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ரொம  க்தி சொம்ரொஜ்யம் சொல ஸ்வொனு வ வவத்யவம 

 

இன்னிக்கு வால்மீகி இராமாயண ஸ்ல ாகம். பா காண்டத்து  

பத்ததான்பதாவது ஸர்கத்து  விஸ்வாமித்ரர், தசரதர்கிட்ட, தசால்றார். 

अह ंवेक्ति महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् ।। 

वक्तसष्ठोऽक्तप महातेजा ये चेमे तपक्तस क्तथिता:। 

அஹம் லவத்3மி மஹாத்1மானம் ராமம் சத்1யப்பாக்1ரமம் | 

வஸிஷ்லடா2sபி1 மஹாலத1ஜா: லய லச1லம த1ப1ஸி ஸ்தி2தா1: || 
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அப்படீன்னு ஒரு ஸ்ல ாகம்.  இந்த ஸ்ல ாகத்துக்கு, context என்னன்னா, 

தசரதருடடய சடபக்கு, விஸ்வாமித்ரர், வருகிறார். வாசல்  காவல்காரர்கள் 

கிட்ட, “தகௌசிக வம்சத்லதாட, விஸ்வாமித்ரர் வந்துருக்லகன்னு, தசால்லு”, 

அப்டீன்ன உடலன, அந்த காவல்காரா எல் ாம் அவருடடய லதஜடஸ பார்த்து, 

நடுங்கி, ஓடிப் லபாய், தசரதர் கிட்ட தசால்றா. தசரதர், உடலன, வஸிஷ்டலராட, 

ஜ  பாத்திரங்கடை எல் ாம் எடுத்துண்டு வந்து, விச்வாமித்ரடர வரலவற்று, 

அங்லகலய அமர்த்தி, அவருக்கு பூடஜ பண்ணி, அர்க்கியம் பாத்யம் ஆசமநீயம், 

எல் ாம் தகாடுத்து, சடபக்கு வரவடைச்சு, சடபயி  அவடர தராம்ப 

தகௌரவமான ஒரு ஆசனத்து  அமர்த்தி, தராம்ப அைகான வார்த்டதகடை 

தசரதர் லபசறார். “ஒரு குைந்டத இல் ாதவனுக்கு குைந்டத தபாறந்தா 

மாதிாியும், மடை இல் ாத ஊாி  மடை தபய்த மாதிாியும், ஒரு தராம்ப 

ஏடைக்கு பணம் கிடடச்ச மாதிாியும், எனக்கு, உங்கலைாட தாிசனத்துனா , 

அவ்லைா சந்லதாஷம் ஏற்படறது. புண்ய லேத்ரங்களுக்கு எல் ாம் லபாயிட்டு 

வந்தா எவ்வைவு திருப்தி இருக்குலமா, அவ்வைவு திருப்தி. நீங்கலை என்டன 

லதடி வந்திருக்லகள். அப்லபற்பட்ட பாக்யத்டத நான் இன்னிக்கு அடடஞ்லசன். 

நான் ராஜாவா இருக்கறலத, உங்கடை லபான்ற மஹான்களுக்கு ஏதாவது 

service பண்றதுக்காக தான். நீங்க என்ன லவணும்னாலும் லகளுங்லகா. நான் 

பண்லறன்.” அப்படீன்னு தசால்றார். “நீங்கள் ராஜாவ இருந்து, அப்புறம் தபஸ் 

பண்ணி பிரம்ம ாிஷி ஆனடத நான் ததாிஞ்சுண்டு இருக்லகன். உங்களுடடய, 

தபருடம எனக்கு ததாியும்”, அப்படீன்னு தசால்றார். “இதி ஹ்ருதய ஸுகம் 

ஸ்ருதி ஸுகம் வாக்யம்” - காதுக்கும் இனிடமயான, மனதுக்கும் இனிடமயான 

இந்த வார்த்டதகடை லகட்டு விஸ்வாமித்ரர் சந்லதாஷப் பட்டு “நீ 

வஸிஷ்டருடடய சிஷ்யனா இருக்கறதுனா  இவ்வலைா அைகான 

வார்த்டதகடை லபசினாய். நான் ஒரு கார்யமாகத் தான் வந்திருக்லகன். நான் 

ஸித்தாஸ்ரமம் என்கிற ஒரு இடத்து  ஒரு யாகத்டத பூர்த்தி பண்ணி, ஸித்தி 

அடடயணும்னு முயற்சி பண்லறன். ஆனா, மாாீசன்-சுபாஹு என்கிற இரண்டு 

ராேதர்கள் வந்து அடத தடுத்துண்லட இருக்கா. நீ உன்னுடடய மூத்த 

பிள்டை ராமடன என்லனாட அனுப்பு. நான் அவனுக்கு அஸ்த்ரங்கள் எல் ாம் 

உபலதசம் பண்ணி அவன் மூ மா நான் என்லனாட யாகத்டத 

காப்பாத்திக்கலறன்” அப்படீன்னு தசால்றார். 
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இந்த வார்த்டதகடை லகட்ட உடலன தசரதர் தராம்ப பயந்து லபாயிடறார். 

அப்புறம், வஸிஷ்டர் சமாதானம் பண்ணி அப்புறம் ராமடர விஸ்வாமித்ரர் கூட 

அனுப்பறார். அது அப்புறம் கடத. இந்த இடத்து  அந்த ஸ்ல ாகம் வரது 

அஹம் லவத்மி மஹாத்மானம் ராமம் சத்யப்பாக்ரமம் | 

வசிஷ்லடாsபி மஹாலதஜா: லய லசலம தபஸி ஸ்திதா: || 

“நான் இந்த ராமடன, உள்ைபடி யாதரன்று ததாிந்து தகாண்டு இருக்கிலறன். 

வசிஷ்டர் லபான்ற தபஸ் பண்ணின ஞானிகளுக்கு தான் அவன் யாதரன்று 

ததாியும். அதனா  நீ அவடன உன்லனாட பிள்டை-னு நிடனச்சு பாசத்துனா  

தடுமாறாலத”, அப்படீன்னு தசால்றார். அதாவது, “ராமர் சாோத் விஷ்ணு 

பகவான் தான். பூமியி  ராமராக அவதாரம் பண்ணியிருக்கார்”ங்கிற ரஹஸ்யம், 

தபஸ்விகளுக்கு தான் ததாியும். எல் ாருக்கும் ததாியாது அப்படீங்கிறடத 

விஸ்வாமித்ரர் அப்படிதசால்றார். 

இன்னிக்கு இந்த ஸ்ல ாகத்டத, தவச்சுண்டு, நான் பார்த்து, மஹான்கள், 

எப்படி, ராமடர அனுபவிச்சு இருக்கா அப்படின்னு தசால்லறன். 

மஹாதபாியவா ஒவ்தவாரு வருஷமும் ராம நவமிடய விலசஷமா தகாண்டாடி 

இருக்கா. அவருடடய(பூர்வாச்ரம) தசாந்த தங்டகயுடடய பிள்டை 

சந்திரதமௌலி மாமா. நான் அவடர பார்த்து இருக்லகன். அவர் கிட்ட 

மஹாதபாியவா ஒரு நாள் வால்மீகி ராமாயணம் புஸ்தகத்டத குடுத்து 

“பாராயணம் பண்ணு. இங்க உட்கார்ந்து பண்ணிண்லட இரு. நான் ஸ்நானம் 

பண்ணிட்டு வலரன். ராம ஜனனம் கட்டத்தின் லபாது என்டனக் கூப்பிடு” ன்னு 

தசான்னார். அந்த ராம ஜனன கட்டத்தின் லபாது வந்து உட்கார்ந்துண்டு 

முழுக்க லகட்டுட்டு, “நீ தினமும் ஒரு ஸர்க்கமாவது படிச்சுண்டு வா”, 

அப்படீங்கறார். சந்திரதமௌலி மாமா ததாண்ணூறு வயசு , “நான் ஒரு 

ஸர்க்கமாவது படிக்கலறன். மஹாதபாியவா லநர இருக்கும்லபாது கூட 

படிச்சிருக்லகன். ஒரு ஸர்க்கமாவது படிச்சிருக்லகன்.” அப்படீன்னு தசால்றார். 

அவர், ராம அனுக்ரஹத்தில் லேமமாக  இருந்தார். அப்படி, மஹா தபாியவா, 

தனக்கு  தநருங்கின ஒருத்தருக்கு இந்த இராமாயணத்டத உபலதசமா எடுத்து 

தவச்சு நித்யம் அவடர பாராயணம் பண்ண தவச்சிருக்கார். 
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மஹாதபாியவா ஒரு வாட்டி லபசும்லபாது தசால்றா, “நான் ராமருடடய 

கா த்து  தபாறக்க . ஏன்னா ராமர் ாிஷிகடை லதடித் லதடி லபாய் நமஸ்காரம் 

பண்றார். நான் ராமர் கா த்து  தபாறந்துருந்லதன்னா, ஸந்யாசியா லவற 

இருக்லகன், அவர் வந்து என்டன நமஸ்காரம் பண்ணியிருப்பார். இப்லபா நான் 

ராமடர நமஸ்காரம் பண்ணிப் பண்ணி சந்லதாஷப் படலறன்”, அப்படீன்னு 

தசால்றா தபாியவா. 

அலத மாதிாி, “நம்முடடய லதசத்து  ஒரு நாடகம் லபாட்டாலும் சாி ஒரு 

கவிடதயிலும் சாி, literature யும் சாி, ஒரு கதகைிலயா, ஒரு சங்கீத கச்லசாிலயா, 

எல் ாத்து யும் ராமடனலய லபசறாலை அப்படீன்னு லதான்றது, ஆனா 

பாயஸம் யாராத்து  பண்ணிணாலும் அது  சக்கடர தாலன லபாட்டாகணும். 

அலத மாதிாி இனிடமயான வஸ்து ராமன் தான். அவடனத் தான் லபசணும்.” 

அப்படீங்கறா.   இப்படி ராமடன  தபாியவா அனுபவிச்சிருக்கா. 

சிவன் சார்  ஏணிப்படிகைில் மாந்தர்கள் யும் பகவான் ராமராக அவதாரம் 

பண்ணி நம்முடடய வாழ்டகயி  நாம எப்படி நடந்துக்கணும் என்று வாழ்ந்து 

காண்பிக்கிறார்.  அதாவது - அப்பாக்கு பிள்டை எப்படி நடக்கணும், 

அண்ணாக்கு தம்பி எப்படி நடக்கணும், தம்பிகிட்ட அண்ணா எப்படி 

நடந்துக்கணும், கணவன் மடனவி நண்பர்களுக்குள்ை ஒருத்தடர ஒருத்தர் 

எப்படி நடத்தணும், இததல் ாம் வாழ்ந்து காண்பிக்கறதுக்காக பகவான் 

பூமியி  அவதாரம் பண்ணார். அவருடடய அந்த சாித்திரத்டத நாம அடிக்கடி 

ஸ்ரவணம் பண்ண லவண்டும். இராமாயணத்டத அடிக்கடி ஸ்ரவணம் 

பண்ணனும் அப்படீன்னு சார் எழுதி இருக்கார். 

(நமது ஏராைமான ததய்வீக புராணங்கடை நாம் அறிந்து டவத்திருந்தாலும் 

கூட, ராமாயணத்டத மட்டும் இடடவிடாமல் திரும்பத் திரும்ப ச்ரவணம் தசய்து 

வரும் வைக்கத்டத ஏற்று வருகிலறாம். காரணம், ப  விதமான துடறகைில் 

வாழ்க்டகடய ஏற்று வரும் உ கப் பற்றுள்ை நாம் உத்தமர்கைாக இயங்க 

லவண்டிய முடறகடை சித்தாித்திருப்பலத ராமாயணமாகும். அதாவது இந்த ஓர் 

அவதாரத்தில்தான் பகவான் ஓர் ஸாதாரண மனிதராகவும் ஆனாலும் ஓர் சிறந்த 

விலவகியின் தன்டமகடைக் தகாண்ட ராஜகுமாரனாகவும் பிறந்தார். ததய்வீக 

சக்திகடைக் தகாண்ட அவதார மகானாகலவா, அமானுஷ்யமான 

துறவியாகலவா அவர் இயங்கவில்ட . சிற்சி  ஸமயங்கைில் தனது 

உண்டமயான ஸ்வயரூபத்டத காட்டி வந்த கிருஷ்ணடன லபா வும் 
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இயங்கவில்ட . எனலவ அவர் சாதாரண மானிடர்கடைப் லபா  

ஸுகதுக்கங்களுக்கும் இ க்காகி வந்தார். ஆகலவ இ ங்லகச்வரனிடம் யுத்தம் 

புாிய லவண்டியதின் தபாருட்டு ஸுக்ாீவனுடனுடடய தயடவ நாட 

லநாிட்டுவிட்டது. நிற்க, வாலி ஸம்ஹாரத்டத பற்றிய சர்ச்டசயில் தற்கா த்திய 

சிறிய மனிதர்கள் இறங்கியிருக்கின்றனர். இது லதடவயில்ட . தவறான 

நடவடிக்டகடயக் தகாண்ட ஒருவடன தண்டிக்க அரசனுக்கு உாிடம உண்டு. 

வாலிடய லநாிடடயாக ஸம்ஹாிப்பதில் ஓர் இக்கட்டு இருந்தாலும், ராமர் 

அவதார மகானாகலவா அல் து பகவானுடடய ப்ரத்லயக அவதாரமாகலவா 

லதான்றியிருந்தால் அந்த இக்கட்டு ராமபிரானிடத்தில் தசல் ாது. ஆனால் 

ராமர் ஓர் மானிட அரசராக இருந்ததினாலும் தகாதவர்கடை தண்டிக்க 

ராஜதந்திரம் அல் து உபாயத்டத நாட அரசர்களுக்கு உாிடம அைிக்கப் 

பட்டிருப்பதாலும், ராமர் மடறந்திருந்து வாலிடய ஸம்ஹாித்ததில் நியாயத்டத 

தகாள்ைாமல் இருக்கக் கூடாது. (ஏணிப் படிகைில் மாந்தர்கள் – ஸ்ரீ சிவன் சார்) 

அப்படி பகவானாக நிடனச்சு ராமர்கிட்ட பக்தி பண்ணனும். இராமாயணத்டத 

அடிக்கடி வாசிக்கணும். நம்முடடய மனசு பண்படும். அப்படீன்னு சிவன் சார் 

எழுதியிருக்கார். 

லகாவிந்த தாலமாதர ஸ்வாமிகள் வால்மீகி ராமாயணத்டதலய வாழ்ந்தார். 

வால்மீகி ராமாயணத்துக்காகலவ வாழ்ந்தார். 

அப்படி தபஸ் பண்ண மஹான்கள் தான் ராமடர பகவானாக உணர்ந்து 

வைிபட்டு லேமம் அடடஞ்சா. எதுக்கு இடத தசால்லறன்னா இப்பல் ாம் வர 

ராமாயண புஸ்தகங்கைில் ராமடர மனுஷனாதான் தசால்லியிருக்கா. ஏலதா 

பா  காண்டத்து  ஒரு ஸர்க்கம் லசர்த்து விஷ்ணு அவதாரம் பண்ணார்னு 

தசால்லி, யுத்த காண்டத்து  ஒரு ஸர்க்கம் லசர்த்து ராமடர கடவுள் ஆக்கிட்டா. 

பா காண்டலம இடடச்தசருகல்; அலயாத்தியா காண்டத்து  இருந்துதான் 

கடத ஆரம்பிக்கறது. இப்படிதயல் ாம் ஆராய்ச்சி புத்திலயாட 

இராமாயணத்டத பாக்கறா. ஸ்வாமிகள் அப்படி பண்ணக் கூடாதுன்னு 

என்டன தடுத்தார். அதனா  நான் பிடைச்லசன். அந்த மாதிாி பாக்கறதுனா  

 ாபலம இல்ட . இப்ப ஒரு மாசமா நான் ராமாயணம் தசால்லறன். 

எவ்வைலவா லபர் லகட்டு தராம்ப ஆனந்தபட்டு, “இதுல யிருந்து நிடறய 

ததாிஞ்சுக்கலறாம்”, அப்படீன்னு என் கிட்ட தசால்றா. இது பக்திலயாட, 

ராமாயணத்டத approach பண்ணதுனா  இவ்வலைா  ாபம் நமக்கு. என் 

வாழ்க்டக முழுக்க எனக்கு வைிகாட்டியாக ராமாயணம் இருக்கு. அப்படி 
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இல் ாம ஆராய்ச்சி பண்ணி ராமாயணம் 3௦௦௦BCயில்  தாலன எழுதினது?! 

யுகக் கணக்தகல் ாம் ஆகட  அப்படீன்னு தசால்லி என்ன பிரலயாஜனம்? 

அடதப் ததாிஞ்சுண்டு என்ன பிரலயாஜனம்? ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், 

தசால்றார், “ஒரு லதாட்டத்துக்குப் லபானா எவ்வலைா மரங்கள் அது  

எவ்வலைா கிடைகள் என்ற ஆராய்ச்சி உனக்கு என்னத்துக்கு? பைத்டத 

எடுத்தியா சாப்பிட்டியான்னு இருந்தா தாலன சந்லதாஷம்.  இந்த பூமியி , 

தகாஞ்ச நாள் நாம இருக்கப் லபாலறாம். இது  எதுக்கு ஆராய்ச்சி பண்லற? 

பகவாடன அனுபவிக்கறதுக்கு வந்திருக்லக. அனுபவிச்சுட்டுப் லபா”, 

அப்படீன்னு தசால்றார். 

அப்படி ராமாயணத்டத நாம பக்திலயாட படிச்லசாம்னா தராம்ப நிடறய நல் து 

ததாிஞ்சுக்க ாம். நமக்கு ராம அனுக்ரஹம் கிடடக்கும். இராவணன் ராமடர 

தராம்ப சாதாரணமா எடட லபாட்டான். சீதாலதவிடய தூக்கிண்டு வந்து சிடற 

தவச்சுட்டு ஒரு எட்டு லபடர கூப்பிட்டு, “ஜனஸ்தானத்து  யாலரா, ராமன்னு, 

ஒருத்தன் வந்திருக்கான். அவன் எனக்கு எதிாி ஆயிட்டான். அவடன லபாயி 

நீங்க வதம் பண்ணிடுங்லகா”, அப்படீன்னு அனுப்பறான். அவ்வலைா lightஆ 

எடுத்துக்கறான். 

அப்புறம் ஹனுமார் வந்துட்டு லபான பின்ன தகாஞ்சம் பயப்படறான். ராமலர 

பா ம் கட்டி வந்த பின்ன என்னடான்னு கவட ப் பட்டு யுத்தத்துக்கு ஏற்பாடு 

எல் ாம் பண்றான். அப்பக் கூட அவனுக்கு நல் து தசால்றவா எல் ாடரயும் 

திட்டறான். விபீஷணடன விரட்டி அனுப்பிச்சுடறான். மால்யவான்-ன்னு ஒரு 

மாமா தாத்தா. அவன்கிட்ட “வந்திருப்பது தபாிய எதிாி. நீ பணிஞ்சு லபா” 

என்றலபாது, “இந்த ராவணடன தவட்டி லபாட்டாலும், இன்தனாருத்தர் கிட்ட 

தட  வணங்க மாட்டான்”, அப்படீன்னு கர்வமா லபசறான். அப்புறம் 

அவலனாட தம்பி கும்பகர்ணன் வதமாயிடறான். அவனுடடய லசனாதிபதி 

பிரஹஸ்தன் வதமாயிடறான். அவனுடடய பிள்டைகள் எல் ாம் வதமாகறா. 

இததல் ாம் பார்க்கும் லபாது தான், “ஆஹா! வந்திருக்கறது சாோத் 

நாராயணன்தான். விஷ்ணு பகவாலன வந்திருக்கார்னு நான் நிடனக்கிலறன்”, 

அப்படீன்னு தசால்றான். அப்புறம் இந்திரஜித் வதமாயிடறான். அப்புறம் 

இவனும் உயிடர விடறான். ஏலதா  ேத்திாிய தர்மத்டத கடடபிடிச்சு ‘யுத்தம் 

பண்ணா அது  கடடசி வடரக்கும் இருந்து உயிடர விடணும்’னு விட்டான். 
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அதனா  ராமர் “அவனுக்கு நீ ஸம்ஸ்காரம் பண்ணு” என்று விபீஷணன் கிட்ட 

தசால்றார். 

அப்படி ராமடர எைிடமயா எடட லபாட்டதுனா  அவனுக்கு அைிலவ 

ஏற்பட்டது. நாம ராமர் கிட்ட பக்தி பண்ணுலவாம். ஆராய்ச்சி புத்திலயாட 

அணுகாமல் ராமாயணத்டத பக்திலயாட அணுகுலவாம்.  ஸ்ரீ ராம நவமி வர்றது. 

பத்ரம், புஷ்பம், ப ம், லதாயம் அப்படீன்னு ஜ ம், தரண்டு புஷ்பம், தரண்டு 

துைசி, பைங்கள் தான் பகவான் லகட்கறார். ஒரு நீர் லமார், பானகம் - அடத 

டநலவத்யம்  பண்ணி இந்த பூஜாவிதானத்து  இருக்கற ராமலராட 

அஷ்லடாத்திரத்டத தசால்லி ஒரு கற்பூரம் காண்பிச்சு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணா 

ராமர் அனுக்ரஹம் பண்ண லபாறார். நமக்கு அந்த பக்தி லவணும்.  

அவ்வலைாதான். எல் ாரும் ஸ்ரீ ராம நவமிடய நன்னா தகாண்டாடுலவாம். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம…  
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சத்ரம் தொரயத க்ஷிப்ரம் ஆர்ய  ொபதள இபமள மபதௌ 

 

இன்டறய வால்மீகி  ராமாயண ஸ்ல ாகம், அலயாத்யா காண்டத்தில் 

நூற்றுப்பதிடனந்தாவது  ஸர்க்கம்(பாதுகா பட்டாபிலஷகம்). அதிலிருந்து ஒரு 

ஸ்ல ாகம் 

छत्रं धारयत क्तिप्रमाययपादाक्तवमौ मतौ । 

आभयां राज्ये क्तथितो धमयः पादकुाभयां गुरोमयम।। 

சத்ரம் தாரயத ஷிப்ரம் ஆர்யா பாததை இதமை மததௌ | 

ஆப்யாம் ராஜ்லய ஸ்திததை தர்ம: பாதுகாப்யாம் குலரார் மம || 

என்று கூறி பரதன் ராம பாதுடகடய சிம்மாசனத்தி  டவத்து பட்டாபிலஷகம் 

தசய்து, “சத்ரம் தாரயத ேிப்ரம்” - சீக்ரமா குடட பிடிங்லகா, “ஆர்ய பாததை 

இமதமை மததௌ” இது என்னுடடய, அண்ணாவினுடய பாதங்கள் என்று 

தசால்கிறான். “என் அண்ணாவினுடய பாதுடககள்” என்று தசால் ாமல் 

“அண்ணாவின் பாதங்கள்” என்று தசால்கிறான்.  அந்த மாதிாி பாதுடககடை  

டவத்துப் பூடஜ தசய்தான்.  மஹாதபாியவாைின் பாதுடகடய ஸ்வாமிகள் 
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டவத்துப் பூடஜ தசய்தார். மஹாதபாியவாலை அங்கு இருக்கிற மாதிாி 

நிடனத்து ஒவ்தவான்றும் தசய்வார். அந்த மாதிாி ராமலர அங்கு இருக்கறதாக 

ந்டனத்துக் தகாண்டு தான் பரதன், “ராமருக்கு குடட பிடிங்லகா, ராமருக்கு 

சாமரம் வீசுங்லகா, இந்த லதசத்தில் என்னுடடய அண்ணாவினுடடய இந்த 

பாதுடக தர்மத்டத நிட  நாட்ட லபாகிறது” என்று தசால்கிறான். 

இந்த ஒரு மாதமாக ராமாயணத்டதப் பற்றி ஸ்மாிக்கும்லபாது பரதடனப் பற்றி 

அதிகமாக நிடனக்கலவ இல் லய; இன்று ராம நவமியாக இருக்கிறது; பரத 

பக்திடய நிடனப்லபாம்; அந்தப் பாதுடகயின் தபருடமடய நிடனப்லபாம் 

என்று லதான்றியது. இந்தப் பாதுடககளுக்கு விலசஷம் அதிகம். நமக்கு 

அவசியமாக ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் லவண்டியிருக்கிறததன்றால் ஒரு 

இரண்டாயிரம் ரூபாய் தபறுமானம் உள்ை நடகடயக் தகாண்டு லபாய் அடகு 

கடடயில் டவத்தால் அவன் ஆயிரம் ரூபாய் தகாடுப்பான். அடகுக் கடடயில் 

எந்தப் தபாருடை அடகு டவக்கிலறாலமா அதற்கு value ஜாஸ்தி. எது நமக்கு 

கிடடக்கிறலதா அதுக்கு value கம்மி. அந்த மாதிாி ராமாிடம் பரதன் வந்து 

சரணாகதி அடடந்து விடுகிறான். ராமாிடம் “நீ திரும்ப வரணும், அலயாத்தி  

வந்து நீ தான் ராஜாவாக இருக்கணும்”, என்று தசால்றான். ஆனால் ராமர் 

இராவணடன வதம் தசய்யும் அவதார கார்யம் இருப்பதனால் தன்டன 

காட்டிலும் மதிப்பு மிகுந்த தன்னுடடய பாதுடககடை பதினாலு 

வருஷங்களுக்கு பரதனிடம் அடகு டவத்து விட்டு தன்டன மீட்டுக் தகாண்டு 

அந்த அவதார கார்யத்டத முடிப்பதற்காகப் லபானார். 

ராமர் தன்டனக் காட்டிலும் உயர்வான  பாதுடககடை பரதனிடம் தகாடுத்தார். 

பரதனுக்கு ராமாிடம் என்ன மனப்பான்டம என்பதற்கு அலயாத்தியா 

காண்டத்தில் எண்பத்திதரண்டாவது ஸர்க்கம்  படிக்க லவண்டும்.  அந்த 

ஸர்க்கத்டத கண் ஜ ம் விடாம படித்து முடிக்கலவ முடியாது. பரதன் லககய 

லதசத்திலிருந்து திரும்பி வருகிறான். டகலகயி “உனக்காக ராஜ்யம் வாங்கி 

தவச்சிருக்லகன்.” என்று தசான்ன உடலன, “அண்ணா எங்லக?” என்று 

லகட்கிறான். “நான் வரம் லகட்லடன். அவா எல் ாம் காட்டுக்கு லபாய் இருக்கா” 

என்ற உடலன அவனுக்கு கடும் லகாபம் வருகிறது. “என்னம்மா இப்படி 

பண்ணின?” என்று லகட்கிறான்.  லகாபம் வந்தாலும் அத்துமீறிப் லபசவில்ட .  

என்ன தான் இருந்தாலும் ராமனின் தம்பியாச்லச.  அதனால் “என்னம்மா இப்படி 

பண்ண? என்னம்மா இப்படி பண்ண? ஒரு பிள்டைடய தபற்ற 
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தகௌசல்டயலயாட கஷ்டத்டதப் பத்திகூட நீ நிடனக்கட லய, இவ்வலைா 

தகாடுடமயான ஒரு மனஸா இருக்லக உனக்கு. நீ உங்க கணவர் லபான 

நல்லு கத்துக்கு நீ லபாக மாட்ட. நீ நரகத்து லபாவ” என்று தசால்கிறாலன தவிர 

பாபி, சண்டாைி என்தற ாம் தசால் வில்ட .  இந்த கடத தசால்கிறவர்கள் 

அவனுக்கு லமல் இவர்கைாகலவ லசர்ந்து திட்டுகிறார்கள் என்று ஸ்வாமிகள் 

தசால்வார். அவன் வருத்தப்படறான், “எவ்வலைா உயர்ந்த கு ம் இது, 

எவ்வலைா தகௌரவத்லதாட தசரதர் ஆண்டார், இப்படி நீ பண்ணிட்டிலய, 

இததல் ாம்கூட லயாசிக்க யா நீ? எடதயுலம லயாசிக்க யா? இவ்லைா புத்தி 

தகட்டு லபாச்சா? எங்கயாவது நான் ராமருடடய ராஜ்யத்டத எடுத்துப்லபனா” 

என்று தசால்கிறான். “பிறந்ததிலிருந்து நான் ராமனுக்கு அடிடம. நீ இந்த மாதிாி 

பண்ணினதுனா  ராமடர கூட்டிக் தகாண்டு வந்து பட்டாபிலஷகம் பண்ணி 

டவக்க லபாலறன். உன் கண் முன் அதுதான் நடக்கப் லபாறது” என்று 

தசால்றான். 

அப்புறம் தகௌசல்டய சந்லதக படுகிறாள். “ஓ! பரதன் வந்துருக்கான் 

லபாலிருக்கு. ராஜ்யத்டத எடுத்துக்கறதுக்கு வந்துட்டான்” என்று தசால்கிறாள். 

அப்லபாது தகௌசல்யா லதவிடயப் லபாய் பரதன் பார்க்கிறான். அவள் ஏலதா 

ஒரு வார்த்டத தசால் ,  “என்டனப் லபாய் நீங்க ஸந்லதஹப் பட ாமா? 

எவலராட அனுமதியின் லபாில் ராமர் காட்டுக்கு லபானாலரா, அவர் இந்த 

பாபத்டததயல் ாம் பண்ணிணவராக ஆகட்டும். இந்தக் கஷ்டத்டததயல் ாம் 

அநுபவிக்கட்டும்” என்று ஒரு நூறு சபதம் பண்றான். “யார் அனுமதியின் லபாில் 

ராமன் காட்டுக்கு லபானாலனா அவனுக்கு மடனவி இருக்கும்லபாது லவறு 

இடத்தில் மனடத டவத்த பாபம் வரட்டும். அவனுக்குப் பசுமாட்டட கா ால் 

உடதத்த பாபம் வரட்டும்”, என்று தபாிய list. எந்ததந்த பாபங்கடை நாம் 

தவிர்க்கணும் என்பதற்காக ஒரு list. “அவன் ப்ராஹ்மணர்களுக்கு தானம் 

பண்ணுவடத தடுக்கட்டும்”, என்று கூறுகிறான்.  அதாவது கஷ்டத்டதத் தான் 

தசால்கிறான். பாபத்டதச் தசால்கிறான்; பாபம் தசய்தால் துக்கம் தானாகலவ 

பின்னாடி வரும் என்று த்வனி. 

உடலன தகௌசல்டய “லவண்டாம்பா லவண்டாம், நீயும்  க்ஷ்மணடன மாதிாி 

ராம பக்திலயாட இருக்லகங்கிறத புாிஞ்சிண்லடன். ஏலதா ததாியாம 

லபசிட்லடன். இப்படிதயல் ாம் நீ என் மனடஸ வருத்தப்படுத்தாலத” என்று 
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தசால்கிறாள். அப்புறம் மந்திாிகள் வந்து பார்க்கிறார்கள். வஸிஷ்டர் வந்து 

தசரதாின் அந்திம காாியங்கள் தசய்ய லவண்டியது இருக்கின்றன என்று 

தசால் , பரதன் அவற்டறச் தசய்து முடிக்கிறான். தராம்ப லசாகமான 

கட்டங்கள்.  அவன், “இந்த மாதிாி ஆயிடுத்லத.  ராமருக்கு பட்டாபிலஷகலமா, 

இல்ட  ராஜா யாகம் பண்ணப் லபாறார் கூட பிள்டைகள் இருக்கணும்னு 

கூட்டிண்டு வந்தான்னு தநனச்லசன், இந்த மாதிாி அப்பாலவாட 

அந்திமகார்யங்கள் பண்ண லவண்டியதாக ஆயிடுத்லத” என்று 

வருத்தப்படுகிறான். 

பதிடனந்து நாள் காாியங்கள் எல் ாம் முடிகின்றன. பிறகு ஒரு நாள் வஸிஷ்டர், 

தசரதர் இருந்தால் சடப எப்படி இருக்குலமா அந்த மாதிாி அ ங்காரம் தசய்து 

தராம்ப தகௌரவமாக பரதடனச் சடபக்கு வரடவக்கிறார். அதாவது, 

‘மனிதர்கள் சாதாரணமாக டகயில் கிடடத்த பணத்டத லவண்டாம்னு 

தசால்லுவார்கைா? தசாத்லதா, பதவிலயா டகயில் கிடடத்தததன்றால் 

லவணாம் என்று  தசால்லுவார்கைா’, என்ற எண்ணத்தில் வஸிஷ்டர் அவடன 

கூப்பிட்டு சடபயில் டவத்து “லஹ பரதா! ராமன் அப்பா லபச்டச லகட்டு 

காட்டுக்கு லபாய்ட்டான். அவன் இனிலம வரமாட்டான். எலதா உங்கம்மா 

லகட்டா; உங்கப்பா இந்த ராஜ்யத்டத உனக்கு தகாடுத்தார். எங்களுக்கு ராஜா 

லவணும். அதனா , நீ இடத எடுத்தாண்டா தப்பில் . இந்த ராஜ்யத்டத 

ஏத்துக்லகா.  எங்களுக்கு தயவு பண்ணு” என்று தசால்கிறார். 

பரதனுக்கு வந்தலத லகாபம். அவர் வஸிஷ்டர், முனிவர், குரு என்தறல் ாம் 

பார்க்காமல் அவடர கண்டிக்கறான். “எங்களுக்கு தர்மத்டத தசால்  லவண்டிய 

இடத்து  நீங்க இருக்லகள். என்டனப் பாத்து இந்த மாதிாி லபச ாமா?” 

எங்கிறான். அவன் தசால்கிறான் “நான் தசரதருக்கு பிள்டை. தசரதர் ராமடனப் 

பிாிந்து ஆலற நாட்களுள் உயிடர விட்டார். அப்லபற்பட்ட ராம பக்தி 

எங்களுக்தகல் ாம். நான்  எங்லகயாவது ராஜ்யத்டத எடுத்துப்லபனா?” என்று 

தசால்றான். “ராஜ்யம் ச அஹம் ச ராமஸ்ய தர்மம் வக்தும் இஹ அர்ஹஸி”  

நானும் இந்த ராஜ்யமும் ராமனுடடயடவ. ராமனுக்கு லசர்ந்தது.  நீங்கள் 

தர்மத்டதச் தசால்  லவண்டியவர்கள். இப்படி தசால் ாதீங்லகா” என்கிறான். 

அதாவது, தன்டன ராமனுடடய ஒரு அடிடமயாகலவ நிடனக்கிறான். ராமர் 

தான் உடடயவர். நான் அவருடடய தபாருள்”  என்று தசால்றான். இந்த 
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இடத்தில் மஹான்கள் ஒன்று தசால்லுவார்கள். ஒரு தபட்டிக்குள் ஒரு ரத்தினம் 

இருக்கிறததன்றால் அந்த ரத்தினத்டத அந்தப் தபட்டி பாதுகாக்கிறது. ஆனால் 

அந்த தபட்டி “இது என்லனாட ரத்தினம்” என்று தசால்  முடியாது. யார் அந்த 

ரத்தினத்துக்கு உடடயவர்கலைா அவர் அந்த தபட்டியில் டவத்து சாவி லபாட்டு 

பூட்டி டவத்துக் தகாண்ட பின் அந்த தபட்டி அந்த ரத்தினத்டதப் பாதுகாக்க 

முடியுலம தவிர என்னுடடயது என்று நிடனக்க முடியாது. அப்படி ராமன் 

பாதுடக என்கிற சாவிடயப் லபாட்டு பரதன் என்கிற தபட்டியில் இந்த லகாச  

லதசம் என்கிற ரத்தினத்டத டவத்த லபாது, அவன் அடத trustee யாக பார்த்துக் 

தகாண்டான். அவ்வைவுதான். அவனுக்கு அது  ஒருவிதமான attachmentம் 

கிடடயாது. 

அப்படி அந்த பரதன் வந்து “யத்தி மாத்ரா க்ருதம் பாபம், நாஹம் ததபி லராசலய 

| இஹஸ்லதா வனதுர்கஸ்தம் நமஸ்யாமி க்ருதாஞ்சலி: ||” நான் இங்லகயிருந்து 

தகாண்லட, வனத்தில் இருக்கும் தர்மலம வடிவான என்னுடடய அண்ணா 

ராமடர அஞ்சலி பண்ணுகிலறன். என் மனது இவர்களுடடய லபச்சினால் 

மாறாமல் இருக்கட்டும். எங்கள் அண்ணா எப்படி தர்மத்தில் உறுதியாக 

இருக்கிறாலறா அலத மாதிாி  என் மனதும் இருக்கட்டும்”, என்று தசால்றான். 

“ராமர் ‘யயாதி நஹுலஷாபமஹ’ எப்லபர்பட்டவர். அவர் ஆட்சி பண்ண 

லவண்டிய எடத்து  நான் சின்ன டபயன் எங்கயாவது உட்காந்து ஆட்சி 

பண்ண முடியுமா? இந்த லபச்லச நீங்க லபசாதீங்லகா.” என்று தசால்லி விட்டு  

சுமந்திரடரப் பார்த்து, “இது நடக்காது. இவளுடன் இருந்தால் இலத தான் 

தசால்வாள். நாம் கிைம்புலவாம். நீ லதடர எடு. நாம் காட்டுக்குக் கிைம்புலவாம். 

நால் வடகயான படடகடையும் அணி வகுத்துக் தகாண்டு எல்ல ாடரயும் 

கூட்டிக் தகாண்டு லபாலவாம். அம்மாக்கள் எல்ல ாடரயும் கூட்டிக் தகாண்டு 

லபாலவாம். ாிஷிகடைதயல் ாம் கூட்டிக் தகாண்டு லபாலவாம். கூட்டிக் 

தகாண்டு லபாய் ராமனுக்கு அங்லகலய பட்டாபிலஷகம் தசய்து யாடன லமல் 

ஏற்றி இங்கு அலயாத்திக்கு கூட்டிக் தகாண்டு வந்து விட ாம். கிைம்புங்லகா”, 

என்று தசால்கிறான். எல் ா ஜனங்களுக்கும் அப்படிலய கண் ஜ ம் வரது. 

என்ன ஒரு மனசு, இவனுக்கு! அண்ணா காட்டு  கஷ்டப் படறாங்கிறடத 

நிடனச்சு தனக்கு டகயி  கிடடச்ச தசாத்டத துச்சமா விசிறி எறியறாலன! 

என்று அவடன எல்ல ாரும் தகாண்டாடுகிறார்கள். எல் ாரும் 

கிைம்புகிறார்கள். எல்ல ார்க்கும் மிகவும் சந்லதாஷம். 

मेघश्यामं महाबाह ंक्तथिरसत्त्वं दढृव्रतम् । कदा द्रक्ष्यामह ेरामं जगत-श्शोकनाशनम् ।। 
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दषृ्ट वव क्तह नश्शोक-मपनेष्यक्तत राघवः। तम-थसवयथय लोकथय समुद्यक्तिव भाथकरः।। 

லமகஷ்யாமம் மஹாபாஹும் ஸ்திரசத்வம் த்ருடவ்ரதம் | 

கதா த்ரக்ஷ்யாமலஹ ராமம் ஜகத: லஷாகநாஷனம் || 

திருஷ்ட ஏவ ஹி நஷ்லஷாகம் அபலநஷ்யதி ராகவ: | 

தமஸ்ஸர்வச்ய ல ாகஸ்ய ஸமுத்யன்னிவ பாஸ்கர: || 

“எப்படி சூாியன் வந்தால் உ கத்தின் இருள் எல் ாம் லபாகிறலதா அந்த மாதிாி 

ராமனுடடய முகத்டதப் பார்த்தால் நம்முடடய லசாகம் எல் ாம் லபாய் விடும். 

வாங்லகா, லபாக ாம்” என்று எல்ல ாரும் கிைம்புகிறார்கள். காட்டுக்குப் 

லபாகிறார்கள். வைியில் குஹன் பரதடனப் பார்த்த உடலன சந்லதகப் 

படுகிறான். அவடன convince தசய்கிறான் பரதன். அடுத்தது பரத்வாஜர். அவர் 

ஞானி. இருந்தாலும் சந்லதகமா ஒரு லகள்வி லகட்கறார்.  அவன் “நீங்க பகவான், 

என்டன இப்படி லகட்க ாமா?” என்று அழுகிறான். “வருத்தப்படாலத. 

உன்லனாட உறுதிடய பாீடே பண்றதுக்காக தான் லகட்லடன். நீ லபாய் 

ராமடனப் பாரு.  சித்ரகூடத்து  இருக்கார்” என்று வைி காண்பிக்கிறார். 

பரதன் சித்ரகூடத்துக்குப் லபாகிறான். ராமடர நமஸ்காரம் பண்றான். 

भृशं संप्रािययामास राममेव क्तप्रयंवदः || 

ப்ருஷம் ஸம்ப்ரார்த்தயாமாஸ ராமலமவ ப்ாியம்வத: 

ப்ாியம்வத: – பிாியமான, வார்த்டதகடைச் தசால்லி, மிகவும் லவண்டினான். 

ப்ருஷம் – நிடறய லவண்டினான். இது லபால் பகவாலனாட அனுக்ரஹம் நமக்கு 

கிடடக்க லவண்டும் என்றால் நிடறய பஜனம் தசய்ய லவண்டும். நாராயணீயம், 

மூகபஞ்சசதி, ஆதி சங்கரலராட ஸ்லதாத்திரங்கள் லபான்ற பகவானுக்கு 

பிாியமான ஸ்லதாத்திரங்கடை எடுத்துக் தகாண்டு அடத, “ப்ருஷம்” நிடறய 

ஆவர்த்தி பண்ணனும். “ஸம்ப்ரார்த்தயாமாஸ” – நன்னா ஶ் ரத்டதயா 

பண்ணனும். “ராமலமவ” – ராமன் ஒருத்தன் கிட்லடலய லவண்டிக்கணும். 

இப்படிதான் பக்தி பண்ணனும்கிறடத பரதன் காண்பிச்சுத் தரான் என்று  

ஸ்வாமிகள் தசால்வார். 
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ஆனாலும் ராமர், “உங்க அம்மா லகட்டதும் தப்பில்ட . அவள் தசரதர் உயிடரக் 

காப்பாற்றியிருக்கிறாள். இரண்டு வரங்கள் தகாடுத்த உடலன “என் குைந்டத, 

ராஜா ஆகணும்”னு ஆடசப்பட்டு லகட்டா. நம்ம அப்பா பண்ணதும் தப்பில்ட . 

அவருக்குப் பிள்டைகடைலயா ராஜ்யத்டதலயா எங்க லவணா டவக்கறதுக்கு 

உாிடமயிருக்கு. அதனா  அவர் உனக்கு நாட்டட தகாடுத்தார். எனக்கு 

காட்டட தகாடுத்தார். இததல் ாம், இனிலம மாத்த முடியாது. எல் ாத்துக்குலம 

ஒரு காரணம் இருக்கும். இததல் ாம் ததய்வச் தசயல். நீ இந்த மாதிாி வருத்தப் 

படாலத. உன்னா  நடந்ததுன்னு நான் ஒரு ேணம் கூட நிடனக்கட . 

உன்னுடடய மனசு பத்தி எனக்குத் ததாியும். அதனா  நீ லபாய் இந்த 

ராஜ்யத்டத எனக்காகப் பாத்துக்லகா”, என்று தசான்ன உடலன வஸிஷ்டர் 

தசால்படி ராம பாதுடகடய வாங்கிக் தகாண்டு யாடன லமல் டவத்துத் திரும்ப 

வரும் வைியில் பரத்வாஜடரப் பார்த்து அவாிடம் இந்த விஷயத்டதச் தசால்லி 

விட்டு நந்திக் கிராமத்தில்  வந்து பாதுகா-பட்டாபிலஷகம் தசய்கிறான். ராமர் 

இல் ாத அலயாத்தியில் அவனால் இருக்க முடியவில்ட . எப்படி ராமர் 

காட்டில் ஜடாமுடியுடன் தபஸ்வியா இருக்கிறாலரா அடதவிடக் கடுடமயான 

விரத நியமங்களுடன் இங்கு நந்திக் கிராமத்து  இருந்து தகாண்டு 

இருக்கிறான்.  அப்படி பக்தி பண்றான்.  

அந்த மாதிாி பரத பக்தி என்பது நமக்தகல் ாம் ஒரு உயர்ந்த ideal. ஸ்வாமிகள் 

அந்த மாதிாி மஹா தபாியவாலைாட பாதுடகடய டவத்துக் தகாண்டு பரதன் 

எப்படி ராமனிடம் இருந்தாலனா அந்த மாதிாி ஸ்வாமிகள் மஹாதபாியவாைிடம்  

இருந்தார். அந்த பாதுடகயிலிருந்து ஸந்யாஸம் வாங்கிக் தகாண்டு 

உண்டமயான துறவியா 12 வருஷங்கள் இருந்து எத்தடனலயா லபலராட 

மனசு  பக்திங்கிற லஜாதிடய, தீபத்டத ஏற்றி டவத்தார். 



16 | P a g e  
 

 

 ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம…  
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சூரொணொம் சுத்த  ொவொனொம்  வதொம் ஆர்ஜவம்  லம் 

 

இன்னிக்கி வால்மீகி ராமாயணத்தில் யுத்த காண்டத்தில் ஐம்பதாவது ஸர்க்கத்தி 

இருந்து ஒரு ஸ்ல ாகம். 

प्रकृत्या रािसा: सवे सम्ग्रामे कूटयोक्तधनः | 

शूराणाम् शुद्धभावानाम् भवताम् आजयवम् बलम् || 

ப்ரக்ருத்யா ராேஸா சர்லவ ஸங்க்ராலம கூடலயாதின: | 

சூரானாம் சுத்த பாவானாம் பவதாம் ஆர்ஜவம் ப ம் || 

என்று கருட பகவான் ராம  க்ஷ்மணர்கைிடம் கிட்ட தசால்றார். அது என்ன 

கடத என்றால் “யுத்தம் ஆரம்பிக்க லபாகிறது. அதற்கு முன் அங்கதடனப் லபாய் 

ராவணனிடம் ஒரு last warning என்கிற மாதிாி ஒரு தடடவ லபாய் எச்சாிக்டக 

பண்ணிட்டு வா” என்று விபீஷணனிடம் அனுமதி லகட்டுக் தகாண்டு 
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அங்கதடன ராமர் ராவணனிடம் தூது அனுப்புகிறார். நீ லபாய் ராவணனிடம் 

“உனக்கு கடடசியா உயிர் பிடைக்க ஒரு வாய்ப்பு தகாடுக்கலறன். சீடதடய 

தகாண்டு வந்து ஒப்படடத்து மன்னிப்பு லகட்டுக் தகாள். இல்ட  என்றால் 

உனக்கு என்ன டதாியம் இருக்லகா, என்ன படட ப லமா, லகாட்டட 

தகாத்தைம் என்று எடத நம்பி நீ இருக்கிலயா அடதக் தகாண்டு யுத்தம் பண்ணு. 

நீ வந்து சரணாகதி தசய்தாய் என்றால் உன்டன உயிலராடு விடுலவன். 

ஆனால், உன்டன மாதிாி ஒரு தூர்த்தனுக்கு இந்த ராஜ்யத்டத தரமாட்லடன், 

விபீஷணடனத் தான் நான் இ ங்டகக்கு ராஜாவாக்குலவன்” என்று லபாய் 

தசால்லிட்டு வருமாறு கூறுகிறார். 

இந்த வார்த்டதகடைப் லபாய் அப்படிலய அங்கதன் ராவணனிடம் 

தசால்கிறான். ராவணன் தபாறுப்பானா! “நான் வாலியின் பிள்டை அங்கதன் 

வந்திருக்கிலற” என்று ஆரம்பிக்கிறான். வாலியிடம் ஏற்கனலவ ராவணன் அடி 

வாங்கியிருக்கான். வாலிலயாட ஒரு பிள்டை வந்து இவ்வைவு டதாியமாகப் 

லபசுவடதப் பாத்த உடலன அவனுக்கு கடும்லகாபம் வருகிறது. “பிடிங்லகா 

அவடன!  தகால்லுங்லகா” என்கிறான். இந்த தடடவ அவடனத் தடுக்க 

விபீஷணர் இல்ட . ஒரு நாலு ராேஸர்கள் அவடன பிடிக்க வர அந்த நாலு 

லபடரயும் இரண்டு இரண்டு லபராக இரண்டு கஷ்கத்திலும் தூக்கிக் தகாண்டு 

அங்கதன் ஆகாயத்தில் பறந்து கா ால்  ராவணனின் லகாட்டட லகாபுரத்டத 

ஒரு உடத உடதக்கிறான். அந்த லகாபுரலம சாிஞ்சு விழுகிறது. இந்த நாலு 

லபடரயும்  ஆகாசத்துல ர்ந்து கீலை லபாடறான். நாலு லபரும் வதம் ஆயிடறா. 

லநரா ராமர் கிட்ட வந்துடுறான். ராமர் கிட்ட வந்து, “இது அசத்து. இவனுக்கு 

லபசிதயல் ாம் ஒண்ணும் புாியாது.  யுத்தம் தான்” என்று கூறுகிறான். 

அடுத்த நாள் யுத்தம். இதுக்கு நடுவு  விபீஷணன் அவனுடடய நாலு மந்திாிகள் 

பறடவகைா லபாய் ஆகாசத்து  நின்னுண்டு ராவணன் என்ன வ்யூஹம் 

பண்ணியிருக்கான் அப்படிங்கிறத பாத்துண்டு வந்து தசால்றா. எந்ததந்த 

லகாட்டட  யார் யாடர நிறுத்தியிருக்கான், ததற்கு லகாட்டட  இந்திரஜித் 

படடலயாட நிக்கறான், வடக்கு லகாட்டட  மலஹாதரன் நிக்கறான் 

அப்படின்னு தகவல் ாம் தசால்றா. அடத தசால்லிட்டு விபீஷணன் ராமர் கிட்ட 

தசால்றான் “லராஷலய தவாம் நீ பீஷலய” நான் உங்கடை பயமுறுத்தலறன் 

நினச்சிக்காதீங்லகா. உங்களுக்கு லராஷம் வர்றத்துக்காக தசால்லறன். இந்த 

ராேஸர்கள் ாம் ஒவ்தவாருத்தரும் “ஆததாயின:”. தபண்கடையும், 

குைந்டதகடையும் கூட தகால்றதுக்கு தயங்காத தகாடும் மனசு 
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படடச்சவர்களுக்கு  ” ஆததாயின:” லபரு.  அப்லபற்பட்ட தகாடுடமயான 

ராேஸர்கள். இவாலைாட யுத்தம் பண்றதுக்கு எப்படி strategy பண்ணனும்னு 

லயாசிங்லகா”, என்று தசான்ன உடலன ராமர் “எங்க  இந்திரஜித் வருகிறாலனா 

அங்க ஹனுமார் படடலயாட லபாகட்டும். எங்க மலஹாதரன் வருகிறாலனா 

அங்க சுக்ாீவன் படடலயாடு லபாகட்டும். இப்படி  ஒரு  strategy  தசால்றார். 

முன்னர் நா ா திக்கு யும் வானரர்கடை அனுப்பிச்சு சீதாலதவிடய லதடறதுக்கு 

ஆரம்பிக்கும்லபாது சுக்ாீவன் ராமாிடம் தசால்றான் “இது உங்க படடதான். 

நீங்க என்ன தசான்னாலும் லகட்பா”. அப்லபாது ராமர் “இல்  நீதான் 

அவாளுக்கு ராஜா. உனக்கு என்லனாட லதடவ ததாியும். சீதாலதவி 

எங்லகயிருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சு தரணும். நீலய அவாளுக்கு உத்தரவு பண்ணு. 

லநரம் வரும்லபாது நான் அவளுக்கு உத்தரவு தகாடுக்கலறன்” என்று 

தசால்கிறார். இப்லபா அந்த லநரம் வந்துருக்கு. எப்படி அவா படடய 

நடத்தணும்,  இவாலைாட வ்யூஹம் என்னங்கிறடத ராமலர தசால்றார். 

அந்த மாதிாி அந்தந்தப் படடகள் லபாய் அங்கங்க நிக்கறது. “ராவணன் எந்த 

லகாட்டட வைிய தவைியி  வருகிறாலனா அங்லக நாலன யுத்தம் பண்லறன்” 

என்று ராமர் தசால்றார். “இந்த யுத்தத்தில் நான்,  க்ஷ்மணன், விபீஷணன் 

அவனுடடய நாலு மந்திாிகள் என்று இந்த ஏழுலபர் மட்டும் மனுஷாைா 

இருக்லகாம். பாக்கி வானர்ர்கள், கரடிகள் எல் ாம் அவா அவா அந்த 

உருவத்தில லய யுத்தம் பண்ணட்டும்”. அவா எல் ாம் தநனச்ச உருவத்டத 

எடுக்கக் கூடியவர்கள். ஆனால் அந்த மாதிாி உருவத்டத மாத்த லவண்டாம், 

“வானரா ஏவ நஸ்ச்சின்னம்” வானரர்கைா இருக்கறலத, நமக்கு அடடயாைமா 

இருக்கட்டும் என்று ராமர் தசால்றார். 

இடத ஸ்வாமிகள் லவடிக்டகயா தசால்வார் “வானரா ஏவ நஸ்ச்சின்னம்”  

என்படத நான் எனக்கு தவச்சிண்டுருக்லகன். அதாவது ஸ்வாமிகலைாட 

லதடவகலை தராம்ப கம்மி. ஆனா மனுஷா இந்த கா த்து  தராம்ப பந்தா 

விட்றதுனா  அந்தமாதிாி பந்தாதவல் ாம் என்னா  விடமுடியாது.  நான் 

வந்து உட்காந்து படிப்லபன். கடத லகட்க வரவாளுக்கு ஏத்த மாதிாிதயல் ாம் 

என்னா  என்டன மாத்திக்கமுடியாது.  இல்  ஒரு ஆத்து  லபாய் படிக்கலறாம், 

அல் து ப்ரவசனம் பண்லறாம்னா அவலைாட tasteக்தகல் ாம் என்னா  

என்டன மாத்திக்கமுடியாது. நான் இருக்கற மாதிாி நான் இருக்லகன், “வானரா 
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ஏவ நஸ்ச்சின்னம்”. அவாளுக்கு பிடிச்சுதுன்னா அடுத்த வாட்டி கூப்பிடப் 

லபாறா. இல் ன்னா ஏழு நாள் ஸப்தாஹம்னா மூணு நாள், நாலு நாள் என்று 

எண்ணிண்டு இருக்கப்லபாறா” என்பார். அந்த மாதிாி நிட டம அவருக்கு 

வர . யாரு அவர் கிட்ட  கடத லகட்டாலும் திரும்பத் திரும்ப அவடரக் 

கூப்டுண்டு இருந்தா. ஆனா அவர் அப்படி லவடிக்டகயா தசால்லுவார். 

உ கத்லதாட லபாக்குக்தகல் ாம் நம்மை மாத்திக்க லவண்டியது இல்ட  

என்பதற்காக இடதச் தசால்லுவார். 

அந்த மாதிாி வ்யூஹதமல் ாம் அடமச்சு யுத்தம் ஆரம்பிக்கறதுக்கு முன்னாடி 

ஒரு தடடவ அங்கதடன தூது அனுப்பிச்சு அடதயும் தீர்மானம் பண்ணிண்டு 

அப்பறம் அடுத்த நாள் கார்த்தா  எல் ா லகாட்டடகடையும் தாக்கறா.  

அப்லபா ஒவ்தவாரு லகாட்டடகைிலிருந்தும் ராேஸர்கள் தவைி  வரா. 

துவந்தவ யுத்தம் அப்படின்னு தசால்லி equal powers  இருக்கறவா எல் ாம்  

யுத்தம் பண்ணறா. அப்லபா அங்கதன் இந்த இந்திரஜித்டத கடுடமயா தாக்கி 

அவடன தடுமாற பண்ணிடறான். உடலன எல் ாரும் வியக்கறா. இந்திரஜித் 

இந்திரடனலய ஐராவதத்துல ர்ந்து கீலை தள்ைி சிடற பிடிச்சிண்டு வந்தவன். 

அப்லபற்பட்ட இந்திரஜித்டதலய நீ தஜயிச்சிட்டலய அப்படின்னு அங்கதடன 

எல் ாரும் தகாண்டாடறா. 

அப்லபா ராமர் தசால்றார் “இல்ட ! இது தகாண்டாட லவண்டிய லநரம் 

இல்ட .  ஜாக்கிரடதயாக இருக்க லவண்டிய லநரம். அந்த இந்திரஜித்துக்கு 

நிடறய மாடய ததாியும்.” என்று தசால்கிறார். அந்த இந்திரஜித்துக்கு 

மடறந்திருந்து அடிக்க ததாியும்.  அவன் ஏலதா ஒரு யாகம் பண்ணுவான். அந்த 

மாதிாி மடறந்திருந்து எல் ார் லம யும் அம்பு லபாடறான். எல் ாரும் 

தவிக்கறா. எல் ா பக்கமும் பாக்கறா. ஏலதா சத்தம் தான் லகட்கறது, எங்க 

இருக்கான்னு ததாிய . அவன் ஆகாசத்து , லமகங்களுக்கு நடுவு  

மடறந்திருந்து லதர்  அங்க இங்க லபாயி அம்புகடை மடையாட்டம் 

தகாட்டறான். ராம க்ஷ்மணா லம  நாக பாஸத்டத லபாட்டுடறான். 

கடுடமயான விஷம் தகாண்ட நாகங்கள் ராமடரயும்,  க்ஷ்மணடனயும் 

சுத்திண்டுடறது. அவா தரண்டு லபரும் கீை விழுந்துடறா. பின்னாடி 

 க்ஷ்மணன், இந்திரஜித் கூட யுத்தம் பண்ணும்லபாது அவன் நாகபாஸத்டதப் 

லபாடறான். அவா லநர லநர யுத்தம் பண்ணும்லபாது  க்ஷ்மணர் கருட 

அஸ்த்திரத்டத விட்டு அடத முறிச்சுடறார். இங்க அவாளுக்கு கண்ணுக்குத் 

ததாியட . அதனா  அந்த நாகங்கள் எல் ாம் இவாடை கட்டிடறது. அதனா  
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அவா கீை விழுந்துடறா. மயக்கமா விழுந்துடறா. மூச்சுக்கூட இல் . அதனா  

எல் ாரும் பயப்படறா. 

அந்த லநரத்து  இந்திரஜித் லபாய் தசால்றான், “ராம  க்ஷ்மணா கடத எல் ாம்  

முடிஞ்சிடுத்து, அப்பாடவ நிம்மதியா இருக்க தசால்லுங்லகா”. ராவணனுக்கு 

ஒலர குஷி.  ஊதரல் ாம் தபாிய உத்சாகமா தகாண்டாடறான். 

இதுக்கு நடுவு  அவலனாட குறுக்கு புத்தி காரணமாக “சீதா லதவிடய புஷ்பக 

விமானத்து  அடைச்சுண்டு லபாயி காண்பிங்லகா. இந்த ராம க்ஷ்மணாலைாட 

நிட டமடய. அடத பார்த்தாவது புத்தி மாறி அவ என் கிட்ட வருவா” 

என்கிறான். அந்த மாதிாி திாிஜடட சீடதடயக் கூட்டிண்டு லபாயி காண்பிக்கும் 

லபாது சீடத பு ம்பி அைறா. “தபாியவா எல் ாம் எவ்வைவு ஆஸீர்வாதம் 

பண்ணியிருக்கா.  நீ தீர்க்க ஸுமங்கலியா பிள்டைகள் தபற்று சக்ரவர்த்தினியா 

இருப்லபன்னு  தசான்னாலை. இப்படி ஆயிடுத்லத.  அவா தசான்ன வார்த்டத 

எல் ாம் தபாய்யாயிடுத்லத.” என்று பு ம்புகிறாள். இந்த இடத்து  ஸ்வாமிகள் 

“அந்த மாதிாி ாிஷிகள் தசான்ன வார்த்டத தபாய்யாகட . ஆகாது”, என்று 

தசால்வார். ஸ்வாமிகளுக்கு தர்மம் லதாத்துதுங்கிற லபச்டச கூட தபாறுக்க 

முடியாது. அது மாதிாி, “ஞானின: அன்ருதவாதின:” ஞானிகள் தசான்ன 

வார்த்டத தபாய்யாயிடுத்துன்னு சீடத பு ம்பறா. ஆனா நமக்குத் ததாியும். அது 

தபாய்யாக ”, என்று ஸ்வாமிகள் தசால்வார். அப்ப த்ாிஜடட சமாதானப் 

படுத்தறா.  “இல்ட . அவா இப்ப மயக்கமாதான் இருக்கா.  உயிர் லபாக . 

அவா உயிர் லபாயிடுத்துன்னா  உன்டன இந்தப் புஷ்பக விமானம் 

ஏத்துக்காது.” என்று தசால்கிறாள். சீடதக்குத் தீட்டு வந்துடும் என்னும் 

அர்த்தது   தசால்றா. அப்புறம் சீடத அழுதுண்லட லபாறா. 

ராமருக்கு ஒரு நிமிஷம் ததைிவு ஏற்பட்டு கண்டணத் திறந்து பார்க்கறார். இந்த 

 க்ஷ்மணன் இறந்து கிடக்கறான்னு நிடனச்சு தராம்ப பு ம்பறார். “லஹ, 

 க்ஷ்மணா! நீ இல் ாம எனக்கு என்ன இருக்கு? நீ ஒரு வார்த்டத கூட 

கடுடமயான வார்த்டத லபசமாட்டிலய”, அப்படீன்னு தசால்றார்.  க்ஷ்மணன் 

தான் லகாபக்காரன் என்று கடத தசால்றவா தசால்லுவா. ராமர். “நீ ஒரு 

வார்த்டத கூட கடுடமயான வார்த்டத லபச மாட்டிலய” என்று தசால்றார்.  

ராமர் கிட்ட யாராவது தப்பா நடந்துண்டா  க்ஷ்மணன் லகாச்சுப்பான். மத்தபடி 

அவன் தராம்பலவ friendly. “தஸௌமித்ாி: மித்ர நந்தன” என்று அடிக்கடி வரும். 

அவனுடடய friendsக்தகல் ாம் தராம்ப பிடிச்சவன். அப்படி இனிடமயா 

லபசினா தாலன பிடிச்சவனா இருக்க முடியும். எப்பவுலம  க்ஷ்மணன் 
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இனிடமயா லபசுவான்னு ததாியறது. இப்படி அந்த  க்ஷ்மணன் இறந்து 

கிடப்பதாக நிடனத்து ராமர் பு ம்பி சுக்ாீவனிடம் விபீஷ்ணனிடம் எல் ாம் 

“யுத்தம் எல் ாம் முடிஞ்சு லபாயிடுத்தப்பா. நான் என்ன பண்றது? சுக்ாீவா! நீ 

திரும்பி லபாய்க்லகா”, என்கிறார். ஹனுமாருடடய பிரபாவத்டதயும் 

ஜாம்பவானுடடய வீரத்டதயும் எல் ாம் புகழ்ந்து அவாளுக்தகல் ாம் நன்றி 

தசால்கிறார். விபீஷணனிடம் “நான் உனக்கு promise பண்ணிலணன். என்னா  

உன்டன இ ங்டகக்கு ராஜாவா ஆக்க முடிய ” என்று தசால்றார். அந்த மாதிாி 

நிட டமகள் வரும்னு அப்டீங்கிறது ததாியறது. 

ஸ்வாமிகள் 1950-ல் தசன்டன வந்தார்.  வந்தது  இருந்து அவருக்குக் 

கடன்தான். வட்டி, வட்டிக்கு வட்டி, 1986 வடரக்கும் பணத்துக்கு கஷ்டப் 

பட்டுருக்கார். அப்லபா தராம்ப தாங்க முடியாத கஷ்டம் இருந்த லபாது அவடரச் 

சுத்தி இருந்த நாலு லபர்கிட்ட, “நீங்க எல் ாம் என்லனாட லசர்ந்து கஷ்டப் 

படாதிங்லகா. நான் தசால்லி தகாடுத்த பஜனத்டத அவாவா பண்ணிண்டு 

இருங்லகா. இங்க வரணும் என்கிறதில்ட ”, என்று தசால்லியிருக்கார். அந்த 

அைவுக்கு பகவான் அவடர லசாதடன பண்ணி இருக்கார். அந்த மாதிாி இங்க 

ராமருக்கு கடுடமயான லசாதடன. 

அப்படி எல் ாரும் தவிக்கும் லபாது கருட பகவான் வரார். கருட பகவான் வந்த 

உடலன அந்த பாம்புகள் எல் ாம் ஓடிப் லபாயிடறது. கருட பகவான் இவா 

தரண்டு லபடரயும் தடவி தகாடுத்த உடலன இவா தரண்டு லபருக்கும் முன்ன 

விட தரண்டு மடங்கு வீாியமும், ப மும், லதஜஸும் வந்துடறது. “நீங்க 

யாரு”ன்னு ராமர் லகட்கறார். “நான் யாருங்கிறடத பத்தி நீங்க ஆவல் 

படலவண்டாம். நான் யாருங்கிறது பின்னாடி ததாியும்”. அதாவது இராவணன் 

வதம் ஆன பின்ன ததாியும். அதாவது லதவர்கள் எல் ாம் வந்த லபாது ராமர், 

“ஆத்மானாம் மானுஷம் மன்லய” என்று தசால்கிறார். “நான் மனுஷன், தசரத 

குமாரன், என்று தான் நான் என்டன அறிந்து தகாண்டிருக்கிலறன்” என்று ராமர் 

தசான்ன லபாது, பிரம்மா “நீங்க சாோத் விஷ்ணு பகவான்” என்று 

தசால்கிறார். அப்லபாது கருடன் யாருன்னு ததாியும் என்ற meaning  , “நான் 

யாருன்னு உங்களுக்குப் பின்னாடி ததாியும். நீங்க இந்த யுத்தத்டத 

பண்ணுங்லகா. நீங்கள் தவற்றி தபறுவீர்கள் என்று அந்த கருட பகவான் 

தசால்லும்லபாது ஒரு ஸ்ல ாகம் வருகிறது. 

ப்ரக்ருத்யா ராேஸா ஸர்லவ ஸங்க்ராலம கூடலயாதின: | 
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சூரானாம் சுத்த பாவானாம் பவதாம் ஆர்ஜவம் ப ம் || 

இயல்பில லய ராேதர்கள் சூழ்ச்சி எல் ாம் பண்ணுவா. நீங்கள் சுத்த மனசும், 

ஆர்ஜவமும் உடடயவர்கள்.  அந்த ஆர்ஜவம்தான் உங்க ப ம் என்று 

தசால்றார்.  ஆர்ஜவம் என்ற வார்த்டதக்கு ருஜூத் தன்டம என்று அர்த்தம்.   

அதாவது மலனா, வாக், காயத்துனா , லநர்டமயா இருக்கறதுக்கு ஆர்ஜவம்னு 

லபரு.  

அந்த மாதிாி இந்த லநர்டமயா இருக்கறதுக்கு, ஒரு power இருக்கு. மஹா 

தபாியவா தசான்ன வார்த்டத எல் ாம் பலிச்சுதுன்னா எப்பவும் ஸத்யமா 

இருக்கறது அப்படீன்னு தவச்சுண்டா. அவா லபசறது எல் ாம் 

ஸத்யமாயிடறது. மஹான்களுக்கு அவா தசால்ற வார்த்டதகள் பின்னாடி 

ஸத்யம் வந்து ஒட்டிக்கறது. அவா தசால்றது ஸத்யமாயிடறது. அது 

எப்படீன்னா அவா எப்பவுலம ஸத்யம்தான் லபசணும். மலனா, வாக், 

காயத்துனா  ஆர்ஜவமா இருக்கணும் என்று தராம்ப தராம்ப careful ஆ 

இருக்கா. 

சிவன் சார் கூட லநர்டமதான் ததய்வீகம் என்று அடத தராம்ப முக்யமா 

தசால்றார். ஆசார அனுஷ்டானங்கலைா, பிரம்மசர்யலமா, அததல் ாம் 

ததய்வீகம் கிடடயாது. லநர்டம, அடக்கமா ஒரு ததய்வத்து கிட்ட பக்தி, இது 

லபாறும் என்படத அவர் வாழ்ந்தும் காண்பிச்சார். அவருடடய புஸ்தகத்து யும் 

தராம்ப அறுதியிட்டு எழுதியும் இருக்கார். 

இப்படி இந்த ராம  க்ஷ்மணா, அந்த ஆர்ஜவத்லதாட இருந்ததுனா , கருட 

பகவான் வந்து அவாடை விடுவிக்கறார். கருட பகவான், “இந்த நாக பாஸத்து  

இருந்து லதவர்கலைா, ாிஷிகலைா கூட உங்கடை விடுவிக்க முடியாது. நான் 

இடத லகள்வி பட்ட உடலன ஓலடாடி வந்லதன்”, என்று தசால்றார். ஆனா 

அதுக்குள்லை இங்லக எல் ாரும் அழுதாச்சு. கஷ்ட கா த்து  இருக்கும் லபாது 

நாம கடவுளுக்கு கண் இல் யான்னு நிடனக்கலறாம், அழுது பு ம்பிடலறாம். 

பகவாலனாட அனுக்ரஹம் தவகு விடரவில் வரப்லபாறது. ஆனா நம்மா  

அதுவடர தாங்க முடியட . தராம்ப வருத்தப்படலறாம். மஹான்கள் 

தபாறுடமயா இருக்கா. திதிோ அப்படீன்னு தசால்லி, இது ஏலதா ஒரு 

விடனயினா  வந்தது, சாியா லபாயிடும், அப்படீன்னு, அடத பத்தி, 

நிடனக்காம அவா “நாம பண்ண லவண்டிய கடடம என்ன, அது  லநர்டமயா 



24 | P a g e  
 

இருக்லகாமா? அது பாபம் க க்காமல் தர்மமா இருக்கா?”, அப்படீங்கிறடத 

மட்டும் அவா பாத்துண்டு லபாறா. அந்த மாதிாி இன்னிக்கு அந்த 

நாகபாஸத்து  இருந்து ராம க்ஷ்மணா கருடலனாட உதவியா  விடுபட்டடத 

பார்த்லதாம். 

यािात्यायत् न क्तह भुवने ककमक्तप असाध्यम् “யதார்த்தமா இருந்தா,  மூவு கத்து யும், 

எதுவுலம அஸாத்யம் கிடடயாது. எது லவணாலும் நடக்கும்” அப்படீன்னு 

ஸ்ரீமத் பாகவதத்து  ஒரு வாி. பாகவதம் எனக்கு ததாியாது. இந்த ஒரு வாி 

ஸ்வாமிகள் எனக்கு எழுதிக் தகாடுத்தார். அப்படி யதார்த்தமா 

இருக்கறதுங்கிறது தராம்ப முக்யமான குணம் ஆர்ஜவம் தான் என்று இந்த 

காட்சியி  இருந்து ததாியறது. 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம 

  



25 | P a g e  
 

இன்று வ ொய் நொளள வொ 

 

இன்னிக்கு வால்மீகி ராமாயணத்து , யுத்த காண்டத்து  அம்பத்தி ஒன்பதாவது 

ஸர்க்கத்து  ஒரு ஸ்ல ாகம். 

गच्छानुजानाक्तम रणार्ददतथत्वं प्रक्तवश्य रात्रत्रचरराज लङ्काम् | 

आश्वथय क्तनयायक्तह रिी च धन्वी तदा बलम् द्रक्ष्यक्तस मे रिथिः || 

கச்சானுஜானாமி ராணார்திதஸ்த்வம் 

ப்ரவிஷ்ய ராத்ாிம்சரராஜ  ங்காம் | 
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ஆஷ்வாஸ்ய நிர்யாஹி ரதி ச தன்வி 

தாதா ப ம் தரக்ஷ்யஸி லம ரதஸ்தஹ || 

அப்படின்னு ஒரு ஸ்ல ாகம். இது ராமர் ராவணன் கிட்ட தசால்றது. முழு 

கடதடயயும் தசால்லறன். அப்லபா இந்த ஸ்ல ாகத்லதாட அருடம புாியும். 

ராம ராவண யுத்தம் ஆரம்பிச்சுடுத்து. வானராளுக்கும் ராேஸாளுக்கும் யுத்தம் 

நடக்கறது. ஒவ்தவாருத்தரா அங்லக  ங்டகயிலிருந்து வரா. தூம்ராேன், 

வஜ்ராதம்ஷ்ட்ரன் அப்படின்னு ஒவ்தவாருத்தரா வரா. இங்க அங்கதன், 

ஹனுமார் யாரவது ஒருத்தர் அவாடை யுத்தம் பண்ணி வதம் பண்ணிடறா. 

அகம்பனன் ஒரு தபாிய வீரன் வரான். அகம்பனன்னா அவடன அடசக்கலவ 

முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம். அவடன ஹனுமார் வதம் பண்ணிடறார். 

அதுக்கு முன்னாடி ராம  க்ஷ்மணா இந்திரஜித் லபாட்ட அந்த நாக 

பாசத்தில ருந்து விடுபட்டுடறா.  அடத லநற்டறக்கு தசான்லனன். 

ராவணன் லசனாதிபதி ப்ரஹஸ்தன் கிட்ட தசால்றான், “வந்திருக்கறது தபாிய 

எதிாியா ததாியறது. நம்முடடய படடயி  நீலயா, நாலனா, கும்பகர்ணலனா, 

இந்திரஜித்லதா தான் இவாடை எதிர்க்க முடியும் லபா  லதாணறது. அதனா  நீ 

நாடைக்கு முக்கால்வாசி படடடய எடுத்துண்டு லபாய் இந்த ராமலனாடு யுத்தம் 

பண்ணு” என்று தசால்றான். ப்ரஹஸ்தன், “சாி! நீ எனக்கு எவ்வலைாதவல் ாம் 

பண்ணியிருக்க. தகௌரவப்படுத்தி இருக்க. உனக்காக உயிடரலய விடுலவன்” 

அப்படின்னு தசால்லி ப்ரஹஸ்தன் மறுநாள் யுத்தத்துக்கு லபாறான். தபாிய 

ஸர்க்கம். ப்ரஹஸ்தன் யுத்தத்துக்கு லபாறலதாட வர்ணடனகள்; அப்பறம் 

எல் ாரும் அவலனாட யுத்தம் பண்ணி லதாத்துடுறா; நீ ன், வானராலைாட 

லசனாதிபதி, அக்னிலயாட பிள்டை. அந்த ப்ரஹஸ்தனுக்கும் நீ னுக்கும் 

கடுடமயான யுத்தம் நடக்கறது. கடடசி  நீ ன் ஒரு தபாிய கல்ட த் தூக்கி 

அவன் லம  லபாட்டு இவலனாட லதர், சாரதி, இந்த ப்ரஹஸ்தன் எல் ாடரயும் 

லசர்த்து வதம் பண்ணிடறான். 

ப்ரஹஸ்தலன வதமாயிட்டான்னு லகள்வி பட்ட உடலன ராவணலன 

யுத்தத்துக்கு வரான்.  ராவணன் கிைம்பின உடலன அவன் பின்னாடி 

எல் ாருலம வரா. இந்திரஜித், மலஹாதரன், அதிகாயன் அப்படின்னு அவன் 

side  இருக்க எல் ா தபாிய வீரர்களும் வரா. கும்பகர்ணன் வர . அவன் 

தூங்கிண்டு இருக்கான். இவா எல் ாருமா தவைியி  வரா. அப்லபா ராமர் 
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விபீஷணன் கிட்ட “யாரு இவாள்ைாம்?” என்று லகக்கறார். விபீஷணன் 

ஒவ்தவாருத்தரா தசால்லிண்டு வரான், “அலதா யாடன லம  வரலன அவன் 

தான் மலஹாதரன்,  இந்த குதிடர லம  இருக்காலன அவன் லபர் லதவாந்தகன்”  

அப்படின்னு ஒவ்தவாருத்தரா தசால்லிண்டு வரும்லபாது ஒரு தபாிய லதர் லம  

ராவணன் இருக்கான். “இதான் ராவணன்” என்ற உடலன ராமர், “ஆஹா இந்த 

ராவணன் ஒரு சூாியன் மாதிாி லதஜஸா இருக்காலன. தபாிய வீரனா 

ததாியறான்” அப்படின்னு எதிாிலயாடு வீரத்டதக் கூட ராமர் வியக்கறார். 

அந்த ராவணன் என்ன தசால்றான் மத்தவாள் கிட்ட எல் ாம்!? கூடியிருந்த 

ராேஸா கிட்ட எல் ாம்,  “நீங்க அவா அவா postக்கு லபாங்லகா. அந்தந்த 

லகாட்டட வாசல்  காவலுக்கு லபாங்லகா. இல்ட ன்னா அந்த வைியா வானரா 

உள்ை வந்து லகாட்டடடய பிடிச்சிற லபாறா”, அப்படின்னு தசால்றான். 

எல் ாரும் லபாயிடுறா. ராவணன் மட்டும் அவலனாட படடலயாட யுத்தம் 

பண்றான். யாருலம அவன் கிட்ட நிக்க முடிய . தராம்ப பராக்ரமத்லதாட யுத்தம் 

பண்றான். எல் ாரும் ராமர் கிட்ட வந்து சரணாகதி பண்றா. ராமர் பக்கத்து  

இருந்த  க்ஷ்மணர், “இந்த ராவணடன நீங்கதான் வதம் பண்ணப் லபாலறள், 

இருந்தாலும், நான் இவலனாட யுத்தம் பண்லறன்” என்று தசால்றார்.  

அப்படின்னு தசான்ன  உடலன ராமர் “லபாய் யுத்தம் பண்ணு. அவன் தபாிய 

வீரன். வரங்கள் எல் ாம் தபற்றவன்.  அதனா  உன்னுடடய ப த்டதயும் 

பாத்துக்லகா. அவனுடடய ப த்டதயும் பாத்துக்லகா. உன்னுடடய 

weaknessஅ  பாத்துக்லகா, அவனுடடய weaknessஅ  பாத்துக்லகா. லபாய் 

யுத்தம் பண்ணு” அப்படின்னு தசால்றார். 

இப்படி இவா லபசிண்டு இருக்கும்லபாது ஹனுமார் லபாய் ராவணன் கிட்ட 

“லஹ ராவணா! என்லனாடு யுத்தம் பண்ணு” அப்படின்னு தசால்றார். அப்லபா 

ராவணன் தசால்றான் “நான் எல் ாலராடயும் எல் ாம் யுத்தம் பண்ண 

மாட்லடன். உன்லனாட ப த்டத காண்பி. ஒரு குத்து விடு. அடத பாத்துண்டு 

உன்லனாடு லவணும்னா யுத்தம் பண்லறன்” அப்படிங்கறான். அப்லபா 

ஹனுமார் தசால்றார் “முன்ன நான் வந்த லபாது உன் பிள்டை அேடன வதம் 

பண்ணிணலன! அதுல ர்ந்து என் ப ம் ததாியட யா?” அப்படிங்கறார், 

உடலன ராவணனுக்கு லராஷம் வர்றது, ராவணன் ஹனுமாடர ஒரு குத்து 

விடறான். ஹனுமார் நடுங்குறார். ஆடிடறார். அடுத்தது   ஹனுமார் ராவணடன 



28 | P a g e  
 

ஒரு குத்து விடறார். அவன் தன்லனாட லதாில லய விழுந்துடறான். க ங்கி 

லபாயிடறான். அப்பறம் எழுந்துண்டு ராவணன் ஹனுமார் கிட்ட தசால்றான், “நீ 

தராம்ப ப சாலி தான். உன்லனாட நான் யுத்தம் பண்லறன்”, என்கிறான். 

அப்லபா ஹனுமார் தசால்றார் “எனக்கு இது அவமானம். நான் ஒருத்தடன 

குத்தறதாவது. அவன் உயிலராடு வந்து என்ன பாராட்டறதாவது” 

அப்படிங்கறார். உடலன ராவணனுக்கு திரும்பவும்  லராஷம் வர்றது, அவன் 

ஹனுமாடர பயங்கரமா ஒரு குத்து விட்றான். உடலன ஹனுமார் கீலை 

விழுந்துடறார். 

அப்பறம் ராவணன் மத்தவா கிட்ட யுத்தம் பண்றதுக்கு லபாறான். இந்த 

ப்ரஹஸ்தடன வதம் பண்ண நீ டன பாக்கறான். உடலன இவன் தாலன என் 

லசனாதிபதிடய வதம் பண்ணிணான் அப்படின்னு நீ லனாடு யுத்தம் பண்றான். 

நீ ன் தபாிய மாயாவி. அவன் ஒரு சின்ன பட்டாம்பூச்சியாட்டம் உருவம் 

எடுத்துண்டு இவலனாட லதர் தட்டில யும், தகாடியில யும், அவலனாட  தட  

லமல யும் குதிடரகள் லமல யும் மாத்தி மாத்தி உட்காரறான். பறந்து பறந்து 

லபாகிறான். இடத பார்த்த உடலன ராவணனுக்கு ஆச்சாியமாக இருக்கு.  

என்ன பண்றதுன்னு தசால்லிட்டு டக்குன்னு அக்னி அஸ்த்ரத்டத அந்த நீ ன் 

லம  லபாடறான். அந்த நீ ன் லம  லபாட்ட உடலன அவன் ஆன்னு கத்திண்டு 

விழுந்துடறான். ஆனா அவன் அக்னிலயாட பிள்டையா இருக்கறதுனா  அந்த 

அக்னியாஸ்திரம் அவடன தகால் ட . 

அடுத்தது  க்ஷ்மணர் யுத்தத்துக்கு வரார். ராவணனுக்கும்  க்ஷ்மணனுக்கும் 

கடுடமயான யுத்தம் நடக்கறது. கடடசி  ஒரு அஸ்த்திரத்டத லபாட  க்ஷ்மணர் 

மயங்கி விழுந்துடறார். அப்லபா ராவணன், “இந்த  க்ஷ்மடண இ ங்டகக்கு 

தூக்கிண்டு லபாயிடலறன்”, அப்படின்னு நிடனத்து தநருங்கி வந்து 

 க்ஷ்மணடன ராவணன் தூக்க பாக்கறான்.  அவன் மந்தர மட தயல் ாம் 

தூக்கினவன். ஆனா  க்ஷ்மணடன ராவணனா  தூக்க முடிய . ஏன்னா அவர் 

ஸாோத் விஷ்ணுலவாட அம்சமாச்லச. அப்லபா ஹனுமார் அங்க வந்து “லஹ 

ராவணா! இன்னும் ஒரு குத்து பாக்கி இருக்கு. இந்தா வாங்கிக்லகா!” ன்னு ஒரு 

குத்து குடுக்குறார். அவன் ரத்தம் கக்கிண்டு, மயங்கிலய விழுந்துடறான். 

அப்லபா ஹனுமார்  க்ஷ்மணடன தூக்கறார். பக்தனா இருக்கறதுனா  

 க்ஷ்மணஸ்வாமி  குவாக, எைிடமயாக ஆகிவிடுறார். ஹனுமார் அவடர 

தூக்கிண்டு வந்து ராமர் கிட்ட லசத்துடறார். 
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அப்லபா ராமர் “இந்த ராவணலனாட நாலன யுத்தம் பண்லறன்” அப்படின்னு 

கிைம்பறார். அப்லபா ஹனுமார் தசால்றார், “என் லம  ஏறிக்லகாங்லகா. எப்படி 

கருடபகவான் லம  ஏறிண்டு விஷ்ணு பகவான் யுத்தம் பண்ணுகிறாலரா, அந்த 

மாதிாி என்லமல் ஏறிண்டு இந்த ராவணலனாட யுத்தம் பண்ணுங்லகா” ன்னு 

தசால்றார். இடதக் தகாண்டுதான் கருடபகவாடன தபாிய திருவடின்னும், 

ஹனுமாடரச்  சிறிய திருவடின்னும் டவஷ்ணவா தசால்லுவா. 

 

அந்த மாதிாி ராமர் ஹனுமார் லம  ஏறிண்டு ராவணலனாட யுத்தம் பண்றார். 

இங்க எங்க பார்த்தசாரதி லகாயில்  கூட ஒன்பது நாள் ராமநவமி உத்ஸவம் 

பண்ணி ராமநவமி அன்னிக்கி பூர்த்தி பண்ணும் லபாது சாயங்கா ம் ஹனுமந்த 

வாஹனத்து  ராமர் வருவார்.  தராம்ப அைகான லசடவ அது. 

அப்படி ஹனுமார்  லம  ஏறிண்டு ராவணலனாட ராமர்  யுத்தம் பண்றார். 

ராவணன் அங்லகருந்து அம்பாக லபாடறான். ராமர் லம  ஒண்ணுலம பட . 

ராவணனுக்கு ஹனுமார் லம  தராம்ப லகாபம். தவறி. இவர் தான் நமக்கு 

தராம்ப நாசத்டத உண்டு பண்றார் அப்படின்னு ஹனுமார் லம  அம்பாக 

லபாடறான். அப்லபா ராமருக்கு “என்னடா இது! அம்பு மடை தபாைியறது. நம்ம 

லம  ஒண்ணுலம விை லய” ன்னு  பாத்தா அங்க எல் ாம் ஹனுமார் லம  பட்டு 

அவர் லமல ந்து ரத்தமா தகாட்றது. 
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ततो रामो महातेजा रावणेन कृतव्रणम् | 

दषृ््वा प्लवगशादूयलं कोपथय वशमेयुवान् || 

“தலதா ராலமா மஹாலதஜா: ராவலணன க்ருதவ்ரணம் | 

திருஷ்ட்வா ப்ைவகஸார்து ம் லகாபஸ்ய வஷலமயிவான் || 

ஹனுமார் இந்த மாதிாி ராவணனால் அடிபட்டு ரத்தமாயிருக்கு. ராமர்  

காத ல் ாம் ரத்தம். இடதப் பார்த்த உடலன, “லகாபஸ்ய வஷலமயிவான்”  

அவர் லகாபத்துக்கு ஆைாகிவிட்டார். அதாவது பகவான் வந்து காமத்டதலயா, 

லகாபத்டதலயா, பயத்டதலயா ஒரு காரணத்துக்கு எடுத்துண்டு அது மூ மா ஒரு 

அனுக்ரஹம் பண்ணுவார். சிடே தகாடுக்கறது கூட ஒரு மறக்கருடண. அந்த 

மாதிாி லகாபத்துக்கு வசலம ஆகமாட்டா. கரலனாடு யுத்தம் பண்ணும்லபாது 

பதினா ாயிரம் ராேசர்கடை வதம் பண்றதுக்கு கூட “ராமர் லகாபத்டத 

வரவடைத்துக் தகாண்டார். எடுத்துண்டார்” அப்படின்னு அங்க வரது. இங்லக 

“லகாபத்துக்கு வசமானார்” அப்படின்னு வரது. ஏன்னா, பக்தனுக்கு ஒரு 

கஷ்டம்ன்னா பகவான் லகாபத்துக்கு வசமாகி விடுகிறார். 

உடலன ராமர் பதிமூன்று அம்புகடை எடுத்து பட படன்னு ராவணன் லமல  

விடறார். ஒண்ணு அவலனாட லதடர உடடச்சுடறது. ஒண்ணு சாரதிடய வதம் 

பண்றது. ஒண்ணு அவலனாட வில்ட  தள்ைிடறது. ஒண்ணு தட ப்பாடகடய 

தூக்கிடறது. குதிடரகள் லபாயிடறது. கவசம் லபாயிடறது. ராவணடன 

நிராயுதபாணியாக ஆக்கிடறார். அடுத்த அம்பு லபாட்டா இராவணன் வதம் 

ஆகிவிடுவான். அப்படி ராமர் லகாபமாக ராவணன் லமல  அம்புகடை லபாட்டு 

தன்னுடடய வீரத்டத காண்பிக்கிறார். ராவணன் முதல் தடடவயாக 

வாழ்க்டகயில் ராம பாணத்லதாட சக்திடய பார்க்கிறான். அவனுக்கு உயிர்பயம் 

வரது. இந்த இடத்தில் ராமர் படகவனுக்கும் அருள்வாய் என்று தசால்வது 

லபா  இந்த ஸ்ல ாகத்டத தசால்றார். 

கச்சானுஜானாமி ராணார்திதஸ்த்வம் 

ப்ரவிஷ்ய ராத்ாிம்சரராஜ  ங்காம் | 

ஆஷ்வாஸ்ய நிர்யாஹி ரதி ச தன்வி 

தாதா ப ம் தரக்ஷ்யஸி லம ரதஸ்தஹ || 
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கச்ச அனுஜானாமி – நீ லபாக ாம். உனக்கு நான் அனுமதி அைிக்கிலறன். 

ராணார்திதஸ்த்வம் – இன்னிக்கு நன்றாக யுத்தம் தசய்து அடிபட்டு கடைத்து 

இருக்கிறாய். ப்ரவிஷ்ய ராத்ாிம்சரராஜ  ங்காம் – ராத்ாிம்சர: – ராேசர்கள் 

இரவில் சுத்துபவர்கள். இவன் அவாலைாட ராஜா.  ங்காம் ப்ரவிஷ்ய – 

மீண்டும் இ ங்டகக்குள் லபாய் தகாள். ஆஷ்வாஸ்ய நிர்யாஹி ரதி ச தன்வி – 

கடைப்டப லபாக்கிக் தகாண்டு ஒரு லதடரயும் வில் அம்புகடையும் எடுத்துக் 

தகாண்டு மீண்டும் யுத்தத்துக்கு வா. தாதா ப ம் தரக்ஷ்யஸி லம ரதஸ்தஹ – 

அப்லபாது என் ப த்டத நான் காண்பிக்கிலறன். இடதத்தான் கம்ப 

ராமயாணத்தில் ‘இன்று லபாய் நாடை வா’ ன்னு ராமர் தசான்னார் என்று 

வரும். அப்படி ராமர் ராவணனுக்கு உயிர்பிச்டச தகாடுக்கிறார். 

அப்படி படகவனுக்கும் அருளும் தநஞ்சம் ராமருக்கு. இந்த காட்சிடய பார்க்கும் 

லபாது எனக்கு ராமருக்கு இந்த குணம் எங்லகயிருந்து வந்ததுன்னா அவா 

அம்மா தகௌசல்யா லதவி கிட்ட இருந்து வந்ததுனு லதான்றுகிறது. 

அது என்னன்னா பரதனும், சத்ருக்னனும் தசரதர் கா மான பின் அலயாத்திக்கு 

திரும்பி வரா. வந்த லபாது இந்த மாதிாி ராமடர காட்டுக்கு அனுபிச்சுட்டா, 

தசரதர் கா மாயிட்டார் என்தறல் ாம் லகட்ட லபாது அவாளுக்கு தராம்ப 

வருத்தம் ஏற்படறது. அப்லபா அங்க அந்த மந்தடர நிடறய நடக எல் ாம் 

லபாட்டுண்டு வரா. அப்லபா காவ ர்கள் அவடை பரதன், சத்ருக்னன் கிட்ட 

பிடிச்சுண்டு வந்து, “இவள் தான் உங்களுடடய தகப்பனார் கா மானதுக்கும் 

ராமர் காட்டுக்குப் லபானதுக்கும் காரணம்”, அப்படீன்னு தசால்றா. அவடை 

பார்த்தா ஒரு வானரம் நடககடைப் லபாட்டுண்டு வந்த மாதிாி இருக்குங்கறார் 

வால்மீகி. உடலன சத்ருக்னனுக்கு லகாபம் வர்றது. அவடைக் கீை தள்ைி 

அடிக்கறான்.  அப்லபா அந்த மந்தடரலயாட லதாைிகளும் டகலகயிலயாட மத்த 

லவட க்காாிகளும் “ஐலயா! அடுத்தது நம்மடை அடிக்கப் லபாறா” ன்னு, 

பயந்துண்டு அவாள் ாம் “லநர நாம லபாய் தகௌசல்யா லதவிடய 

சரணடடலவாம். அவள் தான் எதிாிக்கும் அருள் பண்ணுபவள்” அப்படீன்னு 

தசால்றா. அப்லபற்பட்ட அந்த தகௌசல்யா லதவிலயாட பிள்டை ராமர். 

அதனா  படகவருக்கும் அருளும் தநஞ்சம் ராமருக்கு.  

அந்த மாதிாி மந்தடரடய சத்ருக்னன் தகான்னுண்டு இருக்கான் என்று 

லகள்விப் பட்ட உடலன டகலகயி வந்து பரதன் கிட்ட லவண்டிக்கறா. அப்ப 

பரதன் சத்ருக்னன்கிட்ட, “லபானா லபாகட்டும். அவடை விட்டுடு. எனக்கு 
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இருக்கற லகாபத்து  இந்த டகலகயிடய கூட வதம் பண்ணுலவன். ஆனா ராமர் 

அப்புறம் என்டன பார்க்கலவ மாட்டார். லபசவும் மாட்டார். இந்த மந்தடரடய 

அடிச்லசாம்னு ததாிஞ்சா கூட லகாச்சுப்பார். அதனா  அவடை நீ விட்டுடு”, 

அப்படீன்னு தசால்றான்.  சாின்னு அந்த சத்ருக்னன் மந்தடரடய விட்டுடறான். 

அப்படி ராவணடன உயிலராட விடறார். அப்படி உயிலராட விட்டதா  

என்னாச்சுன்னா மத்த குண்டர்கள், கும்பகர்ணன், இந்திரஜித், மத்த அசத்துகள், 

எல் ாமும் வந்து உயிடர விடறா. இராவணன் கு லம பூண்லடாட அைியறது. 

அதுக்காக தாலன பகவாலனாட அவதாரம். 

இராவணன் லதாத்து இ ங்டகக்கு திரும்பி லபாறான். பு ம்பறான். “இப்படி 

ஆயிடுத்லத! இப்படி ஆயிடுத்லத! ஒரு மனுஷன் கிட்ட லதாத்துப் 

லபாயிட்லடலன”, அப்படீன்னு க ங்கறான். அப்புறம் “கும்பகர்ணடன, 

எழுப்புங்லகா. கும்பகர்ணன் இருக்கும் லபாது எனக்கு  கவட  இல்ட ” 

அப்படீங்கறான். கும்பகர்ணடன எழுப்பறதுங்கிறது ராமாயணத்து  ஒரு 

நடகச்சுடவயான காட்சி. அடத இன்தனாரு நாடைக்குச் தசால்லறன். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம 
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மீளொஅடிளம உமக்வக ஆளொய்  ிறளர வவண்டொவத 

 

இன்னிக்கி வால்மீகி ராமாயணத்து  அலயாத்யாகாண்டம் அம்பத்தி 

தரண்டாவது ஸர்கத்து  ஒரு ஸ்ல ாகம் 

यकद मे याचमानथय त्यागमेव कररष्यक्तस । 

सरिोऽत्रिं प्रवेक्ष्याक्तम त्यिमात्र इह त्वया ।। 

யதி லம யாசமானஸ்ய த்யாகலமவ காிஷ்யஸி | 

ஸரலதாக்னிம் பிரலவக்ஷ்யாமி த்யக்தமாத்ர இஹ த்யா || 

அப்படின்னு சுமந்திரர் ராமர் கிட்ட தசால்றார், இன்னிக்கி எங்க கபாலீஸ்வரர் 

லகாவில்  லதலராட்டம், அதனா  இந்த சுமந்திரர்ங்கிற லதலராட்டிய பத்தி 

லபசலறன். 
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சுமந்திரர்ங்கிறவர் தசரதலராட மந்த்ாி. தசரதர் வயசு அவருக்கு, தசரதருக்கு 

நண்பர், அவர் “ாிஷ்யஸ்ருங்கடர தகாண்டு யாகம் பண்ணா, உங்களுக்கு 

குைந்டதகள் பிறப்பான்னு ஸனத்குமார லயாகி தசான்னார்”, அப்படின்னு 

ாிஷ்யஸ்ருங்கடர வரவடைச்சு, அஸ்வலமத யாகத்துக்கு எல் ா ஏற்பாதடல் ாம் 

பன்றார், அப்படி அவர் கூடலவ இருந்து ராமர் பிறந்ததுல ர்ந்து எல் ாம் 

பாத்துண்டு இருக்கார். 

அன்னிக்கு தசரதர் ராம பாட்டாபிலஷகம்னு தீர்மானம் பண்ணிண அன்னிக்கு, 

சுமந்திரர் லபாய் தசரதடர நல்  வார்த்டதகள் தசால்லி எழுப்புறார், டகலகயி 

“நீ லபாய் ராமடன அடைச்சிண்டு வா”னு தசான்ன உடலன, ராமடன வந்து 

பாக்கறார், ராமர் சீதாலதவிலயாட இருக்கற அைடக பார்த்து, தராம்ப 

சந்லதாஷபட்டு, ராமடன லதர்  அடைச்சினு லபாறார், அங்க  டகலகயி 

அரண்மடனக்குள்ை லபாறவடரக்கும் அவருக்கு விஷயம் ததாியாது. 

அவர் காத்தா  தசரதடர எழுப்ப வரும்லபாது, late ஆயிடுத்து, தசரதர் தவைி  

வரட . வாசல்  எல் ா ராஜாக்களும் நிக்கறா, வசிஷ்டர் வந்துட்டார், 

முன்னாடி நாள் தசான்னமாதிாி எல் ா ஏற்பாடும் பண்ணியாச்சு, புண்ணிய 

தீர்த்தங்கள் எல் ாம் வந்தாச்சு, கன்யா தபண்கள், சுமங்கலிகள், சிம்மாசனம் 

அப்படின்னு யார் யார் எல் ாம் அபிலஷகம் பண்ணணுலமா, யார் யார் எல் ாம் 

அங்க வரணுமா எல் ாரும் அங்க வந்துட்டா. நகரலம லகா ாஹ மா இருக்கு. 

தசரதர் தவைியி  வரட . சுமந்திரரும் அலத சந்லதாஷ கைிப்பில லய 

இருக்கார். அலத சந்லதாஷ கைிப்பில லய லபாய், ராமடர லபாய் அடைச்சிண்டு 

வறார். டகலகயி அரண்மடனக்குள்ை  ராமர் லபாகற வடரக்கும் அவருக்கு 

விஷயலம ததாியாது. ராமர் உள்ை லபாய் “டகலகயி வரங்கள் லகட்டடத, அடத 

வந்து அவ ராமர் கிட்ட தசால்றா. அடத வந்து ராமர் “அப்படிலய ஆகட்டும்”னு 

தசால்லிட்டு, தகாஞ்சம்கூட முகம் வாடாமல் தவைிலய வரார். 

“இரவில் சந்திரன் எப்படி பிரகாசிக்குலமா அடதலபால் ராமனின் முகம் 

பிரகாசித்தது” அப்படின்னு வரது. ராஜ்யம்ன்னு தசான்னலபாதும் சாி, உனக்கு  

பதினாலு வருஷம் வனவாசம்ன்னு தசான்னப் லபாதும் ஒலர மாதிாி அந்த முகம் 

பிரகாசித்தது. இரவில் சந்திரன் லபா ங்கிறது இன்னும் அைகு. ஏன்னா, 

கஷ்டகா ம் வரும்லபாது அது அவடர பாதிக்கவில்ட  என்று அர்த்தம். நாம 
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தர்மத்டத followபண்ண லபாலறாம், அப்பா லபச்டச லகட்கப்லபாறம் 

அப்படிங்கிற த்ருப்திதான் அவர் முகத்து  இருந்தலத தவிர, காட்டுக்குப் லபாய் 

கஷ்டப்பட லபாலறாம்ங்கிற வருத்தம் இல்ட , அதுனா  இருட்டு  

சந்திரன்கிறது தராம்ப அைகா இருக்கு, தாமடர லபா  வாடாத முகம்னு 

அப்படின்னு  கம்பராமாயணத்து  வர்றது, அடதவிட இந்த உவடம தராம்ப 

அைகா இருக்கு. 

ராமர் தவைியி  வரார் அப்பறம்தான், அந்த நியூஸ், தகாஞ்சம் தகாஞ்சமா leak 

ஆகறது, அந்த டகலகயி அரண்மடன  இருக்க மத்த மடனவிகள் எல் ாம்  

அடத ததாிஞ்சிண்டு, பு ம்பி அைறா, எங்க ராமன் காட்டுக்கு லபாறவனா 

அப்படின்னு. அப்ப தான் சுமந்த்ரருக்கு ததாியறது. அப்ப தான் அவருக்கு 

தராம்ப வருத்தமும் லகாபமும் ஏற்படறது, தசரதர் லம லய லகாபம் ஏற்பட்றது. 

ராமர் குடட, லதர் லவண்டாம்ன்னு தசால்லிடறார். பட்டாபிலஷகம் பண்றதுக்கு 

ஏற்பாடு பண்ணிண புண்ய தீர்த்தங்கள், அததல் ாம் ஒரு ப்ரதேிணம் 

பண்ணிண்டு, லநரா வந்து முதல்  தகௌசல்யா லதவிடய சமாதான படுத்தறார். 

அது ஒரு தராம்ப அைகான அஞ்சு ஸர்கங்கள், அப்பறம் சீதாலதவிய, நீ இங்கலய 

அம்மா அப்பாலவாட இருந்து, அவாளுக்கு ஸுஷ்ரூடஷ பண்ணிண்டு இருன்னு 

தசால் ப் பாக்கறார், ஆனா சீதாலதவி “இல்ட , என்லனாட இடம், காட்டி  

உங்க பக்கத்து  தான்”,னு ராமடர அவ convince பண்ணி கூட கிைம்பறா. 

ராமரும், சீதாலதவியும்  ட்சுமண ஸ்வாமியும்,  க்ஷ்மணரும் அந்த மாதிாி 

லவண்டிண்டு அவரும் கூட கிைம்பறார், அவாலைாட தசாத்துக்கதை ாம் 

பதினாலு வருஷம்ங்கிறது எவ்வலைா தபாிய கா ம், அதனா  ராமரும், 

சீதாலதவியும் அவலைாட தசாத்துக்கதைல் ாம் முனிவர்களுக்கும், அங்க 

லவட  பண்றவாளுக்கும் எல் ாருக்கும் தகாடுத்துட்டு, தவறும் டகலயாட, 

தசரதர் கிட்ட உத்தரவு வாங்கிக்கறதுக்கு வரா. அப்லபா இந்த சுமந்திரர் உள்ை 

லபாய் தசால்றார் “சூாியனிடத்தில் கதிர்கள் லபா , எல் ா  ராஜ குணங்களும் 

தபாருந்தியிருக்கும் ராமன், காட்டுக்கு கிைம்ப உத்தரவு வாங்க வந்திருக்கான்”, 

அப்படின்னு தசால்றார், அதவாது, இப்லபற்பட்ட குைந்டதடய லபாய் 

காட்டுக்கு அனுப்பலறலை அப்படின்னு தசால்றார். 
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அப்லபா, தசரதர் பாக்கறார், இவ்வலைா நமக்கு தநருங்கின சுமந்திரலர நம்மடை 

ஸந்லதஹ படறார், இன்னும் எல் ாரும் எவ்வலைா ஸந்லதஹ படுவாலைான்னு 

தசால்லி, சுமந்திரர் கிட்ட “நீங்க லபாய் என்லனாட மத்த மடனவிகடை 

அடைச்சிண்டு வாங்லகா, தசரதருக்கு முன்னூத்தி அறுபது மடனவிகள். இந்த 

மூணுலபர் தவிர. அதாவது பரசுராமர் ேத்ாியர்கடை வதம் பண்ணனும் 

அப்படின்னு ஒரு முடிவு கட்டிண்டு அலயாத்டயக்கு வரார். அவர் வர அன்னிக்கி 

தசரதர் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிண்டுருவார். டக  கல்யாண காப்பு கட்டிண்டு 

இருந்தா தகால் க் கூடாதுன்னு ஒரு சாஸ்திரம். உடலன பரசுராமர் 

லபாயிடுவார், அடுத்த நாளும் வந்தார், இப்படி அவர் வருஷம் முழுக்க 

வந்துண்லடஇருந்தாராம், இவர் வருஷம் முழுக்க கல்யாணம் பண்ணிண்லட 

இருந்தார், அதனா  இவருக்கு முன்னூத்தி அறுபது மடனவிகள் அப்படின்னு 

கணக்கு. “அந்த எல் ா தபண்கடையும் கூப்பிடு, நீங்கலை இவ்வலைா 

ஸந்லதஹம் படும்லபாது, தபண்கள் எவ்வலைா ஸந்லதஹ படுவா”, அப்படிங்கிற 

எண்ணத்து  எல் ாடரயும் கூப்பிடுங்கிறார். சுமந்திரர் எல் ாடரயும் 

அடைச்சுண்டு வரார். எல் ா தபண்கடையும், அந்தபுரத்து  இருக்க தசரதர் 

மடனவிகடை  அடைச்சுண்டு வரார். அப்பறம், இந்த ராமடன உள்ை 

கூப்பிடுன்னு தசால்றார். “லஹ ராம இந்த டகலகயினால், வரங்கள் என்ற 

லபாில் நான் வஞ்சிக்க பட்லடன். நீ என்டன சிடறயில் லபாட்டுட்டு இந்த 

ராஜ்யத்டத எடுத்துண்லடன்னா நான் சந்லதாஷப் படுலவன்” அப்படின்னு 

தசால்றார். ராமர் “அப்பா நான் அடத பண்ணலவ மாட்லடன், உங்களுடடய 

வார்த்டத தபாய்யாக நான் விடலவ மாட்லடன். நீங்கள் தகாடுத்த சத்தியத்டத 

நான் நிடறலவற்றுலவன். அதனால் எடத இைந்தாலும் ஒண்ணும் குடறயில் . 

லமலும் பரதனுக்கு ராஜ்யம்ங்கிறது சந்லதாஷம் தான், நீங்க வருத்தப் 

படாதிங்லகா” அப்படின்னு தசால்றார். 

இப்லபா சுமந்திரருக்கு புாியறது, “ஆஹா தசரதருடடய தப்பில்ட  இது. 

டகலகயி தான் பிடிவாதம் பிடிக்கிறா”ன்னு, டகலகயிடய கடுடமயா சுமந்திரர்  

கண்டிக்கிறார், அவ மஹாராணி. இருந்தாலும் இந்த சுமந்திரர்க்கு தர்மத்து 

பக்கத்து  லபசாம இருந்து விடக்கூடாது இல்ட யா, அதனா  கடுடமயா 

அவடை   கண்டிக்கிறார். “இப்படி பண்றிலய நீ, உன் கணவர் எவ்வலைா 

தபாியவர், அவடர லபாய் இந்த மாதிாி வந்து ஓயாத கஷ்டத்து  ஆழ்த்தறிலய, 
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இது ஞாயமா?” அப்படின்னு லகட்கறார். ஒரு கடததயல் ாம் தசால்றார், ப  

விஷயங்கள், கண்டிப்பா தசால்றார், தகஞ்சிப் பாக்கறார். டகலகயி ஒன்னும் 

மனஸு மாறவில்ட . அப்பறம் அந்த காட்சி எல் ாம் முடியறது. 

அப்பறம் சுமந்திரர் தான் ராம க்ஷ்மணாைா லதர்  ஏத்திண்டு வரார். 

ஜனங்கதைல் ாம் லதர்முன்னா  வந்து தடுத்துடறா லபாகவிடாம. ராமர் 

இறங்கி நடந்லத லபாறார், அப்படி அந்த scene ாம் வருது, அப்பறம் சரயு 

நதிக்கடர , சரயூநதியும் வந்து ராமடர தடுத்துடறதாம், நடுவு  நதி வரது, இந்த 

ஜனங்கதைல் ாம் மாதிாி அந்த சரயூநதியும் அவாடை  தடுத்துடறது என்கிறார் 

வால்மீகி. 

“சாயங்கா ம் ஆறது. சந்தியா வந்தனம் பண்ண ாம், நீங்க  குதிடர அவிழ்த்து 

புல்லு காட்டுங்லகா, நீங்க தூங்காம இருங்லகா, குதிடரகடை லதர் கட்டி 

readyயா இருங்லகா”ன்னு ராமர் தசால்லி தவச்சியிருக்கார். எல் ாடரயும் 

தூங்கப் பண்ணிட்டு, ராத்திாி பன்னிரண்டு மணிக்கு எழுந்து,  க்ஷ்மணன் 

கிட்லடயும், சுமந்திரர்ட் கிட்லடயும், சீதாலதவிகிட்டயும் தசால்றார், 

पौरा ह्यात्मकृताददःुखाक्तिप्रमोच्या नृपात्मज ः। 

न तु खल्वात्मना योज्या दःुखेन पुरवाक्तसनः।। 

தபௌராஹி ஆத்மக்ருதாத் தூக்காத் விப்ரலமாக்ஷ்யா நருபாத்மடஜ: | 

ந து கலு ஆத்மானா லயாஜ்யா: துக்லகன புரவாஸின: || 

அதாவது நம்முடடய ஜனங்கடை அவா ஏதாவது கஷ்டம்னு தசான்னா 

அதிருந்து காப்பாத்த லவண்டுலம தவிர, நம்மால் அவாளுக்கு ஒரு கஷ்டம் 

வரக்கூடாது” அப்படின்னு தசால்றார். இந்த மாதிாி ஒரு இைவரசன் இருந்தால் 

ஜஜனங்களுக்கு அவன் லமல  ப்ாியம் ஏற்படாமல் எப்படி இருக்கும்? இப்படி 

லபசும் ராமன் தர்மலம ஒரு வடிவமாக ததாிகிறான் என்கிறார் வால்மீகி. ஏன்னா 

இவா எல் ாரும் காட்டுக்கு வந்து ராமலராடு தான் இருப்லபாம் அப்படின்னு 

இந்த ஜனங்கள் எல் ாம் மரத்தடியில் கல்லிலும் முள்ைிலும் படுத்துண்டு 

இருக்கா. இவா விட்டுட்டு திரும்பி லபாக மாட்டான்னு ராமருக்கு ததாியும். 

ஆனா அது தப்பு என்கிறார். என்னால் இவா கஷ்டப் படக்கூடாது. இவாளுக்கு 

கஷ்டம் என்றால் சாிதசய்ய லவண்டிய தபாறுப்பில் நான் இருக்லகன். என்னால் 

இவா இப்படி காட்டுக்கு வந்து கஷ்டப் படறது நியாயமா? என்கிறார். 
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ஒருதபாிய நன்டம ஏற்படுமானால் ஒரு தபாய் தசான்னால் தப்பு இல்ட  என்று 

வள்ளுவர் தசான்னது லபா , ராமர் சுமந்திரர் கிட்ட “நீங்க இந்த லதடர 

அலயாத்தி பக்கமாக தகாஞ்சம் தூரம் ஓட்டிட்டு வாங்லகா” என்கிறார். அப்படி 

அந்த லதர் தடங்கள் அலயாத்தி பக்கம் லபாகிற மாதிாி பண்ணிட்டு, அப்பறம் 

லதாில் ராமரும்,  க்ஷ்மணரும் சீதாலதவியும் மூன்று லபரும் ஏறிக்தகாண்டு சரயு 

நதிடய தாண்டி காட்டுக்குள்ை லபாயிடறா. 

அடுத்த நாள் ஜனங்கள் எல் ாம் எழுந்து பார்த்து, தூக்கத்டத தநாந்துக்கறா. 

லதடும் லபாது, லதர் அலயாத்திக்கு லபாயிருக்கு என்று நிடனத்து அலயாத்தி 

பக்கம் வந்து அலயாத்தி வந்து லசர்ந்துடரா. அவலைாட மடனவிகள் எல் ாம், 

“என்ன இருக்குனு இங்க திரும்பி வந்லதள்? வாங்லகா சீக்கரம் அவாலைாடலவ 

லபாய் தசர்ந்துப்லபாம். எங்கடை, சீதாலதவி காப்பாத்துவா. உங்கடை, ராமர், 

காப்பாத்துவார். நாம அவலனாட லபாயி இருப்லபாம். இங்க பரதன், கிட்ட 

எப்படி வாை முடியும்?” அப்படினு, தசால்றா. 

இததல் ாம் முடிஞ்சு ராமர் குஹடன லபாய் பாக்கறார். உயிர்த்லதாைனான, 

குஹடன பார்த்தவுடன் எழுந்து லபாய், கட்டி அடணச்சு, அன்பு பாராட்டறார். 

அது ஒரு, காட்சி. அப்புறம், கங்டகடய, கடந்து லபாறா. ஜடாமுடி எல் ாம் 

லபாட்டுண்டு, “நாங்க கங்டகடய கடந்து லபாலறாம். ஒரு படடக ஏற்பாடு 

பண்ணு”ன்ன உடலன, குஹன், ஒரு படடக ஏற்பாடு பண்ணி தகாடுக்கறான். 

அவன் அவாடை தகாண்டு லபாய் காட்டு  விடட . பின்னாடி, பரதன் வந்து, 

ராமடன அடைச்சுண்டு வர ாம்ங்கிற லபாது, குஹன் “நானும் வலரன்”னு 

கிைம்பினான். இப்ப, காட்டு  தகாண்டு லபாய் விடறதுக்கு, லவற ஒரு 

படலகாட்டிடய ஏற்பாடு பண்றான். 

இந்த கங்டகடய, தாண்டறதுக்கு, முன்னாடி, ராமர் சுமந்திரடர பார்த்து, 

“சுமந்திரலர, நீங்க பண்ண உதவிகள் எல் ாம் நிடனக்கலறாம். எங்கலைாட 

கு த்துக்லக, நீங்க ஒரு தபாிய துடணயா இருக்லகள்.” அப்படீன்னு, 

தசால்லிட்டு, “நீங்க திரும்பி அலயாத்திக்கு லபாயிட்டு வாங்லகா”, அப்படீன்னு, 

தசால்ற இடத்து , சுமந்திரர் தசால்றார். “லஹ ராமா, என்டனயும் நீ திரும்பி 

லபாகச் தசால்றயா, நானும், இந்த லதரும், இந்த குதிடரகளும், உனக்கு, லசடவ 
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பண்லறாம், எங்களுக்கு, நல்  கதி கிடடக்கும், அப்படீங்கறார். அப்படி 

ராமர்கிட்ட பக்தியா இருக்கார், சுமந்திரர். 

इमे चाक्तप हया वीर यकद ते वनवाक्तसनः। पररचयाां कररष्यक्तन्त प्राप्थयक्तन्त परमां गक्ततम्।। 

இலம சாபி ஹயாஹா வீர எதி லத வனவாஸின: | 

பாிசர்யாம் காிஷ்யந்தி ப்ராப்ஸ்யந்தி பரமாம் கதிம் || 

ஹயாஹா, இந்த குதிடரகள் கூட பரமாம் கதிம் ப்ரப்ஸ்யந்தி – உயர்ந்த கதிடய, 

லமாேத்டத அடடயும். உனக்கு, சிஸ்ருடஷ பண்ணா. 

तव शुश्रूषणं मूर्ध्ाय कररष्याक्तम वने वसन् । अयोध्यां दवेलोकं वा सवयिा प्रजहाम्ग्यहम्।। 

தவ சுஸ்ரூஷணம் மூர்த்னா காிஷ்யாமி வலன வஸன் | 

அலயாத்யாம் லதவல ாகம் வா சர்வதா பிரஜஹாம்யஹம் || 

“எனக்கு அலயாத்திலயா, லதவல ாகலமா, லவண்டாம். எனக்கு, உன்னுடடய 

லசடவதான், லவணும். நான் உன்லனாட வலரன்”. அப்படீன்னு தசால்றார். 

அப்லபா, அந்த இடத்து , இந்த ஸ்ல ாகம் வர்றது. “ யதி லம யாசமானஸ்ய” 

நான், எவ்வலைா, தூரம் உன்டன லவண்டி லகட்கலறன், “தியாகலமவ 

காிஷ்யஸி” நீ என்டன, டகவிட்லடயானால், ஸரத: அக்னிம் பிரலவக்ஷ்யாமி – 

 இந்த ரதத்லதாட, நான், ஒரு அக்னி மூட்டி, அதுக்குள்ை, லபாயிடுலவன், இங்க 

என்டன, டகவிட்லடயானால், அக்னிகுள்ை, விழுந்துடப் லபாலறன்னு 

தசால்றார். 

அப்படி, பர்த்ருவத்ச : ன்னு, ஒரு வார்த்டத. தன்னுடடய எஜமானன்கிட்ட, 

அவ்வலைா பக்தி. ராமருக்கு, ப்ருத்யவத்ச :. தன்கிட்ட, லவட  

பார்க்கறவாகிட்ட அவ்வலைா, அன்பா இருக்கறவன் ராமன், அப்படீன்னு, 

ஒருத்தர் ஒருத்தர் அட்ரஸ் பண்ணிக்கற அந்த வார்த்டதலய அைகா இருக்கு. 

அந்த மாதிாி, “என்டன டக விடாலத”ன்னு, லகட்கறார். அப்லபா, ராமர், 

தசால்றார், “இல் , நான், உங்கடை டகவிடுலவனா! நீங்க திரும்பி லபாய், 

ராமடன, நான் காட்டு  விட்டுட்லடன். அவன் கங்டகடய தாண்டி 

லபாயிட்டான். அப்படீன்னு டகலகயி காது பட தசரதர்கிட்ட தசான்னாதான், 

அவா அப்பாடவ நிம்மதியா விடுவா.லமலும், பரதன் வருவான். அவனுக்கு, 
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துடணயா இருங்லகா. அவனுக்கு பண்ணிணா எனக்கு பண்ணிண மாதிாி 

இல்ட யா”ன்னு, ராமர் அவ்வலைா தூரம், அன்பு வார்த்டதகள் லபசி, அவடர, 

சமாதானப் படுத்தி, திருப்பி அனுப்பறார். 

சுமந்திரரும்,குஹனும், அந்த கங்டக கடரயி , நாலு நாள் wait பண்றா. 

எங்லகயாவது, ராமன் திரும்பி வருவாரான்னு. அப்புறம், சுமந்திரர் அலயாத்தி 

திரும்பி வரார். தசரதர் கிட்ட தசால்றார். அததல் ாம், விாிவா லபாயிடும். 

அப்படி, அந்த பர்த்ருவத்ச : ன்னு, அப்படீன்னு தன்லனாட எஜமானகிட்ட, 

அவ்வலைா பக்தியா இருக்கார். அந்த மாதிாி நமக்கு, குரு, ஒரு வைி 

காண்பிச்சார்னா அது லய நாம த்ருடமா இருக்கணும், அப்படீன்னு, எனக்கு 

இங்லக இடதச் தசால் ணும்னு லதான்றது. ஏன்னா, என்கிட்ட பைகறவா 

எல் ாம், இந்த கா த்து , ஏதாவது ஒரு corporate சாமியார்கிட்ட லபாறா. 

அவா overnight   ஞானத்டத தகாடுதுடலறன் என்கிறா. ஏலதா, அந்த 

முத்திடர, இந்த லயாகம். அதாவது, நாலு யுகம் சத்யுகம் அல் து கிருதயுகம், 

த்லரதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம், அப்படீன்னு தசால்வா இல்ட யா. 

அது  முதல் யுகத்து  வந்து, இந்த meditation, இந்த தியானம் பண்ணி, 

பகவாடன அடடய ாம். இந்த தரண்டாவது யுகத்து  யாகம் பண்ணி, 

பகவாடன அடடய ாம். மூணாவது யுகத்து  பூடஜகள் பண்ணி, பகவாடன 

அடடய ாம். இந்த கலியுகத்து , பகவாலனாட நாமத்டதயும், 

ஸ்லதாத்திரத்டதயும் தசால்லி, பகவாடன அடடய ாம். அப்படீன்னு 

ஸ்வாமிகள் பாகவதத்து  இருக்கறடத தசால்வார். அது  தான் எனக்கு 

நம்பிக்டக. அவர் அந்த வைியி  லபாய், அவர் பகவாடன பார்த்தார் 

அப்படீங்கிறதும் என்லனாட நம்பிக்டக. தபாியவாள் ாம் “விமானம், அவர் 

டவகுண்டம் லபாவார்”, அப்படீன்னு, தசான்னா. 

அதனா , லவற ஒரு method ஐ பத்தி என்கிட்ட தசான்னால ா, அவர் யாகம் 

பண்றார், தபாிய தீேிதர், இல்  இவர் லகாயில் கட்டறார். இல்  இவர் இவா 

வந்து, தராம்ப ஆடம்பர பூடஜகள் பண்றா. அப்படீதனல் ாம், தசான்னா 

எனக்கு, “ஆஹா, தராம்ப நல்  காாியம்”, அப்படீன்னு தசால் த் லதாணறலத 

ஒைிய, அடத follow பண்ணனும்னு எனக்கு லதாண மாட்லடங்கறது. 
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ஸ்வாமிகள், தசான்ன சஹஸ்ரநாம பாராயணம், ராமாயணம், ஸ்லதாத்திர 

பாராயணம், இதுதான், safe, correct அப்படீன்னு எனக்கு லதான்றது. அந்த 

மாதிாி, நமக்கு ஒரு குரு காண்பிச்ச வைி. அந்த வைியி  லபாறது, loyalty, 

அப்படீங்கிறது, இந்த சுமந்திரலராட ராம பக்திடய பார்க்கும் லபாது ஞாபகம் 

வரது. 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம... 
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தந்தது உந்தன்ளன பகொண்டது என்தன்ளன 

  

இன்னிக்கு அறுபத்துமூவர் உத்சவம், நாயன்மார்கள் பக்திடய பத்திலய 

லயாசிச்சிண்டு இருந்லதன், அந்த பக்தின்னா என்ன, அப்படின்னா? நாம 

நம்மளுக்கு லவண்டியடத சாப்படலறாம், துணி வாங்கிக்கலறாம், நம்முடடய 

சந்லதாஷத்டத லதடிண்லட இருக்லகாம். அது சி  சமயம் கிடடக்கறது, 

unsullied pleasure அப்படின்னு ஒண்ணுமில்ட . சுகம்னு ஒண்ணு பின்னாடி 

லபானா, அதுக்கு இடடஞ்சல் ஒண்ணு வரது, அந்த சுகத்டத தகடுக்க. ஒரு 

cinema பார்க்க லபாலனாம்னா கூட இங்லகயிருந்து theater வடரக்கும் லபாக 

லவண்டியிருக்கு, car parking கிடடக்க மாட்லடங்கிறது. என்னலவா அந்த படம் 

நன்னா இருக்க மாட்லடங்கிறது, ஏலதா, அந்த மாதிாி, சுகம் எங்கிறது நாம 

நிடனக்கறா மாதிாி எப்பவும் அடமயறதில்ட . தராம்ப சுகமாலவ இருந்தா 

கூட, அது முடிஞ்சு லபாய்டறது, சுகம்ங்கிறது முடிஞ்சு, ஒரு தவறுடம வரது. 

அப்படியில் ாம, மத்தவாட்ட ஒரு அன்பு காண்பிச்லசாம்னா அது  ஒரு திருப்தி 

வரது, அலத வந்து மத்தவாள் கிட்ட அன்பு காண்பிகும் லபாது கூட,  நம்ம 

தகாைந்டதள் கிட்லடலயா, கணவன் மடனவிக்குள்ைலயா, இல்ட  அப்பா 

அம்மா கிட்டலயா, அது  கூட ஏலதா ஒரு கணக்கு வைக்கு இருக்கு. அப்படி 
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இல் ாம  குணக்கட ான ஒரு பகவானாடன உருவகம் பண்ணி, அந்த 

பகவானுக்கு அன்பு காண்பிச்சா அவருடடய அன்டப நாம் உணரமுடியும். அது, 

எல் ாத்டதக் காட்டிலும் த்ருப்தி, சந்லதாஷத்டத தகாடுக்றது, அப்படின்னு 

மஹான்கள் உணர்ந்து, அதுக்கு ஒரு வைியா ஒரு நித்ய பூடஜ, பக்திடய develop 

பண்றதுக்கு, ஸ்லதாத்ர பாராயணங்கள், பூடஜ, நாம ஸ்னானம் பண்லறாம், 

சாப்படலறாம், அடதலய பகவானுக்கு ஒரு ஸ்னானம், டநலவத்தியம், ஒரு 

லஷாடஷபசார பூடஜ னு பண்லறாம்., ஒரு மடங்கைில் எல் ாம் , லகாவில்கைில் 

எல் ாம் பண்ணும் லபாது, சதுஷ்ஷஷ்டி உபசார பூடஜ அப்படின்னு 

தசால்லிட்டு, அறுபத்தி ஆறு உபசாரங்கள், நிருத்யம், கீதம், வாத்யம், அப்படினு 

நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறா, பாட்டு பாடறா., டான்ஸ் ஆடறா, பகவானுக்கு 

எல் ாக் கட களும் எல் ாம் அவருக்குத் தான் அர்ப்பணம் பண்ணனும், 

அப்படிங்கிற எண்ணத்து  சமூகமாக கூடி வந்து, ப  விதமான உபசாரங்கடை 

பகவானுக்கு பண்ணினா அது  ஒரு சந்லதாஷம் கிடடக்கறது. 

அப்படி பக்திங்கறது, தன்னுடடய மனடச சுயந த்துல ர்ந்து விடுவிச்சு 

தகாஞ்சம் பகவலனாட கார்யம் பண்றது. அது  உயர்த்த பக்கதிங்கறது, இந்த 

மனுஷ்ய பாசதமல் ாம் வி கி, அந்த பகவானிடத்து  பாசத்துனா  

இயங்கறது. இங்க உ கத்து  வந்து ஒரு காதல் லதால்வினா தற்தகாட  

பண்ணிக்கிறாங்கிற மாதிாி, extremeஆக இந்த உ கத்து  பாசம் தவச்சு 

ஜனங்கள் behave பண்றடத நாம பார்க்கலறாம், அப்படி அந்த கண்ணுக்கு 

ததாியாத பகவான், அந்த பக்தர்களுக்கு கண்ணுக்கு ததாியறார். அதனா   

அவா, அந்த பக்திடய extremeஆக அந்த பக்திடய அவா காமிக்கிறா, 

பகவானும் அடத ஏத்துக்கறார். அப்லபர்பட்டவர்கள் அந்த நாயன்மார்கள், 

ஆழ்வார்கள். அவா ஏதாவது ஒரு தபாிய த்யாகம் பண்ணியிருப்பா. 
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திருநீ கண்ட நாயனார்ன்னு ஒருத்தர். அவர் வந்து மண்பாண்டம் பண்றவர். 

ஒரு குயவர். தினமும் அவர்  மண்பாண்டங்கள் பண்ணுவார். 

சிவனடியார்களுக்கு திரு ஓடு அப்படின்னு பிச்டச எடுக்கறதுக்கு எடுத்துண்டு 

லபாவாலை அந்த திருலவாடு பண்ணி தானமா தகாடுப்பார். சிவனடியார்கள் 

கிட்ட தராம்ப பக்தியா இருப்பார், இவலராட மடனவியும் அதுக்கு அனுகூ மா 

இருந்தா. இவர் எப்பவும், அந்த சிவதபருமான் உ கத்டத காக்கிறதுக்காக 

ஆ கா  விஷத்டத பானம் பண்ணிணார், கண்டத்து  நீ மாயிடுத்து, என்ற 

பாகவலனாட அந்த அவஸரத்து  இவருக்கு தராம்ப ப்ாியம். அதனா  

திருநீ கண்டம் திருநீ கண்டம்ன்னு தசால்லிண்லட இருப்பார், ஒரு “சாப்பாடு 

எடுத்து டவயம்மா திருநீ கண்டம்”, “நன்னாயிருந்தது சாப்பாடு 

திருநீ கண்டம்”, “நான் கிைம்பலறன் திருநீ கண்டம், கைத்து லமட்டுக்கு 

லபாலறன் திருநீ கண்டம்”, திருநீ கண்டம் திருநீ கண்டம்ன்னு அந்த 

பாகவலனாட நாமத்டத தசால்லிண்லட இருப்பார். அதனா  அவலராட இயற் 

தபயடரலய மறந்து, எல் ாரும் அவடர திருநீ கண்டம்லன கூப்படறா. 

இவருக்கு ஏலதா ஒரு நாள் சப த்து , ஒரு லவசி வீட்டுக்கு லபாய்ட்டு 

வந்துடறார், இது அவர் மடனவிக்கு ததாிஞ்சுடறது, அவர் மடனவி தசால்றா 

“திருநீ கண்டத்து மீது ஆடண, இனிலமல் நீங்கள் என்டன ததாடக் கூடாது” 

“ஹா சாிமா”ன்னு தசால்லிடறார். அதுல ர்ந்து அவர் அந்த இைமடமடயலய 
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துறந்துடறார், திருநீ கண்டத்து மீது ஆடண தவச்சதுனா  இைமடமடயலய 

துறந்துடறார்.  

தரண்டு லபருக்கும் வயசாயிடறது, குைந்டதகள் இல்ட . இவருக்கு அறுபது 

வயஸு ஆகும் லபாது, பகவான் இவாலைாட பக்திடய உ கத்துக்கு 

காண்பிக்கறதுக்காக, ஒரு சிவனடியாராட்டும் வரார். சிவனடியார்களுக்கு பூடஜ 

பண்ணிண்டு இருக்கா, இவாளுக்கு ஒண்ணும் குடறவில்ட . சிவ பக்தி 

பண்ணிண்டு, சிவனடியார்களுக்கு பூடஜ பண்ணிண்டு, மண்பாண்டம் 

பண்ணிண்டு, வித்துண்டு கா த்டத தள்ைிண்டு இருக்கா. சிவனடியார் வரார், 

இவா பூடஜ பண்ணறா, அவருக்கு சாப்பாடு லபாடலறாம் னு தசால்றா. அவர் 

தசால்றார் “என்கிட்ட இந்த திருலவாடு இருக்கு, இது எனக்கு சாோத் 

பரலமச்வரலன தகாடுத்தது, இடத நீ பத்திரமா தவச்சுக்லகா. நான் ஸ்னானம் 

பண்ணிட்டு வலரன்” அப்படிங்கறார். சாின்னு நாயனாரும் அடத வாங்கி 

தவச்சுக்கறார், தராம்பலவ பாத்திரமா ஜாக்கிரடதயா டவக்கறார். 

சிவனடியார் லபாய் ஸ்னானம் பண்ணிட்டு வரார். “என் திருலவாட்டட 

தகாடு”ங்கறார். லபாய் பாத்தா அங்க காலணாம். வந்து இருக்கறது பகவான், 

அதனா  அங்க லபாய் பார்த்தா அந்த திருலவாட்டட காணும். 

“சுவாமி அடதக் காணுலம, அடத காணுலம! நான் தராம்ப ஜாக்கிரடதயா 

தவச்சிருந்லதலன, அதுக்கு பதி ா உங்களுக்கு இன்தனாரு திருலவாடு 

பண்ணித் தலரன்”, 

“அததல் ாம் நடக்காது, நீ என்ன! எத்தடன வாட்டி நான் தசான்லனன்! 

ஜாக்கிரடதயாயிருன்னு, நீ ததாட ச்சிட்டிலய”, அப்டிங்கறார் பகவான். 

“அப்படியில்ட  நான் என்ன லவணும்னா பண்லறன். தங்க திருலவாடு.கூட 

பண்ணித்தலரன், எனக்கு என்ன பண்ணனும்னு நீங்க தசால்லுங்லகா”, 

“இந்த லபச்தசல் ாம் நடக்காது நீ தபாய் தசால்கிறாய்” அப்டிங்கறார், 



46 | P a g e  
 

“நான் தபாய் தசால் வில்ட  சுவாமி! பாத்திரமா தவச்சுருந்லதன், அந்த 

அடறலய பூட்டி தவச்சிருந்லதன், எங்க லபாச்சுன்னு ததாியட லய” அப்படின்ன 

உடலன, 

“நீ உன் மடனவி டகடய பிடிச்சுண்டு குைத்து  முங்கி சத்யம் பண்ணிணா 

தான் நான் நம்புலவன்” அப்படிங்கறார் பகவான். 

“சாி ஸ்வாமி”ங்கறர் திருநீ கண்டர்., 

தரண்டுலபரும் குைத்தங்கடரக்கு லபாறா, இவர் மடனவி டகடய ததாட 

மாட்லடங்கிறதுனா , ஒரு கம்லபாட தரண்டு பக்கம் தரண்டு லபரும் 

பிடிச்சுண்டு தண்ணிக்குள்ை இறங்கலறங்கறா. “என்னத்துக்கு இப்படி”ன 

உடலன, கடதடய தசால்றார், “இந்த மாதிாி இவ சத்யம் தசான்னா. அதனா  

நான் இவடை ததாடறது இல்ட ”, அப்டிங்கறார், “சாி”ன்னு தசால்றார் 

பகவான். 

தரண்டு லபரும் தண்ணிக்குள்ை இறங்கி, தவைியி  வரும்லபாது இருபத்தியஞ்சு 

வயசா வரா, அப்படி பகவான் ஒரு திருவிடையாடல் பண்ணுகிறார். இது 

திருநீ கண்டர் கடத. 

அப்பூதி அடிகள்னு ஒரு தபாியவர், அவருக்கு திருநாவுக்கரசடர, பகவான் 

எப்படி கல்தூணில் கட்டி கடலில் லபாட்டாலும் காப்பாத்தினார், சுண்ணாம்பு 

காைவாய்  இருந்து காப்பாத்தினார், என்படதக் லகட்டு அப்பூதி அடிகளுக்கு  

திருநாவுக்கரசர் லம  ஒரு பக்தி. அதுனா  அவர் அந்த திங்களூாில் எங்லக 

பார்த்தாலும் திருநாவுக்கரசர் லபரால் எல் ா தருமங்களும் பண்ணுகிறார். 

திருநாவுக்கரசர் பசு மடம், திருநாவுக்கரசர் அன்னசத்திரம், திருநாவுக்கரசர் 

தண்ணீர் பந்தல், இப்படி எல் ாம் திருநாவுக்கரசர் லபரா  பண்ணிண்டு 

இருக்கார். தன்னுடடய மூத்த பிள்டைக்கு மூத்த திருநாவுக்கரசர் னு லபர் தவச்சு 

இருக்கார். இடைய பிள்டைக்கு இடைய திருநாவுக்கரசர் னு லபர் தவச்சு 

இருக்கார். அப்படி திருநாவுக்கரசர் லமல  அவருக்கு பக்தி. 

 



47 | P a g e  
 

 

திருநாவுக்கரசலர அந்த ஊருக்கு வரார். அவர் இடததயல் ாம் பார்க்கிறார். 

“என்ன இது! யார் இப்படி தசய்கிறார்கள்?” என்று லகட்ட உடன் அப்பூதி 

அடிகடைப் பத்தி தசால்றா. திருநாவுக்கரசர் லமல  அவருக்கு பக்தி னு 

தசால்றா. அப்பர் அவடரத் லதடி லபாகிறார். அப்பூதி அடிகள் ஒரு சிவனடியார் 

வந்திருக்கார் என்று அவடர வரலவற்று அவருடடய டககால்கடை கழுவி, 

அவருக்கு பாத பூடஜ பண்ணி, அவடர அமர்த்தின உடன் திருநாவுக்கரசர் 

லகட்கிறார் “என்ன இந்த ஊாில் எல் ா புண்ய கார்யங்களுக்கும் திருநாவுக்கரசு 

என்று லபாிட்டு இருக்கிறார்கள்? யார்இப்படி தசய்கிறார்கள்? என்று 

லகட்கிறார்?” அப்லபாது அப்பூதி அடிகள் “நான் தான் சுவாமி அப்படி தசய்து 

வருகிலறன்” என்கிறார். அப்லபா திருநாவுக்கரசர் “ஏன் உங்க லபடர டவக்காம 

யாலரா ஒருத்தர் லபடர தவச்சிருக்லகள்?”, அப்படீன்னு, திருநாவுக்கரசர் 

லகட்கறார். அந்த அப்பூதியடிகளுக்கு, கடுங்லகாபம் வந்துடறது. “என்ன 

உம்டமப் பார்த்தா ஏலதா சிவனடியார்னு நிடனச்சு உங்கடை கூப்பிட்டு 

தவச்சு, பூடஜ பண்ணிலணன். திருநாவுக்கரசடர ததாியாம இருக்லகலை”, 

அப்படீன்னு, லகாவிச்சுக்கிறார். “பகவாலன, அவடர ஆட்தகாண்டு 

காப்பாத்தினார். அவர், பகவாலனாட உத்தம பக்தர். அவர் லபடர ததாியாம, 

இருக்லகலை”, அப்படீன்னு தசான்ன திருநாவுக்கரசர் நடுங்கறார். உடலன 

டககூப்பி, “உங்கள் அன்புக்கு பாத்திரமான அந்த திருநாவுக்கரசு நான் தான்”, 
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அப்படீன்ன உடலன, மன்னிச்சுக்லகாங்லகான்னு கன்னத்து  லபாட்டுண்டு, 

எல் ாருமாக அவடர நமஸ்காரம், பண்றா. நாலு லபருமாக. 

நீங்கள் இன்று இங்கு அமுது படடக்கணும்ன உடலன, சாின்னு, தசால்றார். 

அப்லபா, “பின்னாடி, லபாயி, நீ வாடை இல்ட , பறிச்சுசுண்டு வா”ன்னு, மூத்த 

திருநாவுக்கரடச, அனுப்பறார். லபானா அந்த டபயடன, பாம்பு தீண்டிடறது. 

அங்க அவன், மாிச்சு விழுந்துடறான். இவா தரண்டு தபரும், அம்மா, அப்பா, 

லபாயி பாக்கறா. பிள்டை வரட லயன்னு, அந்த குைந்டத, இப்படி, 

இருக்கான்ன உடலன, வாடை இட யி  அவடன மூடி தவச்சுட்டு, அப்பர் 

சாப்பிடாம லபாயிடப் லபாறாலரன்னு, இவருக்கு, அமுது படடக்கறா. குைந்டத, 

எங்லகன்னு, லகட்கறார், இவர். “சுவாமி அவன் வர முடியாத நி டமயி  

இருக்கான்”னு, தசால்றா. “நீ அவடன கூப்பிடு”, அப்படீன்னு உடலன, 

உண்டமடய, தசால்லிடறா. அது மாதிாி, பக்தின்னா, இந்த அடியவருக்கு, 

அமுது படடக்கணும், இது தட்டி லபாகக் கூடாதுன்னு,நிடனக்கறா, பாருங்லகா. 

அதுதான், உத்தம பக்தி. “ஆன்னு, திருநாவுக்கரசர் பரலமஸ்வரன் லம  ஒரு 

பதிகம் பாடறார். அந்த குைந்டத, உயிர்பிடைத்து திரும்பி வரான். 

இந்த மாதிாி, பக்தி வால்மீகி ராமாயணத்து  பரதலனாட பக்தி. அவன் 

காட்டுக்குப் லபாறான். ராமர், காட்டுக்கு லபாயிருக்கார், அப்படீன்னா உடலன, 

எல் ாடரயும் கூட்டிண்டு, காட்டுக்குப் லபாறான். அங்க குஹடன பார்க்கறான். 

குஹன் கிட்ட, லகட்கறான். “ராமர், வந்தாரா”ன்னு, “ஆமாம், இங்க 

வந்திருந்தார்” என்றவுடன் “ராமர், என்ன பண்ணிணார்? அவர் என்ன 

லபசினார்? எங்க சாப்பிட்டார்? எங்க தூங்கினார்?” அப்படீன்னு, லகட்கறான். 

அப்லபா குஹன் தசால்றான். “அவர் வந்திருந்தார். அவர் நான் தகாடுத்த 

உணடவ எல் ாம் லவண்டாம்னு தசால்லிட்டார்”. ராமரும், “காட்டுக்கு 

வந்திருக்லகாம், இந்த மாதிாி, நாட்டட இைந்துட்லடாம், அம்மா அப்பாடவ 

பிாிஞ்சு வந்துட்லடாம், காட்டு  கஷ்டப்பட லபாலறாம்”, அப்படீன்னு, மனசு 

தகாஞ்சம், சலிக்கதாலன, தசய்யும். அதுனா , அவர் என்ன பண்றார். அந்த 

முதல் நாளும், சரயு நதிகடரயி , சாப்பிடட . அடுத்த நாள், இங்க வந்து, 
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குஹடனப் பாக்கறா. அன்னிக்கும், குஹன் கிட்ட எனக்கு எதுவும் சாப்பிட 

லவண்டாம்ம்னு, தசால்லிடறார். பட்டினி கிடந்தால் துக்கம் ததாியாது. 

இன்தனான்னு, ேத்ாியர்கள் பிச்டச வாங்கி சாப்பிடக் கூடாது. ேத்ாியர்கள், 

மத்தவாடை காப்பாத்தறவா. இவருக்கு, இப்ப அந்த காப்பாத்தற தபாறுப்பு 

இல்ட . தசரதர் தான் ராஜா. இவர் தபஸ்வியா காட்டுக்கு லபாறார். அதனா  

தன்னுடடய உணடவ தாலன சம்பாதிச்சுக்கணும். இந்த  குஹன் 

தகாடுக்கறடத வாங்கி சாப்பிடக் கூடாதுன்னு, தசால்லி, நீ எனக்காக, இந்த 

குதிடரகளுக்கு, ராஜாலவாட குதிடரகளுக்கு புல்லு லபாடு. எனக்கு, 

 க்ஷ்மணன், கங்டக ஜ த்டத, தகாண்டு, வருவான்” ன உடலன, கங்டக 

ஜ த்டத ஒரு தபாிய ததான்டன பண்ணி  க்ஷ்மணன், தகாண்டு வந்து 

தகாடுக்கறான். அடத சாப்பிட்டுட்டு, “இங்க புல்ட  விாி”ங்கறார். 

 க்ஷ்மணன், புல் படுக்டக பண்றான். அது  ராமரும் சீடதயும், அன்னிக்கு 

ராத்திாி, படுத்துது தூங்கறா. இந்த விஷயங்கடை, குஹன், பரதனுக்கு, 

தசால்றான். 

பரதன், கதறி அழுதுடறான். எங்க அண்ணா 

महाभागकुलीनेन महाभागेन धीमता । जातो दशरिेनोर्व्ाां न रामथथवप्तु महयक्तत ।। 

“மஹாபாக குலீல ன எவ்வலைா fortunate family இது. நாலு திக்கு  இருக்கற 

எல் ா லதசங்கடையும், கட்டி ஆண்ட மஹாராஜா. அவ்வலைா, 

பாக்கியவானான உயர்ந்த கு த்து  தபாறந்த அந்த தசரதருக்கு, பிள்டையா 

தபாறந்த ராமன், உர்வியாம்-தடரயில்  ந ஸ்வப்துமர்ஹசி- அவன் இந்த மாதிாி, 

தடரயி  தூங்கக் கூடாது, அப்படீன்னு, தசால்றான். என்னிக்காவது, ஒருநாள் 

ராமரும்  க்ஷ்மணருமாவது, லவட்டடயாட வந்தலபாது, மரத்தடியி  

படுத்துண்டு, இருப்பா. சீதாலதவி இங்க வந்து, படுத்துண்டாைா? அவளுடடய 

அந்த துணியிலிருந்து, ஜாிடக எல் ாம், ததாியறலத, அவளுடடய தங்க 

நடககளுடடய துகள்கள் எல் ாம், விழுந்திருக்கு. ஜனக மஹாராஜாவின் 

குமாரத்தி, ராமனுடடய பத்னி அவ. இங்க வந்து, புல்லு  படுத்துண்டாைா, 

கணவன் பக்கத்து  இருக்காங்கிறதுனா , அவ அடத நிடனச்சிருக்கா மாட்டா. 

ஆனா என்னா  இந்த காட்சிடய, ஸஹிக்க முடியட லய, அப்படீங்கறான். 
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ராமர், எப்படி தூங்கணும், அப்படீன்னு தசால்றான். எனக்கு இந்த ராமர், எப்படி 

தசௌகாியமா தூங்கணும் அப்படீன்னு தசால்றது, தராம்ப ரசிக்கும்படியா 

தராம்ப grandஆ இருந்தது. அதாவது லமரு மட  மாதிாி ஒரு அரண்மடன. 

அது  ஏைாவது மாடியி  எங்க நல்  ததன்றல் காற்று வீசுலமா, அந்த மாதிாி 

ஒரு இடத்து  ஒரு தபாிய அடற. அந்த அடறயி  தடரதயல் ாம், தங்கம் 

லவய்ஞ்சிருக்காம். அந்த தடரயி  காஷ்மீர கம்பைங்கள் லபாட்டிருக்கு. சந்தன 

கட்டில். அது  ஹம்ஸ தூைிகா மஞ்சம் அப்படீன்னு, தசால்லி, நல்  

ஹம்ஸங்களுடடய இறக்டககடை தவச்சு பண்ண ஒரு தமத்டத. அந்த 

தமத்டதயி  தூங்கணும். அலயாத்தியி  அப்படித்தான் தூங்குவா. கிைிகலைாட 

சப்தங்களும், குயில்கலைாட சப்தங்களும்.லகட்கணும். அந்த படுக்டகக்கு நல்  

பூ மாட கள் எல் ாம் கட்டி நல்  அ ங்காரம் பண்ணி, நல்  சந்தனம், அகரு 

அப்படீன்னு நல்  சுகந்தம் வீச, நல்  குைிர்ச்சியா இருக்கக் கூடிய ஒரு 

அடறயி  தவண்லமகங்கடைப் லபா  ஒரு ஒைி, ஒரு தவைிச்சம் இருக்கக் 

கூடிய அப்படீங்கறான். அந்த மாதிாி, ஏலதா ஏற்பாடு பண்ணி இருப்பா லபா  

இருக்கு. அப்படி ஒைி வீசக் கூடிய அந்த அடறயி  ஆனந்தமா தூங்கிட்டு 

கார்த்தா , நல்  வீணாவாத்யங்கள், ம்ருதங்கள் ாம் லகட்க தவச்சு, 

சங்கீதத்லதாட எழுந்து சூத மாதக வந்திகள் எல் ாம் வந்து அவர் புகடை பாடி 

எழுப்பணும். 

இங்க தடரயி  படுக்கறதுக்கு, நான் காரணம் ஆயிட்லடலன! நான் இந்த 

மாதிாி, தடரயி  தான், இனிலம படுப்லபன். நான் தபஸ்வியா இருப்லபன். என் 

ராமடர அடைச்சுண்டு லபாயி பட்டாபிலஷகம் பண்ணுலவன், அவன் ராஜாவா 

இருக்கணும். அவனுக்கு, பதி ா நான் இந்த பதினாலு வருஷம் தபஸ்வியா 

இருப்லபன்.. இது சத்யம். என்னுடடய இந்த சத்யத்டத, ததய்வங்கள் 

நிடறலவத்தாதா?! அப்படீங்கறான். அந்த சத்யத்டத, ததய்வங்கள் நிடறலவத்தி 

தகாடுத்தது அவனுக்கு, ஒரு விதமா. எப்படீன்னா, இந்த ராம பாதுடகடய 

எடுத்துண்டு லபாயி பட்டாபிலஷகம் பண்ணான். ராமர் பாதுடக ராமர்தான். 

அதனா  ராம பாதுடக ராஜாவாச்சு. அவன் தபஸ்வியா இருந்தான். 

ராமடரவிட கடுடமயான வ்ரத நியமங்கள் எல் ாம், அனுஷ்டிச்சுண்டு, 

தபஸ்வியா இருந்தான். ராமர், அங்க லகாதாவாி  குைிக்கறார்னா, இவன் இங்க 

மூணு மணிக்லக எழுந்து குைிர்  லபாயி சரயு  குைிச்சுண்டு இருந்தான். 
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இந்த ராமர், நன்னா தூங்கணும், காட்டு  வந்து, தடரயி  படுத்து கஷ்டப் 

படறாலை, கல்லுடையும், முள்ளு யும் கஷ்டப்பட்டு தூங்கறாலரன்னு 

நிடனச்சுண்லட இருக்கான். அவனுக்கு அது தராம்ப உள்ை 

லபாயிருக்குங்கிறதுக்கு, ராமர், பதினாலு வருஷம் கைிச்சு திரும்பி வந்தலபாது 

“லஹ ராமா! இந்த ராஜ்யத்டத உன்கிட்ட திரும்ப ஒப்படடச்சுடலறன் , இந்த 

பாரத்டத என்னா  இனிலம தாங்க முடியாது”, அப்படீன்னு, தசால்றலபாது 

கூட இந்த வார்த்டதடய தசால்றான். 

तूययसङ्घातक्तनघोष ः काञ्चीनूपुरक्तनथवन ः | 

मधुर गीतशब्द श्च प्रक्ततबुध्यथव राघव || 

“தூர்ய சங்காத நிர்லகாடஷ: – நல்  நாதஸ்வரம் லபான்ற இனிடமயான 

சங்கீதத்டத லகட்டுண்டு காஞ்சீ நூபுர நிஸ்வடன: – இடுப்பு  ஒட்டியாணம், 

கால்  தகாலுசு லபாட்டு தபண்கள் எல் ாம் நடக்கக் கூடிய அந்த சப்தத்டத 

எல் ாம்  லகட்டுண்டு மதுடர: கீதஷப்டதஸ்ச மதுரமான கீத சப்தம், நல்  

சங்கீதம், தபண்கள் நடமாடற அந்த சப்தம், இடததயல் ாம், லகட்டுண்டு 

ப்ரதிபுத்யஸ்வ ராகவ – நீ எழுந்துக்கணும். நீ திரும்பியும் பட்டாபிலஷகம் 

பண்ணிண்டு, ராஜாவாகி 

यावदावतयते चक्रन् यावती च वसुन्धरा | तावत्त्वक्तमह सवयथय थवाक्तमत्वमनुवतयय || 

“யாவதாவர்த்தலத சக்ரம் யாவதீ ச வசுந்தரா | 

தாவத் த்வம் இஹ சர்வஸ்ய ஸ்வாமித்வம் அனுவர்த்தய || 

நீதான் எங்களுக்தகல் ாம் கா  சக்கரம் இருக்கற வடரக்கும் ராஜாவா 

இருக்கணும், அப்படீன்னு, லகட்டுக்கறான். ராமர் “ததா” அப்படிலய ஆகட்டும் 

அப்படீன்னு தசால்றார். 

இந்த மாதிாி பரத பக்திடய பார்த்து தான், பின்னாடி வந்தவாள் ாம் ஒரு 

idealஆக ததய்வமாட்டமாக ஒருத்தர் கிடடச்சா, அவாகிட்ட பக்தி 

பண்ணனும்கிறடத ததாிஞ்சிண்டு இருப்பா. அந்த குரு பக்தி அப்படிலய ததய்வ 

பக்தியா வைர்ந்திருக்கும். அது  இருந்துதான், நாயன்மார்கள் எல் ாம், வந்து, 

பக்தி மார்கலம உருவாகி , அவாடை தகாண்டாடனும்னு நாம ததாிஞ்சுண்டு, 
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அறுபத்து மூவர் உத்சவம் பண்ணி தகாண்டாடலறாம். அதனா  நமக்கும் ஒரு 

தசாட்டு பக்தி வருமான்னு ஆடசலயாட.  

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம...  
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மன்னுபுகழ் வகொசளல தன் மணிவயிறு வொய்த்தவவன 

 

இன்னிக்கு தபௌர்ணமி சந்திரன்  தகாஞ்ச லநரம்  நின்னுட்டு வந்லதன். 

மூகபஞ்ச சதி  கடாே சதகத்து  ஒரு ஸ்ல ாகம் 

यावत्कटािरजनीसमयागमथते कामाक्ति तावदक्तचरािमतां नराणाम् । 

आक्तवभयवत्यमृतदीक्तधक्ततक्तबम्ग्बमम्ग्ब संक्तवन्मयं हृदयपूवयक्तगरीन्द्रशृङ्गे ॥ 

யாவத் கடாே  ரஜநீ ஸமயாகமஸ்லத 

காமாேி தாவத், அசிராத் நமதாம் நராணாம் | 

ஆவிர்பவதி அம்ருததீதிதி பிம்பம் அம்ப 

ஸம்வின்மயம் ஹ்ருதய  பூர்வ கிாீந்தர ஸ்ருங்லக || 

அம்மா காமாேி ‘யாவத்’ – எதுவடரயில், ‘கடாே  ரஜநீ ஸமயாகமஸ்லத’ – 

உன்னுடடய கடாேம் என்கிற இரவு லவடை வருகிறலதா, அதுவடரயில் 

‘அசிராத்’ – இடடயறாமல் ‘நமதாம் நராணாம்’ –  நமஸ்காரம் பண்ணிண்லட 

இருக்கக் கூடிய அந்த மனிதனுடடய, ‘ ஹ்ருதய  பூர்வ கிாீந்தர ஸ்ருங்லக’ 
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மனமாகிய கிைக்கு சிகர முகட்டில், ‘ஸம்வின்மயம்’ ஞானம் என்கின்ற பூர்ண 

சந்திரன் உதயமாகும், அப்படின்னு ஒரு அைகான ஒரு ஸ்ல ாகம். 

யாவத் கடாே  ரஜநீ ஸமயாகமஸ்லத 

காமாேி தாவத், அசிராத் நமதாம் நராணாம் | 

ஆவிர்பவதி அம்ருததீதிதி பிம்பம் அம்ப 

ஸம்வின்மயம் ஹ்ருதய  பூர்வ கிாீந்தர ஸ்ருங்லக || 

அப்படின்னு அம்பாள் லமல  இந்த ஸ்ல ாகம் ஞாபகம் வந்தது. “சாி, 

இன்டனக்கு அம்பாள் பரமா ஏதாவது தசால்  ாம்” னு நிடனச்லசன். 

ராமாயணத்தில் அம்பாள் னா ராமருடடய அம்மாடவ பத்தி லபசுலவாம் 

அப்படின்னு லதாணித்து. 

தகௌசல்யா லதவிடய பத்தி லபசணும்னா, quote பண்ண லவண்டிய ஸ்ல ாகம் 

வந்து, 

यं पालयक्तस धमां त्वं धृत्या च क्तनयमेन च । स व  राघवशादूयल धमयथत्वामक्तभरितु।। 

யம் பா யஸி தர்மம் த்வம் திருத்யா ச  நியலமன ச | 

ஸடவ ராகவசார்து  தர்மஸ்த்வாம் அபிரேது || 

அப்படின்னு தகௌசல்யா லதவி ராமடன காட்டுக்கு அனுப்பும்லபாது. 

மங்கைாசாஸனம் பண்ணறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்ல ாகம் தசால்றா. எந்த 

தர்மத்டத நீ த்ருதிலயாட – தராம்ப சந்லதாஷத்லதாடும், நியமத்லதாடும் follow 

பண்றலயா, லஹ ராம ‘ ராகவசார்து ’ என்கிறாள். ‘தர்மஸ்த்வாம் அபிரேது’ 

அந்த தர்மலம உன்டன காப்பாற்றட்டும். அதாவது ஒரு தர்மம் 

பண்ணிலணாம்னா, அடத விரும்பி பண்ணனும், தராம்ப sincereஆக disciplined 

ஆக பண்ணனும் அப்படிங்கறது ததாியறது, அந்த மாதிாி ராமர் பண்றார். 

ராமன் அந்த டகலகயி அரண்மடனயில் இருந்து குடட, லதர் எல் ாம் 

வி க்கிட்டு தகௌசல்யா லதவி கிட்ட வறார். அதுக்கு முந்தின காட்சிடய 

லகட்டால் தராம்பலவ shockingஅ இருக்கும்.  ராமர் டகலகயி கிட்ட தசால்றார் 

“நான் பரதடன வரவடைத்து பட்டாபிலஷகம் பண்ணிட்டு, கிைம்புலறன் 
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அம்மா”ங்கறார். அவ தசால்றா “இல்ட , இல்ட ! நீ இப்பலவ இன்னிக்லக 

கிைம்பிடு, நான் பரதடன வரடவத்து ராஜ்யத்டத தகாடுத்துகலறன், நீ 

கிைம்பினா தான், தசரதர் ஸ்னானம் பண்ணுவார், சாப்பிடுவார்” அப்படின்னு 

தசான்ன உடலன, அதாவது அவளுக்கு சந்லதஹம், எதாவது இவா எதாவது 

நம்மளுடடய planஐ மாத்திவிடப் லபாறாலைா, அப்படின்னு டகலகயிக்கு 

ஸந்லதஹம். மனசு அவ்வலைா மாறி லபாய்டுறது அவளுக்கு “ராமனுக்கும் 

பரதனுக்கும் நான் ஒண்ணுலம வித்யாசம் பார்க்கவில்ட , ராமனுக்கு ராஜ்யம் 

கிடடச்சா, பரதனுக்கு  ராஜ்யம் கிடடச்சா மாதிாி தாலன” அப்படின்னு தசால்றா 

மந்தடர கிட்ட. அப்படி தசான்னவள் , இப்லபா “நீ உடலன கிைம்பு”ங்கறா. 

இடத லகட்ட உடலன தசரதர் அட பாவலம! அப்படின்னு தசால்லி  திக்! 

அப்படிங்கறார், சீ! சீ! அப்படின்னு தசால்றார். என்ன பண்ணமுடியும் அவரா ? 

லமலும் லமலும் அவலராட வருத்தத்டத ஜாஸ்தி பண்றா இந்த டகலகயி. 

அப்லபா ராமர் ஒரு பதில் தசால்றார் 

नाहमियपरो देक्तव लोकमावथतुमुत्सह े। क्तवक्तद्धमामृक्तषक्तभथतुल्यं केवलं धमयमाक्तथितम् ।। 

நாஹம் அர்த்தபலரா லதவி ல ாகமாவஸ்தும் உத்சலஹ | 

வித்தி மாம் ாிஷிபிஸ்துல்யம் லகவ ம் தர்மம் ஆஸ்திதம் || 

அம்மா! எப்படியாவது பணம் சம்பாதிச்சு அடத அனுபவிக்கணும்னு நிடனக்கிற 

ஆள் கிடடயாது, நான் ாிஷிகடைப்லபா  தர்மத்டத முக்கியமா 

நிடனக்கிறவன். அதனா  நான் இப்பலவ கிைம்பலறன்” அப்படின்னு 

தசால்லிட்டு, “என்னுடடய அம்மா கிட்லடயும், சீதாலதவி கிட்லடயும் 

தசால்லிண்டு உத்தரவு வாங்கிக்றதுக்கு ஒரு மணி லநரம் அவகாசம் 

தகாடுங்லகா”ங்கறார். இந்த ராஜ்யலம உன்லனாடதுன்னு தசான்னது லபாக, நீ 

காட்டுக்கு லபான்ன லபாது, தகாஞ்ச லநரம் இங்க இருக்க, அனுமதி 

தகாடுங்லகா”ன்னு லகட்கறார், அப்படி தசால்லிட்டு தவைி  வந்துடறார், 

தகௌசல்யா லதவிலயாட அரண்மடனக்கு வரார். தகௌசல்யா லதவி, ராமர் வந்த 

உடலன, தங்க ப டகடய லபாட்டு “ராமா உட்காரு, பத்து இல் ாம ஒரு sweet 

பண்ணி தவச்சிருக்லகன். சாப்பிட்டு விட்டு லபா, எத்தடன லநரம் ஆகுலமா. 
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இந்த பாட்டாபிலஷகம் முடிஞ்சு வரத்துக்கு” அப்படின்னு, அம்மா 

என்கிறவளுக்கு, குைந்டத சாப்பிடணும். அது மாதிாி தசால்றா. அப்லபா ராமர் 

“அம்மா! இந்த தங்க ப டகயில் உட்காருகிற கா ம் மாறி லபாயிடுத்து. 

தர்பாஸனத்து  உட்கார லவண்டிய கா ம் வந்திருக்கு, என்டன 

தபருந்தடகயான தசரத மஹாராஜர், பதினான்கு வருடங்கள் காட்டுக்கு லபாகச் 

தசால்லி இருக்கார்” அப்படின்னு தசால்றார். அவ அப்படிலய அடியற்ற 

மரம்லபா  மூர்ச்டச லபாட்டு விழுந்துடறா. 

தகௌசல்யா லதவி அப்பறம், எழுந்துண்டு, கதறுகிறாள். “நான் என்ன பாவம் 

பண்ணிலனன்? இப்படி ஒரு நல்  குைந்டதடயதபற்று வைர்த்து ஆைாக்கி, 

அவனுக்கு ராஜ்யம்னு தசால்லிட்டு இப்படி காட்டுக்கு லபான்னு தசால்றாலை, 

நான் என்ன பண்ணுலவன்? இந்த டகலகயி தபால் ாதவன்னு ததாிஞ்சு தான் 

நான் தராம்ப ஜாக்ரடதயாக, உனக்கு எதுவும் கஷ்டம் வந்துடக் கூடாதுன்னு, 

நான் மூத்த மடனவியாக இருந்தாலும் பணிஞ்சு லபாயிண்டு இருந்லதன். 

அவளுக்கு தகௌரவத்டத குடுத்லதன். ஆனா இப்ப அந்த கஷ்டலம 

விடிஞ்சுடுத்லத. இந்த மாதிாி ஒரு குைந்டதடயப் தபற்று எங்லகலயா காட்டுக்கு 

அனுப்பறதுக்கு நான் ம டியாகலவ இருந்திருக்க ாலம” அப்படி ப து 

பு ம்பறா. 

அதுக்கப்பறம் அவ தசால்றா, “இல்ட . நான் உன்டன காட்டுக்கு லபாக 

அனுமதிக்க மாட்லடன். என் சக்கைத்தி நினச்சடத நடத்திக்க பாக்காறா. நானும் 

பிடிவாதம் பிடிக்கலறன். அவ பிடிவாதம் பிடிக்கறா இல்ட யா? நானும் 

பிடிவாதம் பிடிக்கலறன். உனக்கு காட்டுக்கு லபாக நான் அனுமதி தர 

மாட்லடன். அவ்வைவு தான். இங்லக இருந்து நீ எனக்கு டகங்கர்யம் பண்ண 

லவண்டும். மாத்ரு ஸுஸ்ரூடஷயும் தராம்ப முக்கியம் தாலன. இங்லக 

இருந்துண்டு நீ எனக்கு டகங்கர்யம் பண்ணு” என்கிறாள். 

அப்லபா ராமர் “அம்மா! அப்பா சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு லவலற வைி 

இல் ாமல் என்டன காட்டுக்கு லபாகச் தசால்றார், அதனா  அவர் தர்மத்லதாட 

வைியில் தான் இருக்கார். நானும் அவர் தசான்னடத லகட்கணும்னு 

நிடனக்கிலறன். இது வந்து நான் ஏலதா புதுடமயா பண்றது இல்ட . 

எவ்வலைாலவா மஹான்கள், அப்பா வார்த்டதடய லகட்டு, கஷ்டத்டத 

அனுபவிச்சு, பின்னாடி நன்டமடய அடடஞ்சு இருக்கா. அதுனா  அப்பா 
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வார்த்டதடய லகட்டா, தகடுதல  வராது” அப்படின்னு நிடறய கடதகள் 

எல் ாம் தசால்றார், “எனக்கு அனுமதி தகாடும்மா”ன்னு லகட்கிறார். 

அப்லபா  க்ஷ்மணர் கூட தசால்றார், “அம்மா, எனக்கும் இது தகாஞ்சம்கூட 

பிடிக்கலவ இல்ட , என்ன இது ஒருபாவமும் பண்ணாத ராமடன, 

எதிாிகளுக்குகூட  கருடண பண்ணகூடிய ராமடன, ஒரு குற்றமும் சுமத்தாமல், 

பதினாலு வருஷம் காட்டுக்கு லபான்னா, என்னது இது! வயசான கா த்து  

புத்தி மழுங்கிப் லபாயி இந்த தசரத மஹாராஜா இப்படி பண்றார். வயசானாவா 

தர்மத்டதத் மீறி கார்யங்கள், பண்ணிணா, அவாடை, அடக்க ாம். அதனா  

நான், அந்த தசரதடர தஜயில்  லபாட்டுட்டு, ராமடன ராஜாவாக்கலறன். யார் 

வந்து தடுக்கறான்னு, பார்க்க ாம். பரதன் வரானா? அவலனாட ஆட்கள் 

வராைான்னு, பார்க்கலறன். நான் ஒண்ணும் சும்மா இந்த லதாள்கடை சந்தனம் 

பூசிக்கறதுக்கும், லகயூரம் லபாட்டுக்கறதுக்கும் வைர்க்கட . இந்த கத்தி 

வில்த ல் ாம் show காக தவச்சுருக்கட . என் ராமடன காப்பாத்தறதுக்காக 

தான் நான் இந்த உடம்டப வைர்த்திருக்லகன். ராமர் ஒரு தநருப்பு  விைணும்னு 

தசான்னா, அவனுக்கு முன்னாடி நான் லபாயி விழுலவன். அதனா  இந்த 

ராமடன நான் இன்னிக்கு ராஜாவாக்கலறன்” அப்படீன்னு, தசால்றான். 

அப்ப ராமர், “லஹ,  க்ஷ்மணா நீ அம்மாலவாட திருப்திக்காக லபசற. என் 

மனடச, புாிஞ்சுக்காம லபசறிலய” அப்படீன்னு தசால்றா. இது வந்து, டகலகயி 

பண்றது இல் . இது ததய்வங்கலைாட கார்யம். இது விதி வசமா வந்துருக்கு. 

லநத்திக்கு, ராஜ்யம்னு தசால்லி இன்னிக்கு கூப்பிட்டு, வனவாசம்னு தசான்னா, 

இது டகலகயி நிடனச்சு நடக்கறது இல் . இது விதி. இடத நாம ஏத்துக்கணும். 

அடத மீற முடியாது”ன்னு, தசால்றார். அப்லபா,  க்ஷ்மணர் தசால்றார், “என்ன 

ஒரு வீரனா இருந்துண்டு விதிடய தநாந்துக்கலற! விதிடய நான் 

தபௌருஷத்தால் மாத்திக் காண்பிக்கலறன். எனக்கு உத்தரவு தகாடு”, 

அப்படீங்கறார். அப்லபா ராமர், தசால்றார், “எனக்கு உத்தரவு 

தகாடுங்கிலறள்லைால்லயா, நான் உனக்கு, தசரதடர,  தஜயில்  லபாடறதுக்கு, 

உத்தரவு, தகாடுக்க மாட்லடன். நான் அப்பா வார்த்டதடய தான் லகட்கப் 

லபாலறன். காட்டுக்குத் தான், லபாகப் லபாலறன். நீயும் இடதத் தான், ஒத்துக்கப் 



58 | P a g e  
 

லபாலற, அப்படி இருக்கறச்லச, விதிதான், தவல்லும், அப்படீன்னு தசால்றார். 

அவன் என்ன பண்ணுவான், பாவம். 

அப்புறம், தகௌசல்டய தசால்றா. 

कक जीक्तवतेनेह क्तवना त्वया मे लोकेन वा कक थवधयाऽमृतेन। 

श्रेयो मुहूतां तव सक्तिधानं ममेह कृत्नादक्तप जीवलोकात्।। 

கிம் ஜீவிலதலநஹ விநா த்வயா லம ல ாலகந வா கிம் ஸ்வதயாமாிலதந | 

ஷ்லரலயா முஹூர்தம் தவ ஸந்நிதாநம் மலமஹ காித்ஸ்நாதபி ஜீவல ாகாத் ৷৷ 

“எனக்கு, தசார்க்கல ாகமும் லவண்டாம், அமிர்தமும் லவண்டாம். எனக்கு இந்த 

அலயாத்தி வாழ்க்டகயும், லவண்டாம், உன்னுடடய சந்நிதி இல் ாம எனக்கு 

எது தான் இனிக்கப் லபாறது? எனக்கு இந்த வாழ்க்டக லவண்டாம். ராமா, 

என்டன உன்லனாட கூட்டிண்டு லபா. காட்டு  ஆஸ்ரம வாசல் , ஒரு மாடன 

கட்டி டவக்கறா மாதிாி, என்டன பக்கத்து  தவச்சுக்லகா. என்டன இங்க 

விட்டுட்டு லபாகாலத. இந்த டகலகயி கிட்ட” அப்படீன்னு, லகட்கறா. அப்லபா, 

தசால்றா, “ஒரு புல்ட  தின்னுண்டாவது, உன் பக்கத்து , இருக்லகன், 

ராமா”ங்கறா. அப்படி அதுதான், உண்டமயான பக்தி. அப்படி தசால்ற தாயார், 

அவள். அப்படி ராமன் கிட்ட அன்பு, தவச்சிருக்கா. 

ஆனா ராமர், அதுக்கு தசால்றார். “அம்மா, டகலகயி தசரதடர டக விட்டுட்டா. 

அந்த மாதிாி நீயும் பண்ண ாமா? நீயல் வா இப்ப தசரதருக்கு துடணயா 

இருக்கணும்? அந்த வார்த்டத வாஸ்தவம்தான். தசரதர் வந்து, ராமன் காட்டுக்கு 

லபான உடலன கீலை விைறார். டகலகயி வந்து தூக்க வரா. “என்டன 

ததாடாலத, டகலகயி. உன்டன, தர்மத்டத டகவிட்ட உன்டன, நான் 

டகவிட்லடன், எனக்கு நீ மடனவி கிடடயாது” அப்படீன்னு தசால்லிட்டு 

“என்டன தகாண்டு லபாயி, ராமமாதா தகௌசல்யா அரண்மடனயி  

லபாடுங்லகா”ன்னு தசால்றார். தசரதர். அந்த மாதிாி, தகௌசல்யா, ஒரு ஆறுத ா 

இருப்பான்னு தசரதர் நிடனக்கறார். அது, ராமருக்கு, ததாிஞ்சதுனா  “நீயும் 
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அந்த மாதிாி தசரதடர, டகவிடக் கூடாது. நீ இங்க அவர் பக்கத்து  தான் 

இருக்கணும். அப்படீன்னு, தசால்லி ஒரு சி  ஸ்ல ாகங்கள் வரது, 

व्रतोपवासक्तनरता या नारी परमोत्तमा। भतायरं नानुवतेत सा तु पापगक्ततभयवेत्।। 

भतुय श्शुश्रूषया नारी लभते थवगयमुत्तमम्। अक्तप या क्तननयमथकारा क्तनवृत्ता दवेपूजनात्।। 

शुश्रूषामेव कुवीत भतुयः क्तप्रयक्तहते रता। वष धमयः पुरा दषृ्टो लोके वेद ेश्रुतः थमृतः।। 

வ்ரலதாபவாஸநிரதா யா நாாீ பரலமாத்தமா | 

பர்தாரம் நாநுவர்லதத ஸா து பாபகதிர்பலவத்৷৷ 

பர்து ஷ்ஷுஷ்ரூஷயா நாாீ  பலத ஸ்வர்கமுத்தமம் | 

அபி யா நிர்நமஸ்காரா நிவ்ருத்தா லதவபூஜநாத் ৷৷ 

ஷுஷ்ரூஷாலமவ குர்வீத பர்துஃ ப்ாியஹிலத ரதா | 

ஏஷ தர்ம: புரா தாிஷ்லடா ல ாலக லவலத ஸ்ருத: ஸ்மருத:৷৷ 

எந்த ஒரு தபண், தன கணவடன, கவனிக்காமல், விரத, உபவாசங்கள், 

எல் ாம், பன்றால ா, அவள், நரகத்துக்குப் லபாவாள். “பர்து ஷ்ஷுஷ்ரூஷயா 

நாாீ  பலத ஸ்வர்கமுத்தமம்” பர்த்ரு சிஸ்ருடஷனா தான், ஒரு தபண், 

சுவர்க்கம், அடடவாள். “அபி யா நிர்நமஸ்காரா நிவ்ருத்தா லதவபூஜநாத்” எந்த 

தபண், பர்த்ரு ஸுஸ்ருடஷ பண்ணிண்டு, ததய்வங்கடை எல் ாம் நமஸ்காரம் 

பண்ணட , ஒரு விதமான, விரதங்கடையும், பூடஜகடையும் பண்ணட , 

ஆனாலும், அவடைத்தான், எல் ாரும் ததய்வங்கள், லபாற்றும். தபய்தயன 

தபய்யும் மடைன்னு தசால்றாலர, வள்ளுவர். அந்த மாதிாி, “ஏஷ தர்ம: புரா 

தாிஷ்லடா ல ாலக லவலத ஸ்ருத: ஸ்மருத:৷৷” லவதத்து யும், ஸ்ருதியிலும், 

ஸ்மிருதியிலும் மஹான்களுடடய நடத்டதயிலும், தபாியவா மூதன்டனயர்கள் 

எல் ாரும் இடதத் தான் நடத்தி காண்பிச்சிருக்கா. இடதத் தான், புாிய 

தவச்சிருக்கா. அதனா , நீ உன், கணவலனாட இரு. இங்கதான், உன்லனாட 

இடம், அப்படீன்னு தசால்றார், ராமர். அப்புறம், தசால்றார். 

अक्तिंकायेषु च सदा सुमनोक्तभश्च दवेताः। पूज्याथते मत्कृते दके्तव बाह्मणाश्च व सुव्रताः।। 

அக்நிகார்லயஷு ச ஸதா ஸுமலநாபிஷ்ச லதவதா: | 
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பூஜ்யாஸ்லத மத்காிலத லதவி! ப்ராஹ்மணாஷ்டசவ ஸுவ்ரதா:৷৷ 

அப்படீன்னு, தசால்லிட்டு, அக்னி கார்யத்டதயும்,  புஷ்பங்கடை தகாண்டு, 

விஷ்ணு பகவாடன, ரங்கநாதருக்கு பூடஜ பண்றடதயும் விட்டுடாலத. 

பிராம்மணர்கள், தபாியவா எல் ாடரயும், நமஸ்காரம், பண்ணிண்டு இரு. நான் 

அங்க காட்டு  லேமமா இருக்கணும்கிறதுக்காக, நீ இததல் ாம் பண்ணு” 

அப்படீங்கறார். 

அதாவது, பூடஜடய காட்டிலும், பர்த்ரு ஸுஸ்ருடஷ தபாிசுன்னு தசால்றார். 

இந்த பர்த்ரு ஸுஸ்ருடஷடய பண்ணிட்டு, பூடஜயும் பண்ணு, எனக்காக 

பண்ணு, அப்படீன்னு தசால்றார். 

அப்லபா, லவற என்ன பண்ணுவா, தகௌசல்யா லதவி “சாி”ன்னு தசால்றா. அங்க 

தான், தகௌசல்டயலயாட தபருடம ததாியறது. டகலகயி கிட்ட கால்  விழுந்து 

தசரதர் தகஞ்சறார். அவள் மறுத்துடறா. “எனக்கு தசாத்து தான் லவணும். என் 

பிள்டைக்கு இந்த ராஜ்ஜியம் லவணும்”னு லகட்கறா. 

இங்க தகௌசல்யாலதவி “புல்ட  தின்னுண்டாவது, உன் பக்கத்து  இருக்லகன் 

ராமா”ன்னு தசான்னாலும், “நீ தசரதர் பக்கத்து  இரு”ங்கறார் ராமர். இந்த 

டகலகயி கிட்ட ஆட்சி, லபான பின்ன தசரதர் பக்கத்து  இருக்கறது, எவ்வைவு 

கஷ்டம், தகௌசல்டயக்கு! ஆனால், தர்மம்னு எடுத்து தசான்ன உடலன, 

லகட்டுக்கறா. சாி, ராமா நீ தசால்றதுதான் சாி. நான் என்ன பண்ணுலவன்? சாி 

லேமமா நீ லபாயிட்டு வா” அப்படீன்னு தசால்லி அந்த இடத்து தான், 

यं पालयक्तस धमां त्वं धृत्या च क्तनयमेन च । स व  राघवशादूयल धमयथत्वामक्तभरितु।। 

யம் பா யஸி தர்மம் த்வம் திருத்யா ச  நியலமன ச | 

ஸடவ ராகவசார்து  தர்மஸ்த்வாம் அபிரேது || 

“உன்லனாட தர்மமும் சத்தியமும், எடத இவ்வைவு உறுதியாகவும், இவ்வைவு 

நியமமாகவும், ஆடசயாகவும், நீ அடத காப்பத்தறலயா. அது உன்டன 

காப்பாத்தும்னு” தசால்றா. மஹாதபாியவா இந்த ஸ்ல ாகத்டத, quote பண்ணி 

ராவணனுக்கு, தம்பிகள், இருந்தா லகாட்டடகள் இருந்தது, அஸ்த்ரங்கள், 
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இருந்தது. அததல் ாம், அவனுடடய பத்து தட கள்   ஒண்டணக் கூட 

காபாத்த . இப்படி, தகௌசல்டய, கட்டி தகாடுத்த இந்த தபாதிலசாறு, பதினாலு 

வருஷம் தகட்டுப் லபாகாம, இருக்கக் கூடிய சாப்பாடு, என்ன கட்டி தகாடுக்க 

முடியும்னு பார்த்தாைாம், தகௌசல்டய. இந்த சத்தியத்டதயும், தர்மத்டதயும், 

தான் நீ காப்பாத்தற. இதுதான் உன்டன காப்பாத்தும், அப்படீன்னு தசால்லி 

அடத கட்டி தகாடுத்தாைாம். அதுதான், ராமடன காப்பாத்தித்து”, அப்படீன்னு 

மஹா தபாியவா லபசியிருக்கா. 

அதற்கப்புறம், அவ டக அ ம்பிண்டு, அதாவது துக்கத்து , கண் ஜ ம், விட்டா, 

அந்த கண் ஜ ம் டகயி  பட்டுதுன்னா, அது அஸூசி. அதனா  டக 

அ ம்பிண்டு, அவ பிராம்மணாடை கூப்பிட்டு ஒரு லஹாமம், பண்ணி அந்த 

ஹவிடச ராமனுக்கு தகாடுத்து, அப்புறம், ஒரு நாலு ஐந்து ஸ்ல ாகங்கள்  

தசால்லி, மங்கைாசாசனம்பா. நித்யம், நாம இந்த இராமாயண பூர்த்தியி  இந்த 

ஸ்ல ாகங்கடை படிக்கலறாம். அப்படி, அந்த தகௌசல்யா லதவி தசான்ன 

வார்த்டதகள், எல் ாரும் ராமாயணம் பூர்த்தியி  நித்யம் படிக்கும் படியா 

அடமஞ்சிருக்கு. அந்த ஒரு நாலு ஸ்ல ாகத்டத படிச்சுட்டு பூர்த்தி பண்லறன். 

यन्मङ्गलं सहस्रािे सवयदवेनमथकृते । वृत्रनाशे समभवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्।। 

यन्मङ्गलं सुपणयथय क्तवनताऽकल्पयत्पुरा । अमृतं प्रािययानथय तत्ते भवतु मङ्गलम्।। 

अमृतोत्पादने द त्यान् घ्नतो वज्रधरथय यत् । अकदक्ततमयङ्गलं प्रादात्तत्ते भवतु मङ्गलम्।। 

त्रीक्तन्वक्रमान्प्रक्रमतो क्तवष्णोरक्तमततेजसः । यदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम्।। 

ऋतवथसागरा िीपा वेदा लोका कदशश्च ते । मङ्गलाक्तन महाबाहो कदशन्तु शुभमङ्गलाः।। 

யன்மங்கைம் சஹஸ்ராலே ஸர்வ லதவ நமஸ்க்ருலத | 

வ்ருத்ர நாலச சமபவத் தத்லத பவது மங்கைம் || 

யன்மங்கைம் சுபர்னஸ்ய வினதாsகல்பயத் புரா | 

அம்ருதம் ப்ரார்தயானஸ்ய தத்லத பவது மங்கைம் || 

அம்ருலதாத்பாதலன டதயத்யான் க்னலதா வஜ்ரதரஸ்ய யத் | 

அதிதிர் மங்கைம் ப்ராதாத் தத்லத பவது மங்கைம் || 
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த்ாீன் விக்ரமான் ப்ரக்ரமத: விஷ்லணாரமித லதஜஸ: | 

யதாஸீன் மங்கைம் ராம தத்லத பவது மங்கைம் || 

ருதவ: சாகரா த்வீபா: லவதா ல ாகா திசஸ்ச லத | 

மங்கைானி மஹா பாலஹா திஸந்து சுபமங்கைா: || 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம 
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மகொப ரியவொ மந்தஸ்மிதம் என் மனத்தில் உதிக்கட்டும் 

 

லநத்திக்கு தபௌர்ணமி இன்னிக்கு ‘ப்ரதிபத்’ அப்படின்னு தசால்லுவா 

ஸம்ஸ்க்ருதத்து , ப்ரதடம அப்படின்னு தமிழ்  தசால்லறாம். கிருஷ்ண  

ப்ரதடம, அதாவது, தபௌர்ணமிக்கு அடுத்த நாள் வருகிற ப்ரதடமயும்,  அம்பாள் 

பக்தர்களுக்கு தராம்ப விலசஷம். In fact இன்டனக்கும் சந்திரன், பூரண சந்திரன் 

மாதிாிலய இருக்கும், ஒரு கட  தான் குடறஞ்சு  இருக்கும். சி  நாள் ப்ரதடம 

சந்திரன் பூரண சந்திரடன விடலவ அைகா இருக்கும். இன்டனக்கும் தகாஞ்ச 

லநரம் மாடியில் லபாய் சந்திர தர்சனம் பண்ணிலனன். 

இந்த ப்ரதடம, ப்ரதிபத் அப்படின்னு தசான்ன உடலன, மஹாதபாியவா 

அனுபவம் ஒண்ணு ஞாபகம் வரது. கைக்காடு ராம நாராயண ஐயர் அப்படின்னு 

ஒரு சங்கீத வித்வாடன, மஹாதபாியவா,  லிதா ஸஹஸ்ர நாமத்துக்கு ராகம் 

லபாட்டு, அடத கீர்த்தடனகைா பண்ணி, பாடச் தசான்னா. அவர் நல்  

பண்டிதர். இந்த மாதிாி  லிதா ஸஹஸ்ரநாமத்டத தபாியவா கிட்ட பாடுவார். 

அவர், நம்ம மடத்துல யும் ஆஸ்தான வித்துவானா இருந்தார். ஸ்ருங்லகாி 

மடத்துல யும் ஆஸ்தான வித்துவானா இருந்தார். ஒரு நவராத்திாிக்கு, அவடர 

ஸ்ருங்லகாி மடத்து  இருந்து கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சு இருந்தா. இவர் லபாய் 

அங்க ஸ்ருங்லகாி மடத்து  ஒன்பது நாளும் இருந்து பாடி இருக்கார். அப்பறம், 

தபாியவா கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சு, இங்க தபௌர்ணமிக்குள்லை இங்க வந்து 

reachஆகி தபௌர்ணமி அன்னிக்கு தபாியவா சன்னிதி  பாடறார். அப்லபா 
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தபாியவா தசான்னாைாம்,  லிதா ஸஹஸ்ரநாமம் பாடிண்லட வரும்லபாது,  

“ப்ரதிமன் முக்ய ராகாந்த திதி மண்ட  பூஜிதா” ன்னு ஒரு நாமாவைி, ப்ரதடம 

ஆரம்பிச்சு ராகா, ராகான்னா  தபௌர்ணமி பர்யந்தம், இந்த பதிடனந்து 

திதிகைிலும், பூடஜ தசய்யப்படுபவள்ன்னு ஒரு அர்த்தம். இந்த பதிடனந்து 

திதிகைிலும் அம்பாடை பூடஜ பண்ணுறதுன்னு ஒரு அர்த்தம், இந்த திதி 

மண்ட ங்கள் அம்பாடை பூடஜ பண்ணுறதுன்னு,  அப்லபா, தபாியவா 

தசான்னாைாம் “நவராத்திாியின் லபாது உனக்கு காமாேி சன்னிதியி   

பாடல்லிலயன்னு ஒரு குடற இருந்தது. அந்த ப்ரதிபத்  இருந்து ஆரம்பிச்சு 

தபௌர்ணமி பர்யந்தம், எல் ா திதிகளும் அம்பாடை பூடஜ பண்ணுறதுன்னு 

தசால்றா, அதனா  நவராத்ாி இந்த தபௌர்ணமி பர்யந்தம் இருக்கு, அதனா  நீ 

தபௌர்ணமிக்கு இங்க வந்து பாடிட்டிலய” அப்படின்னு தசான்னாைாம். என்ன 

அன்பு! 

அதுக்கு இந்த ராம நாராயண ஐயர் தசான்னாராம் “தபாியவா, தபௌர்ணமி 

இன்னிக்கு ஒரு நாள் தான் ஆகாசத்து  சந்திரன், எங்களுக்கு தபாியவா தான் 

பூர்ண சந்திரன், அதனா , எங்களுக்கு நித்யலம தபௌர்ணமி”  அப்படின்னு 

தசான்னாராம். அப்படி அவ்லைா அைகா அவர் பதில் தசால்லி இருக்கார். 

அப்படி பக்தியா இருந்திருக்கார். தபாியவா “அவா ஆத்து  காமாேி இருக்கா, 

அங்க லபாய் பாடுங்லகா,  கத்துக்லகாங்லகா”ன்னு  எல் ாம் தசால்லி இருக்கார். 

 

அதுனா  இன்னிக்கு அம்பாள் சம்பந்தமா ஏதாவது தசால்  ாம்னு ஒரு ஆடச. 
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இன்னிக்கு வட நாட்  எல் ாம், ஹனுமத் தஜயந்தின்னு தகாண்டாடறா. இப்ப 

தான், இந்த சித்ரா தபௌர்ணமிடய ஹனுமத் தஜயந்தின்னு தகாண்டாடறா. 

சித்திடரனா, அவாளுக்கு சாந்திராமான பஞ்சாங்கம்னு ஒண்ணு இருக்கு,  அது  

லபான அமாவாஸ்டயலயாடலவ  சித்ரா மாசம் ஆரம்பிச்சிடறது. அதனா  தான் 

அந்த நவமிடய  ராம நவமின்னு தகாண்டாடலறாம்.  ‘டசத்லர   நாவாமிலக 

திததௌ’ன்னு புஸ்தகத்து  இருக்கு,  சித்திடர மாசத்லதாட  நவமி திதின்னு, 

நமக்கு எல் ாம்  சித்திடர  இன்னும் வற ,  இந்த சாந்திராமானத்து  

அமாவாஸ்டயலயாடலவ  சித்ரா மாசம் ஆரம்பிக்கிறது, அவா யுகாதி 

தகாண்டாடறா இல்ட யா! அதுல ருந்து ஒன்பதாவது நாள் நவமி அன்னிக்கி 

ராம நவமி தகாண்டாடலறாம். அதுல ருந்து பதிடனஞ்சாவது நாள் இந்த சித்ரா 

தபௌர்ணமி அன்னிக்கி ஹனுமத் தஜயந்தின்னு விலசஷமா தகாண்டாடறா. 

அதனா  ஹனுமாடரயும், அம்பாடையும் ஸ்மாிக்கும்படியா என்ன ஸ்ல ாகம் 

அப்படினு நிடனச்லசன், ஒரு அைகான ஸ்ல ாகம் இருக்கு, பதிமூணாவது 

ஸர்கம் சுந்தரகாண்டத்து  

तदिुसं पाण्डुरदन्तमव्रणं शुक्तचक्तथमतं पिपलाशलोचनम्। 

द्रक्ष्ये तदायायवदनं कदान्वह ंप्रसिताराक्तधपतुल्यदशयनम्।। ” 

ததுந்நஸம் பாண்டுரதந்தமவ்ரணம் ஷுசிஸ்மிதம்  பத்மப ாஷல ாசநம் | 

த்ரக்ஷ்லய ததார்யாவதநம் கதாந்வஹம் ப்ரஸந்நதாராதிபதுல்யதர்ஷநம்৷ 

அப்படின்னு ஒரு ஸ்ல ாகம், நான் எப்லபா அந்த சீதாலதவிலயாட முகத்டத 

பார்ப்லபன், அப்படின்னு ஹனுமார் தசால்றார், ‘ததுந்நஸம்’ நிமிர்ந்த மூக்கும், 

‘பாண்டுரதந்தம்’ தவள்டைதவலைர்ன்னு அந்த பற்களும், ‘அவ்ரணம்’, எந்த வித 

அப்பழுக்கும் இல் ாத வாிடசயான அந்த பற்களும், ‘ஷுசிஸ்மிதம்’ அைகான 

அந்த, தூய்டமயான அந்த சிாிப்பும், ‘பத்மப ாஷல ாசநம்’ பத்மம்னா தாமடர, 

பா ஷம்னா இதழ், தாமடர இதழ் லபான்ற கண்களும், தகாண்ட  

‘ப்ரஸந்நதாராதிபதுல்யதர்ஷநம்’ தாராதிபஹ னா நேத்திரங்களுக்கு ராஜா, 

யாரு? சந்திரன். அந்த சந்திரடன லபான்ற முகமும் தகாண்ட, இந்த ஆர்யா 

வதனம், உன்னதமான அந்த தபண்ணினுடடய முகத்டத, ‘அஹம் கதா 

த்ரக்ஷ்லய’ நான் எப்தபாழுது பார்ப்லபன், அப்படின்னு தசால்றார். 
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तदिुसं पाण्डुरदन्तमव्रणं शुक्तचक्तथमतं पिपलाशलोचनम्। 

द्रक्ष्ये तदायायवदनं कदान्वह ंप्रसिताराक्तधपतुल्यदशयनम्।। ” 

எத்தடன அைகான வார்த்டதகள்! தபாருள்! எதுடக லமாடன! உவடமகள்! 

அப்படி அைகான ஒரு meter   ஒரு ஸ்ல ாகம். இந்த ஸ்ல ாகத்து  அம்பாள் 

தர்சனம் எனக்கு எப்லபா கிடடக்கும், அப்படின்னு லகட்கறார். அந்த அம்பாள் 

தர்சனம் யாருக்கு  கிடடக்கும்னா, தராம்ப humbleஅ, இருக்கறவாளுக்குத் 

தான்  கிடடக்கும். 

சுக்ாீவன், வானரா கிைம்பும்லபாது, நா ா திக்கு யும், என்தனன்ன லதசங்கள் 

இருக்கு, என்தனன்ன நதிகள்  இருக்கு, என்தனன்ன மட கள் இருக்கு, 

அடடயாைங்கள் எல் ாம் தசால்லி, வைியி  இருக்கிற ஆபத்துகடை எல் ாம் 

தசால்லி, வைியி  இருக்கக் கூடிய ாிஷிகள் லபடர எல் ாம் தசால்லி, அவாடை 

நமஸ்காரம் பண்ணுங்லகா, அவா கிட்ட லகட்டுக்லகாங்லகான்னு தசால்லி, 

அைகா வைி தசால்லி வானராடை நா ா திக்கு யும் அனுப்புறான். அப்லபா 

அவன் ஒண்ணு தசால்றான், “யார் வந்து ‘திருஷ்டா ஸீதா’ சீடதடய கண்லடன், 

என்று தசால்கிறார்கலைா, அவர்களுக்கு என் ராஜ்யத்தில் பாதிடய 

தகாடுப்லபன், எனக்கு சமானமான அந்தஸ்டத தகாடுப்லபன்” அப்படிங்கறான், 

“அவா என்கிட்ட பண்ணிண தப்தபல் ாம் மன்னிச்சுடலறன்” அப்படின்னு 

தசால்றான். ஆனால் யார் பாத்துட்டு வந்தா? ஒரு தப்பும் பண்ணாத, ஒரு 

அந்தஸ்துக்கும் ஆடசப்படாத ஹனுமார் தான், சீதா லதவிடய தர்சனம் 

பண்றார். இந்த மாதிாி, “புராணங்கைில் எல் ாம் ப ஸ்ருதி தகாடுத்து 

இருக்கும், இடத படிச்சா இன்ன ப ஸ்ருதி அப்படின்னு, அந்த ப ஸ்ருதிக்கு 

ஆடசபட்டா அது கிடடக்கும். ஆனா ராமாயணம் படிச்சா, ராமலர லவணும்னு 

ஆடசப்பட்டா ராமலர கிடடப்பார்” அப்டின்னு ஸ்வாமிகள் தசால்லுவார். அந்த 

மாதிாி இந்த ஹனுமார் தான் சீதா லதவிடய தர்சனம் பண்றார். 

மூக பஞ்சசதி  இந்த தூய்டமயான மந்தஸ்மிதம் humble ஆக 

இருக்கறவாளுக்கு கிடடக்கும் அப்படீங்கறடத, படிச்சு உடலன, ஒரு ஸ்ல ாகம் 

ஞாபகம் வரது. 

सिाम कजुषा जनेन सुलभं संसूचयन्ती शन - 
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रुत्तुङ्गथय क्तचरादनुरहतरोरुत्पत्थयमानं फलम् । 

प्रािम्ग्येन क्तवकथवरा कुसुमवत्प्रागल्भयमभयेयुषी 

कामाक्ति क्तथमतचातुरी तव मम िेमङ्करी कल्पताम् ॥ 

ஸன்னாடமகஜுஷா ஜலனன ஸு பம் ஸம்ஸூசயன்தீ ஶடன- 

ருத்துங்கஸ்ய சிராதனுக்ரஹதலராருத்பத்ஸ்யமானம் ப ம் | 

ப்ராதம்லயன விகஸ்வரா குஸுமவத்ப்ராகல்ப்யமப்லயயுஷீ 

காமாேி ஸ்மிதசாதுாீ தவ மம லேமம்காீ கல்பதாம் || 

அது மாதிாி, காமாேி மந்தஸ்மிதத்டத பத்தி ஒரு நூறு ஸ்ல ாகம் 

எழுதியிருக்கார், மூக கவி. அது  இந்த ஒரு ஸ்ல ாகம், அதாவது, அனுக்ரஹம் 

னு ஒரு மரம் இருக்கு. அது  ஞானம் அப்படீங்கிற ஒரு பைம் கிடடக்கப் 

லபாறது. அந்த பைம், கிடடக்க லபாறதுன்னு ஸுசகமா ஒரு பூ பூத்திருக்காம். 

அது என்ன பூன்னா, அம்பாளுடடய மந்தஸ்மிதம்ங்கிற புன்னடக, 

அப்படீங்கிற, அந்த பூ பூத்திருக்கு. இது ஸன்னாடமகஜுஷா ஜலனன ஸு பம் 

– இந்த பைம், யாருக்கு, கிடடக்கும் அப்படீன்னா, மிக மிக வணக்கத்லதாடு 

இருந்து தகாண்லட இருப்பவர்களுக்கு, இந்த மந்தஸ்மிதம் கிடடக்கும். 

காமாேி ஸ்மிதசாதுாீ தவ மம லேமம்காீ கல்பதாம் – இந்த புன்னடக, 

எனக்கு, லேமத்டத, உண்டு பண்ணட்டும், அப்படீன்னு அைகான ஒரு 

ஸ்ல ாகம். 

அப்படி, அந்த ஹனுமார், இவாலைாட, வானரர்கலைாட லதடி வரார். அவருக்கு 

தான், இந்த காாியத்டத முடிச்சுடுலவாம்ங்கிற கர்வப் லபச்லசா அததல் ாம் 

ஒண்ணுலம இல்ட . அவர் இவாலைாட வரார். இந்த ததன் லகாடியி  வந்து 

கடற்கடரயி  காத்துண்டு இருக்கும்லபாது, சம்பாதி வந்து, “அங்க கடலுக்குள்ை 

ஒரு தீவு இருக்கு.  ங்கா நகரம்னு, அங்க சீதா லதவி இருக்கா. நீங்க லபாயி 

பார்த்தா, அவள் இருப்பிடத்டத ததாிஞ்சுண்டு லபசிட்டு வர ாம்”னு தசால்றார். 

அப்லபா இவா வானாரா எல் ாம் யார் லபாகப் லபாறான்னு, கவட  பட்டுண்டு 

இருக்கும்லபாது, ஜாம்பவான், “ஹனுமான் தான், இடத பண்ண முடியும்”, 

அப்படீன்னு எல் ாருமா லசர்ந்து, ஹனுமாடர, உத்சாகப் படுத்தறா. அப்லபா, 
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அவருக்கு தன்லனாட திறடம ஞாபகம் வர்றது. ஆமா, நான் உங்களுக்காக இந்த 

காாியத்டத பண்லறன் னு, மலகந்திர மட யி  ஏறி, கடட  தாண்டி, 

இ ங்டகயி  குதிச்சு, லதடறார். 

லதடும்லபாது, இந்த இராவணடன பார்க்கறார். அந்தப்புரது  மற்ற 

தபண்கடைப் பார்க்கறார். மண்லடாதாிடய பார்க்கறார். ராமர் தசான்ன 

வயசும், அந்த  ேணங்களும், தபாருந்தி இருந்ததுனா , இந்த மண்லடாதாி 

தான், சீடதலயான்னு ஒரு நிமிஷம், நிடனக்கறார். அப்புறம், “அது எப்படி 

இருக்க முடியும்? ராமடன பிாிஞ்ச சீடத, சுகமா அந்தபுரத்து  கட்டில்  படுத்து 

தூங்குவாைா? இது சீதா லதவி இல்ட ”, அப்படீன்னு, தசால்லிண்டு, இன்னும் 

லதடறார். அப்படி, லதடும்லபாது, சீடதடய காலணாம், அப்படீன்னு நிடனச்சு, 

அவருக்கு தராம்ப கவட  வந்துடறது. “என்னடா இது? சீடதடய லதடி 

வந்லதாம். காலணாலம, ஏலதா, கூண்டு  அடடபட்ட கிைி மாதிாி சீதாலதவி 

இவாலைாட தகாடுடமயினானா , இறந்து லபாயிட்டாைா? இல்ட  

இராவணன், தூக்கிண்டு வரும்லபாலத கடல்  விழுந்துட்டாைா? என்ன 

ஆச்சுன்னு ததாியட லய? சீடதடய காலணாலம, நான் என்ன 

பண்ணுலவன்”னு கவட  படறார். 

அப்லபா “ஒண்ணு நான் லபாயி இந்த சீடதடய பார்க்கட , சீதா லதவி 

இ ங்டகயி  இல்ட ன்னு, தசால் ணும், இடத ராமர்கிட்ட தசான்னா, அவர் 

உயிடர விட்டு விடுவார். ராமர், உயிடர விட்டா,  க்ஷ்மணனும், உயிடர 

விட்டுடுவான்.  க்ஷ்மணன் உயிடர விட்டா, தசான்ன வார்த்டதடய 

காப்பாதட  என்று, சுக்ாீவன் உயிடர விட்டுடுவான். அங்கதன் தாடர ருடம 

எல் ாரும் உயிடர விட்டுடுவா. இப்படி, தபாிய அனர்த்தமா ஆயிடும். அதனா  

நான் திரும்ப லபாகப் லபாறது இல்ட . நான் இங்க இருந்து, பட்டினி 

கிடக்கலறன். என்ன ஆறலதா, ஆகட்டும்”னு அப்படீன்னு நிடனக்கறார். 

அப்புறம், அவர் தசால்றார். நான் எதுக்கு வந்லதன், சீடதடய லதட வந்லதன். 

यावत्सीतां क्तह पश्याक्तम रामपत्नीं यशक्तथवनीम्। 

तावदतेां पुरीं लङ्कां क्तवक्तचनोक्तम पुनः पुनः।। 
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யாவத்ஸீதாம் ஹி பஷ்யாமி ராமபத்னிம் யஷஸ்விநிம்|| 

தாவலததாம் புாிம்  ங்காம் விசிலநாமி புந: புந:| 

எது வடரக்கும், சீடதடய, பாக்கலறலனா அது வடரக்கும் லதடலறன், 

அப்படீன்னு தசால்லி தன்லனாட மனக்கவட டய ஒைித்துட்டு, திரும்பியும், 

லதடறதுக்கு கிைம்பறார். அப்லபா, அந்த அலசாகவனத்டதப் பார்காறார். இங்க 

நாம பார்க்கலவ இல்ட லய அப்படீன்னு, தசால்லி, அவர், 

नमोथतु रामाय सलक्ष्मनाय दरे्व् चतथय  जनकात्मजाय  | 

नमोथतु रुद्रने्द्र यमाक्तनलेभयो नमोथतु चन्द्राकय  मरुद्गणेभयः || 

நலமாஸ்து ராமாய  ஸ க்ஷ்மணாய 

லதவ்டய ச தஸ்டய ஜனகாத்மஜாடய | 

நலமாஸ்து ருத்லரந்திரமானில ப்லயா 

நலமாஸ்து சந்த்ரார்க்கமருத்கலனப்ய: || 

அப்படீன்னு, எல் ா ததய்வங்கடையும் லவண்டிண்டு, அந்த அலசாக வனத்து  

லபாயி லதடறார். அங்க சீதா லதவிடய பார்த்துடறார். அந்த ராேசிகளுக்கு, 

மத்தியி  சீதா லதவி இருக்கறடத பார்த்து தராம்ப சீடதக்காக, feel பண்றார். 

லமகங்களுக்கு நடுவு  சந்திரடனப் லபா வும், புடக மூட்டத்துக்கு நடுவு  

அக்னிடய லபா வும், இந்த சீடத இவ்வைவு கஷ்டத்துக்கு நடுவு  இருக்காலை, 

அப்படீன்னு, தராம்ப வருத்தப்படறார். அவர் சீடதடய பார்த்த உடலன, 

தசால்ற உபமானங்கள் எல் ாம் தராம்ப அைகா இருக்கும். “ஆம்னாயானாம் 

அலயாலகன வித்யாம் ப்ரஷிதி ாம் இவ” லவதப் படிப்பு, திரும்பி எப்படி சந்டத 

தசால் ட ன்னா மறந்து லபாயிடுலமா, அந்த மாதிாி, சீடத வந்து, 

அடடயாைம்,ததாியாம இருக்கா, அப்படீங்கறார். அப்புறம், நல்  சம்ஸ்காரம் 

“சம்ஸ்காலரண யதா ஹீனாம் வாசம் அர்த்தாந்தரம் கதாம்” நல்  படிப்பு, 

இல்ட ன்னா, லபசும்லபாது, தபாருள் தப்பா லபாயிடும். அது மாதிாி சீடத 

அலசாகவனத்தில் லசாகமா இருக்கா அப்படீங்கிறதுக்கு, இந்த மாதிாி, 
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இததல் ாம் உவடம தசால்றார். அப்புறம், சீடதலயாட தபருடமடய நிடனச்சு 

பார்க்கறார். ராமர், இவடை பிாிஞ்சு இருக்கார்னு, அந்த ராமருடடய 

வருத்தத்டத நிடனக்கறார். 

அந்த மாதிாி, ஹனுமாருக்கு, சீதா லதவிலயாட, தாிசனம் கிடடக்கறது. சீடதடய 

எப்லபாது காண்லபன் , அப்படீன்னு, தசான்ன ஹனுமார், சீடதடய, கண்டு 

விடுறார். “எத்தடனலயா, லகாடிக் கணக்கான வானாராள் உ கம் முழுக்க 

லதடறா. ஏலதா ததய்வாதீனமா இன்னிக்கு, நான் சீடதடய பார்த்லதன்”, 

அப்படீன்னு, தசால்றார். எந்த தவண்டமயான சிாிப்டப பார்க்கணும்னு, 

ஆடசப்பட்டாலரா அந்த சீதாலதவிடய பார்த்துடறார். அவ முகத்து  சிாிப்பு 

ஏற்படும்படியா சந்லதாஷம் ஏற்படும்படியான வார்த்டதகடை, ஹனுமார் 

லபசறார். 

இந்த தவண்டமயான தூய சிாிப்பு, அப்பட்டீங்கும் லபாது மூக பஞ்சசதி  

இன்தனாரு ஸ்ல ாகம் இருக்கு. 

पुक्तम्ग्भर्ननमयलमानस र्नवदधते म त्रीं दढंृ क्तनमयलां 

लब्ध्वा कमयलयं च क्तनमयलतरां कीर्तत लभन्तेतराम् । 

सूत्रि पक्ष्मलयक्तन्त क्तनमयलतमां यत्तावकाः सेवकाः 

तत्कामाक्ति तव क्तथमतथय कलया न मयल्यसीमाक्तनधेः ॥ 

பும்பிர்நிர்ம மானடசர்விததலத டமத்ாீம் த்ருடம் நிர்ம ாம் 

 ப்த்வா கர்ம யம் ச நிர்ம தராம் கீர்திம்  பன்லததராம் | 

ஸூக்திம் பக்ஷ்ம யன்தி நிர்ம தமாம் யத்தாவகா: லஸவகா: 

தத்காமாேி தவ ஸ்மிதஸ்ய க யா டநர்மல்யஸீமானிலத: || 

அப்படீன்னு ஒரு ஸ்ல ாகம். “லஹ காமாேி, உன்னுடடய புன்சிாிப்பு 

பாற்கடட  லபா  தவள்டையா இருக்கு. அது  ஒரு திவட  இந்த பக்தர்கள், 

லம  படறதுனா  அவாளுக்கு தூய்டமயான நண்பர்கள் கிடடக்கறா. எல் ா 

விடனகளும் லபாய் அவாளுக்கு தூய்டமயான புகழ் கிடடக்கறது. அவாளுக்கு 

தூய்டமயான வாக்கும் அடமயறது” அப்படீன்னு தசால்றார். 
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மூககவி நூறு பாடல்கள் காமாேியுடடய மந்தஸ்மிதத்டத பத்தி எழுதி 

இருக்கார். மத்த அம்பாள் பக்தர்கள் கூட அம்பாலைாட மந்தஸ்மிதத்து  தராம்ப 

 யிச்சு ரசிச்சு இருக்கா. அது ஒரு ஞானக் கட  அப்படிங்கற மாதிாி. 

அபிராமி பட்டர் நிடறய அம்பாலைாட மந்தஸ்மிதத்டத பத்தி பாடறார். 

மகாதபாியவா ஒரு தமிழ்ப் பு வர் கிட்ட “அபிராமி பட்டருடடய வைிபடு 

ததய்வம் என்ன?”னு லகட்கறா. பட்டர் அபிராமி அந்தாதி தாலன எழுதி 

இருக்கார், அதுனா  இவர் திருக்கடடயூர் அபிராமி ன்னு தசால்றார். அப்ப 

மஹாதபாியவா “இல்ட . அபிராமி அந்தாதியில் நிடறய பாடல்கைில் கரும்பு 

வில்லும் பஞ்ச புஷ்ப பாணமும் பாசாங்குசமும் தசால்லி இருக்கார். அது இங்லக 

காஞ்சி காமாட்சிக்கு தான். அதுனா  அபிராமி பட்டருடடய இஷ்ட ததய்வம் 

காஞ்சி காமாேி” அப்படின்னு தபாியவா தசால்லி இருக்கா. அவரும் 

படிச்சுட்டு வந்து “ஆமாம். நிடறய பாடல்கைில் கருப்பு சிட , கரும்பு வில் பஞ்ச 

புஷ்ப பாணம் னு வரது. அது காஞ்சி காமாேி தான் என்று ஒத்துக்கறார். 

அந்த அபிராமி அந்தாதியில் ஆரம்பத்தில் ஒன்பதாவது பாட்டில் “முருத்தன 

மூரலும், நீயும், அம்லம வந்து என்முன் நிற்கலவ” அப்படின்னு லவண்டிக்கறார். 

மூரல் னா மந்தஸ்மிதம் னு அர்த்தம். மயிலின் லதாடகயின் அடிப்பாகம் லபா  

தவள்டை தவலைர் னு இருக்கும் மந்தஸ்மிதம், அப்படின்னு தசால்றார். 

அப்பறம் இன்தனாரு பாட்டில் “பவைக் தகாடியில் பழுத்த தசவ்வாயும், 

பனிமுறுவல் தவைத் திரு நடகயும் துடணயா” தவைம் னா தவள்டை னு 

அர்த்தம். குைிர்ந்த தவண்டமயான சிாிப்பு. கைங்கமில் ாத தூய்டமயான 

சிாிப்டப மகான்கள் பாடறா. இன்தனாரு பாட்டு  “முதல் லதவர் மூவரும் 

யாவரும் லபாற்றும்முகிழ் நடகலய” அப்படின்னு தசால்றார். புன்னடக ஒரு பூ 

பூக்கற மாதிாி இருக்குனு தசால்றார். எல் ாத்துக்கும் லமல  கடடசி பாட்டு  

குடைடயத் தழுவிய தகான்டறயந் தார் கமழ் தகாங்டகவல்லி 

கடைடயப் தபாருத திருதநடுந் லதாளும், கருப்பு வில்லும் 

விடையப் தபாரு திறல் லவாியம் பாணமும் தவண் நடகயும் 

உடைடயப் தபாருகண்ணும் தநஞ்சில் எப்லபாதும் உதிக்கின்றலவ! 

தவண் நடகயும்..தநஞ்சில் எப்லபாதும் உதிக்கின்றலவ என்கிறார். இது 

நூறாவது பாடல். அந்தாதி என்கிறதுனா  உதிக்கின்ற தசங்கதிர்னு முதல் 

பாடல் ஆரம்பிக்கிறது. காமாேியினுடடய மந்தஸ்மித தர்சனம் கிடடக்க 
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லவண்டுமானால் இந்த அபிராமி அந்தாதிடய திரும்ப திரும்ப பாராயணம் 

பண்ணிண்லட இருக்க லவண்டும் என்று தசால்வது லபா  இருக்கு. 

அபிராமி அந்தாதி நூறு பாடல்கடை படிச்சா, அபிராமி பட்டருக்கு மூக பஞ்சசதி 

தராம்ப இஷ்டமான ஸ்லதாத்ரமாக இருந்து இருக்கும் என்று லதான்றுகிறது. 

பாதாரவிந்தத்டத பற்றியும், கடாேத்டதப் பற்றியும், மந்தஸ்மிதத்டத 

பற்றியும், அபிராமி பட்டரும் நிடறய தசால்றார். அம்பாளுடடய பாதங்கடை 

நான் தகட்டியாக பிடிச்சுண்டு இருக்லகன். எனக்கு அம்பாள் பக்தி தான் ஒலர 

வைி, அப்படிங்கறடதயும் மூக கவி மாதிாி திரும்ப திரும்ப தசால்றார். 

காமாேியின் மந்தஸ்மிதம் என்றவுடன் இததல் ாம் ஞாபகம் வரது. நமக்கு 

காமாேி மகாதபாியவா. மகாதபாியவாளுடடய மந்தஸ்மிதம் நம் மனத்தில் 

உதிக்க லவண்டும்னு பிரார்த்தடன பண்ணிப்லபாம். 

அப்படி சீதா லதவிடய ஹனுமார் தாிசனம் பண்ண இந்த காட்சிடய மனசு  

தவச்சுண்டு பூர்த்தி பண்ணிக்கலறன். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம…  
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கொன முயபலய்த அம் ினில் யொளன  ிளைத்தவவல் 
ஏந்தல் இனிது 

 

இன்டனக்கு வால்மீகி ராமாயணத்து  யுத்தகாண்டத்தில் இருந்து நாற்பத்தி 

ஒண்ணாவது ஸர்க்கத்து  ஒரு ஸ்ல ாகம். 

तव भायायपहतायरं दषृ््वा राघव रावणम् | 

मषययाक्तम किम् वीर जानक्तन्वक्रममात्मनः || 

தவ பார்யாபஹர்த்தாரம் திருஷ்ட்வா ராகவ ராவணம் | 

மர்ஷயாமி கதம் வீர ஜானன் தபௌருஷம் ஆத்மனஹ || 

அப்படின்னு சுக்ாீவன் ராமடர பார்த்து தசால்றான். 

இது கடத என்தனன்னா, ராமர் நைடன தகாண்டு பா ம் கட்டி,  ங்டகக்கு 

வந்து லசர்ந்துடறார். தபாிய வானரப்படட. தவள்ைம் லசடன அப்படிம்பா.  

அதாவது ஒண்ணு பக்கத்து  மூன்று zero லபாட்ட ஆயிரம், அந்த மாதிாி ஆறு 

zero லபாட்ட, ஒன்பது zero லபாட்ட அப்படி ஒண்ணுனுக்கும் ஒரு வார்த்டத 

இருக்கு, பத்மம், மஹாபத்மம், ஓகம், மலஹாகம்,  அப்படின்னு அந்த 

வார்த்டதகள் எல் ாம் எல் ாம் தசால்றா. அந்த மாதிாி. தபாிய  தவள்ைம் 

லசடன அடைச்சிண்டு, வானரப் படடடய அடைச்சிண்டு ராமர் வந்துடறார். 

அந்த படட வந்து லசர்ந்த உடலன, ராவணன் ஒற்றர்கடை அனுப்பறான். 

தரண்டு வாட்டி வானரா மாதிாி லவஷம் லபாட்டு ஒற்றர்கள் லபாறா, தரண்டு 
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வாட்டியும் அவாடை விபீஷணர் பிடிச்சுடறார். ராமர் கிட்ட தகாண்டு 

நிறுத்தறார். ராமர் “லவண்டாம். ஒற்றர்கடை தகால்  லவண்டாம், விட்டுடு” 

அப்படிங்கறார். ஒரு வாட்டி அந்த ஒற்றர்கள் கிட்டலய ராமர் தசால்றார், “நீங்க 

என்ன லவணும்னாலும் பாத்துலகாங்லகா, என்ன லசடன  இருக்கு, யார் யார் 

லசனாதிபதிகள், தட வர்கள், லவணும்னா விபீஷ்ணன் கிட்ட கூட  

லகட்டுக்லகாங்லகா, லபாய் உங்க ராவணன் கிட்ட தசால்லுங்லகா, 

லபடியாட்டும் என் மடனவிடய தூக்கிண்டு வந்தான், வீரனா இருந்தா யுத்தம் 

பண்ண தசால்லுங்லகா” அப்படின்னு தசால்றார். இடத அவா லபாய் அப்படிலய 

ராவணன்கிட்ட தசால்றா, ராவணனுக்கு  லகாபம் வறது. 

இந்த வானர வீரர்கள் ஜாம்பவான், ஹனுமார் நைன், நீ ன், அங்கதன் 

இவலைாட ப த்டத எல் ாம் தராம்ப புகழ்ந்து தசால்றா அவா. அப்பறம் என்ன 

தசால்லி முடிக்கிறான்னா, “எந்த பக்கத்தில் ராமரும்,  க்ஷ்மணரும், 

விபீஷணனும், சுக்ாீவனனும் இருக்காலைா, அந்த லசடனடய தஜயிக்கலவ 

முடியாது, நாலு லபர்கூட லவண்டாம், இந்த ராமர் ஒருத்தலர லபாதும், 

அவருடடய தர்மப த்தினா  அவா தஜயிச்சிடுவா, நீ சீடதடய ஒப்படடச்சு 

சமாதானம் லபசிக்லகா, இல்ட ன்னா யுத்தம் பண்ணு”, அப்படிங்கறா அந்த 

ஒற்றர்கள். இவனுக்கு லகாபம் வறது, “நீங்கஎல் ாம் என்ன, ராஜ்ய சாஸ்த்ரம் 

எல் ாம் ஒண்ணுலம படிக்க யா, ஒரு காட்டுத் தீயில் காய்ஞ்ச மரம்கூட 

பிடைக்குமா இருக்கும், ராஜாலவாட லகாபத்துக்கு ஆைான பிடைக்க முடியாது. 

என் முன்னாடி வந்து எதிாிடய புகழ்ந்து லபசலறலை, உங்கடை தகான்று 

விடுலவன், எலதா படைய  நன்றி விஸ்வாசத்துனா  நான் உங்கடை உயிலராடு 

விடலறன். எனக்கு பிடிக்காதவாை லபாய்ட்லடள், அதனா லய நீங்க தசத்த 

மாதிாிதான், அதுலவ உங்களுக்கு மரண தண்டடன, ஓடிப்லபாங்லகா” 

அப்படின்னு தசால்றான். அந்த மாதிாி அவன் லபசற கர்வ லபச்சு, அது ஒரு, 

படிக்கறதுக்கு ஸ்வாரஸ்யமா இருக்கும். 

அப்புறம் யுத்தத்துக்கு ஏற்பாடு பண்றான், இந்த ஒரு சுலவ  மட ன்னு ஒரு 

மட  , அன்டனக்கு ராத்திாி ராமரும் எல் ா வானராலும் rest எடுத்துக்குறா. 

இந்த மட  லமலிருந்து கார்த்தா  விடிஞ்ச உடலன, ராமர் நின்னுண்டு 
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 ங்டகடய பார்க்கறார்.  ங்டகயும் அலதாட லகாட்டடடயயும்  காடுகடையும் 

அததல் ாம் பார்க்கறார், சுக்ாீவன் கூட இருக்கான். அங்லக லகாட்டடயில் 

இருந்து, ஒரு தபாிய உப்பாிடக  ஏறிண்டு  ராவணன் பார்க்கறான். அந்த 

ராவணன் என்னமா இருக்கான்னா ஒரு தபாிய சந்திரடன லபா  தபாிய குடட, 

நல்  ரத்தன ஹாரங்கள் எல் ாம் லபாட்டுண்டு இருக்கான், லமகம் லபா  

தஜாலிக்கறான், அப்படி அந்த ராவணனுடடய அைடகயும், அவலனாட 

லதஜடசயும் வர்ணிக்கிறார். அப்லபற்பட்ட ராவணன். 

அவன் கர்வமா பார்டவயிடறது எல் ாம் பார்த்த உடலன, இங்க 

சுக்ாீவனனுக்கு கடும் லகாபம் வர்றது. அவன் ஒலர தாவா லபாய் ராவணன் 

முன்னாடி லபாய் குதிக்கிறான், குதிச்சிட்டு “லஹ ராவணா, நான் யார் 

ததாியுமா? 

लोकनािथय रामथय सखा दासोऽक्तथम रािस | 

न मया मोक्ष्यसेद्य त्वं पार्निवेन्द्रथय तेजसा || 

‘ல ாக நாதஸ்ய ராமஸ்ய ஸகா தாலஸாஸ்மி ராேச’, நான் ல ாகநாதரான 

ராமருடடய, ஸகா, அவர் ஸகான்னு தசால்றார், நான் தாஸன்னு 

நிடனக்கிலறன் என்டன, ‘ந மயா லமாேலசத்யத்வம் பார்த்திலவந்திரஸ்ய 

லதஜஸா’, ராமலராட லதஜஸினா , நான் இன்டனக்கு உன்ன தகால்  

லபாலறன், என் கிட்ட இருந்து நீ தப்ப முடியாது” அப்படின்னு தசால்லி 

பாயறான், ராவணனுடடய மகுடத்டத கிலை தள்ைறான். 

சுக்ாீவனனுக்கும் ராவணனுக்கும் மல்யுத்தம் நடக்கறது, தரண்டு தபரும் 

சிங்கங்கள் லபா வும், புலிகள் லபா வும், வானரத்டத லபா வும், கரடிடய 

லபா வும், வாரணத்டத லபா வும், யாடனகடை லபா வும் லமாதிண்டு, 

ஒருத்தடர கிைிச்சிக்கிறா. ஒருத்தடர ஒருத்தர் அடிச்சுக்கறா. ப விதமான யுத்த 

techniques எல் ாம் வர்றது அந்த ஸர்கத்து , நமக்கு இப்லபா KungFu, karate 

இதான் ததாியறது, அந்த மாதிாி இந்திய மரபான யுத்தங்கள் எல் ாம் இந்த 

ஸர்க்கத்து  வர்ணிச்சு இருக்கார். அப்படி தரண்டு லபரும் கடுடமயா யுத்தம் 

பண்ணிக்கிறா, தரண்டு லபரும் equal strength, ஒருத்தடர ஒருத்தர் தஜயிக்க 

முடிய , தரண்டு லபரும் யுத்தம் பண்ணிண்லட இருக்கா. அப்லபா ராவணன் 
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என்ன பன்றான், மாடயனா  மடறஞ்சு இருந்து சுக்ாீவடன அடிக்கிறான். 

உடலன சுக்ாீவன் அங்கு இருந்து, லநரா குதிச்சு ராமர் கிட்ட வந்துடறான். 

உடலன ராமர் தசால்றார் “லஹ ஸுக்ாீவா! நீ என்ன இப்படி ஸாஹச கார்யம் 

பண்ற, நீ இந்த லசடனக்கு ராஜா, நீ இந்த மாதிாி என்லனாட க ந்து 

ஆல ாசிக்காம, யுத்தம் பண்ண லபா ாமா, உனக்கு ஒண்ணு ஆச்சுன்னா 

அப்பறம் எனக்கு என்ன இருக்கு? எவ்லைா தூரம் தசால்றார்னா “த்வயி கிஞ்சித் 

ஸமாபன்லன” உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆச்சுன்னா, ‘கிம் கார்யம் சீடதயா 

மம”, சீடதனா  என்ன ஆகலவண்டி இருக்கு, “பரலதலன  மஹாபாலஹா, 

 க்ஷ்மலனன யவியஸா, ஷத்ருக்லனன ச ஷத்ருக்லனன ஸ்வசாீலர ந வா 

புனஹ’  க்ஷ்மனலனா, ஷத்ருக்னலனா, பாரதலனா  என் உடம்லப தவச்சிண்லட 

எனக்கு என்ன இருக்கு? நான் என்ன தீர்மானம் பண்ணி இருந்லதன்னா, நீ 

திரும்பி வராம லபாய்ட்லடனா, நான் ராவணடன வதம் பண்ணி விபீஷணடன 

 ங்டகக்கு ராஜாவாக்கிட்டு, தநருப்பு  விை ாம்னு இருந்லதன்” அப்படின்னு 

அவ்வலைாதுரம், தன்னுடடய friendshipலபாட strengthஅ காண்பிக்கிறா 

மாதிாி, ராமர் லபசறார். “அந்த மாதிாி ஸாஹஸ கார்யங்கள்  இனிலம 

பண்ணாதபா. நீ ராஜா, நீ என்லனாட உயிர்” அப்படின்னு தசால்றார். 

तव भायायपहतायरं दषृ््वा राघव रावणम् | 

मषययाक्तम किम् वीर जानक्तन्वक्रममात्मनः || 

அப்லபா இந்த ஸ்ல ாகத்டத சுக்ாீவன் தசால்றான் “தவ பார்யாபஹர்த்தாரம் 

திருஷ்ட்வா ராவணம் – உன்னுடடய மடனவிடய திருடின இந்த ராவணன் 

என்று, அவடன பார்த்த உடலன எனக்கு லகாபம் தாங்கட , மர்ஷயாமி கதம் 

வீர – நான் எப்படி அடத தபாறுத்துப்லபன் ஜானன் தபௌருஷம் ஆத்மனஹ – 

என்னுடடய ப மும் எனக்கு ததாியும்மில்ட யா. அதனா  லபாய் தரண்டு அடி 

லபாட்டு வருலவாம், தரண்டு தட்டு தட்டுலவாம்னுதான் லபாலனன், நானும் 

வாலி தம்பி தாலன” அப்டிங்கறான். வாலி ராவணடன வால்  கட்டி 

உ கதமல் ாம் உருட்டிண்டு லபானான், “அதனா  என் வீரமும் எனக்கு 

ததாியும், தரண்டு அடி அடிக்க ாம்ன்னுதான் லபாலனன் அப்படின்னு 
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தசால்றான். इत्येवंवाकदनं वीरमक्तभनन्द्य च राघवः ‘இத்லயவம் வாதினம் வீரம் 

அபிநந்த்ய ஸ ராகவஹ’ ராமர் “very good very good, சபாஷ் சபாஷ் 

அப்படின்னு சுக்ாீவடன பாராட்டறார், முதலில் “ஏன்பா இப்படி 

பண்ணிண?”ன்னு லகட்கறார், கண்டிக்கிற மாதிாி. இவன் அந்த மாதிாி வீர 

வசனம் லபசின உடலன, “தராம்ப நல் து. சாி, அடுத்த யுத்த காாியத்டத 

பாக்க ாம்”னு, அப்பறம் அங்கதடன தூது அனுப்புறார். 

இந்த இடத்து , முக்கால்வாசி லபர், சுக்ாீவலனாட இந்த தபௌருஷத்டதயும், 

பராக்ரமத்டதயும், இந்த ப்ரபாவத்டதயும் புாிஞ்சிக்கமாட்டா. “ஏன் நீ லகட்காம 

ராவணலனாட லபாய் யுத்தத்துக்கு லபான?”, அப்படின்னு ராமர் கண்டிச்சார் 

எங்கிறலதாட விட்டுடுவா. அப்பறம் இவன் தசான்ன இந்த ஸ்ல ாகம், தராம்ப 

முக்கியம் ஏன்னா, ஒருத்தர் வீரத்லதாடு ஒரு முயற்சி பண்றானா, அடத வந்து 

encourage பண்ணனும், எப்படி ராமர் அடத பாராட்டினலரா அது மாதிாி. 

எல் ாரா யும் stretch பண்ணி extraordinary things பண்ண முடியாது, சி  லபர் 

தான் அவாளுக்கு அந்த natural talentம் இருந்து, நல்  ஒரு குரு கிடடச்சு, அந்த 

சுத்தி இருக்குற inspiration எல் ாம் லசர்ந்து, ஒரு time  stretch பண்ணி அவா 

அந்த தபாிய கார்யங்கடை achieve பண்றா. அப்படி பண்ணும்லபாது நம்ம 

அவாை  பயமுறுத்தாம, அவாை பாராட்டணும். எப்படி ராமர் பாராட்டறாலரா து 

மாதிாி. அவனுக்கு சுக்ாீவனுக்கு ததாியறது, “என்னா  ராவணலனாட ஓரைவு 

யுத்தம் பண்ண முடியும், அங்க லபானா உயிலராட திரும்ப வருலவன்னு 

ததாியும், அதனா தான் லபாலனன்” அப்படிங்கறான் அவன்.  இப்படி இவன்  

பண்ணதுனா ,  சுக்ாீவன் வீரத்டத காண்பிச்சதுனா , அவனுடடய படடக்லக 

உத்சாகம். “ராஜாலவ உயிடர மதிக்காம ராவணடன லபாய் ஒரு தட்டு தட்டிட்டு 

வந்தாரப்பா” அப்படின்னு லபச மாட்டார்கைா  படடவீரர்கள்! அந்த 

உத்சாகத்டதயும் தகாடுத்தான். அந்த மாதிாி, ஆனா நான் தசால்றது இந்த 

கா த்து , தராம்ப குைந்டத டை ஸ்ரமப்படுத்துறா, அஞ்சு வயசு குைந்டதய 

கால்  அடிச்சு, skating  first வரணும், அப்படின்னு தகாடுடமப்படுத்தறா, 

தன்னுடடய ஆடசகடை எல் ாம் திணிச்சு ஸ்ரமப்படுத்துறா, நான் அப்படி 

பண்ணனும் தசால் ட . ஒருத்தருக்கு natural talentம் இருந்து,  அவலை self  



78 | P a g e  
 

motivatedஅ extraordinaryஅ ஒண்ணு பண்ணனும்னா, அப்லபா “இல்  இல்  

ஆத்துல ருந்த தவைியி  லபாகக்கூடாது, நீ வந்து correct ஆக லவடைக்கு 

தூங்கணும், சாப்படணும் அவ்வைவு தான், அப்படின்னு பண்ணாம, அவா 

அவளுடடய talent  தகாஞ்சம் stretch பண்ணி ஒரு achieve பண்ணுவான்னா, 

அடத encourage பண்ணனும் அப்படின்னு நான் இது  இருந்து 

புாிஞ்சிண்லடன் இந்த காட்சில் இருந்து. 

ஸ்வாமிகளும் அவருக்கு உடம்பு  ச்ரமங்கள் இருந்தாலும், அவர் ராமாயணம் 

படிப்பார். “நீங்க எதுக்கு இவலைா ச்ரமபடுத்திக்கிலறள், இத்தடன வருஷம் 

படிச்சாச்சு, ராமாயணம் படிக்காததா நீங்க, பாகவதம் படிக்காததா லபாறும்” பா, 

“இல்ட  என்னா  முடிஞ்ச வடரக்கும் பண்லறன்”, அப்படின்னு அவர் 

பண்ணி,தராம்ப அதிஆச்சர்யமா ஒரு நாடைக்கு மூணு சுந்தரகாண்ட 

ஆவர்த்திதயல் ாம் பண்ணிடுவார் சி  சமயம். சி  லபர் அடத encourage 

பண்ணுவா, ஆஹா தராம்ப மஹான், நீங்க தான் பண்ண முடியும், அப்படின்னு 

தசால்  ததாிஞ்சவா தகாஞ்ச லபர். பாக்கி லபர் எல் ாம் “என்னலமா  தராம்ப 

உடம்டப வருத்திக்கிறார்”, அப்படின்னு தசால்லுவாலை தவிர, இந்த ராமன் 

சுக்ாீவடன புகழ்ந்த மாதிாி, “தராம்ப சபாஷ் நீ உன் வீரத்டத நிரூபிச்ச” என்று 

தசால்ற மாதிாி தசால்  மாட்டா. அந்த மாதிாி ஸ்வாமிகள் மஹாதபாியவாைா  

inspireஆகி கிருஹஸ்தரா இருந்தாலும் அபார கார்யங்கள் பண்ணிணதால் தான் 

அவர் மஹான் ஆனார். 

அந்த மாதிாி  நமக்கு constraints இருக்கத் தான் தசய்யும், இருந்தாலும் உ க 

விஷயங்கள்  வீரமா ஒண்ணு பண்றத்துக்காகலவா, பகவானுக்காக ஒரு 

தியாகம் பண்றதுக்காகலவா முடிஞ்ச முயற்சி பண்ணிட்லட இருக்கணும், 

அப்படின்னு இந்த காட்சில் இருந்து ததாிஞ்சிண்லடன். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம… 
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சதீொவதவி ரொம ிரொனிடம் இப் டி வ சலொமொ? 

 

 

இன்னிக்கு வால்மீகி  ராமாயண ஸ்ல ாகம் அலயாத்தியா காண்டத்து  

முப்பதாவது சர்க்கத்து  மூணாவது ஸ்ல ாகம். 

कक त्वाऽमन्यत व दहेः क्तपता मे क्तमक्तिलाक्तधपः । 

राम जामातरं प्राप्य क्तियं पुरुषक्तवरहम् ।। 

கிம் த்வாம் அன்யத டவலதஹ: பிதா லம  மிதி ாதிப: | 

ராம ஜாமாதரம் ப்ராப்ய ஸ்த்ாியம் புருஷ விக்ரஹம் ||  

அப்படின்னு ஒரு ஸ்ல ாகம். இதுவும்  one of the misinterpreted ஸ்ல ாகம்ஸ். 

அதனா   இடத clarify பண்ண ாம் அப்படின்னு இடத எடுத்துண்லடன். 

சீதாலதவி ராமர் கிட்ட தசால்றா “எங்க அப்பா, மிதிட யின் அரசரான ஜனகர்” 

அப்படிங்கிறதுக்கு டவலதஹர் அப்படின்னு வறது, உங்கடை மாப்பிள்டையாக 

ஏத்துண்டார் ‘ஸ்த்ாியம் புருஷ விக்ரஹம்’ “ஒரு ஸ்த்ாீ ஆண் லவஷம் 

லபாட்டுண்டு வந்தது ததாியாம ஏத்துண்டாலரா? அப்படின்னு தசால்றா. இந்த 

ஸ்ல ாகம், ஏன் அப்படி தசான்னா சீடத, அப்படிங்கிறடத தசால்லறன். 
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அங்க தகௌசல்யாலதவி அரண்மடன  அவா அம்மா , மனசா  பிாிய முடியாம 

இருந்தாலும், தன் மகன் ராமன் தர்மத்டதத் தான் நடத்தறான், அவன் காட்டுக்கு 

லபாலறன் தசால்றான், என்ற உடலன, மனசு இல் ாம ஆனா வாயா  வாழ்த்தி, 

ராமடன அனுப்பறா. ராமனும்  க்ஷ்மணனும் அங்க இருந்து, தன்லனாட 

அரண்மடனக்கு வரா. 

சீதாலதவிடய ராமர் பார்க்கறார். சீதாலதவி கள்ைம் இல் ாத மனசு, அந்த 

முகத்டத பார்த்த உடலன, இவ்வலைா லநரம் ராமர் முகம் மாறட . இப்ப 

சீடதடய பார்த்த உடலன, முகத்து  ஒரு வாட்டம் வந்துடுத்து. இந்த 

தபண்டண பிாிய லபாலறலம, இவள் தன்னுடடய பிாிவினா  கஷ்டபட 

லபாறாலை, அப்படிங்கிறடத தநடனச்ச உடலன முகம் வாடறது. அப்லபா 

சீடத  லகட்கறா “லஹ ராம, நீங்க பாட்டாபிலஷகம் பண்ணிண்டு, பின்னாடி 

குடடபிடிக்க, பாிஜனங்கலைாட வரப் லபாலறள், ஆரத்தி எடுக்க ாம்ன்னு நான் 

காத்துண்டு இருந்லதன். என்னாச்சு ஏன், வருத்தத்லதாட வலறள்? என்றும் 

இல் ாத அைவிற்கு உங்க முகத்தில் வாட்டம் இருக்கிறலத ஏன்?” அப்படின்னு 

லகட்டாைாம். ஸ்வாமிகள் தசால்லுவார் “நம்ம ஆத்து மாமா மாதிாி, தினம் 

சாயங்கா ம் வந்த உடலன எாிஞ்சு விழுந்தார்ன்னா, இப்படி லகட்க மாட்டா. 

கல்யாணமாகி இந்த பன்னிரண்டு வருஷம் ஒரு நாள்கூட  ராமலராட  முகத்து  

அவ வாட்டத்டத பார்த்தது இல்ட , சிடுசிடுப்டப பார்த்தது இல்ட . 

அதனா ,   “என்றும் இல் ாத அைவிற்கு உங்க முகத்தில் ஏன்  வாட்டம்?”ன்னு 

அப்படின்னு லகட்கறா அவ, அப்படின்னு லவடிக்டகயா தசால்லுவார். 

அப்லபா ராமர் தசால்றார் “லஹ சீலத தபருமதிப்பிற்குாிய மஹாராஜா, என் 

தகப்பனார், என்டன பதினான்கு வருஷங்கள்  காட்டுக்கு லபாக தசால்லி 

இருக்கார்,  பரதனுக்கு ராஜ்யத்டத தகாடுக்கறார், அதனா  நான் காட்டுக்கு 

லபாக லபாலறன், நீ இங்க இருந்ததுண்டு அப்பா அம்மாவுக்கு சிஷ்ரூடஷ 

பண்ணிண்டு, ஜாக்கிரடதயா இருந்துக்லகா” அப்படிங்கறார். அதாவது, “பரதன் 

கிட்ட எந்த obligationகும் லபாகாலத, (பணக்காரா கிட்ட obligationகு லபானா 

அவா ரசிக்க மாட்டா), பரதன் முன்னாடி லபாய் என்டன புகழ்ந்து எதுவும் 

லபசாலத, (ராஜாக்கள் தன்டன புகைறடதத் தான் விரும்புவா, மத்தவாடை 
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புகைறடத விரும்பமாட்டா). பரதன் அப்படி கிடடயாது, இருந்தாலும், general 

ruleஆக ராமர் தசால்றார். ஆனா பரதன் கிட்டயும் சத்ருகனன் கிட்டயும் தராம்ப 

அன்பா இரு, உன்னுடடய தம்பி கிட்டயும், பிள்டை கிட்டயும் எவ்வலைா 

அன்பா இருப்பிலயா அந்த மாதிாி  அன்பாயிருன்னு  வரது. ஆனா அந்த 

வார்த்டதகடை தகாஞ்சம் லசர்த்து பார்த்தா, பிராத்ருபுத்ர: என்றால் 

“தம்பியினுடடய பிள்டை கிட்ட  அவ்வலைா அன்பா இருப்பிலயா அவ்வலைா  

அன்பாயிருன்னு” ஒரு அர்த்தம் தசால்  ாம். தபண்களுக்கு தன்னுடடய 

சலஹாதர்களுடடய தகாைந்டதள் லம   ஒரு தனியான ஒரு பாசம் இருக்கும், 

அத்டத ஆச்லச. 

அந்த மாதிாி எல் ாம் அவர் தசால்றார். சீதாலதவி எல் ாம் லகட்டுக்கறா, அஞ்சு 

நிமிஷம் லபசாம லகட்டுட்டு, சீடத தசால்றா  “என்ன இது, நீங்க சிாிக்கும்படியா 

ஏலதா தசால்லறலை, ராம நீ பதினாலு வருஷம் காட்டுக்கு லபா, அப்படின்னு 

தசரத மஹாராஜா கூப்பிட்டு தசான்னார்ன்னா, சீடதயும் கூடப் லபாறான்னு 

தாலன அர்த்தம்” அப்படின்னு சீடத தசால்றா. 

இடத வந்து தகௌசல்யா லதவி ஏற்கனலவ தசால்லிடறா, “லஹ ராம நீ 

காட்டுக்கு கிைம்பற, நாடைக்கு தபாழுது விடிஞ்சா பதினஞ்சாவது வருஷமா 

இருக்க கூடாதா” அப்படின்னு தசால்றா. “எத்தடன நாள் நான் காத்துண்டு 

இருப்லபன்”, அப்படின்னு தசால்லும் லபாது, “நாடைக்கு தபாழுது விடிஞ்சா 

பதினஞ்சாவது வருஷமா இருக்கணும்ன்னு ஆடசப்படலறன் நான். நீயும், என் 

வதூ என்னுடடய மாட்டுப்தபண்னும்,  லதர்  திரும்பி அலயாத்திக்குள்ை 

நுடையிற அந்த காட்சிடய பார்க்கறதுக்காகத் தான் உயிடர பிடிச்சிண்டு 

இருப்லபன்” அப்படிங்கிறா. அப்படி தகௌசட , சீதாலதவி ராமலராட லபாவா, 

அப்படிங்கிறடத ததாிஞ்சிண்டு தசால்றா. அப்படி உத்தமான மாட்டுப்தபண், 

உத்தமமான மாமியார். 

சீடத தசால்றா, “எங்லகயாவது ராமர் லபாகணும்ன்னா, சீடதடய கூப்பிட்டு 

நீயும் ராமலராடு லபாகணும்ன்னு எனக்கு instructionஆக தசால்  லபாறாைா? 

நம்ம தரண்டு லபரும் ஒண்ணுதாலன, உங்களுக்கு தசான்னா எனக்கு தசான்ன 

மாதிாி தாலன. பர்த்தாவுடடய பாக்கியம் தாலன பத்தினிக்கும். நீங்க 
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என்னத்துக்கு என்டன வந்து “நீ இங்கலய இரு”ன்னு தசால்லறள். அப்படி நான் 

தனியா இருப்லபனா, எம பட்டணத்துக்கு சத்யவான் லபான லபாது, பின்னாடி 

லபான சாவித்ாி மாதிாி, நான் எங்லகயானாலும் உங்கள் பின்னா லய 

வருலவன்” அப்படின்னு தசால்றா. 

அன்னிக்கு ஜனக மகாராஜா, சீதாலதவி டகடய எடுத்து, ராமபிரான் டகயில் 

தவச்சு ‘இயம் சீதா மம சுதா, ஸஹ தர்மசாீ தவ | ப்ரதீச்சடசநாம் பத்ரந்லத 

பாணீன் க்ாிண்ணீஷ்வ பாணினா | பதிவ்ரதா மஹாபாகா சாலயவா அனுகதா 

ஸதா || இவள் நிைட  லபா  எங்கும் உன்டன பின்ததாடர்வாள், பதிவ்ரடதனு 

தசான்னாலை, அந்த வார்த்டதடய இப்லபா  தசால்றா சீடத. “உங்கை தனியா 

காட்டுக்கு லபான்னு தசால்லுவாைா, சீடதலயாட லபாறதுனு தான் அர்த்தம் 

அது” அப்படின்னு தசால்லிடறா அவ, topicலய close பண்ணிடறா. 

அப்லபா ராமர் “இல்  சீதா, நீ  என்ன காடுன்னா என்ன விடையாட்டுன்னு 

தநடனச்சிண்டு இருக்கியா, காட்டுக்கு லபானா சிங்கம், புலி எல் ாம் இருக்கும், 

ராத்திாி  தூங்கிண்டு இருக்கும் லபாது பயங்கரமான கர்ஜடன பண்ணும், 

நடுங்கி லபாயிடும் உடம்தபல் ாம், லவைா லவடைக்கு சாப்பாடு கிடடக்காது, 

தீடிர் திடீர்னு தபாிய தபாிய பூச்சிதயல் ாம் லம  விழும், ஒரு பாடதன்னு 

ஒண்ணுலம இருக்காது, நாம்ம தான் பாடத பண்ணிண்டு லபாகணும், 

‘துக்கலமவ சதா வனம்’ வனம்ங்கறது தராம்ப துக்கமான இடம், அது நீ 

தநடனக்கற மாதிாி இல் , தராம்ப தராம்ப ஆபத்து, அதனா  நீ அங்க வந்து 

சிரமப் படாலத”ங்கறார். 

இது என்ன அைகு பாருங்லகா, ராமருக்கு மடனவி பக்கத்து  இருந்தா 

தசௌக்யம்தான், அதுவும் இந்த மாதிாி ஒரு அன்பான மடனவி, ஒருமித்த மனசு 

இருக்கக்கூடிய தபண் பக்கத்து  இருக்கும் லபாது கஷ்டங்கலை ததாியாது. 

அதனா , ராமருக்கு சீடதக்கூட வந்த நன்னா தான் இருக்கும். இருந்தாலும் 

அவ கஷ்டப்பட கூடாது, அப்படின்னு அந்த அன்புனா  ” நீ வராலதம்மா, நீ 

இங்க இரு, அலயாத்தி  இரு, உனக்கு தசௌகர்யமாவும் இருக்கும், ஆபத்து 

இல் ாமலும் இருக்கும்”ன்னு தசால்றார். சீடத வந்து “என் கணவலனாடு 
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இருக்கறதுதான் எனக்கு தசார்கம்”  அப்படிங்கறா. அது நரகமா இருந்தாலும் 

அது ராமர் பக்கத்து  இருந்தா அது எனக்கு தசார்கம். அது எனக்கு தசார்கமாக 

இருந்தாலும், ராமர் பக்கத்து  இல் னா அது நரகம்” அப்டின்னு தசால்றா. 

“அதனா  நான் உங்கலைாடதான் வருலவன்” அப்டின்னு தசால்றா. 

இந்த இடத்து  ஸ்வாமிகள் தசால்வார், கும்பலகாணத்து  மஹாமகம் வரது 

அப்படின்னா, அங்க லபானா coffee சாியா கிடடக்குமா, அப்படின்னு 

லகட்டான்னா, அவர் கிைம்பமாட்டார். அங்க லபானா ஸ்னானம் 

கிடடக்குமான்னு லகட்டாத் தான் கிைம்புவா. “அந்த மாதிாி நான் காட்டுக்கு 

வலறன் தசான்ன லபாது, காட்டி  தசௌாியங்கள் எல் ாம் இருக்குமான்னா 

நான் லகட்லடன், ராமர் இருக்காரான்னு தாலன லகட்லடன், ராமர் எங்க 

இருக்காலரா அங்க நான் இருப்லபன், அதனா  நான் உங்கலைாட வலரன், 

என்டன விட்டு லபாகாதீங்லகா” அப்படின்னு சீதாலதவி  தசால்றா. 

ஆனா ராமர் “இல்ட , நீ வந்து வனவாசத்லதாட கஷ்டத்டத புாியாம லபசற” 

ஆனா சி  சமயம் ராமர் அந்த வனவாசத்டத வர்ணிக்கும் லபாது, “அங்க மூணு 

லவடை குைிக்கணும், ாிஷிகள் ாம் இருப்பா, அவாள் ாம் வந்தா, அவாளுக்கு 

உபசாரம் பண்ணனும், அதிதிகள் ாம் வந்தா, சாப்பாடு லபாடணும்” 

அப்படின்னு தசால்றது எல் ாம் பார்த்தா, தராம்ப ஆடசயா இருக்கு, நாலம 

லபாக ாம்னு லதாண்றது. அந்த மாதிாி அவர் பயங்கரமா இருக்கும்ன்னு 

தசால்லும்லபாது, கூடலவ இடத தசால்றார், தராம்ப ரம்யமாவும் 

இருக்கும்ங்கிறடத தசால் ாம தசால்றார். “அதனா  நான் உங்கலைாடு 

இருக்கும் லபாது, இந்திரன் வந்தா கூட என்டன ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, 

உங்களுடடய ரேடண  இருக்கும் லபாது எனக்கு பயலம கிடடயாது. ஒரு 

குறவன் தபண்டாட்டிய இங்க விட்டுட்டு அங்க  லபாறா மாதிாிதயல் ாம் 

பண்ணாதீங்லகா, ேத்ாிய வீரர் நீங்கள், என்டன அடைச்சிண்டு லபாங்லகா” 

அப்படின்னு தசால்றா. 

அப்ப ராமர் இன்னும் hesitate பண்ணும் லபாது இந்த வார்த்டதகடைச் 

தசால்றா. “உங்கடை ஒரு தபண், ஆண் லவஷம் லபாட்டுண்டு வந்திருக்கானு 

ததாியாம எங்கப்பா தபண்டணக் குடுத்து மாப்பிள்டை ஆக்கிண்டுட்டாறா?” 
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அப்படின்னு லகட்கறா. இது ஊடலில் தசால்ற வார்த்டத. அவ “என்டன 

shopping கூண்டிண்டு லபாங்லகா, cinemaக்கு கூட்டிண்டு லபாங்லகான்னு 

பிடிவாதம் பிடிக்கட . காட்டுக்கு கூட்டிண்டு லபாங்லகான்னு பிடிவாதம் 

பிடிக்கறா. அவா இந்த மாதிாி தசல் மா தசால்றா. அவ்வைவு அன்பு, உாிடம 

இருக்கு, அவ்வைவு intimacy தரண்டு லபருக்குள்ை. அப்படி ஒரு வார்த்டத 

தசால்றா. இடத என்ன பண்ணுவா, “ராமடர நீ தபண்ணா னு சீடத 

லகட்டுட்டா. அதுனா  தான் ராமடர பிாிஞ்சு கஷ்டப்பட்டா” அப்படின்னு 

கஷ்டப்பட்டு கருத்து தசால்லிண்டு இருப்பா. அது லதடவலய இல்ட . ஒரு 

அன்பினால் தசான்ன வார்த்டத அது. 

அவ்வைவு தூரம் அவ தசான்னதுனா  

यथत्वया सह स थवगो क्तनरयो यथत्वया क्तवना । 

इक्तत जानन्परां प्रीत्रत गच्छ राम मया सह ।। 

யஸ்த்வயா ஸஹ ஸ ஸ்வர்க: நிரலயா யஸ்த்வயா விநா | 

இதி ஜானன் பராம் ப்ாீதிம் கச்ச ராம மயா ஸஹ || 

“யஸ்த்வயா ஸஹ ஸ ஸ்வர்க: நிரலயா யஸ்த்வயா விநா”  – உன்லனாடு 

இருப்பது, எங்லகயானாலும் எனக்கு அது ஸ்வர்கம். உன்டன பிாிந்து 

இருந்தால் அது எனக்கு நரகம். “இதி ஜானன் பராம் ப்ாீதிம்” – இந்த 

என்னுடடய உயர்ந்த அன்டப புாிஞ்சுண்டு “கச்ச ராம மயா ஸஹ” – என்டனக் 

கூட்டிக் தகாண்டு காட்டுக்கு லபா” என்று தசால்கிறாள். 

त्युमत्सेनसुतं वीरं सत्यवन्तमु्नब्रताम् | 

साक्तवत्रीक्तमव मां क्तवक्तद्ध त्वमात्मवशवर्नतनी || 

த்யுமத்லசனசஸுதம் வீரம் சந்த்யவந்தம்  அனுவ்ரதாம் | 

சாவித்ாீமிவ மாம் வித்தி த்வம் ஆத்மவஷவர்த்தினி || 

“நான் உனக்கு வசப்பட்டவள். உன் அடிடம. சத்யவான் பின்னாடி லபான 

சாவித்ாி மாதிாி நான். இவ்வைவு தசான்ன பின்னும் என்டன விட்டுட்டு 

லபானால் நான் தநருப்பில் விழுந்து விடுலவன்” அப்படின்னு தசால்றா. 
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சாவித்திாி மாதிாி, கணவடனப் பிாிந்தால் தநருப்பில் விைறது, என்படத 

தசால்லும் லபாது சதின்னு ஒண்ணு இருந்தது. உடன்கட்டட ஏறுவதுன்னு. 

யாரும் force பண்ணட . குந்தி லதவிலயா தகௌசல்யா லதவிலயா உடன்கட்டட 

ஏாினதாக புராணங்கைில் தசால் வில்ட . யாலரா லகாடியி  ஒருத்தர் ஞானி 

என்பது லபா  தபண்கைில் கணவடன பிாிஞ்சு இருக்க முடியாமல் அப்படி 

பண்றா. அப்படி ஏறும் லபாது அவாளுக்கு கணவலனாடு கூடி இருக்கும் லபாது 

ஏற்படும் அைவுக்கு சுகம் ஏற்படும். தநருப்பி  அவா துணி எாியாது. அடத 

தவச்சு பூடஜ பண்ணுவா னு அப்படி எல் ாம் அந்த கா த்தில் இருந்திருக்கு. 

ஒரு high ideal. 

அப்லபா ராமர் “சாி உன் மனடச புாிஞ்சுக்கத் தான் லகட்லடன். நீ இவ்வைவு 

தீர்மானமாக இருப்பதால் சர், என்லனாடு கிைம்பு” என்கிறார். அப்பா ராமர் 

தசால்றார் “அம்மா, அப்பா, குரு, இவா மூணு லபரும் கண்கண்ட ததய்வம். கண் 

முன்னாடி இருக்கும் ததய்வம். இவாடை திருப்தி பண்ணினா எல் ாலம 

கிடடக்கும். தசல்வங்கலைா, பசுக்கலைா, பிள்டைகலைா, படிப்லபா எல் ாலம 

கிடடக்கும். அவாடை judge ஏ பண்ணக் கூடாது. அவா லபச்டச லகட்கணும். 

அவாடை திருப்தி படுத்தணும். இது என் தகாள்டக. அந்த எண்ணத்லதாட நான் 

கிைம்பலறன். நீயும் கிைம்பு” என்கிறார். 

இது என்னத்துக்கு தசால்றார் னா “நான் அப்பா லபச்டசக் லகட்டு காட்டுக்கு 

கிைம்பலறன். இதில் கஷ்டங்கள் இருக்கும் னு ததாிஞ்சு தான் கிைம்பலறன். 

அலத மாதிாி புாிஞ்சுண்டு நீயும் கிைம்பு. அங்க வந்துட்டு என்ன இவ்வைவு 

கஷ்டமாக இருக்லக னு தசால்  கூடாது. என்ன தசரதர் இப்படி பண்ணிட்டலர 

னு தசால் க் கூடாது” என்று ஒரு  warning. ஆடசயாக தர்மத்டத நடத்தினா 

தான் பூர்ண ப ன் கிடடக்கும். 

அப்பறம் ராமர் தசால்றார், “உன்னுடடய நடககடையும், உன்னுடடய 

தபாம்டமகடையும், இன்னும் மத்த தசல்வங்கடை எல் ாம் தானம் பண்ணிட்டு 

கிைம்பு” அப்படிங்கறார். அந்த மாதிாி, சீடத குைந்டத தாலன! ஆறு வயசு  

கல்யாணம் ஆகி வந்து இப்லபா பதிதனட்டு வயசு ஆகிறது. குைந்டதயாக 

வந்தவ. உன்னுடடய லதாைிகடை எல் ாம் விட்டு பிாியணும். எல் ார் 

கிட்லடயும் தசால்லிண்டு கிைம்பு” னு தசான்ன உடலன சீடத தராம்ப 

சந்லதாஷம் ஆகி விடுகிறாள். சந்லதாஷமாக ராமலராடு கிைம்புகிறாள். 
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தினமும் ஜானகீ காந்த ஸ்மரணம் ஜய ஜய ராம ராம னு தசால்லறாலம அது 

மாதிாி, சீதாபதி ராமச்சந்த்ர கீ ஜய் னு பஜடனகைில் தசால்லுவா. அப்லபா 

இந்த சீதாலதவிலயாட பக்திடயயும் நிடனக்கணும். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம… 
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இலங்ளகயில் ப ொருதொரன்வற மளறகளுக்கு 
இறுதியொவொர் 

 

இன்னிக்கு வால்மீகி ராமாயண ஸ்ல ாகம், யுத்தகாண்டத்து  நூற்றி 

இருபதாவது ஸர்க்கத்து  ஒரு ஸ்ல ாகம். 

अमोघं दशयनं राम अ च मोघथतवथतवः | अमोघाथते भक्तवष्यक्तन्त भक्तिमन्तथच ये नरा || 

அலமாகம் தர்சனம் ராம ந ச லமாகஸ்தவஸ்தவஹ | 

அலமாகாஸ்லத பவிஷ்யந்தி பக்திமந்தஸ்ச லய நராஹா || 

அப்படின்னு ஒரு ஸ்ல ாகம். இது  ‘அலமாகம் ‘ அப்படின்னு ஒரு வார்த்டத 

வறது. சம்ஸ்க்ருதத்து  , ‘ஹ’ன்னு  ஒண்ணு இருக்கு, ‘லமாஹம்’ங்கறது 

எல் ாருக்கும் ததாிஞ்ச வார்த்டத, ‘லமாஹம்’னா english  greedன்னு 

தவச்சிண்டு இருக்கா.  சாியான அர்த்தம் வந்து, ‘எது துக்கத்டத தகாடுக்குலமா 

http://valmikiramayanam.in/?p=2391
http://valmikiramayanam.in/?p=2391
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அது  சுகம் னு லபாய் மாட்டிக்கறது’, அதுக்கு ‘லமாஹம்’ன்னு  சம்ஸ்க்ருதத்து  

வார்த்டத. அதாவது, ஞாயமா கிடடக்கிற சந்லதாஷங்கள் ஒண்ணும் துக்கத்டத 

தகாடுக்காது, அதுலம  லபராடச பட்டுண்டு லபாய் சந்லதாஷத்டதலயா 

பணத்டதலயா அனுபவிக்கணும்ன்னு ஆடசப்பட்டா அது கஷ்டத்து  முடியும். 

அதனா  அந்த  greedங்கறது ஒரு close meaningதான். அது வந்து லமாஹம் ஷ 

ச  ஸ ஹ, அந்த ‘ஹ’ வறது. சம்ஸ்க்ருதத்து  இன்தனாரு வார்த்டத இருக்கு 

मोघम् ‘லமாகம்’ அப்படின்னு,  ‘லமாகம்’ நா ாவது ‘க’, அதுக்கு என்ன 

அர்த்தம்னா, wasted அப்படிங்கற மாதிாி அர்த்தம். अमोघम् ‘அலமாகம்’ 

அப்படின்னா அது வீணாலபாகாது அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த ஸ்ல ாகத்து  

‘அலமாகம் தர்சனம் ராம’ உன்டன தர்சனம் தசய்வது, ப டன தகாடுக்கும், 

வீணாகாது  ‘ந ச லமாக ஸ்தவஸ் ஸ்தவஹ’ லஹ  ராம உன்னுடடய 

ஸ்லதாத்தரம் ஆனது வீண் லபாகாது, ராமடன துதித்தால் லேமம் உண்டாகும். 

அது ப ன் தகாடுக்காமல் லபாகாது. ‘அலமாகாஸ்லத பாவிஷ்யந்தி 

பக்திமந்தஸ்ச லய நராஹா’ யாரு உன்கிட்ட பக்தி பண்ணுகிறாலைா அவா 

நன்டமடய அடடவார்கள், லேமத்டத அடடவார்கள். அவாளுக்கு குடற 

இருக்காது. அப்படின்னு இந்த ஸ்ல ாகம். பிரம்ம ஸ்துதி அப்படின்னு ஒரு 

யுத்தகாண்டத்துக்கு உள்லைலய ஒரு ஸர்கம் இருக்கு. 

லதவர்கள் எல் ாம் வந்து ராமர் கிட்ட “லஹ ராம நீ ஸாேத் பரம்தபாருள்” 

அப்படின்னு தசால்றா, ராமர் आत्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरतात्मजम् “ஆத்மானம் 

மனுஷம் மன்லய ராமம் தசரதாத்மஜம்” நான் என்டன தசரத குமார ஆனா 

ராமன் ஆகத்தான் அறிந்திருக்கிலறன் सोऽह ं यथय यतश्चाह ं भगवान्थतदब्रवीतु मे  

“லயாஹம் யஸ்ய யதாஸ்சாஹம் பகவான் தத் ப்ரவீதுலம” நான் யார் என்படத 

நீங்கள்  எனக்கு தசால்லுங்லகா”  என்று லகட்கும் லபாது, பிரம்மா தசால்றார் “நீ 

அைிவில் ாத பரம்தபாருள், நீ இந்த உ கத்டதலய படடத்து, காத்து, அைிக்கும் 

பகவான்” அப்படின்னு அந்த ஒரு இருவது ஸ்ல ாகங்கள், பிரம்ம ஸ்துதி 

அப்படின்னு தசால்லுவா. அது  கடடசி  இந்த ஒரு ஸ்ல ாகம் வறது 

அலமாகம் தர்சனம் ராம ந ச லமாகஸ்தவஸ்தவஹ | 

அலமாகாஸ்லத பவிஷ்யந்தி பக்திமந்தஸ்ச லய நராஹா || 
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அப்படின்னு ராமபக்தர்களுக்கு எல் ாம் தராம்ப இஷ்டமான ஒரு ஸ்ல ாகம். 

ஸ்வாமிகள் மாதிாியான ராம பக்தர்கள் இடத நம்பிதான் வாழ்க்டகலய 

நடத்தினா. அப்படி ஒரு அருடமயான ஒரு ஸ்ல ாகம். 

இன்டனக்கு  தமிழ்ப் புத்தாண்டா  இருக்கு, லஹம ம்ப வருஷம் ஆரம்பிச்சு 

இருக்கு. ஸ்வாமிகள் இந்த புத்தாண்டு அன்னிக்கு, மூகபஞ்ச சதி  ஒரு 

ஸ்ல ாகம் இருக்கு, அடத படிப்பார். இந்த பஞ்சாங்க படனம் அப்படின்னு 

பஞ்சாங்கத்து  இருக்கிற, யார், எந்ததந்த கிரஹங்கள் இந்த வருஷத்துக்கு 

ராஜா, மந்த்ாி, எந்ததந்த கிரஹங்கள் எங்தகங்லக ஸஞ்சாரம் பண்ண லபாறது, 

குறிச்சு தகாஞ்சம் ப ன்கள் தகாடுத்து இருப்பா. அது லபாக ஸ்வாமிகள் இந்த 

ஸ்ல ாகத்டத தசால்வார். மூகபஞ்ச சதி  ஸ்ல ாகம் 

दधानो भाथवत्ताममृतक्तनलयो लोक्तहतवपुः क्तवनम्राणां सौम्ग्यो गुरुरक्तप कक्तवत्वं च कलयन् । 

गतौ मन्दो गङ्गाधरमक्तहक्तष कामाक्ति भजतां तमःकेतुमायतथतव चरणपिो क्तवजयते ॥ 

‘தாதாலநா  பாஸ்வத்வாம்  அம்ருதநி லயா ல ாகித வபுஹு 

வினம்ராணாம் தசௌம்யஹ குருரபி கவித்வம் ச க யன் | 

கலதா மந்தஹ கங்காதரமஹிஷி காமாேி பஜதாம் 

தமலகதுர் மாத:  தவசரண பத்தமௌ  விஜயலத || 

அப்படின்னு ஒரு ஸ்ல ாகம். இந்த ஸ்ல ாகத்து  நவகிரஹங்களுடடய 

தபயரும் வறது, அம்பாளுடடய சரணத்துக்கும் தபாருத்தும்படியாவும் இருக்கு. 

தராம்ப அைகான ஸ்ல ாகம். உன்னுடடய ‘தவ சரண பத்ம:’ உன்னுடடய 

பாதத் தாமடரகள், சூாியடன லபா  தஜாலிக்கறது, ‘தாதாலநா  பாஸ்வத்வாம்  

‘அம்ருதநி யஹ’ பாதங்கள்  அமிர்தம் இருக்கு, அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம், 

அதனா  ‘அம்ருதநி யாஹ’ ‘ல ாஹித வபுஹு’  தசக்கச்தசலவல்னு இருக்கு, 

‘வினம்ராணாம் தசௌம்யஹ’ நமஸ்காரம் பண்றவாள் கிட்ட இந்த பாதம் தராம்ப  

தசௌம்யமா  இருக்கு, அன்பா இருக்கு. ‘குருரபி’ ஞானத்டத தகாடுக்கறதுனா  

உன்னுடடய பாதங்கள் குரு, ‘கவித்வம் ச க யன்’ உன்டன நமஸ்காரம் 

பண்றவாளுக்கு நல்  வாக்கு தகாடுக்கற நீ, அதனா  கவித்வம், ‘கவித்வம் ச 

க யன்’ , ‘கலதா மந்தஹ’ பாதங்கள் தமதுவா நடக்கறது, ‘கங்காதரமஹிஷி 
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காமாேி’ கங்டகடய தாித்து தகாண்டு இருக்கும் பரலமஷ்வரனுடடய பட்ட 

மஹிஷியான லஹ காமாேி, ‘தமஹ்லகது:’ அக்ஞான இருளுக்கு, எதிாியா 

இருக்கு உன்னுடடய பாதம், ‘தவசரண பத்தமௌ  விஜயலத’ உன்னுடடய பாத 

தாமடரகள் சிறந்து விைங்கட்டும், அப்படின்னு அர்த்தம். 

இது  இந்த, சூாியடன லபா  ஒைிவிடறது எங்கிறது சூாியனுக்கு, 

‘அம்ருதநி ய’ எங்கிறது’ சந்திரனுக்கு, ‘ல ாஹித வபுஹு’ எங்கிறது தசவ்வாய், 

‘குரு’ வியாை பகவான், ‘கவி’ன்னா சுக்ரன், ‘ஷடனச்சரஹ’ன்னா சனிபகவான், 

‘தமஹ்லகதுஹு’, தமஸ் னா ராகு, லகதுனா லகது, நவகிரஹங்களுடடய 

சம்பந்தமும்  ஏற்படுத்தி அைகான ஒரு ஸ்ல ாகம். ‘அப்படி  காமாேி பாதத்து  

நமஸ்காரம் பண்றவாளுக்கு நவ க்ரஹங்களும் அனுக்ரஹம் பண்ணும்’ 

அப்படின்னு தசால்வார் ஸ்வாமிகள். 

அந்த மாதிாி புது வருஷம் பிறந்து இருப்பதால், ராமருடடய தாிசனம், 

ராமருடடய கடத, ராமர் கிட்ட பண்ற பக்தி வீண் லபாகாது, என்படத மனசு  

தவச்சுண்டு அடிக்கடி ராம கடத லகட்லபாம். ராமடர தாிசனம் பண்ணுலவாம். 

ராமர் கிட்ட பக்தி பண்ணுலவாம். ராமருடடய ரூபத்டத த்யானம் பண்ணிண்டு 

அவருடடய கடதடய லகட்டுண்லட இருந்தால் நமக்கும் அவாிடத்தில் பக்தி 

ஏற்படும். 

நல்  குரு கிட்ட ராம கடத லகட்கணும். மாாீசன் கிட்ட ராவணன் வந்து 

தசால்றான், “யாலரா ராமன் ஒருத்தன் ஜனஸ்தானத்துக்கு வந்திருக்கான். 

நம்முடடய கர தூஷணாதிகடை எல் ாம் வதம் பண்ணிட்டான். 

சூர்ப்பனடகடய மூக்டக அறுத்து இருக்கான். தராம்ப லகட்டவன் னு 

ததாியறது. அவனுக்கு பு ன்கடை அடக்க ததாியட . தராம்ப லகாபம் வரது. 

ஒரு தப்பு பண்ணாத கர தூஷணர்கடை வதம் பண்ணிட்டான்” 

இதுராவணனுடடய ராம கடத. “அதுனா  அவன் எனக்கு எதிாியாகி 

விட்டான். அவன் மடனவிடய நான் அபகாிக்க லபாலறன். அதுனா  நீ 

மாயமானாக லபா” என்று தசால்கிறான். அப்லபா மாாீசன் தசால்றான், “அவன் 

முன்னலம ராமர் கிட்ட தரண்டு வாட்டி அடி வாங்கி இருக்கான். அதுனா  

அவனுக்கு ர அப்படின்னு தசான்னால  பயம். ரதம், ரத்னம் அப்படின்னால  

பயந்து ஓடறான். அப்படி ராமர் கிட்ட பயம். அவன் தசால்றான். “நீ தசால்றது 

ராம கடத கிடடயாது. ‘தர்லமா விக்ரஹவான் ராம: ஸாது: சத்யபராக்ரம:’ ராமர் 
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தர்மலம வடிவானவர். தபாய்க்காத பராக்ரமம் தகாண்டவர். அவர் கிட்ட நீ 

வம்புக்கு லபாகாலத.” அப்படின்னு மாாீசலன தசால்றான். அந்த இடத்து  

தபாியவாள் எல் ாம் தசால்வாைாம் மாாீசன்  ராவணன் கிட்ட “நீ எலதா 

லபாக்கிாி கிட்ட ராமாயணம் லகட்டு இருக்க” என்கிறான். அப்படி 

ராமாயணத்டத திாிச்சு தசால் ாமல் அங்லக இருக்கற கடதடய உள்ைது 

உள்ைபடி பக்திலயாடு தசால்றவா கிட்ட லகட்கணும். 

ராமாயண புஸ்தகத்டத முழுக்க படிக்க லவண்டும் என்று ஸ்வாமிகள் 

தசால்வார். இந்த புது வருஷத்தில் நாம் எல்ல ாரும் ராமாயணம் படிப்லபாம். 

ராமாயணம் லகட்லபாம். அதுனா  நன்டமலய உண்டாகும். சுக்ாீவனுக்கு பதவி 

கிடடச்சது. அது மாதிாி இந்த கா த்து  job security  பத்தி எல் ாரும் கவட  

படறா. நல்  லவட , பதவி, கிடடக்கும். விபீஷணனுக்கு இ ங்டக 

கிடடச்சது. அது மாதிாி தசல்வம் கிடடக்கும். தசரத மஹாராஜாவுக்கு குைந்டத 

இல்ட லய என்ற குடற இருந்தது. அவருக்கு குைந்டதயாக பகவாலன வந்து 

அவதாரம் தசய்தார். இப்படி எல் ாருடடய குடறகடையும் ராமர் லபாக்கி 

இருக்கார். சபாி மாதிாி “லவலற ஒண்ணும் லவண்டாம். எனக்கு உன் தர்சனம் 

லபாறும்” அப்படின்னு பக்தி பண்ணினா ராம தர்சனம் கிடடக்கும். 

பரதன் லபா  ஒரு அபவாதம் வந்துடுத்து. பண்ணாத தப்புக்கு எனக்கு தகட்ட 

லபர் வந்துடுத்து அப்படின்னு வருத்த பட்டா ராம பாதுடகடய நமஸ்காரம் 

பண்ணினா அந்த அபவாதம் லபாய்விடும். பரதனுக்கும் டகலகயிக்கும் தசரதர் 

“நீ என் பிள்டைலய கிடடயாது. டகலகயி என் மடனவிலய கிடடயாது’ னு 

சாபம் தகாடுத்து விடுகிறார். ஆனாள் இந்த ஸ்ல ாகம் வர சர்கத்துக்கு தரண்டு 

ஸர்கம் தாண்டி பரலமஸ்வரன், லமல் உ கத்திலிருந்து தசரதடர அடைச்சுண்டு 

வரார். அப்ப ராமர் அவடர நமஸ்காரம் பண்றார். தசரதர் வாழ்த்தறார். அப்ப 

ராமர் “பரதடன நீங்கள் என் பிள்டை இல்ட ன்னு தசான்லனள். டகலகயி என் 

மடனவி இல்ட ன்னு தசான்லனள். அடத திரும்ப வாங்கிக்க லவண்டும்” 

அப்படின்னு தசால்றார். தசரதரும் “அப்படிலய ஆகட்டும்” என்கிறார். அப்படி 

ஜாதகத்தில் பித்ருலதாஷம் ஏதாவது இருந்தாலும் ராமடர லவண்டினா, ராமலர 

பித்ருக்கள் கிட்ட recommend பண்ணி அந்த லதாஷத்டத லபாக்குவார். அப்படி 

ராம கடத லகட்லபாம். ராமர் கிட்ட பக்தி பண்ணுவடத இந்த புது வருஷ 

சங்கல்பமாக தவச்சுப்லபாம். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம…  



92 | P a g e  
 

 

वैदेही सहहतं सुरद्रमुतले  
हैमे महामंडपे  

मध्ये पुष्पकममासेे मिममये 
वीरासेे संस्थितम ्|  

अगे्र वाचयतत प्रभंजेसुत े 
तत्वं मुतेभ्य:परं  

व्याख्यातं भरताहदभभ: पररवतंृ 
रामं भजे श्यामलम ्||   

 

 

 

 

 

श्री राम चन्द्द्राश्रश्रत सदगुरूमां 
पादारववन्द्दं भजतां ेरामाम ्| 

आरोग्यं ऐश्वय ंअेन्द्त कमीतति:  
अन्द्त ेच ववष्मो: पदमस्थत सत्यम ्| 


