Изложбата “Майка Ганга” съдържа 48 уникални фотографии, представящи
различни духовни средища, туристически забележителности и населени места по
течението на река Ганг.
ГАНГА САГАР
Ганга Сагар, щат Западен Бенгал, е мястото, където реката Ганг се влива в
Бенгалския залив. Тук тя е широка приблизително 24 км.
На това място се намира храмът, в който се почита Капиладева и Ганга Мата
(Богинята Ганга). Казва се, че Капила Муни медитира на тук за спасението на
всички обусловени души.
Празникът Макара Санкранти, провеждан в средата на януари, се чества с
голям тридневен фестивал, по време на който стотици хиляди поклонници от цяла
Индия се събират в Ганга Сагар, за да се изкъпят и получат освобождение от
цикъла на прераждане.
За да стигнете до Ганга Сагара, по време на фестивала, ще Ви се наложи да
пътувате със стотина души в една лодка, предназначена за двадесет пътника, след
това с автобус, рикша и накрая да изминете прилично разстояние пеша.
АМБИКА КАЛНА
Амбика Кална се намира в щата Западен Бенгал. До града се стига с влак
или автомобил. Най-близката голяма железопътна гара е Хаура, на около 81 км., от
където няколко местни влака спират в Кална. На границата с Надия, Кална е много
близо до светите места Навадвипа и Маяпур. Регионът на Амбика Кална, е
селскостопански и много плодороден. Там се намира и храмът Шри Гауранга
Мандир, в който се пазят личните вещи на Шри Чайтания.
Друга забележителност е храмът Сиддхешвари, посветен на Деби Амбика,
на чието име е кръстен и Амбика кална.
Сред най-големите атракции е Нава Кайлаш - 108 храма на Шива, построени
през 1809 г., които са разположени в две концентрични окръжности. Вътрешните са
74 - имат бели мраморни и черни каменни шивалинги, а външните 34 са само бели.
Всички шивалинги едновременно могат да бъдат видени от центъра на комплекса.
Друга забележителност е и храмът Кришна Чандра Мандир, по чиито стени
са запазени сцени от древни текстове, изработени от теракота.
БХАГАЛПУР
Градът Бхагалпур има голямо историческо значение. Той е разположен на
южния бряг на реката Ганг, на около 410 км. на северозапад от столицата Калкута.
За него китайските пътешественици Хиуен Цанг и Фа Хиен казват, че е бил един от
най-големите търговски центрове през VII век със своето голямо пристанище.

По време на археологически разкопки в региона са открити множество
монети от Близкия и Далечен Изток.
Бхагалпур е лесно достъпен с кола и влак. Градът е известен в цял свят с
коприната си и производството на манго. Тук копринената индустрия е с
многовековна традиция, а жителите се занимават с това поколение след поколение.
В града има Институт по коприната, Селскостопански колеж, Университет,
медицински и хомеопатични центрове.
Икономиката на Бхагалпур зависи основно от селското стопанство и малкия
бизнес.
ГАЯ
Гая, щат Бихар, е относително голям град, с около 300,000 жители, намиращ
се между Варанаси и Калкута. 200-300 хиляди поклонника посещават града
ежегодно, предлагайки пинда (погребални сладкиши) и извършват церемонията
шраддха за своите покойни предци.
Великият епос Махабхарата, Падма, Нарадя, Вараха, Гаруда, Курма и Ваю
Пурана описват величието на Гая.
Главният храм в града е Вишнупада. Там поклонниците почитат отпечатъка
от крака на Бог Вишну и извършват шраддха за освобождение на прародителите си.
На това място Бог Рамачандра и съпругата Му Сита Деви извършили тази
церемония за бащата на Рама.
Историята на града може да се прочете в Гая Пурана.
БОДГАЯ
Бодгая, град с около 23,000 жители, е мястото, където принц Гаутама
постигнал просветление, медитирайки под свещеното дърво Ашватта (или Бодхи).
Така, той станал известен като Бог Буддха. Бодгая е едно от най-светите места за
будистите от цял свят, които са построили своите храмове в Бодгая. Далай Лама
често посещава града, а тибетските поклонници прекарват зимата там.
Бодгая се намира на около 13 км. от Гая и 450 км. на запад от Калкута.
ПАТНА
Патна, столицата на щата Бихар, е с население от 1,200,000 жители.
Музеят в Патна е една от забележителностите на града, притежаващ
колекция от каменни и метални скулптури.
ВАРАНАСИ
Варанаси, щат Уттар Прадеш, е с население от 1,000,000 жители. За него се
казва, че е най-старият град в света. За Варанаси, писателят Марк Твен пише, че е

по-стар от историята, традициите и легендите, и изглежда два пъти по-стар от
всички тях взети заедно. Предполага се, че в града има около 2000 храма.
Варанаси, наричан още Бенарес или Каши, се намира по средата между
Делхи и Калкута, съответно на 710 и 680 км. разстояние от тях. Първото име на
града е Каши - град на светлините. Каши се споменава като най-славният град на
Шива в Махабхарата, Рамаяна, Шримад Бхагаватам и Пураните, които датират от
преди повече от 5000 г.
Мюсюлманите го наричат Бенарес, а след Независимостта, старото име на
града - Варанаси - е възстановено отново.
Много възрастни хора идват тук, за да приключат земният си път и да бъдат
кремирани на някой от гхатите по течението на свещената река Ганг.
Според вярванията, всеки, който умре във Варанаси ще постигне мокша освобождение.
Много светци и мъдреци са посещавали Варанаси - Шри Чайтаня, Бог
Буддха, Шанкара Ачаря и Шри Рамануджа.
Градът е бил многократно разграбван от мюсюлманските нашественици още
от IX век, а Аурангзеб разрушава повечето храмове във Варанаси по време на
управлението си.
Тук реката Ганг променя курса си и известно време тече на север, което е
считано за много благоприятно. Поклонническата обиколка на града е около 8 км. и
минава през места, като Маникарника, Дашашвамедха и Панча-ганга гхат.
Ади Кешава Вишну Мандир е един от най-известните в града и се намира на
мястото, където реките Ганга и Варана се събират. На около 10 км. от Варанаси се
намира и Шарнатх - мястото, където Бог Буддха за първи път проповядвал за
просветлението.
Градът е сред най-популярните туристически дестинации в Индия.
ДЖАЙПУР
Розовият град Джайпур е с население от 1,500,000 жители. Той се намира в
щата Раджастхан. Наричан е “Скъпоценният камък в короната на Раджастхан” и е
сред най-посещаваните места в Индия. Махарадж Джай Сингх построява града в
съответствие със Силпа шастра - древен архитектурен текст. Строежите започват
през 1727 г. Названието “Розовият град” Джайпур получава заради повечето сгради,
украсени в розово.
Необходими са Ви поне два пълни и много интензивни дни, за да посетите
всички храмове в региона и да разгледате забележителностите.
Духовното сърце на града е храмът Говиндаджи. На олтара се намират
древните Божества Шри Шри Радха Кришна, пренесени от Вриндавана, за да бъдат
запазени от мюсюлманските нашественици.
РИШИКЕШ

Ришикеш или Хришикеш е град в щата Уттар Прадеж, с население от 75,000
жители. Намира се в близост до Харидвар и е на около 245 км. на североизток от
Делхи. Там чистите води на Ганг се появяват от Хималаите.
Градът е известен, като място за медитация и практикуване на йога.
Ришикеш е спокоен град с много йога ашрами, посещавани от чужденците. Казва
се, че Бхарата, братът на Бог Рамачандра, се подложил на сурови отречения на това
място, а самият град е издигнат около неговия храм.
Името си градът получил, когато “Господарят на сетивата”, Бог Хришикеш
(Вишну), удовлетворен от отреченията му, се явил пред Раибхя Риши.
Според преданията, на това място Бог Рамачандра извършил отречения, за
да победи Равана - демоничния цар на Ланка. Старият въжен мост е заменен със
стоманен на мястото, където Лакшман - по-младият брат на Рама - пресякъл реката
Ганг.
Сред най-известният храм в региона е Нилакант Маха Дева Мандир.
Ришикеш е атрактивна туристическа дестинация. През 1968 г. легендарните
“Бийтълс” посещават града, а Джон Ленън дори записва тук песента “The Happy
Hrishikesh Song”.
Ришикеш е отправната точка за поклонничестки пътувания до Бадринатх,
Кедаранатх, Ямунотри и Ганготри.
УТТАРКАШИ
Уттаркаши, щат Уттар Прадеш, е град на брега на реката Багхирати Ганг, с
надморска височина около 1350 м. В града има много ашрами и храмове.
Населението му е около 16,000 души. Сред най-известните дестинации в региона е
Ганготри, а туристите могат да пренощуват в туристически бунгала.
ГАНГОТРИ
Ганготри е град в щата Уттар Прадеш, с надморска височина 3140 м. и се
достига след 10-12 часов път с автобус. От там, по трудно 19 км. изкачване се стига
до фактическия извор на Ганг при Гомукх. В Ганготри Цар Бхагиратха се молил на
Ганг да спаси предшествениците му. Така, Богинята Ганга се появила, а Бог Шива я
посрещнал на главата си, за да намали силата, с която реката паднала на земята.
Пандавите посетили това място, за да се пречистят от убийствата на техните
роднини във войната при Курукшетра.
Тук Ганга потича на север, давайки името на града. “Ганготри” означава
“Ганга, която е насочена на север”.
Най-известният храм в града е Ганготри - храм на Богинята Ганга. Малко в
страни от него се намира и Бхагирата Шила - мястото, където Цар Бхагиратха
обожавал Бог Шива, омилостивявайки го да посрещне Ганга на главата си.
Храмът е отворен от май до началото на ноември.

Древната история на града се свързва с цар Сагар, който извършил
жертвоприношението Ашвамедха Ягя, за да докаже върховенството си. Бог Индра,
обезпокоен от това, откраднал коня, необходим за извършване на церемонията и го
скрил в ашрама на мъдреца Капиладева. Цар Сагар изпратил своите 60,000 сина да
намерят коня. Те достигнали до ашрама на Капиладева и помислили, че той го е
откраднал. Обезпокоен от подготвената атака, Капиладева прекъснал медитацията
си и с погледа си изпепелил всички синове на царя. Мъдрецът казал на царя, че
синовете му ще бъдат спасени само ако Ганга слезе на земята. Внукът на Сагар Цар Бхагиратха успял да удовлетвори Богинята Ганга, а Бог Шива, умилостивен от
поклонението на царя, посрещнал падащата с огромна сила вода на свещената река.
Текстове по материали от книгата на Джон Хоули “Светите места и
храмове на Индия“ и Уикипедия

