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. ïI>. 

ïImte ramanujaya nm> 

ïIr¼nayik smet ïIr¼naw präü[ae nm> 

ஸ்ரீ: 

ஸ்ரீமேத ராமா ஜாய நம: 

ஸ்ரீரங்கநாயகி ஸேமத ஸ்ரீரங்கநாத பரப்ரஹ்மேண நம: 

‚  

SLOKAM 1 

 

ïI> %vac- 

AiSt inÊR>oin>sImsuoanuÉvl][>, 

prmaTma pr< ySy pd< pZyiNt sUry>. 
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ஸ்ரீ: உவாச- 

அஸ்தி நிர் க்காநி: ஸீமஸுகா பவலக்ஷண: | 

பரமாத்மா பரம் யஸ்ய பதம் பச்யந்தி ஸூரய: || 

SrI: uvAca - 

asti nirdu:khAni: sImasukhAnubhava lakshaNa: | 

paramAtmA param yasya padam paSyanti sUraya: 

ெபா ள்:  

மஹால மி கூறத் ெதாடங்கினாள்  - துன்பங்கள் சூழாததும், ஆனந்தமயமானதும் ,

ேதாஷங்கள் அற்றதும் ஆகிய பரமாத்மாவின் ஸ்வரூபம் என்பது நித்யஸுரிகளால் 

மட்டுேம பரிபூர்ணமாக உணரப்படுகிறது. 

ADDITIONAL NOTES BY SRI V. SATHAKOPAN (VS):  

MahA Lakshmi started to speak  about svaroopam of Her Lord. That svaroopam 
is devoid of any sorrow (nirdukkham). It is blissful (Anandamayam), nay, it is 
bliss principle (AnanadO brahmEti vyajAnat- TaittirIyam). Ananda is the very 
svaroopam of Brahman (sat-cit-Ananda svaroopam). Brahman is infinite bliss and 
it bestows bliss. The nitya sUris enjoy that blissful svaroopam fully and always 
(sadhA paSyanti sooraya:). That Brahma svaroopam is free of any blemishes as 
per ubhayalinga adhikaraNam of Brahma sUtram (hEya rahita lakshaNam): it is  
"hEyaguNa rahitam" (free from all defilements) and other material qualities 
(prakAra guNAs).  hEya gUNa rahitatvam forms the very svaroopam of Brahman 
(Sriya: pati nArAyaNan) just as Satya, Jn~Anam and Aananda. 

(For the First Chapter - Volume 1 of SrI Lakshmi Tantram please go to: http://
www.ahobilavalli.org/lt_v1.pdf) 
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SLOKAMS 2 & 3 

kiíTke;a<icdaTma SyaÄSyaNye;a< c kín, 

tSyaPyNy #tITw< tu yÇE;a Vyvitóte. 

கச்சித்ேகஷாம்சிதாத்மா ஸ்யாத்தஸ்யாந்ேயஷாம் ச கச்சந | 

தஸ்யாப்யந்ய இதீத்தம்  யத்ைரஷா வ்யவதிஷ்டேத || 

kaScitkeshAm citAtmA syat tasyaAn yeshAm ca kaScana | 

tasyApi anya iti ittham tu yatraishA vyavtishThate || 

AXvnamXvn> par< prmaTmanmUicre, 

Ah< nam Sm&tae yae=wR> s AaTma smudIyRte. 

அத்வநாமத்வந: பாரம் பரமாத்மான சிேர | 

அஹம் நாம ஸ்ம் ேதா ேயா அர்த்த: ஸ ஆத்மா ஸ தீர்யேத || 

adhvanAmadhvana: pAram paramAtmAna mUcire | 

aham nAma smrtO yO artha: sa AtmA samudIryate || 

ெபா ள்:   

ஓர் ஆத்மா மற்ெறான்ைற நியமிக்கிறது.  அந்த ஆத்மாைவ ேவறு ஓர் ஆத்மா 
நியமிக்கிறது. இப்படிேய ெதாடராகச் ெசல்லும்ேபாது இறுதியாக பரமாத்மா 
உள்ளது. இதுேவ இறுதியாக உள்ளது. அஹம் (நான்) என்ற பதம் ஆத்மாைவக் 
குறிப்பதாக உள்ளது. 
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ADDITIONAL NOTES BY VS 

MahA Lakshmi instructs us now about the SarvEswara tatvam of Her Lord. She 
reminds us of BruhadAraNyakam (sruti) which states in this context: 
"sarvEshAm bhUtAnam adhipati:". He is "sarvasya vaSee" (controller of All). All 
hierarchies end here. He is VaiSvAnara or the ruler of All souls. 
SvEtaSvatAram states that Brahman is the Lord and ruler (sarvasya prabhum 
ISAna:).  He is the Lord of all Gods, Indran, Brahma, Sun, Moon, cEtanams and 
acEtanams (vaSee sarvasya lOkasya sthAvarasya carasya ca: - SvEtaSvatara 
Upanishad: III.17 & 18). In the hierarchy of commanders, Sriman nArAyaNan 
(the Lord of personal theistic religion) is the Supreme commander (dEvatAnAm 
paramam daivatam, patim, patInAm paramam - SvEtaSvatara Upanishad: VI.7). 
There is no one over Him in rulership (na tasya kaScit patirasti lOkE no ca 
ISita: - SvEtasvatAram: VI.9) and there is no one equal to Him (OppAr mikkAr 
ilan) according to the AzhwArs. The word "aham" in this slOkam denotes 
ParamAtma, the Supreme Personal God, the God of Gods. He is the Purushan 
and PurushOttaman. He bestows all blessings on the cEtanAcEtanams (vAmAni) 
and who shines in all worlds with undiminished luster (bhAmAni) according to 
ChAndOgya Upanishad mantram (IV.15.1). 
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SLOKAM 4 

 

AnviCDÚêpae=h< prmaTmeit zB*te, 

³aefIk««timd< sv¡ cetnacetnaTmkm!. 

அநவச்சிந்ந ேபா அஹம் பரமாத்ேமதி சப்த்யேத | 

க்ேராடீ க் தமிதம் ஸர்வம் ேசதநாேசதநாத்மகம் || 

anavat chinna rUpO aham paramAtmeti Sabdyate | 

krODI krtamidam sarvam cetana acetana Atmakam || 
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ெபா ள்:  

அைனத்து ேதாஷங்கள் நீங்கிய நிைலயில் உள்ள ஆத்மா என்பது பரமாத்மா 
எனப்படுகிறது. அத்தைகய பரமாத்மா ேசதனம் மற்றும் அேசதனம் ஆகிய 
அைனத்ைதயும் தன்னுள் அடக்கிவிடுகிறது. (முதல் வரியானது அத்ைவதம் 
ேபான்று ேதான்றினாலும், அடுத்த வரியில் அந்தக் கருத்து நீக்கப்படுவது காண்க). 

ADDITIONAL NOTES BY VS: 

In its state of freedom from all deficiencies  (blemishes, malam-s), the soul is 
recognized as ParamAtma. That Supreme soul (paramAtma) contains within it all 
the cEtanams and acEtanams. What arrested one’s attention as an adhvaitic 
statement (Brahma-Jeeva aikyam) in the first pAdam is cleared up in the 
second pAdam and the VisishtAdvaithic cardinal principle of the 
cEtanAcEtanams as prAkArams of the Lord (Saareeraka sAstram) is 
established. Brahman of VedAnta identified with Sriman nArAyaNa of theistic 
religion is pointed out as the AdhAram or support for all the universe 
(cEtanAcEtanams). The entire universe (nAma roopa prapancam) is interwoven in 

Him (Aaet - otam - MuNDakam). The universe and its beings are grounded in 

that Brahman, guided and supported by the very same Brahman (sarvam tat 
prajn~anEtram, prajn~Anena pratishThitam - aitarEya Upanishad: III.1.3). 
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SlOkam 5 

yen sae=h<Sm&tae Éav> prmaTma snatn>, 

s vasudevae Égvan! ]eÇ}> prmae mt>. 

ேயந ேஸா அஹம் ஸ்ம் ேதா பாவ: பரமாத்மா ஸநாதந:  |  

ஸ வாஸுேதேவா பகவாந் ேக்ஷத்ரஜ்ஞ: பரேமா மத: || 

yena sO aham smrtO bhAva: paramAtmA sanAtana: | 

sa vAsudevO bhagavAn kshetrajn~a: paramO mata: || 

ெபா ள்:   

நித்யமாக உள்ள ஆத்மாவான பரமாத்மா (பகவான்) என்றும், வாசுேதவன் 
என்றும், உயர்ந்தவன் என்றும், ேக்ஷத்ரஜ்ஞன் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

ADDITIONAL NOTES BY VS: 

This eternally present ParamAtma is recognized as  BhagavAn (shAdguNya 
sampoorNan), VaasudEvan, the Supreme One and KshEtrajn~an. He is akshara 
Brahman. He is "the transcendental reality" and "is beyond the manifold 
universe and also outside the scope of our sense organs, mind and empirical 
knowledge". He is the Paraman. He is sanAtanan (the Most ancient). He is sakala 
itara vilakshaNan (distinctive ultimate reality different from all the others). 
He is the One saluted as "VaasudEva: sarvamiti" by the Jn~Anis dear to Him.  
He is the dEvatai for the VaasudEva dhvAdasAkshari mantram. He is the one 
saluted as kshEtrajn~an in chapter 13 of Srimad Bhagavd GitA: "dEva-
manushyAdi sarva kshEtrEshu vEditrtvaikAkAram KshEtrajn~am maam viddhi" 
says AchArya RaamAnuja in his commentary on GeethA (GitA BhAshyam).  He is 
the "knower of the Field" as KshEtrajn~an. He is "the Supreme Ruler dwelling 
alike in all bodies and never perishing, when they perish" (GitA: 13.27). He is the 
beginningless ParamAtma  (anAtimat Para Brahmam). 
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SlOkam 6 

iv:[unaRray[ae ivñae ivñêp #tIyRte, 

Ah<tya sma³aNt< tSy ivñimd< jgt!. 

விஷ் ர் நாராயேணா விச்ேவா விச்வ ப இதீர்யேத | 

அஹம்தயா ஸமாக்ராந்தம் தஸ்ய விச்வம் இதம் ஜகத் ||  

vishNu: nArAyaNo viSvo viSvarUpa itIryate | 

aham tayA samAkrAntam tasya viSvam idam jagat || 

ெபா ள்:  

அவேன விஷ்ணு என்றும், நாராயணன் என்றும், விச்வ என்றும், விச்வரூப 
என்றும் ேபாற்றப்படுகிறான். அவனாேலேய இந்த உலகங்கள் அைனத்தும் 
நிரப்பப்பட்டுள்ளன. 

ADDITIONAL NOTES BY VS: 

This Lord of Mine is eulogized as VishNu, nArAyaNan, viSva sabdham of Sri 
VishNu Sahasra nAmam and as the ViSvaroopan seen by Arjuna in the middle of 
the battle field at Kuru KshEtram. He is the sarvabhUtAtmaka nArAyaNan 
pervading the Universe inside and outside (antar bahiSca tat-sarvam vyApya 
nArAyaNa: sthita:). This way as nArAyaNa sabdhAtmakan,  He demonstrates 
antar and bahir vyApti (carAcarEshu bhUtEshu vESanAt VishNurucyatE). Here 
ViSva and VishNu are right next to one another interspersed by nArAyaNa 
sabdham. The name ViSvam refers to His (nArAyaNA’s) fullness and the name 
VishNu points out to His pervasion (vyApti). The name VishNu is derived also 
from His measurement of the three worlds with His steps as Thrivikraman 
(VishNu  vikramaNAt dEva:). The whole world is filled with Him (aham tayA 
samAkrAntam tasya viSvam idam jagat). This apratima prabhAvan (One with 
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matchless valour), this ViSvaroopa Moorti is matchless in His sakti and veeryam 
(Chapter 11 of Srimad Bhagavad GitA). Arjunas’ wonder as He was blessed to 
see this ViSvaroopa Moorti takes this SARVA form: "Oh Lord of infinite 
prowess and heroic action, which are measureless! You pervade all beings and 
therefore are all ("namOstu tE sarvata yEva sarva, ananta-veerya-amita-
vikramastvam sarvam samApnOshi tatOasi sarva:" - 11.40). 
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SlOkam 7 

 

vSTvvStu c tÚaiSt yÚa³aNtmh<tya, 

#d<tya ydalIFma³aNt< tdh<tya. 

வஸ்த்வவஸ்  ச தந்நாஸ்தி யந்நாக்ராந்தமஹம்தயா |  

இதம் தயா யதாலீடமாக்ராந்தம் ததஹம்தயா || 

vastvavastu ca tat nAsti yannAkrAntam ahamtayA | 

idam tayA yadAlIDhamAkrAntam tat ahamtayA || 

ெபா ள்:  

அவன் வ்யாபிக்காமல் எந்த ஒரு அற்ப வஸ்து கூட இந்த உலகில் 

இருப்பதில்ைல. "இது" என்று கூறப்படும் எந்த ஒரு வஸ்துவும் அவனால் 

பரவப்பட்ேட உள்ளது. 
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ADDITIONAL NOTES BY VS 

Lord’s VishNu tatvam is celebrated further by the VishNu Patni here.  Arjuna 
saluted the Lord’s vyApti as "ananta devESa jagannivAsa  tvamAdideva: 
purusha: purAna:".  He is recognized here as the Lord having the entire 
Universe as His abode and as the Primal God and the ancient Person. "aham" in 
this slOkam stands for the Lord.  MahA Lakshmi states that there is not a 
vasthu in the Universe, which is devoid of Her Lord.  He is sarvAntaryAmi.  He 
enters into the beings of the Universe (anupravESam) by virtue of His 
pervasion (vyApti) and rulership and therefore is remembered by the  VishNu 
nAmam. There is not a blade of grass or any gigantic entity that is not pervaded 
by Him.  Any entity called "idam" (this) is pervaded by Him (vastu ca nAsti 
yannAkrAntam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

sa
da

go
pa

n.
or

g 

SlOkam 8 

svRt> zaNt @vasaE inivRkar> snatn>, 

AnNtae dezkalaidpirCDedivvijRt>. 

ஸர்வத: சாந்த ஏவாெஸௗ நிர்விகார: ஸநாதந: | 

அனந்ேதா ேதசகாலாதிபாிச்ேசத விவர்ஜித: 

sarvata: SAnta yevAsau nirvikAra: sanAtana: | 

anantO deSakAladi pariccheda vivarjita: || 

ெபா ள்:  

அவன் சாந்தமாக, மாற்றம் அைடயாதவனாக எப்ேபாதும் இருப்பவனாக, 
எல்ைலயற்றவனாக உள்ளான். ேதாஷங்கள் அற்றவனாக, காலேதச 
எல்ைலகளால் பாதிக்கப்படாதவனாக உள்ளான். 

ADDITIONAL NOTES BY VS: 

My Lord is the supreme Saanta Moorti; He is ancient (sanAtana:) and 
nirvikAran. He does not undergo any change (vikAram).  He is Viksharan (His 
snEham for His devotees never wanes or diminishes).  He is eternal. He is free 
of any blemishes. He is not definable by time, object and space. He is 
everywhere and is present at all times. He is anantan, the Limitless. His 
svaroopam is defined as "satyam jn~Anam anantam brahma". He is nityan 
(eternal), Vibhu (all pervasive) and sarvagatan (omnipresent). This Lord of Mine 
is infinite both with respect to His svaroopa and dharma. 
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SlOkam 9 

mhaivÉUitirTyu´ae VyaiÝ> sa mhtI yt>, 

td! äü prm< xam inralMbnÉavnm!. 

மஹா வி திாித் க்ேதா வ்யாப்தி: ஸா மஹதீ  யத: | 

தத் ப்ரஹ்ம பரமம் தாம நிராலம்பந பாவநம் || 

mahA vibUti: iti uktO vyApti: sA mahatI yata: | 

tat brahma paramam dhAma nirAlambana bhAvanam || 

ெபா ள்:  

ப்ரஹ்மமாகிய அவன் அவனது விபூதிகள் அைனத்திலும் ( நித்ய விபூதி ,
லீலாவிபூதி) முழுவதுமாக வ்யாபித்துள்ளான். அந்த ப்ரஹ்மம் தூய ஞானத்தின் 
இருப்பிடமாக உள்ளது. 

ADDITIONAL NOTES BY VS: 

He is present as Para Brahman in all of the entities created by Him in the leelA 
and nitya vibhUthis.  His aiSvaryam is known as MahA vibhUti because it 
pervades both the VibhUtis in their entirety. It is immense and immeasurable 
(mahA vibhUti:). He is also the abode of the purest form of Jn~Anam (satyam 
jnA~nam). That is why He (Brahman) is saluted as perfectly pure Jn~Anam/
thooya Jn~Anam - "jnA~nandamayam dEvam nirmala sphaTikAkrutim". 
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SLOKAM 10 

 

inStr¼am&taMÉaeixkLp< ;af!gu{ymu¾vlm!, 

@k< ti½Ïn< zaNtmudyaStmyaeiJHtm!. 

நிஸ்தரங்காம் தாம் ேபாதிகல்பம் ஷாட்குண்ய ஜ்ஜ்வலம் | 

ஏகம் தச்சித்தனம் சாந்த தயாஸ்தமேயாஜ்ஜிதம் || 

nistarangAm amrtAm bhOdhikalpam shADguNyam ujjvalam | 

ekam tat ciddhanam SAntamudayAstamayOjjhitam || 
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ெபா ள்:  

ஆறு குணங்கைளக் ெகாண்ட, அைலகள் வசீாமல் அைமதியாக இருக்கும் 
அமிர்தக் கடல் ேபான்றது இந்தப் ப்ரஹ்மம் ஆகும். ப்ரஹ்மம் என்பது 
இரண்டாவது என்று ஏதும் இல்லாமல், ஞானமயமாக, சுருங்காமல் விரியாமல் 
உள்ளது. 

ADDITIONAL NOTES BY VS: 

He is like the tranquil sea of nectar (nistarangam amrutam) displaying His six 
principal guNams linked to Him (jn~Anam, balam, Veeryam, tEjas, Sakti and 
aiSvaryam) although He has many other guNams. 

PaancharAtra samhitas uphold six attributes (shaDguNA-s) to the Lord. These 
are Jn~Ana (True knowledge), Sakti (power), bala (strength), aiSvarya 
(Lordship), Veerya (energy) and tEjas (splendour). He has two kinds  of 
Jn~Anam - svaroopa Jn~Anam and dharmabhUta Jn~Anam (attributive 
knowledge). Svaroopa Jn~anam is nirvikAram (changeless); dharmanhUta 
Jn~Anam however changes. Sankalpam to create this Universe,  nigraham and 
anugraham to devotees arise from the changes in the attributive knowledge, 
while its substratum (svaroopa Jn~Anam) remains changeless. According to the 
first of the six guNams, our Lord is known as Sarvajn~an (Omniscient). 

The second of the six guNams is Sakti or power.  He is an Omnipotent Lord. His 
power to create the entire Universe and sustain the beings of the created 
Universe is a testament to His sarva saktitvam. 

The third guNam is bala or strength.  He holds all created beings such as the 
heaven, earth, the planets and maintains them in their own positions.  He is the 
strong causeway (sEtu) to support and keeps apart the different Universes 
according to BruhadAraNyaka Upanishad. 

The fourth principal guNam is aiSvarya.  He is the Lord, controller of All
(sarvAdhipati and sarvasya vaSi).  He is therefore saluted as ISAna: and 
sarveSvara: in SrI VishNu sahasra nAmam. 
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The fifth principal GuNam is Veeryam. He is the moola kAraNam for the 
creation and sustenance of this world. He is the AdhAram for this world that 
He created. He is the controller of all created entities. In spite of all these 
activities, He does not undergo any change (vikAram). This nirvikAratvam arises 
from His veerya GuNam. 

The sixth principal guNam is tEjas (splendour). This splendour does not need of 
any external support (anyAnapEkshA). His tEjas is the aadhAram for all the 
luminary objects such as the Sun and the stars. SwAmy Desikan salutes this 
guNam of tEjas as "asvAdhIna sahakAryanapEkshatva".  His tEjas is not under 
control of anyone (anyAnadhInatA). tEjas is also parAbhibhavana sAmarthyam 
or to the skills to reduce the power of others.  With His tEjas, He makes 
others (luminaries) lose their tEjas.  He is then the ParamjyOti. 
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SlOkams 11 & 12 

Ap&wGÉUtzi´Tvad! äüaÖEt< tÊCyte, 

tSy ya prma zi´JyaeRTSnev ihmdIixte>. 

அப் தக் தசக்தித்வாத் ப்ரஹ்மாத்ைவதம் த ச்யேத: | 

தஸ்ய யா பரமா சக்திர்ஜ்ேயாத்ஸ்ேநவ ஹிமதீதிேத: || 

aprthagbhUtaSaktitvAd brahmAdvaitam tat ucyate | 

tasya yA paramA Sakti: jyOtsneva himadIdhite: || 

svaRvSwagta devI SvaTmÉUtanpaiynI, 

Ah<ta äü[StSy sahmiSm snatnI. 

ஸர்வாவஸ்தாகதா ேத   ஸ்வாத்ம தாநபாயிநீ | 

அஹம்தா ப்ரஹ்மணஸ்தஸ்ய ஸாஹமஸ்மி ஸநாதநீ || 

sarvAvasthAgatA devI svAtma bhUta anapayinI | 

ahamtA brahmaNa: tasya sAhamasmi sanAtanI || 

ெபா ள்  

இந்த நிைலயில் ப்ரஹ்மமும் நானும் ஒன்றாகேவ உள்ேளாம். சந்திரனின் 
குளிர்ந்த கிரணங்கள் ேபான்று ெவளிவரும் ப்ரஹ்மத்தின் சக்தியாக நாேன 
உள்ேளன். என்றும் நித்யமாக உள்ளவளும், அவனது ேதவியாக உள்ளவளும் 
ஆகிய என்ைன, அந்தப் பரஹ்மம் எப்ேபாதும் தன்னுடன் ெகாண்டுள்ளது. 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

In the manifestation of our guNams, we (Brahman and Myself) are indivisible. 
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We both have identical six PradAna guNams. Like the cool rays emanating from 
the Moon, I am the sakti of Brahman reaching out. This Brahman has Me as an 
eternal presence and as His consort. That Brahman is never ever separated 
from Me. If He is saluted as SanAtanan, I am His SanAtanI.  I am His aprutak 
sakti (indivisible Sakti). 
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SlOkam 13 

 

AaTma s svRÉUtanamh<ÉUtae hir> Sm&t>, 

Ah<ta svRÉUtanamhmiSm snatnI. 

ஆத்மா ஸ ஸர்வ தாநாமஹம் ேதா ஹாி: ஸ்ம் த:|  

அஹம்தா ஸர்வ தாநாமஹமஸ்மி ஸநாதநீ | 

AtmA sa sarvabhUtAnam aham bhUtO hari: smrta: | 

ahamtA sarvabhUtAnAm aham asmi sanAtanI || 

ெபா ள்: 

ஸ்ரீஹரி எனக் கூறப்படும் அவன் அைனத்து உயிர்களுக்கும் ஆத்மாவாக 
உள்ளான். அவனுடன் நானும் அைனத்து உயிர்களுக்குள் எப்ேபாதும் (நான் என்ற 
எண்ணமாக) அமர்ந்துேளன். 

ADDITIONAL NOTES BY VS: 
My Lord, Who is saluted as Hari is the indwelling soul of all the 
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cEtanAcEtanams. I am seated along with Him (aham) inside the 
chEtanAcEtanams as the thought behind "aham". aham is "I", "I" consciousness; 
the Pure inner self. 
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SlOkam 14 

yen Éaven Évit vasudev> snatn>, 

ÉvtStSy devSy s Éavae=himtIirta. 

ேயந பாேவந பவதி வாஸுேதவ: ஸநாதந:|  

பவதஸ்தஸ்ய ேதவஸ்ய ஸ பாவ: அஹமிதீாிதா || 

yena bhAvena bhavati vAsudeva: sanAtana: | 

bhavata: tasya devasya sa bhAva: aham itIritA || 

ெபா ள்:  

பகவான் வாஸுேதவனாக உள்ளேபாது, அவன் வாஸுேதவனாக இருக்கும் 
நிைலயாக நாேன உள்ேளன். 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

When My ancient Lord stays as VaasudEvan, I am the BhAvam (state)  behind 
His presence as VaasudEvan.  Bhava is the state of Being. 
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SlOkam 15 

ÉvÑavaTmk< äü ttStCDañt< pdm!, 

ÉvÚaray[ae devae Éavae lúmIrh< pra. 

பவத்பாவாத்மகம் ப்ரஹ்ம ததஸ்தச்சாச்வதம் பதம் | 

பவந்நாராயேணா ேதேவா பாேவா ல மீரஹம் பரா || 

bhavat bhAvAtmakam brahma tata: tat SAsvatam padam | 

bhavan nArAyaNo devo bhAvo lakshmI: aham parA || 

ெபா ள்: 

ஒரு வஸ்துவின் இருப்பு, வஸ்துவின் நிைல ஆகிய இரண்டுமாக ப்ரஹ்மேம 
உள்ளது. இப்படியாக அந்த ப்ரஹ்மம் எப்ேபாதும் உள்ளது. இந்த இரு 
நிைலகளிலும் இைணந்து உள்ளைதப் பிரித்தால் இருப்பு என்பது நாராயணன் 
என்றும், வஸ்துவின் நிைல என்பது ல மியாகிய நான் என்றும் உணரலாம். 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

Brahman exists both as the SatthA (being, existence, iruppu) and the state of 
the Vasthu. When we separate the two in their united state and look, Vasthu’s 
satthA is recognized as nArAyaNan (Supreme Being) and the vasthu’s state 
(nilai) is Me, Lakshmi. 

 

 

 

 

 



 

25 

sadagopan.org 

SlOkam 16 

 

lúmInaray[aOyatmtae äü snatnm!, 

Ah<tya sma³aNtae ýhmwR> àisXyit. 

ல மீ நாராயணாக்யாதமேதா ப்ரஹ்ம ஸநாதனம் | 

அஹம்தயா ஸமாக்ராந்ேதா ஹ்யஹமர்த்த:  ப்ர த்யதி || 

lakshmI nArAyaNAkhyAtamato brahma sanAtanam | 

ahamtayA samAkrAnto hi aham artha: prasidhyati || 
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ெபா ள்: 

ஆக நித்யமாக உள்ள ப்ரஹ்மம், ல மிநாராயணன் என்ேற கூறப்படுகிறது .

இவ்விதம் கூறுவதற்குக் காரணம் - "நான் என்ற எண்ணம்" இல்லாமல் "நான்" 

என்னும் ஒரு வஸ்துேவ இருக்க இயலாது என்பது ப்ரஸித்தமாகும். [இங்கு 
அஹம்தா ,அஹம் என்ற பதங்கள் சற்ேற கடினமானைவயாகும். அஹம் என்றல் 

"நான்" என்று ெபாருளாகும். அஹம்தா என்றால் "நான் என்ற எண்ணம் ஆகும். 
உதாரணமாகச் சூரியன்--சூரியனின் ஒளி என்பைத எடுத்துக்ெகாண்டால் அஹம் 

என்பது சூரியன், அஹம்தா என்பது ஒளி என்ற முைறயில் ெபாருள் 
ெகாள்ளேவண்டும்.  அதாவது  - ஒரு ெபாருள், அதன் தன்ைம என்ற உறவுமுைற 

ெவளிப்படுவது காண்க. அஹம் என்பது ஒரு ெபாருள், அஹம்தா என்பது அந்தப் 

ெபாருள் இருக்கும் நிைல என்றும் ெபாருள் கூறலாம்]. 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

Therefore, the eternal Brahman is called Lakshmi-nArAyaNan. The reason for 
this nomenclature is because there would be no aham (myself) without ahamtA 
(the thought that I am a doctrine known as aham). The relationship between 
aham and ahantha in the case of say the Sun, aham is Sun and ahamtA is the 
luster of that Sun. They are inseparable. aham is the vasthu and the state of 
its existence (nilai) is ahamtA. 
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SlOkam 17 

AhmwRsmuTwa c sah<ta pirkIitRta, 

ANyaeNyenaivnaÉavadNyaeNyen smNvyat!. 

அஹமர்த்தஸ த்தா ச ஸாஹம்தா பாிகீர்த்திதா | 

அந்ேயாந்ேயநாவிநாபாவாதந்ேயாந்ேயந ஸமந்வயாத் || 

aham arthasamutthA ca sa ahamtA parikIrtitA | 

anya: anyenAvinA bhAvAt anyOnyena samanvayam ||  

ெபா ள்: 

அஹம் (நான்) என்ற ஒன்று இல்ைலெயனில், அஹம்தா (நான் என்ற எண்ணம்) 
என்பது இல்ைல; அஹம்தா என்பது இல்ைல என்றால் அஹம் என்பது இல்ைல. ஆக 

இைவ இரண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ெதாடர்பு ெகாண்டு, ஒன்று இல்ைல என்றால் 

மற்றதும் இல்ைல என்றாகிறது. [ஒரு சில உைரகளில் கூறப்படும் ெபாருள் 
என்னெவன்றால்  - அஹம் என்பது நாராயணைனக் குறிக்கும் .அவேன அைனத்து 

ஆத்மாக்களிலும் உள்ளான். இவனுக்கு உண்டாகும் அஹம்தா (நான் என்னும்  

எண்ணம்) என்பேத மஹால மி ஆவாள். ஆக ஒன்று இல்லாமல் மற்றது இல்ைல 

என்றாகிறது.] 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

There is no independent existence for aham and ahamtA. One does not exist 
without the other.  If there is no aham (vasthu), then there is no thought about 
that Vasthu. nArAyaNan is the aham and MahA Lakshmi becomes His thought 
known as ahamtA. They are tightly interwoven leading to the doctrine of yEka 
SEshitvam. 
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SlOkam 18 

 

tadaTMy< iviÏ s<bNx< mm nawSy caeÉyae>, 

Ah<tya ivnah< ih inépaOyae n isXyit. 

தாதாத்ம்யம் வித்தி ஸம்பந்தம் மம நாதஸ்ய ேசாபேயா:  |  

அஹம்தயா விநாஹம் ஹி நி பாக்ேயா ந த்யதி || 

tAdAtmyam viddhi sambandam mama nAthasya ca ubhayo: | 

ahamtayA vinAham hi nirupAkyo na sidhyati || 
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ெபா ள்: 

எனக்கும் எனது நாயகனுக்கும் இைடேய உள்ள ஸம்பந்தத்ைத நீ அறிந்து 
ெகாள்ளேவண்டும். Ôநான் என்ற எண்ணம்" மட்டுேம "நான்" என்ற 
தத்துத்வத்திற்கு அடிப்பைடயாகிறது. அந்த எண்ணம் இல்ைல என்றால், "நான்" 
என்பது ேவறு ெதாடர்பு இன்றி, பயனற்ேற உள்ளது. 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

Oh IndhrA! You must clearly understand the relationship between Myself and 
My Lord. The thought of aham (ahamtA) becomes the basis (foundation) for the 
doctrine of aham. If that thought is not there, aham will have fruitless, lonely 
existence. 
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SlOkam 19 

Ahmw¡ ivnah<ta inraxara n isXyit, 

ÉvÑavaTmk< êp< smStVyStgaecrm!. 

அஹம் அர்த்தம் விநாஹம்தா நிராதாரா ந த்யதி| 

பவத் பாவாத்மகம் பம் ஸமஸ்தவ்யஸ்தேகாசரம் || 

aham artham vinAhamtA na nirAdhArA sidhyati | 

bhavat bhavAtmakam rUpam samasta vyasta gocaram || 

ெபா ள்: 

இேத ேபான்று "நான்" என்பது இல்லாமல், "நான் என்ற எண்ணம்" 
எந்தவைகயிலும் ெபாருத்தமாகாது. காரணம் அடிப்பைடேய இல்லாத நிைல 
ஏற்படுகிறது. இந்த உலகில் உள்ள அைனத்துப் ெபாருள்களும் - ெபாருளின் 
இருப்பு, ெபாருள் இருக்கும் நிைல - இரண்ைடயும் ெகாண்ேட உணரப்படுகின்றன. 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

Similarly without aham, there can not be a thought (ahamtA) about it (aham). It 
will lead to a situation, where there is no foundation for ahamtA. Therefore, 
the vasthu’s satthA and state are essential to know about the Vasthu.     
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SlOkams 20, 21, 22 & 23 

 

(SrIranga nAcchiyAr on TiruvAimozhi day - Thanks SrimAn MuraLi Bhattar) 

prae]mprae]< c jgit àivicNTyte, 

inéNme;e inéNme;a sah<ta prmeñrI. 

பேராக்ஷம் அபேராக்ஷம் ச ஜகதி ப்ரவிசிந்த்யேத | 

நி ந்ேமேஷ நி ந்ேமஷா ஸாஹம்தா பரேமச்வாீ || 

paroksham aparoksham ca jagati pravicintyate | 
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nirunmeshe nirunmeshA sAhamtA parameSvari || 

³aefIk«Tyaiol< sv¡ äüai[ Vyvitóte, 

%Nme;StSy yae nam ywa cNÔaedye=Mbuxe>. 

க்ேராடீ க் த்யாகிலம் ஸர்வம் ப்ரஹ்மணி வ்யவதிஷ்டேத | 

உந்ேமஷஸ்தஸ்ய ேயா நாம யதா சந்ேராதேய அம் ேத:||  

kroDI krtyAkhilam sarvam brahmANi vyavatishThate | 

unmesha: tasya yO nAma yathA candrodaye ambudhe: ||  

Ah< naray[I zi´> iss&]al][a tda, 

ineme;StSy yae nam s<ùtaE prmaTmn>. 

அஹம் நாராயணீ சக்தி: ஸ் க்ஷாலக்ஷணா ததா | 

நிேமஷஸ்தஸ்ய ேயா நாம ஸம்ஹ் ெதௗ பரமாத்மந:   ||  

aham nArAyaNI Sakti: sisrkshAlakshaNA tadA | 

nimesha: tasya yO nAma samhrtau paramAtmana: || 

Ah< naray[I zi´> su;uPsal][a ih sa, 

iss&]aya mmae*NTya deva‘úmIpte> Svym! 

அஹம் நாராயணீ சக்தி: ஸுஷுப்ஸாலக்ஷணா ஹி ஸா | 

ஸ் க்ஷாயா மேமாத்யந்த்யா ேதவாத் ல மீபேத: ஸ்வயம் || 
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aham nArAyaNI Sakti: sushupsAlakshaNA hi sA | 

sisrkshAyA mamodyantyA devAt lakshmIpate: svayam || 

ெபா ள்:  

"நான் என்ற எண்ணம்" உயிர்களுக்கு ஏற்படுத்தும் (உணரைவக்கும்) பரேமச்வரியான 

நான் ஸ்ருஷ்டிக்கு முன்பாக, அைனத்து உலகத்ைதயும் என்னில் அடக்கியவளாக ,

நான் ப்ரஹ்மத்தில் அடங்கியவளாக உள்ேளன். ப்ரஹ்மம் ஸ்ருஷ்டிக்காகத் தனது 

கண்கைள ெமதுவாகத் திறக்கும்ேபாது, நீரிலிருந்து சந்திரன் ெவளிப்படுவது ேபான்று ,

அந்த ப்ரஹ்மத்தின் ஸங்கல்பமாக, நாராயணனின் சக்தியாக நான்  

ெவளிப்படுக்கின்ேறன். அவன் உலைகத் தன்னுள் அடக்கத் தனது கண்கைள 

ெமதுவாக மூடும்ேபாது, அந்தச் சக்தியாகவும் நாேன உள்ேளன். அைனத்ைதயும் 

ஸ்ருஷ்டிக்கும் நாராயணனிடமிருந்து, அவன் ஸங்கல்பம் மூலம்,  மைறவாக உள்ள 

எனது சக்தியாகவும். எவராலும் ெவல்லப்பட இயலாத எனது சக்தியானது 

ெவளிப்படுகிறது. இந்தச் சக்திேய அவன் ஸ்ருஷ்டி ெசய்வதற்கான 

ஸங்கல்பமாகிறது. 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

I am the One who generates the thought of I (aham) in the sentient.  Before 
the creation, I hold the whole world inside Me and stay inside Brahman. When 
that Brahman having Me inside opens His eye for the purpose of creation 
(srushti), I come out as the sankalpa sakthi of nArAyaNan like Moon arising 
from the ocean. When He closes His eyes to engage in dissolution of the 
universe and its entities, I am the same sakthi inside causing the dissolution. 
Through His sankalpam, BhagavAn nArAyaNan keeps My invincible sakthi hidden 
and let that come out during the time of creation and withdraw at the time of 
samhAram. I am His sankalpa Sakthi at the time of His Jagath srushti. 
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Thanks - SrimAn MuraLi Bhattar 

AVyahtms»aecmEñy¡ àivj&MÉte, 

}an< tTprm< äü svRdizR inramym!. 

அவ்யாஹதமஸங்ேகாசம்  ஐச்வர்யம்  ப்ரவிஜ் ம்பேத | 

ஞாநம்  தத்பரமம்  ப்ரஹ்ம  ஸர்வதர்சி  நிராமயம் || 

avyAhatamasankocam aiSvaryam pravijrmbhate | 

jn~Anam tatparamam brahmA sarvadarSi nirAmayam || 

ெபா ள்: 

அைனத்ைதயும் காணவல்லதும், ேதாஷங்கள் சிறிதும் அற்றதும், அைனத்து 

ஐச்வர்யம் நிரம்பியது ஆகிய ப்ரஹ்மம்  - ஞானமயமாகேவ உள்ளது. 
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ADDITIONAL NOTES BY VS 

That Brahman is of the embodiment of Jn~Anam (Jn~Anamayam). It can see 
everything. It has no dhOshams (blemishes) and is full of aiSvaryam.  
Upanishads state that Brahman can see every thing without eyes and here 
MahA Lakshmi says that as Bhagavathi, She is endowed with the same power as 
BhagavAn. 

Brahman is Jn~Ana GuNakan (i.e.), He possesses Knowledge as one of His 
principal attributes. The terms Jn~Anam (TaittirIya Upanishad), Vijn~Anam 
(BruhadhAraNayaka Upanishad) and Prajn~Anam (aiterEya Upanishad) denote 
the Jn~Ana svarUpa of or essential (intrinsic) nature of Brahman. 
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Parama rUpa Divya dampathis -Thanks SrimAn MuraLI Bhattar 

}anaiTmka twah<ta svR}a svRdizRnI, 

}anaTmk< pr< êp< äü[ae mm caeÉyae>. 

ஞாநாத்மிகா ததாஹம்தா ஸர்வஜ்ஞா  ஸர்வதர்சிநீ | 

ஞாநாத்மகம் பரம் பம் ப்ரஹ்மேணா மம ேசாபேயா || 

jn~AtmikA tathAhamtA saravjn~A sarvadarSinI | 

jn~Atmakam param rUpam brahmaNO mama ca ubhayO: || 

ெபா ள்: 

அஹம்தா என்பதன் ரூபமாகேவ உள்ள எனது தன்ைமயும் ஞானமயமாகும் ;

அைனத்தும் அறிந்தவளாகவும் அைனத்ைதயும் காண்பவளாகவும் உள்ேளன் .ஆக 

நாங்கள் இருவரும் ஒேர ேபான்று உயர்ந்த ரூபம் ெகாண்டவர்களாகேவ உள்ேளாம். 
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ADDITIONAL NOTES BY VS 

We both have superior form as if we are one and the same. My roopam as 
ahamtA is the subtle essence of Jn~Anam. I am omniscient and am able to see 
(through) every thing like My Lord. 
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ze;mEñyRvIyaRid }anxmR> snatn>, 

AhimTyaNtr< êp< }anêpmudIyRte. 

ேசஷம் ஐச்வர்ய ர்யாதி ஞாநதர்ம: ஸநாதந: | 

அஹம் இத்யாந்தரம் பம் ஞாந பம் உதீர்யேத || 

 

Sesham aiSvaraya vIryAdi jn~Anadharma: sanAtana: | 

aham ityAntaram rUpam jn~AnarUpam udIryate || 

ெபா ள்:  

மற்ற குணங்களான ஐச்வர்யம், வரீ்யம் ேபான்ற அைனத்தும் ஞானம் என்ற 

குணத்திேலேய எப்ேபாதும் அடங்கி நிற்கின்றன.  அஹம் என்பதன் தனித்தன்ைமயாக 

ஞானேம உள்ளது (அஹம் என்பது ெவளிப்படுவேத ஞானத்தினால்தான் என்று  

கருத்து.) 

ADDITIONAL NOTES BY VS: 

The other principal guNams such as aiSvaryam (overlordship), Veeryam 
(prowess) and others are incorporated in the guNam of Jn~Anam. The 
uniqueness of aham as a tattvam is centered around the fact that aham is 
revealed thru Jn~Anam.    
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SlOkam 27 

àkazkaidk< êp< S)iqkaidsl][m!, 

AtStu }anêpTv< mm naray[Sy c. 

ப்ரகாசகாதிகம் பம் ஸ்ப காதிஸலக்ஷணம் | 

அதஸ்   ஞாந பத்வம் மம நாராயணஸ்ய ச || 

prakASakAdikam rUpam spaTikAdi salakshaNam | 

ata: tu jn~Ana rUpatvam mama nArAyaNasya ca || 

ெபா ள்:   

ஸ்படிகம் ஒன்றுக்கு எவ்விதம் ஒளி வசீுவது இயல்ேபா அதுேபான்று, ஞானம் என்பது 

ஒளி வசீுவைத இயல்பாக உைடயது. ஆக எனக்கும் நாராயணனுக்கும் ஞானம் 

என்பேத ெவளிப்பாடாக உள்ளது. 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

It is but natural (intrinsic quality) for the crystal (sphadikam) to send out its 
luster; similarly, it is but natural for Jn~Anam to be the roopam for both My 
Lord and Myself (Jn~AnO vigrahavAn). 
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(Thanks:SrI Murali Bhattar) 

AVyahityRÊ*TyaStdEñy¡ pr< mm, 

#CDeit saeCyte tÄÄÅvzaôe;u pi{ftE>. 

அவ்யாஹதிர்ய த்யத்யா: தத்  ஐச்வர்யம் பரம் மம | 

இச்ேசதி ேஸாச்யேத தத் தத் தத்த்வ சாஸ்த்ேரஷு பண் ைத: || 

avyAhati: yadudyatyA: tat aiSvaryam paramam mama | 

iccheti sa ucyate tat tat tattva SAstreshu paNDitai: || 
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ெபா ள்: 

ஸ்ருஷ்டியின் ேபாது ெவளிப்படும் மிகவும் உயர்ந்த ஐச்வர்யங்கள் அைனத்தும் 
எனது இச்ைசேய என்று ஆகம சாஸ்திரங்கள் பலவும் அறிந்த பண்டிதர்கள் 
கூறுகின்றனர். 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

The Scholars of Agamams state that the noble aiSvaryams arising during the 
time of creation came into being from my icchA sakthi (sankalpa Balam). 
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jkTàk«itÉavae me y> sa zi´irtIyRte, 

s&jNTya yCD+maÉavae mm tÓlim:yte. 

ஜகத் ப்ரக் திபாேவா ேம ய: ஸா சக்திாிதீர்யேத | 

ஸ் ஜந்த்யா யச்ச் மாபாேவா மம தத் பலமிஷ்யேத || 

jakat prakrtibhAvO me ya: sA SaktiritIryate | 

srjantyA yat SrmAbhAvO mama tat balamishyate || 

ெபா ள்:  

இந்த உலகின் ஆதாரமாக நான் உள்ள நிைல என்பேத சக்தி எனப்படுகிறது. இந்த 
உலகத்ைத நான் சிறிதும் கைளப்பின்றி எளிதாகப் பைடப்பது என்பது பலம் 
என்பதாகிறது. (இங்கு உள்ள சக்தி, பலம் ேபான்றைவ ஆறு குணங்களான ஞாநம், 
பலம் முதலானைவகளில் கூறப்படுவதாகும்). 

ADDITIONAL NOTES BY VS: 

My standing as the foundation (AdhAram) for the created world is recognized 
as my guNam named Sakthi. The other GuNam named Balam arises from My 
creation of this complex prapancham with all its names and forms in an 
effortless and untiring manner (Sakthi and Balam are the two of the six 
guNams associated with Her lakshaNam as Bhagavati). 
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SlOkam 30 

Ér[< y½ kayRSy bl< t½ àc]te, 

zKTy<zken tTàahuÉRr[< tÅvkaeivda>. 

பரணம் யத் ச கார்யஸ்ய பலம் தத் ச ப்ரசக்ஷேத | 

சக்த்ய சேகந தத் ப்ராஹுர்பரணம்தத்த்வ ேகாவிதா: | 

bharaNam yat ca kAryasya balam tat ca pracakshate | 

Saktyam Sakena tat prAhu: bharaNam tattva kovidA: || 

ெபா ள்: 

பலம் என்பது இந்த ஜகத்ைதப் பைடத்து, ஆதரித்து நிற்கும் எனது சக்திையக் 
குறிக்கும். இதைனேய பண்டிதர்கள் என்னுைடய சக்தியின் அம்சமாகக் 
கூறுகிறார்கள். 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

The experts in the understanding of tattvams recognize my GuNam known as 
Balam to be linked to My creation and sustenance of this Universe as a part of 
My Sakthi. 
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ivkarivrhae vIy¡ àk«itTve=ip me sda, 

SvÉav< ih jhaTyazu pyae dixsmuÑve. 

விகாரவிரேஹா ர்யம் ப்ரக் தித்ேவ அபி ேம ஸதா | 

ஸ்வபாவம் ஹி ஜஹாத்யாசு பேயா ததிஸ த்பேவ || 

vikAra viraho vIryam prakrtitve api me sadA | 

svabhAvam jahAtyASu payo dadhisamudbhave || 
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jgÑavae=ip sa naiSt ivk«itmRm inTyda, 

ivkarivrhae vIyRmtStÅvivda< mtm!. 

ஜகத்பாேவா அபி ஸா நாஸ்தி விக் திர் மம நித்யதா | 

விகாரவிரேஹா ர்யமத: தத்த்வவிதாம் மதம் || 

jagatbhAvo api sA na asti vikrti: mama  nityadA | 

vikAraviraho vIryamata: tattva vidAm matam ||  

ெபா ள்: 

இந்த உலகின் காரணமாக உள்ள ேபாதிலும் எனது ஸ்வபாவமாக உள்ள வரீ்யம் 

என்பது மாறாமல் நித்யமாகேவ உள்ளது. (இங்கு வரீ்யம் என்பைத மாறாத தன்ைம 

என்ற ெபாருளில் படிக்கேவண்டும்.) பால் தயிராக மாறும்ேபாது, அது தன்னுைடய 

இயல்ைப இழந்து விடுகிறது. ஆனால் இந்த உலகுடன் நான் ெதாடர்பு ெகாண்டவளாக 

உள்ளேபாதிலும், மாற்றங்கள் என்ைன எதும் ெசய்வதில்ைல. நன்கு அறிந்தவர்கள் 

எனது வரீ்யம் என்பது மாறாதது என்று கூறினர். (இங்கு உணர்த்தப்படுவது --  

மஹால மிக்கு இந்த உலகுடன் ெதாடர்பு ஏற்பட்ட்ேபாதிலும், உலகில் உள்ள 

ேதாஷங்களால் தீண்டப்படாமல் உள்ளாள் என்பேத ஆகும்.) 

ADDITIONAL NOTES BY VS: 

Although my intrinsic GuNam of Veeryam (another of the six pradhAna 
GuNams) is linked to the world, it never undergoes any change (vikAram). The 
dhOshams of this universe do not touch me and I remain unchanged in spite of 
associating with the universe full of blemishes. I am nirvikAra Svaroopi.    
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iv³m> kiwtae vIyRmEñya¡z> s tu Sm&t>, 

shkayRnpe]a me svRkayRivxaE ih ya. 

விக்ரம: கதிேதா ர்யம் ஐச்வர்யாம்ச: ஸ  ஸ்ம் த: | 

ஸஹகார்யநேபக்ஷா ேம ஸர்வகார்யவிெதௗ ஹி யா || 

vikrama: kathito vIryam aiSvaryAmSa: sa tu smrta: | 

sahakAryanapekshA me sarvakAryavidau hi yA ||  
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tej> ;ó< gu[< àahuStimm< tÅvveidn>, 

praiÉÉvsamWy¡ tej> keicTàc]te. 

ேதஜ: ஷஷ்டம் குணம் ப்ராஹுஸ்தமிமம் தத்த்வேவதிந: | 

பராபிபவஸாமர்த்யம் ேதஜ: ேகசித் ப்ரசக்ஷேத || 

teja: shashTham guNam prAhustamimam tattva vedina: | 

parAbhibhava sAmarthyam teja: kecit pracakshate ||  

ெபா ள்: 

வரீ்யம் என்று கூறப்படும் குணமானது பராக்ரமம் என்றும் ெகாள்ளப்படுகிறது.  இது 
எனது ஐச்வர்யத்தின் ஓர் அங்கமாகேவ உள்ளது.  ேதஜஸ் என்பது எனது ஆறாவது 
குணமாக உள்ளது.  இந்த ஆறாவது குணமானது -- எந்த ஒரு ெசயைலயும், எந்த ஓர் 
உதவியும் இன்றி என்னால் நடத்தப்படுவைதக் குறிப்பதாக அறிஞர்கள் கூறுவர். 

ேமலும் ஒரு சிலர் ேதஜஸ் என்பது மற்றவர்கைள எனக்கு வசப்படைவக்கும் 
சாமர்த்யம் என்றும் கூறுவது உண்டு. 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

My Veerya GuNam has to be understood as ParAkramam or valour. It is an 
amsam (part) of My aiSvarya guNam. tEjas is My sixth defining guNam as 
shATDguNya PoorNai. My tEjas  is understood in two ways: 

1. tEjas is the capability to carry out any act without any help from others 

2. tEjas is also the skill to bring all under My influence. 
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SlOkam 35 

 

@eñyeR yaejyNTyeke tÄejStÅvkaeivda>, 

#it pÂ gu[a @te }anSy öutyae=mla>. 

ஐச்வர்ேய ேயாஜயந்த்ேயேக தத்ேதஜ: தத்த்வேகாவிதா: | 

இதி பஞ்ச குணா ஏேத ஞானஸ்ய ஸ் தேயா அமலா: || 

aiSvarye yojayantyeke tat teja: tattva kovidA: | 

iti panca guNA ete jn~Asya srutayo amalA:||| 
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ெபா ள்: 

ேவறு சில வல்லுனர்கள் ேதஜஸ் என்ற குணத்ைத ஐச்வர்யத்தின் அங்கமாகேவ 

கூறுன்றனர் .இப்படிக் ெகாள்ளும்ேபாது, ஞானம் என்ற குணத்தின் ெவளிப்பாடாகேவ 

மற்ற ஜந்து குணங்களும் உள்ளன என்று அறியலாம். 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

Some scholars state that tEjas is a part (amsam) of aiSvarya guNam. When it is 
viewed this way, the GuNams fold into five categories instead of the traditional 
six  known as My pradhAna guNams. 
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SlOkam 36 

}ana*a> ;f!gu[a @te ;af!gu{y< mm tÖpu>,  

%*tITw< iss&]aya mmayuttmI kla.  

ஞானாத்யா:  ஷட்குணா ஏேத ஷாட்குண்யம் மம தத் வ : | 

உத்யதீத்தம் ஸ் க்ஷாயா மமா ததமீ  கலா || 

jn~AdyA:  shaDguNA ete shADguNyam mama tadvapu: | 

udyatIttham sisrkshAyA mamAyutatamI kalA ||  

ெபா ள்: 

ஞானம் முதலான ஆறு குணங்களும் ேசர்ந்து எனக்கு உள்ள அடிப்பைடயான 
குணங்களின் ெவளிப்பாடாக உள்ளன. இப்படியாகேவ என்னில் ஒரு சிறு துளிேய 
அைனத்து உலகங்கைளயும் பைடக்கும் இச்ைசயாக (ஸங்கல்பமாக) ஆகிறது. 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

The six guNams starting from Jn~Anam serve as the cardinal guNams of Mine. 
A very small part of these guNams takes the form of My resolve (sankalpam) to 
create this Universe. 
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SlOkam 37 

 

(Thanks: SrI Murali BhaTTar) 

zuÏazuÏaTmkae vgRStya ³aefIk«tae=iol>, 

tÇ zuÏmy< mag¡ VyaOyaSyaim sureñr. 

சுத்த அசுத்த ஆத்மேகா வர்கஸ்தயா க்ேராடீக் ேதா அகில: | 

தத்ர சுத்தமயம் மார்க்கம் வ்யாக்யாஸ்யாமி ஸுேரச்வர || 
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Suddha aSuddha Atmako vargastayA krODIkrtO akhila: | 

tatra Suddhamayam mArgam vyAkhyAsyAmi sureSvara || 

ெபா ள்:   

இப்படியாக எனது ஸ்ருஷ்டியில் சுத்தமான வஸ்துக்களும், அசுத்தம் நிைறந்த 
வஸ்துக்களும் ேசர்ந்ேத உருவாகினறன. ேதவர்களின் தைலவேன! சுத்தமான 
வஸ்துக்கள் உண்டாகும் விதத்ைத இப்ேபாது நான் விளக்குகிேறன். 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

In My creation of this Universe, the pure and impure get created together. Oh 
King of DevAs! Let Me explain to You how I create pure vasthus (suddha 
Vasthus). 
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SlOkam 38 

 

AiÉVy´aniÉVy´;af!gu{y³mmu¾vlm!, 

AaliMbtctUêp< êp< tTparmeñrm!. 

அபிவ்யக்தாநபிவ்யக்த ஷாட்குண்யக்ரமம் உஜ்ஜ்வலம் | 

ஆலம்பிதச பம் பம் தத் பாரேமச்வரம் || 

abhivyaktAnabhivyakta shADguNyakramam ujjvalam | 

AlambitacatUrUpam rUpam tat pArameSvaram || 
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ெபா ள்:  

பரமாத்மாவின் ஆறு குணங்களும், அவனது நான்கு வ்யூஹங்களாக (வாசுேதவன், 
ஸங்கர்ஷண்ன், ப்ரத்யும்நன், அநிருத்தன்) ெவளிப்படுகின்றன. இவற்றில் அவனது 
ஆறு குணங்களும் ஒரு சில வ்யூஹங்களில் மைறவாகவும் உள்ளன. (இது 
பற்றிய விளக்கத்ைத நம்ெபருமாள் விஜய இதழில் உள்ள ஸ்ரீமத் 
ரஹஸயத்ரயஸாரத்தின் ஐந்தாம் அத்யாயத்தில் கண்டு ெகாள்க: 

www.namperumal.com) 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

The six guNams of ParamAthmA emerge thru His four vyUhams (VaasudEvan, 
SankarshaNan, Pradyumnan and aniruddhan). In some VyUhams, these guNams 
are transparent and in others they are latent.  The fifth chapter of SrImad 
Rahasya trayasAram in NamperumAL vijayam has detailed descriptions of the 
various vyUhams and upavyUhams. www.namperumal.com 
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SlOkam 39 

 

gu[kLpnyaXyStae gu[aeNme;k«t³m>, 

mUitRk«tgu[íeit iÇxa magaeR=ymÑ‚t>. 

குணகல்பநயாத்யஸ்ேதா குேணாந்ேமஷ க்ருதக்ரம: | 

மூர்திக்ருத குணச்ேசதி த்ரிதா மார்க்ேகா அயம் அத்புத: || 

guNkalpanayadhyAsto guNonmesha krtakrama: | 
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mUrtikrta guNaSceti tridhA mArgO ayam adbhuta: || 

ெபாருள்:  

இந்த வ்யூஹங்கள் நான்கும் மூன்று அற்புதமான நிைலகளில் ேதான்றுகின்றன .

அைவயாவன  - அவனது குணங்கள் ெவளிப்படாமல், யூகிக்கும் நிைலயில் உள்ள 

நிைல; குணங்கள் ெவளிப்பட்டுக் ெகாண்டிருக்கும் நிைல; குணங்கள் முழுவதுமாக 

ெவளிப்பட்ட நிைல  - என்பதாகும். 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

These vyUhams reveal themselves explicitly some times and  let us comprehend 
them through inference at the other times; then there are occasions, when 
these guNAs are in an evolving state (present continuous) and finally there are 
VyUhams, where the GuNAs are in a fully revealed state.  
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SlOkam 40 

 

yugain ÇIi[ ;{[a< yaNyahu}anaidkain vE, 

smasVyastSte;a< caturaTMy< ivivCyte. 

காநி த்ாீணி ஷண்ணாம் யாந்யாஹுஞாநாதிகாநி ைவ | 

ஸமாஸவ்யாஸதஸ்ேதஷாம் சா ராத்ம்யம் விவிச்யேத || 

yugAni trINi shaNNaam yAnyAhu jn~AnAdikAni vai | 

samAsavyAsatasteshAm cAturArAtmyam vivicyate || 
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ெபா ள்:   

ஆறு குணங்களும் இரண்டு இரண்டாக, மூன்று ேஜாடிகளாக பல்ேவறு விதங்களில் 

ஒன்று ேசர்கின்றன ( c ombinations ) . இைவேய நான்கு வ்யூஹங்களாக வடிவம் 

எடுக்கின்றன. 

விளக்கம்:  

இங்கு கூறப்படுவது  - ஆறு குணங்களுடன் கூடியவனாக உள்ள நிைல என்பது 

பரவாஸுேதவ நிைலயாகும். ஞானம், பலம் ஆகிய   இரண்டும்  ஸங்கர்ஷணிடமும்; 
ஐச்வர்யம், வரீ்யம் இரண்டும்  ப்ரத்யும்நனிடமும்;  சக்தி, ேதஜஸ் ஆகிய இரண்டும் 

அநிருத்தனிடமும் விளங்குகின்றன. இதைனக் கீேழ உள்ள ச்ேலாகங்கள் மூலம் 

அறியலாம்: 

1. கூரத்தாழ்வான் அ ளிச்ெசய்த ஸ்ரீ வரதராஜ ஸ்தவம், ஸ்ேலாகம் 16 

gu[E> ;f!iÉSTvetE> àwmtrmUitRStv bÉaE 

ttiôöSte;a< iÇyug yuglEihR iÇiÉrÉu>,  

குைண: ஷட்பிஸ்த்ேவைத: ப்ரதமதர ர்த்திஸ்தவ பெபள 

தஸ்திாிஸ்ரஸ்ேதஷாம் த்ாி க கைளர்ஹி த்ாிபிர :| 

guNai: shaDbhistvetai: prathamatara mUrti: tava babhau 

tatastrisrasteshAm triyuga yugaLai: hi tribhirabhu: | 

---VaradarAja stavam, Slokam 16 

இதன் ெபா ள்: 

வரதேன! உன்னுைடய பரவாஸூேதவ ரூபம் என்பது ஆறு குண்ங்களால் 
விளங்கியது.  அதன் பின்னர் உண்டான மூன்று வ்யூகங்கள் (ஸங்கர்ஷணன், 
ப்ரத்யும்நன், அநிருத்தன்) இந்த ஆறு குணங்களிலிருந்து இரண்டிரண்டு 
குணங்கைள எடுத்துக் ெகாண்டன. 

 



 

59 

sadagopan.org 

2. பராSர பட்டர் அ ளிச்ெசய்த ஸ்ரீரங்கராஜ ஸ்தவம், ஸ்ேலாஹம் 2:39 

;af!gu{yaÖasudev> pr #it s Évan! mu´ÉaeGyae blaF(at! 

    baexat! s»;R[STv< hris ivtnu;e zaômEñyRvIyaRt!, 

à*uMnSsgRxmaER nyis c Égvn! zi´tejae=inéÏ> 

    ibæa[> pais tTv< gmyis c twa VyUý r¼aixraj. 

ஷாட்குண்யாத் வாஸூேதவ: பர இதி 

ஸ பவாந் க்தேபாக்ேயா பலாட்யாத் 

ேபாதாத் ஸங்கர்ஷண: த்வம் ஹர  

வித ேஷ Saஸ்த்ரம் ஐSfவர்ய ர்யாத் 

ப்ரத் ம்ந: ஸர்க்கதர்ெமள நய  ச 

பகவந் Sக்தி ேதேஜா அநி த்த: 

பிப்ராண: பா  தத்வம் கமய  ச 

ததா வ் ஹ்ய ரங்காதிராஜ || 

shaaDguNyAt vAsudeva: para iti 

    sa bhavAn muktabhogyO balADhtyAt 

bOdhAt sankarshaNa: tvam harasi 

    vitanushe SAstram aiSvarya vIryAt | 

pradyumna: sargadharmau nayasi ca 
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    bhagavan Sakti tejO anriruddha: 

bibhrANa: pAsi tatvam gamayasi ca 

    tathA vyUhya rangAdhirAja || 

இதன் ெபா ள்: 

ஸ்ரீரங்கநாதேன! ஆறு குணங்களுடன் கூடிய பரவாசுேதவன் என நீேய உள்ளாய்.  
இப்படியாக உள்ள நீ முக்தர்களால் அநுபவிக்கப்படுகிறாய்.  ஸங்கர்ஷணனாக 
பலம், ஞானம் ெகாண்டு இந்த உலைக ஸம்ஹாரம் ெசய்கிறாய்.  ப்ரத்யும்நனாக 
ஐச்வர்யம் மற்றும் வரீ்யம் ெகாண்டு உலைகப் பைடத்து, தர்மத்ைத 
நிைலநிறுத்துகிறாய்.  அநிருத்தனாக சக்தி மற்றும் ேதஜஸ் ெகாண்டு உலைகக் 
காப்பாற்றி, தத்துவங்கைள விளக்கியபடி உள்ளாய். 

ADDITIONAL NOTES BY VS: 

All the six guNAs are revealed by Para VaasudEvan in His vyUhA form. Rest of 
the three vyUhams have a set of two guNams each. For instance, SankarshaNan 
has the two guNams of Jn~Anam and Balam; Pradyumnan has aiSvaryam and 
Veeryam; aniruddhan has Sakthi and tEjas. KurEsar’s Sri VaradarAja stavam 
(slOkam 16) and ParAsara Bhattar’s Sri RangarAja Stavam (slOkam 2.39) have 
elaborations on these division of guNams among the FOUR VyUha Moorthys. 

In Para VyUham, Brahman has all the six guNams and is enjoyed by the Mukta 
jeevans and nitya sooris. In SankarshaNa vyUham endowed with Jn~Anam and 
Balam, Brahman is engaged in SamhAram (dissolution) of the created Universe. 
In Pradyumna VyUham empowered by aiSvaryam and Veeryam, Brahman is 
responsible for Creation.  In the aniruddha vyUham, the associated guNams are 
Sakti and tEjas. His vyApAram (activity) is sustenance. 
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SlOkam 41 

 

Malayappa Swamy neerAnjanam 

smStVyStÉeden gu[ana< t*ugÇym!, 

ivvúyte yda sa me zaNtayaíaturaTMyta. 

ஸமஸ்தவ்யஸ்தேபேதந குணாநாம் தத் கத்ரயம் | 

விவ யேத யதா ஸா ேம சாந்தாயா: சா ராத்ம்யதா || 

samasta vyasta bhetena guNAnAm tat yugatrayam | 

vivashyate yadA sA me SAntAyA: cAturAtmyatA || 

ெபா ள்:  

இந்த மூன்று ேஜாடிக் குணங்களும் இைணந்ேதா அல்லது தனித்தனியாகேவா ஒரு 

நிைலயில்  இருக்கக்கூடும். இத்தைகய  அைசவற்ற  நிைல என்பது ஐந்து 
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நிைலகளில் பர நிைலயாகும். (இந்தப் பர நிைலயில் ப்ரஹ்மத்திற்கும் ல மிக்கும் 

ேவறுபாடு இல்ைல. எனேவ, தாேன அந்த நிைல என்று ல மி கூறுவது 

ெபாருத்தேம ஆகும். இந்த நிைலயானது ல மி-நாராயணன் என்ேற 

முழங்கப்படுகிறது.) 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

These three pairs of guNams can exist together as the defining six guNams in 
the case of Para VaasudEvan. They exist in a tranquil state in this vyUha 
Moorthy. They exist as separate pairs of guNams in the other three vyUha 
Moorthys. In the Para VaasudEva vyUham state, there is no difference between 
Lakshmi and Her Lord. Therefore, this Para state is recognized as Lakshmi 
nArAyaNan. 
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SlOkam 42 

Aak«tIrnaveúyaip gu[ana< kLpnak«tm!, 

caturaTMyimd< àahu> zaNtayaStÅvicNtka>. 

ஆக் தீரநேவ யாபி குணாநாம் கல்பநாக் தம் | 

சா ராத்ம்யமிதம் ப்ராஹு: சாந்தாயாஸ்தத்த்வசிந்தகா: || 

AkrtIranaavekshyApi guNAnAm kalpanAkrtam | 

cAturAtmyam idam prAhu: SAntAyA: tattva cintakA: || 

ெபா ள்:  

எனது குணங்கைளப் பற்றிய ஞானத்ைத மட்டுேம ைவத்துக் ெகாண்டு, எனது 

ேதாற்றத்ைதேயா அல்லது எனது ேவறு எந்த அம்சங்கைளேயா கண்களால் 

காணாமேலேய பண்டிதர்கள்  - எனது பரவாஸுேதவ நிைலைய உணர்ந்து 

ெகாள்கின்றனர். 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

The learned ones use their jn~Anam about my GuNams to recognize My Para 
VaasudEva state. They do not need any help from knowledge about My 
appearance (form) or anything related to it to comprehend my existence with 
all the PradAna GuNams in the Para (VyUha VaasudEva) state. 
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SlOkams 43 & 44 

 

ZaaNtaitzaNtaÊNme;ae mm êpa*ugÇye, 

³mVy´< tda*< me caturaTMymmUitRmt!. 

சாந்தாதிசாந்தா ந்ேமேஷா மம பாத் கத்ரேய | 

க்ரமவ்யக்தம் ததாத்யம் ேம சா ராத்ம்யம ர்த்திமத் || 

SAntAti SAntAt unmeshO mama rUpAt yugatraye | 

kramavyaktam tadAdyam me cAturAtmyamamaUrtimat ||  
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Atr¼mindeRZy< in>sÄ< sÅvmVyym!, 

si½NmaÇaOy %Nme;> sa*a me zaNttaCyuit>. 

அதரங்கமநிர்ேதச்யம் நி:ஸத்தம் ஸத்த்வமவ்யயம் | 

ஸச்சிந்மாத்ராக்ய உந்ேமஷ: ஸாத்யா ேம சாந்ததாச் தி: || 

atarangam anirdeSyam ni:sattam sattvam avyayam | 

saccinmAtrAkhya unmesha: sAdyA me SAntatAcyuti: ||  

ெபா ள் ) :43 ,44(   

இப்படியாக மூன்று ேஜாடிகளாக உள்ள ஆறு குணங்களின் இைணதல் காரணமாக ,

எனது பரவாஸுேதவ நிைல என்பது  ெமதுவாக ஆழ்ந்து உணர்பவர்களுக்குப் 

புலப்படத் ெதாடங்குகிறது. எனது இந்த ெவளிப்படுதல் என்பது சரிவர விவரிக்கப்பட 

இயலாதது. சுத்தஸத்வமயமானது. குறிப்பட்டபடி உணர இயலாதது. ஸத் 

எனப்படுவது, ஞானமயமானது என்ேற ெகாள்ளப்பட ேவண்டும். இதுேவ நான் 

முதன்முதலாக என்ைன ெவளிப்படுத்திக் ெகாள்ளும் நிைலயாகும். 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

Thus, the three pairs linked to the six guNams unite to reveal my Para 
VaasudEva state for those who reflect deeply on Me. It is not easy to explain 
how the Para VaasudEva state blossoms forth and manifests itself. It is made 
up of Suddha Sattvam.  It is not easy to experience it based on description. Sat 
in Sattvam has to be understood as being constituted by Jn~Anam. Para 
VaasudEva state is my  first vyUha Moortham that is being manifested. 
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SlOkam 45 

 

Vy´}anblaOyaya< pUv¡ s»;R[aTmin, 

itlkalkvTsvaeR ivkarae miy itóit. 

வ்யக்த ஞாநபலாக்யாயாம் ர்வம் ஸங்கர்ஷணாத்மநி | 

திலகாலகவத்ஸர்ேவா விகாேரா மயி திஷ்டதி || 

vyakta jn~Ana balAkyAyAm pUrvam sankarshaNAtmani | 

tilakAlakavat sarvO vikArO mayi tishThati || 
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ெபா ள்: 

ஞானம் மற்றும் பலம் ஆகிய இரண்டு குணங்களும் இைணந்த ஸங்கர்ஷணன் 

என்பேத எனது இரண்டாவது ெவளிப்படுதல் ஆகும். மனித உடலில் மைறந்தும் 

மைறயாமல் காணப்படும் புள்ளிகள் ேபான்று, அைனத்து உலகங்களும் எனது இந்த 

நிைலயில் என்னுள் மைறந்தும் மைறயாமலும் உள்ளன. 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

The pair of GuNams - Jn~Ana and Balam - unite to manifest as SankarshaNan, 
my second VyUha Moortham.  Like the dots in the human body which stay in an 
explicit and hidden manner, all the worlds are present in my SankarshaNa state 
as partly explicit and partly hidden. 
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SlOkam 46 

tNma< s»;R[aTmana< ivÊ}aRnble buxa>, 

Svy< g&Ÿaim kt&RTvmuiNm;NtI tt> prm!. 

தந்மாம் ஸங்கர்ஷணாத்மாநம் வி ர்ஞாநபேல தா: | 

ஸ்வயம் க் ஹ்ணாமி கர்த் த்வம் உந்மிஷந்தீ தத: பரம்|| 

tanmAm sankarshaNa AtmAnAm vidurjn~Anabale budA: | 

svayam grhNAmi kartrtvam unmishantI tata: param || 

ெபா ள்:  

எனது ஸங்கர்ஷண நிைலயில் உள்ள ஞானம் மற்றும் பலம் ஆகிய குணங்கைள 
அறிஞர்கள் ெதளிவாக அறிந்து ெகாள்கின்றனர். அதன் பின்னர் நான் என்ைன 
ெமதுவாக, ெவளிப்படுத்தத் ெதாடங்கி, எனது ெசயல்கைளயும் ெதாடங்குகிேறன். 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

The scholars understand clearly the Jn~anam and Balam associated with My 
SankarshaNa state. After that, I start slowly to reveal Myself and initiate my 
activities. 
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SlOkam 47 

 

à*uç #it mamahu> svaRwR*aetnI— tda, 

yug< àS)…irt< êp< tiSmÚEñyRvIyRyae>. 

ப்ரத் ம்ந இதி மாமாஹு: ஸர்வார்த்தத்ேயாதநீம் ததா | 

கம் ப்ரஸ் ாிதம் பம் தஸ்மிந் ஐச்வர்ய ர்யேயா: || 

pradyumna: iti mAmAhu: sarvAthadyOtanIm tadA | 
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yugam prasphuritam rUpam tasmin aiSvarya vIryayO: ||  

ெபா ள்:  

அைனத்ைதயும் ெவளிப்படுத்தக் கூடியவளாக அந்த நிைலயில் நான் கூறப்படுகிேறன் .

அந்த நிைலயானது ப்ரத்யும்நன் எனப்படுவதாகும் .இந்த நிைலயில் எனது ஐச்வர்யம் 

மற்றும் வரீ்யம் ஆகிய குணங்கள் ெவளிப்படுகின்றன. 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

In the Pradyumna VyUha form, the two guNams of aiSvaryam and Veeryam are 
explicitly and completely manifested by Me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

71 

sadagopan.org 

SlOkam 48 

 

ttStya i³yazKTya lBxaveza ickI;Rya, 

yuJymanainéÏaOya< liMÉta tÅvkaeivdE>. 

ததஸ்தயா க்ாியாசக்த்யா லப்தாேவசா சிகீர்ஷயா | 

ஜ்யமாநாநி த்தாக்யாம் லம்பிதா தத்த்வேகாவிைத: || 

tata: tayA kriyASaktyA labdhAveSA cikIrshayA | 

yujyamAna aniruddhAkyAm lambhitA tattva kovidai: || 

ெபா ள்: 

இப்படியாக நான் ெசயல்படத் ெதாடங்கியவுடன், அைனத்ைதயும் ஆதாரமாகத் 
தாங்கி நிற்கும் எனது ஸங்கல்பநிைல ெவளிப்படுகிறது. இந்த நிைலயில் நான் 
அநிருத்தன் எனப்படுகிேறன். 
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ADDITIONAL NOTES BY VS 

As I start initiating My activities, My Sankalpa state serving as the foundation 
for all chEtanAcEtanams is revealed. In this state, I am known as aniruddhan. 
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SlOkam 49 

AvSwa> ³mzae me ta> su;uiÝSvßjagra>, 

itöae mm SvÉavaOya iv}anEñyRz´y>. 

அவஸ்தா: க்ரமேசா ேம தா: ஸுஷுப்தி ஸ்வப்ந ஜாகரா: | 

திஸ்ேரா மம ஸ்வபாவாக்யா விஜ்ஞாந ஐச்வர்ய சக்தய: || 

avasthA: kramaSo me tA: sushupti svapna jAkarA: | 

tisrO mama svabhAvAkhyA vijn~Ana aiSvaraya saktaya: || 

ெபா ள்: 

இப்படியாக ஒவ்ெவாரு நிைலயாக உள்ள எனது ெவளிப்பாடுகள்  - ஸுஷுப்தி ,
ஸ்வப்நம், ஜாக்ரத் என்று கூறப்படுகின்றன. இந்த நிைலகளில்  எனது  மூன்று 

குணங்களான ஞானம், ஐச்வர்யம் மற்றும் சக்தி ெவளிப்படுகிறது. 

விளக்கம்: 

ஸுஷுப்தி என்பது ஆழ்நிைல உறக்கம் ஆகும். ஸ்வப்நம் என்பது ஆழ்நிைல உறக்கம் 

இன்றி கனவுகளுடன் உறங்கியபடி உள்ள நிைலயாகும். ஜாக்ரத் என்பது விழிப்பு 

நிைல ஆகும். இைவ உதாரணங்களாகக் கூறப்பட்டன. இவற்றில் ஸஷுப்தி 
ேபான்றது பரவாஸுேதவ நிைல, ஸ்வப்நம் ேபான்றது ஸங்கர்ஷண நிைல, ஜாக்ரத் 

ேபான்றது ப்ரத்யும்ந நிைல என்பதாகும். 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

Thus, my external manifestations in different stages are recognized as the 
states of Sushupti, Svapnam and Jaagrath. In these three states, my three 
guNams - Jn~Anam, aiSvaryam and Sakti - are revealed. 

Sushupti is the deep sleep without dreams; svapnam is dream state. Jaagrath is 
the awake state.  Sushupti is connected to Para VaasudEva state; svapna state 
is linked to SankarshaNa vyUham and Jaagrath state is associated with 
Pradyumna VyUham.  
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SlOkam 50 

%iNm;NTy> p&w´ÅvÇye[ pirkIitRta>, 

bl< vIy¡ twa tej #TyetÄu gu[Çym!. 

உந்மிஷந்த்ய:  ப் தக்தத்த்வ த்ரேயண பாிகீர்த்திதா: | 

பலம் ர்யம் ததா ேதஜ இத்ேயதத்  குணத்ரயம் || 

unmishantya: prthaktattva trayeNa parikIrtitA: | 

balam vIryam tathA teja ityetattu guNatrayam || 

ெபா ள்: 

எனது   மற்ற   மூன்று   குணங்களான  பலம், வரீ்யம் மற்றும்  ேதஜஸ்   ஆகியைவ 

முதல்  மூன்று   குணங்களின்  துைணகளாக  உள்ளன. இந்த மூன்றும்  முைறேய 

ஸங்கர்ஷணன், ப்ரத்யும்நன் மற்றும்   அநிருத்தன்  ஆகிய  நிைலகளில்  துைணயாக 

உள்ளன. 

ADDITIONAL NOTES BY VS: 

The rest of the three principal guNams from the group of Six - Balam, Veeryam 
and tEjas -- serve as support and companion for the other three principal 
guNams (Jn~Anam, aiSvaryam and Sakti).  Latter three guNams serve as 
support and companion for the former three guNams in the SankarshaNa, 
Pradyumna and aniruddha vyUhams. 
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SlOkam 51 

 

Malayappa Swamy in ParavAsudeva thirukkOlam 

ïma*v*aÉavaOy< }anadeépsjRnm!, 

#Tw< zaNtaeidtavSwaÖyÉedju;ae mm. 

ச்ரமாத்யவத்யாபாவாக்யம் ஞானாேத பஸர்ஜநம் | 

இத்தம் சாந்ேதாதிதாவஸ்தாத்வய ேபதஜுேஷா மம || 

SramAdyavadyAbhAvAkhyam jn~AnAde: upasarjanam | 

ittham SAntOditAvasthAdvaya bhedajushO mama || 

ெபா ள்: 

எனது மூன்று குணங்களான பலம், வரீ்யம் மற்றும் ேதஜஸ் ஆகியைவ கைளப்பு 
முதலான ேதாஷங்கைள நீக்குவதாக உள்ளன. ஆக எனது நிைலகள் இரண்டாக 
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உள்ளன - சாந்தமாக உள்ள பரவாஸுேதவ நிைல, ெசயலாற்றியபடி உள்ள மற்ற 
மூன்று வ்யூஹ நிைலகள் ஆகும். 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

My three guNams – Balam, Veeryam and tEjas -- remove the dhOshams of 
fatigue et al. Therefore they are in pairs. The tranquil state, where every thing 
is in perfection is Para VaasudEva state. The other three vyUham states are 
for engagement in kriyAs. 
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SlOkam 52 

SvxmaeRimRsmu‘asae n ÉedayaMbuxeirv, 

àayae yd!gu[ktRVye vteR k«Tya yya ýhm!. 

ஸ்வதர்ேமார்மிஸம் உல்லாேஸா ந ேபதாயாம் ேதாிவ | 

ப்ராேயா யத்குணகர்த்தவ்ேய வர்த்ேத க் த்யா யயா ஹி அஹம்|| 

svadharmOrmisam ullAsO na bedAyAmbuderiva | 

prAyO yad guNakartavye varte krtyA yayA hi haham || 

ெபா ள்: 

கடலில்  வசீும்  அைலகளில்  எந்தவிதமான  ேவறுபாடும்  இல்ைல. இேத ேபான்று ,

ஸ்ருஷ்டியின் ெபாருட்டு நான் எடுத்துக்ெகாள்ளும் பல்ேவறு நிைலகளிலும் 

எந்தவிதமான  ேபதங்களும்   இல்ைல. எந்த குணச்ேசர்க்ைக  இருந்தால், அந்த 

நிைலக்கான  ெசயைல  நான்  இயற்ற  முடியுேமா, அந்த  குணச்ேசர்க்ைகயுடன்  அந்த 

நிைலயில் நான்  உள்ேளன். 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

In the waves that break in the ocean, there are no variations. Similar to that, 
there are no variations in the different states that I adopt for Jagath Srushti.  
If a particular combination of GuNams is needed to complete a task, I adopt 
that combination and stay in that chosen state to complete that particular 
activity. 
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SlOkam 53 

tÇ td!gu[yuGm< tu mm êptyaeCyte, 

Atae }anble dev> s»;R[ %dIyRte. 

தத்ர தத்குணா க்மம்  மம பதேயாச்யேத | 

அேதா ஞானபேல ேதவ: ஸங்கர்ஷண உதீர்யேத || 

tatra tadguNayugmam tu mama rUpatayOcyate | 

atO jn~Anabale deva: sankarshaNa udIryate || 

ெபா ள்:  

இப்படியாக ஞானம் என்பதும், பலம் என்பதும் ேசரும்ேபாது, நான் 
ஸங்கர்ஷணனாக உள்ேளன். 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

In this context, when Jn~Anam is united with Balam, I stay as SankarshaNan. 
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SlOkam 54 

 

SrIranganAthanr in mOhini alankAram (Thanks:SrI Murali Bhattar) 

@eñyRvIyeR à*uçae=inéÏ> zi´tejsI, 

Aa*STviÉÚ;af!gu{yae äütÅvap&wk!iSwtaE. 

ஐச்வர்ய ர்ேய ப்ரத் ம்ேநா அநி த்த: சக்தி ேதஜஸீ | 

ஆத்யஸ்த்வபின்ன ஷாட்குண்ேயா ப்ரஹ்மதத்த்வா ப் தக் ஸ்திெதௗ || 

aiSvarya vIrye pradyumnO aniruddha: Sakti tejasI | 

Adyastva binna shADguNyO brahmatattva prtak sthitau || 
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ெபா ள்: 

ஐச்வர்யமும் வரீ்யமும் இைணயும்ேபாது ப்ரத்யும்நன் என்றும், சக்தியும் 

ேதஜஸ்ஸும் இைணயும்ேபாது அநிருத்தன் என்றும் உள்ேளன். ஆனால் இந்தப் 

ேபதங்கள் இல்லாத ெதாடக்க நிைலயில், ஆறு குணங்களும் ஒன்றாக உள்ள 

நிைலயில்  நான், ப்ரஹ்மத்துடன்  ஐக்கிய  நிைலயில்  உள்ேளன். 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

When aiSvaryam and Veeryam need to be united, I stay in the VyUha state of 
Pradyumnan; when Sakti and tEjas need to be united to perform an activity, 
then I take on the VyUha state of aniruddhan. At the beginning, when there are 
no differences, all the six pradAna guNams stay united, I am in a state of union 
with Brahman. This is the Para VaasudEva state. 
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SlOkams 55 & 56 

@kae=PynunyaEdayR³aEyRzaEyaRidiÉguR[E>, 

nq> àvtRte yÖÖe;ceòaidÉedvan!. 

ஏேகா அப்ய நெயௗதார்ய க்ெரௗர்ய ெசௗர்யாதிபிர்குைண: | 

நட ப்ரவர்த்தேத யத்வத்ேவஷ ேசஷ்டாதி ேபதவாந் | 

ekO api anunayaudArya kraurya sauryAdibhi: guNai: | 

naTa: pravartate yadvadvesha ceshTAdi bhedavAn ||  

tÖdekai; sEvah< }anzKTyaidiÉguR[E>, 

s»;R[aidsÑav< Éje laekihtePsya. 

தத்ேவத காஷி ஸ ஏவ அஹம் ஞான சக்த்யாபி: குைண: |  

ஸங்கர்ஷணாதி ஸத்பாவம் பேஜ ேலாகஹிேதப்ஸயா || 

tadvedakAshi sa eva aham jn~Ana SaktyAdibhi: guNai: | 

sankarshaNAdi sadbhAvam baje lokahitepsayA || 

ெபா ள்: (55, 56) 

நாடகத்தில் ஒரு நடிகன் பலவிதமான ஆைடகள் அணிந்து, பலவிதமான 
குணங்களான  - தாராள மனப்பான்ைம, குரூரம், வரீம் - ஆகியவற்ைற 

ெவளிப்படுத்துகிறான். இது ேபான்ேற நான் இந்த உலகின் ந்ன்ைமக்காக, எனது 
ஞானம் சக்தி முதலான குணங்களால் ஸங்கர்ஷணன் ேபான்ற பல நிைலகள் 

எடுக்கிேறன். ஆயினும் எனது தனித்தன்ைம மாறுவதில்ைல. 
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ADDITIONAL NOTES BY VS 

In  a drama, an actor puts on different clothing and  weapons and acts to 
demonstrate the various emotions of the character like heroism, generosity and 
valour. Similarly, I reveal the guNams of Jn~Anam and sakti in my SankarshaNa 
vyUha roopam for the benefit of the people of the world. 
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SlOkam 57 

³mz>  àlyaeTpiÄiSwitiÉ> àa{ynu¢h>, 

àyaejnmwaNy½ zaôzaôawRtT)lE>. 

க்ரமச: ப்ரளய உத்பத்தி ஸ்திதிபி: ப்ராணி அ க்ரஹ: | 

ப்ரேயாஜநமதாந்யச்ச சாஸ்த்ர சாஸ்த்ரார்த்த தத் பைல: || 

kramaSa: praLaya utpatti sthitibhi: prANI anugraha: | 

prayOjanamathAnya: ca SAstra SAastrArtha tat phalai: || 

ெபா ள்: 

இந்த  உலகில்  உள்ள  ப்ராணிகள்  அைனத்தும்   ப்ரளயம், ஸ்ருஷ்டி, இருப்பு ஆகிய 

நிைலகளுடன் கூடிய சுழற்சியில் சுழன்றபடிேய உள்ளன. இைவகளுக்கு சாஸ்திரம், 
சாஸ்திரத்தின்  ெபாருள், ஆகியைவ   குறித்த   ஞானம்   அளித்து, அவற்ைறக் கைர 

ஏற்றேவ  இது  ேபான்ற  நிைலகளில் (ஸங்கர்ஷணன் முதலான நிைலகள்) நான் 
உள்ேளன். 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

The beings of the world keep revolving in the whirlpool of Pralaya (dissolution), 
Srushti (Creation) and existence.  I stay in VyUha roopams like SankarshaNan 
to bless the beings of the world with knowledge about the Saastrams and the 
meanings of those Saastrams and to lift them out of their sufferings. 
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SlOkam 58

 

dzaStuyRsu;uPTya*aítuVyRUhe=ip l]yet!, 

ivÉvae=nNtêpStu pÒnaÉmuoae ivÉae>. 

தசாஸ் ர்ய ஸுஷுப்த்யாத்யா: ச ர்வ் ேஹ அபி ல ேயத் | 

விபேவா அநந்த பஸ்  பத்மநாப ேகா விேபா: || 

daSAsturya sushuptyAdyA: caturvyUhe api lakshyet | 

vibhava: anantarUpa: tu  padmanAbhamukhO vibhO: || 

ெபா ள்: 

ஆக  நான்கு  வ்யூஹங்கள், ஸுஷுப்தி முதலான  நிைலகள் எனது வ்யூஹ 

நிைலயாக உள்ளன. எங்கும்  உள்ளவனான பரம்ெபாருளின் விபவ நிைல என்பது 

பத்மநாபன் ெதாடக்கமாக பல உள்ளன. 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

Therefore, VyUhams, sushupti et al remain as My vyUha states.  The Vibhava 
state of the Parabrahman, who is present everywhere starts with 
PadmanAbhan. 
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SlOkam 59 

AinéÏSy ivStarae dizRtStSy saÅvte, 

AcaRip laEikkI ya sa ÉgvÑaivtaTmnam!. 

அநி த்தஸ்ய விஸ்தாேரா தர்சிதஸ்தஸ்ய ஸாத்த்வேத | 

அர்ச்சாபி ெலௗகிகீ யா ஸா பகவத்பாபிதாத்மநாம் || 

aniruddhasya vistArO darSitastasya sAttvate | 

arcapi laukikI yA sA bhavad bhAvita AtmanAm || 

ெபா ள்: 

அநிருத்த நிைலையக் குறித்து மிகவும் விரிவாக ஸாத்வத ஸம்ஹிைதயில் 
கூறப்பட்டுள்ளது. அர்ச்ைச விக்ரஹங்களாக உள்ள பகவானின் நிைல குறித்தும் 
அந்த ஸம்ஹிைதயில் மிகவும் விரிவாகஉள்ளது. 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

The Saatvata samhitA of PaancharAtram deals at great length with the 
aniruddha vyUha state. This samhithai elaborates in great detail the archA 
state of the Parabrahman (archa state is one of the five states of the 
Brahman; the others are Para, VyUha, Vibhava, archA and antaryAmi). 
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SrIrangam Panguni uttaram Serthi Sevai 
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SlOkams 60 & 61 

mNÇmNÇeñrNyasaTsaip ;af!gu{yiv¢ha, 

pra*caRvsane=iSmNmm êpctuòye. 

மந்த்ர மந்த்ேரச்வர ந்யாஸாத்ஸாபி ஷாட்குண்ய விக்ரஹா | 

பராத்யர்சாவஸாேந அஸ்மிந் மம ப ச ஷ்டேய || 

mantra mantreSvara nyAsAt sa api shADguNya vigrahA | 

parAdyarcAvasAne asmin mama rUpa catushTaye || 

tuyaR*vSwa iv}eya #tIy< zuÏpÏit>, 

$;Ñeden iv}ey< tÖ(UhivÉvaNtrm!. 

zuÏetr< Tvwae mag¡ mm z³ inzamy.  

ர்யாத்யவஸ்தா விஜ்ேஞயா இதீயம் சுத்தபத்ததி: | 

ஈஷத்ேபேதந விஜ்ேஞயம் தத் வ் ஹ விபவாந்தரம் || 

சுத்ேததரம் த்வேதா மார்க்கம் மம சக்ர நிசாமய || 

turAdyavasthA vijn~eyA itIyam Suddhapaddhati: | 

Ishad bhetena vijn~eyam tat vyUha vibhavAntaram || 

Suddhetaram tvathO mArgam mama Sakra niSAmaya ||  

ெபா ள்: 

பல   மந்திரங்கள்   மூலமாகவும், அந்தந்த ெதய்வங்களின்   காரணமாகவும்   அர்ச்சா 

விக்ஹங்களுக்கும் ஆறு குணங்கள் ஏற்ப்படுவிடுகின்றன. இைவ அைனத்தும் 

பரவாஸுேதவ  நிைல  ெதாடங்கி, இறுதி நிைலவைர  உள்ள  வ்யூஹங்களில் 

அடங்கி விடுகின்றன. இைவ  எனது  துரீய  நிைல  முதல்  மற்ற மூன்று 
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நிைலகளிலும் அடக்கம் என்று அறிய ேவண்டும். வ்யூஹ நிைலக்கும் விபவ 

நிைலக்கும் உள்ள ேபதம் என்பது மிகவும் சிறிய அளேவ ஆகும். சக்ரா! இப்ேபாது 

மூன்று குணங்கள் குறித்துக் கூறக் ேகட்பாயாக. 

விளக்கம் : 

நாம் முன்பு ஸ்ேலாகம் 49ல் ஸுஷுப்தி, ஸ்வப்நம் மற்றும் ஜாக்ரத் என்னும் 
மூன்று நிைலகைளக் கணேடாம். இவற்ைறயும் கடந்து, பரிபூர்ணமான அைமதி 
நிைல என்பது துரீய நிைல எனப்படும். 

ADDITIONAL NOTES BY VS 

Oh IndhrA! Through the power of different mantras and the particular 
Moorthys, the archA vigrahams acquire and display the six cardinal / principal 
guNams. These guNams start with Para VaasudEva state and end in the VyUha 
states. The one state beyond the Sushupti, Svapna and Jaagrath is the turIyA 
state, the three vyUha states beyond Para become included in the turIyA 
state.  There is very little difference between the Vibhava and the VyUhA 
states. Oh IndhrA! Let Me now instruct you on the three guNams. 

SrI devyai nama: 

. #it ïIpaÂraÇsare lúmItNÇe zuÏmagRàkazae nam iÖtIyae=Xyay>. 

இரண்டாம் அத்யாயம் ஸம் ர்ணம் 

dvitIya adhyAya: sampoorNam 

Thus concludes the second chapter of SrI PaancharAtra Lakshmi tantram 
named Suddha Maarga PrakAsam  

 

(ADYAYAM 3 TO BE CONTINUED) 
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75 Bhagavad dyAna sopanam 95 Sri Venkatesha Ashtottaram 
(Brahmanda Puranam) 

76 SubhAshita Neevi 96 Sri Venkatesha Ashtottaram 
(Varaha Puranam) 

77 NaimisAranyam 97 Famous Five 

78 AparyAptAmrutha sopanam 98 Arithmetic and Almighty 

79 A Day in Sri Matam 99 Peerless Preceptor 

80 ThiruppallANDu 100 SrI Lakshmi Sahasram 

81 Thiruvellur 101 Sri Venkatesha Sahasram 

82 Vedams ad upanishads 102 PadukA Sahasra Yantrams 

83 Thiruviruththam 103 ThirunedunthanDakam 

84 ThiruvAsiriyam 104 ThirukkurunthanDakam 

85 Periya thiruvandhadhi 105 ThiruvezhukURRirukkai 

86 Thiruvaimozhi 106 Manthra Pushpam 

87 Desika Sahasranaamam 107 Virodha ParihAram 

88 Satha DUshani 108 Oppiliappan vaibhavam 

89 Tattva Muktha kalApam   

90 Chillarai Rahasyam   

91 Srimad RahasaTrayaSAram   

92 Fabulous Four   

93 Sudarashana Vaibhavam   

94 Sri Venkatesha Sooktis   
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(The titles below are hyper-linked to individual eBooks.  If the pointer is placed over 
the text and clicked, you can access the titles online) 

 

eBook # Title eBook # Title 

1 DanurmAsa ArAdanam 17 Thiruvellarai 

2 SALagrama ArAdanam 18 Achyutha Satakam 

3 Mukunda MAlA 19 Sundara kANDam 

4 VAsantika parinayam 20 RanganAtha Mahimai Vol 1 

5 SampradAya parisuddhi 21 RanganAtha Mahimai Vol 2 

6 ThiruppAvai 22 RanganAtha Mahimai Vol 3 

7 YatirAja Saptati 23 RanganAtha mahimai Vol 4 

8 AthimAnusha Stavam 24 Thiru Vaikunta Vinnagaram 

9 Anjali Vaibhavam 25 Thiru ThevanAr Thogai 

10 ThiruvellakuLam 26 Thiru Semponsei Koil 

11 DevanAyaka Pancasat 27 Thiru Arimeya Vinnagaram 

12 NyAsa Dasakam 28 Ramanusar nURRandhAdhi 

13 NyAsa Tilakam 29 VishnuSahasranAmam Vol1 

14 NyAsa Vimsati 30 VishnuSahasranAmam Vol2 

15 PeirazhwAr krishnAnubavam 31 VishnuSahasranAmam Vol3 

16 AmalanAthipirAn 32 VishnuSahasranAmam Vol4 
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http://www.ahobilavalli.org/nyasa_tilakam.pdf
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http://www.ahobilavalli.org/krishna_anubhavangal.pdf
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http://www.ahobilavalli.org/sri_ranganatha_mahimai_vol4.pdf
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http://www.ahobilavalli.org/semponsei_koil.pdf
http://www.ahobilavalli.org/arimeya_vinnagaram.pdf
http://www.ahobilavalli.org/ramanusa_nutrandhadi.pdf
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33 VishnuSahasranAmam Vol5 54 Bhagavan nAma sahasram - 2 

34 VaradarAja Pancasat 55 Bhagavan nAma sahasram - 3 

35 Vishnu SUktham 56 Apamarjana Stotram 

36 ThirutheRRiambalam 57 PerumAL Thirumozhi 

37 Varaha Puranam 58 Jitante Stotram - Vol 1 

38 Vasudeva PunyahavAcanam 59 Jitante Stotram - Vol 2 

39 Samaveda PunyahavAcanam 60 Jitante Stotram - Vol 3 

40 Brahmotsavam 61 Jitante Stotram - Vol 4 

41 Homa Havis and Yajna 62 Sri Varadaraja stavam 

42 Raghava YadavIyam 63 Acharya Panchasat 

43 Yadavabhyudayam 64 Bhagavan Gunaratnasatakam 

44 Lakshminarayana Hrdayam 65 Garuda Panchasat 

45 RAmAshtaka Kritis 66 Rangaraja Stavam Vol 1 

46 HanUmath vaibhavam 67 Rangaraja Stavam Vol 2 

47 Manasa Aradanam slokam 68 Sundarabahu Stavam Vol1 

48 Ekadashi & other vrtams 69 Abhaya Pradana Saaram 

49 Mahalakshmi Kritis 70 Tattva Nirnayam Vol1 

50 Ahobila Divya Desam 71 Tattva Nirnayam Vol 2 

51 VaradarAja panchakam 72 Bhishma Stuti 

52 SadAchAryAs 73 SrI SUktham 

53 Bhagavan nAma sahasram - 1 74 Prapanna Paarijaatam 
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http://www.ahobilavalli.org/manasa_aradhanam.pdf
http://www.ahobilavalli.org/ekadashi.pdf
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 eBook # Title eBook # Title 

75 Nikshepa Rakshai 95 Catussloki 

76 Vedanta Desika Prapatti 96 Sri UpakAra Sangraham - Pt 2 

77 Trayamidam Sarvam 97 Sri UpakAra Sangraham - Pt 3 

78 Srinivasa Kalyanam(PPT) 98 Roles of LakshmaNa  

79 Sankalpa Sooryodayam 99 PurandaradAsa Kritis on 
SrinivAsar 

80 Krishna karnamrutam 100 SrI Lakshmi Tantram - Vol 2 

81 Desika Prarthanashtakam 101 ThirumAlai aRivom 

82 SrI Lakshmi Tantram (Vol1) 102 Sareeraika Suprabhatam 

83 Sri Upakara Sangraham Pt.1  
Vol-1  

103 Ashtasloki 

84 Sri Upakara Sangraham Pt.1 
Vol-2 

104 Tatparya Ratnavali 

85 Thiruppullani mahimai 105 SrI Srinivasa Vaibhavam 

86 Panchayudha Stotram 106 Swamy Desika Vigraha 
DhyAnam 

87 Dvadasa naama Stotram  107 Swamy Desika MangaLam 

88 Hamsa Sandesam 108 Pancha BrundAvanam of 
Poorva Azhagiya Singars 

89 Dvadasa naama panjaram   

90 Swami Desikan & Tiruvaimozhi   

91 Srimad Rahasyatraya Saara 
Saaram - Vol 1 

  

92 Srimad Rahasyatraya Saara 
Saaram - Vol 2 

  

93 Srimad Rahasyatraya Saara 
Saaram - Vol 3 

  

94 ThirukkAvaLampADi   

99

http://www.ahobilavalli.org/nr.pdf
http://www.ahobilavalli.org/vdp.pdf
http://www.ahobilavalli.org/ts.pdf
http://www.ahobilavalli.org/sk.pps
http://www.ahobilavalli.org/san_sur.pdf
http://www.ahobilavalli.org/kk.pdf
http://www.ahobilavalli.org/dp8.pdf
http://www.ahobilavalli.org/lt_v1.pdf
http://www.ahobilavalli.org/sus_v1.pdf
http://www.ahobilavalli.org/sus_v2.pdf
http://www.ahobilavalli.org/tpullani.pdf
http://www.ahobilavalli.org/5ayudam.pdf
http://www.ahobilavalli.org/dn.pdf
http://www.ahobilavalli.org/hamsa.pdf
http://www.ahobilavalli.org/dnp.pdf
http://www.ahobilavalli.org/dtr.pdf
http://www.ahobilavalli.org/srts_v1.pdf
http://www.ahobilavalli.org/srts_v2.pdf
http://www.ahobilavalli.org/srts_v3.pdf
http://www.ahobilavalli.org/tkvmpadi.pdf
http://www.ahobilavalli.org/catussloki.pdf
http://www.ahobilavalli.org/dvd.pdf
http://www.ahobilavalli.org/dm.pdf
http://www.ahobilavalli.org/sus_p2.pdf
http://www.ahobilavalli.org/sus_p3.pdf
http://www.ahobilavalli.org/rol.pdf
http://www.ahobilavalli.org/purandara.pdf
http://www.ahobilavalli.org/lt_v2.pdf
http://www.ahobilavalli.org/tirumaalai.pdf
http://www.ahobilavalli.org/8sloki.pdf
http://www.ahobilavalli.org/tr.pdf
http://www.ahobilavalli.org/ssv.pdf



