
HOME PAGE = www.bhagavadgitausa.com 

Bhagavadgita Pages, Chapters 1 to 18 

BG01 BG02 BG03 BG04 BG05 BG06 BG07 BG08  BG09 BG10 BG11 BG12 BG13 BG14 BG15 
BG16 BG17 BG18 

Veeraswamy Krishnaraj 
www.bhagavadgitausa.com/Nammalvar and God.htm 

 

Nammalvar (ம்நாழ்யார் 8th Century CE) was born Sadagopan (Māran, Kārimāran, Parāṅkusan = 

நான், காரிநான், பாங்குசன்), one of the twelve Alvars of SriVaishnava sect. It is widely known that 

Ramanuja's Siddhanta was the product of Nammalvar's treasure house of spiritual wisdom. He is the head of 

the Sri Vaishnava family. His writings are the Tamil Vedas. He is preeminent among the Alvars in the temple 

and household worship.  ம்நாழ்யார் = Our own alvar.  Alvar = ஆழ்யார் = One who is deep in meditation 

on the attributes of the Supreme Being. 

He was born in Tirukkur in Tamil Nadu in a Sudra family. Nammalvar is the most prolific poet-saint, who 

experienced the presence of Krishna in his heart and visions. He has given the detailed Arciradi pathway to 

Vaikuntam. He had visions of and merged with the Lord during his life on earth.  Much of his biography is 

steeped in the mist and myth of time. One account says that he was born in a peasant caste (Vellala) and 

lived from 880 to 930 AD. A mythical account says that he was abandoned at birth, crawled into a hole in the 

trunk of a Tamarind tree, meditated there during his first sixteen years of life, was discovered by a Brahmana 

Madurakavi Alvar and sang his devotional poetry in the second sixteen years of his life. Because of his prolific 

Bhakti poetry and documentation of visions of Vishnu in His many manifestations in his poetry, some saw it fit 

in their mind that his birth should be elevated to a princely birth, though he was born a Sudra. He is the prince 

among poets: that much we know. He is a realized soul: this elevates him to Sarupyam -- likeness to God, 

having gone through all stages of realization and liberation: Salokhya, Sarsti, Samipya and Sarupya. (the 

world of Krishna, having opulence; being near Vishnu, and having the same appearance as Vishnu. His 

compositions dwell on Lord Vishnu in His many forms, the soul, the means to attain Him, the end of his 

spiritual pursuit-- Vaikuntam, and the impediments in the spiritual pursuit. He expresses his experiences with 

the Lord in his poems. 

His composition consists of Tiruvoimozi, Tiruviruttam, Tiruvaciriyam and Periya Tiruvandādhi 

(திருயாய்மநாமி, திருயிருத்தம், திருயாசிரினம், மரின திருயந்தாதி) . 
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 3321. Nammalvar Cannot wait to serve at the feet of Krishna in Vaikuntam. 
  க ொண்டொட்டும் கும் புனவும்  தநர் உற்ொர், யிழு ிதியும்,  

 யண்டு ஆர் பூங் குமொளும்  நன ஒமின உனிர் நொய்தல்,  
  ண்டு ஆற்றன் உகு இனற்ன   டல்யண்ணொ! அடிறனனப்  

 ண்றடறொல்  ருதொது உன் அடிக்ற  கூய்ப் ணிக ொள்ற. 4.9.3 ம்நொழ்யொர் 
Festivity, Family pride, friends, relatives, great wealth, women with flowers swarming with bees in the 
coiffures, wife...: we have to leave all at death; that, I have witnessed and find no comfort. That is 
the nature of the world, O Lord of the color of ocean! Please do not consider me as in the past; 
call me to (serve at) Your Feet. 4.9.3 Nammalvar 
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3217. Nammalvar speaks to the Lord. 

ஆயன! இவ் வுகத்து ிற்வும் திரியவும்  

ீயன நற்று ஒருமாருளும் இன்ி ீ ின்ரநனால்,  

யாயன பப்பு இப்பு ிப்பு ிணியன ன்று இரய ஒமின,  

கூயனமகாள் அடியனர மகாடு உகம் காட்யேய. 4.9.7 Tiruvaimozi 

O My Lord, You are the Immobile and the mobile of the world. You stand alone without support. Banishing 

disease, old age, birth, death, birth, and attachment, call me, the Adiyen in and don't show me this world of 

misery. 4.9.7 திருயாய்மநாமி--ம்நாழ்யார். 
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3241. God merges with Nammalvar. 

ஆயார்  ஆர் துரண? ன்று அர ீர்க் கே லுள் அழுந்தும்  

ாயாய் யால்,ியிக் கேலுள் ின்று ான் துங்க,  

யதவு ஆர் யகாத்மதாடும் திருச் சக்கபம் சங்கிமாடும்,  

ஆஆ ன்று அருள் மசய்து அடியனமாடும் ஆாய. 5.1.9  

"Who is our savior?" so say they who are on board the capsizing ship in the stormy sea. Likewise, I 

stood and shuddered in the ocean of birth. In the guise of god holding the sacred discus and conch, He uttering 

'Oh Oh', conferred Grace on me the Adiyen and merged with me. 5.1.9 திருயாய் மநாமி--ம்நாழ்யார். 
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3242. The Lord became one with Nammalvar completely.  

ஆான் ஆளுரேனான் ன்று அஃயத மகாண்டு உகந்து யந்து,  

தாய  இன்-அருள்மசய்து ன்ர பற்வும் தான் ஆான்,  

நீன் ஆய் ஆரநபம் ஆய் பசிங்கபம் ஆய் குள் ஆய்,  

கான் ஆர் ாபம் ஆய் கற்கி ஆம் இன்ம்-கார் யண்ணய. 5.1.10  

"Emperuman will take me as His slave" I said, which He accepted whole-heartedly. He conferred Grace on me, 

and became completely one with me. Fish He became; Tortoise He became; Narsimha He became; Manikin 

(Vamana, the Dwarf) He became; the Boar He became; Kalki He will become, O my Blue-black Lord. 5.1.10 

திருயாய் மநாமி, ம்நாழ்யார். 

Nammalvar in his verses (5.2.1 to 5.2.11) has vision of the Lord and perfect joy. One verse will exemplify his 

joy.                      Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

 

3244. Visions of Nammalvar.  

மாிக மாிக மாிக. யானிற்று யல் உனிர்ச் சாம்,  

ிபம் பகபம் ரந்த நனுக்கு இங்கு னாது ஒன்றும் இல்ர,  

கிபம் மகடும் கண்டு மகாண்நின் கேல்யண்ணன் பூதங்கள் நண்யநல்,  

நினப் புகுந்து இரச ாடி ஆடி உமிதபக் கண்யோ ம். 5.2.1  

Cheers! Cheers! Cheers!  Gone is the strong curse of life, worn out by suffering and hell. The Lord of Death, 

Yama has nothing to do here (anymore on this earth). Kali Yuga will end. Take a look-see. The spirits of 

ocean-colored Lord have come to earth in droves, singing, dancing and wandering here and there.  5.2.1 

திருயாய் மநாமி, ம்நாழ்யார்.  Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

   

3713. Nammalvar obtains visions of Krishna. 
உருவு ஆ ின ஆறு சநனங் ட்கு எல்ொம்,  
கொரு ஆ ி ின்ொன் அயன் எல்ொப் கொருட்கும்,  
அரு ஆ ின ஆதினன றதயர் ட்கு எல்ொம்,  
 ரு ஆ ின  ண்ணன   ண்டுக ொண்றடற. 9.4.8 திருயொய் கநொமி, ம்நொழ்யொர் 
He stands as the hypostasis of all six religions. He is the formless and the beginning. He is the 
womb of all deities. That Kannan (Krishna), I saw.   Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

 

 

 

 



3714. Nammalvar is joyous at visions of Krishna. 

கண்டுமகாண்டு ன் கண் இரண ஆபக் கித்து,  
ண்ரே யிரனானி ற்யாடு அறுத்து,  
மதாண்ேர்க்கு அபது உண்ணச் மசால்-நாரகள் மசான்யன்- 
அண்ேத்து அநபர் மருநான் அடியனய. 9.4.9 திருயாய் மநாமி, ம்நாழ்யார் 
Sight of Him gave plenitudinous joy to my eyes. I severed and expunged the ancient Karma. For the devotees 

of Kannan, I composed ambrosial garland of words for their consumption. I am the Adiyen of Lord of the gods 

of the world. 

 

3838. Nammalvar crosses the Vraja River thus acquiring subtle body. 

அருள் மறுயார் அடினார் தம் அடினயற்கு ஆமினான்  

அருள்தருயான் அரநகின்ான்; அது நது யிதியரகயன; 

 இருள் தரு நா ஞாத்துள் இிப் ியி னான்யயண்யேன்; 

நருள் ஒமி ீ நே மஞ்யச! யாட்ோற்ான் அடி யணங்யக. 10.6.1  

I am the servitor (அடியேன்) of the servitors who obtained Grace (of the Lord); thus the discus Bearer 

is bound to confer Grace on me. That is my destiny. I do not desire to take birth in this world of 

ignorance. O ignorant heart, get rid of confusion. Worship at the feet of Vattarran.   
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3839. Nammalvar attains the likeness of Narayana in Vaikuntam. 

 யாட்ோற்ான் அடி யணங்கி நா ஞாப் ிப்பு அறுப்ான்  

யகட்ோயன நே மஞ்யச! யகசயன் ம் மருநாரப்  

ாட்டு ஆன  ாடிப் மயிரகள் ற்று அறுத்து  

ாட்ோயபாடு  இனல்வு ஒமிந்து ாபணர ண்ணியந. 10.6.2  

By worshipping the Lord of Vattaru, I broke the cycle of birth in this great world. Did you hear that 

ignorant mind! By eulogizing my Emperuman, Kesava by these verses, I have expunged all my 

karmic deeds, attained His nature and the feet of Narayana.  Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

 

 

 



3840. Narayana offers Vaikuntam to Nammalvar. 

ண்ணிம் ாபணர ாநங்கள் மசால்ி; 
நண் உகில் யம் நிக்க யாட்ோற்ான் யந்து இன்று  

யிண் உகம் தருயாாய் யிரபகின்ான் யிதியரகயன;  

ண்ணியாறு ஆக இக் கருநங்கள் ன் மஞ்யச! 10.6.3   

I attained Narayana by reciting many names of His. The Lord of Vattaru has come to this prosperous 

world and hastens to offer us the higher world. These acts did not occur as feared, O mind!  
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3842. Nammalvar obtains the path to liberation.  

யான்  யமி தந்த யாட்ோற்ான் ணியரகயன  

ான் ப் மறுகின்மன் - பகத்ரத கு மஞ்யச!  

யதன் று நர்த் துயம் திகழ் ாதன், மசழும் ரய  

தான் ித் திரியா தாள் - இரண ன் தரயநய. 10.6.5  

The Lord  of Vattaru has given me the way to go to Vaikuntam. I obtained the privilege to go there. 

Laugh at hell, O mind!  His feet are graced by honey-filled flowers and Tulsi. He wanders riding on 

the beautiful Garuda. I rest His feet on my head. Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

 

3843. Nammalvar attains the feet of Narayana. 

தர யநல் தாள் இரணகள்; தாநரபக்கண் ன் அம்நான்  

ிரயபான் ன் மஞ்சத்து ப்மாழுதும்; ம்மருநான்  

நர நாேத்து அபவு - அரணயநல் யாட்ோற்ான், நதநிக்க  

மகார னார நருப்பு ஒசித்தான், குரப கமல்கள் குறுகியந. 10.6.6  

Emperuman's feet rest on my head. My Amman (God) with lotus eyes abides steadily in my heart and mind. 

The Lord of Vattaru reclines on the cosmic serpent. He broke the tusk and killed the rutted elephant with it. I 

attained (the feet with) tinkling anklets.  Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

 

 

 



3844. Govinda abides in Nammalvar. 

குரப கமல்கள் குறுகிம்; ம் யகாயிந்தன் குடிமகாண்ோன்  

திரப குழுவு கேல் புரே சூழ் மதன் ாட்டுத் திதம் அன்  

யரப குழுவு நணிநாே யாட்ோற்ான் நர் அடியநல்,  

யிரப குழுவு றும் துயம் மநய்ந்ின்று கநழுயந. 10.6.7  

I attained (the Lord's feet with) tinkling anklets. Our Govinda abides in me. The south country surrounded by 

ocean with waves is graced by Tilaka of jeweled mansions of the Vattaru. The Tulasi (sacred Basil) from lotus 

feet of the Lord of Vattaru will rest on my body and exude fragrance.   Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

 

3845. Nammalvar gets vision of the Lord with discus. 

மநய்ந்ின்று கநழ் துய யிரப று திருபடினன்  

ரகந்ின் சக்கபத்தன் கருது இேம் மாருது புல்  

ரநந்ின் யரப யாலும் திருஉருய யாட்ோற்ாற்கு  

ந் ன்ி மசய்யதா ன் மஞ்சில் திகழ்யதுயய? 10.6.8  

The body of the Lord is fragrant from Tulasi perched also on His sacred lock.  Bhagavan's body is 

like the black mountain of the color of the ocean, holding the discus after its victory of completion of 

His will. What have I done by way of gratitude to Tiruvattarran with His sacred form who abides in my 

heart and mind?                    Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

 

3846.  Nammalvar gets vision of Vishnu with the discus, Sri and Garuda. 

திகழ்கின் திருநார்ில் திருநங்ரக தன்யாடும்  

திகழ்கின் திருநாார் யசர்யிேம் தண் யாட்ோறு;  

புகழ்கின் புள் ஊர்தி யார் அபக்கர் கும் மகடுத்தான்  

இகழ்யின்ி ன் மஞ்சத்து ப்மாழுதும் ிரினாய. 10.6.9  

On His radiant holy chest, He holds the sacred dame. The splendorous Tirumal abides in cool 

Vattaru. He is the rider of praise-worthy Garuda. He destroyed the warring family of Asuras. Without 

disdain for me, He remains inseparable from my mind and heart.  Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

 

 



3847.  Nammalvar gets vision of Narasimha killing Hiranyan and Vishnu reclining on the cosmic 

snake. 

ிரினாது ஆட்மசய் ன்று ிப்பு அறுத்து ஆள் அக்மகாண்ோன்  

அரினாகி இபணினர ஆகம் கீண் ோன் அன்று ; 

மரினார்க்கு ஆட்ட்ேக்கால், மாதனன் மறுநாறு  

யரி யாள் யாய் அபவு அரணயநல் யாட்ோற்ான் காட்டிய. 10.6.10.  

The Lord is inseparable from me, enslaved me, severed the bonds of rebirth and took me as His 

slave. He was Hari (=Narasimha) who split the body of Hiranyan. He showed that upon becoming a 

slave to the elder (the Lord), one becomes eligible for unobtainable grace. He appears as vattarran 

reclining on the serpent.                    Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

 

3848. Nammalvar gets vision of the anklets of the Lord. 

 காட்டித் தன் கர கமல்கள் கடு பகம் புகல் ஒமித்த  

யாட்ோற்று ம் மருநார யங் குருகூர்ச்  சேயகான்  

ாட்ோன தநிழ்நார ஆனிபத்துள் இப் த்தும்  

யகட்டு ஆபார் யாயர்கள் மசயிக்கிின மசஞ்மசால்ய. 10.6.11  

By showing His heroic anklets, He precluded my passage to terrible hell. Sadagopan of famous Kurukur praises 

Vattaru Em Peruman (Narayana) in his ten poems from among the one thousand in the form of Tamil garland, 

whose beautiful words are sweet to the ears and insatiable even to the celestials. 
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3957. The Lord, thief and illusionist enters Nammalvar and becomes his mind and soul. 

மசங்மசால் கயிகாள்! உனிர் காத்து ஆட் மசய்ம்நின்; திருநாிருஞ் யசார  

யஞ்சக் கள்யன், நா நானன் நானக் கயினாய் யந்து ன்  

மஞ்சும் உனிரும் உள் கந்து ின்ார் அினா யண்ணம் ன்  

மஞ்சும் உனிரும் அரய உண்டு தாய ஆகி ிரந்தாய. 10.7.1 

O poets, with beautiful words! Be on Guard for your souls. The Lord of TirumalirumSolai is a thief full of 

deceit. He is a great illusionist. He comes as deluding poet, becomes one with the mind and soul, without my 

knowledge consumes my mind and soul and abides as Himself.   Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

 

 



3959. The Lord engulfs Nammalvar's body, mind and soul; Is there grace better than His? 

ன்ர பற்றும் உனிர் உண்டு  ன் நான ஆக்ரக இதனுள் புக்கு  

ன்ர பற்றும் தாய ஆய் ின் நான அம்நான் யசர்  

மதன் ன் திருநாிருஞ்யசாரத் திரச ரக கூப்ிச் மசர்ந்த 

னான் இன்னும் யாயயயமகாயா? ங்மகால் அம்நான் திரு அருய? 10.7.3 

He engulfed me (soul) completely. He took residence in my maya-born body. I became Him completely. That 

is the deluding Amman (the Lord). I joined my hands in adoration facing the direction of mountain of 

Tirumalirumsolai. Is there any Grace better than that of Amman?  Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

 

3962. Nammalvar enjoys vision of Vishnu and attains Grace and His feet. 

திருநாிருஞ்யசாரனாய ஆகி, மசழு பவுகும் தன்  

ஒருநா யனிற்ின் உள்யரயத்து ஊமி ஊமி தரனிக்கும்  

திருநால் ன்ர ஆளு நால் சியனும் ிபநனும் காணாது  

அருநால் ய்தி அடிபய அருர ஈந்த அம்நாய. 10.7.6 

You became the Lord of the Malirumsolai, devoured the three worlds and kept them safe in your abdomen 

during the deluge. Not visible even to Siva and Brahma, Tirumal reins over me, making Himself visible to me, 

letting me hold on to his feet with devotion, and conferring grace on me.  Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

  

3979. Nammalvar receives adulatory welcome on his passage on the Arciradi path to Vaikuntam. 
சூழ்யிசும்பு அணி ப ில் தூரினம் பமக் ி;  
ஆழ்  டல் அன தினப ன  எடுத்து  ஆடி;  
ஏழ் கொமிலும் யம் ஏந்தின என் அப்ன்   
யொழ் பு ழ்  ொபணன் தநனபக்  ண்டு உ ந்றத. 10.9.1 
The clouds in the sky sounded drums. The ocean waves clapped their hands. The seven worlds 
stood bearing gifts to the devotee of my Annal (அண்ணல் = Father God), the famous Narayana 
and express joy at his (Nammalvar's) return back home.  Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

  

 

 

 



3980. ொபணன் தநனபக்  ண்டு உ ந்து ல் ீர்ப ில்  
பூபண கொன் குடம் பூரித்தது உனர் யிண்ணில்;  
ீர் அணி  டல் ள் ின்று ஆர்த்த கடுயனபத்  
றதொபணம் ினபத்து எங்கும்  கதொழுதர் உற . 10.9.2  
The Good rain clouds, on rejoicing the sight of Narayana's devotees, filled the gold pots in the high 
skies. The oceans replete with waters stood and raised the sound of waves. The residents of the 
worlds worshipped with mountain-high festoons.  Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

 

3981. கதொழுதர் உ ர் ள் தூல் நர் நனம  
கொமியர் பூநி அன்று அந்தயன் தநர் பன்ற;  
எழுநின் என்று இருநருங்கு இனசத்தர் பியர் ள்  
யமி இது னயகுந்தர்க்கு என்று யந்து எதிறப. 10.9.3  
The Munis of the worlds came before the devotee of the Lord who measured the world, wafted 
fragrant incense smoke, showered rains of flowers and worshipped them. They came before the 
devotee, said, "This is the way to Vaikuntam," and welcomed them standing on either side. 
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3982. The devotee's progress in the Empyreal Highway to Vaikuntam 
எதிர் எதிர் இனநனயர் இருப்ிடம் யகுத்தர்;  
 திபயர் அயர் அயர் ன ந்ினப  ொட்டிர்;  
அதிர்குபல் பபசங் ள் அன  டல் பமக்கு ஒத்த  
நது யிரி துமொய் படி நொதயன் தநர்க்ற . 10.9.4  
The celestials arranged the way stations. The sun and the moon showed the way by their hands. 
Reverberating drums rolled like the ocean in recognition of the devotee of the Lord who wears 
nectar-laden Tulasi on His lock.   Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

 
 
 
 
 
 



3983. The gods offer homage to the devotee of Vishnu on his way to Vaikuntam. 
நொதயன் தநர் என்று யொசில் யொயர்  
றொதுநின், எநது இடம் புகுது  என்லும்  
 ீதங் ள் ொடிர்  ின்பர் க ருடர் ள்  
றயத ல் யொனயர் றயள்யி உள் நடுத்றத. 10.9.5  
The deities stood in their respective front entrance and invited the devotee of Madhava to enter 
their households. Kinnars and Garudas sang songs. The Vedic Scholars offered the benefits of fire 
oblations.                Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

 
 

3984. The devotee receives honor due for the Lord. 

றயள்யி உள் நடுத்தலும் யினப  நழ் றும் புன ,  
 ொங் ள், யம்புரி  ந்து எங்கும் இனசத்தர்;  
ஆள்நின் ள் யொ ம் ஆமினொன் தநர் என்று  
யொள் ஓண்  ண் நடந்னதனர் யொழ்த்திர் ந ிழ்ந்றத. 10.9.6  
They offered the benefits of fire sacrifice. Some wafted the fragrant incense smoke. Some blew the 
trumpets and conches. Some beseeched the devotee of the Lord to rule the skies. The celestial 
women with sparkling eyes blessed the devotee with happiness. 
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3985. Maruts, Vasus and celestial women utter Stotras and offer blessings. 
நடந்னதனர் யொழ்த்தலும் நருதரும் யசுக் ளும்  
கதொடர்ந்து எங்கும் றதொத்திபம் கசொல்ிர் கதொடு  டல்  
 ிடந்த எம் ற சயன்  ிர் ஒி நணிபடி  
குடந்னத எம் ற ொயன் குடி அடினொர்க்ற . 10.9.7  
The celestial women offered blessings to the family of servitors of our Kovalan (Gopalan) who is 
the ocean-dwelling Kesava with lock bearing the lustrous gem. Maruts and Vasus subsequently 
everywhere uttered Stotras (in honor of the servitor-devotee). 
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3986. The servitor of the devotees of the Lord appears as Krishna in Vaikuntam. 
குடி அடினொர் இயர் ற ொயிந்தன் தக்கு என்று  
படின உனட யொயர் பன பன எதிர்க ொள், 
க ொடி அணி கடு நதிள் ற ொபுபம் குறு ிர்   
யடிவு உனட நொதயன் னயகுந்தம் பு றய. 10.9.8  
He is the one belonging to the family of servitors of Govinda. The gods with coiffure-locks in a 
ceremonial welcome approached and climbed on the flagged and festooned high walls of the tower 
to witness the servitor (Nammalvar) enter Vaikuntam in the form of Madhavan (Krishna). 
                          Copyright: Veeraswamy Krishnaraj 

 

3987. Munis and gods admire the man with earned privilege entering Vaikuntam. 

னயகுந்தம் புகுதலும் யொசில் யொயர்  
னயகுந்தன் தநர் எநர் எநது இடம் புகுத என்று  
னயகுந்தத்து அநபரும் பியரும் யினந்தர்   
னயகுந்தம் புகுயது நண்ணயர் யிதிறன. 10.9.9  
As the devotee entered the doorway (gates) of Vaikuntham, the gods and the Munis 
welcomed them, offered him their places; gods and munis expressed their admiration, saying 
Mannavar (= earthling = human being) entering Vaikuntham earned his privilege.  
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3988. Celestial women extend welcome to the devotee normally accorded to gods. 
யிதியன  புகுந்தர் என்று ல் றயதினர்  
தினிில் ொங் ிில் ொதங் ள்  ழுயிர்;  
ிதியும் ல் சுண்ணபம் ின குட யிக் பம்  
நதிப  நடந்தனர் ஏந்திர் யந்றத. 10.9.10.  
The Vedic celestials, saying that it was their fortune that the devotees entered Vaikuntham, washed 

their feet.  Moon-faced young girls welcomed them with footrests, Tiruchunnam (sacred dust for 

sprinkling over guests), sacred lamp, Purna Kumbha (ceremonial water-pot)....3988 
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3989. The devotee-servitor appears before Vishnu. 
யந்து அயர் எதிர் க ொள் நொ நணி நண்டத்து  
அந்தம் இல் றரின்த்து அடினறபொடு இருந்தனந  
க ொந்து அர் கொமில் குருகூர்ச் சடற ொன் கசொல்  
சந்தங் ள் ஆனிபத்து இனய யல்ொர் பியறப. 10.9.11 
The servitor-devotee appeared before Bhagavan inside the Jeweled hall and attained great joy in the 
company of gods. The ones who master the blossoming rhythmic words of these one thousand 
verses are bound to become Munis. 
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2620: Krishna is all-pervasive; He is who, what, and which in this universe. 

 அயன் ஆம் இயன் ஆம் உயன் ஆம், நற்று உம்ர்  
 அயன் ஆம் அயன் என்று இபொறத,-அயன் ஆம்  
 அயற எத் கதிந்து  ண்ணனுக்ற  தீர்ந்தொல்,  
 அயற எயறலும் ஆம். 
One says, Yes, it is He (near); Yes, it is He (far off); Yes, it is He (in between); Yes, He is the 
God high up there: do not entertain any doubts (about Him). Yes, He is all-pervasive; that is 
Kannan (Krishna); know it for sure. Yes, He is who, what and which. (He is all.) 
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2664:  Kaivalyam is beyond birth, death, old age, and disease. 

ிப்பு இப்பு பப்புப் ிணி துந்து, ின்னும்  

 இக்கவும் இன்பு உரேத்தா யநலும்,-நப்பு ல்ாம்  

 தயந ன்று அல்ால் ண்ணுயய, நண் அந்தான்  

 ாதயந த்தாப் கல்? 

After removal of birth, death, old age, and disease, one may attain the joy of life, Kaivalyam; this 

state, I would not aspire for, if I were to forget to eulogize the feet of the One who measured the 

earth. I would not think otherwise because my life and days would be a waste. 
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3999. The Great Effulgence-Knowledge-Bliss merges with Nammalvar. 
சூழ்ந்து அகன்று ஆழ்ந்து உனர்ந்த படியில் மரும் ாயம; ஓ 
சூழ்ந்து அதில் மரின ப ல் நர்ச் யசாதீ; ஓ   
சூழ்ந்து அதில் மரின சுேர் ஞா இன்யந; ஓ  
சூழ்ந்து அதில் மரின ன் அயா அச் சூழ்ந்தாயன.  10.10.10. 
O the all-pervasive, the wide, the deep, the highest, the endless. Expanding greater than that, you 
are the great Radiant Flower. O Expanding greater than that, You are Effulgence-Knowledge-Bliss. O 
Expanding greater than that, You satiating my desire, merged with me. 10.10.10 
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