ிபம்நபுத்திபா தி புஷ்கப விழா
- ி.ஆர்.கண்ணன், வ ீ பம்ாய்
புஷ்கபத் தழருயிமள ஒவ்வயளரு யருடபம் குரு கயளன்

ஒரு பளசழனிழருந்து

இன்வளரு பளசழக்கு இடம் வனரும்பளது அந்தந்த பளசழக்குரின தழகில்
டடவறும் யிமளயளகும். இந்த புஷ்கப களங்கில் அந்தந்த தழகில் ீபளடுயது
பன்டப பகளடி புண்ணின தீர்த்தங்கிலும் ீபளடுயதற்கு ழகபளது.
குரு கயளன் யிருச்சழக பளசழனில் இருந்து தனுர் பளசழக்கு இந்த யருரம் யம்ர்
நளதத்தழல் வனரும் பளது தனுர் பளசழக்கு உரின தழனளக றழந்து நற்றும்
ிபம்நபுத்பள என்று இபண்டுயிதநளக பயறு பயறு கழபந்தங்கில்

குழப்ிடப்ட்டுள்து. றழந்து தழனின் ஒரு சழழன குதழ நட்டுபந இந்தழனளயில்
தளக் ிபபதசத்தழல் (அதுவும் 12000 அடி உனபத்தழல்) ளய்யதளலும் க்தர்கள் ீபளட
ருய ழடபம் அப்பளது ஏதுயளய் இல்ளநல் இருக்கும் களபணத்தழளலும்
ிபம்நபுத்பளயில் புஷ்கபநளது 2019 யம்ர்

5ஆம் பததழனிழருந்து

16ஆம் தததழ

,

யடப யிபசரநளகக் வகளண்டளட ஆன்பளர்கள் ஆபளசடப்டி படிவு
வசய்னப்ட்டுள்து. குருப்வனர்ச்சழ வதளடங்கழ இந்த

12 ளட்களும் ஆதழ புஷ்கபம்

என்று வகளண்டளடப்டுகழன்து.
ிபம்நபுத்திபாவும் குவஹாதியும்
ளபத பதசத்தழல் வதளன்றுவதளட்டு யிங்கும் புண்ணின தழகில் ஒன்று

ிபம்நபுத்தழபள. இந்த தழ ஆசழனளயில் இருக்கும் வரின தழகில் ஒன்று . டகளன
நடனில் ிந்து, தழவத்தழல் இநளன ள்த்தளக்குகில் தயழ்ந்து அஸ்றளநழல்
ிபம்நபுத்பள (புஷ்கபயளலழி) என் ளநத்துடன் நுடமகழது.

தழப்ருகரில் இபண்டளகப் ிரிந்து ின்ர்

100 கழ.நீ க்கு அப்ளல் இடணந்து

கங்டகனின் கழட தழனள த்நளவுடன் பசர்ந்து

1

ின்ர்

ங்களபதரழல் யங்கள

யிரிகுடளயில் சங்கநழக்கழது . அஸ்றளநழல் யற்ளத நளவரும் தழனளக இன்றும்
யிங்குகழது.

களஞ்சழ களநபகளடி ீடம் அஸ்றளம் தடகபள குயலளத்தழனில் யிநரிடசனளக
ிபம்நபுத்பள புஷ்கப யிமள வகளண்டளட ஏற்ளடுகள் வசய்துயருகழளர்கள்.
ிபம்நபுத்பள ிபம்நபதயின் புத்தழபளக உண்டளகழன களபணத்தளல்
தழகடப்பளல் ஸ்தழரீ தழனளக வகளண்டளடப்டளநல்

பளற்ப்டுகழது. 51 சக்தழீடங்கில் அதழயிபசரநள

,

,

நற்

புருர தழனளகப்

காநாக்னா ஆலனம்

(பனளிீடம்) அஸ்றளம் தடகர் குயலளதழனில் உள்து. களஞ்சழ களநபகளடி
ீடம் ஏற்டுத்தழபள் ளல்ட்டி
ஆலனபம் குவஹாதினில்

விானகர் ஆலனபம் , பூர்வதிருப்தி ாலாஜி

அடநந்து க்தர்களுக்கு அருள்ளழத்துயருகழன்.

அபதபளல் களஞ்சழ களநபகளடி ீடத்தழன் சங்கப கண் ஆஸ்த்திரி வரின அயில்
அரின வளதுஜ பறடயனில் ஈடுட்டுள்து.
களஞ்சழ களநபகளடி ீடம் ஜகத்குரு சங்கபளச்சளரின ஸ்யளநழகின்

அருளடணனின்டி ஒவ்வயளரு யருடபம் நகப சங்கபளந்தழனின் பளது
அருணளச்ச ிபபதசத்தழல் உள் ிபம்நபுத்பளயில் இடணபம்

லலாஹிதா

திக்கரபனில் உள்ள பசுபாம் குண்டில் உகவநங்கழழருந்தும் தய சவர்கள் கூடி
வகளண்டளடுகழளர்கள்.
பூடஜகள்,

ஶ்ரீநடத்தழன் பம் பயத ளபளனணம்

,

பலளநங்கள்,

ஜடகள் ஆகழன ன்கு டத்தப்டுகழன். பசுபளநர் தன்

பதளரங்கடப் பளக்கழக்வகளள் தயம் பநற்வகளண்ட இடம் இதுபய.
புபாணப்பருரநகள்
பசுபளநர் தந்டதனின் ஆக்டைப்டி

,

தன் அன்டடனபன வகளன்தளல்

அயருடடன பகளடளழபம் அயர் டகபடபபன ஒட்டிக்வகளள் , தீர்த்த னளத்தழடப
பநற்வகளண்ட அயர் ிபம்நகுண்டத்தழற்கு யந்து தயம் வசய்ததளக புபளணச்வசய்தழ

.

ஒட்டிக்வகளண்டிருந்த பகளடரினளல் கடபனில் இருந்த ஒரு நடடன வயட்ட

,

அங்கு யசழத்துயந்த நக்களுக்கு ீர்யசதழ வசய்யதற்களக

,

தன் டகனில்

ஏரினில் இருந்து ஒரு புது தழ ிபயகழத்தது . ிபம்நளயின் புதல்யளக ீர் யடியில்
ிந்து யர்ந்து ிபம்நளண்ட தழனளய் ிபயகழத்த தழனளதளல் அது ிபம்நபுத்பள
என்று அடமக்கப்ட்டது .

உறுதுடணனளய் இருந்தது.

பசுபளநரின் சள யிபநளசத்தழற்கும் இந்த தழ
நடடனப் ிந்து தழ ிபயகழக்கும்பளது

பகளடளழபம் அயர் டகனில் இருந்து ிரிந்தது. அதன் பநல் இருந்த பத்தபம் ீரில்
கடபந்து ீர் சழயப்ளதளல் இன்றும் அபக இடங்கில் வசந்ழ ீபப அந்தழனில்
ிபயகழக்கழன்து.
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இபத பளல் பளநரும் ழடன அந்தணர்கடக் வகளன் ளயம் வதளடன இந்த
ிபம்நகுண்டம் யந்து தயம் வசய்து , தழ குயளகப் ளய்ந்து வசல் யமழவசய்து
இன்வளரு உ தழனள தளபஸ்யரிபடன் பசப யமழ வசய்தளர் எவும்

இன்வளரு புபளணக்கடத யமக்கழல் உண்டு . இந்த சங்கநத்தழல் ீபளடுயது ஏடன
சங்கநங்கில் ீபளடுயடத யிட ன் நடங்கு புண்ணினம் கழடடக்கச் வசய்பம்.

அஸ்றளநழல் உள் பதஜ்பூர் என் இடத்தழல் தழ பத்த சழயப்ளய் களணப்டுயதற்கு
ஒரு புபளணக்கடத உள்து .
புதல்யி உரள

,

ிபகளதின் யம்சத்தழல் யந்த ளணளசுபன் தன்

கழருஷ்ணர் புதல்யள அிருத்தட யியளகம் புரின

யிடமந்தடத நறுத்து , தளன் உளறழத்துயரும் சழயின் உதயிடன ளட
யிடயளய் ஏற்ட்ட கழருஷ்ணர்

, அதன்

-சழயன் இருயரும் வதளடர்ந்த பத்தத்தழன்பளது

ஏபளநள பத்தம் பூநழனில் உடந்ததளல் அந்த பூநழபன சழயப்ளதளகக்
கூப்டுகழது.
புஷ்கபம்

,

சநீ களத்தழல் 2015ல் ஆந்தழப நளழம் பகளதளயரிதழனிலும்
கழருஷ்ணளயிலும்,

2017ல் களபயரினிலும்

,

2016ல் அங்பகபன

2018ல் தளநழபர்ணினிலும் களஞ்சழ

களநபகளடி ீடத்தழன் ஏற்ளட்டின்பரில் அதழ யிநரிடசனளக புஷ்கபம்

வகளண்டளடப்ட்டது. க்ஷக்கணக்கள க்த பகளடிகள் கந்துவகளண்டு வரும்
புண்ணினநீ ட்டிர். 2019 அக்படளர் 24 பதல் யம்ர் 4
'அந்தழந புஷ்கபம்' வகளண்டளடப்டவுள்து.

ிபம்நபுத்பள புஷ்கபகளத்தழல் கவுலளதழனில்

யடப தளநழபபணினில்

5/11/19 பதல் 16/11/19 யடப தழனில்

ீபளடி, ின்ர் வரும்னன் ஈட்ட ஏதுயளகவுள் தீர்த்தஸ்பளத்தம் , தர்ப்ணம், தழ
பூடஜ,

அன்தளம்,

நற்டன யிபசர தளங்கள் பதழனடயகளுக்கு

ஶ்ரீநடத்தழன்பம் ஏற்ளடுகள் டடவற்றுயருகழன். இக்களத்தழல்
களடனில் சதுர் பயத ளபளனணம்

,

நகள ருத்ப ஜம்

,

தழபம்

சண்டி ளபளனணம் ,

களம்னளர்த்த பலளநங்கள் டடவறும். ிகு கச தீர்த்தங்கள் நதழனம் 12:00 நணி
அயில் ிபம்நபுத்பள தழனில் பசர்க்கப்ட்டு புஷ்கப ஸ்ளம் டக்கும்.
நளடனில் தழ ஆர்த்தழ

,

யிஷ்ணு றலஸ்பளந ளபளனணம்

றலஸ்பளந அர்ச்சட, ருத்பக்பந அர்ச்சட டடவறும்.
களஞ்சழ களநபகளடி ீடத்தழன் புஷ்கபகட்டம் யிளசம்:

Pushkaravahini – Brahmaputra Pushkara Venue
Sonaram High School Grounds
Assam Trunk Road
Santhipur, Bharalumukh
Guwahati – 781009

3

,

ழதள

