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உச்சொரயதி கல்யொணமீ் வொசம் ஹ்ருதய ஹொரிணமீ் 

 

இன்னிக்கி வால்மீகி ராமாயணத்துல, முதல் முதல்ல ஹனுமார் ராமரரப் 

பார்த்து பபசின அந்த காட்சிரய சசால்பேன்னு சசால்லிருந்பதன், சராம்ப 

அழகான ஒரு காட்சி. இதற்கு முந்ரதய காட்சிகளில், ராமருக்கு, கஷ்டத்துக்கு 

பமல கஷ்டம் வரது. சீதாபதவிரய சதாரலச்சு, ஜடாயுரவ சம்ஸ்காரம் 

பண்ணிட்டு, ஒரு கபந்தத்துக்கிட்ட பபாய் மாட்டிக்கிோ. அது அவாரள சாப்பிட 

http://valmikiramayanam.in/?p=2100
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பபாேது. அப்பேம் எபதா ஒரு ரதாியத்துல அதன் ரககள சவட்டி அப்பேம் 

அதன் உடம்ரப எாிச்ச உடன், அந்த கபந்தத்துக்கு சாபத்திபலருந்து 

விபமாசனம் கிரடச்சு, தனுன்னு ஒரு கந்தர்வனாகிேது. அந்த கந்தர்வன் “நீங்க 

பபாய் ாிஷ்யமூக மரலன்னு ஒரு மரல இருக்கு, பம்பாங்ர ஏாி கரரயில, அந்த 

மரலல சுக்ாிவன்னு ஒரு வானரன் இருக்கான், அவபனாட பபாய் ஸக்யம் 

பண்ணிக்பகாங்பகா, அவன், சீதாபதவிய கண்டு பிடிக்கேதுக்கு உங்களுக்கு 

ஸஹாயம் பண்ணுவான்” னு சசால்லிட்டு, அந்த தனுங்கே கந்தர்வன் ஒரு 

விமானத்துல ஏேி ஆகாசத்துல பபாயிடோன். 

அப்பேம் இவா சுக்ாீவன் எங்கயிருக்கான், ாிஷ்யமூகமரல எங்கயிருக்கு னு 

பதடிண்டு வந்துண்டிருக்கா, இதுவரரக்கும் ஒபர பசாகம் தான். இந்த ஹனுமார் 

enterஆனாவுடபன முதல் முதல்ல ஒரு relief. அதுபலர்ந்து ஏத்தம்தான், 

காவியத்துல. பமலும், பமலும் ராமருக்கு நன்ரமகள் ஏற்படேது, சந்பதாஷம் 

ஏற்படேது, அந்த மாதிாி ஹனுமார் வந்துட்டாபல படிக்கிேவாளுக்கு ஒரு 

உத்ஸாகம். 

அந்த ஹனுமார் enter பண்ே காட்சி எப்படின்னா, ராமர் சீதாபதவிரய பிாிஞ்சு 

புலம்பிண்பட வோர். அந்த  பம்பா ஏாி கரரக்கு வந்த பபாது, சராம்ப 

அழகாயிருக்கு அந்த இடம், பலவிதமான வண்ண மலர்கசளல்லாம், பூத்து 

குலுங்கக்கூடிய மரங்கள் நிரம்பியிருக்கு அந்த காடு. வசந்த காலம் வந்துடுத்து, 

எல்லா பக்ஷிகளும், மிருகங்களும் பஜாடி பஜாடியா சந்பதாஷமா இருக்கு. ராமர் 

இரதப் பார்த்துட்டு, “இந்த மயில்களும், மான்களும், வானரங்களும், 

குயில்களும் எல்லாம் பஜாடிபயாட இரணபயாட சந்பதாஷமா இருக்பக, நான் 

மட்டும் என் சீரதரய பிாிஞ்சு தவிக்கிபேபன”, அப்படினு புலம்போர், அந்த 

மாதிாி சசால்லிண்டு வரும் பபாது, “அபஹா காமஸ்ய வாமத்வம்” இந்த 

காமத்பதாட விசித்திர பபாக்கு எப்படியிருக்குன்னா, இவரள பிாிஞ்சு நாளாக 

நாளாக, இவரளப் பத்தின ஏக்கம் ஜாஸ்தியாய்ண்பட பபாேது. இது ஒரு 

விபநாதமாக இருக்பக” அப்படின்னுலாம் பபசோர். 

அப்ப, லக்ஷ்மணன் சமாதானம் சசால்ோன் “அண்ணா நீங்க இவ்வபளா 

Depress ஆகபதங்பகா, தளர்ந்து பபாயிடாதீங்பகா. எதுவானாலும் உத்ஸாகம் 
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பவணும், அபாரமான எதிாியா இருக்கான் இந்த ராவணங்கேவ்ன், அவன் 

யாருன்னு சதாிஞ்சிண்டு, அவபனாட யுத்தம் பண்ணி சீதாபதவிரய மீட்கணும், 

அதனால உத்ஸாகம்  இருந்தா தான் எதுவும் பண்ணமுடியும், அதனால, நீங்க, 

மனத் தளர்ச்சி அரடயாபதங்பகா” அப்படின்னு சசான்ன உடபன ராமர் 

“சாிப்பா”ன்னு, அவர் சகாஞ்சம் சுதாாிக்கோர். 

அப்பபா அங்க மரல பமபலர்ந்து சுக்ாீவன் இவாரள பார்க்கோன். லக்ஷ்மணர் 

ராமரரர  protect பண்ணி, அரழச்சிண்டு வந்துண்டுருக்கார். இவா சரண்டு 

பபரரயும் பாத்தாபல எட்டடிக்கு ஆஜானுபாஹுவாக ரகயில சபாிய வில்லும், 

முதுகுல அம்புோத் தூணியில, ஸர்பங்கரள பபான்ே பாணங்கரள 

சவச்சிண்டு, இவா வருவரத பார்த்தவுடன்,  சுக்ாீவன் நடுங்கி பபாயிடோன். 

மரலயின் ஒரு சிகரத்துபலர்ந்து இன்சனாரு சிகரத்துக்கு தாவி குதிச்சு ஓடோன். 

ஹனுமார் பின்னாடி ஓடோர் “என்ன?  என்ன? பயப்படபர?” என்று பகட்கிோர். 

சுக்ாீவன் “அவாரள பாத்தாபல உனக்கு பயமாயில்ரலயா?” என்கிோன். “நீ 

யாரரப் பார்த்தாலும் பயப்படுவியா?”ன்னு பகட்கோர் ஹனுமார். “நீ ராஜா 

ஆகணும்னு ஆரசப் படே! வாலி வந்தா பயப்படணும், யாரரப் பார்த்தாலும் 

பயப்படேிபய”  அப்படின்னு பகட்கோர், அப்பபா சுக்ாீவன் “இல்ரல, இவா 

வாலி அனுப்பிச்ச ஆட்களா இருப்பாபளா, அப்படினு சநரனச்சு பயப்படபேன்” 

அப்படிங்கிோன். அப்பேம், சுக்ாீவன் சசால்ோன், “உனக்கு அப்பபா ரதாியம் 

இருக்கு பபாலிருக்கு, நீ பபாய், இவா யாருன்னு பாத்து பபசி, 

நல்லவளாயிருந்தா, என்கிட்ட அரழச்சிண்டுவா” அப்படினு சசால்ோன். “நீ 

பிக்ஷு ரூபத்துல பபா” அப்படினு சசால்ோன். 

ஹனுமார் சுக்ாீவபனாட மந்த்ாி, சாின்னு அவன் சசான்னரத பகட்டுண்டு 

பிக்ஷு ரூபத்துல பபாய், ராம லக்ஷ்மணாள பாத்து, சராம்ப விநயமா  

நமஸ்காரம் பண்ணி, “நீங்க சரண்டு பபரும் யாரு? உங்கள பாத்தா, 

ராஜகுமாரர்கள் மாதிாி இருக்பகள், ஆனா, மரவுாி, மான்பதால், ஜடாமுடி 

பபாட்டுண்டு ாிஷிகரளப் பபாலவும் சதாிகிேீர்கள். நீங்க எங்க இங்க இந்த 

காட்டுக்கு வந்பதள்? உங்க சரண்டு பபரரயும் பார்த்தா சந்தரசூர்யர்கபள, 

பூமிக்கு இேங்கி வந்தா மாதிாி  அவ்வளவு பதஜஸா இருக்பகள், உங்களுரடய 
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ஒளியினால் இந்த மரலபய ஒளிவிடேது. உங்களுரடய அழகு இந்த பம்பா 

ஏாியில பிரதிபலிக்கேது”, அப்படினு ஹனுமார் சராம்ப அழகான வார்த்ரதகள் 

சசால்ோர். 

இந்த ஹனுமார் பபசின அழகு வந்து, அவர் பபசின வார்த்ரதகள்ல மட்டும் 

இல்ரல. ராமர் அரதக் பகட்ட பின்ன அந்த பபச்ரசஅப்படி சகாண்டாோர். 

“என்னமா பபசோன்! என்ன அழகா பபசோன்”, அப்படின்னு சகாண்டாடுவரத 

சவச்சிண்டு பார்த்தால்,  இந்த ஹனுமார் பபசின வார்த்ரதகள்ல மட்டும்  

அழகில்ரல. அவர் பபசின விதத்துல தான் அந்த அழபகயிருக்கு, அப்படிங்கிேது 

சதாியேது. எனக்கு வந்து இது மஹாசபாியவா பபச்சு பபாபலயும், ஸ்வாமிகள் 

ராமாயணம் சசால்ேது பபாலயும், ஸ்பலாகங்கரள படிக்கேது மாதிாி 

இருந்திருக்கும் னு பதாணேது. அந்த மாதிாி, இனிரமனா எனக்கு அது தான் 

ஞாபகம் வேது. 

அந்த சசான்ன விஷயங்கள்ல சராம்ப அழகா இருக்கேது ஒண்ணு வந்து, “நீங்க 

சரண்டுபபரும் சிம்மத்ரதபபால பதஜபஸாட இருக்கிேீர்கள், நீங்க ாிஷபத்ரதப் 

பபால நடந்து வருகிேீர்கள்”, அப்படின்னுல்லாம் சசால்லி ஸ்பதாத்ரம் 

பண்ணிட்டு, அப்பேம், ஹனுமார், “ஏபதா பதடிண்பட வபரபள,  ஏதாவது 

சதாரலச்சிட்டு பதடபரளா?” அப்படின்னு பகக்கோர். அப்படி keen 

observation. இதுக்கு நடுவுல ஒண்ணு சசால்ோர், 

आयिाश्च सुवृत्ताश्च बाहवः पररघोपमाः । 

सववभूषणभूषाहावः ककमर्थं न तवभूतषिाः ।। 

“ஆயாதாஸ்ச ஸுவ்ருத்தாஸ்ச பாஹவஹ பாிபகாபமாஹா” உங்களுரடய 

ரககள், நீளமா இருக்கு, சராம்ப பருமனாக இருக்கு, சராம்ப weightஆ இருக்கு , 

நல்ல பலசாலிகபளாட, மல்லர்கபளாட ரககள் மாதிாி  இருக்கு, இரும்பு பபால 

இருக்கு உங்களுரடய ரககள், உங்களுரடய பதாள்கள் “ஸர்வ பூஷண 

பூஷார்ஹாஹா கிமர்த்தம் ந விபூஷிதஹா” உங்களுரடய பதாள்கள் தங்க 

ஆபரணங்களும்  மாரலகளும் பபாட்டும் அலங்காரம் பண்ணணும், அவ்வபளா 

அழகாயிருக்கு உங்க பதாள்கள், “உசபௌ பயாக்யவ் அஹம் மன்பய, ரக்ஷிதும் 

ப்ாித்திவீம் இமாம்” இந்த பூமிரயபய உங்கபளாட ரககளும், பதாள்களும், 



6 | P a g e  
 

காப்பாத்தும் என்று நான் நம்புகிபேன். இந்த பதாள்கள் ஏன் அலங்காரம் 

இல்லாம இருக்கு? ஏன் நீங்க, ாிஷிகள பபால, பயாகிகரளப் பபால 

வந்துண்டுஇருக்பகள்? அப்படினு பகட்கோர், அப்பேம்,  அவர் பவஷம் 

பபாட்டுண்டு வந்தாலும், ராமரன பார்த்த உடபன, ராமனுக்கு பக்தன் 

ஆயிடோர், ராமதாஸன் ஆயிடோர். அபத மாதிாி, இலங்ரகயில் சீதாபதவிரய 

பார்த்த உடசன அவரள பணிஞ்சு அவளுக்கு பக்தன் ஆயிடோர், அந்த மாதிாி 

இங்க ராமர் கிட்பட, “சுக்ாீவன் எங்கிே வானர ராஜா, இந்த ாிஷ்யமூக மரலல 

இருக்கான், நான் அவனுரடய மந்த்ாி, அவன் என்ரன பவஷம் பபாட்டுண்டு 

பபான்னு சசான்னதுனால, நான் இப்படி ஒரு பவஷத்துல வந்துருக்பகன், நான் 

ஒரு வானரம்” அப்படினு சசால்லிட்ோர் 

இந்த “ஸர்வ பூஷண பூஷார்ஹாஹா கிமர்த்தம் நீ விபூஷிதஹா” 

இந்த உலகத்ரதபய கட்டி ஆளக் கூடிய அளவுக்கு, பலம் சபாருந்திய 

உங்களுரடய, ரககளும், பதாள்களும், ஏன் எந்த ராஜ அலங்காரங்களும் 

இல்லாமல், ஒரு மாரலகபளா, தங்க ஆபரணங்கபளா, இல்லாமல் இருக்கு? ஏன் 

நீங்க ாிஷிகரளப் பபால, இருக்பகள்? அப்படீன்னு ஹனுமார் பகட்கோர். 

இரத, அந்த காலத்துல சராம்ப ரசிப்பாளாம். இந்த உபன்யாசம் 

பண்ேவாளுக்கு, ஒரு மாரல பபாடுவா. ஸ்வாமிக்கு ராமர் படத்துக்கு ஒரு 

மாரல பபாடுவா. அப்புேம் சகாண்டு வந்த மாரல எல்லாம் உபன்யாசகருக்குப் 

பபாடப் பார்த்தா, அவர் சசால்வாராம். அங்க ராமர், இருக்கார், அவருக்கு தான், 

“ஸர்வ பூஷண பூஷார்ஹாஹா” எல்லா, பூஷணங்கரளயும், ராமருக்குதான், நாம 

பபாட்டுப் பார்க்கணும், அவர்தான், அதுக்கு தகுதியானவர், அதனால், 

சுவாமிக்குப் பபாடுங்பகா, அப்படீன்னு, சசால்லி, எல்லா மாரலகரளயும், 

சுவாமிக்கு, பபாடச் சசால்வாளாம், ஸ்வாமிகள், இரத சராம்ப ரசிச்சிருக்கார். 

இரத என்கிட்ட சசால்வார். 

ஹனுமார் பபசி முடிச்ச உடபன, ராமர், லக்ஷ்மணன் கிட்ட சசால்ோர், “பஹ, 

லக்ஷ்மணா, நாம எந்த சுக்ாீவரன, பதடி வந்பதாபமா, அந்த சுக்ாீவன் கிட்ட 

இருந்து, இந்த ஹனுமார் வந்திருக்கார். நீ இவர் பபசினரத, கவனிச்சியா, 

नानृग्वेदतवनीिस्य नायजुवेद्धाररणः | नासामवेदतवदषुश्शक्यमेवं तवभातषिुम् || 
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ாிக்பவதம், யஜூர்பவதம், சாம பவதம், எல்லாத்ரதயும், அத்யயனம், பண்ணி 

இருந்தாசலாழிய, இந்த மாதிாி, ஒருத்தரால, பபச முடியாது. அப்படீன்னு, ராமர் 

சசால்ோர். அது என்ன பவதத்துக்கும், பபச்சுக்கும், என்ன சம்பந்தம்னா, இவர் 

பபசின வார்த்ரதகள், அந்த அவருரடய, vocabulary ரய, பார்த்த உடபன, 

ராமர், வந்து, இவர், பவதம் படிச்சவன்னு, சசால்ோர். 

नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुिम्। बहु व्याहरिाऽनेन न ककतिदपशतददिम्।। 

நூனம் வியாகரணம் க்ருத்ஸ்நம் அபனன பஹுதா ஸ்ருதம் | 

பஹு வ்யாஹரதா அபனன ந கிஞ்சித் அபசப்திதம் || 

இவன், பல தடரவ, வ்யாகரணத்ரத பகட்டு இருக்கான், அப்படீங்கோர். அந்த 

காலத்துல, படிப்புன்னாபல, பகள்வி தாபன, நிரேய தடரவ, வியாகரணம்  

பகட்டிருக்கான். அதனாலதான், இவ்வளவு, பநரம், பபசினால் கூட, ஒரு, 

அபசப்தம், கூட இல்ல, ஒரு, gramatical mistake, கூட இவர் பண்ணல, 

அப்படீன்னு,சசால்ோர், ராமர். அது, சராம்ப முக்கியம். கற்க கசடே 

அப்படீன்னு சசால்லி இருக்பக. ஹனுமார் பத்தி பகட்கணுமா. ஹனுமார், 

சாக்ஷாத், சூாிய பகவான் கிட்பட, சதுர்தச பவத வித்ரயகரளயும், படிச்சவர். 

அதனால், அவர், பபசும் பபாது, தப்பு வருமா? அவர், அவ்வபளா அழகா 

பபசோர் 

न मुखे नेत्रयोवावतप ललाटे च भु्रवोस्िर्था । अन्येष्वतप च गात्रेषु दोषस्संतवकदिः क्वतचि्।। 

ந முபக பநத்ரபயார்வாபி லலாபட ச ப்ருபவாஸ்ததா | 

அன்பயஷ்வபி ச காத்பரஷு பதாஷ: சம்விதித க்வசித் || 

இவனுரடய, முகத்துபலபயா, புருவங்கள்பலபயா, கண்கள்ரலபயா பவே எந்த 

அவயங்கள்பலபயா பவே எந்த விதமான சகானஷ்ரடயும், பண்ணாம, 

பசஷ்ரடயும் பண்ணாம, அவ்பளா, இவன் முகத்ரத பபசும் பபாது 

பார்த்துண்பட இருக்கலாம், அவ்வபளா அழகா பபசோன். அப்படீன்னு 

சசால்ோர். 

अतवस्िरमसतन्दग्धमतवलतबबिमद्रिुम् । उरस्र्थं कण्ठगं वाक्यं विविे मध्यमे स्वरे ।। 
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அவிஸ்தரம் அசம்திக்தம் அவிலம்பிதம் அத்ருதம் | 

உரஸ்தம் கண்டகம் வாக்யம் வர்த்தபத மத்யபம ஸ்வபர || 

சராம்ப உரக்க கத்தி பபசல, சராம்ப யாருக்குபம, பகட்காத, மாதிாி சமதுவா 

முணுமுணுத்துண்டு பபசல, விறுவிறுன்னு பபசல, நாபியில இருந்து, 

வார்த்ரதகள் வர்ேது, சதாண்ரடயில பபசோன். மத்திம ஸ்வரத்துல பபசோன். 

இவன் வந்து, கல்யாணீம், வாசம், மங்களகரமான, வார்த்ரதகரள, பபசுகிோர். 

இந்த ஹனுமார். “ஹிருதய ஹாரணீம்,”மனரத சகாள்ரள சகாள்ளும், 

வார்த்ரதகரள, பபசோர்., இந்த ஹனுமார், அப்படீன்னு சசால்ோர். 

संस्कारक्रमसबपन्नामद्रिुामतवलतबबिाम् । उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहाररणीम् ।। 

சம்ஸ்கார க்ரம ஸம்பன்னாம் அத்ருதாம் அவிலம்பிதாம் | 

உச்சாரயதி கல்யாணீம் வாசம் ஹ்ருதயஹாாிணீம் || 

எனக்கு, இவன் பபசேரத பகட்டுண்பட இருக்கணும்பபால இருக்கு. இந்த 

மாதிாி, ஒருத்தர், பபசினா சகால்ல வந்த எதிாி கூட, கத்திரய கீழ பபாட்டுட்டு, 

நமஸ்காரம் பண்ணிடுவான். அப்பபற்பட்ட, இனிரமயான, வாக்கு இவருக்கு. 

இந்த மாதிாி, ஒருத்தர், தூதனா, கிரடச்சா, அந்த ராஜாவுக்கு, எல்லா 

காரயங்களும் சித்தியாகும். இந்த மாதிாி, ஒரு தூதன் இல்பலன்னா, 

எப்படித்தான், கார்யங்கரள, நடத்திக்க முடியும், அப்படீன்னு, ராமர் வந்து 

பார்த்த உடபன, appraisal பண்ணி பவரலயும் சகாடுத்துடோர். ராமா தூதன் 

அப்டீங்கிே job ஐயும், assign பண்ணிடோர்., அவருக்கு. அப்பபற்பட்ட, 

ஹனுமாருரடய வாக்கு. அரதக் பகட்ட உடபன, ராமர், “சசால்லின் சசல்வன்” 

அப்படீன்னு, கம்ப ராமாயணத்துல, சசால்வா. அப்படி title சகாடுக்கோர். 

“புத்திர்பலம் யபசாரதர்யம் நிர்பயக்த்வம் அபராகதா 

அஜாட்யம் வாக்படுத்வம் ச ஹனுமத் ஸ்மரணாத் பபவத்” அப்படீன்னு, 

ஹனுமாரர, நிரனச்சா, நமக்கும், நல்ல வாக்ரக சகாடுப்பார். அவர்கிட்பட, 

நமக்கும் இனிரமயான, வாக்கு வரட்டும் னு, பவண்டிப்பபாம். 
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உத்ஸவவஷு ச ஸர்வவஷு  ிவதவ  ரிதுஷ்யதி 

 

இன்னிக்கு வால்மீகி ராமாயணத்துல, அபயாத்யா காண்டத்துல, இரண்டாவது, 

சர்க்கதுல இருந்து, ஒரு ஸ்பலாகம் பாப்பபாம். அபயாத்தியா காண்டம், முதல் 

சர்க்கத்தில், ராமபராட குணங்கரள எல்லாம், தசரதர், நிரனச்சு பார்த்து, “இந்த 

ராமனுக்கு, நான் என் ரகயால், பட்டாபிபஷகம், பண்ணி பார்க்கணும்”, 

அப்படீன்னு, நிரனக்கோர். இரண்டாவது, சர்க்கதுல, ஜனங்கரள, எல்லாம் 

கூப்பிட்டு, நாலு வர்ணத்தவர்கரளயும், மற்ே சிற்ேரசர்கரளயும் சரபக்கு 

கூப்பிட்டு, “இந்த மாதிாி ராமனுக்கு, பட்டாபிபஷகம் பண்ணலாம்னு, முடிவு 

பண்ணியிருக்பகன்”, அப்டீன்ன உடபன, எல்லாரும் சராம்ப சந்பதாஷப் படோ. 

அவா, அந்த ராமரன, புகழ்ந்து, நிரேய சசால்ோ. அதுல  இந்த  ஒரு ஸ்பலாகம் 

http://valmikiramayanam.in/?p=2119
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व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दःुतखिः । उत्स्सवेषु च सवेषु तपिेव पररिुष्यति ।। 

வ்யஸபனஷு மனுஷ்யானாம் ப்ருஷம் பவதி துக்கித: | 

உத்ஸபவஷு ச ஸர்பவஷு பிபதவ பாிதுஷ்யதி || 

அப்படீன்னு ஒரு ஸ்பலாகம். வியஸனம், னா, கஷ்டம். “மனுஷ்யானாம் 

வ்யஸபனஷு” அதாவது, மனிதர்களுக்கு கஷ்டம், வரும்பபாது, அதாவது, 

எங்களுக்சகல்லாம், ஒரு கஷ்டம் வந்ததுனா, “ப்ருஷம், பவதி, துக்கித:” 

எங்களுக்கு எவ்வளவு கஷ்டபமா, அரதவிட அதிகமா, அவன் கஷ்டப்பட்டு, 

அதாவது கஷ்டத்ரத உணர்ந்து, அரத எப்படியாவது சாி பண்ணனும், அந்த 

கஷ்டத்ரத, பபாக்கணும், அப்படீன்னு பாக்கோன். “உத்ஸபவஷு ச 

ஸர்பவஷு”, எங்காத்துல, ஏதாவது, உத்ஸவம், குழந்ரத சபாேந்துருக்கு, 

புத்பராத்சவம், , இல்ல கல்யாணம், இப்படி உத்ஸவங்கள், வந்தா, 

“உத்ஸபவஷு ச ஸர்பவஷு” எல்லா உத்ஸவங்களிலும் “பிபதவ பாிதுஷ்யதி” 

எங்கப்பா, எவ்வளவு, சந்பதாஷப்படுவாபரா, அந்த அளவுக்கு, ராமன் 

சந்பதாஷப் படோன், அப்படீன்னு ஒரு ஸ்பலாகம். 

இந்த மத்தவா கஷ்டத்துல, நாம பங்சகடுத்துக்கேது, அப்படீங்கிேது, கஷ்ட, 

நஷ்டங்கள்ல, சுக துக்கங்கள்ல பங்சகடுத்துகேதுங்கேது, நம்ம, கலாச்சாரத்துல, 

இருக்கு. ஸ்வாமிகள், ஸந்யாஸம்  வாங்கிக்கேதுக்கு முன்னாடி வரரக்கும், 

அந்த மாதிாி, யாருக்காவது ஏதாவது, ஒரு துக்கம்னா, துக்கம் பகட்க பபாவார். 

ஆறுதல் சசால்வார். நீங்க இவ்வபளா சபாியவர், குரு ஸ்தானத்துல இருக்பகள், 

நீங்க எதுக்கு, அவாபளாட பசர்ந்து, இப்படி, நீங்களும் கண்ணீர் விடணும்?, 

ஏன் இவ்வபளா வருத்தப் படணும்? அப்படீன்னு, யாராவது பகட்டா, “இது 

நான் ஒண்ணும், வரவரழச்சுண்டு பண்ணரல. என் ஸ்வாபாவபம, 

அப்படியிருக்கு. அவா கஷ்டத்ரத, பார்க்கும் பபாது, எனக்கும் 

கஷ்டமாயிருக்கு”, அப்படீன்னு சசால்வார். அப்படி ஒரு இயல்பா இருந்தார். 

அவருக்கு, அவ்வபளா ஒரு, ரவராக்ய ஞானம், இருந்தாலும், அவர் மத்தவா, 

கஷ்டத்துல பங்சகடுத்துண்டார். 

அப்படி, மகான்கள் நம்ம துக்கத்ரத, பகிர்ந்துக்கும் பபாது, பகட்கேவாளுக்கு, 

சராம்ப ஆறுதலா இருக்கும். அவாளுக்கு, அந்த மனசுல இருக்கே பாரம் 
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குரேயும், அரத நான், பார்த்திருக்பகன். மஹாசபாியவா கிட்டபய ஒருத்தர், 

புத்ர பசாகத்பதாட வந்து, சராம்ப கதேி அழுதபபாது, மஹாசபாியவாபள, 

“எனக்பக, ஒரு பிள்ரள பபாயிட்டான், சதாியுமா உனக்கு?” அப்படீன்னு, 

சசால்லியிருக்கா. அதாவது, சபாியவாபளாட சசாந்த தம்பி, சாம்பமூர்த்தி 

சாஸ்த்ாிகள்னு. அவபராட பிள்ரள, மணி சாஸ்த்ாிகள்னு, அவர், 

சபாியவாளுக்கு, service பண்ணிண்டு இருந்தார். அவர், ஒரு, accident ல 

பபாயிட்டார். அரத, குேிப்பிட்டு, “எனக்பக கூட, ஒரு பிள்ரள, பபாயிட்டான், 

பகவாபனாட பபரர சசால்லிண்டு, சமாதானம் பண்ணிக்பகா”, அப்படீன்னு 

சசால்லியிருக்கா. 

ஸ்வாமிகளும், அந்த மாதிாி, நான் பார்த்து ஒருத்தருக்கு, புத்திரபசாகம், 

ஏற்பட்டபபாது, இந்த 

“பகாவிந்த பகாவிந்த ஹபர முராபர, 

பகாவிந்த பகாவிந்த முகுந்த கிருஷ்ணா 

பகாவிந்த பகாவிந்த ரதாங்க பாபன 

பகாவிந்த தாபமாதர மாதபவதி”. 

அப்படீன்னு அந்த ஸ்பலாகத்ரத, வந்து, எத்தரன ஆவர்த்தி, சசான்னார்னு, 

சசால்ல முடியாது. சராம்ப பநரம், அரத ஜபிச்சுண்பட இருந்தார். வந்து 

பகட்டவா அப்படி கண் ஜலம் விட்டா. அதுக்கப்புேம், சமாதானம் ஆகி பபானா. 

அந்த மாதிாி, ஆறுதல் சசால்ேது, நான் ஸ்வாமிகள்கிட்ட பார்த்திருக்பகன். 

அந்த மாதிாி, ராமனுரடய, குணம். 

அடுத்தது, “உத்ஸபவஷு ச ஸர்பவஷு பிபதவ பாிதுஷ்யதி” மத்தவாளுக்கு ஒரு 

சசௌக்கியம், ஒரு சந்பதாஷ விஷயம்னா, சசாந்த அப்பாரவப் பபால அவரும், 

அந்த சந்பதாஷத்ரத பகிர்ந்துப்பார், அப்படீங்கேது இன்னும் பமபல. 

ஸ்வாமிகள், சசால்வார். “யாராவது, கஷ்டம்னு சசால்ேரத, பகட்டாலாவது, 

“ஐய்யய்பயா, த்சு, த்சு”னு சசால்ேதுக்கு, சில பபருக்கு, மனசு, வரும். 

மத்தவாளுக்கு, சசௌக்கியம், வந்துடுத்து, நன்னா வந்துட்டான், அவன் 

அப்டீங்கிேபபாது, அவாத்துல உத்ஸவம்  அப்படீங்கிே பபாது, சகாஞ்சம்கூட, 
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மனசுல கல்மிஷம் இல்லாமல், சசாந்த தகப்பனார், எப்படி, சந்பதாஷப் 

படுவாபரா, அந்த மாதிாி, சந்பதாஷப் படேதுங்கிேது, சராம்ப உயர்ந்த குணம், 

அப்படீன்னு, ஸ்வாமிகள் சசால்வார். அது நிரனச்சு பார்த்து, அவர் சசால்வார். 

அபத மாதிாி, அவரும், ஸ்வாமிகளும் மத்தவாளுரடய, சந்பதாஷங்கரள 

பகிர்ந்துக்கேரதயும் நான் பார்த்துருக்பகன். எல்லாரும், அவர்கிட்ட, பபாயி, 

சந்பதாஷங்கரள எல்லாம், சசால்லாம நம்ம ஆத்துல, ஒரு கல்யாணம், 

கிரடயாது, ஒரு, விபசஷம் கிரடயாது, 

இந்த “பிபதவ பாிதுஷ்யதி,” ங்கிேது, அப்பாரவ பபால சந்பதாஷப் 

படோர்ங்கிேது, எனக்கு personal ஆ என் life ல வந்து, எங்கப்பா அப்படி, 

அரமஞ்சது, சபாிய பாக்கியம். அவர் ஒரு மகான் பன ஸ்வாமிகள் சசால்வார். 

சகாஞ்சம் கூட யார்கிட்டயும் சபாோரம கிரடயாது. சராம்ப நிதானமா, 

இருப்பார். கார்த்தால, எழுந்தா சரண்டு மணி பநரம், ருத்ரம், சமகம், சசால்லி, 

சிவ பூரஜ பண்ணுவார். சாயங்காலம், திருப்புகழ் பஜரன attend பண்ணுவார். 

ஒவ்சவாரு ஏகாதசிக்கும் பவமானம் படிப்பார் துவாதசி அன்னிக்கு, உபநிஷத் 

பாராயணம் பண்ணுவார். ஒவ்சவாரு ஞாயித்துகிழரமயும் அருணம் 

அப்படீன்னு, சூாிய நமஸ்காரம், உடம்பு முடிஞ்ச வரரக்கும், நமஸ்காரம், 

பண்ணிபய பண்ணுவார். இந்த காலத்துல, நமக்கு, படிப்புன்னா, என்னன்னு, 

சதாியல. எங்கப்பா தன் அண்ணா தம்பிகளுக்குள்ள சகாஞ்சமா படிச்சவர்னு 

பபரு. அதனால, அவர், clerk பபாயிட்டார். ஆனா அது, சபாிய அனுக்ரஹம், 

அவர் சத்ஸங்கத்துல  ஈடுபட்டு, பவதத்ரத, நாலு, காண்டம் அவர் அத்யயனம் 

பண்ணிணார். அதுமாதிாி, இது படிப்பா, அசதலாம், படிப்பா, இவருக்கு 

கிரடச்ச பாக்யபம, பாக்கியம். அப்படி, நல்ல புத்திமான். 73 வயசுல, அவர் 

“எனக்கு, கந்தர் அலங்காரம் மனப்பாடம் பண்ணனும்னு, ஆரசயா 

இருக்குன்னு”, நூறு பாட்ரடயும் மனப்பாடம் பண்ணிணார். அந்த மாதிாி, 

அவருக்கு, புத்தி, தீட்ஷண்யம் இருந்தது. சமதுவா கிரஹிச்சுண்டு, சமதுவா 

படிச்சு ரசிச்சு enjoy பண்ணுவார். 

அவர், அந்த மாதிாி, அவர் அந்த உத்ஸவங்கள் ல, சந்பதாஷப்படேதுங்கிேது, 

எங்காத்துல நாங்க நாலு பபர். சரண்டு பிள்ரளகள், சரண்டு சபண்கள். 
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எங்களுக்குள்ள, நான்கு பிள்ரளகள், நான்கு சபண்கள். இந்த எல்லா 

குழந்ரதகள் கல்யாணத்துலயும், எல்லா பபரன், பபத்திகபளாட, ஆயுஷ்ய 

பஹாமத்துலயிருந்து, பூணல் ல இருந்து, சீமந்தம், க்ருஹபிரபவசம் 

எல்லாத்ரதயும், எங்கப்பா சராம்ப அழகா நிர்வாகம் பண்ணுவார். யார் யாரர 

எல்லாம், கூப்பிடணும், னு list பபாடுவார். என்னன்ன சாமான், வாங்கணும் list 

பபாடுவார். ஒரு contract கிரடயாது, ஒண்ணும் கிரடயாது. எல்லாம், அவர் 

தான், பார்த்து பார்த்து பண்ணார். அவருரடய அறுவது வயசுல இருந்து, 

எண்பது வயசு வரரக்கும்,அவருரடய நக்ஷத்ரம், பங்குனி, புனர்வஸு 

நக்ஷத்ரத்து அன்னிக்கு, ருத்ர ஏகாதசி, பண்ணுவார். எத்தரனபயா, பபர் 

வருவா. ஒவ்சவாருத்தருக்கு ஒவ்சவாரு மனப்பான்ரமயா இருக்கும். எல்லா 

சபண்டுகரள எல்லாம் சமாளிச்சுண்டு, வர்ே விருந்தினர்கரள எல்லாம் 

சமாளிச்சுண்டு, உத்ஸவம்னா, அவர் கூட இருந்து, உத்ஸவம் நடத்தணும். 

அவ்வபளா அழகா பண்ணுவார். அந்த பிதாங்கிேவர், தன் 

குழந்ரதக்குகளுக்ககாக, சந்பதாஷப் படேதுன்னா அவர்கிட்பட பார்த்பதன். 

எனக்கு, இந்த ராமாயணத்ரத பிரவசனம்  பண்ேதுல, முன்னபம ஒரு ஆரச 

இருந்து. நான், ஆத்துல , friends எல்லாம் கூப்பிட்டு சவச்சுண்டு, இந்த மாதிாி 

பபசிண்டு இருப்பபன். இரத வந்து, அவர் சராம்ப encourage பண்ணுவார். 

ராம பட்டாபிபஷகத்து அன்னிக்கு, ஒரு பத்து பபர் வருவா, நான் ஒரு மணி 

பநரம், பபசுபவன், எங்கப்பா, stool ஐ பபாட்டு, அதன் பமல ஒரு துணிரய 

பபாட்டு, நான் உட்கார்ந்து பிரவசனம் பண்ேதுக்கு, ஏற்பாடு பண்ணி, 

சகாடுப்பார். அப்படி, encouragement ஆ அவர், மாதிாி பண்ண முடியாது. 

அப்படி அந்த உத்ஸவங்கரள எல்லாம் நடத்தி, சராம்ப சந்பதாஷப் படுவார். 

அந்த மாதிாி, “பிபதவ பாிதுஷ்யதி,” ங்கிேது, ஒரு அனுபவம், எனக்கு 

இருக்கேதுனால, ராமன், மாற்ேவர்களுரடய உத்ஸவங்கள்ல, தானும் 

பங்சகடுத்து, சந்பதாஷப் படுவான், அப்படீங்கிேரத, என்னால ரசிக்க 

முடியேது. 

ஸ்வாமிகள் , எனக்கு, “நீ உங்கப்பாரவ, பார்த்துக்பகா, அவர் மாதிாி, நீ 

இருந்தாபல பபாரும்”, அப்படீன்னு சசால்வார். அதுதான் என்பனாட highest 
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goal in life ஸ்வாமிகள், கிட்ட, நான், என்ன பார்த்பதன்னா, எங்கப்பாக்கு, 

ஓரளவு, ஒரு smooth sailing life , நல்ல மரனவி, ஓரளவு, பதவலாமான 

குழந்ரதகள். நான், exception! ஆனா, ஸ்வாமிகளுக்கு, பல கஷ்டங்கள், 

இருந்தது. எங்கப்பா, “ஆன பயபக்தி வழிபாடு சபறுமுக்தி” அப்படீன்னு, 

பகவான்கிட்ட, பயபக்திபயாடு  இருந்து, நல்ல வரங்கள், சபற்று, பக்தி 

மார்க்கத்துலபய இருந்து, முக்தி அரடஞ்சுட்டார். 

ஸ்வாமிகள் வந்து கஷ்டம் வந்தாலும், அரத தாங்கிண்டு, பகவாபனாட, 

பக்தியினால கரர ஏேினார். “ரவதரணி” பபால அதாவது, நரகத்துல, ஒரு ஆறு 

அது. அந்த மாதிாி, ஒரு ஆற்ரே, கடக்க பவண்டியிருதா கூட, பகவாபனாட 

பக்தியினால, ஒரு கவரலயும் இல்லாம, கடக்கலாம்னு, பாகவதத்துல வரும். 

அப்படி அவர் வாழ்க்ரக. அவர், ஒரு குரு ஸ்தானத்துல இருந்ததுனால, பகவத் 

பஜனம் சுகம், துக்கம், எல்லாத்துக்கும் பமல, சகாண்டு பபாய் விடும், 

அப்படீங்கிேரத, அவர் வாழ்ந்து காண்பிச்சார். அந்த மாதிாி, சரண்டு மஹா 

புருஷர்களிடம் நான் என் life ல சநருங்கி பழகியிருக்பகன். இபதாட இன்னிக்கு 

பூர்த்தி பண்ணிக்கபேன். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம… 
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எந்நன்றி பகொன்றொர்க்கும் உய்வுண்டொம் உய்வில்லை 
பசய்ந்நன்றி பகொன்ற மகற்கு 

 

 

இன்னிக்கி வால்மீகி ராமாயண ஸ்பலாகம், கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல ஒரு 

ஸ்பலாகம் 

ब्रह्मघ्ने च सुरापे च चोरे भग्नव्रिे िर्था। 

तनष्कृतिर्ववतहिा सति: कृिघ्ने नातस्ि तनष्कृतिः।। 

ப்ரம்மஹக்பன   ச ஸுராபப ச  பகாக்பன பக்னவ்ரபத ததா | 

நிஷ்க்ருதிஹி ஹித சதபிஹி க்ருதக்பன நாஸ்தி நிஷ்க்ருதிஹி || 

அப்படினு ஒரு ஸ்பலாகம். நிஷ்க்ருதிஹி ன்னா ப்ரயஸ்சித்தம். ப்ரம்மஹக்பன – 

ப்ரம்மஹத்தி பண்ணிணவனுக்கும், ஸுராபப – ஸுரா பானம் 

பண்ணிணவனுக்கும், பகாக்பன – பகாஹத்தி பண்ணிணவனுக்கும்,  பக்னவ்ரத: 

விரதத்ரத முேித்தவனும், இங்க வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பிரம்மச்சர்ய 

விரதத்ரத விட்டுட்டவனும், என்ே ஒரு அர்த்தம் சசால்லுவா. இந்தமாதிாி 

பாபங்களுக்சகல்லாம் ” நிஷ்க்ருதிஹி விஹிதா” ாிஷிகளால் பிராயஷ்ச்சித்தம் 

சசால்லப்பட்டிருக்கிேது,  “சத்பிஹி” சாதுக்களால், ாிஷிகளால். “க்ருதக்பன 

நாஸ்தி நிஷ்க்ருதிஹி ” சசய்த நன்ேிரய மேந்தவனுக்கு பிராயஸ்சித்தபம 

கிரடயாது அப்படினு ஒரு ஸ்பலாகம். 

http://valmikiramayanam.in/?p=2094
http://valmikiramayanam.in/?p=2094
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இரத அப்படிபய வள்ளுவர் “எந்நன்ேி சகான்ோர்க்கும் உய்வுண்டாம் 

உய்வில்ரல சசய்ந்நன்ேி சகான்ே மகற்கு” அப்படினு ஒரு குரளில் 

எழுதியிருக்கார். திருவள்ளுவருரடய நிரேய குேள் பாடல்களுக்கு ரவதீகமான 

அர்த்தம் சசால்லமுடியும், அதுவும் பாிபமலழகர் உரரயில நம்முரடய சதய்வ 

மதத்துல இருக்க அந்த அர்த்தங்கள் தான் சசால்வார். தர்ம சாஸ்த்திரம் 

பண்ணின  பதிசனட்டு ாிஷிகபளாட இவர் பத்சதான்பதாவது ாிஷியா இவர் 

ஒரு சாஸ்த்ரம் ஸ்ம்ருதி சகாடுத்திருக்கார்னு ஒரு interpretation சசால்லுவா. 

அப்படி ஒரு புஸ்தகம் ஒரு சபாியவர் எழுதி இருக்கார். மஹாசபாியவா “அரத 

நான் மூணு வாட்டி படிச்பசன்னு அவர்கிட்ட சசால்லு” அப்படினு 

சசால்லிருக்கா. அந்த புஸ்தகம் எழுதின சபாியவர் ஸ்வாமிகள் ஆத்துக்கு 

வருவார், அவர் ஒரு ரவஷ்ணவர், ஆனா அம்பாள் உபாஸகர், தமிழ்ல நல்ல 

படிப்பு,  அதனால திருக்குேளுக்கு இந்த மாதிாி உரர எழுதிருக்கார்.  “ஆ பயன் 

குன்றும் அறுசதாழிபலார் நூல் மேப்பர் காவலன் காவான் எனின்” ராஜா 

ஒழுங்கா ஆட்சி பண்ணரலனா, பசுக்கள் பால் கம்மியா சகாடுக்கும், 

அறுசதாழிபலார், ஷட்கர்மநிரதா: னு பிராமணர்களுக்கு ஒரு பபரு , யாகம் 

பண்ணனும், யாகம் பண்ணி ரவக்கணும், பவதம் படிக்கணும், பவதம் 

சசால்லித் தரணும், தானம் வாங்கணும், தானம் சகாடுக்கணும், இந்த 

ஆறுசதாழில பண்ேதுனால ஷட்கர்மநிரதா:னு பபரு, இந்த ஆறுசதாழில் 

பண்ணக் கூடிய பிராமணர்கள் நூல் மேப்பர், பவதத்ரத மேந்து பபாய்டுவா. 

“காவலன் காவான் எனின்” எவ்வபளா சபாிய நஷ்டம் ஒரு பதசத்துக்கு, 

அப்படினு ஒரு திருக்குேள்  இருக்கு. எந்நன்ேி சகான்ோர்க்கும் உய்வுண்டாம்; 

உய்வில்ரல சசய்நன்ேி சகான்ே மகற்கு” அப்டீங்கிே திருக்குேளுக்கு, 

equivalent ஆ இந்த ராமாயணத்துல இந்த ஸ்பலாகம் இருக்கு. 

இது எங்க வரதுன்னா, ராமர் வாலி வதம் பண்ணின பின்ன, சுக்ாீவன்,  வானரா 

எல்லாம் வந்து, ராமர் கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ோ. “நீங்க கிஷ்கிந்ரதக்கு 

வாங்பகா” அப்டீன்னு சுக்ாீவன் சசால்ோன். ராமர், “இல்ல, எந்த ஒரு 

கிராமத்துக்குள்ளபயா, நகரத்துக்குள்ளபயா, நான் வர மாட்படன், எங்க 

அப்பாக்கு, நான் அந்த வாக்கு சகாடுத்துருக்பகன். நீ பபாய் பட்டாபிபஷகம் 
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பண்ணிண்டு ஆட்சி பண்ணு. சராம்ப நாள், நீ கஷ்டப் பட்டுட்ட. அதனால 

சகாஞ்சம் சுகம் அனுபவி. மரழ காலமா இருக்கு, அதனால சவளியிரலயும் 

கிளம்ப முடியாது. மரழ காலம் முடிஞ்சா உடபன நீ என்ரன வந்து பார். 

அப்டீன்னு சசால்ோர். வந்து, எனக்கு, சீதாபதவிரய, பதடிக் சகாடு. இது, 

நமக்குள்ள இருக்கே ஒப்பந்தம்”. அப்டீன்னு சசால்ோர். 

சுக்ாீவன் கிஷ்கிந்ரதக்கு பபாோன். வானரா எல்லாரும் அவனுக்கு 

பட்டாபிபஷகம் பண்ணி ரவக்கோ. அவன் குடியிலயும் காமத்துலயும், 

எல்லாத்ரதயும் மேந்து பபாயி, அதுலபய மூழ்கி கிடக்கோன். ஆச்சு. 

மரழகாலம் முடிஞ்சுது, சரத் காலம் வந்துடுத்து.  அவனுக்கு ஒண்ணுபம 

சதாியரல. அப்பபா, ஹனுமார் பபாயி அவனுக்கு ஞாபகப் படுத்தோர். “இந்த 

மாதிாி நீ ராமருக்கு நீ வாக்கு சகாடுத்துருக்க. சசய்த நன்ேி மேக்கக் கூடாது. 

சபாியவா எல்லாம் பகட்கேதுக்கு முன்னாடி நாமபள பதில் உதவி பண்ணனும்” 

அப்டீன்னு ஞாபகப் படுத்தோர், அதுக்கு அவன், “நீ என்ன பவண்ணா பண்ணு”, 

அப்டீங்கோன். உடபன நீலரன கூப்பிடோர், ஹனுமார். இந்த சுக்ாீவன் நீலன் 

கிட்ட உத்தரவு பபாடோன். “எல்லா வானராரளயும் ஒரு மாசத்துக்குள்ள வரச் 

சசால்”, அப்படீன்னு ஒரு உத்தரவு பபாட்டுட்டு, அவன் திரும்பியும் 

அந்தபுரத்துக்குள்ள பபாயிடோன், சுக்ாீவன். 

நீலன் அந்த மாதிாி ஒரு உத்தரவு பபாடோன். எல்லா வானராளும் வர 

ஆரம்பிக்கோ. தூதர்கரள அனுப்பிச்சு, எல்லா வானராரளயும் கிஷ்கிந்ரதக்கு, 

வரச்சசால்ோ. ஸ்வாமிகள் சசால்வார், “இந்த சுக்ாீவனுரடய military தான் 

சராம்ப best. அங்கங்க மரத்துல பழம் இருந்தா சாப்டுக்கணும். ஆத்துல, 

எங்கயாவது ஜலம் இருந்தா குடிச்சுக்கணும், வான்னா வரணும், எங்க 

இருந்தாலும் ாிப்பபார்ட், பண்ணனும். சசலபவ இல்லாத military” அப்டீன்னு 

சசால்வார். அந்த, மாதிாி வானரா எல்லாம் வந்துண்டு இருக்கா. 

அதுக்கு நடுவுல ராமர் காத்துண்டு இருக்கார். லக்ஷ்மணன்கிட்ட, அப்பப்ப 

புலம்போர், லக்ஷ்மணன், “இல்ல, சுக்ாீவன் தயவு பண்ணுவான், காத்துண்டு 

இருங்பகா, அவன் சசான்ன வார்த்ரதரய மீே மாட்டான், அப்டீன்னு 

சசால்ோர், ஆனா இப்படி, நாள் கடந்துடுத்து , அப்டீன்ன உடபன, ராமருக்கு 
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கடுங்பகாபம் வர்ேது. அவர் லக்ஷ்மணன் கிட்ட சசால்ோர், “இந்த சுக்ாீவன் 

சசய்த நன்ேிரய மேந்துட்டான். நீ பபாய் அவனுக்கு ஒரு எச்சாிக்ரக குடு. நான் 

எந்த கதரவத் திேந்து வாலிரய யமபலாகத்துக்கு அனுப்பிச்பசபனா அந்த 

கதரவ இன்னும் மூடரல. உன்ரனயும் யம பலாகத்துக்கு அனுப்பிடுபவன் 

சசால்லு” என்கிோர் ராமர். 

அப்ப லக்ஷ்மணனுக்கு, சராம்ப பகாபம் வர்ேது. ராமர் சீரதரய, பிாிஞ்சி படே 

கஷ்டத்ரத, பாக்கோன். இப்ப வரரக்கும் சமாதனம் சசால்லிண்பட இருக்கான். 

அப்பபா, லக்ஷ்மணன், சசால்ோன், “இவபனாட என்ன பபச்சு? இவன் சராம்ப 

முட்டாளாக இருக்கான். புத்தி சகட்டவனா இருக்கான். இவனுக்கு, ராஜ்யத்ரத, 

சகாடுத்பத இருக்கக் கூடாது. நாம, ஹனுமான், அங்கதன், இவாரள எல்லாம் 

சவச்சு, சீதா பதவிரய பதடி கண்டு பிடிச்சுடுபவாம். நான், இவரன பபாய் 

வதம் பண்ணிடபேன்” அப்படீன்னு சசால்ோன். அப்ப ராமர், சசால்ோர். 

“அப்படி பண்ணாபத, ஏன்னா, நாம சீரதரய, இழந்து, ஜடாயுரவ, இழந்து, 

நாம ஒரு கபந்தத்துக்கு, கிட்ட மாட்டிண்படாம். அப்புேம், தனுங்கே கந்தர்வன், 

சசால்லி, இந்த சுக்ாீவரன, வந்து பார்த்தபபாது, “நீயும் நானும், நண்பர்கள். 

உன் கஷ்டம், என் கஷ்டம்”, அப்படீன்னு ஒரு வார்த்ரத அவன் சசான்னாபன, 

அன்னிக்கு, அது எவ்வளவு, ஆறுதலா இருந்தது எனக்கு. அதனால நீ அவரன, 

சகால்லாபத, நீ அவனப் பபாயி, எச்சாிக்ரக பண்ணு, warning சகாடு, 

புாிஞ்சிண்டுடுவான்”, அப்படீன்னு, சசால்ோர். 

அபத மாதிாி, லக்ஷ்மணர் கடுங்பகாபத்பதாட கிஷ்கிந்ரதக்கு வரார், 

எல்லாரும்,பயப்படோ. அங்கதன், எல்லாம், சராம்ப பயந்து பபாயி, தாரர 

கிட்ட, சசால்ோன், ருரம கிட்ட சசால்ோன், சுக்ாீவன் கிட்ட சசால்ோன். 

சுக்ாீவன் ஓரளவு தான் சதளிவா இருக்கான், அப்புேம் சுக்ாீவன், சவளியில 

வரான். மந்திாிகள், எல்லாம் வந்து, அவன் கிட்ட நல்ல புத்தி சசால்ோ. 

ஹனுமார், கடுரமயா அவன்கிட்ட சசால்ோர், “ராமர், பகாவத்துல இருக்கார். 

ஆனாலும், அவர் உன்ரன, உயிபராட விடணும்னு, நிரனச்சு, லக்ஷ்மணரன, 

அனுப்பி இருக்கார். அவபர வந்து, இருந்தார்னா, உனக்கு, இன்னிபயாட, 

முடிவு வந்திருக்கும். அவர், லக்ஷ்மணரன, அனுப்பிருக்கார் என்பதில் இருந்பத, 
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உன் பபர்ல, அவருக்கு, இன்னும், சகாஞ்சம் பாிவு இருக்கு என்று சதாிகிேது. 

அதனால, நீ சசய்த, நன்ேிரய, மேந்துட்ட. லக்ஷ்மணன் வரான், நீ அவன் 

கிட்ட ரககூப்பி மன்னிப்பு பகட்டுக்பகா, அது ஒண்ணுதான், உனக்கு வழி, 

நான் மந்திாியா இருக்கலாம், நீ ராஜாவா இருக்கலாம், எனக்கு, என் உயிர் 

பமல, ஆரச இல்ல, நான் உனக்கு, நல்லரத சசால்பேன்” அப்டீன்னு 

சசால்ோர், ஹனுமார். 

சுக்ாீவன் “வாஸ்தவம்தாபன, ராமர், பண்ணிண நன்ேிரய, நான் மேப்பபனா, 

அவரால் தாபன, எனக்கு இந்த ராஜ்யபம கிரடச்சுது”ங்கோன், “இது உனக்கு 

ஞாபகம் இருக்பகால்பயா, நீ இரத, லக்ஷ்மணன் கிட்ட சசால்லி மன்னிப்பு 

பகட்டுக்பகா”ன்னு சசால்லி, ஹனுமார் சசால்லி சகாடுக்கோர். அப்புேம், அந்த 

சுக்ாீவன், லக்ஷ்மணன் கிட்ட தாரரரய அனுப்போன். லக்ஷ்மணன் 

பகாபத்பதாட வரான். அந்த ஆதிபசஷபனாட பகாபம். எல்லாரும், பயந்து 

நடுங்கரா. அந்த கிஷ்கிந்ரதரயபய இன்னிக்கு, அழிச்சுடப் பபாோன்னு, 

அவ்வபளா பயப்படோ, எல்லாரும். அப்பபா, அந்த தாரர எதிபர வந்த உடபன, 

இவன் பகாபத்ரத விடோன், சபண்கள்கிட்ட, மஹாத்மாக்கள், பகாச்சுக்க 

மாட்டாங்கிேதுனாலதான், இந்த சுக்ாீவன், அவரள அனுப்போன். அவள் 

வந்து, “ஏன் நீ பகாவிச்சுக்கிே? இந்த சுக்ாீவன் சராம்ப நாரளக்கு அப்புேம், 

ஏபதா வாழ்வு வந்ததுன்னு, அவன் அனுபவிச்சுண்டு இருக்கான். உன்ரன 

மாதிாி அவனுக்கு, புலனடக்கம், இல்ரலபய, உனக்கு, அந்த கஷ்டம் பத்தி 

சதாியாது, ஏபதா, அவன் கிரடச்சரத, அனுபவிச்சுண்டு இருக்கான், நீ 

அவரன, மன்னிச்சுடு. என்ன இருந்தாலும், உன் friend தாபன” அப்படீன்னு, 

சசால்லி, அவ வந்து, “நான் அரழச்சுண்டு பபாபேன்னு, அப்படீன்னு, 

அந்தப்புரதுக்குள்ள அரழச்சுண்டு பபாோ. 

உள்ள பபான உடபன, சுக்ாீவரன, பார்த்த பபாது, அந்த ராமர், சசான்ன அபத 

வார்த்ரதகரள, லக்ஷ்மணன், சுக்ாீவன்கிட்ட சசால்ோன். “எம பட்டினம் பபாே 

வழி, இன்னும் மூடரல. உன்ரன, வாலி கிட்ட ராமர், அனுப்பிச்சுடுவார், 

சசய்த நன்ேிரய, மேக்காபத”, அப்படீன்னு, சசால்ோன். அரத சசால்லுபமாது, 

சுக்ாீவன் பயந்து, நடுங்கோன். அப்ப தாரர, திரும்பவும் நடுவில் வந்து, “என்ன 
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இருந்தாலும், இவன் ஒரு மஹாராஜா. நீ எவ்வபளா, கடுரமயான 

வார்த்ரதகரள சசால்லாபத, அவன் ஒண்ணும், பண்ணாம இல்ல. ராவணன் 

கிட்ட பகாடிக் கணக்கான, ராக்ஷதர்கள் இருக்கா. அந்த ராக்ஷதர்கரள 

எதிர்க்கணும்னா, வானரப் பரட பவணும். அந்த வானரப் பரடரய, சுக்ாீவன் 

வரச்சசால்லிட்டான். அவா வர்ரதுலதான், தாமதபம ஒழிய, இவன்கிட்ட, 

ஒண்ணும் தப்பில்ல”. அப்படீன்னு, அந்த தாரர சசான்ன உடபன, சாி, நான் 

பகாபத்ரத, விட்படன், அப்படீன்னு, லக்ஷ்மணன், சசால்ோன். அப்பதான், 

சுக்ாீவனுக்கு, உயிர் வந்தது. 

அவன் எழுந்து ரககூப்பி, “இந்த அடிரம சசய்த, தப்ரப, மன்னிச்சுடு, நான் 

இந்த மாதிாி, கள்ளுல, மூழ்கி, இருந்துட்படன். நான் ராம கார்யத்ரத, மேக்கல. 

அவபராட, தயவால்தான், எனக்கு, இந்த ராஜ்ஜியம் கிரடச்சுதுன்னு, எனக்கு, 

ஞாபகம் இருக்கு. ராமருக்கு, சஹாயம் என்ன பவண்டியிருக்கு?” அதாவது, 

தாரர வந்து, இந்த ராக்ஷதர்கரள, சஜயிக்கேதுக்கு, சஹாயம் பவணும்னு 

சசான்னா, இல்ரலயா. அரத மறுத்து பபசோன். “ராமர் ஒருவராபவ, 

ராவணரன வதம் பண்ணிடுவார். ஒரு ராஜான்னு, பபானா, பின்னாடி, 

அலங்காரத்துக்கு, ஒரு பரட பபாகணும். அதுக்காக, நாங்க, பபாகப் பபாபோம், 

அவ்வபளாதான், ராமருக்கு, ஒண்ணும் சஹாயபம பவண்டியது இல்ல. 

அதனால, நான் வந்து, அவரர, பார்க்கபேன்”, அப்படீன்னு, சசான்ன உடபன, 

லக்ஷ்மணரும், “ஆஹா,இந்த மாதிாி, கஷ்டத்துபலயும், எங்களுக்கு, உன்ரன 

மாதிாி ஒரு friend, கிரடச்சது, சராம்ப சதய்வாதீனம்தான். நீ வந்து 

ராமரர,நிரலரய பாரு, அவர் படே கஷ்டத்ரத பார். நீ, உன்கிட்ட, நான் 

பகாபத்துல, சசான்ன வார்த்ரதகரள, மேந்துடு” அப்படீன்னு, அவனும், ஒரு 

magnanimous ஆ சசால்ோன். 

அப்புேம், சரண்டு பபரும்,பபாயி ராமரர பார்க்கோ. சுக்ாீவன் ராமரர 

நமஸ்காரம் பண்ோன். ராமர் “தர்மார்த்த காம பமாக்ஷம், அந்தந்த கார்யம், 

அந்தந்த பநரத்துல, பண்ணனும்”, அப்படீன்னு, ஒரு வார்த்ரத சசால்ோர். 

அதாவது, “நீ காமத்துல மூழ்கி, தர்மத்ரத மேந்துட்டிபய” அப்படீன்னு 
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சசால்ோர். அதுக்குள்ள, அந்த பகாடிக் கணக்கான, வானரர்கள் எல்லா திக்குல 

இருந்தும் வந்துடோ. 

அன்னிக்கு, அந்த ஹனுமார் பண்ணிண உபகாரம். அவர் நடுவுல, வந்து, “நீ 

உத்தரவு, பபாடு. அது பபாறும்”, அப்படீன்னு, சசால்லி, நீலரன, சகாண்டு, 

உத்தரவு, பபாட்டதுனால, எல்லா, திக்குலிருந்தும், எல்லா வானரர்களும், வந்து 

பசர்ந்துடோ. அந்த பகாடிக் கணக்கான, வானரர்கள் வந்து, பசர்ந்ததுனால, 

ராமர் திருப்தி, ஆயிடோர். “எப்படி, சூாியன், ஒளிரய சகாடுக்கேபதா, எப்படி, 

இந்திரன், மரழரய சகாடுக்கோபரா, அந்த மாதிாி, நீ சசான்ன வார்த்ரதரய 

மீே மாட்பட. எனக்கு, சஹாயம் பண்ணுபவன்னு, எனக்குத் சதாியும், சராம்ப 

சந்பதாஷம்”, அப்படீன்னு, சுக்ாீவன்கிட்ட சசால்லிட்டு, அப்புேம் நான்கு 

திக்குபலயும், அந்த வானரர்கரள சீதாபதவிரய பதட அனுப்போ. அதுக்கு 

பமல, கரத பபாேது. 

அதுமாதிாி, சசய்த நன்ேிரய, மேக்கக் கூடாது. ராமர், முதலில் சுக்ாீவரன 

அவரன, பார்த்த பபாது, நானும், நீயும் friends, ன்னு சசான்ன அந்த 

வார்த்ரதரய மேக்கல. “அப்பபா,ஒரு, திருப்தி, ஏற்பட்டுபத, அப்படீன்னு, அந்த 

நன்ேிரய, கூட, மேக்காம, அவரன, சுக்ாீவரன உயிபராட விட்டார். 

சுக்ாீவன், ஆனா, இப்ப சதளிஞ்சுட்டான். சதளிஞ்ச உடபன, அவனும் தன்  

பரடகரள, சகாண்டு, சீதாபதவி, எங்கயிருக்கான்னு கண்டு பிடிச்சு, அந்த 

பகாடிக்கணக்கான, வானரர்கபளாட, வந்து, யுத்தம் பண்ோன். உயிரரயும், 

துச்சமா நிரனச்சு, ராமருக்காக, யுத்தம் பண்ோன். அந்த மாதிாி, அவனும் 

அவபனாட, நன்ேிரய, கான்பிக்கோன். ராமர், பட்டபிபஷகத்துல, வந்து, 

கலந்துக்கோன். அந்த ராமருரடய, குணம், அது. சின்ன நன்ேி பண்ணா கூட, 

कर्थतिदपुकारेण कृिेनैकेन िुष्यति। 

न स्मरत्स्यपकाराणां शिमप्यात्स्मवत्तया।। 

கதஞ்சித் உபகாபரண க்ருபதன எபகன துஷ்யதி | 

ந ஸ்மரதி அபகாராணாம் ஷதமபி ஆத்மவத்தயா || 
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தன்கிட்ட, பண்ண சகாஞ்ச, உபகாரத்ரதயும், நிரனப்பார். நூறு, தப்பு 

பண்ணாலும் மேந்துடுவார், அப்படீன்னு, ராமபராட, குணம். 

இபத குணம், நான் ஸ்வாமிகள் கிட்டயும், பார்த்திருக்பகன். அவருக்கு, யார் 

என்ன சின்ன, உபகாரம் பண்ணினான்னு, எல்லாம், ஞாபகம் சவச்சுபார். 

மகான்கள் சாக்ஷாத் பகவாரன பபாலதான். அவர்கிட்ட, பண்ண, 

அபகாரங்கள், எல்லாம், அவர் நிரனக்கபவ, மாட்டார். மஹாசபாியவாளும், 

அப்படிதான், இருந்துருக்கா, அவாரள எல்லாம், நிரனப்பபாம். நாமும் பிேர் 

நமக்கு சசய்த நன்ேிரய மேக்காமல் இருப்பபாம். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம 
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மருவுக மொசற்றொர் வகண்லம 

 

இன்னிக்கு வால்மீகி ராமாயண ஸ்பலாகம், சுந்தரகாண்டத்துல முப்பத்தாோவது 

ஸர்க்கத்துல ஒரு ஸ்பலாகம் 

कतच्चतन्मत्रातण लभिे तमत्रैश्चाप्यतभगबयिे । 

कतच्चत्स्कल्याणतमत्स्त्रश्च तमत्रत्स्त्रैश्चातप पुरस्कृिः ।। 

கச்சின் மித்ராணி லபபத மித்ரரஸ்சாபி அபிகம்யபத | 

கச்சித் கல்யாண மித்ரஸ்ச மித்ரரஸ்சாபி புரஸ்க்ருதஹ || 

னு சீதாபதவி ஹநுமார் கிட்ட ராமரரப் பத்தி பகட்கோ. 

ஹனுமார், சமதுவா ராம கரதரயச் சசால்லி கீபழ இேங்கி வந்து நமஸ்காரம் 

பண்ணி, சீரதபயாட நம்பிக்ரகரய சஜயிச்ச பின்ன, ராமருரடய சபயர் 

சபாேித்த பமாதிரத்ரத சகாடுத்து, சராம்ப சீரதக்கு சந்பதாஷத்ரத 

ஏற்படுத்தோர், 

http://valmikiramayanam.in/?p=2089
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“விக்ராந்தஸ்துவம் ஸமர்தஸ்துவம் பிராக்ஞஸ்த்வம் வனபராத்தமா” 

எப்பபர்ப்பட்ட காாியத்ரத நீ பண்ணியிருக்பக, இந்த ராக்ஷஸ 

பகாட்ரடசயல்லாம் தாண்டி வந்து என்ரனப் பாத்து, இந்த ராமருரடய 

பமாதிரத்ரத சகாடுத்து, என் உயிரர காப்பாத்தினிபய! எனக்கு நம்பிக்ரக 

ஏற்படுத்தினிபய! அப்படின்னு சசால்லிட்டு, இப்ப ஹனுமார் ராமதூதன் தான் 

என்கிே நம்பிக்ரக சீரதக்கு வந்துடுத்து, இப்பபா தான் ஹனுமார் கிட்ட முழு 

மனபசாட பபச ஆரம்பிக்கிோ. 

அப்பபா, “ராமர் எப்படி இருக்கார்? அவர் என்ன பிாிஞ்ச துக்கத்தில சராம்ப 

துவண்டு பபாகமால் இருக்கிோரா? அவர் சாப்பிடோரா? அவர் அடுத்த அடுத்த 

காாியத்ரத எல்லாம் கவனிக்கிோரா?  இப்படி பகட்டுண்பட வரும்பபாது, இந்த 

ஒரு ஸ்பலாகம் வர்ேது – “கச்சின் மித்ராணி லபபத” –  அவருக்கு நண்பர்கள் 

கிரடக்கிோர்களா? “மித்ரரஸ்சாபி அபிகம்யபத” – அந்த நண்பர்கள், அவரர 

வந்து பாக்கோளா, சநருங்கி வருகிோர்களா? ” கச்சித் கல்யாண மித்ரஸ்ச” – 

கிரடச்ச நண்பர்கள் நல்லவர்களாக இருக்கிோர்களா?  ” மித்ரரஸ்சாபி 

புரஸ்க்ருதஹ” –  அந்த நண்பர்கள், இவரர சகௌரவிக்கிோர்களா? அப்படினு 

நாலு பகள்வி  பகட்கோ, என்ன அழகான பகள்விகள்! 

Misery Loves Company-ங்கிே மாதிாி கஷ்டகாலம் வரும்பபாது, யாராவது 

பவண்டாதவா வந்து பசர்ந்துப்பா. இன்னும், பமலும் கஷ்டம் ஜாஸ்தியாகும். 

அந்த மாதிாி ராமருக்கு ஒரு கஷ்ட காலம், சீரதரய பிாிஞ்சு தவிக்கும்பபாது, 

நல்ல நண்பர்கள் கிரடக்கிோளா, அந்த நண்பர்கள் இவரர, பகலி பண்ணாமல் 

இவரர சகௌரவிக்கோளா, அப்பப்பபா வந்து இவரர பார்க்கோளா  

அப்படிசயல்லாம் அழகா பகக்கோ. இந்த காட்சிரய பாக்கும்பபாது, எனக்கு  

ஹனுமார் எப்படி சுக்ாீவரன ராமபராடு பசர்த்து சவச்சார், சுக்ாீவன் தான் 

ராமருக்கு கஷ்டகாலத்துல கிரடச்ச நண்பர், அப்படி கிரடச்ச நண்பரர 

ஹனுமார் பசர்த்து ரவக்கும் அந்த காட்சி சராம்ப அழகாயிருக்கும். 

சுக்ாீவன் மரல பமபலர்ந்து இவா வர்ேரத பார்த்தபபாது, பயந்துடோன். 

“சராம்ப சபாிய வீரர்களா சதாியோ இவா சரண்டு பபரும், வாலி 

அனுப்பிச்சாவாளா இருக்கும்”, அப்படின்னு சசால்லி ஒரு சிகரத்துபலர்ந்து 
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இன்சனாரு சிகரத்துக்கு தாவி ஓடோன். அப்பபா ஹனுமார் “நீ ராஜாவாக 

ஆகணும்னு ஆரசப்படே, இப்படி பயந்தன்னா எப்படி?” னு சசால்ோர். அவன் 

உடபன ஹனுமார் கிட்ட “சாி, உனக்கு ரதாியம் இருக்குனா நீ பபாய் அவாரள 

பாத்துப் பபசி, அவா நல்லவா தானா, நாம் அவாபளாட நட்பு 

பண்ணிக்கலாமான்னு சதாிஞ்சிண்டு வா”ன்னு, அனுப்போன். 

ஹனுமான் ஒரு பிக்ஷு பவஷம் பபாட்டுண்டு வந்து, ராமரர நமஸ்காரம் 

பண்ணோர். அந்த சமாதல்ல ஹனுமார் ராமர் கிட்ட பபசின அந்த இருபது 

சுபலாகங்கரள ஒண்ணு ஒண்ணும் எடுத்து, அரத வந்து நாம ரசிக்கணும். அந்த 

பபச்ரசக் பகட்டு “சசால்லின் சசல்வன்”னு ராமர் ஹனுமார்க்கு,  title 

சகாடுக்கிோர். “இவன் வித்வான்,  இவன் இவ்வளவு பநரம் பபசினதுல ஒரு 

அபசப்தம் கூட கிரடயாது, நவவயக்காரண பவத்தா, நாலு பவதங்கரளயும் 

படிச்சவன், “உச்சாரயதீ கல்யாணீம் வாசம்  ஹ்ருதயஹாீணீம்” மனத்ரத 

சகாள்ரள சகாள்ளும்படியான மங்களகரமான வார்த்ரதகரள பபசுகிோன், 

இவன் உரக்க பபசரல, சராம்ப காதுலபய விழாம பபசரல, விறு விறு விறுனு 

பபசரல, சராம்ப இழுத்து இழுத்து  பபசரல, அவ்வபளா அழகா பபசோன், 

இவன் கிட்ட நம்ம விஷயத்த சசால்லு”, அப்படினு ராமர் லக்ஷமணன் கிட்ட  

சசால்ோர், லக்ஷ்மணபன சபாிய வித்துவான், லக்ஷ்மணன் பபசும்பபாபத, 

நிரேய grammatical peculiarityலாம் வரும். 

அப்ப லக்ஷ்மணன் சசால்ோர் “தனுங்கே கந்தர்வன் சசான்னான், இங்க 

சுக்ாீவன் என்கிே வானரத்ரத பதடி வந்துண்டிருக்பகாம்” அப்படினு சசால்லி 

ஆரம்பிச்சவுடபன, ஹனுமார், “ஆமாம், நானும் சுக்ாீவபனாடா, மந்த்ாி தான்” 

என்கிோர். அப்பபா லக்ஷ்மணன் சசால்ோர், “இது ராமர், தசரத  குமாரர். 

எத்தரனபயா லக்ஷக்கணக்கான பசுக்கரள தானம் சகாடுத்து, யாகசமல்லாம் 

பண்ணிணவர், நன்னா படிச்சவர், ஆனா காட்டுக்கு வந்துட்டார், அப்பா 

பபச்ரச பகட்கணும்னு காட்டுக்கு வந்துட்டார், வந்த இடத்துல அவபராட 

மரனவி காணாமப் பபாய்ட்டா. சராம்ப நாங்க கஷ்டத்துல இருக்பகாம், 

எங்களுக்கு சுக்ாிவன்தான் தயவு பண்ணனும்” அப்படினு லக்ஷ்மணன் 

சசால்ோர். 
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அதாவது வந்திருக்கேது சுக்ாீவபனாட மந்த்ாி. அதனால அந்த protocol maintain 

பண்ே மாதிாி, தனக்கு மந்த்ாி மாதிாி இருக்கும்  லக்ஷ்மணரன சகாண்டு ராமர் 

பபசச் சசால்ோர். லக்ஷ்மணன் இந்த மாதிாி “நாங்கள் சுக்ாீவபனாட தயரவ 

நாடி வந்துருக்பகாம்” அப்படினு சசால்ோன். ஆனால் ஹனுமாருக்கு அது 

சபாறுக்கரல, “ஆஹா! உங்கரள மாதிாி உயர்ந்த குலத்துல பிேந்தவர்களும், 

பகாபத்ரதயும், புலன்கரளயும் சஜயித்தவர்களும் ஆன உங்கரள மாதிாி 

சபாியவர்கள், சுக்ாீவனுக்கு இந்த பநரத்துல ஒரு friend ஆ கிரடக்கேது, அவன் 

பண்ணிண பாக்யம். அவன் இந்த மரலரய விட்டு சவளியில் வர முடியுமா 

மாட்டிண்டுருக்கான், அதனால நீங்க தான் தயவு பண்ணனும் அவன் கிட்ட, 

உங்கள கூட்டிண்டு பபாபேன், நீங்க அவனுக்கு உதவி பண்ணா, அவன் 

உங்களுக்கு கட்டாயம் உதவி பண்ணுவான்” என்கிோர். 

“தயவு பண்ணனும், உதவி பவணும்”னு பகட்கும்பபாது மட்டம் தட்டாமா, 

இவாளா பாத்த ஒடபன, ராமரரப் பாத்த உடபன ஹனுமார் தன்ரனபய ஒப்பு 

சகாடுத்துடோர். அதனால, அவபளாட கஷ்டத்ரத சபாிசு படுத்தாம, 

“உங்களுரடய கஷ்டத்ரத நாங்க பபாக்கிடுபவாம், சுக்ாீவனுக்கு தான் உங்க 

தயவுபவணும்”, அப்படினு சசால்ேது எவ்வளவு சபருந்தன்ரம. 

அப்பேம் அவாரள சுக்ாிவன் கிட்ட அரழச்சிண்டு பபாய், அந்த  ஹனுமார், 

ராமரன சுக்ாீவனுக்கு introduce பண்ணி, “இவர் சக்கரவர்த்தி குமாரர். சபாிய 

வீரர், யாகங்களாம் பண்ணவர். இந்த கஷ்ட காலத்துல உனக்கு இந்த மாதிாி 

friend கிரடக்கிேது கஷ்டம். இவபராட நீ friendship பண்ணிக்பகா” அப்படினு 

சசால்ோர். அப்பபா சுக்ாீவன் சராம்ப பணிவா, “நான் ஏபதா ஒரு வானரம், 

என்பனாட நீங்க friendship பண்ணிப்பபளா?” அப்படினு பகட்கோன். ராமர் 

உடபன அவரனக் கட்டிண்டு “நானும் நீயும் இனிபம friends”, அப்படினு 

சசான்னவுடபன, உடபன ஹனுமார் அக்னி மூட்டோர். ராமரும் சுக்ாீவனும் 

அக்னிரய ப்ரதக்ஷிணம் பண்ணி, “நானும் நீயும் இனிபம friends, உன் கஷ்டம் 

என் கஷ்டம், உன் சுகம் என் சுகம்” அப்படினு சசால்ோ. இப்படி சரண்டு பபரும் 

friendship பண்ணிக்கிோ, அது கரடசி வரரக்கும் இருக்கு. ராம 

பட்டாபிபஷகத்துக்கு சுக்ாீவன் வரான். 
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அந்த மாதிாி நல்ல நண்பர்கள் கிரடக்கேது கஷ்டகாலத்துல ஒரு அாிய 

விஷயம், அது கிரடச்சதுனால தான் ராமர் அந்த கஷ்டத்துபலருந்து மீண்டு 

வரார். சுக்ாீவன்  friendship கிரடச்சதால் தான் ராமருக்கு ஹனுமாபராட அன்பு 

கிரடச்சது. அது ராமருக்கு எவ்வபளா சபாிய லாபமாயிருந்தது. 

இசதல்லாம், ராஜகுமாாியாக இருப்பதால் சீதாபதவி அழகாக பகட்கோ. 

கச்சின் மித்ராணி லபபத மித்ரரஸ்சாபி அபிகம்யபத | 

கச்சித் கல்யாண மித்ரஸ்ச மித்ரரஸ்சாபி புரஸ்க்ருதஹ || என்று பகட்கோ. 

அப்பேம் “கச்சித் ஆஷாஸ்தி பதவானாம் பிரசாதம் பார்திவாத்மஜ: – 

சதய்வங்கரள ஆராதரன சசய்து அவர்களுரடய பிரசாதத்ரத அரடகிோரா? 

என்று பகட்கிோ. மற்ே புராணங்களில் ராமர் சிவ பூரஜ பண்ணினார் என்று 

சசால்வதற்கு இங்க மூலத்துபலபய ஒரு proof. 

கச்சித் புருஷகாரம் ச ரதவம் ச ப்ரதிபத்யபத – தன்னுரடய சபௌருஷத்ரதயும் 

(Freewill) உணர்ந்து விதியின் வலிரமரய (fate) உணர்ந்து சதய்வங்கரளயும் 

பவண்டிக் சகாண்டு முயற்சியும் சசய்து வருகிோரா? இப்படி சீதாபதவியின் 

மனத்ரத சகாள்ரளசகாள்ளும் அழகான பபச்சு. 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம 
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ரொமலைக் கண்டொல் வேமம் உண்டொகும் 

 

இன்னிக்கு வால்மீகி இராமயண ஸ்பலாகம், அபயாத்யா காண்டத்துல, 17வது 

சர்கத்தில 

यश्च रामं न पश्येत्तु यं च रामो न पश्यति।। तनतन्दिस्सववसेल्लोके स्वात्स्माऽप्येनं तवगहविे। 

யஸ்ச்ச ராமம் ந பஸ்பயத் து யம்ச ராபமா ந பஸ்யதி | 

நிந்தித: ஸ வபசல்பலாபக ஸ்வாத்மாபி ஏனம் விகர்ஹபத || 

“யஸ்ச்ச ராமம் ந பஸ்பயத் து” எவன் ராமரன பார்க்கவில்ரலபயா, 

“ராபமா ந பஸ்யதி “ எவரன  ராமன் பார்க்கவில்ரலபயா, 

“நிந்தித: ஸ வபசல்பலாபக” அவரன ஜனங்கசளல்லாம் நிந்ரத பண்ணுவா, 

“ஸ்வாத்மாபி ஏனம் விகர்ஹபத.” அவனுரடய மனபச அவரன சநாந்து 

சகாள்ளும், 

அப்படின்னு ஒரு ஸ்பலாகம். 

http://valmikiramayanam.in/?p=2114
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இரத வந்து, பிாிச்சு, முதல் பாதத்ரத மூணாவது பாதத்பதாட, சரண்டாவது 

பாதத்ரத நாலாவது பாதத்பதாட பசர்த்து சபாருள் படுத்திக்கணும். எவன் 

ராமரன பார்க்கவில்ரலபயா, அவரன ஜனங்கள் நிந்திப்பார்கள், எவரன 

ராமன் பார்க்கவில்ரலபயா அவன் தன்ரனபய சநாந்து சகாள்வான்; 

அப்டின்னு அர்த்தம். 

இது எங்க வரதுன்னா, ராமர், பதர்ல ஏேி லக்ஷ்மணபனாட ரகபகயி 

அரணமரனக்கு பபாயிண்டுருக்கார், அந்த அழரக ஜனங்கசளல்லாம் பார்த்து 

ரசிக்கோ. அவன் சதரு திரும்பிட்டா கூட, கண்பலர்ந்து அவபனாட அழகு 

பபாகரல, அவனுரடய ரூபம் அவாளுக்கு அப்படி மனசுல பதிஞ்சிருக்கு, 

அப்பபா, இந்த ஸ்பலாகத்ரத சசால்ோ. 

வால்மீகி முனிவருரடய ஒரு speciality என்னன்னா, அவர் contrast சராம்ப 

அழகா present பண்ணுவார். சராம்ப பசாகமான ஒரு கட்டம் வரும், அடுத்து, 

சராம்ப சந்பதாஷமான ஒரு கட்டம் வரும். இராக்ஷஸர்கள் வருவரத சராம்ப 

பிரமாதமாக வர்ணிப்பார், அடுத்தது அந்த இராக்ஷஸன் வந்து யுத்தம் பண்ணி 

மாண்டு பபானான்னு வரும், அப்டி அந்த contrast குடுத்தாத்தான் சராம்ப 

பாிமளிக்கும். 

அந்த மாதிாி, ரகபகயி அரண்மரனல தசரதர் இருக்கார், அவருக்கு அது 

சராம்ப சராம்ப கஷ்டமான ஒரு ராத்திாி, சராம்ப வருத்தத்ரத ஏற்படுத்தின ஒரு 

ராத்திாி. அவர் சந்பதாஷமா இந்த ராம பட்டாபிபஷகத்ரத சசால்லலாம்னு 

ரகபகயி அரண்மரனக்கு பபாோர், அங்பக பபானா அவள் பலவந்தமா, 

எனக்கு குடுத்த சரண்டு வரங்கள குடுக்கணும், ராமன் காட்டுக்கு பபாகணும், 

பரதன் ராஜவாகனும்னு பகட்டு, அரத பகட்கிோள். அரத பகட்டவுடபன, 

தசரதர் தவிச்சுபபாயிடோர், “நான் எப்படி இந்த மாதிாி ஒரு காாியத்ரத 

பண்ணுபவன்! ராமன் ஒரு பதாஷம் இல்லாதவன், குணக்கடல், அவரன என்ன 

சசால்லி நான் காட்டுக்கு அனுப்புபவன், அப்படி தப்பில்லாத ஒருத்தரன 

காட்டுக்கு அனுப்பினா, ஜனங்கசளல்லாம் என்ரன நிந்ரத பண்னமாட்டாளா? 

ராமரன நான் காட்டுக்கு அனுப்பிச்சா, சத்யம் குடுத்ததுக்காக, அவர், தசரதர் 

காட்டுக்கு அனுபிச்சார்ன்னு ஜனங்கள் சசால்ல பபாேதில்ரல. வயசான 

காலத்துல புத்தி மழுங்கிபபாய், சபாண்டாட்டி பபச்ரச பகட்டுண்டு, ஏபதா 
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ரகபகயி பரதனுக்கு ராஜ்ஜியம் பகட்டாளாம், இவரும், பல்ரல இளிச்சுண்டு, 

சாின்னு சசால்லி, ராமரன காட்டுக்கு அனுப்பி இருக்கார்ன்னு, அப்படின்னு 

ஜனங்கசளல்லாம் என்ரன பகலி பபசமாட்டாளா. ஒரு பிராமணன் குடிச்சுட்டு 

திாிஞ்சா எப்படி உலகம் அவரன பாிகசிக்குபமா, அது மாதிாி என்ரன உலகம் 

நிந்ரத பண்ண பபாேது, இந்த கரடசி காலத்துல எனக்கு இது பதரவயா, நீ 

இப்படி பண்ணலாமா?” அப்படின்னு சகஞ்சோர். 

“உன் கால்ல விழுந்து பகக்கபேன், நான் உங்கிட்ட ராஜ்யத்ரத குடுக்கபேன், நீ 

அரத ராமனுக்கு குடு, உனக்கு சபருரமயா இருக்கும், இந்த மாதிாி என்ன 

நிர்பந்தப் படுத்தாபத, நான் இவ்பளா நாள் உன்ன அன்பு பாராட்டி 

சவச்சிருந்பதபன, என் பமல தயவு பண்ணமாட்டியா, நான் வீட்ல பாம்ரப 

வளர்க்கே மாதிாி இல்ல உன்ரன நான் வளர்த்துட்படன், இப்பபா, அது 

விஷத்ரத கக்கே மாதிாி நீ என் பமல விஷத்ரத கக்கேிபய, என் ராமரன 

பிாிஞ்சு ஒரு நிமிஷம் கூட நான் உயிபராடு இருக்க மாட்படபன, நீ விதரவயா 

இருந்துண்டு தான் இந்த ராஜ்யத்ரத ஆள முடியும்.” 

“பமலும் பரதன், ராமரன விட தர்மாத்மா, அவன் இதுக்கு ஒரு நாரளக்கும் 

ஒத்துக்க மாட்டான், உனக்கு இசதல்லாம் ஒண்ணுபம புாியரலயா? இந்த 

குலத்துக்பக ஒரு சகட்ட சபயர வாங்கி ரவக்கேிபய”. அப்படின்னு பலது 

சசால்லி புலம்போர். அவள் பிடிவாதமா இருக்காள், “என் பரதனுக்கு ராஜ்ஜியம் 

பவணும், நீங்க சசான்ன வார்த்ரதய காப்பத்துங்பகா, சசான்ன வார்த்தரய 

காப்பத்தேதுக்காக அவாவா கண்ரணபய குடுத்துருக்கா, உடம்ரபபய சவட்டி 

குடுத்துருக்கார் சிபி சக்கரவர்த்தி”, அப்டின்னு, “நீங்க இப்பபா சசான்ன 

வார்த்ரதய நீங்க காப்பதபலன்னா, நான் என் உயிரர விட்டுடுபவன்”, 

அப்டின்னு சசால்ோள். 

அவர் என்ன பண்ணுவார் பாவம், “என் ராமரன எனக்கு பார்க்கணும்” 

அப்படிங்கோர், சபாழுது விடிஞ்சுடேது, சுமந்தரர் வந்து மங்களகரமான 

வார்த்ரதகரள சசால்லி, தசரதரர எழுப்போர், “இன்னிக்கு ஒரு சபான்னான 

நாள், ராமனுக்கு பட்டாபிபஷகம், எல்லாரும் காத்துண்டிருக்கா, எப்படி சூாிய 

பகவான் சமுத்திர ராஜரன எழுப்போபனா, எப்படி பவதங்கள் பிரம்மாரவ 
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எழுப்பேபதா, எப்படி மாதலி இந்திரரன எழுப்போபனா, அந்த மாதிாி 

உங்கரள எழுப்ப வந்திருக்பகன்”, அப்டின்னு அவர் சந்பதாஷத்துல அவர் 

பபசோர். அது தசரதருக்கு துக்கத்ரத ஏற்படுத்தேது, ரகபகயி சராம்ப 

சாமர்த்தியமா, “தசரத மஹாராஜா, சராம்ப கரளச்சு பபாய்ட்டார், 

பட்டாபிபஷகத்ரத பத்தி பபசி பபசி, நீ பபாய் ராமரன அழச்சிண்டு வா”, 

அப்டின்னு சசால்ோள். 

இவருக்கு அப்பபா கூட ஒண்ணும் தப்பா படரல, அவர் சந்பதாஷமா பபாய் 

ராமரன அரழக்கலாம்னு பபானா, அங்பக ராமருரடய அரண்மரனல 

உற்சவமா இருக்கு. எல்லாரும் சீக்கிரம் எழுந்து ஸ்நானம் பண்ணிண்டு, நல்ல 

உரடகரள எல்லாம் உடுத்திண்டு, காத்திண்டுருக்கா, ராம பட்டாபிபஷகத்ரத 

பாக்கணும்னு. 

ராமரும் சீரதயும் அலங்காரம் பண்ணிண்டு ராமர் சந்தனம் பூசிண்டு தங்க 

கட்டில்ல உட்காந்திருக்கா, சித்ரா நக்ஷத்ரத்பதாட கூடிய சந்திரன பபால ராமர் 

சஜாலிக்கிோர். அந்த சுமந்திரருக்கு, பதபராட்டின்னு ஒரு பவரல, மந்திாின்னு 

ஒரு பவரல, வந்தின்னு ஒரு பவரல, வந்தின்னா, நல்ல வார்த்ரதகள் 

பபசேவர்னு அர்த்தம். அந்த, ராமரர ஸ்பதாத்திரம் பண்ணனும்னு வந்தவர், 

வவந்பத வரதம் வந்தி விநயபஞா விநீதவத்… 

அப்படின்னு நமஸ்காரபம பண்ணிடோர், ஒண்ணும் வார்த்ரதபய வரல, 

அவருக்கு அந்த அழரக பார்த்து. அப்புேம், ரகபகயி அரண்மரனல தசரதர் 

இருக்கார், உங்கரள அங்க வரச் சசான்னார், அப்படின்ன உடபன ராமர் சீரத 

கிட்ட, “நான், பபாயிட்டு வபரன், தசரத மஹராஜா, ரகபகயி அம்மாபவாட 

அரண்மரனக்கு பபாயிருப்பார், ரகபகயி அம்மா, இந்த பட்டாபிபஷகத்ரத 

பற்ேி பகள்விப்பட்டு, ஆஹா அரத இப்படி விமாிரசயா பண்ணனும், அப்படி 

விமாிரசயா பண்ணனும், அப்படின்னு, பபசிண்பட இருந்திருப்பா, அதனால 

என்ரன அங்க கூப்பிடோர், நான் பபாயிட்டுவபரன்”, அப்படின்னு கிளம்போர். 

சீதா பதவியும், சராம்ப சந்பதாஷமா, “ஆமா, நீங்க ராஜாவானா, நீங்க ராஜசூய 

யாகம் பண்ணும்பபாது, நான் பக்கதுல நிற்பபன்”, அப்டிங்கோள். “நீங்க 
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ராஜாவாயிட்படள்னா, நான் ராணி ஆகிடுபவன், நல்ல நரகசயல்லாம் 

பபாட்டுப்பபன், பதர்ல ஏேிண்டு நாம ஊசரல்லாம் சுத்தலாம்”, அப்டின்னு 

சசால்லல, அவள் ஜனகர் மகள், ஜனக மாஹராஜா, கர்ம பயாகி, ஞானி, 

அதுனால அந்த மாதிாி, “யாகம் பண்ணும்பபாது கூட நிற்பபன்”, அப்படின்னு 

சசால்ோள். 

அப்புேம், சீரத வாழ்த்துக்கள் சசால்லி, ஆரத்தி எடுத்து, ராமரர அனுப்போள். 

ராமர் சவளில வந்தா, லக்ஷமணன் காத்துண்டு இருக்கான், சரண்டு சபரும் 

பதர்ல ஏேி, ராஜ வீதில வரும்பபாது, ஜனங்கள் இந்த மாதிாி சசால்ோ, 

ஒருத்தர் சசால்ோர், “இந்த ராமன், இதற்கு முன்னாடி இருந்த ராஜாக்கள், இவ 

அப்பா தாத்தா நல்ல ராஜாவா இருப்பான்”, அப்டின்னுவுடபன, 

இன்சனாருத்தர், “அதுவா, அசதல்லாம் விட சராம்ப நல்ல ராஜாவா இருப்பார்”, 

அப்படிங்கோர். 

ஒருத்தர், “இவரன பட்டாபிபஷகம் பண்ணி பார்க்கணும், அதான் எனக்கு 

இன்னிக்கு. பசி கூட இல்ல, சாப்பாபட பவண்டாம் பபால இருக்கு”, 

அப்படின்னு ஒருத்தர் சசால்ோர், இன்சனாருத்தர் “அவன் பட்டாபிபஷகம் 

பண்ணிண்டு, யாரன பமல, வீதி உலா வரும்பபாது, அரத பார்க்கணும் 

எனக்கு”, அப்படிங்கோர். இப்படி சந்பதாஷமா இருக்கா ஜனங்கள். 

அங்பக, சபண்கசளலாம் “இந்த ராமரன சபற்ே, சகௌசல்யா பதவி சராம்ப 

குடுத்து ரவச்சவ”ங்கோ, இன்னும் சில பபர், “இந்த ராமரன ரக பிடிச்ச சீதா 

பதவி சராம்ப பாக்கியசாலி” – அப்படிங்கோ, இப்படி ஸ்பதாத்திரசமல்லாம் 

பகட்டுண்டு ராமர் வந்துண்டுருக்கார். அப்பபா, இந்த ஸ்பலாகம் வரது. 

யஸ்ச்ச ராமம் ந பஸ்பயத் து யம்ச ராபமா ந பஸ்யதி | 

நிந்தித: ஸ வபசல்பலாபக ஸ்வாத்மாபி ஏனம் விகர்ஹபத || 

இந்த ஸ்பலாகத்துக்கு, அப்படி அழகா ராமன் ராஜவீதில  பவனி வர, இந்த 

காட்சிரய ஒருத்தன் பார்க்காம பபாயிட்டா ஜனங்கசளல்லாம் அவரன 

நிந்திப்பாள, என்னடா உள்ள உட்கார்ந்திருந்தியா, ராமர் வந்தாபர, நீ 

பார்க்கரலயான்னு சசால்வா. இன்னும் சில பபர், என்ரன ராமர் பார்த்தார், 



34 | P a g e  
 

என்ரன ராமர் பார்த்தார்-ங்கேபபாது, ஒருத்தன், என்ன ராமர் 

பார்கரலபயன்னு சநாந்துப்பான், அப்படின்னு இது ஒரு direct அர்த்தம். 

ஆனா ஸ்வாமிகள் சசால்வார், நாம பகாவில்ல பபாய் ஸ்வாமி தர்சனம் 

பண்ணணும், ஒரு உற்சவத்ல வாசல்ல ஸ்வாமி வந்தா , ஓடிப்பபாய் தர்சனம் 

பண்ணனும், அப்படி இல்லாம, ஆத்துல டிவி பார்த்துண்டிருந்தா, அவரன 

சாதுக்கசளல்லாம் நிந்தரன பண்ணுவா, என்னடா, ஸ்வாமி ஆத்து வாசல்ல 

வரார், நீ வந்து பாக்கமாட்டியா, அப்படின்னு நிந்தரன பண்ணுவாளாம், – 

அப்படின்னு இந்த முதல் பாதிக்கு அர்த்தம் சசால்வா, 

இன்சனாரு பாதிக்கு, ராமன் தன்ரன பார்க்கரலன்னா சநாந்துப்பா – அதுக்கு 

ஸ்வாமிகள் என்ன சசால்வார்ன்னா, சுந்தர காண்ட பாராயணம் நடக்கிேது, 

பபாலாமான்னு ஒருத்தன் பகட்பான், அந்த இன்சனாருத்தன் friend சசால்வான், 

ஆமா அவருக்கு அது சபாழப்பு, எனக்கு என் சபாழப்பு இல்ரலயா, பவரலக்கு 

பபாகணும் – அப்படின்னு பதில் சசால்வான், அவன் பபாே வழில ரபக்பலர்ந்து 

கீபழ விழுந்து அடிபட்டுண்டு, கால்ல கட்டு பபாட்டுண்டு இருக்கும் பபாது, 

நான் ஏபதா எனக்கு பவரல இருக்குப்பா, நீ சராம்ப குடுத்து ரவச்சுருக்க, நீ 

பபாய் சுந்தரகாண்டம் பகளு அப்படின்னு சசால்லாம, அவர் சபாழப்பு, என் 

சபாழப்புன்னு வாயில வந்தரத பபசிபனன், இப்பபா இந்த மாதிாி அடிபட்டு 

கிடக்கிபேன், அன்னிக்கு நானும் பபாய், சுந்தரகாண்டம் பகட்டிருந்பதன்னா, 

ராமருரடய கடாக்ஷம் என் பமல பட்டிருந்தா எனக்கு இந்த ஆபத்பத 

வந்திருக்காது, அப்படின்னு தன்ரனபய சநாந்துப்பான் – அப்படின்னு 

ஸ்வாமிகள் சசால்வார். 

அப்படி ஸ்வாமிகளுரடய ராம பக்தி. இது மாதிாி ராமரர பார்த்துண்பட 

இருக்கணும், அவருரடய கடாக்ஷம் நம்பமல விழும்படியா நடந்துக்கணும், 

ராமாயணம் படிக்கணும், ராமாயணம் பகக்கணும். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம... 
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ததத்புதம் ரொகவ கர்ம துஷ்கரம் 

 

இன்னிக்கு வால்மீகி ராமாயண ஸ்பலாகங்கள், யுத்தகாண்டத்துல ராமர் கடல் 

பமல பாலம் கட்டின அந்த காட்சியும், அபதாட முடிவுல பதவர்கள் ராமரர 

வாழ்த்தோ, அந்த சரண்டு ஸ்பலாகங்களும் பாக்கலாம். 

िद ्अद्भुिम् राघव कमव दषु्करम् समीक्ष्य दवेाः सह तसद्ध चारणैः | 

उपेत्स्य रामम् सहसा महर्वषतभः समभ्यतषन्चन् सुशुभै: जलैः पृर्थक् || 

“தத் அத்புதம்  ராகவ கர்ம துஷ்கரம் ஸமீக்ஷ்ய பதவா: ஸஹ சித்தசாரரண: | 

http://valmikiramayanam.in/?p=2134
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உபபத்திய ராமம் ஸஹஸா மஹர்ஷிபிஹி ஸமப்பியஷிஞ்சன் ஸுஷுரப: 

ஜரல: ப்ருதக் || 

இந்த அற்புதமான, ராமருரடய காாியத்ரத பார்த்து, பிேரால் சசய்யமுடியாத, 

இந்த ஆஸ்சர்யமான, லங்ரக வரரக்கும் கடல் பமல பாலபம காட்டினார்ங்கிே 

ராமருரடய காாியத்ரத பார்த்து, சித்தசாரரணஹி ஸஹ, சித்தர்களும், 

சாரணர்களும், மஹாிஷிகளும், பதவர்களும் எல்லாரும் வந்து, “ராமம் உபபத்ய” 

ராமருக்கு அருகில் வந்து ” ஸமப்யஷிஞ்சத்” அவர் பமல ” ஸுஷுரப: ஜரல: ” 

திவ்யமான ஸுத்த ஜலத்ரத சகாண்டு, அவர் பமல ஒரு மரழயாக சகாட்டி, 

அவருக்கு ஒரு அபிபஷகம் பண்ணிணா, அப்படின்னு  ஒரு ஸ்பலாகம். இது ஒரு 

பட்டாபிபஷகம். 

அங்க பகாதாவாி நதிக்கரரயில, சீதாபதவியும், ராமரும், லக்ஷ்மணருமாக 

பபாய், ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்தாங்கிே பபாது, சிவசபருமானும், பார்வதி 

பதவியும், நந்திபகஷ்வரரும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வருவது பபால இருக்கு 

அப்படின்னு சசால்ோர் வால்மீகி. அரத ஒரு பட்டாபிபஷகம்னு சசால்லுவா. 

பாதுகா பட்டாபிபஷகம் இருக்கு, சுக்ாீவ பட்டாபிபஷகம், விபீஷண 

பட்டாபிபஷகம், அது பபால இங்க பதவர்களும் சித்தர்களும் எல்லாரும் பசர்ந்து 

ராமருக்கு ஒரு பட்டாபிபஷகம் பண்ோ. அப்பேம்  ஸ்பதாத்ரமா சசால்ோ, 

जयस्व शत्रून् नर दवे मेकदनीम् ससागराम् पालय शाश्विीः समाः | 

इिीव रामम् नर दवे सत्स्कृिम् शुभै: वचोतभ: तवतवधै: अपूजयन् || 

ஜய ஸ்வஷத்ரூன் நரபதவ பமதினிம் ஸஸாகராம் பாலய சாஷ்வதி ஸாமா: | 

இதீவ ராமம் நாரபதவ ஸதக்ருதம் ஷுரபர் வாபசாபி: விவிரத: அபூஜயன் || 

“விவிரத: அபூஜயன்” பலவிதமான ஸ்பதாத்ரங்கள் சசால்ோளாம். அதுல ” ஜய 

ஸ்வஷத்ரூன் ” ராமா நீ உன் ஷத்ருக்கரள சஜயிச்சு, “நரபதவா” 

மனிதர்களுக்குள் சிேந்தவபன ” பமதினிம் ஸஸாகராம் பாலய ” நான்கு புேமும் 

கடல்சூழ்ந்த இந்த உலகத்ரத நீ,  ” சாஷ்வதி ஸாமா:” பல்லாண்டு பல்லாண்டு 

காலம் ஆள்வாய் “ஜய” உனக்கு, சவற்ேி ஏற்படட்டும், அப்படின்னு “இதீவ 
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ராமம்” பதவர்கள் எல்லாம் ராமரர ஸ்பதாத்ரம் பண்ணார்கள், அப்படின்னு 

இந்த சரண்டு ஸ்பலாகம். 

அந்த காட்சி என்னன்னா, விபீஷணன் வந்து சரணாகதி பன்ோன். சுக்ாீவன் 

முதலான வானரர்கள் “பவண்டாம் இவன் எதிாி பக்ஷத்துபலர்ந்து 

வந்துருக்கான்”ன்னு சசால்ோ, ஹனுமார் “இவன் தர்மாத்மா. இவரன 

பசர்த்துக்கலாம்” அப்படின்னு சசால்ோேர். இது தனியா விபீஷண ஷரணாகதி 

விஸ்தாரமா பாக்கணும், அந்த விபீஷணனுக்கு ராமர் “என்ரன வந்து 

நமஸ்காரம் பண்ணி, அபயம்னு பகட்டா நான் அவனுக்கு சரணாகதி 

சகாடுப்பபன், இது என்னுரடய தர்மம்” அப்படின்னு விபீஷணனுக்கு 

சரணாகதி சகாடுக்கோர், “அவரன வரச் சசால்லு”ங்கோர். அவன் வந்து 

நமஸ்காரம் பண்ணுகிோன், “இப்பபவ  சமுத்ர ஜலத்ரத சகாண்டு, லக்ஷ்மணா, 

இந்த விபீஷணனுக்கு இங்கபய லங்ரகக்கு ராஜாவா, பட்டாபிபஷகம் பண்ணி 

ரவ”ங்கிோர். அந்த மாதிாி இங்பகபய, இக்கரரயிபலபய  அக்கரேபயாடு 

விபீஷணரன ராஜாவாக்கிட்டார் ராமர். 

அப்பேம், ராமர் விபீஷணன் கிட்ட  பகக்கோர் “இந்த கடரலக் கடந்து 

வானரப்பரடபயாடு எப்படி லங்ரகக்கு  பபாேது? அதுக்கு ஏதாவது ஒரு 

பயாஜரன சசால்லு” அப்படீன்னு பகட்டவுடபன, விபீஷணன் சசால்ோன் 

“உங்களுரடய முன்பனார்கள், ஸகர மஹாராஜா, அவருரடய புத்ரர்கள், இந்த 

கடரல விாிவு படுத்தினா. அதனால, இந்த சமுத்ரராஜா உங்களுக்கு உதவி 

பண்ணுவார், அவர் கிட்ட பவண்டிக்பகாங்பகா'”ன்னு சசால்ோன். ராமர் 

திரும்பி  பாத்து சுக்ாீவன் லக்ஷ்மணன் கிட்டசயல்லாம் “இந்த எண்ணம் 

நன்னாயிருக்கா?” அப்படினு பகட்கோர், அவாளும் “ஆஹா, சராம்ப நல்ல 

பயாசரன தான் இது”, அப்படீன்னு சசால்ோ,  “நல்ல உபாயமா சதாியேது” 

அப்படீன்னு சசால்ோ. இது என்னன்னா விபீஷணன் வந்து சரணாகதி 

பண்ணிணான், அபயம் பகட்டான், ராமர் அபயம் சகாடுத்தார். அதனால அவன் 

வந்து அபத உபாயத்ரத ராமருக்கு சசால்ோன், ராமர் இன்சனாருத்தர் கிட்ட 

பபாய் அபயம்னு பகட்கபவண்டிய பதரவபய இல்ரல. அனாலும் அவன் 

சசான்னவுடபன அரத எடுத்துண்டு, ராமர் தர்ப்ரப புல்ரலப் ஒரு பாயாட்டம் 
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பபாட்டு, அதுல படுத்துண்டு, ரககள்பமல தரலய சவச்சிண்டு, மூணு நாள், 

உபவாசம் இருந்து, ஸமுத்ர ராஜா கிட்ட பவண்டிக்கோர். 

சமுத்ர ராஜா வரரல. ராமர் கடுங்பகாபத்பதாடு “பஹ லக்ஷ்மணா! சிலர் 

பபர்கிட்ட , சபாறுரமங்ரது, நல்ல குணமில்ல, அது பலிக்கமாட்படங்கிேது, 

என்னுரடய வில்ரலயும் அம்ரபயும் எடு, என்ன பண்பேன் பார்”னு ஒரு சில 

அஸ்த்ரங்கரள கடல்ல விடோர். கடலில் இருக்கே, நாகங்களும், மகரங்களும், 

திமிங்கங்களும், எல்லாம் நடுங்கேது, ஹா ஊன்னு, கூச்சல் பபாடேது, அப்பபா 

ராமர் “ப்ரஹ்மாஸ்திரத்ரத எடு”ங்கிோர். “நான் கடல வத்தடிச்சுடபரன், நம்ம 

நபடந்பத பபாலாம் லங்ரகக்கு” அப்படிங்கிோர், அப்பபா ஸமுத்ரராஜன் 

வர்ோன், அந்த ஸமுத்ர ராஜன் ஆகாசத்துல அரலகரள ஆரடயாக 

உடுத்திக்சகாண்டு, மணிகரளயும், ரத்னங்கரளயும், (ரத்னங்கசளல்லாம் 

கடலிபலர்ந்து தாபன கிரடக்கும்), ரத்னங்கல்லாம் மாரலரய பபாட்டுண்டு, 

அந்த ஸமுத்ரராஜன் மனுஷ்யரூபம் எடுத்துண்டு, வந்து ராமர்கிட்ட வந்து ரகக் 

கூப்போன், “இல்ல நீ என்ன வத்தடிச்சுடாபத”ன்னு பவண்டிக்கோன். அப்பபா 

ராமர் , “எனக்கு லங்ரகக்கு பபாேதுக்கு வழி சசால்லு” அப்டின்ன உடபன, “ஒரு 

கடல்னு இருந்த அது கடக்க முடியாததாக தான் இருக்கணும், அந்த மாதிாி இந்த 

பஞ்ச பூதங்களுக்கு பகவாபனாட ஆரண இருக்கேதுனால, பதில் சசால்லாம 

இருந்பதன். ஆனா, நீங்க பிரார்த்தரன பண்ணதுக்கு நான் தர்ஸனம் 

சகாடுத்திருக்கணும், மன்னிச்சுக்பகாங்பகா” ன்னு சசால்லிட்டு, “இங்க 

உங்களுரடய பசரனல, நளன் னு விஸ்வகர்மாபவாட பிள்ரள இருக்கான், 

அவரன சகாண்டு நீங்க பாலம் காட்டுங்பகா, அவனுக்கு அவன் அப்பாபவாட 

அனுக்ரஹம் இருக்கு, நான் அந்த பாலத்ரத முழுகாம பாத்துக்கிபேன்”, 

அப்படின்னு  ஸமுத்ரராஜன் சசால்ோன். உடபன ராமர் “சாி, இப்பபா ரகயில 

எடுத்த அம்புக்கு பதில் சசால்” என்ேவுடன், “த்ருமகூல்யம்னு ஒரு பக்ஷத்ரம் 

இருக்கு, அங்க கடல் சகாள்ரளக்காரர்கள்  இருக்கா, நீங்க அங்க 

விட்டுடுங்பகா” ன்ன உடபன, ராமர் அங்க விடோர், அந்த பக்ஷத்திரத்தில 

இருந்த துஷ்ட ஜனகசளல்லாம் மாண்டு பபாயிடுோ. அப்பேம் ராமர் அந்த 

பக்ஷத்திரத்தில நல்லபடியா பசுக்களும், பயிர்களும், எப்பபாதும் பழங்கரள 
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சகாடுக்கக் கூடிய மரங்களும் அந்த பக்ஷத்திரத்துல வளரட்டும் அப்படின்னு 

ஆசிர்வாதம் பண்ோர். 

அதுக்கப்பேம் நளன் சசால்ோன், “ஆமா, என்னால இந்த கார்யத்ரத 

பண்ணமுடியும், இப்ப ஸமுத்ரராஜன் சசான்ன உடபன ஞாபகம் வந்துடுத்து, 

எங்க அப்பபாபவாட அனுக்ராஹம் இருக்கு நான் அந்த பாலத்ரத கட்டபேன்” 

அப்படின்னு சசால்லி எல்லா வானரர்கரளயும் “வாங்பகா சபாிய சபாிய 

கற்கரளயும், மரலகரளயும், மரங்கரளயும் கடல்ல சகாண்டு வந்து 

பபாடுங்பகா” , அப்படின்னு அவன் direct பண்ோன். பத்து பயாஜரன 

அகலமும், நூறு பயாஜரன நீளத்துக்கு ஒரு பாலம் கட்டோ, அவன் 

சாிப்படுத்திண்பட வரான் நளன். அந்த சபாிய சபாிய மரலகளசளல்லாம் 

முயற்சி பண்ணி சகாண்டு வந்து கடலில் பபாட்டார்கள், ஆகாஸம் வரரக்கும் 

அரலகள் எழும்பித்து, அப்படின்னு அந்த வர்ணரனகசளல்லாம் சராம்ப 

அழகாயிருக்கும். பதவர்கள் எல்லாம் என்ன ஆச்சர்யம் என்று பாக்கோ. 

இந்த பாலத்த கட்டும் பபாது, முதல் நாளில் பதினாலு பயாஜரன 

கட்டினாளாம், அடுத்த நாளில்  இருபது, அதுக்கு அடுத்த நாளில்  

இருபத்சதாண்ணு பயாஜரன, அதுக்கு அடுத்த நாளில் இருபத்திசரண்டு, 

அதுக்கு அடுத்த நாளில் இருபத்தி மூணு பயாஜரன, இப்படி அஞ்சு நாள்ல நூறு 

பயாஜரன கட்டி லங்ரக வரரக்கும் இந்த பாலத்த காட்டிடோ. இந்த 14, 20, 

21, 22, 23 அப்படிங்கிே numbers ஐ கூட்டினா 100 வர்ேது, அதுபலபய, 

சபாதுவாக project எப்படி proceed ஆகும் அப்படிங்கிேது சதாியேது, எடுத்த 

உடபன சகாஞ்சம் சமதுவாதான் நடக்கும், அவாளுக்கு என்னண்னு 

புாிஞ்சிக்கேதுக்கு பநரமாகும் இல்ரலயா, அப்படிங்கிே மாதிாி, முதல் நாள் 

பதினாலு, புாிஞ்ச உடபன productivity ஜாஸ்தியாரது. முடிக்க முடிக்க உத்சாகம் 

அதிகம் ஆகி 20, 21, 22, 23 என்று கட்டி, அஞ்சு நாள்ல அந்த பாலத்ரத கட்டி 

முடிக்கோ, அப்படிங்கிே இந்தமாதிாி எல்லா detailsஉம் இருக்கு புஸ்தகத்தில. 

கயிறுகரளயும், கற்கரளயும், சபாிய மரலகரளயும், அப்டி  என்சனன்ன 

மரலகரள சகாண்டுவந்தா , என்சனன்ன மரங்கரள சகாண்டுவந்தா 

அப்படின்னு வர்ணரன, அப்படி ஆஸ்ச்சர்யமா நூறு பயாஜரனக்கு ஒரு பாலம் 
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லங்ரக வரரக்கும்  ராமர் உத்தரவின் பபாில், நளன் பமற்பார்ரவயில் 

கட்டிமுடிக்கிோ. 

அப்பபா உடபன ஹனுமார் “என் பமல ஏேிக் சகாள்ளுங்கள்” ன்னு ராமர் கிட்ட 

சசால்ோர், அங்கதன் வந்து லக்ஷ்மணன்கிட்ட  “என் பமல ஏேிக் சகாள்ளுங்கள்” 

ன்னு சசால்ோன், அப்படி அந்த வானரப் பரட கடல் பமல கட்டின பாலத்து 

பமல ஏேி, லங்ரகக்கு பபாய் பசருகிேது. பபாே வழில இந்த வானரர்கள் வீர 

விரளயாட்டுசயல்லாம் பண்ணிக் காட்டோ. சராம்ப சந்பதாஷம் அவாளுக்கு, 

சபாிய காாியத்த முடிச்சிட்படாம்னு, 

राघवस्य तियार्थवम् िु धृिानां वीयवशातलनाम् | 

हरीणाम् कमवचेष्टातभस्िुिोष रघुनन्दनः || 

“ராகவஸ்ய பிாியார்தம் து த்ருதானாம் வீர்யஷாலினாம் | 

ஹாிணாம் கர்மபசஷ்டாபி: துபதாஷ ரகுநந்தன: || 

அப்படினு இந்த வீர விரளயாட்சடல்லாம் பண்ணிண்பட பபாோ, அசதல்லாம் 

பாத்து, “துபதாஷ ரகுநந்தன:” ராமர் மிகவும் சந்பதாஷம் அரடந்தார், அப்படினு 

முடியேது. 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம...  
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குரு என்கிற மொலுமி,  கவத் அனுக்ரஹம் என்கிற 
அனுகூை கொற்று 

 

இன்னிக்கி வால்மீகி ராமாயண ஸ்பலாகம், சுந்தர காண்டலத்திபலர்ந்து 

முப்பத்சதான்பதாவது ஸர்கத்துல கரடசி ஸ்பலாகம். ஹனுமார் சீதாபதவி 

கிட்ட, கரடசியாக விரடசபற்று கிளம்பும் பபாது சசால்ே ஸ்பலாகம், 

http://valmikiramayanam.in/?p=2161
http://valmikiramayanam.in/?p=2161
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नास्स्मतश्चरं वत्स्स्यतस दतेव दशेे रक्षोगणैरध्युतषिेऽतिरौद्र े। 

न िे तचरादामगमनं तियस्य क्षमस्व मत्स्सङ्गमकालमात्रम् ।। 

நாஸ்மின் சிரம் வத்ஸ்யதி பதவி பதபஷ ரபக்ஷாகரண: அத்யுஷிபததிசரௌத்பர | 

ந பத சிராத் ஆகமனம் ப்ாியஸ்ய க்ஷமஸ்வ மத் ஸங்கமகால மாத்ரம் || 

அப்படினு ஒரு ஸ்பலாகம். அதுக்கு என்னஅர்த்தம்னா, “பதவி”, சீதாபதவிய 

கூப்பிட்டு சசால்ோர், “நாஸ்மின் சிரம் வத்ஸ்யதி பதபஷ”  அஸ்மின் பதபஷ, 

இந்த பதசத்தில், சிரம், சராம்ப காலம் நீ வசிக்க பவண்டி இருக்காது. 

“ரபக்ஷாகரண: அத்யுஷிபததிசரௌத்பர” இந்த ராக்ஷர்களால் மிகவும் 

துன்புறுத்தப்பட்டு, நீ சவகு காலம் இங்பக தங்க பவண்டி வராது, “ந பத சிராத் 

ஆகமனம் ப்ாியஸ்ய” உன்னுரடய பிாியமான ராமர் சவகு விரரவில் 

வந்துவிடுவார், “க்ஷமஸ்வ மத் ஸங்கமகால மாத்ரம்” நான் அவரர பபாய் 

பார்க்கும் அந்த ஒரு சகாஞ் பநரம் சபாறுத்துக்பகா” அப்படிங்கிோர். 

“நான் இங்கிருந்து திரும்பி பபாய் ராமரரப் பார்த்து, சீரத எங்பகயிருக்கா 

என்கிே சசய்திரய சசால்லும் அந்த சகாஞ்சம் பநரம் தான் நீ சபாறுக்கணும், 

அவர் ஓடி வந்துடுவார், உன்ரன மீட்டுன்னு பபாேதுக்கு”, அப்படினு 

சசால்ோர், சராம்ப ஒரு அழகான ஸ்பலாகம். 

நாம வசிக்கிே வீட்டுல, ஏபதா சதால்ரலகள்,  neighbors சாியில்ரல, அந்த 

மாதிாி சதால்ரலகள், அல்லது, officeல அந்த மாதிாி சராம்ப  ச்ரமங்கள் 

இருந்தா கூட, இந்த ஸ்பலாகத்ரத சசான்னா, “இந்த இடத்துல நீ சராம்ப நாள் 

இருக்க மாட்டாய், இந்த கஷ்டத்துல இருந்து நீ சீக்கிரம் மீண்டு விடுவாய்”, 

அப்படிங்கிே, வார்த்ரதகள் இருக்கேதுனால, சுந்தர காண்டத்துல எல்லாபம 

மந்த்ரம்னு சசால்லுவா, அப்படி இந்த ஸ்பலாகத்ரத சசால்லிண்டு இருந்தா, 

நல்ல இடத்துக்கு மாற்ேம் ஏற்படும், அப்படின்னு ஒரு பலஸ்ருதி சசால்லுவா. 

அதுக்கு பமலான ஒரு பலன் இருக்கு, பக்தி மார்கத்துல, அரத நான் 

உங்களுக்கு கரடசியில் சசால்பேன். 



43 | P a g e  
 

இந்த ஸ்பலாகம் context என்னன்னா, ஹனுமார் சீதாபதவி கிட்ட “நான் 

இப்பபவ உங்கரள சகாண்டு பபாய் ராமர் கிட்ட பசர்த்துடட்டுமா, என்னுரடய 

பதாள்ல ஏத்திண்டு பபாய், ராமர் கிட்ட சகாண்டு பபாய் விடட்டுமா?ன்னு 

பகட்கோர், அப்ப, சீதாபதவி, “இல்லப்பா நான் எப்படி உன் முதுகில் ஏேி 

வருபவன்?” அப்படின்னு சசான்ன பின்ன, “நீ பபாய் ராமரர சீக்கிரமா 

அரழச்சிண்டுவா, 

स मे हररश्रेष्ठ सलक्ष्मणं पस्ि सयूर्थपं तक्षितमहोपपादय । 

तचराय रामं िति शोककर्वशिां कुरुष्व मां वानरमुख्य हर्वषिाम् ।। 

ஸ பம ஹாிஸ்பரஷ்ட ஸ  லக்ஷ்மணம் பதிம் 

ஸயூதபம் க்ஷிப்ரம் இபஹாபபாதய | 

சிராய ராமம் பிரதி பசாக கர்ஷிதாம் 

குருஷ்வ மாம் வானர முக்ய ஹர்ஷிதாம் || 

அப்படின்னு சசால்லி, “நீ சீக்கிரமா ராமர அரழச்சிண்டு வா”ன்னு சசால்ோ. 

அதுக்கப்ேம், “ஹனுமார் வாஸ்தவம், நான் உங்க சரண்டு பபரரயும் பசர்த்து 

ரவக்கணுங்கிேஆரசயில அப்படி சசான்பனன்,  நீங்க என்னுரடய முதுகுல 

ஏேிண்டு வர்ேதுங்கிேது, நீங்கள் விரும்பமாட்டீர்கள் என்று புாிந்து 

சகாண்படன்”, அப்படின்னு சசால்ோர். 

அப்பேம், “நான் வந்து உங்கரள பார்த்துட்டு  பபானதுக்கு ஞாபகார்த்தமாக, 

அரடயாளமாக, ஏதாவது ஒரு சசய்தி சசால்லுங்கள், நான் அரத ராமர் கிட்ட 

சசால்பேன்”, அப்படின்ன உடபன, சீதாபதவி ஒரு வ்ருத்தாந்தம் சசால்ோ, 

“சித்ரகூடத்துல இருக்கும் பபாது, ஒருநாள் நான் ராமர் மடில படுத்துண்டு 

தூங்கிபனன். அப்பேம், நான் எழுந்த பின்ன, என் மடியில படுத்துண்டு ராமர் 

தூங்கினார். அப்பபா ஒரு காக்கா வந்து என்ரன மார்புல சகாத்தித்து. நான் 

ராமரர எழுப்பிபனன், அவர் எழுந்து ஒரு  காக்கா தான் பார்த்த உடபன, என்ன 

பார்த்து சிாிச்சிட்டு, திரும்பவும் தூங்கிட்டார்.  ஆனா அந்த காக்கா திரும்பவும்  

வந்து என்ரன சகாத்தித்து. அப்பபா நான் ராமரர எழுப்பிபனன். அவர் ரத்தம் 

சசாட்டேரத பார்த்த உடபன, பகாபமாக “யாரு இந்த மாதிாி பண்ணிணா?” 
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ன்னு பகட்டார். “இந்த காக்கா தான்”னு காண்பிச்பசன். அது இந்திரபனாட 

பிள்ரள அப்படி வந்தது. அப்பபா ராமர் கடும்பகாபம் வந்து, ஒரு புல்ரல 

எடுத்து, ப்ரஹ்மாஸ்திரத்ரத சசால்லி, அந்த காக்கா பமல ஏவினார்.  அந்த 

புல்பல ப்ரஹ்மாஸ்திரமாகி அந்த காக்ரகய துரத்தித்து. அவன் பபாய், 

தன்பனாட அப்பாம்மா, இந்திரன்  கால்ல விழுந்தான். அவா எங்களால 

ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, நீ ராமர் கிட்ட அபசாரம் பண்ணிட்படன்னு 

சசான்னா,  அப்பேம் எல்லா சதய்வங்கள் கால்லயும் விழுந்தான், அப்பேம் 

ாிஷிகள் காலில் எல்லாம் பபாய்  விழுந்தான். அவா எல்லாரும் “நீ ராமர் கால்ல 

பபாய் விழுந்து மன்னிப்பு பகளு, பவே வழிபய உனக்கு இல்ரலன்னு 

சசான்னா, அதானல, அந்த, காகரூபமாயிருந்த அவன் வந்து ராமருரடய 

 காலில் விழுந்தான், மன்னிச்சிடுங்பகா, உயிர்ப் பிச்ரச சகாடுங்பகானு 

சகஞ்சினான். “சாி பபா, என்னுரடய இடது கண்ரண இந்த அஸ்த்ரம் 

எடுத்துக்கட்டும்”னு சசால்லிடு, அப்படின்னு ராமர் சசான்பனாடபன, அந்த 

மாதிாி அந்த அஸ்த்ரம், அவபனாட இடது கண்ரண வாங்கிடுத்து. அவன் 

நமஸ்காரம் பண்ணி ஓடி பபாயிட்டான். இப்படி என்னிடம்  அபச்சாரம் 

பண்ணின  ஒருத்தரன, நீங்கள் இவ்வபளா பகாச்சிண்படபள, இப்ப என்ரன 

இந்த ராவணன் தூக்கிண்டு வந்துட்டான், அவன் கிட்ட இருந்து நீங்க என்ரன 

மீட்க பவண்டாமா? நான் என்ன தப்பு பண்ணிபனன், அப்படினு சீரத 

புலம்புோ. 

அப்பேம், அரடயாளமா ஏதாவது சசால்லுங்பகான்னு சசான்னதுனால, தான் 

துணியில கட்டி சவச்சிருந்த, சூடாமணிங்கே தரலல பபாட்டுக்ே ஒரு 

ஆபரணம், சீதாபதவிபயாட கல்யாண காலத்துல அது பபாட்டுண்டு இருந்தா  

அப்படின்னு அவபள சசால்ோ, “இந்த சூடாமணிரய ராமர் கிட்ட காட்டு, இரத 

பாத்தா அவருக்கு , என்னுரடய ஞாபகம், என்னுரடய  அப்பா, அம்மா 

தன்னுரடய அப்பா எல்லாபராட ஞாபகம் வரும், அதனால இந்த சூடாமணிரய 

ராமர் கிட்ட காண்பி”, அப்படின்னு அரத எடுத்து சகாடுக்கோ. 

அப்பேம் இன்சனாரு சமாச்சாரம் சசால்ோ, ஒரு நாரளக்கு நாங்க பபாயிண்டு 

இருந்த பபாது , என் சநத்தில சபாட்டு, திலகம் அழிஞ்சிருந்தது, அப்பபா அவர் 
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சிகப்பான மனச்சிலா என்ே ஒரு கல்ரல உரேச்சு, அந்த சபாட்ரட எடுத்து என் 

சநத்தில இட்டு, கன்னத்திபலயும் பூசி விட்டார், இரத ஞாபகப்படுத்து, 

அப்படின்னு சசால்ோ,  இது இவாளுக்குள்ள உள்ள இருக்கே ஒரு  

ரஹஸ்யமான, ஒரு intimate ஆனா ஒரு விஷயம். 

அதுக்கப்பேம் சராம்ப பாிதாபமா சீதாபதவி 

हनुमन्यत्नमास्र्थाय दःुखक्षयकरो भव।। 

ஹனுமன், யத்னமாஸ்தாய  துக்கக்ஷயகபரா பவ 

“எப்படியாவது முயற்சி பண்ணி இந்த கஷ்டத்துபலர்ந்து என்ரன 

காப்பாத்துப்பா, என்னுரடய துக்கத்ரத பபாக்கு” அப்படின்னு சசால்ோ, 

அந்தமாதிாி நம்முரடய பாபத்னால நமக்கு துக்கம் வருது, அந்த துக்கம் 

பபாகணும்னா, நம்ம இந்தமாதிாி நான் சபாியவன் என்று நிரனக்காமல், 

என்னுரடய விரனகள் பபாகணும்னு, பணிவா பகவான் கிட்ட பவண்டிண்டா, 

அவருரடய கருரண ஏற்பட்டா தான், நம்மளுரடய கஷ்டங்கள் தீருபம தவிர, 

நாம ஏபதா சுவாமிக்கு பண்போம், ஒரு பூரஜ பண்பேன், அல்லது ஒரு 

ஸ்பதாத்ரம் சசால்பேன், இல்ல ஒரு பகாவிலில் பபாய் ஏபதா சசலவு பண்ணி 

மண்டகப்படி பண்பேன்னா, அதுனால மட்டும் நம்மபளாட கஷ்டம் தீராது. 

ஸ்வாமிபயாட கணக்கு வழக்கு சகரடயாது. அவருரடய க்ருரப 

ஏற்படும்படியா நாம நடந்துக்கணும், அப்படி “ஹனுமன், யத்னமாஸ்தாய  

துக்கக்ஷயகபரா பவ” முயற்சி பண்ணி என்னுரடய துக்கத்ரத பபாக்கு 

அப்படின்னு சசால்ோ. 

ஒரு பத்து ஸ்பலாகம் லக்ஷ்மணபனாட குணங்கரள  சகாண்டாடி, அந்த 

ராமருக்கு லக்ஷ்மணன் கிட்ட சராம்ப பிாியம், என்ரனக் காட்டிலும் 

லக்ஷ்மணன் கிட்ட  தான் பிாியம், அப்பபற்பட்ட அந்த லக்ஷ்மணனுக்கு 

பக்ஷமத்ரத சசால்லுன்னு சசால்ோ. அவரனயும் தயவு பண்ண சசால்லுனு 

சசால்ோ, லக்ஷ்மணன் கிட்ட அபசாரமா ஒண்ணு பண்ணிணதுனால, அந்த 

பகாபத்துனால நம்ரம வந்து இன்னும் மீட்கவில்ரலபயா அப்படின்னு 

சநரனச்சிண்டு, அந்த மாதிாி என் தப்புகசளல்லாம் மன்னிச்சு என்ரன வந்து 

மீட்டுண்டு பபாக சசால்லு அப்படின்னு சசால்ோ. 
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அப்பேம்  சீரத ஒண்ணு பகட்கோ “பஹ ஹனுமான், நீ வாயுகுமாரன், நீ 

கருடரன பபால, வாயுரவ பபால எங்கும் பபாகே. அதனால நீ கிளம்பி 

வந்துட்ட, கடல் தாண்டி வந்து என்ன பார்த்த. மத்த வானராள் எல்லாம் எப்படி 

வருவா, பமலும் ராமலக்ஷ்மணா எப்படி வருவா? இந்த கடல்தாண்டி எப்படி 

வருவா” அப்படின்னு பகட்ட பபாது, ஹனுமார் சசால்ோர் “அம்மா 

சுக்ாீவபனாட சந்நிதியில், எனக்கு ஸமமான வீரர்கபளா, எனக்கு பமலான  

வீரர்கபளா தான் உண்பட தவிர, எனக்கு கீழ ஒருத்தருபம கிரடயாது” 

அப்படிங்கோர் ஹனுமார். அவர் அவ்வபளா humble, அவர் அப்படி  நிஜமாபவ 

தன்ரனப் பத்தி அவ்வபளா humbleஆ நிரனக்கிோர், சுக்ாீவபனாட சந்நிதியில 

ஏவல் கூவல் பணி பண்ேவன் நான் என்கிோர். ஒரு headmaster ஒரு letterஐ 

post பண்ணனும்னா, ஒரு சின்ன ரபயரன கூப்பிட்டு “இந்தாடா இரத பபாய் 

பபாஸ்ட் பண்ணு”னு சசால்வார், அதுக்குப் பபாய் HODஐ கூப்பிடுவாரா,  அந்த 

மாதிாி, சுக்ாீவபனாட சந்நிதியில் சராம்ப எளிரமயானவன் நான், அதனால 

தாபன என்ன தூதனா அனுப்பிஇயிருக்கா, இதுபலர்ந்பத சதாியரலயா” 

அப்டிங்கோர் ஹனுமார், “நாபன வந்துட்படன்னா அவாள்ளாம் பூமிபய 

ப்ரதக்ஷிணம் பண்ணுவா, அதனால வனரா எல்லாம் ஒரு எம்புல இங்க 

லங்ரகல வந்து குதிச்சுருவா, ராமலக்ஷ்மணாரள நான்  என் பதாள்ள 

தூக்கிண்டு வந்துடுபவன், நீங்க கவரல படாதீங்பகா, அப்படின்னு 

சசால்லிட்டு, இந்த ஸ்பலாகத்ரத சசால்ோர், “அஸ்மின் பதபஷ” இந்த 

பதஷத்தில், நீங்கள் சராம்ப நாள் வசிக்க பவண்டிய நிர்பந்தம் இருக்காது, இந்த 

ராக்ஷஸர்களின் துன்பத்தில் இருந்து உங்களுரடய பிாியமான ராமர் வந்து, 

உங்கரள மீட்டுண்டு பபாவார்” அப்படின்னு  சசால்ோர் 

“மா ருபதா பதவி பஷாபகன மாபூத் பத மனபஸாsப்ாியம்”, அழதம்மா 

உன்னுரடய மனஸுக்கு அப்ாியமான விஷயங்கள்  எதுவுபம  நீ இனிபம 

எரதயும் நிரனக்க பவண்டாம்,  “ஷசீவ பத்யா  ஷக்பரன பத்யா நாதவதி 

ஹ்யஸி, எப்படி சசி பதவிக்கு இந்திரன் இருக்காபனா, அந்த மாதிாி உனக்கு 

உன் கணவர் ராமர் இருக்கார், நீ அநாரத கிரடயாது” அப்படின்னு  சசால்ோர் 

‘ராமாத் விஷிஷ்டஹ பகான்பயாஸ்தி, கஸ்சித் சசௌமித்ாினா சம:’ ராமருக்கு 
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சமமா யாாிருக்கா, லக்ஷ்மணனுக்கு சமமா யாாிருக்கா?  “அக்னி மாருத கல்சபௌ 

சதௌ ப்ராதசரௌ தவ ஸம்ஷ்ரசயௌ” அக்னிரயயும், வாயுரவயும் பபான்ே 

அவ்வளவு பராக்ரமம் பரடத்த அவர்கள், உனக்கு துரணயா இருக்கா, 

அதனால் நீ ஏன் கவரலப்படே, இனி கவரலப்பட பவண்டியபத இல்ரல நீ” 

அப்படின்னு அவ்வபளா powerfulஅ வார்த்ரதகள் சசால்ோர் “தமாிக்னம் 

க்ருதாத்மானம் க்ஷிப்ரம் த்ரக்ஷ்யஸி ராகவம், லக்ஷ்மணம் ச தனுஷ்பாணிம் 

லங்காத்தவாரம் உபஸ்திதம்” இந்த லங்ரகபயாட வாசலில்  ராமரும் 

லக்ஷ்மணரும் தனுஷ்பாணியாக வில்பலாடு வந்து நிக்கேரத சவகு விரரவில் 

நீ பார்ப்பாய்” அப்படீன்னு இந்த பத்து சர்க்கதுல ஒரு இருபது தடரவ 

சசால்ோர். “சீக்கிரம் வந்துடுவா, இபதா வந்துடுவா” அப்படீன்னு திரும்ப 

திரும்ப  ஆறுதலான வார்த்ரதகரள சசால்ோர். 

சீதாபதவி, “ஹனுமான், என்னால இனிபம ராவணன் பபச்ரசக் பகட்டுண்டு 

உயிபராட இருக்க முடியாது, இன்னும் ஒரு மாசம் சபாறுத்துண்டு இருப்பபன், 

அதுக்குள்ள நீ எப்படியாவது அவாரள அரழச்சுண்டு வா”, அப்படீங்கோ. 

ஹனுமார் சாீன்னு சசால்ோர். சீரத இன்சனான்னு சசால்ோ. “நீ இங்க 

எங்கயாவது மரேவா இருந்துட்டு, நாரளக்கு பபாபயன், இன்சனாரு நாள் 

உன் முகத்ரத நான் பார்த்துண்டு இருக்பகன், எனக்கு உயிர் பமல, நம்பிக்ரக 

வரும்”, அப்படீன்னு சசால்ோ. அப்பபா ஹனுமார், சசால்ோர், “இல்லம்மா, 

நான் எவ்வளவு சீக்கிரம் பபாபேபனா அவ்வளவு சீக்கிரம் அவாரள 

அரழச்சுண்டு வந்துடுபவன், அதனால நான் கிளம்பபேன்”, அப்படின்னு 

சசால்லிட்டு, சீதா பதவிகிட்ட உத்தரவு வாங்கிண்டு, அந்த சூடாமணிரய 

மடியில கட்டிண்டு, நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ஹனுமார் கிளம்போர். 

அப்புேம் அபசாக வனத்ரத அழிச்சு, ராவணரன  பார்த்து, அவனுக்கு நல்ல 

புத்தி சசால்லிட்டு, அவன், அவர் வால்ல தீ ரவக்கோன், அரத சகாண்டு, 

இலங்ரகரயபய எாிச்சுட்டு, இலங்ரகரய எாிச்சதுனால சீரதக்கு ஏதாவது 

ஆபத்து ஆயிடுத்பதான்னுட்டு,  பயந்துண்டு, திரும்ப சீதா பதவிரய வந்து 

பார்க்கோர். “சீதாபதவி தான் சநருப்ரப எாிப்பாபள தவிர, சநருப்பு சீதா 

பதவிரய ஒண்ணும் பண்ணாது” அப்டீன்னு, தானும் நிரனக்கோர், ஆகாசத்துல 
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சாரணர்களும், அபத வார்த்ரதகரள சசால்ோ. அப்புேம் பநர்ல வந்து சீதா 

பதவிரய பார்த்து, நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, திரும்ப பபாோர். கண்படன் 

சீரதரய, அப்படீன்னு நண்பர்களுக்கு சசால்ோர். 

நாஸ்மின் சிரம் வத்ஸ்யதி பதவி பதபஷ ரபக்ஷாகரண: அத்யுஷிபததிசரௌத்பர | 

ந பத சிராத்த ஆகமனம் ப்ாியஸ்ய க்ஷமஸ்வ மத் ஸங்கமகால மாத்ரம் || 

அப்படீன்னு இந்த ஸ்பலாகம், நான் முதல்லபய சசான்ன மாதிாி, நாம் ஏதாவது 

தப்பான ஒரு இடத்துல இருக்பகாம், அப்படீன்னு பதாணித்துனா, இரத 

ஜபிச்சா அங்பகயிருந்து சவளியில வந்துடலாம், இடமாற்ேம் ஏற்படும் 

அப்படீன்னு ஒண்ணு சசால்வா. இது சாதாரணமான ஒரு பலஸ்ருதி. 

மஹான்கள், ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் பபான்ேவா, என்ன சசால்ோன்னா, 

“நீங்கள் எல்லாம், குடம் குடமா, மரனவி, குழந்ரதகள்,பணத்துக்காக, 

கண்ஜலம் விடபேள். பகவானுக்காக, இந்த மாதிாி கண் ஜலம் விட்டா, பகவான் 

கிரடப்பார்” அப்படீன்னு சசால்ோர். அப்படி “காளிக்காக நீ என்னிக்கு 

அழுபத?” அப்படீன்னு பகட்கோர். அப்படி, இந்த மகான்கள், உலக 

விஷயங்கள்ல சவறுப்பு ஏற்பட்டு, உண்ரமயான பக்தி பண்ணும் பபாது, 

ஹனுமார், சீதா பதவிக்கு வந்து ஆறுதல் சசான்ன மாதிாி ஒரு குரு வந்து 

ஆறுதல் சசால்வார். அப்பபா இந்த ஸ்பலாகத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா, “இந்த 

material worldல, நீ சராம்ப நாள் இருக்க பவண்டாம்”, அவாளுக்கு இங்க 

இருக்கேபத சராம்ப சவறுப்பா இருக்கும், “நீ சீக்கரபம பகவான் கிட்ட பபாயி 

பசர்ந்துடுவ, பகவான் உன்ரன வந்து மீட்டு சகாள்வார்”. அப்படீங்கிே மாதிாி 

இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் புாியும். மஹான்கள் வாக்கு, திருவாசகம் எடுத்தாலும் சாி, 

எல்லா மஹான்களும். அந்த மாதிாி, அச்சப்பத்துன்னு, ஒரு பத்து பாட்டு 

சசால்ோர். இந்த சிவ பக்தி இல்லாதவாரள எல்லாம் எனக்கு பாக்கேதுக்பக 

பயமா இருக்கு, அப்டீங்கோர். இந்த, வாழ்க்ரகபய எனக்கு பாரமா இருக்கு, 

அப்டீங்கோர்.  

உற்ோரர யான் பவண்படன்; ஊர் பவண்படன்; பபர் பவண்படன்; 

கற்ோரர யான் பவண்படன்; கற்பனவும் இனி அரமயும்; 
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குற்ோலத்து அமர்ந்து உரேயும் கூத்தா! உன் குரர கழற்பக, 

கற்ோவின் மனம் பபால, கசிந்து, உருக பவண்டுவபன! 

அப்டீன்னு, உற்ோரர யான் பவண்படன், எனக்கு உேவுக்காரா யாரும் 

பவண்டாம், ஊர் பவண்படன் பபர் பவண்படன், எனக்கு, இந்த ஊர்காரன் னு 

சபருரம, இந்த ஊர்ல உனக்கு சராம்ப நல்ல பபரு, இசதல்லாம் எனக்கு 

பவண்டாம். கற்ோரர நான் பவண்படன், எனக்கு படிச்சவா பவண்டாம், 

கற்பனவும் இனி அரமயும், நானும் இனி எரதயும் புதுசு புதுசா, படிக்கபவ 

பபாேது இல்ரல, குற்ோலத்தமர்ந்துரேயும் கூத்தா, குற்ோலத்துல இருக்கே 

கூத்தாடும் சிவ சபருமாபன, உன் குரர கழற்பக, கற்ோவின் மனம் பபால  உன் 

பாதங்களுக்கு,  ஒரு தாய் பசு கன்ரே நிரனத்து எப்படி ஏங்குபமா, அந்த மாதிாி, 

கசிந்துருக, பவண்டுவபன, எனக்கு அந்த உருக்கத்ரத சகாடு, அந்த பக்தி, நான் 

பண்ணிபணன் என்ோல் என்ரன நீ தானா வந்து என்ரன மீட்டுண்டு 

பபாயிடுவ, அப்படீன்னு மஹான்கள் சசால்ே மாதிாி, இந்த ஸ்பலாகத்துக்கு 

அர்த்தம். 

அபத மாதிாி, நீ இன்னும் சகாஞ்ச பநரம் இரு ஹனுமான்! உன்ரன 

பார்த்துண்பட இருக்கேது எனக்கு ஒரு ஆறுதலா இருக்குன்னு, சசால்ே மாதிாி, 

நாம குருரவ தாிசனம் பண்ணி, அவர், சகாஞ்சம், அந்த பகவாபனாட 

லவபலசத்ரத, அந்த அனுபவத்ரத காண்பிச்ச பின்ன, குரு பமல சராம்ப ஒரு 

பிடிப்பு ஏற்படேது. ஆனா குருங்கிேவர் வழி காண்பிச்சுட்டு அவர் பபாயிடோர். 

பகவாரன அரடயணும்கிே இலட்சியத்ரத நமக்குள்ள, ஏற்படுத்திட்டு, 

குருங்கிேவர், மரேஞ்சு பபாயிடோர். அந்த மாதிாி ஹனுமார், திரும்பியும் ராமர் 

கிட்ட பபாோர். ராமரர அரழச்சுண்டு வரார். அந்த மாதிாி, நாம் குரு காண்பிச்ச 

ஒரு பஜனத்ரத பண்ணனும், அவர் உயிபராட இல்ரலபய, அப்டீங்கிேரத 

நிரனச்சு, நிரனச்சு சராம்ப தாப பட பவண்டியது இல்ரல. குரு என்கிே 

மாலுமி நம்முரடய படரக ஓட்டினாலும், பகவானுரடய அனுக்ரஹம் என்ே 

அனுகூல காற்று வீசினா தான், நாம கரர பசர முடியும். அதனால,  குரு 

பண்ேது எல்லாபம சாி. அவர் நமக்கு முன்னாடிபய இருந்துண்டு இருக்கணும், 

அப்ப தான் அனுக்ரஹம், அப்படீன்னு நாம நிரனக்க கூடாது, அவர் சசால்லி 
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சகாடுத்தத பகட்டு, அதன் மூலமாகபவ நாம பகவாரன சநருங்கிண்டு 

இருக்பகாம், அப்படீன்னு நம்பிக்ரக சவக்கணும், இப்படி சராம்ப ஒரு அழகான 

ஸ்பலாகம். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம 
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ரொவமதி மதுரொம் வொணமீ்; ஸீவததி மதுரொம் வொணமீ் 

 

இன்னிக்கு வால்மீகி  ராமாயண ஸ்பலாகம், பாலகாண்டத்துல 

இருபத்திசரண்டாவது ஸர்க்கத்துல, ஒரு ஸ்பலாகம் 

अध्यधवयोजनं गत्स्वा सरय्वा दतक्षणे िटे । रामेति मधुरां वाणीं तवश्वातमत्रोऽभ्यभाषि ।। 

அத்யர்த்த பயாஜனம் கத்வா, ஷரரய்வா தக்ஷிபண தபட | 

ராபமதி மதுராம் வாணீம் விஷ்வாமித்பராப்யபாஷாத || 

அப்படினு சசால்லி ஒரு ஸ்பலாகம், அத்யர்த் பயாஜனம் அப்படின்னா, 

ஒன்ேரர பயாஜரன. ஒரு பயாஜரன எட்டு ரமல்ம்பா, பத்து ரமல்ம்பா,பத்து 

ரமல்னு சவச்சுக்கலாம். ஒரு பதிரனந்து ரமல் பபான பின்னா, விஷ்வாமித்ர 

மஹாிஷி,  சரயு நதியின் தடத்தில், கரரயில், ராமலக்ஷ்மணர்கரள திரும்பி 

பார்த்து, “ராபமதி மதுராம் வாணீம்”, ராமா என்ே இனிரமயான வார்த்ரதரய 

சசால்லி, மதுரமான வார்த்ரதகரள கூேி, அவர்கரள அரழத்து “உங்களுக்கு 

நான், பலா அதிபலா (பரல அதிபரல) அப்படின்னு சரண்டு மந்த்ரங்கள் 

உபபதஸம் பண்பேன். இந்த காட்டு வழில பபாகும்பபாது, கரளப்பபா, 

பசிபயா, தூக்கபமா ஏற்படாது, நீங்க தூங்கும் பபாது உங்கரள ராக்ஷர்கள்லாம் 

ஹிம்ரச பண்ணாம முடியாம இருக்கும், இந்த மந்த்ரம் உங்கரள காப்பாத்தும்” 

அப்படின்னு சசால்லி அந்த மத்ரங்கரள உபபதஸம் பன்ோர். அவா சரண்டு 

http://valmikiramayanam.in/?p=2266
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பபரும், ஸ்னானம் பன்னிட்டு, ஆசமனம் பண்ணிட்டு, இவர் 

மந்த்பராஉபபதஸம் பண்ணார், அரத அவர் repeat பண்ோ, அந்த மத்ரங்கரள 

க்ரஹிச்சுக்குோ. அப்படி உபபதசம் வாங்கிண்ட பின்ன, சராம்ப பதஜபஸாட 

விளங்குகிோர்கள். அப்படின்னு வரும். 

இந்த இருபத்திநாலாயிரம் ஸ்பலாகம் வால்மீகி ராமாயணத்துல, இந்த 

இடத்துல, ராபமதி மதுராம் வாணீம் அப்படின்னு வர்ேது. சுந்தர காண்டத்துல 

சீதாபதவி ஹநுமார்க்கிட்ட, “என் ராமர் என்ரன ஞாபகம் சவச்சிண்டு 

இருக்காோ? ஏன் வந்து இன்னும் என்ன காப்பாத்திண்டு பபால, நான் என்ன 

தப்பு பண்பணபனன்?”ன்னு  சராம்ப வருத்தமா பபசும் பபாது, ஹனுமார் பதில் 

சசால்லோர் “அம்மா உங்கரள ராமர் ஒரு க்ஷணம் கூட மேக்கவில்ரல. அவர் 

சாியா சாப்பிடேது இல்ரல, சாியா தூங்கேது  இல்ரல, எப்பவுபம  

உங்கரளபய தான் சநரனச்சிண்டு இருக்கார், எப்பவாவது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் 

கண் அசந்தாகூட, “சீதா! அப்படின்னு  சசால்லி எழுந்துட்ோர்”, ஹனுமார் 

சசால்ோர் “கனவுல உங்கரள பாத்து, “சீபததி மதுராம் வாணீம்” அப்டின்னு 

சசால்ோர் ஹனுமார். 

அந்த மாதிாி ராமாயணம் முழுக்க, இந்த இடத்துல ஒரு வாட்டி “ராபமதி மதுராம் 

வாணீம்” வேது, அந்த எடத்துல ஒரு வாட்டி ” சீபததி மதுராம் வாணீம்” வேது,  

அந்த மாதிாி வால்மீகி முனிவருக்கு “ராமா சீதா” அப்படிங்கிே  இந்த சரண்டு 

பதங்கள் தான் மதுரமாக படேது, பவே எதுவுபம அவ்வளவு  மதுரமாக இல்ரல. 

அப்படி எல்லாத்துக்கும் பமல ஒரு மதுரமான ஒரு வார்த்ரதகள் இந்த “ராமா, 

சீதாங்கேது” இந்த ராம நாமத்ரத நாமும் ஜபம் பண்ணுபவாம், சீதா ராமரர 

த்யானம் பண்ணுபவாம். 

இந்த எடத்துல பவடிக்ரகயா ஒண்ணு சசால்லுவா, விஷ்வாமித்ரர், 

வசிஷ்டரரப் பபால தானும் ப்ரஹ்மாிஷி ஆகணும்னு தானும் ஆரசப்பட்டார், 

அவர் தபஸ் பண்ணி “நீங்க ப்ரஹ்மாிஷி தான்”னு, ப்ரஹ்மாபவ சசான்னாலும், 

“வசிஷ்டரபர வந்து சசான்னா, நான் திருப்தி ஆபவன்” அப்படின்ன உடபன, 

வசிஷ்டரபர வந்து “அப்படிபய ஆகட்டும்”ன்னு சசால்ோர், அப்படி அவர் 

ப்ராஹ்மாிஷி ஆனார். 
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அப்பேம் வசிஷ்டர், இக்ஷ்வாஹு காலத்தில் இருந்பத இவபளாட 

குடும்பத்துக்கு, குலகுருவா இருந்து எல்லாருக்கும், ஆயுஷ்ய பஹாமம், 

கல்யாணம் பண்ணி சவச்சு, எல்லா கார்யங்கரளயும் பண்ணிண்டு இருக்கார், 

வஷிஷ்டர் எதுக்காக அப்படி பண்ணார்னா, இந்த குலத்தில ராமர் வந்து 

பிேக்கப்பபாோர்,  அவனுக்கு ராமன் பபர் நான் ரவக்கணும், அப்படின்னு, 

இவ்வபளா உரழச்சிருக்காராம். விஷ்வாமித்ரர்க்கு உடபன தானும், “ராமபராட 

இருக்கணும். எனக்கும் ராமபராட ஸங்கம் பவணும்” அப்படின்னு ஆரச. அவர் 

தசரதர் சரபக்கு வரார். தசரதர் கிட்ட  “ராமரன என்பனாட அனுப்பு”ங்கிோர், 

தசரதர் கலங்கோர், அப்பேம் இவர் பகாச்சுக்கிே மாதிாி நடிக்கிோர், “என்ன 

சகாடுத்த வாக்ரக காப்பத்த மாட்படங்கிே” அப்படின்னு பகாச்சுக்குோர், 

அப்பேம், வசிஷ்டர் சமாதான படுத்தி, “நீ ராமரன அவபராட அனுப்பு, அவர் 

மிகுந்த நன்ரமகரள சசய்வார், உன் குழந்ரதகளுக்கு” அப்படின்னு சசால்ோர், 

அந்த மிகுந்த நன்ரமகள் என்னன்னா, “அஸ்திர வித்ரதகரள உபபதஸம் 

பண்ணப் பபாோர்,  மிதிரலக்கு கூட்டினு பபாய் சீதாபதவிரய  கல்யாணம் 

பண்ணி ரவக்க பபாோர், அதனால உன் ராமரன விஷ்வாமித்ரபராட 

அனுப்பு”ன்னு வசிஷ்டர் சசான்ன உடபன, தசரதர் சமாதானம் அரடஞ்சு 

ராமரர அனுப்புோர். அப்படி, வசிஷ்டர் மாதிாி தனக்கும் அந்த  ராமபராட 

ஸங்கம் கிரடக்கணும் கிரடக்கணும்  அப்படிங்கிேது நடந்துடுத்துது. 

அவர் பபாயிண்பட இருக்காராம், திடீர்ன்னு அவர்க்கு வந்து, என்ன 

இருந்தாலும் வசிஷ்டர் குரு, அவர்வந்து உபபதஸங்கள்லாம்  பண்ணி 

இருக்கார், பவதசமல்லாம் சசால்லித் தரார், நம்மளும், ஏதாவது ஒண்ணு 

உபபதஸம் பண்ணி, அதுலயும், வஷிஷ்டருக்கு ஸமானமா ஆயிடனும் 

அப்படின்னு சசால்லி, விஷ்வாமித்ரர் “வாங்பகா, நான் உங்களுக்கு, பரல 

அதிபரல என்ே சரண்டு மந்த்ரங்கரள உபபதஸம் பண்பேன்”, அப்படின்னு 

இந்த சரண்டு உபபதஸம் பண்ணாராம், அப்படி பவடிக்ரகயா சசால்லுவா. 
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அப்படி இந்த ராபமதி மதுராம் வாணீம் எங்கிேத நிரனச்சிண்டு, ராம நாமத்ரத 

ருசிப்பபாம். தியாகராஜ ஸ்வாமிகள் 96 பகாடி சஜபிச்சு, ராம தர்ஷனம் 

பண்ணார். ஸ்மர்த்த ராமதாஸர்  13 பகாடி ஸ்ரீ ராம ஜய ராம ஜய ஜய ராமா னு 

ஜபம் பண்ணி, ஹனுமாபராட தர்ஷனம் பண்ணிணார். அவரர ஹனுமாபராட 

அவதாரமாபவ சசால்லுவா, அப்படி எல்லா மஹான்களும் நாம மஹிரமரய 

சசால்ோ. நம்ம பதசத்துல, சன்யாசிகளா பபாபதந்திராள் அவதாரம் பண்ணி, 

அவர் ராமநாமத்தின் மஹிரமரய பத்தி ஒரு லக்ஷம் ஸ்பலாகங்கள் 

எழுதியிருக்கார், இந்த ராம நாமத்துல ருசி வர்ேது தான் எல்லாத்துக்கும் பமல. 

சமாதில நிஷ்ரடயா இருக்கேரத விட, ராம நாமத்துல ருசி வந்து அரத 

ஜபிச்சிண்டு இருக்கேது தான் சபருசு, அவ்பளா தூரம் அவர், ராம நாமத்தின் 

மஹிரமரய பபாபதந்திராள்  சசால்லிருக்கார், அப்பபர்ப்பட்ட “ராபமதி 

மதுராம் வாணீம் விஷ்வாமித்பராப்யபாஷாத” விஷ்வாமித்ரர் அந்த மதுரமான 

வார்த்ரதரய சசான்னார், ராமான்னு  சசான்னார், அப்பேம் மந்த்பராபபதஸம் 

பண்ணார்ன்னு, இந்த கட்டத்துல, இந்த ராபமதி மதுராம் வாணீம்ங்கிேத 

சநனச்சு, நாமும் சநேய ராம நாம ஜபம் பண்ணி, பபாின்பத்ரத அரடபவாம். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம…  
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வொல்மீகி ரொமொயணத்தில் வ ொதிஷம் 

 

இன்னிக்கு வால்மீகி ராமாயணத்ல, ராம ஜனனம், பதிசனட்டாவது 

சர்க்கத்துல,  பாலகாண்டத்துல, ராம ஜனனம் ஆகபபாேது, அந்த எடத்துல ஒரு 

சரண்டு ஸ்பலாகத்ரத எடுத்துண்டு, ராமாயணத்துல பஜாசியத்ரத பத்தி என்ன 

வரதுன்னு சசால்பேன், 

ििश्च द्वादशे मासे चैते्र नावतमके तिर्थौ।।1.18.8।।  

नक्षत्रेऽकदतिदवैत्स्ये स्वोच्चसंस्र्थेषु पिसु।  

ग्रहषेु ककव टे लगे्न वाक्पिातवन्दनुा सह।।1.18.9।।  

िोद्यमाने जगन्नार्थं सववलोकनमस्कृिम्।  

कौसल्याऽजनयद्रामं सववलक्षणसंयुिम्।।1.18.10।।  

तवष्णोरधं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकुवधवनम्।  

 

http://valmikiramayanam.in/?p=2219


56 | P a g e  
 

ததஸ்ச த்வாதபஸ மாபஸ ரசத்பர நாவமிபக திசதள || 

நக்ஷத்பரSதிதிரதவத்பய ஸ்பவாச்ச ஸம்ஸ்பதஷு பஞ்சஸு | 

க்ரபகஷு கர்கபட லக்பன வாக்பதாவிந்துனா ஸஹ | 

ப்பராத்யமாபன ஜகன்நாதம் ஸர்வபலாகநமஸ்க்ருதம் | 

சகளஸல்யா ஜனயத் ராமம் ஸர்வலக்ஷணஸம்யுதம் || 

விஷ்பணார்அர்தம் மஹாபாகம் புத்ரரமக்ஷ்வாகவர்தனம் | 

இன்னும், அடுத்தது, ரகபகயி பூச நக்ஷத்ரத்தில் பரதரன சபற்சேடுத்தாள், 

க்ருஷ்ணருரடய ஜனனம், ராத்திாி பன்சனண்டு மணிக்கு, அதனால, 

பகாகுலாஷ்டமிம் பபாது ராத்திாில பூரஜ பண்ணுவா, ராமருரடய ஜனனம் 

காத்தால ஆறு மணிக்கு, அதனால, ராமநவமி பூரஜ காத்தால பண்ணுவா. 

அன்னிக்கு காத்தால, ராமர் சபாேந்தார், சாயங்காலம் பரதன் சபாேந்தான், 

அடுத்த நாள், லக்ஷ்மணனனும், ஷத்ருக்னனும் சுமித்ரா பதவியிடத்தில் ஆயில்ய 

நக்ஷத்ரத்தில் உதித்தார்கள், இப்படி இந்த ராம ஜனன கட்டம் அப்படின்னு ஒரு 

பதிரனந்து ஸ்பலாகங்கள படிப்பா. 

முதலில் “ததஸ்ச த்வாதபஸ மாபஸ” அந்த   அஸ்வபமதயாக பூர்த்தில, 

ருஷ்யஸ்ரீங்க முனிவர்  புத்ரகாபமஷ்டி பண்ணி, அதுனால சதய்வங்கள் த்ருப்தி 

அரடஞ்சு, ஒரு மஹாபுருஷர் அந்த பவதிலபய, அக்னியிபலபய வந்து, ஒரு தங்க 

பாத்திரத்தில் திவ்யமான பாயசத்ரத சகாடுத்து, “இரத  உங்களுரடய 

மரனவிகளுக்கு பகிர்ந்து சகாடுங்பகான்னு” சசான்ன உடபன, தசரதர் சராம்ப 

சந்பதாஷப்பட்டு, சகௌஸல்யா பதவிக்கும், ரகபகயி பதவிக்கும், சுமித்ரா 

பதவிக்கும் அரத பகிர்ந்து சகாடுக்கிோர். ததஸ்ச த்வாதபஸ மாபஸ – 

அதிலிருந்து பன்னிசரண்டாடாவது மாஸத்தில், அதுல, பகவான் சரண்டு 

மாஸம், தசரதர் கிட்ட இருந்து, பத்து மாஸம் பதவிகள் கிட்ட இருந்து, 

அதுக்கப்புேம், அவதாரம் பண்ணிணார்ன்னு ஒண்ணு சசால்லுவா. அந்த 

பன்னிசரண்டாடாவது மாஸத்தில், ரசத்பர , சித்திரர மாசத்தில், ‘நாவாமிபக 

திசதௌ’ நவமி திதியில், “நக்ஷத்பர அதிதி சதய்வத்பய”  அதிதிரய சதய்வமாக 
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சகாண்ட, ஒவ்சவாரு நக்ஷத்ரத்துக்கும், ஒரு அதிபதவரத இருக்கு, அந்த மாதிாி, 

அதிதிரய பதவரதயாக சகாண்ட நக்ஷத்ரம், புனர்வஸு நக்ஷத்தரம், ஸ்பவாச்ச 

ஸம்ஸ்பதஷு பஞ்சஸு, அஞ்சு கிரஹங்கள் உச்சத்தில் இருக்கும்பபாது, ” 

க்ரபகஷு கர்கபட லக்பன ” கற்கடக லக்னம், வாக்பதாவிந்துனா ஸஹ – அங்க 

வாக்பதி: வாக்பதின்னா ‘குரு’ ‘இந்துநா ஸஹ’ இந்துனா சந்திரன், so சந்திரன் 

கற்கடக லக்கினத்தில் இருக்கார், கூட குரு இருக்கார், குரு அங்க உச்சம், 

புனர்வஸு நக்ஷத்ரம். அப்படிப் பட்ட சுப முஹுர்த்ததில் ராமர் அவதாித்தார், 

அடுத்தது, பரதன் எந்த நக்ஷத்திரத்தில் சபாேந்தான், ஷத்ருக்னன் லக்ஷ்மணன் 

எந்த நக்ஷத்ரத்துல சபாேந்தா, அப்படிங்கிே விவரங்களும் இருக்கு. 

இப்படி வால்மீகி ராமாயணத்துல, இந்த ஜாதகம், ஜனன காலத்தில் கிரஹங்கள் 

எங்கு இருக்கு, அரத சபாறுத்து பலன், அப்படிங்கிே மாதிாி விஷயங்கள், 

இப்படி ராம ஜனனத்துல ஆரம்பிச்சு, நிரேய இடத்துல வர்ேது. தசரத 

மஹாராஜா “என்னுரடய நக்ஷரத்ரத, அங்காரகன், புதன், ராகு மூணுபபரும் 

பசர்ந்து பீடிக்கிோ, அதனால எனக்கு ஆபத்துன்னு, சதய்வஞர்கள், 

சதய்வஞஹ, அப்படின்னா   பஜாஸ்யர்கள் அப்படின்னு இன்னிக்கி நாம 

useபண்ே வார்த்ரத, சதய்வம் அப்படிங்கே வார்த்ரதக்பக “fate”ன்னு அர்த்தம், 

destiny, சதய்வஞஹ: ணா fate என்ன அப்படிங்கிேது சதாிஞ்சவர்கள், 

அதாவது, பஜாஸ்யர்கள், “அவா அப்படி, என்னுரடய நக்ஷரத்ரத புத 

அங்காரா ராகு, மூணுபபரும் பசர்ந்து பீடிக்கிோ, அதனால, ஆபத்துனு 

சசால்ோ, அதனால என் பிள்ரள ராமரன, நாரளக்பக ராஜாவாக நான் 

பட்டாபிபஷகம் பண்ணிடபேன். நான் முடிவு பண்ணிட்படன் என்பே, தசரத 

மஹாராஜா announce பண்ரார். 

சில பபர் நிரனப்பா, “இவ்பளா பஜாசியம், ஜாதகம் பாக்கோ, வசிஷ்டர் 

ப்ரஹ்மாிஷி இருக்கார், அவர் குேிச்ச நாள்ல ஏன் ராமர் பட்டாபிபஷகம் 

நடக்காம தரடப்பட்டுது?”, அப்படின்னு பகப்பா, அது இந்த விஷயம் 

சதாியாதவா தான் பகட்பா, “அந்த முதல் முஹூர்த்தம் ராமர் 

பட்டாபிபஷகதுக்கு வசிஷ்டர் குேிக்கல, அது தசரதர் தாபன குேிச்சது. வசிஷ்டர் 
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கிட்ட பகட்திருந்தா, அவர் பதினஞ்சு வருஷம் சபாறுத்து தான் முஹூர்த்தம் 

குடுத்திருப்பார்”னு ஸ்வாமிகள் சசால்லுவார், அந்த மாதிாி மஹான்களுக்கு 

முக்காலமும் சதாியும். அந்த தசரதர் குேித்த முஹூர்த்தத்துல, அந்த 

பட்டாபிபஷகம் நடக்கல. அவருக்கு உயிராபத்து தான் வந்தது. அப்பேமா 14 

வருஷம் கழிச்சு பட்டாபிபஷகம் நடந்தது. இப்படி, ஜாதகம், ஸ்வப்னங்கள், 

அதனால வரக்கூடிய பலன்கள், பரதன் தசரதர் காலம் ஆன பபாது சகட்ட 

ஸ்வப்னம் காண்கிோன், த்ாிஜரட சீரதக்கு நன்ரமயான, ராக்ஷஷர்களுக்கு 

சகடுதலான ஸ்வப்னம் பார்க்கிோள். இப்படி ஸ்வப்ன ஸாஸ்திரம் இருக்கு. 

ராமர் சித்ரகூடத்தில பபாய் பர்ணசாரல கட்டிண்டு தங்கினார், அடுத்தது 

பகாதாவாி கரரயில பஞ்சவடியில் பபாய் பர்ணசாரல கட்டிண்டு தங்கினார் 

அப்டிங்கிே எடத்துல வாஸ்து சாந்தி பண்ணிட்டு அங்பக தங்கினார். ஒரு வீடு 

கட்டினா வாஸ்து சாந்தி பண்ணிட்டு அங்க தங்கணும் அப்படிங்கிே விஷயம் 

வர்ேது. 

அடுத்தது, சாமுத்ாிகா லக்ஷணம் அப்படின்னு ஒருத்தருரடய உடற்கூறு, கண் 

எப்படியிருக்கு, காது எப்படியிருக்கு, உடம்பு பாகங்கள்லாம் எப்படியிருக்கு 

அப்படிங்கிேத சவச்சுண்டு, ஒரு பலாபலன்கள் சசால்ேதுன்னு. சீதாபதவி 

ராமருக்கு உயிராபத்துன்னு நிரனத்து அழும் பபாது, என்னுரடய சாமுத்திாிகா 

லக்ஷ்ணத்தின்படி நான் சக்ரவர்த்தினியாக முடி சூடிக்சகாண்டு பிள்ரளகள்லாம் 

சபற்று நீண்டகாலம் இருப்பபன்னு சசான்னாபள, இப்படி ராமருக்கு ஆபத்து 

வந்துடுத்பத, அப்படின்னு சபாலம்போ. ரவதவ்யம் வரரல, அப்படி அவ 

சநனச்சுக்கிோ, அந்த மாதிாி,  அப்படி அந்த நாகபாஸத்தில அவா கட்டுண்டு 

இருக்கும் பபாது, பார்த்த உடபன கவரலப்படோ, அப்பபா த்ாிஜரடன்னு கூட 

வந்தவ சசால்ோ “இல்ல, அவருக்கு உயிராபத்து இல்ல, ஏபதா மயக்கபம 

இருக்கா அவ்வளவுதான்”, கருடபகவான் வந்து அந்த  நாகபாஸத்தில இருந்து 

அவாள விடுவிச்சுடோர். அந்த மாதிாி, சகுன சாஸ்திரம். இப்படி 

ராமாயணத்துல, சநரேய இடத்துல பஜாஸ்ய சமாச்சாரங்கள் வரது. 

பஜாதிஷம் அப்படிங்கேது பவதாங்கம். பவதம் நான்கு, ாிக் யஜுஸ் ஸாம 

அதர்வம். அதுக்கு ஆறு அங்கங்கள், அதுல ஒண்ணு பஜாதிஷம். அப்படி 

பஜாதிஷம்ங்கிேது ஒரு பவத அங்கம், ஒரு சாஸ்த்ரம். அதுனால நம் பதசத்தில் 
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 astronomy அப்படிங்கேது சராம்பபவ develop ஆயிருக்கு, இப்பபா நான் 

சசான்ன இந்த நக்ஷத்ரம், மாஸம், திதி, லக்னம் இதுபவ சபாிய calculation. 

இப்ப சசான்ன இந்த சரண்டு வாிரய சவச்சிண்டு ராமபராட ஜாதகத்ரத 

பபாட்டுடலாம், அப்படி ஸம்ஸ்க்ருதத்பதாட power அது, அப்படி astronomy 

அப்படிங்கேது சராம்ப wonderfulஅ  develop ஆயிருக்கு, இன்னிக்கும், 

formulaவ சவச்சிண்டு, அதுல சகாஞ்சம் adjustment பண்ேது, formulaவ சவச்சு 

கணிக்கே பஞ்சாங்கத்துக்கு வாக்ய பஞ்சாங்கம்னு பபரு, அது கூட பநரா 

வானத்தில் பாத்து சகாஞ்சம் adjustment பண்ேதுக்கு பபரு த்ருக்கணிதம், 

பார்த்து caliberations பண்ணி த்ருக் – பார்த்து, கணிதம் – calculations பண்ணி, 

பண்ேதுக்கு, பபரு, த்ருக்கணிதம் னு பபரு. மஹாசபாியவா, நம்ம மடத்துல, 

த்ருக் கணிதம் தான், உபபயாகப் படுத்தபோம், எல்லாரும், அரத உபபயாகப் 

படுத்துங்பகா னு சசால்லி இருக்கா. ஸ்வாமிகள், அரதத் தான் உபபயாகப் 

படுத்தினார். மடத்து பஞ்சாங்கம்னு சசால்வா. இன்னிக்கும், பஜாசியர்கள், 

த்ருக்கணிதம் தான் உபபயாகப் படுத்தோ. ஏன்னா, அவாளுக்கு accuracy 

பவணும். அப்படி, ஒரு நாழிரக, வினாடி, தவோம, correctஆ என்னிக்கு 

எப்பபா, கிரகணம், பிடிக்கப் பபாேது, விடப் பபாேதுங்கிேது, முதற்சகாண்டு, 

ஒரு விதமான, telescope மாதிாி equipment ம் இல்லாம, calculate பண்ண 

சதாிஞ்சிருக்கு. ஆதி காலத்துபலபய ஆயிரக் கணக்கான வருஷங்களுக்கு, 

முன்னாடிபய, நம்பமாட முன்பனார்களுக்கு, சதாிஞ்சிருக்கு. அப்படி, astronomy 

ங்கிேது, சராம்ப highly developed ஆ இருந்திருக்கு. astrology அப்படிங்கிேது, 

ஒரு astronomy + psychology = astrology ன்னு சசால்லலாம். அதுவும், 

உபபயாகப் படுத்தியிருக்கா. முஹூர்த்தம், குேிக்கேது, ஒரு காாியம், எந்த 

க்ரஹங்கள் அனுகூலமா இருக்குபமா, அந்த மாதிாி, ஒரு பவரளல கார்யங்கள், 

ஆரம்பிச்சா நன்னா நடக்கும், அப்படீங்கிே நம்பிக்ரகயின் பபர்ல, முஹூர்த்தம் 

குேிக்கேதுங்கிேது, இன்னிக்கும் நாம, கல்யாணங்களுக்கு முஹுர்த்தம் 

குேிக்கபோம். இசதல்லாம், சாஸ்திரங்கள், இசதல்லாம், வந்து ராமாயணத்துல 

இருக்கு. 
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என்னுரடய அனுபவத்துல, ஸ்வாமிகள் தாபன, பஞ்சாங்கம், ஜாதகம் 

பார்ப்பார். தினமும், கார்த்தால எழுந்தா, ஒரு நாளுக்கு, பஞ்ச அங்கம், அஞ்சு 

விதமான, sections ஆர் important aspects. ஒரு நாள் னா, திங்கட்கிழரமயா 

அது, வாரம், திதி, வார, நக்ஷத்ர பயாக, கரணம், அப்படீன்னு, அஞ்சு aspects. 

இந்த அஞ்சும், சதாிஞ்சுகேது, ஒரு புண்யம்னு சசால்லி இருக்கா. திதிரய 

சதாிஞ்சுண்டா, வியாதி பபாகும், அப்படீன்னு, ஒண்சணாண்ணும், 

ஒவ்சவாண்ணு  பலாபலன்  இருக்கு. மஹாசபாியவா, நித்யம், எழுந்த உடபன, 

சகாட்டரகக்கு பபாயிட்டு வந்த உடபன, “பஞ்சாங்கத்ரத எடுத்து, இன்னிக்கு, 

திதி, வார, பயாக, கரண, நக்ஷத்ரம், படி”, அப்படீன்னு ஒருத்தரர, படிக்க 

சசால்லி, பகட்பா. அப்படி, அந்த ஒரு கார்த்தால, எழுந்து, அரத பகட்ட 

உடபனபய, ஒரு maths ல experts ஆ இருக்கிேவா, உடபன, அவாளால, detail 

ஆ calculations பபாட்டுட முடியும். அப்பேம் அன்னிக்கு ஒருத்தர், வந்து, 

யாரானும், ஒருத்தர், ஒரு பகள்வி, பகட்டான்னா,அவா பகட்கே அந்த 

பவரளபயாட குணத்ரத, சவச்சுண்டு, அந்த பவரள, நல்ல பவரளயா, 

சுமாரான பவரளயாங்கிேரத சவச்சுண்டு, அவாளால, answer சசால்ல 

முடியும், அப்படி, mathematics ல, ஒரு, well developed mind ஆ இருக்கு, 

இசதல்லாம், இருக்கு. ஸ்வாமிகள், இசதல்லாம், சதாிஞ்சுண்டு, அவர் calculate 

பண்ணி, ஒருத்தரர, ஸ்வாமிகள், சதாிஞ்சுட்டார்னா அவாபளாட, ஜாதகத்ரத, 

குேிச்சு, அதுமூலமா, அவா அவாளுக்கு, வர ஆபத்ரத,முன்னாடிபய, ஒரு, 

உபாயங்கள், சசால்லி, உனக்கு, இன்ன தசா புக்தி ஆரம்பிக்கேது, தசா 

புக்தி,இல்ல, இன்னிக்கு, அவனுக்கு, என்ன தரச புக்தி, அந்தரம், வரரக்கும், 

ஸ்வாமிகளுக்கு சதாியும். அவாளுக்சகல்லாம் , மஹான்களுக்கு, அதனால, 

இன்னிக்கு, நீ இந்த trainல பபாகாபத, அடுத்த train ல பபான்னு, சசால்வா. 

அது வந்து, அவாளுக்கு, சபாிய ஆபத்துல இருந்து காப்பாத்தும். 

அப்படி எல்லாம் இருந்தாலும், ஸ்வாமிகள், “இந்த science நன்னாயிருக்கு. 

இபதாட, practitionersலாம், இந்த காலத்துல, சாியா இல்ரல”ன்னு, 

அப்படீன்னு, சசால்லி, ஸ்வாமிகளும் சாி, சிவன் சாரும் சாி, என்ரன இந்த 



61 | P a g e  
 

பஜாஸிய விஷயத்துல ஈடுபட அனுமதிக்கரல, அப்படீங்கிேரத,சசால்லி 

முடிக்கபேன். 

ஏன்னா, இந்த பஜாஸியம்ங்கிேது, சராம்ப interesting science. ஒரு வாட்டி, 

தரலரய, சகாடுத்துட்டா, அதுகுள்ளா, இருந்து, சவளிபய வர்ேதுக்குள்ள 

வயசாயிடும். கடவுள் தான், நம்ரம மீட்டு விடணும். அவ்வபளா, interesting ஆ 

இருக்கும். ஆனா இந்த காலத்துல, அது ஒரு பிரழப்பா பபாயிடுது. மூணு 

பகள்வி, ஐநூறு ரூபாய். ஒரு மணிபநரம், ஜாதகம் பாக்கேதுக்கு, 2000 ரூபாய் 

அப்படி, பபாயிண்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கிேவா, பபரு சதய்வக்ஞர்கள், 

கிரடயாது. 

சதய்வக்ஞர்கள் னா, முதல்ல, பவதம் படிச்சு, தர்மசாஸ்திர படி வாழ்ந்து, சத்ய 

நிஷ்ரடயினால் வாக் பலிதம் அரடந்து, முக்காலமும் உணர்ந்து, 

கருரணபயாட, ஜனங்களுக்கு, விதாயம் சசால்ேவா. அவா வந்து, இரத சவச்சு 

சம்பாதிக்க மாட்டா.  நிரேய ஜாதகங்கள் எல்லாம் பார்க்க மாட்டா. ஒரு 

நாரளக்கு, ஒரு ஜாதகம் தான் பார்ப்பா. இரத சவச்சு, சம்பாதிச்சு, மாடி வீடு 

கட்டினான்னா, அதுல பல ஆபத்துகள் இருக்கு. க்ரஹங்களுரடய பகாபத்துக்கு 

ஆளாகி விடுவார்கள். 

“நாமபள, நம்பமாட ஜாதகத்ரத எல்லாம், சகாண்டு பபாய், அடிக்கடி பஜாசியர் 

கிட்ட காண்பிக்கபவ படாது” அப்படீன்னு சபாியவா எல்லாம் சசால்வா. ஒரு 

கல்யாணம், அது மாதிாி, முக்கிய நிகழ்ச்சிகள் பபாது தான், பஜாசியா கிட்டபய 

பபாகலாம். ஒரு பஜாசியபன என்ரன, விரட்டி விட்டான். சரண்டாவது தடரவ 

பபான பபாது, “இப்பதாபன நீ வந்பத, ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி, இதுதான், 

நம்ம பிராம்மணா கிட்ட. ஜாதகக்கட்ரட எடுத்துண்டு வந்துட பவண்டியது, 

அவாள்லாம், உள்ள சவச்சான்னா, வருஷக் கணக்கா, சதாடமாட்டா. பபாடா” 

அப்படீன்னார். அது ஒரு சபாிய அனுக்ரஹம். அதுக்கப்பேம் எனக்கு இந்த 

ஜாதகம் பாக்கணும்ங்கிே ஆரசபய விட்டுப் பபாச்சு. 

மஹான்கள், எப்படி, பஜாசியத்ரத, உபபயாகப் படுத்திண்டு இருந்தான்னா, 

மனரச, சமாதானப் படுத்திக்கேதுக்கு, வாழ்க்ரகனா, இந்த ஏற்ேத்தாழ்வுகள், 

இருக்கத் தான் சசய்யும். நாம இங்க வந்து சபாேந்துருக்பகாம்னாபல, 



62 | P a g e  
 

வாழ்ரகயில பாபமும், புண்யமும், கலந்து, பண்ணி இருக்கேதுனால, தான், 

நமக்கு ஜன்மா வந்திருக்கு. அதனால பாபத்பதாட effects வரத்தான் பபாேது. 

அப்படீங்கிே ஞானத்பதாடு, கஷ்ட தரசயில் மனசு தளராம இருக்கிேதுக்கு, ஒரு 

ஆறுதலுக்கு, இந்த பஜாசியத்ரத, உபபயாகப் படுத்தியிருக்காபள, தவிர, இரத 

சவச்சுண்டு, எனக்கு, promotion வருமா, நான் foreign பபாபவனாங்கிேது, 

எல்லாம் அந்த காலத்துல பண்ணரல. 

அதாவது, கர்மா theory ன்னு ஒண்ணு இருக்குதான், அந்த கர்மா theoryல 

ஸ்வாமிகள் ஒண்ணு சசால்வார், இன்னின்ன கஷ்டத்துக்கு, ஏபதா திடீர்னு ஒரு, 

உடம்புக்கு வந்தது, ஒரு வியாதி வந்தது, திடீர்னு, ஒரு குடும்பதுல ஏபதா ஒரு 

கஷ்டம் வந்ததுன்னா, இந்த கஷ்டம் எதுனால, எந்த பாபத்தினால் வந்தது 

அப்படீன்னு, சசால்ே ஒரு புஸ்தகம் இருக்காம். அந்த புஸ்தகத்ரத பார்த்து, 

அதுல சசான்ன ஒரு பாிகாரத்ரத, பண்ணுவா. அந்த புஸ்தகதுல நான் 

பார்த்தபபாது, நூத்துக்கு, சதாண்ணூறு இடத்துல, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம 

பாராயணம் பாிகாரமா, சசால்லியிருக்கா. ஸ்ரீ ருத்ரஜபம், பாிகாரமா சசால்லி 

இருக்கா. அதுனால, நித்யம், சஹஸ்ரநாம பாராயணம், பண்ணிண்டு 

இருக்கிேவாளுக்கு, ஒரு விதமான கிரஹங்களும், ஒண்ணும் affect பண்ணாது, 

சரண்டாவது, 

பவயுறு பதாளி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன் மிக நல்ல வீரண தடவி 

மாசறு திங்கள் கங்ரக முடி பமல் அணிந்து என் உளபம புகுந்தவதனால் 

ஞாயிறு திங்கள் சசவ்வாய் புதன் வியாழன் சவள்ளி சனி பாம்பிரண்டும் 

உடபன 

ஆசறு நல்ல நல்ல அரவ நல்ல நல்ல அடியாரவர்க்கு மிகபவ! 

பபான்ே பதிகங்கள் இருக்கு. இந்த மாதிாி பதிகங்கரளச் சசால்லிண்டு, 

பகவான் கிட்ட, பக்தி பண்ணிண்டு, இருக்கிேவாளுக்கு, கிரஹங்கள் ஒண்ணும் 

பண்ணாது. அடுத்தது சந்தியா வந்தனம், பண்ணும் பபாது, “ஆதித்யம் 

தர்ப்பயாமி” “பஸாமம் தர்ப்பயாமி” ன்னு நவ க்ரஹங்களுக்கு, தர்ப்பணம், 

பண்ேவாரள, க்ரஹங்கள் ஒண்ணும் பண்ணாது. அப்படி நாம ஒரு சதய்வ 

வழிபாட்ரட, ஒரு கடரமயா பண்ணி, அடக்கத்பதாட இருந்தா, ஒரு சின்னக் 
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கஷ்டம் வந்தாலும், என்னடா கஷ்டம் வரது, அப்படீன்னு, ஒரு பஜாசியன் கிட்ட 

பபானா, இப்பல்லாம், மாட்டிக்கபோம். எல்லா பஜாசியாளும், சபாியவா 

அனுக்ருஹம் சபற்ேவாதான். சபாியவாதான் அவாகிட்ட பபசோ, அப்படீ 

சசால்லிக்கோ. 

ஒரு வாட்டி, சிவன்சாருக்கு நாடி பஜாசியத்துல, அவருரடய ஓரலச் சுவடி, 

யாபரா எழுதி சகாடுத்திருக்கா. அரத படிச்ச பின்ன, நான் ஒருநாள், எங்கபயா 

காஞ்சிபுரம் தாண்டி, பதடி பபாயி, ஒரு நாடி பஜாஸியரரப் பார்த்பதன். அவன் 

சசான்னது, ஒண்ணும் புாியரல. சபாதுவா நன்னாதான் சசான்னான். அரத 

வந்து, சிவன்சார் கிட்ட, சசான்பனன். நீ ஏன் பபாபனன்னு பகட்டார். இனிபம 

பபாகபத பவண்டாம் இது, அப்படீன்னு, சசால்லிட்டார். அது மாதிாி, இந்த 

காலத்துல, practioners சாியா இல்ல, கார்யங்கள், பண்ேதுக்கு சதய்வ பலம், 

பவணும். மனித முயற்சியும் பவணும். யத்தனமும் பண்ணனும், அப்படீங்கிேரத 

சவச்சுண்டு, அந்த சதய்வ சதய்வ பலம் கூடேதுக்கு, ஏதாவது, ஒரு 

வழிபாட்ரட, நித்யம், கடரமயா, பண்ணிண்டு இருந்தா பஜாசியாள் கிட்ட 

பபாகாம இருக்கலாம். பபாகாம இருக்கேது, சராம்ப பக்ஷமம். அவசியம்னா, 

வாழ்ரகயில ஒரு தடரவ, சரண்டு தடரவ, ஆத்துல, கல்யாணம், வர்ேது, 

அப்படீன்னா, நன்னா படிச்சவாளா, சராம்ப ஒழுக்கம் இருக்கேவாளா, பபராரச 

இல்லாதவாளா, நமக்கு சதாிஞ்சவாளா, நம்ம பக்ஷமத்ரத நிரனக்கேவாளா, 

யாராவது, ஒருத்தரர, சதாிஞ்சுண்டு, அவா சசால்ேரத பகட்டுண்டு, நம்ம 

கார்யங்கள், பண்ணிண்டு, பபாகலாம்., அப்படீங்கிேது, எனக்கு, அவா 

காண்பிச்ச வழி. 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம… 
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 தகமைவஸவொம்ருதரஸம் அஹம் கதொ ைப்ஸ்வய? 
 

 

இன்னிக்கி வால்மீகி ராமாயண ஸ்பலாகம், கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல ஆோவது 

ஸர்க்கத்துல, ராமர் லக்ஷ்மணன் கிட்ட சீதா பதவிபயாட நரககரள காண்பிச்சு, 

“பஹ லக்ஷ்மணா! பாத்தியா, இந்த நரககள் இருக்கு, என் சீரதரய காணுபம” 

அப்படின்னு சசால்லும்பபாது, லக்ஷ்மணன் ஒரு ஸ்பலாகம் சசால்ோன், 

नाह ंजानातम केयूरे नाह ंजानातम कुण्डले । 

नूपुरे त्स्वतभजानातम तनत्स्यं पादातभवन्दनाि् ।। 

நாஹம் ஜானாமி பகயூபர, நாஹம் ஜானாமி குண்டபல | 

நுபுபர து அபிஜானாமி நித்யம் பாதாபிவந்தனாத் || 

அப்படின்னு சசால்ோன. இந்த பதாள்கள்ல பபாட்டுக்குே நரகக்கு பகயூரம் னு 

பபர், குண்டலங்ேது காதுல பபாட்டுக்கேது, இந்த ஸ்பலாகத்பதாட அர்த்தம் 

என்னன்னா, “நாஹம் ஜானாமி பகயூபர”, இந்த பதாள்கள்ல பபாட்டுக்கே 

பகயூரங்கள், பதாள்வரளகள் எனக்கு அரடயாளம் சதாியல, இந்த காதுல 

http://valmikiramayanam.in/?p=2212
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பபாட்டுக்கே குண்டலங்களும் எனக்கு சதாியல, கால்ல பபாட்டுண்டு இருக்கே 

நூபுரம், நூபுரம்னா, சதங்ரக அல்லது சகாலுசு, அது எனக்கு அரடயாளம் 

சதாியேது, “நித்யம் பாதாபி வந்தனாத்”, தினமும் நமஸ்காரம் பண்ணும்பபாது 

பாத்திருக்பகன்,  இந்த கால்ல பபாட்டுண்டு இருந்த பாதஸரம் தான் எனக்கு 

அரடயாளம் சதாியேது என்கிோர். 

இது context என்னன்னா, சீதாபதவிய ராவணன் தூக்கிண்டு பபாகும்பபாது, 

இந்த ாிஷ்யமூக மரலபமல, அஞ்சு வானராரள அவ பாக்காோ. சுக்ாீவன், 

ஹனுமார், நளன், நீலன், தாரன். அவாரள பார்த்த உடபன, சில நரககள 

கழட்டி,  தான் பமல பபாட்டுண்டிருந்த துணில சுருட்டி, “ராமர பார்த்தா 

காட்டுங்பகா” ன்னு சசால்லி தூக்கி இவா கிட்ட பபாடோ, இரத ராவணன் 

கவனிக்கல. 

ஒரு pick-pocket  வந்து எரதயாவது எடுத்துண்டு அந்த sceneபலருந்து தப்பிச்சு  

ஓடும் பபாது, purse-பமல கவனம் ரவக்கமாட்டான், தப்பிச்சு ஓடேதுலதான் 

கவனமா இருப்பான், அந்தமாதிாி, அவன் சீதாபதவிரய கவனிக்கல, இந்த 

spotல இருந்து ராமலக்ஷ்மணா வரதுக்குள்ள ஓடிப் பபாகணும் எங்கிேதலதான் 

அவன் இருக்கான். அந்த நரககள் சதய்வாதீனமா எபதா புல் பமல விழேது, 

ஒண்ணும் நசுங்காம  இருக்கு, சுக்ாீவன் அரத எடுத்து சவச்சுக்கோன். 

பின்னாடி, ராமருக்கும் சுக்ாீவனுக்கு ஹனுமார் சக்யம் பண்ணி ரவக்கோர். 

அப்பபா, பபசிண்டு இருக்கும் பபாது சுக்ாீவன் சசால்ோன், “ஒரு சபண்ரண 

ஆகாசத்துல, ஒரு ராக்ஷசன், தூக்கிண்டு பபாயிண்டு இருந்தான், அப்பபா அவ 

ராம ராமன்னு கத்திண்டு பபானா, அவ சில நரககரள தூக்கி பபாட்டா” 

அப்படின்னு சசான்னஉடபன, ராமர் “ஆஹா, அது சீதாவாகத் தான் 

இருக்கணும். எனக்கு அந்த நரககரள உடனடியா சகாண்டு வந்து காண்பி” 

அப்படின்னு சசால்ோர். அந்த நரககரள சகாண்டு வந்து காண்பிச்ச பபாது 

ராமர் புலம்பி அழோர். 

In fact, சுக்ாீவன், “இவ்வளவு துக்கப் படாபதங்பகா, உங்கள் உயிபர பபாயிடப் 

பபாேது, நீங்க படே துக்கத்ரத பாத்தா, சராம்பபவ எனக்கு தாங்கரல. 

சகாஞ்சம் சமாதானம் படுத்திக்பகாங்பகா, நான் கூட மரனவிரய இழந்து 
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இருக்பகன், நான் ஒரு அளவுக்கு சமாதானப் படித்திண்டு இல்ரலயா? சரண்டு 

பபருக்கு ஒபர துக்கம் இருந்தா, அதனால ஒரு friendship வரது. இவா சரண்டு 

பபருக்கும், அந்த மரனவிரய இழந்த துக்கம். “சகாஞ்சம் 

சபாறுத்துக்பகாங்பகா, நான் எப்படியாவது சீதாபதவிரய பதடித் தருகிபேன்” 

அப்படின்னு சசால்ோன் சுக்ாீவன், அது ராமருக்கு ஆறுதலா இருக்கு. 

அப்பபா லக்ஷ்மணன் கிட்ட “இந்த நரககள பாக்கபேன் என் சீரதய காணபம, 

இது அவ பபாட்டுக்கே பகயூரம், இது அவ பபாட்டுக்கே குண்டலம்” 

அப்படிசயல்லாம் சசால்லும்பபாது, லக்ஷ்மணன் சசால்ோர் “”நாஹம் ஜானாமி 

பகயூபர, நாஹம் ஜானாமி குண்டபல ,  நுபுபர து  அபிஜானாமி நித்யம் 

பாதாபிவந்தனாத்” 

இந்த ஸ்பலாகத்துக்கு, சாதாரணமாக அர்த்தம் எடுத்துக்கேதா இருந்தா, ஒரு 

fiction மாதிாி ராமாயணத்ரத படிச்சா, லக்ஷ்மணன் சீதாபதவி பபாட்டுண்ட 

நரககரள கவனிக்கரல. மரனவி பபாட்டுண்டிருக்கே நரககரளபய ஓரளவு 

தான் ஆம்பரளகள் கவனிப்பா, சபண்களுக்கு நரககளில் இருக்கிே interest 

ஆம்பரளகளுக்கு இல்ல, அதனால “நன்னாயிருக்கா சாி” ன்னு அவ்வளவு தான். 

என்ன நரக என்ன design அசதல்லாம் உற்று பார்த்து, அரடயாளம் சசால்ே 

அளவுக்கு சதாியாது. அப்படி இருக்கேச்பச லக்ஷ்மணனுக்கு சீதாபதவி மன்னி, 

அவ பபாட்டுண்ட நரக அரடயாளம் சதாியரலனு சசால்ோர், அப்படின்னு, 

ராமாயணத்ரத கரத மாதிாி படிச்சா, இப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம். 

இல்ரல, ராமாயணத்திபலர்ந்து, நமக்கு நல்ல புத்தி வரணும், ஒழுக்கம் வரணும், 

அப்படின்னு நிரனச்சு படிச்பசாம்னா, “ஆஹா, எவ்வபளா உத்தமன் இந்த 

லக்ஷ்மணன்! ராமரரயும் சீதாபதவிரயயும் அவன் நித்யம் நமஸ்காரம் 

பண்ோன். அதனால பாதத்துல இருந்த நூபுரத்ரததான் அரடயாளம் 

சதாியரது. மன்னிரய கூட ஏசேடுத்து பார்க்காத குணம்”, அப்படின்னு அவன் 

ஒழுக்கத்ரத பபாற்ேி, நம்பளும் இப்படி இந்தமாதிாி, பிேர் மரனவிய 

ஏசேடுத்து பார்க்கக்கூடாது, அப்படிங்கிேது சதாிஞ்சிக்கலாம். 
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ஆனா, ராமாயணத்ரத சராம்ப பக்திபயாட படிச்சா, யாரு சீதாபதவிரயயும் 

ராமபிராரனயும் நித்யம் நமஸ்காரம் பன்ோபளா, அவாளுக்கு லக்ஷ்மணன் 

மாதிாி காமபம அத்து பபாய்டும் அப்படின்னு புாிஞ்சுக்கலாம். 

அன்னிக்கு காட்டுக்கு கிளம்பும்பபாது சுமித்ரா பதவி சசான்னா, “ராமம் தசரதம் 

வித்தி”, ராமரர தசரதராக நிரனத்துக் சகாள்,  “மாம்  வித்தி ஜனகாத்மஜாம்”, 

ஜனகர் மகளான சீதாபதவிரய நான்னு நிரனச்சிக்பகா, அம்மான்னு  

நிரனச்சிக்பகா, “அபயாத்யாம் அடவீம் வித்தி” காட்ரட அபயாத்தியாக 

நிரனச்சுக்பகா, “கச்ச தாத யதாஸுகம்” நீ இஷ்டப் படுவது பபால் ராமபராட 

பபா, அப்டிங்கோ, பபாய்ட்டுவா ன்னு சசால்லரல அவ அம்மா. பகவான் கிட்ட 

பபாகும் பபாது எங்க திரும்ப வர்ேது? அதனால, நீ உன்னிஷ்டப்படி ராமபனாட 

பபா என்கிோள். “ராமனுக்காக நீ உயிரரயும் சகாடுக்கணும்” அப்படின்னு 

சசால்ோ சுமித்திரர. அபத மாதிாி லக்ஷ்மணன் யுத்தத்துல உயிரரபய 

குடுக்கோன். ஏபதா ஹனுமார் திரும்பவும் லக்ஷ்மரண உயிர்ப்பிச்சார். அப்படி 

அவன் அம்மா சசான்ன வார்த்ரதய பகட்டு, எல்லாத்ரதயும்  துேந்து, 

தன்னுரடய சுக பபாகங்கரளயும்சு, மரனவியும் துேந்து, காட்டுக்கு வோன். 

அவனுக்கு ராம ரகங்கர்யம் கிரடக்கிேது. 

அப்படி ராமரரயும் சீரதயும் நித்யம் நமஸ்காரம் பண்ேதுனால, 

லக்ஷ்மணனுக்கு காமத்பதாட ஞாபகபம இல்லாம பபாயிடேது. நமஸ்காரம் 

பண்ணும்பபாது, பாதத்தில் இருந்த அந்த நூபுரங்கள் மட்டும் தான் எனக்கு 

அரடயாளம் சதாியேது என்கிே அளவுக்கு, ஒரு தூய்ரமயான ஒரு மனசு 

அவனுக்கு வந்துடேது. 

கரத பகட்கிபோம், நம்மால் எரதயுபம விட முடியவில்ரல அப்படின்னு 

பதான்றுகிேது. ஆனால் மகான்கள் நம் மனக்கவரலகள் பபாகேதுக்கு பதகமல 

பசவாம்ருத ரஸம் தான் என்ே மருந்துன்னு சசால்ோ. 

कदा दरूीकिुं कटुदरुरिकाकोलजतनिं महान्िं सन्िापं मदनपररपतन्र्थतियिमे । 

क्षणात्ते कामातक्ष तत्रभुवनपरीिापहरणे पटीयांसं लप्स्ये पदकमलसेवामृिरसम् ॥ 

கதா தூாீகர்த்தும் கடுதுாித காபகால ஜனிதம் 

மஹாந்தம் சந்தாபம் மதனபாிபந்திப்ாியதபம | 
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க்ஷணாத்பத காமாக்ஷி த்ாிபுவனபாீதாப ஹரபண 

படீயாம்ஸம் லப்ஸ்பய பதகமலபசவாம்ருதரஸம் || 

அப்படின்னு மூக கவி சசால்ோர். கடுதுாித காபகால ஜனிதம் – கடுரமயான 

பாபங்கள் என்ே விஷத்தினால் ஏற்பட்ட, மஹாந்தம் சந்தாபம் – ஓயாத 

மனக்கவரல, இரத கதா தூாீகர்த்தும் – இரத நான் அப்படி பபாக்கிப்பபன்? 

மதனபாிபந்திப்ாியதபம – மதனரன எாித்தவருரடய மரனவிபய, ஆனா 

இதுக்கு ஒரு மருந்து இருக்கு. த்ாிபுவனபாீதாப ஹரபண – மூவுலகத்தின் 

பாிதாபத்ரதயும் பபாக்க கூடிய படீயாம்ஸம் – திேரம வாய்ந்தது. அது 

எதுன்னா, அம்மா காமாக்ஷி, பதகமலபசவாம்ருதரஸம் – உன்னுரடய 

பாதகமலங்களுக்கு பசரவ சசய்வது என்ே அம்ருதம், இந்த மனக்கவரல என்ே 

விஷத்துக்கு முேிவு, அது எனக்கு எப்பபாது கிரடக்கும்? அப்படின்னு 

பகட்கோர். மாணிக்கவாசகரும் 

புல்லாகி, பூடாய், புழுவாய், மரமாகிப் 

பல்விருகம், ஆகி, பேரவயாய்ப் பாம்பாகி, 

கல்லாய், மனிதராய், பபயாய், கணங்களாய், 

வல்அசுரர் ஆகி, முனிவராய்த் பதவராய், 

சசல்லா அநின்ேஇத் தாவர சங்கமத்துள் 

எல்லாப் பிேப்பும் பிேந்து இரளத்பதன் எம்சபருமான்! 

சமய்பய உன் சபான்னடிகள் கண்டு இன்று வீடுற்பேன்! 

என்று பாடுகிோர். எந்த பிேவியாய் இருந்தாலும் எப்பபாது பகவானின் 

பாதங்கரள பார்க்கிபோபமா அப்பபாது தான் பமாக்ஷம். பமாக்ஷம் னா 

ஆரசகளிபலர்ந்து விடுபடேது தான். 

அப்படி நாமும் லக்ஷ்மணன் மாதிாி நித்யம் சீதாராமாின் சரணகமலங்களில் 

நமஸ்காரம் பண்ணி, அவரர மாதிாி ராம ரகங்கர்யமும் தூய்ரமயான மனுசும் 

நமக்கும் கிரடக்கணும்னு பவண்டிப்பபாம். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம…  
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ச ர்யொ பூ ித: ஸம்யக் 

 

இன்னிக்கி வால்மீகி ராமாயணத்துல, ஆரண்ய காண்டத்து முடிவுல, ராமர் சபாி 

அப்படிங்கே ஒரு தபஸ்வினிரய பார்க்கோர், அந்த எழுபத்தி நாலாவது 

சர்க்கத்துல ஒரு ஸ்பலாகம், 

िौ च दषृ््वा िदा तसद्धा समुत्स्र्थाय कृिाञ्जतलः । 

रामस्य पादौ जग्राह लक्ष्मणस्य च धीमिः।। 

http://valmikiramayanam.in/?p=2197
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சதௌ ச திருஷ்ட்வா ததா ஸித்தா சமுத்தாய க்ருதாஞ்ஜலி: | 

ராமஸ்ய பாசதௌ ஜக்ராஹ லக்ஷ்மணஸ்ய ச தீமத: || 

அப்படின்னு , சபாி ராமலக்ஷ்மணாரள பார்த்த உடபன எழுந்து வந்து 

ரகக்கூப்பி, அவர்களுரடய பாதங்கரள பற்ேினாள், அப்படின்னு வர்ேது. 

இந்த எடத்துல “சித்தா’ அப்படின்னு ஒரு வார்த்ரத வர்ேது, அவள் 

சித்தபுருஷர்கரள பபால இருக்கா, அப்படின்னு சசால்ோர் வால்மீகி. எப்படி 

அவ ஸித்தி அரடஞ்சா? ஒரு பவடுவ ஸ்த்ாீ,  எப்படி, பவதம் படிச்சு, கர்ம, பக்தி, 

ஞானமார்கத்துல பபாய், மஹான்கள் அரடயக் கூடிய நிரலரமரய எப்படி 

அரடஞ்சா! அப்படின்னு பகட்டுண்டு ஸ்வாமிகள் அவளுரடய பூர்வ 

வ்ருத்தாந்தத்ரத சசால்வார். 

பக்தி தான் முக்யம், அப்டிங்கிேது, இந்த சபாிபயாட கரத நமக்கு காண்பிச்சு 

குடுக்கேது. அவள் ஒரு பவடுவ குலத்துல பிேந்தாலும், அவளுக்கு “ஜாயமான 

கடாக்ஷம்” அப்படின்னு, பிேந்த பபாபத பகவாபனாட கடாக்ஷம், சிலர் பபர் 

பமல விழேது. அவாளுக்குத் தான் இந்த சாது மார்கத்துல இருந்து பகவாரன 

அரடயனும், அப்டிங்கிே இந்த எண்ணபம வர்ேது. அப்படி அந்த சபாிக்கு 

இருந்ததுனால, அவளுக்கு ஒரு அஞ்சு வயசு ஆகும் பபாது பாக்கோ, அந்த 

பவடுவ குலத்தல எல்லாரும் சராம்ப ஹிம்ரச பண்ோ. பவடுவ ஸ்த்ாீகள்லாம் 

கல்யாணம் பண்ணிண்டா, நாலுபபர சபத்துக்கோ. அவாளும் பவடர்களா 

இருக்கா, பமலும் பமலும் பாப மூட்ரடரயத்தான் ஏத்திக்கோ, இதுல, இந்த 

மாதிாி நம்ம சஜன்மாவிபலபய இருந்துே கூடாது, நாம இதுபலருந்து, மீளணும், 

அப்படின்னு அவளுக்கு பதாண்ேது. உடபன, யார் கிட்டயும் சசால்லிக்காம 

அந்த கூட்டத்பலருந்து விலகிடோ. அப்படின்னு ஒரு வார்த்ரத, “யார் கிட்டயும் 

சசால்லாம விலகேது” எங்கிேது முக்கியம், ஏன்னா, ஒரு சிரேல 

இருக்கும்பபாது ஒரு திருடனுக்கு தப்பேத்துக்கு வழி சதாிஞ்சுடுதுத்ன்னா, 

அவன்பாட்டு தப்பிச்சு பபாய்டுணும், இன்சனாரு ரகதி கிட்ட சசான்ன , அந்த 

இன்சனாருத்தன், அவன் weak-minded ஆக இருப்பான், அவன் பபாய் jail 

warden கிட்ட சசால்லிடுவான். அந்த மாதிாி நமக்கு வழிசதாிஞ்ச, நம்ம தப்பிச்சு 

பபாயிடணும். அந்த மாதிாி அவ அங்பகர்ந்து பவடுவ கூட்டத்துபலர்ந்து 

கிளம்போ. 
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அவளுரடய பூர்வ புண்யத்துனால மதங்க முனிவபராட ஆஸ்ரமத்து பக்கத்துல 

வந்து, அந்த முனிவரர தர்சனம் பண்ோ. உடபன  அவளுக்கு இந்த முனிவருக்கு 

நாம் ஏதாவது ரகங்கர்யம் பண்ணனும் அப்படிங்கே நல்சலண்ணம் வரது. 

என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்கோ. அவர் தினம், பம்ரபங்கிே ஏாி 

பக்கத்துல இந்த மதங்க ஆஸ்ரமம் இருக்கு. அவர் தினமும் ஏாில பபாய் 

ஸ்னானம் பண்ோங்கிேத பாத்துட்டு, அவரும், அவபராட சிஷ்யர்களும் பபாே 

வழில இருக்கிே , சுள்ளிசயல்லாம்  சபாறுக்கி, சகாஞ்சம் சதன்னம்குச்சி எடுத்து 

ஒரு சதாடப்பம் பண்ணி, சபருக்கி, அவா நடக்கும் பபாது, கால்ல 

முள்சளல்லாம் குத்தாம. சரமயலுக்கு விேகு சகாண்டு வந்து பபாடோ. அந்த 

மாதிாி சாஸ்த்ர சம்மதமான ரகங்கர்யங்கள் பண்ோ. அப்பபா முனிவர் “யார் 

இந்த மாதிாி தினம் பண்ோ?” அப்படின்ன உடபன, “ஒரு சின்ன குழந்ரத 

வந்துருக்கா, அவ இந்த மாதிாி பண்ோ” ன்ன உடபன, “சாி, நீங்கள் எல்லாம் 

சாப்பிட்ட உடபன அவளுக்கும் சாப்பாடு பபாடுங்பகா”,  அப்படின்னு 

சசால்ோர், அப்படி அவ அந்த இடத்துல இருந்துண்டு இருக்கா,  தினம் 

முனிவரர தள்ளி நின்னு தர்சனம் பண்ேது, அந்த ரகங்கர்யங்கள்  பண்ேது, 

அப்படின்னு இருந்துண்டு இருக்கா. அவளுக்கு, அந்த மாஹானுரடய  

கடாக்ஷம் கிரடச்சதுனால, தனியான  ஒரு த்ருப்திபயாட இந்த பசரவகள்  

பண்ணிண்டு இருக்கா. 

இந்த சபாிய பத்தி, முதல் சர்க்கத்துலபய , பால காண்டத்பதாட முதல் 

சர்க்கத்துலபய, சங்பக்ஷப ராமாயணத்துபலபய, சரண்டு மூணு வாட்டி, சபாி 

ராமரர சசன்று தர்சனம் சசய்தார், சபாியால் நன்கு பூஜிக்கப்பட்டார், 

சபாியிடம் விரடசபற்று சகாண்டு, ாிஷ்யமுகமரலக்கு சசன்ோர், அப்படின்னு 

வரது. அந்த, இருக்கேபத நூறு ஸ்பலாகம். அதுல, முழு ராமாயணத்ரத 

சசால்லும்பபாது, யுத்தகாண்டத்ரதபய சரண்டு ஸ்பலாகத்துல சசால்ோர், 

ஆனா சபாிரயப் பத்தி இவ்பளா பபசோ, அப்படி, “சபர்யா பூஜித: ஸம்யக்” 

சபாியால் மிக நன்ோக புஜிக்கப்பட்ட ராமர், அப்படிசயன்ன அவா நன்னா 

பண்ணிணா? மத்த ாிஷிகசளல்லாம், ராஜாக்கசளல்லாம் பண்ணிணரத விட 

சபாி என்ன பண்ணான்னா, அவ வந்து ராமருரடய அடியவர்களுக்கு பூரஜ 

பண்ணா, மதங்கருக்கும், மதங்க சிஷ்யர்களுக்கும் ரகங்கர்யம் பண்ணா, 
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அப்படி, அடியவர்களுக்கு, அடியவளா இருந்து அவ பண்ணதுதான்,  “சபர்யா 

பூஜித: ஸம்யக்” அது தான் உயர்ந்த பூரஜ அப்படின்னு வால்மீகி முனிவர் 

குேிப்பிடோர். அப்படி அந்த, குஹன் பபான்ே படபகாட்டியும், ஜடாயு பபான்ே 

பக்ஷிகளும், ஜாம்பவான் பபான்ே கரடிகளும், ஹனுமார் சுக்ாீவன் பபான்ே 

வானரர்களும், சபாி பபான்ே பவடுவ ஸ்த்ாீயும், யாராயிருந்தாலும் பக்தி தான் 

முக்கியம் அப்படின்னு ராமாயணம் காண்பிக்கேது, 

அப்படி அவ, மதங்க முனிவருக்கும், சிஷ்யர்களுக்கும் ரகங்கர்யம் பண்ணிண்டு 

இருக்கா, எல்லா கூட்டத்திபலயும் யாராவது ஒரு அசத்து இருப்பாபள, 

அந்தமாதிாி “இந்த வயசான காலத்துல முனிவருக்கு என்னாச்பசா சதாியல, 

இந்த மாதிாி யாபரா ஒரு சபாண்ணு பக்கத்துல இருக்கா”, அப்படின்னு யாபரா 

ஒரு வார்த்ரத சசால்ோ, அப்படி சசால்லிண்பட ஸ்னானம் பண்ண பபாோ, 

அப்படி பபசினவன் பம்ரபங்கிே ஸரஸ்ல எேங்கின உடபன, அது நாத்தம் 

அடிச்சு சாக்கரடயா பபாய்டுேது, கூவமாட்டம்  ஆயிட்ேது. எல்லாரும் பயந்து 

பபாய் முனிவர் கிட்ட சசால்ோ, முனிவர் “நான் சசான்பனன்னு சபாிரய பபாய் 

அதுல ஸ்னானம் பண்ண சசால்லு” அப்படிங்கிோர், அந்த சபாி “அப்படிபய” 

ன்னு சசால்லி வந்து, அந்த பம்ரபல எேங்குோ, எேங்கின உடபன அந்த ஏாி 

திரும்பவும்  முன்ன பபால, சதளிவான ஸுத்த ஸ்படிக ஜலமாட்டம் 

தூய்ரமயாக ஆகிடேது. அப்படி அவபளாட சபருரமய எல்லாரும் 

புாிஞ்சிக்கிோ. 

அப்பேம் மதங்கமுனிவபராட காலம் முடியும்பபாது, அவர் சபாிய கூப்பிட்டு,”நீ 

இங்க இருந்துண்டுஇரு, இன்னும் சகாஞ்ச காலம் கழிச்சு ராமலக்ஷ்மணா னு 

சரண்டு பபர் வருவா, அவாரள தர்சனம் பண்ணிட்டு, உபசாரம் பண்ணி, பூரஜ 

பண்ணிட்டு, அப்பேம் நீயும் பமலுலகத்துக்கு வரலாம்” அப்படின்னு 

மதங்கமுனிவர் சசால்ோர், இந்த வார்த்ரதரய திடமாக மனசுல வாங்கிகிோ. 

அப்படி அவளுக்கு ராம நாம உபபதசம் அவளுக்கு கிரடக்கேது. ராம 

நாமத்ரதபய சசால்லிண்டு இருக்கா, மதங்கர் ரவகுண்டத்துக்கு பபாய்டுோர். 

மதங்க சிஷ்யர்கள் கிட்ட, “ராமர் எப்படி இருப்பார்,  லக்ஷ்மணர்  எப்படி 

இருப்பார்” னு பகட்டுண்டு, அந்த ராமலக்ஷ்மண ரூபத்ரதபய த்யானம் 
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பண்ணிண்டு இருக்கா, ராம நாமத்ரதபய இரடயோது ஜபிச்சிண்டு இருக்கா. 

தினமும், அவா வந்தா அவாளுக்கு சகாடுக்கணும் அப்படின்னு  பழங்கள்லாம் 

எடுத்து சவச்சுக்கோ, இந்த சபாி கடிச்சு பாத்து, நன்னா இருக்கேத ராமருக்கு 

சவச்சாங்ேது வால்மீகி ராமாயணத்துல இல்ல, அவ சராம்ப, ஆச்சார, 

அனுஷ்டானத்பதாட, சராம்ப பாவனமான ரம்யமான அவளுரடய குடில் 

அப்படின்னு தான் இருக்கு. அந்த மாதிாி ராமலக்ஷ்மணாரள சநரனச்சிண்பட 

இருக்கா. எப்பாவது நாம தூங்கும் பபாது ராமலக்ஷ்மணா வந்துட்டு பபாய்ட்டா 

என்ன பண்ேது, அப்படின்னு தூக்கத்ரத விட்டா. அப்பேம் நம்ம சாப்பிட்டு 

சகாண்டு இருக்கும்பபாது வந்துட்டு பபாய்ட்டா என்ன பண்ேதுன்னு 

சாப்பாட்ரடயும் விட்டா. இப்படி சாப்பாடு, தூக்கத்ரத விட்டு, ராம நாமத்ரத 

சசால்லிண்டு, ராம ரூபத்ரதபய த்யானம் பண்ணிண்டு இருந்ததுனால, அவ 

ஜீவன் முக்ரதயா, சித்தபுருஷாளா பபால ஆயிட்டா. 

அப்பபற்பட்ட அந்த சபாிரய, ராமலக்ஷ்மணா தர்சணம் பண்ோ, அந்த சபாி 

அவாளுக்கு பூரஜ பண்ோ, அந்த சபாி என்ன சகாடுத்தார், ராமர் அரத 

சாப்பிட்டாரா அப்படிங்கிேது “ரநபவத்தியத்தின் பபாது வால்மீகி திரர 

பபாட்டுட்டார்” அப்படின்னு பவடிக்ரகயாக சசால்லுவா. வால்மீகி 

ராமாயணத்துல, பழங்கரள சகாடுத்தாள் ங்கேது வரரக்கும்தான் இருக்கு, 

அவர் அரத சாப்பிட்டாரா ங்கேது, அந்த line அங்க இல்ரள. அதுக்கு அப்படி 

விரளயாட்டா சசால்வா, வால்மீகி முனிவர்  “ரநபவத்தியத்தின் பபாது 

வால்மீகி திரர பபாட்டுட்டார்”. 

அந்த சபாிகிட்ட ராமர் பகக்கோர் “நீ பண்ண தபஸுக்குக்கு பலன் கடச்சுதா, 

உன்னுரடய காமம், பகாபசமல்லாம், அடங்கிடுத்தா, நீ உன்னுரடய குருவுக்கு 

பண்ணிண சிஷ்ருரஷக்கு உனக்கு பலன் கிரடச்சுதா, திருப்தியா இருக்கியா?” 

அப்படின்னு பகக்கோர், அந்த சபாி சசால்ோ “அவாளுக்கு பண்ணினதுக்கு 

அபார பலன் கிரடச்சுது. இன்னிக்கி உங்களுரடய தர்சனம்  கிரடச்சுதுனால, 

நான் புனிதம் அரடந்பதன். பூரணமா திருப்தி ஆயிட்படன்” அப்படின்னு 

சசால்ோ. 
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அதுக்கப்பேம், ராமர் “இங்க மதங்க  சிஷ்யர்கள் இருந்தா. அவாபளாட 

மஹிரமரய  பத்தி தனுங்கிே கந்தர்வன் சசான்னான், அசதல்லாம் எங்களுக்கு 

சகாஞ்சம் காண்பி”, அப்படின்னு பகட்கோர், அதாவது “குரும் ப்ரகாஷபயத் 

தீமான்” அப்படின்னு ஒரு புத்திமானாக இருக்கிேவன், தன்னுரடய 

குருவினுரடய சபருரமரய ப்ரகாசப் படுத்தணும், அப்படின்னு சாஸ்த்ரம், 

அப்படி அந்த சபாிக்கு அவளுரடய  குரு, இந்த மதங்கர் மதங்க சிஷ்யர்கள் 

தாபன, அவாளுரடய சபருரமரய அவ மூலமாபவ உலகத்துக்கு சதாியப் 

படுத்தணும், அப்படின்னு ராமர் பகட்கோர். 

அப்பபா சபாி  “ஆமா வாங்பகா. காண்பிக்கபேன்” என்று சசால்லி “அந்த மதங்க 

சிஷ்யர்கள் தினமும் ஏழு சமுத்திரத்தில் பபாய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வருவா. 

வயசான காலத்தில் அந்த ஏழு சமுத்ரத்ரதயும் ஏழு கிணறுகளாக பக்கத்துபலபய 

வர சவச்சுண்டுட்டா. ஒண்ணுல பால் இருக்கு, ஒண்ணுல சநய் இருக்கு, 

ஒண்ணு கரும்பு சாறு, ஒண்ணு சுத்த ஜலம் அப்படி ஏழு கிணறுகள். அதுல 

ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அவா பூரஜ பண்ணின பபாது பகவானுக்கு பபாட்ட 

புஷ்பங்கள் இன்னும் வாடாமல் இருக்கு. அவா பஹாமம் பண்ணின அக்னி 

இன்னும் அரணயாமல் இருக்கு” அப்படின்னு அந்த தனுங்கே கந்தர்வன் 

சசான்னரத எல்லாம் சபாி பநபர காண்பிக்கோ. 

அதுக்கப்பேம் ராமர் கிட்ட “பஹ ராமா! எனக்கு இந்த உடம்பில் சராம்ப 

தளர்ந்து பபாய் விட்படன். நீ பார்க்க நான் என் குருநாதர் இருக்கே 

பலாகத்துக்கு பபாகிபேன்.” என்ேவுடன் ராமர் “சாி”ன்னு சசால்ோர். அப்பேம் 

அவ ஒரு சநருப்ரப மூட்டி அதுல தன் உடம்ரபக் குடுத்துவிட்டு ஒரு திவ்ய 

பதஹம் எடுத்துக் சகாண்டு சபாி ஆகாசத்துல பபாோ. இந்த ஆரண்ய 

காண்டத்தின் முதலில் சரபங்க முனிவர் ராமர் கிட்ட தன்னுரடய புண்யத்ரத 

எல்லாம் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு ராமர் கிட்ட உத்தரவு வாங்கிண்டு, உடம்ரப 

சநருப்புல குடுத்துட்டு திவ்ய பதஹம் எடுத்துண்டு பிரம்ம பலாகம் பபானார்னு 

வரது. அவர் பவதம் படிச்சவர். முனிவர். அபத பபான்ே ஒரு பாக்கியத்ரத, அபத 

ராம தர்சனத்பதாடு இந்தஉடம்ரப விட்டுட்டு திவ்ய பதஹத்பதாட தன்னுரடய 

குருமார்களான மதங்க முனிவரும் மதங்க சிஷ்யர்களும் எங்கு பபானார்கபளா 

அந்த ஸ்வர்கத்ரத, இங்க ஸ்வர்கம் என்பதற்கு “ஸ்வ: கீயபத இதி ஸ்வர்க:” 

ஸ்வர்பலாகத்தில் எந்த இடத்ரத புகழ்ந்து பாடுகிோர்கபளா அந்த ரவகுண்டம் 
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அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணுவா. அப்படி சபாி ரவகுண்டத்துக்கு பபானாள். 

பமாக்ஷம் அரடந்தாள். 

இந்த சபாி வ்ருத்தாந்தத்ரத நிரனக்கும் பபாது நாமும் அடியார்க்கடியனாக 

இருக்க பவண்டும் என்று சதாிஞ்சுக்கணும். அப்படி இருந்தால் அதில் பகவான் 

விரரவில் திருப்தி அரடந்து நமக்கு பமாக்ஷம் குடுப்பார். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம… 
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ஆதித்ய ஹ்ருதயம் ஸ்வதொத்ர மகிலம 

 

வால்மீகி ராமாயணத்துல ஆதித்ய ஹ்ருதயம் அப்படின்னு  அற்புதமான ஒரு 

ஸ்பதாத்திரம். அகஸ்த்ய பகவான், ஸ்ரீ ராமருக்கு, யுத்தகளத்துல, உபபதசம் 

பண்ணினது. 

ஆதித்ய ஹ்ருதயம் புண்யம் ஸர்வ சத்ரு விநாசனம் | 

ஜயாவஹம் ஜபபந்நித்யம் அக்ஷய்யம் பரமம் சிவம் || 

http://valmikiramayanam.in/?p=1901
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ஸர்வ மங்கல-மாங்கல்யம் ஸர்வ பாப-ப்ரணாசனம் | 

சிந்தா-பசாக-பிரசமன-மாயுர்-வர்தன-முத்தமம் || 

என்று பலஸ்ருதிரய முன்னாடிபய சசால்லி ஆரம்பிக்கோர். “அப்பபற்பட்ட 

இந்த ஆதித்ய ஹ்ருதயத்ரத, ஆசமநம் பண்ணிட்டு, மூணு தடரவ ஜபிச்சு, சூாிய 

பகவாபனாட ஆசிர்வாதத்ரத சபற்று, ராவணபனாட பபாய் யுத்தம் பண்ணு, நீ 

சவற்ேி சபறுவாய்”, அப்படின்னு சசால்லி, அகஸ்த்ய பகவான், உபபதசம் 

பண்ணிட்டுப் பபாோர். அபத மாதிாி, ராமர் மூணு ஆவர்த்தி ஜபிச்சு, சூாிய 

பகவான் ப்ரத்யக்ஷ சதய்வம். அவர் பரம சந்பதாஷம் அரடந்து பநராக 

ராமாிடம் “விரரவில் ராவண வதம் என்ே கார்யத்ரத முடி” அப்படின்னு 

சசால்ோர். அந்த ஆதித்ய ஹ்ருதயம் ஒரு முனிவர் வந்து உபபதசம் பண்ணி, 

அதனால ராமர்பலம் சபற்று, சவற்ேி சபற்ோர், அப்படிங்கிேது, அந்த whole 

context ஐ பாத்தா சராம்ப அழகா இருக்கும். 

ராவணன், ாிஷிகரள ஹிம்ரச பண்ேவன், சபண்கரள ஹிம்ரச பண்ேவன், 

பிேருரடய சசாத்ரத அபகாித்துக் சகாள்ளுகிேவன், குபபரனுரடய புஷ்பக 

விமானத்ரதயும், லங்ரக பட்டினத்ரதயும், அபகாிச்சுண்டுட்டான். இது 

அவனுரடய குணாதிசயங்கள். (ராவணன், சிவபக்தன்னு, வால்மீகி 

ராமாயணத்துல எங்கயும் இல்ரல. அது ஏபதா பின்னாடி வந்தவா 

சசால்ோன்னு நிரனக்கிபேன். ராமர் சிவபக்தர்னு இருக்கு.) ராமர் குணங்கபளா 

இதற்கு பநர்மாறு. சபாேந்த நாள்ல இருந்து, அவருக்கு, ாிஷிகள் தான் எல்லாம். 

வசிஷ்டர் தான் ராமன்னு பபர் சவச்சார். விஸ்வாமித்ரர் கூட்டிண்டு பபாயி 

அஸ்திரங்கரள எல்லாம் சசால்லிக் சகாடுத்தார். பதினாலு வருஷம் காட்டுக்கு 

வந்த பபாது பரத்வாஜர், அத்ாி, சரபங்கர், சுதீக்ஷணர், அகஸ்த்யர்னு பதடி பதடி 

பபாய் நமஸ்காரம் பண்ோர். அப்படி பார்த்தா, வால்மீகி ராமாயணம்ங்கிேது, 

ாிஷிகபளாட மகிரமரய சசால்லும் ஒரு கரதபன சசால்லலாம். அவ்வளவு 

ாிஷிகபளாட விஷயங்கள் வாரது. 

சபண்கரள மதிக்கேதுலயும் ராமர் தனி. தன்னுரடய அப்பா தசரதருக்கு யாரு 

மரனவியாக இருந்தாலும், அவாரள எல்லாம், தன்னுரடய அம்மாவா 

நிரனச்சு மதிப்பார். அப்பபற்பட்ட குணம். ரகபகயி “நீ காட்டுக்குப் பபா” ன்ன 

உடபன, காட்டுக்குக் கிளம்பினார். மான அவமானம் பாக்கரல.  அம்மா 
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சசான்ன வார்த்ரத. அப்பா சகாடுத்த சத்யம் அப்படின்னு கிளம்பினார். 

சீரதரய, அன்பா நடத்தினார். ராமருக்கும் சீரதக்கும் இருந்த பரஸ்பர 

பிபரரமரய, சுந்தர காண்டத்ரத படிச்சு, நாம  அரத அனுபவிக்கணும். அரத 

தனியா நான்  ஒரு தடரவ சசால்பேன்.  சீரதரய பிாிஞ்சு ராமர் அவ்வளவு  

கஷ்டப் பட்டு, அப்புேம் இருக்கிே இடத்ரத ஹனுமார் மூலமா கண்டுபிடிச்சு, 

அவரள ஆசுவாசம் பண்ணி, ராமர் கிட்ட வந்து ஹனுமார் கண்படன் சீரதரய, 

அப்படின்னு சசான்ன அன்னிக்பக யுத்தத்துக்கு கிளம்பிடோர். பநராக பபாயி 

பாலம் கட்டி, ராவணாதி ராக்ஷதர்கரள எல்லாம் வதம் பண்ணி, சீதா பதவிரய 

மீட்டுண்டு வரார். அப்படி சபண்கள்கிட்ட, அன்பும், பாிவும், மாியாரதயும் 

இருக்கிேவர் ராமர். 

பரதனுக்கு, ஏதாவது சகாஞ்சம் இந்த அபயாத்திரய பதினாலு வருஷம், 

பாத்துண்டதுல, சகாஞ்சம் ஆரச இருந்தா கூட, அவபன சவச்சுக்கட்டும், 

அப்படின்னு, நிரனக்கிோர், அப்படி பிேர் சசாத்துல ஆரச படாதவர். 

அப்பபற்பட்டவர் ராமர். 

இந்த ராமருக்கும், ராவணனுக்கும், யுத்தம். கரடசி யுத்தம். ராவணன் கரடசீயா 

அவன் மட்டும் தான் மிஞ்சோன். யுத்தத்துக்கு வரும்பபாது, அவனுரடய தம்பி, 

கும்பகர்ணன், பிள்ரளகள், இந்திரஜிது எல்லாரும் வதம், ஆயிட்டான்ன 

உடபன, அந்த பகாபம் எல்லாத்ரதயும் சவச்சுண்டு வந்து கடுரமயா யுத்தம் 

பண்ோன். அவனும் சபாிய வீரன்தான். எல்லாரரயும் யுத்தத்துல தவிக்க 

பண்ணிண்டு ராமர் கிட்ட வரான். அங்பக விபீஷணரன பார்த்த உடபன 

ராவணனுக்கு கடுங்பகாபம் வர்ேது, விபீஷணரன சகால்லணும், அப்டீன்னு, 

அவன் பமல ஒரு பவரல வீசோன். பக்கத்துல இருக்கே லக்ஷ்மண சுவாமி 

அரத தடுத்துடோர். இன்சனாரு வாட்டி பவரல வீசோன். அரதயும் லக்ஷ்மண 

சுவாமி தடுத்துடோர். உடபன ஒரு பவரல எடுத்து, லக்ஷ்மணன் பமல 

பபாடோன், லக்ஷ்மணர், இேந்தது பபால ஆகிடோர். அப்பபா, ராமர் பக்கத்துல 

அடிபட்டு விழுந்த லக்ஷ்மணரன பார்த்து, தவிக்கோர். ஹா, ஹா லக்ஷ்மணா 

அப்டீன்னு, மடில  பபாட்டு அழோர். இராவணன் பமல படபடன்னு அம்பு 

பபாடு அவரன விரட்டிடோர். அப்புேம், லக்ஷ்மணரன சவச்சுண்டு 

புலம்போர்.  “எப்பபற்பட்ட வீரன் நீ, என் பின்னாடி காட்டுக்கு வந்திபய, ஒரு 
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நாள் கூட என் கிட்ட பகாபமா பபச மாட்டிபய, சராம்ப அன்பா இருந்திபய 

என்கிட்ட. உலகத்துல, சீரத மாதிாி ஒரு அன்பான மரனவி யாருக்காவது 

இருப்பாளா இருக்கும். ஆனா உன்ரன மாதிாி, ஒரு தம்பி யாருக்கு கிரடப்பா. 

கார்த்த வீர்யார்ஜுனன் ஆயிரம் ரககளால ஆயிரம், அம்ரப விடுவான்னு 

சபருரம. நீ சரண்டு ரககளாலபய ஆயிரம் அம்ரப விடுவிபய. நீ என் 

பின்னாடி காட்டுக்கு வந்பத. எப்பபற்பட்ட வீரன் நீ. இப்ப நீ எமபலாகத்துக்கு 

பபாயிட்ட. அதுனால, உன் பின்னாடிபய நானும் எமபலாகத்துக்கு 

வந்துடபேன். என்னால உன்ரன பிாிஞ்சு உயிர் வாழ முடியாது. இங்க என்ன 

இருக்கு. ஒண்ணுபம பவண்டாம்” அப்படி எல்லாம் புலம்போர். அப்புேம் 

சுபஷணர்ங்கிேவர், ஹனுமாரர பார்த்து “நீ திரும்பவும் பபாயி அந்த சஞ்ஜீவி 

மரலரய சகாண்டு வா”, ன்ன உடபன, ஹனுமார் திரும்பவும் அந்த சஞ்ஜீவி 

மரலரயக் சகாண்டு வரார். அதுக்கு நடுவுல ராமர், பகாபத்பதாடு சசால்ோர். 

“இன்னிக்கு இந்த ராமருரடய ராமத் தன்ரமரய இந்த உலகம் பார்க்கப் 

பபாகிேது. இன்னிக்குப் சபாழுது சாயரதுக்குள்ள, இந்த உலகத்தில் ஒண்ணு, 

ராமர் இருக்கணும், இல்ல இராவணன் இருக்கணும்” அப்டீன்னு, பிரதிக்ரஞ 

பண்ோர். 

அதுக்கப்புேம் ஹனுமார், சஞ்ஜீவி மரலரய சகாண்டு வந்து, லக்ஷ்மணரன 

உயிர் பிச்சுடோர். அப்பபா ராமர் லக்ஷ்மணன், கிட்ட “நீ இல்பலன்னா, நான், 

வாழ்ந்து என்ன ப்ரபயாஜனம்னு நிரனச்பசன்”, அப்டீன்னு சசான்ன பபாது, 

லக்ஷ்மணன் சசால்ோன். அவன் மயக்கதுலதான் இருந்திருக்கான், முழுக்க, 

உயிர் பிாியல. அதுனால “அண்ணா நீ பண்ண பிரதிக்ரஞரய நிரேபவத்து, 

ராவணரன வதம் பண்ணு” அப்டீன்னு சசால்ோன். 

ராமர், உடபன ராவணபனாட யுத்தம் பண்ோர். ராம ராவண யுத்தம். எல்லாரும் 

தள்ளி நின்னு, மரலகள் ல, மரங்கள் ல, இருந்து பாருங்பகா, நடுவுல 

வராதிங்பகா, அப்டீன்னு, warn பண்ணிட்டு, ராவணபனாட யுத்தம் பண்ோர். 

கடுரமயான யுத்தம். அந்த ராம ராவண யுத்தம், யுத்த காண்டத்துல நூத்தி 

ஒண்ணாவது சர்கத்துல இருந்து நூத்தி பதிசனாண்ணாவது சர்கம் வரரக்கும், 

இரத வந்து  நிறுத்தாம, படிச்சுடுவா. மூடி சவச்சுட்டு அடுத்த நாள் வந்து படிக்க 
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மாட்டா. ஏன்னா, ராமர் வந்து சத்யம் பண்ணி இருக்கார். சபாழுது 

சாயரதுக்குள்ள ராவணரன வதம் பண்பேன்னு, ராமர் சசான்னதால, 

அன்னிக்பக அந்த ராவண வதம் வரரக்கும் படிச்சு முடிச்சுடுவா. அப்படி அந்த 

ராவண வதம் அந்த பத்து சர்கங்கள். சராம்ப அழகா இருக்கும். 

ராமர், தரரயில நின்னுண்டு இருக்கார். இராவணன் பதர்ல இருக்கான்ன 

உடபன, இந்திரன், மாதலி ன்னு, தன்பனாட சாரதிரய பதபராட அனுப்போன். 

ராமர் அந்த பதர்ல ஏேி நின்னுண்டு இருக்கார். சரண்டு பபரும், சம யுத்தமா 

சரண்டு பபரும் பண்ணிண்டு இருக்கா. ஒருத்தரர ஒருத்தர், கடுரமயா 

பமாதிண்டு, உலகபம வியக்கும் படியா யுத்தம் பண்ணிண்டு இருக்கா. ககனம் 

ககனாகாரம், சாகரஸ் சாகபராபமா: | ராம ராவணபயார் யுத்தம் ராம 

ராவணபயாாிவ || வானம் வானம் மாதிாிதான், ஸாகரம் ஸாகரம் மாதிாிதான். 

அதுக்கு ஒப்புரம சசால்ல முடியாது. அந்த மாதிாி ராம ராவண யுத்தத்துக்கு, 

ஒப்புரமபய சசால்ல முடியாது. 

அப்பபா ராமர், ” எந்த ரதாியத்தில் நீ சீதா பதவிரய, எந்த ரதாியத்துல 

தூக்கிண்டு பபானிபயா, அரத நீ காமி. எப்படி நான் காரரனயும், 

வாலிரயயும், கும்பகர்ணரனயும் வதம் பண்ணிபனபனா, அப்படி உன்ரனயும் 

நான் இன்னிக்கு வதம் பண்பேன்”னு சசான்னவுடன், ராமருக்பக தன்னுரடய 

கரதரய திரும்பி சசால்லும்பபாது, தனி ஒரு உத்சாகம் வர்ேது. ராவணரன 

கடுரமயாக் காயப் படுத்தி விடுகிோர். உடபன, அவனுரடய பதபராட்டி, 

அவரன தள்ளிக் கூட்டிண்டுப் பபாயிடோன். அப்பபா, இராவணன் தன் 

பதபராட்டிரய திட்டோன். “இவ்வளவு அழகா ராமர் யுத்தம் பண்ணிண்டு 

இருக்கார், என்ரனத் தள்ளி கூட்டிண்டு வந்து, எனக்கு அவமானத்ரத  

உண்டாக்கிட்டிபய, நான் ஒரு நாள் கூட யுத்தத்துல இருந்து ஓடி வந்தது 

கிரடயாது. நீ எதிாிக் கிட்ட லஞ்சம் வாங்கினியா?”, அப்டீன்னு பகட்கோன் 

இராவணன். “இல்ல இல்ல. எங்களுக்குப் பரம்பரரயா, இந்த சதாழில்ல 

ஒவ்சவாண்ணும் பாத்துப் பண்ணனும். குதிரரகள், தளர்ந்துடுத்தா, இல்ல 

யுத்தம் பண்ே வீரன் தளர்ந்துட்டானா, இல்ல குதிரர பபாே அந்த வழி எல்லாம், 

பமடு பள்ளமா இருக்கா, அசதல்லாம் பார்த்துப் பண்ணனும், அதனால, நீ 
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தளர்ந்து உட்கார்ந்ததுனால நான் கூட்டிண்டு வந்பதன். ப்ாியமிதி அப்ாியம் 

கிருதம். உனக்குப் பிாியமா இருக்கும்னு நிரனச்சு, நான் அப்ாியத்ரதப் 

பண்ணிட்படன். அப்டீன்னு உடபன, சாி சாி, இந்தா அப்டீன்னு, தன் ரகயில் 

இருக்கின்ே கங்கணத்ரத கழட்டி சகாடுத்துட்டு, திரும்பி யுத்தத்துக்குப் 

பபானான். 

இராவணன், அந்த பக்கம் பபாயிருக்கும்பபாது, அகஸ்த்யர் வந்து ராமருக்கு 

ஆதித்ய ஹிருதயத்ரத உபபதசம் பண்ோர். ராமர் ஆதித்ய ஹ்ருதயம் ஜபிச்சு, 

யுத்தத்துக்குக் கிளம்போர். 

 

ராம ராவண யுத்தம் நடக்கேது. ராமர், அம்புகரள பபாட்டு, ராவணபனாட 

தரல விழேது, ஆனா, திரும்ப அவனுக்குத் தரல முரளச்சுடேது. இப்படி நூறு 

தடரவ அவனுரடயத் தரலரய வீழ்த்தோர். ஆனா திரும்பத் திரும்ப 

முரளக்கேது. அப்பபா மாதலி சசால்ோர், நீங்க, இவன் பமல 

http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/adithya-hrudayam.jpg
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பிரம்மாஸ்த்திரத்ரதப் பபாடுங்பகா, அப்டீன்னு சசால்ோர். உடபன ராமர், 

பிரம்மாஸ்த்திரத்ரதப் பபாடோர். இராவணன் வீழ்ந்துடோன். இப்படி, 

உலகத்துக்பக, ஒரு சகாடுங்பகாலனா, பலாக கண்டகனா இருந்த 

இராவணரன ராமர் வதம் பண்ோர். பதவர்களும், ாிஷிகளும், பூமியில 

இருக்கிே எல்லா பிரரஜகளும், எல்லா ஜீவராசிகளும் சராம்ப சந்பதாஷப் 

படேது. எல்லா வானராலும் ஓடி வந்து ராமரர சூழ்ந்துண்டு, இராமச்சந்திர 

மஹராஜ் கி ஜய், அப்டீன்னு பகாஷம் பண்ோ. அப்பபற்பட்ட, ராமருக்கு, 

உத்சாகத்ரத சகாடுத்து, ரதாியத்ரத சகாடுத்து, அவருரடயப் பிரதிக்ரஞ 

நிரேபவேதுக்குக் காரணமா இருந்தது, இந்த ஆதித்ய ஹ்ருதய ஸ்பதாத்திரம். 

அவசியம் எல்லாரும் பகட்க பவண்டியது. 

இந்த ராம ராவண யுத்தம்ங்கிேது, எல்லார் life லயும் நடந்துண்பட இருக்கு. 

அதுல ராமரர நாம சஜயிக்க ரவக்கணும். அதுக்கு, ாிஷிகரள, ஆஸ்ரயிச்சு, 

ராமரர பபால, தர்மத்பதாட பக்கத்துல, சத்தியத்பதாட பக்கத்துல 

இருந்பதாம்னா, மனம் தளரும் பபாது, ஆதித்ய ஹ்ருதயம் மாதிாி, அவா 

சசான்ன வாக்கு, வந்து நிற்கும், காப்பாத்தும், அப்படிங்கிேதுக்கு, இந்த ஆதித்ய 

ஹ்ருதயம் ஸ்பதாத்திரம் அழகான ஒரு அத்தாட்சியா இருக்கு. 

இப்படி ஆதித்ய ஹ்ருதயம், எல்லா கவரலகரளயும், எல்லா வருத்தங்கரளயும் 

பபாக்கும், சவற்ேிரய சகாடுக்கும், மங்களங்கரளக் சகாடுக்கும், இரத 

எல்லாரும் பகட்பபாம். 

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம… 
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விஷ்ணு சஹஸ்ரநொம ஸ்வதொத்ர மஹிலம 

 

மஹாபாரதத்துல சாந்தி பர்வம்னு இருக்கு. அதுல யுதிஷ்டிரர், கிருஷ்ண 

பகவான் சசான்னபடி, பீஷ்மாச்சார்யாள் கிட்ட பலவிதமான தர்மங்கரள 

பகட்டுக்கோர். அவர் அடுத்தது சக்கரவர்த்தி ஆகப் பபாோர். அதனால ராஜ 

தர்மங்கரள பகட்டுண்டு, கரடசீல, இந்த ஆறு பகள்விகரள பகட்கோர். 

“கிபமகம் ரதவதம் பலாபக? கிம்வாபி ஏகம் பராயணம்? ஸ்துவந்த: கம்? 

கமர்ச்சந்த: ப்ராப்னுயுர் மானவா: சுபம்? பகாதர்ம: ஸர்வ தர்மானாம் பவத: 

பரபமா மத:? கிம் ஜபன் முச்யபத ஜந்து: ஜன்ம ஸம்ஸார பந்தனாத்?” 

அப்டீன்னு பகட்கோர். 

இந்த பகள்விகளுக்கு, பீஷ்மாச்சாாியாள், ஆறு பகள்விக்கும் ஆறு பதில் 

சசால்ோர். அந்த ஆறு பகள்விக்கும் பதில் சசால்லும்பபாது முடிவாக 

சசால்ோர். 

“ஏஷபம ஸர்வ தர்மானாம், தர்ம: அதிகதபமா மத: | 

http://valmikiramayanam.in/wordpress/wp-content/uploads/2017/03/Vishnu-Sahasranama.jpg
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யத் பக்த்யா புண்டாீகாக்ஷம் ஸ்தரவஹி அர்ச்பசன் நரஸ்ஸதா ||” 

நான் அேிந்த வரரயில் கமலக் கண்ணனான, புண்டாிகாஷனான, விஷ்ணு 

பரமாத்ரவ, “ாிஷிபி: பாிகீதானி”, ாிஷிகசளல்லாம் பாடும், பவதங்களில் உள்ள, 

ஒரு ஆயிரம் நாமாக்கரள சசால்கிபேன். இந்த ஆயிரம் நாமாக்கரள, 

“ஸ்தரவஹி அர்ச்பசன் நரஸ்ஸதா” இந்த ஸ்பதாத்திரத்ரத சசால்ேபத ஒரு 

அர்ச்சரன. இரதச் சசால்வது தான் என்ரன சபாறுத்த வரரக்கும், “ஏஷபம 

ஸர்வ தர்மானாம், தர்ம: அதிகதபமா மத:” எல்லாத்துக்கும் பமலான தர்மம். 

அப்டீன்னு சசால்ோர். 

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம ஸ்பதாத்ரத்திற்கு, ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள்  பாஷ்யம் 

எழுதி இருக்கார். அந்த பாஷ்யத்துல, “நாக்கு இருக்கு, நாமம் இருக்கு. சுலபமான 

இந்த வழிரய, இந்த நாமங்கரளச் சசால்வது ஏன் இவ்வளவு உயர்ந்த தர்மமாக 

பீஷ்மாசாாியாள் சசால்கிோர்?”, அப்டீன்னு பகள்வி பகட்டுண்டு, “இந்த நாம 

ஜபத்தால் சசய்யும் பகவத் பஜனம் என்பது, எந்த ஒரு திரவ்ய, பதச, கால 

நியமங்கபளா, பதாஷங்கபளா இல்லாதது. ஒரு பஹாமம் பண்ணா, அதுக்கு 

திரவ்யங்கள் பசர்க்கபோம். அதுல ஏதாவது பதாஷம் இருந்தா, நமக்கு பதாஷம் 

வரும். அப்படி, ஒவ்சவாரு புண்ய கார்யத்துலயும் ஏதாவது பதாஷங்கள் 

வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இந்த நாமத்ரத ஜபிக்கும்பபாது எதுவும் 

பதாஷங்கள் வராது. யாருக்கும் ஹிம்ரச கிரடயாது. ஆரகயினால, இது, 

எல்லா தர்மத்துக்கும் பமற்பட்டது. பகவாபனாட அனுக்ரஹத்ரத பநரடியாக 

சபற்றுத் தரக் கூடியது”, அப்டீன்னு, ஆதி சங்கரர் சசால்ோர். 

ஆதி சங்கர பகவத் பாதாள் பாஷ்யத்துல, ஒவ்சவாரு நாமாவளிக்கும், அழகழகா 

அர்த்தம் சசால்ோர். சூரபசன:, அப்டீங்கிரதுக்கு, ஹனுமார் பபான்ே சூரர்கரள 

சகாண்ட பசரனரய பரடத்த ராமர், அப்டீன்னு சசால்வார். 

ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் | 

நமாமி பகவத் பாத சங்கரம்,பலாக சங்கரம் || 

னு சசான்ன மாதிாி, இந்த ஆயிரம் நாமங்களுக்கும், பவத சாஸ்திர 

புராணங்களில் இருந்து ஆதி சங்கரர், ஒவ்சவாண்ணுக்கும்  எடுத்து சசால்ோர். 
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ஸுவ்ரத:, அப்டீங்கிரதுக்கு, பித்ரு வாக்ய பாிபாலனம் என்கிே விரதத்ரதயும், 

சரணாகதி சகாடுப்பது என்ே விரதத்ரதயும் சகாண்டவர், அப்டீன்னு 

சசால்வார். ஸுமூக:, அப்டீன்னா, இன்னிக்கு ராஜ்ஜியம் அப்டீன்னு சசான்ன 

அப்பா, நாரளக்கு காலம்பர கூப்பிட்டு, வன வாசம் அப்டீன்னு சசான்ன 

பபாது,  எந்த முகம், சகாஞ்சம் கூட வாடாம இருந்தபதா, அந்த தாமரர 

பபான்ே முகம் பரடத்த ராமர், அப்படி,  ராமர், கிருஷ்ணர், நரசிம்மர், அப்படி 

எல்லா சதய்வங்கரளயும் எல்லா புராணங்கரளயும் சவச்சுண்டு, சசால்வார். 

மஹா சபாியவா ஒரு  பத்து நிமிஷம் “தத்வம் தத்வம் விபதகாத்மா ஜன்ம ம்ருத்யு 

ஜராதிக:” அப்டீங்கிேதுக்கு விளக்கம்  சசால்லி,  அந்த தத்வம், அரத 

அேிந்தவன், தத்வவித். அந்த தத்வத்ரத அேிந்தவன் தத்வமாகபவ ஆகி 

விடுகிோன். ஏகாத்மா. அவனுரடய லக்ஷணம் என்னன்னா, ஜன்ம ம்ருத்யு 

ஜராதிக:, அப்டீன்னு, ஜன்மா, ம்ருத்யு,ஜரர இசதல்லாம் தாண்டி முக்தி 

அரடவான், அப்டீன்னு, ஒரு, சபாியவா, ஒண்ணுசகாண்ணு, பகாத்துண்டு 

பபாேது, அப்டீன்னு சசால்ோ. அந்த மாதிாி, இதுல, ஒரு நாமமும் இருக்கு, 

நாமத்து மூலமா சசய்திகளும் இருக்கு. சாித்தரமும் இருக்கு. “குணி நிஷ்ட 

குணாபிதானாம் ஸ்தவ:” அப்டீன்னு, “குணசாலிகளிடத்தில் உள்ள குணங்கரள 

எடுத்து பபசுவதற்கு ஸ்பதாத்திரம் என்று சபயர். இந்த சஹஸ்ரநாமம் நாம 

ஜபமும், அதுபவ ஸ்பதாத்ரமும் ஆக இருக்கு” அப்டீன்னு சசால்லியிருக்கா. 

அப்படி பகவாபனாட குணங்கரள ாிஷிகள் சசான்ன, பவதத்துல இருக்கக் 

கூடிய நாமங்கரள எடுத்து, பீஷ்மாசாாியாள் பகார்த்துக் சகாடுத்துருக்கார். 

ஒரு தடரவ விபனாபா பாபவ கிட்ட, இந்த விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம ஸ்பதாத்திரம் 

சகாஞ்சம் கடினமா இருக்பக, நீங்க சுலபமா ஒரு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் 

பண்ணி சகாடுத்பதள்னா, எங்களுசகல்லாம், சசௌகர்யமா இருக்குபம 

அப்டீன்னு அவருரடய சிஷ்யர்கள் பகட்டாளாம். அவர் சசான்னாராம், “இந்த 

பீஷ்மாசார்யாள் சசான்ன விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம், எத்தரனபயா யுகக் 

கணக்காக, எல்லாரும் ஜபிச்சு, அந்த vibrations எல்லாம் ஆகாசத்துல இருக்கு. 

நாம ஒரு தடரவ ஜபிச்சா, அந்த vibration னுடன் பசர்ந்து, நமக்கு, அபதாட 

பலன் கிரடக்கும். அதுனாலா இன்சனாரு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பண்ணக் 
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கூடாது, நாம பீஷ்மர் பண்ணினரதத் தான் சசால்லணும்” அப்டீன்னு 

சசான்னாராம். அப்பபற்பட்ட மஹிரம வாய்ந்தது. 

மஹா சபாியவா, தினமும் மூணு ஆவர்த்தியாவது சஹஸ்ரநாமம் சசால்லிடுவா. 

அவருரடய பிரக்ஷயின் பபாது விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் கட்டாயம் உண்டு. 

அரத தவிர, அந்த வண்டிரய பிடிச்சுண்டு, நடந்து பபாயிண்டு இருக்கும்பபாது, 

சநத்தியில குட்டிண்டானா, சுக்லாம் பரதரம் சசால்லி விஷ்ணுசஹஸ்ரநாமம் 

ஆரம்பிக்கணும். 

ஸ்வாமிகள், இந்த பூர்வ பாகம், சுக்லாம் பரதரத்துல இருந்து, விஸ்வஸ்ரம நம:, 

வரரக்கும் சசால்லிட்டு. இந்த “விஸ்வம் விஷ்ணுர் வஷட்கார: பலர்ந்து 

வனமாலீ ஸ்பலாகம் முடிய, தினம் இருபத்சதாரு ஆவர்த்தி, நாற்பசதட்டு நாள், 

சசால்லி, முடிக்கும் பபாது இந்த பலஸ்ருதி சசால்ேது. அப்படி, அந்த 

ஸ்பதாத்திர பாகத்ரத நிரேய ஆவர்த்தி பண்ேது, அப்படி ஒரு வழி சசால்வார். 

70-80 வருஷங்களுக்கு முன்னால் காமபகாடி பகாஷஸ்தானம் அப்டீன்னு ஒரு 

printing press சவச்சு மஹாசபாியவா, பக்தி க்ரந்தங்கள் எல்லாம், அவாபள ஸ்ரீ 

முகம் சகாடுத்து, சபாியவாபள proof read பண்ணி பிாிண்ட் பண்ணா. அபதாட 

பிாிண்டும் தனி அழகு, ஒரு தப்பு இருக்காது. அந்த press ல பபாட்டது, 

ஸ்வாமிகள் குடுத்த சஹஸ்ரநாமம் புஸ்தகத்ரத சவச்சுண்டுதான் நான் 

கத்துண்படன். ஸ்வாமிகள் கிட்ட நான் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் கத்துண்ட 

பபாது, ஒவ்சவாரு நாமாரவயும் சதளிவா சசால்லணும், அப்டீனுட்டு, “பவதா: 

ஸ்வாங்க: அஜித: கிருஷ்ண: த்ருட: ஸங்கர்ஷண: அச்யுத:” அப்படீன்னு 

படிச்பசன். இரத பகட்கேவாளுக்கு, வித்யாசமா இருக்கும். ஏன்னா, நமக்கு 

விறுவிறுன்னு, படிச்சுதான் பழக்கம். “யுகாதிக்ருத், யுகாவர்த:, ரநகமாய:, 

மஹாசன:  அத்ருஷ்ய:  வ்யக்தரூபச்ச: ஸஹஸ்ரஜித், அனந்தஜித், இஷ்ட:, 

விசிஷ்ட: சிஷ்படஷ்ட:, சிகண்டி இப்படி எழுதி படிச்சு, நான் அவர்கிட்ட 

ஒப்பிபசன். அதுக்கப்புேம், எப்பவும் பபால பாராயணம் பண்ேது. அப்படி ஒரு 

நாமாவளி கூட தப்பா சசால்லக் கூடாது என்று ஸ்வாமிகள் சசால்வார். 

அவ்வளவு perfection. 
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பயக்ருத் பயநாசன: அப்டீன்னு ஒரு இரண்டு நாமாவளி வரது. ஸ்வாமிகள், 

யாராவது, office ல, பவரல பபாயிடும்பபால இருக்கு, குழந்ரத பயப்படோ 

அப்டீன்னு எந்த பயத்ரத சசான்னாலும், ஸ்வாமிகள் “பயத்ரத சகாடுக்கேதும், 

பயத்ரதப் பபாக்கேதும், பகவான்தான். அம்மா வந்து குழந்ரத எங்கயாவது, 

சநருப்ரப சதாடப் பபாேபதன்னு, அடுப்ரப பபாயி சதாட்டுேப் பபாேதுன்னு, 

பூரன மாதிாி கத்துவா. அந்த குழந்ரத, ஓடி வந்து, உடபன, அம்மா காரல 

கட்டிண்டுடும். அந்த மாதிாி பகவான், தன்கிட்ட தன்னுரடய குழந்ரதகரள வர 

ரவக்கேதுக்க்காகதான், பயத்ரத சகாடுக்கோர். அவபர பயத்ரத, நிவர்த்தியும் 

பண்ணுவார். பயக்ருத், பயநாசன:”, அப்டீனுட்டு, இரத சசால்லி, 

“சஹஸ்ரநாமத்ரத, சசால்லுங்பகா. இல்ரல, பத்து நிமிஷம் ராம நாமம் 

சசால்லுங்பகா. சாியா பபாயிடும்” அப்டீம்பார். அந்த பயம் சாியா பபாயிடும். 

இபத பயக்ருத் பயநாசன:, மஹாசபாியவாளும் சசால்லி இருக்கா. சகௌதா 

லலித் மபனாகர்ங்கிேவர்,   மஹா சபாியவாள பத்தி, தன்பனாட 

அனுபவங்கரள, சசால்லி இருக்கார். அதில்  அவர் சபாியவாளுக்கு service 

பண்ணிண்டு இருக்கார். சபாியவா, அவா ஊருக்கு வந்து, தங்கியிருக்கும்பபாது,  

அவர் wife pregnant ஆ இருந்து, குழந்ரத சபாேக்கேது. குழந்ரத, 

சபாேக்கும்பபாது, cleft lift, அப்படீன்னு, உதடு வரளஞ்சு இருக்கு. அப்பபா 

அவர் அரத சசால்லி வருத்தப் படோர். மஹாசபாியவா வந்து, பயக்ருத் 

பயநாசன:, அப்படீன்னு, பகவான்தான், பயத்ரத சகாடுக்கோர். பயத்ரத 

பபாக்கோர். கவரல படாபதன்னு சசால்லி, அந்த காலத்துல plastic 

surgeonsலாம் கிரடயாது. சராம்ப சகாஞ்சம் பபர் தான். யாபரா ஒருத்தர் வந்து, 

அரத சாி பண்ணி சகாடுக்கோர். அந்த மாதிாி ஸ்வாமிகள், சசால்ே மாதிாிபய 

பயக்ருத், பயநாசன: அப்டீன்னு, மஹா சபாியவாளும் சசால்லி இருக்கா. 

அப்டீங்கிேரத பகட்டபபாது எனக்கு, சராம்ப சந்பதாஷமா இருந்தது. 

பகவத் பாதாள், பாஷ்யத்துல, பலஸ்ருதி சசால்லிண்பட வரும்பபாது, 

பராகார்த்பதா முச்யபத பராகார்த்து, அப்டீன்னு, பராகத்துல இருந்து 

விடுபடலாம், பணம் பதரவ படரவாளுக்கு, பணம் கிரடக்கும். பிராமணனுக்கு, 
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பவதத்தின், முடிவான, ஞானம் கிரடக்கும். உபநிஷத் தத்வங்கள், அவனுக்குப் 

புாியும். ராஜா சவற்ேி சபறுவான், எல்லாருபம, யார் இரத பகட்டாலும், அவா 

சந்பதாஷத்ரத அரடவா. அப்டீன்னு, இந்த மாதிாி  பலஸ்ருதி சசால்லிண்பட 

வரும்பபாது, நடுவுல, த்சவௌ: ஸ சம்த்ரார்க நக்ஷத்ரா கம் திஶப ா 

பூர்மபஹாததி: | வாஸுபதவஸ்ய வீர்பயண வித்ருதானி மஹாத்மன: || 

இந்த உலகம், ஆகாசத்துல இருந்து, சூர்யன், சந்திரன், நக்ஷத்ரங்கள் 

வரரக்கும், எல்லாபம, பகவாபனாட ஆரணப் படிதான், அங்க அங்க அது அது 

இருந்துண்டு இருக்கு என்று ஆரம்பிச்சு பகவாபனாட சபருரமயா நாலு 

ஸ்பலாகங்கள் இருக்கு.  அதற்கு அப்பேம், திரும்ப பலஸ்ருதி, வர்ேது. இதுக்கு, 

ஆதிசங்கரர், பாஷ்யத்துல சசால்ோர். இந்த பலஸ்ருதில சசால்லப் 

பட்டரவகள், அதிசபயாக்தி, exaggeration கிரடயாது. இசதல்லாம் சத்யம், 

அப்டீங்கிேரத, emphasis பண்ேதுக்காக, நடுவுல, அந்த பகவாபனாட சபருரம 

எப்படி பட்டதுங்கிேரத, பீஷ்மாசார்யாள் எடுத்து சசால்ோர், என்கிோர். 

அதற்கப்புேம் இன்னும் சகாஞ்சம் பலஸ்ருதி சசால்லி, “நபத யாந்தி பராபவம்” 

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்ரத பாராயணம்  பண்ணிண்டு, இருக்கேவா, எந்த ஒரு 

குரேயும், அவமானபமா அவாளுக்கு கிரடயாது. அப்படீன்னு, “நபத யாந்தி 

பராபவம்” அப்படீன்னு முடியேது. இது வரரக்கும், மஹாபாரதத்துல இருக்கே 

portion. அதற்கப்புேம், நம்ம South India ல, புத்திமான்களா இருக்கேதுனால, 

பமலும், அங்க அங்க புராணங்கள் ல இருந்து, எடுத்த சில அழகான 

ஸ்பலாகங்கரள பசர்த்து, அசதல்லாமும் சசால்லி, “ஸ்ரீ ராம ராபமதி ரபம ராபம 

மபநாரபம |  சஹஸ்ர நாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானபன || அந்த ஒரு பத்து 

ஸ்பலாகங்கரளயும், சசால்லி “காபயன  வாசா மனஸா இந்த்ாிரயர்வா” 

அப்டீன்னு சசால்லி முடிக்கோ. 

மஹாசபாியவா “தினமும் சந்த்யாவந்தனம் சசய்த பின் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் 

சசால்ல பவண்டும்” என்று சசால்லி இருக்கா. பகட்பதாலும், எல்லாருக்கும் 

பக்ஷமம் ஏற்படும் என்று சசால்லி இருக்கா.  

ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்… ஜய ஜய ராம ராம… 
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ஸ்ரீரொம  ைைம் ஸ்வைொகங்கள் 

ஸ்ரீராம நவமியன்று இந்த ஸ்பலாகங்கரள பாராயணம் சசய்வது வழக்கம். 

நம் மனத்தினுள்ளும் தருமமும் சத்தியமும் வடிவபம ஆன ஸ்ரீ ராமர் பிேந்து, 

அஹங்காரம், காமம், குபராதம் பபான்ே ராவணாதி ராக்ஷசர்கரள வதம் சசய்து 

நம் வாழ்வும் ராம மயமாக, இனிரமயானதாக ஆக ஸ்ரீ ஸீதா லக்ஷ்மண பரத 

ஷத்ருக்ன ஹனுமத் சபமத ஸ்ரீராமசந்த்ர ஸ்வாமிரய பவண்டுபவாம். 

 

 

 

 

 

http://valmikiramayanam.in/?p=2032
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वैदेही सहहतं सुरद्रमुतले  
हैमे महामंडपे  

मध्ये पुष्पकममासेे मिममये 
वीरासेे संस्थितम ्|  

अगे्र वाचयतत प्रभंजेसुत े 
तत्वं मुतेभ्य:परं  

व्याख्यातं भरताहदभभ: पररवतंृ 
रामं भजे श्यामलम ्||   

 

 

 

 

 

श्री राम चद्राद्रारितश्रत सदरुणामां 
पादारववद्रादं भजतां ेरामाम ्| 

आरोग्यं ऐश्वय ंअेद्रात कमीतति:  
अद्रात ेच ववष्मो: पदमस्थत सत्यम ्| 


