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ौीः 

ौीमत रामानजाय नमःे ु  

॥ौी वकण्ठगम॥ै ु ्  

||SrI vaikuNThagadyam|| 

 

ACHARYA VANDHANAMS 

लीनाथ समारा नाथयामन ममाम।ं ु ्  

अदाचाय पया वद गपरपराम॥र् र् ं ं ंे ु ्  
ல மீநாத ஸமாரம்பாம் நாதயா ந மத்யமாம்| 

அஸ்மதாசார்ய பர்யந்தாம் வந்ேத கு பரம்பராம்|| 

lakSminaatha samaarambhaam naathayaamuna madyamaam| 

Asmadaacaarya paryantaam vande guruparamparaam || 

Meaning: 

To the Aacharya lineage starting with Sriman Naaraayana, with Naathamuni in 
the middle and down to Sri Raamaanuja, adiyEn prostrates. 

यो िनमतपदाजयग्मु ु ु  

ामोहतिदतरािण तणृाय मन।े े  
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अरोभगवतोऽ दयकैिसोःु र्  

रामानज चरणौ शरणम ूप॥ु ् े  

ேயா நித்யமச் த பதாம் ஜ க்ம க்ம 

வ்யாேமாஹதஸ்ததிதராணி த் ணாய ேமேன| 

அஸ்மத்குேரார்பகவேதா(அ)ஸ்ய தையக ந்ேதா: 

ராமா ஜஸ்ய சரெணள சரணம் ப்ரபத்ேய|| 

yo nityamacyutapadAmbujayugmarukma 

vyaamohatastaditarANi truNAya mene| 

asmadgurorbhagavato.asya dayaikasindho: 

rAmAnujasya caraNau SaraNam prapadye||  

Meaning: 

That one who considered every thing as a mere straw opposite the invaluable 
trasure viz., the lotus feet of Achyutha, I surrender to that holy guru, Sri 
Raamaanujaachaarya, the veritable ocean of compassion.  

Raaja Gopuram construction at Satyagalam & Bangalore Sriman 
K.R.KrishNaswamy 

At the outset, let me introduce Sriman Krishnaswamy, a Vedantic scholar who is 
deeply steeped in Swamy Desikan's and AchArya RaamAnuja's SrI Sooktis. He 
is currently assisting HH the Jeeyar of ParakAla Matam and HH Sri Rangapriya 
Swamy of AshtAnga Mandir to complete the construction of the Raaja Gopuram 
of Satyagalam Sri PerundEvi ThAyAr SamEta Sri VaradarAjar. 

Satyagalam on the bank of the sacred river in Karnataka is where Swamy 
Desikan spent a few years with His family and sishyAs, while the invasion of 
Srirangam by the marauding mobs of Delhi Sultanate plundered 
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Srirangam.Swamy Desikan escaped the calamities at Srirangam with the Sruta 
PrakAsika SrI Sookti of Sudarsana Battar entrusted to him for safe carriage 
and brought along the two young sons of Battar with Him to the safety of 
Satyagalam. Abheethi Stavam was completed here by Swamy Desikan. The 
Satyagalam temple has thus paid a key role as a tranquil abode for Swamy 
Desikan and the thriving of Sri VaishNava SampradhAyam. 

The svathai work and samprOkshaNam have to be completed. Sriman 
KrishNaswamy has been instrumental in raising most of the funds needed for 
the Raaja Gopuram construction at the behest of the two AchAryAs and needs 
some additional funds to complete the rest of the work and have the 
samprOkshaNam. May adiyEn request all BhakthAs of Swamy Desika to support 
this Kaimkaryam? adiyEn will be happy to assist you in the transmission of your 
support funds to Sriman KrishNaswamy. Thank you for joining in this 
Kaimkaryam! 

Sriman KrishNaswamy,SrIrangam SrI K.Sridharan of www.namperumal.com and 
adiyEn are coauthoring this ebook on SrI VaikunTha Gadhyam for this year's 
Panguni Uttiram celebrations (April 8th 2009) May Lord Ranganatha bless this 
Kaimakryam! 

AdiyEn,  

Oppiliappan Koil Varadachari Sadagopan    
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Bhagavad RAmAnujAchArya - Thirukkacchi 

(Thanks: SrI V Govindarajan)  
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INTRODUCTION TO THE THREE GADHYAMS     

Sri Raamaanuja has blessed us with nine Sri Sookthis and Gadhya Trayaa, the 
Triple Prose, belonging to the category of his latter day compositions. It is 
believed that his earlier works, Viz., SrI Bhaashya, Gitaa BhAshya, Vedantha 
Saara and Vedantha Sangraha and others served as preparation for the 
blossoming of his concept of SaraNAgathy resulting in the triple prose-
poem, viz., SaraNAgathy Gadhya, Sriranga Gadhyaa and Sri VaikunTha Gadhyaa. 
SaraNAgathy Gadhyaa is an extremely rare kind of work as it embodies the 
dialog between JaeevAthman and ParamAthman, or the soul and the Oversoul; 
as some one put it: "the fervour of the human soul throbbing with deep love and 
surrender to its Master has rarely found such an expression" and "there is a 
sense of certainity and an atmosphere of serenity". SaraNAgathy gadhyam is 
therefore considered Sri RaamAnujaa's swan song. This gadhyam, scholars 
believe, lends itself to three divisions, each representing a rahsyaa, viz., dhvaya 
mantra, Moola mantra and Charama slOkam form Gitaa. SaraNAgathy gahdyam 
also highlights the SrivaishNava faith, viz., the principle of mediation or 
intercession by SrI Mahaa Lakshmi, who pleads with Her Lord for forgivance 
of aparAdhams of the contrite soul (JeevAthma).  

Sri Raamaanuja Himself after decades of service to Lord 
Sriranganaatha performs SraNaagathy at the sacred feet of the Lord at 
Srirangam in Sriranga Gadhyam. Once having done SaraNAgathy what does one 
achieve, or how he approaches the Lord or the scene where he ends up for 
eternity are all answered by Sri RaamAnujaa in his Sri Vaikuntha gadhyam.  

In short, the theme of the Gadhya traya is SaraNAgathy in all its aspects. 
Unlike the Bhakti yOga, it is a simple, viable route accessible to every one, weak 
or strong, learned or unlettered, noble or fallen. The process is complete end in 
itself culminating in Kaimkaryam to the Lord at the Paramapadha and enjoyment 
of the opulence of divine service.   
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Lord SrIman NArAyaNan - namperumal - SrIrangam 

 (Thanks: SrI N Santhanakrishnan) 
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KEY COMMON CONCEPTS IN GADHYA TRAYAMS 

1. The Lord's Mercy: With a view to show the right path to the multitude of 
erring chEtanaas, the Lord, Sriman NaaraayaNa, overpowered by His quality of 
mercy has planned "coming to this world" (avataaram), at various times through 
the medium of Achaaryaas such as Naathamuni, Yaamnuamuni and Sri 
RaamAnuja. Through them He engineers "ujjevana" (Upliftment) of erring 
devotees. 

2. Poorvaachaarya's concern: Gadhya Traya is an excellent example of the 
concern felt by the Poorvaachaaryas of the calibre of Sri RaamAnuja for the 
Common lot, who are caught in the quagmire of SamsAric life and are not able 
to extricate themselves being incapable of following rigorous practises of 
various yogAs like Bhakti yOga.  Gadhya traya shows the way for attaining the 
lotus feet of the Lord at VaikunTham and the route is available to all without 
distinction of caste or sex. This triple prose (which indeed are prose-poems) 
are often compared to StOtraratnam of Swamy AlavanthAr (who also 
had similar concerns for the common lot), which is also an expression of "the 
nature and value" of Prapatti. 

3. Beatific Vision: We owe it to that important day of the Hindu calendar, viz., 
the Thirunakshatram festival of Sri Mahaa Lakshmi (Panguni uttiram). Every 
year on that day, the divya dampathies, (i.e)., Sri Ranganaathar's Sri Mahaa 
Lakshmi's divya mangaLa idols are placed together for all devotees to pray and 
recieve their blessings. On one such occasion, Sri RaamAnuja, was found to have 
been lost in trance in front of the divya dampathis. When he opened his eyes, 
what came out of his holy mouth were the details of his beatific vision of the 
Lord and His consort, Lord's response to Sri Raamaanuja's concern, a vision of 
the scene at VaikunTha, a comforting assurance and a confirmation of the path, 
accessible to everyone, which enables crossing the cycle of birth and death - in 
short, the Gadhya Traya, a rare product of divine interaction with our 
Aachaarya! 
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4. The routes and the resort: Sriman NaarayaNa is the resort for the 
resortless with innumerable auspicious qualities and is totally free from evil, 
hatred etc. He is of the nature of knowledge and bliss and is a treasure chest 
of effulgence, beauty, fragrance, softness, grace and everlasting youth. 

He lives in VaikunTha, our final destination. The holy land, described in 
VaikunTha gadhya, is a vast paradise, which even Brahma or others have not 
been able to fathom. The Master of that land is Sriman narayaNan, who is 
"inscrutable" even to the highest of Yogins. 

In order to achieve liberation from the endless cycle and to get over the sins 
from beginingless time, the routes as described in Bhagavad Gitaa are Karma 
Yoga, Bhakti yoga an Jn~Ana Yoga; infact a combination of more than one yoga. 
The Lord Himself has talked about the difficulties to practise these yogaas, 
and the much simpler Prapatti yoga is the only practical route to attain the 
lotus feet of the Lord.  

5. Scriptures advocate SaraNAgathy: Rig Veda talks about Prapatti, which 
means that the doctrine of SaraNAgathy is as old as the oldest Veda. 
Taitthireeya Upanishad calls it as "Nyaasa" and "prescribes the manner in which 
it should be performed" - -and declares it to be the best route for Moksham. 
Other Upanishads like Svetaasvatara, ChandhOgya also talk about Praptti. 

RaamAyaNaa is considered a SaraNAgathy Veda - -Sri Raama'a "abhaya 
pradhAna" to VibheeshaNa is a very significant episode in RaamAyaNa, which is 
extolled as a shrine of Self-surrender. Gita (7-14, 16-61/62), SrI VishNu 
PurANa (1.9.73), PaancharAtra Agama, Lakshmitantra and AzhwArs' Sri 
sookthis advocate SaraNAgati as the most efficacious means to gain the 
Parama PurushArtham of Moksham. 

6. Post-Liberation (Moksha): The liberation consists in JeevAtma acquiring the 
flavor and fragrance of Brahman (the VedAntic term for the Lord); it gains 
Brahma roopa, Brahma rasa and Brahma gandha. It is freed from the fetters of 
Prakrithi, limitations of space and time. It lives in nitya vibhUti, the abode of 
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Brahman, which has no history, no seasons but can all at once "bear leaves, 
blossoms and fruits" (ref: ShAnti parva of MahA Bhaaratam). Thus the jeevan 
attains "its infinite consciousness and regains eternal values..." It is indeed a 
state of Self-transcendence. 

PaancharAtra calls Sri VaikunTham as "Jn~Ananda lOka" - that is, the world of 
Paramapadham is a shining example of the spiritual world; bliss personified, 
apraakrutha, aanandalOka; it is the realm of Suddha Sattva, a kind of matter 
which is immutable and is made up of unalloyed sattva dhravyam. The five 
elements (Pancha bhUtams), which comprise us in the prAkruthic world will not 
touch us there. 

7. Rahasya Traya: Gadhya Traya embodies the concepts of the three sacred 
mantrAs, known as rahasya traya, which reflect the VisishtAdhvaita concepts 
of Tatva, Hita and PurushArtha. They are moola mantra, dhvaya mantra and 
Geetha Charama slOka. It is generally stated that SaraNAgathy gadhya is a 
commentary on the dhvaya Mantra. 

8. Commentaries on the Three Gadhyams: All the Sri Sookthis of AchArya 
RaamAnuja have attracted great scholars to write commentaries known as 
Bhaashyams. SaraNAgathy Gadhya has commentaries by such stalwarts as 
Sudarsana Soori, Periya AacchAn PiLLai and VedAntha Desika. The Rahasya 
Raksha of Swamy Sri Desikan includes Gadhya Traya BhAshya besides stOtra 
Ratna and chatusslOki BhAshyam. 

NadAthUr AmmALs' "Prapanna PaarijAtam" talks about the greatness of 
SaraNAgathy Gadhya; latter has given inspiration to the creation of other SrI 
Sooktis: Swamy SrI Desikan's SaraNAgathy Dheepika, NyAsa dasakam, NyAsa 
Vimsathy and NyAsa Tilakam, Saantha ParAnkusa Yathi's "Prapatti yOga", 
Taatha Desikan's "NyAsa VidhyA PrakAsa" and VedAntha RaamAnuja Muni's 
"NyAsa Vidhya DarpaNa" and many more. 

9. Coverage of SaraNAgathy doctrine in the Three ebook series: Among the 
three ebook series (Sundarasimham, Ahobilavalli and Sri Hayagrivan series), we 
have covered a number of Sri KoSams dealing with the important aspects of 
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SaranAgathy and the three rahsyAs behind this vital doctrine. The readers are 
welcomed to refer to them for additional details on the SaraNAgathy Tattvam. 
Here are the references: 

Sundarasimham Series: http://www.sundarasimham.org  

SarNAgathy Dheepika # 57 

SaraNAgathy Doctrines (Tamil) # 71 

Srimad Rahasya Traya Saaram # 91 

StoOtra Ratnam of Swamy AlavanthAr# 49 

Adaikkala Patthu # 31 

Thirumantira Churukku # 24 

Dhvaya Churukku #13 

Charama SlOka Churukku# 20 

PradhAna Satakam #27 

Arutta Panchakam #12 

Rahasya Navaneetam #68 

Rahasya Padhavee #69 

Ahobilavalli Series: http://www.ahobilavalli.org 

NyAsa Dasakam # 12 

NyAsa Tilakam #13 

NyAsa Dasakam #14 

JitantE StOtram # 58-61 

Abahya PradhAna Saaram # 69 

Prapanna PaarijAtham # 74 
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NikshEpa Rakshai # 75 

Srimad Rahasya Thraya Saara Saaram # 91-93  

Sri Hayagrivan Series: http://www.srihayagrivan.org  

Rahasya SandEsam # 2 

Rahasya SandEsa VivaraNam #3 

Rahasya Maatrukai # 10 

Rahasya RatnaavaLi # 18 

Rahasya Traya ChuLakam # 24 

Tattva RatnAvaLi # 4 

Tatva RatnAvaLi PradhipAdhya Sangraham # 5 

Tattva SandEsam # 9 

Tattva Maatrukai # 11 

Sriranga Gadhyam # 28 

We will now commence the study of Sri VaikunTha Gadhyam. 
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NamperumAl with ubhaya nAccimars on Panguni thirunal 2009 - Day 1  (Thanks: SrI Narasimha BhaTTar) 
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Namperumal in Woraiyur - SrIrangam Panguni utsavam 2009  

Thanks: SrI Narasimha BhaTTar 
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TANIYAN 

यामनायसधाोिध ंअवगा यथामित।ु ुर्  

आदाय भियोगा र सशयाहम॥ ं ं र् ्  

யா நார்ய ஸுதாம்ேபாதிம் அவகாஹ்ய யதாமதி| 

ஆதாய பக்திேயாகாக்யம் ரத்நம் ஸந்தர்Sயாம்யஹம்|| 

yAmunAryasudhAmbhodhim avagAhya yathAmati| 

AdAya bhaktiyogAkhyam ratnam sandarSayAmyaham||  

Above is the Taniyan for SrI Vaikunta Gadhyam. 

Meaning: 

adiyEn plunges/delves deeply into the ocean of nectar of the SrI Sooktis of my 
prAcharyan (Acharyan's AchAryan), Swamy AlavantAr and have brought 
out the precious jewel of Bhakti yOgam. adiyEn will now describe the loftiness 
of this gem (SrI VaikunTha Gadhyam) to the best of my ability. 

Here, AchArya RaamAnuja who was influenced very much by the GitArtha 
Sangraham of Swamy AlavantAr (YaamunAchArya) in creating His own Sri 
Sookti of SrI GeetA BhAshyam, expresses His gratitude to YaamunAchArya. 

The Number of ChUrNikais in SrI VaikunTha Gadhyam 

1. ChUrNikai 1: svAdheena-trividha-----sarvabhAvEna SaraNam anuvrajEt 

2. ChUrNikai 2: Tatasccha pratyahamAtmOjjeevanAya yEvam anusmarEt 

3. ChUrNikai 3: ChaturdaSa bhuvanAtmakam aNDam---iti yAchamAna: 
praNamya AtmAnam BhagavatE nivEdhayEt 

4. ChUrNikai 4: Tata: BhagavatA svayamEva--upAseeta 

5. ChUrNikai 5: tatasccha anubhUyamAna bhAva viSEsha:niradhisaya---
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avalOkanEna avalOkayan Aaseeta 

6. ChUrNikai 6: TatO BhagavatA svayamEva - --sarvAyavAya sukham Aseeta 

There are  6 chUrNikais in SrI VaikuNTha Gadhyam as indicated above 
according to one tradition. Another tradition regroups the 6 ChUrNikais into 
Fourteen.  

Let us study these chUrNikais one by one with word for word meanings 
provided by Sriman K.R.KrishNaswami and follow it up with meanings of the 
individual chUrNikais and commentaries from PeriyavAcchAn PiLLai's 
vyAkhyAnam as translated in Tamil by Sriman Sridharan of Srirangam. Swamy 
Desikan has extensively commented upon SaraNAgaty and Sriranga 
Gadhyams but has provided only a brief commentary on Sri VaikuNTha 
Gadhyam. We will rely therefore on PeriyavAcchAn PiLLai's detailed 
commentary.  

An Appeal to AstikAs: Prior to the study of Sri VaikuNTha gadhyam, let 
me appeal to all readers to take part in supporting the Gopura NirmANa and 
SamproKshaNa kaimkaryam at Satyagalam Temple for SrI PerumdEvi SamEta 
Sri VaradarAja PerumAL, who was worshipped for number of years by Swamy 
Desikan. Please contact adiyEn (yennappan@computer.net) regarding your 
participation in this important kaimkaryam. 

Sri VaikunTha Gadhyam's place among the three Gadhyams: "While 
SaraNAgathi gadhya, the first of three three gadhyAs is in the form of a 
homage being paid to the Lord and His glory and a declaration of Sri Ramanuja's 
position of absolute surrender to the Lord, the Sriranga Gadhyam addresses 
itself to the image (archai) of Lord Ranganatha at His temple in Srirangam. The 
third and the last one, Sri VaikuNTha gadhyam gives a graphic description of 
VaikuNTha or Paramapadha, the Supreme abode of Sriman Narayana, who lives 
amidst a community of liberated souls (Mukta Jeevans and Nitya Sooris). These 
liberated souls have attained Moksha siddhi as their Parama PurushArtham 
(Supreme Goal), the quintessence of which is eternal and blemishless (nitya 



 

17 

sadagopan.org 

niravadhya) kaimkaryam to the dhivya dampatis at Sri VaikunTham.  

The gospel of self-surrender (Prapatti or SaraNAgati) leading to Parama 
PurushArtham of nitya Kaimkaryam forms the central theme of the three 
gadhyams. In VaikuNTha Gadhyam, RaamAnuja declares that SaraNAgati is the 
stepping stone for nitya Kaimkaryam to the Lord. AchAryan is also telling us as 
what one should be doing or how one should be conducting oneself after 
performing SaraNAgati. There is a fascinating description of Sri VaikuNTham: 
its opulence, the beautiful gardens, ponds, birds, flower plants, creepers, sweet 
sounds etc. At the center of all this wealth is the Lord, Sriman 
Narayana, seated on AdhisEsha in the company of Mahaa Lakshmi and entire 
entourage of Nitya Sooris and Mukta Jeevans, who are engaged in performing 
various kaimkaryams to Him. RaamAnuja describes the affectionate look of the 
Lord on seeing the liberated souls, whom he has accepted for Kaimkaryam. The 
final step is the One, when the Lord Himself calls the mukta jeevans to His 
proximity, places His lotus feet on their heads, which results in them getting 
immersed in heavenly bliss."  

Sriman NarayaNa CharaNou SaraNam PrapadhyE, 
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NamperumAl on GaruDa vAhanam - srIrangam 

(Thanks: SrI narasimha BhaTTar) 
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CHOORNIKAI -  1 

1) ाधीन िऽिवध चतनाचतन पिितूविभदे े ेृ  ं

शकमाशषदोषासृ ाभािवकानविधकाितशये ेर् ं ं  

ज्ञान बलैय वीयशितजः ूभृसयर् र् े े  

काणगणगणौघमहाणव परमपषु र् ं ंु  

भगव नारायण ािमन सनं ं े ेु  

गन च पिरग ऐकािकािकु े ृ  

तादाजय पिरचयकमनोरथः ु   

2) ताय च तादाजय ूपर म ककोिटे े ेु  

सहॐणािप साधनमीित मानः े  

3) तवै भगवतो नारायण अिखलस दयकैसागर 

अनालोिचत गणागण अखण्डजनानकल अमयादु ु ु ू र्  

शीलवतः ाभािवकानविधकाितशय गणवयाु  

दवितयनािद अिखलजन दयानने र् ु  

आिौतवाकैजलधः भजनसषकैभोगे ं े  

िनज्ञानिबयैयािद भोगसाममीसमृर्  
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महािवभतः ौीमरणारिवयगळ अनाू े ु ं  

सीवनन ततसवभावन शरणमनोजत॥ े े ेर् ु ्  

1. ஸ்வாதீந த்ாிவித ேசதந அேசதந ஸ்வ ப ஸ்தித்  ப்ரவ் த்தி ேபதம் க்ேலSகர்ம(விபாக)aதி 
அESஷ ேதாஷ அஸம்ப் ஷ்டம் ஸ்வாபாவிக அநவதிகாதிSய ஜ்ஞாந பல ஐSfவர்ய ர்ய Sக்தி 
ேதஜ: ப்ரப் தி அஸங்க்ேயய கல்யாண குண கண ஓக மஹார்ணவம் பரம ஷம் பகவந்தம் 
நாராயணம் ஸ்வாமித்ேவந கு த்ேவந ஸுஹ் த்ேவந ச பாிக்க் ஹ்ய ஐகாந்திக ஆத்யந்திக தத் பாத 
அம் ஜ த்வய பாிசர்யா ஏகமேநாரத:  

2. தத்ப்ராப்த்ேய ச தத் பாத அம் ஜ த்வய ப்ரபத்ேத: அந்யந்ந ேம கல்பேகா  ஸஹஸ்ேரணாபி 
ஸாதநம் அஸ்தி இதிமந்வாந:  

3) தஸ்ையவ பகவேதா நாராயணஸ்ய அகில ஸத்வ தையக ஸாகரஸ்ய அநாேலாசித குணகண 
அகண்டஜந அ கூல அமர்யாத SIலவத: ஸ்வாபாவிக அநவதிகாதிSய குணவத்தயா  ேதவ திர்யக் 
ம ஷ்ய ஆதி அகிலஜந ஹ் தய ஆநந்தநஸ்ய ஆSfாித வாத்ஸல்ய ஏக ஜலேத: பக்தஜந 
ஸம்Sfேலைஷக ேபாகஸ்ய நித்ய ஜ்ஞாந க்ாிய ஐSfவர்ய ஆதி ேபாக ஸாமக்ாீ ஸம் த்தஸ்ய 
மஹாவி ேத: ஸ்ரீமத: சரணாரவிந்த களம் அநந்யாத்ம ஸஞ்ஜீவேநந தத்கத ஸர்வ பாேவந Sரணம் 
அ வ்ரேஜத் 

1. svAdhIna trividha cetanAcetana svarUpasthitipravruttibhedam 

kleSakarmAdyaSeshadoshAsamsprushTam svAbhAvikAnavadhikAtiSaya 

j~nAna balaiSvarya vIryaSaktiteja: prabhrutyasankhyeya 

kalyANaguNagaNaughamahArNavam paramapurusham 

bhagavantam nArAyaNam svAmitvena suhruttvena 

gurutvena ca parigruhya aikAntikAtyantika 

tatpAdAmbujadvaya paricaryaikamanoratha:  

2.tatprAptaye ca tatpAdAmbujadvaya prapatteranyanna  

me kalpakoTi sahasreNApi sAdhanamastIti manvAna:  

3.tasyaiva bhagavato nArAyaNasya akhilasattva dayaikasAgarasya 
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anAlocita guNAguNa akhaNDajanAnukUla amaryAda 

SIlavata: svAbhAvikAnavadhikAtiSaya guNavattayA 

devatirya~NmanushyAdi akhilajana hrudayAnandanasya 

ASritavAtsalyaikajaladhe: bhaktajanasamSleshaikabhogasya 

nityaj~nAnakriyaiSvaryAdi bhogasAmagrIsamruddhasya 

mahAvibhUte: SrImaccaraNAravindayugaLam ananyAtma 

sa~njIvanena tadgatasarvabhAvena SaraNamanuvrajet||  

Word by Word Meaning (1): 

SvAdheena = Subordinate to the Lord 

Trividha =three types of 

chEtana + achEtana = sentient and insentient beings  

swaroopa = essential nature 

sthithi = existence, being 

pravritthi bhEdham = diverse behavior  

klESa-karmAdhi = pain from past actions 

aSEsha dhOsha asamsprishtam = absolutely free from any blemishes  

swAbhAvika = intrinsic, by nature 

anavadhikaathiSaya = limitlessly unique 

jn~Ana + Bala + Iswarya + Veerya + Sakti + tEja: + Prabhrithi = knowledge, 
power, opulence, valour, strength, brilliance and such, 

asankyEya kalyANa guNaganauga mahArNavam = innumerable, auspicious, group 
of qualities like a great ocean 
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Paramapurusham, bhagavantam, Sriman NaarAyaNam = He is the Supreme 
Person, God, Sriman NaarAyaNan. 

SwamitvEna-suhruthvEna-guruthvEna-cha-parigrihya = (as) Swami, friend and 
teacher accepted  

Aikaanthika–aathyanthika-tathpaadhambhujadhvaya = and highest, and 
definitely needed, His Lotus feet  

Paricharyaika manOratha: = of serving with desire. 

Summary:  

Having three types of chEtanAs (bhaddha, nithya and Mukta) and three types 
of achEtanAs (prakrithi, Time and eternal world), and their essential nature, 
being (existence) and their conduct under Him (as subordinate), but having no 
touch of pain/suffering or any blemish whatsoever, being an ocean of the hosts 
innumerable auspicious attributes, which are natural with nothing above or 
exceeding them –they are of knowledge, power, opulence, valour, strength, 
brilliance(of not expecting anything); that Super Person the God Sriman 
naarAyaNa, I having accepted Him as my Swami, friend, and Teacher, and 
desiring to familiarize adiyEn with the highest and definitely required (without 
expecting anything) Kaimkaryam to/at His two lotus feet.   

Additional Commentary by Sriman K.K. KrishNaswami:  

The elaboration of of three types of chEtanAs and three types of achEtanAs 
has been done in Sriranga gadhyam:  http://www.srihayagrivan.org  (ebook# 
28). To add to whathas been said – bhaddhAs have to undergo their karma, that 
is will have connection with the life here (samsAra) until they attain liberation 
through His grace. After that, they become MuktAs, who have self-
manifestation ability (AvirbhAva). Their conduct comprises enjoying/
experiencing God and doing kaimkaryam to Him eternally. On the other hand, 
the nityAs like Garuda never had any connection with Samsara and have been 
having "AvirbhAva" of their appearance from beginningless time and enjoying 
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their servanthood to the Master, The Lord. 

AchEtanas (viz.,), (1) Prakriti (2) Time and (3) Suddha satvam do not have scope 
for knowledge. Prakriti is characterized by "satthva, RajO and TamO GuNAs", 
and Time by division (into seconds, minutes etc), muhUrta, division into past/
present/future etc. 

VishNu PurANa, 4-1-84 refers to this aspect that time which affects anything 
and every thing can not bring about any change in the Lord. He has no birth or 
death is of one form and not classified by any name. He is there from the very 
beginning. Time or fixed time aspects (muhUrta/Kaala) do not touch Him; a 
small part of anything like a digit of the Moon can not have any effect on Him. 
Suddha Satthva is said to be self-luminous, not given to rajO and TamO guNas; 
it does not mask the knowledge. While it is for Lord’s enjoyment, it is a means 
for the "sesha" (Kinkara doing service to the Lord).  

Lord’s innumerable auspicious qualities (KalyANa GuNAs) are there from 
beginngless time. They form His innate nature and are unique only to Him –the 
Veda states "YatO VaachO nivartantE aprApya manasA saha" and similarly 
NammAzhwAr says in ThiruvAimozhi:" Uyarvara uyarnalam udayavan" meaning 
that the uniqueness of His qualities has no limit, neither has anyone been able 
to know them fully. These guNAs are like streams and they flow into one great 
sea, Viz., the Lord. He is the Parama PuruahsA and there is none above Him. He 
is God NaarAyaNan. 

There is here this keyword: " parigrihya"; simply translated as " having 
accepted Him " as fit for service—through learning of SaastrAs, achAryA’s 
upadEsAs and one’s performance of AarAdhana to Him. He has been accepted 
as Swami.              

Word By Word Meaning (2) 

Tath prAptayE = to get that service  

Cha = also service to Bhagavantam 
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Tadh-padhAmbhuja dhvaya = His two lotus feet  

prapattE: anyath = any thing other than Prapatti 

na mE kalpakOti sahasrENa = not  to me, even in thousands of cycles of creation 
and destruction of this universe 

api = even in  

saadhanam asti = exists the means 

iti manvAna: = thus being aware. 

Summary:  

In order to achieve the kaimkaryam at His two lotus feet, being aware that 
even in thousands of cycles of creation/destruction of the Universe, I will not 
have any other means – the clause starting with "TathpadhAmbhuja" – up to 
"ManvAna:" is said to be upAya nishkarsha—rational determination of the 
means/instrument for achieving the end (service).   

Word by Word Meaning(3) 

This part talks about the process of using that means. 

Tasya yEva  BhagavathO  NaarAyaNasya akhila - His that Bhagavantha 
NaarAaNan’s all 

Sathva dayaikasAgarasya anAlOchita GuNa - Noble qualities prime ocean of 
kindness (He) without considering, unmindful of  attributes  

GaNa+akanda + jana  anukUla maryAdaSeelavatta:   Unlimited beings   helpful    
nature  

SwaabhAvika + anavadhikatiSaya guNavattayA deva- By nature (being) 
limitlessly unique qualiites-owned dEvAs, 
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Tiryak  manushyAdhi akhila jana hrudaya Anandanasya - animals human beings 
etc  and produces happiness in all hearts 

AaSrita vaatsalya yEkajaladhE: bhaktajana samslEsha: - Dependents’  love’s     
prime great ocean  devotee’s    union 

yEkabhOgasya nitya jn~Ana kriyaa swaryAdhi - alone His thing of enjoyment  
eternal knowledge action opulence objects of enjoyment  

sAmagree samruddhasya mahAvibhUtE: srimath = objects  are  abundant the 
grand Super Human, the Lord’s wealth (His sports), bhAgavathAs’ 

charaNAravindha yugaLam ananya AathmasanjeevanEna - Lotus feet two 
without for soul’s earlier 

tadhgatha sarvabhAvEna SaraNam anuvrajEth/anusmarEth - devoted to them  
with full consciousness/mind surrender recognizing them to be the refuge.  

Summary of Meaning of the section#3 by Sriman Krishnamachari: 

The above text talks about the upAyanushtAna (Process of operating the 
means): Here the goal as also means are one and the same; however, serving His 
two lotus feet is the goal and the means are surrender to His Lotus feet 
(Prapatti). 

The Lord is THE RESERVOIR OR OCEAN OF KINDNESS towards all creatures 
(without any discrimination of high or Low)/ He has the extraordinary 
character of not noticing or paying heed to bad qualities of those who have 
taken refuge and is congenial to all. One is reminded here of Swamy Desikan’s 
Sri ParamArtha Stuti (SlOkam # 8): 

SaraNAgata rakshaNa vratee mAm na vihAtum RaNapungavaarhasi tvam 

Vidhitam bhuvanE VibheeshaNO vaa yadhi vaa RaavaNa ityudheeritam tE 

The Supreme in the war, Sri Rama, has vowed to protect those who surrender 
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to Him and such an One will not give me up. Your statement: "bring whoever he 
is, VibhIshaNa or RaavaNa, the fact that I have accorded "protection from 
fear" is known to all the people of this world.  

Such is His character (SauSeelya); His luminous divine form (Vigraha) gives 
immense pleasure to all hearts – "Raama: KamalapatrAksha:" and "TarUNou 
roopasampannou" convey His youthful beauty – aging is for us and not for 
Him.He is having Vaatsalya type of love towards us - the famous comparison is 
the type of love a cow has for its new born calf. He is always wanting to be with 
us. He is having a great abundance the noble and eternal qualities of knowledge, 
action,opulence/wealth etc. He is complete (ParipoorNan) with such assets. The 
term "Nambi" in Tamil conveys it. 

 
Surrender at His Lotus Feet! 

He has SrI MahA Lakshmi as the prime consort (SrImata:) who is ever helpful 
to those, who have taken refuge in Him. She is the mediator between the Lord 
and ourselves, the role of "Purushakaara".  

Fully understanding that we have no refuge other than His two lotus feet for 
progress of the self, they alone are the elixir and protection, we should, with 
full determination, surrender at His lotus feet.   
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அறி கம்: ChurNikai 1 and 2: 

இந்தச்சூர்ைணயில் த ல் எம்ெப மாளின் தி க்கல்யாண குணங்கைள வர்ணிக்கின்றார்.  இதைனத் 

தராசின் ஒ  தட்டாக ம் அதன் ம தட் ல் தன  தன்ைமகள ம் நிைலயிைன ம் ைவத் க் 

கூ கின்றார்.  இந்தத் தராசு சாிசமமாக நிற்க தன  தட் ல் ப்ரபத்தி என்ற உபாயம் மட் ேம உள்ள  

என்  கூ கின்றார்.  இந்த ப்ரபத்தியிைன அைடவதற்கு, எம்ெப மாளின் தி வ கைளப் பற் கிறார். 

ஸ்வாதீந -  தன  பைடப்பில் உள்ள அைனத் ம் தனக்ேக கட் ப்பட்  உள்ளவன் எம்ெப மாள்.  

இத்த்ைகய பைடப் கள், அவ க்குக் கட் ப்பட்  உள்ளைவ யாைவ? 

த்ாிவித ேசதந அேசதந -  ன்  மனித்ர்கள் ( க்தர், பத்தர், நித்யர்) இவர்கள் ேசதனங்கள்.  ன்  

விதமான உலகங்கள் (இந்த உலகம், அந்த உலகம் மற் ம் காலம்) -  இைவ அேசதனங்கள். 

ஸ்வ ப ஸ்திதி- இத்தைகய ேசதனம் மற் ம் அேசதனம் ஆகியவற்றின் தன்ைமகள், ெசயல்பா கள் 

ஆகியைவ ம் நம்ெப மானின் கட் ப்பாட் ல் உள்ளன. 

ப்ரவ் த்தி ேபதம்- இ  ெசயல்பா கைளக் குறிக்கும்.  ஒ  ெசயைலச் ெசய்தல், ெசய்  த்தல், 

ஆரய்தல் ஆகிய அைனத் ம் எம்ெப மா க்கு அடங்கி உள்ளன. 

க்ேலSகர்மாதி (விபாக) அESஷ ேதாஷ அஸம்ப் ஷ்டம்- ேமேல கூறப்பட்ட ேசதன, அேசதனங்கள் 

ஆகியைவ சில வைகயான குைறபா கள் உைடயைவ.  இந்த குைறகள் -  அஞ்ஞானம், ஆைச, 

அகங்காரம், மமைத, ேகாபம் ேபான்றைவ (இைவ க்ேலSம் என்ப ).  ேம ம் உள்ள குைறகள் -  

ேமேல கூரப்பட்ட குைறகளின் விைளவாகத் ேதான் ம் ண்ணியம், பாபம் (கர்மம்); இவற்றின் 

விைளவாக ேநாி ம் ஆ ள் த யைவ (விபாகம்).  இ  ேபான்ற எந்தவிதமான குைறபா க ம் 

இல்லாதவன் எம்ெப மான். 

இவ்வா  குைறகள் எ ம் இல்லாமல் உள்ள  மட் ேம ெப ைமயாக இ ப்பவனா? இல்ைல 

இந்தப் ெப ைம தவிர பல தி க்கல்யாண குணங்கள் உைடயவன்.  அவற்ைற இப்ேபா  

கூறத்ெதா ங்குகின்றார். 

ஸ்வாபாவிக- எம்ெப மாளின் குணங்கள் அைனத் ம் அவ க்கு எந்தவிதமான வரத்தினாேலா, யார் 

லமாகேவா உண்டான  அல்ல.  அவ க்கு அைவ இயல்பாகேவ உள்ளன.  அைவ அழியாமல் 

எப்ேபா ம் உள்ளன. 
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"Abode of limitless auspicious qualities" - Namperumal 

Thanks: SrI Narasimha BhaTTar 
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அநவதிகாதிSய- இக்குணங்க க்கு ஏேத ம் ஓர் எல்ைல இ க்குேமா? இல்ைல, இக்குணங்க க்கு 

அள  என்பேத இல்ைல. 

ஜ்ஞான- எப்ேபா ம் அைனத்ைத ம் ஒேரேபால், ஒேர ேநரத்தில் ேநராகப் பார்க்கின்றான்.  அவன  

பார்ைவயில் ேபதம் இல்ைல. 

பல- அைனத்  உலகங்கைள ம் வசப்ப த்தவல்ல தன்ைம. 

ஐSfவர்ய- அைனத்  ேசதந அேசதநங்கைல ஆட்சி ெசய் , அவற்றின் ெசயல்கைள நியமிக்கும் 

தன்ைம. 

ர்ய- இவ்வா  ெசயல்கைள நியமிக்கும்ேபா  ேசதந அேசதநங்க க்கு உண்டாகும் யரத்தால், 

தான் பாதிக்கப்படாமல் உள்ள தன்ைம. 

Sக்தி- ஒ  ெசயைல தைட உண்டானா ம் தான் திட்டமிட்டப  ெசய்  க்கும் தன்ைம உள்ளவன். 

ேதஜஸ்- தன  எதிாிைய ம் அ யார்களின் எதிாிகைள ம் தன  ெபயரா ம் கழா ம் 

வசப்ப த் ம் தன்ைம. எந்த ஒ  ெசயைல ம் தன  சிறிய அைசவினால் த் வி ம் திறன். 

ப்ரப் தி- இங்கு ஆ  க்கிய குணங்கள மட் ேம கூறப்பட்டன.  இைவேபால பல குணங்கள் உண்  

என்  ெபா ள். 

அஸங்க்ேயய- அப்ப  பல குணங்கள் உண்  என்றால் அைவ எண்ணிக்ைகயில் எத்தைன இ க்கும்? 

எண்ண யா  என்கின்றார். 

கல்யாண- இைவ அைனத் ேம தாழ்வான குணங்கள் அல்லா .  அவற்ைற அ பவிப்பவர்க க்கு 

ஆனந்த ம் மங்க ம் ெகா க்கும் தன்ைம உள்ளைவ. 

குண-காதால் ேகட்க மீண் ம் மீண் ம் ண்டவல்ல குணங்கள் 

கண-ேமேல ஒ  சில குணங்கள் மட் ேம கூறப்பட்டன. இவற்றிேலேய மற்ற பல்ேவ  குணங்க ம் 

அடங்கி ள்ளன.  இ  எப்ப ? ஸ்வாமித்வம் -  eSளர்யம், ரம், ஸ்ைதர்யம், பராக்ரமம், சா ர்யம், 

ைதர்யம், ஆகியைவ.  ெஸளலப்யம் -  குற்றம் ெபா த்தல். ப்ரதிபலன் எதிர்பாராமல் உத தல்.  

குற்றங்கைள குணமாகக் கா தல்.  ெஸளSIல்யம் -  கள்ளத்தன்ைம இல்லாைம, குற்றங்கள் 

காணாைம.  வாத்ஸல்யம் -  ப்ரதிபலன் காணாைம, அ யார்கள் குற்றம் காணாைம. 
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ஓக- இந்தக் குணங்கள் அைனத் ம் இவனிடம் எப்ப  உள்ளன?  ஊர், கா , மைல, ஏாிகள் ேபான்ர 

பல இடங்களில் இ ந்  ஓ வ ம் நீரான  ஓர் இடத்தில் இணந்  எப்ப  ெவள்ளப்ெப க்கு 

உண்டாகுேமா, அ ேபான்  உள்ள . 

மஹார்ணவம்- இங்கு ஒ  ேகள்வி எ ம்.  ஆ  ேபான்ற குணங்கள் இவனிடத்தில் உள்ள  என்றால் 

அைவ ம் ஆற்  நீர் ேபான்  ஸ்திரமாக இ க்காதா?  அல்ல அைவ கடல் ேபான்  (ஆர்ணவம்) 

எப்ேபா ம் காணப்ப ம்.  ஆயி ம் கடல் என்ப  மைலகளா ம் தீ களா ம் அள பட் ள்ள .  

அ ேபால இவன  குணங்க ம் அள பட்டதா?  இல்ைல.  இவன  குணங்கள் ெபாிய கடலாக 

உள்ளன (மஹா), இத்ைன ஆளவந்தார் ஸ்ேதாத்திர ரத்னத்தில் "ஸமஸ்த கல்யாண குணாம் ேதாததி:" 

-  இயற்ைகயிேலலேய அைனத் த் தி க்கல்யாண குணங்க ம் உற்றதாக உள்ள கடல் இவேன 

என்கின்றார். 

பரம ஷம்- இ ேபான்ற குணங்கள் ஊற்றாக உள்ளவன் யார் -  அவன் தனக்கு நிகராக ம் தனக்கு 

ேமேல ம் யா ம் இல்லாதவன். 

பகவந்தம்- ஆ  குணங்கள் உைடய பகவான் என்ற ெபயர் ெகாண்டவன். 

நாராயணம்- பகவான் என்ப  ெபா ப்ெபயராக உள்ளதால், ேம ம் ெதளிவாக நாராயணன் என்றார்.  
ஆக அைனத்ைத ம் உ வாக்குபவனாக குணங்கள் பல உைடயவனாக தனக்கு நிகாில்லாதவனாக 
ேவதங்கள் அைனத்தி ம் கூறப்ப பவனாக உள்ளவன் நாராயணேன என்றார். 

ஸ்வாமித்ேவந- இதன் லல் ஸ்வாமித்வம் என் ம் தைலவனாக உள்ள தன்ைம கூறப்பட் ள்ள .  
ன்னர் கூறிய பரம ஷம் என்பைத எ த் க் ெகாண்  ேநாக்கினால், ஷ ஸூக்தத்தில் உள்ள 

ஸ்வாமித்வம் கூறப்ப கின்ற .  ேம ம் அவைனேய சரணைடய ேவண்கும் என்  அவ க்கும் 
நமக்கும் உள்ள உற ம் லப்ப கிற . 

கு த்ேவந- இதன் லம் எளிைம என் ம் ெஸளலப்யம் கூறப்ப கிற .  ன்னர் கூறிய பகவஃதம் 
என்பத எ த் க்ெகாண்  ேநாக்கினால், "ஸங்கர்ஷேணா பகவந்", என்பதன் லம் ஞானம் அளிக்கும் 
ஸங்கர்ஷணன் என்  உணரலாம்.  ேம ம் அவன் ஆசார்யனாக ம், நாம் சிஷ்யனாக ம் உள்ள 
உற ைற லப்ப கின்ற . 

ஸுஹ் த்ேவந- இதன் லம் நம  ேதாழன் ேபால் பழகும் ெஸளSIல்யம் உணர்த்தப்ப கிற .  
ன்னர் கூறிய நாராயணன் என்பைத ம் நாராயணா வகம் என்பதில் அப்பதத்திற்கு இலக்கணமாக 

உள்ள.  "அந்தர் பஹிSfச தத் ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண:" என்பைத ம் ேநாக்கினால் -  அைனத்தி ம் 
அந்தர்யாமியாய் உள்ள நட்பின் தன்ைமைய உணரலாம்.   ஆக இந்த ன்  பதங்களால் -  
ஸ்வாமித்வம், ஆசார்யத்தன்ைம, ேதாழ்ைம ஆகியைவ கூறப்பட் ள்ள . 
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ச- இதன் லம்வாத்ஸல்யம் உணர்த் கின்றார். 

பாிக் ஹ்ய- இந்த உற  ைறயான , இ  வழிகளி ம் உண்  என்கின்றார்.  எம்ெப மாள் 
ம்ட் ேம தன் ைடய சிஷ்யன், நண்பன் என்  எண் வதில்ைல.  நா ம் அவைன நம  ஆசார்யன், 
ேதாழ்ன் என்  ெகாள்கிேறாம். 

ஐகாந்திக- இ வைர எம்ெப மாளின் குணங்கைலக் கூறினார்.  இனி தன் ைடய ைகங்கர்யம் 
நிைறேவ வதற்கான ஆைசயிைன ெவளிப்ப த் கின்றார்.  இப்பதம் லம் தனக்கும் 
எம்ெப மா க்கும் மிக ம் ெந க்கமான உற  உண்  என்கிறார். 

தத் பாத- தத் என்பதன் லம் அ கில் உள்ள நாராயணைனக் கூ கின்றார்.  இதன் லமாக 
"நாராயண சரெணள" என்பைத ம் கூ கிறார்.  குழந்ைதக்கு தாய்ப்பால்  ேபாேல நமக்கு அவன  
பாதங்கள் என்றார். 

அம் ஜ- அப்ப பட்ட  தி வ கள் எவ்வா  உள்ளன?  நமக்கு இனிைம அளிக்கும் வைகயில் கஷாயம் 

ேபால கசப்பாக இல்லாமல் தாமைர ேபான்  உள்ளன. 

த்வய- இத்தி வ கள் நமக்கு அவைனச் சரணம் என்  குவதற்கு உபாயமாக ம் உேபயமாக ம் 

(சரணத்தின் பலன்) உள்ள .  இதன் லம் "சரெணள" என்பைத உணர்த் கின்றார். 

பாிசர்ய- இப்பதம் ைகங்கர்யம் என்பதாகும். இத்தி வ கைள அைடந்த நாம் அைடய ேவண் வ  

ைகங்கர்யம் ஆகும்.  

ஏகமேநாரத: -  இக்ைகங்கர்யத்திைன மட் ம் நான் என  மனதில் ெகாண்  ேவ  எ ம் நிைனவில் 

நி த்தாமல் உள்ளவனாக இ க்கின்ேறன். 

தத்ப்ராப்த்ேய- இத்தைகய ைகங்கர்யத்திைன நான் அைடய ேவண் கிேறன். 

ச- இந்த சப்தம் இங்கு கூறப்படாத ஒ  விவரத்திைன ம் ேவண் கின்ற .  இ  என்ன?  ஆளவந்தார் 

அ ளிய ஸ்ேதாத்ர ரத்னத்தில் உள்ள "மஹாத்மபிர் மாமவேலாக்யதாம் நய" என்பதன் லம் அதைன 

உணரலாம் -  எந்த அ யார்களின் பிாி  உனக்கு ெபா க்க இயலாமல் உள்ளேதா, அவர்கள் என்ைன 

அ ள ேவண் ம்.  ஆக, அ யார்களஉம் தன்ைன அ ளி, தான் அவர்க க்கும் அ ைமயாக இ க்க 

ேவண் ம் என்பைத ம் ேவண் கிறார். 

தத் பாத அம் ஜ த்வய- நாம் அைடய ேவண் ய ைகங்கர்யத்திற்கு இலக்கான எம்ெப மாளின் 

தி வ கைள அைடய அவன  தி வ கேள ைண ாிகின்றன. 
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ப்ரபத்ேத:  -  எம்ெப மாள் மட் ம் தன  உபாயம் என்  பரபக்தி ெசய்கின்றனர். 

அந்யத்- இங்கு ஒ  ேகள்வி எழக்கூ ம். ப்ரபத்தி தவிர எம்ெப மாைன அைடய ேவ  வழிகள் 

இல்ைலயா?  உண் .  ஆனால் அைவ நம்ைமப்ேபான்றவர்க க்குக் க னம் என்றார்.  இந்தப்பதம் -  

பக்தி, கர்மேயாகம் ேபான்ற மற்ற வழிகைளக் கூ கின்ற .  இவற்ைற நம்மால் ெதாடர மா? 

நேம + அஸ்தி- பின்னாஅல் உள்ள அஸ்தி என்பைத இங்குச் ேசர்த் , நேமஸ்தி என்ற ெகாண்  -  

எனக்கு இந்தத் திறைம ம் சக்தி ம் இல்ைல என்றார்.  எனக்கு சக்தி இ ந்தா ம் -  "மாரதரார் 

வன ைலப்பயேன ேபணி", "மாறி மாறி பல பிறப் ம் பிறந் " எங்கிறப  பல குற்றங்கள் இைழத்ததின் 

காரணமாக எம்ெப மாளின் ேகாபத்திைன ம் நன் சம்பாதித்  ைவத் ள்ேளன்.  எனேவ பக்திேயாகம், 

கர்மேயாகம் என்பைத ெதாடர யா  என்றார். 

கல்பேகா  ஸஹஸ்ேரணாபி- இப்பறவியில் அல்லாமல் இனி நீவிர் எ க்கப்ேபாகும் பிறவிகளில் 

அவற்ைற பின்பற்றலாேம என்றால், அதற்கு உைடயவர், எத்தைன ேகா  ஆண் கள் ஆயி ம் அைவ 

எனக்குக் ைககூடா .  அதற்கான தகுதி எனக்கு உண்டாகா  என்றார். 

ஸாதநம் அஸ்தி- எனேவ எனக்கு ேவ  எந்தவித உபாய ம் இல்ைல. 

இதிமந்வாந: -  இ  எப்ேபா ம் உ தியாக உள்ள .  எ ? ப்ரபத்தி தவிர ேவ  எந்த உபாய ம் 

இல்ைல என்ப . 

தஸ்ையவ பகவேதா நாராயணஸ்ய- ேமேல கூறப்பட்ட நாராயணின் (*) 

அகில ஸத்வ தையக ஸாகரஸ்ய- இந்த உலகம் மட் ம் அல்லா  அைனத்  உலகங்களி ம் உள்ள 
உயிர்கள் அைனத்திற்கும் க ைணக்கடலாக உள்ளவனின் (*) 

அநாேலாசித குணகண- ஆேலாசித என்ப  -  ந்ம்மிடம் உள்ள ந்ன்ைம தீைமகைள ஆராய்தல் ஆகும்.  
இதன் எதிர்ப்பதம் அநாேலாசித என்பதாகும்.  ஆக நன்ைம தீைமகைள ஆராய  (உள்ளவன்) 

அகண்டஜந- மனிதர், ப்ராஹ்மணர், ேதவர்கள் ேபான்ற ேவ பா  காணாமல் 

அ கூல- அவர்கள் அைனவ க்கும் உபாயம் அளித்   

அமர்யாத SIலவத: -  எல்ைல இல்லாத SIல குணம் உைடயவனின் (*).  SIலம் எனப  -  உயர்ந்தவன் 
தாழ்ந்தவன் என்ற பாகுபா  இன்றிப் பழகுதல். 

ஸ்வாபாவிக அநவதிகாதிSய குணவத்தயா- இப்ப யாக பல்ேவ  குணங்கள் அவ க்கு 
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இயற்ைகயிேலேய, எல்ைல எ ம் இன்றி உள்ளன. 

- இத்தைகய சுபாவத்தின் காரணமாக  

ேதவ- அவன  (இராமனின்) அழ்ைகக் கண்ட அரக்கியான சூர்ப்பனைக ம், இராமனின் அழ்ைகக் 
கண்  மா டப் ெபண்ணான சீைத ம் வி ம்பினர். 

திர்யக்- விலங்கு இனமான அ ம ம் அவன் மீ  (இராமன் மீ ) பிாியம் ெகாண்டான். 

ம ஷ்ய- மனித இனமான ாிஷிக ம் அவன் மீ  (இராமன்) பக்தி ெகாண்டனர். 

ஆதி- உயிரற்ற ஜடப்ெபா ள்க ம் இவனால் (இராமனால்) பயன் ெபற்றன.  அக ைக தன  
உ வம் ெபற்றாள் அன்ேறா? 

அகிலஜந -  இவ்வா  அைனத்  உயிாினங்க ம் உயிரற்றைவக ம் அவனிடம் (இராமனிடம்) 
அன்  ண்டனர். 

ஹ் தய ஆநந்தநஸ்ய- இவர்கள் அைனவ ம் அவைனக் கண்ணால் கண்  மட் ம் மயங்கவில்ைல.  
தங்கள  உள்ளத்திற்கு அவன் இனிைமயாக உள்ளைத உணர்ந்தனர்.  இப்ப ப்பட்ட தன்ைம 
உைடயவனின் (*) 

ஆSfாித வாத்ஸல்ய ஏக ஜலேத: -  தன  அ யார்கள், தன்ைன சரணம் என்  அைடந்தவர்கள் 
ஆகிேயார் இந்தவித குற்றம் ெசய்தா ம், அதைன மன்னித்  குணமாகக் கா ம் தன்ைம இவனிடம் 
மட் ேம (ஏக) உள்ள . இத்தைகய குணம் உைடயவனின் (*) 

பக்தஜந- பக்தி கர்மேயாகம் ெசய்பவர்கைள ம், ப்ரபத்தி லம் சரணம் என்  அைடந்தவர்கைள ம் 
குறிக்கும்.  இப்ப ப்பட்ட அ யார்க டன்   

ஸம்Sfேலைஷக ேபாகஸ்ய- இணந்  இ ப்பைத மட் ேம வி ம்பி, அவர்கைள விட் ப் பிாிய மனம் 
இல்லாதவனிடம் (*) 

நித்ய ஜ்ஞாந க்ாிய ஐSfவர்ய ஆதி ேபாக ஸாமக்ாீ ஸம் த்தஸ்ய- அைனத் ப் ெபா ள்களின் தன்ைம, 
அவற்றின் பண் கள், பணிகள், அவற்றால் ேநரக்கூ ய பயன்கள் ஆகியவற்ைறப் பற்றிய அறிைவ 
எப்ேபா ம் உைடயவன், இச்ெசயல்கைளச் ெசய்வதற்கு உண்டான திறன், ெசல்வம் உைடயவன், 
இப்ப ப்பட்ட எம்ெப மானின் (*) 

மஹாவி ேத: -  நம் உலைக விட பல மடங்கு ெபாிதான பரமபதத்திைன தன  ஆட்சியில் 
ைவத்தி ப்பவனின் (*)  

ஸ்ரீமத: -  தனக்குத் ைணயாக, பட்டத்  ராணியாக, ெபாியபிராட் யாைர உைடயவனின் (*) 
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"Moksha upAyam" - NamperumAl - SrIrangam   

Panguni utsavam 2009 - Day 4 
(Thanks: SrI Narasimha BhaTTar) 
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சரணாரவிந்த களம்- (இ வைர * குறியிட்ட அைனத்ைத ம் ெதாகுத் ப் ப க்க ம்).  இப்ப ப்பட்ட 
எம்ெப மானின் தாமைர ேபான்ற அழகான இைணந்த தி வ கள் இரண்ைட ம் ஒன்றாகப் பற்றி 

அநந்யாத்ம ஸஞ்ஜீவேநந- நிற்பைதத் தவிர இந்த ஆத்மா நல்லகதி அைடவதற்கு ேவ  எந்த 
உபாய ம் இல்ைல. 

தத்கத ஸர்வ பாேவந- நமக்கு உபாயம் இவன  தி வ கள் தவிர ேவ  எ ம் இல்ைல என்ற 
நிைன  ந்ப்ேபா ம் இ க்கும்ப  ெசய்  

Sரணம் அ வ்ரேஜத்- எம்ெப மாேள தனக்கு ேமாட்ச உபாயமாக உள்ளான் என்றார். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

sa
da

go
pa

n.
or

g 

 
"Unceasing meditation on Him!" - Namperumal 

(Thanks: SrI Narasimha BhaTTar) 
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CHOORNIKAI -  2 

तत ूह आोीवनाय एवमनरतं ु े ् 

ததSfச ப்ரத்யஹம் ஆத்ேமாஜ்ஜீவநாய ஏவம் அ ஸ்மேரத் 

tataSca pratyaham AtmojjIvanAya evamanusmaret 

Meaning: 

Tatasccha pratyaham aatmOjjeevanAya yEvam - afterwards day in & day out 
for progress of the soul in this way 

anusmarEth - (One should) keep reminding over and over again. 

ததSfச- ஒ ைற சரணம் என்  ப்ரபத்தி ெசய்தல் ேபா ம் என்  இ க்க, அதைனத் ெதாடர்ந்  
சரணம் என்  சிந்தித் க் ெகாண்ேட இ க்க ேவண் ம் என்றார். 

ப்ரத்யஹம்- எத்தைன ைறகள் சரணம் என்  சிந்திக்க ேவண் ம்?  தினந்ேதா ம் சிந்திக்க ேவண் ம், 
எப்ேபா ம் சிந்திக்க ேவண் ம் என்றார்.  

ஆத்ேமாஜ்ஜீவநாய- இ  ஏன்?  எம்ெப மாைன சிந்தைன ெசய்வைத நி த்தினால் ஆத்மாவிற்கு ேக  
வழி ேதான் ம் என்பதால், அதைன உய்விப்பதற்காகத் ெதாடர்ந்  சரணம் என்  சிந்திக்க ேவண் ம் 

ஏவம்- அவ்வா  சிந்தைன ெசய் ம்ேபா , மனைதச் சிதறவிடாமல், சரணம் என்பைதேய ஒ  
குறியாகக் ெகாண்  

அ ஸ்மேரத்- சரணத்ைத சிந்தைன ெசய்ய ேவண் ம் 
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Namperumal in kaNNADi aRai - Panguni utsavam 2009 

Thanks : SrI Narasimha BhaTTar 
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CHOORNIKAI -  3 

चतदशभवनाकमण्ड दशगिणतोर चु ुर् ं ंु  

आवरणसक सम काय कारणजातमती वतमानं ं र् र्  े

परमोमशािभधय ॄादीना वानसाऽगोचर ौीमित वकैण्ठे े े ें ु  

िदलोक सनकिविधिशवािदिभरिप अिचभावैयःे   

िनिसःै अनःै भगवदानककैभोगःैु ू  

िदपषःै महािभरापिरत तषामिप ु ू े े  

इयिरमाण इयदैय ईशभाव इितं ं  

पिरमयोग्य िदावरणशतसहॐावते े ेु ृ  

िदकतपशोिभत िदोानशतसहॐकोिटिभरावते ेृ  

अितूमाण िदायतन किित िविचऽे े ं ्  

िदरमय िदाानमण्डप िदरे े  

शतसहॐकोिटिभपशोिभत िदनानारकतलिविचिऽते ेृ  

िदालारालत पिरतः पिततःै पतमानःै पादपै े  

नानागवणिदपःै शोभमानःै िदपोपवनैपशोिभत ु ु  े

सीणपािरजातािदकिमोपशोिभतःै असीण कैिदःर् ु   



 

40 

sa
da

go
pa

n.
or

g 

परािद िनिमत िदलीलामण्डप शतसहॐोपशोिभतःैु र्  

सवदाऽनभयमानरैिप अपववदायमावहिःर् ू ू र् र्ु  

बीडाशलैशतसहॐरैलतःै कैित ् 

नारायणिदलीलाऽसाधारणःै कैित ् 

पवनालयािदलीलाऽसाधारणःै साधारणै 

कैित शकशािरकामयरकोिकलािदिभः कोमलकिजतरैाकलःै् ु ू ू ु  

िदोानशतसहॐकोिटिभरावत मिणमाूवालकतसोपानःैृ ृे ु  

िदामलामतृरसोदकैः िदाण्डजवरःै अितरमणीयदशनःैर्  

अितमनोहरमधररःै आकलःै अ मामयु ु ु  

िदबीडाानोपशोिभतःै िद सौगिकवापीशतसहॐःै 

िदराजहसावलीिवरािजतरैावत िनराितशय आनकैरसतया चं ृ े  

आना ूिवान उादयिः बीडोशिैवरािजत् े ेर्  

तऽ तऽ कत िदपपयोपशोिभतृ ु र्  े

नानापासवााद मभृावलीिभीयमानु  

िदगावणापिरत चनागकपर  ू ू र्े  

िदपावगािह मािनलासमानु े  े
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म िदपसयिविचिऽत महित िदयोगपये े ेु र्  

अनभोिगिन ौीमकैण्ठैयािद िदलोकु र् ं  

आकाा िवमाायया शषशषाशनािदके े ं  

सव पिरजन भगवतदवोिचत पिरचयाया ं ंर्  

आज्ञापया शीलपगणिवलासािदिभः आानपयाु ु  

िौया सहासीनम ूमोीिलत सरिसजसश्  

नयनयगळम नीलजीमतसाशमु ् ्ू  

अलपीतवाससम या ूभयाु ्  

अितिनमलया अितशीतलया अितकोमलया र्  

मािणाभया क जगासयम अिचृ ं ्  

िदात िनयौवन भावलावण्यमयामतृसागरमु ् 

अितसौकमायात ईषत ूिवदालमाणु र् ् ्  

ललाटफलक िदालकावलीिवरािजतम ूबमग्धाजचालोचन् ु ु ु  ं

सिवॅमॅलतम उलाधर शिचित कोमलगण्डम उसमू ् ् ्ं ंु  

उदमपीनास िवलिकण्डलालकावलीबरककरं ंु ु ु  

िूयावतसोल कणभषणथालकाबं र् ू  
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िवमदशिसिभः चतिभराजानिवलििभभजिैवरािजतमर् र् र् र्ं ु ुु ् 

अितकोमल िदरखालत आताॆकरतले  ं 

िदालीयकिवरािजतम अितकोमल िद नखावलीु ्  

िवरािजतम अितराळीिभरलतम तणोीिलत् ्ु   

पण्डरीक सश चरणयगळमु ु ् 

अितमनोहर िकरीट मकट चडावतस मकरकण्डलु ुू ं  

मवैयक हार कयर कटक ौीव कौभ मादामोदरबने े ू ु ु  

पीतार काीगण नपरािदिभःु ू ु  

असखशिदगभैषणभैिषतु  ू र् ू र्  ं

ौीमा वजैया वनमालया िवरािजत शचबं  

गदािस शाािद िदायधः समानर् ु ै े  ं

समाऽाव जगिितसािदकु ं े  

ौीमित िवन समाैयमे े र् ् 

वनैतयािदिभः भावतो िनर समे  

सासािरकभावःै भगविरचयाकरणयोग्यःैं र्  

भगविरचयकभोगःै िनिसःै अनःै  
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यथायोग समान आभोगनाननसिहतं ं ंे े ु  

परािदकालम िदामल कोमलावलोकनन् े  

िवमाादयम  ईषीिलत्  

मखाजोदरिविनगतन िदाननारिवु ु र् े  

शोभाजनकन िदगाीय औदाय सौये र् र् र् 

माधयानविधक गणगणिवभिषतनु ुर् ू े  

अितमनोहरिदभावगभण िदलीलालापामतृन े  

अिखलजनदयाराण्यापरय भगवु ं  ं

नारायण ानयोगन ा ततो भगवतों े  

िनाम आनो िनदा च् ं  

यथावितमनसाय कदाऽह भगवु ं  ं

नारायण मम कलनाथ मम कलदवैतं ं ंु ु  

मम कलधन मम भोग्य मम मातरु ं ं ं 

मम िपतर मम सव साक्षारवािण चक्षषां  ु  

कदाऽह भगवादाजय िशरसां ंु  

धारियािम कदाऽह भगवादाजयं ु  
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पिरचयाशया िनरसमतर भोगाशःर् े  

अपगत सम सासािरकभावः तादाजयं ंु  

ूवािम कदाऽह भगवदाजये ं ु  

पिरचयाकरणयोग्यः तदकभोगः तादौर् े  

पिरचिरािम कदा मा ं

भगवान कीयया अितशीतलया्  

शा अवलो िग्धगीर मधरयाु  

िगरा पिरचयाया आज्ञापियित इित भगविरचयायार् र्ं  ं

आशा वधिया तयवैाशया तसादोपबिहतयां ंर् ृ  

भगव उप रादव भगवं ंे े  

शषभोग िौया सहासीनम वनैतयािदिभःे े े्  

समानम समपिरवाराय े ्  

ौीमत नारायणाय नमः इित ूण उायोाय पनः पनःे ु ु  

ूण अ सासिवनयावनतो भाू  

भगवािरषद गणनायकैः ारपालःै 

कपया हगभया शाऽवलोिकतः सगिभवितःैृ े र्  
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तैरैवानमतो भगवमप ौीमताे ेु ु  

मलमण मा ऐकािकािकू े ं  

पिरचयाकरणाय पिरगी इित याचमानः ूण आानर् ृ  ं

भगवत िनवदयत॥ े े े ्  

ச ர்தS வநாத்மகம் அண்டம் தSகுணி ேதாத்தரம் ச ஆவரணம் ஸ்ப்தகம் ஸமஸ்தம் கார்ய காரண 
ஜாதம் அதீத்ய பரம வ்ேயாம Sப்தாபிேதேய ப்ரஹ்மாதீநாம் வாங்மநஸா அேகாசேர ஸ்ரீபதி 
ைவகுண்ேட திவ்யேலாேக ஸநகவிதி Siவாதிபிரபி அசிந்த்ய ஸ்வாபாவ ஐSfவர்ைய: நித்ய த்ைத: 
அநந்ைத: பகவத் அ கூல்ையக ேபாைக: திவ்ய ைஷ: மஹாத்மபி: ஆ ாிேத ேதஷாமபி இயத் 
பாிமாணம் இயத் ஐSfவர்யம் ஈத்  Sஸ்வபாவம் இதி பாிச்ேசத் ம ேயாக்ேய திவ்ய ஆவரணSத 
ஸஹஸ்ராவ் ேத திவ்ய கல்பகத ப ESaபித திவ்ேயாத்யாந Sத ஸஹஸ்ர ேகா பிராவ் ேத 
அதிப்ரமாேண திவ்யாயதேந கஸ்மிம்Sfசித் விசித்ர திவ்ய ரத்நமய திவ்ய ஆஸ்த்தாந மண்டேப திவ்ய 
ரத்ந ஸ்தம்ப Sத ஸஹஸ்ர ேகா  பி பESaபிேத திவ்ய நாநா ரத்ந க் த ஸ்தல விசித்ாிேத திவ்ய 
அலங்கார அலங்க் ேத பாித்: பதிைத: பதிமாைந: பாத பஸ்த்ைதSfச நாநா கந்தவர்ைண: திவ்ய 

ஷ்ைப: ேசாபமாைந: திவ்ய ஷ்ேபா பவைந: உபESaபிேத ஸங்கீர்ண பாாிஜாதா ஆதி 
கலபத் ேமாபESaபிைத: அஸங்கீர்ைணSfச ைகSfசித் அந்தஸ்ஸத ஷ்ப ரத்நாதி நிர்மித திவ்ய லீலா 
மண்டப Sதஸஹஸ்ர ேகா  ESaபிைத: ஸர்வதா அ யமாைநரபி அ ர்வவதாSfசர்யம் ஆவஹத்பி: 
க்ாீடாைலS Sத ஸஹஸ்ர அலங்க் ைத: ைகSfசித் நாராயண திவ்யலீலா அஸாதாரைண: ைகSfசித் 
பத்மவநாலயா திவ்ய லீலா அஸாதாரைண: ஸாதாரைணSfச ைகSfசித் SHக Saாிகா ம ர 
ேகாகிலாதிபி: ேகாமள கூஜிைத: ஆகுைல: திவ்ேயாத்யாந Sத ஸஹஸ்ர ேகா பி: ஆவ் ேத 
மணி க்தா ப்ரவாள க் த ேஸாபாைந: திவ்யாமல அம் த ரஸ உதைக: திவ்யாண்ட ஜவைர: அதி 
ரமணீய தர்Sைந: அதி மேநாஹர ம ர ஸ்வைர: அந்தஸ்ஸ்த க்தாமய திவ்ய க்ாீடாஸ்தா ந 
உபESaபிைத: திவ்ய ெஸளகாந்திக வாபீ Sத ஸஹஸ்ைர: திவ்ய ராஜஹம்ஸாவலீ விராஜிைத: 
ஆவ் ேத நிரஸ்தாதிSய ஆநந்ைதகரஸதயா ச ஆனந்த்யாச்ச ப்ரவிஷ்டா த்மாதயத்பி: 

க்ாீேடாத்ேதAS: விராஜிேத தத்ர தத்ர க் த திவ்ய ஷ்ப பர்யங்ேகாபESaபிேத நாநா 

ஷ்பாஸவாஸ்வாத மத்த ப் ங்காவளீபி த்கீயமாந திவ்ய காந்தர்ேவண ஆ ாிேத சந்த்னாக  கற் ர 
திவ்ய ஷ்பாவகாஹி மந்தா நிலாேஸவ்யமாேந மத்ேய (திவ்ய) ஷ்ப ஸஞ்சய விசித்ேர மஹதி திவ்ய 
ேயாக பர்யங்ேக அநந்த ேபாகிநி ஸ்ரீமந் ைவகுண்ட ஐSfவர்யாதி திவ்யேலாகம் ஆத்ம காந்த்யா 
விSfவம் ஆப்யாயயந்த்யா ESஷ ESஷாSநாதி ஸர்வ பாிஜநம் பகவதஸ் தத்தத வஸ்ேதாசித 
பாிசர்யாயாம் ஆஜ்ஞாப பயந்த்யா SIல பகுண விலாஸாதிபி: ஆத்மா பயா Sfாியா ஸஹாஸீநம் 
ப்ரத்யக்ர உன்மீ த ஸர ஜ ஸத் S நயந களம் ஸ்வச்ச நீல ஜீ த ஸங்காSம் அத் ஜ்ஜ்வல 
பீதவாஸஸம் ஸ்வயா ப்ரபயா அதிநிர்மலயா அதிSIதளயா ஸ்வச்சயா மாணிக்யாபயா க் த்ஸ்நம் ஜகத் 
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பாஸயந்தம் அசிந்த்ய திவ்ய அ அத் த நித்ய ெயளவந ஸ்வபாவ லாவண்யமய அம் த ஸாகரம் 
அதிெஸளகுமார்யாத் ஈஷத் ப்ரஸ்விந்நவத் ஆல யமாண லலாடபலக திவ்ய அலகாவளீ விராஜிதம் 
ப்ர த்த க்த அம் ஜ சா ேலாசநம் ஸவிப்ரமப் லதம் உஜ்ஜ்வல அதரம் SHசிஸ்மிதம் 
ேகாமளகண்டம் உந்நஸம் உதக்ரபீந அம்ஸ விலம்பிகுண்டல அலகாவலீ பந் ர கம்  கந்தரம் ப்ாிய 
அவதம்ஸ உத்பல கர்ண ஷண Sfலத அலகாபந்த விமர்த Sம் பி: ச ர்பி: ைஜ: விராஜிதம் 
அதிேகாமள திவ்ய ேரக அலங்க் த ஆதாம்ர கரலதம் திவ்யாங்குளீயக  விராஜிதம் அதிேகாமளம 
நகாவலீ விராஜிதம் அ ரக்தாகுளீபி: அலங்க் தம் தத்க்ஷேணாந் மீ த ண்டாீக ஸத் S 
சரண களம் அதிமேநாஹர கிாீட மகுட சூட அவதம்ஸ மகரகுண்டல க்ைரேவயக ஹார ேக ர கடக 
ஸ்ரீவத்ஸ ெகளஸ் ப க்தாதாம் உதரபந்தன பீதாம்பர காஞ்கசீகுண ர ஆதிபி: அத்யந்த SHக 

ஸ்பர்AS: திவ்யகந்ைத: ஷ்ைண: ஷிதம் ஸ்ரீமத்யா ைவஜயந்த்யா வனமாலயா விராஜிதம் சங்க 

சக்ர கதா  சார்ங்காதி திவ்யா ைத: ேஸவ்யமாநம் ஸ்வ ஸங்கல்ப மாத்ர அவக் ப்த ஜகஜ்ஜந்ம 
ஸ்திதி த்வம் ஸாதிேக ஸ்ரீமதி விஷ்வக்ேந ந்யஸ்த ஸமஸ்த ஆத்ைமSfவர்யம் ைவநேதயாதிபி: 
ஸ்வபாவேதா நிரஸ்த ஸமஸ்த ஸாம்ஸாாிக ஸ்வபாைவ: பகவத் பாிசர்யாகரண ேயாக்ைய: பகவத் 
பாிசர்ையக ேபாைக: நித்ய த்ைத: அனந்ைத: யதா ேயாகம் ேஸவ்யமாநம் ஆத்மேபாேகந 
அந ஸம்ஹித பராதிகால திவ்ய அமல ேகாமள அவேலாகந விஸ்வம் ஆஹ்லாதயந்தம் ஈஷ ந்மீ த 

காம் ேஜாதர வினிர்கேதந திவ்யா ந நாராவிந்த ESaபா ஜநாேகந திவ்ய காம்பீர்ய ஒளதார்ய 
மா ர்ய ஆத்ய அநவதிக குண கண வி ஷிேதந அதி மேநாஹர திவ்ய பவகர்ேபண திவ்ய லீலாலாபா 
அம் ேதந அகிலஜந ஹ் தயாந்தராணி ஆ ரயந்தம் பகவந்தம் நாராயணம் த்யான ேயாேகன 
த் ஷ்ட்வா பகவேதா நித்ய ஸ்வாம்யம் ஆத்மேநா நித்யதாஸ்யம் ச யதாவஸ்த்தித அ ஸந்தாய கதா 
அஹம் பகவந்தம் நாராயணம் மம நாதம் மம குலைதவதம் மம குலதநம் மம ேபாக்யம் மம மாதரம் மம 
பிதரம் மம ஸர்வம் ஸாக்ஷாத் கரவாணி சக்ஷூக்ஷா?  கதாஹம் பகவத் பாதாம் ஜத்வயம் Siரஸா 

தரயிஷ்யாம்?  கதாஹம் பகவத் பாதாம் ஜத்வய பாிசர்யாSயா நிரஸ்த ஸமஸ்ேததர ேபாகாS:  அபகத 

ஸமஸ்த ஸாம்ஸாாிக ஸ்வபாவ: தத்பாதாம் ஜத்வயம் ப்ரேவஷ்யாமி?  கதா மாம் பகவான் ஸ்வகீயயா 
அதிSIதளயா த் Sa அவேலாக்ய ஸ்நிக்த கம்பீர ம ரயா கிரா பாிசர்யாயாம் அஜ்ஞாபயிஷ்யாதி?  
இதி பகவத் பாிசர்யாயாம் ஆSaம் வர்தயித்வா தையவ ஆSயா தத் ப்ரஸாேதாபப் ம்ஹிதயா 
பகவந்தம் உேபத்ய ராத் ஏவ பகவந்தம் ESஷேபாேக Sfாியா ஸஹ ஆஸீநம் ைவந ேதயாதிபி: 
ேஸவ்யமாநம் ஸமஸ்த பாிவாராய ஸ்ரீமேத நாராயணாய நம:  இதி ப்ரணம்ய உத்தாய உத்தாய ந: 

ந: ப்ரணம்ய அத்யந்த ஸாத்வஸ விநயா வநேதா த்வா பகவத் பார்ஷத கணநாயைக: த்வாரபாைல: 
க் ப்யா ஸ்ேநஹ கர்பயா த் Sa அவேலாகித: ஸம்யக் அபிவந்திைத:  ைதேரவ அ மேதா பகவந்தம் 
உேபத்ய ஸ்ரீமதா லம்ந்த்ேரண "பகவந் மாம் ஐகாந்திக ஆத்யந்திக பாிசர்யாகரணாய 
பாிக் ஹ்ணீஷ்வ" இதி யாசமாந: ப்ரணம்ய ஆத்மாநம் பகவேத நிேவதேயத்! 

caturdaSabhuvanAtmakamaNDam 

daSaguNitottaram ca AvaraNasaptakam samastam  

kArya kAraNajAtamatItya vartamAne 
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paramavyomaSabdAbhidheye brahmAdInAm 

vA~NmanasAagocare SrImati vaikuNThe 

divyaloke, sanakavidhiSivAdibhirapi acintyasvabhAvaiSvaryai: 

nityasiddhai: anantai: bhagavadAnukUlyaikabhogai: 

divyapurushai: mahAtmabhirApUrite teshAmapi 

iyatparimANam iyadaiSvaryam IdruSasvabhAvam iti 

paricchettumayogye divyAvaraNaSatasahasrAvrute 

divyakalpatarUpaSobhite divyodyAnaSatasahasrakoTibhirAvrute 

atipramANe divyAyatane,  

kasmimScit vicitra 

divyaratnamaye divyAsthAnamaNDape 

divyaratnastambha SatasahasrakoTibhirupaSobhite 

divyanAnAratnakrutasthalavicitrite divyAlankArAlankrute 

parita: patitai: patamAnai: pAdapasthaiSca 

nAnAgandhavarNairdivyapushpai:  

SobhamAnai: divyapushpopavanairupaSobhite 

sankIrNapArijAtAdikalpadrumopaSobhitai: 

asankIrNaiSca kaiScidantasstha 

pushparatnAdi nirmita divyalIlAmaNDapa SatasahasropaSobhitai: 

sarvadAanubhUyamAnairapi apUrvavadAScaryamAvahadbhi: 

krIDASailaSatasahasrairalankrutai: kaiScit 

nArAyaNadivyalIlAasAdhAraNai: kaiScit 
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padmavanAlayAdivyalIlAasAdhAraNai: sAdhAraNaiSca 

kaiScit SukaSArikAmayUrakokilAdibhi: komalakUjitairAkulai: 

divyodyAnaSatasahasrakoTibhirAvrute  

maNimuktApravAlakrutasopAnai: divyAmalAmrutarasodakai: 

divyANDajavarai: atiramaNIyadarSanai: atimanoharamadhurasvarai: 

Akulai: antastha muktAmaya 

divyakrIDAsthAnopaSobhitai: divya saugandhikavApISatasahasrai: 

divyarAjahamsAvalIvirAjitairAvrute, nirastAtiSaya AnandaikarasatayA ca 

AnantyAcca pravishTAn unmAdayadbhi: krIDoddeSairvirAjite 

tatra tatra kruta divyapushpaparyankopaSobhite 

nAnApushpAsavAsvAda mattabhrungAvalIbhirudgIyamAna 

divyagAndharveNApUrite candanAgarukarpUra 

divyapushpAvagAhi mandAnilAsevyamAne 

madhye divyapushpasa~ncayavicitrite mahati divyayogaparyanke 

anantabhogini , SrImadvaikuNThaiSvaryAdi divyalokam 

AtmakAntyA viSvamApyAyayantyA SeshaSeshASanAdikam 

sarvam parijanam bhagavatastattadavasthocita paricaryAyAm 

Aj~nApayantyA SIlarUpaguNavilAsAdibhi: AtmAnurUpayA 

SriyA sahAsInam, pratyagronmIlita sarasijasadruSa 

nayanayugaLam svacchanIlajImUtasankASam 

atyujjvalapItavAsasam svayA prabhayA 

atinirmalayA atiSItalayA atikomalayA svaccha 
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mANikyAbhayA krutsnam  jagadudbhAsayantam, acintya 

divyAdbhuta nityayauvana svabhAvalAvaNyamayAmrutasAgaram 

atisaukumAryAt Ishat prasvinnavadAlakshyamANa 

lalATaphalaka divyAlakAvalIvirAjitam prabuddhamugdhAmbujacArulocanam 

savibhramabhrUlatam ujjvalAdharam Sucismitam 

komalagaNDam unnasam udagrapInAmsa 

vilambikuNDalAlakAvalIbandhurakambukandharam 

priyAvatamsotpala karNabhUshaNaSlathAlakAbandha 

vimardaSamsibhi: caturbhirAjAnuvilambibhirbhujairvirAjitam 

atikomala divyarekhAlankruta AtAmrakaratalam 

divyAngulIyakavirAjitam atikomala divya nakhAvalI 

virAjitam atiraktAnguLIbhiralankrutam tatkshaNonmIlita 

puNDarIka sadruSa caraNayugaLam atimanohara kirITa 

makuTa cUDAvatamsa makarakuNDala graiveyaka hAra 

keyUra kaTaka SrIvatsa kaustubha muktAdAmodarabandhana 

pItAmbara kA~ncIguNa nUpurAdibhi: 

atyantasukhasparSairdivyagandhairbhUshaNairbhUshitam 

SrImatyA vaijayantyA vanamAlayA virAjitam Sankhacakra 

gadAsi SArngAdi divyAyudhai: sevyamAnam 

svasankalpamAtrAvakklupta jagajjanmasthitidhvamsAdike 

SrImati vishvaksene nyastasamastAtmaiSvaryam 

vainateyAdibhi: svabhAvato nirasta samasta 
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sAmsArikasvabhAvai: bhagavatparicaryAkaraNayogyai: 

bhagavatparicaryaikabhogai: nityasiddhai: anantai: 

yathAyogam sevyamAnam AtmabhogenAnanusamhita 

parAdikAlam divyAmala komalAvalokanena 

viSvamAhlAdayantam IshadunmIlita 

mukhAmbujodaravinirgatena divyAnanAravinda 

SobhAjanakena divyagAmbhIrya audArya saundarya 

mAdhuryAdyanavadhika guNagaNavibhUshitena 

atimanoharadivyabhAvagarbheNa divyalIlAlApAmrutena 

akhilajanahrudayAntarANyApurayantam bhagavantam 

nArAyaNam dhyAnayogena drushTvA, 

tato bhagavato nityasvAmyam Atmano nityadAsyam ca 

yathAvasthitamanusandhAya, kadAaham bhagavantam 

nArAyaNam mama kulanAtham mama kuladaivatam 

mama kuladhanam mama bhogyam mama mAtaram 

mama pitaram mama sarvam sAkshAtkaravANi cakshushA 

kadAaham bhagavatpAdAmbujadvayam SirasA 

dhArayishyAmi kadAaham bhagavatpAdAmbujadvaya 

paricaryASayA nirastasamastetara bhogASa: 

apagata samasta sAmsArikasvabhAva: tatpAdAmbujadvayam 

pravekshyAmi kadAaham bhagavatpadAmbujadvaya 

paricaryAkaraNayogya: tadekabhoga: tatpAdau 
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paricarishyAmi kadA mAm bhagavAn svakIyayA atiSItalayA 

druSA avalokya snigdhagambhIra madhurayA  

girA paricaryAyAm Aj~nApayishyati iti bhagavatparicaryAyAm 

ASAm vardhayitvA tayaivASayA tatprasAdopabrumhitayA 

bhagavantam upetya dUrAdeva bhagavantam 

Seshabhoge SriyA sahAsInam vainateyAdibhi: 

sevyamAnam samastaparivArAya SrImate nArAyaNAya 

nama: iti praNamya utthAyotthAya puna: puna: 

praNamya atyanta sAdhvasavinayAvanato bhUtvA 

bhagavatpArishada gaNanAyakai: dvArapAlai: 

krupayA snehagarbhayA druSAavalokita: samyagabhivanditai: 

taistairevAnumato bhagavantamupetya SrImatA 

mUlamantreNa mAm aikAntikAtyantika paricaryAkaraNAya 

parigruhNIshva iti yAcamAna: praNamya AtmAnam 

bhagavate nivedayet||  

Meaning:  

There are 14 worlds in an egg shaped structure. Surrounding that egg there 
are, each seven times the size of the egg, seven enclosures with surrounding 
walls. Once these action/cause groups are crossed, there is the divine world 
"SrI VaikuNTha", which is also known as Parama VyOma. This is beyond the 
speech and mind of Brahma and such gods. The size of the worlds, top seven 
and seven under-worlds is talked about in VishNu PurAnam(2.7). 

One should understand that although Prapatti is a one time observance, one 
should keep remembering it day-in and day-out– keep remembering VaasudEva 
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for atleast a short period every day, although one should do it throughout the 
day- this is essential for progress of the soul. 

 
"Parama vyOma!" - PraNavAkAra vimAnam - SrIrangam 

In such VaikunTha lOka, there is a huge divine mansion, wherein abound eternal 
beings. Their nature, wealth etc. are not within the comprehension of even 
Sanaka, Brahma, Siva and the like. It also has a larger number of great beings 
and mahAtmAs. To them matters pertaining to God alone are of interest. 
Neither these external beings nor great persons are capable of knowing the 
size/extentand wealth of that divine mansion. 

Surrounding that mansion are a hundred thousand enclosures. They are adorned 
with wish-yielding trees. The enclosures are surrounded by hundred thousand 
crores of divine gardens. 

There is in that mansion amazingly beautifully gem-studded, audience hall. It is 
brilliantly shining with hundred thousand crores of gem studded pillars; there 
are places adorned with precious stones; it is studded with decorations; there 
are flower gardens with beautiful flowers, those falling, and fallen on plants. 
This hall is surrounded by a hundred thousand smaller gardens all around. 

In these gardens are present on one side wish-yielding divine trees all together. 
On the other side where these are not together, in the middle of the trees are 
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found flowers, precious stones all forming beautifully a hundred thousand 
heavenly looking amusement halls; these on enjoying over and over again do not 
cease to produce amazement. There are a hundred-thousand spring mounds- 
some of them, which are Sriman Narayana’s divine sports areas are 
extraordinary; similarly those which are Sri Mahaa Lakshmi’s divine sports 
areas are also extra-gorgeous. On a simpler note are the the melodious 
chirpings of parrots, Saarikaa birds, peacock and cuckoo. Al around the mansion 
are a hundred thousand gardens. There, one finds  a hundred thousand ponds 
oozing sweet fragrance, whose long array of sitting facilities are studded with 
gemstones, pearls and corals; the water therein is spotlessly clear, clean and 
tastes like ambrosia. The divinely beautiful birds are adding beauty with their 
exquisitely melodious and sweet chirpings. Amidst those are the divinely 
beautiful sports grounds studded with pearls. There are flocks of King swans 
ruling the scene. 

This divine mansion oozes out only the aesthetic pleasure; it is permanent too. 
Hence it delights those who enter it; it is decorated with arrays of celestial 
flowers and appears very beautiful; it is overflowing with music emanating from 
the humming sound of the bees, which are intoxicated with the nectar sucked 
from the flowers. The mild wind blowing over the sandal trees, camphor and 
beautiful flowers carries their fragrance. Right at the center of this mansion is 
located the Yogaa counch, the serpent Ananatha (AdiSEsha). 

Glittering with the wealth of VaikunTham and rendering the entire universe 
happy and content, ordering AdhiSEsha, VishvaksEnaa and the entire entourage 
who are serving the Lord in accordance with His state, and with Sri Devi, who is 
matching Him in virtues, divine look, qualities, sports etc., He is comfortably 
seated. 

His two eyes resemble the just-then blossomed lotus flowers. He Himself is like 
crustal-clear blue cloud and He is wearing the splendorous yellow robe. He is 
illuminating the entire universe with His genius like the super-clean, extremely 
cool, extraordinary tender, crystal-clear gem-stone’s glitter. 
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"The amazing wish granting karpaga vrksham!" - Namperumal 
 

Thanks: SrI N Santhanakrishanan 
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He is unimaginably divinely beautiful, of wonderous, eternal youthfulness, 
nature and grace; because of exceedingly youthful quality, His forehead is a 
wee-bit covered with sweat, which is rendered beautiful with His curly hair all 
around. His bewitching eyes are charming like the just-blossomed lotus flowers. 
With His creeper-like eye brows, shining lips, sweet smile, tender cheeks, 
prominent nose, curly hair adorning His upright shoulders, which are also 
touching His lovelocks, conch-like neck, He appears supremely beautiful. 

He with His beloved garland, lotus –like ear decorations, and the hair which 
defied the knot (i-e., got loosened, free), all touching His four hands, which 
reach up to His knees, is looking extremely beautiful. His palms punctuated by 
tender lines are somewhat reddish; He is shining with rings on His fingers; the 
array of His finger nails is shining bright; His fingers, which are somewhat 
blood shot are adding to His beauty; His two feet resemble just-then 
blossomed lotus flowers; with extremely pleasant contact, divine fragrance of 
accoutrements like crown, headgear, head jewelry, fish-shaped ear rings, neck-
jewelry, necklace of pearls, upper arm jewelry, bangles, jewelry of chest 
(Where Sri Devi resides), diamond jewelry of the chest, pearl string, jewelry 
adorning the tummy part, the golden yellow attire, waist band, leg jewelry etc., 
He is appearing gorgeous. He is looking brilliant with Vyjayanthi garland made of 
never-fading wild flowers. He is well served by the conch, discus, the mace, the 
sword, the bow etc. 

He has deposited as it were the wealth of the Universe’s creation, sustentation 
and dissolution at the safe hands of the celebrated VishvaksEna, who came into 
being through Lord’s great will. Garuda and such nithya suris have by their 
innate nature precluded their samsaaric bonds. Service to their Lord is the 
reason for their existence. The Lord, Sriman Narayanan is being served 
depending on situations by such nitya Sooris. The Lord is delighting the entire 
universe with His divine, unsullied, tender glance. His charming speaking style 
emanating from His slightly opened mouth is adding extra beauty to His face as 
a whole. The qualities of bewitching glance, generosity, beauty, sweetness etc 
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are extra adornments; (His face) is rich with beautiful emotions; He is filling 
everyone’s inner hearts with the ambrosia of His charming speech. Having seen 
Sriman Narayana through the Yogic Vision thus—further right then, studying 
Lord’s eternal proximity (nitya saamyam) and eternal service-hood (nitya 
daasyam) just as it is, (AchArya RaamAnuja cries out): When at all will I be able 
to see with my own eyes the Lord, Sriman NaarayaNan (who is) my clan’s deity, 
my clan’s treasure, my enjoyable thing, my mother, my father, my everything? 

When will I rest on my head Lord’s two holy lotus feet? When will I at all, after 
forsaking all other enjoyable desires, all forms of samsAric character, touch 
His two holy lotus feet? When will I at all, for doing service to His two holy 
lotus feet, become fit and with that service as my sole enjoyable goal, do 
service to His holy feet? 

When will the Lord with His cool glance look at me, speak to me congenially, 
with a deep good sense and order me about for His service? – thus in such God’s 
service, developing growing interest, with His own kindness/blessedness 
supplementing that very desire, approach slowly the Lord reclining on AdhisEsha 
with SrI Devi also seated and being served by Garuda and others, and address 
the Lord, "To the Lord Sriman Narayana, who is present with the entourage, my 
obesiances, namaskArams, so saying and prostrating repeatedly getting up and 
prostrating, filled with extraordinary fear and humility, remaining in bending 
stance, when the two leading figures of the Lord’s assembly, Viz., the two door-
protectors at the entrance glance at us and see us with friendly look? You, the 
Lord! For the noblest and definitely required service of Yours, please accept 
me" so beseeching offer oneself to the Lord (i-e) surrender yourself.                    

அறி கம்: 

ப்ரபத்தி லம் உண்டாகும் பயன் என்ன என்  உணர்ந்தால், அதைனப் பின்பற் வதில் நமக்கு 

ஆர்வம் உண்டாகும் அல்லவா?  எனேவ ப்ரபத்தி லம் நாம் அைடயப்ேபாகும் பரமபதத்தின் 

வர்ணைன இப்ேபா  ெதாடங்குகின்ற . 
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ச ர்தS வநாத்மகம்- ச ர்தS என்ப  14 ஆகும். இங்கு 14 உலகங்கைளக் கூ கின்றார்.  
இவற்ைற ேமல் உலகம் என் ம் கீழ் உலகம் என் ம் பிாிக்கலாம்.  ஆைவ: ேமல் உலகம் -  மி, 

வனம், ஸூவ, மஹ, ஜந, தப, ஸத்யம் என்பைவ. கீழ் உலகம் -  அதல, விதல, ஸூதல, ரஸாதல, 
தலாதல, மஹாதல, பாதால என்பைவ. 

அண்டம்- இப்ப பட்டைவ அைனத் ம் அண்டம் என்பதில் அடங்கி ள்ளன.  இந்த அண்டம் 
என்பதின் அள  என்ன? 

தSகுணி ேதாத்தரம் ச ஆவரணம்- இதைன உத்தேராத்தர தSகுணிதம் என்  ப க்க ேவண் ம்.  ஒ  
அண்டம் என்பைத விட அ த்த அண்டம் பத்  மடங்கு ெபாியதாக உள்ள .  அத்ைன விட அ த்த 
அண்டம் ேம ம் பத்  மடங்கு ெபாிய .  இ  ேபான்  ஏ  அண்டங்கள் ெகாண்டதாக உள்ள  ஒ  
மிகப் ெபாிய அண்டமாகும். 

ஸப்தகம்- ஸப்தகம்  என்ப  7 என்பதாகும்.  தல் அண்டம் பதினாங்கு உலகங்கள் ெகாண்ட .  
இதன் அ த்த அண்டம் நீாினால் ஆன .  இ  கடந்த அண்டத்திைன விட பத்  மடங்கு ெபாிய .  
இதைனச் சூழ்ந்  உள்ள அக்னி அண்டம் என்ப , நீர் அண்டத்திைன விட பத்  மடங்கு ெபாிய .  
இ  ேபான்  வா , ஆகாயம், அஹங்காரம், மஹான், ப்ரக் தி என்  உள்ள ஏ  அண்டங்கள். 

ஸமஸ்தம்- ேமேல கூறிய அைனத் ம் ஓர் அண்டத்திைனப் பற்றிக் கூறியதாகும்.  இ  ேபான்  பல 
ேகா  அண்டங்கள் உள்ளதாக விஷ் ரானம் கூ கின்ற .  அைவ அைனத் ம் ேசர்ந்  உள்ள  
ப்ரம்மாண்டம். 

கார்ய காரண ஜாதம்- இப்ப ப்பட்ட ப்ரம்மாண்டத்தில் ஒ  காாியத்தின் லம் உண்டாகும் விைள  
அந்த விைல  மற்ெறா  ெபா ள் அல்ல  விைளைவ உண்டாக்கும்.  இ  ேபான்ற ெபா ள்கள் 
அைனத்த்ைட ம் கடந்  

அதீத்ய- எம்ெப மாைளச் சரணாகதி என்  அைடந்தவர்கள் ம ப ம் ேதான்றாமல் இ க்கும் இந்த 
உலகத்திைனக் கடந்  ேமேல ெசல் ம் பரம பதம் எவ்வா  உள்ள ? 

பரம- இதற்கு நிகராகேவா அல்ல  இதற்கு ேம ம் ஒ  ேதசம் இன்  இல்ைல என் ம் தன்ைம 
உைடய  

வ்ேயாம Sப்தாபிேதேய- ெதளிவிசும்  நா  என்  தி வாய்ெமாழி கூ வ  ேபான்  ஞானம் 
என் ம் ஒளி உைடய .  

ப்ரஹ்மாதீநாம் வாங்மநஸா அேகாசேர- ப்ரம்மன், சிவன் ேபான்ற நம்ைமவிட உயர்ந்த ேதவர்களின் 
அறி க்கும் மனத்திற்கும் கூட அப்பாற்பட்  உள்ள தன்ைம 

ஸ்ரீபதி ைவகுண்ேட -  இத்ேதசத்தின் ெபயர் ஸ்ரீைவகுண்டம் என்பதாகும்.  குண்ட என்றால் தைடகள், 
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ைவகுண்ட என்றால் தைடகள் அற்ற என்பதாகும். ஆக, எம்ெப மானின் குணங்கள் அைனத்  
தைடகள் எ ம் இல்லா  இங்கு உள்ளன.  அப்ப ெயனில் மியில் அவன  குணங்க க்கும் 
தைடகள் உண்ேடா? ஆம்.  நம  கர்மவிைனகள் அவன  குணங்கைள அ பவிக்க விடாமல் த க்கும். 

 
"divya lokaika nAthan!" - Namperumal with ubhaya nAcchimArs 

Thanks: SrI Narasimha BhaTTar 

திவ்யேலாேக -  கர்மவிைனகள் எ ம் அண்டாமல் உள்ளவர்கள் வா ம் உலகம். 

ஸநகவிதி Siவாதிபிரபி அசிந்த்ய ஸ்வாபாவ ஐSfவர்ைய- ஸநகர் தலான னிவர்கள்; ப்ரம்மன், 
சிவன் த யவர்கள் ஆகியவர்களா ம் நிைனத் ப் பார்க்க இயலாத தன்ைம ம் ெப ைமகைள ம் 
உைடய நித்யஸூாிகள் 

நித்ய த்ைத: -  இந்த நித்யஸூாிகள் எப்ேபா ம் எம்ெப மா டன் இ ந்  அ பவிப்பவர்கள். 

அநந்ைத- இப்ப ப்பட்ட நித்யஸூாிகள் இங்கு பலர் உள்ளனர்.  இவர்க க்கு அழி ம் இல்ைல. 

பகவத் அ கூல்ையக ேபாைக: -  இவர்கள் எம்ெப மாளின் அ பவத்திைன மட் ேம சிந்திப்பவர்கள். 

திவ்ய ைஷ: -  தங்கள  கர்மவிைனகளால் இந்தப் மியில் ேதான்றாதவர்கள் 
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மஹாத்மபி: - 'ஒ  மாெநா ம் பிாியான்' என் ம் தி வாய்ெமாழியின்ப  நித்யஸூாிகைள விட்  
ஒ  ெநா ப்ெபா  பிாிய ேநாிட்டா ம் எம்ெப மாள் அதைனத் தாங்க மாட்டான் 

ஆ ாிேத- இந்த ேதசத்தில் ஒ  சிறிய இடம் கூட நித்யஸூாிகள் இல்லாமல் இல்ைல.  இவர்கள் 
அைனத்  அடங்களி ம் உள்ளனர். 

ேதஷாமபி- நித்யஸூாிகளின் எண்ணிக்கு கண்க்கிட இயலாத அள  உள்ள . 

இயத் பாிமாணம் -  இந்த ேதசத்தின் பரப்பள  

இயத் ஐSfவர்யம் -  இந்த ேதசத்தில் உள்ள ெசல்வங்களின் அள  

ஈத்  Sஸ்வபாவம் -  இந்த ேதசத்திற்கு உள்ள தன்ைமகல், ெப ைமகள் 

இதி பாிச்ேசத் ம ேயாக்ேய- ேமேல கூறிய பரப்பள , ெசல்வங்கள், தன்ைமகள், ெப ைமகள் 
ேபான்றைவ அளவிட யா .  

திவ்ய ஆவரணSத ஸஹஸ்ராவ் ேத- இங்கு உள்ள மதில்களின் எண்ணிக்ைக பல ஆயிரம் ஆகும்.  
எந்தவித்மான ஆபத் ம் ேநராத அந்த ேதசத்திற்கு மதில்கள் எதற்கு?  ஒ  சக்ரவர்த்தியின் 
அரண்மைனக்குாிய அைமப் , மாெப ம் சக்ரவர்த்தியான எம்ெப மாள் உள்ள இடத்திற்கு ேவண் ம் 
அல்லவா? 

திவ்ய கல்பகத ப ESaபித- ெசார்க்கத்தில் உள்ள கற்பக மரங்கள் ேபான்  அல்லாமல் அவற்ைற 
விடச் சிறந்த கற்பக மரங்கள் இங்கு ேசாைலகள் ேபான்  உள்ளன்.  

திவ்ேயாத்யாந Sத ஸஹஸ்ர ேகா பிராவ் ேத- எம்ெப மாளான ஸ்ரீைவகுந்தநாத ம் 
பிராட் மார்க ம் விைளயா  மகிழ பல ேசாைலக ம், ங்காக்க ம் உண் . 

அதிப்ரமாேண திவ்யாயதேந- இதன் அல  இத்தைன என்  கூர இயலாதவா  அைமந் ள்ள 
ஸ்ரீைவகுண்டக் ேகாயி ல்... 

கஸ்மிம்Sfசித் -  இந்த ேதசத்தின் ஓர் இடத்தில் 

விசித்ர திவ்ய ரத்நமய- வியப்ைப அளிக்கும் வைகயில் பலவிதமான இரத்திஅக் கற்கள் ெகாண்  
பதிக்கப்பட்ட 

திவ்ய ஆஸ்த்தாந மண்டேப- இனிைமயான அழகிய மண்டபம் உள்ள .  அந்த மண்டபத்தினில்... 

திவ்ய ரத்ந ஸ்தம்ப Sத ஸஹஸ்ர ேகா  பி பESaபிேத- அழகான இரத்தினக் கற்கள் பல 
பதிக்கப்பட்ட ண்கள் பல ஆயிரம் உள்ளன.  ேம ம் அந்த மண்டபத்தில்...  



 

60 

sa
da

go
pa

n.
or

g 

திவ்ய நாநா ரத்ந க் த ஸ்தல விசித்ாிேத- பலவைகயான மணிக்கக்கற்கள் ெபா த்த்ப்பட்ட 
வியக்கத்தக்க இடங்கள் உள்ளன. 

திவ்ய அலங்கார அலங்க் ேத-  அந்த மண்டபத்தி ேமேல உள்ள விதானத்திைரகள், அந்தத் திைரகள் 
இ க்கப் பயன்ப ம் க விகள், பள்ளிெகாள் ம் கட் ல் ஆகியைவ பலவிதமான அலங்காரங்க டன் 
உள்ளன. 

பாித: பதிைத: -   (இங்கு உள்ள மரங்களில் காணப்ப ம் மலர்கள்) அைனத் த் திைசகளி ம் கீேழ 
உதிர்ந்  

பதிமாைந: -  இைவ எங்கி ந்  உதிர்கின்றன என்க் கூர யாத வைகயில் உயர்வான ஆகாயத்தில் 
இ ந்  வி வ  ேபான்  

பாத பஸ்த்ைதSfச- மரங்களில் இ ந்  

நாநா கந்தவர்ைண: -  பலவிதமான நிறம், மணம் ஆகியவற்ைற உைடயதாக (உள்ள மலர்கள்)  

திவ்ய ஷ்ேபா பவைந: உபESaபிேத: -  இந்த மலர்களால் நிைறந்  உள்ள மரக்கள், ேசாைல 
ேபான்  எங்கும் உள்ளன. 

ஸங்கீர்ண பாாிஜாதா ஆதி கலபத் ேமாபESaபிைத: -  இந்த மரங்கள் -  பாாிஜாதம், சந்தனம், 
ஹாிசந்தனம், கற்பகம் ேபான்றைவ ஆகும். 

அஸங்கீர்ைணSfச ைகSfசித்- சில மரங்கள், மற்றவற் டன் ேசராமல், தனித்  ஓங்கி உள்ளன. 

அந்தஸ்ஸத ஷ்ப ரத்நாதி நிர்மித திவ்ய லீலா மண்டப Sதஸஹஸ்ர ேகா  ESaபிைத: -  
இப்ப ப்பட்ட மரங்கள் உள்ள ேசாைலகளின் ந ேவ அைமந் ள்ள பலவைகயான விைலயாட்  
மண்டபங்கள், அைவ பலவிதமாக அலங்காிக்கப்பட்  உள்ளன. 

ஸர்வதா அ யமாைநரபி அ ர்வவதாSfசர்யம் ஆவஹத்பி: -  இவற்றின் இனிைமயான  எப்ேபா  
அ பவித்தா ம் ஒ  ைமைய அளிக்கும் 

க்ாீடாASல Sத ஸஹஸ்ர அலங்க் ைத: -  பல ஆயிரம் மைலகள் க்ாீடம் ேபான்  கவிழ்ந்  
உள்ளன. 

ைகSfசித் நாராயண திவ்யலீலா அஸாதாரைண: -  இவற்றில் உள்ள ேதாட்டங்கள் சில, 
எம்ெப மாளின் விைளயாட் க்காகத் தனியாகேவ உள்ளன. 

ைகSfசித் பத்மவநாலயா திவ்ய லீலா அஸாதாரைண: -  இவற்றில் உள்ள ேதாட்டங்கள் சில, 
ெபாியபிராட்  உட்பட பிராட் மார்களின் விைளயாட் க்காகத் தனியாகேவ உள்ளன. 
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ஸாதாரைணSfச ைகSfசித்- சில ேதாட்டங்கள் எம்ெப மா க்கும் பிராட் மார்க க்கும் ெபா வாக 
உள்ளன. 

SHக Saாிகா ம ர ேகாகிலாதிபி: -  கிளிகள், மயில்கள், குயில்கள், அன்னம் ேபான்ற மிக அழகிய 
பறைவகள் 

ேகாமள கூஜிைத: ஆகுைல: -  அழகாக ம் இனிைமயாக ம் ேபசும் தன்ைம ைடய பறைவகள் 
எங்கும் காணப்ப ம் 

 
koojita komaLai - SrI Kamalavalli ThAyAr - Woraiyur 

Thanks: SrI Murali BhaTTar 



 

62 

sa
da

go
pa

n.
or

g 

திவ்ேயாத்யாந Sத ஸஹஸ்ர ேகா பி: ஆவ் ேத- ேசாைலகள் பல உள்ளன.  இந்தச் ேசாைலகள் பல 
ஆயிரம் ேகா  உள்ளன. 

மணி க்தா ப்ரவாள க் த ேஸாபாைந: -  அழகான குளக்கைரயின் ப கள் அைனத் ம் த் , 
மாணிக்கம் பவலம் ேபான்ற உயர்ந்த கற்களால் அைமக்கப்பட்  உள்ளன. 

திவ்யாமல அம் த ரஸ உதைக- -   அந்தக் குளங்களில் எப்ேபா ம் நிைறந்  அமிர்தம் ேபான்ர 
தன்ைம உைடய நீர் உள்ள  

திவ்யாண்ட ஜவைர: -  அந்தக் குளங்களில் உள்ள நீைரப் ப க வ ம் பறைவகள், மிக ம் உயர்ந்த 
இனமாகும். 

அதி ரமணீய தர்Sைந: -  அந்தப் பறைவகள் பார்ப்பதற்ேக மிக ம் அழகானைவகளாக ம்  

அதி மேநாஹர ம ர ஸ்வைர: -  அவற்றின் குரல் மீண் ம் மீண் ம் ேகட்கத் ண் பைவயாக, 
ம ரமாக உள்ளன. 

அந்தஸ்ஸ்த க்தாமய திவ்ய க்ாீடாஸ்தா ந உபESaபிைத: -  இப்ப ப்பட்ட குளங்களில் வ ம் 
த் க்களால் அைமக்கப்பட்ட விைளயாட்  மண்டபங்கள் உள்ளன. 

திவ்ய ெஸளகாந்திக வாபீ Sத ஸஹஸ்ைர: -  இத்ேபான்  அழகான மலர்கள் ெகாண்ட குளங்கள் பல 
ஆயிரம் உள்ளன. 

திவ்ய ராஜஹம்ஸாவலீ விராஜிைத: ஆவ் ேத- மிக ம் அழகான உயர்ந்த ராஜ ஹம்ஸப் பறைவகள் 
அந்தக் குளங்களில் நிைறந் ள்ளன. 

நிரஸ்தாதிSய ஆநந்ைதகரஸதயா ச- இதற்கு நிகராக எ ம் இல்ைல என்  உ தியாகக் கூ ம்ப , 
ஆனந்த ம் இன்ப ம் உள்ளதாக ம் 

ஆனந்தயாச்ச- இப்ப ப்பட்ட ஆனந்த ம் இன்ப ம்  என்பேத இல்லாமல் உள்ளதாக ம் 

ப்ரவிஷ்டா த்மாதயத்பி: -  இங்கு வ பவர்கைள மிக ம் கவ ம் தன்ைம உைடயதாக ம் 

க்ாீேடாத்ேதAS: விராஜிேத- இப்ப  உள்ளைவ எைவ?  அழகான விைளயா ம் ங்காக்கள் ஆகும். 

தத்ர தத்ர க் த திவ்ய ஷ்ப பர்யங்ேகாபESaபிேத- எங்கு ேநாக்கினா ம் வாடாத மலர்ப் 
ப க்ைககளால் அலங்காிக்கப்பட்ட இடங்கள் பல உள்ளன. 

நாநா ஷ்பாஸவாஸ்வாத மத்த ப் ங்காவளீபி த்கீயமாந திவ்ய காந்தர்ேவண ஆ ாிேத- 
இப்ப ப்பட்ட அழ்கான மலர்களில் உள்ள ேதைனப் ப கியதால் உண்டான மயக்கத்தின் காரணமாக, 
இனிைமயாகப் பா ம் வண் களின் ாீங்கார ஒ யான  எங்கும் ேகட்கின்ற . 
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"ati ramaNIya darSanaiH" 

Woraiyur serthi sevai - Namperumal and SrI Kamalavalli ThAyAr 

Thanks: SrI Narasimha BhaTTar 
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"He is associated with SrI!" - SrI RanganAcchiyAr - SrIrangam 
 

Thanks: SrI N Santhanakrishan 



 

65 

sadagopan.org 

சந்தனாக  கற் ர திவ்ய ஷ்பாவகாஹி மந்தா நிலாேஸவ்யமாேந- சந்தன மரம், அகில மரம், கற் ரம் 
மற் ம் மகரந்தம் உள்ள மலர்கள் ஆகியவற்ைறத் த வி சும் ெதன்ற ன் இனிைமயான ந மண ம் 
குளிர்ச்சி ம் எங்கும் உள்ள . 

மத்ேய (திவ்ய) ஷ்ப ஸஞ்சய விசித்ேர- இப்ப ப்பட்ட அழகிய பல இடங்களின் ந ேவ, உயர்ந்த 
மலர்கள் ஓாிடத்தில் உதிாியாக நிைறந்த .  குவியல்களாக உள்ளன. 

மஹதி திவ்ய ேயாக பர்யங்ேக- அந்த இடத்தில் ெபாிய கட் ல் ேபான்  அழகான ேதாற்றத் டன் 
காணப்ப கின்ற 

அநந்த ேபாகிநி- ஆதிேசஷன் என்ற நாகத்தின் மீ , அதைனப் ப க்ைகயாகக் ெகாண்  

ஸ்ரீமந் ைவகுண்ட ஐSfவர்யாதி திவ்யேலாகம்- இத்தைன அழகும் ெசல்வ ம் உைடய இந்தத் 
ேதசத்திைன  

ஆத்ம காந்த்யா- தன் ைடய ஆ ைமயால் 

விSfவம் ஆப்யாயயந்த்யா -  ேம ம் இந்த ேதசத்திற்கு அழகு ேசர்த்  

ESஷ ESஷாSநாதி ஸர்வ பாிஜநம்- ஆதிேசஷன், விஷ்வக்ேசனர், ேபான்ற நித்யஸூாிகள் 
அைனவைர ம்  

பகவதஸ் தத்தத வஸ்ேதாசித பாிசர்யாயாம் ஆஜ்ஞாப பயந்த்யா- எம்ெப மா க்கு ெதாண்  ெசய் ம் 
வண்ணம் அவர்கைள நியமனம் ெசய்  

SIல பகுண விலாஸாதிபி: ஆத்மா பயா- எம்ெப மா க்கு ஏற்ற பல குணங்கள் ெகாண்டதால் 
அவ க்குப் ெபா த்தமாக உள்ள  

Sfாியா: ெபாிய பிராட் யார் 

ஸஹாஸீநம்- இந்த ெபாியபிராட் யாாின் நாயகனாக எப்ேபா ம் காணப்ப ம் எம்ெப மாள் 
உள்ளான்.  இனி எம்ெப மாளின் தி ேமனியிைன வர்ணிக்கத் ெதாடங்குகிறார் 

ப்ரத்யக்ர உன்மீ த ஸர ஜ ஸத் S நயந களம்- திதாக் மலர்ந்  காணப்ப ம் தாமைர 
மலாிைனப் ேபான்  மலர்ச்சி டன் உள்ள  அவன  தி க்கண்கள். 

ஸ்வச்ச நீல ஜீ த ஸங்காSம்- ெவளிறிய நீல நிறம் ெகாண் , பிரகாசமாக உள்ள வானம் ேபான்  
அவன  தி ேமனியின் நிறம் உள்ள    

அத் ஜ்ஜ்வல பீதவாஸஸம்- கண்கள் கூசும்ப யான ஒளி சும் பட்  ஆைடகைள அவன் 
உ த்தி ள்ளான்  
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svayA prabhAyA - Namperumal 

(Thanks:SrI Narasimha BhaTTar) 

ஸ்வயா ப்ரபயா- தன் ைடய ேதஜஸ் லம் உண்டான ஒளி லமாக 

அதிநிர்மலயா- அந்த ஒளி எப்ப ப்பட்ட ? நிர்மலமாக எந்தவித களங்க ம் இல்லாமல் ய்ைமயாக 
உள்ள . 

அதிSIதளயா- அந்த ஒளியான  மிக ம் பிரகாசத் டன் இ ப்பி ம் மிக ம் குளிர்ச்சி டன் உள்ள   
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ஸ்வச்சயா- நல்ல நீர் நிைல ேபான்  பளிங்கு ேபான்  ெதளிவாக உள்ள  

மாணிக்யாபயா- மாணிக்கக்கல் ேபான்ற ஒளி 

க் த்ஸ்நம் ஜகத் பாஸயந்தம்- இப்ப ப்பட்ட தன்ைமகைள உைடய ஒளி லமாக அைனத்  
உலகங்கைல ம் லங்கச் ெசய்கின்றவன். 

அசிந்த்ய- அவன  தி ேமனியின் அழகான  யா ைடய கற்பைனக்கும் எட்டாத எழி ைடய  

திவ்ய- அவன  தி ேமனியின் அழகு எப்ேபா ம் அழியாமல் உள்ள  

அத் த- அந்த அழகின் காரணமாக பார்ப்பவர்க க்கு வியப்ைப ஏற்ப த்தக் கூ ய  

நித்ய ெயளவந- எப்ேபா ம் இளைமத்தன்ைம டன் உள்ள அழகான தி ேமனி  

ஸ்வபாவ லாவண்யமய அம் த ஸாகரம்- இத்தைகய தன்ைமக ைடய தி ேமனிையக் ெகாண்டவன், 
இந்தத் தி ேமனியான  அமிர்தேம ஒ  கடலாக உள்ள  ேபான்ற  

அதிெஸளகுமார்யாத் ஈஷத் ப்ரஸ்விந்நவத் ஆல யமாண லலாடபலக திவ்ய அலகாவளீ விராஜிதம்- 
அதிகமான ெமன்ைம ட ம், வழ்வழ்ப்பாக ம் உள்ள அகண்ட ெநற்றியின் மீ  அைல ேபால் வந்  
வி கின்ற அழகான தி க்குழல்கள் (தைல ) உைடயவேன 

ப்ர த்த- நித்யஸூாிகைள கண்ட மகிழ்வால் சிாிப்ப  ேபான்  விளங்கும் கண்கள் உைடயவேன 

க்த அம் ஜ சா ேலாசநம்- தியதாக மலர்ந்த  ேபான்ற தாமைர மலாிைன ஒத்த கண்கள் 

ஸவிப்ரமப் லதம்- வில்ைலப் ேபான்  வைளந் , அடர்த்தியான வங்கள் உைடயவன் 

உஜ்ஜ்வல அதரம்- "பவளவாயான்" என்  ஆழ்வார் கூறிய  ேபால மிக ம் அழ்கான உத் கைளக் 
ெகாண்டவன். 

SHசிஸ்மிதம்- கள்ளம் கபடம் இல்லாத ய்ைமயான அழகான ன் வல் ெகாண்டவன் 

ேகாமளகண்டம்- ெமன்ைமயாக உள்ள கன்னங்கைளக் ெகாண்டவன் 

உந்நஸம் -  எ ப்பான க்கிைனக் ெகாண்டவன் 

உதக்ரபீந அம்ஸ விலம்பிகுண்டல- பரந்த ேதாள்கள் வைர நீண்  காணப்ப ம் கா களில் அணிந்த 
குண்டலங்கள் 

அலகாவலீ- அழகான தைல  வந்  ர ம்ப  உள்ள  
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பந் ர கம்  கந்தரம்- அழகான தி க்க த்  உள்ளவன். 

ஆஜா விலம்பிபி- ஆண்ைமக்கு அைடயாளமாக ழங்கால்கள் வைரயில் நீண்  உள்ள தி க்ைககள். 

ப்ாிய அவதம்ஸ உத்பல- ெபாியபிராட் யார் தன  கா களில் அணிந் ள்ள நீேலாத்பல மலர்கள்... 

கர்ண ஷண- எம்ெப மாள் தன  கா களில் அணிந் ள்ள கர்ண ஷணம் என் ம் ேதா ... 

Sfலத அலகாபந்த விமர்த Sம் பி: -  காற்றில் சிறி  கைலந் ள்ள எம்ெப மானின் தி ...(ேமேல 
கூறப்பட் ள்ள ேதா கள், தைல ) ேபான்றைவகள் அ த்தியதால் அச்சு அைடயாளங்க டன் 
காணப்ப ம் 

ச ர்பி: ைஜ: விராஜிதம் -  நான்கு ேதாள்கைள உைடயவன்  

அதிேகாமள திவ்ய ேரக அலங்க் த ஆதாம்ர கரலதம் -  எம்ெப மாளின் தி க்கரங்களில் சங்கு, 
சக்கரம், தாமைர, கற்பகம், அங்குஸம், வஜ்ரா தம் ேபான்றைவ உள்ளன.  

திவ்யாங்குளீயக  விராஜிதம் -  விரல்களில் அழகான ேமாதிரங்கள் உள்ளன 

அதிேகாமளம நகாவலீ விராஜிதம் -  அந்த விரல்களில் மிக ம் ேநர்த்தியாக சிவந்  காணப்ப ம் 
நகங்கள் உள்ளன. 

அ ரக்தாகுளீபி: அலங்க் தம் -  சிவந் ம் நீண் ம் உள்ள அழகிய விரல்கள் உைடயவன்.   

தத்க்ஷேணாந் மீ த ண்டாீக ஸத் S சரண களம் -  தியதாக மலர்ந்த தாமைரகளின் 
த் ணர்ச்சி டன் காணப்ப ம், அைனவரா ம் சரனம் என்  வணங்கப்ப ம் தி வ கள் 

உைடயவன். 

அதிமேநாஹர  -  மிக ம் அழகான (இப்பதத்ைத அ த்  வ ம் பல பதங்க டன் ேசர்ந்  ப க்க ம்) 

கிாீட மகுட  -  தைலயில் அணிந் ள்ள கிாீட ம் மகுட ம் இைணந்த ஆபரனம்  

சூட -  தைலயில் அணிந் ள்ள சூடாமணி 

அவதம்ஸ -  கா களில் அணிந் ள்ள தி த்ேதா  

மகரகுண்டல -  கா கைள அலங்காிக்கும் குண்டலங்கள் 

க்ைரேவயக -  க த்தில் உள்ள ஆபரணம் 

ஹார -  க த்தி ந்  மார் வைர ெதாங்கும் ஆபரணம் 
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ேக ர -  ேதாள்களில் உள்ள வைளயல்கள்  

கடக -  ன் ைககளில் உள்ள வைளயல்கள் 

ஸ்ரீவத்ஸ -  மார்பின் ந வில் உள்ள மச்சம் 

ெகளஸ் ப - மார்பில் காணப்ப ம் நீலமணிகள் ெகாண்ட ஆபரணம் 

க்தாதாம -  அழகான த் மாைல 

உதரபந்தன -  இ ப்பில் அணியப்ப ம் ஆபரணம் 

பீதாம்பர -  அழகான பட்  ஆைட 

காஞ்கசீகுண  -  இ ப்பில் அணிவிக்கப்பட் ள்ள அைரஞாண் கயி  

ர -  கால்களில் உள்ள சிலம் கள் 

ஆதிபி: -  இ ேபான்ற ேம ம் பலவைகயான் அழகான நைககைள உைடயவன் 

அத்யந்த SHக ஸ்பர்AS: -  இந்த நைககள் அைனத் ம் தி ேமனிக்கு உ த்தாமல், அழகாக, 

ெமன்ைமயாக உள்ளன. 

திவ்யகந்ைத: -  இந்த நைககள் அழகு மட் ம் அல்லாமல், ந மணம் சுபைவயாக ம் உள்ளன. 

ஷ்ைண: ஷிதம் -  இப்ப ப்பட்ட பலவைகயான ஆபரணங்களால், ஆபரணத்திற்கு அழகு ேசர்க்கும் 
வைகயில் அலக்காிக்கப்பட்  உள்ளான். 

ஸ்ரீமத்யா ைவஜயந்த்யா வனமாலயா விராஜிதம் -  மிகுண்ட அழகு உைடய ம் ைவஜயந்தி என்ற 
ெபய ைடய மலர்மாைலையக் ெகாண் ள்ளான். 

சங்க சக்ர கதா  சார்ங்காதி திவ்யா ைத: -  இவன  அழகினால் இவ க்கு ஆபத்  ேந ேமா என்  
அஞ்சி, இவ க்கு காவலாக நித்யஸூாிகள் -  சங்கு, சக்கரம், கைத, வில், கத்தி என்  ஐந்  
ஆ தங்களாக ம் (மாறி) 

ேஸவ்யமாநம் -  அவ க்குப் பல்லாண்  கூறி ம் இ க்கின்றனர். 

ஸ்வ ஸங்கல்ப மாத்ர அவக் ப்த ஜகஜ்ஜந்ம ஸ்திதி த்வம் ஸாதிேக ஸ்ரீமதி விஷ்வக்ேந -  ஒ  
ெநா ப்ெபா தில் மனதால் நிைனக்கும் ேநரத்தில், இந்த உலகில் உள்ள அைனத்ைத ம் -  ப்ரம்மன், 
சிவன், தலாேனார் லமாக -  பைடத் , காத் , அழித்  ஆகிய ெசயல்கைள ாிகின்றவ ம், 
எம்ெப மா க்குக் ைகங்கர்யம் ாிவைதேய தன  ெசல்வமாக (ஸ்ரீமதி) உைடயவ ம் ஆகிய 
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விஷ்வக்ேஸனர் என் ம் ேஸைன த யார். 

ந்யஸ்த ஸமஸ்த ஆத்ைமSfவர்யம் -  இப்ப ப்பட்ட ேஸைன த யாாிடம் இந்த உலைக நியமனம் 
ெசய் ம் தன்ைமகைள வழங்கி இ ப்பவன் எம்ெப மாள். 

ைவநேதயாதிபி: -   ெபாிய தி வ யான க டன் தலான நித்யஸூாிகள் 

ஸ்வபாவேதா நிரஸ்த ஸமஸ்த ஸாம்ஸாாிக ஸ்வபாைவ: -  இவர்கள் ஸம்ஸாாிகள் ேபான்  ஏற்ர ம் 
தாழ் ம் அற்றவர்களாக, எப்ேபா ம் ஒேரேபால உள்ளன. 

பகவத் பாிசர்யாகரண ேயாக்ைய: -  எம்ெப மாளின் தி வ களில் எப்ேபா ம் ெதாண்  ாிந்  
நிற்பதற்கான உாிைம ம் தன்ைம ம் ெபற்றவர்கள் (நித்யஸூாிகள்) 

பகவத் பாிசர்ையக ேபாைக: -  இவ்வா  எம்ெப மாள் ெதாண்  தவிர ேவ  எந்தச் ெசயைல ம் 
நிைனக்காதவர்கள்.   

நித்ய த்ைத: -  இவர்கள் எப்ேபா ம் உள்ளவர்கள் 

அனந்ைத: -  இப்ப ப்பட்ட நித்யஸூாிகளின் எண்ணிக்ைக எத்தைன என்  கூற இயலா . 

யதா ேயாகம் ேஸவ்யமாநம் -  இப்ப ப்பட்ட நித்யஸூாிகளால் என் ம் வணங்கப்ப பவன் 
எம்ெப மாள். 

ஆத்மேபாேகந அ ஸம்ஹித -  தன  அ ள் பார்ைவயால் அைனத்  உயிர்கைள ம் காத்  நிற்பைத 
தன  பாக்யமாக எண் பவன் 

பராதிகால -  இப்ப  அவன் அ ளி நிற்ப  எப்ேபா ம், எக்காலத்தி ம் உண்  

திவ்ய -  இந்த அ ள் பார்ைவயான  எப்ேபா ம் குன்றாமல் உள்ள . 

அமல -  இந்த அ ள் பார்ைவயான  நாம் ெசய் ம் குற்றங்கைள ம் குணமாகப் பார்க்கவல்ல  

ேகாமள -  இந்த அ ள் பார்ைவயான  மிக ம் ெதளிவாக உள்ள  

அவேலாகந -  ேமேல "ஆத்மேபாகந" என்ப  ெதாடங்கி "ேகாமள" என்ப வைர கூறப்பட்ட தன்ைம 
எ ?  எம்ெப மாளின் அ ள் பார்ைவ, கடாக்ஷம் என்றார். 

விஸ்வம் ஆஹ்லாதயந்தம் -  இப்ப ப்பட்ட அ ளால் இந்த உலகில் உள்ள அைனத்ைத ம் மகிழச் 
ெசய்பவன் 

ஈஷ ந்மீ த காம் ேஜாதர வினிர்கேதந -  இந்தப் பதம் ெதாடக்கமாக, "ஆபரயந்தம்" என்ப வைர, 
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எம்ெப மாளின் ேபசும் அழகிைன, ெசாற்களின் ஒ  அழகிைனக் கூ கின்றார்.  இந்த ஒ யான  
அழகான மலர்ந்த தாமைர ேபான்ற தி கத்தில் இ ந்  ேதான்றி 

திவ்யா ந நாராவிந்த ESaபா ஜநாேகந -  எம்ெப மாளின் குர ன் ஒ யான , அவன  பவழம் 
ேபான்ர உத் க க்கு ஆபரணம் ேபான்  உள்ள  

திவ்ய காம்பீர்ய ஒளதார்ய மா ர்ய ஆத்ய -  அந்த ஒ யான  கம்பீரமாக ம் அைனத் ம் 
அளிக்கவல்லதாக ம் இனிைமயாக ம் உள்ள  

அநவதிக குண கண வி ஷிேதந -  இப்ப  பல்ேவ  குணங்கள் ெகாண்ட அவன  ேபச்சின் 
ஒ யான  பலவா  அலங்காிக்கப்பட் ள்ள . 

அதி மேநாஹர திவ்ய பவகர்ேபண -  இவன  ேபச்சில் உள்ள ெசாற்களின் ெபா ளான .  
ேகட்பவர்கள் அைனவர  உள்ளங்கைள ம் கவர்ந்  இ க்கும் வைகயில் உள்ள . 

திவ்ய லீலாலாப அம் ேதந -  இவ்வா  ேகட்பவர்க க்கு மகிழ்ைவ உண்டாக்கும் அமிர்தம் ேபான்ர 
ெசாற்கள் லமாக 

அகிலஜந ஹ் தயாந்தராணி ஆ ரயந்தம் -  அைனத்  உலகங்களில் உள்ள அைனவர  
ெநஞ்சங்களி ம் இவன் எப்ேபா ம் நிைறந்  உள்ளான். 

பகவந்தம் நாராயணம் -  ேமேல பலவா  எம்ெப மாளின் குணங்கள், ஆபரணங்கள் ேபான்றவற்ைறக் 
கூறினார்.  இ  ேபான்  உள்ளவ ம் தாழ்  என்ற குணேம இல்லாதவ ம், இன்றிைமயாத ஆ  
குணங்களான் -  ஐSfவர்யம், ர்யம், ேதஜஸ், ெசல்வம், ஞானம், ைவராக்யம் ஆகியவற்ைறக் 
ெகாண் ள்ளதால் பகவான் எனப்ப பவ ம் ஆகிய நாராயணைன 

த்யான ேயாேகன த் ஷ்ட்வா -  பக்தி, ப்ரபத்தி லமாக ந்ம் ைடய மனதால் அவன  
தி க்காட்சியிைனக் கண்  வணங்கி 

பகவேதா நித்ய ஸ்வாம்யம் -  இவேனா நமக்கு எப்ேபா ம் ஸ்வாமியாக உள்ளவன் என்  உணர்ந்  

ஆத்மேநா நித்யதாஸ்யம் ச யதாவஸ்த்தித அ ஸந்தாய -  நம  ஆத்மாவான ஜீவாத்மா, அவ க்குத் 
தாசனாக, எப்ேபா ம் அவ க்குத் ெதாண்  ாிவத்ற்ேக என்பதி எப்ேபா ம், அைனத் க் 
காலங்களி ம் மனதில் ெகாள்ள ேவண் ம் 

கதா -  இப்ப  அவைனப் பாி ர்ணமாக நான் உண ம் நாள் எப்ேபா  ேதான் ேமா? 

அஹம் -  அவ ைடய ெதாண் ல் ஆர்வம் ெகாண் ள்ளவனாக நான் உள்ேளன் 

பகவந்தம் நாராயணம் -  எனக்கு பகவானாக ம், அைனத்  விதமான உறவாக ம் உள்ளவன் 
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எம்ெப மாள். 

மம நாதம் -  அவன் எனக்கு எல்லாமாக உள்ளான். 

மம குலைதவதம் -  எனக்கு மட் ம் அல்லாமல் என் ைடய பரம்பைர வதற்கும் அவேன 
தைலவனாக உள்ளான் 

மம குலதநம் -  எனக்கும் என் ைடய பரம்பைர வதற்கும் கிைடத்த ஒப்பற்ற ெசல்வமாக 
உள்ளான். 

மம ேபாக்யம் -  எனக்கு இன்பம் விைளவிப்பவனாக, மிக ம் இனிைமயானவனாக உள்ளான். 

மம மாதரம் -  என் ைடய தாையப் ேபான்  இவேன உள்ளான் 

மம பிதரம் -  என் ைடய தந்ைதையப் ேபான்  இவேன உள்ளான் 

மம ஸர்வம் -  தனித்தனியாக உற  என்  கூர யாமல் அவன் எனக்கு அைனத் மாக உள்ளான். 

ஸாக்ஷாத் கரவாணி சக்ஷூக்ஷா? -   ேமேல அவைன மனக்கண்ணால் காண ேவண் ம் என்றார்.  அ  
இல்லாமல், குலேசகரப் ெப மாள் கூறிய  ேபால் -  "கண்  ெகாண்  என் கண் இைமகள் என்  
ெகாேலா களிக்கும் நாேன" -  அவைன, பரமபதம் ெசன்  நான் எப்ேபா  பார்க்கப்ேபாகிேறன்? 

கதாஹம் பகவத் பாதாம் ஜத்வயம் Siரஸா தாராயிஷ்யாமி?  -  ஆளவந்தாாின்  ஸ்ேதாத்ர ரத்னத்தில் 
"மதீய ர்த்நா ந மலங்காிஷ்யதி?" -  உன  தி வ கள் என  தைலயிைன எப்ேபா ம் அலங்காரம் 
ெசய்யப்ேபாகின்றன? இேத ேபான்  இங்கு உைடயவ ம் ேகட்கின்றார். என் ைடய தைலயால் 
என  ஸ்வாமியாகிய உன  தி வ கைள எப்ேபா  தாங்கப் ேபாகின்ேறன்?  

கதாஹம் பகவத் பாதாம் ஜத்வய பாிசர்யாSயா நிரஸ்த ஸமஸ்ேததர ேபாகாS:  அபகத ஸமஸ்த 

ஸாம்ஸாாிக ஸ்வபாவ: தத்பாதாம் ஜத்வயம் ப்ரேவஷ்யாமி? -  எம்ெப மாளின் தி வ கைள 
அைடந் , அவ க்குத்ெதாண்  ாிய ேவண் ம் என் ம் நிைனப்பினால், மற்ற உலக விவரங்களில் 
உள்ள பற்  அகன்ற .  ஸம்ஸார வாழ்க்ைகயில் உண்டாகக் கூ ய அைனத் த் தாழ்ந்த 
எண்ணங்க ம் ெசயல்பா க ம் என்னிடமி ந்  அழிந் விட்டன. எம்ெப மாளின் தி வ கைள  
நான் எப்ேபா  அைடயப் ேபாகின்ேறன்?  

கதா மாம் பகவான் ஸ்வகீயயா அதிSIதளயா த் Sa அவேலாக்ய ஸ்நிக்த கம்பீர ம ரயா கிரா 
பாிசர்யாயாம் அஜ்ஞாபயிஷ்யாதி?  -  என் ைடய எம்ெப மாள் (இங்கு தி மங்ைகயாழ்வார் 
"நம் ைட நம்ெப மாள்" என்  கூ வ  ேபால கூ கின்றார்), தன  அழகான தி க்கண்களால் 
என்ைனக் கனி டன் ேநாக்கி தன  அ ைள என் மீ  ெச த்தி, தன  இனிைமயான குரலால் 
என்ைனப் பணித் , தனக்குத் ெதாண்  ெசய்க என்  என்ைன எப்ேபா  ஆட்ெகாள்ளப் 
ேபாகின்றான்? 
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"When will He look at adiyen with His most compassionate glance?" 
Thanks: SrI Narasimha BhaTTar 
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இதி பகவத் பாிசர்யாயாம் ஆSaம் வர்தயித்வா -  இ  ேபான்  நான் எம்ெப மா க்குத் ெதாண்  
ாிய ேவண் ம் என் ம் தீராத ஆர்வத்திைனக் கூ கின்றனர். 

தையவ ஆSயா தத் ப்ரஸாேதாபப் ம்ஹிதயா பகவந்தம் உேபத்ய -  இந்த ஆர்வத்தின் காரணமாக, 
அவன் எனக்கு அளிக்கும் அ ளினால், அவன் மீ  ேம ம் ேம ம் உண்டான ஆர்வத் டன், அவன் 
உள்ள இடம் ெசல்ேவன். 

ராத் ஏவ பகவந்தம் ESஷேபாேக Sfாியா ஸஹ ஆஸீநம் ைவந ேதயாதிபி: ேஸவ்யமாநம் -  
அவ்வா  அவன் உள்ள இடம் அைடந் , அவைன ர நின்  வணங்குேவன்.  அவன் என்ப  யார்?  
ஆதிேசஷன் மீ  எப்ேபா ம் ெபாிய பிராட் டன் இைணந்  இ ப்பவன், நித்யஸூாிகள் சூழ்ந்  
உள்ளவன். 

ஸமஸ்த பாிவாராய ஸ்ரீமேத நாராயணாய நம:  இதி ப்ரணம்ய உத்தாய உத்தாய ந: ந: ப்ரணம்ய -  
சகலவிதமான நித்யஸூாிகள சூழ அமர்ந் ள்ள நாராயண க்கு வணக்கும் என்  ரத்தில் நின்  
வணங்குேவன் (ப்ரணம்ய).  பின்னர் அவன் அ கில் (உத்தாய உத்தாய) ெசன் , பல ைற 
வணங்குேவன் ( ந: ந: ப்ரணம்ய). 

அத்யந்த ஸாத்வஸ விநயா வநேதா த்வா பகவத் பார்ஷத கணநாயைக: த்வாரபாைல: க் ப்யா 
ஸ்ேநஹ கர்பயா த் Sa அவேலாகித: -  எம்ெப மாைளக் கண்ட டன் ( த்வா), என்ைன ம் 
அறியாமல் உண்டான பயத்தினா ம் மாியாைதயினா ம் -  ஆைடகைள சாி ெசய்வ , ைககளால் 
வாையப் ெபாத்திக்ெகாள்வ , தைலயிைன ன்ேனாக்கிச் சாய்த்  நின்  வணங்குவ  
ேபான்றவற்ைறச் ெசய்ேவன். எம்ெப மாளின் பைடத்தைலவர், த்வாரபாலகர்கள் ஆகிேயார் என் மீ  
அவர்கள் அன்ைபப் ெபாழிவார்கள். 

ஸம்யக் அபிவந்திைத:  ைதேரவ அ மேதா பகவந்தம் உேபத்ய ஸ்ரீமதா லம்ந்த்ேரண "பகவந் மாம் 
ஐகாந்திக ஆத்யந்திக பாிசர்யாகரணாய பாிக் ஹ்ணீஷ்வ" இதி யாசமாந: ப்ரணம்ய ஆத்மாநம் பகவேத 
நிேவதேயத்! -  த்வாரபாலகர்கள் தங்கள் மனதார என்ைன வாழ்த்தி, உள்ேள ெசல்ல அ மதிப்பார்கள்.  
நா ம் உள்ேள ெசன்  எம்ெப மாளின் மிக அ ேக ெந ங்கி "நாராயணா!  எம்ெப மாேள!  
பகவாேன!  என்ேன அைனத் ப் பற் களி ம் இ ந்  நீக்கி எப்ேபா ம் உனக்ேக ெதாண்  

ாிவதற்கு உண்டான தகுதியிைன அளித் , ஆட்ெகாள்வாய்", என்  ேவண்  நிண்  என்ைன 
எம்ெப மாளிடம் ஒப்பைடத்  வி ேவன். 

 

 



 

75 

sadagopan.org 

CHOORNIKAI -  4 

ततो भगवता यमवासीवनने े  

अमयादशीलवतार्  

अितूमाितनावलोकननावलोे े े  

सवदशसवकालसवावोिचतर् र् र्े  

अशषभावाये  

ीकतः अनज्ञात असासिवनयावनतःृ ु  

िकवाणः कतािलपटः भगवमपासीत॥ ु र् ृ ु ु  

தேதா பகவதா ஸ்வயேமவ ஆத்ம ஸஞ்ஜீவேநந (அமர்யாதSIவதா அதிப்ேரமாந்விேதந) அவேலாகேநந 
அவேலாக்ய ஸர்வேதS ஸர்வகால ஸர்வா அஸ்த்ேதாசித அத்யந்த ESஷபாவாய ஸ் க் த: 
அ ஜ்ஞாSfச அத்யந்த ஸாத்வஸ விநயாவநத: கிங்குர்வாண: க் தாஞ்ஜ ட: பகவந்தம் உபாஸீத|| 

tato bhagavatA svayamevAtmasa~njIvanena 

amaryAdaSIlavatA 

atipremAnvitenAvalokanenAvalokya 

sarvadeSasarvakAlasarvAvasthocita 

atyantaSeshabhAvAya 

svIkruta: anuj~nAtaSca atyantasAdhvasavinayAvanata: 

kinkurvANa: krutA~njalipuTa: bhagavantamupAsIta||  

Meaning: 

At this juncture, the Lord by Himself being our soul’s elixir without any 
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restriction or limit in blending with even the lowliest, beholding with utmost 
love, accept you all for all manner of service at all places, at all times and in all 
situations. Then obtaining His consent, with extraordinary fear and humility in 
bending stance, being ready to do anything, go near the Lord with folded hands. 

அறி கம் 

இவ்வா  தன்ைன வ மாக எம்ெப மாளிடம் ெகா த்த பின்னர், எம்ெப மா ம் தன்ைன ஏற் க் 
ெகாண்ட பின்னர் தன  நிைல என்ன என்  கூ கின்றார். 

தத: -  ேமேல கூறிய  ேபான் , வ மாக எம்ெப மாளிடம் தன்ைன ஒப்பைடத்த பின்னர் 

பகவதா ஸ்வயேமவ -  என  ேவண் ேகா க்கு இணங்க எம்ெப மா ம் 

ஆத்ம ஸஞ்ஜீவேநந அவேலாகேநந -  என  ஆத்மாைவ கைரேயற் ம், அவ ைடய கனிவான 
பார்ைவயின் லமாக 

அவேலாக்ய -  என்ைன ஏற்  எனக்கு அ ள் ாிந்  

ஸர்வேதS ஸர்வகால ஸர்வா அஸ்த்ேதாசித அத்யந்த ESஷபாவாய -  எந்த இடத்தி ம் எப்ேபா ம் 
எந்த சூழ்நிைலயி ம் அவ க்குத் ெதாண்  ாிபவனாக 

ஸ் க் த: அ ஜ்ஞாSfச -  என்ைன எம்ெப மாள் அ மதித்  ஏற் க் ெகாள்வான் 

அத்யந்த ஸாத்வஸ விநயாவநத: -  எனக்கு ஏற்பட்ட பயத்தினால், ைககளால் வாையப் ெபாத்திக் 
ெகாண்  

கிங்குர்வாண: க் தாஞ்ஜ ட: -  எம்ெப மா க்கு வணக்க ம் அஞ்ஜ ம் ெச த்தி நின்  

பகவந்தம் உபாஸீத -  எம்ெப மாளின் "பகவாந்" என்ற ெபய க்கு ஏற்ப உள்ள அவன  ஆ  
தி க்கல்யாண குணங்கைள ம் வ மாக அ பவித்  நிற்ேபன். 
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"Approaching Him with great humility and respect adiyen will stand with folded palms 

in His presence!"  
(Thanks : SrI narasimha BhaTTar - SrIrangam) 
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"Captivating divine beauty!" - Namperumal  

(Thanks: SrI Narasimha BhaTTar) 
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CHOORNIKAI -  5 

ततानभयमान भाविवशषः ु ू े  

िनरितशयूीा अत ् 

िकित कत ि् ु ु ं

तमशः पनरिपु ुर्  

शषभावमव याचमानः भगवमवािविे े े  

ॐोतोपणे 

अवलोकननावलोकयन आसीत॥ े ्  

ததSfச அ யமாந பாவவிேசஷ: நிரதிSய ப்ாீத்யா அந்யத் கிஞ்சித் கர்த் ம் த் ஷ் ம் ஸ்மர்த் ம் 
அSக்த: நரபி ESஷ பாவேமவ யாசமாந: பகவந்தேமவ அவிச்சிந்ந ஸ்ேராேதா ேபண 
அவேலாகேநந அவேலாகயந் ஆஸீத! 

tataScAnubhUyamAna bhAvaviSesha:  

niratiSayaprItyA anyat 

ki~ncit kartum drashTum 

smartumaSakta: punarapi 

SeshabhAvameva yAcamAna: bhagavantamevAvicchinna 

srotorUpeNa 

avalokanenAvalokayan AsIta||  

Meaning:  

Afterwards enjoying the exquisiteness of that emotion with extraordinary love, 
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unable/incapable of doing or thinking anything else, yet again entreating, keep 
looking at the Lord with cascading look.   

அறி கம் 

ேமேல கூறப்பட்ட  ேபான் , எம்ெப மாளின் அ கில் ெசன்  நிற்பதால் உண்டான மகிழ்வால், 
ேவ  விவரங்களில் ஏ படாமல் இ ப்பைதக் கூ கின்றார். 

ததSfச  -  இவ்வா  எம்ெப மாளின் அ கில் நின்  வணங்கிய பின்னர் 

அ யமாந பாவவிேசஷ: -  எம்ெப மாள் அைனவைர ம் காத்  நிற்கும் அவன  ெசயல்கைள ம் 
திறன்கைள ம் கண்  வியந்  நின்  

நிரதிSய ப்ாீத்யா -  இதனால் உண்டான வியப்பா ம் மகிழ்வா ம் 

அந்யத் கிஞ்சித் கர்த் ம் த் ஷ் ம் ஸ்மர்த் ம் அSக்த: -  ேவ  எந்த ஒன்ைற ம் ெசய்யாம ம் 
பார்க்காம ம் நிைனக்காம ம் இ ந்  

நரபி ESஷ பாவேமவ யாசமாந: -  இத்தைகய ெதாண்  ாிவதால் உண்டாகும் மகிழ்ைவ உணர்ந் , 
அந்த மகிழ்வான  எப்ேபா ம் நிைலக்க ேவண் ம் என்  எம்ெப மாளிடம் ேவண்  நின்  

பகவந்தேமவ -  எம்ெப மாளான ஸ்ரீைவகுண்டநாதைன  

அவிச்சிந்ந ஸ்ேராேதா ேபண அவேலாகேநந -  எப்ேபா ம் நிைலத்  நிற்கும் பார்ைவ லமாக 

அவேலாகயந் ஆஸீத -  எப்ேபா ம் பார்த் க் ெகாண்ேட இ ப்ேபன்.  இதைன மற்றவர்க க்குக் 
கூ வ  ேபான் , "இ ப்பான்" என் ம் கூறலாம். 
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CHOORNIKAI -  6 

ततो भगवता यमवासीवनन अवलोकननावलोे े े  

सितमाय 

समशापहे ं 

िनरितशयसखावहमु ् 

आीय ौीमादारिवयगळं ंु  

िशरिस कत ाा अमतृसागरािनमसवावयवःृ ं र् र्  

सखमासीत॥ ु  

தேதா பகவதா ஸ்வயேமவ ஆத்ம ஸஞ்ஜீவேநந அவேலாகேநந அவேலாக்ய ஸஸ்மிதம் ஆஹூய 
ஸமஸ்தக்ேலSaபஹம் நிரதிSய ஸூகாவஹம் ஆத்மீயம் ஸ்ரீமந் பாதாரவிந்த களம் Siர க் தம் 
த்யாத்வா அம் த ஸாகர அந்தர் நிமக்ந ஸர்வாவயவ: ஸூகம் ஆஸீத! 

tato bhagavatA svayamevAtmasa~njIvanena avalokanenAvalokya 

sasmitamAhUya 

samastakleSApaham 

niratiSayasukhAvaham 

AtmIyam SrImatpAdAravindayugaLam 

Sirasi krutam dhyAtvA amrutasAgarAntarnimagnasarvAvayava: 

sukhamAsIta||  

Meaning:  

Therefore, the kimkara is "crowned" to observe the happy kaimkaryam which he 



 

82 

sa
da

go
pa

n.
or

g 

had longed (having realized that it is the goal, thanks to Lord’s mercy) during 
the present janmam. Can he ever think of separating from the Lord? The Lord’s 
sweet smile is enough to draw him back; if ever that thought arose with the 
Lord’s lotus feet covering his head, he will be immersed in the ocean of ecstasy 
(amruta saagaram). The journey of the "Saadhaka" from the Praakrutaa world 
ends happily, when he arrives at the apraakrutaa domain of Sri VaikunThanAtha 
and becomes a part of that eternal world amidst dhivya sooris. With this 
thought, all of us should rest happy. 

 
"Let us rejoice in the divine sight of the divya dampathis!" 

Panguni Uttiram Serthi sevai - Namperumal and SrIranganAyaki ThAyAr 
Thanks: SrI Narasimha BhaTTar 

அறி கம் 

இப்ப  எம்ெப மாைள பார்த் க்ெகாண்ேட உள்ளவாின் ஸ்ரீைவகுண்ட வாசம் எவ்வா  இ க்கும் 



 

83 

sadagopan.org 

என்பைதக் கூ கின்றார். 

தேதா பகவதா ஸ்வயேமவ ஆத்ம ஸஞ்ஜீவேநந அவேலாகேநந அவேலாக்ய ஸஸ்மிதம் ஆஹூய -  

இத்தைன ஆண் களாக எனக்கு இ ந்த பழக்கங்களின் காரணமாக ஏற்பட்ட தாழ் களால் பயந் , 
எம்ெப மாைள விட்  நான் அகன்  ெசல்ல நிைனக்கும்ேபா , எம்ெப மாள் -  "இத்தைன நாள் 
இவன் (உைடயவர்) தனக்ேக  என்  இ ந்தான்.  இப்ேபா  என்ைன அைடந்தான்" -  என்  
மனமகிழ்  ெகாண் , இன் கம் காண்பிக்கின்றான். 

ஸமஸ்தக்ேலSaபஹம் -  இந்த உலகில் இ வைரயில் நான் அ பவித்த பலவிதமான யரக்கைல 
நீக்கக் கூ ய  எம்ெப மாளின் தி வ கள் ஆகும். 

நிரதிSய ஸூகாவஹம் -  யரங்கைள நீக்கிய பின்னர் தானாகேவ உண்டாகும் இன்பம் அல்லாமல், 
ேம ம் இன்பம் அளிக்க வல்ல  

ஆத்மீயம் ஸ்ரீமந் பாதாரவிந்த களம் -  அந்தத் தி வ கள், எல்லாம் வல்ல ெபாியபிராட் டன் 
எப்ேபா ம் உள்ள நாராயணின் தி வ கள் ஆகும்.  ஆத்தைகய தி வ கைள அைடந்  

Siர க் தம் த்யாத்வா -  அதைன என  தைல மீ  எம்ெப மாள் எ த்  ைவத்ததாக எண்ணி  

அம் த ஸாகர அந்தர் நிமக்ந ஸர்வாவயவ: -  அமிர்தம் என் ம் கட ல் (ஸகர) ழ்கி (அந்தர்) தன  
அைனத்  உ ப் க ம் இனிைம ெபற்றவனாக  

ஸூகம் ஆஸீத -  இந்த ஆத்மா உள்ளவைரயில் எம்ெப மாளின் தி வ களின் ைணேயா  சுகமாக 
பரமபதத்தில் வாழ்ந்  வ ேவன் 
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NIGAMANA SLOKAM 

लीपतयितपत दयकैधाोः े ेर्  

योऽसौ परा समजिन जगिताथम। ु र् ्  

ूा ूकाशयत नः परम रह ं ं ंु  

सवाद एष शरणागितमसारः॥ं  

ல மீபேதர் யதி பேதஸ்ச தையகதாம்ேநா: 

ேயா அெஸள ரா ஸமஜநிஷ்ட ஜகத்திதார்தம் 

ப்ராச்யம் ப்ரகாசய  ந: பரமம் ரஹஸ்யம் 

ஸம்வாத ஏஷ சரணாகதிமந்த்ரஸார:|| 

lakshmIpateryatipateSca dayaikadhAmno:  

yoasau purA samajanishTa jagaddhitArtham|  

prAcyam prakASayatu na: paramam rahasyam  

samvAda esha SaraNAgatimantrasAra:|| 

 

iti SrI Bhagavad RaamAnuja Muni Virachitam 

Sri VaikunTha Gadhyam SampoorNam. 

dAsan 

Oppiliappan Koil Varadachari Sadagopan    


