Nasa satellite photo of Ram Sethu

Sakthi foundation
Rameshwara Yathra - a basic guide lines
ராமேஸ்வரம் ஸ்தல யாத்ரர
ஸ்ரீராமன் தன் ததவியைத் ததடிச் சென்ற பாயதைில் அவர்கயைத் ததடி நாம்
பைணிக்கும் கண்ணுக்கும் கருத்துக்கும் விருந்தான நான்மீ க ஆன்மீ கப் பைணம்.
தீவில் காண மவண்டிய ேிக முக்கிய இடங்கள்

ராதமஸ்வர ரைில் நியைைத்தில் 1985ல் பூமிைில் இருந்து கண்டுபிடித்த குரு
ஸ்ரீதக்ஷ்ணாமூர்த்தி ஆைமரத்தின் நிழைில் தகாைில் இருக்கிறார்.ைாத்யர மூைம்
உைர் ஞானம் சபற அவர் அருள் நாடுக.
பைணம் செய்யும் தபாது கடயைத் தாண்ட யவக்கும் பாம்பன் பாலம்.

அதத தபால் கடயைக் கடக்க உதவும் இந்திை ரைில்தவைின்

தண்டவாைம்.கப்பல்கள் தபாக்குவரத்துக்கு ஏற்ப திறக்கும் வெதி சகாண்டயதயும்
பாருங்கள்.
பாைத்தின் அடிைில் கடல் நீரில் பாயறகள் சதரியும்.இயவ ராமர் பாைம்
அல்ை.15ஆம் நூற்றாண்டில் நாைக்க மன்னர்கள் ைாத்ரிகர்கள் தீயவக் கால்
நயடைால் அயடைப் தபாட்ட கற்பாைம்.கடைின் ஆழம் இப்பகுதிைில் மிகக்
குயறதவ.

பாம்பன் ஊரில் முருக பக்தர் மஹாெித்தர் ஸ்ரீேத் பாம்பன் குருதாஸ
ஸ்வாேிகளின் இல்ைம், தகாைில் தரிெனம் செய்க.
ேண்டபம் - அக்காைத்தில் பைணிகள் படகுகள் கியடக்கும் வயர இப்பகுதிைில்
அயமந்திருந்த பை ெத்திர மண்டபங்கைில் தங்கினர்.
அக்காள் ேடம் - தங்கச்சி ேடம் - தெதுபதி வம்ெத்தினரில் பிறந்த ெதகாதரிகள்
ஒருவயனதை கல்ைாணம் செய்தனர்.தெதுபதியும் மண்டபம் பகுதிைில் இருந்து
பைணிகளுக்கு சுைநைமற்ற தெயவகள் செய்யும் கண்காணிப்புப் பணியைக்
சகாடுத்தார் யமத்துனருக்கு.ஆனால் தபாகப் தபாகப் சபாருைாயெைால் யமத்துனர்
பைணிகைிடம் வற்புறுத்திப் பணம் வசூைித்தயத அறிந்து மன்னர் அவருக்கு மரண
தண்டயன அைித்தார்.இறந்த கணவருடன் மயனவிகள் உடன்கட்யட ஏறி உைிர்
துறந்தனர்.அவர்தம் காரணமாக இரு பகுதிகளும் சபைரிடப்பட்டுள்ைன.
அக்னி தீர்த்தம் - கடல் - ஸ்ரீராமன் தபாரில் சவற்றி சபற ஈெயன பூஜித்த
இடம்.தபார் முடிந்து திரும்பும் வழிைில் அகஸ்திைர் முன்பு ெீயதயுடன்

Danushkoti – beginning of Ram sethu

ராவணயனக் சகான்ற தன் வியன தீர ெிவபூயஜ செய்த கயர.இக்கயரைில்
இருந்து இைங்யக 54 Km.
உச்சயினி ேஹாகாளி மகாயில் - அக்னி தீர்த்தக் கயரைில் அயமந்துள்ைது.தீவில்
ப்ரதான காவல் சதய்வம்.அன்யனைின் தகாைியைத் தாண்டி சுனாமி
நுயழைவில்யை.
காஞ்சி காேமகாடி பீ டத்தின் ஸ்ரீஆதி சங்கரர் ேடம் - கடயை தநாக்கிை வண்ணம்
மிகப்சபரிை ெையவக் கல் திருதமனிைில் ஜகத்குரு ஆதிெங்கரர் தன் நான்கு
மாணவர்களுடன் அமர்ந்துள்ை ததாற்றம்.காஞ்ெி மஹாசபரிைவா அயமத்தது.
ஸ்ரீபர்வதவர்த்தினி சமேத ஸ்ரீராேநாத ஸ்வாேி மகாயில் - ப்ரதான தகாைில்,
பன்னிரண்டு ஜ்தைாதிர் ைிங்கைில் ஒன்று.ெீயத அயமத்த மணல் ைிங்கதம
ஸ்ரீராமநாதர். தகாைிைில் உள்ை 22 மஹாபுண்ணிை தீர்த்தங்கைில்
நீராடுக.தகாைிைின் வாைிக்குள் வைப்புறம் பதினாறு அடி அனுமன் தகாைில்.பாதி
ெியை பூமிக்குள் உள்ைது.அனுமனின் உற்ெவ மூர்த்தி சகாள்யை
அழகு.ப்ரகாரத்தில் அவர் கைியைைில் இருந்து சகாண்டு வந்த ெிவைிங்கம்
உள்ைது. சபரிை நந்தி, உைக ப்ரெித்தி சபற்ற மூன்றாம் ப்ரகாரம், பர்வதவர்த்தினி,

தெது மாதவர் வழிபாடு செய்க.காெிைில் இருந்து கங்யக தீர்த்தம் சகாண்டு வரின்,
அனுமதிச் ெீட்டு சபற்று ென்னிதிைில் தருக.அபிதேக தவயைைில் அயத
ஸ்வாமிக்கு அர்ப்பணம் செய்வர்.அதிகாயை ஐந்தயர மணிைைவில் ஸ்படிக ைிங்க

பூயஜ காண்க.இரவி அர்த்த ஜாம பூயஜ
ததவிைின் ென்னிதிைில் காண்க.

ஸ்வாமியை தரிெிக்கச் செல்லும் இடது
பக்கத்தில் ஸ்ரீராமன், ெீயத, அனுமன்,
ைக்ஷ்மணன், சுக்ரீவன், விபீேணன்
உற்ெவ மூர்த்திகயைக் காண்க.காெி

விொைாக்ஷி - விஸ்வநாதர் அருகிதைதை

உள்ைனர்.ததவி ென்னிதிைில் மிக அழகிை
தெது மாதவர் ெைனக் தகாைத்தில்
உள்ைார்.
ராேர் பாதம் எனப்படும் கந்தோதன பர்வதம் - தகாைிைில் இருந்து சுமார் மூன்று
கி.மீ தூரம். ஸ்ரீராமனும் இைவலும் இம்மயைைின் மீ ததறி இைங்யகக்குப் பாைம்
அயமக்கும் தகாணத்யத ஆராய்ந்தனர்.அதன் முன் உள்ை மணல் சவைிைில்
வானர தெயனயுடன் யுத்த ஆதைாெயன செய்தார் ராமன்.

சாட்சி சசான்ன அனுோன் - ராமர் பாதத்துக்கு ெற்று முன் இடது புறம்
உள்ைார்.மிகப் சபரிை ெியை.அழகிை தவழும் க்ருஷ்ணர் இருக்கிறார்.மிகப்
பழயமைான மரதவரால் ஆன கதாயுதம் உள்ைது.வானர தெயன பைன்படுத்திைது.
இைங்யகைில் இருந்து வந்த அனுமான் இவ்விடத்தில் தான் சூடாமணியைக்

சகாடுத்து, ”கண்தடன் ெீயதயை” என்றார்.இவருக்கு ”கண்மடன் சீரத அனுோன்”
என்ற சபைரும் உண்டு.
ஸ்ரீதுர்ரக அம்ேன் மகாயில் - ராமர் பாதம் செல்ை நுயழயும் ொயைக்கு இடது
புறம் ெிறிை தூர்யக அம்மன் ென்னிதி உள்ைது.இவயை மராட்டிை மன்னர்கள்
நானுறு ஆண்டுகளுக்கு முன் ப்ரதிஷ்ட்யட செய்தனர்.தீவின் எட்டு காவல்
சதய்வங்கைில் அன்யனயும் ஒன்று.மராட்டிை துைஜா பவானிதான் இந்த
துர்யக.மிகவும் ப்ரெித்தி சபற்ற வரப்ரொதி.
ஸ்ரீலக்ஷ்ேண தீர்த்தம் - ராதமஸ்வரம் தகாைிலுக்குச் செல்லும் முக்கிை
ொயைைில் உள்ைது.தீவின் முதல் கட்டத்தில் உள்ைது.ைக்ஷ்மணன் பூஜித்த

ெிவனும் மிகப்சபரிை தீர்த்தமும் உண்டு. அருகில் ஸ்ரீநாகநாத ஸ்வாேியும்,
எதிரில் ஸ்ரீவல்லபாச்சாரியரின் மடமும் உண்டு.அம்மடத்தில் உள்ை ெிவன்
ெனிதிைில் உள்ை வள்ைி சதய்வாயனயுடன் தெர்ந்த மைில் வாஹன முருகன்
சகாள்யை அழதகா அழகு.ொயைைின் மறுபுறத்தில் வடததெத்து மக்கள்
எழுப்பியுள்ை அருயமைான மடம் உள்ைது.அதன் வாைிைில் மிகச் ெிறந்த அம்ருதம்

கயடயும் காட்ெி அயமக்கப் பட்டுள்ைது.
பஞ்சமுக ஹனுோன் மகாயில் - ப்ரதான ொயைைின் மீ து உள்ை தகாைில், ராம
தெதுவின் மிதக்கும் கற்கள், இருபது அடி உைர பஞ்ெ முக ஹனுமான், யபராகி
மடத்தில் ொதுக்கள், அழிந்த தனுஷ்தகாடிைில் இருந்து மீ ட்கப்பட்ட வடநாட்டி
அழகுடன் ஸ்ரீராமர் ெீயத, ெிந்தூரம் பூெிை அழகிை ெக்தி வாய்ந்த பஞ்ெமுக
ஹனுமான்.
ஏகாந்த ராேர் மகாயில் - அதைாத்திைா சென்றதும் இல்ைறம் எப்படி இருக்கும்
என்று ராமன் தன் மனவியுடன் தனித்து ஆதைாெயன செய்த தகாைில்.உள்தை
அம்ருத தீர்த்தம் உள்ைது.மிகப்சபரிை ராமர்.

வில்லூண்டித் தீர்த்தம் - கடைின் உள்தை கிணற்றில் ஊறும் தீர்த்தம்.கயரைில்
த்ரைம்பதகஸ்வரர் ஜ்தைாதிர் ைிங்கம், மிக அழகிை கடல், அயமதிைான

இடம்.வானர தெயனக்குக் குடிநீர் வழங்கிை தீர்த்தம்.ெீயதைின் சபாருள் ஆயெைால்
தான் அயனத்து கஷ்டங்களும் வந்தன என்று ராமன் அவளுக்கு உணர்த்திை
தனித்த இடம்.
மகாதண்ட ராேர் மகாயில் - தனுஷ்தகாடி செல்லும் வழிைில்
உள்ைது.ராமாைணத்தின் மிக முக்கிை கட்டமான விபீேண ெரணாகதி நிகழ்ந்த
ஸ்தைம், விபீேணனுக்கு ைங்யகைின் ராஜாவாகப் பட்டாபிதேகம் செய்த இடம்
கடல் தண்ணரில்
ீ
குறிைிடப்பட்டு அயமந்துள்ைது. இவ்விடத்தில் வருடத்தில்
ஒருமுயற உற்ெவமும் நிகழும். அயத உணர்த்தும் மிக அழகிை ஓவிைங்கயைக்

கண்டு கைிக்க, ஸ்ரீமத்ராமானுஜர் ென்னிதியும் உள்ைது.மிக ரம்மிைமான இடம். ெிை
ெமைம் மிகச் ெிறந்த யபனாகுைர் மூைம் இைங்யகைின் கடல் எல்யைக்
தகாட்யடக் காட்டும் guidகள் இருப்பர்.
தனுஷ்மகாடி - அரசு வண்டிகைில் தான் செல்ை முடியும்.ஸ்ரீராமன் பாைம்
சதாடங்கும் பகுதி.1964 டிெம்பர் புைைில் அழிந்த ஊயரக் காண்க, அங்தக ராமர் பாை
மிதக்கும் கல், ராமர் ென்னிதி, ெிவன், காைி ஆகிை சதய்வ தரிெனங்கயைக் காண்க.
அழிந்த ஊயரக் காண்க.
தனுஷ்தகாடிைில் தீர்த்தமாடி, இரு கடல்கைின் தவறுபாட்யடக் காண்க, தீவின்

எல்யைைில் ராமர் பாைம் சதாடங்குகிறது, புரட்டாெி முதல் பங்குனி வயர கடல்
தீயவ மூடும்.மிக மிகப் புண்ணிைமான தீர்த்தம் என்று புராணங்கள் கூறும் இடம்
இது.இங்கிருந்து இைங்யக 18 Km.

ஜடாயு தீர்த்தம் - தனுஷ்தகாடி தபாகும் வழிைில் இடது
புறம் ஒதுக்குப் புற ெவுக்குக் காட்டுள் உள்ைது.ஜடாவுக்கு
அவன் தம்பி ெம்பாதி [ெீயத அதொக வனத்தில் தான்
இருக்கிறாள் என்று சொன்ன கழுகு] புத்ரு தர்ப்பணம்

செய்த தீர்த்தம், மாெி மகம் இங்கு தான் நிகழும்.ஆள்
தெர்த்துக் சகாண்டு செல்க.
மதவி பட்டிணம் - ராதமஸ்வரத்து அருகில் உள்ை புராதன
ஸ்தைம்.துர்யக மகிேனுடன் தபாரிட்ட ஸ்தைம்.ஸ்ரீராமன்

அகஸ்திைரின் அறிவுயரைின்படி நவக்ரஹங்கயை ஸ்தாபித்து சூரிையன ”ஆதித்ை
ஹ்ருதைம்” பாராைணம் செய்து வழிபட்டு, நவராத்ரியை துர்யகக்கு அனுஷ்டித்த
உைர் ஸ்தைம்.கடயை அயடத்த சபருமாள் கம்பீரமாக உள்ைார். அக்தகாைில்

வாெைில் கருப்புொமிக் தகாைில் உள்ைது.வானரர்கள் கடைில் பாைம் அயமக்கும்

முன் இவருக்கு கைபைி அைித்தத பணியைத் துவங்கினராம்.கடைில் வானரங்கள்
நிறுத்திை ஒன்பது கற்கதை நவக்ரஹங்கைாய் உள்ைன.
திருப்புல்லாணி - ராமநாதபுரத்துக்கு அருகில் உள்ைது. நூற்றி எட்டு யவணவ
திவ்ை ததெங்கைில் ஒன்று.பாண்டிை ததெத்து திவ்ை ததெம்.மிகப் சபரிை
தகாைில்.சுதர்ென ெக்ரம் தான் அசுரர்கயைப் தபார்கைில் சகான்ற பாவம் தீர
ஏற்படுத்தித் தன்யன சுத்தீகரித்த ெக்ர தீர்த்தம் உள்ைது.ஸ்ரீமஹாைக்ஷ்மி பத்மாெனி
என்ற அழகிை சபைரால் ெந்தான பாக்ைத்யத அருள்கிறார்.தெரதர் தன்
மயனவிகளுடன் இவ்விடத்தில் புத்ர காதமஷ்டி ைாகம் செய்து, பாைெம்

நிதவதனம் செய்து ஸ்ரீராமயனப் சபற்றார் என்ற அடிப்பயடைில் பிள்யைப்
தபற்றியன அருளும் ஸ்தைமாக உள்ைது, ைாகமும் பாைெமும் உண்டு,
தமிழகத்தின் பூரி ஜகன் நாத ஸ்தைம் இதுதவ.இயறவன் ஜகன் நாதர்.பட்டாபிதேக
ராமர் ென்னிதி, குழந்யத வரம் அருளும் மிகப் சபரிை ெந்தான தகாபாைன் ென்னிதி
உள்ைன.ராகு தகது ஸ்தைம்.
திருப்புல்ைாணி மதிள்சுவற்றில் கருடமண்டபம் உள்ைது.முற்காைத்தில்
அவ்விடத்தில் தான் ெம்பாதிக் கழுகு மரத்தின் மீ து வாழ்ந்தது.ெீயத அதொக
வனத்தில் இருப்பயதக் கண்டு ஊர்ஜிதம் செய்தது.
இைங்யகக்குச் செல்ைக் கடயைத் தாண்ட, கடைிடம் ராமன் அனுமதி தகட்டு
மூன்று நாட்கள் கிழக்கு தநாக்கி தைாகத்தில் படுத்து த்ைானம்
செய்தார்.கடற்கயரைில் இது நிகழ்ந்தது.அக்கடைில் கடல் தர்ப்யபப் புற்கள்
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உள்ைன.அதன் மீ து அவர் ெைனம் செய்து தைாகம் செய்த காரணத்தால் இவ்வூர்
”தர்ப்ப ெைனம்’’ என்றும்”’திருப்புல் அயண” என்றும் சபைர் சபற்றது.கடல்
ராமனுக்கு அடங்கவில்யை, எனதவ அவர் அக்னி அஸ்திரத்யத விட முயனகிறார்,
பின்னர் கடல் அயமதிைானது.தகாைிைில் மிக ப்ரம்மாண்ட தர்ப்ப ெைன ஸ்ரீராமர்
உள்ைார்.
மசதுக்கரர - திருப்புல்ைாணி தகாைில் இருந்து நான்கு கி.மீ , ஸ்ரீஹனுமான் ெதா
தெதுயவக் காக்கும் பணிைில் இங்கு தகாைில் சகாண்டுள்ைார்.பித்ரு பூயஜக்கு
ஏற்ற உைர் ஸ்தைங்கைில் ஒன்று.இங்கு கடைில் ஒன்றயரக் கி.மீ சதாயைவில்
ராமர் பாைம் ஆரம்பம் ஆகிறது.இங்கிருந்து இைங்யக 24 Km.
உத்தரமகாச ேங்ரக - ெிவ ஸ்தைம், மாணிக்கவாெகர் திருவாெகத்தில் 38
இடங்கைில் தபாற்றிை உைர் ஸ்தைம்.மங்கை நாதர், மங்கை நாைகி, மரகத
நடராஜர். ஆதி ெிதம்பரம் என்ற சபைரும் உண்டு. மிகப்சபரிை தகாைில்.ஒவ்சவாரு
ப்ரததாெ காைத்திலும் ராவணன் மயனவி மண்தடாதரி விமானத்தில் வந்து ஈெயன
பூஜித்த ஸ்தைம்.மாணிக்க வாெகரின் பிறப்புக்குக் காரணமான ஸ்தைம்.இவ்வூரில்
உள்ை ெக்தி மிக்க வாராஹியையும் தரிெனம் செய்க.இவள் தெதுபதி
மன்னர்களுக்கு தபார்த்சதய்வம்.
மசதுபதி அரண்ேரன - ராமநாதபுரம் - ஸ்ரீராமன் தெதுயவக் காக்க தவண்டி
குஹயன இவ்வூரில் பட்டாபிதேகம் செய்து ஒரு வம்ெத்யத

உருவாக்கினான்.அதுதவ தெதுபதி உைர் வம்ெம்.அரணமயன, நூைகம்,

அருங்காட்ெிைகம் காண்க, குஹனுக்கு முடி சூட்டிை கல் இன்றும் உள்ைது.அரெ
குைத்துக்கு நன்றி கூறி வருக!
ஓம் நம ெிவாை!
ஸ்ரீராம சஜைம்!
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