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(1) 

நமாமிஸ்வரம் சச்-சித்-ஆனந்த-ரூபம் 
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முஹு: ஸ்வாஸ- ம்ப-த்ரிகர ாங் - ண்ட 
ஸ்தித்-க்ரரவம் தாகமாதரம் பக்தி-பத்தம் 

(3) 
இதீத்ருக் ஸ்வ-லீலாபிர் ஆனந்த-குண்கட 
ஸ்வ-க ாஷம் நிமஜ்ஜந்தம் ஆக்யாபயந்தம் 

ததீகயஷித-கநஷு பக்ரதர் ஜிதத்வம் 
புன: ப்கரமதஸ் தம் சதாவ்ருத்தி வந்கத 

(4) 
வரம் கதவ கமாக்ஷம் ந கமாக்ஷாவதிம் வா  
ந சான்யம் வ்ருகே அஹம் வகரசாத் அபீஹ 

இதம் கத வபுர் நாத க ாபால-பாலம் 
சதா கம மனசி ஆவிரஸ்தாம் கிம் அன்ரய: 

 

(5) 
இதம் கத மு ாம்கபாஜம் அத்யந்த-நீரலர் 
வ்ருதம் குண்டரல: ஸ்நிக்த-ரக்ரதஸ் ச 

க ாப்யா 
முஹுஸ் கும்பிதம் பிம்ப-ரக்தாதரம் கம 

மனஸி ஆவிராஸ்தாம் அலம் லக்ஷ்-லாரப: 
(6) 

நகமா கதவ தாகமாதரனந்த விஷ்கோ 
ப்ரஸீத ப்ரகபா துக் -ஜாலாப்தி-மக்னம் 

க்ருபா-த்ருஷ்டி-வ்ருஷ்ட்யாதி-தீனம் பதானு 
க்ருஹாகனச மாம் அங்ஞம் ஏதி அக்ஷீ-த்ருஸ்ய: 

(7) 
குகவராத்மஜஜள பத்த-மூர்த்ரயவ யத்வத் 

த்வயா கமாசிஜதள பக்தி-பாஜஜள க்ருஜதளச 
ததா ப்கரம-பக்திம் ஸ்வ ாம் கம ப்ரயச்ச 

ந கமாகக்ஷ க்ரகஹா கம அஸ்தி தாகமாதகரஹ 
(8) 

நமஸ்கத 'ஸ்து தாம்கன ஸ்புரத்-திப்தி-தாம்கன 
த்வதீகயாதராயாத விஸ்வஸ்கய தாம்கன 
நகமா ராதி ாரய த்வதீய-ப்ரியாரய 
நகமா 'நந்த- லீலாய கதவாய துப்யம் 
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(இந்த தாம ாதர அஷ்டகம் கிருஷ்ண த்வைபாயன 
வியாசரால் பத்  புராணத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டு, நாரத 
முனிைர்  ற்றும் சசளனக ரிஷியின் உவரயாடலில் 
சத்யவ்ரத முனிைரால் மபசப்பட்டது.) 
  "கார்த்திவக  ாதத்தில் தாம ாதரவர ைழிபட்டு, 
தாம ாதர அஷ்டகம் என்று அறியப்படும் இந்த பாடவை 
தினமும் பாராயணம் சசய்ய மைண்டும், சத்யவ்ரத 
முனிைரால் மபசப்பட்ட இது பகைான் தாம ாதரவர 
கைர்கின்றது." (ஸ்ரீ ஹரி-பத்தி-விலாசம் 2.16.198) 

1) 
நிரந்தர ைழ்க்வக, அறிவு,  ற்றும் ஆனந்தம் 

உவடயைரும் மகாகுைத்தில் பிரகாச ான அழகுடன் 
இருப்பைரும், தனது தாய் ம ாவர கவடந்து அதிலுள்ள 
சைண்வணவய உரியில் வைக்க, அந்த உரியில் உள்ள 
பாவனவய உவடத்து சைண்வணவய திருடி உண்ட 
முழுமுதற் கடவுமள, ம ற்கண்ட குற்றத்திற்காக தாய் 
யமசாவத உங்கவள உரலில் கட்டிப்மபாட முயை அைரிடம் 
இருந்து தப்பி ஓட இறுதியில் அதிமைகத்தில் ைந்த  
அன்வன யமசாவதயிடம்  ாட்டிக் சகாண்டீர்கள். முழுமுதற் 
கடவுளாகிய தாம ாதரா, எனது பணிைான ைணக்கங்கவள 
நான் உங்களுக்கு ச ர்ப்பிக்கிமறன். 

2) 
தனது தாயின் வகயில் உள்ள பிரம்வப கண்டு அழுது, 

தனது தா வர மபான்ற கரங்கவள சகாண்டு இரண்டு 
கண்கவளயும் கசக்குகிறார். கண்கள் பயத்தால் நிரம்ப, 
மூன்று மகாடுகள் சகாண்ட சைண் சங்வகப் மபான்ற 
கழுத்வத சுற்றியுள்ள முத்துக்கள் பதித்த அட்டிவகயானது 

மைக ாக அைர் மூச்வச விட்டு விட்டு அழும்மபாது அங்கும் 
இங்கும் அைரது கழுத்தில் புரள்கிறது. இத்தவகய முழுமுதற் 
கடவுள் ஸ்ரீ தாம ாதரர் அன்வன யமசாவதயின் கயிற்றால் 
அல்ை, அைரின் அன்பினாமைமய கட்டப்பட்டார். இத்தவகய 
பகைானுக்கு எனது பணிைான ைணக்கங்கவள 
ச ர்ப்பிக்கிமறன். 

3) 
இமதமபாை தனது குழந்வதப் பருை லீவைகளினால், 

மகாகுை ைாசிகவள மபரானந்தப் சபருங்கடலில் 
ழூழ்கடிக்கிறார். அச்சம்,  ரியாவத மபான்ற 
எண்ணங்களுக்சகல்ைாம் அப்பாற்ப்பட்ட, தூய அன்மபாடும், 
நட்மபாடும் அைவர இதயத்தில் ஏற்றுக் 
சகாண்டைர்களாமைமய அைர் செயிக்கப்படுகிறார்.தனது 
கம்பீர ான பர நிவையின் அறிவில்  னம் ையிக்கின்ற 
பக்தர்களுக்கு  ட்டும  அைர் தன்வன சைளிப்படுத்துகிறார். 
மிக உயர்ந்த அன்மபாடு மீண்டும் மீண்டும் எனது பணிைான 
ைணக்கங்கவள ச ர்ப்பிக்கிமறன். 

4) 
ஓ, பகைாமன! அவனத்து ைவகயான ைரங்கவள 

அளிக்கக் கூடியைராக இருந்தாலும், அரூப ான 
விடுதவைமயா, நிரந்தர ைாழ்க்வகவய சகாண்ட வைகுண்ட 
மைாகத்திற்கான விடுதவைமயா எனக்கு மைண்டாம். ஓ 
பிரபுமை ! விருந்தாைனத்தில் உள்ள உ து பாை 
மகாபாைனான உருைத்வதமய என்  னதில் பதிய வைக்க 
நான் விரும்புகிமறன். இதற்க்கு ம ல் எந்த ைரத்வத ைாங்கி 
என்ன பிரமயாெனம்? 
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5) 
ஓ, பிரபு ! தா வரவயப் மபான்ற உங்களுவடய 

முக ானது, கருகருசைன்ற மிருதுைான முடிக் 
சகாத்துகளினால் சூழப்படும் சபாழுது, அன்வன 
யமசாதைால்  ாறி  ாறி முத்தமிடப்படுகிறது. உங்களுவடய 
உதடுகள் மகாவைப் பழம் மபால் சிைந்துள்ளது. இத்தவகய 
அழகான உங்கள்முகம் எப்சபாழுதும் எனது  னதில் 
மதான்றுைதாக. ஆயிரக்கணக்கான பிற எந்த 
நன்வ களினாலும் எனக்கு ஒரு பிரமயாெனமும் இல்வை. 

6) 
முழுமுதற் கடவுமள, உ க்கு எனது ைணக்கங்கள், ஓ 

தாம ாதரா! ஓ அனந்தா! ஓ விஷ்ணு! ஓ பிரபு! என்ம ல் 
கருவண காட்டும். உ து கருவணவய என்ம ல் 
சபாழிைதன் மூைம், பரந்த துன்பக் கடலில் ழூழ்கியுள்ள 
ஏவழ முட்டாளாகிய எனது கண்களுக்கு நீர் காட்சி தர 
மைண்டும். 

7) 
ஓ, பகைான் தாம ாதரா ! குமபரனுவடய இரண்டு 

 கன்களான  ணிக்ரீைன், நளகூைரன் நாரத முனிைரின் 
சாபத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு,  ர உரமைாடு கட்டப்பட்ட 
உ து குழந்வத உருைத்தினால் கைரப்பட்டு மிக உயர்ந்த 
பக்தர்களானார்கள். அமதமபாை, உ து பிமர  பக்திவய 
எனக்குக்சகாடும். இதற்காகமை நான் காத்திருக்கிமறன். 
மைறு எவ்வித விடுதவையிலும் எனக்கு ஆவசயில்வை. 

 
 
 
 

8) 
ஓ, பகைான் தாம ாதரா ! உ து ையிற்வறக் கட்டுகின்ற 

பளபளப்பான, காந்தியுள்ள கயிற்றுக்கு முதலில் என்னுவடய 
 ரியாவத கைந்த ைணக்கங்கள். முழு பிரபஞ்சத்திற்க்கும் 
இருப்பிட ாகிய உம்முவடய ையிற்றுக்கும், உ க்கு மிகவும் 
பிரிய ான ஸ்ரீ  தி ராதாராணிக்கும், அளவில்ைா லீவைகள் 
புரியும் முழுமுதற் கடவுளாகிய உ க்கும் எனது  ரியாவத 
கைந்த ைணக்கங்கவள சாஷ்டாங்க ாக ச ர்ப்பிக்கிமறன். 

 


