
                          ஸ்ரீ: 

ஸ்ரீத ாானுஜா : 

திள்ளப தனாகாசார்ர் 
 

திள்ளப தனாகா சார்ர் ன்னும் ஆசார் ர்அத 

புள்ளப ஊரும் அங்களணக் காத் பதருளக் குரிாம்!  

                                                                       பதருளக் குரிாம்! 
ள்பல் டக்குத் ிரு ீிப்திள்ளப க்குத் ிருகணாய்  

அள்பக் குளநா ஆணந் ம் அரித் ர்அத! 
                                                                அரித் ர்அத! 
                                                                                                - (திள்ளப) 
 

டக்குத் ிரு ீிப்திள் ளபக்கு ம்திள் ளபஅருபால் 

அடஅக் குதாண, ப்தசி, ஏத்து எபிர்ந் ிஅத! 
                                                                      எபிர்ந் ிஅத! 
தடப்தாம் தளதான் அங்கன், அகி ா பன்அருபால் 

கிளடத் தஅ கி ாபப் பதருாள் னும்இபல்! 
                                                                       பதருாள் னும்இபல்! 
                                                                                                - (திள்ளப) 
 

குரும் திள்ளபின் அருபா தனிரு அா ம்பசய்  

பதருளி ணால்திள்ளப உனகார் ர்ணத் ிருா ம்பதற்நார்!        
                                                                                        ிருா ம்பதற்நார்! 
ிருக்கச்சி ணின் அம்சாம் திள்ளப உனகார் ர்அரும்  

ிருங் தகசனுக் காகத ாழ்ந் ிாகச் பசம்னர்! 
                                                                         ிாகச் பசம்னர்!  
                                                                                                - (திள்ளப) 
 

அருக்களணப் ததாதன 'அஷ்டா ச கசிம்' அருபிட்டு  

இருளபப் ததாக்கி உனகத் தார்க்பகாபி ிபக்கா ணார்அத! 
                                                                                 ிபக்கா ணார்அத! 
குருதம் தளில் டக்குத் ிரு ீிப்திள் ளபக்கும் 

ிருாய் பாிின் திள்ளபக்கும் இளடத எபிரும் சுடர்அத! 
                                                                                            எபிரும் சுடர்அத! 
                                                                                                - (திள்ளப) 
 

ிருங் கத்துச் பசல்ம் கபிட ிதனச்சர்கள் தளடதாடு  

ருல் அநிந்த கருளநக் குக்கல் ிளிட் டார்அத! 
                                                                           ிளிட் டார்அத! 
எருபாடி கூடத் ாி ாது உத்ஸ மூர்த்ிகளப  

எருதல் னக்கில் ற்நித ிளந்ார் அங்க கர்ிட்தட! 
                                                                            அங்க கர்ிட்தட!       - (திள்ளப) 



 

பன்ிளச பசல்ளகில் பகாள்ளபர் ம்ிடம் பதான்,பதாருள்  இந்ிட்டும்       

ிண்ி ணதுடன் தம் பாடர்ந்ார் ணத்ிளட தஅரும்! 
                                                                                      ணத்ிளட தஅரும்! 
ண்ிரு தாகூர், ானிருஞ் தசாளன இற்நின் அருகளந்  

இன்தஜா ிஷ்குடி ணத்ங் தகசளண ழுந்ரு பச்பசய்ார்! 
                                                                               ழுந்ரு பச்பசய்ார்! 
                                                                                              - (திள்ளப) 
 

உனக ாகன், உத்ன், அங்கன் ிளனக்காய் ருந்ிட்தட 

புனம்திட் டணில் ிர்ள கண்தட ிசிநிட ிித்ார்! 
                                                                            ிசிநிட ிித்ார்! 
அனகில் ிளபாட் டுளடான் அர்க்கும் அருளடத்  பாடர்புளட  

தனர்க்கும் தாட்சம் அருபிட உகந்ார் திள்ளப உனகார்ர்! 
                                                                               திள்ளப உனகார்ர்! 
                                                                                            - (திள்ளப) 
 

அந்ப் தகுிில் ம்முளடக் கண்கள் காணும் பசடி,பகாடிகள், 

ஜந்துக் கள்ண அளணத்தும் தாட்சம் பதநி உடன்பசய்ார்! 
                                                                            பதநி உடன்பசய்ார்! 
"ந்கு ாா! ான்பாழும் அங்கா!" ணிி ீர்பதருக்கி  
அந்க் கத்த ா சார்ர் ிருடி பசனிளந்ார்! 
                                                               ிருடி பசனிளந்ார்! 
                                                                                           - (திள்ளப) 
 

குருடக் குத்ிரு ீிப் திள்ளபின் ிருடி கள்ம்ள  

ிருஉள் பத்த ிாணம் பசய்ர் ிருா தடகிட்டார்! 
                                                                         ிருா தடகிட்டார்! 
எருநூற் நிருதது அகளில் அக்ஷ, ஆணித் ிங்கள்பர்  

ிருப்திளந துாசி துத அது ீர்த் ிணாகும்! 
                                                                           ீர்த் ிணாகும்! 
                                                                                          - (திள்ளப) 
 

அரும்பதரும் நூல்கள், சீடர்கள் பகாண்தட ளம் பர்த்ிட்ட  

எருர் ிகரில் உரி குருத திள்ளப உனகார்ர்! 
                                                                  திள்ளப உனகார்ர்! 
குருஅர் ம்ளப் ததாற்நித் பாழுத ிவ்ி ம்திகள்  

பதருகிழ் தாடு உகக்கும் பசனாம் அநிரீ் உனகத்ீர்! 
                                                                             அநிரீ் உனகத்ீர்! 
                                                                                          - (திள்ளப) 
 

தஜாிஷ்குடி                                                          அடிதன், 

ிஜ,ப்தசித்ிருதாம்.                                   ங்கா ாானுஜாசன்  

 10-11-2013.                                                                   (அந்ாிக் கிஞர் ஆர்..ீஸ்ாி)       
 


