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செந்திலாண்டவன் துணை 

திருப்பனந்தாள் ஸ்ரீ காசிமடத்து வெளியீடு 

திருச்டெந்தூர்க் கந்தர் கலிவெண்பா 

ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி 

ஆதிகுமர குருபரசுவாமிகள் அருளிச்சேய்தது. 

ஆங்கிலத்தில் ஸ்ரீ மு. அருணாசலம் அவர்கள் M.A, 

- மொழி பெயர்ப்புடனும், 

@eH9 Sri B, D. JAIN, M.A, Professor, 
Hindu University, Benares 

_ மொழி பெயர்ப்புடனும், 

இது 

இருப்பனந்தாள் ஸ்ரீ காசிமடத்து,க் தலைவர்களாகிய 

ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி அருணந்தி சுவாமிகள் அவர்களுடைய 

கட்டளை ப்படி 

மகாமகோபாரத்தியாய 

டாக்டர். ௨. வே. சாமிகாதையரவர்கள் குமாரர் 

எஸ், கலியாணக ந்தரையரால் 

சென்னை, பாரதி விஜயம் அச்சுக்கூடத்திற் 

பதிப்பிக்கப்பேற்றது. 

சர்வதாரி ஷ் பங்குனி மீ” 

உரிமைப்பதிவு] (மார்ச்சு: 1949



முகவுரை 

இருப்பனந் தாள் ஸ்ரீ காசி மடத்து மூலபுருஷ 

“ராகிய hous காசிவாசி ஆதி குமரகுருபர சுவாமிகள் தமிழ் 
மொழியில் இயற்றிய பிரபந்தங்களுள் முதலாவதாக 

எண்ணப் பெறுவது. தஇிருச்செந்தூர்க்கக் தர்கலி வெண் 

பாவாகும். இஷ்டசித்தகளப் பெற எண்ணுவோர் இந் 

நூலை. முறையாகப் பாராயணம் செய்து பயனுறுவதால் 

குமிழர்களால் இது பாராயண நூல்களுள் ஒன்றாகக் 

கருதப் பெற்று வருகின்றது. 

இக் நூலாசிரியரைப் பற்றிய விரிவான செய் இகள் - 

ஸ்ரீகாசுமடக்து வெளியீடாகய ஸ்ரீ குமரகுருபர சுவரமி 

கள் பிரபந்தத் திரட்டில் எழுதப்பெற்றுள்ளன. 

இக்நூலின் சிறப்பை அனைவரும் ரிந்து கொண்டு 

பயனுற வேண்டும் என்னும் உயர்ந்த கருத்துடன் இப் 

போது காசிமட த்தில் இருபதாம் பட்டத்.இல் எழும் தருளி 

யிருப்ப்வர்களும், பட்டத்துக்கு வந்தது முதல், பேரறம் 

புரிவே 5 . பெரும் பேறென்னும் கொள்கையுடன் விளங்கு 

பவர்களுமாகிய ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி அருணந்தித்தம்பிரான் சுவாமிகள். 

அவர்கள் தககவர்ககாக் கொண்டு இந்நூலை ஆங்கிலத் 

இலும் இந்தியிலும் மொழி பெயர்க்கச்செய்து, மும்மொழி 

களிலும் அச்சிட்டு வெளியிட ஏற்பாடு செய்திருப்பது 

. தமிழ்: நாட்டாரன்றி வடநாட்டாரும். போற்றற்குரிய 

தகும். - 

..... ஸ்ரீ குமர குருபர சுவாமிகளுடைய சகலகலாவல்லி 

“மாலையும். இதனுடன் மும்மொழிகளிலும் அச்சிடப் 

பெற்திருக்கின்றது. 4
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இவர்கள் பட்டத்துக்கு எழுந் கருளிய து முதல், ஸ்ரீ 

காசி, அண்ணாமலை, மைசூர், -இருவி,தாங்கூர், கல்கத்தா, 

அலகாபா த, டெல்லி, ஆக்ரா, அலிகார், லக்னோ பல்கலைக். 

கழகங்கள், கொச்சி, ருவஞ்சைக்களம், இருச்செந்தூர், 

  

ஸ்ரீ. வைகுண்டம், Boe ல்வேலி, கும்பகோணம், அிய3 

காயகிபுரம், மதுரை, விஷ்ணுபுரம், காச, இராமேசுவரம்; 

சிதம்பரம், மாயூரம், ஸ்ரீவில்லிபுத்.தூர், காஞ்சிபுரம், காழி, 
இருவையாறு, இருவாரூர், இருப்பனக் தாள் முதலிய 

இடங்களில் ' சைவத் தாந் த வளர்ச்சிக்கர்க ரூ. 7,40, 000, 2 

  

   

      
.௮ன்ன தானத்துக்காக ரூ. 7,57,500, கல்விவளர்ச்சிக்.. 

காக ரூ 7,86,500, த வார .தஇருமுறையை மாணவர்கள். 

கற்க ரூ 64,000, பொது ஈன்மைக்காக ரூ 59,800, ஜன. 

வைத்தியசாலை. நிறுவ ரூ 87,000, கால்நடை gag Bur 

சாலை நிறுவ ரூ 0,000, பசுப்பரிசக்கு ரூ 1000, இவ்வ, “or 

- மூல தனங்கள் ஏற்படுத்து உரிய சாசனப த்.இரங்களும் 
அமைத்துப் - பதிவு செய்து.யாவரும். ம௫ழ்ச்சியுஅம்படி.. 

மிகவும் BOS sure "நடத்தி வருகருர்கள்.' ஏ.ற்கனகே 

பலருக்கு - இவ்விவரங்கள் தெரிந் திருக்கலாம். ஏக 

யோரும் தெரிந்து கொள்வதற்காக விவரமாக இப்பே 

இி.தரிவிக்கன்றேன். இப்பேரறஞ் -செய்து வருபவர்க£ர்* 
பல்லாண்டு . பல்லாண்டு வாழ்ந்து விளங்கும்படி. 9 

விதீதருள் வேண்டுமென்று ஸ். ட பட ட. 

    

     

   

   

   

      

"பிரார்த்இக்கன்றேன். அஷ்ட 

ub us காசிவாசி சாமிநாத சுவாமிகள் அவர்கள் Bor த்சன்று! 

வெளிவரும். இந்த ஞாபகார்த்த வெளியீட்டைப்' பப்பு 

- பிக்கும்படியான புண்ணியம்: எனக்கு . வாய்,த்,தை 

குறித்து மிகவும் மகிழ்கின்றேன்... - Poe a ன் 

சென்னை ; voy! .. இதிக்னம், 

31-3-1949. S. கலியாணசுந்தரம் 

  

 



 



  

“செந்திலாண்டவன். துண், “ 

$158 05 tt’ குந்தர். கலிவெண்பா 

~KANDAR- KALI VENBA 

AeA 

டம் ‘pitas Gnd ப.க களுக்  த.றரிய 

பாமேவு தெய்வப் பழமறையும்--0தமேவு 

ச. BT GAP GIF தாக்.௪ முடிவும் கவைதர்ந்த 

போ தமுங் காணா த போ தமாய்-.- 

My Lord! 

You are the Supreme Knowledge that is beyond 

the comprehension of Brahma, the Creator dwelling in 

the red lotus and of the Vedic hymns, ancient and 

divine. . You are incomprehensible even to the principle 
Nada, the Nadanta Yoga and the faultless human 

knowledge. க 

௭1 ஈம 
அனி எள் ஸீ எரா உள் ர, ௭. 

கணண்ளனி குளி ஸி ௫8 என் ௭௭ எற சானி ath 
ஏ க எண் உள என்னி ga adt என்ன எக். 
arg fasira at att gaan ஈன எனல் எகரி, எனன 
aa att fie mata aa at at ate dt எள a 
எனி !



--ஆதிகடு: 

5, அந்தங் a8 5868 யானக்தபோதமாய்ப் 

பந்துந் கணந்த பரஞ்சுடராய்--வக் ௧. 

4, குறியுங் குணமுமொரு wes றெங்கும் 

செறியும் பரம சிவமாய்--.. 

You are without a beginning, middle or ond. Your 

nature is Sat-Chit-ananda, Omnipresence, Infinite Bliss 

and Omniscience. You are the Supreme Light that is 

free from all bondage. You transcend all name, attribute 

and form. ‘You are the All-pervading Parama-Siva. (1) 

ன எரி?) என லா. பு : 
zaeq aqfaq-naeg sa SB. ga aaeadt, wag, 
ae aaa ga % renal. ga adtaa sara a, 
fra qe fret sere சா ளன என். ga ata, eq ale, 
ஏரார். ga ae cay aa fra’ ar. 

| அறிவுக்கு 
5. அனு.தியாய் ஐந்தொழித்கும் அப்புதமாய் 

அன்றே 

மனாஇகளுக் கெட்டா வடிவாய்த் தனா தருளின் 

6. பஞ்சவித ரூப. பரசுகமாய் எவ்வுயிர்க்கும் ்் 

குஞ்சமென நிற்கும் தனிப்பொருளாய்-எஞ்சாகு 

7. பூரணமாய் நிக தமாய்ப் போக்குவர 

வம்புணர்வும் 

காரணமு மில்லாக் கஇயாகி 

You are beyond the reach of all knowledge. You 

transcend even the five functions (2) You perform. 

Your Form is beyond the comprehension of the ‘mind
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and other seats of thought.. Through Your own Grace, 

- You assume the five forms (3) Supremely-Blissful. You 

are the Matchless Being, the Refuge for all beings. 

You are the Complete Whole. You are Eternal. You 
are immanent in all things and so require no going or 

returning or union. Being the Cause of all things, You 

have no cause; You are the goal of all. 

ata கன ரா என் ரா கனா. எட் கோள் 
க, என் ஜாகளா கன் ல், ராகா௭ள். சாக, 
அக எள veg fact & erat Baa a ats. avait 
a ear @ ga & wal et aco Hea at. ga qearaz® 
wa a. ga afgda aa at fad aa onott ara 
கண. ga qa a. gu aafe at. ga aa 
என் 3 frama at atte 8௭ நாகி என், என் ள 
எணண கி எாகள் என். aa aegat & arco aa a 
காண னன BS HITT at. ரர எக & எனன ஈக ௮. 

— துரரணியில்: 

8, இந்இிரசா லம்புரிவோன் யாவரையுக் தான் 

மயக்கும். 

தந்இரத்துற் சாராது சார்வதுபோல்--முந்தும் 

9, கருவின்றி நின்று கருவாய் அருளே 

உருவின்றி நின்ற உருவாய் 

The magician enchants every one in the world by 

the spell of his magic, but himself is not entangled in 

it: So also, though You are the source of all things, 

You have no source. You have no Form except through 

the manifestation of Your own Grace. |
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oo MEI ATM எ AN. Gare F aw qeg aw எனா 
sar 2 Sima cad ware adi எள. க கன் 
THC Ga wa qeqeit & wren a 6 Ferg ச கிட் காண 
என். கோ சாக் கர & நக ஸி எகா டப் 
ப்ப ey adi . 

* Bnag rs 
70, ஆக்வரும் இசசை அ௮றிவியற்ற லாலிலய ட 

போகஅ௮.தி காரப் பொருளாகி. ஏக(து) - 

El. உருவும் அருவும் உருவருவு wr@ 

blip ou) வடிவம் பலவாய் 

With the three-fold Shakti (4) of Volition, Know- 

ledge and Action, You perform the three functions of 

Involution, Enjoyment and Evolution. You are One. 

But You manifest Yourself inj{Form, Formlessness and 

¥ormless-Form. You appear in many shapes as occasion 

demands. 

aso, ara ate Grav wa faite” as srr qa ea 
எ வி கான எ fale art at dl. gaan 
aus a, சோர ரர eu, aay, wo ca «oa waz 
அ என்ன். ga want wat ளாக எக 
aia wea at. . 

_-.இருள்மலக்துள் 

79. மோகமுறும் பல்லுயிர்க்கு முக்இயவித் கற்குமல 

பாகமுற வேகடைக்கண் பாலித்துத-தேதகமுற்கு 

18, தந்த அருவுருவஞ் சார்க் கவிந்து மோகினிமான் 

பெக்கு முூறவே பிணிப்பித்து-மந்தீரமு.கல்.
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14, ஆதத்து sili hina irk eT 

* , (வசச்களூமுத் 

கூறத் தகுஞ்சிமிழ்ப்பிழ கூட்டுவி.த்து | 
_ மாறிவரும் 

75. எண்டு Caring தெழுபிறப்புள் யோனி 

் . Se [யெண்பான் 

ஆரவந்,த நான்கு நூரறாயிர ததுள்-- 

Souls are of three categories, according as they are 

engrossed in threé, two or one impurity (5). In order to 

liberate the countless souls that are entangled in the 

three bonds, You confer on them the Gracious look, SO 

that these impurities are fit for removal. You.. bind 

them firmly with the three mayas the 

pure, the impure and the prakriti 

maya, so that they may assume 

bodies. You unite them with the six adhvas (6) both 

physical and cosmic and cause them to undergo the 

Liberation of 
Souls ் 

four classes of births and the seven kinds of existence 

and assume the eighty-four hundred thousand 

categories of forms. (7) 

எனனை ரள ள் லாக gare H nat" & 
aga taza BS, aa saad *, என என் 
alate sara awa & fee st fafar gat Fae xk 
S ரே எரி ஈன ஈம் சாகி ள் எ 9 எனி 
எண்ணா ar wat at gt HAH ava Nt Wa, Ga se 
உளான் & எனி எக ஏளன கனி at. Fara 
RE. «Lk ge arr. “R”’ agearwr. “2”
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sata எனா. ௭ சாளளி%& greg a adic aren ace 
S. gase எரிர்க alc afarits & agi* a fafa 
aca a faa எள் லி டிளள் 4 எ எக 
க் * ளி எகா 28 ௭ ன்ஸ் a ணாள கு 
க 

யூ — தீர்வரிய 

20. கன்மத்துக் €டாய்க கறங்குஞ் சகடமும்போற் 

சென்மிக் துழலத் இரோஇதக்து--வெக்கிரய 
77... சொர்க்காது போகமெல்லாக் அுய்ப்பி த்துப் 

பக்குவ,க கால் 

நற்கா — ரிது நண்ணு தலும்- தர்க்கமிடும் 

18. தொன்னூழ் பரசமயக் தோறும் அதுவதுவே 

நன்னூல் என ததெரிந்து நாட்டுவிகது 

When they are born in this manner, You obscure 

their intellect ; they whirl round in the various births, 

like the kite and the cart-wheel, according to their own 

ineradicable karma. ‘You. grant them all experience. 

including that of the terrible hell and paradise. In due’ 
eourse, as they become fit and asthe time for their 

liberation approaches, You initiate them into the 

dialectics of the various religions and “cause them to 

study their ancient scriptures and feel that atte 

respective gospels are the true gospels. 

"ஏஏ cer wart Gar ata S qa sant ahs ன் என. 
கான் எலி என் ளக கார் 3 ச & ணார 

ANS, Tat at ave ate vat A wa act wats. qa 
ச ௭௭ ஏன்கா எக ate வள் & agqual Bary ara
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saa att ள். என் எரா? எள்ள ஸு 
கா னே சன் ater ofa at aaa ar aware aa 
wed fas fra எளி & எனன எ ர கன at ate 
stata என் கா என கா் எ எ sed Beare 
at ara fe afr sata எிணனகானை*. 

--முன்னூல் 
29. விரதமுக லாயபல மெய்த்தவதக்இ னுன்மச் 

சரியைகிரி யாயோகஞ் சார்விதீ(து) 

--அருள் பெருகு 
20, . சாலோக சாமீப சாரூப மும்புசிப்பித து 

ஆலோகமக் தன்னை அகற்றுவித்து 

Ultimately, You guide them tothe path of Saivism 

and its means to salvation (8) such as charya, kriya and 

yoga. These means are the essence of all penances 

and other religious observances. When they have 

pursued these means, You confer on them the corres- 

ponding three States of Partial liberation, viz., co- 

existence with You in the same world, nearness to You 

and similarity of Form to you, but restrain them from 

getting totally immersed in those States. 

எனா: GA Be aa a ares Het at ake 
உளி என்க சாக் Sa எளி fra லா எவள் ரூ 

கான் எ. 3 ரர ௭௭ ஈனா என் ஸி ரா 
atta frat are எள் *. உள எனி ளன 
எனா னார் ர என் 2 ௭௭ னா சான் எிறாக 
ate at dla என் a ma a கள் சோ 
# grat ara tear (arate) % great afta கன
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விள) 5. ஏக எ எ என கள (ர) 
Sina oA BE GIA Iw are ward ஸி ள் a 
ae tar at. a 

| உ. நால்வகையாம் 

ர, ௪த்இரி பாதந் தருத்ற் இருவினையும் பர 

ஓ.த்துவருங் காலம் உளவாூப்--பெத்த 

99. மலபரி.பாகம் வருமளவிற் பன்னாள் 

அலமருதல் கண்ணுற் நருளி, , 

You watch them tossing about in misery for long, 

until they attain the state of perfect equanimity with. 

regard to good and evil and their imperfection or 

ignorance is fit tobe dispelled. This stage is the ripe 

time for bestowing (9) Your Grace on those souls, 

qq THT GA We aT ale aH are ¥ Gel 
ஏ எசான் et ted wa a saan 8 goa ae ar 

ன ஊன 4 எண்ன et ano adt aa ole wa ae 

Saw என எர எரர்ளா al FC RA Bl BAT என் 
ரன : ஏச எனா ள் ௮௧ எண எடி ண னம் 

ararty எனிஈ ear arse’ aa sta S . 

  

உலவா 

29,  தறிவுக் கறிவாகி அவ்வறிவுக் கெட்டா 

- . நெறியிற் செறிக் தநிலை நீங்கிப்--பி.றியாக் 

திச, கருணை இருவுருவாய்க் காசினிக்கே கோன் றிக் 

குருபரனென் றோர் இருப்பேர் கொண்டு 

ட .. இருகோக்கால் 

3௮... ஊழ்வினையைப் படகின் உடலறுபத் கெட்டுகிலம் 

் ஏழுமத்து வாக்கள் இருமூன்றும்--பாழாக i 

286. ஆணவமான ட படலங் கிழித்து



‘Thereupon, You appear before’ them. You are 
the Supreme Knowledge but they do not perceive You 

in'that state. Therefore, You assume a form through 

Your own Grace and appear before them bodily in the 

“mame and guise of the Supreme Teacher. You annul 

their accumulated karma (10) by Your Gracious Look, 

reduce to nought the instruments (11) attached to the 

body, its seven stays and six adhvas and tear asunder 

the film of ignorance that enalnye the. soul. 

... Geer ge ga என ah aly atcmreif & aaa saz 
aa 2, ஐ எனி எண சன் வ. FX qe sa 
ead act qemad; cafey ga cad aad இட்டு war 
qt TH VT வி ளான எண்ன Ae Sah GAN sear 
& wa He எனா ஈச சரள. ரா என் ஏரு 
அ ௭௯ Gira’ ah கா் எ ளி எல் & 
என warns sa, sera aur eeat & னா அ 
cea at Fa at. Oma aur & aati al ara we Be 
எளி ஊன் ளனன் ஸ் ange eat qe vara & 
ace aA HIS Fa at. 

-- அறிவிற் 
- காணரிய மெய்ஞ்ஞானக் கண்காட்டிப் பூணும் 

92. அடிஞான த் தாற்பொருளும் ஆன்மாவுங் 

STUDS 

SOW LOT Ap 1) Mie காட்டி முடியாது 

28. தேக்குபர மானந் தச் தெள்ளமுக மாகியெங்கும். 

ட நீக்கமற நின்ற நிலைகாட்டிப். போக்கும் 

29. வரவும் நினைப்பும் மறப்பும் பகலும் 

Oreja கடந்துலவா இன்பம்--மருவுவி தது: -
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-Then You bestow on'the souls the True Vision, so 

rare to realise. By: this Gracious Knowledge, You 

cause them. to perceive the real nature of the Ultimate 

Reality, of all the worlds and of themselves, the souls, 

You unfold to them Your all-pervasive nature, the 

state of Supreme Everlasting Bliss and confer on them 

‘perfect happiness that knows no abatement or increase, 

no remembrance or forgetting, no light or darkness. 

qa Tt aaa at ga னே என என என 
க ள் என் எர எனன சா . ஏல் ca ஏரா” 
qo ara ஊனா எரர் ஊ எனா கா எள என் ஸா 
el Gat CRI Gea Sas. ga sant agar faa- 
னார் BI ஈ௧௪ கன் எ எனி ரான் எனா ரொ 
ஊண் ஈண் என் லாரா sed qn ரன ஈக கன் 
எள் என் ஏ, எச், ஈக லிய எகா ப 
அள. 

20. சகன்மமலதக் தார்க்குமலர்க் சண்மூன்னுக் தாழ் 
- சடையும் 

வன்மழுவு மானுமுடன் மால்விடைமேல்- 

மின்னிடத்துப் 

௦1. பூத்த பவளப் பொருப்பொன்று வெள்ளி 

வெற்பில் 

வாய் த தனைய தெய்வ வடிவாகி த 

29. கருமமலக் கட்டறுத்துச் சகண்ணருள் செய்(து) 

To the souls of the next class, viz., those that are 

enveloped in the two impurities of anava-and karma, 

‘You vouchsafe a. vision of Your celebrated divine
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Form. You appear before them riding on Your big 

Bull. There are three lotus-like eyes on Your count- 

enance. Your matted locks are flowing behind. Your 

hands are holding aloft a battle axe anda deer. 

Umadevi occupies the left half of Your Form. Her 

slender figure and Your crimson hue appear as though 

a coral hill with a streak of lightning appeared on the 

silver hill of Kailas. You present this Divine vision 

to those souls and sever their bond of karma. 

gat at at avast & fer, னன் ளனர் 
ளா ளிய என்னி எஜுனளி எ என் 4 என்ன safe 5, 
ga aaa fear wa at ofa efe saa att at. ga 

௭௯% எண் aah adi ஈன் ஒர ரகச ala at. 
ளாக என் ரா காக னன 1) னே என். ara 

aati WS het ced B. ளாக என்ர tary ak 
fer ஈனா. எனி காளா என 44 ணர் 

னி *. சனி alae ala ate aren ஈர என் ிபிஎ 
aac wat alawara sata ள்ள ளன் ஏஎ என் கோள 
ada oe faga வி Racor era fagqa (an) wa ன் 
ata at tar at. ga ga Rew aS at va arene 

far cata HT Taw BAT B araa Hl HiT Ba |r - 
—2_arr ib) or ( Ht) 

ஒருமலத்தார்க் கின்பம் உ தவிப்--பெருகியெழு 

24. மூன்றவத்தையுங்கழற்றி முச்தருட னேயிரு,ததி 

ஆன்றபர முத்தி ௮டைவித்து 
Po the third class (12) of souls who are enveloped 

in only one impurity, You grant inward joy, remove



12 

the three states of kevala, sakala and suddha-avasthas, 

place’ them in the company of abe ated souls and 

confer on them final liberation. : 

~ drat ah at”? எனானிக் ள் ௭ on sare 
a ப்ட் ளா எக ணை 8 எரற்க ளா ஈன 

கண் வ ளிா3 எகா at has, Gas site ஏன எண் 
a ge ack ge areal a Gate ள். ௭௭ 
a ஊன் qor ஜிரா என்ன். | 

- வடுகான்றவரும் 
84. யானெனதென் றற்ற இடமே திருவடியா 

_ மோனபரா னம்.த. முடியாக--ஞானம் , 

385. இருவுருவா இச்சை. செயலறிவ கண்ணா . 

- அருள துவே செங்கை அலரா...இருகிலமே 

26. சம்நிஇயா நிற்கும் தனிச்சுடரே எவ்வுயிர்க்கும் 

_ பின்னமற நின்ற பெருமானே... 

Where “I” and ‘ mine” have ceased to exist, 

there are Your Feet planted. The Supreme Bliss of 

‘silence is Your Crown, Knowledge is your sacred 

Form. Volition, action. and wisdom are Your three 

eyes. Grace ‘is Your lotus-like hand. ‘The wide world 

is Your temple.. . 

My «. Lord ! You are ‘the “Matchless Light hat 

rev eals Itself in this manner, ‘You.are in all beings, in 

an. inseparable condition. 

sa என்ற, dic amar az at tet 2 aa are எண 
வ ணாள எனி *. vara ar ரோக ள் ஏர எள 
2. Ma ara aaa ஈர. என. கன, Brat,
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MC AMA get aie aa sys. Har grant saw 
& una aaa sare. வின ன ஏன 
எ எ ளா. எ! ga asda sara at 
ant எ ga sarc gar 3. ga avg wa aq 
aegai a at ara ay. . 

. 5 ட் eS --மின்னுருவம் 

97.  தோய்க் தகவ ர.த்நச் சுடர்மணியாற் 

; செய் தபைம்பொன் 

வாய்க் த சரண மணிமுடியும்--6 கய்க் தபிறைத் 

298, துண்டமிரு மூன்றுநிரை கோன்றப் 

பதித தனைய 

புண்டரம் பூத்தநுதற் பொட்டழகும்--விண்ட 
௮29. பருவமலர்ப் புண்டரிகம் பன்னிரண்டு 

பூதி சாங்(கு) 
அ௮ருள்பொழியும் கண்மலர் ஈராறும்--பரு.இ 

"40, பலவும் எழுந்துசுடர் பாலிக தாற் போலக் 

குலவு மகரக் குழையும்--நிலவுமிழும் 

47. புன்முறுவல் பூத்.தலர்க்,த பூங்குமு தச் 
செவ்வாயும். 

சென்மவிடாய் இர்க்கும் இருமொழியும் 

_ Your radiant golden crown, bedecked with jewels, 

is made up of the nine resplendent gems of lightning- 

like lustre. The beautiful marks on 

Your six foreheads, smeared with the 

sacred ash appear like six crescent 

moons. set in line. The twelve benevolent eyes on 

-Your countenance Jook like lotus flowers in full bloom. 

Description of His 
Form. ம்
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The fish shaped rings adorning your ears are resplendent. 

like many suns shining together. ‘Your lips, red like 
the crimson lilies in bloom. have a radiant smile linger- 

ing in them. Your pleasant words dispel all வ் in. 

the soul for births and enjoyment. 

௭ ௭௭ எனன ஏனா ஏர் ர ஏரா fara a 
aay & எரா ஈக எரி ௭௭ எனி கா எனா களா 
*. ஐசு ளனி ர Waa wen a att of are ம் 
Oe Blea A ad ee $* எக ளா 3. rare Bat 
ரா கரா GW ace aia qo frafaa காக & எனா sda 
att S.  aeeatart atfeat gqratt கன் ஸ் விளா 
காளி ஜீனி எனா என் என் ஸிக எச் எக 
கா ஊர ள் உள். இளா cae கான் & 
எ ரு கெ ales என ஏச & ஏவி ஈர் 
*., ஏகல் எரா எ எஏனி வி சாணான் எள்ள ளி 
Qs al sat Ht FT HAS - 

_வின்மலிதோள். 

42, Gactigert பேற்நிசைக்கும் வெஞ்சூர 

. னை த்குடிந்து 
. தெவ்வருயிர் சிந்தும் இருமுகமும் 

--ஏவ்வுயிர்ககும். 

42, ஊழ்வினையை மாற்றி உலவாத பேரின்ப 

வாழ்வு கருஞ் செய்ய மலர்முகமும்--சூழ்வோர் 

44, வடிக்கும் பழமறைக ளாகமங்கள் யாவும் 

முடிக்குங் கமல முகமும்--விடு தககலாப் 

45. பாச விருள்துரந்து பல்கதிரிற் சோ இவிடும் 

வாச மலீர்வ.தன மண்டலமும்--நேசமுடன். -



15 

46. போகமுறும் வள்ளிக்கும் பு,க்ே தளிர் 
பூங்கொடிக்கும் 

5 Gives வில்லு மூகமதியும்-- தாகமூடன் 

47. வந்தடியிற் சேர்ந்தோர் மகிழ வரம்பலவும் 

SE 5GOHS தெய்வமுகக் தாமரையும் 

One of Your six countenances saw the slaying of 

cruel Surapadma, celebrated among the asuras armed 

with bows and arrows and the annihilation of foes. 

Another countenance, handsome like the red lotus: 

Temoves the Karma in all beings and: 
The Faces. ச 

bestows everlasting happiness. A. 

third countenance expounds the ancient Vedas and 

the Agamas to the devotees. The next one, resplendent. 

like several suns shining together and soft like a. 

fragrant fllower, liberates the souls from their insepa- 

rable bonds. The fifth countenance, of moon-like beauty, 

makes love to Vallidevi and the celestial nympb,. 

Devayanai. The last countenance, divine and lotus_ 

like, grants all boons to those that fall at -your feet 

with sincere devotion. 

we N grat am Bat X ee aren a aa tar 
2 ha aga ao aguiaa aad a ger art star 
இளா என் கானன் கோ. என ர 
TH HAS &% எரா ஏரா என்க என & களி Hl as காண 
இளி: சன் ளா Gaggia Hale. ஏன ஸ்ர 
Sew ota At கா எனா எனச் கா எர கணண 
கண &. grrr sgqd Sea aftalea sara ara
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அக எனி & எனா என விரக gifaa ரர % எ 
agal at at aa 1 ஏர காணா. ஏன ஏர 
அகா, எ & எனா௭ எனக, எதி ale ஊரி 
க்் & fae Sara avatar *. ஏகா எற 
ஏச ர௭ எல sae aea aa wate Haat at சான் 
gata erat & ள் (எனக எரு 5 ராக் எ ரா எகா - 
பன்னி. 

_கொக்தவிழ்க்த 

49. . வேரிக் கடம்பும் Hatteras பூதி தலர்ந்த 

பாரப் புயசயிலம் பன்னிரண்டும்-- ஆரமுதம் 

49, தேவர்க் குதவுக் இருக்கரமுஞ்--சூர்மகளிர் 

மேவக் குழைக் தணைக் க மென்கரமும்--ஓவாது 

80. மாரி பொழிந்த மலர்க்கரமும் பூம் தொடையல் 

சேர அணிக் த திருக்கரமும்--மார்பக த்தல் : 

51. வைத்த கர தலமும் வாமமருங் கஇற்கரமும் 

Luss GOULD லொருகாமும்--மொய்த் த 

599. சிறுகொடிசேர் கையுமணி சேர்ந்த தடங் கையும் 

குவுசமர் அங்குசஞ்சேர் கையும்--0 தறுபோர் 

82. அ௮திர்கே டகஞ்சுழற்றும் அங்கை த் தலமும் 

கஇர்வாள் விதஇர்க்குங் கரமூம்-- 

Your arms are twelve in number, large like twelve 

hillocks. They are adorned with the fresh blooms of 

. the fragrant kadamba and the sweet 

The Arms. kura (13.) One arm distributes 

: nectar to the celestial beings. A 

ர் embraces celestial nymphs. Another showers 

rains over the world ceaselessly. A fourth arm is 

wearing floral wreaths in close array. One. is on the
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chest, one on the left waist and another on the thigh. 

One arm is adorned with the armlet, another holds the 

rudraksha beads and yet another holds the goad for 

directing the elephants in battle. The last two arms 

are brandishing the thundering shield and the shining 

sword. “ 

னி ஏனம் dear # எக உ ளி ஈக 
௮௭௭ எரு? உன்னா எனி qubaa wera ale aT 
ஆர இ ரும் 8 எக்கா ஈசன் 8; ஏகன் சன் ஏளா 
கள்ளி ன எரி கிட், எசான் சசி ஏனா எனா A 

ஏனா எளிகனனி ; ஏன் aga yar gat னி எனி 
எனன ஸி னா கானி. ர் என: ஊக ரே ஈசன் 

இ எள்? கர மோசன் * ate aan gear ரா சனி 

இட எண ஏன aga & galitta & எிஈ எண ஏன 
ஊஊ எ எண கான். கா ஏள ஏன எனி 
கிரி கன் உரி ஸ்கை எ acts, altar zt 
Bank aad ஜீ எனா எள எனி 88 எக st கன் 
taal & - ப | 

முதிராத 
54, கும்பமுலைச் செவ்வாய்ச் கொடி யிடையார் 

” [வேட்டணைக்தக 

அம்பொன் மணிப்பூ ணகன்மார்பும் 

- .பைம்பொறு 

55, புரிநாலுங் கண்டிகையும் பூம்பட் டுடையும் 

். அரைஞாணும் சச்சை யழகும். இருவரையும் 

56, நாதக் கழலும் ஈகுமணிப்பொற் கண்டுணியும் 

- பாகுகத் தணிந்து பரிபுரமும் சோத
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57, OTD யிரங்கோடி. போல 

Sg, தெய்விக வடிவும்-- 

Y offPPFad chest, decked with genis and golden 

jewels, Gmmgly embraces Your consorts, of slender 

figure HMM red lips. The golden sacred thread, 

rudrak@ beads, soft silken clothes, a waist cord and 

a belPSund the waist adorn Your body. Many types 

of the anklet, such as the Kalal, symbolic of the nada 

principle, the smiling golden kinkini and the paripuram 

tinkle on Your feet. Your Divine appearance is 

dazzling like a million Suns shining together. 

qe கு கொண்க ca fararadey வி 
HABA என்ன கி awn aca S. ag aaqar cw 
Ar ay கானே. ஏன் எல at da 
afas alaludta, azine, alae sha aur vil 
gafea seal. ata cnc al Gar FS fe eae 
at ata விளக 8 என ஈகி ஜூ எள் 
களி லி afeqer grat acct ge war weg Het 
wa =. gra fea ge sel cae sea 
quik GEA CHITA Taare - 

-.உளந்தனிற்கண் (டு) 

58. ஆதரிப்போர்க காருமிராய் ௮ன்பரக தி தாமரையிஸ் 

மீ.இருக்கும் தய்வ விளக்கொளியே--ஓதிய 

[ஐந்து 
59. ஓங்காரத் துள்ளொளிக்கும் உள்ளொளியாய் 

- ஐ தாழிற்கும் 
நீங்கர்கு பேருருவாய் நின்றோனே--
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- My Lord! 
“You are the -soul’s soul of thO@@y realise 

You in themselves. You are the Divine Wht that 

shines inthe lotus hearts of devotees. WH are the 

Radiant Light that is immanent in the esic light 

of the mystic symbol, Om. You. are the W&jversal . 

Form that is inseparable from the fivefold functions of 

evolution, . preservation, dissolution, obscuration and. 

liberation. 

at atlaa! ga ca arcaratian area at ள் ரான் 
என் எகா ளாக. மாரன் எள் என்க 
ஊ சகான்ன் நண கணி. ராண ware at a, 
afta odie Re’ wa sata எனா wad ௭௭௪ னா 
tzat . aa faeacardred at st walae ஏர, கன், 
wa, facta aut aaneed ofeoaia aaa afta cza 
=. 

ல்  தூங்கரிய 

60, மந்திரமே சோரியா வான்பதமே மாமுடியாத் 

தொந்தமுறும் வன்னமே தொக்காகப் 

் பந் தனையால் 

81. ஒத்த புவனத் துருவே உரோமமாத் 

SS SUAS ளேசத்த கதாதுவா--வைக்க 

69. கலையே அவயவமாக் காட்டுமக்து வாவின் 

நிலையே வடி.வமா நின்ஜய்-- 

Your Form is comprised of the six adhvas. The 

irresistible mantra is the blood flowing in the veins.



20 
The celebrated pada adhva is the beautiful crown. The 

binding varna adhva is the skin. The bhuvana adhva 

is the hair on the body. The tatva adhva is the seven 

constituent elements of the body. Lastly, the kala 

adhva forms the various limbs. = ty . 

SEI ஈர ஒக எனின் எனா காட . என 4௭ ௭௧ 
சூன் எளிள் ஏசா ஈசனா *. 019௭ ரன ஜக 
fate 3B. என எனிளகா ஏர் என case. ஐ௭- 
அன கிரா எர *. எனன எனி ஸி ௭௭ எரும் 
ஏனா: கன என எக எளி கா ன்ன கூ . 

பல்கோடி 

62... அண்ட மூருவாகி அங்கள் சராசரமாய்க் 

சண்டசத்தி மூன்றுட் கரணமாய் த சொண்டு 

[படும் 

64. ஆவிப் புலனுக் கறிவளிப்ப வைக்தொழிலும் 

எவித் தனிடடத்தும் or mG &rGou-—G war 

65, வருமட்ட மூர்த்தமாம் வாழிவேலெய்லு ஞான்ம் 

தருமட்ட யோக த் தவமே... 

The millions of worlds all constitute Your Form. 

All the beings therein, “animate and inanimate are Your 

limbs. The three Shaktis, Volition, ‘Knowledge and 

Action are the inner seats of thought. While wisdom 

is thus imparted to the soul, You cause the five unique 

functions to be performed.” ‘Yow are’ the Benificient 

Being that exists in the Hight. Forms (14), namely the 

five elements, thé sun and the “moon and the soul.
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You are the Real penance of the eightfold yoga that 
confer true wisdom. 

௭௭ எனா நாகர் waar faaior aca SF. wa aar- 
௬௯ எஏம் எ$ Baa et ar arta நாகர் ளா ஈன்ற. 
ளி“ எரி sor, aa, fra, faa & எக ௭௭% 
ac ஏ எானன் எனி ஈகா வி எளி. எனி 
ர எகா எகணளில் காளன் காணா ள், ஐ 
ag ஈனா aq ன்ள் எகஏனி”* 4 ரண ளா என்க 5 
ஏன, ஏன், என ளி ளன எரர் ரான் என ஈரி? . 
ga av-faa ata at ofa ad என் எகா எ ன்ன எடு 

afte ofa ard ® - 
பருவ) (த) 

66. அகலாத பேரன் படைந்தோ ரகத்துட் 

புகலாகும் இன்பப் பொருப்பும்--சுகலளி தப் 

67. பேரின்ப வெள்ளப் பெருக்காறும் மீதானம் 

தேதரின்ப நல்குந் இருகாடும்--பாரின்பம் 

68, எல்லாங் கடந்து இருகிலக்துட் போக்குவர 

வல்லா துயர்க்த அ௮ணிககரும்-- தொல்லுலகில் 

69. ஈறு முகலுமகன் றெங்குநிறைந் தைந் 

[கெழு,த்தைக் 
... கூறி நடாத்துங் குரகதமும்--எறும தம் 

20, தோய்ந்து கனி சிதார். துஇஃகையினாற் 

. [பஞ்சமலம் 

காய்ந் த சிவஞானக் கடாக்களிறும்-வாய்க் தசவ 

21. ரணத்துட் பூணமாம் போதம் புதுமலரா 

aa கட்டு 5அக்தொடையும் 
காரண த்துள்
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7.9. ஐந்தொழிலும் ஓவா தளித்துயர்ந் த வான் ... - 
ட . [கொடியும் 
QE GCA! GT மணிமுரசும்-௪ந்.த *மும் ் 

72. நீக்கமின்றி யாடி நிழலசைப்பான் போற்புவனம் 

ஆக்கி அசைத்தருளும் ஆணையும்-- 

தேக்கமழ்க்து 

74, வீசும் பனுவல் விபு.தர் தனித். தனியே 

பேசுந் தசாங்கமெனப் பெற்றோனே-- 

ட்ட! poets sing the glory of the tenfold insignia 

(15) of Your Royalty. Your Hill is that mountain of 

Bliss which dwells in the hearts of those that are 

filled with unceasing devotion. Your River is the 

joyous and elegant -everflowing flood of Supreme 

Bliss. Your Land is that which confers great happi- 

in ness on righteous souls. Your City is 

Dasanga . that beautiful city of infinite joy, 
transcending all earthly joys. Your 

Steed is. that which has no beginning or endi in this 

ancient world, which is all pervasive and which teaches 

the mystic Five Letters and operates them. - Your 

‘Elephant is the Sivajnana that burns out the five 

impurities in those that are happy in their - devotion to 
You. Your. fragrant floral Wreath is: that garland 

- avherein the fresh blossoms of perfect.divine wisdom 

care strung together by.means of-true devotion. Your 

noble Banner is that which..graciously carries out the 

five functions,.the - sign of- the Ball... The fresh 

principle of -Nada is Your gemmed Drum. Your
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Authority is that which is ever immanent in all things 

and which causes-the universe to function, just as the 

reflected image in a mirror moves according +0 the will 

of the mover. 

. என்ன களாக ன் & ளை ௭௭ wat gor 
ma wet BS. grater waa ae agar falta S at 
ga cafnath ezata waar எனா tear e 9௭% ககா 
(எனா எ ata sa tat S. ஏன் என் கா 
எஸ் எ ளனி. ஏக எக ள் எனி ளான 
வன்க என்க எாக ளோ *. gram ant sa 
aaa alaeat gat ane? fake aaa cialis ga 
ஏஷ sda ata S. gear aga aa? fear a als 

லி எ எனி எார? எனி னார் $ . az 
சிண்கு ௩ என்க என் காணாட லிரா எ காளி கண: 
3. ஏன எனி ளா இள் ௭ எஏனிகி 51 agheat 
என்ன் ௭ காளை ள் ஏகன் எள் எகா ௭௭௭ 
wae: grant aufua qaarerag? faa qi fer 
ஏக எள ஏன் என் ௭௬ சான aaa Ss. ராவ் 
எனன waar age at ரி ௩ எனி க கணி 
கனி &ள். ஏர் an faa. ae at aia fara 
கா எ ளா sae BS. grant aac age at 

௭௭ என் * எனா எ எண்ட லிஸ் 
ஜா faaa araieaa dare Sa fe னாள் ள் என்னோ 

nse afr gatas a ceaigare gaat ஈகரி% -



75, 

76. 

Ves. 

78. 

ற, 

80. 

“BI. 

82. 

| பாங்குறையு முக்கட் பரஞ்சோதி 

94 

—@ 56 Rap 

பூங்கயிலை வெற்பித புணை மலர்ப்பூங் 

் ் [கோதையிடப் 

—_ ஆங்கெ ஈருநாள் 

"வெர் தகுவர்க் காற்று த விண்ணோர் முறைக் 

ட்டு 
ஐந்து முக,க்தோ டதோமுகமும்- தந்து 
இருமுகங்க ளாரறாகிச் செந்தழற்க ணாறும் 

ஒருமுகமாய் தீ தஇப்பொறியா றுய்ப்ப 

_விரிபுவனம் 

ஏங்கும் பரக்க இமையோர்கண் டஞ்சு தலும் 

oe aes பொற்கரத்தால் 

அங்கண் 

TO SSO SS! வாயுவைக்கொண் டேகுத 

[யென் மேம்மான் 

பலத் மெல்லக- கொடுபோய் 

— 395 G9 SIH 

பூத. தலைவகொடு போதியென த் இக்கடவுள் 

சீதப் பரேஇக்கே சென்றுய்ப்பப் 

-போதொருசற் 

-றஐன்னவளுங் கொண்டிமைகுற் காற்றாள் 

[சரவணத் இற் 
சென்னிலீத்சொண். ia . இருவுருவரய் 

முன்னர் 

அறுமீன் ந்டண் டழுதுவிஃ யாடி : ன் 

நீர் முடிக்கணிந்த நா.தன்--குறுமுறுவற் ““



2. 

83, "கன்னியொடுஞ் சென்றவட்குக் கா.தலுருச் 
ர ; [காட்டு தலும் 

அன்னனள்கண் டவ்வுருவ 'மாநினையும் 

— Boor oi g oor 

நிச், கையால் எடுத்தணைத்துக் கக்தனெனப் 

ட [பேர்புணைந்து 

 ணிவனும் ஒன்றாக மேவுவித் துச். செய்ய 

85. முகக்தில் அணை த்துச்சி மோந்து முலைப்பால் 

.  அகத்துண் மஒழ்பூ் தளித்துச்--௪க.த்தளந்த 
.” 86, வெள்ள விடைமேல் விமலன் கரத்திலளித் 

துள்ள முவப்ப. வுயர்ந்ே தோனே-- 

My Lord! 

You are the Skanda that is ve together, the- 

Child of Siva and Uma Devi (Shakti). Unable to with- 

stand the. onslaught of the evil forces, the celestial 

beings one day approached the respl- — 

Skanda’s Avatar endent hill of fair Kailas and suppli- 

cated themselves before Siva, on 
whose left dwells inseparable Shakti, His Grace. He 

sympathised with them in their woes. Immediately, 

His five countenances, with the sixth downward counten- 

ance, became manifest. The six central eyesin the 

fore-heads of the six faces emitted sparks of fire. As 

the sparks began to spread over the wide worlds, the: 

celestial beings were awestruck. Thereupon, the Lord 

called upon Vayu, lord of the. winds and handed over 

to him, with His own hands, the aix sparks together.
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Softly Vayu took them and gavethem to Agni, the God 

of Fire. Agniin turn took them to the cool waters of the 

Ganga and left them there.. But even she was unable to 

bear the intensity of the heat of the Sparks. So she 

gently took them and left, them in the beautiful Saravana 

tank, girt with a rich growth of reeds. There the Divine 
Sparks assumed six babyforms. The six nymphs of the 

constellation Kartika suckled them. While they 

were playing and frolicking theré, Siva took sweet 
smiling Shakti to that place and showed Her the lovely 

baby- forms. When she saw them, she lifted them up 

in Her arms, clasped them together and made them 

one. You are that child who was joined together, 

Skanda. She fondly kissed You, suckled you with 

much rejoicing at Her breast and joyfully placed You 

in the- hands of Her Lord who rides the Bull that 

measured the universe with two feet. You are that 

‘Child, the Surpreme Being. 

91 எனன! ரா ச எ sat, at Ga Tear 
௫. ஏகக் 4௭௭ ate anadt car (sis) எ ர, 
ட எக் & எண ஸி என ௭ கி & காண ஈக 
எள இ ளன க ணை wa ww wz 
னா ௭௭ 1௭௭ & எனி 8 எர விக fire aa ௭௭% 

ளா ஸ்எ ளிக என்ன் என்ன கோணா கரி. 
sas gad ana எண் aetgufa saz at. சிக 
Sel aaa காக ட என் ல் எள்ள Bat B® ara saz 
a aa ale oe trgadi.aa att gal eR ateta 
we aba & ate கக 9 ள் ராக at aa sat dt
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afia % ate fans faa கள் எள்... னில் கள 

am Aaa Aa sr. Belt wae AA ae எள fra 
Rag a ger St aa sare கிள்ளி கானி 
Ac aaa dt aa Ase alla களின் கி cH ara 
anfia ac far. wit @ arg F saat & fear ate 
எலி சோன் எகோ கேள. எ எ என் are 

Sart sant விரக ளின் & எ னே ௧௨ Pear. 
ஆண எனி எளானி கான களின் & ௭ல் ளான 

கானன் எண் னி. எர னின் சோன் எரிசரன்க 
& as athe என என்ஸ Ht Gat Agel A asst az 
ர எனா, ச இரகு னா. azt va fea alet a oe 

area aren fay. afte aaa oqe a 6 எள் 
{od gg gia Hat. saz azi Ge Fe FT WA 
anata fara wat Beatlaz A gatarara aTaat wales 

gar av at எ atte eed Sa Grae gaa wat ar fasqara 
கள. ௭௭ ஏணி எ சக ௭ எலி aad wea 
ga கோ ஈச ara me & காகா cH at feat. 

ஏக ளகக ள்ளி வ ரகாச எம எ. ஏன 
எகோ. எண்ணி எரு னா 4 ஏரா எாரரங்க 
எரனி எனி ga frerar ale gait 8௭௭ [1௭% 
ஊகான் 8 ன. எண ௭ ௭ % எள 
wat ax எனா இ fret an ஸ் எ எரர் 
ஸ் ஊனா எசா. ரு எக ளகக எள் ரா எ. 

-. பஇள்சமொழி 

87... மங்கை சிலம்பின் மணியொன் .ப.இ.ற்றோன்னும் 
துங்க மடவார். துயர் இீர்க்து-- தங்கள்
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88. , விருப்பால் ௮ளி.த்.தநவ வீரருக்குள் முன்னோன் 
 மருப்பாயும் தார்விர வாகு--கெருப்பிலுஇத் (து), 

99. அங்கட் புவனம் அனை த்தும் அழித்துலவும் 
செங்கட் கடாய தனைச் சென் றுகொணர்க் (து)-- 

் எங்கோன் 

909. விடுக்குதியென் அய்ப்பவ கன் மீ.இவர்ந்ெ ண்: 

இக்கும்: 
நடத்தி விக்யாடு நா.தா- 

The nine gems in the anklet worn by Shakti gave 
rise to nine celestial nymphs. When their grief was. 
removed, they rejoiced and gave birth to nine children 

known as the Nine Warriors. Veera_ . 
அது மாகம் bahu, with the fragrant garland, was 

the eldest of the Nine. A fierce red-eyed ram rose: 
out of the fire in the sacrifice performed by Sage 
Narada and was‘causing ruin and destruction to all the 
wide. worlds. Veerabahu seized it and brought it to 

You for riding. You, my master, mounted on it and 

rode it triumphantly over all the four corners of the 

universe. 

எச் எ ளான என் கடக எனின் உன ௭௯. 
எனின் ன ளோ $. sa saat ge qe gar walt 
எனி ஏனி vad ale & galat sea fear at 3 ater 
waa stax *. ஏனா ரோன் எ Ge ea 
விளா ௩ ளின் எண 2. எ ளான ௭௭௭ 
feat aa saat எ ஈக ௩9௭ என 9௪ ஈ௧௪ ளா 
ae vat ea னா இளை எனா களா என் ன .
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வளன் என் ரள வணி என்க க ன்ருள் 
ஈன கள. at னி! aa que சரா எள் at cite 
அள்ளி எருகோளிச் பவ்ய BIA gat sa Tara. 

- .. வபடைப்போன் 

91, அகந்தை யுரைப்பமறை யாதி யெழுக்் தென்று 

். உகக்கு பிரணவத்தின் உண்மை 
பகன் நிலையால் 

98. அசிட்டிக் தொழில தனைச் செய்வதெய்ஙன் 
GT GOT DI (Lp 6oT LD 

கூட்டிச் சிறையிருத்துங் கோமானே... 

Once, Brahma, the Creator, grew conceited. You 

asked him to explain the significance of Om, the my- 

stic symbol, from which all the Vedas and the letters 

, originated, but he could not. You knocked him on the 

“head, saying : “ You do not know the meaning of Pra- 

nava. How can you then perform the function of 

Creation satisfactorily ?” and clapped him in prison. 

ரு எர எனா, எரர் ge alsa acd ea. 
eT FAA sas “CH” Ter gy Ts ட்ப ள் கக என்க 
மன. eda art ae ak ணன எ seats Be - 
Ferg FS TAR AY ௭ கா எகா . ண் ae Fad கக 
ரர எனா னா... ga sa omaar என் எனி ளா 
aa faa sare arate மிக ௭10௭ at எண் க எ% 
ள், ate உன் சாவான் arg az far. 

-ம்ட்டவிமும் 

98. பொன்னங் கடுக்கைப் புரிசல்ட்பயோன் 

போற றிசைப்ப 

முன்னம் ரிரம- Our Ps srGar—.
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But when Siva, with matted locks adorned witl 
the golden laburnum, praised You, You told Him th 

meaning of Pranava. a 

௭ ௭௭௭௭ ௭௭ ள் araett wer he Gack qeia star 
qa at wee, ளாகி crear st ad ஜரா ௭ எர 
எனக ஏ எள் எனா. 

_.-கொன்னெடுவேல் 

94, தாரகனு மாயத் தடங்இரியுங் தூளாக 

வீர வடிவேல் விடுத தோனே 

You thrust Your sharp and victorious spear and 

killed Dharakasura of the long and deadly lance, and 
smashed to pieces the huge and deceptive Kraunja. hill. 

qa aaa as atc fat aid ac ஏரி நா 
at site gaa gah aie argatge at aa Peer Rees ore 
கே ௭ வி: ஏன க னக ன. ஏ ளக, ஸின் 
ரன் ஜின சகி னி சு 5 கானக என . 

_-சரலைவாய்த் 

95. கெள்ளு இரைகொழிக்காஞ் செந்தூரிற் 

் போய்கீகருளை 

வெள்ள மெனத்தவிசன் வீற்றிருந்து 
_ அ வெள்ளைக் 

96. கயேந்திரனுக் கஞ்ச லளித்துக் கடல்சூழ் 

மயேந்திரக்துற் புக்கிமையோர் வாழச் 

_சயேக் இரஞம். 
97. சூரனைச்சோ இதக்துவரு கென்று தடந் 

as ் தோள்விசய் 

வீரனை த்தூ. தாக விடுத தோனே--காரவுணன்
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“ 99. வானவரை “விட்டு :வணங்காமை யாற்கொடிய 

கானவர்கள் நாற்படையுஞ் சங்கரித்துப் 

-பானும் 

99. பகைவன் முதலாய பாலருடன் சிங்க 

மூகனைவென்று வாகை முடி, த்தோய்-- 

Thereafter, You went to Tiruchendur (16), whose 

shores the tides constantly wash, and remained there: 

seated on the throne, like a fountain of mercy. There: 

You gave refuge to Indra, lord of the white elephant. 

Thence, in order that the celestial beings may prosper, 

You sent Veerabahu as Your messenger to negotiate 

with Surapadma, who was ruling triumphantly from 

Mahendra. But the dark Asura would not agree to 

bow to You or release the celestial beings whom he 

had imprisoned. Therefore You destroyed the four 

divisions of the enemy’s army, killed Banukopa and 

other’ sons of Surapadma, defeated Singamukhasura. 

and won the laurels in the battle. 

எண்ட ரு என்ட் Gee. freak az sax 
எசான் என எ எள் என் ராணா alae Gara 
ன ர ண 2 எ. sal Gat ஏ aca 
an Beg aan dt. எனி வ உள் க கடன 
ஏர வ் te, gat aaa சோளி ளத காக ளா 

க்க eA Asn Tt sa aT aaa எக ளா 
ex cata. Siar ad waz ares aaa ஏன் & 153 
azar adi ee she a Faarstial SeayH BCAA wa THT 
fear Feet. seat காணான் எ எனா at. FA IT
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gar sa saat agefadt எ எ எகா விளி. 
எகர என எனக் ரளி at are ster. qua fee- 
ஏனா கானி ௭௭ னோ site ae 8 fase caret Hees . 

FEO 5 
100. arf தனிற்புதிய மாவாய்க் "இடக் தநெடுஞ் 

சூருடலங் கீண்ட சுட rGerteirt = 

Thereupon, Surapadma wanted to hide himself. 

He assumed the shape of a new and.tall mango tree in 

the vast ocean that encircles the world. But You 

threw Your bright spear and split his body into two. 

ஊனா 4 ஜா? எர வி ரான எ. Tat 
at tH SS wae gah ada ஈர ஸி ரகக எனா 
aren frat sit art Gare at 2 ges Peg gaa sa 
qe sqar age are Rar ais sak wie B at was 
al SS. 

. டுபாரவுணன் 

107. அங்கமிரு. கூறா யடன்மமிலுஞ் Cro gyri gs 

துங்கமுட ஸார்,த்தெழுந்து தோன்றுதலும் 
— HEAD Hier 

“709. சறுமர வைப்பொருத சித்ரமயில் வாகனமா 

ஏறி நடாத்து மிராயோனே--மாறிவரு 

1038.. சேவற் பகையைக் திறல்சேர் பதாகையென 

Cuno gs தனித்துயர்த்த மேலோனே-- 

Again however, his body reappeared in:the form 

of two fierce and tumultuous birds, the valiant peacock: 

and the cock.. You, my Youthful Lord,’ rode the 
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handsome peacock, that fights thé hissing serpent, and 

hoisted the cock on Your banner as the matchless sign 

of Your victory. டி 

சேன் செக எரி எ எர Ale stat A we 
கன்னா எரா alte git Raat A waz gar, aa, AL 
amar! gat sea Grae aarge age எள் எள் 
KAI eT aa sears ale gi at ATH னள ர 
Sarat seat sy arma எனி நாகாக்க. 

மூவர் 

704, குறைமுடி.க்து விண்ணங் குடியேற்றித் தேவர் 

சிறைவிடுக்தாட் கொண்டளித் த 0 தவே 

You redressed the grievances of the three gods, 

released the celestial beings from prison and restored 

them to their heavenly homes. 

ana ata ஊனி கி ங்கள் ge ait atc Fat ஸி 
அன @ gan fer ate சான் cae agar ac 
Bat Sat nat . 

* _..மறைமுடி வாம் 

805, சைவக் கொழுந்தே தவக்கடலே வானுதவும் 

: தெய்வக் களிற்றை மணஞ் செய்தோனே 

—Qu rn r vy 

706, காம முனிந்த சீலைமுனிவன் கண்ணருளால் 

. வாமமட மானின் வயிற்றுதித்துப்--பூமருவு 

107, கானக் குறவர். களிகூரப் பூங்குயில்போல் ' 

ஏனழ் 'புனங்காத் இனிதருந்து Hoes 
3
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_மேன்மைபெறத் 
109. கெள்ளி.த் இனைமாவும் தேனும் பரிந் தளித்,க 

வள்ளிக் கொடி.யை மணந்தோனே. 

You are the young Child of Siva, the னல் ட which: 
all the Vedas seek. You are the ocean into which alk 
the streams of all the penances flow. 

You married. Devayanai, foster child of the 
celestial elephant. Valli, your other consort, was borm 
as the child of a beautiful deer though the gracious. 
look of the sage that had overcome all desires. The 
hill tribes brought her up. To their immense joy, she 

was looking after their millet fields. 
Wedding with her sweet nightingale-like voice 

You went to her, accepted the dish of 
choice honey and millet flour that she offered You and 
married her. 

௭ ௭௭௧7௭ வினா 8 ௭௭ & என 
ன 8. gh ad age உ னர் என் எர கடஸிள் 
சாகா எனி. ஒண்ணேனி கா ஈரி ண ள் ன 
cedt at agquive aes at. cH ஷ், எண்ட sere at 
கல கவின னா எள் ஷே ets at az nara ae 
om grat fac & set at seas fear. ஏன கன்னி எ 
அகா ஏரண fear. ௭௬% சர் at ae & fa ae 
sah fare aaial எரி geqes % cara எனு எரி; 
SNS கா LAM HC ral WH. ௭௯% எரி எ, எக 
எ எண் gu qa aa qafesa ay Fatwa at ger 
fear att ara Has ara sate Ke fear .
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த வ ள்ளமுவந்து 

109." ஆறு Bein Bain if op lait 

[அன்பினுடன் 
க௯டறுமவர் சக்கைகுடி 'கொண்டோனே-- 

, You dwell in the hearts of those devotees who- 

have worshipped You in the six shrines and who always 

utter Your name with real devotion. 

Oa Ta wat eet 4 ணா ர் எ ள் ஜன் 
௩ எ ast ள்ள கா் 8 என ள், என ராக 
எ எ ஏக்க சோகம் எனி 3. 

-நாறுமலர்க் 
770, கந்தப் பொதும்பரெழு காரலைக்குஞ் சீரலைவாய்ச் 

செந்திப் பதிபுரக்குஞ் செவ்வேளே--சந் த கமும் 

177, பல்கோடி. சன்மப் பகையும் அவமிரு:த்தும் 

பல்கோடி. விக்கின்மும் பல்பிணியும்--பல்கோடி. 

719. பாதகமுஞ் செய்வினையும் பாம்பும் பசாசுமடற் 
பூதமுக்.கீ நீரும் பொருபடையும்-- fF seer 

172. வெவ்விடமும் துட்ட மிருகமுத லாமெவையும். 

் எவ்விடம்வம் தெம்மை எகிர்ந்தாலும்-- 

- My Lord of the red complexion ! 

_ Youare the Protector of the city of Tiruchendur 
on the sea-shore, the foliage of whose tall and sweet 

smelling arecanut palms brush the clouds above.



36 

Spare me the dreadful numberless births. Save 

me from untimely deaths. Remove the many obstacles 

that come in the way of work, 

Prayer §-.- ‘Protect me from the many ailments 

that may afflict me. Save me from 

the many sins and black magic, from ghosts and fierce 

monsters, from the danger of fire, water and the 

enemy’s arms, from terrible poison and from serpents 

and wild animals. 

2 At cma qasaz ! 

faetege anc st age az at alae, ரா ரக . 
ஊகள். ஊக னேர ரானி க், ஏ ஏரா 
& gate Raat He agate sacra ஈகி % 

8 ஈன்! எண எர்கா எள் ஏ சாகன். ஸூ 
ஏணி என். 79% கண்ர் எக எப் 
we Cat. aaltaa wdftse asta எள் ள் 
Ae என gata wats. aan aaa aa aga aa 

Tet att. ya, fra, wee, afiwa, எனக, ௭௭ 
% என... என்க fas, Fear at atc arat agate 
RRA cM aT 

ன - ௨வ்விடத்தில் 

774; பச்சைமயில் வாகனமும் பன்னிரண்டு 

[திண்தோளும் 

அச்சம் அகற்றும் அயில்வேலும்--கச்சை,க் 

275. : இருவரையுஞ் சறடியுஞ் செங்கையும் ஈரா (௮)... 
அருள்விழியும் மாமுகங்கள் ஆறும் '



தர 

_.ஃவிரிரரணம் 

116. சிந்தப் புனைந்த த்ரு்டிகள் ஓராறும் 

THES இசையும் எதிர்தோன்ற--வந்து ் 

Whenever I am confronted with these dangers, 

vouchsafe unto me a vision of Your Divine Person so- 

that all of them cease. Wherever I turn, let me 

behold You, riding Your green peacock, with Your 

twelve strong arms, the sharp spear that dispels all fear 

and the belt round your waist, Your handsome little 

feet and fair hands, Your twelve benevolent eyes, six 

handsome faces and the radiant crown on Your six 

heads, 

ண களி ge care % என ஜூ எ et gn ae 
wan Rea geared at efe saa act faa 3 oa cagA 
aeatad. saniwta ge acty, Fa cf ase 
கர கா ac dt wt naga Bat aye atal at > 
ஏவி 39ம் 68 es at» grate era னன் 
Marat gcutsar லா let st grant Hac aT 
விளா எள் கேளி arcor st Es al, aut HT grate 
Brat Hz 3 வார வி ஜோ ala, wee Taal As, ge 
என்க எள் (ஸீ ளிய எனா ௭௨ என்ர ஐச ளாக 
ன எக் னளா எ ce at. 

ட் இடுக்கண்: 

117. எல்லாம் பொடிபடுத்தி எவ்வரமுக் 

தத் [கந்துபுகுக் (த) 
உல்லாச மாக. ௨ள,த்இருக்து--பல்வி தமாம்
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179, ஆசுமுதல்: நாற்கவியு மட்டாவ கானமுஞ்சீர்ப் 

பேசுமியல் பல்காப் பியத் தொகையும்--ஓசை 

779. எழுத்துமு த.லாமைக் 'இலக்கணமுக் தோய்ந்து 

பழு,த் த தமிழ்ப்புலமை பாலித் (௮) 
_-ஓழுக்கமுடன் 

120. இம்மைப் பிறப்பில் இருவா தனையகற்றி தி 

மும்மைப் பெருமலங்கண் மோ௫த்து த 

-- கும்மைவிடுத் (த) 

797, ஆயும் பழைய அடியா ருடன்கூட்டி த் 

தோயும் பரபோகசக் துய்ப்பித்துச்--சேய. 

122. கடியேற்கும் பூங்கமலக் கால்காட்டி.. 

[ஆட்கொண்டு 

அடியேற்கு முன்னின் Ger. 

- Let me behold this Vision of You. Grant me all 

boons. Be You enshrined in my heart to my great 

rejoicing. .Grant me the skill to sing the four types of 

_ poems. Grant me the skill to attend to eight things 

simultaneously. Make me well versed in the classics 

and in the five branches of Tamil poetics. Inspire me 

with the genius to sing delightful Tamil poetry. Give 

me the right conduct. Release me in the present birth, 

from the two attachments, ‘I’ and ‘mine’. : Remove from 

me the powerful bonds, anava (ignorance), karma and 

maya (illusion). Place me in the company of the 

ancient devotees who always meditate upon You, 

having cast off all thought of self. Let me experience 

Supreme Bliss. Vouchsafe ‘unto me a Divine Vision
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of Your மீரதஜாகறம் 060 tinged lotus Feet, make me Your 

servant and be. always present before me. 

H grtt ca fea eq araha se. ah qaaa 
wat & ௭ cea atl. Bt sea at agiea act & 
feq aa acer என sai afka cd. ge aa aay 
௭௭௭ கன். faa அனார் எகா af afearat ar ara we 
Sh. ge tal ale saa at faa & ae aac & 
க்க கா எக் 4 ஈன் எனின் என்ன் காரன் 
௭௭௭ ௭ எக Ate எற்கு எனா & எக்கா என & ரளி 
எளி 3 ஏன்ன ஈகா இள எசா ம. 35% எக 
கனி எனா எள் ௭ 4 என்ன எற்கு ஈனா “கா எ 
mt ae. AC alts விர ணன் . என்றா ணி 
Ba Sym Re A azarae எனா எள & arat A were . 
RC wg எளி எரா“ % ௭௭ எளி sata al FT 
SU. Fat at Het aM wal ae al gad. ge 
sa oteita aale® Ga A Aa at at எண சாசன னா 
கண் யு உளி எ என் னன சா எக வி னா எலி 
teat. aTATAR BT AGAT Te ae larg aaa gaicad 
TH an anal at cH Rear efs sata act ake agar 
க எனன எண் & எ ame எனி qc a vara 
ஊஊ ம.



NOTES 

  

. KandarKalivenba: Kandar—Skanda, one who was 

joined. Skanda is the Child that came out of the 

joining together, by Umadevi, of the six Divine Babies 
that ‘were playing in the Saravana Springs. Kali-Venba 

is the metre in which this long poem of 122 couplets is 

sung. - : 

1.. Parama-Siva: Skanda (Subrahmanya) is ac- 

cording to the puranas the second son of Parama-Siva, 

the manifest Form of the Supreme Godhead. Here, 

the author identifies Him with the latter, signifying 

that both are really One. | 

2. Five functions: Creation, preservation, disso- 

lution, obscuration and liberation. 

3. Five Forms: Brahma, Vishnu, Rudra, 

Maheswara and Sadasiva for performing these five 

functions respectively. 

4, Shakti: Ichcha, Gnana and Kriya. 

5. Impurity: called Mala. They are three : 

anava (ignorance), karma and maya. Souls which 
‘possess all the three impurities or bonds are called 

Sakala; those with two impurities (omitting the third) 
are Pralayakala ; and those with one impurity (anava 

-only) are Vignanakala.



a 

‘6 Adhva means path. . It is of six kinds; 

Mantra, Pada (Words), Varna (letters), Bhuvane 

(world), Tatva (categories) and Kala (parts). 

7. The four classes of birth arefrom eggs, from 
dirt, from seeds and from the womb. The seven 

kinds of existence are plants, aquatic creatures 

reptiles, birds, beasts, human beings and celestia 

‘beings. The 84 hundred thousand forms are comprised 

of these seven kinds, numbering 20, 10, 11, 10, 10, 9, 

14, hundred thousands respectively. - 

8. The means to salvation in Saivism are four- 

fold. Charya (bodily service), Kriya (ceremonial 

worship), Yoga (inward worship) and Gnana (realisation 

of the Supreme wisdom). 

9. Bestowal of Grace at this stage is known as 

_ Sakti-Nipata and it is of four kinds, according as the 

souls are very dull, dull, keen or very keen. 

10. This Karma is called prarabda, one of the 
three kinds of Karma. The look is a form of initiation 

ealled Chakshu-Dhiksha. 

11. The instruments mentioned here are 68; 60: 

belonging to the physical body and 8 to the subtle 

body. The seven stays are the six adharas and Sunya- 

812888. 

12. The three classes are known as the Sakala, 

the Pralayakala and Vignanakala, according as the 

souls possess the malas, maya-karma-anava, karma- 

anava, or anava respectively.
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"13. » Kadamba and _Kurava. are some of the 
favourite flowers of Skanda. 2 ன் 

. 14. The eight Forms enumerated here. are ‘called 
Ashtamurta,. ‘ 

. 15. Insignia: These, are called she, கவரக் or 
the ten emblems of royalty. They are the. hill, river 
land, city, steed, elephant, floral wreath, banner, drum 

and authority. . - 7 : 

16. Tiruchendur: One of Skanda’s six favourite 

shrines. The other shrines are Parankunram, Avinan- 

Audi (Palni), Hragam (Swamimalai). Kunruthoradal and 
Palamudirsolai. 

Translated into English by : 

Sri M. ARUNACHALAM, M.A. 

_ PRINCIPAL, Bastc TRAINING 80௭00, 

KizHAMOONGILADI, CHIDAMBARAM. 

  

eq 

ஆணகட கொ. கைக ae at. GR TAIT 
Waa. eHq ae eRe st se wit st cara கா 
அணா எனா னா. ௭2 ளக எனி சாடின் உ ஓக ன 
ast a at azam attac & seat Fe we a, cahra 
காளா ளா. கள கே ௭ காளா? rad az 

aR ஜிக்கி. எண்ன எ உகார னி எ... 
RICHI, THT YI’ geet & ஏரா 

ராண at fadta ga &. எள ர என 
ஈனா ௭ எக௱கச எர , எல்க் எள
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‘fia at care ara ஸ்்ன 4 கோ 
அன் afar & எள் கல? . 

வரிகள், % safe உ ர. 5. ஊர. 
8, factera (aracor) விர டி. arama (Ate) .. 

வட ரக - எள, இர, ஈத). எ, ate 
எனன, ஈ% ன ல் ஈர ளிகர் எனா 
at stat = . 

னக: கேன, எ, rar. 
னக எறி ளா எக சி ஈா&* ates. tara 

ளா) % கம். உ. Ale Arar. |B area at 
faa என் 4: ஏஷ ஈசன் * எக்கா 
கணனி. ளீ ள் எக ல் at at gat 
9௭ ஈன்? எக்க சண் 2 லன் 
HIS CHAS A aa னாரா எனி ௮2 

_ இளக கணனி 2 

ஏ கா எள் ரள, ௭௪% எகா கா எ?) 
என, 5, எரி, Yaa, aca, le ஈன , 

அள 8 THT H la உட ளு, விக, ௭, 
AL AUG sa sts ogee Fala S— 
எண், seta, aaa, weit, wy, Agra ale 
fal Cea afta, saya 6 care & stat 
& கானா % 89, 85) 88, Lo, & 8, wax 
Az acta aan se. 

ae ஏகா ஊர எக gree sat & 
S:—t. gal. %. fear. 5. aim. 8. ata.
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St THEM A Pear கா எனா எக ர 
கணு அ ளன & என எரா ரி 
ஜி யம் ண உங்கா% . 

பணக க் எான கணா உள் Hifi sat Ta 

௧௨௨௨௪௨ கு 

cat. eueansacat dere fe 
ஷூ ஈன் € . 
aati sfahaa arco 18% ர் ள் ஜக 
maze எ எளி ¢ gen we a 
அன, ஏ என விட Tt 
சாக a fae art எ %. 

வவ dia sare & sila ஈன சா 8: --எகன- 
ண, எண, ளாக . அள் எணள் 
% ௭14௭ எக sata சாரா ஈன், லி ளா எா 
fafaa as எளிஈ wa ale are ar eae 

Sora ராகம் எர S . 
ee A கு எள கோக & என்னட 

பய்த் ல 

ன் ஊர் ஏ ¢< aq aeqla காகி %. 
அண 3 எர சா: வார கக். 8 

face fafa ரர, என் ளே, எ எண, 
TH, FIAT, SAH, சாக வி எகா 

அண்டு எாளாக்க௩ ர எர ர் 
அக. ஈசு . என எளி இடர் 
கணு எட கள், (கள்) மா (eas 
me) FE atz ange akc விம். 

 



உ 

செந்திலாண்டவன்் புணை, 

ஸ்ரீ ஆதி குமரகுரூபரசுவாமிகள் அருளிச்சேய்த 

ஸ்ரீ சகல் கலாவல்லி மாலை 
- Hymn to Saraswathi by Saint Kumaragurupara Swamigal 

| ௭௬௩ எனி என ॥ 
வெண்டா மரைக்கன்் றி-நின்ப.தந் தாங்கவென் 

வெள்ளையுள்ள தீ 

தண்டா மரைக்கு க் தகாதுகொ. லோசக மேழுமளித் 

துண்டா னுறங்க வொழித்தான்பித் SUEY CON 

இ இ டாக்கும்வண்ணம் 

கண்டான் சுவைகொள் கரும்பே சகல கலா 

வல்லியே. & 

Saraswathi, Goddess of all Learning! While the 

Lord of Preservation is asleep and the Lord of Dissolu- 

tion has gone crazy the Lord of Creation is happy in 

you, his sweet consort. Your abode is the white lotus. 

‘But can You not condescend to rest your feet on the 

cool lotus of my simple heart ? 1 

VHS Att வி என்னி 4, எளி. ௭௭. எனா 
கர் எாளா aac fifiza at x2 S ள் ளா 
எனா எளி எலா அளின்ள் அ ளானை எ ௫ ஏனா 
கானா ன காக | Fat GA aaa aco AT aa 
உண ரி காக ரா இண கிகி க என் கா aT | ₹
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நாடும் பொருட்சுவை சொற்சுவை ததோய்தர நாற் 

கவியும்: . 

பச்ஒம் பணியிற் பணி தருள். வாய்பங்க 

ட யாசன,த்திற் 

கூடும் பசும்பொ.ற் கொடியே வத குன்றுமைம். : 

் பாற்: 

காடும் சுமக்குங் கரும்பே சகல கலாவல்லியே. ௨ 

Sweet Goddess ௦0%. வி] Learning! Goddess of 

beautiful breasts and five moded hair! Goddess of 

slender golden figure who rests in the lotus throne! 

May You graciously make me sing:songs in the four 

metres, songs with beautiful ideas, couched in sweet 

language. 2: 

எணி என் கி! qa waa கோளி எள ர 
எச் கா ளான ஈன்ளன் ள் ட சாவி கக ஏன் 
௭4 என்ன காகா 4 விர மன் ட ஏன் 
Rt ga tet aa a fai சோ ஸா எரா 3 
AFAIK TT AT INL OTA HT TH | ௩ 

அளிக்குஞ் செழுந்தமிழ்க் தெள்ளமு தார்கந்துன் 

னருட்கடலிற் 

குளிக்கும் படிக்கென்று கூடுங்கொலோவுளங் 

கொண்டுதெள்ளி க். 

தெளிக்கும் பனுவழ் பக்டிலார் கவிமழை சிந்தக் 

கண்டு 

'சளிக்குங் கலாப. மமிலே சகல கலாவல்லியே. ௩



:... Goddess of all Learning ! The. peacock dances in 

ecstasy on the approach of showers. So also You 

rejoice when poets rain showers of song of deep thinking 

and clear expression. Whon shall I experience the 
beauty of Tamil, the crystalline nectar that You can. 

bestow ? When-shall I immerse myself in the ocean of 

Your Grace ? 3 

may aad ta! age Raat aa ac araez 
ஏ ரன எகா ள் wad Fi sey sarc ga al னாக 
எ ரரளி எ set at ௭ afa என் ளன் ரன் 
கொ ரச எரி சன் ஏரா கிட ட Fea விர 
க ளா ௭ 34 எர்க ளா Skeiquide எஷாளனா 
காரா கணா விக 9 ருக் கரா & ணா ஈர் எரு 4 
ஸி ஊக ॥ % 

தூக்கும் பனுவற் அறைதேோரம்ந் த கல்வியுஞ் சொற் 
சுவைதோப் 

வாக்கும் பெருகப் பணித் தருள் வாய்வட நூற் 

கடலுக் 
தேக்குஞ் செழுக் தமிழ்ச் செல்வமும் கொண்டர்செந் 

Bi) oh er a 
காக்குங் கருணைச் கடலே ௪கல கலாவல்லியே. ௪ 

Goddess of all Learning! Ocean of Mercy! You 
rest on the graceful tongues (lips) of poets and preserve 
the sea of Sanskrit scholarship and the rich heritage of 
Tamil songs. May you grant that I become proficient 
in the deep and varied branches ot Learning! May 
You grant me the gift of singing felicitous songs! &
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அவி என்ன் எனி 2! ga aser ahi 
கணண ள் ரே ணா னில் ல் எகா என 
alfre art உள எச எ ரளி வி மானா க் 
கன்னட சன் ரானி ண எரு எ ளாக 
fear வில க்ளா 8 எக் எனா ora காட ட ga 
அன் எரின்ளஈ எ க 3 ராச ரள கணக் ॥ 8 

பஞ்சப் பிதந் தரு செய்யபொற் பாதபங் கேருகமென் 

நெஞ்சத் தடக்தல ராததென் னேகெடுக் தாட்கமலக் 

SGFS துவச முயர்த்ேதோன்செந் நாவு மகமும் 

வெள்ளைக் 

கஞ்சத் தவிசொசத் இருந்தாய் சகல கலாவல்லியே.டு 

Goddess of all Learning! You rest, as on the lotus 

throne, on the tongue (lips) and theheart of Brahma, 

the Creator whose banner depicts the Swan which rests 

on the lotus with’ the Jong stalk. Your beautiful soft 

lotus feet are painted with rouge. Cannot those lotus 
feet bloom in the cool waters of my heart ? 5 

கணனி என் tit! ga aaa எகா. 
Fat Fl ato ate eer Fara aed atl எனா கா எ 

Ot 2a % ற எர என் ஏராக AH RAS IX 
ணன் கன இட qrett ராகா RAS ACT FAS 

farge & afea ted Sl gary act கச a wat 
was setadifes au ee
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பண்ணும் பர.தமுங் கல்வியுக் சகன் பனுவலும் 
: . யான் 
எண்ணும் பொழுதெகளி சிக்க காயெழு 

்.. தர்மறையும் 

: விண்ணும் புவியும் புனலுங் கனலும்வெங்காலுமன்பர் 

. "கண்ணுங் கருத்துகிறைந் தாய் சகல கலாவல்லியே. ௬ 

Goddess of: all Learning! . You pervade every- 

thing: You pervade the Vedas, the five elements, 

namely, ether, air, fire, water and the earth; You 

fill the vision and the hearts of Your devotees. Grant 

me this boon; make me proficient in all the arts when- 

ever 1 wish. Make me proficient in music, in dance, 

in learning and in singing sweet poems. . 6 

னறன எனி tat | நானி னாள் aa 
ஏணி, ௭௫, af, arg at area a et ge at ர 
qqr wat & eqat ate |fesit at oftqar acd at! 
ga wt ag acaa at fe A sa corns aa ௭௭ aorta 
ரன் at எக் ட. ரா ளார் ஏன, ளா 4 ளா 
நாகா க்ளா ரக 4 எள் சான் |... % 

ure lad பொருளாற் பொருந்தும் பயனு 

மென்பாற் 

. கட்டும் படிநின்” கடைக்கணல் காயுள.ங் கொண்டு 

தொண்டர் 

தீட்டுக், soso இம்பா DEP Se தெளிக்கும் 
வண்ணம் 

காட்டும்வெள் ளோ திப் பேடே சகல கலா 
வல்லியே, oF 

’ Goddess of all Learning! ‘Like the white Swan 

which separates water from milk, You also show dis- 

4
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érimination in approving of the songs sung by poets. 

_ Grant me your benign look; vouchsafe unto me this 

boon that all song, meaning of song and the goal of all 

singing, namely,, righteousness, wealth and happiness 

be integrated in my life. ச 

ளி என் உள் ! quae ha ae ae ale 
aic டக கரா. என் எகா ga ஏி களி வி 
கண்ணன் 4 ரிக கானின் । ga ஹு ளான் azar ef 

gat amet ale saat ala ன் He எனா ஏன்னா ஏன் 
ண என்ன, சாக் என்கி ளி Gas Set st 

at aa weal arg aT a ரூ எ விண் 

எனா எல் ॥. ட. } 9 

சொல்லிற் பனமு மவதான முங்கல்வி சொல்லவல்ல 

நல்வித்தைை யுந்தந் தடிமைகொள் வாய்களி னாச்னஞ் 
'சேர் 

செல்விக் கரிதென் றொருகால முஞ்சித யாமை 
நல்கும் 

கல்விப்பெருஞ்செல்வப் பேறே சகல கலாவல்லியே, ௮ 

Goddess of all Learning! You are the Giver of 

the supreme everlasting wealth, namely the imperishable 

wealth of wisdom through learning. The Goddess of 

wealth, Lakshmi, who has her ‘abode in the red lotus 

‘cannot bestow this wealth.. Grant me eloquence of 

tongue, skill of attending to many things simul - 

taneously, and the art of singing ‘good songs. Grant 

me this boon and make me Your servant. on 8 

.... . ஏன் எச் எனன என்னி at | qn az 

எனா என் ன ளன ன்ள் எனன B ste எள ப
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ga wet wo ள் st ce காச என்னி உணரா 
எசா at gat எ௮்.8 எனி? என் கா ளாளி க AA zy 
ofarar at ate afar & களின் எக abi ag az 
Bar vara ஈன் விய எரா எர 8௭௧ எனி ॥ 4 

Seren © இயாருட்கு முயிராமெய்ஞ் ஞான த்தின் 

Bag 0 pO wear oor 

il tires சின்ன ஈ PBorducat யார்கிலக் தாய். 

புழைக்கை 

நற்குஞ் சரத்இன் பிடியோ டரசன்ன. நரண௩டை 

கற்கும் பதாம்புயக் காளே சகல கலா வல்லியே, ௯ 

Goddess of Learning! The female elephant and 
the queen swan are celebrated for the beauty of their 

gait. But they pale into insignificance ‘before the 
' graceful gait of Your lotus feet. You are the manifest 

Form’ of True Wisdom that pervades all word and 

thought. Who can comprehend You ? 9 

santa aad aceardt Bat! afeaet site dferett 
என் எள் என் வினர் உ னே எனா உட ர 
கர் எனா கன் at grec aw & னான் சோனி எக 

wat og ardt 1 ga aca ard at இளி சா எள் 
aaa asa ote arat A ema cat BI கனம் எள் 
காகிஈ ராரா எணூ:॥ Q 

“மண்கண்ட. வெண்குடைக் கீழாக மேற்பட்ட மன்ன 
ச . ரூமென் 

- பண்கண் ர டளவிற் பணியச்செய் வாய்படைப் போன் 

முதலாம் 
விண்சண்ட தெய்வம் பல்கோடி. யுண்டேனும் 

் விளம்பிலுன்போற் 
கண்கண்ட தெய்வ முளதோசகல கலாவல்லியே, ௧௦
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Goddess of all’ Learning! There are myriads of 

-gods and celestial beings like the Creator. But is there 

one to- equal you? Grant me this boon that. all 

monarchs, who rule over the earth, bow: unto me the 

moment I sing my poems. -10 

௭ ளா இள வினவி எானரி ளி ! எள ன் ate 
என ண்கள் லாக ட எனா sad ககன் ரக 
ளக னே எக ஈரா கல் 1& 18௭ 
ஏ ஏக ஏர கி களம் எக் எ ன & எள, 

எகா, ள் ரவு 1௩ வாண க உ At AAA BH HT | 
_o 

ft னாரா eis, afae we. 

_ English Ten detion by Sri. M. Arunachalam M. A. 

feed எனா: —B. D. Jain, M. A. en Dept. of Philosophy, 

Hindu University, Benares. 

  

| பிழையும் திருத்தமும் 
பக்கம். வரி - பிழை . தருத்தம் : 

7 கர் னுன்மச் னுண்மைச் 

ட்டு 29, ஆனமாவும் rane 

் 16 16 லொருகாமும். , லொருகரமும் 

உ ரர. இ செவ்வாய்ச் செவ்வாய்க் - 

34 9 ~ though through 

த சல் 7 celestia celestial 

வ டசி - whon ப when
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