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யtஞ வவானவ} ¼ராம}:ெத´uகி – பரம¼ சாமேவத ஷz«க சமா
தமிழி – ராஜி ரநாத}
(‘இ¢ ந சனாதன தம’ எ}ற ¥லிலி¯|¢)
ந நாy} மிக~ ெப¾ய இதிகாச ¥ ¼ம{ ராமாயண. இ|த ெதவக
 ¥லி
எ{தைனேயா உyக¯{¢க ெபாதி|¢ளன. உலகிய கzேணாyட{¢ட}, தம{தி}
பாைவய, யtஞ பாவைனய, ேயாக{ேதா இைண|த பாைவய, ம|திரt
றி~©கள, ேவதா|த சி|தைனய ……இவத பல வத ேகாணuகள
ராமாயண{ைத த¾சி{¢ உபாசைன ெசதவக எ{தைனேயா ேப உளாக.
எனேவ தா} இதைன ‘கப வ¯yசமாக’ (ெத´uகி) த¾சி{¢ மகி |தா
கவசாராy வநாத ச{திய நாராயணா.
ஒ¯ மனத§t தம{ேதா ய கடைமக எ{தைனேயா இ¯tகலா.
ஒ}²tெகா}² «ரzபy இ¯tகலா. அ~ப~பyட ச|த~பuகள
த|த «}§¾ைம அள{¢ அைன{¢ கடைமகைள இைண{¢v ெசய{ ெத¾ய
ேவz. அ~பv ெச¢ காyய ப¾ªரண மனத} ¼ராம}.
‘தன மனத க{ைத வட தம சாவதமான¢. தம{திகாக த} கuகைளt ட
தியாக ெச¢ தம{ேதா ய வா tைக வாழ ேவz’ எ}ப¢ ¼ராமன}
வரலா² ² வா வய ேபாதைன.
அ{¢, யtஞ{தி} பாைவய ேநாtகினா, ¼ராம} யtஞ வவானவ}.
‘யtேனா ைவ வ

;’, ‘யtேனா யtஞ பதி யxவா’, ‘யxேயச அvத ேகாவ|த’ –

«தலிய ¯தி, ¯தி வாtகியuக யtஞேம நாராயண} உ¯வ எ}²
பளvசிy காyகி}றன.
‘யuஞ’ எ}ற ெசா´t ‘தியாக மயமான ெசய’ எ}ப¢ «tகிய அ{த.
உலகி} ந}ைமtகாக ெச நெசய யuஞ. உலகி} ஒெவா¯ சtதிைய
கy~ப{¢ ஈவர சtதிகேள ேதவைதக. யtய{தி} வழியாக ேதவைதக
தி¯~தி அைடகிறாக. அத} ¬ல உலகி மைழ பயக¶, உலகியலான
பல}க¶, பல ந}ைமக¶ கிyகி}றன.
இ|த யtய வyட{ைத அ§ச¾{¢ நட~பேத தம வா tைக வா வதா.
உலகி} இயtக{தி யtஞேம ஆதார. இயைக யtஞ மயமாக வளuகிற¢. த}
ய நல{திகாக நிர|தரமாக இ¯t தம{தி} நியமuகைள ம ²பவக ‘யtஞ
¢ேராகிக’. இவகைளேய அரtகக எ}பாக.
‘யtஞ {ேராஹா:’ எ}² ேவத இவக¶t~ ெபய¾yள¢. ராவண},
பகண} ேபா}ேறா யtஞ ¢ேராகிக. தனதலாத ெசவ{ைத
த}§ைடயதாtகிt
ெகா¶ ¢©{தி ெகாzட அரtக} – தனtகி¯t பல{தினா திமி
ப{¢ உலக மtகைள ¢}©²{¢கிறா}. உலைக காt ச{¢வ ண«ள
ேதவைதகைள அவரவ ேவைலையv ெசய வட மாyடா}.
ராவண} ேபா}ேறா ேதவைதகைள{ ¢}©²{தியத} உyெபா¯ இ¢ேவ. ேம´
ேதவைதகைள{ த} ய நல{திேகப பய}ப{திt ெகாzடா}. அைன{¢
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ேதவைதக¶t உலகி} ந}ைம க¯தி சtதிைய அள{த பரேமவரனான ¼மகா
வ

, ேதவைதகைளt கா~பா²வதகாகº யtஞ தம{ைத ரyசி~பதகாகº

அவத¾{தா.
யtஞ{தி ‘பரஜாப{ய ©¯ஷ}’ தசரத¯t அள{த பாயச{தி பரேவசி{த
வ

வ} ேதஜ ¼ராமனாகº, அவ§ைடய சேகாதரகளாகº அவத¾{த¢.

ப¾ªரண கைலக¶ட} ராம§, அஸuக¶ட} லyமண}, பரத}, ச{¯tன}
அவத¾{தன. யtஞ{தி} ¬ல பற|த ¼ராமச|திர}, யtஞ{ைதt
கா~பதகாக வவாமி{திர¾} ப} ெச}றா}. யtஞ ¢ேராகிகைள அழி~ப¢ எ}ற
‘அவதார கா¾ய’, தாடைக, பாஹு வைதட§, மா¿சைன தz{¢ட§
ஆரபமான¢.
யtஞ{திகாக ªமிைய உ¸த ேபா¢ கிைட{த ‘அேயாநிைஜ’ (கப{திலி¯|¢
பறtகாதவ) சீ தா ேதவ, ஜனக ெசத ©zணய{தி கிைட{த பல}. சாyசா{
ேவத வ°பண சீ ைத.
‘தம’ எ}ப¢ ேவத மயமான¢. ேவத, யtேனவர§tகாக ேதா}றிய யtஞ சtதி.
எனேவதா} யtேனவரனான ¼ராமைனt ைக ப{த¢. காய{¾ ம|திர ¾ஷியான
வவாமி{திர, ேவத மாதாºட} யtஞ{தி ெதாட© ஏப{¢வதகாக
மிதிைலையv ெச}றைட|¢ ¼சீ தாராம கயாண ைவபவ{திt காரணமானா.
யtஞேம
¼ராம. ேவதேம சீ தா.
ேவத{ைத யtஞ{ைத த வா tைகயாகேவ வா |¢ வ|த ¾ஷிகளைனவ¯
காகள யtஞ ¢ேராகிகளா ¢}©²{த~பைகய ‘வனவாச’ எ}ற சாtகி
ேவத சtதியான ஜானகி ேதவட} வன{ைத வ|தைட|த ராமப{ர} ¾ஷிக¶t
அபயமள{தா}. கா~பதாக உ²தி றினா}. கா{த¯ளனா}. தாடைகய}
வத{¢ட} ஆரபமான உலைக இசி~பவக¶tகான தzடைன ராவண வத{¢ட}
ª{தியான¢.
இ|த மகா கா¾ய{தி – யtஜ{தி ªைஜைய ஏ ேதவைதகேள, நாராயண}
ராமனாக
அவத¾{த ேபா¢ அவ§ட} வ|தன. ¾யன} அச{¢ட} t¿வ§,
பரமாவ} அச{¢ட} ஜாபவா§, அவன ேதவைதகள} அச{¢ட}
ைம|த§, {வவத§, வவ கமாவ} அச{¢ட} ந ல§, ¯{ரன}
அச{¢ட} ஹ¤மா§ …. இவத ேதவைதக அைனவ¯ட§ ஒ}² ேச|¢,
சகல ேதவைதகள} ஒேர வவான யtஜ பதியான ¼ராம} தம{ைதt கா{த¯ளனா}.
உzைமய ேதவைதகள} உதவ ராம§t{ ேதைவயைல தா}. ஆனா தமtகாக
மனத
வவெம{¢ வ|த மகா வ

வான ராம§ட} தாuக¶ சxச¾tக ேவzெம}ற

கடைம உணவா, பரமாவ} உ{தரº~ப, ேதவைதக அச °ப{¢ட} வானர
«தலான வரகளாக

இறuகி வ|தன.
¾ஷிக, ேதவைதக, யtஞ எ}§ தம, யtஜ ¢ேராகிக … இவகள}
கைதேய ராம கைத.
யtஞ{ைத வலtகி வy வா பவகைள ‘அகா:’ (பாவ வா tைக வா பவ}),
‘இ|{¾யாராம:’ ( ெவ² ©லன}ப{திகாக வா பவ}), ‘வா |¢ வண}’

எ}² ¼கி¯ண நி|திtகிறா பகவ{ கீ ைதய.
உலக ந}ைமtகாக நைடெப² தமv ெசயக எ}§ ஏபாyைடt கா~பா²
தம வவேம ¼ ராம}. த} ய நல{திகாக பல ேப¾ட தி¯ இசிt
அரtக ல{ைத நி¬லமாtகி யtஞ த{¢வ{ைத நிைலநாyட ேவzெம}² ராம
ப{ரனட பரா{தைன ெசேவா!
ச|திரைன~ ேபா நிைற|த கைலக¶ட} ஒளவேதாடலாம பா~பவகைள
நிைன~பவகைள அைமதிறv ெச அ«த ண ெகாzடவனாதலா அவ}
‘ராமச|திர}’. ப{ர{ைதய, ேqம{ைத அள~பதகாக அவத¾{¢, அப{ர
எ}ற பய{ைத~ ேபாtகி ரyசிt அவதார ஆதலா ‘ராம ப{ர}’. வர,

பரச}ன இரz ஒ}² கல|த சகல நண ‘ணாபராம}’ ¼ராம}.
‘ராமா’ எ}ற ெசா´t ஆன|த வவானவ} எ}² ெபா¯.
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