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முன்னுரர

பரமைபதத்தியல
வியூகை நிரலயியல அமைர்ந்த யகைநாலத்தில் திருமைகைள, நிலமைகைள,
நீளநாயதவியுடைன் எழுந்தருளிச் யசரவெ சநாதிக்கின்ற அந்த மைநாயன், பநாற்கைடைலில் நித்திய
சூரிகைளும் புரடைசூழப்
பரவெநாசயதவெனநாகை மைநாயத்துயில் வகைநாண்டுளளநார், அவெயர
தீயவெர்கைரள அழித்து நல்லவெர்கைரளக் கைநாக்கை மைஸத்ய, கூர்மை, வெரநாகை, நரசிம்மை, வெநாமைன,
பரசரநாமை, ரநாமை, பலரநாமை, கிருஷ்ண, கைல்கி அவெதநாரங்கைள எடுத்து விபவெ ரூபமைநாகை அருள
வெழங்குகின்றநார். அந்தப் பரம்வபநாருயள அந்தர்யநாமியநாகை எல்லநா ஜீவெரநாசிகைளிலும்
விளங்குகின்றநார். நநாம் எல்யலநாரும் உய்யும் வபநாருட்டு, ஒரு வபயரும், ஒரு உருவெமும்
இல்லநாத அவெயர அர்ச்சநாவெதநாரமைநாகைப் பூவுலகில் பல்யவெறு தலங்கைளில் எழுந்தருளிச்
யசரவெ சநாதிக்கின்றநார். இந்த ஐந்து நிரலகைளுக்கும் உரியவெர் அவெர் ஒருவெயர.
திருமைநாலநாகிய அவெரின் யபர் எழிற் வபநாய்ரகையுள ஆழ மூழ்கிக் குளித்துக் கைளித்து கைவி
பநாடியவெர்கைள ஆழ்வெநார்கைள. இவெர்கைள எம்வபருமைநானின் திருவெருளினநால் மையர்வெற மைதிநலம்
வபற்றுத் “திவ்வியப் பிரபந்தத்ரத” நநாம் எல்யலநாரும் உய்ய அருளியவெர்கைள எனயவெ
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“திவ்விய சூரிகைள”, இவெர்கைள மைங்கைளநாசநாசனம் வசய்தத் திருப்பதிகைள “திவ்விய யதசங்கைள”
ஆகும். இரவெ மூன்றும் “திவ்விய த்ரயம்” என்றரழக்கைப்படுகின்றன. திவ்யம் என்ற
பதத்திற்கு வதய்வெ சம்பந்தம் உரடையது என்று வபநாருள.
இந்தத் திவ்வியப் பிரபந்தங்கைளுக்கு மூன்று சிறப்புகைள உளளன. அரவெயநாவென பிரமைநாணம்,
பிரயமையம் மைற்றும் பிரமைநாதநா ஆகும். பிரமைநாணம் – உண்ரமை அறிவிற்கு கைருவியநாயிருப்பது
(திவ்வியப் பிரபந்தங்கைள). பிரயமையம் – பிரமைநாணத்தநால் அறியப்படும் வபநாருள (திவ்விய
யதசங்கைள). பிரமைநாதநா – உண்ரமை அறிவுரடையயநார், திவ்விய சூரிகைளநாகிய ஆழ்வெநார்கைள.
இவ்வெநாறு அரனத்துயமை வதய்வெ சம்பந்தமைநான சிறப்பு வபற்றரவெ. எனயவெதநான் மைணவெநாள
மைநாமுனிகைளும்
ஆழ்வெநார்கைள வெநாழி அருளிச் வசயல் வெநாழி
தநாழ்வெநாதுமில் குரவெர் தநாம் வெநாழி
ஏழ்பநாரும் உய்ய அவெர்கைள உரரத்தரவெகைள தநான் வெநாழி
வசய்யமைரற தன்னுடையன யசர்த்து - என்று மைங்கைலநாசநாசனம் வசய்துளளநார்.
எனயவெ யவெதயமை திவ்வியப் பிரபந்தகைளநாகின. நம்மைநாழ்வெநாரின் நநான்கு அருளிச் வசயல்கைள
நநான்கு யவெதங்கைள ஆகின. திருமைங்ரகையநாழ்வெநாரின் ஆறு அருளிச் வசயல்கைள அதற்கைநான
அங்கைங்கைளநாகின. ஆண்டைநாள மைற்றும் மைதுரகைவி ஆழ்வெநார் இயற்றியரவெ தவிர மைற்ற நூல்கைள
உபநாகைமைங்கைள ஆயின. யவெதயமை எம்வபருமைநானின் நிரலக்கு ஏற்ப மைநாறி வெரும் முரறயில்
தமிழநாகித் திவ்வியப் பிரபந்தங்கைளநாகை அவெதரித்தன என்பது சம்பிரதநாயம். ஆரகையநால்
ஆழ்வெநார்கைளின் அருளிச் வசயல்கைளநான திவ்வியப் பிரபந்தங்கைள உபய யவெதநாதங்கைள ஆகும்..
ஓம் நமை: முதலநாயிரம்.
நநாரநாயணநாய : திருவமைநாழி
கீதநா சரமை சயலநாகைம் : இயற்பநாக்கைள
த்வெயம் : திருவெநாய் வமைநாழி
திருப்பல்லநாண்டு “ஓம்” என்ற பிரணவெத்தின் விரிவு, “கைண்ணி நுண் சிறு தநாம்பு
நமை:”,
வபரிய திருவமைநாழி “நநாரநாயண” என்கிற பரம் வபநாருளின் விளக்கைம். இவ்வெநாறு
முதலநாயிரமும் இரண்டைநாமைநாயிரமுயமை திருமைந்திரம்.
நம்மைநாழ்வெநாரின் திருவெநாய் வமைநாழியின்
முதல் பத்து : ஸ்ரீமைந்
இரண்டைநாம் பத்து : நநாரநாயண
மூன்றநாம் பத்து : சரவணண
நநான்கைநாம் பத்து : சரணம்
ஐந்தநாம் பத்து : ப்ரபத்யய
ஆறநாம் பத்து : ஸ்ரீமையத
ஏழநாம் பத்து : நநாரநாயண
எட்டைநாம் பத்து : நநாரநாயண
ஒன்பதநாம் பத்து : ஆய
பத்தநாம் பத்து : நமை:
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அதநாவெது திருமைகையளநாடு கூடிய நநாரநாயணனின் திருவெடிகைரள புகைலிடைமைநாகைப் பற்றுகின்யறன்.
திருமைகையளநாடு கூடிய நநாரநாயணனுக்கு எல்லநா அடிரமைகைரளயும் வசய்யப் வபறுயவென்
என்னும் நநான்கைநாமைநாயிரமைநாகிய திருவெநாய்வமைநாழியய த்வெயம்.
சர்வெ தர்மைநாந் பரித்யஜ்ய மைநாயமைகைம் சரணம் வ்ரஜ: |
அஹம் த்வெநா ஸர்வெ பநாயபப்யயநா யமைநாக்ஷயிஷ்யநாமி மைநாசச: ||
அதநாவெது “என்ரன அரடைவெதற்கு அரனத்து வநறிகைரளயும் விட்டு என் ஒருவெரனயய
சரணமைநாகைப் பற்று. நநான் உன்ரன என்ரன அரடையவிடைநாமைல் தடுக்கும் ஸர்வெ
பநாபங்கைளிலிருந்தும் விடுவித்து என்ரன அரடைய ரவெப்யபன்” என்னும் கீதநா சரமை
(இறுதியநான) ஸயலநாகைம் சரணநாகைதி என்னும் பிரபத்தியநாகும். அதநாவெது இரறவெரனயய
உபநாயமைநாகைக் வகைநாளவெதநாகும். மூன்றநாமைநாயிரமைநாகிய இயற்பநாக்கையள கீதநா சரமை ஸயலநாகைம்.
இவ்வெநாறு ஸ்ரீரவெணவெத்தின் திருமைந்திரம், த்வெயம், கீதநா சரமைஸயலநாகைம், ஆகிய மூன்று
மைந்திரங்கைரளயும் உளளடைக்கியத் திவ்விய பிரபந்தமைநாம் அருளிச் வசயல் வபற்ற திவ்விய
யதசங்கைரள “உகைந்தருளிய நிலங்கைள” என்று கூறுவெது ரவெணவெ மைரபநாகும்.
ஈரிருபதநாம் யசநாழம் ஈவரநான்பதநாம் பநாண்டி
ஓர் பதின்மூன்றநாம் மைரலநநாடு ஓரிரண்டைநாம் – சீர்நடுநநாடு
ஆயறநாடு ஈவரட்டைநாம் வதநாண்ரடை அவ்வெடைநநாடு ஆறிரண்டு
கூறு திருநநாடு ஒன்றநாக் வகைநாள.
என்றபடி கைங்ரகையின் புனிதமைநான கைநாவிரி பநாய்ந்து வெளம் வபருக்கும் யசநாழ நநாட்டில் பூயலநாகை
ரவெகுண்டைமைநாம் திருவெரங்கைம் முதலநாகை
40 திவ்விய யதசங்கைள அரமைந்துளளன,
தண்வபநாருரந என்னும் தநாமிரபரணி பநாயும் பநாண்டிநநாட்டில் 18 திவ்விய யதசங்கைள
அரமைந்துளளன. யவெழமுரடைத்து மைரலநநாடு என்ற சிறப்புப் வபற்ற அன்ரறய யசரநநாடு,
இன்ரறய யகைரளத்தில் 13 திவ்விய யதசங்கைள அரமைந்துளளன, நடுநநாட்டில் 2 திவ்விய
யதசங்கைளும், திருக்கைச்சி அடைங்கிய வதநாண்ரடைநநாட்டில் 22 திவ்விய யதசங்கைளும், தமிழகைம்
அல்லநாத வெடைநநாட்டில் 12 திவ்விய யதசங்கைளும், திருரவெகுந்தமைநாம் திருநநாடு ஒன்றநாகும்
என்பது இப்பநாடைலின் விளக்கைம் ஆகும்.
ஆகை வமைநாத்தம் திவ்விய யதசங்கைள வமைநாத்தம் 108 ஆகும். தற்யபநாது 84 திவ்விய யதசங்கைள
நமைது தமிழ்நநாட்டிலும், 11 திவ்விய யதசங்கைள யகைரளத்திலும், 2 திவ்விய யதசங்கைள ஆந்திர
பிரயதசத்திலும், 7 திவ்விய யதசங்கைள உத்திரபிரயதசம் மைற்றும் உத்தரநாகைநாண்டை
மைநாநிலங்கைளிலும், ஓர் திவ்விய யதசம் குஜரநாத்திலும் ஆகை 105 திவ்விய யதசங்கைள
இந்தியநாவிலும், ஓர் திவ்விய யதசம் யநபநாள நநாட்டிலும் அரமைந்துளளன.
மைண்ணுலகிலுளள இந்த 106 திவ்விய யதசங்கைரள மைட்டுயமை நநாம் பூத உடைலுடைன் வசன்று
யசவிக்கை முடியும். விண்ணுலகில் உளள திருப்பநாற்கைடைலும், ஸ்ரீரவெகுண்டைமும் அவென்
அருளின்றி கிட்டைநாது என்பர் ஆன்யறநார்கைள. திருப்பநாற்கைடைல் ஷீரநாப்திநநாதன் – கைடைல்மைகைள
நநாச்சியநார் வீற்றிருக்கும் தலம். திருப்பரமைபதம் அல்லது ரவெகுந்தம் - பரமைபதநநாதன் 8

வபரிய பிரநாட்டியநார் உரறந்திருக்கும் தலம். இரவெ இரண்டும் கைரடைசி நிரலயநாகிய வீடு
யபறு அல்லது யமைநாட்சம் அல்லது முக்தி என்ற நிரலரய எய்திச் வசல்லும் இடைமைநாகும்.
இம்ரமையில் இந்த 106 திவ்விய யதசங்கைரளயும் யசவித்தநால் மைற்ற இரண்ரடையும் யசவித்து
வபருமைநாளுக்கு ரகைங்கைர்யம் வசய்ய முடியும் என்பது ஐதீகைம். ஆகையவெ திருரவெணவெர்கைள
இந்த 106 திவ்வியயதசங்கைரளயும் யதடித் யதடிச் வசன்று நநாடி நநாடி நரசிங்கைநா! நரசிங்கைநா!
என்றுச் யசவிக்கின்றனர்.
அவ்வெநாறு பல்யவெறு திவ்யயதசங்கைரள யசவித்துக் வகைநாண்டு வெரும் யபநாது, ஒரு வெருடைம்
யநபநாளம் வெழியநாகை திருக்கையிலநாய யநாத்திரர யமைற்வகைநாண்டை யபநாது மையர்வெற மைதி நலம்
வபற்ற ஆழ்வெநார்கைளநால் மைங்கைளநாசநாசனம் வசய்யப்பட்டை 108 திவ்யயதசங்கைளில் ஒன்றநான
யநபநாள நநாட்டில் அரமைந்துளள முக்திநநாத் என்றரழக்கைப்படும் சநாளக்கிரநாமைம் எனும்
திவ்வியயதசத்ரத யசவிக்கும் பநாக்கியம் கிட்டியது.
யநபநாளம் வெழியநாகை திருக்கையிலநாய மைநானசயரநாவெர் யநாத்திரர யமைற்வகைநாளளும் அன்பர்கைள
பலர் திருக்கையிலநாய யநாத்திரரரய நிரறவு வசய்த பின்னர் கைநாத்மைநாண்டிலிருந்து, நநான்கு
நநாள பயணத்தில் முக்திநநாத் பயணத்ரத யமைற்வகைநாளகின்றனர்.
தமிழகை அரச முக்திநநாத் யநாத்திரர வசன்று வெரும் இந்துகைளுக்கு மைநானியம் வெழங்குகின்றது.
அதன் விவெரங்கைளும் நிரறவெநாகை வகைநாடுக்கைப்பட்டுளளது.
இவ்வெநாறு அடியயன் கைநாத்மைநாண்டிலிருந்து வசன்ற யநாத்திரர மைற்றும் அடியயனின் நண்பர்
ஒருவெர் யகைநாரக்பூர் வெழியநாகை வசன்ற யநாத்திரரயின் விவெரங்கைள இந்நூலில் இடைம்
வபறுகின்றன. இக்கைடினமைநான யநாத்திரரரய யமைற்வகைநாளள விரும்பும் அன்பர்கைளுக்கு
இந்நூல் ஒரு வெழிகைநாட்டியநாகை விளங்கும் என்ற நம்பிக்ரகையில் இந்நூரல முக்திநநாதரின்
திருப்பநாதங்கைளில் சமைர்ப்பணம் வசய்கின்யறன்.
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1 முக்தி நநாத் யநாத்திரர பற்றிய விவெரம்

முக்திநநாத் ஆலயம்
கைண்டைகி நதிக்கைரரயில் உளள "முக்திநநாத்" யக்ஷத்திரம் யநபநாள நநாட்டின் தரலநகைரம்
கைநாத்மைநாண்டு நகைரிலிருந்து
272 கி.ம. வதநாரலவில்,
இமையமைரலத் வதநாடைரநான
அன்னபூர்ணநாமைரலத் வதநாடைருக்கு அப்பநால் உளள தவெளகிரிப் பிரநாந்தியத்தில் 3710 ம
உயரத்தில்
அரமைந்துளளது.
இயமைரலயின்
பனிச்
சிகைரத்தின்
இரடையய
அரமைந்திருப்பதநாலும், யநபநாள நநாட்டில் விமைநானப்பயணம் அவெசியம் என்பதநாலும் இந்த
புனித பயணம் மிகைவும் கைடினமைநானது, அயத சமையம் அபநாயகைரமைநானது என்பதில் எந்த
ஐயமுமில்ரல. யநாத்திரரக் கைநாலம் குரறந்தபட்சம் ஐந்து நநாட்கைள ஆகும். எவ்வெளவு
கைவெனமைநாகை திட்டைமிட்டைநாலும், மைரலப்பிரயதசம் என்பதநால் இயற்ரகை ஒத்துரழத்தநால்
மைட்டுயமை திட்ட்மிட்டைபடி யநாத்திரர சகைமைநாகை நிரறயவெறும்.
இக்கைடினமைநான யநாத்திரரரய வவெற்றிகைரமைநாகை முடிக்கை முதலில் அவெனருள யவெண்டும்,
இரண்டைநாவெதநாகை உடைல், மைனம் இரண்டும் ஒத்துரழக்கை யவெண்டும். அத்துடைன் இயற்ரகையும்
நமைக்கு சநாதகைமைநாகை இருக்கை யவெண்டும். பனி, மைரழ, நிலச்சரிவு, கைநாற்யறநாட்டைம், பநாரத
அரடைப்பு, விமைநானக் யகைநாளநாறு என்று ஏயதநா ஒரு தடைங்கைல் இல்லநாமைல் யநாத்திரர
முடித்தவெர்கைள மிகை குரறவெநாகையவெ இருப்பநார்கைள. எனயவெ ஓரிரு நநாட்கைள அதிகைமைநாகை
தங்கையவெண்டி வெரலநாம் எனயவெ அதற்கு தயநாரநாகை வசல்ல யவெண்டும், அதற்கு அதிகைப்படி
வசலவெநாகும் என்பதநால் எதிர்பநாரநாமைல் ஏற்படும் வசலவுகைளுக்கும் யசர்த்யத பணம்
எடுத்துச்வசல்ல யவெண்டும்.
யநபநாளத்தில் விமைநான பயணம் தட்பவவெப்ப நிரலரயப் வபநாறுத்யத அரமைகின்றது.
அதிகைநாரல 5 மைணி முதல் 11 மைணி வெரரயில் அதிகைமைநான மூடுபனி, கைநாற்யறநாட்டைம் இல்லநாத
யபநாது மைட்டுயமை விமைநானங்கைள இயக்கைப்படுகின்றன. எப்யபநாது வெநானிரல மைநாறும் என்று
வதரியநாது. எனயவெ யதரவெப் பட்டைநால் வநளிந்து வெரளந்து வசல்லும் கைரடு முரடைநான
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பநாரதயில் அதிகை யநரம் பயணம் வசய்ய யவெண்டி வெரலநாம். சில சமையம் வெநானிரல திடீவரன
யமைநாசமைரடைவெதநாலும், விமைநான யகைநாளநாறுகைளநாலும், யபருந்துகைள அதல பநாதநாளத்தில்
உருண்டு விழுவெதநாலும் ஒரு சில விபத்துக்கைளும் ஏற்பட்டுளளன. ஸ்ரீமைந்நநாரநாயணநா உன்
பநாதயமை சரணம் என்று வசன்றநால் எல்லநாவிதமைநான தடைங்கைல்கைரளயும் நீக்கி திவ்யமைநான
தரிசனமும் அளித்து அருளுவெநார் என்பதில் எந்த ஐயமும் யதரவெயில்ரல.
மைரலப்பிரயதசம் என்பதநால் குளிர் அதிகைமைநாகை இருக்கும் எனயவெ கைம்பளி உரடைகைள
அவெசியம் எடுத்துச்வசல்ல யவெண்டும். யஜநாம்சம் முக்திநநாத் ஆகிய ஊர்கைளில் கைநாய்கைறிகைள
அதிகைம் விரளவெதில்ரல என்பதநாலும் அரனத்து உணவுப் வபநாருட்கைரளயும் யமையல
வகைநாண்டு வெரயவெண்டும் என்பதநாலும் உணவு விடுதிகைளில் அளவெநான உணயவெ கிட்டும்.
யமைலும் எதிர்பநாரநாத விதமைநாகை யபருந்தில் பயணம் வசய்ய யநரிட்டைநால் சரியநான சமையத்திற்கு
உணவு கிட்டைநாமைலும் யபநாகைலநாம். எனயவெ ரகை வெசம் வநநாறுக்குத் தீனிகைளநான, பிஸவகைட்,
சநாக்கையலட், இனிப்புகைள, கைநாரங்கைள, சிப்ஸ, மைற்றும் குடி தண்ணீர் பநாட்டில்கைள எடுத்து
வசல்வெது மிகைவும் அவெசியம்.
சநாளக்கிரநாமைம் (முக்திநநாத்) யநாத்திரர வசல்ல ஏற்ற சமையம். ஏப்ரல் 10 யததிக்கு யமைல் யமை
மைநாதம் மூன்றநாம் வெநாரம் வெரர ஆகும். (யமை மைநாதக் இறுதியில் பருவெ மைரழ
ஆரம்பமைநாகிவிடும்). யமைலும் வசப்வடைம்பர் இரண்டைநாவெது வெநாரம் முதல் அக்யடைநாபர் முதல்
வெநாரம்
வெரர
ஆனநால்
இச்சமையம்
குளிர்
அதிகைமைநாகை
இருக்கும் எனயவெ
அதிகைப்படியநான கைம்பளி உரடைகைள எடுத்து வசல்ல யவெண்டி வெரும்.
முக்திநநாத் வசல்ல விரழயும் அன்பர்கைள முதலில் யபநாக்ரநா என்ற ஊரர அரடைய யவெண்டும்.
யநபநாள நநாட்டின் தரலநகைர் கைநாத்மைநாண்டிலிருந்து முக்திநநாத் வசல்பவெர்கைள யபருந்து அல்லது
சிறு விமைநானம் மூலம் யபநாக்ரநா அரடையலநாம். முன்னர் வடைல்லியிலிருந்து கைநாத்மைநாண்டுவிற்கு
விமைநானம் மூலம் பயணம் வசய்தனர். தற்யபநாது வடைல்லி கைநாத்மைநாண்டு இரடையய யபருந்து
யபநாக்குவெரத்தும் உளளது
இந்தியநாவிலிருந்து யகைநாரக்பூர் வெழியநாகைவும் யபநாக்ரநாவிற்கு யநரநாகை வசல்ல இயலும்.
யகைநாரக்பூருக்கு வசன்ரனயிலிருந்து ஒரு புரகைவெண்டி உளளது பின் அங்கிருந்து யபருந்து
மூலம் யபநாக்ரநாரவெ வசன்றரடையலநாம்.
பின்னர் யபநாக்ரநாவில் இருந்து யஜநாம்சம் என்ற இடைத்ரத சிறு விமைநானம் மூலம்
வசன்றரடையலநாம் அல்லது வநளிந்து வெரளந்து வசல்லும் கைரடு முரடைநான மைரலப்பநாரதயில்
பயணம் வசய்தும் யஜநாம்சரமை அரடையலநாம், ஆனநால் பயணயநரம் அதிகைம் ஆகும்.
யஜநாம்சலிருந்து பின்னர் ஜீப்/சிறு யபருந்து மூலமைநாகை முக்திநநாத் வசல்ல யவெண்டும்.
கைநாத்மைநாண்டிலிருந்து யபநாக்ரநா வசல்லும் வெழியில் மையனநா கைநாம்னநா யதவி ஆலயம்
அரமைந்துளளது. மையனநாகைநாம்னநா என்றநால் மைனதில் யதநான்றும் அரனத்து ஆரசகைரளயும்
அதநாவெது பக்தர்கைளின் யவெண்டுதல்கைரள நிரறயவெற்றி ரவெக்கும் அன்ரன என்று வபநாருள.
அன்ரன பநார்வெதி விருப்பங்கைரள நிரறயவெற்றி ரவெக்கும் பகைவெதியநாகை எழுந்தருளி
அருளபநாலிக்கின்றநாள. இழுரவெ இரயிலில் ஆலயத்திற்கு வசல்ல யவெண்டும்.
மையனநா கைநாம்னநாவில் விருப்பங்கைரள நிரறயவெற்றி ரவெக்கும் அன்ரனரய தரிசனம் வசய்த
பின் பக்தர்கைள யபநாக்ரநா வெந்து தங்குகிறனர். யபநாக்ரநாவின் சிறப்பு அதன் ஏரி. “யபவெநா ஏரி
(Pewa Lake) இதன் நீர் அன்னபூரணநா சிகைரங்கைரள அருரமையநாகை பிரதிபலிக்கின்றது, அந்த
அழரகை இரசிப்பயத ஒரு அருரமையநான அனுபவெம். யபநாக்ரநாவில் கைநாத்மைநாண்டுரவெப் யபநால
11

கூட்டைம் அதிகைம் இல்ரல, சப்தம் இல்ரல கிரநாமை சூழயல விளங்குகின்றது. எவ்வெளவு நநாள
யவெண்டுவமைன்றநாலும் அரமைதியநாகை தங்கை ஏற்ற இடைம். ஏரிரய சற்றிலும் நிரறய தங்கும்
விடுதிகைள உளளன. கைரரயில் ஆல மைரங்கைளும் அரச மைரங்கைளும் உளளன அதன் அடியில்
கைற்வபஞ்சகைள இடைப்பட்டுளளது, அதில் அமைர்ந்து ஏரியின் அழரகை அரமைதியநாகை
இரசிக்கைலநாம். படைகுப்பயணம் வசய்யலநாம். ரசக்கிளில் அல்லது நடைந்து ஏரிரய வெலம்
வெரலநாம்.
இந்நகைரத்தின் கைநாவெல் வதய்வெம் பிந்து வெநாசினி ஆலயம் ஒரு சிறு குன்றின்யமைல்
அரமைந்துளளது. சிறு ஆலயம் தநான். சநாளக்கிரநாமை ரூபத்தில் பகைவெதியநாகை எழுந்தருளி அருள
பநாலிக்கின்றநாள அன்ரன பநார்வெதி இத்தலத்தில். மைற்ற யநபநாள அன்ரன ஆலயங்கைரளப்
யபநால இங்கும் பலியிடைப்படுகின்றது. பயகைநாடைநா அரமைப்பில் இக்யகைநாவில் அரமைந்துளளது.
குன்றின் யமைலிருந்து யபநாக்ரநா நகைரின் அருரமையநான அழரகை இரசிக்கைலநாம்.

யஜநாம்சமில் உளள நீலகிரி பனிச் சிகைரம்
மைறு நநாள யபநாக்ரநாவில் கைநாரல சூரிய உதய கைநாலத்தில் அன்னபூர்ணநா சிகைரம் வபநான் மையமைநாகை
மின்னும் அழரகை ரசித்த பின் அங்கிருந்து சிறு விமைநானம் மூலமைநாகை யஜநாம்சம் வசல்கின்றனர்,
யபருந்து மூலமைநாகைவும் யஜநாம்சம் வசல்ல முடியும் ஆனநால் மிகைவும் கைரடு முரடைநான பநாரத
என்பதநால் விமைநானத்தில் வசல்வெது நல்லது என்றநாலும் சில சமையங்கைளில் இந்த
விமைநானப்பயணம் விபத்தில் முடிந்துளளது. யமைலும் தட்பவவெட்ப நிரலரயப் வபநாறுத்யத
விமைநானப்பயணம் நரடைவபறுகின்றது. விமைநானத்தில் வசல்லும் யபநாது அன்னபூரணநா
சிகைரங்கைளின் அழரகையும், மன் வெநால் சிகைரத்தின் அழரகையும் கைண்டு இரசிக்கைலநாம். யஜநாம்சம்
நகைரிலிருந்து பின்னர் ஜீப் மூலமைநாகை முக்திநநாத்ரத அரடையலநாம்.
முக்திநநாத் தரிசனம் வசய்தவெர்கைள பிறப்பு, இறப்பு என்னும் பிறவிச் சக்கைரத்திலிருந்து
விடுபடுவெநார்கைள. எம்வபருமைநானின் இருப்பிடைமைநான ரவெகுந்தத்தில் நித்ய சூரியர்கைளநாகை
வெநாசம் வசய்வெநார்கைள என்பது ஐதீகைம். இக்யகைநாயிலில் இரநாமைநானுஜருக்கும் சன்னதி இருப்பது
சிறப்பநான அம்சம். விசவெநாமித்திர முனிவெரின் சநாளங்கைநாயனர் என்பவெர் பிளரளப் யபறு
யவெண்டி கைநாளி கைண்டைகி நதியில் நீரநாடி ஸநால் மைரத்தினடியில் இத்தலத்தில் தவெம்
வசய்துவகைநாண்டிருந்த யபநாது சயம்புவெநாகை யதநான்றிய வபருமைநாள அவெருக்கு அளித்த
வெரத்தின்படி ஸவெயம்புவெநாய் இங்யகை யசரவெ சநாதிக்கின்றநார். அது யபநாலயவெ விஷ்ணு
சநாந்நித்யம் உளள சநாளக்கிரநாமை கைல்லநாகைவும் அரனவெருக்கும் அருள வெழங்குகின்றநார்.
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விஷ்ணுவின் வசநாரூபமைநாகைத் திகைழ்வெது சநாளக்கிரநாமைம் ஆகும். இது ஒரு வெரகை கைல். இதற்கு
சருள என்பது வபநாருள. யநபநாளத்தின் கைண்டைகி நதிக்கைரரயில் இரவெ கிரடைக்கின்றன.
பூஜிப்பதற்கு உகைந்த மைங்கைளகைரமைநான சநாளக்கிரநாமைத்தின் அவெதநாரத் தலம் இந்த
முக்திநநாத் ஆகும். முக்திநநாத்தில் சங்கு, சக்கைர, கைதநாதரரநாகை திருமைகைளுடைன் வபருமைநாள தரிசனம்
தருகிறநார். இதற்கு பின்னநால் விஷ்ணுவின் அம்சமைநான மிகைப்வபரிய அபூர்வெ சநாளக்கிரநாமை
மூர்த்திரய தரிசிக்கைலநாம். எனயவெ இத்தலம் சநாளக்கிரநாமைம் என்றும் அறியப்படுகின்றது.
பநாக்கியமுளள பக்தர்கைள அங்கு வசன்று சநாளக்கிரநாமை மூர்த்திகைரள, தநாங்கையள யசகைரித்து
எடுத்து வெருகின்றனர். சநாளக் கிரநாமைத்தில் வபருமைநாளின் அத்தரன அவெதநாரங்கைளும் அடைங்கி
உளளதநாம். பக்தர்கைள இரறவெரன யவெண்டி துளசி வசடிரய கைண்டைகி ஆற்றில் யபநாட்டு
ரகைகைரள விரித்து தண்ணீரில் மூழ்கியபடி நின்றநால் தங்கைளுக்கு இரறவெனின் அருளபடி
சநாளக்கிரநாமைம் கிரடைக்கும் என்கிறநார்கைள. நம் வீட்டிலும் இந்த சநாளக்கிரநாமைத்ரத ரவெத்து
வெழிபடைலநாம். 12 சநாளக் கிரநாமைங்கைள இருந்தநால் அந்த வீட்டில் வபருமைநாயள குடியயறி
இருப்பதநாகை ஐதீகைம்.
இத்தலம் வபருமைநாள தநானநாகையவெ எழுந்தருளிய ஸவெயம்வெக்த ஸதலங்கைளுள ஒன்று. மைற்ற
தலங்கைள ஸ்ரீரங்கைம், ஸ்ரீமுஷ்ணம், திருப்பதி, வெநானமைநாமைரல, புஷ்கைரம், ரநமிசநாரண்யம்,
பத்ரிகைநாச்ரமைம் ஆகியரவெ ஆகும்.
மையர்வெற மைதிநலம் வபற்ற ஆழ்வெநார்கைளநால் மைங்கைளநாசநாசனம் வசய்யப்பட்டை 108 திவ்ய
யதசங்கைளுள இந்த முக்திநநாத் என்னும் சநாளக்கிரநாமைமும் ஒன்று. இத்திவ்வியயதசத்ரத
திருமைங்ரகையநாழ்வெநார்
கைடைம்சூழ்கைரியும்பரிமைநாவும் ஒலிமைநாந்யதரும்கைநாலநாளும்
உடைன்சூழ்ந்வதழுந்தகைடியிலங்ரகைவபநாடியநாவெடியநாய்ச்ச்ரம்துரந்தநான்
இடைம் சூழ்ந்து எங்கும் இரு விசம்பில் இரமையயநார் வெணங்கை, மைணம் கைமைழும்
தடைம் சூழ்ந்து எங்கும் அழகு ஆய சநாளக்கிரநாமைம் அரடை, வநஞ்யச!
(வபரிய திருவமைநாழி 1-5-2)
என்றும், வபரியநாழ்வெநார்
பநாரலக்கைறந்தடுப்யபறரவெத்துப் பல்வெரளயநாவளன்மைகைளிருப்ப
யமைரலயகைத்யதவநருப்புயவெண்டிச்வசன்று இரறப்வபநாழுதங்யகை யபசி நின்யறன்
சநாளக்கிரநாமைமுரடையநம்பி சநாய்த்துப்பருகிட்டுப்யபநாந்து நின்றநான்
ஆரலக்கைரும்பின்வமைநாழியரனய அயசநாரதநங்கைநாய்! உன்மைகைரனக்கூவெநாய்.
(வபரியநாழ்வெநார் திருவமைநாழி 2-9-5)
வெடைதிரசமைதுரரசநாளக்கிரநாமைம் ரவெகுந்தம் துவெரரயயயநாத்தி
இடைமுரடைவெதரியிடைவெரகையுரடைய எம்புருயடைநாத்தமைனிருக்ரகை
தடைவெரரயதிரத்தரணிவிண்டிடியத் தரலபற்றிக் கைரரமைரஞ்சநாடி
கைடைலிரனக் கைலங்கைக் கைடுத்திழி கைங்ரகைக் கைண்டைவமைன்னுங் கைடி நகையர
(வபரியநாழ்வெநார் திருவமைநாழி 4-7-9)
என்றும், வமைநாத்தம் 12 பநாசரங்கைளில் மைங்கைலநாசநாசனம் வசய்துளளனர். வபரியநாழ்வெநார்
சநாளக்கிரநாமைமுரடைய நம்பிரய கைண்ணனநாகைவும் கைநாண்கிறநார். திருமைங்ரகையநாழ்வெநார் இவெரர
இரநாமைனநாகை கைநாண்கிறநார். இங்கு பகைவெநான் தீர்த்த ரூபியநாகை எழுந்தருளி அருள பநாலிக்கின்றநார்.
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வெடைநநாட்டில் உளள முக்கிய நதிகைள எல்லநாம் விஷ்ணு சம்பந்தம் வபற்றிருப்பரதக் கைண்டை
கைண்டைகி நதியநானவெள தநானும் மைஹநாவிஷ்ணுரவெக் குறித்து கைடுந்தவெம் வசய்து
மைஹநாவிஷ்ணு தன்னிலும் அவெதநாரம் வசய்ய யவெண்டுவமைன தவெமிருக்கை அதற்கு மைகிழ்ந்த
எம்வபருமைநான் கைண்டைகி நதியில் நித்ய அவெதநாரம் (சநாளக்கிரநாமை ரூபியநாகை) வசய்து கைண்டைகி
நதிக்கு சிறப்பளிக்கிறநார் என்பது ஓர் வெரலநாறு.
பக்தர்கைள அனுபவித்து ஆரநாதனம் / வெழிபநாடு வசய்ய எம்வபருமைநான் சநாளக்கிரநாமை
மூர்த்தியநாகை விளங்கி அருளபநாலித்து வெரும் சநாளக்கிரநாமை திவ்ய யதசத்தின்
மூலவெர் : ஸ்ரீமூர்த்தி - (முக்திநநாத் / முக்தி நநாரநாயணன் (சயம்பு மூர்த்தி) நின்ற
திருக்யகைநாலம், யமைற்யகை திருமுகைமைண்டைலம்.
தநாயநார் : ஸ்ரீயதவி நநாச்சியநார்
தீர்த்தம் : ஸ்ரீசக்ர தீர்த்தம்
விமைநானம் : கைனகை விமைநானம்
பிரத்யக்ஷம் : பிரம்மைநா, ருத்ரர், கைண்டைகி
ஆழ்வெநார் பநாடைல்கைள: வபரியநாழ்வெநார் -2 பநாசரங்கைள, திருமைங்ரகையநாழ்வெநார் 10 பநாசரங்கைள.
அர்ச்சநாமூர்த்திகைளில்
(விக்ரகைம்)
ஸநான்னித்யம்
ஏற்படை
முதலில்
பிரதிஷ்ரடை
வசய்யப்படையவெண்டுவெது மிகைவும் அவெசியம். ஆரநாதனம் வசய்பவெர்கைள ஆசநார்யர்கைளிடைம்
இதற்கைநான தீட்ரச வபறயவெண்டும். தீட்ரச வபற்றவெர்கைளதநான் அர்ச்சநா மூர்த்திரய
ஆரநாதனம் வசய்யத் தகுதிவபற்றவெர்கைள. ஆனநால் எம்வபருமைநானின் ஸநான்னித்யமுளள
சநாளக்கிரநாமை மூர்த்திரய ஆரநாதிக்கை பிரதிஷ்ரடையயநா, இதற்கைநான வியசஷ தீரக்ஷயயநா வபற
யவெண்டிய அவெசியம் யபநான்ற கைடினமைநான நியதிகைள கூறப்படைவில்ரல. ஆசநார்ய
அனுக்கிரகைமும், யமைலும் ஆசநார்யன் மூலம் ஆரநாதன மைந்திரங்கைரள உபயதசம்
வபற்று, ஆரநாதனம் வசய்யலநாம்.
சநாளக்கிரநாமை மூர்த்திகைள, ஹிமைநாலயத்திலிருந்து (சநாளக் கிரநாமை சிகைரம்) உற்பத்தியநாகும்
கைண்டைகி
நதிப்படுரகையில் சக்ர
தீர்த்தம் என்ற
புனிதமைநான
இடைத்தில்
அதிகை
அளவில் கிரடைக்கின்றன. இதன் அளவு சிறிய மிளகிலிருந்து வபரிய மைநாம்பழம் வெரர
வபரிதநாகைவும், அபூர்வெமைநான சில சநாளக்கிரநாமை மூர்த்திகைளில் ஸவெர்ணயரரகையும் இருக்கும்.
இதனநால் அந்த நதி அங்கு “ஹிரண்யவெதி” என்றும் கூறப்படுகிறது.யநபநாளத்தில் உளள
"மைஸடைநாங்" என்னும் மைநாவெட்டைத்தில் சமைநார் 5,000 மட்டைர் உயரத்தில் உளள "தநாயமைநாதர்
பீடைபூமியில் 60-க்கும் யமைற்பட்டை பனிச்சிகைரங்கைள உளளன.
அன்ரன தநாட்சநாயணியின் வெலது கைன்னம் துண்டு துண்டைநாகை வீழ்ந்ததநாயும், அப்படி வீழ்ந்த
இடைங்கைள பளளங்கைள ஆனதநாயும், அந்தப் பளளங்கைளில் இந்தப்பனிச்சிகைரங்கைளில் இருந்து
உருகி ஓடிய நீர் வெழிந்து ஏரிகைளநாய் மைநாறினதநாயும் வசநால்கிறநார்கைள. இந்த ஏரிகைள "தநாயமைநாதர்
குண்டைங்கைள" என்று அரழக்கைப்படுகின்றன. திவபத் நநாட்டின் எல்ரலக்குப் பக்கைத்தில்
இருக்கும் இந்தக் குண்டைத்தில் இருந்து உற்பத்தி ஆகும் நதிகைளில் ஒன்றுதநான் கைண்டைகி நதி.
இந்த நதியின் யவெறு வபயர்கைள ஸம்டை கைண்டைகி, நநாரநாயணி, கைநாளி கைண்டைகி என்பது ஆகும்.
இதன் அருகில் தநான் பிரசித்தி வபற்ற "சநாளக்கிரநாமை மைரலயும்” அதன் அருகியல உளள
கிரநாமைம் "சநாளக்கிரநாமைம்" எனவும் அரழக்கைப்படுகிறது.
கைண்டைகி நதிரயப் பற்றி , அங்யகை உலவும் ஒரு வசவி வெழிக் கைரத இது. யவெசி குலப்
வபண்ணநான "கைண்டைகி" என்னும் அழகைநான வபண்ணிடைம் ஒரு விசித்திரமைநான குணம்
இருந்தது. அது என்ன வவென்றநால், தன்ரன நநாடி வெரும் ஒவ்வவெநாரு ஆரணயும் தன்
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மைணநாளனநாகையவெ பநாவித்து, ஒரு தர்மை பத்தினிரயப் யபநால் அவெனிடைம் நடைந்து வகைநாண்டு
அவெனுரடைய எல்லநாத் யதரவெகைரளயும் முழு மைனத்துடைன் வசய்து வெந்தநாள. இரதப் பநார்த்த
ஊரநார் அவெரள எளளி நரகையநாடினர். இருந்தநாலும் அவெள தன் குணத்தில் இருந்து
மைநாறவில்ரல. ஒருநநாள ஒரு கைட்டைழகு வெநாலிபன் மைநாரலப் வபநாழுதில் அவெளிடைம் வெந்து
வபநான்னும், மைணியும் வகைநாடுத்துவிட்டு அவெரள ஏறிட்டுக் கூடைப் பநாரநாது வசன்று விட்டைநான்.
வெருந்திய கைண்டைகி வசய்வெதறியநாது திரகைக்கை, அயத வெநாலிபன் அன்று நடுநிசியில் திரும்ப
அவெளிடைம் வெருகிறநான். உற்சநாகைத்துடைன் அவெரன உபசரித்த கைண்டைகி அன்றிரவு அவெரனத்
தன் பதியநாகை மைனத்தநால் வெரித்து அவெனுக்கு யவெண்டிய உபசநாரங்கைரளச் வசய்ய முற்பட்டைநாள.
அப்யபநாது அவென் உடைல் வியர்ரவெயநால் நரனந்திருப்பது கைண்டு நறுமைணத்ரதலம் தடைவி
அவெரனக் குளிக்கை ஆயத்தம் வசய்ய யத்தனித்தவெளுக்கு அவென் ஒரு குஷ்டையரநாகி எனத்
வதரிய வெருகிறது. அதிர்ச்சி அரடைந்தநாலும் அவெரனத் தன் பதியநாகை வெரித்த கைநாரணத்தநால்
வவெறுக்கைநாமைல் அவெரனத் வதநாட்டு யவெண்டிய உதவிகைள வசய்து அவெனுக்கு யவெண்டிய
பணிவிரடைகைள புரிந்தநாள. உண்ரமை வதரிந்த அவெள வீட்டைநார் அவெரன அப்யபநாயத விலக்கைச்
வசநால்ல மைறுத்தநாள கைண்டைகி.
அன்றிரரவெ அவெனுடைன் கைழிக்கை, மைறுநநாள வபநாழுது விடிகிறது. அவெரன எழுப்புகிறநாள
கைண்டைகி. என்ன பரிதநாபம்! வெநாலிபன் உயியரநாடு இல்ரல. இரதக் கைண்டு வெருந்திய
கைண்டைகி, அவென் தன் பதி என்று வசநால்லி அவெனுரடைய இறுதிச் சடைங்குக்கு யவெண்டிய
ஏற்பநாடுகைள வசய்து விட்டுப் பின் அந்நநாரளய வெழக்கைப்படி தநானும் அவெனுடைன்
உடைன்கைட்ரடை ஏறுகிறநாள. திரகைத்த உறவினர் வசய்வெதறியநாமைல் விழிக்கை சிரதக்குத் தீ
மூட்டும் யநரம் அற்புதம் நிகைழ்கிறது. இறந்த வெநாலிபன் உடைல் மைரறய அங்யகை சங்கு, சக்ர,
கைதநாபநாணியநான, ஸ்ரீமைந்நநாரநாயணன் வகைணஸதுப, வெனமைநாலநா விரதிஜனநாகை யகைநாடி சூர்ய
பிரகைநாசத்துடைனும், மைன்மைத லநாவெண்யத்துடைனும் பிரசன்ன வெதனத்துடைன் மைஹநா விஷ்ணு
அங்யகை யசரவெ சநாதித்தநார்.
கைண்டைகி ஒவ்யவெநார் இரவிலும் ஒரு ஆரணத் தன் கைணவெனநாகை வெரித்து வெந்த யபநாதிலும் அந்த
ஆணுக்கு உண்ரமையநான பத்தினியநாகை அவெள அனுஷ்டித்த பதிவிரதநா தர்மைத்ரத உலகுக்கு
எடுத்துக் கைநாட்டையவெ இவ்வெநாறு நடைந்ததநாய் ஸ்ரீமைந்நநாரநாயணன் வசநால்லிக் கைண்டைகிக்கு மூன்று
வெரங்கைள அளிப்பதநாய்ச் வசநால்கிறநார். கைண்டைகி யகைட்டையதநா ஒயர ஒரு வெரம் மைட்டும் தநான்.
அதுவும் என்ன? எப்யபநாதும் ஸ்ரீமைந்நநாரநாயணன் பக்கைத்தியலயய தநான் இருக்கை யவெண்டும்
என்பது தநான் அது. அப்யபநாது ஸ்ரீமைந்நநாரநாயணன் வசநால்கிறநார்" ஒரு பக்தனின் சநாபத்தநால்
தநான் மைரலயநாகை மைநாற யவெண்டி இருப்பதநால் மைரலயயநாடு சநார்ந்த நதியநாகைக் கைண்டைகி
எப்யபநாதும் தன்னுடைன் இருக்கைலநாம் என்று வசநால்லுகிறநார். சநாபம் வபற்ற நநாரநாயணன்
சநாளக்கிரநாமை மைரலயநாகை மைநாறக் கைண்டைகி அயத வபயயரநாடு நதியநாகை ஓடுகிறநாள. ஒரு
மைநாரலயபநால் மைரலரயச் சற்றிக் வகைநாண்டு ஓடுவெதநாய்ச் வசநால்கிறநார்கைள.
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கைண்டைகி நதி
வபருமைநாள சநாளக்கிரநாமைக் கைல்லநாகை இருப்பதற்கைநான இன்வனநாரு கைரத. சிவெவபருமைநானுக்கும்
ஜலந்திரனுக்கும் யபநார் நடைந்து வகைநாண்டிருந்த சமையம், மைகைநாவிஷ்ணுயவெ ஜலந்திரன்யபநால்
வெடிவெம் வகைநாண்டு அவென் மைரனவி மைஹநா திவிரரத பிருந்ரதயிடைம் வெந்து, “”யதவி,
யபநாரில் நநான் வவென்று விட்யடைன்”என்றநார். மைகிழ்ச்சி வகைநாண்டை பிருந்ரத அவெருக்கு
பநாதபூரஜ வசய்து வநற்றியில் திலகைமிட்டைநாள. பிருந்ரத திலகைமிட்டைதும், மைகைநாவிஷ்ணுவெநாகைக்
கைநாட்சி வகைநாடுத்தநார் பகைவெநான். அரதக் கைண்டை பிருந்ரத, ”பிற ஆடைவெரரத் வதநாடும்படி
யநரிட்டையத” என்று துடிதுடித்து, ”கைல்மைனம் வகைநாண்டை நீர், உருவெமைற்ற சநாளக்கிரநாமைக் கைல்லநாகை
மைநாறி கைண்டைகி நதியில் கிடைக்கைக் கைடைவீர்” என்று சநாபமிட்டைநாள.
“பிருந்ரத, உன் சநாபம் பலிக்கும். ஆனநால் நீ எனக்கு அன்புடைன் பநாதபூரஜ வசய்தநாய்.
எனயவெ நநான் சநாளக்கிரநாமைக் கைல்லில் உரறந்திருக்கும் யபநாது, நீ துளசியநாகை மைநாறி எனக்கு
மைகிழ்ச்சியூட்டுவெநாய். அப்யபநாது உன்ரன எல்லநாரும் யபநாற்றுவெர்” என்றநார்.
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புனித சநாளக்கிரநாமைங்கைள
சநாளக்கிரநாமை மைரலரயப் பூச்சிகைள துரளத்வதடுத்ததநால் சநாளக்கிரநாமைங்கைள உருவெநாகி
நதியிலும், நதிக்கைரரயிலும் கிரடைப்பதநாய்ச் வசநால்கிறநார்கைள. இமையமைரலயின் இந்தப்
பகுதியில் பல ஆயிரக்கைணக்கைநான வெருடைங்கைள முன்னநால் சமுத்திரம் இருந்ததநாயும், அது
வெற்றி யபநாய்க் கைடைல்வெநாழ் பூச்சிகைளின் ஓடைநாகை இருக்கைலநாம் எனவும் வசநால்லப் படுகிறது.
சநாளக்கிரநாமைம் மூன்று வெரகைப்படுகிறது.
முதல் வெரகை: உரடையநாமைல், துவெநாரம் இல்லநாமைல், கூழநாங்கைல் யபநால் இருக்கும். குளிர்ச்சியநாகை
இருக்கும்.
2-ம்வெரகை: சரி பநாதி உரடைந்து உளயள சக்கைரம் யபநான்ற அரமைப்புடைன் கூடியது.
3-ம் வெரகை: துவெநாரம், சக்கைரம் இவெற்றுடைன் யரரகைகைளும் வதன்படும்.
எந்தச் சநாளக்கிரநாமைமைநாய் இருந்தநாலும் தினமும் பூரஜ வசய்ய யவெண்டும். தினமும்
சநாளக்கிரநாமை ஆரநாதரன வசய்தநால் முக்தி கிரடைக்கும் என்பது ஐதீகைம்.
திருமைநால் தநாமைநாகையவெ தங்கைமையமைநான ஒளியுடைன் திகைழும் வெஜ்ரகிரீடைம் என்னும் பூச்சியின்
வெடிவவெடுத்து, சநாளக்கிரநாமைத்ரத குரடைந்து, அதன் கைர்ப்பத்ரத அரடைவெநார். அங்கு ரீங்கைநான
வெடிவில் இருந்து வகைநாண்யடை தன் முகைத்தினநால் பல விதமைநான சருள யரரகையுடைன் கூடிய பல
சக்கைரங்கைரள வெரரந்து பல்யவெறு அவெதநாரங்கைரள விரளயநாட்டைநாகை வெரரந்து பின் மைரறந்து
விடுவெதநாகை கூறுவெர். இப்படிப்பட்டை வெடிவெங்கைளதநான் வெணங்கிடை உகைந்தரவெயநாகும்.
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இச்சநாளக்கிரநாமைங்கைரள விரல வகைநாடுத்து வெநாங்குவெரத விடை வெழிபடைப்வபற்ற
சநாளக்கிரநாமைங்கைரள சரித்திர ஞநானம் வபற்றவெர்கைளிடைமிருந்து வபற யவெண்டும் என்பது
நியதி. இதரன பநால் அல்லது அரிசியின் மது ரவெத்திருந்து எடுத்துப் பநார்த்தநால் அதன் எரடை
கூடியது யபநால இருக்கும். சநாளக்கிரநாமைம் உரடைந்து யபநானநாலும் அதில் சக்கைர யரரகைகைள
இருந்ததநால் சிறப்பநாகும். சநாளக்கிரநாமை கைற்கைள இருக்குமிடைத்தில் எம்வபருமைநானும் சகைல
இரற சக்திகைளும் நித்திய வெநாசம் வசய்வெநார்கைள. சகைல வசல்வெங்கைளும் பரிபூரண
விருத்தியநாகும். 12 அதற்கு யமைல் சநாளக்கிரநாமைங்கைள ரவெத்து வெழிபட்டு வெரக்கூடிய
வீடுகைரள 108 திவ்வியயதசத்தகுதியில்
ரவெத்து
பநாவிக்கை
யவெண்டுவமைன்பர்.
12 சநாளக்கிரநாமைங்கைளும் ஒரு குடும்பத்தின் குல தனச் வசநாத்தநாகை கைருதுவெர்.
சநாளக்கிரநாமைங்கைள எந்த விதமைநான வெண்ணத்தில் அரமைந்துளளயதநா அந்த வெடிவெங்வகைநாண்டை
திருமைநால் வெநாழும் இடைமைநாகை கைருதப்படுகின்றன. வெண்ணங்கைளுக்யகைற்ப அவெற்றின் பூரஜ
பலன்கைளும் மைநாறுபடும்.
நீலநிறம் - வசல்வெத்ரதயும், சகைத்ரதயும் தரும்
பச்ரச - பலம், வெலிரமைரயத் தரும்
கைருப்பு - புகைழ், வபருரமை யசரும்
புரகை நிறம் - துக்கைம், தரித்திரம்.
சநாபத்தினநால் மைரலயநாகை மைநாறிய விஷ்ணுரவெ, மைஹநாலக்ஷ்மித்தநாயநார் கைண்டைகி நதியநாகை ஓடி
அறுத்துத் தளளுவெதநால் சநாளக்கிரநாமைங்கைள உருவெநாகின்றன. எப்யபநாது மைரல முழுவெதுமைநாகை
அறுக்கைப்படுகின்றயதநா அன்று மைஹநா விஷ்ணுவின் சநாப வியமைநாசனம் என்பது ஒரு ஐதீகைம்.
இது ஹிந்துக்கைரளத் தவிர வபணத்த மைதத்தவெர்கைளுக்கும் புனித யக்ஷத்ரமைநாகை விளங்குகிறது.
வபணத்தர்கைள இரத திவபத் வமைநாழியில் “சம்மிங்க்யநாஸதநா” “யமைநாட்சமைளிக்கும்
பளளத்தநாக்கு” என்று அரழக்கிறநார்கைள. இங்கு வபருமைநாளுக்கு பூரஜ வசய்பவெர்கைள புத்த
சந்நியநாசினிகைள ஆவெர்.
முக்திநநாத் வசல்லும் பக்தர்கைள கைண்டைகி நதி தரிசனம் வசய்து முக்திநநாத் ஆலயத்தில்,
108 தீர்த்தத்தில் மைற்றும் பநாவெ புண்ணிய சீதள தீர்த்தங்கைளில் நடுங்கும் குளிரில் நீரநாடி,
பின்னர் சநாளக்கிரநாமை மூர்த்திரய தரிசனம் வசய்கின்றனர். பின்னர் மைரலயடிவெநாரத்தில்
உளள புத்தர், ஜ்வெநாலநாமுகி தரிசனம் வசய்து பின்னர் ஜீப் மூலம்
யஜநாம்சம்
அரடைந்து யஹநாட்டைலில் தங்குகின்றனர்.
மைறுநநாள கைநாரல யஜநாம்சமிலிருந்து விமைநானம் மூலம் யபநாக்ரநா வெந்து அங்குளள யடைவிஸ
பநால்ஸ, யலக்வெரநாகி, பிந்துவெநாசினி மைற்றும் வெரநாஹி யகைநாயில் தரிசனம் வசய்து யபநாக்ரநாவில்
தங்கி மைறு நநாள கைநாரல யபநாக்ரநாவிலிருந்து யபருந்து மூலம் கைநாத்மைநாண்டு அரடைகின்றனர்.
யநபநாளத்தின் தட்பவவெப்பமும், சூழ்நிரலகைளும் திடீவரன்று மைநாறக்கூடியது. திட்டைமிட்டைது
யபநால எதுவுயமை நடைக்கை வெநாய்ப்புகைள குரறவு. அடியயநாங்கைளின் முக்திநநாத் யநாத்திரர
எவ்வெநாறு அரமைந்தது என்பரத இனி கைநாணலநாம் அன்பர்கையள.
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2 மையனநாகைநாம்னநா யதவி தரிசனம்

மையனநாகைநாம்னநா யதவி ஆலயம்
அடியயனுக்கு முக்திநநாத் யநாத்திரர ஒரு வெருடைம் திருக்கையிலநாய யநாத்திரர வசன்ற சமையம்
சித்தித்தது. எனயவெ திருக்கையிரல நநாதரின் அருரமையநான தரிசனமும் கிரி வெலமும் நிரறவு
வசய்த பின் கைநாத்மைநாண்டு வெந்து தங்கியனநாம். பசபதிநநாதர் ஆலயம் வசன்று
சிவெவபருமைநானுக்கு நன்றி வதரிவித்யதநாம். வசன்ரனயில் இருந்து முக்திநநாத் யநாத்திரரக்கு
ஒரு குழுவினர் கைநாத்மைநாண்டு வெந்திருந்தனர். ஆகை வமைநாத்தம் இரு யபருந்துகைளில் முக்தி
நல்கும் நநாதரர தரிசிக்கை கிளம்பியனநாம்.
எந்த ஒரு இந்திய நகைரத்ரதயும் யபநால கைநாத்மைநாண்டு நகைரிலும் சரியநான யபநாக்குவெரத்து
வநரிசல், நகைரர விட்டு வவெளியய வெரயவெ சமைநார் இரண்டு மைணி யநரத்திற்கு யமைல் ஆனது.
திரிபுயரஸவெரர் ஆலயத்திற்கைருகில் பிருத்வி வநடுஞ்சநாரலரய அரடைந்யதநாம். இந்த
வநடுஞ்சநாரல யபநாக்ரநா வெழியநாகை இந்திய எல்ரல நகைரமைநான யகைநாரக்பூர் வெரர
வசல்லுகின்றது. இங்கிருந்து ஒரு அருரமையநான பயணம் வதநாடைங்கியது.
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இரு வெழிப்பநாரத திரிசூலி நதியின் கைரரயயநாரம் இப்பநாரதரய அரமைத்துளளனர். இரு
புறமும் வநடிதுயர்ந்த மைரலகைள பச்ரச யபநார்ரவெ யபநார்த்துக்வகைநாண்டு எழிலநாகை கைநாட்சி
தருகின்றன. முடிந்த வெரர உச்சி வெரரக்கும் அடுக்குப்பநாசனம் வசய்ய ஏதுவெநாகை யதநாட்டைம்
அரமைத்துளளனர். வெநாரழ, மைக்கைநாச்யசநாளம், வநல் எல்லநாம் பயிரிடைப்படுகின்றன. பநாரத
முழுவெதும் வீடுகைள, கைரடைகைள, தங்கும் விடுதிகைள, உணவு விடுதிகைள என்று
நிரறந்திருக்கின்றன. பல ஆயிரக்கைணக்கைநான சிற்றநாறுகைள அவெற்றின் குறுக்யகை பநாலங்கைள
அரமைத்துளளனர். பநார்ப்பதற்கு உத்தரநாகைநாண்ட் மைநாநிலம் யபநாலயவெ உளளது. வீடுகைள
அரனத்தும் அயத யபநால மூன்றடுக்கைநாகை அரமைத்துளளனர். ஆனநால் வீடுகைரள ஆற்றின்
பக்கைம் கைட்டைநாமைல் மைரலயின் பக்கைம் கைட்டியுளளனர். பல வீடுகைளில் கூரரயில் சநாய்ந்த
பயகைநாடைநா அரமைப்பில் சிறு பூரஜ அரற அரமைத்துளளனர் என்பரத கைவெனித்யதநாம். நநாங்கைள
பயணம் வசய்தது நமைது புரட்டைநாசி மைநாதம் முதல் நநாள என்பதநால் சிறப்பநாகை பல
கிரநாமைங்கைளில் "விஸவெகைர்மைநா பூரஜ" சிறப்பநாகை நடைந்து வகைநாண்டிருந்தது. பநாரத வநளிந்து
வநளிந்து ஏற்றமும் இறக்கைமுமைநாகை வசன்றது. யபநாக்குவெரத்தும் அதிகைமைநாகையவெ இருந்தது.
இரடையில்
மையலகூ
என்ற
ஒர்
இடைத்தில்
மைதிய
உணவெருந்தியனநாம்.
இவ்வெநாறு நநான்கு மைணி யநரம் பயணம் வசய்து மையனநாகைநாம்னநா என்னும் ஊரர
அரடைந்யதநாம். வெநாருங்கைள இவ்வூரில் யகைநாவில் வகைநாண்டுளள பகைவெதி பக்தர்கைளின் மைன
விருப்பங்கைரள நிரறயவெற்றி ரவெக்கும் மையனநாகைநாம்னநா அன்ரனரய தரிசனம் வசய்யலநாம்.
(2015 ன் நில நடுக்கைத்தில் இப்பநாரத வபரும் யசதமைரடைந்தது.)
இக்யகைநாவிலுக்கு நநாம் இழுரவெ வெண்டி (Rope way) மூலமைநாகை வசல்ல யவெண்டும் என்பது ஒரு
சிறப்பு.
திரிசூலி
ஆறு
மைற்றும்
இரண்டு
மைரலத்வதநாடைர்கைரள
தநாண்டி
சமைநார் 2.8 கி.ம தூரம் இழுரவெ வெண்டியில்
பயணம் வசய்யத இக்யகைநாவிரல அரடைய
முடியும். மூன்று அடுக்கைநாகை அரமைந்துளளது இந்த வதநாடைர். முதலில் 1 கி.ம உயரமைநான ஒரு
ஏற்றம் திரிசூலி நதிரயக் கைடைக்கின்யறநாம். யமைலிருந்து அரமைதியநாகை பநாயும் நதிரயப்
பநார்ப்பதுயவெ ஒரு ஆனந்தம் பலர் நதியில் படைகில் பயணம் வசய்து வகைநாண்டிருந்தனர்.
பின்னர் இன்வனநாரு மைரலரயத் தநாண்டிய பின் சமை அளவில் பயணம் வசய்கின்யறநாம். பல
கிரநாமைங்கைள மைரலகைளில் அரமைந்துளளன. கூரரகைளுக்வகைல்லநாம் கைத்திரிப்பூ வெர்ணம்
பூசியுளளனர். கூர்ந்து கைவெனித்தயபநாது அது NCELL எனப்படும் யநபநாளத்தின் ஒரு
வதநாரலத்வதநாடைர்பு நிறுவெனத்தினர் தங்கைளது விளம்பரத்திற்கைநாகை இவ்வெநாறு வசய்துளளனர்
என்று புரிந்தது. ஐயரநாப்பியர்கைள இந்த கிரநாமைங்கைளில் வெந்து தங்கி இவெர்கைளுடைன் தங்கி
இப்பகுதியின் சிறப்பநான தக்கைநாளி (Takali - நம்முரடைய தக்கைநாளிப்பழம் அல்ல) அதநாவெது ஒரு
வெரகை சிறப்பு அரசவெ சரமையரல இரசித்து சநாப்பிட்டு வசல்கின்றனரநாம். யமைலும்
இக்கிரநாமைங்கைளில் விரளயும் ஆரஞ்சப்பழங்கைள மிகைவும் சரவெக்கைநாகை வபயர் யபநானரவெ.
இவ்வெநாறு பல கிரநாமைங்கைரளயும் அடுக்கு பநாசன மைரலகைரளயும் இரசித்துக்வகைநாண்யடை
பயணம் வசய்த பிறகு இறுதியில் இனி ஒரு ஏற்றம் மையனநாகைநாம்னநா யதவி ஆலயத்தின்
அடிவெநாரத்ரத அரடைகின்யறநாம். அங்கிருந்து ஆலயத்ரத அரடைய சிறிது தூரம் நடைந்து
வசல்ல யவெண்டும். பநாரதயின் இரு புறமும் கைரடைகைள பல்யவெறு கைரலப்வபநாருட்கைள,
ஒவியங்கைள விற்கின்றனர். எங்கைள குழுவில் உளள அரனவெரும் ஏதநாவெது ஒரு
நிரனவுப்வபநாருள வெநாங்கினர். யகைநாயிலின் நுரழவில் அருரமையநான பூங்கைநா உளளது.
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யநபநாளத்தின் இந்த சயம்பு அம்மைன் யகைநாவில் மிகைவும் பிரசித்தி வபற்ற யகைநாவில்
ஆகும்.மையனநாகைநாம்னநா என்றநால் மைனதில் நிரனக்கும் அரனத்து விருப்பங்கைரளயும்
அதநாவெது பக்தர்கைளின் யவெண்டுதல்கைரள நிரறயவெற்றி ரவெக்கும் அன்ரன என்று
வபநாருள. அன்ரன பநார்வெதி விருப்பங்கைரள நிரறயவெற்றி ரவெக்கும் பகைவெதியநாகை
எழுந்தருளி அருளபநாலிக்கின்றநாள. இரண்டைடுக்கு பயகைநாடைநா அரமைப்பில் இக்யகைநாயில்
அரமைந்துளளது. கைருடைன் நம்ரமை வெரயவெற்கின்றநார் மைற்றும் வெழியனுப்புகிறநார்.
யகைநாபுரத்தில் இருந்து வதநாங்கும் பட்ரடைகைள என்ன என்று வினவிய யபநாது அம்மைனுக்கு
பக்தர்கைள அர்ப்பணம் வசய்த வநற்றிச் சட்டி என்று பதில் கிட்டியது. யநபநாளத்தில் அரனத்து
அம்மைன் ஆலயங்கைளிலும் நநாம் கைநாணலநாம். தநாந்த்ரீகை முரறப்படி பூரஜகைள
நரடைவபறுவெதநால் இன்றும் மிருகைங்கைள பலியிடைப்படுகின்றது. இழுரவெ வெண்டிகைளில்
வபநாருட்கைள மைற்றும் மிருகைங்கைரள யமையல வகைநாண்டு வசல்லவும் தனி வெண்டிகைள உளளன.
இழுரவெ வெண்டி நிரலயத்திலிருந்து ஆலயத்திற்கு வசல்ல சிறிது தூரம் மைரல ஏறி வசல்ல
யவெண்டும். பநாரதயின் இரு புறமும் கைரடைகைள, யநபநாளத்தின் பல கைரலப்வபநாருட்கைரள
வெநாங்கைலநாம்.
வமைல்ல
வமைல்ல
கைரடைகைளில்
உளள
கைரலப்வபநாருட்கைரள
இரசித்துக்வகைநாண்யடை மைரல ஏறி ஆலயத்ரத அரடைந்யதநாம்.
.
இத்தலத்தின் வெரலநாறு இவ்வெநாறு கூறப்படுகின்றது. இரநாம் ஷநா என்ற கூர்க்கைநா அரசனின்
பட்டைத்தரசியநாகை அம்பநாள வெந்து அவெதரித்தநாள. இந்த இரகைசியம் அம்மைனின் பக்தரநான
லக்கைன் தநாபநா என்பவெரரத்தவிர யவெறு யநாருக்கும் வதரியநாது. ஒரு நநாள அரசன் இரநாணிரய
அம்பநாளநாகை சய ரூபத்தில் பநார்த்தவுடைன் இறந்து விடுகின்றநார். அவ்வூர் வெழக்கைபப்டி
இரநாணியும் உடைன்கைட்ரடை ஏறுகின்றநாள. பின்னர் லகைன்தநாபநா யவெண்டிக்வகைநாண்டைபடி
ஆறுமைநாதங்கைள கைழித்து அம்மைன் தன்ரன வவெளிப்படுத்திக்வகைநாண்டைநாள. தந்யதநாஜ் தநாபநா
என்ற குடியநானவெர் நிலத்ரத உழும் யபநாது இரத்தமும் பநாலும் வவெளி வெந்தது. லகைன் தநாபநா
அங்கு வெந்து தநாந்திரீகை முரறயில் பூரஜ வசய்ய இரண்டும் நின்றது. தற்யபநாரதய பூசநாரி
இவெரது 21 வெது தரலமுரறயினர் ஆகும். தினமும் கைநாரலயில் தநாந்திரீகை முரறப்படி
முட்ரடை ஆரஞ்சப்பழம், அரிசி, குங்குமைம், சன்ரி ( சிவெப்புத் துணி) பரடைத்து வெழிபநாடு
வசய்த பின் பக்தர்கைரள அனுமைதிக்கின்றனர்
யநபநாளக்யகைநாவில்கைரளப் யபநாலயவெ மைரல உச்சியில் இரண்டைடுக்கு பயகைநாடைநா அரமைப்பில்
அரமைந்துளளது இவ்வெநாலயம். யநபநாளக்யகைநாவில்கைரளப் யபநாலயவெ மைரல உச்சியில்
இரண்டைடுக்கு பயகைநாடைநா அரமைப்பில் அரமைந்துளளது யகைநாவில். தங்கை முலநாம்
பூசப்பட்டுளளது சன்னல்கைள மைற்றும் கூரரகைரளத் தநாங்கும் மைர சட்டைங்கைளில் அருரமையநான
யவெரலப்பநாடுகைரள இங்கும் கைநாணலநாம். ஒரு பிரகைநாரம் சற்றி வெந்து கைர்ப்பகிரகைத்திற்குள
நுரழகியறநாம். அம்மைன் மைரல சிகைரமைநாகை சயம்புவெநாகை அருள பநாலிக்கின்றநாள. கைருவெரறயில்
மையனநாகைநாம்னநா யதவியுடைன் விநநாயகைர், ரபரவெர், துர்கைநா, கைன்யநாகுமைரி மைற்றும் சப்த
மைநாதர்கைளும் சயம்பு வெடிவில் அருள பநாலிக்கின்றனர். யமையல சிரலகைளநாகைவும்
அரமைத்துளளனர் பூசநாரி வெரும் பக்தர்கைளுக்கு திலகைமிட்டு அனுப்புகிறநார். நநாம் அன்ரனரய
வதநாட்டு வெணங்கை முடியும்.

21

ஓம் கைநாத்யநாயனநாய வித்மையஹ கைன்யகுமைநாரி தீமைஹி |
தன்யனநா துர்கி பிரயசநாதயநாத் ||
என்று அம்மைரன வெணங்கி எல்யலநாரும் நன்றநாகை இருக்கை யவெண்டும், முக்திநநாத்
யநாத்திரரயும் எந்த சிரமைமும் இல்லநாமைல் முடிய யவெண்டும் என்று மைனதநார
யவெண்டிக்வகைநாண்டு
வெந்யதநாம்.
நவெரநாத்திரி
இங்கு
மிகைவும்
சிறப்பநாகைக்
வகைநாண்டைநாடைப்படுகின்றது. பின்னர் இழுரவெ இரயில் மூலம் இயற்ரகை அழரகை
இரசித்துக்வகைநாண்யடை கீயழ வெந்து யபநாக்ரநா யநநாக்கி பயணம் வசய்யதநாம், வெழியில் சூரியன்
மைரறயும் அந்தி யநரம் என்பதநால் அன்னபூர்ணநா சிகைரங்கைள வபநான் மையமைநாகை ஒளிரும் அழரகை
இரசித்துக்வகைநாண்யடை யபநாக்ரநா அரடைந்து அங்கு தங்கியனநாம்.
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3 யபநாக்ரநாவிலிருந்து யஜநாம்சம் விமைநானப் பயணம்

யபநாக்ரநாவிலிருந்து அன்னபூரணநா மைரலச்சிகைரங்கைள
அன்னபூரணநா மைரலயயற்றம் வசல்பவெர்கைளும் மைற்றும் முக்திநநாத்
யநாத்திரர
வசல்பவெர்கைளும் யபநாக்ரநாவில் தங்கி வசல்கின்றனர். ஆனநால் புனல் மின்சநாரம் அபரிமிதமைநாகை
தயநாரிக்கைக்கூடிய யதசமைநாகை இருந்தும் கூடை கைநாத்மைநாண்டுவிலும் சரி இங்கு யபநாக்ரநாவிலும்
மின்சநாரம் எப்யபநாதும் இருப்பதில்ரல. எப்யபநாது வெரும் என்று யநாருக்கும் வதரியவில்ரல
இரவு மைட்டும் தங்கும் விடுதிகைளில் மின்வஜனயரட்டைரர இயக்குகின்றனர். யபநாக்ரநா 800 ம
உயரத்தில்தநான் அரமைந்துளளதநால் வவெகு நநாட்கைளுக்குப் பிறகு கைம்பளி ஆரடைகைரள
கைழற்றியனநாம், மின் விசிறி யதரவெப்பட்டைது.
மைறு நநாள யபநாக்ரநாவில் அதிகைநாரல 5 மைணிக்யகை விமைநான நிலயத்திற்கு கிளம்பியனநாம். சூரிய
உதய கைநாலத்தில் அன்னபூர்ணநா சிகைரம் வபநான் மையமைநாகை மின்னும் அழரகை ரசித்யதநாம். யமைகைம்
இல்லநாமைல் வெநானம் நிர்மைலமைநாகை இருந்ததநால் அன்னபூரணநாவின் ஆறு சிகைரங்கைரளயும்
அற்புதமைநாகை பநார்த்யதநாம் புரகைப்படைம் எடுத்துக்வகைநாண்யடைநாம். இந்த யபநாக்ரநாவிலிருந்து
யஜநாம்சம் வசல்லும் விமைநான பயணம் ஒரு பக்கைம் வநடிதுயர்ந்த அன்னபூரணநா
மைரலத்வதநாடைர்கைள மைறு புறம் அயத அளவு உயரமைநான தவெளகிரி மைரலத்வதநாடைர்கைள ஆகிய
இரண்டிற்கும் இரடையய விமைநானப்பயணம் என்பதநால், மைரழயயநா அதிகை யமைகைமூட்டைம்
இல்லநாத யபநாது வபநாதுவெநாகை கைநாரல 6 மைணி முதல் 11 மைணி வெரரயய இயக்கைப்படுகின்றன.
அதற்கைப்புறம்
கைநாற்றின்
யவெகைம்
அதிகைமைநாகிவிடுவெதநால்
விமைநான
இயக்கைம்
நிறுத்தப்படுகின்றது. எனயவெ வெநானிரல சரியநாகை இருந்தநால் அதிகைபட்சமைநாகை 4 முரற
மைட்டுயமை ஒரு நநாளில் விமைநானங்கைள வசன்று வெருகின்றன. பனி மூட்டைமைநாகையவெநா அல்லது
கைநாற்றின் யவெகைம் அதிகைமைநாகையவெநா இருந்தநால் விமைநானங்கைள இயக்கைப்படுவெதில்ரல.
அடியயநாங்கைளின் சற்றுலநா அரமைப்பநாளர் Simrik Airlines என்ற விமைநானத்தில் முன்பதிவு
வசய்திருந்தநார். அன்ரறய தினம் வெநானிரல நன்றநாகை இருந்ததநால் நநான்கு தடைரவெ விமைநானப்
பயணம் நரடைவபற்றது குழுவினர் அரனவெரும் யஜநாம்சம் வெந்தரடைந்யதநாம். ஒரு
விமைநானத்தில் அதிகைபட்சம்
20 யபர் பயணம் வசய்யலநாம். சமைநார்
11000 அடி
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உயரத்தில் 400 கி.ம யவெகைத்தில் விமைநானத்ரத இயக்குகிறனர். யஜநாம்சம் அரடைய சமைநார் 20
நிமிடைங்கைள ஆகின்றன. இப்பயணத்தில் Turbulance எனப்படும் கைநாற்று சழற்சியில் இரு
தடைரவெ விமைநானம் தடுமைநாறியது
யபநாக்ரநாவில் இருந்து யஜநாம்சம் யபருந்தில் பயணம் வசய்தநால் கைரடு முரடைநான கைற்கைள
பநாவிய வநளிந்து வெரளந்து வசல்லும் மைரலப்பநாரத என்பதநால் எலும்ரப முறிக்கும்
பயணம், எந்த நிலசரிவும் இல்ரலவயன்றநால் சமைநார் 12 யநரத்தில் யஜநாம்சம் அரடையலநாம்.
விமைநானத்தில் பறக்கும் யபநாது அன்னபூரணநா மைற்றும் தவெளகிரி மைரலத்வதநாடைர்கைளின்
சிகைரங்கைரள வதளிவெநாகைக் கைநாண முடிகிறது. திருக்கையிலநாய யநாத்திரரயின் யபநாது
அன்னபூரணநா மைற்றும் தவெளகிரி மைரலத்வதநாடைர்கைளின் இந்தியப்பகுதி மைற்றும் திவபத்திய
பகுதிகைளின் அழரகை முன்னயர கைண்டிருந்யதநாம் இன்ரறய தினம் யநபநாளப் பகுதியின்
அழரகை விமைநானத்தில் இருந்து அருகைநாரமையில் இரசித்யதநாம்
குறிப்பநாகை
யபநாக்ரநாவில்
கூம்பு
யபநான்று
கைநாட்சி
அளிக்கும் “மைச்யசபுச்சயர” (Machapuchare) எனப்படும் “மன் வெநால் சிகைரம்" பநார்த்து
இரசித்யதநாம். விமைநானத்தில் இருந்து பநார்க்கும் யபநாது அப்புறம் இச்சிகைரம் மனின் வெநால்
யபநாலயவெ உளளதநால் இப்வபயர். இந்த சிகைரத்ரத யநபநாள மைக்கைள சிவெவபருமைநானின்
இருப்பிடைமைநாகை
புனிதமைநானதநாகை
கைருதுகின்றனர்.
அருரமையநாகை
இயற்ரகைரய
இரசித்துக்வகைநாண்யடை சமைநார் நநாற்பது நிமிடைங்கைளில் யபநாக்ரநா வெந்தரடைந்யதநாம். வெநானிரல
சீரநாகை இருந்ததநால் எந்த வித சிரமும் இருக்கைவில்ரல.
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4 யஜநாம்சமிலிருந்து முக்திநநாத் பயணம்
யஜநாம்சம் விமைநானநிரலயம் பனி மூடிய நீலகிரி சிகைரங்கைரள பின்னணியநாகைக் வகைநாண்டு
அருரமையநான சூழ்நிரலயில் அரமைந்துளளது. குரறந்த உயரம் (1500 ம) தநான் என்றநாலும்
அதிகை குளிரநாகை இருப்பது யபநால யதநான்றியது. அரனவெரும் யஜநாம்சம் வெந்து யசர
சமைநார் 11 மைணி ஆனது அது வெரர சத் சங்கைத்தில் “குரறவயநான்றும் இல்லநாத யகைநாவிந்தரன”
யபநாற்றிப் புகைழ்ந்து பநாடிக் வகைநாண்டிருந்யதநாம். பின்னர் யபருந்து மூலம் சநாளக்கிரநாமைங்கைள
கிரடைக்கின்ற மிகைவும் புனிதமைநான கைண்டைகி நதிரய அரடைந்யதநாம். கைநாளி கைண்டைகி,
சநாளக்கிரநாமி, நநாரநாயணி, கிருஷ்ண கைண்டைகி என்வறல்லநாம் அரழக்கைப்படும் இந்நதியின்
குறுக்யகை தற்யபநாது ஒரு பரழய பநாலயமை உளளது அதுவும் பழுதரடைந்து விட்டைதநால்
வெநாகைனங்கைள வசல்ல அனுமைதி இல்ரல, யமைலும் பநாதசநாரிகைளும் ஒயர சமையத்தில் ஐந்து
யபருக்கு யமைல் வசல்ல யவெண்டைநாம் என்று எச்சரிக்கின்றனர். பநாலத்ரத கைடைந்து அப்புறம்
உளள
யபருந்து
நிலயத்ரத
அரடைந்யதநாம்.
அருகில்
ஒரு
புது
பநாலம்
கைட்டைப்பட்டுக்வகைநாண்டிருக்கின்றது. அங்கிருந்து சிறு யபருந்துகைளும், ஜீப்கைளும் முக்திநநாத்
வெரர வசல்கின்றன. நநாங்கைள ஒரு யபருந்தில் முக்திநநாத் புறப்பட்யடைநாம்.
இவ்விடைம் ஒரு புத்தவிகைநாரமும் உளளது. யஜநாம்சம் கிரநாமைத்தில் நிரறய தங்கும் விடுதிகைள
உளளன. சநாளக்கிரநாமைமும் பல கைரடைகைளில் கிரடைக்கின்றன. யஜநாம்சமிலிருந்து குதிரர
மைற்றும் இரு சக்கைர வெநாகைனங்கைள மூலமைநாகைவும் முக்திநநாத் வசல்ல முடியும். முன்னர்
கைநாத்மைநாண்டு/யபநாக்ரநாவிலிருந்து யகைநாவில் வெரர வஹலிகைநாப்டைர்கைள வசன்று வகைநாண்டிருந்தன
தற்யபநாது தற்கைநாலிகைமைநாகை நிறுத்தி ரவெத்துளளதநாகை கூறினர்.
யஜநாம்சம் ஒரு சிறு நகைரம் தநான் தங்கும் விடுதிகைளும், உணவெகைங்கைளும் கைரடைகைளும்
நிரறந்திருக்கின்றன. மைற்ற யநபநாள நகைரங்கைரளப் யபநாலயவெ நிரறய சற்றுலநாப்
பயணிகைரள அதிலும் அன்னபூரணநா மைரலச்சிகைரம் ஏற முயலும் ஐயரநாப்பியர்கைரள அதிகைம்
கைநாணலநாம். முன்யப கூறியது யபநால இங்கு இவெர்கைளின் சிறப்பு உணவெநான தக்கைநாளி உணவு
கிரடைக்கின்றது. அளவெநான உணயவெ வெழங்குகின்றனர். அரனத்து வபநாருட்கைளும் விரல
அதிகைமைநாகைத்தநான் உளளது.
அவெனருளநால் குழுவினர் சமைநார் 40 யபரும் விமைநானம் மூலம் யபநாக்ரநாவிலிருந்து யஜநாம்சம்
வெந்தரடைந்யதநாம். பின்னர் கைநாரல உணரவெ முடித்துக் வகைநாண்டு சிறு யபருந்து மூலம்
கைண்டைகி நதிரய அரடைந்யதநாம். கைநாளி கைண்டைகி (கைறுப்பு கைண்டைகி) என்ற வபயருக்யகைற்றநார்
யபநால - அந்த கைருவிரள வெண்ணன் பநாதம் வதநாட்டு வெருவெதநால் கைருரமையநான நிறத்தில்
அரமைதியநாகை ஓடிக்வகைநாண்டிருந்தநாள கைண்டைகி. ஆற்றங்கைரரயில் எதநாவெது சநாளக்கிரநாமைம்
கிரடைக்கின்றதநா என்று யதடியனநாம். இங்குளளவெர்கைள தநாயமைநார் குண்டைத்தில் இருந்து நதி
புறப்படும் இடைத்தில் இருந்யத வெரல கைட்டி சநாளக்கிரநாமைங்கைரள யசகைரித்து விடுவெதநால்
அவெரின் பிரநாப்தம் உளளவெர்கைளுக்கு மைட்டுயமை சநாளக்கிரநாமைம் ஆற்றில் கிரடைக்கும்
என்பதநால் யநாருக்கும் சநாளக்கிரநாமைம் கிட்டைவில்ரல. சில கூழநாங்கைற்கைரள மைட்டும்
யசகைரித்துக் வகைநாண்யடைநாம்.
ஆதி கைநாலத்தில் இமையமைரலப் பிரயதசம் சமுத்திரமைநாகை இருந்தது. அப்யபநாது நமைது இந்தியக்
கைண்டைம் தனியநாகை இருந்தது. சமைநார் நநான்கு யகைநாடி ஆண்டுகைளுக்கு முன்னர் இந்திய
நிலப்பரப்பு வமைல்ல வமைல்ல வெடையமைற்கைநாகை நகைர்ந்து வெந்து ஆசிய நிலபரப்யபநாடு
யமைநாதியதநால் உருவெநானரவெயய உலகின் உயர்ந்த மைரலயநான இமையமைரல. எனயவெ உயர்
பீடைபூமியநான திவபத்தில் உளள பல ஏரிகைள இன்றும் உப்பு நீரநாகை இருப்பதற்கு இதுயவெ
கைநாரணம். சநாளக்கிரநாமைங்கைளும் அந்த கைடைல் வெநாழ் உயிரினங்கைளின் படிமைங்கைள என்று
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அறிவியலநார் கூறுகின்றனர். யநபநாள அரசம் சநாளக்கிரநாமைங்கைரள விற்பரதயும்,
யநபநாளத்தில் இருந்து வவெளியய எடுத்து வசல்வெரதயும் தரடை வசய்துளளது. ஆனநால்
விஞ்ஞநானமும் வமைய்ஞநானமும் எப்யபநாதும் ஒன்றநாகை இருப்பதில்ரலயய, கைடைல் வெநாழ்
உயிரினங்கைளின் கூடு என்றநால் இமையமைரலயில் இருந்து உருவெநாகி ஆசியநா முழுவெதும் பநாயும்
எண்ணற்ற நதிகைளில் இந்த ஒரு நதியில் மைட்டுயமை ஏன் சநாளக்கிரநாமைங்கைள கிட்டுகின்றன
என்பரத யநாரநாலும் விளக்கை முடியவில்ரல. எது எப்படி இருந்தநால் என்ன
நம்புகின்றவெர்கைளுக்கு சநாளக்கிரநாமைங்கைள வபருமைநாளதநான்.

கைண்டைகி நதியின் குறுக்யகை உளள பரழய பழுதரடைந்த பநாலம்
பழுதரடைந்த பநாலத்ரதக் கைடைந்து லூப்ரநா கிரநாமைத்ரத அரடைந்யதநாம். இக்கிரநாமைத்தில் உளள
முக்திநநாத் வசல்லும் சிறு யபருந்துகைளும், ஜீப்கைளும் புறப்படும் நிரலயத்ரத அரடைந்யதநாம்.
இந்த யபருந்து நிரலயத்தின் எதியர யபநான்பநா அவெர்கைளின் புத்த விகைநாரம் உளளது. புது
வெர்ண கைலநாபத்தில் எழிலநாகை இருந்தது புத்த விகைநாரம். இங்கிருந்து நரடைப்பயணம்
மூலமைநாகைவும் பலர் முக்திநநாத் வசல்கின்றனர்.

லூப்ரநாவில் உளள யபநான்பநா புத்த விகைநாரம்
இங்கிருந்து முக்திநநாத் வசல்ல சரியநான பநாரத கிரடையநாது மைரலயில் கைல் நிரறந்த
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பநாரதயில் யமைலும் கீழும் இறங்கி குலுங்கிக்வகைநாண்யடை பயணம் வசய்யதநாம் பின்னர்
சிறிது தூரம் வசன்றவுடைன் யபருந்து கைண்டைகி நதியில் இறங்கியது மிகைப்வபரிய நதி ஆனநால்
தண்ணீர் சிறு பகுதியில்தநான் ஓடிக்வகைநாண்டிருந்தது. பின்னர் மைரலயயற்றம் என்று
சமைநார் 20 கி.ம தூரத்ரத 3 யநரத்தில் கைடைந்யதநாம். வெழிவயங்கும் சிறு சிறு கிரநாமைங்கைள
உளளன. கைடுகு, வெரகு அரிசி முதலியன பயிர் வசய்கின்றனர். ஆப்பிள மைரங்கைரளயும்
பநார்த்யதநாம். சில கிரநாமைங்கைளில் தக்கைநாளி, முளளங்கி கூடை விரளகின்றன. அரனத்து
இல்லங்கைளின் முன்புறம் டிஷ் ஆன்டைனநாக்கைள யபநால சூரிய குக்கைர்கைள (Solar
cookers) அரமைத்துளளனர். அரனத்து கிரநாமைங்கைளிலும் தங்கும் விடுதிகைள அரமைந்துளளன.
அன்னபூரணநா மைரலவதநாடைரின் பனி படைர்ந்திருந்த வதநாரநாங் லநா கைணவெநாரய பநார்த்யதநாம்.
இந்த உயரத்தில் வபநாதுவெநாகை மைரங்கைள இருக்கைநாது. ஆனநால் இவ்வெழியில் பல மைரங்கைரளக்
கைண்யடைநாம்.
அக்யடைநாபர் மைநாதத்திற்கு பிறகு பனி வபய்ய ஆரம்பித்து முக்திநநாத் முழுவெதும் பனியநால்
மூடிவிடும் பின்னர் இளயவெனில் கைநாலத்தில் பனி உருகை ஆரம்பிக்கும் யமை மைநாதம் சில சமையம்
குரறவெநாகை பனி இருக்கும் சநாகைச பயணம் யமைற்வகைநாளள விரும்பும் ஐயரநாப்பிய அன்பர்கைள
அப்யபநாது இங்கு வெருவெர், பருவெ மைரழ துவெங்குவெதற்கு முன்னர் ஜஜூன் மைநாதம் இங்கு வெர
ஏற்ற கைநாலம். யநபநாள அரச இந்த யஜநாம்சம் - முக்திநநாத் பநாரதரய 2020 க்குள தநார்
சநாரலயநாகை மைநாற்ற திட்டைமிட்டுளளதநாம். அப்படி நடைந்தநால் வதநாரநாங் லநா எனப்படும்
கைணவெநாய் வெழியநாகை சீனநாவில் நுரழந்து திருக்கையிலநாய யநாத்திரர வசல்ல இனிவயநாரு வெழி
உருவெநாகும் என்றும் வெழிகைநாட்டி கூறினநார்.
யகைநாவில் வெரர ஜீப்கைள வசல்வெதில்ரல சமைநார் அரர கி.ம தூரம் முன்னதநாகை உளள ஜீப்
நிறுத்ததில் இறக்கி விடுகின்றனர். ஜீப் நிறுத்ததில் இருந்து இரு சக்கைர வெண்டி நிறுத்தம்
வசல்ல சிறிது தூரம் நடைக்கை யவெண்டி உளளது. அங்கிருந்து ஆலய வெநாசல் வெரர இரு சக்கைர
வெநாகைனங்கைள வசல்கின்றன. விரும்புபவெர்கைள சமைநார் 100 படிகைள ஏறியும் யகைநாவிரல
அரடைகின்றனர். அடியயநாங்கைளில் சிலர் இரு சக்கைர வெண்டியிலும் சிலர் நடைந்தும் யகைநாவில்
வெநாசரல அரடைந்யதநாம். வெழியில் உளள கிரநாமைத்தில் ஒவ்வவெநாரு வீட்டின் முன்னரும்
சநாளக்கிரநாமைங்கைள
விற்பரனக்கு
ரவெத்துளளனர்.
அன்ரறய
தினம்
சூரியன்
பிரகைநாசித்துக்வகைநாண்டு இருந்தநான் எனயவெ வவெளியய அமைர்ந்து கைம்பளி உரடைகைரள பின்னிக்
வகைநாண்டிருந்தநார்கைள.
வெரளந்து வநளிந்து வசல்லும் பநாரதயில் ஏற்றத்தில் இரு சக்கைர வெண்டி பயணமும்
த்ரிலநானதநாகைத்தநான் இருந்தது. 15 யநபநாள ரூபநாய்கைள வசல்வெதற்கும் வெருவெதற்குமைநாகை
வெசூலிக்கின்றனர் ஒரு அரடையநாள அட்ரடை வகைநாடுத்து விடுகின்றனர் தரிசனம் முடித்து
திரும்பி வெரும் யபநாது அரடையநாள அட்ரடைரய கைநாண்பித்து எந்த வெண்டியில்
யவெண்டுவமைன்றநாலும் அமைர்ந்து திரும்பி வெரலநாம். திரும்பும் யபநாது முடியநாதவெர்கைரள ஜீப்
நிறுத்தம் வெரர வகைநாண்டு வெந்து விடுகின்றனர். இதனநால் அப்பகுதி இரளஞர்கைளுக்கு
வெருமைநானம் கிட்டுகின்றது. வெநாருங்கைள இனி முக்திநநாதரின் ஆலயத்ரத தரிசனம்
வசய்யவெநாம்.
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5 முக்தி நநாதர் தரிசனம்
முக்திநநாதர் ஆலயம் மிகைப்வபரிய வெளநாகைம் ஆகும். இந்து மைற்றும் வபணத்த அம்சங்கைள
இரணந்த பல சன்னிதிகைள இவ்வெளநாகைத்தில் உளளன. ஆலய வெளநாகைத்ரத சற்றி மைதில் சவெர்
எழுப்பப்பட்டுளளது. அலங்கைநார வெரளவில் கைருடைனும் நநாகை கைன்னிரகைகைளும் முக்திநநாதரர
யசவிக்கை வெரும் நம்ரமை வெரயவெற்கின்றனர்.

முக்திநநாதர் ஆலய வெளநாகை வெரரபடைம்
அருகில் மூன்று வபரிய பிரநார்த்தரன உருரளகைள உளளன. இந்த உருரளகைளின் உளயள
மைந்திரங்கைள எழுதிய கைநாகிதங்கைள ரவெத்துளளனர். நநாம் அந்த உருரளகைரள சற்றும் யபநாது
அவ்வெளவு மைந்திரங்கைரள ஜபித்த பலரன நநாம் வபறுகின்யறநாம் என்பது இவெர்கைள ஐதீகைம்.
நுரழவு வெநாயிரலத் தநாண்டியவுடைன் சநாங்யதநா புத்தவிகைநாரம் அரமைந்துளளது.
இவ்விகைநாரத்தில் புத்தர், அவெயலநாகியதஸவெரர் மைற்றும் திவபத்திற்கு புத்தமைதத்ரத
வகைநாணர்ந்த பத்மைசம்பவெரும் அருள பநாலிக்கின்றனர். முக்திநநாத்தின் லநாமைநாக்கைளும், இங்கு
பூரச வசய்கின்ற புத்த பிக்குணிகைளும் இதன் அருகில் உளள கைட்டிடைத்தில் தங்குகின்றனர்.
அடுத்து இடைப்பக்கைத்தில் சவெநாமி நரநாயண் என்று தற்யபநாது அரழக்கைப்படும் சவெநாமிகைளின்
நிரனவிடைம் உளளது அதில் விஷ்ணு பநாதம் அரமைத்துளளனர். இவெர் தனது பதியனநாரநாவெது
வெயதில் முக்திநநாத் வெந்து சில கைநாலம் இங்கு கைடுரமையநான தவெத்தில் இருந்து சித்தி வபற்றநார்.
பின்னர் சபீஜ் யயநாகைத்ரத உலவகைங்கும் பரப்பினநார். இவ்வெநாலயத்தின் இப்யபநாதுளள சற்று
மைதிரல இவெரின் சீடைர்கைளதநான் கைட்டினநார்கைளநாம்.
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யநாகை சநாரல - திருமைங்ரகையநாழ்வெநார் பநாசரங்கைள
அடுத்து யநாகைசநாரல அரமைந்துளளது. அதன் முகைப்பில் திருமைங்ரகையநாழ்வெநாரின் பநாசரங்கைள
எழுதிய பலரகை ரவெத்துளளனர். இமையமைரலயில் இவ்வெளவு உயரத்தில் தமிழ்
படித்தயபநாது மிகைவும் வபருரமையநாகை இருந்தது.
அடுத்து நநாம் யசவிப்பது சிவெபநார்வெதி சந்நிதி. நடுநநாயகைமைநாகை இரண்டைடுக்கு பயகைநாடைநா
அரமைப்பில் வபரிய சிவென் சன்னதியும் அதன் நநான்கு திரசகைளிலும் சிறிய இரநாமைர்,
கிருஷ்ணர், விஷ்ணு மைற்றும் கையணசர்கைளுக்கு சிறு சன்னதிகைள என்றபடி பஞ்சநாயதன
அரமைப்பில் அரமைந்துளளது. சிவெபநார்வெதி பளிங்குச்சிரல வபரிய சநாளக்கிரநாமைம் ஒன்றும்
சன்னதியில் உளளது. சிவெவபருமைநானுக்கு எதியர சிறு நந்தியும் பிரதிஷ்ரடை
வசய்யப்பட்டுளளது. புத்தமைத கைலப்பில்லநாமைல் இந்த வெளநாகைத்தில் முழுதும் இந்து
யகைநாவிலநாகை அரமைந்துளள சந்நிதி இது ஒன்றுதநான். சிவெபநார்வெதிரய வெணங்கிவிட்டு முக்கிய
ரமைய சன்னதிரய யநநாக்கி வசன்யறநாம். இருபுறமும் வபரிய மைரங்கைள வெளர்ந்திருக்கின்றன
என்பது இத்தலத்தின் ஒரு தனி சிறப்பு ஆகும். வபநாதுவெநாகை இந்த உயரத்தில் (3750 ம) மைரங்கைள
வெளரநாது. வெளநாகைத்திற்கைகுள சிறு ஆறு ஒடுகின்றது.
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ஒரு முன் மைண்டைபம் ஒரு பிரகைநாரத்துடைன் மூன்றடுக்கு பயகைநாடைநா அரமைப்பு
இந்த ஆலயத்ரத யநபநாள அரசர் ஷநா ரநாணநா பகைதூரின் பட்டைமைகிஷ சவெர்ணநா பிரபநா தனது
கைனவில் வெந்து முக்திநநாதர் கைட்டைரளயிட்டைபடி 1815 ல் கைட்டி முடித்தநார். யநபநாளக்
யகைநாவில்கைரளப் யபநாலயவெ மூன்றடுக்கு பயகைநாடைநா அரமைப்பில் எழிலநாகை அரமைந்துளளது
முக்திநநாதர் ஆலயம். ஆலயத்திற்கு முன் புறம் இரண்டு குளங்கைள புண்ணிய-பநாவெ குளங்கைள
உளளன.
யகைநாவிரலச் சற்றி அரர வெட்டை வெடிவெத்தில் 108
நீர் தநாரரகைள விழுந்து
வகைநாண்டிருக்கின்றன. பக்தர்கைள இந்த 108 தநாரரகைளில் நீரநாடி பின்னர் இரு குளங்கைளிலும்
முழுகி எழுந்து உடைல் தூய்ரமையநான பின் முக்திநநாதரர யசவிக்கை வசல்கின்றனர்.
இந்துக்கைளுக்கு இந்த 108 தநாரரகைள 108 திவ்ய யதசங்கைரள குறிக்கின்றது. வபணத்தர்கைள பத்மை
சம்பவெருடைன் வெந்த 84 சித்தர்கைள உருவெநாக்கிய புனித தநாரரகைள இரவெ என்று நம்புகின்றனர்.
இந்த புனித நீரநானது மைநானசயரநாவெரின் தீர்த்தம் என்றும், வெரும் கைநாலத்தில் பநாவெம்
வசய்தவெர்கைள பநாவெத்திலிருந்து விடுபடை இந்த தீர்த்தங்கைரள அவெர்கைள ஆசீர்வெதித்து
வசன்றுளளனர் என்பதும் இவெர்கைள ஐதீகைம். எனயவெ இந்த 108 தநாரரகைளில் நீரநாடை ஒருவெரது
கைன்மை விரனகைள அரனத்தும் நீங்கும். தண்ணீர் விழும் தநாரரகைள பச முகைம் யபநால
உளளன, முதல் மைற்றும் கைரடை தநாரரகைள மைட்டும் ட்யரகைன் யபநால உளளன. சங்பநா
ரின்யபநாயச அவெர்கைள இரவெகைரள அரமைத்தநாரநாம். மிகைவும் குளிர்ந்த தண்ணீர்தநான்
இரவெகைளில் இருந்து வெருகின்றன யமைலும் எப்யபநாதும் தண்ணீர் விழுந்து
வகைநாண்டிருப்பதநால் பநாசமும் பிடித்துளளது. கைவெனமைநாகை நீரநாடைவும். பநாதுகைநாப்பிற்கைநாகை
தடுப்புக் கைம்பி வெரளயம் அரமைத்துளளனர் அரத பிடித்துக்வகைநாளளலநாம். முதல் தநாரரயில்
கீழ் வெந்த உடையன அந்த சீதள நீரினநால் உடைல் சில்லிட்டு விட்டைது.
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புண்ணியக் குளம்
ஆண்டைநாள நநாச்சியநாரின் திருப்பநாரவெ பநாசரங்கைரள யசவித்துக்வகைநாண்யடை ( முதல்
பநாசரத்திலியலயய மைநார்கைழி நீரநாடைத்தநாயன அரழக்கின்றநாள யகைநாரத) அவெசர அவெசரமைநாகை
மைற்ற தநாரரகைளில் தரலரய நரனத்துக்வகைநாண்யடை ஓடியனநாம். பநாவெக்குளத்தில்
இறங்கியவுடைன் உடைல் அப்படியய உரறந்து விட்டைது யபநால உணர்ந்யதநாம், அவெசர
அவெசரமைநாகை வவெளியய வெந்து புண்ணிய குளத்தில் மூழ்கி நீரநாடியனநாம். இரண்டும்
நீங்கைப்வபற்யறநாம். வவெளியய வெந்து தரல துவெட்டி புது ஆரடை அணிந்தவுடைன் புது வஜன்மைம்
வபற்றது யபநால புத்துணர்வு வபற்யறநாம். வெநாருங்கைள இனி முக்திநநாதரர யசவிப்யபநாம்.

அரர வெட்டை வெடிவில்
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108 நீர் தநாரரகைள

முன் மைண்டைபத்தின் கைதவில் அருரமையநான சிற்பங்கைள மைற்றும் அருரமையநான
மைரயவெரலப்பநாடுகைள அரமைந்துளளன. ஒயர பிரகைநாரம் சற்றி வெந்து முக்தி நநாதரின் எதியர
நின்யறநாம்.

முக்தி நநாரநாயணரின் திருமுகை மைண்டைலம்
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வபரிய திருவெடி
அமைர்ந்த யகைநாலத்தில் நநான்கு கைரங்கைளில் சங்கு சக்கைரம், பத்மைம், கைரத தநாங்கி ஸ்ரீயதவி,
பூயதவியுடைன் அமைர்ந்த யகைநாலத்தில் யசரவெ சநாதிக்கின்றநார் முக்தி நநாதர். அப்படியய
நம்முடைன் யபசவெது யபநால உளளது வபருமைநாளின் திருவெழகு. வபருமைநாள மைற்றும் உபய
நநாச்சியநார்கைளின் திருயமைனிகைள வசப்பு சயம்பு திருயமைனியநாகும். அந்த ஆரவெமுரத
அப்படியய பருகியனநாம். கைண்ணீர் மைல்கை அப்படியய நின்யறநாம் யநரம் வசன்றயத
வதரியவில்ரல. முதலில்
சிற்றஞ்சிறு கைநாயல வெந்துன்ரன யசவித்து உன்
வபநாற்றநாமைரறயடியய யபநாற்றும் வபநாருள யகைளநாய்
வபற்றயமைய்துண்ணூம் குலத்தில் பிறந்து நீ
குற்யறவெல் எங்கைரளக் வகைநாளளமைல் யபநாகைநாது
இற்ரறப்பரற வகைநாளவெநான் அன்று கைநாண் யகைநாவிந்தநா
எற்ரறக்கும் ஏயழழ் பிறவிக்கும் உந்தன்யனநாடு
உற்யறநாயமையநாயவெநாம் உனக்யகை நநாம் ஆட்வசய்யவெநாம்
மைற்ரற நம் கைநாமைங்கைள மைநாற்யறயலநார் எம்பநாவெநாய் என்று சரணநாகைதி வசய்யதநாம். கைண் குளிர
யசவித்யதநாம் மைனம் குளிர நன்றி கூறியனநாம்.
ஒரு வெரகையில் பநார்த்தநால் முக்திநநாதர் தரிசனம் மிகைவும் துர்லபமைநானது, வெநானிரல, உடைல்
33

நலம், நிலசரிவுகைள, விமைநானப்பயணம் என்று ஏதநாவெது ஒன்றில் பிரச்சிரன ஏற்பட்டைநாலும்
நநாம் இங்கு வெரமுடியநாது, வபருமைநாளின் அருள பூரணமைநாகை இருந்தநால் தநான் நநாம் இங்கு
வெரயவெ முடியும் அதற்கு அவெருக்கு நன்றி வசலுத்தியனநாம்.
முன்யப கூறியது யபநால யநபநாள நநாட்டில் மைஹநா விஷ்ணுவிற்கும் புத்தருக்கும் இரடையய
இவெர்கைள யவெறுபநாடு கைநாண்பதில்ரல. முக்தி நநாதர் நமைக்கு வபருமைநாள, புத்தர்கைளுக்கு
அவெயலநாகியதஸவெரர், ஆதி யசஷன் குரடைபிடித்து, பிரரபயநாகைவும் விளங்கை, வவெளளி
கிரீடைம், கைநாதுகைளில் குண்டைலங்கைள, பட்டுப்பீதநாம்பரம், முத்துமைநாரலகைள என்று அற்புதமைநான
அலங்கைநாரத்தில் தநாமைரர மைலரில் பத்மைநாசனத்தில் அமைர்ந்த யகைநாலத்தில் நநான்கு
திருக்கைரங்கைளுடைன் யசரவெ சநாதிக்கும் முக்தி அளிக்கும் வபருமைநாரள திவ்யமைநாகை
யசவிக்கின்யறநாம்.
நநாம் உபய நநாச்சியநார்கைள என்று வெணங்கும் தநாயநார்கைள இருவெரும் சநாமைரம் வீசம் பநாணியில்
நின்ற யகைநாலத்தில் எழிலநாகை யசரவெ சநாதிக்கின்றனர். புத்தர்கைள தநாயநார்கைரள டைநாகினிகைள
என்று வெணங்குகின்றனர். யமைலும் புத்தர், நர நநாரநாயணர்கைள (சிலர் லவெ குசர்கைள
என்கின்றனர்), இரநாமைநானுஜர், கையணசர், அஞ்சலி ஹஸதத்துடைன் கைருடைன் ஆகிய மூர்த்திகைளும்
யசரவெ சநாதிக்கின்றனர். வபருமைநாளுக்கும், உபய நநாச்சியநார்கைளுக்கும், கைருடைன், இரநாமைனுஜர்
ஆகியயநாருக்கு திருமைண் அழகு யசர்க்கின்றது. யமைலும் வபரிய நரசிம்மை சநாளக்கிரநாமைமும்
உளளது. புத்த சந்நியநாசிநிகைள தீர்த்தப் பிரசநாதம், சடைநாரி சநாதிக்கின்றனர். வபருமைநாளின்
திருமூக்கு சிறிது வித்தியநாசமைநாகை பட்டைது, கைநாரணம் பின்னநால் வதரிய வெந்தது முற்கைநாலத்தில்
நநாம் கைர்ப்பகிரகைத்தின் உளயளயய வசன்று வபருமைநாரள ஆலிங்கைனம் வசய்ய முடியுமைநாம்.
2004 முதல் அந்த வெழக்கைத்ரத நிறுத்தி விட்டைனரநாம்.
இங்கு வெந்து யசவித்த அருளநாளர்கைளில் திருமைங்ரகையநாழ்வெநாரரயும் இரநாமைனுஜரரயும்
குறிப்பிட்டுச் வசநால்ல யவெண்டும். விசிஷ்டைநாத்ரவெத்ரத நிரல நநாட்டிய இரநாமைநானுஜர்
கைர்ப்பகிரகைத்தில் எழுந்தருளியுளளநார். யமைலும் ஆண்டைநாள மைற்றும் மைணவெநாள
மைநாமுனிகைளுடைன் பிரகைநாரத்தில் உளள யக்ஞ சநாரலயிலும் எழுந்தருளியுளளநார். விமைநானம்
வெநாகைனங்கைள என பல வெசதிகைள மிக்கை இந்த கைநாலத்தியலயய சநாளக்கிரநாமைத்ரத தரிசிக்கை நநாம்
வபரும்
பிரயத்தனம்
எடுத்துக் வகைநாளள யவெண்டியிருக்கிறது. ஆனநால்,
இவெர்கைள
எவ்வெநாறு பல நூற்றநாண்டுகைளுக்கு முன்னநால் எப்படி இங்கு வெந்து, வபருமைநாரள
தரிசனம் வசய்து, மைங்கைளநாசநாசனமைநாகை பநாசரங்கைரள இயற்றினநார் என்று வியக்கைநாமைல் இருக்கை
முடியவில்ரல.
திருமைங்ரகையநாழ்வெநார்
சநாளகிரநாமைத்ரத
பத்துப்
பநாசரங்கைளநால்
மைங்கைளநாசநாசனம்
வசய்துளளநார்.
இவெற்றில்
கைரடைசி
பநாசரம்
தவிர
மைற்றவெற்றில் எல்லநாம்,
‘சநாளக்கிரநாமைம் அரடை வநஞ்யச’
என்று
வசநால்லி
முடிக்கிறநார்
ஆழ்வெநார். சநாளக்கிரநாமைத்ரத அரடைவெது அத்தரனக் கைடினமைநானது என்று மைரறமுகைமைநாகை
உணர்த்தினநாலும்,
அந்த
சிரமைம்
வதரியநாமைலிருக்கை
, இரநாமை, கிருஷ்ண கைநாலத்துச் சம்பவெங்கைரளச் வசநால்லி, ‘அந்தப் வபருமைநாள யகைநாயில்
வகைநாண்டிருக்கும் சநாளக்கிரநாமைத்ரத அரடைவெநாயநாகை’ என்று நமைக்கு அறிவுறுத்துகின்றநார்.
நம்முரடைய பயணச் யசநார்ரவெ நீக்கை முயன்றிருக்கிறநார் நம் கைலியன். யமைலும்
திருவூரகைத்தநாரனயும் குடைந்ரத உத்தமைனநாம் சநார்ங்கைபநாணிரயயும், திருப்யபர்நகைர்
எம்வபருமைநாரனயும்
குறிப்பிட்டு
அந்தப்
வபருமைநாளகைரளப்
யபநால
பல வபருமைநாளகைரளத்
தரிசித்திருக்கிறீர்கையள,
அயத
யபநால
இந்த ஸ்ரீமூர்த்திப்
வபருமைநாரளயும்
தரிசிக்கை
வெநாருங்கைள என்று
அரழப்பு
விடுத்தநாற் யபநாலவும்
பநாசரங்கைரள அரமைத்திருக்கிறநார் என்பது சிறப்பு.
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தநாரநாரும் வெயல் சூழ்ந்த சநாளக்கிரநாமைத்து அடிகைரள
கைநாரநார் புறவின் மைங்ரகை யவெந்தன் கைலியன் ஒலிவசய் தமிழ்மைநாரல
ஆரநார் உலகைத்து அறிவு உரடையநார் அமைரர் நல்நநாட்டு அரச ஆளப்
யபரநாயிரமும் ஓதுமின்கைள அன்றி இரவெயய பிதற்றுமியன என்று ஆழ்வெநார் பநாடியபடி
பிரகைநாரத்தில் அமைர்ந்து விஷ்ணு சகைஸரநநாமைத்தின் ஆயிரம் நநாமைங்கைளநால் வபருமைநாரள
யபநாற்றியனநாம், ஆழ்வெநாரின் பநாசரங்கைரளயும் யசவித்யதநாம் (பிதற்றியனநாம்). ஆழ்வெநார்கைளின்
பநாசரங்கைரளயும் யசவித்யதநாம்.
சந்நிதிக்கு எதியர யநாகை சநாரல அதில் குழுவினர் சநார்பநாகை யநாகைம் நடைத்தியனநாம். இந்த யநாகை
சநாரலயில் இரநாமைனுஜர், ஆண்டைநாள, மைணவெநாள மைநாமுனிகைள மூர்த்தங்கைள உளளன. சின்ன
ஜீயர் சவெநாமிகைள இந்த மூர்த்தங்கைரள இங்கு பிரதிஷ்ரடை வசய்தநாரநாம்.
யமைலும் இரண்டு புத்தவிகைநாரங்கைரள நநாம் முக்திநநாத்தில் தரிசிக்கைலநாம். முதலநாவெது நரசிங்கை
யகைநாம்பநா. இந்த சன்னதி முக்திநநாதர் சன்னதிரய விடை சிறிது உயரத்தில் வெளநாகைத்தின்
வெடைக்கு
மூரலயில்
அரமைந்துளளது.
இந்த
புத்தவிகைநாரத்தில்
பத்மைசம்பவெர்
தன்ரனப்யபநாலயவெ உருவெநாக்கிய சிரல அரமைந்துளளது. அடுத்து நநாம் தரிசிக்கும் புத்த
விகைநாரத்தில் ஒரு ஜஜுவெநாரல எப்யபநாதும் எரிந்து வகைநாண்டிருக்கின்றது எனயவெ இது
“ஜ்வெநாலநாமைநாயி” என்றும் அரழக்கைப்படுகின்றது. இந்த புத்தவிகைநாரம் வெளநாகைத்தின் வதற்கு
மூரலயில் அரமைந்துளளது வமைபர் லகைநாங் யகைநாம்பநா (Mebar Lakhang Gompa) என்றும்
அரழக்கைப்படுகின்றது.
இந்த முக்திநநாத் தலத்ரத பரநாமைரிக்கும் “லநாமைநா வெநாங்யநால்” புத்த பிக்குணிகைள
இங்குதநான் தங்கைளது புனித நூல்கைரள கைற்கின்றனர். இங்கு தண்ணீரில் நீல நிறத்தில்
எப்யபநாதும் ஒரு ஜ்வெநாரல எரிந்து வகைநாண்டிருக்கின்றது. ஜ்வெநாரலரய தரிசனம் வசய்து
விட்டு வவெளியய வெந்தநால் அந்த ஜஜுவெநாரல எரியும் நீர் யசரும் “துர்கைநா குண்டைத்ரத”
தரிசிக்கைலநாம். இவ்வெநாறு நீர், நிலம், அக்னி, கைநாற்று வெநாயு என்று பஞ்ச பூத சம்பந்தமும்
வபற்றுளளது முக்திநநாத் தலம். இவ்வெநாறு முக்திநநாதர் யசரவெ அருரமையநாகை அரமைந்தது
பின்னர் இரு சக்கைர வெண்டிகைள மூலம் அரனவெரும் கீயழ கிரநாமைத்ரத வெந்தரடைந்யதநாம்.
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அரணயநாது எரிந்து வகைநாண்டிருக்கும் ஜஜுவெநாரல( நீல நிறம்)
அக்கிரநாமைத்தில் மைதிய உணவு உண்யடைநாம். இங்கு உணவு விடுதிகைளில் அரனவெருக்கும்
அளவெநாகையவெ சநாப்பநாடு தருகின்றனர். ஆனநால் மிகைவும் சரவெயநாகை உளளது. சடு தண்ணீர்
வகைநாடுக்கின்றனர். தண்ணீர் பநாட்டில் விரல மிகைவும் அதிகைம். இரத எதற்கைநாகை
எழுதுகின்யறன் என்றநால் பசி தநாங்கை முடியநாதவெர்கைள ரகையில் பிஸவகைட் மைற்றும்
வநநாறுக்குத்தீனி மைற்றும் குடிதண்ணீர் ரகையில் எடுத்துவசல்வெது நல்லது. வெழியில்
ஒவ்வவெநாரு இல்லத்தின் முன்னரும் சநாளக்கிரநாமைமும், திவபத்திய கைரலப்வபநாருளகைளும்
விற்பரனக்கைநாகை ரவெத்துளளனர். விரும்புபவெர்கைள யபரம் யபசி வெநாங்கிக்வகைநாளளலநாம்.
பின்னர் யபருந்து மூலம் திரும்பி வெந்து யஜநாம்சமில் தங்கியனநாம்.
மைறு நநாள கைநாரல விமைநான நிரலயம் வசன்ற யபநாது அடியயநாங்கைள பயணம் வசய்ய
யவெண்டிய விமைநானத்தினர் யநாரரயும் கைநாணவில்ரல. விசநாரித்ததில் விமைநானம்
பரியசநாதரனக்கைநாகை கைநாத்மைண்டு வசன்றுளளது எப்யபநாது வெரும் என்று வதரியவில்ரல
என்றநார்கைள. எப்படியயநா 8 மைணி அளவில் விமைநானம் வெந்தது. யவெண்டிக்வகைநாண்டைதின் யபரில்
ஒரு சிலரர மைற்வறநாரு விமைநானத்தில் பயணம் வசய்ய ஏற்பநாடு வசய்து தந்தனர். ஏயதநா
ஒரு யகைநாணல்
நரடைவபறும்
என்பது
எங்கைள
குழுவினருக்கும்
சரியநானதநாகியது. அரனவெரும் அன்று யபநாக்ரநா திரும்ப முடியவில்ரல. எட்டு அன்பர்கைள
யஜநாம்சமியலயய ஏகைநாதசி தினத்தன்று தங்கும்படியநாயிற்று.
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6 யபநாக்ரநா சற்றுலநா

யபநாக்ரநா விமைநான நிரலயம்
திரும்பி வெரும் யபநாது யபநாக்ரநா நகைரத்தில் உளள யபவெநா ஏரியின் (Phewa Lake) அழரகை
பறரவெப்பநார்ரவெயநாகை பநார்த்து இரசித்யதநாம். மைரலகைளுக்கு நடுவில் மைரகைத வெர்ணத்தில்
மிகைப்வபரிய ஏரிரய பநார்க்கும் ஆனந்தயமை தனி. தங்கும் விடுதி வெந்து சிறிது யநரம்
ஓய்வவெடுத்துக்வகைநாண்டு மைதிய உணவிற்குப்பின் யபநாக்ரநா சற்றுலநாவிற்கைநாகை கிளம்பியனநாம்.
யபநாக்ரநா யநபநாள நநாட்டில் கைநாத்மைநாண்டு நகைருக்கு அடுத்த வபரிய நகைரம் ஆகும்.
அருரமையநான பனி மூடிய அன்னபூரணநா, தவுளகிரி, மைனசலு சிகைரங்கைள பின்னணியில்
விளங்கை, மிகைப்வபரிய ஏரி, அருங்கைநாட்சியகைங்கைள, யகைநாவில்கைள, நீர்வீழ்ச்சி, பநாதநாள ஆறு,
குரகைகைள என்று சற்றுலநா பயணிகைள பநார்த்து இரசிக்கை யவெண்டிய பல அம்சங்கைள
இந்நகைரத்தில் அரமைந்துளளன. மைற்றும் அன்னபூரணநா மைரல சிகைர ஏற்றதிற்கைநாகை
வசல்பவெர்கைள, முக்திநநாத் வசல்பவெர்கைள ஆகியயநார் வெந்து வசல்வெதநாலும் பல தங்கும்
விடுதிகைளும் உணவு விடுதிகைளும் இவ்வூரில் அரமைந்துளளன. இவ்வூரிலிருந்து நமைக்கு
அன்னபூரணநா மைரலச்சிகைரங்கைளின் அருரமையநான கைநாட்சி நமைக்கு கிட்டுகின்றது என்று
முன்னயமை பநார்த்யதநாமைல்லவெநா? எனயவெ அரனத்து சற்றுலநாப் பயணிகைளும் இங்கு ஒரு
நநாளநாவெது தங்கி சற்றிப்பநார்த்து விட்டுத்தநான் வசல்கின்றனர். எனயவெ நநாங்கைளும்
யபநாக்ரநாரவெ சற்றிப்பநார்க்கை கிளம்பியனநாம்.
முதலில் நநாங்கைள வசன்றது விந்தியநாவெநாசினி ஆலயம் ஆகும். யபநாக்ரநா நகைரின் கைநாவெல்
யதவெரத இந்த அம்மைன் என்று யபநாற்றப்படுகின்றநாள. அஷ்டைபுஜ துர்க்ரகையநாகை அருள
பநாலிக்கின்றநாள அன்ரன. இப்பிரயதச அரசன் விந்திய மைரலயிலிருந்து அம்மைன் சிரலரய
வகைநாணர்ந்ததநால் அம்மைனுக்கு இந்தத்திருநநாமைம். ஒரு சிறு குன்றின் யமைல் அரமைந்துளளது
ஆலய வெளநாகைம். ஒரு தனி சன்னதி வெடை இந்தியக்யகைநாவில்கைள யபநால விமைநானம் உள பக்கைம்
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ஸ்ரீசக்ரம் அரமைத்துளளனர். அம்மைரன வதநாட்டு வெணங்கை அனுமைதிக்கின்றனர். யமைலும்
கைணபதி. பசபதிநநாதர், லக்ஷ்மி நநாரநாயணர், இரநாதநா கிருஷ்ணர், சீதநா இரநாமைன் சந்நிதிகைளும்
இவ்வெளநாகைத்தில் அரமைந்துளளன. ஒரு ருத்ரநாட்ச மைரமும் ஆலய வெளநாகைத்தில் உளளது.
அருரமையநான மைர யவெரலப்பநாடுகைள வகைநாண்டை கைதவுகைள, ஜன்னல்கைள இவ்வெநாலயத்தின் ஒரு
தனி சிறப்பு ஆகும். குன்றின் யமைலிருந்து யபநாக்ரநா நகைரத்தின் அழரகைக் கைண்டு இரசிக்கைலநாம்.

இரநாதநா கிருஷ்ணர் - லக்ஷ்மி நநாரநாயணர் - சீதநா இரநாமைர் சன்னதி
அடுத்து நநாங்கைள வசன்றது வசட்டி கைண்டைகி நதி என்னும் வவெளரள கைண்டைகி நதி, முக்திநநாத்
வசன்ற யபநாது நநாங்கைள பநார்த்தது கைநாளி கைண்டைகி நதி அதநாவெது கைருப்பு கைண்டைகி நதி, இந்நதி
பூமி மைட்டைத்தில் பநாய்கின்றநாள. இங்கு பநாய்வெது யசதி கைண்டைகி நதி அதநாவெது வவெளரள
கைண்டைகி நதி இவெள பநாதநாளத்தில் பநாய்கின்றநாள. K. I. சிங் என்ற இந்தியர் நீர் மின்சநாரம்
உற்பத்தி வசய்ய இந்நதியின் ஓட்டைரதப் பயன்படுத்தினநார் எனயவெ அந்த நீர் மின் நிரலயம்
அவெர் வபயரநால் அரழக்கைப்படுகின்றது. அவ்விடைம் வசன்று Calcium Carbonate என்னும்
தநாதுப் வபநாருள அதிகைமைநாகை உளளதநால் வவெண்ரமையநாகை பூமிக்குக்கீழ் பநாயும் ஆற்ரற
கைண்யடைநாம். எனயவெ இந்நதியின் குறுக்யகை உளள பநாலம் இவெர் வபயரநால் K.I.சிங் பநாலம்
என்யற அரழக்கைப்படுகின்றது. அருகியலயய கூர்க்கைநாக்கைளின் அருங்கைநாட்சியகைம் உளளது.
அடுத்து நநாங்கைள இங்கு பநாதநாயள சநாங்யகைநா (Patale Chhango - Nether Fall) என்றும்
தற்யபநாது Devis Falls என்றும் அரழக்கைப்படும் அருவிரயக் கைநாணச்வசன்யறநாம். யபவெநா
ஏரியிலிருந்து உருவெநாகி ஓடி வெரும் ஒரு ஆறு இங்யகை பநாதநாளத்தில் வசன்று மைரறந்து ஓடி
மண்டும் வவெளியய வெருகின்றநாள. Davis என்ற ஐயரநாப்பியர் தவெறி இந்நதியில் விழுந்து
பநாதநாளத்தில் வசன்று மைரறந்து பின்னர் வவெளியய வெந்ததநால் அவெர் நிரனவெநாகை தற்யபநாது
இப்வபயரில் அரழக்கைப்படுகின்றது. அருயகை பல கைரடைகைள உளளன பல திவபத்திய கைரலப்
வபநாருட்கைள விற்பரனக்கு உளளன.
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இதன் எதியர குப்யதஸவெர் மைஹநாயதவ் என்னும் ஒரு குரகைக்யகைநாவில் வசன்று
சிவெவபருமைநாரன வெழிபட்டு நிரறவெநாகை இவ்வூரில் அவெசியம் பநார்க்கை யவெண்டிய ஃயபவெநா
ஏரிரய அரடைந்யதநாம்.
யபநாக்ரநாவின் சிறப்யப அதன் ஏரிதநான். இந்த ஏரியில் படைகுப்பயணம் வசய்யநாவிட்டைநால்
யபநாக்ரநா வசன்றயத வீண் என்று வசநால்லலநாம். ஃயபவெநா ஏரி” (Phewa Lake) என்று
அரழக்கைப்படும் இந்த அழகைநான ஏரி யநபநாள நநாட்டின் இரண்டைநாவெது வபரிய ஏரி ஆகும்.
சற்றிலும் வநடிதுயர்ந்த பனி மூடிய மைரலச்சிகைரங்கைள அதன் அடிவெநாரத்தில் பச்ரச நிரத்தில்
மிகைவும் விலநாசனமைநான ஏரி. அருரமையநான சூழலில் அரமைந்துளளது யபவெநா ஏரி.

யபவெநா ஏரியில் படைகுகைள
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பனி மூடிய அன்னபூர்ணநா மைரலச் சிகைரங்கைளின் அழரகை இந்த ஏரியின் நீர் அருரமையநாகை
பிரதிபலிக்கின்றது, கைரரயில் யபநாடைப்பட்டுளள வபஞ்சகைளில் அமைர்ந் து அந்த அழரகை
இரசிப்பயத ஒரு அருரமையநான அனுபவெம். யபநாக்ரநாவில் கைநாத்மைநாண்டுரவெப் யபநால கூட்டைம்
அதிகைம் இல்ரல, சப்தம் இல்ரல கிரநாமை சூழயல விளங்குகின்றது. எவ்வெளவு நநாள
யவெண்டுவமைன்றநாலும் அரமைதியநாகை தங்கை ஏற்ற இடைம். ஏரிரய சற்றிலும் நிரறய தங்கும்
விடுதிகைள உளளன. கைரரயில் ஆல மைரங்கைளும் அரச மைரங்கைளும் உளளன அதன் அடியில்
கைற்வபஞ்சகைள இடைப்பட்டுளளது, அதில் அமைர்ந்து ஏரியின் அழரகை அரமைதியநாகை
இரசிக்கைலநாம். படைகுப்பயணம் வசய்யலநாம். ரசக்கிளில் அல்லது நடைந்து ஏரிரய வெலம்
வெரலநாம்.
ஏரியின் நடுவில் யலக் வெரநாஹி ஆலயம் அரமைந்துளளது. ஐயரநாப்பியர்கைள அதிகைம்
வெருவெதநால், கைண்கைநாணிப்பு யகைநாபுரம், அதி யவெகை மட்புப் படைகுகைள, படைகில் பயணம் வசய்யும்
அரனவெரும் பநாதுகைநாப்பு கைவெசம் அணிய யவெண்டும் எல்லநா வெரகையநான பநாதுகைநாப்பு
அம்சங்கைளும் உளளன. யநரம் குரறவெநாகை இருந்ததநால் அடியயநாங்கைள யலக் வெநாரநாஹி
ஆலயம் படைகில் சற்றி வெந்து வெணங்கி விட்டு தங்கும் விடுதிக்கு திரும்பி வெந்யதநாம். வெரும்
வெழியில் மைரழ வபய்ய ஆரம்பித்து விட்டைது, சூரியன் மைரறயும் அழரகையும் இரசித்யதநாம்.
இவ்வெநாறநாகை அரர நநாளில் அவெசரம் அவெசரமைநாகை யபநாக்ரநாவின் சற்றுலநாரவெ நிரறவு
வசய்யதநாம்.

வபநான் மைநாரலப் வபநாழுதில் ஃயபவெநா ஏரியின் அழகு
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7 யநாத்திரர நிரறவு
மைறு நநாள கைநாரலயிலும் மைரழ வதநாடைர்ந்தது, யஜநாம்சம் விமைநான யபநாக்குவெரத்து
அதிகைநாரலயில் நரடைவபறவில்ரல. யபநாக்ரநாவிலிருந்தவெர்கைள
யபருந்து மூலம்
கைநாத்மைநாண்டிற்கு புறப்பட்யடைநாம். சமைநார் 9 மைணியளவில் வெநானிரல சரியநாகி யஜநாம்சமில்
மைநாட்டிக்வகைநாண்டைவெர்கைள யபநாக்ரநா வெந்து உடையன கைநாத்மைநாண்டிற்கு கிளம்பினநார்கைள.

2
படைநான் தர்பநார் சதுக்கைம்
(2015 நில நடுக்கைத்தில் இந்த புரநாதன கைட்டிடைங்கைள பல யசதமைரடைந்து விட்டைன, மைறுபடியும்
புதுப்வபநாலிவுடைன் கைட்டுவெநார்கைளநா???)
அடியயநாங்கைள மைநாரல கைநாத்மைநாண்ரடை அரடைந்யதநாம் யதமைல் பகுதியில் உளள ஹநாரதி
யஹநாட்டைலில் தங்கியனநாம். இங்கும் மைரழ வபய்து வகைநாண்டிருந்தது. ஹநாரதி என்பது ஒர்
யக்ஷிணி. புத்த விகைநாரங்கைள மைற்றும் ஸதூபங்கைளின் கைநாவெல் வதய்வெம். நம்மூர் மைநாரியம்மைன்
யபநால் அம்ரமை யநநாயில் இருந்து கைநாப்பவெளநாகை வெணங்கைப்பட்கிறநாள.. அங்கு இந்த
அம்மைனின் கைரதரய இவ்வெநாறு கூறினநார்கைள. குழந்ரதகைள யமைல் மிகுந்த பிரியம் வகைநாண்டை
இவெள கைநாத்மைநாண்டு பளளத்தநாக்கில் உளள குழந்ரதகைரள கைடைத்திச் வசன்று தன்னுடைன்
ரவெத்துக்வகைநாண்டு அவெர்கைரள நன்றநாகை யபநாஷத்து வெந்தநாள. இதனநால் துன்பமுற்ற அந்தக்
குழந்ரதகைளின் வபற்யறநார் புத்தரிடைம் முரறயிட்டைனர். புத்தரும் ஹநாரதி யதவிரய திருத்த
ஒரு உபநாயம் வசய்தநார். அவெளது குழந்ரதரய புத்தர் எடுத்துக் வகைநாண்டு வெந்து விட்டைநார்.
தநாய் பநாசம் என்பது அப்யபநாது ஹநாரதி யதவிக்கு புரிந்தது. புத்தரின் அறிவுரரயின் யபரில்
அரனத்து குழந்ரதகைரளயும் விடுவித்தநாள. அப்யபநாது புத்தர் அளித்த வெரத்தின் படி
குழந்ரதகைரள மைற்றும் புத்தரின் புனித தலங்கைரள கைநாக்கும் யபறு வபற்றநாள. எனயவெதநான்
அரனத்து புத்த தலங்கைளிலும் ஹநாரதி யதவிக்கு தனி சன்னதி உளளது. இனி அந்த
யஹநாட்டைலில் அழகிய மைரயவெரலப்பநாடுகைளுடைன் கூடிய அரிய சிற்பங்கைள மைற்றும்
இவெர்கைளின் கைலநாச்சநாரத்ரத பிரதிபலிக்கும் பல ஓவியங்கைள இருந்தன.
கைநாத்மைநாண்டு நகைரத்தில் சற்றிப் பநார்க்கை பல ஆலயங்கைள உளளன. யநாத்திரர துவெங்கும்
யபநாயத பசபதிநநாதர் ஆலயம், குஹ்யயஸவெரி அம்பநாள, ஜல நநாரநாயணர் ஆலயம் மைற்றும்
வபணத்நநாத் மைற்றும் ஸவெயம்புநநாத் புத்த விகைநாரகைங்கைரள தரிசித்திருந்யதநாம் எனயவெ
41

அடியயநாங்கைள தங்கியிருந்த விடுதிக்கு அருகில் இருந்த படைநான் தர்பநார் சதுக்கைம் சிலர்
வசன்று சற்றிப்பநார்த்து விட்டு வெந்யதநாம்.
யநபநாளத்தில் கைன்னிப் வபண்ரண அம்மைனநாகை வெணங்கும் வெழக்கைம் உளளது. அந்த வெநாழும்
அம்மைன் சிக்கும் அரண்மைரண குமைநாரி பஹல் என்று அரழக்கைப்படுகின்றது. அங்கு வசன்று
குமைநாரியின் தரிசனமும் வபற்று வெந்தனர். சிலர் மைறுபடியும் பசபதிநநாதர் ஆலயம் வசன்று
நன்றி கூறிவிட்டு வெந்தனர். அடியயநாங்கைளுக்கு ஐயனின் கைநாரல அபியடைகைம் தரிசனம்
வசய்யும் வபரும் பநாக்கியம் கிட்டியது..
இவ்வெநாறநாகை திருக்கையிலநாய யநாத்திரரயின் வதநாடைர்ச்சியநாகை முக்திநநாத் யநாத்திரரரயயும்
அவெனருளநால் நிரறவு வசய்து விமைநானம் மூலம் வசன்ரன திரும்பியனநாம். இந்த
யநாத்திரரயின் யபநாது அவெனருளநால் சிவெசக்தி தரிசனமும், ஹரி தரிசனமும் திவ்யமைநாகை
கிட்டியது.
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8 யகைநாரக்பூர் வெழி யநாத்திரர
உத்திரபிரயதசத்தில் உளள யகைநாரக்பூர் என்ற நகைரம் யநபநாள எல்ரலக்கு மிகை அருகில்
அரமைந்துளளது. இந்நகைரில் இருந்து யதசிய வநடுஞ்சநாரல 29 (NH - 29) யநபநாள எல்ரல
நகைரமைநான சவநணலி (Sunauli) வெரர வசல்கின்றது. பின்னர் அங்கிருந்து சித்தநார்த் ரநாஜ
பநாரத வெழியநாகை யபநாக்ரநா நகைரத்ரத அரடையலநாம். ஆகையவெ விமைநானம் மூலம் யநபநாளம்
வசல்ல இயலநாதவெர்கைள இவ்வெழியநாகை முக்திநநாத் யநாத்திரர யமைற் வகைநாளகின்றனர்.
அடியயனின் நண்பர் ஒருவெர் யகைநாரக்பூர் வெழியநாகை முக்திநநாத் வசன்று வெந்தநார் இவ்வெழியநாகை
வசல்லும் இரநாமைர் மைற்றும் புத்தருடைன் சம்பந்தம் வகைநாண்டை பல தலங்கைரள தரிசிக்கை
இயலும் எனயவெ அவெரது முக்திநநாத் யநாத்திரர அனுபவெங்கைரள இனி சருக்கைமைநாகைக்
கைநாணலநாம்
எர்ணநாகுளத்தில் இருந்து கிளம்பி யகைநாரவெ, வசன்ரன, விஜயவெநாடைநா வெழியநாகை பவரணணி
வசல்கின்ற 12522 ரப்தி சநாகைர் விரரவு வெண்டி யநரநாகை யகைநாரக்பூருக்கு வசல்கின்றது,
இப்புரகை வெண்டி
வெநாரம் ஒரு முரற (தற்யபநாது வவெளளிக்கிழரமை)
மைட்டுயமை
கிளம்புகின்றது.
வசன்ரனயிலிருந்து வடைல்லி வசல்கின்ற 12621 தமிழ்நநாடு விரரவு வெண்டி அல்லது
12522 கிரநாண்ட் ட்ரங் விரரவு வெண்டி மூலம் முதலில் ஜநான்சி வசன்று அங்கிருந்து யவெறு
புரகைவெண்டிகைள மூலம் யகைநாரக்பூரர அரடையலநாம்.
நண்பர் இவ்வெநாறு முதலில் ஜநான்சி வசன்று பகைலில் ஜநான்சி யகைநாட்ரடைரய சற்றிப் பநார்த்து
விட்டு அன்றிரவு யவெறு புரகைவெண்டி மூலம் யகைநாரக்பூர் வசன்றநார். ஜநான்சி இரநாணிரயப்
பற்றிக் கூறும் யபநாது வெடைநநாட்டில் இவ்வெநாறு கூறுவெநார்கைள. ’ கூப் லடி மைர்தநானி, யயநா யதநா
ஜநான்சி வெநாலி ரநாணி தீ"
அதநாவெது . ஒரு ஆண்மைகைரனப் யபநால மிகைவும் வீரமைநாகை
யபநாரிட்டைநாள அவெள ஜநான்சியின் இரநாணி என்று வபருரமையநாகை கூறுவெநார்கைள. ஆங்கில
ஆதிக்கைத்ரத எதிர்த்த முதல் இந்திய சதந்திரப் யபநாரில் வீரமைநாகை அன்னனியரர ஆண்
யவெடைமிட்டு யபநாரிட்டை ஜநான்சி இரநாணியின் யகைநாட்ரடை இது. அடுத்து அவெர்கைள புரகை
வெண்டி மூலம் யகைநாரக்பூர் வசன்றனர். ஜநான்சிக்கும் யகைநாரக்பூருக்கும் இரடையில் பல
புரகைவெண்டிகைள ஓடுகின்றன. அடுத்து யகைநாரக்பூரர அரடைந்தனர்.
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யகைநாரக்கைநநாதர் ஆலயம்
யகைநாரக்கைர் பதிவனட்டு சித்தர்கைளுள ஒருவெரநாகை கைருதப்படுகின்றநார். இவெரது குரு
மைச்யசந்திரநநாதர் ஆவெநார். ஒரு சமையம் மைச்யசந்திர நநாதர் மைநாரயயின் வெசப்பட்டு மைரலயநாள
யதசத்தின் அரசிரய மைணந்து வகைநாண்டு குடும்பமைநாகை இருந்தயபநாது அவெரர மட்டுக்
வகைநாண்டு வெந்தவெர் யகைநாரக்கைர். அவெருக்கைநான யகைநாவில் இது. யநபநாளத்திலும் மைச்யசந்திரர்
மைற்றும்
யகைநாரக்கைர்
வெழிபநாடு
உளளது.
யகைநாரக்பூரில் இருந்து யபருந்து மூலம் எல்ரலப்புற நகைரமைநான சவனணலிரய (Sunauli)
அரடையலநாம். நம் இந்திய யபருந்துகைள யநபநாளத்திற்குள வசல்ல அனுமைதியில்ரல எனயவெ
அங்கு இறங்கி நடைந்து எல்ரலரயக் கைடைந்து அப்புறம் வசன்று யபருந்து, ஜீப் மூலம்
யபநாக்ரநாரவெ அரடையலநாம்.
யநபநாளத்தில் இவ்வெழியில் புத்தர் பிறந்த இடைமைநான லும்பிணி உளளது. யகைநாரக்பூருக்கு
அருகில் அவெர் பரிநிர்வெநாணம் அரடைந்த குஷ நகைரம் உளளது. சிலர் புத்தரின் இந்த
நிரனவிடைங்கைரளயும் வசன்று தரிசிக்கின்றனர். யகைநாரக்பூர் யபநாக்ரநா இரடையிலநான தூரம்
சமைநார் 215 கி.ம ஆகும். சமைநார் 7 மைணி யநரம் பயணம் வசய்த பின் இவெர்கைள யபநாக்ரநா
அரடைந்தனர்.
இவெர்கைள முதலில் யபநாக்ரநா வெந்தரடைந்ததநால் இருக்கின்ற சமையத்தில் யபநாக்ரநாவின்
சற்றுலநாரவெ யமைற்வகைநாண்டைனர். இப்பதிவில் பிந்தியநாவெநாசினி ஆலயம் மைற்றும் யடைவிஸ
நீர்வீழ்ச்சி ஆகிய இடைங்கைளுக்கு வசன்றனர்.
யபநாக்ரநாவில் வெநானிரல சரியநாகை இல்லநாததநால் இவெர்கைள யஜநாம்சம் வசல்ல முன் பதிவு
வசய்திருந்த விமைநானம் இரத்தநானது. ஒரு நநாள முழுவெதும் கைநாத்திருந்தநாலும் மைறு நநாளும்
விமைநான யபநாக்குவெரத்து நரடைவபறுமைநா? இல்ரலயநா என்பது வதரியநாது என்பதநால் இவெர்கைள
ஜீப் மூலமைநாகை யஜநாம்சம் வசல்ல முடிவு வசய்தனர்.
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யபநாக்ரநா விமைநான நிரலயத்தில் மைலர்ந்திருந்த
வெண்ண வெண்ண மைலர்கைள
யபநாக்ரநாவில் இருந்து யஜநாம்சம் விமைநானப்பயணம் வவெறும் 45 நிமிடைங்கைள தநான் அதுயவெ
ஜீப்பில் அல்லது யபருந்தில் வசன்றநால் பநாரத மைரலப்பநாம்பு யபநால வெரளந்து வெரளந்து
வசல்கின்றது என்பதநாலும் தூரம் சமைநார் 250 கி.ம என்றநாலும் பநாரத சரியில்ரல வவெறும்
மைண்பநாரத என்பதநால் 12 மைணி யநரத்திற்கும் யமைல் ஆயிற்றநாம். பயணமும் மிகை கைடினமைநாகை
இருந்த்து என்றநார்கைள.
பயணம் மிகைவும் சிரமைமைநானதுதநான், குலுக்கி குலுக்கி யபநாடும், இடுப்பு கைழன்று விட்டைது
என்று வசநால்யவெநாயமை அது யபநால மிகைவும் சிரமைமைநான பயணமைநாகை இருந்ததநாம். விமைநானம்
இரத்தநாகி விட்டைநால் மைறு நநாள விமைநானத்தில் இடைம் கிரடைப்பதும் கைடினம், யமைலும்
வதநாடைர்ச்சியநாகை இரண்டு மூன்று நநாட்கைள வெநானிரல சரியநாகைநாமைல் யபநாகைலநாம் என்பதநாலும்.
யவெறு வெழியில்லநாமைல் ஜீப்பில் அல்லது சிறு யபருந்துகைளில் பயணம் வசய்ய யவெண்டியது
அவெசியமைநாகின்றது.
ஜீப் மூலமைநாகை வசல்லும் யபநாது வபனி, கைநாசநா, தநாயதநாபநாணி, மைர்பநா, டுகூயச ஆகிய
கிரநாமைங்கைரள கைடைந்து வசல்கின்றனர். மிகைவும் சிரமைப்பட்டு ஜீப்பில் பயணம் வசய்து
யஜநாம்சம் அரடைந்தனர். பின்னர் அங்கிருந்து முக்திநநாத் ஜீப் மூலம் வசன்று நிரறவு
ஏற்றத்ரத நடைந்யத வசன்று முக்திநநாத் அரடைந்தனர்.
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முன் மைண்டைப முகைப்புப் பதநாரகை

உபயநநாச்சியநார்கைளுடைன் ஸ்ரீ மூர்த்தி
இவ்வெளவு சிரமைங்கைளுக்குப்பின் முக்திநநாத்ரத அரடைந்தநாலும் முக்திநநாதரின் தரிசனம்
திவ்யமைநாகை இவெர்கைளுக்கு கிட்டியது. 108 திவ்ய யதசங்கைரளக் குறிக்கும் 108 தநாரரகைளில்
நீரநாடி, பின்னர் புண்ணிய - பநாவெ குளங்கைளில் மூழ்கி எழுந்து மிகைவும் அருரமையநாகை
முக்திநநாதரர தரிசனம் வசய்தனரநாம். பின்னர் ஜஜுவெலநா மைநாயி எனப்படும் யஜநாதிரயயும்
தரிசனம் வசய்தனர்.
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புண்ணிய குளம்

கைதவின் ஒரு அழகிய சிற்பம்
யஜநாம்சமில் இருந்து யபநாக்ரநா திரும்பி வெரும் யபநாது விமைநானம் கிரடைத்ததநாம்..
யபநாக்ரநாவிலிருந்து பின்னர் யபருந்து மூலம் கைநாத்மைநாண்டு வசல்லும் மையனநாகைநாம்னநாவில்
அம்மைரன தரிசனம் வசய்தனர். இழுரவெ இரயில் பயணத்ரதயும் இரசித்தனர்.
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கைருடைன்
பின்னர் யபருந்து மூலம் கைநாத்மைநாண்டு நகைரர அரடைந்து பசபதிநநாதர் ஆலயம்,
குஹ்யயஸவெரி அம்மைன் ஆலயம் மைற்றும் புத்த நீலகைண்டைர் ஆலயம் (ஜல நநாரநாயணர்
ஆலயம்) வசன்று தரிசனம் வசய்தனர்.

பசபதி நநாதர் ஆலயம்
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ஜல நநாரநாயணர் ( புத்த நீலகைண்டைர்)
முக்தி நநாதரர தரிசனம் வசய்த பின்னர்,
இவெர்கைள குழுவில் இருந்து ஒரு சிலர்
கைநாத்மைநாண்டுவிலிருந்து விமைநானம் மூலமைநாகை வடைல்லி வெந்து பின்னர் வசன்ரன
வெந்தரடைந்தனர். இன்வனநாரு குழுவினர் கைநாத்மைநாண்டுவிலிருந்து யபருந்து மூலமைநாகை
மையஹந்திர வநடுஞ்சநாரல வெழியநாகை ஜனக்பூருக்கு புறப்பட்டு வசன்றனர். ஜனக்பூர்
யநபநாளத்தில், கைநாத்மைநாண்டிலிருந்து 135 கி.ம தூரத்தில் அரமைந்துளளது. யபருந்தில் சமைநார் 7
மைணி யநரம் பயணம். இப்பகுதி சமைவவெளி என்பதநால் பசரமையநான வெயல்கைரளக் கைநாணலநாம்.
கைநாத்மைநாண்டுவிலிருந்து சிறு விமைநானம் மூலமும் ஜனக்பூரர அரடைய முடியும். ஜனக்பூரில்
இருந்து சிறு புரகைவெண்டி பநாரத (Nattow Gauge) இந்திய எல்ரலயநான வஜயநகைர் வெரர
உளளது.

குஹ்யயஸவெரி ஆலயம்
சீதநா சயம்வெரத்தில் சிவெ தனுரச முறித்து சீரதரய இரநாமைர் திருமைணம் வசய்து வகைநாண்டை
இடைம் ஜனக்பூர், எனயவெ கைநார்த்திரகை சக்லபக்ஷ பஞ்சமி விவெநாகை பஞ்சமி என்று ஜனக்புரி
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ஆலயத்தில் சிறப்பநாகை வகைநாண்டைநாடைப்படுகின்றது, யமைலும் இரநாமைநவெமியும் மிகை சிறப்பநாகை
வகைநாண்டைநாடைப்படுகின்றது. யஹநாலி, சநாத் பண்டிரகை, தீபநாவெளியும் மிகைவும் வியசஷம்.

ஜனக்பூர் ஜநானகி மைந்திர்
ஜனக்பூர் ஜனகை மைஹநாரநாஜநாவின் தரல நகைரம், சீதநா இரநாமைர் திருக்கைல்யநாணம் நடைந்த இடைம்.
யமையல உளளது கைல்யநாண மைண்டைபம். சீதநா மைநார்ஹி ஜனகைருக்கு சீதநா யதவி கிரடைத்த இடைம்.
அதநாவெது சீதநா யதவியின் பிறந்த இடைம். இது பீகைநார் மைநாநிலத்தில் தற்யபநாது அரமைந்துளளது.

சீதநா இரநாமைர் திருக்கைல்யநாணக் யகைநாலம்
ஜனக்புரிலிருந்து சீதநாமைநார்ஹி 60 கி. ம தூரம் சமைநார் 2 மைணி யநரத்தில் எல்ரலரயக் கைடைந்து
வெந்து யசரலநாம். சீதநாமைநார்ஹியில் இருந்து 4 வதநாடைர்வெண்டிகைள கைல்கைத்தநாவிற்கு உளளது.
இக்குழுவினர் வகைநால்கைத்தநா வெந்து பின்னர் அங்கிருந்து விமைநானம் மூலம் வசன்ரன
திரும்பினர்.
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9 முக்திநநாத் யநாத்திரரக்கைநான தமிழகை அரசின் மைநானியம்
தமிழ்நநாடு இந்து சமைய அறநிரலயத்துரற சநார்பில் சீனநாவில் உளள மைநானசயரநாவெர் மைற்றும்
யநபநாளத்தில் உளள முக்திநநாத் ஆகிய இடைங்கைளுக்கு புனித யநாத்திரர யமைற்வகைநாண்டு வெந்த
பின்பு, தமிழகைத்ரத யசர்ந்த இந்துக்கைளுக்கு மைநானியம் வெழங்குகின்றது.
இத்திட்டைம் இவ்வெநாறு நரடைமுரறப்படுத்தப்படுகிறது. கீழ்க்கைண்டை நிபந்தரனகைள மைற்றும்
விதிமுரறகைளுக்கு
உட்பட்டை
பக்தர்கைளிடைம்
இருந்து
விண்ணப்பங்கைள
வெரயவெற்கைப்படுகின்றன. யநபநாளத்தில் உளள முக்திநநாத்துக்கு யநாத்திரர வசன்று வெந்த
விண்ணப்பதநாரர் தமிழகைத்ரத யசர்ந்த இந்து மைதத்ரத சநார்ந்தவெரநாகை இருக்கை யவெண்டும்.
அதற்கைநாகை தநாசில்தநாரிடைம் சநான்று வபற யவெண்டும். விண்ணப்பதநாரர் 18 வெயதுக்கு
யமைற்பட்டைவெரநாகைவும், 70 வெயதுக்குட்பட்டைவெரநாகைவும் இருக்கை யவெண்டும். புனித
யநாத்திரரக்கைநான முழு வசலவினத்ரதயும் பக்தயர ஏற்று யநாத்திரரக்கு முதலில்
யநாத்திரரரய முடிக்கை யவெண்டும். யநாத்திரர முடித்ததற்கு ஆதநாரமைநாகை பயணச்சீட்டு,
வெருமைநான சநான்று, இருப்பிடை சநான்று, 3 புரகைப்படைங்கைள, பயணத்திட்டை நகைல் சநான்று
ஆகியவெற்றுடைன் இந்து சமைய அறநிரலயத்துரற ஆரணயருக்கு அரச மைநானியம் யவெண்டி
யநாத்திரரரய முடித்த ஒரு மைநாதத்திற்குள விண்ணப்பிக்கை யவெண்டும்.
மைநானியத்திற்கைநான விண்ணப்பங்கைள இந்து சமைய அறநிரலயத்துரறயநால் ஆய்வு
வசய்யப்பட்டு, 250 பக்தர்கைளுக்கு தலநா ரூ.10 ஆயிரம் மைநானியம் அளிக்கைப்படும். 250
விண்ணப்பங்கைளுக்கு யமைல் வெந்துவிட்டைநால், இந்து சமைய அறநிரலயத்துரறயநால் கைணினி
குலுக்கைல் முரற மூலம் பயனநாளிகைள யதர்ந்வதடுக்கைப்படுவெநார்கைள. பக்தர்கைள மைநானியம்
வபறுவெதற்கைநான உயர்ந்தபட்ச வெருமைநான வெரம்பு ஏதும் இல்ரல
ஆயினும்
வபநாருளநாதநாரத்தில் பின்தங்கியவெர்கைளுக்கு முன்னுரிரமை அளிக்கைப்படும். பயனநாளி தனது
ஆயுட்கைநாலத்தில் ஒருமுரற மைட்டுயமை மைநானியம் வபற முடியும். யமைற்கைண்டை மைநானியம்
யகைநாரும்
விண்ணப்பதநாரர்கைள
அதற்குரிய
விண்ணப்பத்திரன
இந்து
சமைய
அறநிரலயத்துரறயின் இரணயதளமைநான www.tnhrce.org மூலம் பதிவிறக்கைம் வசய்து,
அதரன பூர்த்தி வசய்து அனுப்ப யவெண்டும். விரும்பும் அன்பர்கைள அவ்வெசதியிரன
பயன்படுத்திக்வகைநாளளலநாம்.
முக்திநநாத் யநாத்திரர மிகைவும் கைடினமைநானது, பல சமையங்கைளில் விபத்துக்கைள ஏற்பட்டுளளன.
சமபத்திய யநபநாள நிலநடுக்கைத்திற்குப்பின் கைடைந்த இரு ஆண்டுகைளநாகை யநாத்திரர
தரடைபட்டுளளதநாகை அறிகியறன். வெரும் கைநாலத்தில் யநாத்திரர வசல்ல விரழயும்
அன்பர்கைளுக்கு இந் நூல் ஒரு வெழிகைநாட்டியநாகை விளங்கை யவெண்டும் என்ற யவெண்டுதலுடைன்
இந்நூரல திருமைகைள யகைளவெனின் திருப்பநாதங்கைளில் சமைர்ப்பணம் வசய்கின்யறன்.
*** சபம் ***
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10 ஆழ்வெநார்கைளின் அருளிச் வசயல்கைள
பநாரலக்கைறந்தடுப்யபறரவெத்துப் பல்வெரளயநாவளன்மைகைளிருப்ப
யமைரலயகைத்யதவநருப்புயவெண்டிச்வசன்று இரறப்வபநாழுதங்யகை யபசி நின்யறன்
சநாளக்கிரநாமைமுரடையநம்பி சநாய்த்துப்பருகிட்டுப்யபநாந்து நின்றநான்
ஆரலக்கைரும்பின்வமைநாழியரனய அயசநாரதநங்கைநாய்! உன்மைகைரனக்கூவெநாய்.
(வபரியநாழ்வெநார் திருவமைநாழி 2-9-5)
வெடைதிரசமைதுரரசநாளக்கிரநாமைம் ரவெகுந்தம் துவெரரயயயநாத்தி
இடைமுரடைவெதரியிடைவெரகையுரடைய எம்புருயடைநாத்தமைனிருக்ரகை
தடைவெரரயதிரத்தரணிவிண்டிடியத் தரலபற்றிக் கைரரமைரஞ்சநாடி
கைடைலிரனக் கைலங்கைக் கைடுத்திழி கைங்ரகைக் கைண்டைவமைன்னுங் கைடி நகையர
(வபரியநாழ்வெநார் திருவமைநாழி 4-7-9)
திருசநாளக்கிரநாமைம்
வபரிய திருவமைநாழி 1-5-2
கைரலயும்கைரியும்பரிமைநாவும் திரியும்கைநானம்கைடைந்துயபநாய்
சிரலயும்கைரணயும்துரணயநாகைச் வசன்றநான்வவென்றிச் வசருகைளத்து
மைரலவகைநாண்டுஅரலநீரரணகைட்டி மைதிளநிரிலங்ரகை வெநாளரக்கைர்
தரலவென் தரலபத்துஅறுத்துகைந்தநான் சநாளக்கிரநாமைம் அரடைவநஞ்யச! (1)
கைடைம்சூழ்கைரியும்பரிமைநாவும் ஒலிமைநாந்யதரும்கைநாலநாளும்
உடைன்சூழ்ந்வதழுந்தகைடியிலங்ரகைவபநாடியநாவெடியநாய்ச்ச்ரம்துரந்தநான்
இடைம் சூழ்ந்து எங்கும் இரு விசம்பில் இரமையயநார் வெணங்கை, மைணம் கைமைழும்
தடைம் சூழ்ந்து எங்கும் அழகு ஆய சநாளக்கிரநாமைம் அரடைவநஞ்யச! (2)
உலவுதிரரயும்குலவெரரயும் ஊழிமுதலநாஎண்திக்கும்
நிலவும்சடைருமிருளுமைநாய் நின்றநான்வவென்றிவிறலநாழி
வெலவென் வெநாயனநார்தம் வபருமைநான் மைருவெநாஅரக்கைர்க்கு எஞ்ஞநான்றும்
சலவென் சலம்சூழ்ந்து அழகைநாய சநாளக்கிரநாமைம் அரடைவநஞ்யச! (3)
ஊரநான் குடைந்ரதயுத்தமைன் ஒருகைநாலிருகைநால்சிரலவெரளய
யதரநாஅரக்கைர்யதர்வவெளளம் வசற்றநான் வெற்றநாவெருபுனல்சூழ்
யபரநான் யபரநாயிரமுரடையநான் பிறங்குசிரறவெண்டு அரறகின்ற
தநாரநான் தநாரநாவெயல்சூழ்ந்த சநாளக்கிரநாமைம் அரடைவநஞ்யச! (4)
அடுத்தநார்த்வதழுந்தநாளபிலவெநாய்விட்டைலற அவெளமூக்கு அயில்வெநாளநால்
விடுத்தநான் விளங்குசடைரநாழி விண்யணநார்வபருமைநான் நண்ணநார்முன்
கைடுத்தநார்த்வதழுந்தவபருமைரலரய கைல்வலநான்யறந்தி இனநிரரக்கைநாத்
தடுத்தநான் தடைம்சூழ்ந்துஅழகைநாய சநாளக்கிரநாமைம் அரடைவநஞ்யச! (5)
தநாயநாய்வெந்தயபயுயிரும் தயிரும்இழுதும்உடைனுண்டை
வெநாயநான் தூயநாரியுருவிற்குறளநாய்ச் வசன்று மைநாவெலிரய
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ஏயநானிரப்ப மூவெடிமைண்இன்யறதநாவவென்று உலயகைழும்
தநாயநான் கைநாயநாமைலர்வெண்ணன் சநாளக்கிரநாமைம் அரடைவநஞ்யச! (6)
ஏயனநார் அஞ்சவவெஞ்சமைத்துள அரியநாப்பரிரயரணியரன
ஊனநாரகைலம்பிளவவெடுத்த ஒருவென் தநாயனஇருசடைரநாய்
வெநானநாய்த்தீயநாய்மைநாருதமைநாய் மைரலயநாய்அரலநீருலகைரனத்தும்
தநானநாய் தநானுமைநானநான்தன் சநாளக்கிரநாமைம் அரடைவநஞ்யச! (7)
வவெந்தநாவரன்பும்சடுநீறும் வமைய்யில்பூசி, ரகையகைத்து ஓர்
சந்தநார்தரலவகைநாண்டு உலயகைழும்திரியும் வபரியயநான்தநான் வசன்று என்
எந்தநாய்! சநாபம் தீவரன்ன இலங்குஅமுதுநீர்திருமைநார்பில்
தந்தநான் சந்தநார்வபநாழில்சூழ்ந்த சநாளக்கிரநாமைம் அரடைவநஞ்யச! (8)
வதநாண்டைநாமினமும்இரமையயநாரும் துரணநூல் மைநார்பிணந்தணரும்
அண்டைநா! எமைக்கைருளநாவயன்று அரணயும்யகைநாயிலருவகைல்லநாம்
வெண்டைநார்வபநாழிலின்பழனத்து வெயலினயயலகையல்பநாய
தண்தநாமைரரகைளமுகைமைலர்த்தும் சநாளக்கிரநாமைம் அரடைவநஞ்யச! (9)
தநாரநாரும் வெயல் சூழ்ந்த சநாளக்கிரநாமைத்து அடிகைரள
கைநாரநார் புறவின் மைங்ரகை யவெந்தன் கைலியன் ஒலிவசய் தமிழ்மைநாரல
ஆரநார் உலகைத்து அறிவு உரடையநார் அமைரர் நல்நநாட்டு அரச ஆளப்
யபரநாயிரமும் ஓதுமின்கைள அன்றி இரவெயய பிதற்றுமியன (10)
திருமைங்ரகையநாழ்வெநார்
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