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ഹമ്പി അനുഭവം

എക്കാലേത്തയും ചരിത്രസ്ഥലികളിൽ കൂടുതൽ
ദൃശ്യവിസ്തൃതവും നിഗൂഢസാന്ദ്രവുമാണു് വടക്കൻ
കർണ്ണാടകത്തിെല ഹമ്പി. െതന്നിന്ത്യയിെല ഏറ്റ�
വും വലിയ സാമ്രാജ്യമായിരുന്ന വിജയനഗരത്തി�
െന്റ തലസ്ഥാനം. സംഗമ വംശത്തിെല ഹരിഹര-
ബുക്ക സേഹാദരന്മാർ1 പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ
മദ്ധ്യത്തിൽ തുടക്കമിട്ട ഒരു െചറിയ രാജ്യം. ഡൽ�
ഹി സുൽത്താന്മാരുെട തുടേരയുള്ള െതന്നിന്ത്യൻ
ആക്രമണങ്ങളുെട പ്രക്ഷുബ്ധ പശ്ചാത്തലത്തിലാ�
ണു് അതിെന്റ പിറവി. െഡൽഹി സുൽത്താന്മാരു�
െട മുേന്നറ്റത്തിനു് പ്രതിേരാധം തീർക്കുന്നതും ഈ
സേഹാദരങ്ങൾതെന്ന. െഡൽഹി സുൽത്താന്മാർ�
െക്കതിെര അവർ േനടിയ വിജയത്തിെന്റ സ്മാരക�
മായി തുംഗഭദ്രയുെട െതക്കൻകരയിൽ പണി കഴി
പ്പിച്ച രാജധാനിയാണു് വിജയനഗരം-ഹമ്പി (വി�
ജയത്തിെന്റ നഗരം). സംഗമ, സളുവ, തുളുവ, അര�
വിഡു രാജവംശങ്ങൾ മാറിമാറി ഭരിച്ച ഈ അധി�
കാരമണ്ഡലെത്ത വിജയനഗരസാമ്രാജ്യെമന്നാ�
ണു് അറിയെപ്പടുന്നതു്. സി.ഇ. 1336 മുതൽ െഡ�
ക്കാനിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിച്ച വിജയനഗരത്തിെല
ഭരണാധിപന്മാർ രണ്ടു നൂറ്റാേണ്ടാളം അവരുെട
ൈജത്രയാത്ര തുടർന്നു. ഒടുവിൽ, തുംഗഭദ്രയുെട
വടക്കൻ കരയിൽ, ഏതാണ്ടു് വിജയനഗരത്തിനു
സമകാലീനരായി ഉയർന്നുവന്ന ബാഹ്മിനി സുൽ�
ത്താന്മാരാണു് 1556-െല തളിേക്കാട്ട യുദ്ധത്തിൽ
അവെര പരാജയെപ്പടുത്തുന്നതു്. അങ്ങെന, െഡൽ�
ഹി സുൽത്താന്മാർെക്കതിെരയുള്ള രക്ഷാകവചമാ�
യി ഉയർന്നുവന്ന വിജയനഗരം, രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾ�
ക്കു് േശഷം, ബാഹ്മിനി സുൽത്താന്മാർക്കുമുന്നിൽ
അടിപതറുേമ്പാൾ ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിെല ഒരു രാ�
ഷ്ട്രീയപരീക്ഷണത്തിനാണു് വിരാമമായതു്. ഇന്ത്യാ�
ചരിത്രനിർമ്മിതിയിലും ഇെതാരു വഴിത്തിരിവായി.
അതിേലക്കു് പിന്നീടു് വരാം.

1. ഈ സേഹാദരന്മാർ െഡക്കാനിെല കാകതീയ രാജ്യ�
ത്തിൽ ഭരണച്ചുമതലയുള്ള ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരായിരുന്നു�
െവന്നും കാകാതിയെര േതാൽപ്പിച്ച െഡൽഹി സുൽ�
ത്താന്മാർ ഇവെര അടിമകളാക്കി, മതപരിവർത്തനം
നടത്തിെയന്നും പിന്നീടു് ഇവെര െഡക്കാനിെല സുൽ�
ത്താന്മാരാക്കി തിരിെക അയച്ചുെവന്നും ദക്ഷിേണന്ത്യ�
യിെല സ്ഥിതിഗതികൾ ഇവർ ഭദ്രമാക്കിെയന്നും പറ�
യെപ്പടുന്നു. മാധവാചാര്യെന്റ (േവദരണ്യ) സ്വാധീന�
ത്തിൽ ഇവർ ഹിന്ദുവിശ്വസികളായി വീണ്ടും മാറിെയ�
ന്നുമാണു് പുരാവൃത്ത സൂചന.

തളിേക്കാട്ടയിൽ ജയിച്ച ബാഹ്മിനി സുൽത്താന്മാ�
രുെട ൈസന്യം തുംഗഭദ്ര കുറുെക കടന്നു് ഹമ്പിയി�
െലത്തി. തുടർന്നുള്ള വിജയാേഘാഷത്തിൽ ഹമ്പി
നഗരം തകർന്നു തരിപ്പണമായി. ഉേപക്ഷിക്കെപ്പ�
ട്ട തലസ്ഥാനനഗരിയിെല േശഷിപ്പുകളാണു്, ആർ�
ക്കിേയാളജിക്കൽ സർെവ്വ ഓഫ് ഇന്ത്യയുെട സംര�
ക്ഷണമികവിൽ, ചരിത്രത്തിെന്റ അത്ഭുതകരമായ
ദൃശ്യാവിഷ്കാരമായി, ഇേപ്പാൾ നിലെകാള്ളുന്നതു്.
പൂർണ്ണമായി തകർന്നതും ഭാഗികമായി തകർന്നതും
വലിയ േകടുപാടുകൾ ഇല്ലാത്തതും ആയ അനവധി
െകട്ടിടസമുച്ചയങ്ങളും േക്ഷത്രങ്ങളും ശിൽപ്പങ്ങളും
അങ്ങാടികളും േകാട്ടകളും പാതകളും ജലപ്രണാളി�
കളും (aqueduct) എല്ലാം കൂടി സേചതനമാെയാരു
ഭൂമികയാണു് ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളിെല ഹമ്പി. തകർ�
ന്ന ബസാറുകളും ശൂന്യരാജവീഥികളും, ഇെതാന്നുമ�
റിയാത്തമട്ടിൽ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്ന തുംഗഭദ്രയും,
എല്ലാം േചർെന്നാരുക്കുന്ന മായികാന്തരീക്ഷത്തിൽ
നാം അറിയാെത മദ്ധ്യകാല വിജയനഗര രാജധാ�
നിയിെല തിരേക്കറിയ ജീവിതത്തിേലക്കു് സന്നിേവ�
ശിക്കെപ്പടുന്നു.

വിരൂപാക്ഷ േക്ഷത്രം പെനാരമ.

1800-ൽ േകണൽ േകാളിൻ െമക്കൻസിയാണു്
ആക്രമണത്തിലും െകാള്ളിെവപ്പിലും തകർന്നു് കാ�
ടു മൂടിയ ഹമ്പിനഗരെത്ത െവളിച്ചേത്തക്കു െകാ�
ണ്ടുവരുന്നതു്. എഞ്ചിനിയറും ഭൂപടനിർമ്മാതാവും
പുരാവസ്തുതല്പരനുമായ െമക്കൻസി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ�
യിെല ആദ്യെത്ത സർേവ്വയർ ജനറൽ ആയിരുന്നു.
ഹമ്പിയുെട ആദ്യഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയതും െമക്കൻ�
സിയാണു്. ഹമ്പിയിൽ നടന്ന അതിക്രമങ്ങെള
അതിജീവിക്കുകയും ആരാധന മുടങ്ങാെത തുടർന്നു�
േപാരുകയും െചയ്തുവന്ന വിരൂപാക്ഷ േക്ഷത്രത്തി�
െല പൂജാരിമാരിൽനിന്നും േശഖരിച്ച വിവരങ്ങളാ�
ണു് ഹമ്പിെയ കെണ്ടത്തുന്നതിൽ െമക്കൻസിക്കു് തു�
ണയായതു്. ഹമ്പി വീെണ്ടടുക്കലിെന്റ രണ്ടാംഘട്ടം
ആരംഭിക്കുന്നതു് 1856-ൽ േകണൽ അലക്സാണ്ടർ
ഗ്രീൻേലാ വെന്നത്തുന്നേതാേടയാണു്. തകർന്നടി�
ഞ്ഞ ഹമ്പിയുെട േഫാേട്ടാകൾ ആദ്യമാെയടുക്കുന്ന�
തു് ഗ്രീൻേലാ ആണു്. ഫിലിമിെന്റ അഭാവത്തിൽ ചി�
ല്ലുെകാണ്ടുണ്ടാക്കിയ െനഗറ്റീവുകൾ ഉപേയാഗിച്ചാ�
ണു് അവിശ്വസനീയ വലുപ്പത്തിലും വ്യക്തതയിലുമു�
ള്ള േഫാേട്ടാകൾ അേദ്ദഹം േലാകത്തിനു സമ്മാ�
നിച്ചതു്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇേപ്പാഴും ഹമ്പി മ്യൂസി�
യത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നു. 1902-ൽ സർ േജാൺ
മാർഷലിെന്റ േനതൃത്വത്തിലാണു് ഹമ്പിയുെട സം�
രക്ഷണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതു്. 1986-ൽ
യുെണെസ്കാ ഹമ്പിയ്ക്കു് േലാകൈപതൃക പദവി നൽ�
കി. ഹമ്പിയിേപ്പാൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിെല പുരാവ�
സ്തു ഗേവഷകരുെട പരീക്ഷണശാലയും േലാകത്തി�
െല അറിയെപ്പടുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് േകന്ദ്രവുമാണു്.

ഭൗമാത്ഭുതമായി ഹമ്പി
ഭൗമശാസ്ത്രപരമായും പുരാവൃത്തപരമായും ഒട്ടനവ�
ധി സവിേശഷതകൾ ഉള്ള പ്രേദശമാണു് ഹമ്പി.
പലവലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും വർണ്ണങ്ങളിലുമു�
ള്ള കരിങ്കൽക്കഷ്ണങ്ങൾ എങ്ങും പരന്നു കിടക്കുന്നു.
വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിൽ, ആേരാ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുള്ളെത�
ന്നു േതാന്നിപ്പിക്കുന്ന, കരിങ്കൽക്കൂനകൾ മുതൽ
വലിയ പാറക്കുന്നുകൾ വെര, സർവ്വത്ര പാറയാണു്
ഹമ്പിയിൽ. എേപ്പാൾ േവണെമങ്കിലും താേഴക്കു
പതിേച്ചക്കാെമന്ന പ്രതീതിയുളവാക്കുന്ന കൂറ്റൻ ഉരു�
ളൻ കല്ലുകൾ, പ്രകൃതിയുെട ഏേതാ നിയമം പാലി�
ച്ചുെകാണ്ടു്, സന്തുലനത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, അതിശ�
യകരമായി. അതിവിസ്തൃതമായ തലസ്ഥാനനഗരി�
െയ ജലസമൃദ്ധമാക്കിെക്കാണ്ടു് ഒഴുകുന്ന തുംഗഭദ്ര�
യിലും വലിയ കരിങ്കൽകുന്നുകൾ കാണാം. ഹമ്പി
ഒരു തലസ്ഥാനനഗരത്തിനു് േചർന്ന സ്ഥലമാ�
േണാെയന്നു്, ഒരുപേക്ഷ, ആരും സംശയിേച്ചക്കാം.
അത്രയ്ക്കു് അസമമായ ഭൂപ്രതലമാണു് ഹമ്പിയുേടതു്.
എന്നാൽ, സൂക്ഷ്മമ നിരീക്ഷണത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ
അങ്ങെനയെല്ലന്നു് േബാദ്ധ്യെപ്പടും. വടക്കുഭാഗത്തു്
തുംഗഭദ്രയും ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടവിട്ടുള്ള കുന്നു�
കളും േചർന്നു് എളുപ്പത്തിൽ പ്രതിേരാധിക്കാവുന്ന
ഒരു പ്രേദശമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹമ്പി.
ആെകേവണ്ടിയിരുന്നതു് കുന്നുകെള എളുപ്പത്തിൽ
ബന്ധിപ്പിക്കാവുന്ന െചറുമതിലുകൾ മാത്രം. ഈ
സ്വാഭാവിക പ്രതിേരാധേശഷിയാണു് തലസ്ഥാന�
നഗരിയായി ഹമ്പി തിരെഞ്ഞടുക്കെപ്പടുന്നതിനുള്ള
കാരണം.

േഹമകുണ്ഡകുന്നിൽ നിന്നുള്ള ഹമ്പിക്കാഴ്ച.

ഇത്രമാത്രം കരിങ്കൽക്കൂനകൾ ഹമ്പിയിെലങ്ങെന�
യുണ്ടായി എന്നു് ആരും ആേലാചിച്ചു േപാകും. കാ�
ലം നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റാത്തവിധം അതിപുരാത�
നവും വന്യവുമായ ഒരു പ്രേദശമാണതു്. ഏേതാ
അജ്ഞാത ഭൗമ പ്രക്രിയയിൽ—ഭൂമികുലുക്കേമാ,
അഗ്നിപർവ്വതേസ്ഫാടനേമാ—ആയിരിക്കാം ഈ
കരിങ്കൽക്കൂമ്പാരങ്ങൾ രൂപംെകാണ്ടതു്. ആയിര�
ക്കണക്കിനു വർഷെത്ത മഴയിലും പ്രകൃതിേക്ഷാ�
ഭത്തിലും മെണ്ണാലിപ്പിലുമായിരിക്കാം കാലാന്തര�
ത്തിൽ കുന്നുകൾ ഇപ്രകാരമായിത്തീർന്നതു്. ഭൗമ�
ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾക്കു മാത്രെമ ഈ പ്രകൃതി രഹ�
സ്യം അനാവരണം െചയ്യാനാകൂ. ഏകേദശം 3000
വർഷങ്ങൾക്കു് മുൻെപങ്കിലും മനുഷ്യവാസം തുടർ�
ന്നുേപാന്നതിെന്റ പുരാവസ്തുശാസ്ത്രപരമായ െതളിവു�
കൾ ഈ പ്രേദശങ്ങളിലുണ്ടു്.2

2. ‘Providing a date for these and other legendary
associations is hardly possible, but there can be no
doubt that human habitation has existed in the area
for at least 3000 years. Pre-historic rock shelters
abound in this part of the Tungabhadra river valley,
some with painted designs showing horsemen with
spears and figures brandishing clubs, as well as
lions, antelopes, horses and bulls.’ John M Fritz &
George Michell, Hampi Vijayanagara, Jaico Publishing
House, Mumbai, 2014, pp. 16–17.

പുരാവൃത്തത്തിെല ഹമ്പി
പുരാവൃത്തലാവണ്യത്തിലും ഹമ്പി മുന്നിലാണു്.
ആരാധന ഇേപ്പാഴും നടന്നുവരുന്ന വിരൂപാക്ഷ
േക്ഷത്രവുമായി ബന്ധമുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾക്കു പു�
റെമ ‘രാമായണ’ത്തിെല ചില സംഭവങ്ങളും ഇവി�
ടെത്ത േദശചരിത്രവുമായി െകട്ടുപിണഞ്ഞു കിടക്കു�
ന്നു. പുരാവൃത്തത്തിെല പല ആഖ്യാനങ്ങൾക്കും
േക്ഷത്ര ശില്പങ്ങളിൽ സാധൂകരണമുണ്ടു്. അതി�
നാൽ, ചരിത്രകാരന്മാർക്കവെയ െകട്ടുകഥകെളന്നു്
കരുതി തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. വിരൂപാക്ഷേക്ഷ�
ത്രം ഐതിഹ്യസമൃദ്ധമാണു്. ശിവെന്റ തൃക്കണ്ണു�
മൂലമുള്ള ൈവരൂപ്യമാകാം വിരൂപാക്ഷൻ എന്ന
േപരിനു് േഹതു. ഹമ്പിയിെല ഐതിഹ്യങ്ങളിലും
വിശ്വാസങ്ങളിലും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പ്രാചീന
വനേദവതയാണു് ബ്രഹ്മാവിൻപുത്രിെയന്നു വിശ്വ�
സിക്കെപ്പടുന്ന പമ്പാ േദവി. ഹമ്പിെയന്ന േപരു�
തെന്ന ‘പമ്പ’യിൽ നിന്നുണ്ടായതു്. ഹമ്പിയിെല
േഹമകുണ്ഡകുന്നിന്മുകളിൽ തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുകയായി�
രുന്നു പമ്പ. െതാട്ടടുത്തു് പരമശിവനും തപസ്സുെച�
യ്തിരുന്നു. പമ്പെയ കാണാനിടയായ പരമശിവൻ
അവരിൽ ആകൃഷ്ടനായിെയന്നും തുടർന്നു് അവെര
വിവാഹംെചയ്തുെവന്നുമാണു് കഥാസാരം. അങ്ങ�
െന, പമ്പ പാർവ്വതിയും ശിവൻ പമ്പാപതിയുമായി,
ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ. വിരൂപാക്ഷേക്ഷത്രത്തിൽ ശിവ�
നും പമ്പയ്ക്കും െവേവ്വെറ മണ്ഡപങ്ങളുണ്ടു്. േക്ഷേത്രാ�
ത്സവസന്ദർഭം തെന്ന ഇവരുെട വിവാഹമാണു്.
ഇെതല്ലാം അടിവരയിടുന്നതു് പുരാവൃത്തത്തിെന്റ
ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമാണു്.

േഹമകുണ്ഡേക്ഷത്രസമുച്ചയം.

‘രാമായണ’ത്തിെല കിഷ്കിന്ധകാണ്ഡത്തിൽ പരാ�
മർശമുള്ള ചിലകാര്യങ്ങൾ ഇവിെട സംഭവിച്ചതാ�
െണന്നു് വിശ്വസിക്കെപ്പടുന്നു. സീതെയ അേന്വഷി�
ച്ചു് രാമലക്ഷ്മണന്മാർ പുറെപ്പടുന്നതും അവർ ഹനുമാ�
െന കാണുന്നതും ഇവിെടെവച്ചാണെത്ര. രാവണൻ
സീതെയ പുഷ്പകവിമാനത്തിൽ തട്ടിെക്കാണ്ടു േപാ�
കുന്നതു് സുഗ്രീവൻ കാണുന്നതും ആ വിവരം രാമ-
ലക്ഷ്മണന്മാെര ധരിപ്പിക്കുന്നതുെമല്ലാം ഇവിെട െവ�
ച്ചുതെന്ന. ബാലീവധത്തിനുേശഷം സുഗ്രീവെന പു�
നഃസ്ഥാപിക്കുന്നതും ഇവിെടെവച്ചു്. ഹമ്പിയിെല
േക്ഷത്രശില്പങ്ങളിലും േക്ഷേത്രതരശില്പങ്ങളിലും ഗു�
ഹകളിലും ഈ പ്രേമയം ആവർത്തിച്ചു് ആവിഷ്കരി�
ക്കെപ്പടുന്നു എന്നിടത്താണു് ചരിത്രകാരെന്റ സൂക്ഷ്മ�
ദൃഷ്ടിെയത്തുന്നതു്.

ഹമ്പിയുെട പുരാവസ്തുവിസ്തൃതി
ഹമ്പിയിെല പുരാവസ്തുസ്ഥലിെയ വിദഗ്ദർ പഠന�
സൗകര്യാർത്ഥം മൂന്നായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു—പുണ്യ
സ്ഥാനം, േറായൽ െസന്റർ അഥവാ അധികാരേക�
ന്ദ്രം, നഗരേകന്ദ്രം. ഹമ്പിയുെട ഭൂപടത്തിൽ അട�
യാളെപ്പടുത്തിയാൽ വടക്കു-പടിഞ്ഞാെറ ഭാഗത്തു്,
തുംഗഭദ്രയുെട കരേയാടുേചർന്നുള്ള േക്ഷത്രേകന്ദ്രി�
തപ്രേദശങ്ങളാണു് പുണ്യസ്ഥാനത്തുള്ളതു്. െത�
ക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന െകാട്ടാരമുൾ�
െപ്പെടയുള്ള പ്രേദശമാണു് േറായൽ െസന്റർ. ഇതി�
നു പിറകിൽ െതക്കു-കിഴക്കായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന
അതിവിസ്തൃത പ്രേദശമാണു് ‘നഗരേകന്ദ്രം’. കടക�
ളും ചന്തകളും വഴിവാണിഭക്കാരും അവരുെട വാ�
സസ്ഥലങ്ങളുമുൾെപ്പെട ഈ പ്രേദശത്തിനുമാത്രം
25 ചതുരശ്ര കിേലാമീറ്ററിേലെറ വിസ്തൃതിയുെണ്ടന്നു്
ഹമ്പി ഉദ്ഖനനത്തിൽ ദീർഘകാലം പെങ്കടുത്ത
കലാചരിത്രകാരൻ േജാർജ് മിെഷൽ അഭിപ്രായ�
െപ്പടുന്നു.3 ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള
ഈ പ്രേദശത്തു് പുരാവസ്തുഗേവഷകരുെട അന്തർ
േദശീയ സംഘം തുടർപഠനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നു.
ഇവയുെട ഫലങ്ങൾ പുറത്തുവന്നാൽ മാത്രേമ നഗ�
രത്തിെന്റ പൂർണ്ണരൂപം അറിയാൻ കഴിയു.

3. John M Fritz & George Michell, Hampi Vijayanagara,
Jaico Publishing House, Mumbai, pp. 58–60.

പുണ്യസ്ഥാനം (Sacred Centre)

േവട്ടദൃശ്യം, മഹാനവമി മണ്ഡപം.

1. േഹമകുണ്ഡ
േഹമകുണ്ഡകുന്നു്, വിരൂപാക്ഷേക്ഷത്രം, കൃഷ്ണേക്ഷ�
ത്രം, വിട്ഠലേക്ഷത്രം എന്നിവയുൾെപ്പടുന്ന േക്ഷ�
ത്രേമഖലയാണു് പുണ്യസ്ഥാനം. േഹമകുണ്ഡകുന്നു്
െചറിയ ശിവേക്ഷത്ര സമുച്ചയമാണു്. പഴയ െഡ�
ക്കാൻ ൈശലിയിലുള്ള പൂർവ്വ-വിജയനഗര നിർമ്മി�
തികളാണിവിെടയുള്ളതു്. പാറക്കുന്നിൻെചരുവിൽ
പടിപടിയായി ക്രമീകരിച്ച പിരമിഡിെന്റ ആകൃ�
തിയിലാണു് േഹമകുണ്ഡത്തിെല േക്ഷത്രങ്ങൾ.
ൈത്രലിംഗപ്രതിഷ്ഠയാണു് ഇവിടെത്ത പ്രേത്യകത.
െഡൽഹി സുൽത്താന്മാരുെട ആക്രമണങ്ങെള പ്ര�
തിേരാധിക്കുന്നതിന്നിടയിൽ െകാല്ലെപ്പട്ട (1320-
കളിൽ) നാടുവാഴി കമ്പിലെന്റ ഓർമ്മയ്ക്കു് അയാളുെട
മാതാപിതാക്കൾ സ്ഥാപിച്ചതാണു് ഈ ൈത്രലിം�
ഗേക്ഷത്രങ്ങെളന്നു് കരുതെപ്പടുന്നു. വിജയനഗരം
സ്ഥാപിച്ച സംഗമ രാജാക്കന്മാരുെട േക്ഷത്രങ്ങളും
ഇവിെടയുണ്ടു്. സമീപത്തു്, വിരൂപാക്ഷേക്ഷത്രവും
പഴയ ഹമ്പി മാർക്കറ്റും. വിദൂരതയിൽ, തുംഗഭദ്രയും
പാറക്കൽനിബിഡ കുന്നുകളും. േഹമകുണ്ഡത്തിൽ�
നിന്നുള്ള ഹമ്പിക്കാഴ്ച ഇവെയല്ലാം േചർെന്നാരുക്കു�
ന്ന വന്യ, നിഗൂഢ, ദൃശ്യവിശാലതയാണു്.

േവട്ടദൃശ്യങ്ങൾ, മഹാനവമി മണ്ഡപം (2).

2. വിരൂപാക്ഷ േക്ഷത്രം
േഹമകുണ്ഡത്തിൽ നിന്നാൽ വിരൂപാക്ഷേക്ഷത്ര�
ത്തിെന്റ കൂറ്റൻ േഗാപുരവും ദീർഘചതുരാകൃതിയിലു�
ള്ള ചുറ്റുമതിലും ശ്രീേകാവിലും ഒരു ആകാശദൃശ്യം
േപാെല കാണാം. കുന്നിറങ്ങി വരുേമ്പാൾ േഗാപു�
രത്തിെല ശില്പങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ െതളിഞ്ഞുവരുന്ന�
തു് മെറ്റാരു ദൃശ്യവിസ്മയം. ഒമ്പതു നിലകളും 52 മീ�
റ്റർ ഉയരവുമുള്ള േഗാപുരം ഒറ്റക്കാഴ്ചയിൽത്തെന്ന
11–12 നൂറ്റാണ്ടുകളിെല േചാളാേക്ഷത്രൈശലിയു�
െട അനുകരണമാെണന്നു േബാദ്ധ്യെപ്പടും. േചാളാ�
ൈശലിയുെട സ്വാധീനം ഹമ്പിയിൽ െപാതുെവ പ്ര�
കടമാണു്.

കുതിരയുെട വായ് തുറന്നു് പരിേശാധിക്കുന്ന
കച്ചവടക്കാരൻ, മഹാനവമി മണ്ഡപം.

കലാചരിത്രകാരന്മാർ ഇതിെന നവേചാളാൈശ�
ലിെയന്നു വിളിക്കുന്നു. ആരാധനമുടങ്ങാത്തതും വി�
ഗ്രഹം നഷ്ടെപ്പടാത്തതുമായ ഹമ്പിയിെല ഏക
േദവാലയമാണു് വിരൂപാക്ഷേക്ഷത്രം. ഇതും ഹമ്പി�
ചരിത്രത്തിെല ചർച്ചാവിഷയമാണു്. അതിേലയ്ക്കു്
പിന്നീടു് വരാം. 1510-ൽ കൃഷ്ണേദവരായർ നിർമ്മിച്ച
ഒരു േഗാപുരം കൂടി കടന്നുേവണം േക്ഷത്രത്തിനുള്ളി�
െലത്താൻ. നടുക്കു് വിരൂപാക്ഷെന്റ ശ്രീേകാവിൽ:
മുന്നിൽ അർദ്ധമണ്ഡപവും രംഗമണ്ഡപവും (മഹാ�
മണ്ഡപം). കൃഷ്ണേദവരായരുെട സ്ഥാനാേരാഹണ
സമയത്തു് (1510-ൽ) പണികഴിപ്പിച്ചതാണു് അതി�
വിസ്തൃതവും ശില്പസമൃദ്ധവുമായ ഒട്ടനവധി തൂണുക�
ളുമുള്ള മഹാമണ്ഡപം. അേത രാജാവു് പണികഴി�
പ്പിച്ച നൂറുകാൽമണ്ഡപവും വിജയനഗരത്തിെന്റ
പ്രതാപകാലെത്ത കാണിക്കുന്നു. മതപ്രഭാഷണ�
ങ്ങൾ, സംഗീത-നൃത്തപ്രകടനങ്ങൾ എന്നിവക്കാ യി
സജ്ജമാക്കിയ രംഗേവദിയും ഇതിനകത്തുണ്ടു്. സീ�
ലിങ്ങിെല ചതുരത്തിലും ചിത്രങ്ങളുണ്ടു്. ശിവനും
പമ്പയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹവും ത്രിപുരാന്തകെന്റ
പാനലുമാണു് ഇതിേലറ്റവും മികച്ചതു്.

വിരൂപാക്ഷ േക്ഷത്രേഗാപുരം.

ഹമ്പിയിെല പ്രധാന േക്ഷത്രങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ കേമ്പാ�
ളമുണ്ടു്. നാലു് ഒറ്റക്കൽ തൂണുകൾക്കു മുകളിൽ കരി�
ങ്കൽ പാളികൾെവച്ചു് മൂടിയ ചതുരാകൃതിയുലുള്ള െച�
റുമുറികളാണു് കേമ്പാളത്തിലുള്ളതു്. നിരനിരയായി
ഏതാെണ്ടാരു േനർേരഖയിൽ പരസ്പരബന്ധിത�
മായിട്ടാണു് ഈ മുറികൾ. േക്ഷത്രേഗാപുരങ്ങളുെട
ഇരുവശവും ഇത്തരം പീടികകൾ സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു.
ഇവെയല്ലാം ഏതാണ്ടു് തകർന്നുവീഴാറായ അവ�
സ്ഥയാണിേപ്പാഴുള്ളതു്. വിരൂപാക്ഷേക്ഷത്രത്തിെന്റ
ഇരുവശത്തുമായി സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന ഹമ്പി മാർക്കറ്റി�
നു് മുക്കാൽ കിേലാമീറ്റർ ൈദർഘ്യമുണ്ടു്. കൃഷ്ണേദവ�
രായർ നിർമ്മിച്ചതാണിതു്.

3. കൃഷ്ണേക്ഷത്രം
ഒറീസയിെല ഗജപതി രാജാക്കന്മാർെക്കതിെര
േനടിയ വിജയത്തിെന്റ ഓർമ്മക്കായി കൃഷ്ണേദവ�
രായർ 1515-ൽ നിർമ്മിച്ചതാണു് കൃഷ്ണ േക്ഷത്രത്തി�
െന്റ മുഖ്യ േഗാപുരം. യുദ്ധാനന്തരം ഒറീസയിെല
ഉദയഗിരിയിൽ നിന്നു െകാള്ളയടിച്ച ബാലകൃഷ്ണ�
െന്റ വിഗ്രഹം ഈ േക്ഷത്രത്തിലാണു് പ്രതിഷ്ഠിച്ചി�
രുന്നതു്. വിജയനഗരൈശലിയിൽ നിർമ്മിച്ച മു�
ഖ്യേഗാപുരത്തിെന്റ മുകൾ ഭാഗം തകർന്നിരിക്കു�
ന്നു. േഗാപുരത്തിെല െവങ്കലശില്പങ്ങളിേലേറയും
പരിചപിടിച്ച ൈസനികരും ആനയും കുതിരക�
ളുമാണു്. ഒരുപേക്ഷ, ഒറീസ ആക്രമണത്തിെന്റ
ദൃശ്യാവിഷ്കാരമായിരിക്കാമിതു്. ഒപ്പം രാജാധികാ�
രപ്രദർശനവും. ശ്രീേകാവിലും അർദ്ധമണ്ഡപവും
മഹാമണ്ഡപവും അടങ്ങുന്നതാണു് േക്ഷത്രത്തിെന്റ
ഉൾവശം. അർദ്ധമണ്ഡപത്തിെന്റ ഒരു തൂണിൽ
ദശാവതാരശില്പമുണ്ടു്. ഇവിേടയും കേമ്പാളമുണ്ടു്,
വിരൂപാക്ഷനിേലതുേപാെല.

4. വിട്ഠല േക്ഷത്രം
ഹമ്പിയിെല ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മിതികളിെലാ�
ന്നാണു് വിട്ഠല (വിഷ്ണു) േക്ഷത്രം. ഹമ്പി മാർക്ക�
റ്റിൽ നിന്നും തുംഗഭദ്രെയാരുക്കുന്ന ദൃശ്യചാതുരി
അനുഭവിച്ചുെകാണ്ടു് ഏതാണ്ടു് ഒരു കിേലാമീറ്റർ
നടന്നാൽ വിട്ഠല േക്ഷത്രസമുച്ചയത്തിെലത്താം.
ഈ േക്ഷത്രനിർമ്മാണം നടക്കുന്നതു് പല ഘട്ട�
ങ്ങളായിട്ടാണു്. േദവരായൻ രണ്ടാമെന്റ (1422–
46)കാലത്താണു് േക്ഷത്രനിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച�
െതന്നും അല്ലാ വീരനാരായണെന്റ കാലത്താെണ�
ന്നും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടു്. ദീർഘചതുരാകൃ�
തിയിൽ, അതിവിസ്തൃതമായ മതിൽെക്കട്ടിനുള്ളിൽ
കിഴേക്കാട്ടഭിമുഖമായിട്ടാണു് മൂന്നു േഗാപുരങ്ങളുള്ള
ഈ േക്ഷത്രം സ്ഥിതി െചയ്യുന്നതു്. േക്ഷത്രത്തിെന്റ
കിഴക്കും വടക്കുമുള്ള േഗാപുരങ്ങൾ കൃഷ്ണേദവരായ�
രുെട രണ്ടു പത്നിമാർ പണികഴിപ്പിച്ചതാണു്. ശ്രീ�
േകാവിലിെല വിഗ്രഹം നഷ്ടെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വാതി�
ലുകളും മച്ചും തീെവപ്പിൽ കത്തിനശിച്ചു. ആക്രമണ�
ത്തിേന്റയും െകാള്ളിെവപ്പിേന്റയും പ്രത്യക്ഷ െത�
ളിവുകൾ ഇവിെടയുണ്ടു്. അതിെന്റ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
പിന്നീടു്.

മഹാമണ്ഡപം, വിട്ഠലേക്ഷത്രം.

ശ്രീേകാവിലിനടുത്തുള്ള മറ്റു നിർമ്മിതികളാണു് മഹാ�
മണ്ഡപം, അർദ്ധമണ്ഡപം, കല്ല്യാണമണ്ഡപം,
ഉത്സവമണ്ഡപം എന്നിവ. വിരൂപാക്ഷ േക്ഷത്രത്തി�
േലതിേനാടു സമാനമായ ഈ മഹാമണ്ഡപവും കൃ�
ഷ്ണേദവരായർ നിർമ്മിച്ചതാണു്, 1516-ൽ. അതിശ�
യകരമായ ഒരു ദൃശ്യാനുഭവമാണു് ഇതിെന്റ അധി�
ഷ്ഠാനത്തിെല ശില്പസമൃദ്ധി. മതപരവും മേതതരവും
ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ ശില്പവിന്യാസം. മേത�
തര ശില്പങ്ങളാണിവയിേലേറയും. മേതതരശില്പങ്ങ�
ളിൽ ൈസനികരും കച്ചവടക്കാരും വിേദശികളും
കൗതുകകരമാം വിധത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കെപ്പടു�
ന്നു. അധികവും റിലീഫ് പാനലുകളാണു്. ആനയും
കുതിരയുമടങ്ങിയ റിലീഫ് പാനലുകൾ അധിഷ്ഠാന�
ത്തിൽ ഒട്ടനവധിയുണ്ടു്. കുതിരയുെട കടിഞ്ഞാൺ
പിടിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ പാശ്ചാത്യ ൈശലിയിൽ
െതാപ്പിയും കുപ്പായവുമണിഞ്ഞ യൂേറാപ്യന്മാെര
(േപാർച്ചുഗീസുകാർ) കാണാം. അറബി കച്ചവട�
ക്കാരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടു്. കുതിരയുെട വായതുറന്നു
പരിേശാധിക്കുന്ന ഒരാളും റിലീഫ് പാനലിലുണ്ടു്.
കച്ചവടക്കാർ കുതിരയുെട പ്രായം പരിേശാധിക്കു�
ന്നതാവാമിതു്. ആനകൾ തുമ്പിൈക്ക പരസ്പരം
േകാർത്തിരിക്കുന്നതും രണ്ടാനകൾ േചർന്നു് ഒരാെള
ചവിട്ടിെക്കാല്ലുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങൾ തികഞ്ഞ സ്വാ�
ഭാവികതേയാെട കല്ലിൽ െകാത്തിയിട്ടുണ്ടു്. ദശാ�
വതാരവും ഹംസങ്ങളും നൃത്തരംഗങ്ങളുമുൾെപ്പെട
ശില്പങ്ങളില്ലാത്ത ഒരിടവും അധിഷ്ഠാനത്തിലില്ല. ശി�
ല്പാലംകൃതമായ 64 ഒറ്റക്കൽ തൂണുകളും ഈ മണ്ഡ�
പത്തിെന്റ പ്രേത്യകതയാണു്. നാെലണ്ണത്തിൽ വ്യാ�
ളികളും മറ്റുള്ളവയിൽ നരസിംഹം, നർത്തകിമാർ
തുടങ്ങിയ ശില്പങ്ങളും െകാത്തിയിരിക്കുന്നു. മഹാമ�
ണ്ഡപം േപാെല മേനാഹരവും ശില്പാലംകൃതവുമാ�
ണു് മറ്റു മണ്ഡപങ്ങളും.

വിട്ഠല, പില്ലർ.

വിട്ഠല േക്ഷത്രസമുച്ചയത്തിെല ഏറ്റവും മേനാഹര�
മായ നിർമ്മിതിയാണു് ഗരുഡരഥം. ഇതിെന്റ ചക്ര�
ങ്ങൾ, പല വിവരണങ്ങളിലുമുള്ള േപാെല, ഏക�
ശിലാനിർമ്മിതിയല്ല. കൃത്യമായ അളവിൽ, വ്യാ�
സത്തിൽ, മുറിെച്ചടുത്ത പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ അതീവ
സൂക്ഷ്മതേയാെട േയാജിപ്പിച്ചാണു് ചക്രങ്ങൾ നിർ�
മ്മിച്ചിരിയ്ക്കുന്നതു്. സൂക്ഷമമായ അലങ്കാരപ്പണികൾ
തീർത്തു് ഏപ്പുകെള ശ്രദ്ധയിൽനിന്നു മറച്ചിരിക്കുന്നു.
ഉരുളാൻ തയ്യാെറടുക്കുന്നതുേപാേലയാണു് രഥത്തി�
െന്റ സേചതനമായ നില്പു്. മരംെകാണ്ടു നിർമ്മിച്ച
േക്ഷത്രരഥങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നതുേപാെല അതി�
സങ്കീർണ്ണ െകാത്തുപണികൾ ഈ കരിങ്കൽ രഥ�
ത്തിലുമുണ്ടു്. െകാണാർക്കിെല സൂര്യേക്ഷത്രെത്ത
മാതൃകയാക്കിെക്കാണ്ടാണു് ഈ രഥം നിർമ്മിച്ചി�
ട്ടുള്ളെതന്നു് അഭിപ്രായമുണ്ടു്. കൃഷ്ണേദവരായരുെട
ഒറീസ ആക്രമണത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ
അഭിപ്രായം പ്രസക്തമാണു്. രഥാകൃതിയിലുള്ള
ഈ ഗരുഡൻ േകാവിലിനു് ഇഷ്ടികെകാണ്ടുെക�
ട്ടിയ മുകൾ ഭാഗമുണ്ടായിരുന്നുെവന്നു് അലക്സാണ്ടർ
ഗ്രീൻേലാ എടുത്ത േഫാെട്ടാ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്.
പെത്താമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ അന്ത്യത്തിലാണു്
ഈ ഭാഗം െപാളിച്ചുമാറ്റിയതു്. ദൃഢവും തരിമുഴുപ്പു�
ള്ളതുമായ കരിങ്കല്ലിൽ െഡക്കാനി കലാകാരന്മാ�
രുെട ശില്പൈവഭവം പ്രകടമാക്കുന്ന െകാത്തുപണി�
കൾ ഹമ്പിയിലുടനീളം ദൃശ്യമാണു്. പുണ്യസ്ഥാന�
െത്ത പ്രധാന േക്ഷത്രങ്ങെള മാത്രമാണു് ഇവിെട
പരാമർശിച്ചതു്. തുംഗഭദ്രയുെട കരയിൽത്തെന്നയു�
ള്ള അച്യുതരായേക്ഷത്രവും േറായൽ െസന്ററിെല
ഹസാർരാമ േക്ഷത്രവും തുല്ല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള നിർ�
മ്മിതികളാണു്.

മഹാമണ്ഡപം പില്ലർ, വിട്ഠല.

വിജയനഗരത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹ്യ വ്യവഹാര�
ങ്ങളിൽ ഈ േക്ഷത്രങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്കു് എന്തായി�
രിക്കാം? ഇവ േകവലം ആരാധനയ്ക്കുേവണ്ടി മാത്രം
നിലെകാണ്ടവയാകാനിടയില്ല. ആരാധന അവയു�
െട പ്രത്യക്ഷ ലക്ഷ്യം മാത്രമാണേല്ലാ. കച്ചവടക്കാ�
രും വിേദശികളുമുൾെപ്പെട ഒരു വലിയ ജനസഞ്ച�
യം ഹമ്പിയിലുണ്ടായിരുന്നുെവന്നു് സഞ്ചാരികളുെട
വിവരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്. അതിനാൽ രാ�
ജാധികാര പ്രദർശനപരതയുെട ബിംബങ്ങൾ കൂ�
ടിയാകാം ഈ േക്ഷത്രങ്ങൾ. അധീശാധികാരത്തി�
െന്റ മകുേടാദാഹരണമായി കലാചരിത്രകാരന്മാർ
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന േചാളൈശലിയിലുള്ള േഗാപുര�
ങ്ങൾ ഹമ്പിയിലും ആവർത്തിക്കെപ്പടുന്നതു് ഇക്കാ�
രണത്താലാകാം. പുതുതായി ഹമ്പിയിൽ അധികാ�
രേമറ്റ രാജവംശത്തിെന്റ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിപ്പിയ്ക്കു�
ന്നതിന്നും അവരുെട വാഴ്ച സാധൂകരിക്കുന്നതിന്നും
ഈ േക്ഷത്രങ്ങൾ സഹായകമായി. വിരൂപാക്ഷൻ
വിജയനഗര രാജാക്കന്മാരുെട കുലൈദവമായി
മാറുന്നതു് ഈ കാരണത്താലാണു്. േക്ഷത്രങ്ങൾ,
കല്പിതവും അല്ലാത്തതും, പുത്തൻ അധികാര േകന്ദ്ര�
ങ്ങെള സാധൂകരിക്കുന്നതിൽ എത്രേമൽ നിർണ്ണായ�
കപങ്കു് വഹിക്കുന്നുെവന്നു് സമകാലീന ഇന്ത്യയിെല
രാമേക്ഷത്ര നിർമ്മാണം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടേല്ലാ.

ഗരുഡൻ േകാവിൽ, വിട്ഠല.

േറായൽ െസന്റർ
ഹമ്പിയുെട െതക്കുപടിഞ്ഞാെറ ഭാഗത്താണു് േറാ�
യൽ െസന്റർ. രാജെകാട്ടാരവും െപാതുമന്ദിരങ്ങ�
ളുമടക്കം മുപ്പതിൽപരം നിർമ്മിതികളാണവിെടയു�
ള്ളതു്. ഇതിനുപുറെമ, അറുപേതാളം േക്ഷത്രങ്ങളും.
അധികാരചിഹ്നങ്ങൾ കമനീയമായി വിന്യസിച്ചിട്ടു�
ള്ള ഹസാർരാമ േക്ഷത്രമാണിതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാ�
നം. കൂടാെത, മഹാനവമി മണ്ഡപം, ആനേക്കാട്ട,
സുരക്ഷാനിരീക്ഷണേഗാപുരം മുതലായ രാജാധി�
കാരത്തിെന്റ / ഭരണകൂടത്തിെന്റ ചിഹ്നവിന്യാസങ്ങ�
ളാണു് േറായൽ െസന്ററിലുള്ളതു്. പുണ്യസ്ഥാനത്തി�
േലയും േറായൽ െസന്ററിേലയും നിർമ്മിതികൾക്കു്
പ്രകടമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടു്. കരിങ്കല്ലും ഇഷ്ടിക�
യും േപാലുള്ള ദൃഢസാമഗ്രികളാണു് പുണ്യസ്ഥാന
നിർമ്മിതികൾക്കു് ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളതു്. േക്ഷത്ര�
ങ്ങൾമാത്രമല്ല മാർക്കറ്റും തലക്കുമുകളിലൂെടയുള്ള
നീർച്ചാലുകളും (aqueduct) ഇപ്രകാരമാണു് നിർമ്മി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. എന്നാൽ േറായൽ െസന്ററിൽ േക്ഷ�
ത്രങ്ങളും േലാട്ടസ് മഹലും ആനെക്കാട്ടിലും േപാ�
െലയുള്ള അപൂർവനിർമ്മിതികെളാഴിച്ചാൽ ബാക്കി�
െയല്ലാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു് ജീർണ്ണിക്കാനിടയുള്ള
സാമഗ്രികളുപേയാഗിച്ചാണു്. രാജെകാട്ടാരത്തിനു്
േപാലും മരംെകാണ്ടുള്ള ചുമരും േമൽക്കൂരയുമാണു�
ണ്ടായിരുന്നതു്. ഇവിടം സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള സഞ്ചാരി�
കൾ ഇതു് സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്.4 െകാടുംചൂടിെന
പ്രതിേരാധിക്കാനാണു് മരച്ചുമരുകളും മരേമൽക്കൂര�
യും ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുള്ളതു്.

4. തലസ്ഥാനനഗരിയുെട േനർക്കാഴ്ചാവിവരണങ്ങളിൽ
ഏറ്റവും പ്രധാനം 1443-ൽ ഹമ്പി സന്ദർശിച്ച അബ്ദുൽ
റസാക്കിെന്റയും 1501-ൽ ഹമ്പി സന്ദർശിച്ച ദ്വാർെട്ട
ബാർേബാസയുേടയും 1520–22-ൽ ഹമ്പിലുണ്ടായിരു�
ന്ന െഡാമിൻെഗാ െപയ്സിെന്റയും 1542-ൽ ഹമ്പിസ�
ന്ദർശിച്ച െഫറാെനാ നൂനസിെന്റതുമാണു്. െപയ്സും
നൂനസും േപാർച്ചുഗീസ് കുതിരക്കച്ചവടക്കാരനായിരു�
ന്നു. െപയ്സിെന്റയും നൂനസിെന്റയും വിവരണങ്ങളിൽ
രാജെകാട്ടാരവും േക്ഷത്രങ്ങളും മഹാനവമി ആേഘാഷ�
ങ്ങളും മാർക്കറ്റും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കെപ്പടുന്നുണ്ടു്.

ഹസാർരാമ േക്ഷത്രം
ശ്രീരാമെന്റ ആയിരം പ്രതിനിധാനങ്ങൾ ഉള്ളതിനാ�
ലാണു് ഈ േക്ഷത്രത്തിനു് ഹസാർരാമ (ആയിരം
രാമ) എന്നു േപർ വന്നതു്. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടി�
െന്റ ആരംഭത്തിൽ േദവരായൻ ഒന്നാമൻ പണി�
കഴിപ്പിച്ചതാണു് ഈ േക്ഷത്രം. വിജയനഗരത്തി�
െല രാജകീയ േക്ഷത്രമാണിതു്. (രാജാക്കന്മാരുെട
കുടുംബേക്ഷത്രം, Royal temple). േക്ഷത്ര േഗാപുര�
ത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്കൃതലിഖിതത്തിൽ പമ്പാേദവി
േദവരായൻ ഒന്നാമെന സംരക്ഷിച്ചുവരുന്നതായി
പറയുന്നുണ്ടു്. ഹമ്പിയിൽ നിലനിന്നുവന്ന പമ്പാ�
േദവി പാരമ്പര്യത്തിെന്റ സ്വാധീനം ഇതു വ്യക്തമാ�
ക്കുന്നു. ‘രാമായണ’ത്തിനു ഹമ്പിയിലുണ്ടായിരുന്ന
പുരാവൃത്തപരമായ പ്രാധാന്യത്തിെന്റ േചേതാഹാ�
രമായ ദൃശ്യാവിഷ്കാരമാണു് ഹസാർരാമയിെല ശി�
ല്പങ്ങൾ. വിഗ്രഹം നഷ്ടെപ്പട്ട ഈ േക്ഷത്രത്തിലി�
േപ്പാൾ ആരാധനയില്ല.

രാമായണ കഥ, രഥം, ഹസാർരാമ േക്ഷത്രം.

ശില്പസമൃദ്ധിയും ൈവവിദ്ധ്യവുമാണു് ഹസാർരാമ�
െയ ഹമ്പിയിെല ഇതര േക്ഷത്രങ്ങളിൽനിന്നു വ്യ�
തിരിക്തമാക്കുന്നതു്. േക്ഷത്രച്ചുമരുകളിലും തൂണുക�
ളിലും ചുറ്റുമതിലിനിരുവശവും സർവ്വത്ര ശില്പങ്ങൾ.
പ്രതലത്തിൽ നിന്നുന്തിനിൽക്കുന്ന റിലീഫ് ശില്പ�
ങ്ങളാണധികവും. ചുറ്റുമതിലിെന്റ ഉൾവശത്തു് ‘രാ�
മായണ’കഥയുെട പാനലുകൾ കല്ലിൽ െകാത്തി�
യിരിക്കുന്നു, മരത്തിെലന്നേപാെല, സ്വാഭാവികമാ�
യി. േക്ഷത്രച്ചുമരിൽ ‘രാമായണ’ത്തിൽ നിന്നുള്ള
108 ദൃശ്യങ്ങൾ െകാത്തിയിട്ടുണ്ടു്. വാത്മീകി രാജാവി�
േനാടു് കഥപറയുന്നതു മുതൽ അേയാദ്ധ്യയിൽ രാമ�
െന്റ കിരീടധാരണം വേരയുള്ള വിവിധ രംഗങ്ങൾ.
രാവണനും സീതയും പുഷ്പകവിമാനവും ഹനുമാൻ
കടൽകടക്കുന്നതുെമല്ലാം ചുമരുകളിൽ സന്ദർശക�
െര കാത്തിരിക്കുന്നു. രാമൻ ഹനുമാനു് േമാതിരം
നൽകുന്നതും സീത തെന്റ മുടിയിൽ ചൂടിയ രത്ന�
ങ്ങൾ ഹനുമാനു നൽകുന്നതുമായ ഒട്ടനവധി ‘രാ�
മായണ’ദൃശ്യങ്ങൾ മുഖമണ്ഡപത്തിലുണ്ടു്.

ചുറ്റുമതിലിെന്റ പുറത്തുള്ള ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങൾ അക�
ത്തുള്ളവയിൽനിന്നു് വ്യത്യസ്തമാണു്. അധികാരത്തി�
െന്റയും ആഢംബരത്തിെന്റയും ശക്തമായ പ്രദർ�
ശനമാണിവിെടയുള്ളതു്. വിജയനഗര ൈസനിക�
ശക്തിയുെട ഉജ്ജ്വല പ്രേഘാഷണം. അഞ്ചുനിര�
കളായിട്ടാണു് ശില്പങ്ങൾ ഉടനീളം ഒരുക്കിയിരിക്കു�
ന്നതു്. താഴത്തുനിന്നുള്ള ആദ്യനിരയിൽ ആനകളും
രണ്ടാമേത്തതിൽ കുതിരകളും മൂന്നാമേത്തതിൽ
കാലാൾപ്പടയും നാലും അഞ്ചും നിരകളിൽ നൃത്ത�
മാടുകയും വിേനാദങ്ങളിേലർെപ്പടുകയും െചയ്യുന്ന
സ്ത്രീകളുമാണു് വിന്യസിക്കെപ്പട്ടിട്ടുള്ളതു്. ചലനാത്മ�
കതയാണു് െമാത്തം ശില്പങ്ങളുേടയും മർമ്മം. ഒരു
േഘാഷയാത്രയിൽ മുേന്നാട്ടുനീങ്ങുന്ന വിധത്തിലുള്ള
ശരീരഭാഷയാണു് ആനകൾക്കും കുതിരകൾക്കുമു�
ള്ളതു്. കുതിരകൾെക്കാപ്പം അവയുെട പരിചാരക�
രും, എല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടു്, രാജാവും ദൃശ്യങ്ങ�
ളിലുണ്ടു്.

ആനകളുെട സൗഹൃദം, വിട്ഠല.

ഹസാർരാമ േക്ഷത്രത്തിെന്റ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം
ശില്പങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല േറായൽ െസന്ററിെന്റ മദ്ധ്യ�
ത്തിലുള്ള അതിെന്റ സ്ഥാനത്തിലും പ്രകടമാണു്.
ഹമ്പിയിേലക്കുള്ള പ്രധാന േറാഡുകെളല്ലാം ഇതി�
നടുത്താണു് സന്ധിക്കുന്നതു്. െകാട്ടാരങ്ങളും മറ്റു
അധികാരസ്ഥാനങ്ങളും ഇവിെടത്തെന്ന. ഇന്ത്യൻ
കലയിൽ രാജാധികാരബിംബവിധാനത്തിെന്റ
ഏറ്റവും പകിേട്ടറിയ ഉദാഹരണമായി ഈ േക്ഷ�
ത്രമതിലിെല റിലീഫ് പാനലുകൾ നിലെകാള്ളു�
ന്നു. ഹസാർരാമേക്ഷത്രെത്ത േറായൽ െസന്റ�
റിൽ ഉൾെപ്പടുത്തിയതതിെന്റ യുക്തി ഇേതാെട
വ്യക്തമായേല്ലാ.
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മഹാനവമി മണ്ഡപം
േറായൽ െസന്ററിെല ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ നിർ�
മ്മിതിയാണു് മഹാനവമി മണ്ഡപം (ഡിബ്ബ). പതി�
െനാന്നായിരം ചതുരശ്രയടി പ്രതലവിസ്തീർണ്ണമുള്ള
ഈ മണ്ഡപത്തിെന്റ ഉയരം നാല്പതു് അടിയാണു്.
മൂന്നു തട്ടുകളായിട്ടാണു് ഈ മണ്ഡപം നിർമ്മിച്ചിട്ടു�
ള്ളതു്. ആദ്യെത്ത രണ്ടു തട്ടുകൾ വലിയ കരിങ്കൽ
േബ്ലാക്കുകൾ െകാണ്ടു് പടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടി�
െന്റയും മുൻഭാഗത്തു് അത്യാകർഷകമായ റിലീഫ്
പാനലുകൾ. മണ്ഡപത്തിെന്റ കിഴക്കുഭാഗത്തുള്ള
ഇരട്ടേഗാവണി കയറിയാൽ മൂന്നമെത്ത തട്ടിൻമുക�
ളിെലത്താം. അവിെടനിന്നാൽ െകാട്ടാരസമുച്ചയ�
ത്തിെന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം. മണ്ഡപത്തിെന്റ
മുകൾത്തട്ടിൽ നാലുഭാഗത്തുമുള്ള ദീർഘചതുരദ്വാര�
ങ്ങൾ േമൽക്കൂരയുേടതാെണന്നു് കരുതെപ്പടുന്നു.

ഹസാർരാമ പില്ലർ.

രാജധാനിയിെല മഹാനവമി ആേഘാഷങ്ങൾ
ഇവിെടെവച്ചാണു് നടത്തിയിരുന്നതു്. ചക്രവർത്തി�
യുെട സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ പത്തുദിവസം നീളുന്ന ദസ്റ
ആേഘാഷങ്ങൾ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിെന്റ
ആഢംബരപൂർണ്ണമായ അധികാരപ്രകടനവും സാ�
സ്കാരിക പ്രദർശനവുമാണു്. രാജാവു് തെന്റ കീഴിലു�
ള്ള സാമന്തന്മാേരയും ൈസനികത്തലവന്മാേരയും
േദശവാഴികേളയും രാജധാനിയിേലക്കു ക്ഷണിച്ചു
വരുത്തി അവരുെട മുന്നിൽെവച്ചു് പരസ്യമായി ദുർ�
ഗ്ഗാരാധന നടത്തുന്നതു് ഈ അവസരത്തിലാണു്.
രാജ്യം ഭരിക്കുന്നതിനും ശത്രുക്കെള കീഴടക്കുന്ന�
തിനുമുള്ള വീര്യവും ശക്തിയും രാജാവിനിേതാെട
സിദ്ധിക്കുന്നുെവന്നാണു് ഇതിെന്റ പിന്നിലുള്ള വി�
ശ്വാസം. ഈയവസരത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്തിൻ കീ�
ഴിലുള്ള എല്ലാ നാടുവാഴികളും കപ്പം െകാടുത്തും
ൈസനികേരയും മൃഗങ്ങേളയും വാഗ്ദാനം െചയ്തും
രാജാവിേനാടു് കൂറു് പ്രഖ്യാപിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഇതാ�
ണു് ഹമ്പിയിെല മഹാനവമിയാേഘാഷങ്ങളുെട
രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം. രാജകീയപ്രൗഢിയുെട വി�
ളംബരം കൂടിയാണു് നവരാത്രിയാേഘാഷങ്ങൾ.
വർണ്ണച്ചമയങ്ങളണിഞ്ഞ ഗജവീരന്മാരും കുതിരക�
ളും സർവ്വാഭരണവിഭൂഷിതകളായി കന്യകമാരും
വാദ്യക്കാരും അഭ്യാസികളുെമല്ലാമടങ്ങുന്ന േഘാഷ�
യാത്ര രാജധാനിയിൽ സന്നിഹിതരായ വിേദശി�
കെള ആകർഷിക്കുന്നതിന്നും വിജയനഗരത്തിെന്റ
സമ്പത്തും അധികാരവും പ്രൗഢിയും അവെരക്കൂ�
ടി േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്തുന്നതിനു് ഉേദ്ദശിച്ചുള്ളതുമാണു്.
സമകാലിക േലാകത്തിെല എറ്റവും നിറപ്പകിട്ടാർ�
ന്ന േഘാഷയാത്രെക്കാടുവിൽ കരിമരുന്നു പ്രേയാ�
ഗവും വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയുമുണ്ടായിരുന്നതായി
േപർഷ്യ, ഇറ്റലി, േപാർച്ചുഗൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ
നിെന്നത്തിയ സന്ദർശകർ സക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു.

കൃഷ്ണേദവരായരുെട കാലത്തു് വിജയനഗരം സന്ദർ�
ശിച്ച േപാർച്ചുഗീസ് കുതിരവ്യാപാരി െഡാമിൻെഗാ
െപയ്സ് നൽകുന്ന 1512-െല മഹാനവമി ആേഘാ�
ഷങ്ങളുെട േനർക്കാഴ്ചാവിവരണം ഇപ്രകാരം സംഗ്ര�
ഹിക്കാം:5

5. Frits & Michell, Hampi Vijayanagara, pp. 132–37.

മുഖ്യ ഉത്സവസമയത്തു് രാജാവു് തലസ്ഥാനനഗരി�
യായ ബിശനഗരത്തിൽ (വിജയനഗരം) എത്തുന്നു.
അവിെട സേമ്മളിക്കുകെയന്നതു് അന്നെത്ത ആചാ�
രമാണു്. ഉത്സവത്തിനും വിരുന്നിനും രാജ്യെത്ത
പ്രമുഖ നർത്തകികെള ഇവിേടക്കു് വിളിച്ചു വരുത്തു�
ന്നു: അതുേപാെല സാമന്തന്മാരും പടത്തലവന്മാ�
രും പ്രഭുക്കന്മാരും അവരുെട പരിവാരങ്ങളും. 1512
െസപ്തംബർ ഇരുപതിനാണു് ഒമ്പതു ദിവസെത്ത
ഉത്സവം ആരംഭിക്കുന്നതു്, രാജെകാട്ടാരത്തിൽ…
അടുത്തുള്ള തുറസിൽ വലിയ ഒറ്റനില മന്ദിരമുണ്ടു്
(ഇേപ്പാഴെത്ത മഹാനവമിമണ്ഡപം). ഈ മന്ദിര�
െത്ത ‘വിജയനഗരം’ എന്നു വിളിക്കുന്നു. വലതുഭാ�
ഗത്തു് പച്ചയും ചുവപ്പും െവൽെവറ്റിൽ െപാതിഞ്ഞ
ഉയർന്ന മരത്തട്ടുകളുണ്ടു്. വളെര ഉയരത്തിൽ, കുെറ
ദൂരത്തുനിന്നും കാണാവുന്നവ. െമാത്തം പതിെനാ�
െന്നണ്ണം. ഉത്സവസമയത്തുമാത്രം ഉപേയാഗിക്കു�
ന്നവ. മുഖ്യകവാടത്തിനഭിമുഖമായി, രണ്ടു വൃത്തങ്ങ�
ളിൽ, പവിഴ, വജ്ര, സ്വർണ്ണാഭരണത്തിളക്കത്തിൽ
കമനീയമായണിെഞ്ഞാരുങ്ങിയ നർത്തകിമാർ.

രഥം, ഹസാർരാമ േക്ഷത്രം.

മണ്ഡപത്തിൽ രാജാവിനായി തുണിെകാണ്ടു് േവർ�
തിരിച്ച, അടഞ്ഞ കവാടേത്താടുകൂടിയ മുറി. അതിൽ
േദവബിംബത്തിനുള്ള ഒരു പീഠവും. മണ്ഡപമദ്ധ്യ�
ത്തിൽ ഉയർന്ന പ്രസംഗേവദി. െതാട്ടടുത്തു് സ്വർണ്ണ�
സിംഹാലംകൃതമായ സിംഹാസനം. പട്ടുെകാണ്ടു
മൂടിയിരിക്കുന്നു. പട്ടുതുണിയുെട ഏപ്പുകൾ സ്വർണ്ണ�
പാളികൾെകാണ്ടു് മറച്ചിരിക്കുന്നു. സർവ്വത്ര സ്വർണ്ണ�
രത്നാലംകൃതം. രാജാവു് സിംഹാസനത്തിൽ ഉപ�
വിഷ്ടനാവുന്നേതാെട ഉത്സവമാരംഭിക്കുകയായി…
പ്രേത്യകം അലങ്കരിച്ച േദവബിംബത്തിൽ ബ്രാഹ്മ�
ണർ പൂജയും മേന്ത്രാച്ചാരണവും നടത്തുന്നു. മണ്ഡ�
പത്തിനു പുറത്തു് രാജാവിെന്റ അനുചരന്മാരും, വി�
ശ്വസ്ഥരും. െതാട്ടടുത്ത ചതുരത്തിൽ നർത്തകികൾ
നൃത്തം െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്യാപ്റ്റന്മാരും പൗ�
രമുഖ്യന്മാരും ഇതു കണ്ടുംെകാണ്ടാണു് വരുന്നതു്.

പ്ലാറ്റ്േഫാമിനടുത്തു് േവഷഭൂഷകേളാെട പതിെനാ�
ന്നു് കുതിരകൾ. രാജാവു് കുതിരകളുെട അടുേത്തക്കു്
േപാകുന്നു. രാജാവിെന അനുഗമിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മ�
ണൻ പനിനീർപ്പൂക്കൾ കുതിരകൾെക്കറിഞ്ഞു െകാ�
ടുക്കുന്നു. തുടർന്നു് കൂടയിൽസൂക്ഷിച്ച സുഗന്ധദ്രവ്യ�
ങ്ങൾ കുതിരകൾക്കു േനെര എറിയുന്നതായി ഭാവി�
ക്കുന്നു. അവക്കു് പരിമളം പൂശിയതായിട്ടാണു് സങ്ക�
ല്പം. അതിനു േശഷം ആനകളുെട അടുെത്തത്തി
ഇതു് ആവർത്തിക്കുന്നു… തുടർന്നു്, ബിംബം സൂക്ഷി�
ച്ചിട്ടുള്ള മുറിയിൽ രാജാവു് വിണ്ടും പ്രേവശിക്കുന്നു.
ഉടെന മുറിക്കുമുന്നിെല തിരശീല ഉയരുന്നു…

രാജാവു് 21 േപാത്തുകേളയും 150 ആടുകേളയും
കശാപ്പുെചയ്തു് േദവനു് ബലിയർപ്പിക്കുന്നതു് േനരിട്ടു
വീക്ഷിക്കുന്നു. തുടർന്നു് അടുത്ത മന്ദിരത്തിൽ നില�
യുറപ്പിച്ച ബ്രാഹ്മണർ രാജാവിെന പനിനീർപ്പുക്കൾ
െകാണ്ടു് പുഷ്പവൃഷ്ടിനടത്തുന്നു… മെറ്റാരു മുറിയിൽ
മാണിക്യക്കല്ലും രത്നങ്ങളും മറ്റുവിലപിടിപ്പുള്ള കല്ലു�
കളും േചർത്തുള്ള െചറിയ അഗ്നികുണ്ഡം. തുടർന്നു്
കുതിരകെള നിർത്തിയ സ്ഥലേത്തക്കു് മടങ്ങുന്ന
രാജാവു് അവിെട നിൽക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റന്മാരുേടയും
പ്രഭുക്കന്മാരുേടയും അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു. താ�
ല്പര്യമുള്ളവർ രാജാവിനു് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നു.
രാജാവു് െകാട്ടാരത്തിേലക്കു് മടങ്ങുന്നു. ഇതാണു്
എല്ലാ ദിവസവും രാവിെല നടക്കുന്നതു്…

അപരാഹ്നത്തിൽ മൂന്നു മണിക്കു് എല്ലാവരും േവദി�
ക്കരികിേലെയ്ക്കത്തുന്നു… മുൻനിശ്ചയിച്ച ക്രമീകരണ�
ങ്ങൾ സജ്ജമായാൽ രാജാവു് േവദിയിെലത്തി സിം�
ഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നു. തെന്റ കൂട്ടത്തിൽെപ്പട്ട മൂ�
േന്നാ നാേലാ േപെര രാജാവു് േവദിയിേലക്കു് ക്ഷ�
ണിക്കുന്നു. ഇവർ സാമന്തന്മാേരാ രാജ്ഞിപിതാക്ക�
ന്മാേരാ ആയിരിക്കും… രാജാവിരിക്കുന്നതു് ചിത്രത്തു�
ന്നേലാടുകൂടിയ ശുഭ്രവസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞാണു്. സ്വർണ്ണ�
പ്പിടിയുള്ള തൂവൽ വീശറിെകാണ്ടു് പുേരാഹിതന്മാർ
േദവബിംബം വീശിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒപ്പമുള്ള രാ�
ജാവിേനയും അവർ വീശുന്നുണ്ടു്.

രാമയണദൃശ്യം, ഹസാർരാമ േക്ഷത്രം.

പ്രഭുക്കന്മാരും ൈസനികരും അവരുെട സ്ഥാന�
ങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നർത്തകിമാരുെട
നൃത്തം ആരംഭിക്കുന്നു. സ്വർണ്ണേക്കാളറും ഒട്ടനവധി
രത്നങ്ങളും മുത്തുകളും മാണിക്യക്കല്ലും തുന്നിേച്ചർ�
ത്ത ഉടയാട, കയ്യിൽ കങ്കണം, കാലിൽ ചിലങ്ക.
ആർക്കാണു് അവർ ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആഢംബരവസ്തു�
ക്കെള കൃത്യമായി വിവരിക്കാനാവുക?… നൃത്തം
കഴിഞ്ഞാൽ ഗുസ്തിക്കാരുെട വരവായി. കടുത്ത
ഇടികൾെക്കാടുവിൽ െപാട്ടിയ പല്ലുകളും ചളുങ്ങിയ
മുഖവുമായി ഗുസ്തിക്കാർ. ഇവർക്കു് അവരുെട ക്യാ�
പ്റ്റന്മാരും വിധികർത്താക്കളുമുണ്ടു്. കാണികൾ
ശ്വാസമടക്കി ഉേദ്വഗഭരിതമായ ഗുസ്തി കാണുന്നു.
പകൽ മുഴുവനിതു തുടരുന്നു… ഒട്ടനവധി തീെവട്ടി�
കൾ പ്രഭാപൂരിതമാക്കുന്ന രാത്രിയിൽ ഏെറ നീ�
ണ്ടുേപാകുന്ന നാടകങ്ങളും െചപ്പിടിവിദ്യകളും. വി�
േനാദങ്ങൾെക്കാടുവിൽ കരിമരുന്നു പ്രേയാഗം.
അതിനുേശഷം വിജയികളായ ക്യാപ്റ്റന്മാരുെട
േതരുകൾ നിരനിരയായി ഉത്സവസ്ഥലേത്തക്കു്
പ്രേവശിക്കുന്നു. അവയ്ക്കു പുറെക കഴുത്തിലും ശിര�
സ്സിലും പൂചൂടിയ കുതിരകൾ. ഏറ്റവും മുന്നിൽ രാജാ�
വിെന്റ ഔേദ്യാഗിക കുടകളുമായി മെറ്റാരു കുതിര.
രണ്ടു പ്രാവശ്യം അരങ്ങിെന വലംെവച്ചതിനുേശഷം
അതിെന്റ മദ്ധ്യത്തിൽ അേഞ്ചാ ആേറാ വരികളായി
അവ അണിനിരക്കുന്നു. രാജാവിെന്റ കുതിര ഏറ്റവും
മുന്നിൽ. എല്ലാ കുതിരകളും രാജാവിനഭിമുഖമായി
നിൽക്കുന്നു. രാജാവും മറ്റുരണ്ടു േപരും, ഒരു പാത്ര�
ത്തിൽ േചാറും േതങ്ങയും പൂക്കളുമായി മുഖ്യബ്രാഹ്മ�
ണനും, േചർന്നു് കുതിരകെള വലംെവക്കുന്നു… ഇതി�
നു േശഷം, ഇരുപത്തെഞ്ചാ മുപ്പെതാ കാവൽക്കാർ
കയ്യിൽ ചൂരലുമായി സ്വന്തം ചുമലിൽ പ്രഹരേമല്പിച്ചു്
മുേന്നറുന്നു. അവർക്കു പിന്നാെല അേനകം ഷണ്ഡ�
ന്മാർ. െതാട്ടുപിന്നിൽ വാദ്യേഘാഷങ്ങളുമായി ഇരു�
പത്തേഞ്ചാളം സ്ത്രീകൾ. എല്ലാവരും വിലേയറിയ
പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞവർ. ഇവരുെട െതാപ്പികളിൽ
പവിഴനിർമ്മിതമായ വലിയ പൂക്കൾ. കഴുത്തിലണി�
ഞ്ഞ ആഭരണങ്ങളിൽ ൈവരക്കല്ലും, സ്വർണ്ണവും
മരതകവും. പലനൂലുകളുള്ള മുത്തുമാലകൾ. ഒേരാ
സ്ത്രീയുേടയും ചമയാഭരണങ്ങളുെട മൂല്ല്യം കൃത്യമായി
നിർണ്ണയിക്കാൻ ആർക്കാണു കഴിയുക? അണി�
ഞ്ഞ ൈകവളകളുേടയും ആഭരണങ്ങളുേടയും ഭാരം
നിമിത്തം അവർ നീങ്ങുന്നതു് കൂെടയുള്ള സ്ത്രീകളുെട
ൈകസഹായത്താലാണു്.

ഈ സ്ത്രീകൾ പിൻവാങ്ങുന്നേതാെട, കുതിരകളും
അവയ്ക്കു പുറെക ആനകളും സലാം പറഞ്ഞു് മടങ്ങു�
ന്നു. പിന്നാെല രാജവും െകാട്ടാരത്തിേലക്കു് മട�
ങ്ങുന്നു. േദവബിംബവുേമന്തി ബ്രാഹ്മണർ േക്ഷത്ര�
ത്തിേലക്കും. രാജാവു് ഈ ഒമ്പതു് ദിവസവും ഉപവ�
സിക്കുന്നു. രാത്രിഭക്ഷണം മാത്രം, അതും ഏതാണ്ടു്
അർദ്ധരാത്രിേയാെട.

ഇപ്രകാരമാണു് 9 ദിവസെത്ത ആേഘാഷങ്ങൾ
നടക്കുന്നതു്. ഈ ഉത്സവദിനങ്ങൾ കഴിയുേമ്പാൾ
രാജാവു് തെന്റ കീഴിലുള്ള ൈസനിക വിഭാഗങ്ങളു�
െട അവേലാകനം നടത്തുന്നു. അവേലാകനം ഇപ്ര�
കാരം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജാവിെന്റ ഉത്തരവ�
നുസരിച്ചു് സിൽക്കു് കൂടാരം മുൻനിശ്ചയിട്ടുള്ള സ്ഥ�
ലേത്തക്കു് മാറ്റുന്നു. ആരുെട ബഹുമാനാർത്തമാ�
േണാ ഈ ഉത്സവം ആ േദവെന്റ ബിംബവും കൂടാര�
ത്തിൽ െവക്കുന്നു. കൂടാരം മുതൽ െകാട്ടാരം വെര
ൈസനികർ അവരുെട റാങ്കനുസരിച്ചു് അണിനിര�
ക്കുന്നു. മുന്നിൽ കാലാൾപ്പടയാളികൾ, െതാട്ടുപി�
ന്നിൽ കുതിരപ്പുറേത്തറിയ ൈസനികർ, അതിെന്റ
പിന്നിൽ ആനകൾ. ചമയാലംകൃതമാണു് കുതിര�
കൾ. കുതിരപ്പുറത്തുള്ളവർ പട്ടുെകാണ്ടുള്ള േമലാട
ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. െഹൽെമറ്റ് േപാെലയുള്ള െതാപ്പി,
അരയിൽ വാളും കയ്യിൽ കുന്തവും. ആനകൾക്കും
ചമയങ്ങളുണ്ടു്. ആനപ്പുറത്തു് മൂേന്നാ നാേലാേപർ
പരിചയും കുന്തവുമായി നിൽക്കുന്നു… ൈസനികെര
നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി പുറെപ്പടുന്ന രാജാവിനു മു�
ന്നിൽ ചമയങ്ങേളാടു കൂടിയ ആനകൾ; പിന്നിൽ
ചമയാലംകൃതമായ 21 കുതിരകൾ. രാജവിേനാടു്
േചർന്നു് െചമ്പുെകാേണ്ടാ െവള്ളിെകാെണ്ടാ നിർ�
മ്മിച്ച ഒരു െപട്ടി. ഓേരാ വശത്തും 8 േപർ വീതം
േചർന്നു് ചുമന്നുെകാണ്ടു േപാകുന്നു. അതിലാണു് േദ�
വബിംബമുള്ളതു്. പരിവാരസേമതം രാജാവു് ൈസ�
നികെര േനാക്കിെക്കാണ്ടു് കടന്നുേപാകുന്നു. നഗര�
െത്ത പ്രകമ്പനംെകാള്ളിക്കുമാറു് ൈസനികരുെട
ആേക്രാശവും ആയുധങ്ങളുെട ഒച്ചയും. ഒപ്പം അമി�
ട്ടുകളുെട ശബ്ദം… ൈസനികനിരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞു്
രാജാവു് െകാട്ടാരത്തിേലക്കു മടങ്ങുന്നേതാെട ഉത്സ�
വത്തിെന്റ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അവസാനിക്കുന്നു.

മഹാനവമി മണ്ഡപത്തിെന്റ പുറം മതിൽ.

ൈസനിക പരിേശാധനയിൽ നടക്കുന്ന മെറ്റാരു
ചടങ്ങിെനക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം അച്യുതരായയുെട
കാലത്തു് ഹമ്പി സന്ദർശിച്ച േപാർച്ചുഗീസ് കുതി�
രക്കച്ചവടക്കാരൻ െഫറെനാ നൂനസ് (1535–37)
നൽകുന്നതിങ്ങെന:6

6. Robert Sewell, A Forgotten Empire (Viajayanagar),
reprint, Asian Educational Services, 2000, pp. 299–
302, 369–71.

സായുധേസനെയ പരിേശാധിച്ചേശഷം രാജാവു്
(കുതിരപ്പുറത്തുനിന്നു് ) താെഴയിറങ്ങുന്നു. തുടർന്നു്
വിെല്ലടുത്തു് മൂന്നു് അസ്ത്രങ്ങൾ െതാടുക്കുന്നു. അവ
യത്ഥാക്രമം യദാൽക്കാെവാ (ബിജാപ്പൂർ സുൽ�
ത്താൻ), െകാതാമുെലാെകാ (െഗാൽക്കുണ്ടയിെല
രാജാവു് ) േപാർച്ചുഗീസുകാർ എന്നിവർക്കു േവണ്ടി.
ശരം സഞ്ചരിച്ച ദിശയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി യുദ്ധ�
ത്തിേലർെപ്പടുന്നതു് അന്നെത്ത ആചാരമായിരുന്നു.

അധികാരത്തിെന്റയും ആഢംബരത്തിെന്റയും ധാ�
രാളിത്തം മഹാനവമി മണ്ഡപത്തിെല റിലീഫ് പാ�
നലുകളിലും പ്രകടമാണു്. രാജകീയ ബിംബങ്ങളാ�
ണു് ശില്പങ്ങളിലധികവും. കാലിേന്മൽ കാലുകയറ്റി�
െവച്ചാണു് രാജാവിെന്റ ഇരിപ്പു്. അതിഥികെള സ്വീ�
കരിക്കുന്നതും ഗുസ്തിമത്സരങ്ങൾ കാണുന്നതും മാനി�
െന േവട്ടയാട്ടുന്നതും പുലിെയകുത്തിവീഴ്ത്തുന്നതും മറ്റു�
മായി രാജാവു് േകന്ദ്രസ്ഥാനത്തുള്ള നിരവധി ദൃശ്യ�
ങ്ങൾ മഹാനവമിമണ്ഡപത്തിെന്റ പുറംചുമരിലുണ്ടു്.
നിരന്നുനിൽക്കുന്ന ആനകളും കുതിയ്ക്കാെനാരുങ്ങുന്ന
കുതിരകളും അപൂർവ്വമായി ഒട്ടകങ്ങളുമടങ്ങുന്ന വിജ�
യനഗര ൈസനികശക്തിയുെട പ്രദർശനമാണിവി�
െടയുള്ളതു്. ഒട്ടനവധി േവട്ടദൃശ്യങ്ങളും നൃത്തദൃശ്യങ്ങ�
ളുമുള്ള പുറംചുമരിൽ, തുർക്കിയിൽനിന്നും മേദ്ധ്യഷ്യ�
യിൽനിന്നുമുള്ള കുതിരപ്പരിശീലകേരയും കാണാം.
രാജാവിെന്റ പരിചാരകഗണത്തിൽ ഈ വിേദശി�
കളുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുേവണം കരുതാൻ.

തുർക്കിയിൽനിന്നുള്ള കുതിര പരിശീലകർ, വിട്ഠല.

െകാട്ടാരസമുച്ചയം
മഹാനവമിമണ്ഡപത്തിെന്റ െതക്കുപടിഞ്ഞാറു�
ള്ള വിശാലസമതലത്തിലാണു് െകാട്ടാരസമുച്ച�
യെമന്നു വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന െകട്ടിടങ്ങളുെട
പുനർനിർമ്മിച്ച അസ്തിവാരമുള്ളതു്. മരത്തൂണുക�
ളും മരച്ചുമരുകളും ഓടുേമഞ്ഞ േമൽക്കൂരയുമാണു്
െകാട്ടാരത്തിനുണ്ടായിരുന്നെതന്നും തളിേക്കാട്ട
യുദ്ധത്തിനുേശഷം സുൽത്താന്മാരുെട ൈസന്യം
ഇതു തീെവച്ചുനശിപ്പിച്ചുെവന്നുമാണു് കരുതെപ്പടു�
ന്നതു്. അതിനാൽ, െകാട്ടാരത്തിെന്റ വിശദാംശ�
ങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. െകാട്ടരത്തിനു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന
കല്പടവുകേളാടുകൂടിയ കുളവും അപ്രത്യക്ഷമായി.
1980-ൽ ഏ.എസ്.ഐ. നടത്തിയ ഉത്ഖനനത്തി�
ലിതു് കെണ്ടത്തുകയും മണ്ണിനടിയിൽ പൂണ്ടുേപായ
അേത സാമഗ്രികളുപേയാഗിച്ചു് പുനർനിർമ്മിക്കു�
കയും െചയ്തു. തലക്കു മുകളിലൂെട കടന്നുേപാകുന്ന
കൽനിർമ്മിത കനാൽവഴിയാണു് തുംഗഭദ്രയിൽ�
നിന്നും ശുദ്ധജലം ഈ കുളത്തിെലത്തിച്ചിരുന്നതു്.
ഇതിേപ്പാഴും േകടുകൂടാെത നിൽപ്പുണ്ടു്. നഗരത്തിന�
കത്തു നിലനിന്നിരുന്ന മികച്ച ജലവിതരണ സമ്പ്ര�
ദായത്തിെന്റ െതളിവുകൂടിയാണിതു്.

ഹമ്പി സന്ദർശിച്ച വിേദശികൾ െകാട്ടാരെത്തക്കു�
റിച്ചുള്ള വിവരണം നൽകുന്നുണ്ടു്. േപർഷ്യൻ സ്ഥാ�
നപതി അബ്ദുൾ റസാഖ്, േപാർച്ചുഗീസ് സഞ്ചാരി
ദ്വർെട്ട ബർേബാസ, ഇറ്റാലിയൻ സഞ്ചാരി ലുെഡാ
വിെകാ ഡി വർേത്തമ, േപാർച്ചുഗീസ് കുതിരക്കച്ച�
വടക്കാരായ െഡാമിൻെഗാ െപയ്സ്, െഫറാെനാ
നൂനസ് എന്നിവരുെട വിവരണങ്ങളാണു് ഇവയിൽ
പ്രധാനം. ഹമ്പിവിസ്മയങ്ങെള അബ്ദുൾ റസാഖ് വി�
വരിക്കുന്നതു് അതിശേയാക്തിേയാേടയാെണങ്കിലും
േനർക്കാഴ്ചയുെട പ്രാധാന്യം അതിനുണ്ടു്. റസാഖി�
െന്റ വിവരണം ഇങ്ങെന സംഗ്രഹിക്കാം:

ഇതിനു സമാനമായ ഒരിടം േലാകെത്തവിെടെയ�
ങ്കിലുമുേണ്ടാെയന്നു് കണ്ണിെന്റ കൃഷ്ണമണി ഇതു വെര
കാണാത്തതും ദിഷ്ണയുെട കാതുകൾ ഇതുവെര അറി�
യാത്തതുമായ ഒന്നാണു്. ഏഴാമെത്ത േകാട്ടമതി�
ലിനുള്ളിലാണു് രാജെകാട്ടാരം സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്.
െകാട്ടാരത്തിനരികിലൂെട െചത്തിമിനുക്കിയ കല്പാ�
ളികൾെകാണ്ടു് നിർമ്മിച്ച േതാടുകളിലൂെട ജലെമാ�
ഴുകുന്നു. െകാട്ടാരത്തിനു പുറെമ ഔേദ്യാഗിക കാര്യ�
നിർവ്വഹണത്തിനു് മെറ്റാരു മന്ദിരവുമുണ്ടു്. െകാട്ടാര�
ത്തിെന്റ വലതു ഭാഗത്താണു് കമ്മട്ടം, അതിേനാടു്
േചർന്നു് ഖജനാവും. ഖജനാവിെന്റ അടിത്തട്ടിലുള്ള
അറയിൽ ഉരുക്കിയ സ്വർണ്ണം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
അതിനു പിന്നിൽ 300 വാര ൈദർഘ്യവും 20 വാര
വീതിയുമുള്ള കേമ്പാളം.7

7. R. H. Major Quoted in Fritz et al.

െഡാമിൻെഗാ െപയ്സ് രാജെകാട്ടാരത്തിെന്റ
അകത്തളങ്ങളിേലക്കു് പ്രേവശനം ലഭിച്ച വിേദ�
ശികളിെലാരാളാണു്. കൃഷ്ണേദവരായെര േനരിൽ
കാണാനും സംസാരിക്കാനും തനിക്കവസരം ലഭി�
ച്ചിരുന്നതായി െപയ്സ് അവകാശെപ്പടുന്നുണ്ടു്. െപ�
യ്സിെന്റ സുദീർഘവിവരണെത്ത ഇങ്ങെന സംഗ്ര�
ഹിക്കാം:

ബിശനഗരത്തിെല ഗവർണർ ഞങ്ങൾക്കു് െകാ�
ട്ടാരം കാണിച്ചുതന്നു. കവാടത്തിനു പുറത്തുനിന്നു്
സുരക്ഷാജീവനക്കാർ അകത്തു കടക്കുന്നവരുെട
എണ്ണം എടുക്കുന്നു. ഓേരാരുത്തെരെയണ്ണി അക�
ത്തു പ്രേവശിപ്പിക്കുന്നു. േതച്ചുമിനുക്കിയ മുറ്റം. ചുറ്റും
െവള്ളമതിൽ. ഈ മുറ്റത്തിെനാടുവിൽ ഇടതുഭാഗം
േചർന്നു്, മെറ്റാരു മുറ്റം. അതു് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നു.
അതിെന്റ എതിർവശത്തുള്ള വാതിൽ രാജമന്ദിര�
ത്തിേലക്കുള്ളതാണു്. ഈ വാതിൽ കടക്കുേമ്പാൾ
വലതുഭാഗത്തു് രാജാവിേന്റയും ഇടതു ഭാഗത്തു് രാ�
ജപിതാവിേന്റയും പൂർണ്ണ ഛായചിത്രങ്ങൾ… അക�
െത്തത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനു മുകളിൽ മെറ്റാന്നാ�
യി രണ്ടു പള്ളിയറകളുണ്ടു്. താേഴയുള്ളതു് നിലദമ�
നത്തിൽനിന്നു് രണ്ടു പടി താേഴയാണു്. സ്വർണ്ണം
പൂശിയിരിക്കുന്നു. അവിെടനിന്നും മുകളിേലക്കു് സ്വർ�
ണ്ണലയിനുകളിട്ടിരിക്കുന്നു. പുറത്തു് േഡാമിെന്റ ആകൃ�
തി. നാലു കാലുകളുള്ള ചൂരൽ നിർമ്മിത പൂമുഖം.
വിലകൂടിയ മുത്തുകളും രത്നങ്ങളും തൂണുകളിൽ പതി�
ച്ചിരിക്കുന്നു. പൂമുഖത്തിെന്റ സീലിങ്ങിൽ രണ്ടു സ്വർ�
ണ്ണപ്പതക്കങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിെന്റ
ആകൃതിയിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങൾ പരസ്പരം
േകാർത്തിട്ടിരിക്കുന്നു. പൂമുഖത്തിനുള്ളതു േപാെല
തെന്നയാണു് പള്ളിയറയിെല കട്ടിലിെന്റ കാലു�
കൾ. അവെയ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അഴികൾ സ്വർണ്ണം
െപാതിഞ്ഞവ. െമത്തയുെട നിറം കറുപ്പു്. ചുറ്റുമുള്ള
അഴികളിൽ ഒരു ചാൺ അകലത്തിൽ മുത്തുകൾ
പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിേന്മൽ രണ്ടു കുഷനുകൾ
െവച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ മന്ദിരത്തിൽ െകാത്തുപണി�
േയാടുകൂടിയ തൂണുകളുള്ള മെറ്റാരു മുറിയുണ്ടു്. ഇതു്
ആനെക്കാമ്പുെകാണ്ടു് െമാത്തം െപാതിഞ്ഞിരിക്കു�
ന്നു. പനിനീർപ്പൂക്കളും താമരപ്പൂക്കളും ആന െക്കാ�
മ്പിൽ തീർത്തിരിക്കുന്നു. ഇത്ര സമ്പന്നവും മേനാ�
ഹരവുമായ മെറ്റാന്നു് എവിേടയും കാണാനാവില്ല.
േപാർച്ചുഗീസുകാരും സാധാരണക്കാരുമുൾെപ്പടുന്ന�
വരുെട ജീവിതൈശലി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള െപയിന്റി�
ങ്ങ് ചുമരിൽ തീർത്തിരിക്കുന്നു. രാജാവിെന്റ പത്നി�
മാർക്കു് ജനജീവിതം കണ്ടുമനസ്സിലാക്കുന്നതിനാ�
ണിതു്. സ്വർണ്ണം െപാതിഞ്ഞ രണ്ടു സിംഹാസന�
ങ്ങൾ ഈ മന്ദിരത്തിലുണ്ടു്. െവള്ളിയിൽ നിർമ്മിച്ച
ഒരു കട്ടിൽ തിരശ്ശീലയിട്ടു് മൂടിയിരിക്കുന്നു. അതിന�
ടിയിൽ സൂര്യകാന്തക്കല്ലിെന്റ ഒരു ഫലകം കണ്ടു.
അതിനുെതാട്ടു് താഴിട്ടുപൂട്ടിയ ഒരു െചറിയ വാതിൽ.
അതിനുള്ളിൽ ഒരു മുൻ രാജാവിെന്റ ഖജനാവാ�
െണന്നു് കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവർ പറഞ്ഞു…8

8. Pius.

െകാട്ടാരസമുച്ചയെത്തക്കുറിച്ചുള്ള െഫറാെനാ നൂന�
സിെന്റ വിവരണത്തിൽ ജീവനക്കാെരക്കുറിച്ചു് പ്രതി�
പാദ്യമുണ്ടു്.

ൈസനിക ശക്തിപ്രകടനം, രഥം, ഹസാർരാമ
േക്ഷത്രം.

ശമ്പളം പറ്റുന്ന സ്ഥിരം ൈസനികർ 50,000. അതിൽ
6000 േപർ കുതിരപ്പടയാളികൾ. 20,000 േപർ പരി�
ചേയാടുകൂടിയ കുന്തേപ്പാരാളികൾ. ആനകെള പരി�
ചരിക്കുന്നവർ 3000. കുതിരപ്പരിചാരകർ 1600. കു�
തിരെയ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നവർ 3000. 2000 കരകൗ�
ശല ജീവനക്കാർ… രാജാവു് പ്രതിവർഷം ഓർമു�
സിൽ നിന്നു് 13,000 കുതിരകെള വാങ്ങുന്നു. അവ�
യിൽ നല്ല ഇനെത്ത െകാട്ടാരത്തിലും ബാക്കിയുള്ള�
വെയ ക്യാപ്റ്റന്മാർക്കും നൽകുന്നു. മുഖ്യകവാടത്തി�
നകത്തു് 4000 സ്ത്രീകൾ. അവെരല്ലാവരും െകാട്ടാര�
ത്തിെല അേന്തവാസികൾ. അവരിൽ ചിലർ നർ�
ത്തകികൾ, മറ്റുള്ളവർ രാജപത്നിമാെര േതാളിേലറ്റി
നടക്കുന്നവർ. സ്ത്രീകളിൽ ഗുസ്തിക്കാരും േജ്യാതിഷി�
കളും ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നവരുമുണ്ടു്. െകാട്ടാരത്തിന�
കത്തുള്ള ചിലവുകളുെട കണെക്കഴുതുന്നതു് മെറ്റാരു
സ്ത്രീയാണു്. പാട്ടുപാടുന്നതിനും വാേദ്യാപകരണ�
ങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനും െവേവ്വെറ സ്ത്രീകളുണ്ടു്. രാ�
ജവിനുള്ള പാചകക്കാരും വിരുന്നുസൽക്കാരം നട�
ത്തുന്നവരും സ്ത്രീകൾ. ഒരു ഷണ്ഡനാണു് അടുക്കള
കവാടത്തിെന്റ ചുമതല. അയാൾ ആേരയും അക�
ത്തുപ്രേവശിപ്പിക്കില്ല. ഭക്ഷണത്തിൽ ആെരങ്കിലും
വിഷം േചർക്കുന്നതു് തടയാനാണു് ഈ നടപടി.
െകാട്ടാരസുരക്ഷാചുമതലയുെട േമൽേനാട്ടത്തിനും
സ്ത്രീകളുണ്ടു്…9

9. Robert Sewell pp. 299–302.

‘െസനാന’ എൻേക്ലാഷറിെല നിർ�
മ്മിതികൾ
േറായൽ െസന്ററിെല അതിമേനാഹരമായ ചില
നിർമ്മിതികൾ ഉൾെപ്പടുന്ന പ്രേദശം െസനാന
എൻേക്ലാഷർ എന്നാണറിയെപ്പടുന്നതു്. അന്ത�
പ്പുരവാസികളുെട വിേനാദത്തിനും മറ്റുമായി പ്ര�
േത്യകം േവർതിരിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്നാണു് ‘െസ�
നാന’ എന്ന േപർഷ്യൻ പദം അർത്ഥമാക്കുന്നതു്.
ഏകേദശം ചതുരാങ്കണ രൂപത്തിലുള്ള ‘െസനാന’
ഉയർന്നതും അപൂർണ്ണെമന്നു േതാന്നിക്കുന്നതുമായ
മതിൽെക്കട്ടിനുള്ളിലാണു്. ആനെക്കാട്ടിലും ൈസ�
നികപേരഡിനുള്ള അതിവിശാല ൈമതാനവും നി�
രീക്ഷണേഗാപുരങ്ങളും ആയുധപ്പുരയും മറ്റുമാണു്
ഇവിെടയുള്ളതു്. അതിനാൽ ഇതിെന ‘െസനാന’
എൻേക്ലാഷർ എന്നു വിളിക്കുന്നതിെല ഔചിത്യ�
െത്ത േജാർജ് മിേഷലിെനേപ്പാേലയുള്ള കലാച�
രിത്രകാരന്മാർ േചാദ്യം െചയ്യുന്നുണ്ടു്. ൈസനിക
േമധാവിമാരുെട വാസസ്ഥലമാകാമിെതന്നാണു്
മിെഷൽ പറയുന്നതു്.10

10. Fritz & Michell, pp. 77–81.

േലാട്ടസ് മഹൽ
േറായൽെസന്ററിെല അത്യാകർഷകവും പൂർണ്ണ�
വുമായ സ്മാരകങ്ങളിെലാന്നായ േലാട്ടസ് മഹൽ
‘െസനാന’ക്കുള്ളിലാണു് സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. വിജ�
യനഗര-െഡക്കാനി (ബാഹ്മിനി) സുൽത്താെനറ്റ്
വാസ്തുവിദ്യാൈശലികളുെട സമ്മിശ്രവും അതിമേനാ�
ഹരവുമായ ആവിഷ്കാരമാണു് േലാട്ടസ് മഹൽ. ബ്രി�
ട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട ഭാവനാവിലാസമാണു്
േലാട്ടസ് മഹെലന്ന േപരിനു നിദാനം. ഭാവനെയ�
ന്തായാലും, 1799-െല ഹമ്പിഭൂപടം നൽകുന്ന സൂ�
ചനയനുസരിച്ചു് രാജാവിെന്റ ഉപേദശകസമിതി
സേമ്മളിച്ചിരുന്ന മന്ദിരമായിരുന്നു ഇതു്. േക്ഷത്രസ�
മാനമായ അധിഷ്ഠാനത്തിനു മുകളിൽ പിരമിഡിെന്റ
ആകൃതിയിലുള്ള ഒമ്പതു് േഗാപുരങ്ങളാണു് േലാട്ട�
സ് മഹലിനുള്ളതു്. ഇരട്ടച്ചുളിവുകേളാടു കൂടിയതും
മധ്യഭാഗം കൂർത്തതുമായ ആർച്ചുകൾ സമമായി വി�
ന്യസിച്ചിട്ടുള്ള, ഏതുവശത്തുനിന്നു േനാക്കിയാലും
ഒരുേപാെലയിരിക്കുന്ന, േലാട്ടസ് മഹൽ രാജാധി�
കാരത്തിെന്റ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ കാഴ്ചകളി�
െലാന്നാണു്. പ്രതിസമതേയാെട വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള
േഡാമുകളാണു് േമൽക്കൂരയുെട പ്രേത്യകത.

േലാട്ടസ് മഹൽ.

നിരീക്ഷണ േഗാപുരം, ആനെക്കാ�
ട്ടിൽ മുതലായവ
നിരീക്ഷണേഗാപുരങ്ങളിൽ, ‘െസനാന’യുെട െത�
ക്കുകിഴക്കു ഭാഗത്തു് സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന, ഒെരണ്ണം
മാത്രമാണു് നിലംെപാത്താെതയുള്ളതു്. േലാട്ടസ്
മഹലിെല സമ്മിശ്രൈശലി തേന്നയാണു് ഇവിേട�
യുമുള്ളതു്. േക്ഷത്രസമാനമായ േഗാപുരങ്ങളും സുൽ�
ത്താൻ ൈശലിയിലുള്ള കൂർത്ത ആർച്ചുകളുമാണു്
അഷ്ഠേകാണിലുള്ള ഈ നിർമ്മിതിക്കുള്ളതു്. ‘െസ�
നാന’യിെല മെറ്റാരു നിർമ്മിതി രാജ്ഞിമാരുെട
െകാട്ടാരമാണു്. ഇതിെന്റ 45.78 × 28.6 മീറ്റർ വിസ്തൃ�
തിയുള്ള അസ്തിവാരം മാത്രെമ നിലവിലുള്ളൂ. ൈസ�
നിക ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നതാകാമിതിെന്റ
േമൽക്കൂരയും ചുമരുകളും.

ആനെക്കാട്ടിൽ.

‘െസനാന’ എൻേക്ലാഷറിെന്റ പുറത്തു് അതിവിസ്തൃ�
തമായ ഒരു ൈമതാനം. ൈസനിക പേരഡിനും
പരിശീലനത്തിനും ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന ഈ ൈമതാ�
നിയിൽത്തെന്നയാണു് ഗംഭീരനിർമ്മിതികളിെലാ�
ന്നായ ആനെക്കാട്ടിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്നതു്. മദ്ധ്യഭാ�
ഗം കൂർത്ത േഗാഥിക്ക് ആർച്ചുകൾ കടന്നു േവണം
ഓേരാ ആനയറയിലും പ്രേവശിക്കാൻ. െമാത്തം
പതിെനാന്നു് അറകളാണു് െകാട്ടിലിലുള്ളതു്. ഒേരാ
അറയിലും രണ്ടാനകെള തളച്ചിടാം. മന്ദിരേമൽക്കൂ�
രയിൽ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള അറകളുെട സ്ഥാനത്തു് വ്യത്യ�
സ്ത ആകൃതിയിലുള്ള േഡാമുകൾ സമാകലത്തിൽ
കമനീയമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. പവിലിയൻ
േപാെല േതാന്നിപ്പിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടു വശങ്ങളുള്ള
ഒരു നിർമ്മിതിയും േമൽക്കൂരയുെട മദ്ധ്യത്തിലുണ്ടു്.
ഇതു് വാദ്യക്കാർക്കുള്ള പരിശീലനേകന്ദ്രമാകാനിട�
യുണ്ടു്. വിജയനഗരം സന്ദർശിച്ച അബ്ദുൾ റസാഖി�
െന്റ വിവരണത്തിൽ നിന്നാണു് ഇതു് ആനേകാട്ട�
യാെണന്നു് വ്യക്തമാകുന്നതു്.11 ഈ മന്ദിരത്തിനു്
േകടുപാടുകളില്ല.

11. Abdul Razzaq, quoted in R. H. Major, pp. 105–27.

േറായൽ െസന്ററിെല മറ്റുചില നിർമ്മിതികൾ കൂ�
ടി പരിേശാധിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഇവയിൽ, ‘ക്വീൻസ്
ബാത്ത് ’ എന്നു് െകാേളാണിയൽ കാലത്തു് വാഴ്ത്ത�
െപ്പട്ട, ചുമരുകളും േമൽക്കൂരയുമുള്ള ചത്വരക്കുളമാ�
ണു് പ്രധാനം. ഇതിെന്റ പുറംചുമർ അതീവ ലളിതം.
അകത്തുള്ള വരാന്തയിൽ െഡക്കാനിൈശലിയിൽ
ആർച്ച് ജനലുകളുള്ള പവിലിയനുകൾ. േമൽക്കൂര�
െയ താങ്ങിനിർത്തുന്ന ആർച്ചുകളിലും ചിത്രപ്പണി�
കളുണ്ടു്. ഇതിെന ‘ക്വീൻസ് ബാത്ത് ’ എന്നു വിളിച്ചി�
രുന്നതു് രാജ്ഞിമാർ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന നീന്തൽ�
ക്കുളെമന്ന ധാരണയിലാണു്. എന്നാൽ, െകാട്ടാ�
രത്തിൽനിന്നു് കുളത്തിേലക്കുള്ള ദൂരമാണു് ഈ
നിഗമനെത്ത ദുർബലമാക്കുന്നതു്. െകാട്ടാരം േസ�
വകരും അവരുെട സ്ത്രീകളും വിേനാദത്തിനുേവണ്ടി
ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നതായിരിക്കാം ഈ കുളെമന്നു്
േജാർജ് മിെഷൽ അഭിപ്രായെപ്പടുന്നുണ്ടു്.12 1426-
ൽ, േദവരായൻ രണ്ടാമൻ, ൈജന തീർത്ഥങ്കരൻ
പാർശ്വനാഥനു സമർപ്പിച്ച ബസതിയാണു് മെറ്റാ�
രു നിർമ്മിതി. ഇതു് പൂർണ്ണമായി തകർന്നിരിക്കുന്നു.
എങ്കിലും, വിജയനഗരത്തിെന്റ ൈജന ഭൂതകാലം
ഇതു് സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു.

12. Fritz & Michell, p. 91.

നഗരേകന്ദ്രം
സമകാലിക ഇന്ത്യയിെല ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാ�
യി വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന വിജയനഗരം-ഹമ്പിയുെട
മദ്ധ്യഭാഗത്തിനു മാത്രം 25 ചതുരശ്രകിേലാമീറ്റർ വി�
സ്തൃതിയുണ്ടായിരുന്നതായി പുതു ഗേവഷണങ്ങളിൽ
പ്രതിപാദ്യമുണ്ടു്.13 െകാട്ടാരസമുച്ചയവും അതിഥി�
മന്ദിരങ്ങളും ഔേദ്യാഗികമന്ദിരങ്ങളും േക്ഷത്രങ്ങളും
ഒട്ടനവധി മാർക്കറ്റുകളും വിവിധ രാജ്യക്കാരും വി�
ശ്വാസികളുമടങ്ങുന്ന ഒരു വൻജനസഞ്ചയമുണ്ടാ�
യിരുന്ന രാജധാനിയുെട സംരക്ഷണെത്തക്കുറി�
ച്ചുള്ള സൂചനകൾ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടു്.
ആപ്പിെന്റ ആകൃതിയിലുള്ള വലിയ കരിങ്കൽകട്ട�
കൾ അടുക്കിെവച്ചു് പിൻവശം മണ്ണും കൽച്ചീളുക�
ളും നിറച്ചാണു് േകാട്ടമതിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നതു്.
ഇതിെന്റ േശഷിപ്പുകൾ പല ഭാഗത്തുമുണ്ടു്. കല്ലുകളു�
െട നിരപ്പായ പ്രതലം േചർത്തുെവച്ചു് ഏപ്പുകളിൽ
കുമ്മായേമാ മറ്റു ബലെപ്പടുത്തുന്ന വസ്തുക്കേളാ ഒന്നു�
മിടാെതയാണു് മതിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േകാട്ടമതിലിനു് വലിയ ആർച്ചുകവാടങ്ങളുണ്ടായി�
രുന്നു. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹമ്പി സന്ദർശി�
ച്ച അബ്ദുൾ റസാഖ് വിജയനഗരത്തിെല ഏഴുനിര
േകാട്ടമതിലുകെളക്കുറിച്ചു് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്.14
ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നിരകൾക്കിടയിലുള്ള േകാട്ടമതി�
ലിനിടയിലാണു് കൃഷിഭൂമിയും േതാട്ടങ്ങളും സ്ഥിതി�
െചയ്തിരുന്നെതന്നു് റസാഖ് േരഖെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്.
പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിെല േപാർച്ചുഗീസ് സഞ്ചാരി
െഡാമിൻെഗാ െപയ്സും ഇതു് സക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു.
േകാട്ടമതിലുകളുെട രണ്ടും മൂന്നും നിരകൾ യഥാക്ര�
മം നഗരേകന്ദ്രത്തിനും േറായൽ െസന്ററിനും ചുറ്റുമാ�
യി സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. േറായൽ െസന്ററിലും പുണ്യ�
േകന്ദ്രത്തിലുമുള്ള പ്രധാന മന്ദിരങ്ങൾക്കും േക്ഷത്ര�
ങ്ങൾക്കുമിടയിൽ െവേവ്വെറ മതിൽെക്കട്ടുകളുണ്ടു്.

13. Fritz & Michell pp. 32–33.

14. Razzaq quoted in R.H. Major.

പ്രകൃതിെയാരുക്കിയ സുരക്ഷ പ്രേത്യകം കാേണണ്ട�
തുണ്ടു്. നഗരത്തിലൂെട ഒഴുകുന്ന തുംഗഭദ്രയും അതി�
ലുള്ള പാറക്കുന്നുകളും വടക്കുനിന്നുള്ള ആക്രമണ�
െത്ത പ്രതിേരാധിക്കുന്നതിനുള്ള കവചമായി നില�
െകാണ്ടു. ഹമ്പിയിൽ വ്യാപകമായി കാണെപ്പടുന്ന
പാറക്കുന്നുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചാണു് േകാട്ടമ�
തിലുകളധികവും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇതു് സ്വാഭാവി�
കമായും േകാട്ടനിർമ്മാണം എളുപ്പവും ചിലവു കുറ�
ഞ്ഞതുമാക്കി. േകാട്ടമതിൽനിരകൾക്കിടയിലുള്ള
കൃഷിഭൂമിയും േതാട്ടങ്ങളും എന്താണു് സൂചിപ്പിക്കുന്ന�
തു? എല്ലാ കൃഷിയിടങ്ങളും േകാട്ടെകട്ടി സംരക്ഷി�
ച്ചിരുന്നുെവന്നു് പറയുവാനും വയ്യ. അങ്ങെനവരു�
േമ്പാൾ, ഇെതാരു സംരക്ഷിത ഭക്ഷ്യേമഖലയായി�
രുന്നു എന്നുേവണം കരുതാൻ. വർഷങ്ങേളാളം നീ�
ളുന്ന ൈസനിക ഉപേരാധവും കൃഷിനശിപ്പിക്കലും
മുന്നിൽക്കണ്ടുെകാണ്ടുള്ള ഒരു കരുതൽ നടപടി.

യൂേറാപ്യൻ കുതിരക്കച്ചവടക്കാർ, വിട്ഠല.

ഹമ്പി ഒരു സാർവ്വജനീന നഗരമായിരുന്നു. രാജ�
ധാനിയിെല േക്ഷത്രങ്ങളിലും മേതതര മന്ദിരങ്ങ�
ളിലുമുള്ള ശില്പങ്ങൾ ഇതു് സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നു. വി�
ട്ഠല, ഹസാർരാമ േക്ഷത്രങ്ങളിലും മഹാനവമി
മണ്ഡപത്തിലുമുള്ള ശില്പങ്ങളിൽ നീണ്ട താടിേയാ�
ടും അറ്റംകൂർത്ത െതാപ്പിേയാടും കൂടിയ അറബി /
തുർക്കി കുതിരക്കച്ചവടക്കാേരയും കുടുക്കുകേളാടുകൂ�
ടിയ കുപ്പായവും പാശ്ചാത്യൈശലിയിലുള്ള െതാപ്പി�
യും ധരിച്ച യൂേറാപ്യന്മാേരയും ധാരാളമായി കാണു�
ന്നുണ്ടു്. രാജധാനിയിൽ ധാരാളം വിേദശികളുണ്ടാ�
യിരുന്നതായി ഹമ്പിയിെലത്തിയ സഞ്ചാരികളും
സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്.15 വ്യത്യസ്ത മതവിശ്വാസി�
കളും ഇവിെടയുണ്ടായിരുന്നു. അതുെകാണ്ടാണേല്ലാ
ഹിന്ദുേക്ഷത്രങ്ങൾക്കു പുറെമ മുസ്ലീം േദവാലയങ്ങ�
ളും ൈജനബസതികളും ഇവിെട നിലെകാണ്ടതു്.
തലസ്ഥാനനഗരിയിെല ജനസംഖ്യെയക്കുറിച്ചുള്ള
വിവരങ്ങെളാന്നും ലഭ്യമല്ല. എങ്കിലും, ഹമ്പിയിെല
തിരേക്കറിയ േറാഡുകളും മാർക്കറ്റും വിേദശസന്ദർ�
ശകർ സാക്ഷ്യെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്. സമകാലീന ഇന്ത്യ�
യിെല ഏറ്റവും ജനത്തിരേക്കറിയ നഗരം; േലാക�
ത്തിെല ഏറ്റവും സുസജ്ജമായ നഗരം: ഇതാണു്
വിേദശികൾക്കനുഭവെപ്പട്ട ഹമ്പിെപ്പരുമ. െഡാ�
മിൻെഗാ െപയ്സിെന്റ വിരണം ഇങ്ങെന സംഗ്ര�
ഹിക്കാം:

15. Robert Sewell.

നഗരവ്യാപ്തിെയക്കുറിച്ചു് ഞാനിേപ്പാൾ എഴുതുന്നി�
ല്ല. കാരണം, ഒരിടത്തുനിന്നു േനാക്കിയാലും അതു്
പൂർണ്ണമായി കാണാനാകില്ല. എങ്കിലും, ഞാെനാ�
രു കുന്നിൻ മുകളിൽ കയറി. നഗരത്തിെന്റ സിംഹ�
ഭാഗവും അവിെടനിെന്നനിക്കു കാണാനായി. േറാ�
മിേനാളം വലുപ്പമുള്ള നഗരമാണു് ഞാനവിെടനി�
ന്നു കണ്ടതു്. കാഴ്ചയ്ക്കതിമേനാഹരം. മരങ്ങൾ നിറ�
ഞ്ഞ നിരവധി ചാലുകൾ, വീടുകളിൽ നിറെയ േതാ�
ട്ടങ്ങൾ. അവിേടക്കു് െവള്ളെമത്തിക്കുന്ന ഓടകൾ.
ചിലയിടങ്ങളിൽ ജലാശയങ്ങൾ… േലാകത്തിെല
ഏറ്റവും സുസജ്ജമായ നഗരമാണിതു്. അരി, േഗാത�
മ്പു്, മറ്റു ധാന്യങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ േചാളം, ഒരു നിശ്ചിത
അളവിൽ ബാർലിയും പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും, മുതിരയും.
ഇന്ത്യയിൽ വളരുകയും ഇന്ത്യക്കാർ ഭക്ഷിക്കുകയും
െചയ്യുന്ന മറ്റു ധാന്യങ്ങൾ. ഇവയുെട വലിയ േശഖ�
രം മാർക്കറ്റിലുണ്ടു്. ഇവെക്കല്ലാം തുച്ഛമായ വില.
െതരുവുകളും മാർക്കറ്റുകളും നിറെയ അസംഖ്യം കാ�
ളകൾ. അവ കാരണം നടക്കാൻതെന്ന പ്രയാസം.
ഈ രാജ്യത്തു് ധാരാളം വളർത്തുപക്ഷികൾ ഉണ്ടു്,
അത്ര തെന്ന തിത്തിരിപ്പക്ഷികളും. കാടപ്പക്ഷികൾ,
മുയലുകൾ, കാട്ടുേകാഴികൾ: ഇവെകാണ്ടു് മാർക്കറ്റ്
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാ പക്ഷികേളയും വളർത്തുമൃ�
ഗങ്ങേളയും ഇവിെട വിൽക്കുന്നു. എണ്ണെമടുക്കാൻ
കഴിയാത്ത, അസംഖ്യം ആടുകെള അവർ പ്രതിദി�
നം കശാപ്പുെചയ്യുന്നു. അജമാംസം വിൽക്കുന്നവർ
ഓേരാ െതരുവിലുമുണ്ടു്…16

16. Quoted in Fritz and Michell.

പുത്തൻ പച്ചക്കറികളടക്കം എല്ലാ ഭഷ്യവസ്തുക്ക�
ളും തലസ്ഥാനത്തു് സുലഭമായിരുന്നു. വജ്രം, മര�
തകം, മുത്തു്, സ്വർണ്ണം എന്നിവയ്ക്കു് േലാകപ്രസിദ്ധി�
യാർജ്ജിച്ച സ്ഥലമാണു് ഹമ്പി. ഇവിെട നടത്തിയ
ഉത്ഖനനങ്ങളിൽ അവെയാന്നും കെണ്ടത്താനാ�
യില്ല എന്നതു് ഒരു വിേരാധാഭാസമായി േതാന്നാം.
എങ്കിലും, കേമ്പാളത്തിെല ഇത്തരം വിലപിടിപ്പു�
ള്ള വസ്തുക്കളുെട ധാരാളിത്തം വിേദശികെള കു�
റെച്ചാന്നുമല്ല വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇന്ത്യൻ നിർ�
മ്മിത തുണിത്തരങ്ങൾക്കു പുറെമ തുർക്കി, േപർ�
ഷ്യ, ൈചന എന്നിവിടങ്ങളിൽന്നിന്നു് ഇറക്കുമതി
െചയ്ത െവൽെവറ്റും കേമ്പാളത്തിൽ സുലഭമായി�
രുന്നു. രാജധാനിയിലുണ്ടായിരുന്ന അളവറ്റ സമ്പ�
ത്തിെന്റ െതളിവാണിതു്. ഈ സമ്പത്താണു് വിജ�
യനഗരത്തിെല വാസ്തുശില്പാവിഷ്കാരങ്ങളിലും മഹാ�
നവമി ആേഘാഷങ്ങളിലും മറ്റു ആർഭാടങ്ങളിലും
പ്രതിഫലിക്കുന്നതു്.

(തുടരും…)



 ടി.ആർ. േവണുേഗാപാലൻ
തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിെല െപരിേഞ്ചരി സ്വ�
േദശി. തൃശ്ശൂർ േകരളവർമ്മ േകാേള�
ജിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിൽ ബിരുദവും
െപ്രാഫ.എം.ജി.എസ്സ്. അദ്ധ്യക്ഷനാ�

യിരുന്ന േകാഴിേക്കാടു് സർവ്വകലാശാല ചരിത്രവിഭാ�
ഗത്തിൽ നിന്നു ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും. 1975 മുതൽ
ചരിത്രാദ്ധ്യാപകൻ, െപ്രാഫസർ, പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നി�
നിലകളിൽ വിവിധ സർക്കാർ കലാലയങ്ങളിൽ പ്രവർ�
ത്തിച്ചു. 2007-ൽ പട്ടാമ്പി ഗവെണ്മന്റ് സംസ്കൃത േകാേള�
ജിൽ നിന്നു് പ്രിൻസിപ്പലായി വിരമിച്ചു.

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ

1. േദശചരിത്രം
2. സമ്പത്തും അധികാരവും

Edited works

1. History and Theory

2. State and Society in Pre-modern South India
(edited jointly with R. Champakalakshmi and
Kesavan Veluthat)

കൂടാെത സമാഹരിക്കാത്ത കുറച്ചു േലഖനങ്ങളും.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ 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 പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

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

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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