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SrIRanganAyaki ThAyAr
(Thanks: Sri.Murali BhaTTar)

. ïI>.
ïImte ramanujaya nm>
ïIr¼nayik smet ïIr¼naw präü[ae nm>
ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமேத ராமானுஜாய நம:

ஸ்ரீரங்கநாயகி ஸேமத ஸ்ரீரங்கநாத பரப்ரஹ்மேண நம:

ïIpaÂraÇsare lúmItNÇm!
ல

மீ தந்த்ரம்

LAKSHMI TANTRAM
ல

மீ தந்த்ரம் என்னும் இந்தப் பாஞ்சராத்ர ஆகம நூலானது ெபயருக்கு ஏற்றபடி

மஹால

மிையப் பற்றியதாகும். இதில் மஹாவிஷ்ணுவிற்குச் சமமான இடத்தில்

மஹால

மி ைவக்கப்பட்டு அவைளத் துதிப்பது கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த

நூலின்

50ஆவது அத்தியாயத்தில் புருஷஸூக்தம் மற்றும் ஸ்ரீஸூக்தம் ஆகியவற்ைறப் பற்றி
நன்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன .

இந்த

நூலில் பல இடங்களில் மஹால

மிேய தனது

திருவாய் மலர்ந்தருளியுள்ளது மிகவும் சிறப்பாகும்.
மிகவும் உயர்ந்த இந்த நூைலப் பற்றிய குறிப்புகேளா

புத்தகங்கேளா அதிகமாக

ெவளிவராமல் உள்ளது வியப்பாகேவ உள்ளது.

இந்த இைணயதளம் மூலமாக ,

முைனய உள்ேளன்.

எம்ெபருமானாரும் பக்கபலமாக

ஸ்ரீரங்கநாச்சியாரின் திருவுள்ளத்துடன் ச்ேலாகம் மூலம் ெபாருள் ஆகியவற்ைற
இதற்கு

நம்ெபருமாளும்

நிற்கேவண்டும் என்று ேவண்டுகிேறன்.

ADDITIONAL INTRODUCTORY NOTES BY SRI V.SATHAKOPAN
Lakshmi Tantram is one of the PaancarAtra Aagama texts. As the name
suggests, it is about MahA Lakshmi. Here eulogy is made to MahA Lakshmi as
being equivalent in Vaibhavam to Her Lord in every way. In the 50th chapter of
the 57 chaptered Sri Sookthi, the meanings of Purusha and SrI Sooktham are
explained well. One of the most striking things about this SrI Sookthi is that
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ஓர் அறிமுகம்

MahA Lakshmi Herself performs upadEsams for us directly.
Though some scholars have earlier published a study of this Text, there has not
been much of a detailed study of this important PaancarAtra Aagama Text in
Tamil. As we venture to provide more information about this SrI Sookthi, we
seek the blessings of the divya dampathis of Srirangam for success in our
efforts. A bibliography of work by other authors on this text is provided at
the end, as reference for further study.
There are two VaishNavite AagamAs: PaancarAtram and VaikhAnasam.
PaancarAtram has many source books. AagamAs have their roots in the VedAs
(NigamAs). AagamAs deal with the worship of the deities, the rules for the
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construction, consecration and the repair of the temples, the sculpting of the
deities, the daily AarAdhanam procedures for the consecrated deities, the
conductance of the various uthsavams of the temple, drawing of the yantrAs.
AagamAs deal with four topics:
•

Charyai dealing with devotees’ duties

•

KriyA covers the different aspects of the temple and details on temple
worship

•

Yogam deals with the different ways of meditation and how the soul of the
devotee gets closer to the deity and

•

Jn~Anam relates to the state of one in meditation.

Each AagamA text emphasizes one or more of the four topics. Lakshmi Tantram
deals exclusively with ways to worship MahA Lakshmi and Her relationship with
Her Lord. We come across the word Tantram in this Aagama text. Tantra has
to be understood here as dealing with the details of the Saadhana (practice) of
UpAsanA. In this context, Tantra has been defined as "that which gives a lot of
attainments with meaningful practices and that which ultimately leads to
emancipation (Brahma PrApti/Moksham)".
Among PaancarAtra samhithAs, the well known ones are Padma, Saathvatha,
2

Aagamam to establish it as an authentic PramANam based on yEkAyana branch
(Saakha) of Vedam.
Sri Lakshmi Tantram is an extraordinary PaancarAtra Aagamam in that it has
direct upadEsams for us from Lakshmi Devi Herself. This SrI Sookthi has 57
chapters and has 3163 slOkams housed therein. Two chapters are extinct
(luptham) now. Some of the chapters like Lakshmi Mantra Siddhi with 40
slOkams, SrI Sooktha Prabhava PrakAsa: with 137 slOkams, Lakshmi Svaroopa
PrakAsa:, Mantra svaroopa Kathanam, BhUtha Suddhi PrakAsa:, DeekshA
abhishEka prakAsa: and others offer precious insights into UpAsanaa of MahA
Laskhmi personifying yeka Seshithva Tatthvam. Let us seek Her anugraham to
worship Her in the traditional way following Her own guidance!

dyAna slOkams:

vNde pÒkra< àsÚvdna< saEÉaGyda< ÉaGyda<
hSta_yamÉyàda< mi[g[EnaRnaivxEÉURi;tam!,
É´aÉIò)làda< hirhräüaidiÉ> seivta<
pañeR p»jzŒpÒinixiÉyuR´a< sda zi´iÉ>.
vandE padmakarAm prasannavadanAm sauhAgyadAm bhAgyadAm
hastAbhyAm abhayapradAm maNigaNair-nAnAvidhair-bhUshitAm |
bhaktAbheeshTa phalapradAm hari-hara-brahmAdibi: sEvitAm
pArSvE pankaja-sankha-padmanidhibhir-yuktAm sadA Saktibhi: ||

3
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We will commence our kaimkaryam of writing about Lakshmi Tantram with Her

srisjinlye ! sraejhSte !
xv¦tma<zukgNxmaLyzaeÉe !,
Égvit ! hirv‘Ée ! mnae}e !
iÇÉuvnÉUitkir ! àsId mým!.
SarasijanilayE ! sarOjahastE !
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dhavaLatamAmSuka-gandhamAlya SObhE !
bhagavati! harivallabhE ! manOjn~E !
tribhuvana-bhUtikari ! praseeda mahyam !

4
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àwmae=Xyay> zaôvtar>
அத்யாயம் 1 - சாஸ்த்ரவதார:
adhyAyah 1 - SaastrvatAra:

6

SlOkam 1
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nmae inTyanv*ay jgt> svRhetve,
}anay inStr¼ay lúmInaray[aTmne.
நேமா நித்யாநவத்யாய ஜகத :ஸர்வேஹதேவ|
ஞானாய நிஸ்தரங்காய ல

மீ நாராயணாத்மேந||

namO nityAnavadyAya jagata: sarvahetave |
jn~anAya nistarangAya lakshmeenArAyaNaatmane ||

7

ெபாருள்:
மிகவும் தூய்ைமயானதும். ேதாஷங்கள் அற்றதும் உலகின் காரணமாக உள்ளதும் ,

அைனத்திற்கும்

காரணமாக

அைடயாமல் உள்ளதும் ல
உள்ளதும்)

ஆகிய

நாராயணனுக்கும்

அதைன

உள்ளதும்

ஞானமயமாக

உள்ளதும்

மாற்றம்

(ப்ரஹ்மம்)

வணங்குகிேறன்.

இங்கு ல

மிக்கும்

மி - நாராயணன் ஆகிய இருவருக்கும் ஆத்மாவாக

ஆத்மாவாக

ேவெறாரு

உயர்ந்த

வஸ்து

உள்ளதாகக்

கூறப்பட்டாலும், இந்த வஸ்துவும் நாராயணனும் ஒன்ேற என பின்னர் கூறப்பட
உள்ளது.

இேத கருத்ைத ப்ரஹ்ம சூத்திரத்தில்

3-2-30

முதல்

3-2-36

காணலாம்.

(இந்த சூத்திரங்கள் அடிேயனின் இைணயதளம் நம்ெபருமாள் விஜயத்தின் ஸ்ரீபாஷ்ய
பகுதியில் உள்ளது - www. namperumal.com)

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
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adiyEn salutes that Vasthu (Brahman), which is the soul of Lakshmi as well as
NarAyaNan. This Vasthu is most sacred, blemishless, changeless and is the
embodiment of Jn~Anam. The question arises now as to the existence of a
superior Vasthu that is soul to both NarayaNa and Lakshmi. The answer is given
later as that Vasthu being one and the same as Sriman NarAyaNan. Brahma
Soothrams 3.2.20 to 3.2.36 covers this topic (Sundara Simham Book 60 and Sri
BhAshyam section of NamperumAL Vijayam: www.namperumal.com).
For further details on SrI MahA Lakshmi tatthvam, please browse other
ebooks in the Sundara Simham and Ahobilavalli series: Lakshmi Narayana
Hrudayam, Book #43 in Ahobilavalli ebook series, Lakshmi Sahasram 100th
ebook in the Sundara Simham series, SrI Stuti, book 1 of Sundara Simham
series, CatusslOki and Sri Stavam of KurEsar and GuNa Ratna KOSam in the
same ebook series.

8

SlOkam 2
ogasn< "&[axarmI†z< saemÉUi;tm!,
Akl»eNÊsUyaRi¶< lúmIêpmupaSmhe.
ககாஸனம் க்ருணாதாரமீ த்ருசம் ேஸாமபூஷிதம்|
அகலங்ேகந்து ஸூர்யாக்நிம் ல

மீ ரூபம் உபாஸ்மேஹ||

khagAsanam ghrNaadhArameedrSam sOmabhUshitam |
akalankendu sooryAgnim lakshmeeroopam upAsmahe ||

பறைவ ஒன்றின் மீ து அமர்ந்துள்ளவளும், கருைண ஒன்ேற வடிவமாக உள்ளவளும் ,

ேஸாமனால்

ஆராதிக்கப்படுபவளும்,

ேதாஷங்கள்

அற்றதான

-அக்னி ஆகியவற்றின் ேசர்க்ைக ேபான்று உள்ளவளும் ஆகிய ல

நான்

ஆராதிக்கிேறன்.

(இங்கு

பறைவ

என்பது

ஆந்ைதையக்

ெகாள்ளலாம் - காரணம் வடநாட்டினர் ஆந்ைதைய ல

சந்திரன்-சூரியன்

மியின் ரூபத்ைத

குறிப்பதாகவும்

மியின் வாகனமாகக்

ெகாள்வர்; அல்லது கருடன் என்று ெகாள்ளலாம்.)

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
adiyEn worships the subhASrayam of Lakshmi, who is the embodiment of
Compassion and is seated on Garudan with Her Lord. She is worshipped by
Soman and is like the integrated essence of the blemishless Chandran-Sooryan
and Agni. "tat lakshmI roopam upAsmahE" is the key message and the
description of that roopam is described by words like "khagAsanam,
ghruNaadhAram, soma bhUshitam and akaLanga indu-soorya-agnim".
She is generally visualized as being seated with Her Lord on the divine bird
Garudan, which serves as Their vaahanam. The bird referred to here could also
be the Owl as per the traditions of northern part of India, where the wise bird
owl is considered as Her transport.
9
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ெபாருள்:

SlOkam 3
vedvedaNt tÅv}< svRzaôivzardm!,
svRisÏaNttÅv}< xmaR[amagtagmm!.
ேவதேவதாந்த தத்த்வஜ்ஞம் ஸர்வ சாஸ்த்ர விசாரதம் |
ஸர்வ ஸித்தாந்த தத்த்வஜ்ஞம் தர்மாணாமாகதாகமம் ||

vedavedAnta tattvajn~am sarva Saastra viSaaradam |

sadagopan.org

sarav siddhAnta tattvajn~m dharmaaNaamAgat Agamam||
ெபாருள்:

(அத்ரி முனிவர் குறித்துக் கூறப்படுவது)
தத்துவங்கைள

முழுைமயாக

ஆராய்ந்து அறிந்தவர்;

அறிந்தவர்;

ேவத

ேவதாந்தங்களில்

அைனத்து

கூறப்படும்

சாஸ்த்திரங்கைளயும்

அைனத்து ஸித்தாந்தங்கள் குறித்த ஞானம் உள்ளவர் ;

அைனத்து தர்மங்கள் குறித்தும், அவற்றின் ஆகமம் குறித்தும் நன்கு அறிந்தவர்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Sage Athri or Athri Rishi is a Vedic seer. The pravarAs of Athri are known as
AathrEyAs. The different sUthrakArAs given the pravarAs (denoting one or
more

reputed

ancestors

of

this

line)

are

BhaudhAyana,

KathyAyana,

Aapasthambha and LougAkshi. There are 407 Rishis, who are mantra dhrushtAs
for Rg Veda Mantrams. Sage Athri and his descendants are some of them.
While the rishis linked to the first and the three last books of Rg Vedam (8th,
9th and 10th) are miscellaneous, the other books (2nd to 7th) have specific
rishis attributed to them. For instance, the fifth book is associated with Sage
Athri and his sons just as the 2nd book is linked to Angiras, the 3rd book to
VisvAmitrA, The 4th book to VaamadEva, the 6th book to BhAradhvAja and the
7th to VaisishtA and his descendants.

10

Sri Lakshmi Tantram is structured as a conversation between Sage Athri and
his dharma pathni, AnasooyA, who desired to know about the glories of MahA
Lakshmi and the tatthvams associated with Her. Sage Athri is very pleased
with his dear wife’s request and uses Sage Naaradhar’s description of the
Vaibhavam of MahA Lakshmi as told in the Saathva Samhithai of PaancarAtram.

sadagopan.org
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SlOkam 4

ijteiNÔy< ijtaxar< ragÖe;avzIk«tm!,
ctudRza¼yaegSw< àsŒ(anpray[m!.
ஜிேதந்த்ரியம் ஜிதாதாரம் ராகத்ேவஷாவசீக்ருதம்|
சதுர்தசாங்க ேயாகஸ்தம் ப்ரஸங்க்யாந பராயணம்||

jitendriyam jitAdhAram rAgadveshAvaSeekrtam |
caturdaSaanga yogastham prasankyAna parAyaNam ||
ெபாருள்:

(அத்ரி முனிவர் பற்றித் ெதாடர்கிறது): தனது இந்த்ரியங்கைள ெவன்றவர்; தனது
மூலாதாரச்

சக்கரம்

குறித்து

அறிந்தவர்;

12

இந்த

உலக

விஷயங்கள்

குறித்து

விருப்பு-ெவறுப்பு

அற்றவர்;

ேயாகத்தின்

14

அங்கங்கைளயும்

அறிந்தவர் ;

உண்ைமயான ஞானத்ைத அறியும் முயற்சியில் தளராதவர்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Sage Athri is introduced here as one who has full control over his indriyams
(sensory organs) and as a Sage with full awareness of the function of his
MoolAdhAra Chakram as a parama yOgi knowledgeable in the 14 parts of Yoga
Saasthram. He is totally dispassionate and as one who unfailingly pursues true
knowledge (Brahma Jn~Anam).
The chapter 2 of Patanjali’s Yoga sUtrA named Saadhanaa Paadha discusses at
least 11 of the 14 angams. The 8 of the 14 constitute the familiar ashtAnga
Yogam consists of 8 angams: Yama, niyama, Aasana, PrANAyAma, PrathyAhaara,
(spiritual passion and indriya nigraham), SvAdhyAya (self-study) and Iswara
praNidhAna (surrender to the Lord).

13
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DharaNa, DhyAna and SamAdhi). The other three discussed there are Tapas

SlOkam 5
ivÏe SvÉaRnuna ÉanaE pura tpnta< gtm!,
indan< tpsama*< tejaeraizmnamym!.
வித்ேத ஸ்வர்பாநுநா பாெநௗ புரா தபநதாம் கதம்|
நிதாநம் தமஸாமாத்யம் ேதேஜாராசிமநாமயம்||

viddhe svarbhAnunA bhAnau purA tapanatAm gatam |
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nidAnam tamasAmAdyam tejOraaSimanAmayam ||
ெபாருள்:
முன்பு ஒரு காலகட்டத்தில் சூரியைன ஸ்வர்பானு என்னும் அசுரன் தனது நிழலால்

துைளத்து, அவைன நீக்க முயற்சித்தேபாது; தப நிைல எடுத்தவர்;
என்ன

என்று

உள்ளவர்.

இவைரச்

சுட்டிக்காட்டி

அறியேவண்டியுள்ளது;

தவம் என்பேத

ேதேஜாமயமாக

(ஸ்வர்பானு என்னும் அசுரன் தன்னுைடய நிழலால் சூரியைன அழிக்க

முயற்சித்த நிகழ்வு ருக்ேவதத்தில் கூறப்பட்து.)

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
There was once an asurA, who tried to pierce and destroy the Sun through his
shadow. Sage Athri entered into the state of tapas (penance) to destroy that
asurA by the name of SvarbhAnu as referred to in Rg Vedam. Sage Athri is the
embodiment of tapas. He is radiant with the power of his tapas. Such is the
glory of Sage Athri.
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SlOkam 6
AiÇmiÇgu[aepetmiÇvgRSwmVyym!,
àat> s<¸yamupasInm&i;< huthutaznm!.
அத்ரிமத்ரிகுேணாேபதமத்ரிவர்கஸ்தமவ்யயம்|
ீ
ப்ராத :ஸம்க்யாமுபாஸநம்
ருஷிம் ஹுதஹுதாசனம்||

atrim atriguNopetam atrivargastham avyayam |
prAta: samghyAm upAseenam rshim hutahutaaSanam ||

மூன்று

குணங்களால்

பாதிக்கப்படாத

புருஷார்த்தங்கைளக் கடந்தவர்

(தர்மம்

இவர்

அத்ரி

அர்த்தம்,

என்பவர்

காமம்

ஆவார்;

மூன்று

எப்ேபாதும் உள்ளவர் ;

காைலயிலும் மாைலயிலும் உபாஸிப்பைதக் ைக விடாதவர்; எப்ேபாதும் அக்னி
கார்யங்களில் ஈடுபட்ட ரிஷி ஆவார்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Sage Athri is ThriguNAdhithar. He is beyond the three guNams: Satthva, Rajas
and tamas. Hence, he is known as Athri, unaffected by the three guNams
(thriguNam). He has also transcended the three goals of life: Dharma-arthakAmam. He is eternal as a Vedic Rishi (mantra drashTA). He unfailingly
observes nithyAnushtAnams and is always engaged in agni kaaryams prescribed
for a Gruhasthan.
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ெபாருள்:
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SlOkam 7

TiruvallikeNi Vedavalli ThAyAr

pitìtana< prma xmRpÆI yziSvnI,
äüiv:[umhezana< jnnI kar[aNtre.
பதிவ்ரதாநாம் பரமா தர்மபத்நீ யசஸ்விநீ|
ப்ரஹ்மவிஷ்ணு மேஹசாநாம் ஜநநீ காரணாந்தேர||

16

pativratAnAm paramA dharamapatnee yaSasvinee |
brahma vishNu maheSaanAm jananee kAraNaantare ||
ெபாருள்:

(அனசூயா பற்றிக் கூறுவது)
சிறந்தவள்;

கணவனுக்கு

ஏற்ற

மைனவியர்களில்

அத்ரி முனிவரின் தர்மபத்னி; ப்ரம்மன், விஷ்ணு,

மிகவும்

சிவன் ஆகிய

மூவருக்கும் தாய் ேபான்ற ஸ்தானத்ைத ஒரு சூழ்நிைலயில் அைடந்தவள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
After describing the glories of Sage Athri, this slOkam salutes the vaibhavam
of AnasooyA, the wife of Athri known for her chastity and fidelity. Once the
wives of Brahma, VishNu and Siva became jealous (filled with asooyai) about her
Athri’s Aasramam and requested Bikshai (food). They however insisted that
Anasooyai should serve the food without wearing any clothes. Anasooyai took
consecrated water and sprinkled on them. They became tiny infants as a result
and Anasooyai could now nurture them as helpless babies. The wives of the
three Gods now got upset and begged Anasooyai to unite them back with their
husbands. Anasooyai consented and converted them back to their erstwhile
forms and returned them to their worried wives. Before returning to their
homes, the three Gods lent portion of their power to create a son for Sage
Athri and Anasooya named the child, DattAtrEyA, with three heads
This slOkam says: Anasooya is the fittest among women to be a wife. She is the
supreme among the chaste women (PativratAnAm paramA). She is the dharma
Pathnee of Sage Athri and has immense Yasas (fame) as a Pathivrathai. She
attained the status of a Mother for the three gods (Brahma-VishNu-Sivan) at
one time, when they tried to test Her Chastity.
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chastity and wanted their husbands to test it. The husbands arrived at Sage

SlOkam 8
devEriÉòuta zñCDaiNtinTya tpiSvnI,
ivÊ;I svRxmR}a inTy< pirmnuìta.
ேதைவரபிஷ்டுதா சச்வத் சாந்தி நித்யா தபஸ்விநீ|
விதுஷீ ஸர்வதர்மஜ்ஞா நித்யம் பதிமநுவ்ரதா||

devai: abhisTutA SaSvat Saanti nityA tapasvinee |
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vidushee sarvadharmajn~A patimanuvratA ||
ெபாருள்:
ேதவர்களாலும் இைடவிடாது ேபாற்றப்படுப்வள்; சமநிைலயில் உள்ளதில் இருந்து
நழுவாதவள்;

சிறந்த

தவம்

உள்ளவள்;

அைனத்தும்

அறிந்தவள்;

அைனத்து

தர்மங்களும் அறிந்தவள் ;எப்ேபாதும் கணவனுக்கு உண்ைமயாக இருப்பவள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Anasooya is the exemplary women praised without let by the DevAs for her
observance of PathivrathA dharmam as a dharma pathnee of Sage Athri. She is
true to her husband at all times. She never swerves from her equanimity. She is
resplendent with the power of her penance (tapas). She is omniscient. She is
fully familiar with all dharma sAsthrams.
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SlOkam 9
pTyu> ïutvtI taSta ivivxa xmRs<ihta>,
ài[padpurSkarmnsUya vcae=ävIt!.
பத்யு :ச்ருதவதீ தாஸ்தா விவிதா தர்மஸம்ஹிதா| :
ப்ரணிபாத புரஸ்காரம் அனஸூயா வேசா அப்ரவத்||
ீ

patyu: Srutavatee tAstA vividha dharmasamhitA: |
praNipAda puraskAram anasooyA vacO abraveet ||

தனது கணவனால் அைனத்து விதமான ஸம்ஹிைத மற்றும் தர்மசாஸ்திரங்கைள
உபேதசிக்கப் ெபற்றவள்.

இப்படிப்பட்ட அனசூைய தனது கணவைனப் பணிந்து ,

அவரிடம் பின்வருமாறு ேகட்டாள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
AnasooyA has received upadEsams about all dharma sAsthrams from her
husband, Sage Athri. This Anasooyai now prostrated before her lord and
requested a favor form him.
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ெபாருள்:
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SlOkam 10

Uraiyoor Kamalavalli nAcchiyAr (Thanks - SrimAn MuraLi Bhattar)

AnsUya Égvn! svRxmR} mm naw jgTpte,
TvÄ @v ïuta xmaRSte te bhuivxaTmka>.

20

அனசூையபகவன் ஸர்வதர்மஜ்ஞ மம நாத ஜகத்பேத|
த்வத்த ஏவ ச்ருதா தர்மாஸ்ேத ேத பஹுவிதாத்மகா: ||

anasooyAbhagavan sarvadharmajn~a mama nAtha jagatpate |
tvatta yEva SrutA dharmAste te bahuvidhAtmakA: ||
ெபாருள்:
அனசூைய அத்ரி முனிவரிடம், "பகவாேன! அைனத்தும் அறிந்தவேர !எனது நாதேன !

இந்த உலகில் உள்ள முனிவர்களுக்கு நாயகன் ேபான்றவேர !உம்மிடம் இருந்து நான்

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Anasooyai commenced her request with the statement: Oh Bhagavan! Oh
Omniscient Lord of mine! Oh Lord, who is like the Master of all sages! You have
already blessed me with many upadEsams on dharma Saasthrams.

21
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பல தர்ம சாஸ்திரங்கைள உபேதசமாக அறியப் ெபற்ேறன்", என்று ெதாடங்கினாள்.

SlOkam 11
}anain c ivicÇai[)lêpaidÉedt>,
@te_yae ÉgvÏmaeR ivizòae ivx&tae mya.
ஞானானி ச விசித்ராணி பலரூபாதிேபதத| :
ஏேதப்ேயா பகவத் தர்ேமா விசிஷ்ேடா வித்ருேதா மயா||

jn~Ani ca vicitrAni phalaroopAdi bhedata: |
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yEtebhyO bhagavad dharmO viSishTo vidhrtO mayA ||
ெபாருள்:
இவ்விதம் உள்ள சாஸ்திரங்களின் தன்ைமகள் என்ன என்பைதயும் நான் அறிந்து
ெகாண்ேடன். இைவ அைனத்திலும் பகவத்தர்மம் என்பது மிகவும் உயர்ந்தது என்பது

எனது தாழ்வான கருத்தாகும். (பகவத் தர்மம் = பாஞ்சராத்ர ஆகமம்)

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
From Your upadEsams, adiyEn has a clear picture of the essence of the various
SaasthrAs and the fruits gained by following them. Among all these SaasthrAs,
it is my humble opinion that Bhagavath dharmam alias PaancarAtra Aagamam is
the noblest.
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SlOkam 12
Tvya kwyta taSta ÉgvÏmRs<ihta>,
sUict< tÇ tÇEv lúmImahaTMymuÄmm!.
த்வயா கதயதா தாஸ்தா பகவத்தர்ம ஸம்ஹிதா: |
ஸூசிதம் தத்ர தத்ர ஏவ ல

மீ மாஹாத்ம்யம் உத்தமம்||

tvayA kathayathA tAstA bhagavad dharma samhitA: |
soocitam tatra tatra eva lashmeemAhAtmyam uttamam ||

தாங்கள் எப்ேபாெதல்லாம் பகவத்தர்மம் பற்றிக் கூறுகிறீர்கேளா; அப்ேபாெதல்லாம்
மஹால

மியின் ெபருைமகைளப் பற்றிக் கூறத் தவறுவேத இல்ைல.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Oh my Lord! During Your upadEsams on Bhagavath dharmam, adiyEn has noticed
one thing. Whenever You speak about Bhagavath dharmam, it strikes adiyEn
that you never fail to talk about the Vaibhavam of MahA Lakshmi.
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ெபாருள்:
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SlOkam 13

ThirucchAnoor SrI PadmAvathi ThAyAr

rhSyTvadp&òTvaÚ Tvya àkqIk«tm!,
tdh< ïaetuimCDaim lúmImahaTMymuÄmm!.
ரஹஸ்யத்வாதப்ருஷ்டத்வாந்ந த்வயா ப்ரகடீ க்ருதம்|
ததஹம் ச்ேராதும் இச்சாமி ல

மீ மாஹாத்ம்யம் உத்தமம்||

rahasyatvAdaprshTatvAnna tvayA prakaTee krtam |
tadaham SrOtum icchAmi lakshmee mAhAtmyam uttamam ||
24

ெபாருள்:
அந்தப் பகுதிகள் பரமரகசியமாக உள்ளதாலும், நான் அவற்ைறக் குறித்து உங்களிடம்

ேகட்கவில்ைல

என்பதாலும்

அந்தப்

பகுதிகள்

விளக்கியதில்ைல. இப்ேபாது எனக்கு மஹால

குறித்து

நீங்கள்

இதுவைர

மியின் ேமன்ைமகைள அறிய

ஆவலாக உள்ளது.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Oh My Lord! You have not described in detail so far those sections dealing with
the tatthvams about MahA Lakshmi either because of their deeply esoteric
nature or perhaps adiyEn has not specifically asked you about them. adiyEn is
very eager now to learn about those unique vaibhavams of MahA Lakhshmi.

sadagopan.org

25

SlOkam 14
yTSÉava ih sa devI yTSvêpa yÊÑva,
yTàma[a ydaxara yÊpayaw yT)la.
யத் ஸ்வபாவா ஹி ஸா ேதவ ீ யத் ஸ்வரூபா யத் உத்பவா|
யத் ப்ரமாணா யத் ஆதாரா யத் உபாயாத யத் பலா||

yat svabhAvA hi sA devee yat svaroopA yat udbhavA |
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yat pramaaNaa yat AdArA yat upAyAta yat phalA ||
ெபாருள்:
அவளது ஸ்வபாவம் என்ன, அவளது ரூபம் எவ்விதம், அவளது ேதாற்றம் எங்கிருந்து ,

அவைள

அறிய

உதவும்

ப்ரமாணம்

என்ன,

அவள்

எதைன

ஆதாரமாகக்

ெகாண்டுள்ளாள், அவைள அைடயும் உபாயம் என்ன, அவைள அறிந்ததன் மூலம்
கிட்டும் பயன் என்ன?

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Please bless adiyEn now with the knowledge about
(1) MahA Lakshmi’s svaroopam (inherent nature)
(2) Her place of avathAram
(3) What are the source pramANams to comprehend Her?
(4) What is Her Substratum?
(5) What are the ways/means to attain Her, and
(6) What are the fruits by attaining Her as Rakshaki (protectress)?
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SlOkam 15
tdh< ïaetuimCDaim TvÄae äüivda< vr,
Évey< k«tk«Tyah< ySy iv}anyaegt>.
ததஹம் ச்ேராதும் இச்சாமி த்வத்ேதா ப்ரஹ்மவிதாம் வர|
பேவயம் க்ருதக்ருத்யாஹம் யஸ்ய விஜ்ஞானேயாகத:||

tadaham SrOtum icchAmi tvattO brahmavidAm vara |
bhaveyam krtakrtyAham yasya vijn~AnayOgata: ||

பரப்ரஹ்மத்ைத அறிந்தவரும், பல தத்துவங்கள் ெதரிந்தவரும் ஆகிய உங்களிடம்

இருந்து ேமேல உள்ள ேகள்விகளுக்கான விைடகைள அறிய ஆவலாக உள்ேளன் .
இப்படிப்பட்ட

ஞானம்

மூலமாக

எனது

வாழ்வின்

குறிக்ேகாைள

நான்

அைடந்தவளாகிவிடுேவன்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Oh my revered AchAryan and Husband! You are very knowledgeable about
Brahma VidhyAs to attain Para Brahmam and You are conversant with many
Tatthvams. Your help to get answers to my questions on the Savaroopam,
SvabhAvam and Vaibhavam of MahA Lakshmi will bless me with securing the
goals of adiyEn’s life.
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ெபாருள்:
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SlOkam 16

Perumdevi ThAyAr, Kaanchipuram

t< me dzRy pNwanmupsÚaSMyxIih Éae,
#it tSya vc> ïuTva ÉgvaniÇrävIt!.
தம் ேம தர்சய பந்தாநமுபஸந்நாஸ்ம்யதீஹி ேபா|
இதி தஸ்யா வச :ச்ருத்வா பகவாந் அத்ரி அப்ரவத்||
ீ

tam mE darSaya panthAnam upasannAsmyadheehi bhO |
iti tasyA vaca: SrutvA bhagavAn atri abraveet ||
28

ெபாருள்:
உம்ைம

வந்தைடந்த

எனக்கு

தகுந்த

வழி

காட்டேவண்டும்

என்று

கூறினாள்.

இதைனக் ேகட்ட அத்ரி முனிவர் கூறத் ெதாடங்கினார்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Thus concluded AnasooyA: "My Lord! Please direct adiyEn, who is prostrating
before You to know about the right path of Knowledge about MahA Lakshmi".
Pleased with his dear wife’s serious request, Sage Athri began to speak.
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SlOkam 17
AiÇ>saxu s<baeixtae=SMy* xmR}e xmRcairi[,
mya p&òen v´tVyimit nae˜aiqt< pura.
அத்ரி-
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ஸாது ஸம்ேபாதிேதா அஸ்ம்யத்ய தர்மஜ்ேஞ தர்மசாரிணி|
மயா ப்ருஷ்ேடன வக்தவ்யமிதி ந உத்காடிதம் புரா||

atrisAdhu sambOdhitO asmi adya dharmajn~e dhramacAriNi |
mayA prshTena vaktavyam iti na udghATitam purA ||
ெபாருள்:
அத்ரி முனிவர் அனசூயாவிடம்,

அறிந்தவேள!
வந்தாய்.

நீ

"அைனத்து

தர்மங்கைளயும் ஆசாரங்கைளயும்

முன்பு நான் கூறாமல் விட்டைத இப்ேபாது நிைனவில் ெகாண்டு
ேகட்ட

பின்னேர

ெசால்லலாம்

என்று

காத்திருந்ேதன்",

என்று

ெதாடங்கினார்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Sage Athri said: "My dear One who is fully conversant with all dharmams and
AchAra-anushtAnams! You have reminded me about the topics that I did not
cover so far. I was waiting for You to ask. Now I will commence with upadEsam
on MahA Lakshmi tatthvams.
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SlOkam 18
AhaR Tvmis kLyai[ lúmImahaTMymuÄmm!,
ïaetu< ïuitizr>ïei[ùdySw< snatnm!.
அர்ஹா த்வமஸி கல்யாணி ல

மீ மாஹாத்ம்யம் உத்தமம்|

ச்ேராதும் ச்ருதிசிர :ச்ேரணி ஹ்ருதயஸ்தம் ஸநாதநம்||

arhA tvamasi kalyaaNi lashmee mAhAtmyam uttamam |
SrOtum SrutiSira: SreNi hrdyastham sanAtanam ||

சிற்ந்தவேள! மஹால

மியின் ேமன்ைமகள் ச்ருதிகளின் சிரஸில் உள்ளன. அைவ

எப்ேபாதும் அங்கு நிரந்தரமாக உள்ளன.

அவற்ைறக் ேகட்கும் தகுதி உனக்கு

முழுைமயாக உள்ளது.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Oh my dear One! The Vaibhavam of MahA Lakshmi is borne on the heads of
Upanishads, the crown of Vedams. The MahA Lakshmi tatthvams find their
permanent abode there (veda Siras). You are a proper adhikAri (arhai) to hear
about them because of your tapas and superior Paathivrathyam.
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ெபாருள்:
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SlOkams 19 & 20

pura mlyzElSwa munyae xmRtTpra>,
ïutsaÅvtiv}ana nardaÎevdzRnat!!.
புரா மலயைசலஸ்தா முநேயா தர்மதத்பரா |
ச்ருத ஸாத்த்வத விஜ்ஞாநா நாரதாத்ேதவ தர்சனாத்||

purA malayaSailasthA munayO dharamatatparA: |
Sruta sAttvata vijn~AnA nAradAd deva daraSanAt ||

Ap&CDÚetmevaw¡¡ ÉgvNt< snatnm!,
nard< äüs»az< ÉgvÏmRvie dnm!
அப்ருச்சந்ேனதேமவார்த்தம் பகவந்தம் ஸநாதநம்|

32

நாரதம் ப்ரஹ்ம ஸங்காசம் பகவத் தர்மேவதிநம்||

aprcchannetam yEvArtham bhagavantam sanAtanam |
nAradam brahma sankhaaSam bhagavat dharamavedinam ||
ெபாருள்:
நாரதரால்

ஸாத்வதத்தில்

ஸம்ஹிைதையக்

(ஸாத்வதம் என்பது பாஞ்சராத்ர ஆகமத்தின் ஸாத்வத

குறிப்பதாகக்

ெகாள்ளலாம்)

உபேதசிக்கப்பட்டவர்களும் ,

மலயநாட்டுப்பகுதிகளில் (மலய நாடு என்பது கன்யாகுமரி அருகில் உள்ள பகுதிகள்

என்றும், ஒரிஸா அருகில் உள்ள பகுதிகள் என்றும் இரு கருத்துக்கள் உண்டு) அந்த

முைறயில்

யாகங்கள்

ஸ்வரூபமாகேவ

இயற்றி

உள்ளவரும்,

வந்தவர்களும்
மிகவும்

ஆகிய

முனிவர்கள்

சிறந்தவரும்,

-

ப்ரஹ்ம

பகவத்தர்மத்தில்

கைரகண்டவரும் ஆகிய நாரதரிடம் இேத ேகள்விையக் ேகட்டனர்.

Dear One! Once Sage NaaradA was approached by great sages of Malaya dEsam
(present day KeraLA or regions near Malaya parvatham, Orissa) with the same
questions that You have. These sages are Brahma Jn~Anis, authorities on
Bhagavath dharmams (PaancarAtra Saasthrams) and performers of celebrated
yajn~ams.
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ADDITIONAL COMMENTS BY VS:

SlOkam 21
\;y>Égv<STvCD+utae=SmaiÉ> saÅvt> sÅVS:<ïy>,
zuÏae Égvtae xmaeR mae]Ek)ll][>.
ரிஷிகள்-
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பகவம்ஸ்த்வத் ச்ருேதா அஸ்மாபி :ஸாத்த்வத:ஸத்த்வஸம்ச்ரய|:
சுத்ேதா பகவேதா தர்ேமா ேமாைக்ஷக பல லக்ஷண: ||

Rshaya:bhagvamstvat SrutO asmAbhi: sAttvata: sattvasamSraya: |
SuddhO bhagvatO dharmO mOkshaika phala lakshaNa: ||
ெபாருள்:
அந்த ரிஷிகள் நாரதரிடம், "பகவாேன !தங்களிடம் இருந்து ஸாத்த்வதம் எனப்படும்

பகவத் தர்மத்ைத நாங்கள் ேகட்டு அறிந்து ெகாண்ேடாம். அது ஸத்வம் மட்டுேம
நிரம்பியது என்றும், ேமாக்ஷத்ைத உபேதசிப்பைதேய இலக்காக உைடயது என்றும்
அறிந்து ெகாண்ேடாம்", என்று ெதாடங்கினார்கள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
The sages said to BhagavAn NaaradA:
"Oh great One! We are blessed to have learnt from You Saathvatha Samhithai
as a PaancarAtra Saasthram. We have understood that this samhithai is filled
with Sattvam and has the object of instructing us about Moksha siddhi
(mOkshaika phala lakshaNa:)".
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SlOkam 22
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Uraiyoor Kamalavalli ThAyar (Thanks SrimAn MuraLi Bhattar)

tÇ tÅvawRkwne lúmImahaTMymuÄmm!,
sUict< tÇ tÇEv napuòTvaTàkaiztm!
தத்ர தத்த்வார்த்தகதேந ல

மீ மாஹாத்ம்யம் உத்தமம்|

ஸூசிதம் தத்ர தத்ர ஏவ நாப்ருஷ்டத்வாத் ப்ரகாசிதம்||

tatra tattvArthakathane lakshmee mAhAtmyam uttamam |
soocitam tatra tatra eva nA aprushTavAt prakaaSitam ||
35

ெபாருள்:
அப்ேபாது

தாங்கள்

ஆங்காங்கு

மஹால

மியின்

ேமன்ைமகைளக்

குறித்துக்

கூறின ீர்கள், ஆயினும் நாங்கள் அவற்ைறக் குறித்து எந்தவிதமான ேகள்விகைளயும்
எழுப்பாத காரணத்தினால், நீங்களும் அதைன விளக்கிக் கூறவில்ைல.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Oh Revered Naarada Muni! During Your upadEsams on Saathva Samhithai, you
hinted about the vaibhavam of MahA Lakshmi (tattvArtha Kathanam) as You
went along. We did not raise any questions during these upadEsams and
therefore You did not digress to provide the details about MahA Lakshmi
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tatthvams.
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SlOkam 23
#CDamStidt< ïaetu< ÉVS:agrtarkm!,
piÒnIvEÉvm! sv¡ à}apytu nae Évan!.
இச்சாமஸ்ததிதம் ச்ேராதும் பவஸாகர தாரகம்|
பத்மின ீ ைவபவம் ஸர்வம் ப்ரஜ்ஞாபயது ேநா பவாந்||

icchAmastaditam SrOtum bhavasAgara tArakam |
padminee vaibhvam sarvam prajn~payatu nO bhavAn ||

நாங்கள்

பத்மினியின்)

உள்ேளாம்

.அது

மஹால

மட்டுேம

மி

(ைவபவம்

ஸம்ஸாரம்

என்ற

குறித்துக்

கடலின்

ேகட்க

ஆவலாக

துன்பங்கைளக்

கடக்க

உதவுவதாகும் .எங்களுக்கு அந்த ேமன்ைமகள் குறித்த ஞானம் அளிக்கேவண்டும்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Oh Maharishi NaaradA! We are now keen on learning about the Vaibhavam of
MahA Lakshmi. We realize that this knowledge alone can get us across the sea
of samsAram (bhava sAgara tArakam). Please bless us with this upadEsam to
give us auspiciousness granting Jn~Anam! Padmini is the name for "utthamA
Vadhu" or the One who is the supreme model among women with perfect
attributes.
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ெபாருள்:

SlOkam 24
nta> Sm izrsa padaE tv s<sartarkaE,
AxIih Éae mune idVy< àpÚaSTva< icr< vym!.
நதா :ஸ்ம சிரஸா பாெதௗ தவ ஸம்ஸார தாரெகௗ|
அதீஹி ேபா முேந திவ்யம் ப்ரபந்நாஸ்த்வாம் சிரம் வயம்||

natA: sma SirasA pAdau tava samsAra tArakau |
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adheehi bhO mune divyam prapannAstvAm ciram vayam ||
ெபாருள்:
ஸம்ஸாரம்

என்ற

பிடியில்

சிக்குண்டவர்களுக்கு

திருவடிகளில் எங்கள் தைலவணங்கிக் ேகட்கிேறாம்.

ஆதாரமாக

உள்ள

உங்கள்

நாங்கள் மிகவும் பணிந்து

ேகட்பதால், அதைன நீங்கள் எங்களுக்கு உபேதசிக்க ேவண்டும்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Oh Maharishi NaaradA! We are tightly held in the grip of SamsAram and are
suffering the pangs. We bow at Your sacred feet with our heads (natA: sma
SirasA pAdau) and beseech you humbly to instruct us about MahA Lakshmi
tatthvams.
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SlOkam 25
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nard>saxu s<baeixtae=SMy* muny> s<iztìta>,
àsÚ> kwyaMy* lúmItNÇ< snatnm!.
நாரத:ஸாது ஸம்ேபாதிேதா அஸ்ம்யத்ய முநய :ஸம்சிதவ்ரதா: |
ப்ரஸந்ந :கதயாம்யத்ய ல

மீ தந்த்ரம் ஸநாதநம்||
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nArada:sAdhu sambOdhitO asmi adya munaya: samSitavratA: |
prasanna: kathayAmi adya laksmeetantram sanAtanam ||
ெபாருள்:
நாரதர் அந்த முனிவர்களிடம்,

"முனிவர்கேள! சிறந்த விரதம் பூண்ட நீங்கள்

அைனவரும் என்னிடம் இப்படி ஒரு விண்ணப்பம் ெசய்தது எனக்கு மகிழ்வாக

உள்ளது. நான் மிகவும் மனநிைறவு ெகாண்ேடன்.
ல

இந்த சுபநாளில் உங்களுக்கு நான்

மீ தந்த்ரம் என்ற அந்தச் சாஸ்திரத்ைத உபேதசிக்கிேறன் ,"என்று ெதாடங்கினார்.
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ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Sage NaaradA replied: "Oh lofty Rishis known for your pious vow (samSita
vratA:) to learn about Lakshmi Tatthvam! I am very pleased with Your requests.
I feel fulfilled. On this auspicious day, I will instruct you all on the eternal
Saastram revered as Lakshmi tantram (sanAtanam lakshmI tantram)".
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SlOkam 26
yÇ sa †Zyte devI Svêpgu[vEÉvE>,
piÒnI pÒnaÉSy mih;I pÒs<Éva.
யத்ர ஸா த்ருச்யேத ேதவ ீஸ்வரூபகுண ைவபைவ: |
பத்மின ீ பத்மநாபஸ்ய மஹிஷீ பத்மஸம்பவா||

yatra sA drSyate devee svaroopaguNa vaibhavai: |
padminee padmanAbhasya mahishee padmasambhavA ||

பத்மின ீ என்று கூறப்படுபவளும்,

உதித்தவளும் ஆகிய மஹால

பத்மநாபனின் பட்டமஹிஷியும், தாமைரயில்

மீ - அந்தச் சாஸ்திரத்தில் தனது ஸ்வரூபம் மற்றும்

குணங்கள் முழுைமயாக ெவளிப்படும்படி உள்ளாள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
MahA Lakshmi revered for Her utthama sthree guNams and Saamudhrikaa
lakshaNams is known as Padmini. She is the queen sitting with PadmanAbhan as
His Patta Mahishi. She has the lotus flower as Her home and reveals Her
Svaroopam, KalyANa GuNams and SvabhAvam fully in Lakshmi Tantram.
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ெபாருள்:

SlOkam 27
pura ÊvaRss> zapadiÉÉUte purNtre,
in>SvaXyayv;q!kare æòïIke jgTÇye.
புரா துர்வாஸஸ :சாபாதபிபூேத புரந்தேர|
நி:ஸ்வாத்யாய வஷட்காேர ப்ரஷ்டஸ்ரீேக ஜகத்த்ரேய||

purA durvAsasa: SaapAdabhibhUte purantare |
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ni:svAdhyAya vasahTkAre bhrashTaSreeke jagattraye ||
ெபாருள்:
முன்பு ஒரு காலத்தில் துர்வாஸரின் சாபத்ைத இந்திரன் அைடந்தான்.

இதனால்

அவன் ேவதங்கள் ஓத இயலாமலும், யஜ்ஞங்கள் இயற்ற முடியாமலும் ேபானது .
அதனால் மூன்று உலகங்கள் மீ து மஹால

மியின் பார்ைவ விழாமல் தைடபட்டது.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Once upon a time, Indra was the object of a curse by the offended Sage
DurvAsA. As a result, Indran could not recite the VedAs or perform Yajn~ams.
This led to supreme loss for the people of the three worlds, who could no longer
benefit from the auspicious glances of MahA Lakshmi.
DurvAsA is a sage who is known to get angry fast. Once he was returning from
Sri Vaikuntam after worshipping MahA Lakshmi there. The divine consort of
the Lord blessed DurvAsA with a garland that she had worn. DurvAsA carried
that precious gift on his head and met Indra traveling on his royal elephant.
Sage DurvAsA presented the garland of MahA Lakshmi to Indran, who in turn
placed it on the neck of his elephant. That elephant took the garland worn by
MahA Lakshmi with its trunk and crushed it under its foot. Sage DurvAsA was
mighty offended with the rudeness of Indra and cursed him to lose all his
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wealth and status. MahA Lakshmi turned away from Indra from that day on.
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SlOkam 28

dirÔe devvgeR c k«ze xmeR insNtte,
iptamhe surE> sax¡ ]Iraeda[Rvmeyui;.
தரித்ேர ேதவவர்ேக ச க்ருேச தர்ேம நிஸந்தேத|
பிதாமேஹ ஸுைர :ஸார்தம் க்ஷீேராதார்ணவேமயுஷி||

daridre devavarge ca krSe dharme nisantate |
pitAmahe surai: sArdham ksheerOdArNavameyushi ||
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ெபாருள்:
ேதவகுலத்ைதேய தரித்ரம் பீடித்த்து.

தர்மங்கள் அைனத்தும் நிைல குைலந்து

நின்றது. பல தவங்கள் இயற்றிய பின்னர் ேதவர்கள் அைனவரும் ப்ரம்மனின்
தைலைமயில் திருப்பாற்கடைல அைடந்தனர்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
As Sage DurvAsA’s curse took hold, the entire kulam of the DevAs was struck
with poverty and dharmams got shaken up from their moorings. The dEvAs
performed many penances and thereafter headed for the Milky Ocean with
Brahma dEvan at their front to seek the help of Sriman NarayaNan.
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SlOkam 29
bhUn! v;Rg[an! idVya<StÞva tIì< mhÄp>,
s<baeixte jgÚawe devdeve jnadRne.
பஹுந் வர்ஷகணான் திவ்யாம்ஸ்தப்த்வா தீவ்ரம் மஹத்தப: |
ஸம்ேபாதிேத ஜகந்நாேத ேதவ ேதவ ஜநார்த்தேந||

bahUn varshagaNaan divyAmstaptvA teevram mahattapa: |
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sambOdhite jagannAthe devadeve janArdane ||
ெபாருள்:
இப்படியாகக் கடுைமயான தவம் புரிந்த அந்தத் ேதவர்கள் - திருப்பாற்கடலில்

கண்வளர்பவனும்,

இந்த உலகம் அைனத்தின் னநாதனும்,

ஜனார்தனன் என்று

ேபாற்றப்படுபவனும், ேதவர்கள் அைனவருக்கும் ேதவனாக உள்ளவனும் ஆகிய
ஸ்ரீமந்நாராயணைன அவனது ேயாகநித்திைரயில் இருந்து எழுப்பினார்கள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
After performing fierce tapas for many years, the dEvAs woke up the DevAthi
dEvan, the Master of all the worlds, JanArdanan from his Yoga NidhrA.
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SlOkam 30
iptamhen devay kayeR c ivinveidte,
]Iraede miwte devEStdaidòen vTmRna.
பிதாமேஹந ேதவாய கார்ேய ச விநிேவதிேத|
க்ஷீேராேத மதிேத ேதைவஸ்ததாதிஷ்ேடன வர்த்மனா||

pitAmahena devAya kArye ca vinivedite |
ksheerOde mathite devaistadAdishTena vartmanA ||

ப்ரம்மன் ஸ்ரீமந்நாராயணனிடம் ேதவர்கள் நிைலைம குறித்து விளக்கினார். அதற்கு

மறுதினம் ஸ்ரீமந்நாராயணனின் ஆேலாசைனயின்படி ேதவர்கள் திருப்பாற்கடைலக்
கைடயத் ெதாடங்கினர்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Brahma Devan, the grand sire of the dEvAs explained the sad predicament of
the dEvAs to the Lord and the sufferings experienced by the dEvAs due to the
curse of Sage DurvAsA. Sriman NarAyaNan listened and counseled the dEvAs
to start churning the milky ocean next day and they followed up.
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ெபாருள்:
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SlOkam 31

pairjate hyïeóe gjeNÔe=Psrsa< g[e,
kalkUqe smuÑUte vaé{yamm&te twa.
பாரிஜாேத ஹயச்ேரஷ்ேட கேஜந்த்ேர அப்ஸரஸாம் கேண|
காலகூேட ஸமுத்பூேத வாருண்யாம் அம்ருேத ததா||

pArijAte hayaSreshThe gajendre apsarasAm gaNe |
kAlakooTe samudbhUte vAruNyAm amrte tathA ||
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ெபாருள்:

(அந்தத் திருப்பாற்கடலிலிருந்து) பாரிஜாதம், உச்ைசஸ்சிரவஸ் என்னும் உயர்ந்த

குதிைர,

ஐராவதம் என்னும் யாைன,

அப்ஸரஸ் ெபண்கள்,

காலகூடம் என்னும்

விஷம், வாருணி என்னும் பானம், அமிர்தம் ஆகியைவ ெவளிப்பட்டன.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
The churning of the Milky Ocean by the dEvAs (and the asurAs) led to the
emergence of PaarijAtha tree, the noble horse UcchaisSravas, the royal
elephant IrAvadham with four tusks, the assembly of the most beautiful
apsaras women, the fearsome poison named KaalakUtam, the intoxicating drink
named VaaruNi and the most auspicious, life sustaining nectar.
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SlOkam 32
sh cNÔmsa deVyamuiTwtaya< mha[Rvat!,
piÒNya< pÒnaÉSy v]>SwayamnNtrm!.
ஸஹ சந்த்ரமஸா ேதவ்யாமுத்திதாயம் மஹார்ணவாத்|
பத்மிந்யாம் பத்மநாபஸ்ய வக்ஷ:ஸ்தாயாமநந்தரம்||

saha candramasA devyAm utthitAyAm mahArNavAt |

sadagopan.org

padminyAm padmanAbhasya vaksha:sthAyAm anantarm ||
ெபாருள்:
அதன் பின்னர் அந்தப் ெபரிய கடலில் இருந்து சந்திரனுடன் இைணந்து மஹால

ேதான்றினாள்

.அவள்

தாமதம்

ெசய்யாமல்,

விைரந்து

ெசன்று,

மி

பத்மநாபனின்

திருமார்பில் அமர்ந்து ெகாண்டாள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
After that MahA Lakshmi (Candra sahOdhari) arose from the Milky Ocean
along with Candran. She walked quickly towards Her Lord and sat on His chest,
Her permanent abode.
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SlOkam 33
tyavlaeikte devvgeR iïymupeyui;,
tyanvei]te dETyvgeR cEv praijte.
தயாவேலாகிேத ேதவவர்ேக ஸ்ரீயமுேபயுஷி|
தயாநேவக்ஷிேத ைதத்யவர்ேக ச ஏவ பராஜிேத||

tayAvalOkite devavarge Sriyamupeyushi |
tayAnvekshite daityavarge ca eva parAjite ||

அவள் தனது பார்ைவைய ேதவர்கள் மீ து படரவிட்டான், அவர்கள் தாங்கள் இழந்த

ெசல்வங்கைள மீ ண்டும் அைடந்தனர். ஆனால் அசுரர்கள் மீ து தனது பார்ைவையச்
ெசலுத்தாததால் அவர்கள் ேதால்வி அைடந்தனர்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
The moment MahA Laskhmi’s glances fell on the dEvAs (dEva vargam), they
regained their lost wealth. MahA Lakshmi’s glances never fell on the asurAs
(daitya vargam) and they were hence defeated.
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ெபாருள்:
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SlOkam 34

SvraJymiol< àaPy maedmane purNdre,
b&hSpitépagMy rhsId< vcae=ävIt!.
ஸ்வராஜ்யமகிலம் ப்ராப்ய ேமாதமேந புரந்தேர|
ீ
ப்ருஹஸ்பதிருபாகம்ய ரஹஸதம்
வேசா அப்ரவத்||
ீ

svarAjyam akhilam prApya mOdamAne purantare |
bruhaspati: upAgamya rahaseetam vacO abraveet ||
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ெபாருள்:
புரந்தரன் எனப்படும் இந்திரன், தான் இழந்த ராஜ்ஜியம் மீ ண்டும் கிட்டியது குறித்து
மகிழ்ச்சியில்

இருந்அப்ேபாது

ேதவகுருவான

ப்ருஹஸ்பதி

அவனிடம்

பின்

வருவைதப் பரமரகசியமாகக் கூறினார்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
After regaining his kingdom and riches, Indran was very happy. At that time,
the dEva guru, Bruhaspathy approached Indran and counseled him in a secret
manner.
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SlOkams 35, 36 & 37
b&hSpit>kale s<baexyaMyetCD&[u vaKy< purNtr,
ANvyVyitreka_ya< lúMyaSte kiwta pura.
காேல ஸம்ேபாதயாம் ஏதத் ச்ருணு வாக்யம் புரந்தர|
அந்வயவ்யதிேரகாப்யாம் ல

ம்யாஸ்ேத கதிதா புரா||
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kAle sambOdhayAm etat Srunu vAkyam purantara |
anvyavytirekAbhyAm lakshmyAste kathitA purA ||

mhÄa mhta< naw tSyamaytte iSwit>,
n æZyet ywEvE;a tv raJyiSwit> pra.
மஹத்தா மஹதாம் நாத தஸ்யாமாயதேத ஸ்திதி: |
ந ப்ரச்ேயத யைதைவஷா தவ ராஜ்யஸ்திதி :பரா||

mahattA mahatAm nAtha tasyam Ayatate sthiti: |
na bhraSyeta yathaivaishA tava rAjyasthiti: parA ||

twa ytSv devez zr[< gCD piÒnIm!,
@;a ih ïeysae mUlme;a ih prma git>.
ததா யதஸ்வ ேதேவச சரணம் கச்ச பத்மிநீம்|
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ஏஷா ஹி ச்ேரயேஸா மூலேமஷா ஹி பரமா கதி:|

tatha yatasva deveSa SaraNam gaccha padmineem|
eshA hi SreyasO moolameshA hi paramA gati: ||
ெபாருள்(35, 36 & 37)
ப்ருஹஸ்பதி ேதேவந்திரனிடம்,
உபேதசத்ைதச்

அவளுக்குக்

உன்னுைடய

ெசய்யக்

கட்டுப்பட்ேட
இருப்பு,

"இந்திரேன! உனக்குச் சரியான ேநரத்தில் இந்த

கடைமப்பட்டுள்ேளன்.
உள்ளன

ஐச்வர்யம்

என்று

அைனத்து

உனக்கு

ஆகியவற்ைற

நீ

உயர்ந்தைவகளும்

முன்ேப

இழக்கக்

கூறியுள்ேளன் .

கூடாது

என்று

விரும்பினால் நீ அவளிடம் சரணம் புக ேவண்டும். பத்மினியான அவேள அைனத்து

உயர்ந்த வஸ்துக்களுக்கும் ஆதாரமாக உள்ளாள். நாம் ெசன்று அைடக்கலம் ேதடும்
புகலிடமாக உள்ளாள்", என்றார்.

Bruhaspathy said to Indran: "Oh King of the dEvAs! I am duty bound at this
right time to instruct you on an important matter. I have mentioned to you
before every lofty wealth in this world is under Her (Lakshmi’s) control. If you
do not want ever to lose your status and wealth, You should seek Her as a
refuge. She is the foundation for all prosperity and MangaLa vasthus in the
three worlds. She stays hence as the prime object of our SaraNAgathy.
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ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
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SlOkam 38

ïuitnamiÉs<ixí sEv devI snatnI,
@;Ev jgta< àa[a @;Ev jgta< i³ya.
ச்ருதீநாம் அபிஸம்திச்ச ஸ ஏவ ேதவ ீஸநாதநீ|
ஏஷ ஏவ ஜகதாம் ப்ராணா ஏஷ ஏவ ஜகதாம் க்ரியா||

SrutinAm abhisamdhiSca sa eva devee sanAtanee |
esha eva jagatAm praaNaa esha eva jagatAm kriyA ||

56

ெபாருள்:
அைனத்து ச்ருதிகளாலும் ேபாற்றப்படுபவள்; இந்த உலகில் உள்ள அைனத்திற்கும்
ப்ராணனாக உள்ளவள்; இந்த உலகின் ஸ்ருஷ்டிக்குப் ப்ரதானமாக உள்ளவள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
She is the One lauded by all Vedams. She is the Jeeva naaDi (life force) for all
the sentient in the universe. She is the primary force behind the birth of the
Naama Roopa prapancham.
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SlOkam 39
@;Ev jgtaimCDa }anme;a pravra,
@;Ev s&jte kale sE;a pait jgTÇym!.
ஏஷ ஏவ ஜகதாமிச்சா ஞானம் ஏஷா பராவரா|
ஏஷ ஏவ ஸ்ருஜேத காேல ஸா ஏஷா பாதி ஜகத்த்ரயம்||

esha eva jagatAm icchA jn~Anam eshA parAvarA |
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esha eva srjate kAle sA esha pAti jagattrayam ||
ெபாருள்:
இந்த உலகில் உள்ள அைனத்தின் விருப்பத்திற்கும் காரணமாக உள்ளாள். இவேள
அைனத்ைதயும் உயர்வாக்கி,

ேதைவயான ேநரங்களில் மூன்று உலகங்கைளயும்

காத்து நிற்கிறாள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
She is the icchA sakthi for the world. She confers nobility on every thing
associated with Her name and at the times of crisis, She rushes to protect the
three worlds.
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SlOkam 40
jgTs<hrte caNte tÄTkar[s<iSwta,
matr< jgtamenamnaraXy mht! k…t>.
ஜகத் ஸம்ஹரேத சாந்ேத தத்தத் காரண ஸம்ஸ்திதா|
மாதரம் ஜகதாேமநாமநாராத்ய மஹத் குத:||

jagat samharate cAnte tattat kAraNa samsthitA |
mAtaram jagatAm yEnAm ArAdhya mahat kuta: ||

இறுதியான

ப்ரளயகாலத்தில்

அைனத்ைதயும்

தன்னுள்ேள

லயிக்கச்

ெசய்து

விடுகிறாள். உலகின் தாயாக உள்ள இவைள ஆராதிக்காமல், மிகவும் உயர்ந்த எந்தச்
ெசயல்தான் ெவற்றி ெபற இயலும்?

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
At the time of the great deluge, She brings every thing into equilibrium inside
Her. How can anyone hope to succeed in their efforts without worshipping Her,
the Mother of the universe?
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ெபாருள்:
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SlOkam 41

SrI LaksminArAyaNan - Veppancheri near Chittoor, Andra Pradesh

@tÄu vE:[v< xam ytae navtRte yit>,
@;a sa prma inóa saŒ(ana< ividtaTmnam!.
ஏதத்து ைவஷ்ணவம் தாம யேதா நாவர்தேத யதி:|
ஏஷா ஸா பரமா நிஷ்டா ஸாங்க்யானாம் விதிதாத்மநாம்||
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etattu vaishNavam dhAma yatO nAvartate yati: |
eshA sA paramA nishThA sAnkhyAnAm viditAtmanAm ||
ெபாருள்:
ைவஷ்ணவனால் அைடயப்படும்

(அைடயப்பட்ட ேவண்டிய)

மிகவும் உயர்ந்த நிைல

இவேள ஆவாள். அதன் பின்னர் அந்த ஒருவன் மீ ண்டும் இந்த உலகியல் துன்பங்களில்
சிக்குவதில்ைல. ஆத்மாைவ அறிந்த ஸாங்க்யர்களின் புருஷார்த்தமாகவும் இவேள
உள்ளாள் (ஸாங்க்யர் என்பது ஸாங்க்ய மதம் அல்ல.)

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
She is the ultimate goal of VaishNavAs, who seek the most blissful experience.
of life of the Saankhyars as well.
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After attaining Her grace, no one lands in the net of SamsAram. She is the goal

SlOkam 42
@;a sa yaeigna< inóa yÇ gTva n zaecit,
@;a pazuptI inóa sE;a vedivda< git>.
ஏஷா ஸா ேயாகிநாம் நிஷ்டா யத்ர கத்வா ந ேசாசதி|
ஏஷா பாசுபதீ நிஷ்டா ஸா ஏஷா ேவதவிதாம் கதி:||

eshA sA yoginAm nishThA yatra gatvA na Socati|
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eshA paaSupatee nishThA sA eshA vedavidAm gati: |
ெபாருள்:
துன்பங்கள் அைனத்தும் நீங்கப்ெபறும் நிைலயாக உள்ள இவேள ேயாகிகளின்
குறிக்ேகாளாக உள்ளாள். பாசுபத மதத்தினருக்கும் இவேள குறிக்ேகாளாக உள்ளாள் .
ேவதங்கைள அறிந்தவர்களின் கதியாக இவேள உள்ளாள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
She is the state, where all sorrows depart. As such, the yOgis seeking inner
tranquility consider Her as the goal of their lives. Similarly the practitioners of
PaaSupata matham view Her as the goal of their lives too. She is the gathi
(goal) of those, who are Vedic scholars.
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SlOkam 43
paÂraÇSy k«TSnSy sE;a inóa snatnI,
sE;a naray[I devI iSwta naray[aTmna.
பாஞ்சராத்ரஸ்ய க்ருத்ஸ்நஸ்ய ஸா ஏஷா நிஷ்டா ஸநாதநீ|
ஸா ஏஷா நாராயண ீ ேதவ ீஸ்திதா நாராயணாத்மநா||

pAncarAtrasya krtsnasya sA eshA sanAtanee |
sA eshA nArAyaNee devee sthitA nArAyaNaatmanA ||

பாஞ்சராத்ர ஆகமத்தின் மூலம் அைடயப்படும் முக்கிய குறிக்ேகாளாக இவேள
உள்ளாள்.

(அதன் மூலம் ஆராதிக்கப்படும் ெதய்வம் எனலாம்).

இவேள நாராயண ீ

என்று ேபாற்றாப்படுகிறாள். நாராயணனின் ஆத்மாவாக இவள் எப்ேபாதும் அவனிடம்
ெபாருந்தி, நிைலயாக உள்ளாள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
She is the main target of achievement by those who worship Her through the
way prescribed by PaancarAtra Aagamam. She is the Goddess of this Aagamam
linked to Sriman NaarAyaNan. Therefore, She is called NaarAyaNee. She is the
soul of Her Lord and stays with Him always in a steady manner. She never
leaves Him even for a moment.
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ெபாருள்:
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SlOkams 44 & 45

p&wGÉUtap&wGÉUta JyaETSnev ihmdIixte>,
tEStE}a›nE> p&wGÉUtEragmEí p&wiGvxE>.
ப்ருதக்பூதா ப்ருதக்பூதா ஜ்ேயாத்ஸ்ேநவ ஹிமதீதிேத:|
ைதஸ்ைதர்ஞானைன :ப்ருதக் பூைதராகைமச்ச ப்ருதக்விைத:||

prthagbhUtA prtagbhUtA jyotsneva himadeedhite: |
taistairjn~Anai: prthagbhUtai Agamai: ca prthagvidhai: ||
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@kEvE;a pra devI bhuxa smupaSyte,
tamupeih mhaÉaga< zr[< pÒs<Évam!.
ஏைகைவஷா பரா ேதவ ீபஹுதா ஸமுபாஸ்யேத|
தாமுேபஹி மஹாபாகாம் சரணம் பத்மஸம்பவாம்||

ekaivaishA parA devee bahudhA samupAsyate |
tAmupehi mahAbhAgAm SaraNam padmasambhavAm ||
ெபாருள் (44, 45):

அேதேநரத்தில் அவன் ேபால் இல்லாதவளாகவும் இருக்கிறாள். இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த

இவைளேய பல ஆகமங்களும், பல வழிபாட்டு முைறகளும், பல ஸித்தாந்தங்களும்
உபாஸிக்கின்றன. ஆகேவ தாமைரயில் அவதரித்தவளான இந்த உயர்ந்த மஹா
ல

மி ையச் சரணம் அைடயேவண்டும்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
MahA Lakshmi, who arose from a lotus in the Milky Ocean is united with her
Lord just as the Moon and its rays are inseparably united. Yet, she has distinct
guNams and propensities other than Her Lord and compliments Him. Therefore,
many Aagamams and SiddhAnthams worship this noble Goddess. Therefore,
IndrA, we should seek Her sacred feet as our refuge.

65

sadagopan.org

சந்திரனும் அதன் கதிர்களும் ேபான்று, இவள் நாராயணன் ேபான்ேற உள்ளவளாகவும் ,

SlOkam 46
tpaeivze;E ivRivxEStEStEí inymE> zuÉE>,
AraXy mih;I— iv:[ae> iSwrIk…é injiïym!.
தேபா விேசைஷ :விவிைதஸ்ைதஸ்ைதச்ச நியைம: சுைப:|
ஆராத்ய மஹிஷீம் விஷ்ேணா :ஸ்த்ரீகுரு நிஜச்ரியம்||

tapOviSeshai: vividai: tai: tai: ca niyamai: Subhai: |
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ArAdhya mahisheem vishNo: sthreekuru nijaSriyam ||
ெபாருள்:
ஸ்ரீமந்நாராயணனின்

பட்டமஹிஷியான

இவைள

உபாஸித்தல்,

பலவைகயான

தவங்கள் இயற்றுதல், மனைதத் தன் வசப்படுத்தல், பல நியமங்கள் ெகாண்டிருத்தல் -

இைவ ஒருவைனச் சரியான குரு ேபான்று சரியான மார்க்கத்தில் இட்டுச் ெசல்லும்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
The various nishtais – tapas aiming Her as the goal, vrathams devoted to Her
and control of one’s sensory indriyams during Her worship – will guide the
practitioner to the royal road of reaching Her and thereafter receiving Her
abundant grace.
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SlOkam 47
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@;a àsadsumuoI Sv< pd< àapiy:yit,
AÉIiPstawRda devI kaimnamip kamda.
ஏஷா ப்ரஸாத ஸுமுகீ ஸ்வம் பதம் ப்ராபயிஷ்யதி|
அபீப்ஸிதார்ததா ேதவ ீகாமிநாமபி காமதா||

eshA prasAda sumukhee svam padam prApayishyati |
abhipsitArthadA devee kAmninAmapi kAmadA ||
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ெபாருள்:
அவளுைடய அழகான ேதாற்றம் கருைணைய வசியபடி
ீ
உள்ளது .தகுதி உள்ளவர்கள்
தங்கள் ஆத்மஞானம் ெபறும்படிச் ெசய்கிறாள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
She is majestic and beautiful in appearance and Her auspicious glances send
waves of anukampA (Dayaa) towards us and drench us with their cool embrace.
She pulls us towards Her sacred feet. She blesses the fit ones to gain Brahma
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Jn~Anam.
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SlOkam 48
nard> #it s<baeixt> z³ae gué[a gué[a Svym!,
AaraxiytukamSta< ]IraedSyaeÄr< yyaE.
நாரதர்இதி ஸம்ேபாதித :சக்ேரா குருணா குருணா ஸ்வயம் |
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ஆராதயிதுகாமஸ்தாம் க்ஷீேராதஸ்ேயாத்தரம் யெயௗ||

narada: iti sambOdhita: SakrO guruNaa guruNaa svayam |
ArAdhayitukAmastAm ksheerOdasyottaram yayau ||
ெபாருள்:

(நாரதர் கூறுவது) இப்படியாகத் தனது குருவால் ேபாதிக்கப்பட்ட சக்ரன் (இந்திரன்)
அவைளத்

துதிக்க

ேவண்டும்

என்ற

எண்ணம்

ேமேலாங்க,

அவள்

இருக்கும்

திருப்பாற்கடலுக்கு விைரந்தான்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Thus instructed by his AchAryan, Indran rushed to the Milky Ocean to eulogize
MahA Lakshmi at Her place of residence.
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SlOkam 49
tÇ idVy< tpStepe ibLvmUlinketn>,
@kpadiSwtae maEnI kaóÉUtae=inlazn>.
தத்ர திவ்யம் தபஸ்ேதேப பில்வமூல நிேகதந:|
ஏகபாதஸ்திேதா ெமௗநீ காஷ்ட பூேதா அநிலாசந:||

tatra divyam tapastepe bilvamoola niketana: |
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ekapAdasthitO maunee kAshTha bhUtO anilaaSana: ||
ெபாருள்:
அங்கு ெசன்ற அவன் ,ஒரு வில்வ மரத்தின் அடியில் ,ஒரு மரக்கட்ைட மீ து ,ஒரு
காலில் நின்றபடி ெமௗனம் காத்து ,வாயுைவ மட்டுேம உட்ெகாண்டபடி கடுந்தவம்
இயற்றினான்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Indran arrived at the shore of the Milky Ocean and positioned himself on a log
under a Bilva tree dear to MahA Lakshmi and performed severe tapas there
while consuming the air alone as his food. He maintained mauna vratham during
this penance.
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SlOkam 50
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^XvR†GbahuvKÇí inytae inytaTmvan!,
idVy< v;Rshö< vE tpStepe suÊírm!.
ஊர்த்வ த்ருக் பாஹு வக்த்ரச்ச நியேதா நியதாத்மவாந்|
திவ்யம் வர்ஷஸஹஸ்ரம் ைவ தபஸ்ேதேப ஸுதுச்சரம்||

Urdvadrg bAhu vaktra: ca niyatO niyatAtmavAn |
divyam varshasahasram vai tapastepe suduScaram ||
ெபாருள்:
தனது ைககள், பார்ைவ மற்றும் முகம் ஆகியைவ ஆகாயத்ைதப் பார்க்கும்படி ைவத்து ,
தன்ைனக் கட்டுப்படுத்தியபடி நின்றான்.

இப்படியாக அவன் பல ேதவ வருடங்கள்

கடுந்தவம் இயற்றினான்.
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ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
While performing his tapas, Indran directed his hands, eyes and face towards
the sky, controlled his indriyams; he performed this type of fierce tapas for
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many years on the time table of the DevAs.
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SlOkam 51
tpsae=vÉ&we tSy sa devI pÒs<Éva,
àsÚvdna iv:[aemRih;I dzRn< yyaE.
தபேஸா அவப்ருேத தஸ்ய ஸா ேதவ ீ பத்மஸம்பவா|
ப்ரஸந்நவதனா விஷ்ேணா :மஹிஷீ தர்சனம் யெயௗ||

tapasO avbhrthe tasya sA devee padmasambhavA |
prasannavadanA vishNo: darSanam yayau ||

அவன் தன்னுைடய தவத்ைத முடிக்கின்ற ேநரத்தில், தாமைரயில் உதித்தவளும் ,
மஹாவிஷ்ணுவின் பட்டமஹிஷியுமாகிய மஹால

மி மலர்ந்த திருமுகத்துடன்

அவன் முன்பாகத் ேதான்றினாள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
At the time of completion of the tapas by Indra, the lotus-born and the divine
consort of Lord MahA VishNu appeared in front of IndrA with a smile on Her
face.
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ெபாருள்:

SlOkam 52
A¢t> s<iSwta< devI— jgta< matr< pram!,
ta< z³í]u;a vIúy iv:my< prm< yyaE.
அக்ரத :ஸம்ஸ்திதாம் ேதவம்
ீ ஜகதாம் மாதரம் பராம்|
தாம் சக்ரச்சக்ஷுஷா வ ீ

ய விஸ்மயம் பரமம் யெயௗ||

agrata: samasthitAm deveem jagatAm mAtaram parAm |
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taam SakraScakhsushA veekshya vismayam paramam yayau ||
ெபாருள்:
தன் முன்பாக நின்றவளும் ,உலகிற்குத் தாயானவளும் ஆகிய மஹால

மிையக்

கண்ட சக்ரன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அைடந்தான்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Indran was immersed in supreme bliss, when he saw the Mother of the
Universe, MahA Lakshmi, in front of him.
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SlOkam 53
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ivþl> ài[pTyaw àaÃilbRlsUdn>,
iïy< sU´en tuòay piÒnI— pakzasn>.
விஹ்வல :ப்ரணிபத்யாத ப்ராஞ்ஜலிர் பலஸூதந:|
ச்ரியம் ஸூக்ேதந துஷ்டாய பத்மிநீம் பாகசாஸந:||

vihvala: praNipatyAtha prAnjali: balasoodana: |
Sriyam sooktena tushTaaya padmineem pAkaSaasana: ||
ெபாருள்:
தன்னுைடய இருகரம் குவித்து அஞ்ஜலி ெசலுத்தியபடி இந்திரன் நின்றான். அதன்
பின்னர் அவைளக் குறித்து பல துதிகள் இயற்றினான். தாமைரயில் உதித்தவளும் ,
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பாகன் என்பவைனத் தண்டித்தவளும் ஆகிய மஹால

மி அந்தத் துதிகைளக் ேகட்டு

மகிழ்ந்தாள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Indran folded both his palms and with anjali mudhrA, recited SrI Sooktham and
other stutis associated with MahA Lakshmi. The lotus-born queen of the Lord,
who once punished the offending Paakan was immensely pleased with the
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reverential stutis of Indran.
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SlOkam 54
@kaNtÉavmapÚmVyaja< Éi´maiSwtm!,
t< vIúy jgta< mata vaKymetÊvac h.
ஏகாந்தபாவமாபந்நமவ்யாஜாம் பக்திம் ஆஸ்திதம்|
தம் வ ீ

ய ஜகதாம் மாதா வாக்யம் ஏதத் உவாச ஹ||

ekAntabhAvam Apannam avyajAm bhaktim Asthitam |
tam veekshya jagatAm mAtA vAkyam etat uvAca ha ||

ஏகாந்தியாக நின்றவனும், தனது பக்தி என்பைத இயல்பாகேவ ெவளிப்படுத்தியவனும்
ஆகிய

இந்திரைன

உலகின்

தாயான

மஹால

மி

பார்த்தாள்.

அவனிடம்

பின்வருமாறு கூறினாள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
The Mother of the Universe, MahA Lakshmi looked with happiness at Indran
standing alone in front of Her exhibiting true bhakthi as a ParamaikAnthi and
uttered the following words.
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ெபாருள்:

SlOkam 55
ïI> vTs z³ àsÚaiSm tpsa tv suìt,
vr< v&[u mhaÉag ikimò< krvai[ te.
ஸ்ரீ: -

sadagopan.org

வத்ஸ சக்ர ! ப்ரஸந்ந அஸ்மி தபஸா தவ ஸுவ்ரத|
வரம் வ்ருணு மஹாபாக கிம் இஷ்டம் கரவாணி ேத||

SrI: vatsa Sakra ! prasanna asmi tapasA tava suvrata |
varam vrNu mahabhAga kim ishTam karavaaNi te ||
ெபாருள்:
மஹால

மி சக்ரனிடம்,

Ôகுழந்தாய்!

சக்ரா! என்ைன மகிழ ைவத்த உனது

கடுைமயான தவத்ைத நீ பூர்த்தி ெசய்து விட்டாய். உயர்ந்தவேன! உனக்கு என்ன வரம்
ேவண்டும்

என்று

ேகட்பாயாக!

உனக்கு விருப்பமான

எதைன

நான்

ெகாடுக்க

ேவண்டும்?", என்றாள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
MahA Lakshmi said: "My Child Indra! You have made me very happy with your
severe tapas towards Me. Oh the superior one who has completed this type of
tapas! What kind of boon would you like to have? What does Your heart desire
that I can bless you with?"
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SlOkam 56
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z³>A* me tpsae devI ymSy inymSy c,
s*>)lmvaÝ< yd! †òa ÉgvtI mya.
அத்ய ேம தபேஸா ேதவி யமஸ்ய நியமஸ்ய ச|
ஸத்ய :பலம் அவாப்தம் யத் த்ருஷ்டா பகவதீ மயா||

adya: me tapasO devee yamasya niyamasya ca |
sadya: phalam avAptam yad drshTaa bhagavatee mayA ||
79

ெபாருள்:
சக்ரன் மஹால

மியிடம்,

கைடப்பிடிக்கப்பட்ட

யமம்

"ேதவி !இந்த ேநரத்தில் நான் இயற்றிய தவம் ,என்னால்
மற்றும்

நியமங்கள்

ெபற்றுவிட்டன என்பது ஸத்யமாகிறது.

அவற்றுக்கான

இதன் காரணம் நீ

பலைனப்

என் முன்பாகத்

ேதான்றியதாேலேய ஆகும்", என்றான்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Indra said: "Oh Devi! My tapas with strict yamam and niyamam have yielded its
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fruit now since You have blessed me with Your appearance".
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SlOkam 57
yid vaip vrae deySTvya me prmeñir,
tÅv< kwy deveiz yais Tv< yTàkairka.
யதி வாபி வேரா ேதயஸ்த்வயா ேம பரேமச்வரி|
தத்வம் கதய ேதேவசி யாஸி த்வம் யத்ப்ரகாரிகா||

yadi vApi varO deyastvayA me parameSvari |
tattvam kathaya deveSi yAsi tvam yat prakArikA ||

மிகவும் உயர்ந்தவேள! ஈச்வரிேய! நீ எனக்கு வரம் அளிக்க விரும்பினால், உன்ைனப்
பற்றிய தத்துவங்கைள எனக்கு விளக்கமாகக் கூறுவாயாக!

(இதுேவ நான் ேகட்கும்

வரம் என்று கருத்து.)

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Oh Supreme Devi! The boon that adiyEn seeks from You is the detailed
knowledge (Jn~Anam) about Your tattvams. If You wish to grant adiyEn this
boon, that would be my choice.
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ெபாருள்:

SlOkam 58
yTàma[a ydaxara yÊpaya snatnI,
ySy Tv< ten va deiv s<bNxStv yiÖx>.
யத் ப்ரமாணா யத் ஆதாரா யத் உபாயா ஸநாதநீ|
யஸ்ய த்வம் ேதந வா ேதவி ஸம்பந்தஸ்தவ யத் வித: ||

yat pramaaNaa yat AdhArA yat upAyA sanAtanee |
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yasya tvam tena vA devi sambandhastava yad vidha: ||
ெபாருள்:
உன்ைன எந்தப் ப்ரமாணங்கள் மூலம் அறியலாம்?

நீ எதைன ஆதாரமாகக்

ெகாண்டுள்ளாய்? உன்ைன அைடயும் உபாயம் என்ன? என்றும் உள்ளவேள! ேதவ ீ ! நீ
யாருக்குச் ெசாந்தமானவள்? அவனுக்கும் உனக்கும் உள்ள ெதாடர்பு எத்தைகயது?

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Oh Devi! Which PramANams (primary source knowledge) would be needed to
comprehend Your glories? What is Your substratum? What are the means to
attain You? Oh Eternal One! Who do You belong to? What is the nature of
relationship between Yourself and Your Lord?
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SlOkam 59
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y½aNyÖeidtVy< te nanazaôaepb&<ihtm!!,
kwyeñir tTsvRmupsÚae=SMyxIih Éae.
யத் சாந்யத்ேவதிதவ்யம் ேத நாநாசாஸ்த்ேராப ப்ரும்ஹிதம்|
கதேயச்வரி தத்ஸர்வமுபஸந்ேநா அஸ்ம்யதீஹி ேபா||

yat Saanyad veditavyam te nAnASaastrOpa brmhitam |
kathayeSvari tat sarvam upasanna: asmi adheehi bhO ||
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ெபாருள்:
பலவைகயான சாஸ்திரங்கள் மூலமாக உன்ைனப் பற்றிய எந்த விவரங்கைள நான்
ெபற இயலும்? இதைனயும் எனக்கு நீேய விளக்கிக் கூறுவாயாக.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
Oh Devi! How can adiyEn gain knowledge about Your multifarious glories? Which
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SaasthrAs have I to access? Please bless adiyEn in detail about these matters.
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SlOkam 60
#it àsaidta ten VS:senev pyiSvnI,
iSnýta mnsa pÒa pakzasnmävIt!.
இதி ப்ரஸாதிதா ேதந வத்ேஸேநவ பயஸ்விநீ|
ஸ்நிஹ்யதா மனஸா பத்மா பாக சாஸநம் அப்ரவத்||
ீ

iti prasAditA tena vatseneva payasvinee |
snihyatA manasA padmA pAka Saasanam abraveet ||

இப்படியாகக் ேகட்ட அவைன ,தாய்ப்பசு தனது கன்ைற வாத்ஸல்யத்துடன் காண்பது
ேபான்று, அவன் உள்ளம் மகிழும்படி கனிவாகப் பார்த்தாள். மிகவும் அன்புடன்
அவனிடம் கூறத் ெதாடங்கினாள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
On listening to this fervent and prayerful request form Indran, MahA Lakshmi
looked with great affection at Indran like a Mother cow looking at its calf. She
began to speak to him with tenderness.
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ெபாருள்:

SlOkam 61
ïI>ï&[u z³ mhaÉag ya ýh< yTàkairka,
ySyah< ten ya†k! s<bNxae mm v&Çhn!.
ச்ருணு சக்ர மஹாபாக யாஹி அஹம் யத் ப்ரகாரிகா|
யஸ்யாஹம் ேதந வா யாத்ருக் ஸம்பந்ேதா மம வ்ருத்ரஹந்||
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SruNu Sakra mahAbhAga! yaa hi aham yat prakArikA |
yasyAham tena yAdrk sambandhO mama vrtrahan ||
ெபாருள்:
மஹால

மி அவனிடம்,"வரம்
ீ
நிரம்பிய சக்ரேன! ேகட்பாயாக! நான் யாருக்குச்

ெசாந்தமானவள், அவனுக்கும் எனக்கும் உள்ள ஸம்பந்தம் என்ன என்று கூறுவைதக்
ேகட்பாயாக", என்று ெதாடங்கினாள்.

ADDITIONAL COMMENTS BY VS:
MahA Lakshmi said: "Oh heroic Indra! Listen first to who I belong to and what
my relationship to Him are."
Sreem Sriyai nama:

. #it ïIpaÂraÇsare lúmItNÇe zaôvtarae nam àwmae=Xyay>.
முதல் அத்யாயம் ஸம்பூர்ணம்

prathama adyAya: sampoorNam

--ADYAYAM 2 TO BE CONTINUED-86
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