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ജാതിയും വധശിക്ഷയും: ഒരു
കർണ്ണാടക സംഗീതപാഠം
ടി. എം. കൃഷ്ണയുമായി ഒരു സംഭാഷണം
വിനയം ധാർഷ്ട്യേത്തക്കാൾ വിറ്റുേപാകുന്ന ഒരു കാല
മാണിതു്. ലളിതമായി ഞാെനാരു പാട്ടുകാരനാണു്
എന്നു് സ്വയം പരിചയെപ്പടുത്തുേമ്പാൾ ടി. എം. കൃഷ്ണ
ഈ ഒരു വിൽപ്പനതന്ത്രം പ്രേയാഗിക്കുകയല്ല. പ്രഗത്ഭ
രിൽ പ്രഗത്ഭനായ സംഗീതജ്ഞനായിട്ടും ഒരു പാട്ടുകാ
രൻ എന്നു് മാത്രം അവകാശെപ്പടുന്നതു് സംഗീതെത്ത
അത്രേമൽ അറിഞ്ഞതുെകാണ്ടാണു്. സംഗീതത്തിെന്റ
ബൃഹത് സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതു
െകാണ്ടുള്ള എളിമയാണതു്. ഈ തിരി
ച്ചറിേവാെട ടി. എം. കൃഷ്ണ ധ്യാനപൂർണ്ണ
മായ ഒരു രീതി അവലംബിച്ചുെകാണ്ടുത
െന്ന പൂർവ്വകൽപ്പന െചയ്യാത്ത മേനാ
ടി. എം. കൃഷ്ണ
ധർമ്മെത്ത തെന്റ സംഗീത കേച്ചരിക
ളിൽ ആവിഷ്കരിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കുകയാണു്. രീതിശാസ്ത്ര
വും മേനാധർമ്മവും െമരുക്കാൻ ആയാസമുള്ള വിപ
രീതങ്ങളാെണങ്കിലും സാഹസികനായ ഒരു സംഗീത
ജ്ഞനു് അതു് ആനന്ദകരമായ ഒരു െവല്ലുവിളിയാണു്.
സംഗീതവുമായി േലാകം ചുറ്റുേമ്പാഴും അേദ്ദഹം തന്നി
െല ഉത്തരവാദിത്ത േബാധമുള്ള ചിന്തകേനയും സം
േവദന േശഷിയുള്ള എഴുത്തുകാരേനയും പ്രകാശനം
െചയ്തുെകാേണ്ടയിരിക്കുന്നു.
മുകുന്ദനുണ്ണി: കസബിനു് വധശിക്ഷ വിധിക്കണെമ
ന്നു് ജനങ്ങൾ മുറവിളി കൂട്ടുന്ന സമയത്തു് വധശിക്ഷാ
വിരുദ്ധ നിലപാടു് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു േലഖനം
താങ്കൾ ദ ഹിന്ദു പത്രത്തിെന്റ ഞായറാഴ്ച പതിപ്പിൽ
എഴുതിയിരുന്നേല്ലാ. അേത സമയത്തു് േകരളത്തിൽ
കുറച്ചു് ആളുകൾ വധശിക്ഷ നിർത്തലാക്കണെമന്നു്
ആവശ്യെപ്പട്ടു് സമരം െചയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ
സന്ദർഭത്തിൽ വധശിക്ഷെയക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുെട
ചിന്തകൾ േകരളത്തിൽ തുടർന്നുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന
ചർച്ചകൾക്കു് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകിേയക്കാം.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: െകാല്ലാൻ മനുഷ്യർക്കു് അവകാശമി
ല്ല എന്നു് കരുതുന്ന ഒരാളാണു് ഞാൻ. വധശിക്ഷ
െയക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങെളല്ലാം ശരിയായ കാര്യം
െചയ്യുന്നതിെന േകന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളതാണു്. ഒരാൾ
എേന്താ കുറ്റം െചയ്തിരിക്കുന്നു, അയാെള ശിക്ഷിക്കു
ന്നതാണു് ശരി, എന്ന മട്ടിലാണു് അതിെന്റ യുക്തി
ധാര. ഈ യുക്തിധാരയുെട അടിസ്ഥാനത്തിലാ
േണാ ജീവിതെത്ത േനാക്കിക്കാേണണ്ടതു്? എനി
ക്കു് സംശയങ്ങളുണ്ടു്. എന്തുതെന്നയായാലും ഹിംസ
ഹിംസ തെന്നയാണു്. അതു് നന്മയ്ക്കുേവണ്ടിേയാ തി
ന്മയ്ക്കുേവണ്ടിേയാ അല്ല. ഒരു ഹിംസ നടക്കുേമ്പാൾ
ആ ഹിംസ നല്ലതിനുേവണ്ടിയാണു് അെല്ലങ്കിൽ ചീ
ത്തതിനുേവണ്ടിയാണു് എന്നു് പറയുന്നതിൽ അർ
ത്ഥമില്ല. ഒരാെള േവദനിപ്പിക്കാേനാ, ൈലംഗിക
മായി പീഡിപ്പിക്കാേനാ, െകാല്ലാേനാ െചയ്യുന്ന
ഹിംസയും െകാന്നവെന െകാല്ലുന്നതിലുള്ള ഹിംസ
യും തമ്മിൽ അന്തരമുള്ളതായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.
ഹിംസ െചയ്യുന്ന ആെള എങ്ങെന ശിക്ഷിക്കണ
െമന്നാണു് മെറ്റാരു േചാദ്യം. ആൾ ആപത്കാരി
യാെണന്നു് സംശയമില്ല. ആ കാര്യത്തിൽ ആർ
ക്കും തർക്കമുണ്ടാകുെമന്നു് േതാന്നുന്നില്ല. ഈ വ്യ
ക്തിയാൽ മറ്റുള്ളവർക്കു് ആപത്തുണ്ടാകാം എന്നതു്
സത്യമായിരിക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്കു് ആപത്തുണ്ടാവാ
തിരിക്കാൻ അത്തരം ആളുകെള സമൂഹത്തിൽനിന്നു്
മാറ്റി നിർേത്തണ്ടതു് നമ്മുെട ഉത്തരവാദിത്തമാണു്.
പെക്ഷ, ആ വ്യക്തിയുെട ജീവൻ അപഹരിക്കാൻ
നമുക്കു് അവകാശമില്ല. അവരുെട സ്വഭാവം അെല്ല
ങ്കിൽ മേനാഭാവം പരിഷ്കരിക്കാനാകുേമാ ഇല്ലേയാ
എന്നുള്ളതു് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ മെറ്റാരു േചാ
ദ്യമാണു്. അവെര സമൂഹത്തിൽനിന്നു് മാറ്റി പാർ
പ്പിച്ചു് സ്വയം മാറാൻേവണ്ടി പ്രാപ്തരാക്കുകയാണു്
േവണ്ടതു്. എത്ര ബീഭത്സമായ കുറ്റമാണു് െചയ്തെത
ങ്കിലും ആ വ്യക്തിയുെട തുടർന്നുള്ള ജീവിതം നന്മ
നിറഞ്ഞതാകുന്നതിനുേവണ്ടി വഴിെയാരുക്കാനുള്ള
ഒരു മേനാഭാവം നമുക്കിെല്ലങ്കിൽ, എനിക്കു് േതാന്നു
ന്നതു്, നമ്മുെട ‘ശരിവാദ’ത്തിെന്റ ചില ഭാഗങ്ങൾ
നഷ്ടമാകുന്നുെവന്നാണു്.
ഏതു കുറ്റമാണു് വലുതു് ഏതു കുറ്റമാണു് െചറുതു്
എന്നു് എങ്ങെനയാണു് തീരുമാനിക്കുക? അേമ
രിക്ക ഇറാക്കിേലയ്ക്കും അഫ്ഘാനിസ്ഥാനിേലയ്ക്കും
അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും അവിടെത്ത കുേറ കുട്ടി
കെള െകാെന്നാടുക്കുകയും െചയ്തതു് ഇന്നു് എല്ലാ
വർക്കും അറിയാം. അതിേനാടു് താരതമ്യം െചയ്യു
േമ്പാൾ ബലാൽസംഗം കൂടിയ കുറ്റമാേണാ? എങ്ങി
െനയാണു് വലിപ്പം കൂടിയ കുറ്റം ഏെതന്നു് തിരിച്ചറി
യുക? എനിക്കറിയില്ല. അവ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാ
സവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഇതു് ഒരു കുറ്റമാണു്,
അതും ഒരു കുറ്റമാണു്. എങ്ങിെനയാണു് രണ്ടാമ
േത്തതു് കുറ്റമാകുകയും ഒന്നാമേത്തതു് കുറ്റമാവാതി
രിക്കുകയും െചയ്യുക? രണ്ടാമേത്തതിനു് വധശിക്ഷ
വിധിക്കുകയും ഒന്നാമേത്തതിനു് ശിക്ഷേപാലും ഇല്ലാ
തിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നതു്? എല്ലാ കുറ്റങ്ങൾക്കും ശി
ക്ഷ േവണെമന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ േയാജിക്കുന്നു.
പെക്ഷ, ഏതു് കുറ്റത്തിനാണു് വധശിക്ഷ േവണ്ടതു്
എന്നു് എങ്ങിെനയാണു് തീരുമാനിക്കുക? അക്കാ
ര്യത്തിൽ നിയമജ്ഞർക്കും വ്യക്തതയില്ല. ഏറ്റവും
ഹീനമായ കുറ്റങ്ങൾക്കു് വധശിക്ഷ എന്നാണു് നിയ
മം പറയുന്നതു്. ഏറ്റവും ഹീനമായതു് ഏതാെണന്നു്
ജഡ്ജിമാരാണു് തീരുമാനിക്കുക. എന്തുതെന്നയാ
യാലും ഹിംസയ്ക്കു് മരണം ഒരു പരിഹാരമായി എനി
ക്കു് േതാന്നുന്നില്ല. മരണം ഹിംസയ്ക്കു് പരിഹാരമാ
േണാ? മനുഷ്യർ മാറുേമ്പാഴാണു് ഹിംസയ്ക്കു് പരിഹാ
രമുണ്ടാകുക. സമൂഹത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം അതായിരിക്ക
ണം. അങ്ങിെനയാണു് നമുക്കു് നെമ്മത്തെന്നയും
സമൂഹേത്തയും മാറ്റാൻ കഴിയുക.
നമ്മുെട സമൂഹത്തിൽ ആെരങ്കിലും ഹിംസ െച
യ്യുന്നുെണ്ടങ്കിൽ അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു് ഹിംസയിേല
യ്ക്കു് നയിക്കുന്ന ഏെതങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അതൃപ്തി
കൾ സമൂഹത്തിനകത്തുണ്ടു് എന്നാണു്. അതായതു്
സമൂഹം ആെരെയങ്കിലും ഹിംസാത്മകമായ പ്രതിക
രണം ഉളവാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടാ
വാം. അതുെകാണ്ടു് നമുക്കു് ആത്മപരിേശാധന െച
യ്യാനുള്ള മേനാഭാവം ഉണ്ടാകണം.
ശിക്ഷയുെട ന്യായീകരണമായി ഉന്നയിക്കുന്ന
മെറ്റാരു പ്രധാനെപ്പട്ട വാദം ഡിറ്ററൻസ് ആണു്. ശി
ക്ഷെയക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം കുറ്റം െചയ്യുന്നതിൽനിന്നു്
പിൻതിരിപ്പിക്കും എന്ന വിശ്വാസമാണു് ഈ വാദ
ത്തിെന്റ പിൻബലം. എന്നാൽ ആ വാദം െതറ്റാ
െണന്നും വിഡ്ഢിത്തമാെണന്നും െതളിയിക്കാൻ ആവ
ശ്യത്തിലധികം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. ആ വാദത്തിൽ എെന്തങ്കിലും അർത്ഥ
മുള്ളതായി എനിക്കു േതാന്നുന്നില്ല. വധശിക്ഷ നില
വിലുണ്ടു് എന്ന ഒറ്റ കാരണത്താൽ ജനങ്ങൾ െകാല
പാതകത്തിെന്റ എണ്ണം കുറയ്ക്കുെമന്നാേണാ? അങ്ങ
നെയാന്നുമില്ല. ആളുകൾ െകാല്ലുകയാെണങ്കിൽ
െകാല്ലും. െകാല്ലുന്നതും െകാല്ലാത്തതും എന്തു ശിക്ഷ
ലഭിക്കും എന്നു് േനാക്കിയല്ല.
ബാധിക്കെപ്പടുന്ന കുടുംബത്തിലുള്ളവരുെട സ്ഥി
തിയാണു് കഷ്ടം. അെതാരു വലിയ പ്രശ്നമാണു്.
ടി. എം. കൃഷ്ണ വീട്ടിൽ അല്ലലില്ലാെത ശാന്തമായി
ഇരിക്കുകയാണു്, അയാളുെട സേഹാദരേനാ സേഹാ
ദരിേയാ കുട്ടിേയാ െകാല്ലെപ്പടുകേയാ ബലാൽസം
ഗം െചയ്യെപ്പടുകേയാ െചയ്തിട്ടില്ല. െകാല്ലെപ്പട്ട ആളു
െട സേഹാദരേനാ സേഹാദരിേയാ അമ്മേയാ
അച്ഛേനാ കുട്ടിേയാ ആവുന്നതിെന്റ േവദന എങ്ങി
െനയാണു് അയാൾക്കു് അനുഭവിക്കാനാവുക? ശരി
യാണു്, അവരുെട േവദന എങ്ങിെനയായിരിക്കും
എന്നു എനിക്കു് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല. പെക്ഷ,
ആ േവദന എങ്ങിെനയുള്ളതായിരിക്കും എന്നു് മന
സ്സിലാക്കാൻ മാത്രം മനുഷ്യത്വമുള്ളവനാണു് ഞാൻ
എന്നു് േതാന്നുന്നു. ഒരുപെക്ഷ, അതു് മനുഷ്യെന്റ ഗു
ണമാണു്. ഹിംസയുെട ഇരകളായവർക്കു് സഹായ
വും ശക്തിയും പകർന്നു് തുണേയകുക എന്നതു് സമൂ
ഹത്തിെന്റ ധർമ്മമാെണന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നു. മാ
ത്രമല്ല െകാല്ലുന്നവേനേയാ ബലാൽസംഗം െചയ്യുന്ന
വേനേയാ െകാന്നു് പ്രതികാരം െചയ്യുന്നതുെകാണ്ടു്
ബാധിതർ അനുഭവിക്കുന്ന േവദന അൽപ്പംേപാലും
കുറയുകയില്ല എന്നും നാം മനസ്സിലാേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
കുറ്റവാളികെള െകാന്നാൽ നിങ്ങളുെട േവദന കുറ
യുേമാ? എന്തു് വ്യത്യാസമാണുണ്ടാക്കുക? കുറ്റവാ
ളിെയ തൂക്കിേലറ്റിയാൽ ഹിംസയ്ക്കു് ഇരയായവരുെട
അമ്മേയാ അച്ഛേനാ സേഹാദരേനാ അനുഭവിക്കു
ന്ന േവദന ശമിക്കുേമാ? ഇല്ല. അതിനു് പ്രതികാരം
െചയ്യുക എന്നല്ലാെത മെറ്റാരു അർത്ഥവുമില്ല. ഹിം
സെയ ഹിംസെകാണ്ടു് എതിർക്കുന്നതു്, നിയമപര
മായി എത്രേത്താളം ന്യായീകരിക്കെപ്പട്ടാലും, എെന്റ
കാഴ്ചപ്പാടിൽ അർത്ഥശൂന്യമാണു്.
മുകുന്ദനുണ്ണി: നീതി, അനീതി തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങെള
അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നതിനു പകരം അനുഭവെത്ത േന
രിട്ടു് സമീപിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണു് താങ്കൾ സ്വീകരി
ക്കുന്നതു് എന്നു് േതാന്നുന്നു. നിയമത്തിേന്റേയാ സമൂ
ഹത്തിേന്റേയാ ഹിംസയുെട ഇരയായിത്തീരുന്നവരു
െട ഉറ്റവർക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവെത്ത ആധാരമാക്കി
യുള്ള ചിന്തകൾ—വ്യത്യസ്തമായ ഒരു താത്വിക സം
സ്ക്കാരത്തിൽനിന്നു് അേന്വഷിക്കുന്നതുേപാെലയുണ്ടു്.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: ശരിയാണു്. എെന്റ കാഴ്ചപ്പാടു് നിയമ
ത്തിെന്റ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളതല്ല. പകരം ഒരു മനുഷ്യ
നായിരിക്കുക എന്നാൽ എന്താണു് എന്ന അേന്വ
ഷണത്തിെന്റ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളതാണു്. നിയമങ്ങ
ളും നിയമപുസ്തകങ്ങളും പറയുന്നതിനപ്പുറത്തു് നമു
ക്കു് എങ്ങിെന ഹിംസെയ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലാതാ
ക്കാം? ആ ലക്ഷ്യത്തിനുേവണ്ടി സമഗ്രമായ അർ
ത്ഥത്തിൽ എന്തു െചയ്യാൻ കഴിയും? ഈ ദിശയി
ലാണു് എെന്റ ചിന്തകൾ േപാകുന്നതു്. ഒരാൾക്കു്
വധശിക്ഷ നൽകുേമ്പാൾ ഒരു പ്രേത്യക പ്രശ്നത്തി
നു് െപെട്ടന്നു നൽകുന്ന ഒരു പരിഹാരമായാണു്
അതു് ഭവിക്കുന്നതു്. അതായതു് ഞാൻ െകാലയാ
ളിയാെണങ്കിൽ എേന്നയും െകാന്നു് പ്രശ്നം പരിഹരി
ക്കുക. ശരി, ടി. എം. കൃഷ്ണ െകാലയാളിയാണു്. അവ
െന തുറുങ്കിലടച്ചു് തൂക്കിെക്കാല്ലൂ. കഴിഞ്ഞു. ഇവി
െട െകാല എന്ന ക്രിയയ്ക്കു് എന്തു് സംഭവിക്കുന്നു?
െകാലയുെട ഭാഗമായിത്തീർന്നവർക്കു് എന്തു് സംഭ
വിക്കുന്നു? അവർക്കുേവണ്ടി നാം എന്തു െചയ്യുന്നു?
െമച്ചെപ്പട്ട മനുഷ്യരുള്ള െമച്ചെപ്പട്ട ഒരു സമൂഹമു
ണ്ടാക്കാൻ ഈ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിലൂെട നിങ്ങൾ
എന്തു െചയ്യുന്നു? ഈ പ്രശ്നത്തിലുൾെപ്പട്ട അച്ഛനും
അമ്മയും സേഹാദരങ്ങളും സേഹാദരിമാരും കുട്ടിക
ളുമടങ്ങുന്നവർക്കു് ജീവിതേത്താടു് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു
മേനാഭാവം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ മട്ടിലുള്ള പ്രശ്നപരിഹാ
രത്തിലൂെട എന്താണു് െചയ്യെപ്പടുന്നതു്? സമൂഹവും
സർക്കാറും േചർന്നു് തൂക്കിേലറ്റിയവരുെട ഇനിയും
ജീവിക്കുന്ന ഉറ്റവരുെട ജീവിതത്തിേലയ്ക്കു് ആെരങ്കി
ലും സഹായവും സാന്ത്വനവുമായി െചന്നിട്ടുേണ്ടാ?
തൂക്കിേലറ്റെപ്പട്ട ആയിരക്കണക്കിനു് ആളുകളു
െട ഭാര്യമാെര പറ്റി നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? അവ
െര സഹായിക്കണെമന്നു് എേപ്പാെഴങ്കിലും ചിന്തി
ച്ചിട്ടുേണ്ടാ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. അയാെള
െകാന്നേതാെട നമുക്കു് ആശ്വാസമായി. അത്രമാ
ത്രം. അയാളുെട കുടുംബെത്തക്കുറിച്ചു് ആരു ചിന്തി
ക്കാൻ? െകാല്ലെപ്പട്ടവരുെട ഉറ്റവർക്കു് ഒരു മാസ
ത്തിനു േശഷം എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നു് ആെരങ്കിലും
ചിന്തിച്ചിട്ടുേണ്ടാ? ഇല്ല. അേത സമയം നാം െതരു
വിലിറങ്ങി തൂക്കിേലറ്റുക എന്നു് മുറവിളി കൂട്ടുകയാണു്.
എനിക്കു് േതാന്നുന്നതു് മനുഷ്യെന്റ ഉള്ളിൽ പക വീ
ട്ടാനുള്ള വാസനയുെണ്ടന്നാണു്.
മുകുന്ദനുണ്ണി: പരിണാമത്തിെന്റ ഭാഗമായി മനുഷ്യ
നിൽ ആന്തരികമായി, പൂർവ്വനിർമ്മിതമായ, പ്രതി
കാരവാഞ്ഛയുെണ്ടന്നാേണാ പറയുന്നതു്?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ഒരു ജനിതക
ശാസ്ത്രജ്ഞെനാന്നുമല്ല. പെക്ഷ, എന്തുെകാെണ്ട
ന്നറിയില്ല, െകാല്ലുന്നവെന െകാല്ലുന്നതിലൂെട പ്രശ്നം
പരിഹരിച്ചതായി നാം കരുതുന്നുണ്ടു്. ഒരു പ്രശ്നവും
പരിഹരിച്ചതായി എനിക്കു് േതാന്നുന്നില്ല.
മുകുന്ദനുണ്ണി: താങ്കളുെട ഈ വീക്ഷണം അേമരിക്കൻ
യുദ്ധങ്ങളിേലക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാമേല്ലാ?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: തീർച്ചയായും. നിങ്ങൾക്കു് എെന്ന
ഉേട്ടാപ്പിയൻ എന്നു് വിളിക്കാം. ൈസന്യം അനാ
വശ്യമാണു്, ൈസന്യത്തിനു് യാെതാരുവിധ ധർ
മ്മവും നിർവ്വഹിക്കാനില്ല എന്നാണു് ഞാൻ കരു
തുന്നതു്. മനുഷ്യർക്കു് ഒരൽപ്പം ബുദ്ധിയുണ്ടായിരു
െന്നങ്കിൽ എന്നു് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ടു്. ചരി
ത്രം പറയുന്നതു് ൈസന്യം ആവശ്യമാണു് എന്നാ
ണു്. ആയിരക്കണക്കിനു് വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ യുദ്ധം
െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. മനുഷ്യെന്റ ഈേഗായാണു് മിക്ക യുദ്ധ
ങ്ങൾക്കും കാരണം. ആരാണു് വലുതു്, ആർക്കാണു്
കൂടുതൽ മഹിമ, ആരാണു് കൂടുതൽ ശക്തർ, ആർ
ക്കാണു് കൂടുതൽ സമ്പത്തു്, തുടങ്ങിയ അഹങ്കാര
പ്രകാശനങ്ങൾക്കു് േവണ്ടിയാണു് ആത്യന്തികമായി
യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാവുന്നതു്. നിങ്ങളുെട ൈകയ്യിൽ കൂടു
തൽ സമ്പത്തുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിെക്കതിെര
സാമ്പത്തിക യുദ്ധം നടത്തും. നിങ്ങളുെട പക്കൽ
ൈസന്യമുെണ്ടങ്കിൽ നിങ്ങൾ എെന്ന ആക്രമിക്കും.
ഹിംസ എേപ്പാഴും ശാരീരികമായ പ്രവർത്തിയാക
ണെമന്നില്ല. ഒരാെള മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കു
ന്നതും ഹിംസയാണു്. സാമ്പത്തികമായ ഹിംസയും
ഹിംസയാണു്. മറ്റു രാജ്യങ്ങെള കീഴ്വഴങ്ങാൻ നിർ
ബന്ധിക്കലും ഹിംസയാണു്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കെയ
േനാക്കു. പാശ്ചാത്യർക്കു് കീഴടങ്ങി നൂറു കണക്കി
നു് വർഷങ്ങൾ. െവറും സാമ്പത്തികമായ ഹിംസ
യായിരുന്നു അതു്. അതിെന ഒരു ഹീനകൃത്യമായി
നാം കണക്കാക്കുേമാ? എനിക്കറിയില്ല. അത്തരം
കാര്യങ്ങെളാെക്ക അവ്യക്തമാണു്. തീർച്ചയായും
ഞാൻ യുദ്ധത്തിെനതിരാണു്. തീർത്തും എതിരാണു്.
ഒരു യുദ്ധവും മെറ്റാരു യുദ്ധത്തിനു് പരിഹാരമാകില്ല.
അത്തരം പ്രശ്നങ്ങെള ശരിെതറ്റുകളുെട പശ്ചാത്തല
ത്തിലല്ല ൈകകാര്യം െചേയ്യണ്ടതു്. ശരിെതറ്റുകെള
ആധാരമാക്കിയുള്ള നിലപാടുകളിേലയ്ക്കു് േപാേകണ്ട
താമസം എല്ലാം ആെക അവ്യക്തമാകും. ഹിംസയു
െട ധർമ്മെമന്തു് എന്ന േചാദ്യമാണു് പ്രസക്തം.
മുകുന്ദനുണ്ണി: ധർമ്മം, നീതി തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളുെട
െവളിച്ചത്തിലാേണാ താങ്കൾ വ്യക്തത േതടുന്നതു്?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: നീതിെയക്കുറിച്ചു് ഞാൻ പറയുന്നില്ല.
മനുഷ്യത്വം എന്ന ആശയേത്താടാണു് എനിക്കു്
അടുപ്പം. അടിസ്ഥാനപരമായ വസ്തുതകളിൽനി
ന്നു് വരുന്നതാണു് അതു്. ധാർമ്മികത ഒരു അപ
കടം പിടിച്ച വാക്കാെണന്നു് േതാന്നുന്നു. കാരണം,
എനിക്കറിയില്ല, ഇത്തരം വാക്കുകൾ പലരും പല
വിധത്തിലാണു് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതു്. മനുഷ്യത്വ
െത്ത േകന്ദ്രീകരിച്ചാണു് ഞാൻ ആേലാചിക്കുന്നതു്.
മനുഷ്യത്വത്തിെന്റ സന്ദർഭത്തിൽെവച്ചാണു് ഹിം
സയ്ക്കു് എന്തു് ധർമ്മമാണു് ജീവിതത്തിൽ എന്ന േചാ
ദ്യം േചാദിക്കുന്നതു്. ഇങ്ങെന സങ്കൽപ്പിച്ചു േനാ
ക്കാം: േഹാംവർക്കു് െചയ്യാത്തതുെകാണ്ടു് ഞാൻ
കുട്ടിെയ തല്ലുന്നു. (നാം അവിെട നിന്നു് തുടങ്ങണം).
എെന്റ മകൾ േഹാം വർക്കു് െചയ്തില്ല. എനിക്കു്
വല്ലാെത േദഷ്യം വന്നു. ഞാൻ അവെള അടിച്ചു.
ഈ പ്രശ്നം അടിെകാണ്ടു് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയു
േമാ? എന്തുെകാണ്ടാണു് ഞാൻ എെന്റ ൈക ഉയർ
ത്തിയതു്? ഞാൻ എെന്റ ൈക ഉയർത്തിയതു് ധാർ
മ്മികമായി ശരിയാേണാ? മകൾ പരീക്ഷയിൽ
ജയിക്കാനാണു്, അതായതു് എനിക്കു് മകളുെട കാ
ര്യത്തിൽ ശുഷ്കാന്തിയുണ്ടു്, മറ്റു കാരണങ്ങൾെകാ
െണ്ടാന്നുമല്ല അങ്ങിെന െചയ്തതു്—എനിക്കു് വിവിധ
ന്യായങ്ങൾ നിരത്താം. എങ്കിലും ഞാൻ അവെള
അടിച്ചേല്ലാ. ഞാൻ െചയ്തതു് ശരിേയാ െതേറ്റാ?
എങ്ങെനയാണു് നിങ്ങൾ അതിനു് ഉത്തരം പറ
യുക? കഴിയില്ല. പെക്ഷ, മകെള അടിച്ചതു് ഹിം
സാത്മകമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണു്. ആ ഹിംസ
അവെള െമച്ചെപ്പട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാക്കുന്നുേണ്ടാ?
ഇവിേടയും ഉത്തരം അവ്യക്തമാണു്. ബലാത്സം
ഗം, െകാല എന്നിവയിെലാെക്ക മാത്രേമ ഹിംസ
വളെര വ്യക്തമായിരിക്കൂ.
അേമരിക്കയുെട നടപടികൾക്കു് േജാർജ് ബു
ഷ് കുറ്റക്കാരനായിരുേന്നാ? എനിക്കു് അറിയില്ല.
എന്തിനാണു് പാശ്ചാത്യെര പറയുന്നതു്. ഇന്ത്യയു
െട കാര്യം ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഇന്ത്യൻ ൈസന്യം െച
യ്യുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ േപാ
ലീസ് നടത്തുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ—
ആരാണു് ഇതു് സംബന്ധിച്ച േചാദ്യങ്ങൾ ഉയർ
ത്തുക? അേപ്പാൾ അവെരെയാെക്ക തൂക്കിേലേറ്റ
േണ്ട? എങ്കിൽ തൂക്കിേലറ്റൽ ഒരു നിലയ്ക്കാത്ത പ്രക്രി
യയാകും.
നമ്മുെട ഓേരാരുത്തരുേടയും ജീവിതത്തിൽ
ഹിംസയുെട ധർമ്മെമന്താണു്? സമൂഹത്തിൽ അതി
െന്റ ധർമ്മെമന്താണു്? രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ
ഹിംസയുെട ധർമ്മെമന്താണു്? ഈ ചർച്ച രാഷ്ട്രീയ
വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്നല്ല തുടേങ്ങണ്ടതു്. നമ്മുെട
സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മളിൽ നിന്നു തെന്നയുമാ
ണു് ചർച്ച ആരംഭിേക്കണ്ടതു്. നിയമത്തിേന്റേയാ
രാഷ്ട്രീയത്തിേന്റേയാ നീതിയുേടേയാ ഭാഗത്തു നി
ന്നു് േനാക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലുള്ള നി
യമങ്ങളിൽ തട്ടിമുട്ടി നിൽക്കും. ആരാണു് ഈ പു
സ്തകങ്ങൾ എഴുതിയതു്? നാം തെന്ന. അതുെകാ
ണ്ടു് നമുക്കു നമ്മളിൽ നിന്നു തെന്ന, നമ്മുെട കുടും
ബത്തിൽ നിന്നു തെന്ന, തുടങ്ങാം. അങ്ങെന പതു
െക്ക േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിച്ചുേചാദിച്ചു് അതിെന ബൃ
ഹത് േചാദ്യമാക്കാം. ഈ പ്രശ്നെത്ത േഭദെപ്പട്ട രീ
തിയിൽ അഭിസംേബാധന െചയ്യാൻ സാധിക്കുക
അങ്ങിെനയായിരിക്കാം.
മുകുന്ദനുണ്ണി: സാധാരണയായി കർണ്ണാടക സംഗീ
തജ്ഞർക്കിടയിൽ, പ്രേത്യകിച്ചും പ്രഗത്ഭ സംഗീത
ജ്ഞർക്കിടയിൽ, താങ്കെളേപ്പാെല ചിന്തിക്കുന്നവെര
കാണാറില്ല. വിശാലമായ മേനാഭാവം, ആഴവും പര
പ്പുമുളള ചിന്തകൾ, ക്രിയാത്മകവും വിപ്ലവാത്മകവു
മായ ആശയങ്ങൾ—ഇവെയല്ലാം െപാതുവിൽ കർ
ണ്ണാടക സംഗീതജ്ഞരിൽ കാണാറില്ല. അസാധാ
രണമാംവിധം, താങ്കെള സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ
േപ്രരിപ്പിച്ചതു് എന്താണു്?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണു്: എെന്റ കുടുംബ
വും സ്കൂളും. എെന്റ അമ്മയും അച്ഛനും എല്ലാേയ്പാ
ഴും േചാദ്യങ്ങൾ േചാദിക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരാണു്.
അത്താഴ ചർച്ചകൾ വീട്ടിെല പതിവായിരുന്നു. രാ
ഷ്ട്രീയം, തത്ത്വശാസ്ത്രം, ശരിെതറ്റുകൾ, ധാർമ്മികത,
പൗരേബാധം, പരിസ്ഥിതി, തുടങ്ങി എന്തിെനക്കുറി
ച്ചും. ഈ വക കാര്യങ്ങൾ അത്താഴേമശയ്ക്കു് ചുറ്റുമി
രുന്നു സംസാരിക്കുകയും വാഗ്വാദങ്ങൾ നടത്തുകയും
െചയ്യുന്നതു് വളെര സ്വാഭാവികമായിരുന്നു ഞങ്ങ
ളുെട വീട്ടിൽ. നീണ്ട ആ വിളക്കിെന്റ (5 അടിേയാ
ളം ഉയരമുള്ള കൽവിളക്കു് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു) കീ
ഴിൽ ഒരു കേസരയിലിരുന്നു് അച്ഛൻ വായിക്കുകയും
ചിന്തിക്കുകയും െചയ്യുമായിരുന്നു. അമ്മ വലിയ പ്ര
േചാദനമാണു്. അമ്മയുെട ചിന്തകൾ താത്വികമായ
ചായ്വുള്ളവയാണു്. അമ്മയുെട അമ്മയ്ക്കും വലിയ
ആശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. േചാദ്യവും തർക്കവും ചർ
ച്ചയും പതിവുള്ള ഈ വീടാണു് ഒരു വലിയ അളവിൽ
എെന്ന രൂപെപ്പടുത്തിയതു്. എെന്റ അച്ഛൻ ഒരു
വ്യാപാരിയായിരുന്നു. ഇേപ്പാഴില്ല. അമ്മ ഒരു രസി
കൻ വ്യക്തിത്വമാണു്. സംഗീതത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും
ബിരുദമുണ്ടു്. െപ്രാഫസറായിരുന്നു, ഒന്നര ദശാബ്ദ
േത്താളം ഒരു സംഗീതവിദ്യാലയം നടത്തി, ഇംഗ്ലീഷ്
സംസാരിക്കാത്തവെര ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള
ഒരു േകാഴ്സ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽേപായി പഠിച്ചു, ഇേപ്പാൾ
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുെകാല്ലമായി േഗാത്രവർഗ്ഗക്കാരായ
കുട്ടികൾക്കുേവണ്ടി വിദ്യാവനം എന്നു് േപരായ ഒരു
സ്കൂൾ നടത്തുന്നു. േകരളത്തിെന്റ അതിർത്തിയിൽ.
ആനക്കട്ടിയ്ക്കടുത്തു്. േകരളത്തിൽനിന്നുള്ള കുെറ വി
ദ്യാർത്ഥികൾ അവിെട പഠിക്കുന്നുണ്ടു്. അമ്മ അവി
െടതെന്നയാണു് താമസിക്കുന്നതും. സാമൂഹ്യ പ്രവർ
ത്തനങ്ങളിലും കലാസാംസ്ക്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളി
ലും മുഴുകിയ ജീവിതമാണു് അമ്മയുേടതു്. ഇത്തരം
കാര്യങ്ങെളല്ലാം എെന്ന സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നു്
ഊഹിക്കാമേല്ലാ?
രണ്ടാമെത്ത മുഖ്യ സ്വാധീനം സ്കൂളാണു്. ഞാൻ
പഠിച്ചതു് െചൈന്നയിലുള്ള ജിദ്ദു കൃഷ്ണമൂർത്തി സ്കൂ
ളിലാണു്. അവിെട ഏതു വിഷയവും ചർച്ചെചയ്യെപ്പ
ടും. പ്രകൃതിയിൽനിന്നു് പഠിക്കുക, െവറുെത ചുറ്റും
നടക്കുക, മുൻധാരണകെള മറന്നു് െവറുെത നിരീ
ക്ഷിക്കുക, പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക,
േലാകത്തു് എന്തു സംഭവിക്കുന്നു എന്നു മനസ്സിലാ
ക്കുകയും അതിെന്റ െവളിച്ചത്തിൽ സ്വയം കാണാൻ
പരിശീലിക്കുകയും െചയ്യുക, മനുഷ്യെരന്ന രീതിയിൽ
സ്വയം കാണാൻ ശീലിക്കുക, ഇങ്ങെന നിരവധി രീ
തിയിലായിരുന്നു അവിെട പഠനം. അതുെകാണ്ടു്
സ്കൂളധ്യാപകേരാടു് ഞാൻ വളെരയധികം കടെപ്പ
ട്ടിരിക്കുന്നു. ജിദ്ദു കൃഷ്ണമൂർത്തിേയാടും. നാലു വയസ്സു
ള്ള കുട്ടിയായിരുന്നേപ്പാഴാണു് ഞാൻ അേദ്ദഹെത്ത
ആദ്യമായി കാണുന്നതു്. അക്കാലത്തു് അേദ്ദഹം
ബസന്ത് വിഹാറിൽ താമസിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.
ഞാൻ അേദ്ദഹേത്താെടാപ്പം കളിച്ചു നടക്കുമായി
രുന്നു. പെക്ഷ, അേദ്ദഹേത്താടു് സംവദിക്കാൻ േവ
ണ്ടത്ര േബാധം പാകെപ്പട്ട കാലത്തു് ഞാൻ അേദ്ദ
ഹെത്ത കണ്ടിട്ടില്ല. തീർച്ചയായും അേദ്ദഹം എെന്ന
ഒരുപാടു് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പുസ്ത
കങ്ങൾ കുറെച്ചാെക്ക വായിച്ചിട്ടുമുണ്ടു്.
സ്കൂളിൽ ചർച്ച പതിവായിരുന്നു. ആർക്കും ഏതു
വിഷയവും എടുത്തിടാം. പിെന്ന ആ വിഷയെത്ത
േകന്ദ്രീകരിച്ചു് ചർച്ച വികസിക്കും. സ്കൂളിൽ ആെക
ഇരുനൂേറാളം കുട്ടികേള ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാ
െവള്ളിയാഴ്ചയും ഓപ്പൺ ഹൗസ് ഉണ്ടാകും. സ്കൂൾ
മുഴുവൻ ചർച്ചയിൽ പെങ്കടുക്കും. അഞ്ചാം ക്ലാസ്
മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വെര ഇതുേപാെലയുള്ള
ചർച്ചകൾ പാഠ്യപദ്ധതിയുെട ഭാഗമാണു്. ഹിംസ,
ഭയം, തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങെളക്കുറിച്ചു് ചർച്ച െച
യ്യും. ഇവെയല്ലാം എെന്റ രൂപെപ്പടലിെന്റ ഭാഗമാ
യി. അതുെകാണ്ടായിരിക്കാം എനിക്കു് സാമൂഹിക
കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം ജനിച്ചതു്. സമൂഹത്തിൽ
എങ്ങിെന െപരുമാറണെമന്നും സമൂഹത്തിെന്റ നന്മ
ക്കായി എന്തു് െചയ്യണെമന്നും ചിന്തിക്കാൻ എെന്ന
േപ്രരിപ്പിച്ചതു് ഈ പശ്ചാത്തലമായിരിക്കണം.
സംഗീതജ്ഞർ വളെര സ്വാർത്ഥരാണു്. എെന്റ
സംഗീതം, എെന്റ ആരാധകർ, എന്നിങ്ങെന എല്ലാം
സ്വന്തം കാര്യമായിരിക്കും. അതു് ശരിയാെണേന്നാ
െതറ്റാെണേന്നാ പറയുകയല്ല. അതു് അങ്ങിെന
യാണു്. മുഴുവനായി തങ്ങളുെട സംഗീതത്തിൽ മുഴു
കിയിരിക്കുക. അെതാരു പ്രേത്യക േലാകം തെന്ന
യാണു്. നിങ്ങൾ േപായി പാടും, സാധകം െചയ്യും,
സംഗീതം പഠിപ്പിക്കും, സദാ സംഗീതെത്തക്കുറിച്ചു്
ചിന്തിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കും. അങ്ങെന നിങ്ങൾ മുഴുവ
നായും സംഗീതത്തിെന്റ അെല്ലങ്കിൽ ഒരു പ്രേത്യക
കലയുെട കുമിളയാൽ വിഴുങ്ങെപ്പടും. മാത്രമല്ല നി
ങ്ങളാണു് േലാകത്തിെല ഏറ്റവും മഹാനായ സം
ഗീതജ്ഞൻ അെല്ലങ്കിൽ കലാകാരൻ എന്നു് പറ
യാനായി എേപ്പാഴും നിങ്ങൾക്കു ചുറ്റും ആളുകളുണ്ടാ
വും. േലാകത്തിേലയ്ക്കു് തുറന്നു പിടിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം
എനിക്കുണ്ടായതു് ഒരു ഭാഗ്യമായാണു് ഞാൻ കരു
തുന്നതു്. ഈ കുമിളയ്ക്കു് പുറത്തുള്ള േലാകേത്താടു്
ഞാൻ തല്പരനായതുെകാണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരം
കാര്യങ്ങളിെലാെക്ക ശ്രദ്ധാലുവാകുന്നതു്.
മുകുന്ദനുണ്ണി: കഴിഞ്ഞ തവണ പയ്യന്നൂരിെല തുരീയം
കേച്ചരിയിൽ താങ്കൾ പാടുേമ്പാൾ ചിന്തിക്കുകകൂടി
െചയ്യുന്നതായും കണ്ണുകളിൽ സർഗ്ഗാത്മകതയുെട
ഭ്രാന്തു് മിന്നുന്നതായും േതാന്നി. രാഗവിസ്താരം കഴി
ഞ്ഞു് േശ്രാതാക്കൾ ൈകയ്യടിച്ചേപ്പാൾ താങ്കളുെട
മുഖം ആത്മപരിേശാധനയിൽ മുഴുകി. ൈകയ്യടി
ക്കുേവണ്ടിയല്ല പാടിയതു് എന്നു് പറയുകയും െചയ്തു.
പാടുേമ്പാഴും ആത്മപരിേശാധന െചയ്തുെകാണ്ടിരി
ക്കുന്നതു െകാണ്ടാേണാ അങ്ങിെന പറഞ്ഞതു്?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറു വർഷങ്ങളായി ഞാൻ
സംഗീതപരമായി വളെരയധികം മാറിയിട്ടുണ്ടു്. എെന്റ
സംഗീതെത്തക്കുറിച്ചു് പ്രതിഫലനാത്മകമായി ധാരാ
ളം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വ്യക്തിയിൽ നിന്നു് സംഗീതെത്ത
േവർതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്നിൽനിന്നു് വ്യത്യസ്ത
മായ ഒന്നല്ല സംഗീതം. ഞാൻ വധശിക്ഷെയ കുറി
ച്ചു് സംസാരിക്കുേമ്പാൾ അതു് ഞാൻ കാംേബാജി
രാഗം പാടുേമ്പാെഴന്നേപാെലത്തെന്ന ഞാനുമാ
യി ബന്ധെപ്പട്ടതാണു്. ഞാൻ പാടുന്നതിൽനിന്നു്
അതു് അകെലയല്ല. അവയ്ക്കു രണ്ടിനും രണ്ടു് വ്യത്യസ്ത
േലാകമാകാൻ കഴിയില്ല. ഒരു വ്യക്തിെയന്ന നില
യ്ക്കു് ഞാൻ ആത്മപ്രതിഫലനം െചയ്യാറുണ്ടു്. സംഗീ
തം എനിക്കു് എന്താെണന്നു് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ടു്.
േസ്റ്റജിൽ ഞാൻ എന്താണു് െചയ്യുന്നെതന്നു് ആത്മ
വിശകലനം െചയ്യാറുണ്ടു്. േശ്രാതാക്കെളക്കുറിച്ചു്
വിശകലനാത്മകമായി ചിന്തിക്കാറുണ്ടു്.
മുകുന്ദനുണ്ണി: ഞാൻ ഇവിെട താങ്കെള കാണാൻ വരു
ന്നതിനു് െതാട്ടു മുൻപു് സിനിമെയക്കുറിച്ചു് താങ്കൾ
ഫ്രണ്ട്ൈലനിൽ എഴുതിയ ഒരു േലഖനം വായിച്ചു.
ആ േലഖനത്തിൽ രണ്ടു് താല്പര്യജനകമായ ആശ
യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഒന്നു്, സംഗീതം ഉത്ഭവിക്കുന്നതു്
അതിെന്റ പ്രേത്യകമായ സാന്ദർഭികതയിൽനിന്നാ
ണു്, അതായതു്, ഉത്ഭവിക്കാനുള്ള പ്രേചാദനങ്ങൾ
നിറഞ്ഞ സാന്ദർഭികമായ ജീവൽ മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ
നിന്നാണു്, സിനിമയിൽനിന്നല്ല, എന്ന ആശയം.
ഈ ആശയെത്ത താങ്കൾ വിശദീകരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
രണ്ടാമേത്തതു്, താങ്കൾ ഒരു വർഗ്ഗ/ജാതി രഹിത
ക്ലാസിക്കൽ സംഗീതെത്ത സങ്കല്പിക്കുന്നു എന്നതാ
ണു്. മാത്രമല്ല, താങ്കൾ സംഗീതത്തിെന്റ ഉത്ഭവവു
മായി ഇഴുകി േചർന്ന വശേത്തയും സംഗീതത്തിെന്റ
പക്ഷരഹിതമായ ഉള്ളടക്കേത്തയും േവർെപടുത്തി
കാണുന്നതും ചിേന്താദ്ദീപകമാണു്. സംഗീതെത്ത
പരികല്പനാപരമായി മനസ്സിലാക്കുക, സാമൂഹിക
മായി മനസ്സിലാക്കുക തുടങ്ങിയ പല വിശദാംശങ്ങ
ളിേലയ്ക്കും നയിക്കുന്ന ഒരു ആശയവിേവചനമാണു്
താങ്കൾ ഉേദ്ദശിച്ചതു് എന്നു് േതാന്നുന്നു.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: എല്ലാ സംഗീതങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നതു്
അതാതിെന്റ സന്ദർഭങ്ങളിൽനിന്നാണു്. മെറ്റവിെട
നിേന്നാ വരികയല്ല. ഏതു് സംഗീതവും വരുന്നതു്
ഏെതങ്കിലും സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്ക്കാരിക
സന്ദർഭങ്ങളിൽനിന്നാണു്. അതു് ഒരു െചറിയ പ്ര
േദശമായിരിക്കണെമന്നില്ല, വലിയ ഒരു ഭൂവിഭാഗമാ
കാം, ജനങ്ങളുെട സ്വാധീനമുണ്ടാകാം, ജനങ്ങളുെട
െകാടുക്കൽ-വാങ്ങലുകൾ അതിലുണ്ടാകാം. ഞാൻ
സംഗീതത്തിെന്റ ഉത്ഭവബിന്ദു എെന്നാെക്ക പറയു
േമ്പാൾ ഉേദ്ദശിക്കുന്നതു് അതു് ഉണ്ടായിവന്ന, അതി
െന്റ രൂപെപ്പടലിേലയ്ക്കു് സംഭാവന െചയ്യെപ്പട്ട കാര്യ
ങ്ങൾ പുറെപ്പട്ട, ആ സ്ഥലകാല ബിന്ദുവിെനയാണു്.
ഇവിെട ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിേക്കണ്ടതു്, േവരുകെള
ക്കുറിച്ചു പറയുേമ്പാൾ, േവരുകളുെട കാര്യത്തിൽ
അകം/പുറം എന്ന േവർതിരിവു് ഇല്ല എന്നതാണു്.
ഇതാണു് ഒറിജിനൽ, മെറ്റല്ലാം പുറത്തുനിന്നു് വന്ന
താണു് എെന്നാെക്ക ആളുകൾ പറയും. ഇങ്ങെന
ഒരു അകം/പുറം അതിർത്തി േരഖ എങ്ങിെനയാ
ണു് വരയ്ക്കുക എന്നു് എനിക്കു് തിട്ടമില്ല. ഒരു രൂപ
െത്ത സംഗീതമായി തിരിച്ചറിയുന്ന സമയത്തു് അതു്
എവിെടനിന്നു് രൂപെപ്പട്ടു എന്നു് േനാക്കി, അതി
െന്റ അകത്തുള്ള പലതും പുറത്തുനിന്നു് വന്നതാണു്
എന്നു് മനസ്സിലാകുേമ്പാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവ
െയല്ലാം അകത്തുള്ളതു് തെന്നയാണു് എന്നാണു്
െതളിയുന്നതു്. ഒരു കലാരൂപെത്ത ‘കൂടിയാട്ടം’
അെല്ലങ്കിൽ ‘കർണ്ണാടക സംഗീതം’ എന്നു തിരിച്ചറി
യുേമ്പാൾ, അതു തളിരിട്ടു് തഴച്ചുവളർന്ന വലിയ ഒരു
േമഖലെയയാണു് അതിെന്റ അകമായി മനസ്സിലാ
േക്കണ്ടതു്. അേപ്പാൾ ഒരു കലയുെട േദശം അതി
െന കലാരൂപമായി തിരിച്ചറിയെപ്പട്ട, അതു് തഴച്ചു്
വളരാനിടയായ, മുഴുവൻ േമഖലയുമാണു്. അതാ
ണു് ഞാൻ ആ േലഖനത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രധാന
കാര്യങ്ങളിെലാന്നു്.
സിനിമയ്ക്കു് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വലിയ
ഗുണമുണ്ടു്. ആ േലഖനത്തിൽ ഞാൻ അതായിരു
ന്നു സിനിമയുെട േമന്മയായി പറഞ്ഞതു്. ഏതു് സം
ഗീതമായാലും അതിനു് സാമൂഹികമായ ഒരു സന്ദർ
ഭമുണ്ടു്. ചില സംഗീതെത്ത ചില സമുദായമാണു്
െകാണ്ടാടുന്നതു്. ചില സംഗീതം ചില ഭാഷ സം
സാരിക്കുന്നവരുെട വരുതിയിലാണു്. ഈ ബാന്ധ
വം സിനിമാ സംഗീതമാണു് േഛദിച്ചതു്. സിനിമയ്ക്കു്
അതു തകർക്കാനായതു് പാശ്ചാത്യ സ്വാധീനം െകാ
ണ്ടാണുതാനും. സിനിമാ സംഗീതത്തിൽ പാശ്ചാത്യ
സ്വാധീനം വരുന്നതുവെര ഓേരാ പാട്ടും ഏതു് ഗണ
ത്തിേന്റതാണു്, ഏതു പ്രേദശത്തിേന്റതാണു്, എന്നു്
ആർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. കർണ്ണാ
ടക സംഗീതം േകട്ടാൽ അതു് ബ്രാഹ്മണരുേടതാണു്,
വേരണ്യ വർഗ്ഗത്തിേന്റതാണു്, എന്നു തിരിച്ചറിയുമാ
യിരുന്നു. മറ്റു സംഗീതങ്ങളും അവയുെട പരമ്പരാ
ഗത തനിമ വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നു.
ഇേപ്പാൾ മറ്റു പല ശബ്ദങ്ങളും ൈശലികളും ഇട
കലർന്നേതാെട അതിെന്റ പരമ്പരാഗത തനിമ
ഇല്ലാതാകുകയും ഏെതങ്കിലും തന്മയുമായി േചർ
ത്തു കാണാൻ കഴിയാതാവുകയും െചയ്തു. അങ്ങെന
സിനിമാസംഗീതം എല്ലാവരുേടയും സംഗീതമായി.
പ്രേത്യകിച്ചു് തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും.
േകരളം വളെര വ്യത്യസ്തമാണു്. േകരളത്തിെന്റ പ്ര
േത്യകതയുെട, മൗലികതയുെട, കാര്യം ഞാൻ പല
അഭിമുഖങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഞാൻ പറഞ്ഞുവ
ന്നതു് സിനിമ, സംഗീതരൂപങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന
സാമൂഹികമായ െകട്ടുപാടുകൾ ഇല്ലാതാക്കി എന്നാ
ണു്. ഒരർത്ഥത്തിൽ സിനിമ ഒരു പ്രേത്യക സംഗീത
രൂപം സൃഷ്ടിക്കുകയാണുണ്ടായതു്. ഒരു പരിധിവെര
അതു് വർഗ്ഗ/ജാതിരഹിത സംഗീതമായിത്തീർന്നു.
സിനിമാ പാട്ടുകൾ േറാഡിലൂെട നടന്നു േപാകുന്ന
വനും േകൾക്കും. പരിഹാസ്യമായ 24 നില വീട്ടിൽ
താമസിക്കുന്ന മുേകഷ് അംബാനിയും േകൾക്കും.
രണ്ടുേപരും സിനിമാ പാട്ടുകൾ േകൾക്കും, രണ്ടു േപ
രും സിനിമാ പാട്ടുകൾ മൂളും. അതാണു് സിനിമാ
സംഗീതം സൃഷ്ടിച്ച അത്ഭുതം. യാദൃച്ഛികമായി സം
ഭവിച്ചതാവാം. ആെരങ്കിലും ആസൂത്രണം െചയ്തതു
െകാണ്ടല്ല. ഒരു തരത്തിലും ബന്ധിപ്പിക്കാനാവാ
ത്ത നാനാതരം കൂട്ടെരയാണു് സിനിമാ പാട്ടു് ബന്ധി
പ്പിക്കുന്നതു്. സാമൂഹികമായും മതപരമായും സാം
സ്ക്കാരികമായും േവറിട്ടവർ—ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ,
ജൂതൻ—ആെരങ്കിലുമാകെട്ട ഒരു സിനിമാ പാട്ടു് മൂ
ളിയിരിക്കും. സിനിമാ സംഗീതമുണ്ടാക്കിയ ഈ പ്രാ
തിഭാസിക മാറ്റം ശരിക്കും െകാണ്ടാേടണ്ടതാണു്.
എനിക്കു േതാന്നുന്നതു് നമ്മൾ അതു് േവണ്ടത്ര െകാ
ണ്ടാടുന്നിെല്ലന്നാണു്. നമ്മൾ, പ്രേത്യകിച്ചും സംഗീ
തജ്ഞർ, ക്ലാസിക്കൽ മാത്രമാണു് സംഗീതം എന്നു്
തീരുമാനിച്ചു് സിനിമാപാട്ടിെന്റ ഈ വിപ്ലവകരമായ
ഗുണെത്ത കാണാതിരിക്കുകയാണു്.
ഏതു സിനിമയായാലും അതിൽ ഹിന്ദു ൈദവ
െത്ത ചിത്രീകരിക്കുന്ന രംഗമുെണ്ടങ്കിൽ കർണ്ണാടക
സംഗീതമല്ലാെത മെറ്റാന്നും പാർശ്വസംഗീതമായി
െവയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതുേപാെലയുള്ള ഒരു നിർബ
ന്ധബുദ്ധി ഇേപ്പാഴും ബാക്കിയിരുപ്പുണ്ടു് എന്നതാണു്
ആ േലഖനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെറ്റാരു കാര്യം.
എന്തുെകാണ്ടു് മതത്തിനു് കർണ്ണാടകസംഗീേതതര
സംഗീതം ഉപേയാഗിച്ചുകൂടാ? ഈ കടുംപിടുത്തം
നമുക്കു് െപാളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏതു് സിനിമ
േനാക്കിയാലും ആ പ്രവണത കാണാം. രാമൻ, കൃ
ഷ്ണൻ, പുരാണം അെല്ലങ്കിൽ 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിെല രാ
ജാേവാ രാജ്ഞിേയാ, രംഗത്തുവരുേമ്പാൾ സംഗീതം
സ്വേമധയാ എന്നേപാെല ക്ലാസ്സിക്കലാകും. എന്തു
െകാണ്ടു്? എന്തു തെന്നയായാലും ഒരു വർഗ്ഗരഹിത
സംഗീതം പ്രദാനം െചയ്തതു് സിനിമാപാട്ടിെന്റ ഒരു
വലിയ സംഭാവനയായി വിലയിരുേത്തണ്ടതാണു്.
മുകുന്ദനുണ്ണി: ജാതിമതവർഗ്ഗ രഹിതമായതു് യാദൃച്ഛിക
മാണു്. വാണിജ്യതാല്പര്യമുള്ളവർ വാണിജ്യവിജയ
ത്തിനുേവണ്ടി എന്തും െചയ്യും.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: സമ്മതിക്കുന്നു. ഒരു തരം േനാക്കി
കാണലാണു് താങ്കളുേടതും. ഞാൻ പൂർണ്ണമായും
േയാജിക്കുന്നില്ല. മെറ്റന്തിേനക്കാളും സിനിമെയ
നയിക്കുന്നതു് അതിെല കഥയാണു്. കഥയിങ്ങെന
യാണു്, സംവിധായകൻ പലതും തീരുമാനിക്കുന്നു,
അതുെകാണ്ടു് ഈ പാട്ടു്—എന്ന ക്രമത്തിലാണു് കാ
ര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതു്. എന്തുതെന്നയായാലും
സിനിമാ സംഗീത േമഖലയിൽ പ്രഗത്ഭരായ സംഗീ
തജ്ഞരുണ്ടായിരുന്നു, വളെര നല്ല സംഗീത സംവി
ധായകർ ഉണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലായാലും േക
രളത്തിലായാലും േബാളിവുഡ്ഡിലായാലും അവർ പല
തരം സ്വാധീനങ്ങെള സ്വീകരിക്കുകയും ദൃശ്യങ്ങൾ
ക്കു് േചർന്ന സംഗീതം പുതിയ രീതിയിൽ രൂപെപ്പ
ടുത്തുകയും െചയ്തു. സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ ആശയ
ങ്ങെളാന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല, അവർ അെതാന്നും ചിന്തി
ച്ചിരുന്നില്ല എന്നു് എനിക്കു ഉറപ്പാണു്. അവരുെട
ശ്രദ്ധ അവരുെട സംഗീതെത്ത എങ്ങെന കൂടുതൽ
േപർക്കു് സ്വീകാര്യമാക്കാം, ആകർഷകമാക്കാം
എെന്നാെക്കയായിരുന്നു. എങ്കിലും അവർ അങ്ങ
െന െചയ്തേപ്പാൾ അവർ മെറ്റാരു കാര്യം െചയ്തതു
േപാെലയായി. അവർ സംഗീതെത്ത ചലിപ്പിച്ചു.
ഫലത്തിൽ അവർ ആർക്കും വിലക്കു കല്പിക്കാത്ത
സംഗീതമുണ്ടാക്കി. ഇങ്ങെനെയാെക്കയായിവരും
എന്നു് അവർ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചുകാണില്ല. സിനി
മയുെട വിജയം മാത്രേമ അവർ ചിന്തിച്ചുകാണൂ.
പെക്ഷ, ൈബ ഡിഫാൾട്ട്, കാര്യങ്ങൾ അങ്ങെന
യായി. നാം സിനിമാ സംഗീതത്തിെന്റ ആ മാന
െത്ത വിലമതിച്ചു കാണുകയും അവർ ഒരു വലിയ
കാര്യമാണു് സാധിച്ചതു് എന്നു് അംഗീകരിക്കുകയും
േവണെമന്ന പക്ഷക്കാരനാണു് ഞാൻ.
മുകുന്ദനുണ്ണി: േകരളത്തിെന്റ പ്രേത്യകതകെളക്കുറിച്ചു്
താങ്കൾ േനരെത്ത എേന്താ പറയാെനാരുങ്ങി.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: കുേറ കാര്യങ്ങൾക്കു് വളെര പ്രേത്യക
തയുള്ള സ്ഥലമാണു് േകരളം. കർണ്ണാടക സംഗീ
തത്തിെന്റ കാര്യത്തിലും േകരളം ഒരു വിേശഷെപ്പട്ട
നാടാണു്. പ്രധാനെപ്പട്ട വിേശഷം തമിഴ്നാട്ടിലു
ള്ളതുേപാെലയുള്ള ബ്രാഹ്മണേമധാവിത്തം േകര
ളത്തിെല കർണ്ണാടക സംഗീത േമഖലയിൽ ഇല്ല
എന്നതാണു്. അക്കാര്യത്തിൽ നമിേക്കണ്ട, െതാപ്പി
ഉയർത്തി ആദരവു് പ്രകടിപ്പിേക്കണ്ട, സംസ്ഥാനമാ
ണതു്. റിക്ഷേയാടിക്കുന്നവർ മഴ നനഞ്ഞു് കേച്ചരി
േകൾക്കുന്നതു് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഒരു പാടു് തവണ
ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഒരിക്കൽ
കൂടി പറയാം. മാേവലിക്കര അമ്പലത്തിലാെണന്നു
േതാന്നുന്നു. രാത്രി പതിെനാന്നു് മണിയായിക്കാ
ണും. ഞാൻ പാടിെകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ലു
ങ്കി ധരിച്ച ഒരാൾ മദ്യ ലഹരിയിൽ ആടിെക്കാണ്ടു്,
ബീഡിയും പുകച്ചു്, േശ്രാതാക്കളുെട മുൻനിരയിൽ,
എെന്റ െതാട്ടു മുന്നിലായി ഇരുന്നു. അയാൾ അയാ
െളക്കുറിച്ചു് എന്താണു് വിചാരിക്കുന്നതു് (അഹങ്കാ
രം!) എന്നു് ആേലാചിച്ചു് ഞാൻ അത്ഭുതെപ്പട്ടു. അര
മണിക്കൂേറാളം പാട്ടു് േകട്ടിരുന്നു് അയാൾ പറഞ്ഞു:
‘കാംേബാജി, സാമി, കാംേബാജി’. ആ നിമിഷം
ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. എെന്റ
സ്വയംമതിെപ്പല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി. അയാളുെട മു
ന്നിൽ ഒരു ഉറുമ്പുേപാെലയായി ഞാൻ. അത്തരം
അറിവുകെളാെക്ക എെന്റ മാത്രമാെണന്ന മിഥ്യാ
േബാധം അേതാെട ഇല്ലാതായി.
േകരളത്തിെല അമ്പലങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും കുേറ
െയാെക്ക െപാതു സ്ഥലമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പടു
ന്നുണ്ടു്. കലയ്ക്കും സംസ്കാരത്തിനും സമൂഹത്തിനും
ഒത്തു േചരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇടം എന്ന നിലയ്ക്കു്.
തമിഴ്നാടു് അങ്ങെനയല്ല. വളെര വർഷങ്ങൾക്കു
മുൻപു് അങ്ങെനയായിരുന്നു. ഇേപ്പാൾ എല്ലാം നഷ്ട
െപ്പട്ടു. േകരളത്തിനു് ഇേപ്പാഴും അതു് നഷ്ടമായിട്ടില്ല.
അതുെകാണ്ടായിരിക്കാം േകരളത്തിൽ മുസ്ലീങ്ങളും
ക്രിസ്ത്യാനികളും വിവിധ ജാതികളിൽെപ്പട്ടവരും കർ
ണ്ണാടക സംഗീതം േകൾക്കുന്നതും പാടുന്നതും.
കർണ്ണാടക സംഗീതം എന്ന വാക്കുതെന്ന േദ
ശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങേളാെടാപ്പം ഉണ്ടായതാണു്, കർ
ണ്ണാട്ടിക് പ്രേദശത്തുണ്ടായിരുന്ന മഹത്തായ കലാ
പാരമ്പര്യെത്ത വീെണ്ടടുത്തു് േദശീയ പാരമ്പര്യ
െത്ത ശാക്തീകരിക്കുന്നതിെന്റ ഭാഗമായാണു് ആ
വാക്കു് ആദ്യമായി ഉപേയാഗിക്കെപ്പട്ടതു് എന്നു് ഒരു
വാദമുണ്ടു്.
അങ്ങെനയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. കർണ്ണാടിക്
എന്ന പദം രണ്ടു് രീതിയിൽ പ്രേയാഗിക്കുന്നുണ്ടു്.
ഇന്ത്യൻ പ്രേദശങ്ങെളെചാല്ലി ഫ്രഞ്ചു് ഈസ്റ്റ് ഇൻ
ഡ്യാ കമ്പനിയും ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി
യും തമ്മിൽ 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മധ്യത്തിൽ നടന്ന
കർണ്ണാടിക് വാറുകെള ഉേദ്ദശിച്ചു് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഉപ
േയാഗിച്ചതാണു് ഒരു കർണ്ണാടിക്. നമ്മുെട സംഗീ
തം ശരിക്കു് ‘കർണ്ണാടക’ സംഗീതമാണു്. കർണ്ണ
ങ്ങൾക്കു് രസിക്കുന്നതു് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. അതു്
കർണ്ണാട്ടിക് ആയതു് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കാരണമാണു്.
കർണ്ണാടക എന്ന വാക്കു് പുതിയ വാക്കുമല്ല. കുേറ
കാലമായി ഉളളതാണു്.
കർണ്ണാടക സംഗീതവുമായി ബന്ധെപ്പട്ട സാ
മൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ േകരളം മറികടന്നു എന്നാണു്
ഞാൻ കരുതുന്നതു്. പല സംഘങ്ങളായി േവർപി
രിഞ്ഞു നില്ക്കാെത കർണ്ണാടക ശബ്ദം േകരളത്തിലു
ള്ളവർക്കു് രസിക്കാനാവുന്നുണ്ടു്. കർണ്ണാടക ശബ്ദം
എന്നു് ഞാൻ കരുതിക്കൂട്ടി പറഞ്ഞതാണു്. ഗാനേമ
ളയിലൂെടയും കഥകളിയിലൂെടയും കേച്ചരികളിലൂേട
യും ശബ്ദമായി േകൾക്കെപ്പടുന്നതു് എന്ന അർത്ഥ
ത്തിൽ കർണ്ണാടക ശബ്ദം.
മുകുന്ദനുണ്ണി: താങ്കൾ ചില ചിന്താ സാമഗ്രികൾ ഉണ്ടാ
ക്കി സംഗീത സങ്കല്പെത്ത അതിെന്റ െകട്ടുപാടുക
ളിൽനിെന്നല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി ചർച്ചെചയ്യാൻ താ
ത്പര്യെപ്പടുന്നതായി േതാന്നുന്നു.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: ഞാൻ ഏതു് ചുറ്റുപാടിൽെപട്ട ആളാ
യാലും ഞാനും സംഗീതവും േചർന്നാൽ പിെന്ന
മെറ്റാന്നും അവിേടയ്ക്കു് കയറിവരില്ല. ഒരു ചിത്രകാ
രൻ അയാൾ എവിെട താമസിച്ചാലും ചിത്രകലയിൽ
ഏർെപ്പടുേമ്പാൾ അയാൾക്കു് ബ്രഷും കളറും മാത്ര
േമ പ്രധാനമാകൂ. ഞാൻ പാടുേമ്പാൾ എനിക്കു് പ്ര
ധാനം സംഗീതത്തിെന്റ ശബ്ദം മാത്രമാണു്. അതു
േപാെല നല്ല ഒരു േശ്രാതാവു് സംഗീതം േകൾക്കു
ന്നതിൽ മുഴുകുേമ്പാൾ അയാൾ ഇേപ്പാൾ എവിെട
യാെണേന്നാ പാട്ടുകാരൻ ഏതു് ജാതിക്കാരനാെണ
േന്നാ, ഏതു് മതക്കാരനാെണേന്നാ ചിന്തിക്കാനിട
യില്ല. കലയിലാണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിെന്ന കല മാത്ര
േമയുള്ളൂ. എങ്കിൽ പിെന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾെകാണ്ടു്
കലെയ മലിനമാക്കുന്നതു് എന്തിനാണു്? ഏെറ
ക്കുേറ എല്ലാ കലകളും പലതരം സംഘങ്ങളുേടയും
സമുദായങ്ങളുേടയും ൈകയ്യിലാെണന്നതു് ഒരു വാ
സ്തവമാണു്. എന്നാൽ എെന്തങ്കിലും ഒന്നു് കലയാ
യി മാറുകയാെണങ്കിൽ പിെന്ന അതു പഠിക്കാനും
പ്രേയാഗിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും എല്ലാ വ്യക്തി
കൾക്കും അവകാശമുണ്ടു്. പെക്ഷ, ആരുെട േമലും
അതു് അടിേച്ചൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അേത സമയം
തടസ്സം നിൽക്കരുതു്. നാം തടസ്സം നിൽക്കുന്നുണ്ടു്.
രാമനിലും കൃഷ്ണനിലും േഗാവിന്ദനിലും വിശ്വസിക്കുന്ന
വർ മാത്രേമ കർണ്ണാടക സംഗീതം േകൾക്കാൻ പാ
ടുള്ളൂ എന്നു് വിലക്കാനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ല.
സംഗീതത്തിൽ ശബ്ദമാണുള്ളതു്. ആർക്കും അതു്
േകൾക്കാം. രാമനിൽ വിശ്വസിേക്കണ്ട ആവശ്യമി
ല്ല. സംഗീതത്തിെന്റ ശബ്ദം ഇഷ്ടമെല്ലങ്കിൽ ഇഷ്ടമ
ല്ല. അത്രമാത്രം. മതം, ജാതി, ഭാഷ എന്നു തുടങ്ങി
യാെതാന്നിെന്റ േപരിലും വിലക്കുകൾ ഉണ്ടാവാൻ
പാടില്ല.
ഭാഷെയ െചാല്ലിയുള്ള പക്ഷവാദങ്ങളും അടി
സ്ഥാനമില്ലാത്തതാണു്. സംസ്കൃതം അറിയണം,
തമിഴ് അറിയണം, മലയാളം അറിയണം തുടങ്ങിയ
തടസ്സങ്ങൾ സംഗീതത്തിലില്ല. എനിക്കു് പാട്ടിെന്റ
ശബ്ദം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതു് സംഗീതമാ
ണു്. ഞാൻ കവിത വായിക്കുകയല്ല. എെന്ന സം
ബന്ധിച്ചിടേത്താളം മലയാളത്തിെന്റ ശബ്ദം മേനാ
ഹരമാണു്. അതു് സംഗീതത്തിേലയ്ക്ക വരുേമ്പാൾ
കുേറക്കൂടി മേനാഹരം. അേപ്പാൾ എനിക്കു് ഒരു
തരത്തിലും വിലക്കു് കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരിക്കൽ
സംഗീതമായാൽ പിെന്ന സംഗീതമായി. അതു് ഹി
ന്ദു സംഗീതമല്ല, ക്രിസ്ത്യൻ സംഗീതമല്ല, കർണ്ണാടക
സംഗീതമല്ല. ഈ തരം കാര്യങ്ങൾ സംഗീതത്തി
െന്റ തലെക്കട്ടിനു കീഴിൽ വരരുതു്. അതുെകാണ്ടു്
എനിക്കു് താങ്കേളാടു് േയാജിേക്കണ്ടിവരും. നമുക്കു്
സംഗീതെത്ത ഇതിെനല്ലാം അപ്പുറേത്തയ്ക്കു് ഉയർത്ത
ണം. ആരു േകൾക്കുന്നു, ആരു പാടുന്നു തുടങ്ങിയ
കാര്യങ്ങെളല്ലാം സംഗീതെത്ത മനസ്സിലാക്കാൻ
ആശ്രയിക്കുന്ന പരികല്പനകളിൽനിന്നു് നീക്കം െച
യ്യെപ്പടണം. അേപ്പാൾ മാത്രേമ എല്ലാവർക്കും
സംഗീതെത്ത സമീപിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകൂ.
അവർ സംഗീതത്തിനു േനെര േനാക്കെട്ട, എന്നി
ട്ടു് അവർ പറയെട്ട േവണ്ട എന്നു്, അതിനവർക്കു്
അവകാശമുണ്ടു്. പേക്ഷ, അവേരാടു് ഇതു നിങ്ങൾ
ക്കുള്ളതല്ല എന്നു പറയാൻ എനിക്കു് അവകാശമില്ല.
കാരണം അതു് സംഗീതമാണു്. ഞാൻ എത്ര പാടി
യാലും അതു് എേന്റതു് മാത്രമാകുന്നില്ല. പാടുവാൻ
കഴിയുന്നതു് എെന്റ ഭാഗ്യമാെണന്നു മാത്രം. ഞാൻ
ൈകയ്യാളുന്നില്ല, എെന്റ കീശയിൽ െകാണ്ടു നടക്കു
ന്നില്ല, ഞാൻ അതിെന്റ രക്ഷകനുമല്ല. എെന്റ കർ
ത്തവ്യം സംഗീതേത്താടു് സത്യസന്ധമാവുക എന്ന
താണു്. സംഗീതത്തിനുേവണ്ടി എന്നാൽ കഴിയുന്ന
െതല്ലാം െചയ്യുക എന്നതാണു്.
മുകുന്ദനുണ്ണി: സംഗീതത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കെത്തക്കുറിച്ചു്
ഇേപ്പാൾ പറഞ്ഞതു് കുറച്ചു കൂടി വ്യക്തമാേക്കണ്ട
തുണ്ടു് എന്നു് േതാന്നുന്നു. കുേറ പണ്ടു്, ൈഹന്ദവ
േമധാവിത്തത്തിനു മുൻപു്, ബുദ്ധിസ്റ്റുകളുെട കാല
ത്തു് സംസ്കൃതത്തിെല സിദ്ധരൂപത്തിൽ അകാരാ
ന്ത പുല്ലിംഗത്തിെന്റ വിഭക്തി വൃക്ഷഃ വൃക്ഷൗ വൃക്ഷാഃ
എന്നായിരുന്നു. ഇതാണു് പിന്നീടു് ൈഹന്ദവ കാല
ഘട്ടത്തിൽ രാമഃ രാമൗ രാമാഃ ആയി മാറിയതു്.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: തീർച്ചയായും അങ്ങിെനെയാെക്കയാ
ണു് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതു്.
മുകുന്ദനുണ്ണി: ഭാഷയും സംഗീതവും തമ്മിൽ അനിവാ
ര്യമായ ഒരു െകട്ടുപാടുമില്ല എന്നാണു് അതു് സൂചിപ്പി
ക്കുന്നതു്. ഇതു് മെറ്റാരു േചാദ്യത്തിനു് ഇടം നല്കും:
എങ്കിൽ എന്താണു് സംഗീതത്തിെന്റ ഉള്ളടക്കം?
സാഹിത്യം സംഗീതത്തിൽ എന്തു് വൃത്തിയാണു് െച
യ്യുന്നതു്?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: വളെര പ്രധാനെപ്പട്ട ഒരു േചാദ്യമാണ
തു്. അേപ്പാൾ നമ്മൾ കർണ്ണാടക സംഗീതെത്ത
ക്കുറിച്ചാണു് സംസാരിക്കുന്നതു്. അേല്ല? കാരണം
ഓേരാ സംഗീതരൂപവും വ്യത്യസ്തമാണു്. അതുെകാ
ണ്ടു് ഞാൻ കർണ്ണാടക സംഗീതെത്തക്കുറിച്ചു് സം
സാരിക്കാൻ േപാകുകയാണു്. അേപ്പാൾ േചാദ്യം
ഇതാണ്: എങ്ങെനയാണു് ഭാഷേയയും സംഗീത
േത്തയും കാണുന്നതു്? ഈ അടുത്ത കാലത്തുേപാ
ലും ഞാൻ അതിെന സംബന്ധിച്ചു് സംസാരിച്ചിേട്ടയു
ള്ളൂ. ഭാഷയ്ക്കു് രണ്ടു് ഭാഗങ്ങളുണ്ടു്. സാഹിത്യാർഥമാ
ണു് ഒന്നു്. രണ്ടാമേത്തതു് ശബ്ദമാണു്. ശബ്ദത്തിനു്
അർത്ഥമുേണ്ടാ? രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണു്. ഒന്നു് വാ
ക്കുകളുെട അർത്ഥമാണു്. മേറ്റതു് ശബ്ദത്തിെന്റ അർ
ത്ഥമാണു്. കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിൽ വരുന്നതു്
ശബ്ദത്തിെന്റ അർത്ഥമാണു്, വാക്കിെന്റ അർത്ഥമല്ല.
ഞാൻ “രാമായ രാമഭദ്രായ” എന്ന േശ്ലാകം െചാല്ലു
േമ്പാൾ അനുവാചകനു് രാമൻ ആരാെണന്നും വാ
ക്കിെന്റ അർഥം എന്താെണന്നും മറ്റും അറിേയണ്ടതു
ണ്ടു്. പെക്ഷ, ഞാൻ അേത വാക്കുകൾ സംഗീതമാ
യി ആലപിക്കുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതു് ‘രാ’
സംഗീതവുമായി എങ്ങെന ബന്ധെപ്പട്ടു കിടക്കുന്നു,
‘മ’ എങ്ങെന സംഗീതവുമായി ബന്ധെപ്പട്ടു കിടക്കു
ന്നു എന്നാണു്. രാഗം ഒഴുകുേമ്പാൾ ‘രാ’ യും ‘മ’ യും
എങ്ങെനെയാെക്ക േകാർത്തിണങ്ങുന്നു, എവിെട
അവ ഇല്ലാതാകുന്നു, എെന്നാെക്ക അറിയുന്നതാണു്
അതിെന്റ അർഥം. അല്ലാെത ഈശ്വരനല്ല സംഗീ
തത്തിൽ പ്രതിപാദ്യം. മനസ്സിലാക്കലിലുള്ള ഈ
വ്യത്യാസെത്ത നാം സംഗീതാവതരണത്തിലൂെട വ്യ
ക്തമാക്കുകയും േവണം.
മുകുന്ദനുണ്ണി: സംഗീതം വാക്കുകെള അവയുെട അർ
ത്ഥത്തിേലയ്ക്കല്ല അർത്ഥം നഷ്ടെപ്പടുന്നിടേത്തയ്ക്കാണു്
െകാണ്ടുേപാകുന്നതു് എന്നു് രബീന്ദ്രനാഥ ടേഗാർ
പറഞ്ഞിരുന്നു.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: ശരിയാണു്. പെക്ഷ, അേദ്ദഹം െതറ്റു
കളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. േലാകത്തിൽ മഹത്തായ അർ
ത്ഥമില്ലാെത മഹത്തായ സംഗീതമുണ്ടാകില്ല എന്നും
ടേഗാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ
ടേഗാറിേനാടു് വിേയാജിക്കുന്നു. അരബിേന്ദാ, ടേഗാ
റിെന്റ ഈ ആശയെത്തക്കുറിച്ചു്, വിദ്യാർത്ഥികളുമാ
യി രസകരമായി ചർച്ച െചയ്തിരുന്നു. ടേഗാറിെന്റ
അഭിപ്രായത്തിൽ ഭാരതീയ സംഗീതവുമായി താരത
മ്യം െചയ്യുേമ്പാൾ പാശ്ചാത്യസംഗീതം അത്ര ശക്ത
മല്ല എന്നാണു്. അതിനു് കാരണമായി അേദ്ദഹം
പറയുന്നതു് ഭാരതീയ സംഗീതത്തിെന്റ ൈവകാരിക
ഭാവമാണു്. പെക്ഷ, അേദ്ദഹത്തിെന്റ അഭിപ്രായ
ത്തിൽ വാച്യാർഥമാണു് ൈവകാരിക ഭാവമുണ്ടാക്കു
ന്നതു്. ഇവിേടയും ഞാൻ ടേഗാറിേനാടു് വിേയാജി
ക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ വാച്യാർഥമല്ല സംഗീത
ത്തിൽ ൈവകാരിക ഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്നതു്. ഭാഷെയ
ശബ്ദമാക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയിലാണു് ൈവകാരിക
ഭാവം സൃഷ്ടിക്കെപ്പടുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു് സംഗീത
ത്തിൽ, കവിതയിൽനിന്നു്, വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥ
മാണു് വാക്കുകൾക്കുള്ളതു്. താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉദ്ധര
ണിയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുേപാെല എന്തിേന്റയും അതിർ
ത്തി കടന്നുേപാകാനാവും. എന്തിേനയും യാഥാർഥ്യ
ത്തിെന്റ അതിർത്തി കടത്തി െകാണ്ടുേപാകാനാവും.
പറഞ്ഞു് പറഞ്ഞു് കുറച്ചു് താത്വികമായി േപാകുന്നു…
കർണ്ണാടക സംഗീതം പാടുേമ്പാൾ, ത്യാഗരാജ
കൃതി പാടുേമ്പാൾ, ഞാൻ ത്യാഗരാജനിൽ വിശ്വസി
ക്കുകയല്ല. ‘മനവ്യാള കിം’ എന്നു് പാടുേമ്പാൾ ‘മന’
എന്നതും ‘വ്യാള’ (പാടുന്നു) എന്നതും ‘മനവ്യാള’
എന്നേപാെലയല്ല. ‘വ്യ’ സ്ഥായിയിലൂെട താേഴയ
ക്കു് സഞ്ചരിക്കുന്നതാണു് അതിെന്റ അർഥം. അതാ
യതു് എേപ്പാൾ ഭാഷയ്ക്കു് സംഗീതത്തിെന്റ രൂപം നൽ
കെപ്പടുന്നുേവാ അേപ്പാൾ മുതൽ അതിനു് വാക്കിെന്റ
അർത്ഥമല്ല. അതിനു് സംഗീതരൂപത്തിേന്റതായ
ഒരു അർത്ഥമാണു്. അതായതു് സാഹിത്യെത്ത
ശബ്ദമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതുവെര, ശബ്ദം സംഗീത
വുമായി ബന്ധെപ്പടുന്നതിെന മനസ്സിലാക്കുന്നതുവ
െര, നമുക്കു് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാ
യിെക്കാേണ്ടയിരിക്കും.
ഇത്തരം കാര്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു് കുേറെയാെക്ക
ഞാൻ എെന്റ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. കാ
ര്യങ്ങൾ ഇങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കിൽ പിെന്ന
ഞാൻ എന്തുെകാണ്ടു് പ്രകൃതിെയക്കുറിച്ചു് പാടുന്നില്ല
എന്നു് േചാദിക്കാം. ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പെക്ഷ,
പ്രകൃതിെയക്കുറിച്ചു് പാടുേമ്പാഴും ഞാൻ അേത കു
രുക്കിൽതെന്നയാണു്, സാഹിത്യാർഥത്തിെന്റ കുരു
ക്കിൽത്തെന്നയാണു്, കുരുങ്ങുന്നതു്. ഞാൻ െവറു
െത ‘രാമെന്റ’ സ്ഥാനത്തു് ‘വൃക്ഷ’െത്ത പകരം െവ
യ്ക്കുന്നു എന്നു് മാത്രം. അേപ്പാൾ ഞാൻ ‘മര’ത്തിെന്റ
കുരുക്കിൽ െപടുന്നു. ഞാൻ പറയുന്നതു് ‘മരം’ പ്രശ്ന
മല്ല, ‘രാമൻ’ പ്രശ്നമല്ല എന്നാണു്. പകരം ‘രാമൻ’
എന്ന ശബ്ദം കാര്യമാണു്. ‘വൃക്ഷം’ എന്ന ശബ്ദം കാ
ര്യമാണു്. നമ്മൾ കുറച്ചു് മനസ്സ് തുറക്കുകയും ഇതുവ
െരയുള്ള അനുശീലനങ്ങളിൽ നിന്നു് കുതറിമാറുകയും
െചയ്താേല കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിൽ സാഹിത്യം
ശബ്ദമായി ഉപേയാഗിക്കുന്ന വിധം കൃത്യമായി മന
സ്സിലാക്കാനാവൂ.
മഹത്തായ സംഗീതകൃതികെള േനാക്കൂ. അവ
െവറും മഹത്തായ വാക്കുകളല്ല. വാക്കുകൾ താ
ളത്തിൽ പതിക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധിക്കൂ. വാക്കുകൾ പ്രാ
സങ്ങളാകുന്നതു േനാക്കൂ. അർത്ഥമാണു് ലക്ഷ്യെമ
ങ്കിൽ എന്തിനാണു് പ്രാസം? എന്തിനാണു് ദ്വതീ
യാക്ഷര പ്രാസം? പ്രാസം വാക്കുകൾക്കു് സംഗീത
ഭാവം പകരുന്നു. ഗദ്യത്തിൽനിന്നു് പദ്യത്തിനുള്ള
അന്തരം വാക്കിെന വാച്യാർഥത്തിൽനിന്നു് പറന്നു
േപാവാൻ അനുവദിക്കലാണു്. കവിത നിങ്ങെള
ഭാവനാവിലാസത്തിേലർെപ്പടാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല കവിത വായിക്കുേമ്പാൾ, അതു്
നിങ്ങേളാടു് എല്ലാം പറയുന്നില്ല, ആ വിടവുകൾ നി
ങ്ങളുേടതാണു്. അതുതെന്നയാണു് സംഗീതവും െച
യ്യുന്നതു്. അതുെകാണ്ടു് നമുക്കു് വാച്യാർഥത്തിൽ
നിന്നു് മാറി കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിേലയ്ക്കു് േപാകണം.
അേപ്പാൾ നമുക്കു് മഹാവാേഗ്ഗയകാരന്മാരുെട രച
നാപാടവെത്തക്കുറിച്ചു് മനസ്സിലാകും. അവർ സം
ഗീത ശബ്ദെത്ത എങ്ങെന ഉപേയാഗിച്ചു, എങ്ങെന
വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങേളയും സ്വരങ്ങേളയും രാഗങ്ങേള
യും രൂപവിധാനം െചയ്തു എെന്നാെക്ക മനസ്സിലാകും.
ഉച്ചരിക്കുന്ന വിധമാണു് വാക്കുകെള സംഗീതമാക്കു
ന്നതു്. സംഗീതത്തിെല ഉച്ചാരണം കവിതയിൽ ഉച്ച
രിക്കുന്നതുേപാെലയല്ല. കാരണം അതു് സംഗീതമാ
ണു്, കവിതയല്ല, എഴുതെപ്പട്ട പാഠമല്ല.
മുകുന്ദനുണ്ണി: സാഹിത്യത്തിനുേമലുള്ള ഈ കടുംപിടു
ത്തത്തിെന്റ േസ്രാതസ്സു് സംഗീതേലാകെത്ത വലയം
െചയ്യുന്ന ഒരു തരം പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണു്. അതിെന്റ
കർത്താക്കൾ സംഗീതജ്ഞരല്ല, സംഗീതെത്ത ഭരി
ക്കുന്നവരാണു്.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: എനിക്കു് േതാന്നുന്നതു്, ഹിന്ദു ബ്രാ
ഹ്മണ സംസ്കാരമാണു് സാഹിത്യത്തിലുള്ള കടുംപി
ടുത്തത്തിനു് കാരണെമന്നാണു്. കുടാെത താങ്കൾ
പറഞ്ഞതുേപാെലയുള്ള സംഗീതജ്ഞരല്ലാത്തവ
രുെട ഉന്തും ഉണ്ടു്. സാഹിത്യം ഇങ്ങെനയാവണം,
അങ്ങെനയാവണം, അവിെട രാമൻ വരണം, ഈ
സ്ഥാനത്തു് വരണം, എന്നിങ്ങെനയുള്ള എത്ര േല
ഖനങ്ങളാണു് പടച്ചുവിടുന്നതു്, എത്രമാത്രം േപജു
കൾ! യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഗീതവുമായി അതിനു്
യാെതാരു ബന്ധവുമില്ല. ഹിന്ദു, മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ
തുടങ്ങിയവരുെട മത പ്രസംഗങ്ങളിൽ അവ പ്രസ
ക്തമായിരിക്കാം. പെക്ഷ, സംഗീതത്തിൽ അല്ല.
അെതാെക്ക സംഗീതത്തിൽ എന്തിനാണു് പറയുന്ന
തു്? മത തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അതു് പറഞ്ഞുെകാള്ളൂ.
വിേരാധമില്ല. ഞാൻ േകൾക്കാൻ വരാം. പെങ്കടു
ക്കുന്നതിൽ എനിക്കു് സേന്താഷേമയുള്ളൂ. അത്തരം
കാര്യങ്ങൾ സംഗീതത്തിൽ ചർച്ച െചേയ്യണ്ട കാ
ര്യമില്ല. ത്യാഗരാജ സ്വാമിയുെട രാമായണത്തിൽ
എനിക്കു് താല്പര്യമില്ല. എനിക്കു് ത്യാഗരാജെന്റ സം
ഗീതത്തിൽ മാത്രേമ താല്പര്യമുള്ളൂ.
മുകുന്ദനുണ്ണി: ആരാണു് താങ്കളുെട ആദ്യ ഗുരു?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: ഭാഗവതുല സീതാരാമ ശർമ്മ. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ കീഴിലാണു് ഞാൻ ഏെറക്കാലം പഠിച്ച
തു്. അേദ്ദഹം ആന്ധ്രാപ്രേദശിെല കുച്ചുപ്പുടി സ്വേദ
ശിയാണു്. കുച്ചുപ്പുടിയിൽനിന്നു് െചൈന്നയിേലയ്ക്കു്
താമസം മാറ്റി ഇവിെട കലാേക്ഷത്രയിൽ പഠിപ്പിക്കു
കയായിരുന്നു അേദ്ദഹം. എെന്റ അമ്മെയ സംഗീ
തം പഠിപ്പിക്കാൻ അേദ്ദഹം വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നു.
അങ്ങെനയാണു് ഞാനും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതു്.
തുടർന്നു് അേദ്ദഹവും അമ്മയും േചർന്നു് സംഗീത
വിദ്യാലയം ആരംഭിച്ചു. അവിെട ഞാൻ ഏതാണ്ടു്
18 വർഷേത്താളം പഠിച്ചു. അതിനിടയിൽ െചങ്കൽ
േപട്ട രംഗനാഥെന്റ കീഴിൽ കുറച്ചു കാലം ‘രാഗം താ
നം പല്ലവി’യിൽ പരിശീലനം േനടി. പിന്നീടു് എനി
ക്കു് െശമ്മങ്കുടി ശ്രീനിവാസയ്യരുെട കീഴിൽ സംഗീ
തം അഭ്യസിക്കാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം യാദൃച്ഛികമായി
വന്നുേചർന്നു. അേദ്ദഹം എെന്റ ഒരു കേച്ചരി േകൾ
ക്കാൻ വന്നിരുന്നു. കേച്ചരി കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അേദ്ദ
ഹം എെന്റ അച്ഛേനാടു് എെന്ന പഠിക്കാൻ വിടാൻ
പറഞ്ഞു. അങ്ങെന അേദ്ദഹത്തിെന്റ കീഴിൽ ആറു്
വർഷം പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
ശിഷ്യേനക്കാൾ ഒരു സുഹൃത്തു് എന്ന നിലയി
ലായിരുന്നു െശമ്മങ്കുടി മാമ എേന്നാടു് െപരുമാറിയി
രുന്നതു്. എേന്നാടു് വളെര അടുപ്പമായിരുന്നു. ഒരു
പാടു് ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ അേദ്ദഹത്തിെന്റ വീട്ടിൽ
താമസിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അേദ്ദഹം ഒരു വിചിത്ര മനുഷ്യനാ
യിരുന്നു. നല്ല നർമ്മജ്ഞനായിരുന്നു. അത്തരം
വ്യക്തികൾേവണം േലാകത്തിൽ. ഇേപ്പാൾ എല്ലാ
വരും ഒേരേപാെല െപരുമാറുന്നവരായി മാറിക്കഴി
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഇേപ്പാൾ ആർക്കും അവരവെരേപ്പാെല
യാകാനുള്ള ൈധര്യമില്ല. അതാണു് പഴയ തലമുറ
യിലുള്ളവരുെട വ്യത്യാസം. നിങ്ങൾ അവെര അം
ഗീകരിച്ചാലും ഇെല്ലങ്കിലും അവർ അവരായിരിക്കും.
അവരുെട സ്വഭാവത്തിനു് അത്തരം ഒരു ആകർ
ഷണീയതയുണ്ടു്, ഗാംഭീര്യമുണ്ടു്. അവർക്കു് അവരാ
വാനുള്ള ൈധര്യമുണ്ടു്. ഇന്നു് നമുക്കു് എല്ലാവേരാടും
നന്നായി െപരുമാറുന്നവരാകണം. എല്ലാവരാലും
എളുപ്പം സ്വീകരിക്കെപ്പടുന്നവരാകണം. എല്ലാവേര
യും സേന്താഷെപ്പടുത്തുന്നവരാവണം. െശമ്മങ്കുടി
ഈ ഗണത്തിൽ െപടുന്ന ആളായിരുന്നില്ല. ഞാൻ
ഇതാണു്, േവെണെമങ്കിൽ സ്വീകരിേച്ചാളൂ, അെല്ല
ങ്കിൽ േവണ്ട. െശമ്മങ്കുടി ഈ അർത്ഥത്തിൽ തേന്റ
ടമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹവു
മായുള്ള ഒരു വിേശഷ ബന്ധം ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു.
മുകുന്ദനുണ്ണി: െശമ്മങ്കുടിെയക്കുറിച്ചു് ധാരാളം വിമർശ
നങ്ങളടങ്ങിയ േലഖനങ്ങളുള്ള ഒരു പുസ്തകം പ്രകാശ
നം െചയ്തതു് അേദ്ദഹം തെന്നയായിരുന്നു. അത്തരം
മേനാഭാവമുള്ളവർ വിരളമാണു്.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: അെത. ‘ശ്രുതി’യാണു് അതു് പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചതു്. െശമ്മങ്കുടി ഒരു ബഹുമുഖ പ്രതിഭയാണു്.
ആ പുസ്തകത്തിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ േലഖനങ്ങളി
ലും അേദ്ദഹത്തിനു് എതിരായ പരാമർശങ്ങളുണ്ടു്.
അേദ്ദഹം രാഷ്ട്രീയേത്താടു പുറം തിരിഞ്ഞു നിന്നി
രുന്നില്ല. എല്ലാ തരം കുതന്ത്രങ്ങളും കളിക്കുമായിരു
ന്നു. വളെര ധീരനായിരുന്നു, ശക്തനായിരുന്നു. ഒരു
സാധാരണക്കാരനായിരുന്നില്ല. ഒരു മഹാനായ
സംഗീതജ്ഞനായിരുന്നു. ഒരു സംഗീതപ്രതിഭാസ
മായിരുന്നു. ചിന്തകനും രാഷ്ട്രീയതന്ത്രങ്ങളറിയുന്ന
വനുമായിരുന്നു. എങ്ങെന സംസാരിക്കണെമന്നും
ആേരാടു് സംസാരിക്കണെമന്നും എന്തു പറയണെമ
ന്നും അേദ്ദഹത്തിനു് നല്ല നിശ്ചയമായിരുന്നു. അേദ്ദ
ഹത്തിെന്റ മനസ്സ് നർമ്മത്തിെന്റ നിറകുടമായിരു
ന്നു. വളെര സ്വകാര്യമായ നിമിഷങ്ങളിൽ അേദ്ദഹം
വളെര സത്യസന്ധമായി പലതും തുറന്നു പറയും.
അത്തരം വ്യക്തികൾ വളെര വിരളമാണു്. അേദ്ദഹ
േത്താെടാപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ ചിലവഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ
ക്കു് ഒരു വർഷേത്തയ്ക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
മുകുന്ദനുണ്ണി: മറ്റു സംഗീതജ്ഞെരക്കുറിച്ചും സ്വാധീന
ങ്ങെളക്കുറിച്ചും…
ടി. എം. കൃഷ്ണ: ഞാൻ പലരിൽനിന്നും ധാരാളം പഠി
ക്കാറുണ്ടു്. സ്വന്തം സംഗീതെത്തക്കുറിച്ചു് നൂറു ശത
മാനം വിശ്വാസമുള്ള സംഗീതജ്ഞനാണു് േഡാ. ബാ
ലമുരളികൃഷ്ണ സർ. ഇേപ്പാഴും അേദ്ദഹം കർണ്ണാടക
സംഗീത േലാകത്തിൽ േവണ്ടത്ര സ്വീകരിക്കെപ്പട്ടി
ട്ടില്ല. സ്വന്തം സൃഷ്ടികൾക്കപ്പുറം കടന്നുേപായവരി
െലാരാളാണു് അേദ്ദഹം. ആരു് അംഗീകരിച്ചാലും
ഇെല്ലങ്കിലും അേദ്ദഹം ഒരു മഹാപണ്ഡിതനാണു്,
ഭാഷാപരിജ്ഞാനിയാണു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ കൃതി
കൾ ശരിക്കും മഹത്തരമാണു്. വിദ്വത്ത് എന്ന പദം
അേദ്ദഹെത്തേപ്പാലുള്ളവർക്കു് മാത്രം േചർന്നതാ
ണു്. മാത്രമല്ല ബാലമുരളി സാറിനു് സംഗീതം അനാ
യാസസിദ്ധമാണു്. പാടാൻ തയ്യാെറടുപ്പിെന്റ ആവ
ശ്യമില്ല, പാർക്കിൽ നടക്കുേമ്പാഴായാലും എന്തു െച
യ്യുകയായാലും സംഗീതം അേദ്ദഹത്തിലൂെട ഒഴുകി
വരും. വളെര നിഷ്പ്രയാസം.
എെന്ന ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച സംഗീ
തം ടി. ബൃന്ദയുേടതാണു്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ
േപാലും കണ്ടിട്ടിെല്ലങ്കിലും എെന്റ സംഗീതാശയ
ങ്ങൾ ഏെറക്കുെറ അവരുെട സ്വാധീനത്താൽ രൂ
പെപ്പട്ടതാണു്. അവെരയാണു് ഞാൻ മുഖമുയർ
ത്തി േനാക്കിയതു്. ജി. എൻ. ബി. േയയും മറ്റും ഞാൻ
കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. ഡി. െക. പട്ടാമ്മാൾ, ഡി. െക. ജയറാം,
െക. വി. നാരായണസ്വാമി… രാമനാടു് കൃഷ്ണൻ പാ
ടുന്നതു് േകട്ടിട്ടുണ്ടു്. ആലത്തൂർ സേഹാദരർ, മുസി
രി സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ, തുടങ്ങിയവെരല്ലാം ശക്തരും
ഭാവനാ സമ്പന്നരുമായ സംഗീതജ്ഞരായിരുന്നു.
എം. എസ്. സുബ്ബലക്ഷ്മി അമ്മെയ ഞാൻ പല തവണ
കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. രസകരമായ ഒരു വാസ്തവം എന്താെണ
ന്നുെവച്ചാൽ ഇവെരല്ലാവരും തെന്ന സംഗീതത്തി
െന്റ വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങെള പ്രതിനിധാനം െച
യ്തിരുന്നു എന്നതാണു്.
മുകുന്ദനുണ്ണി: പുതിയ തലമുറേയാ? അവരും വ്യത്യസ്ത
സംഗീത ആശയങ്ങെള ആവിഷ്കരിക്കുന്നുേണ്ടാ?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: അടുത്ത തലമുറ നല്ല മിടുക്കരാണു്.
ഓേരാ പുതിയ തലമുറയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മിടു
ക്കു് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി േതാന്നുന്നു. ആർക്കറി
യാം⁈ ചിലേപ്പാൾ ചില ജനിതക കാരണങ്ങൾെകാ
ണ്ടാവാം. എന്നാൽ അവരവരുെട സ്വന്തം ആശയ
ങ്ങൾെകാണ്ടു് ൈശലികൾ െമനയാൻ ഒരുപേക്ഷ,
ഇനിയും സമയെമടുക്കും. എല്ലാവരാലും സ്വാധീനി
ക്കെപ്പടുന്നുെണ്ടങ്കിലും പാടിപ്പാടി ക്രേമണ അവർ
സ്വന്തം ൈശലികൾ രൂപെപ്പടുത്തും. എനിക്കു േശ
ഷം മൂന്നു തലമുറ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അവർെക്കല്ലാം
വളെര അധികം പ്രതിഭയുണ്ടു്. ഇക്കാലത്താെണ
ങ്കിൽ, കർണ്ണാടക സംഗീതേലാകത്തിെല മാറിയ
പരിതസ്ഥിതിയിൽ, അവസരങ്ങൾ ധാരാളമാണു്.
ഇന്ത്യക്കാർ െപാതുവിൽ തല നരച്ചവേരാടു് മാത്ര
േമ ഗൗരവമായി സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. തല നരയ്ക്കു
ന്നതുവെര നിങ്ങെള പയ്യനായാണു് കണക്കാക്കുക.
ആ ഒരു മനഃസ്ഥിതി മാറുന്നതിൽ ഞാൻ സേന്താ
ഷിക്കുന്നു. അതു് മാേറണ്ടതാണു്. വയസ്സല്ല ഒരാളു
െട വളർച്ചെയ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു്. വയസ്സാണു് നിർ
ണ്ണായകെമങ്കിൽ നമുക്കു് ഒരു ആദിശങ്കരൻ ഉണ്ടാകു
മായിരുന്നില്ല. 30 വയസ്സാകുേമ്പാേഴയ്ക്കും അേദ്ദഹം
േപായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുെട
രാജ്യം ഒരാെള കവി എന്നു് വിളിക്കാൻ അയാൾ വൃ
ദ്ധനായി വടി കുത്തി നടക്കുന്നതുവെര കാത്തിരിക്കു
ന്നു. ആ മനഃസ്ഥിതി മാറിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്.
പുതു തലമുറയിൽ വളെരയധികം പ്രതിഭയുെണ്ട
ങ്കിലും ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടു്. കാരണം സംഗീത
ത്തിെന്റ േമഖലയിേലയ്ക്കു് ഇന്നു് ഒരാൾ പ്രേവശിക്കു
ന്നതു് ഒരു െപ്രാഫഷണലായാണു്. അതുെകാണ്ടു്
ആ വ്യക്തി തുടക്കം മുതേല പ്രകടനം, ൈകയ്യടി,
ഉയർച്ചയിേലയ്ക്കുള്ള ചവിട്ടുപടികൾ എന്നിവെയക്കുറി
ച്ചു് േബാധവാനും ഉത്സുകനുമാണു്. അതിെന ഞാൻ
വാണിജ്യപരം എന്നു് വിളിക്കുന്നില്ല. കൃത്യമായ േജാ
ലി െചയ്യാനുറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു തരം െപ്രാഫഷണലിസം
എന്നു് പറയാം. അതു് കലയ്ക്കു് ആപത്കരമാണു്.
എെന്റ തലമുറവെര ഒരു കേച്ചരി പാടുക എന്നതു്
യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണു്.
ആെരങ്കിലുെമാെക്ക പാടാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. പാടു
ന്നു. അത്രമാത്രം. പാടി തിരിച്ചുവന്നാൽ സുഹൃത്തു
ക്കൾ വിളിച്ചു് പുകഴ്ത്തും, വിമർശിക്കും, കളിയാക്കും…
അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഇേപ്പാഴും ചി
ലേപ്പാെഴാെക്ക സുഹൃത്തുകൾ വിളിച്ചു പറയാറുണ്ടു്
ഇന്നു് നീ മഹാ േമാശമായാണു് പാടിയതു്, എന്തുപ
റ്റി ഇന്നു്, എെന്നാെക്ക. പെക്ഷ, അങ്ങെന പറയുന്ന
തിൽ വിഷമേമാ േദഷ്യേമാ േതാന്നാറില്ല. കാരണം
ഞങ്ങെളാന്നും തുടങ്ങിയതു് െപ്രാഫഷണൽ പാട്ടു
കാരായല്ല. കുറ്റവും കുറവും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മത്സ
രാർഥികളായി ഞങ്ങൾക്കു് പരസ്പരം േതാന്നാറില്ല.
കാരണം ഞങ്ങൾ െപ്രാഫഷണലിസത്തിൽ കുരു
ത്തവരല്ല. െപ്രാഫഷണലിസം വന്നതു് പിന്നീടാണു്.
മുകുന്ദനുണ്ണി: റിയാലിറ്റി േഷാെയക്കുറിച്ചു് എന്താണു്
േതാന്നുന്നതു്?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: ടി വിയിൽ കാണുന്നെതല്ലാം സമൂഹ
ത്തിെന്റ തെന്ന പ്രതിഫലനങ്ങളാണു്. റിയാലിറ്റി
േഷാ അതിെലാന്നാണു്. ജീവിതത്തിെന സംബ
ന്ധിക്കുന്ന ഏതു കാര്യവും നന്നായി പാക്ക് െചയ്തു
വില്പനയ്ക്കു് െവയ്ക്കുന്ന ഒരു കാലം എത്തിേച്ചർന്നിരി
ക്കുന്നു. എങ്ങിെന പാക്ക് െചയ്യാം എങ്ങിെന വിൽ
ക്കാം—ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണു് ഇന്നു് സമൂഹെത്ത
നിയന്ത്രിക്കുന്നതു്, ഭരിക്കുന്നതു്. ഈ പ്രവണത സം
ഗീതേത്തയും ബാധിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഗൗരവ
മായി പരിഹരിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. അെല്ലങ്കിൽ പ്രതിഭയ്ക്കും
ധിഷണയ്ക്കുെമല്ലാം ആപത്കരമാണു്. ഇന്നു് പതി
േനഴ് പതിെനട്ടു വയസ്സുള്ള ചിലർ പാടുന്നതു് ഞാൻ
22 വയസ്സുള്ളേപ്പാൾ പാടിയതിേനക്കാൾ എത്രേയാ
മേനാഹരമാണു്. ഇതു് ഞാൻ സത്യസന്ധമായി
പറയുകയാണു്. പുതിയ തലമുറയിലുള്ളവർ പാടുന്ന
തു് േകട്ടു് ഞാൻ ശരിക്കും െഞട്ടിേപ്പായിട്ടുണ്ടു്. സം
ഗീതത്തിനു് നല്ല ഭാവിയുണ്ടു് എന്നതിെന്റ ലക്ഷണ
മാണതു്. പെക്ഷ, കല വില്ക്കാനുള്ളതാവരുതു്. കല
വിലമതിക്കാനാവാത്തതാണു്. നെമ്മത്തെന്ന നാം
സ്വയം കെണ്ടത്തുന്ന അവിശ്വസനീയമായ രീതിക
ളിെലാന്നാണു് കല. അതു് നിങ്ങൾക്കുള്ള തുറന്ന
ക്ഷണമാണു്. തംബുരു ശ്രുതി മീട്ടി ഇരുന്നു പാടൂ.
നിങ്ങൾക്കു് നിങ്ങെള സംഗീതത്തിൽ കാണാൻ
കഴിയും. ഇെല്ലങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വിഡ്ഢിയായിരി
ക്കാം. ഇതു് നിങ്ങൾ മറക്കുകയാെണങ്കിൽ കലയു
െട അന്തഃസ്സാരം നിങ്ങൾ കളഞ്ഞുകുളിക്കുകയാണു്.
ഞാൻ കേച്ചരികൾ പാടുന്നുണ്ടു്. പണം ഉണ്ടാക്കു
ന്നുണ്ടു്. പ്രശസ്തനാവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടു്. പെക്ഷ,
കലാമൂല്യം നഷ്ടെപ്പടുത്തിയുള്ള ഒരു നീക്കുേപാക്കും
ഇഷ്ടെപ്പടുന്നില്ല.
മുകുന്ദനുണ്ണി: നല്ല സംഗീതം ഉണ്ടാവാൻ ഏകാന്തത
േവണ്ടിവരും.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: തീർച്ചയായും ശാന്തത േവണം. ഏകാ
ന്തത ആവശ്യമാണു്. നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങളുേട
തായ ഒരു ഇടം േവണം. കലേയാെടാപ്പം നിങ്ങൾ
അതിൽ കഴിയണം. അങ്ങെന െചയ്യുന്നിെല്ലങ്കിൽ
നിങ്ങളുെട കല വികസിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഔേദ്യാഗി
കമായി വിജയിേച്ചയ്ക്കാം, പണമുണ്ടാക്കിേയക്കാം,
പെക്ഷ, നിങ്ങളുെട കല വികസിക്കില്ല.

മുകുന്ദനുണ്ണി: പാേക്കജുമായി സംഗീതം വിൽക്കാൻ
ഓടുന്നവർക്കു് എേപ്പാെഴങ്കിലും സർഗ്ഗാത്മകവും
മേനാഹരവുമായി പാടണെമങ്കിൽ എവിെടെയങ്കി
ലും സ്വസ്ഥമായി ഇരുന്നു്, സംഗീതാശയങ്ങെള കാ
ത്തു് ചിന്തിച്ചിരിേക്കണ്ടിവരും. ക്രിയാത്മക ഭാവന
കൾ നാമ്പിടാൻ അത്തരം ഒരു കാത്തിരിപ്പു് ആവശ്യ
മേല്ല?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: അെത, കാത്തിരിക്കണം. േശ്രാതാക്ക
ളുെട മുൻപിൽ തത്സമയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കർ
ണ്ണാടക സംഗീതംേപാെലയുള്ള കലകളുെട ഒരു
വലിയ െവല്ലുവിളി അതാണു്. ഞാൻ ഒരു ചിത്രകാ
രനായിരുെന്നങ്കിൽ എനിക്കു് വീട്ടിൽ ആറു് മാസം
എെന്റ െപയ്ന്റിങ്ങിേനയും േനാക്കി ഇരിക്കാമായി
രുന്നു. ആരും എെന്ന കാണില്ല. ആരും എെന്റ
െപയ്ന്റിങ്ങിനു് േനെര േനാക്കിയിരിക്കില്ല. ഞാ
നും ചിത്രവും മാത്രമായിരിക്കും. ഇവിെട അതല്ല.
ഞാൻ േശ്രാതാക്കളുെട മുന്നിൽ േസ്റ്റജിൽ ഇരി
ക്കുകയാണു്. അതുെകാണ്ടു് പാട്ടുകാരൻ കുേറ
ക്കൂടി ആത്മാവേലാകനം െചേയ്യണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ആയിരക്കണക്കിനു് േശ്രാതാക്കളുെട മുന്നിലിരു
ന്നു് സ്േറ്റജിൽ ഒരു നാദേലാകം തീർക്കാൻ പാ
ട്ടുകാരൻ വീട്ടിലിരുന്നു് അെല്ലങ്കിൽ മുറിയിലിരുന്നു്
അെല്ലങ്കിൽ പർവ്വതമുകളിലിരുന്നു് ഒരുപാടു േനരം
തയ്യാെറടുേക്കണ്ടതായുണ്ടു്.
വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞാൻ പർവ്വതം കയ
റാറുണ്ടു്. കഴിഞ്ഞവർഷം 20,182 അടി ഉയരമുള്ള
േസ്റ്റാക്ക് കാങ്ഗ്രി കയറി. ഹിമാലയത്തിൽ ലഡാ
ക്കിലുള്ള ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതമാണതു്.
ഇടെക്കങ്കിലും കലാകാരന്മാർ സമൂഹത്തിൽ നിന്നു്
ഒഴിഞ്ഞുേപാകണെമന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഹിമാല
യത്തിൽ േപാകുന്നതു് ഏകാന്തത അനുഭവിക്കാൻ
പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായാണു് ഞാൻ കരു
തുന്നതു്. നിങ്ങളും ശാന്തതയും, നിങ്ങളും പ്രകൃതിയും
തനിച്ചു്. നാം ജീവിക്കുന്ന േലാകത്തിൽ ലഭിക്കാത്ത
ഒന്നാണതു്. അതുെകാണ്ടു് കലാകാരൻ തേന്റതായ
ഇടത്തിൽ ആ ശാന്തതെയ സൃഷ്ടിക്കണം. എങ്കിേല
യാദൃച്ഛികമാെയങ്കിലും സംഗീതത്തിൽ സ്പർശിക്കൂ.
യാദൃച്ഛികമായി മാത്രം. കാരണം കലാകാരെന്റ നി
യന്ത്രണത്തിലല്ല അതു്. നിങ്ങൾ ആ യാദൃച്ഛികത
സംഭവിക്കാനുള്ള സന്ദർഭം സൃഷ്ടിക്കണം. പകരം
നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവെര സേന്താഷിപ്പിക്കാനാണു് ശ്രമി
ക്കുന്നതു്. അേപ്പാൾ കല സംഭവിക്കില്ല.
മുകുന്ദനുണ്ണി: താളബദ്ധതെയ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതാ
ണു് കർണ്ണാടക സംഗീതം എന്ന ഹരിപ്രസാദ് ചൗ
രാസ്യയുെട പ്രസ്താവനേയാടു് താങ്കൾ പ്രതികരിച്ചതു്
ഞാൻ ഓർക്കുന്നു.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിനു് ക്രിയാത്മ
കമാവാനുളള സാധ്യതകൾ ഏെറ ഇെല്ലന്ന ചൗ
രാസ്യയുെട പ്രസ്താവനേയാടു് ഞാൻ ശക്തമായി
പ്രതികരിച്ചു. ഒരു മണിക്കൂർ ആലാപനം നടത്തിയ
തുെകാണ്ടു് നിങ്ങൾ ക്രിയാത്മകമാവുന്നില്ല. അതു് നി
ങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. എനിക്കു് വായിൽ
േതാന്നുന്നെതാെക്ക പാടി ഒരു മണിക്കൂറാക്കാം.
ഒരാൾക്കു് ചിലേപ്പാൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏറ്റവും സർ
ഗ്ഗാത്മകമായ ഈണങ്ങൾ പാടാം. ആലാപനം
എത്ര ൈദർഘ്യേമറിയതാണു്? എത്ര ഹ്രസ്വമാണു്?
അത്തരം േചാദ്യങ്ങൾ പ്രസക്തമല്ല. എെന്തങ്കി
ലും സംഭവിക്കുേമ്പാൾ എന്താണു് സംഭവിക്കുന്നതു്
എന്നതാണു് പ്രധാനം. കർണ്ണാടക സംഗീതവും
ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതവും വളെര വ്യത്യസ്തമായ സം
ഗീത രൂപങ്ങളാണു്. ഒേര െകാട്ടയിൽ ഇടാവുന്ന
തരത്തിലുള്ളവയല്ല. ചൗരാസ്യ പറഞ്ഞതുേപാെല
കർണ്ണാടക സംഗീതം താളലയേകന്ദ്രിതമാെണന്നു്
എനിക്കു് േതാന്നുന്നില്ല. ചിലർ മൃദംഗം തല്ലിത്തകർ
ക്കുന്ന തരത്തിൽ കേച്ചരി നടത്തുന്നുണ്ടു്. അതു് നമ്മു
െട കുറ്റമാണു്. കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിെന്റ കുറ്റമല്ല.
അതിെനക്കുറിച്ചു് നാം വീണ്ടുവിചാരം െചയ്യണം.
മുകുന്ദനുണ്ണി: മൃദംഗത്തിെന്റ താളഭാഷെയ അനുകരി
ച്ചു് കേച്ചരിയിൽ കണക്കു് പാടുക എന്നതു് ഒരു ഒഴി
യാബാധേപാെലയാണു് പലർക്കും.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: അെത, അതു് ഒഴിയാബാധകളിെലാ
ന്നാണു്. കണക്കു് പാടുന്നതിേനക്കാൾ കൂടുതൽ പ്ര
ചാരത്തിലുള്ള പ്രവണത മൃദംഗത്തിനുേവണ്ടി പാടു
ന്നതാണു്. ആ പ്രവണത േകരളത്തിൽ കൂടുതലായി
കാണാം. പലേപ്പാഴും മൃദംഗമാണു് േസ്റ്റജിൽ എന്തു്
സംഭവിക്കണെമന്നു് തീരുമാനിക്കുന്നതു്. മൃദംഗത്തി
െന എന്തിനാണു് ഇങ്ങെന അടിച്ചു തകർക്കുന്നതു്?
അതിനു് വായ ഉണ്ടായിരുെന്നങ്കിൽ ഉറെക്ക നിലവി
ളിക്കുമായിരുന്നു എന്നു േതാന്നും. എല്ലാം എേപ്പാഴും
ഔന്നത്യത്തിൽ നിൽക്കണെമന്നില്ല. വീണ്ടുവിചാ
രം െചയ്തു് മാറ്റിെയടുക്കണം. െചറിയ െചറിയ പ്രശ്ന
ങ്ങളായിരിക്കാെമങ്കിലും അവ സംഗീതത്തിെന്റ ശബ്ദ
െത്ത ബാധിക്കുന്നതാവാം.
മുകുന്ദനുണ്ണി: സംഗീതജ്ഞാനമുള്ള ആർക്കും േനാക്കി
പാടാവുന്ന വിധത്തിൽ എന്തുെകാണ്ടു് കർണ്ണാടക
സംഗീതം മുഴുവനായും സ്വരെപ്പടുത്തുന്നില്ല എന്നു് പ്ര
മുഖ പിയാനിസ്റ്റ് ലാൻസലറ്റ് േതാമസ് േചാദിച്ചിരു
ന്നു. കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം മേനാധർ
മ്മ പ്രകാശനമാണു്. പൂർണ്ണമായ സ്വരെപ്പടുത്തൽ
മേനാധർമ്മ പ്രകാശനത്തിെന്റ േനർ വിപരീതമാ
ണു്. അതായിരുന്നു എെന്റ മറുപടി. പാശ്ചാത്യ
സംഗീതവും പണ്ടു് അങ്ങെന മേനാധർമ്മത്തിൽ
അലയുകയായിരുന്നു, പിന്നീടു് അതിേനക്കാൾ എത്ര
േയാ െമച്ചമാണു് കൃത്യമായി സംവിധാനം െചയ്തു് സ്വ
രെപ്പടുത്തിയ രചന എന്നു് കെണ്ടത്തിയതിനു േശ
ഷമാണു് ഇേപ്പാഴുള്ള രീതിയിലായതു് എന്നു് ലാൻ
സ്െലറ്റ് േതാമസ് പറയുേമ്പാൾ കർണ്ണാടക സംഗീ
തം ഇേപ്പാഴും പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തിെന്റ പാകെപ്പ
ടാത്ത നാളുകളിൽ നിൽക്കുകയാേണാ എന്ന േചാ
ദ്യമാണു് അേദ്ദഹം ഉേദ്ദശിച്ചതു്. കർണ്ണാടക സംഗീ
തത്തിെന്റ അവതരണം അരങ്ങിൽെവച്ചു് തത്സമയ
രചന നടത്തുന്നതുേപാെലയാണു്, അതിനുള്ള തയ്യാ
െറടുപ്പാണു് സംഗീതജ്ഞെന്റ ഗൃഹപാഠങ്ങൾ മുഴുവ
നും എന്നു് ഞാൻ മറുപടിയും നൽകി.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: അെത, ശരിയാണു്. െവറും തത്സമയ
മേനാധർമ്മം നടക്കാത്ത കാര്യമാണു്. ഒരാൾ പാ
ടുന്നതിനു മുൻപു് വളെര ഏെറ തയ്യാെറടുപ്പുകൾ നട
േത്തണ്ടതുണ്ടു്. ഇന്നു് ഒരു രാഗം വിസ്തരിക്കാൻേവ
ണ്ടി ഞാൻ വർഷങ്ങേളാളം വീട്ടിലിരുന്നു് സാധകം
െചയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സർഗ്ഗാത്മകമായി മേനാധർമ്മ
സൃഷ്ടി നടത്താനുള്ള തയ്യാെറടുക്കലാണു് സംഗീത
പരിശീലനം. മേനാധർമ്മം വളെര പ്രധാനെപ്പട്ട
ഒരു ഘടകമാണു്, പെക്ഷ, അതു് മേനാധർമ്മമാക
ണം, മേനാ അധർമ്മമാകരുതു്. ധർമ്മമാകുേമ്പാൾ
നമുക്കു് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടു്. സംഗീതത്തിേനാടും
രാഗത്തിേനാടും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടു്. അതിനർ
ഥം എത്രേയാ കാലം ഏത്രേയാ േനരം ഞാൻ ആ
രാഗേത്താെടാപ്പം കഴിേയണ്ടതുണ്ടു് എന്നാണു്.
എങ്കിേല ആ രാഗെത്ത അറിയാൻ കഴിയൂ. സം
ഗീതത്തിേലയ്ക്കുള്ള വഴി സാേങ്കതികതകളിലൂെടയല്ല.
സാേങ്കതികതകൾ സ്വായത്തമാക്കാനാവുന്നത്ര
സ്വായത്തമാക്കണം. എന്നിട്ടു് അെതല്ലാം വിട്ടു കള
യണം, മറക്കണം. കാംേബാജി രാഗം പാടുേമ്പാൾ
ഈ പ്രേയാഗം ശരിയാേണാ െതറ്റാേണാ എന്നു്
എനിക്കു് ആേലാചിക്കാൻ പറ്റില്ല. അനുഭവിപ്പിക്ക
ലാണു് സംഗീതത്തിെന്റ ആത്യന്തികമായ ധർമ്മം.
നിങ്ങൾക്കു് അനുഭവിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നിെല്ലങ്കിൽ ആ
സംഗീതെത്ത ചവറ്റുെകാട്ടയിൽ എറിയാം. രാഗത്തി
െന്റ ഉള്ളിേലയ്ക്കു േപാകുക എന്നതാണു് പാടുേമ്പാൾ
എെന്റ ലക്ഷ്യം. കാംേബാജി രാഗത്തിെന്റ ഓേരാ
സ്വരത്തിേലയ്ക്കും സ്വരസഞ്ചയങ്ങളിേലയ്ക്കും ഗമകങ്ങ
ളിേലയ്ക്കും േപാകുക. ഓേരാ ഗമകവും പൂർണ്ണമായി
പാടിയിരിക്കണം. ഓേരാ ബിന്ദുവിേലയ്ക്കും േപായും
വന്നും ഇരിക്കണം. സദാ ചലിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കണം.
അതിെനല്ലാം കടുത്ത പ്രയത്നം േവണം. കർണ്ണാ
ടക സംഗീതജ്ഞെന്റ മനനവും പ്രയത്നവും മേനാ
ധർമ്മ പ്രകാശനത്തിനുള്ള തയ്യാെറടുക്കലാണു്
എന്നു് താങ്കൾ പറഞ്ഞതിേനാടു് ഞാൻ പൂർണ്ണമാ
യും േയാജിക്കുന്നു.
നമ്മളല്ല സംഗീതെത്ത നയിക്കുന്നതു്, സംഗീ
തമാണു് നെമ്മ നയിക്കുന്നെതന്നു് സംഗീതജ്ഞൻ
എേപ്പാഴും ഓർത്തിരിക്കണം. സംഗീതമാണു് നമു
ക്കു് എെന്തങ്കിലും തരുന്നതു്. നമ്മൾ സംഗീതത്തിനു്
ഒന്നും നൽകുന്നില്ല. ഈ ബന്ധം മനസ്സിലാക്കണം.
അങ്ങെനയുള്ള മനഃസ്ഥിതി ഉണ്ടാവണം. എേപ്പാ
െഴങ്കിലും ഒരു സംഗീതജ്ഞനു് േതാന്നുകയാണു്
താൻ ഒരു മഹത്തായ കാര്യം െചയ്യുകയാെണന്നു്,
അേപ്പാഴാണു് എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളും തുടങ്ങുന്നതു്.
മുകുന്ദനുണ്ണി: േക്ലാഡ് െലവി േസ്ട്രാസ്സിെന്റ രസകര
മായ ഒരു വാചകമുണ്ടു്. മനസ്സ് ഒരു നാൽക്കവല
യാണു്. അവിെട ചിന്തകൾ വന്നും േപായുമിരിക്കും.
ചിന്തകൻ അറിയാെത.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: അെത. ചിന്തകനില്ലാെതയാണു് ചിന്ത
കൾ സംഭവിക്കുന്നതു്. ചിന്തകൻ അവിെട ഉെണ്ട
ങ്കിൽ ആ ചിന്ത പാഴാണു്. സംഗീതചിന്തകളുെട കാ
ര്യത്തിലും അതാണു് ശരി.
മുകുന്ദനുണ്ണി: എല്ലാ ദിവസവും കേച്ചരി ഉണ്ടാവാറുേണ്ടാ?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: ഇല്ല. ഇനി മറ്റന്നാേളയുള്ളൂ. എെന്റ
ശബ്ദത്തിനു് സുഖമില്ല.
മുകുന്ദനുണ്ണി: എന്താ ചില്ല്ഡ് ബിയർ കഴിച്ചിരുേന്നാ?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: അതുെകാണ്ടല്ല, സുഖമില്ലായിരുന്നു.
ഞാൻ ബിയർ കഴിക്കാറില്ല. വിസ്കിയാണു് കഴിക്കാറു്.
മുകുന്ദനുണ്ണി: ശബ്ദ സൗകുമാര്യെത്ത മദ്യം പ്രതികൂല
മായി ബാധിക്കിേല്ല?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: തീർച്ചയായും ബാധിക്കും. പെക്ഷ,
ഞാൻ പതിവായി കുടിക്കാറില്ല. സ്ഥിരം കഴിക്കു
കയാെണങ്കിൽ െതാണ്ട വരളും. െതാണ്ട വരളുന്നതു്
ശബ്ദത്തിനു് നല്ലതല്ല.
മുകുന്ദനുണ്ണി: േകാട്ടയ്ക്കൽ ആര്യൈവദ്യശാലയിെല
ഒരു പ്രമുഖ ൈവദ്യൻ മദ്യം വിഷസമാനമാെണങ്കിലും
ശബ്ദത്തിനു് നല്ലതാെണന്നു് എഴുതിയിരുന്നു.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: േകാന്യാക് ബ്രാൻഡി ശബ്ദത്തിനു് നല്ല
താണു്. െതാണ്ടയ്ക്കു് സുഖമിെല്ലങ്കിൽ േകാന്യാക് ചൂ
ടുെവള്ളം േചർത്തു് കഴിച്ചാൽ മതി. നല്ല വ്യത്യാസ
മുണ്ടാകും. പെക്ഷ, അധികം കഴിക്കരുതു്. പരിമിത
മായ േതാതിൽ ഉപേയാഗിക്കണം. ചില മദ്യം െതാ
ണ്ട വരളുന്നതിനു് കാരണമാകും. െതാണ്ട എേപ്പാ
ഴും നനച്ചിടുന്നതാണു് ശബ്ദത്തിനു് നല്ലതു്. ഞാൻ
ശബ്ദെത്ത നന്നായി പരിചരിക്കാറുണ്ടു്. പേക്ഷ, കുറ
ച്ചു ദിവസം മുൻപു് െലസി കുടിച്ചേപ്പാൾ െതാണ്ട േക
ടായി. അതിൽ ഉപേയാഗിച്ച ഐസ് വൃത്തിയില്ലാ
ത്തതുെകാണ്ടായിരിക്കണം.
മുകുന്ദനുണ്ണി: ഒരിക്കൽ ചാലക്കുടി സഭയിൽ പാടിയ
േശഷം ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുേമ്പാൾ
സംഘാടകർ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ തവണ ടി. എം.
കൃഷ്ണയുേടതായിരുന്നു കേച്ചരി. അേദ്ദഹം അത്താ
ഴത്തിനു് എന്തു് ഭക്ഷണമാണു് കഴിച്ചെതന്നു് ഊഹി
ക്കാൻ കഴിയുേമാ എന്നു്. ഞാൻ ൈക മലർത്തി.
അേപ്പാൾ അവർ പറഞ്ഞു: ‘ഒരു കിേലാ ഐസ്
ക്രീം മാത്രം’.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: ഞാൻ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സും ഐസ് ക്രീമു
െമാെക്ക ധാരാളം കഴിക്കാറുണ്ടു്. എനിക്കു് ഒരു പ്ര
ശ്നവും ഉണ്ടാകാറില്ല. അെതാന്നും എെന്ന ബാധി
ക്കാറില്ല.
മുകുന്ദനുണ്ണി: ശബ്ദം നന്നാക്കാനുള്ള അഭ്യാസങ്ങേളാ
വ്യായാമങ്ങേളാ െചയ്യാറുേണ്ടാ?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: ഞാൻ പലതും െചയ്യാറുണ്ടു്. േയാഗ,
ശ്വസനവ്യായാമങ്ങൾ, എന്നിവ. പേക്ഷ, പതിവാ
യി െചയ്യാറില്ല. ഉറങ്ങുന്നതു് ശബ്ദത്തിനു് ഗുണം െച
യ്യും. കേച്ചരി ദിവസം ഉച്ചയ്ക്കു് ഒരു മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി
യാൽ നല്ലതാണു്. പേക്ഷ, എനിക്കു് ഉറക്കം വരാറി
ല്ല. ഞാൻ ഉറങ്ങാേറ ഇല്ല.
മുകുന്ദനുണ്ണി: നിങ്ങളുെട കണ്ണുകൾ കണ്ടാൽ ഉറങ്ങാൻ
കഴിയാത്തവയാെണന്നു് ഒറ്റ േനാട്ടത്തിൽ അറിയാം.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: ഉറക്കത്തിനു പുറേമ ശബ്ദത്തിനു് ഒരു
കുഴപ്പവും സംഭവിക്കില്ല എന്ന ഉറച്ചു് വിശ്വസിക്കുക,
എന്നാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. തണുത്തതു് കഴി
ച്ചാൽ ശബ്ദം േകടുവരുേമാ എെന്നാെക്ക ആേലാചി
ച്ചു് കുഴപ്പത്തിലാവാറില്ല. ആത്മവിശ്വാസം കാരണം
കുഴപ്പങ്ങെളാന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല.
മുകുന്ദനുണ്ണി: അസാധാരണമാം വിധം ഉച്ചസ്ഥായി
യിൽ പാടാനുളള താങ്കളുെട വിേശഷസിദ്ധി സാധ
കം െചയ്തു ഉണ്ടാക്കിയേതാ അേതാ ജന്മസിദ്ധേമാ?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാ
വരും േചാദിക്കുന്നുണ്ടു് എങ്ങിെനയാണു് ഇത്രേയെറ
ഉയർന്ന സ്ഥായിയിേലയ്ക്കും താഴ്ന്ന സ്ഥായിയിേലയ്ക്കും
ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നതു് എന്നു്. എങ്ങിെന അതു്
സംഭവിച്ചു എന്നു് എനിക്കറിയില്ല. എെന്റ ആദ്യ ഗു
രു, സീതാ രാമശർമ്മ, നൽകിയ പരിശീലനംെകാ
ണ്ടാവാം. തുറക്കുന്ന ശബ്ദമാെണങ്കിൽ കുറച്ചു കാ
ലംെകാണ്ടു് തുറക്കും. എെന്റ കാര്യത്തിൽ പ്രേത്യ
കിച്ചു് ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ല. തനിെയ സംഭവിച്ചതാണു്.
ചിലർ കരുതുന്നതു് ഞാൻ എേന്താ ഉപായം ഒളിച്ചു
െവയ്ക്കുന്നുണ്ടു് എന്നാണു്.
മുകുന്ദനുണ്ണി: ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞർ താേഴയ്ക്കു
പാടി പതുെക്ക മുകളിേലക്കു് പാടുന്ന രീതി, ശബ്ദ സം
സ്കരണം, െചയ്യാറുണ്ടു്.
ടി. എം. കൃഷ്ണ: എനിക്കു് ഇേപ്പാൾ മൂന്നര സ്ഥായികൾ
പാടാൻ കഴിയുന്നുണ്ടു്. പണ്ടു് രണ്ടര സ്ഥായികേള
പാടുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ. കുേറ കാലത്തിനിടയ്ക്കു്
സാവധാനമാണു് അതു് സംഭവിച്ചതു്. അതിനുേവ
ണ്ടി ഞാൻ പ്രേത്യകിച്ചു് ഒന്നും െചയ്തിട്ടില്ല.
മുകുന്ദനുണ്ണി: ചിലേപ്പാൾ താങ്കളുെട ൈശലി താങ്കളു
െട സ്വന്തം ൈശലിയിൽനിന്നു തെന്ന വ്യത്യസ്തമാ
യി േതാന്നാറുണ്ടു്. വിവിധ ൈശലിയിൽ പാടുന്നതി
െന്റ പുറകിൽ എെന്തങ്കിലും ആദർശമുേണ്ടാ? ഓേരാ
തവണയും വ്യത്യസ്തമായി പാടാൻ ഒരുങ്ങാറുേണ്ടാ?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: പത്തു വർഷത്തിനു മുൻപു് പാടിയതു
േപാെലയല്ല ഞാൻ ഇന്നു് പാടുന്നതു്. വ്യത്യസ്തമായി
പാടാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. അതങ്ങെന ആയിത്തീരു
ന്നതാണു്. ഞാൻ കേച്ചരി സംഗീതത്തിൽ വിശ്വസി
ക്കുന്നില്ല എന്നാണു് എനിക്കു േതാന്നുന്നതു്. ഏറ്റവും
ചുരുങ്ങിയതു് ഇേപ്പാൾ സംഗീതം പ്രതിനിധീകരിക്ക
െപ്പടുന്ന രീതിേയാടു് ഞാൻ വിേയാജിക്കുന്നു. ഇേപ്പാ
ഴുള്ള കേച്ചരി സമ്പ്രദായം വളെര എളുപ്പമുള്ളതാണു്.
േശ്രാതാക്കെള പ്രീതിെപ്പടുത്തുന്ന സംഗീതം നൽകി
യാൽ മതിയേല്ലാ. എെന്ന സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം
സംഗീതം സംഗീതമാണു്. വീട്ടിെല മുറിയിലിരുന്നു്
പാടുന്നതും മ്യൂസിക് അ്ക്കാദമിയിൽ പാടുന്നതും
രണ്ടു തരത്തിലുള്ളതാവരുതു്. കർണ്ണാടക സംഗീ
തേത്താടുള്ള എെന്റ സമീപനം എത്രമാത്രം എനി
ക്കു് അതിൽ മുഴുകാനാവുേമാ അത്രേത്താളം മുഴുകുക
എന്നതാണു്. കേച്ചരിയ്ക്കിടയിൽ വർണ്ണം പാടുന്നു
േവാ, കൃതി പാടാെത രാഗവിസ്താരം നടത്തുന്നുേവാ
എന്നെതാന്നും പ്രശ്നമല്ല. രാഗം വിസ്തരിക്കുകയും
കൃതി പാടാതിരിക്കുകയും െചയ്യുന്നതായി എനിെക്ക
തിെര പരാതിയുണ്ടു്. കീർത്തനം പാടാെത ഞാൻ
രാഗവിസ്താരം െചയ്യാറുണ്ടു്. പെക്ഷ, േതാടി രാഗ
ത്തിെന്റ ആഴത്തിേലയ്ക്കു് എത്രമാത്രം േപാകാനാ
വും എന്നതാണു് പ്രധാനം. ത്യാഗരാജകൃതിയുെട
ആഴത്തിേലയ്ക്കു് എത്രമാത്രം േപാവാനാവും? അതാ
ണു് എെന്റ ഉന്നം. മെറ്റല്ലാം എനിക്കു് പ്രാധാന്യമി
ല്ലാത്തവയാണു്, പാഴാണു്. ഗുണമാണു് സംഗീത
െത്ത സംഗീതമാക്കുന്നതു്. അതുെകാണ്ടായിരിക്കാം
എെന്റ എല്ലാ കേച്ചരികളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാകുന്നതു്.
പലരും വിചാരിക്കുന്നതു് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്ര
ണം െചയ്തു് വന്നു് പാടുകയാെണന്നാണു്. ചിലരുെട
പരാതി എെന്റ കേച്ചരിയുെട സമ്പ്രദായം വ്യത്യസ്ത
മാെണന്നാണു്. മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു ഞാൻ പാരമ്പ
ര്യെത്ത നശിപ്പിക്കുകയാെണന്നു്. പെക്ഷ, എനിക്കു്
േതാന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഏെതങ്കിലും പാരമ്പര്യെത്ത
നശിപ്പിക്കുന്നതായി.
മുകുന്ദനുണ്ണി: ഏതു് പാരമ്പര്യെത്ത⁈
ടി. എം. കൃഷ്ണ: േതാടി രാഗെത്ത േതാടി രാഗമായും,
നിരവലിെന അതു് പാേടണ്ട രീതിയിലും, താനെത്ത
അതിെന്റ മട്ടിലും, ത്യാഗരാജ കീർത്തനെത്ത ആദര
േവാെടയും പാടുന്ന കാലേത്താളം ഞാൻ ഒരു പാര
മ്പര്യേത്താടും അനാദരവു് കാണിക്കുന്നില്ല. എെന്ന
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഉളളടക്കമാണു് പ്രധാനം.
ഉള്ളടക്കെത്ത എപ്രകാരം ഒരുമിച്ചു് േചർത്തു് അവ
തരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതല്ല. ഉള്ളടക്കത്തിെന്റ സ്വച്ഛ
തയ്ക്കായ് സ്വയം സമർപ്പിക്കാനാണു് ഞാൻ ആഗ്രഹി
ക്കുന്നതു്. സംഗീതെത്തക്കുറിച്ചു് അത്യാവശ്യം ഗേവ
ഷണം െചയ്തതുെകാണ്ടു് നാം എവിെടനിന്നാണു്
ഇവിെട എത്തിയെതന്നും മുൻപു് സംഗീതം എങ്ങ
െനയായിരുന്നു എന്നും അറിയാം. കേച്ചരി പദ്ധതി
യുെട പരിണാമത്തിെന്റ വഴികെള കുറിച്ചും ഏെറക്കു
െറ േബാധവനാണു്.
മുകുന്ദനുണ്ണി: അെതല്ലാം താങ്കളുെട എ സേതൺ മ്യൂ
സിക് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുേണ്ടാ?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: ഉണ്ടു്. അതു് ഒരു വലിയ പുസ്തകമാണു്.
മുകുന്ദനുണ്ണി: കേച്ചരി പാടുേമ്പാൾ അനുഭവിക്കുന്നു
െണ്ടന്നു് പറഞ്ഞ ആത്മസംഘർഷെത്തക്കുറിച്ച്…
ടി. എം. കൃഷ്ണ: കർണ്ണാടക സംഗീതം ഇന്നെത്ത സം
ഗീതകേച്ചരിയുെട രൂപത്തിേലയ്ക്കു് പരിണമിച്ചിട്ടു്
അധിക കാലമായിട്ടില്ല. നൂറു െകാല്ലമായിേട്ടയുള്ളൂ.
എനിക്കു് േതാന്നുന്നതു് അതിനു് മുൻപു് സംഗീതം
കുേറക്കൂടി സ്വതന്ത്രമായിരുന്നു എന്നാണു്. കേച്ചരി
സമ്പ്രദായത്തിെന്റ അനുഷ്ഠാനങ്ങെള കുറിച്ചു് േവവ
ലാതിെപ്പടുന്നതിനു മുൻപു് ആ പഴമ ഒന്നു് സന്ദർശി
ച്ചു് േനാേക്കണ്ടതാണു്. എനിക്കു് ഇന്നെത്ത കേച്ച
രി പദ്ധതിയുമായി വളെര ഗൗരവപൂർവ്വമായ അഭി
പ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടു്. താത്വികമായ സംഘർഷമുണ്ടു്.
ചിലേപ്പാൾ ആ സംഘർഷമായിരിക്കും േശ്രാതാ
ക്കൾ കാണുന്നതു്. അവർ എെന്ന കാണുന്നതു് ഒരു
നിേഷധിയായിട്ടാണു്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ നി
േഷധിയല്ല. സംഗീതം എെന്ന നയിക്കുന്ന ദിശയും
കേച്ചരിയുെട ചട്ടക്കൂടും േചർന്നുേപാകുന്നില്ല എന്ന
താണു് പ്രശ്നം. എെന്റ ജീവിതത്തിെന്റ ലക്ഷ്യം സം
ഗീതം എെന്ന എവിേടയ്ക്കു് നയിക്കുന്നുേവാ അേങ്ങാട്ടു
േപാകുക എന്നതാണു്. സംഗീതത്താൽ നയിക്ക
െപ്പട്ട ദിശകളിൽ ചിലതു് കേച്ചരിയുെട ചട്ടക്കൂടുമായി
ഒത്തുേപാകുന്നില്ല. സംഗീതം എനിക്കു് കാണിച്ചു
തരുന്ന വഴിയിലൂെടയാണു് ഞാൻ സത്യസന്ധത
േയാെട പാടുക. കേച്ചരിയുെട ചട്ടക്കൂടിെന്റ കള്ളി
കളിേലയ്ക്കു് നീക്കുേപാക്കുകൾ നടത്തി കയറി നിൽ
ക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സംഗീതം ഏതു്
ദിശയിേലക്കാേണാ എെന്ന െകാണ്ടുേപാകുന്നതു്
ആ ദിശെയ പൂർണ്ണമായും ആദരിച്ചുെകാണ്ടാണു്
ഞാൻ പാടുക. ഞാൻ സംഗീതമായി മാറുന്ന മുഹൂർ
ത്തങ്ങളാണതു്. സ്വീകരിക്കെപ്പടുക എന്ന മാനദ
ണ്ഡം ആ മുഹൂർത്തങ്ങളിൽ അപ്രസക്തമാണു്.
മുകുന്ദനുണ്ണി: സംഗീതത്തിെന്റ പാരമ്പര്യെത്തക്കുറി
ച്ചു് പഴമവാദികൾക്കു് പിടിവാശികളുണ്ടു്. പെക്ഷ,
യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണു് സംഗീത പാരമ്പര്യം?
റിേക്കാഡിങ് സാേങ്കതികതയുെട ആവിർഭാവത്തി
നു മുൻപു് സംഗീതം എങ്ങിെനയായിരുന്നുെവന്നു്
പറയാൻ കഴിയുേമാ?
ടി. എം. കൃഷ്ണ: തീർച്ചയായും ശരിയാണു്. ഈ േചാ
ദ്യം ഞാൻ എെന്റ പുസ്തകത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
റിേക്കാഡിങ് സാേങ്കതികത വരുന്നതിനു മുൻപു്
സംഗീതം എങ്ങിെനയായിരുന്നു എന്നു് നാം ഗൗരവ
േത്താെട അേന്വഷിേക്കണ്ടതാണു്. എന്തായിരുന്നു
പാട്ടുകാർ പാടിയിരുന്നതു്? ആെരാെക്കയാണു് പാ
ടിയിരുന്നതു്? ഇവെയക്കുറിെച്ചല്ലാം ചില കാര്യങ്ങൾ
േകാർത്തിണക്കി ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടു്.
മുകുന്ദനുണ്ണി: പെക്ഷ, അെതന്തുതെന്നയാലും ശ്രവി
ക്കാവുന്ന ചരിത്രമാകില്ലേല്ലാ. വീണ്ടും േകൾക്കാൻ
കഴിയുെമങ്കിലേല്ല സംഗീതത്തിെന്റ ചരിത്രെത്ത
ആനുഭവിക തലത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ. ചി
ത്ര/ശില്പ കലയുെട ചരിത്രം നമുക്കു് േപായി വീണ്ടും
കാണാൻ കഴിയുന്നതുേപാെല, െറേക്കാഡിങ്ങിനു്
മുൻപു്, േകൾക്കുമാറാകുന്ന ചരിത്രമില്ലേല്ലാ!
ടി. എം. കൃഷ്ണ: ഒരിക്കലുമില്ല. ശ്രവണസാധ്യത ഇെല്ല
ങ്കിൽ ആ സംഗീതം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല. നമു
ക്കു് ഭാവനയിൽ േകൾക്കാേന പറ്റൂ.
□

മുകുന്ദനുണ്ണി, എ. പി.
യശഃശ്ശരീരരായ ശ്രീേദവി പിഷാരസ്യാരുേട
യും (പ്രധാന അദ്ധ്യാപിക) എ. െക. കൃഷ്ണ പി
ഷാേരാടിയുേടയും (സംസ്കൃത പണ്ഡിതൻ,
അസി. എഡിറ്റർ മാതൃഭൂമി) മകനാണു് ശ്രീ.
മുകുന്ദനുണ്ണി, എ. പി. കർണ്ണാടക സംഗീതം (വായ്പാട്ടു്) പഠി
ക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പാടുകയുമാണു് മുഖ്യ പ്രവൃത്തി. തു
ല്യ പ്രാധാന്യേത്താെട തത്വചിന്തയിലും വ്യാപൃതനാണു്. ബി
രുദങ്ങൾ: സംഗീതത്തിൽ ഗാനഭൂഷണം, തത്വചിന്തയിൽ
പി. എച്ച്ഡി. െശമ്മങ്കുടിയുെട ശിഷ്യനായ പാലാ സി. െക. രാ
മചന്ദ്രെന്റ ശിഷ്യനാണു്. തത്വശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായും സം
ഗീത സംബന്ധിയായും നിരവധി േലഖനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കൂ
ടാെത കഥ, കവിത എന്നിവയും. സംഗീതക്കേച്ചരികൾ അവ
തരിപ്പിച്ചുവരുന്നു. രണ്ടു് െകസറ്റുകൾ ൈദർഘ്യമുള്ള ഒരു ക്ലാ
സിക്കൽ എൻെസംബ്ൾ ആൽബം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പിൻകുറിപ്പു്
◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരി
ക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുക
െളാ ആവശ്യമില്ല.
◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.
◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാ
ണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.
◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

