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ഈജിപ്ത് 

ക്ലിേയാപാട്ര

തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ
സൂയസ് േതാടിെനപ്പ�
റ്റി േകട്ടിരിക്കും. ആഫ്രി�
ക്കേയയും ഏഷ്യേയ�
യും തമ്മിൽ േവർതി�
രിക്കുന്ന ഒരു േതാടാ�
ണതു്. െമഡിറ്റേറനി�
യൻ കടലിൽനിന്നു
കപ്പലുകൾക്കു െച�
ങ്കടലിേലക്കു കടന്നു്
ഇന്ത്യയിെലത്തുവാൻ�
േവണ്ടി മനുഷ്യർ െവ�

ട്ടിയുണ്ടാക്കിയതാണു് സൂയസ് േതാടു്. ഈ േതാടി�
െന്റ പടിഞ്ഞാറുവശത്തു് ഒരു രാജ്യമുണ്ടു്, ഈജിപ്ത്.
േലാകത്തിെല ഏറ്റവും വലിയ നദികളിെലാന്നായ
ൈനൽനദി അതിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽക്കൂടിയാണു് ഒഴു�
കുന്നെതങ്കിലും ഈജിപ്ത് രാജ്യത്തിെന്റ ചുറ്റും മരുഭു�
മികളാണു്. പ്രാചീനകാലത്തും അങ്ങെനതെന്നയാ�
യിരുന്നു. അേനകവർഗ്ഗങ്ങൾ അവിെട പാർത്തിട്ടു�
ണ്ടു്. അേനകരാജവംശങ്ങൾ അതു ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േഷ�
ക്സ്പിയറുെട നാടകത്തിൽ കാണുന്ന ക്ലിേയാപാ�
ട്രയാണു് പുരാതന ഈജിപ്തിെന്റ അവസാനെത്ത
രാജ്ഞി. അവർ ക്രിസ്തുവിനു് അമ്പതുവർഷംമുമ്പു മരി�
ച്ചു. പേക്ഷ, കഥയവിെടയല്ല തുടങ്ങുന്നതു്; അതിനും
വളെര മുമ്പാണു്. ഈജിപ്തിെന്റ ചരിത്രത്തിനു മുപ്പ�
തിനായിരം വർഷം പഴക്കമുണ്ടു്.

മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു് ഒരു രാജ്യത്തു്
എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്നെതങ്ങെന,
എന്നു നിങ്ങൾ അത്ഭുതെപ്പേട്ടക്കാം. അതു വളെര
വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യംതെന്ന. സംശയമില്ല. അതു�
െകാണ്ടു നമുക്കതും അറിയണം.

ശിലാേരഖ
പതിെനട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രഞ്ചുപട്ടാളത്തിെല േസ�
നാനായകനായിരുന്ന െനേപ്പാളിയൻ ഒരു ൈസ�
ന്യവുമായി ഈജിപ്തിെലത്തി. പഴയ തലസ്ഥാന�
മായ അലക്സാൻഡ്രിയായിൽ താവളമടിച്ചു.

െനേപ്പാളിയൻ

അവിെടനിന്നു് ഇന്ത്യ�
യിെലത്തി ബ്രിട്ടീഷു�
കാെര ഓടിച്ചു്, ഇന്ത്യ
പിടിച്ചടക്കുകയായിരു�
ന്നു അേദ്ദഹത്തിെന്റ
പരിപാടി. പേക്ഷ,
ഈജിപ്തിൽെവച്ചുത�
െന്ന യുദ്ധത്തിൽ േതാ�
റ്റതുെകാണ്ടു െനേപ്പാ�
ളിയനു നാട്ടിേലക്കു തിരിച്ചുേപാേകണ്ടിവന്നു. അങ്ങ�
െന പരാജയെപ്പട്ട ആ പദ്ധതിയിൽനിന്നു സുപ്ര�
ധാനമായ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. െനേപ്പാളിയനു
ബ്രൂസാർഡ് എന്നു േപരായി ഒരു ഉേദ്യാഗസ്ഥനു�
ണ്ടായിരുന്നു. അലക്സാൻഡ്രിയായ്ക്കു് അടുത്തുള്ള
ഒരു േകാട്ടയിലാണു് അയാൾ വാസമുറപ്പിച്ചിരുന്ന�
തു്. േജാലിെയാന്നുമില്ലാത്ത അവസരങ്ങളിൽ അടു�
ത്തുള്ള ൈനൽനദിയുെട തീരങ്ങളിൽ സുലഭമായി�
ക്കണ്ട പ്രാചീനാവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടു നടക്കുകയാ�
യിരുന്നു ബ്രൂസാർഡിെന്റ പതിവു്. ഇടിഞ്ഞുെപാളി�
ഞ്ഞ േക്ഷത്രങ്ങളുെടയും െകാട്ടാരങ്ങളുെടയും അവ�
ശിഷ്ടങ്ങൾെകാണ്ടു് ആ ഭാഗെമല്ലാം നിറഞ്ഞിരുന്നു.
അവയിൽ പലതിലും ശിലാേരഖകളും ഉണ്ടായിരു�
ന്നു. പേക്ഷ, പണ്ടെത്ത ഈജിപ്ഷ്യൻഭാഷ ആർ�
ക്കും വായിക്കാനറിഞ്ഞു കൂടാതിരുന്നതുെകാണ്ടു്
ആരും അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അങ്ങെനയിരിെക്കയാ�
ണു് ഒരു ശിലാേരഖ ബ്രൂസാർഡിെന്റ കണ്ണിൽെപ�
ട്ടതു്. അതിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻഭാഷയ്ക്കു പുറേമ ഗ്രീക്കു�
ഭാഷയിലുള്ള എഴുത്തുമുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടു ഭാഷക�
ളിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നതു് ഒേര കാര്യമാെണങ്കിൽ
ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭാഷയുെട താേക്കാൽ അതിൽനി�
ന്നു കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നു ബ്രൂസാർഡ് മനസ്സിലാ�
ക്കി. പേക്ഷ, യുദ്ധത്തിൽ േതാറ്റു് െപെട്ടന്നു ഫ്രഞ്ചു�
കാർക്കു സ്ഥലംവിേടണ്ടിവന്നതുെകാണ്ടു് ബ്രൂസാർ�
ഡിനു് ആ ശിലാേരഖ െകാണ്ടുേപാകാൻ കഴിഞ്ഞി�
ല്ല. ഭാഗ്യവശാൽ വിജയികളായ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ആ
കല്ലും െപാക്കിെയടുത്തു് ഇംഗ്ലണ്ടിേലക്കു െകാണ്ടു�
േപായി. ഈജിപ്തിെന്റ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുവാൻ
മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിനു് ആദ്യമായി ലഭിച്ച തുമ്പാണു് ആ
കല്ലിൻകഷ്ണം.

േടാളമി അഞ്ചാമൻ

പേക്ഷ, ആ ലിഖിതം
വായിെച്ചടുക്കുവാൻ മു�
പ്പതുവർഷെത്ത താമ�
സം േവണ്ടിവന്നു. ജീ�
വിതം മുഴുവനും ഈജി�
പ്തിെനപറ്റി പഠിക്കു�
വാൻ ഉഴിഞ്ഞുെവച്ച
ഷാബില്ലൻ എെന്നാ�
രാളാണു് അതു വായി�

ച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതു്. ആ കല്ലിലുണ്ടായിരുന്നതു
േടാളമി അഞ്ചാമൻ എന്ന രാജാവിെന്റയും അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ രാജ്ഞി ക്ലിേയാപാട്രയുെടയും കഥയാ�
ണു് മുമ്പുപറഞ്ഞ ക്ലിേയാപാട്രായുെട അമ്മൂമ്മയാ�
ണു് ഈ രാജ്ഞി. ഈജിപ്തുകാരുെട പ്രാചീനഭാഷ�
യിെല അക്ഷരങ്ങളും മറ്റും മനസ്സിലായതിനുേശഷം
അേനകം ഗേവഷകന്മാർ പഠനം നടത്തി വളെര�
േയെറ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങെനയാണു
നമുക്കിന്നു് ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരെത്തപ്പറ്റി ചില
കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നതു്.

ഭക്ഷ്യാേന്വഷണം
മനുഷ്യചരിത്രത്തിെന്റ അടിസ്ഥാനമാണു ഭക്ഷണം
േതടൽ. ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു ഭക്ഷണത്തിനു ക്ഷാ�
മം േനരിട്ടാൽ മനുഷ്യൻ മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ േതടിേപ്പാ�
കും. സുഭിക്ഷതയുള്ള പ്രേദശങ്ങളിൽ അവൻ സ്ഥി�
രവാസമുറപ്പിക്കും. ൈനൽനദിയുെട ഇരുകരകളി�
ലുമുള്ള പ്രേദശം ഫലഭൂയിഷ്ഠമാെണന്നു പ്രസിദ്ധ�
മായിരുന്നു. സുലഭമായി കിട്ടുന്ന െവള്ളത്തിനുപുറ�
െമ പതിവായി ഉണ്ടാകുന്ന െവള്ളെപ്പാക്കത്തിൽ�
നിന്നടിഞ്ഞുകൂടുന്ന എക്കൽ ആ നാടിെന ഒന്നാം�
തരം കൃഷിസ്ഥലമാക്കി. നദിയിലാെണങ്കിൽ ധാ�
രാളം മത്സ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിെനല്ലാം പുറെമ
രാജ്യത്തിനു ചുറ്റും കെണ്ണത്താത്ത മരുഭൂമികളായി�
രുന്നതുെകാണ്ടു് അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന അക്രമിവർഗ്ഗ�
ങ്ങൾക്കു് അവിെടവന്നു െകാള്ളെചയ്തു തിരിച്ചുേപാ�
കാനും അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. െവള്ളെപ്പാക്ക�
ക്കാലത്തു വിശാലമായ ൈനൽനദിയിൽ കാണുന്ന
ദ്വീപുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുെട കാര്യം പ്രേത്യകി�
ച്ചും സുരക്ഷിതമായിരുന്നു. ഈ സൗകര്യങ്ങൾ മന�
സ്സിലാക്കിയ അേനകവർഗ്ഗങ്ങൾ ക്രേമണ ഈജി�
പ്തിേലക്കു സംക്രമിച്ചു. ആഫ്രിക്കൻ വനങ്ങളിൽനി�
ന്നു ചുരുണ്ട തലമുടിയും തടിച്ച ചുണ്ടുമുള്ള ഒരു വർ�
ഗ്ഗം ഈജിപ്തിെലത്തി. ഏഷ്യയിൽനിന്നു മഞ്ഞ നിറ�
മുള്ള ഒരു വർഗ്ഗം വന്നു. അങ്ങെന പല കൂട്ടരും പല
ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നുവന്നു വാസമുറപ്പിച്ചു. അവെരല്ലാം
തമ്മിൽ എേപ്പാഴും സമരം െചയ്തിരുന്നു. അേതസ�
മയംതെന്ന അവർ ഇഷ്ടികയുണ്ടാക്കുകയും വീടുപ�
ണിയുകയും െചയ്തു. കാലക്രമത്തിൽ ൈനൽതീര�
ത്തു് അേനകം ഗ്രാമങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നു. മത്സരം
ക്രേമണ ഒതുങ്ങി. എല്ലാവരും േചർന്നു് വർഗ്ഗമായി
പരിണമിച്ചു. നാട്ടിെല സമൃദ്ധി എല്ലാവേരയും സംതൃ�
പ്തരാക്കുന്ന വിധത്തിലായിരുന്നതുെകാണ്ടു് അവരു�
െട െപരുമാറ്റത്തിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചു.
അവർ ഹൃദയാലുക്കളായിത്തീർന്നു. ക്രൂരമായ പ്രവൃ�
ത്തികൾ അപൂർവ്വമായി. പരിമിതമായ പ്രയത്നം മാ�
ത്രം മതിയായിരുന്നതുെകാണ്ടു് അലസത വർദ്ധിച്ചു.
പകൽ കുറച്ചു സമയം അവർ കൃഷിപ്പണിെചയ്യും. മി�
ച്ചമുള്ള സമയം അവർ ഓേരാ വിേനാദത്തിനായി
െചലവാക്കും. അങ്ങെന അവർ സേന്താഷമായി
കഴിഞ്ഞുവന്നു.

ഈശ്വരന്മാർ

ഓസീറിസ്

പേക്ഷ, പ്രകൃതിശ�
ക്തികെളക്കുറിച്ചുള്ള
ആശങ്കയും ഭയവും
അവെര വിട്ടുമാറിയി�
രുന്നില്ല. കല്ലും മരവും
ഈശ്വരനായി സങ്കൽ�
പിച്ചു് ആരാധിക്കുന്ന
സമ്പ്രദായം അവിെട
സാധാരണമായിരു�
ന്നു. അതിനും പുറെമ
മെറ്റാരു പ്രേത്യകത�

കൂടി കാണാനുണ്ടു്. മരണേത്താടുകൂടി ജീവിതമവ�
സാനിക്കുന്ന കാര്യം ഈജിപ്തുകാർക്കു് ഇഷ്ടമായില്ല.
മരണാനന്തരം ഒരു നിത്യജീവിതമുെണ്ടന്നും േലാക
ജീവിതം േകവലം ഒരു പീഠിക മാത്രമാെണന്നും
അവർ വിശ്വസിച്ചു. അങ്ങെനയാണു മരിച്ചവെര
ആരാധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഈജിപ്തിൽ ആരംഭിച്ച�
തു്. ഓേരാ ഗ്രാമത്തിനും അതിെന്റ സ്വന്തം ഈശ്വ�
രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. മരെക്കാമ്പുകളിലും വിചിത്രാ�
കൃതിയിലുള്ള കല്ലുകളിലുെമാെക്കയാണവയുെട വാ�
സം എന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം. പുഷ്പങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യ�
സാധനങ്ങൾ മുതലായവ അവയ്ക്കു നിേവദിക്കുകയും
പതിവായിരുന്നു. യുദ്ധങ്ങളുണ്ടാകുേമ്പാൾ ഓേരാ
ഗ്രാമക്കാരും അവരുെട ഈശ്വരെന കൂെട െകാണ്ടു�
േപാകും. ഇങ്ങെന എണ്ണമറ്റ േദവതകൾ ഉണ്ടായി�
രുന്നിട്ടും ഈജിപ്തുകാർക്കു തൃപ്തിയായില്ല. ചില മുഖ്യ�
ൈദവങ്ങൾ േവണെമന്നു് അവർക്കു േതാന്നി. പ്രകൃ�
ത്യാരാധനയുെട കുെറക്കൂടി വിശാലമായ രൂപങ്ങൾ
അവിെട നിലവിൽവന്നു. സൂര്യൻ, ൈനൽനദി, ഇടി�
െവട്ടു്, മിന്നൽപ്പിണർ, ചന്ദ്രൻ മുതലായവ നാട്ടിനു
െപാതുവായ ൈദവങ്ങളായിത്തിർന്നു. ഈശ്വരെന�
ക്കുറിച്ചു് അവർക്കുള്ള േബാധം െവറും ഭയത്തിൽ നി�
ന്നു നന്മേയാടുള്ള ഭക്തിയായി ഉയർന്നുെവന്നു് അവ�
രുെടയിടയിൽ അക്കാലത്തു പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഒരു
കഥ െതളിയിക്കുന്നുണ്ടു്. കഥയിതാണു്:

ഒസീറിസ്, അനുബിസ്, േഹാറസ് എന്നീ േദവന്മാർ.
േഹാെറംെഹബിെന്റ ശവകുടീരത്തിെല ചുമർചിത്രം.

“പണ്ടുപണ്ടു് ഓസീറിസ് എെന്നാരു രാജാവു് ൈനൽ�
താഴ്  വര ഭരിച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹം ഒരു പുരുേഷാത്ത�
മനായിരുന്നു. അേദ്ദഹമാണു് പ്രജകെള നിലമുഴു�
വാൻ പഠിപ്പിച്ചതു്. നീതിയും ന്യായവും തികഞ്ഞ
അേനകം നിയമങ്ങൾ അേദ്ദഹമുണ്ടാക്കി. അേദ്ദ�
ഹത്തിനു െസത്തു് എന്നു േപരായ ഒരനുജനുണ്ടാ�
യിരുന്നു. െസത്തു് ദുഷ്ടനാണു്. അയാൾക്കു് ഓസീ�
റിസിേനാടു ശക്തിയായ അസൂയയുണ്ടു്. ഒരുദിവ�
സം െസത്തു് ഓസീറിസിെന വിരുന്നിനു ക്ഷണിച്ചു.
വിരുന്നിനുേശഷം െസത്തു് ഓസീറിസിെന വിചി�
ത്രമായ ഒരു ശവെപ്പട്ടി കാണിച്ചു. അതിൽ കിടന്നു
േനാക്കിയാൽ അതിെന്റ സവിേശഷതകൾ അറി�
യാൻ സാധിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു് ഓസീറിസിെന
അതിൽ കിടക്കാൻ െസത്തു് േപ്രരിപ്പിച്ചു. ഓസീറി�
സ് അതിൽ കിടന്ന ഉടെന െസത്തു് അതു ൈനൽ�
നദിയിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു. വിവരമറിഞ്ഞു് ഓസീ�
റിസിെന്റ ഭാര്യ ഐസിസ് ൈനൽ തീരത്തിൽെച�
ന്നു കാത്തുനിന്നു. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞു് ൈനൽനദി െപട്ടി
കരയ്ക്കടുപ്പിച്ചു. െപട്ടിെയടുത്തു െകാട്ടാരത്തിൽെവച്ചി�
ട്ടു് ഐസിസ് തെന്റ പുത്രൻ േഹാറസിെന അേന്വ�
ഷിച്ചുേപായി. േഹാറസ് മെറ്റാരു രാജ്യം ഭരിക്കുക�
യായിരുന്നു. ഐസിസ് േപായ ഉടെന െസത്തു് െപ�
ട്ടി തുറന്നു് ഓസീറിസിെന്റ ശരീരം പതിനാലു കഷ്ണ�
മാക്കി മുറിച്ചു. ഐസിസ് തിരിച്ചുവന്നേപ്പാൾ അതു
കണ്ടു. അവർ ആ പതിനാലു കഷ്ണങ്ങളും കൂട്ടിത്ത�
യ്ച്ചു. അേപ്പാൾ ഓസീറിസിനു ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടി.
അന്നു മുതൽ ഓസീറിസ് ചിരകാലം പാതാള രാജാ�
വായിരിക്കുന്നു. െസത്തു് രക്ഷെപ്പടാൻ ശ്രമിെച്ചങ്കി�
ലും േഹാറസ് അയാെള പിടികൂടി വധിച്ചു.”

റായും അമുനും, റാംെസസ് നാലാമെന്റ
ശവകുടീരത്തിൽ നിന്നു്.

ഈശ്വരന്മാെരക്കുറിച്ചു് ഈജിപ്തുകാർക്കുണ്ടായിരു�
ന്ന മെറ്റാരു കഥ ഇതാണു്: “റാ എന്ന ൈദവം േലാ�
കം സൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞു് അതു സ്വയം ഭരിച്ചുെകാണ്ടി�
രുന്നു. അങ്ങെനയിരിെക്കയാണു് മനുഷ്യൻ മര്യാ�
ദവിട്ടു െപരുമാറുവാൻ തുടങ്ങിയതു്. റാ അതുകണ്ടു്
േക്ഷാഭിച്ചു് ഭരണാധികാരം തെന്റ മക്കളായ ഫറ�
േവാമാർക്കു വിട്ടുെകാടുത്തു് ആകാശത്തിേലക്കു തി�
രിച്ചുേപായി. എല്ലാ ദിവസവും റാ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന
ഒരു വഞ്ചിയിൽ കയറി ആകാശത്തിൽക്കൂടി േവട്ട�
യാടും. അന്ധകാരത്തിെന്റ പിശാചിെനയാണു് േവ�
ട്ടയാടുന്നതു്. എല്ലാദിവസവും ൈവകുേന്നരം വഞ്ചി
പാതാളത്തിെലത്തും. അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ പി�
െന്നയും ആകാശത്തിേലക്കു വരികയും െചയ്യും.”
ഈ കഥയനുസരിച്ചാണു് ഫറേവാ രാജാക്കന്മാർ
സൂര്യവംശരാെണന്നവകാശെപ്പട്ടതു്.

ഇതുകൂടാെത മറ്റുപല േദവന്മാരും ഈജിപ്തുകാർക്കു�
ണ്ടായിരുന്നു. മറ്റുപല കർഷക ജനതകൾക്കുള്ളതു�
േപാെലയായിരുന്നു അവരുെടയും വിശ്വാസങ്ങൾ.
ഈജിപ്തുകാരുെട ജീവിതമാർഗ്ഗം കൃഷിയായിരുന്നു.
കിട്ടിയ സ്ഥലങ്ങെളല്ലാം അവർ കൃഷിെചയ്തു. േഗാത�
മ്പും മുന്തിരിയും മറ്റുമായിരുന്നു പ്രധാനകാർഷിേകാ�
ല്പന്നങ്ങൾ. മണ്ണുെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഇഷ്ടികകൾ
ഉപേയാഗിച്ചു വീടുപണിയാൻ അവർ പഠിച്ചു. വീടു�
കളുെട അകം സാധാരണയായി വളെര ഉഷ്ണം കുറ�
ഞ്ഞിരിക്കും. മുകളിലുള്ള മച്ചിൽ ഇരുന്നു് കാറ്റുെകാ�
ള്ളുന്ന സമ്പ്രദായവും അന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഭിത്തിക�
ളിൽ അവർ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കും. വീട്ടുസാമാനങ്ങൾ
ഭംഗിയായി ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്കറിയാമായിരുന്നു.
വീട്ടിനുചുറ്റും പച്ചക്കറിേത്താട്ടങ്ങളും മുന്തിരിേത്താട്ട�
ങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും. താമരക്കുളങ്ങളിൽ മത്സ്യം
വളർത്തിയിരുന്നു. ഇത്തരം കുളങ്ങളുെട കരയിൽ
പാപ്പിറസ് എന്നുപറയുന്ന ഓടെച്ചടികൾ വളർന്നി�
രുന്നു (ഇതിൽ നിന്നാണു കടലാസുണ്ടാക്കിയിരു�
ന്നതു് ). കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കു കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന
സമ്പ്രദായംേപാലും അന്നെത്ത ഈജിപ്തുകാർക്കറി�
യാമായിരുന്നു.

വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ
കൃഷിക്കു പുറെമ ഈജിപ്തുകാർ ചിലതരം ജന്തു�
ക്കെള ഇണക്കി വളർത്താൻ പഠിച്ചു. കന്നുകാലി,
കഴുത, ആടു്, പന്നി, വാത്ത, താറാവു് എന്നിവെയ�
ല്ലാം ഈജിപ്തിൽ സുലഭമായിരുന്നു. ഇതിെനല്ലാം
പുറെമ നദിയിൽനിന്നു മത്സ്യെത്ത കുന്തംചാണ്ടി പി�
ടിക്കുന്ന വിദ്യയും അവർ പഠിച്ചു. കൃഷി സംബന്ധിച്ചു്
അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ചില സമ്പ്രദായങ്ങൾ ശ്രേദ്ധയ�
മാണു്. െവള്ളെപ്പാക്കത്തിെനതിരായി ചിറെകട്ടാ�
നും െവള്ളമില്ലാത്തേപ്പാൾ കുളങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി െവ�
ള്ളം േതകിെയാഴിക്കാനും അവർക്കറിയാമായിരു�
ന്നു. ൈനൽനദിയിൽ അവർ വഞ്ചിേയാടിച്ചു. ധനി�
കന്മാർക്കു വളെര വലിയ വഞ്ചികളുണ്ടായിരിക്കും.
ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചി രാജാവിേന്റതായിരുന്നു.

എഴുത്തുഭാഷ
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പേക്ഷ, ഇവയിെലല്ലാം മുഖ്യമായ ഈജിപ്ഷ്യൻ
കണ്ടുപിടിത്തം അക്ഷരജ്ഞാനമാണു്. ആ കാല�
ത്തിനുമുമ്പു് അക്ഷരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈജി�
പ്തുകാരുെട അന്നെത്ത എഴുത്തുഭാഷ ചിത്രങ്ങൾ�
േപാെലയായിരുന്നു. കുെറക്കാലം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
അല്പംകൂടി ലളിതമായ ഒരു എഴുത്തുസമ്പ്രദായവും
അവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി. പാപ്പിറസ് എന്ന
െചടിയിൽനിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഒരുതരം കടലാസി�
ലാണു് അവർ എഴുതിെക്കാണ്ടിരുന്നതു് (ഏതാണ്ടു്
നമ്മുെട താളിേയാലകൾേപാെല). എഴുതുന്നതു്
ഒരുതരം ഓടൽക്കഷ്ണങ്ങൾ ചായത്തിൽ മുക്കിയിട്ടാ�
ണു്. ധനികന്മാരുെട ധനത്തിെന്റയും മറ്റും കണക്കു�
കൾ, നീതികഥകൾ, പഴെഞ്ചാല്ലുകൾ, ചരിത്രശക�
ലങ്ങൾ, ഗണിതശാസ്ത്രം മുതലായവെയല്ലാം അവർ
എഴുതാൻ പഠിച്ചു (ഒരുവർഷെത്ത 365 ദിവസങ്ങ�
ളായിട്ടും, ആഴ്ചയ്ക്കു് ഏഴു ദിവസങ്ങളായിട്ടും നിശ്ചയി�
ച്ചതു് അന്നുള്ള ഈജിപ്തുകാരാെണന്നതു് അത്ഭുതം
തെന്ന). എഴുത്തു പഠിച്ച ഒരു പ്രേത്യകവിഭാഗംത�
െന്ന അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. എഴുത്തിനുള്ള സാ�
മഗ്രികൾ എെന്തല്ലാമായിരുന്നുെവന്നറിയുേമ്പാൾ
നമുക്കു രസം േതാന്നും. ഓടൽെകാണ്ടുള്ള തൂലിക,
േപനാക്കത്തി, ചായം, ചായംകൂട്ടാനുള്ള പലക,
ചായത്തിെന്റ വസ്തുക്കൾ അരയ്ക്കാനുള്ള കുഴിഞ്ഞ ചാ�
ണയും കല്ലും, െവള്ളത്തിനുള്ള പാത്രം, ഇവെയല്ലാം
സംഭരിച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള തുകൽസഞ്ചി ഇത്രയുമാണു്
എഴുത്തുകാരുെട ഉപകരണങ്ങൾ.

ഇങ്ങെന വളർത്തിെക്കാണ്ടുവന്ന ഭാഷയാണു് അവർ
അേനകമായിരം കല്ലുകളിൽ െകാത്തിെവച്ചതു്.
അങ്ങെന കല്ലുകളിൽ െകാത്തിെവയ്ക്കുകയും കടലാ�
സിലും ഭിത്തിയിലും വരച്ചുെവയ്ക്കുകയും െചയ്ത േരഖ�
കളിൽനിന്നു നമുക്കു് ഈജിപ്തിെന്റ പഴയ കാലങ്ങ�
െളപ്പറ്റി പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞി�
ട്ടുണ്ടു്. ഈജിപ്തിൽ തുടർച്ചയായി മുപ്പതു രാജവംശ�
ങ്ങൾ വാണിരുന്നുെവന്നു പറയുേമ്പാഴറിയാമേല്ലാ
ആ രാജ്യത്തിെന്റ ചരിത്രെമത്ര ദീർഘമാെണന്നു്.

യുദ്ധങ്ങൾ
മറ്റു കാർഷികരാജ്യങ്ങെളന്നേപാെല ഈജിപ്തും
അന്യരാജ്യങ്ങെള ആക്രമിക്കുന്നതിൽ വിമുഖത കാ�
ണിച്ചു. സമാധാനപരമായ അവരുെട മേനാഭാവ�
െത്ത കാണിക്കുന്ന ഒരു കഥയും അവർക്കുണ്ടു്.

‘സിറിയരാജ്യം ആക്രമിക്കാൻേപായ ഒരു ഈജി�
പ്ഷ്യൻ കപ്പൽ െകാടുങ്കാറ്റിൽെപ്പട്ടു മുങ്ങി. അതി�
ലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാവികൻ ഒരു ദ്വീപിൽ െചന്നു�
പറ്റി. അവിെട സുഖമായി താമസിക്കാെമന്നു വിചാ�
രിക്കുേമ്പാൾ നീലരത്നംെകാണ്ടുണ്ടാക്കി സ്വർണ്ണം
െപാതിഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കരസർപ്പം അയാൾക്കു പ്രത്യ�
ക്ഷെപ്പട്ടു. ഭയെപ്പട്ടു വിറച്ചുനിന്ന നാവികേനാടു് ആ
സർപ്പം പറഞ്ഞു: “നീ ഭയെപ്പേടണ്ട, നിെന്ന രക്ഷി�
ക്കാൻ ഇേപ്പാൾ ഒരു കപ്പൽ വരും. നീ കപ്പലിൽ
കയറിക്കഴിയുേമ്പാൾ ഈ ദ്വീപു് താഴ്ന്നുേപാകുകയും
െചയ്യും.” സർപ്പം പറഞ്ഞതുേപാെല ഒരു കപ്പൽ പ്ര�
ത്യക്ഷെപ്പട്ടു, നാവികെന രക്ഷെപ്പടുത്തി. നാവികൻ
തിരിഞ്ഞുേനാക്കിയേപ്പാേഴക്കും ദ്വീപു് അപ്രത്യക്ഷ�
മായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു.’

ഇങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കിലും ചിലേപ്പാെഴാ�
െക്ക യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായി. ഈജിപ്തിെന്റ സമ്പത്തുക�
ണ്ടു് അവിെടവന്നു താമസിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പല വർ�
ഗ്ഗക്കാരും രാജ്യം ആക്രമിച്ചു. അവരിൽ മുഖ്യവർഗ്ഗ�
ത്തിെന ‘ഹിസ് േകാസ് ’ എന്നാണു പറയുക. ഈ
വാക്കിനു് ഈജിപ്തുകാരുെട ഭാഷയിൽ ആട്ടിടയ�
ന്മാർ എന്നാണർത്ഥം. കിഴക്കൻമരുഭുമികളിൽനി�
ന്നു വന്ന ഈ വർഗ്ഗം വളെര ക്രൂരന്മാരായിരുന്നു.
അവർ ജയിച്ചു നാട്ടുകാെര മർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി. കു�
െറക്കഴിഞ്ഞു് ആെമസ് എന്ന ഒരു നാടൻ രാജാവി�
െന്റ േനതൃത്വത്തിൽ ഈജിപ്തുകാർ ഹിേസ്കാസിെന
േതാൽപ്പിേച്ചാടിച്ചു. ഈ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നു്
ഈജിപ്തിനു് ഒരു ഗുണമുണ്ടായി. കുതിരകെളയും രഥ�
ങ്ങേളയും യുദ്ധത്തിനുപേയാഗിക്കുന്ന വിദ്യ ഈജി�
പ്തുകാർ പഠിച്ചതു ഹിേസ്കാസിൽനിന്നാണു്. അക്കാ�
ലത്തിനുേശഷം ഈജിപ്തുകാർ യുദ്ധത്തിൽ കുെറ�
ക്കൂടി സാമർത്ഥ്യം കാണിച്ചു. പല രാജാക്കന്മാരും
ആക്രമികെള േതാല്പിപിക്കുകയും അടുത്തുള്ള രാജ്യ�
ങ്ങൾ കീഴടക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അങ്ങെനയാണു്
സിറിയയും മറ്റും ഫറേവാമാരുെട കീഴിൽ വന്നതു്.

ഇത്തരം യുദ്ധങ്ങളിൽനിന്നു ഫറേവാമാർ വളെര
സമ്പത്തു് െകാള്ളെചയ്തു െകാണ്ടുവന്നു. അക്കൂട്ട�
ത്തിൽ അേനകം അടിമകേളയും അവർ െകാണ്ടു�
വന്നു. ഈ അടിമകെളെക്കാണ്ടു കൃഷിപ്പണിെചയ്യി�
ക്കുക പതിവായിരുന്നു. െകട്ടിടങ്ങൾ പണിയുവാനും
അവർ പ്രേയാജനെപ്പട്ടു. ഇങ്ങെന സമ്പത്തു വർ�
ദ്ധിച്ചുെകാണ്ടിരുന്ന കാലത്തുതെന്ന മെറ്റാരു കാ�
ര്യവും അവിെട നടന്നുെകാണ്ടിരുന്നു. സാധാരണ
കൃഷിക്കാർ ദരിദ്രരായിത്തീർന്നു് ഉള്ള സമ്പെത്ത�
ല്ലാം ചിലരുെട ൈകയിൽ െചന്നുകൂടി. അവിെട
ഒരു പ്രഭുവർഗ്ഗം ഉണ്ടായി. അവരുെട െതാഴിൽ രാ�
ജേസവയായിരുന്നു. പ്രജകെള ഒതുക്കിനിർത്തുവാ�
നും, കരംപിരിക്കുവാനും എല്ലാം നിയുക്തരായതു്
ഈ പ്രഭുവർഗ്ഗമാണു്. സമർത്ഥന്മാെരല്ലാം പ്രഭു�
ക്കന്മാരായിത്തീരുകയും സാധാരണ കൃഷിക്കാർ
കൂടുതൽ ദരിദ്രരായിത്തീരുകയും െചയ്തു. അവർ കൃ�
ഷിെചയ്തുണ്ടാക്കുന്നതിൽ വലിെയാരു പങ്കു് രാജ�
േഭാഗമായി അവരിൽനിന്നും എടുക്കെപ്പട്ടു. ഇതി�
നു പുറെമ േക്ഷത്രങ്ങൾ, െകാട്ടാരങ്ങൾ, ശവകുടീര�
ങ്ങൾ മുതലായ െപാതുമന്ദിരങ്ങൾ പണിയാൻ പ്ര�
യത്നിക്കാൻ അവർ നിർബ്ബന്ധിതരായിത്തീർന്നു.
യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുെട നില അടിമകളുേട�
തിേനക്കാൾ കഷ്ടമായിത്തീർന്നു എന്നു പറയാം.
അവെര അടിക്കുകയും പട്ടിണിയിടുകയും െചയ്യുക
പതിവായിരുന്നു. അപൂർവ്വമായി വല്ലേപ്പാഴും അവർ
അനുസരണേക്കടു കാണിച്ചാൽ അവെര അമർ�
ത്താൻ പ്രഭുക്കന്മാർ തയ്യാറാകും. ഈ ആവശ്യത്തി�
നു് ഓേരാ ഗ്രാമത്തിലും ഗ്രാമത്തലവന്മാർ നിയുക്ത�
രായി. നിയമങ്ങൾ പാലിേക്കണ്ടതും രാജാവിെന്റ
ഹിതം നടേത്തണ്ടതും കരംപിരിേക്കണ്ടതും എല്ലാം
അവരാണു്. സൗജന്യേസവനത്തിനു് ആളുകെള
നിർബ്ബന്ധിേക്കണ്ടതും അവർതെന്ന. ഈ ഗ്രാമത്ത�
ലന്മാരുെടേമൽ പ്രഭുക്കന്മാർക്കു് അധികാരമുണ്ടാ�
യിരുന്നു. അവരുെടെയല്ലാം മുകളിൽ ഫറേവാരാ�
ജാവും. നാട്ടിൽ നിയമങ്ങളുണ്ടാക്കുക, േറാഡുകൾ
പണിയിക്കുക, ൈസന്യം േശഖരിക്കുക മുതലായ
െപാതുകാര്യങ്ങെളല്ലാം ഫറേവായുെട അധികാര�
ത്തിലായിരുന്നു.

ഇങ്ങെന ഒരു സാമൂഹ്യഘടന ഉണ്ടായതിൽ അനീ�
തികൾ കാണാെമങ്കിലും അതിനു് ഒരു നല്ല വശവുമു�
ണ്ടു്. അേനകമാളുകൾകൂടി ജീവിക്കുേമ്പാൾ ഓേരാ�
രുത്തനും അവനവെന്റ സ്വന്തംകാര്യം മാത്രം േനാ�
ക്കിയാൽ േപാരാ. അതു് നിരന്തരമായ കലഹത്തി�
നു വഴിെവയിക്കുകയായിരിക്കും. ശക്തിയുള്ള ദുഷ്ട�
ന്മാർ മറ്റുള്ളവെര എല്ലാം േദ്രാഹിക്കും. മാതമല്ല മനു�
ഷ്യർ െപരുമാേറണ്ട യാെതാരു തീരുമാനങ്ങളും
ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല. നിയമങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽത്ത�
െന്ന അവ നടപ്പിലാക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയി�
ല്ല. ഈജിപ്തുേപാെലയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തു േയാജിച്ചു
പ്രവർത്തിക്കാെത നിവൃത്തിയില്ലാത്ത മറ്റു കാര്യ�
ങ്ങളുമുണ്ടു്. ൈനൽനദിേപാെല പതിവായി െവള്ള�
െപ്പാക്കമുണ്ടാകുന്ന ഒരു നദിയിൽ അണെക്കട്ടുക�
ളും മറ്റുമുണ്ടാക്കുവാനും നാട്ടിൽ െപാതുനിരത്തുകൾ
ഉണ്ടാക്കുവാനും വ്യക്തികേളാ ഗ്രാമങ്ങൾ മാത്രേമാ
ശ്രമിച്ചാൽ സാധിക്കുകയില്ല. അതിെനല്ലാം ആയിര�
ക്കണക്കിനുള്ള ആളുകൾ പണിെയടുക്കണം. അത്ര�
േയെറ ആളുകെള ഒരുമിച്ചു േചർക്കാനും അവെര
നയിക്കാനും അധികാരം ഉള്ള ഒരാൾേക്ക കഴിയൂ.
അങ്ങെന കൂടിേയ തീരൂ എന്നുവന്ന ഒരുതരം സാ�
മൂഹ്യസംഘടനയാണു ഫറേവാമാരുണ്ടാക്കിയതു്.
നാം അതിനു രാഷ്ട്രം എന്നു പറയുന്നു. ഇന്നു േലാ�
കത്തിലുള്ള മനുഷ്യെരല്ലാം ഏെതങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്ര�
ത്തിെന്റ അംഗങ്ങളാണു്. ഇന്ത്യാ, ൈചന, ഇംഗ്ലണ്ടു്
എെന്നാെക്ക പറയുന്നതു് ഓേരാ രാഷ്ട്രങ്ങളാണു്.
ഇങ്ങെന രാഷ്ട്രങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതി ഊഹിക്കു�
വാൻതെന്ന നമുക്കു കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ, പ്രാ�
ചീനകാലത്തു് ഇങ്ങെനെയാന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
അറിയെപ്പടുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അങ്ങ�
െനെയാന്നുണ്ടായതു് ഈജിപ്തിലാണു്. മനുഷ്യസം�
സ്ക്കാരത്തിനു് ഈജിപ്തുകാർ നൽകിയ അതിപ്രധാന�
മായ ഒരു സംഭാവനയാണതു്. അതിെന്റ ഗുണവും
അവരനുഭവിച്ചു. അക്കാലത്തു് പരസ്പരം കലഹിച്ചുന�
ടന്ന ജനങ്ങൾ നശിച്ചുേപായേപ്പാൾ ഈജിപ്തുകാർ
ഉന്നതമായ ഒരു സംസ്ക്കാരം സൃഷ്ടിച്ചു. ആ വർഗ്ഗം മു�
ഴുവനും ചത്തുകഴിഞ്ഞിട്ടും അന്നവർ സൃഷ്ടിച്ച അത്ഭു�
തങ്ങൾ ഇന്നും അവേശഷിക്കുന്നുണ്ടു്. അയ്യായിരം
വർഷം മുമ്പാണു് ഈജിപ്ത് രാഷ്ട്രം എന്ന സംഘടന
കണ്ടുപിടിച്ചതു്. ശത്രുക്കെള േയാജിച്ചുനിെന്നതിർത്തു
േതാൽപിക്കാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞു. അവർ നി�
യമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു, പാലിച്ചു, സമാധാനപരമായ
സാമൂഹ്യജീവിതം നയിച്ചു. െകട്ടിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന�
തിലും ശാസ്ത്രം വളർത്തുന്നതിലുെമല്ലാം മറക്കാനാ�
വാത്ത സിദ്ധികൾ ൈകവരിച്ചു. അന്നു് അങ്ങെന
സ്ഥാപിച്ച മഹിമയാണു് ഇന്നും ഈജിപ്തിെന്റ പ്രസി�
ദ്ധി നിലനിറുത്തുന്നതു്.

ഈജിപ്തിെന്റ പ്രസിദ്ധിയിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ
ഇനം പിരമിഡുകളാണു്. എന്താണിവ?

പിരമിഡുകൾ

ഗിസയിെല പിരമിഡ്

േനരേത്ത പറഞ്ഞേല്ലാ. ഇഹേലാകജിവിതം പര�
േലാകജീവിതത്തിെന്റ ഒരു മുേന്നാടിയായി മാത്രം
ഈജിപ്തുകാർ കണക്കാക്കിയിരുന്നുെവന്നു്. ഈ വി�
ശ്വാസംമൂലം ശവസംസ്കാരത്തിെന്റ കാര്യത്തിൽ
അവർ വളെര താല്പര്യം കാണിച്ചു. ഈ േലാക�
ത്തിൽ നമുക്കുള്ള ശരീരേത്താടുകൂടിത്തെന്നയാണു
നാം പരേലാകത്തിെലത്തുന്നെതന്ന വിശ്വാസമാ�
ണവർക്കുണ്ടായിരുന്നതു്. അങ്ങെനയാെണങ്കിൽ
ഇവിെട മനുഷ്യന് ആവശ്യമുള്ളെതല്ലാം അവിെട�
യും ഉണ്ടായിരിക്കണമേല്ലാ. ഈ ധാരണയുെട
ഫലമായി ശവസംസ്ക്കാരത്തിൽ രണ്ടു് സമ്പ്രദായ�
ങ്ങൾ വളർന്നുവന്നു. ഒന്നു്, ശരീരം േകടുവരാെത സൂ�
ക്ഷിക്കുക. രണ്ടു്, സംസ്ക്കരിക്കെപ്പടുന്നവനു ആവശ്യമു�
ള്ള വസ്തുക്കെളല്ലാം ൈകെയത്തുന്ന അകലത്തിൽ�
ത്തെന്ന സംഭരിക്കുക. ആദ്യകാലത്തു് ഇെതാന്നും
പറയത്തക്ക േതാതിൽ നടന്നിരുന്നില്ല. പേക്ഷ, ക്ര�
േമണ പ്രഭുവർഗ്ഗങ്ങളുയർന്നുവന്നേതാടുകൂടി അവർ�
ക്കു ശവസംസ്ക്കാരത്തിലുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിച്ചു.
തമ്മിൽത്തമ്മിലുള്ള മത്സരവും അതിനു സഹായി�
ച്ചു. ആദ്യെമല്ലാം ശവംവയ്ക്കുന്ന കുഴിയിൽ ഒരു ദീർ�
ഘയാത്രയ്ക്കു് അവശ്യം േവണ്ട സാധനങ്ങൾ എല്ലാം
നിേക്ഷപിക്കുന്ന രീതി തുടങ്ങി. കഴിവനുസരിച്ചു കൂ�
ടുതൽ വിഭവങ്ങൾ നിേക്ഷപിക്കാനുള്ള വാസന
ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്ക്കാരം നിലനിന്നനാൾ മുഴുവനും
തുടർന്നു. ശവംെവച്ച കുഴിയുെടേമൽ മണ്ണുെകാണ്ടു്
ഒരു സ്തംഭമുണ്ടാക്കുന്ന സമ്പ്രദായമായിരുന്നു മെറ്റാ�
ന്നു്. ഇതും ക്രേമണ വളർന്നു. നല്ല ഇഷ്ടികകൾ�
െകാണ്ടു പണിതുയർത്തിത്തുടങ്ങി. രാജാക്കന്മാർ
ഇതുെകാണ്ടും തൃപ്തിെപ്പടാെത കല്ലുെകാണ്ടുതെന്ന
സ്മാരകങ്ങൾ പണിതു. അക്കാലമായേപ്പാേഴക്കും
മരിച്ച മനുഷ്യശരീരം ചീഞ്ഞുേപാകാെത സൂക്ഷി�
ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വിദ്യ ഈജിപ്തുകാർ കണ്ടുപിടി�
ച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നും മനുഷ്യർക്കറിവില്ലാത്ത
ഏേതാ ഒരു വിദ്യയാണതു്. ആ സമ്പ്രദായമനുസ�
രിച്ചു സംസ്ക്കരിച്ച ശരീരങ്ങൾ ഇന്നും േകടുപാടുകൂടാ�
െതയിരിക്കുന്നുണ്ടു്. മമ്മി എന്നാണവയുെട േപർ.
വിചിത്രമായ ശവെപ്പട്ടികളിൽെവച്ചു് അവയ്ക്കു ചുറ്റും
വളെരേയെറ വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കളുംെവച്ചാണു ഫറ�
േവാമാെര സംസ്ക്കരിച്ചിരുന്നതു്. ശവകുടീരത്തിെന്റ
അകെത്ത ചുമരുകളിൽ അന്നു വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ
ഇന്നും അവേശഷിക്കുന്നുണ്ടു്. പേക്ഷ. ഇവയിേലറ്റ�
വും അത്ഭുതം കുഴിക്കുേമൽ പണിതുയർത്തിയ സ്മാ�
രകങ്ങൾതെന്ന. നാലുവശത്തുനിന്നും ഒരു സ്ഥാന�
േത്തക്കുയരുന്ന പിരമിഡുകളാണു് അവയുെട ഏറ്റ�
വും ഉൽകൃഷ്ടരൂപം. വളെര ദൂെരനിന്നുെകാണ്ടുവന്ന
കല്ലുകൾെകാണ്ടാണു് ഇവ പണിതിരിക്കുന്നതു്. ഇവ�
യിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ പിരമിഡിനു് 500 അടി
ഉയരമുണ്ടു്. എഴുന്നൂറ്റമ്പതടി ചതുരമുള്ള ഒരു അടി�
സ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണതു് ഉയരുന്നതു്. പതിമൂേന്ന�
ക്കർ സ്ഥലം അതുെകാണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കയാണു്.
ഇന്നുള്ള ൈക്രസ്തവേദവാലയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലി�
യതായ േറാമിെല പള്ളിയുെട മൂന്നിരട്ടിസ്ഥലത്തു
നിൽക്കുന്ന ഈ ഈജിപ്ഷ്യൻ ശവകുടീരം അയ്യാ�
യിരം വർഷംമുമ്പു പണിെചയ്തതാണു്. ആ സംസ്ക്കാ�
രം അത്രേയെറ ഉയർന്നിരുന്നു.

രാജവംശങ്ങൾ
പേക്ഷ, ആ സംസ്ക്കാരവും അവസാനിക്കാെത നിവൃ�
ത്തിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യം ഈജിപ്തിെലത്തി ആ
സംസ്ക്കാരത്തിനു വിത്തുപാകിയവർ അവരുെട േസ�
നാനായകെന ഫറേവാ എന്നു വിളിച്ചു. അേദ്ദഹം
ഈജിപ്തിെന്റ വടക്കുഭാഗത്തായി െമംഫിസ് എന്ന
നഗരം പണിതു രാജ്യഭാരം െചയ്തു. ആ രാജവംശം
രണ്ടായിരം വർഷക്കാലം ഭരിച്ചു. അേപ്പാേഴക്കും ആ
രാജവംശത്തിെന്റ ഭരണേശഷി കുറഞ്ഞു. െമംഫി�
സിനു് 350 ൈമൽ െതക്കുള്ള തീബ്സ് എന്ന നഗ�
രത്തിൽ ഒരു രാജകുടുംബം ഉയർന്നുവന്നു. അവർ
ൈനൽതാഴ്വര മുഴുവനും ൈകവശെപ്പടുത്താൻ ശ്ര�
മിച്ചു. ക്രിസ്തുവിനു 2400 വർഷംമുമ്പു് അവർ അതിൽ
വിജയിച്ചു. ഈ രാജകുടുംബമാണു് ആക്രമണങ്ങ�
ളും മറ്റും നടത്തിയതു്. അവർ എത്തിേയാപ്പിയാ
രാജ്യം പിടിച്ചടക്കിയതായി പറയുന്നുണ്ടു്. സിറി�
യയിലും ബാബിേലാണിയയിലും എല്ലാം അവർ
ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തി. അവരുെട കാലത്താണു്
അേനകം അണെക്കട്ടുകളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കിയതു്.
കണക്കുശാസ്ത്രവും നക്ഷത്രഗണിതവുെമല്ലാം അന്നു
വളർന്നുവന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി അവർ കച്ചവ�
ടത്തിേലർെപ്പടു. ഈജിപ്ത് േലാക്രപ്രസിദ്ധയായി.
നാനൂറുവർഷം അവരങ്ങെന ഭരിച്ചു. അതിനുേശ�
ഷം അവർ മടിയന്മാരും സുഖേലാലുപന്മാരുമായി�
ത്തിർന്നു. അേറബ്യൻ മരുഭൂമികളിൽനിന്നു വന്ന
ഒരു കാടൻവർഗ്ഗം അവരുെട ൈസന്യെത്ത േതാ�
ല്പിച്ചു. േവഗതകൂടിയ കുതിരപ്പുറത്തു വന്നു വില്ലുമമ്പും
പ്രേയാഗിച്ച അക്കൂട്ടർക്കു് ഈജിപ്ത് മുഴുവനും പിടി�
ച്ചടക്കാൻ വിഷമമുണ്ടായില്ല. അവർ തലസ്ഥാനം
ൈനൽ നദീമുഖേത്തക്കു മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. ഇക്കൂട്ടേര�
യാണു ഹിസ് േകാസ് എന്നു വിളിക്കുന്നതു്. അവർ
അഞ്ചു ശതാബ്ദക്കാലം ഈജിപ്ത് ഭരിച്ചു. അവർ പ്രാ�
ചീനേദവതകെള അപമാനിക്കുകയും നാട്ടുകാെര
മർദ്ദിക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നു. മർദ്ദനം ദുസ്സഹ�
മായേപ്പാൾ തീബ്സ് നഗരക്കാരനായ ഒരാളുെട
േനതൃത്വത്തിൽ ജനങ്ങൾ വിപ്ലവം നടത്തി ജയിച്ചു.
അറബികെള ഓടിച്ചുകളഞ്ഞു. ആെമസ് എന്നാ�
യിരുന്നു ഈ േനതാവിെന്റ േപര് . അേദ്ദഹം ഒരു
പുതിയ രാജവംശമാരംഭിച്ചു. ആ വംശത്തിൽെപ്പട്ട
െതേതാേമാസിസ് എന്ന രാജാവു് ആക്രമണങ്ങൾ
നടത്തി. െമസെപ്പാേട്ടമിയാ വെര അേദ്ദഹം കീഴട�
ക്കി. അങ്ങെന ഈജിപ്തിെന്റ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടു്
അേദ്ദഹം മരിച്ചു. അച്ഛെന്റ പ്രവൃത്തികൾ തുടർന്നു്
ആ രാജവംശെത്ത നിലനിറുത്തി. ആ വംശം ക്രിസ്തു�
വിനു 1300 വർഷം മുമ്പുവെര ഭരിച്ചു.

േറാമൻ ആക്രമണം
ഇങ്ങെനെയാെക്കയാെണങ്കിലും നിരന്തരമായ യു�
ദ്ധംമൂലം നാടു് ദാരിദ്ര്യത്തിേലക്കു താഴ്ന്നു െകാണ്ടിരു�
ന്നു. പ്രഭുക്കന്മാെരയും ൈസന്യെത്തയും ഫറേവാ�
മാെരയും എല്ലാം േപാറ്റുക ഭാരിച്ച ഒരു കാര്യമായി�
രുന്നു. മരുഭൂമികളിൽനിന്നു പല കാടൻവർഗ്ഗങ്ങളും
ഈജിപ്തിെന ആക്രമിച്ചു. ക്ഷയിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്ന
ഈജിപ്ത് മിക്കവാറും േതാൽക്കുക തെന്നയായി�
രുന്നു പതിവു്. ബി.സി. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ മദ്ധ്യ�
ത്തിൽ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഈജിപ്ത് ആക്ര�
മിച്ചു. അേദ്ദഹം മരിച്ചേപ്പാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഒരു
േസനാനായകനായിരുന്ന േടാളമി ഈജിപ്തിെല
രാജാവായി. ഈ വംശം ഇരുന്നൂറുവർഷം ഭരിച്ചു.
ആ വർഗ്ഗത്തിൽ അവസാനെത്തയാൾ പ്രസിദ്ധ�
യായ ക്ലിേയാപാട്ര രാജ്ഞിയാണു്. ബി.സി. 30-ാം
ആണ്ടിൽ േറാമൻ േസനാനിയായ ഒേക്ടവിയസ് 
സീസർ ഈജിപ്ത് ആക്രമിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ േതാറ്റുക�
ഴിഞ്ഞു് േറാമൻ ൈസന്യത്താൽ പിടിക്കെപ്പടാതിരി�
ക്കുവാൻേവണ്ടി ക്ലിേയാപാട്ര ആത്മഹത്യെചയ്തു.

അേതാടുകൂടി പ്രാചീന ഈജിപ്തിെന്റ ചരിത്രവും
അവസാനിച്ചു.
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സി.െജ. േതാമസ്
മലയാളഭാഷയിെല ഒരു നാടകകൃ�
ത്തും സാഹിത്യ നിരൂപകനുമായിരു�
ന്നു സി.െജ. േതാമസ് (നവംബർ 14,
1918–ജൂൈല 14, 1960) എന്നറിയെപ്പ�
ടുന്ന െചാള്ളേമ്പൽ േയാഹന്നാൻ േതാ�
മസ്. മലയാള നാടകസാഹിത്യെത്ത

ആധുനിക ഘട്ടത്തിെലത്തിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായക
പങ്കു് വഹിച്ച ഇേദ്ദഹം പത്രപ്രവർത്തകൻ, ചിത്രകാരൻ
എന്നീ നിലകളിലും അറിയെപ്പട്ടിരുന്നു.

1918-ൽ കൂത്താട്ടുകുളെത്ത പ്രമുഖ ക്രിസ്തീയ ൈവദികെന്റ
മകനായി ജനിച്ച സി.െജ. ൈവദിക വിദ്യാർത്ഥിയാ�
യിരിയ്ക്കുന്ന സമയത്തു് േളാഹ ഉേപക്ഷിച്ചു് തിരിച്ചുേപാ�
ന്നു് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ടു് വർഷക്കാലം വടകര െസ�
ന്റ ് േജാൺസ് ൈഹസ്കൂളിലും തുടർ ന്നു് എം.പി. േപാൾ�
സ് േകാേളജിലും അധ്യാപകനായി േജാലിേനാക്കി�
യിരുന്ന അേദ്ദഹം പിന്നീടു് അവസാനം വെര പത്രപ്ര�
വർ ത്തനരംഗത്തു് സജീവമായിരുന്നു. സാഹിത്യ പ്രവർ�
ത്തക സഹകരണസംഘം, ആകാശവാണി, ദക്ഷിണഭാ�
ഷാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയിലും പ്രവർ ത്തിച്ചു.

സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണസംഘം വക പുസ്ത�
കങ്ങളുെട പുറംചട്ടകൾക്കു് അത്യധികം ആകർഷകങ്ങ�
ളായ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു് മലയാള പുസ്തകങ്ങളുെട പുറംചട്ട
രൂപകല്പനയുെട രംഗത്തു് മാറ്റങ്ങളുെട തുടക്കം കുറിച്ചതു്
സി.െജ.-യാണു്.

പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന എം.പി. േപാളിെന്റ
മൂത്ത പുത്രി േറാസിെയയാണു് വിവാഹം െചയ്തതു്. േറാ�
സി േതാമസ് സി.െജ.-യുെട മരണേശഷം അറിയെപ്പടു�
ന്ന സാഹിത്യകാരിയായി.

പ്രശസ്ത കവയിത്രി േമരി േജാൺ കൂത്താട്ടുകുളം സി.െജ.
േതാമസിെന്റ മൂത്ത സേഹാദരിയായിരുന്നു. 1960 ജൂ�
ൈല 14-നു് 42-ാം വയസ്സിൽ സി.െജ. അന്തരിച്ചു.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
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