ஸ்ரீ ஜெயந் தி
பாராயண
ஸ்ல ாகங் கள்
ஜதாகுத்தளிப் பவர் கீ.ப.ரா.வி

ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண
கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே
ஹரே ோம ஹரே ோம
ோம ோம ஹரே ஹரே

।।श्रीः ।।

वन्दे ऽहं बालकृष्णं परमपववत्रं पङ्कजनेत्रं
गरताचार्यं कृपावनव ं मुरलर रं मङ्गलमूवतं
भागवतविर्यं दे वकरपरमानन्दं शुभचररतं
सुन्दररूपं गोवपकावचितं जगन्नाथं आरा र्यावम।
வந் தேஹம் பாலக்ருஷ்ணம் பரமபவிே்ரபங் கஜதநே்ரம்
கீோசார்யம் க்ருபாநிதிம் முரளீேரம் மங் களமூர்ே்திம்
பாகவே்பிரியம் தேவகிபரமானந் ேம் ஷுபசரிேம்
சுந் ேரரூபம் தகாபிகார்சசி
் ேம் ஜகந் நாேம் ஆராேயாமிII

VandEham BalakrishNam Parama Pavitram Pankaja nEtram
GeetAchAryam KrupAnidhim MuraLidharam MangaLa Murtim
BhAgavata Priyam Devakee ParamAnandam subha charitam
Sundara roopam gOpikArchitam JagannAtham AarAdhayaami
Sloka courtesy: Oppiliappan Koil Varadachari Sadagopan

அச்யுதம் கேசவம் கிருஷ்ண தாகமாதரம்

அச்யுதம் கேசவம் கிருஷ்ண தாகமாதரம் ,
ராம நாராயணம் ஜானகி வல் லபம்
அச்யுதம் கேசவம் கிருஷ்ண தாகமாதரம் ,
ராம நாராயணம் ஜானகி வல் லபம்
அச்யுதம் கேசவம் கிருஷ்ண தாகமாதரம் ,
ராம நாராயணம் ஜானகி வல் லபம்
அச்யுதம் கேசவம் கிருஷ்ண தாகமாதரம் ,
ராம நாராயணம் ஜானகி வல் லபம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ண காயத்ரி மந் திரங் கள்

ஓம் தாமமாதராய வித்மமே
ருக்மணீவல் லபாய தீமஹி
தன்மனா கிருஷ்ண ப் ரம ாதயாத்

ஓம் மதவகீநந் தனாய வித்மமே
வாசுமதவாய தீமஹி
தன்மனா கிருஷ்ண ப் ரம ாதயாத்

ஓம் ஸ்ரீகிருஷ்ணாய வித்மமே
தாமமாதராய தீமஹி
தன்மனா விஷ்ணு ப் ரம ாதயாத்

ஓம் மகாபீஜனாய வித்மமே
மகாபீவல் லபாய தீமஹி
தன்மனா கிருஷ்ண ப் ரம ாதயாத்

ஓம் தாமமாதராய வித்மமே
வாசுமதவாய தீமஹி
தன்மனா கிருஷ்ண ப் ரம ாதயாத்

ஓம் மகாபாலாய வித்மமே
வாசுமதவாய தீமஹி
தன்மனா மகாபாலகிருஷ்ண
ப் ரம ாதயாத்

ஓம் மகாபாலாய வித்மமே
மகாபீப் ரியாய தீமஹி
தன்மனா கிருஷ்ண ப் ரம ாதயாத்

ஓம் வாசுமதவாய வித்மமே
ராதாப் ரியாய தீமஹி
தன்மனா கிருஷ்ண ப் ரம ாதயாத்

ஓம் மகாபாலாய வித்மமே
மகாபீஜனவல் லபாய தீமஹி
தன்மனா மகாபாலே் ப் ரம ாதயாத்

கிருஷ்ணாஷ்டகம்

வஸுதேவஸுேம் தேவம் கம் ஸசாணூர மர்ேனம்
தேவகீ பரமானந் ேம் க்ருஷ்ணம் வந் தே ஜகே்குரும் (1)
அேஸு புஷ்பஸங் காசம் ஹாரநூபுர தசாபிேம்
ரே்ன கங் கண தகயூரம் க்ருஷ்ணம் வந் தே ஜகே்குரும் (2)
குடிலாலக ஸம் யுக்ேம் பூர்ணசந் ே்ர நிபாநநம்
விலஸே் குண்டலேரம் தேவம் க்ருஷ்ணம் வந் தே ஜகே்குரும் (3)
மந் ோர கந் ே ஸம் யுக்ேம் சாருஹாஸம் சதுர்புஜம்
பர்ஹி பிஞ் சாவசூடாங் கம் க்ருஷ்ணம் வந் தே ஜகே்குரும் (4)
உே்புல் ல பே்ம பே்ராக்ஷம் நீ ல ஜீ மூே ஸந் நிபம்
யாேவானாம் சிதராரே்னம் க்ருஷ்ணம் வந் தே ஜகே்குரும் (5)
ருக்மிணீ தகலிசம் யுக்ேம் பீோம் பர ஸூதசாபிேம்
அவாப் ே துளஸீ கந் ேம் க்ருஷ்ணம் வந் தே ஜகே்குரும் (6)
தகாபிகாநாம் குசே்வந் ே்வ குங் குமாங் கிே வக்ஷஸம் !
ஸ்ரீநிதகேம் மதஹஸ்வாஸம் க்ருஷ்ணம் வந் தே ஜகே்குரும் (7)
ஸ்ரீவே்ஸாங் கம் மதஹாரஸ்கம் வந் மாலா விராஜிேம்
சங் க சக்ர ேரம் தேவம் க்ருஷ்ணம் வந் தே ஜகே்குரும் (8)
க்ருஷ்ணாஷ்டக மிேம் புண்யம் ப் ராேருே்ோய ய: பதடே்
தகாடி ஜன்ம க்ருேம் பாபம் ஸ்மரதணன விநச்யதி.

பா³லமுகுந் தா³ஷ்டகம் ʼ
கராரவிந்தே³ன போ³ரவிந்ே³ம் ʼ முகா²ரவிந்தே³ விநிதேஶயந்ேம் .
ேடஸ்ய பே்ரஸ்ய புதட ஶயானம் ʼ பா³லம் ʼ முகுந்ே³ம் ʼ மனஸா ஸ்மராமி .. 1..
ஸம் ʼஹ்ருʼே்ய தலாகான்ேடபே்ரமே்⁴தய ஶயானமாே்³யந்ேவிஹீனரூபம் .
ஸர்தேஶ்ேரம் ʼ ஸர்ேஹிோேோரம் ʼ பா³லம் ʼ முகுந்ே³ம் ʼ மனஸா ஸ்மராமி .. 2..
இந்தீ³ேரஶ்யாமலதகாமலாங் க³ம் ʼ இந்ே³் ராதி³தே³ோர்சிேபாே³பே்³மம் .
ஸந்ோனகல் பே்³ருமமாஶ்ரிோனாம் ʼ பா³லம் ʼ முகுந்ே³ம் ʼ மனஸா ஸ்மராமி .. 3..
லம் பா³லகம் ʼ லம் பி³ேஹாரயஷ்டிம் ʼ ஶ்ருʼங் கா³ரலீலாங் கிேே³ந்ேபங் க்திம் .
பி³ம் பா³ே⁴ரம் ʼ சாருவிஶாலதநே்ரம் ʼ பா³லம் ʼ முகுந்ே³ம் ʼ மனஸா ஸ்மராமி .. 4..
ஶிக்தய நிோ⁴யாே்³யபதயாே³தீ⁴னி ப³ஹிர்க³ோயாம் ʼ ே் ரஜநாயிகாயாம் .
பு⁴க்ே்ோ யதே²ஷ்டம் ʼ கபதடன ஸுப் ேம் ʼ பா³லம் ʼ முகுந்ே³ம் ʼ மனஸா ஸ்மராமி
கலிந்ே³ஜாந்ேஸ்தி²ேகாலியஸ்ய ப²ணாக்³ரரங் தக³ நடனப் ரியந்ேம் .
ேே்புச்ச²ஹஸ்ேம் ʼ ஶரதி³ந்து³ேக்ே்ரம் ʼ பா³லம் ʼ முகுந்ே³ம் ʼ மனஸா ஸ்மராமி 6..
உலூக²தல ப³ே்³ே⁴முோ³ரஶஶௌர்யம் ʼ உே்துங் க³யுக்³மார்ஜுன ப⁴ங் க³லீலம் .
உே்பு²ல் லபே்³மாயே சாருதநே்ரம் ʼ பா³லம் ʼ முகுந்ே³ம் ʼ மனஸா ஸ்மராமி .. 7..
ஆதலாக்ய மாதுர்முக²மாே³தரண ஸ்ேன்யம் ʼ பிப³ந்ேம் ʼ ஸரஸீருஹாக்ஷம் .
ஸச்சின் மயம் ʼ தே³ேமனந்ேரூபம் ʼ பா³லம் ʼ முகுந்ே³ம் ʼ மனஸா ஸ்மராமி .. 8..
இதி ஶ்ரீ பி³ல் ேமங் க³லடா²குரவிரசிேம் பா³லமுகுந்ோ³ஷ்டகம் ஸம் பூர்ணம் ..
********
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணகரணாம் ருʼதாந் தர்க³தம்
கராரவிந்தே³ன போ³ரவிந்ே³ம் ʼ முகா²ரவிந்தே³ விநிதேஶயந்ேம் .
ேடஸ்ய பே்ரஸ்ய புதட ஶயானம் ʼ பா³லம் ʼ முகுந்ே³ம் ʼ மனஸா ஸ்மராமி .. 2.57..
ஆகுஞ் சிேம் ʼ ஜானு கரம் ʼ ச ோமம் ʼ ந்யஸ்ய க்ஷிஶேௌ ே³க்ஷிணஹஸ்ேபே்³தம .
ஆதலாகயந்ேம் ʼ நேனீேக²ண்ட³ம் ʼ பா³லம் ʼ முகுந்ே³ம் ʼ மனஸா ஸ்மராமி .. 3.92..
*****

மதுராஷ்டகம்

அதரம் மதுரம் வதனம் மதுரம்
னயனம் மதுரம் ஹஸிதம் மதுரம் |
ஹ்றுதயம் மதுரம் கமனம் மதுரம்
மதுராதிபததரகிலம் மதுரம் || 1 ||
வசனம் மதுரம் சரிதம் மதுரம்
வஸனம் மதுரம் வலிதம் மதுரம் |
சலிதம் மதுரம் ப் ரமிதம் மதுரம்
மதுராதிபததரகிலம் மதுரம் || 2 ||
தவணு-ர்மதுதரா தரணு-ர்மதுரஃ
பாணி-ர்மதுரஃ பாததௌ மதுதரௌ |
ன்றுத்யம் மதுரம் ஸக்யம் மதுரம்
மதுராதிபததரகிலம் மதுரம் || 3 ||

கீதம் மதுரம் பீதம் மதுரம்
புக்தம் மதுரம் ஸுப் தம் மதுரம் |
ரூபம் மதுரம் திலகம் மதுரம்
மதுராதிபததரகிலம் மதுரம் || 4 ||
கரணம் மதுரம் தரணம் மதுரம்
ஹரணம் மதுரம் ஸ்மரணம் மதுரம்
வமிதம் மதுரம் ஶமிதம் மதுரம்
மதுராதிபததரகிலம் மதுரம் || 5 ||
குஞ் ஜா மதுரா மாலா மதுரா
யமுனா மதுரா வீசீ மதுரா |
ஸலிலம் மதுரம் கமலம் மதுரம்
மதுராதிபததரகிலம் மதுரம் || 6 ||
தகாபீ மதுரா லீலா மதுரா
யுக்தம் மதுரம் முக் தம் மதுரம் |
த்றுஷ்டம் மதுரம் ஶிஷ்டம் மதுரம்
மதுராதிபததரகிலம் மதுரம் || 7 ||
தகாபா மதுரா காதவா மதுரா
யஷ்டி ர்மதுரா ஸ்றுஷ்டி ர்மதுரா |
தலிதம் மதுரம் பலிதம் மதுரம்
மதுராதிபததரகிலம் மதுரம் || 8 ||
|| இதி ஶ்ரீமத்வல் லபாசார்ய

விரசிதம்
மதுராஷ்டகம் ஸம் பூர்ணம் ||

|

க்ருʼஷ்ணஜன்மஸ்துதி꞉

ரூபம் ʼ யத்தத்ப்ராஹுரவ் யக்தமாத்³யம் ʼ ப் ³ரஹ்மஜ் யயாதிர்நிர்கு³ணம் ʼ
நிர்விகாரம் .
ஸத்தாமாத்ரம் ʼ நிர்வியேஷம் ʼ நிரீஹம் ʼ ஸ த்வம் ʼ ஸாக்ஷாத்³
விஷ்ணுரத்⁴யாத்மதீ³ப꞉ .. 1..
நஷ்யே ய
யதஷு .

ாயக த்³விபரார்தா⁴வஸாயன மஹாபூ⁴யதஷ்வாதி³பூ⁴தம் ʼ க³

வ் யக்யத(அ)வ் யக்தம் ʼ கா
யேஷஸஞ் ஜ் ஞ꞉ .. 2..

யவயக³ன யாயத ப⁴வாயனக꞉ ேிஷ்யயத

யயா(அ)யம் ʼ கா ஸ்தஸ்ய யத(அ)வ் யக்தப³
ந் யதா⁴ே்யேஷ்ோமாஹுே்யேஷ்ேயத யயன விே்வம் .
நியமஷாதி³ர்வத்ஸராந் யதா மஹீயாம் ʼஸ்தம் ʼ த்வீோனம் ʼ யக்ஷமதா⁴ம
ப் ரபத்³யய .. 3..
மர்த்யயா ம் ருʼத்யுவ் யா
நாத்⁴யக³ே்ே²த் .

பீ⁴த꞉ ப

ாயன்ஸர்வாம் ʼ ் ய

ாகாந் நிர்வ்ருʼதிம் ʼ

த்வத்பாதா³ப் ³ஜம் ʼ பாப் ய யத்³ருʼே்ே²யாத்³ய ஸ்வஸ்த²꞉ யேயத
ம் ருʼத்யுரஸ்மாத³பபதி .. 4..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வயத த³ேமஸ்கந் யத⁴
த்ருʼதீயாத்⁴யாயாந் தர்க³தா
யத³வகீக்ருʼதா ஸ்துதி꞉ ஸமாப் தா:

Sri Krishna Karnamrutham 2.108
Sloka Kasturi Tilakam with meaning
"Kasturi Tilakam" is the 2.108 Slokam of Sri Krishna Karnamrutham, a string of Bhakthi laden
poems offered at the sacred feet of the Lord . The author of Sri Krishna Karnamrutham is
Bilva Mangalar (AD 1220-1300). He was a contemproary of Swami Desikan (AD 1268-1369).

Kasturi tilakam lalata phalake vakshasthale kaustubham
Nasagre navamauktikam karatale venum kare kankanam |
Sarvange haricandanam kalayan kantheca muktavali
Gopastree pariveshtito vijayate gopala cudaamanih ||
Sri Krishna ! The Kasturi (Musk) Tilak, a red ritual mark decorates your forehead and
the Kaustubha jewel ornaments your chest. The Nava mouktika, a pearl ornament on
your nose, your fingertips graced by a flute, while your wrist is ornamented with a
bracelet. O Sri Hari! Your entire body is bedecked with fragrant sandalwood paste,
your neck has a beautiful garland. You gave Mukti (salvation) to the Gopis (ladycowherds) who followed you. Victory be to that Lord who proved to be the
choodamani (crest jewel – singular ornament of all ornaments) for even a commoner
like a cowherd.

ஸ்ரீ சம் மமோஹன கிருஷ்ணன் ஸ்ம

ோகம்

ஸ்ரீ க் ருஷ்ணம் கம பத்ரோக்ஷம்
திவ் ய ஆபரண பூஷிதம்
த்ரிபங் கி லிதோகோரம்
அதி சுந் தர மமோஹனம்
போகம் தக்ஷிணம் புருஷம்
அந் ய ஸ்த்ரரூ
ீ பிணம் ததோ
சங் கம் சக் ரம் சோங் கு சஞ் ச
புஷ்ப போணம் ச பங் கஜம்
இட்சீ சோபம் மவணு வோத்யம் ச
தோரயந் தம் புஜோஷ்டகக
ஸ்மவத கந் தோனு லிப் தோங் கம்
புஷ்ப வஸ்த்ர த்ரகுஜ் வ ம்
ஸர்வ கோமோர்த்த சித்யர்த்தம் மமோகனம்
ஸ்ரீ க் ருஷ்ணமோஸ்ரமய!
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ாக்யவிஜயம் ʼ நாம கவசம் ʼ பைமாத்³பு⁴தம் .. 46..

மயா ஶ்ருதம் ʼ க்ருʼஷ்ண-வக்த்ைாத் ப் ைவக்தவ் யம் ʼ ந கஸ்யசித் .
கு³ருமப் ⁴யை்சய
் விதி⁴வத் கவசம் ʼ தா⁴ைலயத் ய꞉ .. 47..
கண்லே² வா த³க்ஷிலண பா³தஹௌ லஸா(அ)பி விஷ்ணுை்ன
ஸம் ʼஶய꞉ .
ஸ ச ப⁴க்லதா வலஸத்³யத்ை

க்ஷ
் மீை்வாணீ வலஸத்தத꞉ .. 48..

யதி³ ஸ்யாத்ஸித்³த⁴கவலசா ஜீவன்முக்லதா ப⁴லவத்து ஸ꞉ .
நிஶ்சிதம் ʼ லகாடிவை்ஷாணாம் ʼ பூஜாயா꞉ ப²

மாப் னுயாத் .. 49..

ைாஜஸூய-ஸஹஸ்ைாணி வாஜலபய-ஶதானி ச .
அஶ்வலமதா⁴யுதான்லயவ நைலமதா⁴யுதானி ச .. 50..
மஹாதா³னானி யான்லயவ ப் ைாத³க்ஷிண்யம் ʼ பு⁴வஸ்ததா² .

த்ரைல

ாக்யவிஜயஸ்யாஸ்ய க

ாம் ʼ நாை்ஹந் தி லஷாே³ஶீம் .. 51..

வ் ைலதாபவாஸ-நியமம் ʼ ஸ்வாத்⁴யாயாத்⁴யயனம் ʼ தப꞉ .
ஸ்னானம் ʼ ச ஸை்வதீை்லத²ஷு நாஸ்யாை்ஹந் தி க

ாமபி .. 52..

ஸித்³த⁴த்வமமைத்வம் ʼ ச தா³ஸத்வம் ʼ ஶ்ரீஹலைைபி .
யதி³ ஸ்யாத்ஸித்³த⁴கவச꞉ ஸை்வம் ʼ ப் ைாப் லனாதி நிஶ்சிதம் .. 53..
ஸ ப⁴லவத்ஸித்³த⁴கவலசா த³ஶ

க்ஷம் ʼ ஜலபத்து ய꞉ .

லயா ப⁴லவத்ஸித்³த⁴கவச꞉ ஸை்வஜ் ஞ꞉ ஸ ப⁴லவத்³த்⁴ருவம் .. 54..
இத³ம் ʼ கவச-மஜ் ஞாத்வா ப⁴லஜத்க்ருʼஷ்ணம் ʼ ஸுமந்த³தீ⁴꞉ .
லகாடிக ் பம் ʼ ப் ைஜப் லதா(அ)பி ந மந் த்ை꞉ ஸித்³தி⁴-தா³யக꞉ .. 55..
க்³ருʼஹீத்வா கவசம் ʼ வத்ஸ மஹீம் ʼ நி꞉க்ஷத்ைியம் ʼ குரு .
த்ைிஸ்ஸப் தக்ருʼத்லவா நிஶ்ஶங் க꞉ ஸதா³னந் லதா³ ஹி லீ

யா .. 56..

ைாஜ் யம் ʼ லத³யம் ʼ ஶிலைா லத³யம் ʼ ப் ைணா லத³யாஶ்ச புத்ைக .
ஏவம் பூ⁴தம் ʼ ச கவசம் ʼ ந லத³யம் ʼ ப் ைாணஸங் கலே .. 57..

இதி ஶ்ரீப் ³ைஹ்மரவவை்லத மஹாபுைாலண த்ருʼதீலய க³
ணபதிக²ண்லே³\
நாைத³-நாைாயணஸம் ʼவாலத³ பைஶுைாமாய
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணகவச-\
ப் ைதா³னம் ʼ நாம ஏகத்ைிம் ʼஶத்தலமா(அ)த்⁴யய꞉

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணகவசம்

ப் ரணம் ய தே³வம் ʼ விப் தரஶம் ʼ ப் ரணம் ய ச ஸரஸ்வதீம் .
ப் ரணம் ய ச முனீன் ஸர்வான் ஸர்வஶாஸ்ே்ரவிஶாரோ³ன் .. 1..
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணகவசம் ʼ வக்ஷ
் தய ஶ்ரீகீர்திவிஜயப் ரே³ம் .
காந் ோதர பதி² து³ர்தக³ ச ஸோ³ ரக்ஷாகரம் ʼ ந் ருʼணாம் .. 2..
ஸ்ம் ருʼே்வா நீ லாம் பு³ே³ஶ்யாமம் ʼ நீ லகுஞ் சிேகுந் ேலம் .
ப³ர்ஹிபிஞ் ச²லஸன்மமௌலிம் ʼ ஶரச்சந் ே்³ரனிபா⁴னனம் .. 3..
ராஜீவதலாசனம் ʼ ராஜே்³தவணுனா பூ⁴ஷிோே⁴ரம் .
தீ³ர்க⁴பீனமஹாபா³ஹும் ʼ ஶ்ரீவே்ஸாங் கிேவக்ஷஸம் .. 4..
பூ⁴பா⁴ரஹரதணாே்³யுக்ேம் ʼ க்ருʼஷ்ணம் ʼ கீ³ர்வாணவந் தி³ேம் .

நிஷ்கலம் ʼ தே³வதே³தவஶம் ʼ நாரோ³தி³பி⁴ரர்சிேம் .. 5..
நாராயணம் ʼ ஜக³ந் நாே²ம் ʼ மந்ே³ஸ்மிேவிராஜிேம் .
ஜதபதே³வமிமம் ʼ ப⁴க்ே்யா மந் ே்ரம் ʼ ஸர்வார்ே²ஸிே்³ே⁴தய .. 6..
ஸரர்வதோ³ஷஹரம் ʼ புண்யம் ʼ ஸகலவ் யாதி⁴நாஶனம் .
வஸுதே³வஸுே꞉ பாது மூர்ோ⁴னம் ʼ மம ஸரர்வோ³ .. 7..
லலாடம் ʼ தே³வகீஸூனு꞉ ப் ⁴ரூயுக்³மம் ʼ நந்ே³நந் ே³ன꞉ .
நயமனௌ பூேனாஹந் ோ நாஸாம் ʼ ஶகடமர்ே்³ே³ன꞉ .. 8..
யமலார்ஜுனஹ்ருʼே்கர்மணௌகி கதபாமலௌ நக³மர்ே்³ே³ன꞉ .
ே³ந் ோன் தகா³பாலக꞉ தபாது ஜிஹ்வாம் ʼ ஹய் யங் க³வீனபு⁴க் .. 9..
ஓஷ்ட²ம் ʼ தே⁴னுகஜிே்பாயாே³ே⁴ரம் ʼ தகஶிநாஶன꞉ .
சிபு³கம் ʼ பாது தகா³விந் தோ³ ப³லதே³வானுதஜா முக²ம் .. 10..
அக்ரூரஸஹிே꞉ கண்ட²ம் ʼ கமக்ஷௌ ே³ந் திவராந் ேக꞉ .
பு⁴மஜௌ சாணூரஹாரிர்தம கமரௌ கம் ʼஸநிஷூே³ன꞉ .. 11..
வதக்ஷா லக்ஷ
் மீபதி꞉ பாது ஹ்ருʼே³யம் ʼ ஜக³தீ³ஶ்வர꞉ .
உே³ரம் ʼ மது⁴ராநாதோ² நாபி⁴ம் ʼ ே்³வாரவதீபதி꞉ .. 12..
ருக்³மிணீவல் லப⁴꞉ ப் ருʼஷ்ட²ம் ʼ ஜக⁴னம் ʼ ஶிஶுபாலஹா .
ஊரூ பாண்ட³வதூ³தோ தம ஜானுனீ பார்ே²ஸாரதி²꞉ .. 13..
விஶ்வரூபே⁴தரா ஜங் தக⁴ ப் ரபதே³ பூ⁴மிபா⁴ரஹ்ருʼே் .
சரமணௌ யாே³வ꞉ பாது பாது விக்⁴தனா(அ)கி²லம் ʼ வபு꞉ .. 14..
தி³வா பாயாஜ் ஜக³ந் நாதோ² ராே்மரௌ நாராயண꞉ ஸ்வயம் .
ஸரர்வகாலமுபாஸீரிஸ்ஸர்வகாமார்ே²ஸிே்³ே⁴தய .. 15..
இே³ம் ʼ க்ருʼஷ்ணப³தலாதபேம் ʼ ய꞉ பதட²ே் கவசம் ʼ நர꞉ .
ஸர்வோ³(ஆ)ர்திப⁴யான்முக்ே꞉ க்ருʼஷ்ணப⁴க்திம் ʼ ஸமாப் னுயாே்
16.

இதி ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணகவசம் ʼ ஸம் பூர்ணம் .

꠱ ஸ்ரீ: ꠱

நாலாயிர திவ்யப்ரபந்தத்தில்
திருமழிசைப்பிரான் ,,நம்மாழ்வார், பபரியாழ்வார், ஆண்டாள்,
பதாண்டரடிப்பபாடியாழ்வார் , திருப்பாணாழ்வார்
திருமங்சையாழ்வார்
அருளிச்பைய்த

மதுரா, ப்ருந்தாவன், கைாகுலம் மற்றும்
திருத்துவசர மங்ைளாஸாஸன பாசுரங்ைள்
நான்முைன் திருவந்தாதி
தனியன்
(சீராமப்பிள்சள அருளிச்பைய்தது)
நாராயணன் படைத்தான் நான்முகடை , நான்முகனுக்கு
ஏரார் சிவன்பிறந்தான் என்னும் ச ால்
ச ாழிச ப்பி வாழலாம் சநஞ் ம

- சீரார்

, ச ாய்பூ

ழிட ப்பரைடிமய வாழ்த்து

ம யன் அணியன், சிறியன் மிகப்சபரியன் *
ஆயன், துவடரக்மகாைாய் நின்ற - ாயன் **அன்று
ஓதிய, வாக்கதடைக்கல்லார் * உலகத்தில்
ஏதிலராம், ச ய்ஞ்ஞாைமில்.

ஐந்தாம் பத்து - 3 ஆம் திரு

1

திருவாய்பமாழி
தனியன்ைள்

भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनम्
सिाथदं श्रीशठकोपिाङ्मयम् ।
सहस्रशाखोपवनषत्समागमम्
नमाम्यहं द्राविडिेदसागरम् ॥
ப4க்தாம்ருதம் விஸ்வஜநாநும ாத3நம்
ஸர்வார்த்த2த3ம் ஸ்ரீஷை2மகாபவாங்க் யம் |
ஸஹஸ்ரஷாமகா2பநிஷத்ஸ ாக3 ம்
ந ாம்யஹம் த்3ராவிை3மவத3ஸாக3ரம் ||
திருவழுதி நாசைன்றும் சதன் குருகூசரன்றும் *
ருவினிய வண்சபாருநசலன்றும் * அரு டறகள்
அந்தாதி ச ய்தான் அடியிடணமய எம்சபாழுதும் *
சிந்தியாய் சநஞ்ம

! சதளிந்து.

ைத்தாலும் வாயாலும் வண்குருகூர் மபணும் *
இைத்தாடர யல்லா திடறஞ்ம ன் * தைத்தாலும்
ஏதும் குடறவிமலன் * எந்டத

ைமகாபன்

பாதங்கள் யாமுடையபற்று.
ஏய்ந்த சபருங்கீர்த்தி இரா ானு முனிதன் *
வாய்ந்த லர்ப் பாதம் வணங்குகின்மறன் *
ஆய்ந்தசபருஞ்சீரார்

ைமகாபன் ச ந்தமிழ் மவதம் தரிக்கும் *

மபராத உள்ளம் சபற.
வான் திகழும் ம ாடல
ஆன்ற தமிழ்
முதல்தாய்

திளரங்கர் வண்புகழ்ம ல் *

டறகளாயிரமும் * ஈன்ற
ைமகாபன் * ச ாய்ம்பால் வளர்த்த

இதத்தாய் இரா ானு ன்.

ஐந்தாம் பத்து - 3 ஆம் திரு

2

மிக்கவிடறநிடலயும் ச ய்யா முயிர்நிடலயும்
தக்கசநறியும் தடையாகித் - சதாக்கியலும் *
ஊழ்விடையும் வாழ்விடையும் ஓதும் குருடகயர்மகான் *
யாழினிட

மவதத்தியல்.

5-3-6
அன்டை என்ச ய்யில் என்?, ஊர் என் ச ால்லில் என்? மதாழிமீர்! *
என்டை இனி உ க்காட இல்டல, அகப்பட்மைன் **
முன்டைய ரர் முதல்வன், வண்துவராபதி
ன்ைன் *

ணிவண்ணன், வாசுமதவன் வடலயுமள.

7-10-4
வாய்க்குங்சகால்?நிச் லும்,
எப்சபாழுதும்

ைத்து ஈங்குநிடைக்கப்சபற *

வாய்க்கும்கரும்பும் சபருஞ்ச ந்சநலும்,
வயல்சூழ் திருவாறன்விடள **
வாய்க்கும் சபரும்புகழ் மூவுலகீ ன்,
வை துடரப்பிறந்த *
வாய்க்கும் ணிநிறக்கண்ணபிரான்தன்,
லரடிப்மபாதுகமள.

8-5-9
இதுமவாசபாருத்தம்? மின்ைாழிப்படையாய்!, ஏறுமிருஞ்சிடறப்புள்
அதுமவ * சகாடியாவுயர்த்தாமை!, என்சறன்று ஏங்கியழுதக்கால் **
எதுமவயாகக்கருதுங்சகால்?, இம் ாஞாலம் சபாடறதீர்ப்பான் *
துவார்ம ாடல, உத்தர துடரப் பிறந்த ாயமை.

9ஆம் பத்து – முதல் திருவாய்பமாழி
§ சகாண்ைசபண்டிர்

க்கள் உற்றார், சுற்றத்தவர் பிறரும் *

கண்ைமதாடு பட்ைதல்லால், காதல் ற்று யாதும் இல்டல **
எண்திட யும் கீழும்ம லும், முற்றவும் உண்ைபிரான் *
சதாண்ைமரா ாய் உய்யலல்லால், இல்டலகண்டீர் துடணமய

ஐந்தாம் பத்து - 3 ஆம் திரு

3

1

துடணயும்

ார்வு ாகுவார் மபால், சுற்றத்தவர் பிறரும் *

அடணயவந்த ஆக்கமுண்மைல் , அட்டைகள் மபால் சுடவப்பர் **
கடணசயான்றாமல ஏழ் ரமும் எய்த, எம்கார்முகிடல *
புடணஎன்றுய்யப் மபாகலல்லால், இல்டல கண்டீர்சபாருமள

2

சபாருள்டகயுண்ைாய்ச்ச ல்லக்காணில், மபாற்றிசயன்று ஏற்சறழுவர்*
இருள்சகாள்துன்பத்தின்ட

காணில், என்மை! என்பாருமில்டல **

ருள்சகாள் ச ய்டகயசுரர் ங்க, வை துடரப் பிறந்தாற்கு *
அருள்சகாளாளாய் உய்யலல்லால், இல்டல கண்டீர்அரமண

.3

அரண ாவர் அற்றகாடலக்கு , என்சறன்று அட க்கப்பட்ைார் *
இரணங்சகாண்ை சதப்பராவர், இன்றியிட்ைாலும் அஃமத **
வருணித்சதன்மை?, வை துடரப்பிறந்தவன் வண்புகமழ *
ரசணன்று உய்யப்மபாகிலல்லால், இல்டலகண்டீர்
துரச ன்று தம்ட த்தாம

,

திமர

4

ம் தித்து இன்ச ாழியார் *

துரமபாகம் துற்றவமர, டவகி ற்சறான்று உறுவர் **
அதிர்சகாள்ச ய்டக அசுரர் ங்க , வை துடரப்பிறந்தாற்கு *
எதிர்சகாள்ஆளாய் உய்யலல்லால் , இல்டலகண்டீர் இன்பம

5

இல்டலகண்டீர் இன்பம் அந்மதா!, உள்ளது நிடையாமத *
சதால்டலயார்கள் எத்தடைவர் , மதான்றிக் கழிந்சதாழிந்தார் ? **
ல்டலமூதூர், வை துடரப்பிறந்தவன் வண்புகமழ *
ச ால்லி உய்யப்மபாகலல்லால்,

ற்சறான்றில்டல சுருக்மக

ற்சறான்றிடல சுருங்கச்ச ான்மைாம்,

6

ாநிலத்து எவ்வுயிர்க்கும் *

சிற்றமவண்ைா சிந்திப்மபயட யும், கண்டீர்கள் அந்மதா! **
குற்ற ன்று எங்கள் சபற்றத்தாயன், வை துடரப்பிறந்தான் *
குற்றமில்சீர்கற்றுடவகல் * வாழ்தல்கண்டீர்குணம
வாழ்தல் கண்டீர் குணமிதந்மதா? ,

7

ாயவைடிபரவி *

மபாழ்து மபாகஉள்ளகிற்கும், புன்ட இலாதவர்க்கு **

ஐந்தாம் பத்து - 3 ஆம் திரு
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வாழ்துடணயா, வை துடரப்பிறந்தவன் வண்புகமழ *
வீழ்துடணயாப்மபாமிதனில், யாதுமில்டல மிக்கமத

8

யாதுமில்டல மிக்கதனில் , என்சறன்றது கருதி *
காது ச ய்வான் கூடதச ய்து * கடைமுடற வாழ்க்டகயும் மபாம் **
ாதுகிலின் சகாடிக்சகாள் ாை, வை துடரப் பிறந்த *

தாதும ர் மதாள்கண்ணைல்லால், இல்டலகண்டீர் ரமண
கண்ணைல்லால் இல்டல கண்டீர்,

9

ரண் அதுநிற்கவந்து *

ண்ணின் பாரம்நீக்குதற்மக, வை துடரப்பிறந்தான் **
திண்ண ாநும்முடைட

உண்மைல், அவைடிம ர்த்து உய்ம்மிமைா*

எண்ணமவண்ைா நும் தாதும், அவைன்றி
§ ஆதுமில்டல

ற்றில்டலமய

10

ற்றவனில், என்றதுமவ துணிந்து *

தாதும ர் மதாள்கண்ணடைக், குருகூர்ச் ைமகாபன் ச ான்ை **
தீதிலாத ஒண்தமிழ்கள், இடவஆயிரத்துள் இப்பத்தும் *
ஓதவல்லபிராக்கள், நம்ட யாளுடையார்கள் பண்மை

ஐந்தாம் பத்து - 3 ஆம் திரு
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5

சபரியாழ்வார் திருச ாழி
தனியன்

(நாதமுனிைள் அருளிச்பைய்தது)

गुरुमुखमनधीत्य प्राह िेदानशेषान्
नरपवतपवरक्लृ प्तं शुल्कमादातुकामः ।
श्वशुरममरिन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात्
विजकुलवतलकं तं विष्णुवित्तं नमावम ॥
கு3ருமுக3

நதீ4த்ய ப்ராஹ மவதா4ந ஶேஷாந்

நரபதி பரிக்லுப்தம் ேுல்க
ஶ்வேுர

ாதா3து கா :

ர வந்த்3யம் ரங்க3நாத2ஸ்ய ஸாக்ஷாத்

தி3விஜகுல திலகம் தம் விஷ்ணு சித்தம் ந ாமி ||
(பாண்டியபட்டர் அருளிச்பைய்தது)
இருைற்பகநரிசை பவண்பா

மின்ைார் தை திள்சூழ் வில்லிபுத்தூசரன்று ஒருகால்
ச ான்ைார் கழற்க லம் சூடிமைாம் * முன்ைாள்
கிழியறுத்தான் என்றுடரத்மதாம் * கீழ்ட யினிற்ம ரும்
வழியறுத்மதாம் சநஞ் ம

! வந்து.

பாண்டியன்சகாண்ைாைப் பட்ைர்பிரான் வந்தாசைன்று *
ஈண்டிய

ங்கச

டுத்தூத * மவண்டிய

மவதங்கமளாதி விடரந்து கிழியறுத்தான் *
பாதங்கள் யாமுடைய பற்று.

1-2-2
ஓடுவார் விழுவார், உகந்தாலிப்பார் *
நாடுவார் நம்பிரான், எங்குற்றாசைன்பார் **
பாடுவார்களும், பல்படற சகாட்ைநின்று *
ஆடுவார்களும், ஆயிற்று ஆய்ப்பாடிமய.
நாச்சியார் திரும ாழி- பட்டி ம ய்ந்து
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1-2-4
உறிடய முற்றத்து, உருட்டி நின்றாடுவார் *
நறுசநய் பால்தயிர், நன்றாகத்தூவுவார் **
ச றிச ன்கூந்தல், அவிழத்திடளத்து * எங்கும்
அறிவழிந்தைர், ஆய்ப்பாடியாயமர.

2-2-5
தீயபுந்திக்கஞ் ன் உன்ம ல், சிைமுடையன், ம ார்வுபார்த்து *
ாயந்தன்ைால் வடலப்படுக்கில், வாழகில்மலன்வாசுமதவா! **
தாயர்வாய்ச்ச ால்கரு ம்கண்ைாய்,

ாற்றிச்ச ான்மைன் மபாகமவண்ைா *

ஆயர்பாடிக்கணிவிளக்மக!, அ ர்ந்துவந்து என்முடலயுணாமய.

2-3-7
முடலமயதும் மவண்மைன் என்மறாடி,

நின்காதில்கடிப்டபப் பறித்சதறிந்திட்டு *

டலடயசயடுத்து

கிழ்ந்து கல் ாரிகாத்துப்,

பசுநிடர ம ய்த்தாய்! **

சிடலசயான்று இறுத்தாய்! திரிவிக்கிர ா!,
திருவாயர்பாடிப்பிராமை! *

தடலநிலாப்மபாமத உன்காடதப்சபருக்காமத,
விட்டிட்மைன் குற்றம யன்மற.

3-1-9
தாய் ார் ம ார்விற்கப் மபாவர்,
த ப்பன் ார் கற்றாநிடரப் பின்புமபாவர் *
நீ ஆய்ப்பாடி இளங்கன்னி ார்கடள,
மநர்பைமவ சகாண்டுமபாதி **
காய்வார்க்கு என்றும்உகப்பைமவச ய்து ,
கண்ைார் கழறத்திரியும் *
ஆயா! உன்டை அறிந்து சகாண்மைன்,
உைக்கு அஞ்சுவன் அம் ம் தரமவ.
நாச்சியார் திரும ாழி- பட்டி ம ய்ந்து
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3-2-2
பற்று ஞ் ள் பூசிப், பாடவ ாசராடு பாடியில் *
சிற்றில்சிடதத்து எங்கும், தீட ச ய்து திரியாம

**

கற்றுத்தூளியுடை, மவைர்கானிடைக்கன்றின்பின் *
எற்றுக்கு என்பிள்டளடயப் மபாக்கிமைன்?, எல்மலபாவம !

3-2-4
வண்ணக் கருங்குழல்,

ாதர் வந்து அலர்தூற்றிைப் *

பண்ணிப்பலச ய்து, இப்பாடிசயங்கும் திரியாம

**

கண்ணுக்கினியாடைக், காைதரிடைக்கன்றின் பின் *
எண்ணற்கரியாடைப் மபாக்கிமைன், எல்மல பாவம !

3-2-6
மிைறுச ழுச ழுத்மதாை , சவண்சணய் விழுங்கிப்மபாய் *
படிறுபலச ய்து, இப்பாடிசயங்கும் திரியாம

**

கடிறு பலதிரி, காைதரிடைக் கன்றின்பின் *
இைற என்பிள்டளடயப்மபாக்கிமைன், எல்மல பாவம !

3-4-10
விண்ணின்மீது அ ரர்கள் விரும்பித்சதாழ,
மிடறத்து ஆயர்பாடியில் வீதியூமை *
கண்ணன் காலிப்பின்மை எழுந்தருளக்கண்டு,
இளவாய்க்கன்னி ார் காமுற்ற
வண்ணம் ** வண்ை ர்சபாழில் புதுடவயர்மகான்,
விட்டுசித்தன் ச ான்ை

ாடலபத்தும் *

பண்ணின்பம் வரப்பாடும் பத்தருள்ளார்,
பர ாை டவகுந்தம் நண்ணுவமர.

நாச்சியார் திரும ாழி- பட்டி ம ய்ந்து
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3ஆம் பத்து -5 ஆம் திருவாய்பமாழி
§ அட்டுக்குவி ம ாற்றுப் பருப்பதமும்,
தயிர்வாவியும் சநய்யளறும் அைங்கப்
சபாட்ைத்துற்றி *

ாரிப்படக புணர்த்த,

சபாரு ா கைல்வண்ணன் சபாறுத்த
வட்ைத்தைங்கண்

டல **

ை ான் கன்றிடை,

வடலவாய்ப் பற்றிக்சகாண்டு * குற களிர்
சகாட்டைத் தடலப்பால் சகாடுத்து வளர்க்கும்,
மகாவர்த்தைச ன்னும் சகாற்றக்குடைமய.
வழுசவான்றுமிலாச் ச ய்டக வாைவர்மகான்,
வலிப்பட்டு முனிந்து விடுக்கப்பட்ை *
டழ வந்து எழுநாள் சபய்து ாத்தடுப்ப,
துசூதன் எடுத்து றித்த

டல **

இழவு தரியாதமதார்ஈற்றுப் பிடி,
இளஞ்சீயம் சதாைர்ந்து முடுகுதலும் *
குழவியிடைக் காலிட்சைதிர்ந்து சபாரும்,
மகாவர்த்தைச ன்னும் சகாற்றக்குடைமய.
அம்ட த்தைங்கண்

ைவாய்ச்சியரும்,

ஆைாயரும் ஆநிடரயும் அலறி *
எம்ட ச் ரமணன்று சகாள்சளன்றிரப்ப,
இலங்காழிக்டகசயந்டத எடுத்த டல **
தம்ட ச் ரசணன்ற தம் பாடவயடரப்,
புைம ய்கின்ற

ானிைம் காண்மிசைன்று *

சகாம்ட ப்புயக்குன்றர் சிடல குனிக்கும்,
மகாவர்த்தைச ன்னும் சகாற்றக்குடைமய.

நாச்சியார் திரும ாழி- பட்டி ம ய்ந்து
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கடுவாய்ச்சிை சவங்கண் களிற்றினுக்குக்,
கவளச டுத்துக் சகாடுப்பாைவன் மபால் *
அடிவாயுறக்டகயிட்டு எழப்பறித்திட்டு,
அ ரர்சபரு ான் சகாண்டு நின்ற டல **
கைல்வாய்ச்ச ன்று ம கம் கவிழ்ந்திறங்கிக்,
கதுவாய்ப்பை நீர் முகந்மதறி * எங்கும்
குைவாய்ப்பை நின்று

டழசபாழியும்,

மகாவர்த்தை ச ன்னும் சகாற்றக்குடைமய.
வாைத்திலுள்ளீர்! வலியீர் உள்ளீமரல்,
அடறமயா! வந்துவாங்குமின் என்பவன்மபால் *
ஏைத்துருவாகிய ஈ ன் எந்டத,
இைவசைழவாங்கி எடுத்த டல **
காைக்களியாடை தன் சகாம்பிழந்து,
கதுவாய்

தம்ம ாரத்தன் டகசயடுத்து *

கூைல்பிடற மவண்டி அண்ணாந்து நிற்கும்,
மகாவர்த்தைச ன்னும் சகாற்றக்குடைமய.
ச ப்பாடுடைய திரு ாலவன் தன்,
ச ந்தா டரக்டகவிரல் ஐந்திடையும் *
கப்பாக டுத்து

ணிசநடுந்மதாள்,

காம்பாகக்சகாடுத்துக்கவித்த

டல **

எப்பாடும் பரந்திழி சதள்ளருவி,
இலங்கு

ணி முத்துவைம் பிறழ *

குப்பாயச ை நின்று காட்சிதரும்,
மகாவர்த்தைச ன்னும் சகாற்றக்குடைமய.
பைங்கள் பலவுமுடைப்பாம்படரயன்,
பைர்பூமிடயத் தாங்கிக்கிைப்பவன் மபால் *
தைங்டக விரடலந்தும்

லரடவத்துத்,

தாம ாதரன் தாங்கு தைவடரதான் **
நாச்சியார் திரும ாழி- பட்டி ம ய்ந்து
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அைங்கச்ச ன்று இலங்டகடய ஈைழித்த,
அனு ன் புகழ் பாடித் தம் குட்ைன்கடள *
குைங்டகக்சகாண்டு

ந்திகள் கண்வளர்த்தும்,

மகாவர்த்தைச ன்னும் சகாற்றக்குடைமய
ல ா முகில் பல்கணப்மபார்க்களத்துச்,
ர ாரி சபாழிந்து எங்கும் பூ லிட்டு *
நலிவானுறக்மகைகம் மகாப்பவன் மபால்,
நாராயணன் முன் முகம் காத்த டல **
இடலமவய்குரம்டபத் தவ ாமுனிவர்,
இருந்தார் நடுமவச ன்று அணார்ச ாறிய *
சகாடலவாய்ச்சிை மவங்டககள் நின்றுறங்கும்,
மகாவர்த்தைச ன்னும் சகாற்றக்குடைமய.
வன்மபய் முடலயுண்ைமதார் வாயுடையன்,
வன்தூசணை நின்றமதார் வன்பரத்டத *
தன்மபரிட்டுக்சகாண்டு தரணிதன்னில்,
தாம ாதரன்தாங்கு தைவடரதான் **
முன்மபவழிகாட்ை முசுக்கணங்கள்,
முதுகில் சபய்து தம்முடைக்குட்ைன்கடள *
சகாம்மபற்றியிருந்து குதிபயிற்றும் *
மகாவர்த்தைச ன்னும் சகாற்றக்குடைமய.
சகாடிமயறு ச ந்தா டரக்டகவிரல்கள்,
மகாலமும் அழிந்திலவாடிற்றில *
வடிமவறு திருவுகிர் சநாந்துமில,
ணிவண்ணன்
முடிமயறிய

டலயும ார்

ம்பிரதம் **

ாமுகில் பல்கணங்கள்,

முன்சைற்றி நடரத்தைமபால * எங்கும்
குடிமயறியிருந்து

டழசபாழியும்,

மகாவர்த்தைச ன்னும் சகாற்றக்குடைமய.
நாச்சியார் திரும ாழி- பட்டி ம ய்ந்து
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§ அரவில் பள்ளிசகாண்டு அரவம்துரந்திட்டு,
அரவப்படகயூர்தியவனுடைய *
குரவில்சகாடிமுல்டலகள் நின்றுறங்கும்,
மகாவர்த்தைச ன்னும் சகாற்றக்குடைம ல் **
திருவில்சபாலி

டறவாணர் புத்தூர்த் திகழ் *

பட்ைர்பிரான் ச ான்ை

ாடலபத்தும்,

பரவு ை நன்குடைப்பத்தருள்ளார்,
பர ாை டவகுந்தம் நண்ணுவமர.

3-6-3
வானிளவரசு டவகுந்தக்குட்ைன்,
வாசுமதவன்

துடர

ன்ைன் * நந்த

மகானிளவரசு மகாவலர் குட்ைன்,
மகாவிந்தன் குழல்சகாடு ஊதிைமபாது **
வானிளம்படியர் வந்துவந்தீண்டி,
ைமுருகி

லர்க்கண்கள் பனிப்ப *

மதைளவு ச றிகூந்தல் அவிழச்,
ச ன்னி மவர்ப்பச் ச விம ர்த்து நின்றைமர.

3-6-7
புவியுள் நான்கண்ைமதார் அற்புதம்மகளீர்,
பூணிம ய்க்கும் இளங்மகாவலர் கூட்ைத்து
அடவயுள் * நாகத்தடணயான் குழலூத,
அ ரமலாகத்தளவும் ச ன்றிட ப்ப **
அவியுணா றந்து வாைவசரல்லாம்,
ஆயர்பாடி நிடறயப்புகுந்து ஈண்டி *
ச வியுணாவின் சுடவசகாண்டு

கிழ்ந்து,

மகாவிந்தடைத்சதாைர்ந்து என்றும் விைாமர.

நாச்சியார் திரும ாழி- பட்டி ம ய்ந்து
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4-1-6
சபால்லாவடிவுடைப் மபய்ச்சி துஞ் ப் ,புணர்முடலவாய் டுக்க
வல்லாடை *

ா ணிவண்ணடை ,

ருவுமிைம் நாடுதிமரல் **

பல்லாயிரம் சபருந்மதவி ாசராடு , சபௌவம் எறிதுவடர *
எல்லாரும் சூழச் சிங்கா ைத்மத , இருந்தாடைக் கண்ைாருளர்

4-2-4
ஆைாயர் கூடி, அட த்தவிழடவ * அ ரர் தம்
மகாைார்க்சகாழியக், மகாவர்த்தைத்துச்ச ய்தான்
வாைாட்டில் நின்று,

டல **

ா லர்க் கற்பகத்சதாத்திழி *

மதைாறுபாயும், சதன் திரு ாலிருஞ்ம ாடலமய.

4-7-8
திடரசபாருகைல் சூழ் திண் திள் துவடர மவந்து ,
தன் ட த்துைன் ார்க்காய் *
அரசிடை அவிய அரசிடை அருளும்,
அரி புருமைாத்த ன் அ ர்வு **
நிடர நிடரயாக சநடியையூபம் நிரந்தரம்,
ஒழுக்கு விட்டு * இரண்டு
கடர புடர மவள்விப்புடக க ழ்கங்டகக்,
கண்ைச ன்னும் கடிநகமர

4-7-9
§ வைதிட

துடர

ாளக்கிரா ம்,

டவகுந்தம் துவடர அமயாத்தி *
இைமுடை வதரி இைவடகயுடைய,
எம் புருமைாத்த னிருக்டக **
தைவடர அதிரத் தரணி விண்டிடியத்,
தடலப்பற்றிக் கடர

ரம்

ாடி *

கைலிடைக் கலங்கக் கடுத்திழி கங்டகக்,
கண்ைச ன்னும் கடிநகமர
நாச்சியார் திரும ாழி- பட்டி ம ய்ந்து
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4-10-8
நான் ஏதும் உன் ாயச ான்றறிமயன்,
ந ன்த ர் பற்றி நலிந்திட்டு * இந்த
ஊமை புமகசயன்று ம ாதும்மபாது,
அங்மகதும் நான் உன்டை நிடைக்க ாட்மைன்**
வாமைய்வாைவர் தங்களீ ா!,
துடரப்பிறந்த

ா ாயமை! * என்

ஆைாய்! நீ என்டைக் காக்க மவண்டும் ,
அரங்கத்தரவடணப் பள்ளியாமை

ஆண்டாள் அருளிச்பைய்த

திருப்பாசவ
தனியன்கள்

நீளாதுங்க3 ஸ்தநகி3ரி தடீ ஸுப்த முத்3மபா3த்4ய க்ருஷ்ணம்
பாரார்த்2யம் ஸ்வம் ஶ்ருதி ேதேிரஸ் ஸித்3த4

த்4யாபயந்தீ |

ஸ்மவாச்சி2ஷ்ையாம் ஸ்ரஜி நிக3ளிதம் யா ப3லாத்க்ருத்ய பு4ங்க்மத
மகா3தா3 தஸ்டய ந

இத3மித3ம் பூ4ய ஏவாSஸ்து பூ4ய : ꠱

அன்ைவயல்புதுடவ ஆண்ைாள்அரங்கற்குப் *
பன்னுதிருப்பாடவப் பல்பதியம் * இன்னிட யால்
பாடிக்சகாடுத்தாள் நற்பா ாடல * பூ ாடல
சூடிக்சகாடுத்தாடளச் ச ால்லு.
சூடிக்சகாடுத்த சுைர்க்சகாடிமய சதால்பாடவ *
பாடியருளவல்ல பல்வடளயாய் ! * நாடி நீ
மவங்கைவற்கு என்டை விதிசயன்ற இம் ாற்றம் *
நாம்கைவா வண்ணம

நல்கு.

நாச்சியார் திரும ாழி- பட்டி ம ய்ந்து
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ார்கழித்திங்கள்

திநிடறந்த நன்ைாளால் *

நீராைப்மபாதுவீர்! மபாதுமிமைா மநரிடழயீர் ! *
சீர் ல்கும் ஆய்ப்பாடிச் ச ல்வச்சிறுமீர்காள் *
கூர்மவல் சகாடுந்சதாழிலன் நந்தமகாபன் கு ரன் **
ஏரார்ந்த கண்ணி யம ாடத இளஞ்சிங்கம் *
கார்ம னிச்ச ங்கண் கதிர் தியம் மபால் முகத்தான் *
நாராயணமை ந க்மக படறதருவான் *
பாமரார் புகழப் படிந்மதமலாசரம்பாவாய்

ாயடை

ன்னு வை துடர ட ந்தடைத் *

தூயசபருநீர் யமுடைத் துடறவடைத் *
ஆயர்குலத்தினில் மதான்றும் அணிவிளக்டகத்*
தாடயக் குைல்விளக்கம் ச ய்த தாம ாதரடைத் **
தூமயா ாய் வந்துநாம் தூ லர் தூவித்சதாழுது *
வாயிைால் பாடி

ைத்திைால் சிந்திக்கப் *

மபாய பிடழயும் புகுதருவான் நின்றைவும் *
தீயினில் தூ ாகும் ச ப்மபமலாசரம்பாவாய்.

நாச்சியார் திரும ாழி
தனியன்
(திருக்கண்ண ங்ககயாண்டான் அருளிச்மெய்தது)
அல்லிநாள்தாமரைமமல்ஆைணங்கினின்துரணவி *
மல்லிநாடாண்ட மடமயில் மமல்லியலாள் *
ஆயர்குலமேந்தனாகத்தாள் * மதன்புதுரே
மேயர்பயந்தவிளக்கு.

நாச்சியார் திரும ாழி- பட்டி ம ய்ந்து
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முதல் திருபமாழி
சுேரில்புைாண நின்மபமைழுதிச் ,
சுறே நற்மகாடிக்களும் துைங்கங்களும் *
கேரிப்பிணாக்களும் கருப்புவில்லும் ,
காட்டித்தந்மதன் கண்டாய்காமமதோ ! **
அேரைப்பிைாயம்மதாடங்கி , என்றும்
ஆதரித்மதழுந்த என்தடமுரலகள் *
துேரைப்பிைானுக்மக சங்கற்பித்துத் ,
மதாழுதுரேத்மதன் ஒல்ரலவிதிக்கிற்றிமய.

4

நான்ைாம் திருபமாழி
மாடமாளிரகசூழ் , மதுரைப்பதிநாடி*
நந்மதருவின் , நடுமே ேந்திட்டு **
ஓரடமாமதயாரன , உரதத்தேன் *
கூடுமாகில் , நீகூடிடுகூடமல

5

அற்றேன் , மருதம்முறிய நரடகற்றேன் *
கஞ்சரன , ேஞ்சரனயில் மசற்றேன் **
திகழும் , மதுரைப்பதி *
மகாற்றேன்ேரில் , கூடிடுகூடமல

6

ஆேலன்புரடயார் தம் , மனத்தன்றி மமேலன் *
விரைசூழ் , துேைாபதிக்காேலன் *
கன்றுமமய்த்து , விரளயாடும் *
மகாேலன்ேரில் , கூடிடுகூடமல

8

ஆறாம் திரும ாழி
கதிமைாளி தீபம் , கலசமுடமனந்தி *
சதிரிளமங்ரகயர்தாம் , ேந்துஎதிர்மகாள்ள **
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மதுரையார்மன்னன் , அடிநிரலமதாட்டுஎங்கும் *
அதிைப்புகுதக் , கனாக்கண்மடன் மதாழீ!நான்

5

ஏழாம் திருபமாழி
தடேரையின் மீமத , சைற்காலசந்திைன் *
இரடயுோவில் ேந்து , எழுந்தாமல மபால **
நீயும் ேடமதுரையார் மன்னன் , ோசுமதேன் ரகயில் *
குடிமயறி வீற்றிருந்தாய் , மகாலப்மபருஞ்சங்மக!

3

ஒன்பதாம் திருபமாழி
காரலமயழுந்திருந்து, கரியகுருவிக்கணங்கள் *
மாலின்ேைவுமசால்லி, மருள்பாடுதல் மமய்ம்ரமமகாமலா?**
மசாரலமரலப்மபருமான், துேைாபதிமயம்மபருமான் *
ஆலினிரலப் மபருமான், அேன் ோர்த்ரதயுரைக்கின்றமத. 8

பன்னிரண்டாம் திருபமாழி
§ மற்றிருந்தீர்கட்கு அறியலாகா ,
மாதேமனன்பமதார் அன்புதன்ரன *
உற்றிருந்மதனுக்கு உரைப்பமதல்லாம் ,
ஊரமயமைாடு மசவிடர்ோர்த்ரத **
மபற்றிருந்தாரள மயாழியமேமபாய்ப் ,
மபர்த்மதாருதாயில் ேளர்ந்தநம்பி *
மற்மபாருந்தாமற் களமரடந்த ,
மதுரைப்புறத்துஎன்ரனஉய்த்திடுமின்

1

நாணி இனிமயார் கருமமில்ரல ,
நாலயலாரும் அறிந்மதாழிந்தார் *
பாணியாதுஎன்ரன மருந்துமசய்து ,
பண்டுபண்டாக்கஉறுதிைாகில் **
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மாணியுருோய் உலகளந்த ,
மாயரனக்காணில் தரலமறியும் *
ஆரணயால் நீர்என்ரனக் காக்கமேண்டில் ,
ஆய்ப்பாடிக்மக என்ரன உய்த்திடுமின்

2

கற்றினம்மமய்க்கிலும் மமய்க்கப்மபற்றான் ,
காடுோழ்சாதியுமாகப் மபற்றான் *
பற்றியுைலிரடயாப்புமுண்டான் ,
பாவிகாள்! உங்களுக்கு ஏச்சுக்மகாமலா? **
கற்றனமபசி ேசவுணாமத ,
காலிகளுய்ய மரைதடுத்து *
மகாற்றக்குரடயாக ஏந்திநின்ற ,
மகாேர்த்தனத்துஎன்ரனஉய்த்திடுமின்

8

கூட்டிலிருந்து கிளிஎப்மபாதும் ,
மகாவிந்தா! மகாவிந்தா! என்றுஅரைக்கும் *
ஊட்டக்மகாடாது மசறுப்பனாகில் ,
உலகளந்தாமனன்று உயைக்கூவும் **
நாட்டில்தரலப்பழிமயய்தி ,
உங்கள் நன்ரமயிைந்து தரலயிடாமத *
சூட்டுயர்மாடங்கள் சூழ்ந்துமதான்றும் ,
துேைாபதிக்கு என்ரனஉய்த்திடுமின்

9

பதிமூன்றாம் திருபமாழி
ஆமைஉலகத்து ஆற்றுோர்? , ஆயர்பாடி கேர்ந்துண்ணும் *
காமைறுைக்க உைக்குண்டு , தளர்ந்தும் முறிந்தும் கிடப்மபரன **
ஆைாேமுதமரனயான் தன் , அமுதோயிலூறிய *
நீர்தான்மகாணர்ந்து புலைாமம , பருக்கி இரளப்ரப நீக்கீமை.

4

உள்மளயுருகி ரநமேரன , உளமளா இலமளாமேன்னாத *
மகாள்ரள மகாள்ளிக்குறும்பரனக் , மகாேர்த்தனரனக்கண்டக்கால் *
நாச்சியார் திரும ாழி- பட்டி ம ய்ந்து

18

மகாள்ளும் பயமனான்றில்லாத , மகாங்ரகதன்ரனக்கிைங்மகாடும் *
அள்ளிப்பறித்திட்டு அேன்மார்விமலறிந்து , என்னைரலத்தீர்மேமன

§ அல்லல்விரளத்தமபருமாரன , ஆயர்பாடிக்கு அணிவிளக்ரக
வில்லிபுதுரே நகர்நம்பி , விட்டுசித்தன் வியன்மகாரத **
வில்ரலத்மதாரலத்த புருேத்தாள் , மேட்ரகயுற்று மிகவிரும்பும்*
மசால்ரலத்துதிக்க ேல்லார்கள், துன்பக்கடலுள் துேளாமை

10

பதினான்காம் திரும ாழி
§ பட்டிமமய்ந்மதார் காமைறு , பலமதேற்குஓர்கீழ்க்கன்றாய் *
இட்டீறிட்டு விரளயாடி , இங்மகமபாதக்கண்டீமை **
இட்டமான பசுக்கரள , இனிதுமறித்து நீரூட்டி *
விட்டுக்மகாண்டு விரளயாட , விருந்தாேனத்மத கண்மடாமம

1

அனுங்கஎன்ரனப் பிரிவுமசய்து , ஆயர்பாடி கேர்ந்துண்ணும் *
குணுங்குநாறிக் குட்மடற்ரறக் , மகாேர்த்தனரனக்கண்டீமை **
கணங்கமளாடு மின்மமகம் , கலந்தாற்மபால் ேனமாரல *
மினுங்கநின்றுவிரளயாட , விருந்தாேனத்மதகண்மடாமம

2

மாலாய்ப்பிறந்த நம்பிரய , மாமலமசய்யும் மணாளரன *
ஏலாப் மபாய்களுரைப்பாரன , இங்மகமபாதக்கண்டீமை **
மமலால் பைந்தமேயில்காப்பான் , வினரத சிறுேன் சிறமகன்னும் *
மமலாப்பின்கீழ்ேருோரன , விருந்தாேனத்மதகண்மடாமம

3

கார்த்தண் கமலக்கண்மணன்னும் , மநடுங்கயிறுபடுத்தி * என்ரன
ஈர்த்துக்மகாண்டு விரளயாடும் , ஈசன்தன்ரனக்கண்டீமை? **
மபார்த்தமுத்தின்குப்பாயப் , புகர்மால்யாரனக்கன்மறமபால் *
மேர்த்து நின்று விரளயாட , விருந்தாேனத்மத கண்மடாமம
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4

8

§ மாதேன்என்மணியிரன , ேரலயில்பிரைத்த பன்றிமபால் *
ஏதுமமான்றும் மகாளத்தாைா , ஈசன்தன்ரனக்கண்டீமை?**
பீதகோரடயுரட தாைப் , மபருங்கார்மமகக்கன்மறமபால் *
வீதியாைேருோரன , விருந்தாேனத்மத கண்மடாமம

5

தருமமறியாக்குறும்பரனத் , தன்ரகச்சார்ங்கமதுமேமபால் *
புருே ேட்டமைகிய , மபாருத்தமிலிரயக்கண்டீமை **
உருவுகரிதாய் முகம்மசய்தாய் , உதயப்பருப்பதத்தின்மமல் *
விரியும்கதிமை மபால்ோரன , விருந்தாேனத்மத கண்மடாமம

6

மபாருத்தமுரடய நம்பிரயப் , புறம்மபால்உள்ளும்கரியாரன *
கருத்ரதப்பிரைத்து நின்ற , அக்கருமாமுகிரலக்கண்டீமை **
அருத்தித்தாைா கணங்களால் , ஆைப்மபருகு ோனம்மபால் *
விருத்தம் மபரிதாய் ேருோரன , விருந்தாேனத்மத கண்மடாமம 7
மேளிய சங்மகான்றுரடயாரனப் , பீதகோரடயுரடயாரன *
அளிநன்குரடய திருமாரல , ஆழியாரனக்கண்டீமை **
களிேண்டுஎங்கும் கலந்தாற்மபால் , கமழ்பூங்கைல்கள் தடந்மதாள்மமல் *

மிளிைநின்றுவிரளயாட , விருந்தாேனத்மத கண்மடாமம

8

§ நாட்ரடப்பரடமயன்று அயன்முதாலாத்தந்த , நளிர்மா மலருந்தி *
வீட்ரடப்பண்ணி விரளயாடும் , விமலன்தன்ரனக்கண்டீமை?**
காட்டை நாடித் மதனுகனும் , களிறும் புள்ளும் உைன் டிய*
மவட்டையாடி வருவாடை , விருந்தாவைத்மத கண்மைாம

9

§ பருந்தாட்களிற்றுக்கருள்மசய்த , பைமன் தன்ரன *
பாரின்மமல் விருந்தாேனத்மத கண்டரம , விட்டுசித்தன்மகாரதமசால்

மருந்தாமமன்று தம்மனத்மத, ரேத்துக்மகாண்டு ோழ்ோர்கள்
மபருந்தாளுடய பிைானடிக்கீழ்ப் , பிரியாதுஎன்றும்இருப்பாமை
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10

பதாண்டரடிப்பபாடியாழ்வார் அருளிச்பைய்த

திருமாசல
தனியன்
(திருவரங்ைப்பபருமாள் அசரயர் அருளிச்பைய்தது)
ற்சறான்றும்மவண்ைா

ைம

திளரங்கர் *

கற்றிைம்ம ய்த்த கழலிடணக்கீழ் * உற்ற
திரு ாடலப்பாடும்சீர்த் சதாண்ைரடிப்சபாடிசயம் *
சபரு ாடை எப்சபாழுதும்மபசு

§ வளசவழும்தவள ாை ,

துடர ாநகரந்தன்னுள் *

கவள ால்யாடைசகான்ற , கண்ணடைஅரங்க ாடல **
துளவத்சதாண்ைாயசதால்சீர்த் , சதாண்ைரடிப்சபாடிச ால் *
இடளயபுன்கவிடதமயலும் , எம்பிராற்குஇனியவாமற

45

திரு ங்டகயாழ்வார் அருளிச்ச ய்த
சபரிய திருச ாழி
தனியன்கள்

கலயாமி கலித்4ேம்ஸம் கவிம் மலாகதி3ோகைம் |
யஸ்யமகா3பி ப்ைகாஸாபி4ைாவித்3யம் நிஹதம் தம: ||
ோழிபைகாலன் ோழிகலிகன்றி ,

ோழிகுரறயலூர்ோழ் மேந்தன் - ோழியமைா ,

மாமயாரனோள்ேலியால் மந்திைம் மகாள் , மங்ரகயர்மகான்
தூமயான்சுடர்மானமேல்
மநஞ்சுக்கிருள்கடிதீபம் அடங்கா மநடும்பிறவி
நஞ்சுக்குநல்லேமுதம், தமிழ்நன்னூல்துரறகள்
அஞ்சுக்கிலக்கியம் ஆைணசாைம் ,பைசமயப்
பஞ்சுக்கனலின்மபாறி , பைகாலன்பனுேல்கமள.
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எங்கள்கதிமய ! இைாமாநுசமுனிமய ! ,
சங்ரகமகடுத்தாண்டதேைாசா , -மபாங்குபுகழ்
மங்ரகயர்மகானீந்தமரறயாயிைமரனத்தும் ,
தங்குமனம் நீ எனக்குத்தா.

6-6-7
முடலத்தைத்த நஞ்சுண்டு துஞ் ப்மபய்ச்சி ,
முது துவடரக்குலபதியாக் காலிப் பின்மை *
இடலத்தைத்த குழலூதி ஆயர் ாதர் ,
இைவடள சகாண்ைாைடிக்கீழ் எய்துகிற்பீர் **
டலத்தைத்த

ணிசகாணர்ந்து டவயமுய்ய ,

வளங்சகாடுக்கும் வருபுைலம் சபான்னிநாைன் *
சிடலத்தைக்டகக் குலச்ம ாழன் ம ர்ந்தமகாயில்,
திருநடறயூர்

ணி ாைம் ம ர்மின்கமள

6-6-5
வில்லார் விழவில் வை துடர ,
விரும்பிவிரும்பா

ல்லைர்த்து *

கல்லார் திரள்மதாள் கஞ் டைக்காய்ந்தான் ,
பாய்ந்தான் காளியன்ம ல் **
ச ால்லார்சுருதி முடறமயாதிச் ,
ம ாமுச்ச ய்யும் சதாழிலிமைார் *
நல்லார் டறமயார் பலர்வாழும் ,
நடறயூர் நின்ற நம்பிமய

6-6-7
கட்மைறுநீள்ம ாடலக், காண்ைவத்டதத்தீமூட்டி
விட்ைாடை * ச ய்யம்அ ர்ந்த, சபரு ாடை **
ட்மைறுகற்பகத்டத,

ாதர்க்காய் * வண்துவடர

நட்ைாடைநாடி , நடறயூரில்கண்மைமை
நாச்சியார் திரும ாழி- பட்டி ம ய்ந்து
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6-6-10
§

ன்னு துடர, வசுமதவர் வாழ்முதடல *

நன்ைடறயூர், நின்றநம்பிடய ** வம்பவிழ்தார்க்
கன்ைவிலும்மதாளான், கலியசைாலிவல்லார் *
சபான்னுலகில்வாைவர்க்குப், புத்மதளிராகுவமர

9-9-6
§ மந மிலாதவர்க்கும் , நிடையாதவர்க்கும் அரியான் *
வா

லர்ப்சபாழில்சூழ், வை ா துடரப் பிறந்தான் **

மத ச ல்லாம் வணங்கும் ,திரு ாலிருஞ்ம ாடல நின்ற *
மக வ நம்பிதன்டைக் , சகண்டைசயாண்கண்ணிகாணுங்சகாமலா!6

திருமங்சையாழ்வார் அருளிச்பைய்த
திரு ங்டகயாழ்வார் அருளிச்ச ய்த
சபரிய திருச ாழி
தனியன்கள்

கலயாமி கலித்4ேம்ஸம் கவிம் மலாகதி3ோகைம் |
யஸ்யமகா3பி ப்ைகாஸாபி4ைாவித்3யம் நிஹதம் தம: ||
ோழிபைகாலன் ோழிகலிகன்றி ,
ோழிகுரறயலூர்ோழ் மேந்தன் - ோழியமைா ,
மாமயாரனோள்ேலியால் மந்திைம் மகாள் , மங்ரகயர்மகான்
தூமயான்சுடர்மானமேல்.
மநஞ்சுக்கிருள்கடிதீபம் அடங்கா மநடும்பிறவி
நஞ்சுக்குநல்லேமுதம், தமிழ்நன்னூல்துரறகள்
அஞ்சுக்கிலக்கியம் ஆைணசாைம் ,பைசமயப்
பஞ்சுக்கனலின்மபாறி , பைகாலன்பனுேல்கமள.
)

எங்கள்கதிமய ! இைாமாநுசமுனிமய ! ,
சங்ரகமகடுத்தாண்டதேைாசா , -மபாங்குபுகழ்
நாச்சியார் திரும ாழி- பட்டி ம ய்ந்து
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மங்ரகயர்மகானீந்தமரறயாயிைமரனத்தும் ,
தங்குமனம் நீ எனக்குத்தா.

1-8-4
பார்த்தற்காய் அன்று பாரதம் டக ச ய்திட்டு , சவன்ற பரஞ்சுைர்*

மகாத்துஅங்கு ஆயர்தம்பாடியில், குரடவபிடணந்த எம்மகாவலன்**
ஏத்துவார் தம்

ைத்துள்ளான் , இைசவந்டத ம விய எம்பிரான் *

தீர்த்த நீர்த் தைஞ்ம ாடல சூழ் , திருமவங்கைம் அடை சநஞ் ம !

5-5-5
பூண்முடலம ல்

ாந்தணியாள் , சபாருகயல்

கண் ட எழுதாள் பூடவ மபணாள் *
ஏணறியாள் எத்தடையும், எம்சபரு ான்
திருவரங்கம் எங்மக? என்னும் **
நாண் லராள் நாயகைாய் , நா றிய
ஆய்ப்பாடி வளர்ந்த நம்பி *
ஆண் கைாய் என் கடளச்ச ய்தைகள் ,
அம் டைமீர்! அறிகிமலமை.

5-9-8
அம்சபாைாருலகம ழும் அறிய , ஆய்ப்பாடிதன்னுள் *
சகாம்பைார் பின்டைமகாலம் , கூடுதற்கு ஏறுசகான்றான்**
ச ம்சபாைார்

திள்கள் சூழ்ந்த , சதன்திருப்மபருள் ம வும் *

எம்பிரான் நா ம் , நாளும் ஏத்தி நானுய்ந்தவாமற!

11-5-2
தந்டத தடளகழலத் , மதான்றிப்மபாய் * ஆய்ப்பாடி
நந்தன் குல தடலயாய் , வளர்ந்தான் காமணடீ! **
நந்தன் குல தடலயாய் வளர்ந்தான் , நான்முகற்குத்
தந்டதகாண் * எந்டதசபரு ான் காண் ாழமல!
நாச்சியார் திரும ாழி- பட்டி ம ய்ந்து

24

11-5-3
ஆழ்கைல் சூழ் டவயகத்தார் , ஏ ப் மபாய் * ஆய்ப்பாடித்
தாழ்குழலார் டவத்த, தயிருண்ைான் காமணடீ! **
தாழ்குழலார் டவத்த, தயிருண்ைசபான்வயிறு * இவ்
மவழுலகுமுண்டும் , இைமுடைத்தால் ாழமல!

11-5-4
அறியாதார்க்கு , ஆைாயைாகிப்மபாய் * ஆய்ப்பாடி
உறியார் நறுசவண்சணய் , உண்டுகந்தான் காமணடீ! **
உறியார் நறுசவண்சணய் , உண்டுகந்த சபான்வயிற்றுக்கு *
எறிநீருலகடைத்தும் , எய்தாதால்

ாழமல!

சிறியதிருமடல்
தனியன்
முள்ளிச் ச ழு லமராதாரான் முடள தியம் *

சகாள்ளிக்கு என்னுள்ளம் சகாதியாம * வள்ளல்
திருவாளன் சீர்க்கலியன் கார்க்கலிடயசவட்டி*
ருவாளன் தந்தான்

ைல்.

ஆழிநீர்ஆைால் கரடந்திடப்பட்டது? * அேன்காண்மின்
ஊைாநிரைமமய்த்து உலமகல்லாம்உண்டுமிழ்ந்தும் *
ஆைாததன்ரமயனாய் ஆங்மகாருநாள்ஆய்ப்பாடி *
சீைார்கரலயல்குல் சீைடிமசந்துேர்ோய் *
ோைார்ேனமுரலயாள் மத்தாைப்பற்றிக்மகாண்டு *
ஏைாரிரடமநாே எத்தரனமயார்மபாதுமாய் *
சீைார்தயிர்கரடந்து மேண்மணய்திைண்டதரன *
மேைார்நுதல்மடோள் மேமறார்கலத்திட்டு *

நாச்சியார் திரும ாழி- பட்டி ம ய்ந்து
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நாைார்உறிமயற்றி நன்கரமயரேத்ததரன *
மபாைார்மேற்கண்மடோள் மபாந்தரனயும்மபாய்யுறக்கம் *
ஓைாதேன்மபால் உறங்கியறிவுற்று *
தாைார்தடந்மதாள்கள் உள்ளளவும்ரகநீட்டி *
ஆைாதமேண்மணய்விழுங்கி

13

பாமைார்புகழும் ேதரிேடமதுரை *
ஊைாயமேல்லாம் ஒழியாமமநான்அேரன *
ஓைாரனமகாம்மபாசித்து ஓைாரனமகாள்விடுத்தசீைாரன *
மசங்கமணடியாரனத் மதன்துைாய்த்தாைாரன *
தாமரைமபால்கண்ணாரன.

38

திருமழிசைப்பிரான் ,,நம்மாழ்வார், பபரியாழ்வார், ஆண்டாள்,
பதாண்டரடிப்பபாடியாழ்வார் , திருப்பாணாழ்வார்
திருமங்சையாழ்வார்

திருவடிைகள ஶரணம்!
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கண்ணன் மீது ஆழ்வார்கள் பாடிய
பாசுரங்கள்

1. *பபரியாழ்வார்*
மாணிக்கம் கட்டி வயிரம் இடைகட்டி
ஆணிப்ப ான்னால் பெய்த வண்ணச் சிறுத்பதாட்டில்
ப ணி உனக்குப் பிரமன் விடுதந்தான்
மாணிக் குறளபன தாபேபோ!
டவயமளந்தாபன தாபேபோ!
பபாருள் : ப்ரம்ம தேவன் இருபுறங்களிலும்
மாணிக்கத்தேப் பதித்து நடுவில் தவரத்தே தவத்து,
பரிசுத்ேமான ேங்கத்ோல் அழகிய சிறிய போட்டில் பெய்து
உனக்காக அனுப்பி உள்ளான் . வாமனனாய்த் தோன்றி
தவயம் அளந்ேவதன ! உன்தனத் ோலாட்டுகிதறன் .
2. *ஆண்டாள்*
அன்று இவ்வுேகம் அளந்தாய் அடிப ாற்றி*
பென்றங்குத் பதன்இேங்டக பெற்றாய் திறல்ப ாற்றி*
ப ான்றச் ெகைம் உடதத்தாய் புகழ்ப ாற்றி*
கன்று குனிோ பவறிந்தாய் கழல்ப ாற்றி*
குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம்ப ாற்றி*
பவன்று டகபகடுக்கும் நின்டகயில் பவல்ப ாற்றி*

என்பறன்றுன் பெவகபம ஏத்திப் டறபகாள்வான்*
இன்றுயாம் வந்பதாம் இரங்பகபோர் எம் ாவாய்.
பபாருள் : முன்பு மூவடிகளால் உலதக அளந்ேவதன ,
உனது திருவடிகள் வாழ்க!. இராவணன் இருந்ே இலங்தக
பென்று அவதன அழித்ேவதன , இந்ே திறதம வாழ்க! .
ெகடாசுரதனக் காலால் உதேத்ேவதன, உன் புகழ் வாழ்க !
கன்றின் வடிவாக வந்ே அசுரதன விளாங்கனி வடிவாக
இருந்ே இன்பனாரு அசுரன் தமல் எறிந்ேவதன , உன் கழல்
வாழ்க ! தகாவர்த்ேன மதலதயக் குதடயாகப்
பிடித்ேவதன , உன் குணம் வாழ்க ! பதகதய பவன்று
ஒழிக்கும் உன் தகயில் உள்ள தவல் வாழ்க ! இவ்வாறு
உனது வீரத்தேப் புகழ்ந்து பாடி பதறதயப்
பபறுவேற்காக இப்தபாது நாங்கள் வந்துள்தளாம்.
எங்களுக்கு அருள் புரிவாயாக!
3 *குலதெகர ஆழ்வார்*
ஆடே நீள் கரும் ன்னவன் தாபோ !
அம்புயத் தைங்கண்ணினன் தாபோ !
பவடே நீர் நிறத்தன்னவன் தாபோ !
பவழப் ப ாதக மன்னவன் தாபோ !
ஈழவர் குழல் என் மகன் தாபோ !
என்பறன்றுன்டன என் வாயிடை நிடறயத்
தாபோலித்திடும் திருவிடன இல்ோத்
தாயாரின் கடையாயின தாபய .
பபாருள்: ஆதலக்கரும்பு தபால் இனிப்பானவதன !
ோமதர தபான்ற அகன்ற கண்கதள உதடயவதன ! கடல்

நீர் தபான்ற நிறம் உதடயவதன !யாதனக்குட்டி தபான்ற
மதுராபுரியின் மன்னதன ! மணம் மிகுந்ே கூந்ேதல உதடய
என் தமந்ேதன ! என்பறல்லாம் பாடி உன்தனத்
ோலாட்டும் தபறு எனக்குக் கிதடக்காே துரதிருஷ்டம்
பிடித்ே ோய்மார்களின் வரிதெயில் கதடசியாக அல்லவா
நான் உள்தளன் .
(குலதெகர ஆழ்வார் தேவகியாக மாறி, ோன் பபற்ற
குழந்தே (கண்ணதன ) வளர்க்காமல் யதொதேயிடம்
பகாடுத்ேோல் தேவகிதயப் தபால் கண்ணனின் அழதக
ரசித்துக் பகாஞ்சும் தபறு கிதடக்கவில்தலதய என்று
புலம்புவோகப் பாடியுள்ளார்
4. *திருமழிதெ ஆழ்வார்*
ஆடனகாத்து ஓராடன பகான்று அதன்றி ஆயர்
பிள்டளயாய்
ஆடன பமய்த்தி ஆபெய் உண்டி அன்று குன்றம்
ஒன்றினால்
ஆடன காத்து டமயரிக் கண் மாதரர் திறத்து முன்
ஆடனயன்று பென்றைர்த்த மாயம் என்ன மாயபம? (
பபாருள்: எம்பபருமாதன! நீ ஆதிமூலதம என்றதழத்ே
யாதனதயக் காத்ேருளினாய்; கம்ென் ஏவிய குவலயாபீடம்
என்ற யாதனதய அழித்ோய்; ஆயர் குலப் பிள்தளயாய்
பசுக்கதள (ஆனிதர) தமய்த்ோய்; தகாவர்த்ேன மதலதயக்
குதடயாய்ப் பிடித்ோய்; நப்பின்தனக்காக ஏழு முரட்டுக்
காதளகதள அடக்கினாய்: இதவ அதனத்தும் எவ்வளவு
அற்புேமான பெயல்கள்?

5. *போண்டரடிப் பபாடியாழ்வார்*
மற்றுபமார் பதய்வ முண்பை மதியிோ மானி ைங்காள்
உற்றப ா தன்றி நீங்கள் ஒருவபனன் றுணர மாட்டீர்
அற்றபம போன்ற றீயீர் அவனல்ோல் பதய்வ மில்டே
கற்றினம் பமய்த்த பவந்டத கழலிடண ணிமினீபர.
ப ாருள்: அறிவில்ோத மனிதர்கபள ! ஆநிடர பமய்த்து
ெம்டமக் காத்தருளிய கண்ணடனத் தவிர பவறு ஏதாகிலும்
பதய்வம் உண்பைா ?ஆ த்து வரும்ப ாது மட்டும் அவடன
ெம்பி பிற ெமயங்களில் அவடன நிடனக்க மறுக்கிறீர்கள் :
பவதத்தின் ப ாருளான அவடனத் தவிர பவறு பதய்வம்
எதுவுமில்டே ; எனபவ அவனது திருவடிகடளச் ெரண்
அடையுங்கள்.
*விளக்கம்* : ஆழ்வார் காலத்தில் புத்ே மற்றும் ெமண
ெமயங்கள் தவரூன்றி இருந்ேன ; அவற்றில் இருந்து
விடுபட்டு தவணவத்தில் ஈடுபட்டு ராமதனத் துதிக்க
நிதனத்ோல் , அதயாத்தியில் அவன் காவலாளிகள் மற்றும்
ஏதனய முனிவர்கள் முேலாதனார் எங்கதள
அனுமதிப்பதில்தல ;என்ன பெய்ய என்று கூற, ஆழ்வார்
கண்ணதனச் ெரணதடயுங்கள்; அவன் எளிதமயானவன்
என்கிறார்
6. *திருப்பாணாழ்வார்*
ஆேமாமரத்தினிடேபமல் ஒரு ாேகனாய் *
ஞாேபமழும் உண்ைான் அரங்கத் தரவினடணயான் *
பகாேமாமணி யாரமும் முத்துத் தாமமும் முடிவில்ே
பதாபரழில் *

நீேபமனி ஐபயா ! நிடற பகாண்ைது என் பெஞ்சிடனபய.
`
பபாருள்: ஊழிக்காலத்தில் ஏழுலகங்கதளயும் உண்டு
ஆலமரத்தின் இதலயில் ஒரு குழந்தேயாய் வீற்றிருந்ேவன்;
திருவரங்கத்தில் ஆதிதெஷன் தமல் பள்ளி பகாண்டவன்;
இவனது அழகிய சிவந்ே நவரத்தின மாதலயும், மார்பில்
அணிந்துள்ள முத்ோரமும் ேரித்ே நீலதமனியின் அழகு
எனது மன அடக்கத்தேத் பகாள்தள பகாண்டு தபாகிறது.
இேற்தகன் பெய்தவன்.
7. *மதுரகவி ஆழ்வார்*
கண்ணி நுண்சிறுத் தாம்பினால் கட்டுண்ணப்
ண்ணிய ப ருமாயன் * என்னப் னில்
ெண்ணித் பதன்குருகூர் ெம்பிபயன்றக்கால் *
அண்ணிக்கும் அமுதூறும் என்னாவுக்பக .
பபாருள்: உடம்பில் உறுத்தும்படி முடிச்சுகதள உதடய
சிறு கயிற்றினால் நன்றாக அழுந்துமாறு கட்ட முதனந்ே
யதொதே க்குக் கட்டுப்பட்டவனாய் நடித்ே மாயன்
(கண்ணன்) , எனது பேய்வமாகிய எம்பபருமாதன விட்டு,
பேற்தக உள்ள திருக்குருகூதர அதடந்து நம்மாழ்வார்
என்ற அவரது திருநாமத்தேச் பொல்லும் தபாதே என்
நாவில் தேவாமிர்ேம் ஊறித் தித்திக்குதம.
8. *திருமங்தக ஆழ்வார்*
தந்டத காலில் ப ருவிேங்கு தாள் அவிழ ெள்ளிருட்கண்
வந்த எந்டத.ப ருமானார் மருவி நின்ற ஊர் ப ாலும்
முந்தி வானம் மடழ ப ாழியும் மூவா உருவின் மடறயாளர்
அந்தி மூன்றும் அனபோம்பும் அணியார் வீதி அழுந்தூபர.

பபாருள் : இங்கு மதழ தவண்டி யாகம் நடத்ே அவசியம்
இல்தல எனும்படி தமகம் மதழ பபாழியும்;
மும்மூர்த்திகளின் வடிவதம என்று எண்ணும்படியான
அந்ேணர்கள் மூன்று காலங்களிலும் த ாமம் வளர்க்கும்
திருவீதிகதளக் பகாண்ட ஊர் திருவழுந்தூர். இங்குோன்
ேந்தேயான வாசுதேவர் கால்களில் பூட்டப்பட்டிருந்ே
விலங்குகள் இற்று அவிழும்படி அவேரித்ே கண்ணன்
விரும்பி வாழ்கின்றான் .
============
துவரிக் கனிவாய் நிேமங்டக துயர் தீர்ந்துய்ய ாரதத்துள்
இவரித்தரெர் தடுமாற இருள் ொள் பிறந்த அம்மாடன .
உவரிபயாதம் முத்துந்த ஒரு ால் , ஒரு ாபோண்
பெந்பெல் கவரி வீசும் கண்ணபுரத்து அடிபயன்
கண்டுபகாண்பைபன
பபாருள்: பகாவ்தவக்கனி தபான்ற சிவந்ே வாதய
உதடய நிலமங்தகயின் பாரம் தீர்க்க பாரே யுத்ேத்தில்
எதிரிகள் ேடுமாறும்படி பெய்ே தேவகியின் தமந்ேன்
நள்ளிரவில் அவேரித்ோன் அவதன ஒரு புறம் கடல்
அதலகள் முத்துக்கதள ஒதுக்கித்ேள்ள , மற்பறாரு புறம்
அழகிய பநற்பயிர்கள் ொமரம் தபால் அதெயும்
திருக்கண்ணபுரத்தில் நான் தெவித்தேன்.
9. *பபாய்தக ஆழ்வார்*
"மதலயால் குதடகவித்து மாவாய் பிளந்து,
சிதலயால் மராமரதமழ் பெற்று, - பகாதலயாதனப்
தபார்க்தகா படாசித்ேனவும் பூங்குருந்ேம் ொய்த்ேனவும்
கார்க்தகாடு பற்றியான் தக.

பபாருள்: தகாவர்த்ேன கிரிதயக் குதடயாய்ப் பிடித்து,
குதிதர வடிவ தகசிகாசுரன் வாய் பிளந்து, தகாேண்டத்தே
வதளத்து ஏழு மராமரங்கதளச் ொய்த்து, குவலயாபீடம்
என்ற யாதனயின் ேந்நத்தேப் பிடுங்கி, பூக்கள் நிதறந்ே
குருந்ே மரத்தேச் ொய்த்ேதவ தகயில் பாஞ்ெென்யம் ஏந்தி
இருக்கும் பரந்ோமனுதடய தககளாகும்.
10. *பூேத்ோழ்வார்*
மாதல! பநடிதயாதன! கண்ணதன! விண்ணவர்க்கு
தமலா! வியன் துழாய்க் கண்ணியதன!- தமலால்
விளவின்கால் கன்றினால் வீழ்த்ேவதன! என்றன்
அளவன்றால் யானுதடய அன்பு.
பபாருள்: திருமாதல! திருவிக்ரமதன! தேவர்கள்
ேதலவதன! அழகிய துளசி மாதல அணிந்ேவதன!
கன்றாக வந்ே அசுரதன வதேத்ே கண்ணனதன!
உன்னிடம் நான் பகாண்டுள்ள அன்புக்கு அளதவ
கிதடயாது.
11. *தபயாழ்வார்*
அதடந்ே ேரவதணதமல் ஐவர்க்காய், அன்று
மிதடந்ேது பாரே பவம்தபார், - உதடந்ேதுவும்
ஆய்ச்சிபால் மத்துக்தக அம்மதன, வாபளயிற்றுப்
தபய்ச்சி பாலுண்ட பிரான்.
பபாருள்: பூேதனயிடம் நஞ்சு பூசிய முதலப்பாதல உண்டு
அவளது உயிதரயும் குடித்ே கண்ணன் துயில் பகாண்டது
ஆதிதெஷன் தமல். அன்று பாண்டவர்களுக்காக அவன்

நடத்தியது பகாடிய பாரேப் தபார்; அத்ேதகயவன் அஞ்சி
நின்றதோ யதொதேயின் மத்துக்கு! இந்ே விதனாேத்தே
என்னபவன்று கூறுவது.
12. *நம்மாழ்வார்*
ப ாருள்டக உண்ைாய்ச் பெல்ேக் காணில்
ப ாற்றி என்று ஏற்று எழுவர்
இருள்பகாள் துன் த்து இன்டம காணில்
'என்பன' என் ாரும் இல்டே
மருள்பகாள் பெய்டக அசுரர் மங்க
வைமதுடரப் பிறந்தார்க்கு
அருள்பகாள் ஆளாய் உய்யல் அல்ோல்
இல்டே கண்டீர் அரபண.
பபாருள்: ஒருவர் தகயில் பபாருள் இருந்ோல் அவதனக்
பகாண்டாடும் உலகம், ஒருக்கால் அவன் பபாருதள
இழந்ோல் அவன் யாபரன்று பேரியாதே என்று
பொல்லவும் பெய்யும். எனதவ அசுரர்கதள அழிக்க
வடமதுதரயில் பிறந்ே கண்ணபிரான் அருளுக்குப்
பாத்திரமாகி அவனது அடியார் ஆகுங்கள்.
அதேவிடச்சிறந்ே பாதுகாப்பு எதுவும் இல்தல.
==========
குன்றம் ஏந்திக் குளிர்மதழ காத்ேவன்,
அன்று ஞாலம் அளந்ே பிரான்,பரன்
பென்று தெர்திரு தவங்கட மாமதல,
ஒன்றுதம போழ நம்விதன ஓயுதம.
பபாருள் : எம்பபருமான் தகாவர்த்ேன மதலதய
குதடயாகத் ோங்கிப் பிடித்து, குளிர்ந்ே மதழயிடம்

இருந்து ஆயர்கதளக் காத்ேவன் , முன்னர் திருவிக்ரமனாய்
உலதக அளந்ேவன் , எல்தலாருக்கும் தமலானவன் ,
அளவற்ற பபருதமகதள உதடயவன்; அத்ேதகயவன்
தவகுண்டத்தே விட்டு திருதவங்கடமதலயில்
உதறகின்றான் . இத்ேதகய சிறப்புதடய
திருதவங்கடத்தே வணங்கினால் நமது பாபங்கள் தீரும் .
============
உண்ணுஞ் பொறு ருகுநீர் தின்னும் பவற்றிடேயும்
எல்ோம்
கண்ணன், எம்ப ருமான் என்பறன்பற கண்கள் நீர்மல்கி,
மண்ணினுள் அவன்சீர் வளம்மிக்க அவனூர் வினவி,
திண்ண பமன்னிள மான்புகுமூர் திருக் பகாளூபர. (3409)
ப ாருள் : இளமாடனப் ப ான்ற எனது மகள் எனக்கு
கண்ணபன எல்ோம் என்கிறாள் ; அவள் உண்ணும்
அன்னமும் , குடிக்கும் தண்ணீரும் , ொப்பிடும்
பவற்றிடேயும் இடவ எல்ோம் கண்ணனாகிய
எம்ப ருமாபன என்று மீண்டும் மீண்டும் பொல்லிய டி
கண்ணீர் விட்டு உருகுகின்றாள் .
டவத்தமாநிதிப் ப ருமானின் கல்யாண குணங்கடளயும்
ப ருடமகடளயும் அறிந்தபின் அவன் உள்ள ஊராகிய
திருக்பகாளூர் பெல்ேப் புறப் ட்டுவிட்ைாள் . அவள் அந்த
ஊடர நிச்ெயம் அடைந்து விடுவாள் .
விளக்கம்: (எம்ப ருமான் சித்தவர்களுக்குச் பொறு
ப ாேவும் , தாகம் எடுத்தவர்களுக்குத் தண்ணீர் ப ாேவும்
, சுடவ பதடுபவார்களுக்கு பவற்றிடே ப ாேவும்
அனு வம் தருவான்)
============

கண்ணன் கழல் இடண ெண்ணும் மனம் உடையீர்
எண்ணும் திருொமம் திண்ணம் ொரணபம.
பபாருள் : கண்ணனின் திருப்பாேங்கதள அதடய
நிதனப்பவர்கதள ! நீங்கள் நிதனக்கும் திருநாமம் நாராயணன்
என்பதே என்று உறுதியாக நம்புங்கள் .

"ஸ்ரீ கிருஷ்ண பாதுகாப் யாம் நம:"

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஸ்துதி꞉குந் தீ
குந் தீக்ருʼதா
நமஸ்யே புருஷம் ʼ த்வாத்³ேமீஶ்வரம் ʼ ப் ரக்ருʼயத꞉ பரம் .
அலக்ஷ
் ேம் ʼ ஸர்வபூ⁴தாநாமந் தர்ப³ஹிரவஸ்தி²தம் .. 1..
மாோஜவனிகாச்ச²ன்னமஜ் ஞாயதா⁴க்ஷஜமவ் ேேம் .
ந லக்ஷ
் ேயஸ மூட⁴த்³ருʼஶா நயடா நாட்ேத⁴யரா ேதா² .. 2..
ததா² பரமஹம் ʼஸானாம் ʼ முனீநாமமலாத்மனாம் .
ப⁴க்தியோக³விதா⁴னார்த²ம் ʼ கத²ம் ʼ பஶ்யேமஹி ஸ்த்ரிே꞉
க்ருʼஷ்ணாே வாஸுயத³வாே யத³வகீநந் த³னாே ச .
நந் த³யகா³பகுமாராே யகா³விந் தா³ே நயமா நம꞉ .. 4..
நம꞉ பங் கஜநாபா⁴ே நம꞉ பங் கஜமாலியன .
நம꞉ பங் கஜயநத்ராே நமஸ்யத பங் கஜாங் க்⁴ரயே .. 5..
ேதா² ஹ்ருʼஷீயகஶ க²யலன யத³வகீ கம் ʼயஸன ருத்³
தா⁴(அ)திசிரம் ʼ ஶுசார்பிதா .
வியமாசிதாஹம் ʼ ச ஸஹாத்மஜா வியபா⁴ த்வயேவ நாயத
²ன முஹுர்விபத்³க³ணாத் .. 6..
விஷான்மஹாக்³யன꞉ புருஷாத³த³ர்ஶநாத்³அஸத்ஸபா⁴ோ வனவாஸக்ருʼச்ச²் ரத꞉ .
ம் ருʼயத⁴ ம் ருʼயத⁴(அ)யனகமஹாரதா²ஸ்த்ரயதா
த்³ரரௌண்ேஸ்த்ரதஶ்சாஸ்ம ஹயர(அ)பி⁴ரக்ஷிதா꞉ .. 7..
விபத³꞉ ஸந் து ந꞉ ஶஶ்வத்தத்ர தத்ர ஜக³த்³கு³யரா .
ப⁴வயதா த³ர்ஶனம் ʼ ேத்ஸ்ோத³புனர்ப⁴வத³ர்ஶனம் .. 8..
ஜன்யமஶ்வர்ேஶ்ருதஶ்ரீபி⁴யரத⁴மானமத³꞉ புமான் .
யநவார்ஹத்ேபி⁴தா⁴தும் ʼ யவ த்வாமகிஞ் சனயகா³சரம் .9
நயமா(அ)கிஞ் சனவித்தாே நிவ் ருʼத்தகு³ணவ் ருʼத்தயே .

ஆத்மாராமாே ஶாந் தாே யகவல் ேபதயே நம꞉ .. 10..
மன்யே த்வாம் ʼ காலமீஶானமநாதி³நித⁴னம் ʼ விபு⁴ம் .
ஸமம் ʼ சரந் தம் ʼ ஸர்வத்ர பூ⁴தானாம் ʼ ேன்மித²꞉ கலி꞉ .. 11..
ந யவத³ கஶ்சித்³ப⁴க³வம் ʼஶ்சிகீர்ஷிதம் ʼ

தயவஹமானஸ்ே ந் ருʼணாம் ʼ விட³ம் ப³னம் .
ந ேஸ்ே கஶ்சித்³த³யியதா(அ)ஸ்தி கர்ஹிசித்³யவஷ்ேஶ்ச ேஸ்மின்விஷமா மதிர்ந்ருʼணாம் .. 12..
ஜன்ம கர்ம ச விஶ்வாத்மன்னஜஸ்ோகர்துராத்மன꞉ .
திர்ேங் ந் ருʼர்ஷிஷு ோத³꞉ஸு தத³த்ேந் தவிட³ம் ப³னம் 13..
யகா³ப் ோத³யத³ த்வயி க்ருʼதாக³ஸி தா³ம தாவத்
ோ யத த³ஶாஶ்ருகலிலாஞ் ஜனஸம் ப் ⁴ரமாக்ஷம் .
வக்த்ரம் ʼ நினீே ப⁴ேபா⁴வனோ ஸ்தி²தஸ்ே
ஸா மாம் ʼ வியமாஹேதி பீ⁴ரபி ேத்³பி³யப⁴தி .. 14..
யகசிதா³ஹுரஜம் ʼ ஜாதம் ʼ புண்ேஶ்யலாகஸ்ே கீர்தயே .
ேயதா³꞉ ப் ரிேஸ்ோன்வவாயே மலேஸ்யேவ சந் த³னம் .15..
அபயர வஸுயத³வஸ்ே யத³வக்ோம் ʼ ோசியதா(அ)ப் ⁴ேகா³
த் .
அஜஸ்த்வமஸ்ே யக்ஷமாே வதா⁴ே ச ஸுரத்³விஷாம் .. 16..
பா⁴ராவதரணாோன்யே பு⁴யவா நாவ இயவாத³ரதௌ⁴ .
ஸீத³ந் த்ோ பூ⁴ரிபா⁴யரண ஜாயதா ஹ்ோத்மபு⁴வார்தி²த꞉17
ப⁴யவ(அ)ஸ்மன் க்லிஶ்ேமானாநாமவித்³ோகாமகர்மபி⁴꞉ .
ஶ்ரவணஸ்மரணார்ஹாணி கரிஷ்ேன்னிதி யகசன .. 18..
ஶ்ருʼண்வந் தி கா³ேந் தி க்³ருʼணந் த்ேபீ⁴க்ஷ
் ணஶ꞉
ஸ்மரந் தி நந் த³ந் தி தயவஹிதம் ʼ ஜனா꞉ .
த ஏவ பஶ்ேந் த்ேசியரண தாவகம் ʼ

ப⁴வப் ரவாயஹாபரமம் ʼ பதா³ம் பு³ஜம் .. 19..
அப் ேத்³ே நஸ்த்வம் ʼ ஸ்வக்ருʼயதஹிதப் ரயபா⁴
ஜிஹாஸஸி ஸ்வித்ஸுஹ்ருʼயதா³(அ)னுஜீவின꞉ .
யேஷாம் ʼ ந சான்ேத்³ப⁴வத꞉ பதா³ம் பு³ஜாத்
பராேணம் ʼ ராஜஸு யோஜிதாம் ʼஹஸாம் .. 20..
யக வேம் ʼ நாமரூபாப் ⁴ோம் ʼ ேது³பி⁴꞉ ஸஹ பாண்ட³வா꞉ .
ப⁴வயதா(அ)த³ர்ஶனம் ʼ ேர்ஹி ஹ்ருʼஷீகாணாமியவஶிது꞉
யநேம் ʼ யஶாபி⁴ஷ்ேயத தத்ர ேயத²தா³னீம்ʼ க³தா³த⁴ர .
த்வத்பயத³ரங் கிதா பா⁴தி ஸ்வலக்ஷணவிலக்ஷியத꞉ .. 22..
இயம ஜனபதா³꞉ ஸ்வ் ருʼத்³தா⁴꞉ ஸுபக்ரவௌஷதி⁴வீருத⁴꞉ .
வநாத்³ரினத்³யுத³ன்வந் யதா ஹ்யேத⁴ந் யத தவ வீக்ஷியத꞉
அத² விஶ்யவஶ விஶ்வாத்மன் விஶ்வமூர்யத ஸ்வயகஷு
யம .
ஸ்யனஹபாஶமிமம் ʼ சி²ந் த⁴ த்³ருʼட⁴ம் ʼ பாண்டு³ஷு
வ் ருʼஷ்ணிஷு .. 24..
த்வயி யம(அ)னன்ேவிஷோ மதிர்மது⁴பயத(அ)ஸக்ருʼத் .
ரதிமுத்³வஹதாத³த்³தா⁴ க³ங் யக³ரவௌக⁴முத³ன்வதி .. 25..
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண க்ருʼஷ்ணஸக²
வ் ருʼஷ்ண்ே் ருʼஷபா⁴வநித்⁴ருக்³ராஜன்ேவம் ʼஶத³ஹனானபவர்க³வீர்ே .
யகா³விந் த³ யகா³த்³விஜஸுரார்திஹராவதார
யோயக³ஶ்வராகி²லகு³யரா ப⁴க³வன் நமஸ்யத ..

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதபுராணாந் தர்க³தா குந் தீக்ருʼதா
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஸ்துதி꞉ ஸமாப் தா:

॥ ஸ்ரீ க்ருஷ்ண மங்களம் ॥
மங்க3ளம் யாத3வேந்த்3ராய ஜக3ந் மங்க3ள வேதவே।
நேநீத கராப்ஜாய ோஸுவத3ோய மங்க3ளம்॥1

ஸங்கர்ஷணாநுஜாதாய ப்ருத்4யும்ந ஜநகாயவத।

அநிருத்3தா4நுகூலாய வேணு ேஸ்தாய மங்க3ளம்॥2

ரமாவஸவித பாதா3ய பா3லலீலா விவநாதி3வந।
யஶ

ோதா3நந்த3 கந்தா3ய தஸ்மம க்ருஷ்ணாய மங்க3ளம்॥3

நேநீத பு4வஜ வகா3ப ப3ந்து4வே கு3ணஸிந்த4வே।

நந்தவகாப ப்ரியாயாஸ்து புண்யஶ்வலாகாய மங்களம்॥4

வகா3ேர்த4நா சவலாத்3 த4ர்த்வத புரூேூதந தாங்க்4ரவய।
காலீய த3ர்பநா

கம்

ோய ஸத்வோத்3ரிக்தாய மங்க3ளம்॥5

ோநுசர ஸம்ேர்த்வர குப்3ஜாபீ4ஷ்ட ப்ரதா3யிவந।

கம்ஸோரண ஸிம்ோய ஜிஷ்ணவே ஸர்ே மங்க3ளம்॥6

ஸாந்தீ3பிந்யந்த ரங்கா3ய வத3ேக்யாநந்த3 வேதவே।

மது4ரா மஹிலாவலாக ஆநந்தா3யாஸ்து மங்க3ளம்॥7

வஷாட3

ஸ்த்ரீ ஸேஸ்ராணாம் ஸர்ோபீ4ஷ்டப்ராதா3யிவந

வகாபீ ேஸ்த்ராபேர்த்வர ஸ்யாத் ருக்மிணீ

ோய மங்க3ளம்|| 8||

ஸாங்க3 ப4க்தி ஸமாேர்த்வர நிஸ்ஸீம கு3ணபூ4தவய।

ப4க்தி ப்ரபத்தி லப்4யாய கீ3தாசார்யாய மங்க3ளம்॥9

ருக்மிணி ஸத்யபா4மாப்4யாம் ஸாத்யக் யுத்3த4ேபாண்ட3மே:

ஸம்வஸவ்யாய ஸதா3ப4க்த்யா ஸ்ோமிவந மம மங்க3ளம்॥10

க்ருஷ்ணாய ோஸுவத3ோய ேரவய பரமாத்மவந।
ப்ரணதக்லேஶ நாஶாய ல ாவிந்தா3யாஸ்து மங்
மங்களா

ோஸந பமரர் மதா3சார்ய புவராக3மம:।

3ளம்॥11

ஸர்மேஶ்ச பூர்மேராசார்மய:ஸத்க்ருதாயாஸ்து மங்க3ளம்॥12

