ஶ்ரீ ராகவேந்த்ர குரு ஆராதவே பஜணே பாடல்கள் தமிழ்

மமாழியாக்கம்

AUGUST 12, 2017
ஏக்தா மந்திர், ஈர்விங், டெக்சஸ் 75038

2017

1

குரு மத்ே ராயரிமக நவமா நவமா |
குரு மத்ே ஸந்ததிவக நவமா நவமா ||

ஶ்ரீபாதராஜரிவக குருவ்யாஸ ராஜரிவக |
குரு ோதிராஜரிவக நவமா நவமா ||

ராகவேந்தர ராயரிவக ணேகுண்டதாஸரிவக|
புரந்தர தாஸரிவக நவமா நவமா ||

குரு ேிஜயதாஸரிவக பாகண்ே தாஸரிவக |
ரங்கமோலித தாஸரிவக நவமா நவமா ||

பரம ணேராக்யஷாலி திம்மண்ேதாஸரிவக |
ஹுண்வடகார தாஸரிவக நவமா நவமா ||

குரு ஶ்ரீஷேிட்டலன பரம பக்தரபாத |
ஸரஸிஜ யுககளிமக நவமா நவமா ||

2

பாவரா குரு ராகவேந்த்ர பாரய்ய பாபா |

ஹிந்து முந்தில்மலனவக நீகதிமயந்து நம்பிவத நின்னபாதே |
பந்தன பிடிமஸன்ன கரபிடி நந்த கந்த முகுந்த பந்து ||

வஸேகமனவலா நானு தாேிஸி பந்மதனு வஸமே நீமடவலாநீனு |
வஸேகன வஸமேயனு வஸேிஸி வஸவ்ய வஸலக பாேேயுத
ீ
||
டாவுகாேிஸி மபாமரவயா தமரமயாளு பாேனாத்மக காேகருேி |||

கரதமர பருேிமயந்து ஸாருேது டங்குர த்ேரிததி ஓதவகாபந்து |
ஜரியவபடவோ பரிவத நின்ன ேிரஹதாளவத மனதி மகாரகுவே ||
ஹரிய ஸ்மரமேய நிருததலி எனக் ஹருஷதலி நீ நிருத மகாடுதலி |||

நரஹரி ப்ரியவன பாவரா குரு ஶ்ரீஷேிட்டலமன கருோ பாத்ரவன வபகபா |
குருேரவன பரிவபாஷிமஸன்னனு மமரயமதவல தே சரேவகாடிய ||
ஸிரிஸி சரோம்புஜே வதாருத த்ேரித்ததலி ஒவடாடி பாபா |||

3

பந்தவனா ராகவேந்திரா இந்தில்லிமக |
கந்தன மமாமரவகளி ஜனனியு பருேந்வத ||

கஜவேரி பந்தா ஜகதிதா நிந்தா |
அஜபித ராமன பதாப்ஜ ஸ்மரிஸுதலி ||

ஹரிய குேிஸுத பந்த நரஹரி ப்ரிய பந்த |
ஷரோ கதரனு கரே பிடிமேமனந்து ||

ப்ரஹ்லாத வ்யாஸ முன ீந்த்ர ஶ்ரீராகவேந்த்ர |
நிலிஸுத மனே மத்வேஷ ேிடலனல்லி ||

4

ராகவேந்த்ர குரு ராயர வஸேிஸிவரா மஸௌக்யதி ஜீேிஸிவரா |
துங்கா தீரதி ரகுராமன பூஜிபவரா நரஸிங்கர பஜகவரா ||

ஶ்ரீஸுதீந்த்ர கர ஸவராஜ ஸஞ்ஜாதா ஜகமதாளவக புன ீதா |
தாஷரதிய தாஸத்ேே தான்ேஹிஸி துமதகள ஜயிஸி ||

ஈ ஸமீ ர மத ஸம்ஸ்தாபகராகி

நிந்தகரனு நீகி |

பூஸுரரிவக ஸம்வஸவ்ய ஸதா சரேி கங்மகாளிஸுே கருேி ||

குந்தவத ேர மந்த்ராயத்-தல்லிருே கரதல்லிவக பருோ |
வ்ருந்தாேனகத ம்ருத்திமக ஜலபான முக்திவக வஷாபானா ||

ஸந்தருஷன மாத்ரதலி மஹத் பாப படிவதாடிஸ லாபா |
மந்த பாக்யரிவக மதாரகதிருே வஸோ சரேர ஸஞ்ஜீோ ||

ஶ்ரீத ேிட்டலன ஸன்னிதான பாத்ர ஸம்ஸ்துதி ஸுே மாத்ர |
வமாதபடி ஸூதிஹதா நிஹபரதல்லி ஈதமக ஸரியல்லி ||

வமதினிமயாள கின்னரஸலு நாகாவே புஸியல்மலன்னவன |
பாதஸ்மமரேய மாடதேவன பாபி நாவபளுமே ஸ்தாபி ||

ராகவேந்த் குரு ராயர வஸேிஸிவரா மஸௌக்யதி ஜீேிஸிவரா |

5

ஸதத மார்கதி ஸந்தத வஸேிபரிவக |
அதி ஹிததலி மவனாரதே மகாடுமேமனந்து ||
ரதோ வனரித ராகவேந்த்ரா ஸத்குேகே ஸாந்த்ரா |

சதுர திக்கு திக்குகளல்லி சரிப ஜனரல்லி |
மிதியில்லவத பந்வதாணல ஸுதலி ேரே வபடுதலி ||

நுதிஸுத பரிபரி நதராகி ஹரிவக |
கதிவபளிமத ஸர்ேதா பிமடமநந்து ||

அதுல மஹிமன தினதல்லி திதிஜ ேம்ஷதலி |
ஊத பத்தியாகி உசிததல்லி உத்தமரீதியல்லி ||

அதிஷய ேிருதிவர பிதன பாமதமக மன்மத |
பிதமனாலிஸித ஜித கரேதலி ||

ரதோ வனரித ராகவேந்த்ரா ஸத்குேகே ஸாந்த்ரா |

ப்ரதம ப்ரஹ்லாத வ்யாஸமுனிவய யதி ராகவேந்த்ர |
பதிவதாத்தாரிவய பாேன காரிவய கரமுகிமேனு மதாரவய | |

க்ஷிதிமயாளு வகாபால ேிட்டலன ஸ்மரிஸுத |
ப்ரதி மந்த்ராலயமதாளு அதி மமமரே | |
ரதோ வனரித ராகவேந்த்ரா ஸத்குேகே ஸாந்த்ரா |

6

துங்கா திரதி நிந்த சுயதிேர ஞவர மபளம்ணமயா |
சங்கீ த ப்ரிய மங்கள சுகுேி தரங்க முனி குவலாதுங்வகா கனநம்ம | |

வசலுே சுமுக Phaவேயல்லி திலக நமகளு வநாடம்மய்ய |
ஜலஜ மேியு மகாரல்லி துளசி மாணலகளூ வநாடம்மய்ய | |

சுலளித கமண்டல தண்டேவே தரிசிஹவே வநாடம்மய்ய |
குல ஹிரண்யகநல்லி ஜனிசத ப்ரஹல்லாதனு தாேில்ஹேம்மா | |

சுந்தர சரோரேிந்த சுப குடியலிந்த வநாடம்மய்ய |
ேந்திஸி ஸ்துதி சுே புசுரரு பலுவ்ருந்த வநாடம்மய்ய | |

சந்த்தத அளங்க்குருத்தி இந்த வஷாபிசுே ஆனந்த வநாடம்மய்ய |
ஹிந்மத வ்யஸ முனி யந்வதேிசித கர்ம்மயண்திகலற சகதிந்த ரஹிதவன ||

அபிேே ஜனார்த்தே ேிட்டலன த்யனிசுே வநாடம்மய்ய |
அபிேந்தி பரிமக அகிலார்த்தே சல்லிசுே வநாடம்மய்ய | |

நபமேி யந்த்ததி புமியல்லி ராஜிசுே வநாடம்மய்ய |
சுபகுே நிதி ஶ்ரீராகவேந்ர யதி அபுஜ பாேண்வதாளூ ப்ரபல்ல கனண்ம்ம | |

7

ஸ்ரேேமே மமாதலாத நேேித பகுதிய
தேக திந்தலி மகாடு கேிகள ப்ரியா
பேமான ஜகதப்ராோ ஸங்கருஷோ பே பயஹரண்ய தஹோ

வஹம கச்சுட உபேத
ீ தரிப மாருத காமாதி ேர்க ரஹிதா |
வ்வயாமாதி ஸர்ே வ்யாபுத ஸதத நிர்பீதா ராமசந்த்ரன நிஜதூதா

||

யாம யாமமக நின்னாராதிபுதமக காமிமப எனகிது வநமிஸி ப்ரதி தின

|

ஈ மனஸிமக ஸுக ஸ்வதாமே வதாருத பாமர மதியனு நீ மாேிபுது

||

ேஜ்ர ஷரீர கம்பீரா முகுடதரா துர்ஜன ேன குடாரா |
நிர்ஜர மேி தயபார ோர உதாரா ஸஜ்ஜன ரக பரிஹாரா | |

அஞ்ஜுன மகாலி மதந்து த்ேஜ ோனிஸி நிந்து மூர்ஜகேரி ேந்மத கர்ஜமன
மாடிமத |
மஹஜ்மஜ மஹஜ்மஜமக நிந்த அப்ஜ பாதத தூளி மார்ஜனதலி பே ேர்ஜித
மனனிமஸா

||

ப்ராே அபான உதான வ்யான ஸமான ஆனந்த பாரதி ரமோ

|

நீவன ஷர்ோதி கீ ர்ோோ த்யரரிமக த்யான க்யான பாலிபே வரன்யா | |

நானு நிருததலி ஏவன மன ஸஹித மானஸாதி கர்ம நினமகாப்பிஸிதவனா
ப்ராேநாத ஶ்ரீ ேிஜய ேிட்டலன காேிஸி மகாடுவுது பானு ப்ரகாஷா | |

|
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மநவர நம்பிவத மத் ஹுருதய மண்டபவதாலு பரிவஷாபிஸுதிரு பாண்டுரங்கா
ஷரே ஜனர ஸம்ஸார மஹாபய ஹரன கருோ ஶ்ரீ பாண்டுரங்கா

மநவர திஹபஹு ஜனவராளி தறுமே ஸ்திர ேிடு நின்ேலி ஶ்ரீ பாண்டுரங்கா
பரிபரி வகலசஉ நின்ே மஹாபுவஜ நிருதயேவக மகாடு பாண்டுரங்கா

பரவதேே நின்ே லிமல ஸ்மருதியணு நிருதயேவக மகாடு பாண்டுரங்கா
பரற அவபஷ்ய பிடிஸி நிரண்தர பரகதி பாதவதாரு பாண்டுரங்கா

ஸுகோகள ீ பஹு துக்க ோகள ீ ஸக நினாகிரு பாண்டுரங்கா
நிகிலாண் தர்கத வ்யஸ ேிட்டல தே முகபங்கஜ மதாரு பாண்டுரங்கா
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வேங்கடாத்ரி நிலயே பங்கஜ நாபன வதாரவ்ோ லகுமி

ேஸுவதே வதேகீ கந்தா நம்ம ஸஸி முகிமராடய ஆனந்தா
பஸுகள காய்த வகாேிந்தா பிஸிஜனாப முகுந்த
நம்ம வேங்கடாத்ரி நிலயே பங்கஜ நாபன வதாரவ்ோ லகுமி

ஸாமஜ ராஜன ேரதா பலு ப்வரமதி பகுதர மபாமரதா
ஆமஹி திதிஜர தரிதா நிஸ்ஸீம மஹிமனாகி மமரதா
நம்ம வேங்கடாத்ரி நிலயே பங்கஜ நாபன வதாரவ்ோ லகுமி

ஊரக கிரியலிப்பா அன்து மருதன மபகவலரி பப்ப
ஶரேரி மகாரேயுதிப்பா
ீ
ஸிரி வமாஹன்ன ேிட்டலன திம்மப்பா
நம்ம வேங்கடாத்ரி நிலயே பங்கஜ நாபன வதாரவ்ோ லகுமி
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நன்றி . ேேக்கம்

