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செந்திலாண்டவன் துணை 

திருப்பனந்தாள் ஸ்ரீ காசிமடத்து வெளியீடு 

திருச்செந்தூர்க் கந்தர் கலிடவண்பா 

ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி 

ஆதிகுமா குருபாசுவாமிகள் அருளிச்சேய்தது. 6 { 7 

ஆங்கிலத்தில் ஸ்ரீ மூ. அருணாசலம் அவர்கள் 3£.த., 

மொழி பெயர்ப்புடனும், 

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

மொழி பெயர்ப்புடனும், 

இது 

இருப்பனந்தாள் ஸ்ரீ காசிமடத்து,க் தலைவர்களாகிய 

ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிவாசி அருணந்தி சுவாமிகள் அவர்களுடைய 

கட்டளைப்படி. 

மகாமகோபாத்தியாய 

டாக்டர், ௨. வே. சாமிநாதையரவர்கள் குமாரர் , 

எஸ். கலியாணசுந்தரையரால் 

சேன்னை; பாரதி விஜயம் அச்சுக்கூடத்திற் 
பதிப்பிக்கப்பெற்ற து. 

சர்வதாரி ஹ் பங்குனி மீ” 

உரிமைப்பதிவு ] [மார்ச்சு 1949.



முகவுரை 

இருப்பனக்தாள் ஸ்ரீ : srA@g மீடத்து மூலபுருஷ 

ராகிய ஸ்ரீல காசிவாசி ஆதி குமரகுருபர சுவாமிகள் தமிழ் 
- மொழியில் இயற்றிய பிரபந்தங்களுள் முதலாவதாக 

எண்ணப் பெறுவது இருச்செந்தூர்க்கந்தர்கலி வெண் 
பாவாகும். இஷ்டசித்திகளைப்- பெற் எண்ணுவோர் இக் 

நூலை முறையாகப் பாராயணம் செய்து பயனுறுவதால் 

்-. தமிழர்களால் இது பாராயண நூல்களுள் ஒன்றுகக் 

கருகுப் பெற்று வருகின் ஐது. 

இக் நாலாசிரியரைப் பற்றிய விரிவான செய்இகள் 

ஸ்ரீகாசிமடத்து வெளியீடாகிய ஸ்ரீ குமரகுருபர சுவாமி 
கள் பிரபந்தத் இரட்டில் எழுதப்பெற்றுள்ளன. . 

இக் நூலின் சிறப்பை அனைவரும் ெெரிந்து கொண்டு 

பயனுற வேண்டும் என்னும் உயர்ந்த கருத்துடன் இப் 

போது காசிுமடத்தில் இருபதாம் பட்டத்தில் எழுந் தருஸி 

யிருப்பவர்களும், பட்டத்துக்கு வந்தது முதல், பேரறம் 

- புரிவேத. பெரும் பேறென்னும் கொள்கையுடன் விளங்கு 

பவர்களுமாகிய ஸ்ரீலஸ்ரீ காசிலாசி அருணந்தித்தம்பிரான் சுவாமிகள் : 

அவர்கள் தச்சவர்களைக் கொண்டு இந்நூலை ஆங்கை.த் 

இலும் இந்தியிலும் மொழி பெயர்க்கச்செய்து, மும்மொழி 

களிலும் அச்சிட்டு வெளியிட ஏற்பாடு செய்திருப்பது 

குமிழ் காட்டாரன்றி வடகாட்டாரும் போற்றற்குரிய 

. காகும்.” 

ஸ்ரீ கூமர குருபர சுவாமிகளுடைய சகலகலாவல்லி 

மாலையும் இதனுடன் மும்மொழிகளிலும் அச்சிடப் 

பெற்றிருக்கின்றது.



ச் 

இவர்கள் பட்டத்துக்கு எழுக்கருளியது முதல், ஸ்ரீ 

கொசி, அண்ணாமலை, மைளஞூர், இருவிதாங்கூர், கல்கத்தா, 
- அலகாபரசு, ( டெல்லி, ஆக்ரா, அலிகார், லக்னோ பல்கலைக் 

கழகங்கள், கொச்சி, இருவஞ்சைக்களம், இருச்செந்தூர், 

ஸ்ரீ. வைகுண்டம், இருகெல்ளேவி, கும்பகோணம், அரிய 

 - கரயஇபுரம், மதுரை, விஷ்ணுபுரம், காசி, இரர்மேசுவரம், 

சிதம்பரம், மாயூரம், ஸ்ரீவில்லிபு,த்தார், காஞ்சீபுரம், சீகாழி, 

இருவையாறு, திருவாரூர், இருப்பனந்தாள் மூகுலிய 

இடங்களில் சைவ௫த்தாக் த வளர்ச்சிக்காக ரூ 140,000, 

அன்ன தானத்துக்காக ரூ சீ,57,500,  கல்விவளர்ச்சிக் . 

காக ரூ 7,96,500, தேவார இருமுறையை மாணவர்கள் - 

கற்க ரூ 64,000, பொது நன்மைக்காக சூ 52,400, ஜன 

வைத்தியசாலை நிறுவ ரூ 87,000, room. mugs Gu 

சாலை நிறுவ ரூ 90,000, பசுப்பரிசுக்கு ரூ 1000, இவ்வாறு 

மூல குனங்கள் ஏற்படுத்தி உரிய சாசனப,த்திரங்களும் 

அமைத்துப் பதிவு செய்து யாவரும் ம௫ழ்ச்சியுறும்படி 

மிகவும் இருதி தமாக நடத்து வருகிருர்கள். ஏற்கனவே 

_ பலருக்கு இவ்விவரங்கள் தெரிந்திருக்கலாம். ஏனை 

யோரும் தெரிந்து கொள்வகுற்காக விவரமாக இப்போது 

9 தரிவிக்கின்றேன். இப்பேர.றஞ் , செய்து வருபவர்கள். 

பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழ்ச்து விளங்கும்படி. செய் 

வித். தருள வேண்டுமென்று ஸ்ரீ ண னை” 

,பிரார்.தீஇக்கின்றேன். a 

ீலிஸ்ரீ காசிவாசி சாமிநாத சுவாமிகள் அவர்கள் இன் த தனு - 

வெளிவரும் இந்த ஞாபகார்த்.த வெளியீட்டைப் பப் . 

  

பிக்கும்படியான புண்ணியம் : எனக்கு வாய்த் ததைக் . : 

குறித்து மிகவும் மகிழ்கின்£றன். 
சென்னை இக்ஙகனம், 

31-38-1949. $._கலியாணசுந்தரம் 
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gas eos be துணை 

_ நிருச்டசந்தூர்க் கந்தர் கலிடளண்பா 

~ KANDAR KALI VENBA | 
pea aeft Boa. 

oe “Gwe OFHawedrs 156.5656 ே தேறரிய 
பாமேவு தெய்வப் பழமறையும்--2 தமேவு 

2. நாதுமுரா தாந்த முடிவும் நவ ர்க் த 

போதமுங் கரணா.த போ கமாய்-.. 

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. 

Rt qpaz, 

எளி எள் ள் எ எள்ள, ca. 
கண்ளனி கனி ஸி ர என் ளா எக, எனி ஸி 
ர க எள் உள சளி qa at at ar and, 
எனன வினி ரோ ஈக ஈத எதிர ல் எக்கி, எனன 
ara fae magia at at at akedt சால 
aa eS?
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5, அந்தங் கடந்தநித்தி யானந்த போ தமாய்ப் 

பந்தம் தணந்த பரஞ்சுடராய்--வந் த 

4, குறியுங் குணமுமொரு கோலமுமற் ஜெக்கும் 

செறியும் பரம சிவமாய்-- 

You are without a beginning, middle or end. 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} 

ஏன எரி, எனு ateasae. grat 
ஊர எக எட எ ௫. ஒர எனரி, எண, 
Ht ward ன & yew al. ga எளி ஈகளள், 
fra ge fad sme at aaa adi. gaara, eq siz, 
got a gt dt. ga wy ead) ata faa’ a 

--அறிவுக்கு 
5. அனாதியாய் ஐந்தொழிற்கும் அப்புறமாய் 

அன்றே 
. மனாஇகளுக் கெட்டா வடிவாய், த-- தனா தருளின் 

6. பஞ்சவித ரூப பரசுகமாய் எவீவுயிர்க்கும் 

குஞ்சமென நிற்குந் தனிப்பொருளாய்-எஞ்சர் க. 

7. பூரணமாய் நித்தமாய்ப் போக்குவர 
வும்புணர்வம் 

காரணமு மில்லாக் கதியாகி ் 

You are beyond the reach of all knowledge. You 

‘tyanscend even the five functions (2) You perform. 

Your Form is beyond the comprehension of the mind:



ஓஒ: 

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. 

௭௭ ஜக ரா என் ரா எகா. சாட் ன் 
at, Fred ga fear wea dh, ae ae ara at. ஏனா கா, 
அணக என என ள் & erat Ba A at. aaa 
அகரா @ ga & wat at arco aes a சர ரானா 
ma at. ga afada am at fad |@a எனி ௭௭ 
att Z- ge Gi at. ஏ சார at. ga aq 
எனன 4 ௭௭௭ a ate rafea ராக என், என் எ 
எணண கி எனணகள் என். எள ௭ஷளி & aren aa & 
காண கன விர் காண என். ரா TG BH Teas we at. 

-- காரணியில் 

8. இந்திரசா லம்புரிவோன் யாவரையுக் கான் 

மயக்கும் 
தந்திரதீதிற் சாராது சார்வதுபோல்--முந்தும் 

9. கருவின்றி நின்று கருவாய் ௮ருளே 

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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HEAL ATT A grer Gere Hex ஏ₹௫ ரா ஏனா 
swat @ Sika ஊம் எர எனி எள. அக ஊனி 
அகா gu aa aeqel & arco at [கரு ரான கிர் கார 
என். gram ஏன் கரா & fara at ater alc 
ad eq என் . 

— Bag overt . 

, 70, ஆகவரும் இச்சை அறிவியற்ற லாலிலய 
போகஅ௮து காரப் பொருளாகி.-ஏக (து) 

7/. உருவும் அருவும் உருவருவு மாூப் 

பருவ 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 in{Form, Formlessness and 

Formless-Form. You appear in many shapes as occasion 

demands. 

gear, ara ave Grar wa fafa” எ ச ரா கா, 
arg alc ங்கா ன fa art at at. gaan 
seus at, freq ga =a, wey, wo wa wad one 
aa wate. ga aval wat F aaganagerc sa 
Zia wea at 

_ இரவிமலிதிகல் 

12. னானும் பல்லுயிர்க்கு மூத்தியளித் தற்குமல 

பாகமுற வேகடைக்கண் பாலிதது5-தேகமுற த் 

138, தந்த அருவுருவஞ் சார்ந்தவிக்து மோகினிமான் 

பெந்த முறவே.பிணிப்பித்து--மந்த்ரமு தல்
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74, ஆறதிது வாவுமண்டத் தார்ம் தவத்து 

[வாக்களுமுற் 
கூறத் த௫ுஞ்சிமிழ்ப்பிற் HBA SS 

வமர றிவரும் 

lb. ஈரிரண்டு தோற்றத் தெழுபிறப்புள் யோனி : 

[யெண்பான் 

ஆரவந்த நான்கு நூருயிர த துள்-- 

Souls are of three categories, according as they are 

engrossed in three, 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) 

என், கே ளி என்க sare & nal’ & 
௭௭௭ ஈசன் * dla warhead *, என எள் 
aA aie ௭௭ க்க ள் எ எள் ள் 
S, ரோ எனி gar efs sar கனி ள் என் (௬ 9 எர 
எள் எா என் விசாகன் கள எ எர, Ga TE 
உளான் & என் எ ஏன sea al. Fara 
RE. 487 ஏன ளான. 457 என்றான. “3”
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எக சானா. gat Ararat ® gre a 3 aac aren ay 
'&. gisd adits ale atarts & avgi* & faba 
கண்ல என் இளா எள் லிட் ர் எ என 
க் alta saw <2 aa atfeal’ gaan at 
tae ¥ - | 

-- இர்வரிய 

76. கன்மத்துக் €டாய்க் கறங்குஞ் சகடமும்போற் 

சென்மித் துழலத் இரோ.துத்து--வெக்கிரய 

77. சொர்க்காடு போகமெல்லாக் துய்ப்பித்துப் 

் பக்குவக்தால் 

ந.ற்கா ரணஞ்சிறிது ஈண்ணு தலும்- தர்க்கமிடும் 

789. தொன்னூற் பரசமயக் தோறும் அதுவதுவே 

நன்னூல் என ததெரிந்து நாட்டுவித்து 

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 

course, as they become fit and as the 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 the 

respective gospels are the true gospels. 

அனகா Gar ala S ரா சாலி ஏ ன் ளான: 
கா் எலிய என் afaz கர & சோக கா 

NS, TaN A ata arg vat A wa aca wats. ga 
எ எ எக்கா எக ளி வள் & எழா ¥ ars ara
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gaa ata at. என்க எரா ளின் 8 
ae aS ale satt ata ofa கானா ar ware ga 
eet fra fra dt & faareat & aftfea we 2A at ale 
ளன்எ னாள் எ aera eat a faa vee Reare 
at ara உ ளளிர்க சா வி என சா % . 

் -முன்னூல் 
79. விரதமுத லாயபல மெய்த் தவத்து னுன்மச 

சரியை௫ிரி யாயோகஞ்் சார்வித்(ு) 

--அருள் பெருகு 
29. சாலோக சாமீப சாரூப மும்புசிப்பி த்து 

- ஆலோகசக் தன்னை அகற்றுவிகது 

Ultimately, You guide them to the 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. 

grag: ga ஈன் எள் qe ares weet a ate 
saat oft & sara’ Sa sal, feat வி வி உளி ர 
fra aa at. F sua aa sat at agi at aaa 
ats fra are & fave ES. க எச் சா 
அகா - என் ரா என் S aa ளா சான் ளீன்க 
gen at da aaenit aS wa at & Fa gal sare 
அ ரகக ara ஈக (areata) 2 grat எலி ஈன
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(சாரி 2. oraz Sat BT ACT. Hear (area) 

aia aa See Baul எர ata eq ae yaa aa a 
TR TEM at. 

-தரல்வகையாம் 

97. சதஇுறி பாதந் தருதற் இருவினையும் 

ஒத்துவருங் காலம் உளவாஇிப்.-பெதுத 

௪9. .மலபரி பாகம் வருமளவிற் பன்னாள் 

அலமருதல் கண்ணுழ் றருளி 
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, 

fq THE Gy Ge wees gle an Gare H Tal 
Ho aend ee tea wee at saan Pe 8 ges og ar 
ர சன 4 எனு se ளான எரி கண் னி wa aH 
SAS AMA A agar wt FC க் st Tag at adi 
ஏன : ஏச are et aa ana stare aa 2 னம் 
Had ada Has aa’ aa was. 

உலவ 
28, கதுறிவுக் கறிவாக அவ்வறிவுக் கெட்டா 

-. நெறியிற் செறி தநிலை நீங்கிப் -பிறியாக் 

24, கருணை இருவுருவாய்க் காசினிக்கே கோன்றிக் 

குருபரனென் மோர் திருப்பேர் கொண்டு 

ப துருகோக்கால் 

26.- ஊழ்வினையைப் போக்கி உடலறுப த்: தெட்டுகிலம் 

...  ஏழுமதீது வாக்கள் இருமூன்றும்--பாழாக ் 

26, ஆணவமான படலங் கிழித்து
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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 

name 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 envelopes the soul. 

௭ எச Fa Ta saa an வி ளான B Gaal TAT. 
௭ 2, ஜா எனின் எஈக சன் எ Shea qué sa 
wa act ஏண், ஊழ்் qu cad acl aadt ஏரா 
BI க ஈர கி ளான ஈன்ள ae Saw ள் எனா 
% ௩.84 எலி எச சள. ஏஎ. எனி garefe 
ஏ க% எனா “கள் எகா ள் எரு எப் 8 
arg tans an, sean aur seat னாரா & 
usa at Fa at. wna aur & avai at aura ae at 
at aie saat arate at ata act ae aaa & 
qce at ATs Ta at. 

, — Hol 0 
கரணரிய மெய்ஞ்ஞானக் கண்காட்டிப்--பூணும்: 

27.  அழ்.ஞான தக் தாற்பொருளும் ஆனமாவூங் 

காட்டிக் 

கடியார் புவனமுற்றுங் காட்டி முடியாது 

௦. தேக்குபரமானந்தக் கெள்ளமுக wr DO wisi Geo: 

நீக்கமற நின்ற கிலைகாட்டிப்- போக்கும் 

99. வரவும் நினைப்பும் மறப்பும் பகலும் . 
இரவுங் கடந்துலவா இன்பம்--மருவுவித்து
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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, 

aN ௭ எனானி ay ga fer aa efter gera 
ata வ் எக் off aaa goa. grt ca sar 
Go aa BT seme ca Gare at agar saat எளி 
கா என ௩ Gaara 4 3. ஈர என் எள இன: 
வாரி உ ஈச க ௫ எளிஈ ர் என கோள 
saat sez at எனி & ale ga se oh ge ஈன கன் 
at st aft, எ) வ், ஈக ஸிகா வ 
அள. ப 

30, கன்மமலக் தார்க்குமலர்க் கண்மூன்றனுக் தாழ் 

சடயும் 

வன்மழுவு மானுமுடன் மால்விடைமேல்.- 

மின்னிடத்துப் 
21. பூத்த பவளப் பொருப்பொன்று வெள்ளி 

வெற்பில் 
வாய்கு தனைய தெய்வ வடிவாகி.-மூகித 

82. கருமமலக் கட்டறுத்துக் கண்ணருள் Qeui( g1) 

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 and a 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. ் 

கு ண் ஸி என் & உளன் ¥ areaé at 
ATT AC ஈன் ஸி எஏனளி எா என் உண்ன எள்ள *, 
ga aa fea ஈர வி ர ஊ்ராகனிள். ga 
௭௭% எண் என் என் qe areg ata wa wae aa ar. 
aah Bet ae HAs wea freaaa das. ara 
wart WS Ret cad B. aah aril Cag ak 
இர ஈனா *. எளி சோ ளாக என 4 ணார 
teat &. சோனி காக ஏன் லி grec cw qr மிடி 
இண tet gta ஈன்ச எள என் ஏ என் ணே 
waa 00 ௫௭ வி ரகக் எள ளா (qa) cea எள 
எ எ cat at. ga aa ன ஈடு கானனாளிக - 
fer cata கா சாக களி & ௭௭ விக ள். 

் _-உள்நின் (று) 
ஒருமலத்தார்க் கன்பம் உ தவிப்--பெருகியெழு 

22. மூன்றவத்ையுங்கழற்றி முக்தருட னேயிருத்தி 
ஆன்றபர முத்தி ௮டைவித்து 

To the third class (12) of souls who are enveloped 

in only .one impurity, You grant inward joy, remove
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_ the three states of kevala, sakala and suddha avasthas, 

place them in the company of liberated souls and 

confer on them final liberation. 

விஸ் எ எ” எாளிக் ர at Rae cH sare 
ஸி எ சா ae a aaatta S ga areata aes cara 
ata a itt ஈகி Baw, age sic gy aaa 
அலா காக என்னி விண்ண HAaa ta al. aa- 
கண் ஏன் ஜின உ ஈண் ள். 

் தோன் றவரும் 
94. யானெனதென் றற்ற இடமே இருவடியா 

மோனபரா னந்த முடியாக. ஞானம். 

35. இருவருவா இச்சை செயலறிவு கண்ணா 

அருள துவே செங்கை அலரா-.இருகிலமே 

96. சந்நிதியா நிற்கும் தனிச்சுடரே எவ்வுயிர்க்கும் 
பின்னமற கின்ற 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.. ர . 

‘My. Lord! You are the Matchless Light that 

reveals Itself in this manner. You are in all beings, in 

an inseparable condition. தி 

BA ssa, ale anar ay ak ளசி ag az act 
ஸ் ணாள என் $,; vara wr aearag al gyre எனா 
இ. எ ஈக daa wa at arar®. esr, fra,
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வா ௭௭ ரன் ன் எ ளசி 8. காரக காக 
& எண ணாள. விச எனா ன ரா 
எ ௭ ளா. 33% ௭௭! ஐ எடி ௭௪ ௮ 
fart aa ca ஈகா எ. ரா எ ea aa 
ளி ர என்ன். 

--மின்னுருவம் 

27. . தகோய்ந்துநவ ரத்நச் சுடர்மணியாற் 

செய் தபைம்பொன் 

வாய்க் த கரண மணிமுடியம்--ே தய்ந் தபிறைக் 

38, துண்டமிரு.மூன்றுநிரை தோன்றப் 

ட ் UG gS ger ws 

புண்டரம் பூத்தநு கற் பொட்டழகும்--விண்ட 

59. பருவமலர்ப் புண்டநிகம் பன்னிரண்டு 

பூதீதாங்(கு) 
அருள்பொழியும் கண்மலர் ஈராறும்--பரு தி 

40. பலவும் எழுந்துசுடர் பாலித்தாற் போலக் 

குலவு மகரக் குழையும்---நிலவுமிழும் 

47. புன்முறுவல் பூத் தலர்ந் த பூங்குமு தச் 
செவ்வாயும் 

சென்மவிடாய் இர்க்கும் இருமொழியும் 

Your radiant golden crown, bedecked with jewels, 
is made up of the nine resplendent gems of lightning- 

ச. like lustre.. The beautiful marks on 

onenion of His 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.
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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 desire in. 

the soul for births and enjoyment. 

ta Asa எானனார ஏகா ஏர் ஐச frag at 
AT & எ எகாளான எலி aa eat கார எனா கன 
2. get arat ac gaa wea a at a Gee tent 
OR Bea A aa ET e Adee எனா எ. ஏக் என் 
ர BAN Gu are aia qr fafa sae & aara vata 
அனி. எணாகா எச் சரகர் கன் கி ளிளாணா 
காள் ஏ கி என எனி % art aaa aa afintaa 
அகா எணண எ ள். கோண ரூ கான் & 
aaa qt th ate என ஏன 8 ஏளிரளா ஈர் 

S. grat age ௭௭ எஜனி ஸி என் உள்ள ate 

ஏன Hl oT Ht FT எனி % . 
( _வின்மலிதோள் 

49. வெவ்வசுரர் போற்றிசைக்கும் வெஞ்சூர 

| , னை த்.தடிந்து 
தெவ்வருயிர் சிந்துந் இருமுகமும் 

, எவ்வுயிர்க்கும். 

43, ஊழ்வினையை மாற்றி உலவாத பேரின்ப 

வாழ்வு தருஞ் செய்ய மலர்முகமும்--சூழ்வோர் 

44, வடிக்கும் பழமறைக ளாகமங்கள் யாவும் 

.மூடிக்குங் கமல முகமும்--விடுத்தகலாப் 

5. பாச விருள்துரகந்து பல்கஇரிற் சோ.இவிடும் 

வாச மலர்வதன மண்டலமும்--நேசமுடன்
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46. போகமுறும் வள்ளிக்கும் பு,50 தளிர் 

= பூங்கொடிக்கும். 

மோக மனிக்கு முகமதியும்-- தாகமுடன் 

47, வந்குடியிற் சேர்ந்தோர்.மகழ வரம்பலவும் 

கும் கருளும் தெய்வமுகதக் தாமரையும் 

006 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. ் . ் 

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 flilower, liberates the souls from their insepa- 

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

makes love to. Vallidevi and the celestial nymph, 

Devayanai. The last countenance, divine and lotus. 

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

with sincere devotion. 

wed grat om Set & ge ஏர கா ௭ tar 
இண எ எள ரன age 4 ஜன என என 
இளா எள் ar fanaa tare. என ரான க. 
TH TASB எரா ஏரா என்க எனன & கி வி aw Arar 
இலி கக் ளான ஏன என கண. ஏன வினா. 
ஒன எனிஎ ள் கா எனா என் ar weal al cares 
கணா &. grat aq Sau எளி sare ata
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அக எனி & எனா என கக ஏன்ன ge aaa 
agal at ata va @ gu கணா. ஏன னோ 
இக, எ & eats seen, ated aie Faas 
ணன் & fea saga avarar BS. gre ஏற 
இன Waa atc ane eq aa ware % ait at sant 
ஊஊ கணா ள் எக என ஏக் எண் ர எகா 

--கொக்தவிழ்ந் த 

48. வேரிக கடம்பும் விரைக்குரவும் பூத் தலா்ந்த 

பாரப் புயசயிலம் பன்னிரண்டும்-- ஆரமுதம் 

49, தேவர்க் குதவுந் இருக்கரமுஞ்--சூர்மகளிர் 

மேவக் குழைக் கணைக் த மென்கரமும்--ஓவாது 

50. மாரி பொழிந்த மலர்க்கரமும் பூர் தொடையல் 

சேர அணிந்த திருக்கரமும்--மார்பகத்தில் 

51. வைத்த கரதலமும் வாமமருங் இற்கரமும் 

உய்த்த குறங்கி லொருகாமும்--மொய்த் த. 

52, சிறுதொடிசேர் கையுமணி சேர்க் உ தடங் கையும் 

கறுவு௪மர் அங்குசஞ்சேர் கையும் தறுபோர் 

52. அதுிர்கே டகஞ்சுழற்றும் ௮ங்கைத் தலமும் 

கதிர்வாள் விதர்க்குங் 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 

second 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. ் 

ன் எள் எனா 4 ace ளா சோள உ. 
௭ ளக. என்னா எனி கச ஈண் எஸ? 
ஆ & ஏரி 8 எக்கா cadt *&,; ர் சன் ஏனா 
ளான ar எர கானி, ஏகன் waa ys சனா 4 
ஏனா என்கண் %; னன் என் ஏளன ரி வி என் 
Be Asal al aco கான். ரர ஏஎ: ஊக ரா ஈசன் 
இ; ஈன எம கனி வி எர Har qe களி 
2; asa ya ages & ஏலிரர 2 ale aaa gat 
ஊன எ எண கானி. கா ஏள ஏன எள் 
al dita act & fea tage எண கணி? எ எ 
YMC TAKA EF awate aut WHat ze sw at இனன் 
டட இட்து * , 

முதிராத 
54. கும்பமுலைச் செவ்வாய்ச் கொடி யிடையார் 

[வேட்டணைந்த 

அம்பொன் மணிப்பூ ணகன்்மார்பும் 

் -பைம்பொற் 

௮2, புரிநாலுங் கண்டிகையும் பூம்பட் டுடையும் 

அ௮ரைஞாணும் கச்சை யழகும்-- இருவரையும் 

56. மாதக் கழலும் நகுமணிப்பொற் இண்இணியும் 
... பாதத் தணிந்த. பரிபுரமும்-சோ.இ
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். 57. : இளம்பருதி நூறா யிரங்கோடி. போல.. 

்  வளந்தரு தெய்வீக வடிவும்-- 

Your broad chest, decked with gems and golden 

jewels, lovingly embraces Your consorts, of slender 

figure and red lips. The golden " sacred thread, 

rudraksha beads, soft silken clothes, a waist cord and 

- a belt round 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. 

ara இடு. எனக க இணி ஸி 
கக்ளி எள்ள கா ளர்க கரா &. ae aaqar wa 
விளார் ஏடு ஈகோ. ஏக எல் கிரி 
0௭ என்ர, கோணம், வகு கிள்ள என ஸின் 
கண காகி$. ஸிக்கா 0 fe ஈட 
A are fase வி ளின் ச என ஏகன் ஜூ என் 
faheoht ale ரரள் ஏக் எண் ர என எ கணி 
என், னன ன ஏன கா் ஈக ளான எகா 
எளி% என கனா களு. 

ப --உளக் தனிற்கண் (டு) 
56. ஆ.தரிப்போர்க் காருயிராய் ௮ன்பரக,த் தாமரையிக் 

மீ இருக்கும் ௦ தெய்வ விளக்கொளியே--ஓ.இிய 

. [ees 
59. ஓங்காரத் துள்ளொளிக்கும் உள்ளொளியாய் . 

5, _இக்தொழிற்கும் 
நீங்காத பேருருவாய் நின்றோனே--
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' My Lord! 
You are the soul’s soul of those that realise 

You in themselves. -You are the Divine Light that 
shines in the lotus. hearts of devotees. You are the 
Radiant Light that is immanent in the esoteric light 
of the mystic symbol, Om: You are the Universal 
Form that is inseparable from the fivefold functions of 

_ evolution, preservation, dissolution, obscuration and 
liberation, 

9% சா! க எனாளிகி சான் ள் ரால் 
எள் எ ளாகி. gy ofa scarf ak at atk 
qqa aaaiat faafea acdt 2. an ae sara at at, 
விற்கு என்க ஆ” ஸூ sate seat wait afar Rama 
taate . ga a2 feared at ot galaa af, feat, 
க, என்னா cat agaeed ahtonata aaa afta cea 

— rms Ais 

60, மந்திரமே சோரியா வான்ப.தமே மாமுடியர த் 
தொக்தமுறும் வன்னமே தொகச்காகப் 

-பந்துனையால் 

61. ஓத்தபுவனத் துருவே உரோமமாத் 

ததீதுவங்க ளேசத்த தாதுவா- வைக்க 

69. கலையே அவயவமாக் காட்டுமத்து வாவின் 
நிலையே வடிவமா நின்ரய்-- 

Your Form is comprised of the six adhvas. The 
irresistible mantra is the blood flowing in the veins.
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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. 

ஏனா கர ஓக எனி எள ளா. என எ a2 
ze 3 at cali azar cant 2. faa oa-aeq gear 
ர்க்க *. என கிளா acs care. yaa- 
அனர 8௭ ௫. என்னன எலி வி ௭௭ எர . 
௭: கக என எக எளி கா ator aa S . 

| பலகோடி. 

62.  ௮ண்ட முருவா௫ அங்கஞ் சராசரமாய்க் 
கண்டசத்தி மூன்றுட் காரணமாய் த. தொண்டு 

[படும் 

64. ஆவிப் புலனுக் கறிவளிப்ப வைந் தொழிலும் 

ஏவிக் கனிநடத்தும் எங்கோவே-- மேவ 

68. வருமட்ட மூர்த் தமாம் வாழ்வேமெய்ஞ் ஞானம் 

குருமட்ட 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. “You are the Benificient 

_ Being that exists in the Eight Forms (14),- namely. the 

five elements, ' the. sun and the moon, and the soul.
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You are the Real penance;of the eightfold yoga that 

confer true wisdom. 

ard Gat Gat waar faa க € . ௭௭ எனா 
க எம் எட் Aaa et ar awaaa grant eit ge % . 
dia atnat, ear, ara, fear, fac & alaita aa BS 
ae afs சாணான் git cart sara at mare. aa dt 
gia ஈகா எனின் கார் காணா எள், ga 
ae கா ௭ ள்ள் எரி?” ம எனா ளா எளி 5 
ஏரண, என், என ளி ளா கார் ௫ எனா teal - 
ஜா ௭-௭ aia at ofan a aa சான வ ன்ன aa 
ஏ எ எனி : 

பருவத் (த) 
66. அகலாத பேரன் படைந்தோ ரகத்துட் 

புகலாகும் இன்பப் பொருப்பும்--சுகலளி தப் 

67. பேரின்ப வெள்ளப் பெருக்காறும் மீதானம் 

தேரின்ப நல்குக் இருகாடும்--பாரின்பம் 

68. எல்லாங் கடக்கு இருகிலத்துட் போக்குவர 

வல்லா துயர்ந் த ௮ணிககரும்-- கொால்லுலகில் 

69. ஈறு மு.தலுமகன் றெங்குகிறைந் நைக் 

_ [தெழுத்தைக் 
கூறி நடாத்துங் குரக தமும்--ஏறும தம் 

70. Caring) SON SC STI துஇக்கையினாற் 

[(பஞ்சமலம் 

காய்ந் த சிவஞானக் கடாக்களிறும்-வாய்ந் தசிவ 

77, பூரணத்துட் பூரணமாம் போதம் புதுமலரா 

நாரகது்துட் கட்டு நறந்தொடையும் 
காரண ததுன்
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72, ஐந்தொழிலும் ஓவா களித்துயர்ந்தவான் - 

(கொடியும் 

வந்தவ நாத மணிமுரசும்--சந் த தமும் 

72. நீக்கமின்றி யாடி. கிழலசைப்பான் போற்புவனம் 

ஆக்கி ௮சைகத் தருளும் ஆணையும்-- 
தேக்கமழ்ந்து 

74, விசும் பனுவல் விபுதர் தனி தனியே 

பேசும் தசாங்கமெனப் பெற்றோனே-- 

Gifted 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 jis that which confers great happi- 

இ இ 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 end 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 

wherein the fresh blossoms of. perfect divine wisdom 

are strung together by means of true devotion. Your 

noble Banner is that which..graciously carries out the 

five functions, the sign of the Buall.. The fresh 

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

aud which causes the universe to function, just as the 

reflected image in a mirror moves according t0° the will 

of the mover. 

sfraraar afa ara tea & aar-fra wat" aot 
ளா ஈண் ௫. gta ara ஏக எக எ ள் 
ரா ன*ளிக களி? என்க எண சோ faa சகா 
ag aga usa ata ளின் *. ஏன் ஈவ் ரா 
ஈகி கொள். ஏனை சூ ள் எனி எட 

ளின் எனகு எரா Far . சேன எட 
aera எாஸ்ககா gat ane? ak aaa aiate ga 
௯ dia ata S. ஏகன் asa az? rear a are 

இலி எ என ளக எசா$ எனி னார். ௭௩ 
aire ௩ ணக என் கணு லிரா ச் கனி கா. 
*. சன எனி எண இன் எ aguiat & agheat 
a என்ன் எ.கா ளை * ன ராசன் எள் என ௭௭௭ 

wae. grant gute ஏர எக 8 என் ஏன் ஜன 
ஏ% எனா ஏன எனி எர சான ya ays. arate 
என்க vast see at ater எ ௩ ணி எ கண் 
ன & wast at fea 8. arg at aia faara 
Grete tea Bisa sae Ss. greet aca age at 

௮௭ எள் 8 arac wa & aaa caaré atte fae 
எ இன களி எ Sa fe aga a என 

என் gatas at cesrgare qaat ஈகி -



75. 

76. 

ட சீர. 

78. 

79. 

் 80. 

81. 

82, 

பாங்குறைய முக்கட் பரஞ்சோத 
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ட தசுஇிகழ் 

வர் வெற்பிற் புளைமலர்ப்பூம் 

[கோலை தயிடம் 

--ஆங்கொருநாள் 

வெந் தகுவர்க் காற்றா த விண்ணோர் முறைக் 

[சிரங்கி 

ஐந்து alt ax ட்கோமுகமும்-.தந்.து / 

_ இருமுகங்க ளாருகிச் Ori sy ME ளும் 

ஒருமுகமாய்த் தஇப்பொறியா றுய்ப்ப : 

அ விரிபுவனம் 

எங்கும் பரக்க இமையோர்கண் டஞ்சு;தலும் 

பொங்குக் தன்ம அவனை பொற்கர த்தால் 

Dl evr 

எடுக் தமைத்து வாயுவைக்கொண் டேகுஇ 

[யென் றெம்மான் 

கொடுத் களிப்ப மெல்லக் கொடுபோய் 

--அடுத் தகொரு 
பூகு,த் தலைவகொடு போதியென ச் கடவன் 

EF gu uar Bad சென்றுய்ப்பப். 

-போதொருசற் 

றன்னவளுங் கொண்டமைதற் காற்றாள் 

[சரவண த்இற் 
சென்னியிற்கொண் டுய்ப்பத் . இருவுருவாய் 

முன்னர் 

அர்மின் முலையுண் டமுதுவிளை யாடி 
Boer powerline நாதன் -குறுமுறுவற் '
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83, கன்னியொடுஞ் சென்றவட்குக் காதலுருக் 

[காட்டு தலும் 

a அன்னவள்கண் டவவுருவ மாதினையும் ” 

-.தன்னிரண்டு. 

84, கையால் எடுத்தணைத்துக் கந்தனெனப் 

, [Curr Zor & gr 

Onwwr oi ஒன்றாக மேவுவித்துச- செய்ய 

88, முகத்தில் அ௮ணைத்துசசி மோந்து முலைப்பால் 

.அகத்துண் மகிழ்பூத் தளித்துச--சகத்களந்த 

86. வெள்ளா விடைமேல் விமலன் கரத்திலளித் 

துள்ள முவப்ப வுயர்ந் கோனே-- 

My Lord! 
You arethe Skanda that is joined 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 eyes in 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 six sparks together.
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Softly Vayu took them and gavethem to Agni, the God 

of Fire. Agni in 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 there, 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. 

8 ளான! ga care எ எனிஏ ள் எக ஈனா 
இ. எக ளான. ௭௭ லிா எனி sar (sien). at ga eS. 
ணா எனை & எகர at Gea a Het RH HT TH 
எண ௭ எனா GWAC Ha Tat Ww ws 
ae anara fara aca A arsia tae fac ay க 
aa at & afta aie wadt aaa னா ஈரி. 
Baw Bas ava எண் என் ஈச at. அக 
vel waa wah | Bet st என் Bat. FH ara ws 
a 1a att oe Reaadt Fa at eget Beant a 
He aa Sas fats cA a war at aa sat et
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எ இவிக ளக என்க wr. eat ey taar 
எள wate att ait. எனி எரா att ge எள 14௭ 
எள at qerar st wa sare A eareil என்? 
சி aaa dt a Ase afta Ravel aw cH ara 
எ xc far. at a arg % gaat & fear ake 
alia at 2 fear st afaar taave. alia ® ara az 
ககா சர்க் விரக எனின் e ae a aa ac fear. 
dima anadt ata et sa afta Bast R Asa arco 

aae aang ey. ஊரு எனின் சான் aaqan 
ஒளி எ எஸ எ எகா Agel A asd ave 
௭ wear, A ste fear. என் என ளின் 8௭ 
geet rem fat. கார்க் ௭௭௭ & னக ஸி. 6 எளி 
௭௭8 ச ரா கசா. எ எஎ்்க க கா 9 
௭௭௭௭ 4௭ எஷுா கக 5 ஏளன என் எக 
Sar al aal S ay ale Bes Sa Grau qs wal எ essa 
கணா. AT unadl F gs Bear சான் எள் எகரி 
sa fear, we ata. Te 8 ககா ரக கடா. 

எக ளகக ளி a THT TH Ta TAA. ஏனா. 
எனக. எண எ ஏனா எ ஏர, ளாரர்க 
எரி னி எ ன ற்கான aie galt எ ளாளாரறஏக 
ata anal A ca feat. anara fra az எ eat 
wet ரா எனக? & frat are fase at at aot 
(Qt) AIT ANT Stel. Ga aa TSH at  aea we. 

ட ... பஇள்சாமொழி 
97. மங்கை சிலம்பின் மணியொன் ப.இற்றோன்றும். 

துங்க மடவார். துயர் இர்ந்து--தங்கள்..
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88. விருப்பால் அளிக் தகவ வீரருக்குள் முன்னோன் 
மருப்பாயுந் தார்வீர வாகு--கெருப்பிலுஇ.த் (து) 

89. அங்கட் புவனம் அளை தீதும் அழித் துலவும் 
செங்கட் டாய தனைச் சென்றுகொணர்ந் (gI)— 

‘ எங்கோன் 

90. விடுக்குதியென் அய்ப்பவ தன் மீ இவர்ந்ெெதண் 

“இக்கும் 
நடத்தி விஃயாடு or Sr- 

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_ 
Hi loits. ச ie 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. , 

எனி எ ளன என் Ba GAR Reais & fesa என: 
எளி ன கோ $. sa saat ea gx gar walt 
ast git ware atc & aatat sea fear at a aerate 
waa ste 8. guitar ரான் எ டின் ரா 
arg & ataniti aqua 2. எ்ளான்ன 
fear aa saat afea on ca ts aret Ret az Eat 
ac sea en ணா இனக எனா கள ளன ணெ
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ள்னன் என் ரண வியர் என் & ௧ வி ரச் 
ஈன கள். 9% எனி ! ஈ௭ ஏ சர எள் வி ளி 
அளாவி எரடளோனளிர் எக் என் ஈண் அ ஜான. 

படைப்போன் 

97, அகந்தை யுரைப்பமறை யாதி யெழுத்தென்று 

உகக்த.பிரணவத்தின் உண்மை 
_-புகன் நிலையால் 

92. aiid a ak தவான் செய்வதெங்ஙன் 
OT GOT MI (Lp oat LD 

குட்டிச் 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. 

ட... ஈக Baa, Aa களி 5 எனா சன் எள. 
௭௭ ரண் ௭௮ “ஆ” என கா என் கோள் [& ஈக ஈ௧ விரக 
எக %. te ert ag ale quater at seats ese - 
ரிக வெ ரகா என் எகா எசா. ஏரி ௭௨ ஈன் ஊக 
ரா sac far. ga ௭ எர௭கானி என் என் எண் 
ஏஏ கன sat arate gan ce fase ai Frater x aa 
a, atte seat சான் ag at ar. 

மட்டவிழும் 

93. பொன்னங் கடுக்கைப் புரிசடையோன் 
போற்றிசைப்ப 

முன்னம் பிரம மொழிந்தோனே-- :
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But when Siva, with matted locks adorned with 

the golden laburnum, praised You, You told Him the 

meaning of Pranava. - 

| wa amare fra st aval ser Ske gact செரின் விஎட 
aaa at wee, A ara carer al aa qua ses 90g 
ஏகா ஏரு எள் BARA. 

—QsrarQar@Gaie 

94, தாரகனு மாயக் தடங்இரியுங் தூளாக 

வீர வடிவேல் விடுக கானே-- 

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. 

ரா எண் லி ணி are ae ஏர் இண cat 
at ate gaat ௬5% ஊன எடு ௧ ௭௭ ன க ஏன 
aa Sat விர க்களகா ன. நக, என் 
ர3ரள் வின ஈன் wt SKE 2 at ate star. 

| — Py Boourtis Ss 
95. தெள்ளு திரைகொழிக்குஞ் செந்தூரிற் 

போய்க்கருணை 

வெள்ள மெனத்தவிசின் வீற்றிருந்து 

. ‘ —Qeueir Zar & 

96. கயேந்இரனுக் கஞ்ச லளித்துக கடல்சூழ் 

மயேந்திரத்தற் புக்கிமையோர் வாழச் 

தை _-சயேந்இரனாம் 

97. சூரனைச்சோ இத்துவரு கென்று தடந் 

தோள்விசய 

வீரனைத்தா காக விடுத்தோனே--.காரவுணன்
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“96, வானவரை விட்டு வணங்காமை wir DOB rious 

. தானவர்கள் நாற்படையுஞ் சங்கரிததுப் 

_பானுப் 

99. பகைவன் முதலாய பாலருடன் சிங்க 

.முகனைவென்னு 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 batile. 

aaat gh fawtege a aga. rae az sare 
எசா என எ எளி என் ரா ணாக take Gara 

னள ரா ணார உ ரி. saat gaat qe edt & 

aca Ber Ate. wa, cafes fe ரள 

gaa aa we, gat aval ga ax aE AIT GT 

எக்க ண்ட St va AAT aaa என்ர ளான 

at Catal. Siar wit wat args aaa gaa % fea 

எனா என் மலிய எ வனின் SAH HAH WT TSS 

fear ன். சின் காணான் அக ஈனா எ. FATE
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‘gat va cant agit எள எனா எகா விளி 
TANI AM என்னக் gat at ae srer. gaa faz- 
Farge aw at qa fat ate qa 4 8௭௪ ஈன குகா . 

, --சகமுடுத் த 
700. வாரி தனிற்புதிய மாவாய்க் கிடக் தநெடுஞ் 

சூருடலங் €ண்ட சுடர்வேலோய்-- 

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. — 

Za aaeat Pas A aga at fearar arr. sar 
at tH GI wa ga ® adla wa al age ¥ araz 
cara fear at ait Gare aT BE சம ர ஜான் va 
ரா war aw Awl ar ale sah aie % at as 

Ft TS. 
_போரவுணன் 

707. அங்கமிரு கூறா யடன்மயிலுஞ் சேவலுமாய்,த் 

துங்கமுட னார். தீ்தெழுந்து தோன்றுதலும் 
--அங்கவற்றுள் 

௨709. சறுமா வைப்பொருத சித்ரமயில் வாகனமா . 

் ஏறி நடாத்து மிளயோனே--மா நிவரு 

703. சேவற் பகையைத் திறல்சேர் ப தூாகையென 

மேவத் குனித்துய்த்த 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 the hissing serpent, and 

hoisted the cock on Your banner as the matchless sign 

of Your victory. ; 

கோனி சன எ, எ, என்க Ale Ba A Wy 

ata Et age Aegis aii F sae Eat. Ta, AL 

ளா! ஏர ஜகா Tag AAT Ie Garey FT ள் 

Gries ET aaa Beat S Ale gt wt எனி னள I 

Sarat seat Mt என் எனி எனா கா wate - 

மூவர் 

704. குறைமுடித்து விண்ணங் குடியேற்றித் தேவர் 

சிறைவிடுத் தாட் கொண்டனளித்.த ேேவே-- 

You redressed the grievances of the three gods, 

released the celestial beings from prison and restored 

them to their heavenly homes. 

“gat dia Raat at Raat ge at ike Fat ar 

காணா இ எக fear ate sant eas agar Fz 

Saat Sart feat . 
. _-மறைமுடிவாம் 

105, சைவச் கொழுந்தே தவக்கடலே வானுதவும் 

தெய்வக் களிற்ஸ்ற மணஞ் செய்தோனே 

ஸு _பொய்விரவு 

706... காம .முனிக் த கலைமுனிவன். கண்ணருளால் 

வாமமட மானின் வயிற்றுஇத்துப்--பூமருவு 

707, கானக் குறவர் களிகூரப் பூங்குயில்போல். . 

." எனழ் புனங்காத் இனிதிருந்து ப 
் 3
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--மேன்மைபெறகு 

108. @ gor of & தளைமாவுக் ேதனும் anil ae 
வள்ளிக் கொடியை isan Sawa 

You are the young Child of Siva, the goal 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 born 

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. 

௭௭௭௭ ௭௭% 0௭ வ எ௭௭ 98 a & எனன் 
னி. ga az aye னர் ant aq ஸி எச் 
ளாக கி. qat Faaret ar often fear at ன 
னி கா எனன எக ளா. கே ele, frat aa oat aE 
gegreit ay ava (களா எள் ளே எ கா ஏா ௭௭ ௧௨ 
ரக ராகா [சோள 5 எஜி கி sera fear. ara என்ன் ௭ 
ஊச ரீக களா. sak av at என் ௧19௭ 
ஷை சாக என்ன் என் ஏகு & எ age areit 
ql Hx em at wat a. நானக் எவ் எ எக் 
எ உண் gu aay am qafssa ay % alsa at aa 
fear att ara சேல் என னாக [ச .
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் --உள்ளமுவந்து 

709." ஆறு திருப்பதிகண் டாழெழுத்தும் 

[அன்பினுடன் 

கூறுமவர் சிந்தைகுடி. கொண்டோனே-- 

You dwell in the hearts of those devotees who 

have worshipped Youin the six shrines and who always 

utter Your name with real devotion. 

ga sa act & கனிம ணா ன் எ ள் ஈன் 
௩ எச ரா லிஈ என்றா க் 8 எனா ள் எ சானா 
ata abe Gan SVT HCA aa = - 

—6T wor & 

770. கந்தப் பொதும்பரெழு காரலைக்குஞ் சீரலைவாய்ச் 

செந்தப் பஇுபுரக்குஞ் செவ்வேளே....-௪௩் த தழும். 

777, பல்கோடி. சன்மப் பகையும் அவமிருத்தும் 

பல்கோடி விக்கினமும் பல்பிணியும்--பல்கோடி. 

779, பா.தகமுஞ் செய்வினையும் பாம்பும் பசாசுமட ம் 
பூதமுந்தீ நீரும் பொருபடையும்-- £ தகலா 

. 772, வெவ்விடமும் துட்ட மிருகமு.த லாமெவையும் 

எவ்விடம்வந் தெம்மை எிர்ந்தாலும்-- 

My Lord of the red complexion ! 

You are 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.
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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. 

உ ளார் ரமிளா ! 

ஷா என் agg az ae வரார் 5, ரா சாக 
ககன். ஊக கோர் ராகு கான், ஏனா ஏரா 
& gas ர்க் காரா ளான சகன் ஈசன்? . 

€ என்! எண எர்கா எள் உ சாகன். ஸி 
எாணனள் & gaat. At aast aka, faa as 
Be wt. aafiraa aréifte neta qa gwarett at 
qe aa pata was. arn aia என aia aa 
tat att. ஏர, ரொ, எனன, எள, எகா, ௭௭ 
& என, என்க fas, ளா எர் ளி ளன ஈஏளிஏ 
att RA Tat HT . 

| yore 5 DO 
114. பசிசைமயில் வாகனமும் பன்னிரண்டு . 

; [Door sr exw 

HFFD அகற்றும் அயில்வேலும்--கச்சை த 

் 275... -இருவரையுஞ் சீறடியுஞ் செங்கையும் ஈரா (று). 

அருள்விழியும். மாமுகங்கள் ஆறும்...
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-விரிகிரணம் 

716, சந்தப் புனைந்த இருமுடிகள் ஓராறும் 

எந்தத். தசையும் எதிரே தோன்ற--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. 

sa al ga sare & aa ge asariaa ee ga ga 
எ ன gered a ef cae act faa 9 ௭௭ cage 
aaa. எஎகனினி 886 கான், ன் எத எக 
Grate fered ac dt we எரா ஏரா ஈரா எனில், 
வ் 3 எம்டன் ஜில். ஏண் ளா ள் 
வ்ணக் ணன லா விள்ள் ரகான் கா ர 
விளா எனி கள்உளண வி உள, என Ba Grete 

ணா இ 3 எ ale @War gia, wwe gaat Aa, BE 
என்ன ன் நேசர் விர ளான ஏக [எலே ஏக்க ளாக 
ன எரி வி விளா எ tz at. 

இடுக்கண் 

277, எல்லாம் பொடிபடுக்இு எவ்வரமுந் 

[,தந்துபுகுச் (௬) ' 
உல்லாச மாக உளத்திருந்து--பல்விதமாம்
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118, ey se காற்கவியு மட்டாவ தானமுகஞ்சிர்ப் 

பேசுமியல் பல்காப் பியக்தொகையும்--ஓசை 

119. craps gps லாமைந் இலக்கணமுகந் தோய்ந்து 

பழுத்த தமிழ்ப்புலமை பாலித் (த) 
--ஓழுக்கமுடன் 

299, இம்மைப் பிறப்பில் இருவா தனையகற்றி 

மும்மைப் பெருமலங்கண் மோகித்துத 

| _ தம்மைவிடுத் () 
2797, ஆயும் பழைய அடியா ருடன்கூட்டித் 

தோயும் பரபோகந் துய்ப்பித்துச்--சேய 

799. கடியேற்கும் பூங்கமலக் கால்காட்டி 
[ஆட்கொண்டு 

அடியேற்கு முன்னின் றருள். 

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 fragrant red tinged lotus Feet, make me Your 

servant and be always present before me. 

ள் ஜாக் ன fea ea aad ak. ad gqaaa 
THC RH al sala att. AV eza al agiea act & 
faq aa acer aq vai afma cd. get ae age 
என கன் எனன ளா ஈகா வி என்னாள் காளா கா 
ae. ஏன் னி எர ரள கன் என எக னாக 
aa TH Ba at aH! Hola என்னின் கன்னி கா ரன் 
faara aa IH வி எறங்கி ளா& எக்கா என & ரளி 
aat a go gifsear கா ௫ ளோ எரா ள். | BE stax 
எனி என்னா எ எ ௭௭4 4 என்னா எங்கு என்ன “காளா 
கா ஈக. Ft afta வார்௭ என் . எரா ௭௭௭ 
ஹு சுகன் ளி எனா எனா எள & எளி 8 ஏளன . 
ae aa a alee ana & araa aut எள எ FX 
கன். கன்ன கன் என எனாளகள் கன். ge 
wa meta vate Ga A Asal at aaa grater ன 
கன்னி லி ன் என் னன எ எற்கு ள் எ எனி 
Tal. Teas HI ATV sat HS | arg எள் ஏளன 
1 எண கான் விரக [சோ ச எனா கன் லி எள 
ஊக என் ண 4 எசா ளாக எண்ம எனா 
கரா ₹2 .



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.
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6. Adhva means path. Itis of six kinds; 

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

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

7. The four classes of birth are from 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). 

ட 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 
called 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- 

akasa,. . 

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. 

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

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

16. Tiruchendur: One of Skanda’s six favourite 
shrines. The other shrines are Parankunram, Avinan- 
Audi (Palni), Eragam (Swamimalai). Kunruthoradal and 
Palamudirsolai. 

Translated into English by : 

Sri M. ARUNACHALAM, M.A. 

_ Prinorpat, Basic Traintne ScHoon, 

KizHAMOONGILADI, CHIDAMBARAM. 

  

1200] 
காசாக ரொ. கணக்க ஏ எக எள 

THO. THC ae WeRS TH Se எர கட ர கா 
FTAA WAT Al. «az Wan uTadt satay a sa ன 
என் கிள் எச என்கா&எணி க we a, casa 
et qarar at. afetearan oq கா ளாூ ர் ௭௧ 
R22 gatat at afaar aa இக் வி் எ? . 

i... A, கோர எனா? ஏரார் & எனா 
«ara at facta ga &. aatqaa aa 
ரண கா ஈச ரூ. Beal ala wna



ட க8 

வன கட உளச ளின் 

என்க உளி உள்ள் கல். 

rome க. % seafa 2. fafa. 3 ௭. 
உ, என்னா எரா) விடி. ௭6 (எற. 

THEE = we frp ஆ... எ atc 
wathara, gam ஜான al ஏன எணம் எனா? 

at stat & - 

வணிக ஜனா, ளா, கள. 

eo AGRE AAS Aa THT H aT 8. & ATT 
௭) 3 கம். ௩. விள. எனற ள் 

எ என் வ எகா ஈசன் & எக்கா 

கணனி. எ கிஸ் எக் இ க ள் என் 

அர எனி * ஈணகன கணனி ளின் 

has CHAS A aa Ana a aala ata S 

(ஏளஎ-ககா கான் & . 

ன் என கா எல் ரள, ௭௪௩ எள? ; 

eT, Gg, A, Yaa, ata aC HAT. 

Vu... ST னாக எ பே எற, விரக, எரு, 
ale எரா, ச டன் 5 ஈக & என் பே 
எண், எனி, எர, ரன், Ty, Agra ale 
tal 29 கஸ்ர், sage 8 ஈக௩& எளி 
% ஊனா & Yo, யூ 84, Zo, & 88, oa 

Az aca & aad 8. | 
விக கா எர ன எனன சாரா ளா & 

இப எள். 31. கொ. உள்ள 8. எ



டண 

vaseseee 

aecevees 

4d 

a Tara F Pear ar avata ates fare 
கன? எச ளன? & எண எ எள 
ளி ன் ala அ ஈக . 
௭௨ ஈஸ் ரான கணு at 9௭ களர் ள் a 
ஈக. கர ஈக எகா வகிடு என் 
ஜூன ஈன் & 

கடக 

seornese 

azt sfafaa arc 66% இணி to dy eae 
agra dag cat Sac 2 ஏணி 
எர எ, Sea tava ale ara 
arta @ fae at ௭௭ 3 

dla seit ® sta fara fetea 2: எக 
FBI, UAH, fags. Baw srenrat 
% fafaa ae aati ara ee, Fe aoa aT 
fgfaa ne sata aa atc ama at haw 
ata & எ க் A aad =. 

aa AT ETE Tata cag BR என 
gq இட 

gad vighea < ag azalia காக %. 

வளை அணா ளா சொர கக். 9 
(எ: fafiaa பேர, aA. ளே, எற எக, 
எள, ரள, எள, SAG விர எரா. 

அன்டு எள ere &*% faa afeatt at 
அரே எரா. என எள் இடர் 
கண எர க (ராக) மா சர் 
AS) HE AT ass na ஈரி. 

 



செக்திலாண்டவன் ணை. 

. ஸ்ரீ ஆதி குமாகுருபரசுவாமிகள் அருளிச்சேய்த 

பட் சகல் கலாவல்லி மாலை 
Hymn to Saraswathi by Saint Kumaragurupara Swamigal 

ll FHS BSA ATT II 
வெண்டா மரைக்கன் றி நின்பகநம் sr his Qever 

வெள்ளையுள்ள த் 

குண்டா மரைக்குக் தகாதுகொ லோசக மேழுமளிசக் 

துண்டா னுறங்க வொழித்தான்பித் தாகவண் 

டாக்கும்வண்ணம் 

கண்டான் சுவைகொள் கரும்பே சகல கலஈ - 

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 

ஏக்க ௭௭ வ என்னாள் ள், எச! ௭௭ ௭௭௭ 
றவ ௩2, எண sinc fafa at <2 S ake எள 
எனா என் எஷு என் மிளா ல 80%; ரானா 
faara வான காக | எரா எள் எண் என 
உ வி காக ரா இண கிகி கரா எதி க எலி | $
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காடும் பொருட்சுவை சொற்சுவை தோய்தர நாற் 

கவியும்: 

பாடும் பணியிற் பணிக கருள் வாய்பங்க 

யாசன த.இற் 

கூடும் பசும்பொற் கொடியே கன தனக் குன் மைம். 

பாற்: 

காடும் சுமக்குங் கரும்பே சகல கலாவல்லியே. ௨. 

Sweet Goddess of all 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 

எனி எனி ளி ! ௭ ௭௪ taa-arat aur ga 
ன னி ளா கிள ள் ட ரசா காக ஏஏர்என் 
௭4 எகா காகா 4 விர ஈன் இட ரன் 
at கோ நனி கரா எ [க ஏரா எ எலா a 
ATI TT BIT FINE YONA HT TF Al ௩. 

அளிக்குஞ் செழுந்தமிழ்த் தெள்ளமு தார்ந்துன்- 

க னருட்கடலிற். 

குளிக்கும் படி.க்கென்று கூடுங்கொலோவுளங்் 

கொண்டுகெெள்ளிக். 

தெளிக்கும் பனுவற் புலவோர் கவிமழை சிந்தக் 

களிக்குங் கலாப மயிலே: சகல கலாவல்லியே. ௩.
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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 

என் சானி னி ! எனா ளி எரா எர 
ன எகாளாண் சார் உட சனி ஈகா ரான் எக 

& atgot at art a sa ஈண் என் எள் & afegir 
அகா TIT AIT ராக் ஏளாஎ க ட Aer விளா 
at att ௭௭3 எற்கு எரா & akeiquides aqaarad 
al OA HAT Ne eat A சசி கர & ணா ி எர 
MA BVMUFA tl % 

தூக்கும் பனுவற் அறைதோரட்க்த கல்வியுஞ் சொற் 
FOO Frits 

வாக்கும் பெருகப் பணித் தருள் வாய்வட நூற் 

SL. YB 
CgEGS OF EE SA YF OeHoaCps O sraxr_iQss- 

நரவினின்று 

காக்குங் கருணைக். கடலே சகல கலாவல்லியே. சா 

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! 4
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ண ஸி என்ன் என்ன் எ! ரர எகா கள் 
ஆண வின் ராணா ஈசனின் லி awa aur 
எண்கள் உள எர ஸி ஏன்னனி at ஜானா ஈண் 

vedi ati geet at ac tet era hee எா எக 
௭ லி களனி 4 4 னினளா எ கடட ர 
ஹ எண்ண ள் ௩3 சாக் எர ஈண் ॥ 8 

பஞ்சப் பி.தக் தரு செய்யபொற் பா.தபங் கேருகமென் 

நெஞ்சத் தடக் தல ராத௫.தன் னேகெடுக் காட்கமல,த் 

கஞ்சத் துவச முயர்,க் தான்செக் நாவு மகமும் . 

. Qeuotr Gor & 

.கஞ்சக் தவிசொது இருந்தாய் சகல கலாவல்லியே. 

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

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

the Creator whose banner depicts the Swan which rests 

on the lotus with the long stalk. Your beautiful soft 

lotus feet are painted with rouge. Cannot those lotus 

feet bloom in the cool waters of my heart ? 5 

susan areadt sit! ga waar atexat 

என Hart sic cea Hava adh al ட எனா கா. ௬௮ 

st ga & fare Q que எர கனி ஏரா ஏக. ஈக ௭8 

 இனணா ஈன இட கு ராரா விரக எனா காக 

ஷா வர்ர என் உட ஈனா எரா காக At என ௩ 
has se எல் 1௭% ௭௬ பட cet ப$ு
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பண்ணும் பரதமுங் கல்வியுந் இஞ்சொற் பனுவலும் 
க யான 

எண்ணும் பொழுதெளி தெய்தல் காயெழு 
- காமறையும் 

விண்ணும் புவியும் புனலுங் கனலும்வெங்காலுமன்பர் 

கண்ணுங் கருத் துகிறைந் 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 I wish. Make me proficient in music, in dance, 

in learning and in singing sweet poems. 6 

என்ர எனி tat! நாரி cata at ga 
ரணி, எர, afa, arg ale area a et hati a 
aqa wat ® ezat atc efeat a ஈர் காளி எ! 
gu at ae aca at fe faa wear hE ௭௭ ௭௭ சனனிர் 
afega at as Aaa mah, gaa, fear a ac 
rat agar as & afeqot aareit % 

பாட்டும். பொருளும் பொருளாற் பொருந்தும் பயனு 

மென்பாற் 

கூட்டும் படிநின் கடைக்கணல் காயுளங். கொண்டு 

° தொண்டர் 

இட்டுங் கலைக தமிழ்த் தீம்பா லமுதந் தெளிக்கும் 
5 OU GOOT GOT LD 

காரட்டும்வெள் ளோதிமப் பேடே சகல கலா 
3 வல்லிய, or 

Goddess of all Learning! Like the white Swan 

which separates water from milk, You also show dis- 

4
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crimination 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. ர 

கணனி எனி ள் ! ஜன ஊன் எக ல ளி 
வார் ரிக கணா உள் ஈகா ga dl afaat at 
கணனி அ மிக கணிள்ட ராவ் என் கார் 
எ என் னி aad aa at At aac guia czar 
ண ச எனின், சா என்ன், ளி sak என ஸி 
ள் ன னி எனக ளான என என் விளார் 
At AH ॥ . 9 

சொல்விற் பனமு மவதான முங்கல்வி சொல்லவல்ல 

நல்விதை யுக. தந் தடிமைகொள் வாய்ஈளி னாசனஞ் 
சேர் 

செல்விக் கரிதென் ages முஞ்சிதை 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. — - 8 

afaatant araia sztfaate என்ன் Fat | அரா az 

எண எள எ வன் என்ன்ன என உள எள %
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ரா க் கான் ள் ஈ காக என்ன் ணாரா ன 
எ at qa adt tae? என்ராளளி ar ars zt 
ofa at ate alaat & ara aca ay alee ati ae az 
ஹன் Wala HLT AIT எர எண Bas என்னி ॥ 2 

சொற்கும் பொருட்கு முயிராமெய்ஞ் ஞான ததன் 

Cay  pQwen or 

நிற்கின்ற நின்னை நினைப்பவர் யார்நிலந் தோய் 

் புழைக்கை 

நற்குஞ் சரக இன் பிடியோ டரசன்ன நாணநடை 

கற்கும் பதாம்புயக் தாளே 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 

ஏன் சாகல் எனி tay! எலி லி என் 
ரூ. 

ait agit aa area & fa எனா F1 fg 
Gat wor saat வி ரா எக % aaa cag are 
வின்சி ட ராண எலி நவி ea at at 
aaa என் விளி 8 ன சேனா 1 னன் எள 
al ata ரா ர எண? ॥ 6, 

மண்கண்ட வெண்குடைக் €ழாக மேற்பட்ட மன்ன 
ருூமென் 

பண்கண் டளவிற் பணியச்செய் வாய்படைப் போன் 
முதலாம் 

விண்கண்ட தெய்வம் பல்கோடி. யுண்டேனும் 
.. விளம்பிலுன்போற் 

கண்கண்ட தெய்வ முள தோசகல 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 

ஏக்க ளா எள்ள பன் எனி Tay ! எனா கர் எக 

ஏனா ணக உ ale இ ட எனா எனி ஈக வி greet 
எரா கா என | ga Gear ILA TATA att fe fre 

aaa grat qo ஸி களாம் எனக் எர fear crap 

எனன, வரான் மாளா கன் உர என் Ba wre ட 
| 

| 
ன் ஊரா எனின், என்கி கன. 

  

English Translation by Sri. M. Arunachalam M.A. | 

ர்கள் aqare;—B. D. Jain, M. A. Professor, Dept. of Philoso} 

Hindu University, Benares. 

Se 

பிழையும் -திருத்தமும் 

பக்கம் வரி 196m ip திருத்தம் 

7 7 னுன்மச் னுண்மைச் 

9 ay) <Qpoor LD ay BI ஆன்மாவும் : 

16 16 “லொருகாமும் லொருகரமும் 

17 0 செவ்வாப்ச் செவ்வாய்க் 

34 9 though through 

41 7 celestia celestial 

47 4 whon when
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