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ഗുഹാേക്ഷത്രം
അഥവാ ചീനെത്തഒരു
സാർവ്വേദശീയ
കലാസേങ്കതം

ആയിരം ബുദ്ധന്മാരുെട ഗുഹാേക്ഷത്രം.

ഓേരാ പരിഷ്ക്കാരത്തിനും ഓേരാ പ്രേത്യകമായ
കലാരീതിയുെണ്ടന്നും, മെറ്റല്ലാത്തിേനയുംകാൾ
അധികം ഒരു ജനതയുെട പരിഷ്ക്കാരെത്ത മെറ്റാ�
ന്നിെന്റ പരിഷ്ക്കാരത്തിൽ നിന്നും േവർതിരിക്കുവാൻ
ഇതു് ഉതകുെമന്നും ഓസ്വാൾഡ് െസ്പംഗ്ലർ എന്ന പ്ര�
സിദ്ധ ജർമ്മൻ ചിന്തകൻ അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്.
ഓേരാ പരിഷ്ക്കാരത്തിേന്റയും പ്രേത്യകത കലാരീതി�
യിൽ മാത്രമല്ല, അതിെന്റ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും സന്മാർഗ്ഗ�
ദർശനങ്ങളിലും ചിന്താഗതിയിൽേപ്പാലും കാണാവു�
ന്നതാെണന്നും െസ്പംഗ്ലർ വിചാരിക്കുന്നു. ഒരുദാഹ�
രണെമടുത്തു് ഇതിെന വിശദീകരിക്കാം. ഭാരതീയ�
രുെട കലയും ശാസ്ത്രങ്ങളും സന്മാർഗ്ഗാദർശനങ്ങളും
ചിന്താഗതിയും, മറ്റു ജനതകളുെട കലയിൽ നിന്നും
വ്യത്യാസെപ്പട്ടിരിക്കും.

ഓസ്വാൾഡ് െസ്പംഗ്ലർ

ഒരു പരിഷ്ക്കാരത്തിെന്റ
കലാപരമായ പ്രേത്യക രീ�
തി ആ പരിഷ്ക്കാരത്തിെന്റ
ജനയിതാക്കളായ ജന�
ങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന നി�
സ്സാരമായ ഒരിഷ്ടികയിലും,
അവരുെട ഉത്തമകലാകാ�
രന്മാർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഉത്ത�
മകൃതികളിലും ഒന്നുേപാ�
െല പ്രതിബിംബിയ്ക്കെപ്പട്ടി�
രിക്കും. രീതി എന്നതു വിശ്വത്തിെന്റ സ്വഭാവത്തിൽ
നിന്നും ജനിക്കുന്നുെവന്നും, ഒരു പരിഷ്ക്കാരത്തിെന്റ
െമൗലികമായ ലക്ഷണനിർവ്വചനെത്ത അഥവാ,
പ്രതിരൂപ നിർവ്വചനെത്തയാണു് അതു നിർവ്വഹി�
ക്കുന്നെതന്നും, ഒരു പരിഷ്ക്കാരത്തിെന്റ ചരിത്രഗതി�
യിൽ ഒെരാറ്റ രീതിയ്ക്കു്—അതായതു്, ആ പരിഷ്കാര�
ത്തിെന്റ പ്രേത്യക രീതിയ്ക്കു്—മാത്രേമ സ്ഥാനമുള്ളൂ
എന്നുംകൂടി െസ്പംഗ്ലർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

െസ്പംഗ്ലറുെടസിദ്ധാന്തത്തിെല
സത്യാംശം
െസ്പംഗ്ലറുെട പ്രസ്തുത സിദ്ധാന്തത്തിെന്റ കുറവു്, അതു്
ഒരു പരിഷ്ക്കാരെത്ത പരിവർത്തനരഹിതവും തന്നി�
മിത്തം നിശ്ചലവുമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതേത്ര. ഇതി�
നും, ഒരു പരിഷ്ക്കാരത്തിനു വളർച്ചയും ക്ഷയവും ഉണ്ടാ�
കുന്നതാെണന്നുള്ള െസ്പംഗ്ലറുെട പ്രധാന സിദ്ധാന്ത�
ത്തിനും തമ്മിൽ െപാരുത്തവുമില്ല. പരിഷ്ക്കാരം ചല�
നാത്മകമായ ഒന്നാെണന്നും,അതു സാധിച്ചതിൽ
നിന്നും സാധ്യമായതിേലക്കുള്ള ഒരു ഗതി, അഥവാ
പ്രാഥമിക മനുഷ്യസ്വഭാവത്തിൽ നിന്നു മനുഷ്യാതീ�
തമായ ഒരു സ്വഭാവത്തിേലക്കു് എത്തുവാനുള്ള ഒരു
ശ്രമമാെണന്നും സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം നെമ്മ പഠിപ്പി�
ക്കുന്നുമുണ്ടു്.

െകാെണ്ണയിൽ

വാസ്തവത്തിൽ െസ്പംഗ്ലറു�
െട സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഒരു
െമൗലികമായ സത്യാംശം
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു
പരിഷ്ക്കാരത്തിനു സഹജ�
മായ രീതി മെറ്റാന്നിേന്റ�
തിൽ നിന്നും വ്യത്യാസ�
െപ്പട്ടിരിക്കുന്നതു് അവയു�

െട െമൗലിക സ്വഭാവെത്ത സംബന്ധിച്ചല്ല, പിെന്ന�
േയാ അവ ഓേരാ ഭാവങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം കൽ�
പ്പിക്കുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങെള ആസ്പദിച്ചാണു്.
ഇതാണു് െസ്പംഗ്ലറുെട വാദത്തിെല സത്യാംശം.
ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മുേഖന ഇതിെന വിശദീക�
രിക്കാം. പ്രാചീന ഗ്രീക്കുകാർ പ്രതിമാശില്പത്തിൽ
അതിയായ താല്പര്യം കാണിച്ചതും, അറബികളും
ജർമ്മൻകാരും അതിൽ ഉദാസീനരായും സംഗീത�
ത്തിൽ തല്പരരായും ഭവിച്ചതും ഒരു പരിഷ്ക്കാരത്തി�
നും മെറ്റാന്നിനും തമ്മിലുള്ള രീതി വ്യത്യാസത്തിൽ
നിന്നു ജന്യമായതാകുന്നു. ഈ രീതിവ്യത്യാസം നി�
മിത്തമാണു് ഭാരതീയർ ആദ്ധ്യാത്മിക ഭാവങ്ങളി�
ലും, പ്രാചീന ഗ്രീക്കുകാർ സ്വയം പ്രകടനത്തിലും കൂ�
ടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചതു്. പ്രാചീന ഗ്രീക്കുകാർ
കായിക സൗന്ദര്യെത്ത അളവുേകാലാക്കി ജീവി�
തെത്ത അളന്നിരുന്നു. “കേലാസ്” എന്ന ഗ്രീക്കു�
ഭാഷയിെല വിേശഷണപദം െസൗന്ദര്യേത്തയും
സന്മാർഗ്ഗേത്തയും ഒന്നുേപാെല സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.
ക്രൂരതകണ്ടാൽ ഒരസ്വാസ്ഥ്യം ഒരിംഗ്ലീഷുകാരനു
സാധാരണയായി േതാന്നുന്നതാണു്. േനെരമറിച്ചു്
ഒരു പ്രാചീന ഗ്രീക്കുകാരനു സാധാരണയായി അതു
കണ്ടാൽ അസ്വാസ്ഥ്യം ജനിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ
ഇംഗ്ലണ്ടിെല വ്യവസായ േകന്ദ്രങ്ങളായ നഗരങ്ങളി�
െല ഇന്നെത്ത ൈവരൂപ്യം കാണുകയാെണങ്കിൽ
ഒരു പ്രാചീന ഗ്രീക്കുകാരനു േക്ഷാഭം േതാന്നുകത�
െന്ന െചയ്യുന്നു.

നാെന്റസിെല ഈഡിക്ട്.

സാർവ്വേദശീയകല
െസ്പംഗ്ലറുെട സിദ്ധാന്തം മുഴുവനും വാസ്തവമാെണ�
ങ്കിൽ, ഒരു സാർവ്വേദശീയകല സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാ�
ദ്ധ്യമെല്ലന്നു സിദ്ധിക്കുന്നതാണേല്ലാ. അതനുസരി�
ച്ചു േദശീയകലകൾ മാത്രേമ സാദ്ധ്യമാവുകയുള്ളു.
എന്നാൽ യൂേറാപ്പിേന്റയും ഏഷ്യയുെടയും ചരിത്ര�
ത്തിൽ സാർവ്വേദശീയ കലകൾ അഭിവൃദ്ധി പ്രാ�
പിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണു്.
മദ്ധ്യകാലങ്ങൾ, 18-ാം ശതാബ്ദം എന്നീ കാലഘ�
ട്ടങ്ങളിൽ യൂേറാപ്പിൽ ഒരു സാർവ്വേദശീയ കലയ്ക്കു
വലിയ പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചിരുന്നു. മേദ്ധ്യഷ്യയിൽ ക്രി�
സ്ത്വബ്ദത്തിെന്റ പ്രാരംഭകാലം മുതല്ക്കു ഒമ്പതാം ശതാ�
ബ്ദംവെര ഒരു സാർവ്വേദശീയകല അഭിവൃദ്ധിപ്രാപി�
ച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതിനു ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടു്. ഫ്രാൻസി�
െല നാടകകാരന്മാരായ െകാെണ്ണയിൽ, റസീൽ
എന്നിവരുെട നാടകകൃതികൾ 18-ാം ശതാബ്ദത്തി�
െല യൂേറാപ്പിെല സാർവ്വേദശീയ നാടകങ്ങളായി�
രുന്നു. ചീനത്തിെന്റ പശ്ചിമഭാഗത്തുനിന്നു പ്രസിദ്ധ
സഞ്ചാരിയും പുരാതന വസ്ത്വേന്വഷകനുമായ സർ
ആെറൽ േസ്റ്റയിൻ 20-ാം ശതാബ്ദത്തിെന്റ ആദ്യ�
ദശകത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച കലാകൃതികൾ പ്രസ്തുത
മേദ്ധ്യഷ്യയിെല സാർവ്വേദശീയ കലെയ ഉദാഹരി�
ക്കുന്നുണ്ടു്.

ഇത്തരം സാർവ്വേദശീയ കലാകൃതികളുെട വിജയ�
ത്തിനു് ആ കൃതികളിലും, അവ വായിേച്ചാ കേണ്ടാ
രസിക്കുന്നവരിലും ചില പ്രേത്യക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാ�
യിരുേന്ന മതിയാവൂ. കലാകൃതികെള സംബന്ധി�
ച്ചിടേത്താളം, അവയിൽ കലാപരമായ േശ്രഷ്ഠത
ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മാത്രം േപാരാ.

റസീൽ

വിേദശികേളയും കൂടി
രസിപ്പിക്കുന്നതിനു പര്യാ�
പ്തമായ ഗുണങ്ങളും അവ�
യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
വായനക്കാേരയും കാഴ്ച�
ക്കാേരയും സംബന്ധിച്ചി�
ടേത്താളം, അവരിൽ ഒരു
സാർവ്വേദശീയ മനഃസ്ഥി�
തിയും, പലതരം കലാരീതികെള ഗ്രഹിച്ചു രസിക്കു�
ന്നതിനുേവണ്ട വിശാലമായ സംസ്ക്കാരവും േവണ്ടതാ�
ണു്. മദ്ധ്യകാലങ്ങളിൽ യൂേറാപ്പിെന്റ സകലഭാഗ�
ങ്ങളിലും കേത്താലിക്ക മതം പ്രചരിച്ചിരുന്നതു് ഈ
സാർവ്വേദശീയ മനഃസ്ഥിതി യൂേറാപ്പിെല ജനതക�
ളിൽ ആകമാനം ജനിപ്പിച്ചിരുന്നു. െപ്രാട്ടസ്റ്റന്റുമത�
ക്കാർക്കു് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയിരുന്ന
നാെന്റസിെല ഈഡിക്ട് ഫ്രഞ്ചുഗവൺെമന്റ് 18-ാം
ശതാബ്ദത്തിൽ പിൻവലിച്ചേപ്പാൾ േപ്രാട്ടസ്റ്റന്റു മത�
ക്കാരായ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇംഗ്ലണ്ടിലും യൂേറാപ്പിെല മറ്റു
രാജ്യങ്ങളിലും േപായി കുടിപാർക്കുകയുണ്ടായി.

ഇതു 18-ാം ശതാബ്ദത്തിെല പ്രസ്തുത ഫ്രഞ്ചു നാട�
കങ്ങെള വിേദശികൾക്കും രസിക്കത്തക്കവയാക്കി�
ച്ചമയ്ക്കുവാൻ സഹായിച്ചു. ബുദ്ധമതത്തിെന്റ പ്രചാ�
രേത്താടുകൂടി മേദ്ധ്യഷ്യയിൽ ഒരു സാർവ്വേദശീയ
മനഃസ്ഥിതിജനിച്ചതു ക്രിസ്ത്വബ്ദത്തിെന്റ പ്രാരംഭശ�
തകങ്ങളിൽ അവിെട ഒരു സാർവ്വേദശീയ കലയു�
െട ജനനത്തിനു സഹായകരമായി ഭവിയ്ക്കുകയും �
െചയ്തു.

മേദ്ധ്യഷ്യയിെലബുദ്ധമതം

സർ ആെറൽ േസ്റ്റയിൻ

മദ്ധ്യകാലങ്ങളിെല യൂേറാ�
പ്പിൽ കേത്താലിക്കമതം
ജനിപ്പിച്ച സാർവ്വേദശീയ
മനഃസ്ഥിതിേപാെലയുള്ള
ഒന്നു് മേദ്ധ്യഷ്യയിൽ ക്രി�
സ്ത്വബ്ദത്തിെന്റ ആദ്യെത്ത
എെട്ടാമ്പതു ശതാബ്ദങ്ങ�
ളിൽ മഹായാന ബുദ്ധ�
മതം സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടാ�
യി. ഇതിെന്റ ഫലമായി

ഈ േലഖനത്തിെന്റ വിഷയമായ ചീനെത്ത തുൻ-
ഹുവങ്ങിെല “ആയിരം ബുദ്ധ”ന്മാരുെട ഗുഹാേക്ഷ�
ത്രം, ഭാരതം, പാരസികം, ചീനം, സിറിയ, ഏഷ്യാ�
ൈമനർ, ഗ്രീസ്സ് , ഈജിപ്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിെല
കലകളുെട സേമ്മളനം െകാണ്ടുണ്ടായ ഒരു സാർവ്വ�
േദശീയ ചിത്രകലയുെട സേങ്കതമായി ഭവിച്ചു. ഈ
സാർവ്വേദശീയ കല മേദ്ധ്യഷ്യയിൽ ചീനം മുതല്ക്കു
കാസ്പിയൻ കടലിെന്റ കിഴേക്ക തീരം വെരയുള്ള
േദശങ്ങളിൽ പ്രസ്തുത കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രചരിച്ചി�
രുന്നു. ഇതിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങളുള്ള പ്രാചീന െബൗ�
ദ്ധ സ്തൂപങ്ങളും േക്ഷത്രങ്ങളും ഈ പ്രേദശങ്ങളിെല�
ല്ലാം ഇന്നും കാണാെമങ്കിലും, അതു് അധികം േകടു�
കൂടാെത അവേശഷിച്ചിട്ടുള്ളതു് തുൻ-ഹുവങ്ങിലാണു്.
ഈ കലയുെട കണ്ടുപിടുത്തം ഏഷ്യയുെട കലാചരി�
ത്രരചനയിൽ ഒരു വലിയ വിപ്ലവം ജനിപ്പിക്കുകയും
െചയ്തു.

“ആയിരംബുദ്ധ”ന്മാരുെട
ഗുഹാേക്ഷത്രം
ചീനയുെട പടിഞ്ഞാേറ അറ്റത്തുള്ള േപ്രാവിൻസായ
സിൻകിയാങ്ങിെന്റ െതക്കു കിഴേക്ക ഭാഗത്തു കി�
ഴക്കൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് 94 ഡിഗ്രിയും വടക്കൻ ലാറ്റിറ്റ്യൂ�
ഡ് 40 ഡിഗ്രിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്തിനു
സമീപിച്ചു സുേലാേഹാ എന്ന നദിക്കു് അല്പം െത�
ക്കായി തുൻ-ഹുവങ്ങ് എന്ന ഗ്രാമം ഇന്നു് സ്ഥിതി�
െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ഇന്നെത്ത ബ്രിട്ടീഷിൻഡ്യ, ചീനം,
ഏഷ്യാറ്റിക് റഷ്യ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യ�
ങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതു് പ്രസ്തുത സിൻകിയാങ് 
േപ്രാവിൻസിെന്റ പശ്ചിമഭാഗത്തിനു സമീപത്തു�
െവച്ചാണു്. തുൻ-ഹുവങ്ങ് ഗ്രാമത്തിനു ഒെരാമ്പതു
ൈമൽ െതക്കുകിഴക്കായി കിടക്കുന്ന ഒരു നിര കു�
ന്നുകളുെട ചരിവിലാണു് “ആയിരം ബുദ്ധ”ന്മാരുെട
ഗുഹാേക്ഷത്രം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. തുൻ-ഹുവങ് 
സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന പ്രേദശത്തിനു പണ്ടു ചീനർ നൻ�
ഷാൻ, അഥവാ, ലൂലൻ എന്നും, പ്രചീന ഭാരതീയർ
ഉത്തരകുരു എന്നും േപരിട്ടിരുന്നു. ദീർഘായുസ്സിനും
സ്ത്രീസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഉത്തരകുരു പുരാണങ്ങളിൽ
പ്രസിദ്ധി േനടിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത കുന്നുകളുെട ചരി�
വിൽ പാറതുരന്നു നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറിൽപ്പ�
രം വലുതും െചറുതുമായ ഗുഹകൾ എല്ലാറ്റിനും കൂ�
ടിയാണു് “ആയിരം ബുദ്ധ”ന്മാരുെട ഗുഹാേക്ഷത്രം
എന്ന േപരിട്ടിരിക്കുന്നതു്. ഈ ഗുഹകളിൽ ഏറ്റവും
വലിയവ സ്ഥിതിെചയുന്ന െതേക്കഭാഗത്തു് ഇന്നും
ജനങ്ങൾ ആരാധന നടത്തിവരുന്നുണ്ടു്. മേറ്റ അറ്റ�
ത്തുള്ള െചറിയ ഗുഹകൾക്കു് ഇന്നു് വലിയ േകടു
സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളല്ല,
െബൗദ്ധഭിക്ഷുക്കളുെട പാർപ്പിടങ്ങൾ മാത്രമായിരു�
ന്നു എന്നു വിചാരിക്കുവാൻ കാരണവുമുണ്ടു്.

െതെക്ക അറ്റത്തു് ഒന്നിനുമീെത ഒന്നായി നിർമ്മി�
ച്ചിട്ടുള്ള ഗുഹകളുെട സംഖ്യ കുന്നിെന്റ െപാക്കമനു�
സരിച്ചു വ്യത്യാസെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. മുകളിലുള്ള ഗുഹ�
കൾക്കു പുറെമ മരം െകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ േകാണി�
പ്പടികളും വരാന്തകളും ജീർണ്ണിച്ചു നിൽക്കുന്നതു
കാണാം. ഈ ഗുഹകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചീനെത്ത
തങ് വംശ ചക്രവർത്തികളുെട കാലമായ എ.ഡി.
ഏഴാം ശതാബ്ദം മുതൽക്കു പത്താം ശതാബ്ദം വെര�
യുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണു് നിർമ്മിച്ചതു് എന്നാണു്
വിദഗ്ദ്ധാഭിപ്രായം. അവിെടയുള്ള ഉത്തമങ്ങളായ ചു�
മർചിത്രങ്ങളുേടയും പ്രതിമകളുേടയും മറ്റു കലാകൃതി�
കളുേടയും നിർമ്മാണകാലം ഈ േക്ഷത്രത്തിെന്റ
നിർമ്മാണ കാലത്തിനു സമീപിച്ചാെണന്നു വിചാ�
രിക്കുവാൻ കാരണമുണ്ടു്. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്തു�
ള്ള, അതായതു പത്താം ശതാബ്ദത്തിനു സമീപിച്ചു�
ള്ള, കലാകൃതികൾകൂടി ഇവിെട കാണുന്നതിനാൽ,
ഇവയിൽ ചിലതു പിൽക്കാലത്തു നിർമ്മിച്ചവയാ�
െണന്നും അനുമാനിക്കാം.

ശയിക്കുന്ന ബുദ്ധെന്റ ശില്പം.

ഗുഹകളുെട നിർമ്മാണ രീതി
ഓേരാ ഗുഹയിലും ഓേരാ ഗർഭഗൃഹവും, അഥവാ
ശ്രീേകാവിലും, ഓേരാ പുറന്തിണ്ണയുമുണ്ടു്. ഈ പു�
റന്തിണ്ണയിൽ കൂടിയാണു് കാറ്റും െവളിച്ചവും ഗർ�
ഭഗൃഹത്തിൽ പ്രേവശിച്ചിരുന്നതു്. ചില വലിയ ഗു�
ഹകളിൽ ഗർഭഗൃഹത്തിനും പുറന്തിണ്ണയ്ക്കും പുറേമ
ഗർഭഗൃഹേത്താളം വീതിയും എന്നാൽ അതിേന�
ക്കാൾ ഇടുങ്ങിയതുമായ സുഖനാസികളും കൂടി കാ�
ണാം. ചില വലിയ ഗുഹകളിെല ഗർഭഗൃഹങ്ങൾക്കു
54 അടി നീളവും, 26 അടിവീതിയുമുണ്ടു്. ഗർഭഗൃഹ�
ത്തിൽ ഒട്ടധികം അലങ്കാരങ്ങേളാടുകൂടിയ ചന്ദ്ര�
ക്കലാ രൂപമുള്ള പീഠങ്ങൾ സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. ഈ
പീഠത്തിൽ ഭീമാകായനായ ഒരു ബുദ്ധെന്റ പ്രതിമ�
യുണ്ടു്. പീഠത്തിെന്റ പിറകിലായി പാറെകാത്തിയു�
ണ്ടാക്കിയതും, ഒരു വിതാനവും സ്ക്രീനുമായി ഉപക�
രിക്കുന്നതുമായ ഒരു മറവുകാണാം. ഇതു ചിത്രങ്ങ�
ളാൽ അലംകൃതമാണു്. പീഠത്തിലുള്ള ഭീമബുദ്ധെന്റ
മൺപ്രതിമയ്ക്കു ചുറ്റും പേത്താളം േബാധിസത്വന്മാ�
രുേടയും ശിഷ്യന്മാരുേടയും പ്രതിമകൾ സ്ഥിതിെച�
യ്യുന്നു. ഇതിെന്റ നാലുമൂലയിലും േലാകപാലകന്മാ�
രായ ൈവശ്രവണൻ, ധൃതരാഷ്ട്രൻ, വിരുധകൻ, വി�
രൂപാക്ഷൻ എന്നിവരുെട പ്രതിമകൾ കാണാം.
ജനങ്ങൾക്കു പീഠെത്ത പ്രദക്ഷിണം െചയ്യുവാൻ
േവണ്ടി ചുമരിനും പീഠത്തിനും ഇടയ്ക്കു കുേറ സ്ഥലം
വിട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഈ ഗുഹകളിൽ ഒന്നിൽ ഒരു ഭീമാകാ�
യനായ ബുദ്ധൻ നിർവ്വാണമടഞ്ഞു ശയിക്കുന്നതു
കാണാം. രണ്ടു ഗുഹകളിൽ ഭീമാകായരായ ബുദ്ധ�
ന്മാർ ഇരിക്കുന്ന മട്ടിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഈ വിഗ്ര�
ഹങ്ങൾക്കു് എൺപതടിവീതം െപാക്കമുണ്ടു്. ഗുഹ�
കളുെട വളെര ഉയർന്ന മുകൾത്തട്ടുകൾക്കു ഒരു േമ�
ശവിളക്കിെന്റ േഗ്ലാബ് ചിമ്മിനി രണ്ടായി മുറിച്ചാൽ
ഉണ്ടാകുന്ന രൂപമുണ്ടു്.

പ്രതിമകളുെട നിർമ്മാണ രീതി
ഈ ഗുഹകളിെല പ്രതിമകൾ അവയിെല ചുമർച്ചി�
ത്രങ്ങെളക്കാളധികം ഇന്നു നശിച്ചുേപായിരിക്കുന്നു.
പ്രതിമകളുെട ദുർബ്ബലമായ നിർമ്മാണരീതിയാണു്
ഇതിനു കാരണം. മരം െകാണ്ടുള്ള ഒരു ചട്ടമുണ്ടാ�
ക്കി, അംഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനായി അതിേനാടു
േവയ്ക്കമ്പുെകട്ടുകൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തു, നനഞ്ഞ കളിമ�
ണ്ണു പൂശി, മരംെകാണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ െകാണ്ടു
േതച്ചു രൂപം െകാടുത്തു്, അേനകം േകാട്ടു് ചായമി�
ട്ടാണു് ഈ പ്രതിമകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഈ
പ്രതിമകളിൽ ഏറ്റവും പ്രാചീനമായവ അവയുെട
നിർമ്മാതാക്കളുെട കലാസാമർത്ഥ്യം സ്പഷ്ടമാക്കു�
ന്നുണ്ടു്. ഈ പ്രതിമകളിൽ കാണുന്ന കലാരീതി
പ്രസിദ്ധമായ ഗാന്ധാര കലാരീതിയാണു്. ഭാരതീയ
കലാരീതിയും പ്രാചീന ഗ്രീക്കു കലാരീതിയും കൂടി
കലർന്നു ബി.സി. ഒന്നാം ശതാബ്ദത്തിനു സമീപിച്ചു്
ഇന്ത്യയുെട പശ്ചിേമാത്തര ഭാഗത്തു ജനിച്ച കലാ�
രീതിെയയാണു് ഗാന്ധാര രീതിെയന്നു േപരിട്ടിട്ടുള്ള�
തു്. ചീനയിെല പ്രതിമാശില്പരീതിയുെട ഒരംശവും
ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ഗുഹകളിെല
ചുമർ ചിത്രങ്ങളിൽ ഗാന്ധാരരീതിയും ചീനരീതി�
യും കലർന്ന ഒരു സങ്കീർണ്ണ (അഥവാ സാർവ്വേദ�
ശീയ) ചിത്രരീതി കാണാവുന്നതാണു്. “ആയിരം
ബുദ്ധ”ന്മാരുെട ഗുഹാേക്ഷത്രത്തിെന്റ കലാപരമായ
പ്രാധാന്യം അതിൽ നിന്നു കെണ്ടടുത്തിട്ടുള്ള ചുമർ�
ച്ചിത്രങ്ങളിലും, പട്ടുചിത്രങ്ങളിലും, െകാടിച്ചിത്രങ്ങളി�
ലും, തുന്നൽപ്പണികളിലുമാണു് മുഖ്യമായി സ്ഥിതി�
െചയ്യുന്നതു്. എ.ഡി. ഏഴാം ശതാബ്ദം മുതൽക്കു
പത്താം ശതാബ്ദം വെരയുള്ള ബൗദ്ധചിത്രകലയു�
െട ഉത്തമകൃതികളാണു് ഇവ.

േലാങ്െമൻ ഗുഹകൾ.

തുൻ-ഹുവങ്ങിെല പ്രസ്തുത സാർവ്വേദശീയ ചിത്രക�
ലാരീതി പണ്ടു് േകരളവുമായി കച്ചവടം നടത്തിയി�
രുന്ന ചീന ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുേഖന േകരളത്തിലും
പ്രേവശിക്കുകയുണ്ടായി. േകരളീയ ക്രിസ്ത്യാനികളു�
െട പ്രാചീന ചിത്രകലാരീതിെയ േഭദെപ്പടുത്തുവാൻ
ഇതിനു സാധിക്കുകയും െചയ്തു. ഭാരതീയ കലാരീ�
തിയും, ൈബസൻൈടൻ (അതായതു് ഏഷ്യാൈമ�
നറിെല ഗ്രീക്ക്-േറാമാ) കലാരീതിയും, പാരസിക
കലാരീതിയും തമ്മിൽ കലർന്നതിൽ നിന്നു ജനിച്ച
േകരളീയ ക്രിസ്ത്യാനികളുെട ചിത്രകലയുെട സാർ�
വ്വേദശീയ സ്വഭാവം ചീനത്തുനിന്നു വന്ന പ്രസ്തുത
കലാരീതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ചീനയിൽ നിന്നുവന്ന ഈ
സാർവ്വേദശീയ കലാരീതി തിരുവിതാംകൂറിെല
െതാടുപുഴത്താലൂക്കിെല ചുങ്കംപള്ളി മുതലായ ചില
പ്രാചീന പള്ളികളിൽ ഇന്നും സൂക്ഷിച്ചുെവച്ചിട്ടുള്ള
ചില തുണിച്ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാവുന്നതാണു്.

ഗുഹകളിെല ചുമർച്ചിത്രങ്ങൾ
“ആയിരം ബുദ്ധ”ന്മാരുെട ഗുഹാേക്ഷത്രത്തിൽ കണ്ടു�
പിടിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രധാന ചുമർച്ചിത്രങ്ങേളയും പട്ടു�
ചിത്രങ്ങേളയും െകാടിച്ചിത്രങ്ങേളയും തുന്നൽപ്പ�
ണികേളയും വിവരിച്ചു് അവിടെത്ത സാർവ്വേദശീയ
കലെയ വിശദീകരിക്കാം. ആദ്യമായി ചുമർച്ചിത്ര�
ങ്ങെളപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കാം. െചറിയ ഗുഹകളുെട
ചുമരുകളിലും മുകൾത്തട്ടിലും ഡയാപ്പർ േവലയു�
െട രൂപത്തിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു.
ഇവയുെട ഇടയ്ക്കു് അേനകം ബുദ്ധന്മാരുെട െചറു�
ചിത്രങ്ങൾ നിരനിരയായി ചായംെകാണ്ടു വരച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ഇങ്ങെന ഓേരാ ഗർഭഗൃഹത്തിലും വരച്ചിട്ടുള്ള
അസംഖ്യം ബുദ്ധന്മാരുെട െചറുചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നാ�
ണു് ഈ േക്ഷത്രത്തിനു് “ആയിരം ബുദ്ധ”ന്മാരുെട
ഗുഹാേക്ഷത്രെമന്ന േപരു ലഭിച്ചതു്. ഇത്തരം അല�
ങ്കാരങ്ങൾ മേദ്ധ്യഷ്യയിെല പ്രാചീന ബുദ്ധേക്ഷത്ര�
ങ്ങളിൽ പലതിലും കാണാവുന്നതാണു്. മേനാഹര�
മായ ലതകളുെട ചിത്രങ്ങൾ െകാണ്ടു് ഈ ചുമർച്ചി�
ത്രങ്ങളുെട വക്കുകൾ അലംകൃതങ്ങളാക്കിയിരിക്കു�
ന്നു. െചറിയ ഗർഭഗൃഹങ്ങളുെട ഭിത്തികളിൽ സുഖാ�
വതി മുതലായ ബൗദ്ധസ്വർഗ്ഗങ്ങളിെല രംഗങ്ങൾ
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയുെട മദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു
ബുദ്ധൻ പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതു കാണാം.
അേദ്ദഹത്തിനു ചുറ്റും േബാധിസത്വന്മാരും ശിഷ്യഗ�
ണങ്ങളുമുണ്ടു്. നൃത്തം െചയ്യുന്ന ഗന്ധർവ്വസ്ത്രീകേള�
യും, താമരനിറഞ്ഞ െപായ്കകേളയും ഈ സ്വർഗ്ഗ�
രംഗങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബുദ്ധൻ ഇരിക്കുന്ന
ഉദ്യാനത്തിെന്റ ചിത്രീകരണത്തിൽ കടുംചായങ്ങ�
ളും, ചായബ്രഷിെന്റ അനിയന്ത്രിതമായ ഗതിയും
പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചീന കലാരീതിയും, ചിത്രങ്ങളു�
െട സാമാന്യമായ പ്ലാൻ, രൂപങ്ങളുെട സംഘടന,
വിഗ്രഹങ്ങളുെട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ലളി�
തങ്ങളായ ഔട്ട് ൈലൻ േരഖകെള കാണിക്കുന്നതും
ഇളംചായങ്ങളുള്ളതുമായ ഗാന്ധാര കലാരീതിയും
കാണാവുന്നതാണു്. ഈ സ്വർഗ്ഗരംഗങ്ങൾ തെന്ന�
യാണു് അവിെട നിന്നു കെണ്ടടുത്തിട്ടുള്ള ചില പട്ടു�
ചിത്രങ്ങളിലും കാണുന്നതു്.

മഞ്ജുശ്രീ, വിമലകീർത്തി എന്നിവരുെട
കൂടിക്കാഴ്ചയുെട വിശദാംശങ്ങൾ, ഗുഹാേക്ഷത്രത്തിൽ

നിന്നു്.

വലിയ ഗുഹകളുെട ചുമരുകളിൽ പന്ത്രണ്ടടി െപാ�
ക്കത്തിൽ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവയുെട
വടക്കും െതക്കുമുള്ള ചുമരുകെള ഒമ്പതടി വീതിയു�
ള്ള അഞ്ചു ഖണ്ഡങ്ങളായി ഭാഗിച്ചും, മറ്റുള്ള ചുമരു�
കെള ഒെരാറ്റ തലമായി ഗണിച്ചുമാണു് ചിത്രങ്ങൾ
എഴുതിയിരിക്കുന്നതു്. ബൗദ്ധസ്വർഗ്ഗങ്ങളിെല വിവി�
ധരംഗങ്ങളാണു് ഈ ഖണ്ഡങ്ങളിലും ചിത്രീകരിച്ചിട്ടു�
ള്ളതു്. ഗർഭഗൃഹത്തിെന്റ ദ്വാരെത്ത അഭിമുഖീകരി�
ക്കുന്ന ചുമരിൽ ബുദ്ധെന്റ പുർവ്വജന്മകഥകെള വി�
വരിക്കുന്ന ജാതകകഥകളാണു് വരച്ചിരിക്കുന്നതു്.
അർദ്ധലൗകികങ്ങളായ ഈ ജാതക കഥാരംഗങ്ങ�
ളുെട ചിത്രീകരണത്തിൽ ചീനകലാരീതി ധാരാളമാ�
യി പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം.

ഒരുവലിയ ചുമർചിത്രം
പ്രസ്തുത േക്ഷത്രത്തിെന്റ െതെക്ക അറ്റത്തുള്ള സാ�
മാന്യം വലിയ ഒരു ഗുഹയിൽ, വിേശഷമായ ഒരു ചു�
മർചിത്രം കാണാം. 27 അടി നീളമുള്ള ഒരു ചുമരു മു�
ഴുവനും ഈ ചിത്രം െകാണ്ടുനിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതി�
െല കഥെയ ആസ്പദിച്ചു മേദ്ധ്യഷ്യയിെല മറ്റു ചില
പ്രാചീന ബുദ്ധേക്ഷത്രങ്ങളിലും ചുമർച്ചിത്രങ്ങൾ കാ�
ണുന്നുണ്ടു്. പ്രസ്തുത ഗുഹയിെല ഈ ചിത്രത്തിെന്റ
വലതുഭാഗത്തു് ഒരു െകാടുങ്കാറ്റടിക്കുന്നതിെന വള�
െര തന്മയത്വേത്താടുകൂടി സാദൃശ്യാത്മക രീതിയിൽ
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ െകാ�
ടുങ്കാറ്റിെന്റ ശക്തിെകാണ്ടു നിലം പതിക്കുവാൻ ഭാ�
വിക്കുന്ന ഒരു കൂടാരം കാണാം. അതിെന്റ കർട്ടനു�
കേളയും െതാങ്ങലുകേളയും കാറ്റടിച്ചു േമേപ്പാട്ടുയർ�
ത്തുന്നു. വളെര േമാടിയായി വസ്ത്രം ധരിച്ചുെകാണ്ടു്
ആ കൂടാരത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവു് കൂടാ�
രം വീഴാൻ േപാകുന്നതുകണ്ടു് ഒരു വശേത്തക്കു ചരി�
യുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ അനുചരന്മാരിൽ ചിലർ കാ�
റ്റടിച്ചു പറത്തുന്ന തലമുടിേയാടും വസ്ത്രങ്ങേളാടും കൂടി
കൂടാരത്തിെന്റ മുകൾഭാഗം വീഴാതിരിക്കാൻ ഏണി�
െവച്ചു് അതിെന്റ മുകളിൽ കയറി അതിെന ഉറപ്പി�
ക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നു. അേനകം മനുഷ്യർ ഈ രംഗം
കണ്ടു് അത്ഭുതെപ്പട്ടു നിൽക്കുകയും െചയുന്നു.

ആെറൽ േസ്റ്റയിൻ 1907-ൽ ഗുഹാേക്ഷത്രത്തിൽ
നിന്നു് എടുത്ത ചിത്രം.

ആ ചുമരിെന്റ ഇടത്തുവശത്തു കാറ്റുണ്ടാക്കിയ പ്ര�
േക്ഷാഭകരമായ രംഗത്തിെന്റ ഭാവത്തിനു േനെര
വിപരീതമായ ഒരു ഭാവം കാണിക്കുന്ന രംഗമാണു്
നാം കാണുന്നതു്. ഇവിെട കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചു്
ഒരു ബുദ്ധൻ പ്രശാന്ത ഭാവേത്താടുകൂടി െമെല്ല വീ�
ശിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഇരിപ്പിടത്തി�
നു മുകളിൽ അലങ്കരിച്ച ഒരു വിതാനം കാണാം.
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുമ്പിലും കീഴിലുമായി ചില മനു�
ഷ്യർ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നതിെന ചിത്രീക�
രിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരാളുെട ശിരസ്സിെന മെറ്റാരുത്തൻ
കുനിച്ചുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. മെറ്റാരുത്തെന്റ കരങ്ങൾ
പുറേകാട്ടു ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ ആ ബുദ്ധ�
േനാടു സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതുേപാെല അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ േനർക്കു കരഞ്ഞുംെകാണ്ടു ൈകനീട്ടുന്നു.
മുകളിൽ ഒരു ഭിക്ഷു ഒരു മണി അടിക്കുവാൻ ഭാവി�
ക്കുന്നു. സമീപത്തുള്ള മെറ്റാരാൾ ആ െകാടുങ്കാറ്റടി�
യ്ക്കുന്ന രംഗം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ചുമരിെന്റ മദ്ധ്യഭാ�
ഗത്തിലും െകാടുകാറ്റുെകാണ്ടു വലയുന്ന മനുഷ്യെര
ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ബുദ്ധെന്റ പ്രശാന്തതയും മറ്റുള്ളവ�
രുെട പ്രേക്ഷാഭവും ഒന്നിച്ചു കാണിച്ചു് പാരത്രികവും
ലൗകികവുമായ ജീവിതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസ�
ങ്ങൾ കാണിക്കുവാനായിരിക്കാം ചിത്രകാരൻ ഉേദ്ദ�
ശിച്ചിരുന്നതു്. അധികമായ ഭാവനാശക്തിയും കലാ�
െകൗശലവും ഈ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്.

പട്ടുചിത്രങ്ങളും െകാടിച്ചിത്രങ്ങളും
സില്ക്ക് ഗാസിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള പട്ടുചിത്രങ്ങൾക്കു് ആറു
ചതുരശ്ര അടി വിസ്താരമുണ്ടു്. ചുമരുകളിൽ തൂക്കി�
യിടുവാനുേദ്ദശിച്ചാണു് ഇവ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ;
ഇവയിൽ പലതിലും ബുദ്ധെന്റ േബാധിയ്ക്കുമുമ്പുള്ള
അേദ്ദഹത്തിെന്റ ജീവചരിത്രസംഭവങ്ങെള ചിത്രീക�
രിച്ചിരിക്കുന്നു. ജനനം, ബാല്യത്തിെല അത്ഭുതസംഭ�
വങ്ങൾ, അന്തഃപുരജീവിതം, െകാട്ടാരം പരിത്യജിച്ചു
േപാകുന്നതു്, ആറുവർഷെത്ത തപസ്സു്, ൈനരഞ്ജ�
നാ നദീതീരത്തിൽ െവച്ചുണ്ടായ അവസാനെത്ത
സംഭവം എന്നിവയാണു് ഈ ചിത്രങ്ങളുെട വിഷ�
യങ്ങൾ. ഈ പട്ടുചിത്രങ്ങളിൽ ചീനകലാരീതി ഗാ�
ന്ധാരകലാരീതിെയ വളെരയധികം േഭദെപ്പടുത്തി�
യിരിക്കുന്നതു കാണാം. പട്ടുചിത്രങ്ങളുെട കൂട്ടത്തിൽ
വിേശഷമായ കലാസാമർത്ഥ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന
ഒന്നിെന വിവരിക്കാം. ഉത്തരദിക്കിെല േലാകപാ�
ലനായ ൈവശ്രണവൻ േമഘവാഹനനായി അനു�
ചരരായ യക്ഷന്മാേരാടുകൂടി സമുദ്രത്തിൽ ചരിക്കു�
ന്നതാണു് ഈ ചിത്രത്തിെന്റ വിഷയം. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ഇടത്തുവശത്തു് ഒരു െചറിയ സ്തൂപം വഹി�
ച്ചുെകാണ്ടു് ഒരു േമഘം ഉയരുന്നു. ൈവശ്രവണെന്റ
വലതു ൈകയിൽ ഒരു നീണ്ട കുന്തമുണ്ടു്. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ ഗതിേവഗം സൂചിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി ജ്വാല�
കൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ േതാളുകൾക്കു പുറകിൽ നി�
ന്നുയരുന്നു. വിലേയറിയ കസവുെവച്ചിട്ടുള്ള അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ വസ്ത്രങ്ങേളയും സുവർണ്ണ കവചേത്തയും
വളെര സൂക്ഷ്മമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ൈവശ്രവണ�
െന്റ അനുചരന്മാരുെട േവഷഭൂഷാദികളിലും ഈ
സൂക്ഷ്മമായ ശ്രദ്ധ പതിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു കാണാം.
അനുചരന്മാർക്കു വിവിധ മുഖഭാവങ്ങൾ നൽകി
അവെര തമ്മിൽ തമ്മിൽ േവർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. വല�
ത്തുവശത്തായി ഒരു യക്ഷൻ ഒരു ഗരുഡെന എയ്യു�
വാൻ ഭാവിക്കുന്നു. സമുദ്രത്തിൽ തിരകൾ അടിയ്ക്കു�
ന്നതിെന ഇതിൽ ഭംഗിയായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
പുറകിൽ ദൂെരയായി ൈവശ്രവണെന്റ വാസസ്ഥാ�
നമായ േമരുപർവ്വതവും കാണാം.

ൈമേത്രയ ബുദ്ധൻ.

പട്ടുെകാടിക്കൂറകളിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ
ഒന്നിെന്റ മുകളിലെത്ത ഖണ്ഡത്തിൽ ബുദ്ധെന്റ മാ�
താവായ മായാേദവിയുെട സ്വപ്നേത്തയും, അതിനു�
കീഴിൽ ഗർഭിണിയായ മായാേദവിെയ ലുംബിനി
ഉദ്യാനത്തിേലക്കു് ഒരു പല്ലക്കിൽ ചീനരുെട േവഷം
ധരിച്ച പങ്ങന്മാർ അതിേവഗത്തിൽ വഹിച്ചു െകാ�
ണ്ടുേപാകുന്നതിേനയും, അതിനുേശഷം ശിശുവായ
െഗൗതമൻ ആദ്യമായി നടന്നുതുടങ്ങുേമ്പാൾ ഓേരാ
ചുവടു പതിഞ്ഞ സ്ഥലത്തും ഓേരാതാമരപ്പുവു് മുള�
യ്ക്കുന്നതിേനയും ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒടുവിലെത്ത
ഈ മൂന്നു ചിത്രഭാഗങ്ങളിലും കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂഭാഗ�
ക്കാഴ്ച സുപ്രസിദ്ധമായ ചീനഭൂഭാഗ ചിത്രരീതിയിലാ�
ണു് വരച്ചിരിക്കുന്നതു്.

ബുദ്ധെന്റ ജനനെത്ത സൂചിപിക്കുന്ന ചിത്രം.

െകാടിച്ചിത്രങ്ങളിൽ ചില േബാധിസത്വന്മാെര ശുദ്ധ
ഭാരതീയരീതിയിലും, മറ്റു ചില േബാധിസത്വന്മാെര
മേദ്ധ്യഷ്യയിെല സാർവ്വേദശീയ രീതിയിലും വരച്ചിരി�
ക്കുന്നു. സിംഹാസനാരൂഢനായ മഞ്ജുശ്രീ േബാധി�
സത്വേനയും, ഗജാരൂഢനായ സമന്താഭകദ്രേബാ�
ധിസത്വേനയും, വജ്രം ആയുധമാക്കിയുള്ള വജ്രപാ�
ണി േബാധിസത്വേനയും, ജപമാല ധരിച്ച ൈമേത്ര�
യേനയും ഇവയിൽ കാണാവുന്നാണു്. ഇവെരല്ലാ�
വേരയുംകാൾ അധികം തവണ ഈ ചിത്രങ്ങൾക്കു
വിഷയീഭവിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീഭാവത്തിലുള്ള അവേലാ�
കിേതശ്വര േബാധിസത്വെന കുവാൻ-യിൽ എന്ന
ഒരു സ്ത്രീേബാധിസത്വനാക്കിച്ചമച്ചതു സുപ്രസിദ്ധമാ�
ണു്. ഭാരതീയ രീതിയിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള േബാധിസത്വ�
ന്മാർ പിന്നീടു ഉണ്ടായവരാണു്. ഒടുവിലെത്ത ഈ
േബാധിസത്വചിത്രങ്ങൾക്കു മറ്റവെയക്കാൾ അധി�
കം കലാമാഹാത്മ്യം ഉെണ്ടേന്ന നിഷ്പക്ഷ നിരൂപ�
കൻ അഭിപ്രായെപ്പടുകയുള്ളു.

തുന്നൽപ്പണി

അവേലാകിേതശ്വരെന്റ ചുമർ ചിത്രം (സ്വർണ്ണം
െകാണ്ടു് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു).

പ്രതിമകൾക്കും ചിത്രങ്ങൾക്കും പുറേമ “ആയിരം
ബുദ്ധ”ന്മാരുെട ഗുഹാേക്ഷത്രത്തിൽ വിവിധ നിറങ്ങ�
ളിലുള്ള തുന്നൽപ്പണികൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒമ്പ�
തടി െപാക്കമുള്ള ഇവയിെലാന്നിൽ കലാമഹിമ�
യുള്ള ഒരു ചിത്രം തുന്നിയിരിക്കുന്നു. ഇതിെന്റ മദ്ധ്യ�
ത്തിൽ ബുദ്ധൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടു്. അേദ്ദഹത്തിെന്റ പി�
റകിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പാറ ഈ ചിത്രത്തിെല രം�
ഗം, സുപ്രസിദ്ധമായ ഗൃധ്രകുടമാെണന്നു സൂചിപ്പിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. ബുദ്ധെന്റ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി രണ്ടു ശിഷ്യ�
ന്മാർ നിൽക്കുന്നു. പ്രായാധിക്യം നിമിത്തം ഇവരി�
െലാരാൾ അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രഥമശിഷ്യനായ കശ്യ�
പനാെണന്നു് അനുമാനിക്കാം. അലംകൃത േവഷങ്ങ�
േളാടുകൂടിയ രണ്ടു േബാധിസത്വന്മാേരയും ഇതിൽ
ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇവരുെട മുകളിൽ േമഘങ്ങളിൽ
നിന്നുെകാണ്ടു രണ്ടു ഗന്ധർവ്വന്മാർ ബുദ്ധൻ നിൽക്കു�
ന്ന സ്ഥലത്തിനു മുകളിൽ ഒരു വിതാനം താങ്ങിപ്പി�
ടിച്ചിരിക്കുന്നു.

നടുക്കു് ഒരു െചറിയ താറാവുള്ള എംേബ്രായിഡറി
പാനൽ.

െകാടിക്കൂറകളുെട മുകൾഭാഗത്തു തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കു�
വാൻ ഉേദ്ദശിച്ചു നിർമ്മിച്ച ത്രിേകാണാകൃതിയുള്ള
തുന്നൽപ്പണികളും അവിെട നിന്നു കെണ്ടടുത്തിട്ടു�
ണ്ടു്. സില്ക്ക് ഡമാസ്ക് െകാണ്ടാണു് ഇവെയ നിർമ്മി�
ച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇവയിൽ കാണുന്ന വിവിധ വർണ്ണമുള്ള
െനയ്ത്തു രീതിയ്ക്കും ഈജിപ്തിെല ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനിക�
ളുെട ശവകുടീരങ്ങളിൽ നിന്നു കെണ്ടത്തിയിട്ടുള്ള
പട്ടുകളിെല െനയ്ത്തുരീതിയ്ക്കും തമ്മിൽ വളെര അടു�
ത്ത സാദൃശ്യം കാണാം. ഈ രീതിയിലുള്ള പണിയ്ക്കു
“സസ്സാനിയൻ”, അതായതു പാരസികരീതിയിലുള്ള
പണി എന്നാണു് േപരിട്ടിരിക്കുന്നതു്. ഈ സാദൃശ്യം
നിമിത്തം ഇവെയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ചീനത്തിനും,
ഇവയിെല െനയ്ത്തുരീതിയുെട ഉത്ഭവസ്ഥാനമായ
ഈജിപ്തിനും, തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുേന്ന
മതിയാവു എന്നു പശ്ചിേമഷ്യയിെല പ്രാചീന കലാ�
രീതിയിൽ അതിവിദഗ്ദ്ധനായ െപ്രാഫസ്സർ സ്ട്രിസി�
െഗൗസ്തി അഭിപ്രായെപ്പട്ടിട്ടുണ്ടു്. ത്രിേകാണാകൃതി�
യിലുള്ള ഈ തുന്നൽപ്പണികളിൽ ഒന്നിൽ പല
നിറങ്ങളുള്ള െചടികൾ വരുന്നതും താറാവുകൾ
നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു കുളത്തിെന്റ ചിത്രം കാണാം.
ഇതു പ്രാചീന ഈജിപ്തിെല ചിത്രങ്ങളിൽ കാണു�
ന്ന ഒരു സാധാരണ വിഷയമാകുന്നു. “ആയിരം ബു�
ദ്ധ”ന്മാരുെട േക്ഷത്രത്തിൽ നിന്നു കെണ്ടടുത്തിട്ടുള്ള�
തും, കെയ്യഴുത്തു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ െവയ്ക്കുന്നതിനുേദ്ദശിച്ചു
നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു പട്ടുറയിൽ പാരസിക
കലയുെട ഒരു പ്രേത്യക വിഷയമായ രണ്ടു ചിറകു�
ള്ള സിംഹങ്ങളുെട ചിത്രങ്ങൾ തുന്നിപ്പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
ഈജിപ്തിേലയും േപർസ്യയിേലയും പ്രേത്യക കലാ�
വിഷയങ്ങൾ തുൻ-ഹുവങ്ങിെല േക്ഷത്രത്തിൽ വന്നു�
േചർന്നതും അവിടെത്ത ചിത്രകലയുെട സർവ്വേദശീ�
യത്വെത്ത നല്ലേപാെല പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്.

അമിതാഭൻ ചുെജാൈഹമിെന സുഖാവതിയിേലയ്ക്കു്
സ്വാഗതം െചയ്യുന്നു.

പട്ടുനിർമ്മാണവും പട്ടുെനയ്ത്തും ചീനയിലാണു് ഉത്ഭ�
വിച്ചതു്. േലാകത്തിെല മറ്റു രാജ്യക്കാർ ചീനത്തുനി�
ന്നാണു് പണ്ടു് പട്ടു് വാങ്ങിയിരുന്നതും. അതിനാൽ
ഈജിപ്തിെല കലാരീതിയിലും പാരസികകലാരീ�
തിയിലുമുള്ള തുന്നലുകൾ കുത്തിപ്പിടിപ്പിച്ചു തിരി�
ച്ചു ചീനത്തുള്ള തുൻ-ഹുവങ്ങിൽ െകാണ്ടുവരെപ്പട്ടു
എന്നുള്ളതു് അസംഭാവ്യമാണു്. പ്രസ്തുത ഈജിപ്ത്
രീതിയിലും പാരസികരീതിയിലുമുള്ള തുന്നലുകൾ
തുൻ-ഹുവങ്ങിലുള്ള ചീനർതെന്ന കുത്തിപ്പിടിപ്പിച്ചി�
രുന്നിരിക്കണെമന്നു വിചാരിക്കുന്നേത സ്വാഭാവി�
കമായിരിക്കുകയുള്ളു. ഇങ്ങെന വിചാരിക്കുന്നതിനു
മറ്റു കാരണങ്ങളുണ്ടു്. പസഫിക് മഹാസമുദ്രതീര�
ത്തുള്ള ചീനെത്ത േപ്രാവിൻസായ ഷൻടുങ്ങിെല
കിയാെസയാങ് എന്ന നഗരത്തിെല ഒരു പ്രാചീന
േക്ഷത്രത്തിൽ എ.ഡി. 2-ാം ശതാബ്ദത്തിൽ നിർമ്മി�
ച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രതിമാശില്പേവലകൾ, ഈജിപ്തിെല
െപൗരാണിക ഐതിഹ്യങ്ങൾ അന്നെത്ത ചീനർ
അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നു സംശയരഹിതമായ വിധ�
ത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. ഒരുദാഹരണെമടുത്തു
കാണിക്കാം. േപ എന്ന േദവി കയ്യും കാലും കുത്തി
കമിഴ്ന്നു നിന്നു വളഞ്ഞ ആകാശം നിർമ്മിച്ചു എന്നു�
ള്ള പ്രാചീന ഈജിപ്തിെല പുരാണകഥെയ പ്രസ്തുത
ചീന പ്രതിമാ ശില്പേവലകളിൽ ഒന്നു വിഷയമാക്കി�
യിരിക്കുന്നു. അതുേപാെലതെന്ന പാരസിക മതഗ്ര�
ന്ഥങ്ങളിെല ആശയങ്ങളുമായി പ്രസ്തുത ശില്പേവ�
ലയുെട നിർമ്മാതാക്കൾക്കു് പരിചയമുണ്ടായിരു�
ന്നു എന്നും അവ കാണിക്കുന്നുണ്ടു്. ഉദാഹരണമാ�
യി ൈദവെത്ത ഒരു രക്ഷകനായി സങ്കൽപിക്കു�
ന്ന പാരസികാശയം പ്രസ്തുത ശില്പേവലകളിെലാ�
ന്നിൽ പ്രതിബിംബിച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം. ഒേബ�
ലിസ്കുകൾ എന്ന േപരുള്ള പ്രാചീന-ഈജിപ്തിെല
സ്തംഭങ്ങളും ചീനെത്ത പ്രസ്തുത ശില്പേവലയിൽ �
കാണാവുന്നതാണു്.

ലക്സറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒേബലിസ്കിെന്റ േശഷിപ്പു്.

മിറാനിെല ഒരുചുമർചിത്രം
മേദ്ധ്യഷ്യയിെല ഈ ചിത്രകലയിെല സാർവ്വേദ�
ശീയത്വം അതിെല ചിലകൃതികൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന
ചിത്രകാരന്മാരുെട ജീവിതങ്ങളിലും പ്രതിബിംബി�
ച്ചിരുന്നു. ഈ ചിത്രകാരന്മാരിൽ ഒരാളിെന്റ േപര് 
നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടു്. സിൻകിയാങ് േപ്രാവിൻസി�
െന്റ മദ്ധ്യഭാഗത്തിൽ, തുൻ-ഹുവങ്ങിനു പടിഞ്ഞാ�
റു്, േലാേപ്നാർ എന്ന കായലിെന സമീപിച്ചു്, സർ
ആൈറൽ ൈസ്റ്റയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള മിറാൻ
എന്ന സ്ഥലെത്ത ഒരു പ്രാചീന െബൗദ്ധേക്ഷത്ര�
ത്തിെന്റ ചുമരിൽ സുപ്രസിദ്ധ െബൗദ്ധജാതകക�
ഥയായ െവസ്സന്തര ജാതകത്തിൽ നിന്നുള്ള രംഗ�
ങ്ങൾ തിതൻ എന്ന േപരുള്ള ഒരു ചിത്രകാരൻ വര�
ച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിൽത്തെന്ന അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ േപെരഴുതിയിട്ടുണ്ടു്. െവസ്സന്തരൻ എന്ന രാജകു�
മാരെന്റ കഥ സുപ്രസിദ്ധമായ ഒന്നാണു്. മഴയില്ലാ�
യ്മ നിമിത്തം തെന്റ രാജ്യെത്ത ബാധിച്ച ക്ഷാമത്തി�
നു പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ ആരാഞ്ഞേപ്പാൾ, അതിനു
പറ്റിയ പ്രതിവിധി കുരു രാജ്യത്തിെല അഞ്ജനവസ�
ദെയന്ന ആനെയ തെന്റ രാജ്യത്തിൽ െകാണ്ടുവ�
രുന്നതാെണന്നു് കലിംഗരാജാവു് അറിഞ്ഞു. അതി�
നാൽ കുരു രാജ്യത്തു നിന്നു് ആനെയ െകാണ്ടുവ�
രാൻ അേദ്ദഹം ദൂതന്മാെര നിേയാഗിച്ചു. കുരുരാജാ�
വിെന്റ പുത്രനും, ദാനശീലത്തിനു സുപ്രസിദ്ധനുമായ
െവസ്സന്തരൻ ഉടെനതെന്ന ആനെയ കലിംഗത്തി�
േലക്കു അയച്ചുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു. ഈ വിവരം
അറിഞ്ഞയുടെന കുരു രാജാവായ ശിബി തെന്റ പ്ര�
ജകളുെട നിർബന്ധം നിമിത്തം പ്രസ്തുത ആനെയ
െകാടുത്തതിനു ശിക്ഷയായി പുത്രനായ െവസ്സന്തര�
െന നാടുകടത്തി. െവസ്സന്തരനും ഭാര്യയായ മാദ്രി�
യും തങ്ങളുെട രണ്ടുകുട്ടികേളാടും കൂടി കാട്ടിൽേപാ�
യി പാർത്തു. ഇവിെടെവച്ചു െവസ്സന്തരൻ തെന്റ
രണ്ടു സന്താനങ്ങേളയും അവെര ഭൃത്യരാക്കുവാനാ�
യി ആവശ്യെപ്പട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണനു മടികൂടാെത
ദാനം െചയ്തു. ഈ ദാനശീലം കണ്ടു അത്ഭുതെപ്പട്ടു്
െവസ്സന്തരെന ഒരിക്കൽക്കൂടി പരീക്ഷിക്കുവാനാ�
യി ഇന്ദ്രൻ അവിെട േവഷം മാറിെച്ചന്നു. അേദ്ദഹം,
െവസ്സന്തരേനാടു മാദ്രിെയ തനിക്കു ദാനം െചയ്യ�
ണെമേപക്ഷിച്ചു. െവസ്സന്തരൻ ഉടെന മടികൂടാെത
തെന്റ ഭാര്യെയ, േവഷം മാറിവന്ന ഇന്ദ്രനു് ദാനം
െകാടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇതു കണ്ടു് സേന്താഷിച്ചു്
ഇന്ദ്രൻ തെന്റ യഥാർത്ഥരൂപത്തിൽ െവസ്സന്തര�
െന്റ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു് അേദ്ദഹെത്ത അനുഗ്ര�
ഹിക്കുകയും മാദ്രിെയ തിരിച്ചുെകാടുക്കുകയും െചയ്തു.
താമസിയാെത െവസ്സന്തരനു തെന്റ കുട്ടികേളയും
തിരിച്ചുകിട്ടി. അനന്തരം അേദ്ദഹം തെന്റ നാട്ടിൽ�
െച്ചന്നു് അവിടെത്ത രാജാവായിത്തീരുകയും െച�
യ്തു. ഈ കഥയിെല രംഗങ്ങെളയാണു് അതിയായ
കലാെകൗശലപൂർവ്വം തിതൻ മിറാനിെല ചുമരിൽ
ഗാന്ധാരരീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്.

െവസ്സന്തര ജാതകെത്ത ആസ്പദമാക്കിയുള്ള
ചുമർചിത്രം, 19-ാം നൂറ്റാണ്ടു്.

എന്നാൽ അവിെടയുള്ള മെറ്റാരു െചറിയ ചുമർ�
ചിത്രെത്ത ഈ തിതൻ തെന്ന േറാമാസാമ്രാജ്യ�
ത്തിെന്റ ഒരു ഭാഗമായിരുന്ന ഏഷ്യാൈമനറിെല
കലാരീതിയിലാണു് വരച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഈ കലാകാ�
രെന്റ േപരും ഈ സാർവ്വേദശീയത്വം സൂചിപ്പിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. തിതൻ എന്നതു തിതുസ് (thitus) എന്ന
നാമത്തിെന്റ പാശ്ചാത്യ പ്രാകൃത രൂപമാണു്. ആ
കലാകാരൻ പശ്ചിമ ഏഷ്യക്കാരേനാ സുറിയാനി�
േയാ ആെണന്നു് ഈ േപർ കാണിക്കുന്നു. ഇങ്ങ�
െന പശ്ചിേമഷ്യക്കാരനായ ഒരു ചിത്രകാരൻ ഒരു
െബൗദ്ധജാതക കഥെയ ആസ്പദിച്ചു ഭാരതീയരീ�
തിയും ഗ്രീക്കുരീതിയും കലർന്ന ഗാന്ധാരരീതിയും,
ഗ്രീസ്സിേലയും േറാമിേലയും പശ്ചിേമഷ്യയിേലയും
രീതികൾ കലർന്ന ഒരു രീതിയിലും, ചീനത്തുള്ള
ഒരു െബൗദ്ധേക്ഷത്രത്തിൽ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുന്നതു്
തുൻ-ഹുവങ്ങിെല ചിത്രകലയുെട സർവ്വേദശിയത്വം
നല്ലേപാെല പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്.

(1940 ആഗസ്റ്റ് 18, മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പു്.)
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േകസരിബാലകൃഷ്ണപിള്ള

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ ചിന്തകളുെട ഊഷ്മള ൈചതന്യം
മലയാള ഭാഷയിേലക്കു് ആവാഹിച്ച ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ചിന്ത�
കനും വിമർശകനും. പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപകൻ,
ചരിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രേദ്ധയനായ മലയാ�
ളസാഹിത്യകാരനായിരുന്നു േകസരി എന്നറിയെപ്പടുന്ന
േകസരി എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. ജീവിതത്തിലും സാഹി�
ത്യത്തിലും അേദ്ദഹം ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു.

1889-ൽ തമ്പാനൂരിെല പുളിക്കൽ േമേല വീട്ടിൽ ജന�
നം. പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ദാേമാദരൻകർ�
ത്താവാണു് അച്ഛൻ. അമ്മ പാർവ്വതി അമ്മ. കുടിപ്പള്ളി�
ക്കൂടത്തിലും െകാല്ലം ൈഹസ്ക്കൂളിലുമായി സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാ�
സം. 1908-ൽ തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് േകാേള�
ജിൽ നിന്നു് ചരിത്രം ഐഛികമാെയടുത്തു് ബി.എ. ജയി�
ച്ചു. േഗൾസ് േകാേളജിലും െകാല്ലം മഹാരാജാസ് േകാ�
േളജിലും ചരിത്രാദ്ധ്യാപകനായി േജാലി െചയ്തു. സായാ�
ഹ്നക്ലാസിൽ പഠിച്ചു് 1913-ൽ ബി.എൽ. ജയിച്ചു. 1917-
ൽ േജാലി രാജി െവച്ചു വക്കീലായി പ്രാക്റ്റീസ് തുടങ്ങി.
1922 വെര തിരുവനന്തപുരം ൈഹേക്കാടതിയിൽ വക്കീ�
ലായിരുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനം
1922 െമയ് 14-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം ഏെറ്റ�
ടുത്തുെകാണ്ടു് പത്രപ്രവർത്തനരംഗേത്തക്കു് പ്രേവശിച്ചു.
1926 ജൂൺ 19-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം രാജി�
െവച്ചു. സ്വന്തമായി ഒരു പത്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പണം
േശഖരിക്കുന്നതിനായി തിരുവിതാംകൂറിലും, മേലഷ്യയി�
ലും പര്യടനങ്ങൾ നടത്തി. 1930 ജൂൺ 4-൹ പ്രേബാധ�
കൻ ശാരദാ പ്രസ്സിൽ നിന്നും അച്ചടി ആരംഭിച്ചു. 1930
െസപ്തംബർ 10-൹ ൈലസൻസ് റദ്ദാക്കിയതുെകാണ്ടു്
പ്രേബാധകൻ നിർത്തി. പിന്നീടു് 1930 െസപ്തംബർ 18-
൹ തെന്ന േകസരി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കു�
ന്നു. 1931 െഫബ്രുവരി 19-൹ േകാടതിയലക്ഷ്യത്തിനു് 200
രൂപ പിഴ ചുമത്തുന്നു. 1935 ഏപ്രിൽ മാസേത്താെട േക�
സരി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും 1936-ൽ
കടം താങ്ങാനാവാെത ശാരദാ പ്രസ്സും ഉപകരണങ്ങളും
വിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം
പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യെത്ത മലയാളികൾക്കു് പരിചയ�
െപ്പടുത്തിെക്കാടുത്തതു് േകസരിയാണു്. േലാകെത്ത
വിപ്ലവകരമായി മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനു് പ്രേയാഗിേക്കണ്ട
ഒരായുധമായിട്ടാണു് അേദ്ദഹം സാഹിത്യെത്ത കണ്ടതു്.
ൈവേദശിക സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങെള മുൻ നിർത്തി
മലയാളസാഹിത്യെത്ത വിലയിരുത്താനാണു് അേദ്ദഹം
ഉദ്യമിച്ചതു്. പ്രസ്ഥാന നിരൂപകൻ, സാേങ്കതിക നിരൂ�
പകൻ, ചിത്രകലാ നിരൂപകൻ, എെന്നാെക്കയാണു്
േകസരി വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്.

മലയാളം കൂടാെത ഹീബ്രു, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നിവയും
അസീറിയൻ, സുേമറിയൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്,
ജർമ്മൻ എന്നീ യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകളും സംസ്കൃതം, അറ�
ബി എന്നിവയും തമിഴു്, െതലുങ്ക്, കന്നട, ൈചനീസ്
എന്നീ ഭാഷകളും അറിയാമായിരുന്നു.

േകസരി സദസ്
1930-കളിൽ ശാരദ പ്രസ്സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്ന എഴുത്തു�
കാരുേടയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുേടയും കൂട്ടായ്മയാണു്
േകസരി സദസ്. തകഴി, പട്ടം താണുപിള്ള, എ.വി. കൃ�
ഷ്ണപിള്ള, െക.എ. ദാേമാദരൻ, എൻ.എൻ. ഇളയതു്,
േബാേധശ്വരൻ, സി. നാരായണപിള്ള തുടങ്ങിയവരായി�
രുന്നു േകസരി സദസിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നതു്.

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

കൃതികൾ
പതിമൂന്നു വിവർത്തനങ്ങളുൾെപ്പെട 41 കൃതികൾ പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

• കാമുകൻ (തർജ്ജമ)
• ലാർഡ് കിച്ചനർ
• പുരാതത്വ പ്രദീപം
• അലക്സാണ്ടർ മഹാൻ
• യുളിസസു് ഗ്രാന്റ്
• രണ്ടു് സാഹസികയാത്രകൾ
• ഐതിഹ്യ ദീപിക
• വിക്രമാദിത്യൻ ത്രിഭുവന മല്ലൻ
• ഹർഷ വർദ്ധനൻ
• കാർെമൻ (തർജ്ജമ)
• നവേലാകം
• േപ്രതങ്ങൾ
• രൂപമഞ്ജരി
• ഒരു സ്ത്രീയുെട ജീവിതം
• ഓമനകൾ
• ആപ്പിൾ പൂെമാട്ട്
• േനാവൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
• മൂന്നു് ഹാസ്യ കഥകൾ
• േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ െചറുകഥകൾ (തർജ്ജമ)
• സാഹിത്യ ഗേവഷണ മാല
• പ്രാചീന േകരള ചരിത്ര ഗേവഷണം
• സാേങ്കതിക ഗ്രന്ഥ നിരൂപണങ്ങൾ
• ഒമ്പതു് പ്രഞ്ച കഥകൾ
• നാലു് ഹാസ്യ കഥകൾ
• സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• ആദം ഉർബാസ്
• എട്ടു് പാശ്ചാത്യ കഥകൾ
• േകസരിയുെട മുഖ പ്രസംഗങ്ങൾ
• ചരിത്രത്തിെന്റ അടിേവരുകൾ
• േകസരിയുെട സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• േകസരിയുെട േലാകങ്ങൾ
• നവീന ചിത്ര കല
• ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ
• Outline of Proto Historic Chronology of Western

Asia

• േകസരിയുെട ചരിത്ര ഗേവഷണങ്ങൾ ( നാലു വാ�
ള ്യം)

േഡ്രായിങ്: മധുസൂദനൻ
(വിവരങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

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

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://dl.sayahna.org/dl-p-pdfs.html
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

