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സൗന്ദര്യത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാനം

സൗന്ദര്യത്തിെന്റ ആസ്ഥാനെത്തപ്പറ്റി ചിന്തി േമ്പാൾ ആത്മ തീതം, വ  
തീതം എന്നീ ദുർഘടപദങ്ങളാണ് ആദ്യം ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്. ഈ

വികടശബ്ദങ്ങൾ കൂടാെത കഴിച്ചാൽെകാള്ളാെമ ണ്ട്; പേക്ഷ, ഗത്യന്തരമില്ല.
സൗന്ദര്യത്തിെന്റ ഊെടടു വാൻ മിച്ചി ള്ള അഭിജ്ഞന്മാെരല്ലാം ഈ ചിന്താ 
സരണികളിൽ ഏെതങ്കിലുെമാന്നിേനാടു സക്തി കാണിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല.
ആത്മ തീതമായ സൗന്ദര്യവാദം ഏതാണ്ടിങ്ങെന സംേക്ഷപിക്കാം: സൗന്ദര്യ 
െമന്നതു വ ക്കളുെട ഒരു ഗുണല്ല; ന െട മനസ്സിെന്റ ഒരു ഭാവവിേശഷമാണ്.
ഈ ചി ം രമണീയമാെണ പറയുന്നതിെന്റ അർത്ഥം ചി ത്തിെനെന്ത 
ങ്കിലും ഗുണമുെണ്ടന്നല്ല. പിെന്നേയാ, പറയുന്ന ആളിെന്റ മനസ്സിൽ അത്
ആനന്ദമുളവാ എ മാ മാണ്. ഒരു കലാവ സുന്ദരമാെണേന്നാ അസു 
ന്ദരമാെണേന്നാ പറയുേമ്പാൾ നാം ഉേദ്ദശി ന്നത് നമു സുഖേമാ അസുഖേമാ
ഉണ്ടാകു എന്നല്ലാെത മെറ്റാ മല്ല. അതുെകാണ്ടാണ് ഒേര വ വിെന 

റി തെന്ന ഭിന്നാഭി ായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. സൗന്ദര്യം വ വിലാണു
സ്ഥിതിെച ന്നെതങ്കിൽ അഭി ായഭിന്നത സംഗതിയില്ലേല്ലാ. അതു കാണു 

വെരാെക്ക അതിെന അഭിനന്ദിേച്ച മതിയാവൂ. പേക്ഷ, സൗന്ദര്യാവേബാധം
അവനവെന്റ മേനാവികാരെത്ത റി ള്ള ഒരു തീർപ്പായതുെകാണ്ട് പലർ ം
പലവിധത്തിൽ േതാന്നാനിടയുണ്ട്. അതുെകാണ്ടാണ് കലാേലാകത്തിൽ
ഇ മാ ം കലഹങ്ങൾ കാണുന്നത്. വിമർശകന്മാർ കലാവ ക്കെളയല്ല വി 
മർശി ന്നത്, അവരവരുെട മേനാവികാരങ്ങെള മാ മാണ്. ഏറ്റവും അധികം
ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ആനന്ദം ഉളവാ ന്ന കലാവ ഏേതാ അതാ 
ണ് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കലാവ . ഇങ്ങെനയാണ് ആത്മ തീതവാദത്തിെന്റ
േപാക്ക്.
എന്നാൽ, സൗന്ദര്യത്തിനാ ദമായ ഉപാധികൾ മനസ്സാകുന്ന ആഭ്യന്തരേലാ 
കത്തിൽ ആരായുവാൻ പുറെപ്പട്ടാൽ പല ൈവഷമ്യങ്ങളും േനരിേടണ്ടിവരും.
േജാഡ് എന്ന ചിന്തകൻ ആത്മ തീതവാദത്തിെനതിരായി താർക്കികരീത്യാ
പുറെപ്പടുവിച്ചി ള്ള ഒരു ന്യായം േദ്ധയമാണ്: ’ഈ ചി ം സുന്ദരമാണ് ’
എന്ന വാക്യത്തിെന്റ അർത്ഥം ’ ഈ ചി ം എനി സുഖം തരു ’ എ
മാ മാെണന്നാണേല്ലാ ആത്മ തീതവാദിയുെട സിദ്ധാന്തം. സിദ്ധാന്തം
ശരിേയാ െതേറ്റാ ആകെട്ട, അത് കുറഞ്ഞപക്ഷം വിവാദക്ഷമെമങ്കിലുമാെണ
സമ്മതിക്കണം–അതായത്, ഈ േമയത്തിന് എെന്തങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ട്.
സിദ്ധാന്തം ശരിയാെണങ്കിൽ ’ ഈ ചി ം സുന്ദരമാണ് ’എന്ന വാക്യത്തിെന്റ
സ്ഥാനത്ത് ’ ഈ ചി ം എനിക്ക് സുഖം തരു ’ എന്ന വാക്യം തിഷ്ഠിക്കാം.
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അങ്ങെന തിഷ്ഠി േമ്പാൾ ആദ്യെത്ത േമയം ഇങ്ങെന മാറു : ’ഈ
ചി ം എനി സുഖം തരു ’ എന്നതിെന്റ അർത്ഥം ’ഈ ചി ം എനി
സുഖം തരു ’ എന്നാണ്. ഇതു െവറും പുനരുക്തിയായതുെകാണ്ട്, വിവാദ 
ക്ഷമമല്ല.എന്നാൽ ആദ്യെത്ത േമയം വിവാദക്ഷമമായിരു .അതുെകാണ്ട്
ആദ്യെത്ത േമയവും രണ്ടാമെത്ത േമയവും ഒന്നല്ല–എ വച്ചാൽ, ’ഈ
ചി ം സുന്ദര’മാെണന്നതിനു പകരം ’ഈ ചി ം എനി സുഖം തരു ’ എ

തിഷ്ഠി വാൻ പാടില്ല. താർക്കികന്മാർക്ക് ഈ വാദരീതി േരാചനീയമായി
േതാന്നിേയക്കാം.
താർക്കികക്കസർ കൾ കൂടാെതതെന്ന ആത്മ കതീതവാദത്തിെന്റ ദുർബ്ബ 
ലത കാണി വാൻ വഴിയുണ്ട്. ഈ വാദത്തിെന്റ ഉത്ഭവം, ശാ സമ്മതമായ
േലാകവും പരീക്ഷണവിേധയമായ ഭൗതികഗുണങ്ങളും മാ മാണു യഥാർ 
ത്ഥെമ ം മറ്റെതാെക്ക മിഥ്യയാെണ മുള്ള േബാധത്തിൽ നിന്നാണ്. ഒരു
വ വിെന്റ ഘനം ശാ ീയപരീക്ഷണത്തിനു വിേധയമാണ്. ത ലം അതു
വാസ്തവികമാണ്. എന്നാൽ ഒരു വ വിെന സൗന്ദര്യം ശാ ീയനിർവ്വചന 
ത്തിനു തിക ം വിേധയമായിട്ടില്ല. അതുെകാ സൗന്ദര്യം വാസ്തവികമല്ല.
ഇങ്ങെന വാദി ന്നത് ശാസ് ീയ പരീക്ഷണത്തിെന്റയും ശാ ീയനിർവ്വച 
നത്തിെന്റയും പരിമിതി മനസിലാക്കാത്തതുെകാണ്ടാണ്. പണ്ട് േട്ടാ എന്ന

ഹം േജ്യാതിശ്ശാ ജ്ഞന്മാർ കെണ്ടത്തിയിരുന്നില്ല. അതുെകാണ്ട് ഈ ഹം
പണ്ടില്ലായിരു എ വാദിക്കാൻ പാടുേണ്ടാ? ഏതാണ്ടിതുേപാെലയാണ്
സൗന്ദര്യ ശാ ീയനിർവ്വചനത്തിനു വിേധയമല്ലാത്തതുെകാണ്ട് അതു വാസ്തവക 
മെല്ല ള്ള വാദവും.
ആത്മ തീതവാദം പൂർണ്ണമായി സമ്മതി ന്നപക്ഷം, ഒരു വ വിെന്റ
സൗന്ദര്യം മാ മല്ല, മെറ്റല്ലാ ഗുണങ്ങളും ന െട മനസിൽ മാ മാണു സ്ഥി 
തിെച ന്നെത സമ്മതിേക്കണ്ടിവരും. ഈ ചി ത്തിന് മൂന്നടി നീളവും
രണ്ടടി വീതിയുമുെണ്ട പറയുേമ്പാൾ, ചി ത്തിന് സ്വന്തമായ ഒരു ലക്ഷണമല്ല
ഞാൻ പറയുന്നെത ം എെന്റ മനസ്സിലുള്ള ചില ഭാവനകൾ മാ മാണ് എെന്റ

സ്താവനയിൽ അടങ്ങിയിരി ന്നെത ം സമ്മതിേക്കണ്ടിവരും. അതായത്,
ന െട മേനാവികാരങ്ങൾ ഒഴിെക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാറ്റിെന്റയും വാസ്തവികത
നിേഷധിേക്കണ്ടിവരും. എന്നാൽ ആത്മ തീതവാദികൾ അ േത്താളം
േപാകാൻ ഒരുക്കമല്ല. സൗന്ദര്യത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ മാ േമ അവർ തങ്ങളുെട
വാദം േയാഗി . ഈ നില യുക്തിദൃഷ്ട്യാ സുസ്ഥിരമല്ലേല്ലാ.
ആത്മ തീതവാദത്തിൽ, സുന്ദരമായ ര വ ക്കെള താരതമ്യം െച ന്നതിനു 
ള്ള മാനദണ്ഡം ആ വ ക്കളിൽ സ്ഥിതിെച ന്ന ഗുണെമാ മെല്ല ം ത ത,
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അഭിനന്ദകന്മാരുെട എണ്ണവും അഭിനന്ദനത്തിെന്റ ശക്തിയും മാ മാെണ ം
നാം ക കഴി . കാളിദാസെന്റ ശകുന്തളെയക്കാൾ ശാന്താരാമിെന്റ
ശകുന്തളേയായാണ് ഇന്ന് അധികം േപർ അഭിനന്ദി ന്നെത ം അവരുെട
അഭിനന്ദനം ശക്തിമത്താെണ ം വിചാരി ക. അേപ്പാൾ ശാന്താരാമിെന്റ
ശകുന്തളയ്ക്ക് കാളിദാസേന്റതിേനക്കാൾ െമച്ചം കൽപിേക്കണ്ടിവരും. പേക്ഷ,
വാസ്തവത്തിൽ ആരും അങ്ങെന െച ന്നില്ല. തലെയണ്ണി കാവ്യഗുണം നി 
ശ്ചയി ന്ന സ ദായം ആത്മ തീതവാദികൾ േപാലും സ്വീകരി വാൻ
മടിയുണ്ട്.
ഈ ദുർഘടസന്ധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിയുവാൻ േവണ്ടി അവർ മെറ്റാരുപായം

േയാഗി ണ്ട്. ആസ്വാദകന്മാരുെട എണ്ണം േനാക്കി സൗന്ദര്യെത്ത
അളക്കണെമ പറയുേമ്പാൾ, യഥാർത്ഥ സഹൃദയന്മാെര മാ േമ അവർ
ഉേദ്ദശി എന്നാണ് പുതിയ ന്യായം. ഈ ന്യായമനുസരിച്ച് സഹൃ 
ദയന്മാരുെട അഭിനനന്ദനമാണ് സൗന്ദര്യത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാനം. പേക്ഷ
സഹൃദയന്മാരുെടയിടയിൽ േലാേകാത്തരങ്ങളായ കൃതികെള റി േപാലും
ഭിന്നാഭി ായമുണ്ടായി ണ്ട്. പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിെല സഹൃദയന്മാർക്ക്
േഷക്സ്പിയെറപ്പറ്റി വലിയ മതി ണ്ടായിരുന്നില്ല. േപാപ്പ് ജനിച്ച രാജ്യ 
ത്ത് േഷക്സ്പിയറുെട അശിക്ഷിതമായ കലാവികൃതികെള അഭിനന്ദി ന്നത്
ആശ്ചര്യകരമായിരി എന്ന് േവാൾട്ടയർ പറഞ്ഞി ണ്ട്. സഹൃദയന്മാ 
രുെടയിടയിൽ അഭി ായഭിന്നതയുെണ്ടങ്കിൽ സൗന്ദര്യത്തിന് അധിഷ്ഠാനം
എവിെട? എ തെന്നയല്ല, ആത്മ തീത സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് സഹൃദയത്വം
എന്താെണന്ന് തെന്ന നിർവചി ക വയ്യ. ആരാണ് സഹൃദയൻ? ഉൽകൃഷ്ടകൃതി 
കെളെയല്ലാം അഭിനന്ദി ന്നവൻ. ഉൽകൃഷ്ടകൃതികെള വച്ചാൽ എന്താണ്?
സഹൃദയന്മാർ അഭിനന്ദി ന്നേതേതാ അത്. ഇെതാരു ച വാദമാെണന്ന്

ത്യക്ഷമാണേല്ലാ. നിർവ്വചിേക്കണ്ട പദെത്തത്തെന്ന ആ യി െകാ ള്ള
വിവരണം നിർവ്വചനമാകയില്ല.
സൗന്ദര്യാസ്വാദനത്തിൽ ര ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ആസ്വദി ന്നെതാന്ന്.
ആസ്വദിക്കെപ്പടുന്നത് മെറ്റാന്ന്. സൗന്ദര്യം മനസ്സിൽ മാ മാണ് സ്ഥിതി
െച ന്നെതങ്കിൽ, സൗന്ദര്യാസ്വാദനെമന്നതിന് മന സ്വയം ആസ്വദി
എേന്ന അർത്ഥമു . പേക്ഷ, മനസ്സ് ആസ്വദി ക മാ മല്ല െച ന്നത്. ൈവ 
രൂപ്യത്തിൽ അത് അവജ്ഞ ഉൾെക്കാ കയും െച . സൗന്ദര്യം മനസ്സിൽ
മാ മാണ് സ്ഥിതി െച ന്നെതങ്കിൽ, ൈവരൂപ്യം മനസ്സിൽ സ്ഥിതി െച ന്ന 
തായിരിക്കണം. അങ്ങെനെയങ്കിൽ മനസ്സ് അതിെനത്തെന്ന നിേഷധി വാൻ,
അതിേനാടുതെന്ന അവജ്ഞ േതാ വാൻ ബദ്ധെപ്പടുന്നത് സ്വാഭാവികമാേണാ?
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സൗന്ദര്യവും മേനാജാതവും അനന്യാേപക്ഷിതമാെണങ്കിൽ ഇന്ന വ ക്കൾ
മാ േമ നമ്മിൽ സൗന്ദര്യ തീതി ഉളവാ വാൻ സാധി കയു എ
പറയാവുന്നതല്ല. ഏതു വ വും സൗന്ദര്യേബാധെത്ത തട്ടിയുണർ വാൻ
പര്യാപ്തമായിരിക്കണം. പേക്ഷ, ന െട അനുഭവം മറിച്ചാണ്. കുപ്പ ം
ചാണക ഴിയും ക നാം സൗന്ദര്യാതിശത്താൽ മതിമറ േപാകാറില്ല.
സൗന്ദര്യ തീതി ഉളവാ ന്ന വ ക്കൾ വളെരയധികമിെല്ലന്നാണ് ന െട
അനുഭവം. കൃതിയും സുകുമാരകലകളുമാണ് നമ്മിൽ മുഖ്യമായി സൗന്ദര്യാനുഭൂ 
തി ഉണ്ടാ ന്നത്. സൗന്ദര്യം ബാഹ്യേലാകാ ദമെല്ലങ്കിൽ, ഇങ്ങെന വേരണ്ട
യാെതാരു ന്യായവും കാണുന്നില്ല. നമു കൃത്യാ ആഹ്ളാദേത്താടാണ്

തിപത്തി. സൗന്ദര്യജാതമായ ആഹ്ളാദം ബാഹ്യേലാകെത്തയല്ല ആ  
യിച്ചിരി ന്നെതങ്കിൽ, അതു സ്ഥായിയായി നമ്മിൽ കുടിെകാേള്ളണ്ടതാണ്.
പേക്ഷ, ആഹ്ളാദേത്താെടാപ്പംതെന്ന അതിനു വിപരീതമായ മേനാവ്യാപാര 
വും നമുക്ക് അനുഭവെപ്പടു ണ്ട്. അതുെകാണ്ട് സൗന്ദര്യത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാനം
കെണ്ടത്തണെമങ്കിൽ ന െട അന്തരംഗത്തിൽ മാ ം ദത്താവധാനരായിരു 
ന്നാൽ േപാെര ം ബഹിർേലാകത്തിേലക്ക് ദൃഷ്ടികൾ വ്യാപരിപ്പിേക്കണ്ട
ആവശ്യമുെണ്ട ം വ കൂടു .
2
ഇനി നമുക്ക് ബാഹ്യേലാകത്തിേല കടക്കാം. ബാഹ്യേലാകത്തിെല
ഏേതതു ഗുണങ്ങെള ആ ദമാക്കിയാണ് നാം സൗന്ദര്യത്തിെന്റ ഉത്പത്തി
കെണ്ട ക? ആ ഗുണങ്ങൾ ഭൗതികേമാ അഭൗതികേമാ?
ഭൗതികമായ ചില ഗുണങ്ങെള ആധാരമാക്കി സൗന്ദര്യനിർണ്ണയം െച വാൻ
പല കലാചിന്തകന്മാരും മിച്ചി ള്ളതായി കാണാം. പതിെനട്ടാംനൂറ്റാണ്ടിെല

സിദ്ധ രാ ീയചിന്തകനായ ബർക്ക് തെന്റ ഒരു യുവകൃതിയിൽ അങ്ങെന ഒരു
മം െചയ്തി ണ്ട്. രമണീയം, മഹനീയം എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
കടിപ്പി കെയന്നതായിരു അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുേഖ്യാേദ്ദശ്യം. എന്നാലും
ാസംഗികമായി അേദ്ദഹം രമണീയകത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാനമായ ചില ഭൗതിക 

ഗുണങ്ങെള പരാമർശി ണ്ട്.
രമണീയമായ വ ാേയണ െചറുതായിരിക്കണെമന്നാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ഒരു സിദ്ധാന്തം. രമണീയവ ക്കളിൽ ഏതാെണ്ടാരു ഒതുക്കവും കൃശത്വവും
ഓമനത്തവും നാം ദർശി . വലിപ്പം കൂടുേമ്പാൾ രമണീയതയുെടയല്ല,
മഹനീയതയുെട തീതിയാണ് നമ്മിലുണ്ടാകുന്നത്. ഈ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്
സൂേര്യാദയേമാ ഹിമാലയപർവ്വതേമാ രമണീയമാെണ പറ കൂടാ. അവ
മഹനീയമായ കാ കളാണ്. കാളിദാസെന്റ ഹിമാലയവർണ്ണനയിൽ, രമണീയ 
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മായ അംശങ്ങൾ അവിടവിെട കാണു െണ്ടങ്കിലും ആെക ടി േനാ േമ്പാൾ
മഹത്ത്വമാണ് മുന്നി നിൽ ന്നത്. ’ഹിമാലേയാ നാമ നഗാധിരാജഃ’ എന്ന
പദത്തിെല ’അ’കാരത്തിെന്റ മ ദ്ധ്വനിതെന്ന ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. വലിപ്പം
കൂടുേന്താറും സ ഷ്ടിേയക്കാൾ വിസ്മയമാണു മനസ്സിൽ െപാന്തിവരുന്നത്. സുന്ദ 
രവ ക്കൾ മനസ്സിെന സുഖത്തിലാറാടി . എന്നാൽ വലിപ്പമുള്ള വ ക്കൾ
മനസ്സിെന പിടി യർ . രമണീയവ ക്കളിൽ സൗന്ദര്യവും മഹനീയവ  
ക്കളിൽ ശക്തിയും തിഫലി . അതുെകാണ്ട് ഒരു വ സുന്ദരമാെണ
പറയണെമങ്കിൽ അതു ന െട കണ്ണിലും ഒതു ന്നതായിരിക്കണം. അതായത്
െചറുതായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഓമനത്തം േതാ ന്ന വ ക്കളുെട നാമേത്താട്
’െകാ ’, ’കു ’ മുതലായ പദങ്ങൾ േചർ ന്നത് സാധാരണമാണേല്ലാ.
സൗന്ദര്യത്തിനാ ദമായ മെറ്റാരു ഗുണം മാർദ്ദവമാണ്. അഴകും പരുപരു ം
തമ്മിൽ െപാരുത്തമില്ല. ഖനിയിൽനിെന്നടു ന്ന രത്നത്തിനു മിനു വരുത്തി 
െയങ്കിൽ മാ േമ അത് സുന്ദരമാകൂ. ഒ കിൽ മാർദ്ദവം േവണം. അെല്ലങ്കിൽ
മാർദ്ദവമുെണ്ട േതാന്നിക്കണം. താടിക്കാരെന്റ മുഖം നമ്മിൽ ആദരവുണ്ടാ 
ക്കിേയക്കാം. പേക്ഷ, ക്ഷൗരംെചെയ്തങ്കിൽ മാ േമ അത് സൗന്ദര്യജന്യമായ
ആനന്ദം കാണികളിൽ ഉളവാ കയു . അതുെകാണ്ട് മാർദ്ദവെത്ത സൗന്ദര്യ 
ത്തിെന്റ അഭിന്നഘഗ്ഗകമായി ബർക്ക് കണക്കാ .
ആകൃതിെയ സംബന്ധി ം ബർക്കിനു ചിലതു പറയുവാനുണ്ട്. സുന്ദരമായ
വ ക്കെളാന്നിലും ഋജുേരഖ മുന്നി നിൽ കയിെല്ലന്നാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വാദം. അഴകുള്ള ഏതു വ വിലും ഒരു വളവു കാണാതിരി കയില്ല. ആ
വളവു െപാടുന്നനേവയുള്ളതായിരി കയില്ല. തനിവൃത്തത്തിൽ യാെതാരു
ഭംഗിയുമിെല്ലന്നാണ് ബർക്കിെന്റ വാദം. വട്ടക്കണ്ണ്, വട്ടത്തല മുതലായവ സങ്ക 

ി ക. സുന്ദരമായ വ വിെല വളവു െമെല്ലെമെല്ലയാണു ത്യക്ഷെപ്പടുക.
േനർവര മുന്നി നിൽ ന്ന വ ക്കൾ ചിലേപ്പാൾ മഹനീയമായിരിക്കാെമങ്കിലും
അവെയ സുന്ദരെമ പറ കൂടാ. അതിലും വിേശഷിച്ച്, സമേകാണത്തിൽ
വിലങ്ങെന നിൽ ന്ന േരഖകൾ ഒരിക്കലും സുന്ദരമാകയില്ല. അതുെകാണ്ട്
കുരിശ് അഴകുള്ള ആകൃതിയല്ല. ഈജിപ്തിെല പങ്ങൾ മഹനീയമാണ്;
പേക്ഷ, അവ രമണീയമല്ല. താജ്മഹൽേപാലും രമണീയേമാ മഹനീയേമാ
എ ബർക്ക് സംശയിേച്ചക്കാം, അതു വാസ്തവത്തിൽ അ വലിയതാണ്.
പേക്ഷ, അ ം അകെലനി േനാ േമ്പാൾ അതിെന്റ അംഗങ്ങളുെട സമീചീ 
നമായ െപാരുത്തംെകാ േതാന്നി ന്ന ഓമനത്തവും അതിെന്റ മിനുമിനു ം,
താഴിക ടം മുതലായവയുെട വലവും അതിെന രമണീയവ ക്കളുെട കൂട്ടത്തിൽ
ഉൾെപ്പടുത്തിേയക്കാം.
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േമൽപ്പറഞ്ഞവ കൂടാെത മ പല ഭൗതികഗുണങ്ങളും സൗന്ദര്യത്തിനാധാരമായി
സങ്കലിപിക്കെപ്പട്ടി ണ്ട്. ഏറ െറയുള്ള ദുർബ്ബലത, കണ്ണ് മഞ്ഞളിപ്പി ന്ന വർ 
ണ്ണങ്ങളുെട അഭാവം,വർണ്ണങ്ങളുെട നാനാത്വം, സ്വച്ഛമായ െവളിച്ചം- ഇങ്ങെന
പലതും. ഈ ഗുണങ്ങെളല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയാൽ സൗന്ദര്യം താേന ഉളവാ 
കുെമന്നാണ് ഭൗതികവാദം. ാവിെന്റ മാറിടം, ൈപതലിെന്റ കവിൾത്തടം,
പൂവിെന്റ ഇതൾ, തരുണിയുെട കണ്ഠസ്തനങ്ങൾ ഇങ്ങെനയുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്
ബർക്ക് തെന്റ വാദത്തിന് ഉേപാൽബലകമായി ചൂണ്ടികാണി ന്നത്. ത
ഗുണങ്ങൾ സമാനമായി കലാേലാകത്തിലും ചില ലക്ഷണങ്ങൾ അേദ്ദഹം
കെണ്ടത്തിയി ണ്ട്. ബൃഹത്തായ ഒരു ശി േമാ േഹാമറിെന്റ മഹാകാവ്യേമാ
രമണീയമാെണന്ന് അേദ്ദഹം പറയുകയില്ല. അവ മഹനീയെമന്ന മെറ്റാരു
പട്ടികയിലാണുൾെപ്പടുന്നത്. രമണീയവ ക്കൾ േ മേത്താടു സാദൃശ്യമുള്ള
ഒരു വികാരം നമ്മിൽജനിപ്പി . നമ്മിലുള്ള ലതെയല്ലാം വിപ്പി .
ഈ ഫലം വ ക്കളുെട േമൽപറഞ്ഞ ഗുണങ്ങെള മാ മാണ് ആ യിച്ചി 
രി ന്നെതന്നാണ് ബർക്കിെന്റ വാദം. ഈ ഗുണങ്ങൾ ഇ ിയമാർേഗ്ഗണ
നമ്മിൽ ജനിപ്പി ന്ന വികാരമാണ് സൗന്ദര്യാവേബാധം. ഈ ഗുണങ്ങളുെട
സംേയാഗത്തിൽ ത ഫലം ഉളവാകാതിരി കയില്ല; ഉളവാേയ കഴിയൂ
എ തെന്ന പറയാം.
ഇങ്ങെന വ ക്കളുെട ഭൗതികഗുണങ്ങെള സൗന്ദര്യത്തിന്റ അധിഷ്ഠാനമായി
ക ി ന്നത് ഥമദൃഷ്ടിയിൽ യുക്തിയുക്തമായി േതാന്നാെമങ്കിലും, അതു ന  
െട അനുഭവത്തിനു േയാജിച്ചതല്ല. ഒരാൾ സുന്ദരെമ കരുതുന്നത് മെറ്റാരാൾ
മറി വിചാരി ന്നതിെന്റ ന്യായം ഈ വാദത്തിൽനി വിശദീഭവി  
ന്നില്ല. ഒരു വ വിെന്റ ഘനം ,നിറം മുതലായ ഭൗതികഗുണങ്ങെള റിച്ച്
അഭി ായവ്യത്യാസമുണ്ടാകാനിടയില്ലേല്ലാ. എന്നാൽ സൗന്ദര്യത്തിെന്റ കാര്യം
അങ്ങെനയല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തിപരമായ വാസനകൾ നടമാടു . ഒരാളി 
െന്റ കാമിനിെയപ്പറ്റി മെറ്റാരാൾ, ”അവൻ എ കണ്ടിട്ടാണ് ആ െപണ്ണിലി

മി നട ന്നത്?” എ േചാദി . വ ക്കളുെട ഗുണം മാ ം േനാക്കി 
യാൽ ഈ സംശയങ്ങൾ പരിഹാരമുണ്ടാകുകയില്ല.
ഗുണങ്ങെളപ്പറ്റി സൗന്ദര്യം നിശ്ചയി ന്ന രീതിയുെട അപര്യാപ്തത കാണി  
വാൻ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം മതി. ഞാൻ ഇത് എഴുതിെക്കാണ്ടിരി േമ്പാൾ തറയിൽ
ഒരു േതരട്ട ഇഴ േപാകുന്നതു കാണു . ബർക്ക് സൗന്ദര്യാധിഷ്ഠാനമായി
ക ി ന്ന ഗുണങ്ങെളല്ലാം അതിനുണ്ട്. അത് െചറുതാണ്. അതിെന്റ ആകൃ 
തിയിൽ വളവുണ്ട്. ഞാൻ അതിെന െതാ േനാക്കിയില്ല. എന്നാലും അതിെന്റ
പുറത്തിനു മിനുസമുെണ്ടന്നാണു േതാ ന്നത്. നിറവും തരേക്കടില്ല. ദുർബല 
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തയും കൃശത്വവും അതിനുണ്ട്. ഇങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കിലും േ മേത്താടു
യാെതാരു സാദൃശ്യവുമുള്ള വികാരമല്ല അതിെന കാണുേമ്പാൾ എനി ണ്ടാകു 
ന്നത്. അതിെന കാണുേമ്പാഴുള്ള അറപ്പ് എനി മാ മല്ല േതാ ന്നെത ം
എനിക്കറിയാം. ഭൗതികഗുണവാദം ശരിയാെണങ്കിൽ അങ്ങെന േതാന്നാൻ
വഴിയില്ല.
ഈ ഭൗതികവാദത്തിെന്റ പരിഷ്കരിച്ച ഒരു രൂപം െഹർബർട്ട് െ ൻസറിെന്റ
കൃതികളിൽ കാണാം. നിലയിലും ചലനത്തിലുമുള്ള സൗന്ദര്യമാണ് അേദ്ദഹ 
ത്തിെന്റ ചിന്താവിഷയം. ഭംഗിയുള്ള നിലയിലും ഇരിപ്പിലും നടത്തയിലും മ ം,

മത്തിെന്റ അഭാവമാണ് സൗന്ദര്യത്തിെന്റ നിദാനമായി അേദ്ദഹം കെണ്ട 
ത്തിയിരി ന്നത്. തടിച്ച മനുഷ്യെന്റ പണിെപ്പ ള്ള നടപ്പിൽ സൗന്ദര്യമില്ല.
കുന്തം വിഴുങ്ങിയേപാെല കേസരയുെട അറ്റ ള്ള ഇരുപ്പിൽ സൗന്ദര്യമില്ല.
നൃത്തത്തിൽ, സാഹസെപ്പ ള്ള അംഗവിേക്ഷപങ്ങെളാന്നിലും സൗന്ദര്യമില്ല.
ഭാഗവതർ മുഖം േകാട്ടി ശബ്ദം പുറെപ്പടുവി ന്നതിനുള്ള മം ത്യക്ഷ 
െപ്പടുത്തി െച ന്ന ആലാപനത്തിൽ സൗന്ദര്യമില്ല. ൈക ര ം തുടേയാടു
േചർ പിടിച്ച് വടിേപാെല നട ന്നതിൽ സൗന്ദര്യമില്ല. അങ്ങെന മം
എവിെട ത്യക്ഷെപ്പടു േവാ അവിെട സൗന്ദര്യം വിരളമായിരി െമന്നാണ്
െ ൻസറിെന്റ സിദ്ധാന്തം.
പേക്ഷ ഇതും സൗന്ദര്യത്തിെന്റ ഒരു സമഞ്ജസമായ നിർവ്വചനമാെണ
പറ കൂടാ. നിർവ്വചനം ശരിയാെണങ്കിൽ ശക്തിവ്യയം പരിമിതമായി
കാണുേന്നടെത്തല്ലാം സൗന്ദര്യവും കാണണമേല്ലാ. ര കാലിൽ നിൽ ന്ന 
തിേനക്കാൾ മ റവ് കമിഴ്ന്നടി നില കിട ന്നതിലാണ്. അതുെകാണ്ട്
രണ്ടാമെത്ത അവസ്ഥയാണ് കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളെതന്ന് ആെരങ്കിലും വിചാ 
രി േണ്ടാ? മ റവിെന്റ പരമാവധികാണുന്നത് ഒരു ശവത്തിെന്റ
കിടപ്പിലാണ്. അതിലാേണാ ഏറ്റവും അധികം സൗന്ദര്യം? ഭൗതികഗുണങ്ങെള
മാ ം മാനദണ്ഡമാ ന്ന സൗന്ദര്യാേന്വഷണം തിക ം അപര്യാപ്തമാെണന്നാ 
ണ് ഇ യും പറഞ്ഞതിൽനി മനസ്സിലാേക്കണ്ടത്.

3
പരിച്ഛിന്നമായഭൗതികഗുണെമാ മില്ലാത്തിട ം നാം സൗന്ദര്യം കാണു  
ണ്ട്. ലക്ഷ്മണൻ ഊർമ്മിളാേദവിെയ തനിച്ചിരുത്തിെക്കാണ്ട് േചട്ടെന്റ കൂെട
കാട്ടിേലക്ക് ചാടി റെപ്പടുന്നത് അത്യന്തം സുന്ദരമായ ഒരു സന്ദർഭമാണ്.
അതിൽ ഭൗതികഗുണെമവിെട? ദർഭമുന കാലിൽെകാ െവ െവറുെത
നടിച്ച് നിലെകാ ന്ന ശകുന്തളയുെട േനാട്ടം അത്യധികം മേനാജ്ഞമാണ്.
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ശകുന്തളയുെട ആകാരത്തിൽ ഭൗതികഗുണമുണ്ടായിരിക്കാെമങ്കിലും ആ േനാ 
ട്ടത്തിെന്റ മേനാജ്ഞത ഭൗതികഗുണജാതമാെണ പറയുക വയ്യ. ’നിെന്റ
ആവശ്യം എേന്റതിേനക്കാൾ വലിയതാണ് എ ള്ള സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിയു 
െട ഖ്യാതമായ ചരമവാക്യത്തിെന്റ സൗന്ദര്യം ഏതു ഭൗതികഗുണത്തിലാണു
കെണ്ട ക? ’രാജ്യേസ്നഹം മാ ം േപാരാ’ എന്ന് ഈഡിത്ത് കാെവലിെന്റ
വാക്യത്തിലും, ജ്ഞാനവൃദ്ധനായ ഗീേഥ അന്ത്യശ്വാസേത്താടുകൂടി ’െവളിച്ചം!
കൂടുതൽ െവളിച്ചം എന്ന് ആേ ാശി ന്നതിലും സഹൃദയന്മാർ സൗന്ദര്യം
കാണു . തുല്യ സാധുത്വമുള്ള ര ഗണിതമാർഗ്ഗങ്ങളിൽ ഒന്ന് സുന്ദരവും മറ്റത്
അസുന്ദരവും എ ഗണിതശാ ജ്ഞന്മാർ വിധി . ഇവയിെലാന്നിലും
ഭൗതികഗുണെത്തെന്റ സക്തിയില്ല.
എന്നാലിനി അഭൗതികമണ്ഡലത്തിൽ കടന്നാേലാ? േ േറ്റാ തുടങ്ങിയുള്ള
ചിന്തകന്മാർ ഭൗതികമായ എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ ം ആധാരമായും, അവേയക്കാൾ
ഉപരിഷ്ഠവും വാസ്തവികവുമായും ഒരു അഭൗതികസത്തെയ സങ്ക ി . ഈ
ചിന്താഗതി ഭാരതീയർ സുപരിചിതമാണേല്ലാ. പഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന
സൗന്ദര്യെമല്ലാം പരമമായ സൗന്ദര്യ(Ablolute Beauty)ത്തിെന്റ നിഴൽ മാ 

മാെണന്നാണ് േ േറ്റാ സങ്ക ി ന്നത്. േ േറ്റാവിെന്റ സിദ്ധാന്തത്തിൽ,
ലവ വിേനക്കാൾ പരമാർത്ഥമായി സ്ഥിതി െച ന്നത് അതിെന്റ ചി 

പമാണ്. നാം വാസ്തവികെമ വിചാരി ന്നെതല്ലാം െവറും നിഴലാണ്.
മനുഷ്യാത്മാവ് ഒരു ഗുഹയിൽ ബന്ധനസ്ഥനായിൽ നിലെകാ . പിന്നിൽ
ഒരു അഗ്നികുണ്ഡവും അഭിമുഖമായി ഒരു ചുമരുമുണ്ട്. പിന്തിരി േനാ വാൻ
മനുഷ്യാത്മാവിനു കഴിവില്ല. മുന്നിൽ കാണുന്ന ചുമരിെല ചലി െകാണ്ടിരി  
ന്ന നിഴലാട്ടമാണ് ഇക്കാണുന്ന പഞ്ചം. പഞ്ചത്തിൽ വല്ലതും സുന്ദരമായി
നമു േതാ െണ്ടങ്കിൽ അതു പരമസൗന്ദര്യത്തിെന്റ ലഘു മാ മായ ഒരു

തിബിംബമല്ലാെത മെറ്റാ മല്ല. സൗന്ദര്യത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാനം പാരലൗകി 
കവും അതീ ിയവുമാണ്.
േ േറ്റാവിെന്റ ഈ സിദ്ധാന്തം കലാകുശലന്മാരും മതിമാന്മാരുമായ പലേരയും
ആകർഷിച്ചി ണ്ട്. മാനസികസൗന്ദര്യെത്ത റി ള്ള െഷല്ലിയുെട ഗീതം ഒരു
ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഈ ഗീതം ടാേഗാറിെന വളെര ആകർഷി കയും േചാ 
ദിപ്പി കയും െചയ്തി ണ്ട്. പരമമായ സൗന്ദര്യത്തിെന്റ തീതി എേപ്പാൾ,
എവിെടവച്ച്, എങ്ങെന ഉണ്ടാകുെമന്ന് ആർ ം നിർണ്ണയി ക വയ്യാ. ടാ 
േഗാറിെന്റ നവയൗവനത്തിൽ കൽക്കത്തായിെല്വച്ചാണ് അേദ്ദഹത്തിന് ഈ

തീതി ആദ്യം ഉണ്ടായെതന്ന് അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവിതസ്മരനകളിൽ കാണു 
ന്ന്. ഹിമാലയത്തിെല കൃതിവിലാസത്തിെന്റ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ഈ തീതി
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ഒ കൂടി ദൃഢതരമാകുെമന്ന് അേദ്ദഹം ആശി . പേക്ഷ, ഡാർജിലിങ്ങിൽ
േപായേപ്പാൾ തീക്ഷ ഫലിച്ചില്ല. പരമമായ സൗന്ദര്യേജ്യാതിസ്സിൽനി ള്ള
കിരണം ചില അനുഗൃഹീതപുരുഷന്മാരുെട സൂക്ഷ്മ ാഹിയായ മനസ്സിൽ ചില
അനുഗൃഹീതസന്ദർഭങ്ങളിൽ െപാടുന്നനേവ നിപതി ; ഉത്തരക്ഷണത്തിൽ
അദൃശ്യമാകു . അതിെന്റ വരവും േപാ ം തീക്ഷേയ്ക്കാ ഊഹത്തിേനാ
വിേധയമല്ല.
േ േറ്റാവിെന്റ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ചില േഭദഗതികൾ വരുത്തി കാലാനുസൃത 
മായി പരിഷ്കരി വാനാണ് ജർമ്മൻ ചിന്തകനായ െഹഗൽ മിച്ചി ള്ളത്.
െഹഗലിെന്റ സിദ്ധാന്തം അർവ്വാചീനന്മാരായ പല കലാചിന്തകന്മാേരയും വ്യാ 
േമാഹിപ്പിച്ചി ണ്ട്. പരിച്ഛിന്നവും അേഭദവുമായ ഗുണങ്ങേളാടു കൂടിയ യാെതാരു
വ വും ഇെല്ലന്നാണ് െഹഗൽ സമർത്ഥി ന്നത്. യാെതാന്നിനും സുസ്ഥിതി 
യില്ല. ഒരു വ സുന്ദരമാെണങ്കിൽ അേത സമയ തെന്ന അസുന്ദരവുമാണ്.
പര രൈവരുദ്ധ്യമാണ് പഞ്ചനിയമം. ചിലേപ്പാൾ കാരണം കാര്യവും, മ
ചിലേപ്പാൾ കാര്യം കാരണവുമായിത്തീരു . ’ആയിത്തീരു –’ അതാണ്
മു ാവചനം. ’ആയി’ എ സമർത്ഥി കയും സ്വയം നിേഷധി കയും
െച . ഒരു സുന്ദരമായ കലാവ ഉണ്ടാകുേമ്പാൾത്തെന്ന കാലം അതിൽ
കാക്കക്കാലു വര തുട . വർണ്ണങ്ങൾ നി ഭമാകു ; രമ്യഹർമ്മ്യങ്ങൾ
കാ ം മഴയുേമ ജീർണ്ണി തുട ; ഭാഷയും ആശയങ്ങളും വ്യത്യാസെപ്പ  
തുട . എല്ലാം ചഞ്ചലം; എല്ലാം പരാ രവിരുദ്ധം!മുകളിലെത്ത വാക്യം
എഴുതിയ ഞാനല്ല, ഈ വാക്യെമഴുതുന്ന ഞാൻ... മുകളിലെത്ത വാക്യം
എഴുതുന്നതിനിടയ്ക്ക് എന്നിൽനിന്ന് അസംഖ്യം പരമാണുക്കൾ നിർഗ്ഗമിക്കയും
എന്നിേലക്ക് അസംഖ്യം പരമാണുക്കൾ അന്തർഗ്ഗമിക്കയും െച ; എെന്റ
മനസ്സ് കാലത്തിൽ ഒരു നിമിഷംകൂടി തരണംെചയ്ത് മെറ്റാന്നായിത്തീരു .
സൗന്ദര്യം ഒരു ഗുണമാെണങ്കിൽ അതിൽത്തെന്ന തിേലാമമായ മെറ്റാരു
ഗുണവും ലയി കിട . അങ്ങെനയിരിെക്ക, സൗന്ദര്യത്തിന് സുസ്ഥി 
രമായ അധിഷ്ഠാനെമവിെട? ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് െഹഗൽ േ േറ്റാവിെന്റ
സിദ്ധാന്തെത്ത ആ യി ന്നത്. അതി ാചീനമായ ഒരു ചി പത്തിൽ
(Pre-existing idea) അേദ്ദഹവും വിശ്വസി ണ്ട്. ഈ ചി പം ലതെയ

ാപിക്കാനുള്ള മമാണ് പഞ്ചഗതി. സൗന്ദര്യാത്മകമായ ചി പം സ്വയം
സാക്ഷാത്കരി വാൻ മി േമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന ലമായ കണികകളാണ്

പഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന സൗന്ദര്യമ യും. ഇങ്ങെന അഭൗതികമണ്ഡലത്തിൽ
വിഹരി ന്ന സൗന്ദര്യസിദ്ധാന്തങ്ങെള റിച്ച് എനിക്ക് ഒേന്ന പറയാനു .
യുക്തി േവശമുള്ള ഒരു മണ്ഡലമല്ല അത്. അനുഭവമാണ് അവിെട മാണം.
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അതുള്ളവർേക്ക അതിെനപ്പറ്റി- എെന്തങ്കിലും പറയുവാൻ അവകാശമു . അതി 
ല്ലാത്തവർ ക മിഴിച്ചിരു െകാള്ളണം. വിവാദത്തിനും സിദ്ധാന്തത്തിനും
ഇവിെട സ്ഥാനമില്ല. െതളിയി വാേനാ നിേഷധി വാേനാ ഇവിെട കാര്യമി 
ല്ല. അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞി ള്ളവർക്ക് സൗന്ദര്യത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാനെത്ത റി ള്ള
വാദം തെന്ന വ്യർത്ഥമായിേത്താ ം.
4
സാധാരണന്മാർ വീർ മു ന്ന പരമമണ്ഡലത്തിൽനിന്നിറങ്ങി, സാേങ്ക 
തികമായ ചില മാനദണ്ഡങ്ങെള ആ യിച്ച് സൗന്ദര്യത്തിെന്റ നിദാനം
കെണ്ടത്താേമാ എ േനാക്കാം.
സുന്ദരമായ ഏെതാരു വ വിനും അവയവങ്ങളുണ്ടേല്ലാ. ഈ അവയവങ്ങളു 
െട സമചീനമായ േയാജിപ്പിൽ നിന്നാണ് സൗന്ദര്യമുണ്ടാകുന്നെതന്ന് ചിലർ
വാദി . അംഗങ്ങളുെട പരിണാമം മീകൃതമായിരി ക, അവ തമ്മിൽ
െപാരുത്തമുണ്ടായിരി ക, അംഗിയായ വ വിന് അവ വിേധയമായിരി ക-
ഇതാണ് സൗന്ദര്യത്തിെന്റ രഹസ്യെമന്നാണ് ത വദത്തിെന്റ സാരം.
ഈ വാദം ശരിയാെണങ്കിൽ ഒരു വ സുന്ദരമാെണന്ന് നമു േബാധ്യെപ്പ 
ടുന്നതിനുമുമ്പ് , അതിെന്റ അംഗങ്ങൾ പരിേശാധിച്ച് അവയുെട െപാരുത്തം
നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, പെക്ഷ, ന െട അനുഭവം മറിച്ചാണ്. സുന്ദ 
ര്യേബാധമാണ് ആദ്യം ഉദ്ദീപ്തമാകുന്നത് . അതിനു േശഷമാണ് അളവുേകാലും
യുക്തിവാദവും മ ം നാം േയാഗി ന്നത്. സൗന്ദര്യെത്ത ആസ്വദി ന്നത്
യുക്തിേയക്കാൾ ആന്തരികവും ക്ഷി വർത്തകവുമായ ഒരു ശക്തിയാണ്.
അവയവെപ്പാരുത്തവും സൗന്ദര്യവും ഒ തെന്നയാെണങ്കിൽ ,െപാരുത്തമു 
ള്ളിടെത്തല്ലാം സൗന്ദര്യം അനുഭവെപ്പടുകയും െപാരുത്തമില്ലാത്തിടെത്തല്ലാം
ൈവരൂപ്യം അനുഭവെപ്പടുകയും െചേയ്യണ്ടതാണ്. അംഗൈവകല്യമില്ലാത്ത
മനുഷ്യെരല്ലാം സുന്ദരന്മാരാെണ പറേയണ്ടിവരും. പെക്ഷ, അംഗൈവകല്യ 
മില്ലാത്ത പലേരയും നാം കാണു െണ്ടങ്കിലും സൗന്ദര്യം ചുരുക്കം ചിലർ
മാ േമയു . സമചതുരമായ ഒരു രൂപത്തി നല്ല െപാരുത്തമുെണ്ടങ്കിലും
പറയത്തക്ക സൗന്ദര്യെമാ മില്ല. േനേര മറിച്ച്, കൃതിയിലുള്ള സുന്ദരമായ
പല വ ക്കളിലും നിശ്ചിതമായ യാെതാരു െപാരുത്തവും കാണുന്നിെല്ല
പറേയണ്ടിയിരി . സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള പനിനീർ വ് അതിേനാട്

ത്യക്ഷമായ യാെതാരു െപാരുത്തവുമില്ലാത്ത േനരിയ െഞട്ടിൽ കഴുെത്താ 
ടിഞ്ഞതുേപാെലയാണു സ്ഥിതിെച ന്നത്. അതുെകാണ്ട് േറാസാ വിനു
സൗന്ദര്യമിെല്ലന്ന് വരുേമാ? അരയന്നത്തിനു നീണ്ട കഴു ം െചറിയ വാലും,
മയിലിനു നീണ്ട വാലും താരതേമ്യന െചറിയ കഴു മാണുള്ളത്. എ വച്ച്,
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അവയുെട െസൗന്ദര്യം അഭിനന്ദിക്കാത്തവരുേണ്ടാ? വൻമരങ്ങൾ െചറുപൂവും
െചറുെചടികൾ താങ്ങാൻ വയ്യാത്ത വലിപ്പത്തിലുള്ള പൂവും ഉള്ളതായി നാം
കാണു ണ്ട്. ര ം ര വിധത്തിൽ സുന്ദരമാണ്. ഇതിലുള്ള െപാരുത്തെമന്താ 
െണ ള്ള അേന്വഷണം വ്യർത്ഥമായിരി ം.
കാവ്യവിചാരത്തിലാണ് പര രാനുരൂപ്യെത്ത റി ള്ള നിർേദ്ദശം ബല 
മായി കാണുന്നത്. കൃ ിമസൃഷ്ടിയായ കാവ്യത്തിൽ പര രാനുരൂപ്യം ഒരു
അനുേപക്ഷണീയമായ ലക്ഷണമാെണ ള്ളതിനു തർക്കമില്ല. എന്നാൽ ഇവി 
െടയും പര രാനുരൂപ്യം െസൗന്ദര്യത്തിെന്റ പര്യായമെല്ല കാണി വാൻ
ചില കാവ്യശകലങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചാൽ മതി. േകാൾറിഡ്ജിെന്റ Kubla Khan,
കീറ്റ്സിെന്റ Hyperion മുതലായ കൃതികൾ അപൂർണ്ണങ്ങളാണ്; എ വച്ചാൽ
അവ രൂപമില്ല; എ വച്ചാൽ, െപാരുത്തെത്ത റി ള്ള ചിന്തതെന്ന അവ 
യുെട കാര്യത്തിൽ അസംഗതമാണ്. എങ്കിലും അവ ആദ്യന്തം സുന്ദരമായ
കാവ്യശകലങ്ങളാെണന്ന് ആരും സമ്മതി ം. കാവ്യത്തിന് അവയവെപ്പാരു 
ത്തം േവെണ്ടന്നല്ല ഇപ്പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥം. ത ഗുണവും െസൗന്ദര്യവും
ഒന്നെല്ലേന്ന വിവക്ഷയു .
ഉപേയാഗെത്ത ആ ദമാക്കിയാണ് മ ചിലർ െസൗന്ദര്യം നിർണ്ണയി ന്നത്.
ഉദ്ദിഷ്ടഫല ാപ്തിക്ക് ഏറ്റവും ഉതകുന്ന വ ഏേതാ, അതാണു സുന്ദരവ .
േസാ ട്ടീസും അരിസ്റ്റിപ്പസും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ഈ വാദഗതിെയ
വിശദമാ ണ്ട്.
അരിസ്റ്റിപ്പസ്: വല്ല വ വും സുന്ദരമാെണ േബാദ്ധ്യെപ്പട്ടി േണ്ടാ?
േസാ ട്ടീസ്: പല വ ക്കളും.
അരിസ്റ്റിപ്പസ്: അേപ്പാൾ അവെയല്ലാം പര രം ഒ േപാെലയാേണാ?
േസാ ട്ടീസ്: അവയിൽ പലതും പര രം യാെതാരു സാദൃശ്യവുമില്ലാത്തതാണ്.
അരിസ്റ്റിപ്പസ്: സുന്ദരമായ ഒരു വ വിനു സുന്ദരമായ മെറ്റാരു വ വിേനാടു
സാദൃശ്യമിെല്ല പറയുന്നെതങ്ങിെന?
േസാ ട്ടീസ്: ഗുസ്തിെച വാൻ പറ്റിയ ശരീര കൃതിേയാടുകൂടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ
ഓട്ടത്തിനു പറ്റിയ ശരീരഘടനേയാടുകൂടിയ മനുഷ്യെനേപ്പാെലയല്ല; ശ വിെന
നിേരാധി വാനുതകുന്ന പരിച ശ വിെന ആ മി വാനുതകുന്ന കുന്തംേപാ 
െലയല്ല.
തുടർ ണ്ടായ േചാദ്യങ്ങൾക്ക് േസാ ട്ടീസ് മറുപടി പറയുന്നതിങ്ങെനയാണ്:
“നന്മെയ പറയുന്നതുതെന്നയാണ് സൗന്ദര്യം. ഒരു വ ഏെതങ്കിലും നന്മ  
തകുന്നതാെണങ്കിൽ അതു സുന്ദരവുമാണ്.”
അരിസ്റ്റിപ്പസ്: എന്നാൽ ചാണകെത്താട്ടി ഒരു സുന്ദരവ വാേണാ?
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േസാ ട്ടീസ്: തീർച്ചയായും| ഉേദ്ദശ്യ ാപ്തി തകാത്ത െപാൻപരിചേയാക്കാൾ
കാര്യത്തിനു െകാ ന്ന ചാണെത്താട്ടിയാണു സുന്ദരം.
യവനചിന്തയിൽ നന്മയും സൗന്ദര്യവും മാ മല്ല, ജ്ഞാനവും ഒ തെന്നയാ 
െണന്നാണു ഭാവന. ’അലങ്കാരം ധാരാളമുെണ്ടങ്കിലും ശരീരത്തിൽനിണങ്ങാത്ത
ക കേത്തക്കാൾ സുന്ദരമായി ള്ളത് അനലംകൃതവും എന്നാൻ ഉപേയാഗ  
ദമായ ക കമാണ് ’ എ േസാ ട്ടീസ് മെറ്റാരവസരത്തിൽ പറയു ണ്ട്.
ഉേദ്ദശസിദ്ധി ള്ള പര്യാപ്തതയാണ് ഇവിെട സൗന്ദര്യത്തിെന്റ മാനദണ്ഡ 
മായി ക ിച്ചിരി ന്നത്. ’സൗന്ദര്യം’ എന്ന ശബ്ദത്തിനു നാം സാധാരണ
വിവക്ഷി ന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല േസാ ട്ടീസ് അതു േയാഗി ന്നത്. സാ 
മാന്യ േയാഗത്തിൽ ചാണകെത്താട്ടി സുന്ദരമാെണന്ന് ആരും പറയുന്നതല്ല.
േപാർക്കിെന്റ േമാന്ത േനാ ക. ആ നീ തടിച്ച മൂ ം, കനത്ത െതാലിയും,
കുണ്ടിൽ കിട ന്ന ക ം! നിലം കുഴി കിഴ കെണ്ട ന്നതിന് ഏറ്റവും
പര്യാപ്തമാണ് അതിെന്റ ഘടന. പേക്ഷ, അതു സുന്ദരമാണ്ന്ന് ആരും പറ 

േകട്ടിട്ടില്ല. അതുേപാെല തെന്ന ആനയുെട തുമ്പിൈക്ക, മുള്ളൻപന്നിയുെട
കവചം, കുരങ്ങിെന്റ ൈകകാലുകൾ എന്നിവയുെട ഉപേയാഗെത്തപ്പറ്റി ര പക്ഷ 
മില്ല. എന്നാലും സുന്ദരവ ക്കളുെട കൂട്ടത്തിൽ നാം അവെയ ഉൾെപ്പടുത്താറില്ല.
േനേര മറിച്ച് നമു പറയത്തക്ക ഉപേയാഗെമാ മില്ലാത്ത പല വ ക്കളും
സുന്ദരമായി നമു േതാ ണ്ട്. മയിലിന് അതിെന്റ ചിറകുെകാ വലിയ

േയാജനെമാ മില്ല. പൂവൻേകാഴിയുെട തലപ്പാവും അതുേപാെലതെന്ന.
ത ലം സാമാന്യവ്യവഹാരത്തിൽ സൗന്ദര്യെത്ത ഉപേയാഗത്തിനു വിേധയമാ 

ന്നത് ഉചിതമെല്ല വ കൂടു .
5
കാവ്യസൗന്ദര്യത്തിനാ ദമായി ആലങ്കാരികന്മാർ വ്യവേച്ഛദിച്ചി ള്ള ഗുണ 
ങ്ങെള സൗന്ദര്യത്തിെന്റ സാമാന്യലക്ഷണങ്ങളായി കണക്കാക്കാം. പലരും
പലവിധത്തിൽ കാവ്യഗുണങ്ങൾ വിശകലനം െചയ്തി ണ്ട്. േ ഷം, സാദം,
സമത, സമാധി, മാധുര്യം, ഓജസ്സ്, സൗകുമാര്യം, അർത്ഥവ്യക്തി, ഉദാരത,
കാന്തി ഇങ്ങെന പല ഗുണങ്ങളും കാവ്യസൗന്ദര്യത്തിനു നിദാനമായി അവർ
സങ്ക ി . ഇവയിൽ സാദം, ഓജസ്സ്, മാധുര്യം എന്നീ മൂ ഗുണങ്ങളാണ്
മിക നിൽ ന്നത്. അനുവാചകെന്റ മനസ്സിെന വികസിപ്പി ന്നത് സാ 
ദവും, ദീപ്തമാ ന്നത് ഓജ ം, വിപ്പി ന്നത് മാധുര്യവുമാകു . ഇവെയ
കാവ്യസൗന്ദര്യത്തിെന്റ മാ മല്ല എല്ലാ സൗന്ദര്യത്തിെന്റയും സാമാന്യലക്ഷണ 
ങ്ങളായി സ്വീകരിക്കാം.
പേക്ഷ, സൗന്ദര്യത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാനം ഈ ഗുണങ്ങളാെണ പറയുന്നതുെകാ 
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ണ്ട് ന െട ശ്നത്തിനു പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നതല്ല. സൗന്ദര്യം എന്താെണ ള്ള
ശ്നെത്ത മെറ്റാരുരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പി ക മാ മാണ് ഇതുെകാ സാ 

ധി ന്നത്. സൗന്ദര്യത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാനം എന്താണ്? ഓജസ്സ്, അെല്ലങ്കിൽ
മാധുര്യം. ഓജസ്സ് എന്താണ്? മനസ്സിെന ദീപതമാ ന്നത്. മനസ്സിെന
ദീപ്തമാ ന്നെതങ്ങെന? ആ ഗുണമുണ്ടായിട്ട്. എന്താണ് ആ ഗുണം? മനസ്സിെന
ദീപ്തമാ ന്നേതേതാ, അതുതെന്ന. വട്ടം കറ വാൻ മാ േമ ഈ വാദം

േയാജനെപ്പടു . അ തെന്നയല്ല, സൗന്ദര്യം പലർ ം പലവിധത്തിൽ
അനുഭവെപ്പടുന്നെത െകാണ്ടാെണ ള്ള സംശയം സൗന്ദര്യത്തിനാ ദമായ
ഗുണങ്ങെള സംബന്ധി ം അവേശഷി . ഒരാൾ ഓജ കാണുന്നിടത്ത്
മെറ്റാരാൾ അതു കാണുന്നില്ല. ീ ശങ്കര റുപ്പിെന്റ കവിത സാദമിെല്ല
ചിലർ പറയു . ഉെണ്ട മ ചിലരും പറയു . ഈ അഭി ായവ്യത്യാസ 
ത്തിനു കാരണെമന്ത്? ന െട മനസ്സിൽനി ഭിന്നമായ ചില ഗുണങ്ങളാണ്
സൗന്ദര്യത്തിെന്റ അധിഷ്ഠാനെമങ്കിൽ, ആ ഗുണങ്ങെള സംബന്ധിച്ച് അഭി ായ
വ്യത്യാസത്തിനു ന്യായമില്ല. ഒരു വ വിെന്റ നീളം, വീതി എന്നിവെയ റി
പക്ഷാന്തരങ്ങളുണ്ടാകാൻ സംഗതിയില്ലാത്തതുേപാെലതെന്ന, സാദം മുത 
ലായ ഗുണങ്ങെള റി ം പക്ഷാന്തരമുണ്ടാകാൻ ന്യായമില്ല.

6
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യമായ യാെതാരു ഗുണത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിനു
സുസ്ഥിരവും സുപരിനിഷ്ഠിതവുമായ ഒരു അധിഷ്ഠാനം ആരും കെണ്ടത്തിയിട്ടില്ല.
സുന്ദരവ ക്കളുെട ൈവവിധ്യവും ഐകരൂപ്യവും ആേലാചി േമ്പാൾ അങ്ങ 
െനെയാരധിഷ്ഠാനം കെണ്ട വാൻ സാധി െമ ം േതാ ന്നില്ല.
തന്നിമിത്തം നമു ന െട അന്തരംഗത്തിേല തെന്ന തിരി േപാേരണ്ടിയി 
രി . അവിെടമാ േമ നാം ഐകരൂപ്യം കാണു . സുന്ദരവ ക്കൾ
എ വിധമായിരുന്നാലും, അവ നമുക്കനുഭവെപ്പടുന്നത് ഒേരവിധത്തിലാണ്.
അവ നമ്മളിലുളവാ ന്ന ചിത്തവൃത്തി ആനന്ദമയമാണ്. ഒരുപേക്ഷ, സൗ 
ന്ദര്യെമ പറയുന്നത് നിർജ്ജീവമായ ഒരു ഗുണമല്ല, സജീവമായ ഒരു
മേനാവ്യാപാരമാെണ വരുേമാ? അഥവാ, ചില നിർജ്ജീവഗുണങ്ങളുെട
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ നമ്മിലുള്ള എേന്താ ഒ സജീവമായി വർത്തി ന്നതിെന്റ
ഫലമല്ലേയാ സൗന്ദര്യാനുഭൂതി? വിദ ച്ഛക്തിയുെട അനുേലാമ തിേലാമഘട 
കങ്ങൾേപാെല നമ്മിലുള്ള ശക്തിയും ബാഹ്യേമാ ആന്തരികേമാ ആയ ചില
ഉപാധികളും തമ്മിൽ സേമ്മളി േമ്പാഴുണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതിവിേശഷമാണ്
സൗന്ദര്യെമ പറയാം. അനുഭവമാണ് സൗന്ദര്യത്തിനു നിദാനം. ഗുണങ്ങൾ
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താനുഭവത്തിെന്റ ഉപാധികൾ മാ മാണ്. േതാപാധികളാകെട്ട,
വർത്തനമാനമായ സൗന്ദര്യേബാധത്തിൽ നി ഭിന്നവുമാണ്. ഇവിെട 

യാണ് ആത്മ തീതവാദത്തിൽ സർവ്വവും, ’ആത്മ േചാദിതമാെണ’ ം
അതുെകാണ്ട് സൗന്ദര്യത്തിെന്റ ഉപാധികളും നമ്മിൽത്തെന്നയാണു സ്ഥിതിെച 

ന്നെത ം അന്തർഹിതമായിരി . ഈ വാദത്തിെന്റ ദുർഘടാംശങ്ങൾ
നാം പരിഗണി കഴി വേല്ലാ.
ഇവിെട ഉന്നയിച്ചിരി ന്ന സിദ്ധാന്തമനുസരി സൗന്ദര്യത്തിൽ ര ഘടകങ്ങ 
ളുണ്ട്. ഒ വർത്തമാനമായ മാനസികശക്തി; അതിനു വിഷയമായ അനുഭവം
രണ്ടാമേത്തത്. അനുഭവം നെമ്മ ആ യിച്ചിരി ന്ന ഒന്നല്ല. മനുഷ്യെന്റ സത്ത 
യും പഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്നാണ് അനുഭവങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്.
ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ ചിലതിനുമാ േമ സൗന്ദര്യേബാധെത്ത ഉണർ വാൻ
കഴിവു . അങ്ങെനയുള്ള അനുഭവവിേശഷങ്ങെളപ്പറ്റി നമ്മിലുള്ള ഒരു മൗലി 
കശക്തി െച ന്ന വിധിത്തീർപ്പാണ് സൗന്ദര്യം. തീർ െച ന്ന വ്യക്തിയുെട
കഴിവും സ്വഭാവവും ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമനുസരിച്ച് ആ തീർപ്പിനും ചില്ലറ
വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാെയ വരാം (അതു െകാണ്ടാണ് കലാനിരൂപണങ്ങളിൽ
ഇ മാ ം പക്ഷാന്തരങ്ങൾ വ കൂടുന്നത് ). ചർച്ചെചയ്യെപ്പടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ
എ ക സൂക്ഷ്മവും സങ്കീർണ്ണവുമാേണാ, അ കണ്ട് പക്ഷാന്തരങ്ങളും വർ 
ദ്ധി െകാണ്ടിരി ം. എന്നാലും സാമാന്യമായി പറയുന്നപക്ഷം മനുഷ്യെന്റ
സൗന്ദര്യ ഹണശക്തി ഏതാണ്ട് ഒേരവിധത്തിലാണു വ്യാപരി ന്നത്.
ഈ ശക്തി യുക്ത്യതീതമാണ്. യുക്തി, സ്മരണ, അനുമാനം എന്നിവേയക്കാൾ
ആന്തരികവും മൗലികവുമായ ഒരു വ്യാപാരമാണ് സൗന്ദര്യ ഹണശക്തി ള്ള 
ത്. യുക്തിയുെട വർത്തനവും ഈ ശക്തിക്ക് വിഷയമായിത്തീരാവുന്നതാണ്.
അതുെകാണ്ടാണ് ഐൻസ്റ്റീനിെന്റ ശാ ീയഭാവനയിലും ിേനാസയുെട
ദർശനത്തിലും നമു സൗന്ദര്യം കാണുവാൻ സാധി ന്നത്. ത ശക്തി 
യുെട തീർപ്പിന് അപ്പീലില്ല. എന്നാൽ യുക്തിവാദംെകാ ലഭി ന്ന ഒരു

േമയത്തിനു സാധുത്വമുണ്ടാകണെമങ്കിൽ അതിേനക്കാൾ മൗലികമായ ഒരു
ശക്തി അതിെനപ്പറ്റി ’ശരി് ’ എ തീർ ക ിക്കണം.
സൂക്ഷ്മമാേലാചിച്ചാൽ സൗന്ദര്യം, സത്യം, നന്മ എന്നിവെയപ്പറ്റി വിധി സ്താവി 

ന്നത് ഒേര ശക്തിയാെണ കാണാം.
ചിലവ വ ക്കൾ സുന്ദരെമ ം മ ചിലത് അസുന്ദരെമ ം നാം തീർച്ചെപ്പ 
ടു . അങ്ങെന തീർ െച ന്ന ശക്തിെയ നാം സൗന്ദര്യേബാധെമ
വിളി . സത്യാസത്യങ്ങെള തിരിച്ചറിയുന്ന മെറ്റാരു മേനാവ്യാപാരെത്ത
നാം സൗന്ദര്യേബാധത്തിൽനി േവർതിരി . നന്മതിന്മകെള വിേവചി  
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ന്ന മൂന്നമെതാരു മേനാവ്യാപരെത്ത നാം മനസ്സാക്ഷി എ വിളി . ഇവ
മൂ ം വാസ്തവത്തിൽ ഒ തെന്നയാണ്. ഒേര ശക്തിയുെട വിഭിന്നമായ മൂ  
വ്യാപരങ്ങളാണ് അവെയ പറയാം. മൂ തരം അനുഭവങ്ങളിൽ ഒേര ശക്തി

വർത്തി ന്നതിെന്റ ഫലമാണ് സൗന്ദര്യവും സത്യവും നന്മയും. ചിലേപ്പാൾ
ഒേര അനുഭവംതെന്ന മൂ വിധത്തിലുള്ള വ്യാപാരങ്ങൾ വിേധയമാെയ  
വരാം. ഭാവനാേലാകത്തിലാണ് ഈ സങ്കീർണ്ണവ്യാപാരം സംഭവി ന്നത്.
അേപ്പാൾ സൗന്ദര്യം സത്യത്തിൽനി ം, ഇവ ര ം നന്മയിൽനി ം അേഭദ 
മാെണ േബാധെപ്പടും. ഈ ഭാവനാമണ്ഡലത്തിൽ ഇവ തമ്മിൽ െപാരുത്തം
മാ മല്ല, പരിപൂർണ്ണമായ ഐക്യവുമുെണ്ട ഭാവനാസമ്പന്നരായ കവികൾ
കെണ്ടത്തിയി ണ്ട്. സൗന്ദര്യവും സത്യവും ഒന്നാെണ ള്ള കീറ്റ്സിെന്റ
സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ അർത്ഥം ഇതാണ്. ”What the imagination seizes as beauty
must be Truth.”
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കൃതിസൗന്ദര്യവും കലാസൗന്ദര്യവും

മനുഷ്യൻ കൃതിയിൽനി വിഭിന്നനാെണ ള്ള സങ്ക മാണ് കൃതിസൗന്ദ 
ര്യവും കലാസൗന്ദര്യവും തമ്മിലുള്ള വിേവചനത്തിനു നിദാനം. മനുഷ്യനും കൃ 
തിയുെട അംശമാെണ വാദിച്ചാൽ ഈ വിേവചനത്തിന് അടിസ്ഥാനമില്ലാതാ 
കയും മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ കലാസൗന്ദര്യം കൃതിസൗന്ദര്യത്തിെന്റ ഒരംശം
മാ മാെണ സമ്മതിേക്കണ്ടിവരികയും െച ം. ഒ മാവു വളർ ന്നതിൽ ഒട്ടി 
ക്കൽ എന്ന കർമ്മം മനുഷ്യൻ െച ന്നതാെണങ്കിലും അതു പുഷ്പി കയും കാ  
കയും െച ന്നത് ആരുെട ശക്തിെകാണ്ടാണ്? മനുഷ്യൻ കൃതിയുെട അംശ 
മാെണങ്കിൽ എല്ലാ ശക്തിയും എല്ലാ സൗന്ദര്യവും കൃതിയുേടതുതെന്ന. എന്നാ 
ലും സാമാന്യവ്യവഹാരത്തിൽ കൃതിേയയും മനുഷ്യേനയും നാം േവർതിരിക്കാ 
റുണ്ട്. ഇതിെന ആ ദമാക്കിയാണ് കൃതിസൗന്ദര്യേത്തയും കലാസൗന്ദര്യ 
േത്തയും ഇവിെട വ്യവേച്ഛദി ന്നത്.

കൃതി എേപ്പാഴും മാറിമാറിെക്കാണ്ടിരി . അതിെന്റ ഓേരാ ഭാവവും ക്ഷ 
ണികമാണ്. ഈ ഭാവങ്ങളിൽ ചിലതു നമ്മിൽ സൗന്ദര്യ തീതി ഉളവാ വാൻ
പര്യപ്തമായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അതിനു സ്ഥിരതയില്ല. േനെരമറിച്ച്, കല 
യിൽ രമണീയഭാവത്തിനു സ്ഥിര തിഷ്ഠ ലഭി . ആ ഭാവത്തിനു മാറ്റം സം 
ഭവി ന്നില്ല. ആസ്വാദകന്മാർ വ ം േപായും െകാണ്ടിരി . എന്നാൽ കല
നിശ്ചലമായിത്തെന്ന നിലെകാ . (ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് കല ശാശ്വതമാ 
െണ പറയുന്നത്.) കൃതിഭാവങ്ങളുെട ക്ഷണികതെയ അേപക്ഷിച്ച് കലയുെട
ഭാവം ചിരസ്ഥായിയാണ്.

കൃതിയിൽ േകവലസൗന്ദര്യം അസുലഭമാണ്. പലേപ്പാഴും, ഖനിയിൽനി
കുഴിെച്ചടു ന്ന േലാഹംേപാെല, കൃതിസൗന്ദര്യം അസംഗതമായ മ പലതി 
േനാടും കലർ സങ്കീർണ്ണമായിട്ടാണ് ആവിർഭവി ക. ഇന്നാട്ടിെല ഒരു നദിയു 
െട സൗന്ദര്യം നാം ആസ്വദി െകാണ്ടിരി േമ്പാൾ ആ നദിയുെട തീരത്തിരു
ജലം മലിനമാ ന്ന പാപികളുെട കാ ന െട ആസ്വാദനത്തിനു വില തടി 
യായി നി . കലർപ്പില്ലാത്ത സൗന്ദര്യം കലയിലാണ് ാേയണ ക വരു 
ന്നത്. അ കൃതവും അസം തവുമായ അംശങ്ങൾ ഉേപക്ഷിച്ച്, സൗന്ദര്യസാരം
മാ ം ആവിഷ്കരി വാനാണ് കലാകാരൻ മി ന്നത്. ത ലം കലാസൗന്ദ 
ര്യത്തിെന്റ തീതി ഏകാ വും അഭംഗുരവുമായിരി ം.

കൃതി സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടി ക മാ മല്ല, ഒഴി കൂടാത്ത േവെറ പല േജാലിക 
ളുമുണ്ട്. യാദൃച്ഛികമായി മാ േമ കൃതിസൗന്ദര്യം ഷ്ടവ്യമാകു . വസന്ത 
ത്തിലൂെട പുഞ്ചിരിതൂകുന്ന കൃതി ചിലേപ്പാൾ നഖത്തിലും ദന്തത്തിലും രക്തംപു 
രണ്ട ഉ രൂപിണിയായും ത്യക്ഷെപ്പടു . എന്നാൽ കലാസൃഷ്ടിയിൽ ലക്ഷ്യ 

https://thalilakkam.in/



സൗന്ദര്യനിരീക്ഷണം - എം. പി. േപാൾ 21

ാപ്തിെയ മുൻനിറുത്തിയുള്ള ഉപകരണസംവിധാനത്തിൽനി ളവാ ന്ന സൗ 
ന്ദര്യാവിഷ്കരണമാണ് നാം കാണുന്നത്. കല േസാേദ്ദശമാണ്; ആകസ്മികമല്ല.
യാെതാരു അനുഭൂതിയിൽനിന്ന് അതു ജന്മെമടു േവാ ആ അനുഭൂതിെയ സമ 

മായി േശഖരിച്ച്, ഉചിതമായ രൂപത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് ഇതരന്മാർക്ക് പകർ 
െകാടു കയാണ് അതിെന്റ ലക്ഷ്യം. കലാസൗന്ദര്യെത്ത കൃതിസൗന്ദര്യ 

ത്തിൽനി േവർതിരി ന്നത് മനുഷ്യെന്റ സർഗ്ഗപരമായ ചിത്തവൃത്തിയാണ്.
കൃതിസൗന്ദര്യത്തിെന്റ അനുഭൂതി ഓേരാരുത്തനും സ്വകീയമാണ്. അത് അവി 

െടത്തെന്ന അവസാനി . എന്നാൽ കലാസൗന്ദര്യം ഒരുവക പരസ്യെപ്പടു 
ത്തലാണ്. കലാകാരെന്റ അനുഭൂതി കലാമാർഗ്ഗമായി േക്ഷപിക്കെപ്പട്ട് ത  
ല്യമായ അനുഭൂതി ആസ്വാദകെന്റ അന്തരംഗത്തിലും ഉളവാ . േക്ഷപ 
ണമിെല്ലങ്കിൽ കലയില്ല. കലാകാരൻ മാ ം ആസ്വദി വാനാണ് കലാസൃഷ്ടി
െച ന്നെത ള്ള വാദം അനുഭവത്തിനു േയാജിച്ചതല്ല. സ്വകീയമായ അനുഭൂ 
തി ഇതരന്മാരുെട അന്തരംഗത്തിൽ പകർത്തിക്കഴിയുേമ്പാഴാണ് കല ചരിതാർ 
ത്ഥമാകുന്നത്. ഒരുവിധത്തിൽ േനാക്കിയാൽ ഇത് െവറും ചാരണമാെണ
സമ്മതിക്കണം. പേക്ഷ, ഈ ചാരേണാേദ്ദശ്യമില്ലായിരു െവങ്കിൽ കലെയ 
െന്നാ ണ്ടാകുമായിരുേന്നാ എന്ന് ആേലാചിേക്കണ്ടതാണ്. കലാകാരെന്റ ഉേദ്ദ 
ശ്യം സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടി കയാെണ േപാലും പറയാവതല്ല. തെന്റ കൃതി സുന്ദ 
രമാേണാ അല്ലേയാ എന്ന് അയാൾ സൃഷ്ടിയിേലർെപ്പട്ടിരി േമ്പാൾ ആേലാചി 
ക്കാറില്ല. തെന്റ അനുഭൂതിെയ പൂർണ്ണമായും സമ്യക്കായും ആവിഷ്കരി വാനാണ്
അയാളുെട ഉദ്യമം. അയാളുെട മം ഫലവത്താെയ ള്ളതിെന്റ ഒരു മു യാണ്
സൗന്ദര്യം.
കലാസൗന്ദര്യം കൃതിസൗന്ദര്യത്തിെന്റ അനുകരണമല്ല. കലാസൃഷ്ടി േ  
രകമായ അനുഭൂതി കൃതിയിൽനി ലഭിച്ചതാെണന്നിരുന്നാൽത്തെന്നയും,
അത് കലാരൂപം ാപി േമ്പാൾ അതിൽ നൂതനമായ ഒരംശം കലരു ണ്ട്.
കലാകാരൻ അനുഭൂതി ക ി ന്ന മൂല്യമാണ് ഈ നൂതനാംശം. കൃതിയിൽ 
നി ള്ള േചാദനവും കലാകാരെന്റ ത്യാഘാതവും േചർ ള്ള ഒരു ശക്തിവി 
േശഷമാണ് കലയിൽ അവതരി ന്നത്. േ രകമായ അനുഭൂതി സുന്ദരമായിരി 
ക്കണെമന്നില്ല. അതു ചിലേപ്പാൾ ബീഭത്സവും ചിലേപ്പാൾ േശാകമയവും ആയി 
രുേന്നക്കാം. എന്നാലും അതിെന്റ കലാരൂപമായ ആവിഷ്കരണം തീർച്ചയായും
സൗന്ദര്യാത്മകമായിരി ം. കലാനിർമ്മാണത്തിെല ഒരു വിേരാധാഭാസമാണി 
ത്.
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ചി കലയും കാവ്യകലയും

സുകുമാരകലകളുെടെയല്ലാം ലക്ഷ്യം ഒ തെന്ന. സത്യേത്തയും നന്മേയയും
സൗന്ദര്യേത്തയും ഏകീകരി ന്ന സം ാരികമൂല്യെത്ത കലാകാരെന്റ വ്യക്തി 
മു േയാടുകൂടി ഉചിതരൂപങ്ങളിൽ ആവിഷ്കരി ക- ഇതാണ് അവയുെടെയല്ലാം
പരേമാേദ്ദശ്യം. ഏതു കലയ്ക്കാണ് േമന്മെയ ള്ളത് ഒരു തീരാവാദമാണ്. സാ 
ഹിത്യത്തിനാണ് ഉത്കർഷെമന്ന് സാഹിത്യകാരൻ പറയും: ചി കലയ്ക്കാണ്
േമന്മകൂടുതെല ചി കാരനും പറയും. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ നിയമകർത്താവും
സം ാരത്തിെന്റ മുേന്നാടിയുമാണ് കവി എ െഷല്ലി പറയു . േനേരമറിച്ച്,
ലിേയാണാർേഡാ ഡാവിഞ്ചി (Leonardo da Vinci) പറയുന്നത് ഇ കാരമാണ്:
”ചി കലെയ അധിേക്ഷപി ന്നവർ പഞ്ചെത്ത റി ള്ള െമൗലികവും
ഉത്കൃഷ്ടവുമായ ഒരു ആദർശെത്തയാണ് അധിേക്ഷപി ന്നത്. ചി കല

കൃതിയുെട പു ി അഥവാ, പൗ ി ആെണ പറയാം. ആസ്തിക്യമുള്ള
ഏതും കൃതിയിൽനി ജനിച്ചതാണ്. കൃതിയുെട സന്താനമായ മനുഷ്യെന്റ
സർഗ്ഗവിേശഷമാണ് ചി കല. അതുെകാണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ചി കല

കൃതിയുെട പൗ ിയും ഈശ്വരെന്റ സംബന്ധിയുമാെണന്ന്. ചി കലെയ
അപലപി ന്നവർ കൃതിെയയാണ് അപലപി ന്നത്.”
ഏതു കലയ്ക്കാണ് ഉത്കർഷെമ ള്ള വിതണ് ഡാവാദത്തിൽ േവശി ന്നതി 
േനക്കാൾ നല്ലത് ഉപകരണൈവജാത്യത്താൽ ഓേരാ കല ം സിദ്ധമാകുന്ന
ഗുണവിേശഷെമന്താെണന്ന് അേന്വഷി കയാകു . ശബ്ദാർത്ഥരൂപമായ
കാവ്യത്തിനു സാധിക്കാത്ത ചിലകാര്യങ്ങൾ വർണ്ണേരഖാരൂപമായ ചി കലയ്ക്ക്

കാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. കാവ്യം ഏെതങ്കിലുെമാരു ഭാഷയിൽ കുടുങ്ങി 
ക്കിട ന്നതുെകാണ്ട് ആ ഭാഷ സംസാരി ന്ന ആളുകൾ മാ േമ അതു

േയാജെനെപ്പടു . എന്നാൽ ചി കാരെന്റ ഭാഷ സാർവ്വജനീനമാണ്.
ക ള്ളവർെക്കല്ലാം അതു നി യാസം ഹിക്കാം. ഡാന്റിയുെട കവിത ഇറ്റാ 
ലിയൻഭാഷ പഠിച്ചി ള്ളവർ മാ േമ ആസ്വദി വാൻ സാധി കയു .
എന്നാൽ റേഫലിേന്റയും ലിെയാണാർേഡാവിേന്റയും ആേലഖ്യൈവദഗ്ദ്ധ്യം
മനസ്സിലാ വാൻ ഇറ്റാലിയൻ പഠിേക്കണ്ട. ചി കല ള്ള സാർവ്വ ികത്വം
യാെതാരു ഭാഷ ം േലാകത്തിൽ ൈകവന്നിട്ടില്ല.
ഉപകരണവിേശഷംെകാ ചി കല സംഭവിച്ചി ള്ള ഒരു ന നത കാലപ 
രിമിതിയാണ്. ഒേരെയാരു നിമിഷം മാ േമ ഒരു ചി ത്തിൽ കാശിപ്പി  
വാൻ നിവൃത്തിയു . കവി കാലപാരത ്യമില്ലാത്തതുെകാണ്ട്, ഒരു കഥ
ആദ്യ ംമുതൽ അവസാനംവെര കാല മത്തിേലാ മറിേച്ചാ തിപാദി വാൻ
അയാൾ പൂർണ്ണസ്വാത ്യമുണ്ട്. എന്നാൻ ചി കാരന് ആ കഥയിലുള്ള ഒരു
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വിശിഷ്ടനിമിഷത്തിെല അനുഭവം മാ ം തിരെഞ്ഞടു കേയ നിർവ്വാഹമു .
ൈനമിഷികമായതിെന അയാൾ കലാരൂപത്തിൽ ശാശ്വത ായമാ .
കാവ്യത്തിെല പാ ങ്ങൾ കാലപരിണാമമനുസരി വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ ാപി 

േമ്പാൾ ചി കാരെന്റ പാ ം കാലഗതികൾക്കതീതമായി നിലെകാ .
ഇക്കാര്യത്തിൽ ചി കല ം ശി കല ം സാധർമ്മ്യമുണ്ട്. ഒരു യവനശി  
െത്ത േനാക്കി കീറ്റ്സ് (Keats) എന്ന ആംഗലകവി പറഞ്ഞി ള്ളത് ഇവിെട
സ്മരണീയമാണ്. േ യസിെയ ചുംബി വാനായുന്ന കാമുകെന േനാക്കി
കവി പറയുകയാണ്: ”അല്ലേയാ കാമുകാ, നിെന്റ ലക്ഷ്യേത്താടു നീ വളെര
അടുത്തി െണ്ടങ്കിലും നിനക്ക് ഒരിക്കലും, ഒരിക്കലും അവെള ചുംബി വാൻ
സാധിക്കയില്ല. എന്നാലും വിഷാദെപ്പേടണ്ട. നിനക്ക് അഭീഷ്ടസിദ്ധിയുണ്ടാവു 
കയിെല്ലങ്കിലും അവളുെട സൗന്ദര്യം മാ േപാകയില്ല. നീെയ ം ഇങ്ങെന
േസ്നഹിക്കയും അവെള ം ലാവണ്യവതിയായിരിക്കയും െച ം.” ശി ത്തി 
െല രൂപങ്ങെള റിെച്ചന്നേപാെല ചി കലെയ റി ം ഈ സ്താവം
സാധുവാണ്. നാനൂറു െകാല്ലേത്താളം ായമുള്ള േമാണാലിസ്സാ (Mona Lisa)
ഇ ം യുവതിയാണ്. അവളുെട ആ കള്ള ഞ്ചിരി ഇ ം മാ േപായിട്ടില്ല.
എന്നാൻ ആ പുഞ്ചിരി അവിെട വരാണുള്ള കാരണെമെന്തേന്നാ അതിനും
മുൻപും പിൻപും ആ മുഖത്ത് ഏെതല്ലാം ഭാവവിേശഷങ്ങൾ രിച്ചി െണ്ടേന്നാ
നമുക്കറിയാൻ യാെതാരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. ഒരു കവിതയിലാെണങ്കിൽ ഇവെയല്ലാം
വിശദീകരിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്.
ചി കലയും കാവ്യകലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസെത്തപ്പറ്റി സിദ്ധ ജർ 
മ്മൻ നിരൂപകനായ െലസിംഗ് (Lessing) സ്താവിച്ചി ള്ളത് ഇവിെട
ഉദ്ധരിക്കാം: ”ചി ത്തിെന്റ ഭാഷ സ്ഥലത്തിൽ നിലെകാ ന്ന േരഖകളും
വർണ്ണങ്ങളുമാണ്. കാവ്യത്തിെന്റ ഭാഷയാകെട്ട കാലത്തിൽ നിലെകാ ന്ന
അർത്ഥവത്തായ ശബ് ദസമൂഹമാണ്. വ വും ഛായയും തമ്മിൽ പര ര 
ബന്ധമുെണ്ട ം അവ ഒേര സാമാന്യനിയമത്തിനു വിേധയമാെണ മുള്ളത്
തർക്കമറ്റ സംഗതിയായതുെകാണ്ട്, ഏകകാല നിലെകാ ന്ന ഛായകൾ,
ഏകകാലത്ത് നിലെകാ ന്ന വ ക്കെള, അഥവാ ഏകകാലത്തിലുള്ള അംശ 
ങ്ങൾ േചർന്ന വ ക്കെള മാ േമ തിബിംബിക്കയു . കാല മത്തിനുള്ള
ഛായകൾ കാല മത്തിൽ സംഭവി ന്ന വ തകെള അഥവാ കാല മത്തിൽ
സംഭവി ന്ന അംശങ്ങൾ േചർ ള്ള വ തകെള മാ േമ തിപാദിക്കയു .
സ്ഥലനിബദ്ധമായി നിലെകാ ന്ന വ ക്കൾ ജഡങ്ങളാണു്. ത ലം ദൃശ്യമായ
ഗുണങ്ങേളാടുകൂടിയ ജഡങ്ങളാണു് ചി കലയുെട തിപാദ്യവിഷയം. േനെരമ 
റി ്, കലാ മത്തിലുള്ള വ തകൾ അഥവാ കാല മത്തിൽ ത്യക്ഷെപ്പടുന്ന
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അംശങ്ങൾ േചർ ള്ള വ തകൾ സംഭവങ്ങൾ എ വിളിക്കെപ്പടു . തന്നി 
മിത്തം സംഭവങ്ങളാണ് കാവ്യത്തിനു േത്യകം തിപാദ്യമായ വിഷയം.
എന്നാൽ എല്ലാ ജഡങ്ങളും സ്ഥലത്തിൽ മാ മല്ല, കാലത്തിലും നിലെകാ  

ണ്ട്. കാല മത്തിലുള്ള അവയുെട നിലനി ിെന്റ ഓേരാനിമിഷത്തിലും
അവ മാറിെക്കാണ്ടിരി ന്ന ഗുണവിേശഷങ്ങൾ ത്യക്ഷെപ്പടു കയും പരി 
തഃസ്ഥിതികേളാടുള്ള അവയുെട ബന്ധം വ്യത്യാസെപ്പ െകാണ്ടിരി കയും
െച . മാറിമാറിെക്കാണ്ടിരി ന്ന ഓേരാഭാവവും ൈനമിഷികമായ ഓേരാ
ബന്ധവും കഴി േപായ ഒരവസ്ഥയിൽനിന്ന് ഉത്പന്നമാകുകയും അടു വരു 
ന്ന അവസ്ഥ കാരണമായിത്തീരുകയും െച . അതുെകാണ്ട് ചി കല
വിഷയമാകുന്ന പരിമിതവും ൈനമിഷികവുമായ ആ ഭാവം കാല മത്തിൽ
സംഭവി ന്ന പലഭാവങ്ങളുെട േക മാെണ പറയാം. ഇ കാരം ചി  
കല ം സംഭവങ്ങെള വ്യഞ്ജിപ്പി വാൻ കഴിയും. പേക്ഷ, ഇതു വ ക്കളുെട
ക്ഷണഭംഗുരമായ അവസ്ഥയിൽനി ം അവസ്ഥാന്തരങ്ങെളപ്പറ്റിയുള്ള സാമാന്യ 
ജ്ഞാനത്തിെന്റ സൂചനയിൽനി ം സാധി ന്ന പേരാക്ഷമായ ഒരു വ്യഞ്ജനം
മാ മാണ്. േനേരമറിച്ച്, സംഭവങ്ങൾ സ്വതഃസിദ്ധവും അവിഭക്തവുമായ
അസ്തിത്വമില്ല. അവ ജീവികേളാടു ഗാഢമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരി . ഈ
ജീവികൾ ജഡികങ്ങളാെണങ്കിൽ കാവ്യത്തിന് അവയുെട ജഡികരൂപങ്ങൾ
വർണ്ണിേക്കണ്ടതായി വരു . എന്നാൽ ഈ വർണ്ണന േനരി ള്ള വണ്ണനയല്ല.
ചലനെത്തേയാ സംഭവങ്ങളിലുള്ള അവസ്ഥാന്തരങ്ങെളേയാ സൂചിപ്പി കമാ  
മാണ് കവി െച ന്നത്.”
െലസ്സിംഗിെന്റ ഈ വ്യതിേരകത്തിൽ നി ം നാം മനസ്സിലാെക്കണ്ടത് കാ 
വ്യത്തിനും ചി ത്തിനും വിഭിന്നമണ്ഡലങ്ങളുെണ്ടന്നാണ്. കാല മത്തിൽ
ചലി െകാണ്ടിരി ന്ന വ തകളാണ് കാവ്യത്തിനു േത്യകമായുള്ള  
തിപാദ്യമണ്ഡലം. സ്ഥലനിബദ്ധമായ നിശ്ചലാവസ്ഥകെള കാവ്യത്തിനു
വർണ്ണി വാൻ സാധി കയിെല്ലന്നല്ല ഇപ്പറഞ്ഞതിെന്റ അർത്ഥം. പേക്ഷ കാ 
വ്യം അതിനു പുറെപ്പടുന്നപക്ഷം ചി കലേയാടു മത്സരി കയാണ് െച ന്നത്.
ഈ മത്സരത്തിൽ കാവ്യം പരാജയമടയുകേയയു . നിശ്ചലാവസ്ഥയുെട വർ 
ണ്ണനയിൽ എ വന്നാലും ചി ത്തിനുള്ള ടതയും യാഥാർത്ഥ്യ തീതിയും
കാവ്യത്തിനുണ്ടാകയില്ല. വള്ളേത്താളിെന്റ സിദ്ധമായ ഒരു തൂലികാചി ം
േനാ ക: “ആലസ്യമാണ്ട മുഖെമാ കുനി േവർത്ത-
ഫാലസ്ഥലം മൃദുകരത്തളിർെകാ താങ്ങി
േചലഞ്ചിമി െമാരു െവൺകുളിർകൽത്തറ -
േമല ചാരുമുഖി ചാരിയിരുന്നിടു .”
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വാ കൾെകാ വരയ്ക്കാവുന്ന യും ടമായി കവി ഈ ചി ം വരച്ചി ്;
ശരിതെന്ന. എന്നാൽ ഈ നിശ്ചലാവസ്ഥ ചി ീകരി വാൻ വർണ്ണങ്ങൾ ം
േരഖകൾ മാണു് കൂടുതൽ കഴിവുള്ളതു്. വാസവദത്ത ആദ്യം ത്യക്ഷെപ്പടുന്ന
ആ ഇരിപ്പിെന്റ വർണ്ണനയിലും, മിക്ക മഹാകാവ്യങ്ങളിലും കാണുന്ന ത്യം 
ഗവർണ്ണനകളിലും ‘നിറന്ന പീലികൾ നിരേക്കേവ കുത്തി’ എ തുട ന്ന

ീകൃഷ്ണവർണ്ണനയിലും കവി ചി കാരെന െവ വിളിക്കയാണു െച ന്നതു്.
ഈ മത്സരത്തിൽ ചി കാരനല്ല േതാൽ വാെനളുപ്പം. അതിെന്റ കാരണം
കവിയുെട േപാരായ്കെയാ മല്ല; േനെരമറി ്, തിപാദ്യവിഷയത്തിെന്റ നിശ്ച 
ലാവസ്ഥയാണു്. സ്ഥലനിബദ്ധമായ ഒരു കലാരൂപെത്ത നാെമങ്ങെനയാണു്

ഹി ന്നതു്? ആദ്യം നാം ആ കലാരൂപത്തിെന്റ അംശങ്ങളും അനന്തരം
ആ അംശങ്ങളുെട പര രസംേയാഗവും പരിേശാധി . ഒടുവിൽ ആ
രൂപെത്ത നാം സാകേല്യന അവേലാകനംെച ് അഭിനന്ദി . ഈ മൂ
വ്യാപാരങ്ങളും ന െട േനേ ിയംെകാ ് ഒരുനിമിഷത്തിൽ സാധി  
ന്നതിനാൽ ഇവ മൂ ം ഒേരെയാരു വ്യാപാരമായി നമുക്കനുഭവെപ്പടു . ഈ
ഏകീഭാവം കാവ്യത്തിൽ സാദ്ധ്യമല്ല. തുടർച്ചയായി െചയ്യെപ്പടുന്ന ഒരു വർണ്ണ 
നയിെല വിവിധാംശങ്ങെള സംേയാജിപ്പി ് ഏകീകൃതമായ ഒരു ചി െത്ത
സങ്ക ി വാൻ അനുവാചകെന്റ ബുദ്ധി ് ഒേട്ടെറ േ ശമു ്. ഒരംശം ഹി  
കഴിയുേമ്പാൾ മെറ്റാരംശം വി തേകാടിയിേലാ അർദ്ധവി തേകാടിയിേലാ
ആ േപാകു . അതുെകാണ്ടാണു് ചി കലെയ അേപക്ഷി ് കാവ്യത്തിെല
നിശ്ചലാവസ്ഥകളുെട തൂലികാവർണ്ണന േവണ്ട ഏകീഭൂതവും ഷ്ടവുമല്ലാ 
െതവരുന്നതു്.
ഈ തത്ത്വം മഹാകവികൾ നല്ല നിശ്ചയമുണ്ടായിരു െവ ള്ളതിനു
ധാരാളം ലക്ഷ്യങ്ങളു ്. ശാകുന്തളത്തിെല അശ്വവർണ്ണനയും മ ം ഇതിനു ദൃഷ്ടാ 
ന്തമാണു്. അക്കില്ലസ്സിെന്റ (Achilles) ‘പരിച’ േഹാമർ വർണ്ണി ന്നതു് മെറ്റാരു
ദൃഷ്ടാന്തമാണു്. ആ പരിച മുന്നിൽ വ െകാ ് അതിെന്റ ഭിന്നഭിന്നാംശങ്ങെള
വർണ്ണി കയല്ല അേദ്ദഹം െചയ്തി ണ്ടള്ളതു്. അ കാരം െചയ്തിരു െവങ്കിൽ
ആ വർണ്ണന അ ഷ്ടവും നിർജ്ജീവവുമായിേപ്പാകുമായിരു . എന്നാൽ േഹാ 
മർ ആ പരിചയുെട നിർമ്മാണചരി ം കാല മത്തിൽ വർണ്ണി കയാണ് ‘
െച ന്നത്. നാം കാണുന്നത് പരിചേയയല്ല, ഒരു ദിവ്യശില്പ്പി ആപരിചെയ
നിർമ്മി ന്നതാണ് ‘. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചുറ്റികയുെട ശബ്ദം നാം േകള് .
അസം തമായ േലാഹം ചുറ്റികയുെട അടിെകാണ്ട് ന െട മുമ്പിൽ െതളി  
െതളി വരു . ആ പരിചയിൽ വാർത്തി ള്ള വിശിഷ്ടരൂപങ്ങൾ ന െട
മുമ്പിൽ ഉയർ യർ വരു . അങ്ങെന ആ പരിച നാം േനാക്കിനിൽെക്കത്ത 
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െന്ന േമണ പൂർണ്ണരൂപം െകാ .
മഗ്  ദലനമറിയം കൃ നാഥെന സമീപി ന്ന ഘട്ടം ഉചിതവർണ്ണനയുെട മെറ്റാരു
ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ‘. നിശ്ചലമായ ഒരു ചി മല്ല കവി ഇവിെട വരച്ചി ള്ളത്. ഒരു നദി
സമു െത്ത ാപി േമ്പാൾ കട േപാകുന്ന ഭൂവിഭാഗങ്ങളുെട ൈവവിധ്യം,
മഗ്  ദലനമറിയത്തിെന്റ ഭാവവിേശഷങ്ങൾ വർണ്ണിച്ചിരി ന്നതിലും കാണാം.
’നളിനിയിൽ നിന്ന് േവെറാരു ദൃഷ്ടാന്തെമടുക്കാം:
“ഒറ്റയായിടകുരുങ്ങിവാച്ച തൻ -
കറ്റവാർകുഴലു തൽപദങ്ങളിൽ
ഉറ്റരാഗെമാടടി കാൺകയാൽ
മു േമാർ കൃതകൃത്യെയന്നവൾ.

ഉന്നിനി െചറുതുൾ രുന്നിനാൽ
ധന്യെയ നരനു ഹി ടൻ ,
പിന്നിലാഞ്ഞവെള ഹസ്തസംജ്ഞയാ-
ലുന്നമിപ്പതിനുേമാതിനാൻ യമി.

സ്  പഷ്  ടമാജ്ഞയതിനാെല െപാങ്ങിയും
നഷ്ടേചഷ്ടതകലർ തങ്ങിയും
കഷ്  ടമായവിെടനിെന്നണീ േത
ദൃഷ്  ടയത്നദയനീയയായവൾ.

മാറില്നി ടനഴിഞ്ഞ വല് ‘ക്കലം
േപറിയാശു പദേരണുെതാട്ടവൾ
കൂെറാടും തലയിൽ െവ , സാദരം
മാറിനി യമിതെന്ന േനാക്കിനാൾ.”
ഇവിെടയും മാറിമാറിെക്കാണ്ടിരി ന്ന ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളാണ് ‘ നാം കാണുന്ന 
ത്. കവിത ഒേരട ം തങ്ങിനിൽ ന്നില്ല.
ചലനമാണ് കവിതയുെട ജീവൻ. അത് ചിലേപ്പാൾ മന്ദവും ചിലേപ്പാൾ
ശീ വുമായിരി ം. എന്നാൽ അെതാരു തടാകമായിപ്പരിണമിച്ചാൽ കവിത
അതിെന്റ വിശിഷ്ടസ്വഭാവം ൈകെവടിയുകയും ചി കലയുെട മണ്ഡലത്തിൽ

േവശി കയുമാണ് ‘ െച ന്നത്. വാസവദത്തയുെട വർണ്ണനെയ റിച്ച്, ’
ഇതു ചി ത്തിെലഴുതിയതുേപാലിരി ’ എ ചിലർ ശംസി േകട്ടി ണ്ട്.
അേത! ചി ത്തിെലഴുതിയേപാെല ഇരി . പെക്ഷ, ചി ത്തിെലഴുതി 
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യതല്ല. ചി ത്തിെലഴുതിയിരുെന്നങ്കിൽ വാസവദത്തയുെട രൂപം കുേറകൂടി
സ്  പഷ്ടവും യാഥാർഥ്യ തീതി ജനിപ്പി ന്നതുമാകുമായിരു . അതായത്,
കുമാരനാശാന് കവിതയിൽ എ മാ ം ാവീണ്യമുേണ്ടാ അ മാ ം ാവീ 
ണ്യം ചി കലയിൽ സമ്പാദിച്ചി ള്ള ഒരാൾ ആ ചി ം വരച്ചിരുെന്നങ്കിൽ !
കവിതയുെട സ്വകീയമണ്ഡലത്തിൽ ചി കലയ്  ക്ക് അതിേനാട് കിടപിടി 

വാൻ സാധി ന്നതല്ല. കവിക്ക് ദൃശ്യേലാകവും അദൃശ്യേലാകേലാകവും
ഒ േപാെല സ്വാധീനമാണ് ‘. അ തെന്നയല്ല; അദൃശ്യമായ മാനസികേലാക 
ത്തിലാണ് ‘ അതു മിക്കേപ്പാഴും സ്വഛന്ദം വിഹരി ന്നത്. ദൃശ്യേലാകത്തിെന്റ
പരിമിതി ള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കിട ന്ന ചി കാരന് കവിയുെട ഭാവനാേലാക 
ത്തിൽ േവശി ക സാദ്ധ്യമല്ല. ചി കാരന് ‘ കല് ‘പ്പനാൈവഭവേത്തക്കാൾ

േയാഗസാമർഥ്യമാണ് ‘ കൂടുതൽ േവണ്ടത്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ വിഷയം നൂത 
നമായിരിക്കണെമന്നില്ല. മിക്ക ചി കാരന്മാരും കവികളിൽ നിന്ന് ആശയം
സ്വീകരിച്ചി ള്ളതയിക്കാണാം. ഇത് അവർെക്കാരു േപാരായ്  കയല്ല. സ്വീ 
കരിച്ചിരി ന്ന ആശയത്തിനു തങ്ങളുെട േയാഗപാടവംെകാണ്ട് ജീവൻ
നൽകുകയാണ് ‘ അവരുെട മുഖ്യ കർത്തവ്യം. എന്നാൽ ഒരു കാവ്യത്തിൽ
വാഗാർത്ഥങ്ങളുെട േയാഗൈവചി ്യേത്തക്കാൾ ഒ ം അ ധാനമല്ലാത്ത ഒരു
കാര്യമാണ് ‘ കവിക നയുെട നൂതനത്വം. ഒരു ചി െത്ത ഉപജീവിച്ച് കവി 
തെയഴുതുന്നതു കവിെക്കാരു േപാരായ്  മയാണ് ‘. ചി കാരൻ ഖ്യാതമായ
ഇതിഹാസങ്ങെളയും ചരി ങ്ങെളയും സുജ്ഞാതമായ കൃതിവിലാസങ്ങ 
െളയുമാണ് ‘ തെന്റ തൂലികയ്  ക്ക് വിഷയമാ ന്നത്. എന്നാൽ ഒരു കവിക്ക്
മുമ്പ് ആരും േകട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിഷയെത്ത സ്വസങ്കല്പ്പത്തിൽനിന്ന് ആവിഷ്ക 
രിക്കാനുള്ള സ്വാത ്യമുണ്ട്. വിഷയത്തിെന്റ നൂതനത്വം ചി ത്തിന് ‘ ഒരു
വിഘ്നവും കവിതയ്ക്ക് ഒരു ഭൂഷണവുമേ . അരിേസ്റ്റാട്ടിൽ തെന്റ ശിഷ്യനായ
ഒരു ചി കാരേനാട് അലക്  സാണ്ടറുെട ജീവചരി ത്തിെല സംഭവങ്ങെള
വിഷയീകരിച്ച് ചി ങ്ങൾ എഴുതുവാൻ ഉപേദശിച്ചതായി ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്.
അലക്  സാണ്ടറുെട ജീവചരി ം ഖ്യാതമായതുെകാണ്ടായിരിക്കണം അേദ്ദഹം
അ കാരം ഉപേദശിച്ചത്.
മാനുഷികവും അതിമാനുഷികവുമായ കഥാപാ ങ്ങൾ ഇടകലർ ള്ള ഒരു
സംഭവം കവിതയ്  ക്ക് വിഷയമാകാെമങ്കിലും ഒരു ചി കാരന് ‘ അതു സ്വീക 
രി വാൻ നിവൃത്തിയില്ല. രാമരാവണയുദ്ധം സമഞ്ജസമായി ഏതു ചി ത്തി 
ലാണു കാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക? പ തലയുള്ള രാക്ഷസന്മാേരയും, നാലു
തലയുള്ള േദവന്മാേരയും, ആയിരം ക ള്ള േദവന്മാേരയും നമു കവിയുെട
ഭാവനയിൽ ടി ദർശിക്കാം. പേക്ഷ, ഒരു ചി ത്തിൽ ഈ പാ ങ്ങൾ
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ലഭാവം ൈകെക്കാ േമ്പാൾ കവിതയിൽനി ളവാകുന്ന അനുഭവമല്ല
നമു ണ്ടാകുന്നത്. അേനകംേപർക്ക് ഇള വാൻേപാലും സാധിക്കാത്ത്
ഒരു വലിയ കല്ല് ഒരു േദവി (Minearve) െപാക്കിെയടുത്ത് എറിയുന്നതും ആ
ഏറുെകാണ്ട് യുദ്ധേദവനായ മാർസ് (Mars) നിലംപതിച്ച് ഏേഴക്കർ സ്ഥലം
മുഴുവൻ വ്യാപി കിട ന്നതും േഹാമർ വർണ്ണി ണ്ട്. ആ േദവിയുെട
വലിപ്പം കൂട്ടിയാൽ േദവിയുെട ആകൃതി ബീഭത്സമാകുെമ മാ മല്ല, ആ സം 
ഭവം അദ്ഭുതാവഹമല്ലാതായിത്തീരുകയും െച ം. േനേരമറിച്ച് േദവിെയ ഒരു
സാധാരണ ീെയേപ്പാെല ചി ീകരിച്ചാൽ േദവീരൂപവും കല്ലിെന്റ വലിപ്പവും
തമ്മിൽ െപാരുത്തമില്ലാതായിത്തീരും.
എന്നാൽ കവിതയുേട സങ്കല് പേലാകത്തിൽ ഈവക െപാരുത്തേക്കെടാ മി 
ല്ല. ലവും സൂക്ഷ് മവും, ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും, മാനുഷികവും അതിമാനുഷികവും
കാവ്യേലാകത്തിൽ പരസ് പരസ് പർദ്ധകൂടാെത ഒ േചർ വിഹരി .
ചി കാരന് ആ േലാകത്തിൽ എത്തിേനാ വാൻേപാലും സാധിക്കില്ല.
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ആദർശവും യാഥാർത്ഥ്യവും

ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ പാശ്ചാത്യസാഹിത്യേലാകത്തിെല മുഖ്യ 
മായ വാദവിഷയം, ആദർശേലാകേമാ യാഥാർത്ഥ്യേലാകേമാ സാഹിത്യത്തിൽ

തിപാദിേക്കണ്ടെത ള്ളതായിരു . ഈ വാദത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യവാദികൾ 
ക്കാണ് ഒടുവിൽ ാബല്യം സിദ്ധിച്ചത്. ര വാദമുഖങ്ങെളയും രഞ്ജിപ്പി 

വാൻ ചിലർ മിക്കാതിരുന്നില്ല. അവരിൽ ാമാണികൻ സിദ്ധ  
ഞ്ച് ചിന്തകനായ ബർഗ്സൺ(Bergson) ആയിരു . ബർഗ്സൺെന്റ കലാസി 
ദ്ധാന്തം പാശ്ചാത്യേലാകെമാ ചരിപ്പി കയും പലഭാഷകളിലും വിവർ 
ത്തനം െചയ്യെപ്പടുകയും െചയ്തി ണ്ട്. മലയാളത്തിലും അത് വിവർത്തനം െച 
േയ്യണ്ടതാവശ്യമാണ്.
’കലയുെട ഉേദ്ദശ്യം എന്താണ്?’ എന്ന േചാദ്യേത്താടുകൂടിയാണ് അേദ്ദഹത്തിെന്റ

തിപാദനമാരംഭി ന്നത്. അനന്തരം സാധാരണമനുഷ്യർ ം കലാകാർന്മാർ 
ം തമ്മിലുള്ള വത്യാസം അേദ്ദഹം ഇ കാരം വിശദീകരി :

”യഥാർത്ഥേലാകത്തിനു ന െട ഇ ിയങ്ങേളാടും േബാധേത്താടും േനരി സം 
പൃക്തമാവുക സാദ്ധ്യമാെണങ്കിൽ, വ ക്കളൂടും നേമ്മാടുതെന്നയും നമു പൂർണ്ണ 
മായും ഐക്യം ാപി വാൻ സാധി െമങ്കിൽ ഒരുപേക്ഷ, കലെകാ േത 
കാവശ്യെമാ മുണ്ടാകയില്ല; അഥവാ നാെമല്ലാവരും കലാകാരന്മാരായിരി ം.
എ െകാെണ്ടന്നാൽ, ന െട ആത്മാവ് കൃതിയുെട രാഗേത്താെടാപ്പം അനു 
സ തമായി വർത്തി െകാണ്ടിരി ം.ഓർമ്മയുെട സഹായേത്താടുകൂടി ന െട
ക കൾ അഭൂതപൂർവ്വമായ ചി ങ്ങെള സ്ഥലത്തിൽ രൂപവൽക്കരിക്കയും കാ 
ലത്തിൽ തിഷ്ഠിക്കയും െച ം. മനുഷ്യരൂപത്തിെന്റ സജീവശിലയിൽ പുരാത 
നശി ങ്ങെളേപ്പാെല സുന്ദരമായ തിമാശകലങ്ങൾ ന െട ക കെള ആകർ 
ഷി ം. ന െട ആത്മാവിെന്റ അന്തരാളത്തിൽ ന െട ആഭ്യന്തരജീവിതത്തി 
െന്റ നിരന്തരസംഗീതം- ചിലേപ്പാൾ ആ ാദേ രിതവും മ ചിലേപ്പാൾ വിഷാ 
ദേദ്യാതകവും, എന്നാൽ സദാ അഭിനവവുമായ സംഗീതം- നാം േക െകാണ്ടി 
രി ം, ഇവെയല്ലാം ന െട ചുറ്റിലും നമ്മിൽതെന്നയുമുണ്ട്. എന്നാൽ അവയി 
െലാരംശെമങ്കിലും നാം കാണുകേയാ േകൾ കേയാ െച ന്നില്ല. കൃതി ം
നമു ം ഇടയ്ക്ക്, എ േവണ്ട ന െട േബാധത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു യവനികയുണ്ട്.
സാധാരണമനുഷ്യെര സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം ഈ യവനിക കട്ടിയുള്ളതും തന്നി 
മിത്തം കാ തടയുന്നതുമാണ്. എന്നാൽ കലാകാരെന്റയും കവിയുെടയും ദൃഷ്ടി 
യിൽ ഈ യവനിക അതിേലാലവും, തന്നിമിത്തം കാ തിബന്ധമാകാത്ത 
തുമാകു . ഏതു ഗന്ധർവ്വനാണ് ഈ യവനിക െന ണ്ടാക്കിയത് ? അനുക 
മ്പേയാ വിേദ്വഷേമാ അങ്ങെന െച വാൻ േ രകമായത് ? നമുക്ക് ആദ്യമായി
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േവണ്ടത് ജീവി കയാണ്. ജീവിക്കണെമങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങേളാടു ബന്ധിപ്പി
ഹിക്കണം. ജീവിതം വൃത്തിയാണ് . വ ക്കളുെട ാേയാഗികവശം മാ ം

സ്വീകരി കയും അവയ്ക്കനുരൂപമായി ത്യാഘതങ്ങളുണ്ടാവുകയും െച കെയ 
ന്നതാണ് ജീവിതം. മ വശങ്ങെളല്ലാം തിേരാഭവി കേയാ അെല്ലങ്കിൽ അ  
ഷ്ടവും അ േദ്ധയവും ആയിത്തീരുകേയാ െചയ്യണം. ഞാൻ േനാ : ഞാൻ
കാണു െവന്നാണ് എെന്റ വിചാരം; ഞാൻ എെന്നത്തെന്ന പരിേശാധി .
എെന്റ ഹൃദയത്തിെന്റ അഗാധതലങ്ങൾ േപാലും ഞാൻ പാരായണം െച െവ 
ന്നാണ് എെന്റ വിചാരം. പെക്ഷ, ബാഹ്യേലാകെത്ത റിച്ച് ഞാൻ കാണുകയും
േകൾ കയും െച ന്നത്, എെന്റ ജീവിതെത്ത നയി വാൻ മാ ം ആവശ്യ 
മുള്ള വ തകൾ എെന്റ ഇ ിയങ്ങൾ തിരെഞ്ഞടുത്തി ള്ളതല്ലാെത മെറ്റാ മ 
ല്ല. എനിക്ക് എെന്നപ്പറ്റി അറിയാവുന്നത് ഉപരി വവവും എെന്റ വൃത്തിെയ
സംബന്ധി ന്നതും മാ മാണ്. എെന്റ ഇ ിയങ്ങളും േബാധവും എനിക്ക് തരു 
ന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റ ാേയാഗികമായ ഒരു വശം മാ മാണ്. എെന്ന 

റി ം ബാഹ്യേലാകെത്ത റി ം അവ എെന്ന ഹിപ്പി ന്നതിൽ, മനുഷ്യ 
ന് ഉപേയാഗമില്ലാത്ത വ്യത്യാസങ്ങൾ അവഗണിക്കെപ്പടുകയും അവനുപേയാഗ 
മുള്ള സാമ്യങ്ങൾ ബലീകരിക്കെപ്പടുകയും െച ം. എെന്റ വൃത്തിെയ നയി 
േക്കണ്ട മാർഗങ്ങൾ അവ എെന്ന ചൂണ്ടിക്കാ . ഈ മാർഗങ്ങൾ മനുഷ്യവർഗം
എനി മുന്പു പല ാവശ്യം സഞ്ചരിച്ചി ള്ളവയാണ്. എെന്റ േയാജനെത്ത
ഉേദ്ദശിച്ച് വ ക്കെള തരം തിരി വച്ചി ണ്ട്. ഈ തരംതിരിക്കലാണ് ഞാൻ
മുഖ്യമായി കാണുന്നത്; വ ക്കളുെട യാഥാര്തമായ വർണ്ണവും ആകൃതിയുമല്ല.
ഇക്കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ മ ജ ക്കെളക്കാൾ വളെര ഉയർന്നിടുണ്ട്; ശരിതെന്ന.
ഒരു േകാലാട്ടിൻകുട്ടിയും ഒരു െചമ്മരിയാട്ടിൻകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു
െചന്നാ േഗാചരമാകനിടയില്ല. ര ം അതിനിരയാണ്. ര ം എളുപ്പത്തിൽ
പിടിക്കാവുന്നതും കടി തി വാൻ രുചിയുമുള്ളവയാണ്. നാമാകെട്ട ഒരു േകാ 
ലാടും െചമ്മരിയാടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണു . എന്നാൽ ഒരു േകാലാടും
മെറ്റാരു േകാലാടും തമ്മിേലാ ഒരു െചമ്മ്മരിയാടും മെറ്റാരു െചമ്മ്മരിയാടും തമ്മി 
േലാ ഉള്ള വ്യത്യാസം നാം കാണു േണ്ടാ? വ ക്കളുെടയും ജ ക്കളുെടയും വ്യ 
ക്തിത്വം ന െട ആവശ്യെത്ത കാര്യമായി ര്ശി ന്നിെല്ലങ്കിൽ നാമത് സാ 
ധാരണ കാണാറില്ല. വ്യക്തിത്വം നാം കാണു െവ തെന്നയിരിക്കെട്ട. ദൃഷ്ടാ 
ന്തമായി നാം ഒരു മനുഷ്യെന മെറ്റാരു മനുഷ്യനിൽനി തിരിച്ചറിയു .. ഇവി 
െടയും ആ മനുഷ്യെന്റ വ്യക്തിത്വമല്ല, എ െവച്ചാൽ ആകൃതിയുെടയും വർണങ്ങ 
ളുെടയും അഭൂതപൂർവമായ സംേയാഗമല്ല ന െട ക കൾ കാണുന്നത്. പിന്നീട്
അയാെള തിരിച്ചറിയത്തക്ക ഒേന്നാ രേണ്ടാ ലക്ഷണങ്ങൾ നാം മനസ്സിലക്കിെയ 
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വേന്നക്കാം; അ മാ ം.
”ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ വ ക്കളുെട യഥാർത്ഥ കൃതിയല്ല നാം കാണുന്നത്. മിക്ക 
വാറും അവയിേലാട്ടിചിരി ന്ന േലബൽെകാണ്ട് നാം തൃപ്തിെപ്പടു . ആവശ്യ 
ത്തിൽനിന്നാണ് ഈ സ്വഭാവം നമു ണ്ടയത്. ഭാഷയുെട സ്വധീനശക്തിെകാ 
ണ്ട് ഈ സ്വഭാവം ഒ കൂടി ബലെപ്പട്ടി ണ്ട്. എ െകാെണ്ടന്നാൽ, പുരുഷനാ 
മങ്ങെളാഴിെക വാ കെളല്ലാം ഓേരാ വർഗെത്തയാണ് കുറി ന്നത്. ഒരു വ  
വിെന്റ സാമാന്യരൂപവും സാധാരണധർമ്മവും മാ ം കുറി ന്ന വാക്ക് ആ വ  
വും നാമും തമ്മിൽ വിലങ്ങടി നിൽ കയും, ആ വാക്കിെന സൃഷ് ടിച്ച ആവശ്യ 
ങ്ങൾ വ വിെന്റ യഥാർത്ഥരൂപം മറച്ചിട്ടിെല്ലങ്കിൽതെന്ന, ആ വാക്ക് അതിെന
നമ്മിൽനി ം മറ കയും െച . ബാഹ്യവ ക്കൾ മാ മല്ല, ന െട മാന 
സികാവസ്ഥകൾേപാലും അവയുെട ആഭ്യന്തരവും വ്യക്തിപരവും അഭൂതപൂർവ്വവു 
മായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് േഗാചരീഭവി ന്നില്ല. നാം േസ്നഹിക്കേയാ കലഹിക്ക 
േയാ െച േമ്പാഴും, നാം സ ഷ്ടേരാ വിഷണ്ണേരാ ആയിരി േമ്പാഴും, അസം 
ഖ്യം ക്ഷണഭംഗുരംമായ വ്യംഗ്യങ്ങേളാടും അഗാധമായ തിധ്വനികേളാടും േചർ 

ന െട സ്വന്തമായിത്തീർന്നി ള്ള ആ വികാരംതെന്നയാേണാ ന െട േബാ 
ധത്തിനു േഗാചരീഭവി ന്നത്? അങ്ങെനെയങ്കിൽ നാെമല്ലാവരും േനാവെലഴു 

കാേരാ കവികേളാ ഗായകന്മാേരാ ആകുമായിരു . എന്നാൽ ന െട മാന 
സികാവസ്ഥയുെട ബാഹ്യ തിഫലനം മാ േമ എ ം സാധാരണ കാണാറു 

. ന െട വികാരങ്ങളുെട വ്യേക്ത്യതരമായ ഭാവം - എല്ലാ മനുഷ്യർ ം എല്ലാ
അവസ്ഥയിലും േയാജിച്ചതായതുെകാണ്ട് സാമാന്യമായി ഭാഷെകാണ്ട് നിർേദ 
ശിക്കെപ്പട്ടി ള്ള ഭാവം - മാ േമ നാം ഹി . ഇങ്ങെന ഓേരാ വ്യ 
ക്തിയിലുമുള്ള യാഥാർത്ഥമായ വ്യക്തിത്വം ന െട ദൃഷ്ടി േഗാചാരമാകുന്നില്ല.
സാമാന്യ സംജ്ഞകളും ചിഹ്നങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു േലാകത്താണ് നാം സഞ്ചരി 

ന്നത്. ജീവിതവ്യ തയിൽ മുഴുകിയും അതിനാൽ ആകൃഷ്ടരായും, വ ക്കൾ 
ം നമു ം ഇടയ്  ള്ള ഒരു മദ്ധ്യേലാകത്തിൽ ജീവി കയാണ് ‘ നാം െച  

ന്നത്. എന്നാൽ അപ്പഴേപ്പാൾ ഏേതാ ഓർമ്മപ്പിശകുെകാെണ്ടന്നേപാെല കൃ 
തി ജീവിവിതവ്യ തയിൽനിന്ന് േവർെപ നി ന്ന ചില വ്യക്തികെള സൃഷ്ടി  

. േവർെപ നി കെയ െവച്ചാൽ മന:പൂർവമായും ചിന്തയുെട ഫലമായും യു 
ക്തിപൂർവമായും േവർെപ നി ക എന്നല്ലർത്ഥം. സ്വാഭാവികമായ ഒരു േവർപാ 
ടാണത്. ഇ ിയങ്ങളുെടയും േബാധത്തിെന്റയും ഘടനയിൽത്തെന്ന നിക്ഷിപ്ത 
മായ ഒരു നിസ്സംഗതയാണ് ‘ അത്. അങ്ങെനയുള്ള ഒരാൾ കാണുകയും േകൾ  
കയും ചിന്തി കയും െച ന്നത് അഭൂതപൂർവമായ ഒരു രീതിയിലാണ് ‘. ഈ നി 
സ്സംഗത പരിപൂർണ്ണമാെണങ്കിൽ, മേനാവ്യാപാരങ്ങളിേലാ ഇ ിയവ്യാപാരങ്ങ 
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ളിേലാ ജീവിതേത്താട് യാെതാരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ആത്മാവ് നിലെകാ കയാ 
െണങ്കിൽ, േലാകത്തിൽ ഇേതവെര ത്യക്ഷെപ്പടാത്തവിധത്തിലുള്ള ഒരു കലാ 
കരെന്റ ആത്മാവായിരി ം അത്. ആ ആത്മാവ് എല്ലാ കലകളിലും ഒേരസമയ 
ത്ത് ാവീണ്യം സമ്പാദി ം; അഥവാ എല്ലാ കലകെളയും അത് ഒന്നിൽ ലയി 
പ്പി ം. എല്ലാ വ ക്കെളയും അതാതിെന്റ തനിനിറത്തിൽ അത് കാണും. ബാ 
ഹ്യേലാകത്തിെല ആകൃതികളും നിറങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും മാ മല്ല, ആഭ്യന്തരജീ 
വിതത്തിെല ഏറ്റവും സൂക്ഷ്  മമായ ചലനം േപാലും അതിനു േഗാചരമായിരി ം.
പെക്ഷ, ഇങ്ങെനെയാരാത്മാവിെന സൃഷ്ടിക്കണെമ കൃതിേയാടാവശ്യെപ്പടു 
ന്നത് അതിേമാഹമാണ് ‘. കലാകാരന്മാരായി സൃഷ്ടിക്കെപ്പട്ടി ള്ള ആളുകൾ  
േപാലും ഒരു വശത്തിൽ മാ േമ (അതും ആകസ്മികമായി മാ ം ) യാഥാർത്ഥ്യ 
െത്ത മറ ന്ന തിരശ്ശീലെയ കൃതി നീക്കിയി . ഒരു മാർഗ്ഗത്തിൽ മാ േമ
മേനാവ്യാപാരങ്ങെള ആവശ്യേത്താടു ബന്ധിപ്പി വാൻ കൃതി മറ േപായി 

. ഓേരാ വർഗ്ഗവും ഓേരാ ഇ ിയത്തിന്നനുരൂപമായതുെകാണ്ട് ഏെതങ്കിലു 
െമാരി ിയംവഴി മാ മാണ് ‘ കലാകാരൻ കലേയാട് ബന്ധെപ്പട്ടിരി ന്നത്.
ഇതുെകാണ്ടാണ് ‘ ഭിന്ന കലകളുണ്ടായത്. ഇതുെകാ തെന്നയാണ് ‘ േത്യക 
വാസനകളുണ്ടായതും.”
ഒ കൂടി ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ കലാകാരൻ ഒര തസൃഷ്ടിയാണ് ‘, ഒരു യാദൃശ്ഛി 
കവ്യക്തിയാണ് ‘, കൃതിയുെട ഓർമ്മപ്പിശകാണ് ‘, യാഥാർത്ഥ്യെത്ത മൂടുപടംകൂ 
ടാെത കാണുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടിയാണ് ‘. അയാൾ എേപ്പാൾ, എവിെട, ഏതുരൂ 
പത്തിൽ ആവിർഭവി െമ ള്ളതിന് ‘ യാെതാരു വ്യവസ്ഥയുമിെല്ലന്നാണേല്ലാ
ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൽനി വ്യക്തമാവുന്നത്. എന്നാൽ കലാചരി ം േനാക്കി 
യാൽ , ചില േത്യക കാലങ്ങളിൽ , സമുദായത്തിെന്റ ചില ഉത്കൃഷ്ടദശക 
ളിൽ , കലാകാരന്മാർ ആവിർഭവി ന്നത് ആകസ്മികമാെണ വരുേമാ? ീ 
സിൽ െപരി സിെന്റ കാലത്ത്, ഇന്ത്യയിൽ ഗുപ്തരാജാക്കന്മാരുെട കാലത്ത്, േറാ 
മിൽ അഗസ്റ്റസ്സിെന്റ കാലത്ത്, ാൻസിൽ ലൂയി പതിന്നാലാമെന്റ കാലത്ത്,
ഇം ണ്ടിൽ എലിസബത്തിേന്റയും വിേക്ടാറിയാ രാജ്ഞിയുേടയും കാലങ്ങളിൽ,
കലാസൃഷ്ടികൾ ബഹുലമായി കാണുന്നതുെകാണ്ട്, കലയും സമുദായവും തമ്മിൽ
എേന്താ ബന്ധമുെണ്ട വരു . പേക്ഷ, ബർഗ്സൺെന്റ ദൃഷ്ടിയിൽ കലയുെട
സാമൂഹ്യേചാദനം എ െപടുന്നില്ല. തന്നിമിത്തം അേദ്ദഹത്തിെന്റ സിദ്ധാന്തം
അപൂർണ്ണമാണ്.
വിവിധകലകെള റിച്ച് അേദ്ദഹം തിപാദി ന്നതി കാരമാണ്: ”ഒരു കലാ 
കാരൻ ആകൃതിയിലും വർണ്ണത്തിലും ദ്ധപതി . വർണെത്ത വർണ്ണത്തി 
നായി മാ വും ആകൃതിെയ ആകൃതിക്കായി മാ വുമാണ് അയാൾ േസ്നഹി  
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ന്നത്. തനി േവണ്ടിയല്ല, അവ േവണ്ടിയാണ് അയാൾ അവെയ ഹി ന്ന 
ത്. അവയുെട ആകൃതിയിലും കൃതിയിലുംകൂടി ത്യക്ഷെപ്പടുന്ന ആഭ്യന്തരജീ 
വിതം അയാൾ കാണു . അയാൾ കാണുന്നത് അ ാ മായി നമു ം ദൃഷ്ടവ്യമാ 
കു . ആദ്യം നമുക്കത് അസാധ്യമായി േതാന്നിേയക്കാെമങ്കിലും േമണ അത്
ന െട േബാധത്തിൽ പതിയു . ന െടയും യാഥാർത്ഥ്യത്തിെന്റയും ഇടയ്ക്ക് വി 
ലങ്ങടി നിൽ ന്ന വ്യാേമാഹങ്ങൾ കുറ േനർേത്തെക്കങ്കിലും അയാൾ അക 
റ്റി നിർ . ഇങ്ങെന കൃതിയുെട യഥാർത്ഥരൂപം ത്യക്ഷെപ്പടുകെയന്ന
കലയുെട പരേമാേദ്ദശ്യം അയാൾ നിർവ്വഹി . മ ചിലർ തങ്ങളിേല ത 
െന്ന ചുഴിഞ്ഞിറ . ഒരു വികാരത്തിെന്റ ബാഹ്യവും ദൃശ്യവുമായ ചിഹ്നങ്ങളാ 
യി ഗണിക്കെപ്പടുന്ന അേനകം ഗൽഭങ്ങളായ ആംഗ്യങ്ങൾ ള്ളിൽ- വ്യക്തി 
പരമായ മാനസികഭാവെത്ത ഒേരസമയ കാണി കയും മറ കയും െച  
ന്ന സാധാരണവും സാേങ്കതികവുമായ കടനങ്ങൾ ള്ളിൽ- സൂക്ഷ്മമായി നി 
ലെകാ ന്ന ആ വികാരെത്ത, അതിെന്റ പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽ, അവർ
കെണ്ട . ഇ കാരം െച വാൻ നേമ്മയും േ രിപ്പി ന്നതിനായി അവർ
കണ്ടതിെന്റ ഒരംശം അവർ നമു ം കാണി തരു . പദങ്ങെള ആേരാഹണാ 
വേരാഹണ മത്തിൽ നിരത്തിവ ം, അവെയ സംഘടിപ്പി സജീവമാക്കിയും
ഭാഷെകാണ്ട് ഉേദ്ദശിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭാവങ്ങൾ അവർ നമു കാണി തരിക 
േയാ വ്യഞ്ജിപ്പി കേയാ െച ; ഇനിയും ചിലരാകെട്ട കുേറകൂടി അഗാധമായ
ഒരു ഗർത്തത്തിേല ചുഴിഞ്ഞിറ . സുഖദുഃഖങ്ങെള ഒരുപേക്ഷ, ഭാഷയിൽ

കാശിപ്പി വാൻ കഴിേഞ്ഞക്കാം. എന്നാൽ, സുഖദുഃഖങ്ങൾക്കതീതമായി, ഭാ 
ഷേയാടു യാെതാരു സാധർമ്മ്യവുമില്ലാത്ത എേന്താ ഒന്ന് അവർ ഹി . മനു 
ഷ്യെന്റ ഏറ്റവും ഗാഢമായ വികാരങ്ങേളക്കാൾ അവേനാടു ബന്ധെപ്പട്ടിരി ന്ന
ജീവിതത്തിെന്റ മൗലികഗീതമാണത്. അവെന്റ ആ ാദത്തിെന്റയും ൈനരാ 
ശ്യത്തിെന്റയും അവെന്റ ത്യാശയുെടയും വിഷാദത്തിെന്റയും, ൈനരാശ്യത്തി 
െന്റയും സജീവനിയമമായി വർത്തി ന്നതും ഓേരാ വ്യക്തിയിലും ഭിന്നഭിന്നമാ 
യി നിലെകാ ന്നതുമായ ഒന്നാണത്. ഈ സംഗീതെത്ത വിേമാചി െകാണ്ട്
അവർ അതിെന ന െട ദ്ധയ്ക്ക് വിഷയീഭവിപ്പി . വഴിേപാകർ ഒരു നൃ 
ത്തം കണ്ട് അതിൽ സംബന്ധി വാൻ േ രിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതുേപാെല ആ സം 
ഗീതത്തിൽ ലയി വാൻ അവർ നെമ്മ നിർബന്ധി .
ചി െമഴുത്ത് സാഹിത്യം എന്നിവേയക്കൾ സംഗീതത്തിനാണ് കൂടുതൽ അവ 
ഗാഹം ബർഗ്സൺ ക ി ന്നത്. ഉപകരണത്തിെന്റ ല സൂക്ഷ്മതകളനുസ 
രിച്ച് സംഗീതത്തിന് ഥമസ്ഥാനം െഹഗൽ (Hegal) എന്ന ജർമ്മൻ ചിന്തകൻ
നൽകിയി ണ്ട്. എന്നാൽ, ഭാവ രണത്തിലും സംഗീതത്തിനുതെന്നയാണ് ാ 
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ഥമ്യെമ ബർഗ്സൺ സൂചിപ്പി . ഇത് എ ക സ്വീകാര്യമാെണന്ന്
ആേലാചിേക്കണ്ടതാണ്. സംഗീതത്തിെന്റ വ്യാപാരരംഗമായ ശബ് ദേലാകേമാ,
സാഹിത്യത്തിെന്റ വ്യാപാരരംഗമായ ശബ് ദാർത്ഥേലാകേമാ ഏതാണ് ജീവിത 
മർമ്മെത്ത ർശി ന്നത്? സാഹിത്യം ശബ്ദത്തിൽനിന്ന് അഭിന്നമാെണങ്കി 
ലും അതിെന്റ മാനസികാംശം ഇ ിയങ്ങൾക്കതീതമായ ആഭ്യന്തരജീവിതത്തി 
െന്റ തിദ്ധ്വനിയാെണ സമ്മതിക്കണം. ഈ ജീവെന്റ ജീവൻ സംഗീതത്തി 
ലുണ്ടാവുക സാദ്ധ്യമാേണാ?
കലകെള ഇ കാരം വിേവചിച്ചതിനുേശഷം അവയുെട സാമാേന്യാേദ്ദശ്യം
എന്താെണ ബർഗ്സൺ സമർത്ഥി : ”ഇങ്ങെന ചി െമഴുത്ത്, ശി  
കല, കവിത, സംഗീതം മുതലായ സുകുമാരകലകൾക്ക് ഒേരെയാരുേദ്ദശ്യമാണു 
ള്ളത്. യാഥാർത്ഥ്യെത്ത നമ്മിൽനി മറ ന്ന ാേയാഗികചിഹ്നങ്ങളും, സേങ്ക 
തികവും സാമൂഹ്യവുമായ സാമാന്യാശയങ്ങളും വിപാടനംെചയ്ത് യാഥാർത്ഥ്യ 
െത്ത അഭിമുഖീകരി വാൻ നെമ്മ നിർബന്ധി കെയന്നതാണ് എല്ലാ കല 
കളുെടയും ലക്ഷ്യം. യാഥാർത്ഥ്യവും ആദർശവും തമ്മിലുള വിവാദം, കലയുെട
ഉേദ്ദശ്യെത്ത റി ള്ള െതറ്റിദ്ധാരണയിൽനിന്നാണ് പുറെപ്പട്ടി ള്ളത്. യാഥാർ 
ത്ഥ്യത്തിെന്റ സ്വച്ഛവും സമ്യ മായ വീക്ഷണമാണ് കല. പേക്ഷ, ഇങ്ങെനയുള
ഒരു വീക്ഷണം സാധിത ായമാകണെമങ്കിൽ, ാേയാഗികസേങ്കതങ്ങളിൽ നി 

മുക്തിേനടുകയും, ഇ ിയങ്ങളും േബാധവും ആഭ്യന്തരവും ഏകാ വുമായ ഒരു
നിഷ്പക്ഷാവസ്ഥെയ ാപി കയും െചേയ്യണ്ടിയിരി . ഈ നിഷ്പക്ഷതയാ 
ണ് ആദർശവാദം. ആദർശം ആത്മാവിലും യാഥാർത്ഥ്യം കലാവ വിലുമാണ്.
ആദർശംെകാ മാ േമ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യെത്ത ർശി വാൻ സാധി ക 
യു . ഇങ്ങെന പറയുന്നതു വാ കൾെകാ ള്ള കസർത്തല്ല, പച്ചപ്പരമാർത്ഥം
മാ മാണ്.”
ബർഗ്സൺ ഉന്നയിച്ചിരി ന്ന വാദം അേതപടി സ്വീകരി വാൻ യാസമാ 
ണ്. അതിൽ പല േപാരായ് മകളുമുണ്ട്. എന്നാലും അതിെല ചില ഭാഗങ്ങൾ
കലാപരമായി ചിന്തി ന്നവർക്ക് സുസമ്മതമാകാതിരി കയില്ല.
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