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ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ.. അമ്മച്ചിയാണെ ഈ നൈല് നദി ഇല്ലായിരുന്നേല് ഈജിപ്തുകാര്
തെണ്ടിപ്പോയേനെ. പുരാതന ഈജിപ്തുകാർ ജീവിച്ചതും, ഇക്കണ്ട പടപ്പുകളൊക്കെ പടച്ചതും നദി
ഒന്നു കാരണം മാത്രമാണ്. അണ്ടകടാഹം കല്ലുകള് ഇതിലൂടെ ഒഴുക്കി കൊണ്ടു വന്നാണു
പിരമിഡുകളും, എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ കൂടെ വന്ന ഗൈഡ് ഇങ്ങനെ
പറഞ്ഞപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം. എന്താണെന്നോ, ഞാന് കൈറൊ [Cairo] ഇറങ്ങി..കൊറേ സഞ്ചരിച്ച
ശേഷം ആണു നൈല് കണ്ടത്. അതിനും കുറേ ദൂരത്താണ് ഈ പിരമിഡുകൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഗിസാ.[Giza]. അപ്പൊ അവിടെ വരെ ഈ ഊക്കന് കല്ലുകല് എങ്ങനെ എത്തിച്ചു? ഗൈഡ് ഉത്തരം
തന്നു.. “Nile was flooded that time”. എനിക്കു സമാധാനമായി..ആരുടേം നടു ഒടിഞ്ഞില്ലല്ലൊ.
ഫ്ലൈറ്റില് നിന്നു തന്നെ കാണാം ഈജിപ്തിനു കുറുകെ ഒഴുകുന്ന നൈല് നദി. ഇരു കരകളില്
മാത്രം പച്ചപ്പു, ബാക്കി മണലാരണ്യം.
എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അന്നത്തെ ഈജിപ്തുകാരുടെ പിന്തുടര്ച്ച ഒരു തരത്തിലും
അവകാശപ്പെടാന് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്കു അവകാശമില്ല. ഈജിപ്ത് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നതു
അന്നു കാലത്തു ഉണ്ടാക്കിയതും പിന്നീട് അസൂയ മൂത്തു പല വിവരദോഷികളും ചേര്ന്നു
നശിപ്പിച്ച പുരാതന പടപ്പുകളും അതിന്റെ ശേഷിപ്പുകളും കൊണ്ടു മാത്രമാണ്.
വഴിയരികില് കണ്ട കടക്കാരന് പറഞ്ഞതു ഇതാണ് ..”Here only upper class and lower class , no
middle class people” .മൂപ്പിലാന് മുറി ഇംഗ്ലീഷില് വേറൊന്നും പറഞ്ഞു എന്നെ
കോള്മയിര് കൊള്ളിച്ചു.. “You India? India BIG in Software, China Big in Hardware, If Both
together , No America, No English people” . മൂപ്പര് പാര്ട് ടൈം ബിസിനസ്സ് ആണ്,
ഫലത്തില് ഒരു അധ്യാപഹയന് ആണ് പോലും. ചുമ്മാതല്ല ഇത്രേം വിവരം.
വെയില് കൊള്ളിച്ചു തൊലി കറുപ്പിക്കാന് വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ്കാരല്ലാതെ ആരെയും
ഈജിപ്തില് കാണാന് ഇല്ല. ടൂറിസം മാത്രം ആണു ഏക വരുമാന മാർഗ്ഗം. പിന്നെ നൈല്
ഒഴുക്കുന്ന ഇടത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിനു കൃഷി. ഇന്നും കഴുതകള് അവിടെ കഴുതകള്
തന്നെ, എന്നു വെച്ചാ ചുമടെടുക്കുന്നു എന്ന്.
സഞ്ചാരികളെ കൊണ്ടു പോവാനുള്ള ക്രൂയിസുകള്, അതും ഫൈവ് സ്റ്റാര്, 250 ഓളം ഉണ്ടു
നൈല് നദിയില്. ഓരോന്നിലും 50-ല് പരം മുറികള്, സ്വിമ്മിംഗ് പൂള്, ജിം, സകല
പണ്ടാരങ്ങളും ഉണ്ട്. കേരളത്തില് 10 പാര്പ്പിട നൗകകള്[House Boats] ഉണ്ടാക്കുന്ന
പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങള്????
ഏന്തായാലും ഒരു ഇന്ഡ്യാക്കാരനെ എല്ലാ ഈജിപ്തുകാരനും അറിയാം, ഗാന്ധി എന്നാണ് ഉത്തരം
എങ്കില് നിങ്ങൾക്കു തെറ്റി. ആ മഹാനാണ്, സാക്ഷാല് അമിതാബ് ബച്ചന് എന്ന ബിഗ് ബി.
എല്ലാരുടേം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ‘You Indian ? ‘ഉത്തരം ‘Yes’ എന്നാണെങ്കില്, അടുത്ത
ചൊദ്യം, ‘Bachan, Amithab Bachan ? ‘പിന്നെ കുറച്ചു പേര്ക്കു 'നമസ്തെ' എന്നു പറയാനും
അറിയാം. പിന്നെ, മോശം പറയരുതല്ലൊ, അതിപുരാതന കാലം മുതലേ ഭാഷയും ലിപി ഒക്കെ ഉള്ള
ആല്ക്കാര് ആയതു കൊണ്ടാണൊ ആവോ, ഇംഗ്ലീഷ് ഒരാള്ക്കും അറിയില്ല. അഥവാ
അറിയമെങ്കില് സംശയിക്കണ്ടാ അവന് ഒരു ടൂര് ഗൈഡ് ആണ്.
ആദ്യ ദര്ശനം പിരമിഡ്, Cairo-യില് നിന്നും താമസത്തിനായി Grand Pyramids എന്ന
ഹോട്ടലിലേക്കു പൊകുന്നു, പോകുന്ന വഴിയില് Pyramids-Giza എന്ന ഒരു ബോര്ഡ് കണ്ടു,
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അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല, കാരണം അതു നാളെ കാണാന് പോകുന്ന പൂരം ആണല്ലോ. പക്ഷെ, കാര്
പെട്ടെന്നു ഒരു വളവു തിരിഞ്ഞപ്പോള് ശരിക്കും വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവം, ദൂരെ.. പണ്ടു ഏതൊ
പാഠപുസ്തകതില് കണ്ട, ബാലന് മാഷു പടിപ്പിച്ച , നൈല് നദീ തട സംസ്ക്കാരം
പടിച്ചപ്പോള് കണ്ട പടു കൂറ്റന് പിരമിഡ് തലയുയര്ത്തി നില്ക്കുന്നു. ആ കാഴ്ച
മറക്കാന് പറ്റില്ല...
പിറ്റേന്നു രാവിലെ പിരമിഡുകളുടെ അടുത്ത്, ഒരുപാടു ടൂറിസ്റ്റുകള്, അതുപോലെ തന്നെ
കച്ചവടക്കാര്. ഗൈഡ് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ഒന്നും വാങ്ങരുതു എല്ലാം ഡ്യുപ്ലീസ് ആണ്
എന്ന്. എന്നാലും കണ്ടാല് അങ്ങട്ട് വാങ്ങാന് തോന്നും.. പണ്ടെങ്ങാണ്ട് ഒരു
ജെര്മ്മന് സായിപ്പു ഇതുപൊലെ ഒരു കണ്ട കടച്ചാണി പ്രതിമ ഇവിടുന്നു വാങ്ങി പൊലും,
തിരിച്ചു പൊയ സായിപ്പു ചൊറി പിടിച്ചു ചൊറിയന് സായ്പ്പായി മാറി പൊലും. അതു ശരിയാണ്
എന്നു തെളിയിക്കാന് ഗൈഡ് പറഞ്ഞു, വില്ക്കുന്ന ലവന്മാര് തന്നെ ആ പ്രതിമകളെ
നേരിട്ടു തൊടുന്നില്ല, They are holding it with paper or cloth, സംഭവം ശരിയാണ്. കരകൗശല
വസ്തുക്കള് എല്ലാം Made in China ആണു എന്നതു എടുത്തു പറയാം. ചൈനാ കീ ജയ്, ഫറവൊമാരുടെ
കാലത്ത് പാപ്പിറസ് മരത്തില് നിന്നും പേപ്പര് ഉണ്ടാക്കി, അതേ സാധനം ഇന്നു
പാപ്പിറസ് എന്ന പേരില് ആല്ക്കാര് വില്ക്കുന്നു, പക്ഷെ ബനാറസ് ആണ്, ഫ്രം ബനാനാ
ട്രീ. ഒറിജിനല് പാപ്പറസിന് തീ വില
ആരേലും പോകുന്നുണ്ടെങ്കില് ഒരുപദേശം തരാം, തല്ലിക്കൊന്നാലും പിരമിഡിന്റെ ഉള്ളില്
പോവരുതു, നടു വേദന 2 ദിവസം മാറൂല്ല. 10 മിനിറ്റ് 45 ഡിഗ്രീ ഇറക്കം അര മീറ്റര്
ഉയരമുള്ള തുരങ്കം, അവസാനം നടു നിവര്ക്കാന് ഇത്തിരി സ്ഥലം, വീണ്ടും അതേ കയറ്റം,
ഞാന് കരുതി പിരമിഡിന്റെ അപ്പുറം എത്തി എന്നു, എവിടെ, നടു മധ്യം മാത്രം, തിരിച്ചും
അതേ പ്രയാണം, സ്വാമിയേ.. ശരണമയ്യപ്പ.. പിരമിഡ് കാണാന് ടിക്കറ്റ് വേറെ, ഉള്ളില്
കേറി നടു കേടാക്കാന് ടിക്കറ്റ് വേറെ. ആരൊടു പറയാന് ?

വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തേക്ക്...ഗ്രേറ്റ് പിരമിഡ് ഓഫ് കുഫു, പിരമിഡ് ഓഫ് കാഫ്രേ, പിന്നെ
പിരമിഡ് മെൻകൌരേ. മുൻപിൽ ക്യൂൻസ് പിരമിഡുകൾ.
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രാത്രി നടക്കുന്ന ലൈറ്റ് സൗണ്ട് ഷൊ കാണാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ശേഷം ഞങ്ങല്
ഷോപ്പിങ്ങിനായി ഖാന്-അല്-ഖലീലി മാര്ക്കറ്റിലേക്ക്. അവിടത്തെ വിലപേശല് നല്ല
രസമാണ്. 100 ഡോളര് പറഞ്ഞാല് 10 ഡോളര് പറയണം. എന്നാലും ഒരു സംഭവം മാര്ക്കറ്റ്
തന്നെ.
ലൈറ്റ് സൗണ്ട് ഷൊ കൊള്ളാമായിരുന്നു, ഈജിപ്തിന്റെ ചരിത്രം ലേസര് രശ്മികള്
പുനരാലേഖനം ചെയ്യുന്ന നയന മനോഹരമായ പ്രകടനം. കിണ്ണം സമണ്ട്.. ഹമ്മേ...
പിരമിഡിനെപ്പറ്റി പറയുംബോള് അതിന്റെ സംരക്ഷകന് ആയ Sphynx-നെ പറ്റി
പറയാതിരിക്കാന് വയ്യ, പിന്നീട് വന്നവര് പലരും തങ്ങളുടെ കയ്യൂക്ക് കാണിച്ചത്
ഇതിനോടയിരുന്നു. കാരണം സിമ്പിള്, മല പോലത്തെ പിരമിഡിനെ എന്തു ചെയ്യാന്?
Sphynx
-ന്റെ ആത്മഗതം പോലെയാണു ലൈറ്റ് സൗണ്ട് ഷോ മനോഹരമായി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
കൂടുതല് ഇവിടെ: http://guardians.net/egypt/sphinx/

ശരിയായ ഈജിപ്ത് എന്നു പറയുന്നതു Cairo അല്ല പൊലും, പിന്നെ?, അതു കൊറെ ദൂരെയാണ്,
Cairo-യില് ഉള്ള മ്യൂസിയത്തില് ഉള്ള സകല സാധനങ്ങളും ഇവുടുന്നൊക്കെ പെറുക്കി
കൂട്ടിയതാണത്രെ! പക്ഷെ ശരിക്കും ആരൊക്കെയോ പെറുക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കിയേ
കിട്ടിയുള്ളൂ പാവങ്ങൾക്ക്.
ടുറ്റങ്ഖമുന് [Tutankhamun] എന്ന ഒരു ഫറവോയുടെതു മാത്രമാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളൊടും
കൂടി പൂര്ണ്ണമായി കിട്ടിയ ഒരേ ഒരു ശവക്കല്ലറ.ആ സാധനങ്ങള് തന്നെയുണ്ട് ആ മ്യൂസിയം
നിറയാന് മാത്രം, ഏറ്റവും മനോഹരം 15 കിലോ സ്വര്ണ്ണത്തില് തീര്ത്ത മൂപ്പിലാന്റെ
കിരീടം. മൂപ്പര് ഒരു അറ്റ്ലസ് രാമേട്ടന് ആയിരുന്നു. എല്ലാം സ്വർണ്ണമയം.
ജീവിച്ചതു 18 വര്ഷം മാത്രം. ഒന്പതാം വയസ്സില് ഫറവൊ ആയി. ഇതു പോലെയുള്ള
അറുപതില്പ്പരം ശവക്കല്ലറകല് ഉണ്ട് വാലി ഓഫ് കിങ്ങ്സ് എന്ന സ്ഥലത്ത്.
ശവപേടകങ്ങല് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു.. ആരു കൊണ്ടുപോയി? ആ...?

Tutankhamun's Crown
Valley of Kings:http://homepage.powerup.com.au/~ancient/kv.htm
പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, പിരമിഡിന്റെ മണ്ടയ്ക്കു 4 മീറ്റര് ഉയരത്തില് സ്വര്ണ്ണം
ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും! എന്തായലും ഇന്നിപ്പൊ അവിടെ ഒരു മിന്നല് രക്ഷാചാലകം ഉണ്ട്.
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ഭാഗ്യം.
ആദ്യ ദിവസം സമാപ്ത്: Cairo - യില് നിന്നും അസ്വാന്[Aswan] ,ലക്സര്[Luxor] എന്ന
സ്ഥലങ്ങലിലേക്ക്. അവാൻ മുതൽ ലുക്സർ നൈൽ ക്രൂയിസ്. ആദ്യം കണ്ടത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും
വലിയ കൃത്രിമ തടാകം, അല്-നാസര്, ഉണ്ടാക്കി തന്ന് സഹായിച്ചത് റഷ്യ എന്നു പരസ്യമായി
പറയുന്നുണ്ട് പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കി ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ചവരുടെ പിന്ഗാമികള്. ഇതു
മാത്രമല്ല, ജപ്പാന് , ചൈന ഒക്കെ എന്തൊക്കെയൊ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നൈല് നദി
സുഡാനില് ഉണ്ടാവുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാത്തരത്തിലും ഉപകാരം ഈജിപ്തിനു മാത്രം.
സുഗന്ധദ ദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് ഈജിപ്ത് പണ്ടേ പേരുകേട്ടതാണ്, ഇന്നു ഫ്രാന്സ്
ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ബോഡി സ്പ്രേയ്ക്കും ഡിയോഡറന്റ്സ്, അതിന്റെ എസ്സ്ൻസ് ഈജിപ്തില്
നിന്നാണ്. എസ്സന്സ് ഫാക്ടറിയിലെ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ ദൃശ്യം പല ആകാരത്തിലുള്ള
കുപ്പികല് വെറും കൈ കൊണ്ടു ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അവിടത്തെ സെയില്സ് ഗേല് എന്റെ
കയ്യില് പുരട്ടിയ പാപ്പിറസ് എസ്സന്സ് മണം മൂന്നം ദിവസവും പോയിട്ടില്ലാരുന്നു,
അതു കൊണ്ടു പോരാന് നേരം ഞാന് ഇച്ചിരി അതു വാങ്ങി. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുകളെ
പേടിക്കേണ്ട നാടായതു കൊണ്ടു ഞാന് ആ കുപ്പി തന്നെ ആണോ എന്നുറപ്പു വരുത്തി.
ബുക്ക് ചെയ്ത ക്രൂയിസ് മുഴുവന് വെള്ളക്കാരും ഡച്ചുകാരും. പാസ്ത എന്ന സാധനം ഇനി
മേലില് എവിടെ കണ്ടാലും ഞാന് ഓടും, എന്തൊരു വൃത്തികെട്ട ടേസ്റ്റ്. ആകെ കഴിച്ചതു
നമ്മടെ ദോശയൊടു വിദൂര സാമ്യം ഉള്ള പാന് കേക്ക് എന്ന സാധനം മാത്രം, പിന്നെ അവിടേം
കോഴി മുട്ടയിടാരുണ്ട്. ഭാഗ്യം. സണ് ഡെസ്കില് പോയാല് എനിക്കു നാണമാവും കാരണം തുണി
ഉടുത്തതു ഞാന് മാത്രം.

അവാൻ - ലുക്സർ ട്രിപ്പില് കാണാനുള്ളത് കുറേ അമ്പലങ്ങള്, ഏറെ കുറെ ഒരേ ശൈലിയില് പണി
തീര്ത്തവ, ഭൂകമ്പത്തെയും, മണല് കാറ്റിനേയും, വെള്ളപൊക്കത്തിനെയും അതിജീവിച്ചവ,
അതിന്റെ പ്രഹര ശേഷി ഏറ്റു വാങ്ങിയവ. വന്നു പൊയ രാജാക്കന്മാരും, സംസ്കാരങ്ങളും അവരുടെ
വക പോറലുകള് ഏല്പ്പിച്ചവ. പുരാതന കൊത്തുപണികള്ക്കിടയില് കുരിശു വരെ വരച്ചു
വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കാലഘട്ടം.

Temple of Horus at Edfu , ഇവിടത്തെ ബല്ല്യ ഒരു Horus’ സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെ വിഗ്രഹം
ചൂണ്ടിയതരാന്ന് ആര്ക്കും അറീല്ല.
കൂടുതല് ഇവിടെ: http://mysite.wanadoo-members.co.uk/luxor_aswan/

4/5

നൈല് നദി ഇല്ലായിരുന്നേല്...
Written by കൽപ്പക് എസ്.പിള്ള
Friday, 07 October 2011 18:48 - Last Updated Friday, 07 October 2011 19:11

http://www.eyelid.co.uk/pyr-temp.htm
http://www.crystalinks.com/egyptemples.html
അമ്പലം എന്നു പറഞ്ഞാല് കര്ണ്ണക്ക് [Karnaak] ആണു, ഭീകര അമ്പലം, പകല് പൊയി എല്ലാം
നടന്നു കണ്ടു, ഭയങ്കര വലുത് എന്നു വിലയിരുത്തി, എന്നാല് രാത്രി Light & Sound ഷോ
കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാന് കണ്ടതു ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്നു മനസ്സിലായത്, അമ്പലം അങ്ങനെ
പരന്നു കിടക്കുവാണ് മക്കളെ. അവിടത്തെ ചില ഭീകര തൂണുകള് നേരെ വെക്കാനുള്ള
ശ്രമങ്ങള് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട്, 2-3 ഊക്കന് ക്രയിനുകള് ആണു
ഇതിനുപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒന്നാലോചിച്ചു പോവും, യേശു ക്രിസ്തുവിനും 3500
വര്ഷങ്ങള് മുന്പ് ലവന്മാര് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എന്റമ്മോ.... ഭയങ്കരന്മാര്
തന്നെ..

Luxor/Karnak/Thebes മനോഹരമാണു, Cairo പോലെ അല്ല. എല്ലാത്തരത്തിലും വ്യത്യസ്തം.
ആകെ
ഉള്ള ഒരു ശല്ല്യം വട്ടമിട്ടു പറക്കുന്ന കുതിര വണ്ടിക്കാര് മാത്രം, പക്ഷെ
നിരുപദ്രവകാരികളാണ്, ചെറിയ സംഖ്യയ്ക്ക് ലക്സര് പട്ടണം ചുറ്റിക്കാണിക്കും,
ഇടയ്ക്കു ചുമ്മാ കുതിരയ്ക്കു വെള്ളം കൊടുക്കാന് എന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷെ ചില
കടകളുടെ മുന്നില് നിര്ത്തും, അവിടുന്ന് നമ്മളോട് വേണമെങ്കില് കടയില് കേറി
നോക്കാന് പറയും, എന്തേലും മേടിച്ചാല് പുള്ളിക്കാരന് കമ്മീഷന് കാണുമായിരിക്കും.
നദിയുടെ തീരത്തു തന്നെയുള്ള ലക്സര് ടെമ്പിള് ഇപ്പോഴും വലിയ കേടുപാടുകല്
ഇല്ലാത്ത ഒരു അമ്പലമാണ്. അതിനടുത്തായി കാണാന് ഉള്ളതു ലുക്സർ മ്യൂസിയവും പിന്നെ ഒരു
മമ്മിഫിക്കേഷൻ മ്യൂസിയവും.

എന്തൊക്കെ ആയാലും തിരിച്ചു വരും നേരം, ഒരു അത്ഭുതം , എന്തൊക്കെയാ ഈശ്വരാ ഞാനീ
കണ്ടത്. എന്ന ചിന്ത ആര്ക്കും ഉണ്ടാക്കാന് ഇന്നും എന്നും ഈജിപ്തിനു കഴിയും..
തീര്ച്ച.

5/5

