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ത്തമായ ത�ൊഴിലിനെയും കലയിലെ വിപണിയെയും
നവീനമായി നിരീക്ഷിച്ചു ക�ൊണ്ടുള്ള സൗന്ദര്യവിചാരം
പതിവുപ�ോലെ കലാപഠനത്തിനുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റായി.
ചിത്രവാർത്തയുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർ
ക്കും ഭാവുകങ്ങൾ.

Editor-in-charge & Designer
Sudheesh Kottembram

മന�ോജ്. എസ്
ഹരിപ്പാട്

Staff in-charge (Publication)
Sukesh NB

'ഒറ്റമരക്കാടുകൾ നാട്ടോർമ്മകൾ' ചിത്രഭാഷയുടെ
സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി വേറ�ൊരു
എഴുത്തുകാരൻ കഴിഞ്ഞു പ�ോയ പഴയ കാലം മനസ്സിൽ

General Council
Pushpakaran Kadappath
Artist Sumanan
Manoj Narayanan
Raveendran Thrikkaripur
K.A.Soman
S. Joseph
Kuzhalmannam G. Ramakrishnan

Printed at
St. Joseph's Press
P.B. No: 415, Cotton Hill,
Trivandrum 695 014
Post:
Chithravartha
Kerala Lalithakala Akademi
Thrissur, Kerala. Pin 680 020
Phone: 0487 2333773

ചിത്രവാർത്ത
2021 ജനുവരി

മുഖചിത്രം
2021 ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി
ലക്കം

49th
STATE
EXHIBITION
OF ART

X«pw Zfhpw

E-Mail:
editorchithravartha@gmail.com

കേരള ലളിതേലാ അക്ാദമി പ്രസിദ്ധീേരണം `25

hn sI A\nÂIpamÀ

sX¿¯nse
apJs¯gp¯v
hmbn¡p¶p

sI.
sjco^v
IemPohnXw ]dbp¶p
hnPbIpamÀ tat\m³
kPbv sI hn
sI.hn. taml³IpamÀ
jnt\mPv tNmd³

illustrations by
K Shereef
2020

editorchithravartha@gmail.com

ഓർമ്മപ്പൂക്കളം സൃഷ്ടിച്ചു. എഴുത്തുകാ
രൻ വി.കെ. അനിൽകുമാറും ഞാനും
കഥാകൃത്തും അയൽനാട്ടുകാരാണ്,
തൃക്കരിപ്പൂരും കുഞ്ഞിമംഗലവും.
മീനമാസത്തിലെ പൂര�ോത്സവവും
പ്രേമം നിറഞ്ഞ ചെമ്പകപ്പൂക്കൾക�ൊ
ണ്ടുളള കാമദേവനുള്ള മാലയും, നാട്ടു
മാവിലെ നാവൂറും മധുരമാർന്ന ചുവന്ന്
തുടുത്ത മാമ്പഴവും ആർക്കാണ് മറ
ക്കാൻ സാധിക്കുക. എന്റെ നാടിന്റെ
നാമം കുഞ്ഞിമംഗലം, സ്നേഹത്തോടെ
വിളിക്കുന്ന മുത്തശ്ശി മാവുകളും മറ്റു
പേരുകളും പഴയ കാലം കൺമുന്നിൽ
ക�ൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും
പറഞ്ഞുതരികയും സന്ധ്യമയങ്ങും
നേരം കൈചൂണ്ടി ചന്ദ്രനെ കാണിച്ചു
സ്വകാര്യം പറയുന്ന 'തമ്പാന്റെ മടിയി
ല�ൊരു ക�ൊമ്പനാന' എന്ന മധുരമ�ൊഴി
യും ആർക്ക് മറക്കുവാൻ സാധിക്കും?
കാരമുള്ളു ക�ൊള്ളാത്ത ഒരു ബാല്യകാ
ലം ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. ഓര�ോ
കാലവും ഒര�ോ ചിത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക്
സമ്മാനിക്കുന്നത്. നാട്ടോർമ്മകൾ
ചിത്രവാർത്തയെ മികവുറ്റതാക്കി.ഒപ്പം
എഴുത്തുകാരന് ആശംസകൾ!

പ്രേമാനന്ദൻ കെ.പി
കുഞ്ഞിമംഗലം

49th കലാപുരസ്കാരം ഗംഭീരം
ആക്കിയതിന് എങ്ങനെ അഭിന
ന്ദിക്കണം എന്നറിയില്ല. എപ്പോഴും
സ�ോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ അക്കാ
ദമിയെ വിമർശനം എഴുതുന്ന
വർ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ
കാണാതെ പ�ോകുന്നത് എന്തുക�ൊ
ണ്ടാണ് എന്നറിയില്ല. ഇത�ൊരു

ചിത്രവാർത്ത
2020 ഡിസംബർ

you
can't
please
all

കേരള ലളിതേലാ അക്ാദമി പ്രസിദ്ധീേരണം

A`na\yp tKmhnµ³
IemPohnXw FgpXp¶p

`25

amdnb Imes¯ Iyqtdj³
hnPbIpamÀ tat\m³
skkm\pw Pbioe\pw
kPbv sI hn
]pXnb kmlnXyw
]pXnb Nn{XoIcWw
A\p ]m¸¨³
hcbnÂ sXfnbp¶
tZi`q]S§Ä
hn sI A\nÂIpamÀ
cmwIn¦dpw cmaN{µ\pw
]n IrjvWZmkv
tImhnUvIme NpcpÄNn{Xw
kmb´v BÀ Fkv

2020
ഡിസംബർ
ലക്കം
ചിത്രവാർത്തയിൽ
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന
ലേഖനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള
അഭിപ്രായങ്ങളും
വിമർശനങ്ങളും
എഴുതൂ...
കത്തുകൾ ഇമെയിൽ
ആയ�ോ തപാലില�ോ
അയക്കാം.

വല്ലാത്ത മുന്നേറ്റമാണ്. ഈ മാറ്റം ചരിത്രമാണ്. ഇനി
അക്കാദമി പുരസ്കാരം ആളുകൾ ന�ോക്കിക്കാണുക,
49th പുരസ്കാരത്തിനു മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേ
ഷം എന്നു തന്നെ ആയിരിക്കും. കലാകൃത്തുക്കൾക്ക്
ഇത്രയും ആദരവ് നൽകിയ ഭാരവാഹികൾക്ക്അഭിവാ
ദ്യങ്ങൾ, ഇനിയുള്ള അക്കാദമി പുരസ്കാരവർഷങ്ങൾ
വാർഷിക ഉത്സവങ്ങൾ ആകട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കു
ന്നു, മികച്ച സംഘാടനത്തിന് അക്കാദമിയുടെ മുഴുവൻ
പ്രവർത്തകരേയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഒരുപാട് നന്ദി.

സജീവ് ബഷീർ
(ഇ-മെയിൽ)

ചിത്രവാർത്തയ്ക്ക് എന്നും എഴുതണമെന്ന് കരുതും. അക്കാ

ദമിക് ഫാമുകളില�ൊന്നും തന്നെ പഠിക്കാത്ത ഒരു കലാ
വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ചിത്രവാർത്ത
ഗുരുസ്ഥാനത്താണ്. ഓര�ോ കലാസൃഷ്ടിയും പരിമിതമായ
അറിവുകളിൽ നിന്നും മാത്രം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിച്ചി
രുന്ന എനിക്ക് ആസ്വാദനത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും
പുതിയതും ഏറ്റവും നൂതനവുമായ മേഖലകളെ ചിത്രവാർ
ത്തയിലൂടെ അറിയുവാനും പഠിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
സ്ഥിരം പങ്ങ്തികളും ഓര�ോ കലാകാരന്മാരുടെ ജീവി
താനുഭവങ്ങളും തുറന്നിടുന്നത് അവയ�ൊന്നും എത്തിപ്പിടി
ക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്നേ പ�ോലുള്ള കുറച്ചു മനുഷ്യരുടെയെങ്കി
ലും മനസ്സുകളിലേക്കാണ്. യാത്ര ഇനിയും തുടരട്ടേ.

അമ്മു എലിസബത്ത്
പാലാ

കഴിഞ്ഞ ലക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വി.കെ. അനിൽകുമാ
റിന്റെ 'ഒറ്റമരക്കാടുകൾ നാട്ടോർമ്മകൾ' എന്ന ലേഖന
ത്തിൽ (പേജ്:38) ലേഖകന്റെ പേര് വിട്ടുപ�ോയതിൽ
ഖേദിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പിൽ പൂർണമായ ലേഖനം
വായിക്കാം.
-എഡിറ്റർ

എഴുത്തുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു
നിങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച കലാസൃഷ്ടികളെക്കുറിച്ച്, നിങ്ങൾ

നടത്തിയ കലായാത്രകളെക്കുറിച്ച്, കലയും ജീവിതവും
സന്ധിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അക്കാദമിക് കലാ
ശിക്ഷണം നേടിയിട്ടില്ലാത്തവർക്കും തങ്ങളുടെ കലാ
സംബന്ധമായ ആല�ോചനകൾ പങ്കുവെയ്ക്കാം. കലാവി
ദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പഠനാനുഭവങ്ങൾ എഴുതാം.

editorchithravartha@gmail.com

ഇന്ത്യൻ കർഷകർ

(എമിലി ബയാർഡിന്റെ ചിത്രം, 1873)

ചെയര്മാന്റെ പേജ്
nemompushparaj@gmail.com

Ahkm\w
]cnKWn¡s¸Sp¶hÀ
2021 ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന
രണ്ട് പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങുക
ള�ോടെയാണ് തുടക്കമിട്ടത്. സംസ്ഥാന
സർക്കാരിന്റെ പരമ�ോന്നത പുരസ്കാ
രമായ രാജാരവിവർമ്മ പുരസ്കാരവും,
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ
49-ാമത് സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും.
രണ്ട് ചടങ്ങുകളിലും പുരസ്കാര ജേ
താക്കളെ അർഹിക്കുന്ന ആദരവ�ോടെ
സ്വീകരിച്ച് പ്രൗഢമായി പുരസ്കാരം
സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
അക്കാദമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവ
കാശികൾ കലാകൃത്തുക്കളാണെന്ന
ബ�ോധ്യം കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചു
ക�ൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഓര�ോ ചുവടും
മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഞങ്ങൾ ചുമതലയേൽക്കുന്നതുവരെ
'അവാർഡ് ദാന'ചടങ്ങുകൾ ആൾത്തി
രക്കിനിടയിലൂടെ ഊളിയിട്ട് വന്ന്
സ്കൂ
 ൾ വാർഷികത്തിന് കുട്ടികൾ
സമ്മാനം വാങ്ങുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു
നടത്തിയിരുന്നത്. ഒരു സർട്ടിഫി
ക്കറ്റിനപ്പുറത്ത് മ�ൊമെന്റോ പ�ോലും
അവാർഡിന�ൊപ്പം എല്ലാപേർക്കും
നൽകിയിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളത് മാറ്റുക
യായിരുന്നു. അവാർഡ് ദാനമായി നൽ
കേണ്ടതല്ലെന്നും സമർപ്പിക്കുകയാണ്
വേണ്ടതെന്നും ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു.
ഏത�ൊരു അവാർഡ് സമർപ്പണ ചട
ങ്ങിന�ൊപ്പവും കിടപിടിക്കുന്നതാകണം
അക്കാദമി പുരസ്കാര നിശകളെന്നും
ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു.

ആദ്യം നാം തന്നെയാണ് നമ്മെ
ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്. എങ്കിലേ
ല�ോകം അതിന്പിന്നാലെയെത്തുക
യുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാ
നമായി പരിഗണിക്കുന്നവരാണ് ചി
ത്ര-ശില്പ കലാകാരന്മാർ എന്നത് നാം
തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുക�ൊണ്ടാ
ണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും
നാം അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇതെഴുതുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ
റിപ്പബ്ലിക് ദിനം കർഷക റിപ്പബ്ലി
ക്കായി മാറുകയും ചെങ്കോട്ടയിൽ
കർഷക പതാക ഉയർത്തുകയും
ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ അന്നദാ
താക്കൾ ക�ൊടുംതണുപ്പിൽ, മഴയിൽ
നീതിക്ക്വേണ്ടി സമരം തുടങ്ങിയിട്ട്
മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നൂറ്റി
അൻപതിലേറെ കർഷകർക്ക് സമ
രത്തിനിടയിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായി.
അഞ്ചു പേർ ആത്മാഹൂതി ചെയ്തു.
ജനാഭിലാഷങ്ങളെ തൃണവൽക്കരി
ക്കാൻ എത്രകാലമാണ് ഭരണാധി
കാരികൾക്കാകുന്നത്? ഇന്ധന വില
അനുദിനം വർദ്ധിക്കുന്നതുകാണു
മ്പോൾ കുത്തകകൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട
കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിന്റെ ജീർണ്ണ
മുഖമാണ് തെളിഞ്ഞുവരുന്നത്. മൂല്യ
ങ്ങളെ കൈവിട്ട ഏകാധിപതിയുടെ
മുഖമാണ് തെളിഞ്ഞുവരുന്നത്.

നേമം പുഷ്പരാജ്
ചെയർമാൻ
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കലാചിന്തകൾ 25
vkmvkm1@gmail.com

വിജയകുമാർ മേന�ോൻ

Xncp¸ndhn
ക്രിസ്തുമസ് കാലത്തെ റ�ോ മിൽ ക�ോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്ര
വർത്തി ക്രിസ്തുമതം രാഷ്ട്രമതമായി
ഗാർഹികാന്തരീ
സ്വീകരിച്ചത�ോടെ അതുവരെ ഒളിഞ്ഞു
ക്ഷങ്ങളിൽ ഒരുക്ക
പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വിശ്വാസികൾക്ക്
പരസ്യമായി മത പ്രചാരണം നട
പ്പെടുന്ന പുൽക്കൂട്
ത്താൻ രാജാധികാരിയുടെ പ്രോത്സാ
ആഖ്യാന-ഭൂഭാഗാവി
ഹനമാണ് ലഭിച്ചത്. പ�ൊതു വർഷം
ഷ്ക്കാര-ത്രിമാന-ശില്പ
320 കൾ മുതൽ റ�ോമാ സാമ്രാജ്യം
നിർമ്മാണം ആണ്.
ക്രിസ്തീയ രാജ്യമാകുന്നതിന് മുന്നേ
കേരളത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ദൗത്യം (ത�ോ
ഒന്നിൽ കൂടുതൽ
വന്നിരുന്നു എന്ന സകല്പo)
നക്ഷത്ര വിളക്ക്, അല മാശ്ലീഹ
വിശ്വാസമായെങ്കിലും ആരംഭിച്ചതായി
ങ്കരിച്ച സസ്യങ്ങൾ,
കരുതുന്നു. ചരിത്രപരമായ തെളിവുകൾ
എൽ.ഇ.ഡി. ബൾ
ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിന് ഇന്നും പ്രചാര
മുണ്ട്. ക്രിസ്തുവിശ്വാസികൾ രഹസ്യ
ബുകൾ ഉപയ�ോഗിച്ച്
ശവപ്പെട്ടികളിലും മറ്റും മതവി
സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാസ്മരിക മായി
ശ്വാസ സിംബലുകൾ ആലേഖനം
'സ്വർഗ' സൂചനകൾ
ചെയ്യുന്ന പതിവ് റ�ോമിലും റ�ോമൻ
അധികാരികളുടെ പ്രവിശ്യകളിലും
എന്നിവയെല്ലാം
ഉണ്ടായിരുന്നു. ക�ോൺസ്റ്റന്റൈൻസ്വ
ചേർന്ന സ്ഥല പ്രാ
യം ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിക്കുക കൂടി
ധാന്യമുള്ള പ്രതിഷ്ഠാ
ചെയ്തത�ോടെ പരസ്യമായി വിശ്വാസി
പനമാണിത്. ഗ്രാമ
കൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന നില
വരിക മാത്രമല്ല സംഭവിച്ചത്. രാജ്യ
ഗൃഹങ്ങളിലും നഗര
ത്തെ ധനം ഉപയ�ോഗിച്ച് പള്ളികൾ
ങ്ങളിലും സൃഷ്ടിക്കുന്ന
പണിയാം എന്നു കൂടി വന്നപ്പോൾ
ഈ അന്തരീക്ഷം 'മത ദേവാലയ കല ശക്തി നേടി. വാസ്തുവും
ശില്പം' അല്ല നിർമ്മിക്കു ശില്പവും ചിത്രവും മതപ്രചാരണ ചിഹ്ന
ന്നത്, കലാശില്പമാണ്. ങ്ങളായി.
യേശുവിന്റെ തിരുപ്പിറവി,
കിഴക്കു നിന്നുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ
സന്ദർശനം, കന്യാമറിയം, മറിയവും
ഉണ്ണിയേശുവും തുടങ്ങി നിരവധി
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വിഷയങ്ങൾ ചിത്രശില്പങ്ങളിൽ
ആലേഖനം ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ
കലയിൽ പതിവായിത്തീർന്നു. കേരള
ജനതയും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ
ദേവാലയങ്ങളിൽ ദൃശ്യഭാഷയിലാക്കി
യത് മാത്രമേ പ�ൊതുവെ പരിഗണി
ക്കാറുള്ളു. എന്നാൽ വളരെ കാലമായി
പള്ളികളിലും വീടുകളിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ
തിരുപ്പിറവി കേരളത്തിൽ ഒരു കലാ
പ്രവൃത്തിയാണ്. ക്രിസ്മസ് കാലത്ത്
വീടുകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പുൽക്കൂടും
നക്ഷത്ര വിളക്കും ജനകല (Folk Art)
-ബാലജനകല (Child Folk Art) എന്ന
നിലയിൽ കാണാം. വീടുകളിൽ
പുൽക്കൂടിന്റെ നിർമ്മാണം, അതിൽ
ഒരുക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ, അവ സൃഷ്ടിക്കു
ന്ന പശ്ചാത്തല അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ
ആവിഷ്കാരം, അത�ോടു ബന്ധപ്പെ
ട്ട് ജനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന കുഞ്ഞ്
(യേശു), മറിയം, മറ്റു മനുഷ്യരുപങ്ങൾ
എന്നിവ താത്കാലിക നിർമ്മിതിക
(Temporary Constructions) ളാണ്.
കടലാസ്, വയ്ക്കോൽ മുതലായ വസ്തു
ക്കളുടെ വിനിയ�ോഗം വ്യക്തമായും
ജനകല (Folk Art) യെ പ്രതിനിധാ
നം ചെയ്യുന്നു. ക്രിസ്ത്യൻ കലയിൽ
ചില രൂപ ലക്ഷണങ്ങൾ (Christian
Iconography) സാർവ്വലൗകിക
തലം സ്വീകരിക്കുന്നു. ബൈസൻ
ടൈൻ (Byzantime - 5 ാം നൂറ്റാണ്ട് )
കാലത്തെ മ�ൊസൈക്ക് ചിത്രങ്ങളിൽ
വസ്ത്ര ഞ�ൊറികൾ രേഖാസവിശേഷത
ക�ൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത്. കേ

രളത്തിലെ പള്ളികളിലെ ചിത്രശില്പ
നിർമ്മാണത്തിൽ തദ്ദേശീയത ചേർന്ന
ശൈലി പ്രധാനമാണ്. കേരളത്തിലെ
ജാതി സമൂഹത്തിൽ വസ്ത്രം അല്പമാത്ര
മായിരുന്ന കാലത്തും ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹ
ത്തിന് വസ്ത്ര വിലക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ
അത് വ്യക്തമായ പല സാദ്ധ്യതകളും
സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ�ോർച്ചുഗീസുകാരുടെ വരവ�ോടെ
മലനാട്ടിലെ പള്ളികളിലെ ചുമർചി
ത്രം, ശില്പം എന്നിവക്ക് നിയതമായ
ചില സ്വഭാവങ്ങൾ തീരുമാനമായി. പാ
ശ്ചാത്യ നവ�ോത്ഥാനത്തിന്റെ അതേ
രീതിയല്ല കേരളത്തിലെ പള്ളികളിലെ
കലകളിൽ കാണുന്നത്. ബൈസൻ
ടൈൻ, റ�ോമനെസ്ക്, ഗ�ോഥിക്
കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പല ശൈലീ
സവിശേഷതകളും കേരളത്തിൽ
വളരെ വ്യത്യാസത്തോടെ കാണാം.
ഏറ്റവും പ്രധാനം ശൈലിയിലെ
'അസംസ്കൃത' ഭാവം (Archaic Quality)
ആണ്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പല പള്ളി
കളും പുനർനിർമ്മിച്ചപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ
നവ�ോത്ഥാന കലയിലെ ശൈലീ
സാദ്ധ്യതകളാണ് ഉപയ�ോഗിച്ചത്.
എന്നാൽ പഴയ കാലത്തെ അസംസ്കൃത
ഭാവം ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് വീടുകളിൽ
നിർമ്മിക്കുന്ന പുൽക്കൂടുകളിൽ ഇന്നും
കാണാം. പള്ളികളിൽ സജ്ജമാക്കുന്ന
പുൽക്കൂടുകൾ, പുതിയ കാലത്ത് എൽ
.ഇ.ഡി (LED) ബൾബുകൾ ക�ൊണ്ട്
അലങ്കരിച്ച അന്തരീക്ഷം എന്നിവകളു
ടെ 'ഗൃഹപ്പതിപ്പ് ' ആയി പല വീടുക
ളിലും കുട്ടികൾ പുൽക്കൂടുകൾ ഒരുക്കി.
അത് ജനഗൃഹകല (Popular Folk Art)
എന്ന അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വീടുക
ളിൽ ഇത് ഒരുക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ
സവിശേഷ പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ്
എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം. കുട്ടികളു
ടേയും സ്ത്രീകളുടേയും പങ്കാളിത്തമുള്ള
ഈ ഗൃഹകലയിൽ പൗര�ോഹിത്യ
ത്തിന്റെയ�ോ ഔദ്യോഗികതയുടെയ�ോ
അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെയ�ോ ഇടപെ
ടൽ ഇല്ല. അതിനാൽ ഇന്ന് സാങ്കേ
തികത (Technology) ഒരു പ്രധാന
ഘടകമാണ്. സാങ്കേതികത ഏറും
ത�ോറും ദൃശ്യത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതയും
വർദ്ധിക്കും. അയൽപക്ക കുട്ടികളുടെ കൂ
ട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്ന ഗ്രാമസംസ്കാരം
കുറഞ്ഞു വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.
ജനകല (ബാലകല) യുടെ സ്വഭാവ
ത്തിൽ പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നു.

കുട്ടികളുടെ ഗൃഹശില്പം

കുട്ടികളുടെ ഗൃഹശില്പമെന്ന നിലക്ക്
ഇത് ഒരു മതേതര തലം സൃഷ്ടിക്കുന്നു
ണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻ ജനവിഭാഗം മാത്രമല്ല,
അയൽപക്ക കുട്ടികളുടെ ഒത്തുകൂടൽ
കൂടിയാണ് ഇതിലെ അടിസ്ഥാന

ക്രിസ്തുജനനം, ബൈസാന്റിയൻ ചിത്രം.

ക്രിസ്തുവിശ്വാസികൾ രഹസ്യ
മായി ശവപ്പെട്ടികളിലും മറ്റും
മതവിശ്വാസ സിംബലുകൾ
ആലേഖനം ചെയ്യുന്ന പതിവ്
റ�ോമിലും റ�ോമൻ അധികാ
രികളുടെ പ്രവിശ്യകളിലും
ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ
ധനം ഉപയ�ോഗിച്ച് പള്ളികൾ
പണിയാം എന്നു വന്നപ്പോൾ
ദേവാലയ കല ശക്തി നേടി.
വാസതുവും ശില്പവും ചിത്രവും
മതപ്രചാരണ ചിഹ്നങ്ങളായി.

സാമൂഹ്യ ഭാവം. കുട്ടികൾക്ക് ഇത്
'കളിശില്പ ' നിർമ്മാണം പ�ോലുമാകും.
ഗ്രാമങ്ങളിലെ ഈ അവസ്ഥ നഗര
ത്തിന്റെ ജനകല (Urban Folk Art)
എന്ന തലം നേടിയത് 'അപ്പാർട്ടുമെന്റ്'
സംസകാരത്തോടെയാണ്. നഗരം വള
രുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം സ്വാഭാവികമായി
സംഭവിക്കുന്ന പരിണാമം ആണിത്.
തിരുപ്പിറവി കേരളത്തിൽ വെറും ഒരു
മതചിഹ്നമല്ല, ഒത്തൊരുമിച്ച് ജീവി
ക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു 'മ�ോട്ടീഫ് '
ആണ്. അയൽപക്കക്കാരും മറ്റു സമു
ദായങ്ങളും അതിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ
പുൽക്കൂട് എന്നത് ശില്പ ഭാഷയിൽ
ഒരുക്കുന്ന ഒരു സംഘ പ്രവൃത്തിയാ
യിത്തീരുന്നു . ഓര�ോരുത്തരുടേയും
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പുൽക്കൂട്

ഭാവനയും സാങ്കേതിക ബ�ോധവും
ഒത്തൊരുമിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാനുളള
കഴിവും ചേർന്ന പങ്കാളിത്ത പ്രവൃത്തി
(Participatory Work/Art) ആണിത്.
ഓണക്കാലത്ത് പൂക്കളം മത്സര ഇനം
ആയ പ�ോലെ ഇതും ആ തലം നേടി
ക്കഴിഞ്ഞു. അത�ോടെ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ
സംഭവിക്കുന്നു. ഒന്ന്, കൂടുതൽ പണം
മുടക്കി പ�ൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുക എന്ന
മുതലാളിത്ത സ്വഭാവമാർന്ന മത്സരം.
രണ്ട്, ഓര�ോ വർഷവും പുതിയ സാങ്കേ
തിക സാദ്ധ്യതകൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് ''പൂർ
വ്വാധികം " മ�ോടിപിടിപ്പിക്കുക എന്ന
അവസ്ഥ. കൂടുതൽ മത്സര യ�ോഗ്യമാ
ക്കാൻ കൂടുതൽ ചെലവ് ഉണ്ടാകുമെ
ന്നതിനാൽ നിർബന്ധ പണപ്പിരിവ്
എന്ന സാമ്പത്തിക അജണ്ട കൂടി
അന്തർലീനമാവുകയാണ്.
വിഷുക്കണി കേവലം അമൂർത്ത
ഒരുക്കുകൾ (Abstract Assemblage)
ഉള്ള ഒരു 'ഗൃഹകല' യായി ഒരു
വിഭാഗത്തിന്റെ ഗൃഹാന്തർഭാഗത്ത്
മാത്രം നിലക�ൊള്ളുന്നു. എങ്കിൽ
പുൽക്കൂട് (Crib) ആഖ്യാന - ഭൂഭാഗാ
വിഷ്ക്കാര- ത്രിമാന - ശില്പ നിർമ്മാണം
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വിഷുക്കണി
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(Narrative - Expressive Iandscape
- 3D - Sculpture Work) ആണ്. അതു
ക�ൊണ്ടു തന്നെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
(Improvisation) എന്നതിന് സാധ്യത
യേറും. മാത്രമല്ല, പുൽക്കൂട് നിർമ്മാണ
ത്തിൽ ആഖ്യാനം (Narration) കൂടി
ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാൽ ഭാവന ഏറുവാ
നുളള സാദ്ധ്യത കൂടുതലാണ്. പുൽക്കൂ
ട്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നക്ഷത്ര വിളക്ക്,
അലങ്കരിച്ച സസ്യങ്ങൾ, എൽ ഇ ഡി
ബൾബുകൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന
മാസ്മരിക 'സ്വർഗ ' സൂചനകൾ എന്നി
വയെല്ലാം ചേർന്ന സ്ഥല പ്രാധാന്യ
മുള്ള പ്രതിഷ്ഠാപനം ആണിത്. ഗ്രാമ
ഗൃഹങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും സൃഷ്ടിക്കു
ന്ന ഈ അന്തരീക്ഷം 'മതശില്പം ' അല്ല
നിർമ്മിക്കുന്നത്, കലാശില്പം ആണ്
എന്നതിനാൽ ആധുനിക കാലത്ത്
ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ യുവ
തലമുറ മുന്നോട്ട് വരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസവും കലയും

പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ
സ്കൂൾ തലത്തിൽ കലാസംയ�ോജനം
(Art Integration) ഒരു പ്രധാന പഠന
ക്രമം ആണ്. എല്ലാ വിഷയങ്ങളേയും

യുവതലമുറയുടെ സ്വതന്ത്ര, മതേതര, ജാത്യേതര
വീക്ഷണത്തെ പഴയ ജീർണ-സങ്കുചിത സംസ്കാരം
ക�ൊണ്ട് "പുനരുദ്ധരിക്കണം" എന്ന ആശയം പല
ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയരുന്നു. ഭാരതത്തിന്റെ ചില വടക്കു
കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘ�ോഷം
ഏവരും പങ്കെടുക്കുന്ന സംഭവമാണ്. എന്നാൽ 2020ലെ ക്രിസ്മസിൽ ആ മതക്കാരല്ലാത്തവർ പങ്കെടു
ത്താൽ അവരെ വധിക്കുകപ�ോലും ചെയ്യും എന്ന
ഭീഷണി ചില തീ൮വാദികൾ ഉയർത്തിയത് നടുക്കമു
ണ്ടാക്കുന്നതാണ്.
ക്രിസ്തുമസ് ട്രീ

വിവിധ കലാ മാദ്ധ്യമങ്ങളുമായി
ബന്ധിപ്പിച്ച് പഠിക്കുക എന്നതാണ്
കലാസംയ�ോജനം എന്ന ആശയം.
ഗണിതവും ശാസ്ത്രവും ചരിത്രവും
സാഹിത്യവും സംസ്കാരവും എല്ലാം
വിവിധ കലാഭാഷകളിലൂടെ
(Languages of various art forms)
സ്വയം ചെയ്യുക (ആവിഷ്കരിക്കുക)
എന്നത് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയുടെ
അടിസ്ഥാന വീക്ഷണമാണ്. ഈ
ക്രമം ശീലിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ
ഏതു വിഷയത്തേയും മറ്റു വിഷയങ്ങ
ളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും.
ഇത്തരം പാരസ്പര്യം ജീവിതത്തിൽ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമഗ്ര വീക്ഷണം (Life
Integration) വളരെ പ്രധാനമാവുക
യാണ്. യുവ തലമുറ ഈ വിധത്തിൽ
വളരുമ്പോൾ ജാതി / മത മൗലി
കവാദികൾ സമഗ്രതക്ക് പകരം
വിഭജനം എന്ന വീക്ഷണം സൃഷ്ടി
ക്കുന്നു. യുവ തലമുറയുടെ സ്വതന്ത്ര ,
മതേതര , ജാത്യേതര വീക്ഷണത്തെ
പഴയ ജീർണ , സങ്കുചിത സംസ്കാരം
ക�ൊണ്ട് "പുനരുദ്ധരിക്കണം" എന്ന
ആശയം പല ഭാഗത്തു നിന്നും
ഉയരുന്നു. ഭാരതത്തിന്റെ ചില വടക്കു
കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ക്രിസ്മ
സ് ആഘ�ോഷം ഏവരും പങ്കെടുക്കു
ന്ന സംഭവമാണ്. എന്നാൽ 2020ലെ
ക്രിസ്മസിൽ ആ മതക്കാരല്ലാത്തവർ
പങ്കെടുത്താൽ അവരെ വധിക്കുക
പ�ോലും ചെയ്യും എന്ന ഭീഷണി ചില
തീ൮വാദികൾ ഉയർത്തിയത് നടു
ക്കമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. കേരളത്തിൽ
ചില ക്രിസ്ത്യൻ മതമൗലികവാദികളും
ഹിന്ദുത്വ വാദികളും 'ഹലാൽ മാംസം'
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ സ്വന്തം
മതക്കാരെ വിലക്കിയതും വാർത്തയാ
യിരുന്നല്ലോ. (മൃഗങ്ങളെ ക്രൂരമായി
വേദനിപ്പിച്ച് ക�ൊല്ലരുത്, ആധുനിക
അറവു ശാലകൾ വേണം എന്നല്ല
ആവശ്യം. മൃഗസ്നേഹമല്ല, മതവീ
ക്ഷണമാണ് അടിസ്ഥാനം എന്ന
താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ). ക്രിസ്മസ്
ആഘ�ോഷത്തിന്റെ പ്രധാന പ�ൊതു
പ്രവൃത്തിയാണ് പുൽക്കൂട് ഒരുക്കുന്ന
ത്. അതിലെ പങ്കാളിത്ത കലാപ്രവൃ
ത്തിയെ ചില ജാതി-മതക്കാർ ഉന്നം
വെയ്ക്കുന്നത് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോ
ടെയാണ്. പ്രകടമായ പങ്കാളിത്ത
കലയെ മതചിഹ്നമെന്നതിലേക്ക്
ചുരുക്കി മത /ജാതി കേന്ദ്രീകൃതമായ
ആചാരം, ദുരാചാരം, 'വെറുപ്പാചാരം'
എന്നിവ ക�ൊണ്ട് അമർച്ച ചെയ്യുന്ന
(വിലക്കുകൾ ക�ൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കു
ന്നതും ) കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്മസ്ഗൃ
ഹകല പ�ോലെയുള്ള പല പങ്കാളി
ത്ത കലകളും ഭീഷണി നേരിടുന്നു.
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സുധീഷ് ക�ോട്ടേമ്പ്രം: കുറഞ്ഞ കാലം ക�ൊണ്ട് നമ്മുടെ കലാ
-സാഹിതീയഭാവുകത്വത്തിലെ അനിഷേധ്യമായ സാന്നിധ്യമായി
കെ.ഷെരീഫ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ആ നിലയിൽ താങ്കൾ സംതൃപ്തനാ
ണ�ോ?
കെ. ഷെരീഫ്: തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ 'വെറുതെ' വരയ്ക്കുകയാ
യിരുന്നു. ശ്വാസ�ോഛ്വാസം പ�ോലെയ�ോ, അലഞ്ഞുനടത്തം
പ�ോലെയ�ോ സ്വാഭാവികമായ ഒരു രീതി. പിന്നീട് ആ ചിത്ര
ങ്ങൾ (കുങ്കുമം വാരിക പ�ോലെ) ചില പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
ഉപയ�ോഗിച്ചുതുടങ്ങി. അവരത് ഏതെങ്കിലും കവിതയ്ക്കോ ലേഖ
നത്തിന�ോ മറ്റോ ചേർത്തുവെച്ചു. ഒരുതരം മുൻകൂർ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ
രീതി എന്നുപറയാം. ഈ രീതിയിൽ മാധ്യമം ആഴ്ചപ്പതിപ്പും
കുറേ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ചു. അതിനിടെ ചിലത് വായിച്ച്
വരച്ചു. ആ പ്രവൃത്തിയിൽ ഞാൻ പൂർണമായും സ്വസ്ഥനായില്ല.
എങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ അതെന്റെ ജീവിതമായി മാറി.
'കഥ'യെ വരക്കുന്നതിനുപകരം കഥയുടെ/കവിതയുടെ 'ഫീൽ'
വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.
സാഹിത്യാധിഷ്ഠിത ചിത്രീകരണം ഒരു വശത്തും മുഖ്യധാരാ കല
മറുവശത്തും നിർത്തി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മുടെ കലാ
ല�ോകത്തിലുണ്ട്. സാഹിത്യത്തെ ഉപജീവിച്ച് വരയ്ക്കുന്നു എന്നത്
ഒരു ചിത്രകാരൻ എന്ന നിലയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കുറവായി
ത�ോന്നിയിട്ടുണ്ടോ?
സാഹിത്യത്തിന് പൂർണമായും വിധേയപ്പെട്ടുള്ള വരരീതിയേ
ക്കാൾ ഒരു കലാസ്വാദകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെ നേരത്തെ
തന്നെ പ്രച�ോദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സാഹിത്യത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള
സ്വതന്ത്ര രചനകളായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് പഴയ മലയാളം
ഇന്ത്യ ടുഡേയിൽ വന്നിരുന്ന സ്വയംപൂർണമായ പെയിന്റിം
ഗ് സ്വഭാവമുള്ള ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ്. ബാബു സേവ്യർ, അജയ

കെ.ഷെരീഫിന്റെ ചിത്രം

ഇരുണ്ട കരിമ്പിച്ച കയങ്ങ
ളുള്ള പുഴകളും കർക്കിടകം
പുതച്ച പ്ലാവുകളും മഴപ്പൂപ്പൽ
മൂടിയ ഉരുളൻ കല്ലുകളും
നിറഞ്ഞ ദേശം. ഇരുട്ടിൽ
കരിവിയർപ്പ് ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന
ഉമ്മയുടെ അടുക്കളയും മഴ
നിഴൽ മൂടിയ ഉടലുകളുള്ള
നാട്ടുമനുഷ്യരും എന്റെ ചിത്ര
ങ്ങളിലെ ഇരുട്ടിലുണ്ട്. ഇരുട്ട്
ഒറ്റനിറമല്ല, പല പകർച്ചകൾ
ഉണ്ടതിന്. അതിൽ പതിഞ്ഞി
രിക്കുന്നവരും പതിയിരിക്കുന്ന
വരുമുണ്ട്. അടയിരിക്കുന്നവ
രും ഓർത്തിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.
അതിവെളിച്ചത്താൽ അന്ധ
രാക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അടിമകളു
ണ്ട്...
അച്ചടിച്ചിത്രങ്ങളുടെ സമകാ
ലികതയിൽനിന്നുക�ൊണ്ട്
കെ.ഷെരീഫ് കലാജീവിതം
പറയുന്നു.

കുമാർ, അച്യുതൻ കൂടല്ലൂർ, അഭിമന്യു,
പി.ജി. ദിനേശ് തുടങ്ങിയവര�ൊക്കെ
അതിലുണ്ടായിരുന്നു. മൾബറി ബുക്സ്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ക�ൊച്ചുബാവയുടെ
കഥകൾക്ക് അച്യുതൻ കൂടല്ലൂർ വരച്ച
ഇല്ലസ്ട്രേഷൻസ് ശക്തമായ വരകളാ
യിരുന്നു. പിന്നീട് ബാര ഭാസകരൻ,
ട�ോം വട്ടക്കുഴി, ഭാഗ്യനാഥൻ, സക്കീർ
ഹുസൈൻ (മാധ്യമ വാരികയിൽ ഇട
യ്ക്ക് ) തുടങ്ങിയവരുടെ വരകൾ ആസ്വദി
ച്ചു, അനുഭവിച്ചു. ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.
പ്രച�ോദിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യം നമ്മുടെ
ഭാഷയിൽ അപൂർവ്വമായി മാത്രം സംഭ
വിക്കുന്നതുക�ൊണ്ട് ത�ൊഴിൽവര പല
പ്പോഴും ചെടിപ്പിക്കുന്നു. നല്ല എഴുത്ത്
കൈയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ വരയും പുതിയ
മാനങ്ങളിലേക്ക് വളരുന്നു. വായന
എനിക്ക് ത�ൊഴിൽ മാത്രമല്ല.
അക്കാലത്തെ സ്വതന്ത്ര വരകൾ
പ്രച�ോദിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. രേഖാചി
ത്രണത്തിൽ നിലവിൽ ഉള്ള ചരിത്രത്തെ
എങ്ങനെ ന�ോക്കികാണുന്നു?
എഴുത്ത് മാറി, വായന മാറി,
ന�ോട്ടങ്ങൾ മാറി. സ്വാഭാവികമായും
ചിത്രീകരണകലയും മാറി. അത് ഇന്ന്
കൂടുതൽ വിപുലമായ മാനങ്ങളുള്ള ഒരു
മേഖലയായി. എഴുത്തിന�ോട് ചേർന്ന്

നിന്നുക�ൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്വാത
ന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. കണ്ണിന്റെ
നെടുകെയുള്ള ഛേദം വരച്ച് ഭാഗങ്ങൾ
അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്ന രീതിയിലു
ള്ള യാന്ത്രികമായ ചിത്രീകരണം ഇന്ന്
കഥകളും കവിതകളും വായിക്കാൻ
അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ത�ോന്നുന്നില്ല.
ആനുകാലികങ്ങൾ ചിത്രപ്രദർശനശാ
ലകൾ കൂടിയായി മാറുന്നു. സാഹിത്യം
ഒരു കാരണമാകുന്നു എന്നുമാത്രം.
കുറച്ചുകൂടി വൈകാരികമായ, അടുപ്പമു
ള്ള മറ്റൊരു സംവേദനം താളുകളിലെ
ചിത്രങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നു.
രേഖാപ്രധാനമായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ
സാഹിതീയചിത്രീകരണങ്ങൾ. രേഖാ
ചിത്രം എന്നു കേൾക്കുമ്പോഴേ അത്
സാഹിത്യാധിഷ്ടിതം എന്നുകൂടി നാം
മനസ്സിലാക്കുന്നു. രേഖ പ്രധാനമായിരി
ക്കാൻ പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട്, അച്ചടി
ഇന്നത്തേത് പ�ോലെ വികസിച്ചിട്ടില്ലാ
ത്തതുക�ൊണ്ടും മറ്റും ഉള്ള സാങ്കേതികത
അതിനകത്തുണ്ട്. രേഖകൾക്കൊപ്പം
കടുംനിറങ്ങളുടെയും നിഴൽവെളിച്ചങ്ങളു
ടെയും ഒരു പാറ്റേൺ താങ്കളുടെ ചിത്ര
ങ്ങളിൽ അടക്കം പലരിലും കണ്ടുവരാൻ
തുടങ്ങി പിന്നീട്. ഇരുൾനിറങ്ങള�ോടുള്ള
കൂറിനെപറ്റി പറയാമ�ോ?
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വയനാടൻ മലനിരകളുടെ ഇരുൾ
ഛായ പരന്ന, ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലയി
ലെ കുറ്റ്യാടി പ്രദേശമായ മരുത�ോങ്ക
രയാണ് എന്റെ ജന്മദേശം. ഇരുണ്ട
കരിമ്പിച്ച കയങ്ങളുള്ള പുഴകളും
കർക്കിടകം പുതച്ച പ്ലാവുകളും മഴപ്പൂ
പ്പൽ മൂടിയ ഉരുളൻ കല്ലുകളും നിറഞ്ഞ
ദേശം. ഇരുട്ടിൽ കരിവിയർപ്പ്
ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ഉമ്മയുടെ അടുക്കളയും
മഴനിഴൽ മൂടിയ ഉടലുകളുള്ള നാട്ടുമനു
ഷ്യരും എന്റെ ചിത്രങ്ങളിലെ ഇരുട്ടി
ലുണ്ട്. കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്കൂൾ അവധി
ക്കാലങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പ�ോകാറുള്ള
ഒരു ബന്ധുവീടുണ്ട്. പശുക്കടവ് എന്ന
സ്ഥലത്തുനിന്നും കൂറ്റൻ പാറകളിലൂടെ
ഉരുണ്ടിറങ്ങുന്ന കാന്തപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ
കെട്ടിയ മുളമ്പാലം കടന്നെത്തുന്ന
മലമുകളിലെ വീട്. ബന്ധുവായ 'പാത്തൂ
ച്ച'യ�ോട�ൊപ്പം കൈപിടിച്ച് മലമുകളി
ലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ വഴിയരികിലെ
ക�ൊക്കോമരങ്ങൾക്കിടയിലെ നനഞ്ഞ
ഇരുട്ടെന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പടർന്ന് മൂടി.
വലിയ കപ്പായി മാങ്ങകൾ പഴുത്ത്
വീണ് കിടക്കുന്ന, കല്ലുകൾക്കിടയി
ലൂടെ മുള്ളെഴുന്ന കൈതച്ചക്കകൾ
ക്കിടയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ, ഏത�ോ
ആഫ്രിക്കൻ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ കഥാ
ദേശങ്ങളിലൂടെ നടന്നുപ�ോകുന്നതായി
ത�ോന്നും. വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ
ഹൃദയം വിങ്ങും. മലമുകളിലെ പാറക്കെ
ട്ടുകൾക്കിടയിലെ ആ ചെറിയ പുരയി
ലേക്കടുക്കുന്തോറും ഉള്ളിലും പുറത്തും
ഇരുട്ടു മൂടും. കടന്തറ ഉരുണ്ടിറങ്ങുന്ന
കൂറ്റൻ പാറക്കെട്ടുകൾക്കുമുകളിൽ ഒരു
വയസ്സൻ സിംഹത്തെപ്പോലെ ഇടി
മുരളുന്നുണ്ടാകും. കടന്തറയുടെ ഹുങ്കാരം
കേട്ട് ഭയന്നുറങ്ങി. അതിരാവിലെ
ഉണർന്ന്പുരമുറ്റത്ത് ചെന്നുനിന്നാൽ,
തൈലപ്പുല്ലുകളിൽ ഇളവെയിൽ ഇള
കുന്ന ആഹ്ലാദത്തിന്റെ മറുമല മുമ്പിൽ
തെളിയും.
ചിത്രീകരണം ചെയ്യുമ്പോഴും,
അല്ലാതെ വരയ്ക്കുമ്പോഴും മനസ്സ്/അകം
തന്നെയാണ് എന്റെ പാലറ്റ് (നിറപ്പാ
ത്രം). അകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഇരുണ്ട
ഭൂഭാഗങ്ങൾ പ�ോലെ തന്നെ, ഇരുൾ
പുതച്ച് നീങ്ങുന്ന ദു:ഖിതരുടെ നീണ്ട
'ഘ�ോഷയാത്ര’യും അതിൽ നനഞ്ഞ
ഇരുണ്ട മഷി നിറച്ചു.
ഇരുട്ട് ഒറ്റനിറമല്ല, പല പകർച്ചകൾ
ഉണ്ടതിന്. അതിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കു
ന്നവരും പതിയിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.
അടയിരിക്കുന്നവരും ഓർത്തിരിക്കുന്ന
വരുമുണ്ട്. അതിവെളിച്ചത്താൽ അന്ധ
രാക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അടിമകളുണ്ട്...
കലയുടെ അക്കാദമിക് രീതിശാസ്ത്ര
ങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോ
ഴും ഷെരീഫ് കയറി വരുന്നത്. അത്

സെൽഫ് പ�ോർട്രെയിറ്റ്, കെ ഷെരീഫ്

വിശദീകരിച്ച് വിപുലമാക്കു
ന്ന ചിത്രങ്ങള�ോ ശില്പങ്ങ
ള�ോ തന്നെയല്ലേ എഴുത്ത്?
ഒരു ഉറവിടത്തിൽനിന്നും
ഉണർന്ന് രണ്ടു ചാലുകളിലൂ
ടെ ഒഴുകി ഒരിടത്തുതന്നെ
ചേരുന്ന നീര�ൊഴുക്കുപ�ോ
ലെ എഴുത്തും വരയും എന്ന
പ്രക്രിയയെ കാണാം. വര
യ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുതരം 'മൃഗീയ
ഏകാന്തത' അനുഭവപ്പെ
ടാറുണ്ട്. എഴുതുമ്പോൾ ചുറ്റും
ആര�ൊക്കെയ�ോ ഉണ്ടെന്ന
ഒരു ത�ോന്നലുണ്ടാകുന്നു.

ഓരങ്ങളെ ന�ോക്കുന്നു. ചരിത്രഭാരമില്ലാ
ത്ത ഒരുതരം സ്വാതന്ത്ര്യം എങ്ങനെ
കൈവന്നു?
ജന്മഗ്രാമത്തിലെ ഭൂമിയും ജീവിതങ്ങ
ളും തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ പ്രാഥമിക
ചിത്രപാഠശാല. ഒരു ആപ്പിളിന്റെ
മിനുസമുള്ള തുടുപ്പിനേക്കാളും പ്രശ
സ്തിയേക്കാളും എന്നെ പ്രച�ോദിപ്പിക്കു
ന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള
ചക്കയുടെ പരുക്കൻ ലാവണ്യമാണ്.
ചെറിയ ഗ്രാമ-അങ്ങാടികളിലൂടെയും
നഗരപ്രാന്തങ്ങളിലെ ഊടുവഴികളിലൂ
ടെയും ഏകാന്ത ഭൂഭാഗങ്ങളിലൂടെയും
അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന തുടലില്ലാത്ത ഒരു
ജിപ്സിമനസ്സിന്റെ ഉടമയായിരിക്കാം
ഞാൻ. ആ അലച്ചിലുകൾക്കിടയിൽ
സ്മൃതിയടയാളങ്ങളായി ശേഖരിച്ച്
സൂക്ഷിക്കുന്ന ചില കാഴ്ചകളാണ് എന്റെ
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ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് ത�ോന്നുന്നു. വര
കേവലം യാന്ത്രികമായ ഒരു പ്രവൃ
ത്തിയായി എനിക്ക് ത�ോന്നാറില്ല.
ചിലപ്പോൾ ചിന്തിച്ച് വരക്കുന്നു. ചില
പ്പോൽ വരക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ വരച്ചതിനുശേ
ഷം ചിന്തിക്കുന്നു. അജണ്ടകളില്ലാതെ
അലഞ്ഞുവരയ്ക്കുന്നതാണ് എനിക്ക്
കൂടുതൽ ഇഷ്ടം.
ഏതെങ്കിലും കലാപാരമ്പര്യമുള്ള
ഒരു പശ്ചാത്തലം എനിക്കില്ല. ചിത്ര
കാരനാകാനുള്ള ഉദ്ദേശവുമായി വന്ന
തല്ല. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സാധ്യമായവ
വായിക്കുകയും മുമ്പിലെ കാഴ്ചകളെയും
കേൾവികളെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക
യും ചെയ്ത്. പിന്നീട് അല്പാല്പം എഴുതു
കയും അവ അപൂർവ്വമായി പ്രസിദ്ധീ
കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എഴുതുന്ന
ന�ോട്ടുപുസ്തകത്തിൽ വിളക്കുപ്രാണിക
ളെപ്പോലെ ചിത്രങ്ങളും വന്നുചേരാൻ
തുടങ്ങി. പിന്നീട് അവ പറക്കുകയും
ഇഴയുകയും ഇടറുകയും ചെയ്തുക�ൊണ്ട്
എന്റെ പാതിരാ ന�ോട്ടുപുസ്തകങ്ങളിൽ
നിറഞ്ഞു. മനസ്സ് മണ്ണാണെങ്കിൽ,
മഴയിൽ അതില�ൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന
വിത്തുകൾ മുളച്ചുയരുന്നത് പ�ോലെ
സ്വാഭാവികമായ വേദനയ�ോടേയും
ആഹ്ലാദങ്ങള�ോടെയും അവ സംഭവിച്ചു
എന്നുമാത്രം.
എഴുത്തും വരയും തമ്മിലുള്ള ഗൂഢബ
ന്ധത്തെ പറ്റി? അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധവിഛേ
ദത്തെപ്പറ്റി?
വിശദീകരിച്ച് വിപുലമാക്കുന്ന
ചിത്രങ്ങള�ോ ശില്പങ്ങള�ോ തന്നെയല്ലേ
എഴുത്ത്? ഒരു ഉറവിടത്തിൽനിന്നും
ഉണർന്ന് രണ്ടു ചാലുകളിലൂടെ ഒഴുകി
ഒരിടത്തുതന്നെ ചേരുന്ന നീര�ൊഴു
ക്കുപ�ോലെ എഴുത്തും വരയും എന്ന
പ്രക്രിയയെ കാണാം. അക്ഷരങ്ങൾ
ചിത്രങ്ങൾ തന്നെയായാണ് എനിക്ക്
അനുഭവപ്പെടുന്നത്. 'ല' എന്നും 'റ'
എന്നും 'മ' എന്നും എഴുതുകയല്ല, വരയ്ക്കു
കയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്!.
വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുതരം 'മൃഗീയ
ഏകാന്തത' അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. എഴുതു
മ്പോൾ ചുറ്റും ആര�ൊക്കെയ�ോ ഉണ്ടെ
ന്ന ഒരു ത�ോന്നലുണ്ടാകുന്നു.
പുതിയ സാഹിത്യം മുന്നോട്ടു വെച്ച
കീഴാള ജീവിത പരിപ്രേക്ഷ്യം വരയെ
സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ദമിതത്വം/ ദളിത
ത്വം എന്ന പരിഗണനയിൽ താങ്കളുടെ
രചനകളെ ചേർത്തു വെക്കാമ�ോ?
വരയിൽ ദളിതത്വമുണ്ടെങ്കിൽ അത്
സാഹിത്യവായനയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെ
ട്ടതാണെന്ന് ത�ോന്നുന്നില്ല. പറഞ്ഞു
വല്ലോ, എന്റെ ചുറ്റും ഞാൻ കണ്ടത്
അത്ര തിളക്കമുള്ള മനുഷ്യജീവിതങ്ങ
ളായിരുന്നില്ല. വരയെ നിർണയിക്കുന്ന
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ഗതി മാറ്റുന്ന വായന ഉണ്ടാകുന്നില്ലെ
ന്നല്ല, അപൂർവ്വമായി മാത്രം സംഭവിക്കു
ന്നതും പുതിയ എഴുത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം
പലപ്പോഴും പ്രകടനപരമ�ോ കൃത്രിമമ�ോ
ആയിപ്പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് ത�ോന്നു
ന്നത്.
ശക്തമായ പ്രമേയം ദുർബലമായും
വിരസമായും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന
തായി ത�ോന്നാറുണ്ട്. ഫ�ോർമുലകളിൽ
വേവിച്ചെടുക്കുന്നവയാണ് അതിൽ
മിക്കതും. ഉള്ളടക്കം മാത്രമല്ല ക്രാഫ്റ്റൂം
ശക്തവും മൗലികവും ആകുമ്പോൾ
മാത്രമേ എഴുത്ത് കലയായിത്തീരുന്നു
ള്ളൂ.
ചരിത്രമ�ോ രാഷ്ട്രീയമ�ോ വിജ്ഞാ
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നമ�ോ കുത്തിനിറച്ച് 'സ്റ്റഫ് ' ചെയ്ത
സിംഹങ്ങളുടെ നാട്യമാണ് പലപ്പോഴും
നമ്മുടെ സമകാലീന സാഹിത്യം പ്രക
ടിപ്പിക്കുന്നത്. വരയ്ക്കാനായി വായിക്കു
മ്പോൾ ഞാൻ തേടുന്നത് എഴുത്തിൽ
ജീവന്റെ അനക്കമാണ്. അത് എത്ര
ചെറുതായാലും. 'സ്റ്റഫ് ' ചെയ്തുവെച്ച
കാഴ്ചാസിംഹങ്ങളേക്കാൾ എന്നെ
പ്രച�ോദിപ്പിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള ഒരു
തവളയെങ്കിലുമാണ്.
മനുഷ്യാകാരത്തെ വരക്കുമ്പോഴും
ജൈവ പരിസ്ഥിതി എന്ന പ്രമേയം താ
ങ്കളുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. മൃഗ-മനു
ഷ്യ സംയ�ോജനത്തെക്കുറിച്ച്?
വന്യതയിൽ ആർദ്രതയും ക്രൂരതയുമു

ശക്തമായ പ്രമേയം പല
പ്പോഴും ദുർബലമായും വി
രസമായും അവതരിപ്പിക്ക
പ്പെടുന്നു. ഫ�ോർമുലകളിൽ
വേവിച്ചെടുക്കുന്നവയാണ്
അതിൽ മിക്കതും. ഉള്ള
ടക്കം മാത്രമല്ല ക്രാഫ്റ്റും
ശക്തവും മൗലികവും ആകു
മ്പോൾ മാത്രമേ എഴുത്ത്
കലയായിത്തീരുന്നുള്ളൂ.
ചരിത്രമ�ോ രാഷ്ട്രീയമ�ോ വി
ജ്ഞാനമ�ോ കുത്തിനിറച്ച്
'സ്റ്റഫ് ' ചെയ്ത സിംഹങ്ങ
ളുടെ നാട്യമാണ് പലപ്പോ
ഴും നമ്മുടെ സമകാലീന
സാഹിത്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന
ത്. വരയ്ക്കാനായി വായിക്കു
മ്പോൾ ഞാൻ തേടുന്നത്
എഴുത്തിൽ ജീവന്റെ അന
ക്കമാണ്.

ണ്ട്. വിരുദ്ധ ബിംബങ്ങൾ നിറഞ്ഞാടു
ന്ന ഒരു മഹാകാവ്യമാണ് കാട്. നമ്മളി
പ്പോഴും ആ കാട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ
പാർക്കുന്നത്? പക്ഷേ ഇലയും ജലവും
നഷ്ടമായ ഒരു വരണ്ട കാട്. അതിൽ
നിന്നും വേട്ട മൃഗത്തിന്റെ മുരൾച്ചയും
ഇരമൃഗത്തിന്റെ ഞരക്കവും മാത്രം
കേൾക്കാം. ഒരു കണ്ണിൽ ക്രൗര്യവും
മറുകണ്ണിൽ ദൈന്യവുമുള്ള ഒരു മൃഗം
എപ്പോഴും എന്റെ വരകളിൽ ഞാനറി
യാതെ വന്നുചേരാറുണ്ട്. മനുഷ്യനിലെ
'മൃഗീയത'യും മൃഗത്തിലെ മനുഷ്യത്വവും
എനിക്ക് അടുത്ത് പരിചയമുള്ള ചി
ത്രവിഷയങ്ങളാണ്. 'വെറുതെ' വരയ്ക്കു
മ്പോഴെല്ലാം 'അബ�ോധത്തിൽ നിന്നും
എന്റെ കടലാസിലേക്ക് ഒരു മീൻ, ഒരു
പക്ഷി, ഒരു പകുതിമൃഗം അല്ലെങ്കിൽ
പകുതി മനുഷ്യൻ വന്നെത്തുന്നു. ഒരു
കല്ലിൽനിന്നോ ഒരു കണ്ണിൽനിന്നോ
തുടങ്ങി കാടുകയറുന്ന വരകൾ എന്റെ
യ�ൊരു ശീലമാണ്.
കാടത്തത്തെ പകരം വെക്കുന്ന
വരപ്പ്, നമ്മുടെ ആധുനികതയിലെ
അപരമാണ്. ഒരുപക്ഷേ കെ. ജി
സുബ്രഹ്മണ്യനിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു,
അത്തരമ�ൊരു പ്രിമിറ്റീവ് എലമെന്റ്.

ജെ.സി.ബി. അഥവാ 'ഭൂമിനീക്കി'
നവഫാസിസത്തിന്റെ പ്രതീകമാക്കാ
വുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്. പിടിച്ചെ
ടുക്കലും നിരത്തലുമാണ് അതിന്റെ
പ്രവർത്തനരീതി. അത് സാംസ്കാരിക
വൈവിധ്യങ്ങളെ പറിച്ചെറിഞ്ഞ്
ഭൂമിയെ 'മരുഭൂമി'യാക്കുന്നു. വിദ്വേ
ഷത്തിന്റെ കള്ളിമുള്ളുകൾ മാത്രം
വളരുന്ന മരുഭൂമി. ഭൂമിയിൽ പിടി
ച്ചുനിൽക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശ്രമം

പ�ോലെതന്നെ പിടിച്ചുനില്ക്കാനുള്ള
ഭൂമിയുടെ ശ്രമങ്ങളും ഇന്ന് വ്യാപകമാ
വുന്ന ഒരു കലാവിഷയമാണ്. 'മൺവര'
ഒരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെയായി വളരുന്നു.
പറിച്ചെറിയപ്പെട്ട മനുഷ്യരും മരങ്ങളും
പക്ഷികളും ക്യാൻവാസുകളിൽ അഭ
യാർത്ഥികളായി എത്തുന്നു. ഗ�ോത്രവര
കളുടെ ഉഴവുചാലുകളിലൂടെ പുതിയ�ൊരു
ജൈവപാത തെളിയുന്നു.
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കലയും കവിതയും

hben³
Xn¶p¶
IpXnc
സജയ് കെ വി

ഷഗാൾ നിറങ്ങളുടെ
കവിയെപ്പോലെ വര
യ്ക്കുകയും വാക്കുകളുടെ
ചിത്രകാരനെപ്പോലെ
എഴുതുകയും ചെയ്തു.
പ്രണയമാണ് തന്റെ
പാലറ്റിലെ പ്രഥമവർ
ണ്ണം എന്ന് ഷഗാൾ
എഴുതി. സർറിയലി
സത്തിന്റെ ഉന്മാദമല്ല,
ഉത്സവാഘ�ോഷമാണ്
ഷഗാളിൽ.
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ർറിയലിസത്തിന്റെ ശൈശവ
ലാവണ്യമാണ് മാർക് ഷഗാളി
ന്റെ(1885-1987) ചിത്രങ്ങളിൽ. വർണ്ണാ
ഭവും ധൂർത്തഭാവനാസമ്പന്നവുമായ
സ്വപ്നത്തിന്റെ വിതാനങ്ങളിലേയ്ക്കുള്ള
മഴവിൽപ്പാതകൾ പ�ോലെ അവ.
ഷഗാൾ വരച്ച സെൽഫ് പ�ോർട്രെ
യ്റ്റിൽ ഏഴു വിരലുകളാണ് ചിത്രകാ
രന്റെ കയ്യിൽ. ഏഴു വിരലുകൾ ഏഴു
നിറങ്ങളാവാം. സർറിയലിസത്തിന്റെ
ഉന്മാദമല്ല, ഉത്സവാഘ�ോഷമാണ്
ഷഗാളിൽ. പ്രണയവും ശൈശവഭാ
വനയും വയലിനുകളും മാലാഖമാരും
ആട്ടിൻകുട്ടികളുമ�ൊക്കെയുള്ള ല�ോകം.
ഭൂഗുരുത്വത്തിന്റെ നിശ്ശേഷമായ
അഭാവത്താലെന്ന പ�ോലെ അന്തരീ
ക്ഷത്തിൽ ഉയർന്നു പറക്കുന്ന നില
യിലാണവിടെ മനുഷ്യരും വസ്തുക്കളും.
ഒരു മഴവില്ലെന്നോണം ശരീരം വളച്ചും
വായുവിലുയർന്നും ഭാര്യയെ ചുംബിക്കു
ന്ന ഷഗാളിനെക്കാണാം അവർക്കുള്ള
പാരിത�ോഷികമായി വരയ്ക്കപ്പെട്ട
ചിത്രത്തിൽ (The birthday,1915). ഒരു
കലൈഡ�ോസ്കോപ്പിലെന്നോണം നിറ
ങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയും സങ്കലനഭംഗിയും
ദൃശ്യമാകുന്ന ചിത്രങ്ങൾ, വിഷാദത്തി
ന്റെയ�ോ മ്ലാനതയുടെയ�ോ നിഴലുകൾ
നന്നേ വിരളം.
കവി കൂടിയായിരുന്നു ഷഗാൾ.
ഇത് ഒരനന്യതയാണ്. സാധാരണ
വാക്കുകളുടെ അപര്യാപ്തതയാലെ
ന്നോണമാണ് ചിത്രകാരൻ നിറങ്ങളെ
ആശ്രയിക്കാറ്. വാഗ്വൈഭവമുള്ള
ചിത്രകാരന്മാർ നന്നേ കുറവ്. ഷഗാ
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'The Birthday', Marc Shagall, 1915
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'The Lovers Above the Town', Marc Shagall, 1913

ളാകട്ടെ നിറങ്ങളുടെ കവിയെപ്പോലെ
വരയ്ക്കുകയും വാക്കുകളുടെ ചിത്രകാരനെ
പ്പോലെ എഴുതുകയും ചെയ്തു. കവിത
നിറഞ്ഞവയാണ് ഷഗാൾ മ�ൊഴികൾ,
നിറങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങളുടെയും
കവിത നിറഞ്ഞ ആ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന
പ�ോലെ. പ്രണയമാണ് തന്റെ പാല
റ്റിലെ പ്രഥമവർണ്ണം എന്ന് ഷഗാൾ
എഴുതി.അതീവ ഗാഢമായിരുന്നു
ഭാര്യയായ ബെല്ല(Bella) യുമായുള്ള ഷ
ഗാളിന്റെ ബന്ധം. ചിത്രകാരന്റെ കാ
വ്യദേവതയും കലാദേവതയും(Muse)
ബെല്ലയായിരുന്നു. മുകളിൽ പരാമർ
ശിച്ച 'പിറന്നാൾ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ
മുഖ്യാകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതിലെ
രക്താഭമായ ചുവപ്പിന്റെ പ്രസരമാണ്.
ഒരു ചുവന്ന പരവതാനിയുടെ സ്ഥാന
മാണതിന് ചിത്രത്തിൽ. പ്രണയമാണ്
ആ പരവതാനി. അറബിക്കഥയിലെ
പറക്കും പരവതാനിയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ട് പ്രണയമെന്ന അദൃശ്യകംബള
ത്തിലേറി പറക്കുന്നവരും സുലഭമാണ്
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ഷഗാളിന്റെ ചിത്രകലാപ്രപഞ്ചത്തിൽ.'
പ്രണയികൾ, പട്ടണത്തിനു മേലേ
'(The Lovers Above the Town) എന്ന
ഷഗാൾച്ചിത്രത്തിലെ അനുരാഗികൾ
ഉയർന്നു പറക്കുകയാണ്, വീടുകൾക്കും
മേൽക്കൂരകൾക്കും മീതേ. 'ഹരിത
നിശീഥം '(The Green Night) എന്ന
ഷഗാൾ ച്ചിത്രത്തിലുമതേ, ഗാഢാ
ശ്ലേഷത്തിലമർന്ന്, ഭൂഗുരുത്വത്തെ
ധിക്കരിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തില�ൊഴുകുക
യാണ് കമിതാക്കൾ. ഇത് ഷഗാളിന്റെ
കലാകാരവ്യക്തിത്വത്തിന്റെ സവിശേ
ഷതയായും വായിക്കാം. യാഥാർത്ഥ്യ
ത്തിൽ നിന്നുള്ള ആഹ്ളാദകരമായ
ഉയർന്നു പറക്കലായി അദ്ദേഹം
കലയെ സങ്കല്പിച്ചു.' ഭ്രമഭാവനയും
പ്രണയവും കൈക�ോർത്തു നടക്കുന്നു
'എന്നൊരുഷഗാൾവാക്യമുണ്ട്. പ്രണ
യത്തെ മറ്റൊരു കലാപര്യായമെന്നു
കരുതിയാൽ മതി, ഇവിടെ .അനുരാഗ
വും ജീവിതാനുരാഗവും പ്രസന്നവർണ്ണ
ങ്ങളുടെ പൂത്തുലയലായി ദൃശ്യപ്പെടുന്ന
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ഷഗാൾച്ചിത്രങ്ങളിൽ 'ഫാന്റസി ' എന്ന
ഭ്രമഭാവനയുമുണ്ട് അവയ്ക്കകമ്പടിയായി.'
മാർക്സിന്റെയ�ോ ലെനിന്റെയ�ോ ഛാ
യാചിത്രങ്ങൾക്കു പകരം ഞങ്ങൾ
വീടുകളിൽ നീല നിറമുള്ള പശുക്കളെ
വരച്ചു ക�ൊണ്ട്(റഷ്യൻ) വിപ്ലവത്തെ
ക�ൊണ്ടാടിയതെന്തിനെന്ന് അധികാരി
കൾക്കു മനസ്സിലായില്ല ' എന്ന് , കല
വേറ�ൊരു ഭാഷയാണ് എന്ന തന്റെ
ബ�ോധ്യത്തെ പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്,
ഷഗാൾ. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ
തലതെറിച്ചവര�ോ തലതിരിഞ്ഞവ
ര�ോ ആണ് ഷഗാളിന്റെ ചിത്രത്തിലെ
കവിയും കലാകാരനും മദ്യപനും(The
Drunkard, The Poet, Anywhere out
of the World,Self-Portrait at the
Easel എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ഓർക്കുക).
ഔദ്യോഗിക യ�ോഗം നടക്കുമ്പോൾ
മേശപ്പുറത്ത് കൈകുത്തി, മെയ്യഭ്യാസി
യെപ്പോലെ, തലകീഴായി നിൽക്കുന്ന
മഹാനായ ലെനിനെയും വരച്ചിട്ടു
ണ്ട് ഷഗാൾ. സർക്കസായിരുന്നു

ഷഗാളിന്റെ മറ്റൊരു ഇഷ്ട വിഷയം;
കുതിരകളും ചലനവും ശരീരത്തിന്റെ
അപാരസാധ്യതകളും. അപ്പൊളിനേ
റിനെപ്പോലുള്ള കവികൾ ഷഗാളിനെ
സർവ്വാത്മനാ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊളി
നേർ പ്രമേയമാകുന്ന ഒരു ചിത്രവും
വരച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം(Homage to
Appollinaire,1913).Blaise Cendras
എന്ന കവി ഷഗാളിന്റെ സുഹൃത്താ
യിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് പല ഷഗാൾ
ച്ചിത്രങ്ങൾക്കും വിചിത്രമായ കാവ്യാ
ത്മകത തുളുമ്പുന്ന പേരുകൾ നൽകിയ
ത് -To Russia,Asses and Others,The
poet or Half Past Three,Anywhere
out of the World എന്നിങ്ങനെ(പ
രിഭാഷപ്പെടുത്താൻ പ്രയാസമായതു
ക�ൊണ്ടാണ് പേരുകൾ ഇംഗ്ലിഷിൽ
തന്നെ നൽകിയത് ). ല�ോകത്തിന്റെ
സന്ധിബന്ധങ്ങൾ ശിഥിലമാക്കുകയാ
ണ് തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
കവിയായ ലൂയി അരഗൺ. ചിത്രകാ
രനായ ഷഗാളും അതു തന്നെ ചെയ്തു,
ആകെ തകിടം മറിഞ്ഞ ഒരു ല�ോക
ത്തിന്റെ സാധ്യതകളാരാ യുന്ന തന്റെ
ചിത്രങ്ങളിലൂടെ .
അമേരിക്കൻ കവിയും ചിത്രകാര
നുമായ ല�ോറൻസ് ഫെർലിംഗെറ്റി
ഷഗാളിനെക്കുറിച്ചെഴുതിയ മന�ോഹര
മായ ഒരു കവിതയുണ്ട്,' അരുതേ, ആ
കുതിരയെ...'(Don't let that horse...)
എന്ന പേരിൽ. കവിത ഇങ്ങനെ അരുതേ, ആ കുതിരയെ
ആ വയലിൻ
തിന്നാനനുവദിക്കരുതേ...
ഷഗാളിന്റെ അമ്മ നിലവിളിച്ചു.
അയാൾ
വരച്ചുക�ൊണ്ടേ യിരുന്നു.
അങ്ങനെ
പ്രസിദ്ധനായി
അപ്പോഴും അയാൾ
വരച്ചുക�ൊണ്ടേ യിരുന്നു,
വായിൽ വയലിനേന്തിയ 		
കുതിരയെ.
വരച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുതിരപ്പുറത്തു
കയറി വയലിൻ വീശിക്കൊണ്ടയാൾ
യാത്രയായി,
വഴിയിൽക്കണ്ട
ആദ്യത്തെ
ദിഗംബരയുടെ മുന്നിൽ
തലകുനിച്ച്
അതവൾക്കു
	ക�ൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.
അതിലാകട്ടെ
കമ്പികളുമില്ലായിരുന്നു.
'അശ്വാരൂഢ'(Equestrienne) എന്ന
ഷഗാൾച്ചിത്രത്തെയാണ�ോർമ്മിപ്പി

'Equestrienne', Marc Shagall, 1931

ക്കുന്നത് കവിത. കഴുത്തിൽ വയലിൻ
അടക്കിപ്പിടിച്ച വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്തി
രിക്കുന്ന അർധനഗ്നയായ യുവതിയും
അവളുടെ അരക്കെട്ടിനെ ആശ്ലേഷി
ക്കുന്ന, ഇരുണ്ട മുഴുക്കയ്യൻ കുപ്പായമിട്ട
യുവാവുമാണ് ചിത്രത്തിൽ. പ�ൊതുവേ
ചവുണ്ട(gray) നിറങ്ങൾ മാത്രമുള്ള
പശ്ചാത്തലം ചുവപ്പു കുപ്പായക്കാരിയും
കയ്യിൽ ചുവപ്പു വിശറിയേന്തി, ഇരുണ്ട
മുടിയിൽ ഒറ്റച്ചു വപ്പു പുഷ്പം ചൂടിയവളു
മായ യുവതിയുടെ സുവർണ്ണ ശ�ോഭയെ
വല്ലാതെ പ�ൊലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.ഒരു
സർക്കസ് തമ്പിനുള്ളിലെന്നോണമാ
ണെങ്കിലും സ്വപ്നാത്മകവും കാവ്യാത്മ
കവുമാണ് ഈ ഷഗാൾച്ചിത്രം.
ചിത്രത്തിലെ കുതിരയും വയലിനും
മാത്രമേ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുള്ളു
കവിതയിൽ. വയലിൻ വായിലേന്തിയ
കുതിരയെ വരച്ചു വരച്ച് ഷഗാൾ പ്രശ
സ്തനാകുന്നു. കുതിര വയലിൻ തിന്നുകള
യുമ�ോ എന്നാണ് ചിത്രകാരന്റെ അമ്മ

ഭയക്കുന്നത്. അയുക്തികതയെ സൗന്ദ
ര്യമാക്കി മാറ്റുന്ന കലാല�ോകവും യുക്തി
ഭദ്രമായ പ്രായ�ോഗികതയുടെ ല�ോകവും
തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാവാം സൂചിപ്പി
ക്കുന്നത് ഫെർലിംഗെറ്റി.വരച്ചു തീർന്ന
കുതിരപ്പുറത്തു കയറി താൻ വരച്ച
വയലിൻ വീശിക്കൊണ്ട് പാഞ്ഞു പ�ോ
വുകയാണ് ചിത്രകാരൻ. അതയാൾ
വഴിയിൽക്കണ്ട ദിഗംബരയ്ക്കു സമ്മാ
നിക്കുന്നു. ആ വയലിനിൽ കമ്പികളേ
ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്
കവി. അയഥാർത്ഥതയെ യാഥാർ
ത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റുന്ന മാന്ത്രികതയാണ്
കല എന്ന് ഷഗാളിന്റെ ചിത്രത്തെയും
കലാകാരവ്യക്തിത്വത്തെയും മുൻനിർ
ത്തി പറയുകയാണ് ഫെർലിംഗെറ്റി,
സ്വപ്നഭാഷയിലെഴുതപ്പെട്ട തന്റെ കവിത
യിലൂടെ. സ്വപ്നാത്മകമാണ് ഷഗാളിന്റെ
ചിത്രങ്ങൾ, സ്വപ്നാത്മകമാണ് ഷഗാളി
നെപ്പറ്റിയെഴുതിയ ല�ോറൻസ് ഫെർ
ലിംഗെറ്റിയുടെ കവിത.
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അക്കാദമി വാർത്ത

രവി
വർമ്മ
പുര
സ്കാര
സമർ
പ്പണം
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സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രാജാ രവിവർമ്മ പുരസ്കാരം ബി.ഡി. ദത്തന് വി.കെ. പ്രശാന്ത്
എം.എൽ.എ സമർപ്പിക്കുന്നു. സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി റാണി ജ�ോർജ്ജ്, വൈല�ോപ്പി
ള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ വൈസ് ചെയർമാൻ വിന�ോദ് വൈശാഖി എന്നിവർ സമീപം.

സം സ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രാജാ
രവിവർമ്മ പുരസ്കാരം തിരുവനന്ത
പുരം വൈല�ോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി
ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പാരീസ് വി
ശ്വനാഥൻ, ബി.ഡി. ദത്തൻ എന്നിവർ
ക്ക് സമർപ്പിച്ചു. സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്
മന്ത്രി എ.കെ.ബാലൻ ഓൺലൈനി
ലൂടെ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വ
ഹിച്ചു. ഹൃദയംക�ൊണ്ട് കേരളത്തോട്
സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യസ്നേഹിയായ
ചിത്രകാരനാണ് പാരീസ് വിശ്വനാഥ
നെന്നും സമകാലീക വിഷയങ്ങള�ോട്
പ്രതികരിക്കുന്ന ചിത്രകാരനാണ്
ബി.ഡി. ദത്തനെന്നും മന്ത്രി അഭി
പ്രായപ്പെട്ടു. സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്
മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ചൈതന്യമുണ്ടാക്കിയ
കാലമാണിതെന്നും മുഴുവൻ സാംസ്കാ
രിക സ്ഥാപനങ്ങളും സജീവമാക്കാൻ
സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് സാധിച്ചു
വെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 3 ലക്ഷം
രൂപയും കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ
രൂപകൽപന ചെയ്ത ശില്പവും പ്രശസ്തി
പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാ
രം. 2019 ലെ പുരസ്കാരം ബി.ഡി.
ദത്തനും 2018 ലെ പുരസ്കാരം
പാരീസ് വിശ്വനാഥനു വേണ്ടി ക�ൊല്ലം
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നീരാവിൽ നവ�ോദയം വായനശാല
സെക്രട്ടറി എസ്. നാസറും ഏറ്റുവാ
ങ്ങി. വി. കെ. പ്രശാന്ത് എം.എൽ.എ
പുരസ്കാരം സമർപ്പിച്ചു. എം.എൽ.എ
ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. സാം
സ്കാരിക വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി റാണി
ജ�ോർജ്ജ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ടി.കെ.
പത്മിനി കലണ്ടർ സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി
പ്രകാശനം ചെയ്തു. കവി പ്രഭാവർമ്മ
കലണ്ടർ ഏറ്റുവാങ്ങി. അക്കാദമി ചെ
യർമാൻ നേമം പുഷ്പരാജിന് ചടങ്ങിൽ
പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതിനാൽ
അദ്ദേഹം ശബ്ദ സന്ദേശം നൽകി.
അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ എബി
എൻ. ജ�ോസഫ്, കവി പ്രഭാവർമ്മ,
പ്രൊഫ. അജയകുമാർ, വൈല�ോപ്പി
ള്ളി സംസ്കൃ
 തി ഭവൻ വൈസ് ചെയർ
മാൻ വിന�ോദ് വൈശാഖി, അക്കാദമി
സെക്രട്ടറി പി.വി. ബാലൻ എന്നിവർ
സംസാരിച്ചു. ബി.ഡി. ദത്തൻ മറുപടി
പ്രസംഗം നടത്തി. പാരീസ് വിശ്വനാ
ഥന്റെ അവാർഡ് തുകയായ 3 ലക്ഷം
രൂപ ക�ൊല്ലം നവ�ോദയം വായനശാ
ലയ്ക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ചു.
വായനശാല സെക്രട്ടറി എസ്. നാസർ
തുക ഏറ്റുവാങ്ങി.

സം
സ്ഥാന
പുര
സ്കാര
സമർ
പ്പണം
കേ രള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ
ആഭിമുഖ്യത്തിലുളള ഫെല�ോഷിപ്പ്
വിതരണവും നാല്പത്തിയ�ൊമ്പതാമത്
സംസ്ഥാന പുരസ്കാര സമർപ്പണവും
തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു. മന്ത്രി
കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ അവാർഡ്
വിതരണം നിർവ്വഹിച്ചു. എൽ ഡി
എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ
വന്നതിനുശേഷം കലാമേഖലയിലെ
ശാക്തീകരണത്തിനായി സർഗ്ഗാത്മക

കരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം
മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നിർവഹിക്കുന്നു. ശില്പി കെ. രഘുനാഥൻ, വി.കെ. പ്രശാന്ത് എം
.എൽ.എ, അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ എബി. എൻ ജ�ോസഫ്, സെക്രട്ടറി പി.വി. ബാലൻ
എന്നിവർ സമീപം

മായ ഒട്ടേറെ ഇടപെടലുകൾ ലളിത
കലാ അക്കാദമി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന്
മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കലാമേഖലയി
ലെ കേരളത്തിന്റെ സമകാലീക സാ
ന്നിധ്യം തികച്ചും അന്വേഷണാത്മക
മായ നിലയിൽ തന്നെ ഈ മേഖലയെ
സമീപിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണ
മാണ് നാൽപത്തിയ�ൊമ്പതാമത് പ്രദർ
ശനത്തിന് അക്കാദമി തിരഞ്ഞെടുത്ത
കലാസൃഷ്ടികളെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാ
ട്ടി. അക്കാദമി ഫെല�ോഷിപ്പ് ശില്പി
രഘുനാഥൻ കെ. മന്ത്രിയിൽ നിന്നും
ഏറ്റുവാങ്ങി. ഫെല�ോഷിപ്പിന് അർഹ
നായ ചിത്രകാരൻ എൻ.കെ.പി. മുത്തു
ക�ോയയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രൊഫ. കെ.സി.
ചിത്രഭാനു ആണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.
ജെബിൻ പി. ഔസേഫ്, സജിത്ത്
പുതുക്കലവട്ടം, ടി. ആർ. ഉദയകുമാർ,
ജി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, വിൻസെന്റ് എസ്.
എന്നിവരാണ് സംസ്ഥാന ചിത്ര ശില്പകലാ പുരസ്കാരം സ്വീകരിച്ചത്.
അജയൻ കാരാടി, അനിൽ രൂപചി
ത്ര, ജ�ോൺസൺ എം. കെ, സദനം
ഹരികുമാർ, സലിൽ പി. വാസുദേവൻ
എന്നിവർക്ക് ഓണറബിൾ മെൻഷൻ
പുരസ്കാരങ്ങളും, വി. ശങ്കരമേന�ോൻ
എൻഡ�ോവ്മെന്റ് സ്വർണ്ണമെഡൽ
സജീവ് ബഷീറിനും സമ്മാനിച്ചു.

മൗലിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കുള്ള പുരസ്കാര
ങ്ങൾ ടി. ജി. ജ്യോതിലാൽ, ബിപിൻ
ബാലചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ഏറ്റുവാങ്ങി.
കലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പുരസ്കാ
രങ്ങൾ ആര്യ ടി. മ�ോഹൻ, ദീപക്
പൗല�ോസ്, ധൻരാജ് കെ., സംഗീത്
തുളസി, ശരത് കെ. എസ്. എന്നിവർ
ക്കും നൽകി.
ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ കഴി
യാതിരുന്ന സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്
മന്ത്രി എ.കെ.ബാലന്റെ സന്ദേശം
ചടങ്ങിൽ വായിച്ചു. കേരളത്തിലെ
കലാ-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ
ചൈതന്യത്തോടെ മുന്നോട്ടു ക�ൊണ്ടു
പ�ോകുന്നതിന് മികച്ച നേതൃത്വമാണ്
എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നൽകുന്ന
തെന്ന് സന്ദേശത്തിൽ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ചടങ്ങിൽ എത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന
അക്കാദമി ചെയർമാൻ നേമം പുഷ്പ
രാജ് ശബ്ദസന്ദേശം നൽകി. വി കെ.
പ്രശാന്ത് എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ
അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കാറ്റല�ോഗ്
പ്രകാശനം എം.എൽ.എ പ്രൊഫ.
കെ.സി.ചിത്രഭാനുവിന് നൽകി നിർവ്വ
ഹിച്ചു. അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ
എബി.എൻ. ജ�ോസഫ് സ്വാഗതവും
സെക്രട്ടറി പി.വി. ബാലൻ കൃതജ്ഞത
യും പറഞ്ഞു.

Nn{XhmÀ¯ 2021 P\phcn-- -s^{_phcn

23

ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ഫെല�ോഷിപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ശില്പി കെ.രഘുനാഥന് സമർപ്പിക്കുന്നു.

അക്കാദമിയുടെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവർ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, എം.എൽ.എ. വികെ പ്രശാന്ത് തുടങ്ങിയവര�ോട�ൊപ്പം.

24

Nn{XhmÀ¯ 2021 P\phcn-- -s^{_phcn

kwØm\ ]pckvImc tPXm¡Ä
ജി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

മാവേലിക്കര ക�ൊറ്റാർകാവ് സ്വദേശി. മാവേലിക്കര രാജാ രവിവർമ്മ ഫൈൻ
ആർട്സ് ക�ോളേജിൽ നിന്നും പ�ോസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമയും നാഷണൽ ഡിപ്ലോമയും
നേടി. തുടർന്ന് പ്രശസ്ത ചുമർചിത്രകാരൻ മമ്മിയൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നായരുടെ കീഴിൽ
ചുമർചിത്രകലാ പഠനം. 1983 മുതൽ 2016 വരെ മാവേലിക്കര രാജാ രവിവർമ്മ
ഫൈൻ ആർട്സ് ക�ോളേജിൽ ചിത്രകലാ വിഭാഗം അധ്യാപകനായി സേവനമ
നുഷ്ഠിച്ചു. 1999ൽ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി അവാർഡ്, 1996-ൽ രാജാ രവി
വർമ്മ കൾച്ചറൽ സ�ൊസൈറ്റി അവാർഡ്, 1981-ൽ കേരള ചിത്രകലാ പരിഷത്ത്
അവാർഡ് കൂടാതെ 1979-ൽ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ പ്രശംസാപത്രവും
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ടി.ആർ. ഉദയകുമാർ

ക�ോട്ടയം ജില്ലയിൽ ജനനം. മാവേലിക്കര രാജാ രവിവർമ്മ ക�ോളേജിൽ ചിത്ര
കലാ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഉദയകുമാർ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ചിത്രപ്രദർശനം
നടത്തി വരുന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ദിനപ്പത്രങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും
രേഖാചിത്രീകരണവും പുറംചട്ട ചിത്രീകരണവും ചെയ്തു വരുന്ന ഉദയകുമാറിന്റെ
പ്രഥമ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരമാണിത്. കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ മുൻ
എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായിരുന്നു. നിരവധി ചിത്രകലാ ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്തി
ട്ടുള്ള ഉദയകുമാർ ഏകാംഗ പ്രദർശനങ്ങളും സംഘപ്രദർശനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സമീപകാലത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ 'മൺസൂൺ ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിന്റെ ക്യൂറേറ്റർ കൂടി ആണ്.

സജിത് പുതുക്കലവട്ടം

1975ൽ എറണാകുളം ജില്ലയിയിൽ ജനനം. കേരളത്തിലെ കാർഷിക, ജീവിതവു
മായാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ആഭിമുഖ്യമുള്ളത്. നഗരവത്ക്കരണത്തിന്റെ
കടന്നുകയറ്റങ്ങൾ ആകുലതയ�ോടെയാണ് തന്റെ രചനകളിലൂടെ സജിത് ന�ോക്കി
കാണുന്നത്. 2016-ൽ അക്കാദമിയുടെ സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സജിത് പു
തുക്കലവട്ടത്തിന് ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ഓണറബിൾ മെൻഷൻ, സ്പെഷ്യൽ
മെൻഷൻ പുരസ്കാരങ്ങളും വിജയരാഘവൻ എൻഡ�ോവ്മെന്റ് സ്വർണ്ണമെഡലും
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവ. ആർ.എൽ.വി. ക�ോളേജിൽ നിന്നും പെയ്ന്റിങ്ങിൽ
നാഷണൽ ഡിപ്ലോമ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സജിത് അക്കാദമിയുടെ ഏകാംഗപ്രദർശനമട
ക്കം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും
പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജെബിൻ പി. ഔസേഫ്

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തലയിൽ 1998-ൽ ജനനം. തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവ.
ആർ.എൽ.വി. ക�ോളേജിൽ ശില്പകലാ വിദ്യാർത്ഥിയായ ജെബിന്റെ മരത്തിൽ
ചെയ്ത 'സ്പ്രിങ് ' എന്ന ശില്പത്തിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. മരം എന്നതിന്റെ
അസ്ഥിത്വം ല�ോഹത്തിന്റെ 'സ്പ്രിങ് ' സ്വഭാവവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിയ്ക്കുകയാണ്.
വള്ളികൾ പ�ോലെ ത�ോന്നുന്ന നിരവധി കഷ്ണങ്ങൾ വളരെ സാങ്കേതിക തികവ�ോ
ടെയാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

വിൻസെന്റ് എസ്.

1956-ൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനനം. 1988-ൽ തിരുവനന്തപുരം ക�ോളേജ് ഓഫ്
ഫൈൻ ആർട്സ
 ിൽ നിന്നും പെയിന്റിങ്ങിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം സം
സ്ഥാനത്തെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ ചിത്രപ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള
ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ നിരവധി സംസ്ഥാന പ്രാദേശിക കലാക്യാമ്പുകളിൽ
പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള വിൻസെന്റിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ രാജ്യത്തെ പല സ്വകാര്യ കലാശേഖ
രങ്ങളിലും, ഇറ്റലി, ജർമ്മനി, അമേരിക്ക, ദുബായ്, റഷ്യ, സ്വിറ്റ്സർലന്റ് എന്നീ വി
ദേശരാജ്യങ്ങളിലെ കലാശേഖരങ്ങളിലുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ക�ോളേജ്
ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൽ എം.എഫ്.എ. ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു.
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STATE AWARD

Drawing-1, Pen and & ink on paper, 37.5 x 29 cm

T R Udayakumar					

Haunting Insight, Acrylic on Canvas, 91 x 121 cm

STATE AWARD

G Unnikrishnan 					

26
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STATE AWARD

'His Greed was his undoing', Rice Paper, Water Colour, Dry Pastel and Acrylic on Canvas

STATE AWARD

Sajith Puthukkalavattom,

Jebin P Ouseph,

		

Irrational, Wood & Mixed Medium, 213.36 x 45.72 cm
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STATE AWARD

						

HONOURABLE MENTION
Johnson M.K.

28

Drawing-1, Pen& ink on Paper, 347.5 x 29 cm

HONOURABLE MENTION

Vincent S

Budding, Stone, 120 x40 x 40 cm
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Sadanam Harikumar

Departure, Terracotta, 5.5 ft.

HONOURABLE MENTION

HONOURABLE MENTION

Ajayan Karadi

Untitled, Acrylic on Paper, 30 x 22 inch

Salil P Vasudevan

Life, Arylic on Canvas, 150 x 150 cm

HONOURABLE MENTION

Anil Roopachithra

Trans, Acrylic on canvas, 180 x 50 (60 x 50 - 3 pieces)
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SPECIAL MENTION

SPECIAL MENTION
Arya T Mohan, "Foolish System", Acrylic and Thread on Canvas,
91 x 122 cm

SPECIAL MENTION

Deepak Poulose, "But I only noticed the mysterious signs of birds:,
Acrylic on Canvas, 5 x 6 ft.

Sarath K S

30
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Nizhal (Shadow), Woodcut, 243 x 121 cm

SPECIAL MENTION

SPECIAL MENTION
Sangeeth Thulasi, "Conversation", Etching - 48 x 30 cm

V. SANKARAMENON
ENDOWMENT GOLD MEDAL

Sajeev Basheer, "In a pensive mood" (Portrait), Water
Colour - 22 x 29 cm.

Dhanaraj K, “Sleeping” - Stone - 2.9 x 1.5 Ft.

AWARD FOR BOOK
ON ART AND ARTISTS

T G Jyothilal

AWARD FOR BOOK
ON ART AND ARTISTS

2018-19

Bipin Balachandran		

2019-20
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EXHIBTION REVIEW

KymednhmXnÂ
hopw Xpd¡pt¼mÄ
ഗ്യാലറി കാഴ്ച

hmÀjnI{]ZÀi\w:
BhÀ¯\§fpw {]Xo£Ifpw
ഷിന�ോജ് ച�ോറൻ
കലാരംഗത്തെ
പുതുമുറയെക്കുറിച്ചു
ള്ള പ്രതീക്ഷകളും
ഇനിയും മാറേണ്ട
കാഴ്ചാശീലത്തെക്കു
റിച്ചും ഓർമ്മിക്കുന്ന
സംസ്ഥാന പ്രദർ
ശന അവല�ോകനം.

shinojchoran@gmail.com
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സന്ദർഭം:

കൂട്ടായ്മകള�ോ കലാപ്രദർശനങ്ങള�ോ
ഇല്ലാതെ, അകലങ്ങളിലും വീടകങ്ങ
ളിലും കഴിയാൻ നിർബന്ധിതമായ
പത്ത് മാസക്കാലമാണ് കടന്നുപ�ോ
യത്. അതിജീവനത്തെയും തുടർച്ചക
ളേയും സാരമായി ബാധിച്ച ര�ോഗകാ
ലത്തെ തരണം ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള
മാർഗ്ഗങ്ങൾക്കായ് ശാസ്ത്രല�ോകം
പരീക്ഷണനിരതമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ,
മാനവരാശിയുടെ മാനസിക അതിജീ
വനത്തിനായ് കലാല�ോകം എന്തുചെ
യ്യുന്നു? എന്ന് ആരായുന്നത് തികച്ചും
കൗതുകകരവും സന്ദർഭ�ോചിതവുമായ
ച�ോദ്യമാണ്.
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ
വാർഷികപ്രദർശനം മുൻകാലങ്ങളിൽ
നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അടയാളപ്പെ
ടുന്നത്, അത് കലാഭൂമികയെ വീണ്ടും
ചലനാത്മകമാക്കുന്നു എന്നതുക�ൊ
ണ്ടാണ്. ഗാലറികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്
വികസിച്ചുവന്ന കേരളകലാരംഗം
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തീർത്തും നിശ്ചലമായിപ്പോയേക്കുമ�ോ
എന്ന സാമാന്യഭയത്തെ മറികടക്കാൻ
വാർഷികപ്രദർശനം സഹായകമാകു
ന്നത�ോട�ൊപ്പം തുടർച്ചകൾക്കായുള്ള
പ്രതീക്ഷകളെയും ഇത് ഉത്പാദിപ്പിക്കു
ന്നുണ്ട്.

വിശകലനം:
ഒന്ന്

കേരളകലാകൃത്തുക്കളിൽ വളരെ
വ്യാപകമായും പ്രകടമായും കണ്ടുവ
രുന്ന മനുഷ്യരൂപ-പ്രകൃതി ചാർച്ച
വിഷയീകരിക്കുന്ന കൃതികളുടെ
പെരുക്കം വാർഷികപ്രദർശനത്തിലും
കാണാം. ദീപക് പൗല�ോസിന്റെ
സ്പെഷൽ മെൻഷനു അർഹമായ “But I
only noticed the mysterious signs of
birds" എന്ന ചിത്രം അതിനുള്ള ഉത്തമ
ഉദാഹരണം ആകുന്നത�ോട�ൊപ്പം
പ്രതീതിയാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ നാടകീ
യവും സമർത്ഥവുമായ പ്രയ�ോഗത്താൽ
കാണിയുടെ ശ്രദ്ധയെയും ആകർഷി
ക്കുന്നു.

ഈ ഗണത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന
മറ്റൊരു കൃതിയാണ് ചിത്ര.ഇ.ജിയുടെ
‘Her Song'. വാട്ടർകളർ മാധ്യമമായി
പേപ്പറിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൃതിയിൽ
നഗ്ന ഉടലുകളുടെ ക്രമീകരണത്തോ
ട�ൊപ്പം കാർഷിക-പരിസ്ഥിതിയും-മറ്റ്
ജീവജാതികളുടെ ജൈവഘടനകളും
വിഷയീകരിക്കുന്നതായി കാണാം.
വിഷ്ണുപ്രിയന്റെ “Those who do
not forget to take their glasses but
they forgot to take their eyes" എന്ന
കൃതിയിലും മനുഷ്യ-പ്രകൃതി-ഇതരജീ
വി സമന്വയം പ്രകടമായും ദർശിക്കാ
നാവും. ആഖ്യാനപരതയാൽ സമ്പു
ഷ്ടമായ രചന മനുഷ്യാസ്തിത്വത്തിന്റെ
നൈമിഷികതയെയും ജീവിതവ്യവ
ഹാരങ്ങളെയും വിമർശനാത്മകമായി
സമീപിക്കുന്നു. കാണിയുടെ ന�ോട്ട
ത്തെ ഒന്നിൽനിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക്
ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ
കേന്ദ്രീകൃതന�ോട്ടത്തെ അത് റദ്ദ് ചെയ്യു
ന്നുണ്ട്.
ടി.ആർ ഉദയകുമാറിന്റെ സംസ്ഥാ
നപുരസ്കാരത്തിനർഹമായ ചിത്രം
പ്രകൃതിനശീകരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്ത
ലത്തെ വിഷയീകരിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം
അലസമായ മനുഷ്യ ഇടപെടലുകളെ
യും വരച്ചിടുന്നു.
നാദിർ.പിപിയുടെ “Bather/Village
Pond" എന്ന കൃതി മരണത്തെയും വേദ
നയെയും ജീവിതനൈരന്തര്യങ്ങളെയും
സറ്റൈറിക്കലായി ന�ോക്കിക്കാണുന്നു.

ചിത്ര.ഇ.ജിയുടെ പെയിന്റിങ്ങ്, ‘Her Song'

രണ്ട്:

നവസങ്കേതങ്ങളെ ക്രിയാത്മകമാ
യി പ്രയ�ോഗവത്കരിക്കുന്ന കലാകൃ
ത്തുക്കൾക്ക് വലിയ പ്രാതിനിധ്യം
ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നത് എടുത്തുപ
റയേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്. റൈസ്
പേപ്പറും ചാക്കും സിൽക്ക് സ്ക്രീനും
മറ്റും കാൻവാസിനെ പകരംവെക്കുന്നു.
നവകാലത്തെ സങ്കേതപരീക്ഷണങ്ങ
ളുടെ അനുഗുണമായ പ്രതിഫലനമായി
ഇതിനെ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. സി റൈസ് പേപ്പറിൽ
ചെയ്ത “portraits of everyday life"
നാനാതുറകളിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവി
തത്തെയും ജീവന�ോപാധികളെയും
വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. മിനിയേച്ചർ രീതി
അവലംബിച്ചുക�ൊണ്ട് പ്രതലസ്വഭാവ
ത്തെ ജീവിതതീഷ്ണതയ�ോട് വിളക്കി
ച്ചേർക്കാൻ കലാകൃത്തിന് സാധിച്ചിരി
ക്കുന്നു.
വിഷ്ണുപ്രസാദ് പിപി ഫ�ോട്ടോപ്രി
ന്റുകളും നിറങ്ങളും റൈസ് പേപ്പറും
ഉപയുക്തമാക്കി നിർമ്മിച്ച “self
re-inventing Practice” എന്ന കൃതിയും
മാധ്യമപരമായ പ്രത്യേകതകളാൽ

ഹെൽന മെറിൻ ജ�ോസഫിന്റെ റിലീഫ് ശില്പം 'Frog in the Well'.
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അഞ്ജു ആചാര്യയുടെ “CLOT between us"

എബിൻ പി.ആറിന്റെ ശില്പസഞ്ചയം

ഡിലിയ സി ഭരതന്റെ ‘partial memory’

ശ്രദ്ധേയമാണ്.
സജിത്ത് പുതുക്കലവട്ടത്തിന്റെ
സംസ്ഥാന പുരസ്കാരത്തിനർഹമായ
“His greed was his undoing" എന്ന
ചിത്രവും കാൻവാസിന്റെ പ്രതലസ്വഭാ
വത്തെ റൈസ് പേപ്പറിന്റെ പരുപരു
പ്പിലേക്ക് പരാവർത്തനപ്പെടുത്തിയതാ
യി കാണാം. വിവിധ മാധ്യമങ്ങളുടെ
സമന്വയത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട
ചിത്രം പരിസ്ഥിതിരാഷ്ട്രീയത്തെ വ്യ
ക്തിഗതശൈലിയിലൂടെ വ്യാഖ്യാനി
ക്കുന്നു.

34

മാധ്യമപരതയാൽ വ്യത്യസ്തത പുലർ
ത്തുന്ന ശ്രദ്ധേയരചനയാണ് അഞ്ജു
ആചാര്യയുടെ “CLOT between us”.
കൃതിഘടകങ്ങളുടെ വിന്യാസത്തിലും
രചനാശൈലിയുടെ വ്യതിരിക്തതയി
ലും നവീനത പുലർത്തുന്നതിനാൽ
തന്നെ പ്രദർശന-കാഴ്ചാശീലങ്ങളെ
ഇത് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കു
ന്നുണ്ട്.
അശ്വതി ബൈജുവിന്റെ
‘Mnemonics’സീരീസിലെ സൃഷ്ടി വേറി
ട്ടൊരു കാഴ്ചാനുഭവം നൽകും. നീളൻ
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തുണിയിൽ അക്രിലിക്കും പെൻഇങ്കും
ഉപയുക്തമാക്കി നിർമ്മിച്ച രചനയിൽ
സ്ത്രീഉടലുകളുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ
കാണാം. സമ്മിശ്രമാധ്യമപ്രയ�ോഗം
എങ്ങനെയാണ് പ്രതിപാദ്യവിഷയ
ത്തോട് അനുഗുണമായി വിന്യസിക്കേ
ണ്ടത് എന്നതിന്റെ മികച്ച ഉദാഹര
ണമാണ് പത്തടി നീളവും അഞ്ചടി
ഉയരവുമുള്ള ഈ സൃഷ്ടി.
ഹെൽന മെറിൻ ജ�ോസഫ് തന്റെ
‘kupamanduka (frog in a well)" എന്ന
രചനയിൽ ശില്പത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത
രീതികളെ ച�ോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
മരപ്പാളികളിൽ റിലീഫ് രീതിയിൽ
ഒരുക്കിയ ശില്പം പ്രതലസ്വഭാവത്തി
ന്റെ നിലനിർത്തലിനാലും കാഴ്ചവട്ടത്തി
ന്റെ ക്രമീകരണത്താലും വ്യത്യസ്തത
പുലർത്തുന്നു.
എബിൻ പിആറിന്റെ ശില്പസഞ്ചയം
സെറാമിക്, മരം, ടെറാക്കോട്ട മാധ്യമ
ങ്ങളുടെ സമന്വയമാണ്. സെറാമിക്/
ടെറാക്കോട്ട ശില്പങ്ങളെ മരഅലമാ
രയിൽ ഒരുക്കിനിർത്തിയിരിക്കുന്ന
തിലും സവിശേഷത പുലർത്തിയിരി
ക്കുന്നു.
ഇതേ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന രചന
യാണ് ഡിലിയ സി ഭരതന്റെ ‘partial
memory’ എന്ന ചിത്രസഞ്ചയം. നാച്ചു
റൽ കളേഴ്സ് ഉപയ�ോഗിച്ച് പേപ്പറിൽ
രചിച്ച കൃതികൾക്ക് പ്രതലമായി തെര
ഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാക്ക് ആണ്.
മുപ്പത�ോളം ചെറുരചനകൾ ഇവ്വിധം
പ്രത്യേക വിധാനത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചി
രിക്കുന്നത് നവീനരീതികളെ പിൻപറ്റി
ക്കൊണ്ടാണ്.

ഗ്യാലറി കാഴ്ച

ഇ.എച്ച് പുഷ്കിൻ മരം മാധ്യമമാ
ക്കി ചെയ്ത “ Demolished Nuclear
Warhead” എന്ന കൃതി, ശില്പകലയി
ലെ പതിവുരീതികളെ തകർക്കാൻ
പര്യാപ്തമാണ്. പൂർണ്ണമായും മരത്തിൽ
നിർമ്മിച്ച മിസൈലിന്റെ തലഭാഗ
ത്ത് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയ ക�ൊടുവാളും ആ
ക�ൊടുവാളിൽ ബന്ധിച്ച ടാഗിൽ
“STAND PEACE" എന്ന ആലേഖനവും
അടങ്ങുന്ന ശില്പം വരുംകാല ആണ
വയുദ്ധങ്ങളുടെ സാദ്ധ്യതകളെപ്പോലും
പ്രതിര�ോധിക്കേണ്ടതിന്റെയും സമാ
ധാനത്തിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ
അനിവാര്യതയെയും ഉറക്കെ പറഞ്ഞു
വെക്കുന്നു!

വിമർശനം:

ചിത്രങ്ങളുടെ ബാഹുല്യം
കാണിയുടെ കാഴ്ചവട്ടത്തെ അല�ോസ
രപ്പെടുത്തിയേക്കാം! ഒരു സൃഷ്ടിയിൽ
നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനി
ടയിൽ കാണിക്ക് ശ്വാസമെടുക്കാനുള്ള
ഇടം ഒഴിച്ചിടുന്നതാണ് ഉചിതം.
ശില്പങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമില്ലായ്മ
യാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പ�ോരായ്മ.

വൈവിധ്യപൂർണ്ണമായ
മാധ്യമ-ആഖ്യാനങ്ങളെ
ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബൃഹദ്പ
ദ്ധതിയായി ലളിതകലാ
അക്കാദമി വാർഷിക പ്ര
ദർശനങ്ങൾ മാറേണ്ടതും
നവകലാവ്യവഹാരത്തോട്
ചേർന്നുനിൽക്കേണ്ടതും
അനിവാര്യമാണ്.
കാലാകാലങ്ങളായി പരിചയിച്ചുവരു
ന്ന രചനാസങ്കേതങ്ങളെയും പ്രദർ
ശനരീതികളെയും മാധ്യമങ്ങളെയും
പ്രതലസ്വഭാവത്തെയും വിഷയങ്ങളെ
യും തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പിൻപറ്റുന്ന
തെന്തുക�ൊണ്ടാണ്? ല�ോകമെമ്പാടും
ശില്പകലയിൽ വിപ്ലവാത്മകമായ
പരിവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്ന
കാലത്ത് കേരളത്തിലെ ശില്പികൾ ആ
മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകേ
ണ്ടതുണ്ട്.

പെയിന്റിംഗ്/ശില്പം/ഗ്രാഫിക്പ്രി
ന്റ് എന്നീ സങ്കേതങ്ങളെ മാത്രം
പ്രദർശന/പുരസ്കാര പരിഗണനയ്ക്കായ്
ക്ഷണിക്കുന്നത് നവകാലത്തിന�ോട്
നീതിപുലർത്തുന്നതല്ല. മാധ്യമവ്യതിരി
ക്തതയാലും വിഷയാവതരണത്താലും
വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന ഏത�ൊരു
കലാവസ്തുവിനും പ്രാതിനിധ്യം ലഭി
ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
അത്തരത്തിൽ ആന്തരികമായ പുതു
ക്കലുകൾക്ക് വിധേയപ്പെടുന്നതിന്റെയും
കലയ്ക്കകത്തെ ജനാധിപത്യവത്കര
ണത്തിന്റെയും മുന്നൊരുക്കമായി ഈ
വാർഷിക പ്രദർശനത്തെ പരിഗണി
ക്കാവുന്നതാണ്. വൈവിധ്യപൂർണ്ണമായ
മാധ്യമ-ആഖ്യാനങ്ങളെ ഉൾക്കൊ
ള്ളുന്ന ബൃഹദ്പദ്ധതിയായി കേരള
ലളിതകലാ അക്കാദമി വാർഷിക
പ്രദർശനങ്ങൾ മാറേണ്ടതും നവകലാ
വ്യവഹാരത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കേ
ണ്ടതും അനിവാര്യമാണ്. അത്തരം
പ്രതീക്ഷകളാകട്ടെ ക�ോവിഡാനന്തര
കേരളകലാഭൂമികയെ ഊർജ്വസ്വലമാ
ക്കി നിലനിർത്തുന്നത്.
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ബാലി എഴുത്ത് രാജേഷ് പെരുവണ്ണാൻ
ഫ�ോട്ടോ: സനീഷ് ടി.കെ
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മുഖത്തെഴുത്തുകല
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വി.കെ. അനിൽകുമാർ

തെ യ്യത്തിൽ എഴുത്ത് മാത്രമേയുള്ളു
ചെത്തിക്കൂർപ്പിച്ച
വരയില്ല. മ�ോത്തെഴുത്ത് തെയ്യത്തിന്റെ
ഈർക്കിൽ തെയ്യ
ചരിത്രമെഴുത്തുകൂടിയാണ്. ചെത്തിക്കൂർ
ക്കാരന്റെ എഴുത്താ
പ്പിച്ച ഈർക്കിൽ തെയ്യക്കാരന്റെ എഴു
ണിയാണ്. മലയനും ത്താണിയാണ്. മലയനും പുലയനും
വണ്ണാനും എഴുത്തുക�ോൽ ക�ൊണ്ട്
പുലയനും വണ്ണാനും
സ്വന്തം ചരിത്രം തന്നെയാണെഴുതുന്ന
എഴുത്തുക�ോൽ
ത്. വരയെ എഴുതുന്ന ചിത്രകാരനും
ക�ൊണ്ട് സ്വന്തം
ചരിത്രകാരനുമാണ് തെയ്യക്കാരൻ.
തെയ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ രേഖപ്പെ
ചരിത്രം തന്നെ
ടുത്താൻ എഴുത്ത് മാത്രമേ വഴിയുണ്ടാ
യാണെഴുതുന്നത്.
യിരുന്നുള്ളു. പക്ഷേ ചിത്രകാരനും ചരി
വരയെ എഴുതുന്ന ചി ത്രകാരനുമായി തെയ്യക്കാരനെ ആരും
ത്രകാരനും ചരിത്രകാ കണക്കാക്കാറില്ല. ഒരു സാധാരണ
രനുമാണ് തെയ്യക്കാ മനുഷ്യനെ അസാധാരണമായ
മാറ്റിയെഴുതാനുള്ള
രൻ. അനേകമനേകം ദൈവത്തിലേക്ക്
അത്യപൂർവ്വ സിദ്ധി മ�ോത്തെഴുത്തുകാര
മനുഷ്യകഥകളിലൂടെ നുണ്ട്. ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെങ്കിലും
തെയ്യം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്.
ദൈവപ്പെട്ട തെയ്യ
അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ
ത്തിന്റെ മുഖത്തെഴു
മ�ോത്തെഴുതിയ കനലാടിയെ തെയ്യം
ത്ത് വായിക്കുന്നു.
അടുത്ത് വിളിക്കും. തന്റെ മുഖത്ത്
ദൈവചൈതന്യത്തെ വള്ളിപുള്ളി
വിസർഗ്ഗം തെറ്റാതെ തട്ടും ദളത്തിൽ
രേഖപ്പെടുത്തിയ എഴുത്തുകാരനെ
ദക്ഷിണ നല്കി മ�ൊഴികളാൽ അനുഗ്ര
ഹിക്കും. മനുഷ്യനിൽ നിന്നും തന്നെ
ദൈവത്തിലേക്കുയിർപ്പിച്ച എഴുത്തുകാ
രന്റെ സങ്കടങ്ങളിൽ തെയ്യം മഞ്ഞക്കു
റി നുള്ളിയിട്ട് കുളിർപ്പിക്കും.

തട്ടും ദളവും

anilksna@gmail.com

തലതിരിച്ച് മാത്രമേ തെയ്യത്തെ
എഴുതാനാകൂ. മുഖത്തെഴുത്തിലെ തട്ടും
ദളവും ശ്രുതിലയങ്ങളുടെ സമീകരണം

പ�ോലെയാണ്. മുഖത്തിനെ രണ്ട്
പാതിയായി തരിച്ച് എഴുത്തിലെ
അംഗപ്പൊരുത്തത്തിന്റെ സംതുലനം
സൃഷ്ടിച്ച് ഒരു സാധാരണ മുഖത്തെ
അങ്ങനെയല്ലാതാക്കുന്ന ചിട്ടയാണ്
തട്ടും ദളവും. മടിയിൽ തലവെച്ച്
കിടക്കുന്ന ക�ോലക്കാരന്റെ മുഖശൂന്യ
തയിൽ തട്ടുംദളവും ഒപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ
എഴുതിപ്പൊലിപ്പിക്കുന്നു. തെയ്യത്തി
ന്റെ എഴുത്തുവഴികൾ തെയ്യക്കാരൻ
രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് തനിക്കു ചുറ്റുമുള്ള
പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുമാണ്. മനുഷ്യനും
പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള കണ്ണിപ�ൊട്ടാ
ത്ത ആത്മബന്ധമാണ് മുഖത്തെഴുത്തി
ന്റെ മുഖമുദ്ര. പ്രകൃതിയിലേക്ക് തുറന്ന
ക�ോലക്കാരന്റെ സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടികളാണ്
തട്ടും ദളത്തിന്റെ ചാരുത നിർണ്ണയി
ക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും നേരെയാകാത്ത
തട്ടും ദളവും തെറ്റിയ പുക പടർന്ന
ജീവിതത്തിൽ നിന്നുമാണ് എഴുത്തുകാ
രൻ ചിരട്ടയിൽ നിറത്തിന്റെ ചൈ
തന്യത്തെ കടഞ്ഞുയിർപ്പിക്കുന്നത്.
തന്റെ മടിയിൽ കണ്ണടച്ചു കിടക്കുന്ന
മനുഷ്യന്റെ പാങ്ങില്ലാത്ത കറുത്ത
മുഖത്തെ മനേലപ്പൊൻകാരം ക�ൊണ്ട്
ദൈവത്തിന്റെ ഏഴഴകുകളിലേക്കും
നിറപ്പിച്ചെഴുതുന്നത്.
തട്ടും ദളം ഒരു മാന്ത്രികക്കളമാണ്.
നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന, നമുക്ക്
ഏറെ സുപരിചിതനായ, നമ്മൾ ഒരു
വിലയും കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുലയന�ോ
മലയന�ോ വണ്ണാന�ോ മാവിലന�ോ
ആയിരിക്കും തെയ്യക്കാരൻ. പക്ഷേ
തട്ടുംദളം ഒരാളുടെ രൂപം, ഭാവം,
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രാജേഷ് പെരുവണ്ണാൻ ബാലി മെയ്ക്കെഴുത്ത് സജീവ് കുറുവാട്ട്
ഫ�ോട്ടോസ്: സനീഷ് ടി.കെ

ക�ോഴിപ്പൂവും മാൻ
കണ്ണും, പ്രാവും
കുറ്റിശംഖും,
എരിഞ്ഞിപ്പൂവും
ക�ൊടുംപുരികവും
ഇങ്ങനെ പല
പ്രകാരത്തിലുള്ള
ജന്തു സസ്യജാല
ങ്ങളുടെ ചേർച്ച
കളിലൂടെയാണ്
തെയ്യക്കാരൻ
അവന് പ�ോലും
നിർവചിക്കാനാ
കാത്ത എഴുത്തി
ന്റെ വിഭ്രാമക
സൗന്ദര്യത്തെ
മെനഞ്ഞെടുത്തി
ട്ടുള്ളത്.
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വർണ്ണം, വർഗ്ഗം എല്ലാം മാറ്റുന്നു.
ചായില്ല്യക്കോൽ തട്ടുംദളത്തിനുമുന്നി
ലിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരന്റെ കയ്യിലെ
മാന്ത്രികവടിയാണ്. അതിന്റെ
ചെറുചലനങ്ങളിലൂടെ തെയ്യക്കാരന്റെ
മ�ോത്ത് നിന്നും പുള്ളും പ്രാവും ചിറക്
വീശും. നരിമുരൾച്ചകൾ കേട്ടുതുടങ്ങും.
തീപിടിച്ച കാളിയനും കരാളിയനുമെ
ന്ന കരിനാഗങ്ങൾ കാമത്താൽ പുളയും.
അഞ്ചുപുള്ളികളുള്ള ആനക്കാൽ
കണ്ടുതുടങ്ങും. ചുള്ളിയും എരിഞ്ഞിയും
പൂക്കും. ഈന്തോലയും കൈപ്പച്ചുരുളും
കാറ്റിന�ൊപ്പമിളകാൻ തുടങ്ങും. അര
യാക്കൊടികൾ വിറക്കും. ഇത�ൊന്നും
അതിശയ�ോക്തിയല്ല തെയ്യക്കാരൻ
നിറം ക�ൊണ്ട് മുഖത്തിന്റെ ഇത്തിരിവ
ട്ടത്തിൽ തീർക്കുന്ന ഇന്ദ്രജാലങ്ങളാണ്.
എഴുത്തുകളിൽ തെയ്യത്തിന്റെ
ദേശമുണ്ട്. വടക്കെന്നും തെക്കെന്നും
പുഴയ്ക്ക് അപ്പുറമെന്നും ഇപ്പുറമെന്നും
ദേശപ്പലമയെ വേർതിരിക്കുന്നു. ഓര�ോ
ദേശത്തിനനുസരിച്ച് തട്ടും ദളവും വ്യ
ത്യാസപ്പെടുന്നു. മുഖത്തെഴുത്ത്, തേപ്പും
കുറിയും വെള്ളാട്ടക്കുറി, എളവർണ്ണമി
ടുക, മെയ്ക്കെഴുത്ത്, പാളയിലെഴുത്ത്
എന്നിങ്ങനെയാണ് തെയ്യത്തിലെ
എഴുത്ത് വഴികൾ, കണ്ണിനെ അടിസ്ഥാ
നമാക്കിയാണ് ഒര�ോ എഴുത്തിനെയും
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ബാലിത്തെയ്യം രാജേഷ് പെരുവണ്ണാൻ

വേർതിരിക്കുന്നത്. മാൻകകണ്ണ്,
വലിയ ശംഖ്, കുറ്റിശംഖ്, കൂട്ടുപുരികം,
ക�ൊടും പുരികം, ബാലിക്കണ്ണ്, ഹനു
മാൻകണ്ണ്, ഞണ്ട്കണ്ണ് തുടങ്ങിയ വൈ
വിദ്ധ്യങ്ങളായ കണ്ണഴകുകൾ തെയ്യം
എഴുത്തിൽ കാണാം.കണ്ണിന�ോട�ൊപ്പം
തെയ്യക്കാരൻ കാണുന്ന പൂക്കൾ,
പക്ഷികൾ, മൃഗജാതികൾ അവയും
കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് എഴുത്തിന്റെ
അഴക് പൂർണ്ണമാകുന്നത്, മറ്റെവിടേയും
കാണാത്ത ചേർച്ചയാണിത്. ക�ോഴി
പ്പൂവും മാൻകണ്ണും, പ്രാവും കുറ്റിശംഖും,
എരിഞ്ഞിപ്പൂവും ക�ൊടുംപുരികവും
ഇങ്ങനെ പല പ്രകാരത്തിലുള്ള ജന്തു
സസ്യജാലങ്ങളുടെ ചേർച്ചകളിലൂടെ
യാണ് തെയ്യക്കാരൻ അവന് പ�ോലും
നിർവചിക്കാനാകാത്ത എഴുത്തിന്റെ
വിഭ്രാമകസൗന്ദര്യത്തെ മെനഞ്ഞെടു
ത്തിട്ടുള്ളത്.
തട്ടുംദളത്തിന്റെ ശാസ്ത്രത്തെ വിശദീ
കരിക്കുന്ന ആധികാരികമായ രേഖയ�ോ
പൗരാണികഗ്രന്ഥങ്ങള�ോ ഒന്നും നില
വിലില്ല. ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത
ഓടിലും വെള്ളിയിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന
ചമയങ്ങൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ അണിയല
ങ്ങളും എഴുതുവാനുള്ള നിറങ്ങളും തെയ്യ
ക്കാരൻ വീടുകളിൽ സ്വയം സംസ്ക്ക
രിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. തുണിയിലും

കിരീടം അണിഞ്ഞ ബാലി

മുരിക്കിലും തകിടിലും കുരുത്തോലയി
ലും മുളയിലുമുള്ള എല്ലാ ചമയങ്ങളും
ഉണ്ടാക്കിയത് തെയ്യക്കാരൻ തന്നെയാ
ണ്. തെയ്യത്തിൽ എല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും
അനുഭവം ക�ൊണ്ടും മാത്രം ഹൃദിസ്ഥമാ
ക്കേണ്ടതാണ്. നേർക്കുനേർ പറഞ്ഞു
പഠിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം തെയ്യത്തി
ലില്ല. അച്ഛന്റെയ�ോ അമ്മാമന്റെയ�ോ
ത�ൊണ്ടച്ഛന്റെയ�ോ കൂടെ ചെറുപ്പത്തി
ലേ തെയ്യത്തിന് കൂടുന്ന ചെക്കൻ
ഓര�ോന്നും കണ്ടും അറിഞ്ഞും അനു
ഭവിച്ചും ഹൃദിസ്ഥമാക്കുന്നു. അതാണ്
തെയ്യത്തിന്റെ അണിയറ വഴക്കം.
അണിയറയാണ് തെയ്യത്തിന്റെ
പിശീലനക്കളരി. യഥാർത്ഥതെയ്യം
സംഭവിക്കുന്നത് അണിയറയിലാണ്.
എത്ര അണിയറ കൂടുന്നുവ�ോ ഒരാൾക്ക്
അത്രയും അറിവുകൂടും. കാരണം ഓര�ോ
അണിയറയും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും,
ആയിരം അണിയറ തുക്കിയാലാണ്
അരത്തെയ്യക്കാരനാകുന്നത് എന്നാണ്
അണിയറമാഹാത്മ്യത്തെപ്പറ്റി തെയ്യ
ക്കാർ പറയുന്നത്.
തലമുറകളായി പകർന്നു കിട്ടുന്ന
അറിവായതിനാൽ തട്ടും ദളത്തിലെ
പല നിഷ്ഠകളും അറിവുകളും ഇന്ന്
അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
എഴുത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വഴികൾ, തട്ടും

ഒര�ോ പ്രായംചെന്ന
ക�ോലക്കാരനും ഒര�ോ
ചരിത്രഗ്രന്ഥമാണ്.
അറിവിന്റെ അക്ഷ
രങ്ങളാൽ സമൃദ്ധം,
സമ്പൂർണ്ണം. ഒര�ോ
തെയ്യക്കാരനും മരിച്ചു
പ�ോകുമ്പോൾ അറിവി
ന്റെ ഒരു മഹാഗ്രന്ഥം
കൂടിയാണില്ലാതാകു
ന്നത്. തട്ടും ദളത്തിൽ
ജനിക്കുന്നത് ഒരു
ദൈവം മാത്രമല്ല.
ഒരു ജീവിതദർശനം
കൂടിയാണ്.

ദളത്തിന്റെ ചിട്ടകൾ സമ്പ്രദായങ്ങൾ
എന്നിവ സൂക്ഷ്മമായി അപഗ്രഥിച്ചുക�ൊ
ണ്ടുള്ള ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളു
ടെ അഭാവത്തെ ഗൗരമായിത്തന്നെ
കാണേണ്ടതാണ്. ദേശത്തിനനുനു
സരിച്ച് എഴുത്തും മാറുന്നതിനാൽ
പ�ൊതുവായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ തെയ്യ
ത്തിന് വഴങ്ങുന്നതല്ല. ഒര�ോ പ്രായം
ചെന്ന ക�ോലക്കാരനും ഒര�ോ ചരിത്ര
ഗ്രന്ഥമാണ്. അറിവിന്റെ അക്ഷര
ങ്ങളാൽ സമൃദ്ധം, സമ്പൂർണ്ണം. ഒര�ോ
തെയ്യക്കാരനും മരിച്ചുപ�ോകുമ്പോൾ
അറിവിന്റെ ഒരു മഹാഗ്രന്ഥം കൂടി
യാണില്ലാതാകുന്നത്. തട്ടും ദളത്തിൽ
ജനിക്കുന്നത് ഒരുദൈവം മാത്രമല്ല.
ഒരു ജീവിതദർശനം കൂടിയാണ്. പ്ര
കൃതിയുമായി സമരസപ്പെട്ട് സസ്യമൃഗ
ജന്തുജാലങ്ങള�ോടുള്ള കാരുണ്യത്തെ
ക്കൂടി തട്ടും ദളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി
വെക്കുന്നുണ്ട്. ഊരും പേരുമറിയാത്ത,
കാലങ്ങൾക്കതീതമായി നിറങ്ങളെ
വിഭാവനംചെയ്ത തെയ്യക്കാർന്നോന്മാർ
ആത്മാവിൽ കാത്ത പ്രകൃതിപാഠം
വരും തലമുറയുടെ അറിവിലേക്കായി
കാത്തു വെച്ചത് തട്ടും ദളം എന്ന എഴു
ത്തുപുസ്തകത്തിലാണ്.
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ബാലി എഴുത്ത് സജീവ് കുറുവാട്ട്

മുഖമാണ് തെയ്യത്തിലെ
ചിത്രമെഴുത്തുകാരന്റെ
മാധ്യമം. മുഖത്തിന്റെ
ആകൃതിവ്യത്യാസം
എഴുത്തുകാരന് വലിയ
വെല്ലുവിളിയാണ്. കഠിന
ജീവിതത്തിൽ എരിയുന്ന
തെയ്യക്കാരിൽ വരയ്ക്കു
പാകമായ മുഖലക്ഷണം
കണ്ടുകിട്ടുക എളുപ്പമല്ല.
ഒട്ടിയ കവിളും ചെറിയമൂ
ക്കും വീതികുറഞ്ഞ നെറ്റി
യുമുള്ള മനുഷ്യനിലാണ്
മുച്ചില�ോട്ടുഭഗവതിയേയും
പുലിയൂർകാളിയേയേും
ക്ഷേത്രപാലകനേയും
വൈരജാതനേയും എഴു
തിപ്പൊലിപ്പിക്കുന്നത്.
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എഴുത്തുക�ോൽ ദൈവത്തിന്റെ
സൂക്ഷ്മ മാപിനി

പച്ചീർക്കിൽ തെയ്യത്തെ രേഖപ്പെ
ടുത്തുന്ന എഴുത്തുക�ോലാണ്. ദൈവ
ത്തിന്റ അളവുക�ോൽ. വായില്ല എന്ന്
അണിയറഭാഷ. തിരിയ�ോലയിലെ
ലക്ഷണമ�ൊത്ത ഈർക്കിൽ തെയ്യക്കാ
രൻ ചെത്തിപ്പാങ്ങാക്കുമ്പോൾ വായില്ല
യായി മാറുന്നു. തെയ്യത്തിലെ എഴുത്തു
സമ്പ്രദായങ്ങൾ പലതാണ്. തെയ്യം
സമൂലം അനുഷ്ഠാനമാണ്. അനുഷ്ഠാന
മല്ലാതെ തെയ്യത്തിൽ മറ്റൊന്നുമില്ല.
തെയ്യം ചമയത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന
പ്പെട്ടതാണ് മുഖത്തെഴുത്ത്. ചായില്ല്യം,
മനേല, മഷി, അരിച്ചാന്ത്, മഞ്ഞപ്പൊ
ടി നൂറ്, കട്ടനീലം തുടങ്ങിയവയാണ്
എഴുത്തിലെ വർണ്ണങ്ങളുണ്ടാക്കാനു
പയ�ോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പല
പ്രകാരത്തിലും അനുപാതത്തിലുമുള്ള
മിശ്രിതങ്ങളിലൂടെയാണ് പലനിറവ്യ
ത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. തെയ്യത്തി
ന്റെ സ്വഭാവത്തിനും പ്രകൃതത്തിനുമ
നുസരിച്ച് നിറപ്പിക്കലും ചായത്തിന്റെ
വികാരവും കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരുന്നു.
മനേല തേച്ച് ചായില്ല്യം ക�ൊണ്ടുള്ള
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എഴുത്താണ് തെയ്യത്തിൽ പ�ൊതുവെ
പിന്തുടരുന്നത്. വൈരജാതൻ,
പൂമാരൻ, വേട്ടക്കരുമകൻ ഊർപ്പഴശ്ശി
തുടങ്ങിയ കണ്ടനാർകേളൻ, വിഷ
കണ്ടൻ, നെടുബാലിയൻ തുടങ്ങിയ
വീരന്മാരായ തെയ്യങ്ങൾക്ക് മ�ോ
ത്തെഴുത്തിന് പുറമെ സങ്കീർണ്ണമായ
മെയ്ക്കെഴുത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഭഗവതി തെയ്യങ്ങൾക്ക് മെയ്ക്കെഴുത്ത്
വിരളമായേ ഉണ്ടാകൂ.
പലതരത്തിലുള്ള എഴുത്ത്
ക�ോലാണ് തെയ്യത്തിലുപയ�ോഗിക്കു
ന്നത്. തെയ്യക്കാർ കാവിലെത്തിക്ക
ഴിഞ്ഞാൽ അനുഷ്ഠാനാവശ്യത്തിന്
ക�ൊണ്ടു വരുന്ന തിരിയ�ോലയിൽ
കടഭാഗത്തിന്റെ ഉറപ്പുന�ോക്കി ചി
ക്കിയെടുക്കും. ഒരു തിരിയ�ോലയുടെ
നടുഭാഗത്തെ ഓലയാണ് വായില്ല
നിർമ്മിക്കാനുപയ�ോഗിക്കുന്നത്
എഴുത്തുക�ോലിനു പുറമെ വായില്ല
അണിയലങ്ങളും ചമയങ്ങളും തുന്നി
ച്ചേർക്കുന്നതിനും ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു.
തിരിയ�ോല തരക്കിയെടുക്കാൻ
പാടില്ല. ചിക്കിത്തന്നെയെടുക്കണം.
വായില്ലയുടെ കടഭാഗത്തിന് ഉറപ്പ്

കുഞ്ഞിമംഗലം
ഗൂളിയാങ്ങ ഭഗവതി
ക്ഷേത്രത്തിൽ
ആടിയ ബാലി
തെയ്യത്തിന്റെ ചില
ഭാഗങ്ങൾ കാണാം.
ക്യു. ആർ. ക�ോഡ്
സ്കാൻ ചെയ്യുക

ബാലി മുഖത്തെഴുത്ത് രാജേഷ് പെരുവണ്ണാൻ

കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണിങ്ങനെ
ചിക്കിയെടുക്കുന്നത്. തെയ്യക്കാരുടെ
കയ്യിലെ പീശാക്കത്തി ക�ൊണ്ട്
ചെത്തി പാങ്ങാക്കിയാണ് വായില്ല
യെന്ന എഴുത്തുക�ോലുണ്ടാക്കുന്നത്.
ഒരുമുഴുത്ത തിരിയ�ോലയിൽ നിന്നും
നല്ല എഴുത്തുക�ോലുണ്ടാക്കാൻ അത്രയും
അനുഭവ പാരമ്പര്യമുള്ളവർക്കേ
പറ്റൂ. കാണുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ
പച്ചീർക്കിൽ. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ
മുഖത്തെ ദേവപ്പകർച്ചയിലേക്ക് മ�ൊഴി
മാറ്റുന്ന മാന്ത്രികവിദ്യ അതിലുൾച്ചേർ
ന്നിട്ടുണ്ട്. മനേലക്കോൽ, ചായില്ല്യ
ക്കോൽ, ചിത്ത്ക�ോൽ, ചതച്ചക�ോൽ,
മഷിക്കോൽ, വട്ടക്കോൽ എന്നിങ്ങനെ
വിവിധതരം എഴുത്തുക�ോൽ തെയ്യ
ക്കാരുപയ�ോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അഗ്രഭാഗം
നേർത്ത് വളഞ്ഞ് ചെണ്ടക്കോല്
പ�ോലെയാണ് എഴുത്തുക�ോലിന്റെ
രൂപം. അറ്റം നേർപ്പിക്കുന്നതിനനുസരി
ച്ച് എഴുത്തിന്റെ ഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം
സംഭവിക്കും. അതിസൂക്ഷ്മമായി എഴു
തുന്നവരുടെ എഴുത്തുക�ോൽ അത്രയും
നേർത്തതായിരിക്കും. പഴയ എഴുത്തു
സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ എഴുത്തുക�ോൽ
ഇത്രയും നേർത്തതായിരിക്കില്ല. പ�ൊ
ള്ളക്കൻ എഴുത്തായിരിക്കും. ദൂരക്കാ
ഴ്ച്ചയിലാണ് അത്തരം എഴുത്തുകൾക്ക്
മിഴിവേറുന്നത്. പുതിയകാലത്തെ എഴു
ത്തുകൾ അത്രയും സൂക്ഷ്മമാണ്. തട്ടും
ദളത്തിലെ വർണ്ണവൈവിധ്യവും വരക

ളിലെ സങ്കീർണ്ണതകളും എഴുതിഫലി
പ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട എഴുത്തുക�ോൽ
നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അങ്ങേയറ്റത്തെ
ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മതയും ആവശ്യമാണ്.
മുഖത്തെഴുത്ത് നല്ല ഏകാഗ്രതയും
അനുഭവജ്ഞാനവും ആവശ്യമായ
സാങ്കേതിക പ്രക്രിയയാണ്. അതുക�ൊ
ണ്ട് തന്നെ തെയ്യക്കാർ എഴുത്തിനേയും
ഭയഭക്തിബഹുമാനത്തോടെയാണ്
കാണുന്നത്. മറ്റൊരു അവതരണകല
യിലും ഇങ്ങനെയ�ൊരു ചമയ പ്രക്രിയ
കാണാനാകില്ല. ക�ോലക്കാരൻ
പള്ളിയറ വന്ദിച്ച് അന്തിത്തിരിയൻ
നൽകുന്ന കത്തിച്ച ക�ൊടിയിലയിലെ
അഗ്നി അണിയറയിലെ കുത്ത് വിള
ക്കിൽ ജ്വലിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ച�ോട്ടിൽ
കിടന്നിട്ടാണ് മുഖത്തഴുതുന്നത്. മുഖം
മിനുക്കുന്നതിന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്.
ലക്ഷണമ�ൊത്ത തിരിയ�ോലയുടെ
മുടിക്കയ്യും ഒടക്കയ്യും ന�ോക്കി ക�ോലിന്
ചെത്തിവെക്കലാണ് ആദ്യം ചെയ്യു
ന്നത്. മുഖത്ത് തേക്കുന്നത് മനേലയും
എഴുതുന്നത് ചായില്യവുമുപയ�ോഗിച്ചാ
ണ്. ചായില്യത്തിന്റെയയും മനേലയു
ടേയും മഷിയുടേയും സമഞ്ജസമായ
ലയനത്തിലൂടെയാണ് തട്ടും ദളവും
ഒപ്പിച്ച് തെയ്യക്കാരനിൽ ക�ോലപ്പകർച്ച
യുണ്ടാകുന്നത്.
എഴുത്ത് പൂർണ്ണായും അനുഷ്ഠനമാ
ണ്. ക�ോലക്കാരനും എഴുത്തുകാരനും
തമ്മിലുള്ള ഹൃദയബന്ധത്തിലാണ്
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ബാലി എഴുത്ത് സജീവ് കുറുവാട്ട്

എഴുത്തുണ്ടാകുന്നത്. പെരുങ്കളിയാട്ടം
പ�ോലുള്ള വലിയ എഴുത്തുകൾക്ക് മൂന്ന്
മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യ
മാണ്. അത്രയും സൂക്ഷ്മമായാണ് തട്ടും
ദളവും ഒരുക്കുന്നത്. എഴുത്തിന്റെ ഓര�ോ
ഘട്ടത്തിലും മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. മനേല ചി
രട്ടയിൽ ചാലിച്ച് താളിച്ചെടുക്കുന്നതും
മ�ോത്ത് തേക്കുന്നതും കണ്ണിൽ മഷി
യെഴുതുന്നതും ക�ോലക്കാരൻ തനിച്ചാ
ണ്. മനേല ചാലിക്കുമ്പോഴും കണ്ണിൽ
മഷിതേക്കുമ്പോഴും മന്ത്രമുരുക്കഴിക്കും.
മനേലയും ചായില്ല്യവും പ്രകൃതിയിൽ
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നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വർണ്ണക്കല്ലുകളാണ്.
ഇവയ്ക്ക് ഔഷധമൂല്യമേറും. പഴയകാ
ലത്ത് കല്ലുകളരച്ച് സംസ്ക്കരിച്ചാണ്
തെയ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിറങ്ങൾ തെ
യ്യക്കാർതന്നെ അവരുടെ വീടുകളിൽ
വെച്ച് സംസ്ക്കരിച്ചെടുത്തിരുന്നത്.
പുതിയകാലം നിറങ്ങളിലും മാറ്റ
ങ്ങൾ വരുത്തി. തെയ്യത്തിലെ എല്ലാ
ചമയങ്ങളിലും ഈ മാറ്റം പ്രകടമാണ്.
ഇന്ന് ചായില്ല്യവും മനേലയും മഞ്ഞൾ
പ്പൊടിയും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്.
ച�ോപ്പിനും മനേലപ്പൊൻനിറത്തിനും
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പുറമെ പച്ച, വെള്ള, ച�ോക്ക ഇങ്ങ
നെയുള്ള നിറങ്ങൾ കൂടി എഴുത്തിന്
ആവശ്യമാണ്. അരി കുതിർത്ത്
നല്ല ചാന്ത് രൂപത്തിൽ അരച്ചാണ്
തെയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ തുമ്പപ്പൂ
വെണ്മപകരുന്നത്. പച്ചയുടെ വകഭേ
ദങ്ങൾ കല്ലുമനേലലയും കട്ടനീലവും
കൃത്യമായ കണക്കിൽ ചേർത്താണ്
ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. പച്ചരി ചേർത്ത്
പച്ചയുടെ കടുപ്പം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും
ചെയ്തിരുന്നു. മുത്തപ്പന്റെ ശരീരത്തിലെ
ച�ോക്കയുണ്ടാക്കുന്നത് നൂറും മഞ്ഞളും
ചേർേത്താണ്. തെയ്യത്തിന്റെ തീവ്ര
സൗന്ദര്യം ജ്വലിച്ചുനില്ക്കുന്നത് കണ്ണിലെ
കരിങ്കറുപ്പിലാണ്. കണ്ണിലെ മഷി
തെയ്യക്കാരൻ അണിയറയിൽവെച്ച്
തന്നെയുണ്ടാക്കും. വിളക്കിൽ ഓട് കമി
ച്ചാണ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന മഷി
ശേഖരിക്കുന്നത്. മെയ്ക്കെഴുത്തിന്
എണ്ണ മിനുപ്പ് കൂടിയ കറുപ്പ് ലഭിക്കുന്ന
തിനായി എള്ള് നന്നായി കരിയിച്ച്
വറുത്തരച്ചെടുക്കുന്നു. ചില മുഖങ്ങളിൽ
മനേല തേച്ചാൽ പ�ൊള്ളും. അത്തരം
സന്ദർഭങ്ങളിൽ കല്ലുമനേല വെറ്റില
നീരിൽ നേർപ്പിച്ച് ശൗര്യം കുറയ്ക്കും.
കാരം തെയ്യത്തിലെ ഏറ്റവും
സവിശേഷമായ നിറപ്പകർച്ചയാണ്
കാരം പിടിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ യാത�ൊരു
പണിയും തെയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ
ചെയ്യില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
സവിശേഷത മുഖത്തെഴുത്തും അല്പം
ചില ചമയങ്ങളുമ�ൊഴികെ ശരീരത്തി
ലെ ഏതാണ്ടെല്ലാ ചമയപ്പണികളും
ജനങ്ങൾക്കുമുന്നിൽവെച്ചാണ് അത്രയും
അനുഷ്ഠാനത്തികവ�ോടെ നിർവ്വഹിക്കു
ന്നത്. മറ്റൊരു അവതരണ കലയിലും
ചമയം ഇങ്ങനെ പരസ്യമായി ചെയ്യി
ല്ല. എല്ലാവരുടേയും മുന്നിൽ വെച്ചാണ്
കാരം തേക്കുക. എഴുത്തിലൂടേയും
ഓര�ോ ചമയങ്ങളിലൂയെയും മനുഷ്യൻ
ദൈവത്തോട് കൂടുതൽക്കൂടുതൽ അടുക്കു
ന്നു. തെയ്യത്തിന്റെ ചിറി, ചുണ്ട് മാത്ര
മാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. ചുണ്ടിൽ
കുറച്ച് ചുകപ്പുണ്ടാകും. ചിറിയിൽ കാരം
ത�ൊടുന്നത�ോടെ അസവനാതുള്ളി
മനുഷ്യനും ദൈവപ്രഭയിൽ ലയിക്കും.
കാരച്ചോപ്പ് പടരുന്നത�ോടെ തെയ്യത്തി
ന്റെ ഭാവങ്ങൾ മാറുന്നു. മഞ്ഞളും നൂറും
കല്ല് ചായില്ല്യവും വെള്ളം ചേർക്കാതെ
കടുപ്പത്തിൽ മിശ്രിതം ചെയ്താണ്
കാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വീര്യം ച�ോരാ
തിരിക്കാൻ ഇത് ത�ോലിൽപ്പൊതി
ഞ്ഞ് വളരെ ഭദ്രമായാണ് തെയ്യക്കാർ
സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്.
കതിവനൂർവീരൻ, കണ്ടനാർകേളൻ,
വേട്ടക്കരുമകൻ പ�ോലുള്ള തെയ്യങ്ങൾ
അണിയറയിൽ നിന്നുതന്നെ കെട്ടിപ്പൂർ
ത്തിയാക്കി മറതകർത്ത് ആനമദിപ്പാ
ട�ോടുകൂടി വരുന്നതാണ്. എഴുത്തിന്റെ
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ഏറ്റവും അവസാനമാണ് തെയ്യക്കാര
ന്റെ മുകുരദർശനം. എഴുത്തുകാരനെന്ന
ചിത്രകാരൻ ലയിച്ചുചേർന്ന സ്വന്തം
മുഖത്തിലെ ദൈവത്തെ തെയ്യം
കണ്ണാടിയിൽ കാണുകയാണ്. മുകുദരർ
ശനസമയത്തും മന്ത്രമുണ്ട്. മുകുരദർശ
നത്തേടെ എഴുത്തെന്ന തെയ്യത്തിലെ
ചിത്രയജ്ഞം അവസാനിക്കുകയാണ്.
മുഖമാണ് തെയ്യത്തിലെ ചിത്രമെഴുത്തു
കാരന്റെ മാധ്യമം. മുഖത്തിന്റെ ആകൃ
തിവ്യത്യാസം എഴുത്തുകാരന് വലിയ
വെല്ലുവിളിയാണ്. വിരിഞ്ഞ കവിൾ
ത്തടങ്ങൾ, വീതിയേറി മുകളിലേക്ക്
കയറിയ ഉന്തിയ നെറ്റി, നീണ്ടുയർന്ന
മൂക്ക,് മാംസളമായ ചുണ്ടുകൾ ഇവയ�ൊ
ക്കെയുണ്ടങ്കിൽ തികഞ്ഞ എഴുത്തായി.
കഠിനജീവിതതത്തിൽ എരിയുന്ന തെ
യ്യക്കാരിൽ ഈ ലക്ഷണം കണ്ടുകിട്ടുക
എളുപ്പമല്ല. ഇവിടെയാണ് തെയ്യത്തി
ലെ എഴുത്തുകാരൻ അജയ്യനാകുന്നത്.
ഒട്ടിയ കവിളും ചെറിയമൂക്കും വീതികു
റഞ്ഞ നെറ്റിയുമുള്ള മനുഷ്യനിലാണ്
മുച്ചില�ോട്ടുഭഗവതിയേയും പുലിയൂർകാ
ളിയേയും ക്ഷേത്രപാലകനേയും വൈര
ജാതനേയും എഴുതിപ്പൊലിപ്പിക്കുന്നത്.
ഏത് ചെറുപ്പക്കാരനേയും എഴുത്തുക�ോ
ലിന്റെ നിറമാന്ത്രികതയിൽ എഴുതി
വൃദ്ധനാക്കാനും ഏത് വൃദ്ധനേയും
യൗവ്വനത്തിന്റെ ച�ോരത്തിളപ്പിൽ

ജ്വലിപ്പിക്കാനും എഴുത്തുകാരനാകു
ന്നു. ഒരേ എഴുത്താണെങ്കിലും മാറുന്ന
മുഖമാധ്യമത്തിനനുസരിച്ച് തട്ടും ദളവും
കുറ്റമറ്റതാക്കുന്നതിന് എഴുത്തുകാരന്റെ
മന�ോധർമ്മവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

നിറമന:ശ്ശാസ്ത്രം

കാറമേൽ ശ്രീ
മുച്ചില�ോട്ട് ഭഗവതി
ക്ഷേത്രത്തിൽ കെ
ട്ടിയാടിയ മുച്ചില�ോട്ട്
പ�ോതി തെയ്യത്തിൽ
നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ
കാണാം. ക്യു. ആർ.
ക�ോഡ് സ്കാൻ
ചെയ്യുക.

്നിറത്തിന�ൊരു മനസ്സും അതിന്റെ
ശാസ്ത്രവും ചരിത്രവുമുണ്ട്. തെയ്യം
നിറങ്ങളുടെ ഉത്സവമാണ്, തീവ്രമാണ്
അതിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ. മനസ്സിനെ
കീറിമുറിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ സൗ
ന്ദര്യം. ച�ോപ്പാണ് തെയ്യം. ച�ോരയുടെ
തിരുവിളയാട്ടങ്ങളാണ് തെയ്യങ്ങളുടെ
ഉയിർപ്പുകൾ. നിറത്തിന്റെ തീവ്രവി
ന്യാസങ്ങൾ മനസ്സിനെ മദിപ്പിക്കുന്ന
വിധമാണ് തെയ്യത്തിലെ നിറനിർവ്വ
ഹണം. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നിലതെറ്റിയ
പ്രവാഹമാണ് തെയ്യം. ഒരാൾ തെയ്യ
ത്തെ എങ്ങനെയാകും കാണുക എന്നു
പറയാനാകില്ല. തെയ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ
പെട്ടുപ�ോകുന്ന കാഴ്ചക്കാരൻ വല്ലാതെ
ബുദ്ധിമുട്ടും. സൗന്ദര്യമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും
തെയ്യത്തിലില്ല. തെയ്യം നിറത്തിന്റെ
അമൂർത്തരൂപകമാണ്. എവിടെ
ന�ോക്കും? മുഖം, മുടി, കൈക്കരു,
കാക്കരു, അരച്ചമയം... എത്രകണ്ടാലും
മതിവരാത്ത കാഴ്ചകൾ. പുറത്തട്ടിലെ
പീലിത്തഴവിടർത്തിയാടുന്ന ചാമു
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തെക്കുംകര ബാബു കർണ്ണമൂർത്തി മുച്ചില�ോട്ട് പ�ോതി. (ഫ�ോട്ടോ: വരുൺ അടുത്തില)

ണ്ടിയമ്മയുടെ മയൂരസൗന്ദര്യം. കാരം
ക�ൊടുത്ത് തത്തമ്മച്ചുണ്ട് ച�ോപ്പിച്ച
അരയ�ോടപ്പച്ചയിലാറാടുന്ന പരദേവ
തയെന്ന പച്ചപ്പനന്തത്ത. കാടിന്റെ
വന്യത സദാസമയവും ഓർമ്മിപ്പിക്കു
ന്ന കുരുത്തോലപ്പൂക്കളായ വാതിരയും
തലമല്ലികയും നഖങ്ങളുമണിഞ്ഞ
യക്ഷിയമ്മ കരിഞ്ചാമുണ്ടിയെന്ന കാട്ടു
പക്ഷി. വേട്ടയാടിയ മലങ്കാടും പർവ്വത
ങ്ങളും തലയിൽക�ൊരുത്ത ക�ൊടുമുടി
യുമേന്തി മല കീഞ്ഞുവരുന്ന നമ്മുടെ
പൂർവ്വികന്മാരായ മുത്തപ്പനും ത�ൊണ്ട
ച്ചനും. കടലാഴങ്ങളുടേയും കപ്പൽച്ചേത
ങ്ങളുടേയും കണ്ണിന് മുന്നിലെ വിരാട്
രൂപങ്ങളായ വലിയമുടിത്തെയ്യങ്ങൾ.
ഒടുങ്ങിപ്പോയ മണ്ണിന്റെ പിടച്ചിലുമായു
റയുന്ന പുലയത്തെയ്യങ്ങൾ. ഉള്ളുരുക്ക
ത്തിൽ നീറിജ്ജ്വലിക്കുന്ന പൂക്കെട്ടി
യെന്ന പ്രണയാകാരം തലയിൽച്ചൂടിയ
മാങ്ങാട്ട് മന്നപ്പൻ.
തെയ്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ
എത്രവേണമെങ്കിലും എഴുതിപ്പൊലിപ്പി
ക്കാം. മുഖത്ത് ചിത്രമാണെങ്കിൽ മുടി
ശില്പമാണ്. അരയിലെ വെളിമ്പനും
ഒലിയുടുപ്പും വിതാനത്തറയും കരവി
രുതിന്റെ പകരം വെക്കാനില്ലാത്ത
നിർമ്മിതിയാണ്. ജീവിതത്തിൽ
അനുഭവിച്ച ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള
ആവിഷ്കാരം ഏതെന്ന് ച�ോദിച്ചാൽ
തെക്കുംകര കണ്ണൻ കർണ്ണമൂർത്തിയുടെ
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വൈരജാതന്റെ ഇളങ്കോച്ചാട്ടമാണ്.
മനസ്സിനെ ഇതുപ�ോലെ മദിച്ച മറ്റൊരു
കാഴ്ചയില്ല. ക�ോഴിപ്പുഷ്പത്തിലും മാൻക
ണ്ണിലും ജ്വലിക്കുന്ന കർണ്ണമൂർത്തിയുടെ
ദേവപ്രഭയിൽ നിന്നും കണ്ണെടുക്കാനാ
കില്ല. അംഗരാഗങ്ങളിലാറാടുന്ന പൂങ്കോ
ഴിയഴകിലും മാൻമിഴിയിലെ പേലവ
ഭാവങ്ങളിലുമെഴുതിയ നാട്ടുസൗന്ദര്യം.
കണ്ണൻകർണ്ണമൂർത്തിയുടെ ക�ോലപ്പ
കർച്ചയിൽ മനംമയങ്ങാത്ത തെയ്യപ്രേ
മികളില്ല. മേടത്തിളവെയിൽത്തിള
ക്കത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അലയായി
മുന്നിൽ ജ്വിക്കുന്ന കർണ്ണമൂർത്തിയെ
ന�ോക്കിനിന്നതുപ�ോലെ സ്വയംമറന്ന്
മറ്റൊന്നും ന�ോക്കിനിന്നിട്ടില്ല. കയ്യിലു
ള്ള എല്ലാവാക്കും വളർമ്മയും കണ്ണനെ
ന്ന പുലിക്കോട് ദേശത്തിന്റെ വൈരജാ
തപ്രഭയിൽ ത�ോറ്റുപ�ോവുകയാണ്.
എഴുത്തുകാരൻ മനുഷ്യനെ ദൈവ
ത്തിന്റെ അടയാളവാക്യമായി നിറപ്പി
ക്കുന്നു. തെയ്യക്കാരന്റെ നിറമനശ്ശാസ്ത്രം
വേറെയാണ്. കൂടുതൽ നിറങ്ങളില്ല.
മനേലയുടെ കടുത്തതും നേർത്തതു
മായ വർണ്ണജാലിക ഒരു മലയനെ,
പുലയനെ കൈകൂപ്പുവാൻ നിങ്ങളെ
പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. പുലയന്റെ മ�ോത്തെ
മനേല ഒരു രാസത്വരകമാണ്. ചായം
മ�ോത്ത് നിൽക്കുന്ന അത്രയും നേരം
മാത്രം ഒരുകീഴാള ശരീരം ദൈവത്തി
ന്റെ ജ്വാലയാകുന്നു. മുഖത്ത് നിന്ന്

Nn{XhmÀ¯ 2021 P\phcn-- -s^{_phcn

ദൈവത്തിന്റെ നിറം അസ്തമിക്കുന്തോ
റും അയാൾ മനുഷ്യനായി മാറുന്നു.
ആ ശരീരം എല്ലാ അവഗണനയും
നേരിടുന്നു. നിറവൈവിദ്ധ്യങ്ങളുടെ
മാസ്മരികതയിലേക്കാണ് തെയ്യത്തി
ലെ ചിത്രമെഴുത്തുകാരൻ കാഴ്ചക്കാരനെ
ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നത്. ഒറ്റ ന�ോട്ടത്തിൽ
നിറങ്ങളുടെ ഒരു കലക്കമായാണ്
തെയ്യം അനുഭവപ്പെടുക. ന�ോട്ടം
കൂടുതൽക്കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമാകുമ്പോൾ
ഇഹർല�ോം അഹർല�ോകം അതലവി
തല പാതാളം ഇത�ൊക്കെയും നിങ്ങൾ
ക്ക് കാണാം. കാഴ്ചകളുടെ പരിധികളി
ല്ലാത്ത അടരുകളാണ് തെയ്യത്തിന്റെ
മുഖം.
തെയ്യത്തിന്റെ മുഖമ�ൊപ്പിച്ച
കനലാടി ദൈവനിറങ്ങൾ കണ്ടെടു
ത്തത്, നിറത്തിന്റെ ശാസ്ത്രം രൂപപ്പെ
ടുത്തിയത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ
നിന്നുമാണ്. തനിക്കുചുറ്റുമായി പടർന്ന
കാട്ടുപച്ചയും പൂക്കളും ജീവജാലങ്ങളും
പകർന്ന അവബ�ോധത്തിൽനിന്നുമാ
ണ് തെയ്യത്തിന്റെ എഴുത്ത് ശാസ്ത്രം
രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ജീവൻ ആർത്തു
ല്ലസിക്കുന്ന കാനനപ്പടർപ്പുകളാണ്
തെയ്യത്തിന്റെ ആവാസസ്ഥാനങ്ങൾ.
സ്നേഹമാണ് തെയ്യത്തിന്റെ ഭാഷ.
അന്തമില്ലാത്ത കാരുണ്യത്തിന്റേയും
പ്രകൃതിജീവിതത്തിന്റേയും പാഠങ്ങളാ
ണത്. തെയ്യവും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള

വിനിമയം ഋതുഭേദാനുസാരിയായാണ്
നടക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയാണ് കളിത്ത
ട്ട്. അടിച്ച കാറ്റും ച�ോർന്ന മഞ്ഞും
ത�ോർന്ന വെയിലും പെയ്തപെരുമഴും
ക�ൊണ്ടാണ് തെയ്യത്തിന്റെ പ�ൊടിപ്പു
കൾ തഴച്ചത്. അതുക�ൊണ്ട് തന്നെ തെ
യ്യത്തിന്റെ ഒര�ോ എഴുത്തിലും ജീവന്റെ
അടയാളങ്ങൾ കാണാം.

പുള്ള് പുലി പൂക്കൾ പാമ്പ്

കണ്ണ് അടയാളമാക്കിയാണ് തെയ്യം
എഴുത്തിനെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാ
ക്കുന്നത്. തട്ടും ദളത്തിന്റെ ആധാരം
മഷിതേച്ച കണ്ണഴകാണ്. ശംഖിന്റെ
വലുപ്പം അടിസ്ഥാനമാക്കി കണ്ണിനെ
വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. വലിയ ശംഖും
കുറ്റിശംഖും കണ്ണെഴുത്തിന്റെ വകഭേ
ദങ്ങളാണ്. മാൻകണ്ണ്, നാഗക്കെട്ട്,
വട്ടക്കണ്ണ്, ക�ൊടുംപുരികം. കൂട്ടുപുരി
കം, ബാലിക്കണ്ണ്, ഹനുമാൻകണ്ണ്,
ഞണ്ട്കണ്ണ്, ശംഖുംകുറിയും ഇങ്ങനെ
തെയ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾക്കനുസരി
ച്ച് കണ്ണെഴുത്തുകൾ മാറുന്നു.
തട്ടുംദളം സൂക്ഷിച്ചുന�ോക്കുമ്പോൾ
അരുമയായ രണ്ട് പക്ഷികളെ
കാണാം. പ്രാവും പുള്ളും. പ്രകൃതിയുടെ
നേരടയാളങ്ങൾ. മുച്ചില�ോട്ട് പ�ോതി,
വലിയമുടിത്തെയ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിവയ്ക്ക്
പ്രാക്കെഴുത്താണുപയ�ോഗിക്കുന്നത്.
ഇരുകവിൾത്തടങ്ങിലുമിരുന്ന് പരസ്പരം
ക�ൊക്കുരുമ്മുന്ന ഇണപ്രാവുകളാണ്
പ്രാക്കെഴുത്തിന്റെ ന്വിശേഷത.
എഴുത്തിൽ ഏററവും സങ്കീർണ്ണമായ
എഴുത്തുവഴി. ഇവിടെ മനേലക�ൊ
ണ്ടെഴുതി ദളങ്ങളിൽ ചായില്ല്യം
ക�ൊണ്ട് നെറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന
ത്. തൃക്കരിപ്പൂരിലെ വൈരജാതനും
കുറുഞ്ഞിയറയിലെ പൂമാരനും ഇങ്ങനെ
നെറക്കിയെഴുതണം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ
സമയമെടുത്തെഴുതുന്ന എഴുത്താണ്
മുച്ചില�ോട്ട് പ�ോതിയുടേത്. നെറക്കി
യെഴുത്തിന്റെ നിറസൗന്ദര്യം. പുള്ളെന്ന
പക്ഷിയെ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണണമെ
ങ്കിൽ കമ്മാടത്തമ്മയുടെ മ�ോത്തേക്ക്
ന�ോക്കിയാൽ മതി. പ�ോയ കാലത്ത്
നാട്ടിൽ സുലഭമായി കണ്ടിരുന്ന
പക്ഷിയായിരുന്നു പുള്ള്. കേരളത്തി
ലെ ഏറ്റവും വലിയ കാവായ കാസർ
ക�ോട് ജില്ലയിലെ കമ്മാടം കാവെന്ന
ക�ൊടുങ്കാടിനെ സംരക്ഷിച്ച് നില
നിർത്തുന്ന തെയ്യമാണ് കമ്മാടത്ത്
പ�ോതി. അകംകാണാക്കാട്ടിലകപ്പെട്ട
അച്ചി തന്റെ രൂപത്തെ മെനഞ്ഞത്
കാടകത്ത് പാടിനടന്ന പുള്ളിന്റെ
വനഭംഗിയിലാണ്. ഇതേ പുള്ള് തന്നെ
മറ്റൊരു വലിയ കാവായ തവിടിശ്ശേ
രിയിലെത്തുമ്പോൾ വല്ലാർകുളങ്ങര
ഭഗവതിയായി രൂപമാറ്റം സംഭവി
ക്കുന്നു. പിന്നിലേക്ക് കഴുത്ത് തിരിച്ച്

എഴുത്തുകാരൻ മനുഷ്യനെ
ദൈവത്തിന്റെ അടയാള
വാക്യമായി നിറപ്പിക്കുന്നു.
തെയ്യക്കാരന്റെ നിറമനശ്ശാ
സ്ത്രം വേറെയാണ്. കൂടുതൽ
നിറങ്ങളില്ല. മനേലയുടെ
കടുത്തതും നേർത്തതു
മായ വർണ്ണജാലിക ഒരു
മലയനെ, പുലയനെ കൈ
കൂപ്പുവാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പി
ക്കുന്നു. പുലയന്റെ മ�ോത്തെ
മനേല ഒരു രാസത്വരകമാ
ണ്. ചായം മ�ോത്ത് നിൽക്കു
ന്ന അത്രയും നേരം മാത്രം
ഒരുകീഴാള ശരീരം ദൈവ
ത്തിന്റെ ജ്വാലയാകുന്നു.
കമ്മാടത്ത് പ�ോതിയുടെ മുഖത്തെഴുത്ത്
അശ�ോകൻ മണക്കാടൻ
(ഫ�ോട്ടോ ' പ്രസൂൺ കിരൺ)

ചിറകിൽ ക�ൊക്ക് പൂഴ്ത്തിയ പതംഗരൂ
പത്തിലാണ് കമ്മാടത്തമ്മയുടെ മുഖം.
കമ്മാടത്ത് കാവിലെ പുള്ള് തവിടിശ്ശേ
രിക്കാവിലേത്തുമ്പോൾ കഴുത്തുയർത്തി
നേരെ ന�ോക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ വടക്കൻപു
ള്ളെന്നും തെക്കൻ പുള്ളെന്നും എഴുതി
ഇത്തിരിക്കവിൾക്കാട്ടിൽ തെയ്യം
തന്റെ അരുമക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ�ോറ്റിവളർ
ത്തുന്നു. ക�ോഴിക്ക് അത്ര വലിയ ദിവ്യ
ത്വമ�ൊന്നും ആരും കല്പിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ
അംഗവാലുകുലുക്കുന്ന പൂങ്കോഴിയഴക്
തെയ്യം കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക�ോഴിപ്പുഷ്പം
വച്ചെഴുത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം അനിർവച
നീയമാണ്. ക�ോഴിപ്പുഷ്പവും മാൻകണ്ണും,
ക�ോഴിപ്പുഷ്പവും ക�ൊടും പുരികവും
വൈരജാതന്റെയും വിഷ്ണുമൂർത്തിയായ
പരദേവതയുടേയും വീര്യത്തെ ഉയർ
ത്തിക്കാട്ടുന്നു.
പൂക്കളിൽ തെയ്യത്തിനേറ്റമിഷ്ടം
എരിഞ്ഞിയാണ്. മാദഗഗന്ധത്തിനപ്പു
റം പടനായകന്റെ ഗാംഭീര്യമാണ് എരി
ഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ തെയ്യത്തിന് നൽകുന്നത്.
പൂമാരൻ, ക്ഷേത്രപാലകൻ തുടങ്ങിയ
പടവീരന്മാരാണ് എരിഞ്ഞിപ്പൂക്കൾ കൂ
ടുതലായും ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്. ചെക്കി
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തെക്കുംകര ബാബു കർണ്ണമൂർത്തി പൂമാരൻ എഴുത്ത്. (ഫ�ോട്ടോ: പ്രസൂൺ കിരൺ)

ദ്ദളവും ചുള്ളിപ്പൂവുമാണ് തെയ്യത്തിന്റെ
മുഖത്തു വിരിയുന്ന മറ്റുപൂക്കൾ. ത�ൊണ്ട
ച്ചൻതെയ്യം, കണ്ടനാർകേളൻ, കക്കര
പ്പോതി തുടങ്ങിയ തെയ്യങ്ങൾ നെറ്റി
യിൽ ചുള്ളിപ്പൂക�ൊണ്ട് ച�ൊട്ടവെക്കുന്നു.
ദൈവത്താറിന്റെയും കീച്ചേരി പാല�ോ
ട്ടുകാവിലെ പാല�ോട്ടുദൈവത്തിന്റെയും
മുഖസൗന്ദര്യത്തിൽ ചെക്കിദ്ദളത്തിന്റെ
സ്വാധീനം പ്രകടമാണ്. അതുപ�ോലെ
കുന്നിദ്ദളവും മുഖത്തെഴുത്തിന്റെ ഭംഗി
വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുന്നിൽ നില്ക്കുന്നു.
കതിവന്നൂർ വീരൻ, വൈരജാതൻ,
കക്കരപ്പോതി തുടങ്ങിയ തെയ്യങ്ങളുടെ
വീരതേജസ്സിൽ കുന്നിക്കുരുമണിച്ചാരു
തയ്ക്കുള്ള പങ്ക് ചെറുതല്ല. സസ്യങ്ങളുടെ
വൈവിദ്ധ്യവും എഴുത്തിൽ ധാരാളം
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പുലിക്കണ്ടന്റെ
മുഖത്തെ കൈപ്പച്ചുരുൾ, പൂമാരന്റെയും
ഊർപ്പഴശ്ശിയുടേയും കണ്ണിനുമുകളിലെ
മുതിരവാൾ, പുതിയഭഗവതിയുടെ
നെറ്റിയിലെ കുമ്പളക്കുരു, മുത്തപ്പന്റെ
മെയ്ക്കെഴുത്തിൽ പുറത്ത് വരക്കുന്ന
ഈന്തോലക്കുറി ഇങ്ങനെപ�ോകുന്നു
മുഖത്തെഴുത്തിലെ സസ്യബിംബങ്ങൾ.
നേത്രത്തിൽ അരയാക്കൊടി വളരെ
പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നെറ്റിയിൽ
നിന്നും ഇരുപുരികങ്ങളുടേയും മുകളി
ലൂടെ വന്ന് മധ്യത്തിലൂടെ മൂക്കിലേക്ക്
അരയാലിലയുടെ രൂപത്തിൽ വരക്കു
ന്നതാണ് അരയാക്കൊടി. അരയാ
ലിലയുടെ ഞരമ്പുകളിൽ ചുരുളുകൾ
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തെയ്യത്തിന്റെ ഒര�ോ
ദേശത്തും ഓര�ോ തെയ്യ
ക്കാരനും മാത്രം അറി
യാവുന്ന എഴുത്ത് ശാ
സ്ത്രമുണ്ട്. പ�ൊതുവായി
തെയ്യത്തിൽ പറയുക
ഏറെ പ്രയാസമാണ്.
തെയ്യം അത്രയും പ്രാ
ദേശികമായ അനുഷ്ഠാ
നപദ്ധതിയാണ്. ഒരേ
തെയ്യം തന്നെ പലപ്ര
കാരത്തിലുള്ള അനു
ഷ്ഠാന നിഷ്ഠകള�ോടെ
യാണ് ഓര�ോ നാട്ടിലും
കെട്ടിയാടുന്നത്.

വരക്കുന്നു. ഭഗവതിത്തെയ്യങ്ങൾക്കാണ്
കൂടുതലും അരയാക്കൊടി വരക്കുന്നത്.
ക്ഷേത്രപാലകന്റെ അരയാക്കൊടി
വ്യത്യസ്തമാണ്. മഷിദളത്തിലും എരി
ഞ്ഞിപ്പൂവുമാണ് ക്ഷേത്രപാലകന്റെ
എഴുത്ത്. വലിയ ശംഖ് ക്ഷേത്രാഷ്ടകം
എന്നുകൂടി ഇതിനെ പറയുന്നു. മറ്റാർ
ക്കും ചെയ്യാനാകാത്തതും ചിന്തി
ക്കാനാകാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ
ചെയ്യുന്നവരാണ് തെയ്യങ്ങൾ. മുള്ളിനെ
എല്ലാവരും ഉപദ്രവകാരിയായിക്ക
രുതി ദൂരെക്കളയുകയാണ് പതിവ്.
എന്നാൽ തെയ്യത്തിലെ മുള്ള് ഏറ്റവും
ചന്തമുള്ളതാണ്. മുള്ളുവെച്ച വാക്കെന്നു
മാത്രമല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളു. ഞങ്ങൾ
ക്ക് മുള്ളുവെച്ചെഴുത്താണ് പ്രധാനം.
മുള്ളെഴുത്തിന് പറഞ്ഞറീക്കാനാകാ
ത്ത വശ്യതയുണ്ട്. മുഖത്തു വരക്കുന്ന
മുനകൂർത്ത വരകളാണ് മുള്ളുകൾ.
മുച്ചില�ോട്ട് പ�ോതി കതിവനൂർ വീരൻ
പ�ോലുള്ള മുള്ളുക�ൊണ്ടു കീറിമുറിഞ്ഞ
ജീവിതങ്ങൾ മുള്ളെഴുത്തിന്റെ ചാരുത
കളിലാണ് ദൈവരൂപികളായി നമ്മെ
സാന്ത്വനപ്പെടുത്തുന്നത്.
മുള്ളുകളും പൂക്കളും കിളികളും
വള്ളിച്ചെടികളും നാഗങ്ങളും മൃഗങ്ങളും
മുഖത്തിന്റെ ഇത്തിവട്ടത്തിൽ ചിത്രണം
ചെയ്യുന്ന ചമയകല ല�ോകത്ത് വേറെ
ഉണ്ടാകാനിടയില്ല. തെയ്യത്തിലെ
മൃഗസാമീപ്യം ഒഴിച്ചുകൂടനാകാത്തതാ

ണ്. കാട്ടിലെ പുലിയുടെ പലജാതികൾ
പുലിത്തെയ്യമായി നാടുറയുന്നുണ്ട്.
നരിക്കുറിച്ചി എഴുത്തിലാണ് പുലിയൂര്
കാളിയുടെ വ്യാഘ്ര സാമീപ്യം നമ്മ
ളറിയുന്നത്. ചെവിയ�ോട് ചേർന്ന്
കവിൾത്തടത്തിലെ ഇത്തിരിക്കാട്ടിൽ
ഇരയുടെ മേലേക്കുള്ള കുതിപ്പ് ഉള്ളിൽ
സൂക്ഷിച്ച പുലി പതുങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട്.
സൂക്ഷിക്കണം. നായിക്കുഞ്ഞിയുടെ
വാലാണ് പുലിക്കണ്ടന്റെ കണ്ണ്. കുട്ടി
നായയെ വടക്കന്മാർ കുക്കിരിനായി
യെന്നും പുലിക്കണ്ടൻ തെയ്യത്തിന്റെ
കണ്ണെഴുത്തിനെ കുക്കിരിവാലിട്ടെഴു
ത്തെന്നും പറയുന്നു. നായക്കുട്ടിയുടെ
വാലിന്റെ വളവിലാണ് കണ്ണിന്റെ
ഘടന. നാഗക്കെട്ട്, നാഗകക്കുറി,
നാഗം താഴ്ത്തൽ തുടങ്ങിയ എഴുത്തു
കളിലെ സർപ്പസാന്നിദ്ധ്യം തെയ്യം
എഴുത്തിലെ മറ്റൊരു സവിശേഷത
യാണ്. നാഗകന്നി, പുതിയഭഗവതി
കതിവന്നൂർ വീരൻ പ�ോലുള്ള തെയ്യ
ങ്ങൾക്കാണ് നാഗസൗന്ദര്യം എഴുതി
പ്പൊലിപ്പിക്കുന്നത്. ആരും കാണാത്ത
ത് കാണുന്ന പാമ്പിനെ പ�ോലെയാണ്
തെയ്യക്കാരൻ. അവന്റെ വിചിത്ര ഭാവ
നയിൽ വിളങ്ങിയ എഴുത്തുരൂപമാണ്
ചേരവട്ടി. ഒരു കവിയും ഇന്നേ വരെ
വർണ്ണിക്കാത്ത, യാത�ൊരു ദിവ്യത്വവും
കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഉരകജാതിയാ
ണ് കർഷകന്റെ ഉറ്റമിത്രമായ ചേര.
ചേരപ്പാമ്പിന്റെ വട്ടിയിലെ വരകളാണ്
ത�ൊണ്ടച്ചന്റെ മുഖം. ചേരവട്ടിയെ
ന്നാണ് ഈ എഴുത്തിന് പറയുന്നത്.
വട്ടി എന്നാൽ വയർ എന്നാണർത്ഥം.
അഞ്ചുപുള്ളിയും ആനക്കാലും ക�ൊണ്ട്
ഗജരാജനെ പ�ോലെ ശ�ോഭിക്കുന്ന
വേട്ടക്കൊരുമകൻ തെയ്യത്തിലെ യുദ്ധ
വീരനാണ്. തെക്കുനിന്നും വടക്കോട്ട്
യാത്രപുറപ്പെട്ട പ�ോരാളികൾക്കുള്ള
എഴുത്താണ് കട്ടാരവും പുള്ളിയും,
അഞ്ചുപുള്ളിയും ആനക്കാലും. പച്ചയുടെ
അത്യപൂർവ്വ ചാരുതയാണ് വേട്ടക്കരുമ
കന്റെയും ഊർപ്പഴശ്ശിയുടേയും എഴുത്തി
ന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. കട്ടാരമെന്നാൽ
കഠാര. തെയ്യത്തിന്റെ നെറ്റിയിൽ കട്ടാ
രമെന്ന കഠാരവരക്കുന്നു. കരിന്തേൾ
വാലിന്റെ വീര്യമുണ്ട് ഊർപ്പഴശ്ശിയുടെ
കണ്ണുകൾക്ക്. കുരങ്ങിരുത്തം ബാലി
വെള്ളാട്ടക്കുറിയുടെ മറ്റൊരു പ�ോരാണ്.
ഞണ്ടുകണ്ണും ഏട്ടമുള്ളും തട്ടും ദളത്തി
ലെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ്. ഏട്ട
മുള്ള് ഒള�ോറപ്പുഴയ്ക്കപ്പുറത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ
ചെറുവത്തൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമുള്ള
പ്രയ�ോഗമാണ്. ആയിറ്റിപ്പോതിയെ
പ�ോലുള്ള ഭഗവതിത്തെയ്യങ്ങൾക്കാണ്
കവിളിൽ നിന്നും ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തേ
ക്ക് ഏട്ടമീൻ മുള്ളിന്റെ രൂപത്തിൽ
ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നത്. തെക്കൻഭാഗങ്ങ
ളിൽ ഏട്ടമുള്ള് വരക്കാറില്ല.

അണിയറശാസ്ത്രത്തിന്റെ
നാളേക്കുള്ള വാഗ്ദാനമാ
യിരുന്നു രതീഷ്കുട്ടൻ.
ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ
അണിയറപ്പൊരുളിന്റെ
ആന്തരികല�ോകം മനസ്സി
ലാക്കാൻ കുട്ടന് സാധിച്ചു.
തെക്കും കരകർണ്ണമൂർത്തി
യുടെ അണിയറയുടെ അമ
രക്കാരനായിരുന്നു. പക്ഷേ
രതീഷ്കുട്ടൻ നിറമെഴുതി
ഉയിർപ്പിച്ച തെയ്യങ്ങൾ മുഖം
മായ്ക്കുന്നതിന് മുന്നം എല്ലാ
വർണ്ണങ്ങളും സ്വയം മായ്ച്ച്
വർണ്ണങ്ങളില്ലാത്ത ല�ോക
ത്തേക്ക് സ്വയം നടന്നു.

രതീഷ് കുട്ടൻ

അതിസങ്കീർണ്ണമായ എഴുത്തിന്റെ
വിസ്മയല�ോകത്തെക്കുറിച്ച് ഈ
എഴുത്ത് ഒന്നുമല്ല. തെയ്യത്തിന്റെ ഒര�ോ
ദേശത്തും ഓര�ോ തെയ്യക്കാരനും
മാത്രം അറിയാവുന്ന എഴുത്ത് ശാസ്ത്ര
മുണ്ട്. പ�ൊതുവായി തെയ്യത്തിൽ
പറയുക ഏറെ പ്രയാസമാണ്. തെയ്യം
അത്രയും പ്രാദേശികമായ അനുഷ്ഠാ
നപദ്ധതിയാണ്. ഒരേ തെയ്യം തന്നെ
പലപ്രകാരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാന
നിഷ്ഠകള�ോടെയാണ് ഓര�ോ നാട്ടിലും
കെട്ടിയാടുന്നത്. അതുക�ൊണ്ട്തന്നെ
തെയ്യത്തിലെ വൈവിദ്ധ്യങ്ങൾ എത്ര
യാണെന്ന് പൂർണ്ണമായും ആർക്കും
കണ്ടെത്തി വിശദീകരിക്കാനാകില്ല.
എഴുത്തിന്റെ സ്ഥിതിയും ഇതുതന്നെ
യാണ്.
മുഖത്തെഴുത്ത് പ�ോലെത്തന്നെ
പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് മെയ്ക്കെഴുത്ത്.
കഴുത്ത് മുതൽ അരഭാഗം വരെ വ്യത്യ
സ്ത വർണ്ണങ്ങളിൽ മാലകളും ശരീരച
മയങ്ങളുമാണ് എഴുതുന്നത്. മെയ്ക്കെ
ഴുത്തിന്റെയും പാളയിലെഴുത്തിന്റെയും
മുഖപ്പാളയിലെയും വിഭ്രാമക സൗന്ദര്യം
കൂടിയാകുമ്പോഴേ തെയ്യത്തിലെ നിറ
വിചാരം പൂർണ്ണമാകൂ. ഒരു മനുഷ്യനും
ചിന്തിക്കാനാകാത്ത ഭാവനാല�ോകങ്ങ
ളിൽവെച്ചാണ് തെയ്യക്കാരൻ നിറങ്ങ
ളെ കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നത്. തുറന്ന ശരീ
രത്തിലെ ചിത്രമെഴുത്തിനെയ�ൊക്കെ
നവല�ോകം ക�ൊണ്ടാടുമ്പോൾ തെയ്യ
ത്തിന്റെ മെയ്ക്കെഴുത്തിന്റെ പ്രസക്തി
യെപ്പറ്റി ആരാണ് പറയുന്നത്. ശരീരം
മാധ്യമമാക്കിയുള്ള ചിത്രമെഴുത്തിന്
അത്രയേറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്. കവുങ്ങിൻ
പാള തെയ്യക്കാരന്റെ കയ്യിലെ എഴുത്ത്
മാധ്യമമാണ്. കല്ലും കരിയും അരച്ച്
പാളയിൽ വരയുന്ന നാഗവും കാളിയും
കൂളിയും പാളയിലെഴുത്തിലെ ഭ്രമാത്മ
കബിംബകല്പനകളാണ്. കുളിയൻ,
പ�ൊട്ടൻ, ചാമുണ്ഡി തുടങ്ങിയ തെയ്യ
ങ്ങളുടെ മ�ോപ്പാളിയിലും വർണ്ണങ്ങളുടെ
ഈ വിസ്മയങ്ങൾ കാണാം.
ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെയാണെങ്കിലും
തെയ്യക്കാരന്റെ സാമൂഹിക പദവി
എന്ത് എന്ന ച�ോദ്യത്തിനുമുന്നിൽ
എല്ലാവും നിശ്ശബ്ദരാകും. തെയ്യത്തെപ്ര
തി ഇവിടെ എഴുതിയത�ൊന്നും അതി
ശയ�ോക്തിയ�ോ വാസ്തവ വിരുദ്ധമ�ോ
അല്ല. സർഗാത്മകമായി ഇത്രയ�ൊക്കെ
ഔന്നത്യത്തിലുള്ള തെയ്യക്കാരനെ
അതിന്റെ ഗൗരവത്തിൽ, അയാളുടെ
കലാവൈഭവത്തിന്റെ മികവിൽ
ആരാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ആരാണ്
ബഹുമാനിക്കുന്നത്. സമൂഹം, ഭരണ
കൂടം, കാവധികാരികൾ ഇങ്ങനെയു
ള്ള അസാമാന്യപ്രതിഭാശാലികളെ
എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. ഓര�ോ
ദേശത്തും അത്രയധികം എഴുത്തുകാരും
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പുലിമറഞ്ഞത�ൊണ്ടച്ചൻ

ആട്ടക്കാരും പാട്ടുകാരും ക�ൊട്ടുകാരുമു
ണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലാകാരന്മാരു
ള്ള ഒരു വിഭാഗം തെയ്യം അനുഷ്ഠാനമാ
യിരിക്കും.
എഴുത്തിലെ മഹാരഥന്മാർ പിറന്ന
അള്ളടത്ത് നാട്ടിലെ ചിലരെ മാത്രം
പരിചയപ്പെടുത്താം. ചെറുവത്തൂരിലെ
ഗംഗാധരൻ എരമങ്ങലൻ അണിയ
റയിലെ രാജാവാണ്. എഴുത്തിലും
ചമയത്തിലും എരമങ്ങലന്റെ സിദ്ധി
അപാരമാണ്. എഴുത്തിലെ പാരമ്പ
ര്യശൈലിയും പുതിയ കാലത്തെ
സമ്പ്രദായങ്ങളും ഇദ്ദേഹം ഒരുപ�ോലെ
സമന്വയിക്കുന്നു. ചെറുവത്തൂരിലെ നെ
രത്തുമ്മലൂടെ കൃശഗാത്രനായ എര�ോങ്ങ
ലേട്ടൻ നടന്നുപ�ോകുമ്പോൾ നിറങ്ങളി
ലെ അനശ്വരത തേടി നാട്ടുദൈവങ്ങൾ
പിന്നാലെകൂടി തിരക്കുകൂട്ടും. ഒരു മനു
ഷ്യന്റെ നിറശൂന്യതയെ ദൈവങ്ങളെ
ക�ൊണ്ട് നിറപ്പിക്കുന്നവൻ, മറ്റൊരാൾ
കിനാവൂർ നാരണേട്ടനാണ്. കമ്മാട
ത്തമ്മയുടെ ഇഷ്ടപുത്രൻ. പാളയിൽ
കിനാവൂർ നാരായണൻ തീർക്കുന്ന

48

വിസ്മയങ്ങൾ ആരെയും അതിശയി
പ്പിക്കും. ഈ മണ്ണുപേക്ഷിച്ചുപ�ോയ
കുഞ്ഞിരാമൻ വൈശ്യർ അണിയറ
ശാസ്ത്രത്തിലെ മറ്റൊരു മഹാരഥനാണ്.
പഴയ ശൈലിയും പുതിയശൈലിയും
സമന്വയിച്ച് മുഖമ�ൊരുക്കുന്ന പ്രതിഭാ
ധനരായ ഇന്നത്തെ എഴുത്തുകാരിൽ
മുമ്പനാണ് ശശിനേണിക്കം. സുര മണ
ക്കാടൻ, ഉമേശൻ നേണിക്കം, രാജു
പാലക്കാട്ട്, രാജു കാവൂട്ടൻ, ഷിബുനേ
ണിക്കം, ദിലീപ്കുറ്റൂരാൻ, പ്രസാദ് കർ
ണ്ണമൂർത്തി, തുടങ്ങിയ നിരവധി നല്ല
കഴിവുള്ള എഴുത്തുകാർ അണിയറയിൽ
മ�ോത്തെഴുതാൻ തയ്യാറായുണ്ട്. ഇന്ന
ത്തെ എഴുത്തുകാരിൽ ശ്രദ്ധേയനായ
തെയ്യക്കാരനാണ് പള്ളിക്കര പ്രവീൺ.
അള്ളടത്തുനാട്ടിലും ക�ോലത്തുനാട്ടിലും
ഒരുപ�ോലെ എഴുതുന്ന പ്രവീണിന്റെ
പ്രതിഭ ആരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന
താണ്, ക�ോലത്തുനാട്ടിലും അതിപ്രഗ
ല്ഭരായ നിരവധി തെയ്യം എഴുത്തുകാ
രുണ്ട്.
രതീഷ് കുട്ടൻ അണിയറശാസ്ത്രത്തി
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ന്റെ നാളേക്കുള്ള വാഗ്ദാനമായിരുന്നു.
ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അണിയറ
പ്പൊരുളിന്റെ ആന്തരികല�ോകം മന
സ്സിലാക്കാൻ കുട്ടന് സാധിച്ചു. തെക്കും
കരകർണ്ണമൂർത്തിയുടെ അണിയറയു
ടെ അമരക്കാരനായിരുന്നു. പക്ഷേ
രതീഷ്കുട്ടൻ നിറമെഴുതി ഉയിർപ്പിച്ച
തെയ്യങ്ങൾ മുഖം മായ്ക്കുന്നതിന് മുന്നം
എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളും സ്വയം മായ്ച്ച് വർ
ണ്ണങ്ങളില്ലാത്ത ല�ോകത്തേക്ക് സ്വയം
നടന്നു. തെയ്യക്കാരനെ വിടാതെ പി
ന്തുടരുന്ന വിധി. തട്ടുംദളം ഒരു മായിക
ല�ോകമാണ്. അല്പായുസ്സ് മാത്രം.
നിലനില്ക്കുന്ന കാലത്തോളം അത്
ദൈവപ്രഭയിൽ ജ്വലിക്കും. പക്ഷേ
പിന്നീടത് മാഞ്ഞുപ�ോകും. അതു
പ�ോലെത്തന്നെയാണ് തട്ടും ദളവും
തീർത്ത തെയ്യക്കാരന്റേയും ജീവിതം.
ഒരു പകലിരവിലെ തിളക്കം മാത്രം.
വള്ളിപുള്ളി വിസർഗ്ഗം തെറ്റി ജീവിത
ത്തിന്റെ തട്ടും ദളത്തിൽ തെയ്യക്കാരൻ
ത�ോറ്റുപ�ോകുന്നു.

എം.വി ദേവന്റെ കലാചിന്ത

tZhkvacW
കെ.വി. മ�ോഹൻകുമാർ
കേരളീയ ആധുനിക
കലയിലും കലാ
സാഹിത്യത്തിലും
ഒരുപ�ോലെ പ്രവർ
ത്തിക്കുകയും നമ്മുടെ
ദൃശ്യബ�ോധത്തെ
നിർണയിക്കാനുതകു
ന്നതരം അന്തർവിഷ
യപരമായി കലയെ
മനസ്സിലാക്കുകയും
ചെയ്ത ആർട്ടിസ്റ്റായി
രുന്നു എം.വി. ദേവൻ.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി
15-നായിരുന്നു അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ ജന്മദിന
സ്മരണ അക്കാദമി
നടത്തിയത്. എം.വി
ദേവൻ സഞ്ചരിച്ച
കലാവഴികളെ
സ്പർശിക്കുന്നു ഈ
എഴുത്ത്.

ന ടരാജഗുരു ഒരിക്കൽ മഠത്തിൽ
വാസുദേവന�ോടു ച�ോദിച്ചു: ഈ
ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്രരൂപമായ അണ്ഡ
ത്തിന്റെ പ�ൊരുളെന്താണ്? ദ്രാവിഡ
ത്തനിമയുടെ രൗദ്രപദസംഗീതത്തിനു
വിനയത്തിന്റെ വാങ്മയം നൽകി
ചിത്രകാരൻ മ�ൊഴിഞ്ഞു: ''ചിത്രത്തി
ന്റെ സാകല്യതയ്ക്കായി ഉൾച്ചേർത്ത
ദൃശ്യബിംബം. അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല.''
അപ്പോൾ നടരാജഗുരുവിന്റെ മറുച�ോ
ദ്യം: ബ്രഹ്മത്തിന്റെ രൂപപ്രഭാവമായി
ഞാനീ കേന്ദ്രരൂപത്തെ ദർശിച്ചാല�ോ?
അപ്പോഴാണു മഠത്തിൽ വാസുവിന്റെ
അകക്കണ്ണു തുറന്നത്. ഇത്രകാലവും മന
സ്സിന്റെ അബ�ോധതലങ്ങളിലെങ്ങോ
മറഞ്ഞുകിടക്കുകയായിരുന്നില്ലേ, ഈ
ബിംബം? നടരാജഗുരു ചിത്രത്തിന്റെ
ദൃശ്യതലങ്ങളിലേക്കിറങ്ങി. അനശ്വര
മായ ഊർജ്ജശക്തിയുടെ പ്രതീകമായ
പ്രണവം. അനാദിയും ത്രികാലങ്ങളെ
പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതുമായ ശക്തി.
സർവസൃഷ്ടിയുടെയും അടിസ്ഥാനം.
പ്രണവത്തെ-ഓങ്കാരത്തെ-ആദിയുടെ
യും അന്തിയുടെയും മൂലാക്ഷരമെന്നു
വിശേഷിപ്പിക്കാം. അതാണു പരമമായ
പ�ൊരുൾ, അഥവാ സമ്പൂർണ യാഥാർ
ത്ഥ്യം. ഈ ചിത്രത്തിലെ ബ്രഹ്മത്തി
ന്റെ സൂചനയിലൂടെ ഞാൻ കാണുന്നതും
അതാണ്...''
ശാസ്താംക�ോട്ടയിൽ 1970-ൽ നടന്ന
ല�ോകമതസമ്മേളനമായിരുന്നു വേദി.
അറുപതുകളുടെ അവസാനം എം.വി.
ദേവൻ വരച്ച 'ഓവൽ തുടർച്ച' യിലെ

ചിത്രങ്ങളിൽ ചിലത് സമ്മേളനത്തിൽ
പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ദേവന്റെ ആത്മ
സ്വരൂപം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന രചനകൾ.
ആലുവായിൽ, വാസ്തുശില്പ നൈപു
ണ്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമായ സ്വന്തം
ഭവനത്തിൽ, 'ചൂർണി'യിൽ, പൂമുഖത്തെ
സ്വച്ഛതയിൽ ദേവന�ോർക്കുന്നു. ''എന്റെ
മനസ്സിന്റെ 'അബ്സ്ട്രാക്ട് പ്രൊജക്ഷ
നാവാം ആ ബിംബങ്ങൾ. ഇന്നതെന്നു
സങ്കൽപിച്ചൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. മനസു
നിയന്ത്രിക്കുന്ന അദൃശ്യചാലുകളിലൂടെ
ബ്രഷ് നീങ്ങുമ്പോൾ, ഞാനറിയാതെ
മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ സുഷുപ്തിയി
ലാണ്ട ബിംബങ്ങൾ ക്യാൻവാസില�ോ
കടലാസില�ോ ഉണരുന്നതാവാം.''
പഴയ�ൊരു കഥ.
പതീറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻപാണ്.
വടക്കേ മലബാറിൽ തലശ്ശേരിക്കടുത്തു
ച�ൊക്ലിയിൽ പൂരക്കളി വിദഗ്ധനും
മുനിസിപ്പൽ സ്കൂൾ മാഷുമായ മഠ
ത്തിൽ ഗ�ോവിന്ദൻ ഗുരുക്കൾക്കൊരു
മകനുണ്ടായിരുന്നു. മുറ്റത്തു പൂഴിയിലും
അടുക്കളച്ചുവരിലുമെല്ലാം ക�ോറിയിടാ
റുണ്ടായിരുന്ന കുറിയ എണ്ണുക്കറുമ്പൻ
കുട്ടി. ആര�ോടും അധികം മിണ്ടാട്ട
മില്ലാതെ പുസ്തകങ്ങളുടെയും മന�ോ
രാജ്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ ഏകാകി
യായിരുന്ന മഠത്തിൽ വാസുദേവൻ.
ജീവിതത്തിന്റെ ഞെരുക്കമറിഞ്ഞും
കളിച്ചങ്ങാതിമാരില്ലാതെയും വളർന്നു
വന്ന വാസുദേവൻ പതിനെട്ടാംവയ
സ്സിൽ കണ്ടെത്തിയ വഴി മദ്രാസിലെ
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എം.വി. ദേവൻ

ഗവ. സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിലേയ്ക്കുള്ള
തായിരുന്നു. അവിടെ മഠത്തിൽ വാസു
ദേവൻ തന്റെ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി.
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചിത്രകലയ്ക്ക് പുതിയ
ഉണർവേകിയ കെ.സി.എസ്. പണി
ക്കർ. ആറുവർഷത്തെ പഠനം കഴിഞ്ഞു
പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും മഠത്തിൽ
വാസുദേവൻ എം.വി. ദേവനായി
ല�ോപിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിൽ രേഖാ
ചിത്രങ്ങളുടെ ജീവൻ തുടിച്ചതും ആ
നാളുകളിലായിരുന്നു.
കുംഭച്ചൂടിലും ചൂർണിക്കുള്ളിൽ ചൂട
റിഞ്ഞില്ല, വിയർത്തില്ല, തലയ്ക്കുമീതേ
യന്ത്രപ്പങ്ക വട്ടംചുറ്റിക്കളിക്കാതിരുന്നി
ട്ടും. ദേവൻ പറഞ്ഞു 'ഈ മാതൃകയിലു
ള്ള വീടുകളിലെ വിശേഷം, ചരിഞ്ഞ
മേൽക്കൂര റേഡിയേഷൻ കുറയ്ക്കും.'
ചുവരുകളുടെ രൂപകല്പനയും കാറ്റിന്റെ
ഒഴുക്കിനു കൂച്ചുവിലങ്ങിടാത്തവിധമായി
രുന്നു.
ഞാൻ ച�ോദിച്ചു: വാസ്തുശില്പിയിലേ
ക്കുള്ള ദുരത്തിന്റെ തുടക്കം രേഖാചിത്ര
കാരനിൽ നിന്നായിരുന്നല്ലോ. നാലു
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അച്ചടിച്ച താളിന്
ആശ്വാസമെന്ന
നിലയ്ക്കായിരുന്നു രേഖാ
ചിത്രങ്ങളുടെ തുടക്കം.
അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിൽ
കണ്ണിന് ആശ്വാസം
പകരാൻ രേഖകളും
സ്പേസും കൂട്ടിയിണ
ക്കിയ മറ്റൊരു ദൃശ്യ
പഥം ഒരുക്കുകയായി
രുന്നു.

ദശകം മുൻപ്. പിന്നീടു മലയാളപത്ര
പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയ
ചിത്രീകരണത്തിനു പാരമ്പര്യം കുറിച്ച
തെങ്ങനെയായിരുന്നു?
ദേവൻ : അച്ചടിച്ച താളിന് ആശ്വാ
സമെന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നു രേഖാചി
ത്രങ്ങളുടെ തുടക്കം. അക്ഷരങ്ങൾക്കി
ടയിൽ കണ്ണിന് ആശ്വാസം പകരാൻ
രേഖകളും സ്പേസും കൂട്ടിയിണക്കിയ
മറ്റൊരു ദൃശ്യപഥം ഒരുക്കുകയായി
രുന്നു.
ഈ 'പെൻ ആൻഡ് ഇങ്ക് ' രചന
യുടെ പാരമ്പര്യം ഗുരുവായ കെ.സി.
എസ്.പണിക്കരിൽ നിന്നായിരുന്നു.
നാല്പതുകളുടെ ഒടുവിൽ മദ്രാസിൽ
നിന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന 'ജയകേ
രള'ത്തിൽ പണിക്കർ വരച്ച ചിത്ര
ങ്ങൾ ചടുലവും ശക്തവുമായിരുന്നു.
(വിദേശങ്ങളിൽ റ�ൊണാൾഡ് സേൾ,
എമെറ്റ് തുടങ്ങിയ ചിത്രകാരന്മാരും
ഇതേ ശൈലി അക്കാലത്തു പരീക്ഷി
ച്ചിരുന്നു.)
''ആ ശൈലീകരണത്തിനു
പിന്നിൽ? അക്കാലത്തെ സ്കൂൾ
ഓഫ് ആർട്ട്സ് പ്രോഡക്ടുകളും
(ദേവനും നമ്പൂതിരിയും ഉൾപ്പെടെ)
പിന്നാലെ വന്ന അടുത്ത തലമുറക്കാ
രും ഡ്രോയിംഗിൽ ശക്തരാവാൻ
ഇടയാക്കിയ ഘടകം?''
''അത് മദ്രാസ് സ്കൂ
 ളിന്റെ സവിശേ
ഷതയായിരുന്നു. അവിടെ ഡ്രോയിംഗ്
എന്നും ശക്തമായിരുന്നു. ദേവിപ്രസാദ്
റ�ോയ് ചൗധരിയുടെയും കെ.സി.എസ്.
പണിക്കരുടെയും കാലം മുതൽക്കേ
ഡ്രോയിംഗിനു പ്രാമുഖ്യമുണ്ടായിരുന്നു.''
(പ്രശസ്ത ശില്പി ദേവീ പ്രസാദ് റ�ോയ്
ചൗധരി 28 വർഷം മദ്രാസ് സ്കൂൾ
ഓഫ് ആർട്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായി
രുന്നു. അബനീന്ദ്രനാഥ് ടാഗ�ോറിന്റെ
ശിഷ്യൻ. പിന്നീടു ഫ്രഞ്ച് ഇംപ്രഷ
നിസ്റ്റ് ആചാര്യൻ റ�ൊദാനെ മനസ്സാ
ഗുരുവായി വരിച്ച റ�ോയി ചൗധരിയുടെ
മദ്രാസ് നഗരത്തിലെ ശില്പം - ട്രയംഫ്
ഓഫ് ലേബർ - അദ്ദേഹത്തെ അറി
യാത്തവർക്കുപ�ോലും പരിചിതമായി
രിക്കും.)
അൻപതുകളിലെ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പ
തിപ്പിലൂടെ, മലയാളത്തിലെ മുൻനി
രക്കാരുടെ കഥകൾക്കു വരകളിൽ
ദൃശ്യവിതാനമ�ൊരുക്കിയതു ദേവന്റെ
രചനകളായിരുന്നു. തകഴിയും ഉറൂബും
പ�ൊറ്റെക്കാടും ബഷീറും മുതൽ
രാജലക്ഷ്മി, എം.ടി., വി.കെ.എൻ.
തലമുറവരെ. ഒൻപതു വർഷത്തെ
സേവനത്തിനുശേഷം മാതൃഭൂമി ആഴ്ച
പ്പതിപ്പിന�ോട് വിടപറഞ്ഞ ദേവനിലെ
രേഖാചിത്രകാരന് ആനുകാലിക
ങ്ങളുടെ പുറം താളുകളിൽ പിന്നീട്

ഒഴിവുകാലമായിരുന്നു. എൺപതുകൾ
പിറന്ന ശേഷമാണു പിന്നീടു ദേവന്റെ
രേഖകൾ ആനുകാലികങ്ങളിൽ
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. 'മന�ോരമ'യുടെയും
'കേരള കൗമുദി'യുടെയും വാർഷിക
പ്പതിപ്പുകളിൽ, 'കുങ്കുമത്തിലും. ഈ
ഒഴിവുകാലത്തിന്റെ ഇടവേള പക്ഷേ,
ദേവന്റെ രേഖാചിത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവ
ത്തിൽ കാതലായ മാറ്റം വരുത്തിയി
ട്ടില്ല. രേഖകളുടെ ലാളിത്യം. ഫിഗറു
കൾക്കു പിന്നിലെ അനായാസമായ
ക്രാഫ്റ്റ്. ചിത്രത്തെ ഒര�ൊറ്റ ഫ്രയിമായി
മനസിൽ കണ്ടുള്ള രചന. ഒന്നോ
രണ്ടോ രേഖകൾ ക�ോറിയിടുകയല്ല,
പകരം രേഖകളാൽ ചിത്രം 'ഫില്ലു' ചെ
യ്യുന്ന പ്രതീതി. മരങ്ങളുടെ ഫിഗറേറ്റീവ്
ആഖ്യാനത്തിൽനിന്നും ലംബവും തി
രശ്ചീനവുമായ വരകളിലൂടെ 'ജ്യോമെ
ട്രിക് അബ്സ്ട്രാക്ഷനിലേക്കു തെന്നിമാ
റിയ മ�ോൺട്രിയന്റെ രചനയിലെ മാറ്റം
വികാസത്തെ കുറിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ
ദേവനിലെ രേഖാചിത്രകാരന്റെ വളർച്ച
നിന്നുപ�ോയെന്നു പറയാമ�ോ?

ദേവൻ അക്ഷോഭ്യനായിരുന്നു. 'ദേവ
പ്രസാദ'ത്തിൽ നിഴലിന്റെ ട�ോണില്ലാ
തെ ഒരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ.
''മാറ്റം സ്വാഭാവികമാവണം. സ്വയം
സംഭവിക്കണം. അഥവാ മാറ്റം ആവ
ശ്യമാണെന്ന ഉൾവിളിയുണ്ടാവണം.
മനപ്പൂർവമുള്ള ഏതു ശ്രമവും കൃത്രിമത്വം
നിഴലിക്കുന്നതാവും. മാറ്റമില്ലെന്നില്ല
ഫ�ോംസ് 'കൺസീവ് ' ചെയ്യുന്നതിൽ
ഇപ്പോൾ മാറ്റമുണ്ട്. വരകൾക്കു ലാളി
ത്യമേറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകടമായ മാറ്റമില്ലാ
തെ പ�ോയത് ഇടവേളമൂലമാവാം.''
ഞാൻ : നേരിയ രേഖകളിലൂടെ,
ദ്വിമാനമായ രൂപസങ്കൽപ്പത്തിലൂടെ
വസ്തുക്കളെ ദൃശ്യതലത്തിന്റെ വിവിധ
ആംഗിളുകളിൽ ന�ോക്കിക്കണ്ടു
ചിത്രീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ദേവന്റെ
യും നമ്പൂതിരിയുടെയും ചിത്രങ്ങളുടെ
പ�ൊതുസ്വഭാവമാണ്. പക്ഷേ, ദേവന്റെ
ചിത്രങ്ങളിൽ രേഖകളുടെ ധാരാളിത്തം
അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം ലാളിത്യവും.
ദേവൻ : അച്ചടിച്ച താളിനുള്ള

ആശ്വാസമെന്ന നിലയ്ക്കാണല്ലോ
ഇലസ്ട്രഷൻ രൂപം പ്രാപിച്ചത്. സാ
ഹിത്യബന്ധിയെന്ന നിലയ്ക്കു വെറും
ഡ്രോയിംഗിനെ ഇലസ്ട്രഷന്റെ തലത്തി
ലേക്കുയർത്തുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ
- ഞാനും നമ്പൂതിരിയും - ചെയ്തത്.
ആംഗിൾ ഓഫ് വിഷനിലെ മാറ്റമനു
സരിച്ചു ദൃശ്യങ്ങൾക്കു ത്രിമാനസ്വഭാവം
നൽകാൻ നമ്പൂതിരിയുടെ രേഖാചിത്ര
ങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്.
അച്ചടിച്ച പേജിൽ വരകളുടെ
ലാളിത്യമാണു വേണ്ടത്. രേഖകളുടെ
ലാളിത്യത്തിലൂടെ കഥയ്ക്കു പ്രത്യക്ഷ
ത്തിൽ ദൃശ്യതലമ�ൊരുക്കുകയാണല്ലോ
രേഖാചിത്രകാരൻ. വിശദാംശങ്ങളിൽ
ഊന്നൽ ക�ൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തി
നിടയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത വരകളും
കടന്നുകൂടാറുണ്ട്.
ഞങ്ങളിലെ സാദൃശ്യത്തിനു
പിന്നിൽ മദ്രാസ് സ്കൂൾ ഓഫ്
ആർട്സാണെന്നു പറയാം. രേഖാചി
ത്രങ്ങൾക്ക് ഈ സ്വാധീനം നൽകിയ

എം.വി. ദേവന്റെ പെയിന്റിംഗ്: ബുദ്ധ
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1956-ൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ കവർ ചിത്രമായി വന്ന എം.വി. ദേവന്റെ പെയിന്റിംഗ്

ഗുണമേന്മ റ�ോയ് ചൗധരിയുടെ നാടായ
ബംഗാളിലും കാണാം. മറ്റെല്ലായിടത്തും
അച്ചിലിട്ട വരപ്പാണ്. കഴിഞ്ഞ മുപ്പതു
വർഷമായി മദ്രാസ് സ്കൂ
 ൾ ഓഫ്
ആർട്സ് രേഖാചിത്രങ്ങളുടെ രംഗത്തു
ശക്തമാണ്. പണിക്കരുടെ സജീവ സാ
ന്നിദ്ധ്യമാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നു ഒരു
വിശകലനത്തിലൂടെ വ്യക്തമാവും.
'ഇലസ്ട്രറ്ററായിരുന്ന ദേവന്റെ പിൻമാറ്റ
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ത്തിനു കാരണം?'
'മടുപ്പു ത�ോന്നിയിട്ടുതന്നെ. മാതൃഭൂമി
വാരിക കളറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനാ
യിരുന്നു ആദ്യ പ്ലാൻ. അതു നടപ്പാ
യില്ല. രേഖാചിത്രങ്ങളിൽ മാതൃഭൂമി
ഒതുക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല.
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചെറിയ അളവിന
പ്പുറത്തേക്ക് പ�ോകാനുള്ള അഭിവാഞ്ഛ
ക�ൊണ്ടുമാവാം സ്വയം മതിയാക്കുക
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യായിരുന്നു.'
പക്ഷേ രേഖാചിത്രങ്ങളുടെ സാന്നി
ദ്ധ്യം ദേവന്റെ ആദ്യകാല പെയിന്റിം
ഗുകളിൽ വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുന്നു.
മദ്രാസ് സ്കൂ
 ളിന്റെ ന�ൊസ്റ്റാൾജിയ
പ�ോലെ (കെ.സി.എസ്. പണിക്ക
രുടെ രേഖാപ്രധാനമായ വാക്കുകളും
പ്രതീകങ്ങള�ോളമില്ലെങ്കിലും) താന്ത്രിക
മെന്നോ ജ്യാമിതീയമെന്നോ വിശേ

ഷിപ്പിക്കാവുന്ന രൂപങ്ങൾ ലംബവും
അധ�ോമുഖവുമായ ത്രിക�ോണങ്ങൾ
മുതലായവ ഇഴുകിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു.
(താന്ത്രിക സങ്കല്പമനുസരിച്ച് ഒന്ന്
ഊർജ്ജത്തെ അഥവാ പുരുഷനെ,
മറ്റൊന്ന് ശക്തിയെ അഥവാ സ്ത്രീയെ
കുറിക്കുന്നു). ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങളിൽ
പലതിലും ഇതിന്റെ ഒരു തുടർച്ച അനുഭ
വപ്പെടുന്നു.
ഈ പ്രവണത പണിക്കർ ഉൾപ്പെടെ
യുള്ളവരുടെ അക്കാലത്തെ ചിത്രങ്ങ
ളിലും കാണുന്നു. അറുപതുകളുടെ തുടക്ക
ത്തിലെന്നോ വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണിവ.
റ�ോയ് ചൗധരി, റ�ോദാന്റെ കാലത്തി
നപ്പുറത്തേക്കു കടക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയി
രുന്നില്ല എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പ�ോസ്റ്റ്
ഇംപ്രഷനിസ്റ്റുകളുടെ രചനകളെകുറി
ച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ (സെസാന്റെയും
ഗ�ോഗിന്റെയും മ�ോറെയുടേയും മറ്റും) വാ
ങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽപ�ോലും അദ്ദേഹം
കടുത്ത എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന
തായി കെ.സി.എസ്. പണിക്കർ
ഒരിക്കൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും
പ�ോസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിസം സ്കൂൾ ഓഫ്
ആർട്സിന്റെ നാലമ്പലത്തിനുള്ളിൽ
ശക്തമാവാൻ കാരണം?
(കണ്ണാടിയിലെന്നപ�ോലെ പ്രകൃതി
യെ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്ന ഇംപ്രഷ
നിസ സമ്പ്രദായത്തോടുള്ള നിരാസമാ
യിരുന്നു പ�ോസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിസത്തിന്റെ
പിറവി. പ്രകൃതിയുടെ നേർപ്പകർപ്പല്ല,
കലാകാരന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രൊജ
ക്ഷനാണു ചിത്രകലയെന്ന വാദവു
മായി വന്ന പുതിയ ആചാര്യന്മാർ
പ�ോൾ ഗ�ോഗിൻ, സെസാൻ, മാനെ,
വാൻഗ�ോഗ്, പിക്കാസ�ോ.... ലണ്ടനിൽ
1910 ലെ ശരത്കാലത്ത് നടത്തിയ
പ്രദർശനത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾക്കു
കലാനിരൂപകനായ റ�ോജർ ഫ്രൈ
ഇട്ട വിളിപ്പേര�ോടെ പ�ോസ്റ്റ് ഇംപ്രഷ
നിസം വേര�ോടി.)
'ഇവിടെയും പണിക്കരായിരുന്നു
നായകൻ' - ദേവൻ പറഞ്ഞു. പ�ോസ്റ്റ്
ഇംപ്രഷനിസത്തിന്റെ ശൈലീവി
ന്യാസത്തിന് ഇന്ത്യൻ ക്യാൻവാസ്
കണ്ടെത്താനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ
ശ്രമം. യൂറ�ോപ്യൻ പ്രതീകങ്ങൾ
ക്കും രൂപങ്ങൾക്കും ജ്യോമെട്രിക്
ഫ�ോംസിനും പകരം ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ
പശ്ചാത്തലത്താലാണ് അന്വേഷണം
നടത്തിയത്. താന്ത്രിക് രൂപങ്ങളു
ടെ ദൃശ്യ സാധ്യത അക്കാലത്തെ
ചിത്രങ്ങളിൽ സംവേദിക്കപ്പെട്ടത്
അങ്ങനെയാണ്. മ�ോഹൻജദാര�ോ
യിൽ കണ്ടെടുത്ത പുരാവശേഷങ്ങളും
ഞങ്ങൾക്ക് തനതു ശൈലിയുടെ
സാധ്യത തുറന്നുതന്നു. അപ്പോഴേയ്ക്കും
സ്കൂ
 ൾ ഓഫ് ആർട്സിൽ ചൗധരിയു

ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി

ദേവിപ്രസാദ് റ�ോയ് ചൗധരി

മദ്രാസ് സ്കൂളിൽ
ഡ്രോയിംഗ് എന്നും
ശക്തമായിരുന്നു.
ദേവിപ്രസാദ് റ�ോയ്
ചൗധരിയുടെയും
കെ.സി.എസ്.പണിക്ക
രുടെയും കാലം മുതൽ
ക്കേ ഡ്രോയിങ്ങിനു
പ്രാമുഖ്യമുണ്ടായിരു
ന്നു. റ�ോയ് ചൗധരി,
റ�ോദാന്റെ കാലത്തിന
പ്പുറത്തേക്കു കടക്കാൻ
കൂട്ടാക്കിയിരുന്നില്ല
എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

ടെ കാലം കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
തുടർന്നു ചെയ്ത മൂന്നോ നാല�ോ
ചിത്രങ്ങളിൽ ദേശീയ പതാകയും
ക�ൊടിക്കൂറയും ബഹുമതിമുദ്രകളും
അധ�ോമുഖമായ ലിംഗവും ബിംബ
ങ്ങള�ോ ആയിരിക്കുന്നു. 'ഹ�ോമേജ് റ്റു
ഹീറ�ോ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ചിത്ര
ങ്ങൾ ആകുലമായ മനസിനെയാണ�ോ
പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്?
(ഈ ച�ോദ്യം ച�ോദിക്കുമ്പോൾ

എന്റെ മനസ്സിൽ ദേവന്റെ പഴയ�ൊരു
വരമ�ൊഴി മഷി പുരണ്ടുനിൽപുണ്ടായി
രുന്നു. - ''കല പ്രതീകമാണ്. എന്തിന്റെ
പ്രതീകം എന്ന ച�ോദ്യം നിരാസ്പദവും
നിരർത്ഥകവുമത്രേ. ഏത്, എന്ത്
എന്നൊക്കെ വ്യവച്ഛേദിക്കാവുന്ന
ഒന്നിന് പ്രതീകത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല.
പ്രതീകത്തിന്റെ അർത്ഥമണ്ഡലങ്ങളെ
കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മൗഢ്യമാ
ണ് '' - അയ്യപ്പപ്പണിക്കരുടെ കൃതികൾ
ക്ക് (ഒന്നാം ഭാഗം) ദേവൻ എഴുതിയ
അവതാരികയിൽ)
ചുണ്ടുകൾക്കിടയിൽ തിരുകിയ
പൈപ്പ് ദേവന്റെ കറുത്ത ദൃഢമായ
വിരലുകൾക്കിടയിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി.
'ഉവ്വ്? ഉദ്വിഗ്നതയുടെ പ്രതിഫലനമെന്നു
തന്നെ പറയാം.'
'ഒറ്റയ്ക്കൊരു വ്യക്തി ചെയ്യാൻ
അറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തിന്റെയ�ോ
സമൂഹത്തിന്റെയ�ോ പേരിൽ സംഘ
ടിതരാവുമ്പോൾ നാം നിർലജ്ജം
ചെയ്യുന്നതായാണല്ലോ അനുഭവം. ഉപ
രിപ്ലവമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിലൂടെയാണ്
സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതം കടന്നുപ�ോ
ന്നതെന്നു കാണാം. യഥാർഥ രാഷ്ട്രീയ
ബ�ോധത്തിന്റെ അഭാവത്തിലുണ്ടാവുന്ന
അർഥരഹിതമായ ബാഹ്യപ്രകടനം
മാത്രമായിരുന്നു ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ
ല്ലാം. 1962 ലെ ഇന്തോ-ചീന യുദ്ധ
ത്തിനു മുൻപ് ഭാരതമാകെ അലയടിച്ച
'ഇന്ത്യാ-ചീന ഭായി ഭായി' മുദ്രാവാക്യം
തന്നെ ഈ അർഥരാഹിത്യത്തിനു
ദൃഷ്ടാന്തം. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലത്ത്
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ച�ോളമണ്ഡലം ക്യാമ്പസ്

ഇന്ത്യ ഏറ്റവുമധികം അപമാനിക്കപ്പെ
ട്ട സന്ദർഭമായിരുന്നു അത്. യാഥാർ
ത്ഥ്യബ�ോധമില്ലാത്ത ദേശീയ നേ
താക്കള�ോട് അന്നു ത�ോന്നിയ പുച്ഛം,
അവജ്ഞ നിന്ദാഗർഭമായി പ്രകടിപ്പിച്ച
ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അവ. ''വീരപുരുഷ
ന്മാർക്കുള്ള നിന്ദാസ്തുതിയെന്നുതന്നെ
വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഒരു നേതാവും കുറെ
അനുചരന്മാരും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന
മ�ോബ�ോക്രസിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ രാ
ഷ്ട്രീയ സംവിധാനം. ഇതിന്റെ പേരല്ല,
ജനാധിപത്യം.''
''ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ താങ്കളുടെ
പ്രവർത്തന മണ്ഡലം മദ്രാസ് ആയി
രുന്നല്ലോ (1962 മുതൽ അഞ്ചുവർഷം
മദ്രാസ് ലളിതകലാ അക്കാദമി
സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു, ദേവൻ.) ചിത്ര
ങ്ങളുടെ ടെക്സ്ചറിലും നിറങ്ങളുടെ
ട്രീറ്റ്മെന്റിലും രൂപങ്ങളുടെ വിന്യാ
സത്തിലും ഈ കാലയളവിൽ മാറ്റം
കാണുന്നു. രൂപങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ
താങ്കൾ പലതവണ മാറ്റി വരച്ചതായും
കാണുന്നു.''
ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങൾ ബംഗാൾ
സ്കൂ
 ളിന്റെ സ്വാധീനം വിട്ടുപ�ോകുന്ന
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ഘട്ടത്തിലേതായിരുന്നു. ചൗധരിക്കു
ശേഷം പണിക്കർ കേന്ദ്രസ്തംഭമായ
ത�ോടെ യൂറ�ോപ്യൻ ചിത്രകലയിൽ
വന്ന മാറ്റങ്ങൾ മദ്രാസ് സ്കൂ
 ളും
ഉൾക്കൊണ്ടു. വാൻഗ�ോഗിന്റെയും സെ
സാന്റെയും മറ്റും വർണ്ണസ്വച്ഛതയും രൂപ
ലാളിത്യവും അങ്ങനെ കൈവന്നതാ
ണ്. മദ്രാസ് സ്കൂ
 ൾ അതുവരെ നനുത്ത
നിറങ്ങളാണ് ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നത്.
പ�ോസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിസ്റ്റ് സ്വാധീനം
വർണസങ്കല്പത്തിലും മാറ്റം വരുത്തി.
അമേരിക്കൻ മാതൃകയിൽ ക്യാൻവാ
സുകൾ വലുതായതും ഈ കാലയളവി
ലാണ്.
''ചിലർ കാതലായി മാറി, എന്റെ
മാനസികാവസ്ഥ സ്ഥായിയായ
മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നതായി
രുന്നില്ല. എങ്കിലും പണിക്കരുടെ
സ്വാധീനം എന്നിൽ അവശേഷി
ച്ചിരുന്നു. (ഇപ്പോഴും) ഇതിൽനിന്നും
മുക്തി നേടാനും എന്റേതായ ശൈലി
വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനുമുള്ള സംരംഭമാ
യിരുന്നു മാറ്റിവരപ്പുകൾക്കു പിന്നിൽ.
ദേവൻ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടാ
യി. കരുത്തനായ ഗുരുവിനെ കിട്ടി
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എന്നതാണ് എന്റെ ശക്തി. അങ്ങനെ
ഗുരുനാഥനെ സ്വീകരിക്കാൻ പുതിയ
തലമുറ തയ്യാറല്ല. അതുതന്നെയാണ്
ഇന്നത്തെ ദുരന്തം. പക്ഷേ, ഒന്നെനിക്ക
റിയാം. എനിക്കു പിന്നാലെ ശക്തന്മാർ
വരാനിരിക്കുന്നു. പ്രവാചകന്മാരുടെ
വിദൂരപ്രഭ എനിക്കു കാണാം.''
(പണിക്കര�ോട�ൊപ്പം മദ്രാസിൽ കഴി
ഞ്ഞകാലം. ദേവന്റെ ജീവിതമാകെ
പ്രഭാപൂരം പകർന്ന നാളുകളായിരുന്നു.
പണിക്കരുടെ മാനസശിശുവായിരുന്ന
ച�ോഴമണ്ഡലം ശില്പികളുടെയും ചി
ത്രകാരന്മാരുടെയും ഗ്രാമം ഇന്നത്തെ
രൂപം പൂണ്ടതിനു പിന്നിലെ ആത്മീയ
ശക്തി ദേവനായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ
കലാരംഗത്ത് ആശാവഹമായ വ്യതി
യാനത്തിനു വഴിയ�ൊരുക്കണമെന്ന
താല്പര്യത്തോടെ ക�ൊച്ചിയിൽ കേരള
കലാപീഠത്തിനു ജന്മം നൽകിയത്
മദ്രാസിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചു വരവിനു
ശേഷമായിരുന്നു 1969 ൽ.
പഴയ മ്യൂറലുകൾ ഓര�ോ ചെറിയ
ഫ്രെയിമുകളിൽ വിഷ്വലുകളുടെ നൈര
ന്ത്യമാക്കിയതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളെന്നു
പറയാം. (ജി. സി. ഡി. എ. ശേഖ

രത്തിലുള്ള 'കേരള ചരിത്രം' ഒന്നാം
ഫ്രെയിമിലെ 'ഹ്യൂമൻ ഫ�ോംസി'നുമു
ണ്ട്, ഇതേ ചാരുത. അജന്ത ചുമർ
ചിത്രങ്ങളുടെ മാതൃകയിലാണ് ഇതിലെ
ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ഒരേ ദൃശ്യതലത്തിൽ
വിവിധ കാലതലങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കു
ന്നതാണ് ഈ കമ്മീഷൻഡ് രചന.)
ദേവൻ പറഞ്ഞു. ''ഇറ�ോട്ടിക്സ
 ്
(രതി) ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ബാഹ്യമായ
ഘടകം മാത്രമാണ്. സൂക്ഷമമായ
നർമ്മമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഭാവം.
കലയെ വശത്താക്കാൻ കലാകാരൻ
ഇലത്താളമടിക്കുമ്പോഴും കുഴലൂതുമ്പോ
ളും താളമിടുമ്പോഴും ഈ നർമ്മമാണ്
സ്ഫൂരിക്കുന്നത്. ദുരന്തവും ഹാസ്യവും
ചേർന്ന സാമഞ്ജസ്യം.''
ചിത്രകാരൻ ലൈഫ് മ�ോഡലാ
കുമ്പോൾ ഈ ഹാസ്യം ആരുടെ
നേർക്കാണെന്നു വ്യക്തം. ദേവന്റെ
'സ�ോളില�ോക്വി'യെന്നു നമുക്കിതിനെ
വിശേഷിപ്പിക്കാം. അത്രകണ്ട് ആത്മ
നിഷ്ഠമാണ് ആഖ്യാനം.
സഞ്ജയന്റെ രചനകളുമായുള്ള ആത്മ
ബന്ധത്തിന്റെ സായംകാല പ്രകാശന
മാവുമിത്. ദേവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നാലു
ഗദ്യകാരന്മാരിലും സഞ്ജയൻ, കുട്ടികൃ
ഷ്ണമാരാർ, സി.ജെ. ത�ോമസ്, എം.ഗ�ോ
വിന്ദൻ ഈ സാമാഞ്ജസ്യം വിഭിന്നരൂ
പങ്ങളിൽ പ്രകടമായിരുന്നല്ലോ. (ഈ
ദുരന്തബ�ോധം ദേവനിലുമുണ്ട്.)
വാസ്തുശില്പ രൂപകല്പനയിലേക്കു
തിരിഞ്ഞ ദേവനെതിരെ നാലഞ്ചുവർ
ഷം മുൻപ് വിമർശനമുയർന്നപ്പോൾ
ദേവൻ പ�ൊട്ടിത്തെറിച്ചത�ോർക്കുന്നു.
ആർക്കാണത് ച�ോദിക്കാൻ അർഹത?
വരയ്ക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി ഇവിടെ
ആരെന്തു ചെയ്തു? അതുക�ൊണ്ടു ഞാൻ
വര നിർത്തി. ഇവിടെ ആളുകൾക്കു
കെട്ടിടമാണു വേണ്ടത്. ചിത്രമല്ല.''
ക�ൊച്ചിയിലെ 'ഫെഡ�ോ'യിൽ
ആർട്ട് കൺസൾട്ടന്റായിരിക്കുമ്പോ
ഴാണ് ദേവൻ വാസ്തു ശില്പരംഗത്തേയ്ക്ക്
തിരിഞ്ഞത്. കേരളത്തിന്റെ കാലാവ
സ്ഥയ്ക്കും പ്രകൃതിക്കും പാരമ്പര്യത്തിനും
യ�ോജിച്ച വീടുകളായിരുന്നു ദേവന്റെ
മനസ്സിൽ - ക്ഷേത്രവാസ്തുകലയുടെ
രൂപഗാംഭീര്യമുള്ള ഗൃഹ്യശില്പങ്ങൾ.
ആരായിരുന്നു, സാങ്കേതിക ഉപദേ
ഷ്ടാക്കൾ?
'അനുഭവസമ്പന്നരായ മേസ്തിരിമാർ
ലാറി ബേക്കറ�ോട�ൊപ്പം ജ�ോലി ചെയ്തി
രുന്ന കുറച്ചുപേർ പിന്നീട് എന്നോട�ൊ
പ്പം ചേർന്നു. ഓടുവെച്ചുള്ള മേൽക്കൂര
വാർപ്പിൽ അവർ വിദഗ്ദ്ധരായിരുന്നു.
ഇതിനിടെ ബേക്കറുമായും പലവട്ടം
സംസാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, ഞങ്ങളുടേ
ത് വ്യത്യസ്ത ശൈലിയായിരുന്നു.

എം.വി. ദേവൻ പ�ോർട്രെയിറ്റ്: പി.വി. നന്ദൻ

''എലിവേഷനിൽ വച്ചായിരുന്നു
ആദ്യം എന്റെ ദൗത്യം. മുണ്ടും ഷർട്ടു
മിട്ട മലയാളി സായിപ്പിന്റെ ത�ൊപ്പി
വയ്ക്കുന്നതുപ�ോലെയായിരുന്നു അത്.
അതുക�ൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് പ്ലാനിൽതന്നെ
തുടക്കം കുറിക്കേണ്ടിവന്നു. ആദ്യം
ച�ൊക്ലിയിലെ സ്വന്തം വീട്ടിലായിരുന്നു
പരീക്ഷണം. ചെറിയ മ�ോഡിഫിക്കേ
ഷൻ.''
കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി
നൂറ്റമ്പത�ോളം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർ
ണ്ണമുള്ള ചെറിയ വീട് തീർക്കുമ്പോഴും
പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ ലക്ഷത്തിന്റെ
സൗധങ്ങൾ രൂപകല്പന ചെയ്യുമ്പോഴും
അത് എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഭാഗമായി
മാറുന്നതായി എനിക്കനുഭവപ്പെടാറു
ണ്ട്. ദേവന്റെ വാക്കുകളിൽ മമതയുടെ

നനവ്.
അപ്പോൾ, ദേവന് കേരള ലളിതക
ലാ അക്കാദമി ഫെല്ലോഷിപ്പ് സമ്മാ
നിച്ച യ�ോഗത്തിൽ വി. കെ. എൻ
സ്വന്ത ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞത�ോർക്കു
കയായിരുന്നു ഞാൻ. ''ഗദ്യം വായി
ച്ചാൽ ഇവന്റെ ക്ഷേത്രം സാഹിത്യമാ
ണെന്നും ചിത്രം കണ്ടാൽ ആ പണി
മതിയെന്നും ജനത്തിനു ത�ോന്നും.
അതാണ് ദേവന്റെ ജീനിയസ്. ബഹു
മുഖപ്രതിഭ... എം.വി. ദേവൻ എന്ന
മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നില്ല.
പണ്ടാര�ോ പറഞ്ഞില്ലേ, 'ഇതാ ഒരു
മനുഷ്യൻ' എന്ന്. ഈ വിദ്വാനെ ഉദ്ദേ
ശിച്ചാണ്.''
(പുന:പ്രസിദ്ധീകരണം)
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നാം അത്രയ�ൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത
ഒരു കാര്യമാണ്. കണ്ണിൽപെട്ടിട്ടും,
പലപ്പോഴും ഒരു ഞ�ൊടിയിടനേ
രം നമ്മെ തടഞ്ഞുനിർത്തിയിട്ടും,
അത�ൊരു ഗൗരവപ്പെട്ട സംഗതിയായി
നാം കണക്കാക്കാറില്ല. ഞാനീ പറയു
ന്നത് ഒഴിഞ്ഞ പീടികകളുടെ ചുമരുക
ളിലും നാട്ടുമ്പുറത്തെ കന്മതിലുകളിലും,
വിദ്യാർത്ഥികൾ താമസിക്കുന്ന ഹ�ോ
സ്റ്റലുകളിലെ കുളിമുറിച്ചുമരുകളിലും
മറ്റും കാണാറുള്ള ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചാ
ണ്. ആരുമാരും തിരിഞ്ഞുന�ോക്കാതെ,
ആർക്കുമാർക്കും പേരും പെരുമയും
നേടിക്കൊടുക്കാതെ അവ അംഗീകരി
യ്ക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കൂട്ടം കലാകാരന്മാരു
ടെ ആത്മപ്രതിബിംബങ്ങളായി കാല
പ്രവാഹത്തിൽ മങ്ങിമറഞ്ഞുപ�ോകുന്നു.
പലപ്പോഴും അത്തരം ചിത്രങ്ങൾക്കു
ത്തരവാദികളായ മനുഷ്യന്മാർതന്നെ
തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളെ വീണ്ടുവിചാര
ത്തോടെ സമീപിക്കാറുണ്ടോ എന്നു
സംശയമാണ്.
ഇത്തരം ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു പാര
മ്പര്യവും ചരിത്രവുമുണ്ട്. അവയുടെ
കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പല ചിത്രങ്ങളും
ല�ോകപ്രശസ്തങ്ങളാണ്. മാത്രമ�ോ,
അവയിൽ ചിലതു മനുഷ്യമഹത്വത്തി
ന്റെ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളായിപ്പോലും കരു
തപ്പെടുന്നു. കണ്ടുകിട്ടിയേടത്തോളം
തെളിവുവെച്ചു ന�ോക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ
വംശത്തിനുള്ള പഴമതന്നെയുണ്ട് നല്ല
ഡ്രോയിങ്ങുകൾക്കും. ആദിമമനുഷ്യരു
ടെ താവളപ്പുരകളായിരുന്ന അൾത്താ
മറ (സ്പെയിൻ) ലാസ്ത്വ (തെക്കൻ
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ഫ്രാൻസ് ) എന്നീ ഗുഹകളിലെ
ചുമർച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം
ക�ൊല്ലത്തിലേറെ പഴക്കമുണ്ടെന്ന്
കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഡ്രോ
യിങ്ങുകളാവട്ടെ വരകളുടെ വൈദഗ്ദ്യം,
ആയം, ഒഴുക്ക്, ചടുലത എന്നിവയിൽ
മറ്റേതു കാലത്തെ ഡ്രോയിങ്ങുകള�ോടും
കിടപിടിക്കാൻ പ�ോകുന്നതുമാണ്.
വെളിച്ചവും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാത്ത
ഗുഹയ്ക്കകത്തു പരുക്കൻ പാറപ്പുറത്ത്
പാറക്കഷണങ്ങള�ോ എല്ലിൻതുണ്ടുക
ള�ൊ ഉപയ�ോഗിച്ചു ക�ോറിവരച്ച ഈ
ചിത്രങ്ങൾ ഇന്നത്തെ തലമുറക്കാരെ
അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതിൽ എന്തുണ്ട്
അസാധാരണത? (മാനിന്റെ തലകൾ
ന�ോക്കുക) പലപ്പോഴും ചാഞ്ഞും
ചരിഞ്ഞും നിലത്തുകിടന്നും വേണ്ടി
വന്നിരിക്കും ഇതു വരയുക. പിന്നെ
ഇന്നത്തെ പ്പോലെ മൃഗങ്ങളെയ�ോ
മനുഷ്യരെയ�ോ മാതൃകയാക്കിയിരുത്തി
ഇഷ്ടം പ�ോലെ സ്കെച്ചുചെയ്യാനുള്ള
സൗകര്യവും അന്നുണ്ടാകാൻ വയ്യ.
ഒരു ന�ോക്കു കാണുക. പാറയിൽ
ക�ൊത്തിവെച്ചതുപ�ോലെ ആ ചിത്രം
മനസ്സിൽ പതിയുക. അതു പിന്നീടു
ഗുഹയ്ക്കകത്തുവന്നു ക�ോറിവെയ്ക്കുക.
എന്നിട്ടുളവായതാണ് ആ കലാസൃഷ്ടി
കൾ. വസ്തുക്കളുടെ ശരീരപ്രകൃതിയിൽ
മാത്രമല്ല, നില്പിലും നടപ്പിലും ഓട്ട
ത്തിലും ഉളവാകുന്ന ചലനങ്ങളിലും
ഭാവപരിണാമങ്ങളിലും ദത്തശ്രദ്ധരും
അത�ോർമ്മിയ്ക്കുന്നതിൽ അസാധാര
ണമായ മിടുക്കുള്ളവരുമായിരുന്നു ആ
കലാകാരന്മാർ. ഓർമ്മശക്തിക്ക് ഇത്ര

സെയിന്റ് ജ�ോണും ഡ്രാഗണും. റഫേലിന്റെ ചിത്രം

യധികം പ്രാധാന്യം ക�ൊ
ടുത്തതുക�ൊണ്ടാവണം,
അക്കാലത്തെ ചിത്രങ്ങൾ
അധികവും മൃഗങ്ങളുടെ
യ�ോ വസ്തുക്കളുടെയ�ോ
യഥാതഥമായ ചിത്രീകര
ണത്തിലുമേറെ മനസ്സിൽ
പതിയുന്ന ഭാവങ്ങളെ
പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിൽ
മുന്തിനില്ക്കുന്നത്.
ആദിമമനുഷ്യന്റെ
കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ്
ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാ
രത്തിന്റെയും തുടക്കകാ
ലംവരെ ഒര�ൊഴിഞ്ഞ
വെളിമ്പ്രദേശമാണ് കലാ
ചരിത്രത്തിൽ. ഒന്നിനെപ്പ
റ്റിയും ആർക്കും ഒരെത്തും

പിടിയുമില്ല. ഈജിപ്തുകാരാകട്ടെ ചിത്ര
കലയിലുമധികം ക�ൊത്തുപണികളി
ലും ഭവനനിർമ്മാണത്തിലുമായിരുന്നു
മിടുക്കന്മാർ. അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ
ഇന്നും തെളിവായിക്കിടക്കുന്നുമുണ്ട്..
അവർ ചിത്രങ്ങൾ വരഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നല്ല.
വളരെയുണ്ട്. പക്ഷേ അവ ഡ്രോയിങ്ങി
ലുമധികം വർണ്ണത്തിന് പ്രാധാന്യം
ക�ൊടുത്തിട്ടുള്ളവയാണ്. ഇന്ത്യൻ
ചിത്രകലയുടെ സ്വഭാവവും ഏറെക്കുറെ
ഇതാകുന്നു. വരകൾ ഒരു വസ്തുവിന്റെ
ഉണ്മയെ പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല
ഇന്ത്യൻ ചിത്രങ്ങളിൽ. മറിച്ച്, അവ
അവയുടേതായ ഒഴുക്ക്, ജീവൻ, താള
ക്രമം എന്നിവയ്ക്കുവേണ്ടി നില ക�ൊള്ളു
ന്നു. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നിരവധി
നൂറ്റാണ്ടുകള�ോളം ഇടതടവില്ലാതെ
പൂവിട്ടുനിന്ന ചൈനയുടെ ചിത്രകലയെ

പ്പറ്റിയാണ്. അവരുടെ വരകൾക്കുമുണ്ട്
ഒരു സവിശേഷത.
ബ്രഷുകൾക�ൊണ്ടു വരയിടുന്നതിലാ
ണ് അവർക്കു സാമർത്ഥ്യം. കാറ്റിലാടു
ന്ന മുള എന്ന ചിത്രം തന്നെ ന�ോക്കുക.
എന്തത്ഭുതകരമായ കൈവഴക്കവും
പരിശീലനസമ്പന്നമായ ഉച്ചശൃംഖ
ലത്വവുമാണ്! ഓര�ോ ബ്രഷ് വലിയും
ഓര�ോ ഇല എന്ന കണക്കാണ് പണി
ത്തരം. എല്ലാം കുറിയ്ക്കു ക�ൊള്ളുന്നു. ഈ
വൃത്തിയും വടിവും ചൈനക്കാരന്റെ
ബ്രഷിനുമാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ.
ഗ്രീക്കോ-റ�ോമൻ സംസ്കാരത്തിൽ
കല സമ്പന്നമായതു വരയിലൂടെയല്ല,
ശില്പങ്ങളിലൂടെയാണ്. മാർബിളുകളി
ലും കരിങ്കല്ലിലും സ്ത്രീപുരുഷാകാരങ്ങളും
ദൈവപ്രതിമകളും ക�ൊത്തിയെടുക്കു
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ന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഫാഷൻ.
എന്നാൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
ഇറ്റലി കേന്ദ്രമായി ആഞ്ഞടിച്ചുതു
ടങ്ങിയ നവ�ോത്ഥാനത്തിന്റെ തി
രപ്പുറപ്പാട�ോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം
തലകീഴായി മറിഞ്ഞു. പ്രതിമാനിർമ്മാ
ണത്തിലും പെയിന്റിങ്ങിലും ഡ്രോയി
ങ്ങിലും ഒന്നുപ�ോലെ ആചാര്യന്മാരായ
ലിയനാർഡ�ോ ഡാവിഞ്ചി, മൈക്കലാ
ഞ്ചല�ോ റഫേൽ, തിത്യൻ തുടങ്ങിയ
വരുടെ കാലഘട്ടമാണിത്. പരുക്കൻ
പാറപ്പുറത്ത് അതിലും കരുത്തുറ്റ
പാറപ്പൊളികൾക�ൊണ്ടോ എല്ലിൻതു
ണ്ടുക�ൊണ്ടോ വേണമെന്നില്ല ചിത്രം
വരയാനെന്നു വന്നു. കടലാസും ത�ോലും
മുട്ടയുടെ വെള്ളയ�ോ സ്റ്റാർച്ചോ തേച്ചു
പിടിപ്പിച്ച് ഒഴുക്കനാക്കിയതിന്നുശേഷം
അവയ്ക്കുമേൽ 'സില്വർപ�ോയന്റ്, കരിക്ക
ഷണം, ബ്രഷ് എന്നിവ ക�ൊണ്ടായി
ചിത്രം വര. ലിയനാർഡ�ോവിന്റെയും
മറ്റും സില്വർ പ�ോയന്റ് സ്കെച്ചുകൾ
ഇന്നും അത്ഭുതസമ്മിശ്രമായ ഒരു
വികാരവായ്പ�ോടെയല്ലാതെ കണ്ടുനി
ല്ക്കാൻ വയ്യ. അത്ര സൂക്ഷ്മമാണതിലെ
പ്രയ�ോഗങ്ങൾ. നേർത്തതും എന്നാൽ
ദൃഢവുമായ വരകൾ, ഒന്നിന�ൊന്നു
പുറകെ തടിച്ചുകൂടി നിഴലും വെളിച്ചവും
കാണിച്ചു പദാർത്ഥത്തിന്റെ കടുപ്പവും
കനവും എള്ളിട കളയാതെ ഉരുത്തി
രിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന അത്തരം സ്കെച്ചുകൾ
നവ�ോത്ഥാനദശയിലെ പ്രത്യേകതയാ
യിരുന്നു. ('കൈകൾ' ന�ോക്കുക). മൈ
ക്കലാഞ്ചല�ോവും ഇക്കാര്യത്തില�ൊട്ടും
പിന്നോക്കമല്ല. ശരീരാവയവങ്ങൾ
ഓര�ോന്നും (ലിബ്യയൻ സിബ്യലിന്നു
ള്ള സ്കെച്ച് ) കടഞ്ഞെടുത്തതുപ�ോ
ലെയാണ് വരഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രകാരനിലും കൂടുതൽ പ്രതിമാശില്പി
യായിരുന്ന മൈക്കലിൽനിന്നും നമുക്ക്
പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതുതന്നെ ഇത്.
റഫേലും തിത്യനും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ
പ്രചാരകന്മാരായിരുന്നു. തന്നിമിത്തം
അവരുടെ പെയിന്റിങ്ങിലെന്നല്ല
ഡ്രോയിങ്ങിലും വരയുടെ ദൃഢതയിലും
ഊർജ്ജസ്വലതയിലും കവിഞ്ഞുനിൽ
ക്കുന്നത് ഓമനത്തമാണ്. സെയിൻ
ജ�ോണും ഡ്രാഗണും (റഫേൽ)
എന്ന ഡ്രോയിങ്ങുതന്നെ ന�ോക്കുക.
കുതിരയുടെയും യ�ോദ്ധാവിന്റെയും
ശരീരങ്ങൾ അഴകുള്ളതാക്കാനാണ്
അജയ്യമായ ശക്തി പ്രസരിക്കുന്നതാ
യി (ഡിലാക്രോയിയുടെ അറബിയും
കുതിരയും സിംഹവുമായി താരതമ്യം
ചെയ്യുക) കാണിക്കാനല്ല, ശ്രമിച്ചിട്ടു
ള്ളത്. വികാരാഭാസത്തിന്റെ പ്രവാ
ചകനാണ് റഫേൽ. ഈ പാരമ്പര്യം
അദ്ദേഹത്തിന്റെ താവഴിയിൽനിന്ന്
ഇറങ്ങി ഒരുപാടു കലാകാരന്മാരെ
ദുർബലരാക്കിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ എടു
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ഡാവിഞ്ചിയുടെ ഒരു പഠന ഡ്രോയിങ്ങ്

ത്തുപറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. തിത്യന്റെ
കാര്യം ഇതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്.
സൗന്ദര്യം വേണമെന്നെല്ലാതെ അതു
ഭാവത്തെയ�ോ പ്രയ�ോഗനൈപുണിയെ
യ�ോ നിരാകരിച്ചാവണമെന്ന പിടി
വാശിയില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്.
'ഫലസമൃദ്ധി' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂ
ടെ മാസ്മരസൗന്ദര്യത്തെ സാക്ഷാത്ക
രിച്ച ബ�ൊത്തിസെല്ലിയുടെ ക�ൊച്ച
നുജനാണ് തിത്യൻ ('ഒരു സ്ത്രീയുടെ
മുഖം'). സൗന്ദര്യത്തിന് സൗന്ദര്യമുണ്ട്.
നല്ല ഘനമാനങ്ങൾ ത�ോന്നിക്കുന്ന
ഉയിരുള്ള വരകളുണ്ട്. ഒരു തറവാട്ടമ്മ
യുടെ അന്തസ്സും സ്നേഹാനുകമ്പയും
സ്ഫുരിക്കുന്നതാണ് ആ മുഖം.
പ�ൊള്ളായില�ോവിന്റെ ആദാമിൽ
ഒരു പുരുഷന് അസൂയപ്പെടാനുള്ള
വകയെല്ലാമുണ്ട്. കനത്തുരുണ്ട മാറിടം.
ഒത്ത പ�ൊക്കം. ദയനീയവസ്ഥയിൽ
ദൈവത്തെത്തേടിയുഴറുന്ന ദൃഷ്ടി. കായി
കാധ്വാനം ക�ൊണ്ടു മെഴുക്കിട്ട ആകാ
രസൗഷ്ടവം. എന്തിന്, ആകെക്കൂടെ
യുള്ള ആ നില്പിനുതന്നെ എന്തൊരു
ചന്തമാണ്!
വാർദ്ധക്യസഹജമായ ക്ഷീണം,
ജീവിതക്ലേശം, ദൈന്യം, മരണമെന്ന
നവാതിഥിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള
പാരവശ്യം, ('അമ്മ'യുടെ മരണത്തി
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ന്നല്പം നാളുകൾമുമ്പ് വരഞ്ഞതാണീ
ചിത്രം) ഇതെല്ലാം മൂർത്തരൂപം
പൂണ്ടതാണ് ഡ്യൂററുടെ അമ്മ. അല്പം
അസ്വഭാവികമെങ്കിലും ആ കണ്ണുക
ളിൽ കൂടുക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഭാവഭാവാ
ന്തരങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ മറ്റേത്
ഉപാധികളും അശക്തങ്ങളായിരിക്കും.
ഭാഷയ്ക്കുപ�ോലും എത്തിന�ോക്കാനരുതാ
ത്ത ഒരു കയമാണത്.
പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച
ഏറ്റവും നർമ്മബ�ോധമുള്ള ചിത്രകാ
രനായിരുന്നു ബ്രൂഗൽ ദി എൽഡർ.
(സ്വന്തം മുഖചിത്രവും സംരക്ഷകനും)
ചിരിക്കാനുള്ള വക എവിടെ കണ്ടാലും
പകർത്തുന്നതിൽ മിടുക്കനായിരുന്നു
ഈ കലാകാരൻ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ
പെയിന്റിങ്ങുകളിലും ഇതേ നിലപാടു
തന്നെ വ്യക്തമായിക്കാണാം.
പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അതുല്യ
ന്മാരായ കലാകാരന്മാരിൽ റമ്പ്രാണ്ടും
റൂബെൻസും ഡിലാക്രോയിയും ആരാരു
മുൻപിലെന്നു മത്സരിക്കുകയാണ്.
എന്നാലും റംബ്രാന്റിന്റെ വരകൾക്കുള്ള
ശക്തി, ഊർജ്ജസ്വലത, സ്വച്ഛന്ദത
എന്നിവ മറ്റാർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല.
(സസ്കിയയും കുഞ്ഞും, സിംഹം)
നിഴലും വെളിച്ചവുമുപയ�ോഗിച്ചു
വസ്തുക്കളുടെ ഘനമാനങ്ങൾ മുഴപ്പിച്ചു

കാണിക്കുന്നതിലുള്ള കരുത്തിലും
ചില പ്രത്യേകതരം പ്രകാശാവരണ
ത്തിലൂടെ വസ്തുക്കൾക്കു ഗാംഭീര്യവും
ചിലപ്പോൾ ഐതിഹാസികമായ ഒരു
നിഗൂഢതയും അരുളാനുള്ള കഴിവിലും
റംബ്രാണ്ടിനു തുല്യൻ റംബ്രാണ്ടുതന്നെ.
ശിശുത്വത്തിന്റെ നൈർമല്യം, വരാനി
രിക്കുന്ന കാലങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാനിരി
ക്കുന്ന യാതനകളെപ്പറ്റിയുള്ള ക്രാന്തദർ
ശിത്വം, എല്ലാറ്റിനുമുപരി വേദനയുടെ
ഉപാസക്ത്വം എന്നിവ മുറ്റിനിൽക്കുന്ന
താണ് കുഞ്ഞേശുവിന്റെ ഓമനത്തം
തുളുമ്പുന്ന സ്കെച്ച് (റൂബെൻസ് ).
ഓമനത്തത്തെപ്പറ്റി എടുത്തുപറയാൻ
കാരണമുണ്ട്. ആ തലമുറയിലെ ഏറ്റവും
സുന്ദരങ്ങളായ മനുഷ്യാകരങ്ങളുടെ
ചിത്രകാരൻ (കുരിശുയർത്തുന്നു) റൂബൻ
സാണ്.
ഡെലാക്രോയിക്ക് റംബ്രാണ്ടിന്റെ
വരകൾക്കുള്ള ലാളിത്യമ�ോ, വൈശദ്യ
മ�ോ, ഉരുക്കിന്റെ ശക്തിയ�ോ ഇല്ലെങ്കി
ലും വികാരത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണില്ലാ
ത്ത പരാക്രമത്തെ വിചാരധാരയ്ക്കൊപ്പം
ക്ഷണത്തിൽ പകർത്തിവെക്കാനുള്ള

പാടവമുണ്ട് (അറബിയും കുതിരയും
സിംഹവും). നാടകീയമായ ഒരു ചല
നവിശേഷം, കാഴ്ചക്കാരന്റെ സിരാപ
ടലങ്ങളിലേക്കു കുത്തിക്കയറുന്ന ഒരു
ചലനവിശേസഹം ദ്യോതിപ്പിക്കാൻ
സ്മർത്ഥനാണ് ഡിലാക�ോയിയെന്ന്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുതിരയും ചുഴലിക്കാ
റ്റും എന്ന ചിത്രം കണ്ടവര�ോട് പറയേ
ണ്ട ആവശ്യമില്ല.
പ്രകൃതിയെ പകർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റ
വുമധികം രേഖാലാളിത്യവും സ്വച്ഛന്ദത
യും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാചാര്യനാണ്
ക്ലോഡ് ല�ൊറെൻ (പ്രകൃതിചിത്രം).
ക�ോററ്റിന്റെയും ഡെഗാസിന്റെയും സ്ത്രീ
സ്കെച്ചുകൾ വിഭിന്നസ്വഭാവാവിഷ്ക
രണത്തിന്നും രേഖാസമ്പ്രദായത്തിനും
തെളിവുകളാണ്. ഒന്നാമത്തേതു കനത്തു
തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാ
ണ്. (ഫ്ള�ോറൻസുകാരി) മുഖത്ത് ഗൗര
വമേയുള്ളൂ. കണ്ണില�ോ, ഒരു വിലവെക്കാ
ത്ത മട്ടും. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തേതാകട്ടെ
(ഹെട്ടൽ മദാമ്മ) അടക്കവുമ�ൊതുക്കവുമു
ള്ള ഒരു വീട്ടമ്മയാണ്. ചിന്താധീനയായ
ഒരു സുന്ദരി.

ശരീരാവയവങ്ങളുടെ ആക്കത്തൂ
ക്കമ�ൊപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ താജ്മഹൽ
പണിയുന്നതിൽ മിടുക്കനാണ്
ഇൻഗ്രസ്. (പതനത്തിനുമുൻപ് )
റൂബൻസ�ോളം മുഴുപ്പുള്ള അവയവങ്ങള�ോ
ദൃഢതയുള്ള ശരീരമ�ോ മാംസപ്പുളപ്പോ
ഇല്ലെങ്കിലും ഇൻഗ്രസ്സിന്റെ പാത്രങ്ങൾ
ക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത ഒഴുക്കും അംഗ�ോപാം
ഗഘടനയിൽ ദേവതകൾക്കുമാത്രമുള്ള
ഒര�ൊത്തിരിപ്പും ഉണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ
പാപഫലം തിന്നുന്നതിനുമുൻപ്
ആദവും ഹവ്വയും ഇവ്വണ്ണമേ ആയിക്കൂടൂ
എന്നാവാം ധ്വനി.
പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്നുശേഷവും
പടിഞ്ഞാറൻ നാടുകളിലെന്നല്ല ല�ോക
ത്തിലെവിടെയും പ്രതിഭാശാലികളായ
കലാകാരന്മാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ
കരുത്തുറ്റ ഡ്രോയിങ്ങുകളുമുണ്ട്.
'ആധുനിക ചിത്രകലയുടെ വഴിത്താര
യിലൂടെ ഒരു പുതിയ മേഖലയിലേക്ക്
കടന്ന ചരിത്രമാണവയ്ക്കുള്ളതെന്നതി
നാൽ പിന്നീട�ൊരിക്കലാവാം അവയു
മായി പരിചയപ്പെടൽ.

ദേവാങ്കണ സായന്തനം

കെ.സി.എസ്. പണിക്കരുടെ സ്മരണ ദിനവും എം.വി.ദേവന് ജന്മദിനവുമായ ജനുവരി 15 ന് "ദേവാങ്കണ സായന്തനം" എന്ന
പേരില് ആലുവ ചൂര്ണ്ണി മഠത്തില് എം.വി. ദേവന്റെ ഗൃഹപരിസരത്ത് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ഏകദിന ചിത്രകലാ
ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ന�ോവലിസ്റ്റ് കെ. വി. മ�ോഹന് കുമാര് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ടി.കലാധരൻ, സുരേഷ് കൂത്തുപറമ്പ്, വി.കെ. ജയൻ, ജീവൻലാൽ, സ്ജി സി. ആർ, ബിനുരാജ് കലാപീഠം, ജയേന്ദ്രൻ കളം,
അനു നെടുവന്നൂർ, രശ്മി ശ്രീധർ, ധന്യ എം.സി എന്നിവർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു.
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DECRYPTING THE
FOLK ART OF FLOOR
PATTERNS
C.M. Rajan

Dr. M. V. VISHNU NAMBOODIRI
As a scholarly intervention on Kalamezhuth,
a traditional ritual art forms of Kerala, this
study deals with concepts, myths, various
styles in practice and the social contexts
of Kalams in detail. This work showcases a
wide range of materials and interpretations
related to the ritual practice.

Kerala Lalithakala Akademi
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A HEREDITARY ART OF
KERALA - KALAMEZHUTHU
Dr. M. V. Vishnu Namboodiri,
Kerala Lalithakala Akademi
Thrissur
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Every village is a trove of folklore,
and the hamlets of Kerala are no
exception. Folkloristics, a branch of
Anthropology, studies art, music,
theatre, narratives and customs
and rituals of a rural folk to unravel
their socio-historical significance
and their significance in moulding
the lives and relationships of the
village folk. ‘ A HEREDITARY ART
OF KERALA - KALAMEZHUTHU’ by
Dr. M. V. Vishnu Namboodiri, an
eminent and proficient folklorist
from and of Kerala, is an earnest
attempt in this direction. The
book homes in on one of the
patrimonial arts of bucolic Kerala:
Kalamezhuthu, the delineation of
floor patterns or designs with
tinted dust, used either for the
worship of local deities or for the
exorcism of evil spirits.
The iridescent patterns (kalams)
are, in fact, an encoded language,
mythical and often ritualistic in its
signification. Vishnu Namboodiri,
in this eminently readable book,
earnestly essays to decode the
patterns to unearth their socio

Kalams are the picturisation of deities on the ground with different
colour powders. They have a connection with rituals, myths, beliefs,
etc. in the ritualistic milieu of Kerala history. This survey encapsulates the concept and practice of
Kalamezhuthu as a hereditary art.
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-historical and ethnic import. In the
process he delves deep into the
autochthonous systems of belief,
concept of deities, myths, customs,
and drama of rituals that inform
the creation of patterns. At the
same time, the author also looks
into the intricate interrelationship
of this patrimonial art with nature,
dwellings of the people involved,
and people at different levels in
the hierarchy of caste. The effort is
methodical as well as meticulous.
Patterns are myriad. A few of
them are secular, just decorative
but most are rite-related. Though
the decorative patterns get a
modest treatment in the eighth
chapter of the book, Vishnu
Namboodiri’s research has its main
focus on ritualistic and religious
patterns. Maybe, the author felt
that there was nothing much
rich to be unearthed in secular
designs. However, at the end of
the chapter he raises a serious
concern that alien styles of designs
are corrupting the Kerala style and
that eventually the indigenous style

may vanish forever. Considering
that unfortunate prospect, I think
this chapter, though modest in size,
is very significant in that it help us
distinguish Kerala’s indigenous style
of decorative patterns from the
alien styles.
The book progresses from a
detailed presentation of different
floor patterns to their socio
-religious-mythical underpinnings
and concludes with their aesthetic,
environmental and ethical
significance. Vishnu Namboodiri
doesn’t believe that art, ritualistic
or otherwise, exists in vacuum.
Art and architecture, for him, are
the manifestations of the cultural
life of a people. Thus, to unlock
the secret of a folk’s cultural
life, he painstakingly deciphers
and interprets its art. What is
remarkable is that, in the process
of interpretation, he doesn’t
attempt to build any macro-systems
of theory. From the material
the author has collected he has
constructed an essay of lucid
descriptions and explanations of

Bhagavathikkalam

കേരളീയ അനുഷ്ഠാ
നകലയെക്കുറിച്ചുള്ള
ആഴമേറിയ അന്വേഷ
ണങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ
പിടിച്ച ഗവേഷകനാ
യിരുന്നു ഡ�ോ. എം.വി.
വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി. അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ മരണാനന്ത
രം കേരള ലളിതകലാ
അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീക
രിച്ച 'കളമെഴുത്ത്, ഒരു
പൈതൃകകല' എന്ന പു
സ്തകത്തിന്റെ വായന.

Dr. M. V. Vishnu Namboodiri

the processes and performances
involved in the execution of
the floor-patterns. As the text
systematically proceeds from the
figures, the rituals, the myths to the
performers, we get a vivid insight
into the socio-cultural aspects
informing this art of delineation of
tinted patterns on floors.
The book is replete with visual
images. They complement the
descriptions excellently, since
they are appropriately juxtaposed
with them. In fact, we will not
find a single image irrelevant.
With the visuals, the book is an
indispensable one for folklorists,
and lovers of folk art.
As the book is an English
translation of Dr. M. V. Vishnu
Namboodiri’s ‘KALAMEZHUTTHU:
ORU PAITHRUKA KALA’ ( The Art
of Delineation of Floor Pattern: A
Patrimonial Art), I would like to say
that it leaves you little frustrated
as it has been casually proof-read
and edited. But, brushing that aside,
the book is a treat for lovers of
folklore.
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സൗന്ദര്യവിചാരം 25
കലാ-സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര സങ്കൽപനങ്ങളുടെ ചുരുക്കെഴുത്ത്
kottembram@gmail.com

സുധീഷ് ക�ോട്ടേമ്പ്രം

കലാസ്വാദനമെന്നത്
ഓര�ോ മനുഷ്യരുടെയും
ബൗദ്ധികമ�ോ ഭാവനാ
ത്മകമ�ോ ആയ നിർവ്വഹ
ണശേഷിയുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. റെയ്മണ്ട്
വില്യംസ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന
തുപ�ോലെ സംവേദനത്വം
അടിസ്ഥാനപരമായി വ്യ
ക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ
സാമൂഹികവത്കരണമാ
ണ് എന്നും, മറ്റൊരർത്ഥ
ത്തിൽ സാമൂഹികഗുണ
ങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ
വിനിയ�ോഗമാണന്നും
പറയാം.
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സംവേദനശക്തി
(sensibility)

കഥയറിയാതെ ആട്ടം കാണുക എന്ന
ച�ൊല്ല് മലയാളസംസ്കാരത്തിലുണ്ട്.
കഥ അറിയാതെ ആട്ടം കാണുന്ന
തിലുള്ള അജ്ഞാനത്തെയും കഥ
അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആട്ടം ആസ്വ
ദിക്കാം എന്ന ആനുകൂല്യവും ഈ
ച�ൊല്ല് ഒരേപ�ോലെ സ്പർശിക്കുന്നു.
സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നാട്ടുവ
ഴക്കങ്ങളിലാവാം ഈ ച�ൊല്ല് പല
പ്പോഴും പ്രയ�ോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുക.
എങ്കിലും കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
ഉരുവം ക�ൊണ്ട ഒരു പ്രയ�ോഗം എന്ന
നിലയിൽ ''കഥയറിയാതെയുള്ള
ആട്ടം കാണൽ'' കലാസ്വാദനത്തിന്
ശിക്ഷണം ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന പ്രസ
ക്തമായ ച�ോദ്യത്തെയും സംവഹിക്കു
ന്നു. ജനകീയ സിനിമാ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
നാട്ടുകവലകളിൽ 'ആർട്ട് സിനിമകൾ'
പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്തുണ്ടായ
ഒരു തമാശക്കഥ ഇങ്ങനെയാണ്: ഒരു
മനുഷ്യൻ ആലസ്യത്തോടെയും ദു:ഖ
ത്തോടെയും ഇരിക്കുന്ന ഷ�ോട്ടുകളാണ്
ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്ന സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന
ത്. ആ ദൃശ്യത്തെ സാക്ഷരകാണികൾ
അസ്തിത്വദു:ഖത്തിന്റെയും ദാർശനിക
വിഷാദത്തിന്റെയും പ്രതിഫലനമായി
വ്യാഖ്യാനിച്ചു. എന്നാൽ നാട്ടിൻപുറ
ത്തെ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ
പ്രതികരിച്ചത് ''അയാൾക്ക് മടിയാ
യിട്ടാണ് '' എന്നാണ്. ദാർശനിക
വിഷാദം മടിയായി കാണാനാണ്
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തന്റെ ദൃശ്യാവബ�ോധം അനുവദിക്കു
ന്നത് എന്നാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ചാ
നുഭവം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. കാഴ്ചയ്ക്ക്
എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ രണ്ടു പക്ഷമുണ്ടാ
വാം. നിരവധി ക�ോണുകളിലേക്ക്
നീട്ടിയെടുക്കാവുന്ന കാഴ്ചയുടെ സാധ്യ
തയും അതുതന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു
കാര്യം ഉറപ്പാണ്. കലാസ്വാദനമെന്ന
ത് ഓര�ോ മനുഷ്യരുടെയും ബൗദ്ധിക
മ�ോ ഭാവനാത്മകമ�ോ ആയ നിർവ്വഹ
ണശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
എന്നതാണത്. അഥാവാ കലാസ്വാ
ദനം ആത്യന്തിമായി ആസ്വദിക്കുന്ന
ആളിന്റെ സംവേദനശക്തിയുമായി
കൈക�ോർത്തിരിക്കുന്നു.
ഒരുപടി കൂടി കടന്നാല�ോചിച്ചാൽ
'കഥയറിയാതെ ആട്ടം കാണുക' എന്ന
ച�ൊല്ലിൽ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രപശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ ജാതീയമായ അയിത്തം
കൂടി ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെന്ന് കാണാം.
കാരണം ക്ഷേത്രകലകൾ ആസ്വദി
ക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവരായി കണക്കാ
ക്കപ്പെട്ടത് ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
നിൽക്കുന്ന ജാതിസമൂഹങ്ങളായിരുന്നു.
ക്ഷേത്രപ്രവേശനമില്ലാത്ത ജനവിഭാഗ
ങ്ങൾക്ക് അതിനാൽ തന്നെ ക്ഷേത്രക
ലകളിലും പ്രാവീണ്യം നേടുക എന്നത്
അസാധ്യമായിരുന്നു. ഉന്നതകലയുടെ
(ഹൈ ആർട്ട് ) ഉപരിവർഗ നാട്യം
പലപ്പോഴും ആധുനികകല വരെയും
നീളുന്ന ജാത്യാധികാരവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്ന് ദൃശ്യക
ലകളെ സംബന്ധിച്ചും സംഗതമായ

കാര്യമാണ്. സംസ്കൃതചിത്തരാവുക
എന്നതായിരുന്നു ആധുനികപൂർവ്വ
മലയാളത്തിലെ കലാസ്വാദനത്തിന്റെ
ആദ്യപടി. ആധുനിക കലയും മറ്റൊരു
തരത്തിൽ സാക്ഷരകാണിയെ ആണ്
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. തദ്ദേശീയമായ
വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെ
ങ്കിലും കല സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതും
ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഏറെക്കുറേ
ഉപരിവർഗ മേഖലകളിലാണ് എന്ന്
വ്യക്തമാണ്. കരകൗശലപ്പണികളിലാ
ണ് ജാതിശ്രേണികളിൽ താഴ്ന്നതെന്ന്
കരുതപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ വിന്യ
സിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. അത് വിപുലമായ
ആല�ോചനകൾ വേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു
വിഷയമാണ്.
എന്താണ് സംവേദനശക്തി?
അഥവാ ഏസ്തെറ്റിക് സെൻസിബി
ലിറ്റി? അവബ�ോധ (സെൻസ് )
വുമായും, വിവേകപൂർവ്വ(സെൻസി
ബിൾ) വുമായും ചാർച്ചയുള്ള പദമാണ്
സംവേദനക്ഷമത (സെൻസിബിലിറ്റി).
അതിവികാരം അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മ
സംവേദനത്വം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ

ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ
കലാകൃതി പ�ോലും മനസ്സി
ലാക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും
സംവേദനക്ഷമത അനുവ
ദിക്കുന്നു. അത�ൊരുപക്ഷേ
യുക്തി-യുക്തമായ വിശക
ലനത്തെ റദ്ദുചെയ്തേക്കാം.
ഒരുപക്ഷേ യുക്തിക്ക്
അതീതമായി കലയെ
കാണാനും ആസ്വദിക്കുവ
നുമുള്ള അടിസ്ഥാന പാഠാ
വലിയാണ് സംവേദനക്ഷമ
തയിലൂടെ സഹൃദയർക്ക്
ലഭിക്കുന്നത്. ഭാവുകത്വരൂ
പീകരണമാണ് സംവേദന
ക്ഷമതയുടെ കാതൽ.

പ്രയ�ോഗിച്ചുപ�ോരുന്ന ‘സെൻസിറ്റിവി
റ്റി’ എന്ന വാക്കും ത�ൊട്ടടുത്ത് തന്നെ
ഉണ്ട്. ബുദ്ധിപരതയുമായ�ോ ഇന്ദ്രിയ
പരതയുമായ�ോ ഉള്ള പ്രത്യക്ഷബന്ധം
ഈ വാക്കുകൾക്കുണ്ട്. അടിസ്ഥാന
പരമായി വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ
സാമൂഹികവത്കരണമാണ് സംവേദ
നത്വം എന്നും, മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ സാ
മൂഹികഗുണങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ
വിനിയ�ോഗമാണതെന്നും റെയ്മണ്ട്
വില്യംസ് തന്റെ പദസഞ്ചയത്തിൽ സൂ
ചിപ്പിക്കുന്നു (1976). സെൻസിബിലിറ്റി
വൈകാരികതയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടുകിട
ക്കുന്നു. ‘വിലപ്പെട്ട ആനന്ദമേ, ആഴത്തി
ലുള്ള ദുഖമേ’’ എന്ന് സംവേദനത്തെ
ല�ോറൻസ് സ്റ്റെർണി എന്ന ഐറിഷ്
ന�ോവലിസ്റ്റ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്
(1768). വികാരങ്ങൾക്കായി തുറന്നു
ക�ൊടുക്കപ്പെട്ട ബ�ോധം എന്നും വികാര
ങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന അനുഭവം
എന്നും വില്യംസ് സ്റ്റെർണിയെ
കൂട്ടുപിടിച്ചുക�ൊണ്ട് സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
ഒരു കലാകൃത്തിന്റെ സംവേദനത്വം
എന്നത് തന്റെയും അപരന്റെയും ബ�ോ

ക�ോവിഡ് 19 ആസ്പദമാക്കി തിരുവനന്തപുരം മാർഗി കഥകളി ട്രൂപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച കഥകളി (ചിത്രം: ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് )
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ധമണ്ഢലത്തെ പുൽകുന്ന, തന്റെയും
അപരന്റെയും വൈകാരിക മണ്ഢ
ലത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന, തന്റെയും
അപരന്റെയും ബൗദ്ധികഭാവന
യാണെന്ന് പറയാം. എന്തെങ്കിലും
വസ്തുവ�ോ പ്രകടനമ�ോ സംഭവമ�ോ
അറിയാനും അനുഭവിക്കാനുമുള്ള
കഴിവാണ് പ്രാഥമികാർത്ഥ
ത്തിൽ സംവേദനക്ഷമത. ഏറ്റവും
സങ്കീർണ്ണമായ കലാകൃതി പ�ോലും
മനസ്സിലാക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും
സംവേദനക്ഷമത അനുവദിക്കുന്നു.
അത�ൊരുപക്ഷേ യുക്തി-യുക്തമായ
വിശകലനത്തെ റദ്ദുചെയ്തേക്കാം.
ഒരുപക്ഷേ യുക്തിക്ക് അതീതമായി
കലയെ കാണാനും ആസ്വദിക്കുവനു
മുള്ള അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയാണ്
സംവേദനക്ഷമതയിലൂടെ ഒരു സഹൃ
ദയന് ലഭിക്കുന്നത്. ഭാവുകത്വരൂപീ
കരണമാണ് സംവേദനക്ഷമതയുടെ
കാതൽ.
കലാകൃത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട
ത്തോളം ഭാവുകത്വത്തെ മാറ്റിപണി
യലിലാണ് സംവേദനശക്തിയുടെ
പരീക്ഷണങ്ങൾ കുടിയിരിക്കുന്നത്.
ന�ോർവീജിയൻ ആർട്ടിസ്റ്റായ
എഡ്വേഡ് മങ്കിന്റെ പ്രശസ്തമായ
'നിലവിളി' (1893) പെയിന്റിംഗ്
എന്ന നിലയിലുള്ള സംവേദ
നാത്മകതയെ എങ്ങനെയാണ്
അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യുന്നത്
എന്ന് ന�ോക്കാം. സ്പാനിഷ് ഫ്ളൂ
പടര്ന്നുപിടിച്ച കാലത്താണ് മങ്ക്
സ്ക്രീം എന്ന ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത്.
ഒറ്റന�ോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഭീതിയെ
ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രചനയാ
യി ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നു.
അതിന് മങ്ക് ഉപയുക്തമാക്കിയിരി
ക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് പ്രചാരത്തിലു
ണ്ടായിരുന്ന യഥാതഥ ശൈലിയെ
മറികടന്നുക�ൊണ്ട് കട്ടിവരകളുടെയും
ചായത്തേപ്പിന്റെ അലക്ഷ്യപ്രയ�ോ
ഗത്തിലൂടെയുമാണ്. സ്ക്രീമിലെ
മനുഷ്യൻ മജ്ജയും മാംസവുമുള്ള
യഥാർത്ഥമനുഷ്യന്റെ തനിപ്പടമല്ല,
മറിച്ച് മനുഷ്യൻ എന്ന രൂപബ�ോ
ധത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമ്പോഴും
അത് മനുഷ്യരൂപത്തിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തെ മാത്രം ചികഞ്ഞെടുക്കു
ന്നു, തനിക്കുവേണ്ട ഭാവല�ോകത്തെ
മാത്രമെടുക്കുന്നു. ആ അന്തരീക്ഷം
ആവശ്യപ്പെടുന്ന അന്ത:സത്തയിൽ
മാത്രം രൂപത്തെ വിളക്കിച്ചേർക്കാൻ
മങ്ക് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ബ�ോധ്യം
വാസ്തവത്തിൽ ഭാവുകത്വത്തെക്കുറി
ച്ചുള്ള കലാകൃത്തിന്റെ സമീപനത്തെ
വെളിവാക്കുന്നതാണ്.
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പരിധികളില്ലാത്ത സാധ്യതകളിൽ
നിന്നാണ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു പുതിയ
ഭാവുകത്വം തിരയുന്നത്. അതിനയാ
ളെ സഹായിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേ
ചരിത്രമാവാം, വർത്തമാനമാവാം,
വരാനിരിക്കുന്ന ല�ോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
പ്രതീക്ഷകളാവാം. വാസ്തവികതയിൽ
നിന്ന് കുതറിപ്പോകാൻ വെമ്പുന്ന ഒരു
ഉണ്മ എല്ലാ കലാകൃതികളും സൂക്ഷിക്കു
ന്നുണ്ട്, അത് കല ചെയ്ത ആളിന്റെയും
അത് ആസ്വദിക്കുന്ന ആളിന്റെയും
സംവേദനമണ്ഢലത്തിലാവാം സന്ധി
ക്കുന്നത്. സൗന്ദര്യാധിഷ്ഠിത സംവേദ
Edvard Munch, The Scream, 1893.
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നക്ഷമത വിവിധ കലകളിൽ വിവിധ
സന്ദർഭങ്ങളിൽ വ്യതിരിക്തമായ
അനുഭവമാണ്. കഥകളിയിൽ ഒരു
കഥ ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിനായി
പിന്നണിയിൽ പദം പാടുന്നു. പദം
ആണ് അതിലെ സാഹിത്യം. ഈ
സാഹിത്യത്തിന് അനുബന്ധമായാ
ണ് നടൻ അത് ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ നടനം എന്ന കലാകൃത്തി
ന്റെ മന�ോധർമ്മ പ്രവൃത്തി, അയാളുടെ
ശരീരവും പ്രകടനവും സാഹിത്യ
ത്തിന്റെ അർത്ഥോല്പ്പന്നപരതയ്ക്ക്
അപ്പുറം പ�ോകാൻ ശേഷിയുള്ള

Shilpa Gupta, For, in Your Tongue, I Can Not Hide - 100 Jailed Poets

ഒന്നാണ്. അതിനാൽ പറയപ്പെട്ട
കഥയല്ല, ആടുന്നത്. അഥവാ ആട്ടം
മറ്റൊരു ഭാവനയെ സ്വയം നിർമ്മി
ക്കുന്നുണ്ട്. അത് അതിന്റെ മൂലകഥ
യുടെ മാത്രം പ്രകടനഭാഷ്യമല്ല എന്ന്
ചുരുക്കം. ഇങ്ങനെ നിരവധി അടരു
കളുള്ള പാഠം ഓര�ോ കലാവിഷ്കാര
ങ്ങളിലും ഉള്ളടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത്
ബഹുകേന്ദ്രങ്ങളുള്ള ഭാവല�ോകങ്ങളെ
സ്പർശിക്കുന്നു.
സമകാലിക കലയിലെ സംവേദന
ത്വം എന്നത് ആധുനികതയിൽ നിന്നും
പാടെ വിഭിന്നമായ ഭാവല�ോകങ്ങളെ
ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അത് പലപ്പോഴും
കലാകൃതിയ്ക്ക് അകത്തുമാത്രം സഞ്ചരി
ക്കുന്ന ഒരു ഭാവന അല്ല. മറിച്ച് കലാകൃ
തിയുടെ അരികുകളിലും പുറത്തേക്കും
സഞ്ചരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. പങ്കാളി
ത്തകലയുടെയും കലാവിന്യാസങ്ങളു
ടെയ�ോ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികതയുടെ
യ�ോ പ്രകരണത്തിൽ സംവേദനത്വം
ക്യാൻവാസിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട
കൃതിയെമാത്രം ഉന്നംവെക്കുന്നില്ല.
സമകാലിക കലയിലെ സംവേദ
നത്വം മറ്റുചിലപ്പോൾ നേരത്തേ
ചർച്ച ചെയ്ത യുക്തിക്ക് ബാഹ്യമായ
ഭാവനാബന്ധുത്വം എന്ന നിലവിട്ട്
യുക്തിയെ തന്നെ കൂടുതൽ വ്യവസ്ഥ
പ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാവാം. കാര്യകാരണ
ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
മാത്രം ആസ്വദിക്കാവുന്ന ഒരു

സമകാലിക
കലയിലെ സംവേദ
നത്വം എന്നത് ആധു
നികതയിൽ നിന്നും
പാടെ വിഭിന്നമായ
ഭാവല�ോകങ്ങളെ
ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അത്
പലപ്പോഴും കലാകൃ
തിയ്ക്ക് അകത്തുമാത്രം
സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു
ഭാവന അല്ല. മറിച്ച്
കലാകൃതിയുടെ അരി
കുകളിലും പുറത്തേക്കും
സഞ്ചരിക്കാൻ ക്ഷണി
ക്കുന്നു.

സംഭവം (ഇവന്റ് ) ആവാം അവിടെ
കല. മാറിയ ഭാവുകത്വത്തോട�ൊപ്പം
സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോ
ഴാവാം ഒരു കാണി നിരാശനാവുന്നത്.
അയാളിലെ കലാകുതുകിക്ക് പുതിയ
കല തൃപ്തമാവാതിരിക്കുന്നത്. ദൃശ്യകല
യിലെ സംവേദനത്വം കാഴ്ചാശീലത്തെ
ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഒറ്റപ്പെട്ട
ഒരു ചിത്രം നമ്മെ ഭാവുകത്വപരമായി
പുതുക്കണമെന്നില്ല. ആ ചിത്രത്തെ
ചരിത്രപരവും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരവും
സാമൂഹികവുമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ
വെച്ച് ഉരച്ചുന�ോക്കുമ്പോഴേ ഒരുപക്ഷേ
ആ കൃതിയുടെ ഭാവല�ോകം വെളിവാക്ക
പ്പെടുകയുള്ളൂ. സംവേദനശക്തി എന്നത്
നിരന്തരപ്രക്രിയയിലൂടെ സ്വായത്ത
മാവുന്ന ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും.

അധികവായനയ്ക്ക്
Baumgarten, Alexander Gottlieb. 1750.
Aesthetica. Vol. I. Frankfurt a. O.
Berleant, Arnold. 2010. Sensibility and
Sense: The Aesthetic Transformation
of the Human World. Exeter, UK:
Imprint Academic.
Kant, Immanuel. 1790. Critique of
Judgment.
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കർഷകസമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യമർപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്
കലാകാർ കേരള നടത്തിയ
'കതിരും കലയും' കലാസംഗമത്തിൽ നിന്ന്.
ദർബാർ ഹാൾ, ക�ൊച്ചി
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