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आनन्दलहरी 

ஆனையின் மு�த்து அண்ணல் அருளிைிற் பபருகும் ஞாைத்

கேபைனும் குருவின் இன்பத் ேிரளபமாழி ஆைநே லஹரீ

நாைருந ேமிழிற் பெய்து நல்லவர்க் குணனம யாை

வாைமிழ் ேருனளப் பபய்யும் வல்லனம  வழங்கு வாகய!

By the abundant grace of Vinayaka, the Elephant-faced GOD, 
May the Elixir of Supreme-Truth contained in the words of

 Jagadguru Bhagvan Sankara’s Ananda-Lahari, the Flood-of-Bliss, 
be carried in my verses of chaste Tamil to drench all virtuous seekers

with the shower of eternal bliss! May You grant me the skills!

ॐ श्ी गणशेाय नमः



To inculcate Bhakti, 
among the many supreme compositions of prayers 

that Acharya Jagadguru Sri Sankara Bhagavadpadal has given us,  
both Shivanandalahari that describes the flood of grace of the Lord Shiva, and 

Saundaryalahari, the flood of grace of the enchanting beauty of Parashakti 
are of immense value to the devotees, 

for their poetic majesty and profound import.

ANANDA LAHARI 
of just twenty beautiful verses is also attributed to Bhagavan Sankara 

in which one adores Mother Parvati, praying for Her divine glance 
that bestow all prosperity.

 

ॐ श्ी गरुुभ्यो नमः
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भवानन स्योत ु ंता ंप्रभवनत चतरु्भन ्न वदनःै
प्रजानामीशानन्रिपरुमथनः पञ्चनभरनप ।
न षन्भः सनेानीद ्नशशतमखुरैप्यनहपनतः

तदान्षेा ंकेषा ंकथय कथमनमिन्नवसरः ॥ १  ॥

ப₄வாநி ஸகோதும் த்வாம் ப்ரப₄வேி ெதுர்பி₄ர்ந வே₃னந:

ப்ரஜாநாமீஶாநஸத்ரிபுரமே₂ந: பஞெபி₄ரபி |

ந ஷட்₃பி₄: கேநாநீர்ே₃ஶஶேமுன�₂ரப்யஹிபேி:

ேோ₃நகயஷாம் க�ஷாம் �ே₂ய �ே₂மஸமிநநவேர: ॥ 1  ॥

ஓ பவாநி! நிைது பு�னழப் பாட, நான்மு�ன் முயன்றும்  முடியாேவராைார்.  மூன்று 

உல�ங்�னளயும் எரித்ே பரெிவைின் ஐநது மு�ங்�ளாலும் அது இயலவில்னல.  

ஆறுமு�ங்�னளக் ப�ாணட ெணமு�ருக்கும் அது முடியவில்னல!  பத்து நூறு (அோவது 

ஆயிரம்) ேனல�ளுடன் ஆேிகெடராலும் நிைது பு�னழப் பாட முடியவில்னல எைில், உைது 

கபராற்்றனல (முழுனமயா�) யார்ோன் பாடக் கூடும்!

bhavāni stōtuṃ tvāṃ prabhavati caturbhirna vadanaiḥ
prajānāmīśānastripuramathanaḥ pañcabhirapi |
na ṣaḍbhiḥ sēnānīrdaśaśatamukhairapyahipatiḥ

tadānyēṣāṃ kēṣāṃ kathaya kathamasminnavasaraḥ || 1 ||

Oh  Bhavani, the Four-faced Brahma tries hard but in vain to sing Your praise.
Even Lord Shiva, the annihilator of three worlds,  is unable to do with His five-faces.

Neither Shanmukha of six faces, nor Adi Sesha of  thousand faces could  do so;  
Then who else is there to fully know and sing Your glory !

நான்மு�ன் முயன்றும் �ா்ணான் நல்லுனம பவாநி உன்னை

மூன்றுல ப�ரித்ே ஐநது மு�த்ேனும் அ்றியான் ஆறு

ஈன்்றெண மு�னும் �ா்ணான்! இயலிலாப் பப்பத்துச் கெடன்

ொன்்றிது ோகய  உநேன் ெக்ேியார் கூ்றக் கூடும்!  (1)
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घतृक्ीरद्ाक्ामधमुधनुरमा कैरनप पदःै
नवनशष्ानाख्येयो भवनत रसनामात्र नवषयः ।

तथा त ेसौन्दययं परमनशवदृङ्ात्रनवषयः
कथकंारं ब्रूमः सकलननगमागयोचरगणु े॥ २ ॥ 

க்₄ருேக்ீரத்₃ராக்ாமது₄மது₄ரிமா ன�ரபி பனே₃:

விஶிஷயாநாக்₂கயகயா ப₄வேி ரேநாமாத்ர விஷய: |

ேோ₂ கே பேௌநே₃ர்யம் பரமஶிவத்₃ருங்மாத்ரவிஷய:

�ே₂ங்�ாரம் ப்₃ரூம: ே�லநி�₃மாக�ா₃ெரகு₃க்ண ॥ 2 ॥ 

பநய், பால், ேிராட்னெ, கேன் ஆ�ியவற்்றின் இைிய சுனவனய எப்படிச் பொற்�ளால் கூ்ற 

முடியாகோ, எப்படச் சுனவக்�ின்்ற நாக்�ிற்கு மட்டுகம அச்சுனவ விளங்குகமா, அப்படிகய 

நிைது கபரழன�ப் பரெிவனைத் ேவிர கவறு யாரால் விளக்� முடியும்!  கவேங்�ளும் 

(நின்னை விளக்� முயன்று) ஓய்நது கபாயிை என்்றால், (மூடைா�ிய என்ைால்) எப்படி 

நிைேழன�ப் பு�ழமுடியும்!

ghr̥takṣīradrākṣāmadhumadhurimā kairapi padaiḥ
viśiṣyānākhyēyō bhavati rasanāmātra viṣayaḥ |

tathā tē saundaryaṃ paramaśivadr̥ṅmātraviṣayaḥ
kathaṅkāraṃ brūmaḥ sakalanigamāgōcaraguṇē || 2 ||

As the pleasant taste of ghee, milk, raisins and honey can be never expressed in  words
Except for it to be known only by the tongue that tastes,

Oh Mother, Thine beatitude is known only to Ishvara!
Even the scriptures cannot dare to describe, then how am I (a fool) to do so!

ேிரளபநய்யிற் பாலிற்நற் க்றைில் ேித்ேிக்குந ேிராட்னெக்குள ஊ்றிச்

சுரநேசு�ம் பொல்லாவ கேது! சுனவத்ேிட்ட நாவு்ணரும் கபறு!

அரைன்்றி யாருனைகய அ்றிவார்! ஆைநே பவளளம்நின் அழகு!

உரமின்்றி மாமன்றயும் ஓயின், உன்மத்ேன் யானும்றி கவகைா!  (2)
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मखु ेत ेताम्रूलं नयनयगुळे कज्जलकला
ललाटे काशमीरं नवलसनत गळे मौनतिकलता |

सु्रत्ाञ्ची शाटी पथृकुनटतटे हाटकमयी
भजानम ता ंगौरीं नगपनतनकशयोरीमनवरतम ् ॥ ३॥

முக�₂ கே ோம்பூ₃லம் நயநயு�₃கள �ஜஜல�லா

லலாகட �ாஶமீரம் விலேேி �₃கள பமௌக்ேி�லோ |

ஸபு₂ரத்�ாஞெீ ஶாடீ ப்ருது₂�டிேகட ஹாட�மயீ

ப₄ஜாமி த்வாம் ப�ௌ₃ரீம் ந�₃பேி�ிகஶாரீமவிரேம் ॥ 3॥

ஓ ப�ௌரி!  ோம்பூலத்ோல் ெிவநே இேழ்�ளும், ஒளிவீசும்  னம ேீட்டிய (கவல் கபான்்ற) 

�ருவிழி�ளும்், பநற்்றியில் �ஸதூரி ேில�மும், �ழுத்ேில் சுடர்விடும் முத்து ம்ணியாரமும்,  

பமன்னமயாை இடுப்பில் பபான் �ாப்பும், மிளிரும் �ாஞெிப் பட்டும் ப�ாணடு 

விளங்கு�ின்்ற மனலயரெைின் ம�கள! உன்னை எப்கபாதும் ப்ணி�ின்க்றன்!

mukhē tē tāmbūlaṃ nayanayugaḷē kajjalakalā
lalāṭē kāśmīraṃ vilasati gaḷē mauktikalatā |
sphuratkāñcī śāṭī pr̥thukaṭitaṭē hāṭakamayī

bhajāmi tvāṃ gaurīṃ nagapatikiśōrīmaviratam || 3 ||

With the redness of  mouth with Thamboolam, the black collyrium on the glittering eyes,
The luminous Kashmir-essence on the forehead as ‘bindu’, the pearls garlanding on the neck,

The shining silk of Kanchi wrapped to the slender waist  that wears the golden belt,
Oh Gowri, the daughter of Mountains,  forever is my obeisance !

பவற்்றினலயிற் பெவவாயும் ஒளிரும் கவல்விழியில் னமவரியும் மிளிரும்

பநற்்றியிைிற் �ஸதூரி ேில�ம் நீள�ழுத்ேில் முத்தும்ணி பரவும்

ெற்றுமிலா இனடயிற்பபான்  �ாப்பும் ெரின�பயாளி �ாஞெிப்பட் டீர்ப்பும்

ப�ாற்்றவகள மனலயவைின் ம�கள! குலவேிகய ேிைமுனைகய ப்ணிகவன்! (3)
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नवराजन्मन्दारदु्मकुसमुहारस्नतटी
नदद्ीणानादश्वणनवलसतु्ण्डलगणुा
नताङ्ी मातङ्ी रुनचरगनतभङ्ी भगवती

सती शम्योरम्योरुहचटुलचक्रु्वजयत े॥ ४॥

விராஜநமநோ₃ரத்₃ருமகுேுமஹாரஸேநேடீ

நே₃த்₃வீ்ணாநாே₃ஶரவ்ணவிலேத்குணட₃லகு₃்ணா

நோங்�ீ₃ மாேங்�ீ₃ ருெிர�₃ேிப₄ங்�ீ₃ ப₄�₃வேீ

ேேீ ஶம்கபா₄ரம்கபா₄ருஹெடுலெக்ஷுர்விஜயகே ॥ 4॥

மநோர மலர் மானல ேவழ்�ின்்ற மார்பும், முைிநது இனெக்�ின்்ற (வா்ணியின்) வீன்ண 

ஒலியினை இரெிப்போல் அனெ�ின்்ற குணடலங்�ளின் ஒளியால் பிர�ாெிக்�ின்்ற 

பெவி�ளும் ப�ாணடவளும், மேங்� முைிவரின் ேிரும�ளா� அவேரித்ேவளும், அழ�ிய 

நனடயும், சுடரும் பமல்லுடலும், ோமனரகபால் (அருளின் ஈரம் படிநே)  �ண�னளயும் 

ப�ாணட அன்னை ப�வேி பரெிவைின் பத்ேிைியா� இருக்�ி்றார்!

virājanmandāradrumakusumahārastanataṭī
nadadvīṇānādaśravaṇavilasatkuṇḍalaguṇā |
natāṅgī mātaṅgī ruciragatibhaṅgī bhagavatī

satī śambhōrambhōruhacaṭulacakṣurvijayatē || 4 ||

With the garland of Mandara flowers adorning the chest, in absorbing
the sweet melody of Veena (played by Saraswathi) the dangling pendants’ sparkle on the ears, 

The daughter of Sage Matanga, of tender  body and graceful gaits, 
with the beautiful  lotus-like eyes moist with compassion, 

shines in all splendour as Goddess Bhagavati, the divine consort of Shiva!

மநோர மானலேவழ் மார்பு மாேங்�ி வா்ணியினெ வீன்ண

உநோடக் �ாே்ணி�ள கொனப!  ஒளிகயாடு மேங்�ரருட் கபனட!

ெிநோடும் நனடயழகு ரா்ணி! ெீரழகு ப�வேியின் கமைி!

பெநோ மனரவிழியில்  ஈரம்! ெிவைாரின் அ�முனடயாள பாரீர்!  (4) 
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नवीनाक्नभ्ाजन्मनणकनकभरूषणपनरकरःै
वतृाङ्ी सारङ्ीरुनचरनयनाङ्ीकृतनशवा |
तन्डत्ीता पीताम्रलनलतमञ्ीरसभुगा

ममापणा ्न परूणा ्न ननरवनधसखुरैस् ुसमुखुी ॥ ५॥

நவீநார்�ப்₄ராஜநம்ணி�ந�பூ₄ஷ்ணபரி�னர:

வருோங்�ீ₃ ோரங்�ீ₃ருெிரநயநாங்�ீ₃க்ருேஶிவா |

ேடி₃த்பீோ பீோம்ப₃ரலலிேமஞஜீரேுப₄�ா₃

மமாபர்்ணா பூர்்ணா நிரவேி₄ேுன�₂ரஸது ேுமு�ீ₂ ॥ 5॥

உேிக்�ின்்ற �ேிரவனைப் கபான்்ற பபான்ம்ணி�னள அ்ணிநேவளா�வும், பபணமாைின் 

�ண�ளா� ஒளிவிடும் விழி�ளால், பரெிவனை முற்்றிலும் ஈர்த்ேவளா�வும், மின்ைனலப் 

கபான்்ற ஒளிக்�ேிராை உடனலக் ப�ாணடவளா�வும், பபான்நி்றமாை பட்டானட 

உடுத்ேி, இடுப்பில் ஒட்டியா்ணம் அ்ணிநேவளா�வும்  விளங்கும் நல்லருளா�ிய அன்னை 

‘அபர்்ணா’ எைக்கு அருள பெய்யட்டும்!

navīnārkabhrājanmaṇikanakabhūṣaṇaparikaraiḥ
vr̥tāṅgī sāraṅgīruciranayanāṅgīkr̥taśivā |
taḍitpītā pītāmbaralalitamañjīrasubhagā

mamāparṇā pūrṇā niravadhisukhairastu sumukhī || 5 ||

Wearing  lustrous gold of studded ornaments as  beautiful and resplendent as the rising sun, 
With the enchanting eyes of fawn that entraps and enthrals Ishvara, 

Dazzling like a streak of lightning, clad in  golden dress tied to a glittering hip-belt, 
Oh Mother Aparna, the very embodiment of auspiciousness, May You bestow grace upon me!

பபான்ம்ணி நன��ள பூத்து புத்ேிளம் �ேினரப் கபால

மின்பைாளி உடலில் மாைின் மிளிர்விழி ெிவனை ஆள

ேன்னுடல் பபான்பட் டூடும் ேன�யனர ஒட்டி யா்ணம்

அன்னைகய அபர்்ணா உநேன்  அடியனுக் �ருளபெய் வாகய!  (5)



आनन्दलहरी 

ஆனந்த₃லஹரீĀnandalaharī 10

नहमादे्ः सभंरूता सलुनलतकरःै पल्लवयतुा
सपुषु्ा मतुिानभभ् ्नमरकनलता चालकभरःै |
कृतस्ाणसु्ाना कुचफलनता सरूनतिसरसा

रुजा ंहन्ती गन्ती नवलसनत नचदानन्दलनतका ॥ ६॥

ஹிமாத்₃கர: ேம்பூ₄ோ ேுலலிே�னர: பல்லவயுோ

ேுபுஷபா முக்ோபி₄ர்ப்₄ரமர�லிோ ொல�ப₄னர: |

க்ருேஸோ₂ணுஸோ₂நா குெப₂லநோ ேூக்ேிேரோ

ருஜாம் ஹநத்ரீ �₃நத்ரீ  விலேேி ெிோ₃நநே₃லேி�ா ॥ 6॥

பைிமனலயில் ப�ாடியா� வினளநதும், பமல்லிய ன��ள துளிர்�ளா�  வளர்நதும், 

முத்துமானல�ள  பூக்�ளா�ப்  பரநதும்,  �ருங்கூநேலா�ிய �ருவணடு�ள நின்றநதும், 

நினலயா� நிற்கும் ப�ாழுப�ாம்பாை பரெிவத்னேப் படர்நதும், மார்ப�ங்�ளா�ிய அமுேப் 

பளுவால் ெற்க்ற வனளநதும், நல்லுனரபயனும் கேைின் பேளினவச் பொரிவதுமா� 

எல்லாத் துயரங்�னளயும் நீக்கும் நற்சு�மா�ிய  ெிோைநேக் ப�ாடியாைாய்!

himādrēḥ sambhūtā sulalitakaraiḥ pallavayutā
supuṣpā muktābhirbhramarakalitā cālakabharaiḥ |

kr̥tasthāṇusthānā kucaphalanatā sūktisarasā
rujāṃ hantrī gantrī vilasati cidānandalatikā || 6 ||

As a tender creeper born in the snow clad mountains,  with the slender hands as the buds,
Adoring Pearl ornaments as blossoming flowers,  the dense dark hair as the swarm of  bees,

Entwining  the sturdy pole of Ishvara,  with the weight of bosoms, the body slightly bent,
and the speech oozing the essence of Elixir, Oh Mother, 

You are the ‘Chidananda-Creeper’, the form of  ‘Blissful Awareness’, the cure for all grief!

பைிமலர்க் ப�ாடிபயை நின்்றாய்! பரசு� அ்றிபவை ஒன்்றாய்த்

ேைியிளம் வடிவபமன் ன�யாள ேளிரிடும் முத்ே்ணி என்்றாய்

நைிமலர் �ருமுடி வணடாய் நடுவடம் சுடரிடும் ேணடாய்க்

�ைிமுனலப் பளுவு்றக் ப�ாணடாய்! �வினுனரத் கேன்வடிக் �ின்்றாய்!  (6)
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सपणा ्नमाकीणायं कनतपयगणुःै सादरनमह
श्यन्त्यन् ेवल्लीं मम त ुमनतरवे ंनवलसनत |
अपणणैका सवे्ा जगनत सकलयै ्नत्नरवतृः

परुाणयोऽनप स्ाणःु फलनत नकल कैवल्यपदवीम ् ॥ ७॥

ேபர்்ணாமா�ீர்்ணாம் �ேிபயகு₃ன்ண: ோே₃ரமிஹ

ஶரயநத்யநகய வல்லீம் மம து மேிகரவம் விலேேி |

அபர்ன்ண�ா கேவயா ஜ�₃ேி ே�னலர்யத்பரிவருே:

புராக்ணா(அ)பி ஸோ₂ணு: ப₂லேி �ில ன�வல்யபே₃வீம் ॥ 7॥

அடர்நே இனல�ளும் பலவிேக் கு்ணங்�ளும் ப�ாணடு விளங்கும் பலவிேமாை  

ப�ாடி�னளகய (பயன் ேருவபேன்று)  உல�ிைர் நாடுவது உணடு.   ஆைால் எைது 

�ருத்கோ மாறுபட்டது!  யாவரும் நாடி அனடய கவணடியது ‘அபர்்ணா’ எனும் இனல�ள அற்்ற 

ப�ாடிோன்! ஏபைைில் அநேக் ப�ாடியின் அரவன்ணப்பால் அல்லவா, ப�ாழுப�ாம்பாை 

பரெிவமும் ‘ன�வல்யம்’ எனும் உயர்வாை முக்ேிக் �ைினயத் ேரு�ி்றது!

saparṇāmākīrṇāṃ katipayaguṇaiḥ sādaramiha
śrayantyanyē vallīṃ mama tu matirēvaṃ vilasati |

aparṇaikā sēvyā jagati sakalairyatparivr̥taḥ
purāṇō’pi sthāṇuḥ phalati kila kaivalyapadavīm || 7 ||

Although only the creepers of lush leaves and many attributes are adored and sought 
by many in the world, (i.e. seeking other forms of gods), to me it appears that only

Aparna, the creeper without any leaf is worthy of being cherished by all in this world 
Is not Her embrace alone makes the ancient tree (Ishvara) to bear the fruit of eternal bliss!

இனல�ளும் பலவிே கு்ணமும் இருநேிடும் ப�ாடி�னள உலகும்

நலமிகும் எைவு� வினழயும்! நாைேற் ப�ேிருனர பு�லும்

இனலயறு ப�ாடிநலம் அருளும் இன்ணநேிட முதுெிவ மரமும்

வினலயறு �ைிவளம் ேரவும் விடுேனல ேருமது அமுேம்!  (7)
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नवधात्री धमा ्नणा ंतमनस सकलाम्ायजननी
तमथा ्नना ंमरूलं धनदनमनीयानंरिकमले |

तमानदः कामाना ंजननन कृतकन्दप ्ननवजये
सता ंमतेुिर्बीज ंतमनस परमब्ह्ममनहषी ॥ ८॥

விோ₄த்ரீ  ே₄ர்மா்ணாம் த்வமஸி ே�லாம்நாயஜநநீ

த்வமர்ோ₂நாம் மூலம் ே₄நே₃நமநீயாங்க்₄ரி�மகல |

த்வமாேி₃: �ாமாநாம் ஜநநி க்ருே�நே₃ர்பவிஜகய

ேோம் முக்கேர்பீ₃ஜம் த்வமஸி பரமப்₃ரஹமமஹிஷீ ॥ 8॥

கவேங்�ளின் மூலமாைவள நீகய! கவேங்�ள விளக்கும் எல்லாத் ேர்மங்�ளின் ெீர்னமயும் 

நீகய! எல்லாச் பெல்வங்�னளயும் ேரும் நிைது ோமனர மலரடி�னள நிேியரெைா�ிய 

குகபரனும் போழு�ின்்றான். �ாமகேவனை ஆள�ின்்ற நீகய அன்பின் வடிவம்! ஓ 

�ாகமஸவரிபயனும் பரெிவைின் துன்ணகய!  நல்லடியார்  தூயமைேில்  ‘முக்ேி’ எனும் 

விடுேனலனயத் துளிர்க்�ச் பெய்யும்  வினேயா� நீகய விளங்கு�ின்்றாய்!

vidhātrī dharmāṇāṃ tvamasi sakalāmnāyajananī
tvamarthānāṃ mūlaṃ dhanadanamanīyāṅghrikamalē |

tvamādiḥ kāmānāṃ janani kr̥takandarpavijayē
satāṃ muktērbījaṃ tvamasi paramabrahmamahiṣī || 8 ||

You are the root of all Veda! You are the fountainhead of all Dharma!
Your lotus-feet is adored by Kubera, Lord of all Riches, as You bestow all wealth!
You rule the God of Love, You are the True Love, Oh the loving consort of Ishvara!

You are the very seed of Liberation that sprouts in the pure mind of the divine seekers!

மாமனர மூலமும் நீகய! மன்றய்றச் ெீலமும் நீகய!

ோமனரக் �ாலடி ோங்கும் ேன�நிேி யார்க்�ருள வாகய!

�ாமனை ஆளுபமன் கேவி! �ாகமஸ வரிெிவ மாகய!

தூமைத் ோர்பயன்  நீகய! துன்ணகய! பரெிவத் ோகய! (8)
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प्रभरूता भनतिस् ेयदनप न ममालयोलमनसः
तया त ुश्ीमत्ा सदयमवलयोक्योऽहमधनुा  |

पययोदः पानीय ंनदशनत मधरंु चातकमखु े
भशृ ंशङे् कैवा ्न नवनधनभरननुीता मम मनतः ॥ ९॥

ப்ரபூ₄ோ ப₄க்ேிஸகே யே₃பி ந மமாகலாலமநே:

த்வயா து ஶ்ரீமத்யா ேே₃யமவகலாக்கயா(அ)ஹமது₄நா  |

பகயாே₃: பாநீயம் ேி₃ஶேி மது₄ரம் ொே�முக�₂

ப்₄ருஶம் ஶங்க� ன�ர்வா விேி₄பி₄ரநுநீோ மம மேி: ॥ 9॥

அனலபாயும் மைமுனடயவைா�வும், அேன் வினளவால் பக்ேியில் உறுேியற்்றவைா�வும் 

உளள எைக்கும்  �ருன்ணமிகுநே நிைது �னடக்�ண�னளக் �ாட்டு�ின்்றாகய,  நிைது 

கபரருள எத்ேன�ய ெி்றப்பாைது! என்னைக் �வைித்ேருள பெய்வாயா�! ொே�ப் 

ப்றனவயின் ோ�த்னேத் �ருமு�ில்�ள மனழ பபாழிநது ேீர்க்�ின்்றைகவ!் (அவவாக்ற) 

�ருன்ண பபாழியும் உன் �ருவிழி�னளத் ேவிர எைக்கு நற்�ேியளிக்� கவப்றாரு வழியும்  

உணகடா !

prabhūtā bhaktistē yadapi na mamālōlamanasaḥ
tvayā tu śrīmatyā sadayamavalōkyō’hamadhunā  |
payōdaḥ pānīyaṃ diśati madhuraṃ cātakamukhē

bhr̥śaṃ śaṅkē kairvā vidhibhiranunītā mama matiḥ || 9 ||

Although  I am with a vacillating mind that further erodes my unsteady devotion, 
Your compassionate glance bestow grace upon me, how wonderful! May You  look after me!  

Like the dark-clouds that quench the thirst of ‘Chataka’ bird with the refreshingly rain water,
Your compassionate glance alone is my succour!  What else is there for me, I doubt! 

அனல�ி்ற மைேிைன் எைினும் அன்ப்ற உழலுவன் எைினும்

நினலயுறும் வழியினை அருளும்  நிைேருட் �னடவிழி என்கை!

�னலயருள! ொே�ப் புளளும்  �ேிபபறும் மனழேரு �ின்்றாய்!

இனலபயாரு வழிஎைக் குணகடா! எனையன்ணப் பவளநீ அன்க்றா! (9)
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कृपापाङ्ालयोकं नवतर तरसा साधचुनरत े
न त ेयतुियोपके्ा मनय शरणदीक्ामपुगत े|
न चनेदष् ंदद्ादनपुदमहयो कल्पलनतका

नवशषेः सामान्ःै कथनमतरवल्लीपनरकरःै ॥  १०॥

க்ருபாபாங்�ா₃கலா�ம் விேர ேரோ ோது₄ெரிகே

ந கே யுக்கோகபக்ா மயி ஶர்ணேீ₃க்ாமுப�₃கே |

ந கெேி₃ஷடம் ே₃த்₃யாே₃நுபே₃மகஹா �ல்பலேி�ா

விகஶஷ: ோமாநனய: �ே₂மிேரவல்லீபரி�னர: ॥  10॥

பபருனம ப�ாணட வரலாற்்றினை உனடய ோகய! உடைடியா� என்கமல் நிைது 

�ருன்ணமிகும் �னடக்�ண�னளத் ேிருப்பு�! நிைது அடினமயாை எைது விருப்பத்னே 

அ்றியாேவள கபால் நீ இருப்பது ஏன்! கவணடுவனேத் ேரு�ின்்ற ‘�ற்ப�மரம்’, அப்படி 

கவணடுவனேத் ேராவிட்டால்,  ொோர்ண மற்்ற மரத்ேிலிருநது மாறுபட்டது எனும் ெி்றப்பு 

அேற்கு எப்படிப் பபாருநதும்!

kr̥pāpāṅgālōkaṃ vitara tarasā sādhucaritē
na tē yuktōpēkṣā mayi śaraṇadīkṣāmupagatē |
na cēdiṣṭaṃ dadyādanupadamahō kalpalatikā

viśēṣaḥ sāmānyaiḥ kathamitaravallīparikaraiḥ ||  10 ||

Oh, Goddess of Supreme glory! Do not ignore me who have taken refuge at Thine feet! 
May Your compassionate glance at once be upon me! (Don’t you know my wishes?) 

Compared to ordinary trees, what is so special about ‘Kalpaka Tree’,  
If it is not acting true to its name, “the wish-bestowing tree’!

பபரும்பு�ழ் வரலா றுநேன் கபரினெ! அருளாம் �ண�ள

ேரும்பு�ல் உடைா �ாோ! ோளினைப் ப்ணிவான் எநேன்

விரும்புேல் அ்றியா கயாநீ! வினழவருள மரம்நீ என்்றால்

அரும்பயன் ேரவா ராபயன் ்றாயேில் ஏபோரு கமன்னம!  (10)
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महान् ंनवश्ास ंतव चरणपङे्रुहयगु े
ननधायान्न्नवैानश्तनमह मया दवैतममु े|
तथानप तच्तेयो यनद मनय न जायते सदयं

ननरालम्यो लम्योदरजननन कं यानम शरणम ् ॥ ११॥

மஹாநேம் விஶவாேம் ேவ ெர்ணபங்க�ருஹயுக�₃

நிோ₄யாநயநனநவாஶரிேமிஹ மயா னே₃வேமுகம |

ேோ₂பி த்வச்கெகோ யேி₃ மயி ந ஜாகயே ேே₃யம்

நிராலம்கபா₃ லம்கபா₃ே₃ரஜநநி �ம் யாமி ஶர்ணம் ॥ 11॥

ஓ அன்னை உனமகய! நிைது ேிருவடித் ோமனர�னளகய துன்ணபயை உறுேியுடன் 

ஏற்று, அேைால் கவறு பேய்வங்�னள நான் எேற்கும் நாடியேில்னல!  அப்படி இருநதும் 

என்மீது நீ இரக்�ம் �ாட்டாவிட்டால், (அநே ‘நம்பிக்ன�’  எனும்) ஊன்றுக�ால் இல்லாே 

முடவைா�ிவிடும் நான், பி்றகு கவறு யானரச் ெர்ணனடய முடியும்!  ஓ பபருவயிற்க்றான் 

ோகய! (நீ எைக்கும் ோயல்லவா!)

mahāntaṃ viśvāsaṃ tava caraṇapaṅkēruhayugē
nidhāyānyannaivāśritamiha mayā daivatamumē |

tathāpi tvaccētō yadi mayi na jāyēta sadayaṃ
nirālambō lambōdarajanani kaṃ yāmi śaraṇam || 11 ||

Oh  Mother Uma,  owing to my unassailable faith in Thine divine lotus feet 
I have not thought it fit to seek refuge in any other god. 
Yet, if You show no compassion towards me, where else, 

Without the supporting crutches of faith, can I, the lame,  go, 
Oh Mother of Lambodhara!  (You are also my Mother!)

நிைேடி மலர்ேரும்  உறுேி நின்றவோற்  பி்றவடி வருடித்

துன்ணயுரப் பு�ழுவ ேில்னல! தூயகள நீதுன்ண அன்க்றல்

ேிைவழிந ேிடமுட மாகவன்!  ேினெயு்ற யாரிடம் கபாகவன்!

மைமருள பபருவுே கராைின் மாேவத் ோபயை ேம்மா!  (11)
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अयः स्पशशे लग् ंसपनद लभत ेहमेपदवीं
यथा रथ्ापाथः शनुच भवनत गगंौघनमनलतम ् |

तथा तत्तत्ापरैनतमनलनमन्म्नम यनद
तनय प्रमे्ासतंि कथनमव न जायते नवमलम ् ॥ १२॥

அய: ஸபர்கஶ லக்₃நம் ேபேி₃ லப₄கே கஹமபே₃வீம்

யோ₂ ரத்₂யாபாே₂: ஶுெி ப₄வேி �₃ங்ப�ௌ₃�₄மிலிேம் |

ேோ₂ ேத்ேத்பானபரேிமலிநமநேர்மம யேி₃

த்வயி ப்கரம்்ணாேக்ேம் �ே₂மிவ ந ஜாகயே விமலம் ॥ 12॥

‘ஸபர்ேம்ணி’ எனும் போடு�ல்னலத்  போட்ட உடகை, ் இரும்பு ேங்�மா� மா்றிவிடும். 

ொக்�னட நீரும், �ங்ன� நேியிற் �லநே அக்�்ணகம, ‘புைிே�ங்ன�’ எனும் பபரும்பேவினய 

அனட�ி்றது.  அப்படியாயின் பல ேீய வினை�ளால் மி�வும் �லங்�ிய எைது மைமும் 

நிைது ேிருவடி�னளச் கெரும்பபாழுது, ஏன் உடகை தூயோ� ஆ�ிவிட முடியாது! (12)

ayaḥ sparśē lagnaṃ sapadi labhatē hēmapadavīṃ
yathā rathyāpāthaḥ śuci bhavati gaṅgaughamilitam |

tathā tattatpāpairatimalinamantarmama yadi
tvayi prēmṇāsaktaṃ kathamiva na jāyēta vimalam || 12 ||

By the contact with the  ‘touchstone’, Iron turns into Gold instantly! 
The guttered-water when flows into the torrential Ganga, becomes the supreme Ganga!

 Therefore why is it not possible for my mind,  although sullied by several sins, 
to attain the absolute purity, when it surrenders to You, the Supremely Pure!

போட்டபோடு �ல்லில் இரும்பூ்றித் தூயசுடர்த் ேங்�முடன் ஆகும்

ப�ட்டேடச் ொக்�னடயும் �ங்ன� க�டயவிக் கூடிவுயர் வாகும்

ேிட்டபமைச் கெர்பலனு மாைால் ேீயைிவன் பாவவினை யாவும்

ெட்டைகவ கபா�ாகோ! உன்னைச் ெர்ணபமைச் கெர்வாரின் பயகை! (12) 
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त्वदन्यस्मादनच्छावनषयफललाभे न ननयमः
तमथा ्ननानमच्ानधकमनप समथा ्न नवतरण े|
इनत प्राहः प्राञ्चः कमलभवनाद्ास्त्वनय मनः

तदासतंि नतंि नदवमनुचतमीशानन कुरु तत ् ॥ १३॥

த்வே₃நயஸமாேி₃ச்ொ₂விஷயப₂லலாகப₄ ந நியம:

த்வமர்ோ₂நாமிச்ொ₂ேி₄�மபி ேமர்ோ₂ விேரக்ண |

இேி ப்ராஹு: ப்ராஞெ: �மலப₄வநாத்₃யாஸத்வயி மந:

த்வோ₃ேக்ேம் நக்ேம் ேி₃வமுெிேமீஶாநி குரு ேத் ॥ 13॥

கஹ மகஹஸவரி! உன்னைத் ேவிர கவறு பேய்வங்�ளிடமிருநது விரும்பிய பயனைப் 

பபறுவது உறுேியில்னல! நீகயா எளிய மக்�ளுக்கும், அவர்�ள ‘விருப்பத்னேவிடவும் 

அேி�மா�க் ப�ாடுப்பேில் வல்லவள’ என்று பிரம்மகேவன் முேலாகைார் பு�ழ்�ின்்றைர்.   

எைகவ,  எப்பபாழுதும் உன்ைிடகம எைது மைம் நாட்டம் ப�ாணடுளளது என்பனே நீயும் 

�வைித்து,  எது ெரிகயா அேனைச் பெய்வாயா�! (13)

tvadanyasmādicchāviṣayaphalalābhē na niyamaḥ
tvamarthānāmicchādhikamapi samarthā vitaraṇē |
iti prāhuḥ prāñcaḥ kamalabhavanādyāstvayi manaḥ

tvadāsaktaṃ naktaṃ divamucitamīśāni kuru tat || 13 ||

There is no other God other than You, Oh Maheshwari,  for bestowing one’s heart’s desire! 
As praised by Brahma and ancient sages, Your magnanimity showers even on the ignorant, 

granting more than what they have prayed for!   By considering the fact that my mind is forever 
at Your contemplation, May You  do whatever that  is appropriate!

யான்பு�ழும் நீயுமல்லால் கவறு யாரிேயத் ோல்ேருவார் கூறு!

நான்மு�னும் ஞாைியரும் பாடி நாடுபமளி யார்க்�ின்பம் க�ாடி

கேன்பபாழியும் ோயிைருள என்்றார்! கேர்நதுன்னை உளளத்துள உ�கவ

நான்ப்ணிவ ோலிேனை ஆய்நது நயநபேேனைச் பெய்ோலும் ேகுகம!  (13)
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सु्रन्नानारत्नस्नटकमयनभनत्तप्रनतफल
त्त्वदाकारं चञ्चच्शधरकलासौधनशखरम ् |

मकुुन्दब्ह्मने्द्रप्रभनृतपनरवारं नवजयते
तवागारं रम् ंनत्रभवुनमहाराजगनृहनण ॥ १४॥

ஸபு₂ரநநாநாரத்நஸப₂டி�மயபி₄த்ேிப்ரேிப₂ல

த்த்வோ₃�ாரம் ெஞெச்ெ₂ஶே₄ர�லாபேௌே₄ஶி�₂ரம் |

முகுநே₃ப்₃ரஹகமநத்₃ரப்ரப்₄ருேிபரிவாரம் விஜயகே

ேவா�ா₃ரம் ரம்யம் த்ரிபு₄வநமஹாராஜக்₃ருஹி்ணி ॥ 14॥

ஒளிமிகும்  பல னவரங்�ள   பேித்து,  நிலவினைத் போடுவோ� உயர்நே  தூய ஸபடி�த் 

தூண�ளுடன் விளங்குவதும்,  பளிங்குச் சுவற்்றில் நிழலாடும்  நிைது  ேிருவடிவங்�னளச் 

சுமநது அனெ�ின்்ற மு�ப்பு மணடபத்னேக் ப�ாணடதும்,  நிைது பு�னழப்பாடும் ேிருமால், 

பிரம்மகேவர், இநேிரன் மற்றும் கேவர்�ளால் சூழப்பட்டதுமாை  அழ�ிய ேிருமாளின�யில்,  

ஓ முப்புரமாளும் பரெிவன் துன்ணகய, நீ கபராட்ெி பெய்�ி்றாய்!

sphurannānāratnasphaṭikamayabhittipratiphala
ttvadākāraṃ cañcacchaśadharakalāsaudhaśikharam |

mukundabrahmēndraprabhr̥tiparivāraṃ vijayatē
tavāgāraṃ ramyaṃ tribhuvanamahārājagr̥hiṇi || 14 ||

With the tower domes, shining and resplendent with the many types of  precious stones, 
rising as if reaching the moon, and the majestic reception-hall of the translucent walls 
portraying the shadows of Your many beautiful forms,  and filled with the assembly of 

Brahma, Vishnu, Indra and other Devas (extolling Your greatness) Is Your abode, 
Oh Great Goddess,  where You shine as the Empress of the three Worlds!

பபான்வயிரம் பேியும்ணி மாடம் பபாலியுநதூண  நிலவுேனல சூடும்

முன்பேியும் நிைதுருவப் பாடம் மு�ப்பிபைாளி பளிங்குந�ர்க் கூடம்

நின்ைடியில் அயைரிமால் கேவர் நின்றநபோழுகும் ேிருவருளின்  கமனட

அன்னைபர கமஸவரியுன் ஆட்ெி! அருளுனமநீ முப்புரத்ேின் ொட்ெி!  (14) 
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ननवासः कैलास ेनवनधशतमखाद्ाः स्नुतकराः
कुटुम् ंत्रलैयोक् ंकृतकरपटुः नसनधिननकरः |

महशेः प्राणशेस्दवननधराधीशतनये
न त ेसौभागयस्य क्वनचदनप मनागनस् तलुना ॥ १५॥

நிவாே: ன�லாகே விேி₄ஶேம�ா₂த்₃யா: ஸதுேி�ரா:

குடும்ப₃ம் த்னரகலாக்யம் க்ருே�ரபுட: ஸித்₃ேி₄நி�ர: |

மகஹஶ: ப்ராக்ணஶஸேே₃வநிே₄ராேீ₄ஶேநகய

ந கே பேௌபா₄க்₃யஸய க்வெிே₃பி மநா�₃ஸேி துலநா ॥ 15॥

மனலயரென் ம�கள! நிைது கபரருளா�ிய புைிேத்ேிற்கு ஓரிடத்ேிலாவது ெி்றிேளகவனும் 

ஈடு இன்ணபயை எதுவும் �ினடயாது. ஏபைைில் ன�லாயம் நிைது இடமா� இருப்பதும்,  

பிரம்மா, இநேிரன் முேலிகயார் நின்னைத் துேிபாடுபவர்�ளா� இருப்பதும், முவவுலகும் 

நிைது இல்லமா� இருப்பதும், எல்லா ெித்ேி�ளும் நிைது ன�ப்பிடிக்குள இருப்பதும், 

ஈஸவரகை நிைது  துன்ணவரா� இருப்பதும் -  ொோர்ணமாைகோ! அல்லகவ!

nivāsaḥ kailāsē vidhiśatamakhādyāḥ stutikarāḥ
kuṭumbaṃ trailōkyaṃ kr̥takarapuṭaḥ siddhinikaraḥ |

mahēśaḥ prāṇēśastadavanidharādhīśatanayē
na tē saubhāgyasya kvacidapi manāgasti tulanā || 15 ||

Having Kailash as Thine abode, Brahma, Indra and other Gods as Thine courtiers
All three worlds being Thine family,  all Siddhis (powers) at your beck and call,
And Ishvara as the Lord of Thine heart, Oh  daughter of the King of mountains, 

There is nothing anywhere to compare with Your auspiciousness!

�யினலயுன் நலமருள  இல்லம்! �ஹையன் சுரர்ப்ணிந துளளம்

ஒயிலுை ேடிபோழும் பநேம்!  உைக்குமுவ வுல�மும்  பொநேம்!

பயிரவி ெிவனுை ேன்பன்! ப�வேி! மனலயவன் பபணக்ண!

ேயவுருள  நிைேருட் �ீடாய் ேகுபவாரு நலம்�ினட யாகே! (15)
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वषृयो वधृियो यान ंनवषमशनमाशा ननवसनं
शमशान ंक्ी्डाभरूभ ु्नजगननवहयो भरूषणनवनधः
समग्ा सामग्ी जगनत नवनदतवै मिरनरपयोः

यदतेस्यशै्ययं तव जननन सौभागयमनहमा ॥ १६॥

வருகஷா வருத்₃கோ₄ யாநம் விஷமஶநமாஶா நிவேநம்

ஶமஶாநம் க்ரீடா₃பூ₄ர்பு₄ஜ�₃நிவகஹா பூ₄ஷ்ணவிேி₄:

ேமக்₃ரா ோமக்₃ரீ  ஜ�₃ேி விேி₃னேவ ஸமரரிகபா:

யகே₃ேஸனயஶவர்யம் ேவ ஜநநி பேௌபா₄க்₃யமஹிமா ॥ 16॥

முேிர்நே  �ானள மாடு ஊர்ேி!    விஷகம  உ்ணவு!   ேினெ�கள ஆனட�ள!  சுடு�ாகட 

வினளயாடும் இடம்!  அரவங்�கள அ்ணி�லன்! இப்படியாை, �ாமனை அழித்ே 

பரமெிவைின்  அனைத்து பொத்துக்�னளப் பற்்றியும்ோன்  உல�த்ேில் எல்கலார்க்கும்  

பேரியுகம! பி்றகு அவருக்கும் ‘இன்றயாணனம’ எனும் பபரும் வளம் இருப்பேற்குக் 

�ார்ணம், ோகய, நிைது மங்�ள�ரமாை துன்ணோன் அன்க்றா!

vr̥ṣō vr̥ddhō yānaṃ viṣamaśanamāśā nivasanaṃ
śmaśānaṃ krīḍābhūrbhujaganivahō bhūṣaṇavidhiḥ

samagrā sāmagrī jagati viditaiva smararipōḥ
yadētasyaiśvaryaṃ tava janani saubhāgyamahimā || 16 ||

An old bull is His vehicle! Poison His food!  Directions His attire!
Cremation ground is His playground! Snakes are His ornaments!  

Such are the assets of Parameshwara, the destroyer of  Lord of Desire 
And this is known by all in the world! Yet is His Supreme Lordship, 

Oh Divine Mother, which is only due to Thine Supreme auspiciousness!

முேிர்நபோரு வினடபயை ஊர்ேி! முன்றயு்ண வாய்விடம்!  ஆனட

வேிநேிடும் ேினெசுடு் �ாடு! வளர்ணி பாம்பு� களாடு

பேிநேவன்  மேைரன் கபறு!  பார்றி யுபமைிற் கூறு!

அேிெய மினலயவர் ஆட்ெி! அம்மா நிைேருள மாட்ெி! (16)
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अशषेब्ह्माण्डप्रलयनवनधनसैर्गकमनतः
शमशानषे्ासीनः कृतभनसतलेपः पशपुनतः |

दधौ कण्े हालाहलमनखलभरूगयोलकृपया
भवत्ाः सगंत्ाः फलनमनत च कल्यानण कलय े॥ १७॥

அகஶஷப்₃ரஹமாணட₃ப்ரலயவிேி₄னநேர்�ி₃�மேி:

ஶமஶாகநஷவாஸீந: க்ருேப₄ஸிேகலப: பஶுபேி: |

ே₃பேௌ₄ �ணகட₂ ஹாலாஹலம�ி₂லபூ₄க�ா₃லக்ருபயா

ப₄வத்யா: ேங்�₃த்யா: ப₂லமிேி ெ �ல்யா்ணி �லகய ॥ 17॥

நலத்னேகய எண்ணியும் பெய்தும் பழக்�முளள கேவி!  இநே பசுபேியாைவர் 

அனைத்து பிரம்மாணடத்னேயும் அழித்து விடுவனே இயல்பா�க் ப�ாணடவர். 

அேற்க�ற்பச்  சுடு�ாட்டில் இருப்பார்! ொம்பனலப் பூசுவார்! ஆைாலும், அத்ேன�யவர் 

அனைத்துல�ின்பால் ப�ாணட  �ருன்ணயால் ஆல�ால விடத்னேத் ேன் �ழுத்ேில் 

னவத்து உல�ங்�னளக் �ாத்ோர் என்்றால்,  அேற்குக் �ாரா்ணம்,   அவர் உன்னுடன்  

இருநே நற்பயைால் என்க்ற யான் �ருது�ிக்றன்,

aśēṣabrahmāṇḍapralayavidhinaisargikamatiḥ
śmaśānēṣvāsīnaḥ kr̥tabhasitalēpaḥ paśupatiḥ |

dadhau kaṇṭhē hālāhalamakhilabhūgōlakr̥payā
bhavatyāḥ saṅgatyāḥ phalamiti ca kalyāṇi kalayē || 17 ||

Residing at the burning ghats with His body smeared with ashes, Shiva as the dissolver,  
continues the annihilation of all when the Time comes, Yet, to save the Universe, 

He swallowed and retained the deadly poison in His neck! Oh auspicious Devi, to my mind,
such an act of great compassion of Pashupathi is only because of Your association with Him!

ஆைனவ யானவயும் அழித்து அருளிடச் சுடுவைம் நினலத்து

ஊனுடல் ொம்பனலத் ேரித்து உவநேிடும் ெிவனுளம்  இைித்து

கேபைை விடங்�ழுத் ேிருத்தும் ேிருவினள யாட்டனே நடத்ேல்

ஏபைைில் நலமருள விக்கும் எழிலுனைத் துன்ணயனடந பேன்கபன்! (17)
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तदीय ंसौन्दययं ननरनतशयमालयोक् परया
नभयवैासीदं्गा जलमयतनःु शलैतनय े|
तदतेस्यास्मिाद्दनकमलं वीक्ष्य कृपया

प्रनतष्ामातन्वनन्नजनशरनसवासने नगनरशः ॥ १८॥

த்வேீ₃யம் பேௌநே₃ர்யம் நிரேிஶயமாகலாக்ய பரயா

பி₄னயவாஸீத்₃�₃ங்�ா₃ ஜலமயேநு: னஶலேநகய |

ேகே₃ேஸயாஸேஸமாத்₃வே₃ந�மலம் வீக்ய க்ருபயா

ப்ரேிஷடா₂மாேநவநநிஜஶிரஸிவாகேந �ி₃ரிஶ: ॥ 18॥

ஓ அம்மா பார்வேி! ஒப்பற்்ற நிைது கபரழன�யும், பபருனமனயயும் �ணடு நா்ணத்ோல்  

அஞெிகய  �ங்ன� உரு�ி நீரா�ி விட்டாள கபாலும்! அவளது பவட்�ிய நினலனயக் �ணடு 

இரங்�ிகய,  மனல�ளின் அரெைா�ிய பரகமஸவரரும் ேைது ேனலயில் �ங்ன�க்கும் ஒரு  

இடம் ப�ாடுத்து நினலப்படுத்ேிைார்.

tvadīyaṃ saundaryaṃ niratiśayamālōkya parayā
bhiyaivāsīdgaṅgā jalamayatanuḥ śailatanayē |

tadētasyāstasmādvadanakamalaṃ vīkṣya kr̥payā
pratiṣṭhāmātanvannijaśirasivāsēna giriśaḥ || 18 ||

Oh  Mother Parvati, upon seeing Your great and incomparable beauty only, 
Perhaps Ganga melts into the river with her face turing pale in shyness!

Seeing her plight and the pitiable face, out of compassion 
Girisa, the Lord of mountains, has given  her a comforting seat on His head!

�னலயழ க�மனல ம�ளுன் �விைழ �ில்மேி மயங்�ி

அனலபயில் நேிபயை உரு�ி அவிழ்நேைள �ங்ன�யின் அவலம்

மனலயர  ெனுமைம் இள�ி மரு�ிடும் நேிேனல முடிநது

நினலயு்றச் பெய்ேதுன் �ருன்ண!  நின்றவருள பரெிவத் ோகய!  (18)
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नवशालश्ीखण्डद्वमगृमदाकीण ्नघसुणृ
प्रसरूनव्ानमश् ंभगवनत तवाभ्ङ्सनललम ् |

समादाय स्रष्ा चनलतपदपासंरूनन्नजकरःै
समाधत्त ेसषृ्ष् नवर्धुपरुपङे्रुहदृशाम ् ॥ १९॥

விஶாலஶ்ரீ�₂ணட₃த்₃ரவம்ரு�₃மோ₃�ீர்்ணகு₄ஸரு்ண

ப்ரேூநவயாமிஶரம் ப₄�₃வேி ேவாப்₄யங்�₃ேலிலம் |

ேமாோ₃ய ஸரஷடா ெலிேபே₃பாம்ேூநநிஜ�னர:

ேமாே₄த்கே ஸருஷடிம் விபு₃ே₄புரபங்க�ருஹத்₃ருஶாம் ॥ 19॥

�ஸதூரி �லநே  பெம்னமச் ெநேைத்ேின் குழம்பில்,  குங்குமப் பூக்�ளும் �லநது 

நறும்ணம் வீெி வழி�ின்்ற நிைது குளியல் நீனரயும், நிைது ேிருவடி�ளிலிருநது �ாற்்றில் 

�லநது பரவு�ின்்ற   தூசு�னளயும், ேமது ன��ளால் (ப்ணிவுடன்) எடுத்து, அவற்ன்றக்  

ப�ாணடல்லகவா  பிரம்மகேவராலும்  வானுல� அழ�ி�னளயும்  பனடக்� முடிநேது,  

ஓ  ோகய ப�வேி!

viśālaśrīkhaṇḍadravamr̥gamadākīrṇaghusr̥ṇa
prasūnavyāmiśraṃ bhagavati tavābhyaṅgasalilam |

samādāya sraṣṭā calitapadapāṃsūnnijakaraiḥ
samādhattē sr̥ṣṭiṃ vibudhapurapaṅkēruhadr̥śām || 19 ||

Oh Mother Bhagavati, by gathering with his own hands the dust of Thine divine-feet
 that are carried in the air, and the holy water in which Your bathe, 

that is full of fragrance with red sandalwood paste and saffron mixed with kasturi, 
Brahma, the creator creates the beautiful maidens of heaven!

�ாற்்றிைில் �லநேிடும் நிைது �ாலடித் து�ளுடன் குளித்து

ஊற்்றிடும் பெவவ�ிற் குழம்பு உயர்ம்ணக் �த்தூரி �லநது

கபாற்்றிட வருமலர் பவளளப் பபாழிவினைக் ன�ய�ப் படுத்ேி

ஆற்்றிைர் பிரமனும் வாைின் அழ�ிய பபணபனடத் ோகர! (19)
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वसन् ेसानन्द ेकुसनुमतलतानभः पनरवतृ े
सु्रन्नानापद् ेसरनस कलहंसानलसभुग े।
सखीनभः खलेन्ीं मलयपवनान्दयोनलतजले

मिरदे्स्त्वा ंतस्य ज्वरजननतपी्डापसरनत ॥ २०॥

வேநகே ோநநகே₃ குேுமிேலோபி₄: பரிவருகே

ஸபு₂ரநநாநாபத்₃கம ேரஸி �லஹம்ோலிேுப₄க�₃ |

ே�ீ₂பி₄: க�₂லநேீம் மலயபவநாநகோ₃லிேஜகல

ஸமகரத்₃யஸத்வாம் ேஸய ஜவரஜநிேபீடா₃பேரேி ॥ 20॥

ம�ிழ்ச்ெி பபாங்கும் வெநே �ாலத்ேில் பூக்ப�ாடி�ள மணடிய, மலர்நே ோமனரயும், 

அழ�ிய குரலுடன் உலவு�ின்்ற  அன்ைப் ப்றனவ�ளும் ப�ாணடு,   இளநபேன்்றலின் 

பமன்குளிர்க்�ரம் ேடவி அனெக்�ின்்ற குளிர்நே  நீர்க்குளத்ேில் கோழியகராடு 

நீராடு�ின்்ற உன்னை (அன்னையா�)  எவர் மைேில் ஆழ்நது ேியாைிக்�ி்றாகரா, அவர் 

எல்லா கநாயிடர்�ளும்  நீங்�ியவரா�ி்றார்!

vasantē sānandē kusumitalatābhiḥ parivr̥tē
sphurannānāpadmē sarasi kalahaṃsālisubhagē |
sakhībhiḥ khēlantīṃ malayapavanāndōlitajalē

smarēdyastvāṃ tasya jvarajanitapīḍāpasarati  || 20 ||

One who meditates upon You as (the Mother) sporting with Your friends 
in the lake of cool waters that is gently caressed by the cooling southern breeze, 

Where beautiful swans majestically and happily cackling and chirping away amidst the
blooming lotuses and with creepers and vines full of flowers of the spring all around 

will be freed from all ailments and grief!

ோமனர மலரும்  பூங்ப�ாடி பரவும்! ேளிரினட பமன்குரல்  பயிலும்

பூமனட அன்ைம் கூவிட உலவும்! புதுயிளம் பேன்்றலும் ேடவும்

நீமனட பழகும் கோழிய ருடனும் நீர்வினள யாடிடும் வெநேம்

தூமை முரு�ித் ோபயைப் ப்ணிவர்  துயரில ராயிைர் அருகள! (20)
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