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श्रीदेशिकेन सर्व मानरहिता् ननर्मतम्
श्रीसुथरी्ाः सटरीकं नरि्ानुरादा् साधनं ।
्दसमान् िाश्वतं िानतम् रिसादं च  िुभस्थितम्
श्रीगणेिस् नदव्यौ पादयौ िुभस्म् भजामिम्  ॥
 
ஶ்ரீதே₃ஶிதேந ஸர்வமாநவஹிோய நிர்மிேம்
ஶ்ரீஸுதீ₂யா𑌃 ஸடீேம் ப்்ரியாநுவாோ₃ய ஸாே₄நம் ।
யே₃ஸ்மான் ஶாஶ்வேம் ஶாந்ேம் ப்்ரஸாே₃ம் ச  ஶுப்₄ஸ்ேி₂ேம்
ஶ்ரீே₃தேஶஸ்ய ேி₃வ்்யௌ ப்ா்ேௌ₃ ஶுப்₄ஸ்யம் ப்₄ஜாமஹம்  ॥

śrīdeśikena sarvamānavahitāya nirmitam
śrīsuthīyāḥ saṭīkaṃ priyānuvādāya sādhanaṃ |
yadasmān śāśvataṃ śāntam prasādaṃ ca  śubhasthitam
śrīgaṇeśasya divyau pādau śubhasyam bhajāmaham  ||

1:	 Created	by	Sri	Desika	for	the	benefit	of	all	human-beings
2:	 is	Sri	Sthuthi,		for	its	accurate	and	beloved	translation
3:	 that	which	has	made	us	eternally	peaceful,	gracious	and	well	settled
4:	 I	pray	the	auspicious	divine	feet	of	Sri	Ganesa

#	This	verse	is	the	prayer	offered	by	the	Translator.

மானுடரின் நலம்கருதி மகிழ்ந்தளித்த ததசிகரின்

ததனுபய ஸ்ரீஸ்துதியின் திரளமுத மமாழிமாற்றம்

ஊனுருக உண்மமதர உயர்வுநல வமமதிநிதம்

தானபயம் கணபதியின் தமகயடியில் பணிதவதன!

1:  எல்லா மனிதர்களின் நன்மமக்காவும் ஸ்ரீ வேதாந்த வதசிகர்  அருளிய 
2:  ஸ்ரீ ஸ்துதி எனும் துதியின் இதயம் கனிந்த மமாழிமெயர்ெ்ெின் வநர்மமக்கும்
3:  (எல்வலாருக்கும்)  எெ்வொதும் அமமதியும் நல்ல நிமலயும்  அருளிகின்ற
4:  புனிதமாகிய ஸ்ரீ கவேசரின் நலமருளும் திருேடிகளில் ெேிவுறுகின்வறன்.

# இத்துதி்   மமாழியாக்கம் மசய்வோனின் ெிரார்த்தமன.

ॐ गणेिा् नमः



iv
iv

www.meenalaya.org

श्रीस्तुतिःŚrī Stuthi ஸ்ரீ ஸ்துதி

ஸ்ரீ வேதாந்த வதசிகர் திருேடிகள் வொற்றி

துதி மேே்ொ

மாமமறயின் மொன்முடியில்  மாமலமயன ஸ்ரீவதேி
பூமமறயாள் என்றாடிெ் வொதித்த – வேதாந்த

வதசிகமர ஞானத் திருேிளக்மக யான்ெேிந்து
பூசுமேர் கால்மே் புகல்!

சூரியனாய் ஸர்ே சுதந்திரனாய் வேதாந்த
ஆரியனாய் உே்மம அருளுேனாய்ெ் - வெரமுமத

வீசுேராய்ெ் ொற்கடமல மேட்டிக் கமடயாரத்
வதசிகரின் காமலன் தமல!

திருவுமடய நாதனருட் வதசிகரின் ொதம்
அருளமுத வொதமமழ  ஆக்கும் -  மெருேமுதம்
தந்தருளும் என்றால் தமழந்துருக வலயின்ெம்!

எந்மதயடி என்றும் ெேி!
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“ஸ்ரீ” எனும் ச�ொல்லுக்கு, ‘மங்களமொனது,’ 

‘மமன்மயொன உண்ம’, ‘அமுதம்’, ‘�ிலநதி’, 

மொய இரு்ளக் ச்கொல்லும் ‘விடம்’  (அதனொல்தொன 

பரமமஸ்வரருக்கு ‘ஸ்ரீ்கணடர்’ எனும் திருபசபயர் 

உணடு),   எனசறெல்லொம் பலவிதமொன ச�ொறசபொருள் 

உணடு. அவறறுள்  ‘தொயொர் மஹொசலக்மமி’ எனும் 

சபொருள் மமி்கவும் சபரு்ம மமிக்்கது. 

‘ஸர்வதநரஸ்வதநரர்’ எனும் சபரும்பு்கழ் ச்கொணட 

அருள்மமிகு மவதொநத மத�ி்கொச�ொரமியொர் அவர்்கள் 

அருளமிய ஸ்ரீஸ்துதி, அழ்கிய இருபத்தநது 

பொடல்்களொல் தொயொர் ஸ்ரீ மஹொலக்மமியின 

சபரு்ம்க்ள வியநது பு்கழ்நது துதிக்்கினறெது.  

மபரறெிஞர்்களொலும் ஆச�ொர்யர்்களொலும் சபரமிதும் 

மதிக்்கபபடும் ஸ்ரீஸ்துதி,  ஸ்ரீ மவதொநத மத�ி்கரமின  

்கரு்ையினொல் மனமிதர்்கள் சபறறெ மொசபரும் பரமிசு!. 

ஏசனனமில், இததுதிபபொடல்்க்ள மனம் முனமிநது 

பொடுமவொர் தொயொரமின அருளுக்குப பொததிரமொ்கி  

இம்்ம, மறு்மக்்கொன நலன்ட்கிறெொர்்கள்.

ப்கவொன ஆதி�ங்கர ப்கவதபொதொள் முனபு  

‘்கன்கதொரொஸ்தவம்’ எனும் அமுதியன பொடல்்க்ளக் 

்கரு்ையொல் பொடி, அதனவழமி ஓர் ஏ்ழ மூதொட்டிக்குத 

தொயொர் ஸ்ரீ மஹொலக்மமியின மபரரு்ளப சபொன 

சநல்லிக்்கனமி்களொ்கப சபொழமியச ச�யதொரல்லவொ, 

அ்தபமபொலமவ அருள்மமிகு மத�ி்கொச�ொரமியரும், 

ஒரு ஏ்ழ அநதைருக்கு ஸ்ரீஸ்துதியின வழமியொ்க 

சபருநிதியம் ்கி்டக்்கச ச�யததொ்க நமக்குக் 

கூறெபபட்டது.

அறெசநறெி தவறெொது வொழும் ஓர் அநதை இ்ளஞன, 

இல்லறெ தர்மம் எனபது  உல்கததொருக்கு நன்மயும் 

சதொணடும் புரமிவதற்கொன வொழ்க்்்க மு்றெ எனப்தத 

சதளமிநதவனொ்கத தொனும் இல்லறெ வொழ்க்்்க ஏற்க 

மவணடும் என முயற�ிததொன. அக்்கொலததில், 

மைமுடிக்்க விரும்பும் இ்ளஞன, சபண வீட்டொருக்கு 

ஒரு சதொ்்க்ய அல்லது �ில ச�ல்வங்க்ளக் 

ச்கொடுதமத மைம் மப� முடியும் எனும் நியதி இருநதது. 

ஏ்ழயொன அவனுக்கு அதற்கொன வ�திமயொ, வழமிமயொ  

சதரமியொததொல், பிறெரமிடம் தனது கு்றெ்யக் கூறெி உதவி 

ஸ்ரீ ஸ்துதி
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ம்கட்டு வநதொன.  ்கொஞ�ியில் இருநத �ில மவதியர்்கள் 

அவ்ன அருள்மமிகு மத�ி்கொச�ொரமியரமிடம் ச�னறு 

இரநது ம்கட்கும்படி அறெிவு்ர கூறெி அனுபபினொர்்கள்.  

எல்லொவற்றெயும் துறெநது எளமி்மயொன வொழ்க்்்க 

வொழு்கினறெ  ஸ்ரீ மத�ி்கரமிடம் ச்கொடுபபதறகு எனன 

இருக்்கப மபொ்கிறெது என அவர்்கள் நி்னததிருக்்கலொம். 

அல்லது அநத மஹொனமின அருளொல் எல்லொமும் 

்கி்டக்்கப மபொ்கிறெது எனவும் அவர்்கள் 

சதளமிநதிருக்்கலொம்.

அநத இ்ளஞனும், ஸ்ரீ மத�ி்க்ர அணு்கித தன 

கு்றெ்யத சதரமிவிததுப பிரொர்ததிததுக் ச்கொணடு,  

தொன  பயினறெ மவத மநதிரங்க்ளக்  கூறெினொன.  அதிலும் 

பிரம்மச�ொரமி்களுக்கு முக்்கிய பொடமொன  ‘�ிக்ொவல்லி’ 

எனும் ‘்தததிரீய’ உபநிடதபபொடங்க்ளப பொடினொன.  

ஆவஹநதீ விதநவொநொ । 

குர்வொைொ(அ)�ீரமொதமந: । 

வொஸொம்ஸி மம ்கொ₃வஶ� ।

அநநபொமந � ஸர்வதொ₃ । 

தமதொ மம ஶரமியமொவஹ ।

மலொமஶொம் பஶுபி₄: ஸஹ ஸ்வொஹொ ।

குர்வநொ ம�₂ஏரமத₂மந ।

வொஸம்ஸி மம ்க₃வஸ்ச�₂ ।

அநநபமந �₂ ஸர்வதொ₄ ।

த₂மதொ₂ மம ஸ்ரமியமவஹ।

இமயொமஸம் பஸுபி₄: ஸஹ ஸ்வொஹொ ॥

எல்லொ வளங்க்ளயும் சபருக்்கி அவற்றெ 

அடியொர்்களுக்குக் ச்கொடுபபவரொன அருள்மமிகு  

தொயொர்,  மவணடுமவொர்க்கு நல்லொ்ட, நல்லுைவு, 

நறபொனம், பசு முதலிய உல்க வொழ்க்்்கக்்கொன 

வளங்க்ள எல்லொம் அருள்்கிறெொர் என இம்மநதிரங்கள் 

பு்கழ்நது,  தொயொரமின சபரு்ம்யப மபசு்கினறென. 

அம்மநதிரங்க்ள உபொ�ிக்கும் ஏ்ழ இ்ளஞனுக்கு 

மொம்றெயின வொக்கு உண்ம எனக் ்கொட்டி அருள் 

ச�யய, அவ்ன அ்ழததுக் ச்கொணடு ஆலயததிறகுச 

ச�னறு தொயொரமின �நநிதியின முனமன நினறு,  

ஒபபறறெ ஸ்ரீஸ்துதி எனும் பொடல்்க்ள ஸ்ரீ மத�ி்கர் 

அருளமினொர். அதனொல், தொயொரமின அரு்ளப சபறறெ 

அவவி்ளஞன எல்லொச ச�ல்வங்களுடன இல்லறெ 

தர்மத்த நடததினொன. மனமித உலகுக்ம்கொ ஸ்ரீஸ்துதி 

எனும் உயர்வொன துதிமொ்ல பரமி�ொ்கக் ்கி்டததது.

ப்கவொன ஆதி �ங்கர ப்கவதபொதொளமின பொடல்்க்ளப 

மபொலமவ ஸ்ரீ மத�ி்கரமின ப்டபபு்கள் எல்லொமம 

ச�ொல்லும் சபொருளும் இ்யயப சபரும் அறெிவி்னயும் 

அரு்ளயும் தரு்கினறெதொ்க இருக்்கினறென.   ஸ்ரீஸ்துதி 

எனும் இததுதித திரட்டில் 25 பொடல்்கள் உள்ளன.  முதல் 

24 பொடல்்களும் ‘மநதக்ரநதொ’ எனும் ஒருவ்்கச �ீரமில் 

அ்மயபசபறறெது. இதத்்கய ந்ட,  சமன்மயொ்க 

மவணடும்கொள் விடுபபதறகு ஏறறெது ஆகும்.  

இறுதிபபொடல் மட்டும் ‘மொலினமி’ எனும் �ீரமில் உள்ளது.  

இநத இறுதிப பொடல், துதிததொர் அ்டயும் பயனமின 

�ிறெப்ப விளக்கும் பு்கழ் மொ்லயொகும். 

இது ‘தவய மநதிரம்’ எனும் �ரைொ்கதி மநதிரத்தமய 

பல வழமி்களமிலும் மபொதிக்்கினறெது. தொயரமின பு்க்ழப 

பொடுவமத முக்்கியக் ்கரு எனறெொலும், ‘திவவிய தம்பதி’ 

எனப பரம்சபொரு்ள ‘ஸ்ரீ மஹொலக்மமி �மமத ஸ்ரீமந 

நொரொயைன’ எனத சதொழு்கினறெ ஸ்ரீ்வைவக் 

ம்கொட்பொட்்ட விளக்கும் துதிமொ்லயொ்கமவ ஸ்ரீ ஸ்துதி 

விளஙகு்கிறெது.  

இ்றெயருளொலும், குருவருளொலும்,  ஸ்ரீஸ்துதி எனும் 

இவவரமிய துதிபபொடல்்க்ளப பயிலும் பொக்்கியமும், 

இதன சபொரு்ளத தமமிழ், ஆங்கிலம் இரணடிலும் 

மூல ஆ�ிரமியரமின ்கருததுக்கு ஒபப,  சுருக்்க விளக்்கி, 

அததுடன, தமமிழமில் பொடலொ்கவும் அ்மததுக் 

ச்கொடுக்கும் மபரொ்�யும் அடிமயனுக்கு வி்ளநதது.  

்கரு்ையுடன ஸ்ரீ மத�ி்கர் எனது அறெியொ்ம்ய 

மனனமிதது ஆ�ி அளமிக்்கட்டும்!   அடிமயனு்டய சமொழமி 

சபயர்பபில் தவறெினறெிக் ்கொததருளட்டும்!  அனனொரமின 

அருளும், திவவிய தம்பதி்களொன தொயொர் �மமத ஸ்ரீமந 

நொரொயைன,  பயில்்கினறெ எல்மலொருக்கும் நல்லருள் 

ச்கொடுக்்கட்டும்.  

ஓம் குருபமயொ நம:

மீ. ரொஜம்கொபொலன

(1-12-2022)
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Śri Sthuthi sings the glory of Śri Mahālakshmi.

The term “Śri” has many meanings:  Supreme Truth, 
Elixir,  Poison that kills the nescience (that is why 
Lord Shiva is known as ‘Śrikantan”), virtue etc. and of 
course, most importantly the divine name of goddess 
Mahālakshmi.   The term “Sthuthi” refers to prayer 
in the form of praise, singing the glory and so, “Śri 
Sthuthi” is the song of praise, glorifying and praying to 
goddess Śri Mahālakshmi.

Composed by ‘Sarvatantrasvatantra’ Śri Vedānta 
Desikar,   Śri Sthuthi  is a collection of 25 enchanting 
hymns on Śri Mahālakshmi, singing Her glory and 
seeking Her grace.   Revered by many great scholars 
and sages, Śri Sthuthi is considered to be a wonderful 
gift by Śri Vedānta Desikar to the humanity, to recite 
and seek the benign grace of Śri Mahālakshmi Who 
bestow all wealth and prosperity.  

Similar to Kanakatāra Stavam composed by Bhagavān 
Adi Sankara, by which He sought the grace of Śri 
Mahālakshmi that resulted in shower of gold at the 
house of a poor old lady,  Śri Sthuthi by Śri Vedānta 
Desikar also drew the grace of  Śri Mahālakshmi for 
bestowing prosperity to a poor man, according to the 
legends. A pious poor young man once approached 
the house of Śri Vedānta Desikar and pleaded for 
help, citing his poverty as the cause of him not getting 
married. The young man, then recited few stanzas from 
the Sikshavalli part of Taittriyopanishad, including the 
one:

āvahantī vitanvānā | kurvāṇā’cīramātmanaḥ |
vāsāgsi mama gāvaśca| annapāne ca sarvadā |  
tato me śriyamāvaha |
lomaśāṃ paśubhiḥ saha svāhā | 
āhvahanthee  vithanvanā | 
kurvanā cheeramathmana |
vāsamsi mama gavasccha | annapane cha sarvadhā |
thatho me sriyamavaha | 
iomasam pasubhi: saha svāahā ||

In this mantra, Upanishad adores Śri Mahālakshmi as 
the generator and multiplier of wealth and Who grants 
for our wellbeing with riches such as good garments, 
cattle, food, and drink etc. 

Śri Desikar, perhaps wanted to ensure that the import 
of the Upanishad text that the young man had recited 
could never go wrong, as he took the young man to the 
temple of  Śri Mahālakshmi and in front of Her divine 
abode composed and recited this wonderful hymn. As 
a result, the young man got riches to pursue his family-
life and the entire humanity is gifted with Śri Sthuthi.

Śri Desikar’s stotras and compositions are of supreme 
quality and beauty, only like that of Bhagavān Adi 
Sankara. Śri Deiskar has composed Śri Sthuthi, in  
Mandhakrantha meter, except the last one in which 
is in Malini meter.  Although the prayer is on Śri 
Mahālakshmi, it is evident from the verses that the 
intention of Śri Desikar is to instil in us the view that 
Śri refers to both Śri Narayana and Śri Mahālakshmi as  
Divya Thampathi (Divine couple) - the ultimate reality.

By the grace of God and merciful Gurus,  I have 
earned the opportunity to translate Śrī Sthuthi, giving 
the meaning of the verses, both in English and Tamil, 
along with an inspired translation of each shloka into 
Tamil verse.  May  the compassionate Guru forgive my 
audacity,  in spite of  my trivial inadequacy for making 
this translation!  May His grace grant the generosity 
in the hearts of the readers to accept this text and truly 
benefit from it! May the Divine Couple, Śri and Sriman 
Narayana bestow the best to all!  May Śrī Vedānta 
Desikāchārya bestow His infinite grace on everyone 
who study these verses!  

Aum Gurubyo Namah!

Mee. Rajagopalan 
(1.12.2022)

ŚRĪ  STHUTHI 
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श्रीमानरेङ्कटनाथा ््व ः कवरतार्कककेसररी ।
रेदानताचा ््व र्यो मे सवनिधतां सदा हृनद ॥

śrīmānvēṅkaṭanāthāryaḥ kavitārkikakēsarī |
vēdāntācāryavaryō mē sannidhattāṁ sadā hr̥di ||

ஶ்ரீமாந்தவங்்ேடநாோ₂ர்ய𑌃 ேவிோர்ேிேதேஸரீ ।
தவோ₃ந்ோசார்யவர்தயா தம ஸந்நிே₄ே்ோம் ஸோ₃ ஹ்ருேி₃ ॥



1

www.meenalaya.org

श्रीस्तुतिःŚrī Stuthi ஸ்ரீ ஸ்துதி

ईिानां जगतयोऽस् रेङ्कटपतेर्रषणयोः परां रेि्सरंी
तद्वक्ःथिलननत्रासरवसकां ततक्ाहनतसंरर्धनरीम् ।
पद्ालङ्ककृ त पाशणपललर्ुगां पद्ासनथिां वश््ं
रातसल्ानद गुणयोजजरलां भगरतरंी रनदे जगन्ातरम् ॥

ஈஶாநாம் ஜே₃தோ(அ)ஸ்ய தவங்்ேடப்தேர்விஷ்்தோ𑌃 ப்ராம் ப்்தரயஸீம்
ேே்₃வக்ஷ𑌃ஸ்ே₂லநிே்யவாஸரஸிோம் ேே்க்ஷாந்ேிஸம்வர்ேி₄நீம் ।
ப்ே்₃மாலங்்ே்ருே ப்ாேிப்ல்லவயுோ₃ம் ப்ே்₃மாஸநஸ்ோ₂ம் ஶ்ரியம்
வாே்ஸல்யாேி₃ கு₃தோஜ்ஜ்வலாம் ப்₄ே₃வதீம் வந்தே₃ ஜே₃ந்மாேரம் ॥

īśānāṁ jagatō:’sya vēṅkaṭapatērviṣṇōḥ parāṁ prēyasīṁ
tadvakṣaḥsthalanityavāsarasikāṁ tatkṣāntisaṁvardhinīm |
padmālaṅkr̥ta pāṇipallavayugāṁ padmāsanasthāṁ śriyaṁ
vātsalyādi guṇōjjvalāṁ bhagavatīṁ vandē jaganmātaram ||

(I	salute	to	Goddess	Lakshmi)	

1:	 Who	is	the	goddess	of	Universe	and	the	most	beloved	of	Lord	Vishnu
2:	 Who	by	eternally	residing	in	the	heart-seat	of		Lord	Vishnu	as	His	dearest	consort,	promotes	Lord’s	compassion
3:	 Whose	pair	of	hands	sprout	with	lotus	flowers,	Who	is	seated		on	the	lotus,	Who	is	virtuousness	in	all	that	is	virtuous
4:	 Who	has	love	and	such	compassion	as	traits,	Who	is	known	as	Bhagavti	-		to	that	Mother	of	Universe,	I	pray!

#	This	verse	is	from		Śri	Venakateswara	Prapatti,	composed	by	Prathivādhi	Bhayankaram	Aṇṇangarāchārya.

அகிலாண்ட நாயகிமய  ஆதிபத  தவங்கடவன்  அன்பிலுடன் வதியுந் தாமய

மகிழ்வாக மாலிதய தமவியத னாலவரின்  மன்னுமருள் பதியும் தாமய

முகிழ்தாம மரயிருமக மூளமலர்ப் பதுமமமர் முன்புனிதப் புனிதள் தநயம்

மநகிழ்வாதி குணவதிமயப் பகவதிமயப் புவியரமை மநக்குருக வணங்கு தவதன

1:  அே்டங்கமள ஆள்ெேளும், அரித்திருமாலின் அன்ொகியேளும்
2:  திருமாலின் அன்புத் துமேயாக, அேரது இதய பீடத்தில் எெ்வொதும் ேசித்து, இமறேனுள் கருமேமயத் தூே்டுெேளும்
3:  தாமமர மலர்கமளத் தாங்கி மலர்ந்த இருகரங்கமளக் மகாே்டேளும், தாமமரயில் அமர்ெேளும், எல்லாெ் புனிதங்களிலும் 

புனிதமாக ேிளங்குெேளும்
4:  அன்பு, கருமே முதலான குேங்கமளக் மகாே்டேளும், ‘ெகேதி’ எனும், உலகங்களுக்கு அன்மனயுமான 

(அகிலாே்வடஸ்ேரியான) தாயார் ஸ்ரீ மஹாலக்மிமய ேேங்குகின்வறன்.  

# இத்துதி்  ெிரதிோதி ெயங்கரம்் அந்நங்கராாச்சாரியார் அருளிய ‘ஸ்ரீ மேங்கவடஸ்ேர ெி் ரெத்தி’ எனும் ொடலில் உள்ளது
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मानातरीतरिवथतवरभरां मङ्गलं मङ्गलानां
रक्ःपरीठरंी मधुवरजव्नयो भूष्नतरंी सरकानत्ा ।
रित्क्ानुश्वरकमहिमरिार्थनरीनां रिजानां
शे््योमूर्त वश््मिरणसतरां िरण्ां रिपदे् ॥ १ ॥

மாநாதீேப்்ரேி₂ேவிப்₄வாம் மங்்ே₃லம் மங்்ே₃லாநாம்
வக்ஷ𑌃பீடீ₂ம் மது₄விஜயிதநா பூ₄ஷ்யந்தீம் ஸ்வோந்ே்யா ।
ப்்ரே்யக்ஷாநுஶ்ரவிேமஹிமப்்ரார்ேி₂நீநாம் ப்்ரஜாநாம்
ஶ்தரதயாமூர்ேிம் ஶ்ரியமஶரேஸ்ே்வாம் ஶரே்யாம் ப்்ரப்ே்₃தய ॥ 1 ॥

mānātītaprathitavibhavāṁ maṅgalaṁ maṅgalānāṁ
vakṣaḥpīṭhīṁ madhuvijayinō bhūṣayantīṁ svakāntyā |
pratyakṣānuśravikamahimaprārthinīnāṁ prajānāṁ
śrēyōmūrtiṁ śriyamaśaraṇastvāṁ śaraṇyāṁ prapadyē || 1 || 

This	prayer	grants	:	Divine	protection	and	refuge

1:	 Whose	infinite	glory	is	beyond	all	means	of	description,		Who	is	the	auspiciousness	in	all	that	are	auspicious;
2:		Who	by	Her	effulgence	decorates	the	heart-seat	of	Hari,	the	vanquisher	of	demonic	Madhu		(and	Kaitapa,		indicating	

rajo and tamo guna respectively)
3:		Who	grants	Her	devotees	all	prosperity	(preyas) in this birth (Dharma, Arta and Kāma)	according	to	their	direct	

desires		and	also	divine	knowledge	(sreyas)	for	liberation	(moksha)	as	that	is	continuously	heard	(from	the	Veda)
4:	 Who	is	the	Refuge	to	all	who	surrender,	Whose	divine	name		is	‘Śri	’	–		To	Her		I,	the	orphan,	offer	total	surrender!
	 (In	this	Mangala	Shloka,		the	glory	of		the	Mother,	Whose	lustre	in	the	heart-seat	of		the	Lord	brings	forth	His	infinite	

grace	to	all	is	adored	and	‘prapati’,	the	total	surrender	is	offered.)

வமரயமறக ளற்றபுகழ் உமரகளிலும் அற்றநலம்  நிமறவிலருள் உற்றவருள் நிமறவாக

குமறயிமலதி ருற்றமது மகடபமன அற்றஹரி  இதயமலர் மபற்றமவழில் ஒளியாக

தமரயிமலதி ருற்றபயன் மமறயினறி வுற்றபலன்  நிமறயவிமள  விக்குமருட் திருநாமம்

இமறவியுரு மபற்றமபயர் இனியபுக லுற்றபயன்  எளியமனவ ரற்றதனாற் பணிதவதன!

(1)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  மதய்ே அருளும், ொதுகாெ்பும்

1: எல்மலயற்ற, ேிேரிக்க முடியாத மெருமமகமள உமடயேளும், புனிதமானேற்றில் எல்லாம் உள்ள புனிதமானேளும்;
2: மது-மகடெர்  (‘ரவ�ா-தவமா குே’) அரக்கர்கமள மேன்ற திருமாலின் இதயாசனத்மதத் தனது ஒளியால் அழகுறச் மசய்ெேளும்;
3: வநரடியான  (‘தர்மம்’, ‘அர்த்தம்’, ‘காமம்’ எனும் அறம், மொருள், இன்ெம் ஆகிய)  இம்மமெ் ெலமனயும்,  ேழிேழியாக (வேத 

ோக்கினால்) வகட்டுத் மதரியும் (‘வமாகம்’ எனும் வீடு வெறு ஆகிய) மறுமமெ் ெலமனயும் ேிமழவோர்க்கு அருள்ெேளும்; 
4:  சரேமமடோர் புகலுமாகிய ‘ஸ்ரீ’ எனும் திருநாமமும், ேடிேமுமான தாயாமர வேறு கதியற்றேனாகிய யான் சரேமடகின்வறன். 
 (மங்கள ஶ்வலாகமாகிய இெ்ொடலில் குோதீதனான எம்மெருமானின் இதயத்தில் ஒளிர்ந்து கருமேயூட்டும் தாயாரின் 

மெருமமமயெ் புகழ்ந்து, ‘ெிரெதி’ எனும் முழுமமயான  சரோகதி அர்ெ்ெேிக்கெ்ெடுகிறது.)
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आवरभा्व रः कलिजलधारधररे राऽनप ्स्ाः
थिानं ्स्ाः सरवसजरनं वरषणुरक्ःथिलं रा ।
भूमा ्स्ा भुरनमशिलं देवर नदव्ं पदं रा
सतयोकरिज्ञै रनरवधगुणा सतू्से सा कथं तरम् ॥ २ ॥

ஆவிர்ப்ா₄வ𑌃 ேலஶஜலோ₄வே்₄வதர வா(அ)ப்ி யஸ்யா𑌃
ஸ்ோ₂நம் யஸ்யா𑌃 ஸரஸிஜவநம் விஷ்்ணுவக்ஷ𑌃ஸ்ே₂லம் வா ।
பூ₄மா யஸ்யா பு₄வநமேி₂லம் தே₃வி ேி₃வ்யம் ப்ே₃ம் வா
ஸ்தோேப்்ரஜ்ஞைரநவேி₄கு₃ோ ஸ்தூயதஸ ஸா ேே₂ம் ே்வம் ॥ 2 ॥

āvirbhāvaḥ kalaśajaladhāvadhvarē vā:’pi yasyāḥ
sthānaṁ yasyāḥ sarasijavanaṁ viṣṇuvakṣaḥsthalaṁ vā |
bhūmā yasyā bhuvanamakhilaṁ dēvi divyaṁ padaṁ vā
stōkaprajñairanavadhiguṇā stūyasē sā kathaṁ tvam || 2 ||

This	prayer	grants	:	Poetic	skills

1:		Whose	divine	manifestation	occurred	in	the	Ocean	of	Milk	and	the	Place	of	Yajna
2:	 Who	resides	in	the	forest	of	lotus	flowers	and	in	the	heart-seat	of	Vishnu
3;	 Whose	prosperity	includes	all	the	Universe	and	Vaikuntam,	the	supreme	abode	of	Vishnu
4:	 Such	a	supreme	glory	is	Thine,	(O	Mother),	then	how	am	I,	with	faulty	knowledge	to	sing	Your	(limitless)	glory!
 (In	this	verse,		the	places	of	Her	manifestation	-	as	Sri	Lakshmi	and	Sri	Sita,	Her	residence	-	the	lotus	hearts		and		

Her	prosperity	-	encompassing	all	and	the	abode	of	Paramātma	are	revered	and	then	is		the	submission	of	our	
inadequacy	to	sing	Her	infinite	Glory,	thus	showing	both	the	humility	of	devotee	and	the	enormity	of	Mother’s	
opulence)

திருமலரும் பாற்கடலும் மபருமமறகள் நூற்குமிடம்  அருமுனிவர் தீக்குளிருந் மதழுவாதய!

தருகமலம் பூக்குவனம் திருஹரியுட் தகாக்குமிடம்  அருளிதய வீட்டிமலாளி மிகுவாதய!

பருவுலகும் நீக்கமற விரிபுவனம் காக்குமருள்   ஹரியுலகும் ஆக்குமுதல் நிதிதயாதள!

மபருமமதரும் வாக்கரிது பிறழறிமவன் தபாக்கிலது அருமமயிமை ஆவமதவண்! அருள்வாதய!

 (2)

துதிெ்வொர்க்குெ்  ெயன்:  கேித்துேம்

1: எேளுமடய ெிறெ்பு (அேதாரம்) திருெ்ொற்கடலிலும், வேள்ேிச் சாமலயிலும் நடக்குவமா
2: எேளுமடய இருெ்பு தாமமர மலர்க் காட்டினிலும், எம்மெருமான் ேிஷ்ணுேின் இதயபீடத்திலும் இருக்குவமா
3: எேளுமடய சிறெ்பு எல்லா உலகங்கவளாடும், ெரமெதமான மேகுே்டத்மதயும் நிதியாகக் மகாே்டிருக்குவமா, ஓ வதேி!
4: அெ்ெடிெ்ெட்ட அரும்புகழ் மகாே்ட (தாயார் மஹாலக்மியாகிய) உன்மன, அறிேிற் குமறயுமடய என்னால் எெ்ெடிெ் ொடமுடியும்!
 (இெ்ொடல் அன்மன (ஸ்ரீவதேியாயும், சீதாெ் ெிராட்டியாயும்) வதான்றிய இடங்களும், அன்மன ேசிக்கும் மலரிதயங்களும், எல்லா 

உலகங்கவளாடு மேகுே்டமுமான அன்மனயின் நிதியமும் புகழெ்ெட்டு, அெ்ெடிெ்ெட்டவதேிமய அறிேிற் குமறந்த அடிவயன் 
எெ்ெடிெ் ொட முடியும் எனக் வகட்கிறது. இதில் அடியேரின் அடக்கமும், அன்மனயின் ெிரொேமும் உேர்த்தெ்ெடுகிறது.)
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सतयोतव्तरं नदिवत भरतरी देहिशभः सतू्माना
तामेर तरामननतरगवतः सतयोतुमािंसमानः ।
वसद्ारमभः सकलभुरनशलाघनरी्यो भरे्ं
सेरापेक्ा तर चरण्योः शे््से कस् न स्ात् ॥ ३ ॥

ஸ்தோேவ்யே்வம் ேி₃ஶேி ப்₄வதீ தே₃ஹிப்ி₄𑌃 ஸ்தூயமாநா
ோதமவ ே்வாமநிேரே₃ேி𑌃 ஸ்தோதுமாஶம்ஸமாந𑌃 ।
ஸிே்₃ோ₄ரம்ப்₄𑌃 ஸேலபு₄வநஶ்லாே₄நீதயா ப்₄தவயம்
தஸவாதப்க்ஷா ேவ சரேதயா𑌃 ஶ்தரயதஸ ேஸ்ய ந ஸ்யாே் ॥ 3  ॥

stōtavyatvaṁ diśati bhavatī dēhibhiḥ stūyamānā
tāmēva tvāmanitaragatiḥ stōtumāśaṁsamānaḥ |
siddhārambhaḥ sakalabhuvanaślāghanīyō bhavēyaṁ
sēvāpēkṣā tava caraṇayōḥ śrēyasē kasya na syāt || 3 ||

This	prayer	grants	:	Good	name	and	fame	in	the	world

1:	 Adored		and	worshipped	by	all	embodied	beings,	Your	Highness	bestows		great	glory	to	those	devotees
2:	 Such	is	You,	and	to	You	only,		I,	who	is	an	orphan,	earnestly	pray,	singing	Thy	glory
3:		For	which,	by	Thine	Grace,		I	have	attained	fame	in	all	the	worlds!
4:	 What	is	the	wonder,		who	will	not	get	benefit	by	earnestly	wishing	to	serve	at	Thine	divine	feet!

	 (After	submitting	the	inadequacy	to	sing	the	glory	of	Mother,	in	this	verse,	it	is	asserted	that	simply	the	desire	to		
worship	at	the	divine	feet	of	Mother		shall	bring	great	deeds	and	limitless	glory	to	the	devotee!)

வதியுமுடற் பதியுமுயிர் வமகயுமுமனத்  துதிவமரன வரமும்அவர்க் கருளிநலம்் இமழவாதய!

கதியுமிலன் நிதியிலுயர் கடவுளுமனத் மதாழுதுநல  விதியுமுற மதியிலுமன விமழதவதன!

துதியிலுளம் பதியுமமமனத் மதாடருபுகழ் நிதியுமருட் துமணயும்வரப் பயனருளி நிமறவாதய!

எதிலிதனில் புதிதுவுமன எவர்மதாழுவர் அவரரிய  நிதியுறுதல் நியதி-அதி ையதமது!

(3)

துதிெ்வொர்க்குெ்  ெயன்:  நற்மெயரும் நற்புகழும் உலகில் கிமடக்கும்
 
1:   உடல்மகாே்ட எல்லா உயிர்களாலும் துதிக்கெ்ெடுெேளாக ேிளங்கி, அெ்ெடித் மதாழுவோர்க்கு நற்புகமழ அருள்ெேராகிறீர்கள்.
2: அெ்ெடிெ்ெட்ட நின்மனவய,  வேறு புகலற்ற அடிவயனாகிய யான் துதிக்க ேிரும்ெியேன் ஆவனன். 
3: அே்ேிமழேினாவலவய  எல்லா உலகும் வொற்றும் புகமழ அமடந்தேனாகும்ெடியான நிமறமே எனக்கு அருளிேிட்டாவய! 
4: எேர் நினதடிகமள ேிமழந்து மதாழுோவரா அேர் நற்ெயமன அமடேதில்  என்ன ேிந்மத இருக்கிறது, தாவய ஸ்ரீ மஹாலக்மி!

 (அறிேிற் குமறயுள்ள நான் எெ்ெடிெ் ொடுவேன் என முந்மதய ொடலில் வகட்டுேிட்டு, இெ்ொடலில் தாயாமரத் துதிக்கவேே்டும் 
என்ற ேிமழவு ேந்துேிட்டாவல, குமறயுற்றேருக்கும் குமறயாத புகழும், ேலிமமயும் ேரும் எனக் காட்டெ்ெடுகிறது!)
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्तसङ्कलपाद्भरवत कमले ्त्र देहिन्मरीषां
जन्थेिमरिल्रचना जङ्गमाजङ्गमानाम् ।
ततकल्ाणं नकमनप ्वमनामेकलकं्ष समाधयौ
पूणणं  तेजः स्ुरवत भरतरीपादलाक्ारसाङ्कम् ॥ ४ ॥

யே்ஸங்்ேல்ப்ாே்₃ப்₄வேி ேமதல யே்ர தே₃ஹிந்யமீஷ்ாம்
ஜந்மஸ்தே₂மப்்ரலயரசநா ஜங்்ே₃மாஜங்்ே₃மாநாம் ।
ேே்ேல்யாேம் ேிமப்ி யமிநாதமேலக்்ஷயம் ஸமா்ேௌ₄
பூர்ேம் தேஜ𑌃 ஸ்பு₂ரேி ப்₄வதீப்ாே₃லாக்ஷாரஸாங்்ேம் ॥ 4  ॥

yatsaṅkalpādbhavati kamalē yatra dēhinyamīṣāṁ
janmasthēmapralayaracanā jaṅgamājaṅgamānām |
tatkalyāṇaṁ kimapi yamināmēkalakṣyaṁ samādhau
pūrṇaṁ tējaḥ sphurati bhavatīpādalākṣārasāṅkam || 4 ||

This	prayer	grants	:	Steadfast	devotion	and	Concentration

1:	 O	Mother	Śri	Kamalāmbikē!,		The	Lord		in	Whose	body	all	the	worlds	exist	and	by	Whose	desire	
2:	 All	moving	and	not-moving	(sentient	and	insentient)	beings	undergo	the	cycle	of	Creation,	Sustenance	and	

Dissolution
3:	 Who	is	ever	full	of	auspiciousness	and	Who	is	the	steadfast	focus	of		the	meditating	Yogis
4:	 Who	is	omniscient	(I	Pray)	His	infinite	and	incomparable		lustre	is	due	to	the	effulgence	of	soft	crimson	radiance	of	

Thine	divine	feet,	(That	the	Lord	earnestly	carry)!

(In	this	verse,	Lord	Nārayana	is	worshipped	as	the	Paramātma	along	with	His	Power	of	Radiance,	Śri	Mahālakshmi)

தநரியதள தாமமரதய! நீளுமுல காவுமுடல் தநர்த்தவராட் மகாண்ட விமழவால்

காரியமாய்க் காரணமாய்க் காணுமமை அமையாத கவினுலகின் ஆக்க  முடிவாய்

ஓரருளாய் மங்களமாய் ஒன்றிமுனித்  ததார்களது ஓரிலக்கும்  ஆன ததுவாய்ப்

பூரணமாய் ஆனதிரு நாரணனின் தபமராளியுன் மபான்னடிை்மைம் பஞ்சின் ஒளிதய!

(4)

துதிெ்வொர்க்குெ்  ெயன்:  உறுதியான ெக்தியும், தியானமும் மககூடும்.

1:  ஓ தாமமரயவள!  உலகங்கமளத் தன்னுடலாகக் மகாே்ட எந்தெ் மெருமானின் ேிமழேினால்  
2: அமசயும், அமசயாெ் மொருட்களின் (எல்லாேற்றின்) வதாற்றம், இருத்தல், மமறதல் எனும் மாற்றங்கள் நமடமெறுகின்றனவோ
3: அந்த மங்களமானதும், வயாகிகளின் தியானத்தில் முனித்த ஒவர குறிக்வகாளாக இருெ்ெதும்
4: பூரேெ்மொருளாய் நிமறந்ததும் ஆகிய ஸ்ரீமந் நாராயேின் ஒெ்ெற்ற வெமராளி, (அேர் உடலுள் ேிளங்கும்) நினது மசம்ெஞ்சுத் 

திருேடிகளின் திருமோளியினால்தான் ெிரகாசிக்கின்றது. 

(இெ்ொடலில் ஸ்ரீமந் நாராயேர் ெரம்மொருளாகவும்,  அேரின் ெரமோளியாக  அன்மன ஸ்ரீ மஹாலக்மியும் துதிக்கெ்ெடுகிறார்கள்.)
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ननषरित्ूिरिण्घनटतं देवर ननत्ानपा्ं
वरषणुसतरं चेत्नरवधगुणं द्वनद्वमन्योन्लक्षम् ।
िेषशचितं वरमलमनसां मयौल्चि शु्तरीनां
समपद्नते वरिरणवरधयौ ्स् िय्ावरिेषाः ॥ ५ ॥

நிஷ்்ப்்ரே்யூஹப்்ரேயே₄டிேம் தே₃வி நிே்யாநப்ாயம்
விஷ்்ணுஸ்ே்வம் தசே்யநவேி₄கு₃ேம் ே்₃வந்ே்₃வமந்தயாந்யலக்்ஷயம் ।
தஶஷ்ஶ்சிே்ேம் விமலமநஸாம் ்மௌலயஶ்ச ஶ்ருதீநாம்
ஸம்ப்ே்₃யந்தே விஹரேவி்ேௌ₄ யஸ்ய ஶய்யாவிதஶஷ்ா𑌃 ॥ 5  ॥

niṣpratyūhapraṇayaghaṭitaṁ dēvi nityānapāyaṁ
viṣṇustvaṁ cētyanavadhiguṇaṁ dvandvamanyōnyalakṣyam |
śēṣaścittaṁ vimalamanasāṁ maulayaśca śrutīnāṁ
sampadyantē viharaṇavidhau yasya śayyāviśēṣāḥ || 5 ||

This	prayer	grants	:	Good	Life,	Virtuous	Qualities	and	Supreme	Knowledge.

1:		O	Devi!		Bound	by	the	perpetual	Love,	and	together	forever	as	inseparable	divinity
2:	 Lord	Vishnu	and	You,	of	immense	auspiciousness,	appear	as	Divine	Couple,	Each	inherently	as	the	Sign	of	Other!
3:	 (For	the	Divine	Couple),	Adhi-Sesha	-	the	Serpent,	Pure	hearts	of	the	Sages	and	Vedanta	-	the	crown	of	Veda
4:	 	Remain	as	the	resting	place	or	the	Divine	Bed,	at	all	times	/	places	of	Thine	Divine	Sport!

 (This	verse	brings	the	core	philosophy	of	Sri	Vaishnavam:	Paramātma	is	to	be	worshipped	as	the	‘Divine	Couple’.	In		
such	enchanting	form	endowed	with	immense	auspiciousness,	the	Divine	Couple,	while	doing	their	divine	sport,	rest	
on		three	types	of	divine	beds.)

இமடமவளியாய் ஏதுமற வுடன்படுவார் தநயமிக எக்கணமும் ஒக்கு மிமணயாய்

அமடகுறியாய் ஸ்ரீஹரியின்  உடமனாயிலாய் ஸ்ரீததவி அற்புதநற் குணமிரு வராய்

உமடயவராய் ஒருவரிரு உடனரவம் முனியுமனம் உயர்மமறயின் முடிவது வுமாய்ப்

பமடயலதாய்ப் படருதிரு விமளயாடல் நமடயாகப்் படுமகமயன வருவ தறிதவாம்!

(5)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  நல்ோழ்க்மகயும், நற்குேங்களும், நல்லறிவும்  மககூடும்.

1: ஓ ஸ்ரீ வதேி! இமடேிடாத  அன்ெினால் கட்டுே்டு,  எந்நாளும் ெிரியாததாய்;
2: ேிஷ்ணுவும் நீயும்,  ஒருேருக்கு ஒருேர்  அமடயாளம் எனும்ெடியான, எல்மலயற்ற மங்கள குேங்களுடனான இரட்மடயராக,
3: (அெ்வொமதல்லாம்) ஆதிவசஷனும், தூய மனம் ெமடத்தேர்களின் இதயங்களும், வேதங்களின் மகுடமான வேதாந்த சாரமும் 
4:  தங்களின் (ெமடயல் முதலான)  திருேிமளயாடல்கள் நடக்குமிடமமல்லாம், தங்களின் சிறெ்புெ் ெடுக்மககளாக ேிளங்குகின்றன.

 (இெ்ொடலில் ஸ்ரீ மேஷ்ேேத்தின் முக்கியக் வகாட்ொடு: ெரம்மொருவள ‘ஸ்ரீ மஹாமலக்மி சவமத  ஸ்ரீமந் நாராயேர்’ எனக் கூறி, 
திே்ய-தம்ெதியரான அேர்கள்  ‘சகுேெிரம்மம்’ என நற்குேங்களுடன்  ெல திருேிமளயாடல்கள் புரிமகயில், அேர்களுக்கு மூன்று 
சிறெ்புெ் ெடுக்மககள் உள்ளன எனத் துதிக்கின்றது.)
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उदे्श्तरं जननन भजतयोरुहजझितयोपावधगनधं
रित्गू्पे िवरनष ्ुर्योरेकिेनषतर्योगात् ।
पदे् पत्ुसतर च ननगमञै र्नत्महनरष्माणयो
नारच्ेदं भजवत महिमा नत्व ्न्ानसं नः ॥ ६ ॥

உே்₃தே₃ஶ்யே்வம் ஜநநி ப்₄ஜதோருஜ்ஜி₂தோப்ாேி₄ே₃ந்ே₄ம்
ப்்ரே்யே்₃ரூதப் ஹவிஷ்ி யுவதயாதரேதஶஷ்ிே்வதயாோ₃ே் ।
ப்ே்₃தம ப்ே்யுஸ்ேவ ச நிே₃ஞமர்நிே்யமந்விஷ்்யமாதோ
நாவச்தச₂ே₃ம் ப்₄ஜேி மஹிமா நர்ேயந்மாநஸம் ந𑌃 ॥ 6  ॥

uddēśyatvaṁ janani bhajatōrujjhitōpādhigandhaṁ
pratyagrūpē haviṣi yuvayōrēkaśēṣitvayōgāt |
padmē patyustava ca nigamairnityamanviṣyamāṇō
nāvacchēdaṁ bhajati mahimā nartayanmānasaṁ naḥ || 6 ||

This	prayer	grants	:	mental	peace	and	happiness	in	life.

1:	 O	Mother!	(In	the	performance	of	Yajnam),	for	accepting	the	offering	(‘havis’),		the	Divinity	that	is	free	of	any	
adjunct	for	the	existence	is	in	Thine	Self-effulgence

2:		As	‘Divine	Couple’,	uniquely	Yours	is	the	right	to	accept	the	offering	of		‘Jivabhāvam’	as	the	‘havis’	(in	the	supreme	
Atma-yajna,	where	one	offers	total	surrender	to	lose	oneself	to	the	Lord)!

3:	 O	Goddess	seated	on	the	Lotus!		Perpetually	sought	by	the	Scriptures	is	Your	Husband	-	the	Lord,	and	Your
4:		Infinite	and	matchless	Glory	that	makes	our	hearts	to	dance	in	ecstasy	(yet)	never	able	to	see	its	boundary!
		 (This	verse	shows	that		‘svabhāvika	ishitvam’,	self-effulgence	and	Lordship	belong	only	to	Paramātma;		the	notional	

separation	‘Jivabhāvam’	must	be	surrendered		in	order	to	be	eternally	free	and	one	with	God.)

தாயமுதத! தவள்விமிகு தீயிடுவ தானபலி    தகுதியுடன் ஏற்குமியற் சுடருமாக

தநயமிகுந் ததயிருவர் காயமளந் ததபலியிற்  சீவகுணந் தீர்த்தகடன் உடனுமாகை்

தையரருள் தைர்க்குமருட் தாமமரதய! மாமமறயும்்் ஆயமுடி யாதபிரான் புகழுமான

நாயகியின் சீரிமையில் தூமனதும் தபரின்ப  நடனமிடும்! ஆனந்த  முடிவுதமது!

(6)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  மனச் சாந்தி, மகிழ்ச்சியான ோழ்க்மக
1: ஓ தாவய!  (ெலமன ேிமழந்து மசய்யும் வேள்ேிகளில்) ‘ஹேிஸ்’ எனும் அர்ெ்ெேிெ்மெ ஏற்கின்ற தகுதியான மதய்ேத்தன்மமமய, 

‘உொதி’  காரேம் எதுவுமின்றி இயற்மகயாகவே மகாே்ட (சுயம்ெிரகாசமான) 
2:  ‘திே்ேிய தம்ெதிகள்’ ஆகிய உங்கள் இருேருக்கு மட்டுவம, (ஆத்ம வேள்ேியில்) அர்ெ்ெேிக்கெ்ெடும் ‘ஜீேொேம்’  எனும் ‘வசஶம்’ 

(நீங்காத மிகுதி) என்ெமத ஏற்றுக்மகாள்ளும்  ‘வசஷி’ (நீங்காத நிமறேன்) ஆகிய  உரிமம ஒன்று இருக்கிறது.
3:   ஓ தாமமரயவள! வேதங்களால், நிரந்தரமாகத் வதடெ்ெடுேதான உனது நாயகனாகிய எம்ெிரானுமடயதும், உனதுமான
4:  ஒெ்ெற்ற மெருமமகள் எங்களுமடய உள்ளத்மத ஆனந்தக் கூத்தாடச் மசய்தும், அேற்றின் எல்மலமய அமடய முடியாததாகிறது!

 (இெ்ொடலில், ‘ஸ்ோெிக ஈஶித்ேம்’ எனும் இமறத்தன்மம ெரம்மொருளுக்வக உரியது எனவும், அது எல்மலயற்றது எனவும், 
‘ஜீேொேம்’ எனும் ெிரிேிமன உேர்மே இமறேனடியில் அர்ெ்ெேித்வத, நாம் நிமறேமடய முடியும் எனவும் காட்டெ்ெடுகின்றது.)
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पश्नतरीषु शु्वतषु पररतः सूररबकृ नदेन साथणं
मध्ेककृ त् नत्रगुण्लकं ननर्मतथिानभेदम् ।
वरश्वाधरीिरिणव्नरी सदा वरभ्रमदू्तरकृ तयौ
ब्रहे्िाद्ा दधवत ्ुर्योरक्िाररिचारम् ॥ ७ ॥

ப்ஶ்யந்தீஷ்ு ஶ்ருேிஷ்ு ப்ரிே𑌃 ஸூரிப்்₃ருந்தே₃ந ஸார்ே₂ம்
மே்₄தயே்ருே்ய ே்ரிகு₃ேப்₂லேம் நிர்மிேஸ்ோ₂நதப்₄ே₃ம் ।
விஶ்வாதீ₄ஶப்்ரேயிநீ ஸோ₃ விப்்₄ரமே்₃யூேவ்ருே்்ேௌ
ப்்₃ரஹ்தமஶாே்₃யா ே₃ே₄ேி யுவதயாரக்ஷஶாரப்்ரசாரம் ॥ 7 ॥

paśyantīṣu śrutiṣu paritaḥ sūribr̥ndēna sārthaṁ
madhyēkr̥tya triguṇaphalakaṁ nirmitasthānabhēdam |
viśvādhīśapraṇayinī sadā vibhramadyūtavr̥ttau
brahmēśādyā dadhati yuvayōrakṣaśārapracāram || 7 ||

This	prayer	grants	:	Good	position	in	our	life.

1:	 While	‘Nithya-Sūri’,	the	liberated	souls	and			‘Vedas’	as	delightful	Damsels	are	all	around	and	keenly	looking	forever,
2:		by	keeping	in	the	middle,		the	three-coloured	Playing-board	(i.e.	‘Prakriti’	comprising	of	three	gunas),
3:	 O	the	Darling	of	Omnipotent	Lord,	You	two,	as	Divine-Couple,	are	playing	the	divine	game	forever,
4:		Consequence	of	which,		Brahma	et	al,	as	well	as	Jivas,		earn	their	movements	and	places	in	their	embodied	existence!

	 (In	this	verse,	Paramātma	is	worshipped	as	‘Divine	Couple’	who	are		playing	a	board-game	of	Prakriti,	and	as	a	result	
of	their	divine-play,		right	from	Brahma	to	all	life-forms	earn	their	respective	movements	and	positions	in	their	
lives.)

சுற்றுப்புறம் நித்திய சூரிகள் முற்றும்மமற  யற்புத மாதர்கள்்் புமடசூழ

உற்றும்விழி மத்தியில் மூநிறம் பற்றும்ைது  ரத்திரு தமமடயில்  இருதபராய்ை்

ைற்றுப்மபாழு தற்றன ராய்த்திரு வுற்றுை்ைதி ராடிடு மாலனின் உற்றை் ைதிதயாதள!

பற்றிற்்பிர மாதியர் சீவர்கள் உற்றத்தள மாறுத லாயதிற் மபறுவாதர!

(7)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  ோழ்ேில் நல்ல ெதேிமயயும், இடத்மதயும் தருகிறது.

1: நித்ய சூரிகளின் கூட்டமும், வேதங்கள் ஆகிய மாதர்களும் நாலாபுறமும் சுற்றி இருந்து ொர்த்துக் மகாே்டிருக்கும்வொது
2: மூன்று நிறங்கமளக் மகாே்ட ெலமகமய (மூன்று குேங்கமளக் மகாே்ட ெிரகிருதிமய) வமமடயாக நடுேில் மேத்துக்மகாே்டு, 
3: ஓ சர்வேஸ்ேரின் காதலுக்கு உரியேவள! எெ்வொதும் (நீங்கள் இருேரும்) ேிமளயாடுகின்ற சதுரங்க ஆட்டத்தின்
4: ேிமளோகெ் ெிரம்மா முதல் ஜீேர்களான எல்லா உயிர்களும் தங்களுக்கான அமசமேயும் இடத்மதயும்  அமடகிறார்கள்!

(இெ்ொடலில்,  ெரம்மொருளானது முக்குேேடிோன ‘ெ்ரக்ருதி் ’ எனும் முந்நிறெ் ெலமகயில், சதுரங்கம் ஆடும் திே்ேிய-தம்ெதியராக 
ேேங்கெ்ெட்டு, அேர்களின் ஓயாத திருேிமளயாட்டில்,  காய்கள் நகர்ேதுவொலெ் ெிரம்மா முதலான  ஜீேர்களின் அமசவும், 
இடமும் அமமகிறது  எனவும்  காட்டெ்ெடுகின்றது)
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अस्ेिाना तरमवस जगतः संश््नतरी मुकुनदं
लक्रीः पद्ा जलवधतन्ा वरषणुपतनरीहनदरेवत ।
्निामानन शु्वतपररपणान्ेरमारत्व ्नतयो
नारत्व नते दुररतपरनरेिररते जन्चके् ॥ ८ ॥

அஸ்தயஶாநா ே்வமஸி ஜே₃ே𑌃 ஸம்ஶ்ரயந்தீ முகுந்ே₃ம்
லக்்ஷமீ𑌃 ப்ே்₃மா ஜலேி₄ேநயா விஷ்்ணுப்ே்நீந்ேி₃தரேி ।
யந்நாமாநி ஶ்ருேிப்ரிப்ோந்தயவமாவர்ேயந்தோ
நாவர்ேந்தே து₃ரிேப்வநப்்தரரிதே ஜந்மசே்தர ॥ 8 ॥

asyēśānā tvamasi jagataḥ saṁśrayantī mukundaṁ
lakṣmīḥ padmā jaladhitanayā viṣṇupatnīndirēti |
yannāmāni śrutiparipaṇānyēvamāvartayantō
nāvartantē duritapavanaprēritē janmacakrē || 8 ||

This	prayer	grants	:	Welfare	in	this	life	and	Liberation	in	the	life-after

1:	 By	being	with	Mukunda	(Who	gives	‘Moksha’	as	well	as	‘Leela	Vibhuti’	in	embodied	existence),	You	are	the	Empress	
of	the	Universe!	Praising	You	as

2:		LAKSHMI	(Who	directs	towards	the	supreme	goal),	PADMA	(Who	adores	the	lotus	heart	of	the	Lord),	
JALADHITANAYA	(Daughter	of	Pure	Water	Ocean	that	transcends	all	Universes),	VISHNUPATNI,	INDIRANI	and	thus

3:	 Whosoever,	by	heart,	recites	these	divine	names	which	are	the	causal-wealth	of	Vedas
4:		They	shall	not	be	tormented	by	the	wind	of	despair	and	thus	never	toil		in	the	revolving	wheel	of	birth	and	death

	 (In	this	verse,		divine	names	of	Mother	Śri	are	revered	and	the	benefits	of		reciting	by	heart	are	revealed.)

மபருமுகுந்த ரானதுமண திருபுவன ராணியிலக் கருளுகிற ஸ்ரீலக்்மித்  திருநாமம்

தருநிதியள் தாமமரமயத் தமகயுபுனற் கடல்மகமள அரித்திருமவ இந்திமரமய மனதார

அருளபய மானமபயர் திருமமறயின் மூலதனம் அதமனமுனிந்் ததபணிவர்  மபருவாழ்வு

மபருகுவளி யானயிடர்ப் பிறழகல தவபடரும்  பிறவியறுத் ததவமளயம் விடுவாதர!

(8)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  இம்மமக்கான இன்ெம் அளிக்கும். மறுமமயில் முக்திெ் வெறு மகாடுக்கும்.

1: முக்தியும்  திருேிமளயாட்டும் அளிக்கும் முகுந்தமன  அமடந்தேளாய் இந்த ெிரெஞ்சத்திற்கு ஈஸ்ேரியாக இருக்கின்ற உன்மன
2:  (இலக்கிமனக் காட்டும்) இலக்குமி, (மெருமானின் இதயக் கமலமான தாமமரமய ேிரும்பும்) ெத்மா;  (நற்புனலாகிய கடலில் எழுந்த 

மகள்) நந்நீர்க் கடல் மகள், (ஹரியின் திரு)ேிஷ்ணு ெத்னி,  இந்திமர  என
3:  இே்ோறு அருள் தருேதும்,  வேதங்களின் மூலதனமுமான எேளுமடய திருநாமங்கமள எேமரல்லாம் மனதில் ெதியத் 

தியானிெ்ொர்கவளா, அேர்கள் எல்லாம்
4:  மெரும் துயரக் காற்றிற் சிக்காமல், (வதாற்றம், ேளர்ச்சி, அழிவு எனும்) ெிறேிச் சக்கரத்தில் சுழலாமல், மெருோழ்மே அமடோர்கள்.

(முக்கியமான இெ்ொடலில் தாயாரின்  திருநாமங்களின் மெருமமயும், அேற்மறத் தியானிெ்ெேர் அமடயும்  ெயனும் காட்டெ்ெட்டது.)
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तरामेराहः कवतवचदपरे तरहतरि्ं लयोकनाथं
नकं तञै रनतःकलिमशलनञै ः नकशचिदुतरी ््व  मगञै ः ।
तरतसमरिरीत ञ्ै  वरिरवत िरयौ सममुिरीनां शु्तरीनां
भारारूढयौ भगरवत ्ुरां दमपतरी दञै रतं नः ॥ ९ ॥

ே்வாதமவாஹு𑌃 ேேிசிே₃ப்தர ே்வே்ப்்ரியம் தலாேநாே₂ம்
ேிம் ஞேரந்ே𑌃ேலஹமலிஞந𑌃 ேிை்சிது₃ே்தீர்ய மே்₃ஞந𑌃 ।
ே்வே்ஸம்ப்்ரீே்ஞய விஹரேி ஹ்ரௌ ஸம்முகீ₂நாம் ஶ்ருதீநாம்
ப்ா₄வாரூ்டௌ₄ ப்₄ே₃வேி யுவாம் ே₃ம்ப்தீ ஞே₃வேம் ந𑌃 ॥ 9  ॥

tvāmēvāhuḥ katicidaparē tvatpriyaṁ lōkanāthaṁ
kiṁ tairantaḥkalahamalinaiḥ kiñciduttīrya magnaiḥ |
tvatsamprītyai viharati harau sammukhīnāṁ śrutīnāṁ
bhāvārūḍhau bhagavati yuvāṁ dampatī daivataṁ naḥ || 9 ||

This	prayer	grants	:		freedom	from	delusion	and	clarity	and	steadfast	intellect

1:	 O	Mother	Bhagavathi!	Some	hail	only	You,		and	others		only	Your	beloved	Hari,		as	the	Lord	of	the	Universe.
2:		What	use	is	there	from	those		who	are	engaging	in	such	vain	arguments	among	themselves,		only	to	be	deluded		thus		

falling	and	rising	within	the	mud	of	thoughts!	(Here the approach of schools such as Shaktam are implied.)

3:	 The	Vedas	declare	that	only	for	Your	Divine-Love,	the	Lord	performs	the	Divine-Play,	thus	
4:		Declaring	You,	the	Divine-Couple	as	our	Lord,	the	Paradēvatha!

	 (In	this	verse,	the	core	of	Srivaishnavam	that	Parmātma	should	be	worshipped	as		Divine-Couple	is	declared.		This	
also	reinforces	the	glory	and	virtue	of		righteous	family-life	led	by	the	loving	couple	in	this	world.)

நின்வடிவம் மபரிமதன்பர் சிலதபர்!  தநமியன் ஹரிமபரிது என்பார்க ளிமடதய!

என்னபயன் முரண்வாதம் இதிதல  எழுந்தும் விழுந்தும்  இருள்மதியர் எனதவ! 

அன்னயுன தருளன்பி லதிதல அரிமாலும் புவனாதி விமளயாடல் எனவாய்

முன்னமமற பின்னமற இருவர் முற்றான இமறமயன்று முனியும்பக வதிதய!

(9)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  மனக்குழெ்ெம் நீங்கி, மதளிவு கிமடக்கும்.

1:  சிலர் உன்மனமட்டுவம,  வேறுசிலர் உனது ெிரியநாதமன மட்டுவம (முக்கியெ்ெடுத்தி) உலகத்தின் தமலமமயாகச்  மசால்கிறார்க்ள்.
2: ஒருேருக்மகாருேர் ோதிட்டு மனக்கலக்கமுற்று, அக்குழெ்ெத்தில் வமலும் கீழுமாக மூழ்கித் தத்தளிக்கும் மனிதர்களால் என்ன ெயன்!
3: நினது அன்ெிற்காகவே திருேிமளயாடல்கமளெ் புரிகின்ற எம்மெருமாமனத் தமது கருோகக் மகாே்ட வேதங்களின்
4: முடிேின்ெடி,  திே்ய தம்ெதிகளான நீங்கள் இருேருவம எங்களுக்குெ் ெரவதேமதயாக உள்ளீர்கள்! ஓ ஸ்ரீ ெகேதி!

 (இெ்ொடலில் ெரம்மொருவள  திருத்தம்ெதிகளாக  அருள்மசய்கிறது  எனும் ஸ்ரீ மேஷ்ேேத்தின் முக்கியக் கருத்து ெதிக்கெ்ெட்டு, 
அதன்ேழிவய  தம்ெதிகளாக  அன்பும் அறமும் உமடய இல்ோழ்வு ோழுேதன் சிறெ்பும் துலக்கெ்ெடுகின்றது)
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आपनिार्तरििमनवरधयौ बद्दरीक्स् वरषणयो-
-राचख्ुसतरां नरि्सिचररीमञै कमत्योपपनिाम् ।
रिादुभा्व रञै रनप समतनुः रिाधरमनररी्से तरं
दूरयोहतक्प्ञै ररर मधुरता दुगधरािेसतरङ्गञै ः ॥ १० ॥

ஆப்ந்நார்ேிப்்ரஶமநவி்ேௌ₄ ப்₃ே்₃ே₄தீ₃க்ஷஸ்ய விஷ்்தோ:
ஆசே்₂யுஸ்ே்வாம் ப்்ரியஸஹசரீஞமேமே்தயாப்ப்ந்நாம் ।
ப்்ராது₃ர்ப்ா₄ஞவரப்ி ஸமேநு𑌃 ப்்ராே்₄வமந்வீயதஸ ே்வம்
தூ₃தராே்க்ஷிப்்ஞேரிவ மது₄ரோ து₃ே்₃ே₄ராதஶஸ்ேரங்்ஞே₃𑌃 ॥ 10  ॥

āpannārtipraśamanavidhau baddhadīkṣasya viṣno-
-rācakhyustvām priyasahacarīmaikamatyopapannām |
prādurbhāvairapi samatanu: prādhvamanvīyase tvam
dūrotkṣiptairiva madhuratā dugdharāśestaraṅgaiḥ || 10 ||

This	prayer	grants	:		freedom	from	grief	(resulting	from	past	actions)

1:	 With	the	Lord,	Who	is	steadfast	in	the	Divine-vow	to	remove	the	sorrow	of	the	grieving	devotees
2:		You	are		of	the	unifying	intent	and	the	loving	escort,	supporting	Lords	divine	vow	as	Vedas	reveal
3:	 During	His	divine	manifestations,	You	follow	the	Lord	with	the	fitting	embodiment,	
4:		Like	the	caressing	the	enchanting	wave	of	the	Milky	Ocean	which	follows,	even	when	tossed	afar!

	 (In	this	verse,	the	oneness	of	intent	(and	action)	of	the	Divine-Couple,	as	revealed	in	the	Vedas	is	praised.		In	every	
Avatar	of	the	Lord,	is	the	manifestation	of	the	Mother	which	is	compared	to	the	beatitude	of	the	waves	of	the	Milky	
Ocean!)

இன்னற்  படுவரிடர்  பின்னப்  படவிரதம்   முன்னித் தருளுவரின்  துமணயாக

அன்னர்க் கருகிலமு மதன்னத்  தயவிலருள்  பின்னிப் பிமணயுமுமன மமறகூறும்!

முன்னர் வருமரியின் வண்ணத் திருவடிவிற்  தன்மனத் தரும்நினது இமணயாக

மின்னும் கடலினமல  துன்னித் மதாமலவிமலரிந் தின்னும் அருகில்வரும் எனலாதம1

 (10)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  துயரங்கள் ேிலகி (ேல்ேிமனகளில் இருந்து) ேிடுதமல கிமடக்கும்.

1: இன்னற்ெடும் அடியார்களின் இடமர முனிந்து அழிெ்ெதற்கான  ேிரதத்மதக்  மகாே்ட எம்மெருமானுக்கு
2. அே்ேிரதத்திற்கு ஒத்த கருத்திமனக் மகாே்ட (அமுதான) அன்புத் துமேயாக, அேர் அருகில், வேதங்கள் கூறுேதுவொல்
3.  எம்மெருமானின் எல்லாத் திருஅேதாரங்களிலும், (தாவய) நீயும் ஒத்த திருவமனியுடன் ஒற்றுமமயாக இருக்கிறாய்! 
4.  அது, மதாமலேில் வீசெ்ெட்டும், ேிடாமல் எழுந்து இமேயும்  ஒளிமிக்க ொற்கடலின்  எழில் அமலமயெ் வொல இருக்கிறது!

 (வேதங்கள் மசால்லிய திே்ேிய தம்ெதிகளின் ஒற்றுமமமயயும்,  எம்மெருமான் அேதாரம் எடுக்கும்வொமதல்லாம்்,  மதாமலயாத 
இன்ெ அமலயாகத் மதாடரும் துமேயாகெ் ெிராட்டியார் மெருமானுடன் இருக்கிறார் என்ெதும் இெ்ொடலில் துதிக்கெ்ெடுகின்றது.)
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धते ियोभां िररमरकते तारकी मूर्तराद्ा
तनररी तुङ्गसतनभरनता तप्जामबूनदाभा ।
्स्ां गच्नत्ुद्वरल ञ्ै र्नत्माननदवसनधा-
-वरच्ारेगयोललवसतलिररीवरभ्रमं व्कत्सते ॥ ११ ॥

ே₄ே்தே தஶாப்ா₄ம் ஹரிமரேதே ோவகீ மூர்ேிராே்₃யா
ேந்வீ துங்்ே₃ஸ்ேநப்₄ரநோ ேப்்ேஜாம்பூ₃நோ₃ப்ா₄ ।
யஸ்யாம் ே₃ச்ச₂ந்ே்யுே₃யவிலஞயர்நிே்யமாநந்ே₃ஸிந்ோ₄-
-விச்சா₂தவதோ₃ல்லஸிேலஹரீவிப்்₄ரமம் வ்யே்ேயஸ்தே ॥ 11 ॥

dhattē śōbhāṁ harimarakatē tāvakī mūrtirādyā
tanvī tuṅgastanabharanatā taptajāmbūnadābhā |
yasyāṁ gacchantyudayavilayairnityamānandasindhā-
-vicchāvēgōllasitalaharīvibhramaṁ vyaktayastē || 11 ||

This	prayer	grants	:		attractive	form	and	the		lustre	of	auspiciousness

1:	 Thine	divine	body,	the	Prime	and	the	foremost,		Which	gives	the		lustre	to	Lord	Hari	of	Emerald	Green	form	
2:	 Which	is	tender	and	slightly	bent	due	to	the	weight	of	the	huge	bosoms,		and		shining	like	moulten	gold
3:	 In	the	Ocean	of	Eternal	-Bliss,			where		the	perpetual	manifestation	and	dissolutions	happen
4:		For	the		many	Divine-plays	of		Lord	as	‘Avatār’,	like	the	rise	and	fall	of	waves,	propelled	only	by	Thine	Desires!

	 (In	this	verse,	the		divine	form	of	Mother,	referred	as	‘samadanu:’	or	fitting	embodiment	in	the	10th	verse,	is	
described	as	the	flow	of	gold	giving	glorious	lustre	to	the	emerald-like	body	of	Sri	Hari,	Whose	Divine-play	are	only	
due	to	the	Divine-desires	of	the	Mother!) 

பை்மைமா மமலமயனும் மாயன்  பரிமவாளி நிமலமயனும் காய  - வடிதவற்றுக்

கை்மைமா முமலயதிற் ைாயும் கனமகாளி இமழமயனும் ததயக் -  மகாடிதயற்றி

இை்மையால் அமலமயனப் பாயும் எழுமழிந் துலமகன ஓயும்  -  திருவாழி

அை்ைதாம்் கமலயவ தாரம்  அருட்சுடர் நிமலயுன் உதாரம்!  - அருள்மாதத!

 (11)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  அழகிய ேடிேமும் ஒளியும் அமடதல்

1: மரகதெ் ெச்மச (மமல) ேடிேினனான எம்மெருமானுக்குெ் மெரும் ஒளிமயத் தருேதாக  முதன்மமயான நின் திருேடிேமானது ்
2: மமல்லிய மகாடியாகவும், ெருத்த மார்ெகங்களின் ெளுேினால் ேமளந்திருெ்ெதாகவும், உருக்கி ேிட்ட மொன்னாக ஒளி தருேதுமாக
3. எந்த நிமலயான ஆனந்தக் கடலில்  (திருோழியில்) ேிளங்கி,  வதாற்றம்-மமறவு என (எழுந்தழியும் மசயல்கமள எல்லாம்)
4: அன்மனவய, நினது ேிழுெ்ெத்தின் வேகத்தால் மட்டுவம ேிமளகின்ற  (ஆனந்தக்கடல் அச்சனாகிய) மெருமானின், அமலகமளெ் 

வொல எழுந்து மமறயும் திருஅேதார லீமலகளுக்கு  ஒளிமயத் தருேதாக இருக்கின்றது.
 (ெத்தாேது ொடலில் குறிெ்ெிட்ட  ‘ஸமதநு𑌃’ எனும்  தாயாரின் ‘ஒத்த திருவமனி’ இெ்ொடலில், ஆதிமூர்த்தியாக, எம்மெருமானுக்கு, 

அன்மனயின் ேிமழேினாவலவய நடக்கும்  எல்லாத் திருஅேதாரங்களிலும் ஒளிமயத் தருகிறது எனத் துதிக்கெ்ெடுகின்றது)
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आसंसारं वरततमशिलं राङ्म्ं ्हद्वभूवत-
- ््व द्भू्रभङ्गातकुसुमधनुषः नकङ्करयो मेरुधनरा ।
्स्ां ननत्ं न्नितकञै रेकलक्षयो मिेनद्ः
पदे् तासां पररणवतरसयौ भारलेिञै सतरदरी ञ्ै ः ॥ १२ ॥

ஆஸம்ஸாரம் விேேமேி₂லம் வாங்்மயம் யே்₃விபூ₄ேி:
யே்₃ப்்₄ரூப்₄ங்்ோ₃ே்குஸுமே₄நுஷ்𑌃 ேிங்்ேதரா தமருே₄ந்வா ।
யஸ்யாம் நிே்யம் நயநஶேஞேதரேலக்்ஷதயா மதஹந்ே்₃ர𑌃
ப்ே்₃தம ோஸாம் ப்ரிேேிர்ஸௌ ப்ா₄வதலஞஶஸ்ே்வதீ₃ஞய𑌃 ॥ 12 ॥

āsaṁsāraṁ vitatamakhilaṁ vāṅmayaṁ yadvibhūti:
yadbhrūbhaṅgātkusumadhanuṣaḥ kiṅkarō mērudhanvā |
yasyāṁ nityaṁ nayanaśatakairēkalakṣyō mahēndraḥ
padmē tāsāṁ pariṇatirasau bhāvalēśaistvadīyaiḥ || 12 ||

This	prayer	grants	:		benevolent	influence	to	empower	and	benefit	others

1:	 Upon	the	creation,	(Sri	Saraswathi	Devi)	Who	is		endowed	with	the	glory	of	being	the	omnipresent	sound	in	all;
2:	 As	the	one	holding	the	Flower-Arrow	i.e.	Manmathan,		(Sri	Uma	Devi)	Who	by	twitching	Her	(bow-like)		eyebrows	

reigns	the	love	of	Lord	Siva,	the	bearer	of	Meru	Mountain	as	His	bow		
3: (Indrāni)	Who	is	the	eternal	focus	of	attention	for		the	hundreds	of	eyes	of	Devendra
4:		Such	power	of	Lordship	come	to	those	Devis,	only	by	the	droplets	of	Thine	divine	grace	(Sankalpam),	O	Padmāsani.

	 (In	this	verse,	greatness		and	the	compassion	of		Mother	Mahalakshmi	is	worshipped.)

பமடத்த தனிற்பிறகு அமனத்தும் பரவுமமாலிப்  பதிவிற்  கமலமகளின் - தமகயாதும்

கமடக்கண் கமணப்புருவ மநறிப்பில் மலர்ை்ைமரன் கழித்த மமலத்தனுவன் - உமமயாளும்

புமடத்த ைதவிழிகள் மபாருத்தி அமரதிபன் களிக்கும் இந்திமரயும் -  மகிழ்வாகக்

கிமடத்த ததுமலருன்  தடத்திற் மபருகுமருட் புடத்தில் அவிழுசிறு - துளியாதம!

(12)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  நல்லாதிக்கத்தால் ெிறருக்கு நன்மம மசய்யும் ேளமம

1. எந்த சரஸ்ேதி ெமடெ்பு முதலான வதாற்றங்கள் எங்கும் ேிளங்கியெின் அேற்றில் எல்லாம் ோக்கு ேடிேமாகும் வெரருள் மெறுோவளா
2: எந்த உமா மலர்க்கமே  மன்மதனாகத் தன் புருே மநறிெ்ெினால், வமருமமலமய ேில்லாகக் மகாே்ட ெரசிேமனயும் ஆளுோவளா
3: எந்த இந்திராேி, நூற்றுக்கேக்கான கே்களால், ஒவர குறிக்வகாளுடன் எெ்வொதும்  வதவேந்திரனால் ொர்க்கெ்ெடுகிறாவளா
4: அந்தத் வதேியருக்மகல்லாம் இ்ெ்ெக்குே நிமல,  தாமமரயில் ேதியும் நினதருளடி ேிமழேின் சிறு துளிகளாவலவய ேிமளந்தன!

 (இெ்ொடலில் நல்லாதிக்கம் மசலுத்தும் மெரிய ெிராட்டியின் மெருமம துதிக்கெ்ெடுகின்றது)
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अगे् भतु्व ः सरवसजम्े भद्परीठे ननषणणा-
-ममभयोरािेरवधगतसुधासम्पलरादुहतथतां तराम् ।
पुषपासारथिवगतभुरनञै ः पुषकलारत्व काद्ञै ः
कलुप्ारमभाः कनककलिञै रभ्नषचिनगजेनद्ाः ॥ १३ ॥

அே்₃தர ப்₄ர்து𑌃 ஸரஸிஜமதய ப்₄ே்₃ரபீதட₂ நிஷ்ே்ோ-
-மம்தப்ா₄ராதஶரேி₄ே₃ேஸுோ₄ஸம்ப்்லவாது₃ே்ேி₂ோம் ே்வாம் ।
புஷ்்ப்ாஸாரஸ்ே₂ேி₃ேபு₄வஞந𑌃 புஷ்்ேலாவர்ேோே்₃ஞய𑌃
ே்லுப்்ோரம்ப்ா₄𑌃 ேநேேலஞஶரப்்₄யஷ்ிை்சந்ே₃தஜந்ே்₃ரா𑌃 ॥ 13  ॥

agrē bhartuḥ sarasijamayē bhadrapīṭhē niṣaṇṇā-
-mambhōrāśēradhigatasudhāsamplavādutthitāṁ tvām |
puṣpāsārasthagitabhuvanaiḥ puṣkalāvartakādyaiḥ
kluptārambhāḥ kanakakalaśairabhyaṣiñcangajēndrāḥ || 13 ||

This	prayer	grants	:		prosperity,	fame,	respect	and	honour	in	the	world

1:	 In	the	august	presence	of	Her	Lord,		You	Who	is	seated	on	the		Lotus	like	Lion-throne,
2:	 Who	rises	as	Elixir	from	the	Milky-Ocean	that	is	churned,	to	You
3:	 Is	the	flower-shower	by	the	widely	spread	special-clouds	that	eclipse	the	world
4:	the	auspicious	initiation	of	Abhishekam	is	followed	by	pouring	of	water	in	golden-pots	by	Regal	Elephants

	 (Revered	as	an		important	verses,		here	is	the	Coronation	of	Mother	Mahālakshmi	in	front	of	Her	beloved	Sri	Hari;	
the	underlying	legend	is	of	Devas	performing	the	Coronation,	after	regaining	their	merits	by	churning	the	milky-
ocean	and	seeking	forgiveness	for	earlier	mistake	of	disrespecting	the	garland	of	Mother	by	Indra	and	his	elephant.) 

மபாற்றா மமரயாய் அரியா ைனத்திற் மபாலிவாய் திருமா - லவர்காண

உற்றா யமுதாய் உயர்வாய் கடலில் உகுவாய் அருட்தபர் -  வடிவான

நற்றாய் மமறவான் முகிலாய் மலர்கள் நதியாய்ப் மபாழியும் - அபிதடகம்

மகாற்றாய்க் கனகக் குடநீர் மபாழியும் குழுமா தங்கக் -  மகாமடை்சீதர!

(13)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  மெரும் நலம், புகழ், மரியாமத,  ொராட்டு உலகில் கிமடக்கும்

1:  தனது நாயகனின் முன்வன, தாமமரயாகிய சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தேளும்,  
2: அமுதம் திரே்டு ேரெ்மெற்ற கடலில் இருந்து  எழுந்து ேந்தேளுமான  உன்மன
3: உலகங்கமள மமறக்கும்ெடியாகெ் ெரந்த மலர்மமழ மொழியும் வமகங்களின் பூ மமழயானது (நமனத்துத்)
4:  மதாடங்கிமேத்த புனித நீராட்டமலச் சிறெ்புமிக்க யாமனகள் மொற்குடங்களில் உள்ள நீரினால் நடத்தி மேக்கின்றன.

 (மிகவும் முக்கியத் துதியான இெ்ொடலில், மெரும்ெிராட்டியாரின் ெட்டாெிவஷகம் துதிக்கெ்ெடுகிறது. அன்மனயின் மாமலமய 
அேமதித்த இந்திரனும் அேனது யாமனயும் சாெம் அமடந்து தேித்துெ் ெின் ொற்கடல் கமடந்து ெேிந்தெின், திருந்தியேர்களாகெ் 
மெரும்ெிராட்டியாருக்குெ் மெருமானின் முன்னிமலயில்  நடத்திய மெருேிழா துதிக்கெ்ெடுகின்றது)
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आलयोक् तराममकृ तसिजे वरषणुरक्ःथिलथिां
िापाक्ानताः िरणमगमनसाररयोधाः सुरेनद्ाः ।
लबधरा भू्स््रिभुरनवमदं लशक्तं तरतकटाक्ञै ः
सरा्व कारस्थिरसमुद्ां समपदं ननर्रिहनत ॥ १४ 

ஆதலாே்ய ே்வாமம்ருேஸஹதஜ விஷ்்ணுவக்ஷ𑌃ஸ்ே₂லஸ்ோ₂ம்
ஶாப்ாே்ராந்ோ𑌃 ஶரேமே₃மந்ஸாவதராோ₄𑌃 ஸுதரந்ே்₃ரா𑌃 ।
லப்்₃ே்₄வா பூ₄யஸ்ே்ரிபு₄வநமிே₃ம் லக்ஷிேம் ே்வே்ேடாஞக்ஷ𑌃
ஸர்வாோரஸ்ேி₂ரஸமுே₃யாம் ஸம்ப்ே₃ம் நிர்விஶந்ேி ॥ 14  ॥

ālōkya tvāmamr̥tasahajē viṣṇuvakṣaḥsthalasthāṁ
śāpākrāntāḥ śaraṇamagamansāvarōdhāḥ surēndrāḥ |
labdhvā bhūyastribhuvanamidaṁ lakṣitaṁ tvatkaṭākṣaiḥ
sarvākārasthirasamudayāṁ sampadaṁ nirviśanti || 14 ||

This	prayer	grants	:		eternal	peace	and		fulfilment

1:	 O	Mother,	Who	comes	with	the	Elixir	of	immortality,	Who	is	seated	in	the	Heart	of	Lord	Hari
2:	 At	Thine	divine-feet,	the	repenting	Devas	with	their	Devis	took	refuge	for	salvation
3:	 Upon	their	total	surrender	they	have	attained	Thine	graceful	glance,	and	acquired	thus,	all	three	worlds
4:		With	all	prosperity	at	all	times	and	in	all	ways,	they	have	become	the	possessors	of	Thine	Eternal	Grace!

	 (As	a	continuation	of	13th	Verse,	here,	the	glorious	benefits	to	all	Who	offer	total	surrender	to	the	divine	feet	of	
Mother	are	revered.)

மரணபயம் அரியுமரு ளமுதமுடன் விரியதிரு அரியினுளம் அமருமுன -  தடிகாண

ைரணமமனத் தனதுமமன வியர்களுடன் பணிவிலம ரவர்களிடர்ப் பிறழகலத் -  துதிபாட

வரமுமருட் கருமணவிழி வழியுதவத் திருவளரும் முகிழுமவர் முவ்வுலகும் -  தனதாகப்

பரமசுக நிமலயமடவர் பரிசிலருட் கருமணதரும் பதுமநிதி யுனதருளில்  - உகுவாதர!

(14)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  நிரந்தரமான நலம், இன்ெம்

1: அமிர்த்துடன் ேந்தேளும், திருமாலின் இதயாசனத்தில் இருெ்ெேளுமான உன்மன
2:  (துர்ோச முனிேரின்) சாெத்தினால் ேலிேிமன இழந்தேர்களான, சிறந்த வதேர்கள் தங்களின் வதேியர்கள் சூழச் சரேமடந்தார்கள்!
3: அெ்ெடிச் சரேமடந்ததன் ெயனாகச்  மசழிெ்ொன நின் திருக்கே் ொர்மேமயெ் மெற்று, மீே்டும் முே்வுலகங்கமள அமடந்து
4: எல்லா ேமகயிலும்  நிமலயான  ேளமம மகாே்டேர்களாகெ்  ெதுமநிதியாகிய  நினதருமள எெ்மொழுதும் அனுெேிக்கின்றார்கள்.

 (13ம் ொடலுக்குத் மதாடர்ொன இெ்ொடலில், தாயாரின் திருேடிகமளெ் ெேிந்து துதிெ்ொருக்கு, இழந்த நல்லனமேல்லாம்  மீே்டும் 
ெல மடங்காகெ் மெருகி, நிரந்தமான நன்மமமயக் மகாடுக்கிறது  எனத் துதிக்கெ்ெடுகின்்றது.)
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आत्व त्राणव्रवतशभरमकृ तासारनरीलामबुरािञै -
-रमभयोजानामुषवस वमषतामनतरङ्गञै रपाङ्गञै ः ।
्स्ां ्स्ां नदशि वरिरते देवर दृहटिसतरदरी्ा
तस्ां तस्ामिमिवमकां तनरते समपदयोघाः ॥ १५ ॥

ஆர்ேே்ராேவ்ரேிப்ி₄ரம்ருோஸாரநீலாம்பு₃வாஞஹ:
அம்தப்ா₄ஜாநாமுஷ்ஸி மிஷ்ோமந்ேரங்்ஞே₃ரப்ாங்்ஞே₃𑌃 ।
யஸ்யாம் யஸ்யாம் ேி₃ஶி விஹரதே தே₃வி ே்₃ருஷ்்டிஸ்ே்வதீ₃யா
ேஸ்யாம் ேஸ்யாமஹமஹமிோம் ேந்வதே ஸம்ப்தோ₃ோ₄𑌃 ॥ 15  ॥

ārtatrāṇavratibhiramr̥tāsāranīlāmbuvāhai:
ambhōjānāmuṣasi miṣatāmantaraṅgairapāṅgaiḥ |
yasyāṁ yasyāṁ diśi viharatē dēvi dr̥ṣṭistvadīyā
tasyāṁ tasyāmahamahamikāṁ tanvatē sampadōghāḥ || 15 ||

 
This	prayer	grants	:		Success	and	all		goodness	

1:	 With	the	divine	vow	to	protect	the	devotees	under,		as	the	Black-cloud	spreading	the	shower	of	Elixir,
2:	 As	the	close	affiliate	to	the	gently	blossoming	Lotus	of	the	early	dawn,
3:	 In	what	so	ever	directions,	O	Mother,	are	the	tips	of	Thine	Divine-Eyes,	(and)		as	Those	go
4:		In	each	of	those	directions,	are	the	floods	of	wealth,	claiming	‘let	me	first,	let	me	first’	for	vying	to	reach!	

	 (This	verse	shows	how	Lord’s	divine-vow	for	removing	devotees’	grief		is	matched	by	Mother’s	divine-vow	for	placing	
Her	glance	upon	the	devotees	to	bestow	prosperity;	Such	Grace	is	both	easily-attained	(saulabhyam)	and	gradually	
enhanced	(vātsalyam)	like	the	gently	blossoming	lotus	at	dawn.		Wherever	Her	Glance,	there	ever	is	Goodness’.

தான்வந்து துயரந்தும் தவமுன் தகாலம்   -  தண்ணமுத மமழமுகிலின் கருமம  தபாலும்

வான்வந்த சுடர்சிந்தும் கமலம் தபாலும் -   வண்ணமிக மலருமிதழ் உறவுன் தகாலம்

ததன்சிந்தும் தாயுந்தன் விழியின் ஓரம் -  திமளயுதிமை எமவமயமவதயா அமவயிற்  சீலம்

நான்முந்தி நான்முந்தி எனதவ தைரும் -  நந்நிதியம்  மவள்ளமமனப்  மபருகிை்  சூழும்!

(15)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  மேற்றியும் நன்மமயும் மககூடும்

1: துயரத்தில் இருெ்ெேர்கமளக் காெ்ெமதவய ேிரதமாகக் மகாே்டேளாய்,  கருவமகம் வொல் அமிர்த மமழ மொழிேதும்
2: காமலயில் மலரும் தாமமரக்கு மிக மநருங்கிய வதாழமம மகாே்டதுமான
3: தாவய, நினது கருமேமிகு கமடக்கே்கள் எந்த எந்தத் திக்கில் எல்லாம் ெரவுவமா
4: அந்த அந்தத் திக்கில் எல்லாம், மசல்ே மேள்ளங்கள், ‘நான் முந்தி, நான் முந்தி’ எனெ் வொட்டியிட்டு நிமறவு மசய்கின்றன.
 (இெ்ொடல்  அடியார் துயரறுக்கும் ேிரதவமற்ற மெருமானுக்கு ஒெ்ெ,  அடியார்க்கு நலனளிக்கும்  கமடக்கே் ொர்மேமய ேிரதமாய் 

ஏற்ற தாயாரின் கருமேமய, ‘இமடேிடா அமுத மமழ’  என எளிதில் கிமடெ்ெதாகவும் (மஸௌலெ்யம்), ‘காமலயில் மமல்ல 
மலரும் தாமமர’ என அடியார்் உயர்வுவகற்ெ மலர்ேதாயும்  (ோத்ஸயல்யம்)  இரு அழகிய உேமமகளால் ‘தாயாரின் ேிழிெடரும் 
இடமமல்லாம் நலம்’ எனக்் காட்டுகின்றது.)
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्योगारमभतरररतमनसयो ्ुषमदञै कानत््ुकतं
धमणं  रिापंु् रिथमवमि ्े धार्नते धना्ाम् ।
तेषां भूमेध्व नपवतगकृ िादमबरादमबुधेरा्व
धारा नन्ा्व नत्वधकमवधकं राह््तानां रसूनाम् ॥ १६ ॥

தயாோ₃ரம்ப்₄ே்வரிேமநதஸா யுஷ்்மஞே₃ோந்ே்யயுே்ேம்
ே₄ர்மம் ப்்ராப்்தும் ப்்ரே₂மமிஹ தய ோ₄ரயந்தே ே₄நாயாம் ।
தேஷ்ாம் பூ₄தமர்ே₄நப்ேிே்₃ருஹாே₃ம்ப்₃ராே₃ம்பு₃தே₄ர்வா
ோ₄ரா நிர்யாந்ே்யேி₄ேமேி₄ேம் வாை்சி₂ோநாம் வஸூநாம் ॥ 16  ॥

yōgārambhatvaritamanasō yuṣmadaikāntyayuktaṁ
dharmaṁ prāptuṁ prathamamiha yē dhārayantē dhanāyām |
tēṣāṁ bhūmērdhanapatigr̥hādambarādambudhērvā
dhārā niryāntyadhikamadhikaṁ vāñchitānāṁ vasūnām || 16 ||

This	prayer	grants	:		Virtuous	life	and	every	means	for	the	righteous	living	

1:	 Propelled	by	the	mind	for	initiating	in	the	path	of	devotion,	and	adoring	You	Two	(Divine-Couple)	as	Paramātma,	
2:	 Are	those	in	the	world	who	seek	righteous	wealth		(as	wealth	is	required	for	the	performance	of	Karma	as	Dharma,	

which	again	is	a	pre-requisite	for	the	pursuit	of	right	knowledge	or	Jnāna,	after	which	only,	true	devotion	comes!)
3:	 To	them,	from	the	Earth,	from	the	house	of	Kubera,	from	the	Sky,	from	the	Sea		(and	thus	from	all	sources)
4:		Come	the	floods-of-wealth,		forever	extending	in	scope,	to	fulfil		their	righteous	desires!	(Thus	we	fear	not!)
	 (This	verse	reveals	the	Secret	of	gaining	Mother’s	graceful	glance:		Righteous	earning	for	leading	a	life	of	Karma-

yoga	that	purifies	the	mind	to	gain	the	right-knowledge,	only	by	which	true-devotion	sets,	capable	drawing	the	
grace.	This	verse	is		also	the	plea	by	Sri	Deiskar	on	behalf	of	deserving	aspirant	who	prayed	for	the	means	of	life.)

பக்திவழி பயணமுறப் பதிவார் மநஞ்ைம்  - பரபரத்து இருவருமமப் பணிவார்  தஞ்ைம்

ைக்திநலப் பணியிலற நிதியாய்க் மகாஞ்ைம்  - ைம்பத்தும் தவண்டுமமன முனிவார் மகஞ்சும்

பக்தரிடம் உலகவளம் தனவான் இல்லம் - பரமவளியும் கடல்நிதியும் பலவாய்ப் பஞ்ைம்

முக்தியுறப் மபருகுநிமற வளமாம் மவள்ளம்  - முழுமமதரும் கருமணவிழி முமனயா லஞ்தைாம்!

(16)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  அறெ்ொமதயும் அதற்கான ேளமமயும் கிட்டும்

1: ெக்தி வயாகத்மதச் சரியாய்த் மதாடங்க ேிமரோன நாட்டமுமடய மனம் உமடயேர்களாகவும், திே்ேிய தம்ெதிகளான உங்கள் 
இருேமரயும் ஒவர ெரம்மொருளாக உேர்ந்து ெற்றிக் மகாே்டேர்களாகவும்

2:  (ெக்தி வயாகத்திற்குத் வதமேயான அறிவு ஞானத்தினால் ேருேதாலும், ஞானம் ேருேதற்குத் தர்ம காரியங்கமளக் கரும-வயாகமாகச் 
மசய்ய வேே்டும் என்ெதாலும் அெ்ெடி) அறம் மசய்ய முதற்வதமேயான மசல்ேங்கமள வேே்டும் எேர் இே்வுலகில் இருக்கிறார்கவளா

3:  அேர்களுக்குெ் பூமியிலிருந்வதா, குவெரனின் வீட்டிலிருந்வதா, ோனத்திலிருந்வதா, கடலில் இருந்வதா  (எல்லா ேமகயிலும்)
4:  அேர்களது ேிருெ்ெிற்வகற்ெ மசல்ே-மேள்ளங்கள் வமன்வமலும் கூடி ேிமளந்து நிமறவு தருகின்றன. (அதனால் நாம் அஞ்வசாம்!)
 (இெ்ொடலில், தாயரின் அருள்ேிழிமய எெ்ெடி நமது திமசக்குத் திருெ்புேது எனும் இரகசியம் மகாடுக்கெ்ெட்டது. இல்லறம் ஏற்க 

ேிமழந்த ஏமழக்கு அருளத் தாயாமர அமழத்த ஸ்ரீ வதசிகரின் கருமே, சரியான காரேங்களால் இங்வக காட்டெ்ெட்டது )
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शे््सकामाः कमलननल्े वचत्रमामना्राचां
चूडापरीडं तर पद्ुगं चेतसा धार्नतः ।
्त्रच्ा्ासुभगशिरसचिामरसमेरपाश्वा्व ः
शलाघािबदश्रणमुनदताः स्रहगरणः सचिरहनत ॥ १७ ॥

ஶ்தரயஸ்ோமா𑌃 ேமலநிலதய சிே்ரமாம்நாயவாசாம்
சூடா₃பீட₃ம் ேவ ப்ே₃யுே₃ம் தசேஸா ோ₄ரயந்ே𑌃 ।
ச₂ே்ரச்சா₂யாஸுப்₄ே₃ஶிரஸஶ்சாமரஸ்தமரப்ார்ஶ்வா𑌃
ஶ்லாோ₄ஶப்்₃ே₃ஶ்ரவேமுேி₃ோ𑌃 ஸ்ரே்₃விே𑌃 ஸை்சரந்ேி ॥ 17  ॥

śrēyaskāmāḥ kamalanilayē citramāmnāyavācāṁ
cūḍāpīḍaṁ tava padayugaṁ cētasā dhārayantaḥ |
chatracchāyāsubhagaśirasaścāmarasmērapārśvāḥ
ślāghāśabdaśravaṇamuditāḥ sragviṇaḥ sañcaranti || 17 ||

This	prayer	grants	:		All	prosperity	Company	of	virtuous	people	and	Glory.

1:	 O	Mother	on	Lotus!		Those	who	are	wishing	for	all	goodness,		and	for	whom,	as	the	most	wonderful,	and	revered	as	
the	core	import	of	Vedas

2:		that	is	deemed	as	the	Crown	(i.e.	the	essence	of	Vedānta)	-	is	Thine	Divine-pair	of	feet,	they	all
3:	 Forever	remain	under	the	umbrella	of	riches	protecting	(from	the	heat	of	distress	and	poverty)	with	shade,		being	

fanned	by	the	mellowing	fly-whisks	of	righteous	words	(of	good	persons)
4:		Hearing	the	pleasing	words	of	appreciation	(from	good	persons)	and	wearing	the	garland	of	fame,	they	roam!
 	 (This	verse	assures	the	devotees	that	Mother’s	grace	grants	all	prosperity	good	company	and	glory.	This	also	states	

that	appreciation	by	good	people	and	being	famous	among	good	people	truly	confirm	one’s	righteous	living.)

தாமமரயில் மலருமருட் பாங்தக! -   நலந்  தமனவிமழவர் அற்புத  மமறபாடி  ஓங்கும்

மாமமறயின் மகுடமமன நீங்கா  -   நறு மணியடியின்  இமணயிமன மனதாரத் தாங்கி

தைமநிதிக்  குமடநிழலில் வாழ்வார்!  -  தினம்  சீரான நலம்வீசு பவரங்கு  சூழ்வார்!

பூமதியர் புகழுமரயில் மகிழ்வார் - அருட்  பூமாமல யிமைசூடி புவிமயங்கும் முகிழ்வார்!

(17)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  நல்ோழ்க்மக, நல்வலார் உற்வு, நல்வலாரிமடவய புகழ்

1 ஓ தாமமரயில் இருெ்ெேவள!  எேர்கமளல்லாம் நல்ல நிமலமய ேிமழெேராய், அற்புதமானதும், வேதங்களினால் புகழெ்ெடுேதும்
2: (வேதங்களின்) முடியில் அேிகலனாேதுமான நினது திருேடியிமேயிமன உள்ளத்தால் சுமந்துள்ளார்கவள, அேர்கள் எல்லாம், 
3: எெ்வொதும் வீடு, புகல், புகழ் என நிழல் தரும் குமடயின் கீழ் இருெ்ெேர்களாய், இதமளிக்கும் நல்லுமரயாகிய சாமரங்கமள  வீசும் 

சுற்றத்திமனக் மகாே்டேர்களாக
4: நற்புகழுமரகளால் மனம் மகிழ்ந்தேர்களாக,  நற்மெருமமயாகிய மாமல அேிந்தேர்களாக (உலகில்) திரிகின்றார்கள்.

 (இெ்ொடலில் தாயாமர மனதில் ஏற்றேர்களுக்கு  வீடு முதலான நற்மசல்ேங்கள், நல்வலார் உறவு, நற்புகழ் என எல்லா நன்மமகளும் 
ேரும் எனவும், நல்வலார் உறவும், நல்வலாரின் புகழுமரயும் நல்ோழ்வு நடத்துகிவறாம் என உறுதி மசய்கிறது எனவும் காட்டுகின்றது.)
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ऊररीकतुणं  कुिलमशिलं जेतुमादरीनरातरीन्
दूररीकतुणं  दुररतननरिं त्कतुमाद्ामवरद्ाम् ।
अमब सतमबारवधकजननग्ामसरीमानतरेिा-
-मालमबनते वरमलमनसयो वरषणुकानते द्ां ते ॥ १८ ॥

ஊரீேர்தும் குஶலமேி₂லம் தஜதுமாதீ₃நராதீன்
தூ₃ரீேர்தும் து₃ரிேநிவஹம் ே்யே்துமாே்₃யாமவிே்₃யாம் ।
அம்ப்₃ ஸ்ேம்ப்ா₃வேி₄ேஜநநே்₃ராமஸீமாந்ேதரோ₂ம்
ஆலம்ப்₃ந்தே விமலமநதஸா விஷ்்ணுோந்தே ே₃யாம் தே ॥ 18  ॥

ūrīkartuṁ kuśalamakhilaṁ jētumādīnarātīn
dūrīkartuṁ duritanivahaṁ tyaktumādyāmavidyām |
amba stambāvadhikajananagrāmasīmāntarēkhām
ālambantē vimalamanasō viṣṇukāntē dayāṁ tē || 18 ||

This	prayer	grants	:		Right	steer	and	support	for	a	righteous	living.

1:	 To	attain	all	wealth	and	prosperity		-	‘saubhāgyaprāpti’,	to	conquer	the	timeless	enemy	(the	senses	that	are	out	of	
control	causing	desires	of	likes	and	dislikes)	-	‘vairāgyasiddhi’

2:	 To	rid	of	the	pile	of	Sin	(caused	by	selfish	actions)	and	to	drive	the	darkness	of	nescience	(the	root	cause	of	all	grief)
3:	 O	Mother!		As	the	axe	that	cuts	asunder	the	perpetual	cycle	of	grief		(samsāra)	of	all	beings,	right	up	to	the	dust,
4:		Is	Thine	Benign-Grace,	Which	the	virtuous	devotees	hold	on	to,	as	the	Crutch	(to	help	in	all	walks	of	their	lives).

 	 (Mother’s	grace	grants	Prosperity	as	in	Verse-15,	Dispassion	as	in	Verse	16	and	their	culmination	into	being	‘rich	and	
famous’	among	the	virtuous	people	as	in	Verse	17,		ultimately	leading	to	Liberation,		which	is	told	in	this	verse.)

எல்லாமும்  நன்மமமயன அமடய - பமழய எதிரியாம் மபால்லாத புலனாட்சி முடிய

மைல்லாத முன்விமனகள் அழிய - இருமளை்் மைய்கின்ற அறியாமமத்் திமரநீங்கித் மதளிய

புல்லான தும்முதலாம் பிறவிப்  -  மபரும் தபாரான பிமணமவட்டும் தகாடாரி அம்மா

நல்லாளுன் பரிதவநல் லடியார்  - மபறும்  நயவூன்று தகாலாகும் ஹரியன்பு மாதன!

(18)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  நல்ோழ்க்மகக்கான நல்ேழிகாட்டல், நற்ெயன் கிமடக்கும்.

1: எல்லாேிதமான நன்மமகமளயும் மெறுேதற்கும் (மசௌொக்ய-ெ்ராெ்தி);  ெழமமயான (ேிருெ்பு, மேறுெ்பு முதலான ஆமசகமள 
ஊட்டும் இந்திரியங்களாகிய) எதிரிகமள மேல்ேதற்கும், அதாேது “மேராக்கிய சித்தி’’ அமடேதற்கும்;

2:  (மேராக்கியமற்று, ஆமசயாற் மசய்த ேிமனகளின்) ொெ மூட்மடகமளெ் வொக்கடித்து ேிடுேதற்கும்;  (எல்லாத் துயரங்களுக்கு 
மூலமான) மதான்மமயான அறியாமம இருமள ேிடுேதற்கும் - 

3:  ஓ தாவய! சிறு துரும்பு உட்ெட எல்லாெ் ெிறேிக் கூட்டங்களின் ெிறேிெ்ெிேிக்கு முடிவு கட்டும் வகாடரியான
4:  நினது கருமேமயவய தூய மனமுமடயார் தங்களின் ஊன்று வகாலாய்க் மகாே்டனர்!  ஓ ஹரியின் அன்வெ (அன்பு மாவன!)
 (மமய்யடியார்களுக்கு 15ம் ொடலின்்ெடி  நன்மமகளும், 16-ன்ெடி தர்மத்திற்காக்வே மொருள் ேிமழயும் மேராக்கியமும், அதனால் 

17-ன்ெடி மெருநலமும் நல்வலாரிமடவய புகழும், அதன்ெயனால் முக்தியும் கிமடக்கும் என இந்தெ் 18-ம்்ொடல் காட்டுகின்றது.)
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जाताकाङ्का जननन ्ुर्योरेकसेरावधकारे
मा्ालरीढं वरभरमशिलं मन्मानासतकृ णा् ।
रिरीत ञ्ै  वरषणयोसतर च ककृ वतनः रिरीवतमनतयो भजनते
रेलाभङ्गरििमन्लं रञै नदकं धम्व सेतुम् ॥ १९ ॥

ஜாோோங்்க்ஷா ஜநநி யுவதயாதரேதஸவாேி₄ோதர
மாயாலீட₄ம் விப்₄வமேி₂லம் மந்யமாநாஸ்ே்ருோய ।
ப்்ரீே்ஞய விஷ்்தோஸ்ேவ ச ே்ருேிந𑌃 ப்்ரீேிமந்தோ ப்₄ஜந்தே
தவலாப்₄ங்்ே₃ப்்ரஶமநப்₂லம் ஞவேி₃ேம் ே₄ர்மதஸதும் ॥ 19  ॥

jātākāṅkṣā janani yuvayōrēkasēvādhikārē
māyālīḍhaṁ vibhavamakhilaṁ manyamānāstr̥ṇāya |
prītyai viṣṇōstava ca kr̥tinaḥ prītimantō bhajantē
vēlābhaṅgapraśamanaphalaṁ vaidikaṁ dharmasētum || 19 ||

This	prayer	grants	:		Freedom	and	commitment	for	righteous	living.
1:	 O	Mother,		Devotees	who	seek	only	Thine	Divine-grace	by	committing	to	Thine	service
2:	 Deem	every	thing	else	(in	this	world)	as	the	creation	of		Maya	and	so	temporal	and	of	insignificance
3:	 And	therefore,	for	the	Pleasure	of	Thine	Divine	Grace	and	of	the	Lord	Vishnu,		those	virtuous	beings	(as	Jivan-

Mukta),	with	fulfilled	hearts,	perform	and	protect
4:	 the	‘Bridge’	of	Righteous	Path	and	actions	that	the	Scriptures	dictate,	by	adhering	and		not	violating	Dharma,	and	

being	unattached	to	the	outcome	of	their	actions	(as	Karma	Yogi).
 	 (In	18th	Verse	the	Divine-Grace	of	Mother	that	grants	all	prosperity	for	embodied	life	and	also	the	guarantee	of	

Liberation	is	worshipped.		Here	it	is	said,	having	achieved	such	benefits,	those	virtuous	beings	(Jivan-Muktā}	spend	
their	embodied	lives	in	this	world	by	performing	right	actions	as	per	scriptures	and	live	as	Karma	Yogis.)

தாதய நினதடியிற்் தணிந்துபணி மைய்துனது - தயவருமளப் மபற விமழயுவார்

மாயா மயஉலகின் மலிவளங்கள் துரும்புஎன - மதியிலதன் இட ரவிழுவார்

ஓயார் உனதுபதி  யுடனுமது மனமினிய - ஒழுகிமமற  மநறி பிறழிடார்

ைாயார் பலன்விமழயார் ைரிமயமுத லானஅமண ைரிமுமறயின் காவல் அவதர!

(19)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  நல்லறத்தில் ஈடுொடு

1: தாவய, உங்கள் வசமேயில் கிமடக்கும் நல்லருமளெ் மெறுேதில் மட்டுவம ேிழுெ்ெம் மகாே்டேர்களாக
2: மாமயயினால் ேிமளகின்ற மற்ற எல்லாச் மசல்ேங்கமளயும் துரும்ொகக் கருதுெேர்களாக
3: உன்னுமடயதும், எம்மெருமானுமடயதுமான மகிழ்ச்சிவய வநாக்காகக் மகாே்ட  புே்ேியர்களாகிய (ஜீேன்முக்தர்கள்), நிமறோன 

மனமுமடயேர்களாக (எெ்வொதும்) காெ்ொற்றி ேருேது (யாமதனில்)
4: மநறி முமற தேறாமல், மசய்ெலன் எதமனயும் மகாள்ளாமல் ோழ்ந்து,  காக்கின்ற வேதம் ேிதித்த நற்கர்மங்களாகிய அமேயாகும். 
 (18ம்  ொடலின்ெடி. இே்வுலக நலனும்், மறுமமெ் ெயனும், முடிோன முக்திெ்ெயனும் தாயாரின் அருளால் கிமடத்துேிடும் என்றால், 

அெ்ெடிெ் மெற்ற  புே்ேியசாலியான ஜீேன் முக்தர், இே்வுடலில் இருக்கும்வொது மசய்ேது என்ன? மசய்ேன மசய்து முடித்த 
உத்தமாரான (க்ருதிந:)  அேர்,  அறெ்ெடி ோழ்ந்து கருமவயாகியாக உலகிற் வசமே புரிேவத  என இந்த 19ம்ொடல் காட்டுகின்றது.)
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सेरे देवर नत्रदिमहिलामयौशलमालार्चतं ते
वसवद्के्तं्र िवमतवरपदां समपदां पादपद्म् ।
्हसमनिरीषनिवमतशिरसयो ्ापव्तरा िररीरं
रर्तष्नते वरतमवस पदे रासुदेरस् धन्ाः ॥ २०  ॥

தஸதவ தே₃வி ே்ரிே₃ஶமஹிலா்மௌலிமாலார்சிேம் தே
ஸிே்₃ேி₄தக்ஷே்ரம் ஶமிேவிப்ோ₃ம் ஸம்ப்ோ₃ம் ப்ாே₃ப்ே்₃மம் ।
யஸ்மிந்நீஷ்ந்நமிேஶிரதஸா யாப்யிே்வா ஶரீரம்
வர்ேிஷ்்யந்தே விேமஸி ப்தே₃ வாஸுதே₃வஸ்ய ே₄ந்யா𑌃 ॥ 20 ॥

sēvē dēvi tridaśamahilāmaulimālārcitaṁ tē
siddhikṣētraṁ śamitavipadāṁ sampadāṁ pādapadmam |
yasminnīṣannamitaśirasō yāpayitvā śarīraṁ
vartiṣyantē vitamasi padē vāsudēvasya dhanyāḥ || 20 ||

This	prayer	grants	:		All-endowing	Grace	of	Sri	Mahālakshmi

1:	 	O	Mother,		I	worship	to		-	What	are	being	adored	by	the	crowing	-garlands	of	all	Devis	-			Thine
2:	 Divine	Lotus-Feet,	Which	remove	all	grief	and	evil	and	shines	as	the	fertile	land	of	infinite	Grace,	giving	abundance	

of	goodness
3:	 (I	pray)	To	Thine	Divine-Lotus	Feet,		Which	grants		to	those	whose	heads	bow	even	slightly	with	devotion,	upon	their	

shedding	of	mortal	bodies
4:	 The	Supreme-abode	of	Lord	Vāsudēva,		that	is	glorious,	and	free	from	the	darkness	of	nescience
 	 (Mother’s	Divine-Feet,	garlanded	by	the	crowns	of	all	other	gods,	remove	all	evil	and	grants	all	goodness.		Even	a	

casual	surrender	that	is	offered	in	pure	devotion,	gets	one	the	divine	abode	of	Hari.	This	is	the	import	of	this	verse.)

தாயுமனத்் துமணமயனப் பணியும் - ததவியர் தமலமலர் மகுடம் -  அணியாக

தீயன கமளவுற  நலமும் - திரளிடு  நிலமமனும் மலருன் - அடிைாய்தவன்!

தூயவர் தமலசிறி தளவும்  - துதியினிற் குனியினும் அவரின்  முடிவாக

மாமயயின்  இருளற ஒளிரும்  - மாலவன் இடமுகு புனிதம் -  தருமாதம!

(20)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  ஸ்ரீ மஹாலக்மியின் வெரருள் கிமடக்கும்

1: தாவய! யான் வசேிெ்ெது (யாமதனில்), வதேிமார்கள் ெேிய அேர்களின் தமல மாமலகளால் அர்ச்சிக்கெடுேதான உனது
2:  தீயனேற்மற நீக்குேதும், நற்ெயனான மசல்ேங்கமளக் மகாடுக்கும் ேிமள நிலமானதுமாகிய நின் திருேடித் தாமமர! 
3: எந்த் திருேடியில் சிறிவத  தமல ேேங்கியேர்களும்,  உடல் நீத்த ெிறகு
4: மாமய இருளற்ற ெரமெதமான எம்மெருமான் இடத்மதச் வசரும்  புே்ேியராோவரா (அந்தத் திருேடித் தாமமர ஆகும்).

 (எல்லா வதேிகளாலும் ேேங்கெ்ெடுேதும், தீயமத அழிெ்ெதும், நல்லமத  எல்மலயற்று ேிமளேிெ்ெதுமான தாயரின் திருேடித் 
தாமமர, சிறிவத தமல ெேிந்தேர்களுக்கும் வீடுவெறு மகாடுக்கும் என இந்த 20ம் ்ொடல் காட்டுகின்றது.)
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सानुरिासरिकनटतद ञ्ै ः सानद्रातसल्नदगधञै -
-रमब हसनगधञै रमकृ तलिररीलबधसब्रह्च ््य ः ।
घममे  तापत्र्वररवचते गाढतपं् क्णं मा-
-मानकचिन्गलनपतमनघञै रानद््ेथाः कटाक्ञै ः ॥ २१  ॥

ஸாநுப்்ராஸப்்ரேடிேே₃ஞய𑌃 ஸாந்ே்₃ரவாே்ஸல்யேி₃ே்₃ஞே₄:
அம்ப்₃ ஸ்நிே்₃ஞே₄ரம்ருேலஹரீலப்்₃ே₄ஸப்்₃ரஹ்மசர்ஞய𑌃 ।
ே₄ர்தம ோப்ே்ரயவிரசிதே ோ₃ட₄ேப்்ேம் க்ஷேம் மாம்
ஆேிை்சந்யே்₃லப்ிேமநஞே₄ராே்₃ரிதயோ₂𑌃 ேடாஞக்ஷ𑌃 ॥ 21  ॥

sānuprāsaprakaṭitadayaiḥ sāndravātsalyadigdhai:
amba snigdhairamr̥talaharīlabdhasabrahmacaryaiḥ |
gharmē tāpatrayaviracitē gāḍhataptaṁ kṣaṇaṁ mām
ākiñcanyaglapitamanaghairādriyēthāḥ kaṭākṣaiḥ || 21 ||

This	prayer	grants	:		freedom	from	impediments	due	to	three	sources	(self-inflicted,	by	others	and	natural	causes	)

1:	 Coming	again	and	again	in	abundance,	filled	with	intimate	love
2:	 And	(unconditional)	affinity,	as	flood-of-elixir	granting	all	riches	to	the	(virtuous)	aspirant	(Brahmachāri)	is,	
	 O	Mother,	Thine	Divine-Grace!
3:	 To	me,	who	is	tormented	by	the	heat	of	sorrow	coming	from	the	three	sources	of	impediments,	(just)	for	a	moment,	
4:	 May	Thine	Divine-Grace	be	the	breeze,	cooling	this	destitute,	having	no	investment	of	virtues	(and	thus	no	returns!)
 	 (In	this	verse,	Sri	Desikar	praises	the	enormity	of	Mother’s		grace,	pointing	how	She	has	granted	riches	to	the	young	

aspirant	on	whose	behalf	Sri	Desikar	prayed,	and	then	makes	the	plea	on	behalf	of	us,	who	are	tormented	by	grief	
and	deprived	of	any	liquidity	of	past	good-deeds	to	come	to	our	rescue!	Such	is	Sri	Desikar’s	generosity	for	all!)

மீண்டும் மீண்டுமமழும் கருமண!   அன்பு  மிகுந்து மநருங்கிவரு வாதய!

தவண்டும் இமளயர்நலம் கருதி திரு மவள்ள அமுதருளுந் தாதய!

தூண்டும் மூவிடரின்  கனலில் - யான் மதாடரும் இடரிமலாரு கணதம

தீண்டு நினதருளின் குளுமம!  - யாதனார் திருநல் விமனகளறு ஏமழ!

 (21)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  நமக்கு  (இயற்மகயால், ெிறரால், தம்மால் என) முே்ேமகயாக ேரும் இடர்கள் எல்லாம் நீங்கும்்

1:  மீே்டும் மீே்டும் மேளிெ்ெடுேதான கருமேமயக் மகாே்டதும், மநருக்கமான அன்ெினால் நிரம்ெியதும்
2: நட்புடன் ேிளங்குேதும், ெிரம்மச்சரியெ் ெருேத்திவலவய அமுத மேள்ளமாக நன்மம தருேதுமான  நினது கருமேயால், ஓ அம்மா!
3: மூேமகயான இடர்ொடுகளால் ேிமளயும்  துயர மேெ்ெத்தில்  தேிக்கின்ற அடிவயனுக்கு, ஒரு மநாடிெ் மொழுது,
4: ொேங்கமள நீக்கும் நினது அருளினால், (நல்ேிமன) முதலீடு இல்லாது ோடும் ஏமழயான எனக்குக் குளுமம தந்து ஆதரிெ்ொயாக!

 (இெ்ொடலில், யாருமடய ேறுமமமய நீக்க ஸ்ரீ வதசிகர் துதித்தாவரா, அந்தெ் ெிரம்மச்சாரிக்கும் நட்பு ொராட்டி,  மசல்ே 
மேள்ளங்கமள அளித்த தாயாரிடம், அமதக் குறிெ்ெிட்டு, நல்ேிமனகள் இன்றித் துயரெ்ெடும் நம்மமெ் வொன்ற  அடியார்களின் 
துயரச் சூட்டிமனயும் தாயாரின் நல்லருள் தேிக்க வேே்டும் எனெ் ெிராத்திக்கின்றார். என்வன ஸ்ரீ வதசிகரின் ெரந்த மனெ்ொன்மம!)
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समपद्नते भरभ्तमरीभानरसतरतरिसादा-
-द्भाराः सरमे  भगरवत िरयौ भहकतमुदे्वल्नतः ।
्ाचे नकं तरामिमवतभ्शिरीतलयोदारिरीला-
-नू््यो भू्यो नदिवस मितां मङ्गलानां रिबनधान् ॥ २२ ॥

ஸம்ப்ே்₃யந்தே ப்₄வப்₄யேமீப்ா₄நவஸ்ே்வே்ப்்ரஸாோ₃ே்₃
ப்ா₄வா𑌃 ஸர்தவ ப்₄ே₃வேி ஹ்ரௌ ப்₄ே்ேிமுே்₃தவலயந்ே𑌃 ।
யாதச ேிம் ே்வாமஹமேிப்₄யஶ்ஶீேதலாோ₃ரஶீலாந்
பூ₄தயா பூ₄தயா ேி₃ஶஸி மஹோம் மங்்ே₃லாநாம் ப்்ரப்₃ந்ோ₄ன் ॥ 22 ॥

sampadyantē bhavabhayatamībhānavastvatprasādā-
-dbhāvāḥ sarvē bhagavati harau bhaktimudvēlayantaḥ |
yācē kiṁ tvāmahamatibhayaśśītalōdāraśīlā-
-nbhūyō bhūyō diśasi mahatāṁ maṅgalānāṁ prabandhān || 22 ||

This	prayer	grants	:		Pure	mind,	Clear	and	Steadfast	Intellect,	Cheerfulness

1:	 	By	Thine	Divine-Grace,	Which	is	like	the	rising-Sun	removing	the	looming	darkness	(the	dread	of	Samsāra)
2:	 My	mind	becomes	pure,	brimming	with	steadfast	devotion,	(forever)		towards	the	Lord,	O	Mother	Bhagavati!
3:	 What	else	is	there	for	me	to	beg	and	begot,	as	You	are,	with	Thine	cool	and	comforting	generosity,	
4:	 Sending	me	the	parade	of	good	fortunes	one	after	the	other!	(Thus	giving	me	complete	fulfilment.)

 	 (In	this	verse,	the	calm	and	fulfilled	mind	of	the	devotee	who,	by	the	total	surrender	to	the	Mother	gained		
redemption	from	all	impediments	of	three	sorts,	and	also	the	assurance	of		reaching	Lord’s	divine-abode	upon	
discarding	the	moral	body	is	indicated.	Mind	of	such	a	devotee	is	pure	and	peaceful	like	the	serene	dawn.)

இன்னலிடும் பிறவியிருள் மருமள - இனி இல்லாமல் மைய்யு முதற்சுடராய்

அன்மனபக வதியருமளத் தந்தாய் - மனம் அமமதியுற இமறவழிமயத்  தந்தாய்

இன்னுமமமத விமழந்தமடய தவண்டும்! - குளிர் எழிலருளால் மபருநிதியப் பந்தாய்

முன்னுமமவ பின்மதாடரத் தந்தாய்!  - எனுள் முனியுமிமற உணர்வுநிமறத் தாதய!

(22)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  தூயமனம், உறுதியான அறிவு, உற்சாகம்்

1: ெிறேித் துயரத்தினால் ேரும் ‘அச்சம்’ எனும்  காரிருமள ேிரட்ட எழுந்த சூரியனான நினது திருேருளினால்
2: எல்லா நிமலகளிலும் (மதளிவு ேருேதால், எனது) மனதினுள் எம்மெருமானிடத்தில் ெக்திமயெ் மெருக்கின்றாய்,  ஓ அம்மா ெகேதி!
3: இனி இங்கு எமத யான் யாசித்துெ் மெற வேே்டியிருக்கிறது!  ஏமனனில் குளிர்ந்த மெருந்தன்மமயான மாட்சிமம மகாே்ட நீ
4: மீே்டும் மீே்டும் மிகெ் மெரிய நன்மமகமள ேரிமசயாக் மகாடுத்தருள்கின்றாய் (அதனால் மனதில் நிமறவு தருகின்றாய்!)

 (முே்ேழியில் ேரும் துயரங்களிலிருந்து ேிடுதமல, எம்மெருமானிடம் சரோகதி அமடகின்ற மதளிய, உறுதியான மனம்,  உடல் 
ேிட்ட ெின் மேகுே்டெ் ெயன் என எல்லா நலமனயும் அளிக்கின்ற தாயாரின் அருளினால் ெயனமடந்த நல்லடியார்கள் 
எெ்வொதும் மேகமறெ் மொழுதாகக் களங்கமற்று, உற்சாகத்துடன் இருெ்ொர்கள் என இெ்ொடல் காட்டுகின்றது!)
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माता देवर तरमवस भगरानरासुदेरः नपता मे
जातः सयोऽिं जननन ्ुर्योरेकलकं्ष द्ा्ाः ।
दतयो ्ुषमतपररजनत्ा देशिकञै र्प्तसतरं
नकं ते भू्ः नरि्वमवत नकल समेररक्ा वरभावस ॥ २३  ॥

மாோ தே₃வி ே்வமஸி ப்₄ே₃வாந்வாஸுதே₃வ𑌃 ப்ிோ தம
ஜாே𑌃 தஸா(அ)ஹம் ஜநநி யுவதயாதரேலக்்ஷயம் ே₃யாயா𑌃 ।
ே₃ே்தோ யுஷ்்மே்ப்ரிஜநேயா தே₃ஶிஞேரப்்யேஸ்ே்வம்
ேிம் தே பூ₄ய𑌃 ப்்ரியமிேி ேில ஸ்தமரவே்ரா விப்ா₄ஸி ॥ 23 ॥

mātā dēvi tvamasi bhagavānvāsudēvaḥ pitā mē
jātaḥ sō:’haṁ janani yuvayōrēkalakṣyaṁ dayāyāḥ |
dattō yuṣmatparijanatayā dēśikairapyatastvaṁ
kiṁ tē bhūyaḥ priyamiti kila smēravakrā vibhāsi || 23 ||

This	prayer	grants	:		Eternal	safety	

1:	 O	Devi!	With	the	abundance	of	auspicious	qualities,	You	are		my	Mother	and	Lord	Hari	my	father!
2:	 Thus	being	the	Son	of	You,	O	Mother,	I	have	become	the	focus	of	both	Your		Divine-Grace!
3:	 By	the	reverend	instruction	of	Great	Teachers,	I	am	also	assigned	as	Thine	perpetual	servant!
4:	 Ad	if	mocking	me	by	saying,	‘Given	this,	what	more	do	you	wish	for’,	You	are	with	Thine		Divine-Smile,	Tender	(and	

enchanting)!

 	 (Mother’s	Divine-Feet,	garlanded	by	the	crows	of	all	other	gods,	remove	all	evil	and	grants	all	goodness.		Even	a	
casual	surrender	that	is	offered	in	pure	devotion,	gets	one	the	divine	abode	of	Hari.	This	is	the	import	of	this	verse.)

தாயுமாய் ஆனாய் ததவி!    தமயமிகுந் மதந்தன் அன்புத்  -  தந்மதயாய் வாசுததவர்!

தையுமாய் ஆதனன்!  நானுன் மைல்வனாய் இருவர் அன்பிற் -  தைர்வனாய் ஆகிதனதன!

தூயநல் லாரால் யானுன்  துமணயனாய் இருவர்க் மகன்றும் -  மதாண்டனாய் ஏகிதனதன!

“ஆயிமனன் றாமலது  தவண்டி அண்டினாய்” என்றிள நமகமய - அம்மமநீ சூடினாதய!

 (23)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  நிமலயான ொதுகாெ்பு

1: வதேி! கல்யாே குேங்களுமடய நீவய எனக்கு அம்மாோகவும், எம்மெருமாவன அெ்ொோகவும் ஆனீர்கள்.
2: அே்ோறு தங்களின் குழந்மதயான யான்,  தாவய, உங்கள் இருேருமடய கருமேக்கும் முக்கியெ் ொத்திரமாகவும் ஆவனன்.
3: ஆச்சார்யர்களின் ேழிகாட்டலால், உங்கள் இருேருக்கும் (வசமே புரியும்) அடிமமயாக அர்ெ்ெேிக்கெ்ெட்வடன்.
4. அெ்ெடியாயின், இன்னும் நீ ேிரும்புேது என்ன என்ெது வொலல்லோ, தாவய, இளநமகயுடன் நீ ேிளங்குகின்றாய்!
 
 (இெ்ொடலில், தாயாமரத் தியானிக்கின்ற ஸ்ரீ வதசிகர், அன்மனயும் ெிதாவுமான ெரமாத்மாவுக்குெ் ெேியாற்றவே தன்மனக் 

குருமார்கள் ேழிநடத்தினார்கள் எனத் மதரிேித்து,  “அத்தமகய மெரும் வெற்றிமனெ் மெற்ற ெின்னும், இன்னும் எதமன அமடய 
வேே்டெ்வொகிறாய்” எனக் வகட்ெமதெ் வொல, அழகிய புன்முறுேல் மகாே்டு தாயார் இருெ்ெதாகத் துதிக்கின்்றார்!)
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कल्ाणानामवरकलननवधः काऽनप कारुण्सरीमा
ननत्ामयोदा ननगमरचसां मयौशलमनदारमाला ।
समपहद्व्ा मधुवरजव्नः सवनिधतां सदा मे
सञै षा देररी सकलभुरनरिाथ्व नाकामधेनुः ॥ २४  ॥

ேல்யாோநாமவிேலநிேி₄𑌃 ோ(அ)ப்ி ோருே்யஸீமா
நிே்யாதமாோ₃ நிே₃மவசஸாம் ்மௌலிமந்ோ₃ரமாலா ।
ஸம்ப்ே்₃ேி₃வ்யா மது₄விஜயிந𑌃 ஸந்நிே₄ே்ோம் ஸோ₃ தம
ஞஸஷ்ா தே₃வீ ஸேலபு₄வநப்்ரார்ே₂நாோமதே₄நு𑌃 ॥ 24 ॥

kalyāṇānāmavikalanidhiḥ kā:’pi kāruṇyasīmā
nityāmōdā nigamavacasāṁ maulimandāramālā |
sampaddivyā madhuvijayinaḥ sannidhattāṁ sadā mē
saiṣā dēvī sakalabhuvanaprārthanākāmadhēnuḥ || 24 ||

This	prayer	grants	:	the	power	to	meditate	upon	Mother	Sri	Mahalakshmi,	the	all-endowing-Grace

1:	 		 O	Mother,		You	are	‘the	Eternal	Auspiciousness	that	grants	auspiciousness	in	all	that	is	auspicious’,	‘the	nourishing		
field	of	infinite	grace’

2:	 	 ‘the	Blissful	nature	that	is	forever	fulfilling’,	‘the	fragrant	garland	of	Mandāra	flowers,	decorating	the	crown	of	
Vedas	That	praise	Thine	glory’,

3/4:			‘the	luminous	wealth	of	Lord	Hayagrīva	Who	conquered	the		demons	Madhu	and	Kaitapa’	,	‘the	Wish-granting	
Tree	Kāmadhenu	granting	all	wishes	in	all	the	worlds’	-	Forever,	may	Thine	Graceful	presence	be	for	me!

 	 (Generally,	the	last-but-one	verse	in	Swami	Desikar’s	works	is	set	as	a	‘Dhyāna-śloka’,	as	can	be	seen	in	this	verse,	
where	Swami	is	giving	six	wonderful	glories	of	Mother	to	help	us	in	our	focused	contemplation	and	fulfilment.)

திருநலம் எதனிலும் திருமவனும் நிமலயானாய்! -  திருவருள் முடிவற விமளகிற நிலமானாய்!

அருசுகம் எனமுழு நிமறமவனும்  மபாழுதானாய்! -   அருமமற புகழ்முடி மலர்மண விழுதானாய்!

மதுவரி குரகத முகமனாளிப் மபாருளானாய்! - மனதினில் விமழவன தரும்மரத் திருவானாய்!

திருவளர்  நிதிமயன எனதருட் கதியாவாய்! - திமையருட் ைந்நிதி தினமமனக் கருள்வாதய!

(24)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  எல்லா நலமும் அருளும் தாயார் ஸ்ரீ மஹாலக்மிமயத் தியானிக்கும் தமகயும் ேளமும் கிமடக்கும்.்

1:  புனிதங்களுக்கு எல்லாம்  புனிதத்தன்மம அளிக்கும் நிமலயான இருெ்ெிடமானேளும், ஒெ்ெற்ற அருளின் எல்மல நிலமானேளும்,
2:  எெ்மொழுதும்  ஆனந்த நிமறவு மகாே்டேளும், புகழும் வேதங்களின் மகுடத்தில் மந்தார மலர் மாமலயாக மேெ்ெேளும், 
3/4: மது - மகடெர்கமள மேன்ற எம்மெருமானின் (ஹயக்ரீேரின் - குதிமரமுகன் - குரகதமுகன்) புகழாக ேிளங்குெேளும், எல்லா 

உலகிலும் ேிமழேன எல்லாம் தரும் காமவதனுோனேளும் - ஆன இ்த்்தாயார் எெ்மொழுதும் எனக்கு அருட்சந்நிதி அருளட்டும்!

 (சுோமி வதசிகரது  மதாகுெ்புகளில் எல்லாம், மொதுோக ‘தியான ஸ்வலாகம்’  ஒன்று இறுதிெ் ொடலுக்க்ு முன்னதாக அமமயும்.
இெ்ொடல் அெ்ெடியான தியான ஸ்வலாகமாக, அன்மனயின் வமற்கூறிய ஆறு முக்கியெ் மெருமமகள நமது  தியான இலக்காகக் 
மகாடுத்து அருள் மசய்கின்றது.)
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उपवचतगुरुभकतेरुहतथतं रेङ्कटेिा-
-तकशलकलुषननरकृ तत ञ्ै  कल्प्मानं रिजानाम् ।
सरवसजननल्ा्ाः सतयोत्रमेततपठनतः
सकलकुिलसरीमा सार्व भयौमा भरहनत ॥ २५  ॥

உப்சிேகு₃ருப்₄ே்தேருே்ேி₂ேம் தவங்்ேதடஶாே்
ேலிேலுஷ்நிவ்ருே்ே்ஞய ேல்ப்்யமாநம் ப்்ரஜாநாம் ।
ஸரஸிஜநிலயாயா𑌃 ஸ்தோே்ரதமேே்ப்ட₂ந்ே𑌃
ஸேலகுஶலஸீமா ஸார்வ்ப்ௌ₄மா ப்₄வந்ேி ॥ 25 ॥

upacitagurubhaktērutthitaṁ vēṅkaṭēśāt
kalikaluṣanivr̥ttyai kalpyamānaṁ prajānām |
sarasijanilayāyāḥ stōtramētatpaṭhantaḥ
sakalakuśalasīmā sārvabhaumā bhavanti || 25 ||

This	prayer	grants	:	all	prosperity	to	those	who	devotedly	sing	these	verses	of	Shri	Sthuthi

1:	 	Shri	Sthuthi	-	which	is	coming	from	(this	devotee)	Vēṅkaṭēśā		Who	is	full	of		supreme	and	ever	growing	devotion		(or	
Lord	Vēṅkaṭēśā	Who	is	full	of	supreme	and	ever	flowing	grace)	

2:	 Which	is	the	fitting	means	to	remove	the	afflictions	of	all	people	in	this	period	of	Kali
3:	 Which	sings	the	glory	of	the	Mother,	reigning	from	the	Seat	of	Lotus,		grants	to	all	those	who	devotedly	recite
4:	 All	supreme	goodness,	making	them	the	Emperors	of	the	fertile	filed	of	infinite	grace
 	 (As	the	Phalaśruti,	in	this	verse,	Swami	Desikar	mentions	his	name	Venkatesan	as	the	author	and	also	indicates	Lord	

Venkatesar	as	the	ultimate	creator	of	this	and	so,	He	generously	blesses	all	who	recite	Shri	Sthuthi	in	devotion		shall	
attain	all	goodness	and	enjoy	as	the	Emperors	of	the	field	of	infinite	grace.)

உயர்வுற உயர்வளர் அன்பில்   -  திரு  தவாங்கிட தவங்கடன்  மநய்யும்

துயர்வறக் கலியிடர் மகாய்யும் -  அருட் துமணமயனத் தமகயுறப் மபய்யும்

தயவருட் மலரமர்ந் துய்யும் -  திருத்  தாயருட் துதியிமதை் மைய்யும்

நயமுமட யவர்சுகம் எய்தும் -   உயர் நலம்விமள நிலமாள் வாதர!

(25)

துதிெ்வொர்க்குெ் ெயன்:  ஸ்ரீ ஸ்துதி எனும் இெ்ொடல்கமளெ் ெயில்வோர் எல்லா நலனுமமடோர்கள்.

1: உயர்ந்து ேளர்ந்து நிமறயும் ெக்தி் யால் (அடிவயன்) வேங்கவடசனிடமிருந்து (ெரம்மொருளான வேங்கவடசரிடமிருந்து) வதான்றியதாய்
2: மக்களின் கலிகாலத் துயரத்மதக் கமளேதற்கு   (உதவுகின்ற நற்துமேயாக) ஏற்கத் தக்கதாய் ேிளங்கும்
3: தாமமரயில் மலர்ந்த தாயாமரெ் ெற்றிய இந்தத் துதியிமன (ெக்தியுடன்)  ெடிெ்வொர்கள் எல்வலாரும்
4: எல்லா நலனும் அளிக்கின்ற எல்மலயான ேிமள நிலத்மதெ் மெற்ற வெரரசர்களாக ஆகிறார்கள்.

 (‘ெலஸ்ருதி’ எனும் இ்ெ்ொடலில், சுோமி வதசிகர், தனது இயற்மெயரான ‘வேங்கவடசன்’ என்ெமதயும், எம்மெருமான் ‘வேங்கடேன்’ 
அருளினால் ேந்த ொடல்கள் என்ெமதயும் துலக்கி, இேற்மறெ் ெயில்வோர் மெருநலம் அமடோர்் எனவும்  ோழ்த்துகின்றார்.)
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इवत श्रीमदे्वदानतदेशिकवररवचता श्रीसतुवतः । 

இேி ஶ்ரீமே்₃ தவோ₃ந்ே தே₃ஶிே விரசிோ ஶ்ரீஸ்துேி𑌃 । 

Thus is the Shri Stuthi composed by Shri Vedanta Desikar

இவ்விேம் ஶ்ரீ தவோந்ே தேசிேர் அருளிய ஶ்ரீஸ்துேி நிஞைவு

ॐ श्री गुरुभ्यो नमः
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