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ஸ்ரீ ்கர்ப்ப ரட ஷ்ாம்பிக்க துகை

்பக்தர்கள் அகைவருககும் அன்பஷாை வைக்கங்கள்.

்தங்கள் க்க்களில் ்தவழும் இந்த, ‘மக்கட ஜசல்வ மஷாகை’ என்ற 
புத்த்கம் சுமஷார நூறு ஆண்டு்களுககு முன்்ப ஜவளியஷாைது. 
இ்தகை இயற்றியவர யஷார என்பது ஜ்தரியஷாது. அவவளவு 
்பழகமயஷாைது. 

ஆைஷால் இ்தகை திரு. ரஷாமசஷாமி புைவர என்பவர, 1962-
இல் ்பதி்பபிததுள்ளஷார. அ்தற்கு முன்்ப, சுமஷார நஷாற்்பது 
ஆண்டு்களுககு முன, இந்த புத்த்கம் ்தன க்கயில் இருந்த்தஷா்க 
முனனுகரயில் குறி்பபிடடுள்ளஷார. 

அபூரவ சகதி்ககள உள்ளடககியது இந்த நூல். அகைதது்ம 
மநதிர ஜசஷாற்்களஷா்க விளஙகுகி்றது.

அனகைகய நஷாடி, ்தங்கள் மைககுக்றகய ் ்பஷாககிக ஜ்கஷாள்ள 
வரும் ்பக்தர்களுக்கஷா்க, குறி்ப்பஷா்க ம்க்ப்்பறு ்வண்டி 
வரு்பவர்களின நைன ்கருதி, இந்த ‘மக்கட ஜசல்வ மஷாகை’-கய 
சமர்பபிககி்்றஷாம். இது ்தவிர, ‘ஜசல்வததின தி்றவு்்கஷால்’ எனனும் 
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்தகை்பபில், ‘விநஷாய்க ்கவசம், சிவ ்கவசம், சகதி ்கவசம், 
இைககுமி ்்தஷாததிரம், ச்கை்கைஷாவல்லி மஷாகை எனனும் 
சரசுவதி ் ்தஷாததிரம்’ ஆகிய ஐநது ்கவசங்ககளயும், மக்கட 
ஜசல்வ மஷாகை-யுடன ்சரதது - ்ப்தவுகர, ஜ்பஷாழி்பபுகர, 
்கருததுகர, விரிவுகரயுடன ்தனிநூைஷா்க உள்ளது. 

இக்த மக்கள் க்கங்கரியமஷா்க ஜசய்கி்்றஷாம். 

இ்பபுத்த்கம் ் வண்டு்வஷார, கீழ்கண்ட க்க்்பசி எண்-இல் 
ஜ்தஷாடரபு ஜ்கஷாள்ளவும். ஜ்கஷாரியர சஷாரஜ் [்த்பஷால் ஜசைவு] 
மடடும் அனு்பபி கவத்தஷால், புத்த்கம் ்தங்கள் இல்ைம் 
்்தடி வரும். 

்மலும் ்தங்கள் ்பகுதில் உள்ள திருக்்கஷாவிலுககுத 
்்தகவயஷாை ஸ்தை விருக்ஷங்கள், இரு்பததி்யழு 
நடசததிரங்களுக்கஷாை விருக்ஷங்ககளயும் ஒரு ஜ்தய்வீ்க 
மற்றும் இயற்க்க ்சகவயஷா்க ஜசய்து வருகி்்றஷாம். 

இந்த மக்கட ஜசல்வ மஷாகைகய அனபுடனும், ்பகதியுடனும் 
ஓதி, அனகை ்கர்ப்ப ரட ஷ்ாம்பிக்க அரு்ளஷாடு, மக்கட 
ஜசல்வத்்தஷாடு ச்கை நைன்களும் ஜ்பற்று ்நஷாய் ஜநஷாடி 
இல்ைஷாது நீடூழி வஷாழ பிரஷாரததிககி்்றஷாம்.

அனபுடன,
கி. ்வணு்்கஷா்பஷால் 

+91 94434 86117
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[மக்கள் ் ்பறு அற்்றவைஷாகிய விசுவஷாைரன என்பவன மக்கள் 
்்பற்க்ற விரும்பி சிவஜ்பருமஷான மீது இ்ப்பஷாடல்்ககள்ப 
்பஷாடிைஷான. சிவஜ்பருமஷான விசுவஷாைரனுககுக ்கஷாடசி அளிதது 
மக்கள் ்்பற்க்ற வழஙகி அருளிய்்தஷாடு இ்ப்பஷாடல்்கள் 
எடகடயும் ்பஷாடு்வஷார மக்கள் ்்பற்க்ற அகடவஷார்கள் 
இ்ப்பஷாடல்்ககள அனபி்ைஷாடு ்பஷாடி இக்றவகை்ப ் ்பஷாற்்றக 
்கடவர.]

(்படி்ப்ப்தற்கு எளிய ்தமிழில் ்ப்தம் பிரிக்க்ப்படட ஜசய்யுள்)

அருவுருவஷாய் ஏ்கமஷாய் குைம் குறி்கள் 
எகவயும் இனறி அசைம் ஆகி
நிரமைமஷாய் எவவுயிரககும் உயிரஷாககிச்
சுடர ஒளியஷாய் நித்தம் ஆகி
்கருத்தரிய ஆைந்தக ்கடைஷாகி
ஜமய்்ஞ ஷ்ாைக ்கனியஷாய் நின்ற 
வர்த நிைது அடிக்கமைம் 
மைதது இருததி ஜ்கஷாழுமைர தூய் 
வழுத்தல் ஜசய்வஷாம் (1)
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இைகு ஒளிய ்கதிர ஒனறு 
ஆயிரம் புைல் ஜ்பய்
குடங்கள் ்்தஷாறும் இகயநது நஷாளும் 
அைகில் ்பை உருவஷாகித ்்தஷானறு்தல் ்்பஷால் 
சரஷாசரங்கள் அகைததும் ஆகி 
உை்கம் முழுவ்தற்கும் ஒரு ்தனிக ்கடவுள் 
ஆகி உை்களந்த மஷாலும் 
மைர அயனும் அறியஷாது நின்ற 
நின்றன ்சவடி்கள் வைஙகுவஷா ம (2)
 
்கஷாைல் இகடதது ஜ்தள் நீரும் 
்கயிற்றினில் வஷாள் அரவும் அகை ்கடலில் ்படட 
கூன முதுகு இ்பபியில் ்்தஷானறும் 
ஜவள்ளியும் அம் மு்தல் உண்கம குறிககில் தீரும் 
ஆைகவ ்்பஷால் நிகை அறியில் 
்்தஷானறும் ச்கம் அகைததும் 
நில்ைஷாது அழியும் ஆற்்றஷால்
்்தன அவிழ பூங ்கடுகக்க அணி ஜசல்வ 
நின அகர ்தஷாழ ்கழற்்றஷாள் 
ஜசனனி ்சர்ப்பஷாம் (3)

நீரின இகடத ்தண்கமயும் ஜசந ஜநரு்பபினிகட 
ஜவம்கமயும் ஜவண்ணிைவுத திங்கள் 
்சர ்தரு ்தட்பமும் இைகு ஜச்ஞ ஷ்ாயிறு 
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அழற்சியும் தீம் ்பஷாலில் ஜநய்யும் 
ஈர மைரின நறுமைமும் 
எனைைஷாய் உை்கம் எல்ைஷாம் இருககும் எநக்த 
வஷார ்கழற் ்சவடிக ்கமைம் நறுஜவஷாழுகு 
மைர தூவி வைங்கல் ஜசய்வஷாம் (4)

்நஷாககினறிக ்கண்டு நனி க்கயினில் 
ஜ்கஷாடுதது மக்ற நுவல்வ ்தஷாய
நஷாககினறி அறுசுகவயும் இனிது உைரததும் 
்கஷாலினறி நடத்தல் ஜசய்தும் 
மூககினறி மைம் ்கவரநதும் ஜசவி இனறி 
்்கடடு மக்ற மு்தல்வர யஷாரககும் 
வஷாக்கனறி மைததினுககும் எடடஷா நின 
்தஷாமகரத ்தஷாள் வைங்கல் ஜசய்வஷாம் (5)
 
வண்டுழஷாய் ்பசுந ஜ்தரியல் மஷாயவனும் 
நஷான மு்கனும் வஷான உ்ளஷாரும் 
அண்டர நஷாய்கனும் மக்ற முனிவர்களும் 
அறிவரி்தஷாய் அனபு முற்றும் 
ஜ்தஷாண்டர ஆைவரககு எளி்தஷாய் 
்்தஷானறு ்தனி சுடரக ஜ்கஷாழுந்்த 
சுருதி எனனும் ்பண்கட நூன முடிவில் 
உக்ற ்பரஷா்பர நின அடிக்கமைம் 
்பணி்தல் ஜசய்வஷாம் (6)
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குைம் குடி ்்கஷாததிரம் இனறி 
பி்ற்பபு இ்ற்பபு ஜ்பயர வண்ைம் குைமும் இனறி 
இளஙஜ்கஷாளிய ஜவறு ஜவளியஷாய்
இருநது ஜநடு நீர உை்கம் யஷாவும் ்வடட
நைங ஜ்கஷாள் ஜ்பஷாருள் அகைததிகையும் 
நல்கு்தைஷால் நளிர மதி ஜச்ஞ ஜசகட்யஷாய் 
மற்றுன ஜ்பஷாைன ்கழல் ்தஷாமகர
எம் புன ்தகையின மிகச சூடடி்ப ்்பஷாற்று ்வமஷால் (7)

முதியவன நீ ்கஷாகளயும் நீ முதுக குக்றவில் 
்பஷாைனும் நீ முளரி வஷாடடும் மதி புகரயும்
வஷாள் மு்கதது மகை மடநக்த 
ஜ்கஷாழுநனும் நீ வஷா ைஷார ்்பஷாற்றும் 
்க்தஜழரி்கஷால் மூவிகை ்வல் ்கங்கஷாள 
நஷா்தனும் நீ ஆ்தைஷால் உன ஜ்பஷாதியவிழ 
்தஷாமகர அகைய பூங்கழல்்கள் 
எ்ஞ ஷ்ானறும் ்்பஷாற்்றல் ஜசய்வஷாம் (8)
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என்றகைய துதி கூறி இக்ற்ஞசு்தலும் 
ஆங்கவகை எழு்க எனைஷா 
நனறு துதி மகிழந்தைன நீ விகழந்தை
நல்குவன விகரவில் நவிறி எனை 
மன்ற உயிரககு உயிரஷாய வர்த
நிகைக்க அறிவரி்தஷாய் 
மற்ஜ்றஷானறு உண்்டஷா?
புன ஜ்தஷாழி்ைன ்தகைக ்்கடடது 
எனகை எை மக்ற மு்தல்வன 
பு்கல்வன மஷா ்தஷா (9)

மின ்்பஷாலும் நுடஙகி இகட நின 
மகைக கிழததி அவள் வயிற்றில் 
விண்்ைஷார ்்பஷாற்்ற 
என்்பஷாலும் ஒரு பு்தல்வன 
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கிர்க்பதி எனும் ஜ்பயரில் இகயவன
அன்பன உன்்பஷால் யஷார இத துதி 
்்பர உவக்க புரி அடட்கம் ஈது உைகில் 
நஷாளும் அன்்பஷாடு துதிதது இக்ற்ஞசில்
வநதியரும் அரு ம்க்ப ்்பறு அகடவர மஷா ்தஷா (10)

சு்பம்
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