
'സൗരാഷ്ട്രക്കാരു തിലകകുറി' 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ഇസട്കാൺ രാജട് കാട്ടട - സൗരാഷ്ട്രയുക്ര മഹിമ' - ഒരു 
റി്പാർട്ടട 

 

`സൗരാഷ്ട്രയുക്ര മഹിമ' എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യചെട്ട രാജ്്കകാട്ടിചെ 

ഇസ്കകാൺ കേത്രത്തിനച്െ ഉദഘ്ാടനകർമ്മം വളചരകേചെ 

ഉര്്സാഹത്തിമിർകൊചട ത്രീരാമനവമിേുചട രുഭകവളേിൽ (ഏത്രിൽ 14, 2019) 

സംനയാസിവരയന്മാർ, ത്രീെ ത്രഭുരാദരുചട ഉന്നര രിഷ്യന്മാർ, 

കൊകചമമ്പാടുമുള്ള മുരിർന്ന വവഷ്ണവർ എന്നിവരുചട സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ, 

ഇസ്കകാൺ ഇന്ത്യ ചെേർമാനും ഭരണനിർവഹണസമിരി (ജി ബി സി ) 

അംഗവുമാേ രരമരൂജയ ത്രീെ കഗാരാെകൃഷ്ണകഗാസവാമി മഹാരാജ്, ഇസ്കകാൺ 

ഗുജൊത്ത ്ചസത്കട്ടെിേും ത്രീെ ത്രഭുരാദരുചട മുരിർന്ന രിഷ്യനുമാേ ത്രീമാൻ 

േകരാമരിനന്ദൻ ത്രഭു എന്നിവരുചട അദ്ധ്യേരേിൽ ആകഘാഷ്ിക്കചെട്ടു. 

മൂന്നു ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ആകഘാഷ്രരിരാടികളിൽ കൊകത്തിനച്െ 

വിവിധഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അകനകാേിരം ഭക്തജനങ്ങൾ രചെടുത്തുചവന്നു 

മാത്രമല്ല അൻരരിനാേിരത്തില്പരം സന്ദർരകർ ഭഗവദ്്മൂർത്തികൾ അവരുചട 

ഏറ്റവും ഐരവരയരൂർണ്ണമാേ ഗൃഹത്തികെക്ക് ത്രകവരിക്കുന്നര ്ദർരിക്കുവാൻ 

ഒത്തുകൂടി. 

ഗുജൊത്തിന്ചെ വടക്കുരടിഞ്ഞാെ ് സ്ഥിരി ചെയ്യുന്ന `സൗരാഷ്്ത്ട' 

െരിത്രരരമാേി രരിരാവനരേ്ക്ക്  ത്രഖ്യാരി കനടിേിട്ടുള്ളരാണ്.ഭഗവാൻ ത്രീ 

കൃഷ്ണൻ ദവാരകാധാമചമന്ന നഗരം നിർമ്മിക്കുകേും, സൗരാഷ്്ത്ടചേന്ന  ഈ 

സംസ്ഥാനത്തിൽ അകേഹത്തിന്ചെ രാജ്ഞിമാകരാചടാെം നൂെികെചെ വരഷ്്ം 

വാഴുകേും ഈ രാജയം ഭരിക്കുകേും ചെയ്തു.സൗരാഷ്്ത്ട അരിരുരാരനമാേ 

കസാമനാഥ കേത്രത്തിനാെും ത്രരസ്തിോർജ്ജിച്ചരാണ്.അരിചന കൂടുരൽ 

മഹത്തരമാക്കുവാനാേി രരമകാരുണികനാേ ഭഗവാൻ ത്രീ കൃഷ്ണൻ ഇകൊൾ 

വയാവസാേിക സാംസ്കാരിക നഗരമാേ രാജ്്കകാട്ടിചന വവകുണ്ഠ ധാമമാേി 

രൂരാന്ത്രചെടുത്തിേിരിക്കുന്നു. 

മാർഗ്ഗദർശകനുും  ദീരടഘവീക്ഷകനുും  : ത്രീ ത്രീ രാധ നീെമാധവ 

കേത്രത്തിനച്െ മാർഗ്ഗദർരകനും ദീരഘ്വീേകനുമാേ :രരമരൂജയ ത്രീെ 

മഹാവിഷ്ണു കഗാസവാമി മഹാരാജ ് ഇസ്്കകാണിചെ ഒരു ത്രരസ്തനാേ 

വൃദ്ധ്സന്നയാസിോണ്. മഹാരാജ ് ആേിരത്തിചത്താള്ളാേിരത്തി  

എഴുരരുകളിൽ (1970s) െണ്ടനിൽ വച്ച ് ത്രീെ ത്രഭുരാദചര കണ്ടുമുട്ടിേകൊൾ  

അകേഹത്തിന്ചെ കൃഷ്ണാവകബാധത്തിെുള്ള  ജീവിരമാരംഭിക്കുകേും 

ഏകകദരം അകേഹത്തിനച്െ നാൽരരു വർഷ്ചത്ത ജീവിരകാെം 

കൃഷ്ണാവകബാധം രരിരീെിക്കുകേും കൊകചമമ്പാടുമുള്ള ത്രൊരണത്തിനാേി 

െിെവഴിക്കുകേും ചെയ്തു.ഭാഗവരത്തികനാടുള്ള അകേഹത്തിൻചെ 



സ്കനഹത്തിനും എല്ലാവർക്കും  ഭാഗവരചത്ത  ജീവനും ആര്്മാവിനും 

രുെയമാേി  രരിഗണിക്കാൻ ത്രകൊദനം നൽകുവാനുള്ള അകേഹത്തിൻചെ 

രനരാേ രീരിക്കും അകേഹം ത്രരസ്തനാണ്.അകേഹത്തിനച്െ 

സ്കനഹരൂരവമുള്ള മാർഗ്ഗനിര്കദരത്തിെൂചട, െളിരമാേ ഭക്തിേുര 

കസവനത്തിെൂചട , വവദിക രാസ്ത്രങ്ങചള വദനംദിന ജീവിരത്തിൽ 

ത്രാകോഗികമാേി ഉരകോഗചെടുത്തുന്നരിെൂചട രുരുരാേി ത്രകവരിച്ച 

നിരവധി കരർ കൃഷ്ണാവകബാധത്തികെക്കു ആകർഷ്ിരരാേര് മാത്രമല്ല 

കൂടാചര കൃഷ്ണാവകബാധം രരിരീെിക്കുന്ന ഭക്തരും ഭക്തിമാർഗത്തിൽ 

കൂടുരൽ വിരവാസവും നിശ്ചേദാർഢ്യവും കനടി.2003ൽ അകേഹം 

ദവാരകാധാമത്തിൽ ത്രീ ത്രീ രുക്മിണി ദവാരകാധീരർക്കാേി 

അരിമകനാഹരമാേ രിൊകേത്രം  നിർമ്മിച്ചു, ഇകൊൾ 2019 ൽ , അകേഹം 

2010ൽ ത്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനച്െ നിരയെീെേിൽ ത്രകവരിച്ച ്ഒൻരരു വർഷ്ത്തിന ്

കരഷ്ം, അകേഹത്തിൻചെ രുദ്ധ് ഭക്തി , ൊളിരയം , ത്രീെ ത്രഭുരാദരിെുള്ള 

അകേഹത്തിന്ചെ അെഞ്ചെമാേ വിരവാസം, ത്രീമദ് ഭാഗവത്തത്തിെുള്ള 

അകേഹത്തിന്ചെ ദൃഢ്വിരവാസം എന്നിവേുചട ഫെമാേി ഈ 

അരിവികരഷ്മാേ അരിസുന്ദരമാേ ചവണ്ണക്കൽ കേത്രം രൂരംചകാണ്ടു. 

ക്െറിയതുരകും :  

2002ൽ ഒരിക്കൽ രരമരൂജയ ത്രീെ മഹാവിഷ്ണു  കഗാസവാമി മഹാരാജുമ്  ത്രീമാൻ 

േകരാമരിനന്ദൻ  ത്രഭുവും കൂടി രാജ്്കകാട്ടിനച്െ ത്രാന്ത്ത്രകദരത്തുള്ള 

കൊവാഡ് കൊഡുവഴി സഞ്ചരിക്കുകമ്പാൾ ത്രഭു മഹാരാജിന് ഈ ഭൂമി 

കാണിച്ചുചകാടുക്കുകേും ഇര ് രാൻ 1986ൽ വാങ്ങിേരാചണന്നും 

രരിരുഭൂമിോേരിനാൽ ോചരാന്നും ഈ ഭൂമിേിൽ ചെയ്യാൻ 

സാധിക്കുകേിചല്ലന്ന് ഉണർത്തിക്കുകേും ചെയ്തു.മഹാരാജ ്ആ വസ്തു വനരികിൽ 

വാഹനം നിർത്തിേിട്ട്  ത്രീമാൻ േകരാമരിനന്ദൻ ത്രഭുവികനാട് ഈ വസ്തു  

ചകാണ്്ട ത്രീെ ത്രഭുരാദര്ക്ക ് കവണ്ടി എചന്ത്െിെും ചെയ്യാൻ കഴിേുകമാ 

എന്നഭയർത്ഥിച്ചു.േകരാമരിനന്ദൻ ത്രഭു സകന്ത്ാഷ്രൂർവം ത്രീെ ത്രഭുരാദരുചട 

കസവനാർത്ഥം ആ ഭൂമി മഹാരാജിന്ചെ നല്ല കരങ്ങളികെൽെിച്ചു. 

ദുർഘരമായ ക്വല്ലുവിളികളുും തളരാത്ത ആ്വശവുും : 

2002 ൽ രാജ്്കകാട്ടിചെ ഈ ഭൂഭാഗത്തികെക്ക ്കാൽവേ്ക്കുകമ്പാൾ അകേഹത്തിന ്

84 വേസ്സ ് ത്രാേമാേിരുന്നു , മാത്രമല്ല ഇവിടം ഒട്ടും രചന്ന ജെം െഭയമല്ലാത്ത 

രരിരു ഭൂമിോേിരുന്നു. ആരംഭത്തിചെ ദിനങ്ങൾ ജെകത്സാരസ്സുകളില്ലാചര 

രുഷ്കിച്ച മനുഷ്യരക്തിേുമാേി അരയന്ത്ം ദുഷ്കരമാേിരുന്നു. രൂർണ്ണമാേും 

ഭഗവാൻ ത്രീ കൃഷ്ണചന ആത്രേിച്ച് , മഹാരാജ ് ഗാഢ്മാേി 

ത്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നരുകൂടാചര , എന്നുമിവിചട ഹരിനാമസെീർത്തനത്തിനു 

കരാകുമാേിരുന്ന വിരെിചെണ്ണാവുന്ന കുെച്ചു ഭക്തന്മാരുചട കൂചട  

ഭാഗവരരാരാേണവും ഹരിനാമജരവും ചെയ്തിരുന്നു. രനച്െ രുദ്ധ്ഭക്തനച്െ 

രീത്വ ഭക്തിേിൽ ത്രസന്നനാേ ഭഗവാൻ ഈ രരിരു നിെത്തിൽ 

അദ്്ഭുരകരമാേി ഒരു ജെ കത്സാരസ്സ് ചവളിചെടുത്തി. അരിൽരിചന്ന മഹാരാജ ്



ഉര്്സാഹരൂർവം സ്ഥെത്തുള്ള ഒരു വയവസാേിോേ ത്രീ മകഹത്ന്ദസിംഗ് 

ജകഡജേുചട സഹാേകത്താചട ഇടത്തരം വെിെമുള്ള ഒരു അമ്പെവും ഇരുരരു 

മുെികളുള്ള ഒരു അരിഥി മന്ദിരവും രണിരീർക്കുവാനുള്ള ത്രമമാരംഭിച്ചു. 

അരിഥിമന്ദിരം 2003ൽ രൂർത്തിോവുകേും ത്രീത്രീ രാധാ നീെ മാധവ , ത്രീ ത്രീ 

ത്രഹ്ൊദ നരസിംഹകദവ ് , ത്രീ ത്രീ ജഗന്നാഥ് ബെകദവ ്സുഭത്ദ വിത്ഗഹങ്ങൾ 

അവരുചട രചന്ന അത്ഗഹം കരാചെ വചന്നത്തുകേും കവദവിധി ത്രകാരം 2003ൽ 

ഭഗവദ്്മൂർത്തികളുചട ആഗമനത്തിനു കരഷ്ം, അരുവചര എല്ലാകവനെിെും 

കടുത്തവരൾച്ചചകാണ്്ട വെഞ്ഞിരുന്ന നഗരത്തിൽ, നിവാസികൾക്കു 

ആനന്ദവും ആരവാസവും നൽകിചക്കാണ്്ട അദ്്ഭുരകരമാേി കവണ്ടത്ര മഴ 

െഭിക്കുന്നുണ്്ട.  

വളരടചയുക്ര ദിനങ്ങൾ 

കൊകത്തിനച്െ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സന്ദര്രിക്കാചനത്തുന്ന 

ഭക്തജനങ്ങൾ വർദ്ധ്ിച്ചു വരുന്നരിചനാെം,   മഹാരാജിനച്െ രരിരുദ്ധ്ിേും 

സഹവാസവും ചകാണ്്ട , ഒരു നല്ല ഭക്തസംഘം രൂരം ത്രാരിച്ചു. ഞാേൊഴ്ച്ചചത്ത 

വിരുന്നുസര്കാരം വളചര കവഗം ജനത്രീരി കനടുകേും കീർത്തനമാെരിച്ച ്

നൃത്തം ചെയ്യുന്ന  നൂെുകണക്കിന ്ഭക്തചരചക്കാണ്്ട ഹാൾ നിെേുകേും ചെയ്തു. 

ജന്മാഷ്ടമി നാെുദിവസമാേി ആകഘാഷ്ിക്കുകേും ഉത്സവരരിരാടികളിൽ 

െുറ്റുവട്ടത്തുള്ള െേക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ രചെടുക്കുകേും ചെയ്തു. 

രഥോത്രേിെും മറ്റുള്ള എല്ലാ ഉത്സവങ്ങളിെും ആേിരക്കണക്കിന ്

ഭക്തജനങ്ങൾ രചെടുത്തിരുന്നു.വളചരകവഗം മഹാരാജ ് ഇരുരരില്പരം 

രരുക്കളുള്ള `കഗാരാെ കഗാരാെ' ഉദഘ്ാടനം ചെയ്തു. ഭക്തിസാത്ന്ദമാേ 

അന്ത്രീേത്തിൽ 120 കെചെ കുട്ടികൾ രഠിക്കാചനത്തിേ ഒരു കവദ രാഠരാെ - 

ത്രീ ത്രഹ്ൊദ അന്ത്ാരാഷ്്ത്ടീേ രാഠരാെ (ത്രീ ത്രഹെ്ാദ് ഇനെ്ർനാഷ്ണൽ 

സ്്കൂൾ) മഹാരാജ ്ഉദഘ്ാടനം ചെയ്തു. മഹാരാജ ്സവേം ഒരദ്ധ്യാരകനാേരിനാൽ 

എന്നും കുട്ടികചള രഠിെിക്കുന്നര ്ഇഷ്ടചെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അകേഹത്തിൻചെ 

സവന്ത്ം കസവനത്തിനച്െ രരിധികളിൽ ഒരിക്കെും രൃപ്തനാകാത്ത മഹാരാജ,് 

വവകാചര രചന്ന നകമ്മാട്  അകേഹത്തിൻചെ ദീർഘകാെദർരനം, ത്രീെ 

ത്രഭുരാദർക്കുള്ള അകേഹത്തിൻചെ ജീവിരകാെ സമർെണം ചവളിചെടുത്തി - 

ത്രീ ത്രീ രാധ നീെമാധവിനാേി , സർകവാൽകൃഷ്ടമാേ, അരിവിരുെമാേ,  

ചവണ്ണക്കല്ലിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു കേത്രം - 'സൗരാഷ്ട്രയുക്ര മഹിമ '. 

'സൗരാഷ്ട് രയുക്ര മഹിമ' യുക്ര ഭൂമി പൂജ : 

ഈ മഹാകേത്രത്തിനച്െ ഭൂമിരൂജ 2007 ൊണ ് നിർവഹിക്കചെട്ടര്. 

ഭൂമിരൂജേുചട കവളേിൽ മഹാരാജ് ഞങ്ങചളചക്കാണ്്ട ഒരു അരിവികരഷ്മാേ 

കസവനം ചെയ്യിക്കുകേുണ്ടാേി.അകേഹം ഞങ്ങചള എല്ലാവചരേും ചകാണ്്ട 

അകനകം കനാട്ട് രുസ്തകങ്ങളിൽ എല്ലാ രാളുകളിെും നിെചേ ഹ്ര കൃഷ്ണ 

മഹാമ്രും എഴുരിച്ചു.അരിനു കരഷ്ം അകേഹം അവചേല്ലാം 

അനന്ത്കരഷ്ചനാെം അടിത്തെേിൽ സ്ഥാരിക്കാൻ ഞങ്ങകളാട ് നിർകദരിച്ചു. 

എന്നിട്ടകേഹം ഉെെിച്ചിങ്ങചന രെഞ്ഞു , " രിരുനാമങ്ങളാേിരിക്കും ഈ 



കേത്രത്തിനച്െ അടിത്തെേും, രിരുനാമങ്ങളാേിരിക്കും ഈ കേത്രം 

നിർമ്മിക്കുന്നരും.നാമല്ല ഈ കേത്രം നിർമ്മിക്കുന്നര്. നാം ചെകയ്യണ്ട ഒകര ഒരു 

കാരയം നാകമാച്ചരണം, കവദത്ഗന്ഥരഠനം, മംഗള ആരരി മറ്റു കസവനങ്ങൾ 

ഇത്രകാരമുള്ള ആത്മാർത്ഥമാേ ഭക്തിേുരകസവനമാണ്. നമ്മുചട 

ആത്മാർത്ഥമാേ ഭക്തിേുര കസവനത്തിനച്െ ബെത്തിൽ ഈ കേത്രം 

ഉേർന്നു നിൽക്കും." അങ്ങചന രരമരുരുഷ്ൻ ഭഗവാൻ ത്രീ കൃഷ്ണനച്െ 

അരാരമാേ കൃര ചകാണ്്ട ഈ കേത്രത്തിനച്െ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. 

ധനും ്ശഖരികൽ കൃഷ്ണനടക്റ െുമതലയാണട, 

നമ്മുക്രയല്ല : 

ധനം െഭിക്കുന്നരിനനുസൃരമാേി നിർമ്മാണം രുകരാഗമിക്കുന്നര ്  മഹാരാജ ്

ഉെെു വരുത്തിേിരുന്നു. എത്രരചന്ന െക്ഷ്മി വന്നിരുന്നുകവാ, അര് നൂെു 

രരമാനം നിർമ്മാണത്രവർത്തനങ്ങൾക്കാേി വിനികോഗിച്ചിരുന്നു.അകര 

സമേം, ഒരു കർരനമാേ ആദർരചമന്ന നിെേിൽ, മഹാരാജ് ആകരാടും 

ഒരിക്കെും ധനസഹാേം ആവരയചെടുമാേിരുന്നില്ല.അകേഹത്തിൻചെ ഈ 

ത്രരസ്തമാേ ത്രസ്താവന രെകൊഴും നമ്മുചട ചെവികളിൽ മുഴങ്ങാെുണ്്ട , " 

നമ്മുചട കജാെി ഭക്തിേുര കസവനമാണ്, കൃഷ്ണനച്െ കജാെിോണ ്

അകേഹത്തിൻചെ കേത്രം നിർമ്മിക്കുക എന്നര.് നാചമന്ത്ിനാണ ്

അകേഹത്തിൻചെ കേത്രത്തിനാേി കരഖ്രിക്കാൻ കരാകകണ്ടര് ? നചമ്മ 

ആശ്ചരയചെടുത്തുന്ന വിധം അകേഹം ഇങ്ങചനേും ഒരിക്കൽ രെേുകേുണ്ടാേി 

." കൃഷ്ണൻ നമുക്ക് അടിത്തെ നിർമിക്കാനുള്ള രണം മാത്രമാണ ് നല്കുന്നചരെിൽ, 

നാമര ്നിർമ്മിച്ച് അവിചട സെീർത്തനം ചെയ്യും." കൃഷ്ണനച്െ ത്രരികരണം എന്ത് ്

രചന്ന ആോെും അത്രേ്ക്കാേിരുന്നു അകേഹത്തിന ്അരിെുള്ള സംരൃപ്തി.  

മഹാരാജ ്ഈ കേത്ര നിർമ്മാണത്തിനാേി മൂന്ന ്ത്രധാന ആദർരങ്ങൾ  

അകേഹത്തിൻചെ രിഷ്യന്മാകരാട ്നിർകദരിച്ചിരുന്നു : 

1 . ഒരിക്കെും ആകരാടും െക്ഷ്മി ോെിക്കരുര.് 

2. ത്രീ ത്രീ രാധ നീെ മാധവിനുള്ള അരിമകനാഹരമാേ ചവണ്ണക്കല്ലിെുള്ള 

കേത്രം നിർമ്മിക്കാൻ കഠിന ത്രേര്്നം ചെയ്യുക. 

3. സ്കനഹമസൃണമാേ രീരിേിെുള്ള ഇടരാടുകൾ രരിരീെിക്കുകേും 

എല്ലാവകരേും വിനേരൂർവം കസവിക്കുകേും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുചട 

ഇത്ന്ദിേങ്ങചള രൃപ്തിചെടുത്തുന്നവചര മാത്രം കസവിക്കുകേല്ല കവണ്ടര്. 

ഈ ആദർരങ്ങൾക്കുരരിോേി മഹാരാജ ് ഇങ്ങചനേും രെഞ്ഞിരുന്നു, 

"ഉദഘ്ാടനകവളേിൽ, സന്ദര്രിക്കാചനത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ഏറ്റവും 

മികച്ചരീരിേിൽ രാമസം, ോത്ര, ത്രസാദം ഇവേ്ക്കുള്ള സൗകരയങ്ങൾ 

ഒരുക്കിചക്കാടുക്കുകേും വിരാെമനകസ്സാചട െിെവാക്കുകേും 

ചെയ്യുക".സംഘടിരമാേി ആെരിക്കാൻ അസാദ്ധ്യമാേ ഈ ആദർരങ്ങൾ 

എങ്ങചനോണ ്നടെിൊകക്കണ്ടര് ? പരമപുരുഷ്നടക്റ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ 

അെഞ്ചലമായ വിശവാസവുും ഭക്തിയുും വളർത്തിക്യരുകുക എന്നര ്



മാത്രകമേുള്ളു, ഈ ആദർരങ്ങൾ രാെിക്കുവാനുള്ള ഒകര ഒരു മാർഗ്ഗചമന്നു 

മഹാരാജ ് സവന്ത്ം മാരൃക ചകാണ്്ട രചന്ന നമുക്ക ് കാണിച്ചുരന്നു. രെ 

സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭക്തർ ചമാത്തമാേി ഒരു രുക നല്കാചമകന്നറ്റിട്ട ് രിന്നീട ്

അവരുചട വാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്ന ് രിന്മാെിേിട്ടുണ്്ട. രകേ മഹാരാജ ്

അരിനവകരാട് ഒരിക്കെും രരിഭവം കാണിച്ചിരുന്നില്ല എന്നരുകൂടാചര 

അവർക്കു അകേഹത്തിൻചെ സ്കനഹമേമാേ രണകെകി ആരവാസം 

നൽകിേിരുന്നു. അകരസമേം അകേഹം ഒരിക്കെും ഏചരെിെും ധനികനാേ 

വയക്തിചേ അവരിൽനിന്നും ധനസഹാേം കനടുവാനുള്ള ഉകേരകത്താചട 

ത്രീണിെിച്ചിരുന്നുമില്ല. ഇരുമാേി ബന്ധചെട്ട,് അകേഹം ജീവിരരാഠമാേി 

കരുരിേിരുന്ന മകനാഹരമാേ ഈ കലാകം, രെകൊഴും ഉദ്ധ്രിച്ചിരുന്നു : 

രേ രേ ചാതക ! സാവധാനമനസാ മിത്ത ക്ഷണം ത്രൂയതാം 

അംര ാദാ ബഹരവാ വസന്തി ഗഗരന സര്രവഽപി നനകാദൃരാാഃ । 

രകചിത ്വൃഷ്ടി ിോര്ത്ദയന്തി ധേണ ം ഗര്ജന്തി രകചിദവൃഥാ 

യം യം പരയസി തസയ തസയ പുേരതാ മാ ബ്റൂഹി ദ നം വചാഃ ॥ 
 

ൊരകെേി അഥവാ കവഴാമ്പൽ മഴചവള്ളം മാത്രകമ കുടിക്കുകേുള്ളു അരും 

സവാരി നേത്രം വരുന്ന ദിവസം മാത്രം. 

കവി ഇത്രകാരം അരിചന സംകബാധന ചെയ്യുകോണ് , " എനച്െ സുഹൃകത്ത, 

ൊരക, ഒരു നിമിഷ്ം ഞാൻ രെേുന്നര ് കകൾക്കൂ. എകൊഴും ഒരു കാരയം 

മനസ്സിൊക്കുക. ആകാരത്തിൽ വളചരകേചെ കമഘങ്ങളുണ്്ട. എന്നാൽ എല്ലാ 

കമഘങ്ങളും നിനച്െ ദാഹം രമിെിക്കുകേില്ല. അവേിൽ െിെര് ഭൂമിചേ 

നനേ്ക്കുകേും െിെര് ചവെുചര ഒച്ചേുണ്ടാക്കി കടന്നു കരാകുകേും ചെയ്യും. 

അരുചകാണ്്ട ദേവാേി ഓകരാ കമഘത്തിചന കാണുകമ്പാഴും ചവള്ളത്തിനാേി 

വാേ രുെക്കുകേും കകഴുകേുമരുര്. "  

െിെ അവസരങ്ങളിൽ രങ്ങചളചകാണ്ടു െക്ഷ്മികസവ സാധിക്കുകേില്ല എന്ന് 

െിെ ഭക്തർ രരിരരിച്ചിരുന്നു. മഹാരാജ ്സ്കനഹരൂർവം അവകരാടു രെേും, ' 

വിഷ്മിക്കരുര് മകചന.  രണം അേകക്കണ്ട ആവരയമില്ല.  നാമജരം ചെയ്ത  ്

അരിനച്െ കണക്ക ് അെിേിക്കൂ, നിനച്െ നാമജരം ഈ കേത്രചത്ത 

രണിരുേർത്തും. നിനക്ക് എചന്ത്െിെും െക്ഷ്മി ആവരയമുചണ്ടെിൽ നാം 

രരുന്നരാണ്.  അച്ഛകനാട് എന്ത് ്സഹാേവും കൊദിക്കാൻ മകൻ മടിക്കരുര്." 

െക്ഷ്മി കരഖ്രിക്കുന്നര് സംബന്ധിച്ച് മഹാരാജ ് രെകൊഴും ത്രീമദ ്

ഭാഗവരത്തിൽ നിന്നുള്ള, അകേഹത്തിന ് വളചര ത്രിേെരമാേ, ഈ കലാകം 

(6.10.6) ഉദ്ധ്രിച്ചിരുന്നു : 

നൂനും സവാര്ഥപരോ ര ാരകാ ന രവദ പേസങ്കടം । 

യദി രവദ ന യാരചത രനതി നാഹ യദ രവോഃ ॥  
 

അകങ്ങേറ്റം സവാർത്ഥരാേ ആളുകൾ അനയരുചട വയഥേെിോചര 
അവരിൽനിന്ന് എചന്ത്െിെും ോെിക്കുന്നു. രകേ ോെകൻ ദാനം 
നൽകുന്നവരുചട വിഷ്മം അെിേുന്ന രേം അവരിൽ നിന്ന ് ഒന്നും  
ആവരയചെടുകേില്ല. അരുകരാചെ ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവൻ ോെകനച്െ 



ബുദ്ധ്ിമുട്ട് അെിേുന്നില്ല. അെിേുന്ന രേം അവൻ ോെകന് ദാനമാേി 
ആവരയമുള്ളചരന്ത്ാോെും അര ്നിരസിക്കുകേില്ല. 
 

ഭക്തി ്ക്ഷ്തും നിർമ്മികുന്നു : 
 
കേത്രങ്ങൾ രണം ചകാണ്ടല്ല മെിച്ച ് നമ്മുചട ആത്മാർത്ഥമാേ ഭക്തിേുര 
കസവനം ചകാണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കചെടുന്നചരന്ന ് അകേഹത്തിൻചെ രക്തമാേ 
സാോര്ക്കാരം, മഹാരാജ ് രനച്െ രിഷ്യന്മാരുചട ഹൃദേങ്ങളിൽ 
രരിെിച്ചുെെിച്ചു. അകേഹം ഒരിക്കൽ രനിേ്ക്ക് ഗാഢ്മാേി കബാദ്ധ്യമാേ 
വസ്തു ര രെിട്ടു ," നാം ഒരു കേത്രം നിർമ്മിക്കുകമ്പാൾ നമ്മുചട ഭക്തിേുര 
കസവനമാണ ് രടുത്തുേർത്തുന്നര്. ഇവ വയരയസ്തമല്ല. അരുചകാണ്ടു നമ്മുചട 
ഭക്തിേുചട െട്ടക്കൂടാണ് കേത്രത്തിനച്െ അടിത്തെോകകണ്ടര്." 
 
 
രാജ്്കകാട്ടിചെ ത്രധാന കേത്രം മഹാരാജിനച്െ രളരാചരേുള്ള രരിത്രമം 
ചകാണ്ടും മാർഗ്ഗനിർകേരം ചകാണ്ടുമാണ് രൂർത്തിോക്കചെട്ടര്. ദിവസവും 
ത്രഭാരത്തിൽ, ഭാഗവര ത്രഭാഷ്ണത്തിന ് കരഷ്ം, മഹാരാജ ്ആകെഴ ്മണിക്കൂർ 
രുരിേ കേത്രത്തിനച്െ നിർമ്മാണത്രവർത്തനങ്ങളുചട കമൽകനാട്ടത്തിനാേി 
െിെവഴിച്ചിരുന്നു. അകേഹം ഓകരാ നിർമ്മാണ ചരാഴിൊളികോടും 
സ്കനഹരൂർവം സംസാരിക്കുകേും അവരുചട സുഖ്വിവരം, കുടുംബം 
എന്നിങ്ങചന എല്ലാറ്റിചനക്കുെിച്ചും അകനവഷ്ിക്കുകേും ചെയ്തിരുന്നു. 
ചരാഴിൊളികൾ സകന്ത്ാഷ്രൂർവം അഭിത്രാേചെട്ടിരുന്നു ," ഞങ്ങൾ രെ 
അമ്പെങ്ങൾ രണിരിട്ടുണ്്ട. രചേ ഈ അമ്പെം അരിവിരിഷ്ടമാണ് കാരണം 
ഞങ്ങൾക്ക ് രമ്പളത്തികനാചടാെം സ്കനഹവും െഭിക്കുന്നു." മഹാരാജ ്
സൂക്ഷ്മമാേി ഓകരാ െിെവും രരികരാധിക്കുകേും കഴിേുന്നത്ര രീരിേിൽ 
രണച്ചിെവ ്കുെേ്ക്കാനും ത്രമിച്ചിരുന്നു. അകേഹം നചമ്മേും അകേഹത്തിൻചെ 
മാരൃക രിന്ത്ുടരുവാൻ കത്രാത്സാഹിെിച്ചിരുന്നു. 
 

ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ കൃഷ്ണനടക്റ നിതയധാമത്തി്ലകട 
മരങ്ങുന്നു : 
 
2010, ജനു. 25 ന് മഹാരാജ് ഭൗരിക കൊകത്തിചെ െീെകൾക്ക് അന്ത്യം കുെിച്ച ് 
ഭഗവാൻ ത്രീകൃഷ്ണനച്െ നിരയെീെേിൽ ത്രകവരിച്ചു. മഹാരാജ് ൌകികമാേി 
നമുക്്ക ദൃരയനചല്ലെിെും അകേഹത്തിൻചെ സാന്നിദ്ധ്യം ഇസ്കകാൺ രാജ്
കകാട്ടിന്ചെ വികസനത്തിന്ചെ ഓകരാ െുവടുചവേ്രിെും ഞങ്ങൾക്്ക 
അനുഭവചെട്ടിരുന്നു. 'സൗരാഷ്്ത്ടേുചട മഹിമ' എന്ന രദ്ധ്രി 
രൂർത്തിോക്കുവാനുള്ള കസവനം അകേഹം ,  ത്രീമാൻ കദവകിനന്ദൻ ത്രഭു 
, ത്രീമാൻ വവഷ്ണവ കസവാ ത്രഭു എന്നിവരുചട കഴിവുറ്റ 
കനരൃരവത്തിെുള്ള അകേഹത്തിൻചെ രിഷ്യന്മാചര ഏല്പിച്ചു. 
വർഷ്ങ്ങൾ രിന്നിടുകമ്പാൾ, മഹാരാജിനച്െ വളചര കുെച്ചു രിഷ്യന്മാരിൽ 

നിന്നുമാണ് ധന സഹാേം എത്തിേിരുന്നര ്, ഈ രദ്ധ്രിേിൽ വെിേ ദാരാക്കൾ 

ആരും രചന്ന രെുകെർന്നിരുന്നില്ല എന്നുരചന്ന രെോം. രരമ രൂജയ ത്രീെ 

മഹാവിഷ്ണു  കഗാസവാമി മഹാരാജിനച്െ ഭക്തിഭാവം ഉൾചക്കാണ്്ട , ത്രീമാൻ 

കദവകിനന്ദൻ ത്രഭുവിനച്െ കനരാേ മാർഗ്ഗദർരനകത്താടുകൂടി, ത്രീമാൻ 

വവഷ്ണവ കസവാ ത്രഭു, എത്ര രചന്ന ചവല്ലുവിളികളുണ്ടാേിട്ടും, രൂർണ്ണ 

െേയകബാധകത്താചട, ഒട്ടും മുടക്കം വരുത്താചര കഠിന ത്രേര്്നം 



ചെേ്്രിരുന്നു, ഭാഗവരരഠനത്തിനച്െ സവാഭാവികമാേ രരിണര ഫെം 

വവരാഗയം അഥവാ നിസ്സംഗര രചന്നോചണന്ന്  മഹാരാജ് നചമ്മ 

രഠിെിച്ചിരുന്നര ് കരാചെ, െിെ രിഷ്യന്മാർ അവരുചട ചമാത്തം സവത്തുക്കളും, 

സമ്പാദയവും, വരുമാനവും രദ്ധ്രി കവഗം രൂർത്തിോക്കുവാനാേി സംഭാവന 

ചെയ്തു. കൊകത്തിന്ചെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മഹാരാജിന്ചെ 

കവചെ രെ രിഷ്യന്മാരും, അഭയുദേകാംേികളും,  അവരവരുചട 

ത്രാപ്തിക്കനുസൃരമാേി സംഭാവനകൾ നല്കു വാനാരംഭിച്ചു. 

കൃഷ്ണൻ തക്ന്ന അ്േഹത്തിൻക്റ സവരും ്ക്ഷ്തും 
നിർമ്മികുന്നു : 
 
മഹാരാജിന്ചെ കൃര ചകാണ്്ട 2014 അടുെിച്്ച കേത്രത്തിന്ചെ നിർമ്മാണ 
ത്രവർത്തനങ്ങൾ ത്ദുരഗരിേിൊേി. കേത്രത്തിന്ചെ ആദയചത്ത 
രൂരകരഖ്േും ഇകൊൾ നമ്മുചട കൺമുൻരിൽ ത്രകടമാേിരിക്കുന്ന 
അരിഗംഭീരമാേ  രൂരവും ഭാവനക്കരീരമാേ രീരിേിൽ 
വയരയസ്തങ്ങളാണ്. രൂരകൽരന ചെയ്ത വാസ്തു രില്പിേും രെനേികെർചെട്ട 
എഞ്ചിനീേർമാരും എല്ലാവരും രചന്ന ഈ ദൃരയത്രഭാവത്തിൽ 
ആശ്ചരയഭരിരരാണ്. രികച്ചും അസാദ്ധ്യചമന്നു കരുരിേ നിർമ്മാണം 
സാദ്ധ്യമാേര ് മഹാരാജിനച്െ രരിരുദ്ധ്ിേും ഭഗവാൻ ത്രീ കൃഷ്ണചന 
സന്ത്ുഷ്ടനാക്കുവാനുള്ള അകേഹത്തിൻചെ രീത്വമാേ അഭിൊഷ്വും ചകാണ്്ട 
മാത്രമാചണന്ന് ഇര ്നിസ്സംരേം ചരളിേിക്കുന്നു. 
 

അകേഹത്തിൻചെ രികരാധാനകവളേിൽ മഹാരാജ ് അകേഹത്തിൻചെ 

രിഷ്യന്മാകരാട്, കേത്രനിർമ്മാണം രൂർത്തിോക്കുന്നരിന്, മുരിർന്ന 

അധികൃരരാേ രരമരൂജയ ത്രീെ കഗാരാെ കൃഷ്ണ കഗാസവാമി മഹാരാജ്, ത്രീമാൻ 

േകരാമരിനന്ദൻ ത്രഭു എന്നിവരുചട മാർകഗ്ഗാരകദരം കരടാൻ നിർകേരിച്ചിരുന്നു. 

ഇത്രകാരം ഉന്നരകത്രണിേിെുള്ള വവഷ്ണവരുചടേും  ത്രീെ ത്രഭുരാദരുചട 

അരീത്ന്ദിേമാേ കുടുംബത്തിചെ മറ്റു രെ ആത്മാർത്ഥരാേ 

രുഭെിന്ത്കരുകടേും അനുത്ഗഹാരിസ്സുകൾചകാണ്്ട , അരിരമണീേമാേ, 

രൂർണ്ണമാേി ചവണ്ണക്കൽ രരിച്ച ഈ മഹാകേത്രം, ഇസ്കകാൺ ജുഹുവിചെ 

ത്രീമാൻ കദവകിനന്ദൻ ത്രഭുവിനാൽ ത്രീ ത്രീ രമാ രാമ രാമാനുജ ഹനുമാൻ എന്ന 

മകനാഹരമാേ നാമകധേങ്ങൾ നൽകചെട്ട ത്രീ ത്രീ സീരാ  രാമ െക്ഷ്മണ 

ഹനുമാൻമാരുചട ത്രരിഷ്ഠ ാകർമ്മകത്താടുകൂടി, ഏറ്റവും രുഭകരമാേ ത്രീ 

രാമനവമിദിനത്തിൽ ഉദഘ്ാടനം ചെയ്യചെട്ടു. 

രാജസ്ഥാനി വാസ്തു കെേുചട ഒരു അരയുത്തമ മാരൃകോണ ് ഈ കേത്രം. 

ത്രധാനമാേ ഒന്നും, കൂടാചര ഇടര് വരത്തും വെര ്വരത്തും ഓകരാന്നുമാേി 

മൂന്നു ത്രകവരന കവാടങ്ങളാണുള്ളര്. കമൽക്കൂര, അടിത്തട്ട ് , ഉൾഭാഗം, 

രുെംഭാഗം എല്ലാം രചന്ന രുദ്ധ്മാേ ചവണ്ണക്കല്ലിൊണ ്

നിർമ്മിക്കചെട്ടിരിക്കുന്നര.് ഓകരാ കവാടത്തിനു മുന്നിെും ഭംഗിോേി 

രൂരരെന ചെയ്ത മൂന്ന ്ജെധാരാേത്ന്ത്ങ്ങളുമുണ്്ട. 

 



 

രരിമിരമാേ ദാരാക്കൾ, രരിമിരമാേ ധനകരഷ്ി, രരിമിരമാേ രിന്ത്ുണ 

എന്നിങ്ങചന ആേിരുന്നിട്ടുകരാെും, ഈ മകനാഹരമാേ, ഗംഭീരമാേ, 

അരയാകർഷ്കമാേ കേത്രം സാംസ്കാരികവയാവസാേിക നഗരമാേ 

രാജ്്കകാട്ടിൽ ത്രകടമാേരിനുള്ള കാരണം രരിരുദ്ധ്ഭക്തനാേ ത്രീെ 

മഹാവിഷ്ണു  കഗാസവാമിമഹാരാജിനച്െ രീത്വമാേ അഭിൊഷ്ം, അകേഹത്തിന ്

ത്രീമദ് ഭഗവരത്തിചെ രത്തവങ്ങളിെുള്ള ഉെച്ച വിരവാസം , ത്രീെ ത്രഭുരാദരുചട 

അനുത്ഗഹങ്ങൾ, രിചന്ന ത്രീ ത്രീ രാധ നീെ മാധവിനച്െ അവഹരുകമാേ കൃര 

ഇവചകാണ്ടുമാത്രമാണ്. 

'സൗരാഷ്ട് രയുക്ര മഹിമ'യുക്ര ഉദടഘാരനകർമ്മങ്ങൾ:  

രെവിധ േജ്ഞങ്ങളും , കഹാമങ്ങളും, കെരസ്ഥാരനവും , മഹാഅഭികഷ്കവും 

ത്രാണത്രരിഷ്ടേുമാേി മൂന്നു ദിവസങ്ങളിൊേി (ഏത്രിൽ 12 മുരൽ 14 വചര) 

ഉദാഘാടന കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കചെട്ടു.  കൊകത്തിനച്െ രെ ഭാഗങ്ങളിൽ 

നിചന്നത്തിേ ഭക്തർ 1008 (ആേിരത്തിചേട്ട് ) കഭാഗ വഴിരാട് രയ്യാൊക്കി. 

രരമരൂജയ ത്രീെ കഗാരാെകൃഷ്ണ കഗാസവാമി മഹാരാജിനച്െേും ത്രീമാൻ 

േകരാമരിനന്ദൻ ത്രഭുവിന്ചെേും അദ്ധ്യേരേിൽ നടന്ന െടങ്ങുകളിൽ 

മുരിർന്ന വവഷ്ണവരാേ രരമരൂജയ ത്രീെ കൊകനാഥ് മഹാരാജ് , രരമരൂജയ 

ത്രീെ ഭക്തി നിരയാനന്ദ മഹാരാജ,് രരമരൂജയ ത്രീെ ഭക്തി ആത്രേ വവഷ്ണവ 

മഹാരാജ,് രരമരൂജയ ത്രീെ അമിേ വിൊസ് മഹാരാജ,് രരമരൂജയ ത്രീെ രൂര 

രഘുനാഥ മഹാരാജ്, രരമരൂജയ ത്രീെ ഭക്തി മാധുരയ കഗാവിന്ദ മഹാരാജ,് 

ത്രീമാൻ ജന നിവാസ് ത്രഭു , ത്രീമാൻ രെജാന്ത്ഘി ത്രഭു, ത്രീമാൻ നരസിംഹാനന്ദ 

ത്രഭു , ത്രീമാൻ ത്ബജ ഹരി ത്രഭു , ത്രീമാൻ കദവകീനന്ദൻ ത്രഭു (ഇസ്കകാൺ ജുഹു), 

ത്രീമാൻ ഭീമ ത്രഭു, ത്രീമാൻ ബസുകഘാഷ് ് ത്രഭു, ത്രീമാൻ നിരയാനന്ദ ത്രഭു, 

ത്രീമാൻ സച്ചിദാനന്ദ ത്രഭു, ത്രീമാൻ വിഷ്ണു നാം ത്രഭു, ത്രീമാൻ ജഗര ്സാേി ത്രഭു, 

ത്രീമാൻ ഭക്തി വികനാദ് ത്രഭു, ത്രീമാൻ ആത്മാൊം ത്രഭു, ത്രീമാൻ വൃന്ദാവൻ െത്ന്ദ 

ത്രഭു എന്നിവർ രചെടുത്തു, 

ഈ മൂന്നു ദിവസവും ത്രീ ത്രീ രാധാനീെമാധവിന്ചെ ധാമം മധുരരരമാേ 

കീർത്തനങ്ങൾ ചകാണ്്ട മുഖ്രിരമാവുക മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ ത്രീരാമെത്ന്ദനച്െ 

ദിവയാഭിൊഷ്ചമന്ന കരാചെ അകേഹത്തിൻചെ ആവിർഭാവദിനത്തിൽ, 

രരമരൂജയ ത്രീെ കൊകനാഥ് മഹാരാജ് ഇമ്പകമെിേ ഗാനാൊരം ചകാണ്്ട നേിച്ച, 

ആേിരക്കണക്കിന ് ഭക്തന്മാരുചട അരയുച്ചത്തിെുള്ള 

നാമസെീർത്തനത്തിചനാെം ത്രീ ത്രീ സീരാ  രാമ  െക്ഷ്മണ ഹനുമാൻ  

ത്രരിഷ്്്ഠിക്കചെടുകേും ചെേ്്രു. ഏത്രിൽ 14 ന ്സാോഹ്നത്തിൽ  ഗുജൊത്ത്  

മുഖ്യമത്ന്ത്ി ത്രീ വിജേ് രൂരാനിേും കർണ്ണാടക ഗവർണർ ത്രീ വജു ഭാേി 

വാെേും െടങ്ങുകളിൽ രചെടുത്തു രിളക്കം കൂട്ടുകേും ഭഗവാൻ ത്രീ 

കൃഷ്ണചനേും ത്രീെ ത്രഭുരാദചരേും ത്രകീർത്തിക്കുന്ന അരിമകനാഹരമാേ 

ത്രഭാഷ്ണങ്ങൾ നൽകുകേും ചെയ്തു. 



നിലവിലുള്ളതുും ഭാവിയി്ലകുമുള്ള ്പൊരണ 

പരിപാരികൾ : 

ത്രീമാൻ വവഷ്ണവ കസവാ ത്രഭുവും അകേഹത്തിൻചെ കൂചടേുള്ള 

ഭക്തസംഘവും, രരമരൂജയ ത്രീെ മഹാവിഷ്ണു  കഗാസവാമി മഹാരാജിന്ചെ 

രാര രിന്ത്ുടർന്ന്,  രരിത്രമവും കഠിനത്രേര്നവും ചെേ്ര്, രിന്നിട്ട 

വർഷ്ങ്ങളിൊേി ഒരു നല്ല ഭക്ത സംഘചത്ത  വാർചത്തടുത്തിട്ടുണ്്ട. ഈ 

ഭക്ത കുടുംബത്തിൽ അകനകം രുരിേ ഭക്തർ രരിവാേി കെർന്ന് 

ചകാണ്ടുമിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ത്രീ കൃഷ്ണന്ചെ അവഹരുകമാേ കൃര 

ചകാണ്്ട കേത്രാന്ത്രീേത്തിെും ത്രസാദത്തിെും ആകൃഷ്ടരാേവരും 

രെ കസവനങ്ങളിൽ ഏർചെടുന്നവരുമാേ, അടുത്തുള്ള കകാകളജുകളിൽ 

നിന്നുള്ള വിദയാർത്ഥികൾക്്ക കവണ്ടി നല്ല ഒരു േുവരരിരാടി 

ആഴ്ചകരാെും നടത്തിവരുന്നു. രാജ്കകാട്ടിെും  സമീരത്രകദരങ്ങളിെും 

നിരവധി കകാകളജുകൾ ഉള്ളരിനാൽ, േുവാക്കചള 

കൃഷ്ണാവകബാധത്തികെക്്ക ആകര്ഷ്ിക്കുവാനാേി രെ രരിരാടികളും 

ത്കമാനുഗരമാേി സംഘടിെിക്കുന്നുണ്്ട. ഭക്തസഭേിെുള്ള 

മാരാജിമാർക്കു കവണ്ടി ആഴ്ചകരാെും കൂടുന്ന 'രാധാറാണി സഭ'േുണ്്ട. 

രരിവാേി സന്ദർരിക്കുന്ന ഭക്തർ നൽകുന്ന ഭഗവദ് ഗീര, ഭാഗവരം 

ത്രഭാഷ്ണങ്ങൾ ഭക്തർക്്ക  ഗൗരവരൂർവം ത്രീെ ത്രഭുരാദരുചട 

ത്ഗന്ഥങ്ങളുചട അദ്ധ്യേനത്തികെർചെടുവാൻ കത്രാത്സാഹനമാകുന്നു.  

വരുംദിനങ്ങളിൽ, ത്രീ ത്രീ രാധ നീെമാധവിന്ചെ അനുത്ഗഹങ്ങകളാചട 

രാചഴ രെേുന്ന രദ്ധ്രികൾക്്ക ആരംഭം കുെിക്കുന്നരാണ് : 

1. അന്നാമൃര കസവ - ദിവസവും രാജ്കകാട്ടിചെ ആേിരക്കണക്കിന്  
   സർക്കാർ വിദയാെേങ്ങളിചെ കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചേൂണ ്വിളമ്പുന്നരാണ്. 
2. കഗാരാെ വികസനം - കവദവിധി ത്രകാരമുള്ള ജീവിരെരയ  
   ത്രെരിെിക്കാനാേി നിെവിെുള്ള കഗാരാെ കൂടുരൽ രരുക്കകളേും  
   കന്നുകകളേും രാർെിക്കാവുന്ന വിധം വികസിെിക്കുകേും  
   അവരുചട ഉര്രന്നങ്ങൾ വിനികോഗിക്കുകേും ചെയ്യും. 
3. കഗാവിന്ദാസ് ഭേണരാെ - ത്രീെ ത്രഭുരാദരുചട ആത്ഗഹത്രകാരം   
   സന്ദർരകർക്ക് ത്രസാദം വിരരണം ചെയ്യുവാനാേി ഒരു നല്ല നവീന 
        രീരിേിെുള്ള കഗാവിന്ദാസ് ഭേണരാെ വരുംദിനങ്ങളിൽ   
   ത്രവർത്തിച്ചു രുടങ്ങും. 

4. ആേുർകവദ ആരുരത്രി - ത്രകൃരിദത്തമാേ ഔഷ്ധങ്ങൾചകാണ്്ട  
   കരാഗികചള രുത്രൂഷ്ിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ചെെിേ ആേുർകവദ  
   ആരുരത്രി രുടങ്ങുന്നരാണ്. 
5. കവദ ത്ഗന്ഥരാെ - എല്ലാ രുരാരന ത്ഗന്ഥങ്ങളും, ത്രീെ  
   ത്രഭുരാദരുചട ത്ഗന്ഥങ്ങളും നമ്മുചട ആൊരയന്മാരുചട കൃരികളും  
   ഉൾചകാള്ളുന്ന ഒരു കവദ ത്ഗന്ഥരാെ കേത്ര രരിസരത്ത്  
   രുടങ്ങുവാനുകേരമുണ്്ട.  
 



ഭാവിേിൽ സൗരാഷ്്ത്ടേുചട മഹിമോേ ഇസ്കകാൺ കേത്രം ഗുജൊത്ത ്

സംസ്ഥാനത്തിചെ ഒരു സുത്രധാന സന്ദർരന കകത്ന്ദമാേിത്തീരും. 
ഇരികൊൾ ഗുജൊത്തിചെ ഏറ്റവും വെിേ കേത്രങ്ങളിൽ രണ്ടാം 

രാജ്്കകാട്ടിചെ ഈരവരഭക്തിേുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഈ കേത്രം ഒരു 

അനുത്ഗഹമാചണന്നു മാത്രമല്ല ഇരവരുചട ഭൗരിക കേരങ്ങളകറ്റുന്നരു 

കൂടാചര അവരുചട ആദ്ധ്യാത്മിക രുകരാഗരിക്കും സഹാേകമാകും. 

വാസ്തവത്തിൽ ഇര ് രാജ്കകാട്ട് നിവാസികൾക്ക് മാത്രമല്ല, മാനവരാരിേുചട 

രചന്ന ഭൗരികവും ആദ്ധ്യാത്മികവുമാേ രുകരാഗരിേിൽ സഹാേിക്കുന്ന, 

മികവുറ്റ ഒരു മഹാസാംസ്കാരിക കകത്ന്ദമാേിരിക്കും. 

 

 


