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“ഭിക്ഷാപാത്രവും നീട്ടി എത്തുന്ന േതേജാമൂർത്തി

ചക്ഷുസ്സാർന്നവർ ചരിതാർത്ഥരായക്കാഴ്ചയാൽ
െപാെന്നാളിേതടും ഫാലവീഥിയിൽ കുറുനിര
ചിന്നിവാെച്ചഴും നിറം മങ്ങിയ കചഭരം
വിരിച്ചു െകട്ടിെവച്ച വാർജടാമകുടവും
ശരചന്ദ്രാഭേതടും മുഖമണ്ഡേലാപരി
കാറണിെക്കാണ്ടലിെന്റ േരഖയാക്രമിക്കുന്നവാറതിമേനാഞ്ജമായ് വളരും ശ്മശ്രുക്കളും
െനടുതായിരുപാടും ഞാന്നു കുണ്ഡലഭൂഷെവടിഞ്ഞ തുളയാർന്ന വിപുലകർണങ്ങളും
നീണ്ടുയർേന്നാരു തിരുനാസയും, ചിന്താനിഷ്ഠപൂണ്ട നിശ്ചേലാദാരമാം കുനുചില്ലികളും…”

‘പൗരസ്ത്യ ദീപം’ ( light of asia) തർജ്ജുമയിൽ കു
മാരനാശാൻ വിവരിക്കുന്ന ബുദ്ധരൂപം. ഈ രൂപം

േനരിൽ കാണണെമങ്കിൽ സാഞ്ചിയിേലാ അജ
ന്തയിേലാ േപായാൽ മതി. ഈ രണ്ടു ബുദ്ധമത
േകന്ദ്രങ്ങളും ഗൗതമബുദ്ധെന്റ നിർവ്വാണേശഷം
നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു നിർമ്മിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതാണു്.
സാഞ്ചിയിൽ ബുദ്ധൻ ചിത്രീകരിക്കെപ്പട്ടിട്ടില്ല. ബു
ദ്ധകഥകളാണു് േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതു്. എങ്കിലും
‘ഭിക്ഷാപാത്രവും നീട്ടി എത്തുന്ന േതേജാ മൂർത്തി
യായ’ ബുദ്ധെന കലയിലൂെട അവിെട എല്ലായിട
ത്തും കാണാം. ‘സാഞ്ചി’ േലഖനം ഇരുപത്തിമൂന്നു്
വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപു് എഴുതിയതാണു്.

സാഞ്ചി
വളെരെച്ചറുതും തിരക്കില്ലാത്തതുമായ ഒരു ‘തീവ
ണ്ടിയാപ്പീസാ’ണു് സാഞ്ചിയുേടതു്. തേലന്നു് നടന്ന
ഒരു ൈക്രമിെന്റ ഭീകരാന്തരീക്ഷമുള്ള െറയിൽേവ
േസ്റ്റഷൻ േനാവലിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ളതു് െപെട്ടേന്നാർ
മ്മിച്ചു േപാകും. പതിന്നാലു വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പു് സാ
ഞ്ചിയിൽ എത്തിയിരുന്നതിെന്റ േനരിയ ഓർമ്മകൾ
സൂക്ഷിച്ചുെകാണ്ടാണു് ഞാനവിേടക്കു് വീണ്ടും യാ
ത്ര െചയ്യുന്നതു്. അന്നു് േസ്റ്റഷനിെല കവാടത്തിൽ
ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമുള്ള അക്ഷരങ്ങൾെക്കാ
പ്പം ‘സാഞ്ചി’ എന്നു് പാലി അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴു
തിയിരിക്കുന്നതു് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒരുപേക്ഷ,
ഏതാണ്ടു് മുഴുവനായിത്തെന്ന അപ്രത്യക്ഷമായിരി
ക്കുന്ന പാലി അക്ഷരങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കായി തിരി
ച്ചു വരുന്നതാകാം. ‘കാക്കാനാവ’ എന്ന സാഞ്ചിയു
െട പ്രാചീന നാമം ഇന്നു പ്രേയാഗത്തിലില്ല എന്നു
േതാന്നുന്നു.
െവയിലു കായുന്ന ചില ഗ്രാമീണരും േശാഷിച്ച ശരീ
രമുള്ള ചില ചുമട്ടുകാരുെമാഴിച്ചാൽ േസ്റ്റഷനിൽ
ആരുമില്ല. വണ്ടിയിൽ നിന്നു് ഇറങ്ങിനിന്ന മൂന്നു വി
േദശികൾ ഒരു നായെയ ആട്ടിപ്പായിക്കുന്നതു കണ്ടു.
അവരിൽ ഫാസ്ബിന്റർ എന്ന ജർമ്മൻ സിനിമാ
സംവിധായകെന ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന താടിയും മുടിയു
മുള്ള തടിച്ചു കുറുകിയ ഒരാൾ ‘വാനിഷിംഗ് െഹരിേറ്റ
ജ് ’ എന്ന പുസ്തകം മറിച്ചു േനാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
അയാളുെട കൂെട കറുത്ത കണ്ണടയും പരന്ത്രീസ് താ
ടിയും വച്ച െപാക്കത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും സ്ഥൂ
ലിച്ച ശരീരമുള്ള ഒരു യുവതിയും ഭാരിച്ച രണ്ടു ചുമൽ
സഞ്ചികളുമായി ചുമട്ടുകാരാൽ വളയെപ്പട്ടു നിൽ
ക്കുന്നു. സാഞ്ചിയിൽ ടൂറിസം അതിെന്റ ൈകകൾ
നീട്ടാൻ തുടങ്ങിയിേട്ടയുള്ളൂ. ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവു വരു
ന്ന ഒരു പാർക്കിെന്റയും കഫേറ്റരിയയുെടയും നിർ
മ്മാണം നടക്കുന്നതിെന്റ സൂചനകൾ സാഞ്ചിയുെട
കുന്നിൻ പരിസരങ്ങളിൽ കാണാം. ഫാസ്ബിന്റർ
ഇടയ്ക്കു തലയുയർത്തി സാഞ്ചി ഒന്നു നിരീക്ഷിക്കും.
വീണ്ടും തിേരാധാനം െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്ന സം
സ്ക്കാരത്തിേലക്കു മടങ്ങിേപ്പാകും.
സാഞ്ചി വിദിശയിൽ നിന്നു് ഒമ്പതു കിേലാമീറ്റർ
അകെലയാണു്. അേശാകചക്രവർത്തിയുെട കാ
ലത്തു് പ്രസിദ്ധ വാണിജ്യേകന്ദ്രമായിരുന്ന വിദിശ
സാഞ്ചിയുെട കുന്നിൽ നിന്നാൽ കാണാം. സാഞ്ചി
േയയും വിദിശേയയും വിഭജിച്ചുെകാണ്ടു് േബട്ടുവാ
എന്ന നദി ഒഴുകിയിരുന്നു. അഴുക്കു പുരണ്ട വ്രണ
ങ്ങൾേപാെല േതാന്നിക്കുന്ന ചില അടയാളങ്ങൾ
ക്കുള്ളിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ
െവള്ളം പഴയ നദിെയ ഇന്നു സ്വപ്നം കാണുകയാ
ണു്. േബട്ടുവാ വളെരക്കാലം മുമ്പു് ഉത്സവങ്ങൾ നി
റഞ്ഞ െതരുവുകെളയും, ധൃതിപിടിച്ച കുതിരക്കാലു
കെളയും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിരുന്നു. വിദിശയിൽ
അേശാകെന്റ കാലത്തു് കുതിരകൾക്കും, കച്ചവട
ക്കാർക്കും, കരേവലക്കാർക്കും നല്ല േവഗമായിരു
ന്നു. അവിെട നിന്നാണു് ദന്തേവലക്കാർ കൂടിയായി
രുന്ന കലാകാരന്മാരും പണവും സാഞ്ചിയിേലക്കു്
എത്തിയിരുന്നതു്. അേശാകൻ വിദിശയിൽ വന്നു്
അവിടുെത്ത വർത്തകെന്റ മകൾ േദവിെയ ഭാര്യയാ
ക്കുന്നേതാെട വിദിശേയയും സാഞ്ചിേയയും ചുറ്റിപ്പ
റ്റിയുള്ള ഓർമ്മകൾ തുടങ്ങുന്നു.

വിദിശ, ഇന്നു് ഒരു കൂറ്റൻ ദിേനാസറിെന്റ അസ്ഥി
കൂടത്തിനകത്തുകൂടി നടക്കുന്ന അനുഭവമാണുണ്ടാ
ക്കുക. െവളുത്തു വിളറിയ െകട്ടിടങ്ങളും, നീണ്ടുെമ
ലിഞ്ഞ ദ്രവിച്ച പാതകളും, അേനകം പാപ്പരായ
കച്ചവടക്കാരുമായി വിറങ്ങലിക്കുന്ന ഈ പ്രേദശം
ജനസമൃദ്ധമാണു്. കുതിരവണ്ടികളും, ഓേട്ടാറിക്ഷക
ളും, ഹാരപ്പൻകാലത്തും നിലവിലിരുന്ന മണ്ണുെകാ
ണ്ടുള്ള ചായപ്പാത്രങ്ങളും. കുഴഞ്ഞു മറിയുന്ന ഈ
െതരുവുകൾക്കു് വളെരെയടുത്താണു് ശാന്തിയുെട
മഹത്തായ പ്രതീകംേപാെല സാഞ്ചിയിെല കുന്നു്
നിവർന്നു നിൽക്കുന്നതു് എന്നതു് ഒരു തമാശയാ
യിേത്താന്നും. ഓൾഡ് ദൽഹിയിെല തിരക്കുപിടി
ച്ച െതരുവുകെള വിദിശ ഓർമ്മിപ്പിേച്ചക്കും. ഒന്നു
തട്ടിയാൽ തകർന്നു വീഴാനിടയുള്ള െകട്ടിടങ്ങളും,
കുതിരമൂത്രത്തിെന്റ ഗന്ധമുള്ള െതരുവുകളും, േപ്രത
േലാകത്തിൽനിെന്നന്ന േപാെല എത്തിേനാക്കുന്ന
പഴയ സിനിമാനായകരുെട ചിത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചു
വരുകളും കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാമായി എന്നേതാന്നൽ
ഇന്ത്യയിെല എല്ലാ പുരാതന നഗരങ്ങളിെലയും
സാധാരണ അനുഭവമായിരിക്കും. ഭവനരഹിത
രായ കൂലിേവലക്കാരുെട പഴയ ചാക്കും, പ്ലാസ്റ്റി
ക്കും െകാണ്ടു നിർമ്മിച്ച െചറുകൂടാരങ്ങൾ കണ്ടിരു
െന്നങ്കിൽ, ദാെന്ത തെന്റ നരക വർണ്ണനയിൽ ഉൾ
െപ്പടുത്തുമായിരുന്നു എന്ന േതാന്നലുണ്ടാക്കിെക്കാ
ണ്ടു് സൂര്യെവളിച്ചത്തിൽ മഞ്ഞളിച്ചു നിൽപ്പുണ്ടു്.
വിദിശയിൽ നിന്നു് സാഞ്ചിയിേലയ്ക്കുള്ള പഴയ പാ
തയുെട അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നുമുണ്ടു്. സാഞ്ചിയിൽ
ആർക്കിേയാളജിസ്റ്റായി േജാലിെചയ്യുന്ന പി. െക. മു
ഖർജി പറഞ്ഞതു് ആ വഴിയിൽ ഇന്നും കാണാവുന്ന
മിനുസമുള്ള കല്ലുകളിൽ പുരാതനകാലെത്ത കുതി
രകളുെട കുളമ്പടിപ്പാടുകൾ കാണാെമന്നാണു്. ചരി
ത്രസന്ദർഭങ്ങളുെട അടയാളങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരുന്ന
തിളക്കമുള്ള കല്ലുകൾ വീടുണ്ടാക്കാനും മറ്റും സ്ഥല
വാസികൾ ഇളക്കിെക്കാണ്ടുേപായിരിക്കുന്നു. ഇന്നു്
പലതരം സസ്യങ്ങൾ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ആ പ്ര
േദശെത്ത ‘ചിക്നിഗാട്ടി’ എന്നാണു് പറയുക. പാത
ക്കിരുവശത്തും മണ്ണുെകാണ്ടുള്ള കുടിലുകളുണ്ടു്. പുറ
ത്തു് െവയിലുകായുന്ന ഗ്രാമീണരുെട മുഖങ്ങൾ അവ
ശമായിരുന്നു. ഹൂക്കയിൽ നിന്നു് ഉഗ്രമായി പുകവലി
ച്ചുെകാണ്ടു് ഒരു വയസ്സിൽ പ്രാചീനമായ കണ്ണുകൾ
െകാണ്ടു് എെന്ന േനാക്കിെക്കാണ്ടിരുന്നു.
“ആരു മുകളിേലക്കു് േപാകുന്നുെവേന്നാ, മടങ്ങിവ
രുന്നുെവേന്നാ ഞങ്ങൾ അേന്വഷിക്കാറില്ല.” ആന
െക്കാമ്പിെന്റ വളകൾ കയ്യിലണിഞ്ഞു് പച്ചകുത്തി
ഗുജറാത്തിെല റബാരികെള ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കടും
നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞ ഒരു മധ്യവയസ്ക
പറഞ്ഞു.
“ഇതുവെര ആ കുന്നിൽ കയറി അവിെട എന്താണു

ള്ളെതന്നു് േനാക്കിക്കാണാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.”
ബുദ്ധന്മാരുെട ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരി
ക്കുന്ന ആ കുന്നിെന്റ പരിസരങ്ങളിൽ താമസിക്കു
ന്ന ഈ ആദിവാസികൾ ശവം മറവുെചയ്യുന്നെതവി
െടയാണു് എന്നതറിയാൻ ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരു
ന്നു. െപാതുെവ അവിെടെയത്തുന്ന സഞ്ചാരികേളാ
ടുള്ള നിസ്സംഗമായ അവരുെട പ്രതികരണങ്ങൾ
കണ്ടു് ഞാനതു േചാദിച്ചില്ല.
പുകയിലക്കറയുള്ള പല്ലുകളത്രയും പുറത്തുകാണി
ച്ചു് ഈണത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആ ആദിവാസി
യുെട ഹിന്ദിയ്ക്കു് അവരുെട സ്വന്തം ഭാഷയായ േഗാ
ണ്ടിയുെട ചുവയുണ്ടായിരുന്നു. ദ്രാവിഡ ഭാഷയായ
േഗാണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരിൽേപാലും ഹിന്ദി വശ
മാക്കിയിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ അവിെടക്കണ്ടേഗാണ്ടുക
ളിൽ ചിലർ അവരുെട പ്രാചീനഭാഷയിൽ തെന്ന
അടക്കം പറയുംേപാെല തമ്മിൽ സംസാരിച്ചുെകാ
ണ്ടിരുന്നു.
ഏകേദശം ഒരു േകാടി ഇരുപതു ലക്ഷം ആദിവാ
സികൾ വസിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണു് മധ്യപ്രേദശ്.
ഗംഗയുെട തടങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഇവരുെട
പൂർവ്വികെര, ആര്യന്മാർ ഒറീസയുെട പടിഞ്ഞാറൻ
പ്രേദശങ്ങളിേലക്കു് പായിക്കുകയാണുണ്ടായതു്.
മറാത്തകളുെട അധിനിേവശത്തിനു മുമ്പു് ഈ പ്രേദ
ശം ഭരിച്ചിരുന്ന േഗാണ്ടുകളുെട േഗാത്രപാരമ്പര്യം
സാഞ്ചിസ്തൂപങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇരുണ്ട
നിറവും, ദൃഢമായ ശരീരഘടനയുള്ള ഇവർ മഹാ
രാഷ്ട്രയിേലയും, ഗുജറാത്തിേലയും അധഃകൃത സമൂ
ഹങ്ങെളേപ്പാെലതെന്ന വർണ്ണപ്പകിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങ
ളണിയുന്നവരാണു്. േഗാണ്ടുകളുെടയും മറ്റാദിവാസി
കളുെടയും ജീവിതവൃത്തികളുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു
കലയാണു് സാഞ്ചിയിൽ ആവിഷ്കൃതമായിരിക്കുന്ന
തു്. ബുദ്ധസ്തൂപത്തിെന്റ അർദ്ധേഗാളാകൃതിയിലുള്ള
ഘടനതെന്ന പുരാതന കാലത്തു് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന
കുടിലുകളുെട േമൽഭാഗാകൃതിയിൽ നിന്നു് ഉരുത്തി
രിഞ്ഞുണ്ടായിട്ടുള്ളതാെണന്നു് ബഞ്ചമിൻ േറാളൻസ്
നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതു് ശരിയാെണന്നു േതാന്നുന്നു.
ജനവാസം കുറവായ ഒരു പ്രേദശമാണു് സാഞ്ചിയു
െട താഴ്വരകൾ. കുന്നിേലക്കു കയറുേമ്പാൾ പുതുജീ
വിതത്തിെന്റ െവളുപ്പും ചുവപ്പും കലർന്ന െപാട്ടുകൾ
പച്ചകളിലൂെട കാണാം. ഇടയ്ക്കു് പുക ഉയരുന്നേതാ,
ജലസർപ്പങ്ങെളേപ്പാെല പുളയുന്ന കൽപ്പാതകളി
ലൂെട ഒരാൾ േമാേട്ടാർ ൈസക്കിേളാടിച്ചു കയറുന്ന
േതാ, ഗ്രാമവാസികൾ ഒറ്റതിരിഞ്ഞു മൂകമായി നട
ന്നു നീങ്ങുന്നേതാ കാണാം. ബുദ്ധഗയയിൽ നിന്നു്
ഗൗതമബുദ്ധെന്റ ജ്ഞാേനാദയവുമായി ബന്ധെപ്പ
ട്ടു് പ്രശസ്തമായ േബാധിവൃക്ഷത്തിെന്റ ഒരു ൈതയ്യ്
ജവഹർലാൽ െനഹ്റു െകാണ്ടുവന്നു വച്ചതു്, കുന്നി
േലക്കു കയറുവാനുള്ള ചവിട്ടുപടികൾക്കു താെഴയു
ള്ള കവാടത്തിനരികിൽ വളർന്നു നിൽപുണ്ടു്. ബു
ദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ ചാർത്തിയ പല നിറത്തിലുള്ള േതാ
രണങ്ങളാൽ മൂടിയ അതിെന്റ ശാഖകൾ, ദൂെര നി
ന്നു േനാക്കുേമ്പാൾ പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ വി
ടർത്തിയിരിക്കുന്നതായി േതാന്നും.
സാഞ്ചി, അജന്തയിെല പരിസരങ്ങൾേപാെല
മലിനമായിട്ടില്ല. രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു് അജ
ന്തയിൽ െചന്നേപ്പാൾ ടൂറിസ്റ്റുകളുെട വരവും േപാ
ക്കും ആ പ്രേദശെത്ത ഒരു സർക്കസ് കൂടാരത്തി
െന്റ പ്രേവശന ഭാഗെത്ത ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു. യു
ദ്ധാവശിഷ്ടങ്ങെളേപ്പാെല അവിെട ചിതറിക്കിട
ക്കുന്ന കടുംനിറത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കറ്റുകളും
മറ്റും ഏെതാരു സമാധാനചിഹ്നെത്തയും ദൃഷ്ടിയിൽ
നിന്നും മറയ്ക്കാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു. 1819-ൽ മദി
രാശി െറജിെമന്റിെല അശ്വേസന പുലിേവട്ട നട
ത്തുേമ്പാഴാണു് ഇന്ദ്യാന്ദ്രി മലയുെട താഴ്വാരത്തിൽ
കുതിരലാടത്തിെന്റ ആകൃതിയിൽ നിരന്നുകിടക്കു
ന്ന അജന്താഗുഹകൾ നൂറ്റാണ്ടുകളുെട നീണ്ട ഇട
േവളയ്ക്കു േശഷം കെണ്ടത്തുന്നതു്. അന്നുെതാട്ടു് ആ
പരിസരങ്ങൾ മലിനമാക്കെപ്പട്ടുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു.
അവിെട നടക്കുന്ന വിചിത്രമായ ചില പുനർനിർ
മ്മാണ (Restoration) പ്രവർത്തനങ്ങെളയും വമ്പിച്ച
തിരക്കിെനയും താങ്ങാൻ പ്രാചീനമായ ആ ഗുഹാ
േക്ഷത്രങ്ങൾക്കു കഴിെഞ്ഞന്നുവരില്ല. എന്നാൽ ഈ
തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ അജന്തയിെല നാലു ഗുഹ
കളിെല ചിത്രങ്ങെള മുൻനിർത്തി കഥാഖ്യാനരൂപ
ത്തിെന്റ (Narrative) ഘടനാവിേശഷങ്ങെളക്കുറിച്ചു്
പഠനം നടത്തുന്ന ഒരു അേമരിക്കൻ യുവതിെയ
പരിചയെപ്പട്ടതു് എെന്ന അത്ഭുതെപ്പടുത്തിയിരുന്നു.
പതിെനട്ടു മാസങ്ങളായി ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ
ചുവർചിത്രങ്ങൾ അവർ സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം നടത്തു
ന്നു. ഇരുപതുകളിെല പരിമിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ
രാജ്യത്താകമാനമുള്ള ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലൂെട സഞ്ച
രിച്ചു് അജന്തെയക്കുറിച്ചും മറ്റും ദീർഘമായ പഠന
ങ്ങെളഴുതിയ െസ്റ്റല്ലാ ക്രാംരിഷിെന ഈ സമാഗമം
എന്തുെകാേണ്ടാ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു.

അജന്തയിെല ഗുഹാേക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യ
സ്തമായ അന്തരീക്ഷവും വാസ്തുശില്പ പ്രേത്യകതകളും
സാഞ്ചിേയയും സാരനാഥിെനയും േപാലുള്ള ബുദ്ധ
മത േകന്ദ്രങ്ങൾക്കുണ്ടു്. പ്രധാനമായും ബുദ്ധഭിക്ഷു
ക്കൾക്കായുള്ള വിഹാരങ്ങളും, േറാമൻ ബസലിക്ക
കളുെട ആന്തരികഛായയുള്ള ൈചത്യഗൃഹങ്ങളുമാ
ണു് അജന്തയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. സാഞ്ചിയിലും
സാരനാഥിലും ബുദ്ധെന്റ ജന്മസ്ഥലമായ ഇന്നെത്ത
േനപ്പാളിലുള്ള ലുംബിനിയിലും, ബുദ്ധൻ നിർവ്വാണ
മടഞ്ഞ സ്ഥലമായ കുഷിനഗരയിലും ബുദ്ധന്മാരു
െട ചിതാവശിഷ്ടങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്തൂപങ്ങളുണ്ടു്.
പിരമിഡുകെളേപ്പാെല കൃത്യമായ അളവുകളാൽ
നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സ്തൂപങ്ങൾ പ്രധാനമായും അർദ്ധ
േഗാളാകൃതിയിലാണു്. മുകളിൽ ഛത്രങ്ങൾ വച്ചുപി
ടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനസ്തൂപത്തിെന്റ നടുക്കു് ബുദ്ധെന്റ
ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധമത
തത്വങ്ങളനുസരിച്ചു് ഈ അർദ്ധേഗാളാകൃതി ആകാ
ശത്തിെന്റ പ്രതീകാത്മകമായ ആവിഷ്ക്കാരമാണു്. ഭൂ
േഗാളെത്ത മൂടുന്ന ഒരാവരണം. ആ ആകാശത്തിനു
കീഴിൽ മധ്യസ്ഥാനത്തു് പ്രപഞ്ചത്തിെന്റ ചക്രവർ
ത്തി സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ പുരാവസ്തു വിജ്ഞാനവകുപ്പു് സ്ഥാപിച്ച
അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിംഗ് ഹാമിനും മുമ്പാണു് 1818-ൽ
ജനറൽ െടയ്ലർ സാഞ്ചി കെണ്ടത്തുന്നതു്. സാഞ്ചി
യിെല സ്തൂപങ്ങൾ ഏതാണ്ടു് എട്ടു നൂറ്റാണ്ടുകേളാളം
മണ്ണുമൂടി വിസ്മൃതിയിലായിരുന്നു. അത്രയുംകാലം ചി
തലും െപാറ്റയും മൂടി തപസ്സു െചയ്യുന്ന ഭീമാകാരം പൂ
ണ്ട മുനികെളേപ്പാെല അവ നിലെകാണ്ടു. കുന്നിൻ
െനറുകയിൽ നിന്നാൽ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ നടന്നു നീ
ങ്ങുന്നതും ശരണത്രയമന്ത്രങ്ങളുെട ആലാപനം ഉയ
രുന്നതും അപ്രതീക്ഷിതമായി മർമ്മരങ്ങൾക്കിടയി
ലൂെട ഇന്നും അനുഭവിക്കാം. ഏറ്റവും ഗാംഭീര്യമുള്ള
തും, േതാരണങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു
മായ പ്രധാന സ്തൂപത്തിനടുത്തു് കാേതാർത്താൽ
ഒരു കാലത്തു് മാനവരാശിയുെട മുഖ്യപ്രതീക്ഷയായി
രുന്ന തഥാഗതൻ ഉറങ്ങുന്നതും േകൾക്കാം.
അേശാകെന്റ കാലത്തു് ചൂനാർക്കല്ലിൽ െകാത്തി
െയടുത്ത ഒരു സ്തംഭം (column) മുറിച്ചു കഷണങ്ങ
ളാക്കിയ നിലയിൽ അവിെടക്കാണാനുണ്ടായിരു
ന്നു. സ്തൂപത്തിെന്റ െതക്കു ഭാഗത്തു് നാട്ടിയിരുന്ന
സ്തംഭത്തിനു മുകളിൽ അേശാകസാമ്രാജ്യത്തിെന്റ
പ്രതീകമായ സിംഹചിഹ്നം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. അടു
ത്തകാലം വെര, ആ പ്രേദശെത്ത ഒരു വ്യാപാരി
പഞ്ചസാര നിർമ്മാണത്തിനായി കരിമ്പിൽ നിന്നു
ചാെറടുക്കുന്നതിനു് അമ്മിക്കല്ലായി ഈ സ്തംഭത്തി
െന്റ കഷണങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നുവെത്ര! ഇന്നു്
ഒരു െഷഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്തംഭം സി
േലാണിൽ നിന്നു് എത്തിേച്ചർന്ന ഒരു ബുദ്ധഭിക്ഷു
വും, ബുദ്ധമതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഗേവഷണം നടത്തുന്ന
ഒരു സിംഹളനും ഒരു മരണദൃശ്യം എന്നേപാെല
േനാക്കിക്കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
“മുറിഞ്ഞ ശില്പങ്ങളും തകർന്ന സ്മാരകങ്ങളും എെന്ന
വളെര േവദനിപ്പിക്കാറുണ്ടു്.” പിന്നീടു് പരിചയത്തി
ലായേപ്പാൾ കടും ചുവപ്പും, തവിട്ടും നിറങ്ങളിലു

ള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ബുദ്ധസന്ന്യാസി പതിഞ്ഞ സ്വര
ത്തിൽ പറഞ്ഞു. എല്ലാ വർഷവും ബുദ്ധമതേകന്ദ്ര
ങ്ങൾ കണ്ടു് േവദനിക്കുവാനായി ഇന്ത്യയിേലക്കു
വരുന്ന അേദ്ദഹം ‘ഭാനുമാനിൽ നിന്നു് കാറ്റിൽ കട
െപാട്ടി പറെന്നത്തും കതിരുേപാെലയുള്ള’ ഒരാെള
ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

“േബലുവ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നു് ‘പാവ’യിൽ
എത്തിേച്ചർന്ന ഗൗതമബുദ്ധൻ കുന്ദൻ എന്നു േപ
രുള്ള ഒരു െകാല്ലെന്റ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചു് ഒരു മാ
മ്പഴേത്താട്ടത്തിൽ താമസിക്കുകയുണ്ടായി. കുന്ദൻ
നൽകിയ പന്നിമാംസമടങ്ങിയ ആഹാരം ഭക്ഷിച്ചു്
അസുഖം പിടിെപട്ട ബുദ്ധൻ, ഇന്നു് ‘കസിയ’ എന്നു
േപരുള്ള കുഷിനഗരത്തിേലക്കു് തെന്ന കൂട്ടിെക്കാ
ണ്ടു േപാകുവാൻ അനുചരനായ ആനന്ദേനാടു് ആവ
ശ്യെപ്പട്ടുെവന്നാണു് ചരിത്രം. എൺപതാമെത്ത
വയസ്സിൽ കുഷിനഗരയിൽ വച്ചാണു് ലാേവാത്സുവി
െന്റ സമകാലികനായിരുന്ന ഗൗതമ ബുദ്ധൻ നിർ
വ്വാണമടയുന്നതു്,” തഥാഗതെന്റ മരണെത്തക്കുറിച്ചു്
സായാഹ്നെവളിച്ചത്തിൽക്കുളിച്ച തകർന്ന ശില്പങ്ങ
ളുെടയും സ്തൂപങ്ങളുെടയും ഇടയിൽ നിന്നുെകാണ്ടു്
ബുദ്ധസന്ന്യാസി പറഞ്ഞു.
“കുഷിനഗരയിൽ ദഹിപ്പിച്ച ബുദ്ധശരീരത്തിെന്റ

അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യയിെല പല പ്രേദശങ്ങളി
ലും സ്തൂപങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു് അതിനുള്ളിൽ സൂക്ഷി
ച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുഷിനഗരയിെല സ്തൂപങ്ങളും
ൈചത്യവിഹാരങ്ങളും നാലാം നൂറ്റാണ്ടിെല തീപി
ടുത്തത്തിൽ നാമാവേശഷമായി. അതിനു മുകളിൽ
െകട്ടിയുണ്ടാക്കിയ പുതിയ ബുദ്ധസ്തൂപം സന്ദർശി
ക്കുവാനായി ഞാൻ നാെള യാത്രയാവുകയാണു്.”
മുണ്ഡനം െചയ്ത ശിരസ്സു് അല്പം കുനിച്ചു് അകൃത്രിമ
മായ മുഖഭാവങ്ങേളാെട ശ്രാവകൻ പറഞ്ഞു.
പ്രാരംഭകാലത്തു് ബുദ്ധകലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
ഔദ്ധത്യം പിന്നീടതിനു് ഒരിക്കലും ൈകവരിക്കാ
നായിട്ടില്ല. ബാറൂത്, അമരാവതി, സാഞ്ചി, അജന്ത,
കർല തുടങ്ങിയ ബുദ്ധമത േകന്ദ്രങ്ങളിൽ, പലേപ്പാ
ഴും ബുദ്ധമതാനുയായികൾ കൂടിയായിരുന്ന കലാ
കാരന്മാർ സൃഷ്ടിച്ച അത്ഭുതപ്രപഞ്ചം പിന്നീടു വന്ന
ശിൽപികളും മറ്റു കലാകാരന്മാരും ൈകെയാഴിയു
ന്നതായിട്ടാണു് നാം കാണുക. ആദ്യകാലെത്ത ബു
ദ്ധകല, ആനന്ദവാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു.
ഇക്കാലെത്ത ചിത്ര-ശിൽപകലകളിൽ നിലനിന്നി
രുന്ന സൗന്ദര്യസങ്കൽപങ്ങളുെട ഊർജ്ജേസ്രാത
സായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതു് നാേടാടി സംസ്ക്കാരവും
മനുഷ്യനുമായി ഇടെപട്ടു നിൽക്കുന്ന പ്രകൃതിയുമാ
ണു്. സാഞ്ചിയിെല ശിൽപേവലകൾക്കു് ഈ തിള
ക്കമുണ്ടു്. ബുദ്ധരൂപം ഒരിടത്തും പ്രത്യക്ഷെപ്പടാത്ത
അവരുെട കലയിൽ വൃക്ഷ-പക്ഷി-മൃഗാദികളും മനു
ഷ്യരും ഒരുമിച്ചു നിർമ്മിച്ച ബ്രഹത്പ്രപഞ്ചം പൂർണ്ണ
െവളിച്ചത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു.
പ്രധാന സ്തൂപത്തിെന്റ നാലു വശങ്ങളിലായി സ്ഥാ
പിച്ചിട്ടുളള കവാടങ്ങളിൽ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള സാ
ഞ്ചിയിെല കല ജീവിതത്തിെന്റ ൈവവിധ്യം നിറ
ഞ്ഞതും വിചിത്രവുമായ കാഴ്ചകളിേലക്കാണു് നെമ്മ
െക്കാണ്ടുേപാവുക. ചിഹ്നബിംബങ്ങളുെട ഒടുങ്ങാ
ത്ത പ്രവാഹത്തിൽ, പൂർണ്ണജീവിതത്തിെന്റ അധി
കത്തിരക്കുള്ള നഗരപാതയിൽ അകെപ്പട്ടു നിൽ
ക്കുംെപാെലയുള്ള േതാന്നലുണ്ടാകും. രൂപങ്ങളും ചി
ഹ്നങ്ങളും ശിലാപ്രതലങ്ങളിൽ നിന്നു് സ്വതന്ത്രരായി
നമ്മിേലക്കു പ്രേവശിക്കുന്ന അനുഭവമാണു് സാഞ്ചി
യിൽ സംഭവിക്കുന്നതു്. പ്രകൃതിേയയും മനുഷ്യസം
സ്കൃതിേയയും ഒന്നായിത്തിരിച്ചറിയുന്ന കലാസൃഷ്ടി
കൾ കാഴ്ചക്കാരെന്റ ആന്തരികേലാകത്തിേലക്കു
പ്രേവശിക്കാനാവും േപാെലയാണു് ശില്പങ്ങൾ നിർ
മ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്. ചിത്രത്തിേന്റേയാ, ശിൽപത്തി
േന്റേയാ സ്ഥലപരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നു് രൂപങ്ങെള
പുറേത്തക്കു്, അഥവാ കാഴ്ചക്കാരനിേലക്കു് വ്യാപി
പ്പിക്കുന്ന രീതി, ആദ്യകാല ബുദ്ധിസത്തിെന്റ സൗന്ദ
ര്യസിദ്ധാന്തങ്ങളുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
ഗൗതമബുദ്ധെന്റ കാലത്തു് സുകുമാരകലകെള ൈന
മിഷിക സുഖങ്ങളായി തള്ളിക്കളയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടു് പ്ര
ബലമായിരുന്നു. ബുദ്ധദർശനങ്ങളുെട ആത്യന്തിക
ലക്ഷ്യം നിർവ്വണത്തിലൂെടയുള്ള േമാക്ഷമാകയാൽ
മാനുഷികമായ സുഖ-ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി
മാത്രമായി പ്രധാനം. ഈ അവസ്ഥയാകെട്ട നാ
മമില്ലാത്ത, അരൂപമായ ഒന്നായിമാത്രം തിരിച്ചറി
യെപ്പട്ടു. ജ്ഞാനത്താലും, രൂപത്താലും തിരിച്ചറിയ
െപ്പടുന്ന കലയുെട പരിമിതവൃത്തങ്ങെള ഈ അവ
സ്ഥ േചാദ്യം െചയ്തു. ആദ്യകാലത്തു് വിഹാരങ്ങളിൽ
ചിത്രങ്ങൾ തൂക്കുന്നതിെന ബുദ്ധൻ െചറുത്തിരുന്നു.
എന്നാൽ ‘ചരണചിത്രങ്ങൾ’ എന്ന േപരിൽ അറി
യെപ്പട്ടിരുന്ന പ്രേത്യകതരത്തിൽ വരച്ചിരുന്ന ചി
ത്രങ്ങൾ േബാധത്തിെന്റ ഒരു ഉൽപ്പന്നെമന്ന നി
ലയിൽ ഗൗതമബുദ്ധൻ അംഗീകരിക്കുകയുണ്ടായ
െത്ര! സ്ത്രീകൾക്കു് തെന്റ ‘സംഘ’ത്തിൽ േചരുവാൻ
പിൽക്കാലത്തു് ബുദ്ധൻ അനുമതി നൽകിയതുേപാ
െല എന്നു് കലാചരിത്രകാരൻ നിഹാർ രഞ്ചൻ േറ
ഇേതപ്പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ടു്.
ഗ്രാമ്യസ്വഭാവമുള്ളതാണു് സാഞ്ചിയിെല കല. അവി
േടക്കു നെമ്മ ആകർഷിക്കുന്ന മുഖ്യഘടകം കലാ
സൃഷ്ടികളിൽ ഇന്നു കെണ്ടത്താൻ കഴിയുന്ന വർ
ണ്ണ-വർഗ്ഗ ൈവരുദ്ധ്യങ്ങൾക്കതീതമായ മനുഷ്യസ
ങ്കൽപമാണു്. കൃഷീവലരും, സാധാരണക്കാരും,
രാജാവും, മൃഗങ്ങളും, വൃക്ഷങ്ങളും; പക്ഷികളും ഒേരവ
ലുപ്പത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന കല സാഞ്ചിയുേടതാ
ണു്. ഒറ്റ േനാട്ടത്തിൽ ലളിതവും ഏകതാനവുമായ
ആഖ്യാനരീതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന േതാന്ന
ലുണ്ടാക്കുന്ന സംഭവപരമ്പരകളുെട ചിത്രീകരണ
ങ്ങൾ, ചിത്രക്കളങ്ങൾക്കകത്തു് സന്നിേവശിപ്പിച്ചി
രിക്കുന്ന ചില െടക്നിക്കുകളാൽ കീേഴ്മൽമറിച്ചിരിക്കു
ന്നതു് സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണത്തിൽ െതളിഞ്ഞുവരും. ജാ
തകകഥയിെല േവശാന്തരൻ എന്ന രാജാവു് തെന്റ
ഭാര്യെയയും, മക്കെളയും, കുതിരകെളയും ഒെന്നാ
ന്നായി ദാനം െചയ്യുന്നതു് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതു്,
േവശാന്തരെന്റ ഓേരാ ചലനത്തിലും അയാളുെട
കൂെട ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള കുതിരകളുേടയും മനുഷ്യരൂ
പങ്ങളുെടയും എണ്ണം ക്രേമണ കുറച്ചുെകാണ്ടാണു്.
ഒടുവിൽ അയാൾ ഒറ്റയാകുന്നേതാെട, എല്ലാരൂപ
ങ്ങളും അയാളിേലക്കു തിരിച്ചുവരുന്നുണ്ടു്.
ബുദ്ധെന്റ ജനനകഥകളും ജാതകകഥകളും മനു
ഷ്യെന്റ പ്രസാദപൂർണ്ണമായ ൈശശവെത്ത ഓർ
മ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. അന്യാപേദശരൂേപണയുള്ള ആ
കഥകളുെട ചിത്രീകരണങ്ങളിൽ അക്കാലെത്ത
കർഷകെന്റ ജീവിതവും, െകാട്ടാരങ്ങളുെടയും മന്ദിര
ങ്ങളുെടയും വാസ്തുശില്പ പ്രേത്യകതകളും, സ്ത്രീകളുെട
വസ്ത്രാലങ്കാരങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി േകാർത്തിണക്കി
യിട്ടുണ്ടു്. പിന്നീടു് ഇന്ത്യൻ ചിത്ര-ശിൽപ കലകളിൽ
മറ്റു പലതുമായി പരിണമിച്ച ജലേദവതമാരും, നാ
ഗത്താന്മാരും, യക്ഷ-യക്ഷികളും ഒരു കാലത്തു് സാ
ഞ്ചിയിെല േതാരണങ്ങളിൽ വസിച്ചിരുന്നവരാണു്.
കാളപ്പുറേത്തറി സഞ്ചരിക്കുന്ന േദവതകളും സർ
പ്പത്തിെന്റ ഉടലുമായി ഉൾക്കിണറിൽ നിെന്നന്ന
േപാെല ഉയിർെത്തണീക്കുന്ന തരുണികളും, ചിറ
കുകൾ വിടർത്തിയ സിംഹങ്ങളും, വൃക്ഷശാഖകൾ
കുലുക്കി പൂക്കൾ വിടർത്തുന്ന സാലഭഞ്ജികമാരും
മനുഷ്യേരാെടാത്തു് താമസിച്ചിരുന്നതു് സാഞ്ചിയിൽ
കാണാം.
നാലഞ്ചു കരേവലക്കാർ വടക്കു ഭാഗെത്ത േതാര
ണങ്ങളിൽ കയറിയിരുന്നു് േകടുപാടുകൾ തീർക്കു
ന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശിൽപങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുകയും
വിള്ളലുകളും മറ്റും അടയ്ക്കുകയും െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്ന
അവരുെട രൂപങ്ങൾ ബ്രൂവ്േഗലിെന്റ ‘ബാേബൽ
േഗാപുരം’ പണിയുന്ന െതാഴിലാളികെള അനുസ്മ
രിപ്പിച്ചു. പ്രധാന സ്തൂപത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള മതിൽെക്ക
ട്ടിൽ ധനസഹായം െചയ്തിട്ടുള്ളവരുെടയും, കലാ
കാരന്മാരുെടയും േപരുകൾ പാലി അക്ഷരങ്ങളിൽ
െകാത്തിയിട്ടുള്ളതു് ഇന്നും െതളിഞ്ഞുകാണാം. വീ
ട്ടമ്മയുെടയും, ദന്തേവലക്കാരേന്റയും, കച്ചവടക്കാര
െന്റയും, മുക്കുവെന്റയും, േതാട്ടക്കാരെന്റയും സംഭാവ
നകൾെകാണ്ടാണു് ഇവിെട ശിൽപങ്ങളും േകാണി
പ്പടികളും വാതായനങ്ങളും തീർത്തിട്ടുള്ളതു് എന്നതു്
അതിശയകരമായിരിക്കുന്നു. പിന്നീടു് വിവിധതരം
സംഘടനകളായി സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കെപ്പട്ട ബു
ദ്ധമതത്തിനു് തിരിച്ചുപിടിക്കാനാവാതിരുന്ന സംഘ
പ്രകാശമായിരുന്നു അതു്.
കിഴക്കുവശത്തുള്ള േതാരണങ്ങളിെലാന്നിൽ ബുദ്ധ
നു് േബാേധാദയം ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭം ചിത്രീകരിച്ചി
ട്ടുണ്ടു്. അധഃകൃതജാതിയിൽെപ്പട്ട സുജാത എെന്നാ
രു െപൺകുട്ടി അരിയും പാലും േചർത്തു നിർമ്മിച്ച
പായസം ഗൗതമ ബുദ്ധനു നൽകിെയന്നും, ദിവസ
ങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന ധ്യാനത്തിനു മുൻപായി അേദ്ദഹം
അതു ഭക്ഷിച്ചുെവന്നും ‘നിദാനകഥ’യിൽ പ്രതിപാ
ദിച്ചിട്ടുള്ളതു് അതിമേനാഹരമായി ഇവിെട ചിത്രീക
രിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േബാധി വൃക്ഷത്തിനടുത്തു് പായസപ്പാത്ര
വുേമന്തി നിൽക്കുന്ന സുജാതെയ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു
േശഷം, രാംകിങ്കർ എന്ന ശിൽപി ശാന്തിനിേകത
നിെല കാറ്റാടിമരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്
െപെട്ടേന്നാർമ്മിച്ചുേപായി. ഒരാധുനിക കലാകാ
രൻ ബുദ്ധകലയിെല വർഗ്ഗേഭദങ്ങളില്ലാത്ത, മൃഗങ്ങ
ളും മനുഷ്യരും വൃക്ഷലതാദികളും ഒരുമിച്ചു വസിക്കു
ന്ന പ്രപഞ്ചസൗന്ദര്യത്തിനു നൽകുന്ന പ്രണാമമാ
യി അെതനിക്കുേതാന്നി.

സാഞ്ചിയിൽ നിന്നും ഏതാണ്ടു് പത്തു ൈമൽ അക
െലയുള്ള ഉദയഗിരിക്കുന്നുകളിൽ ഗുപ്തകാലത്തു് നിർ
മ്മിച്ച ൈവഷ്ണവ ഗുഹാേക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടു്. ഇന്ത്യയിെല
ഏറ്റവും ഗാംഭീര്യമാർന്ന ശിൽപങ്ങളിെലാന്നായ
‘വരാഹം ഭൂമിെയ ഉയർത്തുന്നതു് ’ ഈ ഗുഹകളി
െലാന്നിലാണു്. വിദിശയിൽ നിന്നു് ഉദയഗിരിയി
േലക്കു് കുതിരവണ്ടികൾ എേപ്പാഴും യാത്രാസന്ന
ദ്ധമായി നിൽപുണ്ടാവും. െചറിയ ബാർബർേഷാ
പ്പുകളും വളക്കടകളും പഞ്ഞിവ്യാപാരസ്ഥലങ്ങ
ളും കടന്നാൽ ഇളകിയാടുന്ന കുതിരവണ്ടിയിലൂെട
സമതലങ്ങൾ കാണാം. മസൂർ പരിപ്പും കടലയും
േഗാതമ്പും കൃഷിെചയ്യുന്ന ഈ പ്രേദശങ്ങളാണു് വി
ദിശേയയും സാഞ്ചിേയയും തീറ്റിേപാറ്റുന്നതു്. ഈ
സമതലങ്ങളിെല ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഖനനം െച
യ്തേപ്പാൾ സതവാഹനരുെടയും ഗുപ്തന്മാരുെടയും
കാലെത്ത െചമ്പുനാണയങ്ങളുെടയും വിഗ്രഹങ്ങളു
െടയും ഒരു വൻേശഖരം ആർക്കിേയാളജിക്കാർ പു
റെത്തടുക്കുകയുണ്ടായെത്ര. അടുത്തുകൂടിെയാഴുകുന്ന
േബസ് നദിയുെട അടിത്തട്ടിൽ ഭീമാകാരമായ ഒരു
ബുദ്ധവിഗ്രഹമുെണ്ടന്നും അതുപുറെത്തടുക്കുവാൻ
പലരും ശ്രമിച്ചു പരാജയെപ്പടുകയുണ്ടായി എന്നും
ചയിൻസിംഗ് എന്ന കുതിരവണ്ടിക്കാരൻ പറയുന്നു.
ചയിൻസിംഗിെന്റ സർറിയലിസ്റ്റ് ഭാവന കലർന്ന
വിചിത്രകഥനം അസംബന്ധമാവാനിടയില്ല. നമ്മു
െട പരിസരങ്ങളിൽ വിസ്തൃതമായിക്കിടക്കുന്ന ജലാ
ശയത്തിൽ ഭീമാകാരനായ ഒരു ബുദ്ധൻ ഉറങ്ങുന്നു.
നാം വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന വിനാശങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളുമ
റിഞ്ഞു് നമ്മിൽത്തെന്ന ഉറങ്ങുന്ന കാലംേപാെല
ബുദ്ധൻ നീണ്ടു നിവർന്നുകിടക്കുന്നു.
മൂന്നാം ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ശില്പങ്ങൾ കാണുവ
നായി ഏതാണ്ടു് അഞ്ചരമണിേയാെട സാഞ്ചിയുെട
കുന്നിൽ വീണ്ടും ഞാെനത്തി. നല്ല െവളിച്ചമുണ്ടായി
രുന്നില്ല. ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾക്കായി സൂേര്യാദയത്തിനു്
േഗറ്റ് തുറക്കണെമന്നാണു് നിയമം. ഞാനവിെട െച
ല്ലുേമ്പാൾ േബാധിവൃക്ഷത്തിനടുത്തു് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടാ
യിരുന്ന ചില േപാലീസുകാർ വ്യായാമം െചയ്യുന്ന
തു കണ്ടു. വൃക്ഷത്തിനു സമീപം േപാലീസുകാർക്കാ
യി ഒരു കാവൽപ്പുരയുണ്ടു്. ശ്രാവണബലേഗാളയി
െല െഗാമ്മേതശ്വര രൂപത്തിെന്റ ഉടലുള്ള ഒരു േപാ
ലീസുകാരൻ വ്യായാമം നിർത്തി േവലിെക്കട്ടു ചാ
ടി അകത്തു കയറിെക്കാള്ളാൻ അനുവാദം തന്നു.
ബുദ്ധസ്മാരകം കാണാൻ അമ്പതു ൈപസ ചാർജ്.
വ്യായാമം നിർത്തി ടിക്കറ്റു പരിേശാധിക്കാേനാ േഗ
റ്റിെന്റ പൂട്ടു് തുറന്നുതരാേനാ തീർത്ഥാങ്കരൻ തയാ
റല്ല. അകത്തു് മങ്ങിയ െവളിച്ചത്തിൽ ഇരുണ്ട യമ
സാമ്രാജ്യംേപാെല േതാന്നിക്കുന്ന കുന്നിൻ െനറുക
യിൽ സൂര്യനുദിച്ചുകയറുന്നതു കണ്ടുെകാണ്ടു് ഞാൻ
േവലി ചാടിക്കടന്നു.
സാഞ്ചിയിൽ നിന്നു മടങ്ങുേമ്പാൾ കുന്നിൻ െനറുക
യിെല പ്രധാനസ്തൂപത്തിെന്റ ഛത്രങ്ങളിൽ നിന്നു്
ഒരു പറ്റം തത്തകൾ അകേലക്കു പറന്നു േപാകു
ന്നതു കണ്ടു. കാലാതിവർത്തികളായ ബുദ്ധഭിക്ഷു
ക്കൾ പക്ഷിരൂപം പ്രാപിച്ചു് തങ്ങളുെട ൈചത്യവിഹാരങ്ങളും സ്തൂപങ്ങളും സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങുകയാ
ണു് എന്നു് എനിക്കുേതാന്നി.
□

മധുസൂദനൻ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിെല കടേലാരപ്രേദശത്തു ജനിച്ചു. തിരു
വനന്തപുരം ൈഫൻ ആർട്ട് േകാളജിൽ നിന്നും ബേറാ
ഡയിെല എം. എസ്. യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കലാ
പരിശീലനം. ഇേപ്പാൾ സമകാലീനകലയിൽ സാധ്യ
മാവുന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഉപേയാഗിച്ചു് കലാപ്രവർ
ത്തനം നടത്തുന്നു. കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫി
ലിം എന്ന മാധ്യമം വിദഗ്ദമായി ഉപേയാഗിച്ചതിനു് ന്യൂ
േയാർക്കിെല മ്യൂസിയം ഓഫ് േമാേഡൺ ആർട്ടിൽ നി
ന്നു് രണ്ടു തവണ ആദരം. ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’ എന്ന
ഇൻസ്റ്റേലഷൻ രണ്ടാമെത്ത െകാച്ചി മുസരീസ് ബിയനാ
െലയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2015-െല െവനീസ് ബിയ
നാെലയിൽ ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’, ‘പീനൽ േകാളനി’
എന്നീ ഇൻസ്റ്റേലഷനുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ബയ
േസ്ക്കാപ് ’ എന്ന സിനിമക്കു് മൂന്നു് അന്തർേദശീയ പുരസ്കാ
രങ്ങൾ. ബയേസ്ക്കാപ് അഞ്ചു സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളും
േദശീയ അവാർഡും േനടിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിലും േകര
ളത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്നു.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ് ” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻനിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം
ഖ്യ:
രാജ്യം

കറൻസി

വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ

രൂപ

238

യുഎസ്, കാനഡ
യൂേറാപ്
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ
യൂേറാ

10
10

യുഎസ് േഡാളർ

10

ഖത്തർ
യുഎഇ
സൗദി അേറബ്യ
കുൈവറ്റ്
ഒമാൻ
ബഹ്റിൻ

റിയാൽ
ദിർഹം
റിയാൽ
ദിനാർ
ദിനാർ
ദിനാർ

20
20
20
2
2
2

മേലഷ്യ

റിങ്ങിറ്റ്

25

(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

◦ 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 പിഡിഎഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

