
रामो रामो राम इति 

 प्रजानाां अभवन ्कथा: 

 
ராமமா ராமமா ராம இதி 

ப்ரஜாநாம் அபவன் கதா: 



1 | P a g e  
 

 
 
 

ப ொருளடக்கம் 
 

1) ஸீதாததவி ஸ்ரீராமதராடு மகிழ்ச்சியாக இருந்த ப ாழுதுகள்................... 2 

2) முன்னவதன முன்னின்றால் முடியாத ப ாருளுளததா .......................... 12 

3) குருஷ்வ மாம் வானர முக்ய ஹர்ஷிதாம்   .................................................. 17 

4) ராமதன என் பதய்வம்; ஏக  க்திர் விஷிஷ்யதத ......................................... 25 

5) யஸ்ய ஸ்ரீ ஹனுமான் அனுக்ரஹ  லாத் ...................................................... 32 

6) ஜகன்மாதா ஸீதாததவியின் அளவற்ற கருணை ........................................ 40 

7) லக்ஷ்மைனுணைய உண்ணமயான ப்ராத்ரு க்தி .......................................... 46 

8) ராமாயைம் காட்டும் இல்லற இலக்கைம் .................................................... 54 

9) ஹனுமத்  ிர ாவம் .................................................................................................. 65 

10) சம் ாதி கழுகுக்கு  நிஷாகர மகரிஷி பசய்த அனுக்ரஹம்   ................ 73 

11) பூதயா விநயம் ஆஸ்தாய  வ நித்யம் ஜிததந்த்ரிய: ................................. 82 

12) ராதமா ராதமா ராம இதி  ப்ரஜாநாம் அ வன் கதா: .................................. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 | P a g e  
 

ஸீதொததவி ஸ்ரீரொமதரொடு மகிழ்ச்சியொக இருந்த 
ப ொழுதுகள் 

 
 

अथथतिद्ध्यै हररश्रेष्ठ गच्छ िौम्य यथािुखम्। िमानयस्व वैदेहीं राघवेण महात्मना।। 

அர்த்தஸித்யை ஹாிஸ்மரஷ்ட கச்ச சசௌம்ை ைதாஸுகம் | 

ஸமானைஸ்வ யவமதஹீம் ராகமவன மஹாத்மனா || 
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யமனாக மயைகிட்ட வியட சபற்றுக்சகாண்டு, ஹனுமார் ஆகாசத்துை மபாகும் 

மபாது, ஸுரசா, அப்டீங்கிற ஒரு நாக மாதாயவ பார்த்து மதவர்கள், "நீ மபாைி 

இந்த ஹனுமாருக்கு, எதாவது ஒரு தயட உண்டு பண்ணு. அவர் அயத, 

புத்திைினாை சஜைிச்சுண்டு மபாறாரா, இல்யை மனம் தளர்ந்து மபாறாரா 

அப்படீன்னு பாக்கணும்"னு சசால்றா. அந்த நாக மாதா தக்ஷமனாட 

சபாண்ணு. "தாக்ஷாைிணி  நமமாஸ்து மத" அப்படீன்னு ஹனுமார் சசால்லி, 

நமஸ்காரம் பண்ணி, "எனக்கு வழி விடு. நான் ராம காாிைமா மபாைிண்டு 

இருக்மகன்" அப்படீன்னு சசால்றார். அப்மபா அந்த ஸுரசா சசால்றா, 

"இல்யை. மதவர்கள் எனக்கு வரம் சகாடுத்துருக்கா. நான் இன்னிக்கு உன்யன 

சாப்பிடப் மபாமறன். நீ என் வாய்க்குள்ள நுயழஞ்சுட்டு தான் மபாகணும்" 

அப்படீன்னு சசால்றா. 

அப்மபா ஹனுமார், ராம கயதயை சசால்றார். எப்பவுமம ராமர் கயதை 

சசான்னா அவருக்கு ஜைம்தான். ருக்ஷ பிைம்னு ஒரு குயகக்குள்ள 

மாட்டிண்டுடறா அவா வானரா எல்ைாம். வழிமை சதாிையை. அப்மபா அங்க 

ஸ்வைம்பிரபான்னு ஒரு தபஸ்வி இருக்கா. அவகிட்ட, ஹனுமார் அப்மபா ராம 

கயதயை சசான்ன உடமன, அவள் தன் தமபாபைத்துனாை சவளிைிை சகாண்டு 

வந்து விடறா. அப்புறம் சம்பாதி கிட்டயும் ராம கயதயை சசால்றா. அவர் வழி 

காண்பிக்கறார். எங்க இருக்கா சீயத அப்டீன்ன உடமன, இைங்யகைிை 

இருக்கான்னு சசால்லி சகாடுக்கறார். 

இங்க ஸுரயச கிட்டயும் ராம கயதயை சசால்றார். ஸீதாமதவி கிட்டயும் 

மரத்துமமை உட்கார்ந்து ராம கயதயை சசால்லி, அவ மனயச சமாதானம் 

பண்ணி, அவ உைியர காப்பாத்தறார். இப்படி ராம கயத சசான்னா நமக்கு 

எங்கும் சவற்றிதாமன அப்டீங்கிறதுனாை, இந்த ஸுரயசகிட்யடயும் ராம 

கயதயை சசால்றார். அவ ஆனாலும் "நீ என் வாய்க்குள்ள மபாகணும்", 

அப்டீன்னு சசான்ன உடமன, ஹனுமார் பாக்கறார். என்னடா இது, 

அப்டீன்னுட்டு, சபாிை உருவம் எடுத்து, "நான் இவ்வமளா சபாிை உருவமா 

இருக்மகன், எப்படி உன்மனாட வாய்க்குள்ள மபாமவன்"னு மகட்கறார். 

அப்மபா அவ இன்னும் சபருசா உருவம் எடுக்கறா, இவரும் சபருசா உருவம் 

எடுக்கறார். அப்படி ஆகாசத்துக்கும் கடலுக்கும் நடுவுை வாயை ஓன்னு அவ 

திறந்துண்டு இருக்கும்மபாது, ஹனுமார் ஒரு கட்யடவிரல் அளவுக்கு ஆகி, அவ 
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வாய்க்குள்ள மபாைிட்டு சவளிைிை வந்துடறார். "அம்மா, உன் வாய்க்குள்ள 

மபாகணும்னு சசான்ன, மபாைிட்டு வந்துட்மடன், நீ வழிவிடு" அப்டீன்னு 

சசால்றார். உடமன, அவளும், "சாிப்பா, நீ சசான்ன வார்த்யதயை பண்ணிட்ட. 

இனிமம நான் உன்யன தடுக்க மாட்மடன்" 

அர்த்தஸித்யை ஹாிஸ்மரஷ்ட கச்ச சசௌம்ை ைதாஸுகம் | 

ஸமானைஸ்வ யவமதஹீம் ராகமவன மஹாத்மனா || 

அர்த்தஸித்யை ஹாிஸ்மரஷ்ட - உன் கார்ைம் சவற்றி அயடயும் சபாருட்டு, கச்ச 

சசௌம்ை ைதாஸுகம் - நீ நல்ைபடிைாக மபாைிட்டு வா. ஹாிஸ்மரஷ்ட - 

வானரர்களில் ஸ்மரஷ்டமானவமன, சசௌம்ைமானவமன, கச்ச ைதாஸுகம் - 

உன்னிஷ்டபடி மபா, ஸமானைஸ்வ யவமதஹீம் ராகமவன மஹாத்மனா - 

ராமயரயும் ஸீதாமதவியையும் மசர்த்துயவ அப்டீன்னு சசால்றா. இந்த 

ஸ்மைாகத்யத, தம்பதிகள் மனஸ்தாபமா இருந்தாமைா, பிாிஞ்சு இருந்தாமைா, 

இந்த ஸ்மைாகத்யத சசால்லி, ஸுந்தரகாண்ட ஆவர்த்திைின் மபாது, 

ஸ்வாமிகள் மவண்டிப்பார். அவா மசர்ந்துடுவா. அப்டீன்னு ஒரு மஹா 

மந்த்ரமாக இந்த ஸ்மைாகம் எவ்வமளாமவா மபயர மசர்த்து சவச்சிருக்கு. நான் 

பாத்துருக்மகன். இந்த மாதிாி தம்பதிகளுக்குள்ள ஒற்றுயமக்காகவும், பிாிந்த 

தம்பதிகள் மசருவதற்காக, ஹனுமாயரத் தாமன நாம மவண்டிக்க முடியும். 

அவர்தான், ராமயரயும் சீயதயையும் பிாிஞ்சு இருந்தவாயள மசர்த்து சவச்சார், 

அதுனாை அந்த ஹனுமாாிடம் பிரார்த்தயன பண்ணிண்டு ஸ்வாமிகள், 

ஸுந்தரகாண்டத்யத படிக்கும்மபாது, இந்த ஸ்மைாகத்யத சசால்லுவார். 

இந்த ஸ்மைாகத்யத படிக்கும் மபாது, ஸீதாமதவி, முதலில் எவ்மளா 

சந்மதாஷமா இருந்தா என்பயதயும் நியனக்கணும் என்று மதான்றுகிறது. ஸீதா 

கல்ைாணத்தும் மபாது, ஜனக மஹாராஜா, சீயதமைாட யககயள எடுத்து, 

ராமமராட யககள்ை சவச்சு, 

इयां िीिा मम िुिा िहधमथचरी िव ।  

प्रिीच्छ चैनाां भद्रां िे पाणण गृह्णीष्व पातणना ।। 

पतिव्रिा महाभागा छायेवानुगिा िदा ।  

इत्युक्तत्वा प्रातिपद्राजा मन्त्रपूिां जलां िदा ।। 
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இைம் ஸீதா மம ஸூதா ஸஹ தர்ம சாீதவ | 

ப்ரதீச்ச யசனாம் பத்ரம்மத பாணிம் க்ருஷ்ணீஷ்வ பாணிநா || 

பதிவ்ரதா மஹாபாகா சாமைவானு கதா ஸதா| 

இத்யுக்த்வா ப்ராக்ஷிபத் ராஜா மந்த்ரபூதம் ஜைம் ததா || 

அப்டீன்னு "இந்த சீயத, என் மகள், பதிவ்ரயத, இவள் நிழல் மபாை உன்யன 

எங்கும் பின் சதாடர்வாள், இவள் சராம்ப பாக்ைவதி, இவயள ஏற்றுக் சகாள்" 

அப்டீன்னு, சசால்றார். அப்படி சசால்லிட்டு, யகைிை ஜைத்யத விட்டு, தாயர 

வார்த்துக் சகாடுக்கறார். மந்திர பூதமான அந்த ஜைத்யத விட்டு சீயதயை 

கன்னிகா தானம் பண்ணிக் சகாடுக்கறார் ஜனகர். இந்த ஸ்மைாகங்கமள ஒரு 

மந்த்ரம். 

அப்புறம் ஊர்மியளயை, ைக்ஷ்மணனுக்கு கல்ைாணம் பண்ணி சகாடுக்கறார், 

மாண்டவியை பரதனுக்கும், சத்ருக்னனுக்கு, ஸ்ருதகீர்த்தியையும் கன்ைாதானம் 

பண்ணி சகாடுக்கறார். நாலு மபருக்கும் ஒமர முஹூர்த்ததுை, உத்திர 

நக்ஷத்ரத்துை, கல்ைாணம் பண்ணி சகாடுக்கறார். அப்புறம் பன்னிசரண்டு 

வருஷங்கள் சீயத ராமமராட, அமைாத்திை சசௌக்ைமா இருக்கா, அப்டீன்னு, 

அந்த இடத்துை சிை ஸ்மைாகங்கள் இருக்கு, அசதல்ைாம் அவ்மளா அழகா 

இருக்கு. 

रामस्िु िीिया िाधं तवजहार बहूनृिून् । ராமஸ்து சீயதைா ஸார்த்தம் விஜஹார 

பஹூன் ருதூன் - பை ருதுக்கள், ராமர் சீயதமைாடு, பன்னிரண்டு வருஷங்கள், 

ஒவ்சவாரு வருஷத்துக்கும் ஆறு ஆறு ருதுக்கள், ராமர்  சீயதமைாட சந்மதாஷமா 

இருந்தார். ஒவ்சவாரு ருதுவுமையும் சீயதமைாடு சந்மதாஷமா இருந்தான்னா, 

அந்தந்த ருதுவுை, சவைில் காைம்னா இளநீர், குளிர் காைம்னா, ஒரு சூடான 

கஞ்சி அந்த மாதிாி, அந்தந்த ருதுக்கமளாட மபாகங்கள் என்னமவா, 

அசதல்ைாம், அனுபவிச்சுண்டு சராம்ப சந்மதாஷமா இருந்தா. 

मनस्स्वी िद्गिस्िस्यााः तनत्यां हृदद िमर्पपि:।। மனஸ்வீ தத்கதமனா: நித்ைம் ஹ்ருதி 

ஸமர்பித: - சீயத தன்மனாட மனயச முழுக்க ராமருக்கு ஸமர்ப்பணம் 

பண்ணிட்டா तप्रया िु िीिा रामस्य दारा: तपिृकृिा इति। ப்ாிைா து ராமஸ்ை தாரா 

பித்ருகிருதா இதி - இந்த சீயத ராமனுக்கு, தன்னுயடை அப்பா பார்த்து சவச்ச 
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சபண் என்பதனால் சராம்ப பிாிைமானவளாக இருந்தாள், அப்டீன்னு, 

சசால்றார். அந்த மாதிாி arranged marriage உயடை, சந்மதாஷம் அது, அயத  

அனுபவிச்சவாளுக்கு, சதாியும். 

गुणाद्रपूगुणाच्चातप प्रीतिभूथयोऽभ्यवधथि।। குணாத் ரூபகுணாச்சாபி ப்ாீத்திர் 

பூமைாப்ைவர்த்தத: - சீயதமைாட குணத்துனாையும், அவமளாட அன்புக்கு 

கட்டுப்பட்டு அதுை சந்மதாஷம் அயடந்தார். அவளுயடை அழகுனாையும் 

அவள்கிட்ட பிாிைமா இருந்தார். இந்த சரண்டுனாமையும் प्रीतिभूथयोऽभ्यवधथि 

ப்ாீத்திர் பூமைாப்ைவர்த்தத: -  ராமருயடை ப்ாீத்தி சீயதகிட்ட மமலும் மமலும் 

வளர்ந்துண்மட மபாச்சு िस्याश्च भिाथ तिगुणां हृदये पररविथिे। தஸ்ைாஸ்ச பார்த்தா 

த்விகுணம் ஹ்ருதமை பாிவர்த்தமத - சீயதக்கு அதுமபாை சரண்டு மடங்கு 

அன்பு, ராமர் மமை நிரம்பி இருந்தாள். अन्त्िजाथिमतप व्यक्तमाख्याति हृदयां हृदा 

அந்தர்ஜாதமபி வ்ைக்தம் ஆக்ைாதி ஹ்ருதைம் ஹ்ருதா - இவா சரண்டு மபரும் 

மபசிக்கமவ இல்யைைாம். மனசும் மனசும், மபசிக் சகாண்டது, அப்டீன்னு 

சசால்றார். 

அந்த மாதிாி, எங்க அப்பா அம்மா ஐம்பது வருஷம், சராம்ப அன்மைான்ை 

தம்பதிகள். எத்தயனமைா சஜன்மங்கள் அவா கணவன் மயனவிைா 

இருந்திருப்பா. எங்க அப்பா அம்மா அதிகம் மபசிமை நான் பார்த்தது 

கியடைாது. கார்த்தாை எழுந்துண்டார்னா, எங்க அப்பா சரண்டு மணிமநரம் 

சிவபூயஜ பண்ணிட்டு, சாப்டுட்டு office கிளம்பி மபாவார். சாைங்காைம் வந்தா 

திருப்புகழ், பஜயன, இப்படி மபாகும். அவா எப்ப தான் மபசிப்பான்னு எனக்கு 

ஆச்சர்ைமா இருக்கும். ஆனா அவா கிட்ட டிமிக்கிமை சகாடுக்க முடிைாது. 

அப்பாகிட்ட ஒண்ணு சசால்லிட்டு, அம்மாகிட்ட ஒண்ணு சசால்ை முடிைாது. 

சரண்டு மபரும் ஒமர மாதிாி, எண்ணமா இருப்பா.  

அந்த மாதிாி மனசும், மனசும் மபசிக்கறதுங்கிறது, இந்த காைத்துமைமை நாம 

பார்த்துருக்மகாம்னா, ராமரும் சீயதயும் மகட்கணுமா. देविातभ स्िमा ूपपे िीिा 

श्रीररव ूपतपणी மதவதாபி: ஸமா ரூமப ஸீதா ஸ்ரீாிவ ரூபிணி -  ஸீதா மதவி 

ைக்ஷ்மி மதவி மபாை விளங்கினாள். 

िया ि राजर्पििुिोऽतभरामया िमेतयवानुत्तमराजकन्त्यया । 

अिीव राम श्शुशुभेऽतिकामया तवभु तश्श्रया तवष्णुररवामरेश्वर:।। 
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தைா ஸ ராஜர்ஷி ஸூமதாபிராமைா சமமைிவாநுத்தமராஜ கன்ைைா | 

அதீவ ராம: ஷுஷுமபதிகாமைா விபு: ஸ்ரீைா விஷ்ணுாிவாமமரச்வர || 

அந்த ராஜாிஷிைின் சபண்ணான, அழகான சீயத,  உத்தமமான ராஜ 

கன்னியக, ராமமராடு மசர்ந்து, சுகங்கயள அனுபவித்துக் சகாண்டு, ைக்ஷ்மி 

மதவி விஷ்ணுமவாடு இருப்பது மபாை, சசௌக்ைமாக இருந்தாள், அப்டீன்னு 

இந்த ஒரு ஸ்மைாகம். 

இப்படி இவா சரண்டு மபரும் சந்மதாஷமா இருந்தது பாைகாண்டத்துை வரது. 

கல்ைாண நாள், கல்ைாணம்கிறது, சபண்களுக்கு, அயத பத்தி நியனக்கறமத 

ஒரு சந்மதாஷம், அப்டீங்கிற மாதிாி, இந்த அனுசுைா மதவி, அத்ாி 

முனிவருயடை மயனவி, அவயள மபாைி ராமரும், சீயதயும், ைக்ஷ்மணனுமா, 

அத்ாி அனுசுைா மதவியை நமஸ்காரம் பண்றா. அப்மபா அனுசுைா மதவி 

சீயதகிட்ட "நீ இந்த மாதிாி மபச்சு துயணக்கு ஆளில்ைாத காட்டுக்கு, கணவன் 

தான் முக்ைம்னு வந்துருக்க", அப்டீன்னு சசால்றா. அந்த மாதிாி சபண்கள், எது 

இல்ைாமலும் இருந்துடுவா, ஆனா மபச்சு துயண இல்மைன்னா சராம்ப கஷ்டப் 

படுவா. ஆனா, அது கூட மவண்டாம் அப்டீன்னு, சுகங்கயள விடறது எல்ைாம் 

கூட ஆச்சர்ைம் இல்யை. friends எல்ைாம் விட்டுட்டு வந்து இந்த காட்டுை, 

ராமமராட, கணவமராட இருக்கணும்னு வந்திமை, அது தாம்மா தர்மம்" 

அப்டீன்னு அந்த அனுசுைா மதவி சகாண்டாடறா. "நல்ைவமனா, சகட்டவமனா, 

ஏயழமைா, பணக்காரமனா, கணவன்தான் ஒரு சபண்ணுக்கு சதய்வம். 

அவனுக்கு சிஸ்ருயஷ பண்றதுதான் ஒரு சபண்ணுக்கு, எல்ைாத்துக்கும் 

மமைான கடயம" அப்படீன்னு சசால்றா. 

அதுக்கு சீயத சசால்றா. "ஆமாம் அம்மா, அக்னி முன்னாடி எங்கம்மாவும் இயத 

சசால்லி சகாடுத்தா, கல்ைாண காைத்துை, காட்டுக்கு கிளம்பும் மபாது, 

என்னுயடை மாமிைாரும் அயத சசான்னா, இப்ப நீங்களும் இயத சசால்மறள். 

எனக்கு இன்சனாரு தடயவ அயத  ஞாபகப் படுத்தற, மாதிாி,  புதுப்பிச்ச 

மாதிாி ஆைிடுத்து". எல்ைாரும் இயதமை சசால்மறமள அப்டீன்னு சசால்ையை, 

இப்படி சகௌரவப் படுத்தி சசால்றா. குழந்யத எவ்வளவு அழகா மபசறாமள, 
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அப்டீன்னு, அந்த அனுசுயை சந்மதாஷப் படறா. இன்சனான்னு சசால்றா, 

சீயத, "சராம்ப, கணவன் தூர்த்தனா ,சபால்ைாதவனா இருந்தாக் கூட 

அவன்கிட்ட அன்பா இருக்கணும்னு, சசால்வா. என் கணவன் 'மாத்ரு வத் பித்ரு 

வத் ப்ாிை:' என்னுயடை அம்மா மபாையும், அப்பா மபாையும் என்கிட்ட இந்த 

ராமர், அவ்வளவு அன்பா இருக்கார். அவர் குணமம வடிவானவர், எல்ைா 

நற்குணங்களும் சபாருந்திைவர், அதனாை அவயர விட்டுட்டு நான் எப்படி 

இருப்மபன், அதனாை நான் அவர் கூட வந்துட்மடன்" அப்டீன்னு சசால்றா. 

அப்மபா அனுசுயை சராம்ப சந்மதாஷப் பட்டு, "உனக்கு, என்ன மவணுமமா 

மகளு, எனக்கு தபஸ் இருக்கு, என் சந்மதாஷத்துக்காக நீ எயதைாவது மகளு, 

நான் தமரன்", அப்டீன்னா, எனக்கு எல்ைாமம இருக்மக, அப்டீன்னு சசால்றா 

சீயத. அதாவது, "எனக்கு ஒண்ணும் கஷ்டமம இல்யை", அப்டீன்ன உடமன, 

இன்னும் சந்மதாஷம் அனுசுயைக்கு. அப்மபா வாடாத மாயைகள், காைாத 

சந்தனம், கருகாத நயககள் எல்ைாத்யதயும் தபஸ் மூைமாக வர சவச்சு, பூச்சுகள் 

எல்ைாம் மபாட்டு, சீயதயை அைங்காரம் பண்ணி ராமமராட மசர்த்து பாக்கறா. 

அப்புறம் ஸீதா மதவிகிட்ட அனுசுைா மதவி, "சுைம்வரம் மூைமா ராமர் உன்யன 

அயடஞ்சார்னு மகள்வி பட்டிருக்மகன், அந்த கயதயை சசால்மைன்", 

அப்டீன்னு மகட்கறா, சீயத, சராம்ப சந்மதாஷமா சசால்ை ஆரம்பிக்கறா. 

"நான், ஜனக மஹாராஜா கைப்யபயை உழும்மபாது, பூமிைிை இருந்து, நான் 

கியடச்மசன். அவர், ஆஹா, இவ என்மனாட குழந்யத, என் சபண் குழந்யத, 

நான் வளர்க்கப் மபாமறன்" அப்டீன்னு சசான்ன உடமன, ஆகாசத்துை அசாீாீ 

மகட்டது, "ஆமா, இவள் உன்னுயடை சபண்தான், இவயள வளர்த்துண்டு வா" 

அப்டீன்னு சசான்ன உடமன,  சராம்ப சந்மதாஷமா எடுத்து உச்சி முகர்ந்து, 

அவர் எடுத்துண்டு வந்து, தன்னுயடை மயனவி கிட்ட சகாடுத்தார், அவாளும் 

என்யன, தன்னுயடை அம்மா மபாை வளர்த்தா. 

அப்புறம் தக்க வைசு வந்த உடமன, எனக்கு நல்ை மாப்பிள்யளைா 

வரணுமமன்னு ஜனக மஹாராஜா கவயைப் பட்டார். அவர் கிட்ட, ஒரு சிவ 

தனுசு இருந்தது, "ைாரு இயத வயளச்சு நாண் பூட்டராமளா அவாளுக்கு நான் 
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என் சபண் சீயதயை சகாடுப்மபன்" அப்டீன்னு சசான்னார். "இந்த சிவ தனுயச 

வயளச்சு நான் ஏற்றது அப்டீங்கிறது, ைாரும் கனவுை கூட நியனச்சு பாக்க 

முடிைாது”, அப்படீன்னு சசால்றா. சீயத மபசும்மபாது, எப்பவும் சராம்ப 

ருசிகரமா இருக்கும், இந்த மபச்சு. சராம்ப enthusiastic ஆ சராம்ப bubbling ஆ 

இருக்கும், அவ மபசறது. “அப்புறம் சிை மபர் வந்தா. வந்து அயத முைற்சி 

பண்ணிண்டு, வில்லுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஓடிமை மபாைிட்டா. சராம்ப 

நாள் கழிச்சு ராமர் வந்தார்" அப்டீங்கறா ஸீதா மதவி.  யவகுண்டத்துை இருந்து 

வந்து காத்துண்டு இருக்கா ஸீதா மதவி, அதனாை ராமர் வரதுக்கு இவ்வளவு 

வருஷம் கூட சபாறுக்க முடிைை, அவளுக்கு. கல்ைாணத்தும் மபாது சீயதக்கு 

ஆறு வைசு, ராமருக்கு, பன்னிரண்டு வைசுன்னு கணக்கு. 

ஸீதாமதவி சசால்றா "விஸ்வாமித்ரர் ராம ைக்ஷ்மணாயள அயழச்சுண்டு 

வந்தார். ராமர், அனாைசமா அந்த வில்யை எடுத்து வயளச்சு, நாண் பூட்டினார். 

அப்மபா அந்த வில்யை அவர் வயளச்ச மபாது,  அந்த வில் ஓடிஞ்மச 

விழுந்துடுத்து. எல்ைாரும் ஆச்சர்ைபட்டா. என்னுயடை அப்பா ஜைப் 

பாத்திரத்யத எடுத்துண்டு, என்யன, கன்னிகாதானம் பண்ணி சகாடுக்க 

கிளம்பினார். ராமர், இந்த வில்யை வயளக்க சசால்லி விஸ்வாமித்ரர் 

சசான்னார், நான் பண்ணிமனன், கல்ைாணம் பண்ணிக்கணும்னா எங்கப்பாயவ 

மகட்கணும், அப்டீன்னு சசான்னார். அமத மாதிாி ஜனக மஹாராஜா, என் 

மாமனாரான தசரதயர வரவயழத்து, அவர் கிட்ட உத்தரவு வாங்கிண்டு, 

என்யன ராமருக்கு, கன்னிகாதானம் பண்ணி சகாடுத்தார்”, அப்டீன்னு 

சசால்றா.  

இதுை நியறை, அழகு இருக்கு. இந்த ராமர், சாி சபாண்ணு சகாடுக்கறா, 

அப்டீன்னு வாங்கிக்கயை. எங்கப்பா மபச்யச மகட்டுதான் நான் பண்ணுமவன் 

அப்டீன்னு சசால்றார். சீயத சசால்லும் மபாது, எங்கப்பா வில்யை வயளச்சு 

நாண் ஏற்றவனுக்குதான் என் சபண்யண சகாடுப்மபன்னு சசால்லிட்டார், என் 

மாமனாரான தசரதர் அப்டீன்னு சசால்றா அவ. அவயள சபாறுத்த வயரக்கும், 

ராமன் தன் கணவன்னு அன்னிக்மக அவ மனசுை ஏத்துண்டுட்டா அவ. அப்புறம் 

அமமாகமா அந்த கல்ைாணம் நடக்கறது. அந்த காட்சிகயள எல்ைாம் 

நியனச்சுண்டு, இங்க சீயதக்கு அைங்காரம் எல்ைாம் பண்ணி, ராமமராட 
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மசர்த்துப் பார்த்து, அந்த அத்ாி அனுசுைா அந்த திவ்ை தம்பதிகயள தாிசனம் 

பண்ணி, சராம்ப பரம ஆனந்தப் படறா. இந்த சீயத சந்மதாஷமா இருந்த 

நாசளல்ைாம் நாம நியனக்கணும். 

பின்னாை, காட்டுக்கு வந்த மபாது, ராமர் சீயதயை கூட்டிண்டு, வனத்துை 

சஞ்சாரம் பண்றார். இந்த சித்ரகூட மயைமைாட அழயகயும் அந்த மந்தாகினி, 

நதிமைாட அழயகயும் காமிச்சு, ஒரு ஐம்பது, நூறு ஸ்மைாகம். இவ்வளவு 

சபாறுயமைா, ஒரு nature ஐ வர்ணிக்க றது, அவர் மயனவி அயத, ரசிச்சுக் 

மகட்கறது, அப்டீங்கிறமத, இதுவும் ராமாைணத்தில், ராமர் சீயத மட்டும் தான் 

பண்ணுவா நியனக்கமறன். அவ்வளவு அழகா இருக்கும் அந்த ஸ்மைாகங்கள். 

ராமர் சசால்றார், "நீ என் பக்கத்துை  இருக்கும் மபாது, இந்த வனவாசம் எனக்கு 

அவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு. எனக்கு மதவமைாகத்து ராஜ்ைத்யத 

சகாடுத்தாலும் நான் ஆயசப் பட மாட்மடன். இந்த காட்டுக்கு வந்ததுை இந்த 

சந்மதாஷத்யத எல்ைாம் நான் அனுபவிக்கமறன். எனக்கு கூட நீயும் இருக்க, 

ைக்ஷ்மணனும் இருக்கான். இன்சனாரு ைாபமும் ஆச்சு. எனக்குப் பிாிைமான 

பரதனுக்கு, அந்த ராஜ்ைத்யத எங்கப்பா சகாடுத்தார்" அப்படீசனல்ைாம் அழகா 

மபசிண்டு இருக்கார். 

"அங்க பாரு,  இந்த மந்தாகினி நதி தீரத்துை ாிஷிகள் எல்ைாம், சந்திைாவந்தனம் 

பண்ணிண்டு இருக்கா. நாமளும் மபாைி ஸ்நானம் பண்ணுமவாம், 

சந்திைாவந்தனம் பண்ணுமவாம்" அப்டீன்னு சசால்றார். அதாவது, 

சந்திைாவந்தனம் பண்றவாயள, பகவாமன, ைக்ஷ்மி மதவிமை நீ கண்சணடுத்து 

பாரு அப்படீன்னு சசால்வாராம். அப்படி சந்திைாவந்தனம் பண்றவாளுக்கு, 

பகவதனுக்ரஹத்தில் ைக்ஷ்மி கடாக்ஷம் கியடக்கும், சந்திைாவந்தனம் ஒழுங்கா 

பண்ணினா, அப்டீன்னு ஸ்வாமிகள் சசால்வார். "அப்புறம் இந்த 

மந்தாகினியைமை நீ சரயு வா நியனச்சுக்மகா, இங்க இருக்கிற மிருகங்கயளமை 

நாம அமைாத்தி வாசிகளா, நியனச்சுப்மபாம், சித்ர கூட மயையைமை 

அமைாத்தின்னு நியனச்சுப்மபாம்.  இங்க சந்மதாஷமா நூறு வருஷம் கூட நான் 

இங்க இருப்மபன், பதினாலு வருஷம்கிறது இமதா ஓடி மபாைிடும்" அப்டீன்னு, 

ராமர் சசால்றார். இப்படி ராமரும் சீயதயும், நியறை சல்ைாபம் பண்ணி 
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சந்மதாஷப் பட்டுருக்கா. இசதல்ைாம் நியனச்சாதான் இவா பிாிஞ்ச மபாது ஏன் 

துக்கப் படறா. அப்படீன்னுபுாியும். 

ராமாைணத்துை என்னன்னா, தசரதர் பிள்யளயை பிாிஞ்சு அழுதார்னா நமக்கு, 

பிள்யளயை பிாிஞ்சு துக்கப் படற கஷ்டம் வராது. ஸீதா மதவி ராமயர பிாிஞ்சு 

வருத்தப் பட்டு அழுதா அப்டீங்கிறயத படிச்சா, கணவன் மயனவிக்குள்ள 

பிாிமவ வராது, அப்டீன்னு ஸ்வாமிகள் சசால்வார். இந்த மசாகமான கட்டத்யத 

ராமாைணத்துை  படிச்சா, நமக்கும் அந்த கஷ்டம் வரும்னு, சிை மபர் அசட்டுத் 

தனமா சசால்லுவா. ராமாைணத்துை இருக்கிற எல்ைாமம மந்திரம், எல்ைாமம 

மங்களம். அதுை இருக்கிற எயத படிச்சாலுமம, நமக்கு மக்ஷமமம ஏற்படும் 

அப்படி, ஸ்வாமிகள் சசால்லுவார். அந்த மாதிாி பிாிஞ்சு இருக்கிற 

தம்பதிகளுக்காக ஒரு ஸ்மைாகம்னு ஆரம்பிச்மசன், அந்த ராமரும் சீயதயும் 

பிாிஞ்சு இருக்கா, ஹனுமார் அவாயள மசர்த்து யவக்கறார், அப்டீங்கிறயத 

படிச்சாமை நமக்கு, தம்பதிகளுக்குள்ள ஒத்துயம இருக்கும், சந்மதாஷம் ஜாஸ்தி 

ஆகும். அப்டீன்னு ஸ்வாமிகள் சசால்வார். 

அர்த்தஸித்யை ஹாிஸ்மரஷ்ட கச்ச சசௌம்ை ைதாஸுகம் | 

ஸமானைஸ்வ யவமதஹீம் ராகமவன மஹாத்மனா || 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜை ஜை ராம ராம…  
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முன்னவதன முன்னின்றொல் முடியொத ப ொருளுளததொ 

 

िवाथन् लोकान् िुिांहृत्य िभूिान् िचराचरान्। 

पुनरेव िथा स्रषु्ां शक्तो रामो महायशााः।। 

ஸர்வான் மைாகான் ஸுஸம்ஹ்ருத்ை ஸபூதான் ஸசாரசரான் | 

புனமரவ ததா ஸ்ரஷ்டும் ஷக்மதா ராமமா மஹாைஷா: || 

என்று ஸுந்தரகாண்டம் 51 வது சர்கத்துை ஒரு ஸ்மைாகம். பதினாலு 

உைகங்கயளயும், நாம் இருக்கற பூமி, மமை இருக்கக் கூடிை உைகங்கள், 

நக்ஷத்ரம், சந்திர, சூர்ைர்கள், அப்புறம், நமக்குக் கீமழ இருக்கக் கூடிை, 

ரசாதளம், தைாதளம், பாதாளம், அதை, பாதாளம் வயரக்கும், மமை இருக்கக் 

கூடிை, சுவர்மைாகம், முதல், பிரம்மமைாகம் பர்ைந்தம்,எல்ைா உைகங்கயளயும், 

இதுை இருக்கின்ற, சர, அசர, மரங்கள், மயைகள், கடல்கள், முதற்சகாண்டு, 

எல்ைா, உைிருள்ள, உைிாில்ைாதது, எல்ைா சபாருள்கயளயும் 

ஸர்வான் மைாகான் ஸுஸம்ஹ்ருத்ை - எல்ைாத்யதயும், ஸம்ஹாரம் பண்ணி, 

அழித்து, புனமரவ ததா ஸ்ரஷ்டும் ஷக்மதா ராமமா மஹாைஷா:  - மீண்டும் 

அமத மாதிாி, ஸ்ருஷ்டி பண்ணக் கூடிை சக்தி, ராமருக்கு இருக்கு அப்படீன்னு, 
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ராமருயடை பராக்ரமத்யத ப்ரபாவத்யதப் பத்தி ஒருத்தர் சசால்றார். ைாருன்னு 

சசால்லுங்மகா பார்க்கைாம்? ஹனுமார் தான் சசால்றார். ஹனுமார், 

ராவணனுயடை சயபைிை இயதச் சசால்றார். 

இந்திரஜித், பிரம்மாஸ்திரம் மபாடறான். ஹனுமார், "பிரம்மாவுக்கு,சகௌரவம் 

சகாடுப்மபாம், பிரம்மாஸ்த்ரத்துக்குக் கூட கட்டுப்படயை", அப்படீன்னு, ஒரு 

மபச்சு இருக்க மவண்டாம், அப்படீன்னு, பிரம்மாஸ்திரம், அவயர ஒண்ணும் 

பண்ணாது. இருந்தாலும், பிரம்மாஸ்த்திரதுக்கு கட்டுப் பட்டு கீமழ விழறார். 

ராவணன் சயபக்கு தான் மபாகணும், பகல் வந்துடுத்து. இந்த ைங்யகமைாட, 

சதருக்கயளயும், இமதாட அயமப்யபயும் பாத்துக்கணும். யுத்தத்தும் மபாது, 

உபமைாகமா இருக்கும். ராவணயன பாக்கணும்ங்கிற மபாது இவா, ராவணன் 

கிட்ட கூட்டிண்டு மபாறா அப்படின்னு மபாறார். மபாற வழிைிை, அவாள்ைாம், 

ஓன்னு கத்திண்டு, ஒற்றன், திருடன்னு, அடிங்மகா இவயன,  அப்படீன்னு, 

எல்ைாம் சசால்றா. ஹனுமார் ராமருக்காக எல்ைாத்யதயும் சபாறுத்துக்கறார். 

ராவணன் சயபக்குப் மபாறார். 

ராவணன், இவயரப் பார்த்த உடமன, “ஆஹா, முன்ன நந்தி பகவான், என்யன 

சபிச்சாமர, அவமர தான் இந்த உருவத்துை வந்துருக்காமரா” என்று 

நியனக்கிறான். அதாவது, ஒரு தடயவ, ராவண, திக்விஜைம் பண்ணிண்டு 

இருக்கும் மபாது, யகைாச மயைக் கிட்ட வரான். யகைாச மயைக் கிட்ட 

வரும்மபாது, நந்தி பகவான் “இது பரமமஸ்வரனுயடை இடம், நீ இங்க வம்பு 

பண்ணாமத, மபசாம, ப்ரதக்ஷிணம் பண்ணிண்டு மபாைிடு” அப்படீன்னு, 

சசால்றார். ராவணன் “அவன், மபாடா குரங்கு மூஞ்சி, ைாரா இருந்தா 

எனக்சகன்ன?” அப்படீன்னு சசால்லி, நந்தி பகவாயன பார்த்து, அவர் காயள 

முகம். அப்படி மகலி பண்றான். அந்த மாதிாி சசான்ன உடமன, “உனக்கு, 

குரங்குகளாைமை அழிவு ஏற்படும்”, அப்படீன்னு, நந்தி பகவான், சாபம் 

சகாடுக்கறார். 

அப்புறம் “இந்த மயையை, நான் தூக்கி மபாட்டுட்டுப் மபாைிடுமவன்”, 

அப்படீன்னு சசால்லி, அந்த யகைாச  மயையை தூக்கப் பாக்கறான். மமரு, 

மந்திர மயைகயள எல்ைாம் கூட அவனால் தூக்க முடியும், அவனாை. ஆனா, 
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யகைாசம்ங்கிறது, பகவாமனாட இடம், பரமமஸ்வரனுயடை இடம். பகவான் 

தன்மனாட கால் விரயை சவச்சு மைசா அழுத்தறார். ராவணன் மயைக்கடிைில் 

நசுங்கி, ஓ ன்னு அழறான். அப்மபா, நாரதர் வரார். நீ ஸாம கானம் பாடு. 

பரமமஸ்வரனுக்கு திருப்தி ஆகும்னு, சசால்றார். அவனும் பாடறான். 

சிவசபருமான் அவயன விடுவிச்சுடறார். இந்த மாதிாி, "வந்துருக்கிறது, நந்தி 

பகவாமனா", அப்டீங்கறான், அந்த ஹனுமாமராட மதஜயஸப் பார்த்து 

ராவணன் விைக்கறான். 

ஹனுமாரும் அந்த சயபயை பார்த்து, "இவன் எவ்வமளா சபாிை வீரனா 

இருக்கான். இவ்மளா சபாிை, சயபைிை அைங்காரமா உட்கார்ந்து இருக்கான்". 

சுத்தி அவனுயடை, மந்திாிகள் இருக்கா. மசனாதிபதிகள் இருக்கா. 

எல்ைாத்யதயும் அவர் கவனிக்கறார். "இவன் மட்டும் நல்ைவனா இருந்தா, 

இவனும் ஒரு நல்ை ராஜாவா இருந்துட்டுப் மபாைாம், எல்ைாயரயும் ஹிம்யஸ 

பண்ணிண்டு இருக்கான் இவன். அதனாை இவனுக்கு முடிவு வரப் மபாறது.  

இவன் பண்ணிண தப்புனாை, இவன் குைத்துக்மக ஆபத்து வரப் மபாறது", 

அப்படி எல்ைாம் நியனச்சுண்மட வறார். 

ராவணன் seat ஆசனம் சகாடுக்கயை. அதனாை, ஹனுமார், வந்து தன்னுயடை 

வாைாமைமை தனக்கு ஒரு seat பண்ணிண்டு, அது மமை ஏறி, ராவணயன விட 

உைரத்துை உட்கார்ந்துண்டார், அப்டீன்னு ஒண்ணு. நன்னா இருக்கு. இது, 

வால்மீகி ராமாைணத்துை இல்யை. கம்ப ராமாைணத்துை இருக்கு மபாை 

இருக்கு. ஹனுமாயர, நிமிர்ந்து பார்த்து மபசினான் இராவணன், அப்படீன்னு 

வால்மீகி ராமாைணத்துை வர்றது.  மமை பார்த்து மபசறான்னா, தன்யன விட 

உைரத்துை இருக்கறதா தாமன அர்த்தம். 

“ைாரு இவன் வந்துருக்கறது. மகளு அவயன, அவன் ஏன் இங்க வந்துருக்கான்? 

இவயன பார்த்தா, சவறும் வானரம் மபாை சதாிைை”, அப்படீன்னு, இராவணன் 

சசால்றான். அப்ப ப்ரஹஸ்தன் மகட்கறான். “நீ ைாரு? உண்யமயை சசான்னா, 

உைிமராட விடுமவாம்” அப்படீன்னு சசால்றான். ஹனுமார் சசால்றார். “நான் 

வானரம் தான். நான் ராம தூதன். சுக்ாீவனுயடை மந்திாி. நான் 

சுக்ாீவனனுயடை ஒரு சசய்தியை ராவணனுக்கு சசால்ை வந்துருக்மகன். உன்  

தம்பி மபாை, சுக்ாீவன் சசால்ற நல்ை வார்த்யதயை மகட்டுண்டு உைிர் 
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பியழச்சுப் மபா”, அப்படீன்னு சசால்றார். அந்த மாதிாி, foreign land ை மபாைி, 

brothers and sisters of America ன்னு, ஒருத்தர் சசான்னாமர,  விமவகானந்தர், 

அதுக்கு முன்னாடிமை, ஹனுமார் சசால்லி இருக்கார்.  “தம்பி சசான்ன 

சசய்தியை உனக்கு சசால்மறன்”. அப்டீன்னு சசால்லி, “நீ இவ்வளவு நாள், 

தபஸ்  பண்ணி இருக்கைாம், அது, உன்யன காப்பாத்தித்தா இருக்கும். இப்ப நீ 

சபாிை தப்பு பண்ணி இருக்க. ராமருயடை பத்னியை அபகாிச்சு சியற சவச்சு 

இருக்க. நான் அவயள இங்க பார்த்மதன். நான் திரும்பி மபாைி, ராமர் கிட்ட 

சசால்ற காைம்தான் நீ உைிமராடிருக்கப் மபாற. அதனாை மாிைாயதைா 

சீயதயை ஒப்பயடச்சு உைிர் பியழச்சு, மபா” அப்படீன்னு சசால்லும்மபாது, 

ित्यां राििराजेन्त्द्र शृणुष्व वचनां मम। 

रामदािस्य दिूस्य वानरस्य तवशेििाः।। 

சத்ைம் ராக்ஷஸ ராமஜந்தர ஷ்ருணுஷ்வ வசனம் மம | 

ராமதாஸஸ்ை தூதஸ்ை வானரஸ்ை விமசஷத: || 

ராமதாசனான நான் இப்ப ஒண்ணு சசால்மறன், அப்டீன்னு ஒரு பீடியக 

மபாட்டு சசால்றார். நான் சசால்ற வார்த்யத சராம்ப சத்ைமானது, நான் ராம 

தூதன். சசால்மறன் மகட்டுக்மகா 

ஸர்வான் மைாகான் ஸுஸம்ஹ்ருத்ை ஸபூதான் ஸசாரசரான் | 

புனமரவ ததா ஸ்ரஷ்டும் ஷக்மதா ராமமா மஹாைஷா: || 

அப்மபற்பட்ட ராமர், பதினாலு மைாகங்கயளயும் ஸம்ஹாரம்  பண்ணக் 

கூடிைவர், அவர் பதினாலு மைாகங்கயளயும் சிருஷ்டியும் பண்ணக் கூடிைவர்.  

பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவனுக்கு எல்ைாம் மமைான சதய்வம். அவர்கிட்ட நீ தப்பு 

பண்ணி இருக்க. இனிமம நீ ைார் கால்ை விழுந்தாலும், ைாரும் உன்யன 

காப்பாத்த முடிைாது, அதுனாை நீ மபாைி ராமர் காலில் விழு, அப்டீன்னு 

சசால்றார். இந்த 

ஸர்வான் மைாகான் ஸுஸம்ஹ்ருத்ை ஸபூதான் ஸசாரசரான் | 

புனமரவ ததா ஸ்ரஷ்டும் ஷக்மதா ராமமா மஹாைஷா: || 
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அப்டீங்கிற ஸ்மைாகம், ஸுந்தர காண்டத்துை ஒவ்சவாரு ஸ்மைாகமுமம 

மந்திரம்னு சசால்லுவா. ஸ்வாமிகள் இயத ஒரு மஹா மந்திரமா நியனப்பார். 

நடக்க முடிைாத காாிைமும் நடக்கும். 

அஸாத்ை ஸாதக ஸ்வாமின்னு அஸாத்ை தவ கிம் வத | 

ராம தூத கிருபா ஸிந்மதா மத் கார்ைம் ஸாதை பிரமபா || 

அந்த மாதிாி ஒரு ஸ்மைாகம் இருக்கு. அது ஹனுமார்கிட்ட, நீ, அசாத்ைமான 

கார்ைங்கயள பண்ணக் கூடிைவன். நீ என் கார்ைத்யத நடத்திக் சகாடுன்னு 

பிரார்த்தயன. இங்க அந்த ஹனுமார் ராமமராட சபருயமயை சசால்றார். 

அதனாை, ைாருமம நடக்காதுன்னு, நியனக்கிற கார்ைம் ராமமராட தைவு 

இருந்தா நடக்கும். 

ஒரு வாட்டி ஸ்வாமிகள் கிட்ட, சிதம்பரம் ஐைர்னு ஒருத்தர் வருவார். அவமராட 

யபைன் மராடுை அடிபட்டு, மண்யட உயடஞ்சு, மூயளமை சவளிைிை 

வந்துடுத்து. யபைன் hospital ை இருக்கான்னு மபான் பண்றா. சிதம்பரம் ஐைர் 

hospital மபாகயை. அவர் மநரா ஸ்வாமிகள் கிட்ட வந்தார். ஸ்வாமிகள் 

கவயைப் படாமதங்மகானு, உடமன இந்த ஸ்மைாகத்யத சசால்லிண்டு, hospital 

மபாைி ஆசுவாசப் படுத்திட்டு, ஸ்வாமிகளும், குழந்யதயை பார்த்துட்டு வந்தார். 

அந்த குழந்யதக்கு இன்னிக்கு அறுவது வைசு ஆறது. அவருக்கு அப்புறம் 

operation பண்ணி அது சாிைாகி, அவர் உைிர் பியழச்சு வந்து, சரண்டு மாசம் 

மகாமாவுை இருந்தார். ஆறு மாசம் hospital ை இருந்தார். இன்னிக்கு அவமராட 

யபைன் IITை professor ஆ இருக்கார். அப்படி  இந்த 

ஸர்வான் மைாகான் ஸுஸம்ஹ்ருத்ை ஸபூதான் ஸசாரசரான் | 

புனமரவ ததா ஸ்ரஷ்டும் ஷக்மதா ராமமா மஹாைஷா: || 

ஒரு மஹா மந்திரம். ராமருயடை கிருயப இருந்தால் எதுவும் நடக்கும். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜை ஜை ராம ராம… 
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குருஷ்வ மொம் வொனர முக்ய ஹர்ஷிதொம் 

 

 

முதல் முதல்ை நான் ஸ்வாமிகள் கிட்ட மபாைிருந்த மபாது, அவர் எனக்கு 

மூகபஞ்ச சதி சசால்லித் தர ஆரமிச்சார். அந்த பாடம் regularஆ மபாைிண்டு 

இருந்தது. ஒரு நாள் கார்த்தாை  அவர் பாராைணம் பண்ணும் மபாது மபாமனன். 

அப்மபா அவர் ஸுந்தரகாண்டம் பாராைணம் பண்ணிண்டு இருந்தார். எனக்கு 

அது சதாிையை.  நான் உள்ள மபான மபாது ஒரு ஸ்மைாகம், 

முப்பத்திமைழாவது சர்க்கத்துை கயடசி ஸ்மைாகம். இயத அவர் சகாஞ்சம் 

உரக்க சசான்னார். 

ि मे हररश्रेष्ठ िलक्ष्मणां पणि ियूथपां तिप्रतमहोपपादय। 

तचराय रामां प्रति शोककर्पशिाां कुरुष्व माां वानरमुख्य हर्पििाम्।।5.37.66।। 

எனக்கு அப்படிமை காதுை மதயன சகாட்டற மாதிாி இருந்துது. இது என்ன 

ஸ்மைாகம்? அப்படினு மகட்மடன் 

ஸ மம ஹாிஸ்மரஷ்ட ஸ  ைக்ஷ்மணம் பதிம் 

ஸயூதபம் க்ஷிப்ரம் இமஹாபபாதை | 

சிராை ராமம் பிரதி மசாக கர்ஷிதாம் 
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குருஷ்வ மாம் வானர முக்ை ஹர்ஷிதாம் || 

இயத அவர் சசான்ன மபாது எனக்கு சராம்ப ஆனந்தமா இருந்தது. அவர் 

சசால்லி மகட்டு அப்படிமை மனப்பாடம் ஆைிடுத்து. அப்மபா "ஸுந்தரகாண்ட  

ஸ்மைாகம்" அப்படின்னார் . அப்படிைா அப்மபா நான் ராமாைணம் படிக்கிமறன் 

அப்படினு சசான்ன உடமன "படி. இந்தா படி. எழுத்து கூட்டி படி. ராமாைணமம 

உனக்கு சம்ஸ்க்ருதம் சசால்லி குடுத்துரும்" அப்படின்னு encourage பண்ணி, 

literalஆ எழுத்து கூட்டி ராமாைணம் படிச்சு, இன்னக்கி பிரவசனம் பண்ணிண்டு 

உட்கார்ந்துண்டு இருக்மகன். So நான் not eligible to do this. முழுக்க அவமராட 

graceதான். 

இந்த ஸ்மைாகத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா "மஹ ஹாிஸ்மரஷ்ட, வானர 

ஸ்மரஷ்டரான மஹ ஹனுமான்!" ஸீதா மதவி ஹனுமயன பார்த்து சசால்றா. 

"ஸைக்ஷ்மணம், ைக்ஷ்மணமனாடு கூட, மம பதிம்,  என்னுயடை கணவரான 

ராமயர, ஸயூதபம், ஸுக்ாீவன்  முதைான எல்ைா வானரர்ரகமளாடு, க்ஷிப்ரம், 

மிக வியரவில், இஹ உபபாதை, இங்மக அயழத்து வா, சிராை, சராம்ப காைமா, 

ராமம் ப்ரதி, ராமயரக் குறித்து, மஷாககர்ஷிதாம், வருத்தத்தினாை, அவயர 

பிாிந்த துக்கம் என்ன பிழிஞ்சு எடுக்கறது, அவ்மளா கஷ்டத்துை இருக்மகன், 

வானரமுக்ை, வானரகளில் முக்கிைமானவமன குருஷ்வ மாம் வானர முக்ை 

ஹர்ஷிதாம் என்யன சந்மதாஷம் அயடந்தவளாக  சசய்". 

"ராமயர சீக்கிரமா அயழச்சுண்டு வந்து, என்யன இந்த கஷ்டத்துமைர்ந்து 

விடுவிச்சு, எனக்கு சந்மதாஷத்யத சகாடு" அப்படினு மகக்கறா. ஹனுமார் குரு. 

அந்த குரு கிட்ட  ஒரு ஜீவன் மகட்கறாப் மபாை. இப்மபா நான் ஸ்வாமிகயள 

பார்த்மதன். அவர் மபரானந்தத்துை தியளச்சுைிருந்தார். ஒரு க்ஷணம் அமதாட 

ஒரு திவியை என் மமல் விழுந்த மபாது, என்னாை புாிஞ்சிக்க முடிஞ்சுது. அவர் 

கிட்ட அப்படி அந்த ராமாைணம்ங்கிற மதன் நிரம்பி இருந்துது. அவர்கிட்ட 

இருந்து ததும்பி விழும்மபாது, ஒரு க்ஷணம் அந்த வாக்யக மகட்டமபாது 

அப்படிை புல்ைாிச்சுது. 

அப்படி மஹான்கள் மபரானந்தத்துை தியளச்சு இருக்கறயத நாம பார்க்கிமறாம். 

நம்மாை பார்க்கத்தான் முடிைறது.  அடுத்த க்ஷணம் நாம் நம்ம உைகத்துக்கு 

வந்துடமறாம். அப்மபா அவா எப்படி எப்மபாதும் அது மாதிாி இருக்கான்னா, 
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பாகவமனாட touch அவாளுக்கு விடாம அதுயைமை இருக்கறதுனாை தான். 

இப்மபா ஸீதாமதவி ஜீவன்.  ராமர் பகவான். ஹனுமார் குரு. இந்த குரு கிட்ட, 

எனக்கும் இதுமாதிாி பகவானுயடை அனுக்கிரஹம் கியடக்கிறதுக்கு என்ன 

வழி சசால்லுங்மகா, அப்படின்னு நம்ம மகட்கிமறாம் இல்யைைா? அப்படி 

மகக்கற மாதிாி, எனக்கும் பகவாயன காண்பிச்சு சகாடுங்மகா. அவயர 

கூட்டிண்டு வாங்மகா. அவருயடை சம்பந்தம் எனக்கும் ஏற்படும்படி 

அனுக்கிரஹம் பண்ணுங்மகா என்று மகட்கமறாம். இவாளா பார்த்தா தான்  

நமக்கு சதாிைறது. நிஜமான ஒரு மஹாயன பார்த்தாசைாழிை பகவான்னா 

நமக்கு என்ன என்கிறமத புாிைாது. உைக விஷைங்கள் அவாளுக்கு புளிச்சு 

மபாய்டுத்து. சதய்வத்துை அப்படி மூழ்கிைிருக்கா. 

திருவண்ணாமயைை ரமண  பகவான் உட்கார்ந்து இருந்தார், அந்த மயை 

அவயர ஈர்த்து ஆட்சகாண்டு விட்டது. ஒரு மயைமீது காதமைாடு உட்கார்ந்து 

இருக்கார் னா அவருக்கு அதுக்குமமை என்ன மவணும்? ஒரு மவயள சாப்பாடு 

பியக்ஷ எடுத்து சாப்ட்டுண்டு, இந்த திருவண்ணாமயை மமை காதமைாட அயத 

ப்ரதக்ஷிணம் பண்ணிண்மடைிருந்தார், அவர் உடம்பு முடிஞ்ச வயரக்கும். 

அப்மபற்பட்ட மஹான்கள் இருக்கா. அவாளுக்கு இந்த உைகத்துை எதுவுமம 

மவண்டான்னு இருக்கும் மபாது அது எவ்வளவு சபாிை விடுதயை! அந்த மாதிாி 

அவா இருக்கறயத பார்க்கணும். 

அந்த மாதிாி ஸ்வாமிகளுக்கு வந்து இந்த புஸ்தகங்கள். இந்த 

புஸ்தகங்களுக்குள்ள மூழ்கிைிருப்பார். ஒரு நாயளக்கு புஸ்தகத்யத இப்படி 

வச்சிண்டு அப்படிமை கண்ண மூடிண்டு இருந்தார். கண் ஜைம் வர்ரது. நான் 

என்னன்னு மகட்கமறன், என்ன என்னமவா ஆைிடுத்தா னு பைந்துண்டு. அவர் 

ஜடாயு மமாக்ஷம் படிச்சுண்டு இருக்கார். ராமமராட மடிைிை ஜடாயு உைிர் 

பிாிஞ்சிருக்கு. அப்ப ராமர் புைம்பும் மபாது சசால்றார் "மம மஹமதா: அைம் 

ப்ரணான் முமமாச பதமகஸ்வர" "இந்த கழுகரசன் எனக்காக உைியரமை 

சகாடுத்துடமன" அப்படினு சசால்றார். ஸ்வாமிகளுக்கு அயத படிச்சமபாது, 

ஸ்வாமிகளுக்கு நியறை கஷ்டங்கள் இருந்துது. நமக்கு இருக்கறது எல்ைாம் ஒரு 

கஷ்டமா, உைியரமை பகவானுக்காக சகாடுத்திருக்கமன இந்த கழுகரசன்! 

அப்படினு சசால்லி அந்த மாதிாி பகவானுக்காக உைியரயும் சகாடுக்கைாம் 

அப்படிங்கற எண்ணத்துனாை அவர் அப்படிைா சமாதிைிை மபாய்ட்டார். அந்த 

ஒரு lineஐ படிச்சிட்டு "மம மஹமதா: அைம் ப்ரணான் முமமாச பதமகஸ்வர" 

அப்படினு அப்படிமை ைைிச்சு இருந்தார் அவர். ஒரு பதியனந்து நிமிஷம் 
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ஒண்ணுமம ஓடமை அவருக்கு. அப்படி அவாளுக்கு இந்த புஸ்தகமம அவ்வளவு 

மபரானந்தத்யத  சகாடுக்க முடியும் அப்படிங்கறத பார்க்க பார்க்கத் தான் நமக்கு 

பக்தி வரும். திருப்பியும் எழுந்து சவளிைை வந்தவுடமன ஓட்டல்ை மபாய் 

ஏதாவது சாப்பிடமறாமா இருக்கும், ஆனாலும் இப்படி ஒரு நியையம 

இருக்கிறயத கண்கூடா பார்த்தவுடமன, நமக்கு அயதப் பற்றி ஒரு ஆயச வருது. 

இந்த ஸ்மைாகம் வந்து அந்த மாதிாி பகவாயன என்கிட்ட அயழச்சிண்டுவா 

அப்டின்னு பிரார்த்தயன பண்ற ஸ்மைாகம். "ஸ மம ஹாிஸ்மரஷ்ட ஸ  

ைக்ஷ்மணம் பதிம் ஸ யூதபம் க்ஷிப்ரம் இமஹாபபாதை | சிராை ராமம் பிரதி 

மசாக கர்ஷிதாம் குருஷ்வ மாம் வானர முக்ை ஹர்ஷிதாம் ||" அப்படினு சராம்ப 

அழகான ஸ்மைாகம். 

இது எங்க வரதுன்னா, சீயத முதலில் ஹனுமாயர பார்த்த சபாழுது, 

ராவணமனான்னு ஸந்மதஹபடறா, ஹனுமார் நமஸ்காரம் பண்ணிண்மட 

இருக்கார். நமஸ்காரம் பண்ணிணா ஆசிர்வாதம் பண்ணனும். அதனாை சீயத 

"நீ ராமதூதனா இருந்தா மக்ஷமமா இரு" அப்படினு சசால்றா. ஹனுமான் 

"சபாழச்மசன்" ன்னார். அவர்  ராமதூதன் தாமன. இருபத்திநாலு காசரட் 

தங்கத்யத யகைிை வச்சிண்டு இருக்கும்மபாது நம்ம கவயைப்பட மவண்டாமம. 

அந்த மாதிாி அவர் உண்யமைான ராமபக்தனா இருக்கறதுனாை, அந்த 

ஆசீர்வாதம் கியடச்சிடுத்து அவருக்கு. அப்பறம் "நீங்க நியனக்கிற மாதிாி 

இல்ைம்மா. நான் ராமதூதன் தான்" அப்படின்னு சசான்னவுடமன, ராமருயடை 

சபருயமயை சசால்லு அப்டின்னு சசால்றா. ஒரு பக்தனால் தான் பகவாமனாட 

சபருயமயைச் சசால்ை முடியும். ராவணனா இருந்தா ராமமராட சபருயமயை 

வாைாை மபசுவானா? ஒரு இருபது இருவத்தஞ்சு ஸ்மைாகங்கள் ராமருயடை 

சபருயமை ஹனுமார் சசால்றார். இதுமவ ஹனுமத்க்ருத ராம ஸ்மதாத்ரம்னு 

தனிைா எடுத்து பாராைணம் பண்ணுவா, அவ்வமளா அழகா இருக்கும். உடமன 

சீயதக்கு நம்பிக்யக வரது. 

அதுக்கப்புறம் "ராம ைக்ஷ்மணாமளாட அங்க அயடைாளங்கயள சசால்லு" 

அப்படினு மகட்ட உடமன "ராம: கமை பத்ராக்ஷக:, சர்வ சத்வ மமனாஹர: 

ரூபதாக்ஷிண்ை சம்பன்ன: ப்ரஸூமதா ஜனகாத்மமஜ" என்று ஆரம்பிச்சு, ராம 

ைக்ஷ்மாணாமளாட அங்க அயடைாளங்கயள சசால்லி, அப்பறம் அவாயள  

எப்படி தான் சுக்ாீவனுக்காக மபாய் பார்த்து அவயள அயழச்சுண்டு வந்து 
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சுக்ாீவமனாட ஸக்ைம் பண்ணி சவச்சு, இப்படி விஸ்தாரமா நடந்தயத எல்ைாம் 

சசால்லி இன்யனக்கு வயரக்கும், இப்மபா நான் கடல் தாண்டி வந்மதன். 

உங்கயள பார்த்மதன்ங்கிறது  வயரக்கும் சசால்லி முடிக்கறார். சீயதக்கு இந்த 

ஹனுமாமராட இனியமைான வாக்யக மகட்க மகட்க அவளுக்கு நம்பிக்யக 

ஏற்பட்றது. அதுக்கப்பறம் அந்த ராமருயடை மமாதிரத்யத "ராம நாமாங்கிதம் 

மசதம் பஷ்ை மதவி அங்குலீைகம்" அப்டினு குடுத்தவுடமன, "ஆஹா! மஹ 

ஹனுமான்! விக்ராந்தஸ்த்வம், சமர்த்தஸ்த்வம், பிராஞஸ்த்வம்  வானமராத்தமா! 

எவ்வளவு சபாிை காாிைம் நீ பண்ணிைிருக்மக, இந்த ராக்ஷர்களின் மகாட்யட 

காவயை மீறி வந்து என்ன பார்த்து, என்னுைியர காப்பாத்தி, ராமருயடை  

மமாதிரத்யத காண்பிச்சிமை! ராமயரமை பார்க்கற மாதிாி எனக்கு சந்மதாஷமா 

இருக்குனு" சசால்றா. 

அப்புறம் "ஏன் இன்னும் ராமர் வரயை? ஏன் என்யன இப்படி 

யகவிட்டுட்டார்?" அப்படினு கஷ்டப்பட்டு மகட்கும் மபாது "இல்யை அம்மா. 

நீங்க எங்மகைிருக்மகள் னு சதாிையை. அதனால் தான் வரயை, நான் திரும்பிப் 

மபாய் சசால்றது தான் delay. ராமர் வானரப் பயடயை இழுத்துண்டு வந்து 

இந்த ைங்யகயை முற்றுயக இட்டு ராக்ஷசர்கயள எல்ைாம் வதம் பண்ணி 

ஒங்கயள மீட்டுண்டு மபாைிடுவார். கமஜந்த்ரன் "ஆதிமூைமம" னு கதறின 

மபாது, கருடயன இழுத்துண்டு விஷ்ணு பகவான் வந்தார். அப்படி பக்தயன 

காப்பாற்றுவதில் அத்தயன அவசரம். அப்படி வானரப் பயடயை இழுத்துண்டு 

வந்துடுவார் ராமர். நீங்கள் கவயைப் பட மவண்டாம். நீங்கள் அழும் மவயள 

முடிஞ்சு மபாைிடுத்து. நீங்கள் இனி அழ மவண்டாம்" அப்படின்னு சமாதானப் 

படுத்துகிறார். 

"இல்யைன்னா ஒண்ணு பண்ணுமவாம். இப்பமவ உங்களுயடை இந்த 

கஷ்டத்யத நாம் மபாக்கி விடுகிமறன். எப்படி அக்னிைானது ஹவிஸ்யஸ 

இந்திரன் கிட்ட மசர்க்குமமா, அப்படி உங்கயளக் சகாண்டு மபாய் ராமர் கிட்ட 

மசர்த்துடமறன்" அப்படின்னு சசால்றார். இது எவ்வளவு அழகாக இருக்கு இந்த 

உவயம. அக்னி சராம்ப தூய்யமைானது. ஹவிஸ் பண்ணும்மபாது, ஆத்துை 

ஒரு மஹாமத்துக்கு பண்ணும் மபாது கூட சராம்ப மடிைாக பண்ணுவா. 

ைாகத்தில் ஹவிஸ்ங்கறது தான் சராம்ப தூய்யமைான சபாருள். அப்படி சீயத 

சராம்ப தூய்யமைானவள். ஹனுமாரும் சநருப்பு மபாை சராம்ப 

தூய்யமைானவர். ராமர் இந்திரன் மாதிாி பராக்கிரமம் பயடத்தவர். ராமர் கிட்ட 
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சகாண்டு மபாய் உங்கயள மசர்த்து விடுகிமறன் னு சசால்றார். சசால்லும் 

மபாமத intention சராம்ப clear ஆக புாிைற மாதிாி அழகாகச் சசால்றார். 

ஹனுமார் சின்னதா ஒரு மூணு அடி வானரமாக இருக்கார். அவர் "உங்கயள 

தூக்கிண்டு மபாய் கடல் கடந்து ராமர்கிட்ட மசர்த்துடமறன்" என்றவுடன் சீயத 

"ஒரு குழந்யத ஆர்வத்தில் சசால்ற மாதிாி இவர் சசால்றார் மபாை இருக்கு" னு 

நியனச்சு மகட்கறா "என்னப்பா, நீ எப்படி என்யனத் தூக்கிண்டு மபாய் ராமர் 

கிட்ட மசர்ப்பாய்?" னு சசான்ன மபாது ஹனுமார் "ஆஹா! உங்களுக்கு 

என்னுயடை பைம் சதாிைவில்யை" னு சசால்லி விஸ்வரூபத்யத 

காண்பிக்கிறார். சீயத உடமன "ஆமாம். நீ இவ்வளவு சபாிை கடயைத் தாண்டி 

வந்து இருக்கிமை! புாிைாம மபசிட்மடன். உன்னால் முடியும். ஆனால் நான் ஒரு 

சபண்ணாக இருப்பதால் உன் முதுகில் ஏறி மபாகும் மபாது எங்மகைாவது 

கடலில் விழுந்து விடுமவன். இல்யை ராக்ஷஸா துரத்திண்டு வருவா" 

அப்படிசைல்ைாம் சசால்லிட்டு கயடசிைில் அவ மனசுை இருக்கற 

உண்யமைான எண்ணத்யத சசால்றா. "நான் ராமயரத் தவிர இன்சனாரு 

ஆண்மகயன வலிை மபாய் எப்படி சதாட முடியும்? ராவணன் என்யன 

பைவந்தமாக தூக்கிண்டு வந்துட்டான். அப்மபா எனக்கு மவற வழி இல்யை. 

இன்னிக்கு என்னாை உன் முதுகில் ஏறமுடிைாமல் இருக்கிமறன்" என்று 

சசான்னவுடன் ஹனுமார் "ஆஹா! உங்களுக்கு சபாருத்தமான வார்த்யதகயள 

நீங்கள் சசான்மனள். எனக்கு நீங்க சரண்டு மபரும் பிாிஞ்சு இருக்கறயத 

பார்க்க முடிையை. அங்மக அவர் படற கஷ்டத்யதயும் பார்த்மதன். இங்மக நீங்க 

படற கஷ்டத்யதயும் பார்த்மதன். உங்கயள உடமன மசர்த்து யவக்கற 

எண்ணதுனாை ஒரு வார்த்யத சசால்லிட்மடன்" என்கிறார். நான் மபாய் ராமயர 

அயழச்சுண்டு வமரன்னு சசான்னமபாது இந்த ஸ்மைாகத்யத சீயத சசால்றா. 

"ஸ மம ஹாிஸ்மரஷ்ட ஸ  ைக்ஷ்மணம் பதிம் ஸ யூதபம் க்ஷிப்ரம் 

இமஹாபபாதை | சிராை ராமம் பிரதி மசாக கர்ஷிதாம் குருஷ்வ மாம் வானர 

முக்ை ஹர்ஷிதாம் ||" 

நமக்சகல்ைாம் ராமர் மஹாசபாிைவா. எனக்கு மகாவிந்த தாமமாதர ஸ்வாமிகள் 

குருநாதர். அவர் கிட்ட எனக்கும் மஹாசபாிைவா அனுக்ரகம் கியடக்கும்படி 

தைவு பண்ணுங்மகா அப்படின்னு மவண்டிக்கறதுக்கு இந்த ஸ்மைாகம் அழகா 

அயமஞ்சு இருக்கு. ஸ்வாமிகளுக்கு பாக்கிைம். சபாிைவா பக்கத்துமைமை 

இருந்தார். அந்த மாதிாி ஞானிகளுயடை சந்நிதிைில் mental ஆக நாமும் 

சபாிைவா சந்நிதிைில் எப்பவும் இருக்க, சபாிைவா நம்ம கூட இருக்க, இந்த 

ஸ்மைாகத்யத சசால்லி மவண்டிப்மபாம். 
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இப்படி ஸீதா மதவி ஹனுமார் கிட்ட "ஹனுமான், என் ராமயர சீக்கிரமாக 

அயழச்சுண்டு வந்து என் கஷ்டத்யத மபாக்கு" னு மவண்டிக்கறா. அந்த 

சீயதமைாட பக்தி எப்படிப் பட்டதுன்னு ஹனுமார் சீயதயை பார்த்த உடமன 

புாிஞ்சுண்டுடறார். அவர் சசால்றார் "யநஷா பஷ்ைதி ராக்ஷஸ்ை: மநமான் 

புஷ்ப பை த்ருமான் | எக்ஸ்த ஹ்ருதைா நூநம் ராமமமவ அனுபஷ்ைதி || ந ஏஷா 

பஷ்ைதி ராக்ஷஸ்ை: - இந்த ராக்ஷசிகள் மகாரமாக இருக்கா, பைமுறுத்தறா 

அப்படிங்கறதயும் அவ கவனிக்கவில்யை. ந இமான் புஷ்ப பை த்ருமான் - இந்த 

அமசாக வனத்துை சராம்ப அழகான, வாசயனமைாட உள்ள புஷ்பங்கள், 

பழங்கள் இருக்கு. அருவிகள், ஓயடகள் இருக்கு, சராம்ப ரம்ைமாக இருக்கு 

என்பயதயும் அவள் மனசுை வாங்கி சகாள்ளவில்யை. எக்ஸ்த ஹ்ருதைா நூநம் 

ராமமமவ அனுபஷ்ைதி - ஒமர மனமசாட அவ ராமயரமை நியனச்சுண்டு 

இருக்கா அப்படின்னு சசால்றார். ஹனுமார் ஸீதாமதவியை தர்சனம் பண்ணின 

உடமன இயதச் சசால்றார். 

அப்பறம் ராவணன் வந்து பைமுறுத்தி விட்டு மபாகிறான். ராக்ஷசிகள் 

பைமுறுத்தறா. அவா மமலும் மமலும் "இனிமம எங்க ராமன் வரப்மபாறான்? 

அவன் எங்மகமைா இருக்கான். பத்து மாசம் ஆச்சு. கடயைத் தாண்டி வர 

முடியுமா? அப்படி சசால்ை சசால்ை ஸீதாமதவிக்கு துக்கம் ஜாஸ்தி ஆகி ஒரு 

நிமிஷம் அவமளாட நம்பிக்யக மபாைிடறது. அதுனாை, "இனிமம என்ன 

இருக்கு? நான் உைியர விடப்மபாமறன்" அபப்டின்னு முடிவு பண்ணி 

தன்னுயடை பின்னலிமைமை தூக்கு மபாட்டுக்க மபாறா. அப்மபா ஒரு 

ஸ்மைாகம் வரது. துக்கத்மதாட எல்யைைில் இருக்கும் மபாது "தஸ்ைாஸ்து ராமம் 

பிரவிசிந்தைன்த்ைா:" அப்படின்னு ராமயர மீண்டும்மீண்டும் நியனக்கறா. 

"இதீவ மதவி பஹுதா விைப்ை சர்வாத்மனா ராமம் அனுஸ்மரந்தி" - இப்படி 

ஸீதாமதவி அழும்மபாதும் முழு மனமதாடு ராமயன நியனத்தாள் அப்படின்னு 

வரது. 

அப்மபா அவளுக்கு சுப சகுனங்கள் ஏற்படறது. என்னடா இதுன்னு விைக்கறா. 

அப்மபா மரத்து மமமை இருந்து ஹனுமாரும் இவயள எப்படி 

சமாதானப்படுத்துவது என்று மைாசிச்சு. அவர் புத்திமதாம் வாிஷ்டம் - 

புத்திமான்களுக்குள் சிறந்தவர். அதுனாை ராம கயதயைச் சசான்னால் 

இவளுயடை மனம் சமாதானம் ஆகும் என்று தீர்மானம் சசய்து, சமதுவாக 

அவள் காதுக்கு மகட்கும்படிைாக, ராஜாிஷிகளும் மபாற்றும் இனியமைான ராம 

கயதயை சசால்ை ஆரம்பிக்கிறார். அப்படி ராம கயதயை அவர் சசால்ைச் 

சசால்ைச் சசால்ை சீயதக்கு மனசுை துக்கம் எல்ைாம் மபாய் சந்மதாஷம் 
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ஏற்படறது. அப்மபா அவர் நிமிர்ந்து பார்த்து மரத்து மமல் ஹனுமாயர தர்சனம் 

பண்றா. மஞ்சள் பட்டாயட உடுத்திக் சகாண்டு ஹனுமார் மரத்துமமல் 

சூர்ையனப் மபாை ஒளி விடுகிறார். சீயதக்கு விடிந்தது, என்பார் ஸ்வாமிகள். 

அவளுக்கு கஷ்டம் எல்ைாம் விடிந்தது. அங்மக ஒரு ஸ்மைாகம் வருகிறது. 

"ஸ்வைம் ப்ரஹர்ஷம் பரமம் ஜகாம சர்வாத்மனா ராமம் அனுஸ்மரந்தி" 

துக்கத்தின் எல்யைைிலும் ராமயனமை நியனத்தாள். இப்மபா சுகத்தின் 

எல்யைைிலும் ராமயனமை முழு மனதாக நியனத்தாள். இது தான் பக்தி. 

இப்மபற்பட்ட பக்தி இருந்தால் குரு வருவார். குரு கிட்ட நாம பணிமவாடு, 

உருக்கத்மதாடு மவண்டிண்டா பகவாயன அயழச்சுண்டு வருவார். 

அந்த மாதிாி பக்தி ஏற்படறதுக்கு என்ன பண்ணனும்னு மகட்டா, அதுக்கும் 

மஹான்கள் வழி காண்பிச்சு இருக்கா. ஒழுக்கம் என்ற மவலி மபாட்டு, 

மனமாகிை வைலில், விமவகம் என்ற கைப்யபைால் உழுது, காம க்மராதாதி 

கயளகயள பிடுங்கி எறிந்து, குருவுயடை அனுக்ரகம் என்ற வாய்க்கால் கட்டி, 

இயடைறாத பஜனம், பகவானுயடை நாம ஸ்மரணம் என்ற வியதயை 

வியதச்சுண்மட இருந்தா, பகவானுயடை அனுக்ரகம்  என்ற மயழ சபாழிஞ்சு, 

ஞானப் பைிர் வியளயும் என்று ஒரு மஹான் சசால்லி இருக்கார். இதுை, அவர் 

கூடமவ சசால்றார். என்னிக்காவது மயழ சபாய்க்கறது உண்மட, அது மாதிாி 

அனுக்ரஹ மயழ சபய்ைாமல் இருந்துடுமமா? அப்படின்னு மகள்வி மகட்டுண்டு 

அவமர சசால்றார். பகவானுயடை நாமம். பஜனம் என்ற வியத பகவானுயடை 

அனுக்ரகம் என்ற மயழயை ஆகர்ஷணம் பண்ணக் கூடிை காந்தம் மபான்ற ஒரு 

விமசஷ வியத. அதுனாை மயழ தவறாமல் சபய்யும். பகவதனுக்ரகம் கட்டாைம் 

கியடக்கும் என்று சசால்கிறார். நாமும் ராம நாமத்யத சசால்லி பக்தி வளர்ந்து 

குரு அனுக்ரஹத்தால் பகவாயன அயடைமவாம். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜை ஜை ராம ராம 
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ரொமதன என் பதய்வம்; ஏக  க்திர் விஷிஷ்யதத 

 

ஸுந்தர காண்டத்துை, இருபத்தி நாைாவது சர்க்கத்துை, ஒரு ஸ்மைாகம் 

दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भिाथ ि मे गुरुाः। िां तनत्यमनुरक्तातस्म यथा िूयं िुवचथला ।। 

தீமனா வா ராஜ்ை ஹீமனா வா மைா மம பர்த்தா ஸ மம குரு: | 

தம் நித்ைம் அனுரக்தாஸ்மி ைதா சூர்ைம் சுவர்ச்சைா || 

ஸீதா மதவியை ராவணன் வந்து பார்த்து, ஏமதமதா ஆயச வார்த்யதகள் 

மபசறான். அவ நிமிர்ந்து கூட பார்க்கயை. அப்புறம் பைமுறுத்தறான். அவ ஒரு 

துரும்ப மபாட்டு, “அற்ப பதமர, உனக்கு சபாிை ஆபத்து இருக்கு. நீ 

திருடனாட்டம், மபடிைாட்டம், ராம ைக்ஷ்மணாயள அப்புறப் படுத்திட்டு, அவா 

இல்ைாத மபாது, என்யனத் தூக்கிண்டு வந்திருக்மக. அவா இருக்கறப்மபா, நீ 

என்யன தூக்கிண்டு வந்துருந்தா, என்னிக்மகா, நீ, கர, தூஷணாயள பார்க்க 

எமமைாகத்துக்குப் மபாைிருப்ப. நீ இவ்வளவு மபச்சு மபசாமத. நான் ஒரு நாளும் 
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உன்யன ஏசறடுத்தும் பார்க்க மாட்மடன். எனக்கு, ராமன்தான் சதய்வம். 

உனக்கு உைிர் மமை ஆயச இருந்தா, ராமர் கிட்ட என்யன ஒப்பயடச்சு 

மன்னிப்பு மகட்டுக்மகா” அப்படீன்னு யதாிைமா சசால்றா. அப்மபா ராவணன் 

மகாபத்மதாடு அவயள சகால்ை வரான். அப்மபா மற்ற ராக்ஷசிகள் எல்ைாம், “நீ 

ஏன் இவமளாட மன்றாடற. நீ வா மபாகைாம்னு” அவயன தள்ளிண்டு 

மபாைிடறா. அவன் சிாிச்சுண்மட மபாைிடறான். மபாகும்மபாது அந்த 

ராக்ஷசிகள்கிட்ட, “இவயள எப்படிைாவது, வழிக்கு சகாண்டு வாங்மகா. 

மிரட்டிமைா, உருட்டிமைா, இல்ை ஆயச வார்த்யத மபசிமைா எப்படிைாவது, 

வழிக்கு சகாண்டு வாங்மகா” அப்படீன்னு சசால்லிட்டு மபாறான். 

அவன் மபான உடமன, ராக்ஷசிகள் எல்ைாம் ஸீதாமதவிகிட்ட, “ராவண 

மஹாராஜாவுக்கு என்ன குயறச்சல். அவருக்கு ஆைிரக் கணக்கான பத்னிகள் 

இருக்கா. இருந்தாலும் உன்கிட்ட வரார். இவாளுக்கு எல்ைாம் தயைவிைா, 

பட்ட மஹிஷிைா இருக்கைாம். உனக்கு என்ன கசக்கறதா, உனக்கு இவ்வளவு 

கர்வமா” அப்படீன்னு மபசிண்மட வரா. இயத எல்ைாம் சீயத காதுைமை 

வாங்கயை. “அந்த ராமன் என்ன சாதாரண  மனுஷன், அல்ப ஆயுசு, என்னமமா 

சபண் மபச்யச மகட்டுண்டு காட்டுக்கு வந்துருக்கான். அவன் இவ்வளவு சபாிை 

கடயை தாண்டி, இவ்வளவு நாளுக்கு அப்புறம் வரப் மபாறான்னு நியனச்சுண்டு 

இருக்கிைா” அப்படீன்னு சசால்றா. “அவனுக்கு ராஜ்ஜிைம் இல்ை, ஒண்ணும் 

இல்யை. ஆனா ராவணயன பாரு. அவன்கிட்ட எவ்வளவு சசாத்து சுகம், 

ரத்தினங்களும், எவ்வளவு சபாிை மாட மாளியககளும், கூட மகாபுரங்களும், 

புஷ்பக விமானமும் எல்ைாம் இருக்கு. இசதல்ைாம் enjoy பண்றயத விட்டுட்டு, 

என்னமமா உளறிண்டு இருக்க. இளயமங்கிறது, சீக்கிரம் மபாைிடும், அதனாை 

enjoy பண்ணனும்”, அப்படீன்னு ராக்ஷசிகள் சசால்றா. 

ஸ்வாமிகள் சசால்வார், “மகான்கள், இளயமங்கிறது சீக்ரம் மபாைிடும், 

அதனாை பகவான சீக்கிரமா சின்ன வைசுை இருந்மத பகவாயன 

பஜிக்கணும்னு சசால்வா. இந்த மாதிாி அசத்துகள், மாத்தி சசால்றா”, 

அப்படீன்னு சசால்வார். அப்படி அந்த ராக்ஷசிகள் மத்தது சசான்ன மபாது 

சீயத காதுை வாங்கயை. அந்த ராக்ஷசிகள் ராமயன பத்தி சசான்ன மபாது 

சீயதக்கு சபாறுக்கயை. அப்மபா, சீயத சசால்றா. தீமனா வா ராஜ்ை ஹீமனா 
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வா மைா மம பர்த்தா ஸ மம குரு: | தம் நித்ைம் அனுரக்தாஸ்மி ைதா சூர்ைம் 

சுவர்ச்சைா || என் கணவன் ஏயழைா இருந்தாலும் சாி, அவன் நாட்யட 

இழந்தவனாக இருந்தாலும் சாி, எனக்கு ைார் கணவமனா அவர்தான் எனக்கு 

சதய்வம். அவயரதான் நான் பின் சதாடர்மவன், சூாிையன ஸ்வர்ச்சைா மதவி 

பின் சதாடர்வது மபாைவும் அருந்ததி, வசிஷ்ட பகவாயன  பின்சதாடர்வது 

மபாைவும், மராகிணி சந்திரயன பின் சதாடர்வதுமபாைவும், தமைந்தி நளனிடம் 

இருந்தது மபாைவும், மதைந்தி, கல்மாஷ பாத சசௌதாஸனிடம் இருந்தது 

மபாைவும், நான் என் கணவயரத் தான் சதய்வமா சவச்சிருப்மபன், 

இன்சனாருத்தயர நான் பார்க்கமவ மபாறது இல்யை. நீங்க இந்த மபச்யசமை 

மபச மவண்டிைது இல்ை” அப்படீன்னு சசால்றா. 

அந்த சசௌதாஸன், மதைந்தி அப்படீன்னு சீயத சசால்றாமள. அவா ைாரு? இது 

அதிகம் மபருக்கு சதாிஞ்சிருக்காது. அந்த மதைந்திங்கிறவ கற்புக்கரசி, மஹா 

உத்தமி, அவமளாட கயதயை நான் உங்களுக்கு சசால்மறன். அந்த கயத 

என்னன்னா, அந்த சசௌதாஸங்கிறது, இக்ஷ்வாகு வம்சத்துை ராமருக்கு 

முன்னாடி, ஒரு பத்து தயைமுயற முன்னாடி இருந்த ஒரு ராஜா. இக்ஷ்வாகு 

குைத்து மன்னர்கள் எல்ைாருமம ஜைசாலிகள், சவற்றி வீரர்கள். அந்த மாதிாி 

இந்த சசௌதாசனும் எல்ைாயரயும் சஜைிச்சு, சக்ரவர்த்திைா ஆண்டுண்டு 

இருந்தான். ஒரு எதிாி அவனுக்கு. எப்படிமைா அவயன மதாற்கடிக்க முைற்சி 

பண்ணி பாக்கறான். இந்த சசௌதாசயன மதாற்கக்கடிக்க முடிைை அவானாை. 

அதனாை அவன் என்ன பண்றான். சயமைற்காரனாட்டம் மவஷம் மபாட்டுண்டு 

வந்து, இந்த சசௌதாசமனாட சயமைற்கட்டுை, சயமைல் காரனா இருக்கான். 

அப்மபா வசிஷ்டர் ஒரு நாயளக்கு சாப்பிட வரும்மபாது, நர மாமிசம் சயமச்சு 

அவன் வசிஷ்டருக்கு பாிமாறிடறான். உடமன வசிஷ்டர் மகாச்சுண்டு, ராஜா 

இருக்கார், அங்க. “என்னது இது?”, அப்படீன்னு மகட்கறார். ராஜா, “ஐயைமைா 

எனக்குத் சதாிையைமை”, அப்படீன்னு சசால்றான். “நான் ைாருன்னு பார்த்து 

தண்டிக்கமறன்”, அப்படீன்னு சசான்ன மபாது, வசிஷ்டர் சசால்றார். “அவயன 

என்ன தண்டிக்கறது, நீதான் சபாறுப்பு, நீ பிரம்மராக்ஷஸா மபா” அப்படீன்னு 

சபிச்சுடறார். 
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உடமன ராஜாவுக்கு மகாபம் வந்துடறது. “ஒரு தப்பும் அறிைாதவன் நான். 

ைாமரா பண்ணின சூழ்ச்சிைினாை நான் மாட்டிண்டுட்மடன்”. இப்படிதான் 

அவயன சஜைிக்க முடியும்னு அந்த எதிாி சதாிஞ்சுண்டு இப்படி பண்றான்.  

“பகவான், நீங்க எல்ைாம் சதாிஞ்சவர்,  நீங்க என்யன சபிக்கைாமா” 

அப்படின்னு, அந்த ராஜா, “நான் உங்கயள சபிக்கிமறன்” என்று வசிஷ்டயர 

சபிக்க யகைிை ஜைம் எடுத்துடறார். அப்மபா அந்த மதைந்திங்கிற 

சசௌதாசமனாட மயனவி வந்து “நான் உங்ககிட்ட ப்ரார்த்தயன 

பண்ணிக்கமறன் , நம்ம குைத்துை குருயவ ஒருத்தர் சபிச்சார், அப்படீங்கிற 

வார்த்யத வரமவண்டாம், நீங்க சபாறுத்துக்மகாங்மகா”, அப்படீன்னு சசான்ன 

உடமன, “வாஸ்தவம்தான்” அப்டீன்னு சசால்லி மகாபத்யத சபாறுத்துக்கறான். 

ஆனா அந்த மகாபத்துனாை அவன் யகைிை இருக்கிற ஜைம் சகாதிக்கறது. 

அப்மபா இந்த ஜைத்யத எங்க விடறதுன்னு பாக்கறான். ஆகாசத்துை 

விடைாம்னு பாத்தா, ஆகாகசத்துை பறயவகள், எல்ைாம் இருக்கு, ஜைத்துை 

விடைாம்னு நியனச்சா, ஜைத்துை, மகரங்கள், மீன்கள் எல்ைாம் இருக்கு, 

அசதல்ைாம் கஷ்டப் படும். தயரைிை விட்டா, இருக்கிற உைிாினங்கள் எல்ைாம், 

மகாபத்துனாை எாிஞ்சிடும், அதனாை தன்மனாட கால் மமமைமை அந்த 

ஜைத்யத விட்டுக்கறான். அதனாை அவன் கால் எாிஞ்சு மபாைிடறது. காிகாைன் 

ஆைிடறான். அதுக்கு கல்மாஷ பாதன்னு சமஸ்க்ருதத்துை மபரு. அதனாை 

கல்மாஷபாத சசௌதாசன்னு மபரு. வசிஷ்ட முனிவர், “நீ பன்னிசரண்டு வருஷம் 

இந்த மாதிாி  ப்ரம்மராக்ஷஸா இருப்ப. அப்புறம் சுை ரூபம் வந்துடும்”னு 

சசால்றார். அப்படி பன்னிசரண்டு வருஷம், ப்ரும்மராக்ஷஸா இருந்த 

அவனிடம், அவனுயடை மயனவி, அனுசரயணைா இருந்துண்டு, விடாம 

அவன்கிட்ட அன்பு பாராட்டிண்டு, அப்புறம் அவன் உடம்பு சாிைான உடமன 

சசௌக்ைமா இருக்கா. அப்படி ஒரு வ்ருத்தாந்தம். 

அப்படி ஸீதா மதவி இவாயள எல்ைாம் நியனச்சு, தமைந்தி, மதைந்தி, 

மராகிணி,  வசிஷ்மடமராட மயனவி அருந்ததி, சூாிைனுயடை மயனவி, 

சுவர்ச்சைா,  இது மபாை நான் ஏக பக்திைா என் கணவன்கிட்ட நான், சதய்வமா 

நியனச்சு நான் இருப்மபன், மவறு ைாயரயும் நான் ஏசறடுத்துக் கூட பாக்கப் 

மபாறது இல்ை”, அப்படீன்னு சசால்றா. 
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மநத்திக்குப் மபசிண்டு இருக்கும் மபாது, நமக்சகல்ைாம், மஹாசபாிைவா தான் 

ராமர் அப்படீன்னு சசான்மனன். அந்த மாதிாி, நாம எல்ைாரும், மஹாசபாிைவா 

கிட்ட ஏக பக்திைா இருக்கணும், மஹா சபாிைவா சதய்வம், அப்படீன்னு 

புாிஞ்சுண்டு, அவயர நாம அயடைணும்னு, நியனச்சா அடிக்கடி நாம 

ஒவ்சவாரு சாமிைாரா மபாைி பாத்துண்டு இருக்கக் கூடாது, சபாிைவா, நூறு 

வருஷம் இருந்து, ஜகத்குருவா இருந்து, நமக்கு வழி காண்பிச்சிருக்கா. அவா 

என்ன, கருயண பண்றாமளா, அது மபாறும். அதுக்கு, நமக்கு, சிவன் சார், 

ஸ்வாமிகள் மாதிாி, சபாிைவாக் கிட்ட கூட்டிண்டு மபாறதுக்கு, ைாரு 

சசால்லிைிருக்காமளா அயத மகட்கைாம், ஆனா, மஹாசபாிைவாயள தவிர, 

மவற  ஒருத்தயரயும் சதய்வமா நியனக்கக் கூடாது. திருவாசகத்துை ஒரு 

ஸ்மைாகம் இருக்கு. 

கற்றறிமைன் கயைஞானம் கசிந்துருமகன் ஆைிடினும் 

மற்றறிமைன் பிறசதய்வம் வாக்கிைைால் வார்கழல்வந் 

துற்றிறுமாந் திருந்மதன்எம் சபருமாமன அடிமைற்குப் 

சபாற்றவிசு நாய்க்கிடுமா றன்மறநின் சபான்னருமள. 

அப்படீன்னு ஒரு பாட்டு. கற்றறிமைன் கயைஞானம், எனக்கு ஒரு சாஸ்திரமும் 

சதாிைாது, எனக்கு கசிந்து உருகவும் சதாிைை,  பக்தி பண்ணவும் சதாிையை. 

ஆனா ஒண்ணு சதாியும் – மவற ஒரு சதய்வம் எனக்கு சதாிைாது, வாக்கிைைால், 

என்னுயடை வாக்காையும், என்னுயடை யககால்கள், அவைங்கயள 

சவச்சுண்டு, வார் கழல்கள், உன்னுயடை பாதத்திற்கு, வந்து உற்று சநருங்கி 

இருந்து, இறுமார்ந்திருந்மதன். சபாிைவா இருக்கா, அப்படீன்னு, அதுதான் 

என்னுயடை ஒமர பற்றுமகாடாக நம்பிக்யகைா இருக்மகன், இப்படி இருக்கிற 

எனக்கு, நீ பண்ண, உன்னுயடை அனுக்ரஹம் எப்படி இருக்குன்னா, 

சபாற்றவிசு நாய்க்கிடுமா றன்மறநின் – சிை மபர் சசல்ைப் பிராணிைா நாயை 

வளர்ப்பா. அந்த நாயை சபான்னாை ஒரு சிம்மாசனம் பண்ணி அதுை அயத 

உட்கார யவப்பாளாம். அந்த மாதிாி உன்னுயடை அனுக்ரஹம் எப்படி 

இருக்குன்னா, ஒரு நாய்க்கு சிம்மாசனம் மபாட்டு உட்கார சவச்சா மாதிாி 

இருக்கு. நாய்னு சசால்றதும் சராம்ப சபாருத்தம், நாய் சராம்ப கீழான ஒரு 
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பிராணி. மனுஷப் பிறவி மாதிாி, உைர்ந்த பிறவி கியடைாது, ஆனா நாய்க்கு 

இருக்கற நன்றி மனுஷனுக்கு இல்யை. அந்த மாதிாி நமக்கு பகவான் பண்ற 

நன்யமயை  நியனச்சு, பகவான்கிட்ட நாம நன்றிமைாட இருக்கணும். அந்த 

மாதிாி ஒரு, sense of gratitude இருந்தா அந்த சதய்வத்மதாட சபருயம புாியும், 

loyalty இல்ைாம ஒவ்சவாரு இடமா, மாத்தி மாத்தி மபாைிண்டு இருக்க 

மாட்மடாம். அந்த ஆனந்தா வராரா, இந்த மைாகி வராரா அப்படின்னு 

மபாைிண்டு இருக்க மாட்மடாம். அமத வார்த்யதயை அபிராமி அந்தாதிை ஒரு 

பாட்டுையும் சசால்றார். 

பதத்மத உருகி நின் பாதத்திமை மன பற்றி உன்றன் 

இத்மத ஒழுக அடியம சகாண்டாய் இனி ைான் ஒருவர் 

மதத்மத மதிமைங்மகன் அவர் மபான வழியும் சசல்மைன் 

முதத்மதவர் மூவரும் ைாவரும் மபாற்றும் முகிழ்நயகமை. 

அப்படீன்னு உன்னுயடை பாதத்துை எனக்கு மனசு சவக்கறதுக்கும், உன்யன 

வழி படறதுக்கு, வழி என்னன்னு காமிச்சுக் சகாடுத்த. என்யன அடியமைா நீ 

ஏத்துண்டுட்ட. இனிமம இன்சனாருத்தர் மதத்துை நான் மைங்க மாட்மடன், 

இந்த வழி, அந்த வழின்னா எனக்கு மவண்டாம். நான் அந்த வழிை மபாகவும் 

மாட்மடன், மூவருக்கும் மதவருக்கும், எல்ைாருக்கும் மமைானவள் நீ. 

உன்னுயடை முகிழ்நயகமை, அப்டீங்கறார். நயகன்னா, மந்தஹாசம். அந்த 

மந்தஹாசம் மைருகிதாம். அந்த மைரும் மந்தஹாசத்யத, மதவர்களும் 

மூவர்களும் மபாற்றுகிறார்கள். அப்மபற்பட்ட, உன்னுயடை  பாதத்துை நான் 

அடியமைா இருக்கக் கத்துண்டுட்மடன், இன்சனாருத்தர் கிட்ட மபாக 

மாட்மடன் அப்படீன்னு சசால்றார். இது நான் ஸ்வாமிகள்கிட்ட 

பாத்துருக்மகன். மஹாசபாிைவா தான் சதய்வம், இன்சனார்த்தயர, அவர் அந்த 

இடத்துை யவக்க மாட்டார். இதுனாைதான் சபாிைவா  கூப்பிட்டு, அவருக்கு 

அனுக்ருஹம் பண்ணினார். அந்த மாதிாி நமக்கும், சபாிைவா மமை பக்தி 

வரதுக்கு, ஸ்வாமிகள் அனுக்ருஹம் பண்ணனும், ஸீதா மதவிைினுயடை, ராம 

பக்திதான் அதுக்கு, ஒரு உதாரணமா, அயடைாளமா சவச்சுக்கணும். 
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ஸ்வாமிகள் இன்சனாண்ணு சசால்வார், வால்மீகி ராமாைணம் பாராைணம் 

பண்ணிண்டு, ராமர் யகமகைிகிட்ட சசால்ற வார்த்யதகள் 

अहां तह वचनाद्राज्ञाः पिेयमतप पावके। भियेयां तविां िीक्ष्णां मजे्जयमतप चाणथवे।। 

நான் அப்பாவுயடை வார்த்யதக்காக, சநருப்புையும் குதிப்மபன், விஷத்யதயும் 

சாப்பிடுமவன், கடல்ை மபாைி, விழுமவன், அதனாை நீ, அப்பா மபச்யச நான் 

மகட்மபனான்னு, நியனக்காமத, நான் இமதா இப்பமவ கிளம்பமறன், 

காட்டுக்கு. அப்படீன்னு, சசால்றார். அந்த மாதிாி ஸ்மைாகங்கள். இன்னிக்கு, 

ஸீதா மதவி சசான்னான்னு, படிச்மசாமம, தீமனா வா ராஜ்ை ஹீமனா வா மைா 

மம பர்த்தா ஸ மம குரு: | தம் நித்ைம் அனுரக்தாஸ்மி ைதா சூர்ைம் சுவர்ச்சைா || 

அப்படீன்னு, என் கணவன் ஏயழைா மபானாலும், நான், அவயனமை, என் 

சதய்வமாகக் சகாள்மவன், அப்படீன்னு, ஸீதா மதவி சசான்ன இந்த மாதிாி 

ஸ்மைாகங்கள் எல்ைாம் படிச்சுண்டு இருந்தா, நமக்கும் சசான்ன மபச்யசக் 

 மகட்கக் கூடிை பிள்யளகளும்,  நம்மகிட்ட, கஷ்டத்துைமைா, நஷ்டத்துைமைா, 

எப்படி இருந்தாலும் அன்பு காட்டற மயனவியும், அயமவா. அதுக்கு 

ஸ்வாமிகள் சசால்வார், “அறுவது வைசு ஆன பின்னக் கூட, கணவருக்கு heart 

attack எல்ைாம் வந்து சராம்ப கஷ்டப் பட்டுண்டு இருப்பார். இருந்தாலும், 

“மாத்தியர எடுத்து சவச்சிருக்மகன், சகாஞ்சம் மவயைக்குப் மபாைிட்டு 

வந்துடுங்மகா”, அப்டீன்னு, அவ்வமளா பணத்துை ஆயச பட்டுண்டு, சிை 

சபண்கள் இருப்பா. அப்படி இல்ைாம, ஐம்பது வைசுைமை, “மபாறும்னா! நீங்க 

ராமாைணம் படிச்சுண்டு இருங்மகா, உங்களுக்கு ஸுந்தர காண்டம் தான் 

சராம்ப பிடிச்சது, ராமர் காப்பாத்துவார்”. அப்படீன்னு மயனவி சசால்வா. 

யபைனும், “ஆமாம்பா, நானும் இன்னும்  சரண்டு வருஷத்துை மவயைக்குப் 

மபாைிடுமவன், எல்ைாம் பாத்துக்கைாம்ப்பா, நீ ராமாைணம் படி” அப்படீன்னு 

சசால்வான், அப்படீன்னு ஸ்வாமிகள் சசால்வார். இந்த ராமாைண 

ஸ்மைாகங்களுக்கு, அவ்வளவு ஒரு அனுக்ரஹ சக்தி உண்டு அப்படீன்னு, 

ஸ்வாமிகள் சசால்வார். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜை ஜை ராம ராம 
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யஸ்ய ஸ்ரீ ஹனுமொன் அனுக்ரஹ  லொத் 

 

ஸுந்தரகாண்டத்மதாட முதல் ஸர்கத்துை ஹனுமான்  ஆகாசத்துை பறக்க 

மபாறார். அப்மபா ஒரு ஸ்மைாகம் சசால்றார். 

यथा राघवतनमुथक्ताः शराः श्विनतवक्रमाः। गच्छेत्तिद्गतमष्यातम लङकाां रावणपातलिाम्।।5.1.40।। 

ைதா ராகவ நிர்முக்தஹ ஷரஹ ச்வஸன விக்ரமஹ | 

கச்மசத்  தத்வத்  கமிஷ்ைாமி ைங்காம் ராவணன் பாலிதாம் ||  

அப்படினு சசால்றார். 

 இந்த ஸ்மைாகம் சராமப ஒரு விமசஷமான ஸ்மைாகம். கடற்கயரைிை வானரா 

எல்ைாம் இருக்கா. அந்த ஸ்வைம்பிரபா என்கிற ஒரு தபஸ்வி, மைாகினி 

அவாயள தன் தமபாபைத்தால் குயஹக்குள்மளருந்து சவளிைிை சகாண்டு வந்து 

விடறா. பார்த்தா வசந்தகாைமம வந்துடுத்து. 'இனிமம திரும்பிப்மபானா, 

சுக்ாீவன் தண்டிப்பான். ஒரு மாசத்துக்குள்ள திரும்ப வரணும்'னு சசால்லி 

இருக்கான், அப்படின்னு விசன பட்டுண்டு, அங்கதன் தான், அந்த சதற்கு 

திக்குை வந்த வானராளுக்சகல்ைாம் லீடர். அவன் 'நான் உைியர 
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விடப்மபாமறன். நான் ஒண்ணும் திரும்பி  மபாக மபாறதில்யை' அப்படின்னு 

சசால்லி, ப்ரைாமைாபமவசம் பண்றான். படுத்துண்டு உைியர விடைாம் 

அப்படின்னு  முடிமவ பண்ணிடறா. 

 அப்மபா அங்க மயைமமமைருந்து சம்பாதிங்கற கழுகு இவாயள பாக்கறது. 

அது சநனச்சிக்கறது 'ஆஹா பகவான் எப்படிசைல்ைாம்  சாப்பாடுக்கு வழி 

பண்றார் பாரு! நம்மாை பறக்க முடிைாம இறக்யகைில்ைாம இருக்மகாம். இங்க 

சகாஞ்சம் மபயர கூட்டிண்டு வந்து, அவா 'நாங்க உைியரவிடப் மபாமறாம்' 

ன்னு சசால்றா. ஒண்ணு மூணு மாசம் தாங்கும். ஒண்ணு ஆறு மாசம்   தாங்கும். 

நமக்கு சாப்பாட்டுக்கு வழிைாச்சு' அப்படின்னு நியனக்கறது ஸம்பாதி கழுகு. 

 அப்மபா இந்த கழுகு வந்து நிக்கறயத பார்த்த உடமன அங்கதனுக்கு 

இன்னுமம சராம்ப ஆைாசமாறது. 'என்னடா இது. நாம உைியர 

விடப்மபாமறாம்னு சசான்ன உடமன,   அதுக்குள்ள சாப்பிடறத்துக்கு கழுகு 

வரது' அப்படின்னு சசால்லி அவன் சபாைம்பமைாட மசர்ந்து சபாைம்பறான். 

"அன்னிக்கு ராமனுக்காக ஜடாயுங்கிற கழுகு உைிரவிட்டுது! இன்னிக்கு நாம 

வானரா எல்ைாம் உைியர விடப் மபாமறாம். அப்படி ராம கார்ைத்துக்காக என்ன 

மவணும்னாலும் பண்ணைாம். உைியரயும் விடைாம். ராமர் அவ்வமளா 

சபாிைவர்!" அப்படி எல்ைாம் சசால்லிண்டு வரான். இயத மகட்ட உடமன அந்த 

சம்பாதி "ஆஹா, என்னது ராமருக்காக ஜடாயு உைியர விட்டானா ! ைாரு 

ராமர்? எப்படி அவன் உைிர் பிாிந்தது? ஜடாயு என் தம்பிைாச்மச! 

விஸ்தாரமா சசால்லுங்மகா" என்று மகட்கிறது. 

அங்கதன் பதில் சசால்றான். ஆனால் அவனுக்கு  நம்பிக்யக இல்யை. இந்த 

கழுகு நம்யம சாப்படறதுக்காக ஏமதா மபச்சு சகாடுத்து பாக்கறது ன்னு 

நியனக்கிறான். இருந்தாலும் சசால்லி யவப்மபாமம, உைியர விடப்மபாமறாம். 

கழுகு நம்யம சாப்ட்டா சாப்பிட்டு மபாட்டுமம" னு சசால்லி பாதி 

நம்பிக்யகமைாட இவனும் சசால்றான். அப்படி இவா சரண்டுமபர் ஒண்ணும் 

close friends கியடைாது. அப்படி இருந்தாலுமம ராமகயதயை சசான்னா 

சரண்டு மபருக்கும் மக்ஷமம் ஏற்படும் அப்படினு ஸ்வாமிகள் சசால்வார். அந்த 

ராமகயதயை சசால்றான். 

 "தசரத மஹாராஜாமவாட பிள்யள ராமர் காட்டுக்கு வந்தார். அவருயடை 

மயனவி ஸீதாமதவியை ராவணன் ஜடாயுயவ வதம் பண்ணிவிட்டு 
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அபஹாித்து சகாண்டு மபாய்ட்டான். நாங்கள்ைாம் சீயதயை மதடி 

வந்துருக்மகாம்னு" சசான்னமனாடமன "ஆஹா! அந்த ஜடாயு என் தம்பி" 

அப்படினு அது தன்னுயடை வ்ருத்தாந்தத்யத சசால்றது. அப்பறம் சம்பாதி 

"இங்கிருந்மத நான் உங்களுக்கு பாத்து சசால்மறன். எங்களுக்கு தீர்கமான 

பார்யவயுண்டு" என்று சசால்லி "கடலுக்குள் நூறு மைாஜயன தள்ளி 

இைங்யகனு ஒரு  தீவு இருக்கு. அதுை சீயதைிருக்கா" அப்படின்னு சசான்ன 

உடமன அதுக்கு இறக்யக முயளக்கறது, அப்படி இவாளுக்கும் 

வழிகியடக்கிறது. சீயத எங்மகைிருக்காங்கற குறிப்பு கியடக்கறது. அந்த 

சம்பாதிக்கும் இறக்யக முயளக்கறது. அப்படி ராம கயதை நம்பிக்யகைிருந்மதா, 

நம்பிக்யகைில்ைாதவாளுக்மகா, நல்ைவாளுக்மகா, சகட்டவாளுக்மகா, 

ராமகயதயை சசான்னா மக்ஷமம்தான் ஏற்படும், என்று ஸ்வாமிகள் சசால்வார். 

மநத்தி சிவன் சாமராட ஆராதயனக்கு மபாைிருந்மதன். அங்க ஒரு சரண்டு மணி 

மநரம் அவருயடை life மைருந்து அவமராட பழகின எல்ைாரும் சசான்ன 

அனுபவங்கள்ைாம் சவச்சு ஒரு Drama மபாட்டா. சராம்ப நன்னா இருந்தது. 

அவசிைம் பார்க்க மவண்டிைது. அவா Youtube ை Share-பண்றாளான்னு 

பாக்கைாம். ைக்ஷ்மிநாராைணன், சுப்புணி, சந்திரசமௌலி ,சிவராமன், சகௌாி, 

ரமணன் இவா எல்ைாம் தான் characters. அவாமள direct ஆக நடிக்கவில்யை. 

அவா characterஆ மத்தவா நடிச்சா. ஸுந்தரகுமார் ஒரு character, நம்ம 

ஸ்வாமிகள் ஒரு character. சராம்ப நன்னா பண்ணிைிருந்தா. மஹாசபாிைவா 

characterization சராம்ப தத்தருபமா இருந்தது. சிவன் சார் கிட்ட பக்தி 

இருக்கறவாளுக்கு சராம்ப பிடிக்கும். 

அதுை முதல் தடயவ ஸுந்தரகுமார் வந்து  சாயர நமஸ்காரம் பண்ணினமபாது, 

"நீ என்ன பண்ணமற?" னு மகட்ட மபாது "ராமாைண பாகவத ப்ரவசனம் 

பண்ணிண்டிருக்மகன். நல்ைபடிைா நடக்கணும். நியறை ப்ரவசனம் பண்ணனும். 

ஆசிர்வாதம் பண்ணுங்மகா"னு மகட்கறார். சார் சசான்னாராம் "ராமாைண 

பாகவதத்யத ைார் சசான்னாலும் நன்னா தான் இருக்கும்" அப்படீன்னாராம். 

இது எனக்கு ஒரு messageன்னு நான் சநனச்சுண்மடன். 

 அப்படி ராமாைணத்யதச் சசால்லி இவா சரண்டு மபருக்கும் வழி கியடக்கிறது. 

அந்த சம்பாதி இறக்யக முயளச்சு பறந்து மபாைிடறது. இப்மபா வானரா 

எல்ைாரும் உட்கார்ந்து "ைாராை நூறு மைாஜயன கடயைத் தாண்டமுடியும்?" 
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அப்படினு கவயைப்படும்மபாது, ஒவ்சவாருத்தரும் என்னாை பத்து மைாஜயன 

முடியும்.  இருவது மைாஜயன முடியும்ங்கறா.  ஜாம்பவான் "முன்ன என்னாை 

நூறு மைாஜயன தாண்ட முடியும். ஆனா இப்மபா வைசாைிடுத்து சதாண்ணூறு 

தான் முடியும்" அப்படின்னு சசான்னமபாது, அங்கதன் "என்னாை நூறு 

மைாஜயன தாண்ட முடியும். ஆனா திரும்பியும் நூறு மைாஜயன தாண்டி இங்க 

வருமவனா சதாிையை" என்கிறான். அப்மபா ஜாம்பவான் சசால்றார் "நீ 

வாலிபுத்ரன் ஆைிரம் மைாஜயனக்கூட தாண்டுவாய். இருந்தாலும் நீதான் இந்த 

மசயனக்கு தயையமைில் இருக்க. அதனாை உன்ன அனுப்பபடாது. ஒரு 

leaderஐ முன்ன அனுப்பிச்சிட்டு followers எல்ைாம் பின்னாடி 

உட்கார்றதுங்கிறது சாிைில்யை" என்கிறார். 

திரும்பவும் "என்ன பண்றது இப்மபா" அப்படின்னு அங்கதன் கவயைப்படறான். 

அப்மபா ஜாம்பவான் "இந்த காாிைத்யத ைார் பண்ணுவா எனக்கு சதாியும். 

அமதா அங்மக அயமதிைாக உட்கார்ந்து இருக்காமர அந்த ஹனுமாயர மபாய் 

நாசமல்ைாம் உத்சாகப் படுத்துமவாம். அவருயடை பைம் அவருக்கு சதாிைாது. 

நாம் சசான்னால் அவருக்கு ஞாபகம் வரும்" னு சசால்லி, எல்ைாருமா மபாய் 

ஹனுமாயர ஸ்மதாத்ரம் பண்றா. இந்த இடத்துை 'ஹனுமாயர வானரா 

எல்ைாருமா ஸ்மதாத்ரம் பண்றா, அவர் வானளவுக்கு வளர்ந்தார்' அப்படிங்கிறத 

சசால்லும்மபாது ஸ்வாமிகள் ஹநுமத் பஞ்சரத்னத்யத ஒரு தடயவ 

சசால்லுவார். சசால்லிட்டு, "ைாராவது ஏதாவது ஹனுமாயர பிராத்தயன 

பண்ணிமனாம் என்றால் நியறை நியறை ஸ்மதாத்ரம் பண்ண பண்ண அவர் 

சபாிசா வளர்ந்து நியறை அனுக்ரகம் பண்ணுவார். அதிகஸ்ை அதிகம் பைம். 

அதனாை நூத்திசைட்டு ஆவர்த்தி ஹநுமத் பஞ்சரத்னம் ஜபம்  பண்ணுங்மகா. 

அப்மபா ஹனுமார் சபாிசா வளர்ந்து நியறை அனுக்கிரஹம் பண்ணுவார்" 

அப்டின்னு சசால்லுவார் அந்தமாதிாி ஹநுமத் பஞ்சரத்னம் சசால்லி ஹனுமார 

ஸ்மதாத்ரம் பண்ண பண்ண அவர் வளருகிறார். 

 அவர் சபருயமயை ஜாம்பவான் சசால்றார் "நீ வாயுகுமாரன்! உன்னுயடை 

யககள்ை கருடனுயடை பக்ஷங்கள்ை எவ்வளவு பைம் இருக்மகா, அவ்வளவு 

பைம் உன் யககளில் இருக்கு. உன்னாை வாயு மாதிாி ஆகாசத்தில் மபாக 

முடியும். நீ தான் இந்த கார்ைத்யத எங்களுக்காக பண்ணனும். எங்க எல்ைமராட 

உைிரும் இப்மபா உன் கிட்ட தான் இருக்கு. மஹ ஹனுமான் நீ இயத பண்ணு. 

நாங்க எல்ைாரும் ஒத்தக்கால்ை நிண்ணுண்டு  உனக்காக எல்ைா 

சதய்வங்கயளயும் பிரார்த்தயன பண்மறாம்" அப்படினு ஜாம்பவான் உத்சாக 

படுத்தறார். ஹனுமாரும் "ஆமாம்! என்னாை முடியும். இப்மபா எனக்கு 
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சதாிைறது!" அப்படினு சசால்றார். "இந்த மமஹந்திர மயைை ஏறி நான் 

ஆகாசத்தில் பாய்கிமறன். இந்த பூமிை நிண்ணுண்டு நான் வானத்துை 

பாய்ந்தால் பூகம்பமம வந்துவிடும். அதனாை நான் மயைமமை ஏறிண்டு 

தாவுகிமறன்" அப்படினு அந்த மயைமமை ஏறிண்டு ஆகாசத்துை தாவ 

மபாகும்மபாது இந்த "ைதா ராகவ நிர்முக்த:" ஸ்மைாகத்யத சசால்றார். 

 அந்த ஸுந்தரகாண்டத்மதாட முதல் ஸ்மைாகம் ििो रावणनीिायााः िीिायााः 

शरुकशथनाः। इयेि पदमन्त्वेषु्ां चारणाचररिे पतथ।। 

தமதா ராவணநீதாைா: ஸீதாைா: ஷத்ருகர்ஷந: |  

இமைஷ பத்மந்மவஷ்டும் சாரணா சாிமத பதி || அப்படினு “ஹனுமார் ஸீதாமதவி 

இருக்கும் இடத்யத  கண்டுபிடிக்க ஆகாச மார்க்கமாக சசல்ை தைாராகி 

விடுகிறார்” அப்படினு அந்த first-ஸ்மைாகத்மதாட ஆரம்பிக்கறது. 

இந்த நாப்பதாவது ஸ்மைாகம் "ைதா   ராகவ நிர்முக்த: ஷர: - எப்படி ராமர் 

யகைினால் விடப்பட்ட பாணம் நிக்காமல் மபாகுமமா, பராக்ரமத்மதாட, வாயு 

மவகத்மதாடமபாகுமமா, எப்படி இைக்யக அயடயுமமா, அந்த மாதாி நான் 

இப்மபா ஆகாசத்துை மபாய் ைங்யகை குதிப்மபன். அங்க சீயத 

எங்கைிருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிண்டு வருமவன். அங்க இல்மைன்னா 

மூவுைகத்திையும் மதடி கண்டுபிடிச்சிண்டு வருமவன். ராவணனயன கட்டி 

இழுத்துண்டு வருமவன். அப்படினு ஒரு ப்ரதியஞ பன்னிட்டு ஆகாசத்துை 

தாவறார். 

அப்படி அவர் சசான்ன அந்த ஸ்மைாகம் यथा राघवतनमुथक्ताः शराः श्विनतवक्रमाः।  

गच्छेत्तिद्गतमष्यातम लङकाां रावणपातलिाम्।। அப்படினு சசால்றார். 

இதுை விமசஷம் என்னன்னா, ஹனுமார் தன்னாை எதுவும் நடக்கறதுமன 

நியனக்கயை. அதனாை தான் அவர் அவமளா அபாரமான 

காாிைங்கயளசைல்ைாம் பண்ணிட்டு வந்தார். ஒரு அம்பு தானா மபாக 

முடியுமமா?ஒருத்தர் ஏவி விட்டதாமன மபாகமுடியும்? அந்தமாதிாி ராமமராட 

அம்பு மாதிாி நான் மபாமவன் அப்படினா என்ன அர்த்தம் "நிமித்தமாத்ரம் பவ 

சவ்ைசாசின்" னு அப்படினு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கிட்ட சசான்ன மாதிாி "நீ 

சவறும் என் யகைில் ஒரு கருவி  தான். நான் தான் எல்ைாத்யதயும் நடத்துமறன். 

நீ இவ்வளவு தூரம் கவயைமை படமவண்டிைதில்யை.  உன் காாிைத்யத, 

கடயமயை நீ பண்ணு" அப்படின்னு சசால்ைறார். அந்த மாதிாி ஹனுமார் ராமர் 

கிட்ட அன்னிக்கு கிஷ்கிந்தா காண்டமதாட ஆரம்பத்துை நமஸ்காரம் பண்ணி 
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ராமயர பாத்தமபாமத தன்யன ஒப்பயடச்சுண்டார். ராமதூதனாைிருந்து 

அபாரமான கார்ைங்கள்ைாம் பண்றார். "ந ராவண சஹஸ்ரம் மம யுத்மத 

பிரதிபைம்  பமவத்" அப்படிங்கறார். ஆைிரம் ராவணர்கள் வந்தாலும் யுத்தத்தில் 

என் முன்னாடி நிக்க முடிைாது. நான் ராமதாசன்" அப்படினு கர்ஜிக்கறார். 

அப்மபற்பட்ட பைம் அவருக்கு எங்மகர்ந்து வந்ததுன்னா? "எனக்சகாண்ணும் 

பைம் இல்யை. ராமமராட பைத்தினாை இதல்ைாம் நான் பண்ணுமவன்" 

அப்படிங்கற அந்த எண்ணத்துனாை வந்தது. "ராமர் யகைிை ஒரு பாணம் மாதிாி 

நான்" அப்படின்னு நியனக்கிறார். 

 அப்படி சசால்லிட்டு ஆகாசத்துை கிளம்புகிறார். சசான்ன வார்த்யத "நிக்கமால் 

மபாமவங்கிறது" சும்மா ஒரு ஸ்டாண்டுக்காக சசால்ையை.  வழிை ஒரு தங்க 

மயை கடலுக்கு உள்மளர்ந்து வர்றது யமனாகமயைனு. அந்த ஸமுத்ரராஜா 

யமனாக மயை கிட்ட சசால்றார். "இந்த ஹனுமார் ராம கார்ைமா மபாறார். 

இவருக்கு நாம உதவி  பண்ணனும்.  நீ சவளிைிை வா. உன்மமை 

உட்காந்துண்டு, ஆஹாரம் பண்ணிட்டு பழங்கள்ைாம் சகாடு. சாப்டுட்டு  அவர் 

மபாட்டும்" அப்படின்னு அந்த சமுத்திரராஜா சசால்ைறார். 

 உடமன யமனாகமயை மமை வந்து அது ஹநுமார்க்கிட்ட சசால்ைறது  "மஹ 

ஹநுமான்!  எனக்கும் நீ சராம்ப மவண்டிைவன். ஏன்னா உங்கப்பா வாயு 

பகவான், இந்திரன் மயைகமளாட இறக்யககயள சவட்டும்மபாது, என்யனக் 

சகாண்டுவந்து இந்த கடல்ை தள்ளி என் இறக்யககயள காப்பாத்தினார். 

அதனாை அப்பாவுக்கு பண்ற நன்றியை பிள்யளக்கு பண்ணைாம். அதனாை 

என்மமை உட்கார்ந்து விஷ்ராந்தி பண்ணிட்டு மபா. உனக்கு சாப்பிடறதுக்கு 

பழங்களும் கிழங்குகளும் தமரன்" அப்படினு சசால்றது. ஸ்வாமிகள் 

சசால்லுவார் Water water everywhere not a  drop to drink அப்படினு 

கடயைப்பத்தி சசால்லுவா அப்மபற்பட்ட கடலுக்கு நடுவுை மபாைிண்டிருக்கும் 

மபாது, ராம கார்ைம் பண்றதுனாை ஹனுமாருக்கு சாப்பாடு கியடக்கிறது. 

அப்படினா ஸுந்தரகாண்டத்யத படிக்கிறவாளுக்கு சாப்பாடு கவயைமை 

கியடைாது. எப்படிைாவது சாப்பாடு கியடக்கும். எங்கிருந்தாவது சாப்பாடு 

கியடக்கும் அப்படினு சசால்லுவார். 

அப்படி அந்த offer பண்ணும்மபாது அங்க ஹனுமார் சசால்றார் "நான் வழிைில் 

நிற்காமல் ைங்யகை மபாய் குதிச்சு சீயதை மதடுமவன்" னு என் நண்பர்களுக்கு 

வாக்கு குடுத்துட்டு கிளம்பிருக்மகன். அதனாை என்னாை இப்மபா 

நிக்கமுடிைாது. என்மனாட அப்பாமவாட நண்பர்னு சசால்மரள். அதனாை 

உங்கள பாத்தமத என்னக்கு சராம்ப சந்மதாஷம்" னு அவயர கட்டிண்டு 
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அவருக்கு வணக்கத்யத சசால்லிட்டு ஹனுமார் மபாைிண்மடைிருக்கார். 

அப்பறம் சுரயச எங்கிற நாகமாதாயவ பாக்கறார். அப்பறம் ஸிம்ஹியக எங்கிற 

நிழயைபிடிச்சு இழுக்கிறவயள வதம் பண்ணிட்டு, அப்பறம் மபாய் ைங்யகை 

குதிக்கிறார். 

இந்த யமனாக மயை ராம காாிைத்துக்கு ைத்கிஞ்சித் பண்ண நியனச்சதுக்மக, 

அதுக்கு ஒரு சபாிை நன்யம ஏற்பட்டது. இந்திரன் அங்மக வரான். "ராம 

கார்ைமா  ஹனுமார் மபாைிண்டிருக்கார். அவருக்கு ஸஹாைம் பண்மறன்ன்னு 

வந்திமைா இல்லிமைா, அதுனாை என்கிட்மடர்ந்து இனிமம நீ பைப்பட 

மவண்டாம். நான் உன் இறக்யகை சவட்டமாட்மடன். ஆனா பூமிை வந்து 

எங்கைாவது உட்காராமத ஜனங்களாம் கஷ்டப்படுவா. அதனாை இந்தக் 

கடலுக்குள்ள எங்க மவணும்னாலும் மபாைிக்மகா. கடலுக்கடிைிை 

எப்பப்பாத்தாலும் பைந்து ஒளிஞ்சிண்டு இருக்கணும்னு இல்யை. நிம்மதிைா 

கடல்மமல்  சஞ்சாரம் பண்ணிண்டிரு" அப்படினு ஒரு வரம் சகாடுக்கிறார். 

இமதாட விமஷஷம் என்னன்னா ஸ்வாமிகள் சசால்வார் "நாம் சிற்றின்ப கடல்ை 

மூழ்கிைிருந்தாலும் ராம கார்ைமா ைத்கிஞ்சித் உபகாரம் பண்ணினாகூட சபாிை 

அபைம் கியடக்கும்" அப்படினு சசால்லுவார். எப்படி ராம பாணம், வாயு 

மவகமா, எங்கும் நிற்காமல் மபாைி இைக்யக அயடயுமமா, அப்படி நான் 

இங்கிருந்து கிளம்பி, ஆகாச மார்க்கமாய் மபாைி இைங்யகைில் குதிப்மபன். 

அங்க ஸீதா மதவியை மதடிப் பார்த்து எங்க இருக்கான்னு சதாிஞ்சுண்டு 

வருமவன். அப்டீன்னு ஹனுமார். தன்னுயடை மதாழர்களுக்கு வாக்கு 

சகாடுத்துட்டு ஆகாசத்துை கிளம்பறார். 

ஸ்வாமிகள், ஏக ஸ்மைாக ஸுந்தர காண்டம், ஒரு ஸ்மைாகத்துை ஸுந்தர 

காண்டம் அப்படீன்னு ஒண்ணு சசால்வார். ராகமவந்திர ஸ்வாமிகள், 

திருவல்லிக்மகணிைிை கூட அவமராட பிருந்தாவனம் இருக்மக. அந்த, அந்த 

ராகமவந்திர ஸ்வாமிகள் பண்ணின ஒரு ஸ்மைாகம் இருக்கு. ஏக ஸ்மைாக 

ஸுந்தர காண்டம் அப்படீன்னு அமதாட தாத்பாிைமும்,  இமத மாதிாி, ராமமராட 

அனுக்ரஹத்துனாைதான், ஹனுமார், இவ்வளவு சபாிை கார்ைங்கயள எல்ைாம் 

பண்ணி முடிச்சார், அப்டீங்கிறதுதான் அந்த ஸ்மைாகத்மதாட தாத்பர்ைம். 

यस्य श्री हनुमान् अनुग्रह बलाि् िीणांबुतधलीलया  

लङकाां प्राप्य तनशाम्य रामदतयिाां भङक्तत्वा वनां राििान् | 
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अिादीन् तवतनहत्य वीक्ष्य दशकम् दघ्द्िा पुरीं िाां पुन:  

िीणाथतधध: कतपतभयुथिो यमनमि् िां रामचन्त्द्रां भजे || 

ைஸ்ை ஸ்ரீ ஹனுமான் அனுக்ரஹ பைாத் தீர்ணாம்புதிர் லீைைா 

ைங்காம் ப்ராப்ை நிசாம்ை ராம தைிதாம் பங்க்த்வா வனம் ராக்ஷஸான் | 

அக்ஷாதீன் விநிஹத்ை வீக்ஷ்ை தசகம் தக்த்வா புாீம் தாம் புந: 

தீர்ணாப்தி: கபிபிர்யுமதா ைம் அனமத் தம் ராமச்சந்த்ரம் பமஜ || 

அப்படீன்னு ஒரு ஸ்மைாகம். எவருயடை அனுக்ரஹ பைத்தினால், ஸ்ரீ 

ஹனுமார், கடயை வியளைாட்டாக கடந்து, இைங்யகயை அயடந்து, 

ராமருயடை பிாிை மயனவிைான ஸீதா மதவியை பார்த்து, அறுதல் சசால்லி, 

ராவணனுயடை அமசாக வனத்யத அழித்து, அக்ஷன் முதைான ராக்ஷதர்கயள 

வதம் சசய்து, தசக்ாீவனான ராவணயனப் பார்த்து, அவனுக்கு நல்ை புத்தி 

சசால்லி, அவன் மகட்காமல், ஹனுமாருயடை வாலில் தீ சவச்ச மபாது, அந்த 

தீைினாயைமை, இைங்யகயை எாித்து விட்டு, மீண்டும் கடயை கடந்து, 

வானரர்கமளாடு வந்து, எந்த ராமயர வணங்கினாமரா, எவருயடை அனுக்ரஹ 

பைத்தினால், இங்மக இருந்து கிளம்பி, இவ்வளவு கார்ைங்கயளயும் 

பராக்ரமத்மதாட பண்ணி முடித்து,  மீண்டும் வந்து வானரர்கமளாடு கூட 

ராமயர வணங்கி, ஸீதா மதவிமைாட சூடாமணியை சகாடுத்து, அவர் மனயச  

சந்மதாஷப் படுத்தினாமரா, அந்த ராமயர பஜிக்கிமறன். தம் ராமச்சந்திமர  

பமஜஹம்னு முடிைறது, சராம்ப அழகான ஒரு ஸ்மைாகம். 

மநத்திக்கு தான் மகள்வி பட்மடன், இந்த ஸ்மைாகத்யத ஸ்வாமிகள் 

ஒருத்தர்கிட்ட, இயத  தினம் இருவத்சதாரு ஆவர்த்தி சசால்லி, நாற்பசதட்டு 

நாட்களில் ஒரு ஆைிரத்சதட்டு ஆவர்த்தி பண்ணு, அப்படீன்னு சசால்லி 

இருக்கார். அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்மைாகத்துக்கு ஸ்வாமிகள் முக்ைத்வம் 

தந்துருக்கார்னு மகட்டதுனாை, இயத உங்க கிட்ட இன்னிக்கு பகிர்ந்துண்மடன். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜை ஜை ராம ராம... 
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ஜகன்மொதொ ஸீதொததவியின் அளவற்ற கருணை 

 

ஸ்வாமிகள், வால்மீகி ராமாைண பிரவசனம் பண்ணும்மபாது, ஸீதாமதவி, 

அப்படீன்னு குறிப்பிட மாட்டார். எப்பவும், ஜகன்மாதா, அம்பாள், தாைார் 

அப்படீனுதான் குறிப்பிடுவார். அப்படி ராமர்கிட்ட இருந்த அளவு, ஸீதாமதவி 

கிட்டயும் அவருக்கு பக்தி. ராமர் எப்படி சத்திைத்யதயும், தர்மத்யதயும் 

கயடபிடிச்சு, சதய்வத் தன்யம அயடஞ்சு 

“யவைத்து வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுயறயும் சதய்வத்துள் யவக்கப் படும்.” 

அப்படீன்னு, சதய்வமாகி, விபீஷணன் மபான்ற தன்னுயடை பக்தர்களுக்கு, 

அபைம் சகாடுத்தாமரா, அமதமாதிாி, ஸீதாமதவியும், கருயணமைாட 

எல்யைைிை இருந்து, எல்ைார் கிட்டயும் பாிவு காண்பிச்சு இருக்கா. அதனாை 

தான் நாம இரண்டு மபயரயும் மசர்த்து நமஸ்காிக்க மவண்டும். சீயதைினுயடை 
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சபருயம, காவிைம் முழுக்க வர்றது, அதுக்கு சிகரம் சவச்சா மபாை, கயடசீை, 

ஒரு காட்சிைிை, சீயதைினுயடை அளவற்ற கருயண சவளிப் படறது. 

ராமர், ராவணயன வதம் பண்ணிடறார். ைக்ஷ்மணயனக் சகாண்டு, 

விபீஷணயன இைங்யகக்கு, ராஜாவாக பட்டாபிமஷகம் பண்ணி யவக்கறார். 

அப்புறம், விபீஷணன், ராஜா ஆனா பின்ன ராமயர வந்து நமஸ்காரம் 

பண்றான். அங்க ஹனுமார் இருக்கார். ராமர் ஹனுமார் கிட்ட “விபீஷண 

மஹாராஜா கிட்ட, உத்தரவு வாங்கிண்டு, ைங்கா நகரத்துக்குள்ள மபாைி, 

அமசாகவனத்தில், சீயத கிட்ட, என்மனாட மக்ஷமத்யத, சசால்லி, இந்த 

பிாிைமான சசய்தியை, சசால்லிட்டு வா” அப்படீன்னு சசால்றார். ஹனுமாரும், 

அந்த மாதிாி விபீஷணன், கிட்ட சசால்லிண்டு ைங்யகக்குள்ள மபாறார். 

மபான வாட்டி, வந்த மபாது, மதில்சுவர் மமை ஏறி குதிச்சு, இடதுகாயை 

முன்னாடி சவச்சு, உள்மள மபானார். எதிாியுயடை கிருஹம் என்பதால். 

இப்மபா, right royal ஆ மபாகும்மபாது, ராக்ஷஸர்கள், எல்ைாம் கும்பிட்டு, 

உள்ள அனுப்பறா. மநரா, அமசாகவனத்துக்குப் மபாறார். அங்க மபாய் 

ஸீதாமதவியை நமஸ்காித்து, 'அம்மா, ஹனுமான் வந்திருக்மகன், ராமர் 

மக்ஷமமா இருக்கார். ராமர், ராவணாதி ராக்ஷஸர்கயள எல்ைாம், வதம் 

பண்ணிட்டார். இனிமம, நீங்க வருத்தத்யத விட்டு விடைாம். நீங்க 

ராவணனுயடை க்ருஹத்துை இல்யை. ராம பக்தனான, விபீஷணனுயடை, 

க்ருஹத்துைதான் இருக்மகள்' அப்படீன்னு, சசால்றார். 

இயத மகட்ட உடமன, சீயதக்கு சந்மதாஷம். மபச்மச வரயை. ‘என்னம்மா, 

ஒண்ணும் சசால்ையைமை’ன்னு, மகட்கும்மபாது, ‘எனக்கு, சந்மதாஷத்துை 

மபச்மச வரயைப்பா. எப்பவுமம, நீ எனக்கு, இந்த மாதிாி பிாிைமான, சசய்தியை 

சசால்ற. உனக்கு, நான் என்ன யகம்மாறு பண்ணுமவன்? தங்கம் 

சகாடுப்மபனா. ரத்னங்கள் சகாடுப்மபனா, மூவுைகத்துயடை ஆட்சியை 

உனக்குக் சகாடுத்தாலும், மபாறாது. நீ எனக்கு, அவ்வமளா  சந்மதாஷத்யதக் 

சகாடுக்கற, வார்த்யதகளால் திருப்தி பண்ற’, அப்படீன்னு சசான்ன மபாது, 

ஹனுமார், சசால்றார், ‘எனக்கு, அசதல்ைாம் மவண்டாம், எனக்கு, உங்க 
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சரண்டு மபயரயும், ராமயரயும், சீயதயையும்  மசர்த்துப் பார்த்தாமை மபாறும்’, 

அப்படீன்னு சசால்றார். ஸீதா மதவி சாக்ஷாத் ைக்ஷ்மிமதவி. ைக்ஷ்மி மதவிமை, 

நான் உனக்குக் கடன் பட்டிருக்மகன், அப்படீன்னா, ஹனுமார் எவ்வளவு 

சபாிை பணக்காரர்! அப்படி அந்த பக்திங்கிறது, எல்ைாத்துக்கும் மமை. 

ஹனுமாயர, வாைார வாழ்த்தறா 

अतिलिणिांपन्नां माधुयथगुणभूतििम् || 

बुद्ध्या ह्यष्ाङगया युक्तां  त्वमेवाहथति भातििुम् | 

श्लाघनीयोऽतनलस्य त्वां िुिाः परमधार्पमकाः || 

धलां शौयं श्रुिां ित्त्वां तवक्रमो दाक्ष्यमुत्तमम् | 

िेजाः िमा धृतिाः स्थैयं तवनीित्वां न िांशयाः || 

அதிைக்ஷண ஸம்பன்னம் மாதுர்ை குண பூஷிதம் || 

புத்ைா ஹ்ைஷ்டாங்கைா யுக்தம் த்வமமவர்ஹஸி பாஷிதும் | 

ஷ்ைாகநீை: அனிைஸ்ை த்வம் புத்ர: பரமதார்மிக: | 

பைம் சஷௌர்ைம் ஷ்ருதம் ஸத்வம் விக்ரமமா தாக்ஷ்ைம் உத்தமம் || 

மதஜ: க்ஷமா த்ருதி: ஸ்யதர்ைம் வினீதத்வம் ந ஸம்ஷை: || 

இப்படி, எல்ைா குணங்களும் உன்கிட்ட இருக்கு, மஹ ஹனுமான், அப்படீன்னு 

சசால்றா. மஹாசபாிைவா, 

बुतिबथलां यशो धैयं तनभथयत्वमरोतगिा । अजाड्यां वाक्तपटुिा च हनुमत्स्मरणाद्भवेि् ॥ 

புத்திர்பைம் ைமசாயதர்ைம் நிர்பைத்வம் அமராகதா | 

அஜாட்ைம் வாக்படுத்வம்ச ஹனுமத் ஸ்மரணாத் பமவத் || 

அப்படீங்கிற ஸ்மைாகத்யத எடுத்துண்டு, உைகத்துை மனுஷா கிட்ட ஒரு குணம் 

இருந்தா, ஒரு குணம் இருக்காது. ஹனுமார் கிட்ட தான், இந்த எல்ைா 

குணங்களும் மசர்ந்து இருக்கு. அதனாை நாம ஹனுமாயர பிரார்த்தயன 

பண்ணினா, நமக்கும், எல்ைா குணங்களும், ஆமராக்ைமும், புத்தியும், பைமும், 
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ைஸசும் எல்ைாமம சகாடுப்பார், அப்படீன்னு சசால்ற மாதிாி, ஸீதாமதவி 

எல்ைா குணங்கயளயும் பட்டிைலிட்டு, இசதல்ைாம், உன் கிட்ட தான் இருக்கு, 

அப்படீன்னு சசால்றா. 

அப்புறம் ஹனுமாருக்கு, இந்த ராக்ஷசிகயள பார்த்த உடமன கடுங்மகாபம் 

வர்றது. 'இதுகசளல்ைாம் அஸத்துகள். உங்கயள எவ்வளவு பாடு படுத்தினா, 

கடி, தின்னு, சகால்லு, அப்படீன்னு உங்கயள, எவ்வமளா பைமுறுத்தினா. நான் 

இவாயள இப்மபா சிக்ஷிக்கமறன், தண்டயன சகாடுக்கமறன், காது, மூக்கு 

எல்ைாம் பிச்சு, முட்டிைாை, எலும்சபல்ைாம் உயடச்சு, பல்யை எல்ைாம் தட்டி', 

அப்படீன்னு சசால்றார். இயத மகட்மட, அந்த ராக்ஷசிகள் எல்ைாம், பைந்து 

நடுங்கி இருப்பா. அப்மபா ஸீதாமதவி சசால்றா, “மவண்டாம்ப்பா. அவா 

அப்மபா, ராவணனுயடை அடியமகளா இருந்தா. அவன் சசான்னான் 

எங்கிறதுக்காக என்யன பைமுறுத்தினா. ஏமதா நான் பண்ண பாவம், எனக்கு 

அனுபவிக்கணும்னு இருக்கு, நான் அயத அனுபவிச்மசன், இனிமம அவா 

அப்படி பண்ண மாட்டா. நீ அவாயள மன்னிச்சுடு. அப்டீன்னு சசால்லிட்டு, 

அந்த புலிக்கிட்ட, கரடி சசான்னது, இல்யைைா, அந்த வார்த்யதகயள, 

நியனச்சுக்மகா, அப்படீன்னு சசால்லி 

पापानाां वा शुभानाां वा वधाहाथणाां प्लवङगम || 

कायं कारुण्यमायेण न कतश्चन्नापरा्यति | 

பாபானாம் வா ஷுபானாம் வா வதார்ஹாணாம் ப்ளங்கம | 

கார்ைம் கருணம் ஆர்மைண ந கஸ்சித் நாபராத்ைதி || 

அப்படீன்னு ஒரு ஸ்மைாகம் சசால்றா, ஸீதா மதவி. 

இது  என்ன புலிக் கயத, கரடிக் கயத? இந்த ஸ்மைாகத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? 

அப்படீன்னா, 

ஒரு தடயவ, காட்டுை ஒரு மவடயன, ஒரு புலி துரத்தறது. அந்த மவடன், 

பைந்துண்டு, ஒரு மரத்து மமை ஏறுகிறான். புலிக்கு மரம் ஏற வராதுன்னு, ஒரு 

ஐதீகம். மமை மபானா அங்க ஒரு கரடி இருக்கு. கரடி நன்னா மரத்துை  ஏறும். 



44 | P a g e  
 

மரத்துைமை வசிக்கும். அந்த கரடியை பார்த்த உடமன, 'ஐமைா, அந்த கரடி, 

நம்மயளக் திங்கப் மபாறதுன்னு' இவன் பைந்துடறான். அப்மபா அந்த கரடி 

சசால்றது, ‘நீ என்மனாட வீட்டுக்கு வந்துருக்க. நீ என்மனாட விருந்தாளி. நான் 

உன்யன காப்பாத்தமறன். உனக்கு ஒண்ணும் ஆபத்து இல்ை, இங்க. நீ 

பைப்படாமத’. அப்படீன்னு சசால்றது. அப்பாடின்னு, மவடன் சகாஞ்ச மநரம், 

நிம்மதிைா ஆசுவாசப் படுதிக்கறான். 

அப்புறம் அவனுக்குக் கயளப்புை தூக்கம் வர்றது. கரடி சசால்றது, ‘நீ தூங்கு, 

இந்த புலி கிட்ட இருந்து, உன்யன protect பண்மறன்’, அப்படீன்னு சசால்றது. 

அவன் தூங்கறான். அவன் தூங்கும்மபாது, இந்த புலி, சசால்றது, ‘இந்த மவடன் 

நமக்கு பரம யவாி. நீ என்ன அவயனக், காப்பாத்தினாலும், அவன் அடுத்தது 

நம்ம மமமை அம்யப மபாடுவான். அதனாை அவயனக் கீழ தள்ளி விடு. நான் 

சாப்டுடமறன் அவயன, என் பசிக்கு ஆச்சு’, அப்படீன்னு சசால்றது. அப்மபா, 

இந்த கரடி, ‘இல்ை நான் அந்த மாதிாி பண்ண மாட்மடன், நான் வாக்குக் 

சகாடுத்திருக்மகன், இன்னிக்கு, அவன் என் வீட்டுக்கு விருந்தாளிைா 

வந்திருக்கான், அவயன நான் காப்பாத்துமவன்’, அப்படீன்னு சசால்றது. 

அப்புறம் அந்த மவடன் சகாஞ்ச மநரத்துை எழுந்துக்கறான். இந்த கரடி 

சசால்றது, ‘எனக்கு சகாஞ்சம் தூக்கம் வர்றது, நான் தூங்கமறன், நீ 

பாத்துக்மகா’, அப்படீன்னு சசால்லிட்டு கரடி தூங்கறது. அப்மபா, புலி மவடன் 

கிட்ட சசால்றது, ‘இந்த கரடியை கீழ தள்ளி விடு. எனக்குப் பசி. நான் அயத 

தின்னுட்டுப் மபாைிடமறன், எனக்குப் பசி அடங்கிடுத்துன்னா, நான் உன்யன 

ஒண்ணும் பண்ண மாட்மடன், நீ நிம்மதிைா வீட்டுக்கு மபாகைாம்’, அப்படீன்னு 

சசான்ன உடமன, இந்த மவடன் சின்ன புத்திக்காரன். அவன் அந்த கரடியை 

கீழ தள்ளப் பாக்கறான். அந்த கரடி, முழிச்சுண்டு, ஒரு கியளயைப் 

பிடிச்சுண்டுடறது. இப்ப இவனுக்கு நடுக்கம். ‘ஐயைமைா என்யன சகால்ைாமத, 

மன்னிச்சுடு, மன்னிசுடு’ங்கறான். அப்மபா கரடி சசால்றது, நீ, உன்னுயடை 

புத்தியை காமிக்கற. ஆனா, நான் அதுக்காக உன்யன, யகவிட மாட்மடன், 

எப்ப நான் உன்யனக் காப்பாத்தமறன்னு வாக்குக் சகாடுத்மதமனா, நான் 

உன்யன காப்பாத்துமவன். நீ கவயைப் படாமத’, அப்படீன்னு சசால்றது. 
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அப்ப புலி மகட்கறது, 'உன்யன இவன் கீழத்  தள்ளப் பார்த்தான், இவயன 

மபாைி நீ காப்பாத்தறமை?' அப்பதான் இந்த ஸ்மைாகத்யத கரடி புலிக்கிட்ட 

சசால்றது 

பாபானாம் வா ஷுபானாம் வா வதார்ஹாணாம் ப்ளங்கம | 

கார்ைம் கருணம் ஆர்மைண ந கஸ்சித் நாபராத்ைதி || 

பாபம் பண்ணவாமளா, நல்ைவாமளா, வதம் பண்ணக் கூடிை அளவுக்குத் தப்பு 

பண்ணவாமளா, ைாரா இருந்தாலும் மன்னிக்க மவண்டும். ஒரு தப்புக்  கூடப்  

பண்ணாதவன்னு ைாருமம கியடைாது, அபராதமம சசய்ைாதவன்னு, 

ஒருத்தனுமம கியடைாது. அதனாை சபாிைவா கருயணமைாட இருக்கணும், 

தப்யப மன்னிக்கணும், அப்டீன்னு சசால்றது. 

ஸீதாமதவி, இந்த வார்த்யதகயளச் சசால்லி, அதனாை இந்த ராக்ஷஸிகயள 

மன்னிச்சுடு, அப்படீன்னு சசால்றா 

लोकणहिातवहाराणाां रििाां कामूपतपणम् || 

कुवथिामतप पापातन नैव कायथमशोभनम् | 

மைாக ஹிம்ஸா விஹாராணாம் ரக்ஷஸாம் காமரூபிணாம் | 

குர்வதாமபி பாபானி யநவ கார்ைம் அமஷாபனம் || 

மைாக ஹிம்யச பண்ணிண்டு, மமலும் மமலும் பாவம் பண்ணினாக் கூட, 

அவாயளக்  கூட நாம மன்னிக்க மவண்டி இருக்கு, அதனாை இவாயள 

விட்டுடு, அப்படீன்னு சசால்றா. அப்மபற்பட்ட அந்த அம்பாளுயடை, 

ஜகன்மாதா ஸீதாமதவிைின் அளவற்ற கருயண நம்யமயும் காப்பாத்தட்டும். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜை ஜை ராம ராம...  
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லக்ஷ்மைனுணடய உண்ணமயொன ப்ரொத்ரு க்தி 

 

ஆரண்ைகாண்டத்துை அறுபத்து ஏழாவது சர்க்கத்மதாட முதல் ஸ்மைாகம் 

पूवथजोऽप्युक्तमारस्िु लक्ष्मणेन िुभातििम् । िारग्राही महािारां प्रतिजग्राह राघवाः।। 

பூர்மவாமஜாபி உக்தமாத்ரஸ்து ைக்ஷ்மமணன ஸுபாஷிதம் | 

ஸாரக்ராஹி மாஹாஸாரம் பிரதிஜக்ராஹ ராகவ: ||    

“பூர்மவாஜுபி ” – அண்ணாவாக இருந்தாலும் “உக்தமாத்ரஸ்து” ைக்ஷ்மணன் 

சசான்னவுடமன ராமர், அவன் சசான்ன வார்த்யதகயள ஏற்றுக் சகாண்டார், 

ஏன்னா, அவர் ” ஸாரக்ராஹி” – சசால்றாவா ைாருன்னு  பார்க்காமல் 

சசால்ைப்படும் விஷைம்  ஸாரமுயடைதாக இருந்தால் அயத 

க்ராஹிசுக்ககூடிைர் ராமர். அதுனாை ஸாரக்ராஹி. மமலும் ைக்ஷ்மணன் 
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சசான்ன விஷைம் “மஹாஸாரம்”,  சராம்ப ஸாரமான விஷைத்யத அவன் 

சசான்னான். அதனால் உடனடிைாக அவன் சசான்ன வார்த்யதகயள ராமர் 

ஏற்றுக் சகாண்டார். “ஸுபாஷிதம்” ைக்ஷ்மணர் சராம்பஅழகா மபசினார். ” 

ஸாரக்ராஹி மாஹாஸாரம் பிரதிஜக்ராஹ ராகவ:” “பிரதிஜக்ராஹ” 

அப்படின்னா ஏற்றுக் சகாண்டார்னு அர்த்தம். அப்படி என்ன ைக்ஷ்மணன்  

சசான்னான்? என்ன ராமர் ஏற்றுக்சகாண்டார்? 

ராமர் மாைமானாக வந்த மாாீசன் பின்னாடி மபாறார். ஸீதாமதவி “எனக்கு 

அந்த மான் மவணும்”னு மகட்கிறாள். ைக்ஷ்மணர் சசால்றார் “இது 

மாாீசனுயடை மாயை. இந்த மாதிாி மான் உைகத்துை கியடைாது, கந்தர்வக் 

மகாட்யட மாதிாி இது மாயை, அதன் பின்னாடி மபாக மவண்டாம்” என்று 

ைக்ஷ்மணன் சசால்கின்றார். சீயதமைா  “எனக்கு   கட்டாைம் அந்த மான் 

மவண்டும் எனக்கு உைிருடமனா, உைிாில்ைாமமைா மவண்டும் எனக்கு, நான் 

அதன் மதாயை தடவிப் பார்த்து சந்மதாஷப் படுமவன், அமைாத்யைக்கு எடுத்து 

சசல்ைைாம், பரதனிடம் காண்பிக்கைாம், அம்மாவிடம் காண்பிக்கைாம்” என்று 

சசால்கிறாள். உடமன, ராமர் “இவள் ஒண்ணுமம என்கிட்ட மகட்பதில்யை, 

இப்சபாழுது இத்தயன வருஷத்துக்கு அப்பறம் ஏமதா ஒண்ணு மகட்டாமள, 

ஆயகைால், காட்டில் கியடக்கும் அருயமைான சபாருளாகைிருந்தால் அதன் 

பின்னாடி மபாக மவண்டும். அதனாசைன்னாகுமமா என்று மைாசிக்காமல் ஒரு 

அாிை சபாருள் கியடத்தால் அதன் பின்னாடி மபாகமவண்டும் என்று சுக்ர 

நீதிைில் கூறியுள்ளது” என்கிறார். 

ஒரு argument sake இந்த மாதிாி என்ன மவண்டுமானாலும் சசால்ைைாம். 

ைக்ஷ்மணன் நல்சைண்ணத்தில் சசால்கிறார். ராமர் சீயதக்காக மபாக 

மவண்டுசமன்று முடிவு சசய்து விட்டார். ராமர் “நான் அயத பிடித்துக் சகாண்டு 

வந்து விடுகிமறன். நீ இவயள பார்த்துக் சகாள், உன்யனயும் இந்த ஜடாயு 

பக்ஷியையும் நம்பி நான் சீயதயை விட்டுட்டு மபாகிமறன், நீங்கள் பார்த்துக் 

சகாள்ளுங்கள், நான் மபாய் மாயன பிடித்துக் சகாண்டு வந்துவிடுகிமறன்” 

என்று  சசால்லிட்டு கிளம்பறார். ஸீதாமதவிக்கு அபிராமனான ராமன் தன் 

பக்கத்தில் இருக்கும்மபாது, இந்த மான் மீது ஆயச வரது. அந்த மாதிாி, 
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உைகத்தில் நாம் பகவாயன பக்கத்தில் யவத்துக் சகாண்டு, உைக 

விஷைங்களுக்கு ஆயசப்பட்டு, பகவாயன பிாிந்து கஷ்டத்யத அயடகிமறாம். 

ராமர் மாாிசன் பின் சசல்கின்றார். அவன் அவயரத் தள்ளித் தள்ளி அயழத்துச் 

சசல்கின்றன். ராமருக்கு மான் பக்கத்திலுள்ளது மபால் சதாிகிறது, அம்யப 

எடுப்பதற்குள்  சராம்ப தூரத்தில் இருப்பது மபால் சதாிகிறது. உடமன 

 பின்னாடி ஓடறார். இப்படி அடுத்த promotion வரப் மபாகிறது, அடுத்த hike 

வரப்மபாகிறது, என்று நம்பி உைகத்தாருக்கு நாம் உயழப்பயதப் மபால், அந்த 

கானல் நீர் மபான்ற அந்த மானின் பின் ராமர் ஓடுகிறார். மிகத்சதாயைவு 

தள்ளிக் சகாண்டு மபாய்விட, அவருக்கு ஸந்மதஹம் வருகின்றது. இது மாயை 

தான் என்று தீர்மானம் பண்ணி அதன் மமல் அம்யப விடுகிறார். ஒரு பயனமரம் 

உைரத்திற்கு மமமை துள்ளி ஹா என்று கத்திைபடி கீமழ விழுகிறான் மாாீசன். 

வீழ்ந்த உடமன ராக்ஷச உருவம் அயடகிறான். அப்சபாழுது, மறந்து மபாகக் 

கூடாமதா! ராவணன் கூறிை வார்த்யதகள் அவனுக்கு ஞாபகம் வருகிறது  “ஹா  

சீமத, மஹ ைக்ஷ்மணா” என்று ராமர் குரலில் கத்திைபடி உைியர விடுகிறான். 

அந்த சத்தம் இவர்களுக்கு மகட்கிறது. அயதக் மகட்டவுடமன சீயத “நீ இப்பமவ 

ராமயர காப்பாத்த மபாகணும்” என்கிறாள். ைக்ஷ்மணர் எவ்வளமவா 

சசால்கிறார், “ராமயர ஜைிக்ககூடிை ஒருத்தன், இதுவயர பிறக்கவில்யை. 

இனிமமலும் பிறக்கமாட்டான். என் அண்ணவாகிை ராமர் “என்யன காப்பாற்று” 

என்ற வார்த்யதயை சசால்ைமவ மாட்டார். மதவர்கயளமை அவர் காப்பாற்றக் 

கூடிைவர், அதனால் ராமருக்கு ஒன்றும் ஆபத்து கியடைாது. இங்மக நான் 

உங்கயள தனிைாக விட்டு சசன்றால், உங்களுக்குத் தான் ஆபத்து, ஆயகைால் 

என்யன பைவந்தம் பண்ணாதீர்கள்” என்று சசால்கிறார். 

சீயத தனது வைத்தில் அடித்துக் சகாண்டு, மிகவும் கடுயமைான வார்த்யதகயள 

சசால்லி, “நீ ஒரு துராத்மா, மவஷதாாி, நீ சகட்ட எண்ணத்துடன் என் பின் 

வந்துள்ளாய்” என்று மவண்டாத வார்த்யதகயள சசால்கிறாள். என்னமமா 

அவளுயடை மபாறாத மவயள, துக்கத்தினாலும், பைத்தினாலும் அப்படி 

வார்த்யதகள் அவளுயடை வாைிலிருந்து வந்து விடுகிறது. அயதக் 

மகட்டவுடமன ைக்ஷ்மணர் “என் காதில் இரும்யப காய்ச்சி ஊற்றுவது மபாைான 

கடுயமைான  வார்த்யதகயள சசால்கிறீர்கள்.” என்கிறார்.  சீயதமைா “நீ 
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மபாகயைன்னா நான் மகாதாவாிைில் வீழ்ந்து விடுமவன்” என்கிறாள், 

ைக்ஷ்மணர் “சாி, நான் மபாமறன்! நான் என்ன சசய்மவன்” என்று சசால்லி 

ைக்ஷ்மணர் மபாைிடறார். அந்தப் பக்கம் ைக்ஷமணர் மபானவுடமன , ஒரு 

தர்மாத்மாயவ மவஷதாாி என்று சசான்னதால், ஒரு மவஷதாாி சந்நிைாசி மபால் 

மவஷம் மபாட்டுண்டு வந்து விடுகிறான். மூன்மற நிமிஷத்தில் பண்ணின 

பாவத்திற்கு பைன். ராவணன் வந்துடறான். சீயதயை அபஹாித்து சகாண்டு 

மபாைிடறான். ஜடாயு ராவணமனாடு யுத்தம் சசய்து தன் உைியரமை 

அர்பணிக்கிறார். அவர் அடிபட்டு விழுந்து கிடக்கிறார். இராவணன் சீயதயை 

தூக்கிண்டு மபாைிடறான். 

ைக்ஷ்மணர் மபாய் ராமயர பார்த்தவுடன் ராமர், ” சீயதயை விட்டுட்டு ஏன் 

இங்மக வந்தாய்? உன்யன நம்பிைல்ைவா நான் சீயதயை விட்டுட்டு இங்கு 

வந்மதன்?அது மாாிசன் தான், மாைமான் தான்” என்று சசால்கிறார். 

அதுக்குள்ளமவ ராமருக்கு சகட்ட சகுனங்கள் வர ஆரம்பித்து விடுகிறது! 

மிருகங்கள் பறயவகள் எல்ைாம் அைறுகின்றன, ஏமதா சகடுதல் நடந்துள்ளது 

என்று அவருக்கு சதாிகிறது. மவகமாக திரும்ப நியனக்கிறார். ஆனால் அவரது 

கால் பாவ மாட்மடங்கிறது. ைக்ஷ்மணயனயும் பார்த்தவுடமன, “ஏன் வந்தாய்?” 

என்று மகட்கிறார். அப்சபாழுது ைக்ஷ்மணர் “சீயத என்யன தாங்க முடிைாத 

சிை  வார்த்யதகள் கூறினாள். அதனால் தான் வந்துட்மடன்” என்கிறார். ராமர் 

கடும் மகாபத்துடன் “நீ சீயதயை பார்த்துக் சகாள் என்று நான் 

உத்தரவிட்டுமளன், அயத மீறி நீ எப்படி சீயதயை விட்டுவிட்டு வரைாம்? ஒரு 

சபண் மகாபமாக மபசினாள் என்பதற்காக என் உத்தரயவ நீ மீறினது சற்றும் 

எனக்கு பிடிக்கவில்யை” என்று திட்டுகிறார். 

அங்கு சீயதயும் அனாவசிைமா திட்டினாள், இங்கு ராமரும் திட்டுகிறார், 

இன்சனாருத்தராக இருந்தால் என்ன சசய்வார்? “மபாரும் உங்க யகங்கர்ைம். 

நான் அமைாத்திக்கு மபாமறன்” என்று மபாைிடுவார். ஆனால் ைக்ஷ்மணர் 

மிகவும் சபாறுயமைாக இருக்கார். “நான் அப்பமவ அது மாாீசன் என்று 

சசான்மனன், அயதயும் மகட்கவில்யை. இருவரும் மசர்ந்து கஷ்டத்தில் மாட்டிக் 

சகாண்டீர்கள், இப்சபாழுது என்யனத் திட்டுகிறீர்களா?” என்று மகட்கத் 
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மதான்றும். ஆனால் ைக்ஷ்மணருக்கு உண்யமைான சமஹாதர பாசம், அண்ணா 

மீதுள்ள அன்பினால், ஒண்ணும் மபசாமல் அயமதிைாக மகட்டுக்கறார். 

அப்பறம் திரும்பி வந்து ஆஸ்ரமத்தில் பார்க்கிறா, சீயதயை காணவில்யை. 

ராமர் புைம்பி அழுகிறார். ராமர் சீயதக்காக புைம்பி அழுவயத படித்தால், 

உைகத்திமைமை மிக அழகான காதல் காவிைம் வால்மீகி ராமாைணம் தான் 

என்று சதாியும். இதுக்கு மமை ஒருத்தர் எழுதமவ முடிைாது, அவ்வளவு அழகா 

ஒவ்சவாண்ணும் சசால்லி புைம்புகிறார். நடுவிமை “நான் உைியரமை 

விடுகிமறன்” என்கிறார். அப்பறம் அவர் “இல்யை நான் இங்கு உைியர விட்டு 

மமலுைகத்துக்கு மபானால், நம்ம அப்பா, தசரத மஹாராஜா, “நான் உன்யன 

பதினான்கு வருடம் காட்டில் இருக்கச் சசான்மனன், நீ இங்மக, எங்கு 

வந்தாய்?னு மகட்பார்”  அப்படின்னு, அந்த அளவிற்கு, கடுயமைான 

துக்கத்துக்கு நடுவிலும் தர்மத்தில் உறுதி. அப்படி புைம்புகிறார் “நீ திரும்ப 

மபாய், அங்கு பரதனிடம் சசால்லிவிடு, இனிமமல் நான் வரமாட்மடன் என்று, 

எனக்கு வாழ்க்யகைில் இனி ஒன்றுமம கியடைாது” என்று பைது புைம்புகிறார். 

கூடக் கூட ைக்ஷ்மணர் சமாதானம் சசால்லிண்மட வருகிறார். “மகாதாவாிைில் 

சசன்று பார்ப்மபாம், தாமயரப்பூ சகாண்டுவர மபாைிறிருப்பாள்” என்று அவர் 

கூறியுடன் “மபாய் பார்த்துக் சகாண்டு வா” என்கிறார்,  ைக்ஷ்மணர் 

திரும்பிவந்து அங்மக இல்யைசைன்றவுடன் “இல்யை, இல்யை, நாமன வந்து 

பார்க்கிமறன் ” என்று தானும் ஒரு தரம் மபாய் மதடிப் பார்க்கிறார், இல்யை 

தான்! “இந்த குயஹைில் பார்க்கைாம், அவள் ஒளிந்து வியளைாடுகிறாள்” என்று 

இப்படி சரண்டு மபரும் மதடி மதடி ஆைாசம் அதிகாிக்கிறது, பசி தாஹம் 

அதிகாிக்கிறது, ராமருக்கு மகாபம் வருகிறது. அந்த மகாதாவாிைிடம் “சீயதயை 

பார்த்தாைா?” னு மகட்கிறார், பக்கத்திலுள்ள பிரஸ்ரவண மயைைிடம் 

மகட்கிறார். அயவகளும் ராவணக்குக்கு பைந்து பதில் சசால்ைவில்யை, ராமர் 

அந்த மயையைப்பார்த்து “சீயத எங்மக?” என்ற உடமன அது எதிசராலிக்கிறது. 

ராமர் “உன்யன சபாடி ஆக்குகிமறன் பார். என்னுயடை சபாறுயமயை 

அயனவரும் மசாதிக்கிறார்கள், சதய்வங்கமள இந்த சபாறுயம என்ற என் நல்ை 

குணத்யத, ஒரு சகட்ட குணமாக ஆக்கி விட்டார்கள். அதனால் நான் 
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என்னுயடை அஸ்திரங்கயள உபமைாகித்து, இந்த உைகங்கயள அழிக்கப் 

மபாகிமறன்” என்று கடும் மகாபத்மதாட அஸ்திரங்கயள எடுக்கிறார். அவரால் 

உையக அழிக்க முடியும். அவாிடம் அவ்வளவு சக்தி இருக்கு, அவாிடம் 

ப்ரம்மாஸ்திரம் இருக்கு. 

அப்சபாழுது ைக்ஷ்மணர் ராமாின் இரண்டு கால்கயள பற்றி “அண்ணா அப்படி 

பண்ணாமதங்மகா. கஷ்டங்கிறது ைாருக்குத் தான் வருவதில்யை? பூமிக்மக 

பூகம்பம் ஏற்படுகிறது, சூாிைசந்திரர்களுக்மக கிரஹணம் பிடிக்கிறது, 

வசிஷ்டருக்மக புத்ரமசாகம் ஏற்பட்டது, அப்படி கஷ்டம் என்பது எல்மைாருக்கும் 

வருகிறது. ஒரு புைல் காற்றில் மரங்கள் விழும், மயை விழுமா?! தங்கயள மபால் 

உள்ளர்வர்கள், சபாிைவர்கள் கஷ்டத்யதப் சபாறுத்துக் சகாண்டு சாிைான 

காாிைங்கயள சசய்ைமவண்டும். தாங்கள் “சர்வ பூத ஹிமதரத:” “ஸர்வமைாக  

சரண்ை:” உைகத்துக்மக புகலிடமானவர். எல்மைாருயடை நன்யமயையும் 

விரும்புபவர். ைாமரா ஒருவன் தப்பு சசய்துள்ளான். அவயன கண்டுபிடிச்சு 

தண்டிப்மபாம். உைகத்யதமை அழிப்மபன் என்று கிளம்பைாமா? தைவு 

பண்ணுங்மகா. சகாஞ்சம் சபாறுயமைாக இருங்மகா, நாம் எப்படிைாது 

சீயதயை மதடிக் கண்டுபிடிப்மபாம்” என்று கூறுகிறார். 

இந்த மஹாஸாரமான வார்த்யதகயள மகட்டு ராமர், அவர் அண்ணவாக 

இருந்தாலும், ைஷ்மணன் தம்பிைாக இருந்தாலும் “பூர்மவாஜுபி 

உக்தமாத்ரஸ்து”, அவர் அந்த வார்த்யதகயள கூறிைவுடமன ” ைக்ஷ்மமணன 

ஸுபாஷிதம் “ைக்ஷ்மணர் சசான்ன இந்த வார்த்யதகயள, அழகாக அவர் 

சசால்கிறார். இதில் என்னசவன்றால், அண்ணாவும், மன்னியும் மசர்ந்து 

திட்டுகிறார்கள். அதுக்மக அவர் சவறுத்து அமைாத்திக்கு மபாைிடைாம், 

இப்சபாழுது ராமர் மகாபித்துக் சகாண்டு உைகத்யத அழிக்கின்மறன் என்று 

புறப்படுகிறார். அப்படி ஏதாவது அவர் சசய்ை ஆரம்பித்தால் ாிஷிகள் சாபம் 

சகாடுப்பார்கள். “என்னமமா பட்டுண்டு மபாட்டுமம, எவ்வளவு மபசினா” என்று 

நியனக்காமல், ைக்ஷ்மணர், ராமமராட காயைப் பிடித்து, அவயர சமாதானம் 

சசய்து, அவயர இந்த காாிைத்தில் இருந்து தடுத்தான் பாருங்மகா, இது தான் 

உண்யமைான அன்பு. 
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அப்படி இந்த வால்மீகி ராமாைணத்யத படித்தால் பரஸ்பரம் அன்பு, அண்ணா 

தம்பிக்குள்ள இருக்கற அன்பு, சகௌசல்ைா மதவிக்கும் தசரதருக்கும் இருந்த 

புத்திர வாத்சல்ைம், ராமருக்கு இருந்த பித்ரு பக்தி. 

ராமர் காட்டுக்கு கிளம்பும்மபாது சகௌசல்ைா மதவியும் தசரத மன்னரும் 

மதருக்கு பின்னாடி ஓடி வரா. சுமந்திரர் என்கிற மதமராட்டி கிட்ட “சகாஞ்சம் 

சமதுவாகப் மபா, சமதுவாகப் மபா” என்கிறார். அப்படி வைசானவா 

அழுதுண்டு வரயதப் பார்த்து, ராமர் சுமந்திரர் கிட்ட “இப்படி அம்மா அப்பா 

அழறயத பார்க்க கூடாது. அது ஒரு பாபம். நீ சீக்கிரம் மபா. அப்பறம் திரும்ப 

வந்து மகட்டால் “காதில் விழவில்யை”னு சசால்லிடு” என்கிறார். ஆபத்துை 

சபாய் சசான்னா பாபம் இல்யை என்பது மபாை சசால்கிறார். இப்படி 

இவமராட பித்ரு பக்தி. அவாமளாட புத்திர வாத்சல்ைம். புத்திர 

வாத்சல்ைத்துனாை தசரதர் உைியரமை விட்டாமர! 

அது மாதிாி ராமருக்கும் சீயதக்குமான பரஸ்பரம் உத்தமமான பிமரயம. 

அப்படிமை இந்த ராமருக்கும் ைக்ஷ்மணருக்கும், ராமருக்கும் பரதனுக்கும் 

இயடைில் இருந்த அன்பு. சஸௌப்ராத்ருகம் என்று சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு 

வார்த்யத. அண்ணா தம்பிக்குள்மள இருக்கற அன்பு. வர வர இந்த காைத்தில் 

எல்ைாருக்கும் ஒரு phone எல்ைாருக்கும் ஒரு bank account. ைாருக்கும் 

இன்சனாருத்தமர மவண்டாம் என்கிற அளவுக்கு மபாைிண்டு இருக்மகாம். 

அதுக்கு நடுவிமை, இந்த ராமாைணத்யத, சராம்ப ideal  ஆக இருக்கு, எல்ைாம் 

சதாிஞ்ச கயத தாமன என்று நியனக்காமல் ராமாைணத்யத நாம் 

படித்மதாமானால், இந்த மாதிாி ஆதர்சங்கயள அடிக்கடி நியனச்சு பார்த்தால், 

என்னிக்காவது ஒரு நாள், ஒரு occasion இல்யைனா ஒரு occasionை அந்த 

ஆதர்சத்யத நாமும் follow பண்ணுமவாம். 

அதுக்கப்பறம் ராமர் ைக்ஷ்மணன் கிட்ட “சாி, என்ன பண்ணைாம் சசால்லு” னு 

மகட்கறார். ைக்ஷ்மணன் சசால்றான் “ஒரு மான் ஆகாசத்யத பார்த்துண்டு 

சதற்கு திக்குை மபாச்சு. ைாமரா ஆகாசத்துை சதற்கு திக்குை சீயதயை 

தூக்கிண்டு மபாைிருக்கைாம்.” அவ்வளவு புத்திமான். அவன் கசரக்ட் ஆக guess 

பண்ணிடறான். “நாமும் சதற்கு திக்குை மதடுமவாம்” னு மபாறா. அங்மக ஜடாயு 

விழுந்து கிடக்கறயத பார்க்கறா. ஜடாயு கிட்ட ராமர் என்ன ஆச்சுன்னு 

மகட்கறா. அது ஒரு ஒரு வார்த்யதகள் “ராவணன் னு ஒரு ராக்ஷசன் சீயதயை 
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தூக்கிண்டு மபாைிருக்கான். உனக்கு திரும்ப கிடச்சுடுவா”னு சசால்லிட்டு ராமர் 

மடிைிமைமை உைியர விடுகிறது. 

ராமர் “இந்த பக்ஷி என் அப்பா மாதிாி பாசம் சவச்சு எனக்காக உைியரமை 

குடுத்து இருக்கு. அதுனாை நான் என் அப்பா மபாை நியனச்சு, இந்த பக்ஷிக்கு 

ஸம்ஸ்காரம் பண்ணுகிமறன்” என்று சசால்லி ராமர் சியத மூட்டி, பிண்டம் 

சவச்சு, ாிஷிகள் சசான்ன மந்திரங்கயள எல்ைாம் சஜபிச்சு, “ஏ கழுமக, ஏக 

பத்னி விரதம் காத்தவர்களும், பூமி தானம் சசய்தவர்களும், யுத்தத்தில் உைியர 

விட்டவர்களும் மபாகும் உைகங்களுக்சகல்ைாம் மமைான உைகத்துக்கு நான் 

உன்யன அனுப்புகிமறன். நீ மபா!” என்று சசால்கிறார். அதாவது 

யவகுண்டத்மதாட சாவி ராமர் யகைிமை தாமன இருக்கு! அவர் தாமன 

யவகுண்டவாசனான விஷ்ணு பகவான். அதனாை அவர் ஜடாயுயவ 

யவகுந்தத்துக்கு ஏத்தினார் என்று சசால்வார்கள். ஜடாயு மமாக்ஷம் என்று 

சசால்வார்கள். 

இப்படி வால்மீகி ராமாைணம் படிச்சா நாமும் பித்ரு பக்தி, சஸௌப்ராத்ருகம், 

மத்தவாயள புாிஞ்சுக்கறது, விட்டுக் குடுத்தல், எல்ைாம் நாமும்  follow 

பண்ணுமவாம் னு சசால்மறன். ஆனா நமக்கு ைாரவது காரணமில்ைாமல் அன்பு 

காண்பிச்சு இருந்தால், நாமும், தன்னைமாக இருக்கறயத விட மத்தவா கிட்ட 

அன்பு காண்பிச்சா அதிகம் சந்மதாஷம் இருக்குனு புாிஞ்சுண்டு, அப்படி இருக்க 

முைற்சி பண்ணுமவாம். எனக்கு எங்க அப்பா அம்மா, ஸ்வாமிகள் அப்படி 

அளவற்ற அன்பு காண்பிச்சா. அதுனாை நான், மத்த தன்னைத்யத விட 

முடிையைன்னாலும், இப்படி சபாங்கி சபாங்கி ராமாைணத்யத சசால்லி, 

அதுனாை சிை மபர் சந்மதாஷப் படறா. மஹாசபாிைவா எல்ைார் கிட்மடயும் 

அப்படி அன்மபாடு, கருயணமைாடு இருந்தா. அதுனாை அப்படிப்பட்ட 

மகான்கயள, அவாளுயடை கல்ைாண குணங்கயள நியனச்சு ஒரு sense of 

gratitude நாம வளர்த்துண்டா, நம்ம குணமும் நல்ைதாக மாறும். தன்னைமா 

இருக்கறயத விட மத்தவா கிட்ட அன்பு காண்பிச்சு, அதுனாை அதிகமாக 

சந்மதாஷம் கியடக்கும்னு நியனக்கிமறன். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜை ஜை ராம ராம 
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ரொமொயைம் கொட்டும் இல்லற இலக்கைம் 

 

 

वागथाथतवव िांपृक्तौ वागथथप्रतिपत्तये । जगिाः तपिरौ वन्त्दे पावथिीपरमेश्वरौ ।। 

வாகர்தாவிவ ஸம்ப்ருக்சதௌ வாகர்த-ப்ரதி பத்தமை | 

ஜகத: பிதசரௌ வந்மத பார்வதீ-பரமமச்வசரௌ || 

அப்படீன்னு ரகு வம்சத்தினுயடை முதல் ஸ்மைாகம். மஹாகவி காளிதாசர் 

பண்ணிணது. வாக்கு, அதனுயடை அர்த்தம், ஒரு சசால், அதனுயடை சபாருள். 

பைாப்பழம், அப்படீன்னு சசான்னா, உடமன,  நம்ம மனசுை, அந்த சபாருள், 

ஞாபகம், வர்றது. அந்த சபாருயளயும், அந்த வார்த்யதயையும் எப்படி பிாிக்க 

முடிைாமதா, அப்படி பார்வதி, பரமமஸ்வரர்கயளயும், பிாிக்க முடிைாது. 
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“பிதசரௌ” அப்படீன்னு, ஸமஸ்க்ருதத்துை, ஒமர வார்த்யதைிை, உைகத்துக்மக 

அம்யமைப்பனா இருக்கற,  ஜகத: பிதசரௌ – உைகத்துசகல்ைாம், தாய் 

தந்யதைா இருக்கக் கூடிை, அவாயள, எனக்கு, நல்ை வாக்கும், நல்ை, 

வார்த்யதகளும், அதற்மகத்த சபாருளும், என்னுயடை கவியதைிை 

அயமயுமாறு, என்னுயடை காவிைத்யத, பண்ண ஆரம்பிக்கும் மபாது, இந்த 

பார்வதி, பரமமஸ்வராயள, வணங்குகிமறன், அப்படீன்னு சசால்லி, காளிதாசர் 

ஆரம்பிக்கறார். 

இமத அர்த்தத்துை, அபிராம பட்டரும், 

சசால்லும் சபாருளும் எனநட மாடும் துயணவருடன் 

புல்லும் பாிமளப் பூங்சகாடி மைநின் புதுமைர்த்தாள் 

அல்லும் பகலும் சதாழுமவர்க் மகஅழி ைாஅரசும் 

சசல்லும் தவசநறி யும்சிவ மைாகமும் சித்திக்குமம. 

அப்படீன்னு சசால்றார். அது மாதிாி, அம்பாயளயும், பரமமஸ்வரயனயும், 

நியனக்கறவாளுக்கு, இந்த உைகத்துை, நல்ை வாழ்க்யக, மமலுைகத்துை 

அழிைாத அரசு, அதுசகல்ைாம் மமை, தவசநறிைிை, மபாகக் கூடிை ஒரு 

பாக்ைமும், அமதாட முடிவுை, சிவமைாகமும், சித்திக்கும், அப்டீன்னு சசால்றார். 

அது மாதிாி, மஹா சபாிைவாளும், ஒமர சதய்வம்தான், அம்யமயும் அப்பனுமா 

ஆகி, நமக்கு அனுக்ரஹம் பண்றது. அம்பாமளாட சரணத்யத திைானம் பண்றது, 

நமக்கு சுைபம். மனசு தானா மபாைி அங்க நிக்கறது, அப்படீன்னு சசால்றா. 

அப்படி அந்த அம்யமைப்பனா இருக்கற ஈஸ்வரனும், அம்பாளும், அப்பப்ப, 

ஏமதா ஒரு, மகாச்சுண்டா, அதனாை, அம்பாள் பிாிஞ்சு வந்தா, தபஸ் பண்ணி 

பகவாயன அயடஞ்சா, அப்படீன்னு சிை மக்ஷத்ரங்கள் எல்ைாம் நாம மகள்வி 

படமறாம். காஞ்சிபுரத்துை, அம்பாள், கம்பாநதிக் கயரைிை, மணல் எடுத்து, ஒரு 

லிங்கம் பண்ணி, பூயஜ பண்ணிண்டு இருக்கா. அப்மபா, கம்யப நதிைிை 

சவள்ளம் சபருக்சகடுத்து ஓடறது. பூயஜ பண்ணும்மபாது, சவள்ளம் வந்தா 

நாம என்ன பண்ணுமவாம்? எழுந்து ஓடிப் மபாைிடுமவாம். ஆனா, அம்பாள், 

அந்த லிங்கத்யத கட்டிண்டா. அப்மபா, பகவான், காட்சி சகாடுத்து, அந்த மா 
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மரத்தடிைிை, அம்பாயள கல்ைாணம் பண்ணிண்டு இருக்கார். ஏக ஆம்ர நாதர். 

ஒரு மாமரத்தடிைிை இருப்பவர். அந்த மரத்மதாட நாலு கியளகளும், நாலு 

மவதங்கள். ஒவ்சவாரு, கியளைிை உண்டாகிற பழங்கள், ஒவ்சவாரு ருசிைா 

இருக்கும். இன்னிக்கும், அந்த மாமரத்தடிைிை, அந்த அம்பாளும், 

ஏகாம்பமரஸ்வரரும் கல்ைாண காட்சி ஒரு சந்நிதி இருக்கு. அந்த சிற்பம், 

சசதுக்கி சவச்சிருக்கா. கல்ைாணத்தின் மபாது, எப்படி ஒரு சபண்மணாட 

முகத்துை, எப்படி ஒரு சந்மதாஷமும், சவட்கமும் கைந்த ஒரு சிாிப்பு இருக்குமமா, 

அயத அவ்வளவு, தத்ரூபமா பண்ணி இருக்கா. அயத அடிக்கடி, தாிசனம் 

பண்ணணும். அந்த மாதிாி, சந்மதாஷம், ஒரு சபண்ணுக்கு, ஒரு குழந்யதக்கு, 

தாைாகும் மபாது தான், நான் பார்த்திருக்மகன். 

அப்படி ஸ்வாமியும் அம்பாளும் பிாிஞ்சு மீண்டும் மசர்ந்தார்கள், அப்டீங்கிறது, 

எங்க மைிைாப்பூர்மையும், அம்பாள் மைிைா இருந்து, பூயஜ பண்ணிணா. 

அதாவது பரமமஸ்வரன் உபநிஷத் தத்துவத்யத சசால்லிண்டிருந்தாராம். 

அப்மபா, அம்பாள், மைில் டான்ஸ் ஆடறயத, நாட்டிைம் ஆடறயத 

பார்த்துண்டு, சசான்னயத கவனிச்சுக் மகட்கயைைாம். அப்மபா பகவான், நீ 

மைிைா மபான்னு, சபிச்சுட்டார். இங்மக மைிைாபுாிைிை வந்து, சிவலிங்கத்துக்கு 

பூயஜ பண்ணி, திரும்பவும், சுைரூபம் அயடஞ்சு, அம்பாள் பரமமஸ்வரமனாட 

மசர்ந்தா, அப்படீன்னு, இங்க ஸ்தை புராணம். 

பகவாமன, தன்மனாட பக்தர்கயள, தம்பதிகள், பிாிஞ்சு இருந்தா மசர்த்து 

சவச்சிருக்கார். பரமமஸ்வரமன தூது மபாைிருக்கார். “பரயவக்கு எத்தயன 

வியச தூது” ன்னு அயத அருணகிாி நாதர் பாடறார். ஸுந்தரமூர்த்தி நாைனார், 

அவர் பகவாமனாட அம்சம். சிவசபருமான், ஒரு தடயவ, தன்யன, 

கண்ணாடிைிை பார்த்தமபாது, உள்ளிருந்து சவளி வந்த, தன்யன அைங்காரம் 

பண்ணிண்டு ஸ்வாமி பார்த்தமபாது சவளி வந்த, அந்த ஸ்வாமிதான், 

ஸுந்தரமூர்த்தி. அவர் பார்வதி மதவிமைாட சரண்டு மசடிப் சபண்கயள 

பார்த்து, ஆயசப்படறார். அப்ப பகவான், “நீ பூமிைிை மபாைி பிறந்து, அவாயள, 

கல்ைாணம் பண்ணிண்டு, அனுபவிச்சுட்டு வா”ன்னு அனுப்பறார். 
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பூமிைிை திருவாரூர்ை வந்து, ஸுந்தர மூர்த்தி பிறக்கறார். பகவான், அவயர, 

ஆட்சகாள்கிறார். பரயவ நாச்சிைார்னு, திருவாரூர்ை, ஒரு சபாண்ணு, 

சபாறந்திருக்கா. அவயள கல்ைாணம் பண்ணிக்கறார். அப்புறம், இங்க 

திருசவாற்றியூர்ை வந்து, சங்கிலி நாச்சிைார்னு இன்மனாருத்தியை கல்ைாணம் 

பண்ணிக்கறார். அப்புறம் திரும்பவும் திருவாரூர் மபான மபாது, அந்த பரயவ 

நாச்சிைார், “உங்கயள மசர்த்துக்க மாட்மடன்”னு, ஸுந்தரமூர்த்தி ஸ்வாமிகள் 

சசால்றா. அப்படி சசான்ன மபாது, ஸுந்தரமூர்த்திக்கு, சிவசபருமான், 

தம்பிரான் மதாழர். அவர் தான் best friend. அதனாை அவர் ஸ்வாமி கிட்ட, 

“நீங்க எனக்காக, பரயவ நாச்சிைார் கிட்ட சமாதானம் மபச தூது மபாகணும்”, 

அப்டீங்கறார். சிவசபருமான், தூது மபாறார். பரயவ நாச்சிைார், இல்மைங்கறா. 

அப்படி ஸுந்தரமூர்த்திக்கு வந்து பகவான் சசான்ன மபாது, “திரும்பவும் 

மபாங்மகா”ங்கறார். திரும்பவும் மபாறார். இப்படி நயடைா நடந்து, 

ஸுந்தரமூர்த்தியையும், பரயவ நாச்சிைாயரயும் சிவசபருமான், மசர்த்து 

யவக்கறார். 

இப்படி, பிாிந்த தம்பதிகயள, மசர்த்து யவக்கறதுங்கற காாிைம், பகவாமன 

பண்ற கார்ைம், அயத ஹனுமார் பண்றார். ஹனுமார் பிரம்மசாாி. அவருக்கு, 

ராமர் சீயதயை, பிாிஞ்சு படற கஷ்டத்யத பார்த்தமபாது, புாிஞ்சிருக்காது. 

ஆனா இங்க வந்து, ஸீதா மதவியை பார்த்த உடமன, அவர் “ஆஹா, ஆஹா, 

அப்படீன்னு சதய்வப் சபண்ணா இருக்காமள, இவள்” 

‘ைதி ராமஹ சமுத்ராந்தாம் மமதிநீம் பாிவர்த்தமைத் | 

அஸ்ைா: க்ருமத ஜகச்சாபி யுக்தமித்மைவ மீ மதி: || 

ராமர் கடல் சூழ்ந்த இந்த உைகத்யத, புரட்டி மபாட்டார்னா கூட, இவளுக்காக 

பண்ணைாம், யுக்தம் தான் அது, அப்டீங்கறார். 

ராஜ்ைம் வா த்ாிஷு மைாமகஷு ஸீதாம் வா ஜனகாத்மஜாம் | 

த்யரமைாக்ை ராஜ்ைம் ஸகைம் ஸீதாைா: நாப்னுைாத் கைாம் || 
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மூவுைகத்தினுயடை ராஜ்ைமும், ஸீதாமதவியையும் ஈடு பார்த்தா 

சீயதைினுயடை, பதினாறுை ஒரு பங்குக்கு மூவுைக ராஜ்ைமும், ஈடாகாது. 

அப்படின்னு சசால்றார். 

“மமாபி வ்ைதிதம் மன:” இவா சரண்டு சபரும் பிாிஞ்சு இருக்காமளன்னு, இந்த 

ராக்ஷசிகளுக்கு, மத்திைிை, இப்படி கஷ்டப் படறாமளன்னு, இவயள பார்த்து, 

என் மனமம, சராம்ப துக்கப் படறது, ராமர் எப்படி இயத தாங்குவார். 

ராமருயடை உைிர், சீயத கிட்ட இருக்கு, சீயதைினுயடை உைிர் ராமர் கிட்ட 

இருக்கு. அதனாை தான் இவா சரண்டு மபரும், இன்னும் உைிமராட இருக்கா, 

அப்படீன்னு விைக்கறார். 

அந்த இடத்துை ஸுந்தரகாண்டத்துை பதியனந்தாவது, சர்கத்துை, சரண்டு 

ஸ்மைாகம் வர்றது. 

इयां िा यत्कृिे रामश्चिुर्पभाः पररिप्यिे । कारुण्येनानृशांस्येन शोकेन मदनेन च ।। 

स्त्री प्रणष्तेि कारुण्यादातश्रिेत्यानृशांस्यिाः । पत्नी नष्तेि शोकेन तप्रयेति मदनेन च ।। 

இைம் ஸா ைத்க்ருமத ராம: சதுர்பி: பாிதப்ைமத | 

காருண்மைன ஆன்ருஷம்ஸ்மைன மஷாமகன மதமனன ச || 

ஸ்த்ாீ பிரணஷ்மடதி காருண்ைாத் ஆஸ்ாிமததி ஆன்ருஷம்ஸ்ைத: | 

பத்னி நஷ்மடதி, மஷாகமன ப்ாிமைதி மதமனன ச || 

இந்த சபண்யண குறித்து, ராமர் நாலு விதமா கவயைப் படறார். 

கருயணைினாையும், தைவினாையும், மசாகத்துனாையும், காமத்துனாையும் 

வருத்தப் படறார். “ஸ்த்ாீ பிரணஷ்மடதி காருண்ைாத்” அப்படீன்னு, ஒரு சபண், 

இந்த மாதிாி, காணாம மபாைிட்டாமளன்னு கருயண. தன்யன நம்பி, வந்தவள், 

“ஆஸ்ாிமததி ஆன்ருஷம்ஸ்ைத: ” நம்யம நம்பி வந்தவள். அவயள நாம 

சதாயைச்சுட்மடாமம, அப்படீன்னு அவருக்கு ஒரு வருத்தம். “பத்னி நஷ்மடதி, 

மஷாமகன” தன்னுயடை பத்னி, பக்கத்துை இல்ைாம இருக்காமள, அப்படீன்னு, 

அதனாை ஒரு மசாகம். “ப்ாிமைதி மதமனன ச” தனக்கு, பிாிைமான காதலி, அவள் 

இல்ைாம இருக்கறது, அதனாை ஒரு மசாகம். 
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இப்படி நாலு விதமான உணர்ச்சிகள், நாலு விதமான கணவன், 

மயனவிக்குள்ள, இருக்கற உறவு, இந்த ஒரு ஸ்மைாகத்யத சவச்சுண்டு, 

திருமண வாழ்க்யகன்னா என்ன? அதுை, கணவன் எப்படி இருக்கணும்? 

மயனவி எப்படி இருக்கணும்? அப்டீங்கிறது எல்ைாம், அவ்வளவு அழகா 

சசால்லி இருக்கார்! அயத ஹனுமார், வாைாை சசால்றது இன்னும் அழகு. அவர் 

இவா சரண்டு மபயரயும், மசர்த்து யவக்கறார். அதுமாதிாி, உத்தம தம்பதிகளா 

இந்த ஸ்மைாகத்துை இருக்கற மாதிாி, கணவன், மயனவி இருந்தா ஏதாவது ஒரு 

விதி வசமா அவா பிாிஞ்சா கூட, பகவாமன அவாயள மசர்த்து சவச்சுடுவார். 

எப்படி ஹனுமார் மசர்த்து சவச்சாமரா, அப்படி. 

ஒரு சபாண்ணா அவளுயடை இைல்புகயள புாிஞ்சுண்டு, ஒரு ஆண் 

அவள்கிட்ட சபாறுயமமைாடு அன்மபாடு நடந்துக்கணும். தன்யன நம்பி ஒரு 

சபண்யண சகாடுத்திருக்கா, அப்டீங்கிற மபாது, அவாமளாட physical 

constrains, அவாளாை எவ்மளா முடியும், அப்டீங்கிறயத புாிஞ்சுக்கணும். 

அவாமளாட அந்த limitations சதாிைணும். அவாளுயடை பைமமா, 

அவாளுயடை சவட்கமமா, அவாளுக்கு டக்குன்னு, possessive ஆ 

இருக்கறதுனாை மத்தவா மமை ஒரு சவறுப்பு வரும். தன் கணவன் மமை 

இருக்கற அன்புனாை, தன் நாத்தனார், மாமிைார், எல்ைார் மமை கூட 

அவாளுக்கு விருப்பம் குயறச்சைா இருக்கும். ஒரு மகாபம், கீபம், வரும். 

அசதல்ைாம் கூட ஒரு கணவன் எங்கிறவன் புாிஞ்சுக்கணும். அயத அன்பினால் 

மாத்தணும். 

அப்புறம் தன்யன நம்பி வந்திருக்கா. அவளுயடை அப்பா, அம்மா, 

சமகாதரர்கள், மதாழிகள், எல்ைாயரயும் விட்டுட்டு, இந்த சபண், தன்யன நம்பி 

வந்திருக்கா, அப்டீங்கிறயத நியனச்சு, அவ கிட்ட பிாிைத்யத காண்பிக்கணும். 

அவயள காப்பாத்தணும். 

அடுத்தது, பத்னிங்கிற மரால். அந்த பத்னிங்கிற, roleலில், தனக்கு, தன்யன 

கயரமைத்தக் கூடிை பிள்யளகயள சபற்று, சகாடுக்கறா. தன்னுயடை அப்பா, 

அம்மாயவ கயரமைத்தறதுக்கு, கூட நிக்கறா. அப்படீன்னு அந்த பத்னிங்கிற, 

roleக்கு தனி மதிப்பு. ஒரு சபாிைவர், தன்னுயடை பத்னீ காைமானமபாது, 
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என்மனாட அக்னியை கூட்டிண்டு மபாைிட்டிமை, அப்படீன்னு அழுதாராம். 

அப்படி பத்னி இருந்தாதான், அக்னி காாிைசமல்ைாம், பண்ணைாம். இவ்வளவு 

முக்ைமான ஒரு role. அதனாை, எந்த சதாழிைா இருந்தாலும், அந்த 

பத்னிைினுயடை துயண என்ன அப்படீன்னு புாிஞ்சுண்டு, அந்த role, அவ 

பண்றாங்கிறயத மதிக்கணும். அவா ஆத்யத பாத்துக்கமைன்னா, நாம 

நிம்மதிைா சவளிைிை மபாைிட்டு வர முடியுமா? அதனாை அயத 

சகௌரவிக்கணும். 

கயடசிைிை, இவ தன்மனாட காமத்யத பூர்த்தி பண்றா, அப்டீங்கிறது, அது ஒரு 

element. 25%. அது முக்ைம்தான். அயத base பண்ணி ஒரு கல்ைாணத்யத நாம 

நிறுத்தி யவக்க முடிைாது. அயத புாிஞ்சுண்டு, அந்த மாதிாி எல்ைாம், ஒரு 

கணவன், தன் மயனவியை, அன்பா நடத்தினாசைாழிை கல்ைாண 

வாழ்க்யகங்கறது கஷ்டமாக மபாைிடும். கல்ைாணம்கிறது, சராம்ப, hard work. 

அதுவும், நம் arranged marriage அர்த்தப் புஷ்டிைானது, ஆைிரம் காைத்துப் 

பைிர்னு நாம நம்பமறாம். அதுை கணவன், இவ்வளவு, எல்ைாம் புாிஞ்சுண்டு, 

நடக்கணும். 

அமத மாதிாி, இந்த ஸ்மைாகத்துை, ஒரு சபண்ணும் எப்படி 

நடந்துக்கணும்ங்கிறது இருக்கு. சபண்களுக்கு, அவாளுக்கும், தங்களுயடை 

limitation, தங்கமளாட characteristics என்று சசால்ற மாதிாி, தங்கமளாட 

விமசஷ குணாதசிைங்கள், அச்சம், மடம், நாணம், பைிர்ப்புனா என்னன்னு 

சதாிைணும். இந்த காைத்துை படிச்சு மவயைக்கு மபாைிட்டா, இசதல்ைாம் 

இல்ைாம இருக்கறதுதான், சராம்ப உைகம் பாராட்டறது. ஆனா, இசதல்ைாம் 

அவாளுக்கு இைல்பா இருக்கு. ைாரும் திணிக்க ஒண்ணும் இல்யை. 

நம்ம சாஸ்திரங்கள், ை, அச்சம், மடம், நாணம், பைிர்ப்புன்னு, சசால்றா. 

இசதல்ைாம் சசான்னா, என்யன அடிக்க வருவா. ஆனா, ஒரு சபண், ஒரு 

பூயனயை பார்த்தா பைப்படறா. ஆனா கணவன் யகயை பிடிச்சுண்டு, 

ஆஸ்திமரலிைாக்கு கூட மபாறா. என்ன யதாிைம்! அந்த மாதிாி அவாமளாட சிை 

பைங்கள் எல்ைாம், வந்து புாிஞ்சுக்கணும். 
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அது மாதிாி, மடம், னா ஒரு, naivety. ஒரு சவகுளித் தன்யம. ஒரு expert 

doctorஆ இருந்தா கூட, தன்மனாட குழந்யதக்கு, உடம்பு சாிைில்யைன்னா, 

மவற doctor கிட்ட மபாவா. ஏன்னா, அவளுக்கு, அந்த தன் குழந்யதன்னு 

வரும்மபாது, ஒரு அசடு தட்டிடறது. அந்த மாதிாி, அவாளுக்கு, சிை சமைம், 

decision making மபாது, அந்த மாதிாி, ஒரு பாசத்தினாை ஏதாவது ஒரு தப்பு 

பண்ணக் கூடும். அப்படீங்கிறது, தனக்கு, அந்த limitation இருக்குங்கிறது, 

அவாளும் புாிஞ்சுக்கணும் 

நாணம், அப்படீனா, ஒரு ைஜ்யஜ. சிைது பண்ணைாம், சிைது பண்ணக் கூடாது. 

அது மாதிாி, பைிர்ப்புன்னா,ஒரு வித சவறுப்பு. கணவயனத் தவிர, பர 

புருஷர்கள் கிட்டமைா, மவத்து மனுஷா கிட்ட, ஒரு விதமான, மனவிைக்கம். 

எங்யக உனக்கல்ைா சதப்பணியுஞ் சசய்ைற்க 

கங்குல் பகல்எங்கண் மற்சறான்றுங் காணற்க னு  

திருசவம்பாயவை சசான்ன மாதிாி. கணவன் கிட்ட தனிப்பட்ட அன்பு. 

இசதல்ைாம் இவாமளாட, இைல்பு. இந்த இைல்யப அவா சவச்சுண்டு இருந்தா, 

கணவனுக்கு அவ கிட்ட ஆயச வரும். 

கணவனுக்கும், முதல்ை ஒரு தடயவ, ஒரு பூயனயை, பார்த்து பைந்துண்டு, 

தன்யன கட்டிண்டா, கணவனுக்கு அது பிடிக்கறது. அயத சவச்சுதான் காதமை 

வர்றது. ஆனா, அப்புறம் பின்னாடி, அயத சவறுத்தான்னா, எப்படி? அதனாை 

சரண்டு மபரும் தன்மனாட இந்த இைல்புகயள புாிஞ்சுக்கணும். 

அடுத்தது கணவயன நம்பி, இருக்கறது, அப்டீங்கிறது என்னனா, பணத்யத 

நம்பி இருக்கக் கூடாது. கணவனுயடை குணத்யத நம்பி இருக்கணும். 

கணவனுயடை படிப்பு, அவனுயடை வீரம், அந்த மாதிாி அவனுயடை தனித் 

திறயமகயள புாிஞ்சுண்டு, அயத வளர்க்கணும். இது ஒரு மயனவிமைாட 

முக்ைமான ஒரு கடயம. 

அடுத்தது, பத்னிங்கிற role ஐ play பண்ணனும். குழந்யதகயள, பாத்துக்கணும். 

அவமனாட அம்மா அப்பாயவ பாத்துக்கணும். 
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அசதல்ைாம் மபாக கணவனுயடை காமத்யத பூர்த்தி பண்ணனும். அதுை 

பரஸ்பரம், சரண்டு மபருக்கும் ஒரு சந்மதாஷத்யத  பகவான், சவச்சிருக்கார். 

அதனாை அயதயும் புாிஞ்சுக்கணும். 

இப்படி ஒரு, கணவனும் ,மயனவியும் ஒருத்தயர ஒருத்தர் புாிஞ்சுண்டு, ideal ஆ, 

ஒரு ஆதர்ச தம்பதிகளா இருந்தா, பகவான்அனுக்ரகம் கியடக்கும். இந்த இல் 

வாழ்க்யகமை ஒரு புண்ைமமாக, எல்ைா தர்மங்களுக்கும் மமைாக, “இல்ைறம் 

அல்ைது நல்ைறம் அன்று” அப்படின்னு ஔயவ பாட்டி சசான்னா மாதிாி. அந்த 

மாதிாி இல் வாழ்க்யக என்பமத தர்மம். இப்படி வாழ்ந்துண்டு, அவா ஒரு நாம 

ஜபம் பண்ணிண்டு இருந்தாமை அவா சராம்ப சுைபமா, பகவாயன 

அயடஞ்சுடுவா. 

ஆனால், சிை சமைம் இப்படி இருக்கும்மபாது கூட, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் 

விட்டுக் சகாடுத்துண்டு பரஸ்பரம், அன்மபாட இருக்கும்மபாது கூட, விதி 

வசமா ஏதாவது  ஒண்ணு வந்து அவாமளாட அன்புக்கு மசாதயனைா வரும். 

அப்டீங்கிறயத தான் நம்முயடை, இந்த கயதகள் எல்ைாம் காண்பிக்கறது. இந்த 

மாதிாி சீயதயை பார்த்த மபாது, ஹனுமார் சசால்லுவார். 

िुल्यशीलवयोवृत्ताां िुल्यातभजनलिणाम् । 

राघवोऽऽहथति वैदेहीं िां चेयमतििेिणा ।। 

துல்ை ஷீை வமைா வ்ருத்தாம் துல்ைாபிஜன ைக்ஷணாம் | 

ராகமவார்ஹதி யவமதஹீம் தம் மசைம் அசிமதக்ஷணா || 

இவா சரண்டு மபரும் சாிைான வைசு, அதாவது சபாருத்தமான வைசு. 

சபாருத்தமான குணம்,  அவாளுயடை சீைம், ஒழுக்கம், ஒமர மாதிாி. வ்ருத்தமும் 

ஒமரமாதிாி. அவாளுயடை  ஆசாரங்கள் எல்ைாம் ஒமர மாதிாி இருக்கு. இவா 

சரண்டு மபரும் ராஜகுமாரன், ராஜகுமாாி. இவாளுயடை அபிஜனங்களும், ஒமர 

மாதிாி. ஜனகர், மகள் இவள். தசரத குமாரர் அவர்.  “ராகமவார்ஹதி 

யவமதஹிம்” ராமனுக்கு இவள், சராம்ப சபாருத்தமான மயனவி. சீயதக்கு, 

ராமர்தான் சபாருத்தமான கணவர். அப்படீன்னு, இங்க வந்து, அவா பிாிந்து 

இருக்கும்மபாது இயத  எதுக்கு, சசால்ைணும்னா, நமக்கு யவராக்கிைம் 

வரதுக்ககாக தான். அப்மபற்பட்ட ராமரும் சீயதயும் கூட பிாியும்படிைான ஒரு 
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காைம் வரும். “காமைாஹி துரதிக்ரமஹ” காைம்கிறது, சராம்ப கடுயமைானது. 

விதிங்கிறது, அவ்வமளா powerful, அப்டீங்கிறது, அவர், feel பண்ணி, இயத 

சசால்றார், ஹனுமார். 

ஆனா அந்த ஹனுமார், இவா சரண்டு மபயரயும் பார்த்தவுடமன அவாளுயடை 

பக்தர் ஆைிட்டார். சீயதயை பார்த்த உடமன, அவருக்கு அவ கிட்ட பக்தி 

வந்துடறது. அப்புறம், அவள் இராவணன் கிட்ட behave பண்றதும், அடுத்தது, 

அவள் தன்கிட்ட மபசும்மபாதும், நடந்துண்ட விதமும், மமன்மமலும், 

ஹனுமாருருக்கு,  ஸீதா மதவி மமை பக்தி ஏற்பட்டு, அந்த சீயதயை கஷ்டப் 

படுத்தறா, அப்படீங்கிற மகாபத்துனாைதான், இைங்யகயை, எாிச்சார், 

ஹனுமார் “ை: மசாகவஹ்நிம் ஜனகாத்மஜாைா: ஆதாை மதயனவ ததாஹா 

ைங்காம்” அப்டீன்னு, சீயதைினுயடை, மகாப அக்னியை, சகாண்டுதான், 

இைங்யகயை, எாிச்சார், அவர், அப்படீன்னு ஸ்மைாகம். 

அப்புறம், ராமர் கிட்ட திரும்பி வந்து, “இன்னிக்மக கிளம்புமவாம்” என்கிறார். 

தன்மனாட வானர மசயனகள் கிட்டயும் வந்து, “சீயதயை, நாம காப்பாத்தணும், 

இப்பமவ, சீயதயை, நாம மீட்டுண்டு, கூட மபாைிடைாம்”, அப்படீங்கும்மபாது, 

அவாளும் “ஆஹா, அப்படி பண்ணுமவாம்” அப்படீங்கிறா. ஆனா ஜாம்பவான், “ 

நாம ராமயர பார்த்து, அவர் சசால்றயத மகட்மபாம்” அப்படீன்னு சசான்ன 

உடமன, ராமயர பார்த்து, அன்னிக்மக, ராமயர கிளப்பி, கூட்டிண்டு வந்து, 

சீயதயை, மீட்கும்படி ஹனுமார், பண்றார். ஸீதா மதவிமைாட சசய்தியை, 

ராமர்கிட்ட சசால்லும்மபாது, அங்க ராமர் சந்நிதிைில் ராமயர நமஸ்காரம், 

பண்றார். அப்புறம், சதற்கு திக்குை திரும்பி ஸீதா மதவியை ஒரு நமஸ்காரம் 

பண்றார். ராமருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிண்டு இருந்தவர், 

ஸீதாராம குணக்ராம புண்ைாரண்ை விஹாாிசணௌ | 

வந்மத விஷுத்த விக்ஞாசணௌ கவீஷ்வரசரௌ கபீஸ்வசரௌ || 

அப்டீன்னு, இந்த வால்மீகியும், ஹனுமாரும் இந்த ஸீதா ராம குணத்துை, 

அப்படி மூழ்கறா. ராமர் எவ்மளா, தூரம், சீயதக்காக, ஏங்கிண்டு இருக்கார், 
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அப்டீங்கிறயத, ஹனுமார், முப்பத்து ஒண்ணாவது சர்கத்துை இருந்து, 

நாற்பதாவது சர்கம் வயரக்கும், அப்படி திரும்ப திரும்ப, சசால்றார். ராமர் 

கிட்மட “ஏதாவது, சாப்பிடுங்மகாமளன்”, அப்படீன்னு, சசான்னா, 

“மவண்டாம்பா, மவண்டாம்பா”, அப்படீன்னு, சசால்லிடறார். “சாைங்காைம் 

நாலு மணி, அஞ்சு மணிக்கு ஏமதா சாப்பிடறார். ஆனா ஒண்ணுமம ரசிச்சு, 

சாப்பிடறது இல்ை” அப்படீன்னு, சீயதகிட்ட “உங்கயள, நியனச்சு, அப்படி 

அவருக்கு, தூக்கமும் இல்ை, சாப்பாடும் இல்ை, சந்திரயன பார்த்தா, சீயதமைாட 

முகம் மாதிாி இருக்கு”, அப்படீங்கறார். “எப்பவும் உங்கயள நியனக்கிறார். 

எப்பமைா  ஒரு தடயவ தூங்கினாலும், கனவுை உங்கயள பார்த்துட்டு, “சீமததி 

மதுரம் வாணீம்” ஸீதா அப்படீன்னு, அந்த மதுரமான வார்த்யதகயள, 

சசால்லிண்டு, எழுந்துண்டுடறார்” என்கிறார் ஹனுமார். 

அப்படீன்னு சரண்டு மபருயடை பரஸ்பர அன்யப புாிஞ்சுண்டு, மசர்த்து 

சவச்சவர் ஹனுமார். அது மாதிாி இப்பவும், தம்பதிகளுக்குள்ள ஏதாவது மபதம் 

ஏற்பட்டா, “அபராஜித பிங்காக்ஷ நமஸ்மத ராமபூஜித“ அப்படீன்னு ஹனுமாயர 

மவண்டிண்டா உடமன அவர், அந்த பிணக்யக மபாக்கி மசர்த்து யவப்பார். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜை ஜை ராம ராம… 
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ஹனுமத்  ிர ொவம் 

 

இன்னிக்கு மூை நக்ஷத்ரம், ஹனுமாருயடை பிரபாவத்யதப் பற்றி மபசுமவாம். 

ஹனுமார், ஸீதா மதவியை பார்த்து, அவளுக்கு ஆறுதல் சசால்லி, ஸ்ரீ 

ராமருயடை அங்குலீைகத்யத (மமாதிரம்) காண்பித்து, நம்பிக்யக ஏற்படுத்தி, 

“ஸ்ரீ ராமர் வந்துவிடுவார், தங்களின் கஷ்டம் தீர்ந்தது, தாங்கள் இனிமமல் 

அழமவண்டாம்” என்று கூறுகிறார். முதலில் பார்த்தவுடன், “ஏனம்மா 

அழுகிறாய்?” என்று மகட்டார், இப்மபா கிளம்பும்மபாது “இனி நீங்கள் 

அழமவண்டாம், தங்களின் கஷ்டங்கள் தீர்ந்தது” என்று கூறிவிட்டு, ஸீதாவிடம் 

ஏதாவது அயடைாளம் தரச்  சசால்லி மகட்டு, அவள் சூடாமணி தர, அதயன 

சபற்றுக் சகாண்டு கிளம்புகிறார். 

அது மபாை, பகவான் ஒருவர் தான், ஏன் அழுகிறாய் என்று மகட்டு, இனிமமல் 

அழமவண்டாம், உன் கஷ்டம் தீர்ந்தது என்று கூறுவார். அதனால், நம்முயடை 

கஷ்டத்தியன பகவான் ஒருவாிடம் தான் கூற மவண்டும், வருமவார்கள் 

மபாமவார்கர்ளிடம் கூறினால், ஒரு சிைர் சந்மதாஷமும் படுவார்கள், பைர் 

அதயன சபாருட்படுத்த மாட்டார்கள். அவாளாை என்ன சசய்ை முடியும், 
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உைத்தில் உழலும் மனிதர்களினால் நம்முயடை கஷ்டத்தியன மபாக்க 

முடிைாது. மபாக்கு கூடிை பகவானிடம்தான் நாம் கூறமவண்டும், என்று 

ஸ்வாமிகள் சசால்வார். 

அடுத்தது, அமசாக வனத்தில் இருந்து சவளிமை வந்தவுடன், மைாசிக்கிறார். “சாி 

நாம் வந்மதாம், ஸீதாமதவியை பார்த்மதாம், அவள் எங்கு இருக்கிறாள் என்று 

சதாிந்துசகாண்மடாம், இந்த இராக்ஷஸ பதர்களுக்கு எல்ைாம் என்ன ஒரு 

கர்வம், இவர்களுயடை கர்வத்தியன ஒழிப்பது மபாை, இவர்கள் பைப்படும் 

விதமாய் எதாவது சசய்ைமவண்டும். நாம் வந்த காாிைத்திற்கு சகடுதல் 

இல்ைாமல், அதிகப்படிைாக காாிைம் சசய்தால், அதவாது, அதற்கு 

அனுகூைமான காாிைங்கள் சசய்தால் தவறு இல்யை” என்று முடிவு 

சசய்துசகாண்டு, இந்த இராவணயன பார்க்கமவண்டும், அவனுக்கு ஒரு 

தடயவைாவது   நல்ை புத்தி கூறமவண்டும், அதயன அவன் மகட்கிறானா 

என்று பார்ப்மபாம் என்று நியனத்து, அந்த இராவணயன பார்க்க, நம்முயடை 

பராக்கிரமத்யத காட்டமவண்டும், இந்த இராக்ஷஸகளிடம், சாம தான மபதம் 

எல்ைாம் ஒன்றும் பலிக்கப் மபாவது இல்யை, இவர்கள் மிக பைசாலிகளாக 

இருக்கிறார்கள், இவர்களிடம் சமாதனம் மபசுவமதா, இவர்களுக்கு பாிசுகள் 

தானமமா குடுப்பமதா, அல்ைது இவர்கள் ஒருவயர ஒருவர் பிாித்து விடுவமதா 

அதுமபான்றயவ எல்ைாம்  இப்சபாழுது  நடக்காது, தண்டம் தான் அவர்களுக்கு 

புாியும், அதனால், இவரக்ளுடன் யுத்தம் சசய்து, வானரர்களின் பராக்கிரமம் 

என்ன என்றும், இராமதாசன் என்றால், எவ்வளவு சபாிை வீரன் என்று 

இவர்களின் மனதில் ஒரு பைத்தியன உண்டாக்கமபாகிமறன்” என்று 

சங்கல்பித்துக் சகாண்டு, அமசாக வனத்தியன த்வம்சம் சசய்கிறார். 

அமசாகவனத்தில் இருக்கும் மரங்கயள அழித்து, அங்கு இருக்கும் 

மண்டபங்கயள உயடத்து த்வம்சம் சசய்தவுடன், இராக்ஷஸிகள் எழுந்து 

இவயர பார்க்கிறார்கள். இவ்வளவு சபாிை மயை மபான்ற உருவத்யத பார்த்து 

பைந்து மபாய், உடமன சசன்று இராவணனிடம் சசால்கிறார்கள், “ைாமரா ஒரு 

சபாிை உருவமுயடை, சிவந்த முகமுயடை ஒரு குரங்கு அமசாகவனத்தில் 

வந்திருக்கிறது. அது ஸீதாமதவிைிடம் மபசிைது என்று நியனக்கிமறாம் நாங்கள், 

அனால் சாிைாக சதாிைவில்யை. அக்குரங்கு அமசாகவனத்தியண 
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அழித்துவிட்டது, தங்களின் காவலில் இருக்கிற இைங்யகைில் உள்மள ஒருவன் 

வருவதாவது!, அப்படி வந்து ஸீதாமதவியை பார்த்து மபசுவதாவது! நீங்கள் 

உடன் அவனுக்கு தண்டயன குடுக்க மவண்டும்” என்று சசால்கிறார்கள். 

உடமன, இராவணனுக்கு கடும் மகாபம் வருகிறது, “அவனின் கண்களில் 

இருந்து சநருப்பு சபாறிகள் கிளம்பிைது” என்கிறார் வால்மீகி. உடமன அவன் 

எண்பதாைிரம் கிங்கரர்கயள அனுப்புகிறான். ஹனுமார் ஒரு தூணியன 

சபைர்த்து எடுத்து சுற்றுகிறார், அதனில் இருந்து சநருப்பு வருகிறது, அந்த 

எண்பதாைிரம் மபயரயும் வதம் சசய்து விடுகிறார். 

जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलाः । राजा जयति िुग्रीवो राघवेणातभपातलिाः ।। 

दािोऽहां कोिलेन्त्द्रस्य रामस्यातक्तलष्कमथणाः । हनुमाञ्शरुिैन्त्यानाां तनहन्त्िा मारुिात्मजाः ।। 

न रावणिहस्रां मे युि ेप्रतिबलां भवेि् । तशलातभस्िु प्रहरिाः पादपैश्च िहस्रशाः ।। 

अदथतयत्वा पुरीं लङकामतभवाद्य च मैतथलीम् । िमृिाथो गतमष्यातम तमििाां िवथरििाम् ।। 

ஜைத்ைதிபமைா ராமமா ைக்ஷ்மணஸ்ச மஹாபை: | 

ராஜா ஜைதி சுக்ாீமவா ராகமவணபிபாலித: || 

தாமஸா(அ)ஹம் மகாஸமைந்த்ரஸ்ை ராமஸ்ைாக்லிஷ்ட கர்மண: | 

ஹனுமான்ஸத்ருயஸன்ைானாம் நிஹந்தா மாருதாத்மஜ: || 

ந ராவண ஸஹஸ்ரம் மம யுத்மத ப்ரதிபைம் பமவத் | 

ஸிைாபிஸ்து ப்ரஹரத: பாதயபஸ்ச ஸஹஸ்ரஸ: || 

அர்தைித்வா புாீம் ைங்காமபிவாத்ை ச யமதிலீம் | 

ஸம்ருத்தார்மதா கமிஷ்ைாமி மிஷதாம் ஸர்வராக்ஷஸாம் || 

என்று கர்ஜிக்கிறார், “நான் ராமதாசன், ஆைிரம் இராவணர்கள் வந்தாலும் என் 

முன் யுத்தத்தில் நிற்க முடிைாது. சுக்ாீவன், வானரப்பயடமைாடு 

வரப்மபாகிறான், உங்கள் எல்ைாயரயும் உயதக்க மபாகிறான்” என்று 

சசால்கிறார். இந்த நான்கு ஸ்மைாகங்கள் 

ஜைதி அதி பமைா ராம: ைக்ஷ்மணஸ்ச மஹாபை:….. 
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என்கிற இந்த நான்கு ஸ்மைாகங்கயள, எந்த ஒரு புதிை காாிைமாக இருந்தாலும், 

இதயன சசால்லிக் சகாண்டு இருந்தால், அதில் சவற்றி ஏற்படும் என்று 

ஸ்வாமிகள் நியறை மபாிடம் சசால்லி நான் மநாில் பார்த்திருக்கிமறன். அப்படி 

ஒரு ஜைப்ரதமான நான்கு ஸ்மைாகங்கள். 

அதன் பிறகு, பிரகஸ்தனின் பிள்யள ஜம்புமாலி என்று ஒருவன் வர, 

அவயனயும் வதம் சசய்துவிடுகிறார். அதன் பிறகு, ஏழு மசனாதிபதிகள், ஐந்து 

மந்திாி குமாரர்கள் , மமலும் பைர் வருகிறார்கள், அவர்கள் எல்ைாவற்யறயும் 

வதம் சசய்துவிடுகிறார் ஹனுமார். 

அப்புறம், இந்த்ரஜித்யத அனுப்புகிறான் இராவணன், இந்த்ரஜித் 

ப்ரம்மாஸ்திரம் மபாடுகிறான், ஹனுமாரும் சாி, இராவணயன இனி 

பார்க்கமவண்டும், அதானால் அந்த அஸ்திரத்திற்கு  கட்டுப்பட்டு, அந்த 

இராவணன் சயபக்கு சசன்று, அவனக்கு, நல்ை வார்த்யதைாக இரண்டு 

சசால்கிறார், பிறகு கடுயமைாக எச்சாிக்யக (Warning) சகாடுக்கிறார். 

அப்சபாழுது இராவணனுக்கு மகாபம் வருகிறது, “இந்த வாரனத்யத 

சகால்லுங்கள்” என்கிறான். அப்சபாழுது விபீஷணர் எழுந்தது, “இராவணா 

தூதனாய் வந்தவயன சகால்ைக்கூடாது, நீ அரச தர்மங்கயள எல்ைாம் 

படித்திருக்கிறாய், நீ அதயன சசய்ைாமத”, என்று கூறிைவுடன், அதற்கு 

இராவணன் சசால்கிறான், “இவன் எனக்கு மிகவும் மகாபத்யத 

ஏற்படுத்திவிட்டான், இவயன சகால்ைப் மபாகிமறன்” என்றவுடன், விபீஷணர் 

மீண்டும் எழுந்து, “நீ எவ்வளவு சபாிை வீரன், இவயன நீ சகான்று விட்டால், 

அதன்பிறகு, ைார் மீண்டும் சசன்று இவயன அனுப்பிைவாிடம் சசால்வார், 

பிறகு நீ அவர்கயள எப்படி யுத்தத்தில் சந்திக்க முடியும்? அதனால், நீ இவயன 

திருப்பி அனுப்பு, ைார் இவயன அனுப்பினார்கமளா, அந்த இராம ைக்ஷமணர் 

வரும்சபாழுது, உனது வீரத்தியன காட்டு. வந்த ஒமர ஒரு தூதயன சகால்வது 

பாபம்”, என்று அறிவுறுத்திைவுடன், இராவணனும் “சாி” என்கிறான். 

அதன் பிறகு விபீஷணர், “மவறு ஏதாவது தண்டயன குடு என்று, தூதர்கயள 

கரும்புள்ளி, சசம்புள்ளி குத்தி அனுப்பவுது மபான்றவற்யற சசய்வார்கள், 

சகால்ை மாட்டார்கள்” என்று   கூறுகிறார். உடமன, இராவணன், 
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“வானரர்களுக்கு வால் மிகவும் பிாிைமான ஒரு அங்கம், அதனால் இவனுயடை 

வாலில் சநருப்பு யவத்து சகாளுத்துங்கள்” என்று  கூறுகிறான். வானரர்களுக்கு 

உள்ள பழக்கம்  என்னசவன்றால், ஒரு வானரம் அங்கஹீனம் ஆகிவிட்டது 

என்றால், அதாவது, யக கால் ஏதாவது அடிபட்டசதன்றால், மற்ற வானரங்கள் 

அதயன விட்டுவிட்டு சசன்று விடும்,  இதயன ஒரு documentry ைில் கூட 

பார்த்மதன் அதுமபாை, வாலில்ைாமல் வந்தால், இவனுயடை பந்துக்களும் 

சிமநகிதர்களும் மகலி சசய்வார்கள். அதனால், இவனுயடை வாலில் சநருப்பு 

யவயுங்கள் என்று கூறுகிறான். 

உடமன இராக்ஷஸர்கள் ஹனுமாாின் வாலில், துணியை சுற்றுகிறார்கள், 

சநய்யை விடுகிறார்கள, அனால் எவ்வளவு சுற்றினாலும், சநய் விட்டாலும், 

அவருயடை வால் வளர்ந்து சகாண்மட மபாகிறது, அந்த வியளைாட்டில், 

இராக்ஷஸர்கள் தளர்ந்து மபாகிறார்கள். பின்னர், இராவணன் சநருப்யப 

யவக்க சசால்ை, அவர்களும் யவத்துவிடுகிறார்கள். அப்சபாழுது, இந்த 

விஷைத்யத இராக்ஷஸிகள் சசன்று ஸீதாமதவிைிடம் சசால்கிறார்கள், சீயத 

ஒரு விளக்யக ஏற்றி, அக்னிபகவானிடம், இந்த ஹனுமனின் வாலில் உள்ள 

சநருப்பு அவயர சுடாமல் இருக்கட்டும் என்று பிரார்த்தயன சசய்கிறார். 

यद्यतस्ि पतिशुश्रूिा यद्यतस्ि चररिां िपाः।। यदद वास्त्वेकपत्नीत्वां शीिो भव हनूमिाः। 

ைத்3ைஸ்தி பதி ஸுஸ்ரூஷா ைத்3ைஸ்தி சாிதம் தப: || 

ைதி3 வாஸ்த்மைகபத்னீத்வம் ஸீமதா ப4வ ஹனூமத: | 

என்று மவண்டிசகாள்கிறாள். அப்சபாழுது ஹனுமாாின் வாலில், யவத்த 

சநருப்பு அவருக்கு குளிர்ச்சிைாக இருக்கிறது, 

“என்னடா இது, சநருப்பு யவத்தார்கமள” என்று திரும்பி பார்க்கிறார் அவர், 

“ஆமாம், சநருப்பு இருக்கிறது அனால் எனக்கு சுடவில்யை!, இது அம்பாளின் 

அனுக்ரஹம்” என்று நியனத்து, என்ன சசய்ைைாம் என்று மைாசிக்கிறார். “நான் 

என்ன சசய்ை மபாகிமறன் என்றால், இந்த இைங்யகயை எாிக்க மபாகிமறன், 

இந்த இராக்ஷஸர்கள் நியனத்து நியனத்து பார்க்கிறது மபாை ஒரு 

பைங்கரமான காாிைம் சசய்தால் தான், இவர்களுக்கு, ஸ்ரீ ராமாிடம் ஒரு 
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நடுக்கம் ஏற்படும்” என்று சசால்லிக் சகாண்டு, பளிச்சசன்று கிளம்பி, அவர்கள் 

யககயள கால்கயள கட்டிமபாட்டு உள்ளார்கள், அவரும் 

வியளைாட்டாகத்தான்    கட்டுண்டு இருக்கிறார். அந்த கட்டுக்கயள எல்ைாம் 

உயடத்து எறிந்துவிட்டு, அப்படிமை ஆகாசத்தில் தாவி மிகப்சபாிை உருவம் 

எடுத்துக்சகாண்டு, வாலில் உள்ள சநருப்பினால் இைங்யகைில் உள்ள எல்ைா 

க்ரஹங்களுக்கும் சநருப்பு யவக்கிறார். அப்படி எல்ைா க்ரஹங்களுக்கும் 

சநருப்பு யவத்துசகாண்டு வரும்சபாழுது, விபீஷணருயடை க்ரஹத்திற்கு 

மட்டும் சநருப்பு யவக்கவில்யை.. 

वजथतयत्वा महािेजा तवभीिणगृहां प्रति। 

क्रममाणाः क्रमेणैव ददाह हररपुांगवाः।। 

வர்ஜைித்வா மஹாமதஜா விபீ4ஷண க்3ருஹம் ப்ரதி | 

க்ரமமாண; க்ரமமயணவ த3தா3ஹ ஹாிபுங்க3வ: || 

எல்ைா வீட்யடயும் எாித்தார் வாியசைாக, விபீஷணாின் வீட்டியன மட்டும் 

எாிக்காமல் விட்டார் என்று ஒரு ஸ்மைாகம், இந்த இடத்திை ஸ்வாமிகள் 

சசால்வார், தப்புகள் சசய்யும் மபாது ஜனங்கள், பாபம் சசய்யும்மபாது, 

“எல்ைாரும் இந்த காைத்தில் அப்படித் தான் இருக்கிறார்கள், நாம் மட்டும் 

என்ன, பரவாைில்யை” என்று சசால்கிறார்கள், ஆனா கஷ்டம் வரும்மபாது 

மட்டும் “ஐமைா! எனக்கு ஏன் இந்த கஷ்டம் வருகிறது?” என்றும் 

சசால்கிறார்கள். நாம் தப்பு சசய்ைாமல் இருந்தால், ஹனுமார் விபீஷண 

க்ருஹத்யத சநருப்பிலிருந்து காத்த மாதிாி, பகவான் நம்யம மட்டும் 

காப்பாத்துவார். 

அப்புறம், இைங்யகமை பற்றி எாிகிறது, அப்சபாழுது, அந்த இராக்ஷஸர்கள் 

எல்ைாம். இவயர கட்டி இழுத்து வரும்சபாழுது . இராக்ஷஸிகள் எல்ைாம் மிக 

சந்மதாஷப்பட்டு கும்மாளம் அடித்தார்கள், இராக்ஷஸர்கள் எல்ைாம் அவயர 

மபாட்டு அடித்து, திருடன், ஒற்றன், சாரன் அப்படி என்று எல்ைாம் கூறி 

அடித்துக் சகாண்டு இருந்தார்கள். அனால், அப்சபாழுது  ஹனுமார் 

ஸ்ரீராமருக்காக அதயன எல்ைாம் சபாறுத்துக் சகாண்டார். அனால் 

இப்சபாழுது, வீசடல்ைாம் எாியும்சபாழுது, “ஐயைமைா என் வீடு எாிகிறமத, 
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சசாத்சதல்ைாம் மபாைிற்மற” என்று அழுகிறார்கள் அவர்கள் எல்ைாம். 

அப்சபாழுது அந்த ராக்ஷசர்கள் சசால்வதாக சிை ஸ்மைாகங்கள் வருகிறது 

वज्री महने्त्द्रतस्त्रदशेश्वरो वा िािाद्यमो वा वरुणोऽतनलो वा । 

रुद्रोऽतिरको धनदश्च िोमो न वानरोऽयां स्वयमेव कालाः।। 

कक ब्रह्मणाः िवथतपिामहस्य िवथस्य धािुश्चिुराननस्य। 

इहागिो वानरूपपधारी रिोपिांहारकराः प्रकोपाः।। 

कक वैष्णवां वा कतपूपपमेत्य रिोतवनाशाय परां िुिेजाः। 

अनन्त्िमव्यक्तमतचन्त्त्यमेकां  स्वमायया िाांप्रिमागिां वा।। 

வஜ்ாீ மமஹந்த்3ரஸ்த்ாிதமஸஸ்வமரா வா 

ஸாக்ஷாத்ைமமா வா வருமணா (அ)னிமைா வா | 

ருத்3மரா(அ)க்3னிரர்மகா த4னத3ஸ்ச மசாமமா 

ந வானமரா(அ)ைம் ஸ்வைமமவ காை: || 

கிம் ப்3ரஹ்மண: ஸர்வபிதாமஹஸ்ை 

ஸர்வஸ்ை தா4துஸ்சதுரானனஸ்ை | 

இஹாக3மதா வானரரூபதா4ாீ 

ரமக்ஷாபஸம்ஹாரகர: ப்ரமகாப: || 

கிம் யவஷ்ணவம் வா கபிரூபமமத்ை 

ரமக்ஷா வினாஸாை பரம் சுமதஜ: | 

அனந்தமவ்ைக்தமசிந்த்ைமமகம் 

ஸ்வமாைைா ஸாம்ப்ரதமாக3தம் வா || 

என்று சசால்லி – வந்திருக்கிற இவர், வஜ்ராயுதம் யவத்துக் சகாண்டுள்ள 

இந்திரனா, சாக்ஷாத் பரமமஸ்வரனா, இல்யை, எமனா, வருணனா, அக்னிைா , 

காைனா, குமபரனா, இல்யை இது வானரமம தானா, இல்யை, இது பிரம்மாவா, 

இராக்ஷஸர்கள் மமலுள்ள மகாபத்தினால் முன்பு ஸ்ருஷ்டி சசய்தவர், 

இப்சபாழுது சம்ஹாரம் சசய்ை வந்துவிட்டாரா, இல்யை, இது விஷ்ணு 
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பகவானா, தன்னுயடை மாயைைினால், இது மபாை நம்யம எல்ைாம் 

தண்டிக்கிறாரா, அப்படி என்று இந்த இராக்ஷஸர்கள் எல்ைாம் புைம்புகிறார்கள். 

இந்த இடத்தில் ஸ்வாமிகள் சசால்வார், ஹனுமார், எல்ைா சதய்வங்களுயடை 

ஸ்வரூபம் என்பதயன, காவிைத்தில் மநராக சசால்ைாமல், இந்த மாதிாி சசால்லி 

இருக்கிறது என்று சசால்வார். ஹனுமாயர ஸ்ரீ ருத்ராம்சம் என்று 

சசால்வார்கள், இந்த இடத்திமைமை கூட, “ருத்மரண திாிபுரம் ைதா:” ஸ்ரீ 

ருத்ரபகவான் எப்படி திாிபுரத்தியன எாித்தாமரா, அது மபாை இைங்யகயை 

ஹனுமார் எாித்தார் என்று வால்மீகி சசால்கிறார். அது மபாை, எல்ைா 

சதய்வங்களுயடை அம்சம் தான் ஹனுமார், அவயர பிரார்த்தயன சசய்தால் 

நம்முயடை வியனகள் என்ற இைங்யகயை எாித்து நமக்கு எல்ைா 

மக்ஷமங்கயளயும் குடுப்பார். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜை ஜை ராம ராம… 
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சம் ொதி கழுகுக்கு  
நிஷொகர மகரிஷி பசய்த அனுக்ரஹம் 

 

 

िवथथा दक्रयिाां यत्न स्िीिामतधगतमष्यथ ।पिलाभो ममायां वतस्ितिप्रत्ययकारकाः।। 

ஸர்வதா க்ாிைதாம் ைத்ன: ஸீதாம் அதிகமிஷ்ைத | 

பக்ஷைாமபா மமாைம் வ: சித்தி ப்ரத்ைை காரக: || 

அப்டீன்னு சம்பாதி கழுகு வானரா கிட்ட சசால்றது. “எனக்கு, நிஷாகர 

மஹாிஷிைினுயடை அனுக்ரஹத்துனாை, இறக்யககள் திரும்பவும் வந்துடுத்து, 

இளயமைில் எனக்கு, எவ்வளவு, சக்தியும் வீாிைமும், இருந்தமதா, அசதல்ைாம், 

எனக்கு, இப்மபா, திரும்ப கியடச்சிருக்கு. இதுமவ உங்களுயடை காாிைமும் 

நடக்கும். நீங்கள் ஸீதா மதவி எங்க இருக்கான்னு சதாிந்து சகாள்வீர்கள்., 

அப்டீங்கிறதுக்கு ஒரு அயடைாளம். அதனாை முைற்சி பண்ணுங்மகா. கட்டாைம் 

சீயதயை காண்பீர்கள்”, அப்டீன்னு அந்த சம்பாதி கழுகு, சசால்லிட்டு 

ஆகாசத்துை கிளம்பி மபாறது. 

இந்த நிஷாகர மஹாிஷிங்கிறது, ைாரு, அது என்ன வ்ருத்தாந்தம்னு, மகட்டா, 
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இந்த சம்பாதி கழுகு, மயை மமை உட்கார்ந்துண்டு இருக்கு. வானரா எல்ைாம் 

மபசிண்டு இருக்கா. அவாள்ளாம், “நாம சீயதயை இன்னும் எங்மகன்னு 

கண்டுபிடிக்கை, சுக்ாீவன் இன்னும் ஒரு மாசத்துக்குள்ள, திரும்பி வரணும், 

வந்து, ஸீதா மதவியை, பார்த்தாச்சா, இல்யைைான்னு சசால்ைணும், 

அப்படீன்னு சகடு சவச்சிருக்கான். இப்மபா. ஒரு மாசத்துக்கு மமை ஆைிடுத்து. 

மூணு நாலு மாசம் ஆைிடுத்து. இப்மபா, நாம திரும்பி மபாமனாம்னா, கடுயமைா 

தண்டிப்பான்” அப்டீன்னு பைந்துண்டு, அங்கதன், “நான் பிராமைாபமவசம் 

பண்ணப் மபாமறன்” அப்டீன்னு சசால்லி, அந்த கடற்கயரைிை, வடக்கு மநாக்கி 

உட்கார்ந்துடறான், அப்ப, ஜாம்பவான், ஹனுமான், எல்ைாம், சசால்றா, 

“இல்ை, நீ திரும்ப வா, சுக்ாீவன் ஒண்ணும் சசால்ை மாட்டான், நீ கவயைப் 

படாமத”, அப்டீன்னு, சசான்னாலும் அங்கதனுக்கு நம்பிக்யக இல்யை. 

“என்யன ராமர் தான், யுவராஜாவா பட்டாபிமஷகம் பண்ணி சவச்சார். 

சுக்ாீவன் ஒண்ணும் பண்ணை” என்கிறான். என்ன இருந்தாலும் அவனுக்கு, 

அந்த ராம பக்தி இருக்கு. 

அப்படி மபசிண்டு இருக்கா. நான் உைியர விடப் மபாமறன். அப்படீன்னு 

சசால்றான். அப்மபா “என்ன இருந்தாலும், ராமர் ஒரு மஹாபுருஷர், 

அவருக்காக, நாம எல்ைாரும் முைற்சி,பண்மறாம், ஜடாயு கழுகு, உைியரமை 

சகாடுத்துது”, அப்படீன்னு, சசான்ன மபாது, இந்த சம்பாதி கழுகு, மகட்டுண்டு 

இருக்கு. “ஆஹா! ஜடாயுவா, உங்களுக்கு எப்படி ஜடாயுயவத் சதாியும், ஜடாயு, 

உைியர விட்டுடுத்தா, என்னாச்சு, எனக்கு விவரம் சசால்லுங்கமளன்”, 

அப்படீன்னு, மகட்கறது. 

அங்கதன் சசால்றான், “தசரத மஹாராஜாமவாட குமாரர், ராமர். தன் மயனவி, 

சீயதமைாடும், தம்பி ைக்ஷ்மணமராடவும், அப்பாக்கு சகாடுத்த வாக்யக 

காப்பாத்தறத்துக்காக, காட்டுக்கு வந்தார். வந்த இடத்துை, அவருயடை 

மயனவி, ஸீதாமதவியை இராவணன் என்ற ஒரு ராக்ஷசன் தூக்கிண்டு 

மபாைிட்டான். அவன் சகாண்டு மபாகும்மபாது, ஜடாயு அவயன, தடுத்து, 

அவமனாடு கடுயமைா யுத்தம், பண்ணித்து. 
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இந்த ஜடாயு ராவணமனாட பண்ண யுத்தம், சரண்டு சர்க்கம், சராம்ப நன்னா 

இருக்கும், அந்த வர்ணயன. அந்த ராவணமனாட மதயர உயடச்சு, 

மதமராட்டியை வதம் பண்ணி, ராவணயன தவிக்க விடறார், அந்த ஜடாயு. 

அத்தயன வைசு, தசரதருக்கு, சமமான வைசு, அறுபதினாைிரம் வைசு, 

ஜடாயுவுக்கு. ஆனாலும்,அந்த ராமருக்காக, சீயத மமை இருக்கிற அன்பினாை, 

அவர் சசால்லிப் பார்க்கறார். ராவணன்கிட்ட, “நீ பண்றது, தப்பு. மடிைிை 

சநருப்யப கட்டிண்டு மபாக முடிைாது. நம்மாை ஜாிக்க முடிைாத உணயவ 

சாப்பிட முடிைாது. நீ, இந்த கார்ைத்துனாை, உன்னுயடை குைத்துக்மக, 

ஆபத்யத வரவயழச்சுக்கற. பண்ணாமத”ன்னு சசால்றார். அவன், “நீ வழியை 

விடு. இல்மைன்னா, உன்யன சகான்னுடுமவன்”னு, சசால்றான். “நான் 

உைிமராடு இருக்கும் மபாது, நீ சீயதயை தூக்கிண்டு மபாக முடிைாது, 

என்மனாட யுத்தம் பண்ணு”, அப்டீன்னு சசால்லி, ராவணயன ஜடாயு, 

யுத்தத்துக்குக் கூப்பிடறார். ஸீதாமதவி கூட சசால்றா, “அவன் யகைிை ஆயுதம் 

சவச்சுண்டு இருக்கான், நீங்க சராம்ப வைசானவாளா இருக்மகள், மபாைி ராம 

ைக்ஷ்மணாள்கிட்ட சசால்லுங்மகா” அப்டீன்னு சசால்றா சீயத. ஆனா ஜடாயு 

சசால்றார், “என் கண் முன்னாடி, அவன் உன்யன தூக்கிண்டு மபாறயத, 

பார்க்க மாட்மடன், அதனாை யுத்தம் பண்மறன்” அப்டீன்னு, அவர், அந்த 

ராவணமனாட யுத்தம் பண்றார். இராவணன், தன்மனாட வில்யையும் 

அம்யபயும் சகாண்டு,  ஜடாயுயவ சுத்தி, ஒரு கூண்டாட்டம் பண்ணிடறான். 

ஆனா, ஜடாயு, அயத தகர்த்துண்டு வந்து, திரும்பவும் யுத்தம் பண்றார். இந்த 

இராவணமனாட பத்துக் யககயள, தன்மனாட அைகாைக் குத்தித் தூக்கிப் 

மபாடறார். பிச்சு எடுத்துடறார். ஆனா, திரும்பவும், அவனுக்குக் யககள் 

முயளக்கறது. அவனுக்கு அந்த மாதிாி வரங்கள் இருக்கறதுனாை, இப்படி 

மமலும், மமலும், யுத்தம் பண்ணும்மபாது, இவர், வைசானவர், தளர்ந்து, 

மபாைிடறார். இவருயடை இறக்யககயள சவட்டிப் மபாட்டுட்டு, இராவணன் 

மபாைிடறான். சீயத “ஆ, எனக்காக, நீங்க இந்த யுத்தத்துை, உைியர 

சகாடுத்மதமள” புைம்பி அழறா. அவன் அவயள தூக்கிண்டு மபாைிடறான். 
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இசதல்ைாம், அங்கதன், சம்பாதி கிட்ட சசால்றான். அப்ப சம்பாதி, சசால்றது, 

“இந்த மாதிாி, என்னுயடை தம்பியை, இந்த ராக்ஷசன் வதம் பண்ணினான்னு 

மகட்டுக் கூட, என்னாை பழி வாங்க ஒண்ணும்  பண்ண முடிையை. எனக்கு 

இறக்யககமள இல்யை. நான் என்ன பண்ணுமவன், என்யன இந்த 

கடற்கயரக்கு, தூக்கிண்டு மபாங்மகா, நான் என் தம்பிக்கு, தர்ப்பணம், 

பண்மறன்” அப்டீன்னு சசால்றார். சாீன்னு, இவாள்ளாம், அந்த பட்சியை, 

சகாண்டு வரா. அந்த கடல் ஜைத்யதக் சகாண்டு,சம்பாதி, ஜடாயுவுக்காக, 

தர்ப்பணம் பண்றார். அப்புறம் “எனக்கு, பக்ஷங்கள் இல்யை. ஆனா என் 

வாக்யக சகாண்டு, நான், உங்களுக்கு ஸஹாைம் பண்மறன்”, அப்டீன்னு 

சசால்லிட்டு, அது, இப்படி சுத்திப் பாக்கறது. இந்த கடலுக்குள்ள, நூறு 

மைாஜயன, மபானா, இைங்யகன்னு, ஒரு தீவு இருக்கு, அந்த இைங்யகைிை 

,ஸீதாமதவி இருக்கா, எங்களுசகல்ைாம், தீர்க்கமான பார்யவ உண்டு, 

அதனாை, அந்த இராவணன் ஸீதாமதவியை, இைங்யகைிை சியற 

சவச்சிருக்கான், நீங்க மபானா, அங்க அவயளப் பார்த்துடைாம்”, அப்டீன்னு 

சம்பாதி சசால்றார். 

அப்ப, ஜாம்பவான், சராம்ப புத்திமான். வைசானவர் அனுபவஸ்தர் 

ங்கிறதுனாை அவர் மகட்கறார். “நாங்க மதடி வந்த சீயதயைதான், நீ 

இைங்யகைிை பார்க்கமறன்னு, எப்படி சசால்மற”னு மகட்கறார். அப்மபா “நான் 

என்மனாட வ்ருத்தாந்தத்யத முழுக்க சசால்மறன் மகளுங்மகா”, அப்டீன்னு 

சசால்லி, 

“நானும் ஜடாயுவும், சராம்ப பைசாலிகளா இருந்மதாம். எங்க சரண்டு 

மபருக்குள்ள, ைார் சராம்ப பைசாலி, அப்டீன்னு, ஒரு வாட்டி ஒரு மபாட்டி 

வந்தது”. மபாட்டி என்றாமை, அதுை கஷ்டங்கள் இருக்கு, அப்டீங்கிறதுக்கு இது 

ஒரு கயத. “நாங்க சரண்டு மபரும்,மமரு மயைைிை இருந்து, ாிஷிகள் முன்னாடி, 

ஒரு பந்தைம் சவச்சுண்டு, “சூாிைன் உதிக்கும் மபாது ஆரம்பிச்சு, சூாிைன் 

மயறைற வயரக்கும், ைார் ஆகாசத்துை சராம்ப மநரம், சராம்ப உைரத்துை 

பறக்கறாமளா, அவா தான் சராம்ப பைசாலி”, அப்டீன்னு மபாட்டி சவச்சுண்டு, 
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நாங்க சரண்டு மபரும் பறக்க ஆரம்பிச்மசாம். கார்த்தாை, சூாிைன், 

உதைத்தும்மபாது கிளம்பிமனாம். 

ஆகாசத்துை உைர, உைர மபாகப் மபாக, பூமிைிை மயைகள் எல்ைாம், சின்ன 

சக்கரம் மாதிாி சதாிஞ்சுது. சத்தம் எல்ைாம் குயறஞ்சு மபாைிடுத்து. உைரப் 

மபாைிண்மட இருக்கும்மபாது, சவைில் ஜாஸ்திைாகும் மபாது, ஜடாயு துவண்டு 

மைங்கி கீழ விழ ஆரம்பிச்சுட்டான். அவனுக்கு ஏதாவது ஆைிடப் மபாறமதன்னு, 

நான் என்னுயடை இறக்யககளாை, சூாிை ஒளி, அவன் மமை படாத மாதிாி, 

நான் அவயன, மயறச்சு, அந்த சூாிை ஒளிைிை இருந்து, அவயன 

காப்பாத்திமனன். அவன் ஜனஸ்தானத்துக் கிட்ட, எங்கமைா, விழுந்துட்டான்னு, 

நியனக்கிமறன். அந்த சூாிை சவப்பதுனாை, என்மனாட இறக்யககள் எாிஞ்சு 

மபாைிடுது. நான் இங்க இந்த மமகந்திர மயை பக்கத்துை,விழுந்மதன். சராம்ப 

துக்கப் பட்டுண்டு, இறக்யககள், இல்ைாம, என்ன பண்றதுன்னு நியனக்கும் 

மபாது, 

நிஷாகர மஹாிஷின்னு ஒருத்தர், எங்களுக்குத் சதாியும். அந்த மஹாிஷி, எல்ைா 

உைிர்களிடத்தும், அன்பு உயடைவர். ஸர்வபூத ஹிமத ரத: அவர் கார்த்தாை, 

ஸ்நானம் பண்ண மபானா, எல்ைா பிராணிகளும், எல்ைா பக்ஷிகளும், 

அவமராட மபாகும். “உங்க கார்ைத்யத பாருங்மகா” , அப்டீன்னு சசான்ன 

பின்ன, நாங்கல்ைாம், எங்க கார்ைத்யதப் பாப்மபாம். அப்படி அவர், எல்ைா 

உைிர்களிடத்தும், அன்பமபாடு இருந்ததுனாை, அவர்கிட்ட, எல்ைாருமம 

பிாிைமா இருந்மதாம். அந்த நிஷாகர மகாிஷியை நான் பார்த்மதன். அவர் 

என்யன பார்த்த உடமன, “நீ சம்பாதி தாமன, நீயும், ஜடாயுவுமா, என்யன 

பார்க்க வருமவமள, என்ன ஆச்சு, உனக்கு? ஏதாவது, விைாதிைா? யுத்தத்துை, 

உன்மனாட, இறக்யககள் மபாைிடுத்தா? என்னாச்சு, ஏன் இறக்யககள், 

சபாசுங்கிடுத்து?” ன்னு, மகட்டார். இந்த மாதிாி, நாங்கள் முட்டாள் தனமா 

பந்தைம் சவச்சுண்டு, என்னுயடை இறக்யககயள, இழந்துட்மடன், அப்படீன்னு 

சசான்ன மபாது, அந்த நிஷாகர மஹாிஷி, சசான்னார். “நான் இப்மபா, 

உனக்கு, இறக்யககயள சகாடுப்மபன், ஆனா, உன்னாை ஒரு சபாிை கார்ைம் 

நடக்கப் மபாறது. நீ இந்த மமகந்திர மயைைிமைமை, இருந்துண்டு, இரு. இங்க, 
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சராம்ப நாயளக்கு அப்புறம், வானரா சகாஞ்சம் மபர் வருவா. அவா ஸீதாமதவி 

அப்டீன்னு ஒரு சபண்யண மதடிண்டு வருவா. சாக்ஷாத் விஷ்ணு பகவான், 

பூமிைிை, ராமர்னு, அவதாரம், பண்ணப் மபாறார். அவமராட, மயனவி, 

ஸீதாமதவியை, வானரர்கள், மதடிண்டு, வருவா. அவாளுக்கு, நீ சீயத 

எங்மகைிருக்கான்னு, பார்த்து, சசான்மனைானா, உனக்கு, உன்மனாட 

இறக்யககள், முயளக்கும்”. அப்படீன்னு, சசான்னார். 

நான், அதனாை சராம்ப நாளா, காத்துண்டு இருக்மகன், அப்பப்மபா, என்னடா 

இதுன்னு, வாழ்க்யகமை சவறுத்து, உைியர விடைாம்னு, நியனப்மபன். 

இருந்தாலும், அவர், சசான்ன, வார்த்யதகயள, பற்றுமகாடா சவச்சுண்டு, 

உைியர விடாம, இருந்துண்டு இருக்மகன், நான். என்னுயடை பிள்யள, 

சுபார்ஷ்வன், அப்டீன்னு, ஒரு கழுகு. அவன்தான், எனக்கு, சாப்பாடு மபாட்டு, 

என்யன காப்பாத்திண்டு இருக்கான். நான், ஒருநாள், ஆகாசத்துை ஒரு பத்து 

தயை ராக்ஷசன் ஒரு சபண்யண தூக்கிண்டு மபாறயத பார்த்மதன். அவ “ராமா 

ராமா”னு கத்திண்டு இருந்தா. 

அன்னிக்கு சாப்பாட்டுக்கு காத்துண்டு இருக்கும் மபாது, என் யபைன், சாப்பாடு 

சகாண்டு வர தாமதம் ஆைிடுத்து. கந்தர்வர்களுக்கு, காமம் ஜாஸ்தி. 

பாம்புகளுக்கு, மகாபம் ஜாஸ்தி. எங்களுக்குப் பசி ஜாஸ்தி. அதனாை சராம்ப 

மநரம் பசிைாைிட்டு, இவன் தாமதமாக வந்த உடமன, “என்னடா இப்படி மைட் 

பண்ணிமண” னு மகட்மடன். அவன் சசான்னான், “இன்னிக்கு நான் சாப்பாடு 

எடுத்துண்டு, வந்துண்டு இருந்மதன்பா, அப்ப, ஒரு பத்து தயை ராக்ஷசன்,ஒரு 

சபண்யண தூக்கிண்டு, மபானான். நான் மபாைி அவயன தடுத்மதன்,  அப்மபா 

அவன், எனக்கு தைவு பண்ணு, வழி விட்டுடுன்னு, மகட்டான். அப்படி, 

மகட்கும்மபாது, என்ன பண்றதுன்னு நான் வழிவிட்டுட்மடன். அப்ப ாிஷிகள் 

எல்ைாம் என்கிட்மட வந்து இவன் ைார் சதாியுமா, தசகண்டனான ராவணன். 

அவயன மபாைி நீ எதிர்த்திமை, நல்ை காைம். நீ உைிமராட மிஞ்சின., 

அப்டீன்னு சசான்னா. அப்மபா அந்த சபண், நான் பார்த்தவயளதான், அவனும் 

பார்த்துருக்கான். அவள் மபர் சீயத., அப்டீன்னு, இராவணன் ஸீதா மதவியை 
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தூக்கிண்டு மபாைிண்டு இருக்கான், அப்டீன்னு ாிஷிகசளல்ைாம் சசான்னா. 

அந்த சபண் தான் சீயத. ராமா ராமான்னு கத்தினா. அந்த சபண்யணத் தான் 

இப்ப நான் அங்க பார்க்கமறன், இைங்யகைிை பாக்கமறன்”னு அவர் சசால்றார். 

அப்படி சசால்லும் மபாது அவருக்கு இறக்யககள் முயளச்சுடறது. 

அந்த நிஷாகர மஹாிஷி, சசால்றார். “அந்த ஸீதா மதவியை இராவணன், 

இைங்யகைிை சியற சவச்சிருப்பான். அவ, இராவணன் சகாடுக்கிற எயதயும் 

ஏறிட்டும் பார்க்க மாட்டா. அவமளாட உைிர் தாிச்சு இருக்கணும்கிறதுக்காக, 

இந்திரன், அமிர்த மைமான உணயவ, அவளுக்கு சமர்ப்பிப்பான். அவ, அதுை 

இருந்து, இரண்டு வாய் எடுத்து, ராமனுக்கும், ைக்ஷ்மணனுக்குமா எடுத்து 

சவச்சு, யநமவத்ைம், பண்ணிட்டு,பாக்கியை, சகாஞ்சம் சாப்பிடுவா.அந்த 

ராமயனயும் ைக்ஷ்மணயனயும், ஸீதா மதவியையும் நானும் தாிசனம் பண்ண 

ஆயசப் படமறன்”னு, அப்டீன்னு, அந்த நிஷாகர மஹாிஷி, சசால்றார். “ஆனா, 

எனக்கு, சராம்ப வைசாைிடுத்து, உடம்பு தளர்ந்து மபாைிடுத்து, இன்னும், 

அவ்மளா காைம் காத்துண்டு இருக்க முடிைாது. நீ இங்க இருந்து, 

வானரர்களுக்கு உதவி பண்ணிமனைானால் மூவுைகங்களுக்கும் அது மக்ஷமமா 

முடியும்”. அப்டீன்னு நிஷாகர மஹாிஷி சசால்றார். 

சம்பாதி சீயத எங்மக இருக்கானு சசால்றார். அமத மாதிாி, அவா, மபாைி 

சீயதயை கண்டு பிடிக்கறா. அயதக்சகாண்டு ராமர் ராவணயன வதம் பண்றார், 

இதுதான் உைகத்துக்கு மக்ஷமமான அந்த கார்ைம். 

ஸ்வாமிகள், என்னுயடை குருநாதர், மகாவிந்த தாமமாதர ஸ்வாமிகள், 

“என்னாை, மவற ஒண்ணும், பண்ண முடிையை. என் வாக்காை, ஏதாவது 

முடிஞ்ச உபகாரம் பண்மறன்னு, அந்த சம்பாதி கழுகு சசால்றது”. 

ஸ்வாமிகளுக்கும் உடம்பு சராம்ப முடிைாம ஸ்ரமமா இருந்தது. “அதனாை நான் 

மவற ஏதும் ராம கார்ைம் பண்ண முடிைை, அதனாை என் வாக்காை, 

ராமனுயடை கயதயை, சசால்லிண்டு இருக்மகன், ஒரு உத்சவத்துை மபாைி 

சுவாமியை மபாைி தூக்கறமதா, அசதல்ைாம் என்னாை முடிையை. என்னாை 

முடிஞ்சுது, என் வாக்காை, ராமனுயடை கயதயை, படிக்கமறன், சசால்மறன்”, 

அப்டீன்னு சசால்வார். அது மாதிாி இந்த உைகத்துை ைாருமம வந்து, ஏதாவது, 
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உடல் குயறபாமடா, ஏதாவது குயறகள் இருந்தாலும், அவா வந்த இந்த 

உைகத்துை useless, waste அப்டீன்னு ஸ்வாமிகள் சசால்ை மாட்டார். 

எல்ைாருக்குமம ஒரு purpose இருக்கு. எயதயுமம, அவர் ஒரு சபாருயள கூட 

இசதல்ைாம் தூக்கி மபாட்டு, useless மவண்டாம்னு அப்டீன்னு சசால்ைமவ 

மாட்டார். அப்படி இந்த உைகத்துை எல்ைாருக்கும் பகவான், ஒரு காரணமா, 

அவாயள பயடச்சிருக்கார். 

ஆனா நியறை மபருக்கு, ஐமைா, பிரம்மா, என்யன ஏன் தான் பயடச்சாமரா, 

அப்டீன்னு, துக்கம். நாராைணீைத்துை பட்டத்ாி சசால்றார் “பகவாமனாட 

பஜனம் பண்ணாத வயரக்கும் தான் அப்படி இருக்கும். பகவானுயடை பஜனம் 

பண்ணத் சதாிஞ்சுண்டுட்டான்னா, அவா வாழ்க்யகைில் அந்த பஜன 

இன்பத்யத அனுபவிப்பா. உைகத்துை மூணு விதமான இன்பங்கள். உைக 

இன்பங்கள், பஜனத்துனாை கியடக்கக் கூடிை இன்பம், அப்புறம் 

மமாக்ஷானந்தம், அப்டீங்கிறது, அந்த மமாக்ஷானந்தம்ங்கிறது, ஒரு 

நிர்குணமான ஒரு ஆனந்தம். இந்த சிற்றின்பம்ங்கிறது, சகாஞ்ச நாள் 

புைன்கயள சகாண்டு அனுபவிக்கிறது ஒரு சிற்றின்பம். அது அனுபவிச்சு தீரப் 

மபாறது இல்யை. இந்த பஜனம் பண்ணி, பகவாமனாட கயதகயள மபசறமதா, 

நாமத்யத ஜபிக்கறமதா, அது, நியறை, மகான்கள் அயத வந்து, அந்த 

நிர்குனமான மமாக்ஷானந்தத்ததுக்கும் மமைானதாக சசால்றா. இந்த 

உைகத்துை, நாம கயடசி நாள் வயரக்கும், நாம இங்க இருக்கிற வயரக்கும், 

இந்த பஜனம் பண்ணனும். அப்டீன்னு மஹாசபாிைவா, கூட ஸ்வாமிகள், இந்த 

கருத்யத சசான்ன மபாது, சபாிைவா, பாகவதத்துை, இது அடிக்கடி வரும், இந்த 

பகவத் பஜனம்கிறது, மமாக்ஷதுக்கும் மமைான ஆனந்தம், அப்டீன்னு. 

சுகர் கூட, அவர் பிறவிைிமைமை ஞாநி, அவர். இருந்தாலும், வந்து 

சபாறந்துருக்மகாம், ஏமதா, ப்ராரப்தம், என்ன பண்ணைாம்னு மைாசிச்சாராம். 

ஸாதுக்கமளாட, சங்கம் இருந்தா, இந்த காைத்யத கழிச்சுடைாம். ஸாதுக்கள், 

சங்கம் எப்படி கியடக்கும்? நம்ம பகவாயன மபசுமவாம். அப்ப ஸாதுக்கள், 

நம்மகிட்ட வருவா, அப்டீன்னு கங்யக கயரக்கு, மபானார். அங்க ாிஷிகள் 

எல்ைாம் இருந்தா. பாீக்ஷித் வந்தான். அவனுக்கு பாகவதத்யத உபமதசம் 

பண்ணினார். அப்டீன்னு சசால்வா. 
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அந்த மாதிாி, இந்த பகவத் பஜனம்ங்கிறது, மமாக்ஷானந்தந்தத்திற்கும், மமை 

அப்டீன்னு ஸ்வாமிகள் சசான்ன மபாது, மஹா சபாிைவா, ஆமா, எவ்வமளா 

சபாிை ஞானிைா இருந்தாலும், கிருஷ்ணாை நமஹ, கமைநாதாை நமஹ, 

வாசுமதவாை நமஹ, அப்டீன்னு அந்த புஷ்பத்யத எடுத்து அர்ச்சயன பண்ணும் 

மபாது, அதற்கும் மமைான சந்மதாஷத்யத, அனுபவிக்கறா, இல்யைைா! 

அப்டீன்னு மகட்டாராம். அப்படி மகான்கள், அந்த கருத்யத, approve 

பண்ணிைிருக்கா. 

அப்படி அந்த நிஷாகர மஹாிஷி, அப்படீங்கிற வார்த்யத, நிஷாகரஹ, 

அப்படீன்னு சந்திரன்னு அர்த்தம், அதனாை அந்த, நிஷாகர மஹாிஷின்னு 

படிக்கும் மபாது, ஸ்வாமிகள் சந்திரமசகர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள், அப்டீன்னு 

மஹாசபாிைவாயள நியனப்பா. அப்படி “மஹாசபாிைவா, அனுக்ரஹத்துனாை, 

எனக்கு, எவ்வமளா கஷ்டம் இருந்தாலும், பகவாயன மபசறதுக்கு, ஒரு வழி 

சகாடுத்துருக்கார். அயத சகாண்டு நான், எல்ைா கஷ்டத்யதயும் 

தாண்டிடுமவன்”, அப்படீன்னு, தன்யன அவ்வமளா எளியமைா ஸ்வாமிகள், 

நியனச்சுப்பார். தன்யன “ஒரு சபாிை உபன்ைாசகர், என்யன மாதிாி 

ராமாைணம் சசால்ை ஆளில்யை” அப்டீசனல்ைாம், நியனச்சுக்கமவ மாட்டார். 

“இது ஒரு பாக்கிைம், கியடச்சுமத, இந்த உடம்சபைாம் இருக்கும் மபாது, 

பகவாயன மபசமறாம்”, அப்டீன்னு சந்மதாஷமா மபசி, அதுக்கு, ஸ்வாமிகள், 

மஹாசபாிைவா பண்ணிண அனுக்ரஹம்   அப்படீன்னு, இந்தக் காட்சி 

வரும்மபாது, நிஷாகர மஹாிஷிங்கிறது, சந்திரமசகர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்,னு, 

சசால்லி, மஹாசபாிைவாமளாட அனுக்ரஹம், அப்டீன்னு நியனப்பார். 

அதனாை இந்த உைகத்துை நாம ைாருமம குயறமை பட மவண்டாம். 

எல்ைாருக்கும் ஏதாவது, குயறகள் இருக்கு, மனசுயைமைா, உடம்புயைமைா. 

நம்ம எல்ைாயரயும், ஒரு காரணமா பகவான் பயடச்சிருக்கார். அயத 

உணருவதற்கு நாம பகவத் பஜனம் பண்ணிணா மபாறும். பகவான் புாிை 

யவப்பார். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜை ஜை ராம ராம… 
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பூதயொ விநயம் ஆஸ்தொய  வ நித்யம் ஜிததந்த்ரிய: 
 

 

இன்னிக்கு வால்மீகி ராமாைண ஸ்மைாகம், அமைாத்ைா காண்டத்துை, 

மூணாவது சர்க்கத்துை, தசரத மஹாராஜா, ராமர் கிட்ட சசால்றது 

कामिस्त्वां प्रकृत्यैव तवनीिो गुणवानति।। 

गुणवत्यतप िु से्नहात्पुर वक्ष्यातम िे तहिम्। 

भूयो तवनयमास्थाय भव तनत्यां तजिेतन्त्द्रयाः।। 

காமத: த்வம் ப்ரக்ருத்யைவ வினீத: குணவானஸி | 

குணவத்ைபிது ஸ்மனஹாத் புத்ர வக்ஷ்ைாமி மத ஹிதம் || 

பூமைா விநைம் ஆஸ்தாை பவ நித்ைம் ஜிமதந்த்ாிை: | 

மஹ, ராமா, காமத: த்வம் ப்ரக்ருத்யைவ – நீ இைல்பிமைமை சராம்ப வினீத: – 

humble ஆ  பணிமவாட இருக்மக. குணவானஸி – எல்ைா குணங்களும் 

உன்கிட்ட இருக்கு. குணவத்ைபிது ஸ்மனஹாத் புத்ர வக்ஷ்ைாமி மதஹிதம் – 

உன்கிட்ட எல்ைா குணங்களும் இருந்தாலும், எனக்கு உன் மமை இருக்கிற 

ஸ்மநகத்துனாை, உனக்கு ஹிதமான ஒரு விஷைத்யத சசால்மறன். 

மகட்டுக்மகா, அப்டீங்கறார். நீ இதுக்கு மமை, பதவி வந்த பின், இன்னும் 
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விநைமா இரு, பூமைா விநைம் ஆஸ்தாை பவ நித்ைம் ஜிமதந்த்ாிை: அப்டீன்னு 

சசால்றார். 

அந்த context என்னன்னா, ராமனுக்கு பட்டாபிமஷகம் பண்ணனும், அப்டீன்னு 

ராமருயடை குணங்கயள எல்ைாம், தசரதர் நியனச்சு பார்த்து, இப்மபற்பட்ட, 

எல்ைாரும் விரும்பக்கூடிை என்னுயடை, ராமயன, ராஜாவா, பட்டாபிமஷகம், 

பண்ணினா, நான் உைிமராட இருக்கும்மபாமத அவயன ராஜாவா பார்த்தா,  

இன்னும் எவ்வளவு எனக்கு, சந்மதாஷமா இருக்கும், அப்டீன்னு, நியனக்கறார். 

அவர், சயபயை கூட்டி, எல்ைா சிற்றசர்கயள எல்ைாம் வர சசால்லி, “என் 

பிள்யள ராமயன ராஜாவா ஆக்கைாம் என்று நியனக்கிமறன். எனக்கு சராம்ப 

உடம்பு, தளர்ந்துடுத்து, நான் சரஸ்ட் எடுத்துக்கைாம்னு நியனக்கமறன், retire 

ஆகப் மபாமறன். இந்த எண்ணம், எனக்கு சரஸ்ட் மவணும்னு அப்டீன்னு, ஒரு 

motive எனக்கு இருக்கு. எனக்கு சுைநைமான ஒரு motive இருக்கறதுனாை, நான் 

இப்படி முடிவு பண்ணி இருக்மகன். இது கசரக்ட் ஆ தப்பான்னு நீங்க 

சசால்லுங்மகா” அப்டீன்னு சயபைிை மகட்கறார். எல்ைாரும் மசர்ந்து, அந்த 

மண்டபமம பிளக்கும்படிைா, கரமகாஷம் பண்ணி, சந்மதாஷப்பட்டு “ஆஹாஹா, 

அவசிைம் பண்ணுங்மகா, ராமயர ராஜாவா, ஆக்குங்மகா. நாங்க எல்ைாம் 

காத்துண்டு இருக்மகாம்” அப்டீன்னு, சசால்றா. 

உடமன, தசரதருக்கு சதாியும். இவா எல்ைாருக்கும், ராமயன சராம்ப 

பிடிக்கும்னு, இருந்தாலும், அப்பாக்கு பிள்யளமைாட, குணத்யத மத்தவா 

சசால்லி மகட்டா, அது தனி சந்மதாஷம். அதனாை, “என்ன, என்மனாட 

ஆட்சிைிை ஏதாவது, குயறைா? ராமயன ராஜாவா ஆக்கட்டுமான்னு மகட்ட 

உடமன, நீங்க எல்ைாம் இவ்வளவு சந்மதாஷப்பட்டு, இவ்வளவு என்யன 

அவசரப் படுத்தமறமள”, அப்டீன்னு மகட்கறார். அது வந்து, ராமயன பத்தி 

இவா புகழ்ந்து மபசட்டுமம, மகட்மபாமம, அப்டீங்கறதுக்காக சசால்றார். 

உடமன அந்த ஜனங்கள் எல்ைாம், “மஹாராஜாமவ, உங்ககிட்ட ஒரு மதாஷமும் 

இல்யை. இந்த இக்ஷ்வாகு குைத்துைமை சராம்ப உத்தமமமான ஒரு பிள்யளயை 

சபற்சறடுத்து, எங்களுக்கு காண்பிச்சுட்மடள். அது ஒண்ணு தான் மதாஷம். 

இப்மபற்பட்ட ராமயன ராஜாவா அயடைணும்னு இந்த பூமிமை காத்துண்டு 
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இருக்கு. நாங்க எல்ைாரும் காத்துண்டு இருக்மகாம்”, அப்டீன்னு சசால்லி. 

மகளுங்மகா னு சசால்லி ராமனுயடை குணங்கள் எல்ைாத்யதயும் அவா 

பட்டிைல் மபாடறா. “அவன் மபானா ஒரு யுத்தத்துை சஜைிச்சுட்டு தான் 

வருவான். வந்தமபாது, எங்கயள எல்ைாம், ைாயனைிை இருந்து இறங்கி நைம் 

விசாாிப்பான். குழந்யதகள் சசௌக்ைமா, சிஷ்ைர்கள் எல்ைாம் சசௌக்ைமா, 

ஆத்துை, இருக்கிறவா எல்ைாம் சசௌக்ைமா, அப்டீன்னு அந்த orderை கூட ஒரு 

அழகு. அந்த மாதிாி ஒரு சதளிவு. அவன் பண்ற எல்ைா கார்ைங்களும் அழகா 

இருக்கு. நாங்க எல்ைாம் கூச்சப் படுமவாம்னு, அவமன முதல்ை வந்து 

எங்கக்கிட்ட மபசுவான். மதுரமான வார்த்யதகயள மபசுவான். எங்கமளாட 

கஷ்டத்துமையும் சந்மதாஷத்துமையும் சசாந்த அப்பா மாதிாி பங்கு 

எடுத்துப்பான். எல்ைா கயைகயளயும் சிறந்தவனா இருக்கான். அவனுயடை 

protection ை நாங்க இருந்மதாம்னா, எங்களுக்கு எல்ைாம் பைமம கியடைாது” 

அப்படி இன்னும் நியறை அவயன சராம்ப ஸ்மதாத்திரம் பண்ணி, “நீங்க 

எங்களுக்கு பண்ற சபாிை உபகாரமா இருக்கும், அந்த ராமயர, பட்டாபிமஷகம் 

பண்ணுங்மகா” அப்டீன்னு ஜனங்கள் எல்ைாம் சசால்றா. 

உடமன இந்த தசரத மகா ராஜா, சுமந்திரர்னு ஒரு மதமராட்டி மந்திாி, அவயர 

கூப்பிட்டு, “நீ மபாைி ராமயர அயழச்சுண்டு வா, அப்டீங்கறார். அந்த ராமன் 

அங்மக இருந்து வரான், இவர் இங்மக இருந்து, ராமர், மதர்ை இருந்து 

இறங்கறதுக்குள்ள, தசரதர், அவர் அறுபதாைிரம் வருஷம், வைசு, அவருக்கு. 

அவர் இங்மக இருந்து படி இறங்கி ஓடிப் மபாறார். அவயன பார்த்த உடமன 

அவயன கட்டி அயணச்சு, பக்கத்துை அமர்த்தி சவச்சுண்டு, “மஹ ராமா, 

உனக்கு, பட்டாபிமஷகம் பண்ணனும்னு முடிவு பண்ணி இருக்மகன்”, 

அப்டீன்னு சசால்லி, அந்த இடத்துை இந்த வார்த்யதகயள சசால்றார். 

“இைல்பிமைமை  சராம்ப நல்ை குணங்களும், சராம்ப பணிவும் இருக்கு 

உன்கிட்ட. ஆனால் அப்பாங்கிற அளவுை உனக்கு நான் நன்யமயை 

விரும்புவதால், ஒரு வார்த்யதயை நான் சசால்மறன், இன்னும் பணிவா இருந்து, 

இன்னும் ஜனங்கமளாட அன்யப சம்பாதிசுக்மகா”, அப்டீன்னு சசால்றார். 

இந்த, வார்த்யதயை மகட்கும்மபாது, எனக்கு, Paul Brunton பால் ப்ருண்டன் 

அப்டீங்கற ஒருத்தர் India ை வந்து, ைாராவது மைாகிகள் இருக்காளா, ைாராவது 
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ஞானிகள் இருக்காளா அப்டீன்னு சசால்லி, சுத்தி அயைைறார். அவர்,  

கயடசீை கிளம்பறதுக்கு,  டிக்சகட் வாங்கிடறார், இங்க சசன்யனக்கு  

வந்துட்டு, கிளம்பும்மபாது, சவங்கட்ரமணி ன்னு ஒருத்தர் அவர் கிட்ட, 

“எங்களுயடை ஆசாாிைார், ஒருத்தர் இருக்கார். காஞ்சி சங்கராசாாிைார்னு மபரு, 

அவர் foreigners  ஐ பார்க்க மாட்டார்,  நீங்க மவண்ணா அவயர பார்க்கைாம், 

ஆனா audience சகாடுப்பாரான்னு சதாிையை, மவணும்னா வாங்மகா”,  

அப்டீன்னு சசால்லி கூட்டிண்டு மபாறார். சாீன்னு சசால்லி இவரும் மபாறார். 

மஹாசபாிைவாயள மபாய் பாக்கறார். சபாிைவா first time ஒரு foreigner க்கு 

audience சகாடுத்து அவர் கிட்ட மபசறா. Paul Brunton “உைகசமல்ைாம் பிசாசு 

தான் பிடிச்சிருக்கு”, அப்மபா, அந்த சரண்டாவது world war முடிஞ்சு மகாரமான 

ஒரு காைம். அப்படி வருத்தமா மபசறார். சபாிைவா, “அசதல்ைாம் மபாகட்டும், நீ 

உன் மனயச சமாதானப் படுத்திக்மகா, உன்னுயடை ஆத்ம சாந்தியை நீ மதடு”, 

அப்டீன்னு சசான்ன உடமன “நீங்கதான் எனக்கு குருவா இருக்கணும், 

பார்த்ததுைமை உங்கயளத் தான் எனக்கு சராம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்கயளமை 

நான் குருவா ஏத்துக்கமறன்”, அப்டீன்ன,  உடமன சபாிைவா சசால்றா, “நான் 

மடாதிபதிைா இருக்மகன், ஊர் ஊரா மபாைிண்டு இருப்மபன். உனக்கு மநரம் 

சசைவு பண்றதுக்கு, என்னாை முடியும்னு சதாிையை. அதனாை நான் ஒருத்தயர 

சசால்மறன். திருவண்ணாமயைன்னு ஒரு மக்ஷத்ரம் இருக்கு. அங்க ரமண 

பகவான்னு ஒருத்தர் இருக்கார். மஹாிஷின்னு சசால்லுவா. அவயர நீ மபாைி 

பாரு. அவர் உனக்கு குருவா இருப்பார்” அப்டீன்னு சசால்லி சசால்றார். இவர் 

சாின்னு மகட்டுக்கறார். 

அன்னிக்கு ராத்திாி இவர் தூங்கும் மபாது, சபாிைவா இவர் கனவுை வந்து, 

தசரதர் ராமருக்கு சசான்ன இமத வார்யதகயள சசால்றார், Be humble and you 

shall find what you seek அப்டீன்னு ஒரு வார்த்யத சசால்றார். “நீ பணிவா இரு. 

நீ எயதத்  மதடறிமைா, அந்த பகவான் உனக்கு கியடப்பார், ஞானம் 

கியடக்கும்”அப்டீங்கற அர்த்தத்துை சசால்றார். அவர் அயத வந்து A search in 

secret India என்கிற புஸ்தகத்துை எழுதி இருக்கார். “மஹாசபாிைவா வந்து ஒரு 

ஒளி உருவமா வந்து எனக்கு காட்சி சகாடுத்தார். எனக்கு வந்து அது கனவு 

கியடைாது. மநரா நான் அவயர பார்த்மதன். அவர் எனக்கு இந்த மாதிாி 
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சசான்னார். அதனாை எனக்கு அவர்கிட்ட சராம்ப பக்தி ஏற்பட்டது, அவர் 

சசான்னதுனாை ரமணயர மபாைி பார்த்மதன்” 

ரமணயர பார்த்த உடமன, அவர் நியறை மகள்விகள் எல்ைாம் எழுதிண்டு 

மபாறார். அசதல்ைாம் ஒண்ணுமம மகட்கயை. ரமணமராட பார்யவைிமைமை 

இவருக்கு, சதளிவு ஏற்படறது. அதற்கு அப்புறம்தான், அவர் நியறை 

புஸ்தகங்கள் எழுதி, அப்புறம் forigners எல்ைாம் வந்து, ரமணாஸ்ரமம் மபாைி, 

அவயர தாிசனம் பண்ணிண்டு இருந்தா. சிை மபர் அங்மகமை தங்கி,  தாிசனம் 

பண்ணிண்டு இருந்தா. Chadwick னு ஒருத்தர். அங்மகமை தங்கினார். அந்த 

மாதிாி  ஒண்ணு நடந்தது. 

இயத  பார்த்துட்டு, ஒரு,  நாற்பது வருஷம் கழிச்சு, கிருஷ்ணமூர்த்தி ன்னு, 

ஒருத்தர், இந்த புஸ்தகத்யத படிச்சுட்டு, சபாிைவாகிட்ட, “அன்னிக்கு ராத்திாி 

உங்கயள தர்சனம் பண்ணிமனன்னு அவர் எழுதி இருக்கார். உங்கயள மநமர 

பார்த்மதன்னு எழுதி இருக்கார். அந்த மாதிாி எனக்கும் அனுக்ரஹம் 

பண்ணனும்”, அப்டீன்னு உடமன, சபாிைவா வந்து, “அவன் என்யனமை 

நியனச்சுண்டு தூங்கி இருக்கான். கனவுை, என்யன பார்த்தான், அதனாை 

நீயும், படுத்துக்கும் மபாது, ராம, ராம, ராமான்னு சசால்லிண்டு தூங்கு. 

உனக்கும் நல்ை சசாப்பனமா வரும்”, அப்டீன்னு சபாிைவா, சசால்றா. அது 

அவமராட humility யை காண்பிக்கறது. 

சபாிைவளுக்கு அந்த மாதிாி கனவுை தாிசனம் சகாடுக்க முடியும். இருந்தாலும் 

humility, ஏமதா அவமனாட நம்பிக்யக. அப்டீங்கிற மாதிாி சசால்றா சபாிைவா. 

அப்படி அந்த humility ை என்ன ஒரு advantage அப்டீனா, சபாிை சபாிை 

கஷ்டங்கயள, எல்ைாம் தாங்கிண்டு மபாகைாம். 

ராமர் தசரதர் சசான்ன இந்த வார்த்யதயை மகட்டுட்டு, அவர் “சாிப்பான்”னு 

சசால்லி, அவர், நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கிளம்பறார். அதனாைதான், அடுத்த 

நாள் காைம்பர அவமர, கூப்பிட்டு “உனக்கு ராஜ்ஜிைம் இல்மை, நீ காட்டுக்கு 

மபா”ன்னு,  சசான்னமபாது, “ஹா, நான், எவ்வமளா சபாிைவன், எனக்கு, 

எவ்வமளா மபர்  supportக்கு இருக்கா. என்ன பண்மறன், பார்” அப்படீன்னு 

சசால்ையை. சாிப்பா, அப்படீன்னு, “அப்பா வார்த்யதயை மகட்கறதுதான், 
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எனக்கு, தர்மம்” அப்படீன்னு காட்டுக்கு கிளம்பறார். காட்டுக்குப் மபானா, 

மமலும் மமலும், கஷ்டம். காட்டுை மபாைி வசிக்கறது, ராஜ்ைத்யத, இழந்து, 

அப்பா, அம்மா அன்பான அப்பாயவ, பிாிஞ்சு மபாைி, காட்டுை இருக்கறது, 

கஷ்டம். அங்க சீயத காணாம மபாைிடறா. ஒரு friend ன்னு, அவளுக்கு, 

கியடச்ச ஜடாயுன்னு, ஒரு பக்ஷி, சகால்ைப் படறது. இப்படி மமலும் மமலும், 

கஷ்டம் வரும்மபாது, அயத ராமர், எப்படி தாங்கி மீண்டு வந்தார்னா, அந்த 

humility தான். நான் சராம்ப சபாிைவன், அப்படீன்னு, நியனச்சாதான், அந்த 

ego க்கு அடி விழும். அப்படி, இல்ைாம humble, ஆைிட்டா, நாம, எல்ைா, 

கஷ்டங்கயளயும், தாங்க முடியும். 

ராமருக்கு சின்ன வைசுமைர்ந்மத ாிஷிகள் அனுக்ரகம் இருந்த மாதிாி, நமக்கும் 

நல்ை ஒரு ஸத்குரு, கியடச்சுட்டார்னா, நம்மமளாட ego, சராம்ப குயறச்சுடும். 

அந்த ego யவ, மபாக்கறதுதான், ஸத்குரு, பண்ற சபாிை அனுக்ரஹம். நாம 

ஏமதா ஏமதா பத்தி கர்வப் பட்டுண்டு இருப்மபாம். ஏமதா, படிச்சிட்மடா, ஏமதா, 

மகட்டுட்மடா, அசதல்ைாம் விட சபாிை விஷைங்கள், இருக்கு, 

வாழ்யகைிை,there is a higher purpose அப்டீங்கிறயத, ஒரு realized soul ஆ 

இருக்கிறவா, நமக்கு சசால்லும் மபாது, நமக்கு, இந்த நம்முயடை, 

achievements எல்ைாம் பத்தி, நமக்கு சராம்ப ஒரு கர்வம் வராது.  சகாஞ்சம் 

சகாஞ்சமா அது மபாைிடும். அப்புறம்தான், சந்மதாஷம்னா, என்னங்கிறது, 

வாழ்க்யகைிை, சகாஞ்சம் புாியும். அந்த humilityங்கிறது, அந்த spritual path ை 

ஒரு அத்ைாவசிை குணம், அப்படீன்னு, இந்த ஸ்மைாகத்யத படிச்ச உடமன 

மதான்றது. 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜை ஜை ராம ராம… 
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ரொதமொ ரொதமொ ரொம இதி ப்ரஜொநொம் அ வன் கதொ: 

 

இன்னிக்கு ஸ்மைாகம் யுத்த காண்டத்திை பட்டாபிமஷக சர்க்கத்துை வர ஒரு 

ஸ்மைாகம் 

ராமமா ராமமா ராம இதி ப்ரஜாநாம் அபவன் கதா: | 

ராமபூதம் ஜகத் அபூத் ராமம ராஜ்ைம் பிரஷாஸதி || 

ராம பட்டாபிமஷகம்  முடிஞ்ச பின்ன,  ராம ராஜ்ைத்யத பத்தி ஒரு பத்து 

ஸ்மைாகங்கள். இந்த ராமாைணத்யத படிக்கறதுனாையும் சசால்றதுனாமையும், 

மகட்கரதுனாமையும் என்ன புண்ைம் அப்படினு பத்து ஸ்மைாகங்கள். 
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அந்த ராம ராஜ்ைம் எப்படிைிருந்தது? அங்க திருடர்கமள கியடைாது, அப்படினு 

ராமராஜ்ைத்மதாட வர்ணயன.  எல்ைாம் மக்ஷமமாக இருருந்தா, தர்மபரர்களா 

இருந்தா, எல்ைாரும் மபராயசப் படமால் தன்னுயடை சதாழியைமை 

பண்ணிண்டு இருந்தா, எல்ைாரும் சந்மதாஷமா இருந்தா, பிறர் சபாருளுக்கு 

ஆயசப்படயை. புஷ்பங்களும், பழங்களும் நன்னா கியடச்சுது. ஸஸ்ைங்களும் 

தானிைங்களும் ஸமிருத்திைாக கியடச்சுது, ஒவ்சவாசவாருத்தரும் மாடுகளும், 

ைாயனகளும் சவச்சிண்டு சசௌக்ைமாைிருந்தா அப்படினு வரும். ஆரம்பத்துை 

தசரதர் ராஜ்ைத்யத வர்ணிக்கும்மபாமத, அந்தமாதிாி சசழிப்பான அமராவதிக்கு 

நிகரான அமைாத்ைா பட்டணம், மகாஷை மதசம்னு வரும். அதுை ராம 

ராஜ்ைத்துக்கும் தசரத ராஜ்ைத்துக்கும் என்ன வித்ைாசம்னா? ராம ராஜ்ைத்துை 

ஜனங்கசளல்ைாம் 

ராமமா ராமமா ராம இதி ப்ரஜாநாம் அபவன் கதா: | 

ராமபூதம் ஜகத் அபூத் ராமம ராஜ்ைம் பிரஷாஸதி || 

ஜனங்கசளல்ைாம் ராமா ராமான்னு ராமருயடை கயதகயளமை  மபசிண்டு 

உைகம் ராம மைமாக ஆனந்த மைமாக ஆகிவிட்டது அப்படின்னு ஒரு ஸ்மைாகம் 

இருக்கு. இதுதான்  ராம ராஜ்ைத்துக்கும் தசரத ராஜ்ைத்துக்கும் உள்ள வித்ைாசம், 

தசரத ராஜ்ைத்துை ராம கயதயை மபச முடிைாது. ஏன்னா ராமர் அப்மபா 

பிறக்கமவ இல்ைமை. அப்படி ராம ராஜ்ைத்துை இந்த ராமருயடை கயதை 

எல்ைாரும்  மபசிண்டு இருந்தா, அதனாை சராம்ப சந்மதாஷமா இருந்தா, ராம 

மைமா ஆனந்த மைமா இருந்தா. ஸ்வாமிகள் இந்த இடத்துை  சசால்வார் 

“நாமளும் ராமருயடை கயதயை  மபசிண்டு இருந்தா, இன்னிக்கும் 

என்யனக்கும் சந்மதாஷமா இருக்கைாம். நமக்கு ராமர் தான் ராஜா” 

ராமர் திரும்ப வந்தவுடன் பரதன் ராஜ்ஜிைத்யத ராமாிடம் ஒப்பயடச்சு “நீ இயத 

ஏத்துக்மகா, ஏமதா எங்கம்மா ஆயசப்பட்டு நீ இயத சகாடுத்த. இனிமம இந்த 

பாரத்யத என்னாமை சுமக்க முடிைாது, உன்யனத் தான் ராஜாவா ஆக்கணும்னு 

தசரதர் வளர்த்தார், நீ ராஜாவா இல்யைனா எங்களுக்கு எல்ைாம் சராம்ப 

நஷ்டம். ஒரு காயளமாடு இழுக்குற சுயமை ஒரு கன்னுகுட்டி இழுக்க முடியுமா, 
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ஒரு கழுகு பறக்கற மாதிாி ஒரு காக்யக பறக்க முடியுமா, தைவு  சசய்து நீ 

ராஜாவாைிருக்கணும், 

“ைாவதாவர்த்தமத சக்ரம் ைாவதீவ வசுந்தரா | 

தாவத் த்வம் இஹ ஸர்வஸ்ை ஸ்வாமித்வம் அனுவர்தைா || 

“எதுவயரக்கும்  காைச்சக்கரம் இருக்மகா, உைகம் இருக்மகா, அதுவயரக்கும் 

நீமை எங்களுக்கு ராஜாவாைிருக்கணும்”   அப்படினு பரதன் மகட்ட உடமன, 

“தமததி பிரதிஜக்ராஹ” “அப்படிமை ஆகட்டும்” என்று சசால்லி ராமர் அவன் 

வார்த்யதகயள ஏற்றுக் சகாண்டார் அப்டினு வரது. அப்படி ராமர் ஏற்று 

சகாண்டதால், காைசக்கரம் இருக்கறவயரக்கும், நமக்சகல்ைாம் ராமாைணம் 

படிக்கறவர்களுக்கும், ராம பக்தர்களுக்கும் ராமர் தான் ராஜா. “நாடாளும் 

நாைகா, வைலூரா” அப்படினு அருணகிாிநாதர் முருப்சபருமாயன 

சசால்றமாதிாி, பக்தர்களுக்கு அவர்தான் ஸ்வாமி. 

ராம ராம ராமானு ராமர் கயதமை மபசிண்டு சந்மதாஷமாைிருந்தா 

அப்படீங்கறது, நாம வந்து…அது ஒரு மனப்பழக்கம் னு தான் சசால்ைணும். 

பக்திைிருந்தால் தான் திரும்ப திரும்ப ராமாைணத்யத மகட்டு, அதுை சந்மதாஷப் 

படமுடியும். இது நான் ஸ்வாமிகள்கிட்ட பாத்துருக்மகன். 

இந்த வால்மீகி ராமாைணத்யத எடுத்துண்டாமை 

முதல் சர்கத்தில் நாரதர் வந்து வால்மீகி பகவாயன பார்க்கறார், வால்மீகி சிை 

மகள்விகள் மகக்கறார், இந்த உைகத்துை, இந்த காைத்துை, ஒரு பதினாறு 

குணங்கள் சசால்றார். படிப்பு இருக்கணும், அழகு இருக்கணும், புத்தி 

இருக்கணும், வீரம் இருக்கணும் இப்படி எல்ைா குணங்களும் நியறஞ்சவனா 

ைாராவது இருக்காளா, அப்படினு மகட்ட மபாது, நாரதர், “ஆமாம்! அப்படி 

ஒருத்தர் இருக்கார், அவர் சபைர் ராமர், அவருயடை சாித்ரத்யத சசால்மறன்”, 

என்று நூறு ஸ்மைாகத்துை சங்மக்ஷப ராமாைணம்னு மபரு,  நாரதா பகவான் 

அந்த ராமாைணத்யத வால்மீகி முனிவருக்கு உபமதசிக்கிறார். அப்படிசைாரு 

தடயவ ராமாைணம் வருது. அதனாை, கயடசி chapter-ைதான் climax-இருக்கு 

thrilling-ஆ  இருக்கும் அப்படினு ஒண்ணும் கியடைாது, வால்மீகி 

ராமாைணத்மதாட கயத என்னனு முழுக்க நமக்கு முதல்ைமை சதாியும். 
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அடுத்தது பிரம்மா வந்து “நீ ராமாைணத்யத எழுது”னு சசான்னவுடமன, 

வால்மீகி முனிவர் உக்காந்து தன்னுயடை மனசுை அந்த ராம கயதயை த்ைானம் 

பன்றார். மனதில் வாித்துக் சகாண்டார்னு வரும் மபாது, ஒரு சபாிை ஸர்கம் 

எல்ைா நிகழ்ச்சிகளும் வரும். முழு ராமாைணத்மதாட எல்ைா காட்சிகளும்  வரும், 

இயத எல்ைாத்யதயும் அவர் காவிைத்துை எழுதினார், ஏழுகாண்டங்களும், 

இருபத்துநாைாைிரம் ஸ்மைாகங்களும் சகாண்ட ராமகாவிைத்யத “ஸீதாைாஸ் 

சாிதம் மஹத்” அப்படினு அதுக்கு ஒரு இன்சனாரு சபைர். ராமாைணம்னா, 

ராமன் மபான பாயத அப்படினு அர்த்தம், ராமாைணம்னு ஒரு மபரு 

சீயதயுயடை உத்தமமான சாிதம், சபருயமைான சாித்திரம் அப்டின்னு ஒரு 

மபரு. அந்த காவ்ைத்யத எழுதிமுடித்தார். அப்பறம் அவர் அயத ைவகுசர்களுக்கு 

சசால்லியவச்சார். அயத அவா ராமமராட சயபைிலிமை அயத சசால்றா, 

அஷ்வமமத மஹாமண்டபத்திை அயத சசால்றா, அங்மகைிருந்து  ஆரம்பிச்சது 

ராமாைணம். 

ஸுந்தரகாண்டத்துை ராமாைணம் திரும்ப திரும்ப வரும். ஸீதாமதவி கிட்ட 

ஹனுமார் தான் ராமயரப் பார்த்ததிலிருந்து ஆரம்பிச்சு, கிஷ்கிந்தா காண்டம் 

முழுக்க repeat பண்றார். அப்பறம் அவர் திரும்ப வந்து அன்ன ஆச்சுன்னு 

வானரர்கள் எல்ைாம் மகட்ட மபாது “நான் நீங்க பார்க்க ஆகாசத்தில் 

கிளம்பிமனன்.” அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஸுந்தரரகாண்டம் முதல் 

சர்கத்துமைர்ந்து அந்த அம்பத்தி ஏழாவது சர்கம் வயரக்கும் உள்ளயத ஒரு 

இருநூறு ஸ்மைாகங்களில் அம்பத்தி எட்டாவது சர்கத்துை repeat பண்றார். 

அப்பறம் ராமர் கிட்ட வந்து சீயத எப்படி இருக்கா, என்ன சசான்னா, 

அயதசைல்ைாம் சசால்றார். 

யுத்த காண்டத்தில் ராமர் ராவண வதம் சசய்துவிட்டு புஷ்பக விமானத்தில் 

அமைாத்தி திரும்ப வரும்மபாது, நடந்த நிகழ்ச்சிகயள எல்ைாம் சீயதக்கு reverse 

order ை சசால்றார். “இங்மக தான் ராவணயன வதம் பண்ணிமனன். இங்மக 

தான் கும்பகர்ணயன வதம் பண்ணிமனன். இங்மக தான் ைக்ஷ்மணன் 

இந்திரஜித்யத வதம் சசய்தான். இமதா கடல் மமல் பாைம் கட்டி இருக்மகன் 

பார். இமதா ஹனுமாருக்காக இந்த யமனாக மயை வந்தது” அப்படின்னு 

reverse order ை கிஷ்கிந்யத, பஞ்சவடி, சித்ரகூடம் வயரக்கும் சசால்றார். 
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அப்பறம் பரத்வாஜர் ஆஸ்ரமத்யத பார்த்த உடமன “நாம் மபாய் அவயர 

நமஸ்காரம் பண்ணுமவாம்” என்கிறார். பரத்வாஜர் ராமயரப் பார்த்தவுடன் 

“மஹ ராமா! ஒரு குற்றம் சசய்ைாத நீ நாட்யட இழந்து இங்மக வந்திருந்த மபாது 

நான் வருத்தப் பட்மடன். அப்பறம் உனக்கு நடந்தயத எல்ைாம் நான் இங்மக 

என்னுயடை ஞான திருஷ்டிைினால் பார்த்துண்மட இருக்மகன்” என்று சசால்லி 

அவர் ஒரு வாட்டி ராமாைணம் முழுக்க சசால்றார். “இன்னிக்கு நீ சவற்றி 

வீரனாக விஜைராகவனாக நண்பர்கமளாடு வந்திருப்பது எனக்கு சராம்ப 

சந்மதாஷம். இன்னிக்கு நீ இங்மக தங்கி என்னுயடை விருந்து உபசாரத்யத 

ஏத்துண்டு, நாயளக்கு அமைாத்திக்கு மபா” னு சசால்றார். ராமரும் சாி என்று 

ஏத்துண்டு ஹனுமாாிடம் “நீ மபாய் பரதனிடம்  நாங்கள் நாயளக்கு வமராம் 

என்று தகவல் சசால்லிவிடு. அவன் உைியரப் பிடிச்சுண்டு இருக்கான்” 

என்கிறார். 

ஹனுமார் அங்மக மபாய் பரதனிடம் ராமர் வரார்னு சசான்னவுடன் 

சந்மதாஷத்தில் மூர்ச்யச ஆகிவிடுகிறான். அப்பறம் சதளிந்து ஹனுமாாிடம் 

“நடந்த விஷைங்கயளச் சசால்லுங்கள்” என்று மகட்க, ஹனுமார் விஸ்தாரமாக 

பரதனுக்கு எல்ைா நிகழ்ச்சிகயளயும் சசால்றார். இப்படி வால்மீகி 

ராமாைணதுக்குள்மளமை திரும்ப திரும்ப ராம கயத வந்துண்மட இருக்கும். 

அயதச் தவிர சுருக்கமாக பை தடயவ. ஸ்வைம்ப்ரபா, ஸுரயச கிட்ட ஹனுமார் 

சசால்றார். ராமமர ராவணமனாடு யுத்தம் பண்ணும் மபாது, எதுக்காக நான் 

வாலியை வதம் பண்ணிமனமனா, எதுக்காக வாணர்கயள சகாண்டு ஸீதா 

மதவி இருக்கும் இடத்யத கண்டுபிடித்மதமனா, அப்படி எல்ைாத்யதயும் 

சசால்லி, அந்த மகாபத்யத இப்மபா காண்பிக்கிமறன் என்று சசான்னவுடன் 

அவருக்கு வீரம் வந்துடும். அப்படி ராமருக்மக உத்சாகத்யத குடுக்க கூடிை ஒரு 

கயத ராமாைணம். 

அப்படி ராமாைணத்யத திரும்ப திரும்ப சசால்றதுை ஸ்வாமிகளுக்கு சராம்ப 

திருப்தி. திரும்ப திரும்ப மகட்பார். திரும்ப திரும்ப சசால்வார். அதுை 

சந்மதாஷப் படுவார். அவ்வளவு சாரமான விஷைம். அப்படி திரும்ப திரும்ப 

மகட்கக்கூடிை ஒரு பக்தியை ராமர் தான் நமக்கு குடுக்கணும். ஸத்குரு தான் 

குடுக்கணும். 

ஸ்ரீமத்பாகவத்மதாட முடிவில் பன்னிசரண்டாவது ஸ்கந்தத்துை 

பன்னிசரண்டாவது அத்ைாைத்தில் இரண்டு ஸ்மைாகங்கள் வரது. 
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தமதவ சத்ைம் ததுயஹவ மங்களம் 

தமதவ புண்ைம் பகவத்குமணாதைம் | 

தமதவ ரம்ைம் ருசிரம் நவம் நவம் 

தமதவ சச்வன் மனமஸா மமஹாத்சவம் | 

தமதவ மஷாகார்ணவ மஷாஷணம் ந்ருணாம் 

ைதுத்தமஸ்மைாக ைமஷானகீைமத | 

ைதுத்தமஸ்மைாக ைமஷானகீைமத – பகவானுயடை புகயழ பாடக்கூடிை அந்த 

கயதகள் அந்த கீதங்கள், தமதவ சத்ைம் – அது தான் சத்ைம். உைகத்தில் மத்த 

மபச்சசல்ைாம் வீண் தான். சத்ைம் கியடைாது. ததுயஹவ மங்களம் – அது தான் 

பரம மங்களமானயவ. தமதவ புண்ைம் – அதுமவ புண்ைம். 

புன்ைஷ்ரவணகீர்த்தன: என்று விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் வருவது மபாை, 

பகவானுயடை கயதயள கீர்த்தனம் பண்ணினாமைா ச்ரவணம் பண்ணினாமைா 

நமக்கு புண்ைம் கியடக்கும். பகவத்குமணாதைம் – பகவானுயடை குணங்கயள 

சசால்லும் அயவ தான் உத்தமான ஸுக்திகள். தமதவ ரம்ைம் – அது தான் 

சராம்ப ரம்ைமாக இருக்கு. மவட்கமவ இனியமைாக இருக்கு. ருசிரம் – சராம்ப 

ருசிைாக இருக்கு. melodious and sweet. நவம் நவம் – ஒவ்சவாரு நாளும் 

புதுயமைாக இருக்கு. நாம வாழ்க்யகைில் மைாசிச்சு பார்த்தால், எல்ைாமம 

பண்ணினயதமை தான் பண்ணிண்டு இருக்மகாம். monotonous  தான். ஆனா 

அயத ருசிச்சு ருசிச்சு பண்ணிண்டு இருக்மகாம். ஆனால் பகவாமனாட 

கயதகயள திரும்ப திரும்ப மகட்டாலும் புதுசு புதுசா மனசுை அர்த்தங்கள் 

மதாணும், ஸ்புாிக்கும். அதுனாை அது தான் நவம் நவம். 

தமதவ சச்வன் மனமஸா மமஹாத்சவம் – அது மனசுக்கு ஒரு மமகாத்சவம் 

மாதிாி இருக்கு என்கிறார் சுகர். மயைைாளத்துை ஆன்சன் நம்பூத்ாி னு ஒரு 

சபாிைவர் இருந்தார். அவா எல்ைாம் ஒரு team. அவா ஆைிரம் ஆவர்த்தி 

பாகவதம் பாராைணம் பண்ணின பின்ன தான் சவளிைிை பிரவசனத்துக்கு 

வருவா. அவாமளாட பாகவத ப்ரவசன முயற எப்படின்னா, கார்த்தாை ஆறு 

மணிைிமைர்ந்து சாைங்காைம் ஆறு மணி வயரக்கும் படிப்பா. தம்பி அம்பது 

ஸ்மைாகம் படிச்சா, அண்ணா அதுக்கு அர்த்தம் சசால்வார். அப்பறம் turn 
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மாத்திண்டு அண்ணா ஒரு அம்பது ஸ்மைாகம் படிச்சா தம்பி அமதாட jist 

அர்த்தம் சசால்வார். இப்படி முழு பாகவதத்யதயும் text படிச்சு, அமதாட 

அர்த்தத்யத ஏழு நாட்களில் சசால்லுவா. இது ஸ்வாமிகளுக்கு சராம்ப 

பிடிக்கும். ஒவ்சவாரு வருஷமும் சசன்யனைில் ஒரு வாரம் பண்ணுவா. 

முப்பத்தஞ்சு வருஷம் ஸ்வாமிகள் ஏழு நாளும் மபாய் மகட்பார். அந்த ஆஞ்சன் 

நம்பூத்ாிக்கு நம்ம ஸ்வாமிகள் கிட்ட சராம்ப பக்தி. உத்தவர்னு சசால்லி 

ஸ்வாமிகயள பார்த்தாமை வந்து கட்டிப்பார். இப்படி பகவானுயடை கயதகளில் 

ரமிக்கறது ஸ்வாமிகள் பண்ணி காண்பிச்சு இருக்கார். அந்த approachனால் 

தான் ஸ்வாமிகள் ராமாைணத்யதயும் பக்தி பிரதானமாக சசால்லுவார். 

தமதவ மஷாகார்ணவ மஷாஷணம் ந்ருணாம் – நாம் வாழ்க்யகைில் பை 

கவயைகயள படமறாம். பகவாமனாட பரம மங்களமான கயதகயளக் 

மகட்டால் கவயைகள் என்ற கடயை அது வற்ற அடித்துவிடும். 

ைதுத்தமஸ்மைாக ைமஷானகீைமத – அதுனாை நாம் அயதத்தான் மகட்டுண்மட 

இருக்கணும். அயதத்தான் பாடணும். 

உைக விஷைங்கயளப் பற்றி வருத்தப் படறது, worry பண்றது சரண்டு 

காரணத்துனாை மதயவ இல்யை. ஒண்ணு “சியதங்கிறது மாித்த உடம்யப தான் 

எாிக்கறது. சிந்யதங்கறது சிந்தா னா சமஸ்க்ருதத்துை worry பண்றதுனு 

அர்த்தம். அது உைிமராடமவ மனுஷயன எாிக்கறது னு ஒரு ஸ்மைாகம் இருக்கு. 

இன்னும் ஒண்ணு “சிந்த்ைமான: சமஸ்தானாம் க்மைஷானாம் ஹானிமதா ஹி ை: 

| சமுத்ஸ்ருஜ்ை அகிைம் சிந்த்ைம் மஸாச்யுத: கிம் ந சிந்த்ைமத || அப்படின்னு ஒரு 

ஸ்மைாகம். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாஷ்ைத்தில் ஆதிசங்கரர் இயத quote 

பண்ணி இருக்கார். சிந்த்ைமான: சமஸ்தானாம் க்மைஷானாம் – உனக்கு 

என்சனன்ன கவயைகள் இருக்மகா, அதுக்கு நீ என்சனன்ன மைாசயனகள் 

பண்றமைா, அதுக்சகல்ைாம் முடிவு பகவான் கிட்ட தான் இருக்கு. அதுனாை 

இந்த கவயை படறயத விட்டுட்டு பகவாயன சிந்தயன பண்ணிமனன். அவர் 

உன் கஷ்டத்யத மபாக்கிடுவார். நீ குருட்டு மைாசயன பண்ணி என்ன ஆகப் 

மபாகிறது? “சிவாை நம என்று சிந்தித்து இருப்மபார்க்கு அபாைம் ஒரு நாளும் 

இல்யை”னு ஔயவப் பாட்டி சசான்ன மாதிாி இந்த ஸ்மைாகம் இருக்கு. 

அதுனாை இந்த ராமாைணத்யத மமலும் மமலும் படிப்மபாம். பாடுமவாம். 

மகட்மபாம். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜை ஜை ராம ராம… 
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वामेभूममसतुा परुस्त ुहनमुान ् 
पश्चात ् सुममत्रासुत: ॥ 

शत्रघु्नो भरतश्च पाश्वव दलयो: 
वाय ्वादद कोणेषचु ॥ 

सुग्रीवश्च बिभीषणश्च यवुराट्  
तारासुतो जाांिवान ् ॥ 

मध्ये नीलसरोज कोमलरुचचां 
रामां भजे श्यामलम ् ॥ 

  

 

 

 

 

श्री राम चन्द्राचश्रत सदगुरूणाां 
पादारववन्द्दां भजताां नराणाम ्| 

आरोग्यां ऐश्वय ंअनन्द्त कीर्त व:  
अन्द्ते च ववष्णो: पदमस्स्त सत्यम ्|| 


