
இராமானுஜர்

வாழ்க்கக வரலாறு

ககை தைாகுப்பு 

அடியேன்  

காரை்்திகா சிவகுமார் 



  கூ ரத்தாழவ்ானும், பபரியநமப்ிகளும் யசாழ மனன்ன ்முன் பு நின ்றார்கே ். யசாழ 

அரசன ்இராமானுஜகரப் பார்த்ததிலக்ல. அவன ்கூரத்தாழவ்ான ்தான ்இராமானுஜர் 

எனற்ு நிகனத்தான ். அவருகைய முகப்பபாலிவு கண் டு வியந்து நின ்றான ்.  

அரசனுகைய உேவாேி ஒருவன ் - (கூரத்தாழவ்ானிைம ்அவருகைய சிஷ ்யர் யபால ்நடித்து 

அரசனுக்கு உேவறிந்து கூறிய ஒருவன ்) பபயர் நாலூரான ்...  

அவன ்யசாழ அரசனிைம ்அவர் இராமானுஜர் அலல் எனற்ும், கூரத்தாழவ்ான ்எனற்ும் 

கூறினான ். அரசன ்ஏை்டுச் சுவடிகயக் கூரத்தாழவ்ான ்முன் பு எறிந்து ககபயழுத்திடும்படி  

வறப் த்தினான ். அந்தச் ஏை்டுச்சுவடியில ் "சிவத ்பரம ்நாஸ் தி -சிவனுக்கு யமலான 

பதயவ்மிலக்ல" எனற்ு எழுதி ககபயழுத்திடுமாறு பசான ்னான ். 

கூரத்தாழவ்ான ்அந்த ஏை்டுச் சுவடிகய வாஙக்ி அதில,் 'த்யராணம ்நாஸ் தி தத பரம'் எனற்ு 

ககபயழுத்திை்ைார். த்யராணம ்நாஸ் தி தத பரம ் - என ்ற வாசகத்திறக்ு 'சிவம ்என ்பது ஒர 

அேவு. சிவம ்என ்ேறகவக் காை் ம் பபரிய அேவுகே ்உேே்ன' என ்பது இந்த 

வாசகத்தின ்அர்த்தம.்  

கூயரசர ்இவவ்ாறு எழுதிக் ககபயழுத்திை்ைது அரசனுக்கு யகாபத்கத உண் ைாக்கியது. 

கூயரசருகைய கண் ககேப் பிடுங்கும்படி  ஆகணயிை்ைான ்.  

அரசருகைய காவலர்கே ்தமக்மத் தாக்குவதறக்ு முன் யப கூரத்தாழவ்ான ்தமம்ுகைய கண் 
ககேப் பிடுங்கிக் பகாண் ைார். 'இப்படிப்ைப்ை மதபவறி பகாண் ை அரசகனக் 

கண் ை காரணத்திறக்ாகயவ தம ்கண் ககேப் பிடுங்கி இருக்க யவண் டும்' எனற்ு 

கூரத்தாழவ்ான ்கூறினார். அரசனுகைய காவலாேிகே ்பபரிய நமப்ியின ்மீத பாயந்்து 

அவருகைய கண் ககேயும் பறித்தார்கே.் 

கூரத்தாழவ்ாகனயும், பபரியநமப்ிகயயும் யசாழநாை்டுத் தகலநகரின் 

எலக்லபப்ுறத்திறக்ு அவர்களுகைய சிஷ ்யர்கே ்அகழதத்ுச் பசன ்றார்கே ். 



வயது முதிரந்்த பபரியநம்பியினால் இந்த யவதகனகய பபாறுக்க முடியவில்கல. அவர் 

வழியியலயய இவ்வுலக வாழ்விகன நீ த்து, கவகுண் ைத்திற்கு எழுந்தருேினார.்  

கூரத்தாழ்வான் இத்தககய துன் பத்திற்கு ஆோகினாலும் மனம் தேரவில்கல. இன்னும் 

கூடிய சீக்கிரத்தில் நல்ல காலம் வரும் என் ற நம்பிக்ககயுைன் இருந்தார.் 

கூயரசர் திருவரங்கம் திரும்பியவுைன் , அவகரக் யகாவிலுக்குே்யே அனுமதிக்க 

மறுத்துவிை்ைாரக்ே். இராமானுஜகரத் தம் குருவாக கூரத்தாழ்வான் மதிப்பகத 

விைட்ுவிை்ைால் யகாவிலுக்குே் அனுமதிக்கப்படுவார் என்று மன்னன் சாரப்ாக 

கூரத்தாழ்வானிைம் கூறப்பை்ைது. இத்தககய சூழலில் தான் அரங்கநாதப் பபருமாகேத் 

தரிசிப்பகத விை, அவகரத் தரிசிக்காமல் இருப்பயத யமல் என்று, இராமானுஜர் வரும் 

வகர ஸ்ரீரஙக்த்து அரஙக்நாதகன தரிசிப்பதிலக்ல எனற்ு ம  பகாண் ைார். 

 

அரசனின ்ைக்ைகேக்யகறப் அரசகவகக்ுக் கூ யரசர ்பசன ்றிரு க்கிறார் என ்பனானு 

அறிந்த இராமானுஜர், அவரு கைய சிஷ ்யர்ேகின ்யயாசகனக்கு இணஙக், யசாழ 

நாை்கை விை்டு பேவியயறுவபதனற்ு தீர்மானித்தார். 

திருவரஙக்த்கத விை்டுப் புறபை்ப்ை இராமானுஜர் நீ லகிரிக் காடுககேச் பசன் 
றகைந்தார். கவஷ ்ணவ மதத்கதச் யசர்ந்த சில யைவர்ககே அவர் அஙக்ு சந்தித்தார். 

அவர்களு கைய தகலவன ்நலல்ான ்சக்கரவர்த்தி. 

அவர் அந்தணர் குலத்தவர் என ்றாலும், அகனவரும் இகறவனுகைய மக்கபேனற்ு உறுதி 

பகாண் ைார். ஹரிஜன வகுப்கபச ்யசர்ந்த ஒருவகர அைக்கம ்பசயத்ார் என ்ற ஒயர 

காரணத்திறக்ாகச் சமூகத்தால ்ஒதுக்கி கவக்கபை்ப்ைார். இகதப்பறற்ிக் 

கவகலபை்பாமல,் இகறவனின ்அன ்பு மதத்கத யைவர்ேகிைம ்அவர் பரப்பி வந்தார். 

இராமானுஜருக்கு யநர்ந்த துன் பத்கதக் யைக்ை யைவர்கே ்மிகவும் வருந்தினார்கே ். 
தஙக் ன் இருந்துவிடும் ப ி இராமானுஜகர யவண் டினார்கே.் ஆனால,் இராமானுஜர் 

கமச க்குச் பசலல் யவண் டும் எனற்ு தம ்மனத்தில ்யதான ்றிய கருத்கத அவர்ேகிைம் 

பதரிவித்தார். 

யைவர்கே ்அவருகைய பிரயாணத்திறக்ு யவண் டிய பசசௌகர்யஙக்கேச் பசயத்ு 

பகாடுத்தார். 

இராமானுஜர் கமசூர் ராஜஜ்ியத்தில ்உேே் பதாண் ைனூர் என ்ற இைத்கதச ்பசன் 
றகைந்தார். பதாண் ைனூர் என ்ற இைம ்இப்பபாழ  பதாண் ணூர் எனற்ு 

அகழக்கப்படுகிறது. 



அப்பபாழுது பஹாய்சல வம்சத்தினர் கமசூகர ஆை்சி புரிந்து வந்தனர.் அரசரின் 

பபயர் விை்ைலயதவன் . விை்ைலயதவன் கஜன மதத்கதச் சாரந்்தவன் . தில்லிகய ஆண் ை 

முஸ் லீம் மன்னனிைம் யபார் புரிந்து உைற்குகறயுற்றவன் . துரய்தவகதகே் 

பிடித்துே்ேதாகக் கருதப்பை்ை ஒரு பபண் அவனுக்கு உண் டு. 

விை்ைல யதவனுக்குத் தம் மதத் தகலவரக்ேிைம் யகாபம் ஏற்பை்ைது. அவரக்ே், அவனுக்கு 

உைற்குகற இருந்ததன் காரணமாக அவன் அேித்த விருந்தில் பங்பகடுத்துக்பகாே்ே 

வர மறுத்தனர.் அப்பபாழுது கமசூர் வந்திருந்த இராமானுஜர் இகதக் யகே்விப்பைட்ு, 

உைற்குகறகய மதத்யதாடு இகணத்து அரசனிைம் உதாசீனமாக நைந்து பகாண் ை 

கஜன மதத் தகலவரக்ேின் பசய்கககய கண் டித்து, அரசனிைம் தம் கருத்கத எடுத்து 

பவேிப்பகையாகக் கூறினார.் 

உைற்குகறவின் காரணமாக மனிதகன இழிவாக யநாக்கும் தன் கம பவறுக்கத்தக்கது 

என் ற இராமானுஜரின் கருத்கதக் யகைட்ு மகிழ்ந்த அரசன் , அவகரத் தன் மகேின் 

யநாகயப் யபாக்கும் படி யவண் டினான் . 

இேகமப் பருவத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் இத்தககய யநாயிகனத் தீரத்்த இராமானுஜருக்கு 

இது புது அனுபவமாக இல்கல. அவர் முயற்சி பவற்றி கண் ைது. அரசன் மகிழ்ந்து 

அவகர கமசூரியலயய இருக்கும்படிக் யகைட்ுக் பகாண் ைான் . மன் னனும் ஸ்ரீகவஷ் ணவ 

மதத்திறக்ு மாறினான ். விஷ் ணு வர்த்தனராயன ்என ்ற பபயரும் அவனுக்கு ஏறப்ை்ைது. 

கமசூ ரில ்ஆயிரக்கணக்கான மக்கே ்ஸ்ரீகவஷ ்ணவ மதத்கதத் தழு வினர். 
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பதிவு : 95 :- 

🌺🍁🌻 இராமானுஜர் யமல்க்யகாைக்ை திருநாராயணபுரம் பசல்லுதல் :- 

இராமானுஜர் கமசூரில் இருந்தயபாது யமல்க்யகாைக்ை - திருநாராயணபுரம் பசன் றார.் 

ஸ்ரீகவஷ் ணவ சம்பிரதாயக் ககதகேில் திருநாராயணபுரம் என் றகழக்கப்படுகிறது.  

இராமானுஜர் திருநாராயணபுரத்தில் ஸ்ரீமந்நாராயணனின் திருக்யகாவில் 

யமல்க்யகாைக்ையில் இருப்பகத அறிந்தார.் மகாவிஷ் ணுகவத் தரிசிக்க யவண் டும் 

என் ற எண் ணத்தில் மகலப்பகுதியில் நைந்யத பசன் றார.் 

திருநாராயணபுரத்தில் சுவாமிகயத் தரிசிக்க யவண் டும் என் ற எண் ணத்தில் 

யகாவிலுக்குே் பசன் றார.் யகாவில் சிதிலமகைந்து இருந்தது. மூலவரும் இல்கல. 

உற்சவரும் இல்கல. இயற்கக சீற்றங்கோல் மண் ணிற்குே் புகதந்துவிை்ைது யபாலும். 

மூலவர் இங்யக தான் இருக்கிறார் என்று நிகனத்து, மூலவரின் விக்கிரகத்கதயும் - 

உற்சவரின் விக்கிரகத்கதயும் யதை ஆரம்பித்தார.் 

காைட்ுப் பகுதியில் விக்கிரங்ககேத் யதடி அகலயும் பபாழுது, அங்கு ஏதும் 

பதன் பைாததால் மனம் வருந்தினார.் கவகலயுைன் இருக்கும் பபாழுது, ஒரு துேசிச் 



பசடியின் பமன்கமயான மணம் உைம்பபங்கும் புலகாங்கிதத்கத உண்ைாக்கியது. 

இந்த மணம் எங்கிருந்து வருகிறது? துேசிச ்பசடி எங்கிருக்கிறது? என்பகதத் யதடி 

அகலந்தார.் சுற்றும் முற்றும் பாரத்்தார.்  

ஒரு ககரயான் புற்று இருந்தது. அதன் அருகில் பசன்று பாரத்்தபபாழுது, ஒரு விஷ்ணு 

விக்கிரகம் புலப்பை்ைது. இராமானுஜர ்மனத்தில் மிகுந்த மகிழ்சச்ி பகாண்ைார;் 

சாஷ்ைாங்கமாக விழுந்து வணங்கினார.் அவர ்தான் திருநாராயணபுரம் 

யமல்க்யகாைக்ையில் மூலவராக எழுந்தருேியிருக்கும் "திருநாராயணர"். 

விை்ைல யதவனின் உதவியுைன் அந்த இைத்தில் யகாவில் நிரம்ாணித்தார ்இராமானுஜர.் 

விஷ்ணு விக்கிரகம் யகாவிலில் பிரதிஷ்கை பசய்யப்பை்ைது. 

உற்சவர ்எங்யக இருக்கிறார?் என்பகத அறிய, அங்குே்யோரிைம் விசாரித்தார ்

இராமானுஜர.் முஸ்லீம் அரசரக்ேின் தாக்குதலின் யபாது அகத எடுத்துச ்பசன்று 

விை்ைாரக்ே் என்று அவ்வூரில் உே்யோர ்கூறினாரக்ே். 

இராமானுஜர ்உற்சவர ்விக்கிரகத்கத மீை்ைாரா? பசல்லப்பிே்கே சல சல என்று நைந்து 

வந்து இராமானுஜரின் மடியின் மீது எதற்காக அமரந்்தார ்என்பகதப் பற்றிய 

சுவாரஸ்யமான நிகழ்விகன அடுத்த பதிவில் அறியலாம்.  
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பதிவு : 96 :- 

திருநாராயணபுரம் மூலவகரக் கண்ைறிந்த இராமானுஜர,் மூலவகரக் கண்ைதும் அவர ்

அழகில் மயங்கி, அந்த விக்கிரகத்கத யகாவிலின் கருவகறயில் பிரதிஷ்கை பசய்தார.் 

மூலவரின் விக்கிரகத்கத கண்டுபிடித்தாயிற்று! உற்சவகர எங்யக என்று அங்குே்ே 

அகனவரிைம் விசாரித்தார.் முஸ்லீம் அரசரக்ேின் தாக்குதலின் யபாது அகத எடுத்துச ்

பசன்று விை்ைாரக்ே் என்று அவ்வூரில் உே்யோர ்கூறினாரக்ே். 

ஒருவழியாக டில்லி மகாராஜாவின் அரண்மகனயில், மகாராஜாவின் மகே் 

அந்தப்புரத்தில் உற்சவர ்விக்கிரகம் இருக்கிறது என்றதும், இராமானுஜர ்டில்லிகய 

யநாக்கி புறப்பை்ைார.் 

டில்லிக்குச ்பசன்றதும் அங்குே்ே முஸ்லீம் அரசரக்ளுைன் யபாராடி விக்கிரத்கத 

எடுத்துச ்பசல்ல உத்தரவு பபற்றுவிை்ைார.் 

முஸ்லீம் பாதுஷா அரசரின் மகே் அந்தரங்க அகறயில் உற்சவரின் விக்கிரகத்யதாடு 

விகேயாடுவதும், பகாஞ்சுவதும், உணவு ஊைட்ுவதும் என அவயராடு பபாழுகதப் 

யபாக்கி வந்தாே். 

இராமானுஜர ்அவேிைம் இந்த விக்கிரத்கதக் பகாடுக்கும் படி யகை்க, அவயோ இந்த 

பபருமாே் வந்தார ்என்றால் "உங்கயோடு கூை்டிச ்பசல்லுங்கே்" என்றாே். 

இல்கலபயன்றால் இங்யக விைட்ு விடுங்கே் என்றாே். 

இராமானுஜயரா உற்சவகரப் பாரத்்து "என் பசல்லப்பிே்கேயய வாராய்! என்யனாடு 



வாராய்! என்று அகழத்தார"். 

பசல்லம் என்பதற்கு பசல்வம் என்பதும் பபாருே். இராமானுஜர ்தன்யனாை 

பசல்லப்பிே்கேகயத் தான் இப்யபாது அகழக்கிறார.் இராமானுஜர ்அகழக்க, 

விக்ரமான பசல்வப்பிே்கே குழந்கதயாக மாறி கை்டிலிலிருந்து இறங்கி, கால்பகாலுசு 

சலசலக்க பமதுவாக நைந்து நைந்து இராமானுஜரின் மடியில் வந்து சிகலயாக மாறி 

அமரந்்தது. இந்த அதிசயத்கதக் கண்ை அகனவரும் வாயகைத்து யபானாரக்ே். 

ஆனால், அந்த விக்கிரகத்கத எடுத்து வரும் பபாழுது, அவரிைம் இருந்து அந்த 

விக்கிரகத்கதக் ககப்பற்ற எதிரிகே் முயற்சித்தாரக்ே். தீண்ைத்தகாதவரக்ே் என்று 

ஒதுக்கப்பை்ை ஹரிஜன மக்கே் இராமானுஜருக்கு பபரும் துகணயாக நின்று 

எதிரிகேின் முயற்சிகயத் யதால்வியுறச ்பசய்தனர.்  

இராமானுஜர ்அவரக்ளுக்குத் தம் நன்றிகயத் பதரிவிக்க, இந்தக் யகாயிலில் ஹரிஜனப் 

பிரயவசத்திற்கு ஏற்பாடு பசய்தார.் Qஆகயவ, தீண்ைாகம ஒழிப்பு சை்ைரீதியாக யபான 

நூற்றாண்டில் தான், பசயல்பை்ைது என்றாலும், பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்யப 

ஹரிஜனங்களுகைய ஆலயப் பிரயவசத்திற்கு வழி வகுத்தவர ்இராமானுஜர ்என்பது 

சரித்திரப்பூரவ்மான உண்கம. 

இராமானுஜர ்பசல்வப்பிே்கேகய அகழத்துக் பகாண்டு திருநாராயணபுரத்தில் 

உற்சவராக பிரதிஷ்கை பசய்து விை்ைார.் மூலவருக்கும், உற்சவருக்கும் சிறப்பாக 

பூகஜகே் பசய்ய உத்தரவிை்ைார.் 

பதாண் ைனூரில் 'யமாதி தலா' என் ற ஏரி இருக்கிறது. இராமானுஜர் இது உண் ைாவதற்குக் 

காரணமாக இருந்தார.் பக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு ஆற்றிலிருந்து இந்த ஏரிக்கு நீ ர் 
பகாண் டு வரும் யயாசகனகயத் பதரிவித்தவர் இராமானுஜர் என்று, ஹில்ைன் ப்பரௌன் 

என் ற சரித்திர அறிஞர் கூறியுே்ோர.் 

யசாழ அரசனாகிய முதற்குயலாத்துங்கன் இறந்துவிை்ைான் என் ற பசய்தி 

இராமானுஜருக்குக் கிகைத்தது. மீண் டும் திருவரங்கத்திற்குச் பசல்ல யவண் டும் என் ற 

விருப்பம் இராமானுஜருக்கு உண் ைானது. 

இராமானுருக்கு தன்னுகைய புகுந்த வீைான "திருவரங்கத்திற்கு" பசல்ல ஆகச வந்து 

விை்ைது. என் னைா அவயரா ஆண் மகன் , அதுவும் சந்நியாசி அவருக்கு ஏது புகுந்த வீடு 

என்று யகைக்ிறீரக்ோ?. 

இராமானுஜர் பிறந்தயதா "ஸ்ரீபபரும்புத்தூர"். 

ஆனால், இராமானுஜர் அதிக காலம் வாழ்ந்தது திருவரங்கத்தில் தான் . திருவரங்கம் 

உற்சவரின் திருநாமத்தில் ஒன்று "அழகிய மணவாே தாஸன் " என் பது. இராமானுஜரின் 

மனகத ஆே் கிறார் அல்லவா அழகிய மணவாே தாஸன் . அதனால் தான் அப்படி 

பசால ்கிறார் இராமானுஜர். 
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