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ஸ்ரீ: 
ஸ்ரீ	மஹாலக்ஷ்மி	ைவபவம் 

(திவ்ய ப்ரபந்தங்கள் மற் ம் ஸ்ேலாகங்களி ந்   
ஸ்ரீ மஹால மிையப் பற்றிய ைவபவம்) 

***** 
லாசிாியர் ன் ைர 

*** 

விஜய வ ஷம் – உத்திராயண ண்ய காலம் - ைத மாதம் – ெசவ்வாய் கிழைம – 
ெபாங்கல் பண் ைக தினம் (Date Jan 14, 2014) 

 

அன் ள்ள ஆஸ்திக அன்பர்க க்கு, 
 
அ ேயனின் தாஸஸ்ய விஞ்ஞாபனம்.  இந்த உத்திராயண ண்யகாலத்தில், ெபாங்கல் 
பண் ைக தினத்தில் அ ேய டய ஸமர்ப்பணமாக இந்த மின் - ஸ்தகத்ைத 
ெவளியி வைத அ ேயனின் பாக்கியமாக க கிேறன்.   
 

ன்  IBM என்கிற ஸ்தாபனத்தில் உத்ேயாகத்தி ந்த ேபா  ேவைல நிமித்தமாக பல 
ெவளிநா க க்கு ப்ரயாணம் ெசய்  ெகாண் ந்த ேவைளயில் பகவத் சிந்தைன 
விடாம க்க 108 திவ்ய ேதசங்கைளப்பற்றி ம், ஆழ்வார்களின் அ ளிச் ெசயல்கைளப் 
பற்றி ம், ேவத ேவதாந்தங்கைளப் பற்றி ம் ஏற்பட்ட எண்ணங்களின் க த் -
ேகாைவைய ஒ  ல் வ வமாக எ திய  ேநற்  நடந்த  ேபால் பசுைமயாக 
நிைனவில் நிற்கிற .   
 
ஆங்கிரஸ வ ஷம் ரட்டாசி மாதம் நவராத்ாி சமயம் (September 27, 1992) 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த யற்சி March 14, 1993 அன்  ர்த்தியைடந்த . 108 
தி ப்பதிகளில் “அகலகில்ேலன்” என்  ஸ்ரீமந் நாராயணனின் தி மார்பில் 
அமர்ந்தி க்கும் மஹால மிையக் ெகாண்டாட இக்கட் ைர ெதாகுதியின் ல யம் 
என்  ஸங்கல்பத் டன் ஆரம்பித்ேதன். அந்த யற்சிைய, திவ்ய தம்பதிகள் விக்னங்கள் 
ஏ ம் இல்லா  த் க் ெகா த்தனர்.  இக்கட் ைரத் ெதாகுதியில் 108 ைவஷ்ணவ 
ேக்ஷத்ர நாயகிகைள க்கியமாக ெகாண்டாட யற்சித்ேதன்.  சில சமயம், அவள் 
நாயகன் அதிகமான திகைளப் ெபற்றான்.  இக்கட் ைர நிர்விக்னமாக வதற்கு 
அைனத்  கடாக்ஷங்கைள ம் அள்ளி தந்த ேலாக மாதாவான ஸ்ரீ மஹால மியின் 
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மஹாத்ம்யத்ைத விளக்கும் சில பாசுரங்கைள ம் ச்ேலாகங்கைள ம் வாயார பா  மனதார 
தித்  கட் ைரைய நிைற  ெசய்  ெகாண்ேடன். 

 
பகவத்-பாகவத-ஆசார்ய கடாக்ஷங்களினால் இப்ேபா  இந்த ெபாங்கல் நன்னாளில் 
அந்த ஜகன்மாதாைவ பற்றிய கட் ைரைய இங்ேக ஸமர்ப்பிக்கிேறன். ஸ்ரீய: பதியான 
ஸ்ரீமந் நாராயண ம், அவன் ஹ் தயத்தில் நித்ய வாஸம் ெசய் ம் ஸ்ரீ மஹால மி ம் 
என்ெறன்ைறக்கும் உங்க க்கு நற்பலன்கைள அள்ளித்தர ப்ரார்த்திக்கிேறன். 
 

||ஸ்ரீ மஹால மீ ஸேமத ஸ்ரீமந் நாராயண பரப்ரஹ்மேண நம: || 

||ஆழ்வார் எம்ெப மானார் ஆசார்யர் தி வ கேள சரணம்|| 

  
தாஸன் 
ஒப்பி யப்பன்  ேகாவில் வரதாசாாி சடேகாபன் 
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ஸ்ரீ: 

ஸ்ரீ	மஹாலக்ஷ்மி	ைவபவம்	

(திவ்ய ப்ரபந்தங்கள் மற் ம் ஸ்ேலாகங்களில் கூறியி க்கும்  
ஸ்ரீ மஹால மிையப் பற்றிய ைவபவம்) 

 
ஆசிாியர்: 

”ஸ்ரீ ந் ம்ஹ ேஸவா ரசிகர்” 
ஒப்பி யப்பன் ேகாவில் ஸ்ரீ வரதாசாாி சடேகாபன் 
(Editor-in-Chief of eBooks at www.sadagopan.org) 

**** 

ப்ரபந்ந ஸந்தான கூடஸ்தரான (ப்ரபந்நர்களின் பரம்பைரக்கு தைலவரான) 
நம்மாழ்வார், அழகிய ைக வைளகள உைடய பிராட் ம், நீ ம் நின்  ெகாண் க்க, 
மற்ற ெதய்வங்கைள, நான் நாடவில்ைல.  ஸ்ரீைவகுண்டத்தில் உள்ள நித்ய சூாிகைளப் 
ேபால், எல்லா க்த ஜீவன்க ம் உன்ைன அ பவித் , ைகங்கர்யம் ெசய்வதற்காக 
ஏற்ப த்தப்பட்ட ஷார்த்தத்ைத நான் ஸாக்ஷாத்காித்ேதன் என்  குலபதியான 
நம்மாழ்வார் தி வாய்ெமாழிப் பாசுரம் ஒன்றில் ெசான்ன வைக பின் வ மா : 

கண்  ேகட் ற்  ேமாந் ண் ழ ம் ஐங்க வி, 
கண்ட இன்பம், ெதாிவாிய அளவில்லாச் சிற்றின்பம், 
ஒண்ெடா யாள் தி மக ம் நீ ேம நிலா நிற்ப, 
கண்டசதிர் கண்ெடாழிந்ேதன் அைடந்ேதன் உன் தி வ ேய. 
 

இப்ப யாக  மஹால மிைய ன்னிட் , பகவானிடம் ப்ரபத்தி ெசய்வ  
ஸ்ரீைவஷ்ணவ தர்மம்.  இைத நிைல நாட் யவர் நம்மாழ்வார் என்ற விஷ்வக்ேசனாின் 
அம்ச தர். மற்ற ஆழ்வார்க ம், ஆசார்யர்க ம், இந்த ஸம்ப்ரதாயத்ைதேய தவறா  
கைட பி த்  உயர்ந்தனர். 
 
ஸ்ரீைவஷ்ணவ தர்மத்ைத விடா  நடத்தி உலகும், உலகி ள்ள அைனத்  ஜீவராசிக ம் 
உய்ய ேவண் ம் என்கின்ற த் ட ஸங்கல்பத்ைத உைடய மேஹான்னதமான 
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ஆழ்வார்க ம், நம  ர்வாச்சாாியர்க ம் நமக்ெகன்  வழிவகுத்த ஸத் ஸம்ப்ரதாய 
ெநறிகைள கைடப்பி த்  நா ம் ஸ்ரீ மஹால மியின் ைண நா , எம்ெப மானின் 
அ க்ரஹங்க க்கு ஏற்ற பாத்திரங்களாேவாமாக. 
 
இனி ராணங்கள், ஸம்ஸ்க் த ேவதங்கள், தமிழ் மைறகளான ஆழ்வார்களின் 
அ ளிச்ெசயல்கள், நம  ர்வாச்சாாியர்களின் ஸ்ரீஸூக்திகள் ஆகியவற்றில் ஸ்ரீ 
மஹால மியின் மகிைமைய க ம் சில பாசுரங்கைள ம், ஸ்ேலாகங்கைள ம் 
அ பவிப்ேபாம். 
 
விஷ்  ராணம்: 

inTyEvE;a jgNmata iv:[ae> ïIrnpaynI, 
ywa svRgtae iv:[uStwEvey< iÖjaeÄm. 
நித்ையைவஷா ஜகந்மாதா விஷ்ேணா: ஸ்ரீரநபாயநீ | 
யதா ஸர்வகேதா விஷ் ஸ்தைதேவயம் த்விேஜாத்தம || 
 

(க த் ): இந்த மஹால மி உலகங்க க்ெகல்லாம் தாய்.  தன் நாதனான விஷ் ைவ 
என் ம் பிாியாதவள்.  “ஸர்வாவஸ்ைதயி ம்”, ஸபத்நீகனாய் அவ டன் ேசர்ந்ேத 
பகவான் உள்ளான்.  
 
ைலங்க ராணம்: 

vEk…{Qe tu pre laeke iïya sax¡ jgTpit>, 
AaSte iv:[uricNTyaTma É´EÉaRgvtESsh. 
ைவகுண்ேட  பேர ேலாேக ச்ாியா ஸார்த்தம் ஜகத்பதி: | 
ஆஸ்ேத விஷ் ரசிந்த்யாத்மா பக்ைத: பாகவைத: ஸஹ || 
 

(க த் ): ைவகுண்டெமன் ம், பரம ச்ேரஷ்ட்டமான உலகில், உலகங்க க்கு எல்லாம் 
ேசஷியான பகவான், மஹல மி ட ம், பக்தர்க ட ம், பாகவதர்க ட ம் 
அமர்ந் ள்ளான். 
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தி வாய்ெமாழி: 

ேகாலத் தி மாமகேளா  உன்ைனக் கூடாேத 
சாலப் பலநாள் அ ேயன் இன்னம் தளர்ேவேனா 
 

(க த் ): எம் ெப மானாகிய நீேய ைமய்யல் ெகாள் ம் அழகு உைடய 
மஹால மி டன் கூ ய உன்னிடம் ேசரா , எத்தைன நாள் தள்ளி, ணான நாட்கைள 
எண்ணிச் ேசார்ேவன்? 
 
தி வாய்ெமாழி (தி ப் ளிங்கு ப் பாசுரம்): 

பண்ைட நாளாேல நின் தி வ ம்  
     பங்கயத்தாள் தி வ ம் 
ெகாண் , நின் ேகாயில் சீய்த் ப் பல் ப கால்  
     கு கு  வழி வந்தாட்ெசய் ம், 
ெதாண்டேரார்க் க ளிச் ேசாதிவாய் திறந்  உன்  

தாமைரக் கண்களால் ேநாக்காய், 
ெதண் ைறப் ெபா நல் தண்பைண சூழ்ந்த  
     தி ப் ளிங்கு  கிடந்தாேன.  

 
(க த் ):  ேதவாீ ைடய க ைணைய ம், தாமைரயில் வ க்கும் பிராட் யின் 
க ைணைய ம் ெகாண் , ேதவாீ ைடய ேகாயிைலப் ெப க்கி, ைகங்கர்யங்கள் ாி ம் 
ெதாண்டர்க க்கு அ ளி, உன் தி வாய் மலர்ந்  அவர்க டன் ேபசி, உன் ெசந் 
தாமைரக் கண்களால் ேநாக்க ேவ ம்.  
 
தி வாய்ெமாழி: 

தடங்ெகாள் தாமைரக் கண் விழித்  நீ எ ந் , உன் 
தாமைர மங்ைக ம் நீ ம், 
இடங்ெகாள் லகும் ெதாழ இ ந்த ளாய். 

 
(க த் ): உனக்கு தகுந்த (ஸமானமான) திவ்ய மஹிஷியாய் தாமைர ேமல் 
அமர்ந்தி க்கும் பிராட் ம், நீ ம், ன்  உலகங்க ம் ைகங்கர்யம் ெசய் ம்ப  
இ ந்த ள ேவண் ம். 
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ன்றாம் தி வந்தாதி (ேபயாழ்வார்): 

சார்  நமக்கு என் ம் சக்கரத்தான், தண் ழாய்த் 
தார்வாழ் வைர மார்பன் தான் யங்கும் - காரார்ந்த 
வானம மின்னிைமக்கும் வண்தாமைர ெந ங்கண் 
ேதனம ம்  ேமல் தி . 

 
(க த் ): சுதர்ஸனத்ைத ைகயில் ஏந்தியவ ம், குளிர்ந்த தி த் ழாய் மாைல விளங்கும் 
தி மார்  உைடய பகவா ம் ைமய்யல் ெகாண்ட அழகு உைடயவளாய், ேமகங்கள் 
நிைறந்த பரமாகாசத்தில் நிைலத்  நிற்கக் கூ ய மின்னல் ேபால் விளங்குபவளாய், 
அழகிய தாமைர ேபால் விசாலமான தி க்கண்கைள உைடயவளாய், ேதன் நிைறந்த ெசந் 
தாமைரப் வில் வ க்கும் ெபாிய பிராட் யார் நமக்கு சரணம். 
 
விஷ்  ராணம்: 

dev ityR'œ mnu:ye[ puÚama Égvan! hir>, 
ôInaçI lúmImERÇey nanyaeivR*te prm!. 
ேதவ திர்யங் ம ஷ்ேயண ந்நாமா பகவாந் ஹாி: | 
ஸ்த்ாீநாம்நீ ல மீர்ைமத்ேரய நாநேயார்வித்யேத பரம் || 

 
(க த் ): ைமத்ரயேன, ேதவர்கள், விலங்குகள், மனிதர்கள் இவர்களில் ஆண் பாலான 
பிராணிகள் எம் ெப மா க்கும், ெபண் பாலான பிராணிகள் ெபாிய பிராட் யிட ம் 
அடங்கிய வஸ் க்களாகும்.  இவர்கள் இ வ க்கும் அடங்காத வஸ்  ஏ ம் இல்ைல. 
 
ல மீ தந்த்ரம்: 

lúMya sh ùi;kezae deVya kaé{yêpya, 
r]k> svRisÏaNte vedaNte=ip c gIyte. 
ல ம்யா ஸஹ ஹ் ஷிேகேசா ேதவ்யா கா ண்ய பயா | 
ரக்ஷக: ஸர்வ த்தாந்ேத ேவதாந்ேத’பி ச கீயேத || 
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(க த் ): பகவான் க ைணேய உ ெவ த்தாற் ேபால் அவதாித்தி க்கும் 
மஹால மி டன் கூடேவயி ந்  ரக்ஷிக்கிறான் என்ப  எல்லா சாஸ்த்ரங்களி ம், 
ேவதாந்ததி ம் ெசால்லப் ப கிற . 
 
காச்யப ஸ்ம் தி: 

svRkamàda< rMya< s<sara[Rvatair[Im!, 
i]ààsaidnI— devI— zr{yamnuicNtyet!. 
ஸர்வகாமப்ரதாம் ரம்யாம் ஸம்ஸாரார்ணவதாாிணீம் | 
க்ஷிப்ரப்ரஸாதிநீம் ேத ம் சராண்யாம சிந்தேயத் || 

 
(க த் ): எல்லா மேனாரதங்கைள ம் நிைறேவற் கிறவளாக ம், ெஸௗந்தர்ய 
லஹாியாக ம், ஸம்ஸாரம் என்ற கட ந்  கைரேயற் பவளாக ம், உடேன அ ள் 

ாிபவளாக ம், உள்ள மஹால மி என்ற சரண்யைய எப்ேபா ம் நிைனக்க ேவண் ம். 
 
ஸ்ரீ ஸாத்வத ஸம்ஹிைத: 

yamalMBy suoenem< ÊStr< ih gu[aedixm!, 
ivStrNTyicre[Ev Vy´ Xyanpray[>. 
யாமாலம்ப்ய ஸுேகேநமம் ஸ்த்ரம் ஹி குேணாததிம் | 
விஸ்தரந்த்யசிேரைணவ வயக்த த்யாநபராயண: || 

 
(க த் ): எம்ெப மான் தி ேமனிைய ஸதா த்யானிக்கிறவர்கள். ஸ்ரீ மஹால மியிடம், 
ப்ரபத்தி ெசய் , கைர காண யாத இந்த க்குணங்களால் ஏற்பட்ட ஸம்ஸாரமாகிற 
கடைல சிரமம் இல்லா , ாிதமாக தாண்  வி கிறார்கள். 
 
ஸ்ரீமத் ராமாயணம் (வால்மீகி): 

z®ya laeÉiytu< nahm! @eñyeR[ xnen va, 
AnNya ra"ve[ah< ÉaSkre[ àÉa ywa. 
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சக்த்யா ேலாபயி ம் நாஹம் ஐச்வர்ேயண தேநந வா | 
அநந்யா ராகேவணாஹம் பாஸ்கேரண ப்ரபா யதா || 

 
(க த் ): எப்ப  ஆதித்யைன விட்  அவன் ஒளி பிாிந்தி க்க யாேதா, அேத மாதிாி, 
ராகவைன விட்  ஸீைதயாகிய நான் பிாிந்தி க்க யாதவள். 
 
பாஞ்சராத்ர ஸம்ஹிைத: 

lúMya> smStiíticTàpÂ> ze;StdIzSy tu sa=ip svRm!, 
twa=ip saxar[mIizt&Tv< ïIïIzyaeÖaE c sdEkze;I. 
ல ம்யா: ஸமஸ்தச்சிதசித் ப்ரபஞ்ச:  
ேசஷஸ்ததீசஸ்ய  ஸா’பி ஸர்வம் | 
ததா’பி ஸாதாரணமீசித் த்வம்  
ஸ்ரீ ஸ்ரீசெயாத்ெவௗ ச ஸைதகேசஷீ || 

 
(க த் ): பிராட் ம், எம் ெப மா ம் ேசர்ந்ேத எப்ேபா ம் ஸமஸ்த சித், அசித், 
ப்ரபஞ்சம் ஆகிய உலகங்க க்கு ஒேர ேசஷி. 
 
அஹிர் த்ந்ய ஸம்ஹிைத: 

naray[pr< äü zi´naRray[I c sa, 
Vyapkavits<ðe;at! @ktTvimvaeidtaE. 
நாராயணபரம் ப்ரஹ்ம்ம சக்திர்நாராயணீ ச ஸா | 
வ்யாபகாவதி ஸம்ச்ேலஷாத் ஏகதத்வமிேவாதிெதௗ || 

 
(க த் ): எல்லா வஸ் க்களி ம் உள் நிைறந்தி க்கும் ல மி ம், நாராயண ம், ஒ  
ேபா ம் பிாி  இல்லா  ேசர்ந்தி ப்பதால், அவர்கள் ஒேர தத் வம் ேபால் இ ப்பதாக 
ெசால்லப் ப கிறார்கள். 
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ஆளவந்தார் ஸ்ேதாத்ர ரத்நம் (ச்ேலாகம் 37): 

ckwR ySya Évn< ÉujaNtr<  
    tv iày< xam ydIyjNmÉU>, 
jgTsmSt< ydpa¼s<ïy<  
    ydwRmMÉaeixrmNWybiNx c. 
சகர்த யஸ்யா பவநம் ஜாந்தரம் 
     தவ ப்ாியம் தாம யதீய ஜந்ம : | 
ஜகத் ஸமஸ்தம் யதபாங்கஸம்ச்ரயம் 
     யதர்த்தமம்ேபாதிரமந்த்யபந்தி ச || 

 
(க த் ): உன் ைடய தி மார்ைப, எவள் ஒ  பிராட் க்கு இ ப்பிடமாக 
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பண்ணிய ளினாேயா, எந்த பிராட் யின் பிறப்பிடமான தி ப்பாற்கடல், உனக்கு 
இனிதான இ ப்பிடமாகியேதா, எந்த பிராட் க்காக கடலான  கைடயப்பட்டேதா, அேத 
கடல் ேமல் அைண ம் கட்டப்பட்டேதா, அந்த பிராட் யின் கடாக்ஷத்ைத உலகங்கள் 
எல்லாம் தாங்கள் பிைழப்பதற்கு ஆதாரமாகக் ெகாண் ள்ளன. 
 
ஸ்ரீ ராம ஜாின் ைவகுண்ட கத்யம் (சூர்ணிைக 4): 

ze; ze;aznaidk< sv¡ pirjn< Égvt> tÄdvSwaeict pircyaRya<  
Aa}apyNTya ---- 
ேசஷ ேசஷாசநாதிகம் ஸர்வம் பாிஜநம் பகவத:  
தத்ததவஸ்த்ேதாசித பாிசர்யாயாம் ஆஜ்ஞாபயந்த்யா … … 

 
(க த் ): அநந்தன் (ஆதிேசஷன்), விஷ்வக்ேஸனர் த ய எம் ெப மா ைடய ஸர்வ 
பாிஜனங்கைள ம், என் ெப மா க்கு அந்தந்த அவஸ்ைதகளில் ெசய்ய ேவண் ய 
ைகங்கர்யங்கைள ெசய் ம்ப  நியமனம் ெசய்கிற ல மி டன் கூட இ க்கிற பகவான் 
…. …. 
 
கூரத்தாழ்வானின் ஸ்ரீஸ்தவம் (ச்ேலாகம் 1): 

SviSt ïIidRztadze;jgta< sgaRepsgRiSwtI> 
     Svg¡ ÊgRitmapvigRkpd< svRÂ k…vRn! hir>, 
ySya vIúy muo< tidi¼tparaxInae ivxÄe=iol< 
     ³Ifey< olu naNywa=Sy rsda SyadEkrSyaÄya. 
ஸ்வஸ்தி ஸ்ரீர்திசதாத ேசஷ ஜகதாம்  
     ஸர்க்ேகாபஸர்க்கஸ்திதீ: 
ஸ்வர்க்கம் ர்க்கதிமாபவர்க்கிக பதம்  
     ஸர்வம் ச குர்வந் ஹாி: | 
யஸ்யா ய கம் ததிங்கித- 
     பராதிேநா விதத்ேத அகிலம் 
க்ாீேடயம் க  நாந்யதா’ஸ்ய ரஸதா  
     ஸ்யாைதகர ஸ்யாத் தயா || 
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(க த் ):  எல்லா உலகங்க க்கும், ஸ் ஷ்ட் , காத்தல், அழித்தல் என்ற 
ரக்ஷணங்கைள ம், ஸ்வர்க்கம், நரகம், ேமாக்ஷஸ்தானம் மற் ம் எல்லாவற்ைற ம் 
அ க்ரஹிக்கின்ற எம்ெப மான், எந்த பிராட் யின் கத்ைத ேநாக்கிக் ெகாண் , அந்த 

கத்தின் வ ெநறிப்  த ய இங்கிதங்கைள அ ஸாித் , பைடப் , 
ேமாக்ஷமளித்தல் ஆகியைவகைளச் ெசய்கிறாேனா, அந்த பிராட்  நமக்கு ேக்ஷமங்கைள 
அளிக்க ேவ ம்.  இந்த திவ்ய தம்பதிகள், எப்ேபா ம் ேசர்ந்ேத காாியங்கைள ெசய்  
சந்ேதாஷப்ப கிறவர்கள் ஆனதால், பிராட் யின் ஸங்கல்பத்ைத கவனிக்கா  இந்த 
லீைலகைள ாிந்தால், அைவ பகவா க்கு ஆனந்தத்ைத விைளவிக்கா .  
 

பராசர பட்டாின் ஸ்்ரீ குணரத்னேகாசம் (ச்ேலாகம் 9): 

iïy> ïI> ïIr¼ezy tv c ù*a< ÉgvtI— 
     iïy< TvÄae=PyuCcEvRyimh )[am> ï&[utram!, 
†zaE te ÉUyaSta< suotrltare ïv[t> 
     punhR;aeRTk;aRt! S)…qtu Éujyae> kÂukztm!. 
ச்ாிய: ஸ்ரீ: ! ஸ்ரீரங்ேகசய ! தவ ச ஹ் த்யாம் பகவதீம்  
     ச்ாியம் த்வத்ேதா’ப் ச்ைசர்வயமிஹ பணாம: ச் தராம் | 
த் ெசௗ ேத யாஸ்தாம் ஸுகதரளதாேர ச்ரவணத: 
     நர்ஹர்ேஷாத் கர்ஷாத் ஸ்ப் ட  ஜேயா: கஞ்சுக சதம் || 

 
(க த் ): தி க்கும் தி வாகிய ெசல்வா! ல மிைய ம் அழகு ெசய் ம் ரங்கநாதா! 
உன் பிாிய பத்னியானவ ம் ஞானம் த ய ஆ  குணங்க ம் நிைறந்தவ மான 
ல மிைய (ரங்கநாயகிைய) உன்ைனக் காட் ம் உயர்ந்தவளாக நாங்கள் 
ெசால்கிேறாம். 
 
ஸ்ரீ ேவதாந்த ேதசிகன் அ ளிய ஸ்ரீ மஹால மியின் மங்கள ச்ேலாகம்: 

kLya[anamivklinix> ka=ip kaé{y sIma 
    inTyamaeda ingmvcsa< maEi¦mNdarmala, 
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s<piÎVya mxuivjiyn> siÚxÄa< sda me 
    sE;a devI sklÉuvnàawRnakamxenu>. 
கல்யாணாநாமவிகல நிதி: கா’பி கா ண்யஸீமா 
     நித்யாேமாதா நிகமவசஸாம் ெமௗளிமந்தாரமாலா | 
ஸம்பத் திவ்யா ம விஜயிந: ஸந்நிதத்தாம் ஸதா ேம 
     ைஸஷா ேத  ஸகல வந ப்ரார்த்தநா காமேத : || 

(க த் ): மங்களங்க க்கு விலகாத உைறவிடமாய், க ைண என்ற குணத்திற்கு 
எல்ைலக் ேகாடாய், ய மனம் ெகாண்ட அனாதியான ேவத மந்திரங்களின் க்கு 
மந்தார மாைலயாய், ம  என் ம் அசுரைனக் ெகான்ற எம் ெப மா க்கு உயர்ந்த 
ெசல்வமாய், எல்லா உலகங்கட்கும் ேவண் வ  எல்லாம் த கின்ற காமேத வா ள்ள 
விலக்ஷணமான அத்தைகய இந்த பிராட் , எப்ேபா ம் என் உள்ளத்தில் உைறந்தி க்க 
ேவண் ம். 
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ஸ்ரீ பாஷ்யத்ைத அ ளிய பாஷ்யகாராின் ஸ்ரீ பாஷ்ய மங்கள ச்ேலாகம்: 

AiolÉuvnjNmSwemÉ¼aidlIle 
    ivntivivxÉUtìat r]EkdI]e, 
ïuitizriz ivdIÝe äüi[ ïIinvase 
    Évtu mm priSmn! zemui; Éi´êpa. 
அகில வந ஜந்ம ஸ்ேதம பங்காதிலீேல 
     விநத விவித தவ்ராத ரைக்ஷகதீக் ேஷ | 
ச் தி சிர  விதீப்ேத ப்ரஹ்ம்மணி ஸ்ரீநிவாேஸ 
     பவ  மம பரஸ்மிந் ேச ஷி பக்தி பா || 
 

ïIvEk…{Qe iÇpaiÖÉUit #it àisÏ ]eÇe ivrja tIre @erMmt pu:kr[I tqe ïImte mhalúMya 
(ெபாிய பிராட் யார்) smetay ïI prmpdnaway präü[e nm>. 

.zuÉmStu m¼¦mStu sveR jna> suionae Év<tu. 
 

SrIvaikuNThe tripAdvibhUti iti prasiddha kshetre virajA tIre airammata 
pushkaraNI taTe SrImate mahAlakshmyA (periya pirATTiyAr) sametAya 

SrI paramapadanAthAya parabrahmaNe namaH||   
||Subhamastu mangaLamastu sarve janAH sukhino bhavantu|| 

 
ஆழ்வார், ஆசார்யர்கள் தி வ கேள சரணம் 
ஸ்ரீ ல மீ ந் ம்ஹ பர ப்ரஹ்ம்மேண நம: 

சுபமஸ்  
 


