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य ंय ंवापि स्मरन्भाव ंत्यजति अन्ि ेकलेवरम ्| 

ि ंिमेवतैि कौन्िये सदा िद्भावभापवि: || 

கதைசி க்ஷணத்துல, உைல விட்டு உயிர் கிளம்பற சமயத்துல, எந்ை 
எண்ணத்லைாை, இவன் இந்ை சரீரத்தை விைறாலனா, அதுக்கப்புறம் இந்ை உயிர் 
இன்னனாரு உைல்ல உருவாகி, வளர்ரப்லபா,  இந்ை எண்ணத்துக்கு 
ைகுந்ைாப்பல ஒரு சரீரம் ஏற்பட்டு, அதுலலருந்து அை அனுசரிச்ச ஒரு ஜன்மம். 
அவனுக்கு கிதைக்கும். ஈஸ்வரலன, சித்ைத்துல இருந்துட்டுதுன்னா இவன் 
சரீரம் லபாறப்லபா, அப்ப அந்ை ஈஸ்வர ஸ்வரூபத்துல லபாய் 
ஐக்கியமாயிடுவான். பாக்கி ஏைானும் ஒரு துக்கத்லைாடு இருந்ைதுன்னா, 

அடுத்ை னஜன்மமும் ஒரு துக்கத்ை குடுக்கக் கூடிய னஜன்மமா வரும். ஒரு 
லகாபத்லைாை இருந்ைான்னா, லகாபத்ை குடுக்கும் படியான னஜன்மா வரும். 
சாந்ைமா, பரலமஸ்வரன்ட்ை பரம பக்ைி, அப்படிலய கண்ணு உருகிண்டு 
இருந்ைைான்னா, அப்படிலய அப்புறம் ஜன்மலம இல்தல. ஈஸ்வர ஸ்வரூபமா 
இருக்கும். அப்படீன்னு இந்ை கீதையில ஒரு இது பண்ணியிருக்கா. 

அைான் ஒருத்ைர் பரிகாசமா னசால்றது. அப்ப இப்பலவ புடிச்சு ஸ்வாமிய 
நிதனப்பாலனன்? அப்ப நிதனச்சா லபாறுலமால்லிலயா? நித்யம் என்னதுக்கு 
ஜபம் பண்ணனும்? நித்யம் என்னதுக்கு த்யானம் பண்ணனும்? அப்ப அன்னிக்கு 
ஒரு நிமிஷம் பண்ணா லபாறுலமால்லிலயா? ஜன்மம் முழுக்க 
பண்ணிட்டிருந்ைாலலலய அப்பா, அய்யா, அப்பா, அய்யான்னுட்டு அப்ப 
அழறதுக்கு ஆரம்பிச்சுைறான். இனைல்லாம் மறந்து லபாயிைறது அவனுக்கு. 
உயிலராை இருக்கறப்பலவ என்ன துக்கம் வந்ைாலும், இனைல்லாம் என்ன, 

இதுக்கா நாம துக்கப்பட்டுட்டுண்லைா, அழுதுண்லைா இருந்து  இைனால என்ன 
ஆகப் லபாறது, என்ன ஆயிைப் லபாறது? இனைல்லாம் மறந்து லபாயிைப் 
லபாறது. எத்ைதனலயா துக்கம் வர்றது. அப்புறம் சிரிக்கலயா? அப்புறம் ஒரு 
னகட்ை காரியம் பண்ணலயா? அப்புறம் என்னலவா உத்சாகமா கண்ைபடி 
லவடிக்தக எல்லாம லபசலயா? அப்ப ல ான்னு அழறான். அப்புறம் எல்லாம் 
மறந்து லபாயிைப் லபாறது. ஆதகயினால இந்ை துக்கத்துல ைான், எந்ை துக்கம் 
வந்ைாலும், நம்ம ரக்ஷிக்கற அது ஒண்ணு, லபானா எத்ைதனலயா லபர், 



நஷ்ைமா  லபானா என்னலவா சாமான், இனைல்லாம் நிதனச்சுண்டு இருந்து 
நமக்கு என்ன ஆகப் லபாறது? அைனால எந்ை துக்கம் வந்ைாலும், எந்ை 
சரீரத்துல துக்கம் வந்ைாலும், னவளி துக்கம் வந்ைாலும், குடும்பத்துல தூக்கம் 
வந்ைாலும், இனைல்லாம் என்ன, வந்ைா வந்துட்டுப் லபாறது, நாம 
நிதனச்சுத்துக்காக, நாம அழுதுண்டு இருக்கறைனால, இந்ை துக்கம் விலகப் 
லபாறைா என்ன?  

ஆதகயினால், நாம எந்ை காலத்துலயும், நம்ம லக்ஷமத்ை அதைவிக்கறதுக்கு 
ஒரு காரியம், ஒரு நல்ல எண்ணம் லவணும். நல்ல எண்ணம்னா, 
நல்லதுன்னா, ஈஸ்வரன் ைான் நல்லது. லவற ஒண்ணும் நல்லதுன்னு இந்ை 
உலகத்துல கிதையாது. ஆதகயினால, ஈஸ்வரனுதைய எண்ணம் லவணும். 
அந்ை மாைிரி ஒரு ஈஸ்வரனுதைய எண்ணம் ைான், எந்ை துக்கம் வந்ைாலும், 

அது மறவாம நமக்கு இருக்கணும். அதுக்காக சில லபர், எப்பவும், பகவன் 
நாமாதவலய னசால்லி னசால்லி னசால்லி னசால்லி பழக்கிைறா. அப்படிலய 
எப்ப பாத்ைாலும், எந்ை வார்த்தை னசான்னாலும், ராம, ராம, ராம, ராம, ராமன்னு, 

ஒரு மத்ைில லபசறப்ப கூை, அலநகம் லபர், இப்பவும் இருக்கா. எங்காலத்துல 
இன்னும் னகாஞ்சம் அைிகம் லபர் இருந்ைா. இப்ப னராம்ப னகாதறஞ்சு லபாச்சு. 
காலங்களுதைய ஒரு லபாக்லக மாறியிருக்கறதுனால, இப்பவும் இன்னமும் 
நம்ம னபரியவாளுதைய அஸ்ைிவாரம். இப்பவும் ராம, ராம, ராம, ராம, ராமன்னு 
னசால்லிண்டு இன்னும் சில லபர் இருக்கா. பாத்துண்டு இருக்லகாம். அது 
வாயால னசால்றது ஒரு கார்யம்னா, னசால்லாம இன்னும், மனசுக்லக உள்ள 
வந்துடுத்ைான்னா, அது இன்னும் விலசஷம். அந்ை மாைிரி வாயால னசால்ல 
னசால்லாம, எப்பவும் ஹ்ருையத்துல, பாக்கி என்ன, என்னத்தைலயா நிதனச்சு 
என்ன ப்ரலயாஜனம்? ஏலைா காரியம் இருந்ைா காரியம் னசய்யணும், பாக்கி 
இல்லாை சமயத்துல என்னனன்னலவா வணீ் நிதனப்னபல்லாம் என்னத்துக்கு? 

பகவான் நிதனலவ எப்பவும், interval முழுக்க பகவாலனாை நிதனப்பு 
இருக்கலாலம. ஒரு கார்யம் பண்றப்லபா லவணா கார்யத்து லமல நிதனப்பு 
இருக்கட்டும். அது ைவிர, அதுக்கும் இதுக்கும் நடுவுல னகாஞ்சம் இதைனவளி 
இருந்ைதுன்னா பகவாலனாை நிதனப்பு எடுப்லபாலம!  

 



பகவான் நிதனப்புத் ைவிர லவற காரியம் என்னதுக்கு நமக்கு? அை ைவிர 
லவற நிதனச்சுைனால என்ன வந்துடுத்து நமக்கு இப்லபா?  என்ன லாபம் 
வந்துடுத்து? மத்ைி மத்ைில அை னசய்லவாலம! அப்படி interval ன்னு மத்ைில 
அப்பியாசம் பண்ணிக்கணும்.  Interval - லுக்கு பகவானுதைய, இன்னிக்கு 
எத்ைதன நாழி எந்ைிரிக்கணும், அைனால் இந்ை காரியம் எப்லபா வரும், ஒரு 
காரியம் னசஞ்சு, இன்னனாரு காரியத்துக்கு மத்ைில லபாறப்லபா, அதுல வம்பு 
லபசுவாலனன்? இன்னனான்னு நிதனப்பாலனன்?  என்னத்தைலயா நிதனச்சுண்டு 
உட்காந்ைிருப்பாலனன்? ஏலைா, பகவான் நாமத்தை, அப்படி 
நிதனசசுண்டிருப்லபாம். பகவன் நாமத்தை நிதனப்லபாம். அவலனாை 
ஸ்வருபத்தை நிதனப்லபாம். முடிஞ்சுதுன்னா. இல்தலன்னா, லபதரயாவது 
நிதனப்லபாம். நாமம், ரூபம் னரண்டு, ரூபத்ை நிதனப்லபாம், இல்தல லபானா 
இது ஒண்ணும் ரூபம் நிதனக்கறது, சட்டுன்னு மனசு ஸ்வாைீனப்பைறதுன்னா, 

வாக்காவது இருக்கு, அந்ை நாமத்தையாவது னசால்லவாம். அப்படீன்னுட்டு 
எப்பவும் இருக்கணும், அந்ை மாைிரி தபத்ைியம் பிடிச்ச காலத்துல கூை 
அப்படி இருக்கணும். னசாப்பனத்துல கூை அப்படி இருக்கணும். நமக்கு 
னசாப்பனம் வந்ைா, என்னனன்ன னசாப்பனம் வந்ைது? னசாப்பனம் வரப்லபா, ஒரு 
காரியம் பண்றப்லபா, பகவான்  நாமம் பண்றமா இல்லயா, அப்படீன்னு 
பரீதக்ஷ பண்ணி பாத்துக்கணும், இல்லியா, ஐலயா, வணீாப் லபாச்லச ஜன்மம். 
அடுத்ை தூங்க லபாறப்பவும் இன்னனாரு முதற  ஞாபகம் னவச்சுக்கணும். 
இருக்கணும். அப்ப னசாப்பனத்துல வர்ற மாைிரி பண்ணும்படியா, இப்ப 
பண்ணா ைான னசாப்பனத்துல வரும் நமக்கு. இப்ப கால்சட்தை லபாட்டுண்லை 
இருந்லைாம்னா, னசாப்பனத்துலயும் கால்சட்தை லபாட்டுக்கற மாைிரி நமக்கு 
வறது. அந்ை மாைிரி, இது இப்ப எந்ை பழக்கம் இப்ப இருக்லகா, 

முழிச்சுண்டிருக்கப்லபா, அலை ைான் நமக்கு னசாப்பனத்துல வரப் லபாறது. 
ஆதகயால இப்பலவ எப்பவும்  பகவான் நாமாவ னசால்லி னசால்லி னசால்லி 
பழக்கமாயிட்டுைனால இப்பவும், னசாப்பனம் கண்டுண்டிருக்கறப்லபா நமக்கு 
என்ன வரும்? அலை பகவான் நாமா வரும். அப்ப வந்துைான்னு பாத்துக்கணும் 
நம்ம. 
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