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സ ാര ിയനായ ടാ ർ

മഹാകവി ടാഗൂർ ഒരു വലിയ സഞ്ചാരപ്രിയനായിരുന്നു.
യാത്രക്കു കിട്ടുന്ന ഏതു സന്ദർഭവും അേദ്ദഹം
ആകാംക്ഷേയാെട എത്തിപ്പിടിക്കും. ൈശശവത്തിൽ
ഭൃത്യന്മാരുെട തടങ്കലിൽ കഴിഞ്ഞതുെകാണ്ടാവാം
അന്തരീക്ഷത്തിെല സ്വഛന്ദവിഹാരം അേദ്ദഹെത്ത
ഇത്രമാത്രം മദിപ്പിച്ചത്. വി മവും അലസതയും
തമ്മിലു അന്തരം നന്നായി മന ിലാക്കിയ
ആളായിരുന്നു അേദ്ദഹം. േജാലിയിലു മാ ത്തിെന്റ
രൂപത്തിലാണ് അേദ്ദഹം വി മെത്ത ആസ്വദിച്ചത്.
ശാരീരികമായ അവശതയ്ക്കു മാത്രേമ കർമ്മരഹിതമായ
ദിവസങ്ങെള അേദ്ദഹത്തിെേന്റമൽ െവച്ചുെകട്ടുന്നതിന്നു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു . പ്രായംകൂടുേന്താ ം പര്യടനദാഹം
അേദ്ദഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ് െചയ്തത്.

ഇത്തരം പര്യടനങ്ങൾ രണ്ടുതരത്തിൽ മഹാകവിക്ക്
പ്രേയാജനങ്ങളായി. രവീന്ദ്രനാഥെന്റ മന ്,
സ്വേതതെന്ന, സേങ്കാചിതമായ പരിധികെള



അതിലംഘിച്ചു പറന്നിരുന്നു. ഉപനിഷത്തിൽനിന്നു
ഉൾെക്കാണ്ട ൈപതൃകസംസ് കാരം മനുഷ്യേചതനയുെട
അഭംഗുരതെയക്കുറിച്ചും വിശ്വേചതനയുെട
അനന്തതെയക്കുറിച്ചും ഉ ധാരണകൾ അേദ്ദഹത്തിന്നു
നൽകി. ഈ മൗലിക ധാരണ സമ്പു മാക്കുന്ന
സംസ് കാരധാരണകളാണ് അേദ്ദഹം
േലാകപര്യടനത്തിൽനിന്നു് ഉൾെക്കാണ്ടത്.
സമകാലികരായ ചിന്തകന്മാരും പണ്ഡിതൻമാരും
കലാകാരന്മാരുമായി േനരിട്ടു ബന്ധെപ്പടുന്നതിന്നും
ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന്നും ഈ യാത്രകൾ
അേദ്ദഹെത്ത സഹായിച്ചു. ഭിന്നനാഗരികതക ം
സംസ് കാരങ്ങ ം േനരിട്ട് ഉൾെക്കാ േമ്പാൾ മാത്രേമ
സ്വന്തം വീക്ഷണത്തിൽ ഒട്ടിനിേന്നക്കാവുന്ന
പ്രാേദശികത്വം െകാഴിഞ്ഞുവീ കയു . യൂേറാപ്പിലും
അേമരിക്കയിലും ൈചനയിലും ജപ്പാനിലും ഉ
ബുദ്ധിജീവിമണ്ഡലത്തിന്നിടയിൽ കടന്നുെചല്ലാനും
ആദാനപ്രദാനങ്ങളിലൂെട ഉയർന്ന ധാരണകൾ
വളർത്തിെയടുക്കാനും അേദ്ദഹത്തിന്നു സാധിച്ചത് ഈ
പര്യടനാനുഭവങ്ങളിൽനിന്നാണ്. േനാബൽ സമ്മാനം
ടാഗൂറിെന േലാകപ്രസിദ്ധനാക്കി എന്നതല്ല,
േലാകത്തിെന്റ േവദനകെള തെന്റതാക്കി ഉൾെക്കാ ാൻ
പ ിയ ഒരു മനുഷ്യത്വേബാധം
വളർത്തിെയടുത്തുെവന്നതാണ് ടാഗൂറിെന്റ
വിശ്വമാനവികതയുെട അടി ാനം. പ്രസിദ്ധിയും
നന്മയുെട ഒന്നല്ല. അവ, ചിലേപ്പാൾ, ഒപ്പം
സഞ്ചരിച്ചുെവന്നും വരില്ല.
സാംസ് കാരിക-രാഷ്ട്രീയ-ശാ ീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ
േലാകപ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിച്ച മനീഷിക മായി അടുത്ത



സൗ ദബന്ധം പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞത്
അേദ്ദഹത്തിെന്റതെന്ന കാ പ്പാടിെന്റ ചക്രവാളസീമെയ
വികസ്വരമാക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുകയും െചയ്തു.

മെ ാരു തരത്തിൽക്കൂടി മഹാകവിക്ക് ഈ പര്യടനം
ആവശ്യമായിരുന്നു. ശാന്തിനിേകതനത്തിൽ ആരംഭിച്ച
വിദ്യാഭ്യാസ പരീക്ഷണത്തിന്നും ീനിേകതനത്തിെല
സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനത്തിന്നും ധാരാളം പണം
ആവശ്യമായിത്തീർന്നു. വിശ്വഭാരതിെയേപ്പാെല ഒരു
സർവ്വകലാശാല പടുത്തുയർത്തുന്നതിന്നു പണം മാത്രം
േപാര, േലാകജനതയുെട സഹകരണവും േവണമേല്ലാ.
അതിന്ന് ഈ ാപനെത്തക്കുറിച്ച് അന്യരാജ്യങ്ങൾക്കു
േബാദ്ധ്യമുണ്ടാക്കിെക്കാടുക്കുകെയന്നതും പര്യടനത്തിെന്റ
ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടാമെത്ത വയ ിൽ
ഉപനയനെത്തത്തുടർന്നു ശാന്തിനിേകതനത്തിലും
അമൃതസറിലു ‘ഹിമാലയ’ത്തിലും അച്ഛേനാെടാത്തു
യാത്ര തിരിച്ചതാണ്, ഈ പര്യടനത്തിെന്റ
ഗണപതിക്കുറിയായിത്തീർന്നത്. ബാല്യകൗതുകത്തിെന്റ
അഞ്ജനേക്കാലുെകാെണ്ട തിയ കാ , കാണുന്നതിലു
അന്നെത്ത കൗതുകം മരണം വെര വിട്ടുേപായിട്ടില്ല. 1878
സപ്തംബറിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്നുേവണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിേലക്കു
തിരിച്ചതാണ് ആദ്യെത്ത വിേദശയാത്ര. ഒരു വർഷവും
അഞ്ചുമാസവും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ െചലവഴിച്ചു.
ബിരുദങ്ങെളാന്നുെമടുക്കാെത തിരിച്ചുേപാന്നു.
വീണ്ടുെമാരു ഇംഗ്ലണ്ടുയാത്രയ്ക്കു അടുത്തവർഷം തെന്ന

മിച്ചുെവങ്കിലും മദിരാശിേയാളേമ അെതത്തിയു .

മഹാകവിയുെട യാത്രാപര്യടനത്തിെന്റ ഒരു
സംക്ഷിപ്തരൂപം ഇതാ.



1890 (29 വയ ്) ഇംഗ്ലണ്ട്, ഇ ലി, ഫ്രാൻസ്.
1912–13 (51 വയ ്) ഇംഗ്ലണ്ട്, അേമരിക്ക
1916–17 (55 വയ ്) റങ്കൂൺ, സിങ്കപ്പൂർ, േഹാേങ്കാങ്ങ്,
ജപ്പാൻ, അേമരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
1920–21 (59 വയ ്) ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, േഹാളണ്ട്,
അേമരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
1920 (59 വയ ്) സിേലാൺ
1924–25 (63 വയ ്) ൈചന, ജപ്പാൻ, െപ , അർജന്റീന
1926 (65 വയ ്) ഇ ലി, സ്വി ് സർലാന്റ്, ഫ്രാൻസ്,
ഇംഗ്ലണ്ട്, മാനിയ, ഗ്രീസ്, ഈജിപ്ത്
1926 (65 വയ ്) സിങ്കപ്പൂർ, മലാക്കാ, േകാലാലമ്പൂർ,
ജാവ, ജക്കാർത്ത േബേങ്കാങ്ങ്
1928 (67 വയ ്) സിേലാൺ
1929 (68 വയ ്) കനഡ, അേമരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
1930–31 (69 വയ ്) ഫ്രാൻസ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, ജർമ്മനി,
േപാളണ്ട്, റഷ്യ, അേമരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ
1932 (71 വയ ്) േപർസ്യ, പൂർവ്വേദശരാജ്യങ്ങൾ
1934 (73 വയ ്) സിേലാൺ

ഈ ഓേരാ പര്യടനവും സമ്പന്നമായ അനുഭവങ്ങളാണ്
മഹാകവിക്ക് നൽകിയത്. േലാകത്തിെലങ്ങുമു
രാഷ്ട്രീയതല ാനങ്ങ ം സാംസ് കാരിക
തല ാനങ്ങ ം ഒേരേപാെല അേദ്ദഹെത്ത

ദയംഗമായി സ്വാഗതം െചയ്തു. ഇ ലിയിൽ
മുേ ാളിനിയും അേമരിക്കയിൽ പ്രസിഡണ്ട് വ ം
േപർസ്യയിൽ ൈഫസൽ രാജാവും എന്നതുേപാെല
ജർമ്മനിയിൽ ഐൻ ിനും ഫ്രാൻസിൽ െറാമിയിൽ



െറാളണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ബർനാഡ്ഷായും റഷ്യയിൽ െപ്രാ.
െപേട്രാഫും അേദ്ദഹെത്ത സ്വീകരിച്ചു.

1912-െല ലണ്ടൻ സന്ദർശനമാണ് മഹാകവിയുെട
േനാബൽസമ്മാനത്തിനു കളെമാരുക്കിയത്. എന്നാൽ
മഹാകവിെയയും ഇന്ത്യെയയും സംബന്ധിച്ച് മെ ാരു
വലിയ േനട്ടവും ആ സന്ദർശനംെകാണ്ടുണ്ടായി.
അവിടെവച്ചുളള ദ് സേമ്മളനത്തിലാണ് സി.എഫ്.
അൻഡ്രൂസ്, ഡബ്ല്യൂ.ഡബ്ല്യു. പിേയഴ് സൺ എന്നീ രണ്ടു

ത്തുക്കെള കെണ്ടത്തിയത്. ഇംഗ്ലണ്ടിെല മിഷിനറി
സംഘത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അവെര അേദ്ദഹം
ശാന്തിനിേകതനത്തിേലക്ക് ക്ഷണിച്ചു. അവരുെട
സൗ ദബന്ധെത്ത മരണത്തിന്നു മാത്രേമ
േവർെപടുത്താൻ സാധിച്ചു . ഇന്ത്യയും യൂേറാപ്പും
തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ശക്തിേയറിയ
ശൃംഖലകളായിരുന്നു അവർ. മാത്രമല്ല ആൻഡ്രൂസിെന
സംബന്ധിച്ചിടേത്താളം കൂടുതൽ വലിയ ചുമതലകൾ
ഇന്ത്യയിൽ അേദ്ദഹെത്ത കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു.
അേദ്ദഹം ഇന്ത്യൻ െപാതുജീവിതത്തിൽ സ്വയം അലിഞ്ഞു
േചർന്നു. ധ്രുവങ്ങൾ അകലത്തിൽ വർത്തിക്കുകയും
അേതസമയം പര രം മന ിലാക്കി ആദരിക്കുകയും
െചയ്ത ഗാന്ധിജിേയയും രവീന്ദ്രനാഥടാഗൂറിെനയും
പര രം ബന്ധിച്ചുനിർത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക്
ആൻഡ്രൂസിനുണ്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധിജി നൽകിയ
‘ദീനബന്ധു’ എന്ന വിേശഷണം േചർത്താണ് ഇന്ത്യ
അേദ്ദഹെത്ത വിളിച്ചുേപാന്നത്. േകരളത്തിെല
െവ െപ്പാക്കെക്കടുതികളായാലും ഫിജിയിെല
ഇന്ത്യക്കാരുെട ൈദന്യമായാലും ആശ്വാസത്തിന്നും
സഹായത്തിന്നും എത്തിേച്ചർന്നിരുന്ന ആ മഹാത്മാവ്,



ആകൃതിയിലും െപരുമാ ത്തിലും നൂ ാണ്ടുകൾക്കുമുമ്പു
ഋഷിപരമ്പരയിൽനിന്നു ഒരാൾ
എ േന്ന വന്നിരിക്കയാെണന്ന പ്രതീതി ഉളവാക്കി.
പിേയഴ് സൺ ആെണങ്കിൽ ഇ ലിയിെല ഒരു
തീവണ്ടിയപകടത്തിൽ െകാല്ലെപ്പടുന്നതുവെര
വിശ്വഭാരതിയുെടയും ീനിേകതനത്തിെന്റയും കനത്ത
ചൂട് സ്വന്തം ശിര ിൽ വഹിച്ചുേപാന്നു.

മഹാകവിയുെട വിേദശ ത്തുക്കളിൽ പ്രധാനിയായ
ർജ് മൂ മായി പരിചയെപ്പട്ടതും ഈ

പര്യടനത്തിന്നിടയിലാണ്. 1914-ൽ
അേദ്ദഹത്തിെന്ന തിയ ഒരു കത്തിൽ ഇങ്ങെന മഹാകവി
േരഖെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 1“ഒരു േദശത്തിെന്റ സാഹിത്യം
ആ േദശത്തിന്നുേവണ്ടി മാത്രമു തല്ല…
ൈബബിളിൽക്കൂടി പൗര ്യചിന്തെയ
ഒപ്പിെയടുക്കുന്നതിന്നു അവസരം സിദ്ധിച്ചത്
പാശ്ചാത്യരുെട വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ
കണക്കാക്കുന്നു. വിജാതീയമായ ഒന്നിെന സ്വീകരിക്കാൻ
സാധിച്ചുെവന്നത് നിങ്ങ െട ജീവിതെത്ത
ധന്യമാക്കിത്തീർക്കും. അതിെല പ്രമാണങ്ങെളയും
സിദ്ധാന്തങ്ങെളയും കാലം കഴിയുന്നതിന്നനുസരിച്ചു
ഒെന്നാന്നായി ഉേപക്ഷിെച്ചന്നുവരാം. എന്നിരുന്നാലും
അതിന്ന് അതിെന്റ േജാലി
നിശ്ചയിക്കെപ്പട്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കും. ചിന്താപരമായ
വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വി ൽ അതു
ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. പാശ്ചാത്യസാഹിത്യം
ഇത്തരത്തിലു ഒരു ചുമതലയാണ് ഞങ്ങളിൽ
1 ഈ ഇടിമുഴക്കത്തിെന്റ ധ്വനിയാണ് ഇതരേലാകവുമായി ബന്ധെപ്പടു�

േമ്പാൾ ഭാരതീയനായ ഈ മഹാകവി എന്നും ദ്ധിച്ചുേപാന്നിട്ടു ത്.



നിർവ്വഹിച്ചത്. ഞങ്ങളിൽ നിലനിന്നുേപാന്ന ചില
പ്രവണതകെള േചാദ്യം െചയ്തു. ഞങ്ങെള
ആകർഷിക്കുകയും അത്ഭുതെപ്പടുത്തുകയും
െചയ്തതുെകാണ്ടു കാര്യമില്ല ഞങ്ങളിൽ ചില െഞട്ടലുകൾ
ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്ന് അവ പര്യാപ്തമാവണം. അതുെകാണ്ട്
കലാഭംഗിയിൽ െമച്ചെപ്പട്ട കൃതികൾ
ഉണ്ടായതുെകാണ്ടുമാത്രം കാര്യമില്ല. നിങ്ങ െട ശക്തിയും
ൈചതന്യവുമു കൃതികൾ ഞങ്ങൾക്കു േവണം.
വലിെയാരാദർശവാദിയായ െഷല്ലി,
ജീവിതവിശ്വാസത്തിൽനിന്നും െപാട്ടിപ്പുറെപ്പട്ട
തീവ്രവികാരങ്ങെളെക്കാണ്ട് ഞങ്ങെള ആകർഷിച്ചത്
അതുെകാണ്ടാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്
പാശ്ചാത്യസാഹിത്യത്തിെന്റ ഇടിമുഴക്കമാണ്.”

പെക്ഷ യൂേറാപ്പിൽനിന്നും ഇടിെവട്ടി. അതു
സംസ് കാരത്തിെന്റതായിരുന്നില്ല,
യുദ്ധത്തിെന്റതായിരുന്നു. േലാകത്തിെന്റ
മനഃസാക്ഷിയിലാെക ആ െഞട്ടൽ അനുഭവെപ്പട്ടു.
അതുവെര ഒെട്ടാെക്ക പ്രശാന്തവും സംതൃപ്തവുമായ
ജീവിതം നയിച്ചുേപാന്ന മഹാകവിയുെട േചതനയിൽ
കടുത്ത നടുക്കമുണ്ടാക്കിയ സംഭവമായിരുന്നു ആ യുദ്ധം.
വികാരാർദ്രമായ ഒരു വിശ്വ ദയത്തിൽ
അവ്യാേഖ്യയമായ െകാടുംഭീതി ഉണർത്തിവിട്ട
സംഭവമായിരുന്നു അത്. യൂേറാപ്പിെന്റ മണ്ണിലാണ് യുദ്ധം;
ഏഷ്യ വളെര അകെലയും. ഈ ഒരു വ ത
അേദ്ദഹെത്ത സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഒട്ടും പര്യാപ്തമായില്ല.
ഏെതങ്കിലും ഒരവയവത്തിന്നുണ്ടാവുന്ന മുറിവ്
േദഹത്തിന്നാെകയു േവദനയാണ്.
മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തിന്ന് ഒരിടത്തുണ്ടാവുന്ന ആഘാതം



മെ ാരിടെത്ത േവദനയായി അനുഭവെപ്പടാതിരിക്കില്ല.
അതുെകാണ്ടാണ് അേദ്ദഹം ആൻഡ്രൂസിെന്ന തിയത്.
“മരണേവദനേയാെടയാണ് എെന്റ ദയെത്ത
പിളർക്കുന്നെതന്ന കാര്യം ൈദവത്തിന്നറിയാം.”

1916–17െല ജപ്പാൻ പര്യടനവും മഹാകവിെയ
സംബന്ധിച്ചുപറഞ്ഞാൽ വമ്പിച്ച വിജയമായിരുന്നു.
ജപ്പാൻ ഗവർേമ്മണ്ടും ജനങ്ങ ം ഉത്സാഹപൂർണ്ണമായ
സ്വീകരണമാണ് അേദ്ദഹത്തിന്നു നൽകിയത്. ഈ
നൂ ാണ്ടിെന്റ ആരംഭത്തിൽ സാറി ് റഷ്യയുെടേമൽ
നിർണ്ണായകമായ ൈസനികവിജയം േനടിയ രാജ്യെമന്ന
നിലയ്ക്ക് ജപ്പാെന ഏഷ്യ അഭിമാനേത്താെട േനാക്കിയ
കാലമായിരുന്നു അത്. ഇന്നിതാ പടിഞ്ഞാറിെന്റേമൽ
സാംസ് കാരിക േനട്ടം ൈകവരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി തങ്ങ െട
രാജ്യം സന്ദർശിക്കുന്നു. ഇതായിരുന്നു ജപ്പാൻ ജനതയുെട
വികാരത്തിന്നാധാരം. േനാബൽസമ്മാനത്തിെന്റ ലബ്ധി
പൂർവ്വേദശത്തിെന്റ മു വൻ േനട്ടമായിട്ടാണ് അവർ
പരിഗണിച്ചത്. ഒേട്ടെറ െപാതുസ്വീകരണങ്ങൾ
ഏർെപ്പടുത്തെപ്പട്ടു. സ്വകാര്യമായ ദ് സേമ്മളനങ്ങൾ,
സർവ്വകലാശാലയിെല പ്രസംഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങെന
എങ്ങുേനാക്കിയാലും ഉത്സാഹമയമായ അന്തരീക്ഷമാണ്
അവിെട നിലനിന്നത്.

എന്നാൽ തെന്റ പ്രസംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ മഹാകവി
തീവ്രമായ േദശീയതയുെട വിപത്തിെനക്കുറിച്ചും
പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. ൈചനയിൽ ജപ്പാൻ നടത്തിയ
ൈസനികമായ ൈകേയ ങ്ങ ം കൂട്ടത്തിൽ
പരാമർശിക്കെപ്പട്ടു. േദശീയതയുെട
വിപൽക്കരിതെയക്കുറിച്ചു േടാക്കിേയാ



സർവ്വകലാശാലയിൽ െവച്ചു മഹാകവി നടത്തിയ
പ്രസംഗപരമ്പര വലിെയാരു വിവാദേകാലാഹലം
ഇളക്കിവിട്ടു. ഈ പരാമർശങ്ങൾ, സ്വാഭാവികമായി,
ഗവർേമ്മണ്ടിെന അസ്വ മാക്കി. ആദ്യം നൽകിയ
ആേവശകരമായ സ്വാഗതത്തിെന്റ അലമാലകൾ താ .
അതൃപ്തികൾ െചറിയ ചുഴിക ണ്ടാക്കി: ക്രേമണ
തീക്ഷ്ണമായ വിമർശനത്തിെന്റ െകാടുങ്കാ തെന്ന
അഴിച്ചുവിട്ടു.

യൂേറാപ്പിലാെണങ്കിൽ ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിൽ
േദശീയതയുേടയും യുദ്ധത്തിെന്റയും േനെര വ്യക്തമായ
എതിർപ്പ് ഉരുത്തിരുഞ്ഞുവരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്.
ഫ്രാൻസിൽ േറാമയിൻ േറാളന്റ്, േജാ. ഹ്യമൂഹാമൽ,
ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ബർട്രണ്ട് റ ൽ തുടങ്ങി പ്രശ
ചിന്തകന്മാർ േചർന്നു േദശീയതെയ നിരാകരിക്കാനും
‘െത ായാലും ശരിയായാലും എെന്റ രാജ്യം’ എന്ന
മേനാഭാവത്തിൽനിന്നു മുക്തമാവാനും
യുദ്ധയത് നങ്ങളിൽനിന്നും മാറിനിൽക്കാനും ആഹ്വാനം
നൽകുന്ന ‘ഡിക്ലേറഷൻഓഫ് ദി ിരി ് ഓഫ് മാൻ’
എന്ന പ്രമാണം തയ്യാറാക്കി. അതിൽ ഒപ്പിടുന്നതിന്ന്
ടാഗൂറിെനയും ക്ഷണിച്ചു. അത് അേദ്ദഹം
സേന്താഷപൂർവ്വം സ്വീകിരിച്ചു. ആ പ്രഖ്യാപനം
ട്രഞ്ചുകളിൽ പതിയിരുന്നു കാഞ്ചിവലിക്കുന്ന
പട്ടാളക്കാർക്ക് എത്തിച്ചുെകാടുത്തിരുന്നുെവന്ന് േറാളാഫ്
പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.

1920-21െല വിേദശപര്യടനത്തിെന്റ പ്രേത്യകമായ
ഉേദ്ദശം വിശ്വഭാരതിയ്ക്കു ധനസഹായം
അഭ്യർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. അേദ്ദഹം പ്ലിമത്തിൽ



കപ്പലിറങ്ങി. ഓക് സ് േഫാർഡിലും േകംബ്രിഡ്ജിലുമു
തെന്റ പഴയ ത്തുക്കെള സന്ദർശിച്ചു പരിചയം
പുതുക്കി. എന്നാൽ ഇത്തവണ, ഒരു തരം
ഔപചാരികത്വത്തിൽക്കവിഞ്ഞ ഊ ളത അവരിൽ
നിന്നനുഭവെപ്പട്ടിട്ടില്ല. അല്പെമാരു അകന്നുനിൽക്കൽ,
ബാഹ്യദൃ ിക്കു േഗാചരമെല്ലങ്കിലും, മാനസികദൃ ിക്കു
േഗാചരമാകത്തക്കവിധം അവരിൽ പ്രകടമായിരുന്നു.
അതിന്നു കാരണമുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന
രാഷ്ട്രീയസംഭവവികാസങ്ങെള സംബന്ധിച്ചു
മഹാകവിയിലുണ്ടായ പ്രതികരണമാണ് ആ ബ്രിട്ടീഷ്

ത്തുക്കെള അക ിയെതന്നു അേദ്ദഹം കണ്ടു.
പഞ്ചാബിെല ജാലിയൻവാലാബാഗിൽ നടന്ന
കൂട്ടെക്കാല ഇന്ത്യെയ ഒട്ടാെക െഞട്ടിക്കുകയുണ്ടായി.
അവിെട നടന്ന പട്ടാളവാ യുെട കിരാതത്വം
അഭിമാനിയായ ഭാരതീയെന്റ ദയെത്ത േവദനേയാെട
െഞരിച്ചു. തെന്റ വിശ്വ ത്തായ ീ.
ആൻഡ്രൂസിെന, പഞ്ചാബ് സംഭവങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്നു
ടാഗൂർ പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു. അേദ്ദഹത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ച
റിേപ്പാർട്ട്, േദശീയ ഇന്ത്യയുെട പ്രതികരണെത്ത തികച്ചും
നീതികരിക്കുന്ന വിധത്തിലാെണന്നു കണ്ടേപ്പാൾ ബ്രിട്ടീഷ്
ൈസനിക ഭരണത്തിെന്നതിെരയു പ്രതിേഷധെമന്ന
നിലയിൽ സർ ാനം മഹാകവി ൈവേ ായിക്കു
തിരിച്ചയച്ചു െകാടുത്തു. ഈ സംഭവത്തിെന്റ
പ്രതികരണമാണ് ബ്രിട്ടനിൽ അേദ്ദഹത്തിന്നനുഭവെപ്പട്ട
അകന്നുനില്പ്. മഹാകവി അതത്രസാരമാക്കിയില്ല.
പുതിയ ഇന്ത്യയുെട ആദ്യശില്പിയായ റാംേമാഹൻ
േറായിയുെട ശവകുടീരത്തിൽ അേദ്ദഹം പു മാല്യം
ചാർത്തുകയുണ്ടായി. കുറച്ചുദിവസം ലണ്ടനിലും



പരിസരങ്ങളിലും കഴിച്ചുകൂട്ടിയേശഷം രവീന്ദ്രനാഥൻ
ഫ്രാൻസിേലക്കും മ യൂേറാപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിേലക്കും
യാത്രതിരിച്ചു. അവിെടനിന്നു അേമരിക്കയിേലക്കും
േപായി. അേമരിക്കയിൽ ധാരാളം േപർ പെങ്കടുത്ത
പ്രസംഗപരമ്പരകൾ സംഘടിപ്പിക്കെപ്പട്ടുെവങ്കിലും
ഇംഗ്ലണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പമില്ലായ്മയുെട അന്തരീക്ഷം
അവിെടയും നിഴൽ വീശാതിരുന്നില്ല. അേമരിക്കയിൽ
നിന്ന് ആൻഡ്രൂസിന്നയച്ച കത്തുകളിൽ (Letters to a
Friend) ഈ നിരാശ മഹാകവി വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.
അവിെട ഹാർവാർഡ് സർവ്വകലാശാലയിൽെവച്ചുെചയ്ത
പ്രസംഗം പരെക്ക സ്വീകരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തു.

ഈ യാത്രക്കിടയിൽ മഹാകവി ടാഗൂർ, അന്ധയും
അന്ധവിദ്യാഭ്യാസപ്ര ാനത്തിെന്റ െനടുംതൂണുമായ
െഹലൻ െകല്ലെറ അവരുെട വീട്ടിൽെചന്നു
സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്നു അേമരിക്കയിൽെവച്ചു
‘മെ ാരു കെണ്ടത്തൽ’ കൂടി ഉണ്ടായി. ീനിേകതനം
സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്നു െനടുംതൂണായി നിന്ന
ലിേയാനാർഡ് എം. ഹ ് എന്ന ഇംഗ്ലീ കാരൻ
യുവാവിെന ഇവിെടവച്ചാണ് മഹാകവി ടാഗൂർ
കെണ്ടത്തിയത്. േകംബ്രിഡ്ജ്
സർവ്വകലാശാലയിൽനിന്നു ചരിത്രത്തിൽ എം.എ.
ബിരുദം േനടിയ ഈ യുവാവ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നു
അേമരിക്കയിെലത്തി േകാർണൻ സർവ്വകലാശാലയിൽ
പഠിപ്പിച്ചുകിട്ടുന്ന പണം െകാണ്ടു
കാർഷികവിദ്യാലയത്തിൽ കൃഷിശാ ം
പഠിക്കുകയായിരുന്നു. ന്യൂേയാർക്കിൽ മഹാകവിയുെട
ആതിേഥയയായിരുന്ന മിസി ് വില്ല്യം മൂസിയാണ് ഈ
യുവാവിെന്റ കാര്യം മഹാകവിേയാടു പറഞ്ഞത്.



ഇന്ത്യയിൽ വന്നു സാമാന്യജനങ്ങെള പ്രബുദ്ധരാക്കുന്ന
സാമൂഹ്യപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർെപ്പടുകയാണ് തെന്റ
േമാഹെമന്ന് ഈ െച പ്പക്കാരൻ ത്തുക്കേളാടു
പറയാ ണ്ടായിരുന്നു. ന്യൂേയാർക്കിൽ തെന്ന വന്നു
കാണുന്നതിന്നു ടാഗൂർ അേദ്ദഹത്തിന്നു കമ്പിയടിച്ചു.
വിശ്വഭാരതിയിൽനിന്നകെലയല്ലാെത ീനിേകതൻ
എന്ന ഒരു ഗ്രാമവികസനേകന്ദ്രം ാപിക്കുന്ന
കാര്യത്തിൽ തനിക്കു താല്പര്യെത്തക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹം
ആ െച പ്പക്കാരനുമായി ചർച്ച െചയ്തു. താൻ ഈ
പ്രവർത്തനത്തിെന്റ ചുമതല ഏെ ടുക്കാൻ
സന്നദ്ധനാെണന്നും എന്നാൽ ഇേപ്പാ
കാർഷികവിദ്യാഭ്യാസം മു മിപ്പിച്ച േശഷമാണ്
വരുന്നെതങ്കിൽ താൻ മഹാകവിക്കു കൂടുതൽ
പ്രേയാജനെപ്പേട്ടക്കാെമന്നും അേദ്ദഹം ധരിപ്പിക്കുകയും
അതനുസരിച്ചു 1921 സപ്തംമ്പറിൽ ഇന്ത്യയിെലത്തി

ീനിേകതനം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചുമതല ഏെ ടുക്കുകയും
െചയ്തു.

ടാഗൂറിെന്റ ഷ ിപൂർത്തി ഒരു വലിയ േദശീയസംഭവം
എന്ന നിലക്കാണ് ഇന്ത്യ ആേഘാഷിച്ചത്.
അടുത്തവർഷം അേദ്ദഹം ദക്ഷിേണന്ത്യയിൽ ഒരു
പര്യടനം നടത്തി. ആ വഴിക്ക് േകരളത്തിെലത്തുകയും
തിരുവനന്തപുരം, െകാല്ലം എന്നീ ലങ്ങൾ
സന്ദർശിക്കുകയും െചയ്തു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ടാഗൂറിന്നു
ഏർെപ്പടുത്തിയ സ്വാഗതസേമ്മളനത്തിൽ മഹാകവി
കുമാരനാശാൻ കവിതയിൽ ഒരു മംഗളപത്രം എ തി
സമർപ്പിച്ചു. സിേലാൺ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞു
തിരിച്ചുവരുേമ്പാഴാണ് േകരളം സന്ദർശിക്കാൻ
ഇടവന്നത്.



രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു 1924ൽ മഹാകവി ൈചന
സന്ദർശിച്ചു. ൈചനയിെല യൂനിേവർസി ിക െട ലക്ചർ
അേസാസിേയഷനിൽ നിന്നു ലഭിച്ച ക്ഷണമനുസരിച്ചാണ്
ഈ സന്ദർശനം ഉണ്ടായത്. മഹാകവിെയ
സംബന്ധിേച്ചടേത്താളം ൈചനാസന്ദർശനത്തിന്നു
പ്രേത്യകം അർത്ഥവും ഉേദ്ദശവുമുണ്ടായിരുന്നു.
പൂർവ്വപൗര ്യേദശങ്ങെള ർശിച്ചുെകാണ്ടു ആ യാത്ര
പ്രേത്യകം ആേവശകരമായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്ക്
ഏ വുമടുത്ത സാംസ് കാരികബന്ധമു രാജ്യമാണ്
ൈചന. ബുദ്ധമതവും നളന്ദ-തക്ഷശില
സർവ്വകലാശാലക ം ഹ്യുയാങ് സാങ്ങ് തുടങ്ങിയ
ജ്ഞാനാേന്വഷികളായ തീർത്ഥാടകരും ഈ
സാംസ് കാരിക ബന്ധെത്ത വിളക്കിേച്ചർത്ത
െപാൻകമ്പികളാണ്. എന്നിരിെക്ക വിശ്വഭാരതിയിൽ
എ വും പ്രമുഖ ാനം ൈചനാഭവന്നു നൽകുകെയന്നത്
സ്വാഭാവികമാണ്. ൈചനീസ് േദശീയപ്രബുദ്ധതയുെട
പിതാവായ സൺയ ് സണിൽനിന്നു ഒരു
ക്ഷണക്കത്തും മഹാകവിെയ സ്വാഗതം െചയ്തു.
ൈചനയിൽ അേദ്ദഹം അധികവും
വിദ്യാർത്ഥിസമൂഹേത്താടാണ് പ്രസംഗിച്ചത്.
ൈചനയിെല പല ഭാഗങ്ങളിലും അേദ്ദഹം സഞ്ചരിച്ചു.
അവിെടനിന്നു ജപ്പാനിേലക്കും ആ വഴി തിരിച്ച്
ഇന്ത്യയിേലക്കും േപാന്നു.

എന്നാൽ ആ വർഷം തെന്ന പിേന്നയുെമാരു
പര്യടനത്തിനു ക്ഷണം മഹാകവിെയ
കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. െതെക്ക അേമരിക്കയിെല
െപ വിൽ നിന്നാണ് ആ ക്ഷണം. െപ റിപ്പബ്ലിക്ക്
അതിെന്റ ശതവാർഷികം ആേഘാഷിക്കുകയാണ്.



പെക്ഷ ഈ യാത്ര, പുറെപ്പടുേമ്പാ ലക്ഷ്യത്തിലല്ല
അേദ്ദഹെത്ത െകാണ്ടുെെചന്നത്തിച്ചത്.

കപ്പൽ യാത്രക്കിടയിൽ മഹാകവിക്ക് അ ഖം ബാധിച്ചു.
യാത്രതുടരുന്നത് നല്ലതെല്ലന്നു േഡാക്ടർ വിധിച്ചു.
അേതത്തുടർന്നു അർജ്ജന്റീനയിെല തീരത്ത്
കപ്പലടുത്തേപ്പാൾ ബ്യൂണ ് അയ ിൽ അേദ്ദഹവും
അനുചരസംഘവും കപ്പലിറങ്ങി. അവിെട സ്വന്തമായ
പരിചയക്കാർ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ ഒരു
േഹാട്ടലിേലക്കു മാറി. എന്നാൽ രവീന്ദ്രനാഥടാഗൂർ എന്ന
കവി ആ വഴിക്കു കടന്നുേപാകുന്നുെണ്ടന്നും അേദ്ദഹെത്ത
കാണാൻ സാധിക്കുെമങ്കിൽ അവസരം
പാഴാക്കരുെതന്നും കരുതിയ പൗര ്യേദശത്തിെന്റ
ആരാധികയായ ഒരു യുവതി ബ്യൂണ ് അയ ിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നു. വിക് േടാറിയ ഒക്കാേബാ ആയിരുന്നു ആ
ആരാധിക. ടാഗൂറിന്നും ത്തുക്കൾക്കും ആതിഥ്യം
നൽകാൻ ആ ാദേത്താെട മുേന്നാട്ടുവന്നു. അവർ
സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ ആ സംഭവെത്ത ഇങ്ങെന
വിവരിക്കുന്നു. 2“എം. ഹ മായു ഈ പ്രാഥമിക
ചർച്ചകൾക്കുേശഷം അേദ്ദഹം ഞങ്ങെള മഹാകവിയുെട

2 ഗാന്ധിജിേയയും ടാഗൂറിെനയും േറാമയിൽ േറാളന്റിെന്റ രചനകളിലൂ�
െട പരിചയെപ്പടുകയും സ്വരാജ്, സത്യാഗ്രഹം, വിേദശവ ബഹി�
ഷ് കരണം തുടങ്ങി അക്കാലെത്ത ഇന്ത്യെയ ഉയർെത്ത േന്നല്പിച്ച പദ�
ങ്ങ ം ആശയങ്ങ മായി ഗാഢബന്ധം പുലർത്തുകയും െചയ്ത ഒരു
പ്രബുദ്ധമതിയായിരുന്നു ഈ ീ. ആേന്ദ്ര ഴീതിെന്റ ഫ്രഞ്ചുവിവർ�
ത്തനത്തിലൂെട ഗീതാഞ്ജലിയുമായി ഇവർ ഗാഢസമ്പർക്കം പുലർ�
ത്തിയിരുന്നു. മഹാകവിെയ േനരിട്ടു സൽക്കരിക്കാൻ ലഭിച്ച ഈ സന്ദർ�
ഭെത്ത അവർ ആ ാദാഭിമാനേത്താെടയാണ് സ്വാഗതം െചയ്തത്.
പ്ലാ നദിയുെട തീരത്തു കുടുംബം വകയു ഒരു ബംഗ്ലാവ് അവർ മഹാ�
കവിക്കും അനുചരന്മാർക്കുമായി ഒഴിഞ്ഞുെകാടുത്തു. പരിപൂർണ്ണ വി �



മിേലക്കു കൂട്ടിെക്കാണ്ടുേപായി. ഈ സന്ദർഭത്തിെന്റ
ഫലെമന്തായിരിക്കുെമന്നു ഞാൻ
അസ്വ െപ്പട്ടുെകാണ്ടിരുന്നു. അവിെടനിന്നും പലായനം
െചയ്താേലാ എന്നുേപാലും ആേലാചിക്കത്തക്കവിധം
ലജ്ജാഭിതി എെന്ന പിടികൂടി. അേപ്പാേഴക്കും ടാഗൂർ
രംഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. നി ബ്ദനായി, എങ്ങ്
എവിെടേയാ എന്നവണ്ണം സൗമ്യശീലെനങ്കിലും
അനഭിഗമ്യനായി ശിര യർത്തി, പരമമായ
സൗമ്യതെകാണ്ട് പതംവരുത്തിയിരുന്നിെല്ലങ്കിൽ
ശുണ്ഠിക്കാരെനന്നു േതാന്നിക്കുമായിരുന്ന
മുഖഭാവേത്താെട അേദ്ദഹം അവിെടനിന്നു.
അ പത്തിനാലു വയ ാെയങ്കിലും (എെന്റ അച്ഛനും
അേത പ്രായമാണ്) ആ മുഖത്ത് ഒെരാ ചുളിവും
വീണിരുന്നില്ല. ആ മൃദുവാർന്ന െന ിയിൽ എെന്തങ്കിലും
അസ്വ തയുെട ഒരുതരിേപാലും ഒട്ടിനില്ക്കുന്നതായി
േതാന്നിയില്ല. ബലി വും വൃത്തെമാത്തതുമായ
ക ത്തിന്നുതാെഴ സമൃദ്ധമായ നരച്ചമുടി ഞാന്നുകിടന്നു.
മുഖത്തിന്നു താെഴ ഭാഗം
താടിേരാമങ്ങളാലാവൃതമായിരുന്നു. മുഖത്തിെന്റ
മുകൾഭാഗത്തിന്ന് ഇത് പ്രാമുഖ്യം നല്കി. ആ ഉയർന്ന മൂക്ക്,
പുരികം, താടിെയല്ല് എല്ലാം കൂടി ആ മുഖത്തിന്ന്
അസാധാരണമായ സൗന്ദര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ആ ക ത്ത
കണ്ണുകൾ, മേനാഹരമായ കൺേപാളെകാണ്ട് അല്പം
ആവൃതമായി താേഴാട്ടു േനാക്കുന്നേപാെല േതാന്നിച്ചു.
എന്നാലും ആ കണ്ണുകളിൽ െച പ്പത്തിെന്റ േതജ ്
മങ്ങിേപ്പായിട്ടില്ല. തലമുടിയുെട െവൺമേയറിയ

മത്തിന്നുേശഷം ആേരാഗ്യം പൂർണ്ണമായതിൽപിന്നേയ ടാഗൂർ ഇന്ത്യ�
യിേലക്കു മടങ്ങിയു .



പരിേവഷവും താടിേരാമത്തിെന്റ അലൗകികതയും
നിേഷധിക്കുകയാണ് ആ കണ്ണുകൾ എന്നു േതാന്നി.
െനടുതായി െമലിഞ്ഞരൂപം… ഈ മഹാപുരുഷെന്റ
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ഞാൻ മരവിച്ചേപാെല ഇരുന്നുേപായി.”

പ്ലാ തീരെത്ത താമസവും ഈ ആരാധികയുെട
പരിചരണവും മഹാകവിയുെട ദയെത്ത
വികാരതരളിതമാക്കി. ആ ബംഗ്ലാവിെന്റ
മട്ടുപ്പാവിലിരുന്നുെകാണ്ട് മധുേരാജ്വലമായ അേനകം
കവിതകൾ മഹാകവി വിരചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിേ വർഷം അവ
‘പുരഭി’ എന്ന േപരിൽ പ്രസിദ്ധം െചയ്തു. ആ
കവിതാസമാഹാരം വാത്സല്യപൂർവ്വം സമർപ്പിച്ചത്
‘വിജയ’ക്കായിരുന്നു. വിക് േടാറിയ എന്നതിെന്റ
സമാനപദമാണേല്ലാ സംസ് കൃതത്തിൽ വിജയ. അവർ
തമ്മിലു സൗ ദം അന്ത്യദിനംവെര നിലനിന്നു.

മഹാപുരുഷന്മാരുെട പര്യടനങ്ങ ം ബന്ധങ്ങ ം
ദ്ധാപൂർവ്വം ൈകകാര്യം െചയ്തിെല്ലങ്കിൽ വിചാരിക്കാത്ത

കുഴപ്പങ്ങളിൽ െചന്നുചാടും. ടാഗൂറിന്നും ഈ അപകടം
പിണഞ്ഞു. വിശ്വഭാരതിയിൽ ആരംഭകാലത്തുതെന്ന
രണ്ട് ഇ ാലിയൻ പണ്ഡിതന്മാർ താമസിച്ചിരുന്നു.
അവരുെട േപ്രരണയനുസരിച്ച് ടാഗൂർ 1926-ൽ ഇ ലി
വഴിക്ക് ഒരു പാശ്ചാത്യപര്യടനം നിശ്ചയിച്ചു.
രാജകീയസ്വീകരണമാണ് അവിെട അേദ്ദഹത്തിന്നു
ലഭിച്ചത്. മുേ ാളിനി, താൻ മഹാകവിയുെട ഒരു
ആരാധകനാെണന്നു പ്ര ാവിച്ചുെകാണ്ട് അേദ്ദഹെത്ത
സ്വീകരിച്ചു. ഒേട്ടെറ സാംസ് കാരിക ാപനങ്ങ ം
അേദ്ദഹെത്ത സ്വാഗതം െചയ്തു സേമ്മളനങ്ങൾ
ഏർെപ്പടുത്തി. ഇത്തരം േയാഗങ്ങളിൽ ടാഗൂർ െചയ്ത



പ്രസംഗങ്ങൾ, ഫാസി ഭരണാധികാരികൾ അവർക്കു
പ്രേയാജനകരമായ നിലയിൽ വളെച്ചാടിച്ചുെകാണ്ടാണ്
പ്രസിദ്ധം െചയ്തത്. ഇ ാലിയൻ പത്രങ്ങളിലു ഈ
പ്രചരണെത്തക്കുറിച്ചു മഹാകവി തികച്ചും
അജ്ഞനായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇ ലിയിൽനിന്നു
സ്വി ് സർലന്റിൽ എത്തിയേപ്പാഴാണ് തെന്റ
സന്ദർശനവും പ്രസംഗവും ഉണർത്തിവിട്ട െകാടുങ്കാ ിെന്റ
സ്വഭാവം ടാഗൂറിന്നു േബാദ്ധ്യമായത്. ഫാസിസത്തിെന്റ
നീതീകരണത്തിനു സർട്ടിഫിക്ക ് എന്ന നിലയ്ക്കാണ്
തെന്റ പരാമർശങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വന്നെതന്നു അേദ്ദഹം
കണ്ടു. ഒടുവിൽ, േമഞ്ച ർ ഗാർഡിയൻ പത്രത്തിൽ
അേദ്ദഹം ഒരു നിേഷധക്കുറിെപ്പ തി. താൻ
പ്രസംഗിച്ചതിെന്റ ആശയെമെന്തന്നും അതിൽ
വ്യക്തമാക്കി. ആ കത്ത് പുറത്തുവന്നേതാെട ശകാരം
ഇ ലിയുെട പക്ഷത്തുനിന്നായി. ടാഗൂറിെന്റ േനെര
പരുഷമായ ശകാരം െചാരിയുന്നതിൽ ഓേരാ പത്രവും
പര രം മത്സരിച്ചുെവന്നു പറയാം. പത്രങ്ങൾ
ഗവർേമ്മണ്ടിെന്റ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുേമ്പാൾ
വന്നുേചരുന്ന വിപത്താണിത്. ഗവർേമ്മണ്ട് എന്ത്
ഇച്ഛിക്കുന്നുേവാ അത് മാത്രേമ
പത്രവായനക്കാരറിയുന്നു . ടാഗൂറിെന്റ യഥാർത്ഥ ശബ്ദം
എെന്തന്നറിയാൻ ഇ ാലിയൻ ജനതയ്ക്ക് സൗകര്യം
നിേഷധിക്കെപ്പട്ടു.

ഈ പര്യടനത്തിന്നിടയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഉൾെപ്പെട
യൂേറാപ്പിലു എല്ലാ രാജ്യങ്ങ ം മഹാകവി
സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. സർവ്വകലാശാലകളാണ്
അേദ്ദഹത്തിെന്റ മുഖ്യമായ

ദ്ധാേകന്ദ്രങ്ങളായിത്തീർന്നത്. മതം, ദർശനം,



വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായി
പരാമർശിക്കെപ്പട്ടത്. േറാമയിൽ േറാളന്റ്
ഇക്കാര്യെത്തക്കുറിച്ച് ഇങ്ങെന
ആവലാതിെപ്പടുകേപാലുമുണ്ടായി. “ജനങ്ങൾ ടാഗൂറിൽ
വിദ്യാഭ്യാസവിചക്ഷണെനയും സന്യാസിേയയും
പ്രവാചകെനയും മാത്രം കാണുന്നു; കവിെയ അവർ
കാണുേന്നയില്ല.” ഇപ്പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ച്
പരമാർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നു. കവിെയന്ന നിലയിൽ
ജനങ്ങെള സമീപിക്കാനല്ല, വിശ്വഭാരതിയുെട ആദർശം
ജനങ്ങെള േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തി സഹായം േതടനാണ് ഈ
പര്യടനംെകാണ്ട് മഹാകവി ഉേദ്ദശിച്ചത്.

1929-ൽ, കനഡയിൽ െവച്ചു നടന്ന േലാകവിദ്യാഭ്യാസ
സേമ്മളനത്തിൽ ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടതനുസരിച്ചു ടാഗൂർ
അങ്ങട്ടുേപാവുകയുണ്ടായി. അേദ്ദഹത്തിന്ന് 68 വയ ്
പ്രായമാണ്. എന്നാലും വിശ്വഭാരതിയുെട സേന്ദശം
അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്നു ലഭിച്ച സന്ദർഭം പാഴിലാക്കാൻ
അേദ്ദഹം ഒരുക്കമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അേമരിക്കവഴി
തിരിച്ചുേപാരികയും െചയ്തു. 1930-ൽ വീണ്ടും ‘ഹിബ്ബർട്ട്
പ്രസംഗ’ങ്ങൾക്കു ക്ഷണിക്കെപ്പട്ടതനുസരിച്ചു
ഓക് സ് േഫാർഡ് സർവ്വകലാശാല സന്ദർശിച്ചു.
യൂേറാപ്പിെല ഏതാെണ്ടല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും വീണ്ടും
സന്ദർശനം നടത്തിയ അേദ്ദഹം ഇത്തവണ തെന്റ
പുതിയ താല്പര്യമായ ചിത്രകല പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനാണ്
അധികസമയം ചിലവഴിച്ചത്. ഈ പര്യടനത്തിനിടയിൽ
േസാവിയ ് റഷ്യ സന്ദർശിക്കുന്നതിന്നു ക്ഷണം
ലഭിക്കുകയും ആ ക്ഷണം അേദ്ദഹം സ്വീകരിക്കുകയും
െചയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും
സാമൂഹ്യേക്ഷമപ്രവർത്തനത്തിലും േസാവിയ റഷ്യ



ൈകവരിച്ച വിജയെത്തക്കുറിച്ച് അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞു. “വളെരക്കാലമായി ഞാൻ എെന്റ മന ിൽ
െകാണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം—മൂർത്തരൂപത്തിൽ
കാണുന്നതിന്നു എെന്ന സഹായിച്ച
നിങ്ങേളാെടല്ലാവേരാടും യഥാർത്ഥത്തിൽത്തെന്ന ഞാൻ
കൃതജ്ഞനാണ്.” ഒരു സ്വീകരണത്തിന്നിടയിൽ
അേദ്ദഹമയച്ച കത്തുകൾ പിന്നീട് പ്രസിദ്ധം
െചയ്യുകയുണ്ടായി. “പാശ്ചാത്യപരിഷ് കാരത്തിെന്റ
നടുമു ത്തുതെന്ന, ധനത്തിെന്റയും പ്രൗഢിയുേടയും
മദ്ധ്യത്തിൽ ഇല്ലാത്തവരുെട അധികാരശക്തി അവർ

ാപിച്ചിരിക്കുന്നു.” എന്നാണ് തെന്റ റഷ്യൻ
സന്ദർശനെത്ത മഹാകവി വിലയിരുത്തിയത്. അേദ്ദഹം
തുടർന്നു ഇങ്ങെന എ തി. 3“ഞാൻ റഷ്യയിൽ
വന്നില്ലായിരുന്നുെവങ്കിൽ ഈ തീർത്ഥയാത്ര
അപൂർണ്ണമാേയെന. ഇവിടുെത്ത പ്രവർത്തനങ്ങ െട
നന്മതിന്മകെളപ്പ ി വിധിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പ് എെന്റ

ദ്ധയിൽ ആദ്യമായി പതിഞ്ഞ കാര്യമിതാണ്:
എെന്താരു അവിശ്വസനീയമായ ധീരത! പാരമ്പര്യം എന്ന

3 മഹാകവിയുെട പര്യടനങ്ങൾ ഇതുെകാണ്ടും അവസാനിച്ചില്ല. എ �
പത്തിമൂന്നാമെത്ത വയ ിൽ അേദ്ദഹം മൂന്നാമെത്ത തവണയും സി�
േലാൺ സന്ദർശിച്ചതായിക്കാണാം. ഈജിപ്ത് ഒഴിെകയു ആഫ്രിക്ക�
യും ആസ് േട്രലിയയും മാത്രമാണ് അേദ്ദഹം എത്തിെപ്പടാത്ത രാജ്യ�
ങ്ങൾ. എന്നാൽ ടാഗൂറിെനക്കാൾ വ്യാപകമായി ടാഗൂർകൃതികൾ േലാ�
കത്തിെന്റ എല്ലാ േകാണിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് എല്ലാ ഭാഷയിലും
ജനങ്ങേളാടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നെത്ത പടിഞ്ഞാറിെന്റ മന ിൽ
ടാഗൂറിെല കവി കുേറ മങ്ങിേപ്പായിട്ടുെണ്ടന്നും പേലടത്തും മാഞ്ഞുേപാ�
യിട്ടുെണ്ടന്നും സമ്മതിക്കണം. എന്നാൽ അന്നെത്ത ടാഗൂർ േലാകസാ�
ഹിത്യത്തിൽ ഒരു സജീവശക്തിയായിരുന്നു. ഈ വ്യാപകമായ പര്യട�
നങ്ങൾ സ്വന്തം കവിതെയ വ്യാഖ്യാനിച്ച് െകാടുക്കുന്നതിന്നും മഹാകവി
പ്രേയാജനെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



ശക്തി മനുഷ്യെന ആയിരം വിധത്തിൽ അ ിപ്പിടിക്കുന്നു.
അതിെന്റ എണ്ണമ വാതിലുക ം അറക ം
കാത്തു ക്ഷിക്കുന്നതിന്നായി ആയിരമായിരം
ദ്വാരപാലകന്മാരുണ്ട്. റഷ്യയിൽ ഇതാ, പാരമ്പര്യം
അടിമുടി ഇളക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിെട ഭയവും ശങ്കയും
െതല്ലുമില്ല”.



തായാട്ട് ശങ്കരൻ

കണ്ണൂർ
ജില്ലയിൽ പന്ന്യന്നൂർ ഗ്രാമത്തിൽ
െവ വ ചന്തുനമ്പ്യാരുെടയും
ലക്ഷ്മി അമ്മയുെടയും രണ്ടാമെത്ത
സന്തതിയായി 1924-ൽ തായാട്ടുവീട്ടിൽ
ജനിച്ചു. കുന്നുമ്മൽ യു.പി സ് കൂൾ,
കതിരൂർ േബാർഡ് ൈഹസ് കൂൾ,

തലേ രി ബ്രണ്ണൻേകാളജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ
വിദ്യാഭ്യാസം. 1947-ൽ െസക്കണ്ടറി െട്രയിനിംഗ്
കഴിച്ചുെവങ്കിലും അധ്യാപകനാകാെത, േകാൺഗ്ര ിലും
പ്രജാപാർട്ടിയിലും പ്രജാേസാഷ്യലി ് പാർട്ടിയിലും
പ്രവർത്തിച്ചു. 1949-ൽ േകാഴിേക്കാട് ഗണപതി
ൈഹസ് കൂളിൽ അധ്യാപകനായി. സാഹിത്യകാരിയും
ഗണപതി സ് കൂളിെല അധ്യാപികയുമായിരുന്ന എം.പി.
ൈഹമവതിെയ 1955-ൽ വിവാഹം കഴിച്ചു. ൈപ്രവ ായി
ബിരുദം േനടിയ തായാട്ട് േകാഴിേക്കാട്
െസന്റ് േജാസഫ് സ് േകാളജ്, തവന്നൂർ റൽ
ഇൻ ി ്യൂട്ട്, തലേ രി ബ്രണ്ണൻ േകാേളജ്, േകാഴിേക്കാട്
ഗവ. ആർട് സ് ആന്റ് സയൻസ് േകാേളജ്
എന്നിവിടങ്ങളിൽ അധ്യാപകനായി േജാലി േനാക്കി.
േകരള ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘത്തിെന്റ പ്രസിഡന്റുപദവി
അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ‘മാനസികമായ അടിമത്തം’ എന്ന
പു കത്തിന് േകരള സാഹിത്യഅക്കാദമി അവാർഡ്
ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. േദശാഭിമാനി വാരികയുെട
പത്രാധിപത്യം ഏെ ടുക്കുന്നതിനുേവണ്ടി, 1982
െസപ്തംബറിൽ വളണ്ടറി റിട്ടയർെമന്റ് വാങ്ങി
ദീർഘനാളെത്ത അധ്യാപക ജീവിതത്തിൽനിന്നും



വിരമിച്ചു. േദശാഭിമാനി വാരികയുെട
പത്രാധിപരായിരിെക്ക 1985 മാർച്ച് 23-ന് അന്തരിച്ചു.
മക്കൾ: കൃ കുമാർ, ലക്ഷ്മീേദവി.


