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ஊர்: காசி
இல்லறம் சசய்த ஊர்கள்: ராஜ்பூர் மற்றும் டில்லி
காலம்: அக்பர் பாதுஷா வாழ்ந்து வடததசத்தத ஆண்ட அதத காலம்.
ஆத்மாராம் - இவரது அப்பா.பாதுஷாவின் ப்ரதான முக்ய மந்த்ரிகளில் ஒருவர்.
மமதா பாய் - இவரது மதனவி, குரு. பின்னர் ஹனுமான் மூலதம இவர் ராம நாம
மந்த்தராபததசம் சபற்றார்.

உலகிற்கு இவர் அளித்த மிகப் சபரிய தசதவ: வதததசத்தில் எளிய ஜனங்களும்

புரிந்து சகாள்ளும் வதகயில் ஹிந்தியில் ”ராம சரித்ர மானஸ்” என்ற ராமாயண
காவியம்.
இவர் அருளிய ஸ்ரீஹனுமான் சாலிசா மிகவும் சக்தி சகாண்ட பாராயண நூல்
ஆகும்.
இவரது வாழ்க்க

மூலம் இக் ால ஜனங் ள் அறிய டவண்டியகவ:

* பூர்வ சஜன்ம வாசதனதய ஒவ்சவாரு சஜன்மத்திலும் அனுபவிக்க
தவண்டும்.தீய வாசதனகதள ஆன்மீ க வாழ்வின் மூலம் திருத்தி அதமத்துக்
சகாள்ள தவண்டும்.
* வாழ்க்தகயின் பயன் நம்மிடம் உள்ள ஏதாவது ஒரு திறதம மூலம் சமூஹ
தமம்பாட்டிற்கு வழிசசய்தல் ஆகும்.
* யாருக்கும் எப்படியும் எதன் மூலமும் எவர் மூலமும் மாற்றம் வரலாம்.
* குழந்ததகளின் நல்ல மாற்றங்களுக்குப் சபற்தறாரின், வாழ்க்தகத் துதணயின்
இதடவிடாத ப்ரார்த்ததன மிகவும் வலு தசர்க்கும்.

* மிகவும் தாழ்ந்த குணங்கள் சகாண்டவரும் நல்ல மாற்றத்தின் மூலம் தன்னுள்

இருக்கும் சத்யத்ததத் தான் விரும்பும் சதய்வக
ீ வடிவில் காண முடியும்.
வாழ்க்க யின் மி
உேல்

முக் ிய நி ழ்வு ள்:

ாமடம வாழ்க்க

பூர்வ சஜன்மத்தின் சதாடர்பால் சபண் தமாஹம் சகாண்டு இளம் வயதில் காம
சுகத்தில் உழன்றார்.கல்யாணம் ஆகியும் அவர் பிற சபண்களிடம் காமம்

அனுபவிப்பதத விடவில்தல.ஒரு கட்டத்தில் அப்பற்றும் சவறியும் மதனவியிடம்
காட்டப்பட ஊராரும், சபற்தறாரும் அக்பரும் மதனவியும் இவதரத் தூற்றிப்
பழிக்கும் துர்கதிக்கு ஆளானார்.

ெிணப்ெேட றி மகனவிகய அனுெவிக் ச் பசல்லும் இச்கச
மதழக்கால நள்ளிரவில் யமுதன ஆற்தறத் தாண்டி மதனவிதய அவள் வட்டில்
ீ
சசன்று கண்டு காமம் அனுபவிக்க எண்ணி ஒரு பிணத்ததப் பிடித்துக் சகாண்டு
ஆற்று சவள்ளத்ததக் கடக்கும் அளவுக்கு இழிநிதலயில் வாழ்ந்தாராம்.
சத்குருவான மகனவி
இரவில் தன்தன நாடி வந்த துளசி அவர் வந்த விதம் குறித்து விசாரித்தார் மமதா
பாய்.தன் கணவரின் உடல் பித்து வளர்வதால் மிகப் சபரிய தகடு நிகழும் அபாயம்
உள்ளதத உணர்ந்து, ஸ்ரீராமதன மனதார வழிபட்டு மிக்க விழிப்புணர்வில் இருந்து
சசால்வார், ”அன்ொடர! இனிய

ணவடர! உமது

ாதலும்

ாமம் எனக்கு

ம ிழ்ச்சிடய! ஆனால் எப்டொது டவண்டுமானாலும் அழியும் இந்த அல்ெ

உேம்ெின் மீ து கவத்த டமாஹத்தில் அணுவளவாவது பதய்வத்தின் மீ தும்
கவக் லாடம?!”

தன் மதனவி மூலம் மனமாற்றம் சபற முன் சஜன்மத்தில் சங்கல்பம் சசய்த
தருணம் வர, துளசியின் மனம் மாற்றத்துக்குச் சசல்ல முற்பட்டது.தன் இச்தச
மதனவிதய மகிழ்ச்சி சசய்ய முடியவில்தல.ஆனால் அதததய இதறவன்
ஏற்பன் என்று உணர்கிறார்.அன்று முதல் அவருள் நிதானமான மாற்றங்கள்
வந்தன.
ாசிப் ெயணம்
தன் பற்றுக்கதள அறுக்கும் சபாருட்டு அதற்குரிய மதனாபலம் ததடி அவர்
காசிக்குச் சசன்று, சில காலம் பல ஆன்மீ கப் சபரிதயாரின் சத்சங்கத்தில்

இருக்கிறார்.ஸ்ரீராம சஜபத்தின் தமன்தமதய உணர்ந்து அதத தமற்சகாள்கிறார்.
பெற்டறார் பெற்ற அகமதி

தன் மகனின் உன்னத மாற்றத்தத அறிந்த ஆத்மாராம் மிக்க மகிழ்ச்சி சகாண்டு
சிலகாலத்தில் காசியில் வந்து தன் மகனது ஆன்மீ க வாழ்க்தகதயக்

கண்டுகளித்தார்.அந்நிதலயிதலதய அவர் இதறவனடி தசர்ந்தார்.கணவரின்
இறப்தபத் சதாடர்ந்து மதனவியும் கங்தகயில் இறங்கி உயிர் நீத்தார்.
தன் மதனவியுடன் சபற்தறாருக்கு உரிய ஈமச் சடங்குகள் சசய்தார் துளசி
தாஸ்.அதன் பின் காசியிதலதய வாழ ஆரம்பித்தார்.தனி ஆஸ்ரமம் அதமத்துக்

சகாண்டு மதனவியின் துதணயுடன் சுமார் 12 வருஷங்கள் சத்சங்கம், த்யானம்
என மனமாற்றம் கண்டார்.அப்தபாது அவருள் தான் சபற்ற அதனத்து ஆன்மீ கச்
சசல்வங்கதளயும் மக்களுக்கு வாரி வழங்கும் ஆதச ஏற்பட அததத் தன்

ராமாயண காவியம் மூலம் அரங்தகற்றினார்.இவரது ஆன்மீ க மாற்றங்கதள அக்பர்
மிக்க ஸ்ரத்ததயுடன் கவனித்து வருகிறார்.
ஸ்ரீஹனுமானின் தரிசனம்
தன் ஆஸ்ரமத்தின் அருகில் மனசாந்தி இல்லாமல் இருந்த ஒரு ஆத்மாவின்
உபாதததய இவரது ஸ்ரீராம நாம சஜபம் தீர்த்து தவத்தது.அவ்வாத்மா இவரது
விழிப்புணர்வுக்கு நன்றிக்கடனாக ஒன்தறக் கூறியது.அது என்ன?
காசியில் ஹனுமன் காட்டில் ஸ்ரீஹனுமான் நித்தம் ராமாயண ப்ரவச்சனம் தகட்க
வருகிறார் என்பதத ஆகும்.விடுவாரா துளசி? தன் மதனவியின் ததகத்தின் மீ து
தவத்த தமாஹத்தத அப்படி அவர் பாவ பக்தியாக அல்லவா மாற்றிக் சகாண்டார்?
இப்தபாது ஹனுமாதனக் காண சவறி எடுத்து அதலய ஆரம்பித்தார் துளசி தாஸ்.
இஸ்லாமிய ராமர்
அதன்படி இவர் ஹனுமான் கட்டில் ராமாயண ப்ரவச்சனம் சசய்யும் இடத்தில்
சசன்று தன் பாவ பக்தியாலும் நாம சஜபத்தின் வலிதமயாலும் ஹனுமாதன
அதடயாளம் கண்டார்.அவரது அருளால் சில காலத்தில் ஒரு ஏதழ
இஸ்லாமியரின் வடிவில் ஸ்ரீராமதனயும் தரிசனம் சசய்தார்.ப்ரபஞ்சமயமாக
அதனத்துமாய் இருப்பது ஸ்ரீராம ப்ரஹ்ம சத்யடம என்று அவர் சதளிகிறார்
என்பததப் புரிந்து சகாள்க.
குரு தக்ஷிகண
தன் தூய சஜபத்தின் வலிதமயால் அவர் ஸ்ரீராமனின் முழு குடும்பத்ததயும் தன்
மதனவிக்கு குரு தக்ஷிதணயாகக் காட்டிக் சகாடுத்து நன்றி கூறினார்.ராமாயண

காவியத்தத மிகவும் எளிய பாதஷயில் மக்களுக்குப் பரப்ப அவர் எழுதி அதததய
ஹனுமானுக்கு தக்ஷிதணயாக சமர்ப்பித்தார்.

பொருள் ெற்கற ஒழித்த மஹான்
துளசியின் ஆஸ்ரமத்தில் கூட்டம் அதிகம் வரும்.மக்கள் இவருக்கும்
ஆஸ்ரமத்துக்கும் அளிக்கும் நன்சகாதடகள் மிக அதிகம். அதன் மூலம் இவர்

காசியில் பல தர்ம காரியங்கள் தமற்சகாண்டார்.ஒரு முதற இவரது ஆஸ்ரம
மாணவர்கதள சபாருதளத் திருடிச் சசல்ல, லக்ஷ்மணன் அததத் தடுத்துக்

காத்தார்.அதனத்து சபாருட்கதளயும் வாரி வழங்க உத்தர இட்டார்.அதததய
துளசியும் சசய்து அதன் மூலம் சபாருள் பற்தறயும் துறக்கிறார்.
மாணவியின் துயர் தீர்த்த குருடதவ்
தன் மாணவி ஒருத்தியின் கணவன் மிக இளம் வயதில் இறந்து தபாக, அவனால்
உலகிற்கு ஏற்படும் நன்தமகதள விழிப்புணர்வில் உணர்ந்து தன் ராம நாம

மஹிதமயால் அவனுக்கு உயிர் ஈந்தார் துளசி.அவதன பிற்காலத்தில் இவரது
காவியத்ததப் பல ஊர்களில் சசன்று பாராயணம் சசய்து ப்ரவச்சனம்
சசய்தான்.அவன் சபயர் அரவிந்த் சங்கர்ஜி.
அக்ெர்

ண்ே வானர டசகன

துளசி தாஸின் மகத்துவம் வடததசத்தில் பரவக் கண்ட அக்பர் அவர் மூலம்
ஸ்ரீராமதன தரிசிக்கும் ஆதசயுடன் காசியில் சிலகாலம் தங்கினார்.ஆனால்
அக்பரின் மனதில் பூரண நம்பிக்தக இல்தல என்று ஹனுமான் கூறினார்.ஆனால்
தன் தவற்தற எல்லாம் ஒரு அப்பாவின் தன்தமயில் இருந்து ஏற்றுக் சகாண்ட
அவருக்கு ஏததனும் ஒரு வதகயில் தரிசனம் தர தவண்டும் என்று தவண்ட,
வானர தசதனதய மட்டும் காட்டித் தருவதாக ஹனுமான் ஒப்புக் சகாள்கிறார்.
அதன்படி ஸ்ரீராம நவமி மஹா உத்சவத்தின் தபாது, ஆயிரக்கணக்கான கம்பீரமான
வானர வரர்கள்
ீ
அணிவகுத்து வருவததக் கண்டு மகிழ்ந்தார் அக்பர்.
பலகாலம் ஸ்ரீஹனுமானின் பாத நீழலின் கீ ழ் துளசி தாஸும் மதனவியும்
ஆன்மீ கப் பயிற்சி சசய்து பக்திதயப் பரப்பி இதறயடி தசர்ந்தனர்.
ஹரி ஓம்!

