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സുന്ദരകല—പാശ്ചാത്യവും
പൗരസ്ത്യവും
വികാരത്തിെന്റയും
നിരീക്ഷണത്തിെന്റ
യും സാേങ്കതികമായ
സേമ്മളനം മുേഖന
ഒരുത്തനിൽ വ്യക്തി
ഗതമല്ലാത്തതായ വി
കാരം ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചു് വൃ
ഷ്ടിെയ സമഷ്ടിേയാടു്
രഞ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ഉപ
കരിക്കുന്ന മാനുഷിക
ശക്തിയുെട ഭാവനാപ
ഗാൽസർത്തി
രമായ പ്രകടനമാണു് കല… േകൾക്കുകേയാ, വാ
യിക്കുകേയാ, കാണുകേയാ െചയ്യുേമ്പാൾ േനരി
ട്ടുള്ള യാെതാരു േപ്രരണയും ജനിപ്പിക്കാെത ഒരു
മനുഷ്യനിൽ േബാധാതീതമായ ആേന്ദാളനം ജനി
പ്പിക്കുകയാണു് കല െചയ്യുന്നതു്… ഈ േബാധാതീ
തമായ ആേന്ദാളനം ഈ വ്യക്തിഗതമല്ലാത്തതായ
വികാരം ജനിപ്പിക്കുന്നതിനു് േവണ്ട ശക്തികലയ്ക്കു്
നൽകുന്ന അതിെന്റ മൗലിക ഗുണത്തിനു് ലാവ
ണ്യം (beauty) എന്ന അപൂർണ്ണമായ സംജ്ഞ െകാ
ടുത്തിട്ടുണ്ടു്. ഇതിനു് താളം (rhythm)—അതായതു്,
ജീവൻ എന്നു വിളിച്ചുവരുന്നതും, അംഗവും അംഗ
വും തമ്മിലും അംഗവും സാകല്യവും തമ്മിലുള്ളതു
മായ െപാരുത്തം—എന്നു് േപരു െകാടുക്കുകയാ
ണു് കുേറക്കൂടി നല്ലതു്. ഈ വിവരണം പ്രസിദ്ധ
നായ ഇംഗ്ലീഷ് നാടക കർത്താവായ ഗാൽസർ
ത്തിയുെടയാണു്. ഈ േബാധനാതീതമായ ആേന്ദാ
ളനെത്ത, ഈ വ്യക്തിഗതമല്ലാത്തതായ വികാര
െത്ത, ഹിന്ദു ആലങ്കാരികന്മാർ രസം എന്നു വിളിച്ചു
വരുന്നു. “വാക്യം രസാത്മകം കാവ്യം” അതായതു്
കവി എന്നു ഭാരതീയ ആലങ്കാരികനായ വിശ്വനാ
ഥനും വിജ്ഞാനത്തിൽ (intellectual knowledge)
നിന്നും വ്യത്യാസമുള്ള ജ്ഞാനമാണു് (intuitional
knowledge) വാക്യെമന്നും (expression) വാക്യമാ
ണു് കല(കാവ്യ)െയന്നും ഇറ്റാലിയൻ നിരൂപക
നായ െബനെഡെറ്റാ േക്രാേസയും അഭിപ്രായെപ്പ
ട്ടിട്ടുണ്ടു്.

ൈസക്ലിസ്റ്റ്, നതാലിയ േഗാഞ്ചേരാവ.

കലയുെട സാമാന്യവിതരണത്തിൽ ഇപ്രകാരം പാ
ശ്ചാത്യരും പൗരസ്ത്യരും പ്രാേയണ േയാജിക്കുന്നു
െണ്ടങ്കിലും കലയുെട ആത്മാവായ ലാവണ്യം അഥ
വാ രസം എന്നതിെനക്കുറിച്ചു് അവർക്കു് തമ്മിൽ
അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാതില്ല. രസം ശുദ്ധവും
അവിഭാജ്യവും, സ്വയം പ്രകടിതവും, ചിദാനന്ദപൂർ
ണ്ണവും, ഇതര ഐന്ദ്രിയജ്ഞാനങ്ങേളാടു് കലരാ
ത്തതും ബ്രഹ്മാസ്വാദനേത്താടു് സേഹാദരത്വമുള്ള
തും ആെണന്നും, േലാേകാത്തരമായ അത്ഭുതമാ
ണു് അതിെന്റ ജീവെനന്നും വിശ്വനാഥൻ സാഹിത്യ
ദർപ്പണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. രസെത്തപ്പറ്റിയുള്ള
ആദ്ധ്യാത്മികത്വപ്രചുരമായ ഈ അഭിപ്രായം ഭാ
രതീയ ആലങ്കാരികന്മാർക്കു് മാത്രമല്ല ഉള്ളതു്. നി
േയാ പ്ലാേറ്റാണിസ്റ്റ്സ് എന്ന േറാമൻ തത്വജ്ഞാനി
കളും, ബ്േളക്ക്, േഷാപ്പനാർ എന്ന പാശ്ചാത്യ നി
ഗൂഢ ചിന്തകരും, ഫ്സിേഹാ എന്ന ചീന തത്വജ്ഞാ
നിയും ഇതിേനാടു് േയാജിക്കുന്നുണ്ടു്. െബനെഡേറ്റാ
േക്രാെസ ഈ അഭിപ്രായെത്ത എതിർക്കുന്നില്ല. ശു
ദ്ധ രൂപത്തിെന്റ (form) അതായതു്, സാഹചര്യം
മുതലായ സൗന്ദര്യ(രസ)േത്താടു് ബന്ധമില്ലാത്ത
തായ കാര്യങ്ങളാൽ മലിനെപ്പടാത്തതായ രൂപ
ത്തിെന്റ സൃഷ്ടിയാണു് കല എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് കലാ
നിരൂപകനായ ൈക്ലവ് െബല്ലിെന്റ അഭിപ്രായത്തി
നും ഇതിനും തമ്മിൽ െപാരുത്തമില്ലാതിരിക്കുന്നുമി
ല്ല. എന്നാൽ േപ്ലേറ്റാ എന്ന യവന തത്ത്വജ്ഞാനി
യും (Symposium) , സന്തയന എന്ന അേമരിക്കനും
(The sense of Beauty), കാറൽ ഗ്രൂസ് എന്ന ജർ
മ്മൻ ചിന്തകനും (Der Aesthetische Genuss), െറമി
ഡി ഗൂർമാണ്ട് (Remy de Gourmont) എന്ന ഫ്രഞ്ചു
നിരൂപകനും, (culture des idees, also in Mercure),
de France ഫ്രൂഡ് (Freud) എന്ന ആസ്ത്രിയൻ മനഃ
ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഇതിൽനിന്നു് ഭിന്നമായ രീതിയിലാ
ണു് ലാവണ്യെത്ത (രസെത്ത) വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
ലൗകികത്വപ്രചുരമായ ഇവരുെട അഭിപ്രായത്തി
െന്റ ഒരു രൂപം ചുവെട േചർക്കുന്ന െറമി ഡി ഗൂർമാ
ണ്ടിെന്റ വാക്കുകളിൽനിന്നു് ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണു്.
“ലാവണ്യ”െമന്ന ആശയം കലർപ്പു േചരാത്തതായ
ഒന്നല്ല. സുരതത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ആനന്ദെമ
ന്ന ആശയേത്താടു് അതിനു് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടു്.
ലാവണ്യെത്ത ആനന്ദമുണ്ടാക്കിത്തരാെമന്നുള്ള
വാഗ്ദാനമായി െസ്റ്റൻഡൽ വിവരിച്ചേപ്പാൾ, അേദ്ദ
ഹം ഈ പരമാർത്ഥം അവ്യക്തമായി അറിഞ്ഞി
രിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യം സ്ത്രീ തെന്നയാണു്. മനുഷ്യശ
രീരെത്ത പൂർണ്ണമായ നഗ്നതയിൽ കാണിക്കുന്ന
കലാസൃഷ്ടികൾ മാത്രേമ തർക്കമറ്റ കലാസൃഷ്ടി
കളാകുന്നുള്ളു എന്ന പരമാർത്ഥം സൗന്ദര്യത്തിനു്
ലിംഗബന്ധ(sex)േത്താടുള്ള ഏറ്റവും അടുത്തതായ
ചർച്ച െതളിയിക്കുന്നുണ്ടു്. ലിംഗബന്ധത്തിനു് പ്രാമു
ഖ്യം നൽകിയതു നിമിത്തമെത്ര പ്രാചീന യവനൻ
നിർമ്മിച്ച പ്രതിമകൾ എന്നും തർക്കാതീതങ്ങളായി
രിക്കുന്നതു്. ഓേരാ പുരുഷേനയും ഓേരാ സ്ത്രീേയയും
സന്താേനാല്പാദനാർത്ഥം ഇണ േചരുവാൻ േമാഹി
പ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള മനുഷ്യശരീ
രങ്ങെള നഗ്നമായി അവർ െകാത്തിയിരുന്നതുെകാ
ണ്ടാണു് അവയ്ക്കു് അനവദ്യമായ ലാവണ്യമുെണ്ടന്നു്
േതാന്നുന്നതു്. പ്രണയെത്ത ഉേത്തജനം െചയ്യുന്ന
തു് സുന്ദരമായി േതാന്നും. സുന്ദരമായതു് പ്രണേയാ
േത്തജകമായിരിക്കും. കലയും കാമവും തമ്മിലുള്ള
ഈ അടുത്ത േയാജിപ്പെത്ര കലയുെട വ്യാഖ്യാന
മാകുന്നതും ‘ഗൂർമാണ്ടി’െന്റ ഈ സൗന്ദര്യവിവരണ
ത്തിനു് മുമ്പിലേത്തതിെന്റ വ്യാപ്തിയിെല്ലന്നും ഇവിെട
പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.
കലയുെട ആത്മാ
വായ രസെത്തപ്പ
റ്റി ഇങ്ങെന ഭിന്നാഭി
പ്രായങ്ങളുെണ്ടങ്കിലും
എല്ലാ മനുഷ്യരിലും
ഒരു കലാസൃഷ്ടിയുെട
തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള
േശഷി കാണുന്നതാ
ണു്. കല മനുഷ്യെന്റ
േഷാപ്പനാർ
വികാരപരമായ ജീ
വിതത്തിൽ നിന്നു് െപാട്ടിപ്പുറെപ്പടുന്നതാകയാൽ
അതു േലാകത്തിെലങ്ങും എല്ലാ കാലത്തും വ്യാപി
ച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

െബെല്ലല്ലി കുടുംബം, െഡഗാ.

നിത്യജീവിതത്തിൽ കല ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാെണന്നു്
മറ്റുള്ളവെരേപ്പാെല ഭാരതീയരും മനസ്സിലാക്കിയി
ട്ടുള്ളതിെന്റ ഫലമാണു് അവർ കലെയ നാലായി
തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നതു്. കലകെള സുന്ദരകലകൾ,
അഥവാ ലളിതകലകെളന്നും പ്രാേയാഗികകലക
െളന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കാം. പ്രസ്തുത നാലു് കല
കളിൽ പ്രാേയാഗികകലകളും ഉൾെപ്പടുന്നുണ്ടു്.
സംഗീതം, സാഹിത്യം, നാട്യം, വാസ്തുശില്പം, പ്രതി
മാശില്പം, ചിത്രെമഴുത്തു് എന്നിവയാണേല്ലാ സുന്ദ
രകലകൾ. ഈ സുന്ദരകലകെളത്തെന്ന, അവ
യുെട സാേങ്കതിക ഉപകരണങ്ങളുെട വ്യത്യാസം
ജനിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിപാദനരീതി സംബന്ധമായ വ്യ
ത്യാസങ്ങെള ആസ്പദമാക്കി ചലനാത്മകകലകൾ
(അതായതു് സംഗീതം, സാഹിത്യം, നാട്യം) എന്നും
നിശ്ചലാത്മക കലകൾ (അതായതു് ചിത്രെമഴുത്തു്,
വാസ്തുശില്പം, പ്രതിമാശില്പം) എന്നും രണ്ടായി തരം
തിരിക്കാവുന്നതാണു്. സുന്ദരകലകളുെട സാേങ്ക
തികമാർഗ്ഗങ്ങെള മാത്രം ആസ്പദമാക്കി അവെയ
സംേയാജക കലകൾ, അഥവാ കൂട്ടിേച്ചർക്കുന്ന
കലകൾ (art pervia de porre, അതായതു് ചിത്ര
െമഴുത്തു്, വാസ്തുശില്പം) എന്നും, വിേയാജകകലകൾ
അഥവാ, െവട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്ന കലകൾ (art pervia de
levare, അതായതു പ്രതിമാശില്പം) എന്നും ഇറ്റാലി
യൻ കലാകാരനായ െലാേയാണാർേഡാ ഡാവി
ഞ്ചി രണ്ടായി വിഭജിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇവിെട സ്മരണീ
യമാണു്. െലസ്സിങ്ങ് എന്ന ജർമ്മൻ ചിന്തകൻ ലാ
േയാക്കൂൺ എന്ന പ്രതിമെയപ്പറ്റിയിള്ള തെന്റ പ്ര
സിദ്ധ ഉപന്യാസത്തിൽ ചലനാത്മകകലകൾക്കും
നിശ്ചലാത്മകകലകൾക്കും തമ്മിലുള്ള സാദൃശ്യ
ങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് കലാനനിരൂപകനായ വാൾട്ടർ
േപറ്റർ (school of Glorgione) ഇവ ജനിപ്പിക്കുന്ന
രസങ്ങൾ, തമ്മിലുള്ള മൗലികമായ വ്യത്യാസങ്ങ
ളും അവയിൽ ഒന്നിൽ നിന്നുൽഭൂതമാകുന്ന രസം
മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്നും േനടുവാനുള്ള ഉദ്യമങ്ങളുെട
നിഷ്ഫലത്വവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േപറ്റർ ഇങ്ങ
െന പറയുന്നു: “ഭാവനാപരമായ ചിന്തകളുെട ഒേര
ഒരു നിശ്ചിതമായ അളവിെന വിഭിന്നങ്ങളായ ഭാ
ഷകളിേലക്കു് തർജ്ജിമ െചയ്തു ചില സാേങ്കതിക
ഗുണങ്ങൾ—അതായതു് ചിത്രെമഴുത്തിൽ വർണ്ണ
വും, സംഗീതത്തിൽ നാദവും, കാവ്യത്തിൽ താളാ
നുസൃതമായ വാക്കുകളും—അവേയാടു് കൂട്ടിേച്ചർക്കു
േമ്പാൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങളാണു് ചിത്രവും, സം
ഗീതവും കാവ്യവുെമന്നു് സാധാരണക്കാരായ നി
രൂപകർ വിചാരിക്കാറുള്ളതു് െതറ്റാണു്. ഇതുനിമി
ത്തം കലയിലുള്ള ഐന്ദ്രിയമായ അംശെത്തയും,
അേതാടുകൂടിത്തെന്ന, മൗലികമായി കലാപരമായി
രിക്കുന്ന സകലതിെനയും അവർ നിസ്സാരമാക്കുക
യാണു് െചയ്യുന്നതു്. ഓേരാ കലയിലുമുള്ള ഐന്ദ്രിയ
അംശങ്ങൾ മെറ്റാരു കലയിേലക്കും പരിഭാഷെപ്പടു
ത്തുവാൻ പാടില്ലാത്തതായ ലാവണ്യത്തിെന്റ ഒരു
പ്രേത്യക ഭാവെത്ത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും പ്രേത്യക
തരത്തിലുള്ള േതാന്നലുകൾ ജനിപ്പിക്കുകയും െചയ്യു
ന്നതാെണന്നുള്ള എതിർ തത്വത്തിെന്റ ശരിയായ
ഗ്രഹണം യഥാർത്ഥമായ കലാനിരൂപണത്തിെന്റ
പ്രാരംഭമായി കൂടിേയതീരൂ.” കാവ്യം വികാരങ്ങെള
ഉദ്ദീപ്പിക്കുന്നു. ചിത്രെമഴുത്തും ശില്പവും വികാരങ്ങെള
ശാന്തമാക്കുന്നു. സംഗീതം വികാരങ്ങെള അഗാ
ധമാക്കി അവയ്ക്കു് തമ്മിൽ െപാരുത്തമുണ്ടാക്കുന്നു.
വിഭിന്നങ്ങളായ കലകെള സംേയാജിപ്പിക്കുവാനു
ദ്യമിക്കുന്ന സംഗീതനാടകഭ്രാന്തന്മാർ േപറ്ററിെന്റ
േമലുദ്ധരിച്ച അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാ
െണന്നും ഇടയ്ക്കു് പറഞ്ഞുെകാള്ളെട്ട.
സുന്ദരകലാനിർമ്മാണം
സാർവത്രികമായ ഒരു
പ്രവർത്തനമാണു്.
ശിലായുഗത്തിെല കാ
ട്ടുമനുഷ്യരുെട ഇടയ്ക്കും
18-ാം ശതകത്തിെല
പരിഷ്കൃത മനുഷ്യരു
െട ഇടയ്ക്കും അതു് കാ
ഫ്രാൻസ് ചിെസക്ക്
ണാവുന്നതാണു്. കല
ഇങ്ങെന സാർവത്രികമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാ
െണങ്കിലും അതിെന്റ രൂപങ്ങൾക്കും വിഷയങ്ങൾ
ക്കും രീതികൾക്കും ധാരാളം ൈവവിധ്യം കാണ്മാ
നുണ്ടു്. ശിശുക്കളുെട കലാസൃഷ്ടി സ്വാഭാവികമായും
തന്നത്താനറിയാെത ജനിക്കുന്നതും, അനിയന്ത്രിത
വുമാെണന്നും, പ്രായപൂർത്തി വന്നവരുേടതു് അറി
ഞ്ഞുെകാണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതും മാമൂൽ ബദ്ധവും, അനു
കരണപരവുമാെണന്നും ആേസ്ത്രലിയക്കാരനായ
ഫ്രാൻസ് ചിെസക്ക് (Franz Cizek) ചൂണ്ടിക്കാണി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതുേപാെല തെന്ന പാശ്ചാത്യകലയും
പൗരസ്ത്യകലയും തമ്മിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാ
വുന്നതാണു്.

േടാളിേഡായുെട കാഴ്ച, എൽ െഗ്രേക്കാ.

നമ്മുെട പ്രതിപാദ്യ വിഷയമായ പാശ്ചാത്യകല
യും പൗരസ്ത്യകലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളിൽ
പ്രേവശിക്കുന്നതിനുമുമ്പു് അവ ഗ്രഹിക്കുന്നതിെന
സുഗമമാക്കുന്ന കലാൈവവിധ്യത്തിനുള്ള സാമാ
ന്യകാരണങ്ങെളപ്പറ്റി അല്പം പറഞ്ഞുെകാള്ളുന്നു.
മനുഷ്യരുെട വികാരപരമായ സ്വഭാവവ്യത്യാസമാ
ണു് കലയുെട ൈവവിധ്യത്തിനുള്ള ഒരു കാരണം.
ജപ്പാൻകാരുെട ലാവണ്യേബാധത്തിെന്റ അതി
സൂക്ഷ്മകത നിമിത്തം അതിമേനാഹരവും േലാലവു
മായ െചറു കരകൗശലപ്പണികളിലും ധ്വനിപൂർണ്ണ
വും ലളിതവുമായ െചറുകവനങ്ങളിലും അവർക്കു്
ഒരു പ്രേത്യകസ്ഥാനം േനടുവാൻ സാധിച്ചു. ഫ്രഞ്ചു
കാരുെട ബുദ്ധിപരമായ പ്രസാദം അവരുെട കലാ
സൃഷ്ടികളിൽ പ്രതിബിംബിച്ചു കാണാവുന്നതാണു്.
ഇറ്റാലിയന്മാരുെട അനിയന്ത്രിതവും ഇടവിട്ടു വീശു
ന്ന െകാടുങ്കാറ്റുേപാെല ശക്തി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതു
മായ വികാരപ്രവാഹം അവരുെട സംഗീതത്തിലും
നിഴലിച്ചുകാണാം. വികാരപരമായ ജനങ്ങൾ േവഗ
ത്തിൽ ആേലാചനകൂടാെത പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതു
നിമിത്തമേത്ര ഐറിഷ്കാർക്കും ഫ്രഞ്ചുകാർക്കും
ഈ സ്വഭാവത്തിെന്റ പ്രതിഫലനങ്ങളായ ആത്മ
ഗീതങ്ങൾ (Lyrics) നല്ലേപാെല നിർമ്മിക്കുവാൻ
കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. ക്ഷമയും പരിശീലനവും ഫ്രഞ്ചു
കാർക്കും ഐറിഷുകാർക്കും ഇല്ലായ്കയാൽ ഈ ഗു
ണങ്ങൾ ധാരാളം േവണ്ടതായി വരുന്ന വാസ്തുശില്പ
ത്തിലും നാടകനിർമ്മാണത്തിലും ഉത്തമകൃതികൾ
നിർമ്മിക്കുവാൻ ഇവർക്കു് സാധിച്ചിട്ടില്ല. േനെരമ
റിച്ചു് പ്രസ്തുത ഗുണങ്ങൾ സാമാന്യത്തിലധികമുള്ള
ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കും ജർമ്മൻകാർക്കും. േഗാത്തിക് രീ
തിയിലുള്ള ഉത്തുംഗങ്ങളായ പള്ളികളും ഒന്നാംതരം
നാടകങ്ങളും നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ക്ഷമ
യ്ക്കും പരിശ്രമബുദ്ധിക്കും േകൾവിേകട്ട തമിഴർ അവ
അധികമായി േവണ്ട ഭീമങ്ങളായ ദ്രാവിഡേക്ഷത്ര
ങ്ങൾ പണിെചയ്തിരുന്നു.
പ്രകൃതിയുെട വ്യത്യാ
സങ്ങളാണു് കലാ
ൈവവിധ്യത്തിനുള്ള
മെറ്റാരു കാരണം.
െതെക്ക ഇന്ത്യയിൽ
ധാരാളമുള്ള കരിങ്കല്ലി
െന്റ കാഠിന്യവും പരു
പരുപ്പും നിമിത്തം ദ്രാ
വിഡന്മാർക്കു് തങ്ങളു
െട ശില്പകലയിൽ നിർ
െറമി ഡി ഗൂർമാണ്ട്
മ്മാണ സങ്കുലതയും ബാഹ്യാലങ്കാരസമൃദ്ധിയും പ്ര
കടിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാെത വന്നു. േനെരമറിച്ചു്
ബ്രിട്ടണിലും ജർമ്മനിയിലും ധാരാളമായി കാണുന്ന
െവട്ടുകല്ലിനു് (Sandstone) കാഠിന്യം കുറഞ്ഞിരിക്കു
ന്നതിനാൽ അവിടെത്ത ശില്പികൾക്കു് ശ്രമകരങ്ങ
ളും സങ്കുലങ്ങളുമായ രൂപങ്ങളുള്ള േഗാത്തിക് രീതി
യിൽ പള്ളികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനു് സാധിച്ചു. ബം
ഗാളിെല സമതലത്തിൽ കല്ലു ദുർല്ലഭമായിരുന്നതി
നാൽ ശില്പേവലകളിൽ ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിക്കാെത
ബംഗാളികൾ കാവ്യ നിർമ്മാണത്തിലും ചിത്രെമഴു
ത്തിലും ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചു. അഗ്നിപർവ്വത ഭൂമിയായ
ജപ്പാനിൽ വൃക്ഷസമൃദ്ധിയുള്ളതിനാൽ മരേക്ഷത്ര
പ്പണിയിലും മരെക്കാത്തുപണിയിലുമാണു് ജപ്പാൻ
കാർ അധികമായി ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ചി
ത്രലിപികേളാടുള്ള നിത്യപരിചയം നിമിത്തം ചി
ത്രങ്ങേളാടു് ചീനന്മാർക്കു് നിത്യതഴക്കവും കണ്ണിനു
കലാപരമായ സൂക്ഷ്മതയും ലഭിച്ചതിനാൽ ചീന ചി
ത്രങ്ങൾക്കു് കലാേലാകത്തിൽ അപ്രതിരൂപമായ
സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടു്. സാദൃശ്യാത്മകത്വ (യഥാർ
ത്ഥ വർണ്ണനാരീതി, Realism-ത്തിനു് പ്രാധാന്യം
കൽപിച്ചിരിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ കലാകാരന്മാർക്കു്
അതിെന പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനു് അത്യന്തം ഉപക
രിക്കുന്ന എണ്ണച്ചായ(oil colour)ത്തിെന്റ കണ്ടുപി
ടിത്തം ഒരു അനുഗ്രഹമായിത്തീർന്നു. േനെരമറി
ച്ചു് ബാഹ്യസാദൃശ്യെത്ത വിഗണിക്കുന്ന ഭാരതീയ
കലാകാരന്മാർ എണ്ണച്ചായെത്ത ഉപേയാഗിക്കാ
െത സാധാരണചായെത്ത (water colour) മുറുെക
പിടിച്ചുെകാണ്ടുേപാകുന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ ശതാബ്ദി, െഹൻറി റൂേസാ.

മനുഷ്യരുെട ചിന്താപരമായ സ്വഭാവവ്യത്യാസങ്ങ
ളും കലയുെട ൈവവിധ്യത്തിനു് കാരണമായിത്തീർ
ന്നിട്ടുണ്ടു്. പ്രാചീന യവനന്മാർ ഈശ്വരെന ഉത്ത
മനായ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണു് കരുതിയിരുന്നതു്.
തന്നിമിത്തം അവരുെട പ്രതിമാശില്പകല മനുഷ്യ
രൂപത്തിനു് അനവദ്യത നൽകി അതിെന ൈദ
വമാക്കി െകാത്തിെവച്ചു. ഹിന്ദുക്കൾ േനെരമറിച്ചു്
മനുഷ്യൻ അപൂർണ്ണനായ ൈദവമാെണന്നു് കരുതി
യിരുന്നതിനാൽ അവർ േദവന്മാരുെട പ്രതിമകൾ
കുറ്റമറ്റ മനുഷ്യെര മാതൃകയാക്കിയല്ല പണിെച
യ്തിരുന്നതു്. യവനേദവന്മാർക്കുള്ള വലിപ്പത്തിനും
ബാഹ്യസൗന്ദര്യത്തിനും പകരം ഹിന്ദുക്കൾ ഗണപ
തിവിഗ്രഹെത്തേപ്പാെല ഭാവനാപരമായ രൂപവും
അംഗബാഹുല്യവും അവരുെട േദവന്മാരുെട പ്രതിമ
കൾക്കു നൽകി. ദിവ്യത്വെത്ത വലിപ്പംെകാണ്ടു് സൂ
ചിപ്പിക്കുന്ന യവനകലാരീതിയാണു് ജപ്പാനിെല പ്ര
തിമാശില്പികൾ അനുസരിച്ചിരുന്നതു്. ഈശ്വരെന
പ്രതിമയിേലാ, ചിത്രത്തിേലാ, ചിത്രീകരിക്കുന്നതി
െന ഇസ്ലാം മതം നിേരാധിച്ചിരുന്നതിനാൽ, പ്രതി
മാശില്പത്തിനും, ഒരുവിധത്തിൽ ചിത്രെമഴുത്തിനും
േവണ്ട വളർച്ച മുസ്ലിമുകളുെട ഇടയിൽ സിദ്ധിച്ചിരു
ന്നില്ല. ദൃശ്യമായ ലാവണ്യവും ശക്തിയുമുള്ള ൈദവ
െത്ത മുസ്ലിം പ്രതിമാശില്പികളും ചിത്രകാരന്മാരും ചി
ത്രീകരിച്ചിരുന്നിെല്ലങ്കിലും, അദൃശ്യമായ ലാവണ്യവും
ശക്തിയുമുള്ള ൈദവത്തിെന്റ മഹിമ അകലുഷവും
അതിസുന്ദരവുമായ തങ്ങളുെട വാസ്തുശില്പകലാസൃ
ഷ്ടികളായ പള്ളികളിലും ശവകുടീരങ്ങളിലും അവർ
പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്തിയിരുന്നു. ഏകജന്മവിശ്വാസമു
ള്ള മതങ്ങളുെട അനുചരികളായ ക്രിസ്ത്യാനികളും
മുസ്ലിമുകളും തങ്ങളുെട കലയിൽ പ്രത്യക്ഷമായ രൂ
പത്തിനു് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും, ഇഹേലാകവാ
സംേപാെല ഒരിക്കൽ മാത്രമുണ്ടാകുന്ന ഒന്നിെന്റ
മാത്രം സ്മരണ എന്നേന്നയ്ക്കും നിലനിർത്തുവാനായി
ശ്രമിക്കുകയും െചയ്തിരുന്നു. അതിനാൽ ക്രിസ്ത്യാനി
കളും മുസ്ലിമുകളും മൃതരുെട സ്മാരകങ്ങളായ ശവകു
ടീരങ്ങെള ടാജ് മഹാളിെനേപ്പാെല അതിമേനാഹ
രങ്ങളായ കലാസൃഷ്ടികളാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുവന്നു.
േനെരമറിച്ചു്, ഹിന്ദുക്കൾ പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസി
ക്കുന്നതിനാൽ അവരുെട ഇടയ്ക്കു് മൃതരുെട സ്മാരക
ങ്ങളാകുന്ന ശില്പേവലകൾ, സാധാരണമായി കാ
ണാനില്ല. ഈ ഏകജന്മ-വിശ്വാസങ്ങൾക്കു് സാഹി
ത്യത്തിലും ൈവവിധ്യമുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
പ്രാചീന യവനന്മാരുേടയും എലിസബത്ത് രാജ്ഞി
യുെട കാലത്തുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകാരുെടയും ദുഃഖപര്യ
വസായികളായ നാടകങ്ങൾ (Tragedy) പ്രകടിപ്പി
ക്കുന്ന േശാകപാരമ്യം പ്രസ്തുത ഏകജീവിതവിശ്വാ
സം ജനിപ്പിച്ച വികാരതീഷ്ണതയുെട കലാപരമായ
ഒരു പ്രകടനം മാത്രമാണു്. ഹിന്ദുക്കൾ പുനർജന്മവി
ശ്വാസികളാകയാൽ സംസ്കൃതനാടകേലാകത്തിൽ
യഥാർത്ഥമായ ദുഃഖപര്യവസായി നാടകങ്ങളുണ്ടാ
യിട്ടില്ല.
സാമുദായിക പരിവർ
ത്തനങ്ങളും ശാസ്ത്രീ
യങ്ങളായ കണ്ടുപിടി
ത്തങ്ങളും കലയുെട
ൈവവിധ്യത്തിനു് കാ
രണമാകുന്നുണ്ടു്. ഇവ
പുതിയകലാപ്രസ്ഥാ
നങ്ങെള ജനിപ്പിക്കു
കയും െചയ്യുന്നു. ചു
ഴിഞ്ഞുേനാക്കുകയാ
െണങ്കിൽ, കലയുെട
ഫ്രൂഡ്
അസംസ്കൃത സാധനങ്ങളിലും സാേങ്കതിക മാർഗ്ഗ
ങ്ങളിലും ഒഴിച്ചു് മൗലികതത്വങ്ങെള സംബന്ധിച്ചി
ടേത്താളം കലാേലാകത്തിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടു
ള്ള “പുതിയ” പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെല്ലന്നു്
കാണാവുന്നതാണു്. ഈ പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളു
െട ബീജം മനുഷ്യെന്റ ആദ്യെത്ത കലാസൃഷ്ടിയിൽ
അന്തർഭവിച്ചിരുന്നതായി കാണാം. കലാേലാക
ത്തിെല ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനെമന്നു പറയുന്നതു
െകാണ്ടുള്ള വിവക്ഷ, ഒരു കലയിൽ അന്തർലീനമാ
യി കിടക്കുന്ന ചില പ്രേത്യക ഗുണങ്ങെള ഒരു കാല
ഘട്ടത്തിലുള്ള കുെറ അധികം കലാകാരന്മാർ തങ്ങ
ളുെട കൃതികളിൽ ഒന്നുേപാെല പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്തി
യിട്ടുെണ്ടന്നു് മാത്രമാണു്. ഈ പുതിയ കലാപ്രസ്ഥാ
നങ്ങളുെട കാരണങ്ങൾ സാധാരണമായി സമ്മിശ്ര
മായിരിക്കും. ഇവയിൽ ചിലതു സാമ്പത്തികമായി
രുേന്നയ്ക്കും. ഉദാഹരണമായി മദ്ധ്യകാലെത്ത യൂേറാ
പ്പിൽ കേത്താലിക്കമതെത്ത പ്രതിേഷധിച്ചു് േപ്രാ
ട്ടസ്റ്റന്റു മതം ജനിച്ചേപ്പാൾ, കേത്താലിക്കാ ചിത്ര
കാരന്മാർ പ്രാേയണ സാർവ്വത്രികമായി തങ്ങളുെട
ചിത്രങ്ങൾക്കു് വിഷയമാക്കിയിരുന്ന വിശുദ്ധകന്യ
കാ മറിയത്തിെന്റ പടങ്ങൾക്കു് െചലവു കുറയ്ക്കുക
യും തന്മൂലം ലൗകികവിഷയങ്ങളിൽ അവർ കൂടുത
ലായി ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. സാധനങ്ങളു
െട ബാഹ്യഭാവം അേതപടി പകർത്തുന്ന േഫാേട്ടാ
ഗ്രാഫിയുെട കണ്ടുപിടുത്തമാണു് പെത്താമ്പതാം
ശതകത്തിൽ തുടെരത്തുടെര ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടായി
െക്കാണ്ടിരുന്ന ചിത്രെമഴുത്തിെല പല പുതിയ പ്ര
സ്ഥാനങ്ങൾക്കും കാരണമായതു്. ഡാർവിെന്റ പരി
ണാമവാദവും (Evolution), എയിൻസ്റ്റിെന്റ സാേപ
ക്ഷണവാദവും (Theory of Relativity), ഫ്രൂഡിെന്റ
ഉപേബാധമനസ്സിെനപ്പറ്റിയുള്ള (Sub-conscious
mind) വാദവും കലാേലാകത്തിൽ പുതിയ പ്രസ്ഥാ
നങ്ങെള ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഭാരതത്തിൽ പുതിയ മത
പ്രസ്ഥാനങ്ങളും, ജപ്പാനിലും ചീനത്തും നാടുവാഴി
വംശങ്ങളുെട മാറ്റവും, യൂേറാപ്പിൽ വ്യക്തികളുെട പ്ര
യത്നങ്ങളും പുതിയ കലാപ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു് കാര
ണമായിട്ടുെണ്ടന്നും അവസാനമായി പറഞ്ഞുെകാ
ള്ളെട്ട.

ദ ലാർജ് െപ്ലയിൻ ട്രീസ്, വിൻെസന്റ് വാൻ േഗാഗ്.

കലെയ പാശ്ചാത്യെമന്നും പൗരസ്ത്യെമന്നും രണ്ടാ
യി തരംതിരിക്കാെമന്നു് മുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചി
രുന്നേല്ലാ. ഇവ രണ്ടിനും തമ്മിൽ മൗലികമായ വ്യ
ത്യാസങ്ങളുണ്ടു്. ഈ വിഭജനം വളെര സാമാന്യ
മായുള്ള ഒന്നാകുന്നു. പാശ്ചാത്യകലയിൽതെന്ന,
യവനകല, ട്യൂേട്ടാണിക് കല മുതലായ അവാന്ത
രവിഭാഗങ്ങളുെണ്ടന്നും, പൗരസ്ത്യകലയിൽ തെന്ന
ഭാരതീയ കല, ചീന-ജപ്പാൻകല, പാരസികകല
എന്നീ പ്രധാന അവാന്തര വിഭാഗങ്ങളുെണ്ടന്നും
ഇവിെട ഓർേക്കണ്ടതുണ്ടു്. പാശ്ചാത്യകലയുെട
അവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾക്കു് തമ്മിലും വ്യത്യാസമു
െണ്ടങ്കിലും അവ ഓേരാന്നിനും െപാതുവായി ചില
ഗുണങ്ങളുള്ളതുെകാണ്ടാണു് പാശ്ചാത്യകലെയന്നും
പൗരസ്ത്യകലെയന്നും ഉള്ള സാമാന്യമായ തരംതി
രിപ്പു് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു്. പൗരസ്ത്യകല പാശ്ചാത്യക
ലാസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ചിലതിെന സ്വീകരിക്കുേമ്പാ
ഴും പാശ്ചാത്യകല പൗരസ്ത്യകലാസിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ
ചിലതിെന അംഗീകരിക്കുേമ്പാഴും ഈ ഇരുകലക
ളും അവയുെട പ്രേത്യക ഗുണങ്ങെള ഉേപക്ഷിക്കാ
റില്ല. ഉദാഹരണമായി ജപ്പാനിെല റൂളും ചട്ടവും മുറു
െക പിടിക്കുന്ന കാേനാ (Kano) മുതലായ ക്ലാസ്സിക്
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കു് പ്രതിേഷധമായി പതിേനഴാം
ശതാബ്ദം മുതൽ പെത്താമ്പതാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ
മദ്ധ്യകാലംവെര നിലനിന്ന യൂക്കിേയാ (Ukiyoe
or Passing World School) പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിക്ക
െപ്പട്ടേപ്പാൾ ഈ പുതിയ പ്രസ്ഥാനക്കാർ സാദൃ
ശ്യാത്മകത്വം (Realism) സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടാെയ
ങ്കിലും, വിഷയത്തിൽ മാത്രേമ അവർ അതു സ്വീക
രിച്ചുള്ളൂ. അതുേപാെലതെന്ന, െവളിച്ചത്തിെന്റയും
ഛായയുെടയും േവണ്ടവിധത്തിലുള്ള സേമ്മളനം
െകാണ്ടു ചിത്രെമഴുത്തിൽ ഡിൈസൻ െചയ്യുന്ന
ജപ്പാനീസ് രീതി ഫ്രഞ്ച് ഇമ്പ്രഷണിസ്റ്റ് ചിത്രെമഴു
ത്തുകാരനായ െഡഗാ (Degas) സ്വീകരിച്ചു എങ്കിലും,
ജപ്പാനീസ് ചിത്രെമഴുത്തിെല ആദർശാത്മകത്വം
(Idealism) അേദ്ദഹം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല. പാ
ശ്ചാത്യകലയുെടയും പൗരസ്ത്യകലയുെടയും ചുവെട
േചർക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വായിക്കുേമ്പാൾ, അവ
സാമാന്യമായിട്ടുള്ളവയാകയാൽ അവ സ്ഥാപിക്കു
ന്ന ഉൽസർഗ്ഗങ്ങൾക്കു് അപവാദങ്ങളുെണ്ടന്നും—
അതായതു് േപാസ്റ്റ് ഇംപ്രഷണിസം, എക്സ്പ്രഷനി
സം, ഫ്യൂച്ചറിസം മുതലായ പൗരസ്ത്യകലാപൂർണ്ണ
മായ പാശ്ചാത്യകലാപ്രസ്ഥാനങ്ങളും മുഗൾ ചിത്ര
െമഴുത്തു്, യൂക്കിേയാ പ്രസ്ഥാനത്തിെല ചിത്രെമഴു
ത്തു മുതലായ പശ്ചാത്യകലാഗുണപൂർണ്ണമായ പൗ
രസ്ത്യ കലാപ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുെണ്ടന്നും—
ഓർമ്മിേക്കണ്ടതാെണന്നു് കൂടി പറഞ്ഞുെകാണ്ടു്
ഈ വ്യത്യാസങ്ങളിേലക്കു് കടന്നുെകാള്ളെട്ട.

പാശ്ചാത്യകല സാ
ദൃശ്യാത്മകവും, അഥ
വാ, യഥാർത്ഥവർണ്ണ
നാപരവും (realistic),
പൗരസ്ത്യകല ആദർ
ശാത്മകവും, അഥ
വാ, ആദ്ധ്യാത്മികവും
(idealistic) ആെണന്നു
ള്ളതാണു് ഇവ തമ്മി
ലുള്ള മൗലികമായ
വാൾട്ടർ േപറ്റർ
വ്യത്യാസം. ഇതിെന്റ
ഫലമാണു് മറ്റുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ മിക്കവയും. അതി
നാൽ ഇതിെന കുെറ അധികം വിസ്തരിച്ചു് വിശദീക
രിേക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കലയിൽ സാദൃശ്യം കൂടിേയ
തീരൂ എന്നു പൗരസ്ത്യർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുെണ്ടന്നു്
ചിത്രെമഴുത്തിെല ഷഡംഗങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള ചുവെട
േചർക്കുന്ന പ്രാചീനഭാരതീയകാരികകൾ സുവ്യക്ത
മാക്കുന്നുണ്ടു്.
“രൂപേഭദ പ്രമാണാനി

ഭാവലാവണ്യേയാജനം
സാദൃശ്യം വർണ്ണികാഭംഗ
ഇതിചിത്രം ഷഡംഗകം”
ഈ സാദൃശ്യം പൗ
രസ്ത്യദൃഷ്ട്യാ എന്താ
െണന്നു് പരിേശാ
ധിക്കാം. ഭാരതീയ
കലാനിരൂപകർ സാ
ധനങ്ങെള ദൃഷ്ടെമ
ന്നും, അനുദൃഷ്ടെമന്നും
രണ്ടായി തരംതിരി
ച്ചിട്ടുണ്ടു്. ആദ്യേത്ത
തു് യഥാർത്ഥ സാധ
െഡഗാ
നങ്ങെളയും രണ്ടാമ
േത്തതു് യഥാർത്ഥവും എന്നാൽ അപൂർവ്വം ആയവ
േയയും, അയഥാർത്ഥ്യവും ഭാവനാസൃഷ്ടവും ആയി
ട്ടുള്ളവേയയും ആണു് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. ഈ രണ്ടു
തരം സാധനങ്ങേളയും അവയുെട യഥാർത്ഥ രൂ
പത്തിൽ ശാരീരികേമാ മാനസികേമാ ആയ ദൃ
ഷ്ടിമുേഖന നമുക്കു് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.
അവ എങ്ങിെന േതാന്നുന്നു എന്നു മാത്രേമ നമുക്കു്
കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളു. ഈ േതാന്നലാണു്—
മെറ്റാരുവിധത്തിൽ പറയുകയാെണങ്കിൽ കേണ്ണാ,
മനേസ്സാ കാണുന്ന രൂപമാണു്, യഥാർത്ഥേലാക
ത്തിേലാ ഭാവനാേലാകത്തിേലാ അവയ്ക്കുള്ള യഥാർ
ത്ഥ രൂപമല്ല—ദൃശ്യപദെമന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്ന
തു്. കലാകാരെന്റ കർത്തവ്യം ഈ ദൃശ്യത്തിെന്റ
ഒരു ഛായ—അതായതു് ഒരു സാധനെത്തയല്ല,
അതു് എങ്ങിെന േതാന്നിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിെന—
നിർമ്മിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇതിെനയാണു് പൗരസ്ത്യ
കലാ നിരൂപകർ “സാദൃശ്യം” എന്നു വിളിച്ചുവരു
ന്നതു്. ഈ അഭിപ്രായപ്രകാരം ഒരു സാധനത്തി
െന്റ േഫാേട്ടാ ആ സാധനെത്തേപാെലതെന്ന ദൃ
ശ്യം അഥവാ േതാന്നൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധ
നമാണു്. േനെരമറിച്ചു് അതിെന ആസ്വദിച്ചു് വരച്ച
ഒരു പടം ആ േഫാേട്ടായിൽനിന്നും ഗ്രഹിക്കാവുന്ന
േതാന്നലിെന്റ ഛായമാത്രേമ വഹിക്കുന്നുള്ളു. പൗ
രസ്ത്യകല ഇങ്ങിെന േകവലം ഒരു പകർപ്പല്ല. ഒരു
സൃഷ്ടി—ഒരു സാധനം ജനിപ്പിക്കുന്ന േതാന്നലിെന്റ
സ്വതന്ത്രമായ സൃഷ്ടി—ആയിത്തീരുന്നു. േനെരമറിച്ചു്
പാശ്ചാത്യദൃഷ്ടിയിൽ ഒരു േഫാേട്ടാ, ദൃശ്യം ജനിപ്പി
ക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല. പിെന്നേയാ ഒരു ഛായ,
അഥവാ ഒരു പകർപ്പാണു്. ഈ ഛായയ്ക്കും ചിത്ര
െമഴുത്തുകാരെന്റ പടത്തിനും തമ്മിൽ അല്പസ്വല്പ
വ്യത്യാസേമയുള്ളു. പാശ്ചാത്യകല ഇങ്ങിെന ഒരു
സാധനെത്തപ്പറ്റിയുള്ള േതാന്നലിെന്റ സൃഷ്ടിയല്ല.
പിെന്നേയാ, ഒരു സാധനത്തിെന്റ ഏെറക്കുെറ ശരി
പ്പകർപ്പായിത്തീരുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. ഒരു പകർ
പ്പിൽ ബാഹ്യഭാവെത്ത മാത്രേമ വരുത്തുവാൻ സാ
ധിക്കുകയുള്ളൂ. പൗരസ്ത്യർ സകലതും മായയായി
കരുതിയിരുന്നതിനാൽ, പൗരസ്ത്യകലാകാരന്മാർ
ചീനേരയും ജപ്പാൻകാേരയും േപാെല സാദൃശ്യാത്മ
കത്വം സ്വീകരിക്കുേമ്പാൾേപാലും, അതു് ശുദ്ധസാ
ദൃശ്യാത്മകത്വമായിട്ടില്ല. ആദർശാത്മകത്വത്തിെന്റ
സാദൃശ്യാത്മകത്വമായിട്ടാണു് (Realism of idealism)
പര്യവസാനിക്കാറുള്ളതു്.

പ്രകൃതിയുെട നിലവിളി, എഡ്വാർഡ് മഞ്ച്.

പൗരസ്ത്യകലയ്ക്കും പാശ്ചാത്യകലയ്ക്കും തമ്മിലുള്ള ഈ
വ്യത്യാസം രണ്ടു പ്രസിദ്ധകലാകാരന്മാരുെട വ്യ
ത്യസ്തനിലകെള ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു് ഉദാഹരിക്കാവു
ന്നതാണു്.
“ചിത്രത്തിെന്റ വിഷ

യേത്താടു് ഏറ്റവും കൂ
ടുതലായ സാദൃശ്യമു
ള്ള പടമാണു് ഉത്ത
മമായ പടമാകുന്ന
തു് ” എന്നാണു് സുപ്ര
സിദ്ധ ഇറ്റാലിയൻ
കലാകാരനായ ലി
െയാണാർേഡാ ഡാ
വിഞ്ചി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
അവനീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ
തു്. ചിത്രത്തിനു് വി
ഷയമായ സാധനെത്ത ഒരു കണ്ണാടിയിൽ പ്രതി
ബിംബിപ്പിച്ചു് ആ ഛായയും ചിത്രവും തമ്മിൽ ഡാ
വിഞ്ചി താരതമ്യെപ്പടുത്തി േനാക്കി ഈ സാദൃശ്യം
വന്നിട്ടുേണ്ടാ എന്നു പരിേശാധിച്ചിരുന്നു. േനെരമ
റിച്ചു് പ്രസിദ്ധ ഭാരതീയ ചിത്രെമഴുത്തുകാരനും, ബം
ഗാളിെല പുതിയ ചിത്രെമഴുത്തു് പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ
സ്ഥാപകനുമായ അവനീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ “ഭാര
തീയരായ ഞങ്ങൾ, സാധനങ്ങളുെട ചിത്രം വരയ്ക്കു
േമ്പാൾ അവെയ അതുേപാെല വരയ്ക്കുകയല്ല, ഞങ്ങ
ളിലുള്ള വികാരങ്ങളിൽ നിന്നും ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാ
ണു് െചയ്യുന്നതു്. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങെളത്തെന്ന വരയ്ക്കു
ന്നു” എന്നു മാഡ്െസൻ എന്ന ഒരു യൂേറാപ്യനുമായു
ണ്ടായ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിൽ പറയുകയുണ്ടാ
യി. പാശ്ചാത്യചിത്രങ്ങളിൽ നീളം, വീതി, വണ്ണം
എന്ന മൂന്നു കക്ഷ്യങ്ങൾ മാത്രം സാധാരണയായി
കാണാറുള്ളതും ആദ്യേത്തതിെന്റ സാദൃശ്യാത്മകത്വ
ത്തിനും രണ്ടാമേത്തതിെന്റ ആദർശാത്മകത്വത്തി
നും ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണു്. ആഫ്രിക്കയിെല
നിേഗ്രാകലയിലും മൂന്നു കക്ഷ്യങ്ങൾ (dimensions)
ഉെണ്ടന്നുള്ള സംഗതി അറിയുന്നതു് ഇവിെട രസക
രമായിരിക്കുമേല്ലാ.
സാധനങ്ങൾ അവ
യുെട യഥാർത്ഥരൂപ
ത്തിൽ േനേത്രന്ദ്രിയ
ത്തിനു് അേഗാചരമാ
െണന്നുള്ള ധാരണ
നിമിത്തം, പൗരസ്ത്യർ
പ്രേത്യകിച്ചു് ഭാരതീ
യർ, അവെയ ജ്ഞാ
നദൃഷ്ടി ഉപേയാഗിച്ചു്
കാണുവാൻ ശ്രമിക്കു
ന്നു. ഇതിനു് േയാഗാ
നീറ്റ്ഷ്
ഭ്യാസം അപരിത്യാജ്യമാണു്. ഈ േയാഗമാർഗ്ഗത്തി
നു് ഹിന്ദുമതത്തിലുള്ളേപാെല ഒരു അതിപ്രധാന
സ്ഥാനം ഭാരതീയകലയിലുമുണ്ടു്. നിരീക്ഷകനും നി
രീക്ഷ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇല്ലായ്മ െചയ്തു് നി
രീക്ഷ്യത്തിെന്റ യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കുന്നതാണു്
േയാഗം. ഇതിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമെത്ര ധ്യാനം.
ഒരു േദവെന്റ ആരാധകൻ ആ േദവെന വർണ്ണിക്കു
ന്ന ധ്യാനമന്ത്രം ഉരുക്കഴിച്ചു് ആ േദവെന മനസ്സിൽ
ദർശിച്ചു് ആ േദവെന ആരാധിക്കുന്നു. ഒരു ഭാരതീയ
കലാകാരനും ഏെറക്കുെറ ഈ ചടങ്ങു് അനുസരി
ക്കുകയും അനന്തരം മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ചിത്രത്തി
നു് ദൃശ്യമായ ഒരു രൂപം നൽകുകയും െചയ്യുന്നു. “േദ
േവാ ഭൂത്വാ േദവം യേജത് ” എന്ന ഭാരതീയമായ
െചാല്ലു് ഇവിെട സ്മരണീയമാണു്. കലയിൽ ഈ
േയാഗസിദ്ധാന്തം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു് നിമിത്തം
പൗരസ്ത്യകലയ്ക്കു്, പ്രേത്യകിച്ചു് ഭാരതീയ കലയ്ക്കു്, ഒരു
ദൂഷ്യം സംഭവിക്കുന്നു. കലയിൽ രണ്ടു് അംശങ്ങളു
െണ്ടന്നു്, ജർമ്മൻ തത്വജ്ഞാനിയായ നീറ്റ്ഷ് ചൂണ്ടി
ക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഡെയാണീസിയൻ (Dionysian),
അഥവാ, വികാരപരരായ അംശവും, അെപ്പാേളാ
ണിയൻ (Appollonian), അഥവാ, ബുദ്ധിപരമായ
അംശവുമാണിവ. ഈ ഡെയാണീസിയൻ അംശ
െത്ത സ്ത്രീ അംശെമന്നും, ഈ അേപ്പാേളാണിയൻ
അംശെത്ത പുരുഷ അംശെമന്നും പരിഗണിക്കാവു
ന്നതാണു്. ഒരു ജന്തുവിെന്റ സൃഷ്ടിക്കു് സ്ത്രീപുരുഷസം
േയാഗം അപരിത്യാജ്യമായിട്ടുള്ളതുേപാെല, ഒരു
കലാസൃഷ്ടിയുെട നിർമ്മാണത്തിനു് വികാരപരമായ
അംശത്തിെന്റയും ബുദ്ധിപരമായ അംശത്തിെന്റയും
സേമ്മളനം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു. ഒരു കലാകാ
രനു് വർണ്ണ്യവസ്തുവിെന്റ സമ്യഗ്ജ്ഞാനം, അഥവാ,
സാക്ഷാദ്ദർശനം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം േപാര. ഫ്യൂ
ച്ചറിസ്റ്റ് കലാകാരന്മാർ എന്തു പറഞ്ഞാലും ശരി,
അയാൾക്കു് ആ ദർശനത്തിനു് രൂപം െകാടുത്തു്
അതിെന അന്യെന ധരിപ്പിേക്കണ്ട കർത്തവ്യം കൂ
ടിയുണ്ടു്. പ്രസ്തുത സാക്ഷാദ്ദർശനം വികാരപരവും
പ്രസ്തുത രൂപനിർമ്മാണം ബുദ്ധിപരവുമാകുന്നു. ധ്യാ
നംെകാണ്ടു് നിരീക്ഷകനും നിരീക്ഷ്യത്തിനും േയാ
ഗം, അഥവാ, ഐക്യം സംഭവിക്കുന്നതിനാൽ, നിരീ
ക്ഷ്യത്തിൽനിന്നു് ഭിന്നനായി നിന്നുെകാണ്ടു് അതിനു്
രൂപംെകാടുക്കുവാൻ നിരീക്ഷകനു് പ്രയാസമുണ്ടാ
കുന്നു. ഇതു നിമിത്തം ഭാരതീയകലാകാരന്മാർക്കു്
സാധനങ്ങളുെട സൂക്ഷ്മജ്ഞാനമുണ്ടാകാറുെണ്ടങ്കി
ലും അവർ അതിനു് രൂപം െകാടുക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ
പതിപ്പിക്കാറില്ല. അതായതു് കലയുെട സാേങ്കതി
കഭാവത്തിൽ (Technique or craftmanship) ഭാര
തീയ കലാകാരന്മാർ പിേന്നാക്കം നിൽക്കുകയാ
ണു് െചയ്യുന്നതു്. േനെര മറിച്ചാണു് പാശ്ചാത്യക
ലാകാരന്മാരുെട സ്ഥിതി. അവർ ബാഹ്യദർശനം
െകാണ്ടു തൃപ്തിെപ്പടുന്നതിനാൽ അവർക്കു് നിരീക്ഷ
കനിരീക്ഷ്യേയാഗം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. തന്മൂലം അവർ
ക്കു് ബുദ്ധി പ്രേയാഗിച്ചു് ശരിയായ രൂപം നൽകു
വാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതിെന്റ ഫലം സാേങ്കതികഭാ
വത്തിൽ അവർക്കുള്ള േമന്മയാണു്. ഒരു അനവദ്യ
മായ കലാസൃഷ്ടിക്കു് ഈ രണ്ടു് ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായി
രിക്കണം. പാശ്ചാത്യരിൽ പ്രാചീന യവനകലാകാ
രന്മാർക്കും പൗരസ്ത്യരിൽ ചീനന്മാർക്കും ജപ്പാനീസു
കാർക്കും ഈ രണ്ടു ഗുണങ്ങളുേടയും കലർപ്പു് ഏെറ
ക്കുെറ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്.

യൂേറാപ്യൻ; െപൻഡന്റ്; െമറ്റൽ വർക്ക്—സ്വർണ്ണവും
പ്ലാറ്റിനവും, മാണിക്യേത്താടുകൂടിയ ഇനാമൽഡ്
സ്വർണ്ണ മടക്കുകളുള്ള ബേറാക്ക് മുത്തു് (മീഡിയം).

പ്രസ്തുത േയാഗസിദ്ധാന്തത്തിൽ ജനിക്കുന്ന മെറ്റാ
രുഫലം പൗരസ്ത്യരുെട ഇടയ്ക്കു് മതവും കലയും കൂ
ടികലർന്നിരിക്കുന്നതാണു്. പാശ്ചാത്യകലയിൽ
കലയ്ക്കും ശാസ്ത്രത്തിനും കൂടിയുള്ള കലർപ്പുണ്ടു്. പ്രകൃ
തിെയ സമീപിക്കുന്നതിനു് മനുഷ്യർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള
മൂന്നു മാർഗ്ഗങ്ങളെത്ര ശാസ്ത്രവും കലയും മതവും. ശാ
സ്ത്രം വികാരപരമായ പ്രേയാജനെത്ത (emotional
value) വിഗണിച്ചു് വസ്തുതുതകെള (Facts) വിവരിക്കു
ന്നു. മതം മനുഷ്യെന്റ മനസ്സിലുള്ള ആദ്ധ്യാത്മികശ
ക്തിയുെട ദിവ്യത്വം വിശദീകരിക്കുന്നു. കല മനുഷ്യ
നും പ്രകൃതിയുമായുള്ള ബന്ധെത്ത വികാരപരമായി
വ്യക്തിഗതമായി വസ്തുതകെള ഏെറക്കുെറ വിഗ
ണിച്ചു ചിത്രീകരികുന്നു. മദ്ധ്യകാലങ്ങളിൽ പാശ്ചാ
ത്യരുെടയും പൗരസ്ത്യരുെടയും ഇടയ്ക്കു് ഒന്നുേപാെല
മതത്തിൽ ശാസ്ത്രവും കലയും ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ഇന്നാകെട്ട പാശ്ചാത്യകല മതത്തിൽ നിന്നു സ്വത
ന്ത്രമായിട്ടുെണ്ടങ്കിലും ശാസ്ത്രത്തിനു് അടിമെപ്പട്ടുേപാ
യിരിക്കുന്നു. പൗരസ്ത്യകല ഏെറക്കുെറ പൂർവ്വസ്ഥി
തിയിൽ മതത്തിനു് അടിമെപ്പട്ടുതെന്ന ഇരിക്കുകയും
െചയ്യുന്നു.
ഒരു കലാസൃഷ്ടിക്കു് വി
ഷയം, രൂപം എന്നു്
രണ്ടു് അംശങ്ങളുണ്ട
േല്ലാ: പൗരസ്ത്യകലാ
കാരന്മാർ രൂപെത്ത
വിഷയത്തിനു് അടിമ
യാക്കിയിരിക്കുന്നതി
നാൽ രൂപം വക്രിച്ചു്
കൃത്രിമമായിത്തീരു
ന്നു. ഒരു വികാരാനു
ൈക്ലവ് െബൽ
ഭവത്തിെന്റ ഫലമല്ല. ആ വികാരാനുഭവമുണ്ടായി
എന്നു് േപ്രക്ഷകെന മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹ
മാണു് ഇതുനിമിത്തം പൗരസ്ത്യകലയിൽ കാണുന്ന
തു്. ഇതിനാൽ പൗരസ്ത്യകലയിൽ സ്വാഭാവികത്വം
കുറയുകയും കൃത്രിമത്വം കൂടുകയും െചയ്യുന്നു. േനെര
മറിച്ചാണു് പശ്ചാത്യകലയുെട സ്ഥിതി. പൗരസ്ത്യക
ലയിലുള്ള ഈ ദൂഷ്യം മറ്റു പലവിധത്തിലും േമന്മയു
ള്ള അജന്താഗുഹയിെല ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാവുന്ന
താണു്. ചിത്രകാരനു് ചിത്രെമഴുതുവാൻ നിന്നുെകാ
ടുക്കുന്ന ഭാവം ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നു. ധ്യാന
മുദ്രയും നിശ്ചലതയും ഭാരതീയർ കൂടുതലായി കലാ
വിഷയമാക്കിയിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു് ഈ ദൂഷ്യം കൂ
ടുതൽ പ്രത്യക്ഷമായി കാണാവുന്നതാണു്. യൂേറാ
പ്പിൽ ഇറ്റലിയിലും െസ്പയിനിലും ഒരുകാലത്തു് പ്ര
ചാരത്തിലിരുന്നതും എൽ െഗ്രേക്കാ എന്ന കലാ
കാരൻ സ്ഥാപിച്ചതുമായ ബേറാക്ക് (Baroque)
കലാരീതിക്കും പ്രസ്തുത ഭാരതീയ കലാരീതിക്കും
തമ്മിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സാദൃശ്യമുണ്ടു്.

േറാമിെല ചർച്ച് ഓഫ് െജസുവിെല ക്വാഡ്രാറ്റുറ
അെല്ലങ്കിൽ േട്രാംപ്-എൽ സീലിംഗ്, ജിേയാവന്നി
ബാറ്റിസ്റ്റ ഗല്ലി (1669–1683).

ബാഹ്യരൂപെത്ത പൗരസ്ത്യകല, പ്രേത്യകിച്ചു് ഭാ
രതീയകല, വിഗണിക്കുന്നതിെന്റ മെറ്റാരു ഫലം
അതിലുള്ള പ്രജാ-പ്രഭുത്വമനഃസ്ഥിതിയുെട (democratic spirit) കുറവും പ്രഭുമനഃസ്ഥിതിയുെട (aristocratic spirit) ആധിക്യവുമാകുന്നു. പാശ്ചാത്യക
ലയിൽ ഈ പ്രഭുത്വമനഃസ്ഥിതി വളെര കുറഞ്ഞിരി
ക്കുന്നു. ഒരു പൗരസ്ത്യകലാസൃഷ്ടിയിെല രസെത്ത
ആസ്വദിക്കുന്നതിനു് ഒരു കലാരസികനു് മാത്രേമ
സാധിക്കുകയുള്ളു. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനു് അതു
സാധിക്കുയില്ല. ധ്വനി അഥവാ വ്യംഗ്യം എന്നതി
െന്റ ആധിക്യം െകാണ്ടാണു് ഈ ദൂഷ്യം ജനിക്കു
ന്നതു്. ബംഗാളിെല പുതിയ ചിത്രെമഴുത്തു പ്രസ്ഥാ
നം നിർമ്മിച്ച െചറുചിത്രങ്ങളിൽ ഇതു കാണാവുന്ന
താണു്. അതുേപാെലതെന്ന ജപ്പാനിെല േഹാക്കു,
ഉടാ എന്നീ െചറുകവിതകളും ഈ ധ്വനിെകാണ്ടു്
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “ഭാരതത്തിെല ഒരു കലാരസി
കൻ അവെന്റ സ്വന്തം വാസനെകാണ്ടു് ഒരു ഗാന
ശകലെത്ത പൂർണ്ണമാക്കി രസിക്കുന്നു” എന്നാണു്
ഇതിെനപ്പറ്റി രവീന്ദ്രനാഥ ടാേഗാർ ഒരവസരത്തിൽ
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു്. ഒരു ചൂലു് ചാണകം മുക്കി വീടിെന്റ
ഭിത്തിയിൽ അടിച്ചതിനുേശഷം അതു് ഒരു കുതി
രയാെണന്നു് ഒരു വിദ്വാൻ പറഞ്ഞതായും കുതിര
എവിെട എന്നു േചാദിച്ചേപ്പാൾ കുതിര ചുവരിനപ്പു
റത്താെണന്നും താൻ ചൂലുംെകാണ്ടുവരച്ചതു് കുതിര
യുെട വാലാെണന്നും മറുപടി നൽകിയതായും ഉള്ള
ഒരു കഥയാണു് ഈ ദൂഷ്യം സ്മരിപ്പിക്കുന്നതു്. ധ്വ
നി, ഗാംഭീര്യം (Depth, density) എന്ന കലാഗുണം
പ്രദാനം െചയ്യുെമങ്കിലും പ്രസാദെമന്ന ഗുണെത്ത
അതു നശിപ്പിക്കുന്നതാണു്. കലയുെട സാമുദായിക
ഗുണം അതായതു മനുഷ്യേനയും മനുഷ്യേനയും
തമ്മിൽ രഞ്ജിപ്പിക്കുന്ന ഗുണം, ധ്വനിയുെട പ്രാചുര്യം
നശിപ്പിക്കുകതെന്ന െചയ്യും. കലാവാസനയില്ലാ
ത്ത സാധാരണ മനുഷ്യർ കലാരസം ആസ്വദിേക്ക
ണ്ട ആവശ്യമിെല്ലന്നാണു് ഇതു സ്ഥാപിക്കുന്നതു്. കൂ
ടാെത, ടേഗാർ പറയുന്നതുേപാെല ഓേരാരുത്തരും
ഒരു കലാസൃഷ്ടിെയ യേഥഷ്ടം പൂർത്തിയാക്കാനു
ള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നതു് കലെയത്തെന്ന
നശിപ്പിക്കുന്നതിനു് തുല്യമാകുന്നു. കലയിെല ഈ
പ്രഭുത്വമനഃസ്ഥിതിെയ േടാൾേസ്റ്റായ് തെന്റ സുപ്ര
സിദ്ധമായ “കല എന്താണു് ” (What is Art) എന്ന
േലഖനത്തിൽ കഠിനമായി ആേക്ഷപിച്ചിട്ടുള്ളതും
ഇവിെട സ്മരണീയമേത്ര.
ചലനമാണു് പാശ്ചാ
ത്യകലയുെട ജീവൻ
േനെരമറിച്ചു് പൗരസ്ത്യ
കലയുെട ജീവൻ നി
ശ്ചലതയാകുന്നു. പ്രാ
ചീന യവനവാസ്തുശില്പ
കലയ്ക്കു് ഒരു ഉത്തമ മാ
തൃകയായ ഏഥൻസ്
നഗരത്തിെല പാർത്ത
േനാൺ എന്ന േക്ഷത്ര
േത്തയും ബൗദ്ധേലാ
െബനെഡെറ്റാ േക്രാേസ
കത്തിെല ഏറ്റവും പ്ര
സിദ്ധെപ്പട്ട സ്മാരകമായ ജാവായിെല െബാേറാ
ബുദൂർ സ്തൂപവും തമ്മിൽ താരതമ്യെപ്പടുത്തി േനാ
ക്കുക. അതുേപാെല തെന്ന പ്രസിദ്ധ യവനശില്പി
കളായ ഫിഡിയസ്, പ്രാക്സിറ്റിെലസ് എന്നിവരുെട
പ്രതിമകളും കിഴേക്ക ജാവായിെല ഒരു രാജ്ഞിയു
െട സ്മാരകവും ഇേപ്പാൾ െലയിഡൻ മ്യൂസിയത്തി
ലിരിക്കുന്നതും പാശ്ചാത്യേലാകത്തിെല കലാ സൃ
ഷ്ടികളിലും പൗരസ്ത്യ േലാകത്തിെല കലാസൃഷ്ടി
കളിലും െവച്ചു് ഏറ്റവും ആദ്ധ്യാത്മികമായ കൃതിക
ളിൽ ‘ഒന്നു് ’ എന്നു് ഹാെവൽ വാഴ്ത്തുന്നതുമായ പ്ര
ജ്ഞാപാരമിതപ്രതിേയയും തമ്മിലും താരതമ്യെപ്പ
ടുത്തുക. അേപ്പാൾ പാശ്ചാത്യകലയും പൗരസ്ത്യക
ലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉടനടി പ്രത്യക്ഷമാകു
ന്നതാണു്. പാർത്തിേനാണിെന്റ മതിലുകളിലുള്ള
െകാത്തുപണികളിൽ ചലനമാണു് െപാന്തിച്ചു നിൽ
ക്കുന്നതു്. െബാേറാബുദൂറിെല െകാത്തുപണികളിൽ
നിശ്ചലത അഥവാ ധ്യാനമാണു് പ്രതിഫലിക്കുന്ന
തു്. പ്രസ്തുത യവനപ്രതിമകളിൽ ചലനവും ലൗകിക
ത്വവും കളിയാടുന്നു. പ്രജ്ഞാപാരമിതയുെട പ്രതിമ
യിലാകെട്ട നിശ്ചലത്വവും ആദ്ധ്യാത്മികസൗന്ദര്യവു
മാണു് പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതു്. പൗരസ്ത്യർ ചലനെത്ത
പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാഴും അവർ ആ ഉദ്യ
മത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിജയിക്കാറിെല്ലന്നു് താണ്ഡ
േവശ്വരെനന്ന ഭാവത്തിലുള്ള ശിവെന്റ വിഗ്രഹങ്ങൾ
െതളിയിക്കുന്നുണ്ടു്.

ബ്രൂക്ലിൻ ബ്രിഡ്ജ്, േജാസഫ് െസ്റ്റല്ല.

ഇതിേനാടു് സാദൃശ്യമുള്ള മെറ്റാരു വ്യത്യാസം പാ
ശ്ചാത്യകല വിപ്ലവകരവും പൗരസ്ത്യകല യാഥാ
സ്ഥിതികവും ആെണന്നുള്ളതാണു്. പൗരസ്ത്യർ
പ്രമാണങ്ങെള മുറുെക പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു്
നവീന ശാസ്ത്രത്തിെന്റ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും പരിതഃ
സ്ഥിതിയിലുണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനങ്ങളും അവർ
വിഗണിക്കുന്നതു േഹതുവായും പൗരസ്ത്യകലയിൽ
പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അപൂർവ്വമായി മാത്രേമ
ഉണ്ടാകാറുള്ളു. കലാപരീക്ഷണങ്ങൾക്കു് അതിൽ
സ്ഥാനമില്ല. േനെരമറിച്ചാണു് പാശ്ചാത്യകലയു
െട സ്ഥിതി. അതിൽ പുതിയ കലാപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
തുടെരത്തുടെരയും അടുത്തടുത്തും ഉണ്ടായിെക്കാണ്ടി
രിക്കുന്നുണ്ടു്.
പൗരസ്ത്യകലയുെടയും
പാശ്ചാത്യകലയുെട
യും േമൽ വിവരിച്ച ഗു
ണേദാഷങ്ങളിൽ നി
ന്നു് ഒന്നു മേറ്റതിേന
ക്കാൾ േശ്രഷ്ഠമാെണ
ന്നു് പറയുന്നതു ശരിയ
ല്ല. ഒരു കലയും മെറ്റാ
രു കലേയക്കാൾ േശ്ര
ഷ്ഠമാെണന്നു് പറഞ്ഞു
കൂടാ എന്നാണു് ഇന്ന
െത്ത കലാനിരൂപ
കാറൽ ഗ്രൂസ്
കമതം. ഓേരാ കലയും അവയ്ക്കു് പ്രേത്യകമായുള്ള
തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുേണ്ടാ എേന്ന േനാക്കാ
വൂ. വാസ്തവത്തിൽ പ്രാചീനകലാസൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാ
ക്കുന്നതിനുള്ള പരിമിതമായ ഉപകരണങ്ങളും ആ
കലാകാരന്മാരുെട ആത്മികശക്തിയുെട കൂടുതൽ
വ്യയവും പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ അവയ്ക്കു് ആധുനിക
കലാസൃഷ്ടികേളക്കാൾ അധികം വികാരപരമായ
വില (Emotional Value) ഉെണ്ടന്നുകൂടി ന്യായമാ
യി പറയാം. ആനത്തലയും കുടവയറുമുള്ള ഗണ
പതിയുേടയും നാലുൈകയ്യുകളും ഒന്നിലധികം മു
ഖങ്ങളുമുള്ള ഇതര ഹിന്ദുേദവന്മാരുേടയും പ്രതിമ
കൾ കണ്ടു് ഹിന്ദുക്കൾക്കു് തീെര കലാവാസനയി
െല്ലന്നു റസ്കിൻ പ്രഭൃതികെളേപ്പാെലയുള്ള പാശ്ചാ
ത്യകലാനിരൂപകർ ഒരഭിപ്രായം ഒരിക്കൽ പുറെപ്പ
ടുവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നെത്ത പാശ്ചാത്യനി
രൂപകരാകെട്ട ഈ സങ്കുചിത വീക്ഷണേകാടി
സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

ഫ്രഞ്ച് ലാൻഡ്േസ്കപ്പ്, ആൻെഡ്ര െലാെട്ട.

ഇങ്ങെന ഒരുതരം കലയ്ക്കു് മെറ്റാന്നിേനക്കാൾ േശ്ര
ഷ്ഠതയിെല്ലങ്കിലും കലയുെട ഒരു കർത്തവ്യമായ
മനുഷ്യരുെട ഐക്യസ്ഥാപനെത്ത പുരസ്ക്കരിച്ചു്
സങ്കുലവും സർവ്വേലാകവ്യാപൃതവുമായ ഒരു കല
നിർമ്മിേക്കണ്ടതാെണന്നും അതു ശ്രമിച്ചാൽ അന
തിദൂരമായ ഭാവിയിൽ സാധിേച്ചക്കുെമന്നും വിചാരി
ക്കുന്നവരുണ്ടു്. ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവും ഇവരുെട കൂ
ട്ടത്തിൽ ഉൾെപ്പടുന്നു. ഭാരതീയരുെട പൗരാണിക
ചിഹ്നരീതി (Puranic symbolism) േപാെല ഈ
സങ്കലനത്തിനുള്ള സാേങ്കതിക തടസ്സങ്ങൾ രവീന്ദ്ര
നാഥ ടാേഗാർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അഖിലേലാക ചിഹ്ന
ങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു് എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാവുന്നതാണു്.
എന്നാൽ വികാരപരമായ അനുഭവങ്ങൾക്കു് പാ
ശ്ചാത്യരും പൗരസ്ത്യരും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വില
കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതിെന രഞ്ജിപ്പിക്കുവാൻ കൂടുതൽ
പ്രയാസമുണ്ടു്. ഇന്നു് സാർവ്വത്രികമായിരിക്കുന്ന പാ
ശ്ചാത്യ ആശയങ്ങളും സിനിമാ, കമ്പിയില്ലാക്കമ്പി,
വിമാനം മുതലായ േലാകെര തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടു
പ്പിക്കുന്ന കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളും കാലക്രേമണ ഈ
തടസ്സവും മാറ്റാതിരിക്കുകയില്ല. ഇങ്ങെനയുണ്ടാകു
ന്ന ഭാവിയിെല സർവ്വേലാകകല പാശ്ചാത്യകലയു
െടയും പൗരസ്ത്യകലയുെടയും ഒരു കലർപ്പായിരിക്കു
വാനിടയുണ്ടു്. ഈ സങ്കലനം പ്രാചീന ചീനചിത്ര
െമഴുത്തിൽ കാണാവുന്നതാണു്. അതിനാൽ ഇതി
നായിരിക്കും ഭാവിയിെല സർവ്വേലാകകലയുെട
മാതൃക. ചീനെത്ത ചിത്രെമഴുത്തിനു് ഒരു അപ്രതി
രൂപമായ ഒരു സ്ഥാനം കലാേലാകത്തിലുള്ളതിനു്
ഒരു കാരണം ചീനർ കൺഫൂഷിയസ്സിെന്റ തത്വമനു
സരിച്ചു് കലയുെട സാമുദായികഭാവത്തിനു് കൂടുതൽ
പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നതാണു്. യൂേറാപ്യന്മാർ
വിലേയറിയതായി കരുതുന്ന ബന്ധം മനുഷ്യനും
യന്ത്രവും തമ്മിലുള്ളതാെണന്നും ഭാരതീയർ വില
േയറിയതായി കരുതുന്നതു് മനുഷ്യനും ൈദവവും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാെണന്നും ചീനർ വിലമതിക്കുന്ന
ബന്ധം മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ളതാെണ
ന്നും ഒരു ആധുനിക ചീന തത്വജ്ഞാനി പറഞ്ഞി
ട്ടുള്ളതിൽ ചീനകലയുെട അപ്രതിരൂപത്വത്തിെന്റ
ഒരു രഹസ്യം അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
“ഒരു കലാകാരെന്റ

നിലെയ തെന്റ ജന്മ
വാസനയും (instinct)
ബുദ്ധിയും മാറി മാറി
പ്രകാശമാനമാക്കുന്ന
തും ഇരുളിപ്പിക്കുന്ന
തുമായ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട
സ്ഥാനത്തിൽ ദൃഷ്ടിപ
തിപ്പിച്ചുെകാണ്ടു് ഒരു
ഞാണിേന്മൽ നടക്കു
െലസ്സിങ്ങ്
ന്ന ഒരു ഞാണിേന്മൽ കളിക്കാരെന്റ നിലേയാടു്
ഉപമിക്കാവുന്നതാണു്. ആ ഞാണിെന്റ ഓേരാ വശ
ത്തും അപകടമുണ്ടു്. ഇടതുവശത്തുള്ള താൽക്കാ
ലികത്വത്തിേലക്കു് സാദൃശ്യാത്മകമായ കലാകാര
ന്മാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുെട നികൃഷ്ടഭാ
വത്തിേലക്കു്, അയാളുെട ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അയാെള
തള്ളിയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വലതുവശത്തുള്ള സീമ
യറ്റ ശുദ്ധ ആദർശെമന്നതിേലക്കു് അയാളുെട യു
ക്തി അയാെള മറിച്ചിടാൻ ഉദ്യമിക്കുന്നു.” എന്നു് ഒരു
കലാനിരൂപകനായ ആൻെഡ്ര െലാെട്ട (Andre
Lhote) പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു് ഇവിെട സ്മരണീയമെത്ര.
ചീനകലെയ ഭാവിയിെല സർവ്വേലാകകലയുെട
മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കുന്നതായാൽ െലാെട്ട പറ
യുന്ന ഞാണിൽ നിന്നു് ഒരു കലാകാരൻ അതിെന്റ
ഇരുവശങ്ങളിലും വീഴാെത കഴിച്ചുകൂട്ടാം. ഈ കാമ്യ
മായ വിശ്വകലയിേലക്കു് പാശ്ചാത്യെര നയിപ്പിക്കു
ന്നതിനായി അവരുെട ഇടയ്ക്കു് ആദർശാത്മകത്വം കു
ത്തിെവയ്ക്കാനുദ്യമിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചറിസം എെന്നാരു പ്ര
സ്ഥാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടു്. ഭാരതീയെര ഈ വിശ്വകല
യിേലയ്ക്കു് നയിക്കുന്നതിനു് അവരുെട ഇടയിൽ സാ
ദൃശ്യാത്മകത്വം കുത്തിെവയ്ക്കുവാൻ മെറ്റാരുതരം ഫ്യൂ
ച്ചറിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇവിെട തുടേങ്ങണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഈ ഭാരതീയ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം എങ്ങെനയി
രിക്കണെമന്നു് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിെല ആദ്യെത്ത ഉപ
ന്യാസത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അതിെനപ്പറ്റി
കൂടുതലായി ഇവിെട ഒന്നും പറയുന്നില്ല.
□

േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ ചിന്തകളുെട ഊഷ്മള ൈചതന്യം
മലയാള ഭാഷയിേലക്കു് ആവാഹിച്ച ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ചിന്ത
കനും വിമർശകനും. പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപകൻ,
ചരിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രേദ്ധയനായ മലയാ
ളസാഹിത്യകാരനായിരുന്നു േകസരി എന്നറിയെപ്പടുന്ന
േകസരി എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. ജീവിതത്തിലും സാഹി
ത്യത്തിലും അേദ്ദഹം ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു.
1889-ൽ തമ്പാനൂരിെല പുളിക്കൽ േമേല വീട്ടിൽ ജന
നം. പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ദാേമാദരൻകർ
ത്താവാണു് അച്ഛൻ. അമ്മ പാർവ്വതി അമ്മ. കുടിപ്പള്ളി

ക്കൂടത്തിലും െകാല്ലം ൈഹസ്ക്കൂളിലുമായി സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാ
സം. 1908-ൽ തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് േകാേള
ജിൽ നിന്നു് ചരിത്രം ഐഛികമാെയടുത്തു് ബി. എ. ജയി
ച്ചു. േഗൾസ് േകാേളജിലും െകാല്ലം മഹാരാജാസ് േകാ
േളജിലും ചരിത്രാദ്ധ്യാപകനായി േജാലി െചയ്തു. സായാ
ഹ്നക്ലാസിൽ പഠിച്ചു് 1913-ൽ ബി. എൽ. ജയിച്ചു. 1917ൽ േജാലി രാജി െവച്ചു വക്കീലായി പ്രാക്റ്റീസ് തുടങ്ങി.
1922 വെര തിരുവനന്തപുരം ൈഹേക്കാടതിയിൽ വക്കീ
ലായിരുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനം

1922 െമയ് 14-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം ഏെറ്റ
ടുത്തുെകാണ്ടു് പത്രപ്രവർത്തനരംഗേത്തക്കു് പ്രേവശിച്ചു.
1926 ജൂൺ 19-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം രാജി
െവച്ചു. സ്വന്തമായി ഒരു പത്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പണം
േശഖരിക്കുന്നതിനായി തിരുവിതാംകൂറിലും, മേലഷ്യയി
ലും പര്യടനങ്ങൾ നടത്തി. 1930 ജൂൺ 4-൹ പ്രേബാധ
കൻ ശാരദാ പ്രസ്സിൽ നിന്നും അച്ചടി ആരംഭിച്ചു. 1930
െസപ്തംബർ 10-൹ ൈലസൻസ് റദ്ദാക്കിയതുെകാണ്ടു്
പ്രേബാധകൻ നിർത്തി. പിന്നീടു് 1930 െസപ്തംബർ 18-

൹ തെന്ന േകസരി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കു
ന്നു. 1931 െഫബ്രുവരി 19-൹ േകാടതിയലക്ഷ്യത്തിനു് 200
രൂപ പിഴ ചുമത്തുന്നു. 1935 ഏപ്രിൽ മാസേത്താെട േക
സരി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും 1936-ൽ
കടം താങ്ങാനാവാെത ശാരദാ പ്രസ്സും ഉപകരണങ്ങളും
വിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യെത്ത മലയാളികൾക്കു് പരിചയ
െപ്പടുത്തിെക്കാടുത്തതു് േകസരിയാണു്. േലാകെത്ത
വിപ്ലവകരമായി മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനു് പ്രേയാഗിേക്കണ്ട
ഒരായുധമായിട്ടാണു് അേദ്ദഹം സാഹിത്യെത്ത കണ്ടതു്.
ൈവേദശിക സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങെള മുൻ നിർത്തി
മലയാളസാഹിത്യെത്ത വിലയിരുത്താനാണു് അേദ്ദഹം
ഉദ്യമിച്ചതു്. പ്രസ്ഥാന നിരൂപകൻ, സാേങ്കതിക നിരൂ
പകൻ, ചിത്രകലാ നിരൂപകൻ, എെന്നാെക്കയാണു്
േകസരി വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്.
മലയാളം കൂടാെത ഹീബ്രു, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നിവയും
അസീറിയൻ, സുേമറിയൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്,
ജർമ്മൻ എന്നീ യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകളും സംസ്കൃതം, അറ
ബി എന്നിവയും തമിഴു്, െതലുങ്ക്, കന്നട, ൈചനീസ്
എന്നീ ഭാഷകളും അറിയാമായിരുന്നു.

േകസരി സദസ്

1930-കളിൽ ശാരദ പ്രസ്സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്ന എഴുത്തു

കാരുേടയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുേടയും കൂട്ടായ്മയാണു്
േകസരി സദസ്. തകഴി, പട്ടം താണുപിള്ള, എ. വി. കൃ
ഷ്ണപിള്ള, െക. എ. ദാേമാദരൻ, എൻ. എൻ. ഇളയതു്,
േബാേധശ്വരൻ, സി. നാരായണപിള്ള തുടങ്ങിയവരായി
രുന്നു േകസരി സദസിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നതു്.

അവസാനകാലം

1942 െസപ്തംബർ 3-നു് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും വട
ക്കൻ പറവൂരിേലക്കു് താമസം മാറ്റി. 1960 ഡിസംബർ
18-നു് ആ മഹാമനീഷി ഈ േലാകേത്താടു വിടപറഞ്ഞു.

കൃതികൾ

പതിമൂന്നു വിവർത്തനങ്ങളുൾെപ്പെട 41 കൃതികൾ പ്രസി
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
• കാമുകൻ (തർജ്ജമ)
• ലാർഡ് കിച്ചനർ

• പുരാതത്വ പ്രദീപം

• അലക്സാണ്ടർ മഹാൻ
• യുളിസസു് ഗ്രാന്റ്

• രണ്ടു് സാഹസികയാത്രകൾ
• ഐതിഹ്യ ദീപിക

• വിക്രമാദിത്യൻ ത്രിഭുവന മല്ലൻ
• ഹർഷ വർദ്ധനൻ

• കാർെമൻ (തർജ്ജമ)
• നവേലാകം
• േപ്രതങ്ങൾ

• രൂപമഞ്ജരി

• ഒരു സ്ത്രീയുെട ജീവിതം
• ഓമനകൾ

• ആപ്പിൾ പൂെമാട്ട്

• േനാവൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
• മൂന്നു് ഹാസ്യ കഥകൾ

• േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ െചറുകഥകൾ (തർജ്ജമ)
• സാഹിത്യ ഗേവഷണ മാല

• പ്രാചീന േകരള ചരിത്ര ഗേവഷണം
• സാേങ്കതിക ഗ്രന്ഥ നിരൂപണങ്ങൾ
• ഒമ്പതു് പ്രഞ്ച കഥകൾ

• നാലു് ഹാസ്യ കഥകൾ

• സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• ആദം ഉർബാസ്

• എട്ടു് പാശ്ചാത്യ കഥകൾ

• േകസരിയുെട മുഖ പ്രസംഗങ്ങൾ
• ചരിത്രത്തിെന്റ അടിേവരുകൾ

• േകസരിയുെട സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• േകസരിയുെട േലാകങ്ങൾ
• നവീന ചിത്ര കല

• ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ

• Outline of Proto Historic Chronology of Western
Asia

• േകസരിയുെട ചരിത്ര ഗേവഷണങ്ങൾ ( നാലു വാ
ള ്യം)
േഡ്രായിങ്: മധുസൂദനൻ
(വിവരങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.
◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി
സ്റ്റർ െചയ്യുക.
◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:
1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who
4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

