பல் தக்கம் சறணடிரர்கள் பருகணடிரர்கள் சறத்ர்கள் ஆழ்ரர்கள் தரடர்பு
தகரள்க

ஸ்கந்குரு கசம்
கனறபக தய்ம கந்னுக்கு பத்மரமண
பறக ரகணமண பனப் ததரருமபரமண
ஸ்கந்குரு கசத்த கனறமரம் ீங்கறடம
றருடிின் றருருபரல் தசப்புகறமநன் கரத்ருள்ரய்
சறத்ற ிரக ஜருள் மதரற்றுகறமநன்
சறற்த கதம ற்கறபம் ந்ருள்ரய்
கதற ரபிததக் கருத்றணில் தத்றட்மடன்
அச்சம் ீர்த்தன்தண க்ஷறத்றடும.
ீ
ஸ்கந்ர சம்; ஸ்கந்ர சம்
சத குயர சம் சம்
குருகுயர சம்; குருதர சம்

சதடந்றட்மடன் கந்ர சம்
தணத் ரணநறந்து ரன் ன்ரகறடம
ஸ்கந்கறரி குருரர ந்றடுர்ீ ஞரணபம
த்கறரி குருரர ந்றடுர்ீ ந்றடுர்ீ
அதூ மத்குருரய் ஆண்டமண ந்றடுீ
அன்புருரய் ந்தன்தண ஆட்தகரண்ட குருதமண
அநள் ததரருபின்தம் டும
ீ
ந்ருள்ரய்
ந்றடுரய் தண ஸ்கந்குரு ரர
சண்பகர சம் சம் ஸ்கந்குமர
கரத்றடுரய் கரத்றடுரய் ஸ்கந்குரு ரர
மதரற்நறடுமன் மதரற்நறடுமன் புணகுரு ரர
மதரற்நற மதரற்நற ஸ்கந்ர மதரற்நற
மதரற்நற மதரற்நற பருகர மதரற்ந
அறுபகர மதரற்நற; அருட்தம் அருள்ரய்
கப்தன் சரறம ன் இத்துள் ங்கறடுரய்
ஸ்ரற தனணில் தசரன்ணதணச் தசரல்னறடுரய்
சறகுரு ரர தசப்திடுரய் ப்த
அகக்கண் றநக்க அருள்ரய் உதமசம்
றக்தகனரம் தன்று றருச்தசந்றல் அர்ந்மரமண

ஆறுபக ஸ்ரற பன்தண அருட்மஜரறரய்க் கர
அகத்துள்மப குர ீ அன்புரய் ருரய்
அத் ன்திதண அனுக்யறத் றடுரம
மலுதடக் குர; ீ ித்தபம் ந்ருள்ரய்
மல்தகரண்டு ந்றடுரய்; கரனதண ிட்டிடம
மதக் கரத் றருச்தசந்றனரண்டமண
றருபருகன் பூண்டிிமன றவ்மஜரறரண கந்ர
தஞ்மஜரறபங் கரட்டி தரிபூர் ரக்கறடுரய்
றருதன பருகர ீ றடஞரண ருள்புரிரய்
தசல்பத்துக் குர பம்னம் அகற்நறடுரய்
அடிபடிநற தரர அண்ர தனமரமண
அருரசனக் குர அருகறரிக் கருபிர
றருப்தங்கறரி குயமண ீர்த்றடுரய் ிதணபழுதும்
றருத்ி மல்பருகர ீணரய் ஆக்கறடுரய்
ட்டுக்குடி குர ல்தில்னற சூணித்த
ததகர் சூதுரதுகதப மல்தகரண்டு ிட்டிடுரய்
ல்னரப் தன்கலம் ணக்குக் கறதடத்றடம
ங்கும் றதநந் கந்ர; ண்கண் பருகர ீ
ன்னுள்பநறரய் ீ உள்தபரபிரய் ந்ருள்ரய்

றருப்மதரரூர் ரபருகர றருடிம சய்ர
அநறதரபிரய்ந் ீ அகக்கண்தத் றநந்றடுரய்
றருச்தசந்தூர் ண்பகமண ஜகத்குருிற் கருபிர
ஜகத்குமர சறகுர சறத்ன கற்நறடுரய்
தசங்மகரட்டு மனமண சறரனு பூறரரும்
சறக்கல் சறங்கரர ஜீதணச் சறணரக்கறடுரய்
குன்நக்குடி குர குருகுகணரய் ந்றடப்த
குகறரிப் ததருரமண ணத்தபம் ரய்த்றடுர்ீ
தச்தசதன பருகர இச்தசதக் கதபந்றடப்தர
ததன ஆண்டமண தரங்கதபப் மதரக்கறடப்தர
ிரனறதன ண்பகமண ிதில் ீ ந்றடப்தர
லூர் குரகுமர ஞரணதணக் கருள்ம
ீ
தண்தய் தனபருகர தய்ட்தடத்
ீ
ந்றடுர்ீ
கறர்கர மனமண ணரத அகற்நறடுரய்
கரந் தனக் குர கருத்துள் ந்றடுீ
ினத்து பருகர ீ ணத்கத்துள் ந்றடுர்ீ
கஞ்சதன சறத்குமர கண்தரபிரய் ந்றடுர்ீ
குதன குருரர கதனதல்னரம் மதரக்கறடுர்ீ
ள்பிதன மல்பருகர மல்தகரண்டு ந்றடுர்ீ

டதணி ரண்டமண ல்ிதணகள் மதரக்கறடுர்ீ
ழுதன ரண்டமண த்றக்கும் கரத்றடுர்ீ
ழ்தகற்நற கந்ர தம் மதரக்கறடுர்ீ
அதசர தஞ்சத்றல் அநறரக ீ அருள்ரய்
ஆறுததடக் குர ிமனநற ந்றடுரய்
திம திதன்று தித்தண ீ ணக்கு
திந்மன் கந்ர உன்தரம் திந்துப்மதன்
அருட்ததருஞ் மஜரறம அன்ததணக் கருள்ரம
தடர்ந் அன்திதண ீ தப்திம்ம் ன்நதணம
உனதகங்கு பள்பது எருததரருள் அன்மதரன்
உள்லிரகற இருப்ததும் அன்ததன்நரய்
அன்மத குன் அன்மத ஸ்கந்ன்
அன்மத ஏதனும் அருள்ந்றம் ன்நரய்
அன்தத உபத்றமன அதசரது அர்த்றடுமரர்
சக்றதத் ந்து டுத்ரட் தகரண்டிடவும்
ருரய் அன்தணரய் ந்ருள் ஸ்கந்குமர
ரர்க்கும் இணின் ீ; ரர்க்கும் பின் ீ
ரர்க்கும் னறன் ீ; ரர்க்கு ரமணரய் ீ
உணக்தகரரு மகரிதன ன் அகத்துள்மப புதணமமண

சறசக்றக் குர சம் சதர
அதரம் ிர்த்து டுத்ரட் தகரண்டருள்ரய்
றல் தில் ீர் தருப்பு ண் கரற்று ரணறலும்
ததகதத அகற்நற அதபித்றடுர்ீ
உர்ிமன என்நற ன்தண றர்னரக்கறடுரய்
ரதணணற்ந தய்ஞ்ஞரணருள்ரய் ீ
பக்றக்கு ித்ரண பருகர கந்ர
சதுர்தந மதரற்றும் ண்பக ரர
ஆகம் த்தும் அம்திதக புல்ர
ததக் கரக்க ீ மமனந்ற ந்றடுரய்
ரரய்த் ந்தரய் பருகர க்கம் ீ ருரய்
சக்றபம் சறனுரய்ச் சடுறில் ீ ருரய்
தம்ததரருபரண தரனமண ஸ்கந்குமர
ஆறபனம அருரய் உருரய் ீ
அடிதணக் கரத்றட அருரய் ந்ருள்ரய்
உள்தபரபிரய் பருகர உடமண ீ ர ர ர
மரற மர சறகுமர ர ர ர
மனரபத்துடன் குர ிதில் ீ ந்றடப்த
கரண்தண ரவுரய்க் கண்கண்ட தய்ரய்

மச் சுடமரய் தய்கண்ட தய்ம
றத்தரம் இவ்வுனதக றத்ததன் நநறந்றடச்தசய்
அதம் அதம் கந்ர; அததன்று அனறுகறமநன்
அதறத மண்டி அறுபகர ர ரதன்மநன்
உன்துத மண்டிமணன் உதள் குரமகள்
அச்சம் அகற்நறடுரய் அதறதத் ந்றடுரய்
மண்டி துன்ணருமப அருள்துன் கடமணர
உன் அருபரமன உன்ரள் ங்கறட்மடன்
அட்டர சறத்றகதப அடினுக் கருபிடப்தர
அஜதத றிமன அதசர னறருத்றிடு
சறத்ர்கள் மதரற்நறடும் ஞரணசறத்றபம் ந்துிடு
சறரணந்த் மணில் றதபத்றடம தசய்துிடு
அருள்எபிக் கரட்சறத அகத்துள்மப கரட்டிிடு
அநறத அநறந்றடும் அவ்ருதபபம் ீ ந்துிடு
அனுக்யறத் றடுரய் ஆறகுரு ரரமகள்
ஸ்கந் குருரர; ஸ்கந் குருர
த்தும் நந்து ன்தணபம் ரன் நந்து
ல்னதும் தகட்டதும் ரதணன்ததும் நந்து
தர புண்ித்மரடு தமனரகம் நந்றடச் தசய்

அருள்தபி ிட்டிதண அகனர றருத்றடுரய்
அடிததக் கரத்றடுரய் ஆறுபகக் கந்குமர
சறத்றிமன ததரி ஞரணசறத்ற ீ அருப
சலக்கறம ருரய் சறரணந்ம் ருரய்
சறரணந்ம் ந்ருபி சறசறத் ரக்கறடுரய்
சறதணப் மதரதனன்தணச் தசய்றடுதுன் கடமண
சறசத் குருரர சறசத் குருரர
ஸ்கந் குருரர கறுகறமநன் மகட்டிடுரய்
ரபிதணப் திடித்மன் ந்றடு தணக்கு
றருருட் சக்றதத் ந்ரட் தகரண்டிடுரய்
சத்ரு ததகர்கதப ண்பகர எறத்றட்டு
கறக்குத் றதசினறருந்து க்ருதரகர கரப்தரற்றும்
தன்கறக்கு றதசினறருந்து ீணதந்மர கரப்தரற்று
தன்றதச ிலுதன்தணத் றருருபரல் கரப்தரற்றும்
தன்மற்கறலு தன்தணத் றநல்மனரல் கரப்தரற்றும்
மற்குத் றக்கறதனன்தண ரல்ருகர க்ஷறப்தரய்
டமற் கறலுதன்தண ிமனரமண க்ஷறப்தரய்
டக்கறதனன்தணக் கரப்தரற்ந ந்றடுர்ீ சத்குருரய்
டகறக்கறல் ணக்கரக ில்ீ து ரும
ீ

தத்துறக்குத் மரறுததண தநந்துந்து க்ஷறப்தரய்
ன்சறதகதபம் சறசறதணபம் சறகுமர க்ஷறப்தரய்
தற்நறபம் புருபம் றணருள் கரக்கட்டும்
புருங்கலக் கறதடம புரு÷ரத்ன் கரக்கட்டும்
கண்க பிண்தடபம் கந்மல் கரக்கட்டும்
ரசறக பிண்தடபம் ல்னமல் கரக்கட்டும்
தசிக பிண்தடபம் மசற்தகரடி கரக்கட்டும்
கன்ணங் கபிண்தடபம் கரங்மகன் கரக்கட்டும்
உட்டி தணபம்ரன் உரசுன் கரக்கட்டும்
ரக்தக ம்பருகன் படன் கரக்கட்டு
தற்கதபக் கந்ன் தனம் தகரண்டு கரக்கட்டும்
கழுத்த ஸ்கந்ன் தககபரல் கரக்கட்டும்
மரள்கபிண்தடபம் தூமல் கரக்கட்டும்
தககள் ில்கதபக் கரர்த்றமகன் கரக்கட்டும்
ரர்ததபம் ிற்தநபம் ள்பி ரபன் கரக்கட்டும்
ணத்த பருகன் தகரத்டிரன் கரக்கட்டும்
ஹ்ருத்றல் ஸ்கந்ன் இணிது றதனத் றருக்கட்டும்
உத்ததல்னரம் உத தந்ன் கரக்கட்டு
ரதிகுஹ்ம் னறங்கம் தபதடக் குத்மரடு

இடுப்தத பங்கரதன இதரண கரல்கதபபம்
புநங்கரல்ில்கதபபம் ததரருந்துபகர் அதணத்தபம
உமரத் துரதல்னரம் உததரனர க்ஷறப்தரய்
மரல் த்ம் ஜ்தஜதபம் ரம்மதன்பு மதமபம்
அறுபகர கரத்றடுர்;
ீ அர் தனர கரத்றடுர்ீ
ன் அகங்கரபம் அகற்நற அநறதரபிரிருந்தும்
பருகர ததணக்கரக்க மல்தகரண்டு ந்றடுீ
தரதத்தப் ததரசுக்கறப் தரதல்னரம் சறநப்புநம
ஏம் தமபம் சத; வம் ஹ்ரீம் க்னீ ம் ன்றும்
க்தனௌம் தமபம் : தன்று மசர்த்றடடர ரள்மரறும்
ஏறருந்து : த என்நரகச் மசர்த்றடடர
என்நரகக் கூட்டிபம உள்பத்றமன இருத்ற
எருணத்மரடு ீ உருதபம் த்றடடர
பருகணின் பனறது பழுணத்மர மடத்றட்டரல்
பம்ன கன்றுிடும் பக்ற உந்ன் தகிலுண்டரம்
பக்றத மண்டிபம த்றக்கும் தசல்னமண்டரம்
பருகன் இருப்திடம பக்றத் னரகுப்தர
ஹ்ருத்றல் பருகதண இருத்றிடு இக்கம
இக்கம பனந்றம் த்றிடு த்றிடு

பனத த்துமரர்க்குக் கரன தறல்தனடர
கரனதண ீ ஜிக்க கந்தணப் தற்நறடடர
தசரன்ணதடிச் தசய்ரல் சுப்தண் குருரன்
ன்தணரபிப் ததருஞ்சுடரய் உன்னுள்மப ரணிருப்தரண
ஜகரத ஜித்றடம தசப்திமணன் பனபம
பனத்த ீ ஜதித்ம பத்னு ரகறடடர
அக்ஷ னக்ஷம் இத அன்புடன் ஜதித்துிடில்
ண்ிதனரம் கறட்டும் தம் அகன்மநரடும்
பவுனகும் பூஜறக்கும் பருகணருள் பன்ணிற்கும்
பூவுனகறல் இதற்ந பூஜ்னு ரரய் ீ
மகரடித்ம் ஜதித்துக் மகரடிகர மண்டுப்தர
மகரடிகரச் தசரன்ணத ீ ரடிடுரய் ணம
ஜன்ம் கதடத்மந ஜதித்றடுரய் மகரடிபம
மரந் கசறபம் தபிரகு பன்னுள்மப
ம சூக்ஷ்த்த ிதரகப் தற்நறடனரம்
சுப்தஹ்ண் குரு மஜரறரபள் மரன்நறடுரன்
அருட்ததருஞ் மஜரறரண ஆறுபக ஸ்ரறபம
அந்ர் பகறருந்து ஆட்தகரள்ரன் சத்றரய்
சறத்றதபம் பக்றதபம் ஸ்கந்குரு ந்றடுரன்

றன்தணம ரன் மண்டி றத்பம் த்துகறமநண
தய்நறரகக் கந்ர ந்றடுரய் இனுமப ீ
ந்றடுரய் ருிடுரய் தகுத்நற ரகம ீ
தகுத்நற மரடிதணப் தரர்த்றடச் தசய்றடப்தர
தகுத்நறரண கந்ன் தங்குன்நறல் இருக்கறன்நரள்
தணிில் ீபம் தம்மஜரற ரணரய் ீ
தினுக் கருபிர திப் ததரருமபரமண
திநர ருபி திம்  ரக்கறடுரய்
றருச்தசந்தூரில் ீ சக்றமல் ரங்கறிட்டரய்
தபறர்ச் மசரதனில் தஞ்மசரற ரணரய்
சுரற தனிமன சறசுரறக் கருபி ீ
குன்றுகள் மரறும் குருரய் அர்ந்றட்டரய்
ஸ்கந்கறரித ீ தசரந்ரக்கறக் தகரண்டதணம
ஸ்கந் குருரர ஸ்கந்ரஸ் மஜரறம
திநப்ததபம் இநப்ததபம் ததர்த்துக் கரத்றடுரய்
திநரத ன்கறன்ந ததரும் ீ ந்றடுரய்
த்துக் குப்ததத நந்றடச் தசய்றடுரய்
ந் றதணப்ததபம் ரித்து ீ கரத்றடுரய்
கந்ர சம் கந்ர சம்

ச தடந்றட்மடன் சடுறில் ரரும
ச தமண; ச தமண
உன்ணருபரமன ரன் உிமரடிருக்கறன்மநன்
உிருக்குிரண கந்ர உன்ணிதனன்தணக் கதத்றடப்தர
ன்ணிலுன்தணக் கர ணக்கு ருள்ரய்
சலக்கறம் ந்து சறசக்றபம் ந்ருள்ரய்
இடகதன திங்கதன தும் அநறந்றமனன் ரண
இந்றரி டக்கற இருந்து நறகறமனன் ரன்
ணத அடக்க ற என்றும் அநறந்றமனன் ரன்
ஸ்கந்ர உன் றருடிதப் தற்நறமணன் சறக்தகணம
சறக்தகணப் தற்நறமணன் தசப்திடுர்ீ உதமசம்
கரக் கசடுகள் ரதபம் கதபந்றடுரய்
சறத் சுத்றபம் ஜதபம் ந்றடுரய்
றதணப்ததல்னரம் றன்தணம றதணத்றடச் தசய்றடுரய்
றருபருகர வுன்தணத் றடபந றதணத்றட
றருருள் ந்றடுரய் றருருள் ரன் ததரங்கறடம
றருருள் என்நறமன றதனததநச் தசய்றடுரய்
றதனததநச் தசய்றடுரய் றத்ரணந்றல்
றத்ரணந்ம றன்னுரு ரதகிணரல்

அத்த ரணந்த்றல் இதப்ததரழுது ஆழ்த்றடுரய்
ஞரண தண்டிர ரன்தந ித்கர மகள்
ஸ்கந் குருரர ஸ்கந்குரு ரரமகள்
தய்ப்ததரருள் கரட்டி மன்த அதடந்றடச்தசய்
ிதணகள் ரதபம மல்தகரண்டு ிட்டிடுரய்
ரரித்றரிங்கதப உன் டிதகரண்டு ிட்டிடுரய்
துக்கங்கபதணத்தபம் தரதனதூம் மதரக்கறடுரய்
தரத உடதனப் தரிசுத் ரக்கறடுரய்
இன்த துன்தத்த இருிறரல் ிட்டிடுரய்
ஆதசப் மதய்கதப அநம சுக்கறடுரய்
அகந்தப் திசரதச அறத்து எறத்றடடர
தய்ருபரம் உன்ணருபில் பருகர இருத்றடுரய்
கண்கண்ட தய்ம கனறபக மண
ஆறுபகரண குமர அநறந்றட்மடன் உன் கறத
இக்கம ருரய் ன் ஸ்கந் குரும ீ
ன்தணக் கரத்றடம ணக்கு ீ அருபிடம
அதக்கத்றல் ீபம் ஆடிரு ரப்தர
ந்தன்தணத் டுத்து னற ஆட்தகரள் குமர
அன்புத் தய்ம ஆறுபகரணமண

சுப்ஹ் ண்மண மசரகம் அகற்நறடுரய்
ஞரண ஸ்கந்ம ஞரணம் அருள்ரய் ீ
ஞரண ண்டதரிம ன்தண ஞரண தண்டிணரக்கறடுரய்
அகந்ததனரம் அறத்து அன்திதண ஊட்டிடுரய்
அன்புரக்கற ஆட்தகரள்ல தப்தர
அன்ததன் உள்பத்றல் அதசின்நற றறுத்றிடு
அன்ததம கண்ரக ஆக்கறக் கரத்றடுரய்
உள்லம் புநபம் உன்ணருபரம் அன்ததம
உறுறரக ரனும் தற்நறட உந்றடுரய்
ல்தனில்னர அன்மத இதநதபி ன்நரய் ீ
அங்கறங்தகணரதடி ங்கும் அன்ததன்நரய்
அன்மத சறபம்; அன்மத சக்றபம்
அன்மத யரிபம்; அன்மத திம்னும்
அன்மத மரும்; அன்மத ணிரும்
அன்மத ீபம்; அன்மத ரனும்
அன்மத சத்றம்; அன்மத றத்றம்
அன்மத சரந்ம்; அன்மத ஆணந்
அன்மத தௌணம்; அன்மத மரக்ஷம்
அன்மத திம்பம்; அன்மத அதணத்துதன்நரய்

அன்தினர இடம் அங்குறங்கு றல்தனதன்நரய்
ங்கும் றதநந் அன்மத ன் குருரணப்தர
அன்தில் உதநபம் அருட்குரு ரம ரன்
ஸ்கந்ரஸ்த்றல் ஸ்கந் குருரணரன் கரண்
பரும் மரும் பணிரும் மதரற்நறடம
ஸ்கந்ரஸ்ந் ன்ணில் ஸ்கந் மஜரறபரய்
ஆத் மஜரறபரய் அர்ந்றட்ட ஸ்கந்குரு
இருதப அகற்நம ழுந்றட்ட ங்கள் குரு
ல்தனில்னர உன் இதந தபிதக் கரட்டிடுரய்
பக்றதத் ந்றடுரய் பரும் மதரற்நறடம
ம்திமணன் உன்தணம ம்திமணன் ஸ்கந்குமர
உன்தணன்நற இவ்வுனகறல் என்றுறல்தன ன்றுர்ந்மன்
ன்கநறந்து தகரண்மடன் ரனும் உணருபரல்
ிட்டிட ரட்மடன் கந்ர ட
ீ ருள்ீ
டுதற்நறத் ரணத்து ரனுதணத் றரணிப்மதன்
தி ந்றத்தப் மதரறத்து ந்றடுரய்
சுழுபதண ரர்க்கரய் மஜரறதக் கரட்டிடுரய்
சறமரகறரக தணச் தசய்றடும் குருரர
ஆதச அறுத்து அணடிதக் கரட்டிிடும்

தய்டிரக்கற தய் ட்டில்
ீ
இருத்ற ிடும்
தகரங்கு ரட்டிமன மகரில் தகரண்ட ஸ்கந்குமர
தகரல்னறதன மமன குகுரு ரணமண
கஞ்சதன சறத்ர் மதரற்றும் ஸ்கந்கறரி குருரர
கருவூரர் மதரற்றும் கரங்மகர ஸ்கந்குமர
ருதனச் சறத்ன் கறழ்ந்துதி தகுமர
தசன்ணி தனக்குரர சறத்ர்க் கருள்மரமண
சறரக்கற சறத்ருதபச் சறன்தனில் மதரற்றும
தணிில் மதரகரும தரமரர்ரப் திறஷ்டித்ரன்
புனறப்தரி சறத்ர்கபரல் புதடசூழ்ந் குகுமர
தகரங்கறல் னறந்றட்ட ஸ்கந் குருர
கள்பம் கதடற்ந தள்தப உள்பம் அருள்ம
ீ
கற்நர்கமபரடு ன்தணக் கபிப்புநச் தசய்றடும
உனதகங்கும் றதநந்றருந்தும் கந்குரு உள்ப இடம்
ஸ்கந்கறரி ன்தத ரன் கண்டு தகரண்மடன் கண்டுதகரண்மடன்
ரல்ர் அருகறரி றண்டு சறத்ர்கலம்
தக்ர்கலம் மதரற்றும் தணிதன பருகர மகள்
தகரங்கு மசத்றமன குன்றுமரறும் குடிதகரண்மடரய்
சலனம் றதநந் மசனம் ரகத்றன

கன்ணிரர் ஏதடின் மல் ஸ்கந்கறரி அணில்
ஸ்கந்ரஸ்த்றணிமன ஞரணஸ்கந் சத்குருரய்
அர்ந்றருக்கும் மஜரறம; ஆறபனரண குமர
அர்ச்சறத ீக்கறடுரய் ன் பர்ச்சறத அகற்நறடுரய்
சுகமணசன் கமண சுப்ண் மஜரறம
மதரின்த கறழ்ச்சறதபம் ததருகறடச் தசய்றடப்தர
தரணந்றல் தண நக்கப் தரனறப்தரய்
ரல் ருகர ள்பி ரபர ஸ்கந்கு
சறகுர உன்மகரில் ஸ்கந்கறரி ன்றுர்ந்மன்
மஜரறப் திம்தரண சுந்மண தணிப்தர
சறஞரணப் தரண ஸ்கந்குரு ரர
தம் ீ ன்நறணரல் தணிதனிருந்ரமர
றருரிணன்குடிில் றருபருகணரணரமர
குர பருகர குருகுகர மனமண
அகத்றர்க்குத் ந்து ஆட்தகரண்டரய் றகத்த
கனறபக தணன்று கனசபணி உதணப் புகழ்ந்ரண
எபதக்கு அருள் தசய் அறுபகர ஸ்கந்குமர
எழுக்கமரடு கருததபம் த்தபம் ந்ருள்ரய்
மதரகருக்கு அருள் தசய் புண சுந்மண

ண்டதரித் தய்ம டுத்ரட் தகரண்டிடப்தர
ஆண்டிக் மகரனத்றல் அதத்றடுரய் ண்டுடமண
தய்ங்கள் மதரற்நறடும் ண்டரப மஜரறம
ஸ்கந்கறரி மமன ஸ்கந்கறரி மஜரற ரணமண
கதடக்கண்ரல் தரர்த்றடப்தர கருதபள்ப ஸ்கந்குமர
ததக் கரத்றடப்தர த்துகறமநன் உன்ரம்
உன்தணன்நற மதநரன்தந எருமதரதும் ம்புகறமனன்
கண்கண்ட தய்ம கனறபக மண
கந்தணன்ந மதர்தசரன்ணரல் கடிரக மரய்ீரும்
புமணஸ்ரி தந்ர மதரற்நறமணன் றருடித
றருடித ம்திமணன் றருடி சரட்சறரக
புணரர தந்மண புண்ி பர்த்றம மகள்
றன் ரம் த்தும ரன் தசய்பம் ரகும்
ரத்ழும் மதநம த்றடுமன் றன்ரம்
பருகர பருகர தன்மந பச்தசல்னரம் ிட்டிடுமன்
உள்லம் புநபம் எரு பருகதணம கரண்மதன்
அங்கறங்தகணரதடி ங்கும பருகணப்தர
பருகன் இனரிட்டரல் பவுனக மப்தர
அப்தப்தர பருகணின் அருமக உனகப்தர

அருதபல்னரம் பருகன்; அன்ததனரம் பருகன்
ஸ்ர ஜங்கரய் ஸ்கந்ணரய் அருவுருரய்
பருகணரய் பல்ணரய் ஆணன் ஸ்கந்குரு
ஸ்கந்ரஸ்றருக்கும் ஸ்கந்குரு அடிதற்நறச்
சம் அதடந்ர்கள் மரபஜ்ம் ததற்நறடுர்
சத்றம் தசரல்கறமநன் சந்மகறல்தனப்தர
மங்கள் மதரற்நறடும் டிமனன் பருகதண ீ
சந்மகறல்னரல் சத்றரய் ம்திடுரய்
சத்றரண தய்ம் ஸ்கந் குருரன்
சத்றம் கரம ீ சத்றரய் ம்திடப்தர.
சத்றம் மநல்ன ஸ்கந்குரு மநல்ன
ஸ்கந்குரும சத்றம்; சத்றம ஸ்கந்குரு
சத்றரய்ச் தசரன்ணத சத்றரய் ம்திம ீ
சத்றரய் ஞரணரய் சரணந்ரகற ிடு
அறற்ந திம்ரய் ஆக்கறிடுரன் பருகன்
றருபதநகள் றருதநகள் தசப்புதும் இதுமரன்
ஸ்கந்குரு கசதச் தசரந்ரக்கறக் தகரண்டு ீ
ததரருலர்ந்து த்றடப்தர ததரல்னரப்பு ிதணகலு
திநிப் திிகலும் திம்ரணந் பண்டு

இம்திலும் றுதிலும் இதமரருன்தணப் மதரற்நறடுர்
பரும பன்ணிற்தர்; ரரும பூஜறப்தர்
அனுறணபம் கசத்த அன்புடன் த்றடப்தர
சறத்ர தக்றபடன் சறந்ததரன்நறச் தசப்திடப்தர
கதனகன்நறடும கந்ணருள் ததரங்கறடும
திநப்பும் இநப்பும் திிகலம் தரதனந்றடும
கந்ன் கசம கசதன்று உர்ந்றடுரய்
கசம் த்துமல்
ீ
கனறத ஜித்றடனரம்
கனறதன்ந அக்கதணக் கசம் ிட்டிடும
தசரன்ணதடிச் தசய்து சுகதடரய் ணம ீ
ஸ்கந்குரு கசத்தக் கருத்தரன்நற த்துமரர்க்கு
அஷ்ட ஸ்ர்ம் ரும்; அந்றல்னர இன்தம் ரும்
ஆல்மதரல் தத்றடுன்; அறுகுமதரல் மமநரடிடுன்
ரதடி ரததப் மதரல் ம்சதப் ததற்நறடுன்
தறணரறும் ததற்றுப் தல்னரண்டு ரழ்ந்றடுன்
சரந்றபம் தசௌக்பம் மர்ங்கபபம் ததருகறடும
ஸ்கந்குரு கசறத கருத்றறுத்ற ற்றுமல்
ீ
கர்ம் கரக்மரம் கனறமர கற்றுிக்கும்
பன்தசய் ிதணகன்று பருகணருள் கறட்டிிடும்

அநம்ததரருள் இன்தம் டு
ீ அறசுனதரய் கறட்டும்
ஆசரம் சலனபடன் ஆறம றஷ்தடபடன்
கள்பறனர உபத்மரடு கந்குரு கசந்ன்தண
சறத்ர தக்றபடன் சறகுதண றதணத்துத
தரரம் தசய்மல்
ீ
தரர்க்கனரம் கந்தணபம்
கந்குரு கசறத ண்டனம் றஷ்தடபடன்
தகனறவு தரரல் எருணரய் தகருமல்
ீ
றருபருகன் மல்தகரண்டு றக்குகள் மரறும் றன்று
கரத்றடுரன் கந்குரு; கதனில்தன றச்சரய்
ஞரண ஸ்கந்ணின் றருடித ம்திம ீ
கந்குரு கசந்தண ஏதும தணம
உர்ந்துதகரண்டு ஏதுதமல் உணக்குப் ததரிரண
இகத சுகபண்டரம் ன்ணரலம் துன்தறல்தன
துன்தம் அகன்றுிடும் தரந்வுகள் ீங்கறிடும்
இன்தம் ததருகறிடும்; இஷ்டசறத்ற கூடிிடும்
திநிப் திிகற்நற ப்ம்றஷ்தடபம் ந்து
கரத்து க்ஷறக்கும் கந்குரு கசபம
கதனத ிட்டு ீ கந்குரு கசறத
இருந் தடிிருந்து ற்நறிடு ற்நறணரல்

தய்ங்கள் மர்கள் சறத்ர்கள் தக்ர்கள்
மதரற்நறடுர் லும புரிந்றடுர் றச்சரய்
ஸ்கந்குரு கசம் சம்சப் மதமரட்டும்
அஞ்ஞரணபம் அகற்நற அருள் எபிபம் கரட்டும்
ஞரண ஸ்கந்குரு ரதணன்று பன்றற்தன்
உள்தபரபி ரிருந்து உன்ணில் அணரகறடுன்
ன்ணில் உதணக்கரட்டி உன்ணில் தணக்கரட்டி
ங்கும் தணக்கரட்டி ங்குபதணக் கரட்டிடுன்
ஸ்கந்மஜரறரண கந்ன் கந்கறரிினறருந்
ண்டரபம் ரங்கறத் ருகறநரன் கரட்சறபம
கந்ன் புகழ்தரடக் கந்கறரி ரருறமண
கந்கறரி ந்துறம் கண்டுய்றன் ஜகத்ீம
கனறமர கற்றுிக்கும் கந்குரு கசறத
தரரம் தசய்து தரரில் புகழ் ததறுறன்
ஸ்கந்குரு கசதனன் தற்நறுத்துப் தம் தகரடுக்கும்
எரும் கசமரறன் உள்பழுக்குப் மதரகும்
இரும் த்துமல்
ீ
ண்ிதல்னரம் கறட்டு
பன்று மரறன் பன்ணிற்தன் ஸ்கந்குரு
ரன்குபதந மரற றணம் ல்னம் ததறும
ீ

ந்துபதந றணமரற தஞ்சரக்ஷம் ததற்று
ஆறு பதநமரற ஆறுதனப் ததற்நறடுர்ீ
ழுபதந றணமத்றன் ல்னரம் சரகும்
ட்டுபதந த்றன் அட்டர சறத்ற கறட்டும்
என்தது மரறன்  ததரறபம்
தத்துத் மத்ற றத்ம் தற்நறுத்து ரழ்ீ
கன்ணிரர் ஏதடில் ீரடி ீறுபூசறக்
கந்குரு கசமரற கந்கறரி நறிட்டரல்
பந்த ிதணதல்னரம் கந்ன் அகற்நறடுரன்
றந்தகள் ீங்கறிடும் றஷ்தடபம் தககூடும்
கன்ணிரர் ஏதடீத தககபிமன ீ டுத்துக்
கந்தணன்ந ந்றத்தக் கண்படி உருமற்நற
உச்சறிலும் தபித்து உட்தகரண்டு ிட்டரல் உன்
சறத்னம் அகன்று சறத் சுத்றபம் தகரடுக்கு
கன்ணிரர் மிகதபக் கன்ணிரர் ஏதடிமன
கண்டு றதட்டு கந்கறரிமநறடுர்ீ
கந்கறரிமநற ஞரண ஸ்கந்குரு கசறத
தரரம் தசய்துனகறல் தரக்தனரம் ததற்நறடுர்.
ீ

பல் தக்கம்

