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யதேவ்பூமி - ஹிமைநாச்சல்
ஏரிகள நகரம் மைற்றும் மைத்தியேப் பிரயதேசம் அமழைக்கிறது
ஆகியே இரண்டு மின் நூல்கமளத் வதேநாடர்ந்து, சுற்றுலநா
வசன்று வெந்தே அனுபவெங்கமளப் பகிர்ந்து வகநாளளும்
மூன்றநாவெது மின் நூல் இது. முதேல் இரண்டு மின் நூல்கமள
வவெளியிட்டு சில மைநாதேங்கள ஆகிவிட்டது. மூன்றநாவெதேநாக
வவெளியிடும் இம்மின்னூலில், யதேவ் பூமி என
அமழைக்கப்படும் ஹிமைநாச்சலப் பிரயதேசத்தில் யமைற்வகநாண்ட
பயேணம் பற்றயே குறப்புகள, பநார்க்க யவெண்டியே இடங்கள,
கிமடத்தே அனுபவெங்கள என பல விஷயேங்கமள
உங்கயளநாடு பகிர்ந்து வகநாண்டிருக்கியறன்.

”ஹிமைநா” எனும் வெநார்த்மதேக்கு பனி என்ற அர்த்தேம் உண்டு.
முற்றலும் பனிபடர்ந்தே மைமலகள வகநாண்டதேநால்
இப்பகுதிக்கு ஹிமைநாச்சலப் பிரயதேசம் என்று வபயேர்
சூட்டினநார்களநாம். இப்படி பனி படர்ந்திருக்கும்
பிரயதேசத்திற்கு வசல்வெது ஒரு வித்தியேநாசமைநான அனுபவெம்
தேநான். இந்தே பனிபடர்ந்தே பிரயதேசத்திற்கும், அங்யக
இருக்கும் இடங்கமளப் பநார்ப்பதேற்கும் வகநாடுத்து
மவெத்திருக்க யவெண்டும். ஹிமைநாச்சலில் நிமறயே இடங்கள
பநார்க்க உண்டு.
ஹிமைநாச்சலப் பிரயதேசத்தின் பல பகுதிகளுக்கும் வசன்று
வெந்தே அனுபவெங்கள உண்டு. இந்தேப் புத்தேகத்திமன
ஹிமைநாச்சல் பிரயதேசம் பற்றயே முதேல் வதேநாகுப்பு எனவும்
வசநால்லலநாம். வெரும் வதேநாகுதிகளில் குல்ல-மைணநாலி,
மைணிக்கரன், தேரம்ஷநாலநா, ஜயயேநாத் என பல இடங்கமளப்
பற்றயும் பநார்க்கப் யபநாகியறநாம். அந்தே கட்டுமரகள எனது
வெமலப்பூவில் கூட இன்னும் எழுதேவில்மல. இங்யகயயே
முதேலில் வெந்தேநாலும் வெரலநாம்!
எனது வெமலப்பூவில் யதேவ் பூமி ஹிமைநாச்சல் என்ற
தேமலப்பில் பகிர்ந்து வகநாண்ட பதிவுகமளத் வதேநாகுத்து,
புமகப்படங்கயளநாடு மின் நூலநாக வவெளியிடுவெதில்
மைகிழ்ச்சி.
வெநாருங்கள யதேவ் பூமி ஹிமைநாச்சலத்திற்குச் வசல்யவெநாம்…..
நட்புடன்

வவெங்கட் நநாகரநாஜ.
venkatnagaraj@gmail.com
புது தில்லி.

எனது மற்ற மின்னூல்கள
முதேல் மின்னூல்
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பகுதி 1: ஹிமபொச்சல் பிரததேசம
அழழைக்கிறது

ஹிமைநாச்சலத்துச் சூரியேன்… .
இந்தே மின் நூலில் உங்கமள “யதேவெ பூமி” என்று
அமழைக்கப்படும் ஹிமைநாச்சல பிரயதேசத்தின் ஒரு சில

இடங்களுக்கு அமழைத்துச் வசல்லப் யபநாகியறன். நநான்
வரடி நீங்க வரடியேநா?
ஹிமைநாச்சலப் பிரயதேசத்திமன யதேவெ பூமி என ஏன்
அமழைக்கிறநார்கள வதேரியுமைநா? ஹிமைநாச்சலத்தில் மைட்டும்
இரண்டநாயிரத்திற்கும் யமைற்பட்ட யகநாவில்கள –
ஒவ்வவெநாரு கிரநாமைத்திலும் ஒரு யகநாவில் நிச்சயேம் உண்டு –
இமதேத் தேவிர கிரநாமை யதேவெமதேகள, குலவதேய்வெங்கள என
நிமறயேயவெ. இமதேத் தேவிர வநடுஞ்சநாமலகளில் கூட
நிமறயே சின்னஞ்சிறு யகநாவில்கள – வபரும்பநாலும்
வநடுஞ்சநாமலகளில் ஆஞ்சயனயேர் யகநாவில்கள – அதேனநால்
இந்தே மைநாநிலத்திமன யதேவ் பூமி என்று அமழைக்கிறநார்கள.

பனிபடர்ந்தே வதேதௌலநாதேநார் மைமலத்வதேநாடர்…

”ஹிமைநா” எனும் சமைஸக்ருதே வெநார்த்மதேக்கு பனி என்ற
அர்த்தேம் உண்டு. முற்றலும் பனிபடர்ந்தே மைமலகள
வகநாண்டதேநால் இப்பகுதிக்கு ஹிமைநாச்சலப் பிரயதேசம் என்று
வபயேர் சூட்டினநார்களநாம். அப்படி வபயேர் சூட்டியேவெர்
ஆச்சநார்யேர் திவெநாகர் தேத் ஷர்மைநா என ஹிமைநாச்சலத்தின்
வெரலநாறு பற்றயே குறப்வபநான்று கூறுகிறது. கடந்தே டிசம்பர்
மைநாதேத்தில் எனக்கும் எங்கள பகுதியில் இருக்கும் சில
நண்பர்களுக்கும் இப்படி பனி படர்ந்தே
மைமலப்பிரயதேசத்திற்கு வசல்ல ஒரு வெநாய்ப்பு கிமடக்க,
பயேணத்திற்கநான ஏற்பநாடுகளில் இறங்கியனநாம்.
நவெம்பர் மைநாதேத்தியலயயே பயேணம் பற்றயே முடிவு
எடுத்துவிட்டதேநால் ஒவ்வவெநாருவெரநாக யகட்டு பயேணிக்க
இருக்கும் நபர்கமள முடிவு வசய்யதேநாம். 15 யபருக்கு
யமைல் வெருவெதேநாகச் வசநால்ல, ஒரு Tempo Traveler
அமைர்த்திக்வகநாளளலநாம் என முடிவெநாயிற்று. நடுவில் ஒரு
சிலர் வெர முடியேநாதே சூழைல், யவெறு சிலர் வெருவெதேநாகச்
வசநால்ல, ஏற்கனயவெ முடிவவெடுத்தேபடி Tempo Traveler
பயேணம் தேநான்.
கிறஸதுமைஸ தினமைநான டிசம்பர் 25-ஆம் யதேதி கநாமலயில்
தில்லியிலிருந்து வதேநாடங்கியேது எங்கள பயேணம்.
அதிகநாமலயில் அப்படி ஒரு பனிமூட்டம் –

தில்லியியலயயே இத்தேமன பனியும் குளிரும் இருந்தேநால்
ஹிமைநாச்சலத்தில் இன்னும் அதிக குளிரப் யபநாகிறது என்று
நண்பர்கள சிலர் வசநான்னநாலும் எமதேயும் தேநாங்கும்
இதேயேமும், பலமும் எங்களுக்கு உண்டு என்று திடமைநாகப்
புறப்பட்டது எங்கள குழு!

மபஜநநாத் யகநாவில் , ஹிமைநாச்சலப் பிரயதேசம்
மைநார்கழி மைநாதேம் என்பதேநால், எங்கள பகுதியில் இருக்கும்
திருமைலநா திருப்பதி யதேவெஸதேநானத்தில் தினமும் கநாமலயில்
திருப்பநாமவெ/திருவவெம்பநாமவெயயேநாடு யசமவெ
வதேநாடங்கும். அதேனநால் பயேணிக்கும் முன்னர்
ஏழுமைமலயேநானிடமும் ஒரு ஹயலநா வசநால்லிவிட்டு

பயேணத்திமன நல்லபடியேநாக முடித்துத் தேர
யவெண்டிக்வகநாளயவெநாம் எனச் வசநான்னதேற்கு இணங்க,
அமனவெமரயும் சுமைந்து வகநாண்டு புறப்பட்டது எங்கள
ரதேம்.
ஏழுமைமலயேநாமன தேரிசித்து அங்கிருந்து புறப்பட்யடநாம்.
தேமலநகமரத் தேநாண்டி யதேசியே வநடுஞ்சநாமலமயேத் வதேநாட
முயேற்சி வசய்யதேநாம். அங்யக யதேசியே வநடுஞ்சநாமலமயேக்
கநாணவில்மல! யேநாருப்பநா அதே திருடிட்டு யபநானது! என்ன
ஆயிற்று? அடுத்தே பகுதியில் வசநால்லட்டநா! இப்ப
வெர்ட்டநா!
வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்……
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பகுதி 2: கபொணபொமல் தபபொன
பநெடுஞ்சபொழல
தில்லியின் எல்மலமயேத் வதேநாட்டு யதேசியே
வநடுஞ்சநாமலயில் பயேணிக்க ஆரம்பித்யதேநாம். அங்யக
யதேசியே வநடுஞ்சநாமலமயேக் கநாணவில்மல! டிசம்பர்
மைநாதேத்தின் 25-ஆம் நநாள. வபநாதுவெநாகயவெ இந்நநாட்களில்
குளிரும் பனிமூட்டமும் வகநாஞ்சம் அதிகம் தேநான். சூரியே
உதேயேயமை பல நநாட்களில் எட்டு மைணிக்கு யமைல் தேநான் –
அதுவும் அவெருக்கு மைனதிருந்தேநால், வகநாஞ்சம் வவெளியயே
வெந்துவிட்டு மீண்டும் யபநாய், கண்ணநாமூச்சி
விமளயேநாடுவெநார்!

பனிபடர்ந்தே வநடுஞ்சநாமல… .
எங்வகங்கும் பனிமூட்டம் – யமைகக்கூட்டங்கள தேமரயில்
இறங்கிவிட்டயதேநா என்று எண்ணும் அளவிற்கு
பனிமூட்டம் – Visibility மூன்று முதேல் நநான்கு மீட்டர்
அளவு தேநான். சநாமலவயேங்கும் யமைகம் பரவிக்கிடக்க,

மிதேமைநான யவெகத்தில் தேநான் பயேணம் வசய்யே
யவெண்டியிருந்தேது. இவ்யவெகத்தியலயயே தேநான் நநாங்கள
முதேலில் வசல்ல யவெண்டியே சிந்தேபூர்ணி வெமர வசல்ல
முடியும் என்று யதேநான்றயேது. தேமலநகரிலிருந்து
கிட்டத்தேட்ட 425 கியலநாமீட்டர் வதேநாமலவு! எப்படியும்
மைநாமல ஆறு மைணிக்குள வசன்றுவிடலநாம் என
நிமனத்திருந்யதேநாம் – பனிமூட்டத்தினநால் வகநாஞ்சம்
தேநாமைதேமைநாகலநாம் எனத் யதேநான்றயேது!
வதேநாடர்ந்து ஒரு விதே எச்சரிக்மகயுடயனயயே
வெநாகனத்திமனச் வசலுத்தினநார் எங்கள ஓட்டுனர் யஜநாதி
என்கிற நநாகயஜநாதி! வபயேரிலிருந்யதே வதேரிந்திருக்குயமை –
ஆமைநாம் அவெர் ஒரு தேமிழைர் – நநாங்கள வெண்டி எடுத்தேதும்
தில்லி வெநாழ் தேமிழைர் ஒருவெரிடம் தேநான். அதேனநால் நநான் முன்
இருக்மகயில் அவெருடன் அமைர்ந்து தேமிழில்
உமரயேநாடியேபடியயே, சில புமகப்படங்கமளயும்
எடுத்தேபடியயே பயேணித்யதேன். எச்சரிக்மகயுடயனயயே
வெநாகனத்திமனச் வசலுத்தே யவெண்டியே சூழைலில் அவெமரயும்
அதிகம் வதேநாந்தேரவு வசய்வெது நல்லதேல்லயவெ!
தில்லியிலிருந்து ஹிமைநாச்சலப் பிரயதேசம் வசல்லும்யபநாது
ஹரியேநானநா, பஞ்சநாப் என்ற இரு மைநாநிலங்கமளக் கடந்து
வசல்ல யவெண்டியிருக்கும் என்பதேநால் இரு
மைநாநிலங்களுக்கநான சநாமல வெரிகமளயும் கட்ட யவெண்டும்.

ஹிமைநாச்சலுக்கநான கட்டணத்திமன இமணயேம் மூலமைநாக
முன்னயர வசலுத்தியேதேநால், தில்லிமயேக் கடந்தேவுடன்
ஹரியேநானநாவிற்கநான கட்டணத்திமனச் வசலுத்தி எங்கள
பயேணத்திமனத் வதேநாடர்ந்யதேநாம்.

குளிரிலும் பநால் விற்பமனக்குச் வசல்லும்

ஹரியேநான்வி… .
ஹரியேநானநா மைக்கள குளிர் கநாலத்தில் ஒரு வபரியே கம்பளிப்
யபநார்மவெ அல்லது யலநாஹி என அமழைக்கப்படும் கம்பளி
யபநார்மவெகளநால் தேங்கமளச் சுற்றக் வகநாளவெது வெழைக்கம்.
சநாமலகளில் இரு சக்கர வெநாகனங்களில் தேமல முதேல் கநால்
வெமர மூடியேபடிச் வசல்லும் பலமர வநடுஞ்சநாமலகளில்
பநார்க்க முடிந்தேது! அத்தேமன குளிரிலும் பநால் வியேநாபநாரிகள
நநான்கு பநால் பநாத்திரங்கமள வெண்டியின் இரு
புறங்களிலும் வதேநாங்கவிட்டு பயேணித்துக்
வகநாண்டிருந்தேநார்கள. யவெமல வசய்வெது முக்கியேமைநாயிற்யற!
இப்படி பயேணித்துக் வகநாண்டிருந்தேதில் எங்கள குழுவினர்
அமனவெருக்கும் மைகிழ்ச்சி. சிலருக்கு கநாமலயில் எழுந்து
இப்படி பயேணம் வசய்வெது கஷ்டம். வெண்டியில்
ஏறயேவுடன் தூங்க ஆரம்பித்து விடுவெநார்கள. ஆனநால்,
நநாங்கள அமனவெரும் என்னதேநான் அதிகநாமலயில் எழுந்து
விட்டநாலும், குடும்பமைநாக பயேணிப்பது யபநால
அமனவெரும் மைகிழ்ச்சியுடன் ஒருவெமர ஒருவெர் கிண்டல்
வசய்துவகநாண்டும், கமதேகள யபசிக்வகநாண்டும்
இனிமமையேநாக பயேணத்திமன வதேநாடங்கி இருந்யதேநாம்.
கநாமலயில் வபருமைநாள யகநாவிலில் சுடச்சுட ஆளுக்கு ஒரு
வதேநான்மன மைட்டுயமை வபநாங்கல் சநாப்பிட்டதேநால் [ஒரு

வதேநான்மன வதேநாந்தி வபருத்தே எனக்கு எம்மைநாத்திரம்!!]
வெயிறு, “ஹயலநா, என்மனக் வகநாஞ்சம் கவெனியயேன்!”
என்று வசநால்ல ஆரம்பித்தேது! நநாங்களும் தில்லி
எல்மலமயேத் தேநாண்டி யசநானிபத், பநானிபத் கடந்து கர்னநால்
எல்மலமயேத் வதேநாட்டிருந்யதேநாம். சுமைநார் 130 கியலநா
மீட்டர் மூன்று மைணி யநரத்தில் வெந்து யசர்ந்திருக்கியறநாம்.
வபநாதுவெநாகயவெ வெட இந்தியே வநடுஞ்சநாமலகளில் சநாமல
உணவெகங்கள அத்தேமன சுகமைநானதேநாக இருப்பதில்மல.
வவெகுசில இடங்களில் மைட்டுயமை நல்ல உணவெகங்கள
இருக்கின்றன. அப்படி இந்தேப் பயேணத்தில் கர்னநால்
நகரத்திமன விட்டநால், வபரும்வதேநாமலவிற்கு நல்ல
உணவெகங்கள இல்மல என்பதேநால், கர்னநாலியலயயே
சநாப்பிட முடிவு வசய்யதேநாம். ஓட்டுனர் யஜநாதியிடம்
வசநால்ல, அவெரும் இங்யகயயே சநாப்பிடலநாம், அப்புறம்
பஞ்சநாபில் தேநான் சநாப்பிட முடியும் என்று ஒரு சநாமலயயேநார
உணவெகத்தில் வெண்டிமயே நிறுத்தினநார்.
அங்யக என்ன சநாப்பிட்யடநாம், வதேநாடர்ந்தே பயேணத்தில்
சந்தித்தே விஷயேங்கள என்ன என்பமதே அடுத்தே பகுதியில்
பநார்க்கலநாமைநா!
வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்……
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பகுதி 3: பநெடுஞ்சபொழல
உணவகமும ப்யபொஜ்
பரபொட்டபொவும

சநாமலயயேநார உணவெகம்… ..
கர்னநால் நகரின் பக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு உணவெகத்தில்
ஓட்டுனர் யஜநாதி வெண்டிமயே நிறுத்தியே பின் இயேற்மக
உபநாமதேகமள முடித்துக் வகநாண்டு உணவெகத்திற்குள
வசன்யறநாம். வெண்டிக்குள இருந்தே வெமர குளிர்
அவ்வெளவெநாகத் வதேரியேவில்மல. வநடுஞ்சநாமலயில்
வவெட்ட வவெளியில் இருந்தே உணவெகத்தின் அருயக அப்படி

ஒரு குளிர்ந்தே கநாற்று. பநார்க்கும் மைக்கள அமனவெருயமை ஒரு
வபரியே மூட்மடக்குள இருப்பது யபநால இருக்கிறநார்கள –
எங்கமளயும் யசர்த்து தேநான்.
வவெளியியலயயே நநாற்கநாலிகளும் யமைமஜகளும் யபநாட்டு
இருந்தேநாலும் கண்ணநாடித் தேடுப்புகள அமமைத்திருந்தே
உட்புறத்திற்குத் தேநான் அமனவெரும் வசன்று
வகநாண்டிருந்தேநார்கள. வவெளியில் அடிக்கும்
குளிர்கநாற்றலிருந்து தேப்புவெது தேநான் அமனவெரின்
குறக்யகநாளநாக இருந்தேது. நநாங்கள வெந்திருந்தே அயதே
சமையேத்தில் பல வெண்டிகள வவெளியயே வெந்திருந்தேன.
அங்யக பல உணவெகங்கள வெரிமசயேநாக இருக்கும். அதில்
நநாங்கள யதேர்ந்வதேடுத்தேது ZHILMIL DHABA எனும்
உணவெகம். சில வெருடங்களுக்கு முன்னயர ஒரு
பயேணத்தில் அங்யக சநாப்பிட்ட அனுபவெம் உண்டு. கூடயவெ
யஜநாதியும் இங்யக சநாப்பிடலநாம் என்று பரிந்துமரக்க அந்தே
உணவெகத்திமனத் யதேர்ந்வதேடுத்யதேநாம். வபரும்பநாலும் வெட
இந்தியேநாவில் கநாமல உணவெநாக பரநாட்டநா தேநான்
கிமடக்கும். இங்யகயும் அயதே.
”என்ன இருக்கு?” என்ற யகளவியயே யதேமவெயில்மல –
இருந்தேநாலும் கடமமைக்குக் யகட்டு மவெத்யதேநாம்.
வெரிமசயேநாக “ஆலு பரநாட்டநா, ப்யேநாஜ பரநாட்டநா, பனீர்

பரநாட்டநா, மூளி பரநாட்டநா, யகநாபி பரநாட்டநா, யமைத்தி
பரநாட்டநா” என்று அவெர் அடுக்கிக்வகநாண்யட யபநாக, சிலர்
ஆலு பரநாட்டநா, சிலருக்கு ப்யேநாஜ பரநாட்டநா, சிலர் பனீர்
பரநாட்டநா எனச் வசநால்லி பணியேநாளிமயேக் குழைப்பி
விட்யடநாம். எல்யலநாரும் வசநால்லச் வசநால்ல அவெர் தேமல
முடிமயேப் பிய்த்துக் வகநாளளநாதே குமற!
சரி எத்தேமன எத்தேமன பரநாட்டநாக்கள, என்ன வெமக என்று
வசநால்லியே பின்னும் அவெர் மகவிரல்களநால் எண்ணியே
படியயே வசன்று வகநாண்டிருந்தேநார். அதேற்குள யவெவறநாரு
பணியேநாள எங்கள அமனவெருக்கும் தேட்டு, டம்ளர்
யபநான்றவெற்மறயும் சிறயே கண்ணநாடி டம்ளரில் யபநாட்டு
மவெத்திருந்தே பச்மச மிளகநாய்கமளயும் வகநாண்டு
மவெத்தேநார். கூடயவெ ஒவ்வவெநாரு தேட்டிலும் ஒரு ஊறுகநாய்
Blister Pack, Butter Paper-ல் மைடித்தே வவெண்மண
மவெத்தேநார். கூடயவெ எலுமிச்மச பிழிந்தே முளளங்கி,
வவெங்கநாயேம், யமையல தூவிக்வகநாளள உப்பு, மிளகுத் தூள
என மவெத்து விட்டுச் வசன்றநார்.
உளயள இருந்து பரநாட்டநா வெருவெதேற்குள வவெங்கநாயேம்,
முளளங்கி எல்லநாம் கநாலி ஆனது! சுடச் சுட பரநாட்டநா வெர
யவெண்டுயமை! பிறகு பரநாட்டநா வெர, ஒவ்வவெநாருவெரநாய்
அவெரவெர் யகட்ட பரநாட்டநாவிமன வகநாடுத்திருந்தே

வவெண்மணமயே அதேன் யமைல் தேடவி, தேயிர் மைற்றும்
ஊறுகநாய் வதேநாட்டுக்வகநாண்டு ஒரு கட்டு கட்டியனநாம். ஒரு
சிலர் ஒரு பரநாட்டநாவியலயயே வெயிறு நிரம்பியேதேநாய்ச்
வசநால்ல, என்மனப் யபநால சிலர் மைட்டும் இன்னும் ஒரு
பரநாட்டநா சநாப்பிட்யடநாம் – முதேலில் சநாப்பிட்டது ப்யேநாஜ
பரநாட்டநா, இரண்டநாவெதேநாக பநாதி ஆலு பரநாட்டநா, பநாதி
பனீர் பரநாட்டநா! இரவு வெமர தேநாங்க யவெண்டுயமை!
ஏவனனில் பரநாட்டநா சநாப்பிடும்யபநாயதே மைணி 11.45!
இப்படியேநாக அவெரவெர்களுக்குத் யதேமவெயேநானமதே
சநாப்பிட்டு முடித்தேபின் அமனவெரின் ஏயகநாபித்தே
வெநாக்களிப்பில் அந்தே உணவெகத்திற்கு நல்ல வபயேர்.
உணவும் பிடித்திருந்தேது எனச் வசநால்லி விட அடுத்தேது
என்ன என்று யகட்க, குளிருக்கு இதேமைநாய் ஒரு யதேநீர்
என்பயதே அமனவெரின் குரலநாகவும் இருந்தேது!
வபநாதுவெநாகயவெ ஹரியேநானநாவில் பநால் மிகவும் நன்றநாக
இருக்கும். நல்ல Thick-ஆன எருமமைப் பநால்! தேண்ணீர்
கலப்பது இல்மல. அதேனநால் யதேநீரும் நன்றநாக இருக்கும்.
அமனவெரும் யதேநீர் அருந்தி அங்கிருந்து புறப்பட்யடநாம்.
இந்தேப் பயேணம் முழுவெதும் என்மனக் கவெர்ந்தே விஷயேம்
பசுமமையேநான வெயேல்வவெளிகள – பல இடங்களில் கடுகு,
கரும்பு, யகநாதுமமை எனப் பயிரிட்டு இருந்தேநார்கள. கூடயவெ

பல வெயேல்களின் ஓரங்களில் யதேக்கு மைரங்கள. மைரங்கமள
மவெத்து விட்டு சில வெருடங்கள கநாத்திருந்தேநால் நல்ல
சநாகுபடி. பரநாமைரிப்பு என வபரிதேநாய் ஒன்றுமில்மல.
சநாமலயில் பயேணித்தேபடியயே பல இடங்களில் இப்படி
யதேக்கு மைரங்கமளப் பநார்க்க முடிந்தேது.
வபநாதுவெநாகயவெ ஹரியேநானநா, பஞ்சநாப் மைநாநிலத்தில்
உளளவெர்கள நல்ல உமழைப்பநாளிகள. விவெசநாயேம் தேநான்
அவெர்களுக்கு முக்கியேத் வதேநாழில். பச்மசப் பயசவலவன
இருக்கும் வெயேல்வவெளிகமளப் பநார்த்தேபடியயே எங்கள
பயேணம் வதேநாடர்ந்தேது. அடுத்தே பகுதியிலும் வெழியில்
சந்தித்தே சில நிகழ்வுகமளப் பநார்க்கலநாம்! ஏவனனில்
நநாங்கள ஹிமைநாச்சலப் பிரயதேசம் யபநாய்ச் யசர்ந்தேது மைநாமல
ஏழு மைணி அளவில். கிட்டத்தேட்ட 12 மைணி யநரப்
பயேணத்தில் கிமடத்தே அனுபவெங்கமள ஒயர பகுதியில்
வசநால்லி விட்டநால் என்னநாவெது! �
வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்……

4

பகுதி 4: சுடச்சுட பவல்லமும
கின்னு ஜஜூஸஸும

சுடச்சுடத் தேயேநாரநாகும் வவெல்லம்… ..
எங்கள பயேணம் வதேநாடர்ந்தேது….. வசன்ற பகுதியில்
வசநான்ன மைநாதிரி வெயேல்வவெளி எங்கும் பச்மசப்பயசல்….
ஆங்கநாங்யக சில வெயேல்களில் கரும்பு சநாகுபடி முடிந்து
அவ்விடத்தியலயயே வவெல்லம் கநாய்ச்சி விற்றுக்

வகநாண்டிருந்தேநார்கள. இரண்டு மூன்று இடங்களில்
இப்படிச் சுடச்சுடக் கநாய்ச்சியே புதியே வவெல்லம் பநார்த்தே
பிறகு சநாப்பிடநாவிட்டநால் என்னநாவெது! ஓட்டுனர்
யஜநாதியிடம் வவெல்லம் கநாய்ச்சும் அடுத்தே இடம்
கண்டவுடன் வெண்டிமயே நிறுத்தேச் வசநான்யனநாம்.
அவெருக்கும் வவெல்லம் சநாப்பிட ஆமச இருந்தேது யபநாலும் –
நீங்கள வசநால்லத் தேநான் நநானும் கநாத்திருந்யதேன் என்று
வசநான்னபடி அடுத்தே வவெல்லம் கநாய்ச்சும் இடத்தில்
வெண்டிமயே நிறுத்தினநார்.
அப்யபநாது தேநான் சுடச்சுட வவெல்லம் கநாய்ச்சி ஒரு வபரியே
மைரத் தேநாம்பநாளத்தில் வகநாட்டி துண்டு யபநாட்டுக்
வகநாண்டிருந்தேநார் ஒருவெர். அதேற்கு முன்னர் கநாய்ச்சியே
வவெல்லமும் – அங்யக கூமடயில் இருந்தேது. வகநாஞ்சம்
எடுத்துச் சநாப்பிட்டுப் பநார்த்து அதேற்குப் பின்னர்
யதேமவெயேநான அளவு வெநாங்கிக் வகநாளளலநாம். நநாங்கயளநா
பதிமனந்து யபர் [ஓட்டுனர் யஜநாதிமயேயும் யசர்த்து!] –
அமனவெரும் வகநாஞ்சம் வகநாஞ்சம் ருசித்தேநாயல ஒரு கியலநா
அளவுக்கு வெருயமை!
வகநாஞ்சமைநாக எடுத்து அமனவெரும் பகிர்ந்து ருசித்யதேநாம்.
இப்யபநாது தேநான் பயேணம் வதேநாடங்கி இருப்பதேநால்,
அப்யபநாமதேக்கு சநாப்பிட மைட்டும் ஒரு கியலநா வவெல்லம்
வெநாங்கிக் வகநாண்யடநாம். தில்லி திரும்பும் யபநாதும் இயதே

வெழி தேநான் என்பதேநால் வெரும்யபநாது எல்யலநாருமடயே
வீட்டிற்கும் யதேமவெயேநான வவெல்லம் வெநாங்க முடிவு
வசய்யதேநாம். கியலநா 60 ரூபநாய் வசநால்ல, அங்யக ஒரு
மூதேநாட்டி யபரம் யபசிக் வகநாண்டிருந்தேநார் – ”எல்லநாம்
அம்பது ரூபநாய்க்கு தேரலநாம்! எத்தேமன வெருஷமைநா வவெல்லம்
வெநாங்கயறன், எனக்குத் வதேரியேநாதேநா?” என்று யகளவி �

தேயேநாரநாகிறது கின்னு ஜஜூஸ…
வவெல்லம் வெநாங்கி ருசித்தேபடியயே அங்கிருந்து

பயேணித்யதேநாம். சற்று வதேநாமலவு வசன்ற பிறகு பநார்த்தேநால்
வநடுஞ்சநாமலயின் ஓரத்தில் பல இடங்களில் கின்னு
[ஆரஞ்சு யபநாலயவெ இருக்கும்] பழைங்கமளக் வகநாட்டி
மவெத்து அங்யகயயே அதேன் சநாறு பிழிந்து விற்றுக்
வகநாண்டிருந்தேநார்கள. பதியனநாரு மைணி அளவில் கநாமல
உணவு சநாப்பிட்டது – அதேன் பிறகு வவெல்லம் – இப்யபநாது
ஜஜூஸ. பநார்த்தேவுடன் ஒரு இடத்தில் வெண்டிமயே
நிறுத்தியனநாம். பழைங்கமள எடுத்து யதேநால் உரித்து ஜஜூஸ
யபநாட்டு கநாலநா நமைக் [கருப்பு உப்பு] யபநாட்டு கலந்து
வகநாடுத்தேநார் ஒரு இமளஞர். வபரியே டம்ளரில் ஜஜூஸ –
விமல ரூபநாய் 20 மைட்டும்! அமதேயும் குடித்து விட்டு
எங்கள பயேணம் வதேநாடர்ந்தேது.
இப்படியயே சநாப்பிட்டுக் வகநாண்யட இருந்தேநால்
என்னநாவெது! ஆனநாலும் உணவு எங்கமள விடுவெதேநாய்
இல்மல! வநடுஞ்சநாமலயில் பயேணிக்கும் யபநாது வெரும்
ஒரு ஊர் ஆனந்த்பூர் சநாயஹப் – அங்யக சின்னச் சின்னதேநாய்
நிமறயே குருத்வெநாரநாக்கள உண்டு. முக்கியேமைநான குருத்வெநாரநா
ஆனந்த்பூர் சநாயஹப் எனும் வபயேரியலயயே இருக்கிறது.
நநாங்கள வசன்ற சமையேத்தில் சீக்கியே குருக்களில் ஒருவெரின்
பிறந்தே நநாள என்பதேநால் பஞ்சநாபின் பல பகுதிகளிலிருந்தும்
சீக்கியேர்களும், மைற்ற பஞ்சநாபிகளும் ஆனந்த்பூர் சநாயஹப்
குருத்வெநாரநாவிற்கு தேங்களது ட்ரநாக்டர்களில் வசன்று

வகநாண்டிருந்தேநார்கள.
அப்படிச் வசல்லும் அமனவெருக்கும், மைற்ற சநாமலப்
பயேணிகளுக்கும் வநடுஞ்சநாமல எங்கும் சீக்கியேர்கள
சுத்தேமைநான உணவு சமமைத்து வெழைங்கிக் வகநாண்டிருந்தேநார்கள.
சநாமலயில் வெரும் அமனத்து வெநாகனங்கமளயும் நிறுத்தி
வகநாஞ்சமைநாவெது சநாப்பிட்டுச் வசல்ல யவெண்டும் என
அன்பநாக யவெண்டுயகநாள விடுப்பது அவெர்கள வெழைக்கம்.
அமனவெரிடமும் பணிவெநாக மைறுத்தேநாலும் சிலர்
விடுவெதில்மல – யதேநீரும் பிரட் பக்யகநாடநாவுமைநாவெது
எடுத்துக் வகநாளளத்தேநான் யவெண்டும் எனச் வசநால்ல ஒரு
இடத்தில் யதேநீரும் பிரட் பக்யகநாடநாவும் சநாப்பிட்யடநாம்.
இப்படியேநாக பயேணம் முழுவெதிலும் விதேம் விதேமைநாய்
சநாப்பிட்டு, இனிமமையேநான அனுபவெங்கள பலவெற்றுடன்
நநாங்கள வசல்ல யவெண்டியே இடத்திமனச்
வசன்றமடந்யதேநாம்.
அங்யக கிமடத்தே அனுபவெங்கள என்ன என்பமதே அடுத்தே
பகுதியில் பநார்க்கலநாமைநா?
வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்……
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பகுதி 5: சிந்த்பூர்ணியில் கவழல
மறப்தபபொம
மறப்தபபொம...
...

கவெமலகள மைறந்து நடக்கும் முதியேவெர்… .
இப்படியேநாக வெழிவயேங்கும் உணவு வெமககமள
ருசித்தேபடியும், பயேணத்திமன சுகமைநான முமறயில்
வதேநாடர்ந்தும் நநாங்கள தில்லியிலிருந்து ஹிமைநாச்சலப்
பிரயதேசத்தில் இருக்கும் சிந்த்பூர்ணி எனும் இடத்திற்கு

மைநாமலயில் வெந்து யசர்ந்யதேநாம். எங்கள அலுவெலக
நண்பரின் உறவினர் ஹிமைநாச்சலத்தில் இருப்பதேநால் அவெர்
மூலமைநாகத் தேநான் நநாங்கள தேங்க ஏற்பநாடு வசய்திருந்யதேநாம்.
அன்று மைதியேத்திலிருந்யதே அவெர் அமலயபசியில் அமழைத்து
எப்யபநாது வெருவீர்கள என அக்கமறயயேநாடு விசநாரிக்க
ஆரம்பித்து விட்டநார்.
எங்களுக்கநாக ஏற்பநாடு வசய்திருந்தே தேங்குமிடம் பற்றயே
விவெரங்கமளத் தேந்தேயதேநாடு சிந்த்பூர்ணியில் இருக்கும்
ஒருவெரிடம் எங்களுக்குத் யதேமவெயேநான உதேவிகமளச்
வசய்யும்படியும் பணித்திருந்தேநார். நநாங்கள அமனவெரும்
சிந்த்பூர்ணி யபருந்து நிமலயேம் அருகியலயயே இருக்கும்
தேங்குமிடத்தில் உமடமமைகமள மவெத்துவிட்டு யபருந்து
நிமலயேத்திலிருந்து சுமைநார் 1.5 கியலநா மீட்டர் வதேநாமலவில்
இருக்கும் யகநாவிலுக்கு எங்கள வெநாகனத்தியலயயே
பயேணித்யதேநாம்.
வபநாதுவெநாக யபருந்து நிமலயேத்திற்கு யமைல் தேனியேநார்
வெநாகனங்கமள அனுமைதிப்பதில்மல. ஆனநாலும்
எங்களுக்கநான உதேவி வசய்யே வெந்திருந்தே நபர் எங்கள
வெநாகனத்திமன யகநாவில் வெமர வகநாண்டு வசல்ல
உதேவினநார். பநாமதே சற்யற குறுகலநானது மைட்டுமைல்லநாது
இரண்டு புறமும் கமடகள நிமறயே இருப்பதேநால்
வமைதுவெநாகத்தேநான் வசல்ல யவெண்டும். சற்யற

யமைட்டுப்பநாங்கநான சநாமலயும் கூட. யகநாவிலின் அருயக
இறங்கிக் வகநாண்யடநாம்.
இக்யகநாவில் இருக்கும் இடம் சற்யற வித்தியேநாசமைநானது.
கீழ்ப்புறம் இருக்கும் சநாமலயில் நிமறயே கமடகள
பூமஜக்குத் யதேமவெயேநான வபநாருட்கமள விற்பமன
வசய்கிறநார்கள. யகநாவிலுக்குச் வசல்லும் பநாமதே யமையல
உளள சநாமலயில் இருக்கிறது. என்றநாலும் கமடயில்
வபநாருட்கமள வெநாங்கிக் வகநாண்டு அக்கமடயில் இருக்கும்
படிக்கட்டுகள வெழியயே யமையல வசன்றநால் நீங்கள
யமைலுளள சநாமலக்கும்/யகநாவில் பநாமதேக்கும் வசன்று
விடலநாம்! இப்படிப்பட்ட வெசதிமயே நநான் எங்கும் பநார்த்தே
நிமனவில்மல.
அப்படி ஒரு கமடக்குச் வசன்று அங்யக கநாலணிகமள
கழைற்ற மவெத்து விட்டு, பூமஜப் வபநாருட்கமள வெநாங்கிக்
வகநாண்யடநாம் – 10 ரூபநாயில் இருந்து 1000 ரூபநாய் வெமர
வெசதிக்குத் தேகுந்தேவெநாறு வெநாங்கிக் வகநாளளலநாம் – விதேம்
விதேமைநாய் தேட்டுகளில் பூமஜப் வபநாருட்கமள
மவெத்திருக்கிறநார்கள. கட்டநாயேம் அதில் ஒரு இனிப்பு –
ரவெநா ஹல்வெநா, பநாயேசம் [(kh)கீர்], லட்டு, பர்ஃபி என
ஏதேநாவெது ஒன்று உண்டு. இப்படி மவெத்துக் வகநாடுப்பமதே
எடுத்துக் வகநாண்டு படிகளின் வெழியயே யமையல வசன்யறநாம்.

பநாதுகநாப்பு யசநாதேமனகமள முடித்துக் வகநாண்டு
யகநாவிலுக்கநான பநாமதேயில் முன்யனறயனநாம்.
சநாதேநாரணமைநாக இக்யகநாவிலில் நவெரநாத்திரி சமையேங்களில்
பக்தேர்கள அதிக அளவில் வெருவெநார்கள. நநாங்கள வசன்ற
சமையேத்தில் அப்படி திருவிழைநாக்கள இல்லநாதே
கநாரணத்தினநால் அத்தேமன கூட்டமில்மல. மிகச் சுலபமைநாக
யதேவிமயே தேரிசிக்க முடிந்தேது. நின்று நிதேநானித்து
அன்மனயின் சரண் பற்றயனநாம். இக்யகநாவிலில்
இருக்கும் யதேவியின் வபயேர் சின்னமைஸதிகநா யதேவி.
சிந்த்பூர்ணி யகநாவில் 51 சக்தி பீடங்களில் ஒன்று. சக்தி
பீடங்கள பற்றயே கமதே உங்கள அமனவெருக்கும்
வதேரிந்திருக்கும். சதி யதேவியின் உடல் 51 பகுதிகளநாக
துண்டிக்கப்பட்டு 51 இடங்களில் விழை, அவ்விடங்களில்
சக்தி பீடங்களநாக யதேவிக்கு யகநாவில்கள
அமமைக்கப்பட்டுளளன. மைநா சிந்த்பூர்ணி அப்படி ஒரு சக்தி
பீடம் – யதேவியின் வநற்ற/தேமலப் பகுதி விழுந்தே இடம்
என்று வசநால்கிறநார்கள. அதேனநால் இங்யக இருக்கும்
யதேவிக்கு தேமல கிமடயேநாது. அலங்கநாரம் தேநான்.
தேன்மன தேரிசிக்க வெரும் பக்தேர்களின் சிந்மதேயில் இருக்கும்
அமனத்து கவெமலகமளயும் யபநாக்க வெல்லவெள என்றும்,
அவெமளச் சரணமடந்தேநால் யபநாதும் என்றும்

நம்புகிறநார்கள. உலகியேல் கவெமலகமள மைறந்து விட
இத்தேலம் சிறப்பநானது என்றும், எல்லநாக் கவெமலகமளயும்
அன்மனயிடம் விட்டு கவெமலயில்லநாதே மைனிதேனநாக வெநாழை
இமதே விட யவெறு வெநாய்ப்பில்மல என்றும் நம்புகிறநார்கள.
இக்யகநாவில் பற்றயே யவெறு சில வெரலநாறும் உண்டு. அமதேப்
பற்றயும் யவெறு சில அனுபவெங்கள பற்றயும் அடுத்தே
பகுதியில் பநார்க்கலநாமைநா?
இப்பகுதியிமன முடிக்குமுன்னர், யகநாவில் இருக்கும்
இடம் பற்றயும் வசநால்லி விடுகியறன். ஹிமைநாச்சலப்
பிரயதேசத்தின் ஊனநா [UNA] மைநாவெட்டத்தில் இருக்கிறது
இந்தே சிந்த்பூர்ணி. யசநாலநா சிங்கி மைமலத் வதேநாகுப்பில்
இருக்கிறது இவ்விடம். யகநாவில் கநாமல 4 மைணி முதேல்
இரவு 11 மைணி வெமர திறந்திருக்கும். வபநாதுவெநாகயவெ
இங்யக மிதேமைநான வவெட்பநிமல தேநான். வெருடம்
முழுவெதுயமை இங்யக வசன்று தேரிசனம் வசய்யே முடியும்
என்பதும் ஒரு வெசதி.
வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்……
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பகுதி 6: சிந்த்பூர்ணி வரலபொறும சில
அனுபவங்களும
முதேல் நநாள இரவு சின்னமைஸதிகநா யதேவிமயே தேரிசனம்
வசய்துவிட்டு திரும்பி வெந்யதேநாம். இரவு உணவிமன
முடித்துக் வகநாண்டு நநாள முழுவெதும் பயேணம் வசய்தே
அலுப்பு தீர ஒரு குளியேல். பிறகு உறக்கம். அதிகநாமல
ஐந்து மைணிக்யக எழுந்து விட்யடன். மைற்றவெர்கள
அமனவெரும் உறக்கத்தில் இருக்க, சரி யேநாமரயும்
வதேநாந்தேரவு வசய்யேநாது நகர்வெலம் வெருயவெநாம் என
புறப்பட்யடன். அதிகநாமலயில் நமட – அதுவும் இதேமைநான
குளிரில் நமடப்பயேணம் மிகவும் அலநாதியேநான சுகம்
தேருவெது. நடந்து பநாருங்கயளன் அதேன் இனிமமையும்
புத்துணர்ச்சியும் புரியும்.
முதேல் நநாள யகநாவில் வெமர வெநாகனத்தில் பயேணம் வசய்தே
வதேநாமலவிமன நமடயில் கடந்யதேன். ஆங்கநாங்யக சில
கமடகள திறந்திருந்தேன. அவெற்றல் ஒன்றல் யதேநீர்
அருந்தி, யமைலும் நடந்யதேன். கநாமலயியலயயே சில
பக்தேர்கள யகநாவிமல யநநாக்கி நடந்து வகநாண்டிருந்தேநார்கள.

கவெமலகமள மைறக்க, வதேநாடர்ந்து யவெண்டுயகநாள
விடுப்பவெர்கள யபநாலும். நநான் கநாமலக் கநாட்சிகமள
ரசித்தேபடியயே திரும்பியனன். சில மைணித்துளிகள கடந்தே
பின்னும் தேங்கும் விடுதி உறக்கத்தியலயயே இருந்தேது!
சரி இன்னும் வகநாஞ்சம் நடப்யபநாம் என எதிர்புறத்தில்
நமடமயேத் வதேநாடங்கியனன். சிறதேளவு வதேநாமலவு
கடந்தேபின் ஒரு வபண்மைணி எதிர்புறத்தில் வெந்து
வகநாண்டிருந்தேநார். மகயியல ஒரு குச்சி. குளிருக்கநான
உமடகள அணிந்திருந்தேநாலும் அமனத்தும் யதேநாய்த்துப்
பலகநாலம் ஆனது வதேரிந்தேது. எனக்கருயக வெந்தேதும்
குச்சிமயே யவெகமைநாக ஆட்டியேபடி “என்மனப் பநார்த்தேநா
மபத்தியேம் மைநாதிரி வதேரியுதேநா? நநான் மபத்தியேம் இல்மல –
என்மனத் தேவிர மைற்ற அமனவெரும் மபத்தியேம் தேநான்”
என்று வசநால்லி திட்டிக் வகநாண்யட கடந்தேநார்.
நடந்து வகநாண்டிருந்தேநாலும் அவெர் அருயக வெந்து
வசநான்னமதேக் யகட்டயபநாது ஒரு நிமிடத்திற்கு யமைல் அந்தே
இடத்தியலயயே நின்று விட்யடன். நடக்க முடியேவில்மல.
சூழ்நிமல அவெமர இப்படித் தேளளியிருக்க, அவெர் என்ன
வசய்வெநார் பநாவெம். சுதேநாரித்துக் வகநாண்டு யமைலும்
நடந்யதேன்.
முந்மதேயே தினம் வெநாகனத்தில் வெரும்யபநாது ஒரு இடத்தில்

வெநானம் வெண்ணமையேமைநாய்க் கநாட்சி அளித்தேது ஒரு இடத்தில்
– அயதே இடத்தில் நின்று கநாமல யநர வெநானத்திமன
யநநாக்கியேபடி நின்று சில புமகப்படங்கமள எடுத்யதேன்.
மீண்டும் தேங்குமிடம் யநநாக்கி திரும்பியனன். வெழியில்
மீண்டும் அந்தேப் வபண்மைணி. யவெறு யேநாமரயயேநா
திட்டியேபடியயே நடந்து வகநாண்டிருந்தேநார். பநாவெம் அவெருக்கு
என்ன பிரச்சமனயயேநா…. சிந்தேபூர்ணியில்
குடிவகநாண்டிருக்கும் சின்னமைஸதிகநா யதேவி
அப்வபண்மைணியின் கவெமலகமள எப்யபநாது தீர்ப்பநாயரநா?
கநாமலயில் யமைலும் சில கமடகள திறந்து அன்மறயே
வியேநாபநாரத்திற்கநான ஏற்பநாடுகள நடந்து வகநாண்டிருந்தேன.
தேங்குமிடம் திரும்ப, ஒவ்வவெநாருவெரும் அன்மறயே
தினத்திற்கநான அனுபவெங்களுக்குத் தேயேநாரநாகிக்
வகநாண்டிருந்தேநார்கள. நநானும் வசன்று தேயேநாரநாயனன். கநாமல
உணவிமன முடித்துக் வகநாண்டு யகநாவில் வசல்ல
உத்யதேசம். அதேற்கு முன்னர், வசன்ற பகுதியில் வசநான்ன
வெரலநாறு பற்ற பநார்த்து விடுயவெநாமைநா?
மைநார்க்கண்யடயே புரநாணத்தில் வெரும் ஒரு கமதே இது. சண்டி
யதேவி உக்கிரமைநான யபநாரில் பல அசுரர்கமள அழித்தேநார்.
அதேற்குப் பின்னரும் அவெரது யயேநாகினி வெடிவெங்களில்
இரண்டநான வஜயே, விஜயே ஆகியே இருவெருக்கும் தேநாகம்

அடங்கவில்மல. இன்னும் இரத்தேம் யவெண்டித் துடிக்க,
சண்டி யதேவி தேனது தேமலமயேத் துண்டித்து, ஒரு பக்கத்தில்
இரத்தேம் குடிக்க, வஜயே, விஜயே ஆகியே இருவெரும் யவெறு
ஒரு பக்கத்தில் இரத்தேம் குடித்து தேங்களது தேநாகத்திமன
யபநாக்கிக் வகநாண்டதேநாக கமதே.
சின்னமைஸதிகநா யதேவிமயே மைனதேநாரத் துதிக்கும் பக்தேர்கள
தேங்கள கட்டுகளிலிருந்து விடுபட்டு பூரண
முக்தியேமடவெநார்கள என்று கநாட்டயவெ இப்படி ஒரு கமதே
இருக்கலநாம். எது எப்படியயேநா, ஒவ்வவெநாரு யகநாவிலுக்கும்
சில வெரலநாறுகள – நம்பக் கூடியேமவெயேநா இல்மலயேநா
என்பமதே அவெரவெர் முடிவுக்கு விட்டு விடுகியறன்!
நீங்கள படித்து முடிப்பதேற்குள நநானும் தேயேநாரநாகி
விட்யடன். இந்தேப் பயேணத்திற்கநான முக்கியே கநாரணயமை
சிந்தேபூர்ணியில் நடக்க இருந்தே ஒரு பூமஜ தேநான் –
தில்லியில் இருக்கும் ஒரு சமப சிந்த்பூர்ணியில் 108
வபண்கள யசர்ந்து லலிதேநா சஹஸரநநாமை பநாரநாயேணம் வசய்யே
ஏற்பநாடு வசய்திருந்தேநார்கள. அதேற்கு எங்கள
பகுதியிலிருந்து சிலரும் வசல்ல, அமதேச் சநாக்கிட்டு
நநாங்கள அமனவெரும் பயேணித்யதேநாம். அதேற்கநாக
அமனவெரும் புறப்பட்டு யகநாவிமல யநநாக்கி நடந்யதேநாம்.
அன்று பகல் வபநாழுது முழுவெதுயமை யகநாவிலில் தேநான்

எங்களுக்கு வெநாசம். அங்யக கிமடத்தே அனுபவெங்கள,
யவெறு சில விஷயேங்கமள அடுத்தே பகுதியில் பநார்க்கலநாமைநா?
வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்……
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பகுதி 7: கபொழல உணவும தகபொவில்
அனுபவங்களும
யகநாவிமல யநநாக்கி நடக்கும் பநாமதேயில் ஒரு யகநாவில்.
அங்யக சின்னத் திருவெடியேநாம் அனுமைனின் இரண்டு
திருவுருவெங்கள ஒன்றன் பின் ஒன்றநாக நின்று
வகநாண்டிருக்க, அவெருக்கு ஒரு வெணக்கம் மவெத்துவிட்டு
யமையல நகர்ந்யதேநாம். இது யபநால ஒருவெருக்குப் பின்னநால்
ஒருவெரநாக அனுமைமன யவெறு எங்கும் பநார்த்தே
நிமனவில்மல. அதேற்கநான கநாரணம் என்ன என்பதும்
விளங்கவில்மல.
கநாமல யநரத்தியலயயே பிரசநாதேக் கமடகள
திறந்திருந்தேநார்கள. கூடயவெ பலவிதேமைநான உமடகள,
வபநாருட்கள என கமடகளில் விற்பமனக் கநாத்திருந்தேன.
அவெற்மறவயேல்லநாம் யநநாட்டம் விட்டபடியயே நடந்யதேநாம்.
வெழியில் Vishwamitra Hotel and Restaurant எனும்
பதேநாமக பநார்த்தேவுடன் கநாமல உணவு சநாப்பிடநாதே நிமனவு
வெந்தேது. யகநாவிலில் எத்தேமன யநரமைநாகும் என்பது
வதேரியேநாதேதேநால் கநாமல உணவிமன முடித்துவிடலநாம் என

உளயள நுமழைந்யதேநாம். அது ஒரு விதேத்தில் நல்லதேநாகப்
யபநாயிற்று. மைதியே உணவு சநாப்பிட வரநாம்பயவெ யநரமைநானது.
பதினநான்கு யபர் என்பதேநால் இரண்டு மூன்று
யடபிளகமளச் யசர்த்து யபநாட்ட பிறகும் சிலருக்கு இடம்
யபநாதேவில்மல. நநானும் இன்னும் சிலரும் தேனியேநாக யவெறு
இடத்தில் அமைர்ந்யதேநாம். சிலர் பூரி மைசநாலநா, சிலர் ஆலு
பரநாட்டநா, ஒரு சிலர் பனீர் பரநாட்டநா, யசநாயல பட்டூரநா
என்று வசநால்ல, அமனத்மதேயும் தேயேநார் வசய்யே சிறது யநரம்
பிடித்தேது. அதுவெமர அமனவெரும் அரட்மட அடித்தேபடி
இருக்க, நநான் யகமைரநாவிற்குத் தீனி யபநாட்யடன்.
புமகப்படங்கள எடுத்துக் வகநாண்யட இருப்பது
வெழைக்கமைநாகி விட்டது!
ஒருவெழியேநாக யகட்டமவெ கிமடக்க, அமனவெரும் களத்தில்
இறங்கி ஒரு மக பநார்த்தேனர். சநாப்பிட்டு முடித்து அதேற்கநான
கட்டணத்திமனக் வகநாடுத்து அங்கிருந்து நகர்ந்யதேநாம்.
வசலவும் அப்படி ஒன்றும் அதிகமைநாக ஆகவில்மல. 14
யபருக்கு ஆயிரத்திற்கும் குமறவு தேநான். வவெளியயே வெந்து
யகநாவிமல யநநாக்கியே நமடப் பயேணத்திமனத்
வதேநாடர்ந்யதேநாம். உணவெகத்திமன விட்டு வவெளியயே
நடக்கும்யபநாது பநார்த்தேநால் கநாமலயியலயயே பநானி பூரி
விற்பமன வதேநாடங்கி இருந்தேது. வெட இந்தியேர்களுக்கு

இந்தே பநானி பூரி சநாப்பிடநாவிட்டநால் ஜன்மை சநாபல்யேம்
அமடயேநாயதேநா என்னயமைநா!
விதேம் விதேமைநாய் மைமலப் பிரயதேசத்துப் பழைங்கள,
கமடகளில் இருந்தே வபநாருட்கள எனப் பநார்த்துக்
வகநாண்யட யகநாவிமல அமடந்யதேநாம். முந்மதேயே பதிவில்
வசநான்ன மைநாதிரியயே ஒரு கமடயில் பிரசநாதேம் வெநாங்கிக்
வகநாண்டு அக்கமடயில் இருக்கும் படிகள வெழியயே
யகநாவில் பநாமதேக்குச் வசன்யறநாம். யசநாதேமனகமள
முடித்துக் வகநாண்டு யகநாவிமல அமடந்யதேநாம். யநற்மறயே
இரவிமன விட இன்று மைக்கள கூட்டம் வகநாஞ்சம்
அதிகமிருந்தேது. ஆனநாலும் தேளளுமுளளு இல்லநாமைல்,
“ஜருகண்டி, ஜருகண்டி” என்று தேளளநாதேதேநாலும்
நிம்மைதியேநாய் யதேவிமயே தேரிசித்யதேநாம்.
நநாங்கள யகநாவிலுக்கு வெந்துவிட்டநாலும் நிகழ்ச்சி [லலிதேநா
சஹஸரநநாமை பநாரநாயேணம்] ஏற்பநாடு வசய்தேவெர்கள
இன்னமும் வெந்து யசரவில்மல. Indian Punctuality!
அதேனநால் யகநாவிலியலயயே கநாத்திருந்யதேநாம்.
யகமைரநாவிற்குத் தீனி யபநாட நிமறயே குழைந்மதேகள அங்யக
இருக்க, ஒவ்வவெநாருவெரநாய் படம் பிடித்துக்
வகநாண்டிருந்யதேன். தேவிர யவெறு சில கநாட்சிகளும் கநாணக்
கிமடத்தேன.

வபரியே குங்குமைப் வபநாட்டுடன் ஒரு வபண்மைணி
அமைர்ந்திருந்தேநார். அங்யக இருக்கும் பல வபண்கள அவெரது
கநாலடியில் அமைர்ந்து வகநாண்டிருந்தேநார்கள. அவ்வெப்யபநாது
குங்குமைப் வபநாட்டு வபண்மைணி அப்வபண்களின்
தேமலயில் மக மவெத்து ஆசிர்வெநாதேம் வசய்து
வகநாண்டிருந்தேநார். கீயழை அமைர்ந்து வகநாண்டிருந்தே ஒரு
வபண்மைணி திடீவரன தேனது மககமளயும் பின்னநால்
வகநாண்டு வசன்று முடித்திருந்தே கூந்தேமல அவிழ்த்து
அன்னியேன் யபநால ஆனநார். தேனது மககள இரண்மடயும்
தேமரயில் தேட்டி ஒரு சநாமியேநாட்டம். சில வநநாடிகளில்
மீண்டும் கூந்தேமல அளளி முடிந்து ஒரு மைந்தேகநாசப்
புன்னமக. இது அடிக்கடி நடந்தேது. சநாமியேநாடிகள எல்லநா
இடங்களிலும் உண்டு யபநாலும்!
அங்யக நடந்தே யவெவறநாரு திருவிமளயேநாடலும்
படக்கநாட்சிகளநாக மவெத்திருந்தேநார்கள. அப்பகுதியின்
ரநாஜநா-ரநாணி. அவெர்களுக்கு ஒயர ஒரு புதேல்வென். ஒரு நநாள
மைந்திரி சமபக்கு இரு சநாதுக்கள வெருகிறநார்கள.
அவெர்களுடன் ஒரு புலியும் வெருகிறது. புலிக்கு பயேங்கர பசி
– நர மைநாமிசம் யவெண்டும் என்று சநாதுக்கள வசநால்ல,
தேன்மனயயே தேர விமழைகிறநார் ரநாஜநா. இல்மல யவெண்டநாம்
என சநாதுக்கள மைறுக்க, ரநாணி தேன்மனத் தேர முன் வெருகிறநார்.

இரண்டு யபமரயும் மைறுத்துவிட, தேனது ஒயர ஒரு மைகமன
புலிக்கு இமரயேநாகத் தேர சம்மைதிக்கிறநார்கள ரநாஜநாவும்
ரநாணியும். சநாதுக்களும் இதேற்கு சம்மைதிக்க, ரநாஜநாவும்
ரநாணியும் தேன் மைகனின் தேமல மீது ஒரு வபரியே ரம்பம்
மவெத்து மைகமன புலிக்குத் தேர ஆயேத்தேமைநாகிறநார்கள. மைநாதேநா
சிந்த்பூர்ணி அங்யக அவெர்கள மூவெரின் மீதும் பூக்கமளப்
வபநாழிந்து ”உம் பக்தியயேநாடு விமளயேநாடயவெ யேநாம்
வெந்யதேநாம்” என்று திருவிமளயேநாடல் சிவெநாஜ மைநாதிரி குரல்
வகநாடுத்து அவெர்கமள ஆசிர்வெதிக்கிறநார்.
இப்படியேநாக யகநாவிலில் இருக்கும் பக்தேர்கமளயும்,
நிகழ்வுகமளயும் பநார்த்துக் வகநாண்டிருக்க, நிகழ்ச்சி
ஏற்பநாடு வசய்தேவெர்களும் ஒரு வெழியேநாக வெந்து யசர்ந்தேநார்கள.
அடுத்தேது அவெர்கள பக்தியில் திமளத்திருக்க, நநான்
புமகப்படங்கள எடுப்பதிலும், ஓய்வு எடுப்பதிலும்
மும்மைரமைநாயனன். பிற்கு என்ன நடந்தேது என்பமதே அடுத்தே
பகுதியில் பநார்க்கலநாமைநா!
வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்……

8

பகுதி 8: இழசயும நெடனமும
ஒரு வெழியேநாக நிகழ்ச்சிமயே நடத்தும் குழுவினர் வெந்து
யசர்ந்தேநார்கள. அவெர்கள நிகழ்ச்சிக்கநான ஏற்பநாடுகளில்
ஈடுபட, நநாங்களும் எங்களநால் ஆன உதேவிகமளச்
வசய்யதேநாம். எல்யலநாரும் யசர்ந்து பணி புரிவெது நல்லது
தேநாயன. அப்யபநாது தேநாயன நிகழ்ச்சியும் எவ்விதே தேமடயும்
இன்ற கநாலநாகநாலத்தில் முடிவெமடயும். ஒரு வபரியேவெரும்
அவெரது மைமனவியும் வெந்திருந்தேநார்கள. மைமனவி, தேனது
கணவெரிடம் அமலயபசி மூலம் புமகப்படம் எடுக்கச்
வசநால்ல அவெர் தேடுமைநாறனநார். பக்கத்தில் இருந்தே என்மனப்
பநார்த்து, அந்தே வபண்மைணி, “மைகயன, அவெருக்கு ஒண்ணும்
வதேரிவெதில்மல! நீ வகநாஞ்சம் கற்றுக்வகநாடு….” எனச்
வசநால்ல, அவெருக்கு அமலயபசி மூலம் புமகப்படம்
எடுக்கச் வசநால்லிக் வகநாடுத்யதேன். அப்படியயே எனது
யகமைரநாவிலும் ஒரு படம் எடுத்யதேன்.
முழுவெதும் வபண்களுக்கநான நிகழ்ச்சி என்பதேநால்
எங்களுக்கு அவ்வெளவெநாக யவெமல இல்மல. ஆரம்பித்தே
பிறகு அங்யக சுற்றக் வகநாண்டிருப்பது சரியேல்ல

என்பதேநால், வவெளியயே, குளிருக்கு இதேமைநாய் வவெயிலில்
அமைர்ந்து வகநாண்யடநாம். சில சிறுவெர்களும் அங்யக
அமைர்ந்து வகநாளள, வபநாழுது யபநானது. அது தேவிர
வபரும்பநாலநான வெட இந்தியேக் யகநாவில்களில் வஷஹனநாய்
இமசயும் கூடயவெ தேபலநா யபநான்ற யமைளமும்
வெநாசிப்பநார்கள.
அவெர்களுக்கு கநாசு வகநாடுக்க, நம் வபயேமர உரக்கச்
வசநால்லி யதேவியிடம் இன்னநாருக்கு நல்லமதேயயே வகநாடு
என யவெண்டிக் வகநாளவெநார்கள. இமச, தேநாளம் என்றநாயல
வெட இந்தியேர்களுக்கு வகநாண்டநாட்டம் தேநான். உடயன
ஆட்டம் யபநாட ஆரம்பித்து விடுவெநார்கள. இங்யகயும்
இப்படித்தேநான். ஒரு வெட இந்தியேர் இமசமயேக்
யகட்டவுடன், ஆட ஆரம்பித்து விட்டநார். ஆடி முடித்து
இமசக் கமலஞர்களுக்கு வகநாஞ்சம் கநாசும் வகநாடுத்து
விட்டுத் தேநான் நகர்ந்தேநார்.
யகநாவில் இருக்கும் இடத்தில் ஒரு வபரியே மைரம். அந்தே
மைரத்தில் பலவிதேக் கயிறுகள கட்டி இருந்தேன. தேங்களுக்குத்
யதேமவெயேநானவெற்மற மைனதில் யவெண்டிக் வகநாண்டு இப்படி
கயிறு கட்டி மவெக்கிறநார்கள. இது தேவிர யகநாவிலுக்கு
ஆடுகமளயும் யநர்ந்து விடுகிறநார்கள. அமதே யகநாவிலில்
பலியிடுவெதில்மல என்றநாலும் அது, எங்யக, எப்படி,

வசன்று யசரும் என்பது யதேவிக்யக வவெளிச்சம்.
வதேநாடர்ந்து பூமஜ நடந்து வகநாண்டிருக்க, நநானும் இன்னும்
சிலரும் தேங்குமிடத்திற்கு வெந்து அமறகமள கநாலி வசய்து
வகநாண்டு அடுத்தே பயேணத்திமனத் துவெங்க ஏற்பநாடுகள
வசய்யேலநாம் என முடிவு வசய்யதேநாம். வெரும் வெழியில்
மீண்டும் சநாமலக் கநாட்சிகள. இப்யபநாது மைக்கள வெருமக
இன்னமும் அதிகரித்து இருந்தேது என்றநாலும் நவெரநாத்திரி
சமையேம் யபநால அத்தேமன கூட்டம் இல்மல. கமடகளில்
விற்பமனயும் ஜரூரநாக நடந்து வகநாண்டிருந்தேது.
கமடகளில் வித்தியேநாசமைநான வெமகயில் இருந்தே
வபநாருட்கமள புமகப்படங்கள எடுத்துக் வகநாண்யடன்.
வெழியில் ஒரு சிறுவென் – ஐந்து அல்லது ஆறு
வெயேதிருக்கலநாம் – தேநாடி மீமச யபநான்றவெற்மற
ஒட்டிக்வகநாண்டு ”ஒட்டு தேநாடி, மீமச” விற்பமன வசய்து
வகநாண்டிருந்தேநான். இரண்டும் யசர்த்து 20 ரூபநாயயேநா 25
ரூபநாயயேநா. அவெமன தேநாடி மீமசயயேநாடு புமகப்படம் எடுக்க
முயேல, தேனது முகத்திமன மைமறத்துக் வகநாண்டநான் –
“முதேல்ல ஒரு தேநாடி-மீமச வெநாங்குய்யேநா! அமதே விட்டு
புமகப்படம் எடுப்பதில் எனக்வகன்ன லநாபம்?” என்று
வசநால்வெது யபநால இருந்தேது! யவெறு ஒரு சிறுவெனும் இப்படி
விற்றுக் வகநாண்டிருக்க, அச்சிறுவெனின் புமகப்படம்

எடுத்யதேன்.
ஒரு வபரியேவெர் பட்டநாணி, யவெர்க்கடமல யபநான்றவெற்மற
விற்றுக் வகநாண்டிருந்தேநார். இந்தே மூத்தே வெயேதிலும்
உமழைக்கும் அவெருக்கு ஒரு சல்யூட். வகநாஞ்சம்
யவெர்க்கடமல வெநாங்கிக் வகநாண்யடநாம். எங்களுடன்
வெந்திருந்தே வபண்களில் ஒருவெர் பநானி பூரி யகட்க, அமதே
அவெருக்கு வெநாங்கிக் வகநாடுத்யதேநாம். பக்கத்தியலயயே ஒரு
பழைம் – வபயேர் அமைர்ஃபல் என்று வசநான்னநார். நன்றநாகத்
தேநான் இருந்தேது. கூடயவெ வகநாஞ்சம் கநாலநா நமைக் யபநாட்டு
இலந்மதேப் பழைம். இப்படியயே வகநாரித்துக் வகநாண்யட
கமடவீதியில் யவெடிக்மகப் பநார்த்டபடியயே தேங்குமிடம்
வெந்து யசர்ந்யதேநாம்.
கநாமலயியலயயே உடமமைகமள அவெரவெர் மபகளில்
மவெத்து விட்டபடியேநால், தேங்குமிடத்திற்கநான
கட்டணத்மதேக் கட்டி அங்கிருந்து கநாலி வசய்யதேநாம்.
பக்கத்தியலயயே தேநான் தில்லியிலிருந்து நநாங்கள எடுத்துச்
வசன்ற வெநாகனம் நின்றருக்க அதியல எல்லநாவெற்மறயும்
மவெத்யதேநாம். பக்கத்தியல இருக்கும் உணவெகத்தில்
அமைர்ந்து வகநாண்டு மைதியே உணவு என்ன இருக்கிறது என்று
விசநாரித்துக் வகநாண்டிருந்யதேநாம். பூமஜ முடிந்து
மைற்றவெர்கள வெரட்டும். அதேற்குள நநாம் சநாப்பிடலநாம் என

பட்டியேமலப் பநார்த்துக் வகநாண்டிருந்தே யபநாது
அமலயபசியில் அமழைப்பு!
“சநாப்பிட யவெண்டநாம். நநாங்களும் வெந்தே பிறகு சநாப்பிடப்
யபநாகலநாம்!” என்று மிரட்டல்! சரி என்னவவென்று வெந்தே
பின் யகட்டுக் வகநாளளலநாம் என அங்கிருந்து வவெளியயே
வெந்யதேநாம். அந்தே உணவெகத்தின் பணியேநாளர்கள நிச்சயேம்
எங்கமள திட்டியிருக்கக் கூடும்! எத்தேமன எத்தேமன
யகளவிகள யகட்டு அவெர்கமள படுத்தி இருப்யபநாம்!
அப்படி படுத்தியேதேற்கு எங்களுக்கு அன்யற பலன்
கிமடத்தேது! அது என்ன என்று அடுத்தே பதிவில்
பநார்க்கலநாயமை!
வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்……
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பகுதி 9: புலபொவ
புலபொவ,, ஃபுல்கபொ பரபொட்ட
பரபொட்ட,,
நெபொன்
எங்கள குழுவினர் அமனவெரும் யகநாவிலில் இருந்து வெரக்
கநாத்திருந்யதேநாம். அமனவெரும் வெந்தே பிறகு வசநான்னது இது
தேநான் – “நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பநாடு வசய்திருந்தேவெர்கள
அமனவெருக்கும் மைதியே உணவு ஏற்பநாடு
வசய்திருக்கிறநார்கள. இங்கிருந்து 10-12 கியலநா மீட்டர்
பயேணித்தேநால் தில்லி யபநாகும் சநாமலயில் இருக்கும்
பநாம்யப பிக்னிக் ஸபநாட் வெரும் – அங்யக தேநான்
எல்யலநாருக்கும் மைதியே உணவு என்று வசநான்னநார்கள.
பநாருங்க, மைதியே உணவிற்கநாக, சிந்த்பூர்ணியியலயயே தில்லி,
பநாம்யப என ஓட மவெத்துவிட்டநார்கள! இதுக்குத் தேநான்
யேநாமரயும் வரநாம்ப படுத்தேக் கூடநாதுன்னு வபரியேவெங்க
வசநால்றநாங்க! �
பநாம்யப பிக்னிக் ஸபநாட் யநநாக்கி அமனவெரும்
பயேணித்யதேநாம். வெழிவயேங்கும் நம் முன்யனநார்களின்
கூட்டம். அவெர்களுக்கு சில பழைங்கமளப் யபநாட ஜநாண்டி
யரநாட்ஸ மைநாதிரி தேநாவித் தேநாவி மிகச்சரியேநாக பிடித்தேநார்கள.

வெண்டிமயே வகநாஞ்சம் நிறுத்தி அவெர்கமளப் படம்
பிடிக்கலநாம் என்றநால் உளயள வெந்து விடுவெநார்கள எனத்
யதேநான்றயேது. எதேற்கு வெம்பு என பழைங்கமள யபநாட்டுக்
வகநாண்யட பநாம்யப வசன்றமடந்யதேநாம்…. அதேநாங்க
பநாம்யப பிக்னிக் ஸபநாட் வசன்றமடந்யதேநாம்.
நநாங்கள வசன்று யசர்ந்தே வபநாழுயதே நீண்ட வெரிமச அங்யக.
பஃயப முமறயில் தேநான் உணவு வெழைங்குகிறநார்கள. உணவு
உண்ணுமிடம் சிறயே அளவிலிருந்தேதேநால் பத்து பத்து
யபரநாகத் தேநான் உளயள அனுமைதி வகநாடுக்கிறநார்கள.
அதேனநால் நநாங்கள கநாத்திருக்க யவெண்டியிருந்தேது.
கிட்டத்தேட்ட ஒரு மைணி யநரம் கநாத்திருந்தே பின்னர் தேநான்
எங்கள முமற வெந்தேது. புலநாவ், ஃபுல்கநா வரநாட்டி, நநான்,
மூன்று நநான்கு சப்ஜகள என வமைனு. ஒவ்வவெநாருவெரநாக
உளயள வசன்று யவெண்டியே உணவு வெமககமள எடுத்துக்
வகநாண்டு நின்றபடியயே உண்யடநாம்.
இந்தே பஃயப முமறயில் சநாப்பிடுவெது ஒரு வபரியே கமல!
ஒரு மகயில் தேட்மட மவெத்துக் வகநாண்டு மைற்வறநாரு
மகயேநால் சுக்கநா வரநாட்டிமயே சிறு துண்டுகளநாக்கி
சப்ஜயயேநாடு யசர்த்து சநாப்பிட நிமறயே வித்மதேகள வசய்யே
யவெண்டும். கரணம் தேப்பினநால் மைரணம் என்பது இங்கும்
வபநாருந்தும். வகநாஞ்சம் தேவெறனநாலும் வரநாட்டி கீயழை

விழும். இல்மலவயேனில் தேட்டு சநாய்ந்து சப்ஜ உங்கள
உமடயியலநா, பக்கத்திலிருக்கும் நபரின் உமடயியலநா
படும். தேட்மட மவெத்துக் வகநாண்டு நீங்கள திரும்பும்
யநரம் பநார்த்து தேநான் ஒருவெர் அவெசர அவெசரமைநாக
பநாத்திரத்திமன யநநாக்கி அடுத்தே Helping-க்கநாக வெருவெநார்!
தேட்டு பறக்கும்!
அதிலும் சிலர் தேட்டு முழுவெதும் நிரப்பிக் வகநாளவெநார்கள –
எல்லநா சப்ஜயும், யவெண்டுயமைநா யவெண்டநாயமைநா என
யயேநாசிக்கநாமைல் அமனத்திலும் வகநாஞ்சம் எடுத்து அந்தே
சிறயே தேட்டில் யபநாட்டுக்வகநாளள அங்யக ஒரு சங்கமைம்
நடக்கும் – அலஹநாபநாத்தில் திரியவெணி சங்கமைம் தேநான் –
ஆனநால் இங்யக நடக்கும் சங்கமைத்தில் கலக்கும்
சப்ஜகள/உணவு வெமககள பத்து பன்னிவரண்டு தேநாண்டும்!
இப்படியேநாக கலந்து கட்டி சநாப்பிட்டு, முழுவெதும் சநாப்பிட
முடியேநாமைல் அமதே அப்படியயே வீணநாக்குவெநார்கள.
பநார்க்கும் யபநாயதே நமைக்கு பதேறும்…. எத்தேமன எத்தேமன
யபருக்கு உணவு கிமடப்பதில்மல, கிமடக்கும்
உணவிமன இப்படி வீணநாக்குகிறநார்கயள என வநஞ்சு
துடிக்கும். வபநாதுவெநாகயவெ இப்படி இருக்கும் இடங்களில்
மிகவும் குமறவெநாகத் தேநான், யதேமவெயேநான அளவு மைட்டுயமை
எடுத்துக்வகநாளவெது நல்லது என்பது மைக்களுக்கு எப்யபநாது
தேநான் புரியுயமைநா…..

அந்தே இடத்தில் வநடுஞ்சநாமலப் பயேணிகள உணவு
உண்பது மைட்டுமைன்ற சற்யற இமளப்பநாறவும், சிறுவெர்கள
விமளயேநாட ஏதுவெநாய் சில ஏற்பநாடுகளும் இருந்தேது.
ஒட்டக சவெநாரி வசய்யும் வெசதிகளும், வசயேற்மக
குளங்களில் படகுக் சவெநாரி வசய்யேவும், கிரிக்வகட்
விமளயேநாடும் [Bowling Machine பந்து யபநாட நீங்கள
விமளயேநாடலநாம்] வெசதியும் [Net Practice] இருந்தேது.
அமதேவயேல்லநாம் சிறது யநரம் யவெடிக்மகப் பநார்த்து விட்டு
எங்கள அடுத்தே இலக்மக யநநாக்கிப் பயேணித்யதேநாம்.
அடுத்தே இலக்கும் மைமலப்பகுதியில் தேநான் அதுவும் சற்யற
வெமளவு வநளிவெநான பநாமதே. மைநாமல யநரமும் வநருங்கி
வெரயவெ குளிர் வகநாஞ்சம் அதிகமைநாக ஆரம்பித்திருந்தேது.
மைமலப்பநாமதேயில் சநாமலகள ஆங்கநாங்யக
சரியில்லநாதிருக்க, அமதே சரி வசய்யே பணியேநாளர்கள
இருந்தேநார்கள. வெநாகனத்திற்குள கண்ணநாடிக் கதேவுகமள
அமடத்து பயேணிக்கும் எங்களுக்யக குளிர் வதேரிந்தே யபநாது
அவெர்களுக்கு குளிர் அதிகமைநாகயவெ வதேரியும். ஒரு சில
பணியேநாளர்கள கநாய்ந்தே விறகுகமளப் யபநாட்டு தீயிட்டு
குளிர் கநாய்ந்து வகநாண்டிருந்தேநார்கள.
எத்தேமன கடினமைநான பணி என்றநாலும் யவெமல வசய்யேத்
தேநாயன யவெண்டும். வசய்வெது எல்லநாயமை ஒரு ஜநான்

வெயிற்றுக்குத் தேநாயன…. குளிரநாக இருந்தேநாலும், வவெயிலநாக
இருந்தேநாலும் யவெமல வசய்து தேநான் ஆக யவெண்டும்.
அவெர்கமளத் தேநாண்டி எங்கள வெழியில் யமையல
வசன்றயபநாது, இமலகளில்லநாது பநார்த்தே ஒரு மைரம்
இவெர்கமள நிமனவு படுத்தியேது. எத்தேமன வதேநால்மலகள
வெந்தேநாலும் வெநாழ்ந்யதே தீருயவெநாம் என்ற அந்தே மைரமும்
அம்மைனிதேர்களும் வசநால்வெது யபநால எனக்குத் யதேநான்றயேது.
இப்படியேநாக பயேணம் வசய்து நநாங்கள அமடந்தே இடம்
என்ன? அங்யக என்ன சிறப்பு என்பமதேப் பற்ற அடுத்தே
பகுதியில் பநார்க்கலநாமைநா?
வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்……
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பகுதி 10: தேண்ணீர் எரியுமபொ –
ஜ்வபொலபொ ஜ
ஜ!!
வதேநாடர்ந்து பயேணித்து நநாங்கள யசர்ந்தே இடம் ஹிமைநாச்சலப்
பிரயதேசத்தின் கநாங்க்ரநா[டநா] மைநாவெட்டத்தில் இருக்கும்
ஜவெநாலநாஜ. சக்தி பீடங்களில் ஜவெநாலநாஜயும் ஒன்று. சக்தி
பீடங்கள உருவெநான விதேம் பற்ற உங்களுக்குத்
வதேரிந்திருக்கும். இத் வதேநாடரின் முந்மதேயே பகுதி
ஒன்றலும் சக்தி பீடங்கள பற்றப் பநார்த்யதேநாம். சதி
யதேவியின் உடல் பகுதிகள வீழ்ந்தே 51 இடங்களில்
கட்டப்பட்ட யகநாவில்கள தேநான் சக்தி பீடங்கள. ஜவெநாலநாஜ
என அமழைக்கப்படும் ஜவெநாலநாமுகியும் ஒரு சக்தி பீடம்
தேநான். இங்யக சதி யதேவியின் நநாக்கு விழுந்தேதேநாக
நம்புகிறநார்கள.
நநாங்கள பயேணித்து ஜவெநாலநாஜ யகநாவில் இருக்கும்
பகுதிக்கு வெந்து யசர்ந்தேயபநாது மைநாமல யநரமைநாகி விட்டது.
சற்யற மைமலப்பநாங்கநான பகுதி – அடிவெநாரத்தில் யபருந்து
நிறுத்தி விட்டு, நடந்து தேநான் வசல்ல முடியும். அப்படி
ஒன்றும் அதிக வதேநாமலவில்மல – ஒரு கியலநா மீட்டர்

வதேநாமலவு தேநான் இருக்கும். எல்லநா யகநாவில்களில்
இருப்பமதேப் யபநாலயவெ இக்யகநாவிலுக்குச் வசல்லும்
பநாமதேயின் இருமைருங்கிலும் நிமறயே கமடகள. யதேவிக்குச்
சமைர்பிக்கத் யதேமவெயேநான வபநாருட்கமள சிலர் விற்க, பலர்
அலங்கநாரப் வபநாருட்கமள விற்கும் கமடகள
மவெத்திருந்தேநார்கள.
கமடகமளப் பநார்த்தேபடியயே யகநாவிலுக்குச் வசன்று
வகநாண்டிருந்யதேநாம். பிரசநாதேக் கமடகள அமனத்திலும்
வெநாசலில் ஒரு நபர் நின்று வகநாண்டு யகநாவிலுக்கு
வெருபவெர்கமள தூண்டில் யபநாட்டு இழுத்துக்
வகநாண்டிருந்தேநார்கள. கநாலணிகமள இங்யக மவெத்து விட்டு
யதேவிக்குச் சமைர்ப்பணம் வசய்யே யவெண்டியே வபநாருட்கமள
வெநாங்கிக் வகநாண்டு வசல்லுங்கள என பலரும் அமழைத்துக்
வகநாண்டிருந்தேநார்கள. பக்தேர்களின் வெருமக குமறந்திருந்தே
கநாரணயமைநா என்னயவெநா, பலத்தே யபநாட்டி இருந்தேது.
அதிலும் நநாங்கள பதினநான்கு யபர் என்பதேநால் நல்ல
வியேநாபநாரம் நடக்கும் என நிமனத்தேநார்கயளநா என்னயமைநா?
நடக்கும் அமனத்து விஷயேங்கமளயும் பநார்த்தேபடியயே
யமையல நடந்யதேநாம். யகநாவில் படிகளுக்குச் சற்று முன்னர்
இருந்தே கமடவயேநான்றல் கநாலணிகமள மவெத்து விட்டு
அர்ச்சமனத் தேட்டுகமள வெநாங்கிக் வகநாண்டு யமையல
நடந்யதேநாம். யகநாவில் வெளநாகத்திற்குச் வசன்றயபநாது நமட

சநார்த்தி இருந்தேது வதேரிந்தேது.
வெட இந்தியேநாவில் வபரும்பநாலநான யகநாவில்களில் மைநாமல
யநரத்தில் ”ஆரத்தி” என்று அமழைக்கப்படும் நிகழ்வு ஒன்று
நடக்கும். ஆறமர அல்லது ஏழு மைணிக்கு யகநாவிலில்
இருக்கும் அமனத்து இமறவென்/இமறவிகளுக்கும் கற்பூர
ஆரத்தியும், பூமஜகளும் சிறப்பநாக நமடவபறும்.
அதேற்கநாக அமர மைணி யநரத்திற்கு முன்பநாகயவெ நமட
சநாற்றப்பட்டு தேயேநார் வசய்வெது வெழைக்கம். நநாங்களும்
வசன்றது அந்யநரத்தில் என்பதேநால், யகநாவில் திறக்கும்
வெமர அங்யக அமைர்ந்திருந்யதேநாம்.
அமனவெரும் யபசிக் வகநாண்டிருக்க, எங்கள குழுவில்
இருந்தே வபண்கள லலிதேநா சஹஸரநநாமை பநாரநாயேணம் வசய்யே
ஆரம்பித்தேநார்கள. யகநாவிலில் இருந்தே பலரும் வலதௌகீக
விஷயேங்கமளப் யபசிக் வகநாண்டிருந்தேமதே
நிறுத்தினநார்கள. இப்படி யபசிக் வகநாண்டிருப்பதேநால்,
யகநாவிலுக்கு வெந்தே பின்னும், பலரும் யதேடும் அமமைதி
கிமடப்பதில்மல! பநாரநாயேணம் முடிப்பதேற்கும் யகநாவில்
கதேவுகள திறந்து ஆரத்தி வதேநாடங்குவெதேற்கும் சரியேநாக
இருந்தேது.
இங்யக யதேவி அக்னி ரூபத்தில் இருக்கிறநார்.
பநாமறகளுக்கு இமட இமடயயே ஒன்பது இடங்களில்

ஜவெநாமலயேநாக வதேநாடர்ந்து எரிந்து வகநாண்யட இருக்கும்.
ஒவ்வவெநாரு ஜவெநாமலமயேயும் மைஹநாகநாளி, அன்னபூர்ணி,
சண்டியதேவி, சரஸவெதி, துர்க்கநா யதேவி, லக்ஷ்மி என
வெணங்குகிறநார்கள. பநாமறகளுக்கு வவெளியயே வவெளளியில்
கவெசம் யபநாட்டிருக்க உளயள நீல ரூபத்தில் எரிந்து
வகநாண்டிருப்பது மைஹநாகநாளியின் ரூபம். அதேன் கீயழை
யஜநாதிஸவெரூபமைநாய் அன்னபூர்ணி. பக்கத்தில் இன்வனநாரு
ஜவெநாலநா, சண்டி யதேவி. பக்கத்தில் மைநா ஹிங்க்லநாஜ யதேவி
[சர்வெ வ்யேநாதிகளுக்கும் நிவெநாரணம் தேருபவெள],
விந்த்யேநாவெநாசினி, மைஹநாலக்ஷ்மி, சரஸவெதி, நவெதுர்க்கநா என
ஒவ்வவெநாரு ஜவெநாமலயிலும் யதேவி ப்ரத்யேக்ஷமைநாக
குடியிருப்பதேநாக ஐதீகம்.
அமனத்து யதேவிகமளயும் இங்யக யஜநாதி ரூபமைநாக
வெழிபடுகிறநார்கள. பநாமறகளுக்கு நடுவிலிருந்து வெரும்
ஜவெநாமல எங்கிருந்து வெருகிறது, அதேற்கு என்ன கநாரணம்
என சிலர் யசநாதித்துப் பநார்த்தேநாலும் அதேற்கநான கநாரணம்
வதேரியேவில்மல. ONGC நிறுவெனம் கூட சில
யசநாதேமனகமள யமைற்வகநாண்டு கநாரணம் கண்டுபிடிக்க
முடியேவில்மல என்று வசநால்கிறநார்கள.
அக்னி ரூபமைநாக யதேவிமயே தேரிசித்து விட்டு சில படிகள
யமையல வசன்றநால் அங்யக பநாபநா யகநாரக்நநாத் யகநாவிலும்

இருக்கிறது. இங்யகயும் பநாமறகளில் அக்னி பிழைம்புகள.
ஒரு சிறயே குடத்தில் தேண்ணீர் எடுத்து அந்தே அக்னிப்
பிழைம்புகமள மூட, சிறது யநரத்தில் குடத்திலிருக்கும்
தேண்ணீரும் வகநாழுந்து விட்டு எரிகிறது. அமதே அமணத்து
விட்டு, அயதே தேண்ணீமர நம் யமைல் வதேளித்து, அமதேயயே
நமைக்கு தீர்த்தேமைநாகவும் அளிக்கிறநார்கள.
இன்னுவமைநாரு சிறயே குமகயில் பநாமறகளுக்கு இமடயயே
நீயரநாட்டம். ஒரு சிலயர அங்யக நின்று தேரிசனம் வசய்யே
முடியும் என்பதேநால் நநான்கு ஐந்து யபர்கமள மைட்டுயமை
அனுமைதிக்கிறநார்கள. அவெர்கள வவெளியயே வெந்தேபிறகு
அடுத்தே ஐந்து யபர். எங்களில் ஒருவெர் வரநாம்பவும் குனிந்து
பநார்க்க, அங்யக இருந்தேவெர் நகர்ந்து வகநாளள மைறுபடி
மைறுபடி வசநால்கிறநார். வரநாம்பவும் அருகில் வசன்றநால்
முகத்தில் அக்னி பட்டு விடும் அபநாயேம் உண்டு என்று
வசநால்ல, அமதே எங்களநால் நம்ப முடியேவில்மல.
ஆனநாலும், அந்தே நீயரநாட்டத்தில் அக்னி ஜவெநாமலமயே
கநாண்பிக்க, இரண்டு, இரண்டமர அடி உயேரத்திற்கு அக்னி
ஜவெநாமல எழுகிறது. அதேன் பிறகு தேநான் அவெர் வசநான்னதேன்
கநாரணமும் புரிந்தேது.
இப்படியேநாக ஜவெநாலநா ரூபமைநாக இருக்கும் யதேவியிமனத்
தேரிசனம் வசய்தே பிறகு வவெளியயே வெரும்யபநாது நன்கு

இருட்டி விட்டது. யகநாவிலுக்குள புமகப்படங்கள
எடுக்கத் தேமட என்பதேநால் படங்கள எடுக்க இயேலவில்மல.
வவெளியயே வெரும்யபநாது சில படங்கள எடுத்யதேன்.
இக்யகநாவில் பற்றயே நிமறயே வசய்திகளும் கமதேகளும்
உண்டு. முகலநாயேப் யபரரசர் அக்பர் அவெர்கள
இக்யகநாவிலுக்கு தேங்கத்தில் Chattra [குமட]
வகநாடுத்தேதேநாகவும் மைஹநாரநாஜநா ரஞ்சித் சிங் அவெர்கள
யகநாவில் யகநாபுரத்திற்கு தேங்கத்தில் தேகடுகள
வபநாருத்தியேதேநாகவும் வசய்திகள உண்டு.
நமைக்கு யமைற்பட்ட ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்பமதே
உணர்ந்து வகநாளளும் இடம் இது. அக்னி ரூபமைநாக யதேவி
இருப்பதேநாகச் வசநான்னநாலும், மைனிதே சக்திக்கு
அப்பநாற்பட்ட ஒரு சக்தி இருப்பமதே நநாம் உணர்ந்து
வகநாளள முடிகிறது. யகநாவிலின் உளயள இருக்கும் யபநாது
கண்டிப்பநாக Positive அதிர்வெமலகமள உணர்ந்து வகநாளள
முடிகிறது. அமனவெரும் வசன்று பநார்க்க யவெண்டியே ஒரு
இடமும் கூட. சக்தி பீடங்களில் ஒன்றநான ஜவெநாலநா
யதேவியின் அருள அமனவெருக்கும் கிமடக்க பிரநார்த்தேமன
வசய்து வகநாண்டு அங்கிருந்து புறப்பட்யடநாம்.
இந்தியேநாவில் இருக்கும் பிரச்சமனகளில் ஒன்றநான
கழிப்பமற வெசதிகள இவ்விடத்திலும் உண்டு. அதுவும்

குளிர் யதேசத்தில் இப்படி வெசதிகள இல்லநாதிருப்பது
அங்யக வெரும் அமனவெருக்கும் கடினமைநான ஒரு யசநாதேமன!
கழிப்பமற என உளயள ஒரு இடத்திமனக் கநாண்பிக்க,
நநான் அங்யக வசன்று “நநான் இந்தே விமளயேநாட்டுக்கு
வெரமல” என்று திரும்பி ஓடி வெர யவெண்டியிருந்தேது!
ஒரு உன்னதேமைநான அனுபவெத்திற்குப் பிறகு அங்கிருந்து
புறப்பட்யடநாம். அங்கிருந்து நநாங்கள வசன்ற இடம் என்ன,
அங்யக கிமடத்தே அனுபவெங்கள ஆகியேவெற்மற அடுத்தே
பதிவில் பநார்க்கலநாம்!

வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்……
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பகுதி 11: பயணத்தினபொல் கிழடத்தே
நெட்பு
நெட்பு!!
வசன்ற பகுதியில் பநார்த்தேது யபநால ஜவெநாலநாஜ யகநாவிலில்
ஒரு உன்னதேமைநான அனுபவெத்திற்குப் பிறகு அங்கிருந்து
புறப்பட்யடநாம். நநாங்கள புறப்படும் யபநாயதே யநரம் இரவு
08 மைணிக்கு யமைலநாகி விட்டது. ஜவெநாலநாஜ இருக்கும்
இடத்திலிருந்து அன்மறயே இரவு நநாங்கள தேங்க யவெண்டியே
இடமைநான கநாங்க்டநா [Kangra] சுமைநார் 25 கியலநாமீட்டர்
வதேநாமலவு. இரவு யநரம் என்பதேநால் சற்யற வமைதுவெநாகத்
தேநான் பயேணம் வசய்யே யவெண்டியிருந்தேது. கூடயவெ மைமலப்
பிரயதேசம் என்பதேநால் யவெகமைநாக பயேணிக்க இயேலநாது.
இரவு நநாங்கள அங்யக தேங்குவெதேற்கு யவெண்டியே
ஏற்பநாடுகமள வசய்யே, அலுவெலக நண்பரின் உறவினரிடம்
வசநால்லி இருந்யதேநாம். இவெர் தேநான் எங்களின் முதேல் நநாள
இரவு தேங்கியே இடமைநான சிந்த்பூர்ணியிலும் தேங்குமிடம்
ஏற்பநாடு வசய்தேவெர். நநாங்கள கநாங்க்டநா வெரும்வெமர
வதேநாடர்ந்து அமலயபசியில் அமழைத்து எங்யக
இருக்கியறநாம் என்பமதேக் யகட்டுக் வகநாண்யட இருந்தேநார்.

கநாங்க்டநா நகரில் நுமழைந்தேவுடன் இருக்கும் ஒரு
பிரதேநானமைநான இடத்திமனச் வசநால்லி அங்யக
கநாத்திருப்பதேநாகவும் வசநான்னநார். ஒரு வெழியேநாக நநாங்கள
அந்தே இடத்திமன அமடந்யதேநாம்.
அங்யக யசர்ந்தேபிறகு அவெமர அமலயபசியில் அமழைக்க,
சில நிமிடங்களுக்குள தேனது வெநாகனத்தில் வெந்து யசர்ந்தேநார்.
அவெருமடயே வெநாகனத்திமனத் வதேநாடர்ந்து நநாங்களும்
பயேணித்து அவெர் ஏற்பநாடு வசய்திருந்தே தேங்குமிடத்திற்கு
வெந்து யசர்ந்யதேநாம். கீயழை ஐந்து அமறகள, யமையலயும்
தேங்கும் அமறகள என ஒரு இடம் – வபயேர் Anmol Guest
House. கநாங்க்டநா யதேவி யகநாவில் இருக்கும் கமட
வீதியியலயயே இருக்கிறது. அங்யக வசன்று எங்கள
உமடமமைகமள மவெத்து விட்டு சற்யற
இமளப்பநாறயனநாம்.
அதேற்குள அந்தே நண்பர், அவெர் வபயேர் மைனிஷ் – இரவு
உணவு எங்யக சநாப்பிடப் யபநாகலநாம் என்று யகட்க
ஆரம்பித்தேநார். மைதியேம் சநாப்பிட்டிருந்தேநாலும், முந்மதேயே
பதிவில் வசநான்னது யபநால, நநாலு மைணிக்கு
சநாப்பிட்டிருந்தேநாலும், பயேணத்திற்குப் பிறகு சிலருக்கு பசி
இருந்தேது. சிலருக்கு பயேணத்தின் அலுப்பில் ”படுத்தேநால்
யபநாதும் யபநால இருக்கிறது, அதேனநால் நநாங்கள பழைங்கள

சநாப்பிட்டுக் வகநாளகியறநாம்” எனச் வசநால்ல, சிலர் மைட்டும்
சநாப்பிடப் புறப்பட்யடநாம் – அப்யபநாது மைணி இரவு 09.45
மைணிக்கு யமைல்!
மைனீஷ் உடயனயயே அவெரது நண்பரின் உணவெகத்திற்கு
அமலயபசியில் வதேநாடர்பு வகநாண்டு, உணவு சநாப்பிட
எங்கமள அமழைத்து வெருவெதேநாகச் வசநால்லி விட்டநார்.
அப்பப்பநா, அப்படி ஒரு கவெனிப்பு, ஆட்டமும்
ஓட்டமுமைநாக மைனிஷ் எங்கமள கவெனிக்க, நநாங்களும்
அவெரது அன்பில் திமளத்யதேநாம். மைனீமஷயும் எங்களுடன்
சநாப்பிடச் வசநால்ல, அவெயரநா, வீட்டில் மைமனவி
கநாத்திருப்பநார் [சில மைநாதேங்களுக்கு முன்னர் தேநான்
திருமைணம் ஆனதேநாம்!] என்று வசநால்ல, ”எங்களுக்கநாகக்
கநாத்திருக்க யவெண்டநாம், நீங்கள புறப்படுங்கள,
கநாமலயில் சந்திக்கலநாம்” என்று வெலுக்கட்டநாயேமைநாக
அனுப்பியனநாம்.
நநாங்கள உணவு சநாப்பிட்டு முடித்தேபிறகு உணவுக்கநான
வதேநாமகமயேக் வகநாடுக்கலநாம் எனக் யகட்டயபநாது, கமட
உரிமமையேநாளர், எங்களிடம் வெநாங்கிக் வகநாளள மைறுத்து
விட்டநார் – மைனீஷ் ஏற்கனயவெ அவெரிடம் வசநால்லி
விட்டநாரநாம் – வெநாங்கக் கூடநாது என! நன்கு உண்ட பிறகு
அதேற்கநான வதேநாமகமயேக் வகநாடுக்கவில்மலயயே என

நிமனத்தே யபநாது மைனதுக்குக் வகநாஞ்சம் கஷ்டமைநாக
இருந்தேது. கமட உரிமமையேநாளருக்கும் நன்ற வசநால்லி,
நநாங்கள தேங்கி இருந்தே இடத்திற்கு நடந்யதே திரும்பியனநாம்.
கநாங்க்டநாவில் நநாங்கள தேங்கி இருந்தே யபநாதும், நநாங்கள
பயேணித்தே யபநாதும், மைனீஷ் எங்களுக்குச் வசய்தே உதேவிகள
என்றும் மைறக்கமுடியேநாதேமவெ. வதேநாடர்ந்து அவெர் ஓட்டமும்
நமடயுமைநாக பல ஏற்பநாடுகமள எங்களுக்கநாக வசய்து
வகநாடுத்தேநார். இத்தேமனக்கும் நநாங்கள அவெமர முன்னயர
பநார்த்தேயதேநா, அறந்தேயதேநா இல்மல. அவெரின் உறவினர்
எங்களுடன் அலுவெலகத்தில் ஒன்றநாக பணி புரிந்தேவெர்
[அதுவும் சில வெருடங்களுக்கு முன்னர்!]. அவெர் வசநால்லி
விட்டநார் என்பதேற்கநாக, அமனத்து உதேவிகமளயும் வசய்து
வகநாடுத்தேநார்.
அவெரிடம் யபசியேயபநாது ஒரு விஷயேத்திமனத் வதேரிந்து
வகநாண்யடநாம். அவெரது மைமனவியின் ஊர் தேமலநகர் தில்லி
தேநானநாம். அவ்வெப்யபநாது தில்லி வெருயவென் என்று வசநால்ல,
எப்யபநாது தில்லி வெந்தேநாலும் வசநால்ல யவெண்டும் என்று
அன்புக் கட்டமள இட்யடநாம்! இந்தே மைநாதிரி பயேணங்களில்
நமைக்குக் கிமடக்கும் நட்பு மைறக்க முடியேநாதே ஒன்றநாக
அமமைந்து விடுகிறது.
இரவு உணவிமன முடித்துக் வகநாண்டு விடுதிக்குத்

திரும்பி, படுத்துக் வகநாண்டு, அன்மறயே தினத்தில் பநார்த்தே
இடங்கள, கிமடத்தே அனுபவெங்கள ஆகியேவெற்மற
நிமனத்தேபடியயே கிடக்க, சிறது யநரத்தியலயயே நித்ரநா
யதேவி என்மன ஆழ்ந்தே உறக்கத்திற்கு அமழைத்துச்
வசன்றநாள……. சரி நநான் வகநாஞ்சம் தூங்கி எழுந்து
வகநாளகியறன்! அடுத்தே நநாள என்ன இடங்களுக்குச்
வசன்யறநாம், என்வனன்ன அனுபவெங்கள என அடுத்தே
பகுதியில் வசநால்கியறன்!
வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்……
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பகுதி 12: கபொங்க்டபொ நெகரும கபொழலக்
கபொட்சிகளும
முந்மதேயே நநாள முழுவெதும் பயேணம் வசய்து சில சிறப்பநான
அனுபவெங்கமளப் வபற்று நித்ரநாயதேவியின் மைடியில்
துயிலுறங்கியேது பற்ற வசன்ற பகுதிகளில் பநார்த்யதேநாம்.
இங்யக ஒரு விஷயேத்திமன உங்களுக்கும் மீண்டும்
நிமனவு படுத்தே நிமனக்கியறன் – நநாங்கள
இப்பயேணத்திமன யமைற்வகநாண்டது நல்ல குளிர்
நநாட்களநான டிசம்பர் மைநாதே இறுதியில். அதுவும் குளிர்
பிரயதேசமைநான ஹிமைநாச்சலப் பிரயதேசத்தில் குளிருக்குக்
யகட்கவெநா யவெண்டும்?
குளிர் இருந்தேநாலும், இங்யக கிமடக்கக்கூடியே ”ரஜநாய்”
எனும் பஞ்சு வமைத்மதேமயே உடலுக்கு மூடிக்வகநாண்டநால்
குளிர் அவ்வெளவெநாக வதேரியேநாது. உளயள நுமழைந்து
வகநாளளும் வெமர தேநான் குளிர். வகநாஞ்சம் அதேனுள
அடங்கிவிட்டநால், வவெளியயே வெர மைனமிருக்கநாது!
இருந்தேநாலும், நல்ல உறக்கத்திற்குப் பிறகு அதிகநாமல
05.00 மைணிக்யக நநான் எழுந்து சுடு தேண்ணீரில்

குளித்துவிட்யடன். பிறகு மைற்றவெர்கள தேயேநாரநாவெதேற்குள
அப்படியயே கநாலநாற நடந்து வெருயவெநாம் என வவெளியயே
வெந்யதேன்.
அந்தேக் கநாமல யநரத்திலும் கநாங்க்டநா நகரில் மைக்கள
வகநாஞ்சம் வவெளியயே வெந்து, யகநாவிமல யநநாக்கி நடந்து
வகநாண்டிருந்தேநார்கள. கநாமல யநர தேரிசனத்திற்குச்
வசல்கிறநார்கள. விடிகநாமலயியலயயே குளித்து பக்தியுடன்
கநாங்க்டநா நகரில் குடிவகநாண்டிருக்கும் யதேவிமயே தேரிசனம்
வசய்து பக்தியில் திமளக்கிறநார்கள. அன்மனமயே
தேரிசிக்கும் முன்னர் அவெர்கமள தேரிசித்து அவெர்கள
புண்ணியேத்தில் நநானும் வகநாஞ்சம் எடுத்துக் வகநாண்யடன்!
சற்யற நடந்து தேங்குமிடத்திற்குத் திரும்பியனன்.
அதேற்குள சிலர் தேயேநாரநாகிக் வகநாண்டிருக்க, தேங்குமிடத்தின்
வமைநாட்மட மைநாடியிலிருந்து கநாமிரநாவிற்கு நல்ல தீனி
கிமடக்கும் – சில படங்கமள எடுக்கலநாம் என்ற
எண்ணத்யதேநாடு யமையல வசன்யறன். ஆஹநா என்ன
அற்புதேமைநான கநாட்சிகள அங்யக கநாணக் கிமடத்தேன!
[dh]வதேதௌலநா[dh]தேநார் யரஞ்ச் என அமழைக்கப் படும் மைமல
ஒரு புறம், மைமலகள முழுவெதும் ஆங்கநாங்யக
பனிப்வபநாழிவு இருக்க, தூரத்திலிருந்து வவெளளிப்
பனிமைமலயயேநா இது என்று நிமனக்க மவெக்கும்படி

இருக்க, மைற்வறநாரு புறத்தில் சூரியேன் தேனது கிரணங்கமள
வவெளிப்படுத்தி மைனிதேர்களுக்கு அன்மறயே கநாமல
வெணக்கத்திமனச் வசநால்லிக் வகநாண்டிருந்தேநான்.
பனி மூடியே மைமலச் சிகரங்கமள பநார்க்கும்யபநாயதே
மைனதிற்குள அப்படி ஒரு குளிர்ச்சி. அந்தேக் குளிர்ச்சிமயே
யபநாக்கியேபடி சூரியேனின் கதிர்கள. ஆஹநா அற்புதேமைநான
கநாட்சி தேநான். யகமைரநாக் கண்களநாலும், யநரநாகவும் பநார்த்து
சில கநாட்சிகமளப் படம் பிடித்தும் கநாமல யநரத்திமன
சுவெநாரசியேமைநாக ரசித்துக் வகநாண்டிருந்யதேன். என்மனப்
யபநாலயவெ ஒரு குரங்கநாரும் மைநாடியின் ஒரு சுவெர் ஓரத்தில்
உட்கநார்ந்து இயேற்மக அழைகிமன ரசித்துக் வகநாண்டிருந்தேநார்.
பக்கத்தில் இருக்கும் மைரம் ஒன்றல் கநாக்மககள அமைர்ந்து
தேங்கள பங்கிற்கு இயேற்மகமயே ரசித்துக் வகநாண்டிருந்தேன.
அமமைதியேநான சூழைலில் அப்படியயே நின்று வகநாண்டிருந்யதே
இருக்கலநாம் யபநால யதேநான்றயேது. அங்யக அருயக இருந்தே
ஒரு வீட்டில் மைநாடியில் தேநாழ்வெநாரம் யபநால ஒரு அமமைப்பு.
[dh]வதேதௌலநா[dh]தேநார் மைமலமயே யநநாக்கி சில இருக்மககள.
இரண்டு முதியேவெர்கள அங்யக அமைர்ந்து கநாமலப்
வபநாழுதிமன ரசித்துக் வகநாண்டிருந்தேநார்கள – ஆஹநா என்ன
ஒரு சுகம்!
இன்னுவமைநாரு பக்கத்தில் பநார்த்தேநால் ஒரு முதியேவெர் ஒரு

இருக்மகயில் அமைர்ந்து வகநாண்டு இருக்கிறநார். அவெரது ஒரு
மகயில் சிறயே கிண்ணம். அவெர் அருகியலயயே அவெர்
மைமனவி நின்று வகநாண்டிருக்கிறநார். அவெர் மகயில்
மவெத்திருப்பது ஒரு சிறயே பிரஷ். அமதே மவெத்து
என்னதேநான் வசய்கிறநார் என்று பநார்த்தேநால், பநாசமைநாய் அவெரது
கணவெருக்கு தேமலச்சநாயேம் பூசி விடுகிறநார்!
இப்படியேநாக இயேற்மக/வசயேற்மகக் கநாட்சிகமளக் கண்டு
ரசித்தேபடியயே நநானும் தேயேநாரநான சில நண்பர்களும் இருக்க,
மைற்றவெர்கள அமனவெரும் தேயேநாரநாகிக் வகநாண்டிருந்தேனர்.
நண்பர் மைனீஷ் கநாமல சீக்கிரமைநாகயவெ வெந்து விடுவெதேநாகச்
வசநால்லி இருக்கிறநார். அவெருடன் யகநாவிலுக்குச்
வசல்வெதேநாக ஒரு திட்டம். யகநாவிலுக்குச் வசன்று அங்கு
கிமடத்தே அனுபவெங்கமள அடுத்தே பதிவில்
வசநால்கியறயன!
வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்……
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பகுதி 13: கபொங்க்டபொ - வஜ்தரஷ்வரி
ததேவி
ஒரு வெழியேநாக அமனவெரும் தேயேநாரநாகி விட நண்பர் மைனீஷ்உம் வெந்து யசர்ந்தேநார். யகநாவிலுக்குச் வசல்ல அமனவெரும்
புறப்பட்யடநாம். நநாங்கள தேங்கியே இடத்திலிருந்து ஐந்து
நிமிட நமடயில் யகநாவில் வெந்து விடும். அதுவும் ஒரு
சிறயே சந்து தேநான் யகநாவிலுக்குச் வசல்லும் பநாமதே. அதேன்
இரு மைருங்கிலும் கமடகள – பூமஜக்குத் யதேமவெயேநான
வபநாருட்கள மைட்டுமின்ற பல விதேமைநான வபநாருட்கமளயும்
விற்கும் கமடகள. அவெற்மற எல்லநாம் பநார்த்தேபடியயே
யகநாவிமல யநநாக்கி நடந்யதேநாம்.
பநாதி வெழியியலயயே ஆமனமுகத்யதேநானுக்கு ஒரு சிறயே
யகநாவில் – சிவெப்பு வெண்ணத்தில் ஆமனமுகத்யதேநான் –
அவெமனச் சிமற மவெத்து ஒரு அமடப்பு – அவ்வெளவு தேநான்
– “என்மன ஏன் சிமற மவெத்தேநாய்?” என்று அவென் யேநாரிடம்
யகட்க முடியும் என்று புரியேவில்மல. அவெமனத் வதேநாழுது
நநாங்கள முன்யனறயனநாம்.
வபரும்பநாலநான வெட இந்தியேக் யகநாவில்களில்

கநாலணிகமள கழைற்ற மவெக்கவவென்று தேனியேநாக இடம்
ஏதும் இருப்பதில்மல. யகநாவில் பநாமதேயில் இருக்கும்
அர்ச்சமன தேட்டுகள விற்கும் கமடகளில் விட்டு
விடுவெநார்கள. இங்யக தேனியேநாக ஒரு இடம் இருந்தேது.
பக்கத்தியலயயே மககமள சுத்தேம் வசய்து வகநாளள
தேண்ணீரும். இப்படி ஒரு இடத்தில் கநாலணிகமள மவெத்து
விட்டு யகநாவிமல யநநாக்கி முன்வனறயனநாம். யதேவிமயே
தேரிசனம் வசய்வெதேற்கு முன்னர் யகநாவில் பற்றயே சில
விவெரங்கமளப் பநார்க்கலநாம்.
இந்தேப் பயேணத்தில் ஏற்கனயவெ மைநா சிந்த்பூர்ணி, ஜவெநாலநாஜ
ஆகியே இரண்டு சக்தி பீடங்கமளப் பநார்த்திருக்கியறநாம்.
இன்று பநார்க்கப் யபநாகும் யகநாவில், பயேணத்தில் பநார்க்கும்
மூன்றநாவெது சக்தி பீடம். இந்தே யகநாவிலில் சதி யதேவியின்
இடது மைநார்பகம் விழுந்தேதேநாக நம்பப் படுகிறது. இங்யக
குடிவகநாண்டிருக்கும் யதேவியின் வபயேர் வெஜயரஷ்வெரி
யதேவி. ஜம்மு மவெஷ்ணவெயதேவி யகநாவில் யபநாலயவெ
இங்யகயும் யதேவிமயே பிண்டி ரூபத்தில் வெழிபடுகிறநார்கள.
கநாங்க்டநா யதேவி என்று வசநால்லப்படும் வெஜயரஷ்வெரி யதேவி
யகநாவிலுக்கு நநாகர்யகநாட் [dh]தேநாம் என்றும் யகநாட்
கநாங்க்டநா என்றும் வபயேர்கள உண்டு. சதி யதேவியின் இடது
மைநார்பகம் இந்தே இடத்தில் தேநான் விழுந்தேது என்று

வசநால்வெது யபநாலயவெ யவெறு சில கமதேகளும் உண்டு.
மைஹிஷநாசுரமன வெமதேத்தே யபநாது வெஜயரஷ்வெரி யதேவிக்கு
உடலில் பலத்தே கநாயேம் ஏற்பட்டதேநாகவும் அப்புண்கமள
குணப்படுத்தே அதேன் யமையல வவெண்மண தேடவிக்
வகநாண்ட்தேநாகவும் கமதே உண்டு. இப்யபநாதும் மைகர
சங்கரநாந்தி தினத்தேன்று வெஜயரஷ்வெரி யதேவிக்கு
வவெண்மணக் கநாப்பு வசய்கிறநார்கள.
மிகவும் பழைமமையேநான யகநாவில் என்றநாலும் அன்னியே
ஆக்கிரமிப்புகளில் பல முமற அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
ஆனநால் இயேற்மகயின் சீற்றத்தேநால் விமளந்தே அழிவு தேநான்
மிகப் வபரியேது. 4 ஏப்ரல் 1905-ஆம் வெருடம் கநாங்க்டநா
முழுவெதும் அப்படி ஒரு குலுக்கல் – ரிக்டர் ஸயகலில் 7.8
அளவு நிலநடுக்கம் ஏற்பட மிகப் வபரியே அழிவு – 20000
யபருக்கு யமைல் உயிரிழைக்க, பலத்தே கநாயேங்கள
அமடந்தேவெர்கள ஆயிரக்கணக்கில். இடிபநாடுகளில்
விழுந்தே வீடுகள எண்ணிலடங்கநா. அழிவில் சிக்கியேதில்
வெஜயரஷ்வெரி யதேவி யகநாவிலும் ஒன்று.
யகநாவிமல புதுப்பித்து, இப்யபநாது இருக்கும் யகநாவில்
கட்ட கிட்டத்தேட்ட 25 வெருடங்கள ஆகியிருக்கின்றது.
யகநாவிலின் கட்டமமைப்பு இந்து, இஸலநாம், சீக்கியே
முமறகள மூன்மறயும் வகநாண்டு அமமைக்கப்பட்டிருப்பது

இதேன் சிறப்பு. யதேவியின் யகநாவிலில் பமடக்கப்படும்
பிரசநாதேங்கள எப்யபநாதும் மூன்று பகுதிகளநாகப் பிரித்து –
மைஹநாலக்ஷ்மி, மைஹநா சரஸவெதி, மைஹநா கநாளி – ஆகியே
மூவெருக்கும் பமடக்கிறநார்கள.
யகநாவிலில் நுமழைவெநாயியலயயே இரண்டு பநாதேங்கள –
அவெற்றற்கு பூமஜ வசய்து, பூக்கமளயும் தூவி
மவெத்திருக்கிறநார்கள. வெநாயிலில் அழைகியே ஓவியேங்களும்
வெமரந்திருப்பமதேக் கண்டு ரசித்தேபடியயே உளயள
நுமழைந்யதேநாம். சில ஓவியேங்கள ஆங்கநாங்யக
சிதிலப்பட்டிருப்பதும் கநாண முடிந்தேது. ஒரு சிவென்
சிமலயும் அங்யக இருந்தேது. அவெற்மற எல்லநாம்
பநார்த்தேபடியயே யகநாவிலுக்குள நுமழைந்யதேநாம். யதேவியின்
கருவெமறக்கு முன்னர் சிங்கங்களின் உருவெங்கமள நிறுத்தி
மவெத்திருக்கிறநார்கள.
யகநாவிலில் யதேவியின் முன்னர் இருக்கும் ஒரு
முக்கியேமைநான இடம் உண்டு – அது ”தேரம் சீலநா” என்று
அமழைக்கப்படும் ஒரு வசவ்வெகக் கல் – அக்கல்லில்
பக்தேர்கள அமனவெரும் சத்தியேப் பிரமைநாணம் வசய்கிறநார்கள.
அந்தேக் கல்லில் மக மவெத்துக் வகநாண்டு யேநாரும் வபநாய்
வசநால்ல முடியேநாது என்றும் நம்பிக்மக. விழுப்புரம்
அருயக இருக்கும் திருவெநாமைநாத்தூர் யகநாவிலிலும் இப்படி

ஒரு வெட்டப்பநாமற உண்டு. அது பற்ற முன்னயர எனது
வெமலப்பூவில் எழுதி இருக்கியறன் – திருவெநாமைநாத்தூர்
வகநாம்பு வபற்ற ஆவினங்கள.
தேரம் சீலநாவிமனப் பநார்த்து விட்டு வெஜயரஷ்வெரி
யதேவியிமன தேரிசிக்க முன்யனறயனநாம். யதேவிமயே
மைனதேநாரப் பிரநார்த்திக்வகநாண்டு அங்யகயயே நின்றருந்யதேன்.
கநாமல யநரம் என்பதேநாலும், யகநாவிலுக்கு பக்தேர்கள
கூட்டம் இன்னும் வெரநாதே கநாரணத்தேநாலும் சற்று யநரம்
நிம்மைதியேநாக தேரிசிக்க முடிந்தேது. வெஜயரஷ்வெரி யதேவியிடம்
அமனவெருக்கும் நல்லயதே கிமடக்க பிரநார்த்தேமன வசய்து
வகநாண்டு அங்கிருந்து வவெளியயே வெந்யதேன்.
யகநாவிலின் உளயள பிரகநாரத்தில் இன்னும் நிமறயே
விஷயேங்கள பநார்ப்பதேற்கு உண்டு. அமவெ பற்றயும்,
அங்யக நமைது முன்யனநார்கள வசய்தே யவெமல பற்றயும்
அடுத்தே பகுதியில் வசநால்கியறன்!
வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்……
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பகுதி 14: அட்ட்ரபொ புஜ ததேவி –
கண்ணீர் சிந்தும ழபரவர்
வசன்ற பகுதியில் கநாங்க்டநா நகரில் குடிவகநாண்டிருக்கும்
வெஜயரஷ்வெரி யதேவி பற்றயும் அக்யகநாவில் பற்றயும்
பநார்த்துக் வகநாண்டிருந்யதேநாம். வதேநாடர்ந்து இந்தே வெநாரமும்
யகநாவில் பற்றயே இன்னும் சில தேகவெல்களும்
அனுபவெங்களும் பநார்க்கலநாம். வெஜயரஷ்வெரி அன்மனமயே
தேரிசித்து மகயில் பிரசநாதேத் தேட்டுகளுடன் வவெளியயே
வெந்யதேநாம்! அது தேவெவறன வவெளியயே வெந்தே பிறகு தேநான்
வதேரிந்தேது! யகநாவில் பிரகநாரம் முழுவெதும் முன்யனநார்கள
அதிக எண்ணிக்மகயில் இருக்கிறநார்கள. எங்கள குழுவில்
இருந்தேவெர்களில் ஒருவெரிடமிருந்து பிரசநாதேம் பறயபநானது!
யகநாவிலின் பிரகநாரத்தில் இன்னும் சில சன்னதிகளும்
உண்டு. மைகநா கநாளிக்கு என ஒரு மூமலயில் சன்னதி.
சன்னதியின் வவெளியில் அட்ட்ரநா புஜ யதேவி – பதிவனட்டு
மககளுடன் யதேவியின் உருவெம் இருக்கிறது. முன்
நநாட்களில் அங்யக ஆடு, யகநாழி யபநான்ற விலங்குகமள
பலி இடுவெது வெழைக்கமைநாக இருந்திருக்கிறது. சில

வெருடங்களநாக பலி இடுவெது முற்றலும் தேமட வசய்யேப்பட,
இப்யபநாது கநாளியின் பலி பீடத்தில் இரத்தேம்
சிந்துவெதில்மல! கநாளிமயே மைனதில் நிறுத்தி
யவெண்டிக்வகநாண்டு அங்கிருந்து குரங்குகமள யவெடிக்மக
பநார்த்தேபடியயே முன்யனறயனநாம்.
இக்யகநாவிலிலும் உங்கள வபயேமரச் வசநால்லி, ஐந்து
ரூபநாயயேநா, பத்து ரூபநாயயேநா வகநாடுத்தேநால், யமைளத்திமன
தேட்டி, ”இன்னநாருக்கு நல்லமதேயயே வகநாடு” என்று
யதேவியிடம் அவெர்களும் பிரநார்த்திக்கிறநார்கள.
வபரும்பநாலநான ஹிமைநாச்சலப் பிரயதேசக் யகநாவில்களில்
இந்தே வெழைக்கம் இருக்கிறது – நமைது யகநாவில்களில் இப்படி
ஒரு வெழைக்கம் இருப்பதேநாகத் வதேரியேவில்மல – நம் சநார்பநாக
யவெண்டிக் வகநாண்டு, அவெர்களும் தேங்களது பிமழைப்மபக்
கவெனித்துக் வகநாளகிறநார்கள!
வதேநாடர்ந்து பிரகநாரத்மதேச் சுற்ற வெருயவெநாம். அடுத்து நநாம்
பநார்க்கப் யபநாவெது மிகப் பழைமமையேநான ஒரு சிகப்பு மபரவெர்
சிமல. கிட்டத்தேட்ட 5000 வெருடம் பழைமமையேநான சிமல
என்று எழுதி மவெத்திருக்கிறநார்கள. முக்கியேச் சன்னதி
மைட்டும் திறந்திருக்க, பிரகநாரத்தில் இருக்கும் சன்னதிகள
வவெளியயே கம்பிக் கதேவுகள யபநாட்டு மூடி இருக்கிறது.
கம்பிக் கதேவுகள வெழியயே இந்தே சிகப்பு மபரவெமர

யவெண்டிக்வகநாண்யடநாம். இந்தே சிகப்பு மபரவெர் சிமலக்கு
ஒரு கமதே உண்டு. அது என்ன கமதே? பநார்க்கலநாமைநா?
ஹிமைநாச்சலப் பிரயதேசத்திற்கு இயேற்மகச் சீற்றத்தின்
கநாரணமைநாகயவெநா, அல்லது அன்னியே நநாடுகளின்
தேநாக்கத்தினநாயலநா ஆபத்து வெருவெதேற்கு முன்னதேநாகயவெ
சிகப்பு மபரவெர் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வெடிவெயதேநாடு,
யமைனியும் வியேர்த்து விட ஆரம்பித்து விடுமைநாம். 1905-ஆம்
ஆண்டு இந்தேப் பிரயதேசத்திமன தேநாக்கியே நில நடுக்கத்திற்கு
முன்னரும் இப்படி நடந்தேதேநாக குறப்பிடுகிறநார்கள.
சிகப்பு மபரவெரிடம் அப்படி ஒரு அழிவு வெந்து விடநாது
கநாப்பநாற்ற பிரநார்த்திக்வகநாண்டு அங்கிருந்து நகர்ந்யதேநாம்.
அடுத்தேதேநாக ஒரு சிறயே அமற – அதிலும் வவெளியயே கம்பிக்
கதேவுகள. உளயல ஒரு சிறயே வசடி. பக்கத்தியலயயே
தேமரயியல ஒரு வகநாப்பமர பதிக்கப் பட்டிருக்கிறது.
இதேற்கும் ஒரு கமதே உண்டு. யதேவிக்குப் பூமஜ வசய்யே
நிமனப்பவெர்கள இங்யக பூமஜ வசய்யேலநாம். நல்ல
மைனயதேநாடு சிறயே பநாத்திரத்தினநால் தேநான்யேங்கமள
யபநாட்டநால் கூட அந்தேக் வகநாப்பமர நிமறந்து விடுமைநாம்.
யபநாதும் என்ற மைனதில்லநாது மூட்மட மூட்மடயேநாக
தேநானியேங்கமள அந்தேக் வகநாப்பமரயில் வகநாட்டினநாலும்
நிமறயேயவெ நிமறயேநாது என்று வசநால்கிறநார்கள.

[dh]த்யேநானு பக்த் என்பவெரின் கமதேயும் உண்டு. அவெரது
சிமலமயே யதேவியின் சிமலக்கு யநர் எதியர
மவெத்திருக்கிறநார்கள. யதேவியின் பிரத்யேக்ஷமைநான தேரிசனம்
யவெண்டி தேவெமிருக்க, அவெர் வெரநாது யபநாகயவெ தேனது
தேமலமயே வவெட்டி யதேவிக்கு பலியேநாக வகநாடுத்தேநாரநாம்
த்யேநானு பக்த். அதேன் பின்னர் அவெருக்குக் கநாட்சி தேந்தே
வெஜயரஷ்வெரி யதேவி, த்யேநானு பக்த் அவெர்கமள உயிர்பித்து
அவெருக்கு ஒரு வெரமும் வகநாடுத்தேநாரநாம் – த்யேநானு பக்த்
என்ன வெரம் யகட்டநாரநாம் வதேரியுமைநா?
எனக்கு தேரிசனம் தேர இத்தேமன கநாலம் தேநாழ்த்தி என்
தேமலமயே வகநாய்து பலி தேந்தே பிறகு வெந்தே மைநாதிரி கநாலம்
தேநாழ்த்தேநாது, உனது பக்தேர்கள அமனவெருக்கும் நல்ல
தேரிசனம் தேர யவெண்டும் எனச் வசநால்ல, அன்மனயும்
அங்யக எழுந்தேருளி வெரும் பக்தேர்கள அமனவெருக்கும்
கநாட்சி தேருவெதேநாக ஒரு கமதே.
இப்படி விதேம் விதேமைநான கமதேகமளச் வசநால்லியேபடியயே
எங்களுடன் நண்பர் மைனீஷ் வெந்து வகநாண்டிருந்தேநார். அவெர்
எங்களுடன் வெந்தேதேநால் இந்தேக் கமதேகமளத்
வதேரிந்துவகநாளள முடிந்தேது. சநாதேநாரணமைநாக யகநாவில்களில்
இப்படி இருக்கும் கமதேகமள வதேரிந்துவகநாளள அங்யக
இருப்பவெர்களின் உதேவி யதேமவெயேநாக இருக்கிறது. பல
யகநாவில்களில் சிறப்பம்சங்கமளச் வசநால்ல யேநாருயமை

இருப்பதில்மல! நம் ஊர் யகநாவில்களில் இருக்கும்
ஒவ்வவெநாரு தூண்களுக்குளளும் ஒரு கமதே
ஒளிந்திருக்குயமை!
யகநாவிலில் இருக்கும் அமனத்து யதேவெமதேகமளயும்
பநார்த்து பிரகநாரத்தில் மூன்று சுற்றுகள சுற்ற வெந்து
அமனத்து கமதேகமளயும் யகட்டு மைனதில் ஒரு
நிம்மைதியயேநாடு வவெளியயே வெந்யதேநாம். ஒவ்வவெநாரு
யகநாவிலிலும் அனுபவெங்கள, சில கமதேகள, பழைக்க
வெழைக்கங்கள என்று எத்தேமன எத்தேமன விஷயேங்கள
நமைக்குக் கிமடக்கின்றன. இமதேவயேல்லநாம்
யயேநாசித்தேபடியயே வவெளியயே வெந்யதேநாம். யகநாவிலின்
வெநாயிலிலும் இரண்டு வபநாம்மமைச் சிங்கங்கள –
பக்கத்திற்கு ஒன்றநாக நிறுத்தி மவெத்திருக்கிறநார்கள.
அவெற்மறயும் பநார்த்தேபடியயே வவெளியயே கமட வீதிக்கு
வெந்யதேநாம்.
மைநாமலயில் கமட வீதிக்கு வெர யவெண்டும் என
யபசியேபடியயே அமனவெரும் தேங்குமிடத்திற்கு வெந்து
யசர்ந்யதேநாம். அடுத்து கநாமல உணமவெ முடித்துக் வகநாண்டு
அன்மறயே தினம் பநார்க்க யவெண்டியே இடங்களுக்குப்
பயேணிக்க யவெண்டும். என்ன இடங்கள பநார்த்யதேநாம்,
அங்யக கிமடத்தே அனுபவெங்கள என்வனன்ன என்பமதே
வெரும் பகுதிகளில் பநார்க்கலநாம்!

வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்….
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பகுதி 15: ழகதயந்தி பவனில்
கபொழல உணவு
வசன்ற பகுதியில் வசநான்னது யபநால, வெஜயரஷ்வெரி
யதேவியின் திவ்யேமைநான தேரிசனம் முடித்துக் வகநாண்டு
வவெளியயே வெந்யதேநாம். கநாமல யவெமளயில் யகநாவில்
வசன்று வெருவெதில் மைனதிற்கு ஒரு அமமைதி கிமடப்பது
நிஜம். மைனதில் ஒரு விதே திருப்தியுடன் தேங்குமிடத்திற்கு
திரும்பி அன்மறயே தினத்திற்கநான பயேணத்திமன
துவெங்கியனநாம். பயேணம் வதேநாடங்குவெதேற்கு முன்னயர
கநாமல உணவிமன முடித்துக் வகநாண்டு விடலநாம் என
மைனீஷ் வசநால்ல, பசித்திருந்தே எங்களுக்கும் அது சரிவயேன
பட்டது.
ஹிமைநாச்சலப் பிரயதேசம் மைட்டுமைல்லநாது வெட இந்தியேநாவில்
வபரும்பநாலநான கமடகள/உணவெகங்கள கநாமல யநரத்தில்
திறப்பதில்மல. மைதியே யவெமளயில் தேநான் திறப்பநார்கள.
ஒன்றரண்டு இடங்கயள திறக்கிறநார்கள. அங்யகயும்
பரநாட்டநாயவெநா, அல்லது Bread-ஓ தேநான் கிமடக்கும்.
கநாங்க்ரநாவும் விதிவிலக்கல்ல. நமைது ஊரில் மைநாமல

யநரங்களில் முமளக்கும் சநாமல ஓர உணவெகங்கள
யபநாலயவெ அங்யகயும் சில உண்டு. அவெற்றல் கநாமல
யநரங்களில் “நநான்” அல்லது பரநாட்டநாக்கள கிமடக்கும்.
அது மைநாதிரி ஒரு மகயயேந்தி பவெனில் கநாமல உணவு
சநாப்பிடுவெதில் ஆட்யசபமன இருக்கிறதேநா எனக் யகட்க,
அங்யக வசன்று பநார்க்கலநாம் என முடிவு வசய்யதேநாம்.
தேங்குமிடத்திலிருந்து சற்யற வதேநாமலவில், நடக்கும்
தூரத்தில் தேநான் நண்பர் மைனீஷஸுக்குத் வதேரிந்தேவெரின்
மகயயேந்தி பவென் இருக்கிறது என அங்யக எங்கமள
அமழைத்துச் வசன்றநார். கநாமல யநரத்தியலயயே கநாய்கறக்
கமடகள திறந்திருக்க, அவெற்றல் குளிர்கநால கநாய்கறகள
குமடமிளகநாய், யகரட், முளளங்கி, கநாலிஃப்ளவெர் என
நிமறந்திருந்தேன. அவெற்மறவயேல்லநாம் பநார்த்தேபடியயே
நடந்து மகயயேந்தி பவெமன அமடந்யதேநாம்.
கநாமல யநரத்தியலயயே கமட சுறுசுறுப்பநாக இயேங்கிக்
வகநாண்டிருந்தேது. தேளளு வெண்டியின் ஒரு பக்கத்தில்
“தேந்தூர்” என அமழைக்கப்படும் அடுப்பு – வபரும்பநாலும்
மைண்ணியல வசய்திருப்பநார்கள. இந்தே மைநாதிரி தேளளு
வெண்டிகளில் தேந்தூரில் சற்யற சில மைநாற்றங்கள இருக்கும்.
ஒரு வபரியே இரும்பு Drum-ல் உட்புறங்களில் மைண்
குமழைத்துப் பூசி தேந்தூர்-ஆக மைநாற்றம் வசய்திருப்பநார்கள.

அந்தே மைநாதிரி தேந்தூர் அடுப்பில் சுடச் சுட தேந்தூரி பரநாட்டநா –
சநாதேநாரணமைநாக தேவெநாவில் [யதேநாமசக்கல்] பரநாட்டநா
வசய்தேநாயல வகநாஞ்சம் தேடிமைனநாக இருக்கும். இந்தே
தேந்தூரில் வசய்யும் பரநாட்டநாக்கள இன்னும் அதிக
தேடிமைனநாக இருக்கும். இரண்டு தேந்தூரி பரநாட்டநாக்கள
சநாப்பிட்டநாயல வெயிறு நிமறந்துவிடும். அதிலும்
பரநாட்டநாவில் வவெண்மணமயேத் தேடவித் தேரும்யபநாது நல்ல
நிமறவெநான உணவெநாக இருக்கும்.
வபரும்பநாலநான வெட இந்தியே மகயயேந்தி பவென்களில்
சுத்தேம் இருக்கநாது – “சுத்தேமைநா? அது கியலநா எவ்வெளவு?”
என்ற வெமகயில் தேநான் இருக்கும். ஆனநால் இந்தே மகயயேந்தி
பவென் வகநாஞ்சம் சுத்தேமைநாகயவெ இருந்தேது. மைனீஷ்
விறுவிறுவவென தேட்டுகமள எடுத்து ஒவ்வவெநான்றநாகத்
துமடத்து புதினநா-வகநாத்தேமைல்லி சட்னி, வவெங்கநாயேம்,
ஊறுகநாய், வகநாஞ்சம் அமுல் வவெண்மண என தேட்டின்
ஒவ்வவெநாரு குழிகளிலும் வெமகக்கு ஒன்றநாக யபநாட்டு தேயேநார்
வசய்யே, சுடச் சுட பரநாட்டநாக்கமள தேயேநார் வசய்தேநார் அந்தே
மகயயேந்தி பவென் உரிமமையேநாளர்.
அவெரது மககளில் என்னவவெநாரு யவெகம் – வபநாதுவெநாக வெட
இந்தியேர்கள சப்பநாத்தி, பரநாட்டநா ஆகியேவெற்மற குழைவி
வகநாண்டு வசய்வெதில்மல. மககளநால் தேட்டித் தேட்டியயே

வபரிதேநாக்கி விடுவெநார்கள. முதேன் முதேலில் இப்படிப்
பநார்த்தேயபநாது அதிசயேமைநாகத் தேநான் இருந்தேது.
இப்யபநாவதேல்லநாம் அதிசயேம் இல்மல. நநாயன கூட
அப்படி முயேற்சித்து வசய்தேதுண்டு! கிடுகிடுவவென
பரநாட்டநாக்கமள அவெர் தேயேநார் வசய்யே, ஒவ்வவெநான்றநாக
தேட்டுகளில் யபநாட்டுக் வகநாடுத்தேபடியயே இருந்தேநார் மைனீஷ்.
மகயயேந்தி பவெனில் சநாப்பிட யவெண்டுமைநா எனக் வகநாஞ்சம்
தேயேக்கத்துடன் இருந்தேவெர்களும் முதேல் தேந்தூரி
பரநாட்டநாவிமன உண்ட பிறகு இன்னும் ஒரு பரநாட்டநா
கூடச் சநாப்பிடலநாம் என சநாப்பிட்யடநாம். சுடச் சுட அந்தே
கமட உரிமமையேநாளர் தேயேநார் வசய்து வகநாடுக்க, சுமவெயேநான
வதேநாட்டுக்மககள இருக்க, மைளமைளவவென பரநாட்டநாக்கமள
கபளீகரம் வசய்யதேநாம். எல்யலநாரும் சநாப்பிட்ட பிறகு
உணவிற்கநான வதேநாமகமயேக் யகட்க, கமட உரிமமையேநாளர்
வெநாங்கிக் வகநாளள மைறுத்தேநார் – மைனீஷ் அமழைத்து வெந்தேதேநால்
எங்களிடம் வெநாங்கிக் வகநாளள மைநாட்டநாரநாம்…. அட
யதேவுடநா!
இந்தேக் மகயயேந்தி பவென்களில் விதேம் விதேமைநான
பரநாட்டநாக்களும், அம்ருத்ஸரி நநான் வெமககளும், தேந்தூரி
வரநாட்டிகளும் வெமக வெமகயேநாக வசய்து தேருகிறநார்கள.
பலரும் அந்தேக் கமடகளில் சநாப்பிடுகிறநார்கள. சுத்தேமைநாக

இருப்பதேநால் நல்ல விற்பமன ஆகிறது. கநாமல
யநரத்தியலயயே இப்படிச் சுடச் சுட பரநாட்டநாக்கமள
சநாப்பிட்டு விட்டதேநால் வதேநாடர்ந்து பயேணிப்பதில்
கஷ்டமில்மல.
ஓட்டுனர் யஜநாதியும் அதேற்குள கநாமல உணவிமன
முடித்துக் வகநாண்டு வெண்டிமயே எடுத்துக் வகநாண்டு
அங்யகயயே வெந்து விட அமனவெரும் புறப்பட்யடநாம்.
எதியர வதேதௌலநாதேர் மைமலத்வதேநாடர் இருக்க, பனியில்
கதிரவெனின் ஒளிக்கற்மறகள பட்டுப் பளபளக்க,
இயேற்மகக் கநாட்சிகமள ரசித்தேபடியயே பயேணித்யதேநாம்.
நநாங்கள பயேணித்துச் வசன்ற இடம் என்ன, அங்யக
பநார்த்தேமவெ என்ன என்பமதே அடுத்தே பதிவில் பநார்க்கலநாம்!
வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்….
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பகுதி 16: சபொமுண்டபொ ததேவி –
கழதேயும சில கபொட்சிகளும
வசன்ற பகுதியில் வசநான்னது யபநால, கநாமல உணவிமன
முடித்துக் வகநாண்டு வெண்டிமயே எடுத்துக் வகநாண்டு
அமனவெரும் புறப்பட்யடநாம். எதியர வதேதௌலநாதேர்
மைமலத்வதேநாடர் இருக்க, பனியில் கதிரவெனின்
ஒளிக்கற்மறகள பட்டுப் பளபளக்க, இயேற்மகக்
கநாட்சிகமள ரசித்தேபடியயே பயேணித்யதேநாம். நநாங்கள
பயேணித்துச் வசன்ற இடம் என்ன வதேரியுமைநா, கநாங்க்ரநா
நகரிலிருந்து ஒரு மைணி யநரத்தில் இருக்கும் சநாமுண்டநாஜ
என அமழைக்கப்படும் சநாமுண்டநா யதேவி யகநாவில் தேநான்.
இக்யகநாவிலும் சக்தி பீடங்களில் ஒன்று.
சநாமலயின் ஒரு பக்கத்தில் வதேநாடர்ந்து பனிச்சிகரங்கள
இருக்க, அவெற்மற ரசித்தேபடியயே பயேணித்தேநால் சுமைநார் 30
கியலநாமீட்டர் வதேநாமலவில் இருக்கிறது சநாமுண்டநா
யதேவியின் யகநாவில். சில நிமிடங்கள பயேணித்து
யகநாவிமல வெந்தேமடந்யதேநாம். யகநாவிலின் உளயள
நுமழைவெதேற்குள யகநாவில் பற்றயே சில கமதேகமளப்

பநார்க்கலநாம்.
சநாமுண்டநா யதேவி, பரநாசக்தியின் பல அவெதேநாரங்களில்
ஒன்றநாக கருதேப்படும் சக்திகளில் ஒன்று. சண்டநா, முண்டநா
என இரண்டு அரக்கர்கள அமனவெருக்கும் வதேநால்மல
வகநாடுத்துக் வகநாண்டிருக்க அவெர்கமள அழிக்க
உருவெவமைடுத்தேவெர் தேநான் சநாமுண்டநா யதேவி. சண்டநா,
முண்டநா ஆகியே அரக்கர்கமள அழித்தேமமையேநால் இவெர்
சநாமுண்டநா யதேவி என அமழைக்கப்பட்டநார் என்று ஒரு
கமதே. இன்வனநாரு கமதேயும் உண்டு.
அரக்கர்களுக்கும் யதேவெர்களுக்கும் பலத்தே யுத்தேம் நடக்க,
அப்யபநாது வகதௌஷிகி யதேவி எனும் யதேவியின் புருவெத்தில்
இருந்து உருவெநான சண்டிகநா, சண்டநா, முண்டநா ஆகியே
இருவெருடனும் பலத்தே யுத்தேம் நடத்தியே பிறகு யுத்தேத்தில்
வவெற்ற வபற்றநாரநாம். பிறகு அந்தே இரண்டு அரக்கர்களின்
தேமலமயேக் வகநாய்து வகதௌஷிகி யதேவியின் கநாலடியில்
சமைர்ப்பிக்க, மைனம் மைகிழ்ந்தே வகதௌஷிகி யதேவி
சண்டிகநாவிற்கு சநாமுண்டநா யதேவி என்ற பட்டம்
சூட்டியேதேநாகவும் ஒரு கமதே.
கநாங்க்ரநா மைநாவெட்டத்தின் பநாலம்பூர் நகரிலிருந்து சுமைநார் 10
கியலநாமீட்டர் வதேநாமலவில் இருக்கும் இக்யகநாவில்
[B]பநாயனர் நதிக்கமரயில் அமமைந்திருக்கிறது.

தேற்யபநாமதேயே யகநாவில் அமமைந்தேதேற்கும் ஒரு கமதே
இருக்கிறது. சுமைநார் 400 வெருடங்களுக்கு முன்னர் இருந்தே
ரநாஜநா ஒருவெர் யதேவியின் யகநாவிமல பக்தேர்கள சுலபமைநாகச்
வசன்று வெழிபடும் இடத்தில் அமமைக்க முடிவு வசய்து
சநாமுண்டநா யதேவிமயே பிரநார்த்திக்க, அவெரும் யகநாவிலில்
பூமஜ வசய்பவெரின் கனவில் யதேநான்ற அதேற்கு அனுமைதி
அளித்து, இந்தே இடத்தில் பூமியில் புமதேந்து இருக்கியறன்.
என்மன எடுத்து அங்யக யகநாவில் கட்டலநாம் என்று
வசநால்லிவிட்டநார்.
ரநாஜநா தேனது பரிவெநாரங்களில் சில வீரர்கமள
அவ்விடத்திற்கு அனுப்பி மவெக்க, யதேவியின் சிமலமயேக்
கண்வடடுத்தே அவெர்களநால் அச்சிமலமயே ஒரு அங்குலம்
கூட நகர்த்தே முடியேவில்மல. எத்தேமன முயேன்றும்
முடியேநாமைல் யபநாக, ரநாஜநாவும் என்ன வசய்வெது என்று
கவெமலயில் ஆழ்ந்து விட, சநாமுண்டநா யதேவி மீண்டும்
யகநாவில் பூமஜ வசய்பவெரின் கனவில் யதேநான்ற,
“அவ்வீரர்கள என்மன சநாதேநாரணக் கல்லநாக நிமனத்துக்
வகநாண்டு அப்புறப்படுத்தே நிமனத்தேநார்கள. அதேனநால் தேநான்
அவெர்களநால் என்மன தூக்க முடியேவில்மல” என்று கூற,
கநாமலயில் நதியில் நீரநாடி தேகுந்தே மைரியேநாமதேயயேநாடு
என்மன அணுகு!” என்று வசநால்லி விட்டநார்.

அன்மன வசநான்னபடியயே அமனவெரும் வசல்ல, ஒரு
மைனிதேரநாகயவெ யதேவியின் சிமலமயே எடுத்து வெந்து பநாயனர்
நதிக்கமரயில் யகநாவில் அமமைத்தேநார்கள என்று ஒரு கமதே!
எத்தேமன எத்தேமன கமதேகள. ஒவ்வவெநாரு யகநாவிலுக்கும்
இப்படி கமதேகளும், உப கமதேகளும் நிமறயேயவெ
இருக்கின்றன. என்ன நண்பர்கயள கமதேகமளப் படித்து
ரசித்தீர்களநா? வெநாருங்கள யகநாவிலின் உளயள
பயேணிப்யபநாம்.
யகநாவிலின் வெநாயிலில் இருக்கும் கமடகளில் ஒன்றல்
அர்ச்சமனக்கநான பூமஜப் வபநாருட்கமள வெநாங்கிக்
வகநாண்டு அங்யகயயே கநாலணிகமளயும் கழைற்ற
மவெத்யதேநாம். வசன்ற பகுதியில் வசநான்னது யபநாலயவெ
இங்கும் மககமள சுத்தேம் வசய்து வகநாளள தேண்ணீர்
வகநாடுக்க, மககமள சுத்தேம் வசய்து வகநாண்டு யகநாவிலின்
நுமழைவெநாயில் வெழியயே உளயள வசன்யறநாம். சநாமுண்டநா
யதேவி பல அரக்கர்கமள வவென்று அவெர்களின் தேமலகமளக்
வகநாய்து மைநாமலயேநாக அணிந்து வகநாண்டிருந்தே மைநாதிரி
இருந்தே சிற்பம் பயேங்கரமைநாக இருந்தேது!
யகநாவிலின் வெநாசலில் இருந்தே சிற்பங்கமளப் புமகப்படம்
எடுத்தேபடியயே உளயள நுமழைந்தேநால் யதேவியின்
யகநாவிலுக்குள வெந்தே பிறகு புமகப்படம் எடுக்க அனுமைதி
இல்மல. சநாமுண்டநா யதேவி வபநாதுவெநாக சிகப்பு வெண்ண

வெஸதிரத்தில் அலங்கரிக்கப் பட்டு இருப்பது வெழைக்கம்.
சநாமுண்டநா யதேவிமயே மைனதேநார தேரிசித்து அமனவெருக்கும்
நல்லமதேயயே தேரட்டும் என யவெண்டிக்வகநாண்டு அங்கிருந்து
வவெளியயே வெந்யதேநாம். பிரகநாரத்தில் வெலம் வெரும்யபநாது
அங்கும் வெநானரங்கள நிமறயேயவெ அமைர்ந்திருக்க,
அவெற்றடமிருந்து யதேவியின் யகநாவிலில் தேந்தே
பிரசநாதேங்கமளக் கநாப்பது வபரும் கமலயேநாக இருந்தேது!
சற்யற மைமறவிடத்தில் அமைர்ந்து அங்யக தேந்தே சர்க்கமர
உருண்மடகமள சநாப்பிட்டு விட்டு, அடுத்தே சன்னதிமயே
யநநாக்கி நகர்ந்யதேநாம்.
அது என்ன சன்னதி, அங்யக கிமடத்தே அனுபவெம் என்ன
என்பமதே அடுத்தே பகுதியில் பநார்க்கலநாயமை!
வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்….
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பகுதி 17: குழகக்குள சிவனும
இயற்ழக ஐஸ்க்ரீமும
சநாமுண்டநா யதேவியின் தேரிசனத்திற்குப் பிறகு வவெளியயே வெர
அங்யக இருந்தே பக்தேர்கள பலரும் யவெவறநாரு சன்னதிமயே
யநநாக்கி வசன்று வகநாண்டிருந்தேநார்கள. அங்யக என்ன
சன்னதி இருக்கிறது என்று வதேரியேநாமையல நநாங்களும்
வசன்யறநாம். அங்கு வசன்ற பிறகு ஒரு நல்ல அனுபவெம்
கிமடத்தேது. ஒரு சிறயே குமக – வெநாயில் மூன்று அல்லது
மூன்றமர அடி தேநான் இருக்கும். சிறுவெர்கள உளயள
நுமழைவெவதேன்றநால் கூட சற்யற குனிந்து தேநான் வசல்ல
யவெண்டியிருக்கும்.
இப்படி இருக்மகயில் ஆறு அடிக்கு யமைல் இருக்கும்
என்மனப் யபநான்றவெர்கள உளயள வசல்ல
யவெண்டுமைநானநால்? உளயள சில படிகள இருக்க, அதில்
ஒவ்வவெநாரு படிகளநாக உட்கநார்ந்து தேநான் வசல்ல யவெண்டும்.
உளயள ஒருவெர் வசல்ல, இருக்கும் இமடவவெளியில்
உளளிருப்பவெர் வவெளியயே வெர யவெண்டும்.
ஒவ்வவெநாருவெரநாகத் தேநான் உளயள வசல்ல முடியும்.

படிகளில் உட்கநார்ந்து உட்கநார்ந்து உளயள நுமழைந்தேநால்,
யகநாவிலில் இரண்டு பூஜநாரி அங்யக தேமரயில், பக்கத்துக்கு
ஒருவெரநாக அமைர்ந்து வகநாண்டிருக்கிறநார்கள.
கமடசிப் படிக்கட்டின் அருகில் நநானும் அமைர்ந்து
வகநாண்டு, லிங்க ஸவெரூபமைநாக இருக்கும்
சிவெவபருமைநானிடம் பிரநார்த்தித்துக் வகநாண்யடன்.
வபரும்பநாலநான வெட இந்தியே யகநாவில்களில் கடவுள
சிமலகமள வதேநாட்டு வெணங்கும் வெழைக்கம் இருக்கிறது.
நநாயமை கடவுள சிமலக்கும் பூக்கமளப் யபநாட்டு வதேநாட்டு
வெணங்கலநாம். இங்யகயும் அப்படியயே. சில நிமிடங்கள
இன்னும் அங்யக இருக்கலநாம் என்றநால் படியில்
அமைர்ந்திருக்கும் அடுத்தேவெருக்கு தேரிசனம் கிமடப்பது
கடினம். அதேனநால் வவெளியயே வெர ஆயேத்தேமைநாயனன்.
உளயள நுமழையும்யபநாது படிக்கட்டுகளில் உட்கநார்ந்து
உட்கநார்ந்து வசல்ல முடிந்தேநாலும் வவெளியயேறும் யபநாது
கிட்டத்தேட்ட தேவெழ்ந்து தேநான் வெர யவெண்டியிருந்தேது.
வபநாதுவெநாக அடங்கநாதே உடம்பு கூட இங்யக யவெறு
வெழியின்ற கூனிக் குறுகி தேநான் வவெளியயேற
யவெண்டியிருக்கிறது! வவெளியயே வெந்து யநரநாக நின்றபிறகு
தேநான் உயேரமைநாக இருப்பது எவ்வெளவு கடினம் என்று
உணர்ந்யதேன்! குமகக்குள அமைர்ந்து வகநாண்யட இருக்கும்
அந்தே பூஜநாரிகளுக்கு எப்படி இருக்கும்! தினம் தினம்

அப்படி அமைர்ந்து வசன்று தேவெழ்ந்து வெருவெது பழைகி
இருக்கும் என்பதேநால் சுலபமைநாக இருக்கும் யபநால!
இப்படி சநாமுண்டநா யதேவி மைற்றும் குமகக்குள இருந்தே
சிவென் ஆகியே இருவெமரயும் தேரிசித்து, குழுவில் உளள
அமனவெரும் வமைதுவெநாக யகநாவில் வெளநாகத்தில் இருக்கும்
சிமலகமளயும் கநாட்சிகமளயும் பநார்த்தேபடியயே வவெளியயே
வெந்யதேநாம். பநாயனர் [பநான் கங்கநா என்றும் வசநால்வெதுண்டு!]
ஆற்றல் அத்தேமன தேண்ணீர் இல்மல. குளிர் கநாலம்
என்பதேநால் மைமலகளில் பனியேநாக இருக்கிறது யபநாலும்!
பனி உருகி தேநான் இங்யக தேண்ணீர் வெர யவெண்டும் யபநால.
இந்தே யகநாவில் அருகியலயயே ஒரு மையேநானமும் இருக்கிறது
என்பமதே ஹிமைநாச்சலப் பிரயதேச நண்பர் ஒருவெர் வசநான்னநார்.
சுற்று வெட்டநாரத்தில் இருக்கும் 22 கிரநாமைங்களுக்கும்
இங்யக தேநான் மையேநானம் என்றும் சிவெவபருமைநான் தேநான்
இங்யக முக்கியேமைநான கடவுள என்றும் வசநான்னநார். சிவெ
வபருமைநாமன இங்யக வெழிபடுவெது சிறப்பநான ஒன்றநாக
கருதேப்படுகிறது. சுற்ற இருக்கும் கிரநாமைத்து மைக்கள
அமனவெரும் இங்யக சிவெரநாத்திரி சமையேத்தில் சிறப்புப்
பிரநார்த்தேமனகள வசய்வெநார்கள என்றும் யமைளநாக்கள
நமடவபறும் என்றும் கூடுதேல் தேகவெல்கள தேந்தேநார்.
யகநாவில் சற்யற வபரியே யகநாவில் என்பதேநாலும், நவெரநாத்திரி

சமையேங்களிலும், விழைநாக் கநாலங்களிலும் நிமறயே பக்தேர்கள
வெருவெநார்கள என்பதேநால் தேடுப்புக் கம்பிகள மவெத்து நிமறயே
தூரத்திற்கு பநாமதே அமமைத்திருக்கிறநார்கள. அவெற்றன்
வெழியயே வவெளியயே வெந்யதேநாம். யகநாவில்
வெளநாகத்திற்குளளநாகயவெ ஒருவெர் ஒரு நீண்ட குழைநாய்
யபநான்ற அமமைப்பில் ஏயதேநா மவெத்து விற்றுக்
வகநாண்டிருக்க என்னவவென்று யகட்யடன்.
இயேற்மக முமறயில் தேயேநாரிக்கும் ஐஸக்ரீம் என்று வசநால்ல,
சரி சநாப்பிட்டுப் பநார்க்கலநாம் என தேரச் வசநான்யனன். ஒரு
சிறயே இமலயில் வகநாஞ்சம் எடுத்து மவெத்து அமதேத்
துண்டுகளநாகப் யபநாட்டு எடுத்து சநாப்பிட இன்னுவமைநாரு
இமலமயேயயே ஸபூனநாகச் வசய்து வகநாடுத்தேநார். பத்து
ரூபநாய்க்கு சில துண்டுகள. இரண்டு மூன்று இமலகளில்
வெநாங்கி அமனவெரும் சுமவெத்துப் பநார்த்யதேநாம். நன்றநாகயவெ
இருந்தேது.
இப்படி ஐஸக்ரீம் சுமவெத்துக் வகநாண்டிருந்தேயபநாயதே அங்கு
இன்னுவமைநாரு கநாட்சியும், சில புமகப்படங்கள எடுக்க ஒரு
வெநாய்ப்பும் கநாணக்கிமடத்தேது! அப்படி என்ன அனுபவெம்?
அந்தே கநாட்சிமயேப் புமகப்படம் எடுக்க என்ன கஷ்டப் பட
யவெண்டியிருந்தேது என்பமதேயும் அடுத்தே பகுதியில்
பநார்க்கலநாமைநா!

வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்….
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பகுதி 18: பீட குடக்கும பபொட்டயும
மூங்கில் ஹஜூக்கபொவும
யதேவி மைற்றும் லிங்க ஸவெரூப சிவெனின் தேரிசனமும் கண்டு
அங்கிருந்து வவெளியயே வெந்து ஐஸக்ரீம் சநாப்பிட்டது பற்ற
வசன்ற பகுதியில் பநார்த்யதேநாம். அப்படி ஐஸக்ரீம்
சநாப்பிட்டுக் வகநாண்டிருந்தேயபநாது அங்யக ஒரு மூதேநாட்டி
மிகவும் ஸவெநாரசியேமைநாக, அனுபவித்து பீடிமயே வெநாயில்
மவெத்து இழுத்து, புமக விட்டுக் வகநாண்டிருந்தேநார்.
அவெரது முகத்தில் இருக்கும் சுருக்கங்களும், பற்கள
இல்லநாது புமக இழுப்பதில் அவெரது கன்னங்களில்
ஏற்பட்ட பளளங்களும் அவெமர புமகப்படம் எடுக்கத்
தூண்டியேது.
சரி அவெமர புமகப்படம் எடுக்கலநாம் என்றநால் வதேரியேநாதே
ஒருவெமர, அதுவும் யவெவறநாரு ஊரில் சுற்றுலநா
வசன்றருக்கும் யபநாது அந்தே ஊரில் இருப்பவெமர
புமகப்படம் எடுப்பதில் சில வதேநாந்தேரவுகள வெரலநாம்
என்பதேநால், ஒன்று அவெமரக் யகட்ட பிறகு அவெரது
புமகப்படம் எடுக்க யவெண்டும், அல்லது அவெருக்குத்

வதேரியேநாமைல் அவெரது புமகப்படம் எடுக்க யவெண்டும்.
அவெமரக் யகட்டு அவெரிடமிருந்து அனுமைதி வபற்று
புமகப்படம் எடுப்பது சநாத்தியேமைல்ல என்று யதேநான்றயேது.
பீடி பிடிக்கும் விதேமும், அவெர் இருந்தே ஒரு மையேக்க
நிமலயும், அவெர் அவெரது சுயே நிமனவில் இருப்பது
யபநாலத் யதேநான்றவில்மல. யமைலும் தேனக்குத் தேநாயன
சிரித்துக் வகநாண்டு, ஏயதேநா யபசவும் வசய்தேநார். நடுநடுயவெ,
பீடிமயே வெநாயில் மவெத்து, “இழுக்க இழுக்க இன்பம் இறுதி
வெமர” என சநார்மினநார் சிகவரட் விளம்பரம் யபநால ஒரு
நீண்ட இழுப்பு – அதேன் பின்னர் புமகமயே சில வினநாடிகள
உளளிருத்தி, நன்கு அனுபவித்தே பிறகு, யமையல பநார்த்தேபடி,
அபரீதேமைநான ஒரு திருப்தியயேநாடு புமகமயே வவெளியயேற்றக்
வகநாண்டிருந்தேநார்.
யகமைரநாவில் வபநாருத்தியிருந்தே 18-55 வலன்மஸ மைநாற்ற
55-250 வலன்ஸ வபநாருத்தி, சற்று வதேநாமலவிலிருந்து,
அவெருக்குத் வதேரியேநாமைல் அவெமரப் புமகப்படம்
எடுக்கலநாம் என முடிவு வசய்யதேன். அவெரது
பக்கத்தியலயயே எங்கள குழுவினர் சிலரும் நின்று ஐஸக்ரீம்
சநாப்பிட்டுக் வகநாண்டிருந்க்க, குழுவினமர படம் எடுப்பது
யபநால அந்தே மூதேநாட்டிமயே படம் எடுக்கலநாம் என
முயேற்சித்யதேன். சில படங்கள எடுத்துக் வகநாண்டிருக்க,

திடீவரன, எங்கள குழுவினரில் ஒருவெர் அவெர் அருயக
வெரும்யபநாது ஒரு புமகப்படம் எடுத்யதேன்!
அந்தேப் புமகப்படத்மதே பநார்த்தேயபநாது பீடிமயே பநாட்டி
குடித்துக் வகநாண்டிருக்க, புமகயயேநா குழுவில் இருந்தேவெரின்
வெநாயிலிருந்து வெருவெது யபநால அமமைந்து விட்டது! அந்தேப்
புமகப்படத்மதேப் பநார்த்து குழுவில் உளள அமனவெரும்
சிரித்துக் வகநாண்டிருந்யதேநாம்.
இது யபநான்று பயேணங்களில் சிலமர புமகப்படம் எடுக்கத்
யதேநான்றனநாலும், அவெரது முகவவெட்டு புமகப்படத்தில்
நன்றநாக இருக்கும் என நிமனத்தேநாலும் புமகப்படம்
எடுக்க முடிவெதில்மல. குழைந்மதேகமள படம் எடுக்க
அவெர்களது வபற்யறநார்களிடம் அனுமைதி யகட்டு எடுத்துக்
வகநாளள முடிகிறது. ஆனநால் இது யபநான்ற
மூதேநாட்டி/வபரியேவெர்கமள படம் எடுத்துக் வகநாளள சற்யற
பிரயேத்தேனப் பட யவெண்டியிருக்கிறது. வபரும்பநாலும்
அவெர்கள அனுமைதி வபற்யற படம் எடுக்கியறன்
என்றநாலும், இப்படி மைமறமுகமைநாக சில படங்கமள எடுக்க
யவெண்டியிருக்கிறது.
யகநாவிலிலிருந்து வவெளியயே வெந்து கநாலணிகமள அணிந்து
வகநாண்டு அங்யக இருந்தே கமடகமள யநநாட்டமிட்டபடி
வெந்து வகநாண்டிருந்யதேநாம். யதேநீர் அருந்தேலநாவமைன ஒரு

கமடயில் நிற்க, அவெர் யதேநீர் தேயேநாரிக்கும் வெமர பக்கத்துக்
கமடகமள பநார்த்தேபடி நின்று வகநாண்டிருந்யதேநாம். ஒரு
கமடக்கநாரர் மூங்கில்கமளச் சீவி ஏயதேநா வசய்து
வகநாண்டிருந்தேநார். அவெரிடம் யபச்சுக் வகநாடுத்யதேன்.
மூங்கில்களில் ஹஜூக்கநா வசய்து மவெத்திருந்தேநார். அமதேக்
வகநாண்டு புமக பிடிக்க முடியேநாது – யஷநாவிற்கநாக வீட்டில்
மவெத்துக் வகநாளளலநாம் என்று வசநான்னநார்.
பக்கத்தியலயயே ஒரு சிறுமி ஒரு நநாய்க்குட்டியுடன்
விமளயேநாடிக் வகநாண்டிருந்தேநார். அந்தே நநாய்க்குட்டிமயேயும்
அவெமரயும் புமகப்படம் எடுத்தேபடியயே அவெருடன் யபசத்
வதேநாடங்கியனநாம். நநாய்க்குட்டியின் வபயேமரக் யகட்க,
அந்தேப் வபண் வசநான்ன வபயேர் யேநாருக்கும் புரியேவில்மல.
மீண்டுவமைநாரு முமற யகட்க, அச் சிறுமி வசநான்ன வபயேர் –
[B]பரவ்னி!வித்தியேநாசமைநான வபயேரநாக இருக்கிறயதே என்று
யயேநாசித்தேபடியயே நநாய்க்குட்டிமயேப் பநார்க்க, வவெளமள நிற
நநாய்க்குட்டியின் யமைல் ஆங்கநாங்யக Brown திட்டுகள!
அட, இந்தே நநாய்க்குட்டியின் வபயேர் Brownie!
[B]பரவ்னிமயேயும் சில புமகப்படங்கள எடுத்துக்
வகநாண்டிருக்க, அதேற்குள யதேநீரும் தேயேநாரநானது. யதேநீர்
அருந்தியே பின் எங்கள வெநாகனம் நிறுத்தியிருந்தே இடம்
யநநாக்கி நடந்யதேநாம். அங்யக எனது கநாவமைரநாவிமனப்

பநார்த்தே இரு இமளஞர்கள தேங்கமள புமகப்படம் எடுத்துக்
கநாண்பிக்கச் வசநால்ல அவெர்கமளயும் புமகப்படம்
எடுத்யதேன். எத்தேமன தூரம் வெமர இக் யகமைரநா மூலம் படம்
எடுக்க முடியும் என்ற யகளவியும் கூடயவெ
அவெர்களிடமிருந்து.
சநாமலயின் எதிர் புறத்தில் ஹிமைநாச்சலப் பிரயதேச அரசுப்
யபருந்து ஒன்று வெந்து நின்றது. அதிலிருந்து ஓட்டுனரும்
நடத்துனரும் வெந்து நிற்க, ”அவெர்கமள இங்கிருந்யதே
புமகப்படம் எடுக்க முடியுமைநா?” என்று யகட்க,
அவெர்கமளயும் ஒரு புமகப்படம் எடுத்துக் கநாண்பித்யதேன்.
இப்படி சில புமகப்படங்கமள எடுத்தும், கூடயவெ
பயேணத்திமனத் வதேநாடர்வெதும் வதேநாடர்ந்தேது. யகநாவிலின்
வவெளியயே உளள தேகவெல் பலமகயில் அங்கிருந்து சில
கியலநா மீட்டர் வதேநாமலவியலயயே ஒரு சுற்றுலநாத் தேலம்
இருப்பதேநாக எழுதி மவெத்திருக்க, அவ்விடத்திற்கு
எப்படிப் யபநாக யவெண்டும் என்று யபநாக்குவெரத்துக்
கநாவெலரிடம் விசநாரித்துக் வகநாண்டு பயேணித்யதேநாம்.
அப்படி பயேணித்தே இடம் என்ன, அங்யக என்ன
பநார்த்யதேநாம் என்பது பற்ற அடுத்தே பகுதியில்
வசநால்கியறன். ஓயக!
வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்….
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பகுதி 19: தகபொபபொல்பூரில் மபொனபொட
மயிலபொட
மயிலபொட!!
வவெளியயே இருந்தே தேகவெல் பலமக பநார்த்தேதும் எங்களுடன்
வெந்திருந்தே குழுவில் இருந்தே சிறுவெர்களுக்கு ஒரு குதூகலம்.
“வதேநாடர்ந்து யகநாவிலநாக பநார்த்து வகநாஞ்சம் அலுப்பநாக
இருந்தே அவெர்களுக்கு அந்தே இடம் வகநாஞ்சம் மைநாற்றமைநாக
இருக்குயமை என்று நிமனத்து, எங்களுமடயே பயேணத்தில்
அந்தே இடம் பற்ற யயேநாசிக்கவில்மல என்றநாலும், அங்யக
யபநாக முடிவு வசய்யதேநாம்.
யகநாவிலின் வவெளியயே இருந்தே தேகவெல் பலமகயில்
யகநாபநால்பூர் Zoo 4 கியலநாமீட்டர் வதேநாமலவில்
இருக்கிறது என்று வதேரிந்தேவுடன், விசநாரித்துக் வகநாண்டு
அங்யக வெநாகனத்தில் பயேணித்யதேநாம். வசல்லும்
வெழிவயேங்கும் பநாலம்பூர் நகருக்யக உரித்தேநான யதேயிமலத்
யதேநாட்டங்கள இருக்க, அவெற்மற பநார்த்தேபடியயே பயேணித்து
மிருகக்கநாட்சி சநாமலயின் வெநாயிமல வசன்றமடந்யதேநாம்.
Dhauladhar National Park என்றும் Gopalpur Zoo

என்றும் அமழைக்கப்படும் இந்தே மிருகக்கநாட்சி சநாமல,
சுற்றுலநா வெருபவெர்களுக்கு மிகவும் பிடித்தேமைநான
இடங்களில் ஒன்று. இவ்விடத்தில் பல வெமகயேநான
விலங்குகமள முடிந்தே அளவிற்கு சுதேந்திரமைநாக
விட்டிருக்கிறநார்கள. ”சித்தேன் யபநாக்கு சிவென் யபநாக்கு”
என்பது யபநால, தேன்னிச்மசயேநாக சுற்றத் திரிந்தே
விலங்குகமள அவெற்றன் இயேற்மகச் சூழைலிலிருந்து
அகற்ற இப்படி மிருகக்கநாட்சி சநாமலகளுக்குள அமடத்து
மவெப்பது வகநாடுமமையேநான விஷயேம். என்றநாலும் சற்யற
வபரியே பரப்பளவு வகநாண்ட இடத்தில் இந்தே மிருகக்கநாட்சி
சநாமலயில் இருப்பதேநால் வகநாஞ்சம் சுதேந்திரமைநாக உணர்ந்து
வகநாளள முடியுயமைநா என்னயமைநா?
உளயள நுமழையேவும், வெநாகனம் நிறுத்தேவும், புமகப்பட
கருவிகமள உளயள எடுத்துச் வசல்லவும் என விதேம்
விதேமைநாக கட்டணங்கமள வெசூலித்தே பிறயக நம்மமை
உளயள அனுமைதிக்கிறநார்கள. எல்லநா கட்டணங்கமளயும்
வகநாடுத்து விட்டு உளயள நுமழைந்யதேநாம். கடல்
மைட்டத்திலிருந்து சுமைநார் 1200 மீட்டர் உயேரத்தில் இருக்கும்
இந்தே மிருகக்கநாட்சி சநாமல சுமைநார் 12.5 வஹக்யடர் அளவு
பரப்பளவில் அமமைக்கப்பட்டுளளதேநாக தேகவெல் பலமக
வதேரிவிக்கிறது.
பக்கத்தியலயயே இன்னுவமைநாரு தேகவெல் பலமகயில் இங்யக

இருக்கும் பல்யவெறு விலங்குகள, பறமவெகள, மைரங்கள
என பல தேகவெல்கமள வெரும் சுற்றுலநாப் பயேணிகளின்
வெசதிக்கநாக எழுதி மவெத்திருக்கிறநார்கள. சிறுத்மதே, சிங்கம்,
குரங்குகள, பல விதே மைநான்கள, பறமவெகள என நிமறயேயவெ
இருக்கின்றது இவ்விடத்தில். மிருகக்கநாட்சி சநாமலயின்
நுமழைவுப் பகுதியியலயயே கரடிகள இருக்க, அவெற்மறப்
பநார்த்தே பின் உளயள நுமழைந்யதேநாம்.
மைமலப்பகுதி என்பதேநால் நிமறயே பறமவெகளும் இங்யக
வெந்து வசல்வெதுண்டு. இங்யக இருக்கும் சில தேனியேநார்
தேங்குமிடங்கள பறமவெகமள பநார்ப்பதேற்வகன்யற சில
சுற்றுலநாக்கமள ஏற்படுத்துவெதும் உண்டு எனத் வதேரிகிறது.
Bird Watching என்று அமழைக்கப்படும் விஷயேம் மிகவும்
சந்யதேநாஷமைநான விஷயேம். ஒவ்வவெநாரு பறமவெகமளயும்
பநார்த்துக் வகநாண்டும், அமவெகளின் பரிபநாமஷகமள
உற்றுக் யகட்டுக் வகநாண்டும் இருப்பது அலநாதியேநான
விஷயேம்.
இம்மைநாதிரி ஒரு இடத்திற்கு, சில கவிமதேப் புத்தேகங்கமளக்
வகநாண்டு வசன்று பறமவெகளின் ஒலிகமளக்
யகட்டபடியயே படித்து ரசிக்க யவெண்டும் என்ற எண்ணம்
உண்டு. யநரம் கிமடக்க யவெண்டுயமை! ஒயர ஓட்டமைநாக
அல்லவெநா இருக்கிறது வெநாழ்க்மக!

நநாய் குமரக்கும் என்று நமைக்கு எல்லநாருக்கும் வதேரியும்.
மைநான்கள கூட குமரக்கும் என்று வதேரியுமைநா உங்களுக்கு!
மைநான் வெமககளில் ஒரு குறப்பிட்ட மைநான்கள குமரக்கும்.
தில்லி zoo-விலும் இப்படி Barking Deer
பநார்த்திருக்கியறன். அயதே வெமக மைநான்கள இங்கும் கநாண
முடிந்தேது. ஒரு வெமக மைநான்கமள ”சநாம்பநார்” என்றும்
அமழைப்பதுண்டு! இமறவெனின் பமடப்பில் எத்தேமன
எத்தேமன வித்தியேநாசங்கள!
இப்படியேநாக விலங்குகமளயும், பறமவெகமளயும்
பநார்த்துக் வகநாண்யட வெரும்யபநாது, அங்யக இருந்தே
பூக்கமளயும், மைரங்கமளயும் பநார்க்கத் தேவெறவில்மல.
ஒவ்வவெநாரு ரநாசிக்கநான மைரங்கமளயும் அதேன்
வபயேர்கமளயும் எழுதி மவெத்தேயதேநாடு அம்மைரங்கமளயும்
அங்யக கநாண முடிந்தேது. எல்லநாவெற்மறயும் ரசித்தேபடியயே
சிறுத்மதேப் புலி இருக்கும் இடத்திற்கு வெந்தேநால்
கண்ணுக்வகட்டியே தூரம் வெமர பநார்த்தும் சிறுத்மதே
இருப்பதேநாகத் வதேரியேவில்மல! ”அண்ணநாத்யதே எங்யக
இருக்கநாயரநா?” என்று நிமனத்தேபடியயே அமனவெரும்
நகர்ந்து விட, நநானும் ஒரு சிலரும் மைட்டும், பநார்த்தேநால்
வகநாஞ்சம் புமகப்படம் எடுக்கலநாயமை என நின்று
வகநாண்டிருந்யதேநாம்!

நநாங்கள நிமனத்தேது, சிறுத்மதேக்கு வடலிபதி மூலம்
வசன்றமடந்தேது யபநாலும். புதேர்களுக்கு நடுயவெ தூங்கிக்
வகநாண்டிருந்தே சிறுத்மதே வகநாட்டநாவி விட்டு, யசநாம்பல்
முறத்தேபடியயே எழுந்து நடக்கத் துவெங்கியேது. ஒன்று தேநான்
இருக்கிறவதேன நிமனத்தேநால் இரண்டு மூன்று என
வதேநாடர்ந்து கநாட்சி தேந்தேன. ஏகப்பட்ட புமகப்படங்கமள
எடுத்துக் வகநாண்யடன். என்னவவெநாரு கம்பீரம்!
ஆனநாலும், சுதேந்திரமைநாகத் திரியே யவெண்டியே என்மன
இப்படி சிறு பரப்பளவில் அமடத்து மவெத்துவிட்டீர்கயள
என்று வசநால்லநாமைல் வசநால்வெது யபநாலத் யதேநான்றயேது
எனக்கு!
அடுத்தேதேநாக சிங்கங்கமளப் பநார்க்கலநாம் என நகர்ந்யதேநாம்.
அவெற்றுக்கு என்ன யகநாபயமைநா வதேரியேவில்மல. மைமறவெநான
இடத்திலிருந்து வவெளியயே வெரயவெ இல்மல!
அவ்வெப்யபநாது கர்ஜமன மைட்டும் வசய்து தேன் இருப்மபச்
வசநால்லியேபடி இருந்தேது. விலங்குகளுக்கு எல்லநாம்
சநாப்பநாட்டு யநரம் யபநால! ஒரு ஜீப்பின் பின் பக்கத்தில்
மைநாமிசங்கமள யபநாட்டு எடுத்துக் வகநாண்டு வெந்தேநார் ஒரு
பணியேநாளர்.
யவெட்மடயேநாடி உண்டு பழைகியே விலங்குகளுக்கு, இப்படி
Ready to Eat வெமகயில் உணவு தேந்தேநால் பிடிப்பதில்மல

யபநாலும். சில கூண்டுகளில் சீண்டப்படநாது கிடந்தேன
மைநாமிசத் துண்டுகள!
நிமறயே விலங்குகள, பறமவெகள என பநார்த்தேபடியயே
வெந்தேதில் யநரம் யபநானது வதேரியேவில்மல. அமனத்மதேயும்
பநார்த்து வவெளியயே வெந்தேநால் மைமலகளிலிருந்து வெரும்
தேண்ணீமர குழைநாய்களின் வெழியயே வெரமவெத்து
இருந்தேநார்கள. தேண்ணீர் இயேற்மகயேநாகயவெ அப்படி ஒரு
சில்லிப்பு! சுமவெயும் அலநாதி! தேண்ணீரின் இந்தே
இயேற்மகயேநான சுமவெக்கு முன் பநாட்டிலில் அமடத்து
விற்கப்படும் மினரல் வெநாட்டர் எம்மைநாத்திரம்!
அமனத்மதேயும் ரசித்து அங்கிருந்து வவெளியயே வெந்யதேநாம்.
என்னதேநான் அங்யக வெரும் மைக்களுக்கு
இவ்விலங்குகமளயும், பறமவெகமளயும் பநார்ப்பதில்
மைகிழ்ச்சி கிமடக்கிறது என்றநாலும், தேன் சூழைலிலிருந்து
மைநாறுபட்டு, கூண்டுகளுக்குள அமடந்து கிடக்கும்
விலங்குகமளப் பநார்த்தேநால் வகநாஞ்சம் பரிதேநாப உணர்வும்
வெருவெது நிஜம்!
வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்….
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பகுதி 20: ழபஜ்னபொத் [எ ]
ழவத்யநெபொதேன்
வசன்ற பகுதியில் வசநான்னது யபநால Dhauladhar Zoo
பநார்த்தே பிறகு அங்கிருந்து புறப்பட்டு யவெறு இடத்திற்குச்
வசன்யறநாம். அந்தே இடம் ஒரு புரநாதேனமைநான சிவென்
யகநாவில். [B]மபஜனநாத் மைந்திர் என அமழைக்கப்படும்
அக்யகநாவில் Dhauladhar Zoo-விலிருந்து சுமைநார் 20 கியலநா
மீட்டர் வதேநாமலவில் உளளது. மிருகக் கநாட்சி சநாமலயில்
இருந்தே மிருகங்கமளப் பநார்த்து விட்டு, அமவெ சிமறயில்
அமடபட்டிருக்கும் நிமல பற்றயே எண்ணங்களுடயன
பயேணித்துக் வகநாண்டிருந்யதேன். வெழியில் கண்ட
அருமமையேநான கநாட்சிகள சிலவெற்மற கண் பநார்த்தேநாலும்
மைனம் இன்னும் அந்தே மிருகங்கமளயயே நிமனத்துக்
வகநாண்டிருந்தேது.
அவெற்றுக்கு ஏன் இந்நிமல என்ற எண்ணத்துடயனயயே
யகநாவிமல வசன்றமடந்யதேநாம். யகநாவில் வெநாசலியலயயே
ஒரு வபரியேவெர் தேளளநாதே வெயேதிலும் வியேநாபநாரம் வசய்து
வகநாண்டிருந்தேநார். நமைது ஊர் யபநால, வெடக்கில் இருக்கும்

யகநாவில்களில் பிரசநாதேங்கள இருப்பதில்மல. சர்க்கமர
மிட்டநாய்கள, உலர் பழைங்கள யபநான்றமவெ தேநான்
வபரும்பநாலும் ஆண்டவெனுக்கு பமடப்பநார்கள. எந்தே
இடத்தில் என்ன கிமடக்கிறயதேநா அமதேயயே
ஆண்டவெனுக்குப் பமடப்பது தேநாயன நல்லது. அந்தே
வபரியேவெரும் யகநாவிலுக்கு வெரும் பக்தேர்களுக்கு சர்க்கமர
மிட்டநாய் பிரசநாதேங்கமள விற்பமன வசய்து
வகநாண்டிருந்தேநார்.
வபரும்பநாலும் நநான் யகநாவிலுக்குச் வசல்லும் யபநாது எந்தே
விதேமைநான பிரசநாதேயமைநா, அர்ச்சமன தேட்டுகயளநா
வெநாங்குவெதில்மல. என்னுடன் வெருபவெர்கள வெநாங்கி
அர்ச்சமன வசய்வெது மைட்டும் தேநான். ஏயனநா இந்தேப்
வபரியேவெரிடம் வெநாங்க யவெண்டும் எனத் யதேநான்றயவெ ஒரு
சர்க்கமர மிட்டநாய் மப ஒன்மற பத்து ரூபநாய் வகநாடுத்து
வெநாங்கிக் வகநாண்யடன். அவெருக்கு விற்பமன ஆன
மைகிழ்ச்சி, எனக்கு ஏயதேநா ஒரு வபரியேவெருக்கு உதேவி வசய்தே
திருப்தி.
யமையல நடந்து யகநாவிலின் அருயக வசன்யறநாம். பக்தேர்கள
அதிக அளவில் இல்மல என்றநாலும் அப்யபநாது தேநான்
வெந்திருந்தே யபருந்து ஒன்றலிருந்து சில பளளிச் சிறுவெர்கள
வெந்து இறங்கிக் வகநாண்டிருந்தேநார்கள. அமனவெமரயும்

அமழைத்து வெந்தே ஆசிரியேர்கள ஒழுங்கு படுத்திக்
வகநாண்டிருக்க நநாங்கள முன்யனறயனநாம்.
உளயள நுமழையுமுன்னர் அக்யகநாவில் பற்றயே தேகவெல்கமள
பநார்க்கலநாம். பிந்துகநா எனும் நதிக்கமரயில்
அமமைந்திருக்கிறது இக்யகநாவில். ரநாஜநா வஜயேச்சந்திரநா
என்பவெர் கநாலத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கலநாம் என்று
வதேரிகிறது. சுமைநார் 800 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட யகநாவில்
என்றநாலும் 1783-ஆம் ஆண்டு யகநாவிலில் சில
புனரமமைப்பு யவெமலகள நடந்தேதேற்கநான கல்வவெட்டுகள
கிமடத்தேதேநாக வதேரிகிறது.
மைமலகளின் அழைகு ஒரு பக்கத்தில் இருக்க, யகநாவிலின்
சுற்றுச் சுவெர்களில் உளள சிற்பங்களின் அழைகு உங்கமள
நிச்சயேம் வகநாளமள வகநாளளும் அளவிற்கு இருக்கும்.
சிவெவபருமைநான் தேநான் இங்யக முக்கியே வதேய்வெம் என்றநாலும்
சுற்றுச் சுவெர்களில் மைற்ற வதேய்வெங்களுக்கும் இங்யக
சிற்பங்கள உண்டு. இக்யகநாவிலில் வீற்றருக்கும் லிங்க
வெடிவெமைநான சிவெவபருமைநானுக்கும் ஒரு கமதே
வசநால்கிறநார்கள.
சிவெவபருமைநானின் மிகச் சிறந்தே பக்தேனநான ரநாவெணன்
மகலநாச பர்வெதேத்தில் சிவெவபருமைநாமன யநநாக்கி கடும் தேவெம்
புரிந்தேது மைட்டுமைன்ற, ஒரு வபரியே யேநாகமும் வசய்தேநாரநாம்.

சிவெ வபருமைநானின் அருமளப் வபற தேனது பத்து
தேமலகமளயும் வகநாய்து யேநாகக் குண்டத்தில் யபநாட்டு
விட்டநாரநாம். அவெரது தேவெத்திலும், அவெர் வசய்தே
யேநாகத்திலும் மைகிழ்ந்தே சிவெவபருமைநான் ரநாவெணுனுக்கு
தேமலகமள மீண்டும் வெரச் வசய்தேது மைட்டுமின்ற,
யேநாரநாலும் அழிக்க முடியேநாதே வெரங்கமளயும்
வகநாடுத்தேநாரநாம்.
அது மைட்டும் யபநாதேநாது என்று வசநால்லி,
சிவெவபருமைநாமனயும் தேன்னுடயனயயே இலங்மகக்கு
அமழைத்துச் வசல்ல விரும்பினநாரநாம் ரநாவெணன். அவெனது
யவெண்டுயகநாளுக்கு இணங்கியே சிவெவபருமைநான் லிங்க
ரூபம் வகநாளள, ரநாவெணன் அதேமன எடுத்துக் வகநாண்டுச்
வசன்று வகநாண்டிருந்தேநாரநாம். வெழியில் இயேற்மக
உபநாமதேகமளக் கழிக்க யவெண்டியிருந்தேதேநால்
இப்யபநாமதேயே மபஜனநாத் பகுதியில் ஆடு யமைய்த்துக்
வகநாண்டிருந்தே ஒரு இமளஞரிடம் கீயழை மவெத்து விடநாயதே
என்று வசநால்லிக் வகநாடுத்துச் வசல்ல, சிவெலிங்கத்தின்
பநாரம் தேநாங்கநாது அங்யகயயே மவெத்துவிட்டநாரநாம் அந்தே
இமளஞர்.
அந்தே சிவெலிங்கத்திமன எடுத்துச் வசல்ல முடியேநாதேதேநால்
அங்யகயயே யகநாவில் அமமைத்தேதேநாகவும் ஒரு கமதே உண்டு.
பின்னர் வெந்தே மைன்னர்களநால் புனரமமைக்கப்பட்டதேநாகவும்

வசநால்கிறநார்கள. மிகவும் பழைமமையேநான யகநாவில் என்பமதே
நீங்கள பநார்க்கும்யபநாயதே வதேரிந்து வகநாளள முடியும்.
பிரம்மைநாண்டமைநான இக்யகநாவில் தேற்யபநாது வதேநால்வபநாருள
இலநாக்கநாவின் வெசம் இருக்கிறது.
வபநாதுவெநாகயவெ வெடக்கில் தேசரநா திருவிழைநா சமையேத்தில் “ரநாம்
லீலநா” வகநாண்டநாடுவெநார்கள. அப்யபநாது ரநாவெணன்,
கும்பகர்ணன் மைற்றும் யமைக்நநாத் ஆகியே மூவெரின் உருவெ
வபநாம்மமைகமள எரித்து ரநாவெண தேகனம் என்று
வகநாண்டநாடுவெநார்கள. ரநாவெணனின் சிவெபக்திமயே வமைச்சும்
இந்தே ஊரில் ரநாவெண தேகனம்
வகநாண்டநாடப்படுவெதில்மலயேநாம்.
யகநாவிலில் இருக்கும் சிற்பங்கள ஒவ்வவெநான்றும்
வித்தியேநாசமைநானமவெ. சில சிற்பங்கமள பநார்க்கும்யபநாயதே
மிகவும் மைகிழ்ச்சியேநாக இருந்தேநாலும், கநாலத்தின் பிடியில்
சிக்கி அழிந்தே நிமலயில் இருக்கும் பல சிற்பங்கமளப்
பநார்க்கும் யபநாது அவெற்மற பநாதுகநாத்து மவெக்க
தேவெறவிட்டநார்கயள என்றும் யதேநான்றயேது. சில
சிற்பங்களின் பகுதிகள உமடந்தே நிமலயில் இருப்பமதேப்
பநார்க்கயவெ மைனமதே ஏயதேநா வசய்தேது.
சிவெவபருமைநாமன தேரிசனம் வசய்து பிரகநாரத்தில் இருக்கும்
சிற்பங்கமளப் பநார்த்து ரசிக்கலநாம் என்று பிரகநாரத்தில்

வெலம் வெந்யதேநாம். அப்பப்பநா எத்தேமன சிற்பங்கள,
பிளமளயேநார், முருகர், ஹரிஹரன், பிரம்மைநா என நிமறயே
சிற்பங்கள. ஒவ்வவெநாரு சிற்பங்களும் நுணுக்கமைநான
முமறயில் வசதுக்கி மவெத்திருக்கிறநார்கள. அக்கநால
சிற்பிகளின் திறமமை நம்மமை வியேக்கச் வசய்யும் வெமகயில்
இருக்கிறது.
அங்யக இருக்கும் சிற்பங்கள, அமவெ பற்றயே தேகவெல்கள
மைட்டுயமை ஒரு பகுதியில் எழுதே யவெண்டியே அளவிற்கு
இருக்கின்றன. எடுத்தே புமகப்படங்களும் உண்டு.
ஆமகயேநால் அடுத்தே பகுதியில் அச்சிற்பங்கமளப் பற்றயே
தேகவெல்கமளச் வசநால்கியறன்.வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்…
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பகுதி 21: ழபஜ்னபொத் தகபொவில்
சிற்பங்கள
வசன்ற பகுதியில் மபஜனநாத் யகநாவில் பற்றயே சில
தேகவெல்கமளச் வசநால்லி இருந்யதேன். இப்பகுதியில்
அக்யகநாவிலின் சுற்றுச் சுவெர்களில்/பிரகநாரத்தில் இருந்தே
சில சிறப்பநான சிற்பங்கமளப் பநார்க்கலநாம். ஒவ்வவெநாரு
சிற்பமும் என்ன அழைகு! அதிலும் சில சிற்பங்கள நம்
தேமிழைகத்தில் பநார்க்கும் சிற்பங்கமளப் யபநாலயவெ
இருந்தேன. வபநாதுவெநாகயவெ வெடக்கில் பநார்க்கும் சிமலகள
எல்லநாயமை பளிங்குக் கற்களில் தேநான் அமமைந்திருக்கும்.
ஆனநால் இச்சிமலகள நமைது ஊர் யபநாலயவெ
வெடித்திருக்கிறநார்கள!
இக்யகநாவிலில் இருக்கும் சிற்பங்கள ஒவ்வவெநான்றநாய்ப்
பநார்க்கலநாமைநா?
1. முதேலில் ஆமனமுகத்தேநான் – அவென் தேநாயன முழு
முதேற்கடவுள! இக்யகநாவிலில் இருக்கும் கணபதி
– நர்த்தேன கணபதி. வித்தியேநாசமைநாக சிங்கம்,

மூஷிகம் என இரண்டு வெநாகனங்கள –
இடப்புறத்தில் சிங்கமும் வெலப் புறத்தில் மூஷிக
வெநாகனம். ஆறு கரங்கள. நர்த்தேன விநநாயேகர்
என்பதேநாயலநா என்னயமைநா, யமைமடயின் அடி
பநாகத்தில் மூன்று யபர் மைத்தேளம் வெநாசிக்கும்படி
வெடித்திருக்கிறநார் அந்தே சிற்பி!
2. ஹரியும் சிவெனும் ஒண்ணு! அமதே அறயேநாதேவென்
வெநாயில் மைண்ணு! என்று வசநால்வெதுண்டு. இங்யக
இருக்கும் ஒரு சிமல – ஹரி ஹர் – மூன்று
தேமலகயளநாடு கநாட்சியேளிக்கும் இச்சிமலயில்
வெலப்பக்கம் சிவெமனயும் இடப்பக்கம்
விஷ்ணுமவெயும் குறக்கிறது. அதேற்குத் தேகுந்தே
மைநாதிரி வெலப்பக்க மக ஒன்றல் திரிசூலம் இருக்க,
இடப்பக்க மக ஒன்றல் சக்கரம் இருக்கிறது.
கீழ்ப்பக்கத்தில் இடப்பக்கம் லக்ஷ்மியும்,
வெலப்பக்கத்தில் பநார்வெதியும் அமமைத்திருக்கிறநார்
சிற்பி. நுணுக்கமைநான யவெமலப்பநாடுகள இச்
சிற்பத்திலும்.
3. கல்யேநாண சுந்தேரர்: சிவெவபருமைநானும் பநார்வெதி
யதேவியும் கல்யேநாண யகநாலத்தில். நடுயவெ விஷ்ணு
கன்யேநா தேநானம் வசய்து வகநாடுக்கிறநார்! இச்சிற்பம்

வவெகுவெநாக சிதிலம் அமடந்திருக்கிறது.
ஆமகயேநால் இதேன் அழைகு அவ்வெளவெநாக
வதேரியேவில்மல.
4. 4. கநார்த்தியகயேன்: வபநாதுவெநாக முருகப்
வபருமைநானின் ஆறுமுகங்களும் வெரிமசயேநாக
இருப்பது பநார்த்திருக்கியறநாம். மூன்று முகங்கள –
அதேன் யமையல மூன்று முகங்கள என்று
பநார்த்திருக்கிறீர்களநா? இங்யக இருக்கும் சிற்பம்
அப்படி இருக்கிறது. முதேன் முமறயேநாக
ஆறுமுகனின் இப்படியேநான சிற்பத்திமன இங்யக
தேநான் பநார்த்யதேன். மையில்வெநாகனத்தில் அமைர்ந்தேபடி
இருக்கும் அந்தே சிற்பத்திமன நீங்களும் பநார்க்க
உங்களுடன் பகிர்ந்து வகநாளகியறன்…….
5. அந்தேகநாசுரன் வெதேம்: விஷ்ணுவின் விரநாட ரூபம்
பல ஓவியேங்களில் நநாம் பநார்த்திருக்கியறநாம்.
ஆனநால் சிவெனின் விரநாட ரூபம் பநார்த்தேதுண்டநா?
அந்தேகநாசுரன் எனும் அசுரனுக்கு பயேங்கர பலம்.
பநார்மவெயேற்றவெனநாக இருந்தும், தேனது தேவெ
வெலிமமையேநால், ஆகநாயேம் பூமி ஆகியே இரண்டு
இடங்களிலும் வெதேம் வசய்யே முடியேநாது என்ற
வெரம் வபற்றருந்தேவென். தேனது திரிசூலம் வகநாண்டு

அந்தேரத்தில் அந்தேகநாசுரனின் சிரம் வகநாய்து வெதேம்
வசய்தே யகநாலம். நநான்கு சிரங்களும், பதினநாறு
மககளும் வகநாண்ட இந்தே சிற்பம் இயதேநா உங்கள
பநார்மவெக்கு! எத்தேமன யவெமலப்பநாடு
இச்சிற்பத்தில்.
6. சநாமுண்டநா யதேவி: பத்து மககளுடன் கநாட்சி
தேருகிறநார் சநாமுண்டநா யதேவி. ஒரு அசுரமன
வெமதேத்து தேனது கநாலடியில் மவெத்து, மைற்வறநாரு
அசுரமன தேனது குறுவெநாளினநால் வெமதேக்கும்
வெடிவில் இருக்கும் இச்சிமலயில்
கபநாலங்களினநால் ஆன மைநாமல! கன்னத்தில்
ஒற்மற விரல் மவெத்து அழைகநாய் இருக்கும் சிமல.
என்னவவெநாரு கமலநயேம்…..
7. அர்த்தேலக்ஷ்மிநநாரநாயேணன்: அர்த்தேநநாரீஸவெரர் –
சிவெனும் பநார்வெதியும் பநாதிப்பநாதியேநாக இருக்கும்
சிற்பம் நமைது யகநாவில்கள பலதிலும் பநார்த்திருக்க
முடியும். அர்த்தேலக்ஷ்மி நநாரநாயேணன்
பநார்த்தேதுண்டநா? கருட வெநாகனத்தில் அமைர்ந்தேபடி
இருக்கும் இச்சிற்பத்தில் பத்து மககளுடன்
கநாட்சி தேருகிறநார். வெலப்புறத்தில் விஷ்ணு,
இடப்புறத்தில் லக்ஷ்மி. பநார்த்துப் பநார்த்து

ஒவ்வவெநாரு விஷயேத்திமனயும் சிறப்பநாக
வசய்திருக்கிறநார் இந்தேச் சிற்பி!
8. இந்தே சிற்பமும் சிவெவபருமைநானின் ரூபமைநாகத் தேநான்
வதேரிகிறது. இது பற்றயே தேகவெல்கள
கிமடக்கவில்மல.
9. சூரியேயதேவென்: ஏழு குதிமரகள வகநாண்ட யதேரில்
அமைர்ந்து இருப்பது யபநால
வெடிவெமமைத்திருக்கிறநார்கள.
இப்படி யகநாவில் முழுவெதும் இருக்கும் சிற்பங்கமளப்
பநார்த்து ரசித்தே பிறகு இயேற்மகச் சூழைலில்
குழுவினரிமனயும் சில புமகப்படங்களும் எடுத்து
முடித்யதேன்! அதேன் பிறகு அமனவெரும் வவெளியயே
சின்னதேநாய் ஒரு Shopping வசய்யே, நநான் அங்யக கண்ட
கநாட்சிகமள புமகப்படம் எடுத்துக் வகநாண்டிருந்யதேன்.
வமைதுவெநாக அங்கிருந்து புறப்பட்டு நநாங்கள அமனவெரும்
கநாங்க்ரநா நகர் யநநாக்கி பயேணத்திமனத் துவெங்கியனநாம்.
அன்மறக்கு இரவும் கநாங்க்ரநா நகரில் தேநான் தேங்க
யவெண்டும்……
அப்பயேணமும் அதேன் பிந்மதேயே நிகழ்வுகளும் அடுத்தே
பகுதியேநாக!

வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்….
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பகுதி 22: ஹிமபொச்சல் - பபொர்க்க
தவண்டய இடங்கள
வசன்ற பகுதியில் வசநான்னது யபநால மபஜநநாத் சிவென்
யகநாவில் பநார்த்து விட்டு கநாங்க்டநா திரும்பியனநாம்.
எங்களது வெருமகமயே மைனிஷஸுக்கு வதேரிவிக்க, அவெர்
எங்களது தேங்குமிடத்திற்கு வெந்தேநார். மூன்று நநாள
பயேணத்தில் மபஜநநாத் யகநாவில் வெநாசலில் சின்னதேநாய் ஒரு
Purchase மைட்டுயமை வசய்திருந்தேதேநால், கநாங்க்டநாவில்
Shopping வசய்யே ஒரு வெநாய்ப்பு யவெண்டும் என்பது
எங்களுடன் வெந்திருந்தேவெர்களின் ஏயகநாபித்தே குரல்!
கநாங்க்டநா யதேவி யகநாவிலுக்கும் இன்னுவமைநாரு முமற
வசல்லும் வெநாய்ப்பும் கிமடத்தேது. யகநாவிலுக்கு மீண்டும்
ஒரு முமற வசன்று நின்று நிதேநானித்து மைநாமல யநர ஆரத்தி
பநார்த்து விட்டு கமடத் வதேருவிற்கு வெந்யதேநாம். குளிர்
பிரயதேசம் என்பதேநால் இங்யக குளிர் கநால உமடகள விற்கும்
கமடகள நிமறயேயவெ உண்டு. “ஜவெஹர் யகநாட்” என்று
அமழைக்கப்படும் யகநாட் எனக்கு ஒன்று வெநாங்கிக்
வகநாண்யடன். மைற்றவெர்களும் சில குளிர் கநால உமடகமள

வெநாங்கிக் வகநாண்டநார்கள.
வெநாங்கியே வபநாருட்கள அமனத்மதேயும் தேங்குமிடத்தில்
மவெத்து விட்டு இரவு உணவு உண்பதேற்கநாக முந்மதேயே நநாள
சநாப்பிட்ட அயதே இடத்திற்குச் வசன்யறநாம். கூடயவெ
மைனிஷஸும் வெந்திருந்தேநார். அறுசுமவெ உணவு சநாப்பிடும்
யபநாயதே மைனிஷின் அமலயபசியில் வதேநாடர்ந்து அமழைப்பு –
வீட்டிலிருந்து! வீட்டில் உறவினர்கள இவெரது
வெருமகக்கநாக கநாத்திருப்பதேநாகவும் அமனவெரும் யசர்ந்து
உண்ணயவெண்டும் எனவும் வசநால்லயவெ, இவெர் வதேநாடர்ந்து
சில நிமிடங்களில் வெந்து விடுவெதேநாகச் வசநால்லிக்
வகநாண்டிருந்தேநார். அங்யகயும் இங்யகயும் ஓடி ஓடி
எங்களுக்கு உணவு வகநாடுத்துக் வகநாண்டிருக்க, அவெமர
கட்டநாயேப்படுத்தி கநாமலயில் சந்திக்கலநாம் என அனுப்பி
மவெத்யதேநாம்.
இரவு உணவு திருப்தியேநாக உண்டு முடித்து தேங்குமிடம்
வெமர கநாலநாற நடந்து வெருவெது ஒரு அலநாதியேநான
அனுபவெம். அன்மறயே வபநாழுதில் பநார்த்தே
விஷயேங்கமளப் யபசியேபடியயே திரும்பி வெந்து யசர்ந்யதேநாம்.
அடுத்தே நநாள கநாமல ஆறுமைணிக்கு தில்லி யநநாக்கி திரும்ப
யவெண்டும் என்பதேநால், உமடமமைகமள சரி பநார்த்து
Packing வசய்யே யவெண்டும். அமனவெரும் விமரவெநாகப்

புறப்பட்டநால் தேநான் இரவுக்குள தில்லி திரும்ப முடியும்.
இந்தேப் பயேணத்தில் நநாங்கள பநார்த்தே அமனத்து
விஷயேங்கமளயும் இத்வதேநாடரில் உங்களுடன் பகிர்ந்து
வகநாண்டிருக்கியறன். ஹிமைநாச்சல் பிரயதேசத்தில் பநார்க்க
யவெண்டியேமவெ நிமறயேயவெ உண்டு. யதேவ் பூமி என்று
வசநால்லப்படும் இம்மைநாநிலத்தில் யகநாவில்கள, இயேற்மக
எழில் வகநாஞ்சும் மைமலகள, குளிர் பிரயதேசங்கள என
நிமறயேயவெ உண்டு. நநாங்கள பநார்த்தே இடங்களுக்கு
அருகியலயயே இருக்கும் இன்னும் சில இடங்கமளப்
பற்றயே சில குறப்புகமள இப்பதிவில் உங்களுடன்
பகிர்ந்து வகநாளகியறன்.
பநாலம்பூர் அருகியலயயே “[Dh]தேரம்ஷநாலநா” எனும் இடம்
இருக்கிறது. ஒரு நநாள சர்வெயதேச கிரிக்வகட் யபநாட்டிகள
இந்தே “[Dh]தேரம்ஷநாலநா”வில் இருக்கும் விமளயேநாட்டு
அரங்கில் நடக்கும்யபநாது கிரிக்வகட் ப்யரமிகள
பநார்த்திருக்கக் கூடும். மிகவும் அருமமையேநான குளிர்
வெநாசஸதேலம். திவபத்தியே புத்தே மைதே குருவெநான [Dh]தேலநாய்
லநாமைநா இருக்கும் இடம் இது தேநான். புத்தேர்களின்
வெழிபநாட்டுத் தேலங்களும் இங்யக அதிக அளவில் உண்டு.
அமனத்துயமை அருமமையேநான வெடிவில் அமமைக்கப்பட்டு
இருக்கும்.

இயேற்மகக் கநாட்சிகளுக்கும் இங்யக குமறவில்மல.
கண்கவெர் கநாட்சிகள நிமறந்தே இவ்விடத்தில் இரண்டு
மூன்று நநாட்கள தேங்கி ஓய்வவெடுக்கும் படிச் வசல்வெது
நல்லது. வவெறும் சுற்றுலநாவெநாக அல்லநாது இப்படி ஓய்வெநாக
இருப்பதில் நிச்சயேம் உங்களுக்கு புத்துணர்வு கிமடக்கும்.
பயேணங்களில் நிமறயே இடங்கமளப் பநார்த்து ரசிப்பது ஒரு
வெமக ஆனந்தேம் எனில், எந்தே விதே யவெமலயும் வசய்யேநாது,
இயேற்மகக் கநாட்சிகமள பநார்த்தேபடி அந்தே எழிலில் மூழ்கிப்
யபநாவெது மைற்வறநாரு வெமக!
கடல் மைட்டத்திலிருந்து 1380 மீட்டர் உயேரத்தில் இருக்கும்
தேரம்ஷநாலநா நகரிலிருந்து இன்னும் யமையல 1830 மீட்டர்
அளவில் வசன்றநால் Upper Dharmshala என
அமழைக்கப்படும் பகுதியில் Mcleodganj, Forsytheganj
எனும் இடங்கள உண்டு. ஆங்கியலயேர்கள கநாலத்தில்
உருவெநாக்கப்பட்ட இடங்கள என்பதேநால் கயலநானியேல்
வெமகக் கட்டிடங்கள இங்யக நிமறயேயவெ உண்டு.
Trekking வசய்யே விருப்பமுளளவெர்களுக்கும் இங்யக சில
இடங்கள உண்டு. Triund எனும் இடத்தில் வெருடம்
முழுவெதும் [பனி அதிகம் விழும் ஜனவெரி, ஃபிப்ரவெரி
மைநாதேங்கள தேவிர] Trekking வசய்யே முடியும். அமனத்து
வெயேதினரும் இங்யக Trekking வசய்வெமதே பநார்க்க முடியும்.

முதேல் ஐந்து கியலநா மீட்டர் வெமர சற்யற சுலபமைநாகத்
வதேரிந்தேநாலும், கமடசி ஒரு கியலநா மீட்டர் வதேநாமலவு
வகநாஞ்சம் கடினமைநானது தேநான். நண்பர்கயளநாடு பல
வெருடங்களுக்கு முன்பு இங்யக முதேன் முதேலநாய்
வசன்றதுண்டு. கமடசி ஒரு கியலநா மீட்டரில் பல
வகநாண்மட ஊசி வெமளவுகள உண்டு. அங்யக நடப்பது
ஒரு சவெநாலநான விஷயேம் தேநான்!
இப்படி நிமறயே இடங்கள, பநார்க்க யவெண்டியே இடங்கள
ஹிமைநாச்சல் மைநாநிலம் முழுவெதுயமை உண்டு. வபநாதுவெநாக
ஷிம்லநா, குலு, மைணநாலி யபநான்ற இடங்கள தேநான் நிமறயே
யபருக்குத் வதேரியும் என்றநாலும், மைணிகரன், டல்ஹவுசி,
குஃப்ரி, [Ch]மசல், யசநாலன், பநாலம்பூர், கவசதௌலி
யபநான்ற நிமறயே இடங்களும் இம்மைநாநிலத்தில் உண்டு.
ஒவ்வவெநாரு இடமும் வசன்று பநார்க்க யவெண்டியே இடங்கள
தேநான். எத்தேமன தேநான் பயேணித்தேநாலும் அலுக்கநாதே ஒயர
விஷயேம் பயேணம் தேநாயன!
இந்தியேநா முழுவெதுயமை இப்படி நிமறயே இடங்கள இருக்க,
அமனத்து இடங்களுக்கும் இவ்வெநாழ் நநாளில் பயேணித்து
விட முடியுமைநா? முடிந்தேநால் பயேணிக்க ஆமச தேநான் எனக்கு!
உங்களுக்கு?

வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்….
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பகுதி 23: தசபொள பரபொட்டயும
கடுகுக் கீழரயும பகபொஞ்சம
பவல்லமும
இப்பயேணத்தில் பநார்த்தே இடங்கள, கிமடத்தே
அனுபவெங்கள என அமனத்மதேயும் உங்களுடன் பகிர்ந்து
வகநாண்டதில் எனக்கு மைகிழ்ச்சி. வதேநாடர்ந்து படித்து வெந்தே
உங்களுக்கும் புதியேதேநாய் சில விஷயேங்கமளத் வதேரிந்து
வகநாளள முடிந்திருந்தேநால் இன்னமும் அதிக மைகிழ்ச்சி.
இப்பயேணத்தின் கமடசி பகுதிக்கு நநாம் வெந்து விட்யடநாம்.
அதிக குளிர் என்றநாலும் நநான்கு மைணிக்யக எழுந்து குளித்து
தேயேநாரநாகிவிட்யடன். தேங்குமிடத்தில் Geyser மைட்டும்
இல்லநாவிட்டநால் சுடு நீர் இல்லநாமைல் குளிக்க யயேநாசிக்க
யவெண்டியிருந்திருக்கும்! சில தேங்குமிடங்களில் சுடு நீர்
வெசதிகள சரியேநாக இருப்பதில்மல. நநாங்கள தேங்கியே இடம்
பரவெநாயில்மல. இவ்வெசதிகள இருந்தேன! கநாமலயியல
குளித்து விட்டதேநால், மைற்றவெர்கள தேயேநாரநாவெதேற்குள
வகநாஞ்சம் வதேநாமலவு நடந்து வசன்று வெந்யதேன். இப்படி
நடந்து வசல்வெதேநால் அதிகநாமலயில் நல்ல கநாற்று சுவெநாசிக்க

முடிந்தேது!
நமட முடித்து திரும்பவும் தேங்குமிடம் வெந்தேயபநாது
வபரும்பநாலநானவெர்கள தேயேநாரநாகி இருந்தேநார்கள.
இப்பயேணத்தில் எங்களுக்கு நிமறயேயவெ உதேவி வசய்தே
நண்பர் மைனீஷ்-ஐ அமலயபசியில் அமழைத்து நநாங்கள
புறப்படத் தேயேநார் என்று வசநால்லயவெ அவெரும் இயதேநா
வெருகியறன் எனச் வசநால்லி வெந்தேநார். வெரும்யபநாது கநாங்க்ரநா
யதேவி [வெஜயரஷ்வெரி யதேவி] யகநாவிலுக்குச் வசன்று
அன்மனயின் பிரசநாதேம் வெநாங்கிக் வகநாண்டு வெந்து
அமனவெருக்கும் அளித்தேநார். அவெருக்கு நன்ற வதேரிவித்து
தில்லி வெந்தேநால் கட்டநாயேம் வதேரிவிக்கச் வசநால்லி
அங்கிருந்து புறப்பட்யடநாம்.
வெழி வநடுகிலும் பனிமூட்டம் வதேநாடர்ந்து இருக்க,
மிதேமைநான யவெகத்தியலயயே பயேணிக்க முடிந்தேது. திரும்பி
வெரும் வெழியில் பக்ரநா-நங்கல் அமணக்கட்டு பநார்க்க
நிமனத்திருந்யதேநாம். நநாங்கள பயேணித்தே பநாமதேயிலிருந்து
விலகி சில கியலநா மீட்டர் வதேநாமலவு வசல்ல
யவெண்டியிருக்கும் என்பதேநாலும், பனி மூட்டத்தில்
அத்தேமன வதேளிவெநாகப் பநார்க்க முடியேநாது என்பதேநாலும்
அத்திட்டத்திமன மகவிட்டு, நநாங்கள வசன்ற பநாமதேயியல
இருந்தே ஒரு சிறயே அமணக்கட்டிமனப் பயேணித்தேபடியயே

பநார்த்து, சில புமகப்படங்கமளயும் எடுத்துக்
வகநாண்யடநாம்.
நநாங்கள வசல்லும்யபநாது பநார்த்தே மைநாதிரியயே இப்யபநாதும்
வெழிவயேங்கும் சீக்கியேர்கள சில வகநாட்டமககமள
அமமைத்து சநாமலயில் வசல்லும் அமனவெருக்கும்
உணவெளித்துக் வகநாண்டிருந்தேநார்கள. தேங்களது ஒவ்வவெநாரு
குருமைநார்களின் பிறந்தே நநாள மைற்றும் நிமனவு நநாள அன்று
இப்படி அமனவெருக்கும் உணவு அளிப்பதில் இவெர்களுக்கு
இமண யேநாருமில்மல. அதுவும் தேநானம் தேநாயன என்ற
எண்ணமில்லநாது நல்ல உணவு அளிப்பநார்கள. வெழி
வநடுகிலும் இப்படி பல இடங்களில் வெநாகனங்கமள
நிறுத்தி பயேணிகள அமனவெருக்கும் நநாள முழுவெதும்
உணவெளிப்பது சுலபமைநான விஷயேமைல்ல. அதேமனயும்
கமளப்யப இல்லநாது மைகிழ்வுடன் வசய்வெது எத்தேமன
நல்ல விஷயேம்.
மைக்கநாச்யசநாள மைநாவில் வசய்தே வரநாட்டியும், அதேற்கு பக்க
துமணயேநாக கடுகுக் கீமரயில் வசய்தே சப்ஜயும்,
வவெண்மணத் துண்டும் மவெத்து ஒரு இடத்தில் வகநாடுக்க,
மைற்வறநாரு இடத்தில் தேந்தூரி வரநாட்டி, வவெண்மண,
இரண்டு சப்ஜகள என வகநாடுத்தேநார்கள. சில இடங்களில்
யதேநீரும் ப்வரட் பயகநாடநாவும் வகநாடுத்தேநார்கள.

அமனத்மதேயும் வெநாங்கிச் சநாப்பிட்ட படியயே பயேணிப்பது
நமைக்கு நல்லதேல்ல! என்றநாலும் ஒரு சில இடங்களில்
அவெர்களின் அன்பிற்கு கட்டுப்பட்டு ஒரு தேட்டில் வெநாங்கி,
அமனவெரும் சிறது பங்கிட்டு உண்யடநாம். அவெர்களுக்கும்
வகநாடுத்தே மைகிழ்ச்சி, நமைக்கும் சநாப்பிட்ட திருப்தி!
வதேநாடர்ந்து பயேணித்து வெரும் யவெமளயில் வெயேலில்
வவெல்லம் கநாய்ச்சுவெமதேப் பநார்த்தேவுடன் திரும்பி
வெரும்யபநாது வவெல்லம் வெநாங்கிக் வகநாளள யவெண்டும் எனச்
வசநான்னது நிமனவுக்கு வெர, அப்படி ஒரு இடத்தில்
வெநாகனத்திமன நிறுத்தியனநாம். அமனவெரும் யதேமவெயேநான
வவெல்லத்திமன வெநாங்கிக் வகநாளள, நநானும், ஓட்டுனர்
யஜநாதியும் அங்யக அடுக்கி மவெத்திருந்தே கரும்புகளில்
இரண்டிமன எடுத்து சுமவெக்க ஆரம்பித்யதேநாம். இப்படி
கரும்பிமனச் சுமவெத்து எத்தேமன வெருடங்களநாகி விட்டன!
வநய்யவெலியில் இருந்தேவெமர வபநாங்கல் சமையேத்தில் கரும்பு
நிமறயேயவெ சநாப்பிட்டிருக்கியறன். தில்லி வசன்ற பிறகு
கரும்பு இப்படிச் சநாப்பிட வெநாய்ப்பு இருந்தேதில்மல.
பத்து பதிமனந்து நநாட்களியலயயே வபநாங்கல் வெருவெதேநால்,
அமனவெரும் வவெல்லம் வெநாங்கிக் வகநாண்டு தேயேநாரநாக
எங்கள பயேணத்திமனத் வதேநாடர்ந்யதேநாம். வெழியில்
இன்னும் ஒரு இடத்தில் ஆரஞ்சு யபநாலயவெ இருக்கும்

‘கின்னு’ விற்க அதேமனயும் வெநாங்கி வெண்டியில் யபநாட்டுக்
வகநாண்டு வதேநாடர்ந்து பயேணித்யதேநாம். நநான்கு நநாட்கள
பயேணம் முடிவெமடவெதில் அமனவெருக்கும் வெருத்தேம்.
இப்படித் வதேநாடர்ந்து பயேணித்தேபடியயே, பல இடங்கமளப்
பநார்த்தேபடியயே, பல்யவெறு அனுபவெங்கமள வபற்றபடியயே
இருந்தேநால் நன்றநாக இருக்கும் என்றநாலும், யவெமலக்குச்
வசன்று தேநாயன ஆகயவெண்டும்!
குழுவினர் அமனவெரும் இப்பயேணித்திமனப் பற்றயும்,
அமனத்து விஷயேங்கமளயும் சிலநாகித்துப் யபசியேபடி
பயேணிக்க, தில்லி வெந்து யசர்ந்யதேநாம். ஓட்டுனருக்கும்,
வெநாகனத்திற்குமைநான கட்டணங்கமளக் வகநாடுத்து
அமனவெரும் வீடு வெந்து யசர்ந்யதேநாம். டிசம்பர் மைநாதேம் 25ஆம் யதேதி புறப்பட்டு 29-ஆம் யதேதி திரும்பி வெந்யதேநாம்.
வமைநாத்தேம் நநான்கு நநாட்கள. கிமடத்தே அனுபவெங்கள,
பநார்த்தே இடங்கமள கணக்கில் வகநாண்டநால்
பயேணத்திற்கநான வமைநாத்தே வசலவு மிகக் குமறயவெ.
ஆவளநான்றுக்கு ரூபநாய் 4000/- அளவில் தேநான் ஆனது.
ஹிமைநாச்சல் மைநாநிலத்தில் பநார்த்தே சில இடங்கமளப் பற்ற,
அங்யக கிமடத்தே அனுபவெங்கமள முதேலில்
வெமலப்பூவிலும், இப்யபநாது மின் புத்தேகமைநாகவும்
உங்களுடன் பகிர்ந்து வகநாளவெதில் மைகிழ்ச்சி. படித்தே

உங்களுக்கும் இந்தே இடங்கமளப் பநார்க்கும் ஆமச
வெந்தேநால் அதுயவெ இந்தேப் புத்தேக முயேற்சிக்கு ஒரு வவெற்ற
என நநான் நிமனக்கியறன். விமரவில் அடுத்தே பயேணம்
பற்றயே மின்நூல் உடன் சந்திக்கியறன்.
பயேணம் வசய்வெது மைனதுக்கு மைகிழ்ச்சி தேரும் விஷயேம்.
ஆதேலினநால் வதேநாடர்ந்து பயேணிப்யபநாம்….
நட்புடன்
வவெங்கட் நநாகரநாஜ
புது தில்லி.

நென்ற!
எனது மூன்றநாவெது மின்னூமலப் படித்து ரசித்தே
அமனவெருக்கும் மைனம் நிமறந்தே நன்ற. மின்னூலின்
வெழியேநாக நீங்களும் ஹிமைநாச்சலப் பிரயதேசத்தின் சில
இடங்களுக்குச் வசன்று வெந்தே அனுபவெம் வபற்று
இருப்பீர்கள என நம்புகியறன். இந்தேப் பயேணத்திற்கு
வெநாய்ப்பு ஏற்படுத்தித் தேந்தே தில்லி நண்பர்களுக்கும் நன்ற
வசநால்ல யவெண்டும். நன்ற நண்பர்கயள!
எடுத்தே அமனத்து படங்கயளநாடு இந்தே மின்னூலின்
கட்டுமரகமளப் பநார்க்க விரும்புபவெர்கள எனது
வெமலப்பூவிலும் படிக்கலநாம். “யதேவ்பூமி – ஹிமைநாச்சல்
என்ற தேமலப்பில் எனது வெமலப்பூவில் எல்லநாப்
பகுதிகளுக்குமைநான Drop Down Menu உண்டு! இங்யக
அதிக படங்கமள இமணக்க முடிவெதில்மல –
படங்களுக்கு வமைநாத்தே அளவு 3 MB மைட்டுயமை!
வதேநாடர்ந்து அடுத்தே மின்னூல்கள வெழியேநாக நட்பில்
இமணந்திருப்யபநாம். புத்தேகம் பற்றயே உங்கள
கருத்துகமளயும், ஆயலநாசமனகமளயும்

venkatnagaraj@gmail.com எனு மின்னஞ்சல் மூலம்
வதேரியேப்படுத்தேலநாம்…..
மீண்டும் நன்றயுடன்
வவெங்கட் நநாகரநாஜ
புது தில்லி.

