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புனித அமர்நாத் பயணம் - ஜூலை 2013 
 

 

தனிச்சிவமம முனித்தவமம தத்துவமம இமயகிாிப் 

பனித்துகளாய் இனித்தருளும் ஸ்படிகமணி அமர்நாதா 

பார்என்லனப் பார்என்னுள் பார்உன்லனப் பார்என்ற 

மபர்கருலணத் மதறமுமத பபருமாமன அருள்வாமய! 

 

 

 

O Shiva,  the eternal alone, ever meditative, principle of all entia,  

at the apex of Himalaya,  in icy form as the most revealing effulgence of Shivam,  

as Sri Amarnath 

Is it for me to see You, and see in You to see Me and see in Me, 

O infinitely merciful, expanse of sweet enlightenment, 

O Lord, let your compassion prevail! 



2 

 

புனித அமர்நாத் பயணம் - ஜூலை 2013 
 

ஒவ்பவாருமுலறயும், என்னுலைய முந்லதய லகைாயாமலைப் பயணத்லத 

நிலனத்தால், என் மனம் அலையும் ஆனந்தத்திற்கு அளமவ இல்லை. 

இவ்வாண்டும் (2013)  மீண்டும் ஒருமுலற உள் வழிப் பாலத வழிமய சுற்றித் 

தாிசிக்க, லகைாயப் பயணம் மபாகமவண்டும் என்று நான் மனதுக்குள் அலச 

மபாட்டுக்பகாண்டிருந்மதன். ஆனால் கைவுளின் திட்ைம் மவறாக இருந்தது. 

ஜீன் 2013 ஒரு மதிய மநரத்தில்,வந்த சுந்தாின் மின்னஞ்சல்தான் 

அம்மாற்றத்துக்குக் காரணம். 

சுந்தர் அபமாிக்காவில் பாஸ்ைன் நகரத்தில் வாழும் என்னுலைய நண்பர். 

பபரும்பாலும் வாழ்வியல் மநாக்கமும், எண்ண அலைவாிலசகளும் எங்கள் 

இருவருக்குமிலைமய ஒரு உைன்பாட்டிலனக் காட்டுவதாகமவ படுகிறது. 

பதாழில் முலறயாலும், ஆன்மீக வழிமுலறயாலும், இந்தியாவுைன் அதிகத் 

பதாைர்புலைய சுந்தர், அங்கு அடிக்கடி பயணிப்பவர். இம்முலற அவருலைய 

மின்னஞ்சல் - அமர்நாத் பயணம் பசய்வது குறித்துக் மகட்டிருந்தது. 

தீப்பபாறியாய் மனம் பற்றிக்பகாள்ள, உைமன நான் அமர்நாத் பயணத்லத 

ஒப்புக்பகாண்மைன். அலுவைகத்தில் விடுப்பு அதிகம் கிலைக்காது என்பதால், 

சுருக்கு வழியில், விலரவாகச் பசன்று திரும்ப மவண்டும். பபாதுவான 48 கி.மீ. 

பாலதலய விடுத்து, 12 கி.மீ. பாலத வழியாகக் பசல்வது அவசியம். உமா, என் 

துலணயாள், வழக்கம்மபால் ஒரு உந்து விலசயாகி, என் எண்ணத்திற்கு 

திட்ைவடிவம் தீட்டினார். கூைமவ, திருச்சியில் வாழும் எனது சமகாதாி 

சாவித்திாி (அக்கா) அவர்கலளயும், பபங்களூாில் வாழும் தனது சமகாதரர் 

மகாபால் அவரது மலனவி விமைா (அண்ணா, மன்னி) அவர்கலளயும், 

விரும்பினால் உைன் அலழத்துச் பசல்ைைாமம என்றும் ஒரு திட்ைத்லதத் 

தந்தார். நல்ை மயாசலன. யாத்திலரயும் பசய்தாற் மபாலிருக்கும், நமது 

அன்புக்கு உாியவர்கலளயும் அலழத்துச் பசன்றார்ப் மபாலிருக்கும். அவர்களும் 

உைமன எனது அலழப்புக்குச் சம்மதம் அளித்தனர். அவர்களுலைய வயதிலன 

நிலனத்து முதலில் எனக்குள் சிறிது பயம் இருப்பினும், நிச்சயமாக அவர்களால் 

இனிமத பயணத்லத முடிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்லகயும் கூைமவ இருந்தது. 

அவ்வளவுதான், திட்ைம் தீட்டியாகிவிட்ைது. நாங்கள் அலனவரும் 

பபங்களூருவில் சந்திப்பது என்றும் அங்கிருந்து விமானம் வழிமய ஸ்ரீநகர் 

பசல்வதாகவும் நிச்சயம் ஆனது. 

அமர்நாத் குலக இமயமலைத் பதாைாில் உள்ள ஒரு புனித இைம். கைல் 

மட்ைத்திலிருந்து சுமார் 3960 மீட்ைர் உயரத்தில் கருங்கல்லும் சுண்ணாம்புக் 
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கல்லும் கைந்த பாலறகளால் ஆன மலைமுகட்டில், அமர்நாத் குலக இருக்கிறது. 

இதனுள் இயற்லகயாய் உருகி வழியும் மலை நீர் குளிர்ந்து, பனிக்கட்டியாகி, 

அதிசயமாக, ஒவ்பவாரு வருைமும், ஒரு குறிப்பிட்ை தினங்கள் மட்டுமம, 

இலிங்க வடிவத்தில் விளங்குகின்றது. இவ்வடிவம் புனிதமானது எனவும், 

புராணங்களின்படி சிறப்பானது எனவும் கருதப்படுகின்றது. பபாிமயார்கள் 

இந்தியாவின் வைக்கில் உள்ள லகைாய மலைலய சிவனுலைய 

இருப்பிைமாகவும், பதற்கில் உள்ள திருவண்னணாமலைலய சிவனாகவுமம 

பார்க்கின்றனர். அமர்நாத் குலகயில்தான், சிவன் தன்னுள்மள ஒன்றி இருக்கும் 

சக்தியாகிய அன்லனக்கு, ‘சிவ ரஹஸ்யம்’ எனும் ஒன்றாகிய உண்லமலய 

விளக்கினார் என்பதும் பபாிமயார்களின் கருத்து. எல்ைா உயிர்களும் இந்த 

ஒன்றாகிய மபருண்லமலயத்தான் மதடி அலைகின்றன. குறிப்பாக மனிதப் 

பிறவியின் மநாக்கமும், மனித வாழ்க்லகயில் நாம் சந்திக்கும் ஒவ்பவாரு 

மசாதலனகளும், சாதலனகளும் இப்மபருண்லமலய உணர்ந்து பகாள்வதற்காக 

நம்லம ஆயத்தப் படுத்துகின்றன. இதிமை மவடிக்லக என்னபவன்றால், 

அப்மபருண்லம நம்முள்மளமய அமிழ்ந்து கிைக்கிறது என்பலதயும் அதலன 

அறிவது என்பது, அதலன மூடியிருக்கும் அறியாலம எனும் இருட்துகிலைக் 

கலளவது என்பலதயும், நாம் அறியாமல் இருப்பதுதான்!  

சனாதன தர்மம் எனப்படும் நமது வழிமுலறயில், அளவிைமுடியாத 

ஆனந்தமான அவ்வுண்லமலய அலைவதற்கு அளவிை முடியாத பைவழிகள் 

காட்ைப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் ஒன்றுதான், புனித யாத்திலர என்பது. புனித 

யாத்திலர என்பது, அலையும் இைத்தினால் மட்டும் அல்ை, 

அவ்யாத்திலரக்கான பயண ஏற்பாடு, பயணிக்கும் வழி, பயணத்தின்மபாது 

நமது உைல், மனம், மதி ஆகியவற்றின் ஒருங்கிலணந்த இயக்கம் ஆகிய 

எல்ைாவற்றாமையும் பயன் தருவது ஆகும். எனமவ மபாய் அலையும் இைத்தில் 

மட்டும் புனிதத்லதத் மதைாமல், முழுப் பயணத்லதயும் நம்லம முற்றும் 

மாற்றுகின்ற பசயைாக்கித்  மதடுவது என்பமத சிறப்பு. 

அமர்நாத் பசல்வதற்கு மூன்று வழிகள் உள்ளன.  

பபாதுவான வழக்கம் ஸ்ரீ நகாிலிந்து 96 கி.மீ. பதாலைவில் இருக்கும் 

பஹல்காம் எனப்படும் இைத்திலிருந்து புறப்படுவது ஆகும். இங்கிருந்து புனித 

அமர்நாத் குலக 48 கி.மீ. பதாலைவில் இருக்கிறது. இப்பாலத மிக அழகிய 

சந்தன்வாாி, பிட்சு, மசஷ்னாக், பபிபால் எனும் பைவித மலைத்பதாைர்ச்சி 

வழியாகவும், சமபவளி வழியாகவும் பசல்கிறது. இப்பாலத வழிமய, பசல்வது 

என்பது நான்கு நாட்களுக்கு குலறயாத நலைப்பயணம்.  
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பஹல்காமிலிருந்து பஹலிகாப்ைர் மூைம் பஞ்ச்தரணி எனும் முக்கியமான 

அடிவாரத்லத அலைந்து, அங்கிருந்து சுமார் 6 கி.மீ. நைந்தால், அமர்நாத் 

குலகயிலன அலையைாம்.  

மற்பறாரு வழி என்பது, 

மசானாமார்க் வழியில் 

உள்ளது. மசானாமார்க்  

ஸ்ரீநகாிலிருந்து சுமார் 80 

கி.மீ. தூரத்தில் உள்ளது. 

இங்கிருந்து 30 கி.மீ. 

பதாலைவில் உள்ளது 

பால்தால் எனும் இைம். 

பால்தாலிலிருந்து, அமர்நாத் 

குலக 14. கி.மீ. தூரம் தான் என்றாலும், இப்பாலத நைப்பதற்கு மிகவும் 

கடினமானது ஆகும். பால்தாலிலிருந்தும், பஹலிகாப்ைர் மூைம் பஞ்ச்தரணிக்குப் 

மபாகைாம். அது ஒரு 10 நிமிை வான்பவளிப் பயணம்தான். எந்த வழியில் 

புறப்பட்ைாலும், பஞ்ச்தரணியிலிருந்து நைக்க மவண்டியது அவசியம். மமலும் 

எல்ைா வழிகளும் 'சங்கம்' எனும் இைத்தில் சங்கமம் ஆகின்றன. அதனால், 

சங்கத்திலிருந்து, குலகக்குச் பசல்கின்ற கலைசி 2 கி.மீ. பாலத எப்மபாதும் 

பநருக்கடி மிக்கதாய் இருக்கும். இப்பாலத சற்று கடினமானதும் கூை. 

பால்தால் பசன்று அங்கிருந்து பஹலிகாப்ைர் மூைம் பஞ்ச்தரணி பசல்வது தான் 

எங்களது திட்ைம். நான் அண்ணா, மன்னி, அக்கா மூவலரயும் பயணத்திற்காக 

தயார் படுத்திக் பகாள்ளச் பசான்மனன். முக்கியமாக அதி உயர மலைப் 

பயணத்திற்குப் புறப்படுவதற்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்மனமய மனமும், 

உைலும் வலுப்பைப் பயிற்சி பசய்வது அவசியம். அதற்கு, குலறந்தது தினசாி 1 -

2  மணி மநர விலரவான நலைப்பயணம்  மபாதும்!  

'நான் கலைக்கு நைக்கிமறன்.  குனிந்து, நிமிர்ந்து வீட்டில் மவலை பசய்கிமறன்' 

என்பறல்ைாம் பசால்லிக் பகாண்டு, தினசாி நலைப்பயணத்லத விடுவது 

சாியல்ை. மவலைக்காக உைலை வருத்திக் பகாள்வது மவறு! உைலுக்காகவும் 

மனதிற்காகவும் பயிற்சி பசய்வது மவறு!  

அலனவரும் என் மவண்டுமகாளுக்கு இலசந்தனர். அக்கா வாரந்மதாறும், தான் 

தினசாி திருச்சி மலைக் மகாவிலைச் சுற்றி நைந்து வருவதாக ாிப்மபார்ட் தந்து 

பகாண்டிருந்தார். அண்ணாவும், மன்னியும், தம் வீட்லைச் சுற்றியுள்ள 

நலைபாலதயில், தினமும் நைந்து வருவது வழக்கம். அதனால் அவர்களும் 

திட்ைத்லத பசயல்படுத்தி வந்தனர்.  
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அமர்நாத் யாத்திலரக்கு, மவறு சிை விஷயங்களும் கவனிக்கப்பை மவண்டும். 

முதலில் 'அமர்நாத் யாத்திலரப் பயண அனுமதி' எனும் அனுமதி அட்லைலய 

யாத்திலர பசய்யும் ஒவ்பவாருவரும் பபற மவண்டும் என்பது இந்திய 

அரசாங்கத்தின் விதி. இப்பயண அனுமதி பஹல்காம், மற்றும் பால்தால் எனும் 

இரு இைங்களில் இருந்தும் தலரவழிப்பயணம் புறப்படும் எவரும் பபற்றிருக்க 

மவண்டியது அவசியம். இதற்கான படிவங்கலள சாியான விவரத்தினால் 

நிரப்பி, அதற்கான கட்ைணத்லதக் குறிப்பிை இந்திய வங்கிகளில் கட்டினால், 

அனுமதிச்சீட்டு கிலைக்கும்.  இந்திய அரசு, ஒரு குறிப்பிைட்ை எண்ணிக்லக 

லவத்து அதற்குள்மளமய அனுமதிச்சீட்டு தருகிறது. அதிர்ஷ்ைவசமாக 

பஹலிகாப்ைர் மூைம் பஞ்ச்த்ரணி அலைபவர்களுக்கு, இந்த அனுமதிச் சீட்டு 

மதலவயில்லை. அதனால், நாங்கள் இது பற்றி எவ்வித முயற்சியும் எடுத்துக் 

பகாள்ளவில்லை. 

ஆனால், உைல் நை உறுதிச்சீட்டு என்பது எல்மைாருக்கும் அவசியம். இதற்கும், 

ஒரு குறிப்பிட்ை மாதிாிச் சீட்டு இன்ைர்பநட்டில் கிலைக்கிறது. இந்தியாவில் 

குறிப்பிட்ை நகரங்களில், குறிப்பிட்ை மருத்துவ ஆமைாசகர்களின் பபயர்கள் 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ளன. அவர்களிைம் பசன்று, முலறயான ஆமைாசலன மற்றும் 

மதலவப்பட்ைால், மருத்துவ மசாதலன பசய்து பகாண்டும் அதற்மகற்ப 

அம்மருத்துவ ஆமைாசகாின் லகபயாப்பத்துைன் கூடிய உைல் நை 

உறுதிச்சீட்டுப் பபற்றுக் பகாள்ள மவண்டும். இது மிகவும் முக்கியம்.  நானும், 

சுந்தரும் இந்தியாவில் வசிக்காத காரணத்தினால், எங்கள் ஊாில் உள்ள 

மருத்துவாிைம் உறுதிச்சீட்லைப் பபற்மறாம். அண்ணா, மன்னி, அக்கா மூவரும் 

சிை மருத்துவ மசாதலனகளுக்குப் பிறகு, யாதும் நைமம என்ற 

நற்பசய்திலயயும், ஒவ்பவாருவருக்கான உைல் நை உறுதிச்சீட்டுக்கலளயும் 

பபற்றனர்.  இது ஒருவிதத்தில் நல்ைதாக ஆயிற்று.  இந்திய அரசு, சுமார் ஒரு 

ைட்ச ரூபாய் பபறுமான காப்பீட்டுத் பதாலகலய ஒவ்பவாரு பயணிகளுக்கும் 

திட்ைமிடுகிறது. அதனாமைமய பயணிக்கும் ஒவ்பவாருவரும் தக்க உைல் 

நைத்துைன் வரமவண்டும் என்று விதித்துள்ளது. தயவு பசய்து, இவ்வுறுதிச்சீட்டு 

இல்ைாமல் பயணிக்காதீர்கள்.  பால்தாலில் இவ்வுறுதிச்சீட்டு இல்ைாத 

பயணிலய அனுமதி மறுத்தது நன்றாக நிலனவுக்கு வருகிறது. 

அடுத்த முக்கியமான ஒன்று, ஐபைண்டி கார்டு எனும் அலையாள அட்லை. 

பசல்லுபடியாகாத மபாட்மைாவுைன் வாக்காளர் அட்லை, டிலரவர் லைசன்ஸ் 

அல்ைது பாஸ்மபார்ட் ஏமதனும் ஒன்று நிச்சயம் மதலவ.  

எல்மைாரும் தயார். இப்மபாது புறப்படும் நாளிலன எண்ணிக்பகாண்டு நாங்கள் 

காத்திருந்மதாம். 
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1 ஜூலை 2013 

அண்ணா, மன்னி, அக்கா மற்றும் நான் பபங்களூரு விமான நிலையத்தில் 

இருந்மதாம். ஸ்வாதி, உமாவின் 

சமகாதாி எங்களுைன் இருந்தார். 

பபங்களூரு வந்து சிை நாட்கள் 

இருந்துவிட்டு,  அவர் புமன  திரும்பிக் 

பகாண்டிருக்கிறார். அவலர, புமன 

பசல்லும் விமானத்தின் மகட் அருகில் 

விட்டு விட்டு, நாங்கள் எங்களுலைய 

ஸ்ரீநகர் பசல்லும் விமானத்திற்குத் 

தயாராமனாம்.  

நான் இன்னும் சுந்தலர எதிர்பார்த்துக் பகாண்டிருந்மதன். ஸ்ரீ சிருங்மகாி 

மைத்தில் இரண்டு நாள் தங்கி இருந்துவிட்டு, முந்லதய இரவு புறப்பட்டு, இன்று 

காலை எங்கலள விமான நிலையத்தில் சந்திப்பதாக ஏற்பாடு. திடீபரன்று என் 

மபான் ஒலித்தது. சுந்தர்தான்! அருகில் இருந்து வரும் குரல் மகட்டு,  சற்மற 

திரும்பினால், அங்மக சுந்தர்... இருவருக்கும் சிை பநாடிகள் பிடித்தன யார் 

யாபரனப் புாிவதற்கு! கைந்த முலற சுந்தர் முகத்தில் அறிவுஜீவியாய்க் காட்டும் 

தாடி, ஆழமான அமதசமயம் தூரமான பார்லவ...... இப்மபாமதா சுந்தாின் தலை 

பமாட்லையாய் இருந்தது (தர்மஸ்தைாவில் சமர்ப்பணம் என்று பதாிந்தது!). 

பலழய சிாிப்பு மட்டும் மாறவில்லை. ஒருமவலள நானும் அவருக்கு மாறாகத் 

பதாிந்திருக்கைாம், யார் கண்ைது. ஒருவருக்பகாருவர் யாபரன நான் அறிமுகம் 

பசய்து முடிக்கும் முன்னாமைமய, எல்மைாரும் சகஜமாகப் மபசிக்பகாண்டும், 

பை நாட்கள் பழகியவர்கள் மபால் நைந்து பகாண்டும் இருந்தார்கள். சாிதான், 

நன்றாக ஒரு குழு இங்மக அலமந்துவிட்ைது என்று நான் நிலனத்மதன். 

ஸ்லபஸ்பஜட் - இப்மபாது திரு கைாநிதி மாறன் அவர்களுலைய சன் க்ரூப் 

கம்பபனியின் உாிலமயில் இருக்கிறது.விமானத்தின் உள்மள மசலவ அற்புதம். 

சுத்தமான இருக்லககள். சுறுசுறுப்பான பணியாளர்கள். சாியான மநரத்தில் 

புறப்பாடு என்று எல்ைாமம கலள கட்டியது.! ஆனாலும், புது டில்லி 

வந்தவுைன்தான் சலிப்பு வந்துவிட்ைது. நாங்கள் ஸ்ரீநகர் பசல்லும் 

விமானத்திற்கு மாற மவண்டும். ஆனால் என்ன காரணமமா, ஸ்லபஸ்பஜட் 

பணியாளர்கள் எங்கலளத் தலர வழிமய விமான நிலையத்தின் ஒரு வாசலில் 

இருந்து மற்பறாரு வாசல் என்று சுமார் 15 நிமிைங்கள் நைக்க விட்டு, 

இறுதியாக சாியான விமானத்தில் ஏற்றினர். அந்த 15 நிமிை நலையில் தளர்ந்து, 

டில்லியின் தாக்கும் பவயிலினால் மமலும் நாங்கள் உைர்ந்து, எப்மபாைா 

ஸ்ரீநகர் விமானத்தில் ஏறுமவாம் என்று ஆகி விட்ைது. ஸ்ரீநகலர அலைந்தால் 
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பவயிலில் இருந்து தப்பைாம் என்று எண்ணிக் பகாண்டிருந்தால் எத்தலன 

ஏமாற்றம்! ஸ்ரீநகர் இறங்கும்மபாதுதான் பதாிந்தது அங்மக எத்தலன பவயில் 

என்று! 30 டிகிாி C. நான் அண்ணா மற்றும் மன்னிலயயும், அவர்களுலைய 

பகாழுத்த சூட்மகலசயும் பாிதாபத்துைன் பார்த்மதன். ஏபனன்றால், அந்த 

சூட்மகசுக்குள், வலக வலகயான உல்ைன், பதாப்பி, ஸ்கார்ப் என்று ஆலைகள் 

இருக்கின்றன. எனக்கு என்னமவா, திரும்ப பபங்களூரூ வரும்வலர, அலவ 

எல்ைாம் பபட்டிலய விட்டு வந்து பவளியுைலகப் பார்க்கும் என்று 

மதான்றவில்லை! 

ஸ்ரீநகர் விமான நிலையம் சிறிது எனினும் அழகாய் இருக்கிறது. பவளிமய 

வந்ததும் பளிபரன பவயில் வரமவற்றது. எங்கலள அலழத்துச் பசல்ைக் 

காத்திருக்கும் டிலரவலரத் மதடிப் பார்த்மதாம். உஹூம்..... யாலரயும் 

காமணாம்!  நாங்கள் ஒவ்பவாருவரும்  முலற எடுத்துபகாண்டு, அங்மக 

அட்லையில் பயணிகளின் பபயாிலன எழுதி லவத்துக்பகாண்டு காத்திருக்கும் 

வரமவற்பாளர்கலளச் சுற்றி சுற்றிவந்து, எங்கள் பபயர் பதாிகிறதா என்று 

பார்த்மதாம். பைமுலற இலதச் பசய்ததால், ஞாபகமாக, எங்கள் கண்கள் 

வரமவற்பாளர்களின் கண்கலள முற்றும் தவிர்த்துக் பகாண்ைதும், மதடிப் 

பார்த்தும் எங்கள் பபயர் இல்ைாததால் தவித்துக்பகாண்ைதும் பகாடுலம!  

டில்லியில் இருக்கும் எங்களுலைய பயண முகவருக்கு மபான் பசய்மதாம். 

அப்மபாது ஆரம்பித்தது அந்த தினசாி டில்லி மபான் விசாரலண. ஏதாவது 

திட்ைக் மகாளாறு, அல்ைது உதவி காரணமாக, அப்படிப் மபானில் மபசுவது ஒரு  

தினசாி பூலஜயாகி விட்ைது! ஒருவழியாக ஸ்ரீநகாின் மைாகல் முகவர் யார் 

எனக் கண்டுபிடித்மதாம். அவர் 'இமதா' என்று எங்களது கார் டிலரவலர 

அறிமுகப்படுத்தினார். நியாஸ்.... சற்மற குட்லைலயயும், கட்லையாயும் 

குறும்பான புன்னலகயுைன் இருப்பவர் நியாஸ். எங்கலளக் காருக்கு அலழத்துச் 

பசன்றார். மள மளபவன எல்ைாப் பபட்டிகளும் காாின் மமமை ஏற்றிக் 

கட்ைப்பட்ைன. புறப்பட்டு, ஒரு பத்து- பதிலனந்து நிமிைங்களில்,  நாங்கள் தால் 

ஏாியின் மகட்-1 அருகில் வந்து மசர்ந்மதாம். இன்லறய திட்ைம் பைகுவீடு 

ஒன்றில் தங்குவது ஆகும். 

பயணத்லத புக் பசய்யும் மபாது, 'கட்டி சார்க்' எனும் பைகு வீட்டில் தான் 

நாங்கள் தங்குவதாக ஏற்பாடு. ஆனால் இப்மபாது, எங்களுக்குக் 

பகாடுக்கப்பட்டிருப்பது 'க்ாீன்வ்யூ' எனும் பைகுவீடு. ஒன்றும் பசய்ய முடியாது! 

இந்தியாவில் பபரும்பாைான பயண முகவர்களும் இப்படித்தான். டிக்கட் புக் 

பசய்யும் மபாது, ஒன்லறக் காண்பிப்பார்கள். ஆனால் மபாய்ச் மசரும்மபாது 

பபரும்பாலும், மவறு ஒரு இைம் பகாடுப்பார்கள். அவர்கலளக் மகட்ைால், மிக 
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மிக நுணுக்கி அச்சிைப்பட்ை பயண ஒப்பந்தத்தில் இத்தலகய மாற்றங்கள் 

ஏற்கப்பை மவண்டும் என்று விதித்திருப்பலதக் காட்டுவார்கள்.  

சாி மபாகட்டும் என்று மகட்-1 அருகில் காத்துக் பகாண்டிருந்மதாம்.  

பைகு வீட்டிற்குக் கூட்டிச் பசல்ை பைகுவீட்டின் உாிலமயாளர், மற்பறாரு 

பைகிலனக் கலரக்கு அனுப்ப மவண்டும். என்லனப்மபால் நீங்களும், பைகு வீடு 

என்பது ஒரு மிதந்து பசல்லும் பைகு என்று நிலனத்துக் பகாண்டிருந்தால், அது 

தவறு. பைகு வடிவத்தில், நீாின் மமல் நிரந்தரமாகக் கட்ைப்பட்டிருக்கும் 

வீடுகள்தான் பைகு வீடுகள்.  ‘ஷிகாரா’ எனும் மற்ற சிறிய பைகுகள்தான் தால் 

ஏாியில் அங்கும் இங்குமாகத் திாிந்து எல்ைாவிதப் பயணத்துக்கும் 

உதவுகின்றன. நாங்கள் ஒரு 30 அல்ைது 40 நிமிைங்கள் காத்திருந்திருப்மபாம். 

இந்த மநரமம அண்ணாவுக்கும் சுந்தருக்கும், தில்லியின் பயண முகவலர ஒரு 

பயங்கரக் பகாள்லளக்காரனாக சித்தாிக்கப் மபாதுமான மநரமாயிற்று என்று 

பசால்ைைாம். மீண்டும் டில்லிக்கு மபான். ஒரு அலர மணி மநரம் ஆனபின்பு, 

எங்களுலைய காாின் கண்ணாடியில் ஒரு முகம் பதிந்தது. பவளுப்பான, 

பமலிந்த, உயரமான ஒரு இலளஞன் ஒருவன். 'இறங்குங்கள்' என்று 

அவசரபடுத்தினான்.  அங்மக ஒரு ஷிகாரா நின்று பகாண்டிருந்தது. 

எல்ைாவற்லறயும் ஏற்றிக்பகாண்டு, ஒரு பத்து  நிமிைப் பயணத்திற்குப் பின்மன, 

எங்கலள க்ாீன்வ்யூ எனும் பைகுவீட்டில் இறக்கி விட்ைது. அதுதான் அன்று 

எங்கள் வீடு. 

க்ாீன்வ்யூ எனும் பைகுவீட்டின் உாிலமயாளர் திரு பரூக் கான். பார்ப்பதற்கு 

மநர்லமயாகவும், எளிதில் எவர் 

ஒருவாின் மதிப்லபயும் பபற்றுக் 

பகாள்பவராயும் பதாிந்தார். 

உண்லமயில் என்லனக் மகட்ைால், 

பபரும்பாைான காஷ்மீர் மக்கமள 

அப்படித்தான் இருக்கிறார்கள் 

என்மபன். மிகச் சிறந்த 

விருந்மதாம்பலும், திறலமயான 

வியாபர நுணுக்கமும் 

உலையவர்களாக இருக்கிறார்கள். 

சுந்தலரக் மகட்டுப்பாருங்கள், மபரம் மபசுதல் எனும் மபராயுதத்தால் 

தாக்கினாலும், சிாித்துக்பகாண்மை வலை வீசும் வல்லுனர்கள் அவர்கள்! நல்ை 

மனிதர்கள்! 
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க்ாீன்வ்யூ பற்றிச் பசால்வதகுப் பபாிதாக ஒன்றும் இல்லை. குளியல் வசதியுைன் 

கூடிய மூன்று படுக்லக அலறகளும், சிறிய சலமயல் இைம், வரமவற்பு அலற 

இலவ தான். டிவி, மரடிமயா, பலழய புத்தகங்கள் என்று அங்மக இருக்கின்றன.  

எங்களுக்கு நல்ை பசி. பரூக் என்ன மவண்டும் என்று மகட்ைார். அண்ணா 

ஒருவித ஐயத்துைன், ஏமதனும் பதன்னிந்திய உணவு கிலைக்குமா என்று 

மகட்ைார். ஒரு 30 நிமிைங்களில், சுைச்சுை உப்புமா மற்றும் மதனீர் தயார். 

மிகவும் ருசியாகவும், அளவு சாியாகவும் இருந்தது. உண்ைபின், சற்று 

இலளப்பாறிவிட்டு, தால் ஏாியில் ஷிகாரா சவாாி பசய்யைாம் என்று 

திட்ைமிட்மைாம். உஹூம்.... எப்மபாது ஒரு விருந்தாளி பைகு வீ ட்டிற்குள் 

வருகிறாமரா, அப்மபாதிருந்மத வியாபாாிகள் அங்மக பமாய்க்க ஆரம்பித்து 

விடுகின்றனர். முதலில் ஒருவர் வந்தார்.  பார்ப்பதற்கு மாியாலதக்குாிய ஒரு 

முஸ்லிம் இமாம் மாதிாி இருந்தார்.  வரும்மபாமத  'நான் உங்கள் அங்கிள் 

மாதிாி' என்று ஒரு அன்பு அஸ்திரத்லதத் பதாடுத்து, மபரம் மபசுவலதக் 

கவிழ்க்கும் திட்ைத்துைன் தனது மூட்லைலய அவிழ்த்தார். தலரயில் எங்கு 

பார்த்தாலும், கண்லணக் கவரும் விதங்களில், வலளகள், மணிகள், மாலைகள், 

மதாடுகள், எதிர்பார்த்தபடி, முதலில் அக்காவும், மன்னியும் ஆராய்ந்தனர். சிறிது 

மநரத்தில் எல்மைாரும் மசர்ந்து பகாண்மைாம். மபரம் பதாைங்கியது! நான் 

உமா, மற்றும் குழந்லதகளுக்காகச் சிைவற்லற எடுத்துக் பகாண்மைன்.  

சுந்தலரப் பார்த்மதன். அவமரா மிகவும் வீராப்பாக, 'உஹூம்... பயணம் 

பசய்யும்மபாது, நான் கலைக்குப் மபாவமதா பாிசுப்பபாருட்கலள வாங்குவமதா 

கிலையாது. யாரும் எலதயும் என்னிைம் எதிர்பார்ப்பதும் இல்லை !' என்றார். 

எனக்கு ஆச்சாியம் கைந்த சுய பச்சாதாபம்! எப்படி இது.... நான் மட்டும் 

எப்பபாழுது பயணம் பசய்தாலும், ஏதாவது வாங்கிக் பகாண்டு மபானாலும், 

திருப்தி எனும் பபருமலை ஏற,  மமன்மமலும் புதிய சாதலன லமல்கற்கலளப்  

பபருகிமறமன? அது ஏன்? எப்படி சுந்தர் மட்டும் பவற்றித் திருமகனாக 

விடுதலை கண்ை வீரனாக இருக்க முடிகிறது! எனக்குள் குலைச்சல்... ஆறுதல் 

தருவது மபாைமவா என்னமவா, அண்ணாவும் மன்னிக்கும், தனது 

குழந்லதகளுக்கும் சிை மாலைகளும், மதாடுகளும் வாங்கினார். அக்காவும் 

சுந்தாிைம் ' நீங்களும் வாங்குங்கள். காஷ்மீர் வந்துள்ளீர்கள்., மலனவிக்கும், 

குழந்லதகளுக்கும் வாங்கிச் பசல்லுங்கள். அவர்களுக்கும் பிடிக்கும்' என்று 

கூறினார்.அவ்வளவுதான்! பனிமலை சுடுபகலில் கலரவது மபாை, சுந்தர் உருக, 

அங்மக பபாிய வியாபாரம் . அண்ணா சுந்தாிைம் 'பவல்கம் டு த கிளப்’ என்றார். 

நான் உள்ளுக்குள் வில்ைனாகச் சிாித்துக் பகாண்மைன்.  
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அமதாடு முடியுமா என்றால் இல்லை! அடுத்ததாக ஒருவர் சுத்தத்திலும் 

சுத்தமான குங்குமப் பூவுைன்! அடுத்தவர் காஷ்மீர் பட்டுத்துணிகளுைன். 

அடுத்தவர் சுடிதார் துணிகளுைன். மபாதும், மபாதும் என அலனவலரயும் 

நிறுத்திவிட்டு, நாங்கள் முகம் கழுவிக்பகாண்டு, ஷிகாரவில் ஏறி, தால் ஏாியில் 

மாலைப் பயணம் மமற்பகாண்மைாம். 

தால் ஏாி கிட்ைத்தட்ை 20 சதுர கி,மீ பரப்பில் கக்ாிபால், மைாகுதால், மபாைால் 

மற்றும் நாகின் என நான்கு வலகயாகப் பிாிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீதர மலை 

அடிவாரத்தில் விாிகின்ற நாகின் ஏாி அவற்றுள் மிகவும் சிறப்பானதாக 

இருக்கிறது. பபாதுவாக, தால் 

ஏாியின் நீர் மிகவும் பதளிவாக 

இல்லை என்றாலும், பசுலமயும் 

நீைமும் மதாய்ந்த வண்ணத்தில், 

தண்ணீர் ஒருவித அழலகத் 

தருகின்றது. மிகவும் சீரான கலரகள் 

என்மறா, அழகு படுத்தப்பட்ை 

கலரமயாரப் பாலதகள் என்மறா 

எதுவும் இல்லை என்றாலும், 

இயற்லகயால் வருைப்பட்ை அழகு பூமியாய்த் பதாிகிறது. ஷிகாரவில் 

மபாகும்மபாது, பை பைகுகளும் ஏாியில் அங்கும் இங்கும் பசல்வலதக் காண 

முடிகிறது. அதில் சுற்றுைாப் பயணிகள், வியாபாாிகள், வீடு திரும்பும் சாதாரண 

மக்கள் என்று பைரும் இருக்கிறார்கள்.  

அப்மபாது அந்தி சாயும் மவலள. பபான் மவய்ந்த சூாியனாாின் தங்கக் கதிர்கள், 

நீர்ப்பரப்பின் மமமை மஞ்சள் அலறத்தும் , இலறத்தும் விலளயாடிக் 

பகாண்டிருக்கின்றன. அதன் பிரதிபலிப்பால், பைகுவீடுகள் மமலும் பபான் 

துகள் அணிந்தாற் மபால் பபாலிவுைன் திகழ்கின்றன.  சிலு சிலு எனத் பதன்றல் 

மமல் மமாதி, முகத்தில் நழுவி, நமது கவலைப் பூச்லசத் துலைத்து விட்டு, 

ஓடுகிறது. ஷிகாரா பமதுவாகப் 

மபாகின்றது. நான் நீர்ப் பரப்பிலனப் 

பார்த்மதன். அதன் ஓட்ைத்தினால், 

நீர்ப்பரப்பின் மமல் ஆைம்பரமான 

சைனமில்லை. பமதுவாக, சிறு குழந்லத 

லக தட்டுவதுமபால், 'கிளப், கிளப்' எனும் 

பமல்லிய ஓலச மட்டுமம மகட்கிறது. 

அல்லி மற்றும் தாமலரக் பகாடிகளின் 

கரும்பச்லச இலைகள்,  அலைகளால், 
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தலை அலசக்கின்றன. அப்மபாது, பசயற்லகயாய் அங்கங்மக பசய்து 

லவத்திருக்கும் நீர் ஊற்றுக்களும் திறந்து விைப்பட்ைன. தலரயிலிருந்து 

வானத்லத மநாக்கிப் பீச்சியடிக்கும் நீர்க் கற்லறகள், காற்றினால் சீண்ைப்பட்டு, 

நைனமாடுவது மபாை, அலசந்து ஆடிவிட்டுத் பதாபிபரனக் கீமழ விழுகின்றன.  

அக்கா, அப்மபாது மசாளக்கதிலர விற்றுத் திாியும் பைகு ஒன்றிலனக் கண்ைார். 

உைமன அலழத்மதாம். பபாிதாயும், அமத மநரம், இளதாயும் உள்ள 

மசாளக்கதிர்கலளத்  மதர்ந்து எடுத்து, சுட்டு, மமமை எழுமிச்ச்லச சாரும், 

சிறிதளவு காரமும் உப்பும் மசர்த்தும் பபற்றுக் பகாண்மைாம். அடுத்த இருபது 

நிமிைங்களுக்கு அங்மக அப்படி ஒரு அலமதி. ரசித்துப் பார்க்கமவா சுற்றிலும் 

ரம்மியமான மலைகளும்,  ஸ்ரீநகர் அழகும். ருசித்துப்பார்க்கமவா, லககளில் 

நிலறத்த மசாளக்கதிர் எனும் சுலவச் சுரங்கம். மகட்க மவண்டுமா,  எல்மைாரும் 

படு பிசி. 

மசாளம் முடித்த மவலள,  சூாியனும் மசார்ந்து மலறந்த மாலை! இரவின் 

பமல்லிய மபார்லவ மமமை வீசப்பட்ை மநரம். அலைகளின் கருலமயில் 

பதாலை தூரக் கலைகளின் நியான் விளக்குகள் வானவில் மகாைங்கலள 

நீாின்மமல் வலரந்து பகாண்டிருந்தன. இருள் சூழ்ந்தவுைன், திடீபரன்று, 

மின்னும் விளக்குகளுைன் கூடிய உைகம் எங்கலள விட்டு, பவகு தூரம் மபாய் 

விட்ைது மபாைவும், எங்கலள லமயமாக லவத்து, எங்கலளமய அது சுற்றி 

வருவது மபாைவும் மதான்றுகிறது.  

பைமகாட்டியின் குரல் எங்கலள மீட்ைது!  தால் ஏாியின் கலைத் பதருவிற்குக் 

கூட்டிப் மபாவதாயும், அங்மக நல்ை பபாருட்கலள வாங்கைாம் என்றும் 

கூறினர். தால் ஏாியின் கலைத் பதரு என்பது, வாிலசயாகப் பைகுவீடுகளில் 

பசய்யப்படும் வியாபாரம் தான்! அங்மக காஷ்மீருக்மக உாித்தான எல்ைாம் 

இருந்தன - பாதம், வால்நட், உைர்ந்த கனிப்பபாருட்கள், குங்குமப்பூ, கனிகள், 

துணிகள், மைர்கள், மலைகள், ஆலைகள்..... ஓாிைத்தில் நிறுத்தி ஒரு பைகு 

வீட்டினுள் (பைகுக்கலையினுள் !) நுலழந்மதாம். குங்குமப்பூ மற்றும்வால்நட் 

வாங்கிமனாம். மன்னி காஷ்மீர் பட்டுப்புைலவ ஒன்று வாங்கிக் பகாண்ைார். 

பைமகாட்டி மமன்மமலும் எங்கலள ஊக்குவித்தாலும், மனதுக்கும், 

மனிப்பர்ஸுக்கும் பபாிய தாழ் மபாட்டுவிட்டு, மநராக,வீட்டிற்கு - அதாவது 

க்ாீன்வ்யூ பைகு வீட்டிற்குப் மபாகப் பணித்மதாம். இரவு 10 மணி அளவில், 

சுலவயான, சூைான மகாதுலம பராட்டி, புைாவ் இவற்றுைன் உணலவ 

முடித்துக்பகாண்டு, உறக்கத்தில் ஆழ்ந்மதாம். 
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2 ஜுலை  

அதிகாலை 5 மணிக்கு நான் கண் விழித்த மபாது, சுந்தரும், அண்ணாவும் 

படுக்லகயில் அமர்ந்து 

இருந்தார்கள். தினமும் சீக்கிரம் 

எழுந்து, தியானம் பசய்வது 

இருவாின் பழக்கமும் கூை. நான் 

அலறலய விட்டு பவளிமய 

வந்மதன். காலை பவளிமய வரக் 

காத்துக் பகாண்டிருக்கிறது. 

அப்மபாது தால் ஏாியில், சிறிது 

தூரத்தில், ஒரு சிறிய பைகில் 

பமலிதான ஓர் ஆள் இருக்கிறார். 

என்லனப் பார்த்ததும் அவசர அவசரமாகப் பைலக ஒட்டி அருகில் வந்து, 

பமன்லமயான ஆங்கிைத்தில் 'காலை வணக்கம். எப்படி இருக்கிறீகள்' என்றார். 

நானும் காலை வணக்கம் பசால்லிவிட்டு,  அசுவாரசியமாய் இருப்பது மபால் 

காட்டிக் பகாண்மைன். அவமரா, தனது மூட்லைலயத் திறந்து, குங்குமப்பூ 

பபட்டிகலளக் காட்ை ஆரம்பித்தார். அநாகாீகமாய் இருக்குமமா என 

மனதுக்குள் நிலனத்துக் பகாண்மை, நான் பதில் எதும் கூறாமல் அலறக்குள் 

திரும்பிமனன். 8 மணி அளவில் எல்மைாரும் குளித்து பவளியில் வந்தமபாது, 

அப்பைமகாட்டி இன்னமும் அங்மகமய நின்று பகாண்டிருப்பது பதாிந்தது. 

மனம் மைசாய் உறுத்த, அவலர உள்மள வரும்படி அலழத்மதன். 

அவ்வளவுதான். வந்தார், கண்ைார், பவன்றார் என்றபடி, எல்மைாருக்கும் 

குங்குமப்பூ விற்றுவிட்ைார். அவர் நா வண்லம அப்படி! உண்லமயிமைமய 

குங்குமப் பூவும், தூயதாயும், மலிவாயும் இருப்பதாகமவ பட்ைது.  

காலை உணவு முடித்து, பரூக் கானிைம் பிறகு  விலை பபற்றுக்பகாண்டு, 

ஷிகாராவில் ஏறிமனாம். ஒரு ஐந்து நிமிைப் பயணத்தில் எதிர்க்கலரக்கு வந்தால் 

அங்மக நியாஸ் காருைன் நிற்கிறார். எல்ைப் பபாருட்கலளயும் காாின் மமல் 

ஏற்றிமனாம். இன்லறய திட்ைம் பஹல்காம் எனும் ஊருக்குச் பசன்று 

திரும்புவது. இன்று இரவு ஸ்ரீநகாில் உள்ள மஹாட்ைல் கிராண்ட் ஹபீப் 

எனுமிைத்தில் தங்க ஏற்பாைாகி உள்ளது. சாமான்கலள எல்ைாம் மஹாட்ைலில் 

லவத்துவிட்டுச் பசல்ைைாமம எனும் எண்ணத்தில் மநமர மஹாட்ைலுக்குச் 

பசன்மறாம். ஆனால், மஹாட்ைல் மாமனஜர் மசிகிற ஆளாக இல்லை. மதியம் 

12 மணிக்கும் முன்னதாக அலற கிலையாது என்றும், சாமான்கலளக் கூை 

அதற்கு முன் லவத்துச் பசல்ை அனுமதி இல்லை என்றும் கூறிவிட்ைார். 

நாங்களும் மதலவயற்ற மகாபத்தினால், அவரது உதவாத் தன்லமலய 

பபாிதுபடுத்திக் காட்டி, அனாவசியமாக மனச்மசார்லவ அலைந்மதாம். 

தினசாிக் கைனாக, டில்லிக்கும்  மபான் பசய்து இவ்விஷயத்லதக் கூறிவிட்டு, 
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மீண்டும் சாமான்கலளக் காாின் மமமை ஏற்றிக்பகாடு பஹல்காம் மநாக்கிப் 

பயணம் பதாைங்கிமனாம்.  

மபாகும் வழியில், ஸ்ரீ நகாில் உள்ள ஸ்ரீ சங்கராச்சார்யா குன்றுக்குச் பசல்ை 

முடியுமா என்று நியாலஸக் மகட்மைாம். நியாஸ் இன்னும் எங்களது அன்புப் 

பிடிக்குள் வரவில்லை. தனது அதிகாாி பசான்னது பஹல்காம் மபாவது மட்டும் 

தான் என்றும், மவறு எங்கும் மபாக முடியாது என்றும் பிடிவாதமாகச் 

பசான்னார்.  

மநற்று இரவு தால் ஏாியில் பசல்லும்மபாது, தாகத்-இ-சுலைமான் எனும் 

குன்றின் மமல் பிரகாசித்துக் பகாண்டிருந்த ஸ்ரீ சங்கராச்சாாியா மகாவிலைப் 

பார்த்மதாம். எப்படியும் இன்று அலதப் பார்த்துவிைைாம் என நிலனத்துக் 

பகாண்டிருந்தபடியால், நியாஸின் நியாயமற்ற பதில் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சிலயத் 

தருவதாக இல்லை. பஹல்காமிற்கு வண்டிலய ஓட்ைப் பணித்து விட்டு 

அமர்ந்மதாம். டில்லி பயணமுகவர் மீதான அபிப்பிராயம் குலறயவும், டிலரவர் 

நியாஸ் மீதான மகாபம் வளரவும், அதுவும் ஒரு காரணமாயிற்று. இப்மபாது, 

பகல்காம் பயணத்லத அனுபவிக்கைாம் எனச் சாலைகளில்  பார்லவயிலன 

ஓைவிட்மைாம். 

பஹல்காம் சாலை மதசியசாலை NH-1. எனினும், குறுகைானது. இருபுறமும், 

அழகிய கிராமங்களும், வயல்களும், வால்நட் மரங்களும் ஓடி மலறகின்றன. 

வழியில், பம்மபார் எனும் ஒரு ஊாின் அருகில் நியாஸ் காாிலன நிறுத்தினார். 

அந்த ஊாில்தான் உைகின் மிகவும் உயர்வான  குங்குமப்பூ வயல்கள் 

இருக்கின்றன. நாங்கள் ஊருக்குள் பசல்ைவில்லை. அங்கிருந்த சாலைமயாரக் 

கலையில் ‘காஷ்மீர் கவாைா’ எனும் பவதுபவதுப்பான, மதனீர் அருந்திமனாம். 

அது பசுந்மதநீர், குங்குமப்பூ, பாதாம், பிஸ்தா, எனப் பைவித வாசலனப் 

பபாருட்களால் கைக்கப்பட்டு, ருசியாகவும், பதம்பு தருவதாகவும் இருக்கிறது. 

அங்கிருந்த கலைகளில், உைர்ந்த திராட்லச மற்றும் நீை பபாி  (blue berry) 

கனிகலள வாங்கிக் பகாண்டு மீண்டும் புறப்பட்மைாம்.  

மபாகும் வழியில் ‘அவந்திபுரம் அழிவு’ அலையாளத்தைம் இருக்கிறது. 

அவந்திபுரம் எனும் இவ்வூாில் சுமார் 9-ம் நூற்றண்டில் கட்ைப்பட்ை சிவா, 

விஷ்ணு ஆையங்களின் சிலதந்த அலையாளங்கள் இன்னும் கருங்கல் 

தூண்களாக, விதானங்களாக நிற்கின்றன அரசன் அவந்திவர்மன் என்பவனால் 

இலவ கட்ைப்பட்ைனவாம். இவ்வூலரத்  தாண்டிச் பசன்றால், ஓாிைத்தில் 

சுயமான பவன்னீர் மற்றும் தண்ணீர் ஊற்றுக்கள் உள்ளனவாம். ஆனால் 

நியாஸ் அவ்விைத்திக்குப் மபாக வழி பதாியாது என்று கூறிவிட்ைதால், 

பயணத்லதப் பஹல்காம் மநாக்கித் பதாைர்ந்மதாம். 
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ஒருவழியாக மதிய மநரத்தில் பஹல்காம் அலைந்மதாம். பஹல்காம் ‘லிைர்’, 

‘மஷச்னக்’ எனும் இரு நதிகளின் இலையில், சுற்றிலும் மலைகள் சூழ்ந்த ஒரு 

சமபவளிப் பிரமதசம். இங்மக மலை ஏறும் பயணிகளுக்கான அலமப்புக்கள் 

அதிகம் உள்ளன. சுத்தமாக இல்ைாவிடினும், இவ்வூர், பகாலைக்கானலைப் 

மபாை அழகாக இருக்கிறது. பவயில் அதிகம் இல்லை; ஆனாலும், 

மலைபவளியில் எதிர்பார்க்கப்படும் குளிருக்கான அறிகுறிகள் ஏதும் 

பதன்பைவில்லை.  அருகில் ஒரு பஞ்சாபி தாபா எனும் உணவுச்சாலை 

பதன்பட்ைது. அங்மக பதன்னிந்திய மற்றும் வைஇந்திய உணவுவலககள் 

கிலைகின்றன அங்மக சாப்பிட்மைாம்.  

பிறகு மபானி (Pony) எனும் மட்ைக்குதிலரகளின் மமல் அமர்ந்து சுற்றிப் 

பார்க்கைாம் எனத் திட்ைமிட்மைாம். நான் 

இதலனச் பசய்ய மவண்டும் என்பதில் 

உறுதியாய் இருந்மதன். அடுத்த நாள் 

அமர்நாத் யாத்திலர பசல்லும்மபாது, 

ஒருமவலள அண்ணா, மன்னி, அக்கா 

மூவரும் இது மபான்ற 

மட்ைக்குதிலரகளின் மமல் பசல்லும் 

கட்ைாயம் மநரைாம். அதற்கு ஒரு 

முன்மனாடியாக இருக்கவும், ஓரளவு 

அனுபவம் பபறவும், பஹல்காமில் குதிலர 

சவாாி பசய்வது சாி எனப்பட்ைது. ஆனால் அக்காவும், மன்னியும் அஞ்சினர். 

முக்கியமாக நான் இது பற்றி அவர்களிைம் முன்கூட்டிமய பசால்ைாமல் வந்தது 

தவறு என்று தீர்ப்பானது.  அவர்கள் புைலவ கட்டியிருந்தார்கள். வசதியான 

சுடிதார் அணிந்து வந்திருப்மபாமம என்று ஆதங்கப்பட்ைார்கள். நான் 

விைவில்லை. குதிலரக்காரர்களும்தான். ஒருவழியாக எல்மைாரும் 

மட்ைக்குதிலரகளின் மமல் ஏறிக் பகாண்மைாம்.  

சாதுவாக அமத சமயம் சாதுர்யமாக இந்தக் குதிலரகள் கடினமான மலை வழிப் 

பாலதயில் நைக்கின்றன. கிட்ைத்தட்ை ஒன்றலர மணி மநரம் மலைமமல் 

பசைவிட்மைாம். பிறகு கீமழ வந்து, காாில் ஏறி, ஆப்பிள் மரங்கள் அைர்ந்த 

மற்பறாரு பாலத வழியாக ஸ்ரீநகர் மநாக்கிப் புறப்பட்மைாம். அக்காவிற்கு, 

காஷ்மீர் ஆப்பிள் சுலவக்க ஆலச. ஆனால் பசப்ைம்பர் மாதம்தான் அதற்கான 

பருவ ஆரம்பம். தற்மபாது பச்லசயாகவும், கசப்பாகவும் விளங்கும் ஆப்பிள் 

காய்கள் யாருக்கும் ருசிக்கவில்லை. 

8மணி அளவில் ஸ்ரீநகாில் உள்ள மஹாட்ைல் கிராண்ட் ஹபீப் பசன்று 

அலைந்மதாம். அங்கிருந்த பணியாளர்களும் அன்புைனும், அளவிற்கு 

அதிகமான  இனிலமயுைனும் உபசாித்தனர். ஒருமவமள காலையில் நைந்த 
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நிகழ்ச்சியிலன மயாசித்து, மாலையிமை பநகிழ்ச்சி உண்ைாகி விட்ைமதா? 

அலறக்குள் பசன்மறாம். அக்காவும், மன்னியும் ஓர் அலறயில். ஆண்கள் ஓர் 

அலறயில். பபாிய, விசாைமான அலறகள். எங்கள் அலறயின் சன்னலைத் 

திறந்மதாம். வாவ்! மநர் எதிமர ஸ்ரீ சங்கராச்சார்யா மகாவில். கண்ணுக்பகதிாில் 

லகவல்யம் காட்டும் பரம குருவின் அருள் மலை!  அதன் மதாற்றம் எங்கலள 

அன்புைன் வரமவற்றது. நாலள பசல்ை மவண்டும் என்று உறுதி எடுத்துக் 

பகாண்மைாம். 

அருலமயான இரவு உணவுக்குப்பின், அண்ணா, சுந்தர், நான் மூவரும் 

பவளிமய வாக்கிங் பசல்ைைாம் என்று பசன்மறாம். அப்மபாது சுந்தர் மபானில் 

அபமாிக்காவில் இருக்கும் தனது மலனவி சுதாவுைன் மபசினார். அடிக்கடி, 

'ஆமாம்', ‘நிச்சயமாக’,  'அப்படிமய' என்று பசால்லிக் பகாண்டு வந்ததிலிருந்மத 

அது மலனவியுைனான மபான் என்பது எங்களுக்குப் புாிந்தது. மபசி 

முடித்தவுைன், சுந்தாிைம் ஏகப்பட்ை மாற்றம். இப்மபாது அவருக்கு நிலறய 

பபாருட்கள் வாங்க மவண்டிய அவசியம் இருக்கிறதாம். காஷ்மீர் சில்க் புைலவ, 

மபார்லவ இப்படிச் சிை. அந்த உறுதிலயயும் உத்மவகத்லதயும் எல்மைாருக்கும்  

நிச்சயப்படுத்துவதுமபாை, கிடு கிடுபவன அப்மபாது ஏறக்குலறய மூடிக் 

பகாண்டிருந்த கலைக்குள் நுலழந்தார். நாங்களும் பின் பசன்மறாம். ஒரு 

பபாருலள வாங்கியாகி விட்ைது. மீண்டும் காலை வருவதாக, கலைக்காராிைம் 

வாக்குறுதி மவறு. பவற்றி வீரர்களாகத் திரும்பிமனாம். 

அண்ணா ஒரு பபாருள் பபாதிந்த புன்னலகயுைன் மீண்டும், 'பவல்கம் டு தி 

க்ளப் ' என்றார். எனக்குள் இறுக்கம் மீண்டும் தளர்ந்தது., 
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3rd July 2013 

 

ஆழ்ந்த அலமதியான தூக்கம் கலைந்து எழுந்தவுைன், உைமன அமர்நாத் 

பசல்ைமவண்டும் என்கிற எழுச்சி எல்மைாருக்கும் இருந்தது. ஆனால் 

எங்களுக்கு நாலளதான் பஹலிகாப்ைாில் பசல்ை அனுமதி கிலைத்திருக்கிறது.  

அதனால் இன்று காலை ஸ்ரீசங்கராச்சாாியார் மகாவிலை தாிசித்து, பின் 

ஸ்ரீநகர் சுற்றிப் பார்த்துவிட்டு, மாலைக்குள் ‘மம்மார்’ எனும் மசானாமார்க் 

அருகில் உல்ள ஊருக்குச் பசல்ைமவண்டும்.  

 

முந்லதய நாள், தினசாி பூலஜயாகச் பசய்யும் டில்லி மபான் உலரயாைலில், 

டிலரவர் நியாஸ் ஒத்துலழக்காமல் இருப்பது பற்றியும், பார்க்க மவண்டிய 

இைங்களுக்கு அவர் எங்கலளக் கூட்டிச் 

பசல்ை மவண்டிய கட்ைாயம் பற்றியும் 

பசால்லி இருந்மதாம்.   டில்லி முகவரும் 

ஆவன பசய்வதாய் உறுதி 

பகாடுத்திருந்தார்.  அதனாமைா 

என்னமவா, சாியாக 8 மணிக்கு எல்ைாம் 

நியாஸ் காருைன் காத்திருந்தார்.  காலை 

உணலவ முடித்துக் பகாண்டு, எல்மைாரும் 

காாில் புறப்பட்மைாம்.  மதியம் 12 

மணிக்குள் திரும்பி,மஹாட்ைலில் பசக்-அவுட் பசய்து மதியப் பயணம் பதாைர 

மவண்டும். 

 

ஸ்ரீ சங்கராச்சார்யா மகாவில் தற்மபாது ‘தக்த் – இ – சுலைமான்’ என்று 

அலழக்கப்படும் ஒரு குன்றின் மமல், சுமார் 1000 அடி உயரத்தில், ஸ்ரீநகாின் 

மத்தியில் விளங்குகிறது.  இக்குன்று முந்லதய காைத்தில் ‘மகாபத்ாி மலை’ 

எனப்பட்ைது. வரைாற்றின்படி, இதலனக் கட்டியவர் அமசாகச் 

சக்கரவர்த்தியின் புதல்வரான ‘ஜாலுகா’ என்பவர். கட்ைப்பட்ைது 200 கி.மு.  

புத்த சமயத்தின் பிரதான ஞானபீைமாக இது விளங்கியது.  பிறகு 

இவ்விைத்திமைதான் இந்தியாவின் பைவலகயான தத்துவ ஞானிகளும் 

அறிவுசார் மன்றங்கலளயும் நைத்தி வந்தார்களாம்.   சான்மறார் பைரும், 

பகவான் ஸ்ரீ ஆதி சங்கரர்  இங்மக 9ம் நூற்றாண்டில் எழுந்தருளி,  தமது 

மவதாந்தக் பகாள்லகயிலன பைவலக விவாதங்களின் முடிவில் நிலைநிறுத்தி, 

அந்த பவற்றியின் அலையாளமாக, ‘சர்வ ஞான பீைம்’ எனும் மபரறிய பபரும் 

இைத்லத,  சான்மறாாில் சான்மறானாக ஏற்றார் என்று கூறியுள்ளனர்.   

 

அக்காைத்தில், காஷ்மீர்ப் பகுதி, இயற்லக வளலமயும், அறிவும் கைாச்சாரமும், 

தத்துவ விசாரமும்,  மன விளக்கம் அளிக்கும் பைவித மதப் பிரச்சாரமும் 

பகாண்டு விளங்கியது.  குறிப்பாக, புத்தமதம் பபருகியிருந்தது.  காஷ்மீர 

லசவம்  மகத்தான அறிவாய்ந்த தத்துவ விளக்கத்தால் பபாிய அளவில் வளர்ந்து 

வந்தது.  இங்மகதான் வசுகுப்தர் என்னும் பபாிய ஞானி, ‘சிவ சூத்திரம்’ எனும்  



17 

 

மபருண்லமலய சிவபிராமன தனக்குக் பகாடுத்ததாய்,  எல்மைாருக்கும் 

பகிர்ந்தளித்த பபருலம, இன்றும் மஹாமதவ மலை எனும் இைத்தில் 

பபாறிக்கப்பட்டுள்ளது.   ‘சக்தி வழிபாடு’ எனும் அாிய வழிபாட்டு முலற 

காஷ்மீாில் அப்மபாதுதான் விலதக்கப்பட்டு, பபாிய அளவிமை வளரத் 

பதாைங்கி இருந்தது.     

 

புத்தமதம் அதன் மூைத்லத மறந்து, ‘சூன்யவாதம்’ எனும் பபயரால்  

இந்தியாவின் பாரம்பாியமான மவத கைாசாரத்லத மலறத்து வந்ததால், 

தன்னுலைய சூறாவளிச் சுற்றுப்பயணத்தின் மூைம் இந்தியா முழுதும் 

நலைபயின்று, பக்தி, ஞானம் எனும் வழிமுலறகலளப் பரப்பி, இந்தியாவில் 

மவதங்களின் வாயிைாக, ஒற்றுலமலயயும், ஒரு மறுமைர்ச்சிலயயும் உண்டு 

பசய்தவர் பகவான் ஆதி சங்கரர்.   வரைாற்று ஆசிாியர்கள்  அத்லவத 

ஞானியான பகவான் சங்கரர்  காஷ்மீர் வந்தபிறமக, ‘சக்தி வழிபாடு’ 

என்பலதயும் ஏற்று, பிறகு  எல்ைா மக்களுக்கும் உதவ எளிய வலகயில் 

‘ஷண்மதம்’ எனப் பை கைவுள்கலளயும் பக்தியால் வணங்கிவளரும் 

பண்பிலனப் பலைத்தார் என்பர்.  அவர் ஸ்ரீநகாில் தங்கி இருக்கும்மபாது, ஒரு 

அழகிய இளம் யுவதியாக  சக்தி மதான்றி, பகவான் சங்கரருைன்  தத்துவ  வாதப் 

பிரதிவாதம் பசய்து அருள் பாலித்ததாயும், அதனாமைமய, ஆதி சங்கரர், 

மகாபதாி மலையில் அமர்ந்து,  உைபகல்ைாம் மபாற்றும், சம்ஸ்கிருத 

காவியமான, ‘பசௌந்தர்ய ைஹாி’ எனும் மாசக்தியின் அழகு பவள்ளத்லதப் 

பாடினார் என்றும் கூறுவர்.   

 

நாங்கள்  மலைக்மகாவிலை அைந்மதாம்.  இவ்விைம் இந்திய அரசின் கைாசாரப் 

பாதுகாப்பில் உள்ளது. அதனால்,வீடிமயா, காமரா, மபான் முதலியவற்லற 

எடுத்துச் பசல்ை அனுமதி இல்லை.  அடிவாரத்திலிருந்து மமமை பசல்ைக் 

கிட்ைத்தட்ை 350 படிகள்.  சுத்தமாக இருக்கின்றன.  மமமை, ஆதி சங்கரர்  தவம் 

பசய்த இைமாக சிறிய குலக இருக்கிறது.   சுமார் 40 படிகள் ஏறினால், மமமை 

மகாவில். அதனுள் பபாிய சிவலிங்கம்.  அவ்விைம் அலமதியும் ஆனந்தமும் 

தருவதாக இருக்கிறது. மனலதத் திறப்பதற்கும், அலமதிலய ரசிப்பதற்கும் 

நீங்கள் தயார் என்றால், ஆனந்தம் இங்மக பரடி!  நாங்கள் சுமார் 1 மணி மநரம் 

அங்மகமய இருந்மதாம். பிறகு கீமழ வந்மதாம்.  இப்மபாது நிலறயச் சுற்றுைாப் 

பயணிகள். அதனால் கூட்ைம் அதிகம்.  சாலையிலும்,  டிராபிக் அதிகமாகி 

விட்ைது. 

 

பிறகு அங்கிருந்து முகைாயர் மதாட்ைம் 

எனப்படும் சிை பூவனங்கலளக் காணப் 

புறப்பட்மைாம்.   முதலில் ‘ஷாலிமார் பாக்’.  

பிறகு ‘நிஷாத் பாக்’.    இத்மதாட்ைங்கள் 

அழகாகவும், பைவிதமான பூக்கள், நீருற்றுக்கள் 

எல்ைாம் பகாண்டு சுற்றுைாப் பயணிகள் 

வண்ைாய் பமாய்க்க விளங்க்குகின்றன.  

ஆனால், பவயில் அதிகம். சுமார் 30C. 
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அதனாமைமய முற்றிலும் பார்க்க முடியாமல் காருக்குத் திரும்பிமனாம்.  நியாஸ் 

‘காஷ்மீர் பலூைா’ சாப்பிை அலழத்தார்.  இனிப்பும், குளிர்ச்சியும், பைவிதமான 

வாசலனப் பபாருட்களும் கைந்த, ஒருவித திரவம்.  பவயிலுக்கு மிகவும் இதமாக 

இருந்தது.    அவசரமாய்த் திரும்பி மஹாட்ைலுக்கு வந்மதாம். 12:10 PM.  

உைனடியாய்க் காலி பசய்துவிட்டு, பபட்டிகலளக் காாின் மமல் ஏற்றிப் 

புறப்பட்மைாம்.  முதலில் பசன்றது, ஸ்ரீநகாில் புகழ்வாய்ந்த்த ‘டில்லி தாபா’ 

எனும் உணவுச்சாலை.  அருலமயான உணவிலன உண்டு முடித்து,  மசானா 

மார்க் அருகில் உள்ள மம்மாாிலன மநாக்கிப் பயணித்மதாம். 

 

மமமைாட்ைமாக ஸ்ரீநகர் வலரபைத்லதப் பார்த்தால்,  மசானா மார்க் மபாகும் 

பாலதயிமைமய ‘கீர் பவானி’ மகாவில் இருக்கிறது என்பது பதாிந்தது.  

நியாஸிைம் மகட்மைாம்.  500 ரூபாய் அதிகம் பகாடுக்க மவண்டும் என்றார்.  

ஒப்புக் பகாண்மைாம்.   சாியாக 3 மணிக்குக்  

மகாவிலை அலைந்மதாம்.  என்ன அருலமயான, 

எளிலமயான மகாவில்!   ‘துைா முைா’  எனும் 

கிராமத்தில்தான் இக்மகாவில் இருக்கிறது.  இது 

‘ராகினியா’ எனும் சக்தி துர்க்லகயின் மகாவில்.  

மூைசக்தி, ஒரு புனித நீர் ஊற்று வடிவத்தில் தான் 

இருக்கிறது.  அன்லனலய எல்மைாரும் அன்பாக, ‘கீர் 

பவானி’ என்று அலழக்கிறார்கள்.  ‘கீர்’ எனும் பால் 

பாயசம்தான் பிரசாதம்.  ஒருகாைத்தில், ராகினியா 

சக்திலய ராவணன் பக்தியுைன் ஸ்ரீைங்காவில் லவத்து 

வணங்கி வந்தான்.  பிறகு துர்புத்தியால் அநீதி 

பசய்யத் பதாைங்கியவுைன், அன்லன, அனுமானுைன் 

புறப்பட்டு காஷ்மீர் வனத்தில் யாரும் அறியா 

இைத்தில் தவமிருந்தாள்.   பிறகு ஒரு பக்திமானின் 

கனவில் மதான்றி, தாமிருக்கும் இைத்லதக் காட்டி, அங்மக ஊற்று வடிவாயும், 

பாம்பின் வடிவாயும் பவளிப்படுத்தினாள்.  அவ்விைமம இப்மபாது ‘கீர் பவானி’ 

மகாவில் என அலழக்கப்படுகிறது.  அலமதியான இைம், அழகான அலமப்பு,  

பபாிய பபாிய மரங்கள் சுற்றிலும் பைர்ந்து, நிழலை இலறக்கின்றன.  எங்கு 

பார்த்தாலும் ‘கீச் கீச்’ எனக் கத்திப் பறக்கும் பறலவகள்.  சுற்றி ஓடும் சிறிய நதி.  

சுமார் 1 மணி மநரம் இங்கு இருந்து விட்டு, நாங்கள் மீண்டும் புறப்பட்மைாம். 

 

மம்மார் மநாக்கிச் பசல்லும் சாலை அழகானது.  மலைமமல் வலளந்து வலளந்து 

மபாகிறது.  நியாஸ் இப்மபாது மிகவும் நட்பு பாராட்டுகிறார்.  சுற்றி இருக்கும் 

மலைகள், வால் நட் மரங்கள், ஜீைம், சிந்து நதி என்று எல்ைாவற்லறயும் 

காட்டிக் பகாண்மை வந்தார்.   6மணி அளவில், மம்மார் வந்து மசர்ந்மதாம். 

 

பயணம் புக் பசய்யும்மபாது, ‘ஸ்மனா ைாண்ட் ாிசார்ட்’ எனும் மஹாட்ைல், 

மசானா மார்க்கில் இருப்பதில் தங்குவதாகத்தான் ஏற்பாடு.  ஆனால், தற்மபாது 

வந்திருப்பமதா, அமத பபயருலைய மஹாட்ைல், மம்மார் எனும் ஊாில் 

இருப்பது. இந்த மஹாட்ைல் அவ்வளவு மமாசமில்லை என்றாலும், மசான்மார்க் 



19 

 

மஹாட்ைல் அதிக வசதியுலையாத இண்பைர்பநட்டில் பார்த்த ஞாபகம்.  

பாதகமில்லை!   முக்கியமாக, அடுத்த நாள் காலை பால்தால் பஹலிகாப்ைர் 

தளத்துக்கு விலரவாகப் மபாக மவண்டும் என்பதால், மசானா மார்க் வசதியாக 

இருக்கும்.  தற்மபாது மசானா மார்க் 

முன்பாக 30 கி.மீ. தள்ளி இருக்கும் 

மம்மாாில் இருப்பதால், காலைப் 

பயணத்லத அதிகாலைப் பயணமாக 

மாற்ற மவண்டும்!   ம்.... திருப்பங்களும், 

அவசர நிர்ப்பந்தங்களும் இல்லைஎனில் 

வாழ்க்லகயில் சுவாரசியம் ஏது! 

 

மஹாட்ைலில் பசக்-இன் பசய்மதாம்.  

அந்த மஹாட்ைலுக்குப் பின்மன 

பசுலமயான சமபவளி;  மகத்தான சிந்து நதியின் கிலள அந்த சமபவளிலயச் 

சமர் பவளியாக்கும் மநாக்கத்துைமனா என்னமவா, அதிகாரம் பசய்யும் 

ஓலசயுைன், வழுவழுபவன்று இருக்கும் கூழாங்கற்கலள உருட்டித் தள்ளிக் 

பகாண்டு, பாய்ந்து மபாய்க் பகாண்டிருக்கிறது.  எல்மைாரும் அதன் கலரயிலன 

மநாக்கி ஈர்க்கப்பட்மைாம்.   ஒடும் நீர்ப்பரப்பும், உயர்வான மலைகளும் 

எனக்குள் எப்மபாதும் ஒரு அைாதியான அலமதிலயத் தருகின்றன.   நாங்கள் 

எல்மைாரும் பமதுவாக, நீரால் சூழப்பட்ை பாலறகளின் மமல் அமர்ந்மதாம்.  

சிை நிமிைங்கள்,  ஓடும் நீர்த்திவலைகள் முகத்தில் பதறிக்க, கண்கலள மூடி,  

நதியின் சப்த ஜாைத்தில் மனலத நிறுத்த முயற்சித்துத் தனித்திருந்மதாம்.   

 

அலர மணி கழித்து, பமதுவாக மஹாட்ைலை மநாக்கி நைந்மதாம்.  நியாஸ் 

அருகில் வந்து, ‘சார், டில்லி டிராவல் ஏஜண்டிைம் பஹலிகாப்ைர் டிக்கட் எங்மக 

எனக் மகளுங்கள்’ என்றார்.   ‘அது மம்மார் மஹாட்ைல் மமமனஜாிைம் 

இருக்கும். அப்படித்தான் எங்களிைம் பசால்லி இருக்கிறார்’ என்று பசான்மனன்.   

அது தவறு என்றானது!  மஹாட்ைல் மாமனஜாிைம் எந்த டிக்கட்டும் இல்லை.   

தவிப்பு மீண்டும் எங்கலளத் தழுவிக் பகாண்ைது!  டில்லி முகவாிைம் மீண்டும் 

மபானில் உலரயாைல்.  அவர் பசான்னார்,  ‘இரவு 8:30க்குள் டிக்கட் 

மஹாட்ைலுக்கு வந்து விடும்.’  இரவு 8:30 வந்து மபாய் விட்ைது.  9 மணி! 

மீண்டும் மபான்.  ‘கவலைப் பை மவண்ைாம்,  என்னுலைய ஆள் நாலளக் 

காலை பால்தால் பஹலிகாப்ைர் தளத்தில், உங்களிைம் டிக்கட் பகாடுப்பார்!’ 

என்றார்.   நியாஸ் அவசரமாக மறுத்தார்.  டிக்கட் லகயில் மவண்டும்.  மபாகும் 

வழியில் இந்திய ராணவம் மற்றும் மபாலீஸ் பசக்மபாஸ்ட் இருக்கின்றன. 

அங்பகல்ைாம்  டிக்கட் காட்ை மவண்டி இருக்கும்.  அதனால், டிக்கட் லகயில் 

இல்ைாமல், நாலள பால்தால் பசல்ை முடியாது.   

 

தவிப்பு!    மம்மார் மஹாட்ைல் மமமனஜர், மற்றும் அவ்வூர் மக்கள் சிைரும் 

எங்களது தவிப்பில் பங்மகற்றனர்.  ஆனாலும் எவரும் எவ்வித விலையும் 

தரவில்லை!  அக்கா  எல்ைாக் கைவுள்களுக்கும் மனு அனுப்பிக் 

பகாண்டிருந்தார்.  நான், லகைாய யாத்திலர பசல்லும் மபாது, கலைசி நிமிைம் 
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வலர இழுத்தடித்த சீனா விசா பற்றியும், அப்மபாது பட்ை தவிப்பிலனயும் 

சுட்டிக் காட்டிமனன்.  அண்ணா விலளயாட்ைாக ‘ அப்மபா, இனிமமல் உங்க 

கூை வரக்கூைாது!’ என்றார்.  எல்மைாரும் சிாித்மதாம் என்றாலும், மஜாக் 

என்பது அந்த மநரத்தில் இனிக்காத ஒரு விஷயம்.    

 

9:30 மணி.   ஸ்ரீநகாிலிருந்து துலணமுகவர்  மபான் பசய்தார்.  ‘சார்,   டிக்கட் 

எங்களிைம் இருக்கிறது.  நான் டிலரவாிைம் பகாடுத்து நாலள காலை 3 

மணிக்கு இங்கிருந்து புறப்பட்டு,  5 மணிக்குள் உங்கலள வந்தலையச் 

பசால்கிமறன்’ எனக் கூறி மபாலன லவத்து விட்ைார்.   நான் அவருக்கு நன்றி 

பதாிவித்து,  நாலள அதிகாலை வலர தூக்கமில்ைாமல்,  ஒருவித 

பைன்ஷனுைன் நாங்கள் இருக்க மவண்டியிருப்பது நன்றாக இல்லை என ஒரு 

மபானில் ஒரு பசய்தியாக அனுப்பிமனன்.   ஒரு ஐந்து நிமிைத்தில் அவமர 

மபான் பசய்தார்.  டிலரவர் உைமன புறப்பட்டு, இரவு 11:30க்குள் டிக்கட் 

பகாடுப்பார் எனக் கூறினார்.   

 

அது மபாதும்!   நியாஸ் மகிழ்ச்சியில் நைனமாடினார்.  எல்மைாரும் 

அலறகளுக்குத் திரும்பிமனாம்.  நாலள யாத்திலரக்குத் மதலவயானலத மட்டும் 

லவத்துக் பகாண்டு, பாக்கி எல்ைாவற்லறயும் பபட்டிகளில் லவத்துப் 

பூட்டிமனாம்.  சாியாக 11:40க்கு வாசல் மணி அலழத்தது.  திறந்தால், அங்மக 

மஹாட்ைல் மாமனஜரும், ஒரு இலளஞரும்! உள்மள அலழத்மதன்.  அவர்கள் 

லகயில் இருந்த மபப்பர் கற்லறகலள வாங்க்கிப் பார்த்மதன்.  எல்ைாம் 

பஹலிகாப்ைர் பயணச் சீட்டின் காப்பிகள். மிக்க நன்றி எனக்கூறி, சிை 

ரூபாய்கலள அவ்விலளஞன் லகயில் திணித்மதன்.  அவர்கள் பவளிமய 

மபானார்கள்.  அவ்விலளஞன் சற்மற நின்று, ‘சார், ைாக்ஸி வாைலக நீங்கள் 

தருவதா அல்ைது முகவர் தருவதா’ என்றார்.  ‘முகவர் தருவதுதான்.  நான் 

பகாடுத்தது, அன்பளிப்பு மட்டுமம’ என்மறன்.   எல்மைாருக்கும் மகிழ்ச்சி.  

அண்ணாவும், சுந்தரும் எல்ைாவற்லறயும் பார்த்துக் பகாண்டிருந்தார்கள். 

பமதுவாகக் மகட்ைார்கள், ‘நல்ைது, நாம் தூங்கைாம் இப்மபா!  லப த மவ,  நீ 

எதற்காக  500ரூபாய் பகாடுத்மத’.   500 ரூபாய் பகாடுத்மதன் என்பலத நான் 

உணர்ந்திருக்கவில்லை. அந்த மநரத்தில்,  நல்ை பசய்திலயக் 

பகாண்டுவந்தவனுக்கு,  500 ரூபாய் அன்பளிப்பு சாிதான்! 

 

அடுத்த 3 மணி மநரம், உறங்க முடியுமா எனச் மசாதிக்க,  நாங்கள் படுக்லகயில் 

வீழ்ந்மதாம். 
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4 ஜூலை 

 

காலை 5 மணிக்கு மம்மாலர விட்டுப் புறப்பட்மைாம்.  மஹாட்ைல் மாமனஜர் 

மிக நல்ைவர்.  எங்களுலைய பபட்டிகள் எல்ைாம் அவருலைய பாதுகாப்பில் 

இருக்கும்.  நாங்கள் மாலை திரும்பி வரும்பபாழுது அவற்லற எடுத்துக் 

பகாள்ளைாம்.  காலை உணலவ எங்களுக்குச் சிறிய பபட்டிகளில் லவத்துத் 

தந்துவிட்ைார்.  பயணம் ஆரம்பம்.  சூாியன் இன்னும் வரவில்லை.  காைக் 

காற்று மிதமாயும், பதளிவாயும் இருந்த்து.  சாலைகள் வலளந்து மமமை மமமை 

எழும்பிக் பகாண்டிருக்கின்றன.  ஆங்காங்மக, இந்திய ராணுவ அதிகாாிகள் 

விலரப்பாக நின்று பகாண்டும், விறு விறுப்பாகச் பசன்று பகாண்டும் 

இருக்கிறார்கள்.  CRPF  எனும் மத்திய ாிசர்வ் மபாலீஸ் அலமப்புக்கள் வழியில் 

அங்கங்மக இருக்கின்றன.  நியாஸ் கார் மரடிமயாவில் பலழய காை ஹிந்தி 

சினிமாப் பாைல்கலளப் மபாட்டிருக்கிறார்.   அனுபவித்துக்பகாண்மை பயணம் 

பதாைர்ந்தது. 

 

பஹலிகாப்ைர் டிக்கட்கலளப் பார்த்மதன். என்னுலைய டிக்கட், 6:15AM 

என்றும், மற்ற அலனவரது 

டிக்கட்களும் 11:15 AM என்றும் 

பயண மநரத்லதக் காட்டியிருந்தது.  

ஏன் அப்படி!  நாங்கள் ஒமர நாளில் 

யாத்திலரலய முடித்துத் திரும்ப 

நிலனத்திருக்கிமறாம்.  

பஞ்ச்தரணியிலிருந்து, பால்தால் 

திரும்பிவரும் பஹலிகாப்ைர் 

பயணத்திற்கு, டிக்கட் மநரம் 

முக்கியமல்ை, முதலில் வருபவர், 

முதலில் பசல்ைமுடியும் என்பது விதி.  

ஆனால்,  பால்தாலிலிருந்து, பஞ்ச்தரணி பசல்லும் மபாது டிக்கட் மநரம் தான் 

முக்கியம்.  எனினும், இண்பைர்பநட்டில்,  பால்தால் புறப்பாட்டுக்கும் முதலில் 

வருபவர், முதலில் பசல்ைைாம் என யாமரா எழுதியிருந்ததால், எங்களுலைய 

திட்ைம், விலரவாக பால்தால் பஹலிபாட் பசன்று, கூடிய மட்டும் முன்னதாக 

பஞ்ச்தரணி பசன்று அலைவது ஆகும்.   9 மணிக்கு முன்னதாக, 

பஞ்ச்தரணியிலிருந்து, அமர்நாத் நலை யாத்திலர  பதாைங்கினால்தான், அன்று 

மாலை பஹலிகாப்ைர் பயணம் முடிவதற்குள் திரும்ப முடியும். 

 

பால்தால் மபாய்ச் மசரும்மபாது மணி 7:15. கார் பார்க் தாண்டிச் பசன்றால், 

பபாிய மகட்.  மபாலீஸ் காவலுைன் இருக்கிறது. அதனுள் பசன்றால், மற்பறாரு 

மகட்.  அதுதான் பஹலிகாப்ைர் தளம்.  ஏற்பகனமவ அங்மக பபாிய பபாிய 

வாிலசயில் மக்கள்.  கூட்ைத்லதக் கட்டுப்படுத்த, டிக்கட் மநரப்படிமய உள்மள 

விட்டுக் பகாண்டிருந்தார்கள்.  நான் என்னுலைய 6:15 மநரத்லதயும், 

மற்றவர்களின் 11:15 மநரத்லதயும் காட்டி விவாதித்மதன்.  அந்த அதிகாாி, 
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எங்கலள உள்மள விட்ைார். மவறு எந்த வழிமுலறயும் பசால்ை யாரும் இல்லை.   

மநமர பஹலிகாப்ைர் ஏறும் இைத்திற்கு ஓடிமனாம். அங்கிருந்த அதிகாாி 

ஒருவர், ‘முதலில் மபார்டிங் கார்ட் மவண்டும்.  எல்மைாரும் இங்மக இருங்கள்,  

நீங்கள் இருவர் மட்டும்,  அமதா, அங்மக இருக்கும் பசக்-இன் கவுண்ைாில் 

மபாய்க் மகளுங்கள்’  என்று என்லனயும் சுந்தலரயும் அனுப்பினார்.  ஓடிமனாம். 

 

பசக்-இன் கவுண்ைர் என்பது ஒரு கம்பி வலையால் அலைக்கப்பட்ை ஜன்னல்.  

அதற்குப் பின்மன,  பதளிவாக பவளியிலிருந்து பதாியாத ஒரு முகம்.   சுந்தர் 

கம்பிவலைக்குள் லகயிலன நுலழத்து எல்ைாப் மபப்பர்கலளயும் பகாடுத்தார்.  

அங்மக, உைல் நை உறுதிச் சீட்டு, மற்றும் பஹலிகாப்ைர் டிக்கட் இரண்லையும் 

பகாடுக்க மவண்டும்.  மபாட்மைா அலையாளம் மகட்ைால் மட்டும் காட்ை 

மவண்டும்.  பசக்-இன் அதிகாாி எல்ைாவற்லறயும் சாி பார்த்துவிட்டு,  பிறகு 

ஒவ்பவாரு பயணியாய் அங்கிருக்கும் எலை பார்க்கும் இயந்திரத்தில் ஏறச் 

பசால்லுவார்.  நாம் முன்னமமமய இந்த விவரங்கலளக் பகாடுத்து இருந்தாலும், 

மீண்டும் மநரடியாக எலை பார்த்து எல்ைாவற்லறயும், கார்பன் காப்பி லவத்த 

புத்தகத்தில் எழுதுவார்.  ஒவ்பவாரு பஹலிகாப்ைரும் குறிப்பிட்ை எலை தான் 

தூக்கிச் பசல்லும் என்பதால், அதற்கு ஏற்ப, பயணிகலளப் பிாித்து 

பஹலிகாப்ைர் மபார்டிங் கார்டு பகாடுப்பார்.    அதனால், ஒரு குழுவாகச் 

பசன்றாலும், எல்மைாரும் ஒமர பஹலிகாப்ைாில் மபாவார்கள் என்று பசால்ை 

முடியாது. 

 

நாங்கள் மபானமபாது கூட்ைம் இல்லை.  அதனால் பசக்-இன் அதிகாாி, 

எல்ைாவற்லறயும் சாிபார்த்துவிட்டு, சுந்தலரப்பார்த்து, ‘ஒவ்பவாருவராய் எலை 

பார்க்கும் இயந்திரத்தில் ஏறுக’ என்றார்.   சுந்தர் எலனப் பார்த்தார்,  

‘ஓடிப்மபாய் எல்மைாலரயும் வரச்பசால்லுங்கள்’;   நான் ஓடிமனன்.  ஆனால் 

அவர்கள் அங்மக இல்லை. மதடிப்பிடித்து,  எல்மைாலரயும் கூட்டிக் பகாண்டு 

பசக்-இன் கவுண்ைாிைம் வந்தால், சுந்தர் தள்ளி நின்று பகாண்டிருக்கிறார்.     

விலரவாக நாங்கள் வந்திருக்கவில்லை. கூட்ைம் வந்து விட்ைது.  இனி நாங்கள் 

11 மணி வலர காத்திருக்க மவண்டும்.  காத்திருந்மதாம்! 

 

9மணிக்குள்ளாக யாத்திலரலய பஞ்ச்தரணியில் ஆரம்பிக்காவிட்ைால், அன்று 

மாலைமய பஹலிகாப்ைாில் திரும்புவது கடினம்.  அப்படித் திரும்ப 

முடியாதவர்கள், பஞ்ச்தரணியில்  கூைாரங்களில் தங்கி, மறுநாள் காலை வந்து 

திரும்பும் பஹலிகாப்ைர்களில் பால்தால் வரைாம்.  பபரும்பாலும் அப்படித் தான் 

நைக்கிறது. இதனால் அதிகாலையில் வரும் பஹலிகாப்ைர்கள், 

பஞ்ச்தரணியிலிருந்து, காலியாகத் திரும்ப மவண்டிய அவசியமில்லை.   

 

எனினும், நாங்கள் இன்மற திரும்பியாக மவண்டும்.   என்ன பசய்வது. 

காத்திருந்மதாம்.  ‘குமளாபல்’, மற்றும் ‘ஹிமாையன் டிபரக்கிங்’ எனும் இரண்டு 

பஹலிகாப்ைர் நிறுவனங்கள் இப்பயணத்லத நைத்துகின்றன.  அங்கும் இங்கும் 

பஹலிகாப்ைர்கள் வருவதும் மபாவதுமாக இருக்கிறது.   அங்மக டீ, காபி, 

பிஸ்கட் என்று இைவசமாக உணவு எல்மைாருக்கும் தரப்படுகிறது. 
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ஒருவழியாக, எங்கள் முலறவந்து, மபார்டிங் கார்ட் பபற்மறாம்.  மன்னி 

தனியாக முதல் பஹலிகாப்ைாில் பசல்ை மவண்டும். பசன்றார். நாங்கள் 

நால்வரும் அடுத்த மூன்றாவது ஊர்தியில். அக்காவும், சுந்தரும்  லபைட் 

அருகில் அமர்ந்தனர்.  ஆனால், கலைசி பநாடியில்,  சுந்தர் இறக்கி 

விைப்பட்ைார்.  அவர் அடுத்த ஊர்தியில் வர மவண்டுமாம்.  ஒரு 10 நிமிைப் 

பயணம்தான்.  இனிலம.  நாங்கள் வானிலிருந்து, அமர்நாத் மநாக்கி நைந்து 

பசல்ை மவண்டிய, வலளந்து வளர்ந்து உயரும் மலைப் பாலதலயப் பார்த்து 

வியந்து பகாண்டிருக்கும் மபாமத, பஹலிகாப்ைர் பஞ்ச்தரணியில் நின்றது.  ஒரு 

அலர மணி மநரத்தில், நாங்கள் அலனவரும் பஞ்ச்தரணியில் ஒன்றாக 

இருந்மதாம்.   

 

இறுதியாக, அமர்நாத் யாத்திலர ஆரம்பம். 

 

நைக்க ஆரம்பித்மதாம்.  மணி காலை 11:45.  கூட்ைம் அதிகம்.  நைந்து 

பசன்றால் மநரத்துள் திரும்புதல் 

அாிது. சுந்தர் எல்மைாரும்  

மட்ைக்குதிலர அல்ைது பல்கி எனும் 

பல்ைக்கில் பசல்ைைாம் என்றார்.  

ஒரு சிை நிமிை விவாதத்திற்குப் பின், 

அண்ணா, மன்னி, அக்கா மூவரும் 

மட்ைக்குதிலரகளில் ஏற்றப்பட்ைனர்.  

அவர்கள் மபாக வரக் குதிலர சவாாி 

பசய்ய மவண்டும்.  நானும், சுந்தரும் 

நைப்பபதனத் தீர்மானித்மதாம்.  

யாத்திலர பதாைங்கியது.   ‘மபால் 

மபால் மஹாமதவ்’, ‘நம சிவாய’ எனும் மந்திரங்கள் ஒலித்தன. 

 

நைக்க நைக்க, மவகம் அதிகாித்தது.   சுந்தர் முன்மன மபாய் விட்ைார்.  நான் 

அக்கா, அண்ணா,மன்னி ஆகிமயாாின் 

குதிலரகளுக்குப் பின்னாமைமய  முதல் 

1 கி.மீ. நைந்து வந்மதன்.  அவர்கள் 

சாியாகப் பயணிக்கிறார்களா எனப் 

பார்ப்பமத மநாக்கம்.   குதிலர குனிந்து 

இறங்கும்மபாது, மமமை 

அமர்ந்திருப்பவர், பின்மனாக்கிச் சாய 

மவண்டும். குதிலர மமமை 

ஏறும்மபாது, முன்மனாக்கிக் குனிய 

மவண்டும்.   குதிலரக்காராின்  

இக்கட்ைலளகளுக்கு ஏற்ப, அக்காவும், 

மன்னியும் சாய்ந்து நிமிர்ந்து பயணித்து வந்தது பார்ப்பதற்கு  மவடிக்லகயாக 

இருந்தது.  அண்ணா குதிலரமீது எப்மபாதும் வைப்பக்கம் சாிவதுமபாைமவ 



24 

 

பதாிந்தார்.     1 கி.மீ. தாண்டியவுைன், நான் முன்மன நைந்மதன்.  சிை 

இைங்களில், பாலத வழிமய மபாவலத விடுத்து, மலை மமமை ஏறுவது உண்டு.  

இதலனக் லகைாய யாத்திலரயின்மபாது ஒரு பஷர்ப்பா கற்றுத் தந்தார்.   

இதனால் சீக்கிரம்  உயரத்லத அலையைாம்.  ஆனாலும் மூச்சு வாங்கும்.   

 

2 கிமீ. அலையாளம் வந்தது.  பவயில் சுட்பைாிக்கிறது.  அக்காவிைம் லபயில் 

தின்பண்ைம் உள்ளது. ஆனால் தண்ணீர் இல்லை.   அவர்கலளப் பார்க்கவும்  

முடியவில்லை.  சுந்தரும் அருகில் இல்லை.   ‘நம சிவாய’ என ஜபித்துக் 

பகாண்மை நைந்மதன்.   3 கி.மீ. வந்த மபாது, நல்ை உயரத்தில் இருந்மதாம். 

அங்மக ஒரு முஸ்லீம் சிறுவன் குளிர் பானங்கள் விற்றுக் பகாண்டிருந்தான்.  ஒரு 

லிம்கா வாங்கிமனன்.  என்ன சுலவ!  வாிலச வாிலசயாய் மனிதர்கள் 

நைக்கிறார்கள்.  மட்ைக் குதிலரகள் பை இைங்களில் மலையின் ஓரத்தில் காலை 

லவத்து நைக்கின்றன.  பார்த்தால் பயமாய் இருக்கிறது.  பல்ைக்கில் 

மனிதர்கலளத் தூக்கிச் பசல்பவர்கள், ஓடிக் பகாண்டிருக்கிறார்கள்.   

 

தூரத்தில்  நான் வண்ண வண்ணக் கூைாரங்கலளப் பார்த்மதன்.  அருகில் 

இருக்கும் மலைகளிலிருந்தும், பாலதகள் கிளம்பி அந்தக் கூைாரங்கள் இருக்கும் 

இைத்திற்கு அருகில் இலணவலதப் பார்கின்மறன்.    அதுதான் ‘சங்கம்’ எனும் 

இைம் எனப் புாிகிறது.    

 

மவகமாக அலர மணி நைந்தால், சங்கம்.  அங்மக சுந்தர் நின்று 

பகாண்டிருந்தார்.  லிம்காலவக் பகாடுத்மதன்.  குடித்தார்.... ஒரு 10 நிமிை 

ஓய்வுக்குப்பின்,பயணம் பதாைர்ந்தது. கலைசி 1லமல் மிகவும் கடினமானது 

என்பது புாிந்தது.  சங்கம் அலைந்தால், அங்மக பை கூைாரங்கள்.  எங்கு 

பார்த்தாலும்  கலைகள், வியாபாாிகள்.  டீ, காபி, குளிர்பானம், படுக்லக, ஓய்வு, 

மணி, ஜப மாலைகள்,பைங்கள் என எல்ைாம் விற்கிறார்கள். பபரும்பாலும் 

வியாபாாிகள் எல்ைாம் இஸ்ைாமிய அன்பர்கள்தான்.  ஆனால் அங்மக ஜாதி, 

மத மபதம் ஏரும் இல்லை.  எல்மைாரும் ‘மபால் மபால் மஹா மதவ்’ எனக் 

கூறுகிறார்கள்.   சுந்தர் சூைான மதநீர் வாங்கி அருந்தினார்.  ஆளுக்பகாரு 

ஊன்று மகால் வாங்கிக் பகான்மைாம்.     பாலதகள் ஒன்று பட்டுவிட்ைதால்,  

தீடிபரன்று  பநருக்கடி மிக்கதாய் ஆனது பாலத.  நைக்கும் இைமும், சகதியாய் 

இருக்கிறது.   அடியில் இறுகிய பனியும் ஐஸ் கட்டியும். எனமவ ஊன்று மகால் 

இல்ைாமல் நைப்பது கடினம்.   

 

அங்கிருந்து அமர்நாத் குலக அருகில் 

இருப்பதுமபால் பதாிந்தது.  இன்னும் 2 

கி.மீ, மபாக மவண்டும்.   அதலனப் 

பார்க்கும்மபாது,  ராஜமகாபுரம் கட்டும் 

முன்பு இருந்த, ஸ்ரீ ரங்கம் மகாவிலின் நுலழ 

வாயில் மபால் எனக்குத் பதாிகிறது. 

பமதுவாக  மலைப் பாலதயில் ஏறிமனாம். 
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இறுதியாக, புனித அமர்நாத் குலகலய அலைந்மதாம்.  ஆனால், மபாலீஸ் 

காபமரா, வீடிமயா, மபான் எதலனயும் எடுத்துச் பசல்ை அனுமதிப்பதில்லை.    

லகைாய மலையில் ஆையம் என்று எதுவும் கிலையாது, நிர்வாகம் என்றும் 

எதுவுமில்லை.  ஆனால் அமர்நாத் குலக,ஒரு ஆையமாய் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.  

நுலழ வாசலிலிருந்து குலகக்குள் பசல்ை அகைமான படிகள் 

அலமத்திருக்கிறார்கள்.  எல்மைாரும் சிவ நாமத்திலன உரக்கக் 

கூறிக்பகாண்மை மமமை ஏறிக் பகாண்டிருந்தார்கள்.  அவ்விைமம ஓர்விதப் 

புனித மின் அலையால் பூாித்துக் பகாண்டிருந்தது.  

 

சுந்தரும் நானும், குலகயின் உள்மள பசன்று அலைந்மதாம்.   அக்கா, அண்ணா, 

மன்னி அங்கு வந்துவிைமாட்ைார்களா எனும் ஆதங்கம்.  சுந்தாிைம் 

பதாிவித்மதன்.  ‘தக்க தருணம், அமதா பார்’   என்றார் சுந்தர்.  எதிர்த்த 

வாிலசயில், அக்காலவ பல்ைக்கில் அமர்த்தித் தூக்கிக் பகாண்டிருந்தார்கள்.  

‘அக்கா, அக்கா’ என்று அலழத்மதன், இல்லை,  கத்திமனன்!  பயமும் குழப்பமும் 

மூடியிருந்த அக்காவின் முகத்தில், எனது குரல் மகட்ை மகிழ்ச்சியும், தூரத்தில் 

எலனப் பார்த்த பநகிழ்ச்சியும், திடீபரன ஒளிலயக் கூட்டின.  அக்காவிற்குப் 

பின்னாமைமய, மன்னியும் ஒரு பல்ைக்கில்.  இருவரும் லக அலசத்தனர்.  

அண்ணா முன்மன பசன்றிருக்க மவண்டும்.   குலகவாயிலில் பல்கி எனும் 

பல்ைக்லக லவத்துக்பகாண்ைால், அவர்கள், ஒரு தனிவழியாகத் தூக்கிச் 

பசன்று, இலறவலன தாிசனம் பசய்து மீண்டும் கீமழ பகாண்டு விடுவர். 

மற்றவர்கள் சற்மற நீளமான பாலத வழிமய  கூட்ைத்தில் பசல்ை மவண்டும்.  

அண்ணா பல்கி அலமத்துக் பகாண்ைது நல்ை காாியமம!  நானும் சுந்தரும் 

கூட்ைத்மதாடு மசர்ந்து, இலிங்க வடிலவத் தாிசிக்க முன்மனறிமனாம்.  

அப்மபாது, ஒருவர், என்லனயும் சுந்தலரயும் பவளிமய இழுத்து,  எங்கள் 

காைணிகலளக் கழட்டி விட்டு வருமாறு பணித்தார்.  பணிந்மதாம்.  மீண்டும் 

கூட்ைத்தில் இலணந்மதாம்.  

 

இறுதியாக,  அமர்நாத் ஆளும் பபருந்தலக முன் 

நின்மறாம்.  அங்மக  இரும்பினால் கட்ைப்பட்ை 

பபாிய கதவுகலள,  இலிங்கவடிவத்தின் முன் சுமார் 

20 அடிகள் தள்ளி, அலமத்திருக்கிறார்கள்.  

அங்கிருந்துதான் பார்க்க முடியும்.  உள்மள, மிக 

அருலமயாக  மூன்று இலிங்க வடிவம் பதாிகிறது.  

நடுவில் பபாிய இலிங்க வடிவில், பனிமபார்த்த 

உருவம். அதுமவ அமர்நாத் அமர்ந்த நாதன்.  

அருகில்,  சிறிதளவு உருகிக் கலைந்த நிலையில் 

மற்பறாரு இலிங்கம்.  மற்பறாருபுரம் பபாியதாக 

மற்பறாரு இலிங்க வடிவம். இவ்விரு வடிவமும் 

சக்தி என்றும், கமணசர் என்றும் நம்பிக்லக.   

என் மனதில் பிரார்த்தலனகள் ஒன்றும் இல்லை.  எதுவும் மகட்க மவண்டும் 

எனும் மதலவயுமில்லை. அருலளவிை மவறு ஏன்?  ஒாிரு நிமிைம் கண்கலள 

மூடிமனன். பிறகு நான் அவ்வுருவங்கலளக் கண்கலள அகட்டிப் பார்த்மதன். 
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கூட்ைம் பநருக்கித் தள்ளியது.  சுந்தலரப் பார்த்மதன்.  மபாகைாம் என்பதாகத் 

தீர்மானித்து,  மற்றுபமாருமுலற  அப்பலைப்லப,  பலைப்புக்பகல்ைாம் 

விலையான பரமசக்தியாகப் பார்த்மதாம்.  கண்ணுக்குள் மவண்டிய மட்டும் 

அள்ளிச் பசல்ை மவண்டும் என்பலதத் தவிர மவறு ஆலச ஏதுமில்லை. 

 

கீமழ வந்மதாம்.  மபாலீஸ் அதிகாாி, நாங்கள் விட்ை இைத்திலிருந்து, எங்கள் 

காைணிகலளக் கீமழ மபாட்ைார். அணிந்து பகாண்டு இறங்கிமனாம். அங்மக 

எல்ைாவிதமான ஆட்களும் இருந்தனர்.  சிைர் சன்யாசிகளாக அமர்ந்திருந்தனர்.  

படிகளில் பிச்லச மகட்டுப் பைர் இருந்தனர்.  நுலழவாசலுக்கு முன்மன, 

பவள்ளியாைான நந்தி ஒன்று இருக்கிறது. அங்மக, காவி உலை அணிந்த ஒரு 

துறவி, உரத்த குரலில் தமிழில் மதவாரம் பசால்லி ஆரத்தி காண்பித்துக் 

பகாண்டிருந்தார்.   கீமழ வந்து எங்களுலைய காபமரா, மபான், வீடிமயா 

எல்ைாவற்லறயும் மீண்டும் பபற்றுக் பகாண்டு,  கீமழ புறப்பை 

ஆயத்தமாமனாம். 

 

அப்மபாது மாலை 4 மணி.  நிச்சயமாக 5 மணிக்குள் பஹலிகாப்ைர் தளத்துக்குப் 

மபாக முடியாது. அதனால், குதிலர லவத்துக் பகாள்ளைாமா என 

மயாசித்மதாம்.  அதற்கு முன், அண்ணா, மன்னி, அக்கா மூவலரயும் கண்டு 

பிடித்தாக மவண்டும்.  அது மிகவும் கடினமாய் இருந்தது.  எங்கு பார்த்தாலும் 

கூட்ைம்.    சுந்தர் கீமழ மபாய்ப் பார்த்தார்.  நான் அங்கிருந்த  உயரமான 

இைத்தில் நின்று பகாண்டு மதடிமனன். உஹூம்.... எங்கும் அவர்கள் இல்லை. 

அப்மபாதுதான் ‘யா மதாங்கி பாரத்’ திலரப்பைத்லதப் மபாை, நமக்கும் குடும்பப்  

பாட்டு என்று ஒன்றிருந்தால், பாடிமய ஒன்று மசர்ந்திருக்கைாமம என்று 

மதான்றியது! 

 

பஞ்ச்தரணி பசல்வதற்குப் பதிைாய், குதிலர லவத்துக்பகாண்டு, மநமர 

பால்தால் பசன்று விைைாம் என்பது சுந்தாின் மயாசலன.  சாியாக இருந்தாலும்,  

ஒருமவலள அண்ணா மற்றவர்கள் 

பஞ்ச்தரணி பசன்று எங்களுக்காகக் 

காத்துக் பகாண்டிருந்தால்....?  

அவர்களுலைய பஹலிகாப்ைர் 

டிக்கட் மவறு என்னிைம் 

இருக்கிறது....   எனமவ, குதிலர 

லவத்துக்பகாண்டு, விலரவாக 

பஞ்ச்தரணி பசல்வது என முடிவு 

பசய்து, அப்படிமய புறப்பட்மைாம்.   

ஆனால், வழியில் கூட்ைம் அதிகம்.   

பை இைங்களில், 5 முதல் 10 

நிமிைங்கள் வலர டிராபிக் காரணமாக மலைப் பாலதகளில் நிற்க 

மவண்டியிருந்தது.   பமதுவாகப் மபாய்க் பகான்டிருந்மதாம்.  ஒருமவலள 

அண்ணா, மன்னி, அக்கா அலனவரும், மமமைமய காத்திருப்பார்கமளா.....  

இருக்காது! அண்ணா நிச்சயமாக, ப்ராக்டிகைாக மயாசிக்கக் கூடியவர்.   
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அதனால் பஞ்ச்தரணி பசன்று அலைந்திருப்பார்.   இலறவலன மவண்டிக் 

பகாண்டு,  வரும் வழிபயல்ைாம், மபானில் அலழக்க முயன்று மதாற்றுக் 

பகாண்டிருந்மதன். 

 

என்னுலைய குதிலரக்காரன் சிறுவன்.  அவன் குதிலரலயவிை மிகவும் 

கலளத்து, மூச்சிலனப் பபாிதாய் விட்டுக் பகாண்மை வந்தான்.   ஓாிைத்தில்  

நாங்கள் நிற்க மவண்டியதாயிற்று.  அங்மக குளிர்பானங்கள் விற்றுக் 

பகான்டிருந்தனர்.  நான் பணத்லதக் குதிலரக்காரனிைம் பகாடுத்து ஏமதனும் 

வாங்கிக் குடி என்மறன்.  அவனது முகத்தில் மைர்ச்சி.  உைமன ஓடி, தனக்கும், 

சுந்தலரக் கூட்டி வரும் குதிலரக்காரனுக்குமாக குளிர்பானம் வாங்கிக் 

குடித்தனர்.   அப்மபாது  பஹலிகாப்ைர் சப்தம் தூரத்மத மகட்ைது.  பஞ்ச்தரணி 

தூரத்தில் இல்லை எனப் புாிந்தது.    

 

என்னுலைய குதிலரக்காரன் என்லன இறங்கச் பசான்னான்.  அவன் பால்தால் 

மபாகிறானாம்.  என்லன மற்பறாரு குதிலரக்காரனிைம் ஒப்பலைத்தான்.  

இந்தக் குதிலர சற்மற உயரமாகவும், பருமனாகவும் இருந்தது.  அதில் ஏறி 

அமர்ந்து,  பயலணத்லதத் பதாைர்ந்மதன்.   இந்தக் குதிலரக்காரன் அடிக்கடி, 

‘சமைா சுந்தர், சமைா’ என்று பசால்லிக் பகாண்டிருந்தலதக் கவனித்துக் 

மகட்மைன்.  அந்தக் குதிலரயின் பபயர் சுந்தராம்.   ஆஹா,   கண்டிப்பாக 

சுந்தாிைம் கீமழ மபானவுைன் பசால்ை மவண்டும்.  ‘ஐ மஹவ் மைகன் சுந்தர் 

ஃபார் அ லரட்’. என்று.  அப்படிமய பசான்மனன். 

 

பஞ்ச்தரணியில் குதிலரலய விட்டு இறங்கும்மபாமத,  அண்ணா, மன்னி, அக்கா 

எல்மைாலரயும் பார்த்தாகி விட்ைது.  நிலனத்தது மபாைமவ, அண்ணா 

மற்றவர்கலளக் கட்ைாயப்படுத்தி, குதிலர லவத்துக் கீமழ பகாண்டு வந்து 

மசர்த்திருந்தார்.  30 நிமிைங்களுக்கு முன்மன அவர்கள் அங்மக வந்து 

மசர்ந்திருந்தார்கள்.   உணவு ஏதுமின்றி அவர்கள் மிகவும் கலளத்துக் 

காணப்பட்ைனர். 

 

நான் பஹலிகாப்ைர் கவுண்ைருக்குச் பசன்மறன்.  5:15 மணி.  எங்கள் 

பஹலிகாப்ைர் பசன்று விட்ைது.  பைரும் எங்கலளப் மபாைத் திரும்புவதற்காக 

அங்மக காத்திருக்கின்றனர்.  அப்மபாது பஹலிகாப்ைர் கம்பபனி அதிகாாி, 

‘இனிமமல் கிலையாது.  கூைாரத்தில் இருந்து, நாலளக் காலை பசல்லுங்கள்’ 

என்றார்.   எப்படி முடியும்! பகாஞ்சம் விவாதம், குழப்பம் அங்மக;  10 நிமிைம் 

கழித்து,  அவர் வந்து, ஒரு சிைரது டிக்பகட்டுக்கலள மட்டும் வாங்கிக் 

பகாண்ைார்.  நல்ை மவலளயாக, எங்கள் டிக்கட்டும் அதில் அைக்கம். சாியாக 

மாலை 6:05 மணிக்கு, கலைசி பஹலிகாப்ைாில் நாங்கள் ஏறிக்பகாண்டு, 10 

நிமிைத்தில்  பால்தால் வந்து மசர்ந்மதாம்.  மமமை பறக்கும் மபாது, நாங்கள் 

நைந்து வந்த பாலதகள் பதாிந்தது.   அருள் தந்த அமர்நாத் இலறவனுக்கு நன்றி 

பசான்னது மனது. 
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பால்தால் தளத்தில் இறங்கியவுைமன அண்ணாவின் மபான் ஒலித்தது.  அது 

நியாஸ். கார் பார்க்கிலிருந்து அலழத்தார்.  அவ்விைத்தில்  ஒலி அளவு சாியாக 

இல்ைாததால், மீண்டும் அலழக்கிமறன் எனக் கூறிவிட்டு  பஹலிகாப்ைர் 

தளத்லதவிட்டு பவளிமய நைக்க முயன்மறாம்.  அப்மபாது திடீபரன்று கூச்சல்; 

பவளிமய பசல்லும் கதவின் அருமக மபாலீஸ் பலை.  எல்மைாலரயும் மவறு 

வழியில் மபாகச் பசான்னார்கள்.  யாரும் கார் பார்க் பக்கம் மபாக முடியாது.  

மக்கள் அங்கும் இங்கும் ஓடிக் பகாண்டிருந்தார்கள். விசாாித்தால்,  மகட்டிற்கு 

பவளிமய பபாிய ஆர்ப்பாட்ைமாம்.  டிலரவர் ஒருவலர  மபாலீஸ் அதிகாாி 

மதியம் தாக்கி இருக்கிறார்.  அந்த டிலரவர் பகால்ைப்பட்ைார் எனும் வதந்தி 

பரவி, பைரும் மபாலீலச எதிர்த்து, கல்பைறிந்து பகாண்டிருக்கிறார்கள். 

நாங்கள் ஓடி, ஒரு பசக்யூாிடி அலறயினுள் ஒளிந்மதாம். யாத்திலரக்கு 

ஆக்ராலிருந்து வந்த குடும்பம் ஒன்றும் அங்மக தஞ்சம்.  அக்காவும், மன்னியும் 

பயத்தினாலும், தளர்வினாலும் மசார்ந்திருந்தார்கள்.  காவைர்கள் ‘ 

பயப்பைாதீர்கள், பபாறுலம பபாறுலம’ என அன்பாகச் பசால்லிக் 

பகாண்டிருந்தார்கள்.  ஆனால் பவளிமய பபாிய கைாட்ைா;  கற்கள் பறந்தன.  

ஒரு பபாிய கல், நாங்கள் இருந்த அலறயின் மமல் விழுந்தது.   அவ்விைம் 

பாதுகாப்பானது அல்ை என உணர்ந்து, பமதுவாக நாங்கள் பவளிமயறி, பை 

இலளஞர்களும், மபாலீஸ்காரர்களும் இருக்கும் ஒரு வீட்டின் உள்மள 

பசன்மறாம்.   

 

அண்ணா நியாஸுக்கு மபான் பசய்தார். நியாஸ் தான் கார் பார்க்கில் 

இருப்பதாகவும், அலமதியானவுைன் மபான் பசய்வதாகவும் பசய்தி 

அனுப்பினார்.  அன்லறக்கு அதுதான் அவருைன் நாங்கள் கலைசியாக 

பகாண்ை  பதாைர்பு.   

 

இருள் வந்து விட்ைது. மின்சாரம் இல்லை. மமலும் மமலும் மபாலீஸ் பலை.  

நாங்கள்  ஒரு கூைாரத்தினுள் பசன்று அமர்ந்மதாம். ஆக்ரா குடும்பமும் 

எங்களுைன் வந்தது.  அப்மபாது டில்லி பயண முகவாிைமிருந்து மபான்.  அன்று 

இரவு நாங்கள் ஸ்ரீநகர் பசன்று மஹாட்ைல் ராயல் பட்டூ எனுமிைத்தில் தங்க 

மவண்டும்.  அண்ணா சுருக்கமாகப் மபசி, மபாலன அலணத்தார்.   டில்லி 

முகவர் மீண்டும் இருமுலற மபான் பசய்தார்.  ஸ்ரீநகர் மஹாட்ைலை புக் 

பசய்யாமல் விடுவது அவருக்கு முக்கியம். எங்களுக்மகா எப்படி இந்தக் 

கைவரத்திலிருந்த்து தப்பிப்பது என்ற சிந்தலன!   இப்மபாது, மபாலீஸ் 

பவளிமய அலழக்கும் மபான் இலணப்புக்கள் இல்ைாதவாறு பசய்து விட்ைனர்.  

இது கைவரத்லத அதிகப்படுத்தும் என்பதால்.  உமாவும், அண்ணாவின் மகள் 

திவ்யாவும், எங்கலளக் கூப்பிட்டுக் பகாண்மை இருந்தார்கள்.  பதில் கூற 

முடியாத நிலை.  அப்மபாது, வானத்லத மநாக்கி மபாலீஸ் சுட்டுக் 

பகாண்டிருந்தது. கண்ணீர்ப் புலகயாய் இருக்க மவண்டும். ஏபனனில் சூழல் 

ஒரு எாிச்சலையும், ஒருவித வாசலனயிலனயும் பரப்பியது.  அப்மபாது ஒரு 

பபாிய கல் எங்கள் கூைாரத்தின் மமல் விழுந்தது.  அவ்வளவுதான், ஏற்கனமவ 

பயந்திருந்த ஆக்ரா குடும்பத்தலைவி, அைறி அழ, அவர்களுலைய மகனும் அழ, 

ஒமர குழப்பம்.   
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சுந்தரும், நானும் பமதுவாய்க் கூைாரத்லத விட்டு பவளிமய வந்மதாம்.  

அப்மபாதுதான் பதாிந்தது  மகட்டிற்கு பவளிமய இருக்கும் ஒரு கூைாரம் ‘திபு 

திபு’ எனத் தீயில் பகாழுந்து விட்டு எாிகிறது.  உைமன, கூைாரத்தில் இருப்பது 

சாியில்லை என்று, அலனவரும் மீண்டும் மபாலீஸ் இருக்கும் வீட்டிற்குள் 

புகுந்மதாம்.  அக்காவிற்கு கால்கள் நடுங்குகின்றன.  பகாஞ்ச மநரம் கழித்துப் 

பார்த்தால், நாங்கள் தங்கியிருந்த கூைாரம் ஒருவனால் முறிக்கப்பட்டுக் கீமழ 

கிைந்தது. சிறிது மநரம் ஆனதும் பமதுவாக அலமதி திரும்பியது.  சுந்தரும் 

நானும் பவளிமய பசன்று ஒரு காவைலர விசாாித்மதாம்.  அவர், இந்த 

இருட்டில் பயணம் பசய்வது தவறு என்றும், ஒரு கூைாரத்லத வாைலகக்கு 

எடுத்து இரவு தங்கிவிட்டு அடுத்த நாள் பசல்ைைாம் என்றும், எல்ைாம் 

சாியாகிவிடும் என்றும் பசான்னார்.  எங்களுக்கும் அதுதான் சாிபயன்று 

பட்ைது. அப்மபாதுதான் யாருமம எதுவுமம சாப்பிைவில்லை என்பது பதாிந்தது.  

அண்ணா, அக்கா, மன்னி மூவரும் அத்துலண இைாிலும், பசி தாகத்திலும், 

பபாறுலமயாய் இருந்து வந்தது மிகவும் பாராட்ைத்தக்கது. 

 

சுந்தர் ‘அஜந்தா எனும் மஹாட்ைல் இருப்பதாகச் பசான்னார்கள் அதனால், 

அலதத் மதடிப்மபாமவாம்’  என்றார்.  கூைாரத்திலனவிை  மஹாட்ைல் நைமம 

என நிலனத்து, பமதுவாக எல்மைாரும் பதருவில் நைந்து பகாண்டிருந்மதாம்.  

அங்மக வழி எல்ைாம் யாத்திலர வருபவர்களுக்காக வாைலகக் கூைாரங்கள்.     

மமலும், பபாிய பபாிய சத்திரங்களில்  அன்னதானம் நைக்கிறது.  வண்ண 

வண்ண விளக்குகள் பஜனமரட்ைாில் ஓை, வரமவற்று உணவு அளித்துக் 

பகாண்டிருக்கிறார்கள்.    நாங்கள் அஜந்தா மஹாட்ைல் மதடி நைக்கும்மபாது, 

திடீபரபன கைாட்ைா,  யாமரா இருவர் ஒரு பபட்டிக்கலையிலனத்  தாக்கி 

உலைத்தனர்.  எல்மைாரும் ஓை,  நாங்களும் ஓடிமனாம், ஒரு அன்னதான 

சத்திரத்தின் உள்மள.  அவர்கள் உள்மள எல்மைாலரயும் அலழத்து, கதவிலன 

மூடி,  ‘பயமில்லை, பயமில்லை, அமருங்கள், சாப்பிடுங்கள்’ என்று 

உபசாித்தனர். 

 

உட்கார்ந்மதாம்.  நூற்றுக்கும் மமற்பட்ை மமலசகள்.  பைரும் சாப்பிட்டுக் 

பகாண்டிருக்கிறார்கள்.   நாங்களும்  சாப்பிட்மைாம்.  என்ன ருசி,எத்தலன 

வலக!  ஆனால் மனமும் உைலும் கலளத்த எங்களுக்கு அதிகம் உணவு  

இறங்கவில்லை.  நான் எனது தட்லைக் கழுவச் பசன்றமபாது, இருவர் அருகில் 

வந்து, உணவு எதலனயும் வீணாக்க மவண்ைாம் என்று அன்புக் கட்ைலள 

இட்ைனர். அத்தலன மபரும் கஷ்ைப்பட்டு முடித்மதாம்.  பிறகு பாதம், பிஸ்தா 

எல்ைாம் மபாட்ை சூைான பால் மவறு!   நல்ை இதயம் பகாண்டு தர்மப் பணி 

பசய்பவர்கலள வியந்து, அன்புக் காணிக்லகயாக சிறு பதாலகலயக் 

பகாடுத்துவிட்டு பவளியில் வந்மதாம்.   இப்மபாது அலமதி இருந்தது.  மபான் 

இன்னும் வரவில்லை.  மபாலீஸ் வீட்டின் அருகிமைமய ஒரு  கூைாரத்லத 

எங்களுக்காமவ வாைலகக்கு எடுத்துக்பகாண்மைாம்.   ஒருபவாருபகாருவர், 

‘குட் லநட்’ என்றுகூை  பசால்ை முடியாத கலளப்பில் படுக்லகயில் வீழ்ந்து 

உறங்கிமனாம். 
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5 ஜூலை 

 

‘ராஜா, மபான் இப்மபாது மவலை பசய்கிறது.  நியாஸிைம் மபசிவிட்டு, 

இவ்விைத்லத விட்டுத் தப்பிக்கைாமா?’... அண்ணா என்னிைம் பமதுவாகக் 

மகட்கும் மபாது காலை மணி 4. சுந்தரும் விழித்திருந்தார்.  நியாலஸக் 

கூப்பிட்மைாம்.  பாவம், இரவு முழுதும் காாிமைமய இருந்திருக்கிறார்.  

மகட்லைத் தாண்டி வர முடியாததால், சாப்பாடும் ஒன்றும் இல்லை.   அடுத்த 

அலர மணியில் புறப்பைைாம் என்றார்.   அவசர அவசரமாகப் பல் துைக்கி, 

முகம் கழுவி, பவளிமய வந்மதாம்.  எல்மைாரும் எங்கலளப் மபாைமவ 

புறப்பட்டுக் பகாண்டிருந்தார்கள்.   மவகமாக வந்மதாம்.  அந்த அவசரத்தில், 

நான் என்னுலைய மூக்குக் கண்ணாடிலயயும் கூைாரத்திமைமய தவற விட்டு 

வந்து விட்மைன். 

 

நியாஸ் வந்தார்.   எல்மைார் முகத்திலும் தளர்ச்சி இருப்பினும், ஆபத்தில்ைாமல் 

முடிந்தமத எனும் மகிழ்ச்சி. மநமர மம்மார் மஹாட்ைல் பசன்று, பபட்டிகலள 

எடுத்துக் பகாண்டு,  குல்மார்க் மபாகமவண்டும். அதுதான் பபங்களூரு 

திரும்புமுன், பயணத்திட்ைத்தின்படி  கலைசியாகப் பார்க்க மவண்டிய இைம்.   

காலை புைர்ந்து பகாண்டிருந்தது.  7 மணிக்கு மம்மார்  மஹாட்ைலை 

அலைந்மதாம்.  மஹாட்ைல் மாமனஜர் எங்கலள வரமவற்றார்.  அலறகள் 

இரண்லைத் திறந்து விட்டு, எங்கலளப் பயன்படுத்திக் பகாள்ளச் பசான்னார்.  

முகம் கழுவிக் பகாண்டு, சூைான மதநீர் அருந்திவிட்டு எல்ைாப் 

பபாருட்கலளயும் காாில் ஏற்றிக் பகாண்டு, குல்மார்க் மநாக்கிப் புறப்பட்மைாம்.  

சுமார் 8 மணிக்கு ஸ்ரீநகலர பநருங்கும் சமயம், வழியில் இருந்த ஒரு சிறிய 

உணவகத்தில் காலை உணலவ முடித்துக் பகாண்மைாம். 

 

குல்மார்க் ஒரு மகாலைகாை வாசஸ்தைம். ஸ்ரீநகாிலிருந்து சுமார் 56 கி.மீ.  

தூரத்தில் இருக்கிறது.  உைகிமைமய மிகவும் நீளமான, உயரமான மகபிள் கார் 

அலமக்கப்பட்ை  இைம்.  மதனிைவுத் தம்பதியருக்கும்,  இந்தியத் 

திலரஉைகிற்கும் மிகவும் பாிச்சயமான இைம். குல்மார்க் ாிசார்ட் எனும் 

மஹாட்ைலில் தங்க ஏற்பாைாகியிருந்தது.  காலை சுமார் 11:30மணிக்கு வந்து 

மசர்ந்மதாம்.  நியாஸ் எங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டி ஒருவலர ஏற்பாடு 

பசய்திருந்தார்.  அந்த வழிகாட்டி முன்னதாக எங்களுக்கு மகபிள் கார் எனும் 

‘மகாண்ைாைா’ பயணத்திற்கான டிக்கட் வாங்கி லவப்பதாகவும், கூைமவ 

இருந்து சுற்றிக் காட்டுவதாகவும் கூறியிருந்தார்.  அதற்கான பணத்லதயும், 

மஹாட்ைலில் எங்கலளச் சந்தித்து வாங்கிச் பசன்றார்.  நியாஸ்,  தான் ஸ்ரீநகர் 

மபாக மவண்டும் என்றும், மறுநாள் வருவதாகவும் பசால்லிச் பசன்றார்.  

 

நாங்கள் அலரமணி மநரம் ஓய்வு எடுத்துக் பகாண்மைாம்.  பிறகு மகபிள் கார் 

பயணத்திற்குப் புறப்பட்மைாம்.  மஹாட்ைலிலிருந்து சுமார் 10 நிமிைம் நைந்தால் 

மகாண்ைாைாவின் இைம் வரும்.   குல்மார்க்கில்  சுற்றுைாப் பயணிகள், மட்ைக் 

குதிலரகள் மமல் அமர்ந்தும் அல்ைது நைந்தும் சுற்றிப்பார்க்க மவண்டும்.  காாில் 
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பயணிப்பது பை இைங்களில் தவிர்க்கப்பை மவண்டும் என்று நியதி.  

அப்படித்தான் நியாஸும்,  டில்லி பயண முகவரும் பசால்லி இருந்தார்கள். 

 

மகபிள் காாில் மபாவதற்கு பவகு கூட்ைம்.   முதல் நிலை, இரண்ைாம் நிலை என் 

இரண்டு பகுதிகள் இருக்கின்றன.  முதல் நிலைப் பயணம் ஒரு பத்து நிமிைம் 

எடுக்கும். ஒன்றும் பபாிதாக இல்லை.   ஆனால் இரண்ைாம் நிலைப் பயணம்  

இரண்டு மலைகலளத் தாண்டி, சுமார் 13000 அடி உயரத்தில் நம்லமத் தூக்கிச் 

பசல்கிறது.  பார்க்க மவண்டிய இைம்.  ஆனால் இரண்ைாம் நிலைப் 

பயணத்திற்கு மகபிள் காாில் ஏறுவதற்கு மிகப் பபாிய கூட்ைம்.  டிக்கட்  

குறிப்பிட்ை மநரத்திற்குள் காைாவதி ஆகிவிடும்.   அதனால், டிக்கட் மநர 

வாிலசப்படி, க்யூவில் விடுவார்கள் என்று நீங்கள் நிலனத்தால், என்லனப் 

மபான்ற ைாஜிக்கல் ஆள் நீங்கள்! ஆனால்  இங்மக ைாஜிக்காவது ஒண்ணாவது!  

உணர்ச்சிதான் உயிர் நாடி.  கூட்ைம் மமாதுகிறது.  வழிகாட்டிகள், 

எங்களவலரயும் மசர்த்து, வாிலசயில் நிற்காமல்,  தங்கள் பயணிகலளக் மகபிள் 

காருக்குள் விலரவாகக் கைத்தும் திட்ைத்லதப் பை வலகயிலும் பசய்து 

பகாண்டிருந்தார்கள்.  எங்களுக்கு இது சினத்லதயும், சற்மற அவமானத்லதயும் 

தருவதாக இருந்தது. ஒருவழியாக மகபிள் காாில் ஏறி இரண்ைாம் நிலைலய 

அலைந்மதாம். 

 

13000 அடி உயரம் என்றாலும், மலை பவயில் பைமாகமவ இருந்தது. அண்ணா, 

மன்னி, அக்கா மூவரும் ஓாிைத்தில் அமர்ந்து இயற்லகலய ரசிப்பதாக 

முடிபவடுத்தனர்.  சுந்தர் ‘ஸ்கி, ஸ்பைட்ஜ்’ எனும் பனிச் சறுக்கு விலளயாட்டு 

எதற்கும் மபாவதில்லை என முடிபவடுத்தார். நான் மபாவபதன 

முடிபவடுத்மதன்.    

 

மலை உச்சியில் பனி அதிகம் இல்லை.  ஐஸ் இறுகி, 

அதன்மமல் பூவாய் 1 அல்ைது 2 இன்ச் அளவுதான் பனி.  

நான் ஒரு ஸ்பைட்ஜ் எனும் வண்டியில் உட்கார்ந்து 

பகாள்ள இரண்டுமபர் என்லனக் கஷ்ைப்பட்டு உச்சிக்கு 

இழுத்துச் பசன்றார்கள். அங்கிருந்து பிறகு சறுக்கிக் கீமழ 

வர மவண்டும்.   உச்சியில், இந்திய பாகிஸ்தான் 

எல்லையின் கட்டுப்பாட்டுக் மகாடு (Line of Control) 

இருக்கிறது.  அலதத் தாண்டிப் மபாகக் கூைாது.   சிை 

நிமிைம் அந்த உச்சியில் நின்று சுற்றிப் பார்த்து விட்டு, 

சறுக்கிமய கீமழ வந்மதன். அவ்வளவுதான்.  அதற்குப் 

பிறகு சுமார் 1 மணி மநரம் அங்மக  சும்மா உட்கார்ந்து 

விட்டுப் பிறகு மகபிள் காாில் ஏறிக் கீமழ வந்து விட்மைாம். 

 

மநமர மஹாட்ைலுக்மக மபாவது எனத் தீர்மானித்மதாம்.  குதிலரச் சவாாி 

பசய்து மற்ற இைங்கலளச் சுற்றிப் பார்ப்பதில் யாருக்கும் அவ்வளவு விருப்பம் 

இல்லை.  பமதுவாக நைந்மதாம்.  வழியில் இருந்த சிறிய உணவகத்தில் சூைான 

மதநீர், காஷ்மீர் கவாைா அருந்தி விட்டு மஹாட்ைலை அைந்மதாம்.  இரவு 
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உணவு மிகவும் அருலம.  பிறகு அலறயில் அமர்ந்து   பயணத்லதப் பற்றிப் 

மபசி, நிலனவுகலளப் பகிர்ந்து பகாண்மைாம்.  நாலள ஸ்ரீநகர் பசல்ை 

மவண்டும்.   பபட்டிகள் திரும்பவும் திருத்தி அலமக்கப்பட்ைன.  சுந்தர் 

பசான்னார், ‘நான் ஒரு பபட்டிலயச் சுத்தமாகக் காலி பசய்து 

லவத்திருக்கிமறன்.  ஏபனன்றால், நாலளக்கு ஏர்மபார்ட் மபாகும் வழியில் 

ஷாப்பிங் பசய்ய மவண்டும். – புைலவ, ஷால், இன்னும் பகாஞ்சம் குங்குமப்பூ 

என்று....’.   அவர் பசால்லும்மபாது, நான் சிாித்துக் பகாண்டிருந்மதன். 

 

6 ஜூலை 

 

காலை உணவு முடித்தாயிற்று.  நியாஸ் சாியாக வந்திருந்தார்.  8:30 மணிக்கு 

மஹாட்ைலை விட்டுப் புறப்பட்மைாம்.  குல்மார்க்கின் அழகிய மலைப்பலதயில் 

வந்து பகாண்டிருக்கும்மபாது, 

பதாைவில் மலைச்சாிவில் பதாிந்த  

அழகிய மகாவில் ஒன்லறக் 

காண்பித்தார்.   பை இந்தி 

சினிமாக்களில் வந்த மகாவிைாம்.  

மபாகச் பசான்மனாம்.    

அக்மகாவில் மிக அழகானது. 

சிறியது.  உள்மள மைர்களாலும், 

இலைகளாலும் அழகு 

படுத்தப்பட்ை சிவலிங்கம்  

இருக்கிறது. பூசாாி ஒருவர் அலமதியாக உட்கார்ந்து மந்திரங்கலளச் பஜபித்துக் 

பகாண்டிருந்தார்.  பக்தர்கள் மகாவிலினுள் நுலழந்து, சிவலனத் பதாட்டு 

ஆராதித்துப் பின் பவளிமய வந்து வணங்கிச் பசன்று பகாண்டிருந்தனர். 

 

பயணம் இலறவனின் ஆையத்தில் நிலறவு 

பபறுவது எங்களுக்குப் பபாிய 

மகிழ்ச்சிலயக் பகாடுத்தது.  அண்ணா, 

நூறாண்டுகள் இவ்வுைகில் தூய்லமயான 

வாழ்க்லகலய வாழ்ந்து மலறந்த தமது 

தந்லதயின் முதைாம் ஆண்டு மலறவு நாள், 

இமத நாள் என்று பநகிழ்ச்சியுைன் 

கூறினார்.   சிை மபாட்மைாக்கள் எடுத்துக் 

பகாண்மைாம்.  நியாஸ் ஆலசப்படி, 

அவலரயும் எங்களுைன் மபாட்மைாவில் இலணத்மதாம். 

 

ஏர்மபார்ட்லை மநாக்கிப் பயணம்.   கலைசி நிமிை ஷாப்பிங் பசய்தாக 

மவண்டும்!   சாலையின் இருபுறமும், வியாபாாிகள் பபட்டிகளில் புதிதாக 

விலளந்த  பசர்ாி, பிளம், ஆப்ாிகாட் எனப் பைவிதமான பழங்கலள விற்றுக் 

பகான்டிருந்தார்கள்.  சிை பழப்பபட்டிகலள வாங்கிக் பகாண்மைாம்.  நியாஸ் 
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வழியில் ஒரு காஷ்மீர் கூட்டுறவு நிறுவனம் நைத்தும் கலை ஒன்றுக்குக் கூட்டிச் 

பசன்றார். அங்மக வித விதமான காஷ்மீர் சில்க் துணிகள், புைலவகள், உல்ைன் 

ஷால், விாிப்புக்கள், கம்பளங்கள், குங்குமப்பூ எல்ைாம்.   மதர்வு பசய்வதும், 

மபரம் மபசுவதுமாக பபாிய நாைகம் நைந்தது.  சுமார் ஒன்றலர மணி மநரம் 

கழித்துப் பபாிய லபகளில் பபாருட்கலள ஏற்றிக் பகாண்டு புறப்பட்மைாம்.    

 

மதிய உணலவ முடித்துக் பகாண்டு விமான நிலையம் மபாவது நல்ைது 

எனப்பட்ைது.  நியாஸ்  ஸ்ரீநகருக்குள் பசன்று வருவது என்பது 

மநரமின்லமயால் முடியாது என்று,   அவ்வழியிமைமய மற்றும் ஒரு 

மஹாட்ைலுக்குக் கூட்டிச் பசன்றார்.   அங்மக நுலழயும் மபாமத, ஒரு முஸ்லிம் 

பபாியவர், மிகப் பபாிய புன்லனகயுைன் லக குலுக்கி வரமவற்றார்.  

அவசரமாய்ப் மபாவதால்,  ஒரு காஷ்மீர் புைாவ், ஒரு காஷ்மீர் பிாியாணி 

தருமாறு மவண்டிமனாம்.  10 நிமிைத்தில் வந்தது. ஆஹா, என்ன சுலவ.  பநய், 

பிஸ்தா, குங்குமப்பூ, கசகசா, ைவங்கம் என ஏகப்பட்ை வாசலனயுைன், மிகவும் 

சுலவயான உணவு.  எல்மைாருக்கும் திருப்தி.  மனதார மஹாட்ைல் 

பணியாளர்கலளப் பாராட்டி விட்டு, விமான நிலையம் மநாக்கி விலரந்மதாம். 

 

விமான நிலையம் பசல்லும் வழியில் ஏகப்பட்ை கார்கள்.  பை இைங்களில் 

காவைர்கள் கார்கலள நிறுத்திப் பாிமசாதிக்கிறார்கள்.  இருமுலற எங்களுலைய 

சாமான்கலளக் காாிலிருந்து இறக்கி, மசாதலனக்கு உட்படுத்த 

மவண்டியிருந்தது.  எனமவ ஸ்ரீநகர் விமான நிலையத்திலிருந்து திரும்ப 

விலழமவார்கள், நிச்சயமாக மபாதிய மநரத்லத ஒதுக்குவது மிகவும் அவசியம்.   

விமான நிையத்தின் பவளியிமைமய பை வாிலசகள், எங்கும் பயணிகள்.  சுந்தர் 

பசன்லன திரும்புகிறார்.  நாங்கள் நால்வரும் பபங்களூரூ திரும்புகிமறாம்.    

வாிலசயின் கலைசியில் நின்று பகாண்டிருந்த எங்கலள மநாக்கி, 

ஸ்லபஸ்பஜட் அதிகாாி வந்தார்.  நாங்கள்தான் பபங்களூரூ பசல்லும் 

விமானத்தின் கலைசிப் பயணிகள்.  தன்லனத் பதாைர்ந்து வருமாறு பணித்தார்.  

அவசர அவசரமாக சுந்தாிைம் விலை பபற்றுக் பகாண்டு, அவலரத் 

பதாைர்ந்மதாம்.  வாிலசகலளப் பிளந்து பகாண்டும்,  அலைபட்ை வழிகளில் 

அதிசயமாய்ப் புதுவழிகலளத் திறந்து பகாண்டும் அவர் பசன்றார்.  பின் 

பதாைர்ந்த நாங்கள், 14:20 மணிக்கு பபங்களூரு பசல்லும் விமானத்தின் 

இருக்லககளில் அமர்ந்மதாம்.  அடுத்த 10 நிமிைங்களில், அவ்விமானம்   

வானத்லத மநாக்கிப் பறந்தது. 

 

நிலனவில் பகாள்ள மவண்டிய, புனித அமர்நாத் யாத்திலர ஒரு நிலறவுக்கு 

வந்தது. 
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