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ெஜ� ஹ�மா�!ெஜ� ஹ�மா�!    



க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 
நம�� ராமாயண� எ�ற உடேன, ஞாபக�
வ�� ��க�யமான கதாபா�த�ர�களி�

ஒ��தா� ஹ�மா�!

ஆ� !ஹ�மா� !எ�ற ெபய� ேக�ட�ட�,
ந� அைனவ���� உட� ச����க�ற�

அ�லவா ? !

எ�வள� பய�தவனாக இ��தா��,
ேசாக��ட� இ��பவனா� இ��தா��,
ெஜ� ஹ�மா�!ெஜ� ஆ�சேநயா !எ��
ெசா�ன�ட�,ஏேதா ஒ� இன� �ரியாத

ைதரிய� வ�க�ற� அ�லவா?

அ�ப��ப�ட வா���த�ர� அ�மானி�
ப�ரபாவ�ைத நா� எளித�� ெதரி�� ெகா�ள

���மா எ�ன ?! 
க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



ச��வ�னி மைலைய
ெகா�� வ�� அ�த

ல��மணனி� உய�ைரேய
கா�பா�ற�யவ�!

ராம நாம�த�� ப�ரபாவ�ைத
நா� அைனவ�� உணர�

ெச�தவ�!

எ�ேப�ப�ட ராமக�ைக�ய�
ெச�தவ�! �தா மாதாவ��
பரி�ரண அ�ைள ெப�றவ�!

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 

ராம ப�த�ய�� எ�ைலயாக ந���
அ�த ராமைன க�ட க�களா�
அ�த ைவ��த நாதைன��

காணமா�ேட�, எ�� �ற�யவ�!

ராமாயண�த�� ம��மி�ற�
மகாபாரத� ேபாரி� ேபா�� ந�
க�ண��� உ��ைணயாக

ந��றவ�!

அ�ப�பா !!!  இ���
எ�தைன ெசா�ல அவைர�

ப�ற�?! 



க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 

�தாராம� ேகாய��க� �ட
�ைற� எ�� ெசா��வ�டலா�,
ஆ�சேநய� ேகாய�� இ�லாத

ஊ� உ�டா ??! 

பல பல ேகாய��களி��, பல பல
ராமாயண ந�க��கைள,

உண���� வ�ண� ,நம��
கா�ச� த��, அ�� �ரி�� �    
 ஹ�மானி� ேகாய��கைள

ப�ற� இ�த ப�த�ய�� கா�ேபாமா
?! 



 இ�த�ர� ப�ர�மஹ�த� ேதாஷ�ைத
இ�த �ள�த�� �ளி���தா� ,

ேபா�க��ெகா�டா�. இ�தல�த��
உ�ள ஹ�மைன ராமேர ப�ரத��ைட
ெச�ததாக �தல வரலா� ��க�ற�.

ராம� வானர �ர�க�ட� த�ச�ண
ேதச�த��� வ�� தாக� மி�த�யா�
�ய�ப�ரபா �ள�த�� தாக� ����

ெகா�� நம�கரி�� வ��� ெச�றா�.

ஹ�ம� த� கர�களி� அபய
ஹ�த� கா��

அ��பாளி�க�றா�
 

கைடயந��� 
 அபயஹ�த ஆ�சேநய�

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



 �ரிேந�ர - தச�ஜ
ஆ�சேநய�

அன�தம�கல� ம���
ந�ம�கல� இ�வ��

�தல�களி� ஹ�ம� தன�
ப�� த���கர�களி��  ஆ�த�

ஏ�த� அ��பாளி�க�றா�. 

 ��க�� இ� �ற�� க�ட���ரிய
ச�ற�கேளா� கா�ச�யளி�க�றா�

ஆ�சேநய�

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



காரியச��த� ஹ�ம�

 
��பேகாண� காரியச��த� ஹ�ம�
ேகாய��� ந�வ�� ந���, வல� �ற�
ச�கர��ட� , இட� �ற� ச��ட��

கா�ச�யளி�க�றா� . 

இவைர வண�க�னா�, அைன��  
 காரிய�� தைடய��ற� நைடெப��!

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



இ�தல�த�� ஹ�ம�, நரச��மைர
வண�க�யவா� ந���,

நம�ெக�லா� அ��பா��க�றா�!

இ�தல�, மிக�� ப�ரச��த� ெப�ற
�தலமாக த�க�க�ற�!

நாம�க� ஹ�ம�

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



வ��வ�ப ஆ�சேநய�

கா�ட�         : ��தர கா�ட�
ச�க�                     : 37
�ேலாக�    : 35,37

மைல ேபா�ற உடைல��, ச�வ�த
�க�த�ைன�� , வ�ரா�த� ேபா�ற கைட
வா��ப�கைள��, உைடய வாணராத�பத�
மைல கா�க� அைன��� ப�ள��, எ���

ெச��� ச�த��ைடயவரா�
வ��வ�ப��ட� கா�ச�யளி�க�றா�!

 

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 

ந�கந��� 



ச��வ� ஆ�சேநய�
கா�ச��ர�

கா�ட�              : ��த கா�ட�
ச�க�                          : 74
�ேலாக�         : 69

இராமாயண�த�� ல��மணைர
கா�பா��வத�காக ச��வ� மைலைய

எ��� வ�தா�!

இ�தல�த�� ஹ�ம� த� கர�களி�
மைலைய ஏ�த�யப� வடத�ைசைய
ேநா�க� அேயா�த�ைய பா��தவாேர 

 கா�ச�யளி�க�றா�!

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



ேசாளி�க� 
ேயாக ஆ�சேநய�

கால�, ேநய� எ�� அர�க�கைள
ெவ�� ச�த ரிஷ�கைள கா�த�ளினா�.

அத�ப� ேசாளி�க� தல�த�� ஹ�ம�
த���ைகய�� ச��, ச�கர� ஏ�த�யப�
ஜபமாைலைய ைவ���ெகா��, ேயாக
ஆ�சேநயராக கா�ச�யளி�க�றா�!

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



வ�ஜய ஆ�சேநய�
ேவ��

கா�ட�        : ��த கா�ட�
ச�க�                    : 74
�ேலாக�   : 27

இ�தல�த�� ஹ�மனி� இட�
கர�களி� கைணயாழிைய

ைவ���ெகா��, வல� கர�த��
ெசௗகா�த�கா மல�ட�,

 அபயஹ�த� கா��ய��க�றா�!
 

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



கா�ட�        : ��த கா�ட�
ச�க�                    : 128
�ேலாக�   : 78 to 83

த��மழிைச

வ�னய ஆ�சேநய�

ல�ைகய��, �தா ேதவ�ைய க�ட
ஹ�ம�, ப�ய�ேதா� வண�க�

அவரிட� கைணயாழிைய ெகா��பா�.
அத� �ல�, ராம�, �தா �� அவ� 

 ெகா���ள ப�த�ைய
ெவளி�ப���வ�, அவ�ைடய வ�னய
�ணமா��. இ�தல�த�� ஹ�ம�
வ�னயமாக கா�ச�யளி�க�றா�!

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



ந�த��ர�: பர�மில�

இ�தல�த�� ஹ�ம��, பரத��
ஆ��கன� ெச�தா� ேபா�

கா�ச�யளி�க�றா�. ராமரி� �தனான
ஹ�மைன, பரத� 
ஆ��கன� ெச�தா� .

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



ஹ�ம� க� , அேயா�த� 

ஹ�ம� க�ஹ� அ�ல� ஹ�ம� க�
அேயா�த�ய��, ப�த ஹ�ம���
அ��பணி�க�ப���ள�. இ�

உ�தர�ப�ரேதச�த�� , ராம ெஜ�ம�மி��
அ�க�� அைம���ள�. ஹ�ம�

அேயா�த�ைய, �ற��பாக ரா� ேகா�ைட,
அதாவ�, ராமரி� ேகா�ைட

அர�மைனைய, ஹ�ம�, க�ஹ�ய��
வச���� ேபா�, பா�கா�க�றா�. இ�
ஹ�ம� ேகா� எ��� அைழ�க�ப��

�ைக� ேகாய��.

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



�ர ஆ�சேநய�
க���ணக�ரி

கா�ட�      : ��தர கா�ட�
ச�க�                  : 41,42
�ேலாக� : 35,36

இ�தல�த��, ஹ�ம� த�
�ர�த��� அற��ற�யாக தன� வல�
கர�த�� ச��வ� மைலைய ��க�ய
ப��� இட� கர�ைத ெதாைடய��
ைவ�� ெகா�� ஒ� க�

அேயா�த�ைய பா��தவா� ம�க�
த�ைன நா�வ�� ப�த�கைள
க�ைண�ட�� பா��தவா�

அ��பா��க�றா�

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



'ச�கட' எ�றா� , அைன�� வ�த
காரிய�கைள�� தைடய��ற�

���� ைவ��� ச�த�
பைட�தவராக த�க�க�றா�.
ஆகேவ , ஆ�சேநயைர

வழிப�டா� நம� க�ட�கைள
ேபா�க� அ��க�றா�!

 ச�கட ேமாஷ ஹ�ம�
வாரணாச�

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



கா�ட�      : உ�தர கா�ட�
ச�க�                  : 35
�ேலாக� : 23,24

பால ஆ�சேநய�
 �ஜரா�, இராமநாத�ர� 

இ�தல�களி�, ஆ�சேநய�
ச�னத��� ேம�, வ�மான�த���

பத�� ஆ�சேநய� வா� ���� அத�
ேம�, �ைத வ�வ��

அைம�க�ப����ப� ச�ற��. வா�
ேகா�ைட ேகா�ர�த��� ராம� ,

ல��மண� ம��� �ைத�ட� அவைர,
ேசவ���� வ�வ��, பால ஹ�மனாக

ேசைவ சாத��பா�!!

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



கா�ட�          : உ�தர கா�ட�
ச�க�                     : 35
�ேலாக�    : 23,24

அ�சனா�ரி: த��மைல

இ�தல�த��,
ஹ�ம� �ழ�ைத
வ�வ�� த� அ�ைன
அ�சைனய��
ைம�தனாக, பால
ஹ�மனாக

கா�ச�யளி�க�றா�!

பால ஹ�ம�

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



�ரிேவணி ச�க� 

இ�தல�த��, ஹ�ம� ப�ளிெகா�ட
த���ேகால�த�� கா�ச� த�க�றா�!
ராமாயண ��த� ���த ப��ன�,

ஹ�ம�, இ�தல�த�� வ�� த�க�னா�.

ப� ஹ�ம�

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



 
 

�லவரான ஆ�சேநய�, ஆற� உயர�த�� உ�ளா�.
வல� ைகயா� ச��வ� மைலைய ��க�யப���,
இட� ைகைய ெதாைடய�� ைவ��� உ�ளா�.
இவ�ைடய க�களி� ஒ�� அேயா�த�ைய��,

ம�ெறா��  ப�த�கைள பா��பதாக��
ந��க�றா�க�. ைவைக ஆ�ற�� த���

ெப��ெக��� ஓ�� கால�த��, ஆ�சேநயரி�
பாத� அைம���ள இட�த�� த���
ஊ�ெற���� அத�சய�ைத� காணலா�.
மகாபாரத கால�த�� ப�ச பா�டவ�க�
வனவாச� ெச�றன�. அ�ேபா� அவ�க�
அைண�ப��ய�� உ�ள ச��த�க� மைலய��
ச�ற�� கால� த�க� இ��தன�, ேம�� �ம���
ைவைக ஆ�ற�� இ��� த��� எ���

ெகா��� ஆச� வழ�க�யதா�, �ஜலக�ட ஆ�ச
ேநய� எ�� ம�ெறா� ெபயைர�� ெப���ளா�.

அைண�ப�� �ரஆ�சேநய�

அைண�ப��
�ரஆ�சேநய�
ேகாய��,

த����க�
மாவ�ட�த��,

அைண�ப��ய��
அைம���ள
ஆ�சேநய�
ேகாய�லா��.க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



ஹ�ம� ச�ைலய�� ேம� ஓ�� ெம�ைமயான
�ேராைட காரணமாக, இ�த இட� ஹ�ம� தாரா
எ�� அைழ�க�ப�க�ற�. ப�த�க���,
இ�ேவ மிக அழகான கா�ச�யாக இ����.

ப�ர� பா�ய�� ச�ைல (ஹ�மனி� ம�ெறா�
ெபய�) ச�வ��� க�லா� க�ட�ப���ள�. இ�
ேகாவ����� �ைழ�� ப�த�கைள��

பா�ைவயாள�கைள��, க��ெகா�ளாம�,
வளிம�டல�த��� ெத��க இ��ைப

வழ��க�ற�!
 

ஹ�ம� தாரா ,ச��ர�ட� 

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



� ராமப�த ஆ�சேநய 
 �வாமி 

ம�ரா�தக� ஏரிகா�த ராம� ேகாய�� 

ராமப�ரா� �ைதைய
��க இல�ைக
ெச��� ேபா�
வ�ப�டக �னிவ�
ஆச�ரம�த�� ச�ல
நா�க� த�க�னா�.

 �னிவரி� ேவ��த�
ப� அேயா�த� த�����
ேபா� �ைத�ட�

க�யாண ேகால�த��
கா�ச� த�தா�
ஹனம��

இ�தல�த�� ராம�
எத���ற� ந���

அவைர வண�க�யப�
அ��பா��க�றா�

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



இ�தல�த�� 135 அ� உயர��ட�
ந��� த� ப�ரபாவ�கைள

ெவளி�ப���� வ�ண� த�
கர�களி� கைத�ட� ந��� பாரிதாள

ஹ�மனாக கா�ச�யளி�க�றா�!

ஆ�த�ரா 
பாரிதாள ஹ�ம�

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



 
இ�தல�த�� ஹ�ம� இட�
கர�த�� ச��வ� மைலைய
��க�யவா� வல� கர�த��
ப�த�க��� அபய� கா��

அ��பாளி�க�றா�.

இ�ேதாேனச�யா 
பா�(Bali) ம�த��

க��ச��கார� த�மஸ��தாபந� 



ப�ச�க ஹ�மா�
பாக��தா�

இ�தல�த�� ஹ�ம� ஐ��
�க�கைள�ைடய நரச��ம�, வராஹ�,

ஹ�ம�, ஹய��வ�, க�ட� ஆக�ய ஐ��
த���க�கைள� ெகா��

அ��பா��க�றா�. இ�ேகாவ�� மிக��
பழைம வா��ததாக இய�ைகயான

ஹ�ம� த����வ ச�ைல ெகா�ட�.
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தா�லா�� 

இ�தல�த��, ஹ�ம� ராமைர
வண�க�யவா� ப�த ஹ�மனாக

கா�ச�யளி�க�றா�! தா�லா�த�� ஹ�ம�
இட� கர�த�� ச��வ� மைலைய ஏ�த�
ெகா�� ம�ெறா� கர�த�� கைத�ட�
ந���, த�ைன நா� வ�� ப�த�கைள

கா�க�றா�!!

ஹ�ம� ேத� ம�த��
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க�ேபா�யா

இ�தல�த�� ஹ�ம� தன� �ர�த���
அற��ற�யாக, பலசா�யாக , 1000 ேயாஜைன
�ர� தா�ட ��ய ச�த� பைட�தவராக
த�க�க�றா�. ��த�த�� ராமைர த�
ேதாளி� ஏ�த� ெகா�� ேபாரி�டா�.

ஆகேவ ஹ�மைன வண�க�னா� சகல
காரிய�� ெவ�ற� ெப��.

 

 அ�ேகா� ஹ�ம�
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இ�வைர இ�த�யாவ���, உலக�
அைன�த��� உ�ள ஹ�ம�
ச�னத�கைள�� அவரி�

�ரபாவ�கைள�� பா��ேதா�.
ராம நாம� எ�ெக�லா�

ெஜப��க�ப�க�றேதா அ�ெக�லா�
ஹ�மனி� நாம� ேபா�ற�ப�க�ற�!

 
 ராமனி� �தனாக ெச�� �ைதைய

க��ப���� ராம ராவண ��த�த�� ப��
ெகா��,எ�ெபா��� ராம �தா

ல��மணைர த� ெந�ச�� ( த��மா�ப��)
ைவ�� ெகா�� ராம நாம� ெஜப��தப�

கா�ச�யளி�க�றா�. ஹ�ம� பல
த���தல�களி� பல த���ேகால�களி�
�ர��ட�, ேயாக ந�ைலய��, ப�ய��ட�,
அ�� பா��க�றா�. ராமரி� த��வாயா�

'ச�ர��வ�'எ�� அைழ�க�ப�க�றா�.
ஹ�மைன வழிப�டா� மன உ�த�, பய�,
ேநா� ெநா� வ�ல��. ந� அைன��
��ப�க� ெவ�ப� ப�ட ெவ�ெண�

ேபால கைர�� ேபா��!



 
'எ�ெக�லா� �ராம நாம�

ஒ��க�றேதா, அ�ெக�லா� ப�த��
பரவச��ட� ,க�களி� �� ம�க�,
கா�ச� த�� ெகா����பவ�
எவேரா, அவேர ஹ�ம� எ��

ெதரி��ெகா� '
 
 

  இ�தா� இ�த �ேலாக�த��
ெபா��. ப�த���வமாக ராமநாம�

ஜப���� அைனவ��
ஆ�சேநயரி� அ�ைள� ெப��

ச�ற�க வாழலா�!!
 

ய�ர ய�ர ர�நாத ���தன�
த�ர த�ர ��தம�த கா�ச��
பா�பவாரி பரி�ரண ேலாசன�
மா�த�� நமத ரா�ஸா�தக�
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�ற��� :
ேம��ள தகவ�க� அைன���

க��ச��கார� த�மஸ��தாபன�த�� 
 ேசவக�களா�  இைணயதள�த�����
ேசகரி�� எ�த�ப�ட ஒ� �ய�ச�.

ெஜ� � ரா� !ெஜ� � ரா� !    


