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க ைரக ைர  
 

இவ் லகில், “ஞானம் அ ட்டானம்” இைவ நன்றாக உைடயனான 

ஆசார்யைன அ கி, நாம் ெப ம் நற்ேப கள் ஐந் . “பஞ்ச சம்ஸ்காரம்” 

அல்ல  “ஸமாச்ரயணம்” என்பர் இதைன. 

 

“தாபதாப::  ண்ட்ரண்ட்ர  ததாநாமததாநாம,,  மந்த்ேராமந்த்ேரா,,  யாகச்சயாகச்ச  பஞ்சமபஞ்சம” எ ம் இதில் 

 

தாப: தீயில் ெபா கின்ற ெசஞ்சுடராழி திகழ் தி ச்சக்கரம் – சங்கு 

இலச்சிைனகைள ஆசார்யன் நம் ேதாளில் ெபாறிப்ப . 

ண்ட்ர: பகவானின் பன்னி  தி நாமங்கைள ெநற்றி தலான நம் 

உட ன் பன்னி  இடங்களில் ைறேய கூறி தி மண் காப் கைள 

அணிவிப்ப . 

நாம: ர்வாசார்யர்கள் மற் ம் ஆழ்வார்கள் தி நாமங்கைள இட்  

தாஸ்யநாம (அ ைமத்தி நாமப் ெபயர்) சூட் வ . 

மந்த்ர: ரஹஸ்ய த்ரயமான தி மந்திரம், த்வயம், சரம ஸ்ேலாகங்கைள 

ஆசார்ய உபேதசமாகப் ெப வ . 

யாக: யாகம் – ேவள்வி, தி வாராதனம். பகவா க்கு நாம் ெசய் ம் 

ைகங்கர்யம். பக்தி டன் நாம் ெசய் ம் ஆராதனேம இவ்ைவந்  சடங்கி ம் 

மிக க்கியம். பகவதாராதனம் ெசய்த பிறேக உணவ ந்த ேவண் ம். 

ஆைகயால் ைவஷ்ணவ க்கு இன்றியைமயாத  தி வாராதனம். 

 

தினந்ேதா ம் வி யற்காைலயில் எ ந்தி ந்  சிரஸ்நானம் ெசய்ய 

ேவண் ம். கிழக்கு கமாக அமர்ந்  ெகாண்  தி மண் காப்  அணிந்  

ெகாள்ள ேவண் ம். காைல ஸந்த்யாவந்தன ம், மாத்யாஹ்நிஹ ம் ெசய்ய 

ேவண் ம். 

பகவத் விக்ரஹம், சாளக்கிராமம், ஆழ்வார் ஆச்சாாியர்கள் படம், 

ஆச்சாாியன் தி வ  நிைலகள் ஆகியவற்ைற ைவத் த் தி வாரதனம் 

ெசய்யலாம். 
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மந்த்ரஸ்நானம்மந்த்ரஸ்நானம்  
 
• எம்ெப மான் பள்ளி ெகாண் ள்ள ேகாவிலாழ்வார் ன் ெசல்வதற்கு 

ன்  இரண்  ைற ஆசமனம் ெசய்  கீழ்கண்ட மந்திரத்தினால் 
ஸ்நானம் ெசய்  ெகாள்ள ம். 

 
வி ர்த்4நி ததாகாேச ர்த்2நி ஆகாேச ததா வி   

ஆகாேச வி ர்த்4நி ஸ்யாத் ஆேபாஹிஷ்ேடதி மந்த்ரத:           
 
கீழ்கண்ட மந்த்ரத்தின் ஒவ்ெவா  வாக்கியத்ைத ம் ெசால்  விரல்களால் 
ஜலத்ைத ப்ேராக்ஷித் க் ெகாள்ளேவண் ம். 
 

• ஓம் ஆேபாஹிஷ்டா2 மேயா 4வ:    கால் 
• ஓம் தா ந ஊர்ேஜ த3தா4தந    தைல 
• ஓம் மேஹரணாய சக்ஷேஸ    மார்  
• ஓம் ேயா வ: S¢வதேமா ரஸ:    தைல 
• ஓம் தஸ்ய பா4ஜயேதஹ ந:    மார்  
• ஓம் உSதீாிவ மாதர:     கால் 
• ஓம் தஸ்மா அரங்கமாமவ:    மார்  
• ஓம் யஸ்ய க்ஷாய ஜிந்வத2    ழங்கால்கள் 
• ஓம் ஆேபாஜநயதா2 ச ந:    தைல 

 
ஜலத்தால் தன்ைன சுற்றிக் ெகாள்ள ம் 

• ஓம் 4ர் வஸ் ஸுவ: 
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தி த் ழாய்தி த் ழாய்  எ ந்த ளச்எ ந்த ளச்  ெசய்தல்ெசய்தல்  
  
தி த் ழாய்தி த் ழாய்  (( ளள )) பறிக்கும் பறிக்கும்  ெபாெபா   ேஸவிக்கேஸவிக்க  ேவண் யேவண் ய  மந்த்ரம்மந்த்ரம்  

ளஸ்யம் த ஜ3ந்மா  ஸதா3த்வம் ேகSவப்ாிேய   
ேகSவார்த2ம் நாமி த்வாம் வரதா3 ப4வேசாSப4ேந   
ேமாைக்ஷகேஹேதா: த4ரணிப்ரஸூேத  
விஷ்ேணாஸ்ஸமஸ்தஸ்ய ஜகத்ப்ரஸூேத:   
ஆராத3நார்த2ம் ேஷாத்தமஸ்ய நாமி பத்ரம் ள ! க்ஷமஸ்வ         
 
தி த் ழாய்தி த் ழாய்  பறிக்கும் பறிக்கும் விதம்விதம்  

• ள  ெச யிடம் ெசன் , ெதண்டம் சமர்பிவித் , ைகைய ன்  
ஆவர்த்தி தட் , ேமேல கூறிய மந்த்ரத்ைத ஜபித் க்ெகாண் , வல  ைக 
கட்ைட விரைல ம் பவித்ர விரைல ம் ேசர்த் , நகம் படாமல், அைவ 
வழியாக ள ைய நான்கு இைலக டன் ஒ  இைல உள்ள ெகாத்தாக 
ஒவ்ெவான்றாகச் ேசர்க்க ம். 

 
தி த் ழாய்தி த் ழாய்  பறிக்கக்பறிக்கக்  கூடாதகூடாத  சமயங்கள்சமயங்கள்  

• ஞாயிற் க்கிழைம, ெசவ்வாய்க்கிழைம, ெவள்ளிக்கிழைம, மத்தியானம், 
ஸாயங்காலம், வ ஷப்பிறப் , அமாவாைச, ெபளர்ணமி, சங்கராந்தி, 
த்வாதசி, மற் ம் பித்  திதி  நாட்கள். 
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கு பரம்பைரகு பரம்பைர  தியானம்தியானம்  
 
• ேகாவிலாழ்வார்  வல  றத்தில் நின்  ெகாண்  ஆசாாியன் 

தி வ கைள தியானித் க்ெகாண்  அ ஸந்திக்க ம். 
 
வாவாக்க்யய  குகு ம்பைரம்பைர    

அஸ்மத் கு3 ப்4ேயா நம: 
அஸ்மத் பரமகு3 ப்4ேயா நம: 
அஸ்மத் ஸர்வகு3 ப்4ேயா நம: 

மத் வரவர னேய நம: 
மேத ராம ஜாய நம:  
பராங்குS தா3ஸாய நம: 
மத் யா ந னேய நம: 
ராம மிச்ராய நம: 

ண்ட3ாிகாக்ஷாய நம: 
மந் நாத2 னேய நம: 
மேத ஸட2ேகாபாய நம: 
மேத விஷ்வக்ேஸநாய நம: 
ைய நம: 
த4ராய நம: 

 
ஸ்ஸ்ேலாகேலாக  கு பரம்பைரகு பரம்பைர ( (கூரத்தாகூரத்தாழ்ழ்வான்வான்  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த ) )   

அஸ்மத்3 ேதS¢கமஸ்மதீ3ய பரமாசார்யாந் அேசஷாந் கு ந்  
மந் ல மண ேயாகி3 ங்க3வ மஹா ர்ெணள நிம் யா நம்  

ராமம் பத்3ம விேலாசநம் நிவரம் நாத2ம் Sட2த்3ேவஷிணம்  
ேஸேநSம் SQாியம் இந்தி3ராஸஹசரம் நாராயணம் ஸம்SQரேய                       
 
தி மதி மந்ந்திரம்திரம் ( (அஷ்டாக்ஷரஅஷ்டாக்ஷர  மந்த்ரம்மந்த்ரம்))  

ஓம் நேமா நாராயணாய   
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த்த்33வயவய  மமந்ந்திரதிரம்ம்    

மந் நாராயண சரெணள Sரணம் ப்ரபத்3ேய மேத நாராயணாய நம: 
 

க்க் ஷ்ணஷ்ண  சரமசரம  ஸ்ேலாகம்ஸ்ேலாகம்  

ஸர்வ த4ர்மாந் பாித்யஜ்ய மாேமகம் Sரணம் வ்ரஜ    
அஹம் த்வா ஸர்வ பாேபப்4ேயா ேமாக்ஷயிஷ்யாமி மாசுச:                        
  
வவராராஹஹ  சரமசரம  ஸ்ேலாகம்ஸ்ேலாகம்  

ஸ்திேதமந  ஸுஸ்வஸ்ேத சாீேர ஸதி ேயா நர:  
தா  ஸாம்ேய ஸ்திேத ஸ்மர்த்தா விஸ்வ பம்ஸ்ச மாமஜம்                                    

ததஸ்தம் ம்ாியமாணாம்  காஷ்டபாஷாண ஸ்ந்நிபம்    
அஹம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயாமி பரமாம் கதிம்                                     

 
ராமராம  சரமசரம  ஸ்ேலாகம்ஸ்ேலாகம்  

ஸக் ேத3வ ப்ரபந்நாய தவாஸ்மீதி ச யாசேத 
அப4யம் ஸர்வ 4ேதப்4ேயா த3தா3ம்ேயதத்3 வ்ரதம் மம                      
 
ெபாியெபாிய  ெப மாள்ெப மாள்  தனியதனியன்ன்  

 ஸ்தநாபரணம் ேதஜ: ரங்ேகஸமாஸ்ரேய  
சிந்தாமணி மிேவாத்வாந்த த்ஸங்ேக அநந்த ேபாகிந:                                         
 
ெபாியெபாிய  பிராட் யார்பிராட் யார்  தனியதனியன்ன்  

நம: ரங்கநாயக்ைய யத்ப்  விப்ரம ேபதத:  
ஈ§SS¢தவ்ய ைவஷம்ய நிம்ேநாந்நதம் இதம் ஜகத்                                  
 
• தங்க ைடய ஆசாாியன், பரமாசாாியன் தனியன்கைள இங்ேக 

அ சந்திக்க ம். 
 
மணவாளமணவாள  மா னிகள்மா னிகள்  தனியன்தனியன்  ((அழகியஅழகிய  மணவாளன்மணவாளன்  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த ))  

ைசேலச த3யாபாத்ரம் தீ4ப4க்த்யாதி3 கு3ணார்ணவம்    
யதீந்த்3ர ப்ரவணம் வந்ேத3 ரம்யஜாமாதரம் நிம்            
தி வாராதன க்ரமம் 8
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குகு   பரம்பைரபரம்பைர  தனியன்தனியன்  ((கூரத்தாழ்வான்கூரத்தாழ்வான்  அஅ ளிச்ெசய்தளிச்ெசய்த ))  

ல மீ நாத2 ஸமாரம்பா4ம் நாத2யா ந மத்4யமாம்     
அஸ்மதா3சார்ய பர்யந்தாம் வந்ேத3 கு3  பரம்பராம்            
 
எஎம்ம்ெப மானார்ெப மானார்  தனியன்தனியன்  ((கூரத்தாழ்வான்கூரத்தாழ்வான்  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த ))  

ேயா நித்யம் அச் த பதா3ம் 3ஜ க்3ம க்ம 
வ்யாேமாஹதஸ் ததி3தராணி த் ணாய ேமேந             

அஸ்மத்3 கு3ேரார் ப4கவேதாऽऽஸ்ய த3ையக ந்ேதா4: 
ராமா ஜஸ்ய சரெணள Sரணம் ப்ரபத்3ேய             

 
நம்மாழ்வார்நம்மாழ்வார்  தனியன்தனியன்  ((ஆளவந்தார்ஆளவந்தார்  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த ))  

மாதா பிதா வதயஸ் தநயா வி 4தி: 
ஸர்வம் யேத3வ நியேமந மத3ந்வயாநாம்              

ஆத்3யஸ்ய ந: குலபேதர் வகுளாபி4ராமம் 
மத் தத3ங்க்4ாி க3ளம் ப்ரணமாமி ர்த்4நா              

ஆழ்வார்கள்ஆழ்வார்கள்  உைடயவர்உைடயவர்  தனியன்தனியன்  (( பராசரபராசர  பட்டர்பட்டர்  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த ))  

4தம் ஸரஸ்ச மஹதா3ஹ்வய ப4ட்ட நாத2 

ப4க்திஸார குலேசக2ர ேயாகி3வாஹாந் 
ப4க்தாங்க்4ாிேர  பரகால யதீந்த்3ரமிSQராந் 

மத் பராங்குS நிம் ப்ரணேதாऽऽஸ்மி நித்யம் 
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ேகாவிலாழ்வார்ேகாவிலாழ்வார்  தி க்காப்தி க்காப்   நீக்குதல்நீக்குதல்  
• அ ேயன் இராமா ஜ தாஸன் (ஆசாாியன் வழங்கிய தாஸ்ய நாமம்) 

என்  ெதண்டன் ஸமர்ப்பிக்க ம்.  
 
ஸுப்ரபாதம்ஸுப்ரபாதம்  

ெகளஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம! ர்வா ஸந்த்4யா ப்ரவர்த்தேத 
உத்திஷ்ட2 நரS¡ர் 3ல! கர்தவ்யம் ைத3வமாஹ்நிகம்           

ர! ெஸளம்ய! வி 3த்4யஸ்வ ெகளஸல்யாநந்த3வர்த4ந! 
ஜக3த்4தி3 ஸர்வம் ஸ்வபிதி த்வயி ஸுப்ேத நராதி4ப!            
யாமிந்யைபதி ய 3நாத4! வி ஞ்ச நித்3ராம் 
உந்ேமஷம் ச்ச2தி தேவாந் மிஷிேதந விSQவம்             
ஜாதஸ்வயம் க2  ஜக3த்4தி3தேமவ கர் ம்  
த4ர்ம ப்ரவர்தநதி4யா த4ரணீதேலऽஸ்மிந் 
ஸுகா2ய ஸுப்ராதாித3ம் தவாஸ்  ஜகத்பேத! ஜாக்3 ஹி நந்த3ஸூேநா! 
அம்ேபா4ஜமந்தSQSய மஞ்ஜுதார ேலாலம்ப3 உந்மீல  ேலாசநம் ேத         
உத்திஷ்ேடா2த்திஷ்ட2 ேகா3விந்த3! உத்திஷ்ட2 க3 டத்4வஜ 
உத்திஷ்ட2 கமலாகாந்த! த்ைரேலாக்யம் மங்க3ளம் கு            
 
திதி ப்ப்பாைவபாைவ    

** நாயகனாய் நின்ற நந்தேகாப ைடய  
ேகாயில் காப்பாேன! * ெகா த் ேதான் ம் ேதாரண  

வாயில் காப்பாேன! * மணிக் கதவம் தாள் திறவாய் *  
ஆயர் சி மியேரா க்கு ** அைற பைற 

மாயன் மணிவண்ணன் ெநன்னேல வாய் ேநர்ந்தான் * 
ேயாமாய் வந்ேதாம் யிெலழப் பா வான் * 

வாயால் ன்ன ன்னம் மாற்றாேத அம்மா! * நீ 
ேநய நிைலக் கதவம் நீக்ேகேலார் எம்பாவாய்*         15 

 

• “ஓம் ஸஹஸ்ேரால்காய ஸ்வாஹா ர்யாய அஸ்த்ராய ப2ட்” என்  
ெசால்  ன்  தரம் ைகையத் தட்  தி க்காப்ைப நீக்க ம். 
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எஎம்ம்ெப மான்ெப மான்  தி ப்பள்ளிதி ப்பள்ளி  உணர்த் தல்உணர்த் தல்  
 
• எம்ெப மான் எ ந்த ளி ள்ள ஆதிேசஷன் (ெப மாள் ெபட் ) 

தி க்காப்  நீக்க ம். 
• எம்ெப மான் தி கமண்டலத்ைத ேஸவித் க் ெகாண்  தி ப்பள்ளி 

உணர்த்தி திவ்ய ம்ஹாஸநத்திற்கு எ ந்த ள ேவ ம் என்  
ப்ரார்த்திக்க ம். 

 
பபல்ல்லாண்லாண்   

** பல்லாண்  பல்லாண்  பல்லாயிரத்தாண்  * 
பலேகா  றாயிரம் * 
மல்லாண்ட திண்ேதாள் மணிவண்ணா! * 
உன் ேசவ  ெசவ்வி தி க்காப்  **              1 
 
** அ ேயாேமா ம் நின்ேனா ம் * பிாிவின்றி ஆயிரம் பல்லாண்  * 
வ வாய் நின் வல மார்பினில் * வாழ்கின்ற மங்ைக ம் பல்லாண்  * 
வ வார் ேசாதி வலத் ைற ம் * சுடராழி ம் பல்லாண்  * 
பைடேபார் க்கு ழங்கும் * அப்பாஞ்சசன்னிய ம் பல்லாண்ேட **        2 
 
திதி ப்ப்பாைவபாைவ  

மாாி மைல ைழஞ்சில் மன்னிக் கிடந் றங்கும் * 
சீாிய சிங்கம் அறி ற் த் தீ விழித்  * 

ேவாி மயிர் ெபாங்க எப்பா ம் ேபர்ந் தறி * 
ாி நிமிர்ந்  ழங்கிப் றப்பட் ப் ** 

ேபாத மா ேபாேல நீ ைவப்  வண்ணா * உன் 
ேகாயில் நின்  இங்கேன ேபாந்த ளி * ேகாப் ைடய 

சீாிய சிங்காசனத்தி ந்  * யாம் வந்த 
காாியம் ஆராய்ந்  அ ேளேலார் எம்பாவாய் **                16 

 
அன்  இவ் லகம் அளந்தாய்! அ  ேபாற்றி * 
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ெசன்றங்குத் ெதன்னிலங்ைக ெசற்றாய்! திறல் ேபாற்றி * 
ெபான்றச் சகடம் உைதத்தாய்! கழ் ேபாற்றி * 

கன்  குணிலா எறிந்தாய் ! கழல் ேபாற்றி * 
குன்  குைடயாய் எ த்தாய் ! குணம் ேபாற்றி * 

ெவன்  பைக ெக க்கும் நின் ைகயில் ேவல் ேபாற்றி * 
என்ெறன்  உன் ேசவகேம ஏத்திப் பைற ெகாள்வான் * 

இன்  யாம் வந்ேதாம் இரங்ேகேலார் எம்பாவாய் **        24 

 

சிற்றஞ் சி  காேல வந் ன்ைனச் ேசவித்  * உன் 
ெபாற்றாமைர அ ேய ேபாற் ம் ெபா ள் ேகளாய் * 

ெபற்றம் ேமய்த் ண் ம் குலத்தில் பிறந்  * நீ 
குற்ேறவல் எங்கைளக் ெகாள்ளாமல் ேபாகா  ** 

இற்ைறப் பைற ெகாள்வான் அன்  காண் ேகாவிந்தா! * 
எற்ைறக்கும் ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் * உன்தன்ேனா  

உற்ேறாேம ஆேவாம் உனக்ேக நாம் ஆட்ெசய்ேவாம் * 
மற்ைற நம் காமங்கள் மாற்ேறேலார் எம்பாவாய் **        29 

 
ஜிதஜிதந்ந்ேதேத  ஸ்ேதாத்ரம்ஸ்ேதாத்ரம்  

ஜிதந்ேத ண்ட3ாீகாக்ஷ நமஸ்ேத விஸ்வபா4வந 
நமஸ்ேதऽஸ்  ஹ் ஷீேகS மஹா ஷ ர்வஜ                                          1  
ேத3வாநாம் தா3நவாநாம் ச ஸாமாந்ய மதி4ைதவதம் 
ஸர்வதா3 சரணத்3 வந்த்3வம் வ்ரஜாமி Sரணம் தவ                                       2  
 
ஸ்ஸ்ேதாத்ரேதாத்ர  ரத்ரத்னம்னம்  

நேமா நேமா வாங்மநஸாதி 4மேய  
நேமா நேமா வாங்மநைஸக 4மேய   

நேமா நேமாऽநந்த மஹா வி 4தேய  
நேமா நேமாऽநந்த த3ையக ந்த4ேவ                  21  

ந த4ர்ம நிஷ்ேடா2ஸ்மி நசாத்மேவதீ3  

ந ப4க்திமாந் த்வச்சரணாரவிந்ேத3 

அகிஞ்சேநாऽநந்ய க3திSQSரண்ய!  
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தவத்பாத3 லம் Sரணம் ப்ரபத்3ேய          22  

அபராத4 ஸஹஸ்ர பா4ஜநம்   
பதிதம் பீ4மப4வார்ண ேவாத3ேர 

அக3திம் Sரணாக3தம் ஹேர  
க் ப்யா ேகவலம் ஆத்மஸாத் கு                                                     48  

 
• ஸாளக்ராம எம்ெப மான்க க்கு தி வாலவட்ட (விசிறி) 

ஸமர்ப்பிக்க ம். 
• எம்ெப மான்கைள ெபட் யி ந்  ெவளிேய எ ந்த ளப்பண்ண ம். 
• கீழ்க்கண்ட ஸ்ேலாகங்கைள அ ஸந்தித் க் ெகாண் , ெப மா ைடய 

தி ப்ப க்ைகைய உதறி, உள்ேள உள்ள பைழய ஷ்பங்கைள 
கைளய ம். 

• ம ப ம் எம்ெப மான்கைள ெபட் க்குள் எ ந்த ளப் பண்ண ம். 
 

ைவகுண்டைவகுண்ட  த்யானத்யானம்ம்  

கூர்மாதீ3ந் தி3வ்யேலாகம் தத3  மணிமயம் மண்ட3பம் தத்ர§Sஷம் 
தஸ்மிந் த4ர்மாதி3பீட2ம் த3 3பாிகமலம் சாமரக்3ராஹிணீSQச  
விஷ் ம் ேத3 வி 4ஷா த4க3ண ரக3ம் பா 3ேக ைவநேதயம் 
ேஸேநSம் த்3வாரபாலாந் கு த3 க2க3ணாந் விஷ் ப4க்தாந் ப்ரபத்3ேய 
 
தி மந்திரதி மந்திர  த்யானத்யான  ஸ்ேலாகஸ்ேலாகம்ம்  

ஸவ்யம் பாத3ம் ப்ரஸார்ய ச்ாித 3ாிதஹரம் த3க்ஷிணம் குஞ்ஜயித்வா  
ஜா ந்யாதா4ய ஸவ்ேயதர மிதர 4ஜம் நாக3ேபா4ேக3 நிதா4ேய 
பச்சா2த்3 பா3ஹுத்3வேயன ப்ரதிப4ட ஷமேந தா4ரயந் Sங்கசக்ேர 
ேத3  4ஷாதி3 ஜுஷ்ேடா ஜநய  ஜக3தாம் சர்ம ைவகுண்ட2 நாத2: 
 
• ைநச்யா  ஸந்தானத் டன் அகிஞ்சந அநந்ய கதித்வ ஸ்வ பத்ைத 

ன்னிட் க் ெகாண் , ஆசாாிய கமாய் சரணாகதி அ சாிக்க ம். 
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  SSரணாகரணாக33திதி  கக33த்த்33யயம்ம்  

பக4வந் நாராயணாபி4மதா ப * ஸ்வ ப ப கு3ணவிப4வ ஐSQவர்ய * 
S£லாத்3ய அநவதி4காதிSய * அஸங்க்2ேயய கல்யாண கு3ணக3ணாம் * 
பத்3மவநாலயாம் * ப4க3வதீம் * SQாியம் * ேத3 ம் * நித்யாநபாயினீம் * 
நிரவத்3யாம் * ேத3வேத3வ தி3வ்ய மஹிஷீம் * அகி2ல ஜக3ந் மாதரம் * 
அஸ்மந் மாதரம் * அSரண்ய Sரண்யாம் * அநந்ய Sரண: Sரணம் அஹம் 
ப்ரபத்3ேய * 
 
• “ மேத நாராயணாய நம: ம் ச்ாிைய நம: 4ம் 4ம்ைய நம: நீம் 

நீளாைய நம: ஸமஸ்த பாிவாராய ஸர்வ மங்கள விக்3ரஹாய மேத 
நாராயணாய நம: “ என்  ெசால்  ேகாயில் தி மைல ெப மாள் 
ேகாவில் தலான ற்ெறட் த் தி ப்பதி எம்ெப மான்க ம் 
நித்யஸூாிகேளா  கூட ஸாந்நித்தியம் பண்ணி அ ள ேவண் ம், 
ஆசாாியன் தி க்ைககளால் ரண தி வாராதனம் கண்  அ ள 
ேவண் ம் என்  பிரார்த்தித்  தி த் ழாைய எம்ெப மான் 
தி வ களில் சமர்பிக்க ம். 
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பாத்திரபாத்திர  பாிகல்பநம்பாிகல்பநம்  
 
பாத்திரங்கைளபாத்திரங்கைள  அைமக்கும்அைமக்கும்  ைறைற  

• ெப மாள் எ ந்த ளியி க்கும் திக்ைக கிழக்கு கமாக பாவிக்க ம். 
 

   
 
  1. அர்க்4ய வட் ல் 
  2. பாத்4ய வட் ல் 
  3. ஆசமன வட் ல் 
  4. ஸ்நாநீய (பாநீய) வட் ல் 
  5. சுத்4ேதா3த3க வட் ல் 
  6. ப கம் 
  7. தி மஞ்சனத்தாழி 
 

 
• ஆக்ேனய (ெதன் கிழக்கு) ைலயில் அர்க்4ய வட் ைல ம் (தி க்ைக 

விளக்குவதற்காக) 
• நி தி (ெதன் ேமற்கு) ைலயில் பாத்4ய வட் ைல ம் (தி வ  

விளக்குவதற்காக) 
• வா  (வட ேமற்கு) ைலயில் ஆசமனீய வட் ைல ம் (தி ப்பவளம் 

ேசாதிப்பதற்காக) 
• ஈசான்ய (வட கிழக்கு) ைலயில் ஸ்நாந, பாநீய வட் ல்கைள ம்  
• ந  (மத்தியில்) சுத்4ேதா3த3க  வட் ைல ம் ைவக்க ம். 
 
பாபாத்த்திரங்திரங்களகள  த்திப்ப த் தல்த்திப்ப த் தல்  

• ேகாவிலாழ்வார் வல  றத்தில் தி மஞ்சனத்தாழியில் தீர்த்தம் நிைறத்  
அதில் சாற் ப்ப  (சந்தனம்), ஏலக்காய், குங்குமப் , பச்ைசக்கற் ரம் 

தலான பாிமள த்ரவியங்கைளப் பறிமாற ம். 
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• தி த் ழாய்தளத்ைத ஆட்காட்  விரல், ந  விரல் இரண் க்கும் ந வில் 
இ க்கிக் ெகாண் , தி க்காேவாிைய ஸ்பர்சித் க் ெகாண் , 
“ மந்நாராயண சரெணள Sரணம் ப்ரபத்3ேய மேத நாராயணாய 
நம:” என்கிற வாக்கியத்தால் ஐந்  ைற ஆவர்த்திக்க ம்.  

• ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் தி க்காேவாியி ந்  எ த்  வட் ல்கைள ம், 
ப கம், இடம் எல்லாவற்ைற ம் “ மேத நாராயணாய நம:” என்  
ெசால்  ேசாதிக்க ம். 

• அர்க்4ய, பாத்4ய, ஆசமனீய, ஸ்நாநீய, சுத்4ேதா3த3க  வட் ல்களில் 
தி க்காேவாியில் உள்ள தீர்த்தத்ைதச் ேசர்த்  தி த் ழாய் பாிமாற ம். 

• தி த் ழாய்தளத்ைத ஆட்காட்  விரல் ந  விரல் இரண் க்கும் ந வில் 
இ க்கிக் ெகாண்  அர்க்4ய, பாத்4ய, ஆசமனீய, ஸ்நாநீய, சுத்4ேதா3த3க 
வட் ல்கள் ஒவ்ெவான்ைற ம் தனித்தனிேய ஸ்பர்சித்  “ மேத 
நாராயணாய நம:” என்  ஐந்  ைற அ ஸந்திக்க ம். 

• பாத்4ய, ஆசமனீய, ஸ்நாநீய, சுத்4ேதா3த3க வட் ல்கள் ஒவ்ெவான்றில் 
இ ந் ம் ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  அர்க்4ய வட் ல் ேசர்க்க ம். 

• அர்க்4ய வட் ல் இ ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  இட  ைகயில் 
ைவத் க் ெகாண் , வல  ைகயில் தி த் ழாைய இ க்கிக் ெகாண் , 
வல  ைகயால் க்ெகாண் , ெநற்றி வைரயில் க்கிப் பி த் , 
“ மேத நாராயணாய நம: ம் ச்ாிைய நம: 4ம் 4ம்ைய நம: நீம் 
நீளாைய நம: ஸமஸ்த பாிவாராய ஸர்வ மங்கள விக்3ரஹாய மேத 
நாராயணாய நம: விரஜா தீர்த்தமாகவாதல் தி க்காேவாி 
தீர்த்தமாகவாதல் தி ள்ளம் பற்றி அ ள ேவ ம்” என்  
விண்ணப்பிக்க ம். 

• உத்தரணியில் உள்ள தீர்த்தத்ைத தி மஞ்சனத் தாழியி ம், ஐந்  
வட் ல்களி ம் ளித் ளி ேசர்த்  மீத ள்ள தீர்த்தத்தாேல 
ஸ்ந்நிதிைய ம், தன்ைன ம் ப்ேராக்ஷித் க் ெகாள்ள ம். 
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மாமானஸீகனஸீக  ஆராதனம்ஆராதனம்  
  
ஆஆசாாிய க்கு ஆராதனம்சாாிய க்கு ஆராதனம்  

• “அஸ்மத் கு3 ப்4ேயா நம: மானஸீக ஆராதனம் கண்ட ள ேவ ம்” 
என்  விண்ணப்பித்  ஆசார்யன் தி வ களில் தி த் ழாய் ெகா ந்ைத 
ஸமர்ப்பிக்க ம். 

o அஸ்மத் கு3 ப்4ேயா நம: மந்த்ராஸனம் கண்ட ள ேவ ம். 
o அஸ்மத் கு3 ப்4ேயா நம: ஸ்நாநாஸனம் கண்ட ள ேவ ம். 
o அஸ்மத் கு3 ப்4ேயா நம: அலங்காராஸனம் கண்ட ள ேவ ம். 
o அஸ்மத் கு3 ப்4ேயா நம: ேபாஜ்யாஸனம் கண்ட ள ேவ ம். 
o அஸ்மத் கு3 ப்4ேயா நம: நர்மந்த்ராஸனம் கண்ட ள ேவ ம். 

  
எஎம்ம்ெப மானா க்கு ஆராதனம்ெப மானா க்கு ஆராதனம்  

•  “ மேத ராமா ஜாய நம: மானஸீக ஆராதனம் கண்ட ள ேவ ம்” 
என்  விண்ணப்பிக்க ம். 

• மேத ராமா ஜாய நம: மந்த்ராஸனம் கண்ட ள ேவ ம்  
o மேத ராமா ஜாய நம: அர்க்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: பாத்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: ஆசமனீயம் கண்ட ள ேவ ம் 

• மேத ராமா ஜாய நம: ஸ்நாநாஸநம் கண்ட ள ேவ ம்  
o மேத ராமா ஜாய நம: அர்க்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: பாத்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: ஆசமனீயம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: தி மஞ்சனம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: தி ெவாற்றாைட கண்ட ள ேவ ம் 

• மேத ராமா ஜாய நம: அலங்காராஸனம் கண்ட ள ேவ ம்  
o மேத ராமா ஜாய நம: அர்க்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: பாத்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: ஆசமனீயம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: தி ெவாற்றாைட கண்ட ள ேவ ம் 
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o மேத ராமா ஜாய நம: யஜ்ேஞாப தம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: தி மண் காப்  கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: சாற் ப்ப  கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: ஷ்பம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: தி ழாய் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: பம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: தீபம் கண்ட ள ேவ ம் 

• மேத ராமா ஜாய நம: ேபாஜ்யாஸனம் கண்ட ள ேவ ம்  
o மேத ராமா ஜாய நம: அர்க்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: பாத்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: ஆசமனீயம் கண்ட ள ேவ ம் 

• மேத ராமா ஜாய நம: நர்மந்த்ராஸனம் கண்ட ள ேவ ம்  
o மேத ராமா ஜாய நம: அர்க்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: பாத்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத ராமா ஜாய நம: ஆசமனீயம் கண்ட ள ேவ ம் 

  
ஆஆழ்ழ்வாராதிக க்கு ஆராதனம்வாராதிக க்கு ஆராதனம்  

• “ மத்3ப்4ய: பராங்குச பரகாலாதி3ப்4ேயா நம: மானஸீக ஆராதனம் 
கண்ட ள ேவ ம்” என்  விண்ணப்பித்  ஆழ்வார்கள் தி வ களில் 
தி த் ழாய் ெகா ந்ைத ஸமர்ப்பித் , மானஸீகமாக மந்த்ராஸனம் தல் 
ேபாஜ்யாஸனம் வைரயில் உள்ள உபசாரங்கைள சமர்ப்பிக்க ம். 

  
நிநித்த்யஸூாிக க்கு ஆராதனம்யஸூாிக க்கு ஆராதனம்  

• “ மேத விஷ்வக்ேஸநாய நம: அநந்தாய நாக3ராஜாய நம: 
ைவநேத4யாய பக்ஷிராஜாய நம: ஸுத3ர்சநாய ேஹதிராஜாய நம: 
பாஞ்சஜந்யாய Sங்கா2திபதேய நம: மானஸீக ஆராதனம் கண்ட ள 
ேவ ம்” என்  விண்ணப்பித்  நித்யஸூாிகள் தி வ களில் 
தி த் ழாய் ெகா ந்ைத ஸமர்ப்பித் , மானஸீகமாக மந்த்ராஸனம் தல் 
ேபாஜ்யாஸனம் வைரயில் உள்ள உபசாரங்கைள சமர்ப்பிக்க ம். 
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எஎம்ம்ெப மா க்கு ஆராதனம்ெப மா க்கு ஆராதனம்  

• “ மேத நாராயணாய நம: ம் ச்ாிைய நம: 4ம் 4ம்ைய நம: நீம் 
நீளாைய நம: ஸமஸ்தபாிவாராய ஸர்வ மங்களவிக்3ரஹாய மேத 
நாராயணாய நம: மானஸீக ஆராதனம் கண்ட ள ேவ ம்” என்  
விண்ணப்பிக்க ம். 

• மேத நாராயணாய நம: மந்த்ராஸனம் கண்ட ள ேவ ம்  
o மேத நாராயணாய நம: அர்க்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: பாத்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: ஆசமனீயம் கண்ட ள ேவ ம் 

• மேத நாராயணாய நம: ஸ்நாநாஸனம் கண்ட ள ேவ ம்  
o மேத நாராயணாய நம: அர்க்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: பாத்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: ஆசமனீயம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: தி மஞ்சனம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: தி ெவாற்றாைட கண்ட ள ேவ ம் 

• மேத நாராயணாய நம: அலங்காராஸனம் கண்ட ள ேவ ம்  
o மேத நாராயணாய நம: அர்க்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: பாத்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: ஆசமனீயம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: தி ெவாற்றாைட கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: யஜ்ேஞாப தம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: தி மண் காப்  கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: சாற் ப்ப  கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: ஷ்பம் கண்ட ள ேவ ம் 
o ேத நாராயணாய நம: தி ழாய் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: பம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: தீபம் கண்ட ள ேவ ம் 

• மேத நாராயணாய நம: ேபாஜ்யாஸனம் கண்ட ள ேவ ம்  
o மேத நாராயணாய நம: அர்க்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: பாத்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: ஆசமனீயம் கண்ட ள ேவ ம் 
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• மேத நாராயணாய நம: நர்மந்த்ராஸனம் கண்ட ள ேவ ம்  
o மேத நாராயணாய நம: அர்க்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: பாத்4யம் கண்ட ள ேவ ம் 
o மேத நாராயணாய நம: ஆசமனீயம் கண்ட ள ேவ ம் 

  
ஸாஸாத் க த்யாகம்த் க த்யாகம்  

ஸ்வகீேயந ஆத்மநா கர்த்த்ரா ஸ்வகீையSQச உபகரைண: 
ஸ்வாராத4ைநக ப்ரேயாஜநாய பரம ஷ: ஸர்வ§Sஷி ஸர்வ§SQவர:  
SQாிய: பதி: ஸ்வ§Sஷ 4தமித3ம் இஜ்யாக்2ய ப4க3வதா3ராத4நாக்2யம் கர்ம  
ஸ்வஸ்ைம ஸ்வப்ாீதேய ஸ்வயேமவ காரயதி 
 
• “அகிஞ்சனனான அ ேயைன எம்ெப மான் தி வாராதனத்தில் நியமித்  

அ ள ேவ ம்” என்  ஆசாாியைனப் ப்ரார்த்திக்க ம். 
• ஆசாாியன் நியமித்ததாக நிைனத் , “அகிஞ்சனனான அ ேயைன 

ஆசாாியன் எம்ெப மான் தி வாராதனத்தில் நியமித்  அ ளினான். 
ஆசாாியன் தி க்ைககளால் ர்ண தி வாராதனம் கண்  அ ள ேவ ம்” 
என்   தி த் ழாய் சமர்ப்பிக்க ம். 
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மந்த்ராஸனம்மந்த்ராஸனம்  
 
•  “ மேத நாராயணாய நம: ம் ச்ாிைய நம: 4ம் 4ம்ைய நம: நீம் 

நீளாைய நம: ஸமஸ்தபாிவாராய ஸர்வ மங்களவிக்3ரஹாய மேத 
நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் மந்த்ராஸனம் கண்ட ள 
ேவ ம்” என்  ப்ரார்த்தித்  எம்ெப மான் தி வ களில் தி த் ழாய் 
சமர்ப்பிக்க ம்.  

• அர்க்4ய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்3த4ரணி தீர்த்தம் எ த்  “ மேத 
நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் அர்க்4யம் கண்ட ள 
ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் ேசர்க்க ம். 

• சுத்4ேதா3த3க  பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  
ப கத்தில் ேசர்த்  உத்தரணிைய ேசாதிக்க ம். 

• இரண்  தடைவ பாத்4ய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் 
எ த்  “ மேத நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் பாத்4யம் 
கண்ட ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் 
ேசர்க்க ம். 

• சுத்4ேதா3த3க  பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  
ப கத்தில் ேசர்த்  உத்தரணிைய ேசாதிக்க ம். 

• ன்  தடைவ ஆசமனீய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் 
எ த்  “ மேத நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் 
ஆசமநீயம் கண்ட ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் 
ேசர்க்க ம். 

• தனி வஸ்திரத்தின் (ஒ  பட்  வஸ்திரம்) ஒ  னியால் ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால்  எம்ெப மா ைடய தி ப்பவளத்ைத ம், 
தி க்ைககைள ம் ேசாதித் , மற்ெறா  னியால் ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால் எம்ெப மா ைடய தி வ கைள ேசாதித் , 
வஸ்திரத்ைத கண்களில் ஒற்றிக்ெகாள்ள ம். 

• “ மேத நாராயணாய நம: ஸமஸ்தபாிவாராய ஸர்வ மங்களவிக்3ரஹாய 
மேத நாராயணாய நம:” என்  ெசால்  மந்த்ராஸனத்ைதப் ர்த்தி 

ெசய்ய ம்.  
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ஸ்ஸ்நாநானாஸனம்னாஸனம்  
• “ மேத நாராயணாய நம: ம் ச்ாிைய நம: 4ம் 4ம்ைய நம: நீம் 

நீளாைய நம: ஸமஸ்தபாிவாராய ஸர்வ மங்களவிக்3ரஹாய மேத 
நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் ஸ்நானாஸனம் கண்ட ள 
ேவ ம்” என்  ப்ரார்த்தித்  எம்ெப மான் தி வ களில் தி த் ழாய் 
சமர்ப்பிக்க ம்.  

• அர்க்4ய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  “ மேத 
நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் அர்க்4யம் கண்ட ள 
ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் ேசர்க்க ம். 

• சுத்4ேதா3த3க  பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  
ப கத்தில் ேசர்த்  உத்தரணிைய ேசாதிக்க ம். 

• இரண்  தடைவ பாத்4ய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் 
எ த்  “ மேத நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் பாத்4யம் 
கண்ட ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் 
ேசர்க்க ம். 

• சுத்4ேதா3த3க  பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  
ப கத்தில் ேசர்த்  உத்தரணிைய ேசாதிக்க ம். 

• ன்  தடைவ ஆசமனீய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் 
எ த்  “ மேத நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் 
ஆசமனீயம் கண்ட ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத 
ப கத்தில் ேசர்க்க ம். 

• தனி வஸ்திரத்தின் (ஒ  பட்  வஸ்திரம்) ஒ  னியால் ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால்  எம்ெப மா ைடய தி ப்பவளத்ைத ம், 
தி க்ைககைள ம் ேசாதித் , மற்ெறா  னியால் ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால் எம்ெப மா ைடய தி வ கைள ேசாதித் , 
வஸ்திரத்ைத கண்களில் ஒற்றிக்ெகாள்ள ம். 

• சாளக்ராம எம்ெப மான்கைள தி மஞ்சன ேவதியில் 
எ ந்த ளப்பண்ண ம். 

• அர்க்4ய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  இட  ைகயில் 
ைவத் க் ெகாண் , வல  ைகயில் ஒ  தி த் ழாய் தளத்ைத எ த்  
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உத்தரணி தீர்த்தத்தில் ேதாய்த்  “ மேத நாராயணாய நம: ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால் தி த்  விளக்க ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  
தி த் ழாைய ம், தீர்த்தத்ைத ம் ப கத்தில் ேசர்க்க ம். 

• சுத்4ேதா3த3க  பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  
ப கத்தில் ேசர்த்  உத்தரணிைய ேசாதிக்க ம். 

• அர்க்4ய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  இட  ைகயில் 
ைவத் க் ெகாண் , வல  ைகயில் ஒ  தி த் ழாய் தளத்ைத எ த்  
உத்தரணி தீர்த்தத்தில் ேதாய்த்  “ மேத நாராயணாய நம: ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால் தி நாவழித்  அ ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  
தி த் ழாைய ம், தீர்த்தத்ைத ம் ப கத்தில் ேசர்க்க ம். 

• அர்க்4ய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  “ மேத 
நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் அர்க்4யம் கண்ட ள 
ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் ேசர்க்க ம். 

• பாத்4ய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  “ மேத 
நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் பாத்4யம் கண்ட ள 
ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் ேசர்க்க ம். 

• ஆசமனீய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  “ மேத 
நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் ஆசமனீயம் கண்ட ள 
ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் ேசர்க்க ம். 

• தனி வஸ்திரத்தின் (ஒ  பட்  வஸ்திரம்) ஒ  னியால் ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால்  எம்ெப மா ைடய தி ப்பவளத்ைத ம், 
தி க்ைககைள ம் ேசாதித் , மற்ெறா  னியால் ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால் எம்ெப மா ைடய தி வ கைள ேசாதித் , 
வஸ்திரத்ைத கண்களில் ஒற்றிக்ெகாள்ள ம். 

• ஸ்நாந பாத்திரத்தி ந்  உத்தரணியால் தீர்த்தம் எ த் , 
ேவதவாக்யங்கைள அ ஸந்தித் க் ெகாண்ேட ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால் எம்ெப மா க்கு தி மஞ்சனம் ெசய்ய ம். 
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॥॥ ஷஸூக்தம்ஷஸூக்தம்  ॥॥  
 
|| ஹாி: ஓம் ||    
 

                     |                            |                                                                         |   

ஸஹஸ்ர S£ர்ஷா ஷ: | ஸஹஸ்ரா க்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் | 
                |                              |                                          |   

ஸ 4மிம் விSQவேதா வ் த்வா | அத்ய திஷ்ட2த்3 த3S¡ங்கு3லம் |         1 
      |                                                  ||                                                            ||   

ஷ ஏேவத3கும் ஸர்வம் | யத்3 4தம் யச்ச ப4வ்யம் | 
                   |                                |                              |                           |   

உதாம் தத்வஸ்ேயS¡ந: | யத3ந்ேநநாதிேராஹதி |           2 
              |                                                                                      |                    |   

ஏதாவாநஸ்ய மஹிமா | அேதா ஜ்யாயாகும்SQச ஷ: | 
           ||                                   |                     |                      |                              |    

பாேதா3ऽஸ்ய விSQவா 4தாநி | த்ாிபாத3ஸ் யாம் தம் தி3வி |         3  
                                                                   |                        ||                                     |                    |  

த்ாிபா 3ர்த்4வ உைத3த் ஷ: | பாேதா3ऽஸ்ேயஹா ப4வாத் ந: | 
                                              |    

தேதா விஷ்வங் வ்யக்ராமத் | ஸாSநாநSேந அபி4 |           4 
            ||                         |                                                                       |  

தஸ்மாத்3 விராட3 ஜாயத | விராேஜா அதி4 ஷ: | 
                                       |                                                                 |     

ஸ ஜாேதா அத்யாிச்யத | பSQசாத்3 4மிமேதா2 ர: |           5 
               |                                    ||                                                | 

யத் ேஷண ஹவிஷா | ேத3வா யஜ்ஞமதந்வத | 
                              |                                     ||  

வஸந்ேதா அஸ்யாஸீதா3ஜ்யம் | க்3ாீஷ்ம இத்4மSQSரத்3த4வி: |         6 
                          |                             |                                                  | 

ஸப்தாஸ்யாஸந்பாித4ய: | த்ாிஸ்ஸப்த ஸமித4: க் தா: | 
                                                   |                                 |                       | 

ேத3வா யத்3யஜ்ஞம் தந்வாநா: | அப3த்4நந் ஷம் பS¦ம் |          7 
                                                                                  |            |                          | 

தம் யஜ்ஞம் ப3ர்ஹிஷி ப்ெரளக்ஷந் | ஷம் ஜாதமக்3ரத: |           
         |                             |                                                  | 

ேதந ேத3வா அயஜந்த | ஸாத்4யா ஷயSQச ேய |           8  
            ||                                      |                       |                        | 

தஸ்மாத்3  யஜ்ஞாத் ஸர்வஹுத: | ஸம்ப்4 தம் ப் ஷதா3ஜ்யம் | 
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                                                     |                                      |   

பS§கு3ம்ஸ் தாகு3ம் சக்ேர வாயவ்யாந் | ஆரண்யாந் க்3ராம்யாSQச ேய |      9  
            ||                                    |                      |                                  | 

தஸ்மாத்3  யஜ்ஞாத்ஸர்வஹுத: | ச ஸ்ஸாமாநி ஜஜ்ஞிேர | 
                     |                                                  ||                                            | 

ச2ந்தா3கும்  ஜஜ்ஞிேர தஸ்மாத் | யஜுஸ் தஸ்மாத3  ஜாயத |       10 
                                |                                                           |                  |  

தஸ்மாத3SQவா அஜாயந்த | ேய ேக ேசாப4யாத3த: | 
              |                                                     ||                      ||                           |                | 

கா3ேவா ஹ ஜஜ்ஞிேர தஸ்மாத்| தஸ்மாஜ்ஜாதா அஜாவய: |       11  
              |                     |                                              | 

யத் ஷம் வ்யத3 4: | கதிதா4 வ்யகல்பயந் |  
                        |                                                                                 | 

க2ம் கிமஸ்ய ெகள பா3ஹூ | கா  பாதா3 ச்ேயேத |        12 
                              ||                           |                                                 |              | 

ப்3ராஹ்மேணாऽஸ்ய க2மாஸீத் | பா3ஹூ ராஜந்ய: க் த: |          
                   |                                           |                                                                       | 

ஊ  தத3ஸ்ய யத்3ைவSQய: | பத்3ப்4யாகும் S§த்3ேரா அஜாயத |       13 
                              |                                                                              |                 

சந்த்3ரமா மநேஸா ஜாத: | சேக்ஷாஸ்ஸூர்ேயா அஜாயத | 
                               |                                 |                                               |                  

கா2தி3ந்த்3ரSQ சாக்3நிSQச | ப்ராணாத்3 வா ரஜாயத |        14 
                 |                                |                                                                                |                  

நாப்4யா ஆஸீத3ந்தாிக்ஷம் | S£ர்ஷ்ேணா த்3ெயள: ஸமவர்தத | 
                                                                                  ||                |                                        |                  

பத்3ப்4யாம் 4மிர் தி3S: SQேராத்ராத் | ததா2 ேலாகாகும் அகல்பயந் |      15 
                                                |                               ||                                  |                       | 

ேவதா3ஹேமதம் ஷம் மஹாந்தம் | ஆதி3த்யவர்ணம் தமஸஸ்  பாேர | 
             |                             |                             |                   |                                                                             || 

ஸர்வாணி பாணி விசித்ய தீ4ர: | நாமாநி க் த்வாऽபி4வத3ந் யதா3ஸ்ேத | 16  
                                                    |                            |                                                                                  |                             

தா4தா ரஸ்தாத்3 ய தா3 ஜஹார | Sக்ர: ப்ரவித்3வாந் ப்ரதி3SSQசதஸ்ர: | 
                                                        |                  |                                                           |   

தேமவம் வித்3வாநம் த இஹ ப4வதி | நாந்ய: பந்தா2 அயநாய வித்3யேத | 17 
                     |                  |                                                                   |                                        | 

யஜ்ேஞந யஜ்ஞமயஜந்த ேத3வா: | தாநி த4ர்மாணி ப்ரத2மாந்யாஸந் | 
                          |                           |                                                       |                                             | 

ேத ஹ நாகம் மஹிமாநஸ்ஸசந்ேத|யத்ர ர்ேவ ஸாத்4யாஸ்ஸந்தி ேத3வா: 18 
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                                          |                                               ||                                    |                          |                     | 

அத்3ப்4யஸ் ஸம் 4த: ப் தி2வ்ைய ரஸாச்ச | விSQவ கர்மண: ஸமவர்ததாதி4 | 
                                  |                  |                        |                         |                                               |                    || 

தஸ்ய த்வஷ்டா வித3த4த்3 பேமதி | தத் ஷஸ்ய விSQவமா ஜாநமக்3ேர |19 
                                                |                                ||                                  |                       |                | 

ேவதா3ஹேமதம் ஷம் மஹாந்தம் | ஆதி3த்ய வர்ணம் தமஸ: பரஸ்தாத் | 
                                                       |                   |                                             |                                  |                         

தேமவம் வித்3வாநம் த இஹ ப4வதி | நாந்ய: பந்தா2 வித்3யேதऽயநாய |     20 
                 |                                       |                                         |                                                          |                                                        

ப்ரஜாபதிSQ சரதி க3ர்ேப4 அந்த: | அஜாயமாேநா ப3ஹூதா4 விஜாயேத |     
                                     |                                   ||                |                            |                                      | 

தஸ்ய தீ4ரா: பாிஜாநந்தி ேயாநிம் | மாீசிநாம் பத3மிச்ச2ந்தி ேவத4ஸ: |      21 
                                                 |                                             ||                           |  

ேயா ேத3ேவப்ய ஆதபதி | ேயா ேத3வாநாம் ேராஹித: | 
                                                             |                                   |                                            |                                             

ர்ேவா ேயா ேத3ேவப்4ேயா ஜாத: | நேமா சாய ப்3ராஹ்மேய |       22  
       |                                             |                                                           |                                             

சம் ப்3ராஹ்மம் ஜநயந்த: | ேத3வா அக்3ேர தத3ப்3 வந் | 
                                           ||                                                                    |                                               || 

யஸ்த்ைவவம் ப்3ராஹ்மேணா வித்3யாத் | தஸ்ய ேத3வா அஸந்வ§S     23 
                  |                                                       ||                                                           

ஹ்ாீSQச ேத ல மீSQச பத்ந்ெயள | அேஹாராத்ேர பார்SQேவ | 
        |                                                                                         || 

நக்ஷத்ராணி பம் | அSQவிெநள வ்யாத்தம் |         24 
                       |                                              |                                      | 

இஷ்டம் மநிஷாண | அ ம் மநிஷாண | ஸர்வம் மநிஷாண |        
 
• “ஆப்யாயஸ்வ ஸேம ேத விஸ்வத: ேஸாம வ் ஷ்ணியம் பவா வாஜஸ்ய 

ஸங்கேத” என்  காய்ச்சாத  பசும்பாைல எம்ெப மா க்கு தி மஞ்சனம் 
ெசய்ய ம். 
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॥॥நாநாராராயணஸூக்தம்யணஸூக்தம்॥॥  
 
 
|| ஹாி: ஓம் || 
 
                               |                                                        |                             | 

ஸஹஸ்ர S£ர்ஷம் ேத3வம் விSQவாக்ஷம் விSQவSம் 4வம் | 
              |                      |                                           | 

விSQவம் நாராயணம் ேத3வமக்ஷரம் பரமம் பத3ம் |           1 
                            |                                                     |                                   | 

விSQவத: பரமம் நித்யம் விSQவம் நாராயணகும் ஹாிம் | 
              |                                   |                                               | 

விSQவேமேவத3ம் ஷஸ்தத்3விSQவ பஜீவதி |           2 
                            |                                     |                              |                            | 

பதிம் விSQவஸ் யாத்ேமSQவரகும் S¡SQவதகும் S¢வமச் தம் | 
                                |                                                             |                            |   

நாராயணம் மஹாஜ்ேஞயம் விSQவாத்மாநாம் பராயணம் |          3 
                           |                                                   |                          |  

நாராயணபரம் ப்3ரஹ்ம தத்வம் நாராயண: பர: | 
                            |                                                      |                        |  

நாராயண பேரா ஜ்ேயாதிராத்மா நாராயண பர: |           4   
          |                         |                                                       ||                               | 

யச்ச கிஞ்சிஜ் ஜக3த்யஸ்மிந் த்3 SQயேத SQ யேதऽபி வா | 
           |                         |                                                     |                                 | 

அந்தர்ப3ஹிSQச தத்ஸர்வம் வ்யாப்ய நாராயண: ஸ்தி2த: |           5  
       |                   |                                   |                         |                           | 

அநந்தமவ்யயம் கவிகும் ஸ த்3ேரந்தம் விSQவSம் 4வம் | 
                                       |                                                |                                     |                                

பத்3ம ேகாS ப்ரதீகாSகும் ஹ் த3யம் சாப்யேதா4 க2ம் |          6  
            |                                  |                                                            |                        | 

அேதா4 நிஷ்ட்யா விதஸ்த்யாம்  நாப்4யா பாி திஷ்ட2தி | 
                    |                    |                                                       |                        | 

ஹ் த3யம் தத்3 விஜாநீயாத்3 விSQவஸ்யாய தநம் மஹத் |          7 
            |                             |                            |                                              | 

ஸந்ததகும் ராபி4ஸ்  லம்பத்3யா ேகாS ஸந்நிப4ம் | 
                        |                                                                            ||                                   | 

தஸ்யாந்ேத ஸுஷிரகும் ஸூ மம் தஸ்மிந் ஸ்ர்வம் ப்ரதிஷ் 2தம் |        8 
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                             |                     |                                      |                            | 

தஸ்ய மத்4ேய மஹாநக்3நிர்விSQவார்சிர் விSQவேதா க2: | 
                      |                    |                                           |                              

ேஸாऽக்3ர 4க் விப4ஜந்திஷ்ட2ந் நாஹார மஜர: கவி: |           9 
                      |                                                   |                               | 

ஸந்தாபயதி ஸ்வம் ேதஹ3மாபாத3 தலமஸ்தகம் | 
                                                 |                                     ||                                             | 

தஸ்ய மத்4ேய வஹ்நிS¢கா2 அணீேயார்த்4வா வ்யவஸ்தி2த: |       10 
              |         |                                                            |                                      | 

நீலேதாயத3 மத்4யஸ்தா2 வித்3 ல்ேலேக2வ பா4ஸ்வரா | 
                                 |                                      ||                                  | 

நீவாராS§ கவத்தந்  பீதா பா4ஸ்யாத்த பமா |         11  
            ||                                      |                          ||                                      | 

தஸ்யாSQ S¢கா2யா மத்4ேய பரமாத்மா வ்யவஸ்தி2த: | 
                                                                                                           | 

ஸ ப்3ரஹ்மா ஸ S¢வஸ் ேஸந்த்3ரஸ்ேஸாऽக்ஷர: பரம: ஸ்வராட் ||       12 
                                         |                                          |                                           | 

தகும் ஸத்யம் பரம் ப்3ரஹ்ம ஷம் க் ஷ்ண பிங்க3ளம் | 
                        |              |                                                |                               | 

ஊர்த்4வேரதம் வி பாக்ஷம் விSQவ பாய ைவ நம: ||         13 
                                       |                         |                                          | 

ஓம் நாராயணாய வித்3மேஹ வாஸுேத3வாய தீ4மஹி | 
             |                                                      ||  

தந்ேநா விஷ் : ப்ரேசாத3யாத் ||            14 
 

॥॥விஷ் ஸூக்தம்விஷ் ஸூக்தம்  ॥॥  
 
|| ஹாி: ஓம் || 
                                    |                  |                          |                                 |                                                   | 

விஷ்ேணார் கம் ர்யாணி ப்ரேவாசம் ய: பார்தி2வாநி விமேம ரஜாகும்   
                           |                            |                                  |                                                                      | 

ேயா அஸ்கபா4ய 3த்தரகும் ஸத4ஸ்த2ம் விசக்ரமாணஸ்த்ேரேதா4 கா3ேயா  
                   |                  |                                ||                                | 

விஷ்ேணாரராடம  விஷ்ேணா: ப் ஷ்ட2ம  விஷ்ேணா:   
                    ||                                                                  |                            ||                            | 

SQநப்த்ேரஸ்ேதா2 விஷ்ேணாஸ்ஸ் ர  விஷ்ேணார் த்4 வம   
                               |                         | 

ைவஷ்ணவம  விஷ்ணேவ த்வா || 
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• கீழ்கண்ட ேவதவாக்யத்ைத அ ஸந்தித் க் ெகாண்ேட சாற் ப்ப யால் 
தி மஞ்சனம் ெசய்யேவண் ம்.  

 

                                          |                                                |                                      || 

க3ந்த4த்3வாராம் 3ராத4ர்ஷாம் நித்ய ஷ்டாம் காீஷிணீம் | 
                     |                  |                                                      | 

ஈSQவாீகும் ஸர்வ 4தாநாம் தாமிேஹாபஹ்வேய SQாியம் ||                       
 
• கீழ்கண்ட பாசுரங்கைள அ ஸந்தித் க் ெகாண்ேட இளநீர், தயிர், ேதன் 

ஆகியவற்றாேலா அல்ல  தீர்தத்தாேலா தி மஞ்சனம் ெசய்யலாம்.  
  
ெபாியாழ்வார்ெபாியாழ்வார்  தி ெமாழிதி ெமாழி  --  கண்ணைனகண்ணைன  நீராடநீராட  அைழத்தல்அைழத்தல்  

** ெவண்ெணய் அைளந்த கு ங்கும் * விைளயா  தி ம் ெகாண்  *  
திண்ெணன இவ்விரா உன்ைனத் * ேதய்த் க் கிடக்க நான் ஒட்ேடன் ** 
எண்ெணய் ளிப் பழம் ெகாண்  * இங்ெகத்தைன ேபா ம் இ ந்ேதன் * 
நண்ணல் அாிய பிராேன! * நாரணா! நீராட வாராய்!             2.4.1 
 
கன் கள் ஓடச் ெசவியில் * கட்ெட ம்  பி த்திட்டால் * 
ெதன்றிக் ெக மாகில் * ெவண்ெணய் திரட்  வி ங்குமா காண்பன் ** 
நின்ற மராமரம் சாய்த்தாய் * நீ பிறந்த தி ேவாணம் * 
இன்  நீ நீராட ேவண் ம் * எம்பிரான் ! ஓடாேத வாராய்!                      2.4.2 
 
ேபய்ச்சி ைல உண்ணக் கண்  * பின்ைன ம் நில்லாெதன் ெநஞ்சம் * 
ஆய்ச்சியர் எல்லா ம் கூ  * அைழக்க ம் நான் ைல தந்ேதன் **  
காய்ச்சின நீேரா  ெநல்  * கடாரத்தில் ாித்  ைவத்ேதன் * 
வாய்த்த கழ் மணிவண்ணா! * மஞ்சனமாட நீ வாராய்!                          2.4.3 
 
கஞ்சன் ணர்பினில் வந்த * க ய சகடம் உைதத்  * 
வஞ்சகப் ேபய் மகள் ஞ்ச * வாய் ைல ைவத்த பிராேன! ** 
மஞ்ச ம் ெசங்க நீாின் * வாசிைக ம் நா  சாந் ம் * 
அஞ்சன ம் ெகாண்  ைவத்ேதன் * அழகேன! நீராட வாராய்!               2.4.4 
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அப்பம் கலந்த சிற் ண்  * அக்காரம் பா ல் கலந்  * 
ெசாப்பிட நான் சுட்  ைவத்ேதன் * தின்னல் உ திேயல் நம்பீ! ** 
ெசப்பிள ெமன் ைலயார்கள் * சி  றம் ேபசிச் சிாிப்பர் * 
ெசாப்பிட நீராட ேவண் ம் * ேசாத்தம்பிரான் ! இங்ேக வாராய்!             2.4.5 

 
எண்ெணய்க் குடத்ைத உ ட்  * இளம் பிள்ைள கிள்ளி எ ப்பி * 
கண்ைணப் ரட்  விழித்  * கழகண்  ெசய் ம் பிராேன! ** 
உண்ணக் கனிகள் த வன் * ஒ கடல் ஓத நீர் ேபாேல * 
வண்ணம் அழகிய நம்பீ! * மஞ்சனமாட நீ வாராய்!                                  2.4.6 
 
கறந்த நற்பா ம் தயி ம் * கைடந் றி ேமல் ைவத்த ெவண்ெணய் * 
பிறந்த ேவ தலாகப் * ெபற்றறிேயன் எம்பிராேன! ** 
சிறந்த நற்றாய் அலர் ற் ம் * என்பதனால் பிறர் ன்ேன * 
மறந் ம் உைரயாட மாட்ேடன் * மஞ்சனமாட நீ வாராய்                        2.4.7 
 
கன்றிைன வாேலாைல கட் க் * கனிகள் உதிர எறிந்  * 
பின் ெதாடர்ந்  ஓ  ஓர் பாம்ைபப் * பி த் க் ெகாண்டாட் னாய் ேபா ம்** 
நின் திறத்ேதன் அல்ேலன் நம்பீ! * நீ பிறந்த தி  நல்நாள் * 
நன்  நீ நீராட ேவண் ம் * நாரணா! ஓடாேத வாராய்!                           2.4.8 
 

னித் ெதா வினில் க்குப் * தி அைளந்த ெபான் ேமனி * 
காணப் ெபாி ம் உகப்பன் * ஆகி ம் கண்டார் பழிப்பர் ** 
நாண் எத்தைன ம் இலாதாய்! * நப்பின்ைன காணில் சிாிக்கும் * 
மாணிக்கேம! என் மணிேய! * மஞ்சனமாட நீ வாராய்!                            2.4.9 
 
** கார்ம  ேமனி நிறத் க் * கண்ண பிராைன உகந்  * 
வார்ம  ெகாங்ைக யேசாைத * மஞ்சனமாட் யவாற்ைற ** 
பார்ம  ெதால் ைவக் ேகான் * பட்டர் பிரான் ெசான்ன பாடல் * 
சீர்ம  ெசந்தமிழ் வல்லார் * தீவிைன யா ம் இலேர                            2.4.10 
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தி க்கு ந்தாண்டகம்தி க்கு ந்தாண்டகம்  

ன்ெபாலா இராவணன் தன் *  மதிள் இலங்ைக ேவவித்  *  
அன்பினால் அ மன் வந்  * ஆங்க யிைண பணிய நின்றார்க்கு ** 
என்ெபலாம் உ கி க்கிட்  * என் ைட ெநஞ்சம் என் ம் * 
அன்பினால் ஞான நீர் ெகாண்  * ஆட் வன் அ யேனேன *                    15 
 
மாய மான் மாயச் ெசற்  * ம திற நடந்  * ைவயம் 
தாயமா பரைவ ெபாங்கத் * தடவைர திாித்  ** வாேனார்க்கு 
ஈ மால் எம்பிரானார்க்கு * என் ைடச் ெசாற்கள் என் ம் * 

யமா மாைல ெகாண்  * சூட் வன் ெதாண்டேனேன                             16 
 
தி வி த்தம்தி வி த்தம்  

சூட்  நன்மாைலகள் * யன ஏந்தி * விண்ேணார்கள் நன்னீர் 
ஆட்  * அந் பம் தரா நிற்கேவ அங்கு ** ஓர் மாையயினால்  
ஈட் ய ெவண்ெணய் ெதா ண்ணப் ேபாந்திமிேலற் வன் கூன் * 
ேகாட் ைடயாைன கூத்  * அடலாயர் தம் ெகாம்பி க்ேக                        21 
 
ெபாியாழ்வார்ெபாியாழ்வார்  தி ெமாழிதி ெமாழி  

கா க  ேபாய்க் * கன் கள் ேமய்த்  மறிேயா க் * கார்க்ேகாடல் ச் 
சூ  வ கின்ற தாேமாதரா! * கற் த் ளி காண் உன் உடம்  ** 
ேபைட மயிற் சாயல் பின்ைன மணாளா! * நீராட்டைமத்  ைவத்ேதன் * 
ஆ  அ  ெசய்யப்ப ம் உண் லன் * உன்ேனா டேன உண்பான்   3.3.3 
 
திண்ணார் ெவண்சங்குைடயாய்! *  

தி நாள் தி ேவாணம் இன்ேற  நாள் * ன் 
பண்ேணர் ெமாழியாைரக் கூவி ைளயட் ப் *  

பல்லாண்  கூ வித்ேதன் ** 
கண்ணாலம் ெசய்யக் * கறி ம் கலத்தாிசி ம் ஆக்கி ைவத்ேதன் * 
கண்ணா! நீ நாைளத்ெதாட் க் கன்றின் பின்ேபாேகல் *  

ேகாலம் ெசய்திங்ேக இ                                                                   3.3.10 
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• கீழ்கண்ட ேவதவாக்கியங்கைள அ ஸந்தித் க்ெகாண்  உலர்ந்த 
வஸ்திரத்தால் எம்ெப மான்கைள நன்றாகத் ைடத்   சாற் ப்ப  
சமர்ப்பித்  ேகாவிலாழ்வாாில் எ ந்த ளப் பண்ண ம்.    

 

॥॥ ஸூக்தம்ஸூக்தம்  ॥॥  
 
|| ஹாி: ஓம் || 
         |                                              |                                          |                 | 

ஹிரண்யவர்ணாம் ஹாிணீம் ஸுவர்ண ரஜதஸ்ரஜாம் | 
                                             |                                             |                                      | 

சந்த்3ராம் ஹிரண்ம ம் ல மீம் ஜாதேவேதா3 ம ஆவஹ |                  1 
                           |                      |                                                  |                    || 

தாம் ம ஆவஹ ஜாேதேவேதா3 ல மீ மநபகா3மிநீம் | 
                                 |                                                                                     | 

யஸ்யாம் ஹிரண்யாம் விந்ேத3யம் கா3மSQவம் ஷாநஹம் |         2 
                                      |                                                  |                               | 

அSQவ ர்வாம் ரத2மத்4யாம் ஹஸ்திநாத ப்ரேபா3தி4நீம் | 
           |                              |                                    |                       | 

SQாியம் ேத3 பஹ்வேய ர்மாேத3  ஜுஷதாம் |                   3 
                                                          |                                                     

காம் ேஸாஸ்மிதாம் ஹிரண்ய ப்ராகாராமார்த்3ராம்  
            |                                                    |

ஜ்வலந்தீம் த் ப்தாம் தர்பயந்தீம் | 
                                                            |                                                     | 

பத்3ேம ஸ்தி2தாம் பத்3மவர்ணாம் த்வாமிேஹாபஹ்வேய SQாியம் |        4 
                             |                                                          |                          | 

சந்த்3ராம் ப்ரபா4ஸாம் யSஸா ஜ்வலந்தீம் SQாியம்  
                                     |

ேலாேக ேத3வஜுஷ்டா தா3ராம் | 
                            |                     |                                  |                                          |      

தாம் பத்3மேநமீம் Sரணமஹம் ப்ரபத்3ேயऽல மீர்ேம  
                                                 |

நSQயதாம் த்வாம் வ் ேண |                                                                         5 
                       |                                           |                                                            |                              | 

ஆதி3த்யவர்ேண தபேஸாऽதி4 ஜாேதா வநஸ்பதிஸ்தவ வ் ேக்ஷாத2 பி3ல்வ: | 
                        |                               |                                     |                      |                     |         |                                                                  

தஸ்ய ப2லாநி தபஸா த3ந்  மாயாந்தராயாSQச பா3ஹ்யா அல மீ: |      6 
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           |                          |                                                      | 

உைப  மாம் ேத3வஸக2: கீர்திSQச மணிநாஸஹ | 
                                                |                                                                |                                   | 

ப்ரா 3ர் 4ேதாऽஸ்மி ராஷ்ட்ேரऽஸ்மிந் கீர்திம் த்3தி4ம் த3தா3  ேம |       7 
                 |                     |                                                                      | 

க்ஷுத்பிபாஸாமலாம் ஜ்ேயஷ்டா2மல மீர்நாSயாம்யஹம் | 
        |               |                                                                    | 

அ 4திமஸம் த்3தி4ம் ச ஸர்வாம் நிர் த3 ேம க்3 ஹாத் |         8 
                                          |                                                |                                      || 

க3ந்த4த்3வாராம் 3ராத4ர்ஷாம் நித்ய ஷ்டாம் காீஷிணீம் | 
                     |                  |                                                      | 

ஈSQவாீகும் ஸர்வ 4தாநாம் தாமிேஹாபஹ்வேய SQாியம் ||         9 
     |                                |                                               | 

மநஸ: காமமாகூதிம் வாசஸ் ஸத்யமS£மஹீ | 
                                            |                                             |                         | 

பS¦நாம் பமந் நஸ்ய மயி SQSQரயதாம் யS: |         10 
                 |             |                                                 | 

கர்த3ேமந ப்ரஜா 4தா மயி ஸம்ப4வ கர்த3ம | 
           |                        |                                      |                              | 

SQாியம் வாஸய ேம குேல மாதரம் பத்3மமா நீம் |          11 
        |                          |                                                       |                           

ஆப: ஸ் ஜந்  ஸ்நிக்3தா4நி சிக்லீத வஸ ேம க்3 ேஹ | 
        |                                                     |                        | 

நி ச ேத3 ம் மாதரம் SQாியம் வாஸய ேம குேல |         12 
                                          |                                                                  | 

ஆர்த்3ராம் ஷ்காிணீம் ஷ் ம் பிங்க3ளாம் பத்3மமா நீம் | 
                                             |                                             |                                     | 

சந்த்3ராம் ஹிரண்ம ம் ல மீம் ஜாதேவேதா3 ம ஆவஹ |        13 
                                        |                                                                         | 

ஆர்த்3ராம் ய: காிணீம் யஷ் ம் ஸுவர்ணாம் ேஹமமா நீம் | 
                |                              |                                              |                                      | 

ஸூர்யாம் ஹிரண்ம ம் ல மீம் ஜாதேவேதா3 ம ஆவஹ |            14 
                          |                    |                                                |                     || 

தாம் ம ஆவஹ ஜாதேவேதா3 ல மீமநபகா3மிநீம் | 
                                 |                           |                          |          

யஸ்யாம் ஹிரண்யம் ப்ர 4தம் கா3ேவா  
                                   ||

தா3ஸ்ேயாऽSQவாந் விந்ேத3யம் ஷாநஹம் |                                            15 
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                                                      |                                                                               | 

பத்3மப்ாிேய பத்3மிநி பத்3மஹஸ்ேத பத்3மாலேய பத்3மத3ளாயதாக்ஷி | 
                                                               |                                        |                                                    | 

விSQவப்ாிேய விஷ் மேநா கூேல த்வத்பாத3மத்3மம் மயி ஸந்நித4த்ஸவ|16 
              |                                            |                                               |                                    | 

SQாிைய ஜாத: SQாிய ஆநிர்யாய SQாியம் வ்ேயா ஜநித் ப்4ேயா த3தா4  | 
                           |                                                                 |                                                                            | 

SQாியம் வஸாநா அம் தத்வமாயந் ப4வந்தி ஸத்3யஸ்ஸமிதா4 மிதத்3 ந் |   17 
                                                                 | 

SQாிய ஏைவநம் தச்ச்2ாியாமாத3தா4தி |  
                                                                                                                                      |                             | 

ஸந்ததம் சா வஷட் க்த்யம் ஸந்த4த்தம் ஸந்தீ4யேத ப்ரஜயா பS¦பி4: |    18 
        | 

ய ஏவம் ேவத3 | 
                                                    |                        |                                                 | 

ஓம் மஹாேத3வ்ைய ச வித்3மேஹ விஷ் பத்ந்ைய ச தீ4மஹி | 
            |                                                     || 

தந்ேநா ல மீ: ப்ரேசாத3யாத் ||                                                     19 

 
•  “ மேத நாராயணாய நம: ஸமஸ்தபாிவாராய ஸர்வ மங்களவிக்3ரஹாய 

மேத நாராயணாய நம:” என்  ெசால்  ஸ்நானாஸனத்ைதப் ர்த்தி 
ெசய்ய ம்.  
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அலங்காராஸனம்அலங்காராஸனம்  
 
• அர்க்4ய, பாத்4ய, ஆசமனீய, ஸ்நாநீய வட் ல்களில் மீத ள்ள தீர்த்தத்ைத 

ப கத்தில் ேசர்த் விட ம். 
• அர்க்4ய, பாத்4ய, ஆசமனீய, பானீய  வட் ல்களில் 

தி க்காேவாியி ந்  திய தீர்த்தத்ைத ேசர்த் க் ெகாண்  தி த் ழாய் 
பாிமாற ம். 

• தி த் ழாய்தளத்ைத ஆட்காட்  விரல், ந  விரல் இரண் க்கும் ந வில் 
இ க்கிக் ெகாண்  அர்க்4ய, பாத்4ய, ஆசமனீய, பானீய, சுத்4ேதா3த3க 
வட் ல்கள் ஒவ்ெவான்ைற ம் தனித்தனிேய ஸ்பர்சித்  “ மேத 
நாராயணாய நம:” என்  ஐந்  ைற அ ஸந்திக்க ம். 

 
தி வாதி வாய்ய்ெமாழிெமாழி    

வைகயால் மனெமான்றி மாதவைன * நா ம் 
ைகயால் விளக்கால் மலரால் நீரால் ** 

திைசேதா  அமரர்கள் ெசன்  இைறஞ்ச நின்ற * 
தைகயான் சரணம் தமர்கட்கு ஓர்பற்ேற                   10.4.10 

 
• “ மேத நாராயணாய நம: ம் ச்ாிைய நம: 4ம் 4ம்ைய நம: நீம் 

நீளாைய நம: ஸமஸ்தபாிவாராய ஸர்வ மங்களவிக்3ரஹாய மேத 
நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் அலங்காராஸனம் 
கண்ட ள ேவ ம்” என்  ப்ரார்த்தித்  எம்ெப மான் தி வ களில் 
தி த் ழாய் சமர்ப்பிக்க ம்.  

• அர்க்4ய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்3த4ரணி தீர்த்தம் எ த்  “ மேத 
நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் அர்க்4யம் கண்ட ள 
ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் ேசர்க்க ம். 

• சுத்4ேதா3த3க  பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  
ப கத்தில் ேசர்த்  உத்தரணிைய ேசாதிக்க ம். 

• இரண்  தடைவ பாத்4ய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் 
எ த்  “ மேத நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் பாத்4யம் 
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கண்ட ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் 
ேசர்க்க ம். 

• சுத்4ேதா3த3க  பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  
ப கத்தில் ேசர்த்  உத்தரணிைய ேசாதிக்க ம். 

• ன்  தடைவ ஆசமனீய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் 
எ த்  “ மேத நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் 
ஆசமநீயம் கண்ட ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் 
ேசர்க்க ம். 

• தனி வஸ்திரத்தின் (ஒ  பட்  வஸ்திரம்) ஒ  னியால் ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால்  எம்ெப மா ைடய தி ப்பவளத்ைத ம், 
தி க்ைககைள ம் ேசாதித் , மற்ெறா  னியால் ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால் எம்ெப மா ைடய தி வ கைள ேசாதித் , 
வஸ்திரத்ைத கண்களில் ஒற்றிக்ெகாள்ள ம். 

• ஆசாாியன் தி க்ைககளால் தி ெவாற்றாைட, தி மண்காப் , 
சூர்ணகாப் , தி பீதாம்பரம், தி யக்ேஞாப தம், திவ்யாபரணம், 

திவ்யா தம், சாற் ப்ப , ஷ்பம் கண்  அ ள ேவ ம் என்  
ப்ரார்த்தித்  தி த் ழாய் சமர்ப்பிக்க ம். 

 
திதி ப்ப்பீதாம்பரம்பீதாம்பரம்  ((திதி வாவாய்ய்ெமாழிெமாழி))    

சும் சாந்  என்ெநஞ்சேம * ைன ம் கண்ணி என ைடேய * 
வாசகம் ெசய் மாைலேய * வான்பட்டாைட ம் அஃேத ** 
ேதசமான அணிகல ம் * என் ைககூப் ச் ெசய்ைகேய * 
ஈசன் ஞால ண் மிழ்ந்த எந்ைத ஏக ர்த்திக்ேக                     4.3.2 

 
திதிவ்வ்யாபரணங்கள்யாபரணங்கள்  ((ஸ்ஸ்ேதாத்ரேதாத்ர  ரத்னம்ரத்னம்))  

ஸ் 2ரத் கிாீடாங்க3த3 ஹார கண் 2கா   
மணிந்த்3ர காஞ்சீகு3ண ராதி3பி4: 

ரதா2ங்க3 Sங்கா2  க3தா3 த4 ர்வைர:  
லஸத் லஸ்யா வநமாலேயாஜ்ஜ்வலம்                               36 
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  SSரணாகரணாக33திதி  கக33த்த்33யயம்ம்  

ஸ்ேவாசித விவித4 விசித்ராநந்த * ஆச்சர்ய நித்ய நிரவத்3ய * நிரதிSய 
ஸுக3ந்த4 நிரதிSய ஸுக2ஸ்பாிS * நிரதிSய ஒளஜ்வல்ய * கிாீடா மகுட 
சூடா3வதம்ஸ * மகரகுண்ட3ல க்3ைரேவயக * ஹார ேக ர கடக * வத்ஸ 
ெகளஸ் ப4 க்தா தா3ம * உத3ர ப3ந்த4ந * பீதாம்ப3ர காஞ்சீகு3ண * 

ராத்3ய பாிமித * தி3வ்ய 4ஷண 
 
நாநான்ன் கன்கன்  தி வந்தாதிதி வந்தாதி  

மங்குல்ேதாய் ெசன்னி * வடேவங்கடத்தாைன * 
கங்குல் குந்தார்கள் * காப்பணிவான் ** 
திங்கள் சைடேயற ைவத்தா ம் * தாமைர ேமலா ம் * 
குைடேயறத்தாம் * குவித் க் ெகாண்                                                        43 

 

திதி வி த்தம்வி த்தம்  

சூட் நன் மாைலகள் யனேவந்தி * விண்ேணார்கள் நன்னீர்* 
ஆட்  அந் பம் தரா நிற்கேவ * அங்கு ஓர் மாையயினால் * 
ஈட் ய ெவண்ெணய் ெதா ண்ணப் * ேபாந் மிேலற்  வன்கூன் * 
ேகாட் ைடயாைன கூத்  * அடலாயர்தம் ெகாம்பி க்ேக *                      21 

 

திதிவ்வ்யாயா தங்கள்தங்கள்  

  SSரணாகரணாக33திதி  கக33த்த்33யயம்ம்  

ஸ்வா  ப * அசிந்த்ய Sக்தி Sங்க2 சக்ர க3தா3 S¡ர்ங்கா3த்3ய ஸங்க்2ேயய * 
நித்ய நிரவத்3ய * நிரதிSய கல்யாண * தி3வ்யா த4

 
சாசாற்ற் ப்பப்ப   
                                          |                                                |                                      || 

க3ந்த4த்3வாராம் 3ராத4ர்ஷாம் நித்ய ஷ்டாம் காீஷிணீம் | 
                     |                  |                                                      | 

ஈSQவாீகும் ஸர்வ 4தாநாம் தாமிேஹாபஹ்வேய SQாியம் ||          
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ஷ்ஷ்பம்பம்    

ெபாியாழ்வார்ெபாியாழ்வார்  தி ெமாழிதி ெமாழி  --  கண்ணைனகண்ணைன  ச்சூடச்சூட  அைழத்தல்அைழத்தல்  

 **ஆனிைர ேமய்க்க நீேபாதி * அ ம ந்  ஆவதறியாய் * 
கானகம் எல்லாம் திாிந்  * உன்காிய தி ேமனி வாட ** 
பாைனயில் பாைலப் ப கிப் * பற்றாதார் எல்லாம் சிாிப்ப * 
ேதனில் இனிய பிராேன * ெசண்பகப்  சூட்டவாராய் *                         2.7.1 

 
க ைட ேமகங்கள் கண்டால் * உன்ைனக் கண்டால் ஒக்கும் கண்கள் * 
உ ைடயாய்! உலேக ம் * உண்டாக வந்  பிறந்தாய்! ** 
தி ைடயாள் மணவாளா! * தி வரங்கத்ேத கிடந்தாய் * 
ம விமணம் கமழ்கின்ற * மல் ைகப்  சூட்டவாராய் *                          2.7.2 
 
மச்ெசா  மாளிைக ஏறி * மாதர்கள் தம்மிடம் க்கு *  
கச்ெசா  பட்ைடக் கிழித் க் * காம்  கிலைவ கீறி ** 
நிச்ச ம் தீைமகள் ெசவ்யாய்! * நீள் தி ேவங்கடத்  எந்தாய்!* 
பச்ைச தமனகத்ேதா  * பாதிாிப்  சூட்டவாராய் *                                  2.7.3 
 
ெத வின்கண் நின்  இளவாய்ச்சிமார்கைளத் * தீைம ெசய்யாேத * 
ம ம் தமனக ம்சீர் * மாைல மணம் கமழ்கின்ற ** 

வம் க ங்குழல் ெநற்றி * ெபா ந்த கிற் கன்  ேபாேல * 
உ வமழகிய நம்பீ! * உகந்திைவ சூட்ட நீ வாராய் *                               2.7.4 
 

ள்ளிைன வாய் பிளந்திட்டாய்! * ெபா காியின் ெகாம்ெபாசித்தாய்! * 
கள்ளவரக்கிைய க்ெகா  * காவலைனத் தைல ெகாண்டாய்! **  
அள்ளி நீ ெவண்ெணய் வி ங்க * அஞ்சா  அ த்ேதன் * 
ெதள்ளிய நீாில் எ ந்த * ெசங்க நீர் சூட்டவாராய் *                              2.7.5 
 
எ கேளா  ெபா தி * ஏ ம் உேலாபாய்காண் நம்பி * 
க திய தீைமகள் ெசய்  * கஞ்சைனக் கால்ெகா  பாய்ந்தாய்! ** 
ெத வின்கண் தீைமகள் ெசய்  * சிக்ெகன மல்லர்கேளா  * 
ெபா  வ கின்ற ெபான்ேன! * ன்ைனப்  சூட்டவாராய் *                2.7.6 
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குடங்கள் எ த்ேதறவிட்  * கூத்தாட வல்லஎம்ேகாேவ! *  
மடங்ெகாள் மதி கத்தாைர * மால்ெசய்யவல்ல என்ைமந்தா! ** 
இடந்திட்  இரணியன் ெநஞ்ைச * இ பிளவாக ன்கீண்டாய் * 
குடந்ைத கிடந்த எம்ேகாேவ! * கு க்கத்திப் ச் சூட்டவாராய் *               2.7.7 
 
சீமா கன் அவேனா  * ேதாழைம ெகாள்ள ம் வல்லாய்! * 
சாமா  அவைன நீ எண்ணிச் * சக்கரத்தால் தைலக்ெகாண்டாய்! **  
ஆமாறறி ம் பிராேன! * அணியரங்கத்ேத கிடந்தாய்! *  
ஏமாற்றம் என்ைனத் தவிர்த்தாய்! * இ வாட்சிப் ச் சூட்டவாராய் *        2.7.8 
 
அண்டத்தமரர்கள் சூழ * அத்தாணி ள் அங்கி ந்தாய்! * 
ெதாண்டர்கள் ெநஞ்சி ைறவாய்! * மலராள் மணவாளா! ** 
உண் ட்  உலகிைனேய ம் * ஓரா ைலயில் யில்ெகாண்டாய் * 
கண்  நான் உன்ைன உகக்கக் * க ைகப் ச் சூட்டவாராய் *             2.7.9 
 
** ெசண்பக மல் ைகேயா  * ெசங்க நீர் இ வாட்சி * 
எண்பகர் ம் ெகாணர்ந்ேதன் * இன்  இைவ சூட்டவாெவன்  ** 
மண்பகர் ெகாண்டாைன * ஆய்ச்சி மகிழ்ந் ைர ெசய்த இம்மாைல * 
பண்பகர் வில் த் ர்ேகான் * பட்டர்பிரான் ெசான்னபத்ேத *            2.7.10 

 
பபம்ம்  

4ர  4ர்வ 4ர்வந்தம் 4ர்வதம் ேயாऽஸ்மாந் 
4ர்வதி தம் 4ர்வயம் வயம் 4ர்வாமஸ்த்வம் ேத3வாநாம  

 
தி வாதி வாய்ய்ெமாழிெமாழி  

பாிவதிலீசைனப் பா  விாிவ  ேமவ ர் 
பிாிவைகயின்றி நன்னீர் ய்ப் ாிவ ம் ைக ேவ                          1.6.1 

 

தீபதீபம்ம்  

உத்3தீ3ப்யஸ்வ ஜாதேவேதா3: அபக்4னந் நி திம் மம  
சூகுச்ச மஹ்யம் ஆவஹ ஜீவநம் ச தி3ேசாத3ச  
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40

ததல்ல்  தி வந்தாதிதி வந்தாதி  

ைவயம் தகளியா * வார்கடேல ெநய்யாக * 
ெவய்யகதிேரான் விளக்காக ** ெசய்ய 
சுடராழியான் அ க்ேக * சூட் ேனன் ெசால்மாைல * 
இடராழி நீங்குகேவ என்  *                         1 

 
இரண்டாஇரண்டாம்ம்  தி வந்தாதிதி வந்தாதி  

அன்ேபதகளியா * ஆர்வேம ெநய்யாக * 
இன் குசிந்ைத இ திாியா **  நன் கி 
ஞானச்சுடர்விளக்கு ஏற்றிேனன் * நாரணற்கு * 
ஞானத் தமிழ் ாிந்த நான் *                                                                           1 

 

வ க்ேகால வாள்ெந ங்கண் * மாமலராள் * ெசவ்விப்  
ப க்ேகாலம் * கண்  அகலாள் பன்னாள் * அ க்ேகா   
ஞாலத்தாள் பின் ம் * நலம் ாிந்த ெதன்ெகாேலா * 
ேகாலத்தால் இல்ைல குைற *                                                                      82 

 

ன்ன்றாம்றாம்  தி வந்தாதிதி வந்தாதி  

தி க்கண்ேடன் * ெபான்ேமனி கண்ேடன் * திக ம் 
அ க்கண் * அணிநிர ம் கண்ேடன் ** ெச க்கிள ம்  
ெபான்னாழி கண்ேடன் * ாிசங்கம் ைகக்கண்ேடன் * 
என்னாழி வண்ணன்பால் இன்  *                                                                1 

 

• “ மேத நாராயணாய நம: ஸமஸ்தபாிவாராய ஸர்வ மங்களவிக்3ரஹாய 
மேத நாராயணாய நம:” என்  ெசால்  அலங்காராஸனத்ைதப் ர்த்தி 

ெசய்ய ம்.  
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மந்த்ரமந்த்ர  ஷ்பம்ஷ்பம்  
 
• தி த் ழாய், ஷ்பம் இைவகைள தாம்பாளத்தில் ைவத் , ைககளில் 

தாம்பாளத்ைத மார்  அளவாக ைவத் க் ெகாண் , கீழ்க்கண்ட 
மந்த்ரங்கைளச் ெசால்  எம்ெப மானிடம் ேசர்க்க ம்.  

 
க்ேவதம்க்ேவதம்  

ஹாி: ஓம் | அக்3னிமீேள ேராஹிதம் யக்3ஞஸ்ய ேத3வம் த்விஜம் |  
ேஹாதாரம் ரத்நதா4தமம் | ஹாி: ஓம் 
  
யயஜுர்ேவதம்ஜுர்ேவதம்    

ஹாி: ஓம் | இேஷ த்ேவார்ேஜ த்வா வாயவஸ்ஸ்ேதா2பாயவஸ்ஸ்த2ேத3ேவா 
வ: ஸவிதா ப்ரார்ப்பய  ச்ேரஷ்டதமாயகர்மேண | ஹாி: ஓம் 
  
ஸாஸாமமேவதேவதம்ம்  

ஹாி: ஓம் | அக்3ந ஆயாஹி தேய க்3 ணாேநா ஹவ்யதா3தேய | நிேஹாதா 
ஸாத்2  ப3ர்ஹிஷி | ஹாி: ஓம் 
  
அதர்வணேவதஅதர்வணேவதம்ம்  

ஹாி: ஓம் | Sந்ேநாேத3 ர் அபி4ஷ்டய ஆேபா ப4வந்  பீதேய | Sம்ேயா 
ரபி4ஸ்ரவந்  ந: | ஹாி: ஓம்  
  
உபநிஷஉபநிஷத்த்  

ஹாி: ஓம் | ஓம் இத்யக்3ேர வியாஹேரத் | நம இதிபSQசாத் | 
நாராயணாேயத் பாிஷ்டாத் | ஓமித்ேய காக்ஷரம் | நம இதி த்3ேவ அக்ஷேர | 
நாராயணாேயதி பஞ்சாக்ஷராணி | ஏதத்3ைவ நாராயணஸ்யாஷ்டாக்ஷரம் 
பத3ம் | ேயாஹைவ நாராயண ஸ்யாஷ்டாக்ஷரம் பத3மத்4ேயதி | அநபப்3 வ: 
ஸர்வமா ேரதி | விந்த3ேத ப்ராஜாபத்யம் ராயஸ்ேபாஷம் ெக3ளபத்யம் | 
தேதாऽம் தத்வம்SQ ேத தேதாऽம் தத்வ மSQ த இதி | ய ஏவம் ேவத3 | 
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இத் பநிஷத் | அத2கர்மாண்யா சாராத்3யாநி க்3 ஹ்யந்ேத | உத3க3யந 
ர்வபக்ஷாஹ: ண்யாேஹஷு கார்யாணி |யஞ்ேஜாப திநா ப்ரத3க்ஷிணம்| 

  
ராராமாயணமாயணம்ம்  

தபஸ்வாத்யாய நிரதம் தபஸ் வாக் விதம்வரம்   
நாரதம் பாிபப்ரச்ச வால்மிகிர் நி ங்கவம்  
இச்சா2ேமா ஹி மஹாபா3ஹும் ரகு4 ரம் மஹாப3லம் 
க3ேஜந மஹதாऽऽயாந்தம் ராமம் ச2த்ராவ் தாநநம் 
தம் த்3 ஷ்ட்வா Sத் ஹந்தாரம் மஹர்ஷீணாம் ஸுகா2வஹம் 
ப3 4வ ஹ் ஷ்டா ைவேத3ஹீ ப4ர்தாரம் பாிஷஸ்வேஜ 
தாஸாமாவிர 4ச்ெசள2ாி: ஸம்யமாந கா2ம் ஜ: 
பீதாம்ப3ரத4ர: ஸ்ரக்3  ஸாக்ஷாந்மந்மத2மந்மத2: 
  

  பகவபகவத்த்கீைதகீைத  

த4ர்மேக்ஷத்ேர கு ேக்ஷத்ேர ஸமேவதா த்ஸவ:  
மாமகா: பாண்ட3வர்SQைசவ கிமகுர்வத ஸஞ்ஜய  
ஸர்வ த4ர்மாந் பாித்யஜ்ய மாேமகம் Sரணம் வ்ரஜ    
அஹம் த்வா ஸர்வ பாேபப்4ேயா ேமாக்ஷயிஷ்யாமி மாசுச:                        
 

விவிஷ்ஷ் ராணம்ராணம்  

பராசரம் நிவரம் க் தெபளர்வாஹ்னிகக்ாியம்  
ைமத்ேரேய: பாிபப்ரச்ச ப்ரணிபத்யாபி வாத்யச  
 

ராணங்கள்ராணங்கள்  

ஏஷ நாராயண: மாந் க்ஷீரார்ணவநிேகதந: 
நாகபர்யங்க த்ஸ் ஜ்ய ஹ்யாகேதா ம ராம் ாீம்  
ைவகுண்ேட  பேர ேலாேக SQாியா ஸார்த்தம் ஜகத்பதி: 
ஆஸ்ேத விஷ் ரசிந்த்யாத்மா பக்ைதர் பாகவைதஸ் ஸஹ: 
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ஸ்ஸ்ேதாத்ரேதாத்ர  ரத்நம்ரத்நம்  

நேமாऽசிந்த்யாத்3 4தாக் ஷ்ட ஜ்ஞாந ைவராக்3யராSேய   
நாதா2ய நேயऽகா3த4 ப4க3வத்3ப4க்தி ந்த4ேவ  
  

பாஷ்யம்பாஷ்யம்  

அகில வந ஜந்ம ஸ்ேதம பங்காதி லீேல  
விநத விவித தவ்ராத  ரகைக்ஷக தீேக்ஷ 
SQ திS¢ர விதீப்ேத ப்ரஹ்மணி நிவாேஸ  
பவ  மம பரஸ்மிந் §S ஷீ பக்தி பா 
 
பாராSர்ய வசஸ்ஸுதா உபநிஷ்த்  க்தாப்தி மத்ேயா த்த் தாம்  
ஸம்ஸாராக்நி விதீபந வ்யபகத  ப்ராணாத்ம ஸஞ்ஜீவநீம்   

ர்வாசார்ய ஸுரக்ஷிதாம் பஹுமதி வ்யாகாத ரஸ்திதா  
மாநீதாம்  நிஜாக்ஷைரஸ்  மநேஸா ெபளமா: பிபந்த்வந்வஹம்  
  
வரதராஜவரதராஜ  ஸ்ஸ்தவம்தவம்  

நிதி4ம் நிதி4மபாரமர்தி2நாம் அர்திதார்த2பாிதா3ந தீக்ஷிதம்  
ஸர்வ 4தஸுஹ் த3ம் த3யாநிதி4ம் ேத3வராஜமதி4ராஜமமSQரேய                2 

  
யயதிராஜதிராஜ  விம்விம்SSதிதி  

மாத4வாங்க்4ாி ஜலஜத்3வய நித்யேஸவா  
ப்ேரமாவிலாSய பராங்குS பாத3ப4க்தம்  
காமாதி3ேதா3S ஹரமாத்மபதா3SQாிதாநாம்  
ராமா ஜம் யதிபதிம் ப்ரணமாமி ர்த்4நா                                                     2 

 
விஜ்ஞாபநம் யதி3த3மத்3ய  மாமகீநம் 
அங்கீ3கு ஷ்வ யதிராஜ! த3யாம் 3ராேஷ  
அஜ்ேஞாऽயமாத்ம கு3ணேலS விவர்ஜிதSQச 
தஸ்மாத3நந்யSரேணா ப4வதீதி மத்வா                                                       21 
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44

உத்தரஉத்தர  தினசர்யாதினசர்யா  

அபக3தமத3மாைந: அந்திேமாபாய நிஷ்ைட2: 
அதி4க3தபரமார்த்ைத2: அர்த2காமாநேபைக்ஷ: 
நிகிலஜலஸுஹ் த்3பி4: நிர்ஜிதக்ேராத4ேலாைப4: 
வரவர நிப்4 த்ையரஸ்  ேம நித்யேயாக3: 
  
கதா3 ந: Sங்க2ரதா2ங்க3 கல்ப த்4வஜார விந்தா3ங்குS வஜ்ரலாஞ்ச2நம் 
த்ாிவிக்ரம! த்வச்சரணாம் 3ஜத்3வயம் மதீ3ய ர்தா4நமலங்காிஷ்யதி 
 

ததல்ல்  தி வந்தாதிதி வந்தாதி  

ெசன்றால் குைடயாம் * இ ந்தால் சிங்காசனமாம் * 
நின்றால் மரவ யாம் நீள்கட ள் * என் ம் 

ைணயாம் மணிவிளக்காம் * ம்பட்டாம் ல்கும் 
அைணயாம் * தி மாற்கு அர                                                                  53 
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தி நாமதி நாம  அர்ச்சைனஅர்ச்சைன  
 

ஓம் ேகSவாய நம: 

ஓம் நாராயணாய நம: 

ஓம் மாத4வாய நம: 

ஓம் ேகா3விந்தா3ய நம: 

ஓம் விஷ்ணேவ நம: 

ஓம் ம 4ஸூத3நாய நம: 

ஓம் த்ாிவிக்ரமாய நம: 

ஓம் வாமநாய நம: 

ஓம் த4ராய நம: 

ஓம் ஹ் ஷிேகசாய நம: 

ஓம் பத்3மநாபா4ய நம: 

ஓம் தா3ேமாத3ராய நம: 

 

ஓம் வாசுேத3வாய நம: 

ஓம் ஸங்கர்ஷணாய நம: 

ஓம் ப்ரத்3 ம்நாய நம: 

ஓம் அநி த்4தா3ய நம: 

ஓம் மத்ஸ்யாய நம: 

ஓம் கூர்மாய நம: 

ஓம் வராஹாய நம: 

ஓம் நர ம்ஹாய நம: 

ஓம் வாமநாய நம: 

ஓம் பா4ர்கவராமாய நம: 

ஓம் ராமாய நம: 

ஓம் ப3லராமாய நம: 

ஓம் க் ஷ்ணாய நம: 

ஓம் கல்கிேந நம: 

ஓம் SQாிைய நம: 

ஓம் அம் ேதாத்3ப4வாைய நம: 

ஓம் கமலாைய நம: 

ஓம் சந்த்3ரேஸாத3ர்ைய நம: 

ஓம் விஷ் பத்ைய நம: 

ஓம் ைவஷ்ணவ்ைய நம: 

ஓம் வராேராஹாைய நம: 

ஓம் ஹாிவல்லபா4ைய நம: 

ஓம் S¡ர்ங்கிண்ைய நம: 

ஓம் ேத3வேத3விகாைய நம: 

ஓம் ஸூரஸுந்த3ர்ைய நம: 

ஓம் மஹால ம்ைய நம: 

ஓம் ஸர்வாபீ4ஷ்ட ப2லப்ரதா3யாைய 

நம: 

 

4மி நீளாஸேமத மேத நாராயணாய நம: 
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• 108 தி ப்பதி எம்ெப மான்களின் தி நாம அர்ச்சைன ம் இவ்விடம் 
ெசய்யலாம்.  

• “ மேத நாராயணாய நம: ஸமஸ்தபாிவாராய ஸர்வ மங்களவிக்3ரஹாய 

மேத நாராயணாய நம:” என்  ெசால்  தி நாம அர்ச்சைனையப் 

ர்த்தி ெசய்ய ம்.  
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அ ளிச்அ ளிச்  ெசயல்ெசயல்  ேஸவாகாலம்ேஸவாகாலம்    
  

• ஆசாாியன்ஆசாாியன்,,  பரமாசாாியன்பரமாசாாியன்  தனியன்கைளதனியன்கைள  அ ஸந்திக்க ம்அ ஸந்திக்க ம்..         

மணவாளமணவாள  மா னிகள்மா னிகள்  தனியன்தனியன்    

((அழகியஅழகிய  மணவாளன்மணவாளன்  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த ))  

ைசேலச த3யாபாத்ரம் தீ4ப4க்த்யாதி3 கு3ணார்ணவம்    
யதீந்த்3ர ப்ரவணம் வந்ேத3 ரம்யஜாமாதரம் நிம்            
 
குகு   பரம்பைரபரம்பைர  தனியன்தனியன்    

((கூரத்தாழ்வான்கூரத்தாழ்வான்  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த ))  

ல மீ நாத2 ஸமாரம்பா4ம் நாத2யா ந மத்4யமாம்     
அஸ்மதா3சார்ய பர்யந்தாம் வந்ேத3 கு3  பரம்பராம்    
         
எம்ெப மானார்எம்ெப மானார்  தனியன்தனியன்  ((கூரத்தாழ்வான்கூரத்தாழ்வான்  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த ))  

ேயா நித்யம் அச் த பதா3ம் 3ஜ க்3ம க்ம 
வ்யாேமாஹதஸ் ததி3தராணி த் ணாய ேமேந             
அஸ்மத்3 கு3ேரார் ப4கவேதாऽऽஸ்ய த3ையக ந்ேதா4: 
ராமா ஜஸ்ய சரெணள Sரணம் ப்ரபத்3ேய             
  
நம்மாழ்வார்நம்மாழ்வார்  தனியன்தனியன்  ((ஆளவந்தார்ஆளவந்தார்  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த ))  

மாதா பிதா வதயஸ் தநயா வி 4தி: 
ஸர்வம் யேத3வ நியேமந மத3ந்வயாநாம்              
ஆத்3யஸ்ய ந: குலபேதர் வகுளாபி4ராமம் 

மத் தத3ங்க்4ாி க3ளம் ப்ரணமாமி ர்த்4நா              
 
ஆழ்வார்கள்ஆழ்வார்கள்  உைடயஉைடயவர்வர்  தனியன்தனியன்  (( பராசரபராசர  பட்டர்பட்டர்  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த ))  

4தம் ஸரஸ்ய மஹதா3ஹ்வய ப4ட்ட நாத2

ப4க்திஸார குலேசக2ர ேயாகி3வாஹாந்             
ப4க்தாங்க்4ாிேர  பரகால யதீந்த்3ரமிSQராந்  

மத் பராங்குS நிம் ப்ரணேதாऽऽஸ்மி நித்யம்            
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• தி ப்பல்லாண்  
• தி ப்பள்ளிெய ச்சி 
• தி ப்பாைவ 
• அமலனாதிபிரான் 
• ெபாியாழ்வார் தி ெமாழி (காப்பிடல், ெசன்னிேயாங்கு) 
• கண்ணி ன் சி த்தாம்  
• ேகாவில் தி வாய்ெமாழி 
• இராமா ச ற்றந்தாதி 
• உபேதச இரத்தினமாைல 
• தி வாய்ெமாழி ற்றந்தாதி 
• யதிராஜ விம்ஸதி 
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ேபாேபாஜ்ஜ்யாஸனம்யாஸனம்  
 
• ெப மா க்கு எதிாில் ஸ்தலசுத்தி ெசய்  தளிைகைய ைவக்க ம். 
• அர்க்4ய வட் ல் இ ந்  உத்தரணியால் தீர்த்தத்ைத எ த்  “ மேத 

நாராயணாய நம:” என்  ெசால்  தளிைகைய ப்ேராக்ஷித்  
தி த் ழாைய தளிைகயில் ேசர்க்க ம். 

 
யாப்ாீதீர் வி ரார்பிேத ராிேபா குந்த்யர்பிேத யாத் சீ 
யாேகாவர்தந ர்த்தி யாச ப் ேக ஸ்தந்ேய யேசாதார்பிேத 
பாரத்வாஜஸமர்ப்பிேத சபாிகாதத்ேததேர ேயாஷிதாம் 
யாப்ாீதீர் நிபத்நி பக்திரசிேதப்யத்ராபி தாம் தாம் கு  
 
• “ மேத நாராயணாய நம: ம் ச்ாிைய நம: 4ம் 4ம்ைய நம: நீம் 

நீளாைய நம: ஸமஸ்தபாிவாராய ஸர்வ மங்களவிக்3ரஹாய மேத 
நாராயணாய நம: இதம் ஸவ்யஞ்சனம், சப யம், ஸபாயஸம், 
ேபாஜ்யம், நாநாவித சாகாநி ஸகித, நாநாவித ப யாணி ஸகித, 
நாநாவித வ்யஞ்சனானி, நாநாவித பலானி ஸகித ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால் தி ப்ேபானகம் கண்ட ள ேவ ம்” என்  ப்ரார்த்தித்  
எம்ெப மான் தி வ களில் தி த் ழாய் சமர்ப்பிக்க ம். 

 
• அர்க்4ய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  “ மேத 

நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் அர்க்4யம் கண்ட ள 
ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் ேசர்க்க ம். 

• சுத்4ேதா3த3க  பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  
ப கத்தில் ேசர்த்  உத்தரணிைய ேசாதிக்க ம். 

• இரண்  தடைவ பாத்4ய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் 
எ த்  “ மேத நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் பாத்4யம் 
கண்ட ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் 
ேசர்க்க ம். 

• சுத்4ேதா3த3க  பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  
ப கத்தில் ேசர்த்  உத்தரணிைய ேசாதிக்க ம். 
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• ன்  தடைவ ஆசமனீய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் 
எ த்  “ மேத நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் 
ஆசமனீயம் கண்ட ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத 
ப கத்தில் ேசர்க்க ம். 

• தனி வஸ்திரத்தின் (ஒ  பட்  வஸ்திரம்) ஒ  னியால் ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால்  எம்ெப மா ைடய தி ப்பவளத்ைத ம், 
தி க்ைககைள ம் ேசாதித் , மற்ெறா  னியால் ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால் எம்ெப மா ைடய தி வ கைள ேசாதித் , 
வஸ்திரத்ைத கண்களில் ஒற்றிக்ெகாள்ள ம். 

• பாநீய வட் ல் இ ந்  உத்தரணியில் தீர்த்தத்ைத எ த்  இடக்ைகயில் 
ைவத் க்ெகாண்  க்ராஸ த்திைரயினால் ப்ராணாய ஸ்வாஹா, 
அபாநாய ஸ்வாஹா, வ்யாநாய ஸ்வாஹா, உதாநாய ஸ்வாஹா, ஸமாநீய 
ஸ்வாஹா, ப்ரஹ்மேண ஸ்வாஹா என்  கூறி பாிேசஷனம் 
சமர்ப்பிக்க ம். 

• தி த் ழாைய விர ல் இ க்கிக் ெகாண் , ெபாிய பிராட் யார் 
தி க்ைககளால் சமர்ப்பிப்பதாக எண்ணி ஒவ்ெவா  
தி ப்ேபானகத் க்கும் ன்  தடைவ “ மேத நாராயணாய நம:” என்  
அ ஸந்தித்  கண்ட ளப் பண்ண ம். 

• பானீய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  “ மேத 
நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் பானீயம் கண்ட ள 
ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் ேசர்க்க ம். 

• தனி வஸ்திரத்தின் (ஒ  பட்  வஸ்திரம்) ஒ  னியால் ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால்  எம்ெப மா ைடய தி ப்பவளத்ைத ம், 
தி க்ைககைள ம் ேசாதித் , மற்ெறா  னியால் ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால் எம்ெப மா ைடய தி வ கைள ேசாதித் , 
வஸ்திரத்ைத கண்களில் ஒற்றிக்ெகாள்ள ம். 

 
• ப்ராஸாதங்கைள ன்  பாகங்களாக பாவித் ,  
• “ ம் ச்ாிைய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் தி ப்ேபானகம் கண்  

அ ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பிக்க ம். 
• “ 4ம் 4ம்ைய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் தி ப்ேபானகம் கண்  

அ ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பிக்க ம். 
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• “நீம் நீளாைய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் தி ப்ேபானகம் கண்  
அ ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பிக்க ம். 

 
• “ மேத விஷ்வக்ேஸநாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் 

தி ப்ேபானகம் கண்  அ ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பிக்க ம். 
• “அநந்தாய நாக3ராஜாய நம:  ஆசாாியன் தி க்ைககளால் தி ப்ேபானகம் 

கண்  அ ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பிக்க ம். 
• “ைவநேத4யாய பக்ஷிராஜாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் 

தி ப்ேபானகம் கண்  அ ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பிக்க ம். 
• “ஸுத3ர்சநாய ேஹதிராஜாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் 

தி ப்ேபானகம் கண்  அ ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பிக்க ம். 
• “பாஞ்சஜந்யாய Sங்கா2திபதேய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் 

தி ப்ேபானகம் கண்  அ ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பிக்க ம். 
 
• “ மத்3ப்4ய: பராங்குச பரகாலாதி3ப்4ேயா நம: ஆசாாியன் 

தி க்ைககளால் தி ப்ேபானகம் கண்  அ ள ேவ ம்” என்  
சமர்ப்பிக்க ம். 

• “அஸ்மத் கு ப்ேயா நம: தி ப்ேபானகம் கண்  அ ள ேவ ம்” என்  
சமர்ப்பிக்க ம். 

 
திதி ப்பாப்பாைவைவ  

கூடாைர ெவல் ம் சீர்க் ேகாவிந்தா * உன்தன்ைனப் 
பா ப் பைற ெகாண்  யாம் ெப  சம்மானம் * 

நா  க ம் பாிசினால் நன்றாகச் * 
சூடகேம ேதாள் வைளேய ேதாேட ெசவிப் ேவ ** 

பாடகேம என்றைனய பல்கல ம் யாம் அணிேவாம் * 
ஆைட உ ப்ேபாம் அதன் பின்ேன பாற் ேசா  * 

ட ெநய் ெபய்  ழங்ைக வழி வாரக் * 
கூ  இ ந்  குளிர்ந்ேதேலார் எம்பாவாய் *                                        27 
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நாநாச்ச்சியார்சியார்  தி ெமாழிதி ெமாழி  

நா  ந ம் ெபாழில் * மா ஞ்ேசாைல நம்பிக்கு நான் * 
 தடாவில் ெவண்ெணய் * வாய்ேநர்ந்  பராவிைவத்ேதன் * 
 தடா நிைறந்த * அக்கார வ சில் ெசான்ேனன் * 

ஏ  தி ைடயான் * இன்  வந்திைவ ெகாள் ங்கேலா! *                        89  

 
இன்  வந்  இத்தைன ம் * அ ெசய்திடப் ெபறில் நான் * 
ஒன்  றாயிரமாகக் ெகா த்  * பின் ம் ஆ ம் ெசய்வன் * 
ெதன்றல் மணங்கம ம் * தி மா ஞ்ேசாைல தன் ள் * 
நின்ற பிரான் அ ேயன் மனத்ேத * வந்  ேநர்ப ேல                                  90 

 

ெபெபாியாழ்வார்ாியாழ்வார்  தி ெமாழிதி ெமாழி  

அப்பம் கலந்த சிற் ண்  * அக்காரம் பா ல் கலந்  * 
ெசாப்பிட நான் சுட்  ைவத்ேதன் * தின்னல் உ திேயல் நம்பீ! ** 
ெசப்பிள் ெமன் ைலயார்கள் * சி  றம் ேபசிச் சிாிப்பர் * 
ெசாப்பிட நீராட ேவண் ம் * ேசாத்தம்பிரான் ! இங்ேக வாராய்!             2.4.5 

 
கன்னல் இலட் வத்ேதா  சீைட * கார் எள்ளின் உண்ைட கலத்தி ட்  * 
என்னகம் என்  நான்ைவத் ப் ேபாந்ேதன் *   

இவன் க்கு அவற்ைறப் ெப த்திப் ேபாந்ேதன் * 
பின் ம் அகம் க்கு உறிைய ேநாக்கிப் *  

பிறங்ெகாளி ெவண்ெண ம் ேசாதிக்கின்றான் * 
உன்மகன் தன்ைன யேசாைதநங்காய் ! *  

கூவிக்ெகாள்ளாய் இைவ ம் சிலேவ *                                           2.9.9 

 

ெபெபாிாியய  தி ெமாழிதி ெமாழி  

மிக்காைன * மைறயாய் விாிந்த விளக்ைக * என் ள் 
க்காைனப் * கழ்ேசர் ெபா கின்ற ெபான்மைலைய * 

தக்காைனக் க ைக * தடங்குன்றின் மிைசயி ந்த * 
அக்காரக் கனிைய * அைடந்  உய்ந்  ேபாேனேன *                             8.9.4 
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53

தி வாதி வாய்ய்ெமாழிெமாழி  

அ ேயன் ேமனி அமர்கின்ற அ ேத! * இைமேயார் அதிபதிேய * 
ெகா யா அ ள் உைடயாேன! * ேகாலக் கனிவாய் ெப மாேன !* 
ெச யார் விைனகள் தீர்ம ந்ேத! * தி ேவங்கடத்  எம்ெப மாேன !* 
ெந யார் ெபா ம் உனபாதம் * காண ேநாலா தாற்ேறேன *              6.10.7 

 

திதி மாமாைலைல  

பச்ைச மாமைலேபால் ேமனி * பவளவாய் கமலச் ெசங்கண் * 
அச்சுதா அமரேரேற * ஆயர்தம் ெகா ந்ேத என் ம் ** 
இசசுைவ தவிர யான்ேபாய் * இந்திர ேலாகம் ஆ ம் * 
அச்சுைவ ெபறி ம்ேவண்ேடன் அரங்கமாநக ளாேன *                              2 

 

• “ மேத நாராயணாய நம: ஸமஸ்தபாிவாராய ஸர்வ மங்களவிக்3ரஹாய 
மேத நாராயணாய நம:” என்  ெசால்  ேபாஜ்யாஸனத்ைதப் ர்த்தி 

ெசய்ய ம்.  
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நர்மந்த்ராஸனம்நர்மந்த்ராஸனம்  
 
• “ மேத நாராயணாய நம: ம் ச்ாிைய நம: 4ம் 4ம்ைய நம: நீம் 

நீளாைய நம: ஸமஸ்தபாிவாராய ஸர்வ மங்களவிக்3ரஹாய மேத 
நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் நர்மந்தராஸனம் 
கண்ட ள ேவ ம்” என்  ப்ரார்த்தித்  எம்ெப மான் தி வ களில் 
தி த் ழாய் சமர்ப்பிக்க ம்.  

• அர்க்4ய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  “ மேத 
நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் அர்க்4யம் கண்ட ள 
ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் ேசர்க்க ம். 

• சுத்4ேதா3த3க  பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  
ப கத்தில் ேசர்த்  உத்தரணிைய ேசாதிக்க ம். 

• இரண்  தடைவ பாத்4ய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் 
எ த்  “ மேத நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் பாத்4யம் 
கண்ட ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் 
ேசர்க்க ம். 

• சுத்4ேதா3த3க  பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  
ப கத்தில் ேசர்த்  உத்தரணிைய ேசாதிக்க ம். 

• ன்  தடைவ ஆசமனீய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் 
எ த்  “ மேத நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் 
ஆசமனீயம் கண்ட ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத 
ப கத்தில் ேசர்க்க ம். 

• தனி வஸ்திரத்தின் (ஒ  பட்  வஸ்திரம்) ஒ  னியால் ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால்  எம்ெப மா ைடய தி ப்பவளத்ைத ம், 
தி க்ைககைள ம் ேசாதித் , மற்ெறா  னியால் ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால் எம்ெப மா ைடய தி வ கைள ேசாதித் , 
வஸ்திரத்ைத கண்களில் ஒற்றிக்ெகாள்ள ம். 

• “ஆசாாியன் தி க்ைககளால் தாம் லம் கண்ட ள ேவ ம்” என்  
ப்ரார்த்தித்  ெவற்றிைல, பாக்கு, பழம், தாம் லம் சமர்ப்பிக்க ம். 
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கீபல ஸமா க்தம் நாகவல்  தைளர்யதம் 
கர்ப் ர சூர்ண ஸம் க்தம் தாம் லம் ப்ரதி க் ஹ்யதாம் 
கனஸார ேராதக்ைர: க்ர காஷ்டதைளஸ்ஸஹ 
விமலாசநிதாம் ல தளாநி ஸ் கு ப்ரேபா 
 
ெபாியாழ்வார்ெபாியாழ்வார்  தி ெமாழிதி ெமாழி  

ேபாய்ப்பா ைடய நின் தந்ைத ம் தாழ்த்தான் * 
ெபா திறல் கஞ்சன் க யன் * 

காப்பா மில்ைல கடல் வண்ணா *  
உன்ைனத்தனிேய ேபாெயங்கும் திாிதி ** 

ேபய்ப்பால் ைல ண்ட பித்தேன! * 
ேகசவ நம்பீ! உன்ைனக் கா குத்த * 

ஆய்ப்பாலர் ெபண் கெளல்லா ம் வந்தார் * 
அைடக்காய் தி த்தி நான் ைவத்ேதன்                                           2.3.1 

 
• “ மேத நாராயணாய நம: ஸமஸ்தபாிவாராய ஸர்வ மங்களவிக்3ரஹாய 

மேத நாராயணாய நம:” என்  ெசால்  மந்த்ராஸனத்ைதப் ர்த்தி 
ெசய்ய ம்.  
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கற் ரகற் ர  ஆலத்திஆலத்தி  
 
•  “ஆசாாியன் தி க்ைககளால் கற் ர நீராஜனம் கண்ட ள ேவ ம்” 

என்  ப்ரார்த்தித்  கற் ர ஆலத்தி சமர்ப்பிக்க ம். 
 
தத்3விஷ்ேணா: பரமம் பத3ம் ஸதா3பச்யந்தி ஸூரய:   
தி3 வ சக்ஷுராததம் தத்3விப்ராேஸா விபந்யேவா  
ஜாக்3 வாம் ஸஸ்ஸமிந்த4ேத விஷ்ேணார்யத் பரமம் பத3ம் 
பர்யாப்த்யா அநந்த்ராயாய ஸர்வஸ்ேதாம:  
அதிராத்ர உத்தம மஹ: அஹர்பவதி  
ஸர்வஸ்யாப்த்ைய ஸர்வஸ்ய ஜித்ைய  
ஸர்வேமவ ேதநாப்ேநாதி ஸர்வம் ஜயதி  
 

மமங்ங்களகள  ஸ்ஸ்ேலாகங்கள்ேலாகங்கள்  

ல மிசரண லாக்ஷாங்க ஸாக்ஷி வத்ஸ வக்ஷேஸ 
ேஷமங்கராய ஸர்ேவஷாம் ரங்ேகசாய மங்களம்                                               
 

ய: காந்தாய கல்யாணநிதேய நிதேயர்த்திநாம் 

ேவங்கட நிவாஸாய நிவாஸாய மங்களம் 
 

அஸ்  ஸ்தந கஸ் ாி வாஸநா வா ேதாரேஸ 
ஹஸ்திகிாிநாதாய ேதவராஜய மங்களம் 

 

கமலாகுச கஸ் ாீ கர்தமாங்கித வக்ஷேஸ 
யாதவாத்ாி நிவாஸாய ஸ்ம்பத் த்ராய மங்களம் 
 

மத்ைய விஷ் சித்தார்ய மேநா நந்தந ேஹதேவ 
நந்தநந்தந ஸுந்தர்ைய ேகாதாைய நித்ய மங்களம் 
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நகர்யாம் மஹா ர்யாம் தாப்ரபர்ண் த்தேரதேட 
திந்த்ாிணீ லதாம்ேந சடேகாபாய மங்களம் 

 

மதா  நகாி நாதாய க ைவாிேண 
ச ஷ்கவிப்ரதாநாய பரகாலாய மங்கள, 
 

மந்மஹா தபேர மத் ேகசவ யஜ்வந: 

காந்திமத்யாம் ப்ரஸூதாய யதிராஜாய மங்களம் 
 

மேத ரம்யஜாமாத்  நீந்த்ராய மஹாத்மேந 
ரங்கவா ேந யாத் நித்ய நித்ய மங்களம் 

 
மங்களாசாஸனபைர: மதாசார்ய ேராகைம: 
ஸர்ைவச்ச  ைவ: ஆசார்ைய: ஸத்க் தாயாஸ்  மங்களம் 
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சாற் ைறசாற் ைற  
திதி ப்ப்பாைவபாைவ  

** சிற்றஞ் சி  காேல வந் ன்ைனச் ேசவித்  * உன் 
ெபாற்றாமைர அ ேய ேபாற் ம் ெபா ள் ேகளாய் * 

ெபற்றம் ேமய்த் ண் ம் குலத்தில் பிறந்  * நீ 
குற்ேறவல் எங்கைளக் ெகாள்ளாமல் ேபாகா  ** 

இற்ைறப் பைற ெகாள்வான் அன்  காண் ேகாவிந்தா! * 
எற்ைறக்கும் ஏழ் ஏழ் பிறவிக்கும் * உந்தன்ேனா  

உற்ேறாேம ஆேவாம் உனக்ேக நாம் ஆட்ெசய்ேவாம் * 
மற்ைற நம் காமங்கள் மாற்ேறேலார் எம்பாவாய் **                            29 

 
** வங்கக் கடல் கைடந்த மாதவைனக் ேகசவைனத் * 

திங்கள் தி கத் ச் ேசயிைழயார் ெசன்றிைறஞ்சி * 
அங்கு அப்பைற ெகாண்டவாற்ைற * அணி ைவப்  

ைபங்கமலத் தண் ெதாியல் பட்டர் பிரான் ேகாைத ெசான்ன ** 
சங்கத் தமிழ் மாைல ப்ப ம் தப்பாேம * 

இங்கு இப்பாிசுைரப்பார் ஈாிரண்  மால் வைரத் ேதாள் * 
ெசங்கண் தி கத் ச் ெசல்வத் தி மாலால் * 

எங்கும் தி வ ள் ெபற்  இன் வர் எம்பாவாய் *                           30 

 

இராமா சஇராமா ச  ற்றந்தாதிற்றந்தாதி  

** இ ப்பிடம் ைவகுந்தம் ேவங்கடம் * மா ஞ்ேசாைல என் ம்  
ெபா ப்பிடம் * மாய க்கு என்பர் நல்ேலார் ** அைவ தம்ெமா ம் வந்   
இ ப்பிடம் மாயன் இராமா சன் மனத்  * இன்றவன் வந்   
இ ப்பிடம் * என்தன் இதயத் ள்ேள தனக்கு இன் றேவ      106 

 
** இன் ற்ற சீலத்  இராமா ச! * என் ம் எவ்விடத் ம்  
என் ற்ற ேநாய் * உடல் ேதா ம் பிறந்  இறந்  ** எண்ணாிய  

ன் ற்  யி ம் ெசால் வெதான் ண்  * உன் ெதாண்டர்கட்ேக  
அன் ற்  இ க்கும் ப * என்ைன ஆக்கி அங்காட்ப த்ேத      107 
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** அங்கயல்பாய் வயல் ெதன்னரங்கன் * அணி ஆெமன் ம்  
பங்கய மாமலர் * பாைவையப் ேபாற் ம் ** பத்தி எல்லாம்  
தங்கிய ெதன்னத்தைழத்  ெநஞ்ேச! நம்தைல மிைசேய * 
ெபாங்கிய கீர்த்தி * இராமா சன் அ ப் மன்னேவ       108 

 
 மன்  மா  ெபா ந்திய மார்பன் * கழ்ம ந்த   

பாமன்  மாறன் * அ  பணிந் ய்ந்தவன் ** பல்கைலேயார்   
தாம் மன்ன வந்த இராமா சன் * சரணாரவிந்தம்    
நாம் மன்னி வாழ * ெநஞ்ேச! ெசால் ேவாம் அவன் நாமங்கேள         1 

  
•  தி ப்பல்லாண்  பாசுரங்கைளச் அ ஸந்த்தித் க் ெகாண்  ஆசாாியன் 

தி க்ைககளால் கற் ர ஆலத்தி சமர்ப்பிக்க ம். 

  
பபல்ல்லாண்லாண்   

** பல்லாண்  பல்லாண்  பல்லாயிரத்தாண்  * 
பலேகா  றாயிரம் * 
மல்லாண்ட திண்ேதாள் மணிவண்ணா! * 
உன் ேசவ  ெசவ்வி தி க்காப்  **                                                                1 

 
** அ ேயாேமா ம் நின்ேனா ம் * பிாிவின்றி ஆயிரம் பல்லாண்  * 
வ வாய் நின் வல மார்பினில் * வாழ்கின்ற மங்ைக ம் பல்லாண்  * 
வ வார் ேசாதி வலத் ைற ம் * சுடராழி ம் பல்லாண்  * 
பைடேபார் க்கு ழங்கும் * அப்பாஞ்சசன்னிய ம் பல்லாண்ேட **            2 

 

• கற் ர ஆலத்தி ந்த பிறகு, தி த் ழாய், ஷ்பம் ஆகியவற்ைற 
ஆழ்வார், ஆசாாியர்கள் ேகாஷ் க்கு சமர்ப்பிக்க ம். 

• “அ ளப்பா  ஆழ்வாராதிகள்”, “அ ளப்பா  எம்ெப மானார்”, 
“அ ளப்பா  மணவாள மா னிகள்”, “அ ளப்பா  ஆசாாியன்’ என்  
ெசால்  ெப மாள் தீர்த்தம் சமர்ப்பிக்க ம். 
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உபேதசஉபேதச  இரத்தினமாைலஇரத்தினமாைல  

ஆழ்வார்கள் வாழி * அ ளிச்ெசயல் வாழி * 
தாழ்வா  மில்குரவர் தாம் வாழி * ஏழ்பா ம்  
உய்ய * அவர்கள் உைரத்தைவகள் தாம் வாழி * 
ெசய்ய மைற தன் டேன ேசர்ந்  *                                                              2 

  

** வாசிாியர்கள் * ேபாதம் அ ட்டானங்கள் * 
கூ வார் வார்த்ைதகைளக் ெகாண்  நீர் ேதறி ** 
இ ள் த மா ஞாலத்ேத * இன்பம் உற்  வா ம் * 
ெத ள் த மா ேதசிகைனச் ேசர்ந்             72 

 
** இந்த உபேதச ரத்தினமாைல தன்ைனச் * 
சிந்ைத தன்னில் நா ம் சிந்திப்பார் ** எந்ைத 
எதிராசர் * இன் அ க்ெகன் ம் இலக்காகி * 
சதிராக வாழ்ந்தி வார் தாம்             73 

 
எஎ ம்பியப்பாம்பியப்பா  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த   

மன் யிர்காள் இங்ேக மணவாள மா னிவன் * 
ெபான்ன யாம் ெசங் கமலப் ேபா கைள உன்னிச் * 
சிரத்தாேல தீண் ல் அமான் அவ ம் நம்ைம * 
கரத்தாேல தீண்டல் கடன்         
 
ெபாியெபாிய  ஜீயர்ஜீயர்  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த   

ஸர்வேத3ச த3ஸாகாேல SQவவ்யாஹத பராக்ரமா 
ராமா ஜார்ய தி3வ்யாஞ்ஞா வர்த4தாம் அபி4வர்த4தாம் 
 
கந்தாைடயண்ணன்கந்தாைடயண்ணன்  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த   

ராமா ஜார்ய தி3வ்யாஞ்யா ப்ரதிவாஸரம் உஜ்வலா 
தி3க3ந்தவ்யாபிநீ 4யாத் ஸாஹி ேலாக ஹிைதஷிணீ 
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எம்ெப மானார்எம்ெப மானார்  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த   

மந்! ரங்க3 ச்ாியம் அ பத்3ரவாம் அ தி3நம் ஸம்வர்த4ய 
மந்! ரங்க3 ச்ாியம் அ பத்3ரவாம் அ தி3நம் ஸம்வர்த4ய 

 
ெபாியெபாிய  ஜீயர்ஜீயர்  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த   

நம: ைசல நாதா2ய குந்தீ நக3ர ஜன்மேந 
ப்ரஸாத3லப்த4 பரம ப்ராப்ய ைகங்கர்ய ஸா ேந 
 
நம்ெப மாள்நம்ெப மாள்  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த   

ைசேலச த3யாபாத்ரம் தீ4ப4க்த்யாதி3 கு3ணார்ணவம்    
யதீந்த்3ர ப்ரவணம் வந்ேத3 ரம்யஜாமாதரம் நிம்     
 
மடத் ப்மடத் ப்  பிள்ைளபிள்ைள  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த   

வாழி தி வாய்ெமாழிப் பிள்ைள * மாதகவால் 
வா ம் * மணவாள மா னிவன் – வாழியவன் * 
மாறன் தி வாய்ெமாழிப் ெபா ைள * மாநிலத்ேதார் 
ேத ம்ப  உைரக்கும் சீர் 
 
ப்ரதிவாதிப்ரதிவாதி  பயங்கரம்பயங்கரம்  அண்ணன்அண்ணன்  அ ளிச்ெசய்தஅ ளிச்ெசய்த   

ெசய்ய தாமைரத் தாளிைண வாழிேய *  
ேசைல வாழி தி நாபி வாழிேய * 

ய்ய மார் ம் ாி ம் வாழிேய *  
சுந்தரத் தி த் ேதாளிைண வாழிேய * 

ைக ம் ஏந்திய க்ேகா ம் வாழிேய *  
க ைண ெபாங்கிய கண்ணிைன வாழிேய * 

ெபாய்யில்லாத மணவாள மா னி * 
 ந்தி வாழி கழ் வாழி வாழிேய * 
அ யார்கள் வாழ அரங்க நகர் வாழ * 

சடேகாபன் தண்டமிழ் ல் வாழ * கடல் சூழ்ந்த 
மன் லகம் வாழ * மணவாள மா னிேய * 

இன் ம் ஒ  ற்றாண் ம் 
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ஆஆண்ண்டாள்டாள்  

ேகாைத பிறந்த ஊர் ேகவிந்தன் வா ம் ஊர் * 
ேசாதி மணிமாடம் ேதான் ம் ஊர் * 

நீதியால் நல்லபத்தர்கள் வா ம் ஊர் * 
நான் மைறகள் ஓ ம் ஊர் வில் ப் ர் ேவதக்ேகா ர் ** 

பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமன  ேசர்க்கும் * 
ேவதமைனத் க்கும் வித்தாகும் ேகாைத தமிழ் * 

ஐையந் ம் ஐந் ம் அறியாத மா டைர * 
ைவயம் சுமப்ப ம் வம்  * 

தி வா ப் ரத்திற் ெசகத் தித்தாள் வாழிேய * 
தி ப்பாைவ ப்ப ம் ெசப்பினாள் வாழிேய * 

ெபாியாழ்வார் ெபற்ெற த்த ெபண்பிள்ைள வாழிேய * 
ெப ம் ர் மா னிக்கு பின்னானாள் வாழிேய ** 

ஒ  ற்  நாற்பத்  ன் ைரத்தாள் வாழிேய * 
உயர ரங்கர்ேககண்ணி கந்தளித்தாள் வாழிேய * 

ம வா ம் தி மல்  வளநா  வாழிேய * 
வண் ைவ நகர்ேகாைத மலர்ப்பதங்கள் வாழிேய * 

 
நம்மாழ்வார்நம்மாழ்வார்  

தி க்கு ைகப்பிரான் தம் தி வ கள் வாழிேய * 
 தி வான தி கத் ச் ெசவ்வி என் ம் வாழிேய * 
இ க்குெமாழி என் ெநஞ்சில் ேதக்கினான் வாழிேய * 
 எந்ைத எதிராசர்க்கு இைறவனார் வாழிேய ** 
க க்குழியில் காவண்ணம் காத்த ள்ேவான் வாழிேய * 
 காசினியில் ஆாியனாய்க் காட் னான் வாழிேய * 
வ த்தமற வந்ெதன்ைன வாழ்வித்தான் வாழிேய * 
 ம ரகவி  தம் பிரான் வாழி வாழி வாழிேய 
  

எம்ெப மானார்எம்ெப மானார்  

சீரா ம் எதிராசர் தி வ கள் வாழி * 
தி வைரயில் சாத்திய ெசந் வராைட வாழி * 
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ஏரா ம் ெசய்ய வ  எப்ெபா ம் வாழி * 
இலங்கிய ன் ல் வாழி இைணத் ேதாள்கள் வாழி ** 

ேசராத ய்ய ெசய்ய கச் ேசாதி வாழி * 
வல் வாழி ைண மலர்க் கண்கள் வாழி * 

ஈரா  தி நாமம் அணிந்த எழில் வாழி * 
இனிதி ப்ேபாெடழில் ஞான த்திைர வாழிேய * 

 
அ  சமயச் ெச  அதைன அ  அ த்தான் வாழிேய * 

அடர்ந்  வ ம் குதிட் கைள அ த் றந்தான் வாழிேய * 
ெச  க ையச் சிறி மறத் தீர்த்  விட்டான் வாழிேய * 

ெதன்னரங்கர் ெசல்வம் ற் ம் தி த்தி ைவத்தான் வாழிேய ** 
மைற அதனில் ெபா ள் அைனத் ம் வாய் ெமாழிந்ேதான் வாழிேய * 
 மாற ைரெசய்த தமிழ்மைற வளர்த்ேதான் வாழிேய * 
அறமிகு நற்ெப ம் ர் அவதாித்தான் வாழிேய * 

அழகா ம் எதிராசர் அ யிைணகள் வாழிேய * 
  
மணவாளமணவாள  மா னிகமா னிகள்ள்  

இப் வியில் அரங்ேகசர்க்கு ஈடளித்தான் வாழிேய * 
எழில் தி வாய்ெமாழிப்பிள்ைள இைண அ ேயான் வாழிேய * 

ஐப்பசியில் தி லத்தவதாித்தான் வாழிேய * 
அரவரசப் ெப ஞ்ேசாதி அனந்தன் என் ம் வாழிேய ** 

எப் வி ம் ைசலம் ஏத்த வந்ேதான் வாழிேய * 
ஏரா ம் எதிராசர் என உதித்தான் வாழிேய * 

ப் ாி ல் மணிவட ம் க்ேகால் தாித்தான் வாழிேய * 
தாிய மணவாள மா னிவன் வாழிேய * 

 
தி நாள்தி நாள்  பாட்பாட்   

ெசந்தமிழ் ேவதியர் சிந்ைத ெதளிந்  சிறந்  மகிழ்ந்தி  நாள் * 
சீ லகாாியர் ெசய்த ள் நற்கைல ேதசுெபா ந்தி  நாள் * 

மந்தமதிப் விமானிடர் தங்கைள வானி யர்தி  நாள் * 
மாச ஞானியர்ேசெரதிராசர்தம் வாழ்  ைளத்தி  நாள் ** 
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கந்தமலர் ெபாழில்சூழ் கு காதிபன் கைலகள் விளங்கி  நாள் * 
காரமர்ேமனி அரங்கர்நகர்க்கிைற கண்கள் களித்தி  நாள் * 

அந்தமில்சீர் மணவாள னிப்பரன் அவதாரம் ெசய்தி  நாள் * 
அழகு திகழ்ந்தி ம் ஐப்பசியில் தி லம் அெத  நாேள * 
 
மேத ரம்யஜாமாத்  நீந்த்ராய மஹாத்மேந 
ரங்கவா ேந யாத் நித்ய நித்ய மங்களம் 

 
• எம்ெப மான் தி வ கைள ேசவித் , ெப மாள் தீர்த்தம், தி த் ழாய் 

ஸ் காித் க் ெகாண்  பின்  ேகாஷ் க்கு விநிேயாகம் ெசய்ய ம். 
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பபர்ர்யங்காஸனம்யங்காஸனம்  
 
• “ மேத நாராயணாய நம: ம் ச்ாிைய நம: 4ம் 4ம்ைய நம: நீம் 

நீளாைய நம: ஸமஸ்தபாிவாராய ஸர்வ மங்களவிக்3ரஹாய மேத 
நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் தி வ  நிைலகள் 
சாத்திய ள ேவ ம், நர் பர்யங்காஸனத்திற்கு எ ந்த ள ேவ ம்” 
என்  ப்ரார்த்தித்  எம்ெப மான் தி வ களில் தி த் ழாய் 
சமர்ப்பிக்க ம்.  

• அர்க்4ய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  “ மேத 
நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் அர்க்4யம் கண்ட ள 
ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் ேசர்க்க ம். 

• சுத்4ேதா3த3க  பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  
ப கத்தில் ேசர்த்  உத்தரணிைய ேசாதிக்க ம். 

• இரண்  தடைவ பாத்4ய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் 
எ த்  “ மேத நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் பாத்4யம் 
கண்ட ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத ப கத்தில் 
ேசர்க்க ம். 

• சுத்4ேதா3த3க  பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் எ த்  
ப கத்தில் ேசர்த்  உத்தரணிைய ேசாதிக்க ம். 

• ன்  தடைவ ஆசமனீய பாத்திரத்தி ந்  ஒ  உத்தரணி தீர்த்தம் 
எ த்  “ மேத நாராயணாய நம: ஆசாாியன் தி க்ைககளால் 
ஆசமனீயம் கண்ட ள ேவ ம்” என்  சமர்ப்பித்  தீர்த்தத்ைத 
ப கத்தில் ேசர்க்க ம். 

• தனி வஸ்திரத்தின் (ஒ  பட்  வஸ்திரம்) ஒ  னியால் ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால்  எம்ெப மா ைடய தி ப்பவளத்ைத ம், 
தி க்ைககைள ம் ேசாதித் , மற்ெறா  னியால் ஆசாாியன் 
தி க்ைககளால் எம்ெப மா ைடய தி வ கைள ேசாதித் , 
வஸ்திரத்ைத கண்களில் ஒற்றிக்ெகாள்ள ம். 

• அபராதக்ஷாபணம் பண்ணிக்ெகாண்  எம்ெப மான் தி வ களில் 
தி ழாய் சமர்ப்பிக்க ம்.   
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  SSரணாகரணாக33திதி  கக33த்த்33யம்யம்  
பக4வந் நாராயணாபி4மதா ப * ஸ்வ ப ப கு3ணவிப4வ ஐSQவர்ய * 
S£லாத்3ய அநவதி4காதிSய * அஸங்க்2ேயய கல்யாண கு3ணக3ணாம் * 
பத்3மவநாலயாம் * ப4க3வதீம் * SQாியம் * ேத3 ம் * நித்யாநபாயினீம் * 
நிரவத்3யாம் * ேத3வேத3வ தி3வ்ய மஹிஷீம் * அகி2ல ஜக3ந் மாதரம் * 
அஸ்மந் மாதரம் * அSரண்ய Sரண்யாம் * அநந்ய Sரண: Sரணம் அஹம் 
ப்ரபத்3ேய * 
 
மேநா வாக்காைய: * அநாதி3கால ப்ரவ் த்த * அநந்த அக் த்ய கரண  
க் த்யா கரண * ப4க3வத3பசார பா4க3வதாபசார * அஸஹ்யாபசார ப * 
நாநாவித4 * அநந்த அபசாராந் ** ஆரப்3த4கார்யாந் ** அநாரப்3த4கர்யாந் ** 
க் தாந் * க்ாியமாணாந் * காிஷ்யமாணாSQச ஸர்வாந் * அ§Sஷத: க்ஷமஸ்வ* 
அநாதி3கால ப்ரவ் த்தம் * விபாீதக்ஞாநம் * ஆத்மவிஷயம் * க் ஸ்த்ந 
ஜக3த்3விஷயம்ச * விபாீதவ் த்தம் ச * அ§Sஷவிஷயம் * அத்3யாபி 
வர்தமாநம் வர்திஷ்யமாணம் ச * ஸர்வம் க்ஷமஸ்வ  
 
தி வாய்ெமாழிதி வாய்ெமாழி  
அகலகில்ேலன் இைற ெமன்  * அலர்ேமல்மங்ைக உைரமார்பா * 
நிகாில் கழாய் உலகம் ன் ைடயாய் * என்ைனயாள்வாேன ** 
நிகாில் அமரர் னிக்கணங்கள் வி ம் ம் * தி ேவங்கடத்தாேன * 

கெலான்றில்லா அ ேயன் * உன க்கீழ் அமர்ந்  குந்ேதேன *      6.10.10 

  
அபராதக்ஷாபணஅபராதக்ஷாபணம்ம்  
உபசாராபேத3ேசந க் தாந் அஹரஹர்மயா 
அபசாராநிமாந் ஸர்வாந் க்ஷமஸ்வ ேஷாத்தம 
 
• எம்ெப மாைன ஆதிேசஷனில் எ ந்த ளப்பண்ணி, ேகாவிலாழ்வாாில் 

ஆதிேசஷைன எ ந்த ளப்பண்ண ம். 
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ேகாவிலாழ்வார்ேகாவிலாழ்வார்  தி க்காப்தி க்காப்   ேசர்த்தல்ேசர்த்தல்  
 
பந்நாகாதீச பர்யங்ேக ரமாஹஸ்ேதாபதாநேக 
ஸுகம் ேசஷ்வவ் ஷாத்ாீச ஸுதர்சந ஸுரக்ஷித:            
சங்க சக்ர கத க்யா திவ்யா தகணா: ஸதா 

ச ரக்ஷாவிதாநாய சக்த்யா ஜாக்ரத ஜாக்ரத             
க்ஷீரஸாகர தரங்க சீகரா ஸார தாரகித சா ர்த்தேய 
ேபாகி ேபாக சயநீய சாயிேந மாதவாய ம  வித்விேஷ நம:           
 
ெபாியாழ்வார்ெபாியாழ்வார்  தி ெமாழிதி ெமாழி    

உறகல் உறகல் உறகல் * ஒண்சுடராழிேய! சங்ேக! * 
அறெவறி நாந்தகவாேள! * அழகிய சார்ங்கேம! தண்ேட! * 
இற  படாம ந்த * எண்மர் உேலாகபாலீர்காள்! * 
பறைவயைரயா! உறகல் * பள்ளியைறக்குறிக்ேகாண்மின்                      5.2.9 

 
அரவத்  அமளியிேனா ம் * அழகிய பாற்கடேலா ம் * 
அரவிந்தப் பாைவ ம்தா ம் * அகம்ப  வந்  குந்  * 
வரைவத் திைரபலேமாதப் * பள்ளி ெகாள்கின்றபிராைன * 
பர கின்றான் விட் சித்தன் * பட் னம் காவற்ெபா ட்ேட *                5.2.10 

 
பனிக்கட ல் பள்ளிேகாைளப் * பழகவிட்  * ஓ வந்  என் 
மனக்கட ல் வாழவல்ல * மாய மணாள நம்பீ! * 
தனிக்கடேல! தனிச்சுடேர! * தனி லேக என்ெறன்  * 
உனக்கிடமாயி க்க * என்ைன உனக்கு உாித்தாக்கிைனேய *                5.4.9 

   
• ஆசாாியன் தி வ கேள சரணம் என்  ப்ரார்த்தித் க்ெகாண்  ெதண்டம் 

ஸமர்ப்பிக்க ம். ேகாவிலாழ்வார் தி க்காப்  சாத்த ம்.  
 

ஆழ்வார்ஆழ்வார்  எம்ெப மானார்எம்ெப மானார்  ஜீயர்ஜீயர்  தி வ கேளதி வ கேள  சரணம்சரணம்  
ஜீயர்ஜீயர்  தி வ கேளதி வ கேள  சரணம்சரணம் 
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