
மணஷ்ண ஆச்ஓர்ர்ின் ல்ள் 

அடம் ணதும்----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------249 
அக மர்ட ணமந்ட-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------161 

அந்டய ணந்டயக மக ம மக ம---------------------------------------------------------------------------------------------------252 
அிகடதமடயகடப ப்ஞமண ணந்டயம்--------------------------------------------------------------------------------------------012 
அம்புடமஞ்சகந்த் ீ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------201 
அபேகஞமடத  ரர்த்டம்----------------------------------------------------------------------------------------------------------------080 

அக மய்  கணம க ௌமங்  சஞ------------------------------------------------------------------------------------125 
அபடம சம ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------160 
அமடய  ண க-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------046 

ஆசகம  டம கமல் கட  ய -------------------------------------------------------------------------------------------------------049 

ஆத்ண யகபட துபம கட கமரி -------------------------------------------------------------------------------------------050 

ஆடய சங் மச்சமர்தரின் மல் ள்---------------------------------------------------------------------------------------------240 

ஆணமர் யடமய் ணயக ம---------------------------------------------------------------------------------------------------------------251 

ஆணமர் பீன்  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------041 

ஆணய கடம துர் அடய சட துசர் --------------------------------------------------------------------------------------------045 

ஆணய பம புயக  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------043 

ஆ க  க ம்சய---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------254 
ஆர் க கம ணமதம மக  -------------------------------------------------------------------------------------------------------048 
ஆர் க மகடம  மல் ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------255 

ஆதத்டயல் டயபம் (யத்தபம்) மப்டும்   மல் ள்---------------------------------------------------016 
உக் பீம் ணமபிஷ்ட (ந்பேசயம்  பச சீ ணந்டயம்)  -----------------------------------------------019 
உடயகம அபேஞ பூ மக -----------------------------------------------------------------------------------------------------116 

உஜ்ப பஞ  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------223 
கணம துர்ணடய -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------066 

 இ ம  பேஞம   வபஷ்ஞப க மசமஜி------------------------- ------------------------------------------------130 
க் டய சமந்டயபுக----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------038 

க்க ம புயனு ிபு----------------------------------------------------------------------------------------------------------------064 
 
ஏக பிபேந்டமபகர் ந்ட துமல்-----------------------------------------------------------------------------------------282 

ஏக, ண கம ய க   சம்சமர்--------------------------------------------------------------------------------104 

ஏக , வபஷ்ஞப டமகு-----------------------------------------------------------------------------------------------------103 
ஏம் அக்ஜம டயணயமந்டஸ்த---------------------------------------------------------------------------------------------------001 

  ங் ம ஸ்கடமத்டயம்------------------------------------------------------------------------------------------------------------------240 
 ங்க த–சம்கத–டடயத் பியடய------------------------------------------------------------------------------------------------180 
 டமசயத்  மயந்டீ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------244 
 க க ௌ ப -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------081 

 க பஇ வபஷ்ஞப சயிகம ரி ரி-----------------------------------------------------------------------084 
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  க க ககம டச கணமர்-------------------------------------------------------------------------------------------083 

 க்பேம க மகம வபஷ்ஞப டமகூ--க்டய பிகமட டமகூர்-----------------------093 

 ய குக்கூர்  டன் –------------------------------------------------------------087 
 மய் க மம ணதுர் ஸ்பக------------------------------------------------------068 
 மய் க ௌமசமந்ட கீபர் கடமக ----------------------------------------------069 
 ய பை மஇகம கசபம ப ய துமசம ------------------------------------------141 
 ய ி  ய க---------------------------------------------------------------092 
க்பேஷ்ஞ டத்துபம்-------------------------------------------------------------303 
க்பேஷ்ஞ டப புண்த க மய்-----------------------------------------------157 
க்பேஷ்ஞ த்வபமத வ்தமசரின் மல் ள்  ------------------------------------176 
க்பேஷ்ஞ கடப பந்டம் பந்கட-------------------------------------------------194 
க்பேஷ்ஞ ிகண ணத ீமடம ப மஷ் ம் --------------------------------------216 
க்பேஷ்ஞ ய ம---------------------------------------------------------------269 
க்பேஷ்ஞ! க்பேஷ்ஞ! க்பேஷ்ஞ! க்பேஷ்ஞ! ---------------------------------------205 

க்பேஷ்ஞ க இகட சதுர் ப -------------------------------------------------- 
க்பேஷ்ஞடம  பிம க மஸ்பமணயதின் மல் ள்------------------------------198 
க்பேஷ்கஞம  ரர்த்ட  ம ர்த்ட --ஸ்ரீஸ்ரீ சத்க மஸ்பமணயஅஷ் ம்--------------234  

குங்குணமக்ட  மஞ்சமப் - ஸ்ரீ மடய மஷ் ம் –----------------------------------206 
குபே டத்துபம்------------------------------------------------------------------301 
குபேகடப ! கமகம க்பேம க மரி -----------------------------------------------074 
குபேகடப -- யபேம ிந்து டயதம க மகம இ டமகச--------------------------------073 
குபேகடவ் , வ் ப வ்-------------------------------------------------------075 
குறணயட பிபேந்டமபக மச்சகடம ய ய  கஞ ----------------------------------142 
க சப துபம  ட பிசயத்-------------------------------------------------------091 
க கம க க்பேஷ்ஞ மம் – -------------------------------------------------089 
க மி  ரடம் (ஸ்ரீணத் ம படபுமஞம் அத்தம 10  மண் 31 டம் 1 - 19)--------------179 
க மிமத் ணண யகபட சுகம--------------------------------------------------070 
க மிமத் , ஆணம உமத இ----------------------------------------------------072 
க மிமத் , குசஏ சம்சம ஜ்பமம------------------------------------------------071 
க மபிந்ட டம  பிமரின் மல் ள்-------------------------------------------238 
க ௌம றங்—----------------------------------------------------------------134 

க ௌமபிர்மப பூகணஸ்த்பம் யர்கடஷ்ம-----------------------------------------004 
 

க ௌமங்  துணய கணமக  கடமதம மச் சமடிகம----------------------------------185   

க ௌமங்  கமயகட க பு  சரீ-------------------------------------------133 
க ௌமங்க  துடி ட மர் ட சம்ட--------------------------------------------132 
க ௌங்   பேஞம க மகம ------------------------------------------------------131 
க ௌகௌ க மஸ்க ------------------------------------------------------------230 
சக   த க ௌம் உடம்-------------------------------------------------------196 
சம்ந்டமடயகடப ப்ஞமண ணந்டயம்-------------------------------------------------11 
ம்சம-டமபம -லீ-கம ம---------------------------------------------------16 
சஞ  ணல் ---------------------------------------------------------------------257 www.bhaktiyogam.com



சர்பஸ்ப கடமணமர் சகஞ  ------------------------------------------------------110 
சுத்ட  ட சஞ கட-----------------------------------------------------------114 
சுந்ட குண்-------------------------------------------------------------------293 

சுந்ட மம ---------------------------------------------------------------------291    
சுந்ட கணமர்  --------------------------------------------------------------------296 

சுிதிசய சமது பக  கமக சர்ப --------------------------------------------149 
சுமர்புட-மடயட மட  ப ம் –----------------------------------------------------289  

கசகடம டர்ஞம் ணமர்ம்-------------------------------------------------------022 
மகு வபஷ்ஞப  ஞ ---------------------------------------------------------150 
மகு வபஷ்ஞப ட அபீ சுசகட--------------------------------------------151 
ட கணமர் யத்தமந்டம ---------------------------------------------------------129 
டமட வசக் கட-----------------------------------------------------------------297 

துணய சர்கபஷ்பகஷ்ப ப்கந்த் குணம------------------------------------------115 
துர் ணமப ன்ண  -----------------------------------------------------------061 
துக துக க மம சமந்ட --------------------------------------------------------258 
துஷ் ண(ம்)” ------------------------------------------------------------------166 
துஹ்க ர் மக மக ------------------------------------------------------------260 
கடப யந்ட டம மகுரின் மல் ள்-------------------------------------------239 
ஶி மளஶஷ்ரி தகற  கங்ஶக ------------------------------------------------240 
கடமதமல் யத்டமய் வசடன்த------------------------------------------------------060 
 

 கதம  சயத்டயர்  ண ணமஸ்து கணமகஷம--பிஷ்பமட சக்பர்டய மகுர்--------------183  

டீதம க மத்பேகண யத்தமந்ட ணம ஆக்ஜம ல் – ------------------------097  

ந்ட க  ஆந்ட மஇகதம  -------------------------------------------------------278 
ணமணயஸ்பம் சச்-சயத்-ஆந்ட-பைம்------------------------------------------------176 
ணஸ்கட சயம்ணமதம--------------------------------------------------------------018 

ண ஏம் பிஷ்ட-மடமத  க்பேஷ்ஞ -(ிபுமடம)----------------------------------------008 
ண ஏம் பிஷ்ட-மடமத  க்பேஷ்ஞ -(க்டயசயத்டமந்ட ஸ்படய)-------------------------009 
கணம க ௌ யகமமத சமஷமத்---------------------------------------------------010 
கணம க்டய பிகமடமத சச்சயடமந்ட------------------------------------------------010 
கணம ணம-படமன்தமத க்பேஷ்ஞ -ப்கண-------------------------------------------011 
கணம கணம துநசய ணமமஞி –சந்டய கச   பி---------------------------------277 
கணம ண:  துநசய க்பேஷ்ஞ-ப்கதய-----------------------------------------------020 
கமத்டண டமஸ் டமகுரின் மல் ள்----------------------------------------------128 
ப க ௌ பம் -- ஸ்ரீ  சச்சய  றடமஷ் ம் ------------------------------------220 
ப ீட யந்டயட  மந்டய டம்--ஸ்ரீபி ம சுடமஷ் ம்---------------------------279 

மட பி மமய் பஞீம-------------------------------------------------------098 
யத்டமய் குஞ ணஞ ீ-------------------------------------------------------------163 
யத்டமய் மம் மட்க – மம் ட்ம ன் ------------------------------------ 101 
யடமய் ட  ண க மடி சந்த் சுசயட---------------------------------------------145 
ய  ர்ண கடம க ----------------------------------------------------------100 
ய டய பு --------------------------------------------------------------------232 

 

 பமன் மண த்டயற்கு டயம   குற்ங் ள்------------------------------------024 
ஞ்ச  டத்துபம்-----------------------------------------------------------------301 www.bhaktiyogam.com



ஞ்ச-டத்ப ப்மஞப ணந்டயம்----------------------------------------------------011 
ஞ்ச-டத்ப ணந்டயம்-------------------------------------------------------------012 
ஞ்ச டத்துபமத் ண ம் க்பேஷ்ஞம் க்டபை----------------------------------------011 
ப்ஞமம் கடமணமய்   ஸ்தமம்   ------------------------------------------------284 
ப்நத-கதமடய -க------------------------------------------------------------211 
ப்ஞ்ச கமடிதம அ டய கமஇதம----------------------------------------------107 
ண  பேஞம ற துஇ ----------------------------------------------------165 
ப்கதமமடயகடப ப்ஞமண ணந்டயம்---------------------------------------------012 
 க ௌங்  ,   க ௌங் ---------------------------------------------------256 
 க  க ஆணமர் ண அடய ணந்ட --------------------------------------------054 
வப் மல் நின் கடமகுப்பு---------------------------------------------------301 
  ட பத்ச----------------------------------------------------------------051 
றக ண ஸ்ரீ ந்ட-ந்ட)-------------------------------------------------238 
மக க மம  டமடகர் ஆடய கமரி-----------------------------------------055 
ிசமட கசவப-----------------------------------------------------------------036 

ிபு டப ட பக  -------------------------------------------------------------105 

ில்பணங் ந மகுரின் மல் ள்------------------------------------------------247 
ி மல் ள்------------------------------------------------------------------249 
புயதம கடமணமக ---------------------------------------------------------------056 
கம  ஆத்டய-------------------------------------------------------------------051 

கமகம க்பேம க மய்க க்பேஷ்ஞ  ----------------------------------------------153 
கமகம சுக மர்  கமர்  மஇ------------------------------------------------------059 
கமகம ரி கமகம  -----------------------------------------------------------058 

 

ணங் நம சஞ ணந்டயம்----------------------------------------------------------- 

ணட கணம டனு-  ----------------------------------------------------------226 

ணதும் ணதுகப்கதம –ஸ்ரீ க பமஷ் ம்  ----------------------------------------273 
ணதுமஷ் ம் --------------------------------------------------------------------249 

ணண ண ணந்டயக ----------------------------------------------------------------094 
ணமிசமகட க மபிந்கட--------------------------------------------------------036 
ணமச, கடகம , க கம கம  யசு கணமர்-----------------------------------------196 
ணயமர் ிபு கம  யரிடமரி-------------------------------------------------------276 
வணக ம  மய் மடம மண ர   ---------------------------------------------271 
தகசமணடய ந்ட ப் கம ம --ஸ்ரீ மண  ரர்த்டம்------------------------------121 

தடய  கட ரி மட --------------------------------------------------------------122 
தடய க ௌ ம கமய்கடம   -------------------------------------------------------190 
குமத்டம க மஸ்பமணயதின் மல் ள்--------------------------------------------230 
மடம  டத்துபம்-------------------------------------------------------------------302 
மடம க்பேஷ்ஞ ப்மஞ கணம ற   யகசமர்-----------------------------------------146 
மடம குண் ட குஞ் குடீர்------------------------------------------------------109 
மடமக்பேஷ்ஞ கமல் ( ரடமபனயதியபேந்து)-------------------------------------------108 
மகட மகட ஸ்தமம் ணயமகட-------------------------------------------------------286 
மகட த த ணமடப-டதிகட --ஸ்ரீ மடய ம -ஸ்டப-----------------------------------195 
மஜ் மஞி ணீம -------------------------------------------------------------------287 www.bhaktiyogam.com



பை க மஸ்பமணயதின் மல் ள்-----------------------------------------------------192 
கமச டமஸ் டமகுர் மல் ள்-----------------------------------------------------160 
பந்கட க்பேஷ்ஞ ந்ட குணம--------------------------------------------------------299 
பந்கடம் ஸ்ரீ குகம : ஸ்ரீபடட  ணம்-------------------------------------------- 008 
பம்ஸீ டமரீ க்பேஷ்ஞ பமரி ----------------------------------------------------300 
வ்க ப்சயத்டம் பயட—கசமமஷ் ம் -------------------------------------------247 
வ்பேந்டமப டமஸ் மகுரின் மல் ள்---------------------------------------------226 
வ்பேந்டமப பமய ட ----------------------------------------------------------239 
பமஞ்சம- ல்டபேப்தஸ்த’ச க்பேம------------------------------------------------- 010 
பமசுகடப க மஷ் மல் ள்-------------------------------------------------------185 
பித்தம பிமகச  மமஇனு  ம-------------------------------------------------120 
பிமபரி கச-------------------------------------------------------------------118 

பிபேந்டமப ம்த ஸ்டம பமந்டீ   ம --------------------------------------152 
பிஷ்பமட சக்பர்டய மகுரின் மல் ள்------------------------------------------180 

 த சயம்ம ஸ்ரீ சயம்ம  (பிதமசகடபர்)  ிம்ணமண் புமஞம்  -----------------019 
த மடம ணமடப மடம ணமடப மகட  --த மடமக்பேஷ்ஞ  ரடய----------------------267 
த மகட த க்பேஷ்ஞ த பிபேந்டமப-----------------------------------------198 
த த க மமசமந்கடர் ஆடயக ம கசமம ------------------------------------------039 
த த ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ வசடன்த யத்தமந்ட----------------------------------------140 
தடய கட (அ)டய ம் ன்ணம  ----------------------------------------------------------179 

த ணமடப ணடபமரி – சுந்ட குண்-------------------------------------------293 
த மடம  யரிபடமரி    ---துக் ய டீ ----------------------------------------------200 
த மடம-ணமடப------------------------------------------------------------------036 

த மகட த மகட மகட -------------------------------------------------------262 
த த மடம க்பேஷ்ஞ ஸ்ரீ ப  ஆத்டய------------------------------------------078 
த த  ன்மட ச்சய ந்டன்  -------------------------------------------------188 
தடமம் சுகடௌ ணங்க மர் ணண----------------------------------------------------011 
வீ் மக ம ---------------------------------------------------------------------080 
க ஆிகம ப்கண ட க மபேஞம ப்சுர்-----------------------------------------139 
ர்பகௌண ட்மசமர்தரின் மல் ள்--------------------------------------------218 
ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ வசடன்த ப்பு கடமதம க மகம கணமக--------------------------------147 

ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ ிஞமண ணந்டயம்------------------------------------------------------011 
ஸ்ரீ குபே ப்ஞமண ணந்டயம்----------------------------------------------------------008 
ஸ்ரீ குபே ம்ம-- க்பேஷ்ஞ கமய்கட சதுர்ப ,------------------------------------173 
ஸ்ரீ குபே-பந்டம்------------------------------------------------------------------026 

ஸ்ரீ-குபே-சஞ-த்ண க ப-க்டய-த்ணம--------------------------------------------026 
ஸ்ரீ க மபிந்ட ஸ்கடமத்டயம்---------------------------------------------------------025 
ஸ்ரீ க ௌங்  ிஞமண ணந்டயம்-----------------------------------------------------011 
ஸ்ரீவசடன்த  ணகமஷீ்ம்---------------------------------------------------------008 
ஸ்ரீ டசமபடம -ஸ்கடமத்ம்-- ப்நத -கதமடய -க ----------------------------------211 
ஸ்ரீ டமகணமடமஷ் ம்--------------------------------------------------------------176 
ஸ்ரீ துநசய  ரர்த்டவ---------------------------------------------------------------020 
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ஸ்ரீ துநசய ிடஷயஞ ணந்டயம்------------------------------------------------------021 
ஸ்ரீ துநசய ஸ்கடமத்டயம்-------------------------------------------------------------020 
ஸ்ரீ சயம்ண ஸ்கடமத்டயம்-----------------------------------------------------------018 
ஸ்ரீ ிம்ண சம்யவட--------------------------------------------------------------027 
ஸ்ரீ மடம ிஞமண ணந்டயம் --------------------------------------------------------012 
ஸ்ரீ பைக மஸ்பமணயதின் ப்ஞமண ணந்டயம்-------------------------------------------008 
ஸ்ரீ பிடமண ண யணம அணயர்டம்------------------------------------------------------198 
ஸ்ரீ வபஷ்ஞப ிஞமண ணந்டயம்---------------------------------------------------010 
ஸ்ரீ ஸ்ரீ குபே அஷ் ம்---------------------------------------------------------------016 
ஸ்ரீ ஸ்ரீ தபமஷ் ம் – ப்மதுர் அன்ட ஷ்த ----------------------------------------192 
ஸ்ரீ ரி பமசக ரி  ரர்ட பிடம-----------------------------------------------227 
ஸ்ரீக்பேஷ்ஞ  ரர்டக டி ணமச கடமமர்-------------------------------------------113 
ஸ்ரீக்பேஷ்ஞ வசடன்த ப்பு பீ கடமதம க மரி----------------------------------------112 
ஸ்ரீட  ணம  --- ணங் ந  ரடம்  ----------------------------------------------------214 
ஸ்ரீயபம ஆசமர்தரின் மல் ள்----------------------------------------------------234 
ஸ்ரீபை ணஞ்ரி ட கசஇ கணம சம்ட------------------------------------------------148 
ஸ்ரீ க ௌ  யகம ஸ்படய ிஞமண  ணந்டயம்------------------------------------010 
ஸ்ரீ க்டய பிகமட ிஞமண  ணந்டயம்------------------------------------------------010 
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மணஷ்ண ஆச்ஓர்ர்ின் ல்ள் 
 

ஸ்ரீ குபே ப்ஞஜ ஜந்நஞம் 

ஏம் அக்கச நஜநஞந்ஸ் கசஞ்ஔச ஓ  

ஓக்ஷபபேன்ஜீநம் ச ஸ்மஜ ஸ்ரீ குஞண ஙஜ : 

 

அயதமவணதின் இபேநில் மன் ிந்டயபேந்கடன்-ஜம எநிதமல் து ஆன்ணீ  குபே ன் 
 ண் வநத் டயந்டமர். அபபேக்கு ன் பஞக் ங் வநச் சணர்ப்ிக் யன்கன்.  

 

ஸ்ரீ பைஸ்ணஜநின் ப்ஞஜ ஜந்நஞம் 

 

ஸ்ரீமஓன்  ஜசீஷ்ம் ஸ்ிம் ச பூ  

ஸ்ணம் பை  ஜஹ்ம் ந ஸ்ணந்நம்  

 
 

ஸ்ரீவசடன்தரின் பிபேப்த்வடப் பூர்த்டய கசய்படற் ம இதக் த்வட இவ்வு யல் யறுபித ஸ்ரீபை 
க மஸ்பமணய ிபுமடம ன்று டது இவஞதடிக்  ணங் நில் க்கு அவக் ம் டபேபமர்.  

 

ஜங்ஓஞ  

ணந்ம் ஸ்ரீ குஞ : ஸ்ரீப ஜம் ஸ்ரீகுபைன் மணஷ் ணம்ஸ்ஓ  

ஸ்ரீபைம் ஓக்ஞஔம்  ஞகுஙன் ணிம் ம்ஓஔணீம்  

த்மணம் ணதூம் ரிஔச நம் க்பேஷ் மஓன் ணம்  

ஸ்ரீ ஞக்பேஷ் ன்  ந ஸ்ரீணிஓன் ணிம்ஸ்ஓ  

 

து ஆன்ணீ  குபேபின் மட  ணங் ளுக்கும், ல்ம வபஷ்ஞபர் நின் மடங் ளுக்கும் து 
பஞக் ங் வந அர்ப்ஞித்துக் க மள் யகன், ஸ்ரீ பைக மஸ்பமணய, அபது பத்ட சக மடர், 
மட க மஸ்பமணய ணற்றும் குமட டம, குமட ட், க மம ட், ஸ்ரீ பீ 
க மஸ்பமணய நின் மட  ணங் ளுக்கு பஞக் ம், அத்வபட ஆசமர்த,  டமடர் , ஸ்ரீபமஸ் ணற்றும் 
க்டர் குனமபன், ஸ்ரீ யத்தமந்டபேக்கும் ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ வசடன்தபேக்கும் து பஞக் ங் ள், ஸ்ரீணடய 
மடம மஞிக்கும், ஸ்ரீக்பேஷ்ஞபேக்கும், அபர் நது ச ய நம யடம, பிசமவ வுக்கும் து 
பஞக் ங் ள்,  
 

ஸ்ரீ ிஞபு ிஞஜ ஜந்நஞம் 

 

ஙஜ ஏம் ணிஷ்ட -  க்பேஷ்-ப்ஞஸ் பூ- 
ஸ்ரீஜ  க்நணந்-ஸ்ணஜநன் இந ஙஜநச 

 

  பமன் க்பேஷ்ஞபேக்கு ணய வும் ிரிதணமபபேம், அபது டமணவப் மடங் நில் 

டஞ்சணவந்டபபேணம , கடய்பத்டயபே. அ.ச.க்டய கபடமந்ட ஸ்பமணய ிபுமடபிற்கு து ணரிதமவட  

 ந்ட பஞக் த்வட கசலுத்து யன்கன். 
 

ஙஜஸ் ஞஸ்ணந ண ௌஞ-ணந-ப்ஞஓரி  

ஙநர்ணிஓத-ன்ணந-ஸ்ஓத்-ஓ-ரி  
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ணமதமபமடபம், சூன்தபமடபம் யவந்ட கணற் த்டயத மடு நில் வசடன்த ண மிபுபின் 
கமடவ வந  பேவஞகதமடு ிச்சமம் கசய் யரீ் ள், சஸ்படய க மஸ்பமணயதின் கசப க, 
ஆன்ணீ  குபேகப ங் ள் ணரிதமவட  ந்ட பஞக் ங் வந உங் ளுக்கு கசலுத்து யகமம்,  

 

ஸ்ரீ க்நஓநத்ந் ஞஸ்ணந ிஞஜ  ஜந்நஞம் 

 

ஙஜ ஏம் ணிஷ்ட -  க்பேஷ்-ப்ஞஸ் பூ- 
ஸ்ரீஜ  க்நஓநத்ந் -ஞஸ்ணந  இந ஙஜநச 

 

ஸ்ரீ-ணர்தசணி-ணி-ி க்பேப்  

க்பேஷ்-ஓம்ந்-ணிக்கச-ிச-ப்ஞண ஙஜ : 

 

ஜதுர்ஜ்ஜ்ண-ப்ஞஜத்-ஸ்ரீ —பைனு-க்ந  

ஸ்ரீ-ௌஞ-பே-ஓக்ந-ணிக்ஞ ஙஜ ‘ஸ்து   

 

ஸ்ஶ வ ௌ -ரி-ஸ்ரீ-பர்ஶ ணீ-ரரிஶ 
ரூதரங் -ிருத்ரதசறத்ரந்-த்ரந்-யரரிஶ  

 

 பமன் க்பேஷ்ஞபேக்கு ணய  ணய ப் ிரிதணமபபேம் அபது டமணவப் மடங் வந 
சஞவந்டபபேணம டபத்டயபே. க்டய சயத்டமந்ட சஸ்படய டமகூபேக்கு து ஞிபம 
பஞக் ங் ள்.  
 

ஸ்ரீக்பேஷ்ஞ பிஞ்ஜமத்வட கமடயப்பபேம் உன்ட  பேவஞ சபத்டயணம  பிநங்குபபேணம 
ஸ்ரீபமர்மப ீகடபி டதிட டமஸ்(ஸ்ரீ க்டய சயத்டமந்ட சஸ்படய டமகூரின் ணற்கமபே கதர்) 
அபர் ளுக்கு ன் ஞிபம பஞக் ங் ள்.  

 

ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுபின்  பேவஞ சக்டய படிகபடுத்டது கமன்பபேம். ஸ்ரீ பைக மஸ்பமணயதின் 
கடி பனயதில் பபேபபேம், மடமக்பேஷ்ஞபேவத ணமதுர்த மபத்வடப் ின்ற்யத க்டய 
கசவபவதப் புரிபடயல் பனய மட்டுபபேம் ஆ யத உங் ளுக்கு பஞக் ங் ள்.  

 

டமங் ள் படிகபடுத்து பந்துள்ந வசடன்த ணமிபுபின் கமடவ நமபரீ். பழீ்ச்சயதவந்ட 
ஆத்ணமக் வந உய்பிப்பர் டமங் ள். ஸ்ரீ பை க மஸ்பமணயதின் பு ட்ப்ட் க்டய கசவப ற்யத 
கமடவ ளுக்கு டயம ந்ட பமர்த்வட வநபம் ச யக் ணமட்டீர் ள். அத்டவ த டங் ளுக்கு து 
பஞக் ங் ள்.  
 

 
ஸ்ரீ ௌஞ நதஞ ஞஸ்ணந ிஞஜ ஜந்நஞம் 

 

ஙஜ ௌஞநதஞ ஓக்ஷத் மணஞக் பர்த்  

ணிப்ஞம் ஞஓம் ம்புஔ  ஙஜ : 

க்பேஷ்ஞ க்டயதில் பக் யதபமய் ப்கமதும் க்பேஷ்ஞரின் ிரிவுத்துதமல் பபேந்துபமய் 
வபமக்தகண உபேகபடுத்டது கமல் பிநக்கும் ஸ்ரீ க ௌ யகமடமச மமயக்கு (க்டய சயத்டமந்ட 

சஸ்படயதின் ஆன்ணீ  குபே) ன் ஞிபம பஞக் ங் ள்.  
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ஸ்ரீ க்ந ணிங ிஞஜ ஜந்நஞம் 

 

ஙஜ க்ந ணிங ஓச்ஓநசந் ஙஜநச  

ௌஞ ஓக்ந ஸ்ணபை பைனு ணஞ  

 

ஸ்ரீ பைக மஸ்பமணயவத டவவணதம  க மண் க மஸ்பமணய வநகத ின்ற்ய பந்டபர் 
வசடன்த ணமிபுபின் உன்ட சக்டயதம  இபேப்பர். அப்டிப்ட் சச்சயடமந்ட க்டய பிகமட 
டமகூபேக்கு  ன் ஞிபம பஞக் ங் ள்.  

 

 

ஸ்ரீ ஔந்ங ிஞஜ ஜந்நஞம் 

 

ௌஞணிர்ண பூஜஸ்த்ணம் ஙநர்ஷ் ஓஜ்கசிரி : 

மணஷ்ண ஓர்ணௌஜ :  ஸ்ரீஔந்ங  ஙஜ : 

வசடன்த ணமிபு கடமன்யத இத்வட  ண்டு ிடித்டபர்  வபஷ்ஞப சபடமதம் கமற்றும் 
 ந்மட டமச மமயக்கு ன் ஞிபம பஞக் ங் ள்.  

 

 

 
 

ஸ்ரீ மணஷ்ண ிஞஜ ஜந்நஞம் 

 

ணஞ்ஓ-ல்பேப்ஸ்’ஓ க்பே-ஓநந்துப் ண ஓ 

நசம் ணசப்  மணஷ்ணப் ஙஜ ஙஜ : 

 

 யவ இனந்ட ஆத்ணமக் நிம்  பேவஞ உள்நபர் ளும்,  ற்  பிபேட்ச ணங் வநப் 

கமன்பர் ளுணம  ிபுபின் வபஷ்ஞப  க்டர் ள் அவபபேக்கும் து ணரிதமவட   ந்ட 

பஞக் த்வட  கசலுத்து யகன் 

 
ஸ்ரீ ௌஞங் ிஞஜ ஜந்நஞம் 

 

ஙஜ ஜ-ணன்  க்பேஷ்-ப்ஞஜ-ப்ஞ  

க்பேஷ்  க்பேஷ் -மஓன்-ஙம்ச  ௌஞ-த்ணித  ஙஜ: 

 

 ஏ  பேவஞதின் அபடமகண!  க்பேஷ்ஞம யத ீங் ள் ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ  வசடன்த ணமப்ிபுபம  

கடமன்யபள்நரீ் ள் , ஸ்ரீணடய மடம  மஞிதின் டங்  யத்வட ற்றுள்நரீ் ள் , க்பேஷ்ஞரின் தூத அன்வ 

 ல் கமன்நவு பியகதம யக் யரீ் ள் , ங் நது ணரிதமவட   ந்ட பஞக் ங் வந  உங் ளுக்குச் 
கசலுத்து யகமம். 
 

ஞ்ஓ-த்ண ப்ஞண ஜந்நஞம் 

 

ஞ்ஓ த்துணத் ஜம் க்பேஷ்ம் க்பை ஸ்ணபைம்  

க்ணஞம் க்க்ம் ஙஜஜந க் ஓத்நம்  

 

க்டன் படிபில் பந்ட ண பமன் ஸ்ரீக்பேஷ்ஞர்., க்ட அபடமம், க்டயதின் கடமற்ம். தூத 
க்டன்., க்டயதின் சக்டய ஆ யதபற்வ மன் பஞக்கு யகன்.  

 

 

 www.bhaktiyogam.com



 

ஸ்ரீ க்பேஷ் ிஞஜ ஜந்நஞம் 

 

 க்பேஷ்  பே -ஓநந் ீச-ந்  ஔத்- 

ஓ ி-ந் ஞ-ந் ஙஜ ஸ்து  

 

 ஏ ன் அபேவண   யபேஷ்ஞம ,  பேவஞ  க, துதப்டுபர் நின் ண்னும், வப்ின் 

பபம் ீகத, க மம  சயறுபர் நின் மத ன் ீகத, க மிவ  ள் குயப்ம  மடமமஞிதின் அன்புக் 

 மடன் ீகத, உக்கு து ணரிதமவட   ந்ட பஞக் ங் ள். 
 

ஓம்ந்நண ப்ஞஜ ஜந்நஞம்  

 

ஔம் பஞௌ ங்ர் ஜஜ ஜந்-ஜர் ீ  

ஜத்-ர்ணஸ்ண-ம்ஔௌ ஞ-ஜச-ஜசௌ  

 

 பேவஞகத படிபம மவடக்கும் ணட கணமபேக்கும் ல்ம பு ளம் உரித்டம ட்டும். மன் 
எபே கமண்டி, மன் எபே பட்மள். இபேப்ினும் அபர் வந ன்வ பனயத்துபர் ள் அபர் நது 

டமணவத் டயபேபடி கந க்கு அவத்துணமகும்.  
 

அிநண ப்ஞஜ ஜந்நஞம்  

 

வீ்த்-வ்பேந்ஞண்-ல்-த்பேஜஹ்  

ஸ்ரீஜத்-ஞத்சஞ-நம்ச-ஸ்ௌ  

ஸ்ரீஜத்-ஞ-ஸ்ரீ-ணிந்-ணௌ  

ப்ஞஷ்நிஹ் ஓவ்ஜசௌ ஸ்ஜஞஜந  

 
 

பிபேந்டமபத்டயன் த்டயக் க மதியல்  ற்  ணத்டயன் அடிதில் ி மசணம சயம்ணமசத்டயல் 
அணர்ந்துள்நபர் ளும், ணய வும் அந்டங் ணம கசப ர் நமல் கசவப கசய்தப்டுபர் ளுணம ஸ்ரீ 

ஸ்ரீ மடம க மபிந்டபேக்கு மன் து ஞிபம பஞக் ங் வந கடரிபித்துக் க மள் யகன் .  

 

ப்ஞஔசநண ப்ஞஜ ஜந்நஞம்  

 

ஸ்ரீஜன் ஞ ஞஞம்ீ ணம்ஸீ-ண--ஸ்நஹ்  

ர்தன் ணட-ஸ்ணமசர் ீர் ீஙஹ் ஷ்ரி ஸ்து ங : 

 

ம ம் ன்னும் கடய்ப ீ அன்புப் ரிணமற்த்வட ஆம்ித்ட ஸ்ரீ ஸ்ரீ க மிமடர், 
பம்சயபத்டயன்  வதில் யன்டி க மிதர் நின்  பத்வடத் டது ிணம 

புல்மங்குனமல்  பபே யமர். அபர் ள் அவபபேம் ம்ணீது டங் நின் ஆசயவத அபேநட்டும். 
 

ஸ்ரீ ஞ ிஞஜ ஜந்நஞம் 

 
ப் ஞ்ஓச-ஞங்ந ஞ  ணிபேந்ணசஸ்ணரி 

ணிபேதனு-ப  ணி ப்ஞஜஜந ரி-ப்ரி 

 

 உபேக் யத கமன் ய கணிவத க மண்பபேம், பிபேந்டமபத்து மஞிபணம யத ீங் ள் 

(மடமமஞி) அசர் பிபேமனுபின் புடல்பிபம் ,  பமன் க்பேஷ்ஞபேக்கு ணய வும் ிரிதணமபமபரீ் ள், 

உங் ளுக்கு து ணரிதமவட   ந்ட பஞக் ங் ள். www.bhaktiyogam.com



ஞ்ஓ-த்ண ஜந்நஞம் 

 

ஔ ஸ்ரீ-க்பேஷ் -மஓன் ிஞபு ஙநத்சந் 

ஸ்ரீ-அத்மண  ஞ  ஸ்ரீணந-ஞ-க்-ணிபேந் 

 

க க்பேஷ்ஞ  ணமணந்டயத்வட கம் கசய்படற்கு பன்மல் கணற் ண் (ஞ்ச டத்ப) ணந்டயத்வட 

உச்சரித்து பிட்டு ிகு க க்பேஷ்ஞ  ணமணந்டயத்வட உச்சரிக்  கபண்டும். 
 

www.bhaktiyogam.com



ஞ க்பேஷ்   ஜ  ஜந்நஞம் 

 

“ஞ  க்பேஷ்  ஞ  க்பேஷ்  க்பேஷ்  க்பேஷ்  ஞ  ஞ  

 

ஞ  ஞஜ  ஞ  ஞஜ  ஞஜ ஞஜ ஞ  ஞ  “ 

 

க க்பேஷ்ஞ  ணம ணந்டயத்டயன் பிநக்  உவ 

(கடய்பத்டயபே. அ.ச.க்டயகபடமந்ட சுபமணய ிபுமடம) 

 

ஞ  க்பேஷ்  ஞ  க்பேஷ்  க்பேஷ்  க்பேஷ்  ஞ  ஞ  

ஞ  ஞஜ  ஞ  ஞஜ  ஞஜ ஞஜ ஞ  ஞ  

 

ன் இந்ட ணந்டய உச்சரிப்ியபேந்து உண்மகும் கடய்ப ீ அடயர்பமது  ணது க்பேஷ்ஞ  உஞர்வப 

புத்துதிர் கச் கசய்பம்  கணன்வணதம  பவதமகும். கடய்ப ீ உதிர் ஆத்ணமக் நம யத மம் 

அவபபேம் உண்வணதில் க்பேஷ்ஞ உஞர்வுள்ந பீன் நமகபமம், ஆமல் கநடய த்துன் ணது 

கடமர்ின்  மஞணம  யவபிற் க ட்மட   மத்டயயபேந்து ணது உஞர்பமது  கநடய  

சூழ்யவதிமல் ணமசவந்துள்நது. மம் பமளம் டற்கமவடத  கநடய  சூழ்யவகத  ணமவத  

ப்டு யது  ணமவத ன்மல் “இல்மட  என்று” ன்று அர்த்டம், இந்ட ணமவத ன்து ன்?  மம் 

அவபபேம் கநடய  இதற்வ தின் ணமம  இபேக்  பதற்ச்சய கசய் யகமம். ஆமல்  உண்வணதில் 

அடன்  டுவணதம  சட்த்டயன் ிடிதின்  ரழ் மம் இபேக் யகமம் எபே  கபவக் மன் சக்டய பமய்ந்ட 

ணமவப் கமல் டிப்து ணமவத ப்டு யது. இத்டவ த   நங் ப்ட் பமழ்க்வ தில் கநடய  

இதற்வ தின் பசடய வந ணது சுதத்டயற்கு உகதம யக்  மம் பதற்ச்சய கசய்து க மண்டு 

இபேக் யகமம் ஆமல் உண்வணதில் கணன்கணலும் அடயல் சயக் யக் க மள் யகமம் ஆ கப இதற்வ வத 

கபல்படற்கு  டிணம  உவனத்ட  கமடயலும் மம் ப்கமதும் அடற்கு  ரழ்ப்ட்க  இபேக்  

கபண்டிபள்நது. ணது க்பேஷ்ஞ  உஞர்வப  உதிர்ப்ிப்டன் பம் கநடய  இதற்வ க்கு டயம 

ணமவததம  இந்ட  டி பதற்ச்சயவத உககத யறுத்ட பனபம். க்பேஷ்ஞ  உஞர்கபன்து  

கசதற்வ தம  ணடயல் டயஞிக் ப்டும் என்ல். இந்ட உஞர்கப  உதிர்பமனயதின் உண்வணதம  

சக்டயதமகும். இந்ட கடய்ப ீ அடயர்வப  மம் க ட்கும்கமது, இந்ட உஞர்வு புத்துதிர் கறு யது. இந்ட 

பவதமது   யப த்டயற் ம  கபடங் நமல் சயமரிசு கசய்தப்ட்டிபேக் யது. வபவ அனுபத்டயல் 

கூ, இந்ட ணம ணந்டயத்வட  உச்சரிப்டமல், எபேபர் உடிதம  ஆன்ணீ  டநத்டயயபேந்து பபேம் 

கடய்ப ீ பச யவவத உஞமம், எபேபர் புன் ள், ணது, அயவு ஆ யத யவவத  ந்து 

உண்வணதில்  ஆன்ணீ  உஞர்வு யவதில் இபேக்கும்கமது , அபர் கடய்ப ீ யவதில் உள்நமர் ன்வட 

அயந்து க மள்நமம். 
 

ஞ  க்பேஷ்  ஞ  க்பேஷ்  க்பேஷ்  க்பேஷ்  ஞ  ஞ  

ஞ  ஞஜ  ஞ  ஞஜ  ஞஜ ஞஜ ஞ  ஞ  

 

ன் இந்ட உச்சமணமது  ஆன்ணீ  டநத்டயயபேந்து கடிதம  பிடயக் ப்ட்டமகும். இவ்பமம  இந்ட 

சப்ட அடயர்பமது  புன், ணம், புத்டய கமன்  ரழ்யவ உஞர்வு வநகதல்மம்  க் யது. 
இம்ணந்டயத்வட உச்சரிப்டற்கு கணமனய கடவபதில்வ. வ்பிடணம ணக் ற்வபம்  

கடவபதில்வ. இது டமம கப  ஆன்ணீ  டநத்டயயபேந்து கடமன்று யது, ஆ கப ந்டபிடணம பன் 

டகுடயபணயல்மணல் எபேபர் இந்ட ணந்டய உச்சரிப்ில்   ந்து க மள்நமம்.  
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இவட மங் ள் வபவதில்  மண் யகமம், எபே குனந்வடகதம, அல்து எபே  மகதம கூ இந்ட 

சங் ரர்த்டத்டயல்  ந்து க மள்நமம், கநடய  ந்டத்டயல் அடய ம் சயக்குண்பர் ள் இந்யவக்கு ப 

சய மணம மம், ஆமல் அத்டவ த  கநடய பமடயபம் கூ கபகு சரக் யம் ஆன்ணீ  டநத்டயற்கு 

உதர்த்டப்டு யமன். இம்ணந்டயத்வட  பமின் தூத க்டர் எபேபர் அன்கமடு  உச்சரிக்கும் கமது, 
க ட்பர் ளுக்கு இது ல் தவ  க மடுக்கும். கப இந்ட ணந்டய உச்சமணமது  தூத க்டர் 

எபேபரின் உடடு நில்  இபேந்து க ட்  கபண்டும். இடமல் உடிதம  ன்  யவக்கும். படிந்ட 

பவதில் க்டர் அல்மடபர் நிம் இபேந்து இந்ட மண சங் ரர்த்டத்வட க ட்வட  டபிர்க்  கபண்டும். 
கன்மல் மம்ின்  உடடுட் மல் பிணம ய  பிடு யடல்பம ? 

 

 ஞ ன் யன் பமர்த்வட  பமின் சக்டயவத குயப்டமகும். க்பேஷ், ஞஜ  ன்டன் கமபேள் 

ணய  உன்ட ஆந்டம் ன்டமகும். ஞ   ன்து  பமின் அடய உன்ட ஆந்ட சக்டயவத குயக் யது. 
இது பிநிகபற்றுவணதமல் ஞ  ன்று ணமற்ப்ட்டுள்நது.  பமின் இந்ட அடய உன்ட ஆன்ணீ  

சக்டயதமது   பமவ   அவத   ணக்கு உடவு யது.  
 

 ணமவத  ன்று அவனக் ப்டும் கநடய  சக்டயதமது   பமின் அக   சக்டய நில் என்மகும். 
உதிர்பமனய நம யத மபம்   பமின் பிநிம்ிம  சக்டயதமகபமம். உதிர்பமனய ள் கநடய  

சக்டயவதபி கணமபர் ள் ன்று பிபரிக் ப்ட்டுள்நர். உன்ட சக்டயதமது டமழ்ந்ட சக்டயகதமடு  

கடமர்பு  க மள்ளும் கமது கமபேத்டணயல்மட எபே சூழ்யவ உபேபம யது. ஆமல்  பிநிம்ிம  

உன்ட சக்டயதமது “ம” ன்று அவனக் ப்டும் உன்ட சக்டயகதமடு  கடமர்பு  க மள்ளும் கமது  

உதிர்பமனய ச  யவதம  ண யழ்ச்சயதில் யவ கறு யமன், “க, க்பேஷ்ஞ, மண” ன் பன்று  

பமர்த்வட ள் ணம ணந்டயத்டயன் கடய்ப ீ பிவட நமகும், ணந்டய உச்சமணமது   ட்டுண் 

ஆத்ணமக் ளுக்கு மது மப்பு க மடுப்டற் ம   வுநிபம் அபது உள்ளூ சக்டயதம  ம ( மடம  

மஞி) பிபம்  பிடுபிக்கும் எபே  ஆன்ணீ  அவனப்மகும். 
 

 டமவத யவத்து  டறும் எபே குனந்வடதின் அளவ க்கு சணணமது  இந்ட ணந்டய உச்சமம். 
ம ன் டமய் ரி அல்து க்பேஷ்ஞர் ன்று அவனக் ப்டும் உன்டணம  டந்வடதின் அபேவநப் 

கறுபடற்கு க்டர் ளுக்கு உடவு யமர். 
 

ஆ கப ஆன்ணீ  டன்னுஞர்வப அவபடற்கு 

ஞ  க்பேஷ்  ஞ  க்பேஷ்  க்பேஷ்  க்பேஷ்  ஞ  ஞ  

ஞ  ஞஜ  ஞ  ஞஜ  ஞஜ ஞஜ ஞ  ஞ  

 

ன் இந்ட ணமணந்டயத்வட உச்சரிப்வட  டபி, இந்ட  யப த்டயல் கபறு சக்டய பமய்ந்டது 

என்றுணயல்வ.  
 

  க க்பேஷ்ஞ  ணம ணந்டய கத்டயற்கு கபடங் நின் அத்டமட்சய 
 

ஞ  க்பேஷ்  ஞ  க்பேஷ்  க்பேஷ்  க்பேஷ்  ஞ  ஞ  

ஞ  ஞஜ  ஞ  ஞஜ  ஞஜ ஞஜ ஞ  ஞ  

 

இந  ஓஓ  ஙம் ஙம் ந ல்ஜத ஙதசம் 

ங: ஞஞண: ஓர்ண ண  ஓர்ண ணத த்ரித  

 

   யப த்டயன் க ட்  பிவநவு வந  பயதடிக்  எக பனய இந்ட 6 மணங் கந,  ிபிப் 

கபேங் வக்  க்  இப்புிட மணங் வந உச்சமம் கசய்பவட  டபி கபறு பனயதில்வ. 
( யசந்டஞ உயத்) 
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ர் த ஙந ஞஔன் அஸ்ந ந   ஜன்  கு  : 

னர்த்சத் ண க்பேஷ்ஸ் பக்: ஓங்:  ஞம் ணிஞஔத் 

 

 அன்மர்ந்ட ணன்க! கடமங் ள் ணயகுந்ட  யப த்டயல் கூ ணய  ல்கடமபே பமய்ப்பு  

ங் ளுக்கு உள்நது. அது க க்பேஷ்ஞ  ண ம ணந்டயத்வடப் மடுபடமகும். இடமல் த்துதம், மப 

பிவநவு ள் இபற்யயபேந்து பிடுட்டு எபேபன் உன்ட உவ  அவ யமன் (ஸ்ரீணத் ம படம் 12,3,51) 
 

க்பேத் த்  ணிஷ்டம் த்ஞம் ஔ  ஜம : 

த்ணஞ ரிஓர்ம் ௌ த் ரி னர்த்சத் 
 

 படல் ப ணம  க்பேட ப த்டயல் ணக் ள்  பமன் ரிவத டயதமித்து ன் ன் வநப் 

கற்மர் கநம,  டயகடமப த்டயல் தம ங் ள் கசய்து ன் ன் வநப் கற்மர் கநம,  துபம ப த்டயல் 

க மபில் பனயமடு நமல் ன் ன் வநப் கற்மர் கநம அந்ட ன் வநகதல்மம்  யப த்டயல் 

ரி மண  ரர்த்டம் கசய்படமல் ணட்டுகண கற்றுபி படிபம். (ஸ்ரீணத் ம படம் 12.3.52) 
 

ந: ஸ்நஸ் ஓர்: ஓதபத்ண ண ணிணஓ க்பேன் 

ஞ  ஙஜ இந உச்மஓர் பச்  ஔர்ண த் 

 

 எபேபன்  ரகன பிளம் கமகடம, இபேம் கமளகடம, துன்ப்டும் கமளகடம, தும்பம் கமளகடம 

டன்வதயதமணல்  பமன் ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞபேக்கு பஞக் ம் ன்று கூயமல் அபன் டமம கப  ல்ம 

மப  பிவநவு நில் இபேந்தும் பிடுடுபமன் (ஸ்ரீணத் ம படம் 12.12.47)  
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ஆத்நல் நசபம் (ஙநத்பம்) ப்டும்  ல்ள் 

ம்ஓஞ-ணங-லீ---ஸ்ரீ ஸ்ரீ குபே அஷ்ம் 

(ஸ்ரீ ணிஸ்ணங  ஓக்ஞணர்த்ந குஞர்) 
 

1.ம்ஓஞ-ணங -லீ- 

த்ஞ  பேண்-சசத்ணம் 

ப்ஞப்ஸ் ல்-குர்ணஸ் 

ணந் குஞ  ஸ்ரீ-ஓஞஞணிந்ம் 

 

2.ஜப்ஞ  னர்ச-ந்பேத்-ன  

ணநத்ஞ-ஜத்ன்-ஜச  ஞச 

ஞஜஞ்ஓ-ம் ஸ்பேஞங்-ஔ 

ணந் குஞ  ஸ்ரீ-ஓஞஞணிந்ம் 

 

3.ஸ்ரீ-ணிக்ஞஞச-ஙநத்-ஙங  

ஸ்பேங்ஞ-ன்-ஜந்நஞ-ஜர்ஔச  

பக்ஸ் க்ம்ஸ் ஓ ஙநபஞ்ஔ ி 
ணந் குஞ  ஸ்ரீ-ஓஞஞணிந்ம் 

 

4.ஓதுர்-ணி-ஸ்ரீ-ணத்-ப்ஞஓ  

ஸ்ணத்வ்-அன்ச-த்பேப்ன்-ரி-க்-ஓங்ன் 

க்பேத்மணண த்பேப்நம்  ஔ ஓமண  

ணந் குஞ  ஸ்ரீ-ஓஞஞணிந்ம் 

 

5.ஸ்ரீ-ஞந-ஜணர் அஞ 

ஜதுர்-லீ-கு-பை-ஙம் ஙம் 

ப்ஞந-ஓதஸ்ணச-லுஸ் 

ணந் குஞ  ஸ்ரீ-ஓஞஞணிந்ம் 

 

6.ஙநகுஞ்ஓ-பெச  ஞந-ந-ஓநத்ம 

-நிர் பக்நர் அக்ஷீ 

த்ஞந-க்ஷ்த் அந-ணல்ஸ் 

ணந் குஞ  ஸ்ரீ-ஓஞஞணிந்ம் 

 

7.க்ஷத்-ரித்ணச  ஓஜஸ்-ஓஸ்த்மஞர் 

பக்ஸ்  வ் ண ஔத்ி : 
நந்து ப்ஞர்  ப்ரி  ண ஸ் 

ணந் குஞ  ஸ்ரீ-ஓஞஞணிந்ம் 

 

8.ஸ் ப்ஞத் ணத்-ப்ஞ 

ஸ் ப்ஞன் ங ந கு  ி: 
த்ன் ஸ்துணம்ஸ்  ஸ் ஓஸ் நரி-ஓந்த்ம் 

ணந் குஞ  ஸ்ரீ-ஓஞஞணிந்ம் 
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1.கண ங் ள் வ்பமறு ணவனவத  கமனயந்து  மட்டுத் டீவத அவஞக் யன்கடம அவ்பமக   பேவஞக் 

 ம யத ஆன்ணீ  குபேபமபர் கநடய  பிப மங் நிமல் ட யக் ப்டும் இவ்வுவ  

 மப்மற்று யமர், ணங் ந   ணம குஞங் வந  உவத  அத்டவ த  ஆன்ணீ  குபேபின் டமணவப் 

மடங் ளுக்கு து ணரிதமவட   ந்ட ணஸ் மங் ள் 

 

2.ஸ்ரீ வசடன்த ணமிபுபின் ங் ரர்த்ட இதக் த்டயல் புிட மணத்வட கித்து, ணமடி,  மடி, 
இவச  பேபி வந  இவசத்து ஆன்ணீ  குபேபமபர் ப்கமளதும் ஆந்டணவ யமர். சய கங் ள் ணதிர் 

கூச்கசரிந்து, உல் டுங் ,  ண் நில் ீர் ணல்   டது தூத க்டயவத கபநிப்டுத்து யமர், அத்டவ த  

ஆன்ணீ  குபேபின் டமணவப் மடங் ளுக்கு து ணரிதமவட   ந்ட ணஸ் மங் ள். 
 

3.ஆன்ணீ  குபேபமபர் ப்கமளதும் க மபியல் ஸ்ரீமடம க்பேஷ்ஞவ  பனயட்டு, டது சயஷ்தர் வநபம் 

இந்ட பனயமட்டில் ஈடுடுத்து யமர், அபர் ள் அன யத  ஆவ, வ  நமல் கடய்பங் வந அங் ரித்து, 
க மபிவ சுத்டம் கசய்து கசவப புரி யமர் ள், அத்டவ த  ஆன்ணீ  குபேபின் டமணவப் மடங் ளுக்கு 

து ணரிதமவட   ந்ட ணஸ் மங் ள். 
 

4.மன்கு பவ தம  அறுசுவப  உஞவு வந  க்பேஷ்ஞபேக்கு வத்து, அந்ட  பத் ிசமடத்வட 

சமப்ிடும் க்டர் வநக்  ண்டு டமன் டயபேப்டய அவ யமர். அத்டவ த  ஆன்ணீ  குபேபின் டமணவப் 

மடங் ளுக்கு து ணரிதமவட   ந்ட ணஸ் மங் ள். 
 

5. ஸ்ரீமடம ணமடபரின் ல்வதற் ணமதுர்த லீவ வந  க ட்டும், யவத்தும் அபர் நின் மண, 
பைங் நில் ஆர்பம் க மண்டு, ந்ட கமடிதிலும் இவப வந  கபநிதி கமபல் ணயக் பமய் 

இபேக் யமர் ஆன்ணீ  குபேபமபர். அத்டவ த  ஆன்ணீ  குபேபின் டமணவப் மடங் ளுக்கு து 

ணரிதமவட   ந்ட ணஸ் மங் ள். 
 

6.பிபேந்டமபத்டயல் ஸ்ரீமடம  க்பேஷ்ஞரின் ணமதுர்த லீவ ளுக்கு கபவ்கபறு  பவ தம  ற்மடு வந  

கசய்பம்  க மி ளுக்கு கமபேத்டணம , சயந்ட ற்மடு வந  கசய்படயல் அனுபணயக் பம   ஆன்ணீ  

குபேபின் டமணவப் மடங் ளுக்கு து ணரிதமவட   ந்ட ணஸ் மங் ள் 

 

7.குபே ன்பர் உண்வணதில்  பத் ஸ்பபைணம  ஆமடயக் ப்  கபண்டிதபர். கன்மல் அபர் 

 பமனுவத  அந்டங்  டமன் ன்வட  சமஸ்த்டயங் ளும், ல்ம ஆன்ணீ  அடய மரி ளும் எப்புக் 

க மள் யமர் ள், அப்கர்ப்ட் ஆன்ணீ  குபேபின் டமணவப் மடங் ளுக்கு து ணரிதமவட   ந்ட 

ணஸ் மங் ள். 
 

8. குபேபின்  யபேவ இல்மணல் ஆன்ணீ த்டயல் பன்க படிதமது. ஆ கப குவந்டது எபே மவநக்கு 

பன்று பவதமபது  குபேவப  யவத்து அபவ கமற் கபண்டும், து ஆன்ணீ  குபேபின் டமணவப் 

மடங் ளுக்கு து ணரிதமவட   ந்ட ணஸ் மங் ள், 
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ஸ்ரீ ஙஞஓநம்ஜ ஸ்த்நஞம் 

 

ஙஜஸ் ஙஞஓநம்ஜ  

ப்ஞஹ் -ிச 

நஞண்ஓநபூர் ணக்ஷ: 

ஓந-ங்ச    

 

இ  ஙஞஓநம்ஜ ஞ  ஙஞஓநம்ஜ 

   ஜந  ஙஞஓநம்ஜ 

நர் ஙஞஓநம்ஜ ஹ்பே  ஙஞஓநம்ஜ 

ஙஞஓநம்ம் ஆநம்  ஓஞம் ப்ஞத்  

 
 

ஙஞஓநம்ஜ ஸ்துந 
(ணஞ  ஸ்த்நஞத்நநபேந்து) 

 

ணஞ-ஜ-ணஞ ஙம் அத்பு-ஸ்பேங்ம் 

ந-நஞண்ஓநபு-னு-ப்பேங்ம் 

ஓண த்பே-ஙஞரி-பை ஔ ஔஓீ ஞ  

 

1. யண்த சயபுபின் மவ  கமன் ணமர்ிவ டன் கூயத உனய கமன்  ங் நமல்  யனயத்கடரிந்டபபேம், 
ிமடின் ஆந்டத்டயற்கு  மஞணமபபேணம   பமன் ஸ்ரீசயம்ணவ  மன் பஞங்கு யன்கன். 
 

2. பமன் சயம்ணர் இங்கும், அங்கும் கசல்லும் இகணல்மம் இபேக் யமர், அ த்டயலும் புத்டயலும் கூ 

இபேக் யமர்,  மஞங் ளுக்க ல்மம்  மஞணம   பமன் சயம்ணவ மன் டஞ்சணவ யகன் 

 

3.ஏ க சபம, ிஞ்சத்டயன் ிபுகப, ஏ ரிகத மடய ணிடனும் மடய சயங் பணம  உபேபத்வட ற் 

உணக்கு ல்ம பு ளம் உரித்டமகு , எபேபன் டது பில்  ங் ளுக் யவகத  சயறு பூச்சயவத சுக்குபது 

கம, அசுன் யண்த சயபுபின்  உவ  உணது அன யத பில்  ங் நமல்  யனயத்கடரிந்து பிட்டீர் ள். 
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ஔ ஙஞஓநம் ஸ்ரீ ஙஞஓநம்  

(ணிஓணர்) ிஞம்ஜண் புஞம்  

 

ஔ ஙஞஓநம் ஸ்ரீ ஙஞஓநம்  

ஔ ஔ ஙஞஓநம்ண 

ப்ஞஓ ஔ த்ஜ 

ப த்ஜ ப்பேங்  

 

ல்மப் பு ளம்  பமன் சயம்ணபேக்க , ல்ம பு ளம்  பமன் சயம்ணபேக்க , ி மட 
ணமமரின் ிபுபம , கடன்பண்வ கம, ப்கமளதும் ணமக்ஷ்ணய டமதமரின் டமணவ 
ப த்வட மர்ப்டயல் ஈடுட்டுள்நமர்.  

 

 

உக்ஞ ணஞீம் ஜணிஷ்ட (ந்பேஓநம் ணஓ ீஓ ஜந்நஞம்)  

உக்ஞம் ணஞீம் ஜணிஷ்ட  

ஜ்ணந்ம் ஓர்ண பம்  

ந்பேஓநம்ம் ீதம் த்ஞம்  

ம்பேத்பெர் ம்பேத்பம் ஙஜம்  
 

உக் றரணஶ , சக்ற ரய்ந்ஶ , ற ச்சறநந் ிஷ்ணுஶ , வருப்பு ஶதரன  றப்தஶ , 
எல்னர றஷச பிலும் ப த்ஷ வ ரண்டஶ , தத்ஷ வ ரடுப்தஶ , த்ஷ 

வன்நனுக்கும் த்ஷ வ ரடுப்தஶ , சறம்ஶ . உங் ளுக்கு என் திரண 
க் ங் ள் . 
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ஸ்ரீ துஓந ஸ்த்நஞம் 

 

ணிபேந்ம  துஓந-வ்ம 

ப்ரிம  ஓணஸ் ஓ 

க்பேஷ் -க்ந-ப்ஞ ணி 
ஓத் ணத்ய் ஙஜ  ஙஜ: 

 

 பமன் க சபரின் அன்புக்கு மத்டயணம  ஸ்ரீணடய துநசய கடபிக்கு து ணரிதமவட   ந்ட 

ணஸ் மங் ள்,  பமன் க்பேஷ்ஞபேக்கு க்டயத் கடமண்வ பமரி பனங் ய, ணய  உதர்ந்ட உண்வணதின் 

உவபிணமய் இபேக் யரீ் ள் 

 

 

ஙஜ ஙஜ:  துஓந க்பேஷ்-ப்ஞந --ஸ்ரீ துஓந னர்த்மச 

 

1.ஙஜ  ஙஜ:  துஓந க்பேஷ் -ப்ஞந 
ஞ-க்பேஷ் -ண    அிதந 

 

2.ஔ ஜஞ  ஓஞ  ய் ஞ  ணஞ்ஓ பூர் ய் 

க்பே  ரி ஞ  ஞ ப்பேந்ணச -ந 
 

3.ஜர் ய் அிஸ் ிஸ் குஞ்ஓ ந ணஸ் 

ஙச  ரி  ஓ ஔப-பை-ஞந 
 

4. ஙநணச  ஞ  க்னர்  அனு  ஞ 

ண-அநஞ  ந ஞ ஙநஔ ந 
 

5.நச க்பேஷ் - ய்  ஔச  ஜஞ  ய் 

ஸ்ரீ-ஞ-ணிந்-ப்ஞஜ  ஔச ந 
 

1.க்பேஷ்ஞபேக்கு ிரிதணம  துநசய கடபிகத, ணீண்டும் ணீண்டும் உங் ள் பன்மல் மன் பஞங்கு யகன், 
ஸ்ரீமடம க்பேஷ்ஞரின் கசவபவத கறுபகட  து பிபேப்ணமகும். 

2.உங் நிம் டஞ்சணவபம் அவபது  பிபேப்ங் ளும் யவகபற்ப்டு யன், உங் நது 

 பேவஞவத  அபர் ள் கணல் கமனயந்து, பிபேந்டமப  பமசயதம  ணமற்று யரீ் ள் 

 

3.இன்ம் க மனயக்கும் பிபேந்டமபடமணயல் க்கு இணநிக்  கபண்டும் ன்கட து பிபேப்ணமகும், 
இவ்பமறு  ன் ணக் ண்ஞில் மடம  க்பேஷ்ஞரின்  அன யத லீவ வந  ப்கமளதும் மன்  மண்கன். 
 

4.பிபேந்டமபத்டயல் சுக் வந கணய்க்கும் இவச்சயறுபர் நில் எபேபம  ன்வ ஆக்குங் ள், க்டய 
கசவபதில் ன்வ ஈடுடுத்டய, உங் நது  கசப ம  ன்வ ணமற்றுங் ள். 
 

5.இந்ட டமழ்ந்ட க்பேஷ்ஞ  கசப வ ப்கமதும் ஸ்ரீ மடம  க மபிந்டனுவத  ிகண சம த்டயல் ீந்டச் 

கசய்பம்டி உங் வந  கபண்டு யகன். 
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ஸ்ரீ துஓந ிஞக்ஷந ஜந்நஞம் 

 

சி சி ஓ சி 
ப்ஞஹ்ஜ-த்நசி ஓ 

சி சி ப்ஞஸ்ந்ந 
ப்ஞக்ஷந     

 

துநசய கடபிவத பம் பபேம் எவ்கபமபே அடிபம்  அவத்து பவ தம  மபங் வநபம்  அனயத்து 

பிடு யது. ிணஞவ  க மல்லும் மபம் உட் இடயல் அங்கும். 
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ஸ்ரீஸ்ரீ ஓநக்ஷஷ்ம் 

 

1.ஓ ர்-ஜர்ஔசம் ண-ஜ-ணக்சி-ஙநர்ணம் 

ஸ்ஞ: -மஞண-ஓந்த்ரி-ணிஞம் ணித்-ணதூ-ஔணீசம் 

ஆசந்ம்புந -ணர்சம் ப்ஞந-ம் பூர்ம்பேஸ்ணசம் 

ர்ணத்ஜ-ஸ்ஙசம் ஞம் ணிஔ  ஸ்ரீ க்பேஷ் -ங்னர்சம் 

 

2. ஙம் ஙம் அரி  ப ஙநஔ-ர்ண-ஓக்நஸ்  

த்ஞர்ி ஙநஜந: ஸ்ஜஞ  ங : 

த்பேஸீ ண க்பே ணன் ஜஜி 
துர்மணம் ஈத்பேஓம் இஔசி ஙனுஞ : 

 

3. த்பேத் அி சுசிஓச 

ஞர் அி நஷ்டச  

அஜசசீ ஜசச  

னர்சீ:  ரி: 

 

4. ங சம் ங ஔசம் ங சுந்ரீம் 

ணிம் ண ஔத்-ஈ ஜ  

ஜஜ ஔன்ஜசி ஔன்ஜசஸீ்ணஞ  

ணத் க்நர் அமதுந த்ணி 
 

5. அி ஙந்-னுஔ நங்நஞம் 

நம் ஜம் ணிதஜ  ணம்பு 

க்பே ண -ங்ஔ- 
ஸ்ந-தூலீ-த்பேஓம் ணிஓநந்  

 

6. ஙசம் த்-அஸ்பே-ஞ  

ணசம் த்-பேத்  நஞ 

புமர் ஙநஓநம் ணபு:  

ண ஙஜ-க்பே  ணிஷ்ந 
 

7. பிம் ஙநஜத 

ஓக்ஷபதர் ப்ஞவ்பேதிம் 

பன்ிம் ஔத் ர்ணம் 

ணிந்-வ்ஞ ஜ 

 

8. ஆஸ்நஷ் ண -ஞம் ிசஷ்டு ஜம் 

அர்சம் ஜர்ஜ-ம் ஞது ண 

  ண ணிது ம்  

ஜத்-ப்ஞ -ஙஸ் து  ண ஙஞ: 
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1.ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ  மண ங் ரர்த்டகண  ணய ப்கபேம் கபற்யவத டபேம், கன்மல் இது  மம்  மணம  ம் 

இடதத்டயல் டிந்துள்ந அளக்வ  சுத்டப்டுத்டய,  ட்டுண்டு பமழ்பில் கடமபேம் ிப்பு, இப்பு ன் டீவத 

அவஞக் யது, யவு டன் எநிதமல் குநிர்ச்சயவத க மடுப்து கம, இந்ட ங் ரர்த்ட இதக் ணமது  

ணிட இத்டயற்கு கபேம் பப்ிசமடணமகும், இது கடய்ப ீ ஜமத்டயற்கு உதிபைட்டு யது, கமந்ட 

 வ கபே  வபக் யது, ப்கமளதும்  மம் பிபேம்பும் அபடத்வட பளவணதம  சுவபக்  கசய் யது.  
 

2.ம்கபேணமக , உணது டயபேமணம் ணட்டுகண அவத்து பீன் ளுக்கும் ன்வண அநிக் க் கூடிதடமகும், 
இவ்பமம   யபேஷ்ஞம, க மபிந்டம  ஆதிக் ஞக் ம  கதர் வந  உவதபமதிபேக் யரீ். 
இத்டவ த  கடய்ப ீ மணங் நில் உம்பவத  கடய்ப ீ  சக்டயவத உள்நக் யதிபேக் யரீ் ள் , இந்ட 
மணங் வந கிப்டற்கு  டிணம யந்டவ துவும் இல்வ, உம்பவத   பேவஞதிமல், 
உம்பவத  கடய்ப ீ  மணங் நிமல், மங் ள் சுணம  உம்வண அவந்துபி படிபம், ஆமல் 

இத்டவ த  மணங் நில் பேசயதற் மன் ணய வும் துர்மக்த சமயதமதிபேக் யகன். 
 

3. பமின் புிட மணத்வட கிக்கும் எபேபர் டமழ்பம  ணயவதில் இபேக்  கபண்டும், கடபேபில் 

உள்ந புல்வ பி ஞிபம  இபேக்  கபண்டும், ணத்வடபிப் கமறுவணதம , கமய்  ர்பங் வந  

டபிர்த்து, ிபேக்கு ல்ம ணரிதமவடவதபம் க மடுக்  டதமமதிபேக்  கபண்டும், இத்டவ த  

ணகமமபத்டயல் எபேபர்  பமின் புிட மணத்வட இவபிமணல் கிக்  பனபம்  

 

4.ல்மம் பல் கபேணமக , கமபேள் கசர்க்  க்கு பிபேப்ம் இல்வ , அன யத  கண் வந  மன் 

பிபேம்பில்வ, ன்வ ின்ற்றுகபமபேம் க்கு கபண்மம், எவ்கபமபே ிபிதிலும் உணது 

 மஞணற் க்டய கசவபகத க்கு கடவப. 
 

5.ந்ட ணமமமபின் புடல்பக( யபேஞம ), மன் உது யந்ட கசப ன், வ்பமகம மன் ிப்பு, 
இப்பு  ன்  யல் பிளந்து பிட்கன், டதவு கசய்து இடயயபேந்து ன்வ வ  தூக் ய  உது டமணவப் 

மடங் நில் எபே தூசயதம  ன்வ வபத்துக் க மள்ளும். 
 

6.ம்கபேணமக , உணது புிட மணத்வட கிக்கும் கமது, ன்  ண் நில் க்டயப் பசத்டமல் 

ப்கமளது ஆந்ட  ண்ஞரீ் கபேக்கும்? ப்கமளது து ம டளடளத்து, ணதிர் சயயர்த்து உணது 

மணத்வட கிக்  கம யகன்? 

 

7.ஏ க மபிந்டம உம்பவத  ிரிவு, எபே ஷஞம் ன்மலும் அது  ப ங் நம  உஞர் யகன், 
 ண் நில்  ண்ஞரீ் கபே ய ணவன  கமல் கமனய யது, ீர் இல்மணல் அவத்து உ த்வடபம்  

கபற்யணம  மன் உஞர் யகன், 
 

8.க்பேஷ்ஞவ  டபி கபறு பவபம் மன் ன் இவபம  அயகதன், அபர் ன்வ பட்டுத்டணம  

த்டயமலும், அவஞத்துக் க மண்மலும், ன் பன் கடமன்மணல் ன் இடதத்வட கம ச் கசய்டமலும் 

அபக ன் ிபுபமபமர், ன்ிம் வ்பமறு  கபண்டுணமமலும் ந்து க மள்ந அபபேக்கு உரிவண 

உண்டு, கன்மல் அபர் வ்பிட  ட்டுப்மடும் இன்ய ப்கமளதும்  து பஞக் த்டயற்குரித 

 பமமபமர். 
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ணன் ஙஜ ஔத்நற்கு நஞச   குற்டங்ள் 

 

ஓம் ஙநந் ஙம்ச  : ஞஜம்  அஞம் ணினு  

: க்நம் ம் ம் உ ஓ த்ணிரிம்  

ஓநணஸ் ஓநடணீிஷ்ர்  இ ஙஜந ஓம்  

ீ ின்சம் ஸ்த் ஓ ௌ ரிஙஜநஞ  

 

குஞர் அணக ஸ்பேந ஓஸ்நஞ ஙநந்சம்  

ர் ண ரி ஙம்சி ல்சம்  

ஙம்ச த் ஸ் ந புத்நர்  

ங ணித் ஷ் மஜ : ந சுத்ந : 

ர்ஜவ்ஞ த் பந ஓர்ண  

சுநரி ஓம்ம் அி ிஞஜது : 

அஸ்ஞத் ச ணிப அி அஸ்பேண்ணந  

ஓநபேத்ணி ஙம் ஜத்ம்ம்  

: ிரீந ஞந ஜ : 

அம் ஜஜந ஞஜ  

ஙம்சி ஓ அி அஞநறுத்  

 

1. பமின் புிட மணத்வட ப் டங் நது  பமழ்க்வ வத அர்ப்ஞித்துள்ந க்டர் வந  யந்டயப்து 

குற்ம் 

 

2..ிம்ணம, சயபன் கமன் கடபர் நின்  மணங் வந  பிஷ்டபின் மணத்டயற்கு சணணம கபம, 
டன்ிச்வசதமவப  ன்கம  பேதுபது குற்ம். 
 

3.ஆன்ணீ  குபேபின்  ட்வநவத  ணீறுபதும், அபவ எபே சமடமஞ  ணிடம  யவப்தும் குற்ம். 
 

4.கபட இக் யதங் வநபம், கபட பனயபந்ட தல் வநபம்  யந்டயப்து குற்ம். 
 

5.க க்பேஷ்ஞ  ண மணந்டயத்வட  ற்வதமது  ன்று  பேதுபது குற்ம். 
 

6.புிட மணத்டயற்கு கநடய ணம  பிதமக்தமம் க மடுப்து குற்ம். 
 

7. பமின் புிட மணத்டயன் கதமல் மப   மரிதங் ள் கசய்பது குற்ம். 
 

8.கபடத்டயல்  ர்ண  மண் குடயதில், கசதல் ளுக்கு வ  க மடுக்கும் சங்கு ளுக்கு ஈம  டயவ்த 

மணத்வட  பேதுபது குற்ம். 
 

9.ம்ிக்வ தில்மட  ர் ளுக்கு  பமின் புிட மணத்வட டுத்து கசமல்பது குற்ம். 
 

10.கநடய  ந்டத்டயன்  மஞணம  புிட மணத்டயன் ண யவணவத அயந்தும் பூர்ஞ ம்ிக்வ  இல்மணல் 

இபேப்தும்,  பமன் மணத்வட  ப குவபம  உச்சரிப்தும் குற்ணமகும். 
 

டன்வ வபஷ்ஞபன் ன்று கூயக் க மள்ளும் எவ்கபமபேபபேம் இபகபல்ம குற்ங் வநபம் 

டபிர்த்து க்பேஷ்ஞப் ிகண யவவத அவத  பதற்சயக்  கபண்டும். 
 

பமஞ்சம- ல்டபேப்தஸ்த’ச க்பேம-சயந்துப்த ப ச 

டயடமமம் மபகப்கதம வபஷ்ஞகபப்கதம கணம ண : 
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ஸ்ரீ ணிந் ஸ்த்நஞம்  

.ணடம் க்ணசந்ம் அஞணிந்-க்ஷ்ம் ர்ணம் அநம்பு பந்ஞங்ம்  

ந்ர்-டி-ஜசீ-ணிஓத-ஓம் ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந 
 

ஆடய புபேம க மபிந்டவ மன் பஞங்கு யகன். புல்மங்குனல் இவசப்டயல் அபர் 
டன்ி ற்பர். அபது கணமட்டு பிரிந்டது கமன் ணர்க் ண் ள், டவதில் ணதிற்ீய. அபது 
க மள்வந க மள்ளும் அனகு ீ கண ங் ள் கமன்து. அபது எப்ற் னயல் உபேபம் 
க்ஷ் ஞக் ம க மிதவ பசர ரிக் க்கூடிதது.  

 

அங்சி ஸ் ந்த்ரி-வ்பேத்ந-ஜந்ந ஷ்ந்ந ந்ந ந்ந ஓநஞம் ஔந்ந  

ஆசந்-ஓநன்ஜ-த்-உஜ்ண-ணிக்ஞஸ் ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  
 

தமபேவத உபேபம் ஆந்டம் உண்வண பளவண யம்ிதகடம ( ண்வஞக் கூசும் ி மசணமது) 
அத்டவ த பளபடற் வுவந மன் பஞங்கு யகன். அந்ட ஆன்ணீ  உபேபத்டயல் எவ்கபமபே 
அபதபபம் ல்ம அபதபங் நின் கபவத்டயவபம் க மண்து. அத்டவ த 
பளபடற் வுள் ன்கன்றும் மர்த்து ரிமயத்து ஆன்ணீ  ணற்றும்  புபங் வந 
இதக் யபபே யமர். 
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ஸ்ரீ-குபே-ஓஞ-த்ஜ ண-க்ந-த்ஜ--ஸ்ரீ குபே-ணந்சம் 

(ிஞஜ-க்ந-ஓந்த்ரிணில்  இபேந்து) 
 

1.ஸ்ரீ-குபே-ஓஞ-த்ஜ ண-க்ந-த்ஜ 

ந்  பி ணச  ஜ  

ஔஞ ப்ஞ ய்  ண ரி ஔய் 

க்பேஷ் -ப்ஞப்ந ய் ஔ  ’ 

 

2.குபே-ப-த்ஜ-ணக் ஓநத்  ரி க் 

ஆர் ச ரி ஜச  ஆஓ  

ஸ்ரீ-குபே-ஓஞ  ஞந ய்  உத்ஜ-ந 
ஔ ப்ஞ பூஞ ர்ண ஆ 

 

3.ஓக்கு-ன் ந ஔய் ஔன்ஜ ஔன்ஜ  ப்ஞபு ய் 

நவ்-கன் ஹ்பே  ப்ஞஓந 

ப்ஞஜ-க்ந ஔ  ய்  அணித்  ணிஙஓ ஔ 

ண  ய் ஔஞ ஓரி  

 

4.ஸ்ரீ-குபே  பே -நந்து அஜ ஔசஞ  ந்து 

ஙத் ஞ ஔணீச 

   ப்ஞபு ஞ     ஜஞ  -ஓ  

 ஔஓ குதபக் த்ரிபுணச  

 
 

1.ஆன்ணீ  குபேபின் டமணவப் மடங் கந தூத க்டய கசவபக்கு இபேப்ிணமகும், ணய க்  பத்துன் 

அத்டவ த  மடங் வந  ஞிகபமடு  பிளந்து பஞங்கு யன்கன். ணணம யத டபேவண  சக மடக! 

ஆன்ணீ  குபேபின்  பேவஞதிமல்  மம் இந்டகநடய  பமழ்வ வத  ந்து,  பமன் ஸ்ரீக்பேஷ்ஞவ 

அவத  படிபம். 
 

2.ஆன்ணீ  குபேபின் கமடவ வந  ணடயல் டயத வபத்து, அவட  டபி கபறு வடபம் பிபேம்க் 

கூமது, குபேபின் மடங் நில் ற்று க மண்டிபேப்து, ஆன்ணீ  பன்கற்த்டயற்கு ணய ச்சயந்டமகும், 
அபது  பேவஞதிமல் ஆன்ணீ ம் சம்ந்டணம , அவத்து ஆவச ளும் யவகபற்ப்டும். 
 

3.க்கு ஜம  ண்வஞ ரிசம க் க மடுத்ட அபக து ிபிகடமபேம் க்கு குபேபமபமர். அபரின் 

 பேவஞதமல்டமன் கடய்ப ீ அயபமது  இடதத்டயயபேந்து கபநிப்ட்டிபேக் யது, அது அயதமவணவத  

அனயத்து, ிகண க்டயவதக் க மடுக் யது, கபட தல் ள் அபது குஞன் வநகத  மடு யன். 
 

4.ஏ ஆன்ணீ  குபேகப,  பேவஞக்  க, யவ இனந்ட ஆத்ணமக் நின் ண்க, எவ்கபமபேபபேக்கும் 

ீங் கந பமழ்க்வ பம், கமட பேணமபரீ், ஏ குபே கடபக, ன் ணீது  பேவஞ  மட்டி, உங் நது டமணவப் 

மட  யனவ க்கு க மடுங் ள், உங் ளுவத  பு ழ் பவு ங் நிலும் வுபடம . 
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ஸ்ரீ ிஞம்ஜ ஓம்நம 

 

1. ஈஸ்ணஞ: ஞஜ: க்பேஷ்: ஓச்ஓநன்ந் ணிக்ஞ:  

அசநர் ஆநர் ணிந்: ஓர்ணஞ ஞம்  

 

க மபிந்டன் ப்டும் க்பேஷ்ஞர் பளபடற் வுள். அபது சரீம் யத்த ஆந்டணதணமது. அபர் 
ஆடயதற்பர்.   மஞங் ளுக்கும் அபக  மஞணமபர்.  

 

29. ஓநந்ஜி-ப்ஞஞ-த்ஜப ல்வ்பேக்ஷ க்ஷவ்பேதப பஞிர் அிந்ம்  

க்ஷ்ஜந-ஸ்ஞ-ஓ-ம்ப்ஞஜ-வ்ஜசம் ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

மன் க மபிந்டவ பனயடு யகன். அபர் ஆடயபுபேன் படல் புபேம அபர் சுக் வந 
கணய்ப்பர். இந்ட இம் ஆன்ணீ  பிவபதர்ந்ட  ற் நமல்  ட்ப்ட்து. சுற்யலும் 
ஷக் ஞக் ம க ட்பணநிக்கும்  ல்டபேக் ள். இந்ட ஆடய புபேனுக்கு ஆதிணமதிம் 
க்ஷ்ணய ள் அல்து க மிதர் கசவப புரி யன்ர்.  

 

30.ணடம் க்ணசந்ம் அஞணிந்-க்ஷ்ம் ர்ணம் அநம்பு பந்ஞங்ம்  

ந்ர்-டி-ஜசீ-ணிஓத-ஓம் ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந 

 

ஆடய புபேம க மபிந்டவ மன் பஞங்கு யகன். புல்மங்குனல் இவசப்டயல் அபர் 
டன்ி ற்பர். அபது கணமட்டு பிரிந்டது கமன் ணர்க் ண் ள், டவதில் ணதிற்ீய. அபது 
க மள்வந க மள்ளும் அனகு ீ கண ங் ள் கமன்து. அபது எப்ற் னயல் உபேபம் 
க்ஷ் ஞக் ம க மிதவ பசர ரிக் க்கூடிதது.  
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31. ஆ-ஓந்த்ஞ-த்-ணசஜல் ணம்ஓன-ஞத்சங்ம் ப்ஞ-ந--ணிம்  

ஷ்ம்ம் த்ரி-ங்-நம் ஙந-ப்ஞஓம் ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

ஆடய புபேம க மபிந்டவ மன் பஞங்கு யகன். அபது  ளத்டயல் சந்டய உபேபம் டயத்ட 
கடமங் ட்மன், பூணமவ, அபது இபே  ங் ளும் பநிபம் அஞி ன் ளும் டரித்துள்ந. அபர் 
ப்கமளதும் இன் லீவ நில் ஆழ்ந்டயபேப்பர். அபது சயதமணசுந்ட பன்று பவநபம் கடமற்ம் 
ப்கமளம் கபநிதில் கடரி யன்து.  

 

32. அங்சி ஸ் ந்த்ரி-வ்பேத்ந-ஜந்ந ஷ்ந்ந ந்ந ந்ந ஓநஞம் ஔந்ந  

ஆசந்-ஓநன்ஜ-த்-உஜ்ண-ணிக்ஞஸ் ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

தமபேவத உபேபம் ஆந்டம் உண்வண பளவண யம்ிதகடம ( ண்வஞக் கூசும் ி மசணமது) 
அத்டவ த பளபடற் வுவந மன் பஞங்கு யகன். அந்ட ஆன்ணீ  உபேபத்டயல் எவ்கபமபே 
அபதபபம் ல்ம அபதபங் நின் கபவத்டயவபம் க மண்து. அத்டவ த 
பளபடற் வுள் ன்கன்றும் மர்த்து ரிமயத்து ஆன்ணீ  ணற்றும்  புபங் வந 
இதக் யபபே யமர். 

33.அத்மணம் அச்பம் அஙநம் அசந்-பைம் ஆத்ம் புஞ-புபேதம் ஙண-ௌணசம் ஓ  

ணதப துர்ம் அதுர்ம் ஆத்ஜ-க்ௌ ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

கபடங் நமலும் அவதபடிதமட ஆமல் ஆத்ணமர்த்ட க்டயதிமல் ணட்டுகண அவதக்கூடித அந்ட 
உன்ட புபேவ புபேகமத்டணவ பஞங்கு யகன். அபர் ஈடு இவஞதற்பர். அனயபற்பர் 
ஆடய இல்மடபர் படிபற் படிபம் க மண்பம. அபக படலும் யந்டபணம புபேன். இப்டி 
அன்றும் இன்றும் ன்கன்றும் இபேப்பம. இநவண டதும்பும் பமயன்.  

 

34. ந்ஸ் து டி-ஓ-ணத்ஞ-ம்ப்ஞம் ணர் அி ஜச பசி-புங்ணசம்  

“ி அஸ்ந த் ப்ஞ-ஸீம்ச ீஅணிஓநந்த்-த்த்ண ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் 
ஔஜந  

ஆடய புபேம க மபிந்டவ மன் பஞங்கு யகன். ண்ஞற் கதம ய ள் அபது டமணவத் 
டயபேபடிதின்  மல்  ட்வ பியன் எபே பிநிம்வகத  மண் யன்ர். இபர் ள் ஆன்ணீ  
பிபேப்த்டயமல் உந்டப்ட்டு பச்சுக் ட்டுப்மம ப்மஞமதமணத்வட கணற்க மள் யமர் ள். இகட 
 மல் ட்வ பில் பிநிம்வ  ண்கஞமக்கும் ஜமி ள் கூ உபேபற் ிம்ணத்வட ஆண்மண்டு 
 மணமய்த் கடடிக் க மண்கதிபேக் யபர் ள். பற்வ டபிர்த்ட ிக  ணவக்  மண்பர் ள். 
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35”ி அௌ ஞஓிதும் ஔத்-அண்-டிம் ச்-ஓக்நர் அஸ்ந ஔத்-அண் ஓ த் 
அந்: 

அண்ந்ஞ-ஸ்-ஞஜட-ஓந்ஞ-ஸ்ம் ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

அபர் ஏர் மகுமற் பஸ்து. கன்மல் சக்டயக்கும் அடவ உவதபபேக்கும் இவதில் 
மகுமடில்வ. க மமனுக மடி உ ங் வநப் வக்கும் அபர் கடமனயயல் அபது சக்டய 
அபரிணயபேந்து ிரிபடயல்வ. ல்ம ிஞ்சங் ளும் அபரித்டயல் அபர் எவ்கபமபே அடபிலும் 
பளவணதம  உள்நமர். இந்ட அடக் ள் எக சணதத்டயல் ிஞ்சம் பளபடயம் 
சயடயக் யக் யன். இத்டவ த ஆடய க மபிந்டவ மன் பஞங்கு யகன்.  

 

36. த்-ண-ணி-ந ஜனுஔஸ் மண ம்ப்ஞப் பை-ஜநஜச-ச-பூத :  

பக்ர் ஜண ஙநஜ ப்ஞநம: ஸ்துணந்ந  ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

ஆடய புபேம அகட க மபிந்டவ பஞங்கு யகன். க்டய கசமரிந்ட ணமந்டர் ள் இந்ட ஆடய 
புபேவ துடயமடு யன்ர். கபடங் ள் பனங்கும் ணந்த் றக்டத்வட ஏது யன்ர். இப்டிதம  
அபர் ள் டகுந்ட அனகு கபேவண சயங் மடங் ள். ஊர்டய ள், அஞி ன் ள் படமபற்வப் 
கறு யன்ர். 

 

37. ஆசந்-ஓநன்ஜ-ஞ-ப்ஞநணிிஸ் ிர்  ண ஙநஔ பை ி :  

 ண ஙநணந அநத்ஜ-பூ ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

க மகம த்டயல் மவடபன் பசயக்கும் ஆடயபுபே‘ம க மபிந்டவ மன் பஞங்கு யகன். மவட 
அபது கசமந்ட ஆன்ணீ  சமதல் க மண்பள். ணபுபேன் ஆதக் வ ள் 64  யவபம் 
கதக் ற்பர். மவடதின் கடமனய ளுன் கூடித கூட்த்டயல் க மபிந்டன் ண யழ்ச்சயதில் 
ஆழ்ந்டயபேப்பர். மவடதின் ச ய ள் அபநது பிரிவு ள். எவ்கபமபே க மிதிபம் மவடதின் 
யந்ட  ஆந்ட ஆன்ணீ  ம் ட்டு பிதிபேக் யது. 

 

38.ப்ஞஜஞ்ஓஔச-ச்சுரி-க்ந-ணிஓசச ந்: மண ஹ்பேதப ணிந்ந  

ம் ஷ்ஜசுந்ஞம் அஓநந்த்-கு-ஸ்ணபைம் ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 ண்ஞகதம சயதமணசுந்டவ, க மபிந்டவ, ஆடயபுபேவ பஞங்கு யகன். அபர் 
ண்ஞபடிதமட குஞமடயசதங் ள் க மண்பர். அபவ தூத க்டர் ள் டங் ள் இடதத்டயன் 
இடதத்டயல் வபத்து அஞ்சம் டீட்டிதது கம அன்பு டீட்டித பினய நமல்  மண் யன்ர்  

 

 

39. ஞஜந பர்த்நதப  ஙநஜச நஷ்ன் ஙசணஞம் அஞத் புணசதப நந்து  www.bhaktiyogam.com



க்பேஷ்:  ஸ்ணம் ம்ணத் ஞஜ : புஜன்  ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

ந்ட ஆடய புபேன் க மபிந்டன். மணன், சயம்ணன், பமணன் கமன் அபடமங் ள் டுத்டபகம 
அபவகத மன் பஞங்கு யகன்.  

 

40. ஸ் ப்ஞ-ப்ஞண ஔத்-அண்-டி- டீஷ்ண அஓத-ணபந-ணிபூந-ின்சம்  

த் ப்ஞஹ்ஜ ஙநஷ்ம் அசந்ம் அஓத-பூம் ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

உயடங் ள் வட ிம்ணம் ன்று பர்ஞிக் யன்கடம, அடன் கடமற்றுபமய் சுதம்ி மசணம 
ஆடயபுபேன் க மபிந்டன். இந்ட க மபிந்டன் பகுமட பம்ற்  ல்வதற் சத்தன். இபவ 
மன் பஞங்கு யகன்.  

 

41. ஜ ந ஸ் ஔத்-அண்-ஓசி  த்மஞகுண்-த் –ணிதய்-ண-ணிஜச  

த்ணணம்ி-ஞ-த்ண-ணிசுத்-த்ணம் ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

அவத்து இபேப்ிற்கும் ஆடமணம இறுடய உண்வணதம கணய்கமபேநம புபேம 
க மபிந்டவ பஞங்கு யகன். அபது புச்சக்டய சத்ப  டண குஞங் வநத் டளபிதது.  
உ ம் ற்யத கபட அயவப ப்ச்கசய்பது.  

 

42.ஆசந் ஓநன்ஜ ஞத்ஜ ஜச:  ப : ப்ஞிசம் ப்ஞநன் ஸ்ஜம் உத்  

லீிச புணசசி ஔந அஔஸ்ஞம் ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

ஆடய புபேம க மபிந்டவ மன் பஞங்கு யகன். அபது பு ழ்  உ யல் ஆட்சய 
கசலுத்து யன்து. அபது டயபேபிவநதமல் ள் அ யம் ந்டவப. சச்சயடமந்ட கசமபைணமய் 
அபது ணமட்சயவண அ யத்டயல் யவு யன்து.  
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43. -ஙம்சி ஙநஔ-ம்சி ஓ ஸ் ணி-ஜஓ-ரி-ஜப தப தப  

  ப்ஞண-ஙநஓ ணிநஸ் ஓ ச ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

கடபிடமணம் ன் இபேப்ிம் அவத்து உ ங் நிலும் ணய ணய த் டமழ்வணதம உ ம் அடற்கு 
சற்றுகணம  ணகச டமண ம் ன் சயபகம ம் அடற்கு கணம  ரிடமணம்  ன் 
வபகுந்டகம ம் ல்மபற்றுக்கும் சய ணமய் க மகம ம் அது  பமன்  யபேஷ்ஞின் பசயப்ிம் 
டிப்டிதம உ ங் வந உரித ஆளுர் ளுக்கு பனங் யத ஆடயபுபேம க சபவ மன் 
பஞங்கு யகன். 

44.ஸ்பேஷ்டி-ஸ்நந-ப்ஞ-ச-ஓக்நர்  ஓண ஸ்  புணசசி ிர்ந துர்  

இச்ஓனுபைம் அி ஸ் ஓ ஓஷ்  ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

சயத் சக்டயதின் யனம ணமதம (புசக்டய) ணக் நமல் துர் மகடபிதம  பனயப்டு யமள். அபகந 
இந்ட  த்வடப் வத்து  மத்து அனயப்பள். தமபேவத சயத்டப்டி துர் மகடபி 
ந்துக மள் யமகநம அந்ட ஆடய புபேம க மபிந்டவ மன் பஞங்கு யகன்.  

45. க்ஷநஞம்  ந ணிஞ-ணிஓத-த் ஓஞ்ஔ ங ந : ப்பேக்-அஸ்ந :  

:  ஓம்பும் அி  பமந ர்த் ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

அணயங் நமல் மல் டதிம த் டயரி யது. இபேப்ினும் இந்ட டதிர் மலும் அல். மயயபேந்து 
டன்வணதில் ணமறுட்துணல். அகட கமன் ஆடய ஆண்ண ம யத க மபிந்டவ மன் 
பஞங்கு யகன். இந்ட ஆடய புபேிணயபேந்து டயரிவந்டபம சயபகபேணமன். அனயக்கும் கடமனயயன் 
அடயடய. 

 

46. ீர்ஓநர் ண ந ஓந்ஞம் அப்பத் ீ ணிவ்பே-து-ஜச-ர்ஜ  

ஸ் த்பேக் ண ந ஓ ணிஷ்ட ணிந ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

எபே டீம் ணற்கமறு டீத்வட ற்யமலும் டன்கமநி குவபடயல்வ. அகடகம டன்வ  
பிடங் நில் கடமன்ச் கசய்பம் ிபு க மபிந்டவ மன் பஞங்கு யகன்.  
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47. :  ரரர்-ஜன தஜற ஸ் ஶர -றத்ரம் அணந் -ஜ த்-அண்ட-ம-ஶர-கூத:  

ஆர-சக்றம் அனம்ப் தரம் ஸ் -பர்த்றம் ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

ஆறபுருன் ஶகரிந்ணின் ஏர் அம்சரண அணந்ன் ன்ந ஆறஶசன் . கரக்கடனறல் 
ஆறஶசன் ீது தடுத் றஷனில் ஶரகறத்ஷ புரிகறநரர் ஶகர ிந்ன் . அது ஶகச 
தண்துஷபகபில் இந் திதஞ்சஶ அடங்கறிருக்கறநது .  அத்ஷக ஶகரிந்ஷண ரன் 
ங்குகறஶநன் . 

 

48. ஸ்ஷ -றச்மற - ரனம் அரனம்ப் ஜீந்ற ஶனர -ின-ஜர ஜ த் -அண்ட-ரர:  

ிஷ்ர் யரன் ம இய  னர ிஶசஶர ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

திம்னும் இ ஜட உனக அறகரரிகளும் யரிஷ்ணுின் படிின் தண் துஷபினறந்து 
ஶரன்நறர்கள் . யரிஷ்ணு பச்ஷச உள்பிழுக்கும் ஷில் இர்கள் உிருடன் 
இருப்தரர்கள். ரரின் அங்கத்றன் அங்கம் யர ிஷ்ணுஶர அன்ணஷ ரன் ங்குகறஶநன் . 
அஶ ஆற புருரண ஶகரிந்ன் . 

 

49. தரஸ்ரன் ரச் ச ஶனள றஶஜள ஶஜ : ஸ்ீம்  றத் ப் ற அதி த்த் அக்  

ப்ஹ்ர  ஏ ஜ த் -அண்ட-ிரண - ர்ர ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

ஆற புருரண ஶகரிந்ணிடறருந்து திரிந்ர் அது அங்கரண திம்ர . இந் 
ண்ணுனகத்ஷ ன் கட்டுப்தரட்டிற்குள் வகரண்டு ரு ற்கரண அறகர த்வட அபர் 
க மபிந்டிம் இபேந்கட கறு யமர். டன் கதவகத க மண்சூர்த மந்டக்  ற் ள் கணல் சூரித 
எநிட்டு ி மசயப்டயல்வதம அது கமன்று இது. அத்டவ த பளபடற் வுநம க மபிந்டவ 
பஞங்கு யகன். 
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50. த்--ல்ண-பம் ணிசி கும்-த்ணந்த்ண ப்ஞஜ-ஜ  நஞஔ : 

ணிக்சன் ணிந்தும் அம் அஸ் ஔத்-த்ஞஸ் ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

ஆடய ஆபம க மபிந்டின் டமணவத்டயபேபடி வந  கஞசன் டன் டந்டங் நில் டமங்கு யமர். 
டற்க ன்மல் பவு ங் நிலும் பன்கற்ப்மவடதில் கடன்டும் டவ வந ீக்குபடற் ம 
சக்டயவத அடய மத்வடப் கறுபடற்கு அத்டவ த க மபிந்டவ மன் பஞங்கு யகன். 

 

51. அக்சிர் ஜந சம் அம்பு ஜபேத்நஓஸ் ஓ ஸ் த்ஜ ஜசஸீந ஔத் த்ஞி  

ஸ்ஜத் ணந்ந ணிணந்ந ணிஓந்ந ம் ஓ ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

கபேப்பு ணண் அண்வகபநி டண்ஞரீ்  மற்று டயவச  மம் ஆத்ணம ணது ன் என்து 
ப ங் நமல் பவுகும் யவந்துள்நது. தமரிணயபேந்து இவப கடமன்று யகடம தமரிம் இவப 
இபேக் யன்கடம ஊனய மசத்டயன் கமது தமரிம் இவப அவக் ம் புகு யன்கடம அந்ட 
க மபிந்டவ மன் பஞங்கு யகன்.  

 

52. ச்-ஓக்ஷபர் த ணி  க்ஞம் ஞஔ ஜஸ்-பஞபர்த்நர் அஓதபஔ:  

ஸ்ஜ்க ப்ஞஜந ஸ்ம்ப்பே--ஓக்ஞ ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

ல்ம  ய ங் நின் அசன் சூரிதன் இடன் எநி அநப்ரிதது. ல்மத்ண கசமபைன் சூரிதன் 
இவ்வு த்டயன்  ண் கமன்து. சூரிதன்  மசக்த்டயல் ய புபத்வட பி பபேம் சூரிதன். ிபு 
க மபிந்டின் ஆவஞப்டி ப்பர் அந்ட க மபிந்டவ மன் பஞங்கு யகன்.  

 

53. ர்ஜ”  ஙநஓ: ஸ்பேஸ் ம்ந ப்ஞஹ்ஜந-ன-ணஸ் ஓ ஔணீ:  

த்- த்-ஜத்ஞ-ணிண-ப்ஞ-ப்ஞண ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

மன் ஆடய ஆபம க மபிந்டவ பனயடு யகன். இபர் பனங் யத அடய மம் ல்ம மபங் ள் 
புண்ஞிதங் ள் கபடங் ள் டபங் ள் பீன் ள். ிம்ணம படல் அற் பூச்சயபவ யவந்துள்ந.  
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54. ஸ் த்ண இந்த்ஞ-ம் அணந்த்ஞம் அ ஸ்ண-ர்ஜ-ந்னுபை- ஔசம் 
ஆசந 

ர்ஜி ஙநர்ந நந்து ஓ க்ந-ஔம் ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

க மபிந்டன் க்டர் நின்  ர்ண பிவ வந கபகமடு சுட்கரித்து அனயக் யமர். எவ்கபமபேபபேம் 
டங் ள் பிவ ளுக்க ற் வ அனுபிக்குணமறு அபர் கசய் யமர். ந்கடந்ட துவதில் ணக் ள் 
இபேந்டமலும் அபர் நின் பன் பிவ நில் வ அது இன்ணமமலும் துன்ணமமலும் 
அனுபிக் ச் கசய் யமர். இந்டயக மம் ன் அற் பூச்சயதமமலும் இந்டயகதமமலும் அபரின் 
இந்ட  ட்வநவத ணீ படிதமது.  

 

55. ம் க்ஞ-ஜ-ஔ-ப்ஞந-ீந-ணத்ல்-ஜ-குபே-ௌஞண-ஓவ்-மண :  

ஞ்ஓநந்த் ஸ் ஸ்த்பைதீம் னும் ஆபுர்  ணிந்ம் ஆந-புபேதம் ஜம் ஔஜந  

 

சயம்  மணஇச்வச இதல்ம ட்பு கமன் அன்பு தம் கற்கமர் பமஞ்வச. ணமற்ம் ணரிதமவட 
பிபேம்ி கசய்பம் கசவபகமன் ணயவ நில் க மபிந்டவ டயதமிப்பர் ள் டங் ள் டயதம 
யவக்க ற் கட த்வடப் கறு யன்ர். அப்டிப்ட் க மபிந்டவ மன் பஞங்கு யகன்.  

 

56. ஸ்ரி: ந்: ந்: ஞஜ-புபேத: ல்-ஞண  

த்பேஜ பூஜநஸ் ஓநந்ஜி--ஜி ம் அம்பேம்  

 சம் ஙட்ம் ஜசம் அி ணம்ஓன ப்ரி-ன  

ஓநத் ஆசந்ம் ஜ்ந: ஞம் அித் ஆஸ்ணத்ம் அி ஓ  

 

 த்ஞ கீ்ஷஞப்ந: ஸ்ஞணந பஞிப்ஸ்ஓ ப ஜன்  

ஙநஜதர்க் ண வ்ஞஔந ங ந த்ஞி ஜ:  

ஔ ச்ண த்ணீம் ஜஜந ம் இநம்  

ணிந்ஸ் ஓந்: க்ஷந-ணிஞ-ஓஞ: ந  
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ஸ்கபட டீம் னும் அந்ட கடய்ப ீ இபேப்ித்வட மன் பஞங்கு யகன். அங்க   பமின் அன்பு 
த்டயிதர் க்ஷ்ணய ள். இபர் ள்  ப்ணற் ஆன்ணீ ச்சமறு. க்பேஷ்ஞவ டங் நின்  மடம   
ண்ஞி ங்குபர் ள். இங்குள்ந எவ்கபமபே ணபம் க ட்து டபேம்  ற்  ணம் இடன் ணண்கஞம 
சயந்டமணஞி இங்க  டண்ஞரீ் ல்மம் அபடம் எவ்கபமபே பமர்த்வடபம் மட்டு எவ்கபமபே 
அவசவும் அிதம் இங்கு புல்மங்குனல் ிடித்ட பமள். இங்கு பசீும் எநி கமந்டணமது. 
இங்கு உதர்ந்ட ஆன்ணீ  இபேப்பு ள் ல்மம் அனுபிக் த் டகுந்டதும் சுவப யம்ிததுணமகும். 
இங்கு பமங் க்கும் யவக்கும் பள்நல் கபேம் சுக் ள் மற் ம  மல் கசமரிந்து 
டள்ளு யன்து.  இங்கு அவசதமணல்  மம் ஸ்டம்ித்து யற் யன்து. ஆவ தமல் டயர் மம் 
இல்வ. அவ கமடி கூ இங்கு  னயபடயல்வ. அந்ட உ ம் க மகம ம் தமபேக்கு ன்மல் எபே 
சய டன்வதயந்ட ஆத்ணமக் ளுக்க .  
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ஔ ஞ-ஜண 
(னணிிநபேந்து) 

 

ஔ ஞ-ஜண  ஔ குஞ்ஓ-ிரி 

ஔ -ஔச-ணல் நரி-ணஞ-ரி 

ஓ -ஙந்ச  ணிஞஔ-ஔச-ஞஞ்ஓச 

பச-ஞீ-ணச-ஓரி 

 

க்பேஷ்ஞர்  மவடதின் அன்ிற்குயதபர், பிபேந்டமப  கடமப்ில் ிகண மபத்டயல் அக  லீவ வந  

புரி யமர், க மம  சயறுபர் நின் கசத்டயற்குரிதபபேம், க மபர்ட ணவவத டமங் ய ிடித்டபபேம், 
அன்வ தகசமவடதமல் கசயக் ப்டும் அபர், பிபேந்டமப  பமசய ளுக்கு ண யழ்ச்சயவத ஊட்டு யமர், 
தபம டயக் வதின் அபே யல் உள்ந  மடு நில் டிகத சஞ்சரிக் யமர். 
 

 

ஜ ிஞஓ ணிந்--ிஞஓ ஓமண 

(ஆன்ஜீ உமணப் ற்டந டுல்) 
(னணிிநபேந்து) 

 

ஜ ிஞஓ  ணிந்  

ஙஜ  ிஞஹ்ஜி மணஷ்ண  

ஸ்ணல்ப் புண் ணம் ஞஔன் 

ணிஸ்ணஓ மஙண  ஔ  

 

ிஞ 

ஓரீஞ  அித் ஔல் 

ஔன்த்ரி ல் 

ஔீண ஃ  ணித  ஓஞ  

ஞ ஜ  ஔநஹ்ண  அந 
ஜய் சுதுர்ஜந 

 ஔ  டிச ம்ஞ  

 

க்பேஷ்  ஞ  ஜய் 

ரிஞ  ஔநஹ் ணஔய் 

ஸ்ண ிஞஓ அன்ச ீ  ய் 

ய் அன்சஜநர் ஏ 

ஞ  க்பேஷ்  கு  ஏ  

ப்ஞஜ  க் மஓன் ஙநத்ய் 

 

ஏ சக மடர் கந! 

 இந்டஉமது  அயதமவணதின் இபேப்ிணமகும், புன் ள் ணஞத்டயற்கு பனய மட்டும் 

மவட நமகும், மம் வ்பமகம  இந்ட உ  இன்கணனும் சபத்டயத்டயல் பிளந்து பிட்கமம், 
புன் நில் க மடிததும்,  ட்டுப்டுத்ட படிதமடதும் இந்ட மபமகும். 
 

மவப கபல்படற்க்கு  பமன் ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞர் இந்ட சுவபதம  அபேட்ிசமடத்வட  ணக்கு 

க மடுத்துள்நமர், இவட  மம் டயபேப்டயதவபம்  பவ கற்று ஸ்ரீஸ்ரீ மடமக்பேஷ்ஞவ பு ழ்ந்து ஸ்ரீ வசடன்த 

ண மிபு, ஸ்ரீ யத்தமந்ட ிபுபின் அன்வ கபண்டி அபர் நின் டயபேபபேவந  ககபமணம . 
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க் நச ஓந்நபுஞ 

1. 
மஇ க  

  டய சமந்டயபுக ப்பு அத்வபகட  க  

துஇ ப்பு கமக கமசயகம  

சமக் க மரி ஆஸ்பமட ப்பு கமக க்ட  ஞ  

இ சமக் க்பேஷ்ஞ ஆஸ்பமடயகம  

 

2. 
ககம சமக் ஆஸ்பமடக க்பேஷ்ஞ ப்கண கச ணக  

கசஇ ப்ககண க மகம ஆஸ்பமட  

.புத்டய ரிரி ப்சமத் கம க மரி  

ரி ரி க மகம சர்ப ன்  

 

 
ஒ சஶ ரர் ஶப , ரு ரள் சரந்றபுரில் ஸ்ரீ அத்ஷரின் இல்னத்றல் த ரன் 

ஷசன்ரும் றத்ரணந் திபுவும் ற உிற் ர  அர்ந்றருந்ரர் ள் . த ரன் ஷசன்ர் 
தச்ஷச இஷன  லஷ உவு ஷப சுஷத்து ிட்டு ன்  தக்ர் பின் கூட்டத்ஷப் தரர்த்து 
கூநறணரர் . இந் உவு ற வும் சுஷர  இருக் றநது . றச்சம் த ரன்  றருஷ்ர் இஷ 
சுஷத்றருப்தரர் . 

இந் உின் சுஷ ஶதரன  றருஷ் திஶஷ இருத்றல் எழு றநது , இந் 
திஶஷஶரடு ீங் ள் இந் உவு துண்டு ஷப சுஷக்  ஶண்டும் . அஷணத்து வதௌ ீ 
 ருத்துக் ஷபபம் ிட்டு  டவுபின் திசரத்ஷ ஏற்  ஶண்டும் , எல்ஶனரரும் யரி யரி 
என்று வஜதிபங் ள் . 
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 ஔ ஔ ஞஓந்ர் ஆஞந ஓ-- ஞ ஆஞத்ந 
(னணி) 

 

1. ஔ ஔ ஞஓந்ர் ஆஞந ஓ 

ஔசி--ணச  ஔ-ஜச- 

 

2.நச  ஙநய்ஓந் ஜ  ஞ  

ஙந  அத்மண  ஸ்ரீஙநண ஓத்ஞ-ஞ 

 

3.ஓநஓ ஞஓந் ஞத்ச-ஓநம்ச  

ஆஞந ஞன் ப்ஞஹ்ஜ-ஆந ண-  

 

4.ஙஞரி-ஆந ரி ஓஜஞ  து  

ஞ்ஔ-பகுந்-ப-ஷ் -ஆந   

 

5.ஓங் ஔ ண் ஔ  ஔ ஞ  

ஜதுஞ  ம்பேங் ஔ ஞஜ ஞஓ  

 

6.ப-டி ஓந்த்ஞ ஔநசி ணச  உஜ்ண  

-ஓ ணச-ஜ  ஞ  ஔஜ  

 

7.ஓநண-சு-ஙஞ  ப்ஞஜ  - 

நணிச   ஞஞ  ஔம் 

 

1.வசடன்த ண ம ிபுபின் அன யத ஆத்டய ய ழ்ச்சயக்கு அவத்து ணங் நபம் உண்ம ட்டும், இந்ட 
க ந ஆத்டயதமது  ங்வ   வதில் உள்ந  மட்டில் உள்ந கடமப்ில் ந்து க மண்டிபேக் யது, இந்ட 
ிஞ்சத்டயல்  உள்ந அவத்து பீன் நின் உள்நங் வநபம்  இந்ட ஆத்டயதமது   பர்ந்து இளக் யது. 
 

2.ஸ்ரீ வசடன்த ண மிபுபின் பது பும் யத்டயதமந்ட ிபுவும், இது பும் ஸ்ரீ டமடபேம், 
இபேக் யன்ர். அபே யல்  அத்வபடபேம், ஸ்ரீபமசடமகூபேம் வசடன்த ண மிபுபிற்கு குவ  ிடித்டடி 

யற் யன்ர். 
 

3.பத்டய சயம்ணமசத்டயல் வசடன்த ண மிபு உட் மர்ந்டயபேக்  ிம்ணம டவவணதில் கடபர் ள் 

ஆத்டய கசய் யமர் ள். 
 

4.ரி ணற்றும் வசடன்த ண மிபுபின் ணற் கடமனர் ள் சமணம் பசீ, சஜ்த ண்டிடர், பகுந்ட டத்டம, 
பமசு க மம ஆ யகதமர்  டவவணதில் க்டர் ள் இிவணதம   ரர்த்டவவத  மடு யமர் ள். 
 

5.சங்கு, ணஞி,  டமநம், இவப நின் ஏவசபன், ணயபேடங் ம் ணய  இிவணதம  பமசயக் ப்டு யன்து. 
இந்ட  ரர்த்டவ  ணய  உதர்ந்ட இிவணவதபம், க ட்டற்கு ஆந்டத்வடபம்  உண்டு ண்ட யது. 
 

6.வசடன்த ண மிபுபின் ப  கடமது க மடிக் ஞக் ம  சந்டயர் வந கபல்க் கூடிதடம  

இபேக் யது.  ளத்வடச் சுற்ய அபர் அஞிந்டயபேக்கும்  மட்டு புஷ்ங் ள் கமயக் யன். 
 

7.சயபகபேணமன், சு கடப க மஸ்பமணய ணற்றும் மட பிபர் அவபபேம் அங்கு உள்நர், அபர் ள் 

குல் டளடளக்  கடய்ப ீ  கமந்டத்டயல் டயவனக் யமர் ள், இவ்பமறு  க்டய பிகமட டமகூர் 

ஸ்ரீவசடன்த ண மிபுபின் கபேவண வந  ணக் ண்ஞமல்  மண் யமர். 
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ஸ்ரீ க்ந ணிச குஞரின் ல்ள் 

ஆஜர் ஔணீன்  ---- சது ணழ்வு -----க்நணிச க்குஞரின் ”ஓஞந”ிநபேந்து  
 

1.ஆஜர் ஔணீன் ஓ  ஞ  
ஙந  புண்ஞ த  

ஞஞ உத்ண நச்ஓந ஔ   
நச்ஓந ஔீணஞ க்ஓ  

 
2.ஙநஔ சு ந  ஙந ரி  

 சீ ஸ்ணர் ஞ  
ஞ பக் து :ன ஓ ஜநத் ஸீ  

ஞ து:   ஞ 
 

3.அத ஜச ஹ்பேந ஜஔ ஜஞ  
க்ஞ ீம் ஞ  

ஜ ஜத் ஓ ணித ஜந  
நம் ர்ண ணிபூத  

 
4.ஙநத்ஞஸ்  சுக்ர் வ்ஞ  

அர் உத்ன அஜந  
ப்ஞநஸ் ந ட் ஆச்ஓஞ  

 ட் ஓ ஜீ  
 

5. ச துர்ஔச ஓஜ் ஔச ணர்ஔந  
அஞந ஙநஞந்ஞ 

சு ர் சூன் ஓஙர்த் ஜச:  
ஙச து: ஔஞ ஔஞ  

 
6.ர்க் க்ச உ ணிசீ  

” சீ அநஞ்ஓச  
க்ந ணிச ப்ஞபுஞ ஓஞ  

ஞ து : ஙநணச 

www.bhaktiyogam.com



 
1.ன் பமழ்வு பளபதும் மபங் நிமககத யப் ப்ட்டுள்நது. அடமல் ல்வப ன்டற்கு 
சயயது கூ இணயல்வ. கில் மன் அவபரின் ண உவநச்சலுக்கும்  மஞணம  உள்கநன். 
அவத்து பீன் ளுக்கும் கசமல்கமஞமத் துன்ண பிவநபிப்டயல் ன்வ டயர்த்து யற்பர் 
பபேணயல்வ. 
 
2.து மபச் கசதல் நிமல்  ணது உண்ஷ இன்தம் றஷனகுஷனந்து வகரண்டி ருப்தஷக் கண்டும் 
ரன் எருஶதரதும் தரச் வசல்கள் வசய் றுறல்ஷன . ன்ணிடம் தரிவு இக்கம் கருஷ 
ன்தஶ பற்நறலும் கறஷடரது . ரன் ணது சுனத்றல் ட்டுஶ ரட்டம் வகரண்டுள்ஶபன் . ரன் 
ப்ஶதரதும் வதரய் ஶதசுதணரகவும் , ற்நர்கபின் றம்றஷ வகடுப்தறல் ீ ஆர் ம் 
உள்பணரகவும் உள்ஶபன் . ற்நர்கள் வகரடுந்துன்தத்றற்கு உள்பரக்கும் அன றஷனக்கு 
பனக்கரம் ரணரக இருப்தறல் வதருகறழ்ச்சற அஷடகறஶநன் . 
 
3.ணது இத்றன் எவ்வரரு பஷனிலும் கக்கறல்னர ஜட ஆஷசகஶப றம்திபள்பண . ரன் 
றகவும் கடுங்ஶகரதம் வகரண்டணரகவும் அபற்ந வசரு க்குற்நணின் பன்ஶணரடிரகவும் 
ற்வதருஷ வகரள்றல் ஶகரஷஶநறஷணப் ஶதரன்று ன்ணடக்கம் இன்நறபம் சறற்நறன்த 
சுகத்றல் றஷன டுரநறணரகவும் இருக்கறன்ஶநன் . வதரநரஷபம் வதரய் அகங்கரபம் ணது 
இஷ திரிர அிகனன்கள் ஆகும்  
 
4.அறகரண ஶசரம்ஶதநற டத்டயலும் தூக் த்டயலும் பழீ்ந்து க்டய கயவத பநர்க்கும் புிடச் 
கசதல் வந டயர்ப்பம வும் கணலும் மபச் கசதல் வந பளவணதம  யவகபற்றுபடயல் 
ஆர்பம் ணயக் பம வும் இபேக் யன்கன். து சயற்யன் ஆவச நின் மல் பு ழ் கற்பம வும் 
கர்வணதற் பஞ்ச  கசதல் நில் ணம்  பர்ந்டபம வும் உள்கநன். மன் ப்கமதும் 
அளக்குற்பம வும் கமவச னும் பவதில் பிளந்டபம வும் இபேக் யன்கன்.  
 
5.இவ்பமறு கயக ட் மபச் கசதல் வநகத புரி யன் எளக் ங்க ட் கமக் யரிதம அற் 
ணிடன்.  பமின் தூத க்டர் நமல் எதுக் வும் கபறுக் வும் டு யன்மன். அபன் ன்வண டபேம் 
கசதல் நியபேந்து பிக் ப்ட்டும் ப்கமளதுப துடயர்ஷ்ம் டபேம் கசதல் நில் ணப்ற்றுடல் 
க மண்டும் ல்பவ ப்ட் துன்ணநிக்கும் யவ நிமல் பஞீடிக் ப்ட்பம வும் இபேக் யன்.  
 
6.இப்கமகடம ணய வும் பதடம யபிட் யவதில் இந்ட மபணயகு டீச்கசதல் நியபேந்து டன்வ 
பிடுபிக்கும்டி ணய வும் ஞிவுன் இந்ட வனதம க்டய பிகமட டமக்கூர் ணபுபேரின் 
மடக் ணங் நில் டணது துன்ணயகு கபடவ வந அர்ப்ஞிக் யன்மர்  
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ஆஜந ஔபச புநச 

 ”பமச ஙநக் மஞசி” ----- க்நணிச க்குஞரின் ”ல் ல்பே”ணிநபேந்து  
1.(ஆஜந) ஔபச புநச ம் சச  

ந  ரினு ஓன ஆஔ  
(ஆஜர்) ஸ்ஜ ம்ஸீ ரி ஜி ஜஞ்ஓரி  

லீ ஞ ஞ ஞஔ  
 

2.க்பேஷ் ந சு ப்ஞஸ்ஞணச  
(ஞ) அஷ்ரி, ஸ்ரீஞ ஸ்ரீ ரி  

அஷ் ஓன ரிஔச  
 

3.(ர) சு ல ர்த்ஶண மத ம ல  ஶ  
துமறச்ஶச ஜள ன ஶண  

(க் ரன்) க்பேஷ் லீனர ஶயரி ப்க்ருற சுந்ரீ 
திஸ்ரரிச்ஶச ஶமரதர ஶண  

 
4.(ஆற)  ரஶ ர ஜரய்ஶதர ஶண ப்ஶமறஶதர  

ஒ லீனர ரஶசர் ஶ  
(ஆற) த்ரஜற குன னரஜ தஜ ப்ஜ ரஜ  

ிஶர றணற ஶ ரஶ  
 
1.ஏ சகறஶ ணருஷ ஶரறஶ இன்று ரன் கரண்தது ன்ண றஜர ? பஷணக்கஷில் உள்ப 
கம்த ங்கபின் புர்களுக்கறஷடில் றக்க அகுஷட  கருஷ றநச் சறறுன் ஷகில் ம்ஸீ 
ன்ந வதருஷட ீண்ட புல்னரங்குலுடன் கண்ஷக் கரும் ரஜ ஶதரக ஷககஷப அிந்து 
வகரண்டு ணி அனுதத்றற்க்கப்தரற்தட்ட ணது இணிஷரண ரஜலீஷனஷ றகழ்த்றக் 
வகரண்டிருக்கறன்நரன் . 
 
2.தகரன் வ க்பேஷ்ஞர் றகழ்த்றக் வகரண்டிருக்கும் ரஜ லீஷனரணது அறர்த்றன் அருிரய் 
றஷணத்ற்கரி இன்தத்ஷ வதரறந்து வகரண்டிருக்கறநது . வற ரரரபீம் வயரிபம் 
அர்கபது றக வருங்கற ஶரறரண அஷ்ட ஶகரதிகள் புஷட சூ  ட்டு இழ்கபரல் ஆண 
வதரன்ணிநரண இடத்றல் ரஜ லீஷனஷ வரடர்கறன்நணர் . 
 
3.உன்ண வய்கீ ம்தறடன் அஷணத்து ஶகரதிரும் க்பேஷ்ஞது இணிஷரண தரடல்கபிலும் 
அற்புரண ஆடல்கபிலும் தங்கு வகரண்டு றகவும் றருப்றஷடந்ணர் . அர் ணது அந்ங்க 
சக்றகபின் பனம் றகழ்த்தும் அற்புரண கரல் அன்தின் வபிப்தரடரண ரஜலீஷனரணது 
றகவும் ிரிஷடந்து வகரண்டு அவ்ணம் பழுதும் றஷநந்து திகரசப்தடுத்றக் 
வகரண்டிருக்கறன்நது . 
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4.இணிஷ ரும் உன்ண ரஜலீஷன தின் உதர்ந்ட சுவபவத  ண்வந்ட  மஞத்டமல் மன் ன் 
படீ்டிற்கு டயபேம் ணணயன்ய அவ்பத்டயற்குள் தவனந்து க மண்டிபேக் யன்கன். ஏ டித்துக் 
க மண்டிபேப்பர் கந ீங் ள் வ் சுந்டின் டமணவ மடங் வந ற்யக் க மள்படன் பம் 
ந்டகணனும்  ட்டிற்   மஞணம ல்மபிடணம மப பிவநவு நில் இபேந்தும் 
பிடுடுபரீ் ள். இதுகப டங் ள் ஞிபன்புள்ந, க்டய பிகமட மக்குரின் அன்பு கபண்டுக மநமகும்  
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ஆஜந  துர்ஔச அந ஓ துஞஓர் – க்ந ணிச கூர் 

1. 
ஆஜந  துர்ஔச அந ஓ துஞஓர்  

டி டி ஔன்ஜ ஜர் ஙந உத்ர்  

 

2. 
 ச லு   ஔ ஆஓ  

ஜ ஜஞ உத்ரி  ஓ?  

 

3. 
சுஙநஓந ஸ்ரீமஓன் ந ணச  

ஆசந்-ந ஔச ரி ஜஓச  

 

4. 
ஜ ர் ஓநந்து க்பே ிரி  

 உத்ரி ஜஞ ஸ்ரீ ஓஞன் ந?  

 

5. 
இர் புஜ் ஔ பே ஜர்  

ஔடி  ஜஞ ஔச ரி உத்ர்  

 

6. 
ர்ஜ ஙஇ, ஜ்கச ஙஇ, க்பேஷ் க்ந ஙஇ  

  க்பே ஏ ஸ்ரீஓஞண் இ  

 

7. 
ஞஓ அஜர் ஜத்ஞ பேண் ஜர்  

அமதுந ஓ பே ர் ிஓர்  

 

8. 
துஜந  ணித்ஞ  ஆஜந துஞஓய்  

ஜச ஜர்  இ அஸ்ஞய்?  

 

9. 
ந்ந ந்ந   ந ஓர்  

நணச ஙஜ ப்ஞஓநத் ஜர்  
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1.மன் உண்வணதிககத ணய வும் கணமசணம ணிடன், கில் மன் ப்கமளதும் மபச் 
கசதல் நில் ஈடுட்டுள்கநன்.  ணயல்யதன் பபேங் ளுக்கு மன் இந்ட யவதியபேந்து ணீந 
படிதமட யவதில் உள்கநன்.  

 

2. இந்ட  உ யல் இத்டவ த மபிவத அட ய டக்கு கபேக் ணம  வபத்துக் க மள்ந 
பிபேம்பும் அந்ட ணயகுந்ட  பேவஞ படிபமபர் தமர்?  

 

3. ஆமல் மன் ணய வும்  ரழ்யவதிலுள்நபர் வந பிடுபிக்  பந்ட ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவபப் 
ற்யக் க ள்பிப்ட்டுள்கநன். அபமல் ண்ஞிங் ம மபி ள் பிடுபிக் ப்ட்டுள்நர்.  

 

4. டது  மஞணற்  பேவஞவத அள்நி பனங்கும்  பேவஞக்  ல்பம அபர் , அபர் 
ப்கமளதும் டது டமணவப் மடங் வந க் நித்து ன்வ பிடுபிக் ப் கம யமர்?  

 

5. ஏ  பமக இப்கமது இந்ட ணய  கணமசணம மபிவத பிடுபிப்டற் ம  இபேந்டமல் ணட்டுகண 
உது  பேவஞதின் ஆனத்வட உண்வணதில் ன்மல் புரிந்து க மள்ந இதலும்.  

 

6. அந்ட டமணவப் மடங் வந மன் ந்ட பனய நில் அவத இதலும்? கில் மன்  ர்ண 
 மண்த்டயன் கசதல் கநம, ஜமகணம ணற்றும்  யபேஷ்ஞரிம் ந்ட பிடணம க்டயகதம அற்பன்.  

 

7.உது  பேவஞகத து எக ம்ிக்வ , கில் உது  பேவஞ  மஞணயல்மடது ன்து 
அவத்து கபடங் நின் சமம்.  

 

8. ீ தூய்வணதின் இபேப்ிம், மகம ணய வும் கணமசணம ணற்றும் டீத ணம் வத்டபன். மன் 
வ்பமறு உணது டமணவப் மடங் நில் அவக் ம் அவத படிபம்?  

 

9. அளது அளது இந்ட ணய வும் பழீ்ந்ட பஞீம யப்கம ர் கூறு யகன். – இித  பமக, உது 
பு ழ்கற் மணங் நில் என்று டமன் , டீடமப “பழீ்ந்டபர் வந தூக் ய பிடுபர் ன்து ” 
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 அசந ஞஜ  – அசந ர்ஜங்ின் ணிமவுள் –(னணிில்) க்ந 
ணிஙத் க்குஞர் 

 

1.அசந ஞஜ ஞ டி ணர்ண ஔ  

ரிஞ ங ந உய்  

 ணித  நண ஙநதந ந ஜ்ண  

ஜ பு ப ஙந ய்  

 

2. ஆத    க்ஓ  அணிஞ  

ப்ஞவ்பேத்ந ஊர்ஜநஞ    

ஜ க்ஞ ஆநச் ஓய் ட்  ய்  

அணஓச ய் ஆந”  

 

3.கச ர்ஜ  துய், ஜபே ிஞத்ரீ ய்  

அணஓத  ஓநந்து ஔ  

 ச ஜ ந்து துஜந க்பேஷ் க்பே நந்து  

க்பே ரி  ஜஞ   

 

4. ந நஸ்ஞ ரி  த்ஜ துி ரி  

 க்ந ணிங ஆஸ்ஞய்  

ஆஜந ண ஙநத் ஸ் புந ஜஞ ஸ்  

க் ய் ஆச்ஓந ஜய்  
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1.துபக் ம் அயதமட து சுதணம ன்  பேடயத கசதல் நின் பிவநபின்  மஞணம  மன் 
இந்ட ந்ட க் யல் பிளந்து  யக் யன்கன். கணலும் இப்கமளட மன் இடயயபேந்து ணீந பனய 
கடரிதமணல் டபிக் யன்கன். இவும்  லும் ன் இடதத்டயல் இவ்வு  கசதல் கந க மளந்துபிட்டு 
ரிந்து க மண்டிபேக் யன். கணலும் இடன்  மஞணம  ன் ணணமது உண்வணதம டயபேப்டயவத 
அவதமணல் டபித்துக் க மண்டிபேக் யன்து.  

 

2.ண்ஞற் து ஆவச நிமல் ணயகுந்ட ண யழ்ச்சயவத டயர்மர்த்ட மன், அடற்கு டயம  
கடமர்ந்ட  கடமல்வ கநன்னும் தூக்கு  திமது ன்  ளத்வட இறுக்குபவடகத மன் 
 மண் யகன். இந்ட ஆவச நமர் கடமர்ந்து அடய ரித்துக் க மண்டு இபேக்கும் து ன த ர்வு 
ணப்மங் மது அயதமவண  யல் ஏதமது பந்து க மண்டிபேக்கும் அவ வந கமல் ன்ில் 
பநர்ந்து க மண்க இபேக் யன்து. கப இங்   டயபேர் ளும் அகதமக் யதர் ளும் 
யவந்துள்நர். அபர் நின் அறுபர் ணய வும் பக் யதணமபர் ள் — மணம், க மம், கமமவண, 
கமவச, ணமற்றும் குஞம் ணற்றும் பட்மள்டம், இபர் யள் பபேவ திமல் மன் ணய வும் 
அச்சத்டயற்கு உள்நம யபள்கநன்.கணலும் இபர் நின் பனயதிககத கசன்று ன் பமழ்க்வ  
படிபவந்து பிடுகணம ன்றும் அச்சப்டு யன்கன்.  

 

3. ணய ச்சயந்ட  அயவு ---ஜமம், ணற்றும் ன்  பேதும் கசதல் --  ர்ணம் ன் இண்டு ணய ப் 
கரித பனயப்ய க மள்வநதர் ள். ன்வ கடமர்ந்து ணமற்ய பனய டபச்கசய்து க மண்டு 
இறுடயதில் ன்வ ணயகுந்ட துன்க் யல் டள்நி பிட்டு பிட்ர். இச்சணதத்டயல் டபேவண 
 யபேஷ்ஞம ீர் ணட்டுகண து எக ண்ன். ீங் ள்  பேவஞக் ல் கப டதவு கசய்து ன் 
ணீது  பேவஞ க மண்டு உணது கடய்ப ீ சக்டயதமல் இந்ட அப யவதியபேந்து ன்வ  மப்மற்ய 
 வகதற்றுபீம .  
 

4.கமவசதிமல் பழீ்ந்துபிட்டிபேக்கும் இந்ட டமழ்ந்ட கசப னுக்கு உணது டமணவப் மடங் நில் 
எபே தூசம  எட்டிக் க மண்டிபேக்குண பமய்ப்ிவ அபேநி டதவு கசய்து இந்ட க்டய பிகமடபிற்கு 
அவக் ம் க மடுப்ீம  !. ஏ  பேவஞப் கபேங் க உண்வணதில் மன் உணது யந்ட 
கசப க. ஆமல் இவட ணந்ட  மஞத்டயமககத மன் இந்ட ணமவததின் ணய ப் ந்ட 
பவதில் ணமட்டிக் க மண்கன்.  
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ஆர் ச ஜ ஔ   

- ஜற்றும் ஜ ணமில் ஓநக்நது ன்?  –(னணிில்) க்ந ணிஙத் க்குஞர்  

 

 

1.ஆர் ச ஜ ஔ டிச்ஓ ஔணீ ஜீன்  

ஙந ஔச த் ய் ஞய் துஜநச் ஓநஞ நன்  

 

2. அந துச்ஓ  ஆ ந் ீய் ஜ த  

ஞந ணிக்பே ண ண்ட் ஔ ஞனீ்  

 

3.ச ந  க்பேஷ் ப்ஞஜ ஓநந்து ஔ  

க்ரீ ரி அச க் துஜந க்பேஷ்சீ  

 

1.ஏ ணீவப்கமன் ஆத்ணமகப ! ீ ன் ணமவததின் பவதில் சயக்குண்டிபேக் யன்மய்? இந்ட  
உ ணமது யவபிற்க் க ட்மட  மணம  கடமர்ந்து டது பவதில் உன்வ இறுக் ய 
க மண்டிபேப்வட ீ அயதபில்வ.  

 

2.ணமவததின் ிடிதில் ீ அ ப்ட் ிகு அடன் கமய்  பர்ச்சயதின்  மஞணம  உணது ஆவச ள் 
அவத்தும் ணய வும் அற்ணமவப வந அனுபிப்டயல் இனயபவந்து பிட்து. கணலும் டணது 
ஆன்ணீ  யவதியபேந்து கடமர்ந்து இனயபவந்து ணய வும் ின் டங் யத யவக்கு ணமற்ப்ட்டு 
பிட்மய்,  ரழ்டிதமட கசப ன் ன் அபப்கதவபம் அவந்து பிட்மய்  

 

3.இப்கமளகடம க்டயத் கடமண்டின் பயவணதிமல் ப்கமளதும் ிபு க்பேஷ்ஞரின்  வயவச் 
கசப ம   கடமர்ந்து க்பேஷ்ஞ ிகவண ன்னும் அணயர்ட  யல் துள்நிக் குடயத்து 
கமந்டத்துன் ீந்து ண யன படி யன்து  
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ஆஓ  ல்  ந --க்ந ணிச கூர் 

1. 
ஆஓ  ல்  ந  

ஜர் ந் ஞ, ப்சி அண், ஓ ங்ந  

 

2.  

ர்ஜ த்சி-த்ஔந ஞ, ஞ-ஙரீ ஓங் ஞ  

அர்- த்ண ஞ த்ணஞ ிஞ, ஙக் ந   

 

3.  

துஜந குபே ல்ஓ ண, ஓது –குபே ஙநஷ்  

க்பேஷ் ஙம் ச ர் பு ஓ ந ஜன் ய்  

 

4.  

ஔ அன் ஓநக்ஷ ய்.  ந குபே ல் ய்  

துர் ல்   ஙய், ண ஓநட்   

 

5. 
ஓஜ-ஜ-நநக்ஷ-. உஞந ,ஷ்ஞத்   

  ஓந் உல்,  ஞ்ஓ   ந?  

 

1.ஏ ீ உண்வணதம  இபேப்டற்கு யவத கூ பிவன யமய். ீ எபே வனத  யனயந்ட கமர்வபவத 
உயல் கமர்த்டயக் இபேக் யமய். எபே நித க மபஞத்வட எபே பற்றும் துந்ட துபிகமல் 
உடுத்டய இபேக் யமய். ஆமல் உண்வணதில் இவபதவத்தும் ணமற்று கபவகத,,  

 

2. படீ்டில் உள்ந சட்ப்டி ணஞபடித்ட ணவபிவத பிட்டுச் கசன்று ணற்பர் நின் 
ணவபிதபேன் ச பமசம் க மண்டுள்நமய். யவத கசமத்துக் வநச் கசர்க்  கபண்டும் ன் 
கமவசதில் ீ எபே ிச்வசக்  மவப் கம படீு பீம ச் சுற்று யமய். கணலும் ீ ணயடணயஞ்சயத 
கமபேட் வந  சயதணம  கசர்த்தும் வபத்டயபேக் யமய்.  

 

3.ீ உன்வ எபே ஆன்ணீ  குபேபம   மட்டிக் க மள்படயல் டயணம  உள்நமய். ஆ கப அப்மபி 
ணக் ளுக்கு டீவஷ அநிப்டயல் ஈடுட்டு அபர் நின்  மது நில்  யபேஷ்ஞ மணத்வட உச்சரிக் யமய், 
இந்ட உணது த்வட ணய ப்கரித ணமற்று கபவ அல்பம?  

 

4.ணற்பர் ளுக்கு அயவுவ பனங்குபடமல் ணட்டுகண எபேபவ குபே  அவனக் மணம? மல் 
உப்கதம யக் ப் கபண்டித இத்டயல் எபே சவணதல்  வஜர் டதிவ உகதம யக்  ணமட்மர். 
இப்கமது இவடப்ற்ய ண்ஞிப்மர்த்து மன் மர்ப்வடக்  மண்.  

 

5.அவணடய, புக் ம் ணற்றும் கமறுவண ஆ யத உண்வணதம குஞங் நின் த்டயல் எபேபது 
 ஆவச ள் துக் ப்ட்டு உண்வணதம ஆன்ணீ  ம்ிக்வ  ிக் யது. அது அப்டி 
இபேக்வ தில், துவு சந்த் மல் கூறு யமன்.- உது கடநிபற் ஆன்ணீ  க்குபத்வடக் 
 மப்ிதடிக்கும் கசதமல்  ன் கப் கம யது?  
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ஆத்ஜ ஙநணச துண  ரி --க்ந ணிச கூர் 

1. 
ஆத்ஜ ஙநணச துண  ரி  

இனு ஞஜ சுந  

துஹ் தூஞ , ஓநந் ங ஞந  

ஓௌந ஆசந் ந  

 

2. 
அஓ-அ-அம்பே-ஆஞ  

ஜஞ-ஓஞ-த்ண  

  ச, ணிஷ்ஞஜ ி  

ஓடினு ணஞ   

 

3. 
ஜஞ ஓம்ஓஞ, ரி ஓணச  

ஙந ஞ ந  

ண சு ஔ ரி ஔச  

  அனுஞன  
 

4. 
ஜஞ ஓண, துஹ்  ஔ  

ஓ-ஏ  ஞஜ சு  

ஓண-சு-துஹ், ஞஜ ஓம்  

ஙஓ அித்-துஹ்  

 

5. 
பூர்ண இநஓ, புநனு ஓ  

ஓண-சு  ஜச  

ஆஜந  ஜஞ, துஜந  ஆஜஞ  

ந ஔ அஞ ச  

 

6. 
 நணிச ஆசந் டுி  

ஜஞ ஓணஞ ஞ  

ஓ ஓஷ் ஞ ண இச்ஓ ஜ  

ந ஜஞ ஞ  
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1.மன் உணது டமணவத் டயபேபடி நில் சஞவந்டடமல் ணய வும் ஆந்டணமய் உள்கநன். துக் ம் 
ன்வ பிட்டுச் கசன்றுபிட்து. க்கு ந்டபிடணம ிச்சவபம் இல்வ. அவத்து 
டயவச நிலும் மன் ண யழ்ச்சயவதகத  மண் யகன்.  

 

2. உது இபே டமணவப் மடங் ளும் அனயபற் அணயர்த்டத்டயன் இபேப்ிங் ள் அங்கு  பவபம், 
தபம் இன்ய எபேபமல் பமன இதலும். மன் இப்கமது அங்கு அவணடயவதக்  ண்டு 
க மண்கடமல்மணல்  பமழ்க்வ  தத்வடபம் பிட்டு பிட்கன்.  

 

3.மன் உது இல்த்டயல் கசவப கசய்பவடகத பிபேம்பு யகன். கணலும் அச்கசவபக்கு ம  
வடபம் அனுபிக்  பதபில்வ. ஆமல் மன் உன்வ டயபேப்டயப்டுத்தும் கசதல் ளுக் ம  
 வணதமற்ய உது டமணவப் மடங் நில் அவக் ம் கறுகபன்.  

 

4.உணது கசவபதில் கடமன்றும் ிச்சவ ள் உதர்ந்ட ண யழ்ச்சயக் ம  மஞங் ள். கில் 
உது க்டய கசவபதில் இன்பம் துன்பம் சணணம உதர்ந்ட கமக் யங் ள். இண்டும் 
அயதமவண ன்னும் துன்த்வட அனயக் பல்.  

 

5.மன் வனத பமற்வ ன் ணடயல் கடமன்ய உதர்ந்ட ண யழ்ச்சயதமல் பளபதுணம  
ணந்துபிட்கன். மன் உண்வணதில் உங் ளுவதபன், அதுகமல் ீங் ளும் ன்னுவதபக, 
கபறு ந்ட புவடதலுக் மபது இி அங்கு கடவப து?  

 

6.க்டய பிகமட, ண யழ்ச்சயக்  யல் குடயத்து உது கசவபக் ம  டது அவத்து கசதல் வநபம் 
அர்ப்ஞிக் யமர். கணலும் உது பிபேப்த்டயன்டி உது இல்த்டயல் டங் யதிபேக் யமர்.  
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  ஆஞத்ந 
(ன ணநிநபேந்து)  

(க்நணிங கூரின் ணடீ்டில் ப்ட்து)  

 

ஔ  ணத்ஓ ஸ்ரீ ௌஞ ரி  

ஸ்ரீௌஞ ரி ஓந ஷ்ிரி  

ஙந் ஓஜது ஓநத் ரி  

 

  ஜஞ,  ஓ ச  

 ஜந்நஞ ஓந ஞ ஔச  

 

ஙந்ஞ ஙநஓ மஓ நரி ஞரீ  

ண ஓ ஓ மஓ ஓரி ஓரி  

 

சுக் ஓந ஔந ஙந குஸ்ஜண்  

ந ல்ச துக் தும்ீ ந ஜஓண்  

 

பத் ஞ ஜஓ ஞ ஞடி நறுன்ச  

ஓஸ்குலீ ிஸ் னர்புந ஓன்ச  

 

ர்ப்பூஞ அஜநபே ந ஞம் னஞஓஞ  

அஜநபே ஞஓ அம் த்ணஓ ிஞஓஞ  

 

லுஓந ஓநசி ஓர்ப்புரீ ட்டு ஞஓலீ  

ஔச ஞச க்பேஷ்  குதூலீ  

 

ஞநஞ   க் அன்ச ணிணி ப்ஞ்ஓச  

ஞஜ ஆசந் க்பேஷ் ஞச ஔச  

 

ஓ  ட்டு ய் ஸ்ரீ ஜதுஜங்  

 ஔய் ஆஞ  ரி   

 

ஞந ந  ரி ஙசஞ   

நபேப்  ய் க்பேஷ் ஓணச  

 

ஔசந் ி க்பேஷ் சுஓந ரி  

ஓ ப ிஞய்  ஓரி ஓரி  

 

ஸ் ப ிஞலீ ஔ ஓ  

ஆசந் ிஸ்ஞஜ ஞ ண ஓச  

 

ஔம்பு ஞஓ ஆச ம்பூ ஜஓ  

  க்பேஷ் ஓந்த்ஞ சு ஙநத்ஞ  

 

ிஓ ஓநந புச்ஓ ஓஜஞது  

அபூர் ஓய் க்பேஷ் சு ஙநத்ஞ ஔ  
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ஓஜ ீஆஜ்ச   சிஷ் ஆசி  

ஸ்ரீக்பேஷ் ிஞஓ ஞ புஞ்ஓ  ப்ரீ  

 

ல்நடி ஓ ீ அணஓஓ   

ஜச ஜச சு ஞ க்பேஷ் கு  

 

ரிலீ க்ஜத்ஞ ஔஞ ப்ஞஜ  

ஞத்ந ய் கூர் க்நணிங  

 
 

டது க்டர் நித்து ப்கமதும் ணய  அன்புவதபம  இபேக்கும் ஸ்ரீ க ௌ ரிவத 
பஞங்குங் ள். பிபமசய நம இவதர் ளுன் பிவநதமடித்டயரிந்டபபேம், ந்டணம 
மமபிதும் தகசமவடதிதும் இடதத்வட  பர்ந்டபபேணம யத பளபடற் வுள் க்பேஷ்ஞர் 
அபக. 
 

ன் அபேவணத் டமகணமடக ! மநிதம யபிட்து ஏடிபந்து உட் மர்ந்து சமப்ிடு ன்று க்பேஷ்ஞவ 
அவனக் யமர் அன்வ தகசமடம.  

 

க மபர்ட ணவவத குவதம ப் ிடித்ட க்பேஷ்ஞர் அண்ஞன் கடபபேனும் இவதர் 
கடமனர் ளுன் ந்ட ணமமம இபேந்ட பரிவசதிககத ணடயத கமசத்டயற் ம  உட் மர்ந்டமர்.  

 

சுக்டம, ச்வச ணக் ய ள்,  ரவபவ  ள், கமரிதல் பவ  ள்(பெட்) சஞற்  ரவதில் சமட், 
பூசஞிக் மய், கூவ யவந்ட னங் ள், அபவபிவட- மய்ச்சய பற்யத மல்,ன்பற்யல் கசய்ட 
க க்,  ட்டித்டதிர், மயல் சவணக் ப்ட் குனம்பு ள் பமவனப்பூபில் டதமரிக் ப்ட் ண்ங் ள் 
ஆ யத பிபேந்துக் ம  வபக் ப்ட்டிபேந்ட.  

 

ின்பு தத்டம் பேப்பு பவ ள், உளுந்டம் பேப்புபவ  ள், சப்மத்டய, கய்சமடம், ன் 
க மடுக் ப்ட். ின் மயல் ள்ளு ன்பற்யல் கசய்தப்ட் இிப்பு ள், அரிசயணமவு 
ண்ங் ள்,. சுண் மய்ச்சயத மல், மயல் ணயடக்கும் க க் பவ  ள், அரிசயப்மதமசம் ன் 
க மடுத்டமர் ள்.  
 

ச்வசப் ற்பூம்  ந்ட மல் மதமசம், அணயர்டம் கமன் சுவபபவதது,. பமவனக் மய், 
மற் ட்டி ள், புநி, லுணயச்சம்னம், ணமதுநம்னம், கடமம்னம் ஆ யத கசர்ந்ட ன்ிண்டுபவ  
புநிப்ம ண்ங் ள்.  

 

கபள்வநணமவும் சரிபம்  ந்து கசய்ட பூரி, மமவ யப்ித பூரி, ட்டு , பேப்பு பவ 
இவப ள் ல்மபற்வபம் க்பேஷ்ஞர் பிபேப்த்துன் உண்மர்.  

 

ஸ்ரீணடய மடமமஞிதமல் சவணக் ப் ட் ணக் ய பவ  வநபம் சமடத்வடபம், இிப்பு வநபம் 
ணமப்ண் பவ  வநபம் க்பேஷ்ஞர் ணய  ஆந்டத்துன் சமப்ிட்மர்.  
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 யபேஷ்ஞமபின் ண்ன் ணதுணங் ந ன்பன் ணய  கபடிக்வ தமபன். அபனுக்கு ட்டு ன்மல் 
ணய ப்ிரிதம். ப்டிகதம  ள்நடணம  அடய ணம  ட்வ டுத்து எவ்கபமன்வபம் சமப்ிடும் 
கமது (கடமள்ட்வதின்  ரழ்) அக்குநின்  ரகன டன் வ தமல் எபேகபடிக்வ தம சத்டத்வட 
உண்மக்குபமன்.  

 

மடமமஞி டது கடமனய நம க மிப்கண் வந ிடித்துக்க மண்டு யற்வட டது 
 வக் ண் நமல் மர்த்துக்க மண்டு க்பேஷ்ஞர் அன்வ தகசமவடதின் படீ்டில் ணய  டயபேப்டயபன் 
சமப்ிட்மர்.  

 

ணடயத கமசத்டயன் ின் கமஸ் பமசவ  ந்ட ீவ க்பேஷ்ஞர் பே யமர்., ின் சயறுபர் ள் 
அவபபேம் பரிவசதில் யன்று பமய் ளபிர்.  

 

இவதர் சயறுபர் ள் அவபபேம் வ பமய்  ளபித ின் மணபேன் கசர்ந்து இவநப்மயர்.  

 

ின்ர் ம்புன்- சமன் ன்னும் இபே இவதர் சயறுபர் ள் பிடபிடணம பமசவ 
டயபிதங் ளுன்  ந்ட கபற்யவ மக்கு க மண்டு பந்து க்பேஷ்ஞபேக்கு க மடுத்டர். ஸ்ரீ 
க்பேஷ்ஞச் சந்டயிபு கபற்யவவத சமப்ிட்ின் யத்டயவக்குப் கமமர்.  

 

க்பேஷ்ஞர் ண யழ்வுன் டுக்வ தில் இவநப்மறும்கமது அபபேவத கசப ன் பிசமமஷன் 
ணதியகு பிசயயதமல் பிசயய குளுவணப்டுத்டயமன்.  

 

அன்வ தகசமவடதின் கபண்டுடயன் கரில் க மி டிஷ்ம க்பேஷ்ஞரின் சமப்மட்டுத்டட்டில் 
ஞ்சயதிபேந்டவட ஸ்ரீணடயமடமமஞிதிம் க மடுத்டமள்.  

 

யடமகடபிபம், ணற்றும் க மி ளும் ஞ்சயதவட உண்டு ணடயல் மடமமஞிதிதும் 
க்பேஷ்ஞதும் ண யவண வந ணய  ஆந்டத்துன் மடிக்க மண்டிபேந்டர்.  

 

க்டயபிகமட டமகூபேக்கு இந்ட கம  ஆத்டய மவப் மடுபடயல் டி இன்ன்  
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ஔ ஞ ஔ ஞ ஆஜர் ஜச அந ஜந் -- க்ந ணிச கூர் 

 

1. 
ஔ ஞ ஔ ஞ ஆஜர் ஜச அந ஜந்  

(ஔன் ணிச ந ஙஇ ஞ)  

(ஔ) ப்ஞஔ-ச ஞ-க்பேஷ் ஓஞஞணிந்  

(ஜ்கச-ர்ஜ ரிரி ஞ)  

(ஔ) (ப்ஞஔ-ச ஞ-க்பேஷ்) 
2. 

(ஔ) ௌஞ-ஞத்மண குபே-ஙநத்சந்  

(ௌஞ க்பேஷ்  அ ஔச ஞ)  

(குபே க்பேஷ் ப்ஞஷ் ஔச ஞ)  

(ஸ்ஜஞ) ஸ்ரீஙநணஸ், ரிஸ், பஞரி, பகுந்  

(ௌஞ-ப்ஞஜ ஸ்ஜஞ ஸ்ஜஞ ஞ)  

(ஸ்ஜஞ)(ஸ்ரீஙநணஸ், ரிஸ்)  

 

3. 
(ஸ்ஜஞ)பை-ஓசச-ஔணீ-ஞகுங-த்ணந்த்ண  

(க்பேஷ் ஔன் ஔந ர் ஞ)  

(பை-ஓசச ஸ்ஜஞ)  

(ஸ்ஜஞ)ஞண--ட் ஸ்ணபை-ஞஜசந்  

(க்பேஷ்-ப்ஞஜ ஔடி ஓஏ ஞ)  

(ஸ்ணபை-ஞஜசந் ஞ)  

 

4. 
(ஸ்ஜஞ ஷ்டி ஓ பே பூஞ, ஓச ஓநணசந்  

(அஔஸ்ஞ ஸ்ஜஞ, ஸ்ஜஞ ஞ)  

(ஷ்டி ஓ ர்ச பூஞ)  

(ஸ்ஜஞ) பைனு ஓது ஔச ஔச ஆசந்  

(ப்ஞஔ ஸ் ஓந ஓஏ ஞ)  

(பைனு ஓது ஸ்ஜஞ)  
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1.டபேவண ணகண, ீ வ்பநவு கரித பட்மள், ஏ ீ பிபேந்டமபக்  மடு நில் உள்ந மடம 
 யபேஷ்ஞரின் டமணவப்மடங் வந பனயடு (இத்டவ த பனயமடு இல்மணல் ஆன்ணீ  பன்கற்ம் 
துநிபம் ற்மது.) பிபேந்டமபக்  மடு நில் உள்ந மடம  யபேஷ்ஞரின் டமணவப்மடங் வந 
பனயடு. ( ஏ ீ உன் ண்ஞப்டி கடமன்றும் அயவு ணற்றும்  கசதல் வந ீக் ய பிட்டு பனயடு)  

 

2.க ௌங் ,  டமடம, அத்வபடம ணற்றும்  பமன் யத்தமந்டக உண்வணதம ஆன்ணீ  குபே 
இபர் வந பனயடு ( ஏ ,  யபேஷ்ஞபேம்  பமன் க ௌங் பேம் எபேபக த் கடரிந்து க மள்) ( ஏ 
ஆன்ணீ  குபே  யபேஷ்ஞபேக்கு ணய வும் ிரிதணமபர் ன்வடத் கடரிந்து க மள்) ஸ்ரீபமச டமகூர், 
ரிடமஸ் டமகூர், பமரிகுப்டம ணற்றும் பகுந்ட டத்டம  கமன்  பமன் வசடன்தபேக்கு 
ிரிதணம கடமனர் வந ண்ஞிப்மர் ( ஏ க ௌங் ரின் ஆழ்ந்ட அன்ின் கபநிப்மட்டில் ீ 
ண்ஞிப்மர்) (ஸ்ரீபம டமகூர், ணற்றும் ரிடமஸ் டமகூவ ண்ஞிப்மர்)  

 

3.ஸ்ரீ பை க மஸ்பமணய, சமட, பீ ணற்றும் இண்டு குமடர் வந ண்ஞிப்மர்( ஏ, ீ  பமன் 
 யபேஷ்ஞரின் பனயமட்டில் ஈடுட்மல் ண்ஞிமர்) (இபே உதர்ந்ட ஆத்ணமக் ள் ஸ்ரீபை க மஸ்பமணய 
ணற்றும் சமட க மஸ்பமணய வந யவபில் க மள்) ம ப ண்டிடர், க மமல்ட் க மஸ்பமணய, 
பபை டமகணமட க மஸ்பமணய ணற்றும் மணமந்ட மதவ யவத்துப் மர் ,( ஏ , ீ உண்வணதில் 
 யபேஷ்ஞரின் அன்வ மடிமல்) (ஸ்பபை டமகணமட க மஸ்பமணய ணற்றும் மணமந்ட மதமவப 
யவபில் க மள்)  
 

4. ஸ்ரீ  பி  ர்ஞபும ணற்றும் அபது குடும்த்டமர் குயப்ம  அபது டந்வட சயபமந்ட கசமவப 
யவத்துமர். (ஏ , ப்கமதும் ண்ஞிமர், ப்கமதும் ண்ஞிப்மர்) ( பி  ர்ஞபும ணற்றும் 
அபது குடும்த்டமவ ண்ஞிமர்) ஸ்ரீ பை க மஸ்பமணயதின் பனயத்டத்வட ின்ற்ய க்கும் 
ணற்றும் வதின் ஆந்டத்டயல் திக்கும் அவத்து சமதுக் வநபம் யவத்துப்மர்(ஸ்ரீ பை 
க மஸ்பமணயின் பனய க்கும் சமதுக் வந ண்ஞிமர்)  
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 ஞ ஞர் ஆஞந ஙரி--க்ந ணிச கூர்  

1. 

 ஞ ஞர் ஆஞந ஙரி  

ஙீ-பூஞ-ண ஔஉ நரி  

2. 
ல்பே  ஞத்ச ஓநம்ஓசரி  

ஓபு ஓந ஷ்டி நதஞ-நதரி  

3. 
புஞ ஔடி  ஜி ஔஜந  

ஔஜந ஔஜந ப் ப்ஞந அங் ஜ்நஹ்  

4. 
ஙீ ஙீஞ ந ணித்பத்-ஜ  

துங் அங் ஜநந ஓ புணச-உஔ  

5. 
ஓங் ஔ, ண் ஔ, ஔ ஞ  

ஜதுஞ ம்பேங், ஔ ஞஜ ஞஓ  

6. 
ணிஓந ஓந வ்பேந் துங் கு ஏண  

ப்ரி-ஙர்ஜ-ஓந  ஓஜஞ துஏண  

7. 
அசங் ஜஞ்ஔரி சு ஓந்ச ஏண  

ஜஞீ ஜ பை ஜஞ்ஔரி  ஏண  

8.  

ஞ்ஓ-ப்ஞந ரி ர்பூஞ-ந  

ந-சுந்ரி ஞ ஔ-ஆஞந  

9. 
ணி-க்ஷ்ஜந-ஸ்பேந- ஞி ஏண  

ி-ஔச-அநஞ ஞஏண ஏண  

10. 
நணிச ஞந சுஞிந குஞ்ஔ  

ஆஞந-ஞஓச ப்ஞஜ சு புஞ்ஔ  
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1.து  பமன் க ௌங் ர் ணற்றும்  டமடமபின் அற்புடணம ஆத்டயவத  மடம் கமளது , மன் 
அபர் நது மடிதமபிற்கு பந்வடத அபடமத்டயன் ணயவக்குச் கசன்று பிடு யகன் .(அபர் நது 
 யபேஷ்ஞர் ணற்றும் மவடதின் பிபேந்டமப லீவ) அவட ன்மல் பிபரிக்  இதமது.  

 

2. ல் பிபேஷணத்டயன்  ரழ் எபே டங்  ஆஞ ஊஞ்சயல் ன்றும் இநவணதம டம்டய  யகமம 
ணற்றும்  யகமரிவத சுற்ய அபர் ளுது க மிதர் நம கடமனயதர் ள் யற் யமர் ள்.  

 

3.ஸ்ரீமடய ம ணற்றும் க மபிந்டமய ணயன்னும் ஆஞம் ணற்றும் பத்துக் நமல் அங் ரிக் ப்ட் 
டங் க்  வப்கமபேட் நமல் டங் நது எவ்கபமபே அங் பம் நிச்சயடும் எநிதிமல் டங் நது 
ஆன்ணீ  பைங் வந அனகு ணயநி வபக் யன்ர்.  

 

4இபேபது ஆன்ணீ  சங் ம்ம் அவத்து உ ங் வநபம் எநிச் கசய்பம் எநிவத உணயழ் யது. 
இது எபே ணயன்ல் ணமவ(மடம)  பேீ ணவன கண த்டயல்( யபேஷ்ஞர்) கடமன்றுபடற்கு எப்மகும்.  

 

5.அபர் நின் சங் ணத்டயன் கமது சங்கு ள், ணஞி ள்,  த்டமங் ள் ணற்றும் ணயபேடங் நின் எயதில் 
எபே இவசக்  ச்கசரி அங்க று யது. இத்டவ த  ரர்த்டவ ணய  உதர்ந்ட இிவணவதபம் 
க ட்டற்கு ம்தணம வும் இபேக் யது.  

 

6.பிம ம கடபிதின் டவவணதிலுள்ந பிபேந்டமபத்டயலுள்ந க மிதர் ள் அந்ட கடய்ப ீ 
டம்டயதரின் ண யவண வநப் மடி ண யளம் கபவநதில் ிரித ர்ண ச ய ள் அத்டம்டயதவக்  
குநிர்பிக்  சமணங் வந பசீயக் க மண்டிபேக் யன்ர்.  

 

7.அங்  ணஞ்சரி றுணஞணயக்  சந்ட குனம்வ அபர் ளுக்கு அநிக் யமர். பை ணஞ்சரிகதம 
ணல்யவ  ணர் நமம ணமவவத அபர் நது  ளத்வடச் சுற்ய அஞிபிக் யமர்.  

 

8.அன யத யடம சுந்டரி ந்து டயரிபவத டீத்வட சூம்  ந்து வ திகந்டய அவட கடய்ப ீத் 
டம்டயதபேக்கு கணலும்  ரளம்  மட்டி ஆத்டய கசய் யமர்.  

 

9.மர்படய, க்ஷ்ணய ணற்றும் கபடங் ள் ஆந்டத்டயல் அள யன்ர். டவதில் உபேள்பகடமல்மணல் 
பிபேந்டமப பமழ் க மிதர் நின் மக் யதணம யவ ற்ய மடு யமர் ள்.  

 

10. க்டய பிகமட க மத்பேண-டீமபிலுள்ந சுி குஞ்சமபில் பசயக் யமர். அந்ட அற்புடணம 
ஆத்டயவதக்  ண்டு கடய்ப ீ அன்ில் திக் யமர்.  
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புந ஜஞ –உன்மச ஜடந்து ணிட்ன் ---க்நணிச க்குஞரின் 
”ஓஞந”ிநபேந்து 

 
1.புந ஜஞ ம்ஞ ஆந  

 ஙச ணி ி  
ஜஞ ஓஞ ஆநச்ஓந ஆஜந  

ந துக்   
 

2.ஔசசி ஔஞ ஓநஜ ஔச  
ிஸ்ஜ ந்ச   

 ஞ ிஞபு  ந ஜஞ  
ணஞ்ஓந  சீ   

 
3.ச ணினு ஔசஜ ய்  

ரி ஔச ண  
ஔசஜ ய் டி ஜ ஔ  

ங ய் கச ண  
 

4.ஆஞ ஓ ஸ்ண ஔசஞ   
ஓந ட்னு   

ஔச ஔசச ீஸ்ஙந புந  
ம்ஞ ந   

 
5.க்ஞஜ நச நச  ய்  

நனு    
ஆஞநச்சு நச கச உஔந  

 டி அர் அ : 
 

6.ணித்ஞ ௌஞண ிஞஜந ஓ ஓ  
ச உர்ஔச ரி  

ஸ்ண ஔச ச ரி  ஜச  
புநனு ஜஞ ரி  

 
7.ர்க் ச க்ந ணிச  

ந்ந ஞ அந  
ங ஔந ஞ நசப்பே   

ச ந  ந?  
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1.ஏ ிபு உம்வண ணந்ட  மஞத்டயமககத டமன்மன் இந்ட  உ யல் ந்து ிழுந்ஶன் . 
இங்கு ிழுந் ரன் வசரல்வனரண்ர துங்கஷபபம் ஶஷணகஷபபஶ அனுதித்துக் 
வகரண்டிருக்கறன்ஶநன் . ணஶ இப்வதரது உது ரஷப்தரங்கஷப அணுகற ன் துக் கஷஷ 
கூந ந்துள்ஶபன் . 
 
2.பனரரக ன் ரின் கர்ப்தத்றல் ரன் இருந் ஶதரது அஷடக்கப்தட்ட குறுகற ல்ஷனக்குள் 
றகவும் கடிணரக ஶதரரடிக் வகரண்டிருந்ஶன் . இந்றஷனில் உங்களுஷட கருர கடரட்ச எரு 
பஷநரது ன் ீது தடரர அணரல் இந் இறஷடந்ஷண உங்களுஷட ஶசகணரக 
ற்றுக் வகரள்ப ரட்டீர்கபரக ன்று ங்கறக் வகரண்டிருந்ஶன்  
 
3.ஶலும் அந்றஷனில் ரன் றஷணத்து ன்ணவணில் இந் பஷந  றச்சம் ரன் திநந்து வபி 
ந் திநகு ரநர கணத்துடன் உன்ஷண தக்றபடன் றதட்டு சஷடஶன் ன்று . அந்ஶர 
ரன் திநந்து வபிந்வுடன் ஜட உனகறன் க்கும் ர ஷனில் ரட்டிக் வகரண்டு 
ிட்ஶடன். ஶலும் இறனறருந்து வபிஶநற உன்ஷண அநறபம் அநறவு துபி கூட இல்னரணர கற 
ிட்ஶடன் 
 
4. ணது குடும்தத்றணருக்கும் உற்நரர் உநிணருக்கும் அருஷ கணரக ப்ஶதரதும் சறரித்து 
கறழ்ந்து ன் ரழ்ஷ கடத்ற ிட்ஶடன் . ஶலும் ணது வதற்ஶநரரின் அன்தரண கணிப்தில் ரன் 
பழுதுரக உன்ஷண நந்து ிட்ஶடன் . ஶலும் இந் ஜட உனகம் றகவும் கறழ்ச்சறபஷட து 
ன்வநல்னரம் ரன் ண்த் துங்கறிட்ஶடன் . 
 
5.ரளுக்கு ரள் ரன் தடிப்தடிரக பர்ந்து சறறுணரக இருந்ஶதரது ன் சக ண்தர்களுடன் 
ிஷபரடத் துங்கறஶணன் . ஶலும் ன் அநறஷ பர்த்துக் வகரள்ற்கரக இவும் தகலும் 
கடுஷரக ிடர பற்சறபடன் ணது தள்பிப் தரடங்கஷப தடி க்க வரடங்கறஶணன்  
 
6.இவ்ிரக பர்ந்து ன் உர்தடிப்ஷத படித் தின் வதருஷபடன் ரன் அங்கும் இங்குரக 
அஷனந் ண்ம் கஷ்டப்தட்டு றஷந தம் சம்தரறக்க ஆம்தித்துிட்ஶடன் . திநகு றகுந் 
அக்கஷநபடன் ணது குடும்தத்ஷ தரரிப்தறல் ஈடுதட்ஶடன் . இப்தடிரக உம்ஷ ர ன் 
பழுதுரக நந்து ிட்ஶடன் . ஏ திபு ஏ யரி ரன் ன்ண வசய்ஶன் . 
 
7.இப்ஶதரஶர ரகற ிட்டது இந் தக்ற ிஶரர றக்க கஷனபடன்  ரசலுக்கு 
ந்ிட்ஶடன். உங்கஷப சஷடறல் ரன் ஶரற்றுிட்ஶடன் . ஏ திபு ன் ரழ்ரஷப ீரக 
கறத்துிட்ஶடன் . இணி ன்  ருரில்  ரன் ன்ண வசய் படிபம் ? 
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 ரி --க்ந ணிச கூர் 

1. 
 ரி  (3 பமட)  

ஜசர் ஆசந் இ  ரி   

 ரி  (3 பமட)  

ஔன்ஜ ஔன்ஜ சு  ரி   

 

2. 
 ரி  (3 பமட)  

ஜசண-ஔன்ஜ  ய்  ரி    

 ரி  (3 பமட)  

சு , துஹ்   ரி   

 

3. 
 ரி  (3 பமட)  

ஓம் ணி இ  ரி   

 ரி  (3 பமட)  

க்பே , ணச   ரி   

 

4. 
 ரி  (3 பமட)  

அஓத் ஓங் ஓடி, இ  ரி   

 ரி  (3 பமட)  

மணஷ்ண ஓஞ டி  ரி   

 

5. 
 ரி  (3 பமட)  

ௌஞ-ஙநத்சந்  (3 பமட)  

ௌஞ-ஞ  (3 பமட)  

ௌஞ-அத்மண  (3 பமட)  
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1.ரிதின் மணத்வட உச்சமன் கசய், ஏ சக மடர் கந, ஆந்டணம ணத்துன் ரிதின் 
மணத்வட ிபங் ள் !  ரிதின் மணத்வட ிபங் ள் ! ிபிகடமறும் ஆந்டகண ரிதின் 
மணத்வட ிபங் ள் ! 

 

2. ரிதின் மணத்வட ிபங் ள் ! ஏ சக மடர் கந உங் ளுக்கு ணிடிபி  யவத்துள்நது, 
இப்கமளது ரிதின் மணத்வட ிபங் ள் ! ரிதின் மணத்வட ிபங் ள் !ீங் ள் ண யழ்ச்சயதில் 
இபேந்டமலும்  துன்த்டயல் இபேந்டமலும் ரிதின் மணத்வட ிபங் ள் ! 

 

3. ரிதின் மணத்வட ிபங் ள் ! ஏ சக மடர்க்கந கசனயப்புன் இபேந்டமலும் துடயஷ்த்துன் 
இபேந்டமலும் ரிதின் மணத்வட ிபங் ள் ! ரிதின் மணத்வட ிபங் ள் !ீங் ள் படீ்டில் 
பமழ்ந்டமலும்  மட்டில் பமழ்ந்டமலும் ரிதின் மணத்வட ிபங் ள் ! கௌடீ  உ யல் 
 யபேஷ்ஞரின் கமக் த்டயற் ம  இபேந்து க மண்டு ரிதின் மணத்வட ிபங் ள் ! 

 

4. ரிதின் மணத்வட ிபங் ள் ! ஏ சக மடர் கந க்டல்மடபர் நின் ச பமசத்வட 
பிட்டுபி ய ரிதின் மணத்வட ிபங் ள் ! ரிதின் மணத்வட ிபங் ள் ! வபஷ்ஞபர் நின் 
மடங் நின் பிளந்து க மண்டு ரிதின் மணத்வட ிபங் ள் ! 

 

5. ரிதின் மணத்வட ிபங் ள் ! க ௌ யத்தமந்டரின் மணங் வநப் மடுங் ள் க ௌ ணற்றும் 
 டமடரின் மணங் வந மடுங் ள் க ௌ ணற்றும் அத்வபடரின் மணங் வநப் மடுங் ள்.  
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ஞ சுர் ர் இ--க்ந ணிச கூர் 

1. 
ஞ சுர் ர் இ  

சுஞி –குஞ்ஔ ஙஜர் ட் குஓ- ஙநய்  

 
2. 

ஞ ஜ ஔர்  ய்  

ஷ்ஞத்-பல் சுத் ஙஜ ஓஇ  ிய்  

 

3. 
 ஔ-க்-ப்பேந் ஓந  

அநரி  ஙஜ ச்ஓ ஞ ஓந  

 

4. 
ஔந ஙஜ நன் இ  

ஆஜர் ஓங் ஓ ஜஔசர் ஓ ஔய்  

 

5. 
துஜந நன் க்பேஷ் ஙஜ  

ஸ்துரி இ ஆஜந பூர்  ஜ  

 

6. 
ஞ ல் ஙநத்சந்  

ஷ்ஞத்-ஜத்ஞ  ன் ஞஜ ஆசந்  

 

7. 
க்-ர் க் ஓக்ஷ ஔல்  

ௌஞ  ஙநய் ன் ஓ ஓம்ல்  

 

8. 
ன் சுத் க்பேஷ் ஓநக்ஷ  

ஔந, ச ,ணித், ங ஞ அக்ஷ  

 

9. 
அஜசி ஓ ஜ ஔல்  

க்பே , ச  ங ஔஞ்ஔல்  

 

10. 
ஆர் ஙஇ நர் ய்  

ஆஓண் ன் ஙஜ ஙநய் ஜய்  

11. 
க்நணிச ந ய்  

ஙநய் ஓஞ ணிச ஆர் ஙந ஆஸ்ஞய்  
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1. உர்ந் ஆணந்  ல் தற்நற வசய்றஷ ரன் தரடிக் வ ரண்டிருக் றஶநன் . சுதி 
குஞ்சரில் திபு றத்ரணந்ர் ரஶண ரு சந்ஷஷ புணிப்வதரில் றறுிிருக் றநரர் . 

2.அந் தனணின் வசய்ற ரவணில் , ருரின் ம்திக்ஷ ஷ ட்டுஶ ிஷனர  
வதற்றுக்வ ரண்டு த ரணின் தூ புணி ரத்ஷ அந் சந்ஷில் ிற் றநரர் . 

3. அந் சந்ஷின் உரிஷரபரண திபு றத்ரணந்ர் அஷணத்து தக்ர் ளும்  
ஈர்க் ப்தடுஷ  ரண் றநரர் . ஶதத்றற்குப்தின் அர் ளுக்கு புணி ரத்ஷ ிற் றநரர் . 

4. ஒ சஶ ரஶண , ீ புணி ரத்ஷ ரங்  ஶண்டுரணரல்  என்னுடன் ர , உர்ந் 
ஆத்ரின் இருப்திடரண றத்ரந்ரிடம் ரம் வசல்ன ஶண்டும் . 

5. ீ க்ருஷ்ரின் ரத்ஷ ரங் னரம் , ரன் என் ஷ  எடுத்துக்வ ரள்ஶன் . ம் 
அஷணரின் ஆஷசபம் பூர்த்றரகும் . 

6. திபு றத்ரணந்ர் ற வும்  ருஷ ரய்ந்ர் . ருரின் ம்திக்ஷ ஷ ட்டும் 
வதற்றுக்வ ரண்டு உர்ந் ஆணந்த்ஷ அர் வ ரடுக் றநரர் . 

7. வ ௌரின் ரத்ஷ ஜதிக்கும்வதரழுது ரருஷட  ண் பில்  ண்ரீ்த் துபிஷ 
 ரண் றநரஶர அனுக்கு திபு றத்ரணந்ர் அஷணத்து வசல்ங் ஷபபம் வ ரடுக் றநரர் . 

8. அர் க்ருஷ்ஷப் தற்நற தூ  ல்ிஷ (அநறஷ) அஷணருக்கும் வ ரடுக் றநரர் . அர் 
ருனுஷட திநப்ஷதஶர , வசல்த்ஷஶர , அநறஷஶர ,தனத்ஷஶர  ணத்றல் 
வ ரள்றல்ஷன . 

9.குடும்த ரழ்ில் இருந்ரலும் அல்னது  ரட்டில் ரு சன்ணிரசறர  இருந்ரலும் இணிபம் 
துன்தத்ஷ வரடிடரல் வசய் இப்வதரழுஶ ரம் ரஷின் வதரய் திடிினறருந்து 
ிடுதட ஶண்டும் . 

10. ருஷரய்ந் றத்ரணந்ர் புணி ரத்ஷ சண்டரர் ளுக்கும் வ ரடுக் றநரர் ஆ ஶ 
இணிபம்  னறப த்றன் தம் க் றல்ஷன . 

11. தக்றிஶணரர அஷக் றநரர் , திபு றத்ரணந்ரின் தர  னங் ஷப ி ஶறு பு றடம் 
 றஷடரது .  

 

 

 

 

 

 www.bhaktiyogam.com



 

  ஶரரல் றத்ரய் ஷசன் 
 ருஷக் டனரண றத்ரணந்ரும் ஷசன்ரும்  

 
1.ஶரரல் றத்ரய் ஷசன் ஶதரஶன ரச் ஶ ஆரர் ன்  

ரச் ஶ ஆரர் ன் ரச் ஶ ஆர ர் ன் 
 

2.(எஶரன் ஶரரல் ஶர ரய் ஶய ரர் ஶ ஶ ப்ஶ ஶய் ) 
(ஒஶ ) அதர தூஶ ஜரஶத தரஶத ப்ஶ ன்  

(ஒ ரஶ அதர ிசர ஶர ரய் ஶய ) 
(க்யரன் ) க்பேஷ் ரஶ ருசற யய்ஶ குச்சறஶ தந்ன்  

 
3. (க்பேஷ் ஙஜ அனுஞக்  ய் )  

(க்ன் ) அச ப்ல் ய் ஔீணஞ ஔணீன்  
(க்பேஷ் ஞந ணிச ஔணீன்  ஜநச்ஓ )  

() ிபேந்ச ஞ ஸ்ஜர் ய் ன்  
(ௌஞ க்பே ய் )  

 
1. ஶரரல் றத்ரய் ஷசன்  ( பேவஞக் க யத்டமய் வசடன்த) ன் புிட மணத்வட 
ப்கமளதும் உச்சரித்துக மண்டிபே. ஏ ன் ணகண டதவு கசய்து ணமடு, ஏ ன் ணகண டதவு 
கசய்து ணமடு, ஏ ன் ணகண டதவு கசய்து ணமடு  
 
2.ஏ ணகண கபறு பரிபகண  மஞ  யவக் மட அநவு ணய ப்கபேம்  பேவஞக் க யத்தமந்ட 
ிபு! அபர்  மய் ணமடமய்  ன் இபே அகதமக்தர் நமல் அடித்து துன்புறுத்டப்ட் கமதும் 
டயம  அபர் ளுக்கு ணய வும் உதர்ந்டடம  வுள் ணீடம ிகவண ன்னும் பத்வட அபேநிமர் 
ஏ ணகண  வுநின் ணீது கசலுத்தும் தூத அன்பு ன்னும் கமக் யத்வட ீ அவந்துபிட்மல் 
அடன் ிகு உது மபங் நவத்தும் உன்வ பிட்டு பி யபிடும். ஆமல் வசடன்தர் ணற்றும் 
யத்தமந்டர் இபர் நின் புிட மணத்வட உச்சரித்துக்க மண்டு கணலும் மபச் கசதல் நில் 
ஈடுக்கூமது. எபே பவ க்பேஷ்ஞது புிட மணத்டயன் பேசயவத சுவபத்துபிட்மல் கடமபேம் 
இவ்வு  ிப்பு இப்பு டவநதியபேந்து ீ பிடுடவதவந்து பிடுபமய்  
 
3.ஏ ணகண க்பேஷ்ஞது புிட மணத்டயன் ணீடம ற்யவ ீ ப்கமது பநர்த்துக் 
க மள் யன்மகதம அப்கமது பமளம் பமழ்க்வ தமது ணய வும் நிடமடம  இபேப்துன் 
ற்பில்வ ில் பமழ்க்வ தமது கபறுகண தற்கடதமகும். உது பமழ்வு படிபடற்குள் 
பிபேந்டமபத்டயலுள்ந ஸ்ரீ மடம ணற்றும் ஸ்தமண சுந்டரின் டயவ்த டரிசத்வட அவந்து பிடு. 
ஆமல் ப்கமளது க ௌங் ரின்  பேவஞவத படயல் கறு யன்மகதம அடன் ிகு ணட்டுகண 
இது சமத்டயதணமகும் ஏ ணகண  
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துர் ஜசண ஔன்ஜ  -  
”அரிது அரிது ஜசிஞய் ிடத்ல் அரிது” க்நணிச க்குஞரின் ”ல் 

ல்பே”ணிநபேந்து  
1.துர் ஜசண ஔன்ஜ ி ம்ஞ  

க்பேஷ் ங ஔநனு து: ந ஞ?  
 

2.ம்ர் ம்ர் ஞ ஜநச்ஓ  ல்  
 ங ய் நச்சு டி ஔஞ்ஔல்  

 
3.நதர் ம்ர் ய்ச்ஓ ஔந ப்ஞய்  
இ ஜஜ ரீ ப்பே நச ஔய்  

 

4.  த்ச ய் ந ஞய் ஆஜர்  

 சு ஙந ந புத்ஞ ரிணர் 
 

5.ர்ர் ஜஞ ஆஜந ரி ரிஷ்ஞம்  

ர் ந  ரி ங குச்ஓந  ிஞம்  

 

6.நச ஔய் ஜநச்ஓ ஔ ஙநத ஙநத்ஞ   

ஙந ணி ஜஞ ஙந ஆச்ஓ   

 

7. ஜந் ய் ரி ரி ஓநந் சீி  

ஙந ணி  ஓடி ன்நச  

 

8.  த்ஞந  ஓநந் அணிஞ  

ஔநச்ஓ ஹ்பே ஜர் த்ந ரி   

 

9.ய் ய் ஙந ணி அஙநத்    

ஔணீசணி  ஞந மணண?  

 

10.ஸ்ஜதச க்ஷரீர் ஜஜ டி ஞந  

ிங் ங் ய் ிர் ரி  

 

11.குக்குர் ஸ்பேல் ஓப் ஆசந்ந   

ஜத்ஓண ரி ஆஜர்    

 

12.ஔ ர் ய் ந ர் அனு  

ம்ர் மணண ஆர் ந்து ஔசஔ  

 

13.அமண ஜ ஜச் ஓடி புத்நஜன்  

ஙநத் த்ண க்பேஷ் க்ந பே ந்ன்  
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1.ஆன்ணீ த் டன்னுஞர்வப அவத ணிட பமழ்பமது  யவத்டற் ரித பமய்ப்ம  இபேந்டகமதும் 
ன்வ மன் துன்ச் சூனலுக்குள்கநகத சயக்  வபத்துக் க மண்டு துன்ங் வநகத கடமர்ந்து 
அனுபித்து பபே யன்கன். து ப்டிதம யலும் கடம எபே பனயதில் க்கு இந்ட ணிடப்ிபி 
 யவத்ட கமடயலும் மன் சுணம  அவட பஞீடித்து எபே கமதும்  பமன் ஸ்ரீக்பேஷ்ஞவ 
பஞங் மது இபேக் யன்கன். ஏ தமரிம் து டபறு நின் ண்ஞிக்வ வத கசமல்ய 
பவதிடுகபன்.  
 

2.டயபேணஞ பமழ்வப கணற்க மண்டு  உ யன் குடும் பமழ்கபன்னும் துன்ங் நின் பவக்குள் 
தவனந்டடன் பம் மன் து கமன்ம கத்வட பஞீடித்து பிட்கன் கணலும் மன்  
பமழ்பின் பம் யந்ட தவகதம ீடித்ட வகதம துநிபம் கபில்வ. ஆமல் 
கடமர்ந்து துன்ங் வநபம் கடமல்வ க மடுக்கும் யவ வநபகண  ண்கன்  

 

3.இந்ட உ த்டயன் யவடமன் ன்? இந்ட உ ணமது எபே ணமதமம பிநக்வ  கமன்று 
 மட்சயதநிக் யது. இடனுள் யவத யனற்ங் வந கமன்  ண் வந ணமற்றும் ணமதமம 
ஆல் கந ன்  ண் பன்க கடரி யன்து. இந்ட உ யன் ற்றுடலும் ன் ந்டபிடணம 
குயக்க மளும் இன்யகத எவ்கபமபேபபேம் டயரி யன்ர்  

 

4.ப்கமளது உதிர் ிரிந்து இந்ட உமது யத்டயல் பிள யன்கடம அடன் ிகு க் ம  
ஞ்சயதிபேப்து ன்? அந்ட சூழ்யவதில் து ண ன் நமலும் ணற்றும் கபேங் யத அன்பு 
ணயக் பர் நமலும் க்கு ந்ட ஆந்டபம் க மடுக்  படிதமது.  

 

5.மன் டயபம்  ளவடவதப் கம ணய வும்  டிணம  உவனக் யன்கன். இடமல் மன் 
ன்வகத ஆச்சர்தத்துன் ”ன்வபி  டிணம  உவனப்பர் தமர்?  ன்று க ட்டுக் 
க மள் யகன். ன்வ மக  ஞக் யங் ம ணமதபவதில் சயக்  வபத்துக் க மள் யகன்  

 

6.மன் எவ்கபமபே மவநபம் உப்கதம ணற் அற்ணம இனயபம கபவ வந  டுவணதம  
கசய்து படிப்தும் எவ்கபமபே இவபபம் உக் த்டயன் ிடிக்குள்ளுணம  கமளவட  னயக் யன்கன் . 
கணலும் இந்ட இபேத்டய மன்கு ணஞி கத்டயல் எபேபவ கூ க மடுவணதம ணஞணமது 
ப்கமதும் ன் பன் அணர்ந்து க மண்டு இபேப்வட மன் யவத்துக்கூ மர்ப்டயல்வ.  

 

7.மன்  ற்வ கசய்து க மண்டிபேப்து ன்கபன்மல் மன் ணய வும் சுடந்டயணம பமழ்வு 
பவவத கணற்க மண்டுள்கநன். ன்று கணலும் சயசணதம் யவத உண் யகன். சயசணதம் 
குவபம  உண் யகன். ல்மம் ன் பிபேப்ம் கமல் ன்று யவத்துக் க மண்டிபேக் யகன். சய 
கங் நில் மன்  த்வட சுற்யத் டயரிந்து அபேவணதம  கமபேள் வநக்  மண் யகன். சய 
கங் நில் கபநிகத மன் கசல்பகட இல்வ ன்று ண்ட யகன். து பிபேப்ப்டி மன் 
சயசணதம் உதர்ந்ட  ட்ம ஆவ வந அஞி யகன். சயசணதம் ணய வும் நிவணதம 
உவதஞி யகன். மன் ணய வும் சுடந்டயணம  பமழ்படம  யவத்து எபே மள் இந்ட உம்வ பி 
கபண்டி பபேம் ன்வட சயந்டவ கூ கசய்து மர்க் மணல் இபேக் யன்கன்.  
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8.ஆமல் உண்வணதில் து  ரணம இடதம் ப்கமதும் கடமர்ந்ட கடமல்வ நமல் 
ிடுங் ப்ட்டு து உல் ணீது  பம் உல் மணரிப்பு து படீு து ணவபி து குடும் 
உறுப்ிர் ள் கணலும் சபடமதக்  வண ள் ன்று பிட துன்ங் நமல் அளத்டப்டு யன் . 
இவ்பவ த் துன்ங் நவத்தும் என்று கசர்ந்து து கடநிபம உண்வண அயவப அனயத்து 
பிட் 

 

9.தக ம தக ம கசய்ட டபறுக்கு பபேத்தும் ண்ஞம் ன்னுள் கடமன்யமல்டமன் ன் ? 
எவ்கபமன்ம  கடமன்றும் ல்மபிடணம துன்ங் வநபம்  பித்ட ின்பும் இங் யபேக்கும் 
அவத்து கமபேட் ளும் யவதற்வப கபகு பிவபில் அனயத கம யன் ன்று கடரிந்ட 
ின்பும் மன் இவடப் ற்யத சயந்டவவத கணற்க மள்நபில்வகத. மன் இந்து கம ிகு 
து ப் ட்டு ள் ஞ்சய இபேந்து டமன் ன் தன்?  

 

10.ப்கமளது ன் உல் சபக்குனயதில் யதப்ட்கடம அப்கமளது மன் வ்பிட அவசவுணயன்ய 
ஆபமணயன்ய டுத்துக் க மண்டுள்கநன். ின்ர் பவ ப்ட்  மக்வ  ள்  ளகு ள் றும்பு ள் 
ணற்றும் புள பூச்சய ள் அவத்தும் சூழ்ந்து க மண்டு ன்  உவ ந்டமத் கடமங் ய  

 

11. கணலும் அஷனந்து வகரண்டிருக்கும் ரய்களும் ரிகளும் றகுந் ிருப்தத்துடன் அவ்ிடத்றல் 
கூடி றக்க ஆணந்த்துடன் எரு றருிரஷஶ றகழ்த்ற ணது உடஷன ண்ினறருந்து 
வபிஶ இழுத்து திம்ரண்டரண ிருந்ஷ ற்தரடு வசய்து வகரண்டண  
 
12.இஶர தரருங்கள் இது ரன் ஜட உடல்  இறுறரக அஷடபறடரகும் . கறஷடத்ற்கரி 
வதரருட்கள் அஷடறலும் சகன ஜட சறகஷபபம் (ணது டீு குடும்தம் ற்றும் ண்தர்கள் ) 
வதருக்கற வகரள்ஷஶ அஷணரும் து பக்கற குநறக்ஶகரபரக வகரண்டுள்பணர் . 
 
13.ணஶ உங்கள் அஷணருக்கும்  ணது அநறவுஷ வு ன்ணவணில் ர் து  அநறஷ 
வபிரக்கறக் வகரள்ப ிரும்புகறன்நணஶர அர்கள் வு வசய்து ரஷரல் தரிசபிக்கப்தட் 
ற்கரனறகரண அஷணத்துி க்கும் ஜட தந்த்றணின்றும் ிடுதட்டு தகரண க்பேஷ்ஞருக்கு 
தூதக்றத் வரண்டு வசய்பம் றஷனஷ அஷட பற்சற வசய் ஶண்டும் வணணில் இது என்று 
ட்டுஶ றத்ரண உண்ஷரகும் . 
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க்ச புஔநனு ிஞபு 

ஏ ிஞபு ஙன் இப்துன் உம்மஜ புரிந்து ண்ன்  
 

1.க்ச புஔநனு ிஞபு ஜஞ ஓஞ  
அஓ ம்பே பூர் ர்ண   

 
2.ச் ஓடி து ஓஞ ஜ  
டிச்ஓந ஆஜந ங ண    

 
3.ண  த்ஜ ஙத் ஞக்ந ஆஜஞ  

ஆர் ஞக் ர் ஙந  ண ம்ஞ  
 

4.ஆஜந ண ஙநத் ஸ் ஔசினு  ர்  
ஆஜர் ச ர் ச ஜர்  

 
5. து : ய்ச்ஓந ஸ்ணந்த்ஞ ஔணீச  

து: தூஞ  ஏ  ணஞ  
 

6.ஔ  ந ஞஜ ஸ் ரி  
ஔ  ய் நண நணத்ண ி  

 
7.ஔ  ி ப்ஞஹ்ஜ க்பேர்த் ய்  

ஔ  ஙஞ பசி ஹ்பே ரி  
 

8.ய்  அ  நஞ ரி  
ஞஜ ஆசந் ஙச்ஓந  கு ய்  

 
9.ம்ஞ ணி ய் அணஸ் உத்ர்  

க்ந ணிச ஏ  ரி ஜர்  
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1.ஏ ிபு அணயர்டம் கமன்று இிவண டபேம் உணது டயவ்தணம டமணவத் டயபேபடி கந அவத்து 
பிடணம  பவ வநபம் தத்வடபம் அ ற்பல்வப ன்வட இப்கமதுடமன் மன் 
புரிந்துக மண்கன் 
 
2.உணது டமணவத் டயபேபடி வந மன் சஞவந்து பிட்மல் அடன்  பேவஞதமல் மன் 
ல்மபற்வபம் கற்றுபி படிபம். மன் கபண்டுபது இனயபவந்ட ஆத்ணமபம ன்வ 
ப்கமதும் உணது டமணவத் டயபேபடி நின் அவக் த்டயககத வபத்துக் க மள்ளுங் ள்  
 
3.ஏ ிபு உணது டமணவத்டயபேபடி கந து யந்ட அவக் ணமகும். ிப்பு இப்பு ன்னும் 
துன்ம் யவந்ட இவ்வு யல் ன்வ மது மப்பர் உன்வதன்ய கபறு பபேணயல்வ  
 
4.இறுடயதம  மன் உணது யத்த கசப ம  ன்வ அயந்துஞர்ந்து க மண்கன். இி ன்வ 
மது மக்கும் கமறுப்பு உம்பவதகட  
 
5.உம்ணயம் இபேந்து பி ய சுடந்டயணம  பமழ்ந்ட ன் பமழ்பில் மன் அவந்டது 
கபேந்துன்ங் கநதன்ய கபகமன்றுணயல்வ.ஆமல் இப்கமது உணது டமணவப் மடங் நின் 
அவக் த்டயவ அவந்டவுன் ன்னுவத ல்ம துன்ங் ளும் ன்வ பிட்டு கபகுதூம் 
ஏடிபிட் 
 
6.உணது டமணவத் டயபேபடி நின் பு னயணமது  டுவணதம டபங் வந கணற்க மண் ிகு 
க்ஷ்ணய கடபிக்கு  யவக் ப் கற்து. கணலும் உணது டயபேபடி நின்  பேவஞதிமல் டமன் 
சயபகபேணமனும் சயபத்பம் ன்னும் ணங் ந ணம டகுடயதிவ அவதப்கற்மர்  
 
7.உணது டயபேபடி நின்  பேவஞதிமல் டமன் ிம்ணகடபபேம் டம்பவத பிபேப்ங் ள் 
பூர்த்டயதவதப் கற்மர். கணலும் ன்ிபே ணமங் நில் எபேபம ணய ச் சயந்ட மட 
ண ரியதமல் டணது இடதத்டயல் ப்கமளடம் டமங் ப் கற்யபேப்தும் உணது டமணவத் 
டயபேபடி கநதமகும் 
 
8.மன் இப்கமது ன்னுவத டவதில் டமங் ய க மண்டிபேப்தும் அவத்துபிடணம 
அச்சங் வநபம் கமக்  கூடிதடம உணது டமணவத் டயபேபடி கநதமகும். இந்யவதில் உணது 
டயபேபடி நின் கபேவண வந மடிக் க மண்டு உன்டணம ிகவணதில் மன் ஆத் 
துபங் யபிட்கன் 
 
9.இந்ட  உ  தஞத்டயன் துன்ங் ள் அவத்டயலும் இபேந்து உணது டமணவத் டயபேபடி நமது 
இந்ட க்டய பிகமடமவப யச்சதணம  பிடுபிக்கும் ன்று யச்சதணம  உஞர்ந்து க மண்கன்  
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ஜச துர்ஜந 
உண்மஜில்துஷ் ஜசத்நச  

1.  

ிஞபு !  
ஜச துர்ஜந ம்ஞ ிஞ டி ஆச்ஓநனு ஆஜந  

ண ஙநஔ ஔச ச ஜஔஔச ட்ய் ந துஜந  

2.  

 ரி” ஜஞ ந ந ந ஆஜஞ ந  

ஏ சீஔச பச   உல்நத் ய் ந  

3.  

ஜஞ ரித் ஸ்ரீ க்பேஷ் மஓன் ஙணத்ணீ அணர்  

ஜ ச த் சீ சீ ஔச ரிச ண-ப்ர்  

4. 
ணஞ ிஞநஞ்க ஞக்நஞ ஞ பேக்ஜ ணர் ணிப்ஞ ப  

ஜப்ஞபு ஙஜ ஙீ ஜ, ங் ய் அணதூ  

5. 
ஙந் ப ஔநசி, மஓன் ய் ஙநஔ ஙஜ ரி ன்  

ரி ஔத் துஜந ஏ ஔய்  ஙநஔ ரித்ஞண்  

6. 
  பசி ஆநச்ஓந ங ஜஞ ஓஞ   

க்ந ணிச ந்ந ந்ந ஆப்ச நச ீ.  
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1. ஏ ிபு, உண்வணதில் னயமபத்டயக்கு அஞ்சமடடம, அத்டவ த ணத்டயன்  மஞணம கப 
மன் இந்ட  உ யற்கு பந்து பிட்கன். ஆமல் ீங் ள் இந்ட கமத்டயயபேந்து ன்வ 
 மப்மற்றுபடற் ம  ணய வும் கணன்வண கமபேந்டயத உணது தூத க்டர் வந இங்கு அனுப்ி 
வபத்துள்நரீ் ள்.  
 

2. அபர் ள் ணய வும் ரிடமத்டயற்குரித பிளந்துபிட்பம ன்வக்  ண்டு ணய வும் 
இக் த்துன் ன்ிம் பந்து ”ஏ ணய வும் டமழ்ந்துள்ந ஆத்ணமகப டதவு கசய்து இந்ட 
ற்கசய்டயவத கசபி க மடுத்து க ட்டுக்க மள். இடமல் உணது இடதம் ணய வும் ஆந்டணவபம்” 
ன்று கூயமர் ள்.  

 

3. ”பத்பீ டமணத்டயல் அபடரித்துள்ந ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ வசடன்த ணமிபு உன்வ 
பிடுபிக்கும்டி ங் ளுக்கு உத்டபிட்டுள்நமர் ள்” ற் கப உன்வப் கமன் துன்க் யல் 
டத்டநித்துக்க மண்டிபேக்கும் ண்ஞற் மப ஆத்ணமக் ளுக்கு டணது  பேவஞதிமல் மது மப்பு 
அநித்துக் க மண்டுள்நமர்.  

 

4. கபட சத்டயதத்வட பனவணதம  யவகபற்றும் கமபேட்டு அபர் எபே ிமணஞரின் ண ம  
கமன்ி கணிபன் ணம ிபு ன் மணத்வட ற்றுக் க மண்டு யத்தமந்ட ிபு ன்னும் 
கதர் வத்ட ிகவணதிமழ்ந்டயபேக்கும் டணது சக மடபேன் அபடரித்டயபேக் யன்மர். இபேபபேம் 
கசர்ந்து டீதம  ம் பளவணவதபம் ”க்பேஷ்ஞ ப்கவண” ன்னும் கடய்ப ீ பசத்டயல் 
பழ் டித்துக் க மண்டிபேக் யன்ர்.  

 

5. சமட்சமத் ந்ட ணமமமபின் ண ம ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞக, சந்யதமயதம  ஸ்ரீ வசடன்த 
ணமிபுபம  பந்துள்நமர். உ யல் உள்ந அவபபேவத மது மப்வபம்  பேடய அபர் 
டம்பவத புிட மணத்வட இபசணம  அவபபேக்கும் பனங் யக் க மண்டு இபேக் யமர். கப 
”உக ீங் ள் அபவ அவந்து புிட மணத்வட கற்றுக் க மண்டு உணது பிடுடவவத 
யச்சதப்டுத்டயக் க மள்ளுங் ள்” ன்று கூயமர் ள்  

 

 

6. இவ்பமர்த்வட வந க ட்வுன், ஏ ிபு, க்டய பிகமடம ணய வும் கடம்ி கடம்ி அளட 
பண்ஞம் உணது டமணவப் மடங் நின் மதுவ  வந அவந்து து பமழ்பின் கசமந்ட 
கசம க் வட வந கூ பந்துள்கநன்.  
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ய் ஞ ஜதுர் ஸ்ணஞ 

 

“ஞ  க்பேஷ்  ஞ  க்பேஷ்  க்பேஷ்  க்பேஷ்  ஞ  ஞ  

 

ஞ  ஞஜ  ஞ  ஞஜ  ஞஜ ஞஜ ஞ  ஞ  “ 

 

நபே  ணச  ஓ ரி    

சு துக் பு ங ணச ரிஙஜ ஞ ஞ  

 

ஜ ஔ த்  ஆஓஜநச்ஓ ஔ   

ச ஓச  ஞஜண ஙம்  ஞ  

 

ஔணீச ய் ஓஓ ங ி நபேஓநஓ  

க்நணிங உஓ க்ர் ஙம் ஞஓ ஜஞ  

 

 
 

“க க்பேஷ்ஞ  க க்பேஷ்ஞ  க்பேஷ்ஞ  க்பேஷ்ஞ  க க 

 

க மண க மண மண மண க க “ 

 

ன்று க ௌர் சுந்டர் ணய  இிவணதம குயல் மடு யன்மர்.  

 

ீங் ள் இல்த்டமகம அல்து சந்யதமசயகதம ப்டிதிபேந்டமலும் ரி ரி ன்று மடுங் ள் , 
சு ணம கபம துக் ணம கபம ப்டி இபேந்டமகன் இவட மடுபவட ணக்  கபண்மம்.  

 
 

ணமவததினுவத ிடிதில்  ட்டுண்டு இபேக் யரீ் ள். தற்  ர்ணங் நில் உந்டப்டு யரீ் ள். 
இப்கமது ணிட பமழ்க்வ தில் பளஉஞர்வபபம் கற்யபேக் யரீ் ள். கப மடம ணமடபரின் 
மணங் வந மடுங் ள்.  

 
 
 

ந்டக்  ஞத்டயலும் உங் ள் பமழ்க்வ  படிபவதமம் புன் நின் மத ம ஹ்பேரிக னுக்கு 
கசவப கசய்தபில்வ அவட இப்கமகட ஆம்ிபங் ள் உடிதம  க்டய பிகமட டமகூரின் 
புத்டயணடயவத க ட்டு புிட மணத்டயன் அணயர்டத்வட சுவபத்துப் மபேங் ள்  
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ய் ௌஞஓந் ஔீணர் ஞ – ஸ்ரீ ஙஜ –தக்றிஶர ரக்குரின் –

 லரபிினறருந்து  
 

(ல்பி ) 
 மய் க ௌமசமந்த் கீபர் கடமக க க்பேஷ்ஞ க  

 
1.க க்பேஷ்ஞ க க்பேஷ்ஞ  க்பேஷ்ஞ க்பேஷ்ஞ க க  

க க்பேஷ்ஞ க  
க மண க மண  மண மண க்பேஷ்ஞ க க  

க க்பேஷ்ஞ க  
 

2.க்மர் கமகம ம உச்வச ஸ்பக  
(கமகம) ந்கட ந்டன் தகசமடம பீன்  

ஸ்ரீ மடம ணண் ப்கண க  
 

3.(கமகம) ஸ்ரீணதுசூடன் க மி ப்மஞ ட  
பந ீபட  ந்பேத்த க மக  

(கமகம ) அஃ  யறடன் பூடம  மட  
ப்ஹ்ண பிகணம ஊர்த்ப  க  

 
(ல்பி) ிபு க ௌ சந்டயர் க க்பேஷ்ஞ க ன் இந்ட ணம ணந்டயத்வட கடமர்ந்து 
மடிக் க மண்டு அவத்து பிளப்ட் ஆத்ணமக் வநபம்  வகதற்யக் க மண்டிபேக் யன்மர்.  

 

1.க க்பேஷ்ஞ க க்பேஷ்ஞ  க்பேஷ்ஞ க்பேஷ்ஞ க க  
க மண க மண  மண  மண க க  

 

2.ஏ ந்ட ந்டம! ஏ தகசமவடதின் உதிக ! ஏ ஸ்ரீமடம ணஞம! ன்று உணது மணங் வந எபேபர் 
கர்வணபன் எபே பவ உக்  கூபி அவனத்டமல் கூ உக உம்ணயவத ிகண க்டயவத 
அபது இடதத்டயல் யவந்து பிடு யன்ரீ் ள்  

 

3.உணது வ  வந  மற்யல் உதர்த்டயத பண்ஞம் ணமடிக் க மண்டு ின்பபேணமறு மடுங் ள், ஏ 
ஸ்ரீ ணதுசூடம! (ணது அக் வந அனயத்டபக) ஏ க ம ீப்மஞ ட ! (க மிதரின் உதிர் 
பச்சமபக) ஏ பந ீபட (புல்மங்குனவ இவசப்பக) ஏ அ ம யறட (அ மசுவ 
பவட த்டபக ) ஏ பூடம  மட ( அக் ய பூடவவத அனயத்டபக) ஏ ிம்ண பிகணம 
(ிம்ணகடபவ ணதக்  கசய்டபக) க ௌங்  ணம ிபுபின் கபேம்  பேவஞக்கு உரிதபர் நம ய 
கமந்டத்டயல் டயவநபங் ள். 
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1. ிஙத் ஜஜ ஙநணச சுச--க்ந ணிச கூர் 

1. 
ிஙத், ஜஜ ஙநணச சுச  

ணிதி துர்ஔச, ஓ ஜ-ஞ  

நசு ஙஇ ஜஞ கு  

2. 
ிஙத், ஆஜஞ ஞஓ துஜந  

ஜஞ ஓஞ, இனு ஓஞ  

ஜஞ நங்ஞ ஆஜந  

3. 
ிஙத், ஜச ஓந ஜஞ  

ங ஔசி ந, ர்ஜ ஔ ஜந  

ஞஓந ஓம்ஓஞ.ஞ  

4. 
ிஙத், ஓந ஜஞ ஜ  

ஙந ஜஜ ,ஜ்கச சுஙநர்ஜ  

ஸ்ணநச ங    

 

5. 
ிஙத், ஙந ஓஞ ஸ்ச  

ஜந  ஜஞ, ந்ந ந்ந  

ஞ பே ச  

6. 
ிஙத், துஜந  ஓந ஞ  

துஞஔச ரி ஜஞ ஓந  

 ஆஓ ிஞ ஆஞ  

7. 
ிஙத், துஜந க்பே ஞஞ  

ஔீணஞ ஞ,ஆஓந ப்ஞஞ்ஔஓ  

லீ இ சுிஸ்ஞ  

8. 
ிஙத், ஆஜந  ந த தந  

அசுஞ ஓ இ ஓஞ  

ணிச ந ஓந  
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1. ஒ ஶ ரதிரஶ , ஶ ரதிர் பின் ஷனஶண , என்னுஷட ிண்ப்தத்ஷ வு வசய்து 
ஶ ளுங் ள் . ரன் தரம் றஷநந் வதௌற ரற , ரன் எப்வதரழுதும் உன ரர 
ஆஷச பில் தற்றுபஷடன் (அல்னது அடிஷப்தட்டன் ), ரன் எந் ரு 
ற்தண்பு ஷபபம் வதற்நறருக் ி ல்ஷன. 

2. ஒ ஶ ரதிரஶ, ரங் ள் ட்டுஶ என் ம்திக்ஷ , ஆ ஶ ரன் ங் பின் 
தர னங் பில் ஞ்சஷடந்துள்ஶபன் . இப்வதரழுது ரன் உங் பின் றத் ஶச ன் . 

3. ஒ ஶ ரதிரஶ, ரங் ள் என்ஷண எவ்ரறு தூய்ஷதடுத்துரீ் ள் ? அது எத்ஷ  
அன்பு என்று எணக்கு வரிில்ஷன . என் வதௌற ரண ணது தனன் ஶரக்கு 
வசல் பிஶன ஈர்க் ப்தட்டுள்பது . இருள் ற்றும் ஆதத்துக் ள் றஷநந் வதௌற  
உன றல் ழீ்ந்றருக் றஶநன் . 

4. ஒ ஶ ரதிரஶ , இங்ஶ  உள்ப அஷணத்தும் ங் பின் ரரசக்றஶ .  எணக்கு 
னறஷஶர ஶன்தட்ட அநறஶர  றஷடரது . எணது இந் உடல் சுந்றரணது அல்ன , 
வதௌற  இற்ஷ ின்  ட்டுப்தரட்டினறருந்து ிடுத ட்டதும் அல்ன. 

5. ஒ ஶ ரதிரஶ , ங் பின் தூ தரத்றல் ஒர் றத் இடத்ஷ ரசறத்து அழுது புனம்பும் 
இந் தரம் றஷநந்னுக்கு வு வசய்து  ருஷபுரிீர . 

6. ஒ ஶ ரதிரஶ , உங் பரல் எஷபம் ற ழ்த் படிபம் . ஆ ஶ அஷணத்து 
தரி ளுக்கும் ிடுஷன வ ரடுப்தற்கு உணக்கு சக்ற இருக் றநது . என்ஷணிட தரி 
இங்ஶ  ரரது இருக் றநரணர ? 

7.  ஶ ரதிரஶ , ீ  ருஷக்  டல் , இந் ணி உன றற்கு ந்றருக் றநதடிரல் , ழீ்ந் 
ஆத்ரக் பின் வதரருட்டு ீ உன் உன்ண லீஷன ஷப ிரித்ரய் . 

8. ஒ ஶ ரதிரஶ , ரன் அற  தரம் றஷநந்ன்  எணினும் அஷணத்து துர் 
ஆத்ரக் ளும் உன் தர  னங் ஷப அஷடந்துிட்டண . தக்றிஶணர என்னும் ரன் 
இன்னும் இந் உன ிருப்திஶனஶ இருக் றஶநன் .  
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2. ிஙத், குஓஏ ஓம்ஓஞ ஜ்ண--க்ந ணிச கூர் 

1. 
ிஙத், குஓஏ ஓம்ஓஞ ஜ்ண  

அணித்-ஔச ஆஞ ஙந ஓ  

ஔசஜ-ஜஞ ஜ  

2. 
ிஙத், ஆஜந ஜஞ   

ணிஓ ஓச, ஔஇஓ ஹ்பே  

நஓ ஞஜ ஓ  

3. 
ிஙத்,  ண ஔந ஆஜந  

ஜ-பை அஞ, தூஞ ந  

ஹ்பே ஸ்புரி துஜந  

4. 
ிஙத், ஆஜந  ஜஞ ஔச  

ஜஞ ஓரி ஓம்ஓஞ ஔநனு  

புந ஆச ச  

5. 
ிஙத், துஜந  ஓந ஔச  

ஆஙஞ ஔச ண்டி ச  

ஸ்ரீஓஞ  ஸ்ச  

6. 
ிஙத், இ ந ணிஓஞ   

ிப ந ஓஞ ஙநஔ-ஔச  

ங ஞ பே-  

7.ிஙத், ஆஜந து பஞ அந  

நஓ   பு ங பூஔநனு  

இ ச ஜஜ ந  

 

8. 
ிஙத், துஜந ண்டி ஞ  

பஞ ஜங் துஜந அந்ணதந  

  ங ண ஞ  
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1.ஒ ஶ ரதிரஶ, வு வசய்து உன  இருப்தின் ஶஷணஷ ஶதரக்கு . அநறரஷின் 
னறஷபம் ீண்டும் ீண்டும் ஶரன்றும் திநப்பு இநப்பு சக் த்றன் னறஷபம் இணிபம் 
என்ணரல் ரங் ினரது  

2.ஒ ஶ ரதிரஶ , சந்ஶ றன்நற ரன் ஆஷசின் ஶச ஶண , உன ர ஆஷச ள் என் 
இத்றல் எழு றன்நது . தனன்ஶரக்கு வசல் பின்  ிறு என்ஷண இறுக்  வரடங்கு றநது . 

3ஒ ஶ ரதிரஶ, எப்வதரழுது ரன் எழுஶன் , எப்வதரழுது  ரவனும் (ஆஷசவனும் ) 
எறரிஷ தூ ிட்டுஶன் . எப்வதரழுது என் இத்றல் உன்ஷண ஶரற்றுிப்தரய் ? 

4.ஒ ஶ ரதிரஶ , ரன் உன் ஶச ஶண , இருந்ரலும் உன்ஷண ிட்டு ின றிருப்தரல் , என் 
உண்ஷ றஷனஷ (வதரக் றத்ஷ ) நந்றருப்தரல் ரன் இந்  றழ்ச்சறற்ந ஜட உனஷ  
ஆரறக் றஶநன் . 

5.ஒ ஶ ரதிரஶ , ீ அஷணத்தும் அநறந்ன் , உன் ஶச ஷண ண்டிப்தன் ரினர  வு 
வசய்து உன் தர னங் பில் எணக்கு ஒர் இடம் அபிப்தரர . 

6. ஒ ஶ ரதிரஶ, ீ உன் ஶச ஷண ினக்கு றநரய் , ீ அணிடம் எள்பபவும்  ருஷ 
 ரட்டிணரல்ன , இதுரன் உன் ரீ்ப்ஶதர (ீறஶர )? 

7.ஒ ஶ ரதிரஶ , ரன் றச்சர  அற பட்டரள் , எணக்கு எது ன்ஷ என்று இதுஷ ரன் 
அநறஶில்ஷன . இதுஶ என் றஷன . 

8.ஒ ஶ ரதிரஶ , சந்ஶ றன்நற ீ அநறரணன், வு வசய்து இந் பட்டரளுக்கு உ ந் 
ன்ஷபிக் க் கூடி றஷ ஶடு , வு வசய்து இந் ஶச ஷண ஶற்று தர் என்று 
எண்ரஶ . 
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3.ிஙத், ஆஜஞ உ ஙஇ--க்ந ணிச கூர் 

1. 
ிஙத், ஆஜஞ உ ஙஇ  

துஜந க்பே ரி ஆஜஞ இ  

ஓம்ஓஞ உத்ஞ இ  

 

2.  

ிஙத், ஞஓந ஜஞ ஞ  

ச, ஞ , சு, நஞஓ ஆஜஞ  

ஜ ஞஓ ஔீஞ  

3. 
ிஙத், ஜச ஔ  ஜஞ  

ங ஜச ஓஓச ஓ அஓச  

ணிஓ ஞ ஓ ஞ  

4. 
ிஙத், ஞ ஔ ஜசஓந ஆஜந  

அச ஔச, இ ி,  

ச ஞஓ துஜந  

 

5.ிஙத், ஜச இ ந  

ப்ஞ இந்த்ரி ஓந பூ ஜச  

ங ஓஞ ணித-ஞந  

6. 
ிஙத், ஹ்பே ஓந ஜஞ  

ஜச ஓஜந  ஙநஔ ச  

குஓந ணி ஞ  

7. 
ிஙத், அச ந ஜஞ  

துஜந ஹ்பேதநஓ, ஹ்பேதந ஜந  

ஞ  ஓம்ஸ்பேந ஞ  

8. 
ிஙத்,  ஓ ஓ  

க்பே-அஓந ரி ந்ச ஓந  

ணிச ஞ ஓ  
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1.ஏ ிஙஞ, ணற்டநக்ச (உன்மச அமணற்கு) ந் உபம் ன்சிம் இல்ம. 
ன்ஜீது உன் பேமம ட்டி ஙீ ன்மச டுத்துக் ள்ணசல், ஙன் இந் 
உத்நநபேந்து ணிடுமமணன். 

2.ஏ ிஙஞ, ஙன் ஔஜமின் துன்த்நல் ணழீ்ந்நபேக்நடன். ஓல்ணம், ஜமசணி 
ஜற்றும் குந்மள் ன்மச சூழ்ந்நபேக்நடர்ள். ஜம் ன்மச குப்மக்குநடது. 

3. ஏ ிஙஞ, ன் ஜசது மத்நக்ஞ த்சஜசது அது ந் அநஞத்மபம் 
ணசத்நல் ள்ணநல்ம. அது ப்ழுதும் அடநணற்டது.  உ ஓம்ந்ஜச ஆமஓின் 
இபேள் சூழ்ந் குநில் இபேக்நடது. 

4.ஏ ிஙஞ, ஙன் ன் ல்ணிம எப்புக்ள்நடன். ணறுட் ன் அமசத்து 
ஓல்லம் சற்டசது. இப்ழுது ஙீ ஜட்டுஜ ன் ஙம்ிக்ம. 

5. ஏ ிஙஞ, ன் ஜசம் ஓக்நணய்ந் புசநக்த்நன் னழ் ணபேம்ழுது, 
ஔப்ற்டநநபேந்து ணிநிபேக் படிதும் ஙன் வ்ணறு பன்சறுணன். 

6.ஏ ிஙஞ, ன் இ ஜத்நில் அஜர்ந்து, ின் ன் ஜசம அக்ந (ட்டுப்டுத்ந) வு 
ஓய்து உன்மச ஙக்ந ன்மச ணிநக்ச் ஓய். இப்டி ஓய்ணன் ணி இந் 
உத்நன் டூஞம் ஙநமடந் அம் ணிகும். 

7. ஏ ிஙஞ, ஙீ ஹ்பேதநஓர்( இந்நரிங்ின் ிஞபு) இந் உணிற்டணமசப் ர். 
வு ஓய்து ன் புன்ம ட்டுப்டுத்ந, இபேம் துன்பம் ஙநமடந் இந் உ 
இபேப்ிநபேந்து ன்மச ணிடுணிப். 

8. ஏ ிஙஞ, ஔத்நன் ிறு ன் ழுத்ம சுற்டந ஙநம இபேக்நடது. உன் 
பேமனும் ணம டுத்து இந் சுமஜம ணட்டி ணழீ்த்ந இந் க்நணிசமச உன் 
ிணச ஓணச ஓய்(ஜற்று).  
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குபேண நபே ிந்து ந ஞ இ ஓ 

குபேண  

நபே ிந்து ந ஞ இ ஓ  

நபே அநசீ  

ஓஓச, ந ஞ  

ஙநஔ ஜச ஸ்ிபேசீ  

 

ஓஓம்ஜச ரி ஓந  

 ங ஔஔ  

  ம ரி ஙஜ சு  

அஞ     

 

 ச நபே ி ஔச  

நபேர்த் ய் ங  

ஓக்ந புத்நசீ ஆஜந அந நச  

ஞ ஜஞ ஆத்ஜ ஓ  

 

க் ணிஓஞ நச்சு ஙந ய்  

ஜஞ பே ஓஞ  

பே ச ய் ந்ந ந்ந  

ப்ஞ ங ஞந ஆஞ  

 
 

குபேகடபம உணது  பேவஞத்துநிதமல் உணது கசப ம யத ன்வ புல்யலும் மர்க்  ணய ப் 
கமறுவணபவதபம  ஆக்  கபண்டும்,. ல்மபிட துன்ங் வநபம் கடமந்டவு வநபம் 
டமங்குபடற்கு சக்டய அநிக்  கபண்டும், ன் கசமந்டப் கபேவணக் ம வும் பு ளக் ம வும் உள்ந 
ஆவச நியபேந்து ன்வ பிடுபிக்  கபண்டும்.  

 

ஏ டவபம ிபு ல்ம பீமசய வநபம் பவதம  க ௌபிப்டற்குரித சக்டயவத க்குத் 
டந்டபேநகபண்டும். அப்கமது டமன் மன் ஆ ணந்ட பசத்டயல் பழ் ய புிட மணங் வநப் 
மடுகபன். து குற்ங் ளும் ீங்கும்  

 

ஏ டவபம ிபு ப்கமது இந்ட அடிகதன் உங் ள்  பேவஞவதப் கற்று உய்பது? மன் ணய  
பழீ்ச்சயதவந்டபன்  ரனமபன், பிகப ணற்பன், ணற்பன், டதவுகசய்து ன்வ உங் ள் 
அன்ம கசப ம  ஆக்  கபண்டும்.  

 

ன்வப்ற்ய மன் மர்த்ட கமது ந்ட பித்த்டயலும் கபேணடயப்ற்பன் ஆ கப உணது  பேவஞ 
க்கு அபசயதம் கடவபப்டு யது , ீர் ன்ணீது  பேவஞ க மள்நமபிடில் மன் கடமர்ச்சயதம  
 டயதளது க மண்க இபேக்  கபண்டிததுடமன் மன் கடமர்ந்து உதிர்பமன ணமட்கன்.  
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குபேண !  க்பே ரி --க்ந ணிச கூர் 

1. 
குபேவ்,  க்பே ரி , ௌ ணச ஜஔ  

த்பேஜ நஓ ஸ்ச  

ஆஜ்க ந ஜஞ, இ ப்ஞஔ ஓந  

ரி-ஙஜ ஞ ச  

2. 
நந்து  ப்ஞபு க் அர்ி  

 ஓஞ  ரி  

ஓநட் ஸ்நஞ  ஓ ஓந  

ந் ஔந ரி  

 

3. 
மஓஓண-ௌணச, ஔ சு ஓங்  

அப்ஓ இ ஜந்  

ஙநஔ ர்ஜ ஓ   இ  

ஔசஞ ப்ஞநந்  

4. 
ணர்க் ச, ஞ்ஓ-ஞ   

ஜஜச ஔந   

ந்ந ந்ந ஜஞ ஓஞ  

டிஓந சுணிஹ்ண  
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குபேவ், வ்ஞஔ ணச வ்ஞஔ--க்ந ணிச கூர்  

1. 
குபேண, வ்ஞஔ ணச வ்ஞஔ பூஜந ணஓந ஔச  

சுத் க் ஆஞ ணிப்ஞ ச  

இஷ்-ஜந்த்ஞ ரி ஙஜ ப ஔச ஜ  

ஞ ஞந அபூர்ண ச  

2. 
ரி ஜச ஓஞச ஜஞ  

ஔசிஓந  ஓஞ க்பேஷ் -க்ந ணிச ஆஞ  

ஙந குஓ ஔீணஞ ஓம்ஓஞ  

3. 
ர்ஜ,ஜ்கச-ஹ், , ஓம ர்ஜ-  

ர்ஜ ம  ஙஞ  

ஓ ஓடி இ ஷ்ஞத்-ணிஞ கு ய்  

ந்ஞ க்பே-க்ந நஞ  

4.ஓடி ம் அனுக்ஓச ஸ்ஜஞ அஷ் த்த்ண ஜச  

ஞ ந ஙநஸ் ஞந  

ஓஇ ஞந ப்ர்ர்ச, ஸ்ரீ ஸ்ணஜந   

 நணிச ஞ ஙந  

 

1.ஆன்ீக (வய்கீரண) குரு, வ திருந்ரணம் , வ திருந்ரணரசறகள் , தூ ஷஷ்ர்கள் , 
திர குப்திணர்கள் , றதரட்டிற்குநற ந்றங்கள் , புணிரம் , இட்ஷட வய்ங்களுக்கு 
ஶசஷ வசய்பம் ரகம் . உன்ண அர்ப்திப்புடன் ஶற்கூநற ட்ஷட பம் ரன் ங்குகறஶநன் . 

2.ஏ ணஶ , அர்கபின் தரத்றல் ஶற்கூநறற்ஷந ரன் திரத்றருக்கறஶநன் (ரசறக்கறஶநன்),. 
ற்கணஶ இந் சரத்ஷ ரம் கற்நறருக்கறஶநரம் - ஆத்ரின் ர அனுதங்கஷப க்ருஷ் 
ஶசஷஷ ி ஶவரன்றும் அகற்நப்ஶதரறல்ஷன . 

3. கடஷ, அநறவு , ம், றரணம் அஷணத்தும் உண்ஷில் ரற்றுதஷஶ , துவும் ம்ஷ 
ிஷண ற்றும் றர்ிஷணினறருந்து ிடுிக்கப்ஶதரறல்ஷன . அஷ அத்ஷணஷபம் ஏரக 
தூக்கற நற , ன் சஶகரஶண ல்ன ம்திக்ஷகின் புகஷ (வதருஷஷ ) தரடு. ம் ரின் 
கருஷ ட்டுஶ க்கு தூ தக்றஷ அபிக்கக் கூடிது . 

உன் கர்த்ஷ றந்ரக தூ நற , ஏ ன் ணஶ , ட்டு னட்சறங்கஷப றஷணில் வகரள் . 
உண்ஷரண ணஶரடு (ஹ்ருத்ஶரடு ) அஷ றதடு . வ ரம ஶகரஸ்ரறின் தரத்றல் 
தக்றிஶணரின் ணர ப்ரர்த்றக்கறஶநன் . 
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ரி ரி  ஜஞ  ச நச--க்ந ணிச கூர்  

1. 
ரி ரி  ஜஞ  ச நச  

ிஜ மஷ் ஞந உஔந  

ஓச இ க்ஓநச  

2. 
அந்ஞ.நஞ ஓஜ ப்ண ஞ  

அஜசி ஜந்   

க்பேஷ் ஓங்னர்ச ஸ்ரீ க்பேஷ் ஸ்ஜஞச  

ஓ ஜஔந ஞ  

3 

 ர் க்ரி, அப்ஓ ரி  

ஔநணச ஔச சி  

ஸ்ரீக்பேஷ் ஔச அனுகு ஔ  

  அனுஞந  

4. 
ஔசர் ஔ ப்ஞநகு   

த்பேண ந  

ஔந ஔந ஓஜ ஆஓந  

  ஓடி ந  

 

5. 
நணிச ந ஆஓ ரி  

ஓந த்பேஜ-ச  

ப்ஞபு க்பே ந ப்கு அந்ஞ  

ஓ ந் ஓங்ச  
 

1.ஏ ன் ிஞபு ரி, எபே தூ க்னுக்ச அன்மபம் ற்மடபம் ணர்த்துக்ள்ணன் 
ணந ன்னும ௌந ஆமஓள் ஜநந்தும் அமக்ப்ட்டும் ணிடும். அந் ஙள் 
ன்று ன்னுமகும் 
2. ஙன் ன் ஹ்பே ஜத்நில் உர்நடன் சினும், அன் டி ஙன் ஙப்ன். 
ணஞ்ஓத்நநபேந்து பற்டநலும் ணிடுடுணன். ஜற்டணர்லக்கு அமசத்து ஜரிமலம் 
டுப்ன். ணசின் புசி ஙஜத்ம ஔிப்ன் ணி அணரின் அணற்ட 
ஆசந்ஜஜச கத்நல் ஙநம ஈர்க்ப்ட்டிபேப்ன். 
3. இந் ணழ்மம த் உவும் ஓரீஞத்ம மணத்நபேக் குமடந் ட்ஓ மண துண 
அம ஜட்டுஜ ஙன் ஓய்ணன். ணமச ஆஞநக் து உந்(அனுகூஜச) அன் 
ஜீது ஜட்டுஜ ஙன் ற்று ண்டிபேப்ன். 
4.ணமச ஆஞநக் அனுகூஜற்ட மபம், ஙன் ணலுண( ஆித்ஞஜ) ஙநஞரிப்ன். 
இப்டி ஆஞநத்துக் ண்ிபேந்ல் இந் ஓரீஞத்ம ணிடுணற்கு உரி ம் ணபேம். 
5.த்பேஜ ட்டின் ஙடுண ணழ்நன்டழுது இதுண க்நணிசரின் ஙம்ிக்ம 
இபேக்நன்டச. பழுபற்வுின் ஞஜற்ட பேமம றுணற் ஜட்டும் அணர் 
அநட்ஓ ஆர்ணத்டு ஹ்பேபூர்ணஜ அழுது ண்டிபேக்நடர்.  
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ரி  ரி  ரி  இ ஞ--க்ந ணிச கூர் 

1. 
ரி  ரி  ரி  இ ஞ  

ரி ஙம் ஆசிஓ ௌஞங் ஙநய்ஞ  

(ஜஞ துஹ்  ஞ)  

2. 
ரி ஙம் ணிச ஔீணஞ அன் ச ஙஇ ஞ  

ரி ஙம் சுத்  ஔஇ-ஜஇ ஞ  

( ி ஓந ஞ)  

3. 
ஜநஓ ஜ-த்  ஔணீன் ய் ஞ  

(ஆஜந ஆஜர்  ஞ)  

ஆஓ ணஓ குஞ குஞ ஆர்  ஔய்ஞ  

(ஆஓர் ஓடி ஙஇ ஞ)  

4. 
ரி  ஏ இ ஆஓர் ப ஓரி ஞ  

(ஙநஞஓ  சுஞ)  

-ஜக்ஷ ணஞ்ஓ ஓடி , ரி ஙம் இ ஞ  

(சுத்-ஓத்ண ய் ஞ)  

5. 
ஙஓ ஔஏ ஙஜர் கு ஏ ஓப்  இஞ  

(துச்ஓ  ப்ஞஸ் ஓ ஞ)  

ணிஙத்  ஔய்  ஙஜர் இ ஞ  

(ஙஜர் ய் ஓ ஞ)  
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ஒ சஶ ரர் ஶப? யரிவன்று உச்சரிபங் ள் ! யரிவன்று உச்சரிபங் ள்  ! யரிவன்று 
உச்சரிபங் ள் ! திபு வ ௌங் ரும் திபு றத்ரணந்ரும் இந் புணி ரத்ஷ 
வ ரண்டுந்றருக் றநரர் ள்  ( து  றழ்ச்சறற்ந றஷனஷ தரர்த்து ). 

இந் புணி ரத்ஷ ி ஆத்ரிற்கு ஶறு எதுவும் அறர்ஷ்டரணது ஆ ரது 
(வதரக் றம்). இந் புணி ரத்றன் வசல்ரக் றணரல் , ஜ ரபம் ரபம் கூட 
தூய்ஷரணரர் ள் . (அர் ள் இருரும் ற வும் தர ரண வசல் ஷப வசய் 
ணிர் பர   இருந்ரர் ள் ). 

ரிணரல் சூப்தட்ட ரன் இந் ரழ்க்ஷ ஷ உதஶர ற்று  றக் றஶநன் . (எப்வதரழுது 
“ரன்” “எணது” என்று கூறு றஶநன் ,). இங்ஶ  சுற்நறக்வ ரண்டிருக் றஶநன் ( அஷனந்து) ற்றும் 
க் ரண ஆஷச பின்  ட்டுப்தரட்டின்  லழ் ரன் அடுத்து எங்ஶ  வசல்ஶன் ? (உன ரர 
ஆஷச ளுக்கு படிஶில்ஷன ). 

வதௌற  ஆஷசின் ப த்ஷ ஶடிர  தரர்க்கும்வதரழுது , ஒ சஶ ரர் ஶப , யரிவன்று 
உச்சரிபங் ள் ! (க் ரண ஆஷச பினறருந்து (ஶஷ பினறருந்து ) ிடுதடுஶ 
உண்ஷரண  றழ்ச்சறக்குரி பரகும் ), க் ர   றழ்ச்சற ற்றும் ிடுஷனக் ரண 
அஷணத்து ஆஷச ஷபபம் ிட்டுிட ? ரன் பழுபற்  டவுபின் ரங் ஷப 
உச்சரிக் றஶநன் .(தூய்ஷர  இருக் வும் ஶன்தட்ட றஷனி ல் இருக் வும் ). ஸ்ரீத் தர ம்  
11,8,44 – ஆமர யற தம் துக் ம் ஷஸ்ம் தம் மள ம் , வதௌற  ஆஷசஶ துன்தத்றன் 
ஆரம். ிருப்தற்ந றஷனஶ உர்ந்  றழ்ச்சற . 

புணி ரத்றன் சக்றரலும் வய் ீ குங் பரலும் ரன்  றழ்ச்சறர  டணரடு றஶநன் 
ற்றும் இன்றர  ரன் அஷணத்து படிவு ஷபபம் (ிஷபவு ஷபபம் ) ரன் வதறு றஶநன் . 
(பக் றற்ந வதௌற  ிஷபவு ளுக் ரண அஷணத்து வசல் ஷபபம் ிட்வடரறபங் ள் ) தக்ற 
ிஶணரர கூறு றநரர் . 

புணி ரத்ஷ தூய்ஷர  (அதரறன்நற) உச்சரிக்  ரன் அஷணத்து ஷட ஷபபம் வற்நற 
வ ரள் றஶநன் . 
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ஔ ஔ ரர க்பேஷ் ஸ்ரீ ப ன ஆத்ற  

வய் ீ ம்தறஷ  றழ்ிக்கும் இணி  லம் –தக்றிஶர ரக்குரின் – லரபிினறருந்து 
1.ஔ ஔ ரர க்பேஷ் ப ன றனண 
ஆத்ற   ஶரஶ னனறரற ம ற    

 
2.ண ஶர ண ரூத த்ரிதங்  சுந்  
தீரம்த றக் ற புச்ச சூடர ஶணர   

 
3.னனற ர ரஶ ிருதரனு  ன்ர  
சுணனீ மணர வ ௌரீ ரூஶத குஶ ன்ர  

 
4.ரணர ி அங்ஞ ஞ ஔஜ  
ரி ஜச ணிஜச ணச உஜ்ண  

 
5.ணிந ன  ஙச ஞ   

ப்ரி ஙர்ஜ ன ஔ ஓஜஞ து  

 

6.ஸ்ரீஞ ஜண  ஞநஔ ஆ  

ந ணிங ன  ப   

 

1.ல்மப் பு ளம் ல்மப் பு ளம் அவபவபம் பசர ரிக்கும் கடய்பகீ்க்  மடல் டம்டயதம 
ஸ்ரீஸ்ரீமடம ணற்றும் க்பேஷ்ஞவகத கசபேம்.  

ஸ்ரீ யடமவப டவவணதம  க மண் க மிதர் ள் ணய வும் அபேவணதம  டணது ஆத்டய 
மல் நமல் அபர் ள் இபேபவபம் ண யழ்பித்துக் க மண்டிபேக் யன்மர் ள்.  

 

2.ணன்ணடவபம் ணதக்கும் க்பேஷ்ஞரின் பம்ணடிப்பு யவதின் பசர  அனகும், அபர் அஞிந்துள்ந 
ணஞ்சள் ய ட்மவதின் கமயப்பும் பண்ஞ ணதிய மல் அங் ரிக் ப்ட் டவப்மவ  
அனகும் நிடயல் தமபேவத ணத்வடபம் க மள்வந க மள்ளும்  

 
3.அவபவபம் நிடயல் பசர ரிக் ம் ஸ்ரீ ணமடபின் இதுபுத்டயல் அசர் வ்பேமனுபின் 
புடல்பிதம மடமமஞி டது ஆழ்ந்ட  மடவ கபநிப்டுத்தும் பண்ஞண ீ பண்ஞப் 
ட்மவ அஞிந்து க்பேஷ்ஞவ ண யழ்பித்துக் க மண்டிபேக் யமள். அபநது கணி 
பண்ஞகணமஉபேக் யத கமன்வ எத்டடம வும், டணது அவத்து பிட மபவ நிலும் 
ப்த்கத ணம அனகு ணயநி, பிவ ணடயப்ற் ிகண மபத்டயல் யவந்ட அனகுன் டய ழ்ந்து 
க மண்டிபேக் யமள். 
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4.ஸ்ரீமவட ணயகுந்ட அனகுன் பிடங் நிலும் டம்வண நிணம  அங் ரித்துக் க மண்டு கர்த்டய 
ணயக்  ணயன்னும் ஆஞங் வந அஞிந்து, பசர ரிக்கும் டது டயபேப  அன யமலும், ணதக்கும் 
மர்வபதமலும் ிபு ரிதின் ணடயல்  ல்வதற் ண யழ்வப கணலும் கணலும் அடய ரித்துக் 
க மண்டிபேக் யன்மள்  

 

5.ஸ்ரீபிசம மவப டவவணதம  க மண் க மிதர் ள் இபேபவபம் சூழ்ந்து க மண்டு 
அடயதற்புடணம ணத்வட ணதக்கும் இிவணதம  ரடங் வந  பிடம ங் நில் இவசந்து 
ண யழ்பித்துக்க மண்டிபேக்  ப்ரித ர்ண  ய ன்வனக் ப்டும் சயந்ட க மிதர் கூட்கணம 
சமணத்வட பிசயய ஸ்ரீ மடம க்பேஷ்ஞவ ண யழ்ச்சயதவத கசய் யன்ர்.  

 

6.ஸ்ரீஸ்ரீ மடம ணற்றும் ணமடபின் டமணவப் மடங் ள் ன் இறுடயப் பு னயத்வட அவந்து 
பிடுகபமம் ன் ஆழ்ந்ட ம்ிக்வ பன் இந்ட க்டய பிகமடம ”பிடமணத்டயன் க மிவ தரின்” 
டமணவப் மடங் வந சஞவந்ட பண்ஞம் டமமனு டமமனு டமமம  ணய வும் 
ஆந்டத்துன் இந்ட  யல் ீந்டயக் க மண்டிபேக் யன்மர்.  
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ஔவீ் ஔ ஔவீ் ஔ ௌஞஓந் --அபே னர்த்சம்  

(ணிடிற்மில் ணண்டிது)  

குந 2 

 

ஔவீ் ஔ ஔவீ் ஔ ௌஞஓந்   

ஞ ஙநத்ஞ ஔ ஏ ஜ ிஜ்ஓஓனஞ   

 

ஔந ந ஓ ஓம்ஓஞ ிஞ  

புந ஞந துஜந அணித்ஞ ஞ  

 

ஜஞ ய் ஆஜந ய்னு அணஞ  

ஆஜந ிச ந்து ஆஞ  ஆஓ ஜஞ  

 

சஓந ஐஓந ஜ ஙஓநஞ ந  

ரி ஙஜ ஜஜந்த்ஞ ஏ துஜந ஜந  

 

நணிச ப்ஞபு ஓஞ ரி  

ஓஇ ரி ஙஜ ஜந்த்ஞ ய் ஜந  

 
 

 ளந்டயபேங் ள்  ளந்டயபேங் ள் உங்கு யன் ஆத்ணமக் கந ளந்டயபேங் ள் ணமவத ன்னும் 
க மடிதபநின் ணடிதில் அடய   மம் உங் யபிட்டீர் ள். ஆத்ணமக் கந ளந்டயபேங் ள் ன்று 
க ௌங் ர் அவனக் யமர்.  

 

 ஏ ன் ிபு உங் வந யச்சதணம  பனயடுகபன் ன்று கூய இந்ட உ யற்  பந்டீர் ள். 
ஆமல் அந்ட சத்டயதத்வட ணந்து கபேம் அயதமவணதில் உங் யக் யக் யரீ் ள்  

 

 மன் உங் வநப் மது மக்  இங் ய பந்துள்கநன். ன்வ பி உங் ளுக்கு ண்ர் ள் தமர் 
இபேக் யன்மர் ள்.  
 

 ணமவத னும் கமவத அனயக்கும் ணபேந்வட மன் க மண்டுபந்து இபேக் யன்கன். அது டமன் 
இந்ட ரிமண ணமணந்டயம் அடற்கு மமதஞம் கசய்பங் ள் அவட டுத்துக்க மள்ளுங் ள்.  

 

 க்டயபிகமட டமகூர் க ௌங் ரின் டமணவப் மடங் நில் பிளந்து புிட மணத்டயற் ம  
ிச்வச டுத்டமர். அபர் இந்ட ணமணந்டயத்வட கற்மர்.  
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 ௌஞ ணச --க்ந ணிச கூர்  

1. 
 ௌஞ ணச சுஞதுச ீ  

 ஞ  க்பேஷ்   

ந்ந   சு ஓடி  

ஙங -ஓபே   

 

2. 
ஸ்ண-ஓ-க்பே ஜந இ  

ி ஓஞஸ்ண-ீஔ  

புநச புநச  டி ந‘  

ரி க்பேஷ்   

3. 
ஜ ஓந ஔச ப்ஞசந ரி  

ஜந க்பேஞ ஓ  

மணஷ்ண ஓஞ ஞட  ந  

ரி அணதூ ணஓ  

4. 
ௌ-ப்ஞஔ ஔச  ங ந  

இ ப்ஞஔ ஓந  

ஜஞ ஸ்ணபை-ஸ்புரி ஙச  

இ ஞஞ ஸீ  

 

1, ப்கமது? ஏ ப்கமது மன் புிடணம  ங்வ க்  வதில் அவணந்துள்ந பத்பீத்டயல் 
அவணந்துள்ந கசடி, க மடி ளுன் சூனப்ட்டுள்ந ணங் நின் யனயல் அளட பண்ஞம் 
அங்குணயங்குணம  சுற்யத்டயரிகபன்?  உயன் கமய் சு ங் வந பற்யலுணம  ணந்ட  ணந்ட 
யவதில் ஏ மகட, ஏ  யபேஷ்ஞம ன்று மன் அளடயவதில் அவனத்டபண்ஞம் இபேப்கன்.  

 

2. ப்கமது மன் நிவணதம  பமழ்ந்து க மண்டு இங்கு ணங்குணம  பமழ்ந்து  க மண்டிபேக்கும் 
டீண்த்ட மடபர் நின் இல்ங் நில் ிச்வசகதடுத்து உண்கன்? சஸ்படய டயதின் ீவப்பேகும் 
பசத்டமல் டயக் வதிககத உபேண்டு புண்டு  யபேஷ்ஞ  யபேஷ்ஞ ன்று உக்  
 த்டயதவனப்கன்.  
 

3.ப்கமது மன் புிட பூணயதம யத பத்பீபமசய நின் அவபரின் பன்பும் பழீ்ந்து பஞங் ய, 
அபர் நின்  பேவஞத் துநிதிவ கபண்டிப் கறுகபன்? அவத்து வபஷ்ஞபர் நின் 
டமணவப்மட தூசயவதபம் து உல் பளபதும் அப்ிக் க மண்டு வத்டயதக் மவப் கமன்று 
உவ உடுத்டயக்க மண்டு ிச்வசக் மவப் கம சுற்யத்டயரிகபன்.  

 

4.ப்கமது மன் உண்வணதில் கடய்ப ீ பூணயதம பத்பீத்வட ஸ்ரீவ் பூணயதியபேந்து சற்றும் 
ணமறுமடயபேப்வட ற்றுக்க மள்கபன்? அப்கமது டமன் மனும் வ்பமசயதம  ஆ படிபம். 
அடன்ிகு மன் து அயவுக் ண் ள் டயக் ப்ட்டு கடய்ப ீ பூணயதின் உண்வண படிபத்வட 
து  ண் ளுக்கு ணய  அபே மவணதில்  ண்டு  நிப்கன். கணலும் மனும் ஸ்ரீ  யபேஷ்ஞரின் 
அபே மவணதில்  ண்டு  நிப்கன். கணலும் மனும் ஸ்ரீணடய மடமமஞிதின் எபே கசப யதம  

ணமயபிடுகபன்.
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  --க்ந ணிச கூர் 

1. 
   ஓ நச ஆஜர்  

(ஆஜர்)அஞ குஓந சுத் ஙஜ பேஓந  

க்பே-  ஹ்பே ஓஞ்ஓர்  

2. 
த்பேஙந நச  ஙநஔ ஜி  

ஓநஷ்னு-கு ஹ்பே ஆசி  

ஓ ஜச, ஆஙந அஜஙந  

 ஆஸ்ணந ஙஜ ஞஓ ஓர்  

3. 
ச ஔச ஆஞ ி-சுந்ரீ  

ந ங ஓந  சு ரீ  

ஔன்ஜ ஔன்ஜ ஏ ஏ ௌஞ ரி  

அமதுன க்ந ஓஞ ஜர்  

4. 
() ரி ஸ்ரீ க்பேஷ்-ஙஜ உச்ஓஞ  

புந  த் ஓச  

மர்ண்-  ஓங்ச  

ஙநஞந்ஞ ஙத்ஞ  ஆஸ்பே-ர்  

5. 
, ஙணத்ணீ, சுஞதுச ீ  

ௌஞ ஙநத்சந் ந ஙநஷ்  

ஙஓந இ ஞஇ சு  

துஞ ப்ஞ ஓரி ிஓர்  

6. 
 ஙநத்சந் ஜஞ ரி   

ஓஞஇ ஜஞ ணிதஞ ஜ  

ந ஜஞ ஙநஔ ஓஞஞ ஓ  

ஙஜஞ  ந அநர்  

7. 
நசி ஏடி ரிஙஜ  ஞ  

ஙஜ ஞ ஜந இ ிஓ  

ஞஓஞ ஞஓந ஓஞ ஞஓ  

ரி ஜஔந ஞ அசிர்  

8. 
 ஔீ  இ உ  

ஙநஔ சு புந சுநச ஹ்பே  

நணிச ரி ிச  
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எப்வதரழுது? ஒ எப்வதரழுது , அந் ரள் என்னுஷடரது ? எப்வதரழுது உங் ளுஷட 
ஆசறஷ எணக்கு ங்குரீ் ள் ? என்னுஷட குற்நங் ஷபவல்னரம் அறத்து புணி ரத்ஷ 
தூய்ஷர  உச்சரிப்தற்கு என் ஹ்ருத்றற்கு சுஷஷ எப்வதரழுது ங்குரீ் ள் ? 

புணி ரத்றன் சரற்ஷந ரன் சுஷப்தது எப்வதரழுது ? புல்ஷனிட ரன்  லரணன் என்று 
உர்து எப்வதரழுது ? என் ஹ்ரும் வதரறுஷரல் றப்தப்தடுது எப்வதரழுது ? திநர் 
அஷணருக்கும் ரன் றப்பு வ ரடுப்தது எப்வதரழுது ? திநர் எணக் பிக்கும் றப்தின் 
ஆஷசினறருந்து ிடுதடுது எப்வதரழுது ? 

உடனறன் இன்தத்றன்  ரரண , வசல்ம், ஆரபர் ள்,  ிஷ ள் ற்றும் அ ற 
வதண் ள் இஷஷணத்றன் ீதும் இணி எணக்ஶ தும் ஆஷசில்ஷன என்று ரன் அழுது 
எப்வதரழுது? ஒ வ ௌ யரி !  உங் ள் தர  னத்றல்  ரற்ந தக்றஷ எணக்கு 
திநிஶரறும் வ ரடுங் ள் . 

ரன் த ரன் ஸ்ரீ க்ருஷ்ரின் புணி ரத்ஷ உச்சரிக்கும்ஶதரது உர்ச்சற ற குறரல் என் 
குல் ழுழுப்தது எப்வதரழுது ? ரன் த ரன் ஸ்ரீ க்ருஷ்ரின் புணி ரத்ஷ 
உச்சரிக்கும்ஶதரது உடனறல் றநத்ஷ ரற்நற என்  ண் பில்  ண்ரீ் றற் ரல் வதருகுது 
எப்வதரழுது? 

உன ம் ற்றும் சபரத்றற் ரண எண்ங் ஷப ரன் ிட்வடரறப்தது எப்வதரழுது ? 
த்தீத்றன்  ங்ஷ   ஷஶரம் ரு ஷதத்றக் ரஷணப் ஶதரன ஒடி , தரடி, ஆடி 
ஶர்ஷர  வ ௌர் ற்றும் றத்ரணந்ரின் ரங் ஷப ரன் அஷப்தது எப்வதரழுது ? 

திபு றத்ரணந்ர் எப்வதரழுது என்ணிடம்  ருஷஶரடு இருப்தரர் ? இந்றரிப் வதரருட் பின் 
ரஷினறருந்து எப்வதரழுது என்ஷண ிடுிப்தரர் ? எப்வதரழுது அர் தர  னத்றன் 
றஷன எணக் பிப்தரர்? புணி ரத்றன் ரயட்டரில் ரன் தஷற்  எப்வதரழுது 
எணக்கு உரிஷபிப்தரர் ? 

எப்வதரழுது ரன் ரங்குஶன் ,  டன்வதறுஶன் அல்னது வ ரள்ஷபடிப்ஶதன் புணி ரத்றன் 
ஶதரணந்த்ஷ? புணி ரத்றன் தரது ரப்தில் எப்வதர ழுது ரன் என்ஷண வரஷனப்ஶதன் ? 
தக்றின் மத்ஷ றஷனர  அனுதிக்கும் ரு துநிின் தரத்ஷ தற்நற திநகு புணி 
ரவனும் அறர்த்றல் எப்வதரழுது ரன் என்ஷணஶ பழ் டிப்ஶதன் ? 

எப்வதரழுது அஷணத்து உிர் பிடத்தும் ரன் தச்சரரதத்ஷ (அனுரதத்ஷ ) உர்ஶன்? 
ஶர்ஷரண அடக் த்றல் (திில்) என்னுஷட ஆணந்த்ஷ எப்வதரழுது ரன் நப்ஶதன் . 
தக்ற ிஶணரணர ற ரன் திவுடன் டீு ஶரறும் வசன்று அன்திற் ரண உங் ள் வசய்றஷ 
எப்வதரழுது தப்புஶன். 
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ஸ்ரீ ஆஜ்  ரி ப்ஞஓர் 

 

  ச ஓ ஜர்--க்ந ணிச கூர்  

1. 
  ச ஓ ஜர்  

த்ஔந ஔ ஆஓ ிணி ந்ச  

ஓடி ஓம்ஓர் ர்  

 

2. 
ப்பேந்ச  ஙத்த்ணி ஙஜ  

ந்ந குநஞசி  

ஓஓநர் ஙந்ச-ஓஞ ஆஸ்ஞய்  

ரி ஓம்ந் ஜி  

3. 
ஔஹ்சணி புநச ஓநந்ஜய் சச  

ஓந ிஔச ஸ்  

க்பேஷ் ஙஜம்பே ஙநஞந்ஞ ி  

ந ௌஞங்   

4. 
 ௌஞ ஙநய் ஞ துந ய்  

ந ஔசர் ந்து  

அஜ-ந அஜந  துர்ஔச  

ஏ ஜஞ க்பே ஓநந்து  

5. 
ந்ந ந்ந  க்ஞஓ ஜ  

ஔஹ்சணி உய் கு  

ப்ஞஜந ப்ஞஜந பு க்   

ந குசு பே ப  

 

6. 
  ஜசஞ ந நச அஜந  

ந பர்ஓந   

ஓம்ணி ம ந்ந ச  

ஸ்ஜரி துன்ப க்பே-  
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 பஇ மணஷ்ண ஓநசி ரி ரி--க்ந ணிச கூர்  

1. 
 பஇ மணஷ்ண ஓநசி ரி ரி  

மணஷ்ண ஓஞ ல்ர் சி  

ஜந ஹ்பே ரி  

2. 
மணஷ்ண-கூஞ அப்ஞக்பே ஓ  

ஙநர்ஓ ஆசந்ஜய்  

க்பேஷ் ஙஜ ப்ரிந ஔ உஓநச  

ஔந பேத்ஞ ய்  

3. 
அஜசநச ஔச ப்ஞணீ  

ிஓ அசஓக்  

அந்ஞ-நஞ ஙநஷ் ஓ  

ஙநத்-லீ அனுஞக்  

4. 
சிஷ், ஜத்ஜ, உத்ஜ ப்ஞ  

மணஷ் த்ரிணி ி  

சிஷ் அஞ, ஜத்ஜ ப்ஞந  

உத்ஜ சுஸ்பேஓ சுசி  

5. 
ஔ ஔச மணஷ்ண ஓநசி இ  

அஞ ரி ஔ  

மணஷ்ணர் க்பே, ஔ ஓர்ண.-ஓநத்ந  

அணஸ் இ   

6. 
மணஷ்ண ஓரித்ஞ ஓர்ண ணித்ஞ  

ஔஇ ஙநந் நம்ஓ ரி  

க்நணிச ங ஓம்ஓ ஞ  

 ஓ ஜௌச  ரி  
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1. ஒ என்னுஷட திபு யரிஶ , ரவரருர் தூ தக்வன்று ரன் உர்ந்ணரஶன் ? 
அரின் ரஷப்தரங் ள் அத்ஷண ன்ஷ ஷபபம் வ ரண்ட சுங் த்ஷப் ஶதரன்நரகும் . 
என்னுஷட ஹ்ரு த்றில் அத்ஷ  ரஷப் தரங் ஷப தற்நறக் வ ரள்ன் பனம் 
ரன் எப்வதரழுது வற்நற வ ரண்டணரஶன் . 

2.அத்ஷ  றப்புறக்  தக்ர் எப்வதரழுதும் உன்ணரணர் , அஷணத்து 
அதரங் பினறருந்தும் ிடுதட்டர் ற்றும் ஆன்ீ  ஆணந்த்றல் பழுதும்  றழ்ச்சற 
வ ரண்ர். த ரணின் புணி ரத்றன் அன்தரல் ஈர்க் ப்தட்டிருக் றநரர் . உன ரர 
தனன் பின் ீது தற்நற்றும் உர்ற்றும் இருக் றநரர் . அர் எப்வதரழுது அஷணத்து 
ஆத்ரக் ளுக் ர வும் இக் ரல் உரு றநரர் .  

3.வதரய் அ ங் ரத்ஷ எந் டபம் இன்நற பற்நறலுர  றத்ர் . பழுஷரண 
அனுதபள்பர், தஜஷணில் ல்லுர் . அந் தூ தக்ர் அஷணத்துி புனணின்த 
வதரருட் பினறருந்தும் பழுதுர  ின றஶ இருக் றநரர் . உள்ளும் புநபர  அர் 
எப்வதரழுதும் வபிப்தஷடபம் ஶர்ஷபம் வ ரண்டர் . றத்ரண த ரணின் லீஷன ஷப 
அனுதிப்தறல் பழுதுர  தற்றுக்வ ரண்டர் . 

4.பன்று ிரண ஷஷ்ர் ஷப ரன் திரித்றருக் றஶநன் .  ணிஷ்ட (புறர்), த்ற 
(இஷடகுப்திணர்) ற்றும் உத் ( உர்ந் தூ தக்ர் ) ரன்   ணிஷ்ட அற ரரி ஷப 
றக் றஶநன் . ரிரஷ னந் க் ங் ஷப ரன் த்ற அற ரரி ளுக்கு வ ரடுக் றஶநன் . 
உத் அற ரரி பிடறருந்து ஶ ட்தற் ர  என்ஷணஶ ரன் சர்ப்திக் றஶநன் . 

5.அத்ஷ  தூ தக்ருக்கு சரிர  ரிரஷ வசலுத்துஷ  ற்றுக் வ ரள்ளும்வதரழுது 
அரின் உண்ஷ குங் ஷப ரன் அஷடரபம்  ரபடிபம் . அன்திநகு ட்டுஶ அரின் 
 ருஷரல் அஷணத்து ஆன்ீ  பழுஷஷபம் ரன் வதந படிபம் . 

6.அத்ஷ  தூ தக்ஷப் தற்நற வதரநரஷஶரடு தறத்துக் கூறும் எவ்ி ஶதச்சுக் ஷபபம் 
ிட்டு ின றிருப்ஶதன் என்ந சத்திரத்ஷ தக்றிஶணர எப்வதரழுது  ரக் றநரர் .  
அத்ஷ  தக்ரின் ரழ்வும் தண்பு ளும் எப்வதரழுதும் தூய்ஷரணரகும் .  
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 ஶத ஸ்ரீ ஷசன் ஶரஶ ஶ ரரிஶதண ஶரர 
–ஸ்ரீஷசன் யரதிபுின் த  ருஷஷ இந் ரசன் அஷடது எக் ரனஶர ? 

-க்நணிச க்குஞரின் ”ல் ல்பே”ணிநபேந்து  
 

1. ஶத ஸ்ரீ ஷசன் ஶரஶ ஶ ரரிஶதண ஶரர  
 ஶத ஆற ஷதஶதர ஷஷ் த சரர  

 
2. ஶத ஆற சரடிஶதர ஶ ிரதிரன்  

 ஶத ிஷ்ணு ஜஶண ஆற ஶ ரரிஶதர சம்ரன்  
 

3. ன தஸ்த்  றருரஞ்சனற ஷஷ் ற ஶட  
ந்ஶ த்ரு ஶ ரரி ரண்ஷடஶதர றஷ் தஶட  

 
4. ரந்றர  ரந்றர ஜரஷணஶதர துக்   றரம்  

மம்மர அணன ஶயரய்ஶ ர றஶதர திஸ்ர  
 

5.சுணிர ஆரர்துக்  ஷஷ் டரகுர்  
ஆர னர ற  றருஷ்ஶ ஆஶனறஶதண திச்சுர்  

 
6.ஷஷ்ஶர ஶஶண க்பேஷ் ஶரஶர ஶரய்  

ஶ ஶயஶணர தர திற யர்ஶதண மஶரய்  
 

7.ிஶரஶர் றஶண ஷஷ் சஶ  
க்ருதர ஶ ரரி மங்ஶ  ஶனரஶயர ஶய் அ றஞ்சஶண  
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1. பமன் ஸ்ரீ வசடன்த ணமிபு டது  மஞணற்  பேவஞவத இந்ட டமமனு டமனுக்கும் 
பனங்கும்  மம் ப்கமகடம? கணலும் அபது ிரிதணம க்டர் நின் மடத்தூநிவத அடிகதன் 
கற்யடும் கமன்ம கபம் ப்கமகடம?  
 
2.புின்ம் ன்ம் சயற்யன்ச் ச டயதில் பளபதுணமய் பழ் டித்துக் க மண்டு இபேக்கும் து 
ன் கமய் அ ங் மத்வட மன் பிட்கமனயக்கும் கமன்மள் ன்மகநம?கணலும் மன் 
 பமின் யத்த கசப ன் ன் உண்வண உவப புதுப்ிக்கும் ன்மளும் ன்மகநம?  
 
3.இந்ட டமன் ”வபஷ்ஞபர் ள்” னும் உணது ணடயப்புணயகு க்டர் நின் பன்பு வ  வநக் 
 ட்டிக்க மண்டு  ளத்வடச்சுற்ய துஞிவத இறுக் யக் க மண்டு ற் ளுக்கு இவதில் புற் வந 
அக் ய க மண்டும் அபர் நது உத்டவப ன் சயகணற்க மண்டு ஞிதமற் டயர்கமக் ய 
 மத்துக்க மண்டு இபேக் யகன்.  
 
4.ன்னுள் ல் ய கபே யக் க மண்க இபேக்கும் யவதற்  இச்வச நின் ட யப்ின் துத 
யவவத அபர் நிம்  ண்ஞரீ் பிட்டு அளது பும்புபடன் பம் க மளந்து பிட்கரிபம் இந்ட 
கபேப்வ க மடுவணதியபேந்து பிவபில் ன்வ  மப்மற் கபண்டு யன்கன்.  
 
5.து துத யவவத க ள்பிபறும் க்டர் ளும் இதற்வ தம டணது உன்ட  பேவஞதின் 
 மஞணம  உடிதம  து துன் யவ நின் பிடுடவக் க மரிக்வ வத  பமன் 
ஸ்ரீக்பேஷ்ஞரிம் யச்சதம் சணர்ப்ித்து பிடுபமர் ள்.  
 
6. பேவஞகத படிபம வபஷ்ஞப க்டர்நின் பிபேப்ங் வந உடிதம  யவகபற்றுபம 
 பமன் ஸ்ரீக்பேஷ்ஞபேம் டணது  மஞணற்  பேவஞதிமல் து மபங் நின் 
பிவநவு நியபேந்து ன்வ பிவபில் பிடுபித்துபிடுபமர்.  
 
7.கப இந்ட க்டய பிகமத் டமக்குர், ிபுபின் அன்பு க்டர் நின் மடக்  ணங் ிநல் 
சஞவந்து எபே உகதம பணற் இந்ட இனயகதனுக்கும் ணயக்   பேவஞபன் உங் நது 
“த்ங் ம்” ன்னும் அன்ம மது மப்பு கபயதினுள் இங் க மடுக்  கபண்டும்  
ஞிவுன் இவஞ்சய கபண்டு யன்கன்.  
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 னற குக்கூர்  ன் – 
ஷசன் யரதிபுின் ரங் ள்  - க்நணிச க்குஞரின் ”ல் ல்பே”ணிநபேந்து  
 

1. னற குக்கூர்  ன் ஜறசரஶர (ஶய) 
 னறப  தரண  னற ஶதர ரமண  

ஸ்ரீ சச்சற ந்ண  ரஶர (ஶய) 
 

2. ரர் ரண றரஶர் ப்ர ண  
அத்ஷஶர் திபுஜற ஶ ரர  

றரண ீிஸ்ம்தர் ஸ்ரீறரஸ் ஈஸ்ர்  
தக் மபய சற ஶசரர  

 
3.ீர மமர் ரரப்பூர் ஈஸ்ர்  

ர திர்த்ண மள  
நபேந ஔச ஓநக்ஷ ந்ந கு ங  

ஜண ஞ ண பூஞ  
 

4. ர்ண ௌஜ ஓச ஔந ஞ  
ஞஜசந் ஔச ணஞீ  

பைசந் ணர்ச சச ச  
ரிஸ் ஜச ஞீ  

 
5. வ்ஞஔ ஞ ணச துஷ் ஜ ச  

டீ ணிச ஜ  
சுத் க் ச சுஷ் கச ச  

ஓ க்ந துஷ்ச ஞஜ  
 
1. ணகண  யப த்டயன் ணய க்க மடுணம ம ரீ ணற் ணயபே  பமழ்பில் இபேந்து உன்வக் 
 மப்மற்யக் க மள்  ீ பிபேம்ிமல் உக சச்சயணமடமபின் டபப்புடல்பம ஸ்ரீக ௌங் ரின் 
பு வனப் மத் கடமங் ய பிடு(சச்சய ந்ட) கில்  யதின் க மப்ிடிதில் இபேந்து அபமல் 
ணட்டுகண ம்வண  மக்  படிபம் (  ய ப  மப) கணலும்  யதின் அச்சுபேத்டயல் இபேந்து 
பிடுபித்து ணது ச  மபங் வநபம் ீக்  பல்பர் அபக ( ய கமத ம)  
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2. டமட ண்டிடரின் உன்ட அன்ிற்கு  ட்டுட்பபேம் ( டமட ணமட) யத்தமந்ட ிபுபின் 
உதிர் பச்சும் ஸ்ரீக ௌ ரிகத(யடமகதர் ிமஞ ட) உபேக் யத கமன்ி கணிபவத அபக 
(க ௌம) ஸ்ரீ அத்வபட ஆச்சமர்தமல் கபேணடயப்புன் பஞங் த்டக் பமபமர்(அத்வபகடர் ிபூயட) 
கபப்ணத்டயடிதில் ிந்டடமல் அபது அன்வதமல் ”யணமய்” ன்றும் அபது டமத்டமபமல் 
(பிஸ்பம்ர்) உவ த் டமங்குபர் ன்றும் கசல்ணம  அவனக் ப்ட்மர். ஸ்ரீபமச ண்டிடரின் 
ஏக  பமன் ஸ்ரீ க ௌ ரிகத (ஸ்ரீயபமச ஈஸ்ப) கணலும் டது அவத்து க்டர் நின் 
உள்நங் வந க மள்வந க மள்பபேம் அபக டமன் (க்டய சப  சயட கசமம)  
 
3.டீதம  யமணத்டயன் குளவணணயக்  சந்டயன்  பமன் ஸ்ரீவசடன்தக (டீதம டர்) அபக ஸ்ரீ 
ணமதமப்பூர் டமணத்டயன் ச்சயடமந்ட பிக்ம் ஆபமர்(ணமதமப்பூர் ஈஸ்ப) கணலும் அபது புிட 
மணத்வட  பேவஞபன் பியகதம யத்துக் க மண்டிபேப்பபேம் அபக (மண ிபர்த்ட) ணமிபு 
ணய வும்  ண்டிப்மபர் (ற)  யஸ்டர் நின் டக்  பனய மட்டிபம் அபக( யபேய  சயஷ ) 
ந்யதம ிரிபிரின் கணன்வணணயகு டவபபேம் ணமிபுகப (ந்தமய கு மத ) டயபேண ள் 
 ஞபம (ணமடப)னும் அபக. ஸ்ரீணடய மடமமஞிதின் ிகண மபத்வட ற்று ணமதூர்த த்டயல் 
பழ் ய இபேப்பபேம் அபக டமன் (மடம மப பூ)  
 
4. மர்ப கௌண ட்மச்சமர்தவ பனயத்டய உன்ட யவவத அவதச் கசய்டபபேம் 
ணமிபுகப (மர்ப கௌண கசமட) ிடம பேத் ணமமமவப ிபிச் சக் த்டயயபேந்து 
பிடுபித்டபபேம் அபக ( டய டமஞ) ஶலும் ரரணந் ரரின் வதரங்கும் திஶஷின் ப 
ஊற்றும் (மணமந்ட கம) அடய பீனும் (பீ) அபக ஸ்ரீ பைக மஸ்பமணயதின் ணமந்ட 
யவவத அடய ப்டுத்டயக் க மண்க இபேப்பபேம் (பைமந்ட பர்ட) மட க மஸ்பமணயவத 
ஊக் ணநித்து கமயப்பபேம்(மட ம)அபக. கணலும் ரிடமஸ் டமகுவ உன்ட 
ஆந்த்த்டயல் ஆழ்த்துபபேம் (ரிடமஸ் கமட) அடய டீபேம் (டீ) ணமிபுகப ஆபமர்  
 
5.புிடணம வ் டமணத்டயன் கமந்ட ிகவண யவ நில் எவ்கபமபே  ஞப்கமளதும் 
டயவநத்துக் க மண்டிபேப்பபேம் ஸ்ரீ க ௌரிகத (வ்  மப) மப பிவநவு நின் 
ச பிட டீதணப் மங்வ பம் கமய கபடமரி ளுக்கு டக்  டயடி க மடுப்பபேம் ( டீ 
பி மட) ணன்ணடவபம் பசர ரிக்கும் கன னும் ( மண) அபகடமன். டது தூத க்டர் வந 
ஷஞம் கடமறும் ரிமயப்பபேம் (சுத்ட க்ட ம) பட்டு டத்துப ஜமத்வட  டுவணதம  
டயர்ப்பபேம் அபக(சுஷ்  ஜம டம) க்டயத் கடமண்டின் அர்த்டங் வந யபர்த்டய கசய்பபேம் 
(ச க்டய துஷ்) உன்ட ஆந்டத்டயன் (மண) கமக் யடமர்பேம் ஸ்ரீவசடன்த ணமிபு ஆபமர்.  
ஸ்ரீஸ்ரீ க ௌங்  ணமிபுக்கு கய்   ஸ்ரீஸ்ரீ க ௌங்  ணமிபுக்கு கய்  
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 ச ஞ க்பேஷ் ஙம் –  

ஏ ஜசஜ ஞ க்பேஷ் ஔம் இப், சன்டல்?  -க்ந ணிஙத் குஞர்  

 

(ல்ணி) 
.ச ஞ க்பேஷ் ஙம் ரி  ஜச ப்ஞண் ந் ங  

1.ந ங ஔசி ன் அஞ   ப ஞ க்பேஷ் ஙம்  ங  

 

2. சர் ந ஞ ஞ ஞக்ம் ஹ்பேய் ஜந்நஞ  

ஜது ஜக்  ரி ஙம்  

ந ஞ தநம ந  

 

3.ந ல் ஙம் ல் ஞ   ச ஞ க்பேஷ் ஙம்  ங  

ச ஞ க்பேஷ் ஙம் ரி  ஜச ப்ஞண் ந் ங  

 

4. ஓ ந பைர் த ஔய்  

ஔ த ஜசர் ஜனுஷ் ஆ ஔய் ஙய்  

 

5. ந ஞ ர் ஜஞ  ஓஞி ணஓர்   

எஞச் ஓர் ஔச ந் ஞ  ஔ ஸ்ஜன்   

 

6.எஞ ஏ ர் ப ஆகு ஔநஹ்ண து  

ந ஞி ய்  ங  

 

ஏ ன் இித இடதகண ! புிடணம க க்பேஷ்ஞ மண த்வட உச்சரிக்கும் கமது ஆந்ட 
 ண்ஞரீ் ணல்  ணறுப்தும் கம!  

1.ன் இடதப் வபகத ! இந்ட ண ம மபி  ந்ட  ம மபக் குபிதல் வந  ஞக் யங் ம 
பண்ஞம் கசணயத்து வபத்துள்கநன் கமலும் அடமல் டமன் இந்ட மபிதமல் புிட மணத்வட 
பவதம  ிக்  கூ படிதபில்வ.  

 

2.ஏ பமப்வபகத ! மன் உக் ம  ன் இடதக் கூண்டில் எபே அரித கமக் யத்வட ணய க் 
 பணம  மது மத்து வபத்துள்கநன். அது ன்கபன்மல் ? அதுகப  பமன் ஸ்ரீரிதின் புிட 
மணணமகும். அது தூய்வணதம கடினும் இித யவந்ட சுவபதநிக்  கூடிதடமகும். ஏ 
வபகத ! ீ ணது வபத்டமல் அந்ட புிட மண த்வட நிடயல்  ற்றுக்  க மள்ந இதலும்.  

 

3.ஏ வபகத உன்மல் அவத்து கதர் வநபம் நிடயல் கூ படிதமது. ஆமல் ன் இடதப் 
வபகத, க க்பேஷ்ஞ ணமணந்டய த்வட ணட்டும் ீ கூமணல் எதுக்குபது கம? ஏ ன் 
இடதகண! புிடணம க க்பேஷ்ஞ மணத்வட ஏடய ிரிவுத் துதமல்  ண்ஞரீ் பிமணல்  மம் 
டமழ்த்டய க மண்டிபேப்து கம?  
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4.ஏ வபகத யத்தணம யந்ட அனகுன் கசனயத்து பிநங்கும் ஆந்ட ணதணம ஆன்ணீ  
உவ  அவத உக பிவந்து பதல்பமதம . கில் அந்ட இம் ணிட அயபிற்கு 
அப்மற்ட்து. அவ்பித்வட அவந்டபர் பபேக்கும் ணீண்டும் இங்க  பந்து ிபி டவநதில் 
சயக்க மள்ளும் அமதம் இல்கப இல்வ.  

 

5.ஏ வபகத உணது ணஞ  மத்டயல் உது உவ ஈணக்  ட்டியல்  யத்டய மன்கு 
ணிடர் நின் கடமள் நமல் சுணக் ட்டு சுடு மட்டிற்கு இறுடய ஊர்பணமய் க மண்டு 
கசல்ப்டுபமய்.  
 

6.அந்கடம ன் க மடுவண! சுடு மட்டுத் டீ உது பமய் பளபவடபம் உது புன் த ர்ச்சயக் 
க ன்று ீ  தன்டுத்டயத மக்வ பம் ரித்து சமம்மக் ய பிடும். அச்சணதத்டயல் உன்வகத 
உன்மல்  மத்துக் க மள்ந இதமது. ல்மம் படிந்து பிடும் அந்கத்டயல் வ்பநவுடமன் 
பதற்சயத்டமலும் உன்மல் வடபம் கூ இதகப இதமது.  
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ஓண துண ஔ ணிஓநத்ஞ--க்ந ணிச கூர்  

1. 
ஓண துண ஔ ணிஓநத்ஞ  

ஞஜ ணி ண ணச ஞஜ இ  

லுங் ஞங் ப ஓநத்ஞ  

2. 
துண –ணிஸ்ம்பேந ஆ-ஜஞ ஔந்த்ஞ  

க்த ச ந ஔஇ  

ி, ஞ்ஓந, ௌஜ, ஔந  

மஔஜநசி , ௌத் ஆஏண இ  

3. 
 இ ஙநஔ-ஜ , புத்ந. பத்ந ஓ  

-இ ஙங ணி ண்  

ஓ-ஓபு ணஞ்ஓ துண க்ந நர்ப  

ஏண ணிதஜ ஞஜத்  

4. 
மணப ணஞ்ஓச  ஓ ஓபு  

ஙநஞஜந ணிணி ஓர்  

ண்ணத் தூஞ நணிச   

-ஓஞ ரி ஓர்  
1.ஒ ஶ ச, உன்னுஷட இந் வதௌற  தஷடப்பு வதரும்தரலும் பன்தின் அநறந்றர 
தக் ற்நஷரய் இருக் றநது . என்னுஷட சுன வசல் பின் ிஷப வு பரல் இந் 
உன றன்  ரட்டில் பழுதுர  சுற்நறத் றரிந்றருக் றஶநன் . அற ரண தக் ற்நஷ ஷபபம் 
ஆர் றஷநந்  ரட்சற ஷபபம் ரன் தரர்த்றருக் றஶநன் . 
 
2.உன் ரஷப் தரத்ஷ நந்ரல் , அம்நற ணஶஷணஷபம் (உடல் ஶஷண) 
துன்தத்ஷபம் வ ரண்டுந்றருக் றன்நது . ரன் இத் வதருந்துத்றன் வருப்தில் எரிரல் 
என்னுஷட எறர் ரன ீட்தர் பரண  தினர் , தஞ்சனற ,வ ௌர்? ஷஜறணி ற்றும் புத்ர் 
என்னுஷட உிக்கு ஒடி ரு றநரர் ள் . 
 
3.தல்ஶறு  றழ்ச்சற ஷபபம் சுந்றத்ஷபம் ங் ளுஷட த்து ஷன பில் (வதரநற) 
தூண்டில் புழுர  வர ங் ிடு றநரர் ள் , அர் பின் குநறப்திட்ட  ரட்சற வ்வரன்றும் 
ிரிக் ம். அர் ள் அஷணரும் ஏரற்றுக் ரர் ள் , உங் பின் தக்ற ஶசஷில் 
ணற்நர் ள் ற்றும் அர் ள் அறஷ (த்ஷ) அபிக் க்கூடி ஆதத்ரணர் ள் . 
 
4.வதௌற  சரர்புஷடணற்ஷந ஏரற்றும்  ருத்துக் பிலும்  சரன்று பிலும் அர் ள் 
றபுத்தும் வதற்நர் ள் . அத்ஷ ர் ள்  ர் , ஞரண ற்றும் ஶர த்றன் 
 ரந்ங் பரர் . ஷஷ்ர் பின் தரத்றல் ஞ்சஷடது பக் றம் என்று தக்றிஶணர 
 ருது றநரன் . ற  வரஷனினறருந்து அத்ஷ  ஏரற்றும் த்துரற ளுக்கு ரிரஷஷ 
வசலுத்து றநரன். 
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ந ஔசி ந --க்ந ணிச கூர்  

1. 
ந ஔசி ந  ஜஞ ஜ  

இனு ஓஞந  

துஜந  ஜய் ந ணன்  

ந ஞ ஞ  

 

2.  

ஞஓ ஆஜஞ இ ஜத்ஞ ங  

துஜந பேஜய்  

ண  த்ஞ ஙந ஜஞ ஓஜ  

அணஸ் ஓ ய்  

3. 
ஆஜஞ ரி ஞ ஓந  

அணச ீிஞ ஙந  

 கூஞ தச ஜஞ  

அஜ ஜஞ த்ஞந  

4. 
ஓ ஓடி ஆஓநஓந ஆஜந  

ஜஞ ஓஞ ங  

ஆஜந ஙநத்  துஜந ி  

துஜந ப்  ஔந்ங  

5. 
ஜஞ ஓ ஆஜந ஜத்ஞ   

ஆஜஞ ரி துஜந  

ஜஞ ஓஞ ரினு ணஞ  

ஆஜஞ ஙந  ஆஜந  

 

6. 
நணிச ந்ந ஓஞ  

ஓ ஜஞ ய்  

க்ஷஜந அஞ, ஙஜ பேஓந ந  

ச ஞ ய்  
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1.ரன் உன் புகறடம் ருஷப் ஶதரல் வ்ரறு எருன் ருகறநரன் - றச்சரக அது உன் 
கருஷரல் ட்டுஶ . ழீ்ந் ஆத்ரக்கபின் தூய்ஷக்கரகவும் ிடுஷனக்கரகவும் ீஶ 
ப்வதரழுதும் ஶடுகறநரய் . 

2.ீ ட்டுஶ ணது  எஶ ம்திக்ஷக , ீ இக்கபம் கருஷபம் பழுதுரய் றம்தின் . 
ன்ஷணிட உன் கருஷஷ ஶண்டுஶரர் ரருறல்ஷன . ீ அஷணத்து தங்கஷபபம் 
றச்சரக அகற்றுரய் . 

3. ன்ஷண ிடுஷனஷட ஷக்க கூடி சக்ற ஶவரருஶனும் வதற்நறருக்கில்ஷன . 
உன்னுஷட ஆஷரல் (உறுறரல்0 இந் வகரடி ற்றும் ரழ்ந் றஷனிலுள்ப தரிஷ 
வுவசய்து ிடுஷனஷடச் வசய் . 

4. ஏ இந் உனகத்றன் திபுஶ , ரன் அஷணத்ஷபம் ிட்டிருக்கறஶநன் . உன் தர கனங்கபில் 
ஞ்சஷடந்றருக்கறஶநன் . ரன் உன் றத்ற ஶசகன் , ீஶ ன் தரதுகரனனும் தரரிப்தனும் 
ஆரய். 

அஷணத்தும் உன்னுஷடஶ , ரன் எரு ஶசகன் ரத்றஶ , றன்நற ீ ன்ஷண ிடுஷன 
வதநச்வசய்ரய் . ன் எஶ புகறடரக ரன் உன் ரஷப் தரங்கஷப ஶர்ந்வடுத்றருக்கறஶநன் . 
ரன் ணக்குரின் ன்று இணிபறல்ஷன . 

அழுகறநரன் , தக்றிஶணர உன் தரங்கபில் ஞ்சஷடகறநரன் . அன் குற்நங்கஷப ன்ணித்து , 
புணி ரத்றன் சுஷஷ அனுக்கு அபித்து , வு வசய்து அஷண தரரிப்தரய் .  
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க்பே ஞ மணஷ்ண கூஞ--க்ந ணிச கூர்  

1. 
க்பே ஞ மணஷ்ண குஞ  

ஓம்ந் ஔசி  

ஔந ஔந அிஜச ௌ தூஞ  

 

2. 
ஆஜந மணஷ்ண,  புத்ந இ  

அஜசி ங  ஆஜந  

ிஞநஷ்ஓ ஆஓந ஹ்பே தூதந  

இ ஙநஞ ஜந  

3. 
ஜஞ நங்ஞ ஆச ஔசி  

குஞ அிஜச த்ஔந  

ஜஞ உச்ஓநஷ் -ஔ-ஞட ஓ  

ஙநஷ் ஔந  

4. 
ஙநஔ ஸ்ஞஷ் ஔசி உச்ஓநஷ்டி ச  

 அிஜச ஞ  

இ ஓநஷ்  ந ஓர்ண  

ங இ பூஔ ர்  

5. 
ஆஜசி ஜச ய் னர்ச  

அநஞ ந துஜந  
ஜஞ ஓஞ ஙநஷ் ஆஜந ந்ந லுடி பூஜந  
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1.ஏ மணஷ்ண கூஞ, உங்ள் பேமம வுஓய்து சக்கு பேங்ள் , ணசிம்  
சக்குள் உடமணப் ற்டந அடநமண சக்குத் பேங்ள். ஔமச ஓய்ணற்குரி 
நடமஜமத் பேங்ள். ன் ய் அங்ஞத்நமச ணகு மணிற்கு அனுப்புங்ள். 
 
2."ஙன் எபே மணஷ்ணன் ” ன்று ஙநமசப்ன் ன்டல் ஙன் எபேதும் ிணசணச 
ஜடப்ணநல்ம. திநரிடத்றனறருந்து ரிரஷஷ வதறு றஶநன் என்ந ம்திக்ஷ ில் என் 
ஹ்ரும் ரசஷடந்ர  ரறும் . ரன் றச்சர   த்றற்கு வசல்ஶன் . 
 
3. ருஷஷ எணக்கு வ ரடுங் ள் அன் பனம் குருர  இருத்ல் என்ந என்னுஷட 
நரண எண்ங் ஷப (றட்டங் ஷப) ரன் ிட்வடரறக்  படிபம் . உன்னுஷட 
ஶச ணர வும் இருக் படிபம் . உன் றச்சத்ஷபம் (திசரம்) உன் தரம்தட்ட(தரரதிஶ ) 
ீஷபம் (ரீ்த்ம்) எந் ி ஞ்சபறன்நற என்ஷண ஏற் ச் வசய் . 
 
4.ரன் என்ஷண உர்ந்ணர வும் (குருர ), என் றச்சத்ஷ திநருக்கு வ ரடுப்தன் 
ரினர வும் என்னுஷட அறஷ ரஶண ஷத்துக் வ ரள்ஶன் . உன்ணஷட 
ரணர ஶ (சறஷ்ன்) எப்வதரழுதும் என்ஷண அஷடரபப்தடுத்து , திநரிடத்றனறருந்து 
ஆரஷண ஷபபம் பு ழ்ச்சற ஷப பம் ஏற் ச் வசய்ரஶ . 
 
5.இவ்றர  எணது ரிரஷக் ரண ஆஷச ஷப ரன் ிட்வடரறக் வும் படிபம் . திநருக்கு 
ரிரஷ அபிக் வும் படிபம் . உன் தர  னத்றல் ரன் ஶர்ஷர (உண்ஷர ) 
அழு றஶநன் . றனத்றல் உருண்டு புள் றஶநன் . ரத்ஷ தூய்ஷர  வஜதிப்தற்கு எணக்கு 
குறஷ வ ரடுங் ள் என்று ரன் உங் ஷப திரர்த்ஷண வசய் றஶநன் .  
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ஜஜ ஜச ஜந்நஞ – ன் இக் ில்—க்ந ணிச க்குஞர் 
(ல்ணி) 

ஜஜ ஜச ஜந்நஞ ஞ ஙநதந நன்  
க்பேஷ் பஞரி ஸ்ரீ க்பேஷ் பஞரி  

 
1.க்ந ப்ரீத்ந ஜ ஓந்ன்  

துஜந ஙந  ஙந ஓந ஙந்ன்  
 

2. ஔணீச ஜஞ ண பூஔ ஙநணன்  
பந்ஞ  ஜச ரீ  

 
3. ஙந் குஜர் ஆர்  ஙந் குஜர்  
 ிஞஜ ிஞீ ஆஞத்ந ஜர்  

 
4.ஙச ஔபச ஔஞ அசிர்  

ஜஞ ணிஞ நரிரீ  
 

5. ந்ச ச ண ஔபக் ஔணீச  
க்பேஷ் பஞரி ஸ்ரீ க்பேஷ் பஞரி  

(ல்பி) 
டதவு கசய்து ன் இடதக் க மபியல் இவும்  லும் ப்கமளதும் ீர் பசயத்டபேந கபண்டும். 
க்பேஷ்ஞ பமரி ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ பமரி  
 
1.து க்டய , அன்பு, ணர்ணமவ ள் ணற்றும் சந்டமடய டயபிதங் வந டதவுகசய்து ற்றுக் 
க மள்ளுங் ள். ஏ டதது கசய்து ற்றுக் க மள்ளுங் ள். ன் இடதத்டயற்கு கபே ண யழ்ச்சயதநிப்பக  
 
2.பமளம் கமதும் ணஞத்டறுபமதிலும் மன் இவப வந சணர்ப்ித்து உம்வண பனயட்டு க மண்க 
இபேப்கன். ஏ அன க! ஏ ன் ணத்வட க மள்வந க மண்பக!  
 
3.ந்ட ணமமின் வணந்டக பமபேங் ள் ! ஏ ந்ட ணமமின் வணந்டக மன் து 
அன்கனும் எநிபிநக் மல் உணக்கு ஆத்டய சங்வ  யவகபற்யக் க மண்டு இபேக் யன்கன் . 
ற்றுக்க மள்ளுங் ள் ிபு.  
 
4.உணது ிரிபிமல் தபம டயதின் ீமது கடமர்ந்து ன்  ண் நில் இபேந்து அபேபிதமய் 
க மட்டிக் க மண்டு இபேக் யது. ஏ க மபர்ட ணவவத ந்டயபள்நபக  
 
5.உணது பு ழ் மடும் இித மல் நில் கணய் ணந்து ன்னுவத பமழ்க்வ வத  னயப்வடகத 
மன் ணய வும் பிபேம்பு யன்கன். ஏ க்பேஷ்ஞ பமரி ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ பமரி  
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ஜசஓ, ,  ஔ நசு ஜர்--க்ந ணிச கூர்  

1. 
ஜசஓ, ,  ஔ நசு ஜர்  

அர்ிலு துண  ஙந் நதர்  

2. 
ஓம் ணி ஔணீச ஜஞ  

ய் ஜஜ  துண ஏ- ஞ  

3. 
ஜஞி ஞி ஔ இச்ஓ ஞ  

ஙநத்- ப்ஞந துண அநஞ  

4. 
ஔன்ஜஏி ஜ இச்ஓ ஔடி ர்  

க் க்பே ஔசி ஔன்ஜ ௌ ஜர்  

5. 
ன ஔன்ஜ ௌ ஔ துண   

நர் ப ப்ஞஹ்ஜ ஔன்ஜ ஙந ஆஸ்  

6. 
புக்ந-பக்ந-ஸ்ப்பே ணிநச ஔ க்  

இ  ஓங் அனு ஞக்  

7. 
ஔச, ஔசசி , ி சய்  

ப்ஞபு ,குபே, ந து ஓர்ண ஜய்  

8.  

நணிச  சுச ச  

ஞ ங து ஜஞ ஞ  
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1.ஜசது, ஓரீஞம், குடும்ம் துணநலும் ன்னும இபேக்ம். ஏ ஙந்சின் இமஜ 
தும்பும் புல்ணச, உங்ள்  ஜங்ில் ஙன் ஓஞமந்நபேக்நடன். 
 
2. ஙல் அநர்ஷ்த்நலும் அல்து ழ்மஜிலும், ணழ்ணிலும் அல்து ஜஞத்நலும். 
ங்லம த்ம ன் ஏஞ புநஜ ற்ல் ன்னும அமசத்து டிசங்லம் 
ஜமடந்நபேக்கும். 
 
3.ங்ள் ங்லம ஙநத்ந ஓணர்லக்கு ஔஜசன் ஆண ங்ள் ணிபேப்ப்டி 
ன்மச ஙீங்ள் ல்ம் அல்து ன்மச துக்ம். 
 
4.ஙன் ஜீண்டும் ிடக் ணண்டும் ன்று ங்ள் ணிபேம்புணரீ்சல் அப்ிடணி ங்ின் 
க்ர்ின் ணிட்டி இபேக்ட்டும். 
 
5.எபே புழுண ஜீண்டும் ஙன் ிடக்ம், அப்ழுதும் ங்ின் க்ஞண இபேக் 
ணிபேம்புநடன். சக்கு ிஞம்ஜச கூ ிடக் ணண்டும் ன்று ஆமஓில்ம. 
 
6.உ ஜநழ்ச்ஓந அல்து சுந்நஞம் இணற்டநற்ச ஆமஓம பற்டநலும் எநத் க்ர் 
ணஞ அத்மணரின் துமம ட ஙன் ஜநகுந் ஆணல் ண்ணன். 
 
7.எணக்கு ந்ஷர வும் , ரர வும் ,  ரனணர வும் ,  ணர வும் , திபுர வும், 
ஶதர ர வும் ற்றும்  ணர வும் அஷணத்துர வும் ீஶ இருக் றநரய் . 
 
8.தக்றிஶணர ரகூர கூறு றநரன் ? ஒ  றருஷ், வு வசய்து ஶ ள் , ஒ ரரரிின் 
திபுஶ ீஶ என் ரழ்க்ஷ ரவும் ஆத்ரர வும் ( உிர வும்) இருக் றநரய் . 
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ஙீ த்பேஜ ஙநத்சந் ஜஔச ஆக்க ல் –  
ஜ ிஞபுணின் ட்மப்டி ஙர் ஓங்னர்த்சம் ஓய்ல்     

- னணிில் –க்நணிச க்குஞர்  
 

1.ஙீ த்பேஜ ஙநத்சந் ஜஔன்  நச்ஓ ஙம் ட் ஔீணர் ஞண்  
 

2.(ஸ்ர்த்ணன் ஔன் , ஸ்ர்த்ணன் ஔன் )  
ிஞபுர் ஆஞ்மக ய் ஜந ய் ிக்ஷ  க்பேஷ் ஔ க்பேஷ் ஞ க்பேஷ் 

ஓநக்ஷ 
 

3.அஞ பன் ய்  க்பேஷ் ஙம்  
க்பேஷ் ஜ, க்பேஷ் ி . க்பேஷ் ச-ப்ஞண்  

 
4. நபேஷ்ஞ ம்ஞ ஞ ஓடி அசச்ஓர்  
ஔீண , க்பேஷ் ஙம் ர்ண ர்ஜ ர்  

 
1.டீதம  த்டயன் க மத்பேண த்பீத்டயல்  பேவஞகத படிபம ிபு யத்தமந்டர், பழீ்ந்ட 
ஆத்ணமக் வந பிடுபிப்டற் ம  புிட மணச் சந்வடவத டயந்து வபத்துள்நமர்.  
 
2. ஏ ன் ம்ிக்வ க்குரித ணக் கந! ஏ ன் ம்ிக்வ க்குரித ணக் கந!  
ிபு க ௌங் ரின்  ட்வநப்டி ஏ சக மடர் கந மன் இந்ட பன்று பிண்ஞப்ங் வந கபண்டி 
தமசயக் யன்கன்.  யபேஷ்ஞம ன்று ிபங் ள்! க்பேஷ்ஞவகத பனயடுங் ள்! க்பேஷ்ஞவப் 
ற்யகத அவபபேக்கும்  ற்றுக் க மடுங் ள்!!!!  
 
3.வபஷ்ஞப அமத்த்டயயபேந்து ப்கமதும்  பணம  பி யதிபேங் ள். ிபு க்பேஷ்ஞரின் புிட 
மணத்வட உடிதம  ற்றுக் க மள்ளுங் ள். கில்  பமன் ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞக உது 
உண்வணதம டமய்,டந்வட, ணற்றும் பமழ்பின் எக கமக் யபம் ஆபமர்  
 
4.மபச் கசதல் ள் அவத்வடபம் வ பிட்டு உ ச் கசதல் ள் அவத்வடபம் க்பேஷ்ஞபேம 
உவப அவபடற் ம  ணட்டுகண கசய்த கபண்டும். க்பேஷ்ஞரின் புிட மணத்வட உக்  
அவனத்து அவத்து ணடங் நின் சமமம்சபம் அபக ன்வட அவபபேக்கும் வசமற்றுபகட 
உண்வணதம பீ மபேண்தம் ஆகும்  
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ஙஞ பசி ஔய் ணீ--- ஙஞ ஜரிதந சது ணமீம ஜீட்டுல் -- 
–தக்றிஶர ரக்குரின் – லரபிினறருந்து  

 

1.ங பசி ஔய் ணீ ஞந ஞஜச ஙஜ ஙஜ அஜசி உந ய்  ன ஓஜ  

 

2. அஜந ஞ ரி ச ஸ்ணஞ ப ந  ஔச ஓச ஙச்ஓ ரி ஆச 
ந  

 

3. ஜதுரீ பூஞ ஆஓண ஸ்ந ஜ ஔ ஔச    ணந்  ண ஙச்ஓ 
 ஜ ஜச ஜச  

 

4. ஞ்ஓ ணச ஙஞ ரி, ிஞஜர் ச ஞல்  ஜ ச ஙச்ஓந   
 ரி  

 

5.ஸ்ஞசச ஞஜ ப ”ரி ரி ” ந ய் ஙஜ ிஞண ஜந ணிஸ்ண ஙஜ 
ஞ  ய்  

 

6. ஸ்ரீ க்பேஷ் ஙஜ ஞச ஸ்புரி பூஞ ஆஜஞஸ் ஸ்ரீபை  ச்ஓ இ ந 
ணிங ஸ்  

 

1.ன்ிண்டு ண மங் நில் எபேபம மட ண ரிய டணது பவீஞவத இிவணதம  ணீட்டித 
பண்ஞம் ஸ்ரீஸ்ரீமடம ணஞமபின் புிட மணத்வட மடிக்க மண்க இபேக்கும் சணதம் டீடீகன்று 
 ரனயங் ய ிபுபின்  பு வனப் மடிக் க மண்டிபேக்கும் க்டர் ள் கூட்த்டயல் டுபில்  மட்சயதநித்து 
ண யன வபக் யன்மர்.  
 

2.கடன்கணற்கு பேபக் மற்று ணவன கண ங் வநப் கமன்று க ட்பர் நின்  மது நில் ல்மம் 
புிட மணணமது அணயர்ட டமவ வந இவபிமது கமனயந்து அக் கண அவத்து க்டர் ளும் 
உன்ட பச யவவத அவந்து இடதத்டயல் பள யவவுன் ஆந்டணமய் ணமடிமர் ள்.  

 

3.இந்ட ிஞ்சத்வட பசயப்ிணம க் க மண் அவபபேகண இந்ட ணம் ணதக்கும் ணவனச் சமயன் 
கடய்ப ீ ஆந்டத்டயல் வந்து டன்ிவதினந்து  மஞப்டு யன்ர். சயர் ஆந்ட பசத்டயல் 
அனத் கடமங் யர். சயர் டம்வண ணந்து ஆடிக்  நித்டர். இன்னும் சயகம பத்டயன் 
உச்சக் ட்ணம  டம்வணகத ணந்து பிட்ர்.  

 

4.அப்கமது ந்து ப ங் வநபவதபம சயபகபேணமன் மட ண ரியவத ஆத் டளபிக் 
க மண்டு ஆந்ட பசத்டயல் கபேம் சத்டத்துன் அனத் கடமங் யமர். மன்ப ம ிம்ணமகபம 
ணயகுந்ட பசத்துன் ணமடிக் க மண்க அவபவபம் மர்த்து யரிகமல் ரிகமல் ன்று 
மடுணமறு உக்  குகளப்ிமர்.  
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5.ணமந்டம் உவதபம அந்ட கசனும் டணது ஆதிம் மபிமலும் மடி ண யழ்ந்து ரி 
ரி ன்று கூபிதவனத்டமர். கடமர்ந்து வகறு யன் மண சங் ரர்த்டத்டயன் பிவநபம  
ஆன்ணீ  அடயர்பவ நமது பள ிஞ்சத்டயற்கு பி எவ்கபமபேபவபம் புிட மணத்டயன் 
இித பேசயவத அனுபித்து கபநிப்டுத்டக் கூடித உன்ணத்ட யவவத அவபம்டி கசய்து 
க மண்டிபேக் யன்து.  
 

6.ிஞ்சத்டயலுள்ந எவ்கபமபேபது மபிலும்  பமன் ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞரின் புிட மணம் எயக்  
கபண்டும் ன் து டீமட ஆபவ  பத் மம்கண பூர்த்டய கசய்த கபண்டும்.  பமின் நித 
கசப ம யத இந்ட க்டய பிகமடம அடன்  மஞணம  ஸ்ரீ பை க மஸ்பமணயதின் டமணவப் 
மடங் நில் சஞவந்து அபது பனயதில் ப்கமதும் இவபிமது ரிமண த்டயவத் கடம 
ிமத்டயக் யன்கன்.  
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ஙநஔ ர்ஜ த  --க்ந ணிச கூர்  

1. 
ஙநஔ ர்ஜ-த  டி ர்-  

ஔ புதுபு இ    

ஓந்ரி ஓந்ரி ஔய் ஓநந்து அந் ஙந ய்  

ஓநந்து ஆசந் ிஓ  

2. 
ஙநஜக்ச இனு ஔ நனு ஞ ஞ  

 ஜஞ ஞ உத்ஞ  

ஓஇ  ஆஇ துஜந ஜ ஔசி கூபூஜந  

ஆஓ ிஔ இ ஆஜஞ  

3. 
துஜந ரி  ஜ இ ஜஞ சு-ஙநஸ் ஓ  

ஓர்த்ஜ ஞ ணிஓ  

ஜ ங ஓடி ஆஞ   க்நணிச ஓஞ  

 த்ஞ இ ஜ  
1.ஒ , என் அன்திற்குரி யரிஶ , என்னுஷட  டந்  ரன ீ வசல் பின்  ரத்ரல் 
ிஷபந் ஶரசரண தனன் பரல் , அநறற்ந (அநறரஷ ) வதருங் டனறன் ீரில் ரன் நற 
ழீ்ந்றருக் றஶநன் . ற  ீண்ட வடுங் ரனர  அந் அஷன பின் அடிிஶன ரன் ஶலும் 
 லழுர  அறழ்த்ப்தட்டும் ப ழ் டிக் ப்தட்டும் வ ரண்டிருக் றஶநன் . எல்ஷனற்ந ீண்ட 
தூத்றற்கு தந்து ிரிந்றருக்கும் இந் வதௌற  இருப்தின்  ஷஷ ரன் ீந்ற அஷட 
படிரறருக் றஶநன் . 
 
2.இந் வதருங் டனறல் ரன் பழுதுர  பழ் றபம் பச்சு றநறக்வ ரண்டுறருப்தரல் , 
ணக் ஷன றகுறபடண கூடி  குனறல் ரரது ந்து என்ஷண  ரப்தரற்றுங் ள் என்று 
ரன்  நறக்வ ரண்டிருக் றஶநன் . ஒ திபுஶ, அந் ஶத்றல் ீ என்ணிடம் ந்ரய். தம் 
றஷநந் இந் வதருங் டனறன்  ஷில் ீஶ தரது ரப்பு பு றடர  இருக் றநரய் என்று 
அநறந்து எணக்கு ம்திக்ஷ ின் ஒர் பிக் லற்ஷந  (பிக் றர்) எணக்கு வ ரடுத்றருக் றநது . 
 
3.அன்திற்குரி திபுஶ , ரங் ள் உண்ஷில் இக் ஶ (தரிவு) உருரணர் .  ரற்ந 
 ருஷின் உர்ந் டித்றன் உண்ஷரண ஶரற்றுரய் (பனம்) ீங் ள் என்று  
பழுதுர  ம்பு றஶநன் . இப்வதரழுது ற வும் ழீ்ந்  ணர ற இந் தக்றிஶணர 
ங் ஷப இணிபம் றர ரிக்  ரட்டரன் ,  ரற்ந  ருஷில் சூப்தட்டணிடத்றல் ரன் 
உிஷ வதற்நறருக் றஶநன் . 
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ஙநத்ய் ஙம் ட் – ஙம் ட் ஔன்   
-- ஸ்ரீத்பேஜ ல்பே –ணில் –க்நணிச க்குஞர்  

 
1.ஙநத்ய் ஙம் ட் , ஏ  ஔிஞ ய் ஆய் சுட்  

 தண் ஔய் ஜய் து ஔன் ஓல் ட்ர் ஜல் ஙந ஔபட்  
 

2.ட்ர் அம்ந ஜஔன் ஸ்ரீ அத்மண ஓசன்  
ண்ரி ஸ்ரீ ர் ண்டிட் ணிஓக்ஷன்  

 
3.ஆச்ஓன் ஓௌநர் ரிஸ் ஆந ன் ஸ்ரீ ஓஞ்ஓய்  

ஸ்ரீ ஸ்ரீர் ஜ ல் ஓண ஞ ீஸ்ரீ ணித் ணச்ஓஸ்ந  
 

4.ட்ர் பல் ஙநபேண், ங க்ந ஞதன்  
ிஞஜ ச பத்ஞ ஓர்ண ஓர் ஓம்ஜச ஙய் ஜீ ஸீ ஓஜன்  

 
5.ஏ ஔன்ஞ ஓ  ஜச ஔய் உ  
ய் ிஞபர் உத்த  து உத  

சு ஜய் ரி ஙம் பை சு ஓந்த  
 ஞ ஙய் ஞ த்ணதத்ணத  

ய்   னு குட்  
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1.ஏ அபேவணச் சக மடர் கந! ிபு யத்தமந்டர் ணக் ம  புிட மணச் சந்வடக்கு பபேவ  
புரிந்டயபேக் யன்மர் . ரர் ஶண்டுரணரலும் அஷ கண்டு ரிசறக்க படிபம் . ிஷந்து ஏடி 
ரருங்கள்! இல்ஷனவணில் ஜகரய் ரரய் ன்ந இண்டு கரதரிகளுஶ ரச்சந்ஷஷ 
வகரள்ஷபடித்து அறல் உள்ப ன்ஷகஷப ல்னரம் டுத்துக்வகரள்ரர்கள் . 
 
2.புணி ரச் சந்ஷின் உரிஷரபர்கள் வஅத்ஷ ஆச்சரர்ரும் , சணரண ஶகரஸ்ரறபம் 
ன்தஷ ீ அநந்து வகரள்ப ஶண்டும் . அன் புணி ர ஶசறப்பு கறடங்கறன் தரதுகரனர் ஶர்ந் 
றர்ரகறரண கர தண்டிரரர்  
 
3.சந்ஷின் கரல் குழுிணர் யரிரஸ் டரக்குர் ற்றுபள்ப தக்ர்களுரர் . சஞ்சன் ற்றும் 
வர் ஆகறஶரர் ஶனறகரரிகபரர் . ஶகசதரறபம் ித்ர ரசஸ்தறபம் கர்கபரர் . 
க்பேஷ்ஞரஸ் ற்றும் தனரும் இன் ஶசகர்கபரர் . வரச தண்டிர் கஜரணர அறகரரிரர் . 
ஶகரர்ரத் தக்ற ிஶரர வதருக்கற சுத்ம் வசய்பம் திக்கு உரிஷபஷடர் . 
 
4. ரச்சந்ஷில் கறஷடக்கும் வதரருட்களுக்கரண ிஷனரணது என்தது ிரண தக்றத் 
வரண்டுகஶபரகும் . ல்னரற்நறலும் றகவுர்ந் ணம கடய்ப ீ  மடல் அன்க இங்கு 
கசல்லுடிதமகும் பைமய் கமட்டுக் நமகும். இங்கு பமங்கும் கமபேட் ளுக்கு ந்டபவதவபம் 
 யவதமது. இங்கு பபேம் பமடிக்வ தமநர் ள் ணய க்குவந்ட படலீட்வ க மண்டுபந்டமலும் 
அடற்கு டயம  அபர் ள் பமங் ய கசல்லும் ன்வண நின் அநகபம ணய  ணய  அடய ணம 
டன்ி ற்டமகும். 
 
5.ஏ ணக் கந! ீங் ள் அவபபேம் உங் ள் பிபேப்த்டயற்க ற் வ்பநவு கடவபகதம அடற்கும் 
அடய ணம கப இங்கு பந்து கற்று கசல்மம். இது ப்கமதுகண குவபவதமது. இது  வுள் 
ணீடம தூத அன்வ அவபடற் ம ல்லுகடசணமகும். உன்ட அணயர்டணம யத  பமன் 
ஸ்ரீ யபேஷ்ரின் புிட மணகண இந்ட மணச் சந்வடதம  உபேகபடுத்து பந்துள்நது ன்வட இடன் 
பம் மம் அயந்து க மள்நகபண்டித ற்கசய்டயதமகும். உங் ளுக்கு  யவக் க் கூடித இந்ட 
ன்வணதில் துநிபம் பன்ம்கணம, மட்சம் ன்கடம  யவதகப  யவதமது. எவ்கபமபேபபேகண 
இங்கு ல்கமமலும் எக பிடணம டட்டு நில் உண்டம்டி சம்ணமக்க  த்டப்டுபமர் ள். 
அடன் பிவநபம  மம் அவபபேம் உன்ட ஆந்த்டவடதவதமம் ன்வட யடர்சணமகும்.  
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ஏ , மணஷ்ண குஞ--க்ந ணிச கூர் 

1. 
ஏ மணஷ்ண குஞ  ஞ ஓஞ  

  பே ரி  

ந--ஓ ஓ  ஆஜ  

ஜஞ ஓஞ ரி  

2. 
ஓ  ஜந ஓ த ஓந  

ஓ கு    

ஓ ஓத்-ஓங்   ஆஜஞ  

ஓஓந ஓங்ஞ ஆஓ  

3. 
ந ஆஜஞ, ஙந    

ரி ஙஜ ஓங்னர்ச  

துஜந க்பே ரி ஷ்ஞத் ிந்து ந  

 க்பேஷ் ஙஜ ச  

4. 
க்பேஷ் ஓ ஜஞ, க்பேஷ் ந ஞ  

ஜஞ ஓந அஓ  

ஆஜந  ங், க்பேஷ் க்பேஷ் ந  

இ ண ஓ ஓ  

 
 

1.ஏ ணரிதமவடக்குரித வபஷ்ஞபக, ஏ  பேவஞக்  கஇ டங் நின் கசப னுக்கு  பேவஞ 
புரிபங் ள். டங் நின் டமணவப் மடங் நின் யனவ அநித்து ன்வ தூய்வணப்டுத்துங் ள். மன் 
டங் ளுவத டமணவப் மடங் வந ற்யபள்கநன்.  

 

2.ஆறுபிணம இச்வச வந  ட்டுப்டுத்ட க்கு  ற்றுத்டமபேங் ள்‘. து ஆறு டபறு வந 
சரர்கசய்பங் ள். ஆறு சயந்ட குஞங் வந க்கு அநிபங் ள். ணற்றும் ஆறு பிடணம புிட 
சங் த்வட க்கு அநிபங் ள்.  

 

3.டிதம  ரிமண சங் ரர்த்டத்வட கடமர்ந்து கசய்த ன்னுள் பயவணதில்வ.  பமன் 
 யபேஷ்ஞரின் புிட மணம் ன்னும் உதர்ந்ட கசல்பத்வட ம்ிக்வ தின்  எபே துநி ணக் நித்து 
ன்வ ஆசரர்படயபங் ள்.  

 

4. யபேஷ்ஞர் டங் ளுவதபர் அபவ ணக் நிக்  உங் ளுக்கு அடய மம் உள்நது. மன் “  யபேஷ்ஞ 
 யபேஷ்ஞ  “ ன்று உக்  கூயக்க மண்க டங் நின் ின்மல் சுற்றும் கசப ன் ணட்டுகண.  
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ஏஞ, ஜச  ஙந   ஓம்ஓர்--க்ந ணிச கூர் 

1. 
ஏஞ, ஜச  ஙந   ஓம்ஓர்  

ஔசஜ-ஜஞ ஔஞ, ஔ ஓம்ஓஞ ஆஓ ஞ  

 ந ஆஓ ல் ஓர்  

2. 
ச-ஔச-ரிணர்  ங பு ர்  

 ஜநத்ஞ அ அர்  

ஔ ஞக்சிஞ ஓர்இ ,  ங  ய்  

அஙநத் ஓஜஸ் ிசஸ்ணர்  

3. 
அப அந அல்நச, க்ஞஜ  ய் க்ஷநச  

ஓஜசர் ஙந ர்ஓச  

ஞ-ஓ அசிர் ஓநத்ரி ஓஞர்  

ந்ண-ிஔ துர்ச  

4. 
 ஞ  ய், அஜநஸ்ஞ ஆசந் ஞய்  

ஔ அஓ ஓ துஹ்ர் ஞ  

ஓ சுர் ஞ   ஜ    

மஞ ஞஜர் ச  

5. 
இநஓ அஓச ண  ஙநஔ ஜச  

 அசுரி துஞஓய்  

இந்த்ரி-ர்ச ஓர் , ரி  துஞஓர்  

ஓ ஓ  ஜஞ ஙநஸ்ஓய்  

6. 
ஜஞ-ஓஜய் ஞ உய் இ ஞ  

அனு அச ஜ்ணந  

குக்குஞடி சு-ப்ஞய் ஔணீன் ய் ய்  

ஞஜர் பு ங ஓநந்ந  

7. 
ஜன் ிஓ ஜச ச  அஓச  

ஓ ஓ ிஓர் ஆஓ  

ஸ்ரீ குபே-ஓஞஸ்ஞய் ஞ ஓ ண ஔய்  

 ர் இ  ஞஓ  
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ிஞபு ண  ப  

--- உஜது ஜமஞப் ங்ில் –தக்றிஶர ரக்குரின் – லரபிினறருந்து 

 
1.ிஞபு ண  ப ஜர் ஙநணன்  

ஙந ஜந  சு, ணித். ச . ஔன்  
 

2. ஙந ஜந ஸ்ணர், ஆர் ஜக்ஷ ஙந ஜந  
ங ரி ிஞர்த்ச ச ணிபூநஞ ந  

 
3.ஙநஔ ர்ஜ கு த ஔஔ ஔன்ஜ ய்  
ஔன்ஜ ஔன்ஜ ஔச ண ஙஜ கு ய்  

 
4.ய் ஜத்ஞ ஆத ஜஜ ஜர் ஓஞ  

அய்துன க்ந ஹ்பே ஔ அனுக்ஷச  
 

5. ணித ஔ ப்ரீந  ஆச்ஓ ஆஜர்  
ய் ஜ ப்ரீந க் ஓஞ ஜர்  

 
6.ணி ஓம்  குக் ஓஜ ண  
நச நச வ்பேத்ந க் ஙஜர் ப்ஞண  

 
7.ப க்ஷந ய் ந ஸ்ணர் ண ஙநஞ  

ண க்ந ஞப க்ந ணிச ஹ்பே  
 
1.ஏ ிபு உணது அன யத டமணவப் மடங் நில் ன்மல் ஞிவுன் சணர்ப்ிக் ப்டும் 
கபண்டுக மள் இதுகப! து ப்புனு ச்சயக் ம கட சு த்டயவகதம, க் ல்பிவதகதம, 
வு  சம்த்துக் வநகதம, அல்து ன்வ ின்ற்றுபர் வநகதம உம்ணயம் மன் 
க ட் பில்வ. 
 
2.மன் ஸ்பர்க்  கம ங் நில் பசயக்கும் பமய்ப்ிவ உம்ணயம் தமசயக் பில்வ. இந்ட 
கமமட்ம் யவந்ட வு யல் இபேந்து பிடுடவவதகதம பிபேம்பில்வ. ந்டபிடணம கதம  
சயத்டய வநதவபம் கமபேட்டும் மன் உம்வண ிமர்த்டயக் பில்வ.  
 
3.து இதற்வ தம குஞத்டயமகம அல்து பன்பிவந  மஞணம கபம த்டவ த ிபிவத 
அவத கர்ந்டமலும் மன் , உம்ணயம் அன்புன் ிமர்த்டயப்து என்கடமன். ிபிகடமறும் உணது 
புிட மணத்டயன் கபேவண வநப் மடிக் க மண்க இபேக்  கபண்டும் ன்கடதமகும்  
 
4.இபே என்க து கபேபிப்ணமகும். கணலும் ஏ ிபு மன் உணது டமணவப்மடங் நில் 
சணர்ப்ிக்கும் ிமர்த்டவபம் இது ணட்டுகணதமகும். உம்ணயம் ந்ட வபம் டயர்மமது 

www.bhaktiyogam.com



கசய்தப்டும் க்டயத் கடமண்டிககத ன்னுவத இடதணமது யவத்ட பினயப்புஞர்வு க மள்ந 
கபண்டும். 
 
5.மன் இந்ட  உ ச் கசதல் ளுன் அநவு  ந்ட ற்றுடல்  மஞணம  
ிவஞக் ப்ட்டிபேக் யன்கன். ஏ ிபு மன் கபண்டுபகபல்மம் இகட அநவு ற்றுடவ உணது 
டமணவத்டயபேபடி நில் க மள்ளும்டிதம உதர்பிவ ணட்டுகணதமகும்.  
 
6.து கசல்ப பநம் ணற்றும் துடயர்ஷ்ம் இவப டமலும் உம்வண யவபில் க மள்படயல் 
க்கு வ்பிட இவபெறு ளும் ற்மடயபேக்  கபண்டும் ன்கட ன்னுவத அன்ம 
ிமர்த்டவதமகும். இது ணட்டுணயன்ய உணது புிட மணத்டயன் ணீடம அன்மது மளுக்கு மள் 
பயவணபன் கமங் ய ிப யக் வும் கபண்டு யன்கன்.  
 
7.து பமழ்வு ஸ்பர்க் த்டயகம அல்து  த்டயகம ங்கு இபேந்டமலும் வபகதம அல்து 
ணயபே கணம ந்யவதவந்டமலும் சரி இந்ட க்டய பிகமடமபின் இடதணமது உணது க்டய 
கடமண்டிவ ப்கமதும் யவபியபேத்டயக் க மள்ந கபண்டும் ன்கட உம்ணயம் மன் 
தமசயப்டமகும்.  
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ப்ஞஞ்ஓ டி அந இ--க்ந ணிச கூர் 

1. 
ரி  ! 

ப்ஞஞ்ஓ டி அந இ  

ங ஓந உ ஆர்  

அநஞ ந ஓஞ ஓஞ  

ஜ ரினு ஓர்  

2. 
ஞஜ ச, நசு ஙந ஜஞ  

ஓச ஔச ஙஇ  

துஜந க்பே-ஜ ஆஜந  ங்  

அமதுந க்பே ஓய்  

3. 
ணக்-ஜச-ண, க்ஞ-ஔநஹ்ண-ண  

உஞ-உஸ் ண  

ஜநந  ஓ, ஓம்ஓஞ ஓ  

நஓ ஞஜத்ண  

4. 
அச ஔச, ஓ ஓ ஜச  

ஓடிஓந ஆஓ ஆஜந  

அஙஞ ங ந ண ஙஜ  

ச ஞஓ துஜந  
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ஞக்பேஷ் ல் (னணநிநபேந்து)  

 

ஞ க்பேஷ் ல் ல் ஞ ஓய்  

(இ) ஓந ந---- ஓப் ஙீ  

ிர்ச்ஓ ஙஓ :  ௌஞ ஙநய்  

(ஜநச்ஓ) ஜர் ஓ- - ச்ஓ ஓ  

ச்ஓ பு துபு ய்  

 

(ஔவீ்) க்பேஷ் ஸ்---  ிஸ்ணஸ்  

ர்  ஆர் துக் ஙஇ  

(க்பேஷ்) ல் ஔ – புக்   

ஔர் ஆங்ந நய்  

 

(ஞ) க்பேஷ்  —ஓங் ஓ  

இ ஜத்ஞ ிக் ஓய்  

(ஔய்) ஓல் ி த் க்நணிசத்  

 ஔன் ஏ ஙம் ய்  

 

ல்கமபேம் மடுங் ள் ! ல்கமபேம் மடுங் ள் ! “மடமக்பேஷ்ஞ ” “மடமக்பேஷ்ஞ “  ன்று மடுங் ள் ! 
மடுங் ள் ! ன்று கமடவவத ல்கமபேக் ம் கமடயத்துக் க மண்டு ஸ்ரீ வசடன்த ணமிபுவும் 
யத்தமந்ட ிபுவும் மடித கசடகணங்கும் ணமடிக்க மண்டிபேக் யமர் ள். ஏ சக மடர்க, ீர் 
அமபசயதணம  ணமவததின் ிடிதில் சயக்குண்டு துன்ப்டு யரீ் ள், அபளுவத அவ நமல் சய 
சணதம் ணமவதகதனும் சபத்டயக்  யல் கணக ணயடந்து க மண்டும் சயசணதம் அடனுள் 
பழ் யபம் டபிக் யரீ் ள்  

 

 ீங் ள் ஆத்ணம,  பமன் க்பேஷ்ஞரின் யத்தணம கசப ன் ன்வட ம்ிமல் இடற்குகணல் 
உங் ளுக்கு துன்ணயல்வ.  பமன் க்பேஷ்ஞரின் மணத்வட ஏடயமல் இவக்டயதில் உணது உல் 
பசத்டயல் டுங்கும், உணது  ண் ள் ீவ கசமரிபம் இது டமன் மன் கசமல்பது  

 

 க்டர் கூட்த்துன் கசர்ந்து மடமக்பேஷ்ஞ ன்று மடுங் ள் இவடத்டமன் மன் உங் நிம் 
க ட் யகன். க்டயபிகமட டமகூர் ஆ யத மன் கசமல் யகன்.  பமின் புிட மணங் வந மன் 
மடும் கமது ன்வ கமக்கும் அமதங் ள் பி யச் கசல் யன்.  
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ஞ குண்  குஞ்ஔ குடீர்--க்ந ணிச கூர் 

1. 
ஞ குண்- குஞ்ஔ குடீர்  

ணர்ச-ர்ண ஔபச ரீ்  

2. 
குசுஜ-ஓஞணஞ, ஜசஓ-ங்  

நந்-ஙந்நச.ீ ணிபு ஞங்  

3. 
ணம்ஸீ-ண ஓஓன் கு ஞீ ஓடீர்  

ப்பேந்ச பே-ந ஙீர்  

4. 
-ம்பே-கு, ஜ-ஸ்  

ஜபெஞ, ப்ஞஜஞ, பஞ ீ,ணிஸ்  

5. 
ணட, ஷ்பேங், -ஓநஹ்ச, ஜ ஜ  

ணஓந், ஓஓங்ந, ஓங், ஞ  

6. 
ப-ணிஓ-அனுகூ ஔசி  

லீ ணிஓ உத்ந ஜசி  

7. 
 ஓ ஓ ங்ந ஙந ஔஉ  

 ஓ ஓ ஞச ஞஉ  

8. 
ந ணிச , சுச ன்  

துண உத்ந ஜஞ ஞன்  
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ஓர்ணஸ்ண ஜர் ஓஞ  -- அமசத்தும் உஜது க் ஜங்லக்  

-–தக்றிஶர ரக்குரின் –ஓஞசந ினறருந்து  

 

1.ர்ணஸ்ண ஜர் ஓஞ ம்ி ச்ஓந ஜர் ஞ  

துஜந ”க்குர் ஜர் குக்குர் ந ஔச ஜஞ  

 

2. ந்ந ஙந ஆஜஞ ந, ஞந ஜர் த்ணஞ  

ப்ஞீ ஔசஞ ஆநத் ங ந, ஞக்ந ர் ஞ  

 

3.ண ஙநஔ ஔச ிஞத் ஓணி  உச்ஓநஷ் ஞக்ந ஔ  

ஆஜஞ ஔன் ஞஜ ஆசந் ிஞந நன்    

 

4. ந பய், ஜர் ஓஞ, ஓநந்ந  ஆஜந  

ஙச்ஓந ஙச்ஓந ஙந ஔய், ஔக்ச ந துஜந  

 

5. ஙநஔர் த பு ங ணி ஞந ணர் ஞ  

க்ந ணிங ஜஞ  ந ணஞ ஞ  

 

1.மன் க்குச் கசமந்டணமவபதம  டுத்துக் க மண் அவத்வடபம் இப்கமகட உணது டமணவப் 
மடங் நில் சணர்ப்ித்து பிட்கன். மக பன்பு உணது இல்த்டயயபேந்து ன்வ கபநிகதற்யக் 
க மண்டு பிட்கன். ீக இல்த்டயன் டவபர். ஆ கப  பேவஞபன் ன்வ ணன்ித்து உணது 
கசமந்ட மதம  ற்று அபேள்புரிபங் ள் ிபு  

 

2.ன்வ சங் யயதமல்  ட்டி உணது மது மப்ில் வபத்துக்க மள்ளுங் ள் ிபு, மன் ன்யபன் 
உணது பமதில்டிதில் டுத்துக்  யப்கன். மன் உணது டயரி ள் உள்கந தவனதமபண்ஞம் 
 பத்துன் மர்த்துக் க மள்கபன். அகடசணதம் ன்யபன் குவத்து க மண்க உணது கசமந்ட 
ல்வ குடய வந  பபன் மது மப்கன்.  

 

3.உணது  பேவஞதம ிசமடத்வட க்டர் ள் உண் ின்ர் அடன் ணீடத்வடகத து டயசரி 
ஆகமக்த உஞபம  உண்கன். கமந்ட த்வட க மடுக் க்கூடித அந்ட உச்சயஷ்கண து 
பிபேப்த்டயற்குரித பிபேந்துஞபமகும்.  

 

4.மன் அணர்ந்டயபேந்டமலும் அல்து  ரகன டுத்டயபேந்டமலும் ப்கமதும் உணது டமணவத் 
டயபேபடி வநகத இவதமது டயதமித்துக் க மண்டிபேப்கன். ப்கமளது ீங் ள் ன்வ 
அவனத்டமலும் அடுத்ட  ஞம் உம்பன் ஏடி பந்து பமவ ஆட்டிக்க மண்டு குடயத்து ஆந்ட 
ம் புரிந்து ண யழ்கபன்.  

 

5.மன் து மது மப்வ ற்யத ண்ஞங் வந எபேகமதும் யவத்துக் கூ மர்க்  ணமட்கன். 
ணமம  து இடதம் பளக்  து ணமரின் ணீடம அன்பு ணட்டுகண கமங் யக் 
க மண்டிபேக் யன்து. இப்கமளகட க்டய பிகமட உங் வந ணட்டுகண அபபேவத எக ணமம  
ற்று க மண்டுபிட்மர்.  
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ஸ்ரீக்பேஷ் மஓன் ப்ஞபு ஔணீ  ரி--க்ந ணிச கூர் 

1.  ஸ்ரீக்பேஷ் மஓன் ப்ஞபு ஔணீ  ரி  

ஸ்ண-ர்த ஸ்ணி ஜ ஓ அணரி  

 

2.  அத்ந் துர் ப்ஞஜ ஞஞ ச  

தந ஓஞந ஞ ஞச  

 

3. மன், ஆத்ஜ-ஙநணச, ப்த்பேத்ண ணஞ  

அணஸ் ஞக்ஷந க்பேஷ் ணிஸ்ணஓ ச  

 

4. க்ந அனுகூ ஜத்ஞ ர்ஞ ஸ்ணிஞ  

க்ந-ப்ஞநகூ ண ணர்ஔசங்ந ஞ  

 

5.  தட் அங் ஓஞந இ ஔஞ  

ஞ ப்ஞர்ச சுச ஸ்ரீ ஙந் குஜஞ  

 

6. பை-ஓசச  ண் த்பே ரி  

நணிசத் டி துபங்  ரி  

 

7. ந்ந ந்ந  ஆஜந அஜ  

ஓந ஓஞந ஞ உத்ஜ  

 

 

1-2. இனயபவந்ட ஆத்ணமக் நின் ணீது  பேவஞவத கமனயபடற் ம  ஸ்ரீக்பேஷ்ஞ வசடன்தர் டது 
யத்த ச மக் ள் ணற்றும் புிட டமணத்துன் அபடரித்து பந்து சஞம டய டத்துபத்வடபம் சர்ப 
பல்வண ணயக்   பமிம் சஞவபவட  ற்றுக்க மடுத்தும் கணலும் நிடயல் அவத இதமட 
 யவத்டற்குரித உன்டணம   பத் ிகவணவத இபசணம வும் பனங் யக் க மண்டுள்நமர்.  

 

3-4 டன்க் த்துன் சஞம டயதின் பனயபவ வந ின்ற்றுடல் சுத த்வட வ பிடுடல் , 
 பம எபேபக மது மபர் ன்வட ற்றுக்க மள்நல்,  யபேஷ்ஞர் யச்சதம் ம்வண 
மது மப்மர் ன் டய ம்ிக்வணபன் இபேத்டல். தூத க்டயத்  கடமண்டிற் ம கசதல் 
பவ வந உற்சம த்துன் கணற்க மள்நல், க்டயக் கடமண்டிற்கு அனுகூணற் கசதல் வந 
வ பிடுடல் கபண்டும்.  
 

5.தமகமபேபர்  பமவ இந்ட ஆறுபிடணம திற்சய நமல் அவக் ம் புகு யன்கம 
அபர் நின் ிமர்த்டவ ளுக்கு ந்ட ண மமமபின் இநம் ம ம ஸ்ரீ யபேஷ்ஞர் 
கசபிணடுக் யன்மர்.  
 

6-7. க்டயபிகமடம ற் ளுக்கு இவகத அற்ப்புல்வ டயஞித்துக் க மண்டு ஸ்ரீபை ணற்றும் 
மடரின் டமணவப் மடங் வந வ  நமல் இறு ப்ிடித்து க மண்டு ஸ்ரீபை ணற்றும் 

மடரின் டமணவப் மடங் வந வ  நமல் இறு ப்ிடித்து க மண்டு யச்சதம் மன் ணய  
அற்த்டயலும் அற் ணிடமகபன். ன்று அளடபண்ஞம் டவத கூர்ந்து க்கும் சஞம டயதின் 

டத்துபங் வந  ற்றுக் க மடுப்டயன் பம் உன்ட ணிடம  ணமற்றுங் ள் ன்று 
இவஞ்சு யன்கன்.
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ஸ்ரீக்பேஷ் னர்ச ஔடி ஜசஓ ர்--க்ந ணிச கூர்  

1. 
ஸ்ரீக்பேஷ் னர்ச ஔடி ஜசஓ ர்  

ஞஜ ஔச ந  அநர்  

2. 
த்பேந நச, சீ, அநஞ்ஓச ஓர்  

ஆச ஜசி ஓ ஓடி அங்ர்  

3. 
வ்பேக்ஷ-ஓஜ க்ஷஜ கு ஞி ஓச  

ப்ஞந-நம்ஓ த்ஔந அன் ஞி ன்  

4. 
ஔணீச-ஙநர்ண ஆச உத்ண ங ந  

ஞ உஞ ஙநஔ சு ஓரி  

5. 
இ-ஏ ஓர்ண-கு குி ஜஓய்  

ப்ஞநஷ்ஓ ஓடி ஞ அஜசி ஹ்பேய்  

6. 
க்பேஷ் அநஷ்ச ஓர்ணஔீண ஔசி ஓ  

ஞி ஓம்ஜச ஓ ஆஞ ஓர்ண  

7. 
மன், , அன் ஜச, ப்ஞநஷ்-ணர்ஔன்  

ஓரி கு குி  இ ஞ னர்ன்  

8. 
நணிச ந்ந  ப்ஞபு ய்  

ச அநஞ  ந  ஆஜய்  
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சுத்  ஓஞ ஞட--க்ந ணிச கூர்  

1. 
சுத்  ஓஞ ஞட  

ஔச அனுகூ  

 ஓண ஞஜ ஓநத்ந  

ப்ஞஜ நஞ ப  

2. 
ஜண நந க்ந ஔசசி  

ஔச ச ரி  

க்பேஷ் ஓந ஓந ந  

ஞஜ ஆஞ ரி  

3. 
ௌர் ஆஜஞ ஔ ஓ ஸ்ச  

ஞ ப்ஞஜ ஞங்  

ஓ ஓ ஸ்ச ரி ஆஜந  

ப்ஞி  ஓங்  

4. 
ம்பேங் த் சுசி ஜச  

அஓஞ ஓ ஔஓ  

ௌஞ ிந னர்ச சுசி  

ஆசந் ஹ்பே ஙஓ  

5. 
ஔப-பர்ந ந ஜஞ  

ஞஜ ஆசந்   

ப்ஞஓ-ஓ ரி   

ஓ ப்ஞஞ்ஓ ஔ  

6. 
ஔ நச க்பே ஔச ந  

க்பே    

ஓஞ-ஓநந்து ந ங்  

சு ங ஓனஜ   

7. 
துஓன ந ஔபஞ ப்ஞ  

ஜண தசி ஔசி  

ௌஞ ப்ரி ஓ ஓணச  

ஔணீச ஓர் ஜசி  

8. 
நணிச க்பேஷ் ஔச  

அசகூ  ஔ  

ப்ஞந-நஓ ஞஜ சு  

ஸ்ணிஞ ஞ   

 

www.bhaktiyogam.com



www.bhaktiyogam.com



 

துஜந ஓர்ணஷ்ணஞஷ்ணஞ ப்ஞஔந்த்ஞ குஜஞ--க்ந ணிச கூர்  

1. 
துஜந ஓர்ணஷ்ணஞஷ்ணஞ ப்ஞஔந்த்ஞ குஜஞ  

ஜஞ இச்ஓ ணிஸ்ண ச்பேஔச ஓம்ஞ  

2. 
ண இச்ஓ ஜ ப்ஞஹ்ஜ ஞச ச்பேஔச  

ண இச்ஓ ஜ ணிஷ்ட ஞச ச  

3 

ண இச்ஓ ஜ ஓநண ஞச ஓம்ஞ  

ண இச்ஓ ஜ ஜ ச்பேஔ ஞஞ  

4. 
ண இச்ஓ ஜ ஔீணர் ஔசஜ-ஜஞ  

ஓம்பேத்ந ஙந துஹ் சு ஓம்ச  

5. 
ஜநஓ ஜ த் ஔணீ ஆஓ ஓ ிஞ  

ண இச்ஓ ிச நச்சு ரி ங ஞ  

6. 
துஜந  ஞ ஆர்  ஆஜஞ  

ஜஞ ஓஞ ிச ஆஓ ஙந ஆஞ  

7. 
ஙநஔ--ஓஷ்-ப்ஞந ஞஓ ஓடி  

ஜஞ இச்ஓ ஆஓந ஙநர்ஞ ரி  

8. 
நணிச அந சீ அநஞ்ஓச  

ஜஞ இச்ஓ ர் ஔணீச ஜஞ  
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உந அபே பூஞ --அபே னர்த்சம் 

(ணிடிற்மில் ணண்டிது)  

குந 1 

 

உந அபே பூஞ   

த்ணிஔ ஜி ஞ அஜசி ஔ  

 ஓப ய் ஓ  

 ஙஞ ப்ஞஔ  

 

ம ம ஔ ல்  

ச ச  ஔஔஞ ஞல்  

ிஞஜ   ஓசஞ அங்  

ஓஞ தபுஞ ஔ  

 
 

பகுந் ஜண ண ரி  

ச  ஞ ணச ரி  

ஜநச்ஓ ஙந ஓ  ஞ ஞந  

த்ணிஓ ஓரிஞ ஓஔ  

 

ஜச துர் ஜசண   

ம ந ஞ ணங   

 ங ஔந ஓர் சு  

ஓஞஜ ரி ஔ  

 

உந ச ய் அஷ்  

சீ ந ய் ப்ஷ்  

 ச  அஓ ய்  

ங ஔ ஹ்பே ஞஔ  

 

ஔணீச அசித் ஔச ஓர்  

 ஙச ணி ணி ர்  

ஙஜஸ்ஞ ரி ஔச துஜந  

 ஆச ஔ  

 

ஔீணஞ ல் ஓசம்  

ஔ ஆஓந ஜதுஞ ஙம்  

அணித் நஜநஞ ச பை  

நபேத் ச ிஞஔ  

 

க்பேஷ் ஙஜ சு ரி ன்  

பஞ ஏ ந ணிங ப்ஞண்  

ஙஜிச நச்சு ஙந ஆஞ  

ஓௌத் புணச ஜஔ  
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சூரிதன்  உடயக் யன்து. பமம் சயபந்து கசம்வணதம   மட்சயதநிக் யன்து. ிமணஞர் ளுக்குள்கந 
த்டயம் கமன்று பிநக்கும் க ௌசுந்ட ிபு ளந்துபிட்மர்,. அபபேவத க்டர் வநபம் 
அவனத்துக்க மண்டு மடித  யமணங் ளுக்கும்  ங் ளுக்கும் ிதமஞம் கசய் யமர்.  

 

டமவட டமவட ன்று ணயபேடங் ச் சத்டம் எயக் யன்து ம ம ன்று  டமநங் நின் எயபம் 
க ட் யன்து. டங்  படிபம க ௌங் ர் க்டய பசத்டயல் அவசந்து அவசந்து ஆடு யமர். அபது 
 மல் சயம்பு ளும் எயக் யன்.  

 

வசடன்த ணமிபு   ணக் வந கூபி அவனக் யன்மர், உங் ள் இவு வந தூக் ங் நிலும் 
 வ உங் ள் உவ அங் ரிப்டயலும் பஞீம   னயக் யன்ரீ் ள், இப்கமது பகுந்டம ணமடம 
தமடப ரி ன்னும் புிட மணங் வந குற்ணயல்மணல் ஏடய உங் ள் பமய் வந யப்ிக் 
க மள்ளுங் ள்,  
 

இந்ட ணிட உவ ணய  அபேவணதம  கற்யபேக் யன்ரீ் ள், இந்ட க மவத ீங் ள் புக் ஞிக்  
கபண்மம். இப்கமது தகசமவடதின் வணந்டவ பனயமபிட்மல் ணஞ கத்டயல் உங் ளுக்கு 
கரித துன்ம்  மத்டயபேக் யன்து,  

 

இந்ட பமழ்க்வ  யந்டணற்து  பவ தம துன்ங் ள் யவந்டது. ஆ கப புிட மணத்வட 
சஞவந்து  பமனுவத கசவபதில் ஈடுகபண்டும். அதுடமன் உங் ள் யவதம டர்ணம் 
இந்ட ணய  அத்டயதமபசயதணம உண்வணவத ீங் ள் பிநங் யக்க மள்ந கபண்டும்  

 
 

ல்ம பீமசய ளுக்கும் அபேளும் கமபேட்டு க்பேஷ்ஞரின் இித மணம் இந்ட ிஞ்சத்துள் 
அபடரித்து ஆ மதத்டயல் சூரிதன் கம இடதத்டயல் அயதமவண ன்னும் இபேவந அனயத்து 
அபேட்சும  ி மசயக் யது. இந்ட க்பேஷ்ஞரின் புிட மணத்வட பி உதர்ந்டது துவுணயல்வ  
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ணிணரி ஓத 

(ல்  ல்-பேணிநபேந்து) 
 

1.ணிணரீ ஓத ஆ-ப்ஞணஓ  

ஙநத்ஞ ஓரி உ ஔீண 

  ரி ரி பகுந் பஞரி 

ஞஜ  க்பேஷ்  க்ரீண 

 

2.ந்பேநம் ணஜச  ஸ்ரீ-ஜதுபச  

ப்ஞஔந்ஞ-ஙந்ச ஸ்ஜ  

பூச-ச  ம-ஓச  

ஔ ஓஞந-ஞஜ  

 

3.ஓ து  ணிந்-  

ணிபேந்ணச  புஞந்ஞ 

ி-ப்ரி-ஔச ஞந-ஞஜ  

புணச-சுந்ஞ-ஞ 

 

4.ஞணந்ஞ ஜச-ஸ்ஞ 

ி-ஔச-ணஸ்த்ஞ-ரி 

ப்ஞஔஞ ஞ  -ணிபேந்-  

ஓநத்-ரி ம்ஓன-ரி 

 

5.னந்த்ஞ-ந்ச  ஸ்ரீ-ஙந்-ஙந்ச 

ப்ஞஔ-ஔச--ரி 

ஙசிச ஙீஞ பை ஜசஞ 

ஜச -ம்ஓன-ிரீ 

 

6.ஓ-ஙந்ச  ம்-ஙநச  

ஙநகுஞ்ஔ-ஞ-ணிஸீ 

ம்-சச  ஞ-ஞ  

ப்பேந்-ணிின்ச-ஙநணஸீ 

 

7.ஆசந்-ணர்ச  ப்ஞஜ-ஙநச 

பு-ஓஞ ஔஔ ஜ 

ங்ச- ஓநத்-ணிசச 

ஜஸ்-கு--ஜ 

 

8.ஔபச-ஔணீச ந-ஞ  

ஜச-ஓந்த்ஞ-ஓஞ  

ஙஜ-ப-ஞ ண  க்பேஷ்-ஔஓ 

ஞ  ணஓச  ஜச ஜஞ  
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1.இபேள் படிந்து அடய மவப் கமளது பின யது, ஏ பீக(ஆத்ணம) தூக் த்வட பிட்டு ளந்டயபே, 
பக்டயவதக் க மடுப்பபேம், ப ன் அசுின் பிகமடயபம், உன்ட அனுபிப்மநபேம், 
அவபவபம்  பர்ந்டயளப்பபேம், குடயவ ப த்துன் தக்ரீபம  அபடரித்ட  பமன் ரிதின்  

புிட மணங் வந  உச்சரி. 
 

2. பமன் ரி (க்பேஷ்ஞர்) மடய ணிடம வும், மடய சயங் ணம வும் உள்ந சயம்ணம  அபடரித்டமர், 
பமண  ன் கதர் க மண் குள்ந ிமணஞம வும், ணது ன் அசுவக் க மல்பம வும்  

அபடரித்துள்நமர், பி பூணயதின் அசம ந்ட ண மமமபின் ண ம அபர், அசமல் ணய வும் 

கசயக் ப்ட்பர்,  பேவண  யம் உள்நபர், அக் ய பூடமவப  படம் கசய்து, வ   ன் அசுவபம் 

அனயத்டமர், அசர் டசடபேக்கு ண ம , மணம  கடமன்யத,  பமன் ரிக்கு ல்ம பு ளம் 

உண்மபடம . 
 

3.அன்வ தகசமவடதமல் ணய வும் கசயக் ப்டுபர், ஆன்ணீ  புன் ள், பூணய, சுக் ள், ஆ யதவப ளுக்கு 

இன்த்வடபம், சுக் ளுக்கு மது மப்வபம் க மடுப்பர், பிபேந்டமப   மட்டின் ிபு அபக, 
க மிவ  நமல் கசயக் ப்டும், மடய மபின் அன்ிற்கு உ ந்டபபேணம  அபர், அவத்து உ ங் நிலும் 

அடய உன்ட அன யத  மபமர். 
 

4.மணச்சந்டயம  பந்து அசு அசம மபஞனுக்கு எபே படிவு  ட்டிமர், க்பேஷ்ஞர் பதடம 

க மி நின் படீ்டில் உள்ந கபண்வஞவதபம், தபம டயதில் குநித்துக் க மண்னபேந்ட இந பதது 

க மிவ  நின் ஆவ வநபம்  டயபேடிமர், பிபேந்டமபத்டயல் சுக் வந  கணய்க்கும் சயறுபம வும், 
சுக் வந  கணய்க்கும் சயறுபர் ளுக்கு மது மப்மநம வும்  இபேக் யமர், அவபபேவத  

இடதங் வநபம் டயபேடும் அபர், ப்கமதும் எபே  புல்மங்குனவ  ந்டயபள்நமர். 
 

5.ணய ச்சயந்ட கதம ய நமல் பஞங் ப்டும் க்பேஷ்ஞர் ந்டண மமமபின் புடல்பமபமர், பிபேந்டமப 

பமசய நின் ல்ம தங் வநபம் அ ற்று யமர், ீகண  பர்ஞத்வட  உவத அபது உல் ணவட 

 பர்ந்டயளக் யது, டது புல்மங்குனவ  அபர் ஊதும் கமளது, ணய வும் பசர ணம   மட்சயதநிக் யமர். 
 

6.க்பேஷ்ஞர் தகசமவடதின் புடல்பர்,  ம்சவ படம் கசய்டபர், பிபேந்டமப  கடமப்பு நில் அபர் மச 

ம் புரி யன்மர்,  டம் ணங் ளுக்கு  ரகன இத்டவ த  மச த்வட க்பேஷ்ஞர் த்டய, பிபேந்டமப 

 மட்டில் அபர் பசயக் யன்மர். 
 

7.டது க்டர் ளுக்கு பச யவவத உண்டு ண்டம் அபர் ல்மபிட அன்ிற்கும் இபேப்ிணமபமர். 
க மிதர் நின் அன்வ அடய ரிக்  ணர்க் வஞவத  பிடும் கடய்ப ீ ணன்ணடன் அபர், க மிதர் நின் 

ஆந்டபம், ல்ம அற்புடணம  டன்வண நின் இபேப்ிபம் க்பேஷ்ஞக. 
 

8. பமன் க்பேஷ்ஞர் தபம டயதின் ீப மடிதமபமர், கடய்ப ீ அன்ில் ப்கமளதும்  ணம் 

தித்டபம  இபேக் யமர்இ சந்டய எநிதின்   ரழ் ணட்டுகண உதிர் பமளம் சக மம வப ள் கம, 
க்பேஷ்ஞர் க மி ளுவத  ணங் ளுக்கு சந்டயமபமர், ஏ ணகண ன்னுவத இந்ட 
பமர்த்வட ளுக்குக்  ட்டுப்ட்டு, பளபதும் அணயர்டசணம யத இத்டவ த  புிட கதர் நில்  பமன் ஸ்ரீ 

க்பேஷ்ஞரின் கபேவண வந  ணட்டுகண  மடு, 
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ணித்ஞ ணிஓ இனு --க்ந ணிச கூர் 
1. 

ணித்ஞ ணிஓ இனு   

ஞஜ ஓஓ ஆஜந  

ஜஞ ஓஞ ங ஔநனு பு  

ச ஓஞ துஜந  

2. 
டி டி ஞஓ ரி  

ஜ்கச ந  ஜசி  

ஓ ஆஓ ி ஓ ஜ்கச துர்  

ஓ ஜ்கச அஜ்கச ஔசி  

3. 
ஔ-ணித் ஔ ஜஞ மணண  

ஜஞ ஔச   

ஜ ஔசஜந அஙநத் ஓம்ஓஞ  

ஔணீ ஞ   

4. 
ஓஇ   ஓம்ஓஞஞ ஜ்  

நனு அச   

ர்க் ச ஓக்நஞ அண  

நசு ஙந    

5. 
ஔணீச ஔச இ ச  

ஓ ணித் அணித்   

அணித்ஞ ஜ்ண டி ிஓஜ  

ஓ ணித் இ ஓ  

6. 
ஜஞ ஓஞ ிச நசு ச  

ஓம்ஓஞ ங ஆஓ ஆஞ  

நணிச ஔ ணித் ஓடி  

துண  ஞ ஓஞ  
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ஓஜந ஙந்ச ப்ஞஔ ஞ ஙஞ--ஸ்ரீ ஙஜ னர்த்சம் 

 

ஓஜந ஙந்ச ப்ஞஔ ஞ ஙஞ  

கு ஞஞ்ஓச ச  

ிஞ ச ஜச ஜசஞ  

ந ஜச ணிச  

 

அஜ ரிஙம் அஜந ணிஓ,  

ணிிச புஞந்ஞ ஙணசீ ஙஞ ஞ  

ம்ஓநணச சுணஓ  

 

ப்ஞஜ்ஔசச அசுஞகுஙஓச  

ஙந் ச ஞ ண  

ணிந் ஜண ஙணஙீ ஸ்ஞ  

சுந்ஞ ஙந்   

 

பச ஓஞ ிணஓசஞ  

ஞஓ ஞஓந நபேஜ  

ஸ்ரீஞ ணல் ப்பேந்ணச ஙஞ  

ந ணிஙஸ்ஞ  

 

 பமன் க்பேஷ்ஞர் தகசமவடதின் அபேவணப்புடல்பர், பிபமசய நின் உன்ட டயவ்த  மடன், 
க மகுத்டயன் எநிபிநக்கு, க மி நின் உதிர்கசல்பம், ணன்ணடின் ணத்வடபம் அபர் 
 பபே யன்பர்.  மயதகனும் மம்வத் டண்டித்டபர்.  

 

அப்ளக் ற் தூத  பமன் ரிதின் புிட மணங் ள் இிவண யவந்டவப, அணயர்டணதணம 
லீவ ள் யவந்டவப, க்பேஷ்ஞர் பிணண்த்டயலுள்ந ன்ிபே  மடு ளுக்கு டவபன். 
ப்கமதும் இநவணதமபர்,  மடர் ளுள் சயந்டபர். புல்மங்குனவ ஊடயக்க மண்டிபேப்பர் ணய  
அன யத ஆவ வந உவதபர்,.  

 

பிபமசய நின்  மபன் ல்கபறு அசு குங் வந அனயப்பர். ந்ட ணமமமபின் 
சுச்கசல்பத்டயன் மது மபன் சுக் ளுக்கும் யத்டயற்கும் ஆன்ணீ  புன் ளுக்கும் இன்த்வடக் 
க மடுப்பர், அடயர்ஷ் கடபவடதம க்ஷ்ணயதின்  ஞபன் கபண்வஞய் டயபேன் 
ந்டணமமமபின் அன யத இவதபர் சயறுபன்.  

 

க்பேஷ்ஞர் தபவ ஆற்யன்  வதில் பிவநதமடித்டயரிபர் ப்பமசய நம இநங்க மி ள் 
ீமடிக்க மண்டிபேக்கும் கமது அபர் நது ஆவ வந டயபேடிதபர், ம த்டயன் சுவபவத 
அனுபிப்பர்,. அபர் ணய க்  பேவஞ யவந்டபர். ஸ்ரீணடய மடமமஞிதின் அன்ிற்குரித  மடன். 
பிபேந்டமபத்டயல் சயப்ம  ம் ஆடுபர். க்டயபிகமட டமகூரின் பு யணம  பிநங்குபர்,  
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ந   ரி   –க்நணிச க்குஞர் 

1.ந  ரி  ஓஞஔ சு  ஞ ச ஞம் ஹ்பேம் ஓம்  
ரிஹ்பேத் க்பேம் ந ண ஜம்  ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  

 
2.ச ௌணச ஔணீச ஞஜ் சும் ஙந ஙநத்ம் அனுக்ஷ ங ஞம்  

த்ஔ நஞம்  ஔம் ணிம்    ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  
 

3. ஞஜ ீஔச ங் சும் ஓ க் ஓஞஜ ம் புபேதர்த் ஞம்  
ரி ஙஜ ப ஞ ஜத் ஜநர்      ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  

 
4.ஔ வ் ஞ ஙந வ் ஞ : ந ணச ௌஞ ஞ ந ஞ:  
அம் அன் ம அனுஸீச   ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  

 
5.வ்பேதனு சுன் ணி ணஜ னும்  பச  ஙஞ ஙந் சும்  

பஞ ீ ன ணிங ஞம்   ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  
 

6.ரி னர்த்ச ஜத் ம் ஸ்ண ஔமச :  ரிணஷ்டி ஔம்ச ரிம்  
ஙநஔ ௌ ஔமச க்பே ஔநம்  ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  

 
7.நரிஞஔ சு ரிணீ க்பேம்  ஙண ண் நம் ந ஓநத் ஞம்  

சுஞ சுங் தம் ப்ரி நம்  ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  
 

8.ந குக்குஞ பத்ஞ ண ஞம்  ரி ஙஜ ஜௌத ச ஞம்  
நத்ர் ர்த்ஞ ப பர்த்ந ஞம்  ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  

 
9.ரிபு ந்ண  ணிசீ   த் அிக்ஷ்சம் உந பப்ஔ ௌ  

ம் அக்பேஷ்ம் இ வ்ஞஔ ஞஔ பம் ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  
 

10.இ ஓசிதத் ரின ணிபுர்   த்ணிஔ ஞஔ ப: புஞட் ரி:  
ஙநஔ ஜசி ந ந்து ப  ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  

 
11.அணஞ ணஞம் ரிபூர் ம்  ஞ த்ணம் இத்ஜ ணி ஜம்  
வ்ஞஔ ஜ ஞம்புந குப் ஞம்  ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  

 
12.ஸ்பேந ணர் சந ங ஸ் க்பே  ஔசச ணத் ஔசச ணிச  

ம் அமது ண  ந   ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  
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13.அி ஙக்ஞ ௌ ஹ்ஞ ஜத் ம்   ம் அஜச்ஓத் ஆர்த் ஔசம் ம் அஔம்  
அணிஓநந்த் ம் ஓநண ல் பேம்  ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  

 
14.பஞீந்த்ஞ : ரிதுஷ் ஜச   ணஞ ணர் ஞ ரிர் ஆணிஞபூத்  

ம் அஔஸ்ஞ சும் பசி மர் ஞம்  ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  
 

15. அித ஓம் த் அ நம்   அபம் ஓ பம் த்ஔ ஓர்ணம் இம்  
அனுகூ ப்ரி ஓணச   ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  

 
16. ரி ண ணச ர்ஜ ஞ  ரி ஙஜ ஞம்பே ச ஞ:  

ஙந மன்  ஞ ஜச ப   ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  
 

17.ண ண ஜண க்பேஷ் ஞ  ண ஞஜ ஔசர்த்ச ஓண   
வ்பேதனு ப ப்ரி ங  ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  

 
18.ண பச ஞீ ணசத்ரி    ண கு சச புஞ்ஓ ஞண  

ண ஞ ஞச ௌஞ ஞ ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  
 

19.ஓ ௌஞ ணசம் ஙண ண் ஜம்   ௌஞ ஞஸ் ஓரிசபீ  
லூ ௌஞ ங்ந ங் ம்  ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  

 
20.ஸ்ஜஞ ௌஞ ஞ ி ம்  ண ௌஞ ஞ க்ஷ ஓஞ:  

ஸ்பேட ௌஞ ஞ ஓபே ம் ஔ த்பேஜ சச குஞ்ஓ ணிதும்  
ஸ்ரீக மத்பேண சந்த் கமகட   --- க மத்பேண த்பீத்டயன் குநிர்ந்ட யபம  பமன் ஸ்ரீ 
வசடன்த ணம ிபுவப பனயடும் பவ ள்   
 
1.உங் ளுவத இடதணமது  பமன் ரிதின் டமணவ மடங் நின் அணயர்ட த்வட 
ப்கமளதும் பே யக்க மண்க இபேக்  கபண்டும் ன்று பிபேம்புணமமல்,  யப த்டயன் சண்வ, 
சச்சவு ள் யவந்ட குடும் பமழ்க்வ தில் இபேந்து பன்க பிபேம்ிமல், க மத்பேண த்பீத்டயன் 
பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் அணர்ந்டயபேக்கும் அன யத யவு கமன்  பமன் ஸ்ரீவசடன்த 
ணமிபுவப அன்புன் பனயடுங் ள்  
 
2.கௌடய  கசல்பங் ள், இநவண, ீடித்ட பமழ்வு, ஆம் இன்ம்- இவப துவும் வு யல் 
யச்சதணற்டமகும். எவ்கபமபே  ஞபம் இவப அனயக் ப்ட்டுக் க மண்க இபேக் யன். 
அவத்துபிடணம உகதம ணற் கச்சுக் நியபேந்தும் பிடுட்டு பன்க பிபேம்ிமல் 
க மத்பேண த்பீத்டயன் பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் அணர்ந்டயபேக்கும் அன யத யவு கமன் 
 பமன் ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவப அன்புன் பனயடுங் ள்  
 
3.ஏ ண்ர் கந! அன யத இநம் கண் ளுன் கடமர்பு க மண்டு அனுபிக் ப்டும் இன்ணமது 
இறுடயதில் தம் யவந்ட பமழ்க்வ வதகத டபேம். கணலும் எபேபவ டயவச டயபேப்ி  ணிட www.bhaktiyogam.com



பமழ்பின் உண்வண இட்சயதம் ன் ன்வட அயத படிதமணல் கசய்துபிடும். உங் ள் 
ணணமது  பமன் ரிதின் புிட மணத்டயன் உன்ட சுவபவத ணய வும் 
பிபேம்கபண்டுணமமல், க மத்பேண த்பீத்டயன் பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் அணர்ந்டயபேக்கும் 
அன யத யவு கமன்  பமன் ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவப அன்புன் பனயடுங் ள்  
 
4.உன்டணம உண்வண  மபிதங் வநப் கமன்று கௌடீ ப் மல் நின் சுவபதமது 
கமந்டத்வட பனங்குபடயல்வ. உண்வண  மபிதங் நின் இித சுவபதமது,  யப த்டயன் 
 பேவஞ பள்நம ிபு க ௌங் ரின் ிகண த்வடகத சமணம   க மண்டிபேக்கும். 
ணற்வபதவத்தும் வ்பநவு  டி பதற்சயதிமல் உபேபமக் ப்ட்டிபேப்ினும் அவப 
உகதம ற்கடதமகும் ! கப க மத்பேண த்பீத்டயன் பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் 
அணர்ந்டயபேக்கும் அன யத யவு கமன்  பமன் ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவப அன்புன் 
பனயடுங் ள் 
 
5. அசர் வ்பேமனுபின் ண நம மவடவத டது இப்பும் க மள்ளும் கபேவணபவத 
உன்ட மசலீவ ள் புரிபம் ந்டகுணமன், தபவ டயக் வதில் யன்று க மண்டு டணது 
புல்மங்குனவ கணன்வணதம  இவசத்து, மடிக்க மண்டு அவபவபம் ஆந்த்த்டயமழ்த்டயக் 
க மண்டிபேக் யன்மர். அபவ பனய கபண்டும் ன்று ீ பிபேம்ிமல். க மத்பேண த்பீத்டயன் 
பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் அணர்ந்டயபேக்கும் அன யத யவு கமன்  பமன் ஸ்ரீவசடன்த 
ணமிபுவப அன்புன் பனயடுங் ள்  
 
6.அபபேவத அந்டங்  க்டர் ள் சூழ்ந்டயபேக்  டுபில் யன்று க மண்டு ரி மண சங் ரர்த்டம் 
ய ழ்த்டய யன்மர். அபபேம்  பேீபண்ஞ  பமம ரிபம் என்கதமபமர் ள். ஆமல் 
இப்கமளது அபர் கமபவத் தூண்டும் உபேக் யத கமன் பண்ஞத்டயல் கமயக் யன்மர். அபவப் 
ின்ற்றும் ”க ௌடீத ” க்டர் ளுக்கு டிப்ட் பவதில் அபர்  பேவஞ  ம  ிகவணவத 
பமரி பனங்கு யன்மர். கப க மத்பேண த்பீத்டயன் பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் அணர்ந்டயபேக்கும் 
அன யத யவு கமன்  பமன் ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவப அன்புன் பனயடுங் ள்  
 
7.அபது டீவு இல்ணமது ணவதசின் ண நம  ங் ம டயதிமல் சூனப்ட்டுள்நது. என்து 
டீவு நமல் சூனப்ட்டம பத்பீத்டயன் மத ம அபர் கௌடீ  இச்வச வந பற்றும் துந்ட 
பிபர் நின் இடதங் வந க மள்வந க மள் யன்மர். அபே யல் டணது அன்பு ணவபிதம 
பிஷ்டப்ரிதமவுன் பிநங்கும் அபர் கடபர் நமலும் ரிய ஞங் நமலும் கமற்ய 
பஞங் ப்டு யன்மர். கப க மத்பேண த்பீத்டயன் பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் அணர்ந்டயபேக்கும் 
அன யத யவு கமன்  பமன் ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவப அன்புன் பனயடுங் ள்  
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8.அபது ணப்மங் மது,  யப கணன்னும் ணமதமது டடி க மண்டு அடித்து பிட்ப் 
கபண்டும் ன்கட. அடமல் அபர் இந்ட கௌடீ  துன் பமழ்பின் எக ணய ச்சயந்ட டீர்பம 
 பமன் ஸ்ரீ ரிதின் புிட மணத்வட அவபபேக்கும் பனங்கும் கமறுப்வ ற்றுக் 
க மண்டுள்நமர். இந்ட பழீ்ந்ட பீன் நின் துதபேறும் யவ  ண்டு ரிபிமல் அபது இடதம் 
உபேகு யன்து. கணலும் அச்சணதம் அபது உன்ட படிபகணம  பேவஞதின்  மஞணம  ணய வும் 
அனகுன் பிநங்கு யன்து. க மத்பேண த்பீத்டயன் பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் அணர்ந்டயபேக்கும் 
அன யத யவு கமன்  பமன் ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவப அன்புன் பனயடுங் ள்  
 
9.கடமர்ந்து எநிபசீயக் க மண்டிபேக்கும் அபது டமணவத் டயபேப ணமது, ண்ர் ள், டயரி ள் 
ன் கடணயன்ய அவபவபம் டணது  மஞணற்  பேவந கபள்நத்டமல் வத்துக் 
க மண்டிபேக் யன்து. அபர் ந்ட ணமமமபின் வணந்டன் ன் கமடயலும் இம்பவ, அபர் டணது 
 பேவண ய பண்ஞத்வட ற் மணல் கமன்ி கணிபன் அபடரித்துள்நமர். கப க மத்பேண 
த்பீத்டயன் பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் அணர்ந்டயபேக்கும் அன யத யவு கமன்  பமன் 
ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவப அன்புன் பனயடுங் ள்  
 
10.இந்ட உ ம் ணற்றும் உயத்துக் ள் அவத்தும் அபக, ஆடயதந்டணற் பளபடற் வுள் 
ன்று கமற்யக் க மண்மடு யன். அபர் ிமம்ணஞர் நின் டவச்சயந்டபரின் ண ம  
அபடரித்டயபேந்ட கமடயலும்  அபக ரிதமபமர். ஆமல் அபர் இப்கமது உபேக் யத டங்  யத்வட 
ற்றுபந்துள்நமர். அபர் ப்கமதும் யத்டயதணம டணது ஆன்ணீ  உ யல் ண்ர் நம 
இவச்சயறுபர் ளுன் கடமர்ந்து ஆடிப்மடி  நித்துக்க மண்க இபேக் யன்மர். கப க மத்பேண 
த்பீத்டயன் பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் அணர்ந்டயபேக்கும் அன யத யவு கமன்  பமன் 
ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவப அன்புன் பனயடுங் ள்  
 
11.அபது இந்ட க ௌங்  அபடமம் ணய வும் அத்புடணமதும்  பேவஞணயக் தும் ஆகும். கணலும் 
அவத்து அபடமங் நிலும் இந்ட  அபடமம் ரிபூஞணமதும் ஆகும். அபக டத்துபம் 
ப்டும் யத்டயத உண்வணதமபமர். அபர் டது அந்டங்  சக்டயதின் கமங் ம் கமந்டத்வட 
டமக அனுபித்து ண யழ்ந்து க மண்டிபேக் யன்மர். அபர் ணய வும் இ சயதணம, பி டமண ம 
சபத்டயத்டயன் கமங்கும்  ிந்ட ிகவணதின் டயபேவுபேபம த் டய ழ் யன்மர். கப க மத்பேண 
த்பீத்டயன் பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் அணர்ந்டயபேக்கும் அன யத யவு கமன்  பமன் 
ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவப அன்புன் பனயடுங் ள்  
 
12.ஏ ண்ர் கந ! தூத டன்பவப்புன் கூடித க்டயத்கடமஞம யத சங் ரர்த்ட தக்ஜம் 
புரிதமபிடில், ீ கற்யபேக்கும் உதர்  ல்பி உதர்குடி ிப்பு, உதர் அந்டஸ்து ணற்றும் உள்ந வும் 
அவத்துகண  பமின்  பேவஞவதப் கற்ய துநிபம் உடவுபடயல்வ. கப ன்  பேடமட 
க்டயத் கடமண்வ இக் ஞகண கசதமற்த் கடமங் ய, க மத்பேண த்பீத்டயன் பங் நின் யனல் 
ணஞ்சத்டயல் அணர்ந்டயபேக்கும் அன யத யவு கமன்  பமன் ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவப அன்புன் 
பனயடுங் ள் 
 
13.ப்ிம்ணம யத இபக டமன் எபேபவ தமவ நின் அசம  கந்டயவ, குநத்டயல் 
துங் யதிபேந்து டமக் யத படவதின் க மப்ிடிதியபேந்து  மப்மற்யதபேநிமர். அபர் www.bhaktiyogam.com



ிப்ற்பர்,  ற்வக்கும் ட்மட அடீட சக்டய வத்டபமபமர். கணலும் உண்வணதில் அபக, 
அவபபேக்கும் சர்ப ணங் நங் ளும் பனங்கும்  ற்  பிபேட்சணமபமர். கப க மத்பேண 
த்பீத்டயன் பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் அணர்ந்டயபேக்கும் அன யத யவு கமன்  பமன் 
ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவப அன்புன் பனயடுங் ள்  
 
14.கடகபந்டயன் சுி சுவுன் பந்து டபணயதற்ய அபவ ணய வும் டயபேப்டயடுத்டயமன் . ிபு 
ரிதம அபபேக ணீண்டும் இவ்வு யல் அடயதற்புட கணி பண்ஞத்வட ற்று பந்துள்நமர். 
அபக ல்வதற் ஆந்டத்டயன்  இபேப்ிம், கணலும்  ற்யந்ட பிபர் நின் இடதத்வட 
க மள்வந க மள்பேம் அபக கப க மத்பேண த்பீத்டயன் பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் 
அணர்ந்டயபேக்கும் அன யத யவு கமன்  பமன் ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவப அன்புன் 
பனயடுங் ள் 
 
15.அவபபேம் உடிதம  துக்  கபண்டித கசதல் ள் ின்பபேணமறு – உ  ஆவச வநப் 
கபேக் யக் க மண்க இபேத்டல், டித்துபணற் ”என்ம  ” பிபேம்பும் டயதம, டத்துப பிசமங் ள் 
ணற்றும் இது கமன்வப. கணலும் உ ந்டது அல்து எவ்பமடது, து ன்று  ற்வநத் டயத்டமல் 
பெ யப்து. இவப வந பிடுத்து எபேணயத்ட ணத்துன்  பமவ டயபேப்டய கசய்பம் கமக் த்துன் 
அன்புன் க்டய கடமண்வ கசய்த பிபேம்ிமல் க மத்பேண த்பீத்டயன் பங் நின் யனல் 
ணஞ்சத்டயல் அணர்ந்டயபேக்கும் அன யத யவு கமன்  பமன் ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவப அன்புன் 
பனயடுங் ள் 
 
 
16. ிபு ரிதின் க்டர் நின் கசப ர் நின் கசப ன் ன்வட ப்கமதும் யவபில் டயத 
வபத்துக் க மள்ந கபண்டும். புிடணம ரிமணத்டயன் அணயர்ட சுவபவத பேகுபடயல் 
ப்கமதும் ணம் அடிவணப்ட்டு, கணலும் அவபரிபம் டன்க் த்துன் ணிடமிணமம் 
 பேவஞ படம ணரிதமவட வந ப்கமளதும் பனங்  டதமமதிபேக்  கபண்டும். அடற்கு 
க மத்பேண த்பீத்டயன் பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் அணர்ந்டயபேக்கும் அன யத யவு கமன் 
 பமன் ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவப அன்புன் பனயடுங் ள்  
 
17.ஏ தமடபம ! ஏ ணமடபம ! ஏ  யபேஷ்ஞம ! ஏ ரி ! ன்று இவபிமது கடமர்ந்து அவனத்துக் 
க மண்க இபேங் ள், கணலும் ஏ மணம ! ஏ மர்த்டம ! ஏ க சபம ! ஏ பிபேமனுபின் ண ள் 
மவடதின் அன்ிற்குரிதபக ! ன் பண்ஞம் ப்கமளதும் ித்துக் க மண்க இபேப்ீம . 
அடற்கு க மத்பேண த்பீத்டயன் பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் அணர்ந்டயபேக்கும் அன யத யவு 
கமன்  பமன் ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவப அன்புன் பனயடுங் ள்  
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18.டதவு கசய்து, ”ஏ தபவ டயக் வ நின் பனயகடு யலும் உள்ந பங் ள் ணற்றும் ணவ நின் 
மத க! ன்று ிபங் ள். ஏ க மகுத்டயல் சுவணதம கசமவ நில் பிவநதமடும் 
எநிணயகுந்ட சூரிதக ! ன்று ிபங் ள். ஏ ம த்டயன் உதிர்டயணம யத அணயர்டகண ஏ க ௌ 
ரி ன் ிபங் ள். கணலும் க மத்பேண த்பீத்டயன் பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் 
அணர்ந்டயபேக்கும் அன யத யவு கமன்  பமன் ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவப அன்புன் 
பனயடுங் ள் 
 
19.டதவு கசய்து என்து டீவு நமல் சூனப்ட்  பமன் ஸ்ரீ க ௌச்சந்டயரின் பத்டயற்கு 
கசல்லுங் ள். டதவு கசய்து கமந்டம் அநிக்  க்கூடித  பமன் ஸ்ரீ க ௌ ரிதின் உன்ட 
லீவ வநப் ற்ய அயந்து அடவ மமதஞம் கசய்பீம . டதவு கசய்து  பமன் ஸ்ரீ 
க ௌங் ரின் டமணவப் மட குய ள் டயத்ட இணம  ங்வ க்  வதின் அந்ட இங் நில் 
உபேண்டு புண்டு உன்டப் ிகவணவத அனுபிபங் ள். கணலும் க மத்பேண த்பீத்டயன் 
பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் அணர்ந்டயபேக்கும் அன யத யவு கமன்  பமன் ஸ்ரீவசடன்த 
ணமிபுவப அன்புன் பனயடுங் ள்  
 
20.க ௌங் ர் ணற்றும்  டமடரின் தம் ணயகுந்ட பிவநதமட்டு லீவ வந ப்கமதும் யவபிற்க் 
க மள்ளுங் ள். க ௌங் ர் ணற்றும்  டமடரின் சங் ரர்த்ட குளபில் ப்டிதமபது ணய வும் 
 ரனமகடமபே கசப ம பம யலும் உம்வண இவஞத்துக் க மள்ளுங் ள். ணத்வட  பர்ந்து 
இளக்கும் க ௌங் ர் ணற்றும்  டமடரின் உன்ட பமற்வ ற்ய  ற்யந்து உத்டண  டயவத 
(க்பேஷ்ஞ ிகவண) அவபங் ள். கணலும் க மத்பேண த்பீத்டயன் பங் நின் யனல் ணஞ்சத்டயல் 
அணர்ந்டயபேக்கும் அன யத யவு கமன்  பமன் ஸ்ரீவசடன்த ணமிபுவப அன்புன் 
பனயடுங் ள் 
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ஙஞத்ஜ ஸ் குரின் ல்ள் 

 

அஞ ய் ஔ ஜஞ ௌஞங் ஓஞ--ஙஞத்ஜ ஸ் குர் 

1. 
அஞ ய் ! ஔ ஜஞ ௌஞங் ஓஞ  

ங ஔந ஜஇனு து டுி க்பே ணித கூ  

க் இ  ஞ்ஓ ஞ  

2. 
 த்ஞய் ணிதச அர்-ஙநஓந ந ஜ்ண  

 ஓ ய் அஓச  

ரிபு ணஓ இந்த்ரி இ ஞ ஓரி  

ணிப இ ச ச  

3. 
ச ஞ  ஜய் ஓரி ஓப் ஔ ய்  

 ஜச ஞ ஓஞ  

ஜஞ துர்ஜந ஓந ஞ ஞ உத்ரி  

ஞ இ ந ணச  

4. 
ஞ த்ணிஔ ஙஞஔ ந் ஹ்பே ஜஜ்  

ந ரி ஓம்ஓஞ ஓஜச  

ஙஞத்ஜ   ஞ ஓஜ  ஙத  

ங ஔந ய் ப்ஞஜ ச  

 

1.ஏ சக மடக,  பமன் க ௌங் ரின் டமணவப் மடங் வந டதவுகசய்து பனயடு. மன் 
அபற்வ  பனயமது க்குடும் பமழ்க்வ  ன் க மடித பிம் யவந்ட  யஞற்யல் 
குடயத்துபிட்கன். அடன் பிவநபம  ந்து ிமஞ பமபக் ளும்  பமழ்க்வ  ன்னும் 
பித்டமல் ரிந்து க மண்டிபேக் யன்.  

 

2.இவும்  லும் மன்  பமழ்க்வ தின் பன்று துன்ங் நின் பித்டீதமல் மடயக் ப்ட்டு மன் 
ணீண்டும் ணீண்டும் ணதக் ணவ யகன். து புன் ள்  மணம், கமவச ணற்றும் ண்ஞிங் ம 
ணற் டயரி நின் டமக் த்டமல் உட்டுத்டப்ட்டு  பமன் க ௌங் ரின்  டமணவப்மடங் ள் ன்னும் 
ணய  உதர்ந்ட புவடதவ உடமசரப்டுத்டய இபேக் யகன்.  

 

3.ஏ ண்க, தம் ணற்றும் கபட் த்வட பிட்டு  பமன் க ௌங் ர் ன்னும்  பேவஞக்  யம் 
அவக் ம் கறு.  பமன் க ௌங் ரின் இடதத்டயல் பஞ்ச த்துன் இபேப்பர் வந 
 மப்ற்றுபர் ஆடமல் டீட மப அல்து  ரகன பிளந்டபர் வநக்  மப்மற்றுபர் 
ப்டு யமர்.  
 

4.ீ  பம க ௌங் வ ணமடுபர் நின் ிமணஞ அசவ, உணது இடதத்டயல் பறீ்யபேக்  
வபத்டமல் ிகு ணஞம் உன்வ ன் கசய்த படிபம்? கமத்டண டமர் கூறு யமர். –  பமன் 
க ௌங் பேக்கு ஈடு இவஞதமபர் தமபேம்  யவதமது. எபேபர் அபது க்டம  ணமமபிட்மலும் 
 பமன் க ௌங் ர்  யபேஷ்ஞ ிகவண ன்னும் புவடதவ இபசணம  அநிக் யமர்.  
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ண ஶரர் றத்ரணந்ர 
– திபு றத்ரணந்ஶ எணது வதரக் றம் –  ஶரத் ரஸ் ரக்குர்ரின் ”திரர்த்ணர” 

ினறருந்து 
 

1.ண ஶரர் றத்ரணந் , தற ஶரர் வ ௌ சந்த்  
ப்ரஶரர் ப ன  றஶரர்  

அத்ஷ ஆச்சரர் தன  ரர் ஶரர் குன  
யரி ினரசய் ஶரர்  

 
2.ஷஷ்ஶர் த தூபி ரஶய ஶரர் ஸ்ரண ஶ னற  

ர்தஶரர் ஷஷ்ஶர் ர  
ிசரர் ஶ ரரிர ஶண தக்ற ம ஆஸ்ரஶண  

த்ஸ் ஸ்ரீதர  புர  
 

3.ஷஷ்ஶர் உச்சறஷ்ட ரஶயஶரர் ண றஷ்ட  
ஷஷ்ஶர் ரஶற உல்னரஸ்  

ிருந்ரஶண சபுரர ரஶய ஶரர் ண ஶ ர  
ஶ ரஶய ணீ ஶரத் ரஸ்  

 
1.ணது வதரக்கறம் திபு றத்ரணந்ர் ஆரர் . ணது  ஷனர் திபு வகௌ சந்றர் ஆரர் . 
ப்ஶஷில் றபிரும் வ்ஜபூறின் வய்கீ இபம் ம்தறஶ ன் ரழ்ின் ப்ரன் 
ஆரர்(வவரர க்பேஷ்ஞர்) . ணது தனம் அத்ஷ ஆச்சரர்ர் ணது குடும்தம் கர தண்டிர் . 
ஶலும் ணது வசல்கபின் தூண்டுஶகரல் யரி மரகர் ஆரர்  
 
2.ணது ஆணந்  குபில் டக்குறடரணது தக்ர்கபின் தர தூசுகள் றஷநந் இடஶரகும் . 
ணது பழு றருப்ற ஷஷ்ர்கஷபப் தற்நற தரடுதும் ஶகட்ததுஶ ஆகும் . ஶலும் ன் ணம் 
ப்வதரதும் தக்ற வரடின் அறர் சுஷஷ ருசறத் ண்ம் கரனத்ஷ கறக்கும் . ஶலும் 
ணது ிபக்கம் வத் தரகத்றன்  ர்த்ஷ அடிக்கடி ஶற்க்ஶகரள் கரட்டுரய் இருக்கும்  
 
3.ணது ணம் குநறப்தரக அஷட பல்து தக்ர்கள் உண்ட உின் ீத்ஷஶ . ரன் றக 
கறழ்து ஷஷ்ர்கபின் வதர்கஷப றஷணவுதடுத்றவகரள்றல் . ஶலும் ன் ணரணது 
ரம டணம் ப்ஶதரதும் அங்ஶகநறக்  வகரண்டிருக்கும் திஶ தரம் றஷநந் இந் வ்ஜ 
பூறஷஶ ப்ஶதரதும் சுற்நற சுற்நற ந்து வகரண்டிருக்கறன்நது . இவ்ரநரக இத்ரழ்ந் ஶரத் 
ரமணரல் தரடப்தடுகறன்நது . 
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இ ஞ பே ஞ மணஷ்ண ஓகி--ஙஞத்ஜ ஸ் குர் 

1. 
இ ஞ பே ஞ மணஷ்ண ஓகி  

நணச ஜ ிச  ஙஇ  

2. 
ஔஞ ஙந   தூஞ ஔ  

ஜன்  ப்ஞபு     

3. 
ங்ஞ ஞஓ இ ஸ்ஓ ணச  

ர்ஓச ணித்ஞ ஞ இ ஜஞ கு  

4. 
ரி ஸ்ச அஞ ஞ ரிஙம்  

ஜ ஸ்ச அஞ ஙந ரித்ஞச  

5. 
ஜஞ ஹ்பே ஓ ணிந் ணிஸ்ஞம்  

ணிந் ச ஜஞ மணஷ்ண ஞண்  

6. 
ப்ஞந ஔசஜ ரி ஆஓ ஓஞஞ தூந  

ஙஞத்ஜ ஞ  ஆ ஙஞ ந  
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ௌஞங் பே ஞ !  --பேமின் நபேவுபேண ணன் ௌஞங்ர் 
- 

---–  ஶரத் ரஸ் ரக்குர்ரின் ”திரர்த்ணர” ினறருந்து 
1.ௌஞங் பே ஞ சீ சீ ஔச  

ஜஜ ந ப்ஞபு ஙந த்ரி புணச  
 

2.ந் த்பே ரி ௌஞ க்ந  ஜர்  
க்பே ரி  ஆஜர் ஹ்பே ஜந்நஞ  

 
3.ஔந  ங ரி ந ந  

ந ணச ஙஜ நஞ ந  
 

4.ச்ஓந ண துப்ச ஙநக் ஙநஸ்ர்  
ஸ்ரீஓஞ ஞ ீச  ஞ ர்  

 
5. ஸ்ரீ க்பேஷ் மஓன் ப்ஞபு ர் அனுஸ்  

ப்ஞர்த்ச ஞ  ஙஞத்ஜ ஸ்  
 

1.ஏ ன் அன்ிற்குரித ிபு க ௌங் ம டதவு கசய்து இந்ட ணய வும் டமழ்ந்ட ஆடபற் ஆத்ணம 
ணீடம்  பேவஞ  மட்டுங் ள். ஏ ிபு இம்பவு யலும் கடடிமலும் ன்வ பி டமழ்ந்ட எபேபவ 
ீங் ள்  மஞ படிதமது.  
 
2.து ற் ளுக்கு இவதில் புற் வந டமங் ய க மண்டு ஏ ிபு க ௌங் ம ன்று டீணம  மன் 
உங் வந இப்கமது அவனத்துக் க மண்டிபேக் யன்கன். டதவு கசய்து ன் ணீது இக் ங் க மண்டு 
ன்னுவத இடத க மபிலுக்குள் ளந்டபேளுங் ள் ிபு!  
 
3.கணலும் கணலும் இனயபவந்து க மண்டிபேக்கும் து ரிடம யவவத  ண்டும் ீங் ள் உணது 
 மஞணற்  பேவஞவத ன் ணீது கமனயதபில்வகதில் ிகு ன் ீங் ள் டயடமப 
பிளட் ஆத்ணமக் வந டணது  பேவஞதிமல் மது மப்பர் ன்று அயப்டு யன்ரீ் ள்.  
 
4. இந்ட  உ கணன்னும்  யன்  டும் சூமபநிதிமல் உண்ம தங் ணம அவ நில் 
மன் சயக் ய டத்டநித்துக் க மண்டுள்கநன். இடயயபேந்து ணீளும் பனயபம் மன் அயகதன்.  பேவஞ 
கூர்ந்து டங் நது கடய்ப ீ டமணவத் டயபேபடி நின் மது மப்வ க்கு அநிபங் ள் ிபு ! உணது 
டமணவத் டயபேபடி ள் ன்னும்  யன் உடபிதமல் உணது கசப ம ன்மல் இந்ட ிப்பு 
இப்பு  வ நிடயல்  ந்து பந்து பி படிபம்.  
 
5.ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ வசடன்த ணம ிபுபின் டமமனு டமமனு டமமம இந்ட கமத்டணடமஸ் 
இவபிமது இந்ட பண்ஞம் ிமர்த்டயத்துக் க மண்க இபேக் யகன்.  
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ௌஞங்ஞ துடி  ஔர் ச ஓம்--ஙஞத்ஜ ஸ் குர் 

1. 
ௌஞங்ஞ துடி  ஔர் ச ஓம்  

ஓ ஔச ந ஞஓ ஓர்  

ௌஞங்ஞ ஜதுஞ-லீ ஔர் ர் ப்ஞணஓந  

ஹ்பே ஙநர்ஜ  ர்  

2. 
ஔ ௌஞங்ஞ ஙஜ , ஞ ய் ப்ஞஜய்  

ஞ பஇ ஔஇ ந ரி  

ௌஞங் கு ஔபஞ ஙநத் லீ ஞ ஸ்புஞ  

ஓ ஔச ந அநரி  

3. 
ௌஞங்ஞ ஓங்ந  ஙநத் ஓநத் ரி ஜச  

ஓ ஔய் ப்ஞஔந்த்ஞ சு ய்  

ஸ்ரீௌ ஜண் பூஜந ஔ ஔச ஓநந்ஜி  

ஞ ய் ப்ஞஔ-பூஜ ய்  

4. 
ௌஞ ப்ஞஜ ஞஓர்ண ஓ ஞங் ஔ டு  

ஓ ஞ ஜண அந்ஞங்  

க்பே  ணச  ௌஞங்    

ஙஞத்ஜ ஜ ஞ ஓங்  

 

1.தமகமபேபர்,  பமன் க ௌங் பேவத இண்டு டமணவப் மடங் வந ற்றுக் க மண்டுள்நமகம, 
அபமல் க்டயத் கடமண்டின் உண்வணதம சமத்வட அயந்து க மள்ந படிபம். எபேபர்,  பமன் 
க ௌங் ரின் ண யழ்ச்சயபெட்டும் லீவ நிமல்  பப்ட்மல் அபபேவத ணடயல் உள்ந 
அசுத்டணம அவத்து பிதங் ளும் தூய்வணதமக் ப்டும்.  

2.எபேபர் நிவணபன் க ௌங் ரின் புிட மணத்வட உச்சரித்டமல் க ௌசுந்ட, ஸ்ரீ யபேஷ்ஞ 
வசடன்த உடிதம  இவக்டயவத பநர்த்துபிடுபமர். அத்டவ தபபேக்கு மன் கூறுபது ”சமஸ்  “ 
ணய ச் சயந்டது , ய ற்து. எபேபர்  பமன் க ௌங் ரின்  பேவஞபள்ந லீவ வநப் கமற்ய 
பசம் அவந்து சயசணதம் அளடமல் அத்டவ த கசதல்பவதமது உடிதம  மடம 
 யபேஷ்ஞரின் யத்தணம லீவ வநபுரிந்து க மள்ந உடவும்.  

3. பமன் க ௌங் ரின் ச மக் ள் யத்தணம கப   நங் ங் நியபேந்து பிடுட்பர் ள் ன்வட 
புரிந்து க மண்மக எபேபர்  பமன்  யபேஷ்ஞரின் ஆன்ணீ  இபேப்ித்டயற்கு உதர்த்டப்டுபமர் ள். 
பத்பீ பூணயதமது பிபேந்டமபத்டயயபேந்து கபறுட்து அல்.  ன்வட எபேபன் அயந்து 
க மண்மல் உண்வணதில் அபர் பிபேந்டமபத்டயல் பசயக் யமர்.  

4.எபேபர் இவ்பமறு கூயமல் “ பமன் வசடன்தமல் துபக் ப்ட் கடய்ப ீ அன்ின் இதக் ம் 
னும் அணயர்டச் சமற்யன் அவ நிக மன் ஆனத்டயல் பழ்குகபம ”  அபர் உடிதம  மடம 
 யபேஷ்ஞரின் அந்டங்  க்டம  ணமயபிடுபமர். எபேபன் குடும்த்டயல் படீ்டில் பசயப்பம  
அல்து பமப்ிஸ்டம  அல்து  மட்டில் பமளம் துபிதம ன் க் மஞபண 
கடவபதில்வ. ,,அபர் ஏ க ௌங்  ன் உக் க் கூய  பமன் வசடன்தரின் க்டமமல் 
கமத்டண டமஸ் அபர் நின் சங் த்டயற் ம  கபண்டு யகன்.  

www.bhaktiyogam.com



ௌஞங் ந  பு ஓரீஞ--ஙஞத்ஜ ஸ் குர்  

1. 
ௌஞங் ந  பு ஓரீஞ  

ரி   ரி ந ஙச  ஙஅர்  

2. 
ஆஞ  ஙநய் ஓந்ர் பே இ  

ஓம்ஓஞ ஓச ஜஞ  துச்ஓ   

3. 
ணித ஓரி  சுத்  ஜச  

 ஜ ஞ ஸ்ரீ ப்பேந்ச  

4. 
பை ஞகுங- இ ஆகுந  

 ஜ புஔ ஓ ஔப ீரிந  

5. 
பை-ஞகுங- ஞப ஜஞ ஆஓ  

ப்ஞர்ச ஞ ஓ ஙஞத்ஜ   
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வ ௌர தயளங்--  ஆஶேத  றுல்   
-–  ஶரத் ரஸ் ரக்குர்ரின் ”திரர்த்ணர” ினறருந்து 

1.ௌஞ பங் ங ஔந மஜனு  
ப்ஞஜ ஞச ச  ஞய்னு  

 
2.அச ஔச ரி ச நனு  
ஆப்ச ஞஜ த ஆப்சி டுினு  

 
3.த் ங் ச்ஓடி” மனு அத் ணிஸ்  
 ஞ ந ஔ ஞஜ ந் ங்ஸ்  

 
4.ணித ணிதஜ ணித  ய்னு  

ௌஞ னர்த்ச ஞ ஜச ங மனு  
 

5.ச ண ஆச்ஓ ப்ஞ ந பக் ய்  
ஙஞத்ஜ ஸ் ச ங  ஜரி  

1.ஏ ிபு க ௌங் ம! உம்வண பனயடுபடயல் மன் ன்வ ஈடுடுத்டயக் க மள்நமணககத 
இபேந்துபிட்கன். அடமல் மன் இப்கமது உணது கடய்ப ீ அன்பு ன் பிவ ணடயப்ற் 
ஆஞத்வட து  பக் குவபிமல் இனந்து யற் யன்கன்.  
 
2. க்கு உணது  பேவஞதமது பளவணதம த் கடவபப்ட் கமடயலும் உணது  பேவஞதிமல் 
கடய்ப ீ அன்வ ீ டமமநணம  பனங்குபடற்கு டதமம திபேந்துண அந்ட ணய ச் சயந்ட பமய்ப்ிவ 
கறுபடற்கு  டும் பதற்சய கசய்த மன் டபயபிட்கன். அந்ட கம் மன் மப பிவநவு நின் 
 யல் அல்பம ன்வ பழ் டித்துக்க மண்டிபேந்கடன்  
 
3.உதர்ந்ட மதுக் நின் உபிவகத மன் டபிர்த்துபிட்கன்.  புின்த்டயல் மட்ம் 
ணயகுந்ட பட்மள் நின் உவபகத ணய வும் ணடயத்து பந்கடன். அடன்  மஞணம  மன் ன் 
கமக்கு  பேணங் நின் பவதில் ணய வும் ன்ம  சயக் யக் க மண்கன்  
 
4.அனயதக்  கூடித  புன் வந ண யழ்பிக்  மன் ணய வும் க மடித பித்டயவ கடமர்ந்து 
அபேந்டயக் க மண்டிபேந்கடன். அடமல் ிபு க ௌங் ம உம்வண பு ளம் கடய்ப ீ ங் நம ரி 
 ரர்த்டவ வந ற்றுக் க மள்ந டபயபிட்கக  
 
5.கம ன்னுவத இடதணமது ந்டபிடணம டயபேப்டயபம் அனுபிக் மது இன்னும் ன் 
இபேக் யன்து?  கணலும் உன்வ யவக் மது இந்ட கமத்டணடமஸ் இன்னும் ன் ணடிதமணல் 
இபேக் யகன் ிபு? 
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ரி ஞ ஙஜ :  க்பேஷ் ண ஙஜ : --ஙஜ ஓங்னர்த்சம் 

 

ரி ஞ ஙஜ  :  க்பேஷ் ண ஙஜ : 

ண ஜண ஓண ஙஜ : 

 
 

 ணிந் ஞஜ ஸ்ரீ ஜதுசூச  

நரிரீ ீங ஜச ஜச  

 

ஸ்ரீ மஓன் ஙநத்சந் ஸ்ரீஅத்மண ஓன  

ரி குபே மணஷ்ண ண ன  

 

ஸ்ரீபை ஓசச ட் ஞகுஙத்  

ஸ்ரீஔணீ  ட் ஓ ஞகுஙத்  

 

இ ஓய் மஓர் ரி ஓஞணந்ன்  

ஔ  ய் ிக்ச ஙஸ் அீஷ் பூஞண்  

 

இ ஓய் மஓய் ர் பஇ ர் ஸ்  

 ஓஞ  ஞட ஜஞ ஞ்ஓக்ஞஸ்  

 

ஞ ஓஞ ஓி க் ஓசஸ்  

ஔசஜ ஔசஜ ய் இ அிஸ்  

 

இ ஓய் மஓய்  ிஞஔ ய் ஸ்  

ஞக்பேஷ் ஙநத் லீ ரி ிஞஸ்  

 

ஆசந்  ரி ஔ ப்பேந்ன்  

ஸ்ரீகுபே மணஷ்ண  ஜம ஜன்  

 

ஸ்ரீகுபே மணஷ்ண  த்ஜ ரி ஆஸ்  

ஙஜ ஓங்னர்த்ச  ஙஞத்ஜ ஸ்  

 
 

ஏ  பமக ! ரி !  ஏ ிபு ! க்பேஷ்ஞ ! ீர் தமடபர் ரி, ணமடபன் ன்னும் கதர் நமல் 
பு னப்டு யரீ் உணக்கு து பஞக் ங் ள்.  

 

ஏ க மம ! க மபிந்ட ! மண ! ஸ்ரீணதுசூட !  யரிடமரீ ! க மிமட ! ணட கணம  

 

ஸ்ரீ வசடன்தபேக்கும் யத்தமந்டபேக்கும் ணங் நங் ள் ஸ்ரீ அத்வபடபேக்கும் அபது சக்டய 
சரடமடமறமஞிக்கும் ணங் நங் ள்.  பமன் ரி, ஆன்ணீக்குபே, வபஷ்ஞபர் ள், ஸ்ரீணத் ம படம், 
 பத்  ரவட ல்கமபேக்கும் ணங் நங் ள்.  

 

ஸ்ரீபைக மஸ்பமணய, சமட க மஸ்பமணய, குமடட்க மஸ்பமணய, ஸ்ரீபீ க மஸ்பமணய, 
க மமல்ட் க மஸ்பமணய, குமட டம க மஸ்பமணய ஆ யகதமபேக்கு ணங் நங் ள்  

 

ஆறுக மஸ்பமணய ள் மடமபிந்டங் ளுக்கும் ன் பஞக் ங் ள் அபர் வந பஞங்குபடமல் 
க்டயக் ம டவ ள் அத்டவபம் அனயக் ப்டும். ஆன்ணீ  பிபேப்ங் ள் அவத்தும் பூர்த்டயதமகும்,  
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ஆறு க மஸ்பமணய நின் கசப ர் ளுக்கு மன் கசப ன். அபர் ளுவத மட தூநி கந க்கு 
ஞ்சமணயபேடம்  

 

ஆறுக மஸ்பமணய நின் மடம பிந்டங் வநப் பூயப்பர் ளுன் அபர் நின் கசவபதில் 
ஈடுடுபர் ளுன் ிபி கடமறும் பமன கபண்டுகணன்து டமன் து ஆவச,  

 

இந்ட ஆறு க மஸ்பமணய ளும் வ்பூணயதில் பமழ்ந்ட கமது மடமக்பேஷ்ஞரின் யத்தணம உன்ட 
லீவ வந கபநிப்டுத்டய பிநங் வபத்டர்.  

 

ஆன்ணீ  குபேபின் டமணவப்மடங் வநபம் தூத வபஷ்ஞபர் வநபம் டயதமித்து ணவட அங்க  
டயதவபத்து க்டய பசத்துன்  பமன் ரிதின் புிட மணங் வந ஏடகபண்டும்,  பமின் 
இபேப்ிணம யத ிபேந்டமபத்வடபம் பஞங்  கபண்டும்  

 

ஸ்ரீகுபேபிதும் வபஷ்ஞபர் நிதும் டமணவப்மடங் நில் ஆவச க மண்பமய்  பமின் 
புிட மண ரர்த்டத்வட கமத்டண டமஸ்டமகூர் மடு யமர்,.  
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ரி ரி ி ஔசஜ ஒஇனு--ஙஞத்ஜ ஸ் குர்  

1. 
ரி ரி ி ஔசஜ ஒஇனு  

ஜனுஷ்-ஔசஜ மஇ ஞ க்பேஷ் ங ஔந  

ஔசி சுசி ிஔ இனு  

2. 
ஞ ப்ஞஜ-ச ரி ஙஜ ஓங்னர்ச  

ஞந ங ஔசஜந ச ய்  

ஓம்ஓஞ ிதச ந –ஙநதந ந ஜ்ண  

ஔபஞஇ ங இனு உய்  

3. 
ப்ஞஔந்த்ஞ ஙந்ச ஓஇ, ஓஓந சு இ ஓஇ  

ஞஜ இ ஙநய்  

சீ-சீ  ஓந ரி ஙஜ உத்ரி  

ஞ ஓந ஔஇ ஜஇ  

4, 
  ப்ஞபு ஙந்-சு வ்பேதனு சு ப  

பே ஞ இ ஞ  

ஙஞத்ஜ  ய் ங ந ஞங் ய்  

ஜ ிச  ஆஓ ஆஜஞ  
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ரி ரி  ஜஞ இ சுநச--ஙஞத்ஜ ஸ் குர்  

1. 
ரி ரி  ஜஞ இ சுநச?  

ஔந ஸ்ரீஞ க்பேஷ் இ ப்ஞஜசீ  

2. 
சுந்த்ஞ ஜநஓஇ  சுஜதுஞ ச  

ஆசந் ரி ங்ஞ பை கு-ச  

3. 
ஞந ணிந் ந ந்ந உச்மஓஹ் ஸ்ணஞ  

ிஔந ஓ அங் ஙசஞ ஙீஞ  

4. 
இ ஞ பே ஞ பை ஓசச  

ஞகுங  ஜஞ ஸ்ரீ ஔணீ ஔணீச  

5. 
இ ஞ பே ஞ ந ணிஓ  

ஓக் ண ஸ்ரீஜ சுந ஓ  

6. 
ஓ ஜநந ஞ  பூபேக் ஜஞ ஆஓ  

ப்ஞர்ச ஞ ஓ ஙஞத்ஜ   
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ஔ ஆசி ப்ஞஜ ச பே ப்ஞசுர்--ஙஞத்ஜ ஸ் குர் 

1. 
ஔ ஆசி ப்ஞஜ ச பே ப்ஞசுர்  

 ப்ஞபு   ஆஓர் குர்  

2. 
 ஜஞ ஸ்ணபைப் பை  ஓசச  

  ஞகுங ந-ணன்  

3. 
 ஜஞ ட்-ஔப  ணிஞஜ்  

-  ஞ ங-ஞஜ்  

4. 
த குடி ஜ அச ஓந  

ௌஞங் குஞ ஙநந     

5. 
ஓ ஓ ஓங்னஞ ஓங் ஔ இ ிஸ்  

ஓ ஓங் ங மஇ ந் ஙஞத்ஜ ஸ்  

 
 

www.bhaktiyogam.com



www.bhaktiyogam.com



ஔ ஔ ஸ்ரீ க்பேஷ் மஓன் ஙநத்சந்--ஙஞத்ஜ ஸ் குர் 

1. 
ஔ ஔ ஸ்ரீ க்பேஷ் மஓன் ஙநத்சந்  

ஔத்மண ஓந்த்ஞ ஔ ௌஞ க் வ்பேண்  

2. 
க்பே ரி ஓ ஜநந ஞ பே  

அஜ ந ஔச ங ரி க்பே  

3. 
 நன் ஓம்ஓஞ ஜஔ து  ஓஞ  

ணி ஓநனு ஜச ந ஙந ஆர்  

4. 
ஓ  ணர் ஆஓ  உ ஜச  

வ்கு ஹ்பேய் ஓ ரி க்ஞந்ச  

5. 
ந பை மஇ நசு ங இ ஓந்ச  

ப்ஞபு ங  ஙந ஸ்ஜஞ  

6. 
துஜந  ங் ப்ஞபு ஓ க்ர்  

ஙஞத்ஜ ஹ்பேஞ குஓஏ அந்ர்  
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ந பை இ ஓண பந துஞஓஞ --ஙஞத்ஜ ஸ் குர் 

1. 
ந பை இ ஓண பஇ துஞஓஞ  

ஸ்ரீகுபே மணஷ்ண ஞந ங இ ஆஜஞ  

2. 
அத ஜ ஜச ஜச இ  

மணஷ்ண  ஜத்ஞ ஞந ங ஔந்ஜந  

3. 
ணித புந அந் இனு நண ஙநதந  

 ங்ஓ ந ிஞ ஜ ஓ ிஓஓந  

4. 
இஞ ரி ஔ ஓச ங   

ஓது க்பே ணிச ஆஞ ஙந உ  

5. 
அத ஞஓந ப்ஞபு ந உத்ஞ  

இ ஞ ஙஞத்ஜ ஞ ஙநஸ்ஞ  
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குபஜந ணிபேந்ணச ஙச்ஓ தநந   
--- ணிபேந்ணச ஜர்லக்கு இம ஜில் கூட்ங்ின் நல் ஙசம் --- ஙஞத்ஜ ஸ் 

க்குஞரின் ”ிஞர்த்ச” ணிநபேந்து  

1.குபஜந ணிபேந்ணச ஙச்ஓ தநந   

ி கு ிஞஜஞ ஔங்ஞ  

ிரி ச்ஓரீ ங் ய் ஔய் ஞங்  

ஜசஞ ஙநகுஞ்ஓ குட்டீஞ  

 

2.ரி ரி ! ஜசஞ ந ஆஜஞ  

துங்கு ஜந்ஞ ந ௌது ஞ அந  

அங் ரி பு அங்குஞ  

 

3.ஓௌந க்னர் ஜஔ, ஞநர் ஈங்ந  

நபேண்ய் ஞ ரி  

குட்டி குந்  ிரி ஆங்டிய்  

சய் ணிஓநத்ஞ ரீ  

 

4.ஜநபேஜ ஜஔ  அங்   

ஞய் ஜசஞ ஞ  

ஓந்ச குங்குஜ ந ஓய்  

ஞ ப பர்  

 

5.ஙீ ட்ம்ஞ ஔச ஞய்  

 ந ஞச ஜஞ்ஔீஞ  

ிபேங்ஞர் ஔ ஞங் ஓஞ ய்   

பச்ஓ ஆச ஓநக்குஞ  

 

6.குபஜ ஙண  ஔ ிச்ஓய்  

ச ஞ ங்ஞ  

ண ஓஜஞ ஆசி ம்பேது ம்பேது ீஔ  

ஓஞஜந துங்கு ரீஞ  

 

7.ச ம்பு ரி ற்பூஞ ம்பூ ரி  

ஔய் ங்ர் ச  

அஞ ப ஞ ம்பூ ஸ்ணஓ  

புஞ்க அந ஔச  

 

8.ஸ்ரீகுபே பே நந்து ஙத் சீ ந்து  

பய் ீச ஞ அணன்  

ஞ க்பேஷ் ணிபேந்ணச ப்ரி ஙர்ஜ ன   

ஙஞத்ம் ஜ ய் ன்  
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1.இித றுணஞத்துன் பூத்துக் குலுங்கும் பிபேந்டமப  மடு நில்  மணதில் நின் ங் ள் 
குதில் நின் ”குக்கூ ” ன் இித  ரடங் ள், கடகீ் நின் ரீங் மங் ள் ஆ யதவப ணத்வட 
ணதக் யக் க மண்டிபேக் யன். து ச  ஆபேதிர் கடமனய நம இநம் ஞிப்கண் ளுன் மனும் 
இங்குள்ந ணம் ணதக்கும் அன யத கசமவக்குடில் நிவகத மடிக் க மண்டும் ணமடிக் 
க மண்டும்  நித்டயபேப்கன்.  

 

2.ஏ து ீண் மள்  வு ள் பிவபில் யவகபற்ப்டும் ணயகுந்ட ஆர்பத்துன் மன் 
கடய்ப ீ டம்டயதபேக் ம   மத்துக் க மண்டிபேக் யன்கன். அபர் ள் இபேபபேம் ணய  கணதுபம வும் 
 ம்ீணம வும் ந்து பபேபமர் ள். ஆந்ட கணலீட்மல் அபர் நது வ  ளும்  மல் ளும் கணமடயக் 
க மள்பது ணர் நின் இநம் கணமட்டுக் ள் கணமடயக் க மள்பவடப் கமன்று ண யழ்ச்சயவத க மடுக்கும்  

 

3.ஸ்ரீணடய மடய ம டது அந்டங்  கடமனய நமல் சூனப்ட்டு இபேக் யன்மள். அபநது மர்வபதின் 
 ஞக குயப்வ உஞர்ந்ட மன் வ தில் சரப்வ டுத்துக் க மண்டு அபவந கபேங் ய பபேகபன் . 
அபநது ீநணம அர்ந்து சுபேண்டு இபேக்கும்  பேங்கூந்டவ கணதுபம  பமரிபிட்டு ின்ர் பிடம் 
பிடணம சயவ  அங் மங் நமல் அபவந அங் ரிப்கன்.  

4.ஸ்ரீணடய மடய மபின் உல் பளதும்  ஸ்தூரி ணற்றும் சந்டக்  வப வந பூசய பிடுகபன் . 
கணலும் ஆங் வந அபநது  ளத்டயல் அன ம  அங் ரித்து ண யழ்கபன். அபநது கற்யதில் 
சந்ட குனப்மலும் குங்குணப் கமடிதமலும் பிடணம டய ங் ள் பவந்ட அங் ரிப்கன். 
அடன் ிகு அணயர்டத்வட பமரி பனங்கும் சந்டயவப் கமன் குளுவணதம அபநது ப  அனவ  
வபத்ட  ண் பமங் மணல்  ண்டு ண யழ்கபன்.  

 

5.அடன் ிகு ணயகுந்ட  பத்துன் அபநது அன யத டயபேகணிக்கு  பேீ பண்ஞ உவ வந 
அஞிபிப்கன். ின்ர் அபநது  மல் நில் இித எயகதளப்பும் க மலுசு வந அஞிபித்து 
ண யழ்கபன். கரித கூமபில் டண்ஞவீ யப்ிப் க மண்டு அபநது சயபந்ட கணன்வணதம 
மடங் வந  ளபி து டவதில் உள்ந படி நமல் அபநது  மல் வந கணல் பபேடி 
உர்த்துகபன்  

6.றுணஞம் ணயக்  பிடணம இநம் ணர் கணமட்டுக் வநப் ப்ி ணய வும் ணயபேதுபம ணஞ்சத்வட 
டதமர் கசய்ட ின்ர் டம்டயதர் இபேபவபம் ணஞ்சத்டயல் ஏய்கபடுக்  கசய்கபன். 
கபண்சமணத்வட க மண்டு கணதுபம வும் இடணம வும் பசீய கணன்வணதம  மற்யன் பம் 
அபர் நது உல்  வநப்வ ீங்  கசய்கபன்.  

 

7.உதர்ந்ட ணஞி நமல் அங் ரிக் ப்ட் கட் த்டயல் இபேந்து மடமம் பந்டயரி கமன் உர்ந்ட 
பேப்பு ளும் குங்குணப்பூ, குல் ந்து,  யமம்பு, ம், ச்வச  ற்பூம் கமன்பற்மல் யப்ப்ட் 
டமம்பூத்வட டுத்துக் க மண்டு கமய் அபர் ளுக்கு க மடுக்கன். அபர் நது உடடு நில் இபேந்து 
கடயத்து பிளம் அணயர்ட துநி நம ணீடப்பேப்பு வந டுத்துக் க மண்டு பந்து மன் சுவபத்து 
ஆந்த்த்டயன் ல்வவத அவந்து ண யழ்கபன்  

 

8.ஏ ன்பேவண ஆன்ணீ  குபேகப ! ஏ  பேவஞக் க ! ஏ கம மத் ஸ்பமணயகீத ! 
துன்புற்கமரின் உற் ண்க  ! டதவு கசய்து இந்ட இனயபவந்ட கசப வ கமக்குங் ள் ! 
பிபேந்டமபத்டயல் அந்டங்  கடமனய ள் புவசூன டய ளம் ஸ்ரீஸ்ரீமடம க்பேஷ்ஞவ அவத கபண்டி 
டங் நிம் இந்ட கமத்டண டமஸ் ிச்வச க ட்டு ங் ய யற் யன்கன்  www.bhaktiyogam.com



ஙநய்  ஜ டி ஓந்த்ஞ சுஓந--ஙஞத்ஜ ஸ் குர் 

1. 
ஙநய்  ஜ டி ஓந்த்ஞ சுஓந  

ஔ ஓய் ஞ ஔபஞய்  

ச ஙநய் ணிச இ, ஞ க்பேஷ் இ ஙஇ  

த்பே ரி ஞ ஙநஇர் ய்  

2. 
ஓ ஓம்ந் ஙந ஔர், ப்பே ஔன்ஜ  ர்  

ஓஇ சு ஞ துஞஓர்  

ஙநய் ங ந ப ஜஔந ஓம்ஓஞ ஓ  

ணித் கு ந ரி ர்  

3. 
அங்ஞ ஜத் இ ஙநய்  ஓரி  

அஓத்ஞ ஓத் ரி ஜசி  

ஙநய்ர் பே  ப்ஞஔ ஞ க்பேஷ்   

ஞ ஙநய் ஓஞ துசி  

4. 
ஙநய்ர் ஓஞ ஓத் ஞ ஓண ஙநத்  

ஙநய்  ஓ ஞ ஆஓ  

ஙஞத்ஜ ஞ துந ஙநய் ஜஞ ஞ சுந  

ஞ ஞங் ஓஞஞ ஓ  

 
 

1. பமன் யத்தமந்டரின் டமணவப் மடங் ள் எபேபனுக்கு ஆறுடல் அநிக் க் கூடித எபே சந்டய 
எநி அல்மது  க மடி சந்டய நியபேந்து பபேம் எநிவத பனங்க்க் கூடித, பு னயணமகும். 
உ யல் உண்வணதம அவணடய கபண்டுகணில்,  பமன் யத்தமந்டவகத பு யணம க் க மள்ந 
கபண்டும். எபேபன்  பமன் யத்தமந்டரின் டமணவப் மடங் நின் யனவ பு யணம க் 
க மண்மல் டமன் அபனுக்கு மடம  யபேஷ்ஞவ அடகுபது ன்து ணய க்  டிணமடமகும். 
எபேபன் உண்வணதில் மடம  யபேஷ்ஞரின் மட்டித க மஷ்டிக்குள் தவனத பிபேம்ிமல், அபன் 
 பமன் யத்தமந்டரின் டமணவப் மடங் வந ணய  உறுடயதம ப் (ற்யக்) (ிடித்துக்) க மள்ந 
கபண்டும். 
 
2.தமகமபேபர்  பமன் யத்தமந்டபேன் உபிவ யவமட்மணல் உள்நமகம, அபர் டணது 
ணிட பமழ்வப அனயத்துக் க மண்பம க்  பேடப்டு யமர். அத்டவ தபர், உண்வணதில் 
 ட்டுப்மட்வ இனந்ட ணயபே ணமபமர். கில் அபர் ன்றுகண  பமன் யத்தமந்டரின் புிட 
மணத்வட உச்சரிக் மடடமல், கமய்தம  இன்த்டயல் பழ் யபள்நமர். அபபேவத தற் 
 ல்பிபம், குடும் ணபும் அபபேக்கு ன் உடவும்?  
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3.கமய்தம ணடயப்ிமலும் டன்வ உம கப அவதமநணம   பேதுபடமலும் கபயபெட்ப்ட்டு 
எபேபன் ண்ட யன்மன். “தமர் இந்ட யத்தமந்டர்? இபர் க்கு ன் கசய்த படிபம்? மன் 
 ண்டுக மள்ந ணமட்கன் ” அடன் படிதமது, கமய்வத கணய்தம  ற்றுக்க மள் யமர். ீ 
உண்வணதில் மடம  யபேஷ்ஞரின் சங் த்வட அட  பிபேம்ிமல், ீ படயல்  பமன் 
யத்தமந்டரின்  பேவஞவத அவத கபண்டும். அபர் உம்வண கமக் ய  பேவஞ புரிபம் கமது, 
உம்ணமல் மடம  யபேஷ்ஞவ அட  படிபம். ஆ கப ீ  பமன் யத்தமந்டரின் டமணவப் 
மடங் வந இறு ப் ற்யக் க மள்ந கபண்டும்.  

 
4. பமன் யத்தமந்டரின் டமணவப் மடங் ள், ணமவத அன்று, அவப உண்வணதமவப. தமர் 
எபேபர்  பமன் யத்தமந்டரின் கடய்ப ீ அன்புத் கடமண்டில் ஈடுட்டுள்நமகம, அபபேம் 
கடய்ப ீணமபர். ப்கமளதும்  பமன் யத்தமந்டரின் டமணவப் மடங் வநப் ற் பதற்சய 
கசய். இந்ட கமத்டண டமசன் ணய வும் பபேத்டத்டயல் உள்கநன். ஆ கப, மன்  பமன் 
யத்தமந்டரிம் ன்வ இன்ணம  வபத்துக் க மள்ளுணமறு கபண்டிக் க மள் யகன். து 
அன்ிற்குரித  பமக, டதவு கசய்து ன்வ டங் நின் டமணவப் மடங் நின் அபே யல் வபத்துக் 
க மள்ளுங் ள்.  
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ஞ க்பேஷ் ப்ஞ ஜஞ ஔப நஓர்--ஙஞத்ஜ ஸ் குர் 

1. 
ஞ க்பேஷ் ப்ஞ ஜஞ ஔப நதர்  

ஔணீச ஜஞ ந ஆஞ ஙந ஜஞ  

2, 
நந்ஞீ கூ ந ம்ஞ ணச  

ஞச ஞீ உஞ ஓ துஔச  

3. 
ஷ்ஜ ௌரி அங் ந (சூண) ஓந்சஞ ந்  

ஓஜஞ டூ  ரி ப ஓந்த்ஞ  

4. 
ந ஜரீ் ஜ ந ஞ   

அஞ துந ந ற்பூஞ ம்பூ  

5. 
ந ணிஓ ஆந ஔ ஓந ப்பேந்  

ஆஜ்க ரி ஓ ஓஞஞணிந்  

6. 
ஸ்ரீக்பேஷ் மஓன் ப்ஞபுர் ர் அனு  

ஓண அித ஞ ஙஞத்ஜ   
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ஸ்ரீ க்பேஷ் மஓன் ப்ஞபு  ஞ ஜஞ--ஙஞத்ஜ ஸ் குர் 

1. 
ஸ்ரீ க்பேஷ் மஓன் ப்ஞபு  ஞ ஜஞ  

ஜ ிச  லு ஔத் ஓம்ஓஞ  

2. 
ந ணச து ண அணஞ  

ஜ ஓஜ ந ப்ஞபு ங இ ஆஞ  

3. 
  ப்ஞபு ஙநத்சந் ப்ஞஜசந் சுந  

க்பே ச ஞ ஆஜந ஞ துஹ்ந  

4. 
 ஞ ஓனந அத்மண ஓஇ  

ண க்பே  இ மஓன் ஙநய்  

5. 
  ஸ்ணபை, ஓசச , பை , ஞகுங  

ட் –ஔப, ஸ்ரீஔணீ  ப்ஞபு ங  

6. 
 ஞ ஸ்ரீ ஆஓர் ப்ஞபு ஸ்ரீஙநண  

ஞஜஓந்த்ஞ ஓங் ஜ ஙஞத்ஜ-‘  
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ஸ்ரீபை ஜஞ்ஔரி  ஓஇ ஜஞ ஓம்--ஙஞத்ஜ ஸ் குர் 

1. 
ஸ்ரீபை ஜஞ்ஔரி  ஓஇ ஜஞ ஓம்  

ஓஇ ஜர் ஔச பூஔச  

ஓஇ ஜஞ ப்ஞ ச ஓஇ ஜஞ ஆஞ  

ஓஇ ஜர் ஔணீசஞ ஔணீச  

2. 
ஓஇ ஜஞ ஞ ஙநந , ஓஇ ஜஞ ணஞ்ஓ ஓநத்ந  

ஓஇ ஜர் ணஞ ஞஜ  

ஓஇ ப்ஞ ஓஇ , ஓஇ ஜஞ ஜந்த்ஞ ஔ  

ஓஇ ஜர் ஞஜ ஞஜ  

3. 
அனுகூ  ணிந ஓ  இ ஓநத்ந  

ஙநஞந  துஇ ஙச  

ஓ பை-ஜதுரி ஞஓந ப்ஞ குண-ஓஓந  

ப்ஞபுல்ந  ஙநஓந நச  

4. 
துண அர்ஓச அந ஞ ஔஞ ந  

ஓநஞ நச ி ஔணீச  

  பை ஞ  ,  ஜஞ  ஓ  

ஙஞத்ஜ இ ஓஞ  
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சுசிிஓந ஓது ப  ஓர்ண ஔச--ஙஞத்ஜ ஸ் குர் 

1. 
சுசிஓந ஓது ப  ஓர்ண ஔச  

ஸ்ரீபை க்பே ஜந ப ஓஞ  

2.  

  ப்ஞபு ஓசச ௌஞ ரிணஞ  

ஓ ஜநந ணஞ்ஓ பூர் ஞ ஆஜஞ  

3. 
ஸ்ரீ பைஞ க்பே ச ஆஜர் ப்ஞந ய்  

ஓ  ஆஸ்ஞ ஞ ஓஇ ஜஓ  

4. 
ப்ஞபு ங  ஓங்  ஔ  

ஸ்ரீ பைஞ  த்ஜ ஜஞ ஓஜர்ி  

5. 
ச ந இ ஜஞ ஙர்ஜ ஓந  

அனு ஙஞத்ஜ ரி ஓஓச  
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குஞ மணஷ்ண  --ஙஞத்ஜ ஸ் குர் 

1. 
குஞ மணஷ்ண , ரி இ ஙநணச  

ஜ ஞ அஜ துஞஓஞ  

பே ஓம்ஓஞ ஙநந  துஇ ணிந  

ஓ ரி ஜஞ ஞ ஞ  

2. 
ணிந ஜஞ ணன் ங சுச ஞஜ ஜ்கச  

ஓஇ ஞஜ  ந்  

ங ந ஞ ஓ ஔ  ஓ க்ஓ  

அங ஞ இ ந்  

3. 
ஜ க்ஞ  ஜ ஜ அிஜச ஓ  

ஆச ஆச ஸ்ச ச  

ஓச ஆஜஞ ஜச ிஞ ஔச அந் ஔச  

சு ணி ஙந ஔச  

4. 
ங இனு ஓத் ஜ அஓ ஜஔந ஓந  

து  ங ரினு ஆஓ  

ஙஞத்ஜ ஓ ய், ந சுசி  ய்  

ரிஇ  ஙநஔ   
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குஞ மணஷ்ண  அணஙீஞ சுஓ--ஙஞத்ஜ ஸ் குர் 

1. 
குஞ மணஷ்ண  அணஙீஞ சுஓ  

சுச இ இ  ஜச  

ஆஸ்ஞ இ ஔ ஞ க்பேஷ் ஙந த்ஔ  

ஆஞ ஓ ஜஞ அஞ  

2, 
மணஷ்ண ஓஞ ஔ ப்ஞஜ க்ந ந ல்  

ஆர்  ங ணந்  

மணஷ்ண ஓஞ ஞட ஜஸ் பூத ணினு  

ஆஞ ஙந பூதஞ அந்  

3. 
ரீ் ஔ ணித்ஞ கு, நநஓ புஞ  

ஓ ஓ க்நஞ ஞஞ்ஓச  

மணஷ்ணஞ   ஓஜ ங இ ஓ  

 ய் ணஞ்ஓந புஞ  

4. 
மணஷ்ண ஓங் ஜச ஆசந்ந அனுக்ஷ  

ஓ ய் க்பேஷ் ஞஓங்  

சீ ஙஞத்ஜ ந் ந நர் ஙந ந்  

ஜஞ  ச இ ங்  
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ணிபேந்ணச ஞம் ஸ்ச ணந் ீ ஞ --  இணசிற் த்நல் ஞ 
லீமள்  

--- ஙஞத்ஜ ஸ் க்குஞரின் ”ிஞர்த்ச” ணிநபேந்து  

1.ணிபேந்ணச ஞம் ஸ்ச நவ் ஓநந்ஜி ஙஜ  

ஞச ஜந்நஞ ஜசஞ  

ஆவ்பே ிந் ீஙீஞ, ஞஔ ம்ஓ ி ஞ  

 த ச ஜ  

 

2. ர் ஜத் ஜ ீ அஷ்  ஷ்டி  

அஷ்  ிஞச ஙி  

ர் ஜத் ஞத்சச நச்ஓன் துய் ஔச  

ஸ்ஜ ங் சுந்ரீ ஞந  

 

3. ஏ பை ணண் ஞந அஜந டிச்ஓ ந  

ஸ் ரிஓ ஓம்த  

ஙஞத்ஜ ஸ் ய் ஙநத் லீ ப ஜய்  

ய் ஸ்பேக் ஜஞ ஜச  
 
1.பிபேந்டமபன் ன்று அயதப்டும் ணய  அன யத இணமது ஆன்ணீ  உ யன் ணய  உன்ட 
லீவ ள் ய ளம் இணமகும். கணலும் இவ்பிபேப்ிணமது பளபதும் யவத்டவட  க மடுக் க் 
கூடித கடய்ப ீ சயந்டமணஞி  ற் நமமடமகும். இங்கு ணத்வட ணதக்கும் ண்ஞற் க மதில் ள் 
பிவ ணடயப்ற் த்டயங் நமல் அங் டயக் ப் ட்வபதம  டய ழ் யன். அன்ங் நின் அசன் 
ன்யதப்டும் ம ம்சணமது இங் யபேக்  கூடித தபவ டயதின் ீரிமல் சூனப்ட் 
உன்ட னயல் ணயக்  டீவு நில் பிவநதமடிக் க மண்டிபேக் யன். புிடணம இந்ட டயதின் 
ணத்டயதில் தற்றுக் ஞக் ம இடழ் வநபவத டங்  டமணவதமது கமயத்துக் 
க மண்டிபேக் யன்து. 
 
2.அந்ட டமணரின் வணதணம டங்  டநணமது. அற்புடணம ட்டு இடழ் நமல் சூனப்ட்டுள்நது. 
இவ்பமறு அவணந்துள்ந ட்டு இடழ் ளும் யடம ணற்றும் பிசம மவப டவவணதம  க மண் 
ட்டு அந்டங்  கடமனயதமபமர். இந்ட ட்டு இடழ் ளுக்கும் ணத்டயதில் உதர்ந்ட த்டயங் நமல் 
பளபதும் டயக் ப்கற்று ஜ்பயக்கும் ஆசத்டயல் அணர்ந்து கடய்ப ீ டம்டயதர் ஆட்சய 
கசய் யன்ர்.  மர்பண்ஞம ிபு ஸ்தமணமவுன் அணர்ந்டயபேக்கும் கன யதம ஸ்ரீணடய 
மடய மகப அத்கடய்ப ீ டம்டயதமபர்  
 
3.அபர் நது இிவண யவந்ட கசௌந்டர் பைத்டயன் அடயர்பவ நமது கடமர்ந்து அணயர்ட 
டயபவ வந கமனயந்ட பண்ஞணயபேக் யன்து. அபர் நின் உவதமயல் எபேபபேக்க மபேபர் 
க யபம் வ க்சுவபபம் கபள்நகண கமங் ய யம்ி பனய யன்து. கமத்டணடமஸ் ”உன்ட 
பிவநதமட்டு ளுன் கூடித இந்ட படிபில்மட லீவ நமது ன்னுவத இடதத்டயல் 
ப்கமதும் கடமன்யத பண்ஞம் இபேக்  கபண்டும் ன்று கபண்டு யன்கன்  
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ஞ க்பே ய் க்பேஷ் 

ண ர்ஜத்நல் பக்நத்துணத்ம நத்ல்  

”அஜரிக்ணில் க்பேஷ் உர்வுப் ிஞச்ஓஞம்”  

ய்ணத்நபே. அ.ஓ.க்ந ணந் சுணஜந ஸ்ரீிஞபு அணர்ல்  

18, ஓப்ம்ர் 1965 அன்று ஔதூ ப்ல்  ஜல் த்நல்ப்ட்து ,  

 

1. ஞ க்பே ய் க்பேஷ் அஜர் ப்ஞந  

ந ந ஆசி  ஞ  ந  

2. ஆச்ஓ  றச்சு  ரர்  ஶய் அனுரஶண  

ஶய ஶ ஶணர ஆணிஶதன் ஶய் உக் ஸ்ரஶண  
3. ஜஸ் ஶர குஶ ஶர மதரய் ஆச்சன்ண  

ரமளஶ  ர ருசற ஶய ஶம ப்சன்ண  
4. ஶத ஜடி  க்ருதர ஶயரய் அஷயது ல  

ச ன ஐய் சம்த ஶயரய் துற ஶம வ ௌது ல  
5.  ல தரஶ புஜரஶன ரர புஶஜ ஶமய் ம  

எஶர க்ருதர ஶ ரஶர ப்பு ஶ ரரி றஜ தம  
6. ஶரர இச்சர மத ஶயரய் ரர தம  

ஶரர இச்சர ரம ரரர் தம  
7.  இச்சர ஶயரய் ஜடி ரஶ உத்ரர்  

புஜறஶத றச்சஷ ஶத  ர ஶம ஶரரர்  
8. தர ஶர்  ர ஶம  அரர்  

ீ ஶயரய்ர மளஶண ஜடி  ரஶண தரர் தரர்  
9. ஸ்ருண்ரம் ஸ்  ர க்ருஷ் : புண் ஸ்ஞண னர்த்ச:  
ஹ்ருற அந்: ஸ் யற அதத்ர ீிதுஶரற மளக்ருத் மரம் (17) 

ஷ்ட திரஶள அதத்ஶள றத்ம் தர  ஶசர  
த ற உத் ஸ்ஶனரஶ  தக்றர் தற ஷஷ்டி ல (18) 
ர ஜஸ் ஶர தரர : ஜ ஸ் ஓ  

ஓ மர் அசணித்ம் ஸ்நம்  த்ணம் ப்ஞஸீந (19)  
ணம் ப்ஞன்ச ஜச ணத் க்ந :  

ணத் த்ண ணிஞ்கசம் பக் ங்ஸ் ஔ (20)  
ித் ஹ்பே க்ஞந்நஸ் ஓநத்ந் ர்ண ம்ஓ  

க்ஷபந் ஓஸ் ர்ஜி த்பேஷ் ணத்ஜஸீ்ணஞ (21)  
(ஸ்ரீஜத் ணம் 1-2.17-21) 

10. ஞஔஸ் ஜ ய்  ய் ஙநஷ்ர்  
ஹ்பேர் அத்ஞ  குச்ஓந ர்  

11. ன ஞ புஔ  ஞ ய் ஓந  
க்ஷபத்ஞ ஆஜந சீ சீ ச ஓக்ந ஙந  
12. அச்ஓ சச்ஓ ப்ஞபு  நஞ  
ஔ ஜர் இச்ஓ ப்ஞபு ஞ ய் ஞ  
13. அந ஔத்குபே ! ணஓச ஓ ஆஜர்  www.bhaktiyogam.com



அங்க்பேத் ரிர் க்ஷஜ ஜர்  
14. ண க்பே ய் ஜர்  சுத்   

சுசி தஞ ஓ துக் ஔ குச்ஓந  
15. ஆசிச்ஓ ஔடி ப்ஞபு ஆஜஞ ஙச்ஓ  

ஙச்ஓ ஙச்ஓ ப்ஞபு ஙச்ஓ  ஜ  
ஸ்டீஞ புது ஔ ஙச்ஓ  ஜ  

16. க்ந ஙய் ண ஙய் ஙஜ கூஃப் ஞ  
க்ந ணந் ஙம்  தர்க் ஞ  

 
டபேவண ப்பு  யபேஷ்ஞம! இந்ட இனயந்ட ஆத்ணம ணீது ீங் ள் ணய ப் கபேங் பேவஞ 
க மண்டுள்நரீ் ள். இபேந்தும் ன்வ டற் ம  இங்க  அவனத்து பந்துள்நரீ் ள்? இப்கமளது 
ன்வ க மண்டு பிபேம்பும் உங் ள் பிபேப்ம் துபமமலும் அவட யவவுடுத்துங் ள் ப்பு  
 
ஏ ப்பு ீங் ள் இங்க  சய  மரிதங் வந ன் பணம  கசய்த பிபேம்ி இபேக் யன்ரீ் ள் ன்று 
டயர்மர்க் யன்கன். இல்வகதில் ன்வ டற் ம  இந்ட ஆத்டம இத்டயற்கு அவனத்து 
பபேபரீ் ள்? 
 
இங்குள்ந ணக் ள் அவபபேம் புன் இன் கபய (கம), அயதமவண (டகணம) ன்னும் 
குஞங் நமல் பற்யலும் பப்ட்டுள்நமர் ள்.  ணமவததின் ிடயயப்ம கமய் இன்த்வட 
உண்வண  ம்ி பசுகடபரின் ண ம உம்வண ற்யத கடய்ப ீ லீவ நின் சுவபதில் 
ஆர்பணற்று இபேக் யன்ர்.  
 
எபே கபவந ீங் ள் உங் நது  மஞணற்  பேவஞவத இபர் ள் ணீது  மட்டிரீ் ள் ன்மல் 
ிகு அவத்துகண நிடயல் சமத்டயதணம ய பிடும். ீங் ளும் ன்வ இங்கு அவனத்து பந்ட 
கமக் ம் யவகபய ண யழ்பவபரீ் ள்.  
 
5.இித க்டயத் கடமண்டின் கணன்வண ற்ய இபர் ளுக்கு மன் வ்பமறு உஞ வபப்து? ஏ ப்பு 
டதவு கசய்து உணது  மஞணற்  பேவஞவத  மட்டிரீ் ள் ன்மல் ன்மல் இபர் வந 
உங் நது பசர  அடய மத்டயல் ிடிதில் அ ப் வபக்  இதலும்  
 
6.உணது பிபேப்த்டயமககத அவத்து பீமசய ளும் ணமதசக்டயதின்  ட்டுப்மட்டின்  ரழ் 
வபக் ப்ட்டிபேக் யன்ர். கணலும் உணது பிபேப்த்டமல் அபர் வந இறுக் ய க மண்டிபேக்கும் 
ணமவததின்  ட்டுப்மட்டியபேந்து ீங் ள் பிடுபிக் வும் இதலும்  
 
7. ீங் ள் அபர் வந பிடுபிப்டன் பம் அபர் நமல் ணய வும் பிபேம்ப்டுபர் ஆ ய பிடுபரீ் ள். 
அடன் ிகு அபர் ள் உணது கசய்டய வந புரிந்து க மண்டு யச்சதம் ற்றுக்க மள்பமர் ள்  
 
8.ஸ்ரீணத் ம படத்டயன் பமர்த்வட ள் எவ்கபமன்றும் உணது கடி அபடமணமகும். இவட க ட் 
ிகு ணந்ட புத்டய உவத ணிடன் கூ ணீண்டும் ணீண்டும் ஞிவுன் க ட்  பிபேம்பு யன்மன் 
ன்மல் ிகு . . . .  www.bhaktiyogam.com



 
9.அடன் வ ற்ய ஸ்ரீணத் ம படகண பிநக்கு யது. (1.2.17-21)  
ல்கமபேவத இடதத்டயலும் ணமத்ணமபம  இபேப்பபேம் உண்வணதம க்டர் வந 
ஆடரிப்பபேம் ண புபே  பமனுணம யத ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞர் , பவதம  க ட்டமலும் மடுபடமலுகண 
புண்ஞிதம் டக்கூடிதவபதம அபது கசய்டய வந க ட்டயலும் மடுபடயலும் உள்ந ஆபவ 
பநர்த்துக் க மண்டுள்ந க்டின் இடதத்டயயபேந்து  இன்ங் ளுக் ம ஆவச வந அ ற்ய 
பிடு யமர்(17) 
 
ம பட பகுப்புக் நில் எளங் ம  ங்க ற்டமலும் தூத க்டபேக்கு கடமண்டு புரிபடமலும் 
இடதத்டயற்கு கடமந்டபம  இபேப்வபகதல்மம் பற்யலும் அனயக் ப்ட்டு உன்ட மல் நமல் 
கமற்ப்டுபம ணபுபே  பமனுக்கு கசய்பம் அன்புத்கடமண்டு யவயறுத்டப்டு யது 
ன்து ணறுக்  படிதமட உண்வணதமகும்  
அவசக்  படிதமட க்டயத் கடமண்டு இடதத்டயல் யவயறுத்டப்ட் உககத இதற்வ தின் டீபி 
ணற்றும் அயதமவண குஞங் நமல் பிவநபம்  மணம், பிபேப்ம் ணற்றும் கமவச கமன்வப 
இடதத்டயயபேந்து ணவந்து பிடு யன். அடன்ின் க்டன் ற்குஞத்டயல் யவ கற்று பூஞ 
ண யழ்ச்சய அவ யன்மன். 
இவ்பமம   பமின் க்டயத்கடமண்டுன் க மண் கடமர்ிமல் ணம் கடநிபவந்து 
 ப்ணற் ற்குஞத்டயல் யவ கற்று ல்ம கௌடய  கடமர்ியபேந்தும் பிடுட் 
யவதிலுள்ந ணிடன் ணப்புபே  பமவப் ற்யத உண்வணதம அயவபப் கறு யமன்.  
இவ்பமம  இடதத்டயல் உள்ந படிச்சு அபிழ்க் ப்ட்டு ல்ம சந்கட ங் ளும் 
அறுத்கடயதப்டு யன். எபேபர் ஆத்ணமவப ணமம   மடம் கமது ன் கமக்கும் 
கசதல் நின் கடமபேக்கு எபே படிவு  ட்ப்டு யது.  
 
10.அடன் ிகு அபர் ள் ணதக்கும் ணமதம சக்டயதின் கம ணற்றும் டகணம குஞத்டயன் 
ஆடயக் த்டயயபேந்து பிடுட்டு பிடுபமர் ள். அபர் நின் இடதத்டயல் டிந்துள்ந அளக்கு ள் ல்மம் 
அ ற்ப்டு யன். 
 
11.அபர் ளுக்கு ம படத்டயன் இந்ட கசய்டய வந ன்மல் வ்பமறு புரித வபக்  இதலும்? மன் 
உணது ஆசரர்பமடத்வடகத கபண்டி யற் யகன். அடமல் ணட்டுகண அபர் ள் புரிந்து க மள்ந 
படிபம். கணலும் மன் ணய வும் சயயதபன். இனயபவந்டபன், பிளப்ட்பன்,டகுடயதற்பன், 
சக்டயதற்பன். ன் கசமந்ட பதற்சயதமல் கசய்து படிக் க்கூடித டகுடய ன்ிம் இல்வ.  
12.மன் இவ்பநவு குவ ளும் டகுடய அற்பம வும் இபேந்டமலும் ஏ ப்புகப ன் ணீது  பேவஞ 
க மண்டு கடம எபே பனயதில் ன்வ இங்க  உம்வணப் ற்ய கச அவனத்து பந்து பிட்டீர் ள். 
இிகணல் அவத்தும் உங் ள் பிபேப்கண. ன் ப்புகப ன்வ உங் ள் பிபேப்ம் கமல் 
கசதல்டுத்துங் ள். 
 
13.ஏ அவத்து உ ங் நின் ஆன்ணீ  குபேகப! ீங் ள் து எவ்கபமபே பமர்த்வட ளுக்கும் உணது 
சக்டயவத அநிப்டன் பம் அபற்வ க ட்கும் எவ்கபமபேபபேம் உணது கசய்டய வந டகுந்ட 
பவதில் புரிந்து ற்றுக்க மண்டு ண யழ்பவத படிபம்  
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14.ப்கமது ீங் ள் உங் நது  மஞணற்  பேவஞவத ன் ணீது  மட்டூபரீ் கநம அப்கமகட து 
பமர்த்வட ள் புிடணவபம். அடன்  மஞணம  உணது டயவ்தணம கசய்டய வந க ட்கும் 
எவ்கபமபேபபேம் இறுக் ப்ட்டுள்ந டங் நது துன் பமழ்பியபேந்து யச்சதணம  பிடுட்டு 
ண யழ்பவபமர் ள்.  
 
15.ன்வ ஆவபப்டற்க் ம  இங்க  அவனத்து பந்துள்நரீ் ள். ன்மல் ஏ  பமக மன் 
ஆடு யன்கன் ஆடு யன்கன். ஏ ப்புகப கமம்ணமட்க் மன் வ தில் இபேக்கும் 
ணப்கமம்வணவதப் கமல் மன் உணது பிபேப்ப்டி ஆடிக்க மண்க இபேப்கன். ஆடிக்க மண்க 
இபேப்கன். 
 
16.ன்ிம் க்டய ன்கடம கபட அயகபம ன்கட சயயதும் இல்வ ன்கட உண்வண. ஆமல் 
உணது மணத்வட ணட்டும் ன்கு அயகபன். இபேந்தும் டகுடய இல்மட க்கு  ம்ீணம 
ணரிதமவடதம ”க்டய கபடமந்டம” ன் கதர். ஆமல் ீங் ள் பிபேம்ிமல் ணட்டுகண ஏ ன் 
ப்புகப ! ”க்டய கபடமந்டம” ன்டன் உண்வண டகுடயவத க மடுத்து யவவுடுத்ட இதலும். 
டபேவண  யபேஷ்ஞம, ஏ  ன் ப்புகப ன்வ ஆசரர்படயபங் ள்.  
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க்பேஷ் ண புண்  ய் 

ணன் க்பேஷ்ரின் ஜமஞப் ங்ில் ஓஜர்ப்ிக்ப்டும் ிஞர்த்மச ல் – 
 ய்ணத்நபே. அ.ஓ.க்ந ணந் சுணஜந ஸ்ரீிஞபு  

ஔதூ ப்ல், த்நல்இபேந்து 13, ஓப்ம்ர் 1965  

 

(ல்ணி) 
க்பேஷ் ண புண்  ய்  

 புண் ரி  ஔ, ஞ ஞ ீகுதந   

த்பேண அந ந ஜ ய்  

 

1.ஸ்ரீ-ஓநத்ந் ஓஞஸ்ணந, ச்ஓன-ப ப்ரி அந,  

க்பேஷ் ஓண ஔஞ து ஙய்.  

ய்  ஜந் –குபே , ஔர் ஜத் உபே  

க்பேஷ் க்ந  ய் ய்  

 

2. ஞ இச்ஓ ணன், ஷ்ஓத் ன் ன்,  

ய் ஔ ௌஞங்ர் ஙம்  

ிபேத்நணீ ஙஞந, ஆஓபத்ஞ ங ஙீ  
ஓ ய் ய் க்பேஷ் ஙம்.  

3. ஆசந் ய்  ய் நக்ணிஔய்  

மஓன்ர் நபே அநஓ ய்  

ஜ துஷ் ஔ துக்ந, ஔ ஓய் பக்ன  

மணஷ்ணர் இச்ஓ பூர் ய்  

 

4. ர் ஔ ரி ஞ, ஆக்க ஔந ந ஜஞ  

ஔக் ஙந அந சீ சீ  

ய்  ஜஞ க்பே, ஔநச்ஓ அனுபை  

ஆஔந துஜந ர் ிஞணீ  

 

5. ஜஞ  ஓக்ந , குபே ண ணஸ்து ஜந  

ஔணீச ர்த் ஔந ய்  

ய்  ண   சுக் ீ  

ண ங் க் ஜநய்  

 

6.ணம் ஔசம் ஙநத்நம் ிஞணந கூ  

ஜி ஜம் அனு : ிஞன் ிஞங்த்  

நபேத்ணத்ஜத் சுஞர்தந ணன் நபேீ:  

 அம் ம் த ணிஷ்பேஔ ண ப்பேத் ஓணம் (ஸ்ரீஜத்ணம்)  
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7.துஜந ஜர் ஓநஞந புந ஜர் ந  

ய் ச்ஓந ஔன்ஜ ஔன்ஜந்ஞ  

ஆஔந புச:  சுஔ ஔந ய் ஔ ஔ  

 ரி து ஜநந ஞ  

 

8.ஜஞ ஜநச ய், ஆர்  பக் ய்  

ச்ஓஞகுரி நன் ர்  

ட் ச சுட் சுட்டி ச ய் லுட்புட்டி  

ய் நன்   ஜர்  

 

9.ஆஔந  சுணிச ஜஞ ஸ்ஜஞ   

ஞ ஆ நம் ய்  

அஜந ஜஞ ஙநத்ஸ் ய் ரி  ஆ  

துஜந ிச அன் ந ஙய்  

 

(ல்பி) 
ன் அன்புச் சக மடர் கந! உங் வந ல்மம் டது க்டம  ற்று ச  ன்வண வநபம் 
பனங்  ண புபேம யத ிபு க்பேஷ்ஞர் ப்கமளதும் டதமம  இபேக் யன்மர் ஆமல் படயல் 
ஸ்ரீணடய மடமமஞவீத ண யழ்பித்து அபநது  பேவஞவத அவந்டமல் ணட்டுகண ஸ்ரீக்பேஷ்ஞரின் 
 பேவஞதிவ ீங் ள் நிடயல் அவத படிபம். இவட மன் உங் ளுக்கு யச்சதணம  உறுடயதிட்டு 
கூறு யன்கன். 
 

1. ஸ்ரீணடய சச்சய ணமடமபின் வணந்ட ணரகற திபு வகௌங்கரு க்கு றகவும் திரிரணரண 
வவத் தக்ற சறத்ரந் சஸ்ற டரக்குர் ஈடு இஷற்ந ணது தக்றத் வரண்டின் பனம் திபு 
க்பேஷ்ஞஷ கறழ்ித்துக் வகரண்டிருக்கறன்நரர் . அர் பற்நறலும் புணிரண உன்ண ஆன்ீக 
குருரரர். இந் திதஞ்சத்றஶனஶ றக்க கருஷ ரய்ந்ரர ர். வ க்பேஷ்ஞரிடம் இருந்து 
வதறுகறன்ந தக்ற வரண்டின் உன்ண சுஷஷ இவ்வுனகம் பழுதும் தப்திக் வகரண்டு இருக்கும் 
றகப்வதரும் ள்பல் ஆரர் . 
2. அபது பிபேப்ங் ள் ணய ப்கபேம் சக்டய பமய்ந்டவபதமகும். கணலும் அபது குயக்க மள் 
ிபு க ௌங் ரின் புிட மணத்வட, கணற் த்டயத மடு நின், அவத்து  ண்ங் நிலும் ப 
கசய்பகட ஆகும். இந்ட பூணயதின் எவ்கபமபே  ம் ணற்றும்  யமணம் கணலும்  ல் ள், டயக்ந, 
ஏவ ள் அவத்டயலும்  பமன் ஸ்ரீக்பேஷ்ஞரின் புிட மணம் எயக் ப்கபண்டும் ன்கட 
அபது பிபேப்ணமகும்.  

3. ல்ம யவதிலும் ணவடயந்ட கபள்நம் கமல் கபே ய க மண்க இபேக்கும் ிகண 
ணதணம டயவ்த ஆந்த்டவட  ஸ்ரீ வசடன்த ணம ிபு பனங் ய க மண்க இபேக் யன்மர். 
ன்மலும்,  ரழ்டணம ணமதமபின் சக்டயதிமல் துன்த்டயல் உனன்று க மண்டிபேக்கும் அவபபேம் 
டமம் ணய வும் ண யழ்ச்சயதம  இபேப்டம  ண்ஞிக் க மண்டிபேக் யன்ர். ஆமலும் ”வபஷ்ஞபம 
” அபது பிபேப்ங் ள் யவகபயக் க மண்டிபேக் யன்.  
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4.  

5. ன் டமன் ன்னுவத குபே ணமஜ் அபர் ள் கணவ மடு நில் ிச்சமம் கசய்பம் 
ஞிவத க்கு உத்டபிட்டிபேந்டமலும், ணய வும் இனயபவந்ட, டகுடயதற் மன் இப்ஞிக்கு 
சயயதும் கமபேத்டணற்பமகபன். இடன்  மஞணம  ஏ, ிபு  யபேஷ்ஞம ! உங் நது ல்வதற் 
 பேவஞவத இன்று க்கு பனங்குபடன் பம் இப்ஞிக்கு ன்வ டகுடயபவதபமக்குங் ள்.  
கில் டமங் ள் அவத்துபிட ஜமத்டயற்கும் உவபிணமபரீ்  

6. உணது கடய்ப ீ  பேவஞவத ீங் ள் பனங்கும் கமதுடமன் எபேபர் டது உண்வண 
யவவத உஞர்ந்து பினயப்வத கசய்து ஆன்ணீ  குபேபிற்கு உண்வணதம  கசவப கசய்த 
இதலும். கணலும் அபது பமழ்வும் கபற்யதவந்டடமகும். குபேபின் கசவப  யவக் ப் கற் 
அபர் உண்வணதில் பூஞ டயபேப்டயபவதபமபமர். கணலும் அபரின் அவணபம் ற்கற்யன் 
 மஞணம  இறுடயதில் உணது யத்த உவபபம் அபர் அவபது யச்சணம ய பிடு யன்து.  

 

7. (ஸ்ரீ ணத் ம படம் 7-9-28ல்  பமன் ஸ்ரீசயம்ண கடபரின் ி மட ண மமின் 
ிமர்த்டவ நமப )  

 பமக, ணபுபேக! என்ன்ின் என்ம  கௌடய  ஆவச ளுன் மன் க மண் ச பமசத்டயன் 
 மஞத்டமல் கமது ங் வநப் ின்ற்ய, மனும் சயயது சயயடம  மம்பு ள் யவந்ட 
மளங் யஞற்யல் பிளந்துக் க மண்டிபேந்கடன். ஆமல் உங் ளுவத கசப ம மட பிபர் 
அன்புன் ன்வ அபது சரம  ற்றுக்க மண்டு உன்ட யவவத அவபம் ணமர்க் த்வட 
க்கு உகடசயத்டமர். ஆ கப அபபேக்குச் கசவப கசய்பகட து படல்  வண ன்டமல் , 
அவட மன் வ்பமறு பிட்டுபிஇதலும்?  

 

8. ஏ ிபு  யபேஷ்ஞம ! டமங் ள் டமன் து யத்தணம உவு ஆபரீ் ள். ஆமல் உம்வண 
ணந்டடமல் டமன் ணீண்டும் ணீண்டும் ிபி டுக்  கபண்டித துன் ணம யவக்கு 
ணமதமபிமல் உவடத்து டள்நப்டு யன்கன். எபேகபவந இன்க உங் வந ணீண்டும் டரிசயக்கும் 
மக் யதம் க்குக்  யட்டுணமல் ிகு யச்சதணம  உம்பம து உவப மன் 
புதுப்ித்துக்க மள்கபன்.  

9. ஏ து அபேவண சக மடர் கந ! உங் நது உபிமல் உன்ட ஆந்டத்வட மன் 
ணீண்டும் அனுபிக்கும் பமய்ப்வ அவகபன். புற் ள் யவந்ட பதல் கபநி ள் ணற்றும் 
 மடுகணடு நில் ல்மம் உங் ளுன் சுக் வந கணய்த்துக் க மண்டு மன் பளபதும் மன் 
ஆந்டணமய் இபேப்கன். வ்பூணயதின் ண்ஞற்  மடு நிகல்மம் க ய கச்சும் குறும்புணம  
உங் ளுன் சுற்யத் டயரிந்து ல்ம இங் நிலும் உபேண்டு புண்டு ிகண ஆந்த்டவட மன் 
அனுபித்ட பண்ஞம் இபேப்கன். இதுகமன் கமன்மட் ள் ன்னுவதவபதம  பபேபது 
ப்கமளது?  

10. உம்பம து இித உபிவப் ற்ய யவவு நமது இன்று க்கு ணய வும் 
ண யழ்ச்சயதமகடமபே சூனவ உபேபமக்கு யன்து.  உம்வண ிரிந்து கபகு மணம யபம் அவட 
உஞமடயபேப்டற் ம  மன் ணய வும் பபேந்டப்டு யன்கன். ஏ ிபு  யபேஷ்ஞம ! மன் உணது யத்த 
கசப மடமல் ணீண்டும் உணது உபிவதவந்டய மன் ணய வும் ஆபலுன் ங் யக் 
க மண்டிபேக் யன்கன். ன்வ ீங் ள் ற்றுக் க மள்நபில்வ ில் க்கு கபறு  டய து? 
உன்வத் டபி கபறு உவு க்க து ? ஏ  யபேஷ்ஞம.  

www.bhaktiyogam.com



ஓச ஸ் குர் ல்ள் 

அணஞ ஓஞ --ஓச ஸ் குர் 

1. 
அணஞ ர் ௌஞ அணஞ ச ங ஔநந ஞ  

ரி ஙநஞ ணஸ் ங ி ஆ ஞஜ ஞ  

2. 
ண்பே பே ஓி ணிநஜன் அம்பே ிணர் ஆத  

ப்ஞஜ ல்பே ஸ்ரீௌஞங் ஆஜர் ஞ ணிந ணித  

3. 
ஓௌஞர் ஆத த தீங்நந ஜன் ஙத தந ன  

இக்ஸீந் ணி  சுதீந ஜன் ஜச ிி ஜந  

4. 
ர் ந  ரிந ஜன் தஜன் நங்ர்   

தீல் ந ஆகு ந ஜன் ய் ணஔர்   

5. 
ம்ர் ஔநணி ஸ்ரீ ௌஞங் புநந, ஙஸீசிந துஞ   

இ ஞ து ந ஜன், ிந அச ஜ  

 
 

1. 
ஏ து ணகண, ீ ன் அவத்து அபடமங் நின் ணஞி ணகுணம  டய ளம் க ௌசுந்டவ 
பனய ணறுக் யன்மய்? ப்கமளதும் ீபேக்குள்கநகத ீ இபேந்டமலும் உணது  ந்ட ம மப 

பிவ நமல் உது டம ணமது ன்றுகண டிக் ப்மணககத இபேக் யன்து.  

2. 
பட் ள் யவந்ட ணங் வந பனயடுபடன் பம், இிவணபம், சமபேம் யவந்ட னங் வந 

அவபம் ம்ிக்வ தில் ீ ப்கமது இபேக் யன்மய், ஆமல் இது எபேகமதும் சமத்டயதணம மது. 
ணது சுத அன்வ சணர்ிக்  டகுடயபமய்ந்ட  ற்  பிபேட்சணம் க ௌ சுந்டகதமபமர். ீகதம 

அபற்வ பிட்டுபிட்டு பித்வடகத ண்ஞிக் க மண்டுள்நமய்,  

3. 
ஏ து  ணகண, றுணஞணயக்  இிவணதம பூக் வந  ண்யபவட பிடுத்து, மர்ப்டற்கு 
அன ம  கடமன்றும் ம ணவ ீ ப ர் யன்மய்,(இடயல் றுணஞம் துணயல்வ) கப 

றுணஞத்டயற்கு டயம  ணர் நியபேந்து கபநிபபேம் பூச்சய கந உது பக் யனுள் தவனபம். 
 பேம்பு ன்று டபம  யவத்து பண் ணத்வட உயஞ்சுபடமல் வ்பமறு உன்மல் 

இிவணதம சத்வட சுவபக்  படிபம்.  

4. 
ஏ து ணகண, ணமவ ன்கண்ஞி ணஞத்வட எத்ட மம்வ ீ உன்  ளத்வட சுற்ய 

அங் ரித்துள்நமய் கணலும் குநிர்ச்சயதம  இபேக்கும் ன்கண்ஞி கபேப்புக்குள் தவனபம் ீ 
க மளந்துபிட்டு ரிபம் டீதில்  டுந்துன்வடகத அனுபிக் யன்மய்.  

5. 
ஏ து ணகண, கௌடீ  சு ங் வந அனுபித்துக்க மண்டு க்டர் நின் ச்சரிக்வ  வந ீ 
கசபிணடுக் மது பிட்டுபிட்மய். கணலுண க ௌசுந்டவபம் ணறுத்துபிட்மய். இவ்பமம  

இவ்வு ம் ணற்றும் ணறு உ ம் இண்வபம் ீ இனந்து யற் யன்மய்.  
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அக்ஞ ஞஜசந்  

-- துணதஜற்ட ஙநத்ந ஆசந்த்நன் இபேப்ிஜ ிஞபு ஙநத்சந்ர்  

–ச்ஓச ஸ் க்குஞரின்  ”மஓன் ஜங் ”ணிநபேந்து  

1.அக்ஞ ஞஜசந் ஙநத்சந் ஞய்  

அிஜச சூன் ஙநய் ஙஞ ய்  

 

2.அஜ ந ஔீணர் த்ணஞ த்ணஞ ந  

ரீ ஙஜ ஜ ஜந்த்ஞ ச ிய்  

 

3. ஔஞ  ஞ  ந் த்பே ரி  

ஆஜஞ நசி  ஔ ௌஞ ரீ  

 

ஏ ய்ஞ ஞ  ரி  

ஜய் ஞ ர்  ந  

ஞ க் ர் ரீ ரி  

ய் ஜய் ஞ ர்  ந  

 ஞ க் ர் ௌஞ ரி  

ய் ஜய் ஞ ர்  ந  

 

ஏ துய்  ஞ க் ர் ௌஞ ரி  

ண ரி ஞ ஔி  

ஏ துய்  ஞ க் ர் ௌஞ ரி  

ண ரி ஔி ஞ  

ஏ துய்  ஞ க் ர் ௌஞ ரி  

ண ரி ஞ ஔி  

 

4.  ந ஙநத்சந் பூஜ டி ஔய்  

ஓசஞ ர்ண ஔச து ய்  

 

து ய் து ய்  

ஓசஞ ர்ண ஔச து ய்  

ஓசஞ ர்ண ஔச து ய்  

ஓசஞ ர்ண ஔச ௌஞ ரி   

ஓசஞ ர்ண ஔச து ய்  

ௌஞ ரி ரி  து ய்  

 

5. ச அணஞ ஔர் ஞந ங ஔன்ஜந  

ச்ஓன்  ய் ி  ஆர்   
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1.ிபு யத்தமன்ட மய் ணய வும் அவணடயதமபர். அபரிம் க மம் ன்கட  யவதமது.  பமின் 
அவத்து கணன்வணணயக்  உன்ட குஞங் வநபம் கமந்டத்வடபம்  டன் கட 
க மண்பபேணமபமர். அயதமவணதின்  மஞணம  அம ரீ ம் கணகமங்கும் கமது யத்தமந்டிபு 
 ந்கடமறும் கசன்று ச்சரிக் யன்மர்.  

 

2. படீு பீம  கசன்று இல்ம் கடமறும்  டவபத்டட்டி ரி மணணம யத ணம ணந்டய ரிவச 
அவபபேக்கும் இபசணம  பியகதம யத்து ணய வும் இனயபவந்ட பழீ்ந்ட ஆத்ணமக் வந 
 வகதற்று யன்மர்.  
 

3.ணயக்  ஆச்சர்தத்துன் யத்தமந்ட திபு ன்ஷணக் கரணும் ஷபம் உங்களுஷட தற்களுக்கு 
இஷடஶ ”வகௌ யரி ஶ வு வசய்து ன்ஷண ற்றுக் வகரள்ளுங்கள் ” ன்று கூநற வகௌ 
யரிின் தரத்ஷ தற்நறக் வகரள்ளுரறு தூண்டுகறன்நரர் . 
 
(ஏ ணருஷ சஶகரஶ !  
  ரன் உங்களுஷட தரங்கஷபப் திடித்துக் வகஞ்சுகறன்ஶநன் . ஏ ரய் ரன் உங்கபது 
தரங்கஷப திடித்து வகஞ்சுது ன்ணவன்நரல் எஶ எரு பஷந ”யரி யரி ” ன்று ஜதிபங்கள் . 
அருஷ ரய் எஶ எரு பஷந ட்டும்ட ” வகௌயரி  ” ன்று சூறுங்கள் . அது புணி 
ரத்ஷ ீங்கள் உச்சரிப்தன் பனம் இந் துன்தரண ஜட உனக ரழ்ினறருந்து ிடுஷன வதந 
படிபம் ன்று வகஞ்சுகறநரர் ) 
 
4. வகஞ்சறக் வகரண்டு இருக்கும் ஶதரஶ , றத்ரணந் திபு ஷில் உருண்டு ிழுந்ரர் . அர் 
உருண்டு ிழுந் கரட்சறரணது வதரி வதரன்ணிநரணவரரு ஷனரணது புழுறில் திடித்து 
ள்பப்தட்டது ஶதரன்று கரட்சறபித்து . 
(அர் ஷில் ள்பப்தட்டு  உருண்டு ிழுந்ரர் . அந்றஷனில் அஷக் கரணும் ஶதரது 
வதரன்ணிந ஷனர ணது பூறின் ீது உருள்து ஶதரன்று இருந்து . அந் வதரன்ணிந 
ஷனரணது ”வகௌ யரி வகௌ யரி ” ன்று ஜதித்து .  ீண்டும் திடித்து ள்பப்தட்ட ஶதரதும் 
ீண்டும் ”வகௌ யரி வகௌ யரி ” ன்ஶந ஜதித்து .) 
 
5.ஶனரசன் ரஸ் திபு கூறுகறன்நரர் . தகரணின் உன்ண கருஷறக்க அரங்கபின் ஶரக்கத்ஷ 
புரிந்து வகரண்டு ிறத்வர ஜீன்கள் ரரினும் ணது தரறகு கர்ங்கஷப ஶதரக்கற 
வகரள்ளும் றல்னரது ீண்டும் ீண்டும் இந் ஜட சக்கத்றன் சூனறல் சறக்குண்டு திநப்ததும் 
இநப்ததுரக ஶதரதும் ருதுரகஶ துன்புறுர் . 
(இவ்ரறு ச்சரிப்தன் பனம் றத்ரணந்  திபுின் கட்டஷபஷ உடஶண ற்றுக்வகரள்ப ம்ஷ 
அன்புடன் அஷக்கறன்நரர் .) 
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ஙநத்ய் கு ஜ ீ – ிஞபு ஙநத்சந்ஞ ன்னும ஜநப்பு ஜநகு ஓல்ணம்  –ச்ஓச 

ஸ் க்குஞரின்  ”மஓன் ஜங் ”ணிநபேந்து  

1.ஙநத்ய் கு ஜ ீஆஜர் ஙநத்ய் கு ஜீ  
ஆசீ ிஞஜர் ணன் ஓய் அணசீ  

 

2. ப்ஞஜர் ணன் ய் ஙநத்ய் ஆய் ௌஓ  

டுி க்  சீ சீ   

 

3.சீ சீ ந ஜஞ ஙந ச்ஓ  

ப்ஞஹ்ஜர் துர் ப்ஞஜ ஓஞ ஔ  

 

4.ஆத் பே ஓநந்து ஙநத்ய் ட்டி பன்  

ஞ ஞ பு ப்ஞஜ அஜநர் ன்  

 

5. ச்ஓன்  ஜர் ஙநத்ய் ஔ ங ஔந  

ஔசி பசி ய் ஆத்ஜ த்ந ய்  

 

1.ன்னுவத ிபு யத்தமந்டக அவத்து ற்குஞங் ளும் யம்ித இத்டயணமபமர். 
ன்னுவத ிபு யத்தமந்டக அவத்து ற்குஞங் ளும் யம்ித இத்டயணமபமர். அபர் டம் 
 பேவஞதிமல் பள உ த்வடபம் க்பேஷ்ஞரின் ணீடம தூத அன்கன்னும் கபள்நத்டயல் 
பழ் டித்துக் க மண்டிபேக் யன்மர்.  

 

2. க்பேஷ்ஞ ிகவண ன்னும் கபள்நடயல் அவபவபம் பழ் டித்துக் க மண்டிபேக்கும் சணதம். 
ிபு ஸ்ரீவசடன்த ணம ிபுபின் சப த்வட ணய ப் கபேம் அநபில் கபே  வபத்து ிகண 
கபள்நத்டயல் பழ் டித்டமர். பழீ்ந்ட ஆத்ணமக் நம க்டல்மடபர் ள் அவ்பமறு பழ் மபிடினும் 
கூ அந்ட உன்ட  யல் கடமர்ந்து ணயடந்து க மண்டிபேக்கும் மக் யதத்வடதவந்டர்.  

 

3. பமன் யத்தமந்டர் இவ்பமறு இபசணம  பியகதம யத்துக் க மண்டிபேக்கும் உன்ட 
ிகவணதமது. ிம்ண கடபபேம்  டும் பதற்சய கசய்தும் அவதக்  டிணமடமகும். பிளப்ட் 
ரிடமத்டயற்குரித பீன் ள் இவட ண்ஞி மர்த்டமர் கநதமமல் தமர்டமன் இந்ட ிகவணவத 
அவபடற்கு ஆர்பம் க மள்ந ணமட்மர் ள்.  

 

4. பேஞம சபத்டயணமது எபே  மத்டயல் அவபடற்கு ணய வும்  டிணமடம  (டப்ட் 
பிடயபவ ள் உவதடம )  இறு  பப்ட்டிபேந்டது. ஆமல் யத்தமந்ட ிபுபமபர் டணது 
ல்வதற்  பேவஞதிமல் அடவ கபட்டிபண்மக் யத  மல்பமதில் டற்கமது ிகவண 
ன்னும் அணயர்ட அவ நமது கபள்நகண கமங் ய துள்நிக் க மண்டு படீு பீம  கசன்று 
அவபவபம் வத்துக் க மண்டிபேக் யன்து.  

 

5.கமசன் டமஸ் கூறு யன்கன்  -- தமகமபேபர் து ிபு யத்தமந்டவ பனயபில்வகதம 
அல்து அபமல் பனங் ப்டும் இந்ட  யவத்டற் ரித ன்வணவத தன்டுத்டயக் க மள்ளும் 
பமய்ப்ிவ கத் டபறு யன்மர் கநம அபர் ள் டற்க மவ கசய்து க மண்பர் நம கப 
அயப்டுபமர் ள்.  www.bhaktiyogam.com



ஞஜ பே ப துஇ ஔச--ஓச ஸ் குர் 

1. 
ஞஜ பே ப துஇ ஔச  

ஙநய் ௌஞஓந்த்ஞ  

ஓ அணஞ ஓஞ ஓநஞஜி  

ண ஆசந் ந்  

2. 
ஔ ஔ இ மஓன் ஙநய்  

சுத்பே ிஸ்ண ரி  

ணித ஓடி ஓ ஞஓ ஜஔந  

ப  ரி ரி  

3. 
 ஏஞ ய் த்ரி புணச ஙஇ  

ஜச    

தப ன ஔபஞ த ணிஞ  

சுசி ஔங்ஞ கு-  

4. 
ஓம்ஓஞ ஜஔந ஞநந ரி  

ஓ  ஙந ஆஓ  

ஆச ஞஜ புஞ்ஔ ஓஜச  

 ஓச   

 

1. யடமய் க ௌசுந்டர் ன் இபே  பமன் ளுகண ணய வுண  பேவஞ பமய்ந்டபர் நமபர். அவத்து 
அபடமங் நின் சமங் கந இவ்பிபேபமபர். இக்குயப்ிட் அபடமங் நின் பக் யதத்துபம் 
ன்கபில் அபர் ள் இபேபக நிவணதம பனயதில் ஆந்டத்துன் ஆடிப்மடி ிக்கும் 
பவ வந அயப ப்டுத்டயபள்நர்.  

2. டபேவண சக மடக, மன் உன்ிம் கபண்டுபது ன்கபன்மல் டயணம 
ம்ிக்வ பனும் உண்வணபனும் ிபு வசடன்தர் ணற்றும் யத்தமந்டவ பனயடுபமதம . 
எபேகபவந தமமபது எபேபர் இம்பவதின் பம் க்பேஷ்ஞ உஞர்வப அவத பிபேணிமர் 
ன்மல் உடிதம  புன் வந டயபேப்டயப்டுத்தும் கசதல் வந துந்து க க்பேஷ்ஞ ரி 
ரி ன்று ணட்டுகண வ்பிட டயர்மர்ப்புணயன்ய ிக் த் கடமங்  கபண்டும்.  

 

3.டபேவண சக மடக, இப்கமகட பதற்சயவத கணற்க மண்டு பிசமவஞவத 
கணற்க மள்பமதம . பவு ங் நிலும் ிபு வசடன்தர் ணற்றும் ிபு யத்தமந்டவ கமன்கமபேபர் 
பபேணயல்வ. அபர் நது  பேவஞதின் குஞங் கநம எப்டமகும். அபர் நின் கபேவணதிவ 
க ட்கும் வப ள் ணற்றும் பிங்கு ள் கூ அள யன்.  ல்லும் உபே த் கடமங்கு யன்,  

 

4.ஆமல் கமச டமஸ் பபேத்டப்டுபது ன்கபன்மல் மன் இன்னும் புன் டயபேப்டய னும் 
பவதில் அ ப்ட்டுக் க மண்பம கப இபேக் யன்கன். இதுபவதிலும் மன் ிபு வசடன்தர் 
ணற்றும் யத்தமந்டரின் மட  ணங் நமல்  பட்பம  ஆ பில்வ. கணலும் ணஞத்டயன் 
அடயடயதம தணமர் இவ்பிதக் த்டமல்  பப்ட்பம வும் உள்கந தவனத அனுணடயக் வும் 
இதமட டி டண்வபம் அநித்துபிட்மர்.  
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துஷ் ஜச(ம்) 
”மணஷ்ண? ர் உண்மஜ மணஷ்ணர்?  -- ஸ்ரீ க்ந ஓநத்ந் ஓஞஸ்ணந க்குஞர்  

1.துஷ் ஜச துஜந நதர் மணஷ்ண?  
ப்ஞநஷ்ர் ஞ ஙநர்ஔசர் ஞ  
ண ”ரிஙஜ” ண ”மண”  

 
ஏ அங் மட ணகண உன்வ ந்ட பவ தில் வபஷ்ஞபன் ன்று ீ யவத்துக் 
க மண்டிபேக் யமய்? எதுக்கு புணம  அணர்ந்து க மண்டு ீ ,  பமன் ஸ்ரீ ரிதின் புிட மணத்வட 
ிப்து கமல் மசமங்கு கசய்து க மண்டு இபேப்து கில் உ ப்பு ழ் ன்னும் கமய் 
க ௌபத்டயற் ம  இவட அவபடயல் எபே உகதம பணயல்வ. ஆமல் இது கபறும் ணமற்று 
கபவகத ஆகும். 

 
2.ஔர் ப்ஞநஷ் சுஞர் ணிஷ்  

ஔச ங க்ந  ”ஜர் மணண”  
ச ஜநச ீநணஓ ஜநச ீ 

ஃணி ன ஔ, அசித்    
 
உண்வணதில்  க ௌபணமது ணய வும் அபேபபேப்ம ன்யதின் ணத்டயற்குச் சணணமகட. 
இப்கமய் க ௌபங் ள் அவத்தும் பயவண ணயக்  ணமதமபின் கபறும் ணமற்று பவ ணட்டுகண 
ன்வட ீ அயதமகதம? கமன் கமபேள் கண் இவப வந அனுபிக்  இவும்  லும் ீ 
இவதமது சயந்டயத்துக் க மண்டு இபேப்டன் ன் டமன் ன்? இவப அவத்தும் 
டற் மய ணமது ணற்றும் அனயத கூடிதகட ஆகும்.  
 

3.ஜர் ச ர் ஔச  
சர் த்ணஞ ஓண ”ஜண”  

ஜநசரீ் ஜ ங ண ஜ  
ர் ஜந ண ”ண”  

 
ப்கமளது ன்னுவத கசல்பம் ன்று ீ உரிவண க மண்மடு யன்மகதம இது என்க உன்வ 
இந்ட கௌடீ  உவ  அனுபிக்  கபண்டும் ன் ண்ஞத்வட எவ்கபமபே யணயபம் அடய ரிக்  
வபத்துக்க மண்க இபேக்கும். உணது கசல்பம் அவத்தும்  ண்டிப்ம  ணமடபின் கசவபதில் 
டமன் ஈடுடுத்டப் கபண்டும். கில் அபக அவத்து கசல்பங் ளுக்கும் உரிவணதமநமபமர். 
அது ணட்டுணயன்ய உன்னுவத கர்வணதம ண்ஞணமது  கண் கநனும்  மண இச்வசதில் 
யப்ப்ட்டிபேந்டமல் அபர் நின் உண்வணதம உரிவணதமநபேம்  பமன் ஸ்ரீ தமடபக ஆபமர்  
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4.ப்ஞநஷ்ஸ் பே ஔ ஜ ஜபே  
ங  ”ஞண” பஔந ”ஞண”  

மணஷ்ணி ப்ஞநஷ்  ஞ ஙநஷ்  
 ங ஔந ி ஞௌஞண.  

 
அன்க படிபம  பமன் ஸ்ரீமணசந்டயபேன்   மணகண படிபம இமபஞன் உ ம் பளக்  டன் 
பு ழ் யவக்  கபண்டும் ன்டற் ம  சண்வதிட்மர். ஆமல்  பமின்  யங்  சக்டயதின் 
பயவணதமல் அபர் டது பநம் ணயக்  பமழ்பில் இபேந்து மவபத்டயன்  மல் ீர் கமன் 
யவக்கு தூக் ய யதப்ட்மர். கப தூய்வணபன் க்குபப்டுத்டயக் க மண்டு படிபம 
இக்வ  (ஸ்ரீக்பேஷ்ஞர்) கமக் ய டயபேம்புபது ணட்டுகண மது மப்ம யவதிலும் அடன் ிகு 
”வபஷ்ஞபர்” ன் யவதிலும் உன்வ ப்கமதும் வபத்டயபேக்கும். ஆமல் இந்ட யவதில் 
 பமவ சஞவத டபயமல் ீ கபறுக் த்டக்   த்வட அவபதும் யச்சதகண  
 

5.ரிஔச த்ணத ப்ஞநஷ்ஸ் க்ஓ  
ஞ ச  ர் ௌஞண  

மணஷ்ணர் ச்ஓ ப்ஞநபேஸ் ஆச்ஓ  
 பு ங ”அசித் மணண”  

 
 பமன் ரிதின் க்டர் வந யந்டயப்பர் ள்  ண்டு ீ ன் கடவபதற்  பவபம் 
ணகபடவபம் க மள் யன்மய். அபர் ள் இவ்பமறு ணய வும் பதற்சய கசய்து அவபம் 
உதர்பமது சரிதம டபம ன்று கூ அயத படிதமட பட்மள் கந, ஆன்ணீ  பன்கற்ம் 
அவத பிபேம்புபது ணட்டுகண ம்வணபம் நிடயல் டயபேப்டயடுத்டய  பமின் உண்வண 
க்டம வும் எபேபவ ணமற்றும். இந்ட உதர்வு என்க யந்டணமது. அது டமணம கப அபவ 
”வபஷ்ஞபர் ” ன் உதர் யவக்கு அவனத்து கசன்றுபிடும். யந்டணற் இந்ட  உ  
கசல்பங் வந ற்ய சயந்டயக்  கூ கடவபதில்வ.  
 

6. ரி ஓம்ந் ”சூன் ஜ ந் ”  
 க்பு ஙய் ”ஔர் மண”  
ப்ஞநஷ் ஓண் ீஙநர்ஔச ஔந  
உ ஔசி ஜி ஞௌஞண  
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 பமனுக்கும் க்டனுக்கும் உள்ந உவப ணதக் ய அனயப்டற் ம  இந்ட ணமற்று உ யன் 
எவ்கபமபே அடிபம்  மத்துக்க மண்டிபேக் யன்து.  உ யன் இந்ட ணமற்றும் ணப்மங்வ  
என்றும் கசய்த படிதமது. இவ்வு யன் கமய் க ௌபணமது. ம்ிக்வ  துகம ம் கசய்பம் 
மபண்டம் சண்மநிபன் எப்ிப்டு யது, டிவணதில் பமழ்ந்து க மண்டு ணவட  பபேம் 
வப் மல் வந மடிக்க மண்டு ஆமல் ணடயல் ல்கபறு  ற்வ ளுன் இபேப்டமது 
ம்  பத்வட டயவச டயபேப்ி வத்டயதணமக்கும் ணமத யனற்ங் வந கமன்டமகும். இந்ட   
பமழ்வபகத உண்வணகத ம்ி எவ்கபமபேபபேம் ணமவததின் ிடிதில் பமழ் யன்மர் ள் ன்வட 
டதவு கசய்து உஞர்ந்து க மள் ணகண  
 

7.னர்த்ச ஓடி ப்ஞநஷ் ஜக்ந  
ந ஔ துடி த் ௌஞண  
ஜணந்நஞ புரீ ண ஞ குரி  

ங ரி ஃபு ஓய் ஔச  
 
ன்மல் டித்கட  பமின் புிட மண ம்  ரர்த்டம் ணற்றும் அவணடயவததம் பனங்  
படிபம் ன்று அவதப்டும் சயற்யன் க ௌபணமது ன்னுவதது ன்மல் டமன் ன் 
அளக்கு  வ டிந்டடமகும். ன் அபேவண ணகண! இந்ட கபற்று க ௌபத்டயல் ீ கடடும் 
ன்வணடமன் ன்? டது படீ்டிககத டயபேடி சயவப்ட்து கம புன் பனயச் கசன்று உன்வ 
ீகத ணமற்யக்க மள்ளும் யவக்கு எபே கமதும் ஆநம மகட ன் ணய ச்சயந்ட ஆத்ணமபம யத 
ணமடகபந்டய புரிதின் ச்சரிக்வ வத எபே கமதும் ீ ணபமகட.  
 

8.ஜர் ப்ஞநஷ் ”சுஞர் ணிஷ்”  
ர்  ஓஜ பு ங ஜசண  

ஜத் ஓஞட் ண துஜந ஔ ஞஓ  
ஜஔச்ஓ ச்ஓடி னர்த்ச ௌஸ்ண  

 
உது அற் க ௌபணமது ன்யதின் ணத்டயற்கு சணணமகட. சயற்யவுவதபர் ள் 
பிபேம்புபவட கமல் உன்வ ணமடகபந்டய புரி கமன் தூத க்டர் ளுன் எப்ிட்டு 
மர்த்துபிமகட. கமமவணதின் பனய மட்டுடமது உன்வ  உ  இன் தகணன்னும் 
அசுத்ரண ஶதரஷில் பழ்கடித்து வகரன்று ிடும் . இது றகவும் அருஷரண ப ழுஷரண 
றஷநவுடன் கூடி வசய்ப்தடும் யரி ர சங்கலர்த்ணங்கள் ஷகிடப்தட்டணரஶனஶ 
ற்தடுகறன்நது . 
 

9.ரய் துஷ்ட ண ”றர்ஜண தஜன்” 
ப்ச்சரரிச்ஶசர ச்சரஶன ”குஶர ல ஷத” 

ப்பு சணரஶண த ஜடஶண  
சறேர றஶனர ரயர சறந்ஶர ஶமய் மத  
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ஏ அடங்கர ணஶ , உண்ஷில் ணிஷில் ற தடம் றதரட்ஷட தவசய்ர்கள் 
உண்ஷக்கு புநம்தரக கூநற தற , தரத்றற்கு அஞ்சரல் திநஷ ரற்றும் ஶதரனறத் ணரண 
ஶரகறகள். உன்ஷண இந் றர்தரர ஆதத்றனறருந்து கணரக கரத்துக்வகரள் . வு வசய்து 
பழுபற்கடவுபரண வ ஷசன் யரதிபு கருஷபடன் க்கபித் உதஶசங் கள் 
ப்வதரழுதும் ஆழ்ந்து சறந்றத்து வகரண்டு , அஶ சம் ம்ஷ ஶதரன்நர்கபிடம் றகவும் அக்கஷந 
வகரண்டு அஷடக்கனம் ருகறன்ந வன சணரண ஶகரஸ்ரற அர்கபின் அடிச்சுட்ஷட தின்தற்ந 
ஶண்டும். 
 

10.ஶமய் துத்ற  ர , புஶனர ர மர்ர  
உச்ஷச ஸ்ஶ ஶ ரஶர ”யரிர ” 
”தல்கு ” ஆர் ”பக்” ”தத்ர” ஆர் ”பக்” 

 பு ர தரிஶயர ஶ ர ரர் மத  
 
இண்டு பக்கறரண ிங்கஷப ரம் கஶபம் நந்துிடக் கூடரது ன்று அர் 
கூறுரது . 1. உர்ற்நரய் வபித்ஶரற்நத்றற்கு துநத்ல் , உண்ஷக்கு வதரருத்ரண 
துநவு இற்ஷந அநறல் 2. கட்டுண்ட ஆத்ர , பக்றஷடந் ஆத்ர . எஶ ரறரிரக ஶரன்றும் 
இந் பண்தரடரண வதரது கருத்துகஷப உர்றல் எருஶதரதும் று வசய்து ிடக்கூடரது . 
இஷ றஷணில் வகரள்ளும் அஶ சம் வு வசய்து உணது கணத்ஷ தகரணின் புணி 
ரங்கஷப ஜதிப்தறலும் உக்க தரடுறலும் உணது குறஷ ஶம்தடுத்றக் வகரள்ரர க. 

 
11.” ண   ரறணி” ப்றஷ்டர தர றணி ” 

ச்சரடிரச்ஶச ஜரஶ ஶமய் ஶர ஷஷ்  
ஶமய் “அணரசக்” ஶமய் “சுத் தக்” 

சம்மரர் ர தரய் தரத  
 
வசல்ம், அகு ற்றும் புகழ் ன்ந வதண் புனறரல் தனறரகும் ரய்ப்ஷத பற்நறலும் ிர்த்ஶ 
உண்ஷில் எரு ஷஷ்ர் ன்று அஷக்கப்த டுகறநரர். அந் ஆத்ர ஜடவுனக ரழ்வுடன் 
வ்ி தற்றுலும் அற்நது . அஶ உண்ஷில் தூய்ஷரண தக்ரரர் . ரரினும் இந் 
தற்றுனற்ந உர்ஷ ஶற்வகரள்ரர்கவபணில் அர்கள் இந் ஜட உனகறன் திநப்பு இநப்ஷத 
வன்நர்கபரர் . 
 

12.ர ஶரக் ஶதர  ரயற ர ஶர  
”அணரசக்” ஶசய்  ல ஆர்  யஶதர 

“ஆமக்ற ஶரயறர” ”சம்தந் மயற ” 
ி சபய சஃ னற ”ர” 
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உ ப் கமபேட் நித்து உரிஷ வகரள்பரது தற்நற்று பிஷரக இருப்தஶ தக்ற வரண்டில் 
வரடர்ந்து றஷனக்க படிபம் . எரு தக்ர் து ஷடபஷந வசல்கபரல் ஜட உனக கர்ச்சற 
ன்னும் பட்டரள் ணரண ஶரக ஷனி ல் சறக்கர ண்ம் ஶண்டி வகரள்ப ஶண்டும் . 
இணரல் சுனப்தற்று அறத்து ிடும் . அஷணத்தும் தகரணின் உஷடஷ ன்றும் தகரனுடன் 
உநவுஷடது ன்றும் அநற இலும் . ஶலும் ல்னர புனன்களும் ஶடிரக தகரன் 
வரருக்கரக ட்டுஶ வசனரற்நப்தட ஶண்டும் . 
 

13.ஶம ”பக் ஷரக் ” ”ரயர ஶர” வசௌதரக் 
ரயரய் ஜஶடஶ யரிர் ஷத  

 லர்த்ஶண ஜரயரர் ”ப்றஷ்டர மம்தரர் ” 
ரயரர் சம்தத்ற ஶ ன ”ஷ ” 

 
இதுரன் றஷனரண குறரண துநவு ஆகும் . இந் துநவு தகரன் வக்பேஷ்ஞரின் ஆணந்த்துடன் 
இஷந்ரகும் . இஷ அநறந்துர்ர்கள் ரரினும் றக்க தரக் சரனறகஶப. தக்ர்கள் து 
ரழ்ில் எவ்வரரு சூழ்றஷனிலும் தகரன் வ யரிின் அந்ங்க வய்கீ சக்றின் 
இருப்ஷத உர்ந்து அனுதிக்கறன்நணர் . இஷத் ி ஜட உனக புகக்கரக வதரு பற்சறபடன் 
தகரணின் ரத்ஷ ஜதிப்தது வசனரணது . ற்நது வசல்த்ஷ அதகரிக்க றட் டறடும் 
வபிஶடஶன்நற ஶவநரன்றுறல்ஷன . 

 
14.”ி பபேள” ஶதரஶ ர் புபுேள  

து”ஶ த்ரஶஜர ண துய் “அஷஷ்” 
க்ருஷ்ஶர் சம்தந் அதரக்ரு ஸ் ந்  

 பு ரஶய ரயர ஜஶடர் மம்த  
 
ஏ ணஶ வு வசய்து இருி ணிர்கபின் உநஷ ிர்த்து ிடு , ஜட உனகறல் இருந்து 
பக்றஷடறல் ட்டுஶ குநறக்ஶகரபரய் இருப்தரும் புனன் தகர்ின் பனம் ஜட உனகறன் 
கறழ்ச்சறஷ ட்டும் ிரும்பும் ணம் உஷடருஶ அவ்ிருரர் . இர்கள் இருருஶ 
சறஷனில் உள்ப அதக்ர்கள் அஷணத்து வதரருட்களும் க்பேஷ்ஞருடன் சம்தந்ப்தட்டஷஶ . 
ணி அனுதநறர இரஜ்ஜறத்ஷ  உஷடரின் உரிஷஶ இஷஷணத்துரகும் . இஷத் 
ி ஶவநரன்றுறல்ஷன . அணரல் அஷ உரிஷ வகரண்டரடஶர , துநக்கஶர க்கு உரிஷ 
இல்ஷன. 

 
15.ரரர ீஜண  றருஷ்ஶ ண  

பக் அதிரஶண ஶம றந்ஶ ஷஷ்  
ஷஷ்ஶர் ரஸ்   தக்ற ஆஷ்  

ஶ ஶணர ர டரக் றச்ஶசர றர்ஜண ஆய  
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ரரர வகரள்ஷக பஷடர்கள் தக்றவரண்டின் ரகரண தகரன் வ க்பேஷ்ஞஷ றஷணக்க 
றுப்தர்கபரர் . இர்கள் வதரய் வகௌம் ன்னும் அழுக்கரல் றப்தப்தட்டர்கள் பக்றஷ 
ட்டும் கற்தஷண வசய்தர்கள் . ஶலும் தகரணின் உண்ஷரண தக்ர்கஷப துிவுடன் குஷந 
கூறுதகள் . ஏ ணஶ ீ ஷஷ்ர்க பின் கஷடறஷனச் ஶசகன் . இன் பனம் ட்டுஶ தக்ற 
வரண்டிஷண வதந படிபம் ன்தறல் ப்வதரழும் ீ ம்திக்ஷக வகரள் . ற்கரக உன்ஷண ீஶ 
தங்க குப்தத்றல் ஆழ்த்றக் வகரண்டு உணது ணிஷ றதரட்ஷட றஷனறறுத் ன்ஷணபம் 
துஷக்கு அஷத்துக் வகரண்டிருக்கறநரய் ? 
 

16.ஶஜ தல்கு ஷர ல ஶ ரஶய றஶஜ த்ர ல  
ஶம ர தரஶ  பு ஶயரய்ஶ ஷஷ்  

யரி த ச்சரடி றர்ஜணர தரடி  
னதிர  ல தரன தல்கு ஶம ஷத  

 
வதரய்த் ன்னுர்ினறருந்து ிடுதட்டு ரவரருர் உண்ஷில் தகரணின் ஶசஷில் 
அஷணத்ஷபம் ஈடுதடுத்துகறன்நரஶர வதருஷபடன் அஷ துநி ணக் கூநனரம் . ஆணரல் 
இந் ணப்தரங்கு இல்னரன் எரு ஶதரதும் ஷஷ்ணரக ஆக படிர துறர்ஷ்டசரனறஶ . 
தகரன் வயரிின் ரஷப் தர ஶசஷஷ ஷகிட்டன் அணது ணிஷ டீ்டிற்ஶக றருப்தி 
அனுப்தப்தடுகறநரன் . அர்கபது பற்சற வ்பவு றகுறரக இருப்தினும் அன் தனணரணது 
தரதுகரப்தற்ந ற ப்தற்ந வதரக்கறம் ஶதரன்று ரற்நத்றற்குரிஶ ஆகும் . 

 
17.ரர ரஸ்ஶ ஶரயற ச்சரடி ஶதர  அயற  

ப்றஸ்டரமர ஶய  லர்த்ண வ ௌ  
ரர றத் ஜண ரயர சரடி ண  
ஶ ஶணர ர றர்ஜண தஜண ஷ   

 
ப்வதரழுதும் ீ வற ரர ரீின் ஶசஷில் உன்ஷண உற்சரகரக ஈடுதடுத்றக் வகரள் . 
ஶலும் ஜட உனக புனன்கபின் கறழ்ச்சற  ன்னும் ிப் தரம்தின் வகரடி ரக்குனறல் இருந்து 
உன்ஷண ப்வதரழுதும் வரஷனதில் ஷத்துக்வகரள் . தகரஷணப் தற்நற சங்கலர்த்ஷணகபில் 
தங்ஶகற்தற்கு தனணரக ரது சுக் குநறக்ஶகரஷப றஷநஶற்நறக் வகரள்ளும் றஷனில் 
இருக்கரஶ. ஏ ணஶ தின் ற் கரக ீ வற ரரரிின் றத் ஶசகன் ன்ந குறஷ 
இந்து றற்கறநரய் ? எரு ஶஷப ீ தும் ணிஷில் அர்ந்து வகரண்டு உன்ஷணஶ ரற்நறக் 
வகரள்ளும் வபி ஶட தஜஷணில் பன்ஶணற்ந ிருப்தம் வகரண்டரஶர ? 
 

www.bhaktiyogam.com



18.வ்ஜ ரமற   ப்ச்சர  ண  
ப்றஷ்டர திேள  ரர ஶய ச  

ப்ர ஆச்ஶச ரர் ஶம ஶயது ப்ச்சரர்  
ப்றஷ்டரஸ்மர யணீ க்ருஷ்  ரர மத  

 
உன்ண றப்புறக்க வதரக்கறம் தகரணின் திச்சரகர்கஶப ஆர் , அர்கள் றந் குறபடன் 
வ்ஜ ரறல் இருக்க குந்ர்கள் . அர்கள் எரு ஶதரதும் திச்ஷசவடுத்து வதறும் உனகப் புகழ் 
ன்னும் றப்ஷத ற ஷனஷ ற்கரர்கள் . ஶலும் அஷ ரழும் ஶதரஶ இநத்லுக்கு சரக 
கருதுகறன்நணர் . வ்ஜரசறகள் உன்ண உர்வுடன் து ரழ்ஷ ஶற்வகரண்டர்கள் . டரடும் 
திம் ஶதரன்ந இவ்வுனக ரழ்ில் அர்களுக்கு ஜீணரிருப்தது திச்சரம் ட்டுஶ . 
அர்கபரல் தரடப்தடும் அஷணத்து தரடல்களும்  தகரன் வ க்பேஷ்ஞரின் புகஷஶ ஷம் 
வகரண்டுள்பரல் சறநறபவு உனக ஆஷசகள் இருந்ரலும் அஷ ரஶ அறக்கப்தட்டுிடும் . 
 

19.ஸ்ரீ ி ரஸ்  லர்த்ஶணஶ ஆஸ்  
ஶ ரஶர உச்ஷச ஸ்ஶ “யரி ர ” 
 லர்த்ண ப்தரஶ ஸ் ஸ்தரஶ  

ஶம  ரஶன தஜண றர்ஜண மம்த  
 
வ ற ரர ர ீ ற்றும் அபது அன்புக்குரி தகரன் வ க்பேஷ்ஞர் ஆகறஶரரின் இந் ரழ்ந் 
ஶசகன் ப்வதரழுதும் ிரும்புது தகரஷண தற்நற கலர்த்ஷணகஷபஶ . ஶலும் தகரன் 
வயரிின் ரங்களுஷட தரடல்கஷபஶ அஷணரும் உச்சஸ்த்றல் தரடும்தடி திச்ஷச 
ஶகட்கறன்ஶநன். ணி அநறிற்கு அப்தர ற்தட்ட வய்கீ சக்றபஷட கூட்டு ஜதத்றன் பனம் 
ன்ணிச்ஷசரக ழும் ிறப்புர்ிணரல் எருர் தகரஷணபம் அது வய்கீ லீஷனகஷபபம் 
அருடணரண து வசரந் உநவு பஷநஷபம் உரும் வய்கீ பத்றற்கு உ படிபம் . 
இந்றஷனில் ட்டுஶ அர்கள் ணிிடத்ஷ ஶடுஷ றறு த்ற ஶலும் ம்திக்ஷகபடன் 
தகரனுடணரண து உநஷ பர்த்துக் வகரள்றல் வதரும் உற்சரகஷடகறன்நரர் .  
குநறப்பு  வரறவதர்ப்பு வசய்ப்தட்ட இச்சறறு தகுற வன தக்ற சறத்ரந் சஸ்ற 
ஶகரஸ்ரறரல் ழுப்தட்ட ”ஷஷ்ரனறசம் உண்ஷபம் ஶரற்நபம் ” ன்ந ஆங்கறன 
கட்டுஷில் இருந்து டுக்கப்தட்டரகும்  
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ஸ்ரீ குபே ஞம்ஞ— 

 க்பேஷ் ய் ஓதுர்ப, ய் க்பேஷ் ஓணன்ப --க்ந ஓநத்ந் ஓஞஸ்ணந ர்  

 

க்பேஷ் ய் ஓதுர்ப, ய் க்பேஷ் ஓணன்ப  

ிஞஹ்ஜ ய் ஙஞஞ ஜந  

ஙஞ ய் ணிஓ, ஜத்ண  ணிஓஓ  

பூர்ப்ஞஜ்ச த்ஜ ங ந  

 

ஙநபேரி ஜண ணம்ஓ அக்ஓப் ஞஜம்ஓ  

ஓநஷ் ந அங்னஞ ஞ  

அக்ஓப்ஞ ஓநஷ் ஔ ரீ்த் ஙஜ ரிச்ஓ,  

ஞ ஸ் கச ஓநந்து ஞ  

 

 ய் ஙநந, ஞ ஓ ணித்ஙநந  

ஞஔந்த்ஞ ய்    

ஞ நங்ஞ ஔ ர்ஜ ஙஜ ரிச்ஓ  

ஞம்ஞ ஔச  ஜ  

 

ஔ ர்ஜ ஸ் க்ந, ஸ்ரீ புபேதத்ஜ ஔந  

  ப்ஞஹ்ஜண் ரீ்த் சூரி  

ணிஓ ரீ்த் ஞ ஓ க்ஷ்ஜநந ணிஓஓ  

  ஜணந்நஞபுரீ  

 

ஜணந்நஞ புரீ ஞ, ஓநஷ் ஞ ஸ்ரீ ஈஸ்ணஞ  

ஙநத்சந் , ஸ்ரீஅத்மண ணிபு  

ஈஸ்ணஞ புரீ ன், ரின் ஸ்ரீமஓன்  

ஔத்குபே ௌஞ ஜிஞபு  

 

ஜிஞபு ஸ்ரீமஓன், ஞக்பேஷ் ஙஅன்  

பைத ஔசஞ ஔணீச  

ணிஸ்ணம்ஞ ிரிங்ஞ, ஸ்ரீஸ்ணபை ஜஞ  

ஸ்ரீ ஸ்ணஜந பை ஓசச  

 

பை ிரி ஜஔச ,ஔணீ ஞகுங ச  

ஞ ிஞ ணி க்பேஷ் ஓ  

க்பேஷ் ஓ ிஞ ஞ, ஙஞத்ஜ ஓணஞ  

ஔஞ  ணிஷ்ணங ஆஓ  

 

ணிஷ்வ்ணங க் ஓ ண ஔந்ங  

ஞ ிரி ஸ்ரீ க் ணிங  

ஜ ண ஞ, ஸ்ரீ ௌஞ னஓஞ ஞ  

ரி ஔச ஔஞ ஜ  
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ஸ்ரீ ணர்தசணீஞ, ஓ ஓவ் ஓணஞ  

ஞ ி ஓ ஙஜ  

ஞ ிஞன் ிஞஓ ஸ்ரீ க்நணந் ஙஜ  

ந ஔச   ஜ  

 
 

 

 சயபேஷ்டிக்குின் கடமக் த்டயல் க்டய கசவபதின் பிஞ்ஜமணமது ணபுபேர்  பமன் ஸ்ரீ 
க்பேஷ்ஞரிமல் மன்கு டவ வநபவத ிம்ணகடபபேக்கு உகடபிக் ப்ட்து 
ிம்ணமபியபேந்து இந்ட டயவ்த ஜமத்வட கடபரிய மடர் கற்மர். கபட இக் யதங்வ நத் 
கடமகுப்டற்கு சக்டயதநிக் ப்ட் கபேம்பிபர் க்பேஷ்ஞ துவபமத பிதமசர் மடபிபரின் 
சயஷ்தமமர். ஸ்ரீமட ணத்பமசமர்தர் .சுத்ட துவபட டத்துப பகுப்வ ஆம்ித்டபர். அபர் 
த்ரி மச்சயணத்டயல் பிதமசகடபவச் டரிசயத்து அபபேவத கசப ம  டன்வ ஆக் யக்க மண்டு 
13ம் தற்மண்டில் கபடமந்ட டத்துபத்வட அபரிணயபேந்து  ற்மர். ணத்பரின் சயஷ்தம  த்ண மண 
டீர்த்டர் பிநங் யமர்.  

 

 யபேரிடீர்த்டர், ணமடபடீர்த்டர், ஆ யகதமர் ணத்பரின் ணற்வத சயந்ட சரர் நமபர். ணமடப 
டீர்த்டர் சயந்ட ணம்சம அக்கசமப்த டீர்த்டவ சரமக் யமர். அக்கசமப்த டீர்த்டரின் ிடம 
சரர் தடீர்த்டர், தடீர்த்டரின் கசவபதில் ஈடுட்டு ஜமசயந்து ன்பர் சரமர்.  

 

 ஜம சயந்துபிம் – டதமயடய க்டயகசவப ஜமத்வட கற்மர். டதமயடயதின்  கசப ன் 
பித்தமயடய பித்தமயடயதின் சயஷ்தம  மகந்டய டீர்த்டர் பிநங் யமர். மகந்டய டீர்த்டரின் சரர் 
தடர்ணர்- இவ்பனயதம  குபேசயஷ்த ம்வ பவ பந்டது  பிநங் யக் க மள்ந கபண்டும்.  

 

 தடர்ணரிணயபேந்து ஸ்ரீ புபேகமத்டணகனும் சயந்ட சந்யதமசய கசவபபம் க்டய 
ஜமத்வடப் கற்மர். புபேகமத்டணரின் சயஷ்தர் சுப்ிணஞிதடீர்த்டர், அபபேவத சயஷ்தர் பிதமச 
டீர்த்டர். பிதமச டீர்த்டரின் சயஷ்தர் க்ஷ்ணயடய டீர்த்டர். க்ஷ்ணயடயடீர்த்டரின் சயஷ்தர் ணமடகபந்டயபுரி 
க மஸ்பமணயதமபமர்  

 

 ணமடகபந்டயபுரிதின் ிடம சயஷ்தர் ஈஸ்பபுரிதமபர் அத்துன் அபது ணற் சயஷ்தர் ள் 
 பமின் பிதம ங் நம ஸ்ரீயத்தமந்ட ிபுவும் அத்வபட ஆசமரிதபேம் ஆபர். அ ய 
உ யற்கும் ஆன்ணீ  பனய மட்டிதம  பந்ட வசடன்த ணமிபு ஈஸ்பபுரிவத டது குபேபம  
ற்று அபவ அடயர்ஷ்பவதபமக் யமர்.  

 

 மடமக்பேஷ்ஞபேம்- ஸ்ரீ வசடன்த ணமிபுவும் கபறுட்பர் நல். அபர் ள் எபேபக. 
ஸ்ரீபைக மஸ்பமணயவத ின்ற்றும் வபஷ்ஞபர் ளுக்கு ஸ்ரீ வசடன்த ணமிபு ணய  உதிம  
பிநங்கு யமர்.  
 
 ஸ்ரீஸ்பபைடமகணமட க மஸ்பமணய, பைக மஸ்பமணய, சமட க மஸ்பமணய, ஆ யகதமர் 
ஸ்ரீவசடன்தம யத பிஸ்பம்பேக்கு ணய  ண யழ்ச்சயவத ற்டுத்துபர் நம  இபேந்டர்.  
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 பைக மஸ்பமணயக்கு ணய ப்ிரிதணமபர் நம  ண மத்ணமக் ள் ஸ்ரீ பீக மஸ்பமணயபம் ஸ்ரீ 
குமட டம க மஸ்பமணயபம் பிநங் யர். பீக மஸ்பமணய பைக மஸ்பமணயதின் சயஷ்தமபர். ஸ்ரீ 
குமட டமக மஸ்பமணய அத்வபட ஆசமரிதரின் சயஷ்தம தது ந்ட ஆசமரிதவ குபேபம  
ற்மர். குமட டம க மஸ்பமணயவத பை சமட க மஸ்பமணய ள் பன்மபது சக மடம  
ற்றுக்க மண்ர். குமட டமஸ் க மஸ்பமணயதின் அன்ிற்குரித சயஷ்தர் க்பேஷ்ஞ டமச  பிம 
க மஸ்பமணய, க்பேஷ்ஞ டம  பிமரின் ணய  கபேங் யத கடமனன் கம மட க மஸ்பமணய, 
அபர் ள் இபேபபேம் ிபேந்டமபத்டயல் என்ம  பசயத்டர். ப்கமதும் க்பேஷ்ஞவப்ற்ய 
எபேபபேக்க மபேபர் கசயக்க மண்டிபேப்ர். கம மட ஸ்பமணய  டமட ண்டிடரின் சயஷ்தர். 
இபபேக்கு எக சயஷ்தர் இபேந்டமர். அபர் கதர் கமத்டணடமஸ் , கமத்டணடமஸ் ப்கமதும் 
அபபேவத குபேபின் (கம மட ஸ்பமணய) கசவபதிலும் குபேபின் ண்ரின் கசவபதிலும் 
ஈடுட்டிபேந்டமர். ஆ கப அபர் க்பேஷ்ஞடமஸ்  பிம க மஸ்பமணயக்கும் ணய  பிபேப்ணமபம  
இபேந்டமர். கமத்டணடமஸ் டமகூரின் மடமபிந்டங் ளுக்கு ஞி கசய்படயல் பிஸ்பமட 
சக் பர்த்டய டமகூர் பிநங் யமர்.  

 

 பிஸ்பமட சக்பர்த்டய கபட பித்தமபூசஞரின் கமடம குபேபமபர். அபபேக்கு ஸ்ரீணத் 
ம படத்டயலுள்ந கமடவ வநப் பு ட்டிமர். ஸ்ரீகடப பித்தம பூசஞபேக்குப் ின்  ந்மட 
டமசமமய சயந்ட ஆசமரிதம  பிநங் யமர். அபர் ஸ்ரீ க்டயபிகமத்டமகூரின் ணய  கபேங் யத 
ண்னும் ச மவுணம  இபேந்டபர். சயந்ட ண ம ம படம ஸ்ரீ க ௌ ரகசம டம மமயதமபமர். 
ரி வ அபபேவத எக இன்ம்.  

 

 துபிதம ஸ்ரீ பமர்மப ீடதிட டமச(க்டய சயத்டமந்ட சஸ்படய) அபபேவத ஆன்ணீ  
குபேபம ஸ்ரீ க ௌ யகம டம மமயதின் கசவபதில் ப்கமதும் ஈடுட்டிபேந்டமர். 
அபபேவத சயஷ்தர் நின் ணய ச் சயந்டபம  சயந்ட கமட ம  பிநங் யதபர் ஸ்ரீ A.C. க்டய 
கபடமந்ட ஸ்பமணய ிபுமடம. இபர் வசடன்த ணமிபுின் கசய்டயவத உக ங்கும் ப்ிமர். 
 பேஞம சபத்டயணம  பிநங் யத இபர் பழீ்ச்சயதவந்ட ஆத்ணமக் வந ல்கமரிபம் இக் ம் 
க மண்பர்.  
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க்பேஷ் த்மணச வ்ஓரின் ல்ள்  

ஙஜஜநஸ்ணஞம் ஓச்-ஓநத்-ஆசந்-பைம்-- 
ஸ்ரீ ஜஞஷ்ம்-- க்பேஷ் த்மணச வ்ஓரின் 

 

1.ஙஜஜநஸ்ணஞம் ஓச்-ஓநத்-ஆசந்-பைம் 

த்-குண்ம் கு  ப்ஞஔஜசம் 

ஓ-ிலூத் ணஜசம் 

ஞம்பேஷ்ம் அத்ந்  த்பேத்-ப்  

 

2.பேந்ம் பபர் ஙத்ஞ-பக்ஜம் ம்பேஔந்ம் 

ஞம்ஔ-பக்ஜச  ஓங்-ஙத்ஞம் 

பப: ஸ்ண-ம்-த்ரிஞங்-ண் 

ஸ்ந-க்மஞணம் ஜஞம் க்ந-த்ம் 

 

3.இீத்பேக் ஸ்ண-லீிர் ஆசந்-குண் 

ஸ்ண-தம்  ஙநஜஜ்ஔந்ம் ஆக்ந்ம் 

ீதந-ஙதப க்மர் ஔநத்ணம் 

புச:  ப்ஞஜஸ் ம் ஓணிபேத்ந ணந் 

 

4.ணஞம் ண ஜக்ஷம் ங ஜக்ஷணநம் ண 

ங ஓன்ம் வ்பே  அம் ணஞஓத் அீ 

இம்  ணபுர்  ங   -ம் 

ஓ  ஜ  ஜசஓந ஆணிஞஸ்ம் நம் அன்ம: 

 

5.இம்  பம்ஔம் அத்ந்-ஙீமர் 

வ்பேம் குண்ம: ஸ்ஙநக்-ஞக்மஸ் ஓ ப் 

பபஸ் கும்ிம் ிம்-ஞக்ஞம் ஜ 

ஜசந ஆணிஞஸ்ம் அம் க்ஷ-ம : 

 

6.ஙஜ  ண ஜஞசந் ணிஷ்  

ப்ஞஸீ ப்ஞ  துக்- ஔப்ந-ஜக்சம் 

க்பே-த்பேஷ்டி-ணிபேஷ்ட்ந-சீம் னு  

க்பேஓ ஜம் அங்கம் ந அகீ்ஷ-த்பேச்: 

 

7.குணஞத்ஜஔ  த்-பர்த்மண  த்ணத் 

த்ண  ஜஓந க்ந-ஔ  க்பே  ஓ 

 ப்ஞஜ-க்நம் ஸ்ணம் ஜ ப்ஞச்ஓ 

ங ஜக்ஷ க்ஞ  ஜ அஸ்ந ஜஞ 

 

8.ஙஜஸ் ‘ஸ்து  ம்ச  ஸ்புஞத்-பீ்ந-ம்ச  

த்ணீஞ  ணிஸ்ணஸ்  ம்ச 

ஙஜ ஞநம  த்ணீ-ப்ரிம  

ஙஜ  ‘ஙந்-லீ  ண  துப்ம் 
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(இந்டடமகணமட  அஷ் ம் க்பேஷ்ஞ  த்வபமத  பிதமசமல் த்ண புமஞத்டயயபேந்து டுக் ப்ட்டு, மட 

பிபர் ணற்றும் கசந  ரியதின் உவதமயல் சத்தபிட பிபமல் கசப்ட்து.) 
 

“ மர்த்டயவ  ணமடத்டயல் டமகணமடவ  பனயட்டு. டமகணமட  அஷ் ம் ன்று அயதப்டும் இந்ட மவ  

டயபம் மமதஞம் கசய்த கபண்டும். சத்தபிட பிபமல் கசப்ட் இது  பமன் டமகணமடவ  

 பர் யன்து”(ஸ்ரீ ரி-க்டய-பிமசம் 2.16.198) 

 

1. யந்ட பமழ்க்வ , அயவு, ணற்றும் ஆந்டம் உவத பபேம் க மகுத்டயல் ி மசணம  அனகுன் 

இபேப்பபேம், டது டமய் கணமவ  வந்து அடயலுள்ந கபண்வஞவத  உரிதில் வபக் , அந்ட உரிதில் 

உள்ந மவவத  உவத்து கபண்வஞவத  டயபேடி உண் பளபடற்  வுகந,  கணற் ண் 

குற்த்டயற் ம  டமய் தகசமவட உங் வந  உயல்  ட்டிப்கம  பத அபரிம் இபேந்து டப்ி  ஏ 

இறுடயதில்  அடயகப த்டயல் பந்ட அன்வ தகசமவடதிம் ணமட்டிக் க மண்டீர் ள், பளபடற் 

 வுநம யத டமகணமடம, து ஞிபம  பஞக் ங் வந  மன் உங் ளுக்கு சணர்ப்ிக் யகன். 
 

2. டது டமதின் வ தில் உள்ந ிம்வ  ண்டு அளது, டது டமணவ  கமன்  ங் ள் க மண்டு இண்டு 

 ண் வநபம்   சக்கு யமர்,  ண் ள் தத்டமல் யம், பன்று க மடு ள் க மண் கபண் சங்வ ப் கமன் 

 ளத்வடச் சுற்யபள்ந பத்துக் ள் டயத்ட அட்டிவ தமது  கப ணம  அபர் பச்வச பிட்டு பிட்டு 

அளம்கமது  அங்கும் இங்கும் அபது  ளத்டயல் புள் யது, இத்டவ த  பளபடற்  வுள் ஸ்ரீ டமகணமடர் 

அன்வ தகசமவடதின்  திற்மல் அல், அபரின் அன்ிமககத  ட்ப்ட்மர், இத்டவ த  

 பமனுக்கு து ஞிபம  பஞக் ங் வந  சணர்ப்ிக் யகன். 
 

3. இகடகம  டது குனந்வடப் பேப லீவ நிமல் க மகு  பமசய வந  கமந்டப் கபேங் யல் 

பழ் டிக் யமர், அச்சம், ணரிதமவட  கமன் ண்ஞங் ளுக்க ல்மம் அப்மற்ட், தூத அன்கமடும், 
ட்கமடும், அபவ இடதத்டயல் ற்றுக் க மண்பர் நமககத அபர் கதிக் ப்டு யமர். டது 

 ம்ீணம  ணயவதின் அயபி ணம் திக் யன் க்டர் ளுக்கு ணட்டுகண  அபர் டன்வ 

கபநிப்டுத்து யமர், ணய  உதர்ந்ட அன்கமடு  ணீண்டும் ணீண்டும் து ஞிபம பஞக் ங் வந  

தற்றுக் ஞக் ம  பவ ள்  பமன் டமகணமடபேக்கு சணர்ப்ிக் யகன். 
 

4.ஏ,  பமக, அவத்து பவ தம  பங் வந  அநிக் க் கூடிதபம  இபேந்டமலும், அபைணம  

பிடுடவகதம, யந்ட பமழ்க்வ வத க மண் வபகுண் கம த்டயற் ம  பிடுடவகதம  க்கு 

கபண்மம். ஏ ிபுகப பிபேந்டமபத்டயல் உள்ந உணது ம க மமம  உபேபத்வடகத ன் ணடயல் 

டயத வபக்  மன் பிபேம்பு யகன், இடற்கு கணல் ந்ட பத்வட பமங் ய ன் ிகதமம்? 

 

5.ஏ ிபு, டமணவவதப் கமன் உங் ளுவத  ப ணமது.  பே பேகபன் ணயபேதுபம  படிக் 

க மத்து நிமல் சூனப்டும் கமளது, அன்வ தகசமடமபமல் ணமய ணமய பத்டணயப்டு யது, 
உங் ளுவத  உடடு ள் க மவபப் னம்  கமல் சயபந்துள்நது, இத்டவ த  அன ம  உங் ள் ப ம் 

ப்கமளதும்  து ணடயல் கடமன்றுபடம , ஆதிக் ஞக் ம  ி ந்ட ன்வண நிமலும் க்கு எபே  

ிகதமபம் இல்வ. 
 

6.பளபடற்  வுகந,  உணக்கு து பஞக் ங் ள், ஏ டமகணமடம, ஏ அந்டம, ஏ பிஷ்ட, ஏ ிபு 

ன்கணல்  பேவஞ  மட்டும், உணது  பேவஞவத  ன்கணல் கமனயபடமன் பம், ந்ட துன்க்  யல் 

பழ் யபள்ந  வன பட்மநம யத  து  ண் ளுக்கு ீர்  மட்சய ட கபண்டும், 
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7.ஏ  பமன் டமகணமடம, குகனுவத  இண்டு ண ன் நம  ணஞிக்ரீபன், நகூபன் மட பிபரின் 

சமத்டயயபேந்து பிடுபிக் ப்ட்டு, ண உகமடு  ட்ப்ட் உணது குனந்வட  உபேபத்டயமல்  பப்ட்டு 

ணய  உதர்ந்ட க்டர் நமமர் ள், அகடகம , உணது ிகண க்டயவத க்குக் க மடும், இடற் ம கப  மன் 

 மத்டயபேக் யகன், கபறு வ்பிட பிடுடவதிலும் க்கு ஆவசதில்வ. 
 

8.ஏ  பமன் டமகணமடம  உணது பதிற்வக்  ட்டு யன் நநப்ம,  மந்டயபள்ந  திற்றுக்கு படயல் 

ன்னுவத  ணரிதமவட   ந்ட பஞக் ங் ள், பள ிஞ்சத்டயற்கும் இபேப்ிணம யத உம்பவத 

பதிற்றுக்கும், உணக்கு ணய வும் ிரிதணம  ஸ்ரீணடய மடமமஞிக்கும், அநபில்ம லீவ ள் புரிபம் 

பளபடற்  வுநம யத உணக்கும் து ணரிதமவட   ந்ட பஞக் ங் வந  சமஷ்மங் ணம  

சணர்ப்ிக் யகன், 
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ஔந  (அ)நம் ஔன்ஜச-- க்பேஷ் த்மணச வ்ஓரின் 

ி னம் (ஸ்ரீஜத் ண புஞம் அத்ம் 10 ண்ம் 31 ம் 1 பல் 19 ணமஞ)  

 

ப் ஊசு : 

1. 
ஔந  (அ)நம் ஔன்ஜச வ்ஞஔ : 

ஸ்ஞ இந்நஞ ஸ்ணத் அத்ஞ ந  

ி த்பேஸ்ம் நக்ஷப ணஸ்  

த்ணி த்பேணஸ் த்ணம் ணிஓநன்ண  

 

2. 
ஞத்-உ து-ஔ-த்-  

ஞநஔஞ –ஸ்ரீ-பத த்பே  

பஞ-ங  (அ)பல்-ந  

ணஞ- ஙநக்ச ங ண : 

 

3. 
ணித-ஔப்த் வ்-ஞக்ஷத்  

ணர்த-ஜபேத் மணத்பசத்  

வ்பேத-ஜத்ஜஔத் ணிஸ்ண த்  

பேத  ணம் ஞக்ஷந பப : 

 

4. 
ங து ி-ஙந்த்ச ணன்  

அந-நசம் அந்ஞத்ஜ-த்பேக்  

ணிசர்ந ணிஸ்ண-குப்  

 உிணன் த்ணம் கு  

 

5. 
ணிஞஓநம் வ்பேஷ்ி-தூர்  

ஓஞம் ஈபதம் ம்ஸ்பேர் த்  

ஞ-ஞபேம் ந் ஜ-ம்  

நஞந ந ங : ஸ்ரீ-ஞ-க்ஞம்  

 

6. 
வ்ஞஔ-ஔசர்ந-ன் ணஞீ தநம்  

ஙநஔ-ஔச-ஸ்ஜ- த்ணம்ச-ஸ்ஜந  

ஔ  ணத்-நங்ரீ : ஸ்ஜ ங  

ஔபேமசம் ஓபே ர்  
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7. 
ப்ஞ-நசம்  ர்தம்  

த்பே-ஓஞனும் ஸ்ரீ-ஙநசம்  

ி-ர்ிம்  ம்புஔம்  

க்பேட குஓதப ங : க்பேந்ந ஹ்பேச்-ஓம்  

 

8. 
ஜதுஞ நஞ ணல்கு-ணக்  

பு-ஜசஜ்க புஷ்ஞக்ஷ  

ணிந-ரீர் இஜ ணஞீ பஹ்ரீ்  

அஞ-ஸீதுஙப்ஸ்ண ங : 

 

9. 
ண ம்பேம் ப்.ஔணீசம்  

ணிிர் ஈடிம் ல்ஜதம்  

ஸ்ஞண-ஜங்ம் ஸ்ரீஜத்-ஆம்  

புணி க்பேந்ந  பூரி- ஔச : 

 

10. 
ப்ஞநம் ப்ரி-ப்ஞஜ-ணகீ்ஷம்  

ணிஞம் ஓ  த்ச-ஜங்ம்  

ணந ம்ணி  ஹ்பேந ஸ்ப்பே : 

கு ங ஜச : க்ஷந்ந ந  

 

11. 
ஓந த் வ்ஞஔச் ஓஞன் ன்  

ஙிச-பந்ஞம் ங  ம்  

ந-த்பேங்குமஞ : ஸீத்ீந ங: 

நம் ஜச : ந் ச்ஓந  
 

12. 
நச-ரிக்ஷ ஙீ-குந்மர்  

ணசபேமசம் ிப்ஞத் ஆவ்பேம்  

ச-ஞஔஸ்ணம் ர்ன் பபர்  

ஜசந ங: ஸ்ஜஞம் ணஞீ ச்ஓந  

 

13. 
ப்ஞ-ஜ-ம் த்ஜஔர்ஓநம்  

ஞி-ஜண்சம் த்ம் ஆந  

ஓஞ-ங்ஔம் ந்சம் ஓ  

ஞஜ ங: சஷ்ண அர்ந-ன்  
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14. 
பஞ-ணர்சம் -ஙசம்  

ஸ்ணரி-ணடச பஷ்டு சும்ிம்  

இஞ-ஞ-ணிஸ்ஜஞம் ந்பேம்  

ணிஞ ணஞீ ஙஸ்  (அ)ஞம்பேம்  

 

15. 
அந த் ணன் அஹ்சி சசம்  

த்பேடி ப த்ணம் அஸ்ம்  

குடி-குந்ம் ஸ்ரீ-பம் ஓ   

ஔ உகீ்ஷம் க்ஷ்ஜ-க்பே த்பேம்  

 

 

 

16. 
ந-பன்ண-ப்ஞத்பே-ந்ணன்  

அநணிங்க்  (ஆ)ந்ந அச்ப : 

ந-ணிஸ் ணத்ன-ஜந  

நண தந : ஸ் த்ஔன் ஙநந  

 

17. 
ஞந ம்ணிம் ஹ்பேச்-ஓம்  

ப்ஞநசசம் ப்ஞஜ-ணகீ்ஷம்  

ப்பேத்-உஞ : ஸ்ரி ணகீ்ஷ் ஜ   

பபர் அந-ஸ்ப்பே பஹ் ஜச : 

 

18. 
வ்ஞஔ ணசௌம் வ்க்நர் அங்   

வ்பேஔநச-ந்த்ரி அம் ணிஸ்ண-ஜங்ம்  

த்ஔ ஜசக் ஓ ஙஸ் த்ணத்-ஸ்ப்பேத்ஜசம்  

ஸ்ண-ஔச-ஹ்பேத்-பேஔம் ன் ஙநதசம்  
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த் பஔ-ஓஞம்புபேம் ஸ்சதப  

ீ: மச: ப்ரி ஜீந ர்தப  

சணமீ் அந த் வ்த் ங நம் ஸ்ணித்  

கூர்நிர் ப்ஞஜந ரீ் ணத்-ஆபதம் ங : 
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1.க மிதர் ள் கூயர் : ஏ , அன்ிற்குரிதபக, பித்டயல் ிந்த்டயமல் உணது ிப்பு அடன் 
பு வன அடய ரித்டயபேக் யன்து. அடமல் அடயர்ஷ் கடபவடதம இந்டயம ப்கமதும் இங்க  
பசயக் யன்மள்.  உணக் ம கப உணது க்டயபள்ந ஞிப் கண் நம யத மங் ள் ங் ள் 
ல்மபிங் நிலும் கடடிக் க மண்டிபேக்  யன்கமம், அபேள் கூர்ந்து உம்வணக்  மடம் ண யழ்வப 
ங் ளுக்குத் டந்டபேள்பீம .  

 

2.ஏ  மடல் கடபக, அன யல் உணது மர்வப சத் மத் டமணவத் டம ங் நில் ணர்ந்டயபேகும் 
னயல்ணயகு டமணவ ணர் நின் சரரித இடழ் வநபம் பிஞ்சு யன்து. ஏ ல்பம் அபேள்பக, 
ந்டபிடக் கூயபம் கமது டம்வணகத உம்ணயம் அர்ப்ஞித்டயபேக்கும் உணது ஞிப்கண் வந ீர் 
க மல் யன்ரீ். இது க மவ இல்வதம?  

 

3.ஏ அவபரினும் சயந்டபக, ீர் ங் வநத் கடமர்ந்து பிம் யவந்ட ீரியபேந்தும், 
ணமணயசம் டயன்னும் அ மசுிணயபேந்தும், மச ம ணவனதியபேந்தும், சூவக் மற்று 
அசுிணயபேந்தும், இந்டயின் அல் க்கும் பஜ்மபத்த்டயணயபேந்தும்,  மவந அசுிணயபேந்தும் 
ணதின் வணந்டிணயபேந்தும் பந்ட ல்ம பவ தம ஆத்துக் நியபேந்தும் 
 மத்டபேநிதிபேக் யன்ரீ்.  

 

4.ஏ ண்க, உண்வணதில் ீர் க மி தகசமவடதின் வணந்டன் இல்வ. ணமம  ீர் உல் கற் 
ஆத்ணமக் நின் இடதங் நினுள்கந சமட்சயதம  பறீ்யபேப்பர் ஆபரீ். ிம்ணகடபர், 
இப்ிஞ்சத்டயவக்  மப்டற் ம  ீர் ளந்டபேந கபண்டுகணன்று உம்ணயம் கபண்டிமர். அடமல் 
இப்கமது ீர் சமத்பட குத்டயல் கடமன்யதிபேக் யன்ரீ்.  

 

5.ஏ பிபேஷ்ஞி நிற் சயந்டபக, அடயர்ஷ் கடபவடதின்  த்டயவப் ற்யக் க மண்டிபேக்கும் 
டமணவ ணர்கமன் உணது  ம், கௌடீ  பமழ்பின் அச்சத்டயன்  மஞணம  உணது டயபேபடி வந 
அடகுபர் ளுக்கு அச்சணயன்வணதிவ அபேள் யன்து, ஏ அன்க, பிபேப்த்டயவ யவகபற்றும் 
உணது டமணவ ணர்க்  த்டயவ ங் ள் டவ நின் ணீது வபத்டபேந கபண்டும்.  

 

6.ஏ, பி ணக் நின் துன்த்வட ீக்குபக, ஏ, கண் ள் அவபரின் மத க, உணது புன்வ  
உணது க்டர் நின் பணீ்  ர்பத்டயவ அனயக் யன்து. அன்பு ண்க, அபேள்கூர்ந்து, ம்வண உணது 
ஞிப் கண் ம  ற்றுக் க மண்டு, உணது னயல் ணயகு கசந்டமணவ ணர் ப த்டயவ ணக்குக் 
 மட்டுபீம .  
 

7.உம்வணச் சஞவ யன் உல்கற் ஆத்ணமக் நின் பன்வத மபங் வந உணது டமணவத் 
டயபேபடி ள் அனயக் யன். அத்டயபேபடி ள் கணய்ச்சல் யங் நில் சுக் வநப் ின் கடமர்ந்து 
கசல் யன். கணலும், அடயர்ஷ் கடபவடதின் யத்த உவபிணம வும், அவப இபேக் யன். 
அஞ்சபபேம்  மநிங்  ம த்டயன் டவ நின் ணீது எபே பவ ீர் அத்டயபேபடி வந 
வபத்டயபேக் யன்ரீ். ஆடயமல் அபற்வ ணது ணமர் ங் நின் ணீது அபேள்கூர்ந்து வபத்து ணது 
ணத்டயலுள்ந  மணத்டயவ கபட்டி யபீம .  
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8.ஏ கசந்டமணவ ணர் கமன் பினயபவதபக, புத்டயணமன் நின் ணத்டயவ ஈர்க்கும் உணது 
இித குல் எயபம்  பர்ச்சய ணயகு பமர்த்வட ளும் ம்வண கணலும் கணலும் குனப்த்டயல் 
ஆழ்த்து யன். ங் ள் அன்ிற்குரித பீக, உணது அடங் நில் உள்ந அணயர்டத்டயமல் உணது 
ஞிப்கண் ளுக்கு அபேள்கூர்ந்து புத்துதிர் அநிப்ீம .  

 

9.உணது பமர்த்வட நின் அணயர்டபம், உணது கசதல் நின்  சரிடபம் இப்கௌடீ  உ யல் 
துன்புறுகபமர்க்கு பீனும் ஆன்ணமவும் ஆகும்.  ற்யந்ட பிபர் நமல் ப்ப்டும் இச்சரிடங் ள், 
எபேபது மபங் நின் ன் வந ீக்குபகடமடு, அபற்வக் க ட்பர் ளுக்கு சர்ப 
ணங் நங் ளும் அநிக் யன். இச்சரிடங் ள் உ கணங் டம் ப்ப்டு யன். அவப ஆன்ணீ  
சக்டயபவதவபதம  இபேக் யன். பளபடற் வுநின் கணடகு ட பல் வநப் ப்பு யன்பர் ள் 
ஜம டம பள்நல் நமபர்.  

 

10.உணது புன்வ , இிவணதம  மடல் ணயகுமர்வப ள், உம்பன் மங் ள் அனுபித்து ண யழ்ந்ட 
கபேக் ணம லீவ ள் ணற்றும்  சயதப் கச்சுக் ள் இவபதவத்தும் டயதமிப்டற்கு 
ணங் நபவத ன்கடமடு, அவப ணது உள்நங் வநபம் கடமடு யன். ஆமலும் ஏ 
ணமற்றுக் மக அவப ங் ள் ணங் வநப் கரிதும்  யநர்ச்சயபச் கசய் யன்.  

 

11.அன்புற்குரித மடக, அன்புக்  மடக, சுக் வந கணய்ப்டற் ம  ீர் பித்வடபிட்டுச் கசல்லும் 
கமளது, டமணவ ணரினும் னயல் ணயகு உணது மடங் நில் டமிதக் டயர் நின் கூர்பவ ளும், 
பட்டுப் புற் ளும், கசடி ளும் குத்துகண ன்று யவத்து ங் ள் ணங் ள் துன்புறு யன்.  

 

12. ற்கமளடயன் படிபில் ீர் அடிக் டி,  பேீ ணதிர்க் குனல் நமல் பப்ட்டு அர்த்டயதம த் 
தூசு டிந்டயபேக்கும் உணது டமணவத் டயபேப த்டயவ க்குக்  மட்டு யன்ரீ். இவ்பமறு ஏ பீக, ீர் 
ங் ள் ணங் நில்  மண இச்வசதிவ ளப்பு யன்ரீ்.  

13.ிம்ணகடபமல் பனயப்டும் உணது டமணவத் டயபேபடி ள், அபற்வ அடிஞிந்து 
பஞங்குகபமர் அவபரின் பிபேப்ங் வநபம் யவகபற்று யன். அவப பூணயதின் 
அஞி ன் நமக்கும். அவப உதர் டயபேப்டயவத அநிக் யன். ஆத்துக்  மங் நில் அவபகத 
டயதமடற்குரித கமபேதம வும் இபேக் யன். ஏ அன்க, ஏ  பவ வந அனயப்பக, 
அபேளுகூர்ந்து அத்டமணவத் டயபேபடி வந ணது ணமர் ங் நின் ணீது வபப்ீம .  

 

14.ஏ பீக துன்த்டயவ ீக் யக்  மடல் இன்த்டயன் அடய ரிக் ச் கசய்பம் உணது அடங் நிலுள்ந 
அணயர்டத்டயவ அன்புன் ங் ளுக்கு பனங்குபீம . அந்ட அணயர்டணமது இிவணதம  எயக்கும் 
உணது புல்மங்குனமல் சுவபக் ப்டுபகடமடு ணக் நின் ி ற்றுக் வநபம் ணக் ச் கசய் யன்து .  

 

15. ற்கமளடயல் ீர்  மட்டிற்குச் கசல்லும் கபவநதில் உம்வணக்  மஞ படிதமட  மஞத்டயமல் 
எபே கமடிதில் ஆதித்டயல் எபே ங்கு கம் கூ ங் ளுக்கு ஏர் ப ம் கமல் கடமன்று யன்து. 
சுபேண் குனல் படி ள் கடமங்கும் உணது னயல் ப த்வட மங் ள்  மடலுன் கமக்குங் மவ, 
வப்பன் ன்னும் பமல் படிபவணக் ப்ட்டிபேக்கும் ங் ள்  ண் இவண ள் ங் ள் 
இன்த்டயற்குத் டவதம  இபேக் யன்.  
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16.அன்ிற்குரித அச்சுடக, மங் ள் ன் இங்க  பந்டயபேக் யன்கமம் ன்வட ீர் ன் யபரீ். உணது 
புல்மங்குனயன் இித இவசதிமல் கணம பற்று உம்வணக்  மண்டற் ம  டு யசயதில் 
பந்டயபேக்கும் இநம் கண் வந உம்வணப் கமன் ணமற்றுக் மவக் டபி கபறு தமர் யம ரிப்ர்? 
உம்வணக்  மண்டற் ம  மங் ள் ங் ள்  ஞபர் வநபம் குனந்வட வநபம் கரிதபர் வநபம் 
ி உபிர் வநபம் பற்யலும் புக் ஞித் டயபேக் யன்கமம்.  

 

17.உம்கணமடு  சயதணம  மங் ள் த்டயத உவதமல் வந ண்டம் கமளதும் உணது புன்வ  
பூத்ட ப த்டயவபம்  மடல்  ிபம் மர்வப வதம் அடயர்ஷ் கடபவடதின் உவபிணம 
உணது அ ன் ணமர்வபம் யவத்து ங் ள் உள்நங் நில்  மண இச்வச ளம்கமளதும் ங் ள் 
ணம் ணீண்டும் ணீண்டும் கணம த்டயற் மநம யது. அடமல் உம்ணீடம ங் ள் மட்ம் 
அடயடீபிணமபவட மங் ள் உஞர் யன்கமம்.  

18.ஏ அன்க, சர்ப ணங் நபவத உணது கடமற்ம் பித்டயன்  மடு நில் பசயப்கமரின் 
துன்ங் வந ீக்கு யன்து. உணது உபிவ ண்ஞி ங் ள் ணம் ங்கு யன்து. உங் ள் 
க்டர் நின் உள்நங் நிலுள்ந கமதிவ ீக்கும் அந்ட ணபேந்டயல் துநிதநபமபது அபேள்கூர்ந்து 
ணக்கு அநிப்ீம .  

 

19.ஏ அன்க, உணது கணன்வணதம டயபேபடித் டமணவ ள் ங்க   மதம்ட்டுபிடுகணம ன்று 
அஞ்சயக் க மண்கடமன் மங் ள் அபற்வ கணதுபம  ங் ள் ணமர் ங் நின் ணீது வபக் யன்கமம். 
ங் ள் உதிர் உம்வணச் சமர்ந்து ணட்டுகண இபேக் யன்து. ஆவ திமல் ீர்  மட்டுப் மவடதில் 
ந்து கசல்வ தில் கூம  ற் நிமல் உணது கணன்வணதம மடங் ள்  மதம்ட்டுபிடுகணம 
ன்  பவ ங் ள் ணங் நில் யம்ிதிபேக் யன்து.  
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ணிஸ்ணங ஓக்ஞணர்ந குரின் ல்ள் 

 ங்ஶ  – சம்ஶத –றத் ிறற --ஸ்ரீ வ்ருந் ஶி அஷ்ட ம்  

--ணிஷ்ணங ஓக்ஞணர்ந குர் 

வ ிருந் ஶிஷப் ஶதரற்றுகறன்ந ட்டுதரக்கள் --- வன ிஸ்ர சக்ர்த்ற டரக்குர்  
 

1. ங்ஶ  – சம்ஶத –றத் ிறற 
ஶரச்சற – ப்ய – ஸ்ணதிரத் – வ்ருந்ஶ 
தந்து   - ந்து – த்பற – றவ் – ஶமர 
வ்ருந்ஶ – ஸ்ஶ சர ிந்ம்  

 
 ஏ ிருந் ஶி ! ரன் ணது திரண க்கங்கஷப உது ரஷத் றருடிகபில் 
சர்ப்திக்கறன்ஶநன் . வதரன் ண்ரண சண்தக னரின் திகரசத்ஷ ங்கச் வசய்பம் தடிரண 
உது ஶணி திகரசத் றல் ீங்கள் குநறத்துக் வகரண்டிருக்கறன்நரீ்கள் . ஶதருஷகபிக்கக் கூடிரண 
உது ண் உஷடகபின் தபதபப்தரணது ீன ரண தந்துக னரின் அஷக ிஞ்சுகறன்நது . 

 
2.திம்த – ஶரறத் – ந் – யஸ் 
மக் – பக் – த்பற – பீ்ஸ்ஶ 
ிசறத் – த்ணரத – ஸ்ரீ த்ஶ 

வ்ருந்ஶ – ஸ்ஶ சர ிந்ம்  
 
 ஏ ிருந் ஶி ! ணது திரண க்கங்கஷப உது ரஷத் றருடிகபில் 
சர்ப்திக்கறன்ஶநன் . உது தணி பக்கறணில் திகரசறத்துக் வகரண்டிருக்கும் பத்துக்கள் உது 
பகத்ரஷக்கு  ஶலும் வதரனறவூட்டுகறன்நது . உங்களுஷட சலகக்கும் புன்ணஷகரணது  
இண்டு திம்தப்தங்கஷப உது அங்கபில் வதரருந்றிருப்தது ஶதரன்று ஶரற்நபிக்கறன்நது . 
ிக்க ஷக்கும் அறசரண ண் ண் ஆதங்களுடன் ீங்கள் ஶன்ஶலும் 
திகரசறத்துக் வகரண்டிருக்கறன்நரீ்கள் . 
 

3.ம ஷகுந் – மறஶரவணௌ ஸ்ரீ  
க்பேஷ்ஸ் ிருந்ரண ன் ண ீ 

த் அநஞ – வ்பேதனு –புத்ரி 
வ்ருந்ஶ – ஸ்ஶ சர ிந்ம்  

 
  ஏ ிருந் ஶி ! ணது திரண க்கங்கஷப உது ரஷத் றருடிகபில் 
சர்ப்திக்கறன்ஶநன் . ஷகுந் த்றலுள்ப வசடி வகரடிகபில் றகவும் சறநப்பு ரய்ந் ிருந் 
ஶிரண ரங்கள் . திபு க்பேஷ்ஞரின் பபம் , புணிபம் றகுந் இருப்திடரண 
ிருந்ரணத்ஷ ஆளும்தடி , வ்ருதரனுின் புல்ிரண வற ரரரிிணரல் அறகரம் 
அபிக்கப்தட்டுள்பரீ்கள் . 
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4.த்த்- ஆஞ்ஞர –தல்ன –புஷ்த –ப்ருங்  
ம்ரு றதிர்- ர –ஶ பி-குஞ்சர 

ர- அறதின் தந்ற ிபூஷ்ரண 
வ்ருந்ஶ ஸ்ஶ சர  ிந்ம் 

 
 ஏ ிருந் ஶி ! ணது திரண க்கங்கஷப உது ரஷத் றருடிகபில் 
சர்ப்திக்கறன்ஶநன் . உம்பஷட உத்ின் கரரகஶ ிருந்ரணம் பழுதும் , அகற 
றும் றக்க னர்களும் , கந்த் ஶஷணபண்டு ங்கற றஷனில் ரீங்கரறடும் 
ண்டுகளும், சரத்கீ தி ரிகளும், தநஷகளும் றஷநந் ஶரட்டங்கபரக , திபு ரர் ணது 
இணி லீஷனகஷப றகழ்த்துற்கு ற்நரறு உருரகற றற்கறன்நண . 
 

5.த்ீ – த்பத்ஶண  றகுஞ்ச – பஶணரர் 
அத்பத்ஶர –ஶ ப ீ–ினரம- மறத்ற 

த்த் – வமௌதயம் –ஶ ண றருச்ம் த்  
வ்ருந்ஶ ஸ்ஶ சர ிந்ம்  

 
 ஏ ிருந் ஶி ! ணது திரண க்கங்கஷப உது ரஷத் றருடிகபில் 
சர்ப்திக்கறன்ஶநன் . உது ல்னறர்ஷ்டத்றஷண ரரல் ர்ிக்க இலும் ?வ்ருந்ரணக் கரடுகபில் 
இபங்கரல் ஶஜரடிரண ரர ற்றும் க்பேஷ்ஞரின் தசரண கரல் லீஷனகபின் தூரக 
வசல்தடுது உது ஶதறர்ஷ்டத்றன் கரஶரகும் . 
 

6.மதினரஶமர மறஷ் ச வ்ருந்ர  
ஶண த்த் -இங் றரி-மஶரஜ -ஶமர 

னப் ச பும்மம் க்ருதர ஷன  
வ்ருந்ஶ ஸ்ஶ சர ிந்ம்  

 
 ஏ ிருந் ஶி ! ணது திரண க்கங்கஷப உது ரஷத் றருடிகபில் 
சர்ப்திக்கறன்ஶநன் . திபுின் ரஷப் தர ஶசஷஷ  அஷடந் தக்ர்கபரல் ட்டுஶ 
ிருந்ரணத்ஷ சறப்திடரகக் வகரள்ப இலும் . ஶலும் உது கருஷஷ அர்கள் 
அஷடந்ரல் ட்டுஶ திபுின் உன்ணரண ரம லீஷனகபின் வய்கீ ஆணந் 
அறர்த்துபிகஷப  அர்கபரல் தருக இலும்  
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7.த்ம்  லர்த்ஶம மத் ந்த் – ித்திர் 

லீனரதிரண  லன க்பேஷ் சக்ற 
ஷ பர்த்றஸ் துபமற ந்ரு – ஶனரஶ  

வ்ருந்ஶ ஸ்ஶ சர ிந்ம்  
 
 ஏ ிருந் ஶி ! ணது திரண க்கங்கஷப உது ரஷத் றருடிகபில் 
சர்ப்திக்கறன்ஶநன் . மத் – ந்றத்றஷண கற்றுர்ந்ர்கள் ட்டுஶ உம்ஷ திபு 
க்பேஷ்ஞரின் அற்பு லீனர ர கறரண அந்ங்க சக்ற ன்று அநறந்து வகரள்ரர்கள் . 
ற்நஷணருக்குஶ ரங்கள் துபமற ஶிரக ட்டுஶ கரட்சறபிக்கறன்நரீ்கள் . 
 

8.தரக் ியணீ அதர – னஷே 
ேறப்ஸ் ச  டி – ங்  – த்ஶ 
க்ருதரி த்ம் மம் ப்தன்ண  
வ்ருந்ஶ ஸ்ஶ சர ிந்ம்  

 
 ஏ ிருந் ஶ ி ! ணது திரண க்கங்கஷப உது ரஷத் றருடிகபில் 
சர்ப்திக்கறன்ஶநன் . திபு யரிின் தக்றத் வரண்டினறருந்து ழீ்ந்ர்கள் . து குற்நங்கபின் தர 
அஷனகபரல் அஷனகறக்கப்தடுர்கள் . ற்றும் தனிரண தூய்ஷற்ந றஷனகபரல் அர்ச் 
வசல்கஷப புரிதர் ன்று ரரினு ம் உன்ஷணச் சஷடந்ர்களுக்கு ீ கருஷபடன் 
அஷடக்கனம் அபிக்கறன்நரய் . 
 

9.வ்ருந்ரஷ்டம்  : ஸ்பேடத் த் ண  
வ்பேந்ணசநத – ப்ஔ- ப்பேங் 

 ப்ஞப் வ்பேந்ணச ஙநத் –ணம் 
த் ிஞஜ ணம்  நபேர் : 

 
 மவடதின் கன்ிற்குரித,  பே பண்டிவப் கமன்பம  பமன் ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞரின் 
டமணவப் மடங் வந சஞவந்து தமகமபேபர். வ்பேந்த்கடபிவதப் கமற்றும் இந்ட ட்டுப் 
மல் வந க ட் கபம, அல்து மகபம கசய் யன்மகம அபர் ண புபே  பமின் உன்ட 
க்டய கசவபவத அவபது யச்சதம், கணலும் அபது அவத்துபிடணம ஆன்ணீ த் கடவப ளும் 
பிவபில் யவகபற்ப்டும்  
 
ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ வ்பேந்ட கடபிக்கு கய் !! !!  
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ங  ஓநத்நர் ங ஜ ஜஸ்து ஜக்ஷ--ணிஷ்ணங ஓக்ஞணர்ந குர் 

1. 
ங  ஓநத்நர் ங ஜ ஜஸ்து ஜக்ஷ  

மணகுண்  ி ங ர்தத்ணம்  

ப்ஞஜி ங ஸ்த் இந ஓத் ஞம் து  

ஜஜஸ்து வ்பேந்ணச ண ணஓஹ் 
2. 

ஞ அம் ஔனுர் த்ஞ ணிநர் ஓ  

ஓத் க் சூஜரீ் உத்ண ி  

ணிக்ஷ்ய்மண ஜதுர் தூஞம் த் அஸ்ஜநன்  

ஜஜஸ்து வ்பேந்ணச ண ணஓஹ் 
3. 

நம்  க்பேம் ந் ஹ் க்ஷநீந  

ப் ி பூஜ ஸ்துண ஞஸ் னர்நம்  

 மஙண க்பேஷ்ங்நரி ங்ந ஸ்ஜநன்  

ஜஜஸ்து வ்பேந்ணச ண ணஓஹ் 
4. 

ங்ச ம் மண த்ஞ  

ஸ்ம் ஞஹ் பூர் ஜத்ணம் ஆ  

 ஞஓ மண  இந ஸ்பேநஸ் ன்  

ஜஜஸ்து வ்பேந்ணச ண ணஓஹ் 
5. 

ண்டீஞ ணர்ச ஞ ீமஸ்  

த்ரீ ஓனஜ ஔச ஞ்ஓச  

ஜந ணிபுத்ணத் அஜந ி ஓஸ்ஜநன்  

ஜஜஸ்து வ்பேந்ணச ண ணஓஹ் 
6. 

த்ஞநத்ம் வ்பேதனு புத்ர்  

ஙத் ப்ஞஜ சும் ஔசசம்  

ஸ்ஜநன் ஜஜஓ ணத்  ஸ்ஜநன்  

ஜஜஸ்து வ்பேந்ணச ண ணஓஹ் 
7. 

ஸ்ஜநன் ஜ ஞ ணிஓ லீ  

ங ப்ஞ ம் ஸ்ரீஞி ஓ ிஹ்  

த்ஞல்ஓன் ஜஞ்ஔப ஙநகுஞ்ஔ புஞ்ஔ  

ஜஜஸ்து வ்பேந்ணச ண ணஓஹ் 

www.bhaktiyogam.com



8. 
ஓ பேபே ந்ங்கு ப ணிஓங்ம்  

ந்ந கூஔந்ந ிந னஞஹ்  

ஓநண்டிச த்ஞ ஙந்ந ஸ்ஜநன்  

ஜஜஸ்து வ்பேந்ணச ண ணஓஹ் 
9. 

வ்பேந்ணசஸ்ஷ்ம் த் உச்மஓஹ்  

ந்ந  ஙநஸ்ஓ புத்ஸ்   

வ்பேந்ணசங்க்ரி ஓஞஔ ஓணம்  

ஓக்ஷல்ந் ஔனுத (அ)ந் ண  

 

 

 

 

 

 

www.bhaktiyogam.com



www.bhaktiyogam.com



ணசுண ஷ் ல்ள் 

ௌஞங் துஜந ஜஞ   ஙச் ஓடி  ---   

ஒ வ ௌங் ர உது  ருஷஷ ங்குறல் என்ஷண புநக் ித்து ிடரரீ் ள் – சுஶ 
ஶ ரஸ் 

 
1. ௌஞங் துஜந ஜஞ   ஙச் ஓடி  

ஆணண ஶ ரரிர ரங் ர சஶ ரக்யறஶதர  
ரங் ர சஶ ரக்யறஶயர  

ஆப்தண ஶ ரரிர ரங் ர சஶ ரக்யற ஶயர 
ரமரனுரஸ் ஶ ரஶ ரங் ர சஶ ரக்யறஶயர  
சறஶர ஜணஶர த் ரங் ர சஶ ரக்யறஶயர  

ஆப்தண ஶ ரரிர ரங் ர சஶ ரக்யறஶயர  
 

2.ஶரரர் ச னர ற மப் ஶர றலு  
ஸீப ச தரர ச ஶனரய்லு  

ஆற ம ஶஜ றனரம்  ம ஶஜ றனரம்  
ஶரர ரங் ர தரஶ ம ஶஜ றனரம்  
ஶய் ஜணஶ த் ம ஶஜ  றனரம் 

ஶய் ஜணஶ த் ஆற யர வ ௌ யர வ ௌ ஶதரஶன  
ஶய் ஜணஶ த் ஆற யர வ ௌ யர வ ௌ ஶதரஶன  

ஶய் ஜணஶ த் ஆற ம ஶஜ றனரம்  
ஸீப ச தரர ச ஶனரய்லு  

 
3.ஶ குஶன ஒ குஶன பஞ்சற றலு றனரஞ்சனற  
ரக்யறஶதர சஶ ஶரஶ ஆப்தணரர் ஶதரனற  

ஆற  அஞ்சனற றஶச்சற 
ரங் ர சஶ றனரஞ்சனற றரச்சற 

ரங் ர சஶ றனரஞ்சனற றரச்சற , மதஶமர ஶதச்சற  
ஶரர ரத்துன சஶ ஶய் ஜணஶ த் ஆற  

ரத்துன சஶ மதஶமர ஶதச்சற  
யர வ ௌ யர வ ௌ ஶதரஶன மதஶமர ஶதச்சற  

ஶரர ஶ ரஶ க்ய ஶ ரஶ ஶய் ஜன்ஶ ரய் ஜணரந்ஶ  
ஶரர ஶ ரஶ க்ய ஶ ரஶ ஶய் ஜன்ஶ ரய் ஜணரந்ஶ  

ரக்யறஶயர சஶ ஶரஶ ஆப்தணரர் ஶதரனற  
 

4.ரசுஶ ஶ ரஸ்  ஓஞ ரி  
க்பே ரி ஞக் ஜபே  ஓ ந  

ஆஜ ஓஞ ஞக்ந ஓஞ ஞக்ந  
னுஸ் ஞ ஜஞ ஓஞ ஞக்ந  
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னுஸ் ஞ ஜஞ  ஔசஜ ஙய் ஔசஜந்ஞ  
னுஸ் ஞ ஜஞ ஓஞ ஞக்ந  
னுஸ் ஞ ஜஞ ஓஞ ஞக்ந  

க்பே ரி ஞக் ஜபே  ஓ ந  
 

1.ஏ ப்பு க ௌங் ம  உணது  பேவஞவத பனங்குபடயல் ன்வப் புக் ஞித்துபிமடீர் ள்! 
ன்வ உணது உவவணதம  ற்றுக் க மண்டு  பேவஞபன் உணது சயபந்ட டமணவப் மடங் நில் 
எபே துநிதம  ன்வ வபத்துக்க மள்ளுங் ள் (டதவுகசய்து ன்வ உணது சயபந்ட டமணவப் 
மடங் நில் எபே துநிதம  ன்வ வபத்துக்க மள்ளுங் ள். ன்வ உணது கசமந்ட உவவணதம  
அன்புன் ற்றுக் க மள்ளுங் ள். உணது கசப ர் நின் ஞிபம கசப ம  ன்வ ற்றுக் 
க மண்டு உணது சயபந்ட டமணவப் மடங் நில் ன்வ வபத்துக்க மள்ளுங் ள். ன்னுவத 
பமழ்வு பளபதும் மன் உன்னுவதடமக் ய பிட்கன். உணது சயபந்ட டமணவப் மடங் நில் 
ன்வ வபத்துக்க மள்ளுங் ள்)  
 
2.உணது டயபேபடி வந அவபம் கமக் த்துன் மன் ணற்கல்மபற்வபம் துந்து பிட்கன் . 
இப்கமது மன் உணது கணன்வணபம் குளுவணபணம டமணவத் டயபேபடி நிககத பள 
அவக் ம் புகுந்து பிட்கன். ( மன் அவக் ம் புகுந்து பிட்கன் ிபு மன் அவக் ம் 
புகுந்து பிட்கன். மன் உணது கசந்டமவப் மடங் நில் அவக் ம் புகுந்துபிட்கன். இந்ட 
ிப்வ மன் உணக்கு அர்ப்ஞித்து பிட்டமல் மன் உன்ிம் அவக் ம் புகுந்து பிட்கன். 
ிபு இந்ட பமழ்வு பளதும் உம்வண யவத்ட பண்ஞம் ”ம க ௌங் ம !! ம க ௌங் ம !! 
ன்று மடிக் க மண்டு உம்பவத குநிர்ந்ட டமணவப் மடங் நில் அவக் ம் புகுந்து பிட்கன் 
ிபு) 
 
3.உற்மர் உபிர் ன்று சுற்ம் புவசூன இபேந்ட மன் அவபவபம் உணக் ம  துந்து 
பிட்கன். இப்கமது மன் உம்ணயம் தமசயப்து உணது டமணவப் மட அவக் ம் ணட்டுகண. கப 
டதவு கசய்து இந்ட டமவ ற்றுக் க மள்ளுங் ள் ிபு  
(மன் அவபவபம் பளவணதம  துந்து பிட்கன். உணது டமணவப்மட உவப கறும் 
கமக் யல் அவபவபம் பளவணதம  துந்து பிட்கன். ிபு அவத்வடபம் துந்துபிட்கன். 
ன்வ பளவணதம  உம்ணயம் அர்ப்ஞித்துபிட்கன். உத்ட குலுன் ”ம க ௌங் ம ம 
க ௌங் ம ” ன்று அவனத்ட பண்ஞம் ன்வ ல்ம பவ திலும் உம்ணயம் பளவணதம  
அர்ப்ஞித்து பிட்கன். ிபு.  கப டதவு கசய்து உணது  பேவஞதமல் ன்வ இப்ிபிதிகம 
அல்து அடுத்ட ிபிதிகம ற்றுக் க மள்ளுங் ள் ிபு ! உம்ணயம் மன் தமசயப்து டதவு கசய்து 
ன்வ உணது டமணவப் மடங் நில் டக்  வபத்துக் க மள்ளுங் ள் ிபு!  ன்வ உணது 
கசப ம  அவனத்துக் க மள்ளுங் ள் ிபு!  
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4.மன் உணது டமணவப்மடங் வந இறு ப் ற்யக் க மண்கன். டதவு கசய்து உணது 
டமணவப்மடயனவ ப்கமதும் க்கு பனங்குங் ள் ிபு ! ன்று பமசுகடப க மஸ், ிபு 
க ௌங் ரிம் க ஞ்சு யன்மர்  
(டதவுகசய்து உணது டமணவப் மடங் நில் ன்வ டக்  வபத்துக்க மள்ளுங் ள், டக்  
வபத்துக்க மள்ளுங் ள். ன்வ உணது டமமனு டமம  ற்று உணது டமணவப் மட 
பு னயத்வட க மடுங் ள் ிபு ! ன்வ உணது டமமனு டமம  ற்று இப்ிபிதிகம 
அல்து அடுத்ட ிபிதிகம உணது ல்வதற்  பேவஞவத பனங் யடுங் ள் ிபு!  ன்வ 
உணது  வயவச் கசப ம  ற்று உணது  டமணவப் மடங் நில் அவக் ம் க மடுங் ள் ிபு! 
ீங் ள்  பேவஞபன் ன்வ ற்று உணது குநிர்ந்ட டமணவப்மட யனயல் அவக் ம் 
டந்டபேளுங் ள் ிபு !  
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ஔ ஔ ஔன்ங ச்ஓநஞ ஙந்ன்  

 --- ல்ப் புழும் ஔந்ஙர் ஜற்றும் ஓச்ஓநஜ மஜந்னுக் - -ணபண ஷ்  

 

1.ஔ ஔ ஔந்ங ச்ஓநஞ ஙந்ன்  

த்ரிபுணச  ஞ ஔர் ஓஞ ணந்ன்  

 

2.ஙீச்ஓ ங் ஓக்ஞ  த்ஜ ர்  

ஙடீ ஙஞ ண் ஜண்லு ர்  

 

3.  பூஞ ஞண ந  

ர் மணண லீ ப்ஞத ரி  

 

4.ஸ்ரீஞர் ண  ஞ அணர்  

ஞ க்பேஷ் ஙம் ௌஞ ரி ிஞச்ஓர்  

 ர்  ிஞச்ஓர் ஔய் ரி ஞ க்பேஷ் ஜ ஜந்ஞ  

ிஞச்ஓர் ஔய் ரி ஞ க்பேஷ் ஜ ஜந்ஞ  

த்ரிபுணச உத்ரித் ஞ க்பேஷ் ஞ ஞஜ  

த்ரிபுணச உத்ரித் ஞ க்பேஷ் ஜ ஜந்ஞ  

ிஞச்ஓர் ஔய் ரி  

 

5. ணசுண ஷ்  ரி ஔ த்  

ஔய் ௌஞ ய் க்பேஷ் ய் ஔந்ஙத்  

ய்  ச்ஓ ய்  ச்ஓ  

ஏய் ப்ஞஔ ய் ஙடீஞ ய்  ச்ஓ .  

ப்ஞஔ ய் ஙடீஞ ய்  ச்ஓ  

ஏய் ப்ஞஔ ய் ஙடீஞ  

ஞ ண ந்ந  ப்ஞஔ ய் ஙடீர்ஞ ய் ச்ஓ  

 ர் ணிந் ௌஞங் “ ய்  ச்ஓ  

ணிந் ௌஞங் “ ய்  ச்ஓ  

 

1.ல்மப் பு ளம் ல்மப் பு ளம்  ந்மட ணயஸ்ம ணற்றும் ணமடம சச்சய கடபிதின் வணந்டம 
ப்பு க ௌங் பேக்க  உரித்டமகு  ! அபது டமணவப் மடங் ளுக்க  பவு ங் நின் 
ிமர்த்டவ ளும் அர்ப்ஞிக்ப்டு யன்  

 

2.ீமச்ச ணவதில் அணர்ந்து டணது வ  நில் சங்கு, சக் ம்,  வட, த்ணம் கமன்பற்வ ந்டய 
அபேள்புரிபபேம் அபக. மடீதம  யமணத்டயல் டணது வ  நில் சந்தமச டண்த்வடபம் 
 ணண்த்வடபம் ந்டய அபேள்புரித பந்துள்நபபேம் அபக.  

 

3.கணலும் கூ கபண்டுகணன்மல் அபக ீண்  மங் ளுக்கு பன்பு  பமன் ஸ்ரீமணச்சந்டயம  
அபடரித்து அக் ன் மபஞவக் க மன்மர். அடன் ிகு க்பேஷ்ஞம  அபடரித்து க மகம  
பிபேந்டமபத்டயன் பிதத்டகு உன்ட லீவ வந இங்கு கபநிப்டுத்டய அவபவபம் 
பசர ரித்டபபேப அபக.  www.bhaktiyogam.com



 

4.இப்கமது அபக ணீண்டும் ிபு க ௌங் ம  உபேக் யத கமன்ி கணிபன் ஸ்ரீணடய 
மடமமஞிதின் பசபட்டும் தூதக் மடல் உஞர்வப ற்று க க்பேஷ்ஞ ணம ணந்டயத்வட 
ித்துக் க மண்டும் அவத்து இங் நிலும் அடவ பச் கசய்து க மண்டும் அபடரித்துள்நமர்.  
(இப்கமது அபர் க க்பேஷ்ஞ ணம ணந்டயத்வட அவபபேக்கும் இபசணம  பனங் ய 
க மண்டிபேக் யன்மர். இந்ட புிட மணமபமது அவபவபம் பிடுபிக் பல்து, 
பவு ங் ளுக்கும் இந்ட புிட மணமபமது அபமல் பியகதம யக் ப்ட்டு பிக் க மண்டுள்நது . 
இந்ட ிச்சமர்த்வட அபமல் ப்டி இவ்பநவு நிவணதம  கசய்த படி யது.)  

 

5.கப பமசுகடப க மஷ் , ”ீக க ௌங் கம, ீகம க்பேஷ்ஞகம, ீகம  ந்மடகம ன்று 
வ  வந குபித்து டது ஞிபம பஞக் ங் வந ிபு க ௌங் பேக்கு சணர்ப்ிக் யன்மர். (அகடம 
அபர் பந்துபிட்மர் அபர் பந்துபிட்மர் ஏ பி மத ர் மடீதமபிற்கு பந்து பிட்மர். 
டன்ி ற் மவடதின் உபேக் யத கமன் கணி ி மசத்வடபம் அபநது பசபட்டும் (ணமதுர்த 
மபத்டயன்)   மடல் உஞர்வபபம் ற்று மத ள் மடீதமபிற்கு பந்துபிட்மர். அபர் பந்துபிட்மர். 
இப்கமது இவச்சயறுபர் நின் ண்ம  பமன் க மபிந்டன் ிபு க ௌங் ம  அபடரித்து 
பந்துபிட்மர். ிபு க ௌங் ர் பந்துபிட்மர்  
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ந ௌஞ ங ய்  - எபே ணம ௌஞங்ர் 
அணரித்நபேக்ணிடில்....... – ணபஷ் 

 

1.ந ஞ ங ய்  ந ய்  

ஜச ரித்ம்   

ஞர் ஜநஜ ிஞஜ ஞ ஓனஜ  

ஔ ஔச   

 

2.ஜதுஞ ணிபேந் ணிப்ிச ஜதுரீ  

ப்ஞணதச் ஓதுரீ ர்  

ஞஔ பணந ணர் ந  

க்ந ய் ஞ  

 

3.ண ண புச : ௌஞங்ர் கு  

ஓஞ ரி ச  

 ண ஓஞ ஜச ல்  

ங நய்  ஔச  

 

4. (ஆஜந) ௌஞங் ந ங னு ந  

ஜச ரினு   

ணசுர் ந த ந  

 ஜச டிச்ஓ  

 

1.எபேகபவந க ௌங்  ணமிபு இந்ட  யப த்டயல் ப  அபடமரிதம  பந்டயமபிட்மல் ம் 
அவபரின் யவவணபம் ன்பம யதிபேக்கும்? வ்பமறு இந்ட பமழ்க்வ வத மம் ச யத்து 
க மண்டிபேக்  படிபம்? இந்ட ிஞ்சத்டயன் க்பேஷ்ஞரின் ணீடம ிகவண த்வடகத டது 
உபேபணம  க மண்டிபேக்கும் டன்ி ற் ஸ்ரீமடமதின் கபேவண வந கபறு தமர் 
கபநிப்டுத்டயதிக்  படிபம்  

 

2.உன்ட இன்ணநிக்கும் பிபேந்டம கடபிதின் பத்டயற்குள் ணமதுர்த மபத்டயல் பழ் யதிபேக்கும் 
வ்பூணயதின் க மிதர் நது அடிச்சுபட்வ ின்ற்ய வ்பமறு உள்கந தவனபது ன்வட ற்ய 
கபறு தமர் கபநிப்டுத்டயதிபேக்  படிபம்?  கணலும் புத்டய சமதுர்தம் ணயக்  வ் க மிதரின் 
அப்ளக் ற் க்டய கடமண்டின் பயவணவத இந்ட உ யத கசய்டபர் கபறு தமம  இபேக்  
படிபம்? 

 

3கம டதவு கசய்து ணீண்டும் ணீண்டும் ிபு க ௌங் ரின் கபேவணணயகு லீவ வந பு ழ்ந்து 
மடிக்க மண்கதிபேங் ள் ! உணது இடதத்வட நிவணபனும் ஞிவுனும் வபத்துக்க மள்நக் 
 ற்றுக் க மள்ளுங் ள்  உ யன் இந்ட  சபத்டயத்டயல் அபபேக்கு சணணம டதமநகுஞம் 
உவதபர் கபறு எபேபபேம் ப்கமளதுகண  யவதகப  யவதமது.  
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4.மன் ிபு க ௌங் ரின் புிட மணத்வட உச்சரிக்கும் கமது கடம எபே பனயதில் ிகவணதிமல் 
ன் உமது உபே மபிட்மல் இந்ட உயவ மணரிக்கும் சுவணவத மன் வ்பமறு ற்றுக் 
க மள்பது?  பசுக மயன்  ல்மம இடதத்வட ன்கு டயபேத்டய படிபவணப்பர் கபறு தமம  
இபேக்  படிபம்?  
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பை ஸ்ணஜநின் ல்ள் 

ஸ்ரீ ஸ்ரீ பசஷ்ம் – ப்ஞதுர் அன்ஷ் --பை ஸ்ணஜந 
1. 

ப்ஞதுர் அந்ஸ் ட்ச (அ0ித்ந ரிீ  
ப்ஞக்ஷந ிச (அ)ி  ஓநந்து ரி ீ  

ஙீஞ ஜதுரீிர் அப் அஓத ஓநத் ந்நச ீ  
ஜம் புசது ஓர்ணஞணிந் ந்து ஙந்நச ீ  

2. 
ரி ணரி ஞிஜண்டிபே ண்ண  

புண்ரீ ஜண்த்த் அண்ஔந ண்ண  

ஸ்ஙச ஜ ஜஞக்ஞ  ஓம்த் அந்நச ீ  
ஜம் புசது ஓர்ணஞணிந் ந்து ஙந்நச ீ  

3. 
ஓனஞிம்பேஷ் ஔந்து துர்ணி ஜர்நச ீ  
ஙந்ஙந்ஙத் ஞங் க்ந பூஞ ணர்நச ீ  
ஞீ ஓங்ஜி ீஜங்னுந்நச ீ  

ஜம் புசது ஓர்ணஞணிந் ந்து ஙந்நச ீ  
4. 

த்ணீ ஓக்ஞண ஔஷ் ஓப் ஓநந்து நச ீ  
ஸ்ரீ பகுந் ஙநர்ஜநபே நவ் ந ணநச ீ  
ந்ந ந்லீீர் இந்த்ஞஙீ வ்பேந் ஙநந்நச ீ  
ஜம் புசது ஓர்ணஞணிந் ந்து ஙந்நச ீ  

5. 
ஜதுஞ ஜண்ச ஓபேஜண்டி  

ப்ஞஜ-ஙத் மணஷ்ணத்ண ணர்ச ண்டி  

ஊர்ஜநர் ணிஓ த்ஜஙஜ  ணந்நச ீ  
ஜம் புசது ஓர்ணஞணிந் ந்து ஙந்நச ீ  

6. 
ஞம் ஞீ ஞம்ஜ  ம் பூதந  

நவ் ந் க் ம் புஷ் ஞஔந பைதந  

ஙந் சூனு  ஓங் ஓங்ஜிஙந்நச ீ  
ஜம் புசது ஓர்ணஞணிந் ந்து ஙந்நச ீ  

7. 
புல் க்ஷ ஜல்நக்ஷ ம்ஓ க்ஷ கூஔந  

க்ந ணித் ண ஓநத் நன்சஞந பூஔந  

ஞீ ந்ண ந் ஔன்ஜ ந் ஞந்நச ீ  
ஜம் புசது ஓர்ணஞணிந் ந்து ஙந்நச ீ  
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8. 
ஓநத் ணிஓ ணரி பூஞ பூர் புணஹ் ஸ்ணர் ஆிச ீ  

னர்நி துர்ஜபே  ஜர்ஜ ிச ீ  
ல்ணந்த்ஞ ஙந்ஙங்ஞ ங் ந்நச ீ  
ஜம் புசது ஓர்ணஞணிந் ந்து ஙந்நச ீ  

9. 
துஷ் புத்நர் அஷ்ச ஙநர்ஜர்ஜந ஓஷ்டிம்  

த்ணம் அசச னு புத்ரி ஓர்ண ண ணஷ்டிம்  

ஹ் ஸ்ணீந ணர்ஸ் ஓர்ண  ஜஓச  

க்ந பூஞண் அஸ் ணி புண்ரீ ஓச  
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க்பேஷ் ண ணந்ம் ணந்--- ஏ நபேஷ் ஙன் உன்மசத் துநத்து 
ற்றுநன்டன். ---ஸ்ரீ பை ஸ்ணஜநின் ”ஸ்ண ஜம” ணிநபேந்து  

 

(ல்ணி) 
க்பேஷ் ண ணந்ம் ணந் 

ஜன் ஜச ஜதுஞம் அர்ப் ஙநஔ  ங்ஔ ஜஞந் 
 

1.  அி ஜநதப ணிநர் அி ஸ்ந 
ங ண ஙக்ஞ ஜரீச்ஓநம் 

இம் இச்ஓஜந ஙநம்ணச்ப 

த் அி நபேத்பு ணசீ்ஓநம் 

 

2.க்நர் உஞ்ஓந  அி ஜண 

ங த்ணி ஜஜ ந ஜத்ரீ 

ஞஜஸ்ணஞ த் அி ணந 

துர் ச ணித்ரி 

 

3. அம் அணித் சச 

நத்பு ஞ ஞம் 

ஙநணது ஙநத்ம் இம்பே ஙநந்த்ந 
ணிந்ன் ஜதுரிஜ ஞம் 

 

(ல்பி) 
ஏ ிபு  யபேஷ்ஞம ! உணக்கு து ஞிபம பஞக் ங் வந மன் சணர்ப்ிக் யன்கன். ணபேக்கு ணர் டமபிக் 
க மண்டிபேக்கும் ஶணஷீப் ஶதரன்ந அஷனதரபம் ன் ணரணது அறர்ரகற உது ரஷப் தரங்கபில் 
ட்டும் றஷன வதற்நறருக்க வு வசய்து கருஷ கரட்டுங்கள் திபு 
 
1.ஏ அச்பர ! ஜட உனகறன் றகப் வதரி தி கறக்கும் திம்ஶர் து ஆழ்றஷன றரணத்றலும் கூட 
உது ரஷ றருடிகபின் க எபி வள்பத்றன் எரு துபிஶ கூட பளவணதம   மஞ படிதமது 
டபிக் யன்மர். அவ்பமறு இபேக்  மன் உங் வந பளவணதம  டரிசயத்து பிடும் ம்ிவ  
உவதபமதிபேக் யன்கன். கில் உணது  மஞணற்  பேவஞ கபள்நத்டயன் டன்வண வந ற்ய மன் 
க ட்யந்துள்கநன். 
 
2.ஏ ணமடபம ! டதவு கசய்து  டு யனும் அற்புடணம  து க்டயத் கடமண்டிவ டமங் ள் எபே கமபேட்ம  
க மள்ந கபண்மம். கில் டமங் க அவபபேக்கும் பளபடற் வுள். டங் நமல் கசதற் ரித 
கசதல் ளும் ணய  நிடயல் கசய்து யவகபற்ப்டும் அன்கம. 
 
3.ஏ மடம ! உணது டமணவ டயபேபடி கந அவபபேக்கும் கணம்ட் அணயர்டணமய் பிநங்கு யன்து. அதுகப 
அவத்து பீன் நின் இறுடய அவக் ணமகும். இன் சத்டயன் ஊற்ம வும் இித  ரடங் நின் 
இபேப்ிணம வும் டய ழ்பதும் உணது டமணவப் மடங் கந. கப இப்கமளகட மன் ிமர்த்டயப்து 
ன்கபன்மல் து ணணம யத கடன் பண்டிற்கு உணது டமணவ டயபேப்மடங் நம யத யத்த இபேப்த்வட 
டந்டபேள்பீம . ிபு ஏ  யபேஷ்ஞம 
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ஸ்ரீ ஞந-ஸ்ண-- ஞ ஔ ஔ ஜண-ி 

(ஸ்ரீ பை ஸ்ணஜநின்  ஸ்ண ஜணிநபேந்து) 
(குழுணிசர்) 

 

ஞ  ஔ ஔ ஜண -ி 

கு -பே-ீஜண்-ஜந  

 

1.ஜஞ -ஞந-ணர்ச-ணஓ 

ரி-ஙநஷ்கு-வ்பேந்-ணிிசஓ 

 

2.வ்பேதனுந-ஙண-ஓஓந-ஓ  

ந-ந கு-ஞஜந-ணிஓ 

 

3.பேம் குபே ஜி பே -ரி 

ச-சச -ணர்ி-ஓரி  

 

(குளபிர்) 
ஏ மவடகத!  ணமடபமல் கசயக் ப்டுபக, க மகுத்டயல் உள்ந இநம் கண் நமல் பஞங் ப்டுபர் 

ீங் கந! ல்ம பு ளம் உங் ளுக்க , ல்ம பு ளம் உங் ளுக்க , 
1-3. டமகணமடரின் அன்வ அடய ப்டுத்டய, உங் ள் கணல் ற்றுடல் உண்மகும்டி உங் வந  ீங் கந 

அங் ரித்துக் க மள் யரீ் ள் , பிபேந்டமபத்டயன் அசயதம  ீங் ள்,  பமன் ரிதின்  ஆந்டத்வட 

அடய ரிக் யரீ் ள் !  பிபேமனு  ன் அசரின்  யயபேந்து உடயத்ட புடயத யகப! யடமபின் 

கடமனயகத ீங் ள் க்பேஷ்ஞரித்டயல் உண்வண, அன்பு, கடமனவண  கமன் உங் நது அற்புடணம  

டன்வணக்க ற் பிசம மவப  உங் ளுக்கு பிசுபமசபள்நபம  ஆக்கு யரீ் ள் ! ஏ  பேவஞக்  க! ஏ 

மகட உங் ளுவத  கடய்ப ீ  ற்குஞங் ள் ணய ச்சயந்ட பிபர் நம   ர், மடமர் 

கமன்பர் நமல் பிபரிக் ப்டு யது! ஏ மவடகத, டதவு கசய்து க்கு  பேவஞ  மட்டுங் ள். 
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ஓ  ௌஞம் உஞம்--பை ஸ்ணஜந  
1. 

ஓ  ௌஞம் உஞம்  

ஙநந்ந  ந்ந ணஞ  

ர்ணி ஜஞ ஜஞம்  

2. 
ஜதுஞ ஞஞ்ஔந ஜந ஜண்டி  

ஔந  குஞ்ஓந தம்  

ந ணிஙநந்ந ஷ்தஞ பை  

புணச ஜசஞ ணதம்  

3. 
ஜது ஜதுஞஸ்ஜந ி னுப்பே  

அனுஜ ண ணிம்  

ஙநந ஙநஔ ஔச ஜந ஜச  

ணிந   தம்  

4. 
ஞஜ னஞ்ஓச னஞ்ஓச ஙஞ  

பே ணிஞ தீம்  

தி துர்ஜந ஞ ஜச  

ஙஜ ஙநபேம் லீம்  

 

 

1. 
து ண்க ! கபேம் பள்நம ஸ்ரீ க ௌங்  ணமிபு சூரித உடதத்வட கமன்று 

அபடரித்து  யபதத்டயன்  மரிபேவந பிட்டிக் க மண்டுள்நமர்  

2.அபது ி மசணம கமன்ி கணிதமது டங் த்டயன் நநப்வகத கபட் ப்வபக் யன்து . 
கணலுண அபது அனக ம  மண கடபவபம் கடமற் டிக்  வபத்துபிட்து. அபது சுபேண் 

க சகணம ணமடய ணர் நமல் அங் ரிக் ப்ட்டும்  பேபண்டு நமல் அவடச் சுற்ய 
பட்ணடித்டபண்ஞம்  மஞப்டு யன்மர்.  

3. 
அபது சந்டயவ கமன் குநிர்ந்ட ப ணமது டய த்டமல் அங் ரிக் ப்ட்டும், அபது 

உவதின் அனக ம பள உவ பம் ணதக்கு யன்து. அபது இிவணதம புன்வ தமது 
மபப்ட் ஆத்ணமக் வநபம் அபர் நது கௌடீ  இபேப்ின் சக்டயதியபேந்து பிடுபித்துபிடு யன்து . 

கணலும் ணின் தூத அன்ின் மல் ம்வண ஈர்த்துபிடு யன்து. அபர் டன்ி ற் மப 
யவ வதபம் கபநிப்டுத்ட கடமங் யபிடு யன்மர்.  
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4. 
கணன்வணணயக்  ல்மக் யதணயக்  யஷ் யஞ்ச ஆத்ணம ளுக்கு(க்பேஷ்ஞரின் தூத அன்ில் 

யவகற்றுள்நபர் ள்) மண ிகவணதின் படிவப  பேவஞபன் பனங் யக் க மண்டிபேப்பம 
ணமகபேம் பள்நல் க ௌசுந்டரின் ஈடுஇவஞதற் லீவ ள் ற்சுவபவதபம் அனுபிக் வும் 

க் ம் க மள் யன்மர். இனயபவந்ட ணற்றும் பட்மநம மடம கணமம கபடவதம 
ணகமமபத்டயல் மடிக் க மண்டுள்கநன்.  
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க்பேஷ் ணிஞஔ ஸ்ணஜநின் ல்ள்  

 

ஸ்ரீ ணிஞஔஜ ஜநஜ அஜநர்ம்  

ஔ ஞ ஔ க்பேஷ் ஔ ணிபேந்ணச--க்பேஷ் ணிஞஔ 
ஸ்ணஜந 

 

ஔ ஞ ஔ க்பேஷ் ஔ ணிபேந்ணச  

ஸ்ரீணிந் ிங ஜச ஜச  

 

ஸ்ஜகுண் ஞகுண் நரிணர்ச  

நந் ீபச ஔ ஔ ஜணச  

 

ஓன ம்ஓன த்ணஓ சன்  

ஔ ஓ லீ ய் ஸ்ரீ  ஙந் ஙந்ச  

 

ஸ்ரீ ஙந் ஓ ஔ, ஔ ண்  

ஸ்ரீ ஜந ஔ ஔ னு ணத்ஓண்  

 

ஔ ிபேதனு ஔ னர்த்நசுந்ரி  

ஔ ௌர்ஜஓன, ஔ ஆீஞஙரீ  

 

ஔ ஔ ீஸ்ணஞ ணிபேந்ணச ஜஜ்  

ஔ ஔ க்பேஷ்ஓ டு த்ணிஔ ஞஜ்  

 

ஔ ஞஜ  ஔ ஞந ீஙந்ன்  

ஔ ஔ ணிபேந்ணச ஓன ஔஔச  

 

ஔ த்ணஔீ த்ச ீஔ ங ன் ண்  

க்ந ஔஞ ம ணிந்ஓஞண்  

 

ஸ்ரீஞஓ ஜண் ஔ ஔ ஞஸ்ம்  

ஔ ஔ ஞஓலீ ஓர்ணஜசஞம்  

 

ஔ ஔஜ்ண ஞஓ ஓர்ணஞஓ ஓர்  

ஞன ண ஔ ிஞஔ ிஞஓர்  

 

ஸ்ரீ ஔஹ்சண த்ஜ ரிஸ்ஜஞண்  

சீ க்பேஷ் ஓ  ஙஜ ஓங்னர்ன்  

 

 டயவ்த பணம யத பிபேந்டமபத்டயற்கும் மடம க்பேஷ்ஞபேக்கும் ணங் நங் ள். ஸ்ரீ க மபிந்ட 
க மிமட, ணடகணம ன் ஆ யத பன்று ிடம பர்த்டய ளுக்கும் ணங் நங் ள்.  

 

ஸ்தமணகுண், மடமகுண், க மபர்ட ணவ,  மயந்டீ ன்னும் தபமடய ஆ யதபற்யற்கும் 
ணங் நங் ள்.க்பேஷ்ஞபேம் மணபேம் டங் ள்(குனந்வடபேப) மல்த லீவ வந ய ழ்த்டயத 
ணமபத்டயற்கும் ணங் நங் ள்,  
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க சய ன்னும் அக் வக் க மன் க சர மமபிற்கும் புல்மங்குனவ ஊடய க மி வந  பர்ந்து 
இளத்து பச்கசய்ட இணம யத பம்சரபமமபற்கும் ணங் நங் ள். ந்டின்  வணந்டம யத ஸ்ரீ 
க்பேஷ்ஞர் டது லீவ ள் ய ழ்த்டயத பி ணண்த்டயல் இபேக்கும் ன்ிண்டு பங் ளுக்கும் 
ணங் நங் ள்.  
 

ஸ்ரீ  யபேஷ்ஞமபின் டயவ்த டமய் டந்வடதர் ந்ட ணமமமபிற்கும் தகசமவடக்கும் ணங் நங் ள். 
ஸ்ரீணடய மடமமஞிதிதும் அங்  ணஞ்சரிதிதும் பத்ட சக மடம  ஸ்ரீடமணமபின் 
டவவணதிலுள்ந இவதர் சயறுபர் ளுக்கு ணங் நங் ள். பிபூணயதில் உள்ந சுக் ளுக்கும் 
 ன்று ளுக்கும் ணங் நங் ள்.  

 
 

ஸ்ரீணடய மடமமஞிதின் டயவ்த டமய் டந்வடதர் பிபேமனுவும் அன யத  ரர்த்டயடமபிற்கும் 
ணங் நங் ள். சமண்டீத பிபரின் டமபம் ந்டயப ர ஆ யகதமரின் மட்டிபம் மபிபரின் 
அன்ம சயஷ்வதபணம கௌர்ஞணமசயக்கு ணங் நங் ள். பிபமசய நம இவதர்கு 
கண் ளுக்கும் ணங் நங் ள்.  

 

புிட ஸ்டத்வட மது மக்  பிபேந்டமபத்டயல் ளந்டபேநி பமசம் கசய்பம் க மஸீ்பம யத 
சயபனுக்கு ணங் நங் ள், க்பேஷ்ஞரின் கபடிக்வ  புரிபம் ிமணஞ கடமனன் ணதுணங் நமபிற்கு 
ணங் நங் ள்,  
 

மணர் டது மச ம் புரிந்ட மண  மமபிற்கும் ணங் நங் ள். கம யஞி வணந்டம 
மணபேக்கு ணங் நங் ள். பிபேந்டமப பமசய ள் அவபபேக்கும் ணங் நங் ள்,  

 

வபடீ  ிமணஞர் நின் ணவபிதபேக்கும் ணங் நங் ள்.  மயதன் னும் மம்ின் 
த்டயிதர் ளுக்கும் (ம   ன்ிதர் ள்) (இபர் ள் தூதக்டயதில்  பமன் க மபிந்டரின் டமணவப் 
மடங் வந அவந்டபர் ள்) ணங் நங் ள்  

 

ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ மச ம் ய ழ்த்டயத ஸ்டத்டயற்கு ணங் நங் ள் . பமன் க்பேஷ்ஞரின் லீவ நில் 
ணய ணய  ம்ணயதணம மச த்டயற்கு ணங் நங் ள்.  

 

 ரதமபணம ( சயத  மடல்) ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞமல் கபநிப்டுத்டப்ட் சங் நவத்டயலும் சயந்ட 
சணம யத ணமதுர்தசத்டயற்கு ணங் நங் ள்  

 

யத்தமந்ட ிபுபின் துவஞச்சக்டயதம யத மஹ்பமகடபிதின் டமணவப் மடங் வந யவத்து 
இந்ட பழீ்ச்சயதவந்டபனும் டமழ்ந்டபனுணம க்பேஷ்ஞரின் கசப ன் புிட மண சங் ரர்த்டத்வட 
மடு யமர்.  
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ஔ ஞ நரிணஞரி   ---துக்ந சீ --க்பேஷ்ஸ்  

 

1.ஔ ஞ நரிணஞ ரி  

ஸ்ரீ ஙந் ஙந்ச வ்பேதனு துரி (வ்பேதனு துரி ஞ வ்பேத னு துரி)  

 

2.ஜஞ பகு ப பஞ ீஔரி  

ண ீணிஞஔ ப ஓந ரி  

 

3.உசக்ந ஓ  ணச ஜ  

இசக்ந ஜநஜ ஜ உஔ  

 

4. ீம்ஞ ஔ ஜச ஜ  

ஙீ உசி சி உசக்ந   

 

5.அபே ஓஞ ஜச ீஜஞ்ஓநஞ ய்  

ஸ்ரீக்பேஷ் ஸ் நன் ஜச ய்  

 

1.ல்மப் பு ளம் ஸ்ரீ மடம ணற்றும்  யரிபடமரி ஆ யகதமபேக்க . அபர் (க்பேஷ்ஞர்) ந்ட 
ணமமின் அபேவண ண மபமர். அபகநம (ஸ்ரீமடம) அசர் வ்பேமனுபின் புடல்பிதமபர்.  

 

2.அபர் டது டவப்மவ தில் ணதியவ ச் சூடி டது ணயன்னும் அடங் நில் புல்மங்குனல் 
இவசத்துக் க மண்டும் யற் யன்மர். மவடகதம சுபேண் க சம் நநக்  சயபந்ட உடடு ள் 
கணன்வணதம புன்வ  டபன டய ழ் யன்மர்.  

 

3.அபது  ளத்டமது  பண்ஞ  மட்டு ணர் நமர் ஆ ணமவ நமல் 
அங் ரிக் ப்ட்டிபேக் யது. அகட சணதம் பமபில்யன் பண்ஞம் கமயக்கும் பத்து 
ஆஞங் நமல் மவடதின்  ளத்து அங் ரிக் ப்ட்டிபேக் யன்து,  

 

4.அபது ணஞ்சள் ட்மவ ப்ஞ்சத்டயலுள்ந அவபது இபேப்ித்டயலும் ண ண யழ்வப 
உண்மக் ய க மண்டிபேக் யன்து. அபநது ீ யப்ட்மவகதம ப் மசணம எநி கபள்நத்வட 
மய்ச்சயக் க மண்டிபேக் யது.  

 

5.அப நிபேபரின் சயபந்ட டமணவப் மடங் நில் கமயக்கும் டங்  க மலுசு நின் டய ஏவசதில் 
க்பேஷ்ஞ டமசரின் ணணமகடம உண்வண அயவப கற் ண யழ்பில் ணயகுந்ட பசணவ யன்து.  
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அம்புஞ்ஓசந்த்ஞ ஙீ  --  ஸ்ரீ க்பேஷ் ஓந்த்ஞஷ்ம் – க்பேஷ்ஸ் ணிஞஜ் 
ஸ்ணஜநின் ணிந் லீம்பேத்நநபேந்து (ஙண்ல் லீமள் அத் 17.50.-58 சு ன்ட 

ஆண் நில் ஔிக்ப்ட்து,) – வு ஓய்து குங்குஜக் ஞ்ஓச ன்ட 
இமப்ம ர்க்வும்)  

 
1.அம்புஞ்ஓசந்த்ஞ ஙீ ஙநந்ந ந்ந ம்ஞ:  

குங்குஜத்த் அர்க் ணித்பத் அம்ப நவ்த் அம்ஞ :  
ஸ்ரீஜத் அங் ஓர்ச்ஓநத்ந்து ீசக் ஓந்ச :  

ஸ்ணங்க்ரி ஸ் “ஸ்து ஜ  ல்ணந்ஞ ஙந்ச:  
 

2.ண் ண்ணந ண்டிண்ஔத குண்ஸ்  
ஓந்த்ஞ த்ஜ தண் ர்ண ண்சஸ் ஜண்:  

ல்ணதீப ணர்நத்ஜ கூ ண ந்ச :  
ஸ்ணங்க்ரி ஸ் “ஸ்து ஜ  ல்ணந்ஞ ஙந்ச:  

 
3.ஙநத் ஙவ் பை ண ர் ி ஓஷ்டி:  
ி ஙர்ஜ ர்ஜ ி ஜநத்ஞ வ்பேத் ணஷ்டி:  
ஸ்ணீ ி சசம்ப ஙநர்ஔநத்ந்ஞ ஙந்ச:  

ஸ்ணங்க்ரி ஸ் “ஸ்து ஜ  ல்ணந்ஞ ஙந்ச:  
 

4.ப்ஞஜ ஜ ஜண்டித்ஜ ந்துி ஙந்நத் :  
தி க்ச   ப் ப்ந ணந்ந:  

ஙநத்  ஸ்பேஷ் ணிப்ஞ ௌஞணந ணந்ச :  
ஸ்ணங்க்ரி ஸ் “ஸ்து ஜ  ல்ணந்ஞ ஙந்ச:  

 
5.லீந்த்ஞ நஷ் ம் ணத் ஸ்  
த் த் ஆத்ஜ ி வ்பேஷ்டி புஷ் க்ச் ஓட் :  

ணரீ் ஸீ ி னர்த்ந ணிஸ்ண ஓநத் ஙந்ச:  
ஸ்ணங்க்ரி ஸ் “ஸ்து ஜ  ல்ணந்ஞ ஙந்ச:  

 
6.குஞ்ஓ ஞ ி ஸீது ஞநந தஸ்  
த் த் ஆத்ஜ ி ஙர்ஜ த் த் ஆந த :  

ப்ஞஜ ஸீ ி னர்த்ந ணிஸ்ண ஓநத் ஙந்ச:  
ஸ்ணங்க்ரி ஸ் “ஸ்து ஜ  ல்ணந்ஞ ஙந்ச:  
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7.ஞ ி ர்நத்ஜ பத் க்ந த் த்:  

ஸ்ணீ ஓநத்ஞ பை ண ஜன்ஜந ஜன்ஜத்:  
ிப ஙத்ஞ  ண வ்பேத் ந்ச:  

ஸ்ணங்க்ரி ஸ் “ஸ்து ஜ  ல்ணந்ஞ ஙந்ச:  
 

8.புஷ் ஓி ஞநிஜர்ஸ் ப்ந ர்தநத்:  
ப்ஞஜ ணம் ஞம் ஞநஸ் த்பேஷ்டி ர்தநத்:  

ஞநஞஸீ ப் த ரி ஓந்ச:  
ஸ்ணங்க்ரி ஸ் “ஸ்து ஜ  ல்ணந்ஞ ஙந்ச:  

 
9.அஷ் ச ஸ் த்ண சச ஞந பணல்ம்  

ம்ஸ்ணதீ்ந ர்ச“ி நந்துஔந துர்ம்  
ம் பசக்ந துஷ் ஓநத் த த சச  
ஞநங் ங் ஙந்நத்ஜ  ணச  

 
1.ஏ ீகண  ஷ்தமணநம ! அடயதற்புடணம அபது கணிபண்ஞணமது  மர்கண ம்  ண்வண ணற்றும் 
ீத்டய து ள் ள் இவப ள் எபேங் யவஞந்ட  வபதின் கமயப்வ ணய வும் 
சயறுவணப்டுத்தும்டி ி மசயக் யன்து. அபது ணயன்வ கமன்று எநி பசீும் கணன்வணதம 
ஆவ கநம உடத சூரிதின் கசஞ்சயபப்ில் குங்குணத்தூபவநத் கடநித்டமற்கமன்று  ண் வந 
ணய வும்  பர்படமய் இபேக் யன்து. அபபேவத பள யவபம உயன் அங்  அபதங் நமது 
 ற்பூம் ணற்றும் குங்குணப்பூ  ந்ட சந்டக்  வபதிமல் அங் ரிக் ட்டுள்நது. ---இவதர் 
கு டவபரின் ண ம ஸ்ரீக்பேஷ்ஞர் அபபேவத டமணவப் மட கபவபவத க்கும் 
பனங் யதபேள்பமம .  
 
2. ஏ பகுந்டம ! அபர் அஞிந்துள்ந ண  குண்ங் நமது ணய வும் நிணம  அபது 
 ன்ங் வந கடமட்டு ஆடிக் க மண்டிபேக் யன்து. அபது பட் படிப டயபேப த்டயன் அன ம 
டமணவ ணர் கூட்ங் ள் ணற்றும் ண்ஞற் யவு நின் அனவ பம் எபேகச ணங் ச் 
கசய்பம்டிதம  பர்ச்சயபன் பிநங்கு யன்து. அபர் ணீடம  மடல் கணம த்டயன் உச்சக் ட் 
ிகவணதிமல்  ட்ப்ட் க மிதர் ள் அவபபேம் ணய  கபேக் ணம  அபவ சூழ்ந்து க மண்டு 
அபவ டணது எக இட்சயதகண ங் யக் க மண்டிபேக் யன்ர். ---இவதர் கு டவபரின் 
ண ம ஸ்ரீக்பேஷ்ஞர் அபபேவத டமணவப் மட கபவபவத க்கும் பனங் யதபேள்பமம .  
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3.ஏ ஸ்தமண சுந்டம ! டணது இநவண டதும்பும் படிபத்டயல் ப்கமளதும் புடயது புடயடம  
கபநிப்டுத்தும் அங்  அவசவு ள் கர்த்டயதம ஆவ வந அஞிந்டயபேக்கும் பிடம் கணம த்வட 
தூண்டும்  மடல் பிவநதமட்டுக் ள்  அபர் ல்வதற் ஆந்டத்வட ப்கமதும் தூண்டிக் 
க மண்க இபேக் யன்மர். அபர் ப்கமதும் டணது இவதச்சயறுப ண்ர் ள் கூட்த்டயமல் 
சூனப்ட்டிபேக் யன்மர். ” அபர் ள் டணது பிவநதமட்ம க யப் கச்சு நிமல் உம்வண 
ண யழ்பிப்வடகத டணது குயக்க மநம  க மண்டு ண யழ் யன்மர். ” அபபேவத இந்ட அந்டங்  
லீவ ள் ய ளம் இணம பிபேந்டமபத்டயன் எபே சயறு எநிக் ற்வதின் ி மசணட் கூ 
ஸ்பர்க்  கம  அசம இந்டயின் ந்ட  கடமட்த்டயன் பள ி மசத்வடபம் ணங்  கசய்தக் 
கூடிதடமகும். ---இவதர் கு டவபரின் ண ம ஸ்ரீக்பேஷ்ஞர் அபபேவத டமணவப் மட 
கபவபவத க்கும் பனங் யதபேள்பமம .  
 
4.ஏ ந்டதுமல் ! அபர் கபேண யழ்ச்சயதவபம்டி ந்து க மள்ளும் க்டர் நம அபது 
ண்ர் ள் அபர் ணீடம தூத ிகவணதின் அன்கன்னும் டங்  ஆஞங் நமல் ப்கமளதும் 
டங் வந அங் ரித்து க மள்ளும் உஞர்வுவதபர் நம  இபேக் யன்ர். அபர் ிஞ்சத்டயன் 
ல்கபறு  ய ங் வந யர்ப யக்கும் கடபர் நமல் கமற்ய பு னப்டு யன்மர். கணலும் அபர் ள் 
க்பேஷ்ஞரின் பன்க டணது கற்யதமது டவதில் கடமடும்டிதம  பிளந்து பஞங்குபடயல் 
கபேணயடம் அவ யன். அபர் எவ்கபமபே டயத்டயன் குயப்ிட் கத்டயலும் ிமம்ணஞர் நமல் 
ணய வும் ணரிதமவடபன் உதர்ந்ட ணந்டயங் நமல் பூயக் ப்டு யன்மர். ---இவதர் கு டவபரின் 
ண ம ஸ்ரீக்பேஷ்ஞர் அபபேவத டமணவப் மட கபவபவத க்கும் பனங் யதபேள்பமம .  
 
5.ஏ ணட கணம ம ! அபர் ணய  நிடம  இந்டயின்  ர்பத்வட கமக் யமர். அது கமகப 
க மம் ணயகுந்ட  மநிதவநபம் நிடயல் அக் யமர். கணலும் அபர்  ம்ன், பத்மசும் கமன் 
அக் ர் வநபம் பவடத்டனயத்டமர். அபது இது கமன் டப்ட் லீவ ள் ன்னும் ணவனத் 
டயபவ கந, அபபேவத க்டர் ள் ன்னும் சமட ப் வபதிவ பநப்டுத்தும் எக 
உஞபமகும். அபமல் ய ழ்த்டப்டும் லீவ நில் கபநிப்டு யன் அபது டவவணப் ண்மது,  
அபவ க மம சப த்டயரின் எவ்கபமபே இல்த்டயலும் கமண்மடி ண யனப்டு யன்து.  ---
இவதர் கு டவபரின் ண ம ஸ்ரீக்பேஷ்ஞர் அபபேவத டமணவப் மட கபவபவத க்கும் 
பனங் யதபேள்பமம .  
 
6.ஏ ம ிமரி ! அபர் பிபேந்டமபச் கசமவ நில் ய ழ்த்தும் ம லீவ நின் 
அணயர்டத்டயமல்  ஸ்ரீணடய மடய மவபபம் ணற் க மிதர் வநபம் ணய வும் டயபேப்டயதவத 
கசய் யன்மர். சமடமஞ ணிட அயபிற்க் ப்மற்ட் இந்ட ம லீவதின் இவப்ட் 
கங் நில் பவ தம பிதப்பூட்டும் கசதல் நமலும் ல்கபறு பவ தம கணம த்வட 
தூண்டும்  மடல் கணமனய நமலும் அபர் இவபிமது க மிதர் வந பசர ரித்துக் க மண்க 
இபேக் யன்மர். கணலும் இந்ட உன்ட  மடல் லீவ வநப் பு ளம் ிஞ்சத்டயலுள்ந அவபரின் 
ணத்டயலும் அபர் ண யழ்ச்சயவத கமங்  கசய் யன்மர். ---இவதர் கு டவபரின் ண ம 
ஸ்ரீக்பேஷ்ஞர் அபபேவத டமணவப் மட கபவபவத க்கும் பனங் யதபேள்பமம .  
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7. ஏ  ந்டர்பி ம  யரிடமரீ ! அபபேவத ம  பிவநதமட்டு லீவ வந கபநிப்டுத்துபடன் 
பம் அபபேவத தூத க்டயத் கடமண்டிற் ம உன்ட பனயவத அபர் ணய வும் பிசமணம  
அவபபேக்கும் கடரிதப்டுத்து யன்மர். அபபேவத டயவ க்  கசய்பம் அனகு ணற்றும் ணய  
கர்த்டயதம  அவ வந அஞிந்து க மண்டிபேக்கும் பிடம் இபற்யமல், ணய ப் ணன்ணடன் நின் 
ணத்வடதம் குனப்ணவதச் கசய் யன்மர். க மிதர் வந கமக் ய பசீப்டும் அபது  ண் நின் 
ஏப்மர்வபபம் சயணயட்ல் ளும் அபவகத ண்ஞி ங் ய க மண்டிபேக்கும் க மிதர் ளுக்கு  
உன்ட ிகவண உஞர்பிவ ஊற்கடுக்  வபக் க்கூடித  மடல் குயப்பு நமகும். ---இவதர் கு 
டவபரின் ண ம ஸ்ரீக்பேஷ்ஞர் அபபேவத டமணவப் மட கபவபவத க்கும் 
பனங் யதபேள்பமம .  
 
8.ஏ ஸ்ரீமடம ணஞம ! ஸ்ரீ மடய ம ணமவ கடமடுப்டற் ம  பம்பணம  ணர் வந யத்துக் 
க மண்டிபேக்கும் கமது அபர் டீடீக அபவந கடமடுபடன் பம் அபநது ஆவச வநபம் 
உஞர்வு வநபம் தூண்டி ண யழ்பிக் யன்மர். அபளுவத பசர ரிக்கும் ப ணமது அப்ளக் ற் 
தூத அன்ிமல் அங் ரிக் ப்ட்டு கணலும் கணலும் கமயவுன் டய ழ்பவட  ண்டு அபர் 
ண யழ்ச்சய கபேக் யமல் கபேபவ  அவ யன்மர். இந்யவதில் அபர் சந்டக் குனம்ம  
மடய மபின் அன யத ணமர்பு பளதும் ர்ந்து அங் ரித்டயபேக்கும் அனவ  பர்ஞிக் வும் 
பமர்த்வட ளுண்கம ? ---இவதர் கு டவபரின் ண ம ஸ்ரீக்பேஷ்ஞர் அபபேவத டமணவப் 
மட கபவபவத க்கும் பனங் யதபேள்பமம .  
 
9.ஏ ணமடபம ! ஸ்ரீணடய மடய மபின் கன்ிற்குரிதபம ஸ்ரீக்பேஷ்ஞரின்  ஞ க டரிசம் 
கறுபதும் கூ க்ஷ்ணய கடபி ணற்றும் ி சக்டய பமய்ந்ட கடபர் ள் ணற்றும் கடபவட ளுக்கும் 
ணய  ணய  அரிடமகட. ஆமல் தமகமபேபர் ணய வும் அன்புன் இந்ட ட்டு கசய்பள் நமல் அபவ 
பு ழ்ந்து மடு யன்கம அபர் ள் கமந்டணநிக்  கூடிதடம, ஸ்ரீணடய மடமமஞிதின் அந்டங்  
கடமனயதரின் கபேங் யத உபிவ அவந்து அடன்  மஞணம  ஆயவக் கூட்ங் ள் யவந்ட 
க மகம  பிபேந்டமபத்டயல் யத்தணம  லீவ ள் புரிந்து க மண்டிபேக்கும்  பமன் ஸ்ரீக்பேஷ்ஞரின் 
டமணவத்  டயபேபடி நில் க்டய கடமண்மற்ய ண யளம் உன்டணம யவக்கு உதர்த்டப்டுபமர் ள்  
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க்பேஷ்! க்பேஷ்! க்பேஷ்! க்பேஷ்! – க்பேஷ் ஸ் ணிஞஜ் 

க்பேஷ்! க்பேஷ் ! க்பேஷ்! க்பேஷ் ! க்பேஷ் ! க்பேஷ் ! க்பேஷ்!    

க்பேஷ்! க்பேஷ் ! க்பேஷ்! க்பேஷ் ! க்பேஷ் ! க்பேஷ் ! க்பேஷ்!   

க்பேஷ்! க்பேஷ் ! க்பேஷ்! க்பேஷ் ! க்பேஷ் ! க்பேஷ் !  ஞக்ஷ ஜம் ! 

க்பேஷ் ! க்பேஷ் ! க்பேஷ்! க்பேஷ் ! க்பேஷ் ! க்பேஷ் ! க்பேஷ் ! ந ஜம் ! 

  

ஞஜ! ஞண! ஞஜ! ஞண! ஞஜ! ஞண!  ஞக்ஷ ஜம் ! 

க்பேஷ் ! ஓண! க்பேஷ் ! ஓண ! க்பேஷ் ! ஓண! ந ஜம் ! 
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குங்குரக்  ரஞ்சணரப்ஜ - ஸ்ரீ ரற ரஷ்ம் – க்பேஷ்ஸ் ணிஞஜ் 
ஸ்ணஜநின் ணிந் லீம்பேத்நநபேந்து (ஙண்ல் லீமள் அத் 17. 59.-67 சரரி  

ன்ட வதண் நில் தரடப்தடுல் ,) – வு ஓய்து அம்புஞ்ஓசந்த்ஞ ஙீ ன்ட 
இமப்ம ர்க்வும்)  

 
1.குங்குரக்  ரஞ்சணரப்ஜ  ர் யரரி வ ௌதர  

தீ ரஞ்சறரப்ஜ  ந்  லர்த்ற றந்ற வசௌதர  
தல்னஶம மழனு மர் ரஞ்சறரர்த் மரற ர  

ம் ஆத் தர தத் ரஸ் ரஸ்து ரற ர  
 

2.வ ௌிந்  ரந்ற றந்ற சறத் தட்ட ரற ர  
க்பேஷ் த் திருங்  ஶ பி புல்ன புஷ்த ரடி ர  
க்பேஷ் றத் மங் ரர்த் தத் தந்து ரற ர  
ம் ஆத் தர தத் ரஸ் ரஸ்து ரற ர  

 
3.வசௌகுரர் ஸ்ருஷ்ட தல்னரனற  லர்த்ற றக்யர  

சந்த் சந்ஶணரத்தஶனந்து ஶமவ் சல ிக்யர  
ஸ்ரதிரர் தல்னீ  ர ரத தரற ர  

ம் ஆத் தர தத் ரஸ் ரஸ்து ரற ர  
 

4.ிஸ் ந்த் வௌரதி ந்ற ரதி ரர 
ரூத வ் வௌணரற மம்தர  த் ஜர  

சலன யரர் லீனர ச மர ர அஷ்ற ரற ர  
ம் ஆத் தர தத் ரஸ் ரஸ்து ரற ர  

 
5.ரம னரஸ்  ல ர் மத்  னரனற தண்டிர  
திஶ ம் ரூத ஶ மத் குரனற ண்டிர  

ிஸ் வ் ஶ ரத ஶரமறத் ஆனற அதி ரற ர  
ம் ஆத் தர தத் ரஸ் ரஸ்து ரற ர  

 
6.றத் வ் ரூத ஶ பி க்பேஷ் தர சம்தர  
க்பேஷ் ர  தந் ஶ ரத வௌஶள  ம்தர  
க்பேஷ் ரூத ஶ ஶ பி னக்ண மத் மரற ர  
ம் ஆத் தர தத் ரஸ் ரஸ்து ரற ர  

 
7.ஸ்ஶ  ம்த  ண்ட ரஷ்ரு  த் ரற மஞ்சறர  

ர்ம யர்ம ரரற தர புணரஞ்சறர  
க்பேஷ் ஶத் ஶரமற த்ண ண்டணரனற ரற ர  

ம் ஆத் தர தத் ரஸ் ரஸ்து ரற ர  
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8.ர ேணரர்த் க்பேஷ் ிப்ஶர  மந்த்ஶரற ர  

ஶ  ஷன் ச் சரதனரற தர வ்ந் ஶரற ர  
த்ண னப் க்பேஷ் மங்  றர் ர ற னரற ர  
ம் ஆத் தர தத் ரஸ் ரஸ்து ரற ர  

 
9.அஷ்டஶ ண ஷ் த்ஶணண வௌற க்பேஷ் ல்னதரம் 

ர்ஶண அதி ஷனஜரற ஶரமறரனற துர்னதம்  
க்பேஷ் மங்  ந்றரத் ரஸ் ஸீ து தரஜணம்  

ம்  ஶரற ந்றரனற மஞ்சரமள மரஜணம்  
 

1.அகற ங்கத்ரஷ னரின் வதருஷஷ ங்கச் வசய்பம்தடிரண உருக்கற 
வதரன்ணிநபஷட வரஷின் சலகரிக்கும் ஶணிி ல் வசந்றந குங்கும் பூசப்தட்டு புது ி 
அஷக வபிப்தடுத்துகறன்நது . அபது ஶணிில் இருந்து வபிப்தடும் றுஶர குங்குப் 
பூரல் றப்தப்தட்ட ரஷப் பூின் ரசஷணஷ றஞ்சக் கூடிரக இருக்கறன்நது . ஆர் 
குனத்ஷனரண ந் யரரஜரின் ப்புல்ரண க்பேஷ்ஞஷ சக ன ித்றலும் 
றருப்றதடுத்க் கூடிபரக வரர றபிர்கறன்நரள் . ஶதன்பு றக்க வரறகர ணது ரஷப்தர 
ஶசஷஷ கருஷபடன் அடிஶனுக்கும் ந்ருள்ரரக . 
 
2.அபது அற்புரண ணம் க்கும் ண் ரண தட்டரஷடகபின் றனுறனுப்தரணது த 
குில்கஷப ரச் வசய்கறன் நது. அபது ஶணிவனும் ஶரட்டத்றல் பூக்கும் றுறகு 
னர்கபில் க்பேஷ்ஞர் ன்னும் கரு ண்டரணது ஶஷணபண்டு ஶதரஷஶநற றஷனின அற 
உன்ண லீஷனகஷப றகழ்த்றக் வகரண்டிருக்கறன்நது . அள் றணந்ஶரறும் நரது சூரிஶஷண 
ங்கறக் வகரண்டிருக்கறன்நரள் . வணன்நரல் அபது கரன ணரக க்பேஷ்ஞரின் உன்ண உநஷ 
இஷடநரது அஷடற்கரகஶ கருஷறகு வரறகர இவ்வபிஶனுக்கு து ரஷப் தர 
ஶசஷஷ ந்ருள்ரரக . 
 
3.அபது இபஷ தும்பும் ணம் க்க வசய்பம் அற்பு அகரணது புத்ம் புறரக 
பஷபத்துள்ப இபந்பிர்கபின் அஷக கரரல் வசய்கறன்நது . அபது இணி ஶணஶர 
சந்றணின் குபிர்ச்சறபம் சந்ணக் கனஷபம் ரஷ னர்கள் ற்றும் கற்பூரற ரசஷண 
றிங்கஷபபம் எரு ஶச ந்து ஶசஷ வசய் ஷக்க கூடிரக குளுஷபடன் றகழ்கறன்நது . 
ஶகரதிர்கபின் ரகனுடன் ஸ்தரிசம் வகரள்ளும் ஶதரது ரன் அள் ணது ரிந்து வகரண்டு 
இருக்கும் ிக ரதத்றல் இருந்து ீங்குகறன்நரள் . க்பேஷ்ஞரின் ஶதன்திற்குரிபரண வ ரறகர 
ணது குபிர்ந் ரஷப்தர ஶசஷஷ இந் ரமனுக்கு ந்ருள்ரரக . 
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4.வசல்ஷ ங்கும் அறர்ஷ்ட ஶஷரண னக்ஷ்ற ஶிின் அகரணது திந பம்றக்க 
அஷணத்து ஶஷகபரலும் ஶசறக் கப்தடுகறநது . ஶலும் அஷப அஷணத்து திதஞ்சங்களும் 
ஶதரற்நறப் புகழ்கறன்நண . ஆினும் இத்ஷ சறநப்பு றக்க னக்ஷ்றஶிபம்கூட வரறகரின் 
பிணம் சலகரிக்கும் அகு ர்ிக்க இனர இபஷத்துள்பல்கள் ற்றும் வதண்ஷக்ஶக உரி 
உன்ண பங்கள் இற்நறன் பன் றற்கவும் படி ரபரய் றறுகறன்நரள் . திஶஷ றகுந் 
ஆணந் லீஷனகஷப புரிந்து வகரண்ஶட இருக்கும் வரறகரஷ ிட உர்ந்ர் இந் 
ஜடவுனகறஶனர அல்னது ஆன்ீக உனகறஶனர ருஶ இல்ஷன . இணி இருக்கப் ஶதரதுறல்ஷன . 
கருஷடிரண வரறகர து ரஷப் தர ஶசஷஷ இந் பிஶனுக்கும் ந்ரு ள்ரரக 
 
5.வரறகர ண்ற்ந ஆன்ீக கஷனகஷப ன்கு கற்நபரக றகழ்கறன்நரள் . அஷ ரம 
லீஷனின் ஶதரதும் தரடுறலும் ஶடிக்ஷகரக ஶதசுறலும் வபிப்தடுத்துகறன்நரள் . இல்தரண 
கருஷ அறரூத அகு ற்றும் ஶர்த்றரண ஆஷட ஆதங்கஶப அபது வய்கீ குறரக 
அனங்கரிக்கப்தட்டு றகழ்கறன்நது . வ்ஜ ண்டன ஶகரதிர் ற்றும் ரவல்னரம் இப்திதஞ்சத்றல் 
வதருஷறக்கர்கஶபர அர்கள் அஷணரிலும் வரறகரஶ றகச் சறநந்ள் ன்று 
புகப்தடுகறன்நரள் . கருஷடிரண வரறகர து ரஷப் தர ஶசஷஷ இந் 
பிஶனுக்கும் ந்ருள்ரரக  
 
6.வ ரர ன்றும் இபஷரண அகு வய்கீ லீஷன ற்றும் க்பேஷ்ஞருடணரண உன்ண கரல் 
ஶதரன்ந பங்கப ப்வதரழுதும் ணக்ஶக உரிபரக ிபங்குகறன்நரள் . அபது ல்ஷனற்ந 
பசம் கமங்கும்  மடல் கணம த்டயன்  மஞணம  பி பூணயதின் ணற் இநங்க மிதபேம் 
க்பேஷ்ஞபேன் டித்டயபேக் வும் டுங்குபமர் ள். அபள் ப்கமளதும் ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞரின் அன யத 
டயபேவுபேபம் அபது ஆவ அஞி ன் ள் ணற்றும் அபது இித லீவ ள் ற்ய 
யவவு நிககத என்யதிபேக் யமள். க்பேஷ்ஞபேக்க  உரிதபநம வரறகர து ரஷப் தர 
ஶசஷஷ இந் பிஶனுக்கும் ந்ருள்ரரக  
 
7அபள் ப்கமதும் உன்ட ிகவணதின் ட்டுபிடணம  அயகுய வந க மண்பநம  
இபேக் யன்மள். (சமத் த்பி -மபம்) அடமபது ஆழ்ந்ட அன்ின் உன்ட உச்சக் ட் யவ நம – 
டுங்குடல் பிதர்த்துக் க மட்டுடல், உயன் கமணக் மல் ள் குத்டயட்டு யற்ல்,  ண் நில் ீர் 
க மட்டுடல், குல் டுங்குடல் கமன் பிட மப யவ வந க மண்டுள்நமள். அபள் பிட 
பச உஞர்வு வந ஆஞங் மய் க மண்டிபேக் யன்மள். அவப டபிப்பு ண யழ்ச்சய பண்மடு 
ணற்றும் பிடணம கபநிப்டு யது. க்பேஷ்ஞரின்  ண் ளுக்கு கமந்டத்வட க மடுக் க் 
கூடிதடம அன யத எநிபசீும் ஆஞங் நமல் அபள் டன்வ அங் ரித்துக் க மள் யமள். அன்க 
அஞி ம வரறகர து ரஷப் தர ஶசஷஷ இந் பிஶனுக்கும் ந்ருள்ரரக  
 
8.க்பேஷ்ஞவ பிட்டு அவக் ஞம் ிரித கர்ந்டமலும் ணயகுவும் மடயக் ப்ட்பநமய் டது 
துடயஷ் யவவத யவத்து பபேந்டய அவணடய இனந்து கணலும் ிரிவுத் துதரின் அவத்து 
உன்ட மபங் நபம் பி டமத்துன் கபநிப்டுத்டயக் க மண்டிபேக் யன்மள். பிமபதற்சயபன் 
அபள் க்பேஷ்ஞபேம உவப ணீண்டும் அவந்டவுன் உக அபள் பச யவதின் 
உச்சக் ட்த்வட அவந்துபிடுபமள். க்பேஷ்ஞரின் ிரிதணம வரறகர து ரஷப் தர 
ஶசஷஷ இந் பிஶனுக்கும் ந்ருள்ரரக  www.bhaktiyogam.com



 
9. ிபு க்பேஷ்ஞபேக்கு ணய வும் கபேக் ணமபநம யத ஸ்ரீணடய மடமமஞிதின்  ஞ க டரிசத்வட 
கறுபதும் கூ மர்படயகடபி ணற்றும் ி உதர்யவதில் உள்ந கடபவட ளுக்கும் ணய வும் 
 டிணமடமகும். ஆமல் தமகமபேபர் ஸ்ரீணடய மடமமஞிவத கமற்றும் இந்ட ட்டுப் மல் வந 
டயபம் அன்புன் மடு யன்மர் கநம அபர் ள்  பமன் ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞரின் இவஞிரிதமட உவபப் 
கற்று ண யழ்ச்சய அவபதுன் யத்த அணயர்டணம யத ஸ்ரீமவடதின் டமணவப் மட கசவபவதபம் 
அவதபடிபம். கணலும் அபநது அன்ிற்குரித அந்டங்  கடமனய ன் யவவதபம் நிடயல் 
அவதமம். 
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 ணிந் !  ல்! –  ---ஔண ஸ்ணஜந  
 

1. ணிந்  ல்  

ஓண ஜண சீ ள்  

 

2.துஜந ஞஜ ள் ப்ஞபு ஞஜ ள்  

ஓண ஜண சீ ள்  

 

3.ீ ச ரி ஜபெஞஞ தநக் ரி  

பஞரீ் ணி து  ஞ ஙம்  

 

4.துஜந ஜஞ ல் ிஞபு ஜஞ ல்  

ஓண ஜண சீ ள்  

 

5.ண  ஞ்ஓச ஸ்ரீ ஜதுசூச  

ணி ஞ்ஓச துஜந ஙஞ  

 

1.ஏ சுக் ளுக்கு இன்த்வட அநிப்பக  ஏ சுக் வந மது மப்க  ஏ அன ம சுபேண் 
 பேங்க சம் உவதபக ஏ டயபேண நின்  ஞபக  இந்ட இனயபவந்ட ஆத்ணம ணீது  பேவஞ 
க மண்பபேம் ீங் கந  

 

2.ீங் ள் ல்வதற்  பேஞம சம த்டயன் இபேப்ிணமபரீ். ஏ ிபு ீங் ள் ல்வதற்  பேஞம 
சம த்டயன் இபேப்ிணமபரீ்  

 

3.ஏ ிபு ீங் ள்  ண்வஞக்  பபேம் ணஞ்சள் ட்மவ அஞிந்து டவப்மவ தில் னயல்ணயகு 
ணதியகு வந சூடி ணதக்கும்  ங் நில் புல்மங்குனல் ந்டய ஸ்ரீணடய மவடதின் பு வன அன ம  
இவசத்துக் க மண்டு இபேக்கும் அனக  அனகு.  

 

4.உணது ண்ர் நம ணமடு கணய்க்கும் இவச்சயறுபர் ள் உங் நமல் கமந்டத்வட அனுபித்துக் 
க மண்டிபேக் யன்மர் ள். ிபு கமந்டத்வட அனுபித்துக்க மண்டிபேக் யன்மர் ள் ஏ க சபம ஏ 
ணமடபம ஏ டீடதமள்  

 

5. இந்ட  உ யன் ணமத பவதில் சயக் ய கடமர்ந்ட ிப்பு இப்பு சூனயல் டபிக்கும் ணய ப் 
தங் ணம சூழ்யவவத உங் நது  பேவஞதமல் ீங் ள் பற்யலும் ீக் ய பிடு யன்ரீ் ள். உணது 
 பேவஞதமல் அக் ம ணதுவப அனயத்து பிடுபித்டீர் ள். ஏ ிபு ல்ம துன்ங் வநபம் 
அனயக்  பல்பர் டமங் கந ! கணலும் அவத்து ஆத்ணமக் நின் ண இபம் (பமசஸ்டம்) 
ீங் கந ஆபரீ் ிபு  
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ப்ஞ-ந-ஔ த்பேணன் அந ணம்..ஸ்ரீ ஓணஞ-ஸ்த்ஞம் 

(ஔ ண ஸ்ணஜநின்  ன ணிந்த்நநபேந்து) 
 

1.ப்ஞ-ந-ஔ  த்பேணன் அந ணம் 

ணிந-ணநத்ஞ-ஓரித்ஞம் அம் 

ஓண த்பேண-ஜீச-ஓரீஞ  ஔ ஔஓீ  ஞ  

 

2.க்ஷநநர் இ ணிபுஞ நஷ்ந ண ப்பேஷ்  

ஞி-ஞ-ந-ஓக்ஞ-ரிஷ்  

ஓண  த்பேண-கூர்ஜ-ஓரீஞ  ஔ  ஔஓீ  ஞ  

 

3.ணந ஓச-ஓநஞ ஞ  ீண க்ச 

ஓஓசி ங்-ண  ஙநஜக்ச 

ஓண  த்பேண-சூஞ-பை ஔ ஔஓீ  ஞ  

 

4.ண ஞ-ஜ-ணஞ  ஙம் அத்பு-ச்பேங்ம் 

ந-நஞண்ஓநபு-னு-ப்பேங்ம் 

ஓண  த்பேண-ஙஞரி-பை ஔ ஔஓீ  ஞ  

 

5.ஓந ணிக்ஞஜ  நம் அத்பு-ணஜச  

-ங-ஙீஞ-ஔசி-ஔச-ணச  

ஓண  த்பேண-ணஜச -பை ஔ ஔஓீ  ஞ  

 

6.க்ஷத்ரி-பேநஞ-ஜ  ஔத்-அ-ம் 

ஸ்சந ந ஓஜந-ண-ம் 

ஓண  த்பேண-ப்பேகுந-பை ஔ ஔஓீ  ஞ  

 

7,ணிஞஓந நக்ஷப ஞ  நக்-ந-ஜீம் 

ஓ-ப-ஜௌந-நம் ஞஜீம் 

ஓண  த்பேண-ஞஜ-ஓரீஞ  ஔ ஔஓீ  ஞ  

 

8,ணந ணபுதந ணி  ணஓசம் ஔம் 

-ந-ீந-ஜநந-பசம் 

ஓண  த்பேண-ஞ-பை ஔ ஔஓீ  ஞ  

 

9.ஙநந்ந ஞ்க-ணிர் அ ஸ்பேந-ஔம் 

-ஹ்பே ர்ஓந-சு-ம் 

ஓண  த்பேண-புத்-ஓரீஞ ஔ ஔஓீ  ஞ  

 

10.ம்ச்ஓ-ஙநண-ஙநச  ந ஞணம் 

தூஜதும் இண நம் அி ஞம் 

ஓண  த்பேண-ல்ந-ஓரீஞ  ஔ ஔஓீ  ஞ  
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11.ஸ்ரீஔண -ணர் இம் உநம் உஞம் 

ச்பேட  ப-ம் சு-ம் ண-ஔஞம் 

ஓண  த்பேண-ஓ-ணி-பை ஔ ஔஓீ  ஞ  

 

12.ணன் உத்ஞ  ஔந்ந ண  பூ-ம் உத்ிப்ஞ  

மத்ம் ஞ  நம் ஓ  க்ஷத்ஞ-க்ஷம் குர்ண  

ஸ்த்ம் ஔ  ம்   பேண்ம் ஆன்ண  

ம்ச்ஓன் பர்ஓ  ஓக்பேந-க்பே  க்பேஷ்  துப்ம் ஙஜ: 

 

1.ஏ க சபம!  ிஞ்ச  ிபுகப, ணீன் உபேபத்வட டுத்ட  பமன் ரிகத,  ல்மப் பு ளம் உணக்க !  

அனயவப  உண்மக்கும், க மந்டநிப்ம   லுக்குள்கந  பழ் யதிபேந்ட கபடங் வநக்  மப்டற் ம , கரித 

ணீன் உபேவப  எபே  கு  கம  ணய  சுணம  ற்றுக் க மண்டீர் ள். 
 

2. ஏ க சபம!  ிஞ்சத்டயன் ிபுகப, ஆவண  உபேபத்வட டுத்ட  பமன் ரிகத,  ல்மப் பு ளம் 
உணக்க ! இந்டஅபடமத்டயல் மற் வ   வபடற் ம  ிம்ணமண்ணம  உணது பதுவ  எபே 

அச்சுகம  தன்டுத்டய ணந்டமணவவத  டமங் ய யற் யரீ் ள், ிம்ணமண்ணம  ணவவத  

சுணந்டடயமல் பது யல் கரித படுவப உவதபம  இபேக் யரீ் ள் , இது உணக்கு கபேம் பு வனத் 

டபே யது. 
 

3. ஏ க சபம!  ிஞ்சத்டயன்  ிபுகப,  மட்டுப்ன்யதின்   உபேபத்வட டுத்ட  பமன் ரிகத,  ல்மப் 
பு ளம் உணக்க !  இந்ட ிஞ்சத்டயற்கு அடிதில்  ர்கமட   யல் ஆய்ந்டயபேந்ட பூணயவத, சந்டயனுக்கு 

கணக எபே புள்நிவதப் கம உம்பவத  க மணம  ல்யன் திதில் டமங்கு யரீ் ள் . 
 

4. ஏ க சபம!  ிஞ்சத்டயன்  ிபுகப, மடய ணிடன், மடய சயங் த்டயன்  உபேபத்வட டுத்ட  பமன் 

ரிகத,  ல்மப் பு ளம் உணக்க !  சயறு பூச்சயவத எபேபர் ணய  சுணம  பில்  ங் ளுக் யவகத  

வபத்து சுக்குபது கம, சக்டய பமய்ந்ட அசுன் யண்த சயபுபின் உல் உணது டமணவக் வ  நில் 

உள்ந ணய  அற்புடணம  கூரித  ங் நமல்  யனயத்கடரிதப்ட்து. 
 

5.ஏ க சபம!  ிஞ்சத்டயன்  ிபுகப, குள்ந ிமணஞ(பமண) உபேபத்வட டுத்ட  பமன் ரிகத,  
ல்மப் பு ளம் உணக்க !  ணமகபேம் மட  அடி நமல் அசர் யச் சக்பர்த்டயவத ணமற்யரீ் ள், 
உங் ளுவத  மட  பில் திதியபேந்து கபநிப்ட்  ங்வ  ீரின் பம் இந்ட உ த்டயல் உள்ந 

அவத்து பீ மசய வநபம்  பிடுபிக் யரீ் ள் . 
 

6. ஏ க சபம!  ிஞ்சத்டயன்  ிபுகப, சுமண உபேபத்வட டுத்ட  பமன் ரிகத,  ல்மப் பு ளம் 
உணக்க ! குபேட்கசத்டயத்டயல் உம்ணமல் க மல்ப்ட் அசு அசர் நின் உயயபேந்து பந்ட த்ட 

ஆற்யல் இந்ட பூணயவத  ளவு யரீ் ள் , இவ்பமறு  உ த்டயன் மபங் வந   ளபப்ட் உம்ணமல், ணக் ள் 

கநடய  பமழ்க்வ  ன் ற்ய ரிபம் கபேப்ியபேந்து பிடுட்டுள்நமர் ள். 
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7. ஏ க சபம!  ிஞ்சத்டயன்  ிபுகப, மணச்சந்டய உபேபத்வட டுத்ட  பமன் ரிகத,  ல்மப் பு ளம் 
உணக்க ! இங்வ ப் கமரில் த்து டவ க மண் அசுன் மபஞவக் க மன்று, அபனுவத  

டவ வந  இந்டயன் டவவணதிம  த்து டயவச வநபம்  யர்ப யக்கும் கடபர் ளுக்கு பிபேம்ித 

யதம  பியகதம யக் யரீ் ள் , இச்கசதல் அபர் ள் ல்கமமலும் பிபேம்ப்ட்து. 
 

8. ஏ க சபம!  ிஞ்சத்டயன் ிபுகப,  ப்வவத  வ தமளும் மண  உபேபத்வட டுத்ட  பமன் 

ரிகத,  ல்மப் பு ளம் உணக்க !  ணவன  கண ம் கமன் கமயக்கும் ீ பண்ஞ ஆவ வந  

உங் ளுவத  நநப்ம  கபண் ய உயல் அஞிந்டயபேக் யரீ் ள் , இத்டவ த  ஆவ ள் தபம 

டயதின் அன யத  கண  பர்ஞத்வடப் கம உள்நது, தபவதமது  உணது  ப்வதின் டமக்குடயல் 

அச்சபற்யபேக் யது. 
 

9. ஏ க சபம!  ிஞ்சத்டயன் ிபுகப, புத்டர் உபேபத்வட டுத்ட  பமன் ரிகத,  ல்மப் பு ளம் 
உணக்க !  பேவஞபள்நம்  க மண் புத்டக, கபடங் நில் பிடயக் ப்ட் கபள்பி ளுக்க ற் 

த்டப்ட் ணயபே பவடவத  டடுத்து பிட்டீர் ள். 
 

10. ஏ க சபம!  ிஞ்சத்டயன்  ிபுகப,  ல் ய உபேபத்வட டுத்ட  பமன் ரிகத,  ல்மப் பு ளம் 
உணக்க ! அச்சபட்டும் பமல் ட்சத்டயம் கமன் எபே பமவந ந்டய ீங் ள் கடமன்று யரீ் ள் , இந்ட 
அபடமணமது ,  யப  படிபில் துர்த்வடபள்ந,  மட்டுணயண்டித்டணம  ணிடர் வந  

அனயப்டற் மகும். 
 

11. ஏ க சபம!  ிஞ்சத்டயன்  ிபுகப, த்து பவ தம  கபவ்கபறு உபேபத்டயல் அபடரித்ட  பமன் 

ரிகத,  ல்மப் பு ளம் உணக்க !  ல்கமபேம் புபர் த கடப க மஸ்பமணயதின் இந்டமவ  

க ளுங் ள், இது ணய வும் அற்புடணமது , ண யழ்ச்சயக்கு எபே சமன்யடழ், ணங் ந த்வட  அநிக் க்கூடிதது, 

கணலும் இந்ட இபேண் உ யற்கு இது ணய ச் சயந்டடமகும். 
 

12. ஏ க சபம!  உணக்கு து ஞிபம  பஞக் ங் ள், ீங் ள் த்து அபடமத்வட டுத்துள்நரீ் ள், 
ணத்ஸ்த அபடமத்டயல் கபடங் வந  மப்மற்யரீ் ள், கூர்ண அபடமத்டயல் உணது பது யல் ணந்டம 

ணவவத டமங் யரீ் ள், பம  அபடமத்டயல்  ர்க் யல் இபேந்து  பூணயவத உணது க மவப் ற் நமல் 

ந்டய  மத்டீர் ள், சயம்ண அபடமத்டயல் யண்த சயபுபின் ணமர்வ  யனயத்கடரிந்டீர் ள், பமண 

அபடமத்டயல் அசர் ய சக்பர்த்டயதிம் பன்டி ணண் க ட்டு, ணய ப்கரித உபேபணம  ணமய பள 

உவ பம் அநந்து கற்றுக் க மண்டீர் ள், சுமணம  கடமன்ய க ட் அசர் வந  க மன்று 

குபித்டீர் ள், மணம  கடமன்ய மபஞவ  கபன்ீர் ள், மண அபடமத்டயல் துஷ்ர் வந  

அனயத்துபிடும்  ப்வவத  ந்டய, தபம  டயவத உங் வந  கமக் ய பபவனக் யன்ரீ் ள், புத்ட 

அபடமத்டயல் உ யல் துன்ப்டும் அவத்து உதிரிங் ளுக்கும்  பேவஞ  மட்டிரீ் ள்,  யப  

படிபில்  ரழ்த்டணம  ணிடர் வந  (ணயகச்சர் ள்)  அனயப்டற் ம   ல் யதம  அபடரிக் யரீ் ள் . 
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ஸ்ரீ ஜ  --- ஜங் னம்  --ஸ்ரீஔண ஸ்ணஜநின் ”ன 
ணிந்த்நநபேந்து”  

 

1.ஸ்ரீ ஜ குச்ஓ ஜண்() த்பே குண் ()  

ந ந ணச ஜ  ஔ ஔ ண ஞ  

 

2.நச ஜி ஜண் ஜண்ச ()  ண ண்ச ()  

பசி ஔச ஜச ம்ஓ ஔ ஔ ண ஞ  

 

3.ி ணிதஞ ஞ்ஓச ()  ஔச ஞஞ்ஓச()  

து கு ஙிச நசத  ஔ ஔ ண ஞ  

 

4.ஜது பஞ ஙஞ ணிஙதச ()  பேச ()  

பஞ கு ி ஙநச ஔ ஔ ண ஞ  

 

5.அஜ ஜ  ச்ஓச () ண ஜச்ஓச ()  

த்ரிபுணச புணச ஙநச  ஔ ஔ ண ஞ  

 

6.ஔச சு க்பே பூத () ஔந தூத ()  

ஜஞ ஜந  ண்  ஔ ஔ ண ஞ  

 

7.அிசண ஔஞ சுந்ஞ () த்பே ஜந்ஞ ()  

ஸ்ரீப ஓந்த்ஞ ஓஞ ஔ ஔ ண ஞ  

 

8. ண ஓஞம்  ிஞ ணம்() இந ண ()  

குபே கும் ிஞதப ஔ ஔ ண ஞ  

 

9.ஸ்ரீஔ ண ணர் இம்() குபே பம் ()  

ஜங்ம் உஜ்ண னம் ஔ ஔ ண ஞ  

 

1.ஏ ிபு கசல்பத்டயபேண நம க்ஷ்ணயகடபிதின் அன யத ணமர்ில் எய்தமணம  சமய்ந்து 
ஏய்கபடுத்துக் க மண்டிபேப்பக  ஏ ிபு ஊஞ்சமடும் குண்ங் நமல் அங் ரிக் ப்ட்டுள்நரீ்  
ஏ ப்பு ணஞம்  ணளம்  மட்டு ணர் நமல் கடமடுக் ப்ட் ணமவவத அஞிந்துள்நபக  

ஏ ப்பு தகடப (அவத்து கடபர் வநபம் கபற்ய க மள்பர்) ஏ ப்பு ரி, ல்மப்பு ளம் 
டங் ளுக்க  

 

2.ஏ ப்பு சூரித எநிவதப் கமன்று ி மசயக்கும் அன யத அஞி ன் வந அஞிந்துள்நபக  

ஏ ப்பு கடமர்ட ிப்பு இப்பு சக் த்வட யறுத்டயதபேள்பக  ஏ அன்கண சமதுக் நின் 
இடதகணன்னும் ரிதினுள் ப்கமளதும் அவணடயதமய் ீந்டயக்க மண்டிபேப்பக   ஏ ப்பு தகடப 
(அவத்து கடபர் வநபம் கபற்ய க மள்பர்) ஏ ப்பு ரி, ல்மப்பு ளம் டங் ளுக்க  
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3. ஏ ப்வு பிம் யவந்ட மம்ம  மநிதவ அற்புடணம   கடமற் டித்டபக ஏ ணக் நின் 
ணங் வந ப்கமதும் ண யழ்ச்சயதில் ஆழ்த்துபக  எ ததுகும் ன் டமணவவத ணச் 
கசய்பம் எநிபசீும் ி மசணம சூரிதக. ஏ ப்பு தகடப (அவத்து கடபர் வநபம் கபற்ய 
க மள்பர்) ஏ ப்பு ரி, ல்மப்பு ளம் டங் ளுக்க  

 

4.ஏ ணது ,பன்,  மசுன் கமன் அக் ர் வந அனயத்டபக  ஏ  பேின் கணல் அணர்ந்து பம் 
பபேபக  

ஏ கடபர் ள் சப த்டயிவகத லீவ ள் புரிந்து ண யழ்பக ஏ ப்பு தகடப (அவத்து 
கடபர் வநபம் கபற்ய க மள்பர்) ஏ ப்பு ரி, ல்மப்பு ளம் டங் ளுக்க  

 
5.ஏ ணமசற் டமணவ இணழ் வநப் கமன்  ண் வநபவதபக  ஏ கடமர்ந்ட 
ிபித்டவநதிின்றும் அவபபேக்கும் பிடுடவதநிப்பபே  ஏ பவு ங் நிலும்  மஞக் 
 யவக் மட டன்ி ற் கமக் யகண  ஏ ப்பு தகடப (அவத்து கடபர் வநபம் கபற்ய 
க மள்பர்) ஏ ப்பு ரி, ல்மப்பு ளம் டங் ளுக்க  

 

6.ஏ ணமமம  ரின் ண நம சரடமகடபிக்கு கபேவணதநிப்பக  ஏ டயர்த்து யற்கும் 
அசுர் ள் அவபவபம் கபற்ய க மள்பக  ஏ ப்பு கமரில் த்துடவ மபஞவ நிடயல் 
கபற்ய கற்பக ஏ ப்பு தகடப (அவத்து கடபர் வநபம் கபற்ய க மள்பர்) ஏ ப்பு ரி, 
ல்மப்பு ளம் டங் ளுக்க  

 

7.ஏ ணவன ப யல் கூட்ங் வநகதமத்ட யபம் இநவணபன்  பர்ச்சயபம் ணயகுந்து 
கடமற்ணநிப்பக ஏ க மபர்த்ட ணவவத குவகமல் பியல் ந்டயதிபேப்பக  ஏ 
மடமமஞிதின் ப   பர்ச்சயதம சந்டய எநிவத ணட்டுகண பே யடும் சக ம வபகத  ஏ ப்பு 
தகடப (அவத்து கடபர் வநபம் கபற்ய க மள்பர்) ஏ ப்பு ரி, ல்மப்பு ளம் டங் ளுக்க  

 

8.ஏ ிபு உணது டமணவப் மடங் நின் பன்மல் மங் ள் பளவணதம  சஞவந்து பிட்கமம்  
ஏ டதவு கசய்து இவ்பமம  ங் வநபம் சற்க  ண்ஞிப்மர்த்து உணது பன்ம  சஞவந்ட 
ங் வந உணது  மஞணற்  பேவஞதிமல் புிடப்டுத்துங் ள் ப்பு ஏ ப்பு தகடப (அவத்து 
கடபர் வநபம் கபற்ய க மள்பர்) ஏ ப்பு ரி, ல்மப்பு ளம் டங் ளுக்க  

 

9.ஏ த கடப க மஸ்பமணயதமல் மப்ட் இந்ட மல் உன்டணம கமந்டத்வட க மடுக் க் 
கூடிததுணம மமகும். ஏ இது ணங் ந ணமதும் க ட்பர் உள்நத்டயல் எநிகதற்க் 
கூடிததுணம மமகும். ஏ ப்பு தகடப (அவத்து கடபர் வநபம் கபற்ய க மள்பர்) ஏ ப்பு 
ரி, ல்மப்பு ளம் டங் ளுக்க  
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க்பேஷ் ிஞஜ ஜீ ஞ பஷ்ம்   
--- நவ் ம்நமஞ ற்றும் ட்டுக்ள் –ஸ்ரீ ஔணீஸ்ணஜந 

1.க்பேஷ்ஞ ிகண ணத ீமடம      1.  பமன் க்பேஷ்ஞரின் ணீடம தூத அன்க உபேபமபள் மடம  
மடம ிகண ணகதம ரி :  ணற்றும் ஸ்ரீமவடதின் ணீது தூத அன்க படிபமபர் ஸ்ரீரி  
பீக யடக யத்தம்  மன் பமழ்ந்டமலும் இந்டமலும் ப்கமளதும் து யத்த  
மடம  யபேஷ்கஞௌ  டயர் ணண  அவக் ம்  ஸ்ரீஸ்ரீ மடம ணற்றும் க்பேஷ்ஞக  
 
2.க்பேஷ்ஞஸ்த டயபிம் மடம  2. பமன் ஸ்ரீக்பேஷ்ஞரின் கமக் யம் மடமமஞி ணற்றும்  
மடமதம டயபிம் ரி :  மடமமஞிதின் கமக் யம் ஸ்ரீ ரி. 
பீக யடக யத்தம்  மன் பமழ்ந்டமலும் இந்டமலும் ப்கமளதும் து யத்த  
மடம  யபேஷ்கஞௌ  டயர் ணண  அவக் ம்  ஸ்ரீஸ்ரீ மடம ணற்றும் க்பேஷ்ஞக  
 
3.க்பேஷ்ஞ ப்மஞ ணத ீ மடம  3. பமன் ஸ்ரீக்பேஷ்ஞரின் ிமஞ சக்டய மடமமஞி ணற்றும்  
மடம  ப்மஞ ணகதம  ரி : மடமமஞிதின் ிமஞ மடன்  ஸ்ரீ ரி. 
பீக யடக யத்தம்  மன் பமழ்ந்டமலும் இந்டமலும் ப்கமளதும் து யத்த  
மடம  யபேஷ்கஞௌ  டயர் ணண  அவக் ம்  ஸ்ரீஸ்ரீ மடம ணற்றும் க்பேஷ்ஞக  
 

4.க்பேஷ்ஞ த்ப ணத ீ மடம  4. பமன் ஸ்ரீக்பேஷ்ஞபேன் பளபதும் உபே ய என்யதிபேப்பள் மடம,  
மடம  த்ப ணகதம  ரி :   மடமபன் பளபதும் உபே ய என்யதிபேப்பர் ஸ்ரீ ரி. 
பீக யடக யத்தம்  மன் பமழ்ந்டமலும் இந்டமலும் ப்கமளதும் து யத்த  
மடம  யபேஷ்கஞௌ  டயர் ணண  அவக் ம்  ஸ்ரீஸ்ரீ மடம ணற்றும் க்பேஷ்ஞக  
 
5.க்பேஷ்ஞ க க ஸ்டயடம மடம  5. பமன் ஸ்ரீக்பேஷ்ஞரின் உயல் உவந்துள்நபள் மடம  
மடம  க க ஸ்டயகடம ரி :  ணற்றும் மடமதின் உயல் உவந்துள்நபர் ஸ்ரீ ரி. 
பீக யடக யத்தம்  மன் பமழ்ந்டமலும் இந்டமலும் ப்கமளதும் து யத்த  
மடம  யபேஷ்கஞௌ  டயர் ணண  அவக் ம்  ஸ்ரீஸ்ரீ மடம ணற்றும் க்பேஷ்ஞக  
 
6.க்பேஷ்ஞ சயத்ட ஸ்டயடம மடம  6. பமன் ஸ்ரீக்பேஷ்ஞரின் இடதத்டயல் ப்கமதும்  
மடம  சயத்ட ஸ்டயகடம ரி :        யவகற்யபேப்பள் மடம ணற்றும் மடமதின்  
பீக யடக யத்தம்  இடதத்டயல் ப்கமதும் யவகற்யபேப்ப ஸ்ரீ ரி. 
மடம  யபேஷ்கஞௌ  டயர் ணண  மன் பமழ்ந்டமலும் இந்டமலும் ப்கமளதும் து யத்த  
     அவக் ம்  ஸ்ரீஸ்ரீ மடம ணற்றும் க்பேஷ்ஞக  
 

7.ீமம் டம மடம  7. பமன் ஸ்ரீக்பேஷ்ஞரின் ீபண்ஞ யத்வட எத்ட உவ வநகத  
டீமம் டகம  ரி : அஞிபள் மடம ணற்றும் மடமதின் உபேக் யத கமன்ி  
பீக யடக யத்தம்  கணிகதமத்ட ணஞ்சள்ய ட்மவ வநகத அஞிபர் ஸ்ரீரி. 
மடம  யபேஷ்கஞௌ  டயர் ணண  மன் பமழ்ந்டமலும் இந்டமலும் ப்கமளதும் து யத்த  
     அவக் ம்  ஸ்ரீஸ்ரீ மடம ணற்றும் க்பேஷ்ஞக  
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8.பிபேந்டமபகஷ்பரீ மடம    8.பிபேந்டமபத்டயன் அசய ஸ்ரீணடய மடமமஞி ணற்றும்  
 யபேஷ்கஞம பிபேந்டமபகஸ்பம : பிபேந்டமபத்டயன் அசர்  பமன் ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞர்  
பீக யடக யத்தம்  மன் பமழ்ந்டமலும் இந்டமலும் ப்கமளதும் து யத்த  
மடம  யபேஷ்கஞௌ  டயர் ணண  அவக் ம்  ஸ்ரீஸ்ரீ மடம ணற்றும் க்பேஷ்ஞக  
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ர்ணௌஜ ட்ஓர்ரின் ல்ள் 

 
பபங்ஞ ர்ஔசந அ ஞத்ஞ --ர்ணௌஜ ட்ஓர் 

 

1. 
பபங்ஞ ர்ஔசந அ ஞத்ஞ-ஓத்-கும்  

 க்பேஷ் ஞந ங ப்ஞர்சந ணசம்  

தூ து ஸ்துரி ஓ ஓந்த்ஞஙந சம்  

ஓன-ஙமண ஓஞஞணிந் ணசம்  

2. 
ங் ணரி ஜச ரி துஸ்ந ஜஞ்ஔரீ  

க்பேஷ் ஜ்கச ஓ த்ச ப்ஞஜ ணரி ஔர்ஔரீ  

க்பேப்நஹ் பே ங ணிஷ்ந ப்ஞசம்  

ஓன-ஙமண ஓஞஞணிந் ணசம்  

3. 
பபர் பபஹ் க்பேஷ் க்பேஷ் உச்மஓஹ் ஸ்ணஞ ம்  

அ ங ஔ த்ஞஹ் ஜஜ த்பேஷ்டி ஓஞம்  

த்ணிபுஔ பே ங ீம் சுர்ஓசம்  

ஓன-ஙமண ஓஞஞணிந் ணசம்  

4. 
ஸ்ரீ அத்மண ஞர்சர்  ஔந்ங ஆம்  

ச்ஓந ஜதுர் ர் ஔ மஓன் பேஜம்  

ஸ்ரீஅத்மண ஓங் ஞங் னர்ச ணிஓசம்  

ஓன-ஙமண ஓஞஞணிந் ணசம்  

5. 
அத்மண ஓஞஞணிந் ஜ்கச த்ச ணசம்  

ஓத்மண  த்ஜ ஞட ஞஓந ஞம்  

ஜந க்நம் ஔந்ங ஞக்ஷ ஜம் அஔசம்  

ஓன-ஙமண ஓஞஞணிந் ணசம்  

6. 
ஓர்ண ஹ் ஓன ங ஞசஸ்ணஞ ஓத் கும்  

  ஔந்ந ஓன ங  த்ஜ ணம்  

ீம் பே ங க்ந ஹ் த் க்ஷம்  

ஓன-ஙமண ஓஞஞணிந் ணசம்  
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7. 
ஸ்ரீமஓன் ஔத்மண ஙநத்சந் பே ஜம்  

 அங் த்ரிபர்ந ம(அ)ஓஞந ஓணஞம்  

ஔணீ த்ஞ க்ந ஜ்கச பங்ஞந ர்ஔசம்  

ஓன-ஙமண ஓஞஞணிந் ணசம்  

8. 
சீ சீ ஙநந்ந ப்ஞஜ க்ந ம்  

ஓர்ண ஹ் ஓன ங ஓந்ந புஞ ஙம்  

ஞஞங் ஓங் த ர்ஜ ஜக்ஷசம்  

ஓன-ஙமண ஓஞஞணிந் ணசம்  
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ஙண ௌஞ ணஞம் -- ஸ்ரீ  ஓச்ஓந  பஷ்ம் – 
ஸ்ரீஜந ஓச்ஓந  ணிின் மஜந்மசப் ற்றும் ட்டுப்ல்ள்  

 
1.ஙண ௌஞ ணஞம் ஙண புஷ் ஓஞம்  5. ஙநஔ க்ந ஞம் ப்ரி ஓபேஞம்  
  ஙண ண ஞம் ஙண ஸ் ஞம்    ங ஙர்த்ச ஙஞ ஞஔ கும்  
  ஙண ஸ் ஞம் ஙண ஜ ணஞம்   கு ஜநசி ஜச ஸ் ஞம்  
  ப்ஞஜஜந ஓச்ஓந ப ௌஞ ணஞம்   ப்ஞஜஜந ஓச்ஓந ப ௌஞ ணஞம்  
 
2. ஙண ிஞஜ பம் ஙண ஙீ பம்  6.ஞ ணம்  ண் ஞணம்  
  ஙண ணத க்பேம் ஙண ிஞஜ ஞம்  ம்பேது ணத் சுணீ ஜதுஞம்  
  ஙண ணித் ப ிஞஜ ஜம்  ஙநஔ க்ந குவ்பே ஙட் ஞம்  
   ப்ஞஜஜந ஓச்ஓந ப ௌஞ ணஞம்   ப்ஞஜஜந ஓச்ஓந ப ௌஞ ணஞம்  
 
3.ரி க்ந ஞம் ரி ஙஜ ஞம்  7. ப ர்ஜ பம் புசர் ஙந் சும்  
  ஞ ஔப் ஞம் ரி ஙஜ ஞம்   ஞ ீசுஓநத்ஞம் ண ணச்ஓநம்  
  ஙச ஓம் ிஞண்ஷ்பே ஞம்   னு த்ச ஓநம் ஙநஔ ண பம்  
  ப்ஞஜஜந ஓச்ஓந ப ௌஞ ணஞம்   ப்ஞஜஜந ஓச்ஓந ப ௌஞ ணஞம்  
 
4. ஓம் ஔச ண  ஞம்  8. அபேம் ஙசம் ஓஞம் ணஓசம்  
ஞஜர்த் ஞ  நம்  ணச ஸ்நம் ஸ்ணம் ஙஜ ஞம்  
ஙண  ஞம் ஔத்  ஞம்   குபே ப ஞஓம் ஔ : ஔணீசம்  
ப்ஞஜஜந ஓச்ஓந ப ௌஞ ணஞம்   ப்ஞஜஜந ஓச்ஓந ப ௌஞ ணஞம்  
 
1.ிபு க ௌங் ரின் கணி பண்ஞணமது புத்டம் புடயத மகட்டில் குங்குணத்வட  ந்டது கமல் 
கமயக் யன்து. அபது புத்டயநவண, புடயடம  ணர்ந்ட ணர்ச்சங் வந அம்பு நம  உவத 
ணன்ணடவபம் கபல்படமபள்நது. அபர் உன்ட ிகவண யவதின் புடயது புடயடம ண்ஞற் 
உஞர்வு யவ வந ப்கமதும் கபநிப்டுத்து யன்மர். அபர் அன்ின் உச்சத்டயல் ிணயப்பூட்டும் 
பவ தில் புத்டம் புடயடம   அவசவு வந அங்க ற்று யன்மர். அபர் டது ப்கமளதும் 
புடயடம வ ச்சுவப கச்சயமல் அவபவபம் ப்கமதும் சயரிப்வ நிவகத 
வபத்டயபேக் யன்மர். அபது கணி எநிதமது உபேக் யத கமன்வப் கமன் கமயக் யன்து. –
சச்சய ணமடமபின் அன ய வணந்டம ஸ்ரீ க ௌங் பேக்கு ன் ஞிபம பஞக் ங் வந அன்புன் 
சணர்ப்ிக் யன்கன். 
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2.அபர், ண புபேர் ணீடம புத்டம் புடயடம ிகவணவத ப்கமதும் பனங் யக் 
க மண்டிபேக் யன்மர். அபது எநிபசீும் கணிதனகு அப்கமளதுடமன்  வத்கடடுத்ட 
கபண்வஞவத எத்டயபேக் யது. அபது அன யத ஆவ நமது பிடம்பிடணம  கர்த்டயதம 
பவதில் ப்கமதும் புதுவணதமடம  படிபவணக் ப்ட்டுள்நது. அபர் க்பேஷ்ஞரின் ணீடம 
ப்கமதும் தூதடம அன்வ கபநிப்டுத்டயக் க மண்க இபேக் யன்மர். பங் நில் அபர் 
கபநிப்டுத்தும் அன்ின்  பேவஞதமது என்துபிட க்டயத் கடமண்டின் உதர்வு வநபம் 
 மட்டு யன்து. அபர் டது ல்வதற்  பேவஞதிமல் அவத்த்வடபம் ணய வும் 
ணங் ந ணமக் யக் க மண்டிபேக் யன்மர். –சச்சய ணமடமபின் அன ய வணந்டம ஸ்ரீ க ௌங் பேக்கு ன் 
ஞிபம பஞக் ங் வந அன்புன் சணர்ப்ிக் யன்கன்.  
 
3.அபர்  ஸ்ரீ ரிதின் ணீது அன்புன் க்டயத்கடமண்டிவ ற்றுக் க மண்டிபேக் யன்மர். அபர் 
கடமர்ந்து ரி மணத்வட ித்துக் க மண்கதிபேக் யன்மர். அபர் டணது அன யத வ பில் நின் 
பம் ண்ஞிக்க மண்க ரி மணத்வட ிக் யன்மர். அபர் ரி மணத்வட டன்வ 
அர்ப்ஞித்து பிட்மர். அபர் ப்கமதும் அன்ின் ணயகுடயதமல் டணது  ண் நியபேந்து  ண்ஞவீ 
கமனயந்து க மண்டு இபேக் யன்மர்.  –சச்சய ணமடமபின் அன ய வணந்டம ஸ்ரீ க ௌங் பேக்கு ன் 
ஞிபம பஞக் ங் வந அன்புன் சணர்ப்ிக் யன்கன்.  
 
4.அபர் ப்கமதும் ணிட சபடமதத்டயன் கடமர்ந்ட  துன்ங் வந ீக் யக் க மண்க 
இபேக் யன்மர். அபர் உன்ட ஆர்பத்வட டன்ிம் அர்ப்ஞித்துள்ந ணக் நினுவத பமழ்பின் 
இட்சயதணமய் இபேக் யன்மர். அபர் க்பேஷ்ஞ ிகவண ன்னும் கடவ உண்டம் பண்ம  
ணமய அவபபேக்கும் ஊக் ணநிக் யன்மர். அபர்  உ யன் ட யக்கும் துன்க் மய்ச்சவ டணது 
குநிர்ந்ட மர்வபதமல் அ ற்யக் க மண்டிபேக் யன்மர். –சச்சய ணமடமபின் அன ய வணந்டம ஸ்ரீ 
க ௌங் பேக்கு ன் ஞிபம பஞக் ங் வந அன்புன் சணர்ப்ிக் யன்கன்.  
 
5.அபர் டன்வப் கமன்க அவபபேம் க்டயத் கடமண்வ ற்குணமறு தூண்டு யன்மர். அபர் 
ப்கமளதும் டணது தூத க்டர் நமல் ணய வும்  பப்டு யன்மர். அபது ணத்வட  பபேம் 
ணமது. மசலீவ மத ின் டிச்சயப்ிதல்பு வந கபநிப்டுத்து யன்து. அபர் எபே 
அன யத இநம்  யமணயத க மி (ஸ்ரீணடய மடமமஞி) கண்ஞின் ணத்வட டடமக் யக் க மண்டு 
ம் ஆடிக் க மண்டிபேக் யன்மர். –சச்சய ணமடமபின் அன ய வணந்டம ஸ்ரீ க ௌங் பேக்கு ன் 
ஞிபம பஞக் ங் வந அன்புன் சணர்ப்ிக் யன்கன்.  
 
6.அபர்  த்டமநத்வட இவசத்துக் க மண்டு டணது இித குல்பநத்டமல் ணம் ணதங்கும்டி 
கணன்வணதம  மடு யன்மர். கணலும் பசத்வடக் தூண்டும்டிதம  பவீஞதிவ கணன்வணதம  
இவசத்துக் க மண்டிபேக் யன்மர். அபது உற்சம த்டயவக்  ண்டு க்டர் ளும் ஆந்ட த்டயல் 
ங்க ற்றுக்  நித்டர். அத்டவ த ணமது அபர் நது உண்வணதம க்டயத் கடமண்டிவ 
கடள்நிவ ீம  கபநிக் மட்டு யன்து. –சச்சய ணமடமபின் அன ய வணந்டம ஸ்ரீ க ௌங் பேக்கு 
ன் ஞிபம பஞக் ங் வந அன்புன் சணர்ப்ிக் யன்கன்.  
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7.அபர் ப்கமதும் சங் ரர்த்ட குளபிமல் சூனப்ட்டிபேக் யன்மர். கில் இம்பவதமது 
ணட்டுகண  யப த்டயல்  விடிக்  கபண்டித டர்ணணமகும். ந்ட ணமமின் ண ம 
(ஸ்ரீக்பேஷ்ஞர்) அபக, இங்கு ணீண்டும் பந்து (க ௌங் ர்) ிந்துள்நமர். அபபே இந்ட பூணயதின் 
அசமடமஞணம எநிபசீும் அஞி ம  கபேவணதவத கசய் யன்மர். அபது ிச்சம 
உஞர்பமது ிப்பு இப்பு சூனயல் உனன்று துன்க் யல் டத்டநிப்கமபேக்கு அபேணபேந்டம  
அவணந்துள்நது. அபது உள் உஞர்கபம டணது  உண்வணதம க்பேஷ்ஞ உபேபிவகத ண்ஞிக் 
க மண்டு அடயககத டயந்துள்நது. அபர் ப்கமதும் டணது ஆன்ணீ  உ யலுள்நபர் ளுககத 
இவஞந்டயபேக் யன்மர். –சச்சய ணமடமபின் அன ய வணந்டம ஸ்ரீ க ௌங் பேக்கு ன் ஞிபம 
பஞக் ங் வந அன்புன் சணர்ப்ிக் யன்கன்.  
 
8. அபது  ண் ள் அடிப்மடங் ள் ணற்றும் னயல் ணயகு ஆவ ள் அவத்தும் அபேகஞமடத 
 மத்டயன் இநஞ்சயபப்வ எத்டவபதம  பசணவதச் கசய் யன். அபர் உஞர்ச்சய டதும்ித 
குயல் டணது மணத்வடகத (க்பேஷ்ஞ) மடி பள யவபவ யன்மர். அபர் பமழ்க்வ தின் 
உன்ட உண்வண உஞர்பிவ டட்டிகதளப்புபடன் பம் இப்ிஞ்சத்டயற்கு கபநிகததம 
ஆன்ணீ  உவ  அவபபேம் அவபம்டி கசய் யன்மர். –சச்சய ணமடமபின் அன ய வணந்டம ஸ்ரீ 
க ௌங் பேக்கு ன் ஞிபம பஞக் ங் வந அன்புன் சணர்ப்ிக் யன்கன். 
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உஜ்ண ணஞ  - ஸ்ரீ ஓச்ஓந சஷ்ம் – ஸ்ரீ ஜந ஓச்ஓநணிின் அபேமஜ ஜமச 

ற்றும் ட்டு ிஞர்த்மசள் –ர்ண ௌஜ ட்ச்ஓர்  

 

1.உஜ்ண ணஞ ௌஞ ணஞ ம்  

ணிந ஙநஞணந ண ணிம்  

த்ரி புணச ணச க்பே : தம்  

ம் ப்ஞஜஜந ஓ ஸ்ரீ ஓச்ஓந சம்  

 

2. த்ந்ஞ ண ணிஞம்  

துர்ஔச ர்ஔச ங ணிதம்  

ண  ஞ்ஓச ஞ பேம்  

ம் ப்ஞஜஜந ஓ ஸ்ரீ ஓச்ஓந சம்  

 

3.அபேம்ஞ ஞ ஓபே ம்  

இந்து ணிஙநந்ந ங ஓ பேச்ஓநஞம்  

ஔல்ி ஙநஔ கு ஙஜ ணிஙம்  

ம் ப்ஞஜஜந ஓ ஸ்ரீ ஓச்ஓந சம்  

 

4.ணிந ஙச ஜ ஔ ஞம்  

பூத ஙண ஞ ண ணிஞம்  

ந அநஜந்ஞ ந்பேத் ணிம்  

ம் ப்ஞஜஜந ஓ ஸ்ரீ ஓச்ஓந சம்  

 

5.ஓஞ்ஓ ஓபே ஓஞ ந பேஓநஞம்  

ஜஞ்ஔஞீ ஞஞ்ஓந  ப ஜதுஞம்  

ஓந்த்ஞ ணிஙநந்ந ஸீ ணசம்  

ம் ப்ஞஜஜந ஓ ஸ்ரீ ஓச்ஓந சம்  

 

6.த்பே டி ஞ ஜண்லு ண்ம்  

நவ் ணஞ பண்டி பண்ம்  

துர்ஔச ல்ஜத ண்ச ண்ம்  

ம் ப்ஞஜஜந ஓ ஸ்ரீ ஓச்ஓந சம்  

 

7.பூத பூ ஞஔ அ ணநம்  

ம்ி ிஜஞ ணஞ பேச்ஓநஞம்  

ஜஔ ணிஞச்ஓந உஜ்ண நம்  

ம் ப்ஞஜஜந ஓ ஸ்ரீ ஓச்ஓந சம்  
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8.ஙநந்ந அபே ஜ  ஙசம்  

ஆஔனு ம்ி ஸ்ரீபுஔ பம்  

ணஞ மஓஞ ஙர்த் ணதம்  

ம் ப்ஞஜஜந ஓ ஸ்ரீ ஓச்ஓந சம்  

 

1.க ௌங் ரின் அடயதற்புடணம டயபேகணி யணமது பமர்த்கடடுத்ட டங் ம் கமல் கமயக் யன்து . 
அபது உன்ட பைத்டயல் இவபிமது ற்பிடணம ிகவண மப யவ ள் கமங் யக் 
க மண்க இபேக் யன். அபது  பேவஞதின் எபே துநி பவு ங் வநபம் பிடுபிக்  
பல்டமகும்- இத்டவ த சச்சயகடபிதின் டபப்புடல்பவ மன் பிளந்து பஞங்கு யன்கன்.  

 

2.ிகவணதின் உச்சக் ட்த்டயல் அபது டயபேகணி பளணமற்ணவந்து பிடும் அது கமன்க 
குமது டளுடளுக்கும் அபது குயன் உன்ட அடயர்பமது மபகண படிபம ணிடவபம் 
தூய்வணப்டுத்டயபிடும். அபது  பேவஞதமது வு யன் அவத்துபிடணம துதங் நியபேந்து 
ம்வண  மக்  பல்டமகும். இத்டவ த சச்சயகடபிதின் டபப்புடல்பவ மன் பிளந்து 
பஞங்கு யன்கன்.  
 

3.அபது உவ ள் உடதசூரிதின் கசந்யத்வட எத்டயபேக் யன்து. அபது  ன்ங் கநம 
அவபவபம் பசர ரிக் யன்து. அபது எநிபசீும் பில் ங் ள் சந்டயவபம் ணயஞ்சும்டி 
அன ம  ி மசயக் யன்து. அபது கசமந்ட (க்பேஷ்ஞரின்) உன்ட குஞங் ள் ணற்றும் அபது புிட 
மணத்வடகத அபர் பு ழ்ந்துமடி கமந்டணவ யன்மர். இத்டவ த சச்சயகடபிதின் 
டபப்புடல்பவ மன் பிளந்து பஞங்கு யன்கன்.  

 

4.அபது டமணவக்  ண் நில் இபேந்து பசத்டமல் கமங்கும்  ண்ஞீமது ஆறு நம  
ஏடு யன்து. அபது கணி ணமற்த்டயற்கு  மஞணம  ப்கமதும் புடயடமய் பூத்துக் க மண்டிபேக்கும் 
 ிந்ட  மடல் மபத்டயமல் அபர் அங் ரிக் ப்ட்டிபேக் யன்மர். அபர் ய ழ்த்தும்  
லீவதமது ணய வும் கணன்வணதம வும் அடயதற்புடணம  அவசவு வநபம் கபநிப்டுத்டயக் 
க மண்டிபேக் யன்து. இத்டவ த சச்சயகடபிதின் டபப்புடல்பவ மன் பிளந்து பஞங்கு யன்கன்.  

 

5.அற்புடணமய் ணமடிக் க மண்டிபேக்கும் அபபேவத மடங் நின் நித அவசவு ள் 
எவ்கபமன்றும் அவபவபம் ணய வும் ண யழ்பிக் யன். அந்ட டமணவப்மடங் ள்   கப 
எயக்கும் சங்வ ணஞி நமல் கணலும் இிவணதநித்துக் க மண்டிபேக் யன். அபது 
டயபேப ணமட சந்டயின் குநிர்ந்ட  யஞங் வந ணயஞ்சுபடமய் ணத்வட குநிர்பிக் யன்து . 
இத்டவ த சச்சயகடபிதின் டபப்புடல்பவ மன் பிளந்து பஞங்கு யன்கன்.  

 

6.அபர் சய சணதம்  மபி ஞ்ச ச்சத்வட இடுப்ில் அஞிந்து க மண்டு வ தில் டண்பம் 
 ணண்பம் ந்டய எபே சந்யதமயதம  கடமற்ணநிக் யன்மர். அபது ஆன்ணீ  உமது 
ணனயக் ப்ட் சயத்துன்  பேவஞவத கமனயந்து க மண்டிபேக் யன்து. அபது  ண்டிப்ம 
அடகுபவதமது  ட்டுண் ஆத்ணமபின் மபங் வந கபபேன் ிடுங் ய அனயக்  
கூடிதடமதிபேக் யன்து. இத்டவ த சச்சயகடபிதின் டபப்புடல்பவ மன் பிளந்து 
பஞங்கு யன்கன்.  
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7.அபர் இல்பமழ்பில் இபேந்ட கமது பூணயதமது ணண் து ள் நமல் அனகுடுத்டப்ட்டிபேப்து 
கமன்று அபது அன யத ப ணமது சுபேள்சுபேநம அர்ந்ட க சங் நமல் சூனப்ட்டிபேந்டது 
ிம்னத்வடப் கமன்று சயபந்ட அபது ணய ச்சயந்ட அடங் ள் உன்ட ிகவணதிமல் 
டுங்கும்கமது கணலும் பசப்டுத்து யன். அபது அன யத அ ன் கற்யதில் இப்ட்டுள்ந 
சந்டக் குனம்மல் ஆ டய ணமது ணய வும் கசமவதநித்துக் க மண்டிபேக் யன்து. இத்டவ த 
சச்சயகடபிதின் டபப்புடல்பவ மன் பிளந்து பஞங்கு யன்கன்.  

 

8. அபது டமணவ இடழ் வந கமன் அபேட் ண் நின் கடமது உடதசூரிதின் பண்ஞத்வட 
ணயஞ்சு யன்து. அபது அன யத இபே புங் ளும் பனங் மவத் கடமடும் அநபிற்கு ீண்டுள்ந. 
அபது ஆன்ணீ  கட கணம கடர்ந்ட   வஜது கமன் ஆவ நமல் அங் ரிக் ப்ட்டுள்நது . 
இத்டவ த சச்சயகடபிதின் டபப்புடல்பனுக்கு ணீண்டும் ணீண்டும் து ஞிபம பஞக் ங் வந 
சணர்ப்ித்து பிளந்து பஞங்கு யன்கன்.  
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வ்பேந்ணச ஸ் குரின் ல்ள் 

ஜச ஜச னு--வ்பேந்ணச ஸ் குர் 
1. 

ஜச ஜச னு ௌஞங் சுந்ஞ  

  ந  உர்த்ண ஜசஞ  

2. 
த்ரி ச்ஓ ச  குந குந்  

ப்ஞக்பே ஙச துய் ஞஜ ஓஞ்ஓ  

3. 
பக் ஜ்ச பத்ஞ த டி ரிஞ  

பக்ஷ்ஜ பை அசந்  ச ஞ  

4. 
அஞ ம்பு  அஞ ஓி  

 ப்பேந்ச   பை ஙநச்ஓந  

 

1, 
 பேவஞ படிபம க ௌங் ர்  மணகடபவ பி ணய வும்  பர்ச்சயதமபமபமர். ி மசயக்கும் 

வபஷ்ஞப டய ணமது அபது கற்யவத அங் ரிக் யன்து.  

2. 
அபர் கமற்த் டக்  பம்ணடிப்பு க மண் ஞ்ச த்வட அஞிந்துள்நமர். அபது  பேவணதம 

படிக் ற்வதமது சுபேண்டு  மஞப்டு யன்து., அபது இபே  பேபினய கநம ஏய்பின்ய னயகமடு 
 மஞப்டு யன்து,  

3. 
ணய வும் கணயடம படிவுன் ிபு அந்டர் அபது ணமர்ில் கபண்ஞிணம புிட ணயக்  

பூதம  கபநிப்டு யன்மர்.  

4. 
அபது அடங் நமது டமம்பூத்வட சுவபத்து க மண்டு புன்வ த்ட பண்ஞம்  மஞப்டு யது. 

பிபேந்டமப டம அபவ பூயக் யன்கன்.  
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ஸ்ரீஜந் ஜிஞபுர் ரி ணஓஞ வ்ஞ ச 

 

ஸ்ரீ ரி ணஓஞ ரி னர்ச ணிச--வ்பேந்ணச ஸ் குர் 
1. 

ஸ்ரீ ரி ணஓஞ ரி னர்ச ணிச  

ந்பேத் ஆஞம்ி ப்ஞபு ஔஞ ப்ஞ  

2. 
புண்ணந் ஸ்ரீணஓ அங்ச சுஞம்  

உடி னர்ச த்ணசி  ணிந்  

3. 
ம்பேங் ஜந்நஞ ஔ ஓங் ஞ  

ஓங்னர்ச ஓங் ஓ ம ஜநஓ  

4. 
ப்ஞஹ்ஜண் ந த்ணசி பூரி ஆஓ  

ஓௌநஞ அஜங் ஓர்ண ஔ ஙஓ  

5. 
உதஹ்  ம ந்பே ஞ ணிஸ்ணம்ஞ  

பெ பெ ம ஔ ச சுந்ஞ  

6. 
ஸ்ரீஙநண ண்டி ம  ஓம்ப்ஞ  

பகுந் ம ஆஞ ஔச    

7. 
ம ணிந் த ஆஞ  ஔச  

ௌஓந்த்ஞ ந்பேத் ஓ ஞச னர்ச  

8. 
ரி புச ஙநத்சந் ஜந  

அக்ஷந அத்மண ச  தூந  

9. 
ஞ ஆந ஔ சுஔ ஙச  

ஆசந் ணிஹ்ண ம ப்ஞபுஞ னர்  

10. 
ஔச உத்ண் ஙஓ ப்ஞபு ணிஸ்ணம்ஞ  

ப்பேநண ீம்ி  ஓ ய் ஞ  

11. 
ச ண ஜதுஞ ஙஓ ணிஸ்ணம்ஞ  

ஔச ந ஙந்ஞ  ஙந்ச ஙணஞ  

12. 
அபை க்பேஷ்ணஓ அபை ந்பேத்  

ஆசந் ஙச ரி  ஓ ப்பேத்  
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13. 
ஙநஔசந் ஙஓ ஜிஞபு ணிஸ்ணம்ஞ  

ஓஞஞ  அசி அந ஜசஞ  

14. 
ண ணஓ ஜ ஙந ஞ   

ஓநண்டி  ந ஞ   

15. 
ஓதுர் ந ஸ்ரீரி ஜங் ஓங்னர்ச  

 ஜத் ஙஓ ஔந்ங ஜநஸ்ஞஞ ஙந்ச  

16. 
ஔஞ ஙஜசந் ஓநண ணஓச ங ஔச  

ஔஞ ஞ ஙஓ ஓநண ஓ ஙஓ ஆச  

17. 
ஔஞ ஙஜ ணல்ஜநன ம ச  

ஔஞ ஙஜ அஔஜந இ ஜஓச  

18. 
ஔஞ ஙஜ ஸ்ஞண ஓம்ஓஞ ந் குஓ  

ச ப்ஞபு அணரி நப ஙஓ  

19, 
ஔஞ ஙஜ ம சு ஙஞ   

ஓஸ்ஞ ணச ப்ஞபு ஔஞ கு   

20. 
ஓர்ண ஜ ப்ஞஸ்ஓநத் ஔ ப்ஞபுஞ ஙஜ  

ஓ ப்ஞபு ஙஓ  ஔ  க்ணச  

21. 
ப்ஞபுஞ ஆசந் ந ண   

அந்ந்  ரி ஞ க்ஞந்ச  

22. 
ஓஞ அங் ஓ ஸ்ரீ ஓந்ச ஜ  

ஆசந் ச க்பேஷ் ஞ ம   

23. 
ஔ மணஷ்ண ஓ னர்ச ஆணஓ  

ங ஔச ஆச  அன் ஔச நஓ  

24 

ஔ க்பேஷ் பஞரி பகுந் ணசஜலீ  

அர் ஙந  ஓ ம குதூலீ  

25. 
அர் ஙந க் ஓங் ஙஓ ணிஸ்ணம்ஞ  

ஸ்ஞந்ந ஙந ஞ ஓ ஓத்த்ண ணஞ  
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26. 
இ ஜ ஙஓ ஜப்ஞபு ணிஸ்ணம்ஞ  

ஙநந அணஓத ஜத்ஞ ஓ  ப்ஞஞ  

27. 
இ ஜ ஆசந்  ஙணத்ணீ புஞ  

ப்ஞஜ ஞ மண குண்ஞ ங ணிஞ  

28. 
 ஓ புண்  ஔ ஞ ஸ்ணஞ  

க் ஓங் ௌஞஓந்த்ஞ ஞப ஞ ஜச  

29, 
ஸ்ரீ க்பேஷ் மஓன் ஙநத்சந் ஓ ஔச  

வ்பேந்ணச  ப்ஞபு  ப ச  
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ஞகுஙத் ஸ்ணஜநின் ல்ள் 

ௌஞௌ ஸ் --ஞகுஙத் ஸ்ணஜந 
1. 

குஞௌ ஷ் ஷ்ிதப சுஔச பூசுஞ   

ஸ்ண ஜந்த்ஞ ஸ்ரீ ஙம்சி வ்ஞஔ ஙண ப த்ணந்த்ண ஸ்ஞ  

ஓ ம்ம் நத்ண .குபே ஞநம் அபூர்ணம் அநஞம்  

அ ஸ்ணந்ர்ஸ் ஓடுிர் அிஓ த்பே-ஹ்  

2. 
ங ர்ஜம் ஙர்ஜம் ஸ்பேந  ஙநபேக்ம் ந குபே  

வ்ஞஔ ஞ க்பேஷ் ப்ஞசுஞ ரிஓர்ம் இ னுஹ்  

ஓச்ஓந கூசம் ஙந்ஸீ்ணஞ ந சுத்த்ண குபே-ணஞம்  

பகுந் ப்ஞஷ்த்ண ஸ்ஜஞ ம் அஔஸ்ஞம் ஙனு ஜசஹ்  

3. 
நச்ஓர் ஆணஓம் வ்ஞஔ பூஜந ஓ ஞம் ப்ஞநஔனுர்  

பண த்ணந்த்ணம்  ஓத் ரிஓரிதும் ஆஞத் அித  

ஸ்ணபைம் ஸ்ரீபைம்  ம் இ ஓஸ்க்ஞஔம் அி  

ஸ்பும் ப்ஞம் ஙநத்ம் ஸ்ஜஞ ஙஜ த் த்ணம்ஸ்பேட ஜசஹ்  

4. 
அஓத் ணர் ணஷ் ணிஸ்பேஔ ஜந ஓர்ணஸ்ண ஞசஹீ்  

 பக்ந வ்க்ர் ங ஸ்பேனு ந ஓர்ணத்ஜநஹீ்  

அி த்க்த்ண க்ஷ்ஜந ந ஞநம் இ வ்ஜ ஙசமீ்  

வ்ஞஔ ஞ க்பேஷ்ௌ ஸ்ண ஞந ஜ ீௌ த்ணம் ஔ ஜசஹ்  

5. 
அஓ ஓஷ் ப்ஞ ணி-ஓநிர் இ  

ப்ஞஜம் ஜந ப்ஞ ந வ்மஞஹ்  

 த்த்ண ன் (அ)ம் இந ித் ணர்த்ஜ  

குபே த்ணம் புத்ஞன் அணந   த்ணம் ஜச இஹ்  

6, 
அஞ ஓஹ் ப்ஞத்த்  குடி ஙடி ஞ ஞ  

க்ஷஞன் பத்ஞ ஸ்ஙத்ண ஓந ம் ஆம்ஜசம் அி ஜம்  

ஓ த்ணம் ந்ர்ண நரிரி -ப்ஞஜ-ணிஓத்  

சும்ௌ ஸ்சத்ண ஸ்ணம் அி ஙநஞம் ஜம் ஓ சு  

7. 
ப்ஞநஷ்ஓ த்பேஷ் ஸ்ணஓ ஞஜ ீஜ ஹ்பேந ஙட்  

ம் ஓது ப்ஞஜ ஸ்ப்பேந சுஓநர் ன் ஙனு ஜசஹ்  

ஓ த்ணம் ஓணஸ்ண ப்ஞபு ி ஓஜந்ம் அதும்  

 ம் ஙநஷ்ச் த்ணரிம் இ ம் ணதந  
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8. 
 துஷ்த்ணம் ஜ ஞந ஓஸ்ி க்பே  

 ஜஹ்ம் ப்ஞஜம்பேம் அி த் உஜ்ஜ்ணம் அஓௌ  

 ஸ்ரீ ந்ர்ண ஔச ணி ப்ஞஞந ஜம்  

 ஷ் க்ண நரிஞம் இ த்ணம் ஔ ஜசஹ்  

9. 
ஜத் இத ஙத்த்ண வ்ஞஔ ணிிச ஓந்த்ஞம் வ்ஞஔ ணச  

ஸ்ணரீம் ன் ஙத்த்ண த் அது ஓனத்ண து நம்  

ணிதம் ஓநக்ஷலீ ணிஞ குபேத்ண ப்ரி ஓஞ  

நரிந்த்ஞௌ த் ப்ஞக்ஷ ந-ஞந த்ண  ஸ்ஜஞ ஜசஹ்  

10. 
ஞநம் ௌரீ லீ அி ந ஓௌந்ர் நஞமஹ்  

ஓச்ஓந க்ஷ்ஜந ஓத்ஹ் ரிணந ஓௌக் மசஹ்  

ணஓன மஞஸ் ஓந்த்ஞணலீ பக் ஙணசீ வ்ஞஔ ஓநஹ்  

க்ஷநத்ய் ஆஞத்  ம் ரி ி ஞம் ஔ  

11. 
ஓஜம்  ஸ்ரீ பை ஸ்ஜஞ ணிண ஞ நரிப்பேர்  

வ்ஞஔ ஓக்ஷத் ஓண ச ணி த்  பஔஹ்  

த் இஜ்க் த்ச ஸ்ஞண ஙந ஞ்ஓம்பேம் இம்  

ன் ஙநத் ணர்சம் அனுநசம் த்ணம் ஔ ஜசஹ்  

12. 
ஜசஹ் ஓநக்ஷ ம ணஞம் ம் ஜதுஞ  

நஞ த் உச்மஓஹ் ஓஜந  ஓர்ணர் ந ஹ்  

 பஹ் ஸ்ரீ பைனு இ ணன் கு ணச  

ஔச ஞ க்பேஷ்து ஔச ஞத்சம்    
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ஙநஔ ந புஔ --ஞகுஙத் ஸ்ணஜந 
1. 

ஙநஔ ந புஔ ண்ச் ஓத்ஞ ணம் ப்ஞத்  

ப்ஞந ஜ த்பேஷ்த் ண் ணந்த்ஞ ர்ண  

அது ப்ஞது மஓ ஸ்ஞி பூ ப்ரிம் ஜ  

ஙநஔ ஙந ஙநணஓம் ந ணர்ச த்ணம்  

 

2. 
ப்ஞஜ ஜச லீஹ் ந்ஞ ந்த்ஞ   

ஞஓந ஙண பெசர் த்ணந்த்ணம் அஸ்ஜநன்ன் அஜந்ம்  

இந ந சர்ம் க்சஸ்  த் த்ணர் ஜ  

ஙநஔ ஙந ஙநணஓம் ந ணர்ச த்ணம்  

3. 
அனுஜ ஜி ண ீஞத்ச ஓநம்ஓசர்ண ீ  

பே ஔஞ ஞ ஓனு த்ஞி ஓங்தப ஞங்மஹ்  

ஓ  ஓநிஹ் ஓங்ன் ஸ்ண ப்ரிம் ஜ  

ஙநஔ ஙந ஙநணஓம் ந ணர்ச த்ணம்  

4. 
ஞ ஙநந ஙண பசஹ் ஓக்ஷநமீ் ச   

த்பந ரிஜ ணத்ம் ஷ்ஜ ணநம் ப்ஞஷ்  

ஞஓந ணஞ குசம் ஜம் ஆஸ்ன் ஜ  

ஙநஔ ஙந ஙநணஓம் ந ணர்ச த்ணம்  

5. 
ரி ிம் அபூர்ணம் ஞந குண்ம் ஆத்ஜ  

ப்ரி ஓம் இ ண் ஙர்ஜநங் ப்ஹ்  

ஙண பண ப ஸ் த்ஞ ஸ்ன் ஞ ஜ  

ஙநஔ ஙந ஙநணஓம் ந ணர்ச த்ணம்  

6. 
ஸ் ஔ  ஓஷ்மர் பூபே ஓ ஓ  

ப்ஞநம் அனும் ந் ஓம்ணர்ன் ஹ்  

த்நஔந ஙநஔ த்ஞம் ஓர்ம் க்ன் ஜ  

ஙநஔ ஙந ஙநணஓம் ந ணர்ச த்ணம்  

7. 
சுஞந க்பே ரீ் த்ஞ ஷ் ஞக்ஷம்  

ண ஙண க்பே பைஸ்ந்ஞ குர்ணமண  

அ  பேபுர்ச்மஓர் த் ஜச த்பேம் ஜ  

ஙநஔ ஙந ஙநணஓம் ந ணர்ச த்ணம்  
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8. 
நரி ந்பே ரி  ஷ்ஞி ணர்ந ஙஜ  

ம்பேம் இம் உநம் ஸ்ரீஞந ணக்த்ஞ ஓந்த்ஞத்  

வ்ஞஔ ஙண நத்ண க்ல்ப் ணமஹ் ஸ்பும் ஜ  

ஙநஔ ஙந ஙநணஓம் ந ணர்ச த்ணம்  

9. 
ஙநஔ ஔச ப ஞ க்பேஷ் மஜத்ரீ ஞஓக்  

வ்ஞஔ ஙஞ சு க்ஷந வ்ஞ ஓௌக்ம ஹ்  

அீ பேத்ணன் ஜம் உரீ க்பேத் ண்ம்  

ஙநஔ ஙந ஙநணஓம் ந ணர்ச த்ணம்  

10. 
ஙநபேந பேச ஸ்ரீஓச்ஓநஙந்சச  

த்ணி டி ஓ(அ)ி த்ணத் ப்ரிஞர்ி(அ)ஸ்ஜந  

இந லு ஜஜ க்க்ம் ஜம் அக்பேஹ்ன்  

ஙநஔ ஙந ஙநணஓம் ந ணர்ச த்ணம்  

11. 
ஞஓ ஓம் அஸ் ஸ்ரீ ணர்சஸ்  

க்ஷநநஞ கு ர்துர் ஹ் ப்ஞத்ஙத் அீ  

ஓ ஓந ஓ (அ)ஸ்ஜநன் ணஓம் ஆத் ஓக்ஷத்  

சு ப ஓண ஞத்சம் ஆப்சந தூர்ம்  
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ஸ்ரீஙநண ஆஓர்ரின் ல்ள் 

நபேஷ் னர்த்ச ச ஙர்த்ச ஞௌ --ஸ்ரீஸ்ரீ ஓத் ஸ்ணஜந அஷ்ம் 

(ஸ்ரீஙநணஓ ஆஓர்ர்)  

நபேஷ் னர்த்ச ச ஙர்த்ச ஞௌ  

ிஞஜம்பேம்  ஙநந  

ஞீஞீ ஔசப்ரிௌ ிஞ ஞௌ  

ஙநர்ஜத்ஓஞௌ பூஔநௌ  

ஸ்ரீமஓன் நபே ஞௌ புணி புண  

ஞண ந்ஞௌ  

ணந் பை ஓசசௌ ஞகுபௌ  

ஸ்ரீஔணீ  ௌ  

 

ஙச ஓஸ்த்ஞ ணிஓஞம ஙநபுௌ  

ஓத் ர்ஜ ஓஜஸ்ௌ  

சம் ந ரிௌ நரிபுணச  

ஜன்ௌ ஓஞண்ஞௌ  

ஞக்பேஷ் ஞணிந் ஔச  

ஙந்ச ஜத்நௌ  

ணந் பை ஓசசௌ ஞகுபௌ  

ஸ்ரீஔணீ  ௌ  

 

ஸ்ரீ ௌஞங் குனுணர்ச ணிௌ  

ஓநஞத்  ஓம்பேத்ன்ணிௌ  

த் ஙநநபேந்சௌ னு ிறும்  

ணிந் சம்பேம : 

ஆசந்ம்புந ணர்த்மச ஙநபுௌ  

மணல் ஙநஸ்ஞ  

ணந் பை ஓசசௌ ஞகுபௌ  

ஸ்ரீஔணீ  ௌ  

 

த்க்த்ண தூர்ம் அஓஓ ஜண் ந  

ச்ஞமீ் ஓ துச்ஓணத்  

பூத்ண சீ ஓௌ பே  

ௌீச ந்ஸ்ரிௌ  

ி ண ஞஓஜநபேப்நரி  

ல் ஜக்சௌ பபர்  

ணந் பை ஓசசௌ ஞகுபௌ  

ஸ்ரீஔணீ  ௌ  
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கூஔத் ந ம்ஓ ஓஞஓ   

னர் ம்பெஞ கு  

ஙச ஞத்ச ஙநத் ப ணி  

ஸ்ரீபக் ணிபேந்ணச  

ஞநபேஷ்ம் அர்ஙநஓம் ிஞஔௌ  

ஔணீர்த்த்ௌ ௌ ப  

ணந் பை ஓசசௌ ஞகுபௌ  

ஸ்ரீஔணீ  ௌ  

 

ஓங்க் பூர்ண ஙஜ ச ஙடிி : 

 ணஓச ீநபேௌ  

ஙநத்ஞஞ ணிஞடி ணிஔநௌ  

ஓத்ந் ீசௌ ஓ ௌ  

ஞக்பேஷ் குஸ்ஜநபேர் ஜதுரிஜ  

ஙந்ச ஓம்ஜநௌ  

ணந் பை ஓசசௌ ஞகுபௌ  

ஸ்ரீஔணீ  ௌ  

 

ஞ  குண்  நந் ச  

ீஞ ஓ ணம்ஓனண  

ிஞஜன்ஜ ணஓத் அஓஓ  

நஞஸ்ௌ ிஞஜத்ௌ ஓ  

ந்ௌ ஓ  ஞர்குணஞம்  

ணிபூௌ ப  

ணந் பை ஓசசௌ ஞகுபௌ  

ஸ்ரீஔணீ  ௌ  

 

 ஞ வ்ஞஔ ணீ ஓ ல்ந  

 ஙந் சூச கு : 

ஸ்ரீ ணர்த்ச ல்    

நந் ீணச கு : 

ஓன்வ் இந ஓர்ண ணிஞஔ புஞ  

மர் ஜ ணிஹ்ணௌ  

ணந் பை ஓசசௌ ஞகுபௌ  

ஸ்ரீஔணீ  ௌ  

 

 
 பமன் க்பேஷ்ஞரின் புிட மணங் வந ஏதுபடயலும், மடுபடயலும், பசத்டயல் ஆடுபடயலும் 
ப்கமதும் ஈடுட்டிபேக்கும் ஸ்ரீபை க மஸ்பமணய, ஸ்ரீசமட க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ குமடட் 
க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ குமத்டமச க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ பீக மஸ்பமணய , ஸ்ரீ க மமட் க மஸ்பமணய 
ஆ யத ஆறு க மஸ்பமணய ளுக்கும் ன் ஞிபம பஞக் ங் வநச் கசலுத்து யகன். அபர் ள் 
 வுநின் அன்புக் வப் கமன்பர் ள். ணற்பர் ள் ணீது கமமவண க மள்நமடபர் நமடமல் 
பர் நித்தும் இக் ம் உவதபர் ள் அபர் ள் வடச் கசய்டமலும் அவப ணற்பர் வநத் 
டயபேப்டயப் டுத்துபபமகப இபேக்கும்.  பமன் வசடன்தரின் பள அபேவநபம் உவதபர் ள் 
ஆ கப இந்ட ிஞ்சத்டயல் ஆத்ணமக் வந பிடுபிக்கும் ஞி நில் ஈடுட்பர் ள்.  
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ணிட இத்டயற்கு ன்வண தக்கும் பிடத்டயல் யவதம சணதக்க மட்மடு வந யவமட்டும் 
கமக் த்டயற் ம  அடய மம் பமய்ந்ட சமஸ்டயங் வந தடக் ணம ப் டிப்டயல் பல்லுர் நம 
ஸ்ரீபை க மஸ்பமணய, ஸ்ரீசமட க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ குமடட் க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ குமத்டமச 
க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ பீக மஸ்பமணய , ஸ்ரீ க மமட் க மஸ்பமணய ஆ யத ஆறு க மஸ்பமணய ளுக்கும் 
ங் ள் ஞிபம பஞக் ங் ள் அபர் ள் பவு ங் நிலும் பு னப்டு யமர் ள். மடமக்பேஷ்ஞரின் 
டயவ்தணம உன்ட க்டயகசவபதில் ஈடுட்டு க மிதர் நின் யவதில் பழ் யதிபேப்டமல் 
அபர் ள் சஞவபடற்கு ற் டகுடயபவதபர் ள்.  

 

வசடன்த ணம ிபுவபப்ற்யத பிநக் ங் நில் ணய  கடர்ச்சயதவந்டபர் ளும்., அபது 
டயவ்தணம உன்ட டன்வண வநப்ற்ய கூறுபடயல் டயவணகற்பர் ளுணம ஸ்ரீபை க மஸ்பமணய , 
ஸ்ரீசமட க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ குமடட் க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ குமத்டமச க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ 
பீக மஸ்பமணய , ஸ்ரீ க மமட் க மஸ்பமணய ஆ யத ஆறு க மஸ்பமணய ளுக்கும் ன் ஞிபம 
பஞக் ங் ள். க மபிந்டனுவத டயவ்தணம உன்ட மல் வநப்மடி  பேவஞவதப் கமனயபடமல் 
ந்டப்ட் ஆத்ணமக் நி மபங் வநப் கமக் ய தூய்வணப்டுத்டக் கூடிதபர் ள், அபர் ள், 
உன்டணம ஆந்ட பசத்டயல் ஆழ்த்துபடயல் பல்பர் ள். கணமஷத்வடகத கமக் ணம க் 
க ண் யவதியபேந்து பீமசய வநக்  மப்பர் ள்.  

 

அசமங்  கடமர்பு ள் பக் யதணற்கட அபற்வ உடயபிட்டு கபேம்டபி வநத் துந்து பந்ட 
ஸ்ரீபை க மஸ்பமணய, ஸ்ரீசமட க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ குமடட் க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ குமத்டமச 
க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ பீக மஸ்பமணய , ஸ்ரீ க மமட் க மஸ்பமணய ஆ யத ஆறு க மஸ்பமணய ளுக்கும் 
ன் ஞிபம பஞக் ங் ள். அபர் ள் ிஞ்சத்டயல் ந்டப்ட் ஆத்ணமக் வந பிடுபிக்கும் 
கமக் த்துன்  ந்டல் துஞிவத  ட்டிக்க மண்டு ிச்வசக் மர் ள் கம டங் வந ஆக் யக் க மண் 
கமடயலும் ப்கமதும்  பமன் க்பேஷ்ஞரின் க மி ள் க மண் அன்புகம ிகவணதில் ஆந்ட 
பசம் க மண்பர் நமய்  அகட க்டய சபத்டயத்டயன் அவ நில் ணீண்டும் ணீண்டும் 
பழ் யதிபேந்டமர் ள்.  

 

கபரின் அடிதில் பிவணடயப்ற் த்டயங் வநக் க மண்தும், பூக் ளும், னங் ளும் யவந்து 
அன மதுணம ணங் வநக் க மண் பிபேந்டமபகணனும் புண்ஞித டயவ்தணம உன்ட பூணயதில் 
மடமக்பேஷ்ஞ பனயமட்டில் பற்றுணம  டங் வந ஈடுடுத்டயத ஸ்ரீபை க மஸ்பமணய, ஸ்ரீசமட 
க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ குமடட் க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ குமத்டமச க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ பீக மஸ்பமணய , ஸ்ரீ 
க மமட் க மஸ்பமணய ஆ யத ஆறு க மஸ்பமணய ளுக்கும் ன் ஞிபம பஞக் ங் ள் 
க மஸ்பமணய ள் பீமசய நமத்டயலும் பமழ்க்வ தின் ட்சயதத்டயற்க ற் பணநிப்டயல் 
சயந்டபர் ள்.  
 

 மந்டபமது பஞங் யக் க மண்டு புிட மணங் வந ஏடயக்க மண்டு இபேக் யன் ஸ்ரீபை 
க மஸ்பமணய, ஸ்ரீசமட க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ குமடட் க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ குமத்டமச க மஸ்பமணய, 
ஸ்ரீ பீக மஸ்பமணய , ஸ்ரீ க மமட் க மஸ்பமணய ஆ யத ஆறு க மஸ்பமணய ளுக்கும் ன் 
ஞிபம பஞக் ங் ள்.   அபர் ள் ப்கமதும் தூத க்டயகசவப நிககத டங் ள் 
பிவணடயப்ற் பமழ்வப ிகதமசப்டுத்டயர், அடற் ம  உண்டடல், உங்குடல் ஆ யதபற்வ 
பிட்டு  பமின் டயவ்தணம உன்ட டன்வண வந யவத்து அக் பம் ஞிவும் 
உவதபர் நம  இபேந்டர்.  
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சயகபவந நில் மடமகுண்த்டயன் (குநம்)  வதிலும் சயகங் நில் தபவக்  வதிலும் 
சய கங் நில் பம்சய பமமபிலும் டயரிந்து க மண்டு க்பேஷ்ஞப் ிகவணதின் பசத்டயல் –
வத்டயதம் ிடித்டபர் ள் கம க்பேஷ்ஞ உஞர்பில் பழ் யதிபேந்டபர் நமய் உம்ில்  
டயவ்தணம லீவ நின் அயகுய ள் கடமன்த்டயரிந்ட ஸ்ரீபை க மஸ்பமணய, ஸ்ரீசமட க மஸ்பமணய, 
ஸ்ரீ குமடட் க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ குமத்டமச க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ பீக மஸ்பமணய , ஸ்ரீ க மமட் 
க மஸ்பமணய ஆ யத ஆறு க மஸ்பமணய ளுக்கும் ன் ஞிபம பஞக் ங் ள்.  

 

ஏ பிபேந்டமபத்டயன் அசயகத, மடம மஞிகத ஏ யடம ஏ ந்ட ணமமமபின் வணந்டக 
ீங் ள் ல்கமபேம் இப்கமது ங்கு இபேக் யரீ் ள் , க மபர்த்டணவதின் கணல் இபேக் யரீ் நம? 
அல்து தபவக் வதில் உள்ந ணங் ளுக்குக்  ரகன இபேக் யரீ் நம? ன்று கூபிக்க மண்டு 
டங் ள் க்பேஷ்ஞ உஞர்வப கபநிப்டுத்டயக் க மண்டு டயரிபம் ஸ்ரீபை க மஸ்பமணய, ஸ்ரீசமட 
க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ குமடட் க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ குமத்டமச க மஸ்பமணய, ஸ்ரீ பீக மஸ்பமணய , ஸ்ரீ 
க மமட் க மஸ்பமணய ஆ யத ஆறு க மஸ்பமணய ளுக்கும் ன் ஞிபம பஞக் ங் ள்.  
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ணிந்  ணிஞஔரின் ல்ள்  

 

ஔபஞ  ஜச ஸ்ரீ ஙந்-ஙந்ச 

(ணிந்  ணிஞஜ்) 
 

1.ஔபஞ  ஜச ஸ்ரீ-ஙந்-ஙந்ச 

அ-ஓஞஞ  ணிந்ஞ 

துர் ஜசண-ஔசஜ  ஔத்-ஓங் 

ஞ   ண-நந்து  ஞ 

 

2.ஓன ஆ  ரித 

 நச ஔஜநசி ஔந ஞ 

ி  ணினு க்பே  துஞஔச 

ஓ சு- ந ஞ 

 

3. ச ணச  புத்ஞ ரிஔச 

இ ந ஆஓ ஞீந ஞ 

ஜ--ஔ ஔணீச  ஜ  

ஔப  ரி- ஙீந ஞ 

 

4.ஸ்ஞண  னர்ச  ஸ்ஜஞ  ணந்ச  

-ணச  ஸ் ஞ 

பூஔச ஓன -ஔச ஆத்ஜ-ஙநணச  

ணிந்-- அித ஞ 

 

1.ஏ ணகண, ந்ட ண ம குணமின் டமணவப் மடங் வந  பஞங்கு, அது எபேபவ  அச்சணற்பம  

ணமற்றும்,  யவப்டற் ரித இந்ட ணமனு ிபிவத அவந்டடமல், சமதுக் நின் கடமர்ின் பம் இந்ட 
ிபிக்  வ  ந்துபிடு. 
 

2. மற்று, ணவன, குநிர்ச்சய, கபப்ம் ஆ யதபற்யமல் அபடயப்ட்டு, இவு,  ல் உக் ணல்மணல் 

இபேக் யகன், சயயது யவதற் இன்த்டயற் ம  கணமசணம, கமக் யரிடம் க மண் ணிடர் ளுக்கு 

உகதம ணற் கசவபவத புரி யகன். 
 

3.குடும் அங் த்டயர் ள், குணமர் ள், இநவண, கசல்பம் கமன்பற்யல் உண்வணதம  ண யழ்ச்சயக்கு 

ன் உத்டபமடம்? இந்ட பமழ்க்வ  டமணவ  இடழ் கணல் உள்ந எபே கசமட்டு ீவப் கம 

டடுணமற்ணமடமகும், ஆ கப ப்கமளதும்   பமன் ரிதின்  டமணவப் மடங் ளுக்கு கசவப கசய்து, 
அவட பஞங் ய ப கபண்டும். 
 

4.க மபிந்டடமஸ்  பிமர் என்து பவ தம  க்டயத்  கடமண்டு பவதில் டன்வத் டமக ஈடுடுத்டயக் 

க மண்டு, கமமந்டம் அவ யமர், அடமபது   பமன் ரிதின் கபேவண வந  க ட்து, மடுபது , 
இவபிமணல் யவத்டயபேப்து,  பமன் ரிவத ஸ்கடமத்டரிப்து, ிபுபின் டமணவப் மடங் ளுக்கு 

கசவப கசய்பது, டன்வ எபே  கசப ம  ண்ஞி  பமனுக்கு கடமண்டு புரிபது, புஷ்ம், 
அ ர்த்டயபன் அபவ  பனயடுபது, அபபேக்கு எபே  ண்ம  கசவப கசய்பது ணற்றும் பளபதும் 

டன்வகத   பமித்டயல் அர்ப்ஞித்து பிடுபது. 
  

www.bhaktiyogam.com



ணநஙந்ச  குரின் ல்ள் 

வ்பேந்ணச ணந ஔ --ணநஙந்ச  குர் 

1. 
வ்பேந்ணச ணஓன ஔ மணஷ்ணஞ   

ப்ஞஜ ணந்ச ரி ஓஞ ஓஞ  

2. 
ஙீஓ ணஓன ஔ ஜப்ஞபுஞ   

பூஜந டி ணந்ங் ஓஞ ஓஞ  

3. 
ஙணத்ணீ ணஓன ஔ ஜப்ஞபுஞ க்  

ஓஞ ஓஞ ணந்ங் ம அனுஞக்  

4. 
ஜப்ஞபுஞ க் ஔ ௌ ஓ ஸ்நந  

ஓஞ ஓஞ ணந்ங் ரி ப்ஞந  

5. 
ஔ  ஔ  மஓ ௌஞங்ஞ   

ஊர்த்ண ப ரி ணந்ங் ஓஞ ஓஞ  

6. 
மஓச மச ப்ஞபுஞ ஔ   

ஓஞ ஓஞ ணந்ங்   ந் ரி ஓ  

7. 
ப்ஞஹ்ஜண் ரி ஓக்ந ஞ ஔச ஔச  

 ண புஞ கு  ஔண சுச  

8. 
ஜப்ஞபுஞ  ஓ ந ணச  

இ  பஇ ி மனு ஓஞ  

9. 
ணந்ச ரி பஇ  ஓக்ந ரி  

ஜ புத்ந த பஇ ம் ஜத்ஞ ரி  

10. 
ி பஞ க் ஜசஞ உல்ஓ  

த க்ஷஜந ஜ அஜ ஞ ஙநஔ   

11. 
ஓர்ண ணஞ்ஓ ஓநத்ந  ஜ ந் சு  

ஔ துர் ம ப்ஞஜ ச லு  

12. ஜசஞ ணஓச பூர் அஓநஞ   

ணன ஙந்ச  இ    

 

www.bhaktiyogam.com



www.bhaktiyogam.com



www.bhaktiyogam.com



ஆந ஓங்ஞச்ஓர்ரின் ல்ள் 

ஶி மளஶஷ்ரி த ற  ங்ஶ .. ங் ர ஸ்ஶரத்றம் --ஆந ஓங்ஞச்ஓர் 

 
1.ஶி மளஶஷ்ரி த ற  ங்ஶ  
த்ரி புண ரரிி ப ங்ஶ  

மங்  வௌனற றரமறணி ிம்ஶன  
 றர் ஆஷ்டரம்  த  ஶன  

 
 ஏ  ங் ம கடபிகத ! பிண்ட யயபேந்து இங் ய பந்து சயபகபேணமின் டவவத 
அங் ரித்து, ின்ர் ஏய்பின்ய பவு ங் வநபம் டது  பேவஞதிமல் புிடப்டுத்டயக் 
க மண்டிபேப்பகந! ன் அன்வகத ! ன் ணம் ப்கமளடம் உணது டமணவப் மடங் நிககத 
டஞ்சம் க மள்நட்டும்.  
 

2.னஞந பிசி ஜஸ்  
ண ஔ ஜநஜ ஙநஜ க்:  
ஙம் ஔச ண ஜநஜசம்  

த்ஞந க்பேஜி ஜம் அஞ்கசம்  
 

 ஏ ணமடம  ரடயகத ! அவபபேக்கும் ண யழ்ச்சயதநிப்பள் ீகத ! உணது புிடத் டீர்த்டத்டயன் 
ண யவண கபடங் ளும் பு ழ்ந்து மடு யன். மகம து அயதமவணதின்  மஞத்டயமல் உணது 
பக் யதத்துபத்வட அயதமது இபேக் யன்கன். ஏ கடபி !  பேவஞகத படிபம ீக ன்வ 
அன்புன் ஷயக்  கபண்டும்  

 
3.ரி  த்ஜ ஞங்நி ங்  
நஜ ணிது பக் ண ஞங்  
தூரிகுபே ஜஜ துஷ்க்பேந ஞம்  
குபே ”க்பே ணஓஞ ஞம்  

 
 ஏ கடபி ! ிபு ஸ்ரீ ரிதின் புிடச் சஞமம்பேடகண உணது டீர்த்டணமகும். உணது 
அவ நின் அனக ம கபள்நிப்ிக்  ட்டி வநபம் யபின் ி மசத்வடபம் பத்துக் நின் 
கபண்வணவதபம் ணயஞ்சு யன்து. டதவுகசய்து உணது  பேவஞதமல் து மப பிவநவு வந 
 ளபிக்   வநந்து மன் இந்ட ம்மக்  வக்  ந்டய உடவுபரீ் நம !  
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4.ண ஔம் அஜம் ச ஙநீம்  
ஞஜ ம் லு ச க்பேீம்  
ஜர் ங் த்ணீ  க்:  

ந ம் த்ஞஸ்டும் ங ஜ : க்: 
 
  ஏ அன்ஷணஶ ! உது புணி ீரின் உநஷப் வதறும்  ரும் உர்றஷனஷ அஷடது 
றச்சஶ ! ஏ கங்ஷகத் ரஶ ! கரனஶரண ர்ம்ரும் உம்பஷட தக்ர்கஷப வரட 
அஞ்சுரர் . 
 

5.தறஶரத்ரரி ீஜரண ீ ங்ஶ  
 ந்ற  றரி  ந்ற தங்ஶ  

தீஷ்ஜ ஔசச ீலு பசி ணஞ ன்  
ந ஙநணரிி த்ரிபுணச ன்  

 
ஏ மப ீ! இணதணவச் சமயல் கபேக்க டுத்து பபேம் உணது அனக ம ஈடு இவஞதற்டமகும். 
பிபர் மனுபின் புடல்பிபம், ஷீ்ணரின் டமபம் ீகத! டணது டர்ணத்டயயபேந்து ளபி, பழீ்ந்ட 
ணக் வந  பேவஞபன்  மப்பள் ீகத. கப டமன் பவு பம் உம்வண க்டயபன் பஞங் ய 
ண யழ் யன்து. 

 
6.ல்ம் இண ம்   

ப்ஞஜந ஸ்த்ணம் ங ந ஓ  
ஞணஞ ணிரிி ங்  
ணிவு ணது க்ரி ஞங்  

 
 ஏ டமகத! உணது க்டின் அவத்து பிபேப்ங் வநபம் ீ யவகபற்று யன்ரீ். உம்ணயம் 
ஞிந்டபர் பவபம் ீ துன்புச் கசய்பகட இல்வ. ஏ  ங் ம கடபிகத! ீ ஏய்பின்ய 
ஆபலுன் ஏடி  லுன் இவஞபம் அன மது எபே அன யத இநம்கண் ணயகுந்ட ஆபலுன் 
டணது அன்புக்  மடவ சந்டயக்  கப ணம  கசல்பது கமன்று அன ம   மட்சயதநிக் யன்து .  

 
7.ண க்பே ஓத் ஸ்ஞ: ச:  

புசர் அி ஔஞ  ி ங ஔ : 
  றரரிி ஜரணி  ங்ஶ  

 லு ிரறணி யறஶரத்துங்ஶ  
 
 ஏ  ங்வ த்டமகத!  தமகமபேபர் உணது புிடத்டீர்த்டத்டயல் ீகமடு யமகம அபபேக்கு 
ணறுிப்பு ன்கட இல்வ. ஏ மப ீ! கணன்வண ணயக் பகந! உணது க்டர் நின் மபங் வந 
பற்யலும்  வநந்து அபர் வந  த்டயற்கு கசல்படயயபேந்து  மத்டபேள் யன்ரீ் ள்.  
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8.ரிதங் புண் ஞங்  
ஔ ஔ ஔசணி பே ங்  
இந்த்ஞ பகு ஜி ஞஔந ஓஞ  
ப ப ணதஞ  

 
 ஏ மப ீ! ீங் ள்  பேவஞகத படிபமபமபரீ் ! உது புணி ீர்த்த்ரல் உது 
தக்ர்கஷப தூய்ஷதடுத்துகறன்நரய் ! இந்றணின் ிகுடத்றல் வஜரனறக்கும் இத்றணங்கள் உது 
தரக்கனங்கஷப அனங்கரிக்கறன்நது . உது அஷடக்கனத்ஷ ஶண்டி ருதர் உது 
ஆசலர்ரத்ரல்  ப்ஶதரதும் கறழ்வுற்நறருப்தர் . 
 

9.ஶர ம் ஶசர ம் தரதம் ரதம்  
ய ஶ த ற குற  னரதம்  
த்ரிபுண மரஶ மளரயரஶ  

த்யற  றர்   லு மம்மரஶ  
 
  ஏ தகற ! ணது உடல் உதரஷகள் , கஷனகள், கஷ்டங்கள், தரங்கள் ற்றும் 
பஷநற்ந ண்ங்கள் ஆகறற்ஷந கஷபந்வநறீரக . பவுனகறன் சரபம் ீஶ ரன் .ஶலும் 
ீங்கஶப பூறத்ரின் கழுத்துக்கு ஆதரக றகழ்கறன்நீ . ஏ ஶ ீீங்கள் ட்டுஶ இந் 
மம்மரக் கடனறனறருந்து ன்ஷண ீட்டு கரத்ருள்தரரீ்  

 
10.அன ரந்ஶ தரணந்ஶ 

குருி  ருரம்  ர ந்த்ஶ  
  ற ஶட ஸ் யற ரம : 
லு மணகுந் ஸ் ஙநண:  

 
 ஏ  ங் ம கடபிகத ! யம்ணடயவத கபண்டுபர் ள் உம்வணகத பனய கபண்டும். 
அ மபுரிதின் ணமந்டபம், உன்ட ண யழ்வும் உன்வணகத சமர்ந்துள்ந. உணது  வதில் 
அவக் ம் க மள்பர் பபேம் வபகுண்த்டயலும் பசயப்டற் ம உன்ட சலுவ வத 
கபே யன்ர். 
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11.ணஞம் இ ஙீஞ ஜ ஜீச:  

நம்ண ீஞ ஞ: கீ்ஷ:  
அ ணப ஸ்ணச்ஓ ீச  

ங புசர்துஞ ந்பேந குலீச:  
 
 ஏ கடப ீ! உணது  ங்வ  ீரில் எபே ஆவணதம கபம, எபே ணீம கபம அல்து உணது 
 வதில் எபே வன கடசயதம கபம பமளம் பமழ்க் தமது, உம்வண ிரிந்து கசல்ப கசனயப்பு 
ணயகுந்ட எபே அசம  பமழ்பவடக்  மட்டிலும் ணய வும் உன்டணமடமகும்.  
 

12. புணசஷ்ணரி புண் ன்  
ணி த்பேணஜி பசி ணஞ ன்  

ங் ஸ்ணம் இஜம் அஜம் ஙநத்ம்  
ந ஙஞ : ம ஜற மத்ம் 

 
 ஏ திதஞ்சத்றன் ஶ ஶீ ! ீங்கள் ங்கள் அஷணஷபம் தூய்ஷதடுத்துகறன்நரீ்கள் ! ஏ 
ஜரனு பணிரின் ப்புல்ிஶ ! ரவரருர் இந் கங்கர ஸ்ஶரத்றத்ஷ றணபம் நரது 
தரரம் வசய்கறன்நரர்கஶபர , அர்கபது வற்நற உறுறரக்கப்தடுகறன்நது . 
 

13. ஶரம் ஹ்ருஶ  ங் ர தக்றஸ்  
ஶரம் தற மர மள  பக்ற : 

ஜதுஞ ஜசஞ ஔநி:  
தரணந்ர  னற னனறதி  

 
 ரவரருர் ரர கங்ஷகின் தக்ர்கஶபர , அர்கள் ரழ்ில் ப்ஶதரதும் 
கறழ்வுற்நறருப்ததுடன் பக்றஷபம் கூட பிறல் அஷடந்து ிடுகறன்நணர் . இந் அகற இனக்கற 
ம் வசநறந் கங்கர ஸ்துறஶ தரணந்த்றன் இரு ப்திடரகும் . 

 
14.  ங் ர ஸ்ஶரத்றம் இம் தமரம்  

ரஞ்சற தனம் ிறபம்  
மங்  ஶம  மங்  ச்சறம்  
தது ிீ ச  த்   சறத்ம்  

 
 சறவதருரணின் உர்ந் தக்ரண வஆற சங்கரல் தரடப்தட்டரண இந் கங்கர 
ஸ்ஶரத்றம், ம்ஷ தூய்ஷதடுத்ற து ிருப்தங்கஷப  ல்னரம் கற்தக ிருக்ஷம் ஶதரல் 
றஷநஶற்றும் 
வ கங்கர ரிக்கு வஜய் !!!! 
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ஓநத் நந் ீ– ஸ்ரீ ஔந்ஙஷ்ம் –ஆந ஓங்ஞஓர்ர் 

 

1.ஓநத் நந் ீ ணிிச ஓங்னஞண  

பீரீ ஙரீ ணச ஜஸ்ண ஜது:  

ஞஜ ஓம்பு ப்ஞஹ்ஜஜஞ ந ஓர்ச்ஓந   

ஔந்ங ஸ்ணஜந ஙச  ஜந ணதுஜ 
 

2.புஔ ஓவ் ணடம் ஓநஞஓந ஓநந ிச்ஓம் டி   

துகூம் ஙத்ஞந் ஓஓரி க்ஷம் ணி  

ஓ ஸ்ரீஜத் வ்பேந்ணச ணஓந லீ ரிச்ஓ  

ஔந்ங ஸ்ணஜந ஙச  ஜந ணதுஜ 
 

3.ஜம்ஸ் ீஞ ச பேஓநஞ ஙீ ஓநஞ  

ணஓன் ப்ஞஓந் : ஓஔ  த்ஞச நச  

சுத்ஞ ஜத்ஸ் : ஓ சுஞ ஓணணஓஞ   

ஔந்ங ஸ்ணஜந ஙச  ஜந ணதுஜ 
 

4. நபே ஞணஞ : ஓஔ ஔ ஸ்ஞி பேஓநஞ  

ஞஜ ண ீஞஜ   : ஸ்புஞத் அஜ ங்பே ப : 

சுஞந்நமஞர் ஆஞத்: ஸ்பேந  ஓந ன ஓரி  

ஔந்ங ஸ்ணஜந ஙச  ஜந ணதுஜ 
 

5.ஞபே ச்ஓன் ந ஜநந பூண ம  : 

ஸ்துந ப்ஞதுர்ணம் ப்ஞந ம் உர்ண் ஓ :  

 ஓநந்துர் ந்து : ஓ ஔம் ஓநந்து சு  

ஔந்ங ஸ்ணஜந ஙச  ஜந ணதுஜ 
 

6.ஞம் ப்ஞம்ஜ ீ :  குண த்புல் ஙச  

ஙநணந ஙீத்ஞௌ ஙநந ஓஞ அசந் ஓநஞந  

ஞஓசந் ீஞ ஓஞ ணபுர் ஆநங்ச சு  

ஔந்ங ஸ்ணஜந ஙச  ஜந ணதுஜ 
 

7.ங மண ஓ ஞஜ்ம் ங ஓ ச ஜிக் ணிணம்  

ங ஓ அம் ஞம்ம் ஓ ஔச ம்ம் ணஞ ணதூம்  

ஓ   ிஞஜ நச ன ஓரி  

ஔந்ங ஸ்ணஜந ஙச  ஜந ணதுஜ 
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8.ஞ த்ணம் ஓம்ஓஞம் த்பேஞம் அஓஞம் சுஞ   

ஞ த்ணம் சம் ணிநம் அஞம் ண   

அ ீச ங ஙநந ஓஞஙநச்ஓநம் இம்  

ஔந்ங ஸ்ணஜந ஙச  ஜந ணதுஜ 
 

9.ஔந்ஙஷ்ம் புண்ம்  

 : த் ப்ஞ : பச்ஓந :  

ர்ண  ணிசுத்த்ஜ  

ணிஷ்ட ம்  ச்ஓந  

 

1.தபவக் வதில் உள்ந கசமவ நில் சய கபவ நில்  பமன்  ந்மடர் ணயக்  
ஆந்டத்துன் புல்மங்குனவ ஊடய இவசக் ச்கசரி ய ழ்த்துபமர். அபர் பிபூணயதிலுள்ந 
இவத  ன்ிதர் நின் டமணவ கமன் படங் வந சுவபக்கும் கபேம் பண்டு கமன்பர். 
அபபேவத டமணவப் மடங் ள் க்ஷ்ணய, சயபன், ிம்ணம, இந்டயன்,  கஞசன் கமன் ணம 
ங் நமல் பூயக் ப்டு யன். அந்ட  ந்மட ஸ்பமணயகத து  மட்சயக்குரிதபம  இபேக்  
கபண்டும்.  
 

2. பமன்  ந்மடர் இது  த்டயல் புல்மங்குனவ வபத்டயபேக் யன்மர். டவதில் ணதியவ  
அஞிந்துள்நமர். இடுப்ில் ணஞ்சள்யப்ட்டு உடுத்டயதிபேக் யமர். அபபேவத  வக் ண் ள் 
அபபேவத ிகண க்டர் வநப் மர்த்து அபேவந கமனயந்து க மண்டிபேக் யன்ன். அபர் டது 
யத்த இபேப்ிணம யத பிபேந்டமபத்டயல் லீவ ள் புரிந்து க மண்டு டன்வ கபநிப்டுத்து யமர். 
அந்ட  ந்மட ஸ்பமணய க்கு  மட்சயக்க மடுக்  ணமட்மம?  

3.கரித சபத்டயர்த்டயன்  வதில் டங் ணதணம ீமச ணவதின் உச்சயதல் இபேக்கும் கரித 
ணமநிவ தில் சக்டய பமய்ந்ட சக மடர் த்ர்பேனும் டுபிக டங்வ  சுத்வபனும் 
பறீ்யபேந்து  பமன்  ந்மடர் கடபர் வநப் கமன் டன்வண க மண் ஆத்ணமக் ளுக்கு க்டய 
கசவசதமற்றும் சந்டர்ப்த்வடக் க மடுத்துள்நமர். அத்டவ த  ந்மட ஸ்பமணயவதக்  மண்துடமன் 
ன் பமழ்பின் கமக் ம்  

 

4.  பமன்  ந்மடர்  பேஞமசபத்டயம், ணவன, ப யல் நின்  றுப்புக் க மடு ள் கமன் அனகு 
யவந்டபர். க்ஷ்ணய கடபிதின் இன்பமர்த்வட நமல் டயபேப்டயதவபர். அபபேவத படம் 
ன்ம  ணர்ந்ட டமணவ ணர் கமன்று அப்ளக் ற்து. அபர் கடபர் நமலும் பிபர் நமலும் 
பூயக் ப்டு யமர். அபபேவத பு ழ் உயத்து நில்  மப்டு யன். அத்டவ த  ந்மட 
ஸ்பமணயவத  மண்துடமன் து ஆபலும் கமக் பம்.  
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5. பமன்  ந்மடர் டத்டயல் படீய பனயதம  அவசந்து பி பபேம் கமளது எவ்கபமபே 
அவசபிலும், உக்  மமதஞம் ண்ட யன்பர் நின் சத்டம் க ட்டுக்க மண்க இபேக்கும். 
அத்துன் ிமணஞர் ள் ஏதும் கபடப்மல் ளும் க ட்கும். அபர் நின் சுகம ங் வநக் க ட்டுக் 
க மண்டு  பமன்  ந்மடர் அபர் ளுக்கு சமட ணம  அபர் வந கமக் ய  ர்ந்து க மண்டிபேப்மர். 
அபர்  பேஞமசபத்டயம் உ வத்டயற்கும் உண்வணதம ண்ன். அந்ட  ந்மட ஸ்பமணயவத 
அணயர்டக் யயபேந்து கடமன்யத க்ஷ்ணய சகணடமய் மர்ப்து டமன் து எக ஆபல் எக 
கமக் ம்.  
 

6.ீத்டமணவ இடழ் நின் அடுக்கு வந கமன் அன யத டவப்மவ  அஞிந்டயபேக்கும் 
ம்ம்ணம யத ிபு  ந்மடரின்  ண் ள் ன்கு ணர்ந்து சயபந்ட டமணவ ணவப் கமன்று 
பிரிந்து பசபட்டு யது, ீமச்ச ணவதில் பசயக்கும் அபது மடம பிந்டங் ள் அந்ட 
கடபின் டவதிக வபக் ப்ட்டிபேக் யன்து.  பமன்  ந்மடர் ணமதுர்த சத்டயல் டயவநத்து 
குநிர்ந்ட குநம் கமன்று டய ளம் மடம மஞிதின் கணிதிவத் டளபிப் கமந்டணவ யன்மர். 
அத்டவ த  ந்மட ஸ்பமணயவதக்  மண்து என்க து பமழ்பின் கமக் ணமகும்.  

 

7.இந்ட மச்சயதத்வட பிபேம்ிகதம அல்து கமன் ணமஞிக் ம் கசல்பம் ன்பற்யற் ம கபம 
கபண்டி மமதஞம் கசய்தபில்வ. டயவணபம் அனகும் யவந்ட ணவபி கபண்டும்  
ணற்பர் ள் ஆவசப்டுபது கம மன் ஆவசப்பில்வ. மன்  ந்மட ஸ்பமணயதின் பிபேம்ி 
மமதஞம் ண்ட யன்கன். அபபேவத பு வன சயபகபேணமன் ப்கமளதும் மடு யன்மர். 
அத்டவ த  ந்மட ஸ்பமணயவதக்  மண்து என்க து கமக் ம்.  

 

8.கடபர் ளுக் டயடயகத ! டதவு கசய்து இந்ட தற் ிஞ்ச பமழ்க்வ வத பிவபில் ீக் ய 
பிடுபீம  ! ததுபம்சத்டயன் டவபக  வதற் சபத்டயணம யத மபக்  வ அனயப்ீம  ! 
தகம பழீ்ச்சயதவந்டபர் ளுக்கு கபறு  டயதில்வ. ஆமல்  ந்மடரின் மடமபிந்டங் ள் 
ன்றும் டஞ்சணநிக்கும் ன்து யச்சதம். அத்டவ த  ந்மடவ  மண்கட து கமக் ம்  

 

9. டன்னுஞர்வு மவடதில் பளபமது பன்கயக் க மண்டு இபேக்கும் ல்கமளக் ணயக்  
எவ்கபமபே பீமத்ணமவும்  பமன்  ந்மடவப் கமற்றும் ட்டுப்மல் ள் அங் யத இந்ட 
 ந்மடமஷ் த்வட டயபம் ஏதுபடன் பம் டது மப பிவநவு நியபேந்தும் பற்யலும் 
பிடுடவகறுபதுன் இறுடயதில்  பத் டமணணம க மகம த்(வபகுண்த்)வட அவபதும் 
யச்சதம் 
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ில்ணஜங் குரின் ல்ள் 

வ்ஞஔ ப்ஞஓநத்ம் ஙணஙந—ஓஞஷ்ம் --ில்ணஜங் குர்  

1. 
வ்ஞஔ ப்ஞஓநத்ம் ஙணஙீ ஓௌஞம்  

ங்சசம் ஓ துகூ ஓௌஞம்  

அச ஔன்ஜர்ஔந  ஓௌஞம்  

ஓௌஞக்ஞண்ம் புபேதம் ஙஜஜந  

2. 
ஸ்ரீஞந ஹ்பேஸ் ஓௌஞம்  

ஙணம்பு ஷ்ஜ ந்ந ஓௌஞம்  

ஸ்ரீசம் ஓ ஓஜஸ் ஓௌஞம்  

ஓௌஞக்ஞண்ம் புபேதம் ஙஜஜந  

3. 
அநஞ்ஓச ீக்பேத் ஷ்ரிம் ஹ்  

ஞந ிக்ஷபம் ந  சீம்  

சப்ய் அ ீத ஓௌஞ இத்பேக்  

த்பேஷ்ஹ் ஸ்பே ண ங ஔத் த்ஞ (அ)ி  

4. 
ீ ஙஜி ஞத்ய் அஓதம்  

நரி ப்ஞஓஞன் அி  ஞஓனன்  

ஆஸ்ஓர் பை ஙனு ஓௌஞ இத்பேக்  

த்பேஷ்ஹ் ஸ்பே ண ங ஜ ி  

5. 
சம் ஓ ஜசம் ஓ த்ந்த்ரிி  

ப்ஞம்ஸ் ஓ ஹ்பேத்ண ஜஜ ஓர்ணம் ண  

 குத்ஞ த்பே (அ)த் ஓௌஞ  

த்ணம் க்ந ம்ஙஓந ஜ ஙநபேத்ஹ்  

6. 
ஓநசத்ஓந ஞம்  ஓ ந்ம்  

ிசத்ஓந ீஜம் ண ஓ ந்ம்  

ஓநசத்ஓந ஓர்ணஸ் ஓஜஸ் ந்ம்  

மஙணத்ஜச க் க்பேம் து ந்ம்  

7. 
ஜன் ஜசஓ ஜஓ ஞஓந ஞ  

ஞக்பே துஹ் ஜ ஙநத்ஹ்  

ஸ்ண  ஓௌஞ ! ஞ ! ஓநஞ 

ஸ்ண ஓௌர் தஓநம் ண ண்ம்  
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8. 
ஞக்பே ணஓ ஓ ஹ்பே ஜீ  

ஜத் க்ந ஓ த்பே ந்ச ஙநஸ்ஓஹ் ஓன்  

த்ணம் க்பேஷ்  ப்ஞ டி ஓந்ஞ (அ)ி  

ஓர்ணஸ்ண ஓௌஞ ஹ்பேன் ங ந ஜஓஜந  

www.bhaktiyogam.com
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ிட ல்ள்  

ஜதுஞஷ்ம் –ஸ்ரீணல்ச்ஓரிர் 
 

1.அஞம் ஜதுஞம்   ணசம் ஜதுஞம் ஙசம் ஜதுஞம் நம் ஜதுஞம் 
ஹ்பேம் ஜதுஞம் ஜசம் ஜதுஞம் ஜதுஞந ர் அநம் ஜதுஞம்  

 

2. ணச்ஓசம் ஜதுஞம் ச்ஓரிம் ஜதுஞம் ணஓசம் ஜதுஞம் ணநம் ஜதுஞம்  

ச்ஓநம் ஜதுஞம் ப்ஞஜநம் ஜதுஞம் ஜதுஞந ர் அநம் ஜதுஞம்  

 

3.ணடம் ஜதுஞ ஞடர் ஜதுஞ: ரீ் ஜதுஞ: ௌ ஜதுஞௌ  

ந்பேத்ம் ஜதுஞம் ஓக்ம் ஜதுஞம் ஜதுஞந ர் அநம் ஜதுஞம்  

 

4. னம் ஜதுஞம் ீம் ஜதுஞம் புக்ம் ஜதுஞம் சுப்ம் ஜதுஞம்  

பைம் ஜதுஞம் நம் ஜதுஞம் ஜதுஞந ர் அநம் ஜதுஞம்  

 

5.ஞம் ஜதுஞம் ஞம் ஜதுஞம் ஞம் ஜதுஞம் ஞஜம் ஜதுஞம்  

ணஜநம் ஜதுஞம் ஓஜநம் ஜதுஞம் ஜதுஞந ர் அநம் ஜதுஞம்  

 

6.குஞ்ஓ ஜதுஞ ஜ ஜதுஞ பச ஜதுஞ ணசீ்ஓந ஜதுஞ  

நம் ஜதுஞம் ஜம் ஜதுஞம் ஜதுஞந ர் அநம் ஜதுஞம்  

 

7. ி ஜதுஞ லீ ஜதுஞ பக்ம் ஜதுஞம் புக்ம் ஜதுஞம்  

ஹ்பேஷ்ம் ஜதுஞம் நஸ்ம் ஜதுஞம் ஜதுஞந ர் அநம் ஜதுஞம்  

 

8.  ஜதுஞ ண ஜதுஞ ஷ்டிர் ஜதுஞ ஸ்பேஷ்டிர் ஜதுஞ  

நம் ஜதுஞம் நம் ஜதுஞம் ஜதுஞம் ஜதுஞந ர் அநம் ஜதுஞம்  

 

ஜதுஞம் ஜதுஞம் ஜதுஞம் ஜதுஞந ர் அநம் ஜதுஞம்  

 

கமபேள்  

பகுந்டின்  

1.உடடு ள் இிவண டயபேப ம் இிவண  ண் ள் இிவண புன்வ  இிவண இடதம் இிவண 
வதனகு இிவண  

இிவண மத ின் எவ்கபமன்றும் இிவண இிவண  

 

2. கணமனய ள் இிவண குஞன் ள் இிவண உவ ள் இிவண உடணடிப்பு ள் இிவண 
கசதல் ள் இிவண ிணயப்பூட்டும் கச்சு இிவண  

 இிவண மத ின் எவ்கபமன்றும் இிவண இிவண  

 

3. புல்மங்குனல் இிவண மடத்தூசய ள் இிவண வ  ள் இிவண டமணவப்மடங் ள் இிவண 
ஆல் இிவண ட்பு இிவண  

இிவண மத ின் எவ்கபமன்றும் இிவண இிவண  www.bhaktiyogam.com



 

4.மடுபது இிவண ணஞ்சள் பண்ஞ ஆவ இிவண உண்தும் இிவண உங்குபதும் இிவண 
அனகு இிவண இிவண டய ம் இிவண  

இிவண மத ின் எவ்கபமன்றும் இிவண இிவண  

 

5. உன்ட கசதல் ள் இிவண ரிபூஞ சுடந்டயம் இிவண டயபேடுடல் இிவண அன்பு கபடிக்வ  
இிவண உடவுடல் இிவண உன்ட ரிணமற்ம் இிவண  

இிவண மத ின் எவ்கபமன்றும் இிவண இிவண  

 

6.ஆத்டயன் குஞ்சங் ள் இிவண ணர் ணமவ ள் இிவண தபவ டய இிவண டயதின் ஏவச 
இிவண டயதின் டண்ஞரீ் இிவண டமணவ ணர் ள் இிவண  

இிவண மத ின் எவ்கபமன்றும் இிவண இிவண  

 

7.க மி ள் இிவண லீவ ள் இிவண கூட்ங் ள் இிவண ண்ங் ள் இிவண  உபவ  
இிவண பிதம் இிவண  

இிவண மத ின் எவ்கபமன்றும் இிவண இிவண  

 

8. க மமர் ள் இிவண சுக்கூட்ங் ள் இிவண அன யத க மல் இிவண வப்பு ள் இிவண 
அனயத்டல் இிவண  மத்டல் இிவண  

இிவண மத ின் எவ்கபமன்றும் இிவண இிவண  
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ஆஜர் ஙநய் ஜந ங 

1.  

ஆஜர் ஙநய் ஜந ங  ஜச  

ௌஞ ஜந ங  

ஓஞ ய் ஜந ந  

ௌஞ ஜந ங  

2. 
ிர் ஞ ந ங   

ௌஞ ப்ஞஜ ந  ஜந  

(ஏ ஞ) டிக் ங  உஓச  

நல் ிச ர்  ஓச  

ஓஞ ய்..........  

3. 
ஜன் ரிச்ர் ஞ அ  

ௌஞ ஔச அனுஞ  

அனுஞ நக்   

ௌஞ ஔச  ங (ய்  ஜன்)  

4. 
ஔ ஔன் பக் ஷ்டி ஆர் ஞ  

ஆஜஞ ல் ஙநய் ர் ஞ  

(ஏ ர்) ஞ க்ந ஞ  ஞ  

உத்ஞ ஓ ஓ   

 

1, ஏ கடமவந்ட ணகண, து  பமன் க ௌங் ர் ணற்றும் யத்தமந்டமவப  ண்ஞமல்  மஞ 
இதபில்வ. ீ உது உல் பளபதுபம் டய த்டமல் அங் ரித்டயபேந்டமலும் உன்மல் 
க ௌச்சந்வடக்  மஞ படிதபில்வ.  

 

2.ீ உன் உள்ளும் புபம் பவதம  அவணதப் கமணல் உன்மல் வ்பமறு க ௌமபின் தூத 
அன்வக்  மஞபடிபம்? ஏ ண்க உது பனயமடு பவதம  இல்மபிடில் அந்ட தூத 
அன்ின் டங் ப் கமக் யத்வடக்  மஞ படிதமது.  

 

3.ீ படயல் உன் அசுத்டணம ணவடத் தூய்வணப்டுத்ட கபண்டும். அடன்ிக   பமின் 
மணங் நின் கணல் ற்றும்,  பமவத் துடயமடும் அம்சபம் உன்ிம் இபேந்து கபநிப்டும். ஏ 
கடமவந்ட ணகண. மன் ஆவசபன் டய ம் இட்டுக்க மண்கன். ஆமல் க ௌங் ரின் வ 
கசய்த படிதபில்வ.  
 

4.து  பேவஞ படிபம யத்டமய் இந்ட அனயபற் அன்ின் கபநிப்வ கசயக்கும் எபேபது 
இல்த்டயல் டமன் டங்குபமர்.ீ க்டய சயத்வடபன் அந்ட  பமவ அன்புன் அவனக்கும் கமது, 
உது மவட கபற்யப் மவடதம  அவணபம், கடமல்பி உன்வ அண்மது.  
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அந்நஞ ஜந்நஞ ஔ ஔ – ” சது இக் ணிலுக்குள் ணந்பேலங்ள், 

ணந்பேலங்ள்” புழ்ற்ட ணங் ஓ ஔமசப்ல்  
(ல்ணி) 

அந்ஞ ஜந்நஞ ஔ ஔ  
ஜண க்பேஷ் ல்  

 
1.ஙண அபே ஜ  

ஔ ஹ்பே ஜஜ  
சுந்ஞ நரிரீ   

ஜண க்பேஷ் ல்  
 

2. ஙச ச ரி ல்  
ஔ ஔ துஜந நதஞ ஸ்ஜள்  

ஸ்ரீஞ ப்ஞஜ ஔ ஹ்பே ஜஜ  
ஔ  ஷ்ர் ஞல்  

ஜண க்பேஷ் ல்  
 

3.ஓ துல்   ஙசி ர்  
ப்ஞர் ண   நதர்  
 ஞ ஜ ஹ்பேந ப்ஞஔ ஜ  

  ிஞஔர் ஞல்  
ஜண க்பேஷ் ல்  

 
(ல்பி) து இடதக் க மபிலுக்குள் பந்டபேளுங் ள் ! பந்டபேளுங் ள் ! ஏ ணமடபம ஏ  யபேஷ்ஞம 
ஏ க மமல்  
 
1.புடயத அபேகஞமடதத்டயன் கசந்யத்வட எத்ட எநிபவதபக, டதவு கசய்து து இடதத்டயல் 
ளந்டபேளுங் ள். ஏ அன ம ! ஏ டபேவண  யரிடமரீ மல்  
 
2. மர்கண ம் கமனயபம் கபேணவனகத ன்  ண் நில்  ண்ஞீமது அபேபிகமல் க மட்டு யன்து. 
டதவு கசய்து ளந்டபேளுங் ள் டதவு கசய்து ளந்டபேளுங் ள் , ஏ இநவண டதும்பும்  யகம ! ஏ 
 பேவண ய ஷ்தமணள்! ஏ மடமதின் கன்ிற்குரிதபக ! டதவு கசய்து ன் இடதக் க மபியல் 
ளந்டபேளுங் ள், ஏ சுக்கூட்ங் வந ட்சயப்பக!  
 
3.ஏ தகசமவடதின் கசல்கண! பமபேங் ள், டதவு கசய்து பமபேங் ள் ஏ கபண்கஞய் டயபேக ! ஏ 
ன் பமழ்பின் மத க ! டதவு கசய்து பமபேங் ள். ஏ இநஞ்சயறுபக ! வ் டமணத்டயல் உணது 
இது புத்டயல் மவடபன் பறீ்யபேப்து கமன்று ன் இடதக்க மபியல் டதவு கசய்து 
பந்டபேளுங் ள் ஏ வ் பூணயதின் மது மபக!  
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ஆஞ  ஔ ம்ஓந 
. 

ஆர்  ஔ ம்ஓந ஷ்ம் ப்ஞஔ ஙஇ ()  

1. 
ஜச துஹ் ந்  ஜநசி ஞஇ   

ஷ்ஜ ப்ஞஔ ஙஇ  

2, 
புர் ஓஞ லீ  

ஓஔஞ ணிஞசீ ீ  
ஆஜந ஓ ஙநதந ஔஇ  

ஷ்ஜ  ஆஓ ஙஇ ()  

3. 
ஷ்ஜ ணிஞ ந் ந் சு ரீ  

ஷ்ஜ ணிஞ ந் ந் வ்ஞஔ ரீ  

ஔ ங ஷ்ஜர் ணட  

ஷ் ஓ ங னு  

வ்ஞஔ ஓ ச்ஓ ப்ஞர்சய் ()  

 

ல்பி- ஷ்தமண ிடமணத்வட பிட்டுச் கசன்றுபிட்மர்., இி தமர் குனவ பமசயப்மர்?  

 

1.ிடமணத்வட பிட்டு ஷ்தமம் கசன்றுபிட்டமல், டமணவ ணர் கமன் மடமமஞி துக் த்டமல் 
ப்கமளதும் அளது க மண்டிபேக் யமள்.  

 

2.பத்டயலுள்ந குடிவ பணர் நமல் அங் ரித்துக் க மண்க மடமமஞி ின்பபேணமறு 
கூறு யமர்.- டபேவண கடமனயகத, ஷ்தமம் இிகணல் பணமட்மர் ன்டமல் மன் இவு 
பளபதும் பினயத்டயபேந்து அளது க மண்டிபேந்கடன். அபர் பிபேந்டமபத்டயல் இி இல்வ.  

 

3.ஷ்தமணமவபப் ிரிந்ட க் த்டயல் ஆண் கண்  யநி ள் பிபேந்டமபத்டயல் உள்ந க மிதர் கநமடு 
அளது க மண்டிபேக் யன், ஷ்தமம் குனவ பமசயக் பில்வ. அடமல் சுக் ளும் புல்கணதச் 
கசல்பில்வ. ன் அபேவண கடமனயகத , ணது பமழ்வும் உதிபேணம யத  யபேஷ்ஞர் 
பிபேந்டமபத்வட பிட்டுச் கசன்றுபிட்மர்.  
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ஆர்  ல் – இன்னும் வ்ணவு ம் – ஜீஞ ய் 

ல்ணி 
ஆர்  ல் நரிரீ ல்  

ஆஞ ஆஞ ஞ  
 

1.ஙசரி ஔல் ஔஞ அிஞல்  
ஞதச   ஆஞ ஆஞ ஞ  

 
2.ஜர் ஓஞ ப்ஞபு ஙநச்ஓந ஞ  
பூஔர் குபம் ஜ  ய் னு ஜச 

ஆகுல் ஆஜர் ய் ஜஞம் ஜரி ஆத  
 ந ிப் ஔ ஆஞ ஆஞ ஞ  

 
3.  ஔந ஙந ந அிர்   

 ச ந ஆ ரி ஹ்பேய்  
ஜீஞர் ஞ ஜரி ஜநச  

ஞச   ஆஞ ஆஞ ஞ  
 

(ல்பி ) 
ஏ டபேவண  யரிடமரீ மல் இன்னும் வ்பநவு  மம் உன்வ டயர்மர்த்துக்  மத்து 
க மண்டிபேப்து ? இன்னும் வ்பநவு  மம் டமன் மன் இங்க கத கணலும்  மத்து க மண்டிபேப்து 
? 
 
1.து  ண் நில் இபேந்து  ண்ஞரீ் அபேபி கமல் க மட்டு யன்து...... ஏ ப்கமது மன் உது 
டரிசத்வடப் கறுகபன்?     மன் இங்க கத கடமர்ந்து இன்னும் வ்பநவு  மம் டமன்  மத்து 
க மண்டிபேப்து !  
 
2.ஏ  பமக ! உணது டமணவப்மடங் நில் மன் அவக் ம் புகுந்து பிட்கன். து உலும் 
ணபகண ணர் நம  க மண்டு உம்வண பூயக் யன்கன். து இடதம் பளதும் இந்ட கமர்பகண 
ணயகுந்துள்நது... இது யவகபமணல் கமய்பிடுகணம?   மன் இங்க கத கடமர்ந்து இன்னும் 
வ்பநவு  மம் டமன்  மத்து க மண்டிபேப்து !  
 
3.ல்வதற்  பேவஞபவத உணது  ஞ க கடமற்த்வட கூ க்கு ட பிபேம்மபிடில் 
ின்பு டற் ம  ன்னுவத இடதம் பளபதும் உன்ககத  மடம் ஆபவ யப்ி வபத்டமய்? 
ஏ ணீமபின் பமழ்வும் உதிபேணமபக! து பள பிபேப்பம் ீ ணட்டுகண  ! ஏ ப்கமது மன் 
உது டரிசத்வட கறுகபன்?     மன் இங்க கத கடமர்ந்து இன்னும் வ்பநவு  மம் டமன் 
 மத்து க மண்டிபேப்து !  
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ஔ ௌஞங் ,  ௌஞங்—ிஞபு ஙநத்சந்ர் 

 

ஔ ௌஞங் ,  ௌஞங்  

 ௌஞங்ஞ ஙஜ  

ஔ ஔச ௌஞங் ஔ  

ஓஇ ஆஜஞ ப்ஞ ஞ  

 

 

க ௌங் வ பனயடு, க ௌங் வப் ற்ய கசு, க ௌங் நின் புிட மணத்வட உச்சமம் கசய், 
பமதிபேந்டமலும் க ௌங் வ பனயடுபர் து உதிபேம் ஆத்ணமவுணமபமர்.
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ஓஞ ஜல் --- ஜமஞப் ங்ள் –சூர் ர் 

 

(ல்ணி) ஓஞ ஜல் ணந்ன் ரி ஞி  

 

1.ஔந க்பே ங்கு நரி ங்  

ஆந் ன்  ச்சு ஞ ி  

 

2. நஞ பன்ந ப புசி   

ஞங் ஓ நஞ ஓத்ஞ ஞ  

 

3.சூர்ஸ் ஸ்ணஜந பே ஜ  

ஞ ஞ ணந்ன் ந   

 

(ல்பி) 
பஞங் த்டக்  ன் ிபு ரிதின் டமணவப் மடங் நில் ன் ிமர்த்டவ வந ண யழ்வுன் 
சணர்ப்ிக் யன்கன்.  
1.ன் ிபு ரிதின்  பேவஞதிமல் பபன் ணவவத  க்  இதலும், குபேன் அவத்வடபம் 
ன்கு  மஞ இதலும்  

 

2. கசபின் ன்கு க ட்  இதலும். ஊவண ன்ம  கச இதலும். அபது  பேவஞதிமல் எபே 
வன ணிடன் கூ அபது டவக்கு குவ ந்டயத ஞிதமட் ள் புவ சூன ந்து கசல் 
படிபம்.  
 

3. இந்ட சூர்டமசரின் ணமம ிபு ரி  பேவஞகத படிபமபர். அடமல் து ஞிபம 
பஞக் ங் வந ணீண்டும் ணீண்டும் அபது டமணவப் மடங் நில் சணர்ப்ிக் யன்கன்.  
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து து ஞ ஓந்  
--- ” ௌஞங்ர் ஓந்நஞமசப் ன்று அங்குஜநங்கும் ன்றுநன்டர்”  

புழ்ற்ட ணங் ஓ ஔமசப்ல்  
 
1.து து ஞ ஓந்   4. ரி ஙஜ ஜத்   
ரி கு ய்       ரி ஆநச்ஓ ய்  
ஆந வ்பேந்ணச      ஜபெர் ஜபெர் ப்ஞஜ  
ஙச்ஓ ௌஞ ஞய்      ஙச்ஓந ய்  
 
2.ணிபேந்ணசர் பேர்      5.ப்ஞ ரி த்ச ரி  
ப்ஞஜ ய் ரி      ரி  ன் ரி  
ஙநகுஞ்ஓர் க்ந குந     ரி ஙம்    
ரி ஙம் சய்      ஞ  ஔய்  
 
3.ௌஞ  ரி ரி     6.ஆந ஔபசர் கு  
ரீ  ரி ரி       ஙச்ஓ ரி ரி   
பக் பக் ப ரீ      ஔபச உத்   
ரி ஙம் ய்        ஓஞ ய்  
 
1.ிபு க ௌ சமந்டர் யவபப் கமன்று ி மசத்துன் ிபு ரிவத கமற்யப்பு ழ்ந்ட பண்ஞம் 
ஆடிக்க மண்டும் அங்கும் இங்கும் டயரிந்து க மண்டு ிகவண யவதில் பிபேந்டமபத்டயல் 
தவன யன்மர். 
 
2.பிபேந்டமபத்டயன் ணங் ளும் அபற்வ டளபிக் க மண்டிபேக்கும் க மடி ளும் கூ ிகவணதில் 
பழ் யத ிபு ரிதின் கபேவண வந மடிப்பு ழ்ந்ட பண்ஞம் இபேக் யன். கணலும் 
அம்ணங் நில் பசயக்கும் வபதிங் ளும் அவப ளுன் கசர்ந்து ிபு ரிதின் பு வன 
மடிக்க மண்டிபேக் யன்.  
 
3.ிபு க ௌங் ர் ”ரி ரி ” ன்று அவனக்  எபே கண்  யநிதமது ணரிதமவடபன் ரி 
ரி ன்று டயபேம் கூயதது. கணலும் உக அவத்து ஆண் ணற்றும் கண்  யநி ளுண ிபு 
ரிதின் புிட மணத்வட உத்ட குயல் ம ஆம்ித்து பிட்.  
 
4.புிட மணத்வட ணமதுர்த மபத்டயல் மடிதடி பந்து க மண்டிபேந்ட ணம ிபுபின் இித 
குயன் பசர த்டயமல் ணமன் கூட்ங் ள்  மட்டியபேந்து கபநிகத பந்து அபவச் சூழ்ந்து 
க மண். கணலும் அபது குயல் ணதங் யத ஆண் ணதில் ளும், கண் ணதில் ளும் டங் ள் 
கடமவ வத பிரித்டமடி டங் ள் ஆந்டத்வட கபநிப்டுத்டய.  
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5.ிபு ரிகத அபது இடதம், ிபு ரிகத அபது டயதமம், கணலும் அபது குமது 
ப்கமதும் உச்சரித்துக் க மண்டிபேப்தும் ிபு ரிதின் புிட மணத்வடகத. க ௌ சந்த்ர் 
டன்வ ணந்து ணமதுர்த மபத்டயன் உச்சக் ட்த்டயல் அந்ட வ்பேந்டமபக்  மடு நில் உபேண்டு 
க மண்டும் புண்டு க மண்டும் கணலும் கணலும் ரிமணத்வடப் மடி பசணவ யன்மர்.  
 
6.இவ்பமம  தபவ டயவததவந்ட க ௌங் ர் ரி ரி ன்று உக்  மடிதடிகத டன்வ 
ணந்து ஆத் கடமங் யமர். இவடக்  ண் தபம ணமடமவும் உன்ட ஆந்டத்வடதவந்து 
ீரியபேந்து கபநிப்ட்டு பந்து ிபு க ௌங் ரின் டமணவப் மடங் வந  ளபி கபே 
ண யழ்ச்சயதவந்டமள் 
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துஹ்ர் ஞ – 
- ” ஜீபடி துன்க் லுக்குள் ” புழ்ற்ட ணங் ஓ ஔமசப்ல்  

 
(ல்ணி) 

துஹ்ர் ஞ நச்ஓந  
உத்ரி ஔசி ங  

 
1.உத்ல் ப ஆநச்ஓ சுட்டி  

ந   ஔசி ங  
 

2.சீ ல் துஜந ணன்  
ர் ஞ ஆஜய் ம்ச துப்ன்  

 
3.துஜந ஔந ப்ஞபு ஙந ஞ ர்  

ஞர் ஆ ஞக்ந ங  
 

(ல்பி) 
இந்ட  உ யன் ணீந படிதம துன்க்  யனுள் மன் டத்டநித்துக் க மண்டிபேக் யகன் . 
இடயயபேந்து ணீந ந்டகபமபே பனயபம் க்கு கடரிதபில்வ.  
 
1.ஏ ிபு ! ன்வ பிவந்து டமக்கும் கபேம் ணவனபன் கூடித சூமபநிதின் 
 டுஞ்சரற்த்டயயபேந்து ன்வ டதவு கசய்து உடிதம   மப்மற்றுங் ள். ப்கமளது இந்ட 
புதமது ன்வ டமக்குன்கடம, அப்கமளகடல்மம் மன் கசய்படயதமது 
டபித்துக்க மண்டிபேக் யகன். 
 
2. ஏ ிபு ! பழீ்ச்சயதவந்ட ஆத்ணமக் ளுக்கு  பேவஞபன் அவக் ம் அநிக் யன் ீங் கந 
பளபடற் வுநமபரீ். கப இந்ட கமத்டயன் அச்சத்டயயபேந்து ன்வ டதவு கசய்து 
 மப்மற்றுங் ள்.  
 
3.எபேகபவந ன்வ இந்ட கமத்டயயபேந்து ீங் ள் பிடுபிக் பில்வ ன்மல் ஏ ிபு அடன் 
ிகு து மது மப்பு ன் ம்ிக்வ வத மன் ப்கமளதுண இனயந்டபம யபிடுகபன்.  
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ரி  ல் ஜர் - 
- மன் ஏ ப்ஞத்ந – ிவுன் க்நத் ண்டில் ஓஞமல்  – எபே அஙஜ 

மணஷ்ணரின் ல் 
 

1.ரி  ல் ஜர் ஔ ஞ ஙத்  
ஞ ஞ ய் ஞ  ஙநஔ த்  

 
2.ப ச ீப்ஞஜந ங ய்னு ஞண்  
ஙநஔ கு க்பே ஞ அஜ ஞண்  

 
3.ஔ ஞ துஜந ஔ ஔணீன்  

ஜச் ஓ ர் ஙந  ஞ ஞஜண்  

 

4.புணச ஜங் துஜந புணசர் ந  

துஜந உக்ந ங ந ய் ந  

 

5.ணி க்நனு ய் ஔ ஜஔஞ  

ஜ ிச  ஙந   உத்ஞ  

 

1.ஏ ரி ! ஏ ன்னுவத  பேவஞணயகு ிபுகப‘ ல்ம பு ளம் உங் ளுக்க . ஏ மவடதின் 
மத க! ணீண்டும் ணீண்டும் மன் உம்ணயம் ணன்மடிக் க ட் யன்கன். கணலும் இப்கமளது மன் 
ணீண்டும் தமசயப்தும் ன்வ உணது கசமந்ட உவவணதம  ற்றுக் க மள்ளுங் ள் ன்கட  

 

2. ஏ ிபு ! யமடமபமய் கணலும் கணலும்  ிபி வந டுத்துக் க மண்டிபேந்ட மன் 
இப்கமளது உம்வண பு யணமய் ம்ி பந்துள்கநன். டதவு கசய்து உணது இதல்ம  பேவஞவத 
ன் ணீதும்  மட்டுங் ள். கணலும் இந்ட பிளந்ட ஆத்ணமவப  வகதற்றுங் ள் ிபு  

 

3. ீங் ள் இந்ட ிஞ்சம் அவத்டயற்கும்  மஞணமபர். ணற்றும் இடனுவத உதிர் துடிப்பும் 
ீங் கந, எ மவடதின்  மடக ! உம்வணபி இங்கு அவக் ம் அநிப்பர் கபறு 
தமபேணயல்வ.  
 

4.ீங் கந இந்ட உ யற்கு ணங் நங் வந க மடுத்துக் க மண்டிபேக் யன்ரீ் ள். ணற்றும் ீங் கந 
அவத்து உ ங் வநபம் ன்பவதில் மணரித்து ஆட்சய கசலுத்தும் டவபபேம் ஆபரீ். ஏ 
ிபு ீங் கந ன்வ துந்துபிட்மல் ின்ர் க்கு  டய து?  

 

5.து இந்ட ஆத்டம யவதிவ கூர்ந்து ஆமய்ந்ட ின்ர் மன் ன்கு புரிந்து க மண்கன் . 
இந்ட உ ம் பளபடயலும் இந்ட கசப வ பிடுபிக் க் கூடித தமகமபேபபேம் உம்வணத் டபி 
கபயல்வ ன்டவ மன் புரிந்து க மண்கன்.  
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ஔ ரஶ ஔ ரஶ ரஶ --- யரி வ்ரச ஶரச்சரர்ர்  

 
  ங் ற த்ரி தங் ற ஔ, ஸ்ர மள அங் ற ஸ்ர  

ஔ ரஶ ஔ யரி ப்ரிஶ ஸ்ரீரஶ மள  ர  
 

1.ஔ ரஶ ஔ ரஶ ரஶ ஔ ரஶ ஔ ஸ்ரீ ரஶ 
ஔ க்பேஷ் ஔ க்பேஷ் க்பேஷ் ஔ க்பேஷ் ஔ ஸ்ரீ க்பேஷ் 

 
2.ஸ்ரர ஶ ரரி றத்  றஶரரி ப்ரீ ஶஜரரி ஸ்ரீரஶ  

மற  ஸீஶனர சய்ன தீஶனர கு  தீஶனர ஸ்ரீ க்பேஷ் 
 

3.ரம ியரரிணி ம திமரரிி திர உ ரரீி ஸ்ரீ ரஶ  
  ரங் ற ன த்ரிதரங் ற ஸ்ர மள அங் ற ஸ்ரீ க்பேஷ் 

 
4.திர திரரீ ரூத உஜரரீ அற மளகுந்ர ரீ ஸ்ரீரஶ 

ஷண ஶணர  யர ஶர   சுந் த  ஸ்ரீ க்பேஷ் 
 

5.ஶமரதர மண ீஶரதர ஷண ீஶ ர றன ஷதண ீஸ்ரீ ரஶ  
 லற ந்ர  ரறணி  ரந்ர ஸ்ரீத ந்ர ஸ்ரீ க்பேஷ் 

 
6.சந்ர தண ீகுந்ர டண ீஶமரதர  மண ீஸ்ரீ ரஶ  

த உரர திதர அதரர அற மளகுந்ரர ஸ்ரீ க்பேஷ்  
 

7.யம்மர  ண ீரஜற ரண ீக்ரீடர  ண ீஸ்ரீரஶ  
ரூத மரனர ண திமரனர த க்ருதரனர ஸ்ரீ க்பேஷ் 

 
8. ரஞ்சண ஶதலீ ற ம ஶப ீஅற அனஶதலீ ஸ்ரீரஶ  

மத மழ  ஜர  மத கு ஆ  ரூத உஜர  ஸ்ரீ க்பேஷ் 
 

9. ீம்ர  ம்ர கு அ ம்ர ஸ்ரீரஶ  
ர றரமற திதர தி ரீ சயஜ  சு ரஸீ ஸ்ரீ க்பேஷ் 

 
10.மக்த்ர ஹ்னரறண ீஅற திரி ரறணி உ உன்ரறணி ஸ்ரீ ரஶ  

அங்  அங்  வௌண மம ம வனௌண சுதய மளவௌண ஸ்ரீ க்பேஷ்  
 

11.ரர ரறணி கு அதிரறணி யரி திரி ஸ்ரறணி ஸ்ரீ ரஶ  
யஶ யஶ யரி யஶ யஶ யரி யஶ யஶ யரி ஸ்ரீ  க்பேஷ் 

www.bhaktiyogam.com



 
பன்னுஷப்தரடல் 
 
பம்ணடிப்பு யவதில் அனகுன்  மட்சயதநிக்கும் உன்ட புபேம ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞக ல்மப் 
பு ளக்கும் உரிதபமபமர். அபர் எவ்கபமபே மளும் புத்டம் புது லீவ வந அடயதற்புடணம  புரிந்ட 
பண்ஞணயபேக் யன்மர். அபது உகம  பேீ பண்ஞத்டயல் ணயக்  கமயவுவதடமய் ி மசயத்துக் 
க மண்டிபேக் யன்து. இபக ிபு ஸ்தமண ஆபமர்  
ல்மப்பு ளம் டங் ளுக்க  மகட! ல்மப் பு ளம் டங் ளுக்க . ஏ ரிதின் 
ிரிதத்டயற்குரிதபகந, ஏ மகட! ீங் ள் அவத்துபிட இன்த்டயன் கடமற்றுபமதம வும் 
இபேப்ிணம வும் இபேக் யன்ரீ் ள்.  
 
1.த ரஶ த ரஶ ரஶ த ரஶ த வ ரஶ 
த க்பேஷ்ஞ த க்பேஷ்ஞ க்பேஷ்ஞ த க்பேஷ்ஞ த வ க்பேஷ்ஞ 
 
2. ஏ ஸ்ரீ மகட ! ீங் கந டமன்:  ஸ்தமணம –க மடிதிவ உவத புத்டயநம்  ன்ிப் கண்ஞம  
உணது  மடின்  மடல் பசத்வட தூண்டுபர். க மரி- உபேக் யத கமன்ி கணிபவதபள், 
யத்த  யகமரி- உணது கடய்ப ீ  மடனுக்கு கமந்த்த்வட கடமர்ந்து ணச் கசய்பள், ப்ரீடண 
கமரீ – உணது ஆபேதிர்  மடனுக்கு ணய ப் கமபேத்டணம இவஞ ீ ணட்டுகண  
 
ஏ ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ ! ீங் கந டமன் : மறக –ல்வதற் இன்த்வட ப்கமளதும் உண்வணதம  
அனுபித்துக் க மண்டிபேப்பக,   ஸீஶனர – எவ்கபமபே அவசபிலும் இிவணபம், சுவப 
தபம் உவதபக, வசகம  தஶீனர – எநி ணயகு ி மசத்டயன் கடமற்றுபமபம், தூய்வணதம 
கதம ய ளுவத இறுடய ட்சயதபம் ஆபர். கு கதஶீனர -- உணக்க  உரித ல்வதற் 
 ல்தமஞ குஞங் நிமல் பூஞ கபேவண உவதபமய் இபேக் யன்ரீ்  
 
3. ஏ ஸ்ரீ மகட ! ீங் கந டமன்: ரம ியரரிணி –  ட்ம  உவதஞிந்து க மண்டு கணய்ணக்  
கசய்பம் மச லீம த்வட எவ்கபமபே இவும் ற்மடு கசய்பம் இநபசய.  ம திமரரிி  – 
அஷணத்து ஜீன்களுக்கும் ஶதரணந்ம் அபிக்கும் தூ திஶ மத்ஷ கணிவுடன் 
தகறர்ந்பிப்தள் . திர உ ரரீி --- அன்தின் றகுறரல் உது கர னஷண ரர்புந இறுக 
ழுிக் வகரள்தள் . 
 
ஏ ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ ! ீங் கந டமன் :   ங்கல – பன் ப்ஶதரதும் இல்னர புத்ம் புது ணம் 
க்கும் லீஷனகஷப வரடர்ந்து றகழ்த்றக் வகரண்ஶட இருப்தர் .  ன த்ரிதரங்கற – உக்கு 
றகவும் ிருப்தரண பம்டிப்பு றஷனில் றன்று வகரண் டு ப்வதரழுதும் ரநர இபம் 
ரனறதணரகஶ கரட்சறபிப்தர் .  ஸ்ர மள அங்கற – கருீன ண் உது ஶணிின் பழு 
அகும் றக்க கர்ச்சறபடனும் , பிணத்துடனும் ணத்ஷ க்கற வகரண்டிருக்கறன்நது . 
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4. ஏ ஸ்ரீ மகட ! ீங் கந டமன்: திர திரரீ – அஷணத்து ஜீரசறகபின் பன ஆர ரய் 
இருப்தரின் ஆருிர் அன்புக் கரனற ,  ரூத உஜரரீ – தட்ஷட ீட்டி ஷம் ஶதரல் எபி சீும் 
உது பழுஷரண அஷக றக ஶர்த்றரகவபிப்தடுத்துதள் .  அற மளகுந்ரரீ – எப்தற்ந 
வதன்ஷபஷடரும் , வதரங்கும் புத்றபஷரல் கறழ்வுந வசய்து வகரண்டிருப்தள் . 
 
ஏ ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ ! ீங் கந டமன் : ஷண ஶணரக – கருஷறகு அன்புக் கரனரல் ணஷக் 
வகரள்ஷபடிப்தர் , யர ஶர க – ரழும் ஜீரசறகள் அஷணருக்கும் ஶதரணந்த்ஷ ரரி 
ங்கற வகரண்டிருப்தர் . சுந் த  –ன்ஷணபம் க்கும் ஶம்தட்ட அகுஷடர் . 
 
5. ஏ ஸ்ரீ மகட ! ீங் கந டமன்: ஶமரதர மண ீ – னர்ப்தடுக்ஷகில் எய்ரரக சரய்ந்து 
வகரண்டு வசரக்க ஷக்கும் அஷக றக ஶர்த்றரக வபிப்தடுத்துதள் , ஶரதர ஷண ீ – கரல் 
கடவுள் ன்ணின் கர்ச்சறஷ ன்ணகத்ஶ திகரசறக்க வசய்தள் , ஶகரகறன ஷதண ீ – ஶதசும் 
வரறரணது றகவும் வன்ஷபம் குில் தநஷின் குஷன ப்ஶதரன்று இணிஷபம் உஷடள் . 
 
ஏ ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ ! ீங் கந டமன் : கலற ந்ர – உது ஶதரற்நத் க்க புகரல் றக்கப்தடுதர் , 
கரறணி கரந்ர – திஶஷ ன்னும் கரத்ரல் உம்ஷ அணுகும் இபம் ஶகரதிரின் இக் 
கரனன், வதகந்ர –தனப்தட்ட உர் றஷனகபில் உள்ப கடவுள் அஷண ஷபம் றர்கறக்கும் 
உர் குறபஷடர் . 
 
6. ஏ ஸ்ரீ மகட ! ீங் கந டமன்: சந்ர தண ீ – குஷநற்ந பழு றனஷப் ஶதரன்ந குபிர்ச்சறரண 
பக அகுஷடள் , குந்ர டண ீ – சறநற ல்னறஷக வரட்டுக்கள் ஶதரன்ந தற்கஷப உஷடள் , 
ஶமரதர  மண ீ – றன்ணஷனப் ஶதரன்ந திகரசபம் , கம்தீரண அகுக்கு இருப்திடரபம் 
இருப்தள் . 
 
ஏ ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ ! ீங் கந டமன் : த உரர – எப்தற்ந ரப குத்றன் பழு உருரய் 
றகழ்தர், திதர அதரர —உது ஶணி எபிின் பனம் ல்ஷனற்ந ஆன்ீக இன்தத்ஷ 
றந்ரக வபிப்தடுத்துதர் .  அற மளகுந்ரர – இல்தரகஶ அஷணஷப ம் சலகரிக்கு 
வன்ஷரண இபஷ தும்பும் கட்டுடல் ஶணிஷக றந்ரய் உஷடர்  
 
7. ஏ ஸ்ரீ மகட ! ீங் கந டமன்: யம்மர கண ீ – சறநப்புஷட அன்ணப்தநஷின் எய்ரரண 
ஷடஷக உஷடள் . ரஜற ரண ீ –ஶரகத்துடன் ணம் க்க ஷக்கும் ஈடு இஷற்ந 
அன்புக் கரனற ,  க்ரீடர க ண ீ –ண்ற்ந இணி ிஷபரட்டுகளுக்கும் , ஶதரட்டிகளுக்கும் 
தூண்டுனரய் இருந்து ற டத்துதள் . 
 
 
ஏ ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ ! ீங் கந டமன் : ரூத மரனர – அஷணஷபம் இன்த தசத்றல் ஆழ்ந்தும் றக 
அகற உருபஷடர் , ண திமரனர – அகன்று ிரிந் ரஷ ஶதரன்ந 
கண்கஷபபஷடர், த க்ருதரனர – ல்ஷனற்ந கருஷின் வரத் றரு உருரய் றகழ்தர்  
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8. ஏ ஸ்ரீ மகட ! ீங் கந டமன்: கரஞ்சண ஶதலீ – ஸ்ர சுந்வணனும் ரன த்ஷ கட்டித் 
ழுி வகரண்டிருக்கும் வதரன்ணிந வகரடிஷப் ஶதரன்நள் , ற ம ஶப ீ – தூ வய்கீ 
திஶஷில் வதரங்கும் உன்ண உர்ின் ற கட்டர பழு இன்தபரணள்  அற அனஶதலீ – 
உது ன்ணிகற்ந வசல்தரடுகளும் டத்ஷபம்ட றகவும் இகசறரபஷடள் . 
  
ஏ ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ ! ீங் கந டமன் : மத மழக மரக – அஷணத்து ி இன்தத்றற்கும் 
ஶரற்றுரரண இன்தக் கடல் , மத கு ஆக – அஷணத்து ற்குங்கபின் சுங்கரணர் .  ரூத 
உஜரக – அற்பு அகும் திகரசபம் உஷட கரிகஷபபஷடர் . 
 
9. ஏ ஸ்ரீ மகட ! ீங் கந டமன்:  ீம்ர – திஶஷ றகுறரல் அறற்புரய் சலகரிக்க 
கூடி கரனறரரீ் .   ம்ர – வதருக்வகடுக்கம் ரப குத்ஷ ன்ணகத்ஶ உஷடள் , 
கு அகம்ர –ஜடப்புனன்களுக்கும்ட ணத்றற்கும் அநற படிர ஶனரண அந்ங்க சக்றின் 
ஸ்ரூதம் 
 
ஏ ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ ! ீங் கந டமன் : ர றரமற – புணிரண வ வ்ஜரத்ஷ ணது றந்ரண 
சறப்திடரய் உஷடர் ,  திதர திகரீ – து ண்ற்ந வதருஷகபரல் திகரசறப்தர் . சயஜ 
சுகரஸீ –குபிர்ச்சறரண க்கும் புன்ணஷகஷ ப்வதரழுதும் இற்ஷகரண அிகனணரய் 
உஷடர் . 
 
10. ஏ ஸ்ரீ மகட ! ீங் கந டமன்: மக்த்ர ஹ்னரறண ீ – ஶதரற்நல் றக்க ஆன்ீக அந்ங்க 
சக்றரரீ், அற திரி ரறணி – உது இணி வரறிணரல் ஶகட்தர்கபின் இத்றல் 
திஶஷஷ உண்டரக்குதள் . உ உன்ர றணி – கர்ச்சற றகு அகன்ந து ரர்தகங்கபின் 
கட்டுக்கடங்கர கர இச்ஷசஷ து அன்புக்கரனன் பனம் றருப்றஷட வசய்தள் . 
 
 
ஏ ஸ்ரீ க்பேஷ்ஞ ! ீங் கந டமன் :  அங்க அங்க வௌண – உங்கபது றருஶணிின் எவ்வரரு அங்க 
அஷசவுகபிலும் எவ்வரரு தரர்ஷிலும் அஷணஷபம் றக பி றல் சலகரிக்க கூடிரய் 
இருப்தர். மம ம வனௌண – உச்சக்கட்ட ரம லீஷனில் ஶலும் , ஶலும் ஶகரதிரின் ிக 
ரதத்ஷ து அகறன் சறத்ரல் தூண்டிக் வகரண்ஶட இருப்தர் . சுதய மளவௌண – 
னறஷரண வய்கீ பம் வதரருந்ற றக அகற ரர்ஷதபஷடர் . 
 
11. ஏ ஸ்ரீ மகட ! ீங் கந டமன்: ரர ரறணி – றஷணத்வுடன் கருஷ வதரறபம் ”ரர” ன்ந 
ரத்ரல் வகரண்டரடப்தடுதள் . கு அதிரறணி – உது ற்குங்கபின் வதருஷரல் 
எவ்வரருது ணத்ஷபம் குபிச் வசய்தர் . யரி திரி ஸ்ரறணி – ரமரனு ரமணரகற 
இந் யரி வ்ரச ஶரல் றகவும் திரிபடன்  ங்க க்க கரரிபம் ீங்கஶப ரன் . 
 
 யஶ யஶ யரி யஶ யஶ யரி யஶ யஶ யரி வ  க்பேஷ்ஞ 
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ஔ ஞ ஜண ஞ ஜண ஞ --ஔ ஞக்பேஷ் னந  
 

ஔ ஞ ஜண ஞ ஜண ஞ  

(ஔணர் ப்ஞ ச )  

ஔ ஞ ஜச ல்  ஞ ஜச ல்  ஞ   

(ஓன ஙர் ப்ஞ ச )  

 

ஔ ஞ ணிந் ஞ ணிந் ஞ   

(பை ஸ்ணஜீர் ப்ஞ ச )  

 

ஔ ஞ ஜச ஜச ஞ ஜச ஜச ஞ   

(ஓசசர் ப்ஞ ச )  

 

ஔ ஞ ிங ஞ ிங ஞ   

(ஜது ஜண்டிர் ப்ஞ ச )  

 

ஔ ஞ ஜஞ ஞ ஜஞ ஞ   

(ஔணீ ஸ்ணஜீர் ப்ஞ ச )  

 

ஔ ஞ ஞஜ ஞ ஞஜ ஞ   

(ல் ட்ர் ப்ஞ ச )  

 

ஔ ஞ ணிங ஞ ணிங ஞ   

(ஙர் ப்ஞ ச )  

 

ஔ ஞ குஙந் ஞ குஙந் ஞ   

(ணிஸ்ணஙர் ப்ஞ ச )  

 

ஔ ஞ நரிரி ஞ நரிரி ஞ   

(ஸ் ஸ்ணஜீர் ப்ஞ ச )  

 

ஔ ஞ ஸ்ஜ சுந்ர் ஞ ஸ்ஜ சுந்ர் ஞ   

(ஸ்ஜஙர் ப்ஞ ச )  

 

ஔ ஞ ங் ிரி ஞ ங் ிரி ஞ   

(ரிர் ப்ஞ ச )  

 

ஔ ஞ ந் ஞ ந் ஞ   

(ணக்ஞஸ்ணஞர் ப்ஞ ச )  

 

ஔ ந்ர்ணி நரிரி ந்ர்ணி நரிரி ஞ   

(ஓஞஸ்ணரீ் ப்ஞ ச )  
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1.தகடப க மஸ்பமணயதின் உதிர்மடி மடம ணமடபபேக்கு ணங் நம்  

2.ஸ்ரீஅத்வபட ஆசமரிதரின் அன்புச் கசல்பம் மடமணட க மமலுக்  ணங் நம்  

3.பைக மஸ்பமணயதின் அன்புச்கசல்பம் மடமக மபிந்டபேக்கு ணங் நம்  

4.சமடக மஸ்பமணயதின் அன்புச்கசல்பம் மடமணட கணம பேக்கு ணங் நம்  

5.ணதுண்டிடரின் அன்புச்கசல்பம் மடமக மிமடபேக்கு ணங் நம்  

6.பீக மஸ்பமணயதின் அன்புச்கசல்பம் மடமடமகணமடபேக்கு ணங் நம்  

7.க மமட் க மஸ்பமணயதின் அன்புச்கசல்பம் மடமணஞனுக்கு ணங் நம்  

8.கம மட க மஸ்பமணயதின் அன்புச்கசல்பம் மடமபிகமடபேக்கு ணங் நம்  

9.பிஸ்பமட சக்பர்த்டயதின்  அன்புச்கசல்பம் மடமக மகுந்டனுக்கு ணங் நம்  

10.குமட க மஸ்பமணயதின் அன்புச்கசல்பம் மடம யரிடமரிக்கு ணங் நம்  

11.ஸ்தமணந்ட க மஸ்பமணயதின் அன்புச்கசல்பம் மடமஸ்தமணசுந்டபேக்கு ணங் நம்  

12.ரிடமச ஸ்பமணயதின் அன்புச்கசல்பம் மடமங் ி மரிக்கு ணங் நம்  

13,பக்கஸ்பகரின் அன்புச்கசல்பம் மடம  மந்டபேக்கு ணங் நம்  

14.ஸ்ரீ க்டய சயத்டமந்ட சஸ்படய டமகூரின் அன்புச்கசல்பம்  மந்டர்பி ம  யரிடமரிக்கு ணங் நம்  
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க்பேஷ் ஜறண ர   --புழ்ற்ட நந்நல் 
 

1.க்பேஷ் ஔநச ஙஜ ம. கு ஔநச ஜ ம  
 ஸ்ரீ ணச  (ஜஞ) ஞம்ஞ ப்ஞம் ம  

 
2. ஓ ஔநசன மஜ ம , ஙந்ஔ ீப்ய் ம  
 ஸ்ரீ   (ஜஞ) ஞம்ஞ ப்ஞம் ம  

 
3.ஞ ஔநசந ஔ ம அத்பு ஔநசன ஜ ம  

 ஸ்ரீ ச ஷ்ம்  (ஜஞ) ஞம்ஞ ப்ஞம் ம  
 

4.லூ லூ ந ஜக்ச , க்ண  ங் னு ஓஞ  
 லீ ஜ  (ஜஞ) ஞம்ஞ ப்ஞம் ம  

 
5.த்பே ப  ஔ ச்ஓ க்ஞ  ஔ  ந் சு  

 க்பே ஜ  (ஜஞ) ஞம்ஞ ப்ஞம் ம  
 

6.குபே ண்ண  பத் ஜச்ஓ, அர்ஔபச  உ பச  
 சீ ங  (ஜஞ) ஞம்ஞ ப்ஞம் ம  

 
ஔ ! ஔ ணிந்  ஞ  

ஞ ணிந் ஞ ணிந் ஞ ணிந்  
ஞ  ஞ  ஞ   

 ஸ்ரீ ணச  (ஜஞ) ஞம்ஞ ப்ஞம் ம  
 
1. யபேஷ்ஞம ன் மணம் உவதபர் பகம கணலும் தமபேவத இபேப்ிம் புிடணம 
க மகுகணம , அத்டவ த ப பள படற்  வுள்  பமனுக்கு மன் து ணய வும் ஞிபம 
பஞக் ங் வந ணீண்டும் ணீண்டும் சணர்ப்ிக் யன்கன்.  
 
2.தகசமடம அன்வதமய் அவந்டபர் பகம, கணலும் தமபேவத டந்வட  ந்ட ணமமகம, 
அத்டவ த இவதர்கு சயறுபன் க மமனுக்கு மன் து ணய வும் ஞிபம பஞக் ங் வந 
ணீண்டும் ணீண்டும் சணர்ப்ிக் யன்கன்.  
 
3.ஸ்ரீமவடதின் அன்ிற்குரித  மடன் பகம, கணலும் ணதங்  வபக்கும் அற்புடணமம ணமதமசக்டய 
பபேவதகடம, அத்டவ த பசர ரிக்கும்  மர்பண்ஞ கணிதனுக்கு மன் து ணய வும் ஞிபம 
பஞக் ங் வந ணீண்டும் ணீண்டும் சணர்ப்ிக் யன்கன்.  
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4.டதிபேம் கபண்வஞபம் தமபேம் அயதமபண்ஞம் சுற்ய சுற்ய பந்து டயபேடிபண்பர் பகம. 
கணலும் சுக் வந கணய்ப்பர் நம இவச் சயறுபர் வந இவஞ ிரிதம ண்ர் நம  
க மண்பர் பகம அத்டவ த பிவநதமட்டுக் ள் யவந்ட லீவ நின் பம் 
இன்ணநிப்பபேக்கு மன் து ணய வும் ஞிபம பஞக் ங் வந ணீண்டும் ணீண்டும் 
சணர்ப்ிக் யன்கன். 
 
5.துபேட ணன்ன்ின் ண நம டயகௌடயதின் ணமத்வட  மத்டபர் பகம கணலும் தமவதம 
 கந்டயவ படவதின் க மப்ிடிதில் இபேந்து பிடுபித்டபர் பகம அத்டவ த டவத 
அவத்டயற்கும் இபேப்ிணமய் பிநங்  கூடிதபர்க்கு மன் து ணய வும் ஞிபம பஞக் ங் வந 
ணீண்டும் ணீண்டும் சணர்ப்ிக் யன்கன்.  
 
6.க ௌபர் ளுக்கும் மண்பர் ளுக்கும் இவகத ணய ப் கபேம் கமர் த்டய  மஞ ர்த்டம 
பகம கணலும் பத்ட  நத்டயல் யன்று க மண்டு அர்றன்னுக்கு ஆத்ண டத்துப பிநக் ணம 
 பத் ரவடவத உகடசயத்டபர் பகம, அத்டவ த ஆடபற்  ட்டுண் பீன் ள் 
அவபரிபம்  பேவஞ ணயகுந்ட பள படற்  வுளுக்கு மன் து ணய வும் ஞிபம 
பஞக் ங் வந ணீண்டும் ணீண்டும் சணர்ப்ிக் யன்கன்.  
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மஜச ஞச ய் ஞ ஙஜன  
  --- ஙன் ஞமின் மஞ ஜசசம்  ஓய்நடன்.  – (வ்ஞஔஜண்த்நன் புழ்ற்ட 

”ஞந” சப்டும் ப்ரிஜ் ஜநல்)  
 

(ல்ணி) 
மஜச ஞச ய் ஞ ஙஜன  
மஜச ஞச ய் ஞ ஙஜன  

 
1.ஜரீ ன் ஜன் ஞ, ஜரீ அன் ஜன் ஞ  

மஜச ஜங் ஞய் ஞ ஙஜன  
 

2.ஜஞ மஙசன் ஜன் ஞ , ஜஞ மசன் ஜன் ஞ  
மஜச மச ீகுய் ஞ ஙஜன  

 
3.ஜரீ துரீ ஜன் ஞ , ஜரீ குரீ ஜன் ஞ  

மஜச ஙச ீஔய் ஞ ஙஜன  
 

4.ஜஞ ஓச ஜன் ஞ , ஜஞ ச ஜன் ஞ  
டி நங்ந ீஔய் ஞ ஙஜன  

 
5. ஜஞ   ஞ , ஜஞ ஆஔ ீச்ஓ ஞ  

ஞஜ ஞஜ ஞ ஓய் ஞ ஙஜன  
 

6. ஜஞ அங் அங் ஞ , ஜஞ ங் ங் ஞ  
ல் ம்ஸீ ஔய் ஞ ஙஜன  

 
(ல்பி) 
மன் ப்கமளதும் இவபிமணல் உச்சரிக்  பிபேம்புபது மடமமஞிதின் இித மணத்வடகத  
 
1.ன்  ண் வந சயணயட்டும்கமது அங்க  மடம இபேக் யன்மள்.  
ன் கூந்டயன் அவதில் மடம இபேக் யன்மள்.  
 
2.து எவ்கபமபே மர்வபதிலும் மடம இபேக் யன்மள்.  
து எவ்கபமபே கச்சயலும் மடம இபேக் யன்மள்.  
து எவ்கபமபே பமர்த்வடதிலும் மன் இவஞத்து வபத்டயபேப்து  
ஏ மடமபினுவத இித மணத்வடகத  
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3. து  ளத்து ஆஞங் நில் மடம கமயக் யன்மள் .  
து புவபதின் பண்ஞங் நமள் மடம கமய யன்மள்.  
து பக்குத்டயதில் மன் அங் ரித்டயபேப்து  
ஏ மடமபினுவத இித மணத்வடகத  
 
4.து வதில் எய்தமணம  மடம இபேக் யன்மள்.  
து அங்  அவசவு நில் மடம பூரிக் யன்மள்.  
து இவக்  ச்வசதில் உள்ந ணஞி ள் எயப்து  
ஏ மடமபினுவத இித மணத்வடகத  
 
5.து இதுபுபம், பது புபம் இபேப்து மவடகத  
து பன்னும் ின்னும் இபேப்து மவடகத  
து உயன் எவ்கபமபே ணதிர் டவும் ிடயயக்கும் ணமது  
ஏ மடமபினுவத இித மணத்வடகத  
 
6..து எவ்கபமபே அங் பம் மவடகத  
ன்னுன் கடமர்புவத அவத்தும் மவடகத  
ிபு க மமல் அபது இித புல்மங்குனயன் இவசதின் பம் அவனப்து தமவகதன்மல்  
ஏ மடமபினுவத இித மணத்வடகத  
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ஜதுஞம் ஜதுஞப் –ஸ்ரீ ணஷ்ம்  
– ஓஜஸ்நபே ல் –ழுநணர் ர் குடநப்ிப்ணில்ம.  

1.ஜதுஞம் ஜதுஞப் அி  

ஜங்ப் அி ஜங்ம்  

ணசம் ணசப் அி  

ஞர் ஙமஜண ணம்  

 

2.ஆிஞஹ்ஜ ஸ்ம் ர்ந்ம்  

ர்ணம் ஜ ஜம் ஔத்  

த்ம் த்ம் புச : த்ம்  

ஞர் ஙமஜண ணம்  

 

3. குபே   : ி ஓ அி  
 ஜ ந்ண அி  :  

ஓநக்ஷ்க் ஓத் ஓ ஸ்ஜர்தும்  

ஞர் ஙமஜண ணம்  

 

4.ஙந :  ஸ்ண ஙந ணிஸ்ணஓ :  

 பேத் ணிஷ்ந  

னர்த்சீ ஜ ல்த்  

ஞர் ஙமஜண ணம்  

 

5.ரி  :  ணத் த்ஞ  

த்ஞ ண ஔச :  

ந்ந க்ந ணச  

ஞர் ஙமஜண ணம்  

 

6.அ து:ம்  ஜ து:ம்  

து: ரத் து: ரம்  : 
 ரச்சரர்ம் ிஷ்றரும் த்ண  

ஞர் ஙமஜண ணம்  

 
7.ீரம் ீரம்  ர்ஶர  

ீரம் ீரம் ச : 
னம் னம் ஙநத்ம்  

ஞர் ஙமஜண ணம்  
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8.த்பே ீக்பேத் ஔத் ர்ணம்  

ஞஔ ரி  
ஓநத் ஆசந் ஜம் சுத்ம்  
ஞர் ஙமஜண ணம்  

 
 
1.இிதவப அவத்டயலும் ணய வும் இிதது. ணங் நம் அவத்டயலும் ணய வும் ணங் ந ணமது. 
புிடப்டுத்துபது அவத்டயலும் உன்டணம புிடப்டுத்துபது அவத்தும்  பமன் ஸ்ரீரிதின் 
புிடத் டயபேமணம் ணட்டுகண.  
 
2.பள ிஞ்சத்டயலும் உதர்ந்டபம ிம்ணம படல் அற்ணம புல் பவதிலும் 
ணபுபேபேவத சக்டயதின் ணமதப் வப்பு கந ஆகும். என்க என்று ணட்டும் உண்வண, பள 
உண்வண ணீண்டும் மன் கசமல் யகன் பள உண்வண அவத்தும்  பமன் ஸ்ரீரிதின் புிடத் 
டயபேமணம் ணட்டுகண.  
 
3.எபே ர் உண்வணதம ஆசமகம அல்து உண்வணதம டந்வடகதம எபே உண்வணதம டமய் 
ணற்றும் உண்வணதம ண்ன் தமம  இபேந்டமலும் அபர் ள்  ற்ிப்தும் ப்கமளதும் யவபில் 
க மள்பதும் அவத்தும்  பமன் ஸ்ரீரிதின் புிடத் டயபேமணம் ணட்டுகண.  
 
4.இறுடய பச்சு ப்கமது பபேம் ன்று எபேபமலும் யச்சதணம  கூ படிதமது. கபே யக் 
க மண்டிபேக்கும் எவ்கபமபேபது டயட்ங் ளும் டீளகன்று அப்கமளது துண்டிக் ப்டும். கப 
அயவுவதபர் ள்  அவபபேம் சயறுகுனந்வட பேபத்டயககத ிக்  ன  கபண்டுதது 
அவத்தும்  பமன் ஸ்ரீரிதின் புிடத் டயபேமணம் ணட்டுகண.  
 
5.ிபு ரி யத்தணம  பசயக்குணயணமது ங்க ன்மல் கபேண யழ்வுன் யத்டம் டம் பு ழ்மடும் 
ஆன்ணீ  பன்கற்ம் அவந்ட க்டர் நிகண. தூத க்டயத் கடமண்டின் மபத்டயல் அபர் ள் 
மடுபது அவத்தும்  பமன் ஸ்ரீரிதின் புிடத் டயபேமணம் ணட்டுகண.  
 
6.அகம ! ன் எபே துக் ம் ன் எபே கபேந்துக் ம் ! இவ்வு யல் உள்ந அவத்து 
துன்த்டயலும் ணய வும் துன்புறுத்டக் கூடிதது ! ணக் ள் டணது அயதமவணதிமல் சயறு  ண்ஞமடி 
துண்டுக் ம  ணந்துபிட் இந்ட த்டயம் அவத்தும்  பமன் ஸ்ரீரிதின் புிடத் டயபேமணம் 
ணட்டுகண. 
 
7.எபேபபேவத  மது நமல் ணீண்டும் ணீண்டும் க ட் ப் கபண்டிதது. எபேபபேவத குமல் 
டயபேம் டயபேம் கசப் கபண்டிதது அன்புன் அடிக் டி மடி மடி ண யன கபண்டிதது. அவத்தும் 
 பமன் ஸ்ரீரிதின் புிடத் டயபேமணம் ணட்டுகண.  
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8.அ ய உ பம் எபே ீண் புல்வ கமன்று அற்ணமகட ஆகும். ண புபேபேவத 
அடயக் த்டயமல் டமன் அவப பு னப்டு யன். ப்கமளதும் யத்தணமது கடய்ப ீ பச 
உஞர்வுவதது புிடத்டயலும் புிடணமது அவத்தும்  பமன் ஸ்ரீரிதின் புிடத் டயபேமணம் 
ணட்டுகண. 
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ஜநஞர் ிஞபு  நரிரி —ஜீஞ ய்  

 

ஜநஞர் ப்ஞபு ஓ நரிரி  

ஷ்ஜல் சுந்ஞ ஷ்ம்  

1. 
ஹ்பேய் ஔபச துகு ஓி  

ப்ஞஜ நஓ உஔன்  

ஷ்ஜல் சுந்ஞ ஷ்ம்  

2.ஜச ம் புநஆஓ பூல்  

ப்ஞஜ ஞங் ஓ தூல்  

ஓ ஓ ரி ஔந ங்ஓரீ  

ஸ்ரீ ஞநர் ஜச ப்ஞண்  

ஷ்ஜல் சுந்ஞ ஷ்ம்  

3. 
ஜர் ந ஓரினு ர்  

ஆச ஔச ரினு ர்  

ஔஇ ண  ப்ஞஔ ிச ீஞ  

அநச ீஜநஞர் ஜநசந ஞ  

பு பு அிஜன்  

ஷ்ஜல் சுந்ஞ ஷ்ம்  

 

 

www.bhaktiyogam.com



www.bhaktiyogam.com



ஙஜ ஙஜ துஓந ஜஞ ீ–ஓந்நஞ ஓஞ ணி  

1. 
ஙஜ ஙஜ துஓந ஜஞ ீ  

வ்பேந் ஜஞ ீஙஜ ஙஜ  

ஙஜ ஞ ஙஜ ஞ ஜஇ ஙஜ ஙஞீ  

2. 
ஔ ஞஓ ஞஓ அ ஙஓ இ  

ஜநஜ  புஞ சி  

3. 
ஔ த்ஞ ஜஞ்ஔரி ஜ  

ஸ்ரீந ஓஞ ஜ சி  

ன் துஓன ஜஇ புஞ  ந  

ஸ்ரீ ஓக்ஞஜ ஜ ஞ ீ  
4. 

தூ ீ மஙணத் ஆஞந  

புச ந ணஞ ணஞசி  

ஓப்ன்ச  ஓத்ரிஓ ப்ஞ்ஔச  

ிச துஓந ப்ஞபு  ஙநஜசி  

5. 
ஓநண, சு, ஙஞ ஆஉர் ப்ஞஹ்ஜந  

தூஞ ிஞ ஜ பசி ஜ்கசீ  
ஓந்த்ஞஓஞ ஜஇ ஞ ஔஓ ஏண  

ந ச ஔீந ஜஞ ீ  
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ஙந்  ஆசந் இ  

1. 
ஙந்  ஆசந் இ ஔ ந்ம ல் ந  

ஔ ந்ம ல் ந  ஔ ந்ம ல் ந  

2. 
ந சீ ீ சீ ீஅச சீ ீன  

ஙந்  ஆசந் இ ஔ ந்ம ல் ந  

3. 
ஔணசங்  ந  புட்ங்  ல்ந  

ஙந்  ஆசந் இ ஔ ந்ம ல் ந  
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 ீ றந்ற  ரந்ற ம் --ஸ்ரீணிஞஔ ஞஔ சுஷ்ம் 

”ிமரஜணின்  ஷண ஶதரற்நறப்தரடும் எட்டுப்தரடல் ள் ”  --பு ழ்வதற்ந சஸ் றரு  
அரஶ தரடல்  

1. ீ றந்ற  ரந்ற ம்  
ம மர  ர  பூப்த ம்  

மளத ங் ற சரரு மற ண்ட சறக்யம்  
தஜ க்பேஷ் றறம் வ்ஜ ரஜ சும்  

 
2.ப்ரு ிங் ற ங் ற க்ரு னும்  

ப  சந்த் ிறந்ற ஶ ரடி ிதும்  
ம்ருது ந் சுயரஸ் சுதரஸ் பம்  
தஜ க்பேஷ் றறம் வ்ஜ ரஜ சும்  

 
3.சுி ம்தத் அணங்  மத் அங்  ம்  
வ்ஜ ரஸீ ஶணர  ஶ  ம்  

ப்ரு னரஞ்சற ீன சஶரஜ த்ரும்  
தஜ க்பேஷ் றறம் வ்ஜ ரஜ சும்  

 
4.அன ரபி ண்டி தரன டம்  

ஸ்ருற ஶரனற ரக்  குண்டன ம்  
 டி ஶஷ்டி தீ தடம் சுடம்  

தஜ க்பேஷ் றறம் வ்ஜ ரஜ சும்  
 

5. ன தபு ரஜற ச்சரரு தம்  
 ீஞ்சற  ஞ்சற ப்ருங்  ம்  
த்ஜ ஜ் ஜரங் ற தர ப ம்ட  
தஜ க்பேஷ் றறம் வ்ஜ ரஜ சும்  

 
6.ப்ரு சந்ண சர்ச்சற ச்சரரு னும்  

 ீவ ௌஸ்துத  ர்யற தரனு னும்  
வ்ரஜ தரன மறஶர ீரூத த்ரும்  
தஜ க்பேஷ் றறம் வ்ஜ ரஜ சும்  

 
7.சு வ்ருந் சுந்த்  பகுந் யரிம்  

சு ர மறஶர ீமர் குரும்  
 றரிரரி பரரி புரரி தம்  

தஜ க்பேஷ் றறம் வ்ஜ ரஜ சும்  
 

8.வ்ருதரனு சுர  ஶ பி தம்  
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ம ரஜ மறஶர ீஶ ம்  
ஜ ஸீ்ம் ஈஸ்ம் ஈட் ம்  
தஜ க்பேஷ் றறம் வ்ஜ ரஜ சும்  

 
 
1.ஷ வதரற  ரரகவுள்ப கணத் ஶகங்கபின் றநத்ஷபம் றஞ்சும் அகற ஶணிண்ம் 
உஷடர் ஶர , ஶதரணந்ப் வதருங்கடனறல் பழ்கடிக்கக் கூடி இணிஷரண கரல் மத்றன் 
ரகன் ஶர , து ஷனப்தரஷகரணது ண்ரண ினறநகறணரல் அற்புரக 
அனங்கரிக்கப்தட்டு எருதக்கரக சரய்ந் றஷனி ல் ங்கபகரக கரட்சறபிக்கறன்நஶர , அந் 
வ்ஜரஜணின் கன் , கருீன த்றணரகற க்பேஷ்ஞரின் அன்புத்வரண்டில் ப்ஶதரதும் 
ஈடுதடுஶரரக . 
2.ருஷட அகரண அடத்றரண ஷபந் புருரணது ரணில்ஷனப் ஶதரன்று 
அஷணஷபம் கர்ந்றழுக்கறன்நஶர , ருஷட பகரணது பூச் சந்றஷண ப் ஶதரன்றும் , 
ஶகரடிக்கக்கரண சந்றஷணபம் ங்க வசய்பம் எபிபஷடரகவும் உள்பஶர , ர் கம்தீரண 
புன்ணஷகபம் , ணம் ிரும்பும் இணி வரறகஷபபம் ப்ஶதரதும் ங்கறக்  
வகரண்டிருக்கறன்நரஶர , அந் வ்ஜரஜணின் கன் , கருீன த்றணரகற க்பேஷ்ஞரின் 
அன்புத்வரண்டில் ப்ஶதரதும் ஈடுதடுஶரரக . 
 
3.ருஷட ஆன்ீக ஶகரணது கரனறன் உர்வுகஷபத் தூண்டி உடல் அங்கங்கள் றகுறரக 
டுங்கும்தடி வசய்கறன்நஶர , ருஷட சலகரிக்கும் ஆஷட அனங்கரரணது வ்ஜரசறகபின் 
ரகரீகத்றல் டிஷக்கப்தட்டுள்பஶர , ரருஷட கர்ந்றழுக்கும் கண்கள் னர்ந் ீனத்ர ஷ 
ஶதரன்று அறஅற்புரக அனங்கரிக்ப்தட்டுள்பஶர . அந் வ்ஜரஜணின் கன் , கருீன த்றணரகற 
க்பேஷ்ஞரின் அன்புத்வரண்டில் ப்ஶதரதும் ஈடுதடுஶரரக . 
 
4.ருஷட வற்நறரணது ஏங்கபில் சுள்சுருபரண ஶகசங்கபரல் அகரக சூப்தட்டுள்பஶர , 
ருஷட கரதுகள் ஆடும் க குண்டனங்கபர ல் அனங்கரிக்கப்தட்டுள்பஶர , ருஷட 
கர்ச்சறறகு இருப்தரணது ஞ்சள் ண்ப்தட்டரஷடரல் அகு கூட்டப்தட்டுள்பஶர , அந் 
வ்ஜரஜணின் கன் , கருீன த்றணரகற க்பேஷ்ஞரின் அன்புத்வரண்டில் ப்ஶதரதும் 
ஈடுதடுஶரரக . 
 
5.ரருஷட அகற தரங்கபில் சனங்ஷக ிகபின் எனறரணது ற கவும் வன்ஷரக 
றவரனறக்கறன்நஶர , அந் இணி ஏஷசிணரலும் ிகபில் ஊஞ்சனரடும் வஜரனறக்கும் 
த்றணங்கபின் கர்ச்சறரலும் ஈர்க்கப்தட்ட ஶணகீ்கள் ப்ஶதரதும் ஶதரஷ நற ண்ம் 
ரருஷட கரல்கஷபஶ சுற்நற சுற்நற ருகறன்நணஶர , ரருஷட அகற அடிப்தரங்கபில் 
வகரடி, ஜ்ரபம் , ீன் ற்றும் தன சுத சறன்ணங்கள் வன்தடுகறன்நஶர அந் வ்ஜரஜணின் கன் , 
கருீன த்றணரகற க்பேஷ்ஞரின் அன்புத்வரண்டில் ப்ஶதரதும் ஈடுதடுஶரரக . 
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6.ரருஷட கருஷஶ டிரண ஶகரணது க்கும் சந்ணக் கும்புகபரல் ரரபரகப் பூசற 
அனங்கரிக்கப்தட்டுள்பஶர , ருஷட ஶணிில் திகரசறக்கும் வகௌஸ்துத ிரணது சூரிணின் 
எபிஷ ங்க வசய்கறன்நஶர , ரர் ம்பஷட ணிப்தட்ட அகறணரல் வ்ஜ இஷபஞர் 
அஷணரிலும் றகவும் ஶம்தட்ட உன்ணரணரக றகழ்கறன்நரஶர , அந் வ்ஜரஜணின் கன் , 
கருீன த்றணரகற க்பேஷ்ஞரின் அன்புத்வரண்டில் ப்ஶதரதும் ஈ டுதடுஶரரக . 
 
7.ரர் பகுந்ன் ன்றும் யரி ன்றும் வதரும் ஶர்கபரலும் , பணிர்கபரலும் 
பூஜறக்கதடுகறன்நரஶர , ரர் தஷடக்கப்தட்ட உிர்கபஷணத்றற்கும் பன குருரகவும் 
ஶர்கபஷருக்கும் த்றண சறகரகவும் இருக்கறன்நரஶர , ரர் கறரிரரி ன்றும் பரரி ன்றும் 
அநறப்தடுகறன்நரஶர , சறவதருரனுக்கும் உர்ந்ர் ஶர , அந் வ்ஜரஜணின் கன் , கருீன 
த்றணரகற க்பேஷ்ஞரின் அன்புத்வரண்டில் ப்ஶதரதும் ஈடுதடுஶரரக . 
 
8.ரர் ல்ஷனற்ந அன்தின் றகுறரல் வ்தரனு அசரின் கபரண வற ரரரிபடன் 
ரமலீஷனகள் றகழ்த்றக் வகரண்டிருக் கறன்நரஶர , ரர் குஷநற்ந ஆஷடகளும் , 
ஷனப்தரஷகபிந்து அன்தின் கணிந் மங்கஷப வபிப்தடுத்துறல் ஈடு இஷற்நஶர , 
ரர் பழுப் திதஞ்சத்றன் ஆளுர்கள் அஷணருக்கும் த ஆளுர் ன்ந புகழுக்குரிஶர  
அந் வ்ஜரஜணின் கன் , கருீன த்றணரகற க்பேஷ்ஞரின் அன்புத்வர ண்டில் ப்ஶதரதும் 
ஈடுதடுஶரரக . 
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ஶ ிருந்ரஶணர் ந் துனரல் 
ஒ ிருந்ரணத்து ந்ஶ ரதரின் வசல்னச் சறறுஶண –பு ழ்வதற்ந ங் ரப ஶசத்றன் 

தஜஷணப் தரடல் 
 

1.ஒஶ, ிருந்ரஶணர் ந் துனரல்  
ர ரல் ரஜர ஶ  

ரக்யரனறரர் சுஶ மளஶ  
ம்ஸீ தரஜர ஶ (ஒஶ, ிருந்ரஶணர் ) 

 
2.ஒஶ ஶ ரதரல் ஶரர் திஶயரஶண  

புஶ ர புல் ிருந்ரஶண  
அதிமரஶர் ஶய் துன்  

எம்ணி மரஜர ஶ  
 

3.ஸ்ரீரம் மளரம் தரய் தனரம்  
டரக்ச்ஶச ஆய்  ரணரய்  

ஶசரரய் ஶனு தரஜரய் ஶணு  
ஆய் ஶ ஒ தரரய் 

 
4.ர ஶசரர டரக்ச்ஶச ஶரஶ  

(ஶ ரதரல் ஶ , ப்ரஶர் ஶ ரதரல் ஶ ) 
ரீச்சுர ஆய் ர , ஶ 

ஶதரய்ச்ஶச ரரர் திஶ ஜபணர  
ஹ்ருஶரய் ரஜர ஶ . 

 
1.ஏ ிருந்ரணத்ஷ இருப்திடரகக் வகரண்ட ங்கள் அன்திற்குரிஶ ! 
ஏ ந் யரரஜரின் அன்திற்குரி அருஷ ப்புல்ஶண ! 
ஏ இஷடர் குனச்சறறுர்கபின் ஷனஶண , வு வசய்து உது புல்னரங்குனறஷண ீண்டும் ந்து 
ரசறத்ருள்ீரக . அன் பனம் உது ண்தர்கபரகற ரங்கள் அஷணரும் உது இணி 
கலத்த்ஷக் ஶகட்டு கற படிபம் . 
 
2.ஏ ஶகரதரல் ,ப்ஶதரது ீங்கள் ிருந்ரணத்ஷ ிட்டு வசன்நரீ்கஶபர , அப்ஶதரது பல் 
ிருந்ரணத்றல் னர்களும் ன ிரும்தரல் ிக்கறன்நணஶ . இப்வதரழும் ரங்கள் 
துணத் ஶரப்திஷண ன்கு அனங்கரித்து உங்களுக்கரக கரத்துக் வகரண்டிருக்கறன்ஶநரம் . ீண்டும் 
ரங்கள் றரும்தி ந்து உது ரமலீஷனகஷப ல்னரம் வரடர்ரீ்கள் ன்ந ம்திக்ஷகில் . 

www.bhaktiyogam.com



 
3.வரம், சுரம் ற்றும் உது சஶகரர்  தனரர் அஷணரும் என்றுகூடி  
” ஏ கண்ர ! வு வசய்து  ீண்டும் ந்துிடு !” ன்று உம்ஷ அன்புடன் அஷத்துக் 
வகரண்டிருக்கறன்நணர் . அர்கள் கன்றுகஷப ஶய்த் ண்ம் த்து புல்னரங்குல்கஷப 
இஷசத்துக் வகரண்டு ”ஏ அன்தரண சஶகரர ! ” வு வசய்து ீண்டும் ம் இல்னத்றற்கு ந்துிடு ” 
ன்று ன்நரடிக் வகரண்டிருக்கறன்நரர்கள் . 
 
4.அன்ஷண ஶசரஷஶர அழுதுவகரண்ஶட , ஏ ஶகரதரல் ! ணது ரழ்வும் உிர்பச்சும் ீஶ ! ஏ 
வண்வய் றருடஶண , வு வசய்து ிஷில் டீ்டிற்கு ந்துிடு ! ன்று புனம்புகறன்நரள் . 
அஷணத்றற்கும் ஶனரக திஶஷரனரண வற ரரரிின் இஶர ிக ரதத்ரல் 
பஷண றஷப் ஶதரன்று வதர ங்கற றந்து வகரண்டிருக்கறன்நது . 
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ப்ரம் ஶரரய்  ண ஸ்ரம்  --ஏ பேபநல் ணண் சுந்ஞச  ! சது ிணச 

ணக்ங்ள் உஜக் உரித்ட்டும்” --  –பு ழ்வதற்ந ங் ரப ஶசத்றன் தஜஷணப் தரடல்  
 

(ல்ணி) 
ப்ஞம் ஜய் ச ஸ்ம்  
1,ஜர் ஓஞ ஞ ரி  

அய் ய் ர் ண  ரி  
து: ஓர் ஔ ரி  

ரி ரி ண ஙம்            ிஞம் ஜய் ச ஸ்ம்  
 

2.ஆஜஞ ரி குஜய் ிஞபு  
ஜர் ஙநத் ஔஞன்  

க்ஷச க்ஷ ண ஔய் புல்  
ஓ ஜர் ஆணஞண்  

 
3.ஓய் ஆணஞன் குச்ஓண ரி  
ஞண ஔபல் பர்த்ந ரி  
க் ஜய் ஙச ரி  

பூர் ரி ஜனுஸ்ம்        ிஞம் ஜய் ச ஸ்ம்  
 

(ல்பி)  ஏ   ஸ்தமம் ! அவபரின் ஞிபம பஞக் ங் ளும் உணக்க  உரித்டமகும்  
 
1.உணது டமணவப் மத்த்டயல் மன் அவக் ம் அவந்டடமல்  பற்யலும் தத்டயயபேந்து 
பிடுட்டுள்கநன். அகட சணதம் உம்ணயம் ணன்மடிக் க ட்து ன்கபில், ஏ ரி உணது 
 மஞணற்  பேவஞவத க்கும் க மடுத்டபேளுங் ள்! உணது புிடமணம் ன்னும்  யன் 
உடபிதமல் இந்ட துன்க்  வ ன்மல்  க்  இதலும்.  
 
2. ஏ ிபு ! மங் ள் ப்கமதும் உங் யக் க மண்க இபேக் யன்கமம். ீங் கநம எவ்கபமபே 
 ஞபம் பினயப்புக இபேக் யன்ரீ் ள். ணது  ண் ள் ணதக்கும் ணமவததிமல் 
டயவதிப்ட்டிபேப்டமல் மங் ள் புரிபம் எவ்கபமபே கசதலும் டபறு ள் யவந்டவபதம கப 
இபேக் யன். 
 
3.டபேவண ிபுகப, டதவு கசய்து இந்ட டயவவத பிக் யதபேளுங் ள். அடமல் அபே யல் 
மடமமஞிபன் ீங் ள் இபேபபேம் அத்புட டம்டயதமய்  மட்சயதநிக்கும் உணது உன்ட உபேபிவ 
மன்  ண்டு ண யன படிபம். ஆபயல் ங் யக் க மண்டிபேக்கும் ன்னுவத  ண் ள் 
அவணடயதவபம் பவ வபத்ட  ண் பமங் மணல் உங் வந மன் டரிசயத்துக் க மண்க 
இபேப்கன். அப்கமளதுடமன் இந்ட ஆத்ணமபின் உன்ட பிபேப்ணமது பள யவபவபம்  
 ஏ   ஸ்தமம்! து இந்ட ிமர்த்டவ வந டமழ்வணபன் உணது டமணவப் மடங் நில் 
சணர்ப்ிக் யன்கன். 
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ஞ ஞ ஸ்ம் ஜந--- புழ்ற்ட குஔஞத்ந ஔமசப்ல் 

 
ஞ ஞ ஞ ஸ்ம்  ஜந      ஞ ஞ ஞ ஸ்ம்  ஜந  

ஞ ஞ ஞ ச ஸ்ம் ஞ ஞ      ஞ ஞ ஞ ச ஸ்ம் ஞ ஞ  
ஞ ஞ ஞ ஸ்ரீ க்பேஷ் ஞ ஞ     ஞ ஞ ஞ ஸ்ரீ க்பேஷ் ஞ ஞ  

ஞ ஞ ஸ்ம் ஜந          ஞ ஞ ஸ்ம் ஜந  
 
 
ஏ மகட ! டதவு கசய்து ன்வபம் உணது அன்புக்  மடன் ஸ்தமணயம் அயப ப்டுத்துங் ள்.  
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ஞஜ் ஞி ஜீஞ –ஜீஞ ய் 

(ல்ணி) 
ஞஜ் ஞி ஜீஞ ிரி ீ 

நரிரி ஜஞ ந  
1.(ஆஜந)   குரி ிரி ீ 
ரி ஙம் ி ஜந   
நரிரீ ஜஞ ந  

 
2. ஜீஞ நச ீ  

ஞ  கு ங்நச ீ  
ஜீஞ  ிஞபு நரிரீ  

(ஜீஞ) ஆ  ஞச்ஓ ஓந   
நரிரீ ஜஞ ந  

 
3. ண ப்ஞபுஔ ீப்ஞபுஔீ  

ஜீஞ ந் ஜஞ ந  
ந் ங அநஞ  

ஞ ஜபே அங் ஜந   
நரிரீ ஜஞ ந  

நரிரீ ஜஞ ிஞண் ஜீஞர்  
நரிரீ ஜஞ ந  

 
ல்பி 
இந்ட  ண மமஞ ீணீம நிவணதம எபே ிச்வசக் மரிடமன். ஆமல்அது உம் கமபேட்ம  ணட்டுகண, 
ஏ  யரிடமரீ! 
 
1.மன் அங்கும் இங்குணம  ிச்வசக் மரிவதப் கமல் சுற்யதவந்து க மண்டிபேக் யன்கன். ஆமல் 
மன் கடடிதவந்து ிச்வச க ட்து உணது புிட மணத்வட ணட்டுகண  
 
2.ணக் ள் கூறு யன்ர், ”ணீம வத்டயதக் மரிதம யபிட்மள் ” ன்று, ணன்ர் கூறு யன்மர், ” அபள் 
டன் குடும் க ௌபத்வட அனயத்துபிட்மள் ”ன்று ஆமல் ணீம கூறு யன்கன். ஏ ிபு  யரிடமரீ 
து எக பிபேப்ம் உணது டமணவத் டயபேபடி வநகத மன் ப்கமளதும் யவபில் 
க மண்டிபேக்  கபண்டும்” ன்கடதமகும்.  
 
 
3.ஏ ிபு ீ பேவஞபன் உம்வண க்கு கபநிப்டுத்துங் ள்! ஏ ன் ிபுகப ணீம உம்வணகத 
ண்ஞிக் க மண்டு அளடபண்ஞம் இபேக் யன்மள். டதவு கசய்து இந்ட ணய வும் துர்மக் யதசமயவத 
கணலும் கணலும் அன வபக் மடீர் ள். டதவு கசய்து பிவபில் ன் பன் பந்து ன்வ இறு  
ணமர்புத் டளபிக் க மண்டு உணது கட த்துக்குள் க் யதப்டுத்டயக் க மள்ளுங் ள்.  
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ஏ  யரிடமரீ ணீமபின்பமழ்வும் உதிர் பச்சும் ீங் கந !!  
 
(குயப்பு – ணீமபின் உண்வணதம யந்டயப்மல் ள் ீண் மட் ளுக்கு பன்க கங் மய 
கணமனயதில் கணமனயப் கதர்க் ப்ட்டுபிட்து. அவட இப்கமது இங்க  பங் மத கடச 
வபஷ்ஞபர் ள் ணக் ம  அநித்துள்நமர் ள்.)  
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சுஔஙர்பு-ஞந   பங் – ஸ்ரீ ஸ்ரீஜத் க்ந ஞக்ஓ ஸ்ரீஞ ண ஸ்ணஜந 
ஜஞஜ் 

1. 
சுஔசர்பு ஞந  பங்  

ப ர்ஜ துபேந்ஞ த்ஞ ணஞம்  

ணஞ  பூஜ் ங்  

ப்ஞஜஜந ஓ ப்ஞபு ம்  

2. 
ஔசர்ஔந ஓஜ்ஔச ஓங் நங்  

ந ந பேிம நம்  

ந ணஞ்ஓந ணஞ்ஓஓநந்த் ங்  

ப்ஞஜஜந ஓ ப்ஞபு ம்  

3. 
அந ஜ ஞ்ஓச ரீ் னுங்  

னு ஙநந்ந ஜ ம்பேச ஜம்  

ஜசர்பு ணந்ந ஓந்த்ஞ ங்  

ப்ஞஜஜந ஓ ப்ஞபு ம்  

4, 
ஙநஔ ஓண ஞ ஞஞ்ஔந ணிதுங்  

ணிதுந பங்க்பே ஓநங் ணஞம்  

ணஞ நஓ ஓந் ங்  

ப்ஞஜஜந ஓ ப்ஞபு ம்  

5. 
ணிபுலீ க்பே மணண ௌஞ புணங்  

புணசசு ணினர்ந ௌஞ ம்  

சீ ர்ி ௌஞ ங்  

ப்ஞஜஜந ஓ ப்ஞபு ம்  

6. 
ஓநஞ ௌஞ ஔசஸ்ஞ ணிஸ்ண குபேங்  

குபே ௌஞ நதஞ ஸ் ஞம்  

ஞஜத்பே க்நணிச ங்  

ப்ஞஜஜந ஓ ப்ஞபு ம்  

7. 
ஞகு பை ஓசச னர்ந ஞங்  

ஞ ீ னர்ந ஔணீ ணிம்  

ணிஞஔ ஙஞத்ஜ ஓக் ங்  

ப்ஞஜஜந ஓ ப்ஞபு ம்  
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8. 
க்பே ரி னர்ச பர்ந ஞங்  

ஞ ீஞ ஞ ௌஞ ஔசம்  

ஔசந ணத்ஓ ஸ்சிக் ங்  

ப்ஞஜஜந ஓ ப்ஞபு ம்  

9. 
ஸ்ஞ நங்ஞ ல் பேங்  

பே நக் க்பே ஞீ ணந் ணஞம்  

ணஞந்த்ஞ ச்ஓந நவ் ங்  

ப்ஞஜஜந ஓ ப்ஞபு ம்  

10. 
ஞங்ஓ ணஞங் ஞஜர் நங்  

நத்ஞ க்பே ண நம்  

ந ஞஔ மக் ரிஓவ் ங்  

ப்ஞஜஜந ஓ ப்ஞபு ம்  

11. 
வ்பேதனு சு ினுஓஞங்  

ஓஞஸ்ரி ஞட ஞஸ் ம் அம்  

ஜத் அத்பு ணச ஓக்ந ங்  

ப்ஞஜஜந ஓ ப்ஞபு ம்  

 

 

www.bhaktiyogam.com



www.bhaktiyogam.com



www.bhaktiyogam.com



சுந்ஞ     - ”அநச் ஓநறுணன்”    ---அஙஜ நந்ப்ல் 

1.சுந்ஞ  ஓச்ஓந து  
ஙச்ஓ ஸ்ரீ ரி னர்த்ச ஜன்  
 ஓந்ச ந ஜசஞ  
அ த ச ஜன்  

 
2.நஞ சூ ஞந   

ணச பு ஜ நஞ   
நஞச ீ ட்ம்ஞ த  
தபுஞ பேட ஔபனு ஓஞ ஜன்  

 
3.ஞ க்பேஷ்  னு ய்  
ஙநதுணச ஜஔ ம்ஸீ ஔய்  
ணிஸ்ணபை ந ிஞபுஔ ீந  
ஏ ிஞந ஙடீ ஜன்  

 
4.ய்  ம ஞ க்பேஷ் ஙம்  

ய்  ம ரி கு ன்  
ஜங் ச ஜநபேங் ஞ  

ஔ ம ய் ஞங் ஜன்  
 

சுந்ஞ  ஓச்ஓந து  
ஙச்ஓ ஸ்ரீ ரி னர்த்ச ஜன்  

 
1.எநி ணயகுந்ட அன யத அந்ட சயறுபன் சச்சயணமடமபின் கன்ிற்குரித ண மபமன். அபன்  பமன் 
ஸ்ரீ ரிதின் புிட மணங் வந மடிதடிகத ஆடிக் க மண்டிபேக் யன்மன். அபனுவத 
கற்யதமது சந்ட குனம்ிமல் பிடணம  பவந்து எப்வ கசய்தப்ட்டிபேக் யன்து. 
கணலும் ணத்வட  பர்ந்டயளக்கும் அபனுவத அன யத சுபேண் க சணமது நநப்புன் கடகம 
ணதணம  அபது  ன்ங் நில் டபழ்ந்து க மண்டிபேக் யன்து.  
 
2.அபனுவத க சணமது உச்சயதில் அன ம  படிந்து க மண்வதிப்ட்டிபேக் யன்து. கணலும் 
அபனுவத ணமர்ில் ணஞம் பசீும்  மட்டு ணர் நமல் ஆ ணமவதமது ஊஞ்சமடிக் க மண்டு 
இபேக் யன்து. எநி பசீும் ணஞ்சள் ட்மவ வந அஞிந்து க மண்டு,  மல் க மலுசயன் ணஞி ள் 
இிவணதம  எயகதளப் அபன் அற்புடணம  த்வட ய ழ்த்டயக் க மண்டிபேக் யன்மன்.  
 
3.ஸ்ரீஸ்ரீமவடபம் க்பேஷ்ஞபேம் இபேபபேம் இவஞந்து எக உட்யல் அபடரித்துள்நர். அபர் ள் 
ணதுபச் கசமவ நில் குனயவசத்து ண யழ் யன்ர். இத்டவ த ணதுணம சூழ்யவதமது 
 பமின் பிஸ்பபைகண டீதம  யமணத்டயற்கு கபேவண கசர்க்  பந்துள்நதுகமல் கடமன்று யன்து .  
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4. ரர்த்டவதில் சயர் மடம க்பேஷ்ஞரின் புிட மணங் வந மடிக் க மண்டிபேக் யன்ர். கணலும் 
சயர்  பமன் ரிதின் உன்ட கபேவண ள் ணற்றும் லீவ வந மடிக் க மண்டிபேக் யன்ர். 
ணற்றுபள்கநமர் ணங் ந ணம இவசவத ணயபேடங்த்டயன் பம் ணய வும் இிவணதம  இவசத்து 
கபநிப்டுத்து யன்ர். ிணயப்பூட்டும் பண்ஞம் ய ழ்ந்து க மண்டிபேக்கும் இந்ட 
சங் ரர்த்டத்வடக்  ண் ணற் அவபபேம் டமபம் அடயல் ங்க ற்று ஆடி ண யழ்ச்சயதவந்டர்.  
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ஔ ஜண ஜசபஞரி – சுந்ஞ குண் 

 
(ல்ணி) 

 
ஔ ஜண ஜச பஞரீ   ஞ ஸ்ம் ஸ்ஜ ஸ்ம்  
ஔ ஓண ந ஜ ரீ ஞ ஸ்ம் ஸ்ஜ ஸ்ம்  

 
1.சுந்ஞ குண் ஙச ணி  ஓ மணஔந் ீஜ  

 ஓணி ன நரீ ஞ ஸ்ம் ஸ்ஜ ஸ்ம்  
 

2.பன் லு லு ந  பன் ஜது ணச ஞ ஞஓ  
ஙச்ஓத் ணிிச ணிரீ ஞ ஸ்ம் ஸ்ஜ ஸ்ம்  

 
3.ண  ங் னு ஓஞய் ணச ணச ிஞஹ்ஜ மஞ து ஞய்  

ந் ஜஞ ரீ ஞ ஸ்ம் ஸ்ஜ ஸ்ம்  
 

4.சுஞ சுஞ ஙண ஙீ ஔ , வ்ஞஔ ணசிச ய் ஙஜ ஞ  
ஜக்ச ஓஞ பஞரீ ஞ ஸ்ம் ஸ்ஜ ஸ்ம்  

 
5. நச ஜச இந்த்ஞ  ஜர் ங உஞ ணர்த்ச ர்  

ஙஜ  நரிரீ ஞ ஸ்ம் ஸ்ஜ ஸ்ம்  
 

6.துர்ச   ங  பைக் ஓ ணிதுஞ ஞ   
ஔ ப்ஞஜ புஔரீ ஞ ஸ்ம் ஸ்ஜ ஸ்ம்  

 
7.பேஞ நஞௌந புரீ  ந  ணசணரீ  
ஙநஞக் ஞ ஙஞ ஙரீ ஞ ஸ்ம் ஸ்ஜ ஸ்ம்  

 
8.க் க்  துஜச ஞ ிச க்ந அஜ  துணஞ  

லீஔ ஞ அஜரீ ஞ ஸ்ம் ஸ்ஜ ஸ்ம்  
 

9.அர்ஔபச  ஞ ங் ஞ ன  உத துஜஞ  
ஓக்ஞ சுர்ச ரீ ஞ ஸ்ம் ஸ்ஜ ஸ்ம்  
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ணன்ணடவபம் ணதங்  வபக்கும் அனகுவதபபேம் பன் ன் அக் வ அனயத்டபபேணம  
டயபேண நின்  ஞபம ணமடபபேக்கு ணங் நம். கபேம்மலும் ஸ்தமணம, ஸ்தமண ன்று அயப்டும் 
யத்த இநம்  மடர் நம மடம ஸ்தமணம ஆ யதபபேக்கு ணங் நம். கணலும்  ய புபேின் 
டமக் த்டயயபேந்து ம்வண  மக்  பல்பம சுபேண் அன யத க சங் வநபவத க சபனுக்கு 
ணங் நம். கய் மகட ஸ்தமம் ஸ்தமணம ஸ்தமம்  
 
1.ஏ ன் ிரித  யபேஷ்ஞம! ீங் ள் உங் ளுவத  மது நில் அன ம குண்ங் வந அஞிந்து 
க மண்டு உங் நது பிசமணம மர்வபதிமல் அன்வ கமனயந்ட பண்ஞம் இபேக் யன்ரீ் ள். 
உணது  ளத்டயல் அஞிந்துள்ந வபதந்டய ணமவகதம ணயக்  சயப்புவதடமய் இபேக் யன்து. உணது 
 மர்பண்ஞ கணி னயகம ணயக்   பர்ச்சயபவதடமதிபேக் யது. கய் மகட ஸ்தமம் ஸ்தமணம 
ஸ்தமம் 
 
2.சய கங் நில் ீ இ சதணம  கபண்வஞவத டயபேடி உண் யன்மய். இன்னும் சய கங் நில் 
ணது பக் மடு நில் இநம் க மிதர் ளுன் மச  லீவவத ய ழ்த்து யன்ரீ். கணலும் ீங் ள் 
அவபபேம் அக் மடு வநகத  மடல் பிவநதமட்டு வணடமணம  க மண்டு ணங் வந சுற்ய சுற்ய 
பந்து ம் புரிந்து க மண்டு இபேக் யன்ரீ் ள். கய் மகட ஸ்தமம் ஸ்தமணம ஸ்தமம்  
 
3.இன்னும் சய கபவந நில் ீர் சுக்கூட்ங் கநமடு ண்ர் நம இவச்சயறுபர் ளுன் 
ஆந்டணம  கமளவட  னயக் யன்ரீ். கணலும் தது கு அசம ீக கடமள் வந  ம்நத்டமல் 
கமர்த்டயக் க மண்டு  மடும் கணடுணம  சுற்யத் டயரிந்து க மண்டு இபேக் யன்ரீ் கய் மகட ஸ்தமம் 
ஸ்தமணம ஸ்தமம்  
4. ஏ பமரீ ீ கடமர்ந்து பிவதிலுள்ந க மிதர் நின் படீு நில் கபண்வஞவத  சயதணம  
டயபேடி டயன்று க மண்க இபேப்டமல் டமன் அபர் ள் உக்கு ”ணமக் மன் கசமர்” (கபண்கஞய் 
டயபேன்) ன் ட்ப்கதவ வபத்டமர் கநம? கய் மகட ஸ்தமம் ஸ்தமணம ஸ்தமம்  
 

5.அன்கமபே மள் ீ இந்டயின்  ர்பத்வட அக்குபடற் ம  ணய ப்கரித க மபர்த்ட ணவவத 
உது இது வ  சுண்டுபியன் திதில் ந்டய டமங் ய யன்மய். இடயல் கபற்ய கற் உக்கு 
அன்று படக  யரிடமரி ன் சயப்புப் கதபேம் கசர்ந்து க மண்து கய் மகட ஸ்தமம் ஸ்தமணம 
ஸ்தமம் 
 

6.துரிகதமடன் ஆஞபத்துன் அநித்ட ஆம்ணயக்  அபேசுவப உஞவப ீர் கடுத்தும் மமணல் 
உணது க்டம பிதுர் அர்ப்ஞித்ட நித உஞவப அன்புன் ற்றுக்க மண்டீர் ள். அடன் பம் 
ீங் ள் புச் சங்கு ளுக்கு அப்மற்ட்டு அன்ிற்கு ணட்டுகண  ட்டுப்ட்பன் ன்றும் கசத்துன் 
அவனக் ப்டு யன்ரீ் கய் மகட ஸ்தமம் ஸ்தமணம ஸ்தமம்  
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7.ஏ பங் வந ட்சயக்கும் ிபுகப! ஆண் ளும் கண் ளும் யவந்ட சவதிில் அவபபேம் 
மர்த்துக் க மண்டிபேக்கும் கமகட  ஞக் யங் மட ீண் துஞி வந டந்து டயகௌடயதின் 
ணமத்வட ீர்  பேவஞபன்  மத்து உன் அபேவந பனங் யரீ். கய் மகட ஸ்தமம் ஸ்தமணம 
ஸ்தமம் 
 

8.உது  மஞணற்  பேவஞ க்டர் நவபவபம் நிடயல் துன்க்  யல் இபேந்து  வகதற்ய 
பிடு யன்து. ஆமல் அந்கடம ரிடமம்! க்டயதற்பர் நமய் உன் பமசலுக்கு கபநிதிககத 
யற்பர் வந ன் கசமல்பது? இத்டவ தபர் ளும் உக சணகதமசயட புத்டயபன்  பமின் 
ல்வதற் லீவ வநக் க ட்டு தவதமம் கய் மகட ஸ்தமம் ஸ்தமணம ஸ்தமம்  
 

9.ஏ  யபேஷ்ஞம ! ீர் அர்றன்னுக்கு ட சமடயதமய் இபேந்து பனய த்டயரீ் ள். கணலும் கமர் 
பவதில் டன்னுஞர்வப ற்யத ஆத்ண பிஞ்ஜமணம  பத்  ரவடவத அர்றன்னுக்கு 
உகடசயத்து உய்பித்டீர். கமர் படிபணட்டும் உணது பயவண ணயக்  சுடர் சக் த்வட 
உகதம ப்டுத்டமது கபறும்  மட்சய கமபேநம  ணட்டுகண வபத்டயபேந்டீர் ள். கய் மகட ஸ்தமம் 
ஸ்தமணம ஸ்தமம்  
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சுந்ஞ ஜர்  --”ன்னும அன்””” –புழ்ற்ட ணங்ஓநப் ல் 

(ல்ணி) 
சுந்ஞ ஜர் ஜச நதர்  

ஓ  ஸ்ஜள் ஙசிஞம்  
 

1.தஜறஶதர ஶரரய் ஶரர் ண சரய்  
சஶர் ரக் ற ஏக்டி திரம்  

எஶர ஶய ஸ்ரள் ணரதிரம்  
 

2.ஶணர் திஶ ஶரஶ ஶனரஶ ஜரய்  
றனஶணர் சுர் ிஶரஶய சு ரய்  

திரஶர் ஶர  ஶத ரயற  ர  
எஶர ஶய ஸ்ரள் ணரதிரம்  

 
3.எம்ணி ஶ ரஶ ஆர் ஶ ரஶர  ரல்  
 ரந்ஶன ஆரய்  றரிரரி னரல்  

ஶய் ஜீஶண யரய் ஜற ரயற தரய்  
ஶர் உதஶ ம றனரம்  

எஶர ஶய ஸ்ரள் ணரதிரம்  
 
(தல்னி ) 
ஏ ன் அகஶண ! ஏ ன் இத்றல் சறக்கும் இபம்சறறுஶண ! வுவசய்து ன்ணி டம் 
ஶண்டும். ஏ கரர்ண் ஸ்ரள் , ஏ ன் கண்களுக்கு இன்தபிப்தஶண ! 
1.றகவும் அணடபுடன் உன்ஷண உபர றதடஶண்டும் ன்தஶ ன் ணத்றன் ீர 
ஆஷசரகும் . இற்கரகஶ ரம் உது ரஷப்தரங்கபில் திவுடன் ழீ்ந்து ங்குகறன்ஶநன் . 
 
2. ஏ ன் கண்கபின் திஶஷஶ ! வுவசய்து ன்ஷண உணரக்கறக் வகரள் ! ப்ஶதரவல்னரம் ரன் 
உணது திரிிணரல் ரடிக் வகரண்டிருக்கறன்ஶநஶணர , அப்வதரழுவல்னரம் உன்ஷண ஶடிரக 
சந்றக்க ஶதரகும் இந் இணிஷரண ருத்றஷண ண்ி ன்ஷணத் ஶற்நறக் வகரள்கறன்ஶநன் . ஏ 
ன் ரழ்ின் ரர ! ீங்கள் ன்ண றஷணத்து ன்ணிடம் ஶதசர ல் வௌணம் கரக்கறன்நரீ்கள் ? ன் 
கண்கபில் கண்ரீ்  வதருகற வள்பவண றந்து வகரண்டிருக்கறன்நது . ஶலும் ன்ஷண 
றருப்றதடுத் கூடி ஶவநதும் இவ்வுனகறல் என்றுறல்ஷன . 
 
3.இன்னுட் த்ஷணக் கரனம் உன்ஷண திரிந்றருக்கும் இத்துன்த ரழ்ஷ ரன் வரர்து ? 
ன்ஷண அ ஷப்ததும் ீஶ , அறனறருந்து ீள்ிப்தரும் ீஶ . ஏ ஆருிஶ கறரிரரீ னரல் ! ரன் 
ன்னுஷட இந் ரழ்ரபில் உன்ஷண அஷட படிரிடில் ரன் பழுஷரக உன்ணிடம் 
சஷடந்து ன் உிஷ ரஶண ரய்த்துக் வகரள்ஶன் . 
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 மஓக்  - நக்கும் ற்மஞ ஜநன் ஜீது.............. 
.  –ஸ்ரீ ணித்நிச மஜநந ஜநப்ல் (ஸ்ரீிஞபுஞல் ப்ட்து எந ங 35 

இ உபே ற்டப் ஔமசிநபேந்து) ( ணிதிஜச ன்னும் மப்ிநபேந்து)  

 

1. மஓக் ரி ிந்து ஜ  சு ஜந ஞஜ ீஓஜஔ  

 ணிஓரி ஜச  ஓஜர்ப் அப் ஜஔப  ன் ஔ  

 

2.ஜண ! ஜ ரிஜ ஙநஞத  துபன் ஔ ஞ சீ  ஜய் அ ரி 
ணிதத  

 

3.ஆ ஔசஜ ஜ ஙநந் லுங்  ஔஞ ஓநசு  நச   

ஙநதுணச ஞஜ ீஞ ஞங் ஜ   ஔ ன்   

 

4. ஓதுஞசச ஜரி ஜரி ஔௌ  ங து ஆந அணச  

 ஔசஜந புச  ஜவ் ஞ ரீ ஜச  

 

5. ணித்ந தத ஜச ய் து ணிச ந ஙந ஆஞ  

ஆந அசந ங ந  ண ஞ ஞ ஞ  

 

1.ஏ ப்பு உம்வண பற்யலும் ணந்து பிட்கக. மன் ன்னுவத ணத்வட ணவபி,குனந்வட ள், 
ண்ர் ள் ன்று இந்ட சபடமதத்டயம் அர்ப்ஞித்து பிட்கன். ஆமல் இடன் பம் மன் 
அவபம் இன்கணம ட யக்கும்  ற் வ ணஞயல் பிப்ட் எபே துநி ீமல் ன் குநிர்ச்சய 
 யவக்குகணம அவ்பநகப டமன். இந்ட கபேந்துன்த்டயல் இபேந்து பிடு ன்டமன் கசய்த 
இதலும்?  

 

2.ஏ ணமடபம து இந்ட யவதின்  மஞணம  பற்யலும் மன் வடரிதணயனந்து யவ குவந்து 
இபேக் யன்கன். இந்ட  த்வடகத ட்சயப்பர் டமங் கந, ஆடபற் பீன் நிம்  பேவஞ 
க மள்பபேம் ீங் ள்டமள் .அடமல் மன் ன்னுவத ம்ிக்வ  ன் ஸ்டமத்டயல் உங் வந 
ணட்டுகண ற்யக் க மண்டுள்கநன்.  

 

3. ன் பமழ்மநின் மடயவத அங்குணயங்கும் சுற்யதவந்து பஞீமக் ய பிட்கன். ிவ இ ழ்ந்து 
கசுபடயககத ன் பமழ்மவந கசபனயத்து பிட்கன். ண்ஞற் மட் ள் குனந்வடப் பேபத்டயல் 
பிவநதமட்டிலும் பதுவண பேபத்டய இதமவணதிலும்  னயந்து பிட். இநவண 
பேபத்டயவகதம சயற்யன் கபட்வ திமல் அன யத இநம்கண் நிம் ணதக்கும் கணமனய வந 
கசய பசப்டுத்டய இன்த்வட  யர்ந்து க மள்படயல்  னயந்து பிட்கன். இந்யவதில் உம்வண 
கடமர்ந்து பனயடும் பமய்ப்ிவ மன் கறுபது க் மம்?  
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4.ண்ஞற் ிம்ணகடபர் ள் எபேபர் ின் ணற்கமபேபம  இந்து க மண்டிபேக் யன்ர். ஆமல் 
ீர் ணட்டும் ஆடயதந்டணற்பமய் இபேக் யன்ரீ். ிப்புவத பபேகண உன்ிணயபேந்கட 
ிக் யன்ர். கணலும் அபர் வந ணீண்டும் உன்ிகண கசர்த்துக் க மள் யன்ரீ். இது ப்டி 
ன்மல்  யல் கடமன்றும் அவ ள்  வவத கடமட்டுபிட்டு ின்ர் ணீண்டும்  யககத 
கசர்ந்து பிடுபவடப் கமன்டமகும்  

 

5.பித்தமடய டது பமழ்பின் இறுடயக்  ட்த்டயல் இபேந்து க மண்டு ணஞதத்துன் டது 
குற்ங் வந எப்பு க மள் யன்கன். ஏ ிபு உம்வணத் டபி க்கு அவக் ம் டபேபர் 
எபேபபேணயல்வ. ஆடயபம் அந்டபணற் பளபடற் வுள்  ப்கமளதும் க மண்மப் 
டு யன்ரீ் ள். இப்கமளட இந்ட  உ யயபேந்து ன்வ ணீட்டு பிடுபிப்து பளவணபம் 
உங் ளுவ கமறுப்கதமகும்  
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ணந் க்பேஷ் ஙந் குஜஞ – புழ்ற்ட ணங் ஓ ஔமசப்ல் 

 
ணிந் ரி  ரி     ணிந் ரி  ரி  

ஔ ஔ ண ரி      ஔ ஔ ண ரி  
 

ணந் க்பேஷ் ஙந் குஜஞ    ஙந்குஜஞ ஜச   
ஜச  ஜச பை    ஜச பை ஙந் குஜஞ  

ஔ ஔ ண ரி      ஔ ஔ ண ரி  
 

ஔ ிஞபு சீ  ரி  
 

ணிந் ரி  ரி     ணிந் ரி  ரி  
ஔ ஔ ண ரி      ஔ ஔ ண ரி  

 
ஔ ஞஜ ரி ஔ க்பேஷ் ரி  ஔ ஔ ஓச்ஓந ஙந்ச ௌஞ ரி  

 
ணிந் ரி  ரி     ணிந் ரி  ரி  

ஔ ஔ ண ரி      ஔ ஔ ண ரி  
 
ல்மப்பு ளம் க மபிந்ட ரி ணற்றும் க மம ரிக்க  
ல்மப்பு ளம் ல்மப்பு ளம்  ணபுபேம ிபு ரிக்க  
ந்ட ணமமமபின் இநம் ம ம அவபவபம் பசர ரிக்கும் ிபு க்பேஷ்ஞபேக்கு ன் 
ஞிபம பஞக் ங் ள்  
 
ந்ட ணமமமபின் இநவண கமபேந்டயத ண ன், க மிதர் ள் அவபவபம் ணதக்கும் ணட 
கணம மபமர் 
க மிதர் வந ணதக்கும் ணடகணம ன்,  மண்கமவ  பர்ந்டயளக்கும் அடயதற்புட 
படிபபவதபர் 
 மண்கமவ  பபேம் படிபபவத அபர் ந்ட ணமமமபின் இநம் ம மபமர்.  
 
ல்மப்பு ளம் ல்மப்பு ளம்  ணபுபேம ிபு ரிக்க  
ல்மப்பு ளம் சுக் ளுக்கு இன்ணநிப்பம க மபிந்ட ரி ணற்றும் சுக் வந கணய்ப்பம 
க மம ரிக்குகண  
 ட்டுண்டு துதபேறும் பீன் நிம் ணய வும்  பேவஞபவதபம ிபு ரிவத து ஞிபம 
பந்டங் நமல் கமற்று யன்கன்.  
ல்மப்பு ளம் மண ரி ணற்றும் க்பேஷ்ஞ ரிக்க  
ல்மப்பு ளம் ல்மப்பு ளம் க ௌ ரி ன்யதப்டும் சச்சயணமடமபின் அபேவண புடல்பனுக்க  
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ணம்ஸீ ரீ க்பேஷ் பஞரி – புழ்ற்ட நந்ந ல் 

 
1.ணம்ஸீ ரி க்பேஷ் பஞரி  

ஜ ணிச து: ரி  
நபே ஞ ஙத் ஜ ப ஜச  
ஞக் ஜ் ஜஞ (ிஞபு)  

 
2.அய் ஓஞ ஞ  ஸ்ஜஞ  

ஔ ஙம் ஞ  
ஆப் பஜ்ஔ ந ஸ்ணஜீ ஔ  

ஆப் நரிரீ (ிஞபு) 
 
1.ஏ பம்ஸீ டமரீ ! ஏ க்பேஷ்ஞ பமரி ! ீ இல்மபிடில் அவத்தும் துன்ணதகண ஏ  
துன்தக்கடனறனறருந்து ிடுிப்தஶண ! வு வசய்து ன் ீது கருஷ வகரள்ளுங்கள் ஏ திபு 
ஶலும் ன்னுஷட ணத்றஷணபம் உது வதரறுப்தில் ற்றுக்வகரள்ளுங்கள் . 
 
2. அஷணருக்கும் அதம் அபிக்கும் உது ரஷத் றருடிகஷப ரம் ப்ஶதரதும் றஷணில் 
வகரள்ப கருஷ கரட்டுங்கள் . ஶலும் உது புணி ரத்ஷ ப்ஶதரதும் ரன் உச்சரித்து 
வகரண்ஶட இருப்தற்கு அனுறபங்கள் . ஏ திபு ரன் உம்ஷஶ ஶதரற்றுகறன்ஶநன் ஏ கறரிரரி  
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ஔமசப் ல்ின் குப்பு 

குபே த்துணம் 

 
ஔ ிஞபு 
ஔ ிஞபு 
ஔ ிஞபு 
ஔ ிஞபு 
ிஞபு    ிஞபு  ிஞபு   ிஞபு 
 
ணஞ்ஓ ல் பேப்ஸ் ஓ  
க்பே ஓநந்துப் ண ஓ  
நசம் ணசப்  
மணஷ்ணப் ஙஜ ஙஜ  
 

ஞ்ஓ  த்துணம் 

 
(ஔ) ஸ்ரீ க்பேஷ் மஓன் ிஞபு ஙநத்சந்  
ஸ்ரீ அத்மண ஞ ஸ்ரீணந ௌஞ க் வ்பேத்  
 
ஔ ஔ ஸ்ரீ மஓன் ஔ ஙநத்சந்  
ஔ அத்மண ஓந்த்ஞ ஔ ௌஞ க் வ்பேத்  
ஙநத்ய் ௌஞ ரில், ரில், ரில், ரில்,  
 
ஙநத்ய் ௌஞங் ஙநத்ய் ௌஞங்  
ஔ ஓச்ஓந  ஙந்ச ௌஞ ரி  
 
ஔ ஓச்ஓன ஙந்ச ஔ ஓச்ஓன ஙந்ச  
ஙநத்ய் ௌஞங் ௌஞ ரி  
 
ௌஞ ஙநத்சந் ல், ரில், ரில்,  
ௌஞ ஸ்ரீ அத்மண ல், ரில், ரில்,  
ௌஞ ஸ்ரீ ஞ ல், ரில், ரில்,  
ௌஞ ஸ்ரீ ஸ்ரீண ல், ரில், ரில்,  
ௌஞ  க் வ்பேத் ல், ரில், ரில்,  
ரி ரி ரி ல்    ரி ல் ரி ல்  
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ஙஜ ஜ ணன்  
க்பேஷ் ிஞஜ ிஞ   
நபேஷ் க்பேஷ் மஓன்  
ஙம்ச ௌஞ த்ணி ஙஜ  
ஔந்ங த்துணம்  
 
ஔ ஔந்ஙத், ஔ ஔந்ஙத் , ஔ ஔந்ஙத், ஔ ஔந்ஙத்,  
ஔ ண, ஔ சுத்ஞ, ஔ ண, ஔ சுத்ஞ,  
ஔந்ங ஸ்ணஜந ஙச  ஜீ ணத்துஜ  
 
வ்பேந்ணச ஓந்த்ஞ ஆஜர் ிஞபு ஔந்ஙத்  
ஔ ஔந்ஙத், ஔ ஔந்ஙத்,  
ஙநச்ஓ ஓந்த்ஞ ஆஜர் ிஞபு ஔந்ஙத்  
ஔ ஔந்ஙத், ஔ ஔந்ஙத்,  
உஜ்ண ரி ஆஜர் ிஞபு ஔந்ஙத்  
உஜ்ண ரி ஆஜர் ஙச ந  
 
 
 

ஞ  த்துணம் 

 
ப் ஞ்ஓச ௌஞங்ந  
ஞ வ்பேந்ணசஸ்ணரி  
வ்பேதனு சு ணி  
ிஞஜஜந ரி ப்ரி  
 
ஔ ஞ ஔ ஞ ஞ - ஔ ஞ ஔ ஸ்ரீ ஞ  
ஔ க்பேஷ் ஔ க்பேஷ் க்பேஷ் - ஔ க்பேஷ் ஔ ஸ்ரீ க்பேஷ்  
 
ஔ ஞ  ஔ க்பேஷ்  
ஔ ஞ  ஔ க்பேஷ்  
ஔ ஞ  ஔ க்பேஷ்  
ஔ ஞ  ஔ க்பேஷ்  
 
வ்பேந்ணசஸ்ணரீ ஞ ஞ  
(ஔ ) வ்பேந்ணசஸ்ணரீ ஞ ஞ  
 
ஞஞ ீன ஔய் ஜஞ ீன ஔய்  
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 ர்தசணந ன ஔ ஔஔ  
வ்பேதனு துலீ ன  ஔ ஔஔ  
 
ஔ ஷ்ஜ, ஔ ஷ்ஜ, ஷ்ஜ ஷ்ஜ ிரி ிரி  
ஔ ஔ ஷ்ஜ ஷ்ஜ ிரி ிரி  
 

க்பேஷ் த்துணம் 

 
ஏம் ஙஜ ண ணசுண  
ணிந்ம் ஆந புபேதம் ம் அம் ஔஜந  
 
ஞர் ஙஜ ஞர் ஙஜ ஞர் ஙமஜண ணம்  
ௌ ஙஸ்ந ண ஙஸ்ந ண ஙஸ்ந ண நர் அன்  
 
ஞ க்பேஷ்  ஞ க்பேஷ்  க்பேஷ்  க்பேஷ்  ஞ ஞ  
ஞ க்பேஷ்  ஞ க்பேஷ்  க்பேஷ்  க்பேஷ்  ஞ ஞ  
 
ய் ஙம் ிஞம்ஜ ஔ ஓதுர்ப - க்பேஷ்  க்பேஷ்  ஞ ஞ  
ய் ஙம் ஙஞ  ஔ ணீ ந்த்ஞ - க்பேஷ்  க்பேஷ்  ஞ ஞ  
ய் ஙம் ஓநண ஔ ஞ்ஓ ப - க்பேஷ்  க்பேஷ்  ஞ ஞ  
 
ிம்ண கடபர் இந்ட ணமணந்டயத்டயவ டணது மன்கு டயபேபமதிமலும் 
ித்துக்க மண்டிபேக் யன்மர்  
மட பிபர் இந்ட ணமணந்டயத்டயவ அபது பவீஞவத ணீட்டித பண்ஞம் 
ித்துக்க மண்டிபேக் யன்மர்  
சயபகபேணமன் இந்ட ணமணந்டயத்டயவ அபது டணது ந்து டயபேபமய் நிமலும் 
ித்துக்க மண்டிபேக் யன்மர்  
 
--மலும் பிநக் பம் ஸ்ரீிபுமடரின் அச்சயல் மட வ கடமகுப்பு ள் ண் 12யபேந்து  
 
ஞ ஙஜ க்பேஷ் ண ஙஜ  
 ணிந் ஞஜ ஸ்ரீ ஜதுசூச    --மஓ.ஓ.ஜத் 25.64 (ஞ க்பேஷ் ஜ 
ணந்டயத்டயவ ிக்  ணற்கமபே பவ  
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ஔ ஞ ஜண குஞ்ஓ ிரீ  
ீ ஔச ணல் நஞணஞ ரீ  
ஓ ஙந்ச ப்ஞஔ ஔச ஞஞ்ஓச  
ஔபச ஞீ ணச ஓரீ  

 
ணிந் ஔ ஔ  ஔ ஔ  
ஞ ஞஜ ரி  ணிந் ஔ ஔ  
 
ஔ ணிந் ஔ ல்  
ஓண ஜண சீ ள்  
ஷ்ஜ சுந்ஞ சய் ல்  
நரிணஞ ரீ ஙந் துல்  
 
அச்ப ஓண ஸ்ரீஞ ஜண  
ல் ணிந் ரி  
பச புநச ஜன் ணம்ஸீ ஔய்  
ங ணஞ ணத ரீ  
 
க்பேஷ் !  க்பேஷ் ! க்பேஷ் !  க்பேஷ் ! க்பேஷ் ! க்பேஷ் ! க்பேஷ் !   

க்பேஷ் !  க்பேஷ் ! க்பேஷ் !  க்பேஷ் ! க்பேஷ் ! க்பேஷ் ! க்பேஷ் !   

 
க்பேஷ் !  க்பேஷ் ! க்பேஷ் !  க்பேஷ் ! க்பேஷ் ! க்பேஷ் ! ஞக்ஷ ஜம்  
க்பேஷ் !  க்பேஷ் ! க்பேஷ் !  க்பேஷ் ! க்பேஷ் ! க்பேஷ் ! ந ஜம்  
 
ஞஜ ! ஞண ! ஞஜ ! ஞண ! ஞஜ ! ஞண ! ஞக்ஷ ஜம்  
க்பேஷ் ! ஓண ! க்பேஷ் ! ஓண ! க்பேஷ் ! ஓண ! ந ஜம்  
  க்பேஷ் பே ஓநந் சீ ந் ஔத்  
ஓ ி ந் ஞ ந் ஙஜஸ்து  
 
நபேஷ் ணசுண ணன ஙந்ச ஓ  
ஙந்  குஜஞ ணிந் ஙஜ ஙஜ  
 
த்ணம் ண ஜ ஓ ி த்ணம் ண , த்ணம் ண ந்து ஓ ஓ த்ணம் ண  
த்ணம் ண ணித் த்ஞணிம் த்ணம் ண, த்ணம் ண ஓர்ணம் ஜஜ ண ண  
 
ஸ்ரீக்பேஷ் ணிந் ஞ பஞரீ       ஸ்ரீஞஜ ஙஞ  பகுந்  
 ங ஙஞ ணசுண       க்ஷ்ஜந  ஓண ணசுண  
 
ரி ரி ரி ல், ரி ரி ரி ல்,  
பகுந் ஜண ஓண ல்  www.bhaktiyogam.com



 
, , ஓ ஙந்ச   
ஓன ஞஜ  த்துணம்  
 
ஞகுந ஞண ஞஔ ஞம்  
ந ணச ஓன ஞம்  
ஓன ஞம், ஓன ஞம், ஓன ஞம், ஔ ஓன ஞம்,  
 
ஔ ஞகு ஙந்ச ஔ ஓன ஞஜ  
ஔசன ணல் ஓன ஞஜ  
ஸ்ரீ ஞஜ ஔ ஞஜ ஔ ஔ ஞஜ  
ஸ்ரீ ஞஜ ஔ ஞஜ ஔ ஔ ஞஜ  
 
ஔ ஔ ஞஜ ஔ ஔ னுஜன்  
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