
பகவன் நாம மஹிமம – மஹாபபாியவா உபதேசம் – ஸ்வாமிகள் விளக்கம் 

“நற்றவா உமை நான் மறக்கினும் பசால்லு நா நமச்சிவாயதவ னு, நாமத்மே 

பசால்லிண்டு இருந்ோ தபாறும் னுட்டு, தகாடி காட்டி இருக்கா பபாியவா 

எல்லாரும்” அப்படீன்னு ஆரம்பிச்சு மஹாபபாியவா நாம சித்ோந்ேத்மே 

பத்ேி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தபசி இருக்கா. அது பிரம்ம ஸுத்ரம், நாரே பக்ேி 

ஸுத்ரம் தபால, நாம சித்ோந்ேத்துக்கு ஒரு ஸுத்ர புஸ்ேகம் மாேிாி இருக்கு. 

அப்படி ஒவ்பவாரு வார்த்மேயும் ரத்ைமா இருக்கு. அதுல இருக்கற 

ஒவ்பவாரு வாிமயயும் எடுத்து நாம நிமறய சிந்ேைம் பண்ணலாம். 

மருோநல்லூர் ஸத்குரு ஸ்வாமிகள் “ஒவ்பவாரு நாளும் ராத்ேிாி 

படுத்துக்கறதுக்கு முன்ைாடி யாராவது ஒருத்ேருக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் 

பகவன் நாம மஹிமமமய பசால்லிட்டு அப்பறம் தூங்கணும்” னு பசால்லி 

இருக்கார். அேைால நம்ம தகாவிந்ே ோதமாேர ஸ்வாமிகள் ேிைமும் பகவன் 

நாமத்தோட மஹிமமமய பசால்வார். நிமறய பசால்லுவார். அமேக் தகட்டு 

தகட்டு தகட்டு, எைக்கு இந்ே அஞ்சு நிமிஷத்துல மஹாபபாியவா 

பசான்ைதுதலர்ந்து ஒவ்பவாரு வாிமயயும் எடுத்து அதுக்கு ஸ்வாமிகள் 

பசான்ை விதசஷ அர்த்ேங்கமள சிந்ேைம் பண்ணி, அது மூலமாக நமக்கு 

நாம பக்ேி வருமான்னு நிமைச்சு, அமேப்தபச ஆமசப் படதறன். 

“நற்றவா உமை நான் மறக்கினும் பசால்லு நா நமச்சிவாயதவ” ங்கறது 

சுந்ேரமூர்த்ேி ஸ்வாமிகளுமடய தேவாரம். சிவநாமத்துக்கு, நமசிவாய 

மந்த்ரத்துக்கு, தேவாரத்துல நிமறய பாட்டுகள் இருக்கு. “காேலாகி கசிந்து 

கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார் ேம்மம நன்பைறிக்கு உய்ப்பது தவேம் நான்கிலும் 

பமய் பபாருளாவது நாேன் நாமம் நமசிவாயதவ” னு நாமத்தோட 

மஹிமமமயப் பத்ேி ேிருஞாைசம்பந்ேர் பாடி இருக்கார். “பசாற்றுமண 

தவேியன் தசாேிவாைவன் பபாற்றுமணத் ேிருந்ேடி பபாருந்ேக் மகபோழக் 

கற்றுமணப் பூட்டிதயார் கடலிற் பாய்ச்சினும் நற்றுமண யாவது 

நமச்சிவாயதவ” அப்படினு  அப்பர் சுவாமிகமள கல் தூணிதல கட்டி, 

கடல்தல தபாட்ட தபாது கூட “என்மை நமசிவாயம் காப்பாத்தும்” னு 

பசால்லி, அந்ே கல் தூண் கடலில் மிேந்து  அவமரக் கமர தசர்த்ேது. அப்படி 



பகவாதைாட நாமம் ஆபத்துதலர்ந்து காப்பாத்தும், அப்படிங்கற மாேிாி 

பேிகங்கள் எல்லாம் இருக்கு.  

மஹாபபாியவா நாமத்மேப் பத்ேி பசால்ல வரும்தபாது, "நற்றவா உமை 

நான் மறக்கினும் பசால்லு நா நமச்சிவாயதவ" அப்படிங்கற இந்ே பேிகத்மே 

எடுத்து இருக்கா. ஏன்ைா, இதுல emphasis என்ைன்ைா, நாமத்மே மைசு 

பவச்சு பசால்லணும், பக்ேிதயாட பசால்லணும், அப்படிங்கறபேல்லாம் 

இல்மல. நாக்கு நாமத்மே பசான்ைா தபாறும். இன்பைாருத்ேர் ஸ்வாமிகள் 

கிட்ட “ப்ராணாயாமம் பண்ணி மூச்மச அடக்கி நாம ஜபம் பண்ணிைா ோன் 

பலன்” அப்படின்ைார். ஸ்வாமிகள் “எைக்தக பராம்ப வயசு ஆயிடுத்து. 

என்ைால அபேல்லாம் முடியமல. ஏதோ பபாியவா பசான்ைமே நம்பி நான் 

நாமத்மே பசால்லிண்டு இருக்தகன்” அப்படின்ைார். அது மாேிாி, 

அபேல்லாம் ஒண்ணும் தவண்டியேில்மல. நாம ஜபம் என்பது நாக்கு 

இருக்கு. நாமத்மே பசால்லணும். நம்பிக்மகதயாடு பசான்ைா, பகவான் 

மைசுக்குள்ள வந்துடுவார் என்று அந்ே emphasis குடுக்கறதுக்காக 

மஹாபபாியவா இந்ே பேிகத்மே எடுத்து இருக்கா. 

அப்பறம் பபாியவா, “மஹான்கள் இப்படி தகாடி காண்பிச்சு இருக்கா, 

அோவது hint குடுத்து இருக்கா. நாக்கு நாமத்மே பசால்லிண்தட இருந்ோ 

தபாறும்னு, தபாதேந்ேராள் நாமத்மே பசால்லிண்தட இருந்ோ 

தபாறும்கிறமே ஒரு சித்ோந்ேமாகதவ பண்ணிைார்” னு பசால்றார். 

தபாதேந்ேராள் காஞ்சி காமதகாடி பீடத்துல ஆசார்யாளாக இருந்ேவர். அவர் 

சங்கர பாஷ்யங்கள் எல்லாம் படிச்சு, பக்ேி பண்ணி, பகவான் கிட்ட பிரபத்ேி 

பண்ணி, ஞாைத்மே அமடஞ்சு, ப்ரம்ம ஸாக்ஷாத்காரம் அமடஞ்சு 

நிஷ்மடயில இருக்கறவர். அப்படி நிஷ்மடயில இருக்கறவர், ராம நாமத்மே 

பசால்லி, அந்ே நாமத்துல ருசி ஏற்பட்டு, அதுல ஊறி ஊறி ஊறி அந்ே 

அம்ருேத்மே பாைம் பண்றது இதுக்பகல்லாம் தமதல. ராம நாமம்கிற 

அம்ருேத்மே பாைம் பண்ணமலைா இபேல்லாம் ஒண்ணும் பிரதயாஜைம் 

இல்மல, னு ேீர்மாைம் பண்ணி, அதுக்கு ஒரு லக்ஷம் ஸ்தலாகங்கள் எழுேி 

நாம சித்ோந்ேம் பண்ணி இருக்கார். அமே பபாியவா எடுத்து தபசறதுைால, 

மஹாபபாியவா அமே endorse பண்றா. 



நம்ம ஸ்வாமிகள் பசால்வார், “மஹாபபாியவா மடாேிபேியா 

இருக்கறதுைால கர்மாநுஷ்டாைம், பூமஜ, பக்ேி, ஞாைம், சங்கரருமடய 

பாஷ்ய பாடம், எல்லாம் பண்றா. ஆைா அவர் மைசுக்குள்ள எப்பவும் ராம 

நாம ோன். மஹாபபாியவா ஒரு மணி ஜபம் பண்றது கூட ராம நாமம் 

ோன்னு நிமைக்கிதறன். சன்யாசிகள் பிரணவ ஜபம் பண்றானு பசால்லுவா. 

என் நம்பிக்மக, அது ராம நாம ஜபம் ோன். ஏன்ைா சின்ை வயசுதலர்ந்து 

அவருக்குள்ள அந்ே ராம நாம பக்ேி இருக்கு. What life has taught me? னு 

Bhavan’s journal ல பபாியவாமளக் தகட்டு ஒரு article எழுேி இருக்கா. 

அதுல பபாியவா பசால்றா, “என்மை பேிமூணு வயசுல அம்மாகிட்தடர்ந்து 

ேைியா ஒரு வண்டியில கூட்டிண்டு தபாகும் தபாது, வண்டி ஒட்டிண்டு வந்ே 

அந்ே தமஸ்த்ாி பசான்ைார், “ேம்பி, இைிதம நீ வீட்டுக்கு ேிரும்ப தபாக 

முடியாது. நீ மடத்துல சந்நியாசி ஆகப்தபாற. அம்மா அப்பாபவல்லாம் 

இைிதம பார்க்க முடியாது” னு பசான்ைார். அப்ப எைக்கு இது என்ை புது 

ேிருப்பமா இருக்தகன்னு நிைச்சு கலக்கமா இருந்ேது. மீேி வழி முழுக்க “ராம 

ராம ராம ராம” னு பசால்லிண்டு இருந்தேன்” னு பபாியவா எழுேி இருக்கா. 

அப்படி அன்ைிக்கு ஆரம்பிச்சு, எந்ே ஒரு ஆபத்துதலர்ந்தும், எந்ே 

பயத்துதலர்ந்தும், நம்மம காப்பாத்ேறது ராம நாமம் என்று உணர்ந்து, 

அேிலிருந்து பபாியவா ேிைமும் ஒரு மணி தநரம் ராம நாம ஜபம் பண்ணி, 

எவ்வளபவல்லாம் ோண்டி வந்ேிருக்கா. ராம நாமம், எவ்வளவு 

ஆபத்ேிதலர்ந்து அவாமள காப்பாத்ேி, அவருக்கு பூரண ஞாைத்மே 

குடுத்ேது! அப்படி ஒரு மணி தநர ராம நாம ஜபம் பண்ணிைதுைால ோன் 

அவா பபருமம தமலும் தமலும் வளர்ந்துண்தட தபாச்சு. அப்படி 

சித்ேர்களுக்பகல்லாம் வழிகாட்டும் ஞாைியா விளங்கிைார்” எப்படின்னு 

ஸ்வாமிகள் பசால்வார். 

அடுத்ேது பபாியவா “இந்ே பரண்டு நாமா, பரண்டு எழுத்து 

இருக்கும்படியாை ராம நாமாதவா சிவ நாமாதவா எமே தவணா 

பவச்சுக்தகா” னு பசால்றா. ஸ்ரீதசஷதயார்தபேேீ: னுட்டு ஸ்ரீஷ: என்றால் 

ரமா பேியாை விஷ்ணு பகவான். ஈச: என்றால் பரதமஸ்வரன். இவா பரண்டு 

தபர்க்குள்ள தபே புத்ேி இருக்க கூடாது. அது ஒரு நாம அபராேம். சிவ 



நாமமும் ராம நாமமும் ஒண்ணு ோன். ஒைக்கு எதுல பக்ேி ஏற்படறதோ, 

பிடித்ேம் வரதோ, அமே நீ பண்ணு என்கிறதுக்காக “இந்ே பரண்டு நாமத்துல 

ஏோவது ஒண்மண பவச்சுக்தகா. இந்ே பரண்டு நாமமும் ோரகம்” அப்படினு 

பசால்றா.  

ோரகம்ைா “உன்மை ோண்ட விடறது, ஆபத்துதலர்ந்து ோண்ட விடறது, 

பாபத்துதலர்ந்து ோண்ட விடறது.” “ஆபத்துதலர்ந்து ோண்ட விட்டா 

தபாறாது நமக்கு.” அப்படிங்கிறார். ஆபத்துதலர்ந்து ோண்ட விடணம். 

ஆபத்துல இருக்கும் தபாது நம்மமப் தபால எளியவர்களுக்கு ராமநாமம் 

பசால்லதவ முடியாது. ஆைா ஆபத்துதலர்ந்து பவளில வந்ோ நாம என்ை 

பண்தறாம்? ேிரும்பியும் பாபத்துல தபாயிடதறாம். அப்படி தபாகாமல் 

இருக்கறதுக்கு, இந்ே நாமம் உன்மை பாபத்துதலர்ந்து ோண்டி விட்டுடும். 

என்ை ஒரு அழகாை அர்த்ேம்! பகவத்கீமேதயாட சாரம் highest point இந்ே 

ஸ்தலாகம்.  

ஸர்வ ேர்மான் பாித்யஜ்ய மாதமகம் ஷரணம் வ்ரஜ |  

அஹம் த்வா சர்வ பாதபப்தயா தமாக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச: ||  

அப்படின்னு பகவான் கிருஷ்ண பரமாத்மா அர்ஜுைனுக்கு வாக்கு 

குடுக்கறார். “நீ உன்னுமடய ேர்மங்கமள எல்லாம் விட்டவைாக இருக்தக. 

என்கிட்ட சரணாகேி பண்ணு. அஹம் த்வா சர்வ பாதபப்தயா 

தமாக்ஷயிஷ்யாமி, உன்மை உன்னுமடய எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் 

விடுவிச்சுடதறன். காமமும் க்தராேமும் நம்மம பாபத்துல தூண்டறது. 

அப்படி பாபியாக பாமரைாக இருக்கற வமரக்கும் துக்கம் ோன். நரகம் ோன். 

பாபத்துதலர்ந்து உன்மை விடுவிச்சா ோன், தூய்மமயில உயரும் தபாது 

ோன் உைக்கு துக்கம்கிறது தபாகும், சந்துஷ்டி ஏற்படும் அப்படிங்கற ஒரு 

அழகாை அர்த்ேம் பபாியவா பசால்லி, நாமத்மே நம்பி நீ ஜபம் 

பண்ணிண்தட இருந்ோ, பாபத்துல உன் புத்ேி தபாகாமல் உன்மை நான் 

காப்பாத்ேதறன், அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்ேம் பசால்லி இருக்கா. மா சுச: 

அப்ப ோன் உைக்கு தசாகம் தபாகும்.  



இமே நான் ஸ்வாமிகள் கிட்ட தநதர பார்த்து இருக்தகன். அவருக்கு 

ஆபத்துக்கள் வந்துண்தட இருந்ேது. அபேல்லாம் ஒண்ணும் சாியும் ஆகமல. 

ஆைா அவர் அேப்பத்ேி கவமலப் படமல. ஏன்ைா அவர் பாபத்துதலர்ந்து 

விடுபட்டு இருந்ோர். எந்ே ஒரு பாபமும் வராமல் இருக்கறத்துக்கு, அவர் சோ 

சர்வோ பகவத் பஜைம் பண்ணிண்தட இருந்ோர். அந்ே பஜைத்மே குரங்கு 

பிடியா பிடிச்சுண்டு இருந்ேதுைால, அவர் புத்ேி பாப வழியிதல தபாகமல, 

அதுைாலதய பகவாமை நம்பி ஒரு விேமாை கவமலயும் இல்லாம 

இருந்ோர். அவருக்கு பயதமா, தசாகதமா, தமாஹதமா எதுவுதம இருக்கமல. 

அப்படி பக்ேிைா என்ைங்கிறமே காண்பிச்சு குடுத்ோர். மவராக்ய ஞாைம் 

வந்து பகவாமைதய அமடஞ்சார். 

அடுத்ேது பபாியவா ஸ்ரீேர ஐயாவாமள ஸ்மாிக்கிரார். ஸ்ரீேர ஐயாவாள் 

ஆக்யாஷஷ்டி ங்கிற புஸ்ேகத்துல சிவ நாமத்மேப் பத்ேி பராம்ப விதசஷமா 

பசால்லி இருக்கா. பபாியவா “அவாளும் நிமறய்ய பக்ேி பண்ணி” 

அப்படின்னு பசால்றார். அப்படிைா என்ை அர்த்ேம்? சிவ நாமத்மே தகாடி 

கணக்கா ஜபம் பண்ணி இருக்கார்னு அர்த்ேம். அந்ே சிவ நாம ஜபத்தோட 

மஹிமம எப்படின்ைா, அவர் கமடசியிதல ேிருவிமடமருதூர் மஹாலிங்க 

ஸ்வாமி முன்ைாடி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி, ஒரு தஜாேி வடிவமாகி 

லிங்கத்துக்குள்தள கலந்துடறார். உடம்மபதய காணமல. அப்தபற்பட்ட 

மஹான். அவமர ஸ்மாிக்கறார். 

அடுத்ேது மருோநல்லூர் ஸத்குரு ஸ்வாமிகள். இப்படி தபாதேந்த்ராள், 

ஐயாவாள், ஸத்குரு ஸ்வாமிகள் அவா மூணுதபர் அனுக்ரஹத்துல பஜமை 

பத்ேேி ஏற்பட்டது அப்படிங்கறமே பசால்லும் தபாது “ஸேேம் கீர்ேயந்தோ 

மாம்” “தபாேயந்ே: பரஸ்பரம்” னு மூலத்துதலதய “அப்பா, பசால்லிண்டு இரு. 

ஒருத்ேருக்கு ஒருத்ேர் தபசிண்டு இரு. பத்து தபரா தசர்ந்து தகாஷ்டி காைம் 

பண்ணு.” னு பசால்லி இருக்கு அப்படிங்கறார். பபாியவா மூலத்துதலதயனு 

பசால்றது ஸ்ரீமத்பகவத்கீமேயிதல. பகவத்கீமே பத்ோவது அத்யாயத்துல  

  



“மச்சிேஹா மத்கேப்ரணாஹா தபாேயந்ே: பரஸ்பரம் | 

கேயந்ேச்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்ேிச்ச ரமந்ேி ச || 

தேஷாம் ஸேே யுக்ோைாம் பஜோம் ப்ாீேி பூர்வகம் | 

ேோமி புத்ேி தயாகம்ேம் ஏை மாம் உபயாந்ேி தே || 

தேஷாதமவ அனு கம்பார்த்ேம் அஹம் அஞ்ஞாைஜம் ேமஹ | 

நாசயாமி ஆத்ம பாவஸ்ேஹ ஞாை ேீதபை பாஸ்வோ || 

என்று இந்ே 3 ஸ்தலாகங்கள் 10-வது அத்ேியாத்துல வர்றது.  

இதோட அர்த்ேம் என்ைன்ைா,  

“மச்சிோஹா” என்ைிடத்ேில் மைமச மவத்ேவர்கள்  

"மத்கேப்ரணாஹா" ேன்னுமடய புலன்கள், உயிர் எல்லாதம எைக்காகதவ 

வாழறவா.  

"தபாேயந்ே: பரஸ்பரம்:" என்னுமடய விஷயத்மேதய ஒருத்ேருக்கு ஒருத்ேர் 

தபசிப்பா.  

"கேயந்ேச்ச மாம் நித்யம்" - என்மைதய தபசிண்டு, மத்ே உலக விஷயங்கமள 

தபசாம  

"துஷ்யந்ேிச்ச ரமந்ேி ச" - இேிதலதய ேிருப்ேிபட்டுண்டு இதுதலதய 

சந்தோஷப் பட்டுண்டு, “கரும்பும் துவர்த்து பசந்தேனும் புளித்து 

அறக்மகத்ேதுதவ” அப்படீன்னு அருணகிாிநாேர் பசால்றமாேிாி, உலக 

விஷயங்கள் எல்லாம் அவாளுக்கு புளிச்சு தபாயிடறது.  



"தேஷாம் சேே யுக்ோைாம்”ஆடும் பாிதவல் அணிதசவபலை பாடும் பணிதய 

பணியாய் அருள்வாய், அப்படி ேிருப்புகமழ பாடிண்தட, பகவாதைாட 

கமேமய தபசிண்தட இருக்கற அந்ே பணி யாரு பண்றாதளா  

“பஜோம் ப்ாீேி பூர்வகம்”, பக்ேிதயாடு என்தைாட பஜைத்மே 

பண்ணுகிறவர்களுக்கு  

“ேோமி புத்ேி தயாகம் ேம் ஏை மாம் உபயாந்ேி தே” - அவர்களுக்கு என்மை 

வந்து அமடயும்படியாை ஒரு புத்ேி தயாகத்மே நான் அளிக்கதறன்.  

 “தேஷாதமவ அனுகம்பார்த்ேம்” அவர்களுக்கு மட்டுதம கருமணயிைால்  

"அஹம் அஞ்ஞாைஜம் ேமஹ நாசயாமி” நான் அவர்களுமடய அஞ்ஞாை 

இருமள தபாக்குகிதறன். எப்படி என்றால்  

"ஆத்ம பாவஸ்ேஹ" அவா மைசுல நான் குடியிருந்து, 

“ஞாை ேீதபை பாஸ்வோ” ஞாை ேீபத்மே அவா மைசுல ஏத்ேி வச்சு, 

அேைால அஞ்ஞாை இருமள தபாக்குகிதறன். 

மஹாபபாியவா பகவத்கீமேமய ேிைமும் பாராயணம் பண்றவா. அவா 

மைசுல எந்ே ஸ்தலாகம் வந்ேிருக்கு பாருங்தகா! அதுக்கு தமதல “ஸேேம் 

கீர்ேயந்தோ மாம்” “தபாேயந்ே: பரஸ்பரம்” ங்கறதுக்கு நாம ஜபம், 

பஜமைங்கறது மஹாபபாியவா தபான்ற மஹான்கள் ோன் பசால்லுவா. 

ஸ்வாமிகள் பசால்வார். கீே ஞாை யக்ஞ lecture பண்றவா தவோந்ேிகள் 

எல்லாம் பசால்ல மாட்டா. பகவாமை பாடிண்தட இருந்ோ மைசுக்குள்ள 

பகவான் வந்துடுவான். மைசுல ஞாை ேீபத்மே ஏத்ேி பவச்சு அக்ஞாை 

இருமள தபாக்குவான். அதுவும் கருமணயிைால். அனுகம்பார்த்ேம் னு 

பசால்லி இருக்கார் பகவான். கருமணயிைால் ஞாைத்மே குடுத்துடுதவன் 

என்று பசால்லி இருப்போல், மூலத்துதலதய இந்ே basis இருக்கறதுைால, 



இந்ே மூணு மஹான்கள் பஜமை மார்க்கம்னு ஒண்மண உண்டாக்கிைா 

அப்படின்னு பசால்றார். 

பபாியவா அதுல ஒரு ஜாக்ரமே பண்றார். “எோனு மருந்து சாப்படறதுக்கு, 

எோனு பகாஞ்சம் ஒரு ஸஹாயம், ஒரு ேிேிப்பு கிேிப்பு குடுக்கற மாேிாி, 

பகவன்நாமாவுக்கு இபேல்லாம் பகாஞ்சம் கூட இருந்ோ, பகாஞ்சம் சுலபமா 

பகவன்நாமாமவ, நாம வந்து அந்ே அம்ருேத்மே அனுபவிக்க 

முடியும்கிறத்துக்காக” தகாஷ்டி பஜமை அப்படினு பசால்றார். உலக 

விஷயங்கள் விஷம். ஆைா நமக்கு பராம்ப தேைா இைிக்கிறது. 

பகவன்நாமம் அம்ருேம். ஆைாஅதுல ருசி வர மாட்தடன்கிறது. அது 

கசக்கறது. கசப்பு மருந்துக்கு ஒரு ேிேிப்பு கிேிப்பு, தேன் தசர்த்து சாப்படற 

மாேிாி, இந்ே பத்து தபரா தசர்ந்து தகாஷ்டி காைம் பண்றது. சங்கங்கள் 

பவச்சு பஜமை பண்றது. இப்படிபயல்லாம் பகாஞ்சம் சாேகம் அதுக்கு. அது 

ஒரு crutch, ஊன்றுதகால் மாேிாி ோன் நிமைக்கணுதம ேவிர அேில 

மாட்டிக்க கூடாதுங்கற warning பபாியவா பசால்றதுல இருக்கு. இன்பைாரு 

இடத்துல பவளிப்பமடயாகதவ பபாியவா “சாஸ்வேமாை புண்ய கீர்த்ேிமய 

உமடய வியாசர், வால்மீகி அவாதளாட ஸுக்ேிகமள பாராயணம் பண்றது, 

அதுதவ ஒரு பபாிய ஸத்சங்கம்” அப்படின்னு பசால்லி இருக்கா. 

கூடதவ மருோநல்லூர் ஸத்குரு ஸ்வாமிகள் அவாமளச் பசால்லி, அவர் நாம 

சித்ோந்ேத்மே அனுஷ்டாைத்துக்கு பகாண்டு வந்ோர்னு பசால்றா. அந்ே 

அனுஷ்டாைம் என்ைன்ைா, ஸத்குரு ஸ்வாமிகள் “பக்ேி சந்தேக த்வாந்ே 

பாஸ்கரம்” னு ஒரு புஸ்ேகம் எழுேி இருக்கார். அதுல, ேிைமும் கார்த்ோல ஒரு 

லக்ஷம் ராம நாம ஜபம் பண்ணனும். கிட்டேட்ட ஆறு மணி தநரம் ஆகும். 

அதுக்கப்பறம் ஆஹாரம் பண்ணிை பின்ை, ராமாயண பாகவே பாராயணம் 

பண்ணனும். சாயங்காலத்துல மஹான்கதளாட கிருேிகமள பகாண்டு ேீப 

பிரேக்ஷிணம், சம்பிரோய ஹாி பஜமை பண்ணனும். ராத்ேிாி 

படுத்துக்கறதுக்கு முன்ைாடி யாராவது ஒருத்ேருக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் 

பகவன் நாம மஹிமமமய பசால்லிட்டு அப்பறம் தூங்கணும். இப்படி 

ஒருத்ேர் பண்ணிண்டு வந்ோ, அவர் மூணு வருஷத்துல ஜீவன் முக்ேராக ஆகி 

விடுவார்னு பசால்லி இருக்கார். இமேத்ோன் பபாியவா, 



தபாதேந்த்ராளுமடய நாம சித்ோந்ேத்மே ஸத்குரு ஸ்வாமிகள் 

அனுஷ்டாைத்துக்கு பகாண்டு வந்ோர் அப்படினு பசால்றா.  

அதுல தபாதேந்த்ராளுமடய பாதுமகமய ஆராேமை பண்றது, ஐயாவாள், 

நாராயண ேீர்த்ேர், பஜயதேவர் இப்படி மஹான்கதளாட கீர்த்ேமைகள், 

அந்ே புஸ்ேகங்கள், அபேல்லாம் பகாண்டு ஒரு பஜமை பத்ேேி 

ஏற்படுத்ேிைார். அந்ே சம்ப்ரோயத்துல, க்ரமம் ஒண்ணு, மடம் ஒண்ணு, 

அதுதலர்ந்து, பகவன் நாம சித்ோந்ேதுக்காக ஏற்பட்டு இருக்குனு 

மஹாபபாியவா பசால்றா.  

இங்க என் மைசுல ஒண்ணு தோணறது.  

நாம இந்ே மஹாபபாியவா அஞ்சு நிமிஷம் பசான்ை நாம சித்ோந்ே 

ஸுத்ரத்மே மூலமாக பவச்சுண்டு, சிவன் சார் ஏணிப்படிகளில் மாந்ேர்கள் 

புஸ்ேகத்துல தபாதேந்த்ராள், ஐயாவாள், ஸத்குரு ஸ்வாமிகள், அப்பர், 

மாணிக்கவாசகர், இவாதளாட சாித்ரத்மே எல்லாம் பராம்ப அழகாக 

பசால்லி, “ராம நாமத்ேின் அப்தபற்பட்ட மஹிமம உலகுக்கு உணர்த்ே மைம் 

பகாண்டார் மஹான்” அப்படின்னு தபாதேந்த்ராள் சாித்ரத்துல பசால்றார். 

“பமௌைத்மே ஏற்றாலும் பகவன்நாமாமவ உச்சாிப்பவர் மஹான்” 

அப்படின்னு நாம ஜபம்கிறது மஹான்கள் பண்ற விஷயம்னு காண்பிச்சு 

புாிய பவச்சுருக்கார். நம் தகாவிந்ே ோதமாேர ஸ்வாமிகள், வாழ்க்மக 

முழுக்க ராமாயண பாகவேம், நாம ஜபம்னு பஜை மார்கத்துல இருந்ோ. 

இப்படி சன்யாசிகளா தபாதேந்த்ராள், க்ருஹஸ்ோளா ஐயாவாள், பாகவே 

சம்ப்ரோயமா ஸத்குரு ஸ்வாமிகள்வாள் அவா மூணு தபர் அவோரம் 

பண்ணிை மாேிாி, நம் காலத்துல, மஹாபபாியவா, சிவன் சார், தகாவிந்ே 

ோதமாேர ஸ்வாமிகள் இவா மும்மூர்த்ேிகள் நமக்காக அவோரம் பண்ணி 

இருக்கா. இந்ே மூணு தபமர நாம ஸ்மாிச்சுண்டு, முடிஞ்ச வமரக்கும் 

ேைிமமயில் பஜைம், நாம ஜபம் பண்ணலாம்னு தோணறது.  

ேற்கால ஸத்சங்கங்கள் ஓரளவு ோன். அங்க இருக்கும் தபாது கண் ஜலம் 

வரது. முருகன் குமரன் குகன் என்று பமாழிந்து உருகும் பசயல் ேந்து 

உணர்வு என்று அருள்வாய், பபாரு புங்கவரும் புவியும் பரவும் குரு புங்கவ 



எண்குண பஞ்சரதை அப்படினு பசால்றார் அருணகிாி. நாம பண்ற 

ஸத்சங்கதுைால முருகன் குமரன் குகன் னு பசால்லும் தபாது, மைசு 

உருகறது ஜாஸ்ேி ஆச்சுைா அந்ே சங்கம் பவச்சுக்கணம். இல்மலைா 

ேைிமமயில் அந்ே கந்ேர் அனுபூேிமய நிமறய ஆவர்த்ேி பண்ணனும் 

அப்படிங்கற hint பபாியவா பசால்றதுல இருக்கு. ஒரு ேிேிப்பு கிேிப்பு 

தசர்த்துகற மாேிாி அப்படினு பசால்றா. அது மாேிாி நாமத்துல ருசி ஏற்பட்டு, 

அதுல ஊறி ஊறி ஊறி அந்ே அம்ருேத்மே எப்தபாதும் பாைம் பண்ணனும் 

கிறது ோன் goal. அமே தநாக்கி தபாயிண்டு இருக்தகாமானு பாத்துக்கணம். 

அதுக்கு கூட்டிண்டு தபாறது ோன் ஸத்சங்கம். அந்ே ஞாபகம் இருக்கறதுக்கு 

நாம மஹாபபாியவா, சிவன் சார், தகாவிந்ே ோதமாேர ஸ்வாமிகள் இவாள 

நிைச்சுண்தடாம்ைா, இவா அமடஞ்ச நிமலமமமய அமடயறதுக்காக ோன் 

நாம் நாம ஜபம் பண்தறாம் அப்படிங்கற goal மறக்காம இருக்கும். யாராவது 

நம்மம ஸ்தோத்ரம் பண்ணிைா கர்வம் வராது. நாமதள நூத்துக்கு முப்பது 

மார்க் வாங்கதறாம். நம்மமவிட கம்மி மார்க் வாங்கறவன் நம்மம புகழ்ந்ோ 

எதோ centum வாங்கிை மாேிாி நிைச்சுக்கதறாம். இந்ே மஹான்கமள 

த்யாைம் பண்ணிைா, அப்படி கர்வப்பட்டு வழி ேவறாம இருக்க, ஒரு 

தஹதுவாக இருக்கும். 

ஆமகயிைால, நாக்கு இருக்கு. நாமம் இருக்கு. அப்பறம் பயம் ஏது? 

அப்படின்னு பபாியவா அபயம் குடுக்கறா. தபாதேந்த்ராள் சாித்ரத்துல ஒரு 

சம்பவம். ஒரு ஊமமப் பிள்மளக்கு அவர் வாக்கு குடுக்கறார். ராமா னு 

பசால்லுனு பசால்றார். அவன் ராமானு பசால்றான். அப்பறம் தபச்சு 

வந்துடறது. அது ஏன்ைா, இவனுக்கு நாமம் பசால்ல முடியாம இருக்தகன்னு 

தபாதேந்த்ரா ஸ்வாமிகளுக்கு கருமண ஏற்பட்டு, பகவான் கிட்ட 

தவண்டிண்டு அவனுக்கு அனுக்ரகம் பண்றார். நமக்கு நாக்கு இருக்கும் 

தபாது கவமல இல்மல. பயப்படதவ தவண்டாம்.  

கிம் வா பலேி மம அன்மய: பிம்பாேர சும்பி மந்ேஹாஸ முகி |  

சம்பாேகாி ேமஸாம் அம்பா ஜாகர்ேி மைஸி காமாக்ஷி னு  



என் மைத்ேில் மந்ேஹாஸத்தோடு காமாக்ஷி அம்பாள் விளங்கும் தபாது 

எைக்கு மத்ேவாளால என்ை ஆகப் தபாகிறது! என்று மூக கவி பசால்றா 

மாேிாி, காமம், தகாபம், பயபமல்லாம் தபாகிற வமரக்கும் நாம ஜபத்மே 

விடாமல் பண்ணிண்தட இருக்கணும். நாமம் பசாலறவமை எல்லாக் 

காலத்ேிலும், எல்லா இடத்ேிலும், எல்லாக் தகாணத்ேிலும் பகவான் 

காப்பாற்றுகிறார் னு ஸ்வாமிகள் அடிக்கடி பசால்வார். 

அதுக்கப்பறம் மஹாபபாியவா கிருஷ்ண மசேன்ய மஹாப்ரபு, துகாராம், 

மீராபாய் அவாமள எல்லாம் ஸ்மாிக்கறா. அப்தபர்ப்பட்ட மஹான்கமள 

ஸ்மாித்ோதல நமக்கு நாம பக்ேி வந்துடும். அவாமள ஸ்மாித்ேவுடன் 

பபாியவாளுக்கு கிருஷ்ண மசேன்ய மஹாப்ரபு பண்ணிை சிக்ஷாஷ்டகம் 

ஞாபகம் வரது. நாம பராம்ப humble ஆக இருக்கணும். அது ேப்பு, இது ேப்பு 

னுட்டு பவசுண்டு மாத்ேிரம் இருக்காதே. நீ லக்ஷம் நாமம் பசால்றது 

பவச்சுண்டுட்டா மத்ேமே மவயரதுக்கு தநரதம இருக்காதே. பவசா 

நாமத்துதலர்ந்து பகவேனுக்ரகம் வீணாதபாயிடும் அப்படினு பபாியவா 

முக்கியமாை ஒரு warning குடுக்கறா. இன்ைிக்கு உலகம் இருக்கற ேமசயில, 

வியவஹாரங்கமள விட்டுட்டு, ஒரு த்யாகம் பண்ணி, ஒருத்ேர் ஒரு நல்ல 

கார்யம் பண்ணும் தபாது, அமே நாம ஏன் criticize பண்ணனும்? மத்ே புண்ய 

கார்யங்களில் த்ரவ்ய தோஷம் முேலாைது இருக்கும், நாம ேைிமமயில 

பஜைம் பண்ணனும் னு நிமைச்சா அமே பண்ணிண்தட தபா. ஒண்மணயும் 

மவயாதே நீ. அந்ேந்ே மார்கத்துல அது சாி. நமக்பகன்ைதமா நாம பராம்ப 

அல்பம், நமக்கு இதுோன் னு பராம்ப humble ஆ இருந்துக்தகா. அப்தபா 

இது உன்மை கமடத்தேறி விட்டுடும்.  

த்ருணாேபி சுநீதசை ேதராரபி ஸஹிஷ்ணுைா, அமாைிைா மாைதேை 

கீர்ேைீயஸ் ஸோ ஹாி: னு கிருஷ்ண மசேன்ய மஹாப்ரபு சிக்ஷாஷ்டகத்துல 

பசால்றார். த்ருணாேபி சுநீதசை - புல்மலக் காட்டிலும் அற்பமாக ேன்மை 

நிமைச்சுக்கணும். ேதராரபி ஸஹிஷ்ணுைா - ஒரு மரத்மேக் காட்டிலும் 

பபாறுமமயா இருக்கணும். ேன்மை பவட்டறவனுக்கு கூட மரம் 

பழங்கமளக் குடுக்கிறது இல்மலயா? அமாைிைா - கர்வப் படக்கூடாது. 



மாைதேை - மத்ே சாதுக்கமள பகௌரவிக்க தவண்டும். கீர்ேைீயஸ் ஸோ 

ஹாி: - இப்படி இருந்துண்டு எப்பவும் ஹாி கீர்த்ேைம் பண்ண தவண்டும். 

இங்தக “நாம அபராோ: ேச” னு நாமத்துக்கு பண்ற பத்து அபராேங்கள் னு 

தபாதேந்ேிராள் பசால்லி இருக்கார். அபேல்லாம் போிஞ்சுண்டு அமே 

விலக்கி, நாம் நாம பக்ேி பண்ணிதைாமாை பவகு விமரவில் அனுக்ரஹம் 

கிமடக்கும். மூணு வருஷத்துல ஜீவன் முக்ேிங்கறது, இப்படி நாம 

அபராேங்கமள விலக்கி இமடயறாே நாம ஜபம் பண்ணிைா கிமடக்கும். 

அந்ே நாம அபராேங்கள் என்ைைா 

ஸந்நிந்ோ - சாதுக்கமள நிந்ேமை பண்றது,  

அஸேி நாம மவபவ கோ - அஸத்துக்கள் கிட்ட தபாய் நாம மவபவத்மே 

தபசறது.  

ஸ்ரீதசஷதயார்தபேேீ: - ஸ்ரீஷ: என்றால் ரமா பேியாை விஷ்ணு பகவான். 

ஈச: என்றால் பரதமஸ்வரன். இவா பரண்டு தபர்க்குள்ள தபே புத்ேி 

பாராட்டறது.  

அஷ்ரத்ோ ஸ்ருேி சாஸ்த்ர தேசிக கிபரௌ - ஸ்ருேி ைா தவேங்கள், 

சாஸ்த்ரம்ைா ேர்ம சாஸ்ேிரங்கள்,  தேசிக கிபரௌ  குரு பசான்ை வார்த்மே, 

அஷ்ரத்ோ ைா இேில் நம்பிக்மக இல்லாமல் இருக்கறது. இந்ே மூணும் மூணு 

அபராேங்கள்.  

நாம்ைி அர்த்ேவாே ப்ரம: ஏஷதம சர்வ ேர்மாணாம் ேர்தமாேிகமதோ மே: | 

யத் பக்த்யா புன்டாீகாஷம் ஸ்ேமவ: அர்தசந் நர: ஸோ || நாைறிந்ே 

ேர்மங்களிதல மிக சிறந்ே ேர்மம் – கமலக்கண்ணமை, அன்தபாடு, ாிஷிகள் 

எடுத்துக் பகாடுத்துள்ள, ஆயிரம் நாமங்கள் பகாண்ட இந்ே ஸ்தோத்ரத்மே 

வாயிைால் பாடி அர்ச்சமை பசய்வதே, அப்படின்னு பீஷ்மாசார்யாள் 

பசால்ற வார்த்மேமய "இபேல்லாம் அேிஷதயாக்ேி exaggeration 

அப்படின்னு நிமைக்காதே. ஸத்யம்னு நம்பு. நம்பி நாம ஜபம் பண்ணணும். 

இன்பைாருத்ேர் தவற ஒரு புண்ய கார்யம் பண்ணலாம் வான்னு பசான்ைா 



தபாகப்படாது. நீ நாம ஜபத்மேதய பண்ணனும். நாம ஜபத்ேின் தமல் 

அமசயாே நம்பிக்மக இருந்ோல், ோன் விடாமல் பண்ண முடியும்.  

“நாமாஸ்ேீேி நிஷித்ே கர்ம விஹிே த்யாதகா” னுட்டு ஸத்கர்மாமவ விடறது, 

பகட்ட கார்யத்மே பசய்யறது, இபேல்லாம் பண்ணாதே. சந்த்யாவந்ேைம், 

ேர்ப்பணம், ஸ்ராத்ேம் இபேல்லாம் கூட பண்ண தவண்டாம். பஜமை 

பண்ணிைால் தபாதும் அப்படின்னு தபாகாதே. முடிஞ்ச வமரக்கும் நல்ல 

கார்யங்கமள சத்கர்மாக்கமள பண்ணு. நான் நாம ஜபம் பண்தறன் என்ை 

தவணா ேப்பு பண்ணலாம் னு நிமைக்காதே. விஷய சுகங்கமள தோஷ 

புத்ேிதயாடு அனுபவிச்சுண்டு, பக்ேி பண்ணு. அப்ப அது உன்மை விட்டுடும். 

ேர்மாந்ேமர: ஸாம்யம் நாமநி - இன்பைாரு ேர்மத்துக்கு சமமாக நாம 

ஜபத்மே நிமைக்காதே. இதுதவ எல்லாத்துக்கும் தமலாை ேர்மம் 

அப்படிங்கற ஞாபகத்தோடு இரு.  

சங்கரஸ்ய ச ஹதர: நாம அபராோ: ேச. இது சிவ நாமத்துக்கு, ஹாி 

நாமத்துக்கு ஏற்படும் பத்து அபராேங்கள். இமே விலக்கிட்டு நாம ஜபம் 

பண்ணுங்தகா அப்படினு இந்ே நாம அபராோ: ேசங்கறமேயும் 

பபாியவாஅந்ே அஞ்சு நிமிஷ உபன்யாசதுல பகாண்டு வந்துட்டா. 

இந்ே நாம அபராேத்மே பத்ேி தபசும் தபாது, தசஷாத்ாி ஸ்வாமிகள் 

சாித்ரத்துல ஒரு நிகழ்ச்சி ஞாபகம் வரது. குழுமணி நாராயண சாஸ்த்ாிகள்னு 

ஒரு பபாியவர் ோன், தசஷாத்ாி ஸ்வாமிகள் கிட்ட விையமாக பழகி, 

விஷயங்கமள க்ரஹிச்சுண்டு, அவருமடய சாித்ரத்மேயும் 

உபதேசங்கமளயும் ஒரு புஸ்ேகமாக எழுேி இருக்கார். ரமண பகவான் அந்ே 

சாித்ரத்மே பராம்ப பகாண்டாடி இருக்கார். நாராயண சாஸ்த்ாிகள் அந்ே 

புஸ்ேகத்ேில் ேன்மை தரணுனு குறிப்பிட்டுப்பார். பாே தூளினு அர்த்ேம். 

தசஷாத்ாி சுவாமிகள் பலதபருக்கு ராம நாமம், நாராயண நாம ஜபம் 

உபதேசம் பண்ணி இருக்கார். இந்ே நாராயண சாஸ்த்ாிகளுக்கும் ராம 

நாமத்மே உபதேசம் பண்ணி இருக்கார்.  



ஒரு ேடமவ இவர் இந்ே நாம அபராோ: ேச பத்ேி போிஞ்சுண்டு அந்ே 

ஸ்தலாகத்மே ஒரு தபப்பர்ல எழுேி ேன்தைாட பாகவே புஸ்ேகத்துல 

பவச்சுண்டு, தசஷாத்ாி சுவாமிகள் கிட்ட வரார். அன்ைிக்கு அவதராடு 

படுத்துக்கறார். அன்ைிக்கு அவருக்கு ஒரு கைவு வரது. அேில் இவர் ராம 

நாம ஜபம் பண்ணிண்டு இருக்கார். தசஷாத்ாி ஸ்வாமிகள் இவமர ஒரு 

கத்ேியால் பவட்ட வரார். இவர் பயப்படுகிறார். அப்தபா ஸ்வாமிகள் 

"இப்படி ோன் நாம ஜபம் பண்றோ?" அப்படின்னு தகட்டு விட்டு, அவர் 

உட்கார்ந்துண்டு, பட்ட கட்மட தபால மணிக்கணக்காக ஜபம் பசய்கிறார். 

சாஸ்த்ாிகள் முழிச்சுண்ட தபாது பராம்ப ஆச்சர்யப் பட்டு, இது ஒரு 

உபதேசம்னு எடுத்துக் பகாள்கிறார். அப்தபா ேன் பாகவே புஸ்ேகத்மே 

எடுத்து பார்க்கும் தபாது, அந்ே நாம அபராோ: ேச எழுேி பவச்சுருந்ே அந்ே  

தபப்பமர தசஷாத்ாி ஸ்வாமிகள் கிழிச்சு அேில் பவச்சுருக்கார். அப்தபா 

இவர் "கத்ேியால் பவட்டிைாலும் போியாே அளவுக்கு லயிச்சு ராம நாம ஜபம் 

பண்ணிைால் நாம அபராேம் பத்ேி கூட கவமலப் பட தவண்டாம்" னு 

புாிஞ்சுண்தடன் னு எழுேி இருக்கார். இந்ே நிகழ்ச்சிமய படிக்கும் தபாது நம் 

ஸ்வாமிகள் பராம்ப ரசிப்பார். 

கமடசில மஹாபபாியவா “நாம ஜபம் நமக்கு பராம்ப சுலபமாை உபாயம். 

எப்ப நாம தவணும்ைாலும் அமே நாம உபதயாகப்படுத்ேிக்கலாம். நம்ம 

மேத்துல எல்லாம் கஷ்டமா இருக்தக, கடிைமா இருக்தக அப்படீன்னு 

சந்தேஹமா இருந்ேோைா, இமேக் காட்டிலும் சுலபமாை வழிதய 

கிமடயாதுங்கறதும், நம்ம மேத்துலோன் இருக்கு. அதுைால எல்லாம் என்ை 

பிரதயாஜைதமா அந்ே பிரதயாஜைம் இதுைால சுலபமா வந்துடும்”னு 

பசால்றா.  

ஒரு வாட்டி மஹாபபாியவா ரா ங்கிறது ோன் மூலாோரம். ம ங்கிறது 

சஹஸ்ராரம். ராம நாம ஜபம் ோன் குண்டலிைி தயாகம் னு பசால்லி 

இருக்கா. ஸ்வாமிகள் பராம்ப ஆச்சர்யப் பட்டு "இப்படி ஒரு ரஹஸ்யமாை 

விஷயத்மே மஹாபபாியவா யாருக்தகா பசால்லி இருக்கா. நமக்கு இது 

போிஞ்சது, கிமடச்சது பபாிய பாக்யம். ராம நாம ஜபம் பண்ணு” னு 

பசால்வார்.  



“அந்ே மாேிாி எல்லாம் பகவன்நாமா ோன். ஆரக்கண்டாலும் நாமாமவச் 

பசால்லிச் பசால்லிச் பசால்லி உன்னுமடய தக்ஷமத்மே அமட” அப்படிங்கற 

மார்கத்மே தபாதேந்த்ராள் உபதேசம் பண்ணி அனுக்ரஹம் பண்ணி 

இருக்கா” அப்படீன்னு முடிக்கறா பபாியவா. அந்ே மார்கத்துல தபாய் 

தக்ஷமத்மே அமடஞ்ச ஒரு மஹான் நம்முமடய தகாவிந்ே ோதமாேர 

ஸ்வாமிகள்.  

தகாவிந்ே தகாவிந்ே ஹதர முராதர  

தகாவிந்ே தகாவிந்ே முகுந்ே கிருஷ்ணா  

தகாவிந்ே தகாவிந்ே ரோங்கபாதண  

தகாவிந்ே ோதமாேர மாேதவேி  

னு ஸ்வாமிகள் பசால்லும் தபாது அவருக்கு போண்மட கத்கேமாகும். 

ஆைந்ேகண்ணீர் பபருகும். மயிர்கூச்பசறியும். அப்படி நாம ஜபத்ேில் 

தபராைந்ேத்மே கண்ட ஒரு மஹாமை நாம ேர்சைம் பண்ணி இருக்தகாம். 

அவர் ராம நாம ஜபம் பண்ணுனு உபதேசம் பண்ணி இருக்கார்.  

நாக்கு இருக்கு, ராம நாமம் இருக்கு! பயம் ஏதுங்கிற மஹாபபாியவா அபய 

வாக்கும் இருக்கு. ராம ராம ராம ராம ராம ராம னுபசால்லிண்தட இருக்க 

தவண்டியது ோன். 

ஜாைகீ காந்ேஸ்மரணம்! ஜயஜய ராம ராம! 


