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<text><body>
<p>
ഏപ്രില്
 23 ന് രാവിലെ ബസ്സില്
 നിന്നും താലെ ഇറങ്ങി. ഒരന </p>
നദി സ്വഛന്ദും ഒെനകനന്തനകണ്ടന. നദിയില്
 ഇറങ്ങി സ്നാനും
ലെയ്തന. കനളികെിഞ്ഞന കയറിയപ്പാള്
 എല്
. ഐ. സ്ി.
അപുക്കനട്ടന്

രറഞ്ഞന.
“വയാസ്നദിയിൊണ്
നാും
തീര്ത്
ഥമാടിയ്”
തീര്ത്
ഥയാപ്തയില്

ആദയമായി
വയാസ്നദിയില്
തീര്ത്
ഥമാടാനനള്ള ഭാഗ്യും െഭിച്ചു എപ്ന്ാര്തതപ്പാ
ള് സ്പ്താഷും

പ്താന്ി. വയാസ്മഹര്തഷിയനലട മഹാഭാരതില്
 ഇെലാതലതാന്നും
പ്ൊകതിെിെല;
എന്ാണ്
രണ്ഡിതമതും.
വയാസ്ഭഗ്വാലെ
നാമപ്േയതിെനള്ള നദിയില്
 സ്നാനും ലെയ്യുന്വര്തക്ക് അറിവനും
പ്ബാേവനുംഉണ്ടാകനും.ശനഭെക്ഷണുംഎന്ആശയുംഎലെമനസ്സില്

അങ്കനരിച്ചു. പ്വദവയാസ്ലെ ജനനവനും വളര്തച്ചയനും യമനനാനദിയില്

വച്ചായിരനന്പ്െലാ.
മാതാവായ
കാളിയനലട
(സ്തയവതിയനലട)
ഉദ്ഭവവനുംനദിയില്
ലവച്ചായിരനന്ന.
<p>
സ്നാനനും കെിഞ്ഞന ഞങ്ങള്
 വട്ടമിട്ടുനിന്ന അവിെനും രെവനും </p>
ൊയയനും
കെിച്ചു.
തീര്ത്
ഥാടകരില്

ആര്തക്കനും
ഒന്ിെനും
രരിഭവമിെല.എെലാവരനലടയനുംമനഖത്സ്പ്താഷതിലെവീെികള്

രരന്ിരനന്ന. ഞങ്ങള്
 നാഷണല്
 ഹഹപ്വയിെൂലട യാപ്ത തനടര്തന്ന.
പ്റാഡിലെ ഒരന വശത് അഗ്ാേമായ ഗ്ര്ത
തങ്ങളുും മറനവശത്
ഉയര്തന്
മെമടക്കനകളുും.
വാഹനും
മനപ്ന്ാട്ടുനീങ്ങിയപ്പാള്

കടയ്ക്കാവൂര്ത
 ശിവദാസ്ന്
 എന് തീര്തഥാടകന്
 രറഞ്ഞന “നാും
ര്നഗ്ിരിജിെലയിെൂലട
യാപ്ത
ലെയ്യുകയാണ്”.
മഹാകവി
കാളിദാസ്ന്
 ര്നഗ്ിരിജിെലയില്
 താമസ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ര്നഗ്ിരിയനലട
മഹിമയ്ക്ക്
കാളിദാസ്ന്

മാറ്റുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
രനല്രള്ളി
സ്പ്ഹാദരന്മാരില്

രാോകൃഷ്ണന്

രറഞ്ഞന.
ര്നഗ്ിരിജിെലയിൊണ്പ്ൊകമാനയതിെകന്
ജനിച്ച്.
<p>
1856-ല്
 ആണ്പ്ൊകമാനയതിെകലെജനനും.“സ്വരാജയുംഎലെജന് </p>
മാവകാശ”ലമന്ന പ്രഖയരിച്ചു തിെകന്
. തിെകനന ആപ്വശവനും
ആപ്ഗ്ഹവനും
നല്കിയ്
‘ഗ്ീത’യാലണന്ന
അപ്േഹും
അഭിപ്രായലപട്ടിട്ടുണ്ട്. 1915-ല്
 ‘ഗ്ീതാരഹസ്യും’ എന് പ്ഗ്ന്
ഥും
തിെകന്
 പ്രസ്ിദ്
േീകരിച്ചു. 1920 ആഗ്സ്റ്റ് 1 ന് മരിക്കനന്തനവലര
സ്വരാജയലതക്കനറിച്ചുമാപ്തപ്മഅപ്േഹുംെിതിച്ചിരനന്നള്ളൂ.
<p>

ഘ്യനഷ്പ്മശവരതിലെ
ഉല്പതിലയക്കനറിച്ച്
ഒരന
കഥയനണ്ട്. </p>
സ്നേര്തമാവന എന് പ്രരില്
 ഒരന വിപ്രന്
 ഉണ്ടായിരനന്ന.
അപ്േഹതിലെ
ഭാരയ
സ്നപ്ദഹവന്ധ്യയായിരനന്ന.
സ്താനെബ്ധിയ്ക്കനപ്വണ്ടി സ്നേര്തമാവ് ഘ ഘ്യനഷ്മലയന് സ്പ്തീലയ
രണ്ടാും ഭാരയയായി സ്വീകരിച്ചു. അവര്ത
 ദിവസ്വനും 108
ശിവെിുംഗ്ങ്ങള്
 മണ്ണില്
 ലമനലഞ്ഞടനതന രൂജിച്ചിട്ടു നദിയില്

ഒെനക്കനക രതിവായിരനന്ന. ഘ്യനഷ്മയ്ക്കനും സ്നേര്തമാവിനനും ഒരന
ഓമനരനപ്തന്
 ജനിച്ചു. സ്നപ്ദഹയ്ക്കന നിരാശമൂതന. സ്നപ്ദഹ ആ
കനഞ്ഞിലന ആരനമറിയാലത ലകാന്ന നദിയില്
 എറിഞ്ഞന. മകലെ
മരണവാര്തതയറിഞ്ഞന
ഘ്യനഷ്മ
ദനുഃഖിച്ചു.
എന്ിട്ടുും
രതിവനപ്രാലെ
ഘ്യനഷ്മ
108
ശിവെിുംഗ്ങ്ങള്

അന്നും

<p>
<p>

<p>
<p>

<p>
<p>

ലമനലഞ്ഞടനതന നദിയില്
 ഒെനക്കി. നദിക്കരയില്
 നിന്നും ഘ്യനഷ്മ
തിരിലക വന്പ്പാള്
 മരിച്ചുപ്രായ രനപ്തനനും കൂലട വന്ന.
അവള്ക്കന വിശവസ്ിക്കനവാന്
 കെിഞ്ഞിെല. കനഞ്ഞിനന ജീവന്

തിരിച്ചു നല്കിയതന ശിവനാലണന്ന ഘ്യനഷ്മ വിശവസ്ിച്ചു.
അന്നമനതല്

ഘ്യനഷ്പ്മശവരപ്ജാതിര്ത
െിുംഗ്മായി
അവിലട
വാെണലമന്നഅവള്
 ശിവപ്നാട്പ്രാര്തഥിച്ചു.ആദിവസ്ുംമനതല്

ഘ്യനഷ്പ്മശവരപ്ജാതിര്തെിുംഗ്മായി
സ്ങ്കല്പിച്ചു
രൂജ
നടതി
വരനന്ന.
</p>
എപ്െലാറ
ഘ്യനഷ്പ്മശവരപ്ക്ഷപ്തതില്

നിന്നും
രണ്ടന
കിപ്ൊമീറ്റര്ത
 </p>
അകെതിൊണ്
എപ്െലാറഗ്നഹകള്

സ്ഥിതി
ലെയ്യുന്്.
എപ്െലാറയനലട രെയ പ്രര് ‘പ്വരനെ’ എന്ായിരനന്ന. പ്രാെീന
സ്ുംസ്കാരതിലെ അദ്ഭനതും നിറഞ്ഞ ഗ്നഹകളാണ് എപ്െലാറ.
വിശാെമായ ഹമതാനതിലെ രണ്ടനവശതനും ഉതിനില്ക്കനന്
മെമടക്കനകളിൊണ്
എപ്െലാറ
ഗ്നഹകള്

സ്ഥിതിലെയ്യുന്്.
എപ്െലാറഗ്നഹയില്
 കയറിലെെലുന് സ്ന്ദര്തശകര്ത
 ആദയും കാണനന്്
ഗ്ജെക്ഷ്മിയനലട പ്രതിമയാണ്. രണ്ടന ആനകള്
 മഹാെക്ഷ്മിക്ക്
അകമ്പടിപ്സ്വിക്കനന്തായിട്ടാണ് കെലില്
 ലകാതിലവച്ചിരിക്കനന്്.
38
ഗ്നഹകളാണ്
എപ്െലാറയില്

ഉള്ള്.
ഒന്ന
മനതല്

രതിമൂന്നവലരയനള്ള ഗ്നഹകള്
 ബനദ്ധമതതിലെ മഹായാന
സ്പ്മ്പദായലത
പ്രദര്തശിപിക്കനന്ന.
രതിനാെനമനതല്

ഇരനരതിയാറനവലര
ഉള്ള്

ര
ൗരാണികഗ്നഹകളുലട
പ്രതിരൂരങ്ങളാണ്.
ബാക്കിയനള്ള
ഗ്നഹകളില്

ഹജനസ്ിദ്ധാതങ്ങളുലട പ്രതിരൂരങ്ങള്
 കാണാും. ഒറ്റക്കെലില്
 രണ്ടന
സ്തുംഭങ്ങള്

ഏകപ്ദശും
അന്രതടി
ലരാക്കതില്

ലകാതിനിര്തതിയിരിക്കനന്ന. പ്രപ്തയക സ്ണ്ഹഷഡന ലകാതി
തൂണിെലാലത നിര്തതിയിരിക്കനന്തന കമനീയമായ കാഴ്െയാണ്.
എപ്െലാറമെകളില്
 ഗ്നഹകള്
 നിര്തമിച്ചിട്ടുലണ്ടങ്കിെനും അവിലട
ആരാേനാമൂതികളിെല
</p>
ആപ്ഗ്
മനഗ്ള്
 സ്ാപ്മാജയതിലെ െരിപ്തതില്
 ആപ്ഗ്യ്ക്ക് വളലരപ്യലറ </p>
പ്രോനയമനണ്ട്.
അക്ബര്തെപ്കവര്തതി
ആപ്ഗ്ാരട്ടണതിലെ
അടിസ്ഥാനശിെയിലട്ടന്നും അപ്േഹതിലെ രനപ്തന്
 ജഹാുംഗ്ീര്ത

രട്ടണതിലെ
വളര്തച്ചയ്ക്കനും
വികാസ്തിനനും
പ്നതൃതവും
നല്കിലയന്നും െരിപ്തകാരന്മാര്ത
 രറയനന്ന. ആപ്ഗ്യ്ക്ക് ആപ്ഗ്ാള
പ്രശസ്തിഹകവരിയ്ക്കാന്
 കെിഞ്ഞതനകൊകാരനായ ഷാജഹാന്

െപ്കവര്തതിമാര്തബിളില്
കവിതരെിച്ചപ്ശഷമാണ്.
</p>
ടാജ്മഹല്

ആദമിലെയനും
ഹവ്വയനലടയനും
കാെും
മനതല്
 </p>
ഭാരയാഭര്തതൃബന്ധ്തിനന
രാവനതവും
കല്രിക്കനന്വരനും
കല്രിക്കാതവരനമനണ്ട്.
ദാമ്പതയബന്ധ്തിലെ
രാവന
സ്മരണയ്ക്ക് മകനപ്ടാദാഹരണമാണ് ടാജ്മഹല്
. ഷാജഹാന്

െപ്കവര്തതി തലെ രണ്ടാമലത ര്നിയായ മനുംതാസ്മഹെിലെ

<p>

<p>

<p>

<p>

ഓര്തമയ്ക്കനപ്വണ്ടി
യമനനാനദിയനലട
തീരതന
മാര്തബിളില്

രണികെിപിച്ചതാണ്മേനരമപ്നാജ്ഞമായടാജ്മഹല്
.
ലഡക്കാണിപ്െയ്ക്കനപ്രായഷാജഹാലനമനുംതാസ്അനനഗ്മിച്ചിരനന്ന. </p>
യാപ്താമപ്ദ്ധയ മനുംതാസ് ഒരന ലരണ്കനഞ്ഞിനന ജന്മും നല്കി.
പ്രസ്വും അപ്ത സ്നഖപ്രദമായിരനന്ിെല. മരണും മനുംതാസ്ിലന മാടി
വിളിക്കനന്നലവന്നമനസ്സിൊയി.മനുംതാസ്ിലെമനഖതനകരനവാളിപ്
രടര്തന്ന. കണ്ണുകളുലട തിളക്കും മങ്ങി. മനുംതാസ് ദയനീയമായി
ഷാജഹാലന പ്നാക്കി. ദനുഃഖിതനായ ഷാജഹാന്
 േര്തമര്നിപ്യാടന
പ്ൊദിച്ചു
“മനുംതാസ് ഞാന്
 നിലന് യഥാര്തഥമായി സ്പ്നഹിച്ചിരനന്നലവന്് </p>
എങ്ങലനയാണന പ്ൊകലത അറിയിയ്പ്ക്കണ്ട്?”  തകരനന്
ഹൃദയപ്താലട മനുംതാസ് രറഞ്ഞന “നമനലട കനഞ്ഞനങ്ങലള നെല
രീതിയില്
 വളര്തതണും. ഞാന്
 മരിച്ചാല്
 അങ്ങന വീണ്ടനും
വിവാഹും കെിക്കരന്” . അല്രും നിര്തതിയിട്ട് ഒരന അപ്രക്ഷ
കൂടി
ഭര്തതാവിലെ
മനമ്പില്

സ്മര്തപിച്ചു.
“മലറ്റാന്ിനനും
സ്മമെലാത ഒരന പ്ട്ടാുംബന എനിക്കനപ്വണ്ടി രണി കെിപിക്കനക”.
നിയതിയനലട നിശ്ചയും നീക്കനവാന്
 ആര്തക്കനും സ്ാദ്ധയമെലപ്െലാ! 1631
ജൂണ്
 17-
ാാാും തീയ്യതി മനുംതാസ് എന് സ്

ൗന്ദരയോമും ഈ
പ്ൊകപ്താടനവിടരറഞ്ഞന.
ഞങ്ങലള കണ്ടയനടലന മപ്തി രറഞ്ഞന “നിങ്ങള്
 വരനന്തിനന ഒരന </p>
ദിവസ്ും മനമ്പ് ഡല്ഹിയില്
 നെല മെയനണ്ടായിരനന്ന. അതനലകാണ്ടന
െൂടിലെ
കാനിനയും
കനറഞ്ഞന.
“നിങ്ങള്

തീര്തഥാടകരായി
ശിവഗ്ിരിയില്

നിന്നും
വരനന്
വിവരും
പ്നരപ്ത
അറിയിച്ചിരനലന്ങ്കില്

രാപ്രരതിലയയനും,
പ്രോനമപ്തിലയയനും
കാണാനനള്ളഏര്തപാടനലെയ്യാമായിരനന്ന. ”
ഞങ്ങള്
 ലഡല്ഹി നഗ്രതില്
 വിഹഗ്വീക്ഷണും നടതിയിട്ടു </p>
രാപ്തി എട്ടുമണിപ്യാലട ആപ്ശമതില്
 തിരിച്ചു എതിപ്ച്ചര്തന്ന.
രാപ്തി രതന മണിയ്ക്കന ആപ്ശമതിലെ വെിയ ഹാളില്

തീര്തഥാടകരായ ഞങ്ങള്
 പ്യാഗ്ും കൂടി. പ്യാഗ്തില്
 ഞാന്

അദ്ധയക്ഷും വഹിച്ചു. 1978-ല്
 ആരുംഭിച്ചതാണന പ്ശീനാരായണഗ്നരന
േര്തമസ്മാജുംശിവഗ്ിരി.വര്തക്കെ.സ്മിതിഅുംഗ്ങ്ങള്
അന്നമനതല്

ആണ്ടനപ്താറനും
തീര്തഥാടനും
നടതിവരനന്ന.
തനടര്തച്ചയായി
തീര്തഥാടനും
നടതിയ
അുംഗ്ങ്ങള്ക്കനും
സ്ുംഘ്ടനകളുലട
പ്രസ്ിഡന്റന
്മാര്തക്കനും,
ലസ്പ്കട്ടറിമാര്തക്കനും
ലരാന്ാട
നല്കി
അനനപ്മാദിക്കനകയനണ്ടായി. സ്മാജും പ്രസ്ിഡെു അഡവ. ആര്ത
.
ഗ്ുംഗ്ാേരന്
,ലസ്പ്കട്ടറിപ്ശീ.സ്നപ്രപ്ന്ദന്
,വനിതാസ്മാജുംപ്രസ്ിഡെു

<p>

പ്ശീമതി വിമൊമ,
ലസ്പ്കട്ടറി കമെമ,
പ്ശീ. എും. മേന
എന്ിവര്തക്കാണനലരാന്ാടനല്കിയ്.
തീര്തഥാടകരായഞങ്ങള്ക്കനലഡല്ഹിയില്
 പ്വണ്ടപ്തസ്ൗകരയങ്ങള്
 </p>
ഉണ്ടാക്കി തന് മെയാളിയായ ഒരന  യനവാവനണ്ട്.അപ്േഹതിലെ
പ്രര്സ്നോകരന്
എന്ാകനന്ന.െവറസ്വപ്ദശി.ഗ്വണ്ലമെ്ഓഫ്
ഇന്ഡയാ സ്ര്തവീസ്സില്
 കൃഷിവകനപില്
 അസ്ിസ്റ്റെ് ലസ്പ്കട്ടറിയായി
പ്സ്വനമനനഷ്നിക്കനന്ന. ഞങ്ങള്ക്കന ലഡല്ഹിയില്
 കതനകള്


വന്ലതെലാും c/o പ്ശീമാന്
 നപ്രപ്ന്ദന്
, പ്കരള കൗമനദി എന്
വിൊസ്തിൊണ്.
െഭിച്ച
കതനകള്

ഞങ്ങള്ക്കന
തന്ന.
ഇവപ്രാലടെലാും കൃതജ്ഞത അര്തപിച്ചുലകാണ്ടന യാപ്ത രനറലപടാന്

തയ്യാറായി.
<p>

<p>

<p>

<p>
<p>

<p>

<p>

കനളികെിഞ്ഞന
കരയ്ക്കനകയറിയ

എലെ
െിത </p>
െക്ന
ൗവിലനക്കനവിച്ചായിരനന്ന.

െക്ന
ൗവില്

ആപ്രാലടങ്കിെനും
ഇുംഗ്ലീഷില്
 പ്ൊദിച്ചാല്
 ഉറനദനവിപ്ൊ ഹിന്ദിയിപ്ൊ മറനരടി
രറയൂ. രാമായണതിലെ െക്ഷ്മണലെ സ്മാരകമാണന െക്ന
ൗ
എന്ന രെമക്കാര്ത
 രറയനന്ന. െഘ്നന്
 എന് ഹിന്ദന വാസ്തന
ശില്രിയനലട ഓര്തമ രനതനക്കാന്
 ഈ പ്രര് നല്കിയതാലണന്ന
മലറ്റാരന
അഭിപ്രായും
ഉണ്ട്.
മദ്ധയകാെ
െക്ന
ൗവിലെ
ഭരണാേികാരികളുും
നിര്തമാതാക്കളുും
മനസ്ലീമനകളായിരനന്ന.
അവരാണന വാസ്തന ശില്രിയായ െഘ്നലന നിപ്യാഗ്ിച്ച്.
നവാബനമാരനലട ഭരണും കനലറക്കാെും െക്നൗവില്
 തനടര്തന്ിരനന്ന.
എന്ാല്

1856-ല്

െക്ലനൗവിലെ
ഭരണും
പ്ബിട്ടീഷനകാര്ത

രിടിലച്ചടനതന.
െക്നൗ ഉറനദന കവിതയനലട ഉറവിടമാണ്. നവാബനമാരനലട </p>
ഭരണകാെതന
ഡല്ഹിയില്

നിന്നും
രണ്ഡിതന്മാരനും
തതവെിതകന്മാരനുംസ്ാഹിതയകാരന്മാരനും കവികളുുംസ്നന്ദരികളുും
െക്നൗവിപ്െക്കന വന്ിരനന്ന. നവാബനമാര്ത
 അവലര സ്ഹര്തഷും
സ്വാഗ്തും ലെയ്തിരനന്ന. െക്നൗവില്
 രണ്ടന ഇമാുംബാരകള്
 ഉണ്ട്.
കൂറ്റന്
 മണിമന്ദിരങ്ങള്
. ഈ മന്ദിരങ്ങലള താങ്ങി നിര്തതനവാ ന്

തൂണനകളിലെലന്തനഒരനസ്വിപ്ശഷതയാണ്.
ഉപ്േശയും രതിലനാന്ന മണിപ്യാലട െക്നൗവില്
 നിന്നും ഞങ്ങള്
 </p>
ഫയിസ്ാബാദിപ്െയ്ക്കന
തിരിച്ചു.
മനസ്സു
നിറലയ
പ്ശീരാമജന്മഭൂമിയനുംബാബറിമസ്ജിദനുംരൂരുംരൂണ്ടന.
</p>
അപ്യാദ്ധയ
െക്നൗവില്
 നിന്നും 84 കിപ്ൊമീറ്റര്ത
 അകെതില്
 അപ്യാദ്ധയ </p>
സ്ഥിതി ലെയ്യുന്ന. ഫയിസ്ാബാദില്
 നിന്നും വടപ്ക്കാട്ടു ഒന്രതന
കിപ്ൊമീറ്റര്ത
 വണ്ടി ഓടനപ്മ്പാള്
 അപ്യാദ്ധയയില്
 എതനന്ന.
അപ്യാദ്ധയ എന് രദതിലെ അര്തഥും യനദ്ധും ലെയ്യാന്

കെിയാത്, ആര്തക്കനുംപ്താല്പിക്കാ ന്
കെിയാത്എന്ാകനന്ന.
അപ്യാദ്ധയയിപ്െയ്ക്കന അടനക്കനപ്താറനും രള്ളികളുും പ്ക്ഷപ്തങ്ങളുും </p>
പ്താളുരനമി നില്ക്കനന്തന കാണാും. “അഷ്നെപ്കാ നവദവാരാ
പ്ദവനാും രനരാപ്യാദ്ധയ”. എട്ടു െപ്കങ്ങള്
 ഒന്രതന കവാടങ്ങള്

ഇവയനള്ള പ്ദവന്മാരനലട നഗ്രമാണ് അപ്യാദ്ധയ. കനലറക്കൂടി
മനപ്ന്ാട്ടു നീങ്ങിയപ്പാള്
 രാമജന്മഭൂമിലയന് പ്ബാര്തഡന കണ്ടന.
പ്റാഡിലെ വെതനവശതന സ്ീതാറാും മന്ദിര്ത
, ഹനനമാന്

 മന്ദിര്ത

എന്ീ
പ്ക്ഷപ്തങ്ങള്

കാണാും.
ഇടതന
വശതന
സ്വാമി
തനളസ്ീദാസ്ിലെപ്രതിമകാണാും.
പ്ബാേിവൃക്ഷതിലെ
കെിപിച്ചിരിക്കനന്ന.

രിറകില്
 മഹാപ്ബാേി പ്ക്ഷപ്തും രണി </p>
പ്ക്ഷപ്തതിലെ
കിെക്കന
വശലത

<p>

<p>

<p>

<p>
<p>
<p>
<p>

<p>

കവാടതിലെ
ഇടതനഭാഗ്തായിട്ട്
അവെപ്താകിപ്തശവരന്
 ,മറനഭാഗ്ത്ഹമപ്തിയന്
 എന്ിങ്ങലനരണ്ടന
പ്ബാേിസ്തവന്മാലര
പ്രതിഷ്നിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏ.
ഡി.
637
-ല്

ഹയൂവന്സ്ാങ് ബനദ്ധഗ്യ സ്ന്ദര്തശിച്ചു. അന്ന പ്ബാേിസ്തവന്മാരനലട
പ്രതിമ ലവള്ളിലകാണ്ടന ലരാതിഞ്ഞിരനന്ന. അന്ന പ്രതിമകള്ക്കന
നെല പ്രകാശും ഉണ്ടായിരനന്ന. ഇന്് ആ പ്രതിമള്ക്കന പ്രകാശമിെല.
ലവള്ളികാണാനനമിെല.
ലവയിെിലെെൂടനകനറഞ്ഞിെല.ഞങ്ങള്
 കമല്
 സ്പ്രാവാര്ത
 കാണാന്
 </p>
പ്രായി.പ്ക്ഷപ്തതിലെവെതനഭാഗ്ത് ഒരനതാമരക്കനളുംഉണ്ട്.ആ
താമരക്കനളതിലെ മദ്ധയഭാഗ്തായി പ്ശീബനദ്ധലെ ഭീമാകാരമായ
പ്രതിമ
പ്രതിഷ്നിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്ശീരരപ്മശവരലെ
ശരീരതില്

രാമ്പനകള്
 മനെലമാെപ്രാലെ കിടക്കനന്ന. അതനപ്രാലെ പ്ശീബനദ്ധലെ
പ്രതിമയില്
 രാമ്പന െനറ്റിക്കിടക്കനന്തന നയനാനന്ദകരമായ ഒരന
കാഴ്െയാണ്.
ബനദ്ധഗ്യയില്
 മഹാപ്ബാേി സ്മാജും, െീനാഭവനും, റ്റിബറ്റുഭവനും, </p>
ബിര്തളയനലട
േര്തമശാെ
മനതൊയവ
സ്ഥിതിലെയ്യുന്ന.
സ്ിപ്ൊണ്കാരനും, ഹെനാക്കാരനും അവരനലട സ്ുംഭാവന യപ്ഥരും
നല്കി
വരനന്ന.
അരനവിപുറതന
വച്ചു
പ്ശീനാരായണ
ഗ്നരനപ്ദവപ്നാടന
കനമാരനാശാന്

ഭക്തിരനരസ്സരും
പ്ൊദിച്ച
പ്ൊദയങ്ങള്
ഓര്തമയില്
വന്ന.
കനമാരനാശാന്
 - സ്വാമിന്
 എതാണന അവിടലത ഉപ്േശയവനും </p>
െക്ഷയവനും?
</p>
ഗ്നരനപ്ദവന്
-േര്തമസ്ുംരക്ഷണും.
</p>
കനമാരനാശാ ന്
-മാര്തഗുംപ്ശീബനദ്ധപ്െതപ്െല?
</p>
ഗ്നരനപ്ദവന്
-തീര്തച്ചയായനും.
പ്ശീനാരായണ ഗ്നരനപ്ദവലന അഭിനവ ബനദ്ധന്
 എന്ാണപ്െലാ ജനും </p>
കരനതിപ്പാരനന്്.
പ്ശീബനദ്ധലെ
അഹിുംസ്ാ
സ്ിദ്ധാതമാണ്
തലെയനും ആയനേലമന്ന മഹാത്മജി പ്രഖയാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ശീബനദ്ധന്

ഒരന യഥാര്തഥ മനനഷയന്
 തലന്യായിരനന്നലവന്ന ലനഹ്റനവനും
പ്രഖലപടനതിയിട്ടുണ്ട്.

കാളിഘ്ട്ടുപ്ക്ഷപ്തതിലെ
ഉല്രതിലയക്കനറിച്ചു
അപ്നവഷിച്ചു. </p>
രിതാവായ ദക്ഷന്
 നടതനന് യാഗ്തില്
 രലങ്കടനക്കാന്
 സ്തി
യജ്ഞശാെയില്
 ലെന്ന. യജ്ഞശാെയില്
 ശിവനന സ്ഥാനും
നല്കിയിരനന്ിെല. സ്തിയ്ക്ക് നിരാശയായി. കൂടാലത ദക്ഷന്

ശിവലന അതിരറ്റു ആപ്ക്ഷരിക്കനകയനും ലെയ്തന. നിരാശ മൂത
സ്തി ജീവതയാഗ്ും ലെയ്തന. സ്തിയനലട ആത്മാര്തഥ പ്പ്രമതില്

ആകൃരനായ ശിവന്
 സ്തിയനലട മൃതശരീരും എടനതന ലകാണ്ടന
നടന്ന.
ശിവലെ
പ്കാരും
വര്തദ്ധിച്ചു.
ശിവലന
സ്വാതനലപടനതനവാന്
 പ്ദവന്മാര്ത
 പ്ശമിച്ചു. അവരനലട പ്ശമും
ഫെിച്ചിെല. പ്ദവന്മാര്ത
 മഹാവിഷ്ണനവിലന ശരണും പ്രാരിച്ചു
വിവരമനണര്തതിച്ചു.
മഹാവിഷ്ണന
െപ്കായനേും
ലകാണ്ടന
സ്തിയനലട ശവശരീരും 51 കഷണങ്ങളായി മനറിച്ചു. അതന 51
സ്ഥെങ്ങളില്
 വീണന. ശവശരീരും വീണ സ്ഥെങ്ങലള ‘ശക്തിസ്ഥാന്
’

<p>

<p>

<p>

<p>

എന്ന വിളിക്കനന്ന. നാെന വിരെനകള്
 വീണ സ്ഥെമാണന
കാളീഘ്ട്ട്. എവിലട പ്ദവീപ്ക്ഷപ്തമനപ്ണ്ടാ അവിലട ശിവപ്ക്ഷപ്തവനും
ഭക്തന്മാര്ത

നിര്ത
മിക്കനന്ന.
ഭാരയലയയനും
ഭര്തതാവിലനയനും
കനടിയിരനതനന്ന.
കാളീഘ്ട്ടിലെ പ്രാതപ്രപ്ദശും ജനതിരപ്ക്കറിയതാണ്. കാളിക്ക് </p>
ഏറ്റവനും പ്രിയലപട്ടതന ലെമ്പരതിപൂലകാണ്ടനള്ള അര്തച്ചനയാണ്.
ഏെടി നീളമനള്ള ലെമ്പരതിപൂ മാെ ഭക്തജനങ്ങള്
 വാങ്ങി
അര്തച്ചനയ്ക്കന ലകാടനക്കനന്ന. പ്ദവി ദര്തശനതിനനപ്വണ്ടി വരി
വരിയായി മനപ്ന്ാട്ടു നീങ്ങിയ ഞങ്ങലള പ്ക്ഷപ്തഭാരവാഹികളില്

ഒരാള്
 തടഞ്ഞന നിര്തതി. പ്ദവി വിപ്ഗ്ഹും കണ്ടന ലതാെണലമങ്കില്

ഒരാള്
 രണ്ടന രൂരാ നല്കണും. തീര്തഥാടകരായ കമൊക്ഷി
അമയനുംമകള്
 ഗ്ീതയനുംഹഷെജയനുംദമയതിയനുംഎലെമനമ്പില്

നില്ക്കനകയായിരനന്ന.
പ്രതീക്ഷിക്കാത
ഉതനും
തളളുും
വന്തനലകാണ്ടന ഞങ്ങള്
 പ്ദവീവിപ്ഗ്തിനന സ്മീരും എതി
ലതാെനതന. കാശി വിശവനാഥപ്ക്ഷപ്തതില്
 ഉണ്ടായ അനനഭവും
തലന്യാണന യഥാര്തഥതില്
 കാളിഘ്ട്ടിെനും ഉണ്ടായ്. ഹിന്ദന
സ്ുംസ്കാരതിലെ അടിതറ പ്കാവിെനകളാണ്. അവിലടനിന്നും
രണും
സ്മ്പാദിക്കനക
എന്
െക്ഷയമാണന
ഹിന്ദന
പ്ക്ഷപ്തഭാരവാഹികളില്
കണ്ടനവരനന്്.
പ്രസ്ിദ്ധ സ്ാഹിതയകാരനായ പ്ശീ. എസ്സ്. ലക. ലരാറ്റക്കാടിലെ ' </p>
‘ജെതരുംഗ്ും' എന് കഥയിലെ ഒരന കഥാരാപ്തമാണ് ഈ സ്മയത്
ഓര്തമയില്
 വന്്. ആ കഥാരാപ്തും രറയനന്ന, മൂന്ന പ്രരാണ്
െൂഷകരായിട്ടുള്ള്. "ഒന്ന ലകാതനക്,  രണ്ട് മൂട്ട , മൂന്്
പ്ബാഹ്മണര്ത
".
'പ്ദാ
ൊയ്'
ഏക്കന
ബീനാച്ചക്കര്ത
'.
ഞാന്

ഒരന
വിേും </p>
രറലഞ്ഞാപിച്ചു. ഞങ്ങള്
 ൊയ കെിച്ചുലകാണ്ടിരിക്കനപ്മ്പാള്

കീറിപറിഞ്ഞ വസ്പ്തും േരിച്ച ഒരന കിെവി അവിലടയ്ക്ക് കയറി
വന്ന.
അരപുകെല്
ഹകലകാണ്ടന
തനടച്ചു.
മഞ്ഞളുും
ലവളുതനള്ളിയനും
അരച്ചുപ്െര്തതന.
രനെലുലകാണ്ടന
പ്മഞ്ഞ
പ്മല്ക്കൂരയില്
  നിന്നും മെലവള്ളും തനള്ളി തനള്ളിയായി
അരപുകെലിലെമദ്ധയതില്
 വീണനലകാണ്ടിരനന്ന.മെലവള്ളുംകൂടി
പ്െര്തത്ആകിെവിഅരച്ചു.ഇതിനിടയില്
 ഒരനലകാച്ചുകനഞ്ഞന
'ൊെി – ൊെി' എന്ന വിളിച്ചുലകാണ്ടന കിെവിയനലട  അടനതന
വന്ന. അവന്
 അവിലട രണ്ടനും നടതി. അരപു നിര്തതിയിട്ടു
കിെവി കനഞ്ഞിലെ മെും പ്കാരിക്കളഞ്ഞന. കനഞ്ഞിന് ശൗെും
നടതിലയന്ന വരനതിയിട്ട് വീണ്ടനും വന്ന അരപു തനടങ്ങി.
അരലച്ചടനത
സ്ാേനും
ലവള്ളും
പ്െര്തതന
കെക്കി
അടനപതനലവച്ചു. രരമ്പരാഗ്തമായ ജീവിതും. ഈ ജീവിത
രീതിയ്ക്ക്എന്ാണാപ്വാമാറ്റുംവരിക.
ഞങ്ങളുലട വാഹനും കട്ടക്കിെൂലട ഓടാന്
 തനടങ്ങി. കട്ടക്ക് </p>
ഒറീസ്സയനലട തെസ്ഥാനമായിരനന്ന. ലമഡിയ്ക്കല്
, ഇഞ്ചിനീയറിുംഗ്
പ്കാപ്ളജനകള്
 എെലാും കട്ടക്കിൊണ് പ്രവര്തതിക്കനന്്. ഉട്ക്കല്

യൂണിപ്വഴ്സ്ിറ്റിയനലട ആസ്ഥാനവനും കട്ടക്കിൊണ്. ഹിരാക്കനഡ്

<p>

<p>
<p>

<p>

ജെഹവദയനതരദ്ധതിയനും ഇവിലട പ്രവര്തതിക്കനന്ന. പ്ൊകതിലെ
ഏറ്റവനും വെിയ അണലക്കട്ടുകളില്
 ഒന്ാണ് ഹിരാക്കനഡ്. രെയ
രട്ടണമായ
കട്ടക്കിലന
രെപ്പാെനും
മഹാനദി
ഉരപ്ദവിച്ചുലകാണ്ടിരനന്ന. മഹാനദിയില്
 ലവള്ളലപാക്കമനണ്ടായാല്

കട്ടക്കിലെ നിെ രരനങ്ങെിൊണ്. അതനലകാണ്ടന ഒറീസ്സയനലട
തെസ്ഥാനും
ഭനവപ്നശവറിപ്െയ്ക്കന
മാറ്റി
സ്ഥാരിക്കണലമന്
അഭിപ്രായും ലരാതിവന്ന. അങ്ങലന ഭനവപ്നശവര്ത
 ഒറീസ്സയനലട
തെസ്ഥാനമായി മാറി. ഒറീസ്സാ പ്സ്റ്ററ്റു രൂരുംലകാണ്ട കാെത്
വിജയനഗ്രസ്ാപ്മാജയും
പ്രസ്ിദ്ധമായിരനന്ന.
െരിപ്തതിലെ
താളുകളില്

വിജയനഗ്രസ്ാപ്മാജയവനും
കൃഷ്ണപ്ദവരായരനും
സ്നവര്തണ്ണ െിരികളില്
 െിഖിതും ലെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജാക്കന്മാരനലട
അനനയായികള്
ോരാളമനള്ളനാടാണ്ഒറീസ്സാ.
നാെന മണിപ്യാടടനതപ്പാള്
 ഞങ്ങള്
 ഭനവപ്നശവറിലെ ബിര്തളാ </p>
മന്ദിരതില്
 എതിപ്ച്ചര്തന്ന. വര്തക്കെ സ്വപ്ദശിയായ പ്ബബി
ബിര്തളാ മന്ദിരതില്
 താമസ്സിക്കാനനള്ള ഏര്തപാടനണ്ടാക്കിയിരനന്ന.
സ്ന്ധ്യപ്യാലട രട്ടണും കാണാനിറങ്ങി. ആേനനികത ഭനവപ്നശവറിലന
തെനകാന്
 തനടങ്ങനന്പ്തയനള്ളൂ. രാജകീയ പ്രൗഢി രിടിച്ചുരറ്റി
വരനന്ന. ജനങ്ങള്
 ലരാതനലവ ശാതശീെരാണ്. എങ്കിെനും സ്മ്പന്
വര്തഗതിലെ സ്തതികളുലട ഉരപ്ദവും കൂടനതൊണ്. 'ഭാുംഗ്' എന്
െഹരി സ്ാേനും ഒറീസ്സാക്കാര്തക്കന വളലര ഇരമനള്ളതാണ്.
പ്രായപ്ഭദമപ്നയഭാുംഗ്ഉരപ്യാഗ്ിക്കനന്ന.
</p>
കരകവനുംകാവടിയനും
ഞങ്ങളുലട വാഹനും പ്വഗ്തില്
 ഓടി. സ്ന്ധ്യ മയങ്ങി. </p>
ലതരനവനവിളക്കനകള്
 മിന്ി മിന്ി പ്രകാശിച്ചു. തണനത കാറ്റു
വീശിലക്കാണ്ടിരനന്ന. വാഹനും നീെ ലവളിച്ചതില്
 മനങ്ങിനിന്
ഒരന പ്ക്ഷപ്തതിലെ മനന്ഭാഗ്തന ലെന്ന നിന്ന. വിപ്ശമതിനന
പ്വണ്ടിഎെലാവരനുംരനറതനവന്ന.അമന്പ്കാവിെില്
 കരകവനും
കാവടിയാട്ടവനും നടക്കനന്നണ്ടായിരനന്ന. ഞങ്ങള്
 കനറച്ചു സ്മയും
അതന കാണാന്
 െിെവെിച്ചു. നര്തതകര്ത
 തെയില്
 ഒരന ലെമ്പന
രാപ്തും വയ്ക്കനും.- രാപ്തതിലെ മനകള്പരപില്
 രനഷ്രങ്ങള്

നിറച്ചിരിക്കനും. തതമപക്ഷി രനഷ്രങ്ങളുലട മദ്ധയതനവളലര
ഘ്നഗ്ാുംഭീരയതില്
 ഇരിക്കനും.താന്
 പ്ശീരാര്തവ്വതിപ്ദവിയനലടഇര
രക്ഷിയാലണന് പ്ബാേമാണ് ഘ്നഗ്ാുംഭീരയതിനന കാരണും. ലെമ്പ്
രാപ്തും
തെയില്വച്ചു
നര്തതകര്ത

മപ്നാഹരമായി
പ്ദനതരാദവിനയാസ്ുംനടതനന്ന.
കാവടി അഥവാ കിളിക്കണ്ണി എന്ന രറയനന് രാട്ടുകള്
 </p>
ആടിപാടനന്ന. മനരനകലന സ്തനതിക്കനന്താണ് കാവടി െിതകള്
.
അെങ്കാരക്കാവടി പ്താളില്വച്ചു നൃതും െവിട്ടുന്ന. കരകും
തെയില്

വയ്ക്കനന്ിെല.
കാവടിയില്

ഈശവരപ്നാടനള്ള
സ്പ്നഹമാണ് മനന്ിട്ടു നില്ക്കനന്ലതങ്കില്
 കരകതില്
 പ്രണയ
മിഥനനങ്ങള്

തമിെനള്ള
നര്തമസ്ുംഭാഷണതിനാണ്
സ്ഥാനും.
ലനയ്യാണ്ടിപ്മളും ഇവയ്ലക്കെലാും അകമ്പടി പ്സ്വിക്കനന്ന. കാണാനനും
പ്കള്ക്കാനനും രസ്മനള്ള ഒരന കൊവിഭാഗ്ും. പ്തിസ്ന്ധ്യയ്ക്ക്

<p>

ഹവദയനതദീരങ്ങളുലട ലവളിച്ചതില്
 വാദയപ്മളങ്ങപ്ളാടന കൂടി
അവതരിച്ചപ്പാള്

ആ
കെയ്ക്കന
ജീവന്

തനടിച്ചു
നില്ക്കനന്തനപ്രാലെപ്താന്ി.തമിഴ്നാട്കര്തണ്ണാടകസ്ുംഗ്ീതതിനനും
നൃതതിനനുംപ്രാോനയുംകല്രിക്കനന്ന.
രാപ്തി  രപ്തണ്ടനമണി കെിഞ്ഞന. ഞങ്ങള്
 മേനര മീനാക്ഷീ </p>
പ്കാവിെിനന സ്മീരലമതി. മേനര രട്ടണും ഉറങ്ങിക്കെിഞ്ഞിരനന്ന.
അന്് ഒരന പ്ൊഡ്ജില്
 താമസ്ിച്ചു. 19-5-92 നന രാവിലെ നിതയക
ര്തമങ്ങള്
 കെിഞ്ഞന മേനര മീനാക്ഷി അമലയ കണ്ടനവണങ്ങി.
രതിലനാന്ന മണിയ്ക്ക് രാജരാളയതിലെതി ഊണനകെിച്ചു.
വിപ്ശമതിനനപ്ശഷും
ഒരന
തനണിക്കടയിപ്െയ്ക്ക്
പ്രാകാന്

സ്മയതന  പ്ടാന്സ്പ്രാര്തട്ടു ബസ്സിലെ രിറകില്
 ഒരന ആള്ക്കൂട്ടും
കണ്ടന. തമിെര്ത
 ലരാതനലവ ബഹളക്കാരാണ്. രതാളുകൂടിയാല്

അവരനലടബഹളവനുംകൂടനും.

</p>
കനയാകനമാരി
<p>
ബാണാസ്നരലന നിപ്ഗ്ഹിക്കനവാന്
 പ്ശീ രാര്ത
വ്വതി കനയകയായി </p>
ജനിച്ചു. എന്ാല്
 ശിവലന ഭര്തതാവായി വരിക്കനവാന്
 ഒരന
ഹകയ്യില്
 വരണമാെയവനും  മനഖതന രനഞ്ചിരിയനമായി കനമാരി
കനന്ില്നിന്ന ഇന്നും േയാനിക്കനന്ന. ശനെീപ്ന്ദ പ്ക്ഷപ്തതിലെ
സ്ഥാണന മാെയലരരനമാള്
 കനയകലയ വിവിഹും ലെയ്യാലമന്ന
സ്മതിച്ചു. സ്മയവനും നിശ്ചയിച്ചു. രാപ്തിയിൊണന വിവാഹ
സ്മയും.
സ്ഥാണന
മാെയലരരനമാള്

ശനെീപ്ന്ദതന
നിന്നും
രരിവാരസ്പ്മതുംരനറലപട്ടു.വിവാഹുംനടന്ാല്
 ബാണാസ്നരവദും
നടക്കനകയിെല.
നാരദന്

ഒരന
കനസ്ൃതി
കാണിച്ചു.
രൂവന്പ്കാെിയനലട രൂരലമടനതന വെമപ്ദ്ധയ നിന്ന കൂവി. പ്നരും
ലവളുതനപ്രായി എന് ആശങ്ക സ്ഥാണന മാെയലരരനമാളില്

ജനിച്ചു. അ് അശനഭ സ്ൂെനയാലണന്ന മനസ്സിൊക്കി ലരരനമാള്

തിരിലകപ്പായി. ഇന്നും പ്ദവി കനയകയായി വര്തതിക്കനന്ന
എന്ാണന വിശവാസ്ും. പ്ദവിലയ ദനര്തഗ,
ഭപ്ദകാളി,
വിജയ,
ഹവഷ്ണവി, െണ്ഡിക, കൃഷ്ണ, മാേവി, കനയാകനമാരി, ശാരദ,
നാരായണി,
അുംബിക മനതൊയ പ്രരനകളില്
 പ്രതിഷ്നിച്ചു
ആരാേനനടതിപ്പാരനന്ന.
<p>
ബാണാസ്നര െപ്കവര്തതി പ്ദവിപ്യാടന വിവാഹാഭയര്തഥന നടതി. </p>
ഫെമനണ്ടായിെല.
മായാപ്രപ്യാഗ്ങ്ങള്

നടതി.
പ്ദവിയനലട
പ്നാട്ടതില്
 സ്കെതനും തകര്തന്ന തരിപണമായി. ബാണാസ്നരലന
പ്ദവി െപ്കായനേും  അയച്ചു ലകാന്ന. െപ്കായനേും ലെന്ന വീണ
സ്ഥെതിനനെപ്കതീര്തഥുംഎന്നപ്രരനണ്ടായി.
<p>
ഹകൊസ്ുംമനതല്
 കനമാരിഖണ്ഡുംവലരയനള്ളരാജയുംഭരിച്ചിരനന് </p>
രാജാവാണ് ആദി ഭരതന്. അപ്േഹതിന് എട്ടു രനപ്തന്മാരനും
കനമാരിലയന്ന പ്രരനള്ള ഒരന മകളുും ഉണ്ടായിരനന്ന. രാജാവിലെ
ജീവിത സ്ായാഹ്നതില്
 രാജയലത ഒന്രതന ഖണ്ഡങ്ങളായി
ഭാഗ്ിച്ചു. ലതപ്ക്ക അറ്റും മകളായ കനമാരിക്കന നല്കി. അതാണന
കനയാകനമാരിലയന്നഒരനകഥരറയനന്നണ്ട്.
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