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 ïI>. 
ïIr¼nayik smet ïIr¼naw präü[e nm> 

ïIpaÂraÇsare lúmItNÇm! 
ctuwaeR=Xyay> - mhalúmIsmuÑUit> 

ல மீ தந்த்ரம் 

அத்யாயம் 4 – மஹால மீஸ த் தி:  
LakshmI tantram 

adhyAyah 4 – MahalakshmIsamudbhUti: 
 

(Note:  For Chapters 1, 2, and 3, please go to: 

http://www.ahobilavalli.org/lt_v1.pdf   
http://www.ahobilavalli.org/lt_v2.pdf 

http://www.srihayagrivan.org/html/ebook016.htm) 

 
INTRODUCTION BY SRI. V. SADAGOPAN: 

Lakshmi tantram is a clear exposition of the basic philosophy of pAncarAtra 
Agamam. MahA Lakshmi performs the upadesam for Indran in this pAncarAtrA 
text. Lakshmi tantram deals largely with the pAncarAtra philosophy and 
cosmology.  

Unlike number of other pAncarAtra texts dealing with the four pAdams of 
pAncarAtra texts (j~nAna, kriyA, yoga and caryA), Lakshmi tantram does not 
dwell too much on kriyA and caryA pAdams; hence  the temple architecture, 
utsavam conductance and the worship of the arcA vigrahams in the consecrated 
temple are outside its scope. It is much closer in many respects to sattvata and 
JayAkhya pAncarAtra samhitAs. It deals exhaustively with the vyUha 
concepts, a unique feature of the pAncarAtra Agamam. Lakshmi tantram 
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elaborates on viSAka yUpam, a concept briefly touched by sattvata samhita. It 
follows the ritualistic worship concepts housed in JayAkhya samhita.  

Lakshmi tantram establishes the supremacy of MahA Lakshmi as the 
philosophical doctrine ranking even higher than or equal to MahA VishNu, Her 
consort. This is accomplished by invoking the mystic eka Seshitvam (unity in 
duality) principle. MahA Lakshmi according to Lakshmi tantram is recognized as 
an integral part of Sriman nArAyaNan, the ParamAtmA (Supreme Being) and as 
the embodiment of His sankalpa Sakti and as the instrumental cause of the 
creation. Lakshmi tantram establishes the foundation for Sakti upAsana within 
the framework of pAncarAtra Agamam, which subscribes to the belief that 
Lakshmi is at the head of cosmology. Lakshmi tantram provides a systematic 
coverage of theology and cosmology and synthesizes various views on these two 
topics.  

We will not be covering the entire Lakshmi tantram in this series. We will give a 
summary of the various chapters of this grantham. Readers can also refer to 
Prapanna PaarijAtam, which is an elaboration of some of the chapters of 
Lakshmi tantram dealing with SaraNAgati tattvam (http://www.ahobilavalli.org, 
74th e-book).  

There are 39 chapters in Lakshmi tantram. Between them, they cover a vast 
ground. Some of the topics covered are:  

The real nature of Vaasudevan, the ParamAtma and MahA Lakshmi, the six 
pradhAna guNams (j~nAna, Sakti, bala, aiSvarya, vIrya and tejas), four fold 
nature of Suddha srshTi (pure creation), the three guNAs (sattva, rajo, tamas) 
and their roles in pure and impure creations, These concepts are covered in the 
second and third chapters of Lakshmi tantram. 

In the fourth chapter, the topic of this e-book, the vyUhAs and their Saktis 
are elaborated. The subtopics in this chapter are:”Characteristics of  each of 
the four VyuhAs, their special functions and nature; nArAyaNa's vyuhAntara, 
Vibhava and arcA emanations; MahA Lakshmi's appearance, nature and qualities; 
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emanations of MahA SrI, MahA VidyA and MahA mAyA from MahA Lakshmi.  

The fifth and the sixth chapters deal with the evolution of the material world 
from Prakrti and the six sheaths (kOsAs) of Sakti. The 8th chapter covers the 
various avatArAs of Lakshmi in those six sheaths. The 11th chapter explains the 
nature of the supreme vyUhAs, the viSAka yUpA and  the vibhava incarnations 
and the need for all these. The 14th chapter deals with the true nature of Sakti 
(Lakshmi) and Her transcendental and immanent nature. The 17th chapter is an 
important one dealing with SaraNAgati and its six components. The 22nd 
chapter salutes the mantra form of Lakshmi and the attainment of the highest 
goal through mantra japam. The 29th chapter focuses on the distinction 
between the two aspects of Sakti, kriyA sakti and BhUti sakti (Agni/sudarSana  
and Soma).  The 30th  chapter elucidates further the nature of sudarSana as 
the kriyA sakti of  MahA Lakshmi. The 31st Chapter salutes the power and 
efficacy of sudarSana, His GaayatrI, His MudrA, grasana mantrA and His 
dhyAnam. 

The chapters 35 to 39 reveals the various manifestations of Lakshmi (kIrti, 
Jaya and mAyA) and the mantrams of these four Murtis including Lakshmi.   

The 40th chapter deals with the power of SrI sUktam and the next chapter 
provides a brief summary of Cosmogony.  Chapter 42 has more mantrAs and the 
43rd Chapter summarizes ritual performances. 

Dr. (Ms.) Sanjukta Gupta of Oxford University, a serious student of early  
pAncarAtra (VaishNava) cult and sectarian system as well as Hindu tAntric 
systems concludes that Lakshmi tantram has combined the two systems of 
Philosophy (sAnkhya and VedAntA), teachings of Bhagavat GitA and traces of 
MahAyAna buddhism to establish the Supremacy of Sakti (MahA Lakshmi) and 
to strengthen ritual worship centered around the Universal Mother, the divine 
consort of Sriman nArAyaNan.  

dAsan,  
Oppiliappan Koil VaradAchAri Sadagopan                     
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SLOKAM 1 

ïIévac- 

inmRlakazkLpah< in>smanNdicNmyI, 

Ah< naray[I nam Éavae=h< ta†zae hre>. 
ஸ்ரீ: உவாச - 

நிர்மல ஆகாசகல்பாஹம் நி:ஸம ஆநந்த சிந்மயீ | 

அஹம் நாராயணீ நாம பாவ: அஹம் தாத் ேசா ஹேர: || 

SrI: uvAca - 

nirmala AkASakalpAham ni:sama Ananda cinmayI | 

aham nArAyaNI nAma bhAva: aham tAdrSo hare: || 

ெபா ள்: 

மஹால மி கூறத் ெதாடங்கினாள் - எந்தவிதமான களங்க ம் இல்லாத ஆகாயம் 

ேபான்  எல்ைலயற் ம், ஒப்பில்லாத ம் ஆகிய ஆனந்தம் ெகாண்டவளாக நான் 

உள்ேளன். ஞானமயமாக ம் உள்ேளன். நாராயணீ என் ம் தி நாமத்தா ம் 

கூறப்ப கிேறன். ஸ்ரீ ஹாியின் “இ ப்  என்ற எண்ணம்”, என்னால் ஏற்ப கிற . 

Meaning by Sri V. SaThakopan (SrI VS):  

MahA Lakshmi began to speak: I am the embodiment of J~nAnam and am like 
the blemishless sky with unlimited and matchless bliss. I am known by the name 
of nArAyaNI. Hari's name as LakshmikAntan and SrinivAsan arises from this 
sambandham of Hari with Me.  
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SLOKAM 2 

n zaNta naeidta naip mXymah< icdaiTmka, 

ta†zSy hreRiv:[ae> SvêpmiolaTmn>. 
ந சாந்தா ேநாதிதா நாபி மத்யமாஹம் சிதாத்மிகா | 

தாத் சஸ்ய ஹேரர் விஷ்ேணா: ஸ்வ பம் அகிலாத்மந: || 

na SAntA na uditA na api madhyamAham citadAtmika |  

tAdrSasya harer vishNo: svarUpam akhilAtmana: || 

ெபா ள்: 

என  ஸ்வ பம் என்ப  ஞானமயமாக உள்ள . நான் எப்ேபா ம் 

ெசயலாற்றியப ம் இ ப்பதில்ைல, ெசயலற்ற நிைலயி ம் எப்ேபா ம் 

இ ப்பதில்ைல. இைவ இரண் ற்கும் இைடப்பட்ட நிைலயி ம் இ ப்பதில்ைல. 

அைனத்திற்கும் ஆத்மாவாக உள்ளவ ம், விஷ்  எனப்ப பவ ம் ஆகிய ஸ்ரீ 

ஹாியின் ஸ்வ பத்ைத விளக்குவதாக என  ஸ்வ பம் உள்ள . 

Meaning by SrI VS:  

My svarUpam (inherent nature) is J~nAnamayam. I am not always either in the 
state of action or inaction or the state in between action and inaction. My own 
svarUpam is to elaborate on the svarUpam of My husband VishNu, who is the 
indweller of all.  
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SLOKAM 3 

tSyaicÇEkêpSy ivkLppdvIju;>, 

AicÇah< tdakara svRt> smta< gta. 
தஸ்யாசித்ைரக பஸ்ய விகல்ப பத ஜுஷ: | 

அசித்ராஹம் ததாகாரா ஸர்வத: ஸமதாம் கதா || 

tasyAcitraikarUpasya vikalpa padvIjusha: | 

acitrAham tadAkArA sarvata: samatAm gatA || 

ெபா ள்: 

ேவ பா கள் இல்லாம ம், ஒேர பமாக ம், மாற்றங்கள் அைடயாம ம் ஸ்ரீ 

ஹாியின் பமான  உள்ள . அவன  பம் ேபான்றதாகேவ உள்ள என  ப ம் 

மா பா கள் அைடயாம ம், சாந்தம் நிரம்பியதாக ம் உள்ள . 

Meaning by SrI VS:  

My Lord Hari's rUpam is changeless (nirvikAram) and is of the same form. 
Similar to that, My rUpam also exhibits no changes and is filled always with 
tranquility. 

 

   
 
 
 



 

10 

sa
da

go
pa

n.
or

g 

SLOKAM 4 

tyaenaER s<ivdaTmEv KvicÊNme; %iTwt>, 

kaeiqkaeiqshöaE"kaeiqkaeiqtmI kla. 
தேயார்ெநௗ ஸம்விதாத்ம ஏவ க்வசித் உந்ேமஷ உத்தித: | 

ேகா ேகா  ஸஹஸ்ெரௗக ேகா ேகா  தமீ கலா || 

tayornau samvidAtma eva kvacit unmesha utthita: | 

koTokoTi sahasraugha koTikoTitamI kalA || 

ெபா ள்: 

ஒவ்ெவா  காலகட்டத்தி ம் எங்களின், ேகா யில் ஆயிரத்தில் ஓர் அம்சமான  

ஸ் ஷ்  என் ம் ெசய ல் ஈ பட்டப  உள்ள . 

Meaning by SrI VS:  

At every important time frame, one thousandth of a crore part of us (the divine 
mithunam) is engaged in that act of creation.   
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SLOKAM 5 

iss&]a nam tÔUpa s&&&iòimòa< kraeMyhm!, 

@ka<zen ivzuÏaXvêpa vteR=hmÃsa. 
ஸ் க்ஷா நாம தத் பா ஸ் ஷ் ம் இஷ்டாம் கேராமி அஹம் | 

ஏகாம்ேசந விசுத்தாத்வ பா வர்த்ேத அஹம் மஞ்ஜஸா || 

sisrkshA nAma tat rUpa srshTim ishTAm karomi aham | 

ekAmSena viSuddhAdhvarupA varte aham manjasA || 

ெபா ள்: 

அத்தைகய அம்சம் (கடந்த ஸ்ேலாகத்தில் கூறப்பட்ட அம்சம்) என்ப  ஸ் ஷ்  
ெசய்ய ேவண் ம் என்ற ஸங்கல்பத் டன் - நான் என  வி ப்பத்தின்ப  
பைடப்ேபன் - என்ற எண் த் டன் உள்ளதாகும். இத்தைகய என  அம்சத் டன் 
கூ ய நான், உடன யாகப் பலவற்ைற ம் உ வாக்கும் ெசய ல் ஈ ப கிேறன். 

Meaning by SrI VS: 

That miniscule amSam of Mine  (referred to in the previous Slokam) engages in 
the act of creation according to My wish preceded by the sankalpam (will) to 
create many (namA rUpa Prapancam in all its varieties and complexities). 
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SLOKAM 6 

v¿rÆàÉa yÖTpirS)…rit svRt>, 

@v< zuÏmyae magaeR mm S)…rit svRt>. 
வஜ்ரரத்நப்ரபா யத்வத்பாிஸ் ரதி ஸர்வத: | 

ஏவம் சுத்தமேயா மார்க்ேகா மம ஸ் ரதி ஸர்வத: || 

vajraratnaprabhA yadvatparisphurati sarvata: | 

evam Suddhamayo mArgo mama sphurati sarvata: || 

ெபா ள்: 

பட்ைட தீட்டப்பட்ட ைவர ம், இரத்தினக் கல் ம் தன  ஒளிைய எவ்விதம் 

அைனத் த் திைசகளி ம் பரவச் ெசய்கிறேதா, அ  ேபான்  - என  ய்ைமயான 

ஸ் ஷ் யின் கதிர்கள் அைனத்  திைசகளி ம் பரவியப  உள்ளன. 

Meaning by SrI VS:  

Just as the cut diamond through its facets spreads its lustre all around and 
just as the precious stone spreads its radiance every where, the rays from my 
pristine creation spreads in every direction.  
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SLOKAM 7 

Ame"akazs<kazaiÚ:pNdaedixêpt>, 

mm }anxnaÔ paCDuÏa s&iò àvtRte. 

அேமகாகாச ஸங்காசாந்நிஷ்பந்ேதாததி பத: | 

மம ஞானதநாத் பாத் சுத்தா ஸ் ஷ் : ப்ரவர்தேத || 

amegha AkASa sankASAnnispandodadhi rUpata: | 

mama j~nAdhanAt rUpAt SuddhA srshTi pravartate || 

ெபா ள்: 

என  சுத்த ஸ் ஷ்  என்ப  களங்கம் அற்ற, ேமகங்கள் அற்ற ஆகாயம் 
ேபான்றதாகும். என  ஞான ம் தன ம் அைலகள் அற்ற அைமதியான கடல் 
ேபான்  என  ஸ் ஷ் களில் ெவளிப்பட்டப  உள்ளன. 

Meaning by SrI VS:  

My pristine (Suddha) creations (srshIi-s) are like the blemishless sky without 
clouds. My J~nAnam and aiSvaryam are like the tranquil sea without the waves 
and stay that way in my creations.   

Comments:  

There are three types of creation: the pure, the mixed and the impure.  

The pure creation (Suddha srshTi) is considered as strictly transcendental 
creation consisting of all ”the emanations and incarnations of God's Sakti”. The 
one and only purpose of this type of creation is to facilitate the baddha jIvans 
to escape the cycles of births and deaths through provision of objects to 
worship and meditate upon.  
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Suddha SrshTi - uttiramErUr SrI Anandavalli tAyAr 

The second type of creation is mythological and is known as BrahmA's creation 
dealing with the manifestations of trimUrti-s. The third type of creation is an 
evolution of the sAnkhyA system of philosophy. At every stage of evolution of 
this type of creation, Sakti participates and activates the next stage to come 
in to being.   
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SLOKAM 8 

inVyaRpar< sdanNd< zuÏ< svaRTmk< prm!, 

VyJyte àwm< }an< s s<k;R[ %Cyte. 
நிர்வ்யாபாரம் ஸதாநந்தம் சுத்தம் ஸர்வாத்மகம் பரம் | 

வ்யஜ்யேத ப்ரதமம் ஞானம் ஸ ஸங்கர்ஷண உச்யேத || 

nirvyapAram sadAnandam Suddham sarvAtmakam param | 

vyajyate prathamam j~nAnam sa sankarshaNa ucyate || 

ெபா ள்: 

இத்தைகய ஞானம் என்ப  ஆனந்தமயமாக ம், எந்தவிதமான கர்மத்ெதாடர் ம் 

அற்றதாக ம், ய்ைமயானதாக ம், அைனத்  விஷயங்கைள ம் தன் ள் 

அடக்கியதாக ம், தன்ைமயானதாக ம் உள்ள . இ  ெவளிப்ப ம்ேபா  

ஸங்கர்ஷணன் என்ற ெபயர் அைடகிற . 

Meaning by SrI VS: 

My J~nAnam of this kind is of the form of bliss principle, absolutely pure 
without any admixture with karmAs, contains everything inside it and has the 
primary place. When it manifests, it bears the name of sankarshaNan.  
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SLOKAM 9 

heTvNtranpe]< yt! SvatNÈy<< ivñinimRtaE, 

tdEñy¡ tdasINme à*uç> pué;aeÄm>. 
ேஹத்வந்தராநேபக்ஷம் யத் ஸ்வாதந்த்ர்யம் விச்வ நிர்மிெதௗ | 

தத் ஐச்வர்யம் தத் ஆஸீத் ேம ப்ரத் ம்ந: ேஷாத்தம: || 

hetvantarAnapeksham yat svAtantryam viSva nirmitau | 

tat aiSvaryam tat AsIt me pradyumna: purushottama: || 

ெபா ள்: 

என  ஐச்வர்யம் என்ற குணமான , எந்தவிதமான உதவி ம் இன்றி, ஸ்வதந்திரமாக 

இந்த உலகங்கள் அைனத்ைத ம் பைடக்க வல்லதாக உள்ள . இத்தைகய குணம் 

நிரம்பிய என  வ் ஹமான  (வ் ஹ பம்) மிக ம் உத்தமமான ப்ரத் ம்னன் 

எனப்ப கிற . 

Meaning by SrI VS:  

My wealth attribute (guNam) is independent and  has the power to create every 
thing without the assistance of anybody or anything as sahakAris. This aiSvarya 
guNam filled vyUham (formation / manifestation) of Mine is known as the noble 
Pradyumnan. 

  

 

   



 

17 

sadagopan.org 

SLOKAM 10 

inlInicÇêpa ya svRÇ smviSwta, 

AVyahtasICDi´meR sae=inéÏ> àkIitRt>. 
நிலீநசித்ர பா யா ஸர்வத்ர ஸமவஸ்திதா | 

அவ்யாஹத ஆஸீத் சக்தி: ேம ஸ: அநி த்த: ப்ரகீர்த்தித: || 

nilInacitrarUpA yA sarvatra samavasthitA | 

avyAhata AsIt Sakti: me sa: aniruddha: prakIrtita: || 

ெபா ள்: 

என  சக்தி என்ற குணமான  இயல்பாகேவ எனக்கு உள்ள , யாரா ம் எதிர்க்க 

இயலாத , இந்த உலகங்கள் அைனத்தி ம் வ்யாபித் ள்ளதாகும். இதைனேய 

அநி ந்த பமாகக் கூ வர். 

Meaning by SrI VS:   

My Sakti guNam (one of the six pradhAna guNams among the six) befitting my 
name as Bhagavati is a natural one (svAbhAvikam) and can not be attacked by 
any one. It is pervasively present in all the worlds. This manifestation of Mine is 
known as aniruddhan. These three vyUha manifestations are examples of 
Suddha srshTi. 
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SLOKAM 11 

s&iòiSwTyNtktaRrae iv}anEñyRz´y>, 

mm êpmmI deva> pué;a> pu:kre][a>. 
ஸ் ஷ்  ஸ்திதி அந்தகர்த்தாேரா விஜ்ஞான ஐச்வர்ய சக்தய: | 

மம பமமீ ேதவா: ஷா: ஷ்கேரக்ஷணா: || 

srshTi sthiti antakartAro vij~nAna aiSvarya Saktaya: | 

mama rUpamamI devA: purushA: pushkarekshaNA: || 

ெபா ள்: 

இப்ப யாக அழகான தாமைர ேபான்ற கண்கள் ெகாண்ட ஷர்களான ப்ரத் ம்நன், 

அநி த்தன் மற் ம் ஸங்கர்ஷணன் ஆகிேயார் என  ஞானம், ஐச்வர்யம் மற் ம் சக்தி 

ஆகியவற்றின் ெவளிப்பாடாகேவ உள்ளனர். இவர்கள் ஸ் ஷ் , காத்தல், அழிப்  

ஆகியவற் க்குக் காரணமாக உள்ளனர். 

Meaning by SrI VS:  

Thus pradyumana, aniruddha, sankarshaNadi PurushottamAs are manifestations 
of my J~nAna, aiSvarya, Sakti guNams and are responsible for the creation, 
protection and dissolution of the Universe and its beings.   
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SLOKAM 12 

Atr¼a[RvaÉasmStaMÉaedaMbraepmm!, 

êp< is]ma[aya vasudevae mmaidmm!. 
அதரங்க அர்ணவாபாஸமஸ்த அம்ேபாதாம்பேராபமம் | 

பம் ஸ் க்ஷமாணாயா வாஸுேதேவா மமாதிமம் || 

ataranga arNavAbhAsamasta ambhodAmbaropamam | 

rUpam sisrkshamANAyA vAsudevo mamAdimam || 

ெபா ள்: 

இந்த உலகங்கள் அைனத்ைத ம் ஸ் ஷ் க்க ேவண் ம் என்ற எண்ணம் எனக்கு 

ேமேலாங்கும்ேபா , என  அ ப்பைடயான பமான  வாஸுேதவனாக வ வம் 

எ க்கிற . இத்தைகய வாஸுேதவ பமான  அைலகள் அற்ற அைமதியான கடல் 

ேபான் ம், ேமகங்கள் அற்ற ெதளிவான ஆகாயம் ேபான் ம் உள்ளதாகும். 

Meaning by SrI VS:  

When the sankalpam to create the universe and its beings arise in Me, My 
fundamental rUpam takes on the form of Vaasudevan. This Vaasudeva rUpam is 
like the waveless, tranquil ocean and is also like the cloudless, clear sky.  
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SrI vAsudevan - tiruveLLarai SrI puNDareekAksha perumAL 
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SLOKAM 13 

}anzi´blEñyRvIyRteja<Syze;t>, 

%iNm;iNt yda tuLy< vasudevStdaeCyte. 
ஞான சக்தி பல ஐச்வர்ய ர்ய ேதஜாம்ஸ்யேசஷத: | 

உந்மிஷந்தி யதா ல்யம் வாஸுேதவஸ்தத உச்யேத || 

j~nAna Sakti bala aiSvarya vIrya tejAmsya Seshata: | 

unmishanti yadA tulyam vAsudeva: tada ucyate || 

ெபா ள்: 

என  ஆ  குணங்களான ஞானம், சக்தி, பலம், ஐச்வர்யம், ர்யம் மற் ம் ேதஜஸ் 

ஆகியைவ சாிசமமாக எந்த ஒ  பம் எ க்கிறேதா அந்த பேம வாஸுேதவன் 

என்பதாகும் (அல்ல  வாஸுேதவ பத்தில் இைவ சாிசமமாக உள்ளன எனலாம்). 

Meaning by SrI VS: 

When all my six guNams (J~nAnam, Sakti, balam, aiSvaryam, vIryam and tejas) 
are identical in a rUpam, it is recognized as the VyUha Vaasudeva rUpam. In 
Vaasudeva rUpam, all the six guNams are of equal measure. 
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SLOKAM 14 

te;a< }anblaeNme;e s<k;R[ %dIyRte, 

ibÉitR skl< ivñ< itlkalkvTSvt>. 
ேதஷாம் ஞான பல உந்ேமேஷ ஸங்கர்ஷண உதீர்யேத | 

பிபர்த்தி ஸகலம் விச்வம் திலகாலகவத்ஸ்வத: || 

teshAm j~nAna bala unmeshe sankarshaNa udIryate | 

bibharti sakalam viSvam tilakAlakavatsvata: || 

ெபா ள்: 

இத்தைகய என  குணங்களில் ஞானம் மற் ம் பலம் மட் ேம ெவளிப்ப ம்ேபா , 

எந்தவிதமான உதவி ம் இன்றி, இந்த உலகங்கள் அைனத்ைத ம் தாங்கி நிற்கும் 

ஸங்கர்ஷணனாக நான் ெவளிப்ப கிேறன். 

Meaning by SrI VS:  

Among the six guNams, when J~nAnam and balam alone manifest/dominate, I 
appear as sankarshaNan with the power to bear the entire world without any 
assistance from others.  
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SLOKAM 15 

blimTyev tÚam ttae vedaNtziBdtm!, 

vIyERñyRsmuNme;e à*uç> pirkIitRt>. 
பலம் இதி ஏவ தத் நாம தேதா ேவதாந்த சப்திதம் | 

ர்ய ஐச்வர்ய ஸ ந்ேமேஷ ப்ரத் ம்ந: பாிகீர்த்தித: || 

balam iti yeva tat nAma tato vedAnta Sabditam | 

vIrya aiSvarya samunmeshe pradyumna: parikIrtita: || 

ெபா ள்: 

ேவதாந்தங்களில் ஸங்கர்ஷணேன “பல” என்ற அைடெமாழி டன் கூறப்ப கிறான் 

(பலராமன்). என  ர்ய ம் ஐச்வர்ய ம் இைணந்த நிைலயில் நான் ப்ரத் ம்னனாக 

ெவளிப்ப கிேறன். 

Meaning by SrI VS:  

In VedAnta SAstrAs, sankarshaNan is linked with the adjective of “bala” such 
as in the  name of BalarAman. When My vIryam and aiSvaryam alone unite and 
dominate, I manifest as Pradyumnan. 
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SLOKAM 16 

ivkarivrhae vIyRmivkarI ttí s>, 

zi´tej>smuNme;e ýinéÏ> s $irt>. 
விகாரவிரேஹா ர்யம் அவிகாாீ ததச்ச ஸ: | 

சக்திேதஜ: ஸ ந்ேமேஷ ஹி அநி த்த: ஸ ஈாித: || 

vikAraviraho vIryam avikArI tata ca sa: | 

Saktiteja: samunmeshe hi aniruddha: sa Irita: || 

ெபா ள்: 

ர்யம் என்ப  மாற்றங்கள் அைடயாத தன்ைமையக் குறிக்கும் என்பதால், 

ப்ரத் மநன் மாற்றம் அைடயாதவனாகேவ உள்ளான். என  சக்தி ம் ேதஜஸ்ஸும் 

இைணந்த நிைலயில், அநி த்தனாக என  ெவளிப்பா  உள்ள . 

Meaning by SrI VS:  

vIryam denotes the nirvikAra (changeless) attribute and therefore Pradyumnan 
does not undergo any vikArams (changes). When my two guNams, Sakti and 
tejas, are united, I manifest as aniruddhan. 
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SLOKAM 17 

tejSTvNyanpe]TvminéÏTvmPyut, 

zaô< s<k;R[adev Éait in"aRtzBdvt!!. 
ேதஜ: த்வந்ய அநேபக்ஷத்வம் அநி த்தத்வம் அப் த | 

சாஸ்த்ரம் ஸங்கர்ஷணாேதவ பாதி நிர்காத சப்தவத் || 

teja: tvanya anapekshatvam aniruddhatvam apyuta | 

SAstram sankarshaNAdeva bhAti nirghAta Sabdavat || 

ெபா ள்: 

ேதஜஸ் என்றால் யாரா ம் ெவல்லப்பட்ட இயலாத, யா க்கும் வசப்படாத, 

சுதந்திரமான என்ற ெபா ள் உண்  (இந்த வாிையக் கடந்த ஸ்ேலாகத் டன் 

இைணத் ப் ப க்க ேவண் ம்). அைனத்  சாஸ்திரங்க ம் ஞானமயமாக உள்ள 

ஸங்கர்ஷணனிடம் இ ந்ேத ெவளிப்ப கின்றன. இ யி ந்  ழக்கம் ஏற்ப வ  

ேபான்  இ  நிகழ்கிற . 

Meaning by SrI VS:  

tejas stands for invincibility (aparAjita tatvam) and total independence to act 
without being influenced by anyone. All the SAstrAs emanate from 
sankarshaNan just as the sound arises from the thunder.  
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SrI lakshmi has all the kalyANa guNams of PerumAL 
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SLOKAM 18 

tiT³ya skla devaTà*uçat! s<Éve*t>, 

i³ya)lmze;< tdinéÏaTàc]te. 
தத்க்ாியா ஸகலா ேதவாத் ப்ரத் ம்நாத் ஸம்பேவத்யத: | 

க்ாியாபலம் அேசஷம் தத் அநி த்தாத் ப்ரசக்ஷேத || 

tatkriyA sakalA devAt pradyumnAt sambhavedyata: | 

kriyAphalam aSesham tat aniruddhAt pracakshate || 

ெபா ள்: 

சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்பட்ட அைனத் க் கர்மங்க ம் ப்ரத் ம்நனிடம் இ ந்ேத 

ேதான் கின்றன. இத்தைகய கர்மங்க க்கான பலைன அளிப்பவனாக அநி த்தன் 

உள்ளான். 

Meaning by SrI VS: 

All the karmAs sanctioned by Bhagavat SAstrams originate from Pradyumnan, 
while aniruddhan stays as the phalan-giver for these observed karmAs.  
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SLOKAM 19 

s&jte ýinéÏae=Ç à*uç> pait tTk«tm!, 

s&ò< tÔi]t< caiÄ s c s<k;R[> àÉu>. 
ஸ் ஜேத ஹி அநி த்த: அத்ர ப்ரத் ம்ந: பாதி தத் க் தம் |  

ஸ் ஷ்டம் தத் ரக்ஷிதம் சாத்தி ஸ ச ஸங்கர்ஷண: ப்ர : || 

srjate hi aniruddha: atra pradyumna: pAti tat krtam | 

srshTam tat rakshitam cAtti sa ca sankarshaNa: prabhu: || 

ெபா ள்: 

இந்த உலகில் உள்ள அைனத்ைத ம் அநி த்தன் ஸ் ஷ்  ெசய்தப  உள்ளான் .

அவனால் பைடக்கப்பட்டைத காக்கும் ெபா ப்  ப்ரத் ம்நனின் ெசயலாக உள்ள  .

இவ்விதம் காக்கப்பட்டைத ப்ரளய காலத்தில் அழிப்ப  ஸங்கர்ஷணனின் ெசயலாக 

உள்ள  ( ன்னர் ப்ரத் ம்நன் அைனத்ைத ம் பைடப்பதாகக் கூறப்பட்டேத என்ற 

ேகள்வி எழலாம் .இ  கல்பாந்தர காலத்தில் ஆகும்). 

Meaning by SrI VS: 

All that is created in the universe is by aniruddhan. The duty of Pradyumnan is 
to protect all those created by aniruddhan. sankarshaNan has the role to 
destroy those protected by Pradyumnan. (The question may arise about 
Pradyumnan being the creator as referred to earlier Slokam.  Pradyumnan's 
role as creator is confined to kalpAntaram /Adi srshTi.  
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SLOKAM 20 

s&iòiSwTyNtkayeR[ zaôxmR)len c, 

Anu¢himme deva> sda ivdxte Svym!. 
ஸ் ஷ்  ஸ்திதி அந்தகார்ேயண சாஸ்த்ர தர்மபேலந ச | 

அ க்ரஹம் இேம ேதவா: ஸதா விததேத ஸ்வயம் || 

srshTi sthiti antakAryeNa SAstra dharmaphalena ca | 

anugraham ime devA: sadA vidadhate svayam || 

ெபா ள்: 

சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டப ேய ஸ் ஷ் , காப்பாற் தல், அழித்தல் ஆகியவற்ைற 

இம் வ ம் ெசய்தப  உள்ளனர். இவர்கள் அைனத்  உயிர்க க்கும் எப்ேபா ம் 

அ க்ரஹம் ெசய்தப  உள்ளனர். 

Meaning by SrI VS: 

These three vyUha mUrtis perform their duties as creation, nurturing and 
dissolution as ordained by my SAstrAs. These three mUrtis are always 
showering their anugrahams on the jIvans.  
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SLOKAM 21 

y*Pyekgu[aeNme;StwaPyete ih ;f!gu[a>, 

ANyUnanixka> sveR vasudevaTsnatnat!. 
யத்யப்ேயக குண உந்ேமஷ: ததா அப்ேயேத ஹி ஷட்குணா: | 

அந் நாநதிகா: ஸர்ேவ வாஸுேதவாத் ஸநாதநாத் || 

yadyapyeka guNa unmesha: tathA apyate hi shaDguNA: | 

anyUnAnadhikA: sarve vAsudevAt sanAtanAt || 

ெபா ள்: 

இம் ன்  வ் ஹங்களி ம் ஒவ்ெவா வாிட ம், குறிப்பிட்ட என  குணங்கள் 

ெவளிப்பட்ட ேபாதி ம், அைனவாிட ம் என  அைனத் க் குணங்க ம் இ க்கேவ 

ெசய்கின்றன. இப யாக இவர்கள், வாஸுேதவ க்குச் சாிசமமாகேவ உள்ளனர். 

Meaning by SrI VS:  

Although two of my six guNams are especially manifested in these three 
VyUhams, all the three mUrtis retain the other four PradhAna guNams in them 
as well. Thus they are equivalent to Vaasudevan.   
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SLOKAM 22 

A¼àTy¼buÏ(aidnER;a< ÉUtmy> Sm&t>, 

;af!gu{ymy @vE;a< idVyae deh> snatn>. 
அதங்கப்ரத்யங்க த்த்யாதிர் ந ஏஷாம் தமய: ஸ்ம் த: |  

ஷாட்குண்யமய ஏவ ஏஷாம் திவ்ேயா ேதஹ: ஸநாதந || 

angapratyanga buddhyAdir na eshAm bhUtamaya: smrta: | 

shADguNyamaya eva eshAm divyo deha: sanAtana: || 

ெபா ள்: 

அவர்கள  (ஸங்கர்ஷணன் தலானவர்கள்) உடல் உ ப் க்கேளா அல்ல  

அந்தகரணேமா (மனம், த்தி ேபான்றைவ), பஞ்ச தங்களால் ஆனைவ அல்ல. 

அவர்கள  தி ேமனி மிக ம் பழைமயான ம், ஆ  குணங்க ம் நிரம்பிய ம் 

ஆகும். 

Meaning by SrI VS: 

The SarIram, the limbs of the SarIram of the three mUrtis are not made up of 
panca bhUtams; same is true about their anta:karaNam (manas, buddhi et al). 
Their sacred bodies are ancient (timeless) and are the repository of all the six 
pradhAna guNams.   

 
 
 
 
 



 

32 

sa
da

go
pa

n.
or

g 

SLOKAM 23 

nEvE;a< vaStvae ÉediíNtnIyae idvSpte, 

tÄTkayRàisÏ(w¡ k«tae=saE kLpnavzat!. 
ைநைவஷாம் வாஸ்தேவா ேபதச்சிந்தநீேயா திவஸ்பேத | 

தத்தத்கார்ய ப்ர த்த்யர்த்தம் க் த: அெஸௗ கல்பநாவசாத் || 

naivaishAm vAstavo bheda: cintanIyo divaspate | 

tattatkArya prasiddhyartham krta: asau kalpanAvaSAt || 

ெபா ள்: 

ஸ்வர்க்கத்தின் அரசேன! இந்திரேன! இவர்க க்கிைடேய எந்தவிதமான ேபத ம் 

இல்ைல. இவ்விதம் இ ப்பதாகக் க வ  தவறாகும். இவர்க க்குாிய 

ெசயல்பா கைள விளக்கேவ, அவரவர்களின் ெசயல்கைள விளக்கும் ெபா ட்ேட, 

இவ்விதம் ேபதம் உள்ளதாகச் சாஸ்திரங்கள் கூ கின்றன. 

Meaning by SrI VS: 

Oh IndrA, the King of Svarga lokam! There are no differences among the three 
mUrtis. It will be mistake to consider that there are differences in their 
status. SAstrams point out the differences among their duties just to help us 
understand and differentiate their specific actions/responsibilities.     
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SLOKAM 24 

}anaÚaNyÄwEñy¡ tSmaÚaNya c zi´ka, 

myEta> kiLpta> z³ XyanivïamÉUmy>. 
ஞானாந்நாந்யத்தத் ஐச்வர்யம் தஸ்மாந்நாந்யா ச சக்திகா | 

மையதா: கல்பிதா: சக்ர த்யாந விச்ராம மய: || 

j~nAnat na anyat tat aiSvaryam tasmAt na anyA ca SaktikA | 

mayaitA: kalpitA: Sakra dhyAna viSrAmabhUmaya: || 

ெபா ள்: 

என  ஐச்வர்யம் என்பதற்கும் ஞானம் என்பதற்கும் ேவ பா  இல்ைல. இ  

ேபான்  என  சக்திக்கும் ஐச்வர்யத்திற்கும் ேவ பா  இல்ைல. சக்ரேன! என  

இத்தைகய பங்கேள அைனவ க்கும் தியானிக்க ஏற்றதாக உள்ளன. 

Meaning by SrI VS:  

There are no difference between my aiSvarya guNam and J~nAna guNam. 
Similarly, there are no such differences between my Sakti and aiSvarya guNam. 
Oh Indra! All these rUpams of Mine are appropriate for Your meditation.   
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SLOKAM 25 

vStu pUv¡ ttae Éav> píadwRStt> i³ya, 

catUêPyimd< }eey< svRÉave;u svRda. 
வஸ்  ர்வம் தேதா பாவ: பச்சாதர்த்தஸ்தத: க்ாியா | 

சா ப்யம் இதம் ஜ்ேஞயம் ஸர்வபாேவஷு ஸர்வதா || 

vastu pUrvam tato bhAva: paScAdarthastata: kriyA | 

cAtUrUpyam idam j~neyam sarvabhAveshu saravadA || 

ெபா ள்: 

த ல் ஒ  ெபா ள் ேதான் கிற . அதன் பின்னர் அந்தப் ெபா ள்,  “இ க்கிற ” 

என் ம் நிைலைய அைடகிற . அதன் பின்னர் அந்தப் ெபா ளின் ெசயல்பா  

உ வாக்கப்பட் , ெசயல்பாட்ைட ம் அைடகிற . இப்ப யாகப் பைடக்கப்ப ம் 

எந்த ஒ  ெபா ம் ெதாடர்ச்சியாக நான்கு நிைலகைளக் கடக்கின்றன. 

Meaning by SrI VS: 

Oh Indra! First, a vastu appears. After that, it reaches a stage known as 
“being” (bhAva:). After that its activities are decided upon and it performs 
various karmAs. Thus every created object experiences four continuous states.   
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SLOKAM 26 

vasudevaidêpe[ ctuxaRTmanmaTmna, 

s<ivÉJyavitóe=h< svRmav&Ty s<ivda. 
வாஸுேதவாதி ேபண ச ர்த்தாத்மானமாத்மநா | 

ஸம்விபஜ்யாவதிஷ்ேட அஹம் ஸர்வம் ஆவ் த்ய ஸம்விதா || 

vAsudevAdi rUpeNa caturdhAtmAnam AtmanA 

samvibhajyavatishThe aham sarvam Avrtya samvidA || 

ெபா ள்: 

என  இச்ைச காரணமாக நான் வாஸுேதவன் தலான நான்கு பங்களாகப் 

பாிணமிக்கிேறன். இந்த நான்கு வ் ஹங்களி ம் என  ஞானத்ைத எப்ேபா ம் 

ெச த்தியப ேய உள்ேளன். 

Meaning by SrI VS: 

Through My icchA Sakti, I spread out in four rUpams (VyUha Vaasudevan, 
sankarshaNan, Pradyumnan and aniruddhan). In  all these four vyUha rUpams, I 
exercise always My J~nAnam.  
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The twelve vyUhAntara mUrtis 
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SLOKAM 27 

vasudevadyae deva> àTyek< tu iÇxa iÇxa, 

kezvaidSvêpe[ ivÉjiNt Svk< vpu>. 
வாஸுேதவாதேயா ேதவா: ப்ரத்ேயகம்  த்ாிதா த்ாிதா | 

ேகசவாதி ஸ்வ ேபண விபஜந்தி ஸ்வகம் வ : || 

vAsudevAdayo devA: pratyekam tu tridhA tridhA | 

keSavAdi svarUpeNa vibhajanti svakam vapu: || 

ெபா ள்: 

வாஸுேதவன் தலான நான்கு வ் ஹங்கள் தங்கைள ன்  வ் ஹாந்தரமாகப் 

பிாித் க் ெகாள்கின்றனர். இைவேய ேகசவன் தலான பன்னிரண்டாகும். 

விளக்கம்:  

ேகசவன், மாதவன் த ய பன்னிரண்  தி நாமங்கள் இங்கு கூறப்ப கின்றன. 

இைவ வ் ஹாந்தரங்கள் ஆகும். வாஸுேதவன் தலான ஒவ்ெவா  வ் ஹ ம் 

ன்  ன்றாகப் பிாிந் , இந்தப் பன்னிரண்  வ் ஹாந்தரங்கள் ஆகின்றன. 

Meaning by SrI VS:  

The four VyUhams starting from Vaasudevan subdivide in to three each 
(vyUhAntarams) and thus there are twelve VyUhAntarams (KeSavan, mAdhavan, 
nArAyaNan, HrshIkeSan, dAmodaran et al).    
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SLOKAM 28 

@tÖ(UhaNtr< nam pÂraÇaiÉziBdtm!, 

kayRSy nyne deva ÖadzEte VyviSwta>. 
ஏதத் வ் ஹாந்தரம் நாம பஞ்சராத்ராபி சப்திதம் | 

கார்யஸ்ய நயேந ேதவா த்வாதச ஏேத வ்யவஸ்திதா: || 

etat vyUhAntaram nAma pancarAtrAbhi Sabditam | 

kAryasya nayane devA dvAdaSa ete vyavasthitA: || 

ெபா ள்: 

இந்தப் பன்னிரண் ம் வ் ஹாந்தரங்கள் எனப் பாஞ்சராத்ர ஆகமத்தால் 

கூறப்ப கின்றன. இவர்கள் அைனவ ம் ஸ் ஷ்  தலான ெசயல்களில் 

ஈ பட்டப  உள்ளனர். 

Meaning by SrI VS: 

The pAncarAtra Agamams refer to these twelve as VyUhAntarams. They have 
their own Devis, weapons, color etc and are described in the e-book 18  on 
Panniru TirunAmams of SundaraSimham series: 

http://www.sundarasimham.org    
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SLOKAM 29 

ivÉaerPyinéÏSy ihtay jgta< hre>, 

àsrae ivÉvae nam pÒnaÉady> Sm&ta>. 
விேபா: அபி அநி த்தஸ்ய ஹிதாய ஜகதாம் ஹேர: | 

ப்ரஸேரா விபேவா நாம பத்மநாபாதய: ஸ்ம் தா: || 

vibho: api aniruddhasya hitAya jagatAm hare: | 

prasaro vibhavo nAma padmanabhAdaya: smrtA: || 

ெபா ள்: 

பத்மநாபன் தலான விபவ பங்கள் ஸ்ரீஹாியின் அநி த்தன் ேபான்ற பங்கேள 

ஆகும். இவற்ைற இவன் ஏன் எ க்கிறான்? இவன் எங்கும் நீக்கமற 

நிைறந் ள்ளேபா ம், இந்த உலகின் நன்ைமக்காக, இ  ேபான்  பங்களில் 

மட் ேம உள்ளதாகக் காணபித் க் ெகாள்கிறான். 

Meaning by SrI VS: 

The vibhava (vyUhAntara) rUpams like PadmanAbhan et al are like the 
aniruddha rUpam of Hari. IndrA!  You may  ask why Hari takes such rUpams. He 
takes these rUpams in spite of the fact that He pervades everywhere without 
let; By taking these rUpams, He wants to assure the world that He is present in 
these rUpams alone for the benefit of the world.  
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SLOKAM 30 

AaivZyaivZy k…éte yÇ devnraidkm!, 

jgiÏt< jgÚawStJ}ey< ivÉvaNtrm!. 
ஆவிச்யாவிச்ய கு ேத யத்ர ேதவநராதிகம் | 

ஜகத் இதம் ஜகந்நாத: தத் ஜ்ேஞயம் விபவாந்தரம் ||  

AviSyAviSya kurute yatra devanarAdikam | 

jagat hitam jagannAtha: tat j~neyam vibhavAntaram || 

ெபா ள்: 

இந்த உலகின் பதியான ஜகந்நாதன் - இந்த உலகின் நன்ைமையக் க த்தில் 

ெகாண் , அவ்வப்ேபா  மனிதனாகேவா ேதவனாகேவா அவதாித்தப  உள்ளான். 

இைவ அைனத் ம் பல்ேவ  விபவ அவதாரங்கள் ஆகின்றன. 

Meaning by SrI VS:  

The Lord of the Universe, Hari has the auspiciousness of the world in mind and 
incarnates hence as a human or a devan at the appropriate time. Those 
avatArams become the different vibhava avatArams like Raama and KrshNa.   
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SLOKAM 31 

devi;Ript&isÏa*E> Svy< va jgta< ihte, 

inimRt< ÉgvÔpmcaR  sa zuÏicNmiy. 
ேதவர்ஷி பித்  த்தாத்ைய: ஸ்வயம் வா ஜகதாம் ஹிேத | 

நிர்மிதம் பகவத் பம் அர்ச்சா ஸா சுத்தசிந்மயி || 

devarshi pitr siddhAdyai: svayam vA jagatAm hite | 

nirmitam bhagavdrUpam arcA sA Suddhacinmayi || 

ெபா ள்: 

அத்தைகய பகவானின் பங்கள் ாிஷிகளா ம், பித் க்களா ம், ேதவர்களா ம், 

சித்தர்களா ம் இந்த உலகின் நன்ைமக்காக ஆராதிக்கப்பட்  வ கின்றன. இைவ 

அர்ச்சா விக்ரஹங்கள் ஆகும். இைவ சுத்தஸத்வம் என்  ெகாள்ளப்பட ேவண் ம் 

(இந்த விக்ரஹங்கள் ேதாஷம் அைடயாதைவ என்  க த் ). 

Meaning by SrI VS: 

These various rUpams of the Lord are worshipped by the Rshis, Pitrs, devAs 
and siddha purushars for the benefit of the world. These are the arcA 
vigrahams (consecrated images of the Lord).  
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SLOKAM 32 

#Tye; leztae magR> zuÏSte s<àdizRt>, 

ÇEgu{ympr< mag¡ gdNTya me inzamy. 
இத்ேயஷ ேலசேதா மார்க்க: சுத்தஸ்ேத ஸம்ப்ரதர்சித: | 

த்ைரகுண்யம் அபரம் மார்க்கம் கதந்த்யா ேம நிசாமய || 

iti esha leSato mArga: Suddhaste sampradarSita: | 

traiguNyam aparam mArgam gadantyA me niSAmaya || 

ெபா ள்: 

இப்ப யாக சுத்தஸ் ஷ்  மார்க்கம் குறித்  இ வைர நான் கூறிேனன். இப்ேபா  

ன்  குணங்க டன் கூ ய ஸ் ஷ் கள் குறித் க் கூறக் ேகட்பாயாக. 

Meaning by SrI VS: 

Oh IndrA! So far I instructed You on the aspects  of Suddha srshTi. Now listen 
to what I am going to say about the srshTis with three guNams. 
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yÄe }an< pura àae <́ tTsÅven ivvtRte, 

rjStya tdEñy¡ zi´íaip tmStya. 
யத்ேத ஞானம் ரா ப்ேராக்தம் தத்ஸத்த்ேவந விவர்த்தேத | 

ரஜஸ்தயா தத் ஐச்வர்யம் சக்தி: ச அபி தமஸ்தயா || 

yatte j~nAnam purA proktam tatsattvena vivartate | 

rajastayA tat aiSvaryam Sakti: ca api tamastayA || 

ெபா ள்: 

என  ஞானம் என்ப  ஸத்வ குணமாக ம், ஐச்வர்யம் என்ப  ரேஜா குணமாக ம், 

சக்தி என்ப  தாமஸ குணமாக ம் ேதான் கின்றன. 

Meaning by SrI VS:  

My J~nAnam now appears as sattva guNam, aiSvarya guNam as rajo guNam and 
Sakti guNam as tAmasa guNam. These are the srshTis with three guNams. 
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SLOKAM 34 

àaxaNyen rjStÇ s&òaE s<pirvtRte, 

AiÉt> sÅvtmsI gu[aE ÖaE tSy itót>. 
ப்ராதாந்ேயந ரஜஸ்தத்ர ஸ் ஷ்ெடௗ ஸம்பாிவர்த்தேத | 

அபித: ஸத்த்வதமஸீ குெணௗ த்ெவௗ தஸ்ய திஷ்டத: || 

prAdhAnyena rajastatra srshTau samparivartate | 

abhita: sattvatamasI guNau dvau tasya tishThata: || 

ெபா ள்: 

ஸ் ஷ் யின் ெதாடக்கத்தில் ரேஜா குணேம ெவளிப்பட்டப  உள்ள . இதற்கு 

உதவியாக, அதன் பின்னர் ஸத்வ குண ம், தேமா குண ம் ெவளிப்ப கின்றன. 

Meaning by SrI VS:  

At the beginning of this type of srshTi, rajo guNam is the first to manifest as 
BrahmA devan. After that, sattva and tamo guNams appear (VishNu and Sivan). 
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Empress of the Universe - SrI perundevi tAyAr 
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SLOKAM 35 

ya sa pUv¡ mya àae´a kaeiqkaeiqtmI kla, 

tSya> kaeiqtmenahm<<zen ivs&je jgt!. 
யா ஸா ர்வம் மயா ப்ேராக்தா ேகா ேகா தமீ கலா | 

தஸ்யா: ேகா தேம நாஹமம்ேசந விஸ் ேஜ ஜகத் || 

yA sA pUrvam mayA proktA koTikoTitamI kalA | 

tasyA: koTitame nAham amSena visrje jagat || 

ெபா ள்: 

நான் ன்ேப கூறியப  (ஸ்ேலாகம் 4, 5) என  ேகா யில் ேகா யில் ஒ  பகுதி, 

அந்தப் பகுதியில் ேகா யில் ேகா யில் ஒ  பகுதி - அதைனக் ெகாண்  மட் ேம 

இைவ அைனத்ைத ம் நான் ஸ் ஷ் க்கிேறன். 

Meaning by SrI VS: 

As I mentioned before (Slokam 4 and 5), an infinitely miniscule part of my 
amSam (one part of a crore of crore) is used for the purpose of creation. I 
create the entire universe with that minutest miniscule amsam of Mine.    
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SLOKAM 36 

svRSya*a mhalúmIiôgu[ah< mheñrI, 

rjaeêpmixóay s&iòimòa< kraeMyhm!. 
ஸர்வஸ்யாத்யா மஹால மீ: த்ாி ணாஹம் மேஹச்வாீ | 

ரேஜா பம் அதிஷ்டாய ஸ் ஷ் ம் இஷ்டாம் கேராமி அஹம் || 

sarvasyAdyA mahAlakshmI: triguNAham maheSvarI | 

rajorUpam adhishThAya srishTim ishTAm karomi aham || 

ெபா ள்: 

ஸ் ஷ் யின் ெதாடக்கத்தில், ன்  குணங்க ம் நிரம்பிய மேஹச்வாி எனப்ப ம் 

மஹால மியாகிய நான், என  ரேஜா குணத்தில் ஈ பட்  நின் , அைனத்ைத ம் 

ஸ் ஷ்  ெசய்யத் ெதாடங்குகிேறன். 

Meaning by SrI VS: 

At the beginning of srshTi, Myself known as MahA Lakshmi (MaheSvari) 
possessing abundantly the three guNams stay with rajo guNam and commence 
the creation.  
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SLOKAM 37 

A¶I;aemmyaE ÉavaE idVyaE ôIpu<sl][aE, 

ibætI caésvaR¼I laekana< ihtkaMyya. 
அக்நீேஷாம மெயௗ பாெவௗ திவ்ெயௗ ஸ்த்ாீ ம்ஸ லக்ஷெணௗ | 

பிப்ரதீ சா  ஸர்வாங்கீ ேலாகாநாம் ஹிதகாம்யயா || 

agnIshoma mayau bhAvau divyau strIpumsa lakshaNau | 

bibhratI cAru saravAngI lokAnAm hitakAmyayA || 

ெபா ள்: 

இந்த உலகின் நன்ைமைய நான் க த்தில் ெகாண் , ஆண் - ெபண் என்ற இரண்  

பங்களில் ெவளிப்படேவண் ம் என்ற ஆவலால், அழகான அக்னி மற் ம் 

ேசாமனாக நான் ெவளிப்ப கிேறன். 

Meaning by SrI VS: 

Keeping the welfare of mankind and desirous of appearing in the form of a male 
and female, I manifest as beautiful Agni and next Soman.    
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SLOKAM 38 

ctuÉuRja ivzala]I tÝkaÂncnsiÚÉa, 

matul¼< gta< oeq< suxapaÇ< c ibætI. 
ச ர் ஜா விசாலாக்ஷீ தப்தகாஞ்சந ஸந்நிபா | 

மா லங்கம் கதாம் ேகடம் ஸுதாபாத்ரம் ச பிப்ரதீ || 

caturbhujA viSAlAkshI tapta kAncana sannibhA | 

mAtulangam gatAm kheTam sudhApAtram ca bibhratI || 

ெபா ள்: 

என  ேதாற்றம் என்ப  நான்கு தி க்கரங்கள், அழகாக விாிந்த கண்கள், தங்கம் 

ேபான்  மின் ம் தி ேமனி நிறம், தி க்கரங்களில் - மா ளம்பழம், கைத, ேகடயம், 

அம் த கலசம் - இப்ப யாக உள்ள . 

Meaning by SrI VS: 

At the time of srshTi, I appear with four hands, beautiful broad eyes almost 
touching My ears, golden hued body. My hands hold pomegranate fruit, mace, 
shield and the vessel containing nectar.  
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SLOKAM 39 

mhalúmI> smaOyata sah< svaR¼suNdrI, 

mhaïI> sa mhalúmIí{fa c{fI c ci{fka. 
மஹால மீ: ஸமாக்யாதா ஸாஹம் ஸர்வாங்க ஸுந்தாீ | 

மஹாஸ்ரீ: ஸா மஹால மீ: சண்டா சண்டீ ச சண் கா|| 

mahAlakshmI: samAkhyAtA sAham sarvAngasundarI | 

mahAsrI: sA mahAlakshmI: caNDA caNDI ca caNDikA || 

ெபா ள்: 

மிக ம் அழகான ேதாற்றத் டன், அைனத்  அங்கங்க ம் ேநர்த்தியாக உள்ள 

என்ைன- மஹால மீ, மஹாஸ்ரீ, சண்டா, சண்டீ, சண் கா - என்  கூ கின்றனர். 

குறிப் :  

இந்த ஸ்ேலாகத்தி ம், அ த்  வ ம் பல ஸ்ேலாகங்களி ம் மஹால மி தன்ைனப் 

பல ெதய்வங்களாகக் கூறிக் ெகாள்வைதக் காணலாம். இதைன ைவத் க் ெகாண்  

அந்தத் ேதவைதக ம் மஹால மி ம் ஒன்  என  ெசய்தல் கூடா . ஸ்ரீமத் 

பகவத் கீைதயில் 10-வ  அத்யாயத்தில் கண்ணன் தன்ைன த்ரன் என் ம், குேபரன் 

என் ம், அக்னி என் ம் பல விதமாகக் கூ வைத ஒப்  ேநாக்க ேவண் ம். அங்கு 

உள்ள  ேபான்ேற இங்கும் இந்தத் ேதவைதகளின் அந்தர்யாமியாகத் தான் உள்ளதாக 

மஹால மி கூ கிறாள் என்  ெதளிய ேவண் ம். 

Meaning and additional Comments by SrI VS: 

The devAs and the humans call Me as MahAlakshmi, MahASrI, CaNDA, CaNDI 
and CaNDikA. 
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SrI mahAlakshmi - SrIranganAyaki tAyAr 
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In this and the subsequent Slokams, MahA Lakshmi describes Herself with 
different names connected normally to other goddesses. We can not conclude 
on this basis that MahA Lakshmi is same as these devatais.  In the 10th chapter 
of Bhagavat GitA, Lord KrshNa describes Himself as Rudran, Kuberan et al. 
What He meant was that He is the anataryAmi of all these devatAs, who are 
His servants. The situation is similar here and MahA Lakshmi is indicating that 
She is the indwelling and empowering force in all these devatais, who are 
created and  commanded by Her. 
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SLOKAM 40 

ÉÔka¦I twa ÉÔa ka¦I ÊugaR mheñrI, 

iÇgu[a ÉgvTpÆI twa ÉgvtI pra. 
பத்ரகாளீ ததா பத்ரா காளீ ர்க்கா மேஹச்வாீ | 

த்ாிகுணா பகவத்பத்நீ ததா பகவதீ பரா || 

bhadrakALI tathA bhadrA kALI durgA maheSvarI | 

triguNA bhagavatpatnI tathA bhagavatI parA || 

ெபா ள்: 

ேம ம் என்ைனப் பத்ரகாளீ, பத்ரா, காளீ, ர்க்ைக, மேஹச்வாி, த்ாிகுணா என்  

பலவா  அைழக்கின்றனர். பகவானின் பத்தினியாக நான் உள்ளதால் என்ைனப் 

பகவதி என் ம் அைழக்கின்றனர். 

Meaning by SrI VS:  

Further, the people address Me as BhadrakALi, BhadrA, kALi, Durgai, 
MaheSvari, triguNA and by other names. They also call Me as Bhagavati since I 
am the consort of BhagavAn.  
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SLOKAM 41 

@ta> s<}aStwa caNyaStÇ me bhuxa Sm&ta>, 

ivkaryaegadNyaí taSta vúyaMyze;t>. 
ஏதா: ஸஜ்ஞாஸ்ததா சாந்யாஸ்தத்ர ேம பஹுதா ஸ்ம் தா: | 

விகாரேயாகாதந்யாச்ச தாஸ்தா வ யாம்யேசஷத: || 

etA: samj~nAstathA ca anyA: tatra me bahudhA smrtA: | 

vikAra yogAt anyA: ca tAstA vakshyAmyaseSeshata: || 

ெபா ள்: 

நான் என  ல நிைலைய ெவவ்ேவ  விதமாக ெவளிப்ப த் ம்ேபா  பல 

தி நாமங்களால் அைழக்கப்ப கிேறன். ேமேல உள்ளைவ (கடந்த இ  

ஸ்ேலாகங்கள்) அவற்றில் சில தி நாமங்கள் ஆகும். அவற்ைற நான் இப்ேபா  

விாிவாகக் கூ கிேறன். 

Meaning by SrI VS:  

When I manifest my fundamental state in different ways, I am addressed by 
names specific to that state. The names referred to in the past two Slokams 
are some of these sacred names. I will elaborate on them now to You.  
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SLOKAM 42 

lúyaim jgTsv¡ pu{yapu{ye k«tak«te, 

mhnIya c svRÇ mhalúmI> àkIitRta. 
ல யாமி ஜகத் ஸர்வம் ண்யா ண்ேய க் தாக் ேத | 

மஹநீயா ச ஸர்வத்ர மஹால மீ: ப்ரகீர்த்திதா || 

lakshyAmi jagatsarvam puNyApuNye krtAkrte | 

mahanIyA ca sarvatra mahAlashmI: prakIrtitA || 

ெபா ள்: 

இந்த உலகில் உள்ள ண்ய பாவங்கைள ம், சுப அசுப ெசயல்கைள ம் நான் 

ஆதாித்தப ம் விலக்கியப ம் உள்ேளன். இதனால் அைனவரா ம் ெபாிதாக 

மதித் ப் ேபாற்றப்ப கிேறன். இதன் காரணமாக உலகத்தினர் என்ைன மஹால மி 

என்  கூ கின்றனர். 

Meaning by SrI VS: 

I am addressed as MahAlakshmi because I engage in sorting out the good deeds 
(puNyams) and bad deeds (pApams) in this world. Therefore I am highly 
regarded and adored as MahAlakshmi.  
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SLOKAM 43 

mhiÑ> ïy[IyTvaNmhaïIirit g*te, 

cNfSy diyta c{fI c{fTva½i{fka mta. 
மஹத்பி: ச்ரயணீயத்வாந்மஹாஸ்ரீ: இதி கத்யேத || 

சண்டஸ்ய தயிதா சண்டீ சண்டத்வாத் சண் கா மதா || 

mahadbhi: SrayaNIyatvAnmahASrI: iti gadyate | 

canDasya dayitA caNDI caNDatvAt caNDikA matA || 

ெபா ள்: 

நல்லவர்களின் அைடக்கலமாக நான் உள்ளதால் என்ைன மஹாஸ்ரீ என்  அவர்கள் 

கூ கின்றனர். சண்டனின் ( த்ரன்) பத்னியாக உள்ளதால் என்ைனச் சண்டீ என் ம், 

கட் க்கடங்காமல் உள்ளதால் சண் கா என் ம் கூ கின்றனர். 

குறிப் : 

இங்கு சண்டனின் ைணவி என்பதில் சந்ேதகம் எழலாம். இதற்கு ஸ்ரீமத் பகவத் 

கீைதைய நாம் ஆதாரமாக எ க்கலாம். அங்கு கண்ணன் (10-23) - த்ராணாம் 

சங்கரச்ச அஸ்மி - த்ரர்களில் நான் சங்கரன் - என்றான். இவன் இப்ப  த்ரனின் 

அந்தர்யாமியாக உள்ளேபா , மஹால மி த்ரனின் பத்னியின் அந்தர்யாமியாக 

உள்ள  ெபா த்தேம ஆகும். 

Meaning and additional Comments by Sri VS: 

They call Me as MahASrI since I am the refuge for the good people. They call 
me CaNDI because I am the consort of CaNDan (Rudran). I am called CaNDikA 
because I am beyond the power of any one to control Me.  
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SrI mahAlakshmi - gOpurapaTTi tAyAr 

One might have doubt about MahA Lakshmi being called CaNDI or Rudran's 
wife. In Srimat Bhagavat GitA, GitAcAryan explains that He is Sankaran among 
the RudrAs. He revealed that He is Rudra antaryAmi. Here, MahA Lakshmi 
implies that She is the antaryAmi of CaNDan's (Rudran's) consort and hence 
addressed as CaNDI.   
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SLOKAM 44 

kLya[êpa ÉÔaiSm ka¦I c klnaTstam!, 

iÖ;ta< kalêpTvadip ka¦I àkIitRta. 
கல்யாண பா பத்ராஸ்மி காளீ ச கலநாத்ஸதாம் | 

த்விஷதாம் கால பத்வாதபி காளீ ப்ரகீர்த்திதா || 

kalyANarUpA bhadrAsmi kALI ca kalanAtsatAm | 

dvishatAm kAlarUpatvAdapi kALI prakIrtitA || 

ெபா ள்: 

அைனத்  மங்களங்கைள ம் அளிப்பதால் பத்ரா என் ம், நன்ைமகைளக் காப்பதால் 

காளீ என் ம், விேராதிக க்குக் காலனாக உள்ளதால் காளீ என் ம் 

கூறப்ப கிேறன். 

Meaning by SrI VS:  

I am saluted as BhadrA since I confer all MangaLams to My devotees. I am 
called kALi in recognition of My protection of the auspicious and for being the 
kAlan (mrtyu) for all the enemies of the good people.  
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SLOKAM 45 

suùda< iÖ;ta< cEv yugpTsdsiÖxe>, 

ÉÔka¦I smaOyata mayaíyRgu[aiTmka. 
ஸுஹ் தாம் த்விஷாம் ச ஏவ கபத்ஸதஸத்விேத: | 

பத்ரகாளீ ஸமாக்யாதா மாயா ஆச்சர்ய குணாத்மிகா || 

suhrdAm dvishatAm ca eva yugapatsadasadvidhe: | 

bhadrakALI samAkhyAtA mAyA aScarya guNAtmikA || 

ெபா ள்: 

நண்பர்க க்கு உபகாரத்ைத ம், தீயவர்க க்கு அபகாரத்ைத ம் ெசய்வதால் 

பத்ரகாளீ என்  கூறப்ப கிேறன். எனக்கு உள்ள வியப்பளிக்கும் குணங்கள் 

காரணமாக நான் மாயா என் ம் அைழக்கப்ப கிேறன். 

Meaning by SrI VS:  

I am saluted as BhadrakAli because of the help I give to good people and 
punishments I mete out to the wicked. Because of the astonishing arrays of 
auspicious guNams that I display, I am addressed as mAyA. 
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SLOKAM 46 

mhÅva½ mhamaya maehnaNmaeihnI mta, 

ÊgaR c ÊgRmTven É´r]aivxerip. 
மஹத்த்வாச்ச மஹாமாயா ேமாஹநாந்ேமாஹிநீ மதா | 

ர்க்கா ச  ர்க்கமத்ேவந பக்தரக்ஷாவிேதரபி || 

mahattvAcca mahAmAyA mohanAnmohinI matA | 

durgA ca durgamatvena bhaktarakshAvidherapi || 

ெபா ள்: 

என் ைடய மாைய எங்கும் பர வதா ம் (அல்ல  மஹத்வம் எங்கும் உள்ளதா ம்) 

என்ைன மஹாமாயா என் ம், அைனவைர ம் ேமாகத்தில் ஆழ்த் வதால் ேமாகினி 

என் ம், அைடவதற்கு மிக ம் க னமானவள் என்பதால் ர்க்ைக என் ம், 

பக்தர்கைளக் காப்பதால் ர்க்ைக என் ம் கூ கின்றனர். 

Meaning by SrI VS:  

I am worshipped as MahAmAyA since My mAyai/mahatvam (greatness) 
pervades everywhere. I am saluted as Mohini since I immerse all in moham 
(delusion). I am called Durgai because I am hard to attain and also because I 
protect My bhaktAs.  
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tAyAr is the bridge that connects jeevAtmA to paramAtmA - Kanchipuram serti utsavam 
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SLOKAM 47 

yaejana½Ev yaegah< yaegmaya c kIitRta, 

mayayaegeit iv}eya }anyaejntae n&[am!. 
ேயாஜநாச ஏவ ேயாகாஹம் ேயாகமாயா ச கீர்த்திதா | 

மாயாேயாேகதி விஜ்ேஞயா ஞானேயாஜநேதா ந் ணாம் || 

yojAnAca eva yogAham yogamAyA ca kIrtitA | 

mAyAyogeti vij~neyA j~nAnayojanato nrNAm || 

ெபா ள்: 

பரமாத்மா டன் ஜீவைன இைணக்கும் பாலமாக நான் உள்ளதால் என்ைன ேயாகா 

என் ம், ேயாகமாயா என் ம் கூ கின்றனர். ேம ம் மனிதர்க க்கும் ஞானத்திற்கும் 

நான் இைணப் ப் பாலமாக உள்ளதால் என்ைன மாயாேயாகா என் ம் 

கூ கின்றனர். 

Meaning by SrI VS:  

I am revered as YogA or Yoga mAyA because I unite the jIvan with My Lord 
and serve as a bridge in this action. I am also saluted as mAyA yogA since I am 
the bridge between humans and the J~nAnam.  
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SLOKAM 48 

pU[R;af!gu{yêpTvaTsah< ÉgvtI Sm&ta, 

Égv*}s<yaegaTpÆI Égvtae=SMyhm!. 
ர்ண ஷாட்குண்ய பத்வாத் ஸ அஹம் பகவதீ ஸ்ம் தா | 

பகவத் யஜ்ஞ ஸம்ேயாகாத் பத்நீ பகவத: அஸ்மி அஹம் || 

pUrNa shADguNya rUpatvAt sa aham bhagavatI smrtA | 

bhagavat yaj~na samyogAt patnI bhagavata: asmi aham || 

ெபா ள்: 

ஆ  குணங்க ம் ர்ணமாக உள்ளதால் என்ைனப் பகவதி என் ம் கூ கின்றனர். 

பகவா டன் அவன  யஜ்ஞங்களில் பங்கு ெப வதால் என்ைன அவ ைடய 

தர்மபத்னியாகக் ெகாள்கின்றனர். 

Meaning by SrI VS:  

I am addressed respectfully as Bhagavati because all the six pradhAna 
(mukhya) guNams of the Lord are fully present in Me. I am recognized as the 
dharma PatnI of the Lord since I receive the havir-bhAgam during the 
Yaj~nams.   
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SLOKAM 49 

ivzalTvaTSm&ta Vyaem pUr[a½ purI Sm&ta, 

pravrSvêpTvat! Sm&ta cah< pravra.  
விசாலத்வாத் ஸ்ம் தா வ்ேயாம ரணாச்ச ாீ ஸ்ம் தா | 

பராவர ஸ்வ பத்வாத் ஸ்ம் தா ச அஹம் பராவரா || 

viSAltvAt smrtA vyoma pUraNA: ca purI smrtA | 

parAvara svarupatvAt smrtA ca aham parAvarA || 

ெபா ள்:  

என் ைடய பல தன்ைமகள் விசாலமாக உள்ளதால் என்ைன வ்ேயாமன் என் ம், 

அைனத்தி ம் நிரம்பியவளாக உள்ளதால் ாி என் ம் ( ர்ணமாக), உயர்ந்த பம் 

ெகாண்டவள் என்பதால் பராவரா என் ம் கூறப்ப கிேறன். 

குறிப் :  

இங்கு உள்ள பராவரா என்ற பதம் ப்ரஹ்மம் என்பதற்கு நிகராகும் – ண்டக 

உபநிஷத் (2-2-9) - தஸ்மிந் த் ஷ்ேட பராவேர - என்ற  காண்க. 

Meaning and additional Comments by SrI VS:  

I am saluted as Vyoman since all auspicious guNams are present in Me in a 
generous way (broad manner). I am addressed as pUri since I pervade in all 
things in a full (pUrNa) manner. 

I am worshipped as ParAvarA because of my exalted rUpam (rUpa guNa 
sampannai). The name ”parAvarA” is one name for Brahman in the Upanishadic 
parlance (MuNDaka Upanishad 2.2.9: tasmin drshTe parAvare).  
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SLOKAM 50 

zknaCDi´é´ah< ra}yh< rÃnat! sda, 

sda zaNtivkarTvaCDaNtah< pirkIitRta. 
சகநாத் சக்தி க்தாஹம் ராஜ்ஞயஹம் ரஞ்ஜநாத் ஸதா | 

ஸதா சாந்த விகாரத்வாத் சாந்தாஹம் பாிகீர்த்திதா || 

SakanAt SaktiruktAham rAj~ni aham ranjanAt sadA | 

sadA Santa vikAratvAt SAntAham parikIrtitA || 

ெபா ள்:  

அைனத்ைத ம் ெசய்  க்கவல்லவள் என்பதால் சக்தி என் ம், பக்தர்கைள 

மகிழ்விக்க வல்லவள் என்பதால் ராஜ்ஞி என் ம், மாற்றம் அைடயாமல் சாந்தமாக 

உள்ளதால் சாந்தா என் ம் ேபாற்றப்ப கிேறன். 

Meaning by SrI VS: 

I am saluted as Sakti because I am capable of completing anything I attempt. I 
am addressed as rAj~nI since I gladden the heart (ranjayati iti) of my 
devotees. I am worshipped as SAntA since I do not undergo any changes and 
stay tranquil. 
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SLOKAM 51 

mÄ> ài³yte ivñ< àk«it> saiSm kIitRta, 

ïyiNt ïy[IyaiSm ï&[aim Êirt< stam!. 
மத்த: ப்ரக்ாியேத விச்வம் ப்ரக் தி: ஸாஸ்மி கீர்த்திதா | 

ச்ரயந்தீ ச்ரயணீயாஸ்மி ச் ணாமி ாிதம் ஸதாம் || 

matta: prakriayate viSvam prakrti: sAsmi kIrtitA | 

Srayanti SrayaNIyAsmi SrNAmi duritam satAm || 

ெபா ள்: 

இந்த உலகத்ைத நான் நிர்மாணம் (உண்டாக்குதல்) ெசய்த காரணத்தினால் என்ைன 

ப்ரக் தி என் ம் ேபாற் கின்றனர். ேம ம் அைனவ ம் அைடக்கலம் 

அைட ம்ப யான இடமாக நான் உள்ேளன். என  அ யார்களின் பாவங்கைள 

நீக்குகிேறன். 

Meaning by SrI VS:  

I am saluted as Prakrti since I construct (create) this universe and its beings. 
This is the third type of creation. I stay as the refuge for My devotees and 
remove their sins. 
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She gladdens the devotee’s’ hearts - SrI Kamalavalli nAcciyAr, uraiyUr 
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SLOKAM 52 

ï&[aeim ké[a< vac< ï&[aim c gu[EjRgt!, 

zye=Nt> svRÉUtana< rme=h< pu{ykmR[am!. 
ச் ேணாமி க ணாம் வாசம் ச் ணாமி ச குைணர் ஜகத் | 

சேய அந்த: ஸர்வ தாநாம் ரேம அஹம் ண்யகர்மணாம் || 

SrNomi karuNAm vAcam SrNAmi ca guNai: jagat | 

Saye anta: sarvabhUtAnAm rame aham puNyakarmaNAm || 

ெபா ள்: 

வ த்தத் டன் உள்ள ஸம்ஸார ஜீவன்களின் ன்பக் குரைல நான் க ைண டன் 

ேகட்கிேறன். என  பரந்த குணங்கள் லம் இந்த உலகங்கைள மகிழ ைவக்கிேறன். 

அைனத்  உயிர்களின் அந்தகரணத்தில் நான் வாசம் ெசய்கிேறன். ண்ணியம் ெசய்த 

ஜீவன்கைள மகிழ ைவக்கிேறன். 

Meaning by SrI VS:  

I hear the dInAkrAntam (sorrowful cries) of the suffering samsAri jIvans with 
compassion. I make this universe happy with My wide set of auspicious guNams. 
I stay inside the mind and Buddhi (anta:karaNams) of all jIvans. I gladden the 
hearts of the jIvans, who have accumulated puNyams. 
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SLOKAM 53 

$ifta c sda devE> zrIr< caiSm vE:[vm!, 

@taNmiy gu[an! †:q!va vedvedaNtparga>. 
ஈ தா ச ஸதா ேதைவ: சாீரம் ச அஸ்மி ைவஷ்ணவம் | 

ஏதாந்மயி குணாந் த் ஷ்ட்வா ேவதேவதாந்தபாரகா: || 

IDitA ca sadA devai: SarIram ca asmi vaishNavam | 

etAnmayi guNAn drshTvA vedavedAntapAragA: || 

ெபா ள்: 

அைனத்  ேதவர்க ம் ேதவைதக ம் என்ைன ஆராதைன ெசய்தப  உள்ளனர். 

நான் மஹாவிஷ் வின் சாீரமாக உள்ேளன். என  பலவிதமான கல்யாண 

குணங்கைளக் கண்ட ேவதேவதாந்த அறிஞர்கள்….. 

Meaning by SrI VS:  

All the devAs and devatais perform ArAdhanam for Me. I stay as the SarIram 
of MahA VishNu. Those experts in Veda vedAntams address Me as SrI Devi 
(because of their knowledge of the six meanings of the name “SrI”).  Please 
refer to http://www.sundarasimham.org/ebooks/ebook13.htm in the 
sundarasimham series for learning about the six different meanings of “SrI” 
name. 
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SLOKAM 54 

gu[yaegivxan}a> iïy< ma< s<àc]te, 

sahmev<ivxa inTya svaRkara snatnI. 
குணேயாகவிதாநஜ்ஞா:  ச்ாியம் மாம் ஸம்ப்ரசக்ஷேத | 

ஸாஹேமவம் விதா நித்யா ஸர்வாகாரா ஸநாதநீ || 

guNayogavidhAnaj~nA: Sriyam mAm sampracakshate | 

sAhamevam vidhA nitya sarvAkArA sanAtanI || 

ெபா ள்: 

அந்த அறிஞர்கள் குணங்கைள எவ்விதம் நாமகரணம் ெசய்யேவண் ம் என்  

உணர்ந்தவர்கள், நான் ஸ்ரீ என்  ேபாற்றப கிேறன். நான் அைனத்ைத ம் 

தாங்குபவளாக (அைனத்திற்கும் ஆதாரமாக), எப்ேபா ம் உள்ளவளாக, 

பழைமயானவளாக உள்ேளன் (பழைம என்ப  எப்ேபா ம் இ ப்பைத 

உணர்த் வதாகும்). 

Meaning by SrI VS: 

These J~nAnis know fully well how one's name should be chosen. With their 
wealth of knowledge, they address Me as “SrI devi”. I stay as AdhAram 
(substratum) for all always. I stay as an ancient (purAtani, sanAtani) One in a 
timeless manner. 
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SLOKAM 55 

gu[ÇymixóaÇI iÇgu[a pirkIitRta, 

gu[vE;MysgaRy àv&Äah< iss&]ya. 
குணத்ரயமதிஷ்டாத்ாீ த்ாிகுணா பாிகீர்த்திதா | 

குணைவஷம்ய ஸர்க்காய ப்ரவ் த்த அஹம் ஸ் க்ஷயா || 

guNatrayamadhishThAtrI triguNA parikIrtitA | 

guNavaishamya sargAya pravrtta aham sisrkshayA || 

ெபா ள்: 

ன்  குணங்க க்குப் க டமாக, அவற்ைறக் காப்பாற் வளாக உள்ளதால் 

என்ைன த்ாிகுணா என்  ேபாற் கின்றனர். ன்  குணங்க ம் த ல் 

அைமதியாகேவ சமநிைலயில் உள்ளன. அைனத்ைத ம் ஸ் ஷ் க்கும் வி ப்பம் 

எனக்கு ஏற்பட்ட டன் இவற்றில் ஏற்றத் தாழ் கைள நான் உண்டாக்குகிேறன். 

Meaning by SrI VS: 

I am the refuge for the three guNams and since I also protect them, I am 
saluted as triguNA. The three guNams at the beginning are at the same status 
(nilai). When I desire to create, then I make the differences amongst them. I 
make one lower and the others higher in status and creation commences. 
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SLOKAM 56 

tÝkaÂnv[aRÉa tÝtkaÂnÉU;[a, 

inralaekimm< laek< pUryaim Svtejsa. 
தப்த காஞ்சந வர்ணாபா தப்த காஞ்சன ஷணா | 

நிராேலாகம் இமம் ேலாகம் ரயாமி ஸ்வேதஜஸா || 

tapta kAncana varNAbhA tapta kAncana bhUshaNA | 

nirAlokam imam lokam pUrayAmi svatejasA || 

ெபா ள்: 

ெபான் ேபான்  நிறம் ெகாண்டவளாக ம், தங்கத்தால் ஆகிய பல ஆபரணங்கள் 

ண்டவளாக ம் நான் உள்ேளன். என  ேதஜஸ் என்ற ஒளி லம் இந்த உலகம் 

வைத ம் ப்ரகாசம் ெபறச் ெசய்கிேறன். 

Meaning by SrI VS:  

I display  the golden hue and adorn many golden jewelry. Through the lustre of 
my tejas, I illumine all the worlds and make them Jyotirmayam.   
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SLOKAM 57 

zUNy< tdiol< laek< Sven pUriytu< pura, 

Éraim Tvpr< êp< tmsa kevlen tu. 
சூந்யம் தத் அகிலம் ேலாகம் ஸ்ேவந ரயி ம் ரா | 

பராமி த்வபரம் பம் தமஸா ேகவேலந  || 

SUnyam tat akhilam lokam svena pUrayitum purA | 

bharAmi tvaparam rUpam tamasA kevalena tu || 

ெபா ள்: 

ெதாடக்கத்தில் இந்த ேலாகங்கள் வ ம் ஏ ம் இல்லாமல் ெவற்றிடங்களாகேவ 

இ ந்தன. இவற்ைற வ மாக நிரம்ப  ெசய்த நான் தாமஸ குணம் மட் ேம 

ேமேலாங்கியவளாக நின்ேறன். 

Meaning by SrI VS:  

At the beginning, the worlds were empty and barren. I filled the worlds with 
entities and stay in a form, where my tAmasa guNam is ascendant. 
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SLOKAM 58 

sa iÉÚaÃns<kaza d<ò+aiÂtvranna, 

ivzallaecna narI bÉUv tnumXyma. 
ஸா பிந்நாஞ்ஜநஸங்காசா தம்ஷ்ட்ராஞ்சிதவராநநா | 

விசால ேலாசநா நாாீ ப வ த மத்யமா || 

sA bhinnAnjanasankASA damshTrAncitavarAnanA | 

viSAla locanA narI babhUva tanumadhyamA || 

ெபா ள்: 

அவள் (தாமஸீ என் ம் ேதவைத) கண் ைம ேபான்ற அடர்ந்த க த்த உ வம் 

ெகாண்டவளாக, அழகான கத்தில் நீண்ட ெகா ரமான பற்கள் ெகாண்டவளாக, 

விாிந்த கண்கள் உைடயவளாக, ெம ந்த இ ப்  உைடயவளாக இ ந்தாள். 

Meaning by SrI VS:  

In the tAmasI form, I am dark hued like collyriyum (anjanam) and have fierce 
canine teeth in My beautiful face, broad eyes and slender waist. 
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SLOKAM 59 

Of!gpaÇizr> oeqErl<k«tmhaÉuja, 

kbNxhara izris ibæa[aihizr> öjm!. 
கட்க பாத்ர சிர: ேகைட: அலங் த மஹா ஜா | 

கபந்தஹார சிர  பிப்ராணாஹி சிர: ஸ்ரஜம் || 

khaDga pAtra Sira: kheTai: alankrta mahAbhujA | 

kabandhahArA Sirasi bibhrANAhi Sira: srajam || 

ெபா ள்: 

வ வான அவள  கரம் வாள் ஏந்தி உள்ள ; குடம் (அல்ல  கடம் ேபான்  

பாத்திரம்) ெகாண் ள்ள ; ள் ைனகள் ெகாண்ட ஆ தம், ேகடயம் 

ெகாண் ள்ள  ( ள் ைனகள் ெகாண்ட ஆ தம் என்பதற்குப் பதில் அ பட்ட தைல 

ஒன்ைறப் பி த்தி ந்த  என் ம் ெபா ள் ெகாள்ளலாம்). பல மண்ைட ஒ கள் 

ெதா க்கப்பட்ட மாைலைய அணிந்தி ந்தாள். அவள் ேமல் பாம் கள் அங்கும் 

இங்கும் காணப்ப கின்றன. 

Meaning by SrI VS: 

In this form as tAmasI, She holds a sword in Her hand; She has a pot in one 
hand; She has a shield in another hand; She displays a severed head in yet 
another hand; She has a garland made up of skulls and the snakes are seen 
roaming in different parts of Her torso. 
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SLOKAM 60 

sa ma< àaevac s<ÉUta tamsI àmdaeÄma, 

nam kmR c me matdeRih tu_y< nmae nm>. 
ஸா மாம் ப்ேராவாச ஸம் தா தாமஸீ ப்ரமேதாத்தமா | 

நாம கர்ம ச ேம மாதர்த்ேதஹி ப்யம் நேமா நம: || 

sA mAm provAca sambhUtA tAmasI pramadottamA | 

nAma karma ca me mAtardehi tubhyam namo nama: || 

ெபா ள்: 

இப்ப யாக என்னில் இ ந்  ெவளிவந்தவ ம், என் ைடய க்கியமான 

பணிப்ெபண் ம் ஆகிய தாமஸீ என்னிடம், “தாேய! மஹால மீ! உன்ைன நான் 

வணங்குகிேறன். எனக்கு ஒ  ெபயைர ம், நான் ெசய்ய ேவண் ய கர்மம் என்ன 

என்பைத ம் கூ வாயாக”, என்றாள். 

Meaning by SrI VS:  

This tAmasI is My chief servant and came out of Me and She asks Me: 
“Mother! MahA Lakshmi! aDiyEn prostrates before You. Please give me a name 
and command me about my duties that I should perform”. 
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SLOKAM 61 

ïI>- 

tamäv< vraraeha< tamsI— àmdaeÄmam!, 

ddaim tv namain yain kmaRi[ tain te. 
ஸ்ரீ: 

தாமப்ரவம் வராேராஹாம் தாமஸீம் ப்ரமேதாத்தமாம் | 

ததாமி தவ நாமாநி யாநி கர்மாணி தாநி ேத || 

SrI: 

tAmabravam varArohAm tAmasIm pramadottamAm | 

dadAmi tava nAmAni yAni karmANi tAni te || 

ெபா ள்: 

மஹால மி கூறத் ெதாடங்கினாள் - தாமஸீ என்ற இவளிடம், என  க்கிய 

பணிப்ெபண்ணான அவளிடம் நான் கூறத் ெதாடங்கிேனன் – “நான் உனக்குப் 

ெபயைர ம் பணிகைள ம் அளிக்கிேறன்”. 

Meaning by SrI VS:  

MahA Lakshmi continued Her dialog with Indran and said: I began to converse 
with this key servant of Mine and told her: “I will give You a name and instruct 
You on Your duties”. 
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SLOKAM 62 

mhaka¦I mhamaya mhamarI ]uxa t&;a, 

inÔa k«:[a cEkvIra kalraiÇÊRrTyya. 
மஹாகாளீ மஹாமாயா மஹாமாாீ க்ஷுதா த் ஷா | 

நித்ரா க் ஷ்ணா ச ஏக ரா காலராத்ாி: ரத்யயா || 

mahAkALI mahAmAyA mahAmArI kshudhA trshA | 

nidrA krshNA ca ekavIrA kAlarAtri: duratyayA || 

ெபா ள்: 

மஹாகாளி, மஹாமாயா, மஹாமாாீ, க்ஷுதா, த் ஷா, நித்ரா, க் ஷ்ணா (அல்ல  

த் ஷ்ணா), ஏக ரா, காலராத்ாீ, ரத்யயா... 

Meaning by SrI VS:  

Oh tAmasI! MahAkALi, MahAmAyA. MahAmArI, KshutA, trshA, nidrA, KrshNA 
(or trshNA), ekavIrA, kAlarAtrI and duratyayA (will be Your names). 
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SLOKAM 63 

@tain tv namain àitpa*ain namiÉ>, 

@iÉ> kmaRi[ te }aTva yae=xIte sae=îute suom!. 
ஏதாநி தவ நாமாநி ப்ரதிபாத்யாநி நாமபி: | 

ஏபி: கர்மாணி ேத ஞாத்வா ேயா அதீேத ேஸா அச் ேத ஸுகம் || 

etAni tava nAmAni pratipAdyAni nAmabhi: | 

ebhi: karmANi te j~nAtvA yo adhIte so aSnute sukham || 

ெபா ள்: 

இைவேய உன  ெபயர்களாக விளங்கும். அந்தந்த ெபயர்களின் லம் உன  

கர்மங்கைள ம் எளிதாக உணரலாம். இவ்விதம் அறிந்த ஒ வன் சுகம் அைடகிறான். 

Meaning by SrI VS:  

Above would be your names and through these names, people will understand 
easily Your activities. Those who gain such a comprehension will attain sukham.   
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SLOKAM 64 

ApyaRÝimm< sg¡ mNymanahmidmm!, 

sÅvaeNme;my< êp< Éraim SmeNÊsiÚÉm!. 
அபர்யாப்தமிமம் ஸர்க்கம் மந்யமாநாஹமதிமம் | 

ஸத்த்ேவாந்ேமஷமயம் பம் பராமி ஸ்ேமந்  ஸந்நிபம் || 

aparyAptam imam sargam manyamAnAhamadimam | 

sattvonmeshamayam rUpam bharAmi smendu sannibham || 

ெபா ள்: 

இதற்குப் பின்ன ம் என  ஸ் ஷ்  என்ப  ைம அைடயவில்ைல என்  

உணர்ந்ேதன். ஆகேவ சந்திரனின் அழகும் குளிர்ச்சி ம் ேசர்ந்த என  தல் பத்ைத 

தாித்தவளாய், ஸத்த்வகுணம் ேமேலாங்கிய பத் டன் ெவளிப்பட்ேடன். 

Meaning by SrI VS:  

After creating tAmasI, I recognized that My creative activities had not 
reached their fullness. I took on my rUpam with the ascendance of sattva 
guNam, which has the beauty and coolness of the Moon. 
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The emanation of sattva guNam of SrI lakshmi 
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SLOKAM 65 

A]mala»‚zxra vI[apuStkxair[I, 

sa bÉUv vra narI nam kmR tda ýdam!. 
அக்ஷமாலா அங்குசதரா ணா ஸ்தக தாாிணீ | 

ஸா ப வ வரா நாாி நாம கர்ம ததா ஹ்யதாம் || 

akshamAlA ankuSadharA vINApustaka dhAriNI | 

sA babhUva varA nArI nAma karma tadA hyadAm || 

ெபா ள்: 

அந்த அழகான பம் ைககளில் ஜபமாைல, அங்குசம், ைண, த்தகம் 

ஆகியவற்ைறக் ெகாண்  நின்ற . அவ க்குப் ெபயர்க ம் கர்மங்க ம் என்னால் 

அளிக்கப்பட்டன. 

Meaning by SrI VS:  

In that (sattva) form, I adorned a Japa mAlA (prayer beads) ankuSam 
(elephant goad), VeeNai and a book in My four hands. I gave the names for her 
and assigned duties to her.  
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SLOKAM 66 

mhaiv*a mhava[I ÉartI vak! srSvtI, 

AayaR äaüI mhaxenuveRdgÉaR c xIí gI>. 
மஹாவித்யா மஹாவாணீ பாரதீ வாக் சரஸ்வதீ | 

ஆர்யா ப்ராஹ்மீ மஹாேத : ேவதகர்ப்பா ச தீச்ச கீ || 

mahAvidyA mahAvANI bhAratI vAk sarasvatI | 

AryA brAhmI mahAdhenu: vedagarbhA ca dhI: ca gI: || 

ெபா ள்:  

அவ க்கு மஹாவித்யா, மஹாவாணீ, பாரதீ, வாக், ஸரஸ்வதி, ஆர்யா, ப்ராஹ்மீ, 

மஹாேத , ேவதகர்ப்பா, தீ, கீ  என் ம் பல ெபயர்கள் உள்ளன. 

Meaning by SrI VS: 

This (sattvA) form of Mine had the names of MahAvidyA, MahAvANI, BhArati, 
vAk, SarasvatI, AryA, BrahmI, MahAdhenu, vedagarbhA, dhI, gI and others.   
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SLOKAM 67 

namanuép< kmR Syat! saiÅvKya> kayRmÑ‚tm!, 

vy< itöae jgÏaÈyae matrí àkIitRta>. 
நாமா பம் கர்ம ஸ்யாத் ஸாத்த்விக்யா: கார்யம் அத் தம் | 

வயம் திஸ்ேரா ஜகத்தாத்ரேயா மாதரச்ச ப்ரகீர்த்திதா: || 

nAmAnurupam karma syAt sAttvikyA: kAryam adbhutam | 

vayam tisro jagaddhAtryo mAtaraSca prakIrtitA: || 

ெபா ள்: 

இவள  கர்மங்கள் இவ ைடய ெபயர்க க்கு ஏற்றப ேய உள்ளன. ேம ம் அந்த 

கர்மங்கள் அைனத் ம், ஸத்வ குணமான  ெவளிப்ப த்தக் கூ ய அற் தமான 

ெசயல்கைள ப்ரதிப ப்பதாக உள்ளன. இப்ப யாக நாங்கள் வ ம் இந்த 

உலகங்கைளத் தாங்குபவர்களாக, ஜகன்மாதா என்  ேபாற்றப்ப பவர்களாக 

உள்ேளாம். 

Meaning by SrI VS:  

The karmAs (activities) of this sattva form of mine are indicated by the 
individual names. Those karmAs reflect in an abundant way the sattva guNam. 
Thus all the three of us (in the rajo, tamas and sattva forms) support this 
universe and its beings and are celebrated as the Mother of the universe 
(Jagan mAtA).  

SrI devyai nama: 

. #it ïIpaÂraÇsare lúmItNÇe mhalúmIsmuÑUitnaRm ctuwaeRe=Xyay>. 
நான்காம் அத்யாயம் (மஹால மீஸ த் தி:) ஸம் ர்ணம் 

caturtho adyayAya: (MahalakshmIsamudbhUti:) sampUrNam 
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