും യൂറ�ോപ്പിലെ
സ�ോഷ്യലിസ്റ്റുകളെ മുഴുവൻ സംഘടിപ്പിക്കാൻ
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ശ്രമിക്കുകയും, ലീഗ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് സംഘടനയു
മായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യു
ന്നു. ലീഗ് ഓഫ് ജസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
ലീഗായി മാറുകയും നേതാവായി മാർക്സ് പ്ര
വർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈയവസരത്തി
ലാണ് മാർക്സും എംഗൽസും ചേർന്ന് 'വിശുദ്ധ
കുടുംബം' എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതുന്നത്. യുവ ഹഗേ
ലിയന്മാരുടെ നിലപാടിനെ വിമർശിച്ചെഴുതിയ
ഗ്രന്ഥമാണിത്.
ബെൽജിയത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഗിന്റെ
നേതൃത്വത്തിലേക്ക്
മാർക്സ്
എത്തുകയും
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലീഗിന്റെ ഒന്നാം സമ്മേളനം
1846ൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 1847ൽ രണ്ടാം
സമ്മേളനത്തിന്റെ സമയത്താണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
ലീഗിന്റെ പരിപാടി എഴുതി തയ്യാറാക്കാനായി
മാർക്സിനെയും, എംഗൽസിനെയും ചുമതലപ്പെ
ടുത്തുന്നത്. ഇതുപ്രകാരം 1847 ഡിസംബർ മുതൽ
1848 ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ്
'കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ' എഴുതുന്നത്. 1848
ൽ യൂറ�ോപ്പിൽ ത�ൊഴിലാളി പണിമുടക്കുകൾ
വ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. 1848ന്റെ അവസാനമാകു
മ്പോൾ സമരങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയും, പ്ര
തിവിപ്ലവത്തിന്റെ വൻ സമ്മർദ്ദം ഉയർന്നു വരിക
യുമുണ്ടായി. ഇതിനാൽ മാർക്സ് അവിടെ നിന്ന്
പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ഫ്രാൻസിലേക്കും, ജന്മനാ
ടായ ജർമ്മനിയിലേക്കും, തുടർന്ന് ലണ്ടനിലും
എത്തിച്ചേർന്നു.
മാർക്സ് ധൈഷണിക ജീവിതത്തിൽ മാത്രം
മുഴുകിയ വ്യക്തിയല്ല. രാഷ്ട്രീയ സംഘാടനത്തിന്റെ
യും, രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടിയുടെയും ഭാഗമെന്ന
നിലയിലാണ് ധൈഷണിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും രാ
ഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടി എന്നു പറയുന്നതിൽ ധൈ
ഷണികമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്കും അതു നൽ
കുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചകൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്
എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചരിത്രപ്ര
ക്രിയയെ മൗലികമായ ബന്ധത്തിനകത്തുവെച്ച്
മൂർത്തമായി വിശദീകരിക്കുവാൻ മാർക്സിന്
സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മൂലധനത്തിന്റെ രചനയ്ക്കുശേഷം മാർക്സ്
ര�ോഗങ്ങൾക്കടിമപ്പെടുകയും 1870കൾക്കുശേഷം
സജീവ ഗ്രന്ഥരചനയിൽ ഏർപ്പെടാതെയാവു
കയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും സാമൂഹിക
അംഗീകാരവും, താരതമ്യേന സാമ്പത്തിക സുര
ക്ഷയും അദ്ദേഹത്തിനു ലഭിച്ചു. ഈയവസരത്തി
ലാണ് യൂറ�ോപ്പിനു പുറത്തുള്ള സമൂഹങ്ങളിലേക്ക്
മാർക്സിന്റെ ശ്രദ്ധയെത്തുന്നത്. റഷ്യ, വടക്കെ
അമേരിക്ക, അയർലെന്റ്, അറേബ്യ, ഇന്ത്യ
എന്നീ രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായി
മാർക്സ് ഇക്കാലയളവിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ

ന�ോർത്ത് ലണ്ടനിലെ ഹൈഗേറ്റ് സെമിത്തേരിയിൽ
മാർക്സ് ഓർമ്മശിൽപം

പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭാ
ഗങ്ങൾ 'എത്തന�ോളജിക്കൽ ന�ോട്ട് ബുക്ക്സ് '
എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. ജനിച്ച് 200
വർഷം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ല�ോകമിത്രമേൽ ചർച്ച
ചെയ്ത മാർക്സിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ ഇനിയുമേറെ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുണ്ട് എന്നത് കൗതുകമായ
വസ്തുതയായി അവശേഷിക്കുന്നു. 2030ൽ മാർ
ക്സിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ പുറത്തുവരുമെന്ന്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

1883 മാർച്ച് 14 ന് മാർക്സ് മരണപ്പെടുമ്പോൾ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ശവസംസ്കാരവേളയിൽ
എംഗൽസ് നടത്തുന്ന പ്രസംഗത്തിൽ മാർക്സി
നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ''ല�ോകത്തിന്നു ജീവിക്കു
ന്നവരിൽ ഏറ്റവും മഹാനായ ചിന്തകൻ തന്റെ
ചിന്ത അവസാനിപ്പിച്ചു. 2 മിനിറ്റിൽ താഴെ മാ
ത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ
മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാരുക
സേരയിൽ സുഖമായി നിദ്രയിലായിരിക്കുന്നത്
ഞങ്ങൾ കണ്ടു...... എന്നെന്നേക്കുമായി.......''
ലണ്ടനിലെ ഹൈഗേറ്റ് സെമിത്തേരിയിലാ
ണ് മാർക്സിനെ സംസ്കരിച്ചത്. മതവിശ്വാ
സമില്ലാത്ത നാസ്തികരെ അടക്കം ചെയ്യുന്ന
ഭാഗത്താണ് അദ്ദേഹത്തെയും സംസ്കരിച്ചത്.
11 പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവസംസ്കാര
ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത്. ''സർവ്വ രാജ്യ ത�ൊഴി
ലാളികളെ സംഘടിക്കുവിൻ, നിങ്ങൾക്കു നഷ്ട
പ്പെടുവാൻ ഒന്നുമില്ല. കൈവിലങ്ങുകൾ മാത്രം,
നേടുവാനുള്ളത് പുതിയ�ൊരു ല�ോകം'' എന്ന
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന വാക്യം ഹൈഗേറ്റിൽ
സ്ഥാപിച്ച മാർക്സിന്റെ സ്മാരക ശില്പത്തിനു
താഴെ കുറിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
മാർക്സിന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലേക്ക് ന�ോ
ക്കുമ്പോൾ ധൈഷണികമായ നിരന്തരമായ
അന്വേഷണങ്ങളും, അത്തരം അന്വേഷണങ്ങ
ള�ോടുള്ള തികഞ്ഞ സത്യസന്ധതയും കാണാം.
ധൈഷണിക അന്വേഷണങ്ങൾ നൽകുന്ന
ഉൾക്കാഴ്ചകളെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യപരിപാടിയായി
വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ
മാർക്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മനു
ഷ്യരാശിയുടെ ദുരിതങ്ങൾക്കുനേരെ കണ്ണടച്ചിരു
ന്നെങ്കിൽ, പ്രയാസങ്ങൾക്കും, ദൗർഭാഗ്യകൾക്കും
മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കി മൂലധനം എന്ന കൃതി പ്രസി
ദ്ധീകരിക്കാതെ പ�ോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാന�ൊരു
അപ്രായ�ോഗികമതിയായി തീരുമായിരുന്നുവെ
ന്ന് മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ
മേഖലയിൽ മാർക്സ് നേടിയ മേൽകൈയാ
ണ് അദ്ദേഹത്തെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയാത്ത
മഹാപ്രതിഭയായി മാറ്റിയത്. വിജ്ഞാനത്തി
ന്റെ അസത്യങ്ങളെ, ലളിതമായ ചട്ടകൂടുകളെ
ഭേദിച്ചുക�ൊണ്ട് തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകളെ രാഷ്ട്രീയ
കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് നിരന്തരമായി കൂട്ടിയി
ണക്കാൻ മാർക്സ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ ജീവിതകാലത്ത് അത് ഫലം കണ്ടില്ലെങ്കി
ലും, ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടുകാലമായി പല രൂപത്തിൽ
മാർക്സ് എന്ന വിജ്ഞാന സ്രോതസ്സ് പ്രവർ
ത്തിച്ചുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ആവിഷ്കാരമാ
യാണ് നാമിവിടെ ഇന്ന് ഒത്തുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ
ഓർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

(തയ്യാറാക്കിയത്: അശ്വതി)
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രാജാരവിവർമ്മ
അനുസ്മരണവും
ചിത്രാർച്ചനയും
രാ

ജാ രവിവർമ്മയുടെ സ്മരണാർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ചരമ വാർഷിക ദിനമായ 2018 ഒക്ട�ോബർ 2 ന്
കിളിമാനൂർ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ രാജാ രവിവർമ്മ അനു
സ്മരണവും ചിത്രാർച്ചനയും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒക്ട�ോബർ 2
ന് കാലത്ത് 9 മണിക്ക് അഡ്വ ബി. സത്യൻ എം.എൽ.എ.
ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
ചെയർമാൻ നേമം പുഷ്പരാജ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ
നിർവ്വാഹക സമിതി അംഗം കാരക്കാമണ്ഡപം വിജയകുമാർ,
കിളിമാനൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് രാജലക്ഷ്മി അമ്മാൾ,
വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് എ. ദേവദാസ്, വാർഡ് മെമ്പർ ബീന
വേണുഗ�ോപാൽ, കിളിമാനൂർ പാലസ് ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡണ്ട്
കെ. ദിവാകരവർമ്മ, രാജാ രവിവർമ്മ ഇന്റർ നാഷണൽ ഫൗ
ണ്ടേഷൻ ഫ�ോർ ആർട്ട് ആന്റ് കൾച്ചർ ചെയർമാൻ ഡ�ോ.
കെ. രവിവർമ്മ, രാജാ രവി വർമ്മ കൾച്ചറൽ സ�ൊസൈറ്റി
പ്രസിഡണ്ട് എം.ഷാജഹാൻ, കിളിമാനൂർ ഷാജി എന്നി
വർ പങ്കെടുത്തു. ചടങ്ങിൽ രാജാരവിവർമ്മ സെന്റർ ഓഫ്
എക്സലൻസ് ഫ�ോർ വിഷ്വൽ ആർട്സ് ഡയറക്ടർ കെ.സി.
ചിത്രഭാനു രാജാ രവിവർമ്മ അനുസ്മരണ ഭാഷണം നടത്തി.
അൻപത�ോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത ചിത്രാർച്ചനയും നടന്നു.
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EXHIBITION

വർഷ ഋതു
ക്യാമ്പ്
സൃഷ്ടികളുടെ
പ്രദർശനം

എം.എൽ.എ മുകേഷ് പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ക�ൊ

ല്ലം 8 പ�ോയിന്റ് ആർട്ട് കഫേയു
മായി സഹകരിച്ച് സെപ്തംബർ 28
മുതൽ ഒക്ട�ോബർ 15 വരെ ചിത്രപ്രദർശനം സം
ഘടിപ്പിച്ചു. സാപ്ഗ്രീൻ കലാകൂട്ടായ്മയുടെ സഹ
കരണത്തോടെ അടൂരിൽ ആഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി നടത്തിയ 'വർഷ
ഋതു' ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിലെ സൃഷ്ടികളാണ് പ്ര
ദർശിപ്പിച്ചത്. സെപ്തംബർ 28 ന് വൈകുന്നേരം
5 മണിക്ക് 8 പ�ോയിന്റ് ആർട്ട് കഫേയിൽ എം.എൽ.എ. മുകേഷ് പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
അക്കാദമി സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രൻ അധ്യ
ക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ക�ൊല്ലം മേയർ അഡ്വ.
വി. രാജേന്ദ്രബാബു വിശിഷ്ടാതിഥിയായിരുന്നു.
8 പ�ോയിന്റ് ആർട്ട് കഫേ ഡയറക്ടർ ഷെൻലെ,
ക�ൊല്ലം ക�ോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ഹണി

ബെഞ്ചമിൻ, സാപ്ഗ്രീൻ പ്രസിഡണ്ട് പ്രമ�ോദ്
കുരമ്പാല എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
അനിൽ അഷ്ടമുടി, കെ.ജി. അനിൽകുമാർ, ബിനു
ബേബി, ബിനു ക�ൊട്ടാരക്കര, ബൈജു എളംപ
ള്ളിൽ, ഗ�ോപിദാസ് എ.കെ., ഗ്രേസി ഫിലിപ്പ്,
ജയപ്രകാശ് പഴയിടം, ലിൻസി സാമുവൽ,
മന�ോജ് മത്തശ്ശേരിൽ, നിസരി രാജൻ, പ്രകാശ്
ആർ., പ്രമ�ോദ് കൂരമ്പാല, പ്രശാന്ത് ഓച്ചിറ,
ടി.ആർ. രാജേഷ്, സജയ കുമാർ വി., സംഗീത്
ശിവൻ, ശാലിനി അലക്സ്, ശരത്, ആർ.
സതീഷ്, ഷെൻലേ, ശ്രീജിത്ത് വി.സി., ഉഷ,
ത�ോമസ് കുരിയൻ, വാണി എൻ.എം., വിക്ട�ോ
റിയ എ.എം. എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർ
ശനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

മുകേഷ്, സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രൻ, അക്കാദമി മാനേജർ സുഗത കുമാരി
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ത്രിദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്
@ വട്ടിയൂർക്കാവ്
കേ

രള ലളിതകലാ അക്കാദമി ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ
സ്മാരക സംഗീത നാട്യകലാ കേന്ദ്രവുമായി സഹകരിച്ച്
വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഒക്ട�ോബർ
13ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് വട്ടിയൂർക്കാവ് ഗുരുഗ�ോപിനാഥ് നട
നഗ്രാമത്തിൽ കെ.ആൻസലൻ എം.എൽ.എ. ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാട
നം ചെയ്തു. അക്കാദമി ചെയർമാൻ നേമം പുഷ്പരാജ് അദ്ധ്യക്ഷത
വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ നിർവ്വാഹക സമിതി അംഗം കാരക്കാമണ്ഡപം
വിജയകുമാർ, ഗുരുഗ�ോപിനാഥ് നടനഗ്രാമം വൈസ് പ്രസിഡന്റ്
കെ.സി. വിക്രമൻ, എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. മൂന്ന് ദിവസം
നീണ്ടു നിന്ന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ
കലാകാരന്മാരാണ് പങ്കെടുത്തത്.

ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 ഒക്ടോബർ

ഉദ്ഘാടനചടങ്ങിൽ നിന്ന്

പ്രകൃതി ബാബു, രാധാകൃഷ്ണൻ, സ�ോമൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്, രഞ്ജിത് ആർ.വി.,
ആർ.എസ്. ബാബു, അരുൺ ഗ�ോകുൽ, പ്രിയ മന�ോജ്, രാജേഷ് ചി
റപ്പാട്, ബിനു കുമാർ എസ്., ജ�ോയ് പാമ്പാക്കുട, അനിൽ രൂപചിത്ര,
ഖുഷി പട്ടേൽ, ഷിബുരാജ് എസ്.കെ., സുനു ക�ോവളം, രാജൻ തിരുമല,
രഞ്ജുഷൻ, വിജി ബി., കെ. മണികണ്ഠൻ, ജസ്റ്റിൻ രാജ്, ഹരികുമാർ
ആർ.എസ്., അനിൽ പ്ലാങ്കാല, നീതു ബാബു, പ�ോൾ പട്ടത്താനം
എന്നിവർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു

ക്യാമ്പിലെ ചില രചനകൾ
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മലപ്പുറം

മുഖ്യധാരാ സാമൂഹിക
ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റ
പ്പെട്ടുപ�ോയവരെ കേന്ദ്രീക
രിച്ചാണ് എന്റെ വരകൾ.
സമൂഹം വഴി മാറ്റി നട
ത്തുന്ന മനുഷ്യർ, അവർ
താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം,
പ്രകൃതി എന്നിവയെ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
രചനകളിലൂടെ ചിത്രങ്ങളു
ടെ പുതിയ ല�ോകം തുറന്നി
ടുന്നു
-കെ.പി. പ്രദീപ് കുമാർ
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മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രതിമാസ പരിപാടിയിൽ 2018 ഒക്ട�ോബർ 13ന്
എടപ്പാൾ ജി.എച്ച്.എസ്.എസിൽ കെ.പി. പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ
ചിത്രങ്ങളുടെ പവർപ�ോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നടന്നു.

എറണാകുളം

ഒട്ടേറെ അസംബന്ധ
പ്രകടനമാണു ജീവിതം.
നാം നമ്മുടെ നിത്യജീവിത
ത്തിൽ ഓര�ോ നിമിഷത്തിലും
എല്ലായിടത്തും അപരിചിത
ഇടങ്ങളിൽ സ്ഥാപിയ്ക്കപ്പെ
ടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ
അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്.
ജനങ്ങൾ അസാധാരണമായ
ഓര�ോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.
അവർ അപരിചിതമായ
കാര്യങ്ങൾ തലയിലേറ്റി
അസംഖ്യം കാര്യങ്ങളിൽ
ഇടപെടുന്നു. ഞാൻ ഇതിനെ
യ�ൊക്കെ വിമർശനാത്മക
മായി കാണുകയും അവരെ
പുനർസൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
യുമാണ്. ഒരു നീണ്ട കാലയള
വിൽ എന്റെ ശേഖരത്തിലുള്ള
ദൃശ്യസ്മരണകളിൽ നിന്നും ഉട
ലെടുത്തവയാണിവ. മുൻപ�ൊ
ന്നും ചെയ്യാത്ത രീതിയാണു
ഞാൻ അവലംബിക്കുന്നത്.

എറണാകുളം പ്രതിമാസ പരിപാടിയിൽ ഒക്ട�ോബർ 13ന്
വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ദർബാർ ഹാൾ കലാകേന്ദ്രത്തിൽ കെ.
രഘുനാഥന്റെ കലാസൃഷ്ടികളുടെ പവർപ�ോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ
നടന്നു.

-കെ. രഘുനാഥൻ
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ആലപ്പുഴ

ആ

ലപ്പുഴ ജില്ല പ്രതിമാസ പരിപാടി കായംകുളം കാർട്ടൂണി
സ്റ്റ് ശങ്കർ സ്മാരക ദേശീയ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം & ആർട്ട്
ഗ്യാലറിയിൽ നടന്നു. 2018 ഒക്ട�ോബർ 13ന് വൈകുന്നേരം 3
മണിക്ക് 'കലയുടെ കാലഭേദങ്ങൾ' എന്ന വിഷയത്തിലാണ്
ചന്ദ്രൻ ടി.വി. പ്രഭാഷണം നടത്തിയത്. അക്കാദമി ചെയർമാൻ
നേമം പുഷ്പരാജ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ടി.എ.എസ്.
മേന�ോൻ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. വി.എസ്.
സജികുമാർ, അഡ്വ. ഒ. ഹാരിസ്, പ്രേംജിത്ത് കായംകുളം, ജി.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

കലയുടെ
കാലഭേദങ്ങൾ
ചന്ദ്രൻ ടി. വി.
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കണ്ണൂർ

ക

ണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രതിമാസ പരിപാടി കാക്കണ്ണൻ പാറ കലാഗ്രാ
മത്തിൽ നടന്നു. ഒക്ട�ോബർ 14ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക്
ആരംഭിച്ച പരിപാടിയിൽ 'കലയുടെ പ്രകൃതി പാഠങ്ങൾ' എന്ന വി
ഷയത്തിൽ പി. സുധാകരൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ചിത്രകലയിൽ
പ�ൊതുവെ പ്രകൃതി കേന്ദ്രപ്രമേയമാവുന്നതിനെ കുറിച്ച്, സമകാ
ലിക കലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണം നല്ല
പ്രതികരണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. അക്കാദമി ഭാരവാഹികൾക്കൊപ്പം
കലാകാരന്മാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും പങ്കാളിത്തം 'കലയുടെ
ദർബാർ' പരിപാടികളെ കൂടുതൽ സംവാദാത്മകമാക്കാൻ സഹാ
യിക്കുന്നുവെന്ന് ചടങ്ങിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

കലയുടെ
പ്രകൃതി
പാഠങ്ങൾ
പി. സുധാകരൻ
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GROUPSHOW

UNCONCEALMENT

ഉദ്ഘാടനത്തിൽ നിന്ന്

സാജു അയ്യമ്പിള്ളിയുടെ ചിത്രം
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അ
മന�ോജ് നാരായണൻ

രഞ്ജിത് ലാൽ

സാജു അയ്യമ്പിള്ളി

വേണു ആർ.

പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും
കേന്ദ്രപ്രമേയമാവുന്ന,
വ്യവസ്ഥാപിത
രചനാരീതികളിൽ
നിന്നും അകലം
പാലിക്കുന്ന
നാലു ചിത്രകാരന്മാ
രുടെ സംഘചിത്ര
പ്രദർശനം

ൺ കൺസീൽമെന്റ് എന്നുപേരിട്ട സംഘ
ചിത്രപ്രദർശനം ക�ോഴിക്കോട് ആർട്ട് ഗ്യാ
ലറിയിൽ ഒക്ട�ോബർ 13ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക്
ന�ോവലിസ്റ്റ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
മന�ോജ് നാരായണൻ, രഞ്ജിത് ലാൽ, സാജു അയ്യ
മ്പിള്ളി, വേണു ആർ. എന്നിവരുടെ സൃഷ്ടികളാണ്
പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. അക്കാദമി സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം
ചന്ദ്രൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഷാജു
നെല്ലായി, രാഘവൻ അത്തോളി, സുനിൽ അശ�ോക
പുരം എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി.
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എരമല്ലൂർ സ്വദേശിയായ
വേണു ആർ. ചിത്രകലയിൽ ഡിപ്ലോമ നേടിയ
ശേഷം 40 വർഷമായി ചിത്രകലാരംഗത്ത് പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നു. 2001ൽ ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ
ഓണറബിൾ മെൻഷൻ പുരസ്കാരവും 2010ൽ
സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ''സർറിയലി
സത്തിന്റെ സാധ്യതകളെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഉപയ�ോഗ
പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും തീക്ഷ്ണമായ വർണ്ണങ്ങളിലൂടെ
സംഘർഷഭരിതമായ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കു
ള്ള എത്തിന�ോട്ടമാണ് തന്റെ ഓര�ോ ചിത്രങ്ങളെ
ന്നും'' വേണു ആർ. പറയുന്നു.
മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശിയായ മന�ോജ് നാരായണൻ
ചിത്രകലയിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദം നേടിയശേഷം 25
വർഷമായി ചിത്രകലാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചിത്രകലാ അദ്ധ്യാ
പകനായിരുന്നു. ''ഗ്രാമീണതയും കാർഷിക സം
സ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച
ലളിതമായ രചനകൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രചനാ
സങ്കേതങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നവയാണെ
ന്ന് മന�ോജ് നാരായണൻ പറയുന്നു.
തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിയായ രഞ്ജിത്ത്ലാൽ
എം.എൻ. ചിത്രകലയിൽ മാസ്റ്റർ ബിരുദം നേടി
യശേഷം 20 വർഷമായി ചിത്രകലാ അദ്ധ്യാപക
നായും ചിത്രകാരനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 2015ൽ
സി.എൻ. കരുണാകരൻ ചിത്രകലാ പുരസ്കാരം
നേടിയിട്ടുണ്ട്. ''പ്രകൃതിക്ക് നേരെ വിരുദ്ധമായി
യന്ത്രസമാനമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും തന്റെ മാത്രം
താല്പര്യത്തിനായി പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന
മനുഷ്യരാശിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉൽ
ക്കണ്ഠകളുമാണ് തന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രമേയമെന്ന്
രഞ്ജിത്ത് ലാൽ പറയുന്നു.
തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിയായ സാജു അയ്യമ്പിള്ളി
ചിത്രകലയിൽ ബിരുദം നേടിയശേഷം 20 വർഷമാ
യി ചിത്രകലാ രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കു
ന്നു. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായിട്ടു
ള്ള ബന്ധവും നശിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെ
കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകളുമാണ് തന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്ര
മേയമെന്ന് സാജു അയ്യമ്പിള്ളി പറയുന്നു.
ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 നവംബർ
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DISPLACED/
MISPLACED
ഷി
ഷിജ�ോ ജേക്കബ്
സ്വന്തം സ്ഥലം/
ഇടം/വീട് എന്നിവി
ടങ്ങളിൽ നിന്നും
കുടിയിറക്കപ്പെടു
ന്ന നിസ്സാരരായ
മനുഷ്യരെ കുറിച്ചു
ള്ളവയാണ് എന്റെ
ചിത്രങ്ങൾ
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ജ�ോ ജേക്കബിന്റെ ചിത്രപ്രദർശനം അക്കാദ
മിയുടെ തൃശൂർ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ ഒക്ട�ോ
ബർ 20ന് അജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചങ്ങ
നാശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ഷിജ�ോ ജേക്കബ് ഫൈൻ
ആർട്സ് ക�ോളേജ് അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ്.
2005ൽ ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ സംസ്ഥാന പുര
സ്കാരത്തിന് അർഹനായിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ക്യാമ്പു
കളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം ഏകാംഗ-സംഘ
ചിത്രപ്രദർശനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത മീ
ഡിയത്തിലുള്ള 35 ഓളം ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പി
ച്ചത്. വികസനത്തിന്റെ പേരിൽ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും
ഗ്രാമങ്ങളും നഗരങ്ങൾ ആയി മാറുന്ന, വികസനം
വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ചിത്രങ്ങളിലൂ
ടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. സ്വന്തം സ്ഥലം/ഇടം/
വീട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും കുടിയിറക്കപ്പെടുന്ന
നിസ്സാരരായ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചുള്ളവയാണ് തന്റെ
ചിത്രങ്ങളെന്ന് ഷിജ�ോ പറയുന്നു. പ്രദർശനം 27ന്
സമാപിച്ചു.
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GLANCE FROM
PAST
ജഗേഷ് എടക്കാട്
പ�ോയകാല പ്രകൃതി
യെ ഓർത്തെടുക്കുന്ന
ഓർമ്മയുടെ പ്രതിര�ോ
ധമാണ് ഈ ചിത്ര
പരമ്പര

ജ

ഗേഷ് എടക്കാടിന്റെ സമീപകാല ചിത്രങ്ങ
ളുടെ പ്രദർശനം ലളിതകലാ അക്കാദമിയു
ടെ ക�ോഴിക്കോട് ഗാലറിയിൽ 2018 ഒക്ടോബർ
25 മുതൽ 31 വരെ നടന്നു. മൺനിറങ്ങളിൽ കറുത്ത
പെൻസിലിൽ തീർത്ത ഓർമ്മച്ചിത്രങ്ങളാണ് പ്ര
ദർശനത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായവ. യഥാതഥമായ
സ്ഥലകാലങ്ങളെ പുന:സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ
ചിത്രങ്ങൾ ഒരേസമയം ഭൂതകാലത്തെയും വർത്ത
മാനത്തെയും ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 നവംബർ

35

SOLO SHOW

HAMARTIA
സജിത് പുതുക്കലവട്ടം
മനുഷ്യ ധാർഷ്ട്യത്തിന്റെ/
അഹങ്കാരത്തിന്റെ/ നഗ
രവൽക്കരണത്തിന്റെ
ഇടയിൽ നമുക്ക് നഷ്ട
പ്പെടുന്ന പ്രകൃതിയെ
ക്കുറിച്ചും / മനുഷ്യനിൽ
ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും /
വംശനാശം സംഭവിക്കു
ന്ന ജീവജാലങ്ങളെയും
അടയാളപ്പെടുത്തലുക
ളാണ് എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ
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സജിത് പുതുക്കലവട്ടത്തിന്റെ സമീപകാല
ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം അക്കാദമിയുടെ ക�ോഴി
ക്കോട് ഗാലറിയിൽ ഒക്ടോബർ 25 മുതൽ 31 വരെ
നടന്നു. ചിത്രകാരനായ ജ�ോൺസ് മാത്യു പ്രദർശ
നം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മനുഷ്യ ധാർഷ്ട്യത്തിന്റെ/
അഹങ്കാരത്തിന്റെ/
നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെ
ഇടയിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രകൃതിയെക്കു
റിച്ചും / മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളും /
വംശനാശം സംഭവിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളെയും
അടയാളപ്പെടുത്തലുകളാണ് തന്റെ ചിത്രങ്ങളെന്ന്
സജിത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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ശരത്കുമാർ എം.ആർ.

തുലനവും വ്യാപ്തവും
ഉലച്ചിലുകളും പല ത�ോ
തുകളിൽ ഈ ശിൽപഭാ
ഷയിൽ കടന്നുവരുന്നു.
മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ
ബഹുരൂപങ്ങളെന്ന
പ�ോലെ.

MELTING
		 POINTS
ശ

രത്കുമാർ എം.ആർ.ന്റെ ശില്പ
ങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ക�ോഴിക്കോട്
ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ 2018 ഒക്ട�ോബർ
10ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ശില്പി
ഹ�ോച്ച്മിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡ�ോ.
ഷാജു നെല്ലായി, റ�ോബർട്ട് വി.ജെ,
ആന്റോ ജ�ോർജ്ജ്, സ്മിജ വിജയൻ ,
തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ശ്രീനി ശ്രീകാലം,
എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി. എം.എഫ്.എ. ബിരുദധാരിയായ ശരത്കുമാർ
എം.ആർ. എറണാകുളം സ്വദേശിയാ
ണ്. പ്രദർശനം 16ന് സമാപിച്ചു.
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സനേഷ് ക�ൊല്ലനാണ്ടി

മനുഷ്യനും ജൈവ
പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള
ബന്ധത്തിലെ ആകാം
ക്ഷകൾ പ്രമേയമാകുന്ന
ചിത്രങ്ങൾ
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SPROUTS OF
TENSION
സ
നേഷ് ക�ൊല്ലനാണ്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം
2018 ഒക്ട�ോബർ 1ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് തല
ശ്ശേരി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ ചിത്രകാരൻ സതീഷ് കെ.കെ.
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 'സ്പ്രൗട്സ് ഓഫ് ടെൻഷൻ' എന്നു പേരിട്ട
ചിത്രപ്രദർശനത്തിൽ 25 ഓളം സൃഷ്ടികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി.
''പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതികരണമാണ് തന്റെ
ചിത്രങ്ങളെന്ന് ''സനേഷ് ക�ൊല്ലനാണ്ടി പറയുന്നു. ടീ വാഷ്,
വാട്ടർ കളർ, അക്രിലിക് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത മീഡിയങ്ങളിലുള്ള
സീരിസ് ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. തൃപ്പൂണി
ത്തുറ ആർ.എൽ.വി. ക�ോളേജ് ഓഫ് മ്യൂസിക് & ഫൈൻ
ആർട്സിൽ നിന്നും ചിത്രകലയിൽ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എടുത്തി
ട്ടുള്ള സനേഷ് നിരവധി പ്രദർശനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രദർശനം ഒക്ട�ോബർ 7ന് സമാപിച്ചു.
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STRONG
STROCKS
കെ.ടി. അബ്ദുൾ അനീസ്

പ�ൊള്ളുന്ന സമകാ
ലികരാഷ്ട്രീയ വിഷ
യങ്ങളെ വിമർശ
വിധേയമാക്കുന്ന
കാർട്ടൂണുകൾ

കെ

.ടി. അബ്ദുൾ അനീസിന്റെ കാർട്ടൂൺ പ്ര
ദർശനം അക്കാദമിയുടെ ക�ോഴിക്കോ
ട് ഗ്യാലറിയിൽ ഒക്ട�ോബർ 10ന് വൈകുന്നേരം
4.30ന് പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ വി.ആർ. സുധീഷ്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 'സ്ട്രോംഗ് സ്ട്രോക്സ് '
എന്ന് പേരിട്ട പ്രദർശനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്ത
30 കാർട്ടൂണുകളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. സിറാജ്
ദിനപത്രത്തിൽ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ്/ സബ് എഡിറ്റ
റായ കെ.ടി. അബ്ദുൾ അനീസ് ക�ോഴിക്കോട്
സ്വദേശിയാണ്. 2016 ലെ കേരള ലളിതകലാ
അക്കാദമിയുടെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം, 2017
ലെ രാംദാസ് വൈദ്യർ പുരസ്കാരം എന്നിവ
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദർശനം 16ന് സമാപിച്ചു.
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Artist: Sandro Botticelli
Title: The Birth of Venus
Meduim: Tempera on Canvas
Country: Florence
Period: 1484-86

വീനസിന്റെ പിറവി

ഇറ്റാലിയൻ നവ�ോത്ഥാനകലയിലെ സുപ്രധാന രചനയാണ് ബ�ോത്തിചെല്ലിയുടെ 'വീനസിന്റെ പിറവി'.
ലാറ്റിൻ സാഹിത്യത്തിലെ രൂപാന്തരീകരണവുമായും ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയുമായും ബന്ധപ്പെടുത്തി
വീനസിനെ കാണാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹത്തിന്റെ ആദിരൂപമായും ആത്മീയസൗന്ദര്യ
ത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനമായും വീനസിന്റെ പിറവി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു.

ചിത്രവായന

3

Threat, ശില്പ ഗുപ്ത, 2009
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കവിതയുടെ
ഉൽ(ൾ)പ്രേരകം
എം. ആർ. വിഷ്ണുപ്രസാദ്

സ

മകാലീന ഇന്ത്യൻ കലാകാരിയായ
ശിൽപ ഗുപ്തയുടെ സൃഷ്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ
നിന്നപ്പോഴാണ് കവിതയും കാവ്യേതര കലാസൃ
ഷ്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും വിള്ളലുകളും
ഓർമ്മയിൽ വന്നത്. ചിത്ര-ശില്പ കലകൾ ചെ
യ്യുന്നവരുടെ ഉൽ(ൾ)പ്രേരകമായി പലപ്പോഴും
കവിത പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ അപൂർവ്വം
ചിലരിൽ മാത്രമാണ് കവിത ഒരുതരം ആന്ത
രിക തന്മാത്രയായി രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ
പങ്കെടുക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാം
നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനു ശേഷം ആശ
യ�ോന്മുഖമായ കലാസൃഷ്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ
കലാകൃത്തുക്കൾക്കൾക്കിടയിൽ കാവ്യകേന്ദ്രിത
മായ ആന്തരിക വെളിവ് അധികം തെളിഞ്ഞു
കാണുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ, കവിത എന്ന വാക്കും
അത് നിർമ്മിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങളുടെ അമൂർത്ത
ല�ോകവും ഓർമ്മയിൽ ക�ൊണ്ടുവരാൻ കെൽപ്പു
ള്ള സമകാലിക ഇന്ത്യൻ കലാകൃത്തുക്കൾ നന്നേ
കുറവെന്നു തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. ശിൽപ്പ
ഗുപ്തയുടെ വസ്തുകേന്ദ്രിതമായ കലാവൃത്തികൾ
പരിശ�ോധിച്ചാൽ കവിതയുടെ അമൂർത്തമായ പ്ര
ത്യക്ഷത അവരിൽ ഉടനീളം കാണാൻ കഴിയും.
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സ്വഭാവമുള്ളതും നവ സാങ്കേതി
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Threat (വിശദാംശം)

കത മാധ്യമമാക്കിയും അവർ ചെയ്ത പല സൃഷ്ടിക
ളിലും കവിത ഒരു താക്കോൽരൂപമായും നിർദ്ധാ
രണ ഉപകരണമായും നിലക�ൊള്ളുന്നുവെന്നത്
ഒരു അപൂർവ്വതയാണ്.
1997 -ൽ ജെ. ജെ. സ്കൂളിൽ നിന്ന് ശില്പക
ലയിൽ ബിരുദം നേടിയ ഗുപ്തയുടെ രചനകൾ
ദേശീയ-അന്തർദേശിയ ഗാലറികളിൽ ഏകാംഗ
പ്രദർശനങ്ങളായും ബിയനാലെ, ട്രിയനാലെ
തുടങ്ങിയ കലാമേളകളിലൂടെ കലാല�ോകത്തിന്
ചിരപരിചിതയാണ്. 2001-ൽ ന്യൂസിലന്റിൽ നട
ത്തിയ ഏകാങ്ക പ്രദർശനത്തോടെയാണ് അവർ
ല�ോക കലയിൽ തന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ
തുടങ്ങിയത്. ആർട് ബൂമിന് ശേഷം സംഭവിച്ച
നവലിബറൽ സമവാക്യങ്ങൾ മനസിലാകാതെ
കുഴഞ്ഞു പ�ോയ കലാകൃത്തുക്കളുടെ ഒരു വൻനിര
ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സമവാക്യങ്ങൾ
ക�ൊണ്ടും സമകാലീന ഭാഷ ക�ൊണ്ടും പ്രത്യേകത
നിറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ സന്ദർഭത്തെ ധൈര്യപൂർവ്വം
മുഖാമുഖം ചെയ്തു എന്നതാണ് ശില്പ ഗുപ്തയെ പ�ോ
ലെയുള്ള കലകൃത്തുക്കളുടെ പ്രാധാന്യം. ശിൽപ
യുടെ തലമുറക്ക് മുൻപ് ല�ോകകലയുടെ ഭാഷയെ
മാത്രം ഒരു കലാകൃത്തിനു പിന്തുടർന്നാൽ മതിയാ
യിരുന്നു. എന്നാൽ നവ മാധ്യമീകരണത്തിനും
നവ ലിബറൽ സമൂഹ നിർമ്മിതിക്കും സാങ്കേതി
കമായുള്ള പ്രതീതിവത്ക്കരണത്തിനുമ�ൊക്കെ
44

ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 നവംബർ

ശേഷം കലയുടെ പുതുഭാഷയും ശൈലിയും മന
സ്സിലാക്കിയത് ക�ൊണ്ട് മാത്രം നിലനിൽപ്
അസാധ്യമായിതീർന്നു. ഒരാൾ
ല�ോകകലയു
ടെ പുതു ഭാഷയെ അല്ല ല�ോകത്തിന്റെ തന്നെ
നവ്യതകളെ ഏറ്റുവാങ്ങാനും തിരിച്ചറിയാനുമുള്ള
തലച്ചോറിനെ ക�ൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വന്നു. ഇത്ത
രമ�ൊരു ദൗത്യത്തിൽ വിജയം വരിച്ച കലാകാരി
യാണ് ശില്പ ഗുപ്ത. സമകാലിക ല�ോക കലയുടെ
ആഗ്രഹങ്ങളെയും
ഭാഷാവ്യതിയാനങ്ങളെയും
സംവേദന ഭാഷ്യങ്ങളെയും തന്റെ രചനകളിലൂടെ
പ്രേക്ഷേപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതും അവരുടെ
സൃഷ്ടി ല�ോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്.
1976-ൽ ജനിച്ച ശില്പയുടെ കലാജീവിതത്തി
ന്റെ ഘട്ടം ഘട്ടമായ തുടർച്ചയിൽ ബെർലിൻ
മതിൽ തകരുന്നതും, ബാബറി മസ്ജിദ് തകർ
ക്കുന്നതും, വാർത്താവിനിമയ സങ്കേതങ്ങൾ മനു
ഷ്യർക്കിടയിൽ തഴച്ചു വളരുന്നതും, ഇന്റർനെറ്റി
ന്റെ പിടിയിൽ ല�ോകം മുറുകുന്നതും, ഇന്ത്യയിൽ
ബ്രാഹ്മണിക വലതുപക്ഷം ഭരണഘടനയെ ആക്ര
മിക്കുന്നതും അവർ കണ്ടു. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച സംഭവ
ങ്ങളുടെ സമയസൂചികൾ ശില്പ ഗുപ്തയുടെ രാഷ്ട്രീയ
ബ�ോധ്യങ്ങൾക്ക് ദിശയും വെളിവും നൽകിയിട്ടു
ണ്ടെന്ന് അവരുടെ കൃതികൾ പരിശ�ോധിച്ചാൽ
വെളിപ്പെടും. അവരുടെ ഇടപെടലുകൾ മുദ്രവാക്യ
ങ്ങളായല്ല പലപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത്. ഉച്ചത്തി

ശില്പ ഗുപ്ത

ലല്ല അവർ വെളിപ്പെടുന്നത്. കവിത എന്ന രൂപ
ത്തിന്റെ അമൂർത്തമായ സഹായത്തോടെ താൻ
തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാധ്യമത്തിന്റെ നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കു
ള്ളിൽ അവർ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നു. പ്രേത്യേകിച്ചും
ഭരണകൂടം പ്രയ�ോഗിക്കുന്ന കാവൽന�ോട്ടങ്ങളെ
(Surveillance) പരിശ�ോധിക്കാൻ അവർ തന്റെ
രചനകളെ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് വിഷയ
മായാലും ഒരുതരം സൂക്ഷ്മപ്രത്യക്ഷത ക�ൊണ്ടാണ്
അവർ തന്റെ രചനാഭാഷ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. ഈ
രചനകളിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ പ്ര
ത്യക്ഷതയ്ക്ക് 'കവിത' യുടെ വിനിമയസാദ്ധ്യതകൾ
അവരെ നന്നായി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.
നാൻസി അഡജാനിയയെ പ�ോലുള്ള കലാ
നിരീക്ഷകർ ശിൽപ്പയുടെ കല സ്ത്രീവാദാനന്തര
കലയാണെന്നും (post -feminist art) നവ മാധ്യമ
കലയാണെന്നും (new media art), കലാത്മക
നരവംശ ശാസ്ത്രമെന്നും (artistic anthropology)
വിഷയാനന്തരബഹുലമായി നില നിൽക്കുന്ന
സര്ഗാത്മകതയാണെന്നും (trans -disciplinarity
of art) മറ്റും വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശില്പ എന്ന
കലാകൃത്തിന്റെ അടയാളം കവിതയും വസ്തുക്കളും
തമ്മിലുള്ള ഒളി സമരങ്ങളുടെ നിഴൽ ജാഥകളാ
യാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. കവിത/വസ്തു എന്നത്
ഇവിടെ ഒരു ആത്മ കേന്ദ്രിതമായ ഭാവനാല�ോ
കത്തെയല്ല സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മറിച് കവിതയും

വസ്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും വിള്ളലുകളും
ശിൽപ്പയുടെ കർത്തൃത്വങ്ങൾക്ക് ആന്തരിക പ്രേ
രണയാകുമ്പോൾ അവരുടെ രചനകൾ ഭൗതിക
മായ ഒരു 'നിഴൽപ്പാട് ' സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാണാൻ
കഴിയും. ഇവിടെ ഭൗതികത ഒരേ സമയം വസ്തുക്ക
ളായും അതിന്റെ നിഴൽ ഭേദങ്ങളായും പ്രത്യക്ഷ
പ്പെടുന്നു. പീറ്റർ വെയ്ബലുമായി നടത്തുന്ന ഒരഭി
മുഖത്തിൽ അവർ നിഴലുകളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെ
പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. 'ഒരു വസ്തുവിന്റെ അപ്രത്യക്ഷ
തയുടെ അടയാളമാണ് അതിന്റെ നിഴൽ. വസ്തു
എന്നത് എന്തുമാകാം. ഒരു മാധ്യമമാകാം ഭരണ
കൂടമാകാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ�ോധം തന്നെ
യാകാം. നിഴലുകൾ ഒരിക്കലും ഇരുളിമ കലർന്ന
ഒരു ത�ോന്നലിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ല�ോകസൃ
ഷ്ടിക്ക് ആവശ്യമായ അർത്ഥങ്ങൾ നിഴലുകളിൽ
അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് '
രണ്ടുതരത്തിലാണ് കവിത എന്ന ഉൽ/ൾപ്രേ
രകം ശില്പ ഗുപ്തയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒന്ന്
വാക്കുകളിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഭാഷാരൂപത്തി
ലാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് തെരഞ്ഞെടുത്ത മാ
ധ്യമങ്ങളിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ച അപ്രത്യക്ഷതയാ
യാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അക്ഷരങ്ങലുടെയും
വാക്കുകളുടെയും ഭാശാകേന്ദ്രിത മാധ്യമങ്ങളെ സൃ
ഷ്ടികർമ്മത്തിന് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് കലാ
കൃതുക്കൾ സജീവമായ ഒരു കാലത്താണ് നമ്മുടെ
ജീവിതം. ഭാഷയെ നേരിട്ട് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന
ശൈലി ഒന്നിലധികം ഇൻസ്റ്റലേഷനുകളിലൂടെ
ശില്പ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പലതും ആസ്വാ
ദക പങ്കാളിത്തമുള്ള ആശയകേന്ദ്രിതമായ സൃഷ്ടി
കളായിരുന്നു. കുളിക്കുന്ന സ�ോപ്പ്ക�ൊണ്ട് അവർ
ചെയ്ത Threat (2009) എന്ന കൃതി തന്നെ ഉദാഹര
ണമായെടുക്കാം. Threat (ഭീഷണി) എന്ന വാക്ക്
ക�ൊത്തിവെച്ച ഇഷ്ടികയ�ോളം വലിപ്പമുള്ള ആയി
രക്കണക്കിന് സ�ോപ്പ് കട്ടകൾ അവർ ഗാലറിയു
ടെ തറയിൽ നിരത്തി വെയ്ക്കുകയും സന്ദർശകർ
ക്ക് ഒരു സ�ോപ്പുകട്ടകൾ സ്വന്തമാക്കാനും കഴിയും
വിധമാണ് അവർ തന്റെ പ്രദർശനത്തെ ആവി
ഷ്ക്കരിച്ചത്. കുളിക്കുന്ന സ�ോപ്പിന്റെ വലിപ്പത്തെ
ഇരട്ടിപ്പിക്കുക വഴി സ�ോപ്പ് എന്ന ഉത്പ്പന്നത്തി
ന്റെ പ്രയ�ോഗ സാദ്ധ്യതയ്ക്ക് അവർ മറ്റൊരു മാനം
നൽകുകയായിരുന്നു. നിത്യോപയ�ോഗതിലുള്ള
ഒരു വസ്തുവിന് മേൽ THREAT എന്ന് ക�ൊത്തി വെ
യ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഉത്പ്പന്നം മറ്റു ചില ബ�ോധ്യങ്ങളെ
യാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇരുപത്തിയ�ൊന്നാം നൂറ്റാ
ണ്ടിൽ ല�ോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിലുള്ള
ഒരാൾ തന്റെ കുളിമുറിയിൽ നിന്ന് ഷവർ ഓൺ
ചെയ്ത് ശരീരത്ത് സ�ോപ്പ് പതപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ
ഉത്പ്പന്നം വഹിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തിക
വും സാംസ്ക്കാരികവുമായ ഗൂഡാർഥങ്ങൾ പെട്ടെ
ന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരാനിടയില്ല. ഓര�ോ സ�ോപ്പിനു
ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 നവംബർ
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Singing Cloud, ശില്പ ഗുപ്ത, 2008

മേലെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാത് ബ്രാന്റി
ന്റെ പേര�ോ ചിഹ്നമ�ോ ആണ്. എന്നാൽ ല�ോ
കത്തിലെ എല്ലാ സ�ോപ്പിനു മേലെയും THREAT
എന്ന് ക�ൊത്തിവെയ്ക്കാനുള്ള കാവ്യോന്മുഖതയിൽ
കുളി എന്ന സാധാരണമായ ഒരു ശീലത്തിന്
അവർ പ്രഹരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
സ�ോപ്പ് എന്ന ഉപഭ�ോഗ വസ്തുവിന്മേൽ ചാർത്ത
പ്പെട്ട നിയ�ോലിബറൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അവർ
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ഭീഷണിയായി മാറ്റിവായിക്കുന്നു. കവിത എന്ന
ഉൽ(ൾ)പ്രേരകത്തിലൂടെ നവ സമൂഹം നേരിടുന്ന
ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സൂചനയായി
ശില്പ തന്റെ രചനയയെ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു.
സൃഷ്ടിയുടെ മാധ്യമത്തിൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ച
അപ്രത്യക്ഷതയായും ശില്പ ഗുപ്ത കവിതയുടെ
തന്മാത്രയെ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ശബ്ദകലയു
ടെ സങ്കേതങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന അവരുടെ പല

രചനകളിലും കവിത ഒരു അന്തർവാഹിനിയായി
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് SINGING
CLOUD (2008-2009) എന്ന രചന തന്നെയെടു
ക്കാം. നാലായിരത്തോളം വരുന്ന മൈക്രോഫ�ോ
ണുകൾ ഒരു ഭീമാകാരമേഘമായി ഗാലറിയുടെ
മേൽക്കൂരയിൽ തൂക്കിയിട്ട നിലയിലാണ് ആ
രചനയുടെ നിർവ്വഹണം. മൈക്രോഫ�ോണുകൾ
ക�ൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു വലിയ പടലമാണ് കലാ

വസ്തു. മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദം മൈക്രോഫ�ോനിലെ
ക്കാന് സാധാരണ കടന്നു പ�ോകുന്നത്. ഇവിടെ
മൈക്രോഫ�ോൺ തന്നെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉറവിട
മായി തീരുന്നു. നാലായിരത്തിലധികം വരുന്ന
മൈക്രോഫ�ോണുകളുടെ അമീബാകൃതിയിലുള്ള
വലിയ പടലത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റ
ത്തേക്ക് ഒരു ഗാനം ഉയർന്നു വരും വിധമാണ്
ഈ ഇന്സ്ടലെഷന്റെ ശബ്ദ ക്രമീകരണം നിർ
വ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. തീർത്തും ദുരൂഹമായ ഒരു
ആശയ ശിൽപ്പമാണ് സിംഗിങ്ങ് ക്ലൗഡ്.
ഇവിടെ കവിത എന്ന ഘടകം ഒരു ആന്തരിക
തന്തുവായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ശിൽപ്പം
പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വരികളുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ
ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.
'i want to fly, high above in the sky
don't push me away
we shall all fly high above in the sky
i want to fly high above in your sky
can you let it be only your power
and not your greed
a part of me will die by your side
taking you with me.
high high above in the sky
while you sleep i shall wake up and fly'
കവിതയുടെ രസ-ഭാവ വിന്യാസങ്ങൾ അനു
ഭവത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ എല്ലാ കലകളിലും
ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കവിതയ�ോടും കാവ്യേതര
ല�ോകത്തോടുമുള്ള ല�ോക കലയുടെ സൗഹൃദം
കലാസൃഷ്ടികളുടെ നിർധാരണത്തിന് ഒരുപാട്
സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കവിതയെന്നത്
എഴുതാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല, ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളു
മായി തുടരാവുന്ന സർഗാത്മക പങ്കാളിത്തത്തി
ന്റെ പേര് കൂടിയാകുന്നു. ഭാഷയിൽ അധിഷ്ഠിത
മാണെങ്കിലും ഒഴുകാനും പരക്കാനും കഴിവുള്ള
രൂപമാണ് കവിത. അത് എല്ലാ വിള്ളലുകളിലും
നിറയാന�ോരുങ്ങുന്നു. എല്ലാ വിള്ളലുകളെയും നി
റയ്ക്കാൻ കവിതയ്ക്ക് കഴിയുന്നത് അതിന്റെ അപ്ര
ത്യക്ഷത അല്ലെങ്കിൽ അമൂർത്തമായ പ്രത്യക്ഷത
കാരണമാണ്. കവിതയ്ക്ക് ഒറ്റ മാധ്യമമേ ഉള്ളൂ.
അത് ഭാഷയാണ്. എന്നാൽ ഒരു കലാകൃത്തിന്
ചായവും ചെളിയും പ്ലാസ്റ്റിക്കും, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും,
കല്ലും, മണ്ണും എന്ന് വേണ്ട ഭൂമിയിലുള്ള സകല
വസ്തുക്കളും മാധ്യമമാകുന്നു. ഒരു കവിയുടെ കർ
തൃത്വത്തിനു വെളിയിൽ നിന്ന് താൻ തെരഞ്ഞെ
ടുക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളിൽ കവിതയെ ഒരു അപ്ര
ത്യക്ഷബിന്ദുവായി നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നു
എന്നതാണ് ശില്പ ഗുപ്തയുടെ കലാവൃത്തിയുടെ
പ്രാധാന്യം.
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പംക്തി

സൗന്ദര്യവിചാരം

4

കലാചരിത്ര/സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര സങ്കൽപനങ്ങളുടെ ചുരുക്കെഴുത്ത്
സുധീഷ് ക�ോട്ടേമ്പ്രം

സൗന്ദര്യം (Beauty)
മൂർത്തമ�ോ അമൂർത്തമ�ോ ആയ വസ്തുക്കൾക്കും
ആശയങ്ങൾക്കും 'സൗന്ദര്യം' ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറി
യാം. ജൈവപ്രകൃതിയിലും വസ്തുപ്രപഞ്ചത്തിലും
സൗന്ദര്യമുണ്ട്. മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും പക്ഷി
കളിലും സർവചരാചരങ്ങളിലുമുണ്ട്. സുന്ദരമായ
ആകാരങ്ങളുണ്ട്, സുന്ദരമായ പ്രവർത്തികളുണ്ട്. സു
ന്ദരമായ ര�ോഗങ്ങളും സുന്ദരമായ മരണങ്ങളുമുണ്ട്.
കലയെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനസങ്കൽപങ്ങളിൽ
ഒന്ന് അത് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്
എന്നതാണ്. എന്താണ് കല എന്ന അഗാധമായ
ച�ോദ്യം പ�ോലെ കനപ്പെട്ടതും നിരന്തര തർക്ക
വിഷയമായും ഓര�ോ ചരിത്രസന്ദർഭങ്ങളിലും
പുനർനിർവചിക്കപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യു
ന്ന ദ്രവസങ്കൽപവുമാണത്. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ,
കല സൗന്ദര്യവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയ�ോളം
വരില്ല കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത�ൊരു സങ്കൽ
പവും. അത്ര രൂഢമൂലമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട
ആശയമാണ് കലയും സൗന്ദര്യവും തമ്മിലുള്ളത്.
എന്താണ് 'സൗന്ദര്യം'? സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിൻ സൂ
ചിപ്പിച്ചതുപ�ോലെ എക്കാലത്തെയും പുരാതനവും
എക്കാലത്തെയും നൂതനവുമായ ഒന്നാണ് സൗ
ന്ദര്യം. ഉന്നതമായ മൂല്യം, ആത്യന്തിക സത്യം,
നന്മ, നീതി എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന
ഒന്നാണ് ക്ലാസിക്കൽ കലാചിന്തയിലെ 'സൗന്ദര്യ
സങ്കൽപം'. പ്രാഥമികമായും രണ്ട് ഊന്നലുകളി
ലാണ് -സൗന്ദര്യമെന്നത് കാഴ്ചപ്പെടുന്ന വസ്തുവിൽ
കുടിയിരിക്കുന്നത�ോ കാണുന്ന ആളിൽ രൂപപ്പെടു
ന്നത�ോ എന്ന- ചർച്ചകളാണ് മുന്നോട്ട് പ�ോയിട്ടു
ള്ളത്. അവ തന്നെ പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവും
നാനാല�ോകസംസ്കാരങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത നില
കളിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നുമാണ്.
ക്ലാസിക്കൽ കലാചിന്തയിൽ അളവനുപാ
തങ്ങൾ തികഞ്ഞ ഒന്നിനെയാണ് 'സുന്ദരം'
എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആല്ബെർട്ടിയുടെ 'ഡെല്ലാ
പിച്വുറ' (1435) അഥവാ 'ചിത്രത്തെപ്പറ്റി' എന്ന
തത്വമീമാംസ ഏത�ൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ ഉൾച്ചേർ
ന്നാൽ ഒരു ചിത്രം സുന്ദരമാവും എന്ന മാർഗരേഖ
യാണ്. ഇന്ത്യൻ കലയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ
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ഫാർനീസ് ഹെർക്കുലിസ്, ഗ്ലൈക്കോൺ, 216 AD (?)

ക്ലാസിക്കൽ കലാചിന്തയിൽ നിന്നും വളർന്ന 'സൗന്ദര്യ
വസ്തു' ക്രമേണ അതിന്റെ വസ്തുത്വം വെടിഞ്ഞ് കാഴ്ചയിലും
പിന്നീട് സങ്കൽപനങ്ങളിലും രൂപം ക�ൊള്ളുന്ന ഒന്നായി
മാറി. അതിനാൽ ആധുനികാനന്തര കലാചർച്ചകളിൽ
ഉയർന്നുവരാറുള്ള കലയും കലയല്ലാത്തതും (art and
non-art) എന്ന വേർതിരിവും വാസ്തവത്തിൽ കലയെ
കുറിച്ചുള്ള സൗന്ദര്യസങ്കൽപങ്ങളുടെ അടിത്തറയിൽ
തന്നെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.
'ഷഡാംഗ' തിയറി (രൂപഭേദപ്രമാണിനി/ ഭാവ
ലാവണ്യയ�ോജന/സാദൃശ്യം
വർണികാഭംഗ/
ഇതി ചിത്ര ഷഡാംഗ) ലാവണ്യതത്വ സംഹിത
യായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
വിങ്കിൾമാൻ (1717-68) കാന്റ് (1724-1804)തുട
ങ്ങിയ തത്വചിന്തകരുൾപ്പെടുന്ന ആദ്യകാല സൗ
ന്ദര്യവാദങ്ങളും ബ�ോദ്ലെയർ (1821-67) റ�ോജർ
ഫ്രൈ (1866-1934) ക്ലമെന്റ് ഗ്രീൻബർഗ് (190994) തുടങ്ങിയ ചിന്തകർ ആധുനികകലയിലെയും
സൗന്ദര്യസങ്കൽപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക്
തുടക്കം കുറിച്ചവരാണ്. ഡ്രോയിംഗിനാണ് സൗ
ന്ദര്യം എന്ന് ആധുനിക പാരീസിലെ കലാസൃ
ഷ്ടികളെ മുൻനിർത്തി ബ�ോദ്ലെയർ പറയുന്നു.
പൗരാണിക ശില്പങ്ങളിലെ നായകത്വത്തെ മുൻ
നിർത്തി വിങ്കിൾമാൻ പറയുന്നത് ശില്പങ്ങൾക്കാ
ണ് സൗന്ദര്യമെന്നാണ്. ഫ�ോർമലിസത്തിന്റെ
കണ്ണാടിയിലൂടെ ചിത്രത്തെ വിശദീകരിക്കാൻ
ശ്രമിച്ച റ�ോജർ ഫ്രൈ പെയിന്റിങ്ങിനാണ്
സൗന്ദര്യമെന്നും വാദിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ജീ
വികളില�ോ, വസ്തുക്കളില�ോ സദാ 'ഉള്ളടങ്ങിയി
രിക്കുന്ന' ഒന്നല്ല സൗന്ദര്യമെന്നും അത് വിഷയ
പരമായി അനുഭൂതിദായകമാവുന്ന ഒന്നാണെന്നും
ഉള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാമുഖ്യം
കിട്ടിയത്. സൗന്ദര്യമെന്നത് എപ്പോഴും സന്തോ
ഷദായകവും മ�ോഹനവുമല്ല എന്നും ഹെഗലിന്റെ
'ഏസ്ത്തെറ്റിക്സ് ഓഫ് അഗ്ലിനെസ്സ് ' പ�ോലുള്ള
പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷം, മനസ്സിലാക്കാം. ക്ലാസി
ക്കൽ കലാചിന്തയിൽ നിന്നും വളർന്ന 'സൗന്ദ
ര്യവസ്തു' ക്രമേണ അതിന്റെ വസ്തുത്വം വെടിഞ്ഞ്
കാഴ്ചയിലും പിന്നീട് സങ്കൽപനങ്ങളിലും രൂപം
ക�ൊള്ളുന്ന ഒന്നായി മാറി എന്നുകാണാം.
അതിനാൽ ആധുനികാനന്തര കലാചർച്ചകളിൽ
ഉയർന്നുവരാറുള്ള കലയും കലയല്ലാത്തതും (art
and non-art) എന്ന വേർതിരിവും വാസ്തവത്തിൽ
കലയെ കുറിച്ചുള്ള സൗന്ദര്യസങ്കൽപങ്ങളുടെ
അടിത്തറയിൽ തന്നെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.
ഇവ രണ്ടും സാധ്യമാക്കുന്ന സാംസ്കാരിക
പ്രതലം സൗന്ദര്യം എന്ന തർക്കവിഷയത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടുവരുന്നു. സമകാ
ലിക കലയിൽ അത�ൊരുപക്ഷേ, ഇന്ദ്രിയാനുഭവ

ഇസബൽ രാസ്ത�ോണിന്റെ ഛായാചിത്രം, ഫ്രാൻസിസ്
ബേക്കൺ, 1966.

മായ�ോ, രാഷ്ട്രീയമായ�ോ, താൽക്കാലികതയായ�ോ
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കലയുടെ അനേകപ്രത്യക്ഷങ്ങ
ളിൽ ഏതുമാവാം.
ആധുനികകലയുടെ ച�ോദനകളിൽ പ്രധാനം
അത് 'മാനകസൗന്ദര്യ'ത്തെ തകർക്കാനുള്ള
അതിരറ്റ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നതാ
ണെന്ന് 1948-ൽ തന്നെ അമേരിക്കൻ ആർട്ട്സി
റ്റായ ബാർനെറ്റ് ന്യൂമാൻ (1905-70) അദ്ധേഹത്തി
ന്റെ 'The Sublime is Now' എന്ന ലേഖനത്തിൽ
സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും സൗന്ദര്യം എന്ന
സങ്കല്പമ�ോ വാക്കോ സൗന്ദര്യാനുഭവത്തെ വിശദീ
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Les Demoiselles d'Avignon, പാബ്ലോ പിക്കാസ�ോ, 1907

കരിക്കാൻ മതിയാവില്ല എന്ന മനസ്സിലാക്കലിൽ
നിന്നാവണം ആധുനികവും ആധുനികാനന്തര
വുമായ കലാന്വേഷണങ്ങൾ മിക്കതും നടന്നത്.
ചരിത്രപരമായ താത്വിക അന്വേഷണങ്ങളിൽ
പല ഘട്ടങ്ങളിലും പല പേരുകളിൽ ചർച്ച ചെ
യ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന, തുടക്കത്തിൽ സൂചി
പ്പിക്കപ്പെട്ടതുപ�ോലെ ഏറ്റവും പഴയതും ഏറ്റവും
പുതിയതുമായ അന്വേഷണമായി സൗന്ദര്യം
എന്ന സങ്കൽപം കലയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ കലഹിച്ചു
വളരുന്നു.
അധികവായനയ്ക്ക്:
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50
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Jonathan Mayne, London: Phaidon, 1965.
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Ivan Gaskell, ‘Beauty’, in Robert S. Nelson and
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എഴുത്തുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു...
ദൃശ്യകലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ, ചിത്രപ്രദർശന വിശകലനങ്ങൾ,
സ്വന്തം കലയെ കുറിച്ചോ കലാജീവിതാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഉള്ള എഴുത്തു
കൾ എന്നിവ ചിത്രവാർത്തയിലേക്ക് അയക്കാം. വായനക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ
പ്രതികരണങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും എഴുതി അറിയിക്കാം.
എല്ലാ എഴുത്തുകളും മലയാളം യൂണിക്കോഡ് ലിപിയില�ോ മറ്റേതെങ്കിലും
ഫ�ോർമാറ്റില�ോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. ടൈപ്പ് ചെയ്ത
മാറ്റർ editorchithravartha@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്കും,
കൈയ്യെഴുത്തുപ്രതികൾ എഡിറ്റർ, ചിത്രവാർത്ത, കേരള ലളിതകലാ അക്കാ
ദമി, തൃശൂർ 680020 എന്ന വിലാസത്തിലും അയക്കുക. പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത
രചനകൾ തിരിച്ചയക്കുന്നതല്ല.
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ചിത്രവാർത്ത

എഴുത്തുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു...
ദൃശ്യകലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ, ചിത്രപ്രദർശന വിശകലനങ്ങൾ,
സ്വന്തം കലയെ കുറിച്ചോ കലാജീവിതാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഉള്ള എഴുത്തു
കൾ എന്നിവ ചിത്രവാർത്തയിലേക്ക് അയക്കാം. വായനക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ
പ്രതികരണങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും എഴുതി അറിയിക്കാം.
എല്ലാ എഴുത്തുകളും മലയാളം യൂണിക്കോഡ് ലിപിയില�ോ മറ്റേതെങ്കിലും
ഫ�ോർമാറ്റില�ോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. ടൈപ്പ് ചെയ്ത
മാറ്റർ editorchithravartha@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്കും,
കൈയ്യെഴുത്തുപ്രതികൾ എഡിറ്റർ, ചിത്രവാർത്ത, കേരള ലളിതകലാ അക്കാ
ദമി, തൃശൂർ 680020 എന്ന വിലാസത്തിലും അയക്കുക. പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത
രചനകൾ തിരിച്ചയക്കുന്നതല്ല.
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A RAMACHANDRAN, FIRST DROP OF MONSOON, 2010
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