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மானசர�ாவர்
அசசா� மானசிவம் அலசயாது ்ப�சகதி

உற்சாக மாயுைகம் உருவாககும் - இசசா
சகதிஉரு மான சர�ாவல�த் தாிசித்ரதாம்

முகதித� மூழ்கும் வ�ம்

The immutable Shivam is the root cause; Parashakthi, as the cosmic mind has the zealous will for 
creation.  That ‘ichcha shakthi’ is the Manasarover, which we have witnessed and in which we had 

the dips for eternal salvation.
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சதன் கிைககு

முதலமுகமாய் வைிப்பைனாய் முநநிற்கும் சிவமலைரய
வைிப்பயண வ�ப்பயனாய் வ�ரவற்கும் தவநிலைரய

கதியுனது அடிகசைனக காணகின்ரறாம் ்ப�முலனரய
நதி்ப�வும் விலதமான சர�ாவச�னத் துதிககின்ரறாம்!
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சதன்முகந தி�ண்ட திருரவ ர்பாற்றி
சமன்்பனி ்ப�நத ரமனிரய ர்பாற்றி

மான சர�ாவர் மாநிலற ஊற்றும்
வான சாீ� வசிஷ்டா மலையும்

முன்ரன விாிநது முகத்துதி சசய்யும்
என்ரன அலமதி எனமனம் சநய்யும்

உருகும் அருகில உருளும் �ாட்சதர்
்பருகும் ஏாிப ்ப�வி விாிககும்

திருவும் ்பி�ம்மத் தி�ளும் ச்பருமன
உருவில மானச ர�ாவர் சிாிககும்

ஓச�ாரு கலலும் லிஙகஸவ ரூ்பம்
தீதறு மணணும் திருமண விபூதி!

ஆசமன மனதும் அறிவும் அ்டஙகும்
ஓசமனச சசாலலும் ஒலியுள் ஒடுஙகும்!

நீை வானம் சநடுகக கவிழ்த்த
ரகாைக சகாப்பலற குளுகுளு ரமகம்

்பஞசசசனக கிைித்துப  ்பறநதிடும் தாகம்
சநஞசினில சாநதம் நிகழ்த்திடும் மாயம்!

உற்றுப ்பார்த்தால ஓவியம் ஆயி�ம் 
சற்றுத் ரதர்நதால சகைமும் ஜீவிதம்
அ�ரச மலைகைின் அ�ரண அ�ரன
தாிசா யினமனத் தணணீர் நைரன

ஆலசப பூணடுகள் அறரவ ஓைிய
்பாசப ்பவவிலனப ்பழுதுகள் அைிய

சிவமய மான சிநதலன நிைவ
்பவ்பய மாகிய ்பைிகள் நழுவ

கணர்டன் கயிலை லகபச்பாரு ைாக
உணர்டன் அமிர்தம் உநதாள்  ஏக

சதன்னுரு வான தீதறு குருரவ
என்னுயிர்க குயி�ாய் எழுதிய திருரவ

ஏற்றிடு என்லன என்வைிப ்பயணம்
ரதற்றல அறியத் சதைித்திடு ஞானம்

மறவா துன்லன மான சர�ாவர்
நிலறவாய் மூழ்கி நிர்மை ரூ்பம்

ஐம்புைன் உணர்வும்  ஆறறி திறனும்
சமய்யுணர் வாகி சமலிநரதன் ச�ணம்

சதற்கு

ஐயா தட்சிணா மூர்த்திரய ச�ணம்
சமய்யாய் ரமவிய ரமருரவ ச�ணம்
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எமத்வார் எனககாைம் எழுதியவன் மாைிலகககுள்
சமத்துவம்  எனப்பணிநது சத்தியத்தால குைிர்நது

சுற்றிவநது வணஙகிச சுத்தஉ்டல  அல்டகின்ரறாம்!
்பற்றிவ�ப  ்ப�சிவனின் ்பாிககி�மம்  சதா்டர்கின்ரறாம்!

சதன்ரமற்குத் திலசயினிரை ரதவனது தாிசனத்தால
நம்ரநாககு நைமாகக நயநசதாைிரும் காிசனத்தால

உள்ைம் சதைிகின்ரறாம்! உவலக அல்டகின்ரறாம்!
சவள்ைம் எனஅன்பு சவைிப்படுத்தி உயர்கின்ரறாம்!

சதன்ரமற்கு
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ரமற்கு

ரமற்கில ரமவுகின்ற ரமருமலை தாிசனரம
்பார்ககில ்ப�வசரம ்பவ்பயஙகள் விட்ச்டாைிய

ரநாககில நுணணுர்வில நூதனமாய்ச சிவமயரம!
ரதககில சதைிவுறுரம ரதடுவது அகப்படுரம!
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வ்டரமற்கு

எத்திலசயில ்பார்த்தாலும் எம்ச்பருமான் நின்னைகு

புத்திமனச சிநலத பூ�ாவும் வியா்பித்து

முத்தியா, சித்தியா,  முழுதுணர்நது மானு்டத்தில

நித்தியா ரகள்எனரவ நிஜத்திசைலன சநகிழ்விககும்!
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வ்டபு� மான வைரம சிவரம,
தி்டமுற அருளும் திருரவ திறரம,

மாகா ைசமனும் மலையும் ஓர்பு�ம்,
வாகாய் நநதி வலகயாய் ஓர்பு�ம்,
இருபு�ம் துவா� ்பாைகர் ஆக
ஒரு்ப�ம் ஆகிய உன்னத நிலைரய!

ஓஙகிய சிவரம ஒப்பிைா எைிரை,
தாஙகிய லமயம் தனிபச்பாருள் அைரக,

்பார்ககப ்பார்ககப ்பகதியில சநஞசம்
ரகார்ககக ரகார்த்துக  குவையம் யாவும்
ஒன்சறன ஆகிய உணலமலய உணரும்
நின்சறனக கருளும் நித்திய சிவரம!

வ்டரம காட்டும் வைிரய ்ப�ரம
தி்டரம ஊட்டும் திகரை வ�ரம

்பாிககி� மசமனும் ்பயணம் அருைிச
சாித்தி� மாகிச சத்தியம் எனதாய்ப
்பா்டம் அைித்த ்ப�ம குருரவ!
ரவ்டம் அைித்த விலையும் தருரவ!

கணர்டன் உநதன் காட்சியில ்பவவிலன
உணர்டன் உணலம உட்ச்பாருள் ஞானம்

காட்சிக காிய கயிலைத் திருரவ!
சாட்சிக கருகில சார்நதிடு குருரவ!
ச�ணம் ச�ணம் சம்புரவ ச�ணம்
தருணம் ஈசதனத் தநதவா ச�ணம்

வ்டககு
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வ்டகிைககு

நநதிசயாடு ்பலிபீ்டம் நாதனது அருள்பீ்டம்

தநதசதாரு தாிசனரமா தருவ்டகீழ் எைிலமா்டம்

முநலதவிலன இனிஎன்ன மும்மைரமா ்பைிஎன்ன

அநதகனும் என்ன?வைி  அத்தகரன சிவநாமம்!
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கிைககில ரதான்றுகின்ற கிைர்சசிதரும் ்பனிககயிலை
வைககில உள்வட்்ட வ�விலதான் சதாியுசமனப

புாிவதனால மனதாரை பு�நத�னின் திலச ரநாககி
சாிநது்டலை மணசார்த்தி சமர்ப்பித்ரதாம் நமஸகா�ம்!

்பாிககி�மம் எனுமிநதப ்பவித்தி�த்லத உைகத்தின்
சாிகசகனரவ சசய்கின்ரறாம் சத்தியத்லதச சசாலகின்ரறாம்!
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நாள் 1 - 13 சசப்டம்்பர் 2011

மாலை மண ி 7.   ைண்டன் ஹீத்ர�ா விமானநிலையத்தின் வாசலில என்லன காா ில சகான்டு வநது 
இறககி விடும்ர்பாது,  என் மலனவி உமா தன்னுல்டய மனசசுலமலயயும் இறககி லவத்தாள்.  ‘நலை 
்படியாகத் திரும்்பி வ�ரவணடும்' என  அன்்பினால அவளுககுத் ரதான்றிய கவலை அது.   

மானசர�ாவர் மற்றும் ச ிவ கயிைாயமலைலயத் தா ிச ித்து வ� நான் புறப்பட்டுப ர்பாவதில 
ச்பருலமயும் மகிழ்சச ியும் இருநதாலும்,  நைமாகத் திரும்்பரவணடும் என்னும் கவலை மலனவிககு 
இருப்பது நியாயம் தாரன!   என் மனதிரைா எப்படியும் கயிைாயமலை தா ிசனம் கில்டகக ரவணடும் 
என்ற ரவட்லகரய நி�ம்்பிக கி்டநதது.  த ிரும்்பவும் நைமாகச ரசர்ப்பது இலறவன ின் க்டன்.  
அதலனப ்பற்றி எனககு என்ன கவலை.     

ரநற்று ச்பௌர்ணமி.  வைககமாகச சசய்யும் ஸ்ரீ சத்யநா�ாயணபூலஜ சசய்து விட்டு, இன்று 
புறப்பட்டு, வருகின்ற அமாவாலச அன்று திரும்புவது என்னுல்டய திட்்டம்.  மகாைய அமாவலச 
என்்பதால, இநதப ்பதினான்கு நாட்களும் புன ிதமானலவ என நிலனககும் ர்பாது,  மனதிற்குச 
சாநதமாக இருககிறது.   உமாவிற்கு வில்ட சகாடுத்து விட்டு உள்ரை நுலைநரதன். இண்டர்சநட்டில 
ஏற்கனரவ டிககட்ல்டப ்பதிவு சசய்து விட்்டதால, விமான நிலையத்தில அதிகம் ரவலை இலலை.  
வில�வாக சசகயூா ிடி விதிகலை முடித்துக சகாணடு,  ரநர� விமானம் ஏறும் அலறககு வநது 
ரசர்நரதன்.  இன்னும் 80 நிமி்டஙகளுககு ரமல இருககிறது.  எனகரக ஆசசா ியமாக உள்ைது.   
ரவலை விஷயமாக, க ிட்்டத்தட்்ட ஒவசவாரு வா�மும் விமானத்தில ்பறநது சகாணடிருககும் நான்,  
30 நிமி்டஙகளுககு முன்னதாக, விமானம் ஏறும் இ்டத்திற்கு வநதரத கில்டயாது.   இன்று என்னரவா, 
முன்னதாகரவ வநது அமர்நதிருககிரறன்.    மனதுககுள் அவவைவு அவச�ம்.   மூன்று ஆணடுகைாகத் 
திட்்டமிட்டும் முடியாமற் ர்பாய், இன்று நிஜமாகும் திட்்டமலைவா?  அதுதான் இத்தலன ஆர்வரமா 
என்னரவா!

ச ிவகயிைாய தா ிசனம் சசய்ய ரவணடும் என்ற, இநதத் தாைாத ஏககம் எனககுள் எப்படி ்பற்றிக 
சகாண்டரதா சதா ியவிலலை.   ச ிை ஆணடுகளுககு முன்பு, இநதியாவிலிருநது வநத ரமஜர் 
ரகா்பிநாத் என்்பவர், ைண்டன ில தன்னுல்டய கயிைாயப ்பயண வீடிரயாககலைக காட்டினார�, 
அதனாரைரயா?    அசமா ிககாவில ்பாஸ்டன் நகா ில இருககும் என் நண்பர் சுநதர், சஹலிகாப்டர் 
மூைம் கயிைாயமலை தா ிசனம் சசய்து வநதலதப ்பற்றி எழுதினார�, அதனால இருககுரமா?   
சதா ியவிலலை......   ச்பாறியாகப ்பற்றித் த ீயாக வைர்நது என்னுள் சதா அா ித்துக சகாணடிருககும் 
இநதத் ரதடுதலுககு வில்டதாரன இநதப்பயணம்!      

ஞா்பகம் இருககிறது.  2009ம் ஆணடு, ைண்டன ில SSR மூர்த்தி என்னும் நண்பரு்டன் முதன் 
முலறயாக ்பயணத்திற்கு ஏற்்பாடு சசய்திருநரதன்.  கல்டச ி நிமி்டத்தில, ்பயணம் அலைத்துப 
ர்பாகரவணடிய நிறுவனம், ்பயணத்லத �த்து சசய்து விட்்டது.  ்ப ிறகு 2011 ஜூன் மாதம், 12 நாள் 
சஹலிகாப்டர் மூைம் சசலவதற்கான ஏற்்பாடுகலைச சசய்திருநரதன்.  ்பயணத்திற்கு இ�ணடு 
நாட்களுககு முன்்பாக,  ச ீன அ�சு திச்பத் எலலைலய 6 வா�ஙகளுககு மூடுவதாக அறிவித்து 
விட்்டதால, அப்பயணமும் �த்தானது.   ஆனாலும், எனது சரகாதா ிய ின் அலைபபுகரகற்்ப  
அபர்பாது இநதியா சசன்று, குடும்்பத்து்டன் குைசதய்வம் ரகாவிலுககும், திருவாலனககாவல ஸ்ரீ 
அகிைாணர்டஸவா ி அன்லனககும் அ்பிரஷக வைி்பாடுகலைச சசயயவும் முடிநதது.  

த ிருவாலனககாவல என்றதும் நிலனவுககு வருகிறது.      ஜ ீலை மாதம் ரகாவிலில நாஙகள் நின்று 
சகாணடிருநதர்பாது,  அறிமுகமிலைாத, க ிட்்டத்தட்்ட சநநியாஸிலயப ர்பாைத் ரதாற்றமை ித்த 
ஒரு ந்பர் என்ன ி்டம் வநதது ஞா்பம் வருகிறது.  ‘நான் இமயத்திலிருநது வருகிரறன்.  ச்பஙகளூர் 
சுப்பி�மணயா சசன்றுவிட்டு, இபர்பாது திருவணணாமலை ர்பாகிரறன். ஏரதனும் உதவி சசய்ய 
முடியுமா' என்கிறார்.   சற்றும் ரயாச ிககாமல, லகயிலிருநத ச ிை நூறு ரூ்பாய்கலைக சகாடுத்ரதன்.   
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இபர்பாது, விமான நிலையத்தில அமர்நது, என்னுல்டய சட்ல்டபல்பலயத் சதாட்டுப ்பார்ககிரறன்.  
அநத ந்பர் சகாடுத்த வீபூதிபல்ப இருககிறதா என்று...... ்பத்தி�மாக இருககிறது.

இபர்பாது எனது ்பயணம் ஆ�ம்்பம்.  விமானத்தில ஏற அலைபபு வருகிறது.    டிலலி சசலலும் சஜட் 
விமானத்தில ஏறி அமர்நரதன்.

நாள் 2 - 14 சசப்டம்்பர் 2011

சா ியான ரந�த்தில விமானம் டிலலி வநது ரசர்நதது.   ரந்பாள் நாட்டுககுச சசலை ரவணடிய மாற்றுப 
்பயண ி என்்பதால,  எனககு எநதவிதமான ரசாதலன விதிகளும் இலலை. உ்டனடியாக ரந்பாள் 
சசலலும் விமானத்தைம் இருககும் கட்டி்டத்துககுள் வநரதன்.  புது டிலலி விமான நிலையம் புதிதாக 
இருககிறது.   ்பை விஷயஙகை ிலும் எநத ஒரு நாகா ீகமான ரமல நாட்டு விமான நிலையஙகளுககும் 
ஈ்டாக இருககிறது.  எனககும் ச்பருலமயாக இருககிறது.   இன்னும் ஒருமண ி ரந�த்திலனக கைித்தாக 
ரவணடும்!  உமாவுககும் என்னுல்டய  உறவின�ான அனநரதஷககும் ர்பான் சசய்ரதன்.   

குறிகரகாள் இலைாமல ச ிறிது ரந�ம் ந்டநது சகாணடிருநரதன்.    ஒரு மருநதுககல்ட சதன்்ப்ட, 
அஙரக ்பயணத்தால மயககம் ஏற்்ப்டாமல தடுககும் மாத்தில�கலை வாஙகிக சகாணர்டன்.  எனககுத் 
சதா ியும்.  இத்தலகய மாத்தில�கலை நான் என்றும் உ்பரயாகித்ததிலலை.... என ினும், கயிலைப 
்பயணத்திட்்டத்தில, டி�ாவல நிறுனம் குறிப்பிட்டிருநத எலைாப ச்பாருட்கலையும் சா ியாக எடுத்துச 
சசலை ரவணடும் என்்பதற்காக, இதலனயும் வாஙகிக சகாணர்டன்.  எநத ஒரு விஷயத்தினாலும், 
என்னுல்டய ்பயணம் தல்டப்ப்டககூ்டாது.       த ிரும்்பவும் சுற்றிக சகாணடிருநரதன்.  இட்லி.
காம் என்கிற கல்ட மனலதக கவ�, 180 ரூ்பாய்ககு, சமலிநத, ்பழுப்பான, ஆனாலும் சுலவயான 
இட்டிலிகலை வாஙகிச சாப்பிட்ர்டன்.   புத்தகம் ஏரதனும் ்படிககைாம் என நிலனத்தது ஒரு சநாடி 
தான்.   மனதிலன எதிலும் த ீவி�மாகத் திண ிககாமல,   கயிைாயப ்பயணத்தின் எணணத்திரைரய 
இருத்திக சகாள்ை ரவணடும் என்று இருநரதன்.  மனதுககுள் புத்தகஙகை ில மானசர�ாவல�ப ்பற்றிப 
்படித்ததன் நிைரைாட்்டம்.

சுற்றும் முற்றும் ்பார்த்ரதன்.  யார�னும் காட்மாணடுககு கயிைாயப ்பயணத்திற்காக வரு்பவர்கைாக 
இருககிறார்கைா என்று....இலலை.... அப்படி யாரும் இருப்பதாகப ்ப்டவிலலை. 

இன்னும் சகாஞசம் ரந�ம் இருககிறது.   

்பத்ா ி ஷர�ஷ்டாவிற்கு ர்பான் சசய்ரதன்.  ்பத்ா ி, ஹிமாையா ஜர்ன ிஸ  (Himalaya Journeys) எனும் 
்பயண நிறுவனத்லத ந்டத்து்பவர்.  மிகவும் உற்சாகமாகப ர்பசககூடியவரும், தவறாமல சதா்டர்பு 
சகாள்ைக கூடியவ�ாயும் இருநததினால,  முன்பு அவர் மூைம் தான் கயிைாயப ்பயணஙகளுககு டிககட் 
வாஙகி இருநரதன்.  ்பயணஙகள் ்பை கா�ணஙகைால ந்டககவிலலை.  ஜூன் மாதப ்பயணத்திற்காக 
அவா ி்டம் நான் ஏற்கனரவ ்பணம் சகாடுத்திருநரதன்.   அநதப்பணம் முககியமான கா�ணம் இலலை 
என்றாலும்,  ம ீணடும் ்பத்ா ிய ின் மூைரம ்பயணம் ஏற்்பாடு சசய்ததற்கு,  அதுவும் ஒரு ச ிறிய கா�ணம் 
என்்பது உணலம.    நான் வரும் விஷயத்லதப ்பத்ா ிககு ம ீணடும் ஞா்பகப ்படுத்த ரவணடும்.  
ர்பான ில அவல�த் சதா்டர்பு சகாள்ை முடியவிலலை.   ஒலி அறிவிபபு மற்றும் ச ிறு சசய்தி ம்டல 
மூைம், ர்பான ில  காட்மாணடு வருகின்ற ரந�த்லதக குறிப்பிட்டு, விமான நிலையத்தில சநதிகக 
வரும்்படி அறிவித்ரதன்.

காட்மாணடு சசலலும் விமானத்தில ஏறுவதற்கான அலைபபு வநதது.  ஏறுவதற்காக ந்டநது 
சகாணடிருககும் ர்பாது,  ர்பான் அடித்தது.   ்பத்ா ி அலை..... யார�ா....

 ‘ஹரைா....�ாஜா.... நான் தான் உஙகள் ்பயணத்லத ஏற்்பாடு சசய்து வருகிரறன்.  எனககு ஒரு உதவி 
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சசய்ய முடியுமா?   தயவு சசய்து, டிலலி விமான நிலையத்தில ஒருவர், ஒரு ்பார்சலைத் தருவார்.  
அதலன வாஙகி வ�முடியுமா?’.

 எனககுப புா ியவிலலை.   ‘ மன்ன ிககவும்.  நான் இபர்பாது விமானத்திற்குள் இருககிரறன்.  எநதப 
்பார்சலையும் நான் இன ிரமல ச்பற முடியாது.   ந ீஙகள் யார்.... என்ன விஷயம்'   எனக ரகட்ர்டன்.    

‘்ப�வாயிலலை.... என்ச்பயர் �ாமசசநதர்.  உஙகலைக காட்மாணடுவில சநதிககிரறன். வணககம்'.   
ர்பான் துணடிககப்பட்்டது.  

எனககு விவ�ம் எதுவும் புா ியவிலலை. யார் இநத �ாமசசநதர்.....    ஜன்னல ஓ�மாக உள்ை 
இருகலகயில அமர்நது, முகத்லதப ்பதித்ரதன்.  காணட்மாணடுவின் தல�யிலனப ்பார்கக நான் 
தயா�ானலத உணர்நது, விமானம் ்பறககத் சதா்டஙகியது.  க ிட்்டத்தட்்ட 90 நிமி்டஙகள்தான் 
்பயணம்.

சா ியாக 2மண ி ரந்பாை ரந�ப்படி, காட்மாணடு திருபுவனம் விமான நிலையத்தில இறஙகிரனன்.  

விமானத்தில இருநது ்பார்ககும் ர்பாது, ்பசுலமயும், முகில ர்பார்த்த மலையுமாக இருநத காட்மாணடு 
நக�ம், தல�யில ்பார்ககும் ர்பாது,  முநலதய காை ச்பஙகளூர் ர்பாை இருககிறது.    நான் ்பிா ிட்டிஷ 
குடியுா ிலமயுல்டயவன் என்்பதால,  இறஙகியவு்டன் விசா வாஙகும் அனுமதி உள்ைது.  அதற்குத் 
ரதலவயான ்பத்தி�ஙகலைப பூர்த்தி சசய்து, 40 அசமா ிகக ்டாைரும், ஒரு ்பாஸர்பார்ட் புலகப்ப்டமும் 
சகாடுகக ரவணடும்.   ஒரு 10 நிமி்டஙகை ில விசா சகாடுத்து விடுவார்கள்.  கயிைாயம் திச்பத்தில 
இருப்பதால,  நாம் ரந்பாைத்தில ‘மலடி்பிள் விசா'  அதாவது, ்பன்முலறப்பயண அனுமதி வாஙக 
ரவணடும்.  இநதக க்டலமகலை சவகு வில�வாக முடித்துக சகாணடு, அஙரகரய சகாஞசம் ரந்பாை 
்பணமும் மாற்றிக சகாணர்டன்.  சவை ிரய வரும்ர்பாது, ச்பட்டி சா ியாக வநதிருநதது.  அதலன 
எடுத்துக சகாணடு சவை ிரய வநதால,  வா்டலகககார் ஓட்டுனர்கள் நம்லம நசசா ிககிறார்கள்.   

நான் ்பத்ா ிலயத் ரதடிக சகாணடிருநரதன்.    

‘ஹரைா சார், நான் அன ில'  என்று தன்லன அறிமுகப ்படுத்தி சகாணடு, ்பத்ா ிய ின் முகவர் ஒருவர் 
வநதார்.   அவருல்டய காா ில ச்பட்டிலய ஏற்றிக சகாணடு புறப்பட்ர்டாம்.   கார் சநா ிசல அதிகமான 
சதருககை ில புகுநது ர்பாய்சகாணடிருநதது.  அபர்பாது அன ில மாற்றி மாற்றிப ர்பான ில ர்பசுவதும்,  
கார் ஓட்டுனல� ரவறு ரவறு திலசகை ில ஓட்்டச சசாலவதுமாய் இருநதார்.   

ஏரதா ஓர் அவச�ம் இருப்பதாக எனககுப ்பட்்டது.   விசாா ித்ரதன்.  

 ‘சார், உஙகள் ்பாஸர்பார்ட் மூன்று மண ிககு முன்னதாக காட்மாணடிலுள்ை ச ீன அலுவைகத்தில  
சகாடுககப்ப்ட ரவணடும்.  ்பாஸர்பார்ட் மற்றும் ர்பாட்ர்டா ஒன்று சகாடுஙகள்' .  அன ில 
அவச�ப்படுத்திக ரகட்்டார்.  எடுத்துக சகாடுத்ரதன்.  ஓா ி்டத்தில, ஒருவர் லகலய அலசகக, வணடி 
நின்றது.  என்னுல்டய ்பாஸர்பார்ட், ர்பாட்ர்டா இ�ணல்டயும், சவை ிரய நின்ற ந்பா ி்டம் சகாடுத்து 
விட்டு, அன ில கார் டில�வா ி்டம் ‘லவஷாலி ரஹாட்்டல' என்றார்.    என்ன ி்டம் ‘சார், உஙகலை 
ரஹாட்்டலில இறககி விடுகிரறன். ஓய்சவடுஙகள்.  ்பத்ா ி ர்பான ில ர்பசுவார்' என்றார்.  

நான் சவறுமரன தலையாட்டிவிட்டு, ம ீணடும், சவை ிரய ்பார்த்துக சகாணர்ட வநரதன்.   புழுதியும் 
அைகும் ஒன்றாகக கைநத சதருககள்.

மாலை 4:10  இருககும் லவஷாலி எனும் 3 நட்சத்தி� ரஹாட்்டல ரதமல எனுமி்டத்தில இருககிறது.  
இது காட்மாணடுவின் மத்திய நகர்பபுறம்.  என்னுல்டய அலற எண 1201.    அமர்நத 10 
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நிமி்டஙகை ில, 3 ர்பர் வநதனர்.  ்பத்ா ிய ின் அலுவைகத்திலிருநது!    என்னுல்டய நைலன விசாா ித்து 
விட்டு,  ்பயணத்திற்கு நான் இன்னும் சகாடுகக ரவணடிய ்பாககிப ்பணத்லதத் தருமாறு ரகட்்டனர்.  
எனககுப ்பத்ா ியு்டன் ர்பச ரவணடும்.    10 நிமி்டஙகை ில ்பத்ா ி ர்பான் சசய்தார்.  ‘ �ாஜா,   கயிைாயப 
்பயணம் இன்று காலைரய சதா்டஙகிவிட்்டது.   ந ீஙகள் சத்யம் ்பயண நிறுவத்தின் மூைம் கயிைாயப 
்பயணம் சசய்வதற்கு ஏற்்பாடு ஆகியுள்ைது.  மற்ற எலரைாரும் ஏற்கனரவ ரந்பாள் ்பார்்டருககுச 
சசன்று விட்்டார்கள்.   நாம் இன்று இ�வு 7 மண ிககுப ர்பசுரவாம்.  தற்ர்பாலதககுத்  தயவு சசய்து, 
வநதுள்ை ந்பா ி்டம் ்பாககித் சதாலகலயக சகாடுஙகள்.  நாம் சநதிககைாம்' என்றார்.   

எனககு இது அதிர்சச ிலயத் தநதது.   இருப்பினும், ்பத்ா ிககுத் சதா ியும்.  

நான் ்பணத்லதக சகாடுத்து அவர்கலை அனுப்பிரனன்.    ‘அன ில.... சகாஞசம் சவை ிரய இருஙகள்.  
5 மண ிககு நான் வருகிரறன். ்பசு்பதிநாத் ரகாவிலுககுச சசன்று வ�ைாம்' என்று ரகட்்டவு்டன், 
அன ில சா ி என்று சவை ிரய அமர்நதிருநதார்.

வில�வாக ஆல்டகலை மாற்றிக சகாணடு புறப்பட்ர்டன்.   எனககு மனதுள் குைப்பம்.   எனககு 
இன்னும் ச ீன விசா கில்டககவிலலை.  ்பயணம் ரவசறாரு குழுவு்டன்.   ்பயணம் ரவறு ஏற்கனரவ 
சதா்டஙகிவிட்்டது.  நான் முழுப்பணத்லதயும் சகாடுத்துவிட்ர்டன்..... என்ன நிைலம இது!    
எதுவானாலும், ்பசு்பதிநாத இருககிறார்.  அவல�ப ்பார்ர்பாம்.....  க ீரை சசன்ரறன்.  அன ில ஒரு 
்டாகஸி ஏற்்பாடு சசய்தார்.  

அன ில மிகவும் சாமர்த்தியசாலி.   ‘அகர்வால' எனும் உருத்தி�ாட்சம் மற்றும் ஆ்ப�ணககல்டயு்டன் 
அவருககுத் சதா்டர்பு உள்ைது. ்பசு்பதி நாத் ரகாவில பூசாா ிகளு்டன் நலை ்பைககம் ரவறு.  

‘சார்,  ருத்� ஜ்பம், மற்றும் ்பால அ்பிரஷகம் இஙரக சசய்வது மிகவும் விரஷசம்.  சசய்கிற ீர்கைா?’. 

‘ சா ி அன ில', என்ரறன்.   ‘ சார், அதற்கு 3001 ரந்பாை ி ரூ்பாய் ஆகும்'.    நான் ர்ப�ம் ர்பசும் 
நிலையில இலலை.   நலை காா ியம்.  நன்றாகச சசய்தால, ஓர் பூசாா ிககு உதவி சசய்ததாக இருககும்.  

 ‘சா ி அன ில ‘.     

 பூலச ந்டநதது.   ்பசு்பதி நாத் ரகாவில மிகப ்பைலமயானது.  ஆதிசஙக�ர் அனுஷ்டான ஆகம 
விதிகலை அலமத்துக சகாடுத்த இ்டம்.  ரக�ைா நம்பூதிா ிகள் தான் இஙரக முககியக குருககள்.  
்ப ி�தம மநதிா ிலயப ்பதவிககுத் ரதர்வது ர்பால, நம்பூதிா ிகலையும் ரந்பாை அ�சர்தான் நியமிப்பதாக 
வைககம்.  ரகாவிலில ்பசு்பதிநாதர் லிஙக ரூ்பத்தில இருககிறார்.  ஆனாலும், லிஙகத்தின் 
ரமற்புறத்தில, நான்கு புறமும் நான்கு முகஙகள்.  ரமரை அரதாமுகம் இருககிறது.  ரகாவிலுககு 
சவை ிரய 508 ச ிவலிஙகஙகள் இருககின்றன. அதலனச சுற்றி வருவதற்கு, சநை ிநது சநை ிநது 
சசலலும் ஒரு ்பா ிககி�மப ்பாலதயும் அலமத்து இருககிறார்கள்.   ரகாவிலுககுப ்பின்புறம் ்பாகமதி 
நதி ஓடுகிறது.  நதி த ீ�த்தில ஒருபுறம், ஸ்ரீசகக�ம் உள்ைது.  ்பணடிதர்கள் கர்மஙகலைச  சசய்து 
சகாணடிருககிறார்கள்.  இறநதவர்கை ின் உ்டலகள் கல�கை ில லவககப்பட்டு, இறுதிச ச்டஙகுகள் 
ந்டககின்றன.  எதிர்ககல�யில இ�ணடு அலைது மூன்று அரஹாா ிகள் எனப்படும், அவதூத முன ிகள் 
நின்று சகாணடிருககிறார்கள்.   

மாலை ரந�ம்.  ரகாவிலின் அலமதியும், விைககும் மனதிலன என்னரவா சசய்கிறது.  ஓர் 
ஆைமான ்பகதி ஏற்்படுகிறது.   ர்பாட்ர்டா எடுககத் தல்ட சசய்துள்ைார்கள்.  ஒர் 30 நிமி்டஙகள் 
ஆையத்தில அமர்நதிருநரதன்.   ச ிை வா�ஙகளுககு முன்புதான் இநதியாவில உள்ை  ்பா்டல ச்பற்ற 
ச ிவாையஙகை ின் ச்பயர்கலைத் தமிழ்ப்பா்டைாக எழுதியிருநரதன்.  இபர்பாது, ஆதிசஙக�ர் அலமத்த  
இவவா ிய ஆையத்தின் வாசலில..... 
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அன ில என்லன அகர்வால கல்டககு அலைத்துச சசலகிறார்.   ச ிை உருத்தி�ாட்ச மாலைகள் 
வாஙகிரனன்.  

‘சார், இதலன மானசர�ாவா ில நலனயுஙகள், மநதி� சகதி அதிகமாகும்' எனச சசாலகிறார் 
கல்டககா�ர்.   சா ி,  க்டவுள் என்லன மானசர�ாவருககு அலைத்துச சசலைட்டும் என நிலனககிரறன்.    

அன ில கல்டயில தஙகிவிட்்டார்.  நான் ரஹாட்்டலுககுத் திரும்்ப ஒர் ்டாகச ி ஏற்்பாடு சசய்தார்.    

ரஹாட்்டலின் வ�ரவற்பு அலறயில ்பத்ா ிககாகக காத்திருககிரறன்.  மண ி 7:10.   

அபர்பாது மிகவும் கலைபபு்டன் ஒரு இநதியப ்பயணககுழு வருகிறது.   இவர்கள் கயிைாயப 
்பயணம் முடித்து வரு்பவர்கைாக இருகக ரவணடும்..... ஒருரவலை சத்யம் குழு வாக இருககுரமா?    
எனககுள் வினா.....   சமதுவாக ஒருவா ி்டம் சசன்று விசாா ித்ரதன்.   சவற்றிப புன்னலக பூகக,  ‘சார், 
நாஙகள் நலை்படியாக கயிைாயப ்பயணம் முடித்து வருகிரறாம்.  எஙகளுககு முநதய குழு மிகவும் 
கஷ்டப்பட்்டது.  எஙகளுககு ஒரு கஷ்டமும் இலலை.     இரதா ்பாருஙகள்.  ச்பஙகளூா ில உள்ை 
இவருககு 67 வயது.  மூன்றாம் முலற வநதுள்ைார்.    

எனககு மிகவும் மகிழ்சச ியாக இருநதது.  அபர்பாது மற்சறாரு ச்பணமண ி  ‘எனககு இது தான் 
முதல த�ம்.  ஆனாலும் நான் ‘இன்னர் ரகா�ா' எனும் நநதி ்பா ிககி�மம் சசய்து முடித்ரதன்'.  அவ�து 
கலைத்த முகத்தில சவடித்த ச்பருலம.   எலரைா�ாலும், ரஹாட்்டல வ�ரவற்்பலற ஆனநதத்தில 
மிதககிறது.   நான் இன்னும் ்பத்ா ிககாகக காத்திருநரதன்.

7:30 மண ி.    ்பத்ா ி வநதார்.  இருவரும் ஒருவல� ஒருவர் ்பார்த்தவு்டரன, இன்னார் எனப புா ிநது 
சகாணர்டாம்.   ‘ ரஹ �ாஜா' எனத் தழுவிய ்பத்ா ி ச ிை நிமி்டஙகள் ்பயண அனு்பவம் ்பற்றிக 
ரகட்்டார்.   அதற்கபபுறம் வநதது சசய்தி.....  நானும், லூதியானவிலிருநது வரும் நான்கு ர்பரும்,  
சத்யம் குழுவு்டன் ்பயணம் சசய்ய ஏற்்பா்டாகி உள்ைது.  சத்யம் நிறுவனம், மதுல�யிலிருநது 
வநதுள்ை 20 ர்பர�ாடு, எஙகள் 5 ர்பல�யும் கூட்டிச சசலவதாகத் திட்்டம்.  இது அவச ியமாம்.  
ஏசனன ில இதுதான் கயிையத்திற்கு இவவரு்டத்தின் இறுதிப ்பயணம்.  குழுககைாகத் தான் சசலை 
முடியும்.    ரமலும் மதுல�யிலிநது வநத குழு இன்று காலைரய புறப்பட்டு விட்்டது.  என ினும் 
அவர்கள் இன்று இ�வு ரந்பாள் எலலையில தான் இருகக ரவணடும்.  ஏசனன்றால, அவர்களுல்டய 
்பாஸர்பார்ட்  இநதியாவில டிலலியில உள்ை ச ீன அலுவைகத்திலிருநது விசாவு்டன் வ�ரவணடும்.  
அது ரநற்று வல� வ�விலலை.    அநதக குழு,  ்பாஸர்பார்ட் இலைாமரைரய ரந்பாைம் வநதுள்ைது.  
இநதியர்கள்  ர�ஷன் அட்ல்ட முதைான எநத ஒரு அல்டயாை அட்ல்டயு்டன் ரந்பாைத்திற்கப 
்பயண ிகக முடியும். இன்று லூதியானாவிலிருநது டிலலி வைியாக வரும் குடும்்பம் இநத 
்பாஸர்பார்ட்டுககலை வாஙகி வருவார்கள்.   

இபர்பாது தான் எனககுப புா ிநதது.   டிலலியில ர்பான ில என்ன ி்டம் வாஙகி வ�ச சசான்ன ்பார்்ஸல 
இநதப ்பாஸர்பார்ட்டுககள்தான்.

ஆனால,   எனககு மட்டும் இன்னும் ச ீன விசா வ�விலலை......   நான் திலகத்துப ர்பாய் 
உட்கார்நதிருநரதன்......  அபர்பாது, சமலிதான, அலமதியான ர்பசசு்டன் கூடிய ஒருவல� 
்பத்ா ி எனககு அறிமுகம் சசய்தார்.  ‘இவர்தான் �ாம்சநதர்.  சத்யம் நிறுவன மாரனஜர்' என்றார்.     
�ாம்சநதர்தான் என்னு்டன் டிலலியில ர்பான ில ர்பச ியது.  அவர்தான் காணட்மாணடுவில கால� 
நிறுத்தி என்னுல்டய ்பாஸர்பார்ட்ல்ட வாஙகிச சசன்றது.   

என்லனப ்பார்த்தார்.  ‘சார்.... 50 விழுககாடு விசா கில்டககைாம்,  50 விழுககாடு கில்டககாமல 
ர்பாகைாம்'.    
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என் முகம் வருத்தத்லத வாா ி இலறத்திருகக ரவணடும்.  உ்டனடியாக �ாம்சநதர்  ‘நான் எலைா 
முயற்ச ியும் சசய்கிரறன்' என்றார்.    

 நான் வாய்ககுள் வார்த்லதகலை விழுஙகிரனன்.  எனககுள் குைப்பம்.

அபர்பாது, லூதியான உறுப்பினர்கள் வநதார்கள்.   �ாஜ ீவ ஒரு ்டாக்டர்.  அவரு்டன்  அவ�து 
ச்பற்ரறார்கள்,   அவ�து குடும்்பத்து குரு ஸ்ரீ ச ிவானநத சுவாமிஜி.   அவர்கலைப ்பார்த்தவு்டரனரய 
என் மனதில ஒரு மகிழ்சச ி.  அவர்களும் மிகவும் ்பைகியவர்கலைபர்பாைப ர்பசத் சதா்டஙகினார்கள்.   
த ிட்்டம் என்னசவன்றால,  நாலை காலை 4 மண ிககு, ஒரு காா ில நானும் �ாஜ ீவ குடும்்பமும், ரந்பாள் 
எலலை நக�மான ரகாதாா ிககுச சசலரவாம்.  �ாஜ ீவ குடும்்பம், சுவாமிஜி மற்றும் மதுல�யிலிருநத்து 
வநத குழு நாலை காலை,  த ிச்பத்துககுப புறப்படும்.  நான் மட்டும் ரகாத்தாா ிய ில ரமலும் ஒருநாள் 
தஙக ரவணடும்.  ஒருரவலை விசா  நாலை இ�வுககுள் கில்டத்து விட்்டால, நாலை மறுநாள் நான் 
மட்டும் புறப்பட்டு, மற்ற குழுரவாடு திச்பத்தில ரசர்நது சகாள்ைைாம்.  இலலை என்றால, திரும்்ப 
ரவணடியதுதான்.     

எனககுத் தலையில இடி.   

்பத்ா ி சதா்டர்நத்தர்ர்.  ‘�ாஜா,  இன்னும் ஒரு ்பயண ி, இத்தாலியன்.  அவருககும் விசா 
கில்டககவிலலை. அவர் மதுல�க குழுரவாடு சசன்று ரகாத்தாா ிய ில தஙகி உள்ைார்.  அவரும் 
உஙகளு்டன் நாலை இ�வு தஙகுவார்' என்றார்.   

இது ஆறுதைா, ரவதலனயா?  எனககு என்ன சசாலவசதன்று சதா ியவிலலை.   �ாஜ ீவ என்ன ி்டம் 
வநது ‘ ரஹ �ாஜா, கவலை ரவண்டாம்!  நிசசயம் இலறவன் வைிகாட்டுவார், லதா ியமாக இருஙகள்' 
என்று கூறினார்.      

்பத்ா ி ஒரு ச ிை நிமி்டஙகை ில புறப்பட்்டார்.  �ாம்சநதர் எஙகளுககு ஒர் ச்பா ிய ல்பயிலனயும், ‘்டவுன் 
ஜாககட்' என்கிற குை ி�ால்டயும் சகாடுத்து விட்டு, நாலை காலை 4 மண ிககுப ்பார்ர்பாம் எனக 
கூறிச சசன்றார்.  இநதப ச்பா ிய ல்ப (Duffel Bag) மிகவும் அவச ியம்.  இது மிக சமலிதாகவும், 
வலிதானதாகவும் உள்ைது.  ச்பாதுவாக எலைாப ்பயண நிறுவனஙகளும் இலவ இ�ணல்டயும் 
தருவார்கள்.  அதனால, இநத விஷயத்லத எதிர்காைத்தில கயிலைப ்பயணம் ஏற்க விலை்பவர்கள் 
சதா ிநது சகாள்வது நலைது.

இபர்பாது 11 மண ி.   நாலை காலை 3 மண ிககு எழுநதிருகக ரவணடும்.  நான் ைண்டன் ரந�ப்படி 
இருககிரறன்.  துககம் வரும் ரவகத்தினால தூககம் வ�விலலை.  இதயத்தில ்பளு.  உமாலவ 
அலைத்ரதன்.  ஈலிங  அம்மன் ரகாவிலுககுப ர்பாய் ்பி�ார்த்தலன சசய்யுமாறு ரகாா ிரனன். 

இ�வு வைககத்லத வி்ட ந ீைமாக இருநதது. 
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நாள் 3 - 15th Sep 2011

அதிகாலை 3மண ிககு காட்மாணடுவிலிருநது ரகாத்தாா ிககுப புறப்பட்ர்டாம்.  ரகாத்தாா ி என்்பது 
ரந்பாள் எலலையில, த ிச்பத்தின் முதல ஊ�ான ஜாஙமூ அருகில இருககிறது.   இஙகிருநதுதான் 
திச்பத்திற்குப ்பி�ாயணம் ஆ�ம்்பிகக ரவணடும்.  ரஹாட்்டல வாசலில 4 x 4 எனப்படும் வணடி 
தயா�ாக நின்றது. ஓட்டுனல�த் தவி�, சசௌகா ியமாக நாலவர் ்பயணம் சசய்யைாம்.  நான் இன்று 
�ாஜ ீவ குடு்பத்தினர் நாலவரு்டன், ஐநதாவதாகச சசலை ரவணடும்.  இது எனககு ஒரு ச்பாருட்்டலை.  

்ஸுவாமிஜி முன் இருகலகயில அமர்நது சகாண்டார்.  �ாஜ ீவ, மற்றும் அவ�து ச்பற்ரறார்கள் 
்பின்ன ிருகலகயில அமர்நது சகாண்டனர்.  நான் கல்டச ியில இருநத ஒர் இருகலகயில அமர்நது 
சகாணர்டன்.   என் கூ்டரவ ச ிை லகபல்பகளும், சாமான்களும் இருநதன.  

அதிகாலை ஆகாயத்தில நட்சத்தி�ஙகள் சகாட்டிக கி்டநதன.  ச்பௌர்ணமி முடிநத இ�ண்டாம் 
நாள் அது.  ்பால நிைா, சகாஞசரம ரதய்நதிருநதாலும், அைலகக சகாட்டிக சகாணர்ட எஙகைது  
வணடிலயப ்பின் சதா்டர்நது ஆகாய வீதியில வநது சகாணர்ட இருநதது.    காா ின் ்பயணம் 
ச்பாதுவாக சுகமாகரவ இருநதாலும்,  அஙசகான்றும் இஙசகான்றுமாக ஊச ி முலன வலைவுகளும், 
திடீர்த்திருப்பஙகளும், அலதத்தவி� கிட்்டத்தட்்ட ஒவசவாரு 10 கிம ீ தூ�த்திலும் ஒரு சசக ர்பாஸட் 
ரசாதலனயுமாகப ்பயணம் சதா்டர்நதது.     

ரந�ம் ஆக ஆக, நாஙகள் காட்மாணடு தாணடி, ரந்பாைத்தின்  மலைப ்பி�ரதசத்துள் ்பயணம் 
ஆ�ம்்பித்ரதாம்.  முன்லனய வி்ட நிைவின் ஒை ியில ்ப ி�காசம் கூடி இருப்பதாகப ்பட்்டது.  
்பன ியாலும், ரமகத்தாலும் மூ்டப்பட்்ட மலை முகடுகை ில, இநத நிைசவாை ி சதா ித்துக க ீரை 
விழுவதுர்பால என்னுல்டய கணகை ில காருககுள் விட்டு விட்டு வீழுநது  சகாணடிருநத  
சவை ிசசத்துணடுகள் சசாலலிக சகாணர்ட வநதன.     

எனது மனதிற்குள் இன்னும் கனம்!   தூககம் இலைாதது ஒரு ச்பாருட்்டாகத் சதா ியவிலலை.  
முகத்லதக காா ின் ்பின்புறக கணணாடியில புலதத்துக சகாணடு விைிகைால நிைலவயும், 
வாலனயும், நிைத்லதயும் மாறிமாறிப ்பார்த்துக சகாணர்ட வநரதன்.  என்னுல்டய உதடுகள் 
மனதுககுள் முைஙகிக சகாணடிருநத ்பி�ார்த்தலனகளுககு, சமௌனப பூட்டுபர்பா்ட 
சமனகசகடுவதுர்பாை,  சமதுவாகரவ அலசநது சகாணடிருநதன.  

�ாஜ ீவ அடிககடி என்ன ி்டம் ர்பசசுக சகாடுத்துகசகாணடும், என்னுல்டய இருகலக ்பின்புறத்தில 
வசதியாக இருககிறதா என்று கன ிரவாடு ரகட்டுக சகாணடும் வநதார்.  அவ�து ச்பற்ரறார்களும் 
அவவபர்பாது திரும்்பிப்பார்த்துக கணகைாரைரய கன ிலவக காட்டிக சகாணடிருநதனர்.  தஙகைது 
இருகலக ்பின்புறம் அதிகம் சாய்நது எனககுத் சதாநத�வு சகாடுககாமல இருககிறதா என்்பலத 
உறுதி ்படுத்திக சகாணர்ட வநதனர்.  

லவகலற ்பிறநது சகாணடிருநதது.  

காலை மண ி 5: 30 இருககும்.   ்பாரன ்பியாஸ (Bane Bias) எனும் ச ிறிய ஊா ில வணடி நின்றது.  
சூ்டான ரதநரீும்,  ஒருவலக இன ிப்பான அப்பம் ர்பான்ற ஒரு ்பைகா�த்லதயும் கல்டயிரை வாஙகிப 
புச ித்ரதாம்.    அருகில இருநத ்பாைத்தின் அடியில இநதி�ாவதி நதி ர்பாய்க சகாணடிருநதது.  
அதிக ச ீற்றமிலைாமலும், அரத சமயம் ஏரதா ஒரு ஆனநதத்தில குதித்துக குதித்து ஓடும் ஒரு குமா ிப 
ச்பணலணப ர்பாைப ர்பாய்க சகாணடிருககிறது.  ஊா ின் அழுககும், அைகும், ஒர� சமயத்தில,  
உதயசூா ியன ின் கலணகைாரை சவை ிரய எடுத்சதா ியப்படுகின்றன.  நான் ச ிை புலகப்ப்டஙகள் 
எடுத்துக சகான்ர்டன்.   
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ம ீணடும் ்பயணம்.  

ர்டாைல காட் (Dolal ghat) எனும் இ்டத்லதக க்டநது, ்பாஹ�ா ்ப ியாஸ (Bahra Bise) எனும் ஊா ிலன 
அல்டநரதாம்.  இஙரக இநதி�ாவதி மிக ரவகமாக ஓடுகிறது.  இநத ஊல�த் தாணடியவு்டன்,  
சாலைகள் மிகவும் ரமாசமாக இருககின்றன.  ரமடு ்பள்ைஙகளும், திடீச�ன சாலையின் நடுரவ 
தணண ீர் சவள்ைமுமாக இருககிறது.   காா ின் ரவகம் மட்டும் குலறநத ்பாடிலலை.   

இபர்பாது, மஞசள் சவயில அடிககிறது;  மலைகள் ச்பான்ன ிற சவயிலின் பூசச ினால, தாஙகள் 
சுமநது சகாணடிருககும் கரும்்பசலச ம�ஙகளுககும், தை ிர் ்பசலசச சாயலைப பூசுகின்றன.   
எலைாவிதமான ம�ஙகளும் சதா ிகின்றன.  க ீரை நதிய ின் ஓட்்டம்.  அதன் அருகில மலைவாலை, 
கலைவாலை, மற்றும் சசடி சகாடிகள். ்பசும் புலசவை ி.  ச்பயர் சதா ியாத ்பைவலக ம�ஙகள்;  கரும் 
்பசலச, சவை ிர் ்பசலச, கிை ிப்பசலச, ்பழுபபு எனத் தாவ�ச சஙகமஙகள் மலைத்தலைகை ின் 
மயிற்கற்லறயாகத் சதா ிகின்றன.  

அலவகளுககில்டய ரநர்வகி்டாய், சநை ி வகி்டாய் அருவிகள் சதாஙகிக சகாணடிருககின்றன.   
எத்துலண எத்துலண அருவிகள்!  ச ிை ச்பன்ச ில மாதிா ியான  ச ீா ிய ரநர்ரகாடுகள்; ச ிை ச ிதறித் 
சதறிககும் சவணகுதில�கள்;   ச ிை சநை ிநது சநை ிநது ஊருகின்ற ்பாம்புகள்.  ்பை இ்டஙகை ில 
இநத அருவிகை ின் க�ஙகள் சாலைகலைத் தழுவுகின்றன. ச ிை இ்டஙகை ில சாலைகலை அதிகா�ச 
சசருகரகாடு, சைசைத்துக க்டககின்றன.   

�ம்மியமான காலைப ச்பாழுது ரகாைம் இட்டுகசகாணடிருககிறது.  எஙகள் கார், ்படிப்படியாக 
உய�த்தில சசன்று சகாணடிருககிறது என்்பலதக காா ின் இயநதி�ம் சசய்யும் க�க�த்த 
ஓலசயினாலும், காா ின் ்ப ின்புறககணணாடியில, தாணடி வநத ்பாலதகள் தம்லம வலைத்துக 
சகாணடு, வணககத்து்டன் க ீரை தைர்வலதப ்பார்ககும் ர்பாதும் புா ிக ிறது.

சா ியாக 9:05 மண ிககு, தாத்ரதா்பான ி (Thathopani) எனும் 
ஊா ிலன அல்டநரதாம்.  இதுதான் ரந்பாள் எலலை கி�ாமம்.  
இதன் மறுமுலன தான் ரகாத்தாா ி எனும் ச ிறு நக�ம்.   
ரகாத்தாா ிய ில  நட்புப்பாைம் (Friendship Bridge) 
இருககிறது.  இதில ந்டநதால,  த ிச்பத்தின் முதல ஊ�ான 
ஜாஙமூ (Zhangmu) வுககுப ர்பாகைாம்.  
்பாதிப்பாைத்திரைரய ச ீன அ�ச ின் எலலைப ்பாதுகாபபு, 
மற்றும் விசா அலுவைகம் உள்ைது.

நாஙகள் ரகாத்தாா ிய ில உள்ை ரஹாட்்டல லகைாஷ அருகில வணடிய நிறுத்திரனாம்.  நான் 
ரஹாட்்டலுககுள் நுலைநதவு்டரனரய, சசன்லனககுச சசன்றாற்ர்பால ஒரு மாற்றம்.  அஙரக 
நிலறயத் தமிைர்கள்.  இவர்கள்தான், சத்யம் நிறுவனத்தின் மூைம் கயிலைப ்பயணம் ஏற்க 
வநதிருப்பவர்கள் எனப புா ிநதது.    20 ர்பர் வநதிருநதனர்.  எலரைாரும், மதுல�யில இருககும்  
ஸ்ரீமஹாச ிவசகதி ச ித்தர் பீ்டம் எனும் புன ித ஆையத்தின் ்பகதர்கள்.  சுவாமிஜி (மதுல� சுவாமிஜி 
என இன ிரமல குறிப்பிடுகின்ரறன்), இவர்களுககு வைிகாட்டி.   த ிரு விஜய�ாஜன் (விஜய்) எனும் 
ஒரு இைம் சதாைிைதி்பர், ்பயண ஏற்்பாடுகை ின் சசயைாை�ாக வநதிருககிறார்.  சுறுசுறுப்பாக 
எலரைாா ி்டமும் ர்பச ிகசகாணடு, ்பயண ஏற்்பாடுகலை ஊககுவித்துக சகாணடிருநதார்.  இநதக 
குழுவில,    தாய்மார்களும், நடுத்த�, மற்றும் முதிர்நத வயதுல்டயவர்களுமாக 20 ர்பர் இருககிறார்கள்.  
இவர்களு்டன்தான்,  �ாஜ ீவ குடும்்பம், மற்றும் சுவாமிஜி ்பயண ிககப ர்பாகிறார்கள், இன்னும் ச ிை 
நிமி்டஙகை ில!  

நான் அவர்களு்டன் ரசர்நது சகாள்வது இலறயின் க�ஙகை ில...
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ரஹாட்்டல உற்சாகக கரை்ப�மாய் இருககிறது.  �ாஜ ீவ டிலலியிலிருநது சகாணடுவநத இநதியப 
்பாஸர்பார்ட்டுககலை விஜய் வாஙகிக சகாண்டவு்டன்,  எலரைாரும் சுறுசுறுப்பாகப ்பயண 
ஏற்்பாடுகலைச சசய்து சகாணடிருநதனர்.      அபர்பாது, ்ப ிர�ம்குமார் என்்பவர் தாம் சத்யம் 
நிறுவனத்தின் எலலை முகவர் என்று அறிமுகப்படுத்திகசகாணடு, என்லன ஒரு அலறககு அலைத்துச 
சசன்று, என்னுல்டய ல்பகலை லவத்துக சகாள்ைச சசான்னார்.   அவற்லற லவத்துவிட்டுக க ீரை 
வநரதன். சூ்டான சப்பாத்தி, குருமா, ரதந ீர் என சுலவயான காலை உணவு வைஙகப்பட்்டது.  ச ிா ித்த 
முகத்து்டன் ரந்பாை ஊைியர்கள் ்ப�்ப�சவன உணவு ்பா ிமாறிக சகாணடும், ச்பட்டிகலைக கட்டிப 
்பாைத்தில ந்டநது சகாணர்ட க்டப்பதற்கு ஏதுவாகத் தயார் சசய்து சகாணடும் இருநதார்கள்.

அபர்பாதுதான் நான் ரகபா ியல (Gabriel) என்்பவல�ப ்பார்த்ரதன்.  
இதாலியன்.  என்லனர்பாைரவ தன ியாகப ்பயணம் துவஙகி, இநத சத்யம் 
குழுவு்டன் கயிலை ்பயண ிககத் தயா�ாக உள்ைவர்.  ஆனால அவருககும் 
இன்னும் ச ீன நாட்டு விசா இன்னும் தயா�ாகவிலலை.

ரகபா ியல சுமார் 34 வயதுல்டய இலைஞர்.  அலமதியான ்பார்லவ; ச ிா ித்த 
முகம்;  ்பார்த்தவு்டரன நம்்பிகலக த�ககூடிய ரதாற்றம்.    உ்டனடியாக 
அறிமுகம் சசய்து சகான்ர்டாம்.    ரகபா ியல ்பைவரு்டஙகைாக காஷமீர் லசவ சமயம் ்பற்றிப 
்பயின்று வருகிறார்.  மும்ல்ப நகா ில ச ிை ஆணடுகள் தஙகிப ்படித்ததனால, ஒ�ைவு இநதியும், 
ச�ைமான சம்ஸகிருதமும், அலதவி்ட முககியமாக, இநதியக கைாசசா� அறிவும், அதன்்பால 
மா ியாலதயும் ஈர்பபும் உல்டயவ�ாக இருககிறார்.  எனககு ஆறுதைாக இருநதது.   ஒரு நலை நட்பு 
கில்டத்துள்ைது என்று ரதான்றியது. 

 எஙகளுல்டய ச ிறிய உல�யா்டலில, ஒருவல�சயாருவர் புா ிநது சகாள்ளும் ரநாககமும், நுணுககமும் 
இருநதது.  நாலை நமககும் விசா வநதுவிடும் என்று ஒரு நம்்பிகலக வநததனால, உற்சாகமாக, 
மற்றவர்கள் புறப்படுவதற்கான ஏற்்பாடுகளுககு நாஙகளும் உதவி சசய்ரதாம்.    

�ாஜ ீவ எஙகைருகில வநதார்.  ‘ந ிசசயமாய் நாலைககு நஙீகள் 
நியாைம் வநது எஙகளு்டன் ரசர்நது சகாள்வீர்கள்.  க்டவுள் 
இருககிறார்.  கவலைப ்ப்டாத ீர்கள்.  எனககும் உஙகள் 
இருவா ின் துலணயும் இருநதால நன்றாக இருககும். 
ஆலகயால, எலைாம் இன ிரத ந்டகக விரும்புகிரறன்' 
என்றார்.  �ாஜ ீவின் ச்பற்ரறாரும், சுவாமிஜியும் என்லன 
மறு நாள் எதிர்்பார்ப்பதாகச சசாலலி வில்டச்பற்றனர்.   
எலரைாரும் புறப்பட்டுப ர்பான்பின்பு, ரஹாட்்டல 
சவறிசசசன்றானது!  

ரகபா ியலும் நானும்  மலைகை ில ந்டநது வ�த் த ீர்மான ித்ரதாம்.  நலை உ்டற்்பயிற்ச ி ஆகும்;  
அலதவி்ட முககியமாக, அலறயில உட்கார்நதிருப்பது, மிகவும் அலுப்பாக இருககும்.   ந்டநரதாம்.  
மலைகை ின் ரமல ஏறிரனாம்,  இறஙகிரனாம்.  அருவிகை ில காலகலை நலனத்ரதாம்.  கூ்டரவ,  
உைகத்தின் எலைாப ்பி�சசலனகளுககும் முடிவு காண்பது ர்பால விவாதித்ரதாம்.   குறிகரகாள் 
இலைாத ்பயணம் இது!  

கலைப்பான ்பிறகு, ரஹாட்்டல வாசலில அமர்நதிருநரதாம்.  ரகபா ியலைச சுற்றிக குைநலதகை ின் 
கூட்்டம்.  அவர்களுககுத் தஙகளுல்டய முகத்லதக ரகம�ாவுககுள் காண்பதில அவவைவு மகிழ்சச ி.  
ரகபா ியல அவர்கலைப ்ப்டம் எடுப்பதும், ்பா ிகச ிப்பதுமாகத் தானும் ச ிா ித்து, அவர்கலையும் 
ச ிா ிகக லவத்துக சகாணடிருநதார்.  எனககு அவர்கை ின் விலையாட்டில ஒரு கணணும்,  மறுகண, 
ரஹாட்்டலில எஙகலைக கவன ித்துக சகாள்கின்ற மற்சறாரு ச ிறுவன ி்டமுமாய் இருநதது.  
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‘ச்பி'  15 வயதுச ச ிறுவன்.  க்டநத 7 வரு்டஙகைாக இநத ரஹாட்்டலில ரவலை ்பார்ககிறான்.  அப்பா 
இலலை. அம்மா சதாலைதூ� கி�ாமத்தில.  ச்ப ிககுப ்படிப்பதற்கு ஆலச.  இநதி ர்பசத்சதா ியும். 
ஆனால ்படிககரவா, எழுதரவா சதா ியாது.  ஆஙகிைம் கற்கவும் ஆலச.    என் கூ்ட அமர்நது இநத 
ஆலசகலை எலைாம் சசாலலிக சகாணடிருககும் இசச ிறுவலனப ்பார்ககப ்பாவமாய் இருநதது.  
எப்படி இவனுககு உதவ முடியும் என்று ரயாச ித்துகசகாணடிருநரதன்.  ச்ப ிககு அது ்பற்றிக கவலை 
இலலை.   ரகட்கும் ர்பாதும்,  ரகட்காத ர்பாதும் சூ்டான ரதந ீர் தருவது இவன் வைககம்.   எலரைாரும் 
ர்பாய்விட்்டதாரைா என்னரவா, ச்பி எஙகை ி்டம் அதிக ஈடு்பாடு சகாணடும், சதா ஏரதனும் 
உ்பசா ித்துக சகாணடும் இருநதான்.

ரஹாட்்டலின் ்பின்புறம் நதிப்பி�வாகம்.  ரகாமாஙகை 
மலைத்சதா்டர் திச்பத்திலனயும், ரந்பாைத்திலனயும் 
இலணத்துக கி்டககிறது.  ரஹாட்்டல ்பாலகன ியில 
அமர்நது ரதன ீர் அருநதிக சகாணர்ட இநத அைகுக 
சகாள்லையில ்பஙசகடுத்துக சகாணடு இருப்பரத 
எனககும் ரகபா ியலுககும் ச்பாழுது ர்பாககாய் 
இருநதது.   அபர்பாலதககபர்பாது, சத்யம் மாரனஜர் 
�ாமசசநதருககு ர்பான் சசய்யைாரமா எனத்ரதான்றும்.    
ரவண்டாம்,  இலலை எனச சசய்தி வநதால 
என்னாவது!  காைத்லத நாஙகள் சவறுமரன 
கற்்பலனயால தள்ை ிவிட்டுக சகாணடிருநரதாம்.

மாலை வநதது.  

ஒரு இ�ணடு லமல தூ�ம் ந்டநது தாத்ரதா்பாண ிககுச சசன்ரறாம்.  அஙரக 20 ரந்பாை ரூ்பாய்ககு, 
சவநந ீர் ஊற்றில குை ிப்பதற்கு வசதி சசய்திருககிறார்கள்.  மிகவும் ஆசசா ியமான விஷயம்.  க ீரை 
குளு குளு நதி ஓடிக சகாணடிருககிறது.  சவநந ீர் ஊற்றின் ந ீல�க குைாய் வைிரய அனுப்பி, ஷவர் 
மாதிா ி லவத்திருககிறார்கள்.  மூ்ட முடியாக குைாய்.  சுடுந ீர் சகாட்டிக சகாணர்ட இருககிறது.  
நானும், ரக்பிா ியலும் அஙரக ஆலச த ீ� ஒரு இ�ணடு மண ி ரந�மாவாது குை ித்திருபர்பாம்.  அலுபபு 
த ீர்நதது ர்பால இருநதது.  

வானம் இபர்பாது இருணடு கி்டககிறது.  ரமகஙகள் கிைிநது, தால� தல�யாக மலை சகாட்டிக 
சகாணடிருககிறது.  

சவநந ீர் உற்றுககு ரமரை ஒரு ச ிறிய ச ிவன் ரகாவில உள்ைது. நான் அஙரக சசன்று ச ிை நிமி்டஙகள் 
்பி�ார்த்தலன சசய்ரதன்.  

இநத இருட்டில, திரும்்ப ந்டப்பது என்்பது முட்்டாள்தனம் என்று ரதான்றியதால,  ரகாவில மதிலின் 
க ீரை ஒதுஙகி நின்று சகாணடு, இருட்டில ஏரதனும் கார் வருகிறதா என்று ்பார்த்ரதாம்.  ஒரு கார் 
எதிர்த்திலசயில ்பறநது சகாணடிருநதது.  நானும் ரக்பிா ியலும் கத்திரனாம்.  ‘ஹரைா........’.    

க ீா ீசசசன்று நின்ற காா ிலிருநத டில�வர், ‘அஙரகரய இருஙகள், 10 நிமி்டம்’  என்று கூறிவிட்டுப 
்பறநதார்.   மலை இபர்பாது ்பைமாகப ச்பய்கிறது.   ச ிறு ரந்பாை ிக குைநலதகள் 4 அலைது 5 ர்பர், 
எஙகை ின் காலகளுககுப ்பின்ரன ஒட்டிக சகாண்டனர்.  எஙகளுககுச  ச ிை வினாடிகள் ஆனது….
புா ிவதற்கு!  அவர்கள் ஒை ிநது ்பிடித்து விலையாடுகிறார்கள்.   அநத மலை அவர்களுககு ஒரு 
ச்பாருட்்டலை என்று ரதான்றியது.  

சசான்ன்படி, கார் திரும்்பி வநதது. 100 ரந்பாை ி ரூ்பாய்ககு, எஙகலை ரஹாட்்டலுககு கூட்டிச 
சசலை ஒபபுகசகாண்டார் கார் டில�வர்.  நாஙகள் ந்டநதது வநத ்பாலத இபர்பாது மலையினால 
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அா ிககப்பட்டு, சவள்ைமாக ந ீர் ஓடிக சகாணடிருககிறது.  கார் டில�வர் எதற்கும் அஞசு்பவ�ாகத் 
சதா ியவிலலை.  ஒருவைியாக, ரஹாட்்டலில எஙகலை இறககி விட்்டார்.

ரஹாட்்டலில, ச்பியும், சலமயல கா�ாரும் எஙகளுககாகக காத்துக சகாணடிருநதனர்.    நாஙகள் 
இருவர் மட்டும்தான் இன்று இ�வு இநத ரஹாட்்டலில இருககிரறாம் எனககூறி, அதற்காக, 
எஙகளுககு ஸச்பஷல உணவு இன்னும் 1 மண ி ரந�த்தில தருவதாகக கூறினார்கள்.

நாஙகள் எஙகள் அலறககுத் திரும்்பிரனாம்.  நான் ைண்டன ில உள்ை என் மலனவிககு ர்பான் 
சசய்ரதன்.  இலணபபு கில்டககவிலலை.    ருத்�ம் சசாலை ரவணடும்.  எனககுத் சதா ிநதாலும், 
முலறயாகச சசாலை ரவணடும் என்்பதற்காக,  நான் அதலன ஒரு எம்.்ப ி.3 இலசயாகக ரகட்டுக 
சகாணர்ட சசாலவது வைககம்.   எஙரகரயா எனது எம்.்ப ி.3. கருவியின் சஹட்ர்பாலனத் 
சதாலைத்து விட்ர்டன்.  தற்ர்பாது அடிககடி எலதயாவது சதாலைத்துக சகாணடிருககிரறன்.   
ரதடித்ரதடிப ்பார்ககிரறன் கில்டககவிலலை.  ரகபா ியல என்லனப்பார்த்து என்ன ரதடுகிற ீர்கள் 
என்று ரகட்கிறார். 

 ‘என்னுல்டய சஹட்ர்பான்.....   ஏசனன்றால நான் என்னுல்டய ருத்�ம் ்ப ி�ார்த்தலனகலைச சசாலை 
ரவணடும்......’.   

ரகபா ியல என்லனப ்பார்த்து, ‘ நாம் இருவரும் ரசர்நது சசாலைைாமா... என்ன ி்டம் ஐர்பட் 
இருககிறது....’.    

எனககு ஆனநதமான ஆசசா ியம்.  ‘சா ி....’.   

நான் அப்படிரய உட்கார்நது சகாணடு, என்னுல்டய புத்தகஙகலைப ்பிா ித்ரதன்.  ரகபா ியல, 
தன்னுல்டய ல்பயிலிருநது, ஒரு புதிய துணல்ட விா ித்து, அதில ்பத்மா்ஸனம் ர்பாட்டு அமர்நது, 
ஐ்பாட் கருவியில ருத்�த்லத ஓத விட்டு, தன்னுல்டய லகயில சம்ஸகிருதப ்பதிவான ருத்� 
மநதி�ஙகலை லவத்துகசகாணடு, சசாலை ஆ�ம்்பித்தார்.   என்ன உசசா ிபபு, என்ன ையிபபு, என்ன 
ஒரு ஒழுககம்!     

எனககு ம ீணடும் ஒரு ்பா்டம்.....    எஙகு ்பிறநதாலும், எப்படி வைர்நதாலும்,  பூர்வ வாசலனயாலதான் 
ஒவசவாருவருல்டய வாழ்கலகப ்பயணமும் அலமகிறது.  நான் இநத ஒதுககுபபுறமான ரந்பாை 
கி�ாமத்து, ரஹாட்்டலில, முன் ்பின் அறியாத, ஆனாலும் முற்றிலும் நம்்பிகலகககுா ிய, ஒரு 
இத்தாலிய நண்பரு்டன், ருத்�ம் சசாலலிக சகாணடிருககிரறன்.  அவ�து சசாலலின் ரநர்த்தியில, 
என்னுல்டய வைககமான, அலுவைக அவச�த்தால ஏற்்படுத்திகசகாண்ட,  துா ித வார்த்லதப 
்பி�ரயாகஙகளுககு வில்ட சகாடுத்துக சகாணடிருககிரறன்.  என்ன ஆசசா ியம்!  உ்டலும், 
சவை ிப்பாவமுமா மன ிதர்கலை ரவறு்படுத்துகிறது!    ஒன்றான ்ப�ச ிவத்லத இருவரும் ்பா ிசுத்தமான 
மனது்டன் ்பஜிககும்ர்பாது,   அஙரக ரவற்றுலம எப்படி இருகக முடியும்?     எனது மனதின் 
ஓட்்டஙகலைச ச ீர்சசய்து, ம ீணடும் ம ீணடும் ருத்� ்பாவலனககு முயற்ச ிககிரறன்.  

நாஙகள் முடித்த சமயம், ச்பி சாப்பி்ட அலைககிறான்.  க ீரை சசன்றால, ருச ியான ்பிா ியாண ி, 
்பருபபு அத்து்டன் ரதந ீர்.  மிகவும் �ச ித்துச சாப்பிட்டுக சகாணடிருநரதாம்.   ர்பசசு அதிகம் 
இலலை.  �ாமசசநதல�க கூப்பிடுவதா ரவண்டாமா?  ஏன் அவர் என்லனரயா, ரக்பிா ியலைரயா 
அலைககவிலலை?  இருவா ில எவருககும் �ாமசசநதா ி்டம் இநத இ�வில ர்பசரவணடும் என்ற 
ஆர்வம் இலலை.

்படுகலகககுத் திரும்்பிரனாம்.  ்படுத்ரதன்.   நான் என்ன சசய்ய ரவணடும்!  ம ீணடும் 
்பி�ார்த்திப்பதா?    
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எலைாம் அவன் சசயல எனவிடுகின்ற திறத்லத நான் எவவாறு இைநரதன்?    இலறவன் என்லன 
சநரதாஷத்தால அைலவககப ர்பாகிறானா, அலைது துககத்தால அைலவககப ர்பாகிறானா?  
இலறவன் எலைா இ்டத்தில இருநதாலும், ச ிறப்பானதாகப ர்பசப்படும் ச ிவகயிைாயத்திலனப 
்பார்ககப ர்பாரவனா... இலலை, எலைாவற்லறயும் மூட்ல்ட கட்டிகசகாணடு, ஊருககுத் 
திரும்புரவனா.........     உமாலவக கூப்பிட்ர்டன்.  சசாலவதற்கு ஒன்றும் இலலை.  அவருககு 
என்னுல்டய ஆதஙகம் சதா ியும்.  ‘முடிநதால ஈலிஙக சாலை அம்மன் ரகாவிலுககுச சசன்று வா'... 
என்று முன்பு உமாவி்டம் சசாலலியிருநரதன்.  உமாவும், குைநலதகளும் ரகாவிலுககுச சசன்று 
வநததாக அறிநததில மகிழ்சச ி. எனககுத் சதா ியும்.  இன்றுதான் எஙகள் குைசதய்வ ரகாவில 
கும்்பா்பிரஷகம்.  எனது சரகாதா ிகள், அணணா, மன்ன ி எலரைாரும் அஙரக சசன்றிருப்பார்கள்.  
இது ஒரு நலை நாள்.  நன்லம அலமயும்... எனககுள் நாரன சசாலலிக சகாள்கிரறன்.  

சவை ிரய ஓடிக சகாணடிருககும் நதியின் ஓயாத ஓலசககுள் ஒரு ஒழுஙகு இருப்பதாக,  எனககுக 
ரகட்கக ரகட்கப புா ிக ிறது.  அதன் தாைாட்டு என்னுல்டய தைர்விலன அவித்து, தூஙகலவத்திருகக 
ரவணடும்....    இ�வின் ந ீைம் ஏசதன்று சதா ியாமல ஒரு உறககம்.

நாள்  4 - 16th Sep 2011 

காலைககி�ணஙகள் மலைகை ில சதறித்து நதிகை ின் மடிகை ில விழுநது சகாணடிருநதது.    அநத 
உற்சாகத்தாரைா என்னரவா நதியின் சபதம் ்பைமாக இருககிறது.  ரகபா ியல எனககு முன்்பாக 
எழுநது, ரதந ீர் வ�வலைத்திருநதார்.   4 கப ரதந ீர், ்பாலகன ியில லவத்திருநதான் ச்பி.  அஙரக 
அமர்நது,  அறிமுகமிலைாத அநதக காலைப ச்பாழுதிலன அனு்பவித்துக சகாணடிருநரதாம்.

அல� மண ி கைிநதது.  நான் குை ிப்பதற்காக வீறு சகாணடு எழுநரதன்.  காலைக குை ிர் கழுத்து 
வைிரய வைிநது உ்டலுககுள் ச ிலலிட்்டது.   சுடுந ீர் இலலை.   மனலதத் ரதற்றிசகாணடு, தலைககுக 
குை ிககும் துண ிவு இலைாமல, உ்டலையும் முகத்லதயும் மட்டும் கழுவிக சகாணடு வருகிரறன்.   
ரக்பிா ியல தன்லனயும் தயார் ்படுத்திக சகாணடு வநதார்.  

‘ எனககு கண்பதி ்பா்டம் எனும் ரவத மநதி�ம் சதா ியும்! அலதச சசாலைாமா' என்கிறார்.  

‘ந ிசசயமாக.... எனககு அது சதா ியாது.  நான் ரகட்கிரறன்.  ந ீஙகள் ்படியுஙகள்.’      

அலறககுச சசன்ரறாம்.  வைககம் ர்பால, ரகபா ியல தன்னுல்டய  துணடில அமர்நது, ஐ்பாட் 
ஓ்டவிட்டு, கணகலைப ்பாதி மூடி கண்பதி்பா்டத்லதச சசாலகிறார்.  நான்  அதலனக ரகட்கிரறன்.  
எனது மனதுககுள் எனககுத் சதா ிநத ஸரைாகஙகலையும் சசாலலிக சகாணடிருககிரறன்.    
நிமி்டஙகள் மநதி�ஙகை ின் சபதஙகலைச சுமநது சகாணர்ட நகர்கின்றன.   

அபர்பாது ச்பி கதவுககு சவை ிரய.... என்லனப ்பார்த்துக லகயலசககிறான்.  நான் சவை ிரய 
சசன்று ‘ என்ன ச்பி'.....     அவன் என்ரமல ஏறககுலறயக குதித்து ஹிநதியில  ‘வ ிசா வநதுவிட்்டது'  
என்கிறான்.  அவலன மகிழ்சச ியால சமள்ைத் தள்ை ிவிட்டு அலறககுள் நுலைகிரறன்.  ரகபா ியல 
மநதி�த்லத நிறுத்தி இருநதார்.  என்ன ஆயிற்று எனும்்படியான ரகள்வி அவர் கணகை ில.  
எனககுள்ரைா ஆனநதப ்பி�வாகம்.    ச்ப ிய ின் வார்த்லதகலை அப்படிரய ஹிநதியில சசாலகிரறன். 
‘ வ ிசா வநது விட்்டது'.  ரகபா ியல என்லனக கட்டிக சகாண்டார்.  ‘நாம் இன்னும் மநதி�ஙகலைக 
கூ்டச சசாலலி முடிககவிலலை!.....’.   நாஙகள் க ீரை அமர்நது  சசாலலி முடித்ரதாம்.  

மனதுககுள் ்ப�்ப�பபு.      எழுநதிருககும்ர்பாது,  ்ப ிர�ம்குமார் அஙரக வநதார்.   வைககத்துககு 
மாறான ச ீா ிய்ஸான முகத்ரதாற்றம்.       கூ�ாக என்லனப்பார்த்து, ‘�ாஜா, ந ீஙகள் உஙகள் 
சாமான்கலைத் தயார் சசய்து சகாள்ளுஙகள்.  10 நிமி்டத்தில யாத்தில�ககுப புறப்ப்டரவணடும்.    
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ரகபா ியல,  உஙகளுககு இன்னும் விசா வ�விலலை.  ந ீஙகள் இன்னுசமாரு நாள் தஙகிப ்பார்கக 
ரவணடும்'.

எனககு அதிர்சச ி.....  என்னாயிற்று!      ரகபா ியலுககு ஏன் இநத வாய்பபு இலலை?  இலலை... 
நாலை கில்டத்து விடும்!     ரகபா ியலைப ்பார்த்ரதன்.   ஓ�ைவு அதிர்சச ியும், அலதக 
காட்டிகசகாள்ைக கூ்டாது என்கிற முதிர்சச ியும் ரகபா ியலின் முகத்தில சதா ிகிறது.  ‘இன்னும் ஒரு 
நாள் தஙகி இருநது ்பாருஙகள்.  ஐயாம் ஷயூர்... நிசசயம் கில்டககும்'.   வார்த்லதகை ில வலிலம 
சகாடுத்துச சகாலகிரறன்.  ரகபா ியல என் லககலைப ்பிடித்துக சகாணடு,  ‘நலை்படியாகப 
ர்பாய்வாருஙகள்.  நான் இருநது ்பார்ககிரறன்.  இலலை என்றால அடுத்த முலற!’.   சட்ச்டனக 
கணகலை உயர்த்தி சவை ிரய ்பார்ககிறார்.    நான் ச ிை வார்த்லதகள் ஆறுதைாகக கூறிவிட்டு,  
என்னுல்டய ்பயணப ல்பகலை எடுத்துக சகாணடு வில்ட ச்பற்ரறன்.  ச்ப ி அவச� அவச�மாக என் 
லகயில எலதரயா திண ித்தான்.  அது ஒரு ச்பா ிய கயிைாய மலைப ர்பாஸ்டர்.  அன்பு்டன் அதலன 
வாஙகிக சகாணர்டன்.

்பிர�ம் எலன அவச�ப்படுத்தினார்.  இபர்பாது எனககாக ஒரு கார் தயா�ாக இருககிறது. நான் நட்பு 
்பாைத்லதக க்டகக ரவணடும்.  அஙரக ச ீன விசா சா ி்பார்த்த ்ப ின், என்லன ்பிர�ம் ஒரு திச்பத்திய 
வைிகாட்டியி்டம் அறிமுகம் சசய்வார்.  அவரு்டன் அநதக காா ில நான் சுமார் 1 மண ி ரந�ம் ்பயணம் 
சசய்து, லநைம் எனும் இ்டத்லத அல்டய ரவணடும்.  அஙரக  என்னுல்டய குழு இருககிறது.  
அவர்களு்டன் இலணநது என்னுல்டய ச ிவ கயிலைப ்பயணம் சதா்டஙகும்.

மகிழ்சச ி.... ரகபா ியலின் நைத்திற்காக மனதுககுள் துதி சசய்து விட்டு, என்னுல்டய மனதின் 
கதவுகலை முற்றும் திறநது விட்ர்டன்.  அஙரக மகிழ்சச ி மற்றும் இனம் புா ியாத ்ப�வசம்.  க்டவுள் 
எனககாக ஏரதா திட்்டம் லவத்துள்ைார்.... அதனாலதான் இநதச ரசாதலனயும், இபர்பாது இநத 
வசதிகளும்!   இலத அறியாமல நாம் எதற்சகடுத்தாளும் கவலைப்படுவது ஏன்?

்பிர�ம் ஒரு முதிர்நத ரந்பாைப ச்பணண ி்டம் என்னுல்டய ச்பா ிய ல்பலயச சுமநது வ�ச சசாலலி 
இருககிறார்.  ்பாவம்!  ரந்பாைத்தில எஙரக ்பார்த்தாலும் ச்பணகள்தான் கடினமான ரவலைகலைச 
சசய்து சகாணடிருககிறார்கள்.  இபச்பண என்னுல்டய கனமான ல்பலயத் தலையில ஏற்றிக 
சகாணடு குன ிநத்படி ந்டநது சகாணடிருககிறார்.  ்பை ச்பணகளும், இவவாறு சுலமகலைத் தலையில 
கட்டிக சகாணடு ந்டககிறார்கள்.  க ிட்்டத்தட்்ட எலைாப ச்பணகளும் புலக ்பிடிககிறார்கள்.   

நட்புப்பாைத்தின் நடுப்பாகத்தில, ரந்பாைத்தின் சநகிழ்சச ியான நட்பு, ச ீனாவின் மி�ட்ச ியான 
நட்்பாக மாறுகிறது.  விலறத்த்படி நின்றிருககும் ச ீன வீ�ர்கள், புன்னலக இலைாத, ரநர்லமயான 
்பார்லவலயயும்,க்டலமலயயும் சசய்து சகாணடிருககிறார்கள்.    

நான் ஒரு 50 ரூ்பாலய சுமநது வநத ச்பணண ி்டம் சகாடுத்ரதன்.  சவடுகசகன வாஙகிக 
சகாண்டவர், ்ப ிர�ம் ்பார்ப்பதற்குள் அதலனத் தன்னுல்டய முநதாலனககுள் மலறத்துக சகாணடு, 
எனககு நன்றியும் சவட்கமும் கைநத ஒரு புன்னலகலயப ்பா ிசாகத் தநதார்.  ்ப ிர�ம் எலைாப 
்பத்தி�ஙகலையும், என்லனயும் அஙரக காத்திருநத திச்பத் வைிகாட்டியி்டம் ஒப்பல்டத்தார்.  
அவர் ச்பயர் ரைானம்.   நான் ்பிர�ம்குமாா ி்டம் ரகபா ியல ்பற்றிக ரகட்ர்டன்.....  ‘அவருககு விசா 
இலலை என ரநற்ரற எஙகளுககுத் சதா ியும்.  ந ீஙகள் இருவரும் நிம்மதியாகத் தூஙக ரவணடும் 
என்்பதற்காகத்தான் நாஙகள் உஙகலை ரநற்று இ�வு அலைககவிலலை..... சா ி க ிைம்புஙகள்' என்றார்.

திச்பத் எலலைககுள் நான்.  ஒரு, கிட்்டத்தட்்ட புதிய  4x4 வணடி நின்றது.    ‘ஏறுஙகள்,   நாம் 
நியாைம் ர்பாகிரறாம்'. வணடியில ஏறிக சகாணர்டன்.  எனது ச ிவகயிலைப ்பயணம் நிஜம். 
வசதியான வணடி, அருலமயான ்பயணம்.  எதற்காக நான் கவலைப ்பட்ர்டன்?   

கவலைககுக கா�ணம் இ�ணடு.... ஒன்று ஆணவம்.  மற்றது அறியாலம.  ஆணவம் ஏசனன்றால, 
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நாம் எலைாக கா�ணஙகளுககும் முதற்கா�ணமாக நம்லமரய நிலனத்துக சகாணடிருககிரறாம்.  
முதற்கா�ணம் க்டவுள் அலைவா?  உணலமயான ச�ணல்டதல என்றால, உா ிமம், ச்பாறுபபு 
எலைாவற்லறயும் க்டவுை ி்டமலைவா  நான் ஒப்பல்டத்திருகக ரவணடும்!  அது இலலைரயா?    

அறியாலம என்்பது,  எலைா விலைவுகளுககு தாம்தான் கா�ணம் என நிலனப்பதனாரைா....  கஷ்டம் 
வரும்ர்பாதுதாரன உறுதி இருகக ரவணடும்!  ஏன் அநத உறுதிலயக கல்டப்பிடிககவிலலை!  
்படித்தது, ச்பா ிரயார்கை ி்டம் அறிநதது எலைாம் ஏட்டுச சுல�ககாய்தாரனா......    ஒருரவலை, க்டவுள் 
இப்பா ிரசாதலனயினால என்லனப ்பா ிசுத்தப ்படுத்த முயன்று இருககிறார�ா... அவருககு சவற்றி 
க ில்டத்ததா... எது என்னஆனலும்,  அா ிய ்பா்டம் கற்ரறன்.  

கவலைப்பர்டல!  காைம், கர்மா, கா�ணம், கர்த்தவயம் என்்பார்கரை, இவற்றுககு அதிகாா ி 
க்டவுள்.  நாம் சசய்ய ரவணடியலதச சசய்துவிட்டு, விலைவுகள் எதுவானாலும் ஏற்றுக சகாள்ை 

ரவணடும்.....  ச ிை நிமி்டஙகள் ரயாச ித்ரதன். 
என்னுல்டய அலமதிலயப ்பார்த்ரதா என்னரவா, 
டில�வர் கணணாடி ஜன்னலைத் திறநதார்.  ஈ�மான 
காற்று முகத்தில வரு்ட.... நான்  விைித்ரதன்.  இரதா 
வருகிரறன்....  ஒவசவாரு அடிலயயும் இன ிரமல 
�ச ிககபர்பாகிரறன்.  ஒவசவாரு சநாடிலயயும் 
ருச ிககப ர்பாகிரறன்.

சவை ிரய ்பார்த்ரதன்.   இன்னும் நியாைத்திற்கு 
30 கிம ீ இருககிறது.   இநதப ்பயணம் மிக மிக 
அைகானது.  எனது மனம் மட்டுமலை, சவை ி உைகமும் 

விஸத ீ�ணமாக இருககிறது.   ரகாமைஙக மலைத் சதா்டா ின் ்பசுலம எஙரகயும் ்ப�நது கி்டககிறது.  
எஙரக ்பார்த்தாலும் அருவிகள்.  அைகிய திருப்பஙகள்.  அருலமயான சாலை.  ச ீனக குடியிருபபுககள்.  
த ிச்பத்தியர் ஆடுகலை ஓட்டிச சசலலும் தி்டலகள்.  ந ீைரமகக சகாப்பலறயாக வானம்.  க ீரை 
்பசுலம.... ந ீ�ருவி.....   �ச ித்துக சகாணர்ட ்பயண ித்ததில, 1 மண ி  ரந�ம் ர்பானரத சதா ியவிலலை.

நியாைம் வநதாகி விட்்டது.  மண ி 3:30 திச்பத் ரந�ம்.   நியாைம் விடுதி அைகிய, ச ிறிய விடுதி.  
நான் வநதுரசர்நதவு்டன் மதுல� நண்பர்கள் சவை ிரய வநது வ�ரவற்றனர்.    �ாஜிவ சவை ிரய 
வாககிங சசன்று திரும்்பியவர், தூ�த்திலிருநரத என்லனப ்பார்த்து, இமாையப புன்னலக ஒன்லறத் 
தவைவிட்்டார்.. 

’�ாஜா.... க ிர�ட் டு ச ீ யூ யா....’.  ச ிறிது ரந�ம் ர்பச ிக சகாணடிருநரதாம்.  மாலையில ச ிறிது 
ந்டநதுவிட்டு விடுதிககுக திரும்்பிரனாம்.   சமாத்தம் 7 கார்கள்.  5 காா ில மதுல�ககுழுவும், 
ஒரு காா ில �ாஜ ீவ குடும்்பமும், ஒருகாா ில, நான்,  ரைானம் எனும் திச்பத் லகடு, ஹிமால எனும் 
ரந்பாள் லகடு.  சாமன்கலை எலைம் ஏற்றிச சசலலும் ைாா ி, அதில ச ில சஷர்ப்பாககள்.  எலைாம் 
ச�டியாகிருககிறது,  நாலைய ்பயணத்திற்கு! 

இன்று இஙரக ஓய்வு.  எலரைாருககும் ல்டமாகஸ (Dimox) எனும் மாத்தில� சகாடுககப்பட்்டது. 
இது உய�த்தில ்ப ி�ாணவாயு குலறவான இ்டத்தில அனுசா ிகக நமது உ்டலுககு ஒரு உதவியாக 
இருககுமாம்.  நான் இநத மாத்தில�  மற்றும் முதல உதவிபச்பட்டி, தலைவலி, உ்பாலதகளுககும்,  
விட்்டமின் மாத்தில�கள் எனவும் எடுத்து வநதிருநரதன்.    இது யாத்தில� சசல்பவர்கள் 
கவனத்திற்கு மிகவும் அவச ியம்.   ஆனால,  ரந்பாள் லகடு ஹிமால தினசா ி இ�வு இநத ல்டமாகஸ 
மாத்தில�லயத் த�பர்பாவதாகக கூறினார்.  இநத விடுதியில சுமார் 20 அலறகள் இருககின்றன.  
ஒவசவாரு அலறயிலும் 2 - 5 ்படுகலக வசதிகள் உள்ைன.    ச்பாதுவான  ்டாய்சைட் அலறகள் 4 
இருககின்றன.    நான் �ாஜ ீவ, அவ�து ச்பற்ரறார் என  ஐநது ர்பரும் ஒரு அலறயில இருநரதாம்.  
சுவாமிஜி தன ி அலறயில இருநதார். சூ்டான உணவு.... ்படுகலக.....  நிம்மதியான தூககம் எனககு 
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இபர்பாது ரதலவ.....வைககம் ர்பால என்னுல்டய ஸ்படிகமண ி மாலைலயக கைட்டி லவத்துவிட்டு,  
உறஙகச சசன்ரறன்.  ந ீண்ட ்பயணம் நாலைககு இருககிறது.

நாள்  5 - 17th Sep 2011 

இன்று நியாைத்திலிருநது சாகா எனும் ஊருககுப ்பயணம்.  இநத வைியாகத்தான் மானசர�ாவருககுப 
ர்பாக ரவணடும்.  நாஙகள் காலை 3 மண ிகரக எழுநது விட்ர்டாம்.    சூ்டான ரதந ீர்....  சுடுந ீர் முகம் 
கழுவிகசகாள்ை....    இன்னும் ஒரு மண ி ரந�த்தில, 
காலை உணவு சாப்பிட்டு விடுப புறப்ப்ட ரவணடும்.   
ரநற்று இ�வு எனககு சுமா�ான தூககம்தான். நானும் 
�ாஜ ீவும் சவை ிரய ந்டகக ஆ�ம்்பித்ரதாம்.

ஆசசா ியம்.  ரமரை சமதுவாகத் 
ரதய்நதுசகாணடிருககும் நிைா... தலைககு ரமரை!  
அதலனச சுற்றி 3 வட்்ட வலையஙகள்.  காற்று 
சமதுவாக வீசுகிறது.  ஒரு 2 கிரைாம ீட்்டர் 
ந்டநதிருபர்பாம்.   இருட்டு கலைநது சகாணடிருககிறது.  
மலைகை ின் ஓ�ஙகள் வானத்தில சா�ம் கட்டியது ர்பால வல�நதிருககிறது.   ஓா ி்டத்தில  சுற்றிலும் 
மலை.  நடுரவ அைகிய ்பள்ைத்தாககு.  அதன் நடுரவ  ஒரு மண்ட்பம்.  ச ீனஸதூ்பி ஒன்று இருககிறது.   
அைகாக அலமககப்பட்்ட ்படிககட்டுககள் உள்ைன.     நாஙகள்  க ீரை இறஙகிப ர்பாய்ப ்பார்த்ரதாம்.  
ர்பாட்ர்டாககள் எடுத்ரதாம்.   க ீழ் வான ில மஞசளும் ச ிவபபுமாகச சூா ியன ின் வருலகககுக கம்்பைம் 
விா ிககப்பட்டுக சகாணடிருககிறது.      எலரைாரும் காத்திருப்பார்கள்.  நாஙகள் விடுதிலய ரநாககி 
ந்டகக ஆ�ம்்பித்ரதாம். 

எதிர� �ாஜ ீவின் ச்பற்ரறார்களும், ஸவாமிஜியும் வநது 
சகாணடிருநதார்கள்.  அவர்களுககும் நாஙகள் சசன்ற இ்டத்லதக 
காண ஆவல.  ம ீணடும் சசன்ரறாம்.   இபர்பாது, வானம் 
சவளுத்துக சகாணடிருநதது.  ரகாடுகைாக ஆகாயத்தில 
வல�யப்பட்டிருநத மலைகள் இபர்பாது 3-D வடிவாகிறது.   
உசச ியில சவண்பன ிப பூககள்.  இல்டயில ரைசாக ஈ�ம் ர்பார்த்த 
்பசுலம.... ்பள்ைத்தாககிலனத் தாககப புறப்பட்்டாற்ர்பாை 
ஆைமான ்பாலறகள்.....   ரமலும் ்ப்டஙகள் ....   வ ிடுதிககுத் 

திரும்்பிரனாம்.

சா ியாக 5 மண ி.  நியாைத்லத விட்டுப புறப்பட்ர்டாம்.  
வைககம்ர்பால, நான் ஒருகாா ில... என்னு்டன் இ�ணடு 
வைிகாட்டிகளும்.... ஒரு சஷர்ப்பாவும்...   இநதப ்பயணம் 
8 மண ி ரந�த்திற்குக குலறயாது.  வைியில ச ிை மிக 
உய�மான மலைப்பகுதிகலைக க்டககப ர்பாகிரறாம்.  
நியாைம் ்பாஸ என்்பது க்டல மட்்டத்திலிருநது 5700 
ம ீட்்டர் உய�ம்.    வைியில ்பை மலைகலையும், 
ஏா ிகலையும் ்பார்ககப ர்பாகிரறாம்.

திட்்டம் என்னசவன்றால,  சாகாவில மதிய உணலவ முடித்துக சகாணடு, சாகாவில தஙகுவதற்குப 
்பதிைாக, அஙகிருநது 2 மண ி ரந�ம் ்பயண ித்து, நியூ ர்டாஙகா எனும் இ்டத்திற்குப ர்பாகப 
ர்பாகிரறாம்.  சற்று வசதி குலறவான இ்டமாயினும், அடுத்த நாள் வில�வில மானசர�ாவார் 
ர்பாவதற்கு இது உதவும்.    கார்கள் வா ிலசயாகப புறப்பட்்டன.  மதுல�  நண்பர்கள், உற்சாகமாகப 
ர்பச ிக சகாணடும், ச ிைர் ச ிவ பு�ாணம், ரதவா�ம் ஆகியன ்படித்துக சகாணடும், வநதனர்.
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ச ீன அ�சு இஙரக அைகான சாலைகலை இட்டிருககிறார்கள்.  த ிச்பத் வைிகாட்டி சசான்னார். 
‘ஒவசவாரு வரு்டமும் சாலைகள் விா ிவு ்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.  ஆனாலும்,   த ிச்பத் 
மககை ின் மனதில மகிழ்சச ி இலலை.  சுதநதி�ம் இலைாத தாரை....’  இத்தலகய ர்பசசுககள் 
நலைதலை என்்பது ர்பால சட்ச்டன்று நிறுத்திக 
சகாண்டார்.   கயிலைப ்பயணம் வரு்பவர்கள் 
திச்பத் அ�ச ியலைப ்பற்றிப ர்பச ினாரைா, அலைது 
அது ்பற்றிய புத்தகஙகரைா சகாடிகள் ஆகிய 
ச ின்னஙகலைரயா லவத்திருநததால, விசா அனுமதி 
க ில்டககாது.   ரமலும், சசகயுா ிடி, காவல நிலையம் 
ஆகிய இ்டஙகலை வீடிரயா, ர்பாட்ர்டா முதலியன 
எடுத்தாலும், சதாநத�வுதான். திச்பத் வைிகாட்டி 
எனககு இதலனச சசான்னார்.

திச்பத்திய டில�வர் இலைஞன்.  
விலையாட்டும், துடிபபும் உல்டயவ�ாக இருநதார்.  காா ில ஆஙகிைம், இநதி, 
ரந்பாைம், மற்றும் திச்பத்திய ்பா்டலகலைப ர்பாட்டுகசகாணடும், அவவபர்பாது 
ஆடிகசகாணடும் வநதார்.  ஹிநதிப ்பா்டலகலை திச்பத் லகடு, ரந்பாள் லகடு, 
சஷர்ப்பா எலரைாரும் மிக அருலமயாகப ்பாடிக சகாணர்ட வநதார்கள்.  நான் 
காதில எம்.்ப ி.3 ய ில  ருத்�ம் ரகட்டுக சகாணடும் சசாலலிக சகாணடும் வநரதன்.  
அது முடிநத்பின்,  எலரைாரு்டனும் ரசர்நது, ்பா்டலகலை �ச ித்து வநரதன்.  
அதிலும் திச்பத்தியப ்பா்டலகள்,  சுற்றிலும் சதா ிகின்ற இயற்லகக காட்ச ிககுப 
ச்பாருத்தமாக, மிகவும் மனதிலன உருககும் வலகயில இருநதன.

வைியில ்பை இ்டஙகை ில நாஙகள் காா ிலன நிறுத்துரவாம்.  எஙகிருநரதா திச்பத்தியக குைநலதகள் 
வநது விடுவார்கள்.  எலரைாரும் அவர்களுககுத் தின்்பண்டஙகலைக சகாடுத்தார்கள்.  நிசசயமாக 
அநதப ்ப ிஞசுக குைநலதகை ின் மகிழ்சச ிலயப ்பார்ககும் ச்பாழுது, இன்னும் சகாஞசம் சகாடுகக 
ரவணடும் என்ரற ரதான்றும்.

ச ிை மண ி ரந�ஙகளுககுப ்பிறகு, நாஙகள் நியைமு எனும் 
்பி�ரதசத்திற்கு வநரதாம்.  இஙரக மிக மிக அைகான, 
்பன ி ர்பார்த்த மலைத்சதா்டர் இருககிறது. இதன் ச்பயர் 
மவுணட் ஷி ஷ்பர்கமா ( Mount Shi Shabargma).  இது 
திச்பத்தியர்களுககு மிகவும் புன ிதமான மலை.  இதன் 
அருகில மிகபச்பா ிய ஏா ி ஒன்று உள்ைது.  ச ிைருககு 
இதுதாரனா மானசர�ாவர் என்று ரதான்றியது.  
அலை.... இதன் ச்பயர் ச்பா ிகுஸர்டா (Lake Perikut-
so.).  ச ிை நிமி்டஙகள் அநத மலையிலனப ்பார்த்துக 
சகாணடிருநரதாம்.

அஙகிருநது  வணடிகள் ம ீணடும் புறப்பட்்டன.  ்பர்யாங எனும் இ்டம் தாணடி, ரமலும் 3 மண ி 
ரந�ம் க்டநதால, சாகா எனுமி்டம் வரும்.    வணடியில அமர்நது, நான் ம ீணடும், என் விைிகைாலும், 
மனதாலும் க்டநது ர்பாகின்ற காட்ச ிகை ின் அைலக எலைாம்  வாஙகிக சகாணடிருநரதன்.   
த ிடீச�ன்று, சஷர்ப்பா ஒருவர், ‘ இஙரக ்பாருஙகள்.... இதுதான் ரசன்-ர்பா..... இநதியாவில 
வரும்ர்பாது, இதன் ச்பயர் ்ப ி�ம்மபுத்தி�ா’ என்றார்.     அலமதியாக, ச ிறியாதாக ஓடிக 
சகாணடிருககிற்து ்பி�ம்மபுத்�ா..... 

இநத ச ிறிய ஓட்்டமா,  மாச்பரும் சவள்ைமாக இநதியாவிலும், வஙகாை ரதசத்திலும் விழுகிறது!  
ஆசசா ியமாக இருநதது.     ச ிை கார்கள் நின்றன...   ந ீல�த் தலையில சதை ித்து ஆனநதப்பட்்டனர் 
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ச ிைர்.  ்ப ி�ம்மபுத்�ா - ்ப ி�ம்மாவின் மகன் - ஒரு ஆண ஆறு என வர்ண ிககப்படுகிறது.  இதன் மூைம் 
மானசர�ாவர்.  இதன் ஓட்்ட ஆ�ம்்பம் மாநதாதா எனப்படும் வச ிஷ்ட மலை.....  இதன் அருகில நாம் 
ர்பாகபர்பாகிரறாம் என்று திச்பத் வைிகாட்டி கூறினார்.

்பயணம் சதா்டர்நதது.... ர்பாகப ர்பாக, தாவ�ஙகரைா, 
ம�ம் சசடி சகாடிகரைா இலலை..... ்பாலைவனம் 
ர்பாை இருககிறது... ஆனாலும் ஆஙகாஙரக, 
அைகான ஏா ிகள் சுத்தமான குடிந ீல�ச சுமநது 
இருககின்றன.   ்பள்ைத்தாககுகை ில, ஆடுகளும், யாக, 
மட்்டககுதில�களும் ரமய்கின்றன.   ஓா ி்டத்தில,  
மான் கூட்்டம் ரமய்கிறது.    ச ின்னசச ின்ன 
திச்பத்தியக கி�ாமஙகலைக க்டககின்ரறாம்.  
த ிச்பத் டில�வருககு எலைாரும் நண்பர்கள் ர்பாை... 
ஆஙகாஙரக லககலை ஆட்டியும், சத்தம் ர்பாட்டும், 
திச்பத் கி�ாமத்தாா ி்டம் உறவு ்பா�ாட்டுகிறார்.

இஙகிருநது சாகாவின் சாலைகள் ரமாசமாக உள்ைன.  மண சாலை... க ிட்்டத்தட்்ட ஒரு 30 
கிரைா ம ீட்்டர் தூ�ம் மிகவும் அ்பாயக�மான திருப்பஙகள், வலைவுகள், ஏற்றஙகள், இறககஙகள்.  
டில�வர்களுககு இது என்னரவா அலவா சாப்பிடுவதுர்பால ஆனநதம்.  ஒா ி்டத்திைாவது சமதுவாகச 
சசலை ரவணடுரம.... ஊஹூம்....  ரவகம், ரவகம் தான்...

ஒருவைியாக சுமார் 2 மண ிககு, சாகா நக�த்துககு வநரதாம்.  

இது ஒரு ச ிறிய நக�ம்.   ச ீன நக�ம்.  சுமார் 20-40 ச ீனக கல்டகள் இருககின்றன.  ஒரு 3* 
ரஹாட்்டல ஒன்று இருககிறது.   இஙகு தஙகுவதற்குப ்பதிைாகத்தான் நாஙகள் நியூ ர்டாஙகா ர்பாகப 
ர்பாகிரறாம்.

எலரைாருககும் மதிய உணவு ்பா ிமறாப ்பட்்டது.  சஷர்ப்பாககள் இநதிய அதிலும், சதன்ன ிநதிய 
உணவு சசய்வதில ரதர்நதவர்கைாக இருககிறார்கள்.   சாம்்பார், �சம், பூா ி, சப்பாததி, தால, சாைட், 
இன ிபபு என் மாற்றி மாற்றி எலதரயனும் சசய்து தருகிறார்கள். என்னுல்டய எதிர்்பார்பபு எதுவும் 
அதிகம் இலலை என்்பதால, சகாடுத்த உணவு எலைாரம சுலவயாகவும், நன்றாகவும் உள்ைது.  
முககியமாக, யாருல்டய உ்டலுககும் உணவால த ீஙகு இலலை.  சுத்தமான மின�ல வாட்்டர் 
தருகிறார்கள்.   ஊறுகாய் உணடு.  தயிர் மட்டும் தான் கில்டயாது.

நான் சாகா நக�த்திலன ரவடிகலக ்பார்த்துக சகாணடிருநரதன்.  த ிச்பத் குைநலதகள் குறிகரகாள் 
இலைாமல சுற்றிக சகாணடிருப்பதாகப ்பட்்டது.  ஒரு ச ிை திச்பத்தியர்கள் ரமாட்்டார் லசககிை ில 
வருகிறார்கள்.  நிசசயமாக  ஒவசவாரு ரமாட்்டர் லசககிை ிலும், ்பை வணணஙகை ில பூககைாய் 
லவத்து அைகு ்படுத்திக சகாணடு, சபதமாகப ்பா்டலகலை ஒலித்துக சகாணடும் வருகிறார்கள். 
ரவடிகலகயாய் இருககிறது.  ச ீன மககள் வியா்பா ிகைாகவும், 
வண ிக மிடுகரகாடும் இருககிறார்கள்.  அலதவிட்்டால, சாகாவில 
ரவறு ஒன்றும் இலலை.

நாஙகள் அஙகிருநது புறப்பட்டு,  4 மண ி அைவில நியூ ர்டாஙகா 
வநரதாம்.  மிகச ச ிறிய கி�ாமம்.   ்பை ிசசசன்று ்பத்துப 
்பதிலனநது ச ீனக குடியிருபபுககள். ஒரு ச ிை கல்டகள்.  அலைநது 
சகாணடிருககிற திச்பத்தியக குைநலதகள்....   நாஙகள் இருகக 
ரவணடிய இ்டத்தின் ச்பயர்  ‘ ரகா யுவான் ரநாஙக மு'  (“Gao Yuan Nong Mu”)
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இலவகள் மணணால ஆன குடிலகள்.  ்படுத்துத் தூஙக வசதியாக உள்ைன.   ்டாய்சைட் இருககும் 
்பககம் யாரும் ர்பானதாகத் சதா ியவிலலை.  மிகவும் ரமாசம்.....   இருள் ர்பார்த்திய ்ப ிறகு, ்ப�நத 
த்டஙகை ின் மலறவி்டஙகலைப ்பயன்்படுத்த ரவணடிய அவச ியம்.   இநத வசதிக குலறவு 
மாற்றப்ப்ட ரவணடும்.  வரு்டா வரு்டம் இலவகள் முன்ரனற்றம் காண்பதாய்ச சசாலகிறார்கள்.   
இககஷ்டஙகலைப ச்பாறுத்துக சகாள்ளும் திறமும், மனத் தி்டமும் ்பயணத்திற்கு முககியம் 
என்்பதற்காகரவ, இதலனக குறிப்பிடுகிரறன்.

நியாைத்தில ர்பாைரவ, நான் �ாஜ ீவ குடும்்பத்தாரு்டன் தஙகிரனன்.  இ�வில காற்று அதிகமாகத் 
சதா ிநதது.    சூ்டான சூப, ச�ாட்டி, ்பாபகார்ன்..... முடித்த ்ப ின் ல்டமாகஸ மாத்தில�.  நான்  மதுல� 
நண்பர்கலை ரமலும் அறிநது சகாள்வதற்கு இஙரக சாதகமாய் இருநதது,  ச ிவகுமார், மாகலிஙகம், 
சசநதில, விஜய் மற்றும் அலனவரும் அன்பும், மா ியாலதயும் சகாணடு ்பைகினர்.  மதுல�த் தமிைில 
அவர்கள் ஒருவல� ஒருவர் ரகலிசசய்வதும், ர்பச ிக சகாள்வதும், ரகட்்பதற்கு மகிழ்சச ியாக இருநதது. 

�ாஜ ீவ இபர்பாது எலரைாருககும் ்பா ிசசயமான ்பிா ியமான ்டாக்டர்.  ரகட்்பவர் ்ப ிண ிகசகலைாம் 
உ்டனடியாக மருநதுகள் சகாடுத்தும், அன்பு்டன் ்பைகியும் எலரைா�து மனலதயும் கவர்நது விட்்டார்.     
�ாஜ ீவின் நட்பு என்னு்டன் ரவகவமாக வைர்நதது.   இருவரும் க்டநத காை வாழ்கலக்பற்றியும், 
தற்ர்பாலதய வாழ்கலக ்பற்றியும், சசய்திகலைப ்பா ிமாா ிக சகாள்ரவாம்.  ஆனாலும் ர்பசசு 
கல்டச ியில கயிலை ்பற்றிரய முடியும்.   �ாஜிவின் ச்பற்ரறாரும், சுவாமிஜியும்  என்ன ி்டம் மிகுநத 
அன்பு்டனும் ்பாசத்து்டனும் ்பைகினர்.

நாலை ந ீண்ட ்பயணம் இருககிறது,  அதுவும் மானசர�ாவல�ப ்பார்ப்பதற்கு... எலரைார் மனதிலும் 
ச்பா ிய எதிர்்பார்பபு.....   கனமான ர்பார்லவககுள் அவ�வர் ்பதுஙகிகசகாணடு,  கனவிலன 
ஆலிஙகத்தினர்.  நான் உறஙகச சசலலும்ர்பாது நள்ை ி�வு!
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நாள் 6 - 18th Sep 2011 

இன்று நியூ ர்டாஙகாவிலிருநது மானசர�ாவருககுப புறப்படுகின்ரறாம்.  சுமார் 280 கிரைா ம ீட்்டர்.  
க ிட்்டத்தட்்ட 7 மண ி ரந�ம் ஆகைாம். எலரைார் மனதிலும் எதிர்்பார்பபு, ஆனநதம்.

இபர்பாது எனககு எலரைாா ி்டமும் ஒ�ைவு அறிமுகமும் நட்பும் கில்டத்துள்ைது.  குறிப்பாக �ாஜிவ 
மிகவும் சநருஙகிய நண்ப�ாக ஆகிவிட்்டார்.  தான் எப்படி மருத்துவக கலலூா ியில ்படித்ரதாம் 
என்்பலதயும், ்படிப்படியாக உயர்நது, இன்று சுமார் 45 ்படுகலக வசதிகளும், 
்பை மருத்துவர்கைது ்பண ியும் சகாண்ட மருத்துவமலனலய லூதியான 
நகா ில ந்டத்தி வ�முடிகிறது என்்பலதயும் ்பகிர்நது சகாண்டார்.   அவ�து 
மலனவியும் ஒரு மருத்துவர்.  இ�ணடு இைம் ்பிள்லைகள்.  �ாஜ ீவ 
தன்னுல்டய ச்பற்ரறாருககாகரவ இநத யாத்தில�யச சசய்கிறா�ாம்.  
ஏற்கனரவ அவர்களு்டன் அமர்நாத் யாத்தில� சசய்திருககிறார்.   எனககு 
அவ�து நயமான ர்பசசும், ச்பற்ரறார்களுககும், அவர்கள் குருவான 
சுவாமிஜிககும் ரசலவ சசய்யும் ரநர்த்தியும், அவர்ரமல மா ியாலதயும் 
அன்பும் கைநத நட்ல்ப வைர்த்தது.   

�ாஜ ீவின் அன்லனயும் ஓர் அருலமயான தாய்.  என்ன ி்டம் மிகுநத 
அககலறயும் அன்பும் சகாணடிருநதார்.  நான் உறஙகும்ர்பாது, எனது ர்பார்லவயிலனச 
சா ிசசய்வதும்,  சாப்பிடும் ்பண்டஙகலைப ்பகிர்நது சகாள்வதும்,  எனப ்பை விஷயஙகை ிலும், 
எனககும் ஓர் தாயாகரவ விைஙகினார்.  �ாஜ ீவின் தநலத ஒரு சுதநதி�மான மன ிதர்.  
சஷர்ப்பாககை ி்டம் உணலவப்பற்றி ரநர்லமயாக விமா ிசனம் சசய்வதாகட்டும்...  காைாகாைத்தில 
எலைாக க்டலனயும்முடித்துத் தயா�ாக புறப்படுவதிைாகட்டும்,  அவர் ஓர் நலை உதா�ணம்.  

சுவாமிஜி என்ன ி்டம் அவவபர்பாது சுருககமாகப ர்பசுவார்.  என்னுல்டய ஹிநதி அவவைவு 
வைலமயானது அலை எனப புா ிநதாலும், எஙகைது உல�யா்டல ஓயாது. ஏரதா சதய்வ சம்்பநதம் 
இருப்பதாரைரய, நாஙகள் சநதித்துக சகாணர்டாம் என்று கூறினார்.    அவர் ஓர்நாள் இ�வில 
சவை ிரய சசலலும் ர்பாது, தலையில அண ியககூடிய ஒரு ்டார்ச விைகலக அவருககுப ்பா ிசாகக 
சகாடுத்ரதன்.  அலதப ்பத்தி�மாகத் தான் லவத்துக சகாள்ைபர்பாவதாக, அவர் சசாலலியர்பாது 
எனககுப ச்பருலமயாகவும், �சலனயாகவும் சதா ிநதது.

இரதா, காலை கலை கட்டியது.  சமலலிய சவயில.  இதமான காற்று.    4 x 4 வணடிகை ில  
வைககம்ர்பாைப ்பயணமாரனாம்.  சாலைகள் ச ீன அ�ச ின் முதலீட்டினால, மிகவும் அருலமயாக 
இருககிறது.   முன்ர்பாைரவ, சாலையின் இருபுறமும், ்பாலைவனமாய்ப ்பள்ைத்தாககுகள்.  
ஆஙகாஙரக ரமயும் சவை ிகள்.  அஙரக ச்பரும்்பாலும் ஆடுகள், யாக மற்றும் மட்்டக குதில�கள்.    
ரந்பாைத்தின் ்பசுலமலயப ர்பாை இஙரக கில்டயாது.  ஆனலும் வணணஙகளுககுக குலறவிலலை.  
ந ீைரமகம் ரமலவிதானம்.   சவள்லைத் திட்்டான ரமகஙகை ின் கலைநதுவிட்்ட ஓவியஙகள்.  ்பைவித 
ஏற்றஙகள், இறககஙகள்.   நான் ர்பாட்ர்டா எடுத்துகசகாணடும், மனதிற்குள் இலறவலனத் துதித்துக 
சகாணடும் அமர்நதிருநரதன்.

என்னுல்டய டில�வர் ஆனநத உசச ியில இருநதார் ர்பாலும்....   நான் ர்பாட்ர்டா எடுககும் 
ர்பாசதலைாம், ச ிா ித்துக சகாணடும்,  காா ில திர்பத் ்பா்டலகலைப ர்பாட்டு, கூ்டரவ 
்பாடிகசகாணடும் வநதார்.  ச ிை திச்பத்திய கி�ாமப ்பா்டலகள் ஒலிககும்ர்பாது,  சவை ியில சதா ியும் 
காட்ச ிகலைப ்பார்த்தால, ச்பாருத்தமாக இருககும்.  மனதிலும் அவவைவு அலமதி.... 

ஓா ி்டத்தில நாஙகள் மயூைா ்பாஸ (Mayula Pass) எனுமி்டத்லதக க்டநரதாம். இது 5300 ம ீட்்டர் 
உய�த்தில உள்ைது.  இதலனத் சதா்டர்நது, தூ�த்தில அைகிய, க ிட்்டத்தட்்ட 5 ச ிக�ஙகலை 
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உல்டய சவள்ை ிப ்பன ிமலை சதா ிநதது.  அதுதான் மநதாதா மலை. (Manthatha mountain).   
அதன் அருகிலதான் மான்ஸர�ாவர் இருககிறது.  ச ிவ லகைாஷின் முதல தா ிசனம் இன்னும் ச ிை 
நிமி்டஙகை ில கில்டககப ர்பாகிறது.  இதலன வைிகாட்டி சசாலலியவு்டன், என் மனதில ்ப�வசம்.  
்ப்ட்ப்டபபு.

இநத மநதாதா மலை திச்பத்தியருககும் மிகவும் புன ிதமானது.  அவர்கள் இதலன ‘சமரமா மாம் 
கியால' என அலைககிறார்கள். அதன் ச்பாருள் 
சவற்றிச்பற்ற ்பிள்லை என்்பதாம்.   எனககுப 
புத்தகஙகை ில ்படித்தது நிலனவுககு வநதது.  இநத 
மநதாதா மலை தான்  விநாயகபச்பருமானும், சணமுகப 
ச்பருமானும் அவதா ித்த இ்டமாம்.  ச�வணபச்பாய்லக 
இநத மலையிலதான் இருககிறதாம்.   அதனாலதான் 
திச்பத்தியர்கள் இநத மலைககு, அப்படி ஒரு ச்பாருள் 
்பதிநத ச்பயர் லவத்திருககிறார்கரைா!    

இநத மலையின் அைகு சசாலலி முடியாது.  இநத 
மலையில தான் வச ிஷ்டர், மா சீ ி, ்ப ிருகு முதலிய 

முன ிவர்கள் தவம் இயற்றினார்கைாம்.  ஹிமால, இநத மலைலய வச ிஷ்டா மலை என்று சசாலவது 
உணடு என்று கூறினார்.  நான் விைிகலை முழுதும் விா ித்து லவத்துக சகாணடு, கயிைாய முதல 
தா ிசனத்துககாகக காத்துக சகாணடிருநரதன்.

ரஹார்சசா (Horcha”) எனுமி்டம் வநதது.  அஙரக கரும் ந ீைத்தில ஒரு க்டல இருப்பதாகப்பட்்டது.  
அதன் ்பின்புறம் வச ிஷ்டா மலை.   அநந ீை சாக�ம்தான் மானசர�ாவர்.  சற்ரற வைதுபுறம் 
திரும்்பினால....,   சவள்லை லிஙக வடிவமாக ....லகைாஷ.   முதல தா ிசனம்...  எலரைாரும் காா ில 
இருநத்படிரய வணஙகிரனாம்.  இதற்கு திச்பத் 
வைிகாட்டி, ஓட்டுனர், மற்றும் ரந்பாை ி சஷர்ப்பாககளும் 
விதிவிைககலை....   வணடிகள் ரஹார்சசா 
்பள்ைத்தாககில நுலைநதன.  அஙரக திச்பத்தியர்கை ின் 
சகாடிகள் ்பறககின்றன.  எலைா வணடிகளும் இநதக 
சகாடிககம்்பத்லதப ்பி�தட்ச ிணமாகச சுற்றி வநத 
்ப ின்புதான் நின்றன.  இது அவர்கைது ஒழுககம்.   
வணடி நின்றரதா இலலைரய,  நான் உ்டரன இறஙகி, 
ச ிவ கயிைாயத்லத ரநாககித் தல�யில வீழ்நது 
நமஸகா ித்ரதன்.  இத்தா ிசனம்  ஓ�ைவு கிைககு/சதன் கிைககு முகம்.  மனதில அவவைவு ஆனநதம்.   
நான்,  �ாஜ ீவ இருவரும் சுமார் 500 ம ீட்்டர் கயிைாய மலைலய ரநாககி ந்டநரதாம்.  ர்பாட்ர்டாககள் 
எடுத்துக சகாணடும், �ச ித்துக சகாணடும் இருநரதாம்.     அபர்பாது, காா ின் ஹா�ன் சபதலத 
எழுப்பி மற்ற எலரைாரும் எஙகலை உ்டரன திரும்்ப வ� அலைத்தனர்.  இ�வு வருவதற்கு முன்பு 
மானசர�ாவர் பூலஜ சசய்ய ரவணடும் என்று மதுல� சுவாமிஜி சசாலலியிருககிறார்.   அவச�மாய்த் 
திரும்்பிரனாம்.

ஆனால, என்னுல்டய கார் அநத இ்டத்லத விட்டு, தார்சசன் (Darchan) எனும் அடுத்து நாள் தஙக 
ரவணடிய இ்டத்திற்குப ர்பாய்விட்்டது.  அவர்கள் அஙரக ஏற்்பாடுகள் சசய்ய ரவணடுமாம்.  
நான் மற்சறாரு காா ின் ்பின்புறத்தில அம்ர்நது சகாணர்டன்.  இபர்பாது காா ில அலனவரும் 
மானசர�ாவல�ச சுற்றிவரும் ்பா ிககி�மத்லதத் சதா்டஙகி விட்ர்டாம்.

மானசர�ாவர் கிட்்டத்தட்்ட 420 கிரைாம ீட்்டர் ்ப�ப்பைவும், 55 கிரைாம ீட்்டர் சுற்றைவும் 
உள்ைது.   இதலன ந்டநது சுற்றி வருவதற்கு 3-4 நாட்கள் ஆகும்.  ்பை திச்பத்தியர்களும் அவவாறு 
சசய்வார்கைாம்.
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வட்்ட வடிவாய் இருககிறது,  பு�ாணஙகள் இதலன சூா ியனாகவும்,   இசசா சகதி எனும் 
்ப�ாசகதியின் முதல இசலசயாகவும் சகாள்கிறார்கள்.   பு�ாண வைககப்படி, தவச ிகை ின் தாகம் 
ர்பாகக, ்ப ி�ம்மா இதலனத் தன் மனசால ்பல்டத்தா�ாம்.  தத்துவார்த்தமாக, ்ப�ம்ச்பாருை ின் 
உலறவிலசயாம் ்ப�சகதியின் இசசா சகதி வடிரவ இநத ஏா ி.   மன ித�ாய்ப ்ப ிறநத நம்முள் 
்ப�சகதியானது  இசசா சகதி, ஞான சகதி, க ிா ியா சகதி எனும் மூன்று வடிவாக இருககிறது.  இலவ 
மூன்றும் இலலைசயன ில நாம் இலலை. 

்ப�சகதி மட்டுரம, தன ித்தன ியாக இநத மூன்று சகதி வடிவமாக இருகக முடியும்.  நான் நிலனத்துப 
்பார்ககிரறன்.  நவ�ாத்திா ி இன்னும் இருவா�ஙகை ில ஆ�ம்்பம்.  அபர்பாது, இநத மூன்று சகதிகை ின் 
வடிவாகத்தான் வைி்பாடு சசய்கிரறாம்.   நம் ர்பான்ற சாதா�ண மன ிதப ்ப ிறவிகளுககு, இசசா 
சகதிரய முதல அவச ியம்.  நமது இசலச இலறவன்்பால மட்டுரம திரும்்பினால, அதனால மாலய 
ந ீஙகி நம்முள்ரை எபர்பாதும் இருககும், ஞானசகதி தானாகரவ சவை ிப்படும்.  இதலனத்தான் 
காயத்ா ி மநதி�மும் சசாலகிறது.  அவவித இசலசயால விலையும் ஞானம், நமது கிா ிலயகள் 
(சசயலகள்) எலைாம் நலைதாக இருககும்்படியாகச சசய்யும்.

அைகு..... ஒரு புறம் மநதாதா மலை.  மறுபுறம் கயிைாயம்.  ந ீை ரமகம்.  கருந ீைத்தில எதிர்ககல�.  
நடுவில ம�கதப ்பசலச... ஓ�த்தில சவை ிர் ந ீைம்.   சமதுவான ச ிறு அலைகள்.  சைனம் எதுமிலைா 
அலமதி.  மானசர�ாவர் மாதா, மடியின ில கி்டத்திகசகாள்கிரறன் வா, என்்பதாகத் சதா ிகிறது. 
மஞசள் சவயில.  ்பா ிககி�மப ்பாலத ச ீ�ானதலை.  அதனால காா ின் நடுககமான ஓட்்டம்.  
காமி�ாவால ்ப்டம் எடுகக முடியவிலலை.  எனககு எலைாக காட்ச ியும் ரவணடும்.  என் கண, காது, 
புைன்கள், மனம், ச ித்தம் எலைாவற்றிலும், முற்றிலுமாக இநத அைகு அப்பிக சகாள்ை ரவணடும்.  
அதனால, மி�ண்ட கன்றிலனப ர்பாை, அஙரகயும் இஙரகயுமாகப ்பார்த்துக சகாணர்ட வநரதன்.

பூலசககான ஓா ி்டத்திலன மதுல� சுவாமிஜி 
ரதர்சதடுத்தார்.  அருலமயான இ்டம்.  ரநர� 
சதன்முககக்டவுைாகக கயிலை.  ்ப ின்புறம் வச ிஷ்டா 
மலை.  மதுல� சுவாமிஜி யாகம் சசய்வதற்கான 
ஏற்்பாடுகை ில இறஙகினார்.  மதுல� நண்பர்கள் 
எலரைாரும், ்பகதியும், அருள் ரவட்லகயும் ததும்்ப, 
சுவாமிஜியின் ஆலணப்படி, எலைாக காா ியஙகலையும் 
சசய்து சகாணடிருநதார்கள்.

மதுல� சுவாமிஜி, மதுல�யில உள்ை ஸ்ரீச ிவசகதி ச ித்தர் 
பீ்டத்தின் குரு.  அஙரக அைகிய ச்பா ிய ்பத்�காை ி உருவ வைி்பாடும், ‘இயற்லகலயத் சதாழுரவாம், 
்ப ி�்பஞசத்லதக காபர்பாம்' எனும் ்பி�மாண வைி்பாடும் சசய்து, இபபுன ிதப ்பண ிலயப ்ப�ப்பி 
வருகிறார்கள்.  அன்லனயின் உத்த�வுப்படிரய, இககயிலைப ்பயணத்லத, மதுல� சுவாமிஜி 
சதா்டஙகி இருககிறார்.  அவ�து சசால்படிரய, மதுல� நண்பர்கள் குழு இபபுன ிதப ்பயணத்திலன 
ஏற்றுள்ைது.  ச ிவகுமாரும், விஜய்யும் இவவிஷயஙகலை எனககுக கூறினர்.  நான் அவற்லற �ாஜிவ 
குடும்்பத்தினருககும், சுவாமிஜிககும் சதா ிவித்ரதன்.

அபர்பாது மண ி 4.  சூா ியன் இைம் சவயிலைப ்ப�ப்பிக சகாணடிருககிறான்.  ரதா�லணயும்,  எைில 
ரதாற்றமும் சகாணடு, கா�ணனான கயிலை ரநர் எதிர� நிற்கிறது.   எலரைாரும் மானசர�ாவா ில 
மூழ்கி எை ஆயத்தமாரனாம்.  அபர்பாதுதான் எனககு உல�த்தது... என்னுல்டய மாற்றால்டகள் 
திச்பத் டில�வரு்டன் தார்சசன் சசன்று விட்்டது.....   ரமலும், எபர்பாதும் நான் அண ிநதிருககும் 
ஸ்படிக மண ி மாலை,  நியாைத்திரைரய தஙகி விட்்டது.  ்படுககும்ர்பாது கைட்டி லவத்தவன், 
விைிககும்ர்பாது எடுத்துக சகாள்ை ரவண்டாரமா!.    

ஆனால நான்தான் எதற்கும் கவலைப்ப்டப ர்பாவதிலலைரய.... கயிலைலயப ்பார்த்ரதன்.  
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காருணயம் அஙரக வைிநது சகாணடிருககிறது.  எனககாகரவ இநத ரந�த்லத எழுதியிருககிறார்....   
இ�ணடு அருள் ச்பற்ற சுவாமிஜியின் துலணயு்டன்... மருத்துவமும், நலமனமும் சகாண்ட நண்பா ின் 
துலணயு்டன்.... சதன்தமிழ் ர்பசும் சதன்மதுல� அன்்பர்களு்டன்.... நான் இஙரக!   ்பன ி இலலை,  
மலை இலலை,,,, மபபும் மநதா�மும் இலலை.... அள்ை ிகசகாள், அள்ை ிகசகாள் என அருள் சகாட்டும் 
மாலை...   எதற்கின ிரமல கவலை...

ஹிமாலி்டம் என்னுல்டய ல்ப காா ில சசன்றலதயும், மண ிமாலைலய நியாைத்தில 
விட்்டலதயும் சசாலலிவிட்டு, என் காமி�ாலவ அவா ி்டம் சகாடுத்ரதன்.  ்பாகசகட்டில 
லவத்திருநத ருத்தி�ாட்சஙகலைக லகயில எடுத்துகசகாணடு, மானசர�ாவருககுள் ந்டநரதன்.    
தட்ச ிணாமூர்த்தியாய் எனகசகதிர� நிற்கும் ச ிவத்லதப ்பஜித்ரதன்.  காலகள் இறஙகியவு்டன் 
காணாமற் ர்பாயின...  குை ிா ில ஒை ிநத ்பாதஙகள், க ீரை கி்டநது வழுககும் கூைாஙகற்கை ின் 
சறுககைால, ம ீணடும் ்பிறநதன!   ஒரு 5 வினாடி தான் இககுை ிர்.  எனது ச்பற்ரறார் என் மனதில.  
என் உ்டன்்பிறபபுககள், என் மலனவி, குைநலதகள், நண்பர்கள், மலறநரதார், ்ப ிா ிநரதார்.... 
எலரைாரும் என்மனதில!    மூழ்கி எழுநரதன்.  

மூசலச நிறுத்தும் குை ிர்.  ஆனால தூககி நிறுத்தும் கயிலை எதிா ில.  மூன்று முலற மூழ்கி 
எழுநரதன்.   ்ப ி�ார்த்தலன.... அருகில �ாஜிவ தனது ச்பற்ரறார்,சுவாமிஜியின் க�ஙகலைக 
ரகார்த்துகசகாணடு, 108 முழுககாடு ர்பாட்டுக சகாணடிருககிறார்.   மதுல� நண்பர்கள் குை ித்து 
முடித்து, புது ரவட்டி, சட்ல்ட, ரசலை என அண ிநது சகாணடு, பூலஜககான உதவிகலைச சசய்து 
சகாணடு இருககிறார்கள்.  ஹிமால கல�யில நின்று ர்பாட்ர்டா எடுத்துக சகாணடிருநதார்.  

ஹிமாலும் சா ி, த ிச்பத் வைிகாட்டி ரைானமும் சா ி... என்ன ி்டம் முன்பு சசாலலியிருநதார்கள்.  
மானசர�ாவர் அவர்களுககும் மிகவும் புன ித ஏா ி.  அதனாலதான் அவர்கள் அதில காலை 
லவப்பது கூ்டக கில்டயாது.  ச ிைர் மட்டும் ந ீல�த் சதை ித்துக சகாள்வார்கள்.   ஆனால ந ீா ில 
திச்பத்தியர்களும், ரந்பாை ியரும் குை ிப்பது கில்டயாது.  அவர்கள் சசாலவதிலும் உணலம 
இருககிறது எனத்துைஙகியது.   

என் தநலத எனககுச சசான்னது ஞா்பகம் இருககிறது.  வ�ணா என ில புருவம்.  நாச ி என்்பது மூககு, 
வ�ணாச ி என்்பது, மூககும், புருவமும் ரசர்ககும் சநற்றி.  ஆகஞா சகக�ம் என்று சசாலவார்கள் 
ரயாக சாத்தி�த்தில.  அவவி்டத்தில ஞான சகதி முழுதாகத் தா ிசனம் ச்பற்றவர்கள்தான் ம�ணத்லத 
சவன்றவர்கள்.  வா�ணாச ி எனும் காச ிய ில ்பகதியு்டன் குை ித்தல புணண ியரம.  ஆனாலும், ஞான 
சகதியின் அருலைப ச்பறாமல, எஙகு குை ித்தும் என்ன ்பயன்!     மனம் ம ீணடும் சசாலலியது....   
அநத ஞானசகதிலய மட்டுரம ரகட்கின்ற இசலச அலைவா எனககு அவச ியம்.  அலத அலைவா, 
இநத மானசர�ாவர் த�ப ர்பாகின்றது.... அவச� அவச�மாக, ம ீணடும் 3 முலற மூழ்கி, என்னுல்டய 
வாககு, மனம், காயம் அகியவற்றின் அழுககிலன இபபுன ித ஏா ிககுள் 
சகாணடு வநததற்கு மனதா� மன்ன ிபபுக ரகட்டுக சகாணடு, கல�ககு 
வநரதன்.

மாற்றுல்ட இலைாததால, அப்படிரய அம்ர்நது, சநற்றியில, 
த ிருவாலனககாவலில எலனச சநதித்து ஒருவர் சகாடுத்தார� விபூதி, 
அதலனப பூச ிகசகாணர்டன்.  என்னுல்டய ்பர்ச ில எபர்பாதும் 
இருககும் என் ச்பற்ரறார், அகிைாணர்டஸவா ி ்ப்டத்திலன, கல�யில 
ச ிை மூர்த்தஙகளுககில்டரய லவத்ரதன்.  மானசர�ாவர் கல�யில 
கி்டககும் ஒவசவாரு கலலும் மநதி�ககல, ச ிவ மூர்த்தம் என்்பது 
ச்பா ிரயார்கை ின் கருத்து.     வைககம்ர்பால, காதில எம்.்ப ி.3ல ருத்�ம்.   
கணகலை மூ்டாமல, கண நிலறய ஒயிைான மானசர�ாவல�யும், 
ஒப்பிைாச ச ிவகயிலைலயயும் ்பார்த்துக சகாணடு, சசாலலிக 
சகாணர்ட இருநரதன்.  இபர்பாது இதலன எழுதும்ர்பாதும்,  
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தில�கை ிலைாப ்ப்டமாக, இலவகள் என் மனதில ஓடுகின்றன.  கதிா ின் கி�ணஙகள் என்லனக காய 
லவத்தன.  என் மனதில அலமதி.  த ிச்பத்தியர்கள், மூர்த்தஙகலை ஒன்றன்ரமல ஒன்றாக அடுககி 
லவககிறார்கள்.  அவர்களும் அவர்கைது தலைமுலறயும் மலையாக நின்று எபர்பாதும் கயிலைலய 
வைி்பட்டுக சகாணடிருப்பதாக இது அல்டயாைம்.  நானும் ச ிை மூர்த்தஙகலை அப்படிரய அடுககி 
லவத்ரதன்.

சுமார் 1 மண ி ரந�மான்பின்,  எலரைாரும் காா ியமற்றுகின்ற  பூலஜ 
ந்டககும் இ்டத்திற்குச சசன்ரறன்.  அஙரக மதுல� சுவாமிஜி மிக 
அைகாக, ஓர் ச்பா ிய மூர்த்தத்தில ச ிவலிஙக ரூ்பம் சசய்து,  மஞசள், 
விபூதி, குஙகுமம், சநதனம் இட்டு, மைர் மாலைகள் ர்பாட்டு, 
எதிா ில ஹவன் எனும் யாக குண்டத்லத அலமத்திருநதார்.  மிகவும் 
சதய்வீகமான காட்ச ி.   குத்துவிைககு, தூ்ப த ீ்பஙகள், ரதஙகாய்கள், 
்பைஙகள், விலவம், மாலைகள், சநய், அவல, ச்பாறி எனப ்பைவிதமான 
யாக ்பண்டஙகள் என அலனத்து பூலஜப ச்பாருட்கலையும் அவர்கள் 
சகாணடுவநதிருநதனர்.  தமிைிலும், சம்ஸகிருதம் கைநத தமிைிலும்,  
சுவாமிஜியும் மற்றவர்களும் மநதி�ஙகலை முைஙகினர்.  ச்பணடிரும், 
ஆ்டவரும் ரதவா�ம், திருவாசகம் ்பாடினர்.  �ாஜ ீவின் அன்லன 
இநதியில ச ிவ ்பஜலன ்பாடிக சகாணடிருநதார்.    

ச ிவகுமார், மதுல�ககருகில உள்ை கமுதி எனும் ஊா ில உள்ை 
சதாைிைதி்பர்.  எை ிலமயும், ்பண ிவுமாய், எழுநது நின்று சகாணடு, அவர் சவணசஙகினால  நாதம் 
எழுப்பிக சகாணடிருநதார்.   அபர்பாது,  புன ிதமான அநத இ்டத்லத, ரமலும் புன ிதம் நலனத்தது.    
எலரைாருககும் ச ிவனும் அன்லன ்பார்வதியும் ரசர்நதஙகு நிற்்பதாக உணர்வு...  அப்பககம் சசன்று 
சகாணடிருநத ச ிை சவை ிநாட்டுப ்பயண ிகள், அலமதியாக நின்று, எலைாவற்லறயும் ்பார்த்தும், ்ப்டம் 
எடுத்துக சகாணடும் இருநதனர்.  இறுதியாக, மதுல� சுவாமிஜி,  ‘ஓம் நமச ிவாயா' எனும் அனவ�து 
்பைத்த கு�லமைர் மாலை சூ்ட,  கற்பூ� ஆ�ாதலன காட்டினார்.   அபர்பாது, இலறயின் ஆலண 
ர்பாை.... காற்று நின்றது.  கற்பூ�ம் அலமதியாக உயர்நது எா ிநதது. அலனவரும் யாககுண்டத்தில 
ஹவில்ஸலனப ர்பாட்டு, சுற்றி வநது துதித்தனர்.

அவவி்டத்தில எனககு ஒரு அலமதியான மானு்டரம ஒன்றாக வணஙகுவதாகப ்பட்்டது.  
வித்தியாசஙகள் யால�யும் ்பிா ித்துபர்பா்ட வ�விலலை.  எலரைாரும் ஒன்று... எனும் ்பாவலன.    
்ப ிறகு மதுல� சுவாமிஜி, ஒரு புதிய ரசலை, புதிய ரவட்டி இவற்லற ஒன்றாக இலணத்து, மஞசள் 
்பதித்து,  அம்லமயப்பனுககாக, மானசர�ாவா ில 
விட்டுவி்டச சசான்னார்.  இது தயா�ானது.  
அபர்பாது, ஹிமால என்ன ி்டம் வநது,   ‘இது நலை 
புணண ியமாய் இருககைாம். இருநதாலும் மான 
சர�ாவா ில எதலனயும் ர்பாடுதல கூ்டாது.  இதலன 
சுத்தமாக லவத்திருப்பது நமது ச்பாறுபபு' என்றார்.  
எனககும் மிகச சா ியாகப்பட்்டது.  ஹிமால இதலன 
அலனவா ி்டமும் சசாலை, எலரைாரும் அதலன 
ஏற்று, சாஸதி�த்திற்காகத் தணண ீா ில புத்தால்டலய 
விட்டுப ்பிறகு ம ீணடும் சவை ிரய எடுத்தனர்.

எலரைாரும் க ீழ் வீழ்நது நமஸகா ித்த ்ப ின்,  காா ிரைரய மானசர�ாவர் ்பா ிககி�மம் 
ம ீணடும்சதா்டர்நதது.

இம்முலற, நான் �ாஜிவு்டன் காா ில ஏறிகசகாணர்டன்.   கார்கள் இபர்பாது மானசர�ாவர் 
்பா ிககி�மத்திலனத் சதா்டர்கிறது.  கார் குர்ைா ்பாஸ எனுமி்டம் வைியாகச சசன்றது.  
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அவவி்டத்திலிருநது ்பார்த்தால.  மானசர�ாவல�ப ர்பாைரவ ச்பா ிதான,  ஆனால ்பிலற வடிவிைான, 
மற்சறாரு ஏா ி சதா ிக ிறது.  

இதுதான் �ாட்சஷ ஏா ி.  இது சநதி�லனக 
குறிப்பதாகவும் சசாலவார்கள்.   இநத ஏா ி 
அசு�த்தனமான, மூர்ககமான இசலசயிலனக 
சகாடுககும் என்்பதாக ஒரு நம்்பிகலக.  மானசர�ாவர் 
சூா ியன் என்றால, �ாட்சஷ ஏா ி சநதி�ன்.  சூா ியன் 
ஞான ஒை ி என்றால, சநதி�ன் சைனமும், 
ரதய்வும் வைர்வுமான ச ிநதனா ரூ்பம்.   �ாவணன் 
இவவி்டத்திலதான் தவம் இருநததாகவும்,  ச்பா ிய 
்பகதனாய் இருநதும்  சா ியான இசலச இலைாமல, 
அகஙகா�த்தால கயிலை மலைலயரய ச்பயர்ககும் முயற்ச ியில ஈடு்பட்டு, அதனால ச ிவனால 
தணடிககப்பட்டு, ்ப ிறகு நா�தா ின் அறிவுலற ரகட்டு, தவமியற்றி, தயாை ச ிவன ின் அருளுககு 
ஆைானதாக வ�ைாறு.   அவன் தவம் இயற்றிய இ்டமாக, மூன்று ச ிறிய த ீவுகள் �ாட்சத ஏா ிய ின் 
நடுவில இருககின்றன.   யாருரம அநத ஏா ிய ின் அருகில ர்பாகவிலலை.    

சுவாமிஜியின் ஆலசப்படி, நாஙகள் ச ிை ர்பாட்ர்டாககள் எடுத்துக சகாணர்டாம். காற்றினாரைா 
என்னரவா, எனககு �ாட்சத ஏா ிய ில சைனம் அதிகம் இருப்பதாகப ்பட்்டது. கயிைாயம் இவவி�ணடு 
ஏா ிகளுககும் நடுநாயகமாக நிற்கிறது.

்பிறகு ஒரு 30 நிமி்டப ்பயணத்தில எஙகளுல்டய விடுதிககு வநரதாம்.  சூ சகாம்்பா எனுமி்டம்.  
மானசர�ாவர் கல�யிரை.... ்ப ின்புறம் கயிைாயத்தின் சதன்கிைககுமுகத் தா ிசனம்.   நாஙகள் 
இபர்பாது 80%  மானசர�ாவர் ்பா ிககி�மம் காா ிரைரய முடித்துவிட்ர்டாம்.  நாலைக காலை, 
கயிைாயப ்பா ிககி�மம் ஆ�ம்்பம்.  அதலன முடித்துவிட்டு வரும்ர்பாது, ம ீணடும் உள்ை 20% 
மானசர�ாவர் ்பா ிககி�மத்லதக காா ிரைரய முடிபர்பாம்.

இநத விடுதி  கை ிமணணால ஆனது.  ்படுகலக வசதி ்ப�வாயிலலை.  ்டாய்சைட் வசதி இலலை. 
மின்சா�ம் ஒரு 2 மண ி ரந�ம்தான் வரும். ரசாைார் எனப்படும் சூா ியக கதி�ால ஆககிய மின்சா�ம்.   
காமி�ா, ர்பான் எதலனயும் இஙரக சார்ஜ் சசய்ய முடியாது.  சூ்டான ரதந ீர், ்ப ிஸகட் சாப்பிட்ர்டாம்.  
எலரைாரும் தாஙகள் சகாணடு வநதிருநத திண்பண்டஙகலையும் ்பகிர்நது சகாண்டார்கள்.   

எலரைாருககும் இபர்பாது இன்சனாரு ஆலச.  நாலைக காலை, ்ப ி�ம்ம முஹூர்த்தத்தில, 
வான ிலிருநது ரதவலதகள் நட்சத்தி�ஙகைாக மானசர�ாவா ில குை ிப்பார்கைாரம! அலதத் 
தா ிச ிகக முடியுமா..... ்ப ி�ம்ம முஹூர்த்தம் எத்தலன மண ி?  இநதிய ரந�மா, ரந்பாை ி ரந�மா... 
த ிச்பத் ரந�மா...   யாருககும் சதா ியவிலலை....  அைா�ம் லவகக ரவணடும் என்று சசான்னார்கள்.  
ஆனாலும் எனகசகன்னரவா யாரும் தூஙகப ர்பாவதிலலை என்று ரதான்றியது....  இபர்பாது 
இருள் வநது விட்்டது.  சூ்டான ச�ாட்டி, தால, சாப்பிட்ர்டாம்.  நான் சவை ிரய சசன்று ்பார்த்ரதன்.  
வானத்தில நட்சத்தி�ஙகள் சகாட்டிககி்டககின்றன.  மானசர�ாவர் அலமதியாக, ஆனால, 
்ப ி�ம்மாண்டமாக விா ிநது கி்டககிறது.  நிைசவாை ியில கயிலை ரமலும் கன ிலவக காட்டிக 
சகாணடு நிற்கிறது.  

நான் மனலத அஙரக விட்டு விட்டு உ்டலைப ்படுகலகயில கி்டத்திரனன்.
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சபதம் ரகட்டு விைித்துக சகாணர்டன்.  எலரைாரும் சவை ிரயரயா அலைது ஜன்னல அருகிரைரயா 
நின்று சகாணடிருககிறார்கள்.  

‘அஙரக ்பாருஙகள்...இலலை இலலை இஙரக ்பாருஙகள்'...  ஆளுககு ஆள் அல்டயாைம் காட்டிக 
சகாணடிருககிறார்கள்.  

வானத்திலதான் எலரைாா ின் கணகளும்.  நானும் சவை ிரய சசன்ரறன்.   

அவவைவு நட்சத்தி�ஙகலை நான் என்றுரம ்பார்த்ததிலலை.  வானம் எஙகும் சகாட்டிக 
கி்டககிறது.  நட்சத்தி�த் தூச ி என்்பார்கரை அதுர்பாை, ்பை விணமீன்  தூச ி மண்டைஙகள் 
விலைநது கி்டககிறது.  கவிழ்நத குல்டயாகி, சலைல்டயாய்க  கிைித்த விருஞச ி முட்கலைபர்பாை, 
வானமும், நட்சத்தி�ஙகளும் குபபுறக கி்டககின்றன.   ச்பாதுவாக, க்டல மட்்டத்தில, சவகு சதாலை 
தூ�த்திலதான் வானமும், நிைவும் சதாடுவதுர்பாைத் ரதான்றும்.  சதாடுவானம் என்்பார்கள்.  
இஙரக அப்படியிலலை.  க்டல மட்்டத்திலிருநது 15,000 அடிககு ரமல இருப்பதாரைா என்னரவா, 
வானமும் நிைமும் தூ�த்தில சும்மா சதாட்டு மட்டும் சகாள்ைவிலலை.... கட்டி அலணத்துக சகாணடு 
இருப்பதாகப்படுகிறது.  மானசர�ாவா ின் விா ிநத ந ீர்ப்ப�பர்ப எதிர� நிைப்ப�ப்பாகத் சதா ிவதால, 
வானமும் ஏா ிககுள் வழுககிக சகாணடு ர்பாவது ர்பாை இருககிறது.    கணசகாள்ைாக காட்ச ி.    

பூமியின் சுைற்ச ியினால, வானத்து வஸதுககள் ந ீள்்பயணம் சசய்வதாக நமககுத் ரதான்றும்.  

இதுதான் இஙரகயும் ந்டககிறது எனச சசாலகிறது எனது அல�குலற அறிவியல அறிவு.   ஆனால 
ஒரு வித்தியாசம்.  

இஙரக, அதிக நட்சத்தி�ஙகள், சதை ிய வானம், சதாடுவானம் சநடு தூ�த்தில முத்தம் சகாடுத்துக 
சகாணடிருககிறது.  ஆகாயம் சகாப்பலறயாகக கவிழ்நதிருப்பது, தல� மட்்டத்லதவி்ட இஙரக 
மிக நன்றாகத் சதா ிகிறது.   ்பை ிசச ிடும் ச ிை நட்சத்தி�ஙகலைப ்பார்த்துக சகாணர்ட இருநதால, 
அலவகள் சமது....வாகக க ீரை க ீரை இறஙகுகின்றன.  சதாடுவானத்தில இருககும்ர்பாது, 
ரமகமற்ற அநதக  காலை இருை ில, ஏா ிய ின் ந ீர்ப்ப�ப்பில அலவகள்  இறஙகுவதாகத் ரதான்றும். 
வின்ம ீணகை ின் ்பி�தி்பலிபபு, நரீுககுள் சதறிககிறது.  ்பார்ககும்ர்பாது, வானத்து விணமீனும், ந ீர்ப 
்ப�ப்பின் ்பி�தி்பலிபபும் அருகருகில உ�ச ிகசகாள்வதாகத் ரதான்றுகிறது.  

்பார்த்துக சகாணர்ட..... இருநதால, அநத நட்சத்தி�ஙகள் சமதுவாக ரமரை ஏறுகின்றன.       

எபர்பாதும் ந்டககும் ்பி�்பஞசத்தின் சுைற்ச ிதான் இஙரக எகத்தாைமாக இப்படி ஒரு கலை 
நிகழ்சச ிலய ந்டத்துகிறதா... அலைது...  ஏரதா அமானுஷய சகதி இநரந�த்தில இசசா சகதியான 
்ப�சகதிலயப ்ப�வி அருள் ச்பற வருகிறதா!    

என் அஞஞானம் அதிகா�ம் சசய்துவிடுரமா என்று  ்பயநது, திரும்்பிரனன்.  அஙரக கயிலை மலை, 
்பன ிவடிவாய் ச ிா ித்துக சகாணடிருநதது.

எலரைாரும் தூஙகப ர்பாகிறர்கள்.  க ிட்்டத்தட்்ட 4:30 மண ி.   நான் கயிலை இருககும் ்பாலதயில 
சற்று ந்டநது வ� விரும்்பிரனன்.  காதிரை எம்.்ப ி.3 ய ில ருத்�ம். 

இஙகிருநது 40-50 க ீம ீ தூ�த்தில இருககும் கயிலை அருகிலிருப்பதாகத் சதா ிகிறது.  அது 
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வ�ரவற்கிறது.... மயககுகிறது.... ஆளுலம சசய்கிறது. ஒருவ�ாலும் அதனுல்டய அருலைத் தவிர்கக 
முடியாது.

நான் ஒரு 2 மண ி ரந�ம் ந்டநதிருபர்பன். என்றாலும் கயிலை அருகில இலலை.  த ிரும்்பி வ�த் 
துண ிநரதன். வரும்்பாலத இறககமான ்பாலத. ரவகமாக வநரதன். 

உதயகாைககதிர் க ீழ் வானத்தில வணணத்தூா ிலகயால வான ிருட்த் தில�லய 
விைககிகசகாணடிருககிறது.  �ாஜ ீவ எழுநதிருநதார்.   
காலையில ர்பாட்ர்டா எடுப்பதாகத் திட்்டமிட்டிருநரதாம்.    
ம ீணடும் கயிலை ரநாககி ந்டகக ஆ�ம்்பித்ரதாம்.    
ச ிவகுமார் எஙகளு்டன் ரசர்நது சகாண்டார்.   
ந்டநரதாம்.  ்ப்டஙகள் எடுத்ரதாம்.  ்பைவிதமான 
மூர்த்தஙகலை க ீைிருநது எடுத்துக சகாணர்டாம்.  1 
மண ி ரந�த்தில திரும்்ப விடுதிககு வநரதாம்.  எனககு 
மானசர�ாவா ில குை ிககைாம் என்று ஆலச.  இவவி்டம் 
ஆைம் என்்பதாலும், குை ிர் என்்பதாலும், திட்்டத்லதக 
லகவிட்ர்டன்.   எலரைாரும் ர்பச ிகசகாணடிருநரதாம்.   
உணவு தயா�னது.  சாப்பிட்்டவு்டன், தார்சசன் ்பயணம்.

தார்சசன் இஙகிருநது 40 கிரைா ம ீட்்டர்.  

தார்சசன் கயிலை ்பா ிககி�மத்து அடித்தைம்.  இஙகிருநதுதான் ்பா ிககி�மம் ஆ�ம்்பிககிறது. தார்சசன் 
விடுதி வசதியாக உள்ைது.  முககியமாக, அலறகை ில ரமற்கத்திய வசதிகளு்டன் குை ியைலற 
உள்ைது.  வாசலில சதாலைர்பச ி உள்ைது.   மின்சா�ம் இ�வு 9-12 மண ிவல� வரும்.  நிசசயமாக 
காசம�ா சார்ஜ் சசய்து சகாள்ைைாம்.  நான் கணடிப்பாகச சசய்தாக ரவணடும்.

அலறககுள் ர்பான அடுத்த நிமி்டரம, சால� சால�யாய் திச்பத்திய மற்றும் ச ீனப ச்பணகள்.  ்பாச ி, 
மண ி, வலையல என்று ்பைவிதமன ச்பாருட்கலையும் விற்க வருகிறார்கள்.  ர்ப�ம் ர்பசுவது 
அவச ியம்.  எலரைாரும் ஏரதனும் வாஙகிக சகாணடிருநதார்கள்.  நானும் வாஙகிரனன்.

நாஙகள் முன்ர்ப வைிகாட்டிகை ி்டம், அஷ்ட்பத் (Ashtapath) எனும் இ்டத்திற்கு இன்று கூட்டிச சசலை 
ரவணடும் என்று ரகட்டிருநரதாம்.  இது அவர்கள் திட்்டத்தில இலலை என்்பதால, நாஙகள் இதற்கு 
தன ியாகப ்பணம் த�ரவணடும்.  எலரைாருககும் ர்பாவதற்கு ஆவா.  நான் ்படித்திருநத்படி,  அஷ்ட்பத் 
எனுமி்டத்திலிருநது, சதன் கயிலை மிக சநருககமாகத் சதா ியும்.   
அஷ்ட்பத் மலை ஏறிக கிரை இறஙகினால, கயிைாய மலையின் 
அடிமுதல தலைவல�, விஸவரூ்ப தா ிசனம் சதா ியுமாம்.

மாலைத் ரதந ீர் அருநதிவிட்டு, எலரைாரும் காா ில புறப்பட்ர்டாம்.  
1 மண ி ரந�ம்தான் என்றாலும்,  சாலைகைற்ற மலையில ர்பாக 
ரவணடும்.  நதிகை ின் குறுகரக ர்பாய், க�டு மு�்டான ்பாலதகை ில 
ஏறி, இறஙகி, ஒருவைியாக அஷ்ட்பத் மலையின் அடிவா�த்தில 
கார்கள் எஙகலை இறககி விட்்டன.  

எதிர� ்ப ி�ம்மாண்டமான வடிவில சதன்முகக கயிலையின் காட்ச ி.  
நானும் �ாஜிவும் ரமரை ஏறிரனாம்.  ஓா ிரு ச்பா ியவர்கலைத்தவி� 
மற்ற நண்பர்களும் எஙகலைத் சதா்டர்நது ரமரை வநதார்கள்.  
வரும் வைியில, தல�யில ச்பாநதுகை ிலிருநது, முயலும் அலைாத, 
ச்பருசசாை ியும் அலைாத ஒருவலகப ்பி�ாண ிகள் சவை ிரய ஓடிவருகின்றன.... உணவிலனக 
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ரகட்கின்றன. ரவடிகலகயாக இருககிறது.  

ரமரை ஏறினால, கணசகாள்ைாக காட்ச ி.  
தட்ச ிணாமூர்த்தியாய் மானசர�ாவர் கல�யிரை 
்பார்த்திருநத ்பன ிககயிலை, இபர்பாது தயாை 
குண ச ீைனாக, ்பைப்பை உருவஙகலைத் தனது 
ரமன ியிரை காட்டியவனாக, உயர்நது நிற்கிறார்.   
அஷ்ட்பத் தா ிசனத்தில,  சதன் கயிலை நாதன் 
இருபுறமும் இரு மலைகளுககு நடுவில காட்ச ி 
தருகிறார்.  வைபபுறம் இருப்பது மஹாகாை மலை.   
இதுதான் ருத்தி�ா ின் ஆளுலம இ்டம் என்்பர்.  
இ்டபபுறம் நநதி ்பர்வதம்.  மலையின் முகடு நநதி 
உருவத்தில இருககிறது.  இதன் முழு உருவமும் 
சதா ிவதற்கு, நநதி ்பா ிக�மம் அலைது இன்னர் 

ரகா�ா எனும் உட்சுற்றுப ்பா ிககி�மம் சசய்ய ரவணடும்.   

இஙரக அமர்நரதாம்.  எலரைாரும் ஓம் நமச ிவாய எனும் மநதி�த்திலன 108 முலற ஜ்பித்ரதாம்.  
ஒவசவாருவரும், மனதில ்பட்்ட ்பை உருவ நை ினஙகலை கயிலைத் சதன்முகத்தில ்பார்த்துக 
சகாணடிருநதார்கள்.  விநாயகர், நநதி, விஷணு, அம்்பாள் என எலரைார் மனதிலும் சுலவயான 
உணர்வுகள், இதலனச சுற்றி 8 மலைகள் இருககின்றன.  அஷ்ட ்பர்வதம்.  எலைாத் திலசகை ின் 
�ாஜாககள் இவர்கள்.  நான் ்படித்திருககிரறன்.  இநத மலைகை ில ஏ�ாைமான குலககள் 
இருககின்றனவாம்.  அவற்றில இன்றும் மஹான்கள், தவச ிகள் இருககிறார்கைாம்.  

ச ிவகுமார் சசாலலியிருநதார்.  அவருல்டய ச ிறிய வயது நண்பர், திருவணணாமலையில ்பைகாைமும், 
தற்ர்பாது எஙரகா கயிலையருகில தவச ியாக இருப்பதாகவும்........   எநத மஹானு்பாவலனயாவது 
குலககை ிருநது தா ிச ிகக முடியுமா என ஒரு நிமி்டம் ரவட்லக வருகிறது.  

நிமிர்கிரறன்.....  குருககளுகசகலைாம் குருவான, ஆதி குரு தட்ச ிணாமூர்த்திரய நின்று 
சகாணடிருககிறார்.  ரவறு என்ன ரவணடும்!  ்பார்த்துக சகான்ர்ட இருநரதாம்.

அஷ்ட்பத்தில நதி ஒன்று ஓடுகிறது.  இதுதான் உமா நதி.  இது கயிலையிலிருநது வருவதாகக 
கூறுகிறார்கள்.  இநத நதி, த ிச்பத்தியருககும் புன ிதமாக இருககிறது.  இநத நதிலயத்தான் நாஙகள் 
காா ில க்டநது வநரதாம்,

அஷ்ட்பத்தின் உசச ியிலிருநது, இன்னும் ஒரு 2 லமல க ீரை இறஙகினால,  கயிலைமலையின் 
அடிப்பாகம்,  ஆவுல்ட வடிவிைான ரதாற்றம் சதா ியுமாம்.  இருள் அப்பிக சகாள்ை ஆ�ம்்பித்ததாலும், 
வைிகாட்டிகள் ஒபபுக சகாள்ை மாட்்டார்கள் என்்பதாலும், சமதுவாகத் சதன் கயிலைலயத் திரும்்பித் 
திரும்்பிப ்பார்த்துக சகாணர்ட கார்களுககு வநரதாம்.   1 மண ி ரந�த்தில ம ீன்டும் தார்சசன ில 
இறஙகிரனாம்.

நாலை கயிலைப ்பா ிககி�மம் சதா்டஙக ரவணடும் என்்பதால, எலரைாரும் ஓய்சவடுத்துக சகாள்ை 
அலறகளுககுத் திரும்்பினர்.

எனககு மனசமலைாம் அலமதி.
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நாள் 8 - 20th Sep 2011 

ச ிவகயிலைப ்பா ிககி�மத்தின் முதல நாள் இன்று,

எஙகை ில ஒரு ச ிைர் ்பா ிககி�மம் வ�பர்பாவதிலலை எனத் சதா ிநதது.  தர்சசன் அலறயிலிருநரத 
அைகாகக கயிலை சதா ிகிறது.  ‘ச ிவ ்பா�ாயணம் சசய்து சகாணடு நாஙகள் இருககிரறாம், ந ீஙகள் 
ர்பாய்வருக' என வில்ட சகாடுத்தனர். 

9 ர்பர் ந்டநது சசலவதாகத் திட்்டம்.  மற்றவர்களுககுக குதில�கள் ஏற்்பாடு சசய்யப்பட்டுள்ைது.  
குதில�கள் இ�ண்டாம் நாள் ்பா ிககி�மத்தில, ர்டா ைா மா ்பாஸ இறககத்தின் ர்பாது தவி� மற்ற 
ரந�ஙகை ில, ்பயண ிகலைச சுமநது வரும்.  குதில�ககா�ர் குதில�லயப ்பிடித்துக சகாணர்ட ந்டநது 
வருவார்.   இநதக குதில�த் திட்்டத்லத முன்்பதிவு சசய்து சகாள்ை ரவணடும்.  ஏசனன்றால, 
குதில�ககா�ர்கள் தார்சசன ில இருப்பதிலலை. அவர்கலைத் சதா்டர்பு சகாணடு சா ியான நாை ில 
கூட்டி வருவதற்கு, முன் திட்்டம் ரதலவ.   விஜய் வைிகாட்டிகை ி்டம் ர்பச ி எலைா ஏற்்பாடுகலையும் 
சசவவரண சசய்திருநதார்.

ந்டப்பவர்கள், ரதலவயானலவ மட்டுரம லகபல்பயில எடுத்து வ�ரவணடும் என்று வைிகாட்டி 
சசாலலி இருநதார்.  ்டார்ச, முதலுதவி, ச ிை தின்்பண்டஙகள், தணண ீர் ்பாட்டில, ரதலவயானால, 
மலைக ரகாட்.    அதிகம் தூககினால, ந்டப்பது மிகவும் கடினம்.    நான் என்னுல்டய காசம�ாவின் 
ச்பா ிய சைன்ஸ, மற்றும் ரதலவயற்ற துண ிகள், மருநதுகள் எலைாவற்லறயும் அலறயிரைரய 
விட்டுவிட்ர்டன். 

நானும், �ாஜ ீவும்  வைககம்ர்பாை முதலில கிைம்்பி விட்ர்டாம்.  இருவரும் ஒருவருகசகாருவர் 
உதவியாகச ரசர்நரத சசலவது என்று திட்்டமிட்டிருநரதாம்.  �ாஜ ீவின் ச்பற்ரறார், மற்றும் சுவாமிஜி 
குதில�யில வருவார்கள்.

கார்கள் எஙகலை தார்சசன ில விடுதியிலிருநது ஏற்றிக சகாணடு சுமார் 40 நிமி்டப ்பயணத்தில 
யமத்வார் (Yam Dwar) எனுமி்டத்தில சகாணடு ரசர்த்தது.  இவவி்டம் ரதவர்கை ின் ்பள்ைத்தாககு 
(valley of Gods) எனப்பட்டும் அைகிய சவை ியில இருககிறது.  யமத்வார் இருககும் இ்டத்தில 
ச ிவகயிலையின் சதன்ரமற்கு தா ிசனம் கில்டககிறது.

்பா ிககி�மம் சதா்டஙகுவதற்கு முன்னர், எலரைாரும் யமத்வார் 
வநது வணஙகிவிட்டுச சசலவது என்்பது வைககம்.  இஙரக ஒரு 
ச ிறிய ரகாவில இருககிறது.  அதற்கு ஒரு மிகக குறுகிய வாயில.  
ஒவசவாருவ�ாய்க ரகாவிலுககுள் நுலைய ரவணடும்.  உள்ரை ஒரு 
மண ி கட்்டப்பட்டிருககிறது.  அதற்கருகில குறுககும் சநடுககுமாய்ப ்பை 
சகாடிகள்.  அதற்கில்டரய ஒரு ஆட்டின் தலை!  ச ிை யாக சகாம்புகள்; 
ச ிை மன ிதத் தலை மயிற் கற்லறகள்!    அநத மண ிலய அடித்து விட்டு, 
ரகாவிலை மூன்று முலற வைம் வநது, ம ீணடும் ரகாவிலின் உட்புறம் 
சசன்று மண ி அடித்து விட்டு, யமத்வாா ின் ்பா ிககி�மத்திலன முடிகக 
ரவணடும்.   ்ப ிறகுதான் கயிலைப ்பா ிககி�மம் சதா்டஙகும்!

எனககு என்ன ரதான்றியது என்றால..... காைஙக்டநத கயிலைவாசலை அல்டய ரவணடுசமன்றால, 
காை ்பயம் விைக ரவணடும்.  தூைமான இபபூதவு்டலை விட்டு, ஞானமாகிய சமன்னு்டல தா ித்ரத 
ச ிவப்பயணம் ஏற்க முடியும்.    பூவுைகில இதலனக குறித்ரத, கயிைாய ்பா ிககி�மம் சசய்யப 
புறப்படும்ர்பாது,  காைன ின் நக�மாகிய யமத்வாா ிலனக க்டநது, ம�ண ்பயம் விைகி, கயிலைப 
்பா ிககி�மத்லத ஏற்கிரறாம்.
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‘மிருத்யுஞஜய'  எனும் ம�ண ்பயம் அகற்றும் மநதி�த்லதச சசாலலிக சகாணர்ட, குன ிநது, குன ிநது 
இகரகாவிலை வைம் வநரதன்.

எலரைாரும்,  ்பைமுலற வைம் வநது வணஙகினார்கள்.

்பிறகு ந்டப்பவர்கள் எலரைாருககும் வாககிங ஸடிக எனும் ஊன்று ரகால த�ப்பட்்டது.   கணடிப்பாக 
ஊன்று ரகால ரதலவ.  இதன் ்பயன் முககியமாக, இ�ண்டாம் நாள் ்பா ிககி�மத்தின் ர்பாது புா ியும் 
என்று ஹிமால சசான்னார்.

எலரைாரும் ச�டி.

கயிைாயப ்பா ிககி�மம் 3 ்பகுதிகலைக சகாண்டது.  

முதைாவது, யமத்வாா ில சதா்டஙகி த ி�ாபுக (Dhirapuk) எனும் இ்டத்திலமுடியும்.  இது சுமார் 12 
கிரைாம ீட்்டர் ்பயணம்.  உய�ம் கிட்்டத்தட்்ட 5100 ம ீட்்டர் க்டல மட்்டத்திலிருநது.  இப்பயணத்தின் 
துவககத்தில ச ிவகயிலையின்  சதன்ரமற்கு தா ிசனமும், இல்டயில ரமற்கு தா ிசனமும் கில்டககும்.   
குறிப்பாக ஒன்லற உணர்நது சகாள்ை ரவணடும்.  கயிலை தா ிசனம் அா ிது.  ்பை ரந�ஙகை ில 
ரமகம் மூடியும், ்பன ி, ஐஸ விழுநது எலைாவற்லறயும் மலறத்தும், அலைது மலையால வைிகள் 
சவள்ைமாயும், ர்பாகமுடியாமலும் ஆகிவிடும்.   க்டவுள் எஙகளுககு மிகவும் கருலண காட்டி 
வருகிறார்.  அருலமயான ்பருவம். சதை ிவான காற்று. ்பை ிசசசன்று சதா ிகின்ற ்பன ிககயிலை.

முதல நாள் ்பா ிககி�மம் முடிகின்ற இ்டத்தில  வ்டககு தா ிசனம் கில்டககும்.  அஙகு தஙகி விட்டு 
அடுத்த நாள் ்பா ிககி�மம் ஆ�ம்்பமாகும்.

இ�ண்டாவது நிலை, திா ிபுககிலிருநது புறப்பட்டு ர்டா ைா மா ்பாஸ (Do La Ma Pass) எனும் 5760ம் 
உய� மலைப்பாலதலயக க்டநது ஜூதுலபுக (Zhuthulpuk) எனுமி்டத்லத அல்டவது.  இவவி்டம் 
ஜாஙஜி�பு (zongzerebu)  என்றும் சசாலைப்படுகிறது.  இப்பா ிககி�மம் சுமார் 22 கிரைாம ீட்்டர்.  
கடினமான ஏற்றமும், இறககமும் உல்டயது.

மூன்றாவது, ஜூதுலபுககிலிருநது புறப்பட்டு தார்சசலன அல்டவது.  இது சுமார் 10 கிரைாம ீட்்டர்.  
இஙரக வ்டகிைககு முகத்லத ஓ�ைவு ்பார்கக முடியும்.  ்பா ிககி�மம் இவவாறு ்பா ிபூ�ணம் அல்டயும்.

நாஙகள் ந்டகக ஆ�ம்்பித்ரதாம்.  சகாஞசம் ந்டநத உ்டரனரய, மலைத்சதா்டர்கள் மயஙக 
லவககின்றன.  இருபுறமும், கிட்்டத்தட்்ட 200 ம ீட்்டருககு 
ரமல உயர்நது நிற்கின்ற, ்பழுத்த அலைது கருலமயும், 
சாம்்பலும் ர்பார்த்த மலைத்சதா்டர்கள்.  அவற்றின் 
உ்டல முழுதும் கணககிலைாத ச ித்தி�ஙகலை யார�ா 
சசதுககி லவத்தாற்ர்பாை உருவஙகள்.  ரதர்கள்... 
இலலை குதில�கள்.... மண்ட்பம்.  அஙரக ்பல்டகள்... 
சகாடிம�ம்.... இது ச ிவரூ்பம்.  இதன் உசச ியில 
ச ிவரூ்பம்.... இது விநாயகர்....     கற்்பலனலய 
அற்புதமாய்த் தூணடிவிடும் அைகிய, அரத சமயம், 
கம்பீ�ம் காட்டும் மலைகள்.

ந்டககும் ர்பாது, அடிககடி ஓய்வு எடுப்பதும், ந ீர் குடிப்பதும் மிகவும் அவச ியம்.  சமதுவாக,  நின்று 
நின்று ந்டப்பது, உ்டலுககு  ்ப ி�ாண வாயு குலறவான நிலையில, அனுசா ித்துப ர்பாவதற்கு உதவி 
சசய்யும்.    சாகசைட், ்ப ிஸகட், உைர்நத தி�ாட்லச, முநதிா ி என எலரைாரும் எலரைாருககும் 
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சகாடுத்துச சாப்பிட்ர்டாம்.    கூ்டரவ ந்டநது வரும் மற்ற திச்பத் 
யாத்திா ிகர்களுககும் இவற்லற அன்ர்பாடு சகாடுத்ரதாம்.

்பை திச்பத்தியர்களும் ்பா ிககி�மம் சசய்கிறார்கள்.  
அவர்களுல்டய ்பகதி அசாதா�ணமானது.   அவர்களுககுப 
்பா ிககி�மம் வரும் ்பாலதரய சதய்வம்.  அதில கால ்படுவது 
்பாவம்.   அதற்குப ்பா ிகா�மாக  அவர்கள், முழு நமஸகா�த்தின் 
மூைரம முழுப்பா ிககி�மத்திலனயும் முடிககின்றனர்.  ஒவசவாரு 
நமஸகா�மும் அடுத்தடுத்து.   அதிலும் அவர்கள், மூன்று 

்பகுதியாைான ்பா ிககி�மத்லத ஒர� முயற்ச ியில முடித்து 
விடுகிறார்கள்.  நான் ச ிை திச்பத் ச்பணகளும் இவவாறு 
நமஸகா ித்துக சகாணர்ட சசலவலதக கணர்டன்.  
அவர்கைது தவத்லதயும், ்பகதிலயயும் வியநது, 
அவர்களுககு வணககம் சசலுத்திரனன்.

கலைபபு வரும்ர்பாது, கயிைாயம் சதா ிநதால, 
எலரைாருககும் புத்துணர்சச ி வநது விடும்.    எஙகளுககு 
ரமற்கு தா ிசனம் ச ிைமண ிப ச்பாழுதில கில்டத்தது. க ீழ் 
விழுநது நமஸகா ித்துவிட்டு,  அஙரகரய ச ிை சமயம் 

காத்திருநரதாம்.   குதில�யில வரு்பவர்கள், சகாஞசம் தாமதமாகப புறப்பட்டு, இபர்பாது வநது 
சகாணடிருககிறார்கள்.   அவர்களுககாகக காத்திருநது, அவர்களுககும் ரமலைத் தா ிசனம் காட்டி, 
ர்பாட்ர்டாககள் எடுத்துக சகாணர்டாம்.

நாஙகள் ‘ச�ட் புல' எனும் ரகாரகா ரகாைா ர்பான்ற ஒரு ்பானத்லத வாஙகி இருநரதாம்.  சர்ககல�, 
விட்்டமின் எலைாம் கைநத இப்பானம், குடித்தால உ்டலுககு சகதி தரும் என்று சசான்னதால, நானும் 
�ாஜ ீவும் இதலன வாஙகி இருநரதாம்.   எனகசகன்னரவா, இதனால ஒன்றும் ச்பா ிய மாற்றம் 
வநததாகத் சதா ியவிலலை.  ஆனால கணடிப்பாக, சுலவயாக இருநதது

மாலை 5 மண ிககு நாஙகள் தி�ாபுக வநரதாம்.  

ஆனால,  நானும் �ாஜ ீவும்  முன்ரன ந்டநதிருநதாலும், கல்டச ி 3 க ிரைா ம ீட்்டர் தவறான வைியில 
வநதுவிட்ர்டாம்.  

விலைவு....  எதிர� வ்டககு முக கயிைாய மலை....அற்புதம்!  அதன் காைடியில நாஙகள் 
தஙகரவணடிய விடுதி... வசதி!  அதன் வாசலில லக அலசத்துக சகாணடிருககும் சஷர்ப்பாககள்ளும் 
நண்பர்களும்.... அருலம!  ஆனால இல்டரய ஓரு நதி.  நதிய ின் இககல�யில நானும் �ாஜ ீவும்....... 
கஷ்டம்!     

இபர்பாது நாஙகள், திரும்்பவும் 3 கிரைாம ீட்்டர் ர்பாக ரவணடும்.  அலைது, இநத நதிலயக 
குறுகரக க்டநது, விடுதியுள்ை மலையில ஒரு 50 ம ீட்்டர் ஏற ரவணடும்.  நதிய ில  கணுககால முதல 
முைஙகால வல�தான்  ஆைம்.  ஆனால வழுககுகின்ற ்பாலறகள்... ஹிமால, நா�ாயண எனும் இ�ணடு 
சஷர்ப்பாககள் விச ிைடித்து எஙகலை உற்சாகப்படுத்த,  நாஙகள் ஒருவைியாக, நதிலயக க்டநது,  
விடுதிலயப ர்பாய் அல்டநரதாம்.

விடுதிககு வநத உ்டரன,  காற்று ்பைமாக வீசத் சதா்டஙகியது.  ‘ஊஊ' எனும் சபதமு்டன்.... த ி�ாபுக 
கை ிமண விடுதியில அதிக ்பட்சம் 30 ர்பர் தான் தஙக முடியும்.    க ிட்்டத்தட்்ட ஒரு 2 மண ி ரந�ம் 
தூஙகிரனாம்.   மாலை ஒரு 6:45 மண ி.   ரமற்கில சூா ியன் மலறநது சகாணடிருநதான்.  இநத 
விடுதியின் ்பின்புறம், ஓஙகி உயர்நது நிற்கும் வ்டககு முகக கயிைாயம்.  
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ஹிமால சசான்னார்  ‘ந ீஙகள் இநத மலைரமல ஒரு 15 நிமி்டரமறினால, மிக அற்புதமான வ்டககு 
முக தா ிசனம் கில்டககும்'.  அவவைவுதான்.  குஷி.   
அஷ்ட்பத்தில மிக அருகில சதன்முக தா ிசன்ம் கில்டத்த 
மாதிா ி, இஙகரக வ்டமுக தா ிசனம்.   ஏறிரனாம்.

ச ிவகுமார், மஹாலிஙகம், ஸ்ரீநிவாசன், சசநதில, 
�ாஜ ீவ மற்றும் நான்.   வ்டககு முக தா ிசனம் லிஙக 
ரூ்பம்.  ரநர்த்தி, கருலண, கம்பீ�ம், கன ிவு, தாய்லம... 
எலைாரம அதில சதா ிகிறது.  வ்டமுக கயிலைககு 
இருபுறமும் துவா� ்பாைக மலைகள் இருககின்றன.   
சதன்புறத்தில மஹாகாை, மற்றும் நநதி ்பர்வதம் 
ர்பாைரவ, வ்டபுறத்திலும் இ�ணடு மலைகள் முன்ரன நிற்க,  ச ிவம் இஙரக அைகிய லிஙக வடிவாக, 
எழுநது நிற்கிறது.   கருத்த மலையு்டல.  சவளுத்த விபூதியாய்ப ்பன ியுல்ட.  அது பூத்த விதத்தால, 
ஆஙகாஙகரக ்பை வலகக கற்்பலனகலைக கிைபபும் ச ித்தி� அைஙகா�ம்.

ச ிவகுமார் ல்ப நிலறய விலவ இலைகலைக சகாணடு வநதிருககிறார். ஸ்ரீநிவாசன் சநய் விைகலக 
எடுககிறார்.  சசநதில  விைகரகற்ற முயலுகிறார்.  காற்று ஏற்ற வி்டாமல தடுககிறது.  1, 2, 3 
குசச ிகள் சகாளுத்தியாயிற்று....  எலரைாரும் ச ிவஸதுதி சசய்கிரறாம்.  ஒரு ச ிை நிமி்டஙகை ில.... 
காற்று நின்ற மாதிா ி ரதான்றுகிறது.  உ்டனடியாக சநய் விைககு ஏற்றப்பட்்டது. விலவஙகள் 
தூவப்பட்்டன.  எலரைாருககும் ஆனநதம்.  சகாஞச ரந�ம் அஙரகரய இருநரதாம்.

இருட்டி விட்்டதால ்பிறகு க ீரை வநரதாம்.  இ�வு உணவு த�ப்பட்்டது.  தூஙகுவதற்கு முன், நான் 
ம ீணடும் ்பின்புறம் சசன்று வ்ட முகத்லதப ்பார்த்ரதன்.  இபச்பாழுது ச ிவம் தலையில ச ிறுமுகில.   
காயும் நிைா, தான் ரதய்நதாலும், தன் முகககு்டத்லதக கவிழ்த்துப ்பால ஒை ியால, ்பன ித்தலையனுககு 
அ்பிரஷகம் சசய்து சகாணடிருநதது.  ்ப்டஙகள் எடுத்துக சகாணர்டன்.

நாலைக காலை 2 மண ிககு எை ரவணடும்.  3 மண ிககு முன்னதாகப ்பா ிககி�மம் சதா்டஙக 
ரவணடும்.  ஏசனன்றால,  ்ப ிற்்பகலுககு முன்ரன ர்டா ைா மா ்பாஸ தாண்ட ரவணடும்.  இலலை 
என ில, அ்டர்நத காற்று அலைல ்படுத்தும்.  ஆண்டவலனத் சதாழுத்படி உறஙகிப ர்பாரனன்.

சிவகயிலை

நநநீர் நதிமுடிநத நாதன் ்பனிலிஙகம்
விணமீன் மதிவடியும் விாிகயிலை - கணமுன்ரன!

கணணீர் க�வக காைடியால ்பாிககி�மம்
நணணும் நமகரக நைம்
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நாள் 9 – 21st  Sep 2011 

இன்று ்பா ிககி�மத்தின் இ�ண்டாம் நாள்.   

எலரைாரும் 3மண ிகரக எழுநது விட்ர்டாம்.  சவநந ீா ில 
முகம் கழுவி, சூ்டான ரதந ீர், எை ிய காலை உணவு 
முடித்து,  சநற்றியில, த ிருந ீறு பூச ி, குை ி�ால்ட, சதாப்பி, 
லகயுலற எலைாம் அண ிநது, லகயில ஊன்று ரகாலும், 
்டார்ச விைககும் எடுத்துக சகாணடு, எலரைாரும் சவை ிரய 
நின்று சகாணடு இருககிரறாம்.     நான் வ்டமுக கயிலை 
தா ிசனத்தில மூழ்கிரனன்.   இககாலை இருை ில, அலைது 
குை ிர்நத நிைவின் ஒை ியில,  கயிலை ரமலும் அைகாகத் 
சதா ிகிறது.   தலையில ரமகபபூககள்.  ரமரை நட்சத்தி� 
மின்விைககுகள்.  வருடும் வால்டக காற்று.  மிகவும் உன்னதமான தா ிசனம்.  ச ிை ்ப்டஙகள் எடுத்துக 
சகாணர்டன்.

4:15 மண ிககுப புறப்பட்ர்டாம்.

தி்டகாத்தி�மான சஷர்ப்பா எஙகளுககு முன்னால.  முதல 1 மண ி ரந�ம் இருட்டில ந்டககப 
ர்பாகிரறாம்.  சஷர்ப்பா,  சுற்றி சுற்றி வலைநது ர்பாகும் த்டத்தில சசலவதற்குப ்பதிைாக,  வாய்பபு 
கில்டககும் ர்பாசதலைாம்,  குறுககு வைியில, கூட்டிச சசலகிறார்.  இவவைி சசஙகுத்தான 
மலைரமல ஏறுகின்றதாக இருககிறது.  க ீரை க�டு மு�்டான கற்கள்.  அஙகஙரக ந ீர் ஓட்்டம்.   
மிகவும் எசசா ிகலகயாகப ர்பாக ரவணடியிருககிறது.   �ாஜ ீவ ்டார்ச விைகலக ரமலும் கழீும் 
காட்டி, எனககு முன்ரன ந்டநது சகாணடிருககிறார்.  எஙகள் 9 ர்பர் குழு சமதுவாக ரமரை ஏறிக 
சகாணடிருககிரறாம்.   இநத அவச�த்திற்குக கா�ணம், முற்்பகலுககுள் ர்டா ைா மா ்பாஸ க்டகக 
ரவணடும் என்்பதற்காகரவ!  ்ப ிற்்பகலில எபர்பாதும் அசு�த்தனமான காற்று வீசும்.   20,000 அடி 
உய�த்தில, அககாற்று வீசும்ர்பாது, ர்டா ைா மா ்பாஸ க்டப்பது என்்பது கடினம்.

�ாஜ ீவ என் கூ்டரவ ர்பாய்க சகாணடிருககிறார்.  நான் சற்று நின்றாலும், அவரும் நின்று, 
விைககிலனக காட்டி உதவி சசய்கிறார்.  இபர்பாது நிைசவாை ி குலறவாக இருககிறது.  என ினும், 
கணகள் இநத ஒை ிககுப ்பா ிசசயமானதாக ஆகிவிட்்டதால,  ஒரு சதய்வீகமும், அலமதியுமான 
சவை ிசசத்தில மலைகள் சதா ிகின்றன.   நாஙகள் சமதுவாக ந்டநரதாம்.  சஷர்ப்பா எஙகலை நிற்க 
வி்டவிலலை.  

‘உ்டல இபர்பாதுதான் இைம் சூடு அல்டநதிருககிறது.  இது நலைது.  ந்டஙகள்.  இன்னும் அல� 
மண ி ரந�த்தில, ஓய்வு எடுககைாம்' என்று கூறுகிறார்.    ர்பாகப ர்பாக, மூசசு விடுவது சற்று 
ச ி�மமாக இருககிறது.  அபர்பாசதலைாம்,  உட்கா�ாமல, நின்று சகாணர்ட, முன்்பககம் குன ிநது 
ஒரு 5 நிமி்டம் ச்பரு மூசசு விடுவதும்,  துை ித்துை ியாக ச ிறிது ந ீர் குடிப்பதும் உதவியாக இருககிறது.  
3-5 நிமி்டஙகள் அப்படி ஓய்வு எடுத்தால ர்பாதும்.  ம ீணடும் அல� மண ி ந்டககைாம்.  ச ிைர் 
சகாணடு வநதிருநத ‘ச�ட் புல', ‘ரகாக' என்று அருநதிக சகாணடு வநதனர்.      �ாஜ ீவ என்ன ி்டம் 
ஏறும்ர்பாது முன்ரன குன ிநது சகாணடும், இறஙகும்ர்பாது, ்ப ின்ரன நிமிர்நதும் வ�ரவணடும் என்று 
அவவபர்பாது சசாலலிக சகாணர்ட வநதார்.  என் மனதுககுள் ச ிவ மநதி�ஙகள்.   எபர்பாது ஓய்வு 
கில்டத்தாலும், நின்று, கயிைாயம் சதா ிகிறதா எனப ்பார்பர்பாம்.

இநத ர்டா ைா மா ்பாஸ மிகவும் கடினமானது.  காற்றிருககும்ர்பாது மிகவும் கடினமாய் இருககும்.  
வைிகாட்டி எஙகலை அதிர்ஷ்டசாலிகள் என்று சசாலலிக சகாணடு வநதார்.  மலை, ்பன ி, காற்று 
இலவகைால, இநத வைி எபர்பாதும் கடினமாய் இருககுமாம்.  நிசசயமாக என்று ்படுகிறது!  



43

இபர்பாது, எஙகளுககாக இயற்லக அத்தலகய இ்டறிலனத் த�ாமல வாழ்த்துகிறது.      நான் 
ஓ�ைவுககுத் தவறாமல உ்டற்்பயிற்ச ி சசய்்பவன்.  ரம மாதத்தில இருநது, தவறாமல தினமும் 
6-8 லமல ந்டப்பதும், 2-3 லமல ஓடுவதுமாகப ்பயிற்ச ிகள் சசய்து வருகின்ரறன்.  என ினும், 
இஙரக 15 நிமி்ட நல்டககு, 5 நிமி்ட ஓய்வு ரதலவப்படுகிறது.  �ாஜ ீவி்டம் சசான்ரனன்.    நான் 
அத்தலகய ்பயிற்ச ிகலைச சசய்ததாரைரய, இபர்பாது ந்டநரத க்டகக முடிகிறது, இலலை என்றால, 
குதில�யிலதான் வ�ரவணடியிருககும் என்று என்லன உற்சாகப ்படுத்தினார்.

ந்டநரதாம்.   ஓா ி்டத்தில உற்சாகம்..... ச ிவ கயிலையின் வ்டகிைககு தா ிசனம்.  உணலமயிரைரய, 
கயிலைலயப ்பார்ககும் ர்பாசதலைாம், எலரைாருககும் தைர்வு குலறநது, மனதில உற்சாகமும், 
மகிழ்சச ியும் ஏற்்படுகிறது. உட்காருவதற்கும் இது ஒரு சாககு.  க ீரை உட்காருரவாம். ஏரதனும் 
சாப்பிடுரவாம். ்ப்டஙகள் எடுபர்பாம்.  ம ீணடும் புறப்படுரவாம்.   அடுத்த அல� மண ிககுப ்பிறகு 
கயிலை சதா ியவிலலை.   

நாஙகள் இபர்பாது ர்டா ைா மா ்பாஸ ஏறிக 
சகாணடிருககிரறாம்.  க்டநத ்பாலதலயத் திரும்்பிப 
்பார்த்தால தலை சுற்றுகிறது.  சமதுவாக, ஏறி, 
நின்று, ஏறி, நின்று..... ர்டா ைா மா ்பாஸ உசச ிலய 
அல்டநரதாம்.

இநத ர்டா ைா மா ்பாஸ திச்பத்தியருககுப 
புன ிதமானது.  இப்பாலதலயக காககும் சதய்வம் 
‘தா�ா' எனும் காை ி.  த ிச்பத்தியர், சதய்வத்லத 
வணஙகும் அல்டயாைமாக, ஏ�ாைமான சகாடிகலை 
உசச ியில கட்டியிருககிறார்கள்.  அகசகாடிகள் மலை உசச ிலய முற்றும் மலறககும்்படியாகப 
்ப்டர்நதுள்ைன.    அஙரக திச்பத்தியர் ்பைர் அமர்நது ஜ்பம் சசய்தும், உ�த்த கு�லில ்பாடிக 
சகாணடுமிருநதார்கள்.

நாஙகள் அஙரக ச ிை நிமி்டஙகள் அமர்நரதாம்.  குதில�யில வநதவர்களும் வநதுவிட்்டார்கள்.  
எலரைாரும் குதில�யிலிருநது இறஙக ரவணடும்.  இன ிரமல க ீரை ர்பாவதற்கு, யாரும் குதில� ரமல 
்பயண ிகக முடியாது. எலரைாரும் ந்டநது தான் சமசவை ிககுச சசலை ரவணடும்.  சஷர்ப்பாககள் 
எஙகலை அஙரக அதிக ரந�ம் இருகக ரவண்டாம் எனக கூறி, க ீரை இறஙக ரவணடிய வைிலயக 
காட்டினார்.

�ாஜ ீவ என்லன சுவாமிஜிககுத் துலணயாகப ர்பாகும்்படியும், தான் தன் ச்பற்ரறார்களு்டன் 
இறஙகுவதாகவும் கூறினார். 

புறப்பட்ர்டாம்.   நம்புஙகள்.... இறககம், 
ஏற்றத்லதவி்டக கடினம்.  க ிட்்டத்தட்்ட 
சசஙகுத்தான ்பாலத.  சறுககி விடும். ஒவசவாரு 
அடியும் கவனமாக லவத்து வ�ரவணடும்.  ச ிை 
இ்டஙகை ில, ச ிைர், உட்கார்நத்படிரய நகர்நதனர்.

ர்டா ைா மா ்பாஸ க்டநத ஒரு ச ிை 
நிமி்டஙகை ிரைரய,  வைது புறம் அடிவா�த்தில, 
அைகிய, ்பசலச நிறமாய்த் தகதகககும் ‘சகௌா ி 
குண்டம்' எனும் குைம் சதா ிகிறது.  18,600 அடி 
உய�த்தில, உைகிரைரய உயர்நத சுத்த ந ீர்க 
குைம் இதுதான்.  
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கரும்்பசலச நிறம்.  ஆனால தணண ீல� எடுத்தால நிறமற்றதாக இருககும்.   மணணும், மலையும் 
்பழுபபு.  எப்படி அப்படி ஒரு ்பசலச!   பு�ாணப்படி, மலைமகள் ்பார்வதி இககுைத்தின் நடுவில 
அமர்நது இன்னமும் ச ிவத்திலன விரும்்பித் தவம் சசய்து வருகி�ாறாம்.   சைனமிலைாமல இருககும் 
குைத்திலன ரமரை இருநது ்பார்ககிரறன்.   ஒரு கலலில அமர்நது, மனமா�, மனம் மாறப ்பார்த்துக 
சகாணர்ட இருககிரறன். எலரைாருககும் ச ிறிது தருவதற்காக, நா�ாயண எனும் சஷர்ப்பா, 
கடினமான, 300 ம ீட்்டருககும் அதிகமான ்பாலதயில ச� ச� என இறஙகி, சகௌா ி த ீர்த்தத்திலன ஒரு 
ச ிறிய ்பாட்டிலில எடுத்து வருகிறார்.

இநத இ்டம் மிகவும் புன ிதமாய் இருககிறது.  குைம் ்பசுலமயும் அலமதியுமாய்க க ீரை இருககிறது.  
சுற்றிலும், மலைகள்.  மனதுககுள், ்பார்வதி குைத்திலிருநது மைர்நது தா ிசனம் தருவதாகக கற்்பலன 
சசய்து ்பார்ககிரறன்.  அப்பாககியத்திற்கு நான் ச்பரும் தவம்சசய்ய ரவணடும்!  தற்ர்பாலதககு, 
இககுைத்தின் தா ிசனரம தாயின் கா ிசனமாய் எடுத்துக சகாணடு, ம ீணடும் இறஙக ஆ�ம்்பித்ரதன்.

சகௌா ி குண்டத்லத அடுத்திருககும் மலைகளுககு ஹயகா ீவ மலைத்சதா்டர் என்று ச்பயர்.  
இம்மலைகை ில தவச ிகளும், முன ிவர்களும் இருப்பதாகப பு�ாணக கலதகை ில ்படித்திருபபீர்கள்.  
இம்மலைகள் அைகும், கம்பீ�மும் சகாணடு விைஙகுகின்றன.

சமதுவாய், நிலையாய் க ீரை இறஙகிரனாம்.  கடினமான ்பாலத.  தவறான இ்டத்தில காலை 
லவத்தால சறுககல தான்.  மதுல� நண்பர்கள் ஒருவருகசகாருவர் உதவி சசய்து சகாணடும், 
ச ிவ நாமம் சசாலலிக சகாணடும், அவவபர்பாது ஒருவல� ஒருவர் ரவடிகலகயாக ரகலி சசய்து 
சகாணடும், உற்சாகமாக இறஙகிக சகாணடிருநதனர்.  ச ிை இ்டஙகை ில ஐஸ ்பாலதலயக 
க்டகக ரவணடி இருநதது.  ச ிை இ்டஙகை ில இறககம் 70-80 டிகிா ி ரகாணத்தில இருநதது.  
இவவி்டஙகை ில, சமதுவாக, உட்கார்நரதா, சறுககிக சகாணர்டாதான் இறஙகிரனாம்.  இறுதியாக 
ர்டா ைா மா ்பாஸ க்டநது, சம சவை ிககு வநரதாம்.  

இன்னும் 8 கிம ீ ந்டகக ரவணடும்.

நான் அஙகுள்ை கலலில அமர்நது �ாஜ ீவ, மற்றும் குடும்்பத்தினருககாகக காத்திருநரதன்.  சுமார் 
1 மண ி ரந�ம் கைித்து அவர்கள் வநதனர்.  �ாஜ ீவின் அன்லனககு முைஙகால எபர்பாதும் இ்டர் 
சசய்து சகாணடிருககுமாம். நலை ரவலையாக, ஒரு குலறயுமின்றி வநது ரசர்நதார்.  அஙரக 
குதில�கள் தயா�ாக இருநதன.   அவற்றில ஏறி, குதில�ப ்பயண ிகள், இறுதி 8 க ிம ீ ்பயணத்திற்குப 
புறப்பட்்டனர்.

நாஙகள் ந்டகக ஆ�ம்்பித்ரதாம்.   சமதுவாகத்தான் சசன்ரறாம்.  ரந�ான ்பாலத.  ச்பாதுவாக 
சமசவை ிதான்.  என ினும், கயிலை சதா ியாத கா�ணரமா என்னரவா,  மனதிற்குள் தைர்வு.   
ந்டநரதாம்...ந்டநரதாம்...ந்டநரதாம்...!

ஓா ி்டத்தில, குடிலகள் சதா ிய அதுதான் விடுதி என்று சசன்ரறாம்.  அது அலை... விஜய் மற்றும் 
ச ிைர் அஙரக ஓய்வு எடுத்துக சகாணடிருநதார்கள்.  ஒரு ்பத்து நிமி்டம் அமர்நது விட்டு, ம ீணடும் 
புறப்பட்ர்டாம்.   ஒரு அல� மண ி கைித்து, எஙகளுல்டய விடுதிலய அல்டநரதாம். 

ஜூதலபுக...  வைககம்ர்பாை, இதுவும் ஒரு மணணாைான விடுதி.   ஆனால, இஙரக கயிலை 
சதா ியவிலலை.  எலரைாரும் ்பா ிககி�மத்தின் கடினப ்பகுதிலயக க்டநது விட்்ட மகிழ்சச ிய ில,  
சஷர்ப்பா சகாடுத்த உணவிலன உணடு, உறஙகச சசன்ரறாம்.  இன்று சகாடுத்த அா ிச ிக கஞச ி,  
மிைகு, ச ீ�கம் எலைாம் ர்பாட்்ட அமிர்தமாய் இருநதது.  நாலை ்பா ிககி�மம் ்பா ிபூர்ணம் அல்டயும் 
என்ற ஆனநதக கும்மி மனதிற்குள்... உறககப ர்பார்லவ உ்டல ரமரை!
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Day 10 – 22nd  Sep 2011 

இன்று ச ிவகயிலைப ்பா ிககி�மத்தின் இறுதி நாள்.  இன்று நாஙகள் அதிகாலையிரைரய புறப்பட்டு, 
்பா ிககி�மத்லதப பூர்த்தி சசய்யப ர்பாகின்ரறாம். எஙகளு்டன் வநதுள்ை ரந்பாள் சஷர்ப்பாககளுககு  
ச ீன அ�சு சகாடுத்துள்ை ரவலை அனுமதி (work permit)  23 சசப்டம்்பா ில முடிகிறதாம்.  அதனால, 
23 மாலைககுள் ரந்பாை ரகாத்தாா ி எலலைககுள் நுலையரவணடுமாம்.  இநதச சசய்தி எஙகளுககுப 
புதிது.  அதனால, நாஙகள் ்பா ிககி�மம் முடித்த உ்டரன நாை ில தார்சசன ில தஙகாமல, அஙகு 
தஙகி இருப்பவர்கலைக கூட்டிக சகாணடு ரந�டியாக சாகா எனும் ஊருககுப ர்பாகப ர்பாகிரறாம்.   
இதுவும் நலைரத.  

த ிட்்டமிட்்ட்படி காலை 4 மண ிககுப புறப்பட்ர்டாம்.   கயிலை தா ிசனம் சதா ியவிலலை.  
இப்பா ிககி�மம்  மற்ற நாட்கலை ஒப்பிடும்ர்பாது எை ிதுதான்.  ஏற்றம் இறககம் இருநதாலும், 
ச்பாதுவாகச சமசவை ியும்,  சவகுவாக இறககமும்தான்.  ஆனாலும்,  மிகவும் ச்பா ிய 
்பள்ைத்தாககுகை ின் அருகில ந்டகக ரவணடும்.  அதனால மிக ஜாககி�லதயாக ந்டகக ரவணடும்.

ந்டநத சுமார் 1 மண ி ரந�த்தில,  ச ிவகயிலையின் வ்டகிைககு தா ிசனம் சதா ிகிறது.  இது ஓ�ைவு 
மலறககப்பட்்ட காட்ச ிதான்.  இநத முகத்தில,  ஒரு ்பலிபீ்டம் இருப்பதுர்பால சதா ிகிறது.  அத்து்டன், 
ஒரு நநதியின்  உ்டைாகப ்பாதி மலை சதா ிகிறது.  ச ிை புலகப்ப்டஙகள் எடுத்துகசகாணர்டாம்.   

க ிைககு முகத்தா ிசனத்தில தான், கயிலை மலை லிஙகமாகவும், அதன்முன் நநதியும், ்பலிபீ்டமும் 
இருப்பதாகத் சதா ியுமாம்.  ஆனால அநதக காட்ச ிலயப ச்பறுவதற்கு, உட்்பா ிககி�மம்  எனப்படும் 
நநதி ்பா ிககி�மம்  சசய்ய ரவணடும்.  ்பை ஆணடுகைாக, இதற்கு ச ீன அ�சு அனுமதி மறுத்து 
வநததாம்.  ஆனால இபர்பாது அனுமதி உணடு என்கிறார்கள்.  ஹிமால என்ன ி்டம்,  உட்்பா ிககி�மம்  
சகாஞசம் கடினம் என்றும், ்பாலதகள் மிகவும் கஷ்டமானலவ என்றும்,  ஆயினும்,  ர்பாய்வ� முடியும் 
என்று சசான்னார்.  இலறயருை ினால  அநத ்பாககியமும் எலரைாருககும் கில்டகக ரவணடும் என்று 
ரவணடிக சகாணர்டன்.

இநத ்பா ிககி�மும் �சலனயூட்டுவதாக இருககிறது.  ஒருபுறம் ச்பா ிய ்பள்ைத்தாககு,  அதில  நதிகள் 
ஓடுகின்றன.  மறுபுறம் ச்பா ிய மலைகள்.  அதன் ஓ�ஙகை ில நாஙகள் ந்டநது சகாணடிருககிரறாம்.  
அருட்க்டவுை ின் ஆலணயால, வானம் ந ீைப ர்பார்லவ ர்பார்த்தி இருககிறது.  இதமான சவயில.  
சவள்லைப ்பஞசு ரமகஙகள் சூா ிய ஒை ியால ரமலும் சுத்தமல்டகின்றன.   ச ிவகுமார், சசநதில  
இருவரும், என்னு்டனும், �ாஜ ீவு்டனும் ந்டநது வருகிறார்கள்.  ்பயணத்திலனப ்பற்றி ர்பச ிக 
சகாணர்ட வருகிரறாம்.  இன்னும் 10 நாட்கை ில, இசதலைாம் ஒரு கனவுர்பால சதா ியும் என்கிறார் 
ச ிவககுமார்.   கனவாய் இப்பயணம் என் மனதில எபர்பாதும் கனத்துக சகாணடிருநதால அலதவி்ட 
ரவறு என்ன அருட்சுலம ரவணடும்!    எலரைார் மனதிலும், ்பா ிககி�மத்லத முடிககப ர்பாகிரறாம் 
என்று மகிழ்சச ி ஒருபுறம்…..   அதற்குள் முடிகிறரத எனும் ்பா ிதவிபபு மறுபுறம்.

கல்டச ியில, ்பா ிககி�மம் முடிவல்டயும் இ்டத்திற்கு வநரதாம்.  இவவி்டத்தில  ஒரு ச ிறிய கை ிமண 
விடுதி இருககிறது.  ரவறு எநத அல்டயாைமும் இலலை.  கயிலை தா ிசனம் சதா ியாது.  ரந்பாள் 
வைிகாட்டி, ஒரு திககிலனக காட்டி, இநதத் திலசயிலதான் கயிலை உள்ைது என்றார்.  எலரைாரும் 
க ீரை விழுநது வணஙகிரனாம்.

தல� மணலண விபூதியாகப பூச ிகசகாணர்டாம்.  ்பைரும் ்பாடினர்.  ச ிைர் இன ிபபுககலை 
வைஙககினர்.  த ிச்பத்தியன் டில�வர்கள் ஒவசவாருவ�ா காா ிலன ஓட்டி வநதனர்.  வநதவர்கள் 
எலைாம், உணலமயான மகிழ்சச ியு்டனும், அன்பு்டனும், எலரைா�து லககலைக குலுககியும், கட்டி 
அலணத்தும்,  ்பா ிககி�மம் நலை ்படியாக முடிநதலதப ச்பருலமயாகப ர்பச ினார்கள். 
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திச்பத்தியர்களும், ரந்பாை சஷர்ப்பாககளும் சசய்த உதவிகள் மறகக முடியாதலவ.  சகாஞசமும் 
சலிபர்பா, சவறுபர்பா காட்்டாமல, எலரைாருககு உதவி சசய்து அவர்கள் உ்டன ிருநதது, 
அவர்கைது ஊதியம் தரும் ரவலையால இருககைாம்… ஆனால அலத அவர்கள் ச்பருலமயு்டனும், 
திறலமயு்டனும் சசய்வலதப ்பார்த்தால மா ியாலதயும், நன்றியும் நமககுள் ரதான்றுவது நிசசயம்.  
அவர்கள் எை ிலமயானவர்கள்.  யாத்தில� வரும் ்பயண ிகள் ம ீது அவர்கள் காட்டும் அன்பும், 
மா ியாலதயும் சவள்ை ில்ட மலை.

ந்டநது ்பா ிககி�மம் முடித்தவர்கள் எலைாம் 
வநதாகிவிட்ட்து.  குதில�யில வரு்பவர்கள் 
இன்னும் வ�விலலை.  ஒருரவலை சமதுவாக 
ஆ�ம்்பித்திருப்பார்கள்.   நான்  ஒரு 100-150 
அடி க ீரை ஒடும் ஒரு நதிககருகில சசலை 
விரும்்பிரனன்.  வைிகாட்டியி்டம் சசாலலிவிட்டு  
இறஙகிச சசன்ரறன்.  ச ிலசைன்று தணண ீர் 
ஓடுகிறது.  இைந ீ�ாய்ச சுலவ.  தலையில 
சதை ித்துக சகாணடு, ்பாட்டிலில எடுத்துக 
குடித்ரதன். ்பாட்டிலையும் நி�ப்பிக சகாணர்டன்.  
இைவசமான இைந ீர்.  ரமரை ்பார்த்தால, �ாஜ ீவ என்லனப ்ப்டம்்பிடிப்பலதயும், லக அலசத்து 
ரமரை வ�ச சசான்னலதயும் அறிநரதன்.  எலரைாரும் வநது விட்்டார்கள்.  குதில�யிலிருநது 
இறஙகி சுவாமிஜியும், �ாஜ ீவின் ச்பற்ரறாரும் ்பா ிககி�ம ்பா ிபூ�ண நமஸகா�ஙகள்  சசய்து 
சகாணடிருநதார்கள்.   நானும் அவர்களுககும், மதுல� சுவாமிஜிககும் என்னுல்டய ்பண ிலவத் 
சதா ிவித்துக சகாணர்டன்.   எலரைாரும் வநது விட்்டதால, மதுல� சுவாமிஜி, ஒரு இ்டத்லதத் 
ரதர்நசதடுத்து,   கற்பூ� ஆ�த்தி எடுத்தார்.  இது ஆகம விதிப்படி, ்பா ிககி�ம சம்பூ�ணம் ஆகிறது.  
அலனவரும் அஙரக வைி்பட்ர்டாம்.

்ப ிறகு காா ில ஏறிகசகாணடு, தார்சசன் அல்டநரதாம்.  கார் நின்றரதா இலலைரயா, 
எலரைாரும் விடுதி வாசலில இருககும் ச்பாதுத் சதாலைர்பச ிகளுககுச சசன்றனர்.  தஙகைது 
அன்புககுா ியவர்களுககு ்பா ிககி�மம் நன்றாக ந்டநத விஷயத்லதச சசாலை ரவணடும் அலைவா?  
நானும் என் முலற வநத ச்பாழுது,  ைண்டன ில என் மலனவிககும், இநதியாவில உள்ை என் 
சரகாத�, சரகாதா ிகளுககும் ர்பான் சசய்ரதன்.   

எலரைாரும் ்பிறகு காா ில ்பயண ித்ரதாம்.  சற்ரற திரும்்பி, மானசர�ாவர் ்பா ிககி�மத்தின் 
கல்டச ிப்பகுதிலய முடித்துக சகாணடு, வணடிகள் சாகாலவ ரநாககி வில�நதன.  ஆசசா ியமாக, 
இபர்பாதுதான் முதல முலறயாக எலரைாரும் கலைபபு, வலி,  குை ிகக ரவணடும், தூஙகரவணடும் 
என்று சாதா�ண அலுபபு விஷயஙகலைப ்பகிர்நது சகாள்கிரறாம்.  இவவைவு நாள், யாருககும் 
இலவ ஒரு ச்பாருட்்டாகத் சதா ியவிலலை.  ஒருரவலை, ச ிவகயிைாயம் மற்றும் மானசர�ாவர் 
தா ிசனம், ்பா ிககி�மம் எனும் ரநான்பு மனதில இருநததால, யாருககும் மற்ற எநதவிதக கவலையும் 
வ�விலலைரயா!   இபர்பாது அநதப புன ிதப்பண ி முடிநது விட்்டதால,  உைக விஷயஙகளும், 
உ்டல அசதிகளும் முன்ரன வருகின்றனரவா!  எனககு சமலிதாக முதுகில வலி.  நான் இலதச 
சசாலைவிலலை என்றாலும், ஒரு ரதர்நத மருத்துவர் அலைவா, �ாஜ ீவ அதலன யூகித்து, எனககு 
மருநதுகளும் சகாடுத்துவிட்்டார்.

இன்று நாஙகள் சாகாவில ஒரு 3-நட்சத்தி� ரஹாட்்டலில தஙகப ர்பாகிரறாம் என்றும் அஙரக  
அலறயிரைரய அ்டஙகி உள்ை ரமற்கத்திய குை ியல வசதிகள் உணடு என்றும் வைிகாட்டி 
சசான்னார்.   அது ஒரு ச்பா ிய வ�ம்.   மாலை சுமார் 6:30 மண ிககு, சாகாவில உள்ை அநத 
ரஹாட்்டலை அல்டநரதாம்.    சவநந ீர் குை ியல…   ்ப ிறகு சூ்டான உணவு….  எலரைாரும் 
மகிழ்சச ியாகப ர்பச ிகசகாணடும், ்பாடிகசகாணடும் இருநதுவிட்டு,  இ�வு 11 மண ிககுப ்படுககப 
ர்பாரனாம்.  நாலை காலை  3 மண ிககுப புறப்பட்டு, ரநர� எலலை ரநாககிப ்பயணம்.



47

நாள் 11 – 23rd  Sep 2011 

இன்று சாகாலவ விட்டுப புறப்படும்ர்பாது காலை 4 மண ி.

நிைா கல�நது சகாணடு, அமாவாலசப ர்பார்லவககாக அலைநது சகாணடிருககிறது.  அதனுல்டய 
குலறநத சவை ிசசத்தில தூச ியான சாலைகள் சதா ிகிறது. நியாைம் ர்பாகும் வைி,  சாகாவிலிருநது 
ஒரு 30 கிரைாம ீட்்டருககு  இப்படித்தான் இருககும்.  அநத இருட்டில,  ஊச ி முலன வலைவுகை ில,  
த ிச்பத்திய ஓட்டுனர்கள், தஙகளுல்டய வணடிகலை ஓட்டிய ைாவகமும், ரவகமும் அசாத்தியம்.  
சசாலைரவ ரவண்டாம்.  ஹிநதி, த ிச்பத் ்பா்டலகள் உசசஸதாயியில….  எனககுத் தூககம் இலலை.  
ரந�ம் ர்பாய்க சகாணடிருககிறது.  த ிரும்்ப எபர்பாது வாய்பபு வருரமா…. நான் எலைாவற்லறயும், 
எலைாப புைன்கை ினாலும் அள்ை ிக சகாள்ை ரவணடும்.  அள்ை ிக சகாணர்டன்!

எனககுத் சதா ியும்…இசசாலை நியாைம் வைியாகப ர்பாகும்.  �ாஜ ீவ, ஹிமாலி்டம் சசாலலி 
இருககிறார். த ிரும்்பி வரும் வைியில, நியாைம் விடுதிககுச சசன்று, என்னுல்டய ஸ்படிக 
மண ி மாலைலயத் திரும்்பப  ச்பற ரவணடும் என்று!  நானும் என்னுல்டய டில�வா ி்டம் 
சசாலலியிருநரதன்.  எனககு அவர்கள் உதவுவார்கைா எனத் சதா ியவிலலை.  த ிடீச�ன்று 
என்னுல்டய கார் ஒரு ச ிறிய ்பள்ைத்தாககில இறஙகி, ச ிை குறுகிய சாலைகலைக க்டநது, ஒரு ்பத்து 
நிமி்டத்தில, நியாைம் விடுதிககு முன்ரன நிற்கிறது.    அபர்பாது காலை 7 மண ி;  வைிகாட்டிகள், ்பை 
முலற கத்தி அலைத்தும் யாரும் கதலவத் திறககவிலலை.  ஒரு 10 நிமி்டம் கைித்துக கதவு திறநதது.  
நான் ஓடிபர்பாய் நான் தஙகியிருநத அலறயில ரதடிரனன்…. இலலை…  சற்ரற வருத்தமு்டன் 
சவை ிரய வநரதன்.  அஙரக ச ிா ித்துக சகாணடு என்னுல்டய திச்பத்தியன் டில�வர்.  அவ�து 
கழுத்தில என்னுல்டய ஸ்படிக மண ி மாலை!   வீட்டுககா�ர் எடுத்து லவத்திருநதிருககிறார்.  டில�வர் 
என்னுல்டய கழுத்தில அலதப ர்பாட்்டார்.  எனது மகிழ்சச ிககு அைரவ இலலை!  அபபுறம் என்ன…. 

ரவகம் தான்… ரந்பாைத்லத ரநாககி….

ம ீணடும் ்பசுலம சகாஞசும்  ரகாமாஙகை மலைத்சதா்டர். எஙகலை 
வ�ரவற்கிறது.   ரந்பாள் எலலைலய சநருஙகும்ர்பாது, சாலை எஙகும் ஆட்டு 
மநலதகள்.  ஒன்றில நுலைநது சவை ிரய வநதால, மற்சறான்று…. கிட்்டத்தட்்ட 
6 அலைது 7 மநலதகளுககுப ்பின்னால ஒரு மண ி ரந�ம் ஊர்நது விட்டு, 
இறுதியாக ச ீன அ�ச ின் எலலைக கட்டுப்பாட்டிற்கு அருகில வநரதாம். மண ி 
காலை 10:15.  த ிச்பத்திய வைிககாட்டிககும், டில�வருககும் நன்றி கூறி விட்டு, 
ச ீன கஸ்டம்ஸ ரசாதலனககாக வா ிலசயாக நின்ரறாம்.

ஹிமால அதற்குள்ைாக, தனது வீட்டிற்காக, ஒரு ல�ஸ குககல� ச ீனக கல்டயில வாஙகி அதலன 
என்ன ி்டம் சகாடுத்து, ‘தயவு சசய்தி ந ீஙகள் எடுத்து வாருஙகள்.  ரந்பாை எலலையில,  ரந்பாை ிகள் 
ஏரதனும் எடுத்து வநதால வா ி ர்பாடுவார்கள்.’ என்று என்ன ி்டம் சகாடுத்தார்.   ஏரதனும் வா ி நான் 
கட்்ட ரவணடியிருநதால, எனககு அவர் ரந்பாைத்தில ்பணத்லதத் திருப்பித் தருவா�ாம்.  நான் 
அதலன வாஙகிக சகாணர்டன்.  எலைாச ரசாதலனகளும் முடித்து, ச ீன ்பார்்டல� விட்டு சவை ிரய 
வநரதாம்.  அஙரக எஙகளுககாகப ்ப ிர�ம்குமார் காத்திருநதார்.  க ிடுகிடுசவன எலரைாருல்டய 
்பாஸர்பார்ட்டுககலையும் வாஙகிக சகாணடு, ‘எலரைாரும் ரஹாட்்டலுககுப ர்பாஙகள்.  நான் 
ரதலவயான ரந்பாை நாட்டு ஸ்டாம்ப, ்பாஸர்பார்ட்டில வாஙகி வருகிரறன்’ என்றார்.

நாஙகள் ரந்பாைத்தில, ரகாத்தாா ிய ில இருககிரறாம்.  ஹிமாலி்டம், எநதவித வா ியும் இலைாமல 
வநத ல�ஸ குககல� ஒப்பல்டத்ரதன்.   அருகில இருநத ரஹாட்்டலில எலரைாருககும், சூ்டான பூா ி, 
குர்மா, ரதந ீர்.   ்ப ிர�ம்குமார் எலரைாருல்டய ்பாஸர்பார்ட்டுககலையும் சகாடுத்தார்.  எலரைாரும் 
ஒரு ்பஸஸில  காட்மாணடு சசலவதாக ஏற்்பாடு.  ்பஸஸிலன ரநாககி அலனவரும் ந்டநது சகாணடு 
இருநதார்கள்.
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எனககு ஒரு ரவலை இருககிறது.   �ாஜ ீவி்டம், ‘ ந ீஙகள் ர்பாய்க சகாணடிருஙகள்’ என்று கூறிவிட்டு, 
ரஹாட்்டல லகைாஷ வாசலில ஒரு சநாடி நின்று விட்டு, உள்ரை ர்பாரனன்.  யாத்தில�ப ்பருவம் 
முடிநது விட்்டதால, ரஹாட்்டல காலியாக இருககிறது.   நான் ச்பிலயத் ரதடிரனன்.  உள்ரை 
ஹாலில, ஒரு மூலையில ச்டலிவிஷன் ஓடிக சகாணடிருககிறது.  ஏரதா ஹிநதி நிகழ்சச ி.  அதன் 
முன்ரன, கன்னத்லத லககளுககுள் கவிழ்த்த்படி, ச்பி உட்கார்நதிருககிறான்.

‘ச்ப ி!’….  நான் அலைத்தது ரகட்டுத் திரும்்பிப ்பார்ககிறான்.  ஒரு 5 வினாடி ஸதம்்பித்துப 
்பார்த்தவன், ஓடி வநது என்லனக கட்டிகசகாணடு, “ஆப லக்ஸா லஹ… 
எப்படி இருககிற ீர்கள்!’  எனக ரகட்டு என் முகத்லதப ்பார்ககிறான்.   நான் 
தலையலசககிரறன்.  இருவருககும் ஒருவல�சயாருவர் ்பார்த்ததிரை மகிழ்சச ி.  
‘ ந ீ சகாடுத்த ர்பாஸ்டருககு  நன்றி’ என்று சசாலகிரறன். அவனுககு 
அடுத்த முலற நான் என் குடும்்பத்ரதாடு வ� ரவணடுமாம்.  சகாஞசம் ்பணம் 
சகாடுத்ரதன்.  மறுத்தான்.  வற்புறுத்திய ்ப ின் வாஙகிக சகாண்டவன், 
அவச�மாய் ஒரு ரநாட்ல்டயும் ர்பனாலவயும் சகாடுத்து என் முகவா ிலய 
வாஙகிக சகாள்கிறான்.  அவன் எப்படிக கடிதம் எழுதப ர்பாகிறான்…. 
்படிககும் வாய்பபுதான் இன்னும் அவனுககுக கில்டகக விலலைரய?  நான் 
அவன ி்டம் வில்ட ச்பற்ரறன்… ‘ எப்படியும் ்படி’ என்று திரும்்பத் திரும்்பச 
சசாலலிவிட்டு ்பஸல்ஸ ரநாககி ந்டநரதன். அவன் ’சா ி’ என்று நம்்பிகலக இலைாமல தலையாட்டி 
விட்டு நின்றான்.  அவனுககு என்னால உதவ முடியவிலலைரய என வருத்தமாக இருககிறது.  
இலறவன ி்டம் அவனுககு நலை எதிர்காைத்லதக காட்டு என்று ரவணடிக சகாள்கிரறன்.

்பஸ சமதுவாகப ர்பாகிறது.  மலை தூறைாகப ச்பய்கிறது.  த ிச்பத்தில 
ச ீனர்கை ின் முதலீட்்டால அைகான சாலைகள்.  இஙரகரயா அைகான 
மலைகளுககுள், ரமாசமான சாலைகள்.  ஊர்நரதாம்… வைியில 
ஓா ி்டத்தில ரதந ீர் சாப்பி்ட நின்ரறாம்.  த ிரும்்பவும் ்பயணம்.  ஓா ி்டத்தில 
மதுல� சுவாமிஜி வணடிலய நிறுத்தச சசான்னார்.  இவவி்டத்தில தான் 
மதுல�ககுழு திச்பத்துககுப ர்பாகும்ர்பாது, பூலஜ சசய்திருககிறார்கள்.  
இநத இ்டம் ்பஸ சசலலும் சாலையின் ஒரு ஓ�ம்தான்.  அஙகிருநது 
்பார்த்தால அருகில உள்ை மலையில ஒரு ரகாவிலிருப்பது சதா ிகிறது.  
அகரகாவிலின் சவை ிரய, மலை ரமரை சநடுதாய் நிற்கும் ்ப�மச ிவன ின் 
ச ிலை. மதுல� சுவாமிஜி, ஆய்நதுதான் இ்டத்லதத் ரதர்நதிருககிறார்.   
டில�வர் வணடிலய நிறுத்தியவு்டன். எலரைாரும் இறஙகிரனாம்.  

சுவாமிஜி த ீ்பம் காட்்ட,  எலரைாரும் சதாழுது, ்பயணம் இன ிது முடிகக அருை ிய ஆண்டவலனப 
்பண ிநரதாம்.

மாலை 6 மண ிககு காட்மாணடுவில ரஹாட்்டல லவஷாலிலய அல்டநரதாம்.  குை ித்துவிட்டு, 
சகாஞச ரந�ம் காட்மாணடு வீதிகை ில சுற்றிரனாம்,  அஙரக ்பைவிதமான கல்டகளும், விடுதிகளும் 
இருககின்றன.  அதிகமாக சவை ிநாட்டுப ்பயண ிகள்தான் இருககிறார்கள்.  மிகவும் கலைப்பாய் 
இருநததால, 30 நிமி்டத்தில ரஹாட்்டலுககு வநது உறஙகச சசன்ரறாம்.   உமா எனககுச சசய்தி 
அனுப்பி இருநதார்.  25 சசப்டம்்பர் காலை 9 மண ிககு நான் காட்மாணடுவிலிருநது கிைம்புவதற்கு, 
டிககட் மாற்றம் சசய்யப்பட்டு விட்்டது.
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நாள் 12 – 24th  Sep 2011 

இன்று ஓய்வு நாள்.  காலை 7:30ககு எழுநரதன். ்பத்ா ி 
ர்பான் சசய்தார். கார் ஒன்று அனுபபுவதாகவும். 
அதில நான், �ாஜ ீவ குடும்்பம், மற்றும் சுவாமிஜி 
ஆகிரயார் ்பசு்பதிநாத் ரகாவில சசன்று வ�ைாம் 
என்றும் சசான்னார்.   இ�ண்டாம் முலற ்பசு்பதிநாத் 
ரகாவிலுககுப ர்பாகும் வாய்பபு…  சசன்ரறாம்.  
ஒரு குருககை ின் உதவியு்டன்,  சுவாமி தா ிசனம் 
மிக நன்றாகச சசய்துவிட்டு, சவை ிரய வநரதாம்.  
்பாகமதி நதி சதை ிவாக ஓடிக சகாணடிருககிறது.  
ச ிை அரஹாா ிகள் எதிர்ககல�யில 
அமர்நதிருககிறார்கள்.  சவை ிரய கை கை சவனக கல்டவீதி.  �ாஜ ீவின் அம்மா எனககு ‘சாலிகி�ாம்’ 
எனும் புன ித விஷணுமயமான பூலஜக கலலிலன வாஙகித் தநதார்.

ரஹாட்்டலுககுத் திரும்்பிரனாம். �ாஜ ீவ குடும்்பம், சுவாமிஜி எலரைாரும் மதிய உணவு முடித்து 
1 மண ிககு விமானநிலையத்திற்குப புறப்பட்்டார்கள். அவர்கைது இநதியப ்பயணம் சதா்டஙகி 
விட்்டது. �ாஜ ீவ கணடிப்பாகத் சதா்டர்்பில இருபர்பாம் என்கிறார்.  நானும் அப்படிரய என்கிரறன்.

மதியம், நான் ஒரு வா்டலகக காா ிலன லவத்துகசகாணடு, 
ஸ்ரீநா�ாயணர் ஆையம் சசன்ரறன்.  1 மண ி ரந�ப ்பயணம்.  இஙரக 
மஹாவிஷணு, மலைாநது சயன ித்து இருககிறார்.  ஒரு அைகிய 
குைத்தின் ரமல… ்பாம்புப ்படுகலகயின் ரமல.  எை ிலமயான, 
அைகான ரகாவில.

மாலை �ாம்சநதர் ரஹாட்்டலுககு வநது 
்பயணத்லதப ்பற்றியும், நிலற, குலறகலைப ்பற்றியும் விசாா ித்தார்.  அவ�து 
்பணபும், க்டலமயுணர்வும் மதிககத்தககது.  �ாம்சநதரும், ஹிமாலும் சத்யம் 
டி�ாவல நிறுவனத்தில ரவலை ்பார்ககிறார்கள்.  அவர்கைால, அநநிறுவனம் 
நற்ச்பயர் எடுககிறது என்்பது சதை ிவு.  நான் அவர்கை ி்டம், மானசர�ாவர் 
ந ீர் ்ப ி�சாதமாக ஒரு ச ிறிய ்பாட்டிலில அல்டத்துத் தருமாறு ரவணடிரனன்.  
அதலனத் தயார் சசய்து தநதார்கள்.

மற்ற தமிழ் நண்பர்கலை இப்பயணத்தில சநதித்தது எனககு மிகக 
மகிழ்சச ி.  அது ்பயணத்லத ரமலும் இன ிதாககியது.    வ ிஜய் மிகவும் 
ச்பாறுலமயு்டன் மதுல�க குழுவிலன எலைாவற்லறயும் அனுசா ித்து 
ந்டத்திக சகாணடிருநதார்.   அன்று மாலை கல்டத்சதருவில 
எரதசலசயாக சநதிககும் ச்பாழுது, விஜய் எனககு வாஙகிக சகாடுத்த 
்பா ிச ிலன இபர்பாது நிலனககிரறன்.   அரத ர்பாை, ச ிவகுமார், 
சசநதில எலரைாரும் எனககாக மானசர�ாவர் தணண ீல� ்பாட்டிலில 
ச ிநதாமல அல்டத்துக சகாடுத்தலதயும் நன்றியு்டன் நிலனககிரறன்.

எலரைாரும் மாலையில சநதித்ரதாம்.  முகவா ிகள் மாற்றிக சகாணர்டாம்.  ்பத்ா ி ர்பான் சசய்து, 
நாலைக காலை 7 மண ிககு கார் வநது என்லன விமான நிலையத்திற்குக கூட்டிச சசலலும் என்றார்.  
நான் அதிகாலை எை ரவணடும் என்்பதால, ச ீககி�ரம உறஙகச சசன்ரறன்.



50

நாள்  13 – 25th  Sep 2011 

காலை 6 மண ி.  எலைாவற்லறயும் எடுத்துக சகாணடு, ரஹாட்்டல வ�ரவற்பு அலறயில நின்ரறன்.   
அலனவரும் வநது சகாணடிருநதார்கள்.

மதுல� சுவாமிஜியி்டம்  இபர்பாதுதான் ர்பசுவதற்கு வாய்பபு கில்டத்தது.  காலை உணலவச 
சாப்பிட்டுக சகாணர்ட, இருவரும் உல�யாடிக சகாணடிருநரதாம்.  அவர் அன்பு்டன், அடுத்த முலற 
இநதியா வரும்ர்பாது, தஙகளுல்டய ரகாவிலுககு வருமாறு அலைத்தார்.  நிசசயமாக இலறயருள் த� 
ரவணடும்.

என்னுல்டய ச்பா ிய ல்ப ்பஸஸில ஏற்றப்பட்்டது.  எலரைாரும் ்பஸஸில ஏறிக சகாண்டனர்.  நான் 
்பத்ா ி அனுப்பிய காா ில, ்பஸஸிலனத் சதா்டர்கிரறன்.  ஒரு 40 நிமி்டஙகை ில விமானநிலையம்.

வில�வாக என்னுல்டய ச்பா ிய ல்பயிலன விமானத்தில ஏற்ற அனுப்பி விட்டு, லகப்பயு்டன் 
ரசாதலனசசாலைககுச சசன்ரறன்.  என்னுல்டய லகபல்பயில நான் ரசகா ித்த மூர்த்தஙகள் 
இருககின்றன.  இதலனக லகயில எடுத்துச சசலை முடியாது.  த ிரும்்பவும் க ீரை வநது,  மூர்த்தஙகள் 
உள்ை ல்பயிலனயும் விமானத்தில ஏற்ற ச ீட்டுப ச்பற்று ்பயணககதவுககுச சசன்ரறன்.

மதுல�ககுழுவும் இரத விமானத்திலதான் டிலலி ்பயண ிககிறது.  டிலலி சசன்றவு்டன், நான் 
்பநநாட்டுப ்பயணககதவுககுப ர்பாவதால, எலரைாருககும் வில்ட சகாடுத்து விட்டு ைண்டன் 
சசலலும் விமானத்துககுள் ர்பாகிரறன்.  அடுத்த 8 மண ிரந�த்தில இலைம்.

ைண்டன ில சா ியான ரந�த்தில விமானம் இறஙகியது.  என்னுல்டய மூர்த்தஙகள் லவத்த 
ல்ப என்னு்டன் ைண்டனுககு வ�விலலை.  அதற்கான மனுககலைக சகாடுத்துவிட்டு 
விமானநிலையத்துககு சவை ிரய வருகிரறன். உமா, காவயா,க ீர்த்தி மூவரும் எதிர்்பார்த்துக காத்து 
இருககிறார்கள். அவர்கள் முகத்திலும் காட்டிய மகிழ்சச ி, எனது மனதிலும் இருநதது.

இலறவனுககு நான் எப்படி நன்றி சசாலைப ர்பாகிரறன்.  எனககு இப்படி ஒரு ்பாககியத்லதத் தநத 
இலறவன், இவசவழுத்தின் மூைம், ்படிபர்பார் மனதிலும் ்பா ிககி�மம் எனும் தவத்லத விலதகக 
ரவணடும் எனத் துதிககிரறன்.  அதற்கான அறிலவயும், தினலவயும் ஆண்டவன் அை ிககட்டும்!

ஓம் நம ச ிவாய
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குறிபபு:

•	 மானசர�ாவார், கயிலைப ்பா ிககி�மப ்பயணம் ஒரு புன ித யாத்தில�.  சுற்றுைா அலை.  
என ினும், சா ியான உறுதியும், விசாை மனமும், உற்சாகமும் உல்டயவர்களுககும் இப்பயணம் 
எலைாவிதமான இன ிய அனு்பவத்லதயும் தரும்.

•	 எவவைவுககவவைவு ்பார்கக ரவட்லகயும், உறுதியும் இருககிறரதா, அவவைவுககவவைவு 
்பயணம் சுை்பமாகும்.  மன உறுதி, உ்டல உறுதிலய வி்ட முககியம்.

•	 மா�ாத்தன் ஓட்்டப ்பயிற்ச ி ரதலவயிலலை.  2-3 கிரைா எல்டயு்டன், 2-3 மண ி ரந�ம் ந்டகக 
்பயிற்ச ி எடுப்பது மிகவும் அவச ியம்.  அப்பயிற்ச ி, ்பயணத்திற்கு 3 மாதம் முன்னதாகரவ 
ஆ�ம்்பிப்பது நலைது.

•	 சஷர்ப்பாககளும், திச்பத்தியர்களும் எை ிய, இன ிய மககள்.  அவர்கள் நமது வருலகலய 
விரும்புகிறார்கள். மதிககிறார்கள்.  அவர்கலை அன்பு்டனும் மா ியாலதயு்டனும் ந்டத்துவது 
அவச ியம்.

•	 திச்பத்தியா ின் அழுககான உருவத்தினால சநரதகப ்ப்டாத ீர்கள். அவர்கள் த ீ�ர்கள்.  அவர்கள் 
அன்பு உணலமயானது.

•	 எநதப ்பயண நிறுவனம் மூைம் ஏற்்பாடு சசய்தாலும், குழுககள் ஒன்றாகச ரசர்நரத ்பா ிககி�மப 
்பயணம் சசய்யும். ஆதைால, எநதக குழுரவாடு ர்பாகிரறாரமா அவர்களு்டன் அன்பு்டனும் 
நட்பு்டனும் இருப்பது அவச ியம்.  அஙரக ஆண்டவலனத் தவி�, குழுவில உள்ைவர்கள்தான் 
ஒருவருகசகாருவர் துலண.  

•	 ரதலவயற்ற ச்பாருட்கலை எடுத்துச சசலைாத ீர்கள். ்பா ிககி�மத்தின் ர்பாது, ஒரு ஆல்ட 
ர்பாதும்.  எை ிய சுலம, இன ிய ்பயணம்.

•	 ச ிவகயிலையும், மானசர�ாவரும், உஙகைது நம்்பிகலக எதுவானாலும் சா ி, உஙகலை 
அைகால ஆககி�மிககும். அலத அருைாய்ப ்பார்ககும் ்பககுவத்லதக சகாடுககும்.  நம்லமப 
்பண ியலவககும்!  நான் யார், ஏன் இஙகு இருககிரறன் என்று நம்லம நம்முள்ரை  ரத்ட 
லவககும்.

•	 மாற்றரம நாம் ரதடும் மருநது.  அதுரவ அஙகு கில்டககும் விருநது.

அன்பு்டன் 

ம .ீ �ாஜரகா்பாைன்,  

rajjag@gmail.com 

     www.meenalaya.org

mailto:rajjag@gmail.com
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நம் உறுதி
ஆய்நதறிய முடியா அருஞசிவத்லத அன்்பாரை
ரதாய்நதுண� முடியுசமனத் துைஙகியது - காய்நதமனம்
கனியுமினி, இயற்லக கைநதுைகு வாழ்விககும்
இனியுைகு எலைாம் சுகம்

்பயணம்
சத்யம் ்பயணீட்்டார் ரசலவயினால எஙகட்கு
்பகதியில ்பனிககயிலை நற்்பயணம் - நித்தியன்
சிவரூ்ப  மானதிருச  சீர்கயிலை தாிசனத்தால
்பவ்பயம் இலலை இனி


