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PadmavanAlayAm

ïIpaÂraÇsare lúmItNÇm!
( t & t Iyae=Xyay> - ÇEgu{yàkaz> )

ல

மீ தந்த்ரம்

(அத்யாயம் 3 - த்ைரகுண்ய ப்ரகாச: )

LakshmI tantram

(adhyAyah 3 - traiguNyaprakaaSah)

1

. ïI>.
ïImte ramanujay nm>
ïIr¼nayik smet ïIr¼naw präü[e nm>
ïIkmlvi‘ smet ïI A¦ikym[va¦ präü[e nm>

ஸ்ரீ:
ஸ்ரீமேத ராமா ஜாய நம:
ஸ்ரீரங்கநாயகி ஸேமத ஸ்ரீரங்கநாத பரப்ரஹ்மேண நம:
நாயகி ஸேமத ஸ்ரீஅழகியமணவாள பரப்ரஹ்மேண நம:
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ஸ்ரீகமலவல்

UraiyUr Sri Kamalavalli nAcchiyAr
Thanks: SrI Murali BhaTTar

NOTE:
Detailed commentaries in English and Tamil for volumes 1 and 2 covering the
first and second chapters of SrI LakshmI tantram can be found at http://
www.ahobilavalli.org/lt_v1.pdf and http://www.ahobilavalli.org/lt_v2.pdf
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SLOKAM 1
ïIévacinTyindaeR;in>sImkLya[gu[zailnI,
Ah< naray[I nam sa sÄa vE:[vI pra.
ஸ்ரீ: உவாச நித்யநிர்த்ேதாஷ நி:ஸீம கல்யாண குணசா நீ |
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அஹம் நாராயணீ நாம ஸா ஸத்தா ைவஷ்ண

பரா ||

SrI: uvAca nitya nirdOsha ni:sIma kalyANa guNa SaalinI |
aham nArAyaNI nAma sA sattA vaishNavI parA ||
ெபா ள்:
மஹால
அற்றவ

மி

கூறத்

ெதாடங்கினாள்

-

என் ம்

இ ப்பவ

ம், எல்ைலயற்ற தி க்கல்யாண குணங்கள் ெகாண்டவ

நாராயணீ எனப்ப கிேறன். உயர்ந்த விஷ்

ம்,

ேதாஷங்கள்

ம் ஆகிய நான்,

க்கு ஏற்றவளாக உள்ேளன்.

Meaning and Additional Notes by Sri V. SaThakopan (VS):
MahA Lakshmi commenced to instruct Indran: I am eternal. I am free of any
dOshams (imperfections). I have limitless auspicious attributes (anantha/
nisseema kalyANa GuNams). I am recognized as the One with the name
nArAyaNi equal in stature to My lofty Lord, VishNu.
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To understand MahA Lakshmi’s "nitya nirdOsha ni:seema guNatvam" we have to
refer to Swamy ParAsara Bhattar’s stuti of SrI RanganAyaki in His Sri
Sooktam of "GuNa ratna kOsam" (e-book # 38

in Sundarasimham series,

http://www.sundarasimham.org). SrI Sooktam also salutes profoundly Her
eternal nature, dOsha rahitatvam and other KalyAna GuNams (e-book #73 in
Ahobilavalli series, http://www.ahobilavalli.org). There have been questions as
to why MahA Lakshmi/SrI Devi is not widely eulogized in the VedAs besides in
Khila Rk of Rg Vedam (SrI Sooktam). Swamy ParAsara Bhattar answers this
question: "Since SrI Devi forms an integral part of the Lord as the determinant
quality, She is not separately mentioned by the VedAs" (Verse 28 of SrI GuNa
Ratna kOsam). She is the defining lakshaNam for nArAyaNan and VishNu and
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hence is called nArAyaNi and VaishNavi. Additional tributes to Her Vaibhavam
(Supremacy, svAtantryam and Yeka Seshitvam) are found in SrI Stuti (e-book
#1 in the Sundarasimham series) and SrI Lakshmi nArAyaNa hrudayam (e-book
#44 in the Ahobilavalli series) as well as SrI Lakshmi Sahasra nAmam. Sri
VenkatAdvari MahA Kavi’s Lakshmi Sahasram is another abundant source of
understanding Her nAma and GuNa Vaibhavams (e-book # 100, Sundarasimham
series: nAma Vaibhavam).

4

SLOKAM 2
dezaTkalaÄwa êpaTpirCDedae n me Sm&t>,
s<iviÄrev me êp< svERñyaRidkae gu[>.
ேதசாத்காலாத்ததா

பாத் பாிச்ேசேதா ந ேம ஸ்ம் த: |

ஸம்வித்திேரவ ேம

பம் ஸர்வ ஐஸ்வர்யாதிேகா குண: ||

deSAtkAlAt tathA rUpAt paricchedO na me smrta: |

ெபா ள்:
காலம்,

ேதசம்

ேபான்றவற்றால்

ஞானமயமானதாகும். ஐச்வர்யம்

அள படாமல்

தலானைவ என

உள்ள

என

பம்

குணங்களாக உள்ளன.

Meaning:
My roopam is the embodiment of Jn~Anam and is not circumscribed by time or
space. ISvaryam and other guNams belong to me.
Additional comments by VS:
She is all pervasive. Her Jn~Anam is not limited by any constraint such as time
or desam. She is the ISvari or Swamini of Her Lord. She shares some guNams
with

Her

Lord

such

as

Power,

balam/Strength,

knowledge/j~nAnam,

Sovereignty, concern for devotees, vara pradhAnatvam, saundaryam et al.
There are some guNams that they show in "a mutually reflective manner:
Youth/Yauvanam, a sense of commitment to each other". She has some unique
qualities of Her own: pArAtya (subordination to Her Lord), KshamA
(Forbearance), DayA and audArya (magnanimity). She is not limited by time or
5
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samivttireva me rUpam sarva aiSvaryAdikO guNa: ||

space. She is the source of all ISvaryam (wealth and prosperity). Wherever Her
glances fall, "bliss, wisdom, eloquence, courage, prosperity and success" follow
in rapid succession. She is the very essence of the divine grace (DayA) of Lord
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nArAyaNa.

Embodiment of j~nAnam
SrI HemAmbjavalli ThAyAr with Perumal - Thiruvaheendrapuram
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SLOKAM 3
SvSvatNÈyvzenEv ivÉagStÇ vtRte,
iv}anEñyRzKTyaTma ivÉagae y> s $irt>.
ஸ்வ ஸ்வாதந்த்ர்யவேசைநவ விபாகஸ்தத்ர வர்த்தேத|
விஜ்ஞாந ஐச்வர்ய சக்த்யாத்மா விபாேகா ய: ஸ ஈாித: ||
sva svAtantryavaSenaiva vibhAgastatra vartate |

ெபா ள்:
இந்தக்

குணங்களின்

மா பா கள்

என்பைவ

என

ஸங்கல்பத்தாேலேய

ஏற்ப கின்றன. இவற்ைற நான் சுதந்திரமாகேவ கட் ப்ப த் கிேறன். இப்ப யாக
உள்ள இைவ ஞானம், ஐஸ்வர்யம், சக்தி என்

ெவளிப்ப கின்றன.

Additional Notes by VS:
The variations in these guNams of Mine result from my will (sankalpam). I and I
alone control these vibhAgams or VikArams (changes), while I stay as
nirvikhAri. These changes emanate as Jn~Anam, Sakti and ISvaryam. MahA
Lakshmi’s

SvAtantryam

is

saluted

here.

In

Her

sankalpa

SvAtantryam, She like Her husband reveals Her SwAmitvam.
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balam

and
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vij~nAna aiSvarya SaktyAtmA vibhAgO ya: sa Irita: ||

SLOKAM 4
iv}anEñyRz´InamuNme;STvprae=xuna,
AtKyaRya mmae*Tya inyaeganhRya sda.
விஜ்ஞான ஐஸ்வர்ய சக்தீ நாம உந்ேமஷஸ்த்வபேரா அ நா|
அதர்க்யாயா மம உத்யத்யா நிேயாகாநர்ஹயா ஸதா||
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vij~nAna aiSvarya saktI nAmA unmeshastvaparO adhunA |
atarkyAyA mama udyatyA niyogAnarhayA sadA ||
ெபா ள்:
சுத்தமான ஸ் ஷ்

காலத்தின்ேபா

நான் கண்கள் திறக்கும்ேபா

ஞானம் ,

ஐச்வர்யம் மற் ம் சக்தி ஆகியைவ ெவளிப்ப கின்றன. தாழ்ந்தைவயாக உள்ள
ன்

குணங்களின் (ஸத்வ, ரேஜா, தமஸ்) ஸ் ஷ்

இரண்டாவ

ைறயாக என

காலத்தின்ேபா

நான்

கண்கைளத் திறக்கிேறன்.

Additional Notes by VS:
During the time of Suddha Srushti (suddha Sattva maya srushti), when my eyes
open, Jn~Anam, ISvaryam and Sakti emanate. During the time of opening My
eyes for the second time, Srushti (creation) of sentient and insentient with
different admixtures of the three guNams (sattva, Rajas and tamas) happens.
The One behind the drama of creation is MahA Lakshmi. Her Lord creates,
sustains and dissolves the Universe for Her joy. He creates or ceases in His
activities by taking the signal from the knitting of Her eyebrows.
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SLOKAM 5
#CDyaNyTk«t< êpmasIJ}anaidke iÇke,
ywEve]urs> SvCDae gufTv< àitp*te.
இச்சயாந்யத்க் தம்

பம் ஆஸீத் ஞானாதிேக த்ாிேக|

யைதேவக்ஷுரஸ: ஸ்வச்ேசா குடத்வம் ப்ரதிபத்யேத||
icchayAnyatkrtam rUpam Aseet j~nAnAdike trike |

ெபா ள்:
என

ஸங்கல்பம்

காரணமாக

என

பமான

ஞானம்

குணங்களாக ெவளிப்ப கிற . ெதளிவான க ம் ச்சாறான
க ப்பஞ்சாறாக மா கிறேதா, அ

ேபான்

தலான

ன்

எவ்விதம் ெதளிவற்ற

.....

Additional Notes by VS:
It is the power of My sankalpam (will), My roopam emerges as the guNams of
Jn~Anam, Sakti and ISvaryam. This situation is similar to the transformation
of the clear juice of sugarcane into the form of its turbid version.

9
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yathaivekshurasa: svacchO guDatvam pratipadyate ||

SLOKAM 6
tÖTSvCDmy< }an< sÅvta< àitp*te,
rjSTv< c mmEñy¡ tmSTv< zi´rPyut.
தத்வத்ஸ்வச்சமயம் ஞானம் ஸத்த்வதாம் ப்ரதிபத்யேத|
ரஜஸ்த்வம் ச மம ஐச்வர்யம் தமஸ்தவம் சக்திரப் த ||
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tatvatsvacchamayam j~nAnam sattvatAm pratipadyate |
rajastvam ca mama aiSvaryam tamastvam Saktirapyuta ||
ெபா ள்:
அசுத்தமான ஸ் ஷ்
ஐச்வர்யம்

என்ப

காலத்தின்ேபா
ரஜஸ்

என் ம்,

என
சக்தி

ஞானம் என்ப
என்ப

தாமஸம்

ஸத்வம் என் ம் ,
என் ம்

மாறித்

ேதான் கின்றன.
Additional Notes by VS:
During the asuddha (impure) srushti kaalam, My guNam of Jn~Anam transforms
in to sattvam, ISvaryam changes into Rajas and Sakti becomes tamas.
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SLOKAM 7
@te Çyae gu[a> z³ ÇEgu{yimit zB*te,
rj>àxan< tTs&òaE ÇEgu{y< pirvtRte.
ஏேத த்ரேயா குணா: சக்ர த்ைரகுண்யம் இதி சப்த்யேத|
ரஜ: ப்ரதாநம் தத் ஸ் ஷ்ெடௗ த்ைரகுண்யம் பாிவர்த்தேத ||
ete trayO guNA: Sakra traiguNyam iti Sabdyate |

ெபா ள்:
சக்ரேன!

இந்த

அ ப்பைடயான

வழங்கப்ப ம். ஸ் ஷ்

ன்

குணங்க

ம்

த்ைரகுண்யம்

காலத்தில் இந்த த்ைரகுண்யம் என்ப

மாற்றிக்ெகாண் , ரேஜா குணம் மட் ேம ேமேலாங்கி உள்ள

தன

ேபான்

என்

நிைலைய
இ க்கிற .

Additional Notes by VS:
Oh IndrA! These fundamental three guNams of Mine are known as traiguNyam.
During the srushti kaalam, this traiguNyam changes its state so that it appears
that the RajO guNam alone is dominant.
The 14th chapter of Srimad Bhagavad GitA deals with the three guNAs.
BhagavAn says: "sattva, rajas and tamas are the three guNAs (traiguNyam)
that arise from Prakruti. They bind the immutable Self in the body". The RajO
guNam is of the nature of passion and binds the embodied Self through
attachment to actions constantly.

11
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raja: pradhAnam tat srshTau traiguNyam parivartate ||

SLOKAM 8
iSwtaE sÅvàxan< tt! s<ùtaE tu tmaemuom!,
Ah< s<ivNmyI pUvaR VyaipNyip purNdr.
ஸ்திெதௗ ஸத்த்வ ப்ரதாநம் தத் ஸம்ஹ் ெதௗ
அஹம் ஸம்விந்மயீ

தேமா கம்|

ர்வா வ்யாபிந்யபி ரந்தர ||
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sthitau sattva pradhAnam tat samhrtau tu tamOmukham |
aham samvinmayI pUrvA vyApinyapi purandara ||
ெபா ள்:
ரந்தரேன! ஸ் ஷ் க்குப் பின்னர் உள்ள இ ப்

காலத்தில் ஸத்வ குணம்

ேமேலாங்கி உள்ள . அதன் பின்னர் உள்ள ப்ரளய காலத்தில் தாமஸ குணம்
ேமேலாங்குகிற . நான் எப்ேபா ம் எங்கும் பரவியப ேய உள்ேளன்.
Additional Notes by VS:
Oh Indra! During the time after Srushti, which is the time sthiti (existence of
the created beings), Sattva GuNam stays dominant and during the time of the
great deluge, tamO guNam comes to the fore. I stay everywhere always as
Vibhu.
Srushti is followed by Sthiti. During Sthiti, sattva guNam is dominant. Sattva is
without malam (nirmalam = without impurity) and "is luminous and free from
morbidity. It binds the Self by attachment to happiness and knowledge. Sattva
generates knowledge and happiness; again, it generates attachment to them".
Sthiti is followed by the great deluge (PraLayam). tamO guNam is dominant now.
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tamO guNam is born of ajn~Anam (false knowledge) and deludes all souls and
binds them with negligence/pramAda: (kartavyAt karmaNa: anyatra pravrtti
hetu-bhUtam), indolence/Alasyam (karamasu anArambhasvabhAva:) and nidrA
(sleep). If indolence is the proclivity to avoid work, sleep is the state, when
external organs cease working.
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"I stay everywhere always!"
ThiruchAnur SrI Padmavati ThAyAr (Thanks:www.thirumalaphotos.com)
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SLOKAMS 9 & 10-1
Aixóay gu[an! s&iòiSwits<ùitkair[I,
ingRu[aip gu[anetanixóayaTmvaÁDya.
c³< àvtRyaMyeka s&ióiSwTyNtêpkm!,
அதிஷ்டாய குணாந் ஸ் ஷ்

ஸ்திதி ஸம்ஹ் தி காாிணீ|
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நிர்குணாபி குணாேநதாந அதிஷ்டாயாத்ம வாஞ்சயா||
சக்ரம் ப்ரவர்தயாம் ேயகா ஸ் ஷ்

ஸ்தித்யந்த பகம்|

adhisThAya guNaan srshsTi sthiti samhrti kAriNI |
nirguNaapi guNaanetAna adhisThAyAtma vAnchayA || 9||
cakram pravartayAm yekA srushThi sthityantarUpakam | 10-1 |
ெபா ள்:
இந்த

ன்

இ ப்

குணங்கைளேய அ ப்பைடயாக ைவத் க் ெகாண்

நான் ஸ் ஷ் ,

மற் ம் ப்ரளயம் ஆகிய நிைலகைள நிர்வாகம் ெசய்கிேறன். இந்தக்

குணங்களால் நான் மாற்றம் அைடயாதவளாக உள்ேளன். இவற்ைற என

இச்ைச

காரணமாகேவ நியமித் , இந்த ஸ் ஷ் , இ ப் , மற் ம் ப்ரளயம் என்ற சக்கரத்ைத
சுழ

ம்ப ச் ெசய்கிேறன்.

குறிப் :
இங்கு உள்ள "நிர்குணம்"என்ற பதம் காண்க. இதைன அத்ைவத ாீதியில் எ த் க்
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ெகாண் , "குணங்கள் அற்ற" என்
மா பா

ப க்கக் கூடா . இந்தப் பதத்ைத, “குணங்களால்

அைடயாத பாதிப் அைடயாத”, என்ற ெபா ளிேலேய ெகாள்ளேவண் ம்.

இப்பதம் இந்தப் ெபா ள் ெகாண்டால் மட் ேம அந்த வாியான

சாியான அர்த்தம்

அளிப்பைத உணரலாம்.
Additional Notes by VS:
Using the three guNams as the basis, I perform the duties of creation,
sustenance and destruction. I remain unchanged by these three guNams during
these activities. I make this wheel of creation, sthiti and samhAram rotate
(spin) by the power of my sankalpam (will and determination).
When sattva dominates, the jeevan will be born in the families of those, who
knowledge. Those who rest in sattva rise upwards.
When one meets with dissolution at a time when rajas is dominant, then such a
person is born in families, which act for gaining the fruits of action for
themselves (phalArtham karma

kurvatAm kuleshu jAyate) according to

AchArya RaamAnuja. Those who abide in rajas remain in the middle.
When one meets dissolutuion, when tamas prevails, such a person is born in the
wombs of beings devoid of intelligence (in the wombs of dogs and pigs etc). He
becomes unfit to realize any purushArthams. Those who abide in tamas go
downwards.

15
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have knowledge of Brahman and performs saattvika karmas to gain true

SLOKAMS 10-2, 11, 12-1
z³> ivxaÖy< smaSway }ana*e tu yugÇye.
zuÏetrivÉagen ikmw¡¡ Tv< àvtRse,
ivxyaernyae> pÒe s<bNx> k> prSprm!.
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@tTp&òa mya äUih nmSte pÒs<Éve,
சக்ர: விதாத்வயம் ஸமாஸ்தாய ஞானாத்ேய

கத்ரேய||

சுத்ேததரவிபாேகந கிம் அர்த்தம் த்வம் ப்ரவர்த்தேஸ|
விதேயாரநேயா: பத்ேம ஸம்பந்த: க: பரஸ்பரம்||
ஏதத்ப் ஷ்டா மயா ப் ஹி நமஸ்ேத பத்மஸம்பேவ
Sakra: vidhAdvayam samAsthAya j~nAnadye tu yugatraye || 10-2 ||
Suddhetara vibhAgena kim artham tvam pravartase |
vidhayoranayo: padme sambandha: ka: parasparam || 11 ||
etat prshTaa maya brUhi namaste padmasambhave | 12-1 |
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ெபா ள்:
இந்திரன்

மஹால

குணங்கைள

மியிடம்,

உைடயவளான

தலானவற்றில் ஏன் இரண்

"தாமைரயில்
நீ,

அந்தக்

விதமாக மா பட்

அமர்ந்தவேள!
குணங்கள்

ஞானம்
ெகாண்

தலான
ஸ் ஷ்

உள்ளாய்? (இரண் விதம் - சுத்த

ஸ் ஷ் , தாழ்வான பைடப் கள்) தாமைரயில் உதித்தவேள! உன்ைன வணங்கிக்
ேகட் ம் எனக்கு இதற்கான விைடைய நீ அளிப்பாக”, என்றான்.
Additional Notes by VS:
Indran now asked MahA Lakshmi to clarify a doubt that he had about Suddha
and asuddha srushti: "Oh MahA Lakshmi seated on the Lotus! Here is my
Jn~Anam differ in the two forms of srushti (higher and lower srushtis). How is
the Jn~Anam differentiated in the two types of srushtis?"
Indra asks now: Oh Supreme One! You are distinct from cEtanam (conscientious
entity) and acEtanam (unconscientious matter) in all their states. You are
"immutable, pervading, supporting and ruling". How do You with such supreme
qualities link to these suddha and asuddha srushtis?

17
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humble question: Please explain to me as to how Yourself endowed with

SLOKAM 12-2
ïI> AinyaeJy< mmEñRyimCDEv mm kar[m!.
ஸ்ரீ: அநிேயாஜ்யம் மம ஐச்வர்யம் இச்ைசவ மம காரணம்
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SrI: aniyojyam mama aiSvaryam icchaiva mama kAraNam || 12-2 ||
ெபா ள்:
இந்திரனிடம் மஹால

மி கூறத்ெதாடங்கினாள் - என

அைனத் விதமான அதிகாரங்க

ஐச்வர்யம் என்ப

ம் ெகாண்டதாக உள்ளதாகும். என

ஸங்கல்பேம

இைவ அைனத்ைத ம் பைடப்பதற்கான காரணமாக உள்ள .
Additional Notes by VS:
MahA Lakshmi responded to Indran’s question: My ISvaryam has all kinds of
power and capabilities. My Sanklapam however is the instrumental reason for all
these creations.
The suddha and asuddha srushtis and Indra’s question about them can be
appreciated by a study of the 17th chapter of Srimad Bhagavad GitA, where the
Lord instructs Arjuna on divine and demoniac types of beings. In the sixth
slOkam, the Lord says: "These foolish men, torturing the group of elements in
their bodies and Me also who dwell within the body – know them to be
demoniacal in their resolves". After this slOkam, our Lord discourses on the
three guNAs and their links to divine and demoniac persons.
18

SLOKAM 13
muýNTyÇ mhaNtae=ip tÅv< ï&[u twaip me,
$zeiztVyÉaven pirvteR sda ýhm!.
ஹ்யந்த்யத்ர மஹாந்த: அபி தத்த்வம் ச்

ததாபி ேம |

ஈேசசிதவ்ய பாேவந பாிவர்த்ேத ஸதா ஹி அஹம் ||
muhyantyatra mahAnta: api tattvam SrNu tathApi me |

ெபா ள்:
இந்த உண்ைமகைள அறிஞர்களில் கூட சிலர் கவனிக்கத் தவ கின்றனர் - உனக்கு
நான்

விவாிப்பைதக்

ேகட்பாயாக.

நான்

எஜமானியாக ம்,

ெதாண்

ெசய்பவளாக ம் உள்ேளன்.
விளக்கம்:
ஈேசசித்வயம் என்பைத ஈச + ஈசிதவ்ய என்
எஜமானத்வம், ஈசிதவ்ய என்ப
தான்,

தன

ஜீவாத்மாக்க

பதியாகிய

எஜமான

நாராயண

பிாிக்க ேவண் ம். ஈச என்ப

க்கு அடங்கி நடத்தல் என்பதாகும். இங்கு
க்குத்

ெதாண்

ாிபவளாக ம்,

மற்ற

க்கு எஜமானியாக உள்ளதாக ம் கூ வதாகக் ெகாள்ளலாம். அல்ல

நாராயணனின் ஈச்வரத்தன்ைமக்கு இவள் எஜமானியாக உள்ளதாக ம் ெகாள்ளலாம்
- இதைன அ த்த ச்ேலாகம் கூ கிற . ஈச்வரத்தன்ைமக்கு எஜமானன் என்
ேபா , அவைனக் கட் ப்ப த் தல் என்
காக்கப் பாிந் ைரப்ப

(

ம்

ெபா ள் அல்ல; அவன் ஜீவன்கைளக்

ஷகாரம்), அவைன அண் வதற்குப் பாலமாக இ ப்ப ,

19
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ISeSitavya bhAvena parivarte sadA hi aham ||

குணங்கள் மட் ேம நம்மீ

வி ம்ப ச் ெசய்வ

ேபான்றைவயாகும்.
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அவன

ISeSi of SrIrangam
Additional Notes by VS:
Even great scholars fail to understand these truths. Please listen to my
descriptions carefully. I am serving in a dual capacity of YajamAni (the One
who gives the orders) as well as the One executing those ordered tasks. The
word chosen by MahA Lakshmi is "ISeSitavya bhAvam". ISeSitavyam has to be
split into "ISa and ISitavya". ISa refers to YajamAnatvam or Lordship and
ISitavya is the act of being obedient to Her Lord. When She serves Her Lord,
20

She takes on the role of being His servant and She fits into the role of
YajamAni (niyantA = commanding ruler) when it comes to the Jeevans. One can
also understand Her role as Isvari since She is the Isvari for Her Lord’s
Isvaratvam. Her role as His YajamAni does not mean that She keeps Him under
Her rulership and controls Him. She holds powerful influence over Him, makes
Him forget His anger at the jeevans for their trespasses of His Saastrams and
pleads successfully for His grace to fall on us, Her erring children.
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I stay as the Sakti behind his ISvaratvam - Thirukkadalmallai Perumal with naachimArs - Thanks: SrI B Senthil
22

SLOKAM 14
$zae naray[ae }ey $zta tSy caPyhm!,
$iztVy< tu iv}ey< icdic½ purNdr.
ஈேசா நாராயேணா ேஞய ஈசதா தஸ்ய ச அபி அஹம்|
ஈசிதவ்யம்

விஜ்ேஞயம் சித் அசித் ச ரந்தர ||

ISo nArAyaNo j~neya ISatA tasya ca api aham |

ெபா ள்:
ரந்தரேன!

நாராயணேன

அைனத்திற்கும்

ஈச்வரனாக

உள்ளான்.

ஈச்வரத்தன்ைமயாக நாேன உள்ேளன். ஒன் க்கு அ ைமயாக உள்ள
மற் ம் அசித் என்

இரண்

அவன

என்ப

சித்

வைகயாக உள்ளன.

விளக்கம்:
ஸர்ேவச்வரனான

நாராயணனின்

ெவளிப்ப வதாகக்

கூ கிறாள்.

(

ஈச்வரத்
உயிர்க

ஷகாரம்), உயிர்களிடம் அவன் தன

ெசய்வ

தன்ைமகள்
க்கு

உத ம்ப

தன்

லமாகேவ
பாிந் ைரப்ப

குணங்கைள மட் ேம காண்பிக்கும்ப ச்

- ேபான்ற பலவற்ைற ம் கூறலாம்.

Additional Notes by VS:
Oh IndrA! My Lord nArAyaNan is the ISvaran of all sentient and insentient. I
stay as the Sakti behind His ISvaratvam (of being the ISvaran). The cit and
acit are the servants of both of us.
23
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ISitavyam tu vij~neyam cit acit ca purandra ||

In the 15th chapter of Srimad Bhagavad GitA, the mystery of the All-Pervading
person (ParamAtmA, PurushOttaman) is revealed by the Lord Himself. He says:
"An everlasting part of Myself, having become the bound self in the world of
life, attracts the senses, of which the mind is the sixth and which abide in
Prakruti". In a subsequent slOkam of this chapter, our Lord identifies Himself
as the PurushOttaman, who enters the threefold world and supports it. He says
elsewhere that He is the Vibhu and wherever He is, MahA Lakshmi is there as a
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Vibhu and eka tattvam (nityam tat dharma dharmiNee).
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SLOKAM 15
icCDi´Stu pra tÇ ÉaeKt&ta< àitp*te,
ÉaeGyaepkr[Swanêp< tSya AicTpdm!.
சித் சக்திஸ்

பரா தத்ர ேபாக்த் தாம் ப்ரதிபத்யேத|

ேபாக்ய உபகரண ஸ்தாந

பம் தஸ்யா அசித்பதம்||

cit Sakti: tu parA tatra bhoktrtAm pratipadyate |

ெபா ள்:
அைனத்ைத ம் அ
அ

பவிக்கவல்லதாக உள்ள ேசதனங்க

பவிக்கக் கூ யதாக உள்ள அேசதனங்க

ம், அந்தச் ேசதனங்களால்

ம் என்னால் நியமிக்கப்ப கின்றன.

Additional Notes by VS:
The cEtanams which can enjoy all things and the acEtanams, which stay as the
objects of enjoyment of the cEtanams are commanded and controlled by Me.
The relationship between the cit, acit and ISvari is explained here as "bhOktA,
bhOgyam and preritA" (the enjoyer, that which is being enjoyed and the One
who commands both).

25
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bhogya upakaraNa sthAna rUpam tasyA acitpadam ||

SLOKAM 16
Ana*ya smaivÏa sa icCDi´riv*ya,
mTàvitRtya inTy< icCDi´ÉaeRKt&ta< gta.
அநாத்யயா ஸமாவித்தா ஸா சித் சக்திரவித்யயா|
மத்ப்ரவர்த்திதயா நித்யம் சித் சக்தி: ேபாக்த் தாம் கதா||
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anAdyayA samaviddhA sA cit Sakti: avidyayA |
matpravartitayA nityam cit Sakti: bhoktrtAm gatA ||
ெபா ள்:
இப்ப ப்பட்ட

அேசதனங்கள்,

அறியாைமயில் என்னால்
அைனத்ைத ம் அ

எல்ைலயற்ற

காலமாக

அவித்ைய

என்

ம்

ழ்க க்கப்பட்டப ேய உள்ளன. (ேசதனங்கள்) இைவ

பவிக்கும்ப

நான் ெசய்கிேறன்.

Additional Notes by VS:
Such acEtanams are immersed in nescience from time immemorial by Me. It is
Me, who makes the cEtanams enjoy the acEtanams.
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SLOKAMS 17 & 18
Ah<mmTvs<bNxaÏ(icTSvenaiÉmNyte,
Aiv*a sa itraeÉav< iv*ya yait vE yda>.
அஹம் மமத்வஸம்பந்தாத்த்ய சித்ஸ்ேவநாபி மந்யேத|
அவித்யா ஸா திேராபாவம் வித்யயா யதி ைவ யதா||
aham mama tvasambandhAddhya citsvenAbhi manyate |
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avidyA sA tirObhAvam vidyayA yAti vai yadA: || 17 ||

icCDi´inRrÉImana tda mÑavme:yit,
ta< iv*a< zuÏmagRSwa< prVyUhaidêip[I.
சித் சக்திர் நிரபீமாநா ததா மத்பாவேமஷ்யதி|
தாம் வித்யாம் சுத்தமார்க்கஸ்தாம் பரவ் ஹாதி

பிணி||

cit Sakti: nirabhImAnA tadA mat bhAvameshyati |
tAm vidyAm SuddhamArgasthAm paravyUhAdi rUpiNI || 18 ||
ெபா ள்:
இைவ

(ேசதனங்கள்)

அேசதனங்க

தங்க

ைடய

டன், “இைவ என்

அஹங்காரம்

ைடய , இ

என்பதன்

நான்”, என்ற ெதாடர் கைள

ஏற்ப த்திக் ெகாள்கின்றன. தகுந்த ேநரத்தில் உண்டாகும் ஞானம்
அவித்ைய (அறியாைம) விலகிவி கிற . தங்க
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காரணமாக

லம், இத்தைகய

ைடய அஹங்காரம், மமகாரம்

தலானவற்ைறக்

ைகவிட்ட டன்,

என

ஸ்வபாவம்,

லப்ப கின்றன. சுத்தமான ஸ் ஷ் யின் ேபா

ஸ்வ பம்

ஆகியைவ

உயர்ந்த வ் ஹங்களாக, இந்த

ஞானம் என்னால் ெவளிப்ப த்தப்ப கிற .
Additional Notes by VS:
Due to their ahankAram, the cEtanams create a relationship with acEtanams as
"These objects are mine, This is me". This is caused by the avidya of the
cEtanam. At an appropriate time, the avidya of the cEtanams are removed due
to My grace and they rid themselves of their ahankAra-mamakArams. At that
instant, the cEtanams comprehend my Svaroopam and SvabhAvam. During the
time of Suddha Srushti, this type of Jn~Anam is revealed by Me in the form of
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noble vyUhams.
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SLOKAM 19
àvtRyaim kaé{yaJ}ansÑavdizRnI,
rúyr]kÉavae=y< s<bNxae ivxyaeÖRyae>.
ப்ரவர்த்தயாமி கா ண்யாத் ஜ்ஞான ஸத்பாவதர்சிநீ|
ர

ய ரக்ஷகபாேவா அயம் ஸம்பந்ேதா விதேயார்த்வேயா:||

pravartayAmi kAruNyAt j~nAna sat bhAva darSinI |

ெபா ள்:
இப்ப யாக என

க ைண

லம் என

ஸ்வபாவத்ைத உண ம் ஞானத்ைத நாேன
அளிக்கிேறன். ஆக சித் - அசித் என்ற
இரண் ன்

ல ம் என

ரக்ஷகத்தன்ைம -

ரக்ஷிக்கப்ப ம் தன்ைம ஆகிய இரண் ம்
ெவளிப்ப கிற .
Additional Notes by VS:
Thus through my Compassion, I bless the
cEtanam

with

comprehend

My

the
true

Jn~Anam

to

svabhAvam.

Through the cit and acit, My attributes
as the Protector and the way in which
such protection is extended (rakshyarakshaka bhAvam) are revealed.
29

"The Protector"
ThirukkUDal ThAyAr
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rakshya rakshakabhAvo ayam sambandho vidhayo: dvayo: ||

SLOKAM 20
ivxa r]it zuÏa*a rúyte c ivxapra,
@tÄe kiwt< z³ ik< ÉUy> ïaetuimCDis.
விதா ரக்ஷதி சுத்தாத்யா ர
ஏதத்ேத கதிதம் சக்ர கிம்

யேத ச விதாபரா|
ய: ச்ேரா மிச்ச

||
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vidhA rakshati SuddhAdyA rakshyate ca vidhAparA |
etatte kathitam Sakra: kim bhUya: Srothumicchasi ||
ெபா ள்:
இப்ப யாக என

ஸ் ஷ் யில் ஒ

பிாி

காப்பதாக ம், மற்ேறா

காக்கப்ப வதாக ம் உள்ள . சக்ரேன! இதைனத் தவிர ேவ

ஏேத

பிாி

ம் நீ அறிய

வி ம் கிறாயா?
Additional Notes by VS:
In my srushti kAryams, one part is linked to the act of extending protection
and the other part is associated with being the object of protection. Oh IndrA!
Is there anything else you wish to know about the dual ways in which My srushti
kAryams (Suddha and asudhda srushti kAryams) manifest themselves?
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SLOKAM 21
z³> $zeiztVyÉaven ikmw¡ Tv< àvtRse,
$iztVy< ikyÑed< ik<êp< tÇ me vd.
ஈேசசிதவ்யபாேவந கிம் அர்த்தம் த்வம் ப்ரவர்த்தேஸ|
ஈசிதவ்யம் கியத்ேபதம் கிம் பம் தத்ர ேம வத ||

ISitavyam kiyat bhedam kim rUpam tatra me vada ||
ெபா ள்:
இந்திரன் மஹால

மியிடம், “நீ எஜமானத்தன்ைம - ெதாண்

ெசய் ம் தன்ைம

ஆகிய இரண் ம் கூ யவளாக உள்ளதன் ெபா ள் என்ன?; எத்தைன வைகயான
ெதாண்

ாிபவர்கள்

உள்ளனர்?

(அல்ல

நீ

ெதாண்

ாி ம்

பாவத்தில்

உள்ளேபா , எத்தைன பிாி கள் உள்ளன?) அவர்களின் ஸ்வ பம், ேவ பா கள்
என்ன என்

கூ வாயாக”, என்றான்.

Additional Notes by VS:
Now Indran asks for additional clarifications.

He says: "Oh MahA Lakshmi!

What is the meaning of You being both YajamAni (Mistress) as well as being the
One, who does the work? What are the divisions among those who serve in the
second role as workers? What are the divisions, when You assume the role of
the doer of the tasks? What are the variations in the svaroopam of those
workers executing the assigned tasks by You in Your role as YajamAni? Please
explain these tattvams to me.
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ISeSitavyabhAvena kim artham tvam pravartase |
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"We are both Eternal!"
SrI PrahlAda Varadan and ThAyAr - Ahobilam
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SLOKAM 22
ïI> SvÉavae nanuyaeJyae=y< mm naray[Sy c,
$zae=hmIiztVyae n s c dev> snatn>.
ஸ்வபாேவா நா ேயாஜ்ய: அயம் மம நாராயணஸ்ய ச|
ஈச: அஹம் ஈசிதவ்ேயா ந ஸ ச ேதவ: ஸநாதந: ||

ISa: aham ISitavyo na sa ca deva: sanAtana: ||
ெபா ள்:
மஹால

மி இந்திரனிடம் கூறத் ெதாடங்கினாள் - என்

ைடய ஸ்வ பம் மற் ம்

நாராயணனின் ஸ்வ பம் குறித் க் கூ கிேறன். நாங்கள் இ வ ேம மிக ம்
பைழைமயான (ெதாடக்கம் அற்ற) ெதய்வங்கள் ஆேவாம். எங்கைளக் காட்
ேவ

பைழைமயான ெதய்வங்கள் இல்ைல. எங்க

இல்ைல.

நாங்கள்

யா க்கும்

ம்

க்கு ேமலான ெதய்வ ம் ஏ ம்

அ ைமப்பட்டவர்கள்

அல்ல.

இதில்

உனக்கு

எந்தவிதமான சந்ேதக ம் அவசியம் இல்ைல.
Additional Notes by VS:
Now MahA Lakshmi responds: "Oh IndrA! I will instruct you on My own and My
Lord’s svaroopam. We both are eternal Ones without beginning or end. There
are no gods more ancient than us. There are no gods that are superior or equal
to us. We are not under the control of any gods. Please do not have any doubts
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svabhAvo nAnuyojya: ayam mama nArAyaNasya ca |

on these fundamental facts".
To understand these tattvams referred to briefly by MahA Lakshmi, one should
study the sixth Chapter of SrImad Rahasya traya sAram (para-devatA
pAramArthyAdhikAram).
These upadesams by Swamy Desikan are:


EmperumAn (The divya dampatis) are KaaraNam and the Brahma-RudhrAdis
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are Kaaryam.


The EmperumAn is beyond the PuNya-Paapa KarmAs.



EmperumAn is the commander (nirvAhakan) of the mAya known as Prakruti.



EmperumAn is Swami and the others are servants, who obey His orders.



EmperumAn (The divya dampatis) alone has the ThirumEni, which is
aprAkrutam and SubhASrayam.



EmperumAn is the ASrayam and AdhAram for all the devatais.



EmperumAn has immeasurable wealth (VibhUtis).



EmperumAn has all the devatAs as His prakArams (Modes) or ViSeshaNams.



All the cEtanams and acEtanams remain as the Lord’s body. He becomes
their Sareeri.



He is the Seshi and the rest are His Seshans. He commands them to
perform kaimkaryams for Him and accepts their Kaimkaryams.



Together, EmperumAn and His PirAtti exhibit ekaSeshitvam.
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SLOKAM 23
$iztVy< iÖxa àae´< icdicÖ(itrekt>,
icCDi´ÉaeRKt&êpaÇ sa c icÔUpxair[I.
ஈசிதவ்யம் த்விதா ப்ேராக்தம் சித் அசித் வ்யதிேரகத:|
சித் சக்தி ேபாக்த்

பாத்ர ஸா ச சித் பதாாிணீ||

ISitavyam dvidhA proktam cit acit vyatirekata: |

ெபா ள்:
அ ைமப்பட்

க்கும் வஸ் க்களானைவ சித் மற் ம் அசித் என்

வைகப்ப ம். சித் என்ப

அ

இரண்

பவிக்கக்கூ ய திறன் ெபற்ற , அதற்கு ஏற்ற

பங்கைள எ க்கிற .
Additional Notes by VS:
The sentient (cit) and the insentient (acit) are servants of ours. Cit has the
power to experience and enjoy the bhOgams. Cit takes an appropriate roopams
(forms) for such enjoyments.
Swamy Desikan provides the sAstram-approved definition of cit (AtmA/
Jeevan/Self) as atomic in size, and also being the substratum of Jn~Anam
through the relation of aprtak siddhi (inseparability). It exists for the
fulfillment of the Lord’s purpose (Seshatva dharma) and has Jn~Anam
(Jn~Atrtva dharma) through aprtak siddhi. It is atomic in size (alpa parimANa),
where as its Lord is present both in the smallest object and the biggest object
and He is everywhere as Vibhu (ati vyApti). Jeevan is of the nature of bliss
35
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cit acit bhoktrurUpAtra sA ca cidrUpadhAriNI ||

(Ananda). It is different from deham (body), sense (mind/manas) and PrANa
and Buddhi (Knowledge, the dharma of Atman). Cit (Jeevan) is self-luminous.
Knowledge or Jn~Ana is an unique attribute of the Jeevan. It is named dharmabhUta Jn~Anam. This type of Jn~Anam can shrink and expand. Therefore it is
dravyam (substance). Dharma bhUta Jn~Anam of the Jeevan is also a guNam
since (substance-attribute) since it shrinks and expands.

Jeevan is eternal

(avinASi). Jeevan with its atomic size resides in one part of the body but
pervades the body through dharma bhUta Jn~Anam like a lamp at one place
casting its effulgence every where in the room. Jeevans are many (plurality) in
our darsanam. Jeevan is imprisoned in the body of different kinds due to its
karma, the root cause of its bondage. When it is liberated due to the fruit of
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Bhakti or Jn~Ana yOgam, it is freed to travel to Paramapadam as the individual
Self.
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SLOKAM 24
ÉaeGyaepkr[SwanEricCDi´iôivxa iSwta,
àsrNTyaSt&tIy< me sa c pvR Sm&t< buxE>.
ேபாக்ேயாபகரண ஸ்தாைந: அசித் சக்தி: த்ாிவிதா ஸ்திதா|
ப்ரஸரந்த்யாஸ்த் தீயம் ேம ஸா ச பர்வ ஸ்ம் தம் ைத: ||
bhogyopakaraNa sthAnai: acit sakti: trividhA sthitA |

ெபா ள்:
அசித் வஸ் க்களானைவ அ
வைகப்ப ம் (

ன்

பவிக்கப்ப ம் ெபா ள்களாக உள்ளன. இைவ

ன்

குணங்கள், ஸத்வசூந்யம் - ஸத்வம் இல்லாத நிைல, சுத்தஸத்வம்

- ஸத்வம் மட் ம் உள்ள நிைல). இ ேவ என

ன்றாவ

நிைலயாக ஆகம

பண் தர்கள் கூ கின்றனர்.
Additional Notes by VS:
acit stay as the objects of enjoyment for the cit. acit stays in three states the state of three guNams, a state devoid of sattvam (sattva soonyam) and a
state of unalloyed sattvam (Suddha sattvam). The experts in Agama conclude
that My state is that of Suddha sattvam.
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prasarantyA: trtIyam me sA ca parva smrtam budhai: ||

SLOKAM 25
ivÉ´e Aip te @te z´I icdicdaiTmke,
mTSvaCDN*vzenEv mm êpe snatne.
விபக்ேத அபி ேத ஏேத சக்தீ சித் அசித் ஆத்மிேக|
மத்ஸ்வாச்சந்த்யவேசைநவ மம

ேப ஸநாதேந ||
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vibhakte api te ete SaktI cit acit Atmike |
mat svAcchandyavaSenaiva mama rUpe sanAtane ||
ெபா ள்:
என

வி ப்பத்தின் காரணமாகேவ நான் சித்தாக ம் அசித்தாக ம் உள்ள இ

விதமான சக்தி

பங்கள் எ க்கிேறன். இதன்

ெவளிப்ப த்தியப

உள்ேளன் (அல்ல

லம் என

நிரந்தரத்தன்ைமைய நான்

- இைவ என

நிரந்தரத் தன்ைமைய

ெவளிப்ப த் வதாக உள்ளன - என் ம் கூறலாம்).
Additional Notes by VS:
It is through my volition, I take on the two Sakti roopams: cit and acit. Through
such an act of taking these two roopams, I reveal my eternal nature or in other
words the cit and acit reveal my eternal and ancient tattvam through their
existence.
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SLOKAM 26
icCDi´ivRmla zuÏa icNmYyanNdêip[I,
Ana*iv*aivÏeyimTw< s<srit Øuvm!.
சித் சக்தி: விமலா சுத்தா சிந்மய்யாநந்த பிணீ|
அநாத்யவித்யா வித்ேதயமித்தம் ஸம்ஸரதி த் வம் ||
cit Sakti: vimalA SuddhA cinmayaAnanda rupiNI |

ெபா ள்:
சித் என்பைவ ேதாஷங்கள் அற்றைவ,

ய்ைமயானைவ, ஆனந்தம் நிரம்பியைவ,

ஞானமயமானைவ. ஆனால் இைவ அவித்ைய (அறியாைம) காரணமாக எண்ணற்ற
பிறப் - இறப் என்

ம் சுழற்சியில் உழன்றப

உள்ளன.

Additional Notes by VS:
Cit is free from any dOshams (blemishes). It has bliss principle embedded in it.
Cit is of Jn~Ana svaroopam. Yet, it gets entangled in the cycles of births and
deaths due to its admixture with nescience (avidyA).
JeevAtman is of two types: SamSAri and asamSAri. SamSAri jeevan is bound
by karmas and whirls around in the pool of cycles of births and deaths.
asamSAri jeevan is free from karmas and it can be a nitya (eternally free form
karmas and their effects) or mukta (a liberated SamSAri) jeevan, which
practiced one of the two upAyams for Moksham.
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anAdyavidyA viddheyamittham samsarati dhruvam ||

SLOKAM 27
AicCDi´jRfaPyevmzuÏa pir[aimnI,
iÇgu[aip mmEved< SvaCDN*at! àivj&iMÉtm!.
அசித் சக்தி: ஜடாப்ேயவமசுத்தா பாிணாமிநீ |
த்ாிகுணாபி மைமேவதம் ஸ்வாச்சந்த்யாத் ப்ரவிஜ் ம்பிதம் ||
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acit Sakti: jaDApyevamasuddhA pariNAminI |
triguNApi mamaivedam svAcchandyAt pravijrumbhitam ||
ெபா ள்:
அசித் என்ப
ஆகும்.

ஜடமான , ேதாஷங்க

இவ்விதம்

இைவ

டன் கூ ய ,

இ ந்தா

ம்,

நான்

ன்
என

குணங்க
இச்ைச

டன் கூ ய
காரணமாக

இைவயாக ம் பாிணமிக்கிேறன்.
Additional Notes by VS
acit is a JaDa vastu.

It has many dOshams. It is admixed with the three

guNams. Even if they have all these lowly features, I manifest Myself in the
acit dravyam due to my own wish (icchA).
The very first sentence of nyAya siddhAnjana brings out the nature of jeevan
(cit, sentient beings) and insentient (inert) and their relationship to ISvaran
(Brahman): "aSEsha-cidacit-prakAram brahmaikamEva tattvam; tatra prakAraprakarinOh

mitO

atyantAbhedepi-visishTAaikyAdi-vivakshayaikatva–

vyapadeSa:". This is translated as: "Brahman which includes the entire universe
is one and it is the (object of valid knowledge) divided further into two main
categories as dravya (substance) and adravya". The dravya is subdivided in to
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different groups:
ajaDa

(inert

matter,

acEtanam) and JaDa (sentient
beings).
It has also been divided into
six groups:
 Prakruti (matter),
 Kaala (time),
 Jeevan (individual Self),
traiguNya PrakaaSikA - ThirukkaNNapuram

 nitya VibhUti (the eternal and Supreme abode of the Lord) and
 dharmabhUta Jn~Anam (attributive knowledge).
The six dravyAs can be regrouped into another set of two - Pratyak and ParAk.
Jeevan and ISvaran belong to the Pratyak categories and the remaining four
belong to the ParAk group. "svasmai bhAsmAnam pratyak" is Swamy Desikan’s
definition of pratyak. They shine independently and can grasp, comprehend the
Self. These Pratyak dravyAs are ISvaran and the Jeevans. Prakrti, Kaala, nitya
vibhUti and dharma bhUta Jn~Anam are ParAk dravyAs since they shine for
the purpose of Jeevan and ISvaran.
Prakrti possesses three guNAs: sattva, rajas and tamas.
ISvari celebrated in this chapter is the traiguNya PrakaaSikA.
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 ISvara (The Lord),

SLOKAM 28
xUmketuyRwa xUm< dIPymanae Éjet! Svym!,
zuÏs<ivTSvêpaip Éje sahmicÌitm!.
மேக ர்யதா

மம் தீப்யமாேநா பேஜத் ஸ்வயம்|

சுத்த ஸம்வித்ஸ்வ பாபி பேஜ ஸாஹம் அசித் கதிம் ||
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dhUmaketu: yathA dhUmam dIpyamAnO bhajet svayam |
Suddha samvit svarupApi bhaje sAham acit gatim ||
ெபா ள்:
ெகா ந்

விட்

உள்ள . இ
ஸ்வ பியாக

எாி ம் தீயான

தானாகேவ

ைகைய ெவளிப்ப த்தியப

ேபான் , நான் ேதாஷம் அற்றவளாக உள்ளேபாதி
உள்ள

ேபாதி

ம்),

என

இச்ைச

காரணமாக

ம். (ஞான

அசித்தாக ம்

பாிணமிக்கிேறன்.
Additional Notes by VS:
Even when the fire is burning bright, it lets out soot and smoke. Similarly, even
if I am Jn~Ana svaroopiNi and thus free from any dOshams, I am present as
acit (insentient) due to my sankalpa Sakti.
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SLOKAM 29
Ana³aNta ivkLpen zBdErPykdiwRta,
AaXyanaepixnaPyev< vteR=hmicdaTmna.
அநாக்ராந்த விகல்ேபந சப்ைதரப்யகதர்திதா |
ஆத்யாேநாபதிநாப்ேயவம் வர்த்ேத அஹம் அசித் ஆத்மநா||
anAkrAntA vikalpena SabdairapyakadarthitA |

ெபா ள்:
நான்

எந்த

மாற்றங்களா

விதமான

மாற்றங்க

ம்

அைடயாமல்

உள்ேளன்;

சப்தங்களின்

ம் எனக்கு எந்தவிதமான ேதாஷ ம் ஏற்ப வதில்ைல. ஆயி

ம் என

இச்ைச காரணமாக நான் அசித்தாக ம் ெவளிப்ப த்திக் ெகாள்கிேறன்.
Additional Notes by VS:
I stay without any vikArams (changes in My svaroopam: nirvikAramayi). I do not
acquire any dOshams due to the variations in the Sabdams. Yet out of My own
will, I manifest Myself as acits.
VisishtAdvaita darsanam includes Lakshmi, the dharma patnee of VishNu in the
terminology of "ISvara". She is ISvari and is saluted as such by Swamy Desikan
for being the locus of Swamitvam:
Sriya saha tu dAmpatyam Saasvatam tata eva tu
tayO: sAmyaika–Saktitva-tadvattvAdigirAm gati:
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AdhyAnopadhinApyevam varte aham acit AtmanA ||

Vedam declares that both Lakshmi and nArAyaNa are the Swamis (Lords) of
the Universe: "asEysAnA jagato VishNupatnee" (Yajur Vedam: 4.4.38). They
have "mutual Swamitvam". ISvaratvam is in both of the divya dampatis.
PurAnam salutes this principle: "nara-nArimayO hari:, nArAyaNAtmikam
dEveem". The divine couple are thus the eka Seshis or the mutual Swamis for
the world. Lakshmi is equal to Him in qualities like Jn~Anam, Anandam, Jagat
kAraNatvam, Seshitvam, Vibhutvam, SaraNyatvam and PrApyatvam (as means
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and goal).

"The locus of Swamirvam!"
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SLOKAM 30
bihrNt>pdaweR ih icTSvêpmoi{ftm!,
ivizòit twaPyeti½Çyaepaixs<pda.
பஹிரந்த: பதார்த்ேத ஹி சித் ஸ்வ பமகண் தம்|
விசிஷ்டதி ததாப்ேய தத் சித்ரேயாபாதிஸம்பதா||
bahiranta: padArthe hi cit svarUpamakaNDitam |

ெபா ள்:
நான்

பிாிக்கப்பட

ஸ்வ பமான

இயலாதவளாகேவ

உள்ேளன்.

என்றா

ம்

என

சித்

அசித்தாக ம் சித்தாக ம் இரண்டாகப் பிாிந் , இந்த உலகில்

காணப்ப கிற .
Additional Notes by VS:
My svaroopam (intrinsic nature) is indivisible cit svaroopam and yet this cit
svaroopam is seen in this world in two forms (Cit and acit) with different
attributes.
Lakshmi’s divine energy and power pervades the entire world comprising of
sentient and insentient.
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viSishTati tathApye tat citrayopAdhisampadA ||

SLOKAM 31
SvatNÈymev me hetunaRnuyaeJyaiSm ikÂn,
#Tw<àÉavamev< ma< ivdn! buÏae Éiv:yis.
ஸ்வாதந்த்ர்யேமவ ேம ேஹ ர்நா ேயாஜ்யாஸ்மி கிஞ்சந|
இத்தம் ப்ரபாவாம் ஏவம் மாம் விதந் த்ேதா பவிஷ்ய

||
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svAntantryemeva me heturnAnuyojyAsmi kincana |
ittham prabhAvAm evam mAm vidan buddho bhavishayasi ||
ெபா ள்:
இவ்விதம் நான் (இரண்டாகப் பிாிந் ) காணப்ப வ

என்ப

என

இச்ைச

காரணமாகேவ ஆகும். நான் யா க்கும் வசப்பட்டவள் அல்லள். இந்திரேன! என
இத்தைகேய பிரபாவத்ைத நீ அறிந்

ெகாண்டால் மிகுந்த ஞானம் ெபற்

வி வாய்.

Additional Notes by VS:
My staying in two forms (sentient and insentient) arise purely from my own
desire (icchai). I am not under the control of anyone. Oh IndrA! If You
understand these glories of Mine, You will acquire viSesha Jn~Anam.
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SLOKAM 32
z³> kw< s&jis vE laekan! suoÊ>osmiNvtan!,
As&iòihR vr< yÖa s&iòrStu suoaiTmka.
கதம் ஸ் ஜ

ைவ ேலாகாந் ஸுக க்க ஸமந்விதாந்|

அஸ் ஷ் ர்ஹி வரம் யத்வா ஸ் ஷ் ரஸ்

ஸுகாத்மிகா ||

asrshTirhi varam yadvA srshTirastu sukAtmikA ||
ெபா ள்:
இந்திரன் மஹால

மியிடம், “தாேய! உன

ஆகிய

இரண் ம்

ரணான

எப்ப

இந்தப் பைடப் களில் சுக ம்
இ க்கின்றன?

இதைன

நீ

க்க ம்
எவ்விதம்

பைடக்கிறாய்? இவ்விதம் ெசய்யாமல் நீ இவற்ைறப் பைடக்காமேலேய இ ப்ப ம் ,
அல்ல

பைடக்கேவண் ம் என்

அல்லேவா சிறந்த ?”, என்

விதி இ ந்தால் சுகத்ைத மட் ேம பைடப்ப ம்

ேகட்டான்.

Additional Notes by VS:
Indran asks now an additional question: "Oh Mother! How can we understand
the coexistence of happiness (Sukham) and sorrow (dukkham) in Your
creations? How do you create these dvandvams, which are polar opposites of
one another? Is it better not to create these dvandvams or better still just to
create Sukhams only?"
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katham srjasi vai lokAn sukhaduhkha samanvitAn |

SLOKAM 33
ïI> Ana*iv*aivÏana< jIvana< sdsNmym!,
s<ict< kmR s<àeúy imïa< s&iò< kraeMyhm!.
ஸ்ரீ: -
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அநாத்யவித்யா வித்தாநாம் ஜீவாநாம் ஸதஸந்மயம் |
ஸம்சிதம் கர்ம ஸம்ப்ேர

ய மிச்ராம் ஸ் ஷ் ம் கேராமி அஹம் ||

SrI: anAdyavidyA viddhAnAm jIvAnAm sadasanmayam |
samcitam karma sampreshya miSrAm srshTim karomi aham ||
ெபா ள்:
இதைனக் ேகட்ட மஹால

மி, “இந்திரேன! எண்ணற்ற காலமாக ஜீவன்கள்

அவித்ையயின் (அறியாைம) பி யில் சிக்கியப

உள்ளன. இதனால் இவர்கள்

ண்ணியம் - பாவம் ஆகியைவ நிைறந்த கர்மங்களில் ஈ பட்டப
பலன்க

க்கு ஏற்றப ேய என

ஸ் ஷ்

உள்ளனர். இந்தப்

ம் உள்ள ”, என்றாள்.

Additional Notes by VS:
MahA Lakshmi’s response to this question of Indran is: "Oh IndrA! From aeons,
the Jeevans have been caught in the tight grip of avidyA. As a result, they
have engaged in performing karmas that ended up in the accumulation of
Paapams and PuNyams. My srushti activities are in tune with their karmas.
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SLOKAM 34
z³> ]Iraeds<Éve deiv SvaCDN*< te kw< Évet!,
kmR ceTsmveúy Tv< ivdxais suoasuoe.
க்ஷீேராதஸம்பேவ ேதவி ஸ்வாச்சந்த்யம் ேத கதம் பேவத்|
கர்ம ேசத்ஸமேவ

ய த்வம் விததா

ஸுகாஸுேக||

karma cetsamavekshya tvam vidadhAsi sukhAsukhe ||
ெபா ள்:
இந்திரன்

மஹால

மியிடம்,

“தி ப்பாற்கட ல்

அைனத்ைத ம் ஜீவன்களின் கர்மத்தின் பலன்க

அவதாித்தவேள!

ேதவி!

ைடய அ ப்பைடயிேலேய நீ

பைடக்கிறாய் என்றால் - பைடப்பில் உனக்கு உள்ள இச்ைச காரணமாக - என்
எவ்விதம் கூற

நீ

ம் ,"? என்றான்.

Additional Notes by VS:
Indran continues with his questions. He asks: "Oh Devi who rose out of the
Milky Ocean! You state that your creation is on the basis of relating to the
karmas of the Jeevans.

In that case, how can You say that You engage in

creation because of Your icchA?

49

sadagopan.org

kshIrodasambhave devi svAcchandyam te katham bhavet |
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nimittOpAdAna-kAraNau
50

SLOKAM 35
ïI> k…vRTya mm kayaRi[ kmR tTkr[< Sm&tm!,
ktuRí kr[ape]a n SvatNÈyiv"aitnI.
ஸ்ரீ: குர்வத்யா மம கார்யாணி கர்ம தத்கரணம் ஸ்ம் தம் |
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கர்த் ச்ச கரணாேபக்ஷா ந ஸ்வாதந்த்ர்ய விகாதிநீ ||
SrI: kurvatyA mama kAryANi karma tatkaraNam smrtam |
kartu: ca karaNApekshA na svAtantrya vighAtinI ||
ெபா ள்:
இதற்கு மஹால

மி இந்திரனிடம், "என

கர்மங்கள் உள்ளன (அல்ல

ஸ் ஷ் க்கு உ ப்பாகேவ இந்தக்

இந்தக் கர்மங்கைளேய என

காரணமாக நான் ெகாள்கிேறன் எனலாம்). ஒ
அந்தச் ெசய
இதனால் அவ

ஸ் ஷ் க்கு உாிய நிமித்த

ெபா ைளப் பைடக்கும் ஒ வன்,

க்காக எந்த ஓர் உபகரணத்ைத ம் பயன்ப த்தலாம் அல்லவா?
க்கு உள்ள "பைடக்கும் ெசய ன் சுதந்திரம்" மற் ம் ஆற்றல்

ஆகியைவ எந்தவிதத்தி

ம் பாதிப்பைடயா

அல்லேவா?", என்றாள்.

Additional Notes by VS:
MahA Lakshmi responded this way to Indran: "These karmas are the nimitta
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kAraNams for my Srushti. A creator of an object can use any upakaraNam in
his act of creation. Such an usage will not impact his skills or his freedom of
action in creation. The reference is being made here to ISvari as well as
ISvaran being material and instrumental cause of this universe (abhinna
nimittOpAdAna-kAraNa). upAdAna kAraNam is the material cause while nimitta
kAraNam is the instrumental cause. The sookshma-cidacid-viSishTa- brahman,
brahman the material cause (upAdAna kAraNam) becomes the stUla-cidacidviSishTa brahman (state of the effect of the upAdAna kAraNam/instrumental
cause). Brahman according to Srutis wills to become many after praLayam and
becomes

manifold

Anandavalli:

6.2

(sO

and

kAmayata,

the

bahusyAm

chAndOgya
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prajAyEya).
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prajAyEyEti

mantram:

tadaikshata

-–taittirIya
bahusyAm

SLOKAM 36
inrv*a SvtNÇah< nanuyaegpde iSwta,
ivÉje bhuxaTman< kt&RkmRi³yaidna.
lIlayE kar[< naÇ m&Gymev< iSwrae Év,
நிரவத்யா ஸ்வதந்த்ர அஹம் நா ேயாகபேத ஸ்திதா |
விபேஜ பஹுதாத்மாநம் கர்த் கர்மக்ாியாதிநா ||
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லீலாைய காரணம் நாத்ர ம் க்யேமவம் ஸ்திேரா பவ |
niravadyA svatantra aham nAnuyogapade sthitA |
vibhaje bahudhAtmAnam kartrkarma kriyAdinA ||
leelAyai kAraNam na atra mrugyamevam sthiro bhava |
ெபா ள்:
ய்ைம ம்

ஸ்வதந்திர ம்

உைடய

நான்

யா க்கும்

அ ைமயாகேவா

வசப்பட்டவளாகேவா இ ப்பதில்ைல. பைடப்பைதப் ெபா த்தவைர - பைடக்கும்
உபகரணங்களாக ம், பைடக்கும் ெசயலாக ம் - நாேன பாிணமிக்கிேறன்.
மஹால

மி

இந்திரனிடம்,

காரண ம் கண் பி க்க நீ

“இப்ப யாக

என

ெசயல்க

க்கு

யல ேவண்டாம். இைவ அைனத் ம் என

ஆகும். ஆகேவ அைமதி டன் இ ப்பாயாக", என்றாள்.
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எந்தவிதமான
லீைலகேள
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I serve only for my Lord - thirukkudanthai serthi
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Additional Notes by VS:
Oh Indra! I have purity and independence. Therefore, I am not under the
direction of anyone or serve as their servant except for My Lord. As far as the
creation is concerned, I act as the upakaraNams for creation and also as the
act of creation. Please do not engage in attempts to find a rationale and reason
for My activities. These are all my sports. Therefore, please be at peace! Do
not engage in adhika praSangam.

Your tarka paaNDityam won’t take you

anywhere except in labyrinths. Do not engage in vimarsanams inconsistent with
pramANams. Do not try to be a sarvajn~an. For one desiring Moksham, you have
to understand tattva trayam as well as Paratattvam-Parama hitam–Parama
PurushArtham. Rest of the research is not necessary. Such vicArams are like
Maatru yOni Pareekshai and are not recommended for the saadakan’s kshEmam.

sadagopan.org
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"The Lady who arose from the Lotus flower!"
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SLOKAM 37
z³> yÖa tÖaStu tÎeiv SvatNÈy< te ydI†zm!,
s&iòàkarmaOyaih nmSte pÒs<Éve.
சக்ர: யத்வா தத்வாஸ்
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ஸ் ஷ்

தத் ேதவி ஸ்வாதந்த்ர்யம் ேத யதீ த் சம் |

ப்ரகாரமாக்யாஹி நமஸ்ேத பத்மஸம்பேவ ||

Sakra: yadvA tadvAastu tat devi svAtantryam te yadI drSam |
srshTi prakArmAkhyAhi namaste padmasambhave ||
ெபா ள்:
உடேன இந்திரன், "ேத ! அப்ப ேய ஆகட் ம்! ஸ் ஷ் யில் உனக்கு
சுதந்திரம்

உள்ளதாகக்

ஸ் ஷ் யின்

ெசயைல

கூ கிறாய்.

தாமைரயில்

விளக்கேவண் ம்.

உன்ைன

உதித்தவேள!
வணங்கிக்

ச்

அத்தைகய
ேகட்கிேறன்",

என்றான்.
Additional Notes by VS:
Immediately, Indran agreed to cease from such inquiries and let things as they
are. After that, he asked MahA Lakshmi to explain some thing: Oh Devi! You
mention that you have total independence about activities pertaining to

57

creation. Oh Lady who arose from the Lotus flower! adiyEn asks You now with
reverence to explain Your act of creation.
SrI devyai nama:

. #it ïIpaÂraÇsare lúmItNÇe ÇEgu{yàkazae nam t&tIyae=Xyay>.
ன்றாம் அத்யாயம் (த்ைரகுண்ய ப்ரகாச:) ஸம் ர்ணம்
trutIyo adyAya: (traiguNya prakaaSah) sampoorNam

sadagopan.org

- TO BE CONTINUED -CHAPTER 4 (MAHALAKSHMISAMUDBHUTI: NAMA CATHURTOADHYAYA:) -
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