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(126 வரிகலை உள்ைடக்கிய இந்த தமிழட்சரப் பாமாலை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ காஞ்சி மஹாபபரியவாைின்
பபருலமலய உணர்த்தும் விதத்தில் கவிமணிமாலையாக புலையப்பபற்றது)

இசை வவளியீடு:

ஸ்ரீ ஜகத்குரு தமிழட்ைரப் பாமாசை இசைத்தட்டு வடிவிசை பத்மபூஷன் ஸ்ரீ விக்கு விநாயகராம்
அவர்கள் வழங்க ஸ்ரீ காஞ்சி காமககாடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ ஸ்ரீ சங்கர விஜகயந்திர ஸரஸ்வதி
சுவாமிகள் அருட்கரத்திைால்
கடந்த
2019, அக்டடாபர்
10ஆம்
டததியன்று
வைன்சையில்
வவளியிடப்பட்டது.

YouTube Link: https://youtu.be/m74s6dK3MM4
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ஸ்ரீ ஜகத்குரு தமிழட்சரப் பாமாலை மஹிலம:

(வாயிைால் உன்சைப் பரவிடும் அடிடயன் படுதுயர் கசளவாய் பாசுபதா பரஞ்சுடடர)
ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹாவபரியவாளின் மகிசம
சுகப்பிரம்மரிஷி அவர்கசள ைாட்ைாத் தரிைிப்பது டபாைடவ ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹாவபரியவாளின்
தரிைைமும் தவவைிசமயும் நமக்வகல்ைாம் வபரும்பாக்யத்சத நல்கியிருக்கிறது. அதன் ரகைியம்
ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹாவபரியவா ைாட்ைாத் ஈஸ்வரரின் திருஅவதாரம் என்பதால்தான்.
தான் அந்த ைர்டவஸ்வரர்தான் என்ற வதய்வ ரகைியத்சதக் காப்பாற்றுவதற்டக இந்த
திருஅவதாரத்தில் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹாவபரியவா தன்சை அத்தசை எளிசமயாக காண்பித்துக்
வகாண்ட பிரயத்தைம் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். ஆைால் அசதயும் மீ றி இவர் ைாட்ைாத் ைங்கரடர
என்பசத பக்தர்கள் உணர்ந்த ைம்பவங்கசளயும் பரப்பிரம்ம வைாரூபமாக தாடை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ
வபரியவா அருளியுள்ளார்.
இப்படி ஒரு பக்தர் தன் டமல் இயற்றிய கவியில் வரிக்குவரி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹாவபரியவாசள
‘ைங்கர ைிவா’ என்று டபாற்றுவசத தான் ஏற்றுக் வகாள்ளும் விதமாக ஒரு அற்புத ைம்பவத்சத
இந்த நடமாடும் வதய்வம் நமக்வகல்ைாம் தான் ஈஸ்வரடர என்பசத வவளிப்படுத்தும் விதமாக
அருளி அந்த அருள்வபற்ற கவிஞசரயும் அனுக்ரஹித்துள்ளார்.
கவிகுஞ்ைரம் எை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹாவபரியவாளின் திருவாக்காடைடய அருளப்பட்டவராை
கவிச்ைக்ரவர்த்தியாம் ஸ்ரீ சவத்தியநாத ைர்மா அவர்கள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவாசள ‘திங்களஞ்ைசட
ைிவபிரான்’ எை உணர்ந்து கவி பாடியது டபாைடவ அவர்தம் ைடகாதரி அஞ்ைைாட்ைி அம்மாள்
வபற்வறடுத்த அருட்கவியாம் சுப்ரமணிய கிருட்டிணமூர்த்தியும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவாசள அடத
டகாணத்தில் ைிைாகித்து கவி இயற்றும் பாக்யம் அருளப்பட்டுள்ளது.
இந்த வபரும் பாக்யம் யாவும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவாளன்றி டவறு வதய்வமில்சை எை
உைடகாருக்கு
ைர்வகாைமும்
உபடதைித்த
சவத்தியநாத
ைர்மாவின்
தவப்புதல்வரும், கிருட்டிணமூர்த்தியின் ைடகாதரி மாதுஸ்ரீ டவதாம்பாளின் கணவருமாை பிரம்மஸ்ரீ
பிரடதாஷ ைிவநாயன்மாரால்தான் இவருக்கு கிட்டியுள்ளது.
ஒருமுசற மாதுஸ்ரீ டவதாம்பாளுடன், கிருட்டிணமூர்த்தியும் வடக்டக உகார் என்ற ஊரில்
ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவாளின் தரிைைத்திற்கு வைன்ற ைமயம், டவதாம்பாள் ைங்கர வபரியவாளுக்கு
மங்கள ஆரத்தி காட்டும்டபாது, கிருட்டிணமூர்த்தி தன் மாமா இயற்றிய ‘திங்களஞ் ைசட
ைிவபிரான்’ என்ற பாடசை பாடியுள்ளார்.
“உன் மாமைார் பாடிை பாட்டு இவருக்கு எப்படித் வதரிஞ்ைது?” என்று ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவா
டவதாம்பாசள டகட்க“ இவர் என் தம்பிதான். கவி ைக்ரவர்த்தி இவருக்கும் மாமாதான்” என்று
டவதாம்பாள் கூறிைார்.
ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவா தன் கமைமுகம் மைர புன்ைசகடயாடு இவசர வாழ்த்திய தருணத்தில்
இவருக்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவாசளப் டபாற்றி கவி இயற்றிய உத்டவகம் பிறந்திருக்க
டவண்டும். இதற்கு முன்னும் ைிை ைின்ை ைின்ை பாடல்களால் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவாளுக்கு பாமாசை
புசைந்திருந்தாலும் இப்டபாது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவாசள ைாட்ைாத் ஈஸ்வரடர என்பதாக டபாற்றிப்
பாட டவண்டுவமை இவருக்கு டதான்றியடதா என்ைடவா.
பகவான் ஸ்ரீரமணர் இயற்றி அருளிய ஸ்ரீ அருணாைை அட்ைரமணமாசை என்ற புைிதமாை
பாமாசைசய
தன்
பாமாசைக்காை
அடிப்பசடயாக
வகாள்ள
இவர்தம்
மைதில்
டதான்றியது. இரண்டு இரண்டு வரிகளாக மிகவும் ைிரத்சதடயாடு இயற்றி வந்து தன்
ைடகாதரியிடம் படித்துக் காட்டுவதும் அதன் பின் அடுத்த வரிகசள எழுதுவதுமாக ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹா
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வபரியவாளின் 86வது ஜயந்தி உற்ைவங்களின்டபாது
‘ஸ்ரீ
ஜகத்குரு
பாமாசை’ எனும் 126 வரிகள் வகாண்ட பாமாசை பூர்த்தியசடந்தது.

தமிழட்ைர

இந்த பாமாசைசய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவாளிடம் ஜயந்தி உற்ைவத்திற்கு முன்பாக ைமர்ப்பிக்க
டவண்டுவமன்று எண்ணம் வகாண்டவராய் பிரம்மஸ்ரீ பிரடதாஷ நாயன்மார், ஸ்ரீ ஏகாம்பரம் என்று
ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவாளுக்கு பணிவிசட வைய்யும் பாக்யம் வபற்ற அன்பரிடம் வகாடுத்தனுப்பிைார்.
மீ ரஜ் என்ற ஊரில் இசத ைமர்ப்பித்தடபாது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவா எப்படி அருளிைார் என்பது
அதிையம். இந்த கவி வரிகள் ‘குருவாய் எமக்கருள் வபரிதாம் பரம்வபாருள் குரு ைங்கரரவர் பதம்
எண்ணி’ என்று வதாடங்கியதும், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவா அங்கு தரிைித்து நின்ற பக்தர்கள் கூட்டத்தில்
ஒரு பக்தசர மட்டும் சகத்தட்டி அசழத்து கவிசதயின் ஒரு பிரதிசய அளித்தாராம். இதில்
அதிையம்
என்ைவவன்றால்
இந்தப்
பாமாசைசய
வபற்றுக்
வகாண்ட
அந்த
பக்தரின்
திருநாமமும் ‘குரு
ைங்கரர்’ என்படத. இசத
அன்று
தரிைித்த
பக்தர்கள்
உணர்ந்து
வமய்ைிைிர்த்தைராம்.
முதைில் ைமர்ப்பித்த டபாடத இப்படி ஒரு அங்கீகாரத்சத அசடந்த பாமாசைசய பற்றி
பிரத்டயகமாக மாதுஸ்ரீ டவதாம்பாளிடம் அடுத்த தரிைைத்தின்டபாதும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவா
விைாரிக்க
டநர்ந்தது. தரிைித்துக்
வகாண்டிருந்த
பக்சதயிடம், ஸ்ரீ
ஏகாம்பரம்
அவர்கசள
விட்டு “தம்பி டபாட்ட புத்தகத்டதாட டபரு என்ைன்னு வதரியுமா டகளு” என்றார் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ
வபரியவா. மாமிக்கு அதற்காை பதில் வதரியவில்சை. அந்தப் பாடசை இத்தசை குறிப்பாக ஸ்ரீ ஸ்ரீ
ஸ்ரீ வபரியவா டகட்பாவரன்று எதிர்ப்பார்க்காததாலும், உண்சமயில் அந்த பாமாசைசய அத்தசை
ைிரத்சதயாக வதரிந்துக் வகாள்ளாமல் விட்டிருந்ததாலும், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவாளிடம் தக்க
பதிைளிக்க முடியாமல் பக்சத நின்றாள்.
ஸ்ரீ ஏகாம்பரம் இந்த தர்மைங்கடத்சத விைக்குவது டபாை பக்சதயிடம் காதும் காதும்
சவத்தாற்டபால் “ஜகத்குரு
தமிழட்ைரப்
பாமாசைன்னு
வைால்லுங்டகா” என்று
உதவிைார். டவதாம்பாளும் அப்படிடய ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவாளிடம் வைால்ைி அப்டபாசதக்கு
திருப்தியுற்றாலும், இந்த பாமாசைசய பற்றி அறியாமல் விட்டுவிட்டடாடம என்ற குற்ற
உணர்டவாடு பின் நாட்களில் அப்பாமாசைசய படித்து அறிந்துக் வகாண்டார்.
மீ ண்டும் ஒரு தரிைைம், ைதாராவில் இரண்டு நாட்கள் மாமி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவாசள
தரிைித்து தங்கியடபாது நிகழ்ந்தது. இந்த நாட்களில் ஒரு நாள் மாமியுடன் கூட ஒடர ஒரு சபயன்
மட்டும் நிற்க
ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவாசள தரிைித்த தருணம் அது.
இப்டபாது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவா இந்த பாமாசை புத்தகம் ஒன்சற டவதாம்பாளிடம் எடுத்து தாடை
வகாடுத்தருளி “இசதப் பாடச் வைால்லு” என்றார். மாமியும் பாமாசைசய இசையுடன் பாடத்
துவங்கி பத்துப்பதிசைந்து வரிகள் முடித்திட்டடபாது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவா ஏடைா டபாதும்
என்பதாகக் கூறி பக்கத்தில் நின்ற அந்த சபயைிடம் பாமாசைசய வதாடர்ந்து பாடச் வைால்ைி
அருளிைார்.
இது பக்சதயாை மாதுஸ்ரீ டவதாம்பாளிடம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹாவபரியவா மீ ண்டும் மீ ண்டும்
ஏடதா
இந்த
பாமாசையின்
விடைஷத்சத
உணர்த்துவதற்காகடவ
அனுக்ரஹிப்பது
டபாைிருந்தது. பக்சதயின் மைதிலும் இது ஸ்புரித்திருக்க டவண்டும்.
பாமாசைசய மைம் வைலுத்தி மறுமுசற மாதுஸ்ரீ டவதாம்பாள் படிக்கத் வதாடங்கியடபாது
அதில் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவாசள வரிக்குவரி ைாட்ைாத் ைிவபிராைாகடவ துதித்து கவி இயற்றப்பட்ட
டநர்த்தியிசை பக்சத உணரமுடிந்தது. மைப்பூர்வமாக ையித்து படித்து இசத அறியச் வைய்யடவ
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ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவா இத்தசை முசற தைக்கு அருளியுள்ளார் டபாலும் எை பக்சதக்கு
டதான்றியது. அது எத்தசை ைத்தியவமன்பது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவாசள அடுத்தமுசற ைதாராவில்
தரிைிக்க வைன்றடபாது நிகழ்ந்த அரிய ைம்பவம் உறுதி வைய்தது.
இந்த முசற பாமாசைசய தான் அனுபவித்து உணர்ந்து வகாண்ட நிசையில் மாமி அசத
ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹாவபரியவாவளனும் ைங்கர ைிவ ைன்ைதியில் உருக்கமாகப் பாட விரும்பி
அதன்படிடய அனுக்ரஹம் வபற்றார். அப்டபாது திரு. டஜாஷி எனும் பக்தர் ஒரு தட்டில் பூரா
ைர்க்கசரசய ைமர்ப்பித்து நின்றார். அசதத் தன் திருக்கரங்களில் இழுத்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவா
அந்த பாக்வகட்டில் ஆங்காங்டக வபாத்தைிட்டார். பின் கட்சடவிரல் டமாதிரவிரல் இரண்சடயும்
டைர்த்து ஒரு ைிட்டிசக பூரா ைர்க்கசரசய எடுப்பதும் மாமி பாமாசையின் ஒவ்வவாரு
வரியாக ‘ைங்கரைிவா’ ‘ைங்கரைிவா’ எை முடிக்கும் டபாதும் ஒரு வரிக்கு ஒரு ைிட்டிசகயாக
அத்தசை 126 வரிகசளயும் டகட்டபடி தன் பவளவாய்க்குள் பூரா ைர்க்கசரசய ைாவகமாக ஏற்றுக்
வகாள்வதுமாக ஒரு அரும்வபரும் அனுபவத்சத அனுக்ரஹித்தார். இது தன்சைத் துதித்து
இயற்றிய கவிசத வரிகளின் வபாருசளயும் அதன் உண்சமசயயும் தாடை ஒப்புதல்
அளிப்பதுடபாை
ைாட்ைாத்
ைங்கர
ைிவைாை
ஸ்ரீ
ஸ்ரீ
ஸ்ரீ
வபரியவா
அருளுவது
டபாைிருந்தது. எப்டபற்பட்ட டமன்சமயாை ஏற்பு இது! பரந்தாமன் பக்த குடைைைின் அவசை
மூன்றுமுசற சுசவத்தது டபால் ைங்கரன் இந்த பக்தி பாமாசைக்காக 126 முசற இைிப்சப
சுசவப்பது டபாை அங்கீ கரித்துள்ளார்.
இப்படி உயர்வு வபற்ற பாமாசைசய டவதாம்பாள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவா ைன்ைதியில் பாடும்
வபரும்டபறு கிட்டிய ஆைந்தத்திற்காகவும், வபாறுசமயுடன் 126 வரிகசளயும் டகட்டு கூடடவ
இைிசமயாை அனுபவத்சத அருளியதற்காகவும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவாசள கண்கள் பைிக்க
நமஸ்கரித்வதழுந்தாள்.
இப்டபற்பட்ட வதய்வ அங்கீகாரம் இடதாடு நின்றுவிடவில்சை. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவா இந்த
பாமாசைத் வதாகுப்சப 86வது ஜயந்தி உற்ைவத்தின் டபாது 87 பிரதிகள் எடுத்து பாரத பூமி
எங்குமுள்ள
பத்து
ைங்கரமடங்களுக்கும்
பஜசை
மடங்களுக்கும்
அனுப்புமாறு
உத்தரவிட்டருளிைார்.
டமலும் ஹிக்கின்பாதம்ஸ் புத்தக நிறுவை அன்பர் திரு. குப்புைாமி அவர்கள் இந்த
பாமாசைசய புத்தகமாக வவளியிட ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹாவபரியவாளிடம் ஆைி டகட்டடபாது, அவரிடம்
ஒவ்வவாரு புத்தகத்திற்கும் ஐம்பது ரூபாய் எை விசை நிர்ணயம் வைய்யும்படியும், அதில்
கிசடக்கும் பணத்சத திரயம்படகஸ்வரர் டகாயிலுக்கு டைர்ப்பிக்கவும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவா அருள்
கட்டசளயிட்டார்.
“எங்கிருந்தாலும் நின்ைருளாைி
எங்களுக்குண்டு ைங்கர ைிவா”
என்று கிருட்டிணமூர்த்தி வைால் கவிமணி மாசையில் காணும் வரிகசளப் பற்றி ராஜீ
என்ற பக்தரிடம் “இவர் இந்த பாட்டிடை என்கிட்டட ைண்சடடபாட்டு அனுக்ரஹம் வாங்குவது
டபாை இருக்டகால்டயா” என்று ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ வபரியவா குழந்சதயாகக் டகட்டதிைிருந்டத இந்த
பாமாசைசய பக்தியுடன் பாடும் அசைவருக்கும் அந்த வதய்வத்தின் ஆைி நிச்ையமுண்டு என்பது
உறுதியாகத் வதரிகின்றதல்ைவா!
“வதய்வமாய் உன்சைடய ைங்கர குருவவை
தாரணி டபாற்றிடும் ைங்கர ைிவா”
என்று இப்பாமாசை டபாற்றிடும் வபரும் வதய்வத்சத நாம் பற்றிக் வகாண்டு வாழ்வில்
ைகை நைன்கசளயும், வைௌபாக்யங்கசளயும் அசடடவாமாக.

பாடியவர்: New Jersey ஸ்ரீ சுவாமிநாத பாகவதர்

எழுதியவர்: ப்ரஹ்மஸ்ரீ சுப்ரமணிய கிருஷ்ணமூர்த்தி

Email: newjerseyswaminathan@gmail.com
YouTube Link: https://youtu.be/m74s6dK3MM4
WhatsApp number: 001-7323258695

ஸ்ரீ ஜகத்குரு காஞ்சி காமககாடி ஸ்ரீ சந்திரகசககரந்திர ஸரஸ்வதி

ஸ்ரீ ஜகத்குரு தமிழட்சரப் பாமாலை
ஸத்குரு கவசம்

குருவா பயமக்கருள் பபரிதாம் பரம்பபாருள்
குருசங் கரரவர் பதபமண்ணி
அரிதாம் பிறவியிைிவகரா டிருப்பது
எைப்பூ ரிப்பது மிதமாக
அவரா யிருந்துபயன் சிறிதா மதியிைில்
தமிழட் சரப்பா தலைக் கூற
சிறிகயன் பகன்றது சிறிதாயிறுப்பினும்
அருகைா டவரிலத அணிவாகர
விநாயகர் காப்பு
அருங்குருவாம் ைங்கரர் டமல்
'அட்ைரப்பா' மாசை ைாற்ற
வபருங்கருசணக் கணபதி நீ
பதமருளிக் காப்பாடய !
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(126 மாலைகள்)

ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ ! ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ ! ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
அண்ணா மசைவளர் அருணா ைைவமனும்
ைிவம் ‘நீ’ அசைடயா ைங்கர ைிவா

(1)

‘அன்டப’ ைிவவமை அவைியும் நைம் வபற
அவதரித் தாய்நீ ைங்கர ைிவா

(2)

அன்சையும் தந்சதயும் ஆகி வயமக்கருள்
ஆண்டவன் நீடய ைங்கர ைிவா

(3)

அகங்கா ரவமனும் அகந்சதசய நீக்கிடய
‘அருள்’ விளக் டகற்றிடும் ைங்கர ைிவா

(4)

அறுபத் வதட்டாம் குரு வவைக் கைியிைில்
மறுமுசறத் டதான்றிய ைங்கர ைிவா

(5)

ஆதி ‘ைங்கரர்’ எைமுன் ஒரு தரம்
டதான்றிய வதய்வம் நீ ைங்கர ைிவா

(6)

இவ்வுை கிற்டக ‘ஒரு குரு’ வாய் ‘நீ’
இருந்திட வந்தாய் ைங்கர ைிவா

(7)

ஈங்கிசத அறியாப் டபசதயர் தமக்டக
எங்ஙைம் உசரப்டபன் ைங்கர ைிவா

(8)

உைகக் குருவவை உணர்ந்தவ ருளத்திைில்
உண்சமயாய் உசறவாய் ைங்கர ைிவா

(9)

ஊற்றிடும் அமுவதை உசை நிசைப் பவருளம்
ஊறிடு வாய் ‘நீ’ ைங்கர ைிவா

(10)

எம்துய வரல்ைாம் உன்பதம் கண்டால்
எங்டகா டபாகுது ைங்கர ைிவா

(11)

ஏழிரு புவைமும் பசடத்தும் காத்தும்
அழித்தும் ஆள்வாய் ைங்கர ைிவா

(12)

‘ஐயன்’ நீவயை அறுபத்து மூவரும்
அழகாய் பாடிைர் ைங்கர ைிவா

(13)

ஒன்பது டகாணமும் டமவிடும் ைக்தியின்
ஒருபாகம் நீ ைங்கர ைிவா

(14)

ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ ! ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ ! ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
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எழுதியவர்: ப்ரஹ்மஸ்ரீ சுப்ரமணிய கிருஷ்ணமூர்த்தி

Email: newjerseyswaminathan@gmail.com
YouTube Link: https://youtu.be/m74s6dK3MM4
WhatsApp number: 001-7323258695
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ஓங்காரம் எனும் ஒரு வபாருள் நீவயன்
றுணர்ந்டதாம் நாங்கள் ைங்கர ைிவா

(15)

‘ஒளசவ’ டபாற்றிடும் கணபதி முருகைின்
அப்பனும் நீடய ைங்கர ைிவா

(16)

கண்ணுள் மணியாய் என்னுள் இருந்துடம
காத்திடு வாய் ‘நீ’ ைங்கர ைிவா

(17)

காண்பவர் உளத்டத கவசைசய மாற்றும்
கசடக்கண் கண்டடாம் ைங்கர ைிவா

(18)

கிரிவயைத் டதான்றும் அருசணயில் வாழும்
கருசணத் வதய்வடம ைங்கர ைிவா

(19)

கீ சதயின் நாயகன் மாதவன் டைாதரி
நாதனும் நீடய ைங்கர ைிவா

(20)

குருமுகம் காணா குரு வவை வாகி
குருவதய்வ மாைாய் ைங்கர ைிவா

(21)

கூற்றுவன் வந்வதசமக் கூப்பிடும்டபாது
காத்திடும் கூத்தன் ‘நீ’ ைங்கர ைிவா

(22)

வகட்டவன் இவவைை விட்டிடா துைதருள்
வகாட்டி ‘நீ’ காத்தருள் ைங்கர ைிவா

(23)

டகட்டிடும் அன்பர்தம் குசறயிசைக் டகட்டுடம
டகட்டவா றருள்புரி ைங்கர ைிவா

(24)

‘சக’யிைால் அபயடம தந்துநீ நிற்பதால்
கவசைகள் ஓடிடும் ைங்கர ைிவா

(25)

வகாண்டிடும் அன்பிைால் கண்டுசைப் பாடுவார்
காண்பது வைார்க்கடம ைங்கர ைிவா

(26)

டகாவிைில் கண்டிடும் மூர்த்தியில் உன்ைருள்
டகாைடம காண்கிடறாம் ைங்கர ைிவா

(27)

வகௌமா ரத்வதாடு சவணவர் ைாக்தரும்
சைவரும் டபாற்றும் ைங்கர ைிவா

(28)

ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ !
ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ !
ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
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ைங்கர குருவவை இருமுசற டதான்றிய
‘ைர்டவஸ்வரன்’ நீ ைங்கர ைிவா

(29)

ைாற்றிடும் மந்திரப் வபாருளாய் விளங்கிடும்
ைச்ைிவ சுந்தர ைங்கர ைிவா

(30)

ைிவமய மாை உன் சுயதரி ைைமதில்
ைிவமய மாடைாம் ைங்கர ைிவா

(31)

ைீற்றமும் ஏற்றமும் மாற்றமு மில்ைா
ைீரிய டைாதிநீ ைங்கர ைிவா

(32)

சுந்தரன் பாடிய டதவாரம் புகழ்
சுந்தரன் நீடய ைங்கர ைிவா

(33)

சூரியன் ைந்திரன் நின்ைிரு விழிவயைச்
வைாைித்திடக் கண்டடாம் ைங்கர ைிவா

(34)

வைண்பக மாசையும் வகான்சறயும் சூடும்
ைிவவபரு மாடை ைங்கர ைிவா

(35)

டைர்ந்துசை யசடந்து ைார்ந்தவர் துயசரச்
டைரா வதாழிப்பாய் ைங்கர ைிவா

(36)

சைவமாம் ைமயம் தசழத்திடக் கைியிைில்
வதய்வமாய் டதான்றிய ைங்கர ைிவா

(37)

வைாந்தமும் பந்தமும் பாைமு மகற்றியுன்
ைிந்தசை தந்திடு ைங்கர ைிவா

(38)

டைார்விைா மைமும் தாழ்விைா வாழ்வும்
தந்தருள் புரிவாய் ைங்கர ைிவா

(39)

வைளரிய மாகவுன் பக்தசர சவத்திடச்
வைய்வது உன்கடன் ைங்கர ைிவா

(40)

ஞமைி என் ைகைமும் நீடய என்றுசைச்
ைரணசடந் துள்டளன் ைங்கர ைிவா

(41)

ஞாைமும் தந்தபி மாைமும் தந்துவமய்ஞ்
ஞாைமும் தந்திடு ைங்கர ைிவா

(42)

ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ !
ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ !
ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
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தத்துவப் வபாருளாம் ைத்திய ைிவமுன்
பக்தியில் திசளத்டதாம் ைங்கர ைிவா

(43)

தாவைனும் அகந்சத தன்சைடய அகற்றியுன்
தன்னுடன் அசணத்திடு ைங்கர ைிவா

(44)

தில்சையுட் கூத்தைாய் திகழ்ந்திடும் நின்வைழில்
தன்ைிடை மூழ்கிடைாம் ைங்கர ைிவா

(45)

தீசமகள் யாசவயும் நீக்கிடய எம்சமயுன்
தண்ணளி டைர்த்திடு ைங்கர ைிவா

(46)

துன்பமும் இன்பமும் இல்ைைாய் உள்ளைாய்
திகழ்ந்திடும் அன்பன் நீ ைங்கர ைிவா

(47)

தூய்சமயாய் உள்ளடம நிசைப்பவர் உளத்திடை
தீபமாய் ஒளிதரும் ைங்கர ைிவா

(48)

வதய்வமாம் உன்சைடய ைங்கர குருவவைத்
தாரணி டபாற்றிடும் ைங்கர ைிவா

(49)

டதடிடய வந்துசை நாடிடய நின்றவர்
வதய்வம் ‘நீ’ என்றைர் ைங்கர ைிவா

(50)

சதயிைில் வணங்கிடும் சூரியன் ஒளியிலுன்
டைாதிடய காண்கிடறாம் ைங்கர ைிவா

(51)

வதால்சைகள் வந்வதசமத் துரத்திடும் டபாதிைில்
வள்ளைாய் அருள்புரி ைங்கர ைிவா

(52)

டதாடுசடச் வைவியைாய்ப் பாைழும் பிள்சளயின்
பைியிசைப் டபாக்கிசை ைங்கர ைிவா

(53)

நள்ளிருள் தன்ைிடை நட்டடம பயின்றிடும்
நட்டுவன் நீதான் ைங்கர ைிவா

(54)

நாரணன் பிரம்மனும் டதடிடய டதவடாணா
நாயகி நாதன் நீ ைங்கர ைிவா

(55)

நின்பத மைரிசை டநரிடை டநாக்கிைால்
வநஞ்ைடம வநகிழுது ைங்கர ைிவா

(56)

ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ !
ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ !
ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
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நீருசட கங்சகயும் திங்களும் ைசடயிைில்
நின்றிடக் கண்டைர் ைங்கர ைிவா

(57)

நுன்னுருத் தன்சைடய வநஞ்ைிைில் பதித்தவ
நன்வைறி நாடிைர் ைங்கர ைிவா

(58)

நூல்பை கற்றவர் மசற வைாலும் ைாரடம
நீதான் என்றைர் ைங்கர ைிவா

(59)

வநஞ்ைம் பயின்றவர் தஞ்ைவமன்றசடவதால்
அஞ்ைவைன் றருள்புரி ைங்கர ைிவா

(60)

டநர்சமயும் நீதியும் நின்ைடி யாரிடம்
நீங்கா திைங்குது ைங்கர ைிவா

(61)

சநந்தவர் நைிந்தவர் நின்ைருள் மசழவிழ
நீண்டட தசழத்தைர் ைங்கர ைிவா

(62)

வநாந்தவர் எவரும் உன்றசைக் கண்டபின்
வவந்துயர் நீங்கிைர் ைங்கர ைிவா

(63)

டநாக்கிடய நின்விழி டநாக்கிய டநயர்கள்
நீங்கா நிசைத்தைர் ைங்கர ைிவா

(64)

பதின்மூன் றாண்டிைில் பட்டடம சூடிய
வபருங்குரு ‘நீடய’ ைங்கர ைிவா

(65)

பார்ப்பவர் மைத்தில் பரவை மூட்டிய
பிள்சளயா யிருந்தாய் ைங்கர ைிவா

(66)

பின்பை கசைதசை பயின்டற பணிவுற
பண்டிதன் ஆைாய் ைங்கர ைிவா

(67)

பீடமசடந் தபின் நாடு நைம் வபற
பாடுபட் டிருந்தசை ைங்கர ைிவா

(68)

புன்ைிரிப்புடடை பூசைகள் வைய்தபின்
புைித நீரளிப்பாய் ைங்கர ைிவா

(69)

பூமிடய டபாற்றிடும் புண்ணிய புருடைாய்
புகழ்வபறத் திகழ்ந்தாய் ைங்கர ைிவா

(70)

ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ !
ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ !
ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
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வபற்றவர் இவன் யார் என்டற பைருடம
வபருசமயாய்ப் டபாற்றிைர் ைங்கர ைிவா

(71)

டபதமாய் ஓடிய பைமதத் டதாரும்
பணிவுடன் அடங்கிைர் ைங்கர ைிவா

(72)

சபந்தமி ழுடடை பைவமாழி கசளயும்
பழுதறப் பயின்றாய் ைங்கர ைிவா

(73)

வபான்னுரு வாகநின் டதகம் ஒளிவபறப்
பார்த்டதார் மகிழ்தைர் ைங்கர ைிவா

(74)

‘டபாற்றும் வபரியவாள்’ எைப் வபயர் வைால்ைி
பரிவாய் அசழத்தைர் ைங்கர ைிவா

(75)

வபளவிய மாகவுன் பதமைர் பணிந்டத
பாப வமாழிந்தைர் ைங்கர ைிவா

(76)

மடமதாம் காஞ்ைிசய மட மட வவைடவ
மைர்ந்திடச் வைய்தாய் ைங்கர ைிவா

(77)

மாண்புசடச் வைல்வசர மடத்துட ைிசணத்து
டமன்சமகள் டைர்த்தாய் ைங்கர ைிவா

(78)

மிஞ்ைிடும் அன்பிைால் மாந்தர் நைம் வபற
மாதவம் புரிந்தாய் ைங்கர ைிவா

(79)

மீ ளா நரகடம டமவும் மாக்கசள
மாற்றிட விசழந்தாய் ைங்கர ைிவா

(80)

வமன்சமயாம் மைரினும் மிருதுவாம் மைத்துடன்
மன்னுயிர் காத்தாய் ைங்கர ைிவா

(81)

டமலும் பிறந்திவர் மாளாதிருக்க
மைர்வாய் வமாழிந்தாய் ைங்கர ைிவா

(82)

சமயல் வகாண்டிவர் டமாகப் டபய்வைம்
மயங்கா மீ ட்டாய் ைங்கர ைிவா

(83)

வமாத்தமாய் இவர்கசளப் பக்தியில் திசளத்திட
நித்தமு முசழத்தாய் ைங்கர ைிவா

(84)

ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ !
ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ !
ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
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டமாகத் திசரயிசை வமதுவாய் விைக்கிடய
மின்வைாளி காட்டிைாய் ைங்கர ைிவா

(85)

‘வமௌைப்’ வபருநிசைப் வபரிதா வமன்றிட
வமௌைியா யிருந்தாய் ைங்கர ைிவா

(86)

யமைார் வாயிவர் டைராதிருந்திட
ஒருவழி வைான்ைாய் ைங்கர ைிவா

(87)

யாதும் ஊவரை புண்ணிய பாரதம்
பாதத்தால் நடந்தாய் ைங்கர ைிவா

(88)

ரம்மியமாக நீ நன்ைசட புரிந்துடம
யாத்திசர புரிந்தாய் ைங்கர ைிவா

(89)

ராப்பகல் என்டற பாரா வதப்டபாதும்
பகைாய் நிசைத்தாய் ைங்கர ைிவா

(90)

ைட்ைியப் புருடைாய் நன்வைறி பரப்பிட
நாட்டிைில் நடந்தாய் ைங்கர ைிவா

(91)

வரும்வாக் வகல்ைாம் ‘அருள்வாக் வகைடவ‘
அருள் மசழ வபாழிந்தாய் ைங்கர ைிவா

(92)

வாவவன் றசழத்டத வருபவர்க் வகல்ைாம்
வழி இது என்றாய் ைங்கர ைிவா

(93)

விளங்காப் வபாருளிசை விளங்கும் வசகயிடை
விளங்க சவத்தாய் நீ ைங்கர ைிவா

(94)

வட்டிசைச்
ீ
டைர்ந்திட வழிதான் கண்டிட
வறுவகாண்
ீ
டசழத்தாய் ைங்கர ைிவா

(95)

வவறுசமயாம் வாழ்க்சகசய வணாய்க்
ீ
கழித்திட
டவண்டா வமன்றாய் ைங்கர ைிவா

(96)

டவதப் வபாருள் வைாலும் நாதன் நீ எை
உணர்த்திடச் வைய்தாய் ைங்கர ைிவா

(97)

சவயகம் டபாற்றிடும் பரைிவன் நீ எை
புரிந்திடச் வைய்தாய் ைங்கர ைிவா

(98)

ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ !
ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ !
ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
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பழுத்திடும் பழம் நீ பறந்திடும் கிளிநாம்
எை இைி ஆடைாம் ைங்கர ைிவா

(99)

பத்ததிடயாடு நீ பின்வைாரு ைீடசர
பாரினுக் களித்தாய் ைங்கர ைிவா

(100)

இளம்குரு கண்டு இம்மடமளித்து
மகுடம் சூட்டிசை ைங்கர ைிவா

(101)

குருவவை நின்று கசைபை நவின்று
‘புது குரு’ வாக்கிசை ைங்கர ைிவா

(102)

புதுவவள் ளம்டபால் வபருக்வகடுத்டதாடும்
பாங்கிசைக் கண்டாய் ைங்கர ைிவா

(103)

பாடரார் நைம்வபற வபருந்தவம் டபண
பிரிந்தாய் மடத்சத ைங்கர ைிவா

(104)

எங்டக டபாகிறாய் எைச் வைால்ைாமல்
எங்டகா டபாகிறாய் ைங்கர ைிவா

(105)

ஏங்கிடும் கன்றாய் பரிதவிக் கின்டறாம்
‘பசுபதி’ உன்ைால் ைங்கர ைிவா

(106)

ைித்தன் டபாக்கு ைிவன் டபாக்வகன்டற
சுற்றிடய திரிகிறாய் ைங்கர ைிவா

(107)

ைத்தியம் காக்கும் தவப்வபருந்தசகயாய்த்
தரணியில் வாழ்கிறாய் ைங்கர ைிவா

(108)

எங்கிருந்தாலும் நின்ைருளாைி
எங்களுக்குண்டு ைங்கர ைிவா

(109)

எக்கணந் தன்ைிலும் உன் நிசைடவதான்
எங்களுக் கிருக்கும் ைங்கர ைிவா

(110)

வண்ணப் படத்தில் உன்வைழிசைத்தான்
என்றும் பார்க்கிடறாம் ைங்கர ைிவா

(111)

எண்ணப் படத்திலும் வண்ணப் படத்சத
எழுதிடய சவத்டதாம் ைங்கர ைிவா

(112)

ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ !
ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ !
ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
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அருளிடும் கரமும் ைிரித்திடும் முகமும்
அழகாய்த் வதரியுது ைங்கர ைிவா

(113)

அசைத்தினும் டமைாய் பதமைர் தன்ைில்
அசடக்கைம் கிசடக்குது ைங்கர ைிவா

(114)

நின் நிசைவின்றி பிறநிசைவவல்ைாம்
கைப்பா யிருக்குது ைங்கர ைிவா

(115)

நின் புகழன்றி மற்வறதும் டபை
கூசுது நாவும் ைங்கர ைிவா

(116)

நின்வபய ரன்றி மறுவபயர் டகட்க
காதும் மறுக்குது ைங்கர ைிவா

(117)

நின்வதாண் டினுக்டக சககால் வமய்யும்
காத்டத கிடக்குது ைங்கர ைிவா

(118)

இக்கைி தன்ைில் உன்னுடன் பிறக்க
எத்தவம் புரிந்டதாம் ைங்கர ைிவா

(119)

அக்களிப் பிைிடை அகமகிழ்ந்டத நாம்
பூரிப் பசடகிடறாம் ைங்கர ைிவா

(120)

காைால் இடுவசதக் சகயால் வைய்யக்
காத்திருக் கின்டறாம் ைங்கர ைிவா

(121)

கைிவாய் நீயிடும் கட்டசளக்டக நாம்
பணிவாய் நிற்கிடறாம் ைங்கர ைிவா

(122)

குருநின் பதமைர் கருத்திைில் சவத்டத
கவிமசழ வபாழிந்டதன் ைங்கர ைிவா

(123)

குசறபை வபாறுத்து நிசறைிை எடுத்து
பரிவுடன் ஏற்றிடு ைங்கர ைிவா

(124)

கிருட்டிண மூர்த்திவைால் கவிமணி மாசைசய
கருசணடயா டணிந்திடு ைங்கர ைிவா

(125)

பிரதியாய் எமக்கு நீ பிறவாதிருந்திடும்
வபருநிசை தந்திடு ைங்கர ைிவா

(126)

ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ ! ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
ஹரைங் கரைிவ ! ஜயைங் கரைிவ ! ைிவைங் கரைிவ ! ைங்கர ைிவ !
குரு ைங்கரர் வாழி !
அவரன்பரும் வாழி !
அட்ைரப் பாமாசை வாழி !
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