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பாம்பன். 'பாலசப்பிரமணியசவாமி கோவில் - 

கும்பாபிஷேக வழிதடைச்சத்து 
vt ae 

al 

ண ணன் பனிப்ப hy 

  

மு. கலிங்கமிுகணிராவுததரவர்கள் (௯ குமாரரும். 

புறுவைச் Orbe lp காவலர் மகர-ஈ£-ர- ஸ்ரீ. 

| பு. த. சேய்யப்பமுதலியாரவர்கள் மாளுக்கரும் 

இளையான்குடி. ஸ்பெஷல் மேஜிஸ் திரேட்டும் 

சிவகங்கை தாலூகா போம் மேம்பநம் தகிய 

“காசீம் என்ற மறகாமம்பூண்ட மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ ... 

மே K. M. அப்துல்காதிறு ராவுத்தரவர்களால் 

இயற்றட்பெற்று. 

ட அசனி 

கோட்டை யூரிலிநக்தம் சிவகங்கை: தாலூகா போர்டு மெம்பரம் 8 

மதரை டிஸ்திரிச்ட போர்? மெம்பரும் ஆகிய மகா-ஈ..ஈஸ்ரீ ஆ 

பெ. (ip. ௮. ராம. முத்தையா செட்டியாரவர்கள். 

  

    

    

போ நுஞுதவியால் 

மதுரை ஸ்ரீ மீறும்பிகை பிரசில் படிப்பிக்கபம்பெற்றது 

_.. 19046) ஏப்பிரஷ்மி'. 

a ena: அன. nese Oe 

       



a. 

பாம்பன் பாலசுப்பிரமணிபசுவாமி கோவில் 

கும்பாபிஷேக வழிநடைசீசிந்து, 

இஃ. 
மதுரைஜில்லா இளையான்தடி தாலூகா சோதுதடிசட. உம நா-ர-ஈ-ஸ்ர 

ம. கலிங்கமீழுகனிராவுத்தரவர்கள் குமாரரும் 

ப அவைச் செந்தமிழ் காவலர் மகா-ஈ-ஏ.ஃஸர. 

பு. த. சேய்யப்பமுதலியாரவர்கள் மாணாக்கரும் 

இளையான்குடி. ஸ்பெஷல் மேஜிஸ் தீரேட்டும் 

சிவகங்கை தாலுகா போர்டூ மெம்பரம் ஆகிய ன 

காசீம் என்ற மறாமம்பூண்ட மகா-ஈ-£-ஸ்ரீ 

எம். கே. எம். அப்்துல்காதிறு ராவுத்தரவர்களால் 

இயற்றப்பெற்று. 

= Ee 

கோட்டையூரிலிநக்தம் சிலகங்கை தாலூகா போர்டு மேம்பநம் 

மதுரை டிஸ்திரிக் போர் மேம்பரும் ஆகிய மகா-ஈ...ஈஸ்ரீ: 

பெ. மூ. ௮. ராம. முத்தையா செட்டி.யாரவர்கள் 

போநளுதவியால் 

TE POE a 

மதுரை ஸ்ரீமீறம்பிகை பிரசில பதிப்பிக்கப்பெற்றது. 
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தலம் பண்டிதர் மம 2-ாடராஃஸ்ரீ. 
Sto. Orn கப்பிரமணியக்கவிராய ரவர்களிய.ற்மியன. 

| Basins areni@ugGenne சினிநுரு குக்கரில் இக 

இரதை. யன்பாய்த் | 
SUPA! பாம்பன்௧க Gopure. சுப்ரமண்ய 

சாமி கோவில் 
BOUL By கும்பாபி ஷேகமியற் ௮ஞ்சிறப்பை 

். . தண்ணிக் கண்டு 
வழக்து வினைய௮க்கும் படிசெல்வோர் பலசவருட் 

பண்பான் மிக்கோன்... (1) 

ஒருதலைவன் தலைவிக்குப் புகன்ருங்கு 5 வழிகடைச்சிர் 
லந்து சொஜ்றுன் 

பெருகுபல கால்புகன்முன் செல்வமுளரன் நீதிமுறை 
. பிறழா தாற்றி.' 

மருவுமுய ச.இகரரம் வாய்ந்தவன். பினர்க்கிருகண் 
மணியே போல்வான் 

தருலளருஞ் சோ துகுடி, வாசன்றுப்துல்: சாதி௮ஈ.ற 
2மிழ்வல் லோனே, (2) 

  

இஃது. 

- திநகீசெங்கோடூ ஐத்தமிழ் வித்கவான் மகா-ரஈ-ஸ்ரீ. 
5௪. கு. 'விசாகப்பெருமாள்மு லயா ரவா [சுளிய்தி ys 

கனமருவுய் சலிய்கம் முகனிகத் Das LIL) Fev ou oo 
இ சன்னி.மாச்கள்.. 

| HMR மதனனிகர் gear 3 gv ney ou cor 
.... அன்பாச் சொற்ற. 

ப பனிமருவு, பாம்பன்வழி சடைச்சிக்தை மிப்பொழுன 
பார்ப்பார் சிக்தை 

சனிம்சழுஞ்: சிந்தையடுக் காதுபாம்: பலும்கெல்ரும் 
. கண்ணொண். ணாதே. 

முற்றிற்று, 

     



கய. 

-துமான் துணை, 

மூ கவுசை, 

சிந்த என்பது தற்காலத்து ௮௬8 வழங்கும் இசைச்தமிழின் பாரு 
பாடுகளில் ஒன்று. இழு ஜர்துறுப்புக்களால் ஆபதோர் யாப்பு விசேடம். 

அவ்வுறப்புக்களாவன; பல்லவி, அறுபல்லவி, கண்ணிசளாகய முன்று 
சரணங்கள் என்ப, இவ்வகையில் முன்னைய :இரண்டுமின்றிச் சாணங்க 

ளா௫ய கண்ணிகளை மட்டுமே கொண்டு ஈடைபெறுவன. இலவகைச் சிந்து 

கள். இவ்வழிரடைச்சிக்தும் இவ்வகையைச் சேர்ந்ததுதான். காவடிச் 

சிந்த, கும்மி முதலியவம் இவ்வகையைச் சேர்ச் தனவேயாம். 

  

இர்ச வழிநடைச்சிர்து முப்பது சண்ணிகளையும் முதலில் இரண்டு 
கரப்புச் செய்யுட்களையும் உடைய. கண்ணிக ளொவ்வொன்றம் பூத 

லில் இரண்டு கடைமடக்கும் அதன்பின் கான்கு.சடைமடச்கும் இறுதியில் 

நால்வகைச் சர்தக்குழிப்பும் கொண்டு சொற்சுவை பொருட்சுவை நிறை 
தது Sta Gang ஈன்கறியலாம், 

வழிசடைச்ிர்து என்ற பெயரைச்சொண்ட பல சிறு பூத்சசக்களை 

யாம்பார்த்துளேம். ௮ வைபெரும்பாலும் இலக்கணவழுப் Qui Big “0௪ 

ர்க்கு ௮ருவருப்பைத் தந்து சாமான்யப்பட்டு நடைபெ Pan an oor. | 

இக்த. ரூல் இலச்சண முறையைக் சடவாமல் செவிக்கிளிமை பயச் 

கும். செவ்விய ஓசையுடைத்தாப்ச் சர்தச்சுவை ததும்பப்பெற்றுப் பக்தி 
சசம் பயப்பதாக a aad 

வழிரடை9௮ என்ற. பெயர்சொண்லேஃ ச பலவத்று ree a துவே' 

மிகச்ெந்ததென்பதற்கு ஐயமில்லை. 

இது சிலகங்கை வக்8லும், இந்திரகுல ராஜவம்ச அகசம்படியார் 

பி.ஸ்டி.ரிக்ட்டுசபைப் பிரஸிடெண்டும், சமிழபிமானியம், சீமானும், சிவ 

Core செல்வரும். eeu மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ எஸ். சவிழநதயிள்ளை யவர்கள் 
ஈடாத். தம் பாம்பன் பாலசுப்பிரமணியர் கோவில் கும்பாபிஷேஈ தரிச௪ 

சனைக்குர் செல்லார் ப்லருள் ஒரு தலைவன் சனத அருயிர்க்சாசலிக்கு 

அச்சிவகங்கையிலிருந்து பாம்பன் ஈகர் வராயரமுள்ள மார்ச்ச விசேட 

ங்களையும் பாலசுப்பிரமணிபசுவாமி . கோவில் கும்பாபிஷேசப் பெருமை 

பலவற்றையும் எடுத் து கூறுந்தன்ஸ்மயில் விளங்கி நிற்பது,



முகவுரை, 

இதனை மியற்தியவர் இவசங்கைத் காலூகாபொர்டு மெம்பரும், பு௮ 

லைச் செந்தமிழ் நாவலர் மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ பு. த. செய்யப்பமுசலி.பா ரவர்கள் 

மாளுக்சரும், இளையான்குடி ஸ்பெஷல் மாஜிஸ் இ3?ரட்டும், சோ தகுடி 

திராமம் மகா-ர-ர-(ரி மு, கலிங்கமீறாகனிராஏ.த்த ரவர்கள் ஈற்றவப்புத 

ல்வரும், காசீம் என்ற மறுகாமம் பூண்டவரும் நடய மகா-ரா-ஈ-ஸ்ரீ 

எம். கே. எம், அப்துல்காதிறுராவுத்தரவர்களே. - இக்நூலாசிரியர் மக. 

மதியராயிரு5தம் தமிழில் பெரிது.ம் அபிமானமுடையராய் அருமைபாரா 

ட்டி பல நூல்களை ஐருய்வதும் தமிழ்ப் புலவர்கட்கு வேண்டுமுசவி பல: 

செய்வஅம் கொண்டுள்ளவர். பரப்பிர்மப்்பதிசம் முூசலிப பல நூல்களை ' 

யி.பற்றியவர். இவரியற்றுஞ் செய்யுட்கள் பலவும் இணியஈடையும் கணி 

வும்... கொண்டுள்ளன. இவர் இன்னும் பல _நால்களியற்றிப் புசழ்பெறு.. 

மாது திருவருளை, AEBS Bow 1d. 

எண்சீர் விருத்தம் 

மாமாரி நிகர்கொடையான் சிவகங்கைப் பதியில் 

வாழ்சீணி முருகுவள்ளல் மனமூழ்க்து பாம்பன் 

காமாரி யிளங்குமரன் இருக்கோவில் புதுக்கிக் 

சனிவொமுிசெய் கும்பாபி ஷேகநலய் காட்டித் 

தேமாசி பொழிச்சதென வழிஈடைச்சி் இசைக்தான் 

செந்தமிழ்முக் நீர்பருகச் செவலியுறுங் கவிஞர் 

பர.மாரி பெயத்தாங்கும் பருப்பதகேர் புயத்தான் 

பண்புடையான் விளங்கும் அப்துல் காதிறுவித் பனனே. 

இங்ஙனம் 

எம். ஆர். கந்தசாமிக் கவிராயர், 
மதுரை, விவேகபாநு. பந்தீராதிபரீ, 

17—4—904



௨. 

கடவுள் துணை, 

பாம்பன் பாலசுப்ரமண்யர் வழிநடைச் சிந்து. 

| காப்பு, 

ஆசிரிய விநந்தம். 

இருமலியும் பாம்பனகர்ப் பாலசுப்.ர மண்யருறை 
இருக்கோவித்கு 

மருவுபெருய் கும்பாபி Copa erty uu gi & 6001 G 
வருமவார்கட்குள் 

தெரிவையொரு ப.தீமினிக்கோர் தலைவன்வழிகடை ச்சிந்து 
செப்பல கூறப் 

பிரணவத்தி னுட்பொருளா யெங்குகிறை பரம்பொருளைப் 
பேணி வாழ்வாம், (௧) 

  

சரஸ்வதி துதி, 

விருத்தம். 
களங்கமிலா தடுத்தவர்க்கே யருள்புரியு 6 தனதுள்ளக் 

கருத்தை யார்க்கும் 
விளங்கவெடுத் HOI 5ST BS வெண்மேனி வெள்ளாடை 

வெண்முத் தாரம் 
அளக்கலிலா வெள்வனசம் வெண்படிகம்கொளுங்கலைமான் 

துணைப்பா தத்தை 
-யுளவ்கருதில் வருங்கல்வி பு ௮ஞ்செல்வம் மெய்ஞ்ஞானம் 

ஓங்கும் மா தோ (௨) 
வைனை 

வழி நடைச் சந்து, 

    

பின சந்தக்குழிப்பு. 

தந்தானன தந்தானன தந்தானன கக தானன 

தீத்தத்தன தனதக்தன தத்தத்தன தனதான 
PU SES SCS ESM Sr FS GOT தந்தத தன 
தனத்ததன சனகதத்தகள தனத்ததகன சனத்ததன,



(1) 

(2) 

பாம்பன் சுப்பிரமணியாவலாமி கோவில் 

வசனத்திலென் மனசைக்கவர் 

இக்த விசேடக்தை தாளும் 

'யெய்திடச் செய்வோரைக் கேளும் 

யெங்கும் புகழ்சிவ கங்கை வளம்பதி 

யின்சண் மடிழ்ந்துறை 

யிம்பெரி யரா்சக 

யேத்தும் பரிமள 

ஏன்றேபல 
இல்ங்கானன 

எய்ப்பூ.ற்.கிமிம் 

விப்புக்களி 

இனிமைக்கு 
UNGREET 

இலப்பெரு 

வாசன் 

வாசன் 

வாசன். 

வாசன் 

GOD 
மூங்கோடிலம்' 
இசையும்பர்ெ 

இசையூம்படி 

லும்பொற்புறு 

முங்கத்புடன் 

இதையக்.துறை 

பரம்பன் 

அப் கு 

தைப் 

குறப் 
கொண்ட 

Lb svt 

ப,த்மினிசாஇப்பெண் மான 

பர்க்க வருவாய் நீ . தானே. 

பாலகப் சமணயர்.ஆலயச் இல்விதிப் 

பான்மையித் கும்பாபி வேகம் 

பார்ப்பவாக் கெய்தும்வை போகம் 

பாவையின் மீ.கனில மோகம் 

பண்பனால் மேவும் நல் யோசம் 

பைங்காவியை புஙய்காலனை 

யுஞ்சேலினை . யும்பார்வைகொள் 

பச்சைக்கொடி. யிடையும்பிடி.' 

இச்சித்திடு .. கடையுங்கொடு 

பதுமத்தின ரும்புக்கலர் 

தருபொதற்றன :.மிஞ்சப்பெது 

பனசக்கசனி சசமொத்துறு 

ஈமக் 

கல்வி 

மதி 

(பத்மினி)



கும்பாபிச வழிகடைச்சிக்.ு. 

(9) சகரன் சுப்பிர 

செம்மல் எனவந்த 

(ப்ண்யன்: குவ ச 

| BST iy Or MELE 

சிவகங்கைச் தாலூகா போர்ட$ஜில்லாபோர்டு : 

-சேரர்தவர்க குள்ளதி 

செப்பும்வக் SoS) 
தேர்ந்து கவிசெய்விஸ் 

சினி முருகுகு 
சென்ே.துதி 

யம்? பொாஜன 

- செப்பத்தகு 

கப்பெற்றிடு 

இரவுற்றவளன் 

கலமொப்புறும் 

செப்புக்குடம் 

வட்டத்தனம் 

(4) இந்தப் பிரபலன் 
ஏற்பது வோமிக 

இஎன் முறை 

தமிழ் 
யெயா 

சாரன 

தாசன் 

- போன் பலர் 

விண்டேஙிஇ 

மஞ் சேர்குவர் 

கொடை சரீதுமி 
மிசைகொண்டுயா 

அ௮ன்புக்கணி 

இன்ப.த்துனிர 

ஒத்துத்திகழ் 
DD NLL OWT (பத்மினி) 

தீர் த் 5) காதில் 

கேர்த்தி இவன் 

இக்த்ர குலசாஜ வம்ஸ அகம்படி. 
யார்டிஸ்இரிக் டுச்பை 

இன்னமாஞ் சொல்லுவேன் உனக்கு 

இன் gues கோழனாம் 
இன்பம் வளரும்பார் 

இன்பாகிய. 

அன்பாகியொ 

இப்பொற்பதி 
றப்பட்டிடு' 

எழில்பெற்றுய 

பிரசிடென்ட் 

நாளும் 

கெஞ்சில் 

தன 

தனக்கு 

எனக்கு 

நினக்கு 

சண்பாளர்க்ள் 

aes கவா 

தனினின் அபு 
Slew wer 6 # gi or 

Ribera 

இடைகட்டொஎளி Hex gE 

இவைபற்பல 

'இசைபத்இியின் 

வஊகைபெல்றணி 

நட இத்தடி (பத்மினி).



4 பாம்பன் சுப்பிரமணியச்வாமி.. கோவில் 

(5)- மாதே சபாபதி 
மாரக்கமா-கத் துய்ய 

பிள்ளை. .. 

வெள்ளை 

மாட்டியே மேல்புறம் வேலாயுதசாமி 

வாழ் 2காவில் சென்றடி 

மாமலர் மாவிகை. 

Gur peu” or ev TOM oor 

வாத்திய முஞ்செவி 

weston ar 

டந்தோறும்வ 

மட்டுப்பொலி 

வைத்துப்பல 

வனசத்தையி 
ager a Ber 
வனையித்ததி 
மனிதத்திரள் 

(6) தாலூகாக் கச்சேரி 

தானேசெப் பக்குளம் 

். போற்றி 

தூத்றி 
சாற்றி. 

ஏத்தி. 
சண்டேகுமி . 

ளளங்கூற௮வன் 

சுருள்குக் தளம் 

மலரும்புனை 

கழ்ர்திட்டகின் 

தம்பொற்புற 
தனிலெத்தனை 

தெரு. 
260) 

LD oor 

a B 

Liev 

உடன் 

கனிமொய்ப்பது (பத்மினி) 

யிதே 

மாதே 

தங்கும் கெளரி விகாயகர் கோவில் ரா 
- ஜாரக்கள் அரண்மனை 

தான்கடைவீதியும். 

தக்கவியாபாரம் 

. சாமர்த்திய த்தைநீ 
(sh ero gi 

மின்ராயுட 

ச.ற்பூ,த்தியில் 
RUUD Mal 

ச சசத்திவி 
சொலிமிக்கச 
சருமத்திலும் 
இனிமத்றுன 

பாராய் 

தேசாய் 

சாய் 

கேசாய் 

வு்தாமத 

னின் றீகுவர் 
எவர்மிஞ்சுவர் 

ணிகதக்தசர் 

தீம்பற பல. 

னம்பெற்றவர் 

கினைவுற்றவர் 
சிததிர்ரிற்பது 

௮௮. 
அருள் 

இனிக் 
"இதில் 
செயும் 
விலை 

(பத்மினி)



Gourd soaps வ்ழிஈடைச்சி க. 

(7) பொன்னையா சாமியின் மடமாம் அது 

 புவனுண்டேஸ் வரிசதார இடமாம் அருள் 

பொங்கு மருதப்ப சாமிகோ வில்இது 

பூர்வத்தி லேபல விருதா பெற்ற 
பூபதி யாகிய மரு.து பாண்ட்பன் 

போற்றுங் குலதெய்வங் கருது கன்னைப் 

பூசிப்ப வாக்கருள த்ரூது பசும் 

பொன்போலொளி ருக்தேகமும் 

Wer Pern of soe புஞ்சார௪: 

Lj @p. 1 Bo) 0 ob it கசழுங்குனி 

விற்மிபாற்புறு அக லும்பிறை 

புசைநெற்றியும் வெண்பொட்டொடு 

இிலதத்கழ ரகூம்பெற்றுயர் 

புனிகதக்திரு வென &றெனை 

யளம்வைத்ததி ம௫ழ்வைத்தரு (பத்மினி) 

(8) மானா மதுசைக்கே ஏரும் சோட்டில் 

. வாவாணி யய்குடி. ஆகும் அ தில் 

வாழ்சிுவ கங்கை யகம்படி யார்சர்கடிள் 

மன்னுஞ் சபையினர் கூட்டம் எதிர் 

வாய்க்ததோ ரிக்குளம் நாட்டம் கொண்டு 

வாழய்ய றாரகோவில் நீட்டம் மட 

மங்கையர் செங்கையில் ஈட்டம் பெற 

வதே பொருள் நீதானளை 

யெங்கேயெனும் முன்பேபல 

வைகத்துப்பகர் தொழில்கொண்டகி 
£ப்புக்குலம் மிருகண்டணி 

வளமுற்தது Qs és en mQsrG 

வருபொற்கொடி வண்டி ற்பொலி 

வரிபற்றிய விழியு ந்றெனை 

மருளப்புரி. s நசத் துணி (பத்மினி) 
  

% பூவனம். அலம், அலொண்டேஸ்வரி சத்திரம். 
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பாம்பன் சுப்பிரமணியசு வாமி கோவில் 

(9) வேந்தராம் பாண்டியர் தரிக்கும் படி 

௨0 

"வேரி மலர்த்தொடை விரிக்கும் நிகழ் 
வேப்பங் குடியின் அகம்படி யார்சர்க்கிள் 
மேக்கு கூட்டமும் அதுவாம் முன்பு 
விற்கை யிராமர்சென் ஐதுவாம் என 

மிளிர்சர் தரகடப் பிதுவாம் இனி 

வெள்வேல் உடைமூதற் பொதுவாம் பல 

வெந்தாருகி Gn D&C BT Ou OOF LD 
அக்தாதெரி யும்பாரதில் 
மெய்ப்பக்ஷிகள் பலசர்தமும் 

'மொய்ப்பத்தொனி தருகின்றன 
விரவத்தவ மூந்தப்புரி 
LIQ 6D MOT oD) Oot L 9 8 

வியன்மத்தக வடிவிற்கன 

,தனபொற்குட மசையத்திகழ் பத்மினி) 

காட்டு ணித்தடா கந்தான் ஈதக் 
காளதங்கை பூருணி ட யுநீதான் or Bir 

கானார் பொழிலும் வயலும் பூடைசூமூம் 

மானாமதுரை டோல் கேட்டு அக்யர் 

கட்குள்ள பங்களா நாட்டு விவ 

காரஞ்செய் மூன் புக் "கோட்டு தந்தக் 

கம்பி அபிஸ்பிணிப் பாட்டு கார் 

SON SL GIT ad vin 2 L_ aw (up 

துண்டோரின்ம ருந்தோபல 

கைப்பெற்றதி சுகமுக்துற 

வைத்துப்பல தஇனமுஞ்செய்து 

சவினுற்.நிடு மின்புற்றத. 
ருமவைத்தியம் மிஞ்சப்புரி 

கனபொற்பிட மிதுமற்றது 

ஈழறத்தெசி குவையொத்கொடி (பத்மினி)



(11) 
* 

(12) 

ட்ப கும்பா Gare and echt FG go. 

  

ஏடெ இயேோறிய. வைகை 6 

பிக்துபுஷ் கரணிப் பொய்கை பக்கம் 

இருப்பது ஆனந்த வல்லியம் மன்காவில் — 

இனி2மல் தான்புசைவண்டி சோட்டு ஸ்டேஷன் 

எய்.இிப் பணந்தக்து : சட்டு - வாக்கி 
ஏ.றி யிருரயில் மாட்டு போரூ 

திப்பார்த் திவலூரைத் தாட்டு. இணி 

இரதாரும்ஈ அஞ்சோலைவ 
சாக்தேதவய லுஞ்சூழூற 

இக்குத்தெறி தரளம்பல: 

கொக்குக்திசள் தமதண்டமி' 

தெனவைத்தடை கொண்டுற்றிடு 

LIT LDS (Fly. வர் இிட்டதென் 
இளமைச்திரு வளமுற்கிட 

அருள்வைத்துடன் வருசுற்குணி: (பத்மினி) 

பாண்டிக்கண் மாயிது தேனே ௮தோ 

பார்சத்தி ரக்குடி. தானே சேது 
பீதிகள் அரசுசெய் சாமா தபரம் 

யரங்கில் வாளாந்த.ர வையுமாம் இதன் 

பக்கத்தில் உச்சப்பு ளிடிமாம் எதிர் 
பார்ப்பது மண்டபத் கையுமாம் uf) po» 
wo geht. Cio om கியுமாம் பல 

பங்கேருக 

கந்ேேதறம ot 6C 5 ge 

பக்கத்தினில் வழிகின்றவி 

யப்புச்செ. ம சட்ல்கண்டணை 

பலகப்பலகள் வக்திட்டண 

புகைகுப்பென முந்துற்தது 

பலகைப்படி. Or LBL 29.0) pp Gur 

SILC DBO mit ட டப பம். (ப. தீமிணி) 
  

% சர்திரபுஷ்சரணி .



dee 

. (18) ஈதோபாம் பன் துறை 
எஇரிலே போஸ்டாபிஸ் 

இ பாம்பன் ஈப்பிரமணியசுவாமி கோவில் 

எல்லாம் வரூல்செயும் ஸீகஸ்றம் ஆபிஸாம் 

இதுமேஜிஸ தபேட்இடம் என்பார். 

எனலும்நகெற்கிட் டஙகிகள் 

-ஏன்றிடு காளியின் 

இனிமேல்பர் பிதுரை 

என்றேபுகல் 

ul C&O) A 

எப்பொற்பி 

கைப்பெம் விடு 

எனவட்டி.நி 

CET BET 
yo. 

இகையொப்பது 

எழில்மிக்கது 

(14) காளிருத் துப்பிள்ளை 

கபி.£ர்க்த மேன்மைவி 

முகமாம் செல்வோம் 

அக்மாம் வரி 

மலை 

(por unt உமை 

அன்பார் கோவில் 

இன்பார் பங்களா 

&) oor (07 சதை 

யும்பாரிணி 

கனிலும்பொருள் 

வெகுதந்திரர் 

தம்பெற்றிடி 

உறும்பொற்பிடம் 

புவனத்திலை 

பலாரமொய்ப்பது (பத்மினி) 

இதேதோ 

சுற்ஜிக 

F BTW 

GB a tb 

காணும் பலவகைக் சபாலங் காரங்கள் 

தகோணும்ரூ பம்பல 

கண்ட தொளியறு 

கவின்மிகு வானவிற் 

களிப்பவ சோபல 

கண்காணவு 

சிந்தாகுல 

கசசுக்கிழி 

டைத்துப் பரி 

கனகக்குட 

OG PEP 
கமழ்பற்பல 

வடமிட்டெழு 

or Bir 

அது 
கண்டு 

இரு 

வாழும் 

தேசாம் 

சிராம் 

பேசாம் 

GT Bl Ga. Or Bl 

(pee Os 
படவநதுபு 

மளமிஞ்சிய 

மும்பொற்புறு 

கும்பற் றிய | 

மலர்முத்தணி 

ஈலெச்கொடி.. (பத்மினி)



(15) | பாலைப் பிரமண்யா 

(16) 

பக்கம் வயிரவர் 

கும்பாபி SOLS வழிக டை FRE By. 

கோவில் 

கோவில் 

பாலிற் பைரவ தீர்க தமா குங்கடல் 

சிலக் துடன இல் 

பண்புடன் கின்று 8) 

பாலிரா மேசுரத் 

பவர்கட்குப் புகச் 

பண்பாமொழி 

யும்பார்முரு 

பக்கத்தினில் 

(ip DOS Tene 

பலர்சித்தமு 
மகிழ்வுற்றது 
பலவாககமும் 

வகைபெற்றது 

இபாலங் காரத்தைக் 

இிந்தை மகிழ்ச்சியே 

GW GM GOT LD 

யானம் 

கானம் 

தானம் 

Bex apo on 5 

கன்கோவிலில் 

DEG EIT 

UD St GOON LL. OUT 

Ging wey trip. 

சந்தக்கனி 

நவரத்தின 

இணையற்ற 

சாண்பாப் 

பூண் பாப் 

பண்ணிப் 

செய்தப் 

செல்லு 

என்று 

(பத்மினி) 

மிகச் 

இந்தச் 
தெப்பக்கு எத்து காற் பக்கத்தும் முச்சந்தித் 

தெருவிலும் கோபுரம் 

தேவர் உலசகச்தின் 

இல்லை இத போலோர் 

சேடனே கூறுதல் 

செஞ்சூரியர் 

வுங்கூடும 

செப்பத்தகும் 

முற்பெத்றது 
செய்லுற்றவ 

வ்கைமுறறும் 

தெரிசித் இடு 
சுரூணைக்கடல் 

போலும் 

மேலும் 

காலும் 

சாலும் 

என்றேசொல 
தீன்றேலிலை 

உவமம் தவம் 

தயனம் பலர் 

ளம்பற்பல 

விளங்குற்ற அ 

wher pao 
படிவுற்றிடு 

அக்தத் 
கண்ட 

ஆதி 
பல 

(பத்மினி)



10 பாம்பன். சுப்பிரமணியசவாமி கே!வில் 

(17). கந்தன் மலரடி. பாற்ற சனி 

காதலி தெய்தல் போற் சாற்ற Bang 

காணும் படியொனி யோடு௮ வாணங்கள் 

கண்கள் களித்திடக் கண்டி ep ips 

 கத்தைச்செவிகளித் கொண்டு Gs nas 

காக்குங் கரிகள்வெ ருண்டு தும்பிக் 

கையசைச் தோடும்ம ரண்டு குகா 

கக்காவெலும் முன்பேறுருன் 

இக்தாவென வக்கேழுயில் 

கைப்பற்றிய சொருபர்தனை . 

எயப்பற்றிட இனமுக்தரு 

கருணைக்கடல் செம்பொழற்பத 

மலமைத்தொழ. வக்துற்றவர் 

கணிதத்தினில் ௮ளவதறவா 

கனிவுற்றவர் மிகுசற்சனர் (பத்மினி) 

பெருக்கம் காதில் (18). சேதபா சாயணப் 

மேவஉண் டாகுதே. 

கோலத் தரிசனை 

மிது துதிமழை 
வேசை அடியோடு 

மேற்றுயர் கொஞ்சமும் 

விண்தேவரும் 

at sO) en ap 

வெப்பற்றது ப 

பொத்புத்ற.து 
விழைவு்.றமு 
கறிவர்க்கமு. 

விபு.தர்க்குறும். 

கடைபட்டது.. 

யுருக்கம் ஒளி£ 

வேலவர் ஆகிய பாலசுப் சமண்யா் 

செய்தோம் அவர். 

பெய்தோம் பவ. 

 கொய்தோம் .இனி 

எய்தாம் உயர் 

மண்தேவரும
் 

அயந்தார்வினை
 

ஜ.ககம்பெறு 

பலஅ௮தணா. 
அம்பற்பல.. 

ப அமு.தச்சுவ
ை 

கடைபட்டது. (பத்மினி)



“கும்பா BO apes வ கடை & He gy. Wy 

(19), ured @ marcia சங்கம் Balad 

பாங்குடன் கூடுரிச் சர்கம் கெளரி 

பாலராம் வேலவர் கோலம் தெருவில்காம். 
பார்த்த சேமேவு கின்றார் ப வேத 

பாரகர் பின்புறம் நின்முர் முன்பு 

பற்பலர் ௮றஅபாடு சென்றார் இனதப் 

பார்ப்பவர் தாம்தவம் குன்றார் இரு 

பந்தாடூமி ளம்பாவைய 

ருங்காளைய ருஞ்சேர்குனர் 

பக்ஷத்தொடு வருகின்றனர் 

உச்சத்கொனி இஙமுநர்தின 

பரிசுற் மின கம்பத்துறு 

கரிபற்பல வந்துற்றன. 

பணிரமுற்திய  சரிகைக்குடை 

விருதுக்குலம் ஈனிமொய்ப்பன (பத்மினி) 

(20) சினி முருகசீவள் கூட வந்து. 

சேர்ந்தவர் பேர்ருறை பாட... கேர 

சேணார் பொழில்சூழ் மழவரசா யனேந்தல் — 

சோணமுச் துப்பெயர் மன்ரான் ih) ip 

செம்மல் ஈல்லபுலி யன்றான் அன்பு 
சேரும் இராமுவை யன்ருான் இன்னம் 

செப்புவேன் முற்றுமுன் மூன்றான் திகழ் 

செங்கோகன கஞ்சேரவி . 

(HHO 5H tp சம்பூசணி 

. திக்கெட்டினும் உறுமங்கையர் 

உற்றுப்பணி  புரிசுந்தரி 

சினமுற்றரி. . சிந்திக்கரு 
விளையொத்துவி எக்கத்தெரி 

ிதுமைக்கடல் 'இதஜெப்பிலை 

எனஈட்பொடு இகழ்மைக்கணி 

 



  

(aa) Dore go Gp gion 

எழில் வள விக். சூரிச் ச்சியாம் 

பாம்பன். சுப்.பிரமணியச.வாமி கோவில் 

ப * 

தேத்கடும் ராமசுவா.மி சிவகங்கை 

ஏர் பெறும் உச்சிலுத் 

யில் பெரு மாளரிச் 

ஏல்வீ'ர வலசையில் 

எனும் சுந்த.ரகாம 

என்றேபுகல் 

eu BS ob Ly SOL 

எப்பொற்பதி 

ழப்பெற்றவர் 

எனிலக்கணம் 

வொடுபொற்குவை 

இயலபற்றவர் 

சனமற்றவர் 

(22) செம்பலூர் வாழ்பெரி 

தேர் இவ னேயருட் 

சா மி : டவ ள்ளல் 

பூமி புகழ்ச் 

Pigs Besar 

FEST வளம் 

Sharer இவன் 

சந்த்ரன் தரு 

இன் ரோர்பலர் 

நின்ரா ரிவர் 

சளினும்புக 

தருமஞ்செய 
அன்பிற்கனி 

முந்தத்தரும் 

அ௮ருள்பெற்றவர் 

அறிபொற்கொடி (பத்மினி) 

செழியனாம் நல்ல புலியன் கொடுத்தஇக் 

குளிர்குடை 

சேரும் ராமுூவையர் 

திவ்ய மஹாசனக் 

சர்பெறு தற்கென்ன 

சிங்காதன 

சந்தான 

'செப்பத்தகு 

கப்பெற்றுறை 

Bory poet 
களையத்தகு . 

திரளத்தரு 
'இசைபெற்றவர் 

மேற்சல்லிக் குடையாம் 

யண்ணன் சேர்வை 

கண்ணன் மூன்சொல் 

அன்பு 
கொடையாம் இந்தத் 

குடையாம் இவர் 

தடையாம் இனிச் 

முஞ்சேர்குவர் 

லஞ்_சேர்குவர் 

பலவின்புமி 

குவ.ரன்பொடு 

சிந்தைத்துயர் 

- பொன்கற்பணி 

BLIP pb pet 
புகழ்மற்றிவர் (பத்மினி)



-சூம்பாபிஷேச;வழி 
29) சவெகங்கைச் சுப்பய்யா 

சேர்பன்னி சண்டுப | 

சேரும் முளைக்குளம்.சம்பிரி இசேர்வை. ... 

மொன் கொடுத்தான் ௮ 
| செலைச் 'சுருட்டிகள் 

(24) 

சேர்குவர் மிக்கவை 

சினி முருகன்சி 

செச்ெெலுமி, 
ம்பாலுமி. 

செப்பப்பெது 

சிக்கப்புகல 

செகமுற்.றிடும் 
ளையும்௮ற்பொடு, 
செகியப்புடை 

இனி, பிப்படி. 

தாய் தக் யாதிய 

தானும்போடாதுபொன். 

- காசன் 

  

ஈடைச் இக்கு. 

'செண்டா 
வனம். 

பட்டுச் Gea ot 
- கொண்டு. . யோகம் 

,போகம் எல்லாம் 

Coma இன் : 

ள.ம்பாகும்ச 

OF னிகர். 

மென ஈன்குரு 

மொழிகொண்டவர் 

எந்2.ப்பொரு 

தந்திட்டெழில் 
சனிசுற்றுவர் 
கிலத்திலை. (u ded 

சர. 
. பிலி 

பேர்க்கும் 

சேர்க்கும். ப 

தறிதலை யாகிய சொடிய உூலாபிகள் 

சண்டைக்கென் முற்பொன்னைக் கொடுப்பார்: 

SG மென் Of B P19. 

சாதுக்க ளைக்க௫. ், 

சாற்நினு லோவன்மர் 

சண்டாள ர்கள் ட 

கண் டாலுமு 

சற்பு.த்தியு : 
கற்பத்திழை 
தமதெரக்களை 
தின மெப்பொழு.. 
ச.£சப்பணி.. 
புலர்மொய்ச்துடல் 

  

ஓயா 

வரும் 

புத்தி 
'இர்தச் 

யெடுப்பார 

குடுப்பார். 

,தொடுப்பார் .. 

வந்தேயிது 

எக்தேர்குவர் 

'மிஞ்சுவர் 

தியண்டுவர் 
பனபுத்தனு 
HOt) Deer 
Gir POetiyjat 

ஒடிழச்செய்வர் .. (பத்மினி)



  

: பாமயன். 'சுப்பிரமானியசவாமி. கோவில் 

(25) ஊர்கடு வேயொரு pure தரு 
உற்றுப் பழுச்தாற்போல் அமாம். நலன் 

உள்ளவன் கொள்பொருள் வள்ளற் குணத்தாலென் 

ஜோவர் கற்றறிக் தோளே. இல்கே. 
ங்குபுண் யம்புரிக் சாரே... Bay 

கரணி நிரையொப் பாரே. பூல 

வோர்புகல் வாரிவர் சீரே புகழ் 

ஒன்ரோநிதி வந்தேறுமி 

on GAG Fuh னஞ்சேர்குவர் 

ஒத்துப்பலர் உறவுங்கொடு 

ans Sa அணிசகொண்டுதம் 

உரிமைத்திரு மூனபெற்றதும் 

்- இவர்வைத்ததும் விஞ்சுற்திட 

உயர்கற்க தி தனைய ற்றதில் 

உதையப்பெறு மகிழ்வைச்கொள்வர் (பச்மி) 

($6) சிர்தை மூழ்க்இந்தப் புண்யம் தனைச் 
சர்பெறச்செய்வித்துச் : சண்யம் : பெறும் 

அவகங்கை வகீ£ல் களுக்குள் சொருசெய 

. தங்கம் எனத்தகும் - பூமன் இளம் 

சேயிழை யார்மகிழ் காமன் © வண்டு 

சேரும் பரிமள காமன் வளர் 

சனி CPR Goer னாமன் புகழ் 

- சென்றேயயர் இந்த்சாதிய 

(hae. DO — ont B hog 

இக்குக்தலை வரும்விண்டிட 

மிக்குப்பரு கிடநூன்பருள் 
'செயுமற்புத கந்தப்பன். 

இவனுக்ணே யண்டத்திலை 
| Poys த்றவர் 2. ௮மெய்ப்பயன் ட 

, இவனுற்றிது செரிபொற்கொடி (பத்மினி)



(28) லக்ஷ்மண பிள்ளைதன் தவமே 

   
சேர்த்துப் பிடித்திட்ட .. கோழி 
செர்ன் திருவருள் ஆழி: 

செர்சேனுை ae 

  

   

“ரூக்தேவருள் தக்தான்ஸனொர். 
"செப்பைத்திக பு pe ன் eo are 
ருப்பைக்கவின் திதுன்திய 

திரன்மு.த்தணி முக்தப்புனை. 

  

Sores BGR பந்தைப்பொரு .. 

செயழுற்படு' தனமுற்தெனை 
மூழப்ப்ரி அருமைக்கனி 

நல்லுரு வாகியுத் uae ட 
ஈந்தான் au முத்துச் கருப்ப 

#215) என்றென்றும் ன ௭ வாழி. 

  

"சம் காளியாபிள்ளை. வாழி 

அலவ . வாழி: 

வக்தேமிது 
ஸ்! ; Curie, 

    

    

   

(பத்மினி) 
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வள்ளல் க்ருஞ்சேன மூத்து Fue 
வாழி பூலருள்ள மட்டும் இலர் 
ம்ன்னும் புகழ்.இிசை எட்டும் அத்த 

வானவர் ஊஸ்ரயும் மூட்டும் இக்கு 
'வந்தவர்க் உபலையோர் தட்டும் en ff 

வ்ண்டோலமி டூஞ்சொலைழி 
தென்றெயெதிர் கண்டோர்சொல 
மட்டுப்பயில் மலர்கொண்டுசு 
ருட்டுப்பெற விரிகுக்சள 

வனசக்கலை மஙகைக்கிணை 
சொலவிற்பன மிஞ்சப்பெ௮ 

வனிதைக்களி ௩டனக்கரு 

மயிலற்புதம் மலர்போற்கொடி (பதமினி) 

(60) தோகை ஈடமயில் வாழி பை 

தோற்கப் போரும்௮பில் வாழி வளர் 
சோ.து குடி ௮பதுல் காதிறு காவலன் 

சொன்ன ிர்துத்தமீழ் வாழி வள்ளி 
அபதெய் வாளையும் வாழி குகள் 
கோள்கள் பனிெண்டும் வாழி அருள் 

தன்னும் மலர்விழி வாழி வெகு 

ஸொம்பாக்கு டர்தேசிவ 

SHIRT CH சஞசேர்ழசு 
செரட்டக்கனி வதிகம்பெறு 
செொற்பெற்றென துளமுயகவர் 

அடியொப்பிடை அஞ்சப்பெரு 

ஈகிஒர்சமை;, . மிஞ்சத்திகழ் 
கொடியைப்புனை கரபத்மமென் 
ஒடிவைக்தொட மூழ்வைப்புரி (பத்மீனி
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சாறறுக்கவி, 

  

சிவகங்கை சமஸ்தானம் வித்துவான் மகா-ர-ர-(ரீ 

௮. வில்லியப்பபிள்ளா யவர்கள் இயற்றிய து. 

தாதுகுடி புகுரிபத் தாமன் பாம்பன் 

தலமருவு பாலசுப்ர மண்யஜூர்த்தி 

மீதுகுடி பரசர்முடி யரசர் வாழ்த்”. 

வியக்தவண்ணக குழிப்பில்வழி கடைசிக் காகச் 

சீதுகுடி யவிமுபல்பண் ணிசைபோ லார்க்குஞ் 

செவிக்கமுசாய் கவசசமுர் தெருட்டிச் சொன்னான் 

சோதுகுட. வளரிசுலாம் குலத்திற் ரரோன்றுந் 

துளை௮ப்துல் காதிறெங்கள் சுகிர்தவானே, 

eBid 

வகயகை மகா-௱-ஈ-ஸரீ ௮.இஞுலம்பிள்ளையவர்கள் குமாசர் 

காத்தய்யாபிள்ளையவர்களியற்றிய தூ. 
கமி 

நந்தனைய கர்தரருங் கழைமென் றொளஞூம் 

ஈகளினகெடுவ் கட்குறமி னாகர் நாகய 

கொர்கவிழ்பூங் கடப்பமுந்நிண் மார்பிற் கொண்ட 

குமரவேள் மேற்சோது குடியின் மேவும் 

லந்தகருவை மிகர்கம ச்கான் கலிங்க மீரான் 

YR FHS HASH gov Ft BH yO wos 

பை£தமிழாற் பாம்பன் வழி ஈடைச்சி£ தென்னும் 

பனுவலைக்தெள் ளஎமுதபெனப் பகர்ச்தஇட் டானே 

சாற்றுக்கவி முற்றிற்று, 

CARO
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பதிப்புரை 

  

இச்சிறு நூலில் அடங்கிய அர்ச்சனை மாலைகள் 

இற்றைக்கு இருபது, முப்பது வருடங்கட்கு முன் 
இயற்றப்பட்டவை. குறித்த மகான்களின் பிறந்த 
இன விழாக்களில் இறுதி வழிபாடாக ஓதி அர்ப் 
பணஷஞ் செய்யப்பெற்றன. இன்றும் அவ்விழாக்கள் 
நடைபெறும் வேளைகளில் பக்தி விசுவாசத்துடன் 

பாடப்பெறுகின்றன. சென்ற தைமாசத்தில் நடந்த 
குருபூசை யொன்றில் அதற்குரிய அர்ச்சனைமாலை 

உள்ளத்தை அழுக்கும் வகையில் BILL OG 

முதன்முறையாகக் கேட்ட ஒரு பக்கர், “*இப்பாமாலை 
யாரால் இயற்றப்பட்டது?...'', **எப்போ இயற்றப் 
பட்டது 2...'”, ““அச்சுப்பிரதிகள் கிடைக்குமா ?...'' 

என்று ஆர்வத்துடன் கேட்டாராம். இதே கேள்வி 
களை முன்னரும் பலர் கேட்டதை நாம் நன்கு ௮றி 

வோம். இம்மாலைகளைப் பெரியார்களின் ஆகி முன் 

னின்று இயற்றியவர் பக்தர் இரு. ௧. இராமச்சந்திரன் 
அவர்கள்... கமது சொந்த சாதனைச்காகப் பாடப் 
பெற்ற இப்பாடல்கள் தமது பிள்ளைகட்கும் நெருங் 

கிய அத்யாத்ம அன்பர்கட்கும் மாத்திரம், அதாவது 

ஆன்மீக சாதகர்கட்கு மாத்திரம், பிரயோசனப்பட் 
டால் போதுமென்று எண்ணி தனிநூல் வடிவில் 

அச்சாகி வெளியேற்றுவதில் எந்தவித ஆர்வமும் 
அவா் கொண்டிருக்கவில்லை. ப 

. அவரது எழுபத்தேழாவது வயதில் இப்பாமாலை 
கள் நூல் வடிவில் வெளிவர அயராது முயற்சி எடுத் 
pert கொழும்பு சத்சங்க அங்கத்தினர். அச்சங்க 

அன்பார்களால் :: குருக்கள் '? என்று மதிப்புடன் 
அழைக்கப்படுபவரான இரு. ௨. கந்தசாமி அவர்கள் 
அண்மையில் சிவபதம் அடைந்த அவரது தந்தையார்



திரு. வேலுப்பிள்ளை உமாபதி அவர்களின் நினைவுமல 
ராக இந்நூலை அச்சேற்றி அன்பளிப்பாக அடியாருக்கு 
வழங்க ஆர்வத்துடன் முன்வந்தபோது ஆக்கியோன் 
மகிழ்வுடன் உடன்பட்டார். இவ்விருவருக்கும் எங் 

கள் சத்சங்கத்தின் நன்றி என்றென்றும் உரித்தாகுக. 

அன்பர் திரு. இராமச்சந்திரன் அவர்கள் தமி 
மில் அர்ச்சனைமாலைகள் ஆக்கியுள்ள போதிலும் தமது 
நித்திய சாதனையில் வடமொழி அர்ச்சனைகளான ஸ்ரீ 
லலிதா த்ரிசத, ஸ்ரீ லலிதா அஷ்டோத்தர -- ௪ 
நாமாவளிகட்கும் முக்கிய இடம் அளிக்கிறார். சமய 

வாதிக்கும் சமய வாணருக்குமிடையே உள்ள வித்தி 
யாசத்தை இங்கே காண்கின்றோம். 

இந்து அர்ச்சனைமாலைகளில் குறித்து பெரியார் 
களின் வரலாற்றுச் சுருக்கமும் உபதேசங்களின் சார 

மும் எளிய இனிய நடையில் அமைந்துள்ளன . எனவே 
இவற்றைப் பக்தி சிரத்தையுடன் பாராயணஞ் செய் 
யும் அடியார்களின் உள்ளத்தில் அந்ந உன்னு கருத் 

துக்களெல்லாம் பதிந்து உய்கதிக்கு வழிகாட்டும் 
என்பது தண்ணம். இந்நூலானது எதிர்பாராத 

முறையில் ஸ்ரீ யோகர்சுவாமி அவர்களின் நூற்றாண்டு 
விழா நடக்கும் வேளையில் அவர் அர்ச்சனைமாலை நடு 

நாயகமாக அமைய பிரசுரிக்கப்படுவது அவரின் திரு 

வருளை நமக்கு நினைவூட்டுகின்றதெனலாம். 

கொழும்பு. கொழும்பு சத்சங்கம். 
3261972. :
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இருவள்ளு
வர் அர்ச்சனை 

மாலை 

தெய்வப் புலமைத் திருவள் ளூவராம் 

மழெய்வைத்த வேது விளக்கே போற்றி! 

உர௫ருவெழில் நான்முகன் நாயனார் தேவர் 

மருூமூகற் பாவலர் மாகானு பங்கி 

பெருநா வலரெனும் பெயர்நலந் தாங்கி 

குருவுரு வாய்வந்த கூணக்கடல் போற்றி ! 

புத்தர் தோன்றிய புனிதநா எளைத்தொடரார் 

உத்தம அனுடத் துதித்தனை போற்றி! 
மாசறு கற்பின் வாசுகி யோடு 

இல்லற மாகிய நல்லறம் பேணி 

வையத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்கதன் பின்னர் 

தெய்வநிலை பெற்ற தேவே போற்றி! 

பொய்யா மொழியாய் பொதுமறை தானாய் 

பெரூந்தெய்வ நாலாய் வாயுறை வாழ்த்தாய் 

உன்னைப் போலவே ஓன்பது நாமங்கொள்் 

உத்தம வேகுத்தகுை உரவினை போற்றி / 

சாதிமத பேதம் சற்றேனு மின்றி 

சன்மார்க்க சாகுனம் சாற்றுங் குறளை 

மன்னுல குய்ய மலர்ந்தனை போற்றி ! 

இனிய தமிழ்மொழி . இலக்கிய wer ds Hor 

உரைகள் லாயதகை உரைத்தனை போற்றி ! 

எந்தாய் மொழியின் இறவாப் பெருமைக்கு 

அகுனையே சான்றய் அமைத்தனை போற்றி ! 

குமிழர்கள் கண்ட அகப்புற வாழ்வின் 

விளக்கமும் அதுவென விளக்கினை போற்றி! 

கடவுளைப் பணிகலே கற்றகன் பயனென்
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நடந்து காட்டி நயந்தனை போற்றி! 
பற்றிலாப் பரமன் பதத்தினைப் பற்றலால் 

பற்றுகள் அறுமெனப் பகர்ந்தனை போற்றி /! 

வெற்றி தோல்வி விருப்பு வெறுப்பு 

வெம்மை கண்மை வீடு பிறப்பு 

இன்ப துன்பம் இருமை வகைதெதரிந்து 

ஈண்டறம் பூண்ட இனத்தின் பெருமை 

உலகில் உயர்ந்ததென் றுரைத்தனை போற்றி ! 

மனதுக்கண் மாசிலன் BV Mor dF Mor 
மற்றவை பகட்டென மலர்ந்தனை போற்றி! 

அவாவை அறுகு்கால் அற்றது பிறவியென்று 

ஆருயிர்க் கருநெறி அருளினை போற்றி ! 

வேண்டாமை போன்ற விழுப்பொருள் வேறு 

ஈண்டில்லை யென்று இயம்பினை போற்றி ! 

ஒழுக்கந் குன்னை உயிரினும் ஓம்பல் . 

விழுப்பந் நருமென விளக்கினை போற்றி ! 

வாய்மையே அறத்தின் தாயக மென்று 

வாழ்வுக் குய்நெறி வழங்கினை போற்றி /! 

இன்னா செய்தார்க்கும் இனியவை செய்குலே 

சான்றோர் குணமெனச் சாற்றினை போற்றி ! 

கற்பன வெல்லாம் கசடறக் கற்றபின் 

நி.ற்குக அதற்குத் தக்கவா றென்ற 
ஆற்புக வாக்கியம் அருளினை போற்றி ! 

யான் என தென்னுஞ் செருக்கிலா ஒருவனை 

வானோரும் வாழ்த்துவார் என்றனை போற்றி / 

பண்பொடு வாழ்ந்தால் மன்பதை முழுதும் 

அன்பொடு மதிக்குமென் றறைந்தனை போற்றி 

கண்கருதக் தொத்து காதலின் சிறப்பை 

எண்ணரும் முறையில் இயம்பினை போற்றி / 

அறநெறி ஒழுகும் இல்லறத் தார்க்கு
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பிறநெறி வேண்டாமென் றுரைத்தனை போற்றி ! 
மங்கலமாக மாந்தர் வாழ் வமையவும் 

செங்கோ லாட்? செழிப்புற் றோங்கவும் 

எக்காலத் இற்கும் பொருந்திடும் தன்மையில் 

எந்நாட் டினரும் ஏற்கும் முறையில் | 

அரசியல் இலக்கணம் அமைத்தனை போற்றி ! 

அன்பே இன்பம் ; அன்பே உயிர்நிலை 

அன்பிலா ரெல்லாந் தோலினாற் போர்த்த 

என்புபோல் வாரென் றநியம்பின் போற்றி ! 

நெஞ்சக் துறவிலா வஞ்சக் துறவால் 

எஞ்சுவ திழுக்கென் றியம்பினை போற்றி ! 

சமணம் பெளத்தம் சைவம் முதலாம் 

எம்மகுத் தஇனர்க்கும் சம்மக மாக 

நான்மறைச் சாரம் நவின்றனை போற்றி ! 

இன்பமே தானாம் இறையே போற்றி /! 

அன்பிற் குறைவிடம் ஆனாய் போற்றி ! 

அறத்திற் கணியாய் அமைந்தாய் போற்றி /! 

பொறுமைக் குதாரணம் ஆலனாய் போற்றி / 

துறவே வடிவாய்த் துலங்கினாய் போற்றி ! 

முப்பால் அருளிய முனிவனே போற்றி / 

ஓப்புயர் வில்லாப் புலவனே போற்றி ! 

ஆரணம் அருளிய அண்ணலே போற்றி ! 

பூரண போற்றி! புண்ணிய போற்றி! 

போற்றி ! வள்ளுவநின் பூங்கழல் போற்றி !. 

போற்றி ! போற்றிறின் திருக்குறள் போற்றி /



ஸரீ இராமகிருஷ்ணர் அர்ச்சனைமாலை 

கங்கை நதிபாய் வங்கஞ் செழிக்கவும், 

இராமா ஸந்தனாங் திராமத் தலைவனின் 

இச்செய லதனால் திரைப்பூ ரிழந்த 

இருவைக் காமார்ப் புகூர்பெற் றுய்யவும், 

காண்பா ரின்றியும் காப்பா ரின்றியும் 

பன்னாள் ஈண்டுப் பட்டினி உற்றேன் 

கொண்டுபோ என்னை நின்மனைக் கென்ற 

ரகுவீரர் மீது இடையரு அன்புகொள் 

குதிராம் சட்டஜீ குலமது தழைக்கவும், 

சந்தி மணியின் இல்லஞ் சிறக்கவும் 
வந்ருவ நரித்து வரநனே போற்றி ! 

குற்சிறப் பிழந்ரே தாழ்வுற் றிருந்த 
கற்பக பரதம்நற் க௫நனைப் பெற்றிட 

உற்பவித் இட்ட உத்நமா போற்றி! 

பிறந்ததும் வாழ்வின் முடிவைத் நொரிருர 

நீறு பூசிய நின்மலா போற்றி ! 

காசினி -புரக்கக் காயாவி லமர்ந்த 

கார்வண்ண மேனியன் கருணையை விளக்க 

ககாதரப் பெயரே சூடினை போற்றி! 

சிறுவய தனில் நுறவிகள் நமது 

உறவின் பெருமை உணர்ந்நனை போறிறி ! 

சிவராத் தஇரியன்று சிவனாக நடித்து 

பவசமா தியால்மெய் மறந்தனை போற்று! 
ராசமணிப் பேர் ராணியின் கொடையால் 

தக்கணேஸ் வரத்தில் தனிச்சிறப் புற்ற 

முக்கணி கோயிலில் அர்ச்சக ராதி 

Hops இருந்த பூசகர் தொழிற்கு 
புனிதமும் பெருமையும் அளித்தனை போற்றி /
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பவ்தார் ரணிபதம் புகலாய்க் கொண்டு 

நவமான சித்திகள் நண்ணினை போற்றி ! 

அதேக்ஷேத் தரத்தில் அரும்பெருந் தவங்கள் 
பன்னீ ராண்டு பயின்றகதன் பயனாய் 

மன்பரைக் குய்நெறி மலர்ந்தனை போற்றி ! 

- பெண்ணுடை யுடுத்துப் பெண்போல் நடந்து 

கண்ணன் காதலில் ராதையாய் வாழ்ந்து 

பிரேமையின் மகமை .விசாக்கினை போற்றி ! 

ஆண்டாள் அடிமைத் திறந்தனை உணர்த்கு 

அனு மனாய் இராமனை அடைந்குனை போற்றி ! 

சிங்கவா கஇனியமர் ஜெயராம் பட்டியில் 

இராமச் சந்திர மஹோபாது யாயரின் 

அருந்தவப் பேற்றால் வருந்திரு வான 
சாரகார மணியைத் காரமாய்க் கொண்டு 

“பவன் பிரம்மசாரி பான்மொழி கன்னி? 

எனும்பம வாக்கின் இலக்கிய மிறுவென 

இல்லறம் துலக்கிய இறையே போற்றி / 

சகழுர் மணியாம் FTF 507 மேேவியை 

ஜெகதமாம் பிகையாய் சரத்தை யோடேத்தி 

சோடசி பூஜை புரிந்தனை போற்றி [! 

தோதா புரியாம் துறவி கன்னையும் 

மாதா வான பைரவி யாரையும் 

குருவாய்ப் பேணி குருவாய் அவர்க்கும் 
அரும்பெரும் உண்மைகள் அருளினை போற்றி / 
வித்தையில் ஓப்பிலா விவேகா -னந்தன் 
பத்தியில் முதிர்ந்த பிரம்மா னந்ரன் 

சக்து உபாசனாம் சாரதா orb Gow 

சுத்ரு யோகியாம் சிவானந்த வள்ளல் 

புத்தியிற் சிறந்த அபேதா ஸந்தன்
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பணிபுரி ராம இிருஷ்ணா ஸனந்ருன் 

துரியா னந்ருன் பிரேமா or Door 

எழுத்தறி வற்றும் ஏவலே புரிந்தும் 
பழுத்து ஞானியாம் அற்புதா Gor fh ow 

எனும்பல உத்தம சடரத் னங்களை 

ஏற்ஈருள் சுரந்த ஏந்கலே போற்றி ! 

அல்னூர் மூலம் அவனி யெங்கும் 

பாரத நாட்டின் பாரமார்த் தஇகத்தைப் 

பரப்புகற் இசைந்து பகவனே போற்றி ! 

சியாமப் புகூரிலும் காசிப் பூரிலும் 

வாழ்ந்து காலத்தில் வரையறை வின்றி 

வள்ளல்போல் ஞானம் வழங்கனை போற்றி ! 

வாய்பேச முடியா வருக்குமுற் றிருந்தும் 

நோயின் கொடுமையை நோக்கா தன்பர்க்குத் 

தாூாய்போற் கருணை காட்டினை போற்றி / 

வேதம் ஆகமம் உபநிஷத் Gong 

இதிகாசம் புராணம் எல்லா வற்றிலும் 

அடங்கிய முத்துவம் அனைத்தகுையும் எவரும் 

ஆறியும் வண்ணம் ஆற்புகு முறையில் 

உபககதை மூலம் உரைத்துனை போற்றி! 

சரியை கிரியை சாற்றிடும் யோகம் 

உரியநல் ஞானம் எனும்பாதை நான்கையும் 

அனுஷ்டானந் தன்னால் அருளினை போற்றி ! 

சைவம் வைணவம் சாக்தம் கிறிஸ்தவம் 

இஸ்லா மாகிய எல்லா மதங்களின் 

உண்மையைச் சாதனை உறுதியால் கண்டு 

சமரஸம் அருளிய சகத்குரு போற்றி! 

சாமியின் பேரால் சண்டையை மூட்டிப் 

பூமியைக் கெடா௫ர் என்றனை Gur pod!
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அத்வைதம் துவைதம் விசிட்டாத் துவைதம் 

எனும்வாதம் வீணென் நியம்பினை போற்றி / 

சகுண நிர்க்குணச் சண்டையை விடுத்து 

பக்தி செய்வீரெனப் பகர்ந்தனை போற்றி ! 

இக்கலி யுகத்தில் இறைநாம ஜெபமே 

இனிய சாதனையென் றுரைத்தனை போற்றி ! 

சாதனை யற்ற சாஸ்திரப் படிப்பால் 

ஆவது வாதென் நறைந்தனை போற்றி! 

பெண் ஆண் அலியெனும் பெற்றிய போற்றி /! 

கண்ணஷனே டொன்றிய ராமனே போற்றி ! 

அன்னையும் அப்பனும் ஆனாய் போற்றி ! 

sols fevers தற்பரா போற்றி! 

சச்சி நானந்ந சற்குரு போற்றி ! 
போக்கு வரவிலாப் பொருளே போற்றி ! 

வாக்கும் மனமும் கடந்தாய் போற்றி ! 

பக்தனே போற்றி! பகவனே போற்றி ! 
முத்தனே போற்றி! முதல்வனே போற்றி ! 
சின்மய போற்றி ! நின்மல போற்றி ! 
விமலா போற்றி! வித்தகா போற்றி ! 

ஸ்ரீராம கிருஷ்ண தேவனே போற்றி ! 
போற்றி ! போற்றிநின் பொன்னடி போற்றி ! 
போற்றி ! போற்றிறின் பொன்னருள் போற்றி !



அன்னை சாரதாதேவி அர்ச்சனை மாலை 

கங்கை நதிபாய் வங்கஞ் சீர்பெற 

சிங்கவா கினியமார் ஜெயராம் பட்டியில் 

இராமச் சந்திர மகோபாத் தியாயரின் 

அருந்தவத் துதித்த அம்பிகை போற்றி ! 
மஹாபதி விரதையாம் லோபா முத்திரை 

சதை சாவித்திரி திலகவதி எனும் 

மாதர சிகளால் மகிமை பொருந்திய 

பாரத நாட்டின் பழம்பண் புக்கோர் 

உதாரண மாய்வந் துஇத்தனை போற்றி! 

சாரதை யென்னும் நனிப்பெயர் காங்க 

பாரெங்குங் ர்த்து படைத்ருனை போற்றி ! 

காளி யன்பிற் கரைந்து நின்ற 

கதாதர நாமக் கடவுட். பித்தர்க்குத் 

தாயுஞ் சேயுந் நாரமு மாக 

ஓயாச் சேவை வந்தனை போற்றி ! 

குக்ணேஸ் வரத்குவர் தவம்புரி காலை 

பக்தி சாநனைகள் பற்பல பயின்றே 

மெத்தவுஞ் சித்து மேவினை போற்றி! 

பத்தா வானஅப் பரம ஹம்ஸரை 

அர்த்த நாரீஸ்வர ராக்கினை போற்றி ! 

அன்னார் அருளிய அளப்பரு ஞானத்தைப் 

பின்னாள் பலர்க்குப் பிறவிநோய் தீர 

வள்ளல் போலள்ளி வழங்கினை போற்றி ! 

கன்னிகை யாகக் கடுந்தவங் காத்தும் 

உன்னக நெறிறில் உத்தமப் புதல்வரை 

மன்னுல குய்ய வளர்த்தனை போற்றி / 

வேந்தர்க்கும் வேந்தாம் விவேகா னந்தர்க்கும்
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சாந்த சொரூபியாம் சாரதா ஸனந்தர்க்கும் 

அந்குமில் ஆற்றல் அருளினை போற்றி! 

அறநெறி வழுவா அகோர மணியுடன் 

துறவிற் சிறந்த கெளரி தாசியும் 

கோலப் மாவும் யோகி யம்மையும் 

மார்கறெறம் நோபிள்போல் மங்கையர் பலரும் 

தகெய்வமாய்ப் பணிந்து தேவியே போற்றி ! 

பண்டிகர் பாமரர் பாலர் விருத்கூர் 

பெண்கள் ஆண்கள் எனும் பிரிவின்றி 

மன்பதை முழுதையும் மக்களாய்க் கருதி 

அன்னிய மென்பது அணுவு மின்றி 

அன்புடன் காத்கு அன்னையே போற்றி ! 

முன்பெருமை யறியாத் நனிப்பெரு மாட்டி 

உன்பெருமை எளியேற் குரைத்தகற் கரிநாம் 

பூரண யோகடியாம் ராம கிருஷ்ணரே 

நாரணி யெனப்பணி நாயகி போற்றி ! 

ரநுயையே வடிவாதந் மூயே போற்றி / 

பொறுமைக் கணிகலம் ஆனாய் போற்றி / 

துறவியர் ருமக்கோர் துணையே போற்றி 

நல்லவர் விரும்பும் நட்பே போற்றி / 

பொல்லா வினைகள் அறுப்பாய் போற்றி /! 

அம்மையே ஒப்பிலா அரும்பொலனை போற்றி / 

இம்மைச் சுகங்கள் ஈவாய் போற்றி ! 

அம்மைப் பயனையும் அளிப்பாய் போற்றி / 

ராஜரா ஜேஸ்வரி ரஞ்ஜனி போற்றி /! 

நாத ரூபிணி நடேஸ்வரி போற்றி / 

மகா லக்ஷ்மி மஹேஸ்வரி போற்றி / 

திரிபுர சுந்தரி குகஷிழா.. போற்றி / 

காகுயா யனியே கல்யாணி போற்றி / 

ஆதி சக்தியாம் ஆரணி போற்றி /
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விமலையே போற்றி! வித்தகி போற்றி! 

சங்கரி போற்றி! சாம்பவி போற்றி ! 

சுந்தரி போற்றி! சுகுந்தரி போற்றி ! 

மாதவி போற்றி! மனோேன்மணி போற்றி ! 

சிற்பரை Gur pe ! இவையே போற்றி! 

பார்வதி போற்றி! பகவதி போற்றி ! 

வல்லபி போற்றி! வாணியே போற்றி ! 

பைரவி போற்றி! பவானி போற்றி! 

பூரணி போற்றி! புராதனி போற்றி ! 

காரணி போற்றி! கெளரியே போற்றி ! 

பயமையே போற்றி ! புதுமையே போற்றி! 

ipsa போற்றி ! அணியே போற்றி! 

கண்ணே போற்றி! கருத்தே போற்றி ! 

விண்ணே போற்றி! மணியே போற்றி! 

அன்பே போற்றி! ஆர்வமே போற்றி ! 

இன்பமே Gur bm! இனிமையே போற்றி ! 

போற்றி ! போற்றி! நின் பூங்கழல் போற்றி /! 

போற்றி ! போற்றி! நின் பொன்னருள் போற்றி / 

சரணம் சரணம் சாரகுா மணியே ! 

சரணம் சரணம் சற்குரு ம்கவி /! 

சக்இு ஓம்சக்தி சுத்த FH GIL 

சக்தி ஓம்சக்தி சுத்த FH Herd.



 



௬வாமி விவேகானந்தர் 

அர்ச்சனை மாலை 

கங்கை நதிபாய் வங்கநன் ஸாட்டின் 

கவின் நகரான கல்கத் தாவில் 

புத்தரின் வாழ்வின் புனிதத் தன்மையை 

நித்தமும் நமக்கு நினைவூட்டக் தக்க 
தூர்க்க சரணரின் தனிப்பெருந் துறவால் 

மிக்கப் புகமடை தத்தார்தம் குலத்தில் 

விஸ்வ நாதரின் விசேட புண்ணியமும் 

காசியில் எழுந்தருள் வீரேஸ் வரரிடம் 

அத்தை முறையுள்ள உத்தமி மூலம் 

புவனேஸ்வரி கோரிய புனிந வரமும் 

பொருந்தியே கொணர்ந்த புங்கவ, போற்றி / 

ருதிரோற் காரி மார்கழித் தங்களில் 

சாத்வீக வேளையில் சந்திர ஹோரையில் 

ஆத்மீக வாழ்விற்கோர் அணியயென விளங்கி 

அவதரித் இட்ட அண்ணலே போற்றி / 

சித்த ர௬லகந் தனைவிட் டிவர்ந்து 
நரேந்திர னென்னும் நாமத்தைக் தாங்கி 

நானிலந் தீண்ட நயந்தனை போற்றி / 

வளரும் பயிரை முளையிலே தெரியுமென 

இளமையில் கற்பவை எளிதிற் கற்றே 

மும்மொழிப் புலவனாய் விளங்கினை போற்றி / 

விஞ்ஞானக் தோடு மெய்ஞ்ஞானம் கூட்டும் 

குத்துவம் யோகம் தர்க்கம் சங்கீதம் 

பக்தி சாதனைகள் பற்பல பயின்றே 

மெத்தவுஞ் சத்தி மேவினை போற்றி ! 
வாழ்வின் வழியை விளக்கும் வயதாம்
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ஈரெட் டாண்டில் ஈசப் பித்து 

- இதயத்தை வாட்ட இரவு பகலாய் 

இறை கரிசனம் பெற் நிறையைக் காட்டும் 

குருவைத் கேடி அலைந்தனை போற்றி !/ 

பிரம சமாஜத்தின் பேச்சில் மயங்கி 

விக்ரஹ வழிபாடு வெறுத்தனை போற்றி ! 

தாய் மாமனான ராம்கதாசர் வாக்கால் 

குகணேஸ் வரத்கமர் தயாளன் பெருமை 

குன்னைக் கேட்டு ம௫கழ்ந்தனை போற்றி ! 

முன்னூழ் கூட்டும் நன்னாள் வரவே 

அன்னா ரூடனம் மகானிடஞ் சென்று 

'சென்னியி லவா்ராள் சூடினை போற்றி! 

பரம எஸம்ரின் பரிச இனக்ஷயால் 

பகரொணா அனுபவம் பெற்றனை போற்றி ! 

தூய அன்னோ சாரருார மணியின் 

சேயாய் ஓமாடி அத்தேவியின் மகமை 

நேயார்கள் ஐநமக்கெடுக் கோதினை போற்றி ! 

ஸ்ரீராம இருஷ்ணர் சமாதி யுற்றபின் 

அன்னார் ION HG அளப்பரும் ஞானகுதை 

ஆன்னை மூலம் அருந்தினை போற்றி ! 

கன்னி மூனையில் கடுந்தவம் புரிகையில் 

நீகொண்ட விரகுமும் நீணிலங் காக்குமதீ 

நாயிடம் நீயன்று கோரிய வரங்களும் 

உன்னுவார். உளகுவசுை உருக்கும் ஐய 7! 

பின்னார்ப் பாரகுத்தில் நிகழ்ப்வை யனைத்தும் 

கேவியின் அருளால் தெரிந்தனை போற்றி ! 

விவேகானந்த னாம் வீறுடைப் பெயருடன் 

அன்னையின் அசியோ டமெரிக்கா சென்று 

அவனிக் கருள்நெறி விளக்கினை போற்றி /
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சிக்காக் கோவில் செய்கு கார்ஜனையால் 

பாரத நாட்டின் பரமார்க் இகத்கை்ைப் 

பாருல கறியச் செய்தனை போற்றி ! 

அப்பெருந் கொண்டு அவனியில் நிலைபெற 

ஒப்பிலாச் சங்கம் நிறுவினை போற்றி ! 

பத்தாண் டெல்லைக்குள் பலார்பல நூற்றாண் 

டெடுக்கும் பணியை முடித்கதுனை போற்றி ! 

ஓயாச் சேவையால் இளைத்து உடலை 

நீயாய் விரும்பி நினைத்து வண்ணமே 

சுக்கிர வாரத்தில் சுபவேளை பார்த்து 

சஹஸ்ரார ஜீவாதும பரமாத்ம ஐக்கயந் 

குன்னை விளக்கும் சம்ஹிகதகு ஓதி 

காளி தேவிக்கு ஸக்ஞு ஹஷோமத்துடன் 

விசேட பூஜை விரும்பியே செய்ருபின் 

இர்க்க சமாதியால் துறந்தனை போற்றி ! 

சப்கு ரிஷிகளில் ஒருவ நிவரென 

உத்தம குருவால் உரைகத்குடப் பெற்ற 

௪த்தனே யெங்கள் செல்வமே போற்றி ! 

அவகார மூர்த்தியாம் ஸ்ரீ இராம கிருஷ்ணரே 

சுவமெனக் தொமழமுகு செம்மலே போற்றி ! 

புவனேஸ்வரி மகிழ் புதல்வா போற்றி 

சாரகதை வளர்த்த சதுரா போற்றி / 

வங்கம் ஈந்த சிங்கமே போற்றி ! 

நவபா ரதத்தின் நபியே போற்றி /! 

அவனிக்கு ஞானம் அருளினாய் போற்றி ! 

நாகாந்த யோகியே நம்பனே போற்றி / 

வேகுஈந் தத்தின் “விளக்கே போற்றி 1 

சுத்தாந் தத்தின் சிறப்பே போற்றி / 

அகதுது விகத்தின் அணியே போற்றி /! 

நிஷ்கா மியத்தின் நிறையே போற்றி /
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அறிவுக் குறைவிடம் ஆனாய் போற்றி ! 
ஆற்றலின் ஊற்றாய் அமைந்தாய் போற்றி ! 

அன்பர் பணிக்கோர் அரணே போற்றி ! 

அப்பனே ஒப்பிலா மணியே போற்றி ॥. 

சற்சனார் சங்கத் தலைவா போற்றி! 

சச்சிதா னந்த சற்குரு பேஈற்றி ! 
மாசிலா விவே கானந்தனே போற்றி ! 

முத்தனே போற்றி! முனிவனே போற்றி ! 

போற்றி! போற்றி! நின் பூங்கழல் போற்றி !
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போகர் சுவாமி அர்ச்சனை மாலை 

சிவனொளி பரவும் சீர்மிகு இலங்கையில் 

பவவினை தார்க்கும் பரம வைத்தியர் 

பார்ப்பகுற் கலையெனும் பெருங்குறை இர 

மைசூர் விட்டு இவ்வூர் வந்ரு 

கடையிற் சாமியாங் கடவுட் பித்குனார் 

நடையிற் காட்டி நாட்டில் பரப்பிய 

பிரம்ம ஞானப் பெருநிதி யநனை, 

அருமைத் துறவி அற்புகு சித்தன் 
நல்லூர்க் கந்தன் நற்கருணை பெற்றோன் 

செல்லப்ப சாமி சேமித்து வைக்க, 

வள்ளல்போ லகுனை வாரி வழங்க 

மாவையம் பதியில் மாண்புற வாழ்ந்த 

அம்பல வாணர் அருந்ரநுவத் BDA 
ஒருருனி மகனாம் உத்மும போற்றி / 

சின்னாச்.! யம்மையார் சீருடல் பெற்ற 

செல்வனே / எங்கள் சிவனே !/ Grit wpa) ! 

மகா யோகியென்று மண்ணுல கேத்றும் 

அரவிந்தர் கோன்றிய ஆங்கிரச ஆண்டில் 

வைகாசித் திங்கள் புதன் வாரத்தில் 

இடப லக்கினமும் அவிட்ட நட்சத்திரமும் 

உடன் பொருந்திய உத்தம வேளையில் 

யோக நாதனாய் அவதரித்தகுனை போற்றி / 

பெற்றோர் வைத்துப் பெருமைதரும் பெயர் 

பின்னாள் வாழ்வுடன் பிணைத்திட்ட பெற்றி 

என்றென் றைக்குமோர் அதிசயம் ஐயா / 

போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலாப் பொருள் 

வாக்கும் மனமும் வடிவமுந் தாங்கி
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காக்குமெங் காவலஞனாய்க் காட்சி நல்கி 

AAT oreo pm றோராண்டு மண்மீ துலாவி 

கற்றோர் தமக்கும் கல்லா தவர்க்கும் 

பற்றற் றவர்க்கும் பற்றுடை யோர்க்கும் 

துன்பந் துடைத்துத் துயரை விலக்கி 

இன்ப நிலையருள் இறையே போற்றி ! 

இல்லற ஞானியாம் செல்லாச்சி யம்மையின் 

சொல்லரும் மகிமை துலக்கினை போற்று ! 

செல்லப்ப சாமி சொல்லிய படியே 

நல்லூர்த் தேரடி வாழ்வை விடுத்து 

கொழும்புத் துறையேகுடி யானாய் போற்றி ! 

இருப்ப மரத்கருடி விருப்புக் கொண்டு 

இருந்த படியமர்ந் இருந்தாய் போற்றி ! 
கல்லா லின்கம் இருந்தகொொல் காட்சியிங் 

கெல்லாருங் காண இசைந்ருனை போற்றி / 

முக்திக்கும் பக்கஇக்கும் முருலிடம் கொடாது 

சத்தியை நாடும் மக்களின் கூட்டம் 

மெத்தவும் பெருகிப் பரவு மிந்நாளில் 

அதக்குனே / உந்தன் அத்யாத்ம சித்திகள் 

HOT HD! அனந்தம் / அற்புதம் 1! அற்புகும் 
அவற்றின் இரகசியம் அறிந்தோர் மிகச்சிலா் 

உன்னையே தெய்வமாய் வழிபட் டோரின் 

இன்னல் களையவும் இமுக்கை விலக்கவும் 

அன்னியர் எவரும் அறியா முறையில் 

ஆற்றிய சித்தியின் அளப்பருஞ் சிறப்பை 

போற்றுந் கோறுமுளம் பூரிக்கு தையா ! 

என்னையும் சாட்சி யாக்கிய நின்னருள் 

ஏமேள் பிறப்பிலும் நிலைக்கும் அப்பனே / 

சுவதொண்ட னெனும் சீரிய இதமை 

பவவரு படத்து மார்கழித் திங்களில்
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எவரு முவப்ப நிறுவினை போற்றி ! 

நற்சிந் தனையெனும் அற்புத நூலால் 
பெற்ற பிறவியின் பேறினை அடைய 

நற்கதி யெமக்கு நல்கினை போற்றி ! 
சங்கரர் போற்றிய சன்மார்க் கத்தை 

இங்குளார் பலர் பிழையாய் விளங்கி 

வேதாந்த சித்தாந்த வேற்றுமை பேசி 
வீண்வா தஞ்செய் விற்பன ராயினார் ; 

அன்னார் தமக்கு அத்வைத நெநறியின் 
உண்மையை விளக்கி ஓற்றுமை நாட்டிய 

தாய்நா டதனில் தாயுமா னவார்போல் 

சேய்நா ட்டில் சேவை செய்தனை போற்றி ! 

புத்தரும் திருமூல சித்தரும் போலவே 
£“நானே தனக்குப் பகைவனும் நட்டானும் 

கானே தனக்கு மறுமையும் இம்மையுந் 

தானே தான்செய்த வினைப்பயன் துய்ப்பானுந் 

கானே தனக்குத் தலைவனு மாமே”: 

எனும்பழம் பேருண்மை உணர்த்தினை போற்றி ! 
- **உன்னை யறிந்தடில் உனக்கொரு குறையிலை 

பின்னே பிறரிடம் பெறுவதற் கொன்றிலை ; 
உன்னுள் இருக்கும் ஒருதனிக் கடவுளே 

என்னுள் உள்ளான் எங்கும் உள்ளான் 

காலையும் மாலையும் கடவுளை வணங்கி 

இயற்கையோ டியைந்த இல்லற நெறியில் 

நல்லறம் பேணி நல்லாய் வாழுங்கள்; 

சாமியா ராகும் அசையை விடுமின் 
என்னையுஞ் சாமி ஆக்கா தீர்கள் £? 

இவைபோல் பற்பல இன்னுரை கூறி 

BOUT வாழ்க்கை நவின்றனை போற்றி ! 
ஒரு பொல்லாப்பில்லை நாமொன்று மறியோம்



எனவரும் குருவின் திருவாக் கியங்களும் 
ஐரேகருத் துடையன வெனும்பே ருண்மையை 

“சுவாமி யோகநாதன் சொல்லிய பாட்டு 

சுந்தர மான வழிதனைக் காட்டும் 

ஆவியுள் ளளவும் அமுதத்தை யூட்டும் 
அகம் பிரமாஸ்மி யெனமுடி சூட்டும்'” என் 

றருமையாய் விளக்கி அருளினை போற்றி ! 

பெரும்பாலும் மக்கள் கடும்பைக் இயமென 

எள்ளி நகைசெய்த செல்லப்பர் கன்னை 

சிவமாய்க் கண்டு சிவமாய்ப் போற்றிச் 

சென்னியி லவார்பதம் சரத்தையோ டேந்தஇக் 

குருபக்திக் இணையில் குன்றே போற்றி! 

குலார்ணவ தந்திரங் கூறுங் குருபக்திக் 

குலகில் உகாரணம் ஆனாய் போற்றி ! 

“என்னை யறிவித் தெனக்கருள் செய்தவன் 

என்னி ஓ:ம் வேறலன் அன்னே யென்னும் 

என்னிலும் வேறலன் எல்லாம் வல்லவன் 

மண்ணினில் வந்தவன் அன்னே யென்னும் 

என்று குருவின் தெய்வத் தன்மையும் 

குருவும் சீடனும் ஒன்றெனும் உண்மையும் 

நன்று விளக்கிய நம்பனே போற்றி! 

““நன்னொப் பாரில்லாத் தலைவன் பெருமையை 

என்னால் எழுதிக் காட்ட முடியுமோ 2 :' 

என்று சோல்வெரிப் பிரபுவின் மைந்தன் 
சாந்தன் போற்றும் சற்குரு போற்றி! 

சோப இருது பங்குனி மாதத்தில் 

சுக்கில பட்ச ஏகாத௫த் திதி 
ஆயிலியத் துடன் அணைந்திடும் வேளையில் 

ஓயாச் சேவையால் இளைத்த உடலை 

நீத்து நிர்வாணம் அடைந்தனை போற்றி ! 

வேதாந்த சித்தாந்த சமரசங் கண்ட, 

33
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வித்தகச் சித்தர் கணத்தைச் சேர்ந்த 
சுத்தனே அளப்பருஞ் சோதியே போற்றி ! 

அன்னையும் அப்பனும் ஆனாய் போற்றி ! 

தன்னிக ரில்லாத் தற்பரா போற்றி! 

அன்புட னணைத்து அருள்வாய் போற்றி! 

ஆத்திரத் தோடேசித் திருத்துவாய் போற்றி ! 
இகபர சுகங்களை ஈவாய் போற்றி! 

கண்ணே போற்றி ! கருத்தே போற்றி! 

விண்ணே போற்றி ! மணியே போற்றி! 

விமலா போற்றி ! விநாயகா போற்றி! 

யோகா போற்றி ! தியாகா போற்றி! 

கோவே போற்றி ! குருவே போற்றி ! 

தேவே போற்றி ! திருவே போற்றி! 

போற்றி! போற்றி! நின்பொன்னடி போற்றி ! 

போற்றி! புங்கவ நின்பொன்னருள் போற்றி ! 
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ப்ரீ ரமணதேவர் அர்ச்சனைமாலை 

அத்தன் அடியார் அச்சுதன் அன்பார் 
சித்தர்கள் யோகிகள் சீவன் முத்தர்கள் 
கொன்று தொட்டு தோன்று தென்னாட்டில் 

சங்கம் விளங்கித் நமிழை வளர்த்தும் 
மங்கையர்க் கரசியால் சைவந் தழைத்தும் 

மங்காப் புகமடை பாண்டியைச் சேர்ந்த 

தெய்வச் சுழியற் சிவஸ்தலம் சீர்பெற 

வையத்து வந்தவ தரித்தனை போற்றி! 

சுந்தரர் பெற்ற சுகமுனி போற்றி! 
அழகம்மை யார்செய் அருந்தவங் கண்டு 

குழந்தை உருக்கொள் குமரனே போறிறி ! 

பிறந்ததும் குருட்டுப் பெண்ணுக்குப் பார்வை 
திறந்தருள் சுரந்த தேவே போற்றி! 
வேங்கட ராமன் எனும்பெயர் தாங்கு 

ஈங்கெமை ஆட்கொள் இறைவா போற்றி! 

மாலயன் காணா மலரடி எமக்காய் 

ஞாலக்தைக் தண்ட நயந்தனை போற்றி! 

இதய குகையின் இருளைக் கடிய 

உதய ரவிபோல் உதஇத்தனை போற்றி! 

அங்கயற் கண்ணி அளித்த பேறதனை 

எங்கட் கருள இசைந்தனை போற்றி ! 

அண்ணா சொன்னதை அறிவுரை யாய்க்கொண்டு 

அண்ணா மலைசேர் ஐயனே போற்றி! 

அருண கிரியின் ஆத்தும ஜோதியாய் 

குருவாய் எழுந்தருள் குகனே போற்றி ! 

ஐம்பத்து நான்காண்டு அருணையில் அமர்ந்தெம் 

வெம்பவந் தீர்வடி வேலனே போற்றி !



  

      

  
ரீ ரமணமஹரிஷிகள் 

1879 — 1950
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கன்னிக ரிலாச்சனற் குமரனாய் வந்து 

முன்னான் மறைபயில் முறைதனை விடுத்து 

கல்லாமற் கற்றதைக் காதால் கேளாற்குச் 

சொல்லாமற் சொன்னசுப்ர மண்யா போற்றி / 

சம்பந்த : ராய்ச்சமண் சாய்த்தநீ பின்னா் 

எம்மதத் இனரையும் ஏற்றசீர் போற்றி ! 

எம்முருக் கொண்டு எம்மொடு பழகியெம் 

மும்மலங் கடிந்தருள் முகல்வனே போற்றி ! 

கருணைச் சோதி கனலும் விழியால் 

மரண பயத்தை மாற்றின போற்றி ! 
தேவருங் காணாத் திருவடி காட்டி 

ஓவலில் சாந்தி உதவினை போற்றி ! 

கல்லா லின்கீழ்க் காட்டிய காட்சியிங் 

கெல்லாருங் காண இசைந்தனை போற்றி! 

அழியாப் பொருளில் அழியா தமர்ந்த . 

விழியால் அருன்வழி விளக்கினை போற்றி ! 

கற்றன ராயினுங் கல்லா ராயினும் 

அற்றனம் யாமென அடைந்தவர் தமக்குக் 
காலம் பார்த்துக் கருத்தள வாது 

சலம் நோக்காது தீக்குணம் கொளாது 

கருணை நிழல்தந்த கற்பகம் போற்றி ! 

அரசன் ஆயினும் ஆண்டி ஆயினும் 
சரிச மானமாய்த் தன்முன்: அமர்த்தி 

விரிமறை விளக்கிய வித்தகா போற்றி [! 

“ஸத்திய ஸந்தன் தவராஜ சிங்கன் 

உத்தம மஹார்ஷி உக்கிர நபஸி' யென 
கணபதி முனிவராங் காவிய கண்டரால் 

வணங்கிடப் பெற்ற வள்ளலே போற்றி ! 

அன்னார். சூட்டிய “ரமணா ' எனும்போர் 
மன்னுல கறிய மகழ்ந்தனை போற்றி!
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STHDS Ogres காலங் கழித்தபின் 

சாந்தி தேடிச் சரணடைந் இட்ட 

முகவைக் கண்ண முருகனார் பாடல் 

அகமகழ்ந் தேற்ற அண்ணலே போற்றி ! 
உன்னையே கதியென் றுறுதி பூண்ட 

அன்னைக் கரும்பதம் அருளினை போற்றி! 

இருஷ்ணன் புத்தன் கிறிஸ்து முகம்மது 

அருளிய தொன்றேயென் றறைந்குனை போற்றி / 

மேற்கும் கிழக்கும் நெற்ரும் வடக்கும் 

ஏற்கும் புதுவமி காட்டினை போற்றி /! 

உள்ளது நாற்பது எனும்புது மறையால் 

உள்ள பொருள்துனை உணர்த்தினை போற்றி ! 

கருக்கு, மி விழாதுநற் கதிபெற் றுய்ய 

சுருக்கவழி காட்டிய சுத்தனே போற்றி ! 

நினைவே உருவாய் நிமிர்ந்து நிற்கும் 

மனம்மாய் மார்க்கம் மலா்ந்நதனை போற்றி! 

சித்நதமாம் பொருளைம் தேோர்ரலே மேலாஞ் 

சித்தியென் றுணர்த்திய செம்மலே போற்மி / 

ஊனவாம் வொழிந்து உயர்ந்து பேரின்ப 

நானவாமழ் வருளும் நம்பனே போற்றி ! 

சாந்நுக் கடலாய்ச் சச்சிதா னந்தனாய் 

மாந்தரை உயச்செய் மகபனே போற்றி / 

தானே தானாந் குத்துவ முணர்த்தி 
மோன நிலைநின்று முழுவுல கிற்கும் 

ஞான நெறியருள் நாதனே போற்றி | 

உள்வெளி யற்ற உத்தமா, உனது 

உள்ளும் அசலமாய் வெளியும் அசலமாய் 

உடனிருந் தோரின் உள்ளமும் அசலமாய் 

அனைத்தும் அசைவின்றி அமைதியில் ஆழ 

ஜோதியாய் எழுந்து ஜோதியிற் கலந்தே
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ஜோதிறின் சொரூபமென் றுணர்த்தினை போற்றி ! 
அண்ணா மலைக்கோர் அணியே போற்றி ! 

உண்ணா முல்மகிழ் மைந்தா போற்றி ! 

அன்னையும் அப்பனும் ஆனாய் போற்றி ! 

தன்னிக ரில்லாத் தற்பரா போற்றி ! 

கண்டவர் ஐயங் களைந்தாய் போற்றி ! 

வெள்ளக் கருணைப் பெருக்கே போற்றி ! 

கள்வர்க்குங் கருணை காட்டினை போற்றி! 

போக்கு வரவிலாப் பொருளே போற்றி ! 

வாக்கும் மனமுங் கடந்தாய் போற்றி! 

பத்தனே போற்றி! பகவனே போற்றி! 

முத்தனே போற்றி! முனைவனே போற்றி ! 

கண்ணே போற்றி! கருத்தே போற்றி ! 

விண்ணே போற்றி! மணியே போற்றி! 

எண்ணே போற்றி! எழுத்தே போற்றி / 

கோவே போற்றி! குருவே போற்றி! 

தேவே போற்றி! இருவே. போ ற்றி! 

விமலா போற்றி! வித்ரகா போற்றி! 

குமரா போற்றி! ரமணா போற்றி ! 

போற்றி! போற்றி! நின்பொன்னடு போற்றி! 

போற்றிவேங் கடறின் பொன்னருள்' போற்றி!



சுவாமி இராமதாஸர் அர்ச்சனைமாலை 

நிவிர்த்தி நாதரொடு ஞானேச் வரரும் 

நாம தேவரும் ஏக நாதரும் 

சிவாஜி மன்னன் சிந்தையி லமர்ந்த 

துக்கா ராமுடன் அவர் துணையான 

சமார்த்த ராம தாசரும் தொடர்ந்தே 

பக்தி நெறியைப் பரவச் செய்தபின் 

மகிமை யுற்ற மகாராஸ் ஷிரத்தின் 

பார மார்த்திகம் பாரெங்கும் பரவ 

கன்னடம் செய்ந கனபுண் ஸணியத்தால் 

பக்தியிற் சிறந்த பழங்குடி யதனில் 

பூரணை யோடு அனுமன் ஐயந்தியும் 

பொருந்திய நல்ல சுபவேளை தன்னில் 

மன்னுயிர் உய்யவந் துதித்தனை போற்றி / 

பழம் படியான பண்டரி புரத்தில் 

பாங்குற அமர்ந்தே பக்தார்க் கருளும் 

விட்டலின் இிருப்பெயர் வீறுடன் தாங்கி 

உற்றார் உறவினர் உளம் களித்திடவே 

பற்பல சாஸ்திரம் பயின்றனை போற்றி ! 

நாடகக் கலையில் நன்கு தேறி 

சமார்த்த ராம தாசரின் சரிதையில் 

அப்பெரியா ராக வேடந் தாங்கி 

மெத்தவும் கீர்த்தி எய்தனை போற்றி! 

இளம்வய ததனில் அச்சிறு அனுபவம் 

பசுமரத் தாணி பதிந்தாற் போல 

பின்னாள் வாழ்வைப் பிரசித்தம் செய்ய 

முன்னறி குறியாய்ப் பெற்றனை போற்றி / 

காசுப் பித்தும் காணிப் பித்தும்



  
சுவாமி இராமதாசர் 

1884 -- 1963
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காமப் பித்தும் மலிந்த இக்கலியில் 

ஈசப் பித்து உளத்தை வாட்ட 

பெற்ற தந்தையாம் பால கிருஷ்ணரையே 

உற்ற குருவாய் ஏற்றனை போற்றி ! 

அன்னார் அருளிய உபதே சத்தை 

அல்லும் பகலும் சாகுனை செய்தே 

அளப்பரும் சித்தி எய்தின போற்றி ! 

மனக்கூட்டி னின்றும் உயிர்க்கிளி யானறு 

கனவிலும் நனவிலும் ராமா எனக்கூவ 

எளிய இனிய தகாசராய் மாறி 

எங்கும். அந்ரு ராமனே கண்டு 

எல்லாம் ராமன் செயலைன் உணர்ந்து 

கன்னிமுனை யிருந்து கயிலை வரைக்கும் 

புண்ணிய யாத்திரை செய்குனை போற்றி /! 

அருணா சலத்கில் அப்பன் ரமணரின் 

ஆசி பெற்று அருந்தவம் புரிந்து 
ஆகும சாழமுனம் அடைந்தனை போற்றி /! 

பெற்ற அனுபவம் பிறர்க்கும் பயன்பட 

Bano நன்னில் அருளினை போற்றி / 

உன்னையே கதியென் றடைக்கலம் புகுந்த 

அன்னை கிருஷ்ண பாயாம் பக்கு்யின் 

ஆர்வந் தர ஆச்சிரமம் அமைத்தே 

அமைதி தேடி வந்கடை அன்பர்க்கு 

ஆனதந்கும் ௮ளிக்க இசைந்குனை போற்மி / 

அவனியின் பற்பல இசைகளி லிருந்தே 

ஆனதந்காச். சிரமம் வந்து சேரும் 

வசதிகள் இல்லாப் பக்நு கோடிகட்கு 

அருளது பாலிக்க திருவுளங் கொண்டு 

உலக யாத்திரை உவதந்ரனை போற்றி / 

“நன்மையும் செல்வமும் நாளும் நல்குமே
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திண்மையும் பாவமும் சிதைந்து தேயுமே 

ஜென்மமும் மரணமும் இன்றித் தேயுமே 

இம்மையே ராமவென் றெழுத் திரண்டினால்'” 

என்ற கம்பன் மாணிவாக் குக்கோர் ப 

இணையில் உதாரணம் ஆனாய் போற்றி / 

நானிலம் உய்ய நாற்பது ஆண்டாய் 

நற்றவம் செய்து நலிந்து உடலை 

ஆடிப் பூரத்தை அடுத்த நன்னாளில் 
குருவாரத் தோடு கருட பஞ்சமியும் 

பொருந்திய உத்நும சுபவேளை நன்னில் 

உருறித் தள்ளி உயர்வுறு சமாதியாம் 

கடைசி. லீலை காட்டினை போற்றி! 

பரந்குஇவ் வுலகில் * பப்பா ' என்றால் 

பகவா / உன்னையே குறிந்துடும் அன்றோ 

இக்கலி யுகத்தில் இறைநாம ஜெபமே 

இணையில் சாருனையென் றநியம்பின போற்றி ! 

அப்பனே /! ஓப்பிலா மணியே போற்றி ! 

அடியார்க் கமுகும் ஆனாய் போற்றி! 

அ௮ன்பருக் கென்றும் இனியாய் போற்றி! 

அளப்பரும் கருணை நிதியே போற்றி! 

ஆனந்து சாகரத் தழமுதகே போற்றி! 
ஆனந்காஸ் சிரம குருவே போற்றி ! 

இன்பமும் துன்பமும் கடந்தாய் போற்றி ! 

ஈறிலாக் கருணைவா ரதியே போற்றி ! 

உள்ளத் துள்ளே உறைவாய் போற்றி ! 

ஊமைக் கெழுத்தறி வித்தாய் போற்றி ! 

எம்மை யாண்ட இறைவா போற்றி ! 

ஏகமனே கமாய் இருந்தாய் போற்றி! 

ஐயந் தவிர்த்துமை ஆண்டாய் போற்றி ! 

ஓன்றிய மனந்தொறும் நின்றாய் போற்றி!



quar ரத்தின் ஒளியே போற்றி! 

ஒளவியம் பெருமை அழிந்தாய் போற்றி! 
சருணைக் கிருப்பிடம் ஆனாய் போற்றி / 

சச்சிதா னந்த சற்குரு போற்றி ! 

சமரசம் வளர்த்த ஜகத்குரு போற்றி 1 

அழகா போற்றி! அமலா போற்றி ! 

விமலா போற்றி! வித்தகா போற்றி! 

ஸ்ரீராம தாச குருவே போற்றி! 

வாழ்க வாழ்க நின்மலர்ப் பாரும் 

வாழ்க வாழ்க நின்பகம் அடைந்தோர் 

வாழ்க ஆனந்மகும் ஈந்திடும் ஆச்சிரமம் 

வாழ்க வாழ்க வையகம் எல்லாம். 

eS ene



சுவாமி சிவானந்தர் அர்ச்சனை மாலை 

பத்தமடை FMD பார்வதி தனக்கு 

உத்தும மகனாய் உடஇத்தனை போற்றி]! 
தாசில் காராந் நவமுடை வெங்குவின் 
மாசிலா மணியாய் வந்தனை போற்றி ! 

அப்பைய இட்சிரர் அண்ட நல்மரபில் 

குப்புச் சாமியாய்க் குலவினை போற்றி ! 

அன்னவர் அதக்ுமாவே உன்னுட லுற்றுகாய் 

மன்னுல கேத்ரு மல்னின போற்றி ! 

குந்நையைப் போலே ரநளரர முறையில் 

சிந்தையில் சிவவுரு வைத்நனை போற்றி ! 

சின்ன வயசில் சிவநாம றெபதுசை 

உன்னு நெறியா யுணர்ந்ருனேை போழ்ழி ! 

திருச்சியை அடைந்து திறமுடன் கற்ற 

மருத்துவ நூல்பயில் மருந்தே போற்றி / 

மக்க ளூடற்பிணி மாற்றும் ஜொழிலில் 
மிக்கவுஞ் சித்தி யடைந்நனை போற்றி ! 
சிங்கப்பூரிலும் செம்பிலா ஸிலும் 

எங்கும் கீர்த்தி எய்தினை போற்றி! 

ரன்னளி கொண்டு தகாய்போற் பேணி 

புண்ணியவான் பட்டம் பெற்றனை போடழ்மி ! 

விவேகா ஸனந்தரின் வீரகர்ச் சனையால் 

விவேக வைராக்கிய முற்றனை போற்றி ! 
பகவான் ரமணரின் பார்வை பெற்றபின் 
சுகவாழ்வு நுறந்நு சுத்தனே போற்றி ! 
சிவநாமத் துடன் சேவையி லிறங்கி 
நவமான சித்திகள் நண்ணினை போற்றி ! 
பவப்பிணி “போக்க பத்திரிநாத் செல்லும் 
தவத்தினர்க் குடற்பிணி தவிர்க்கும் நோக்கால் — 
சுவர்க்காஸ் ரமசேவை சுமந்தனை போற்றி ! 
அஷ்டாங்க யோகம் அனைத்தையும் பயின்று
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இஷ்ட சித்திகள் எய்தினை போற்றி ! 
வேதம் ஆகமம் வேறுள கலையெலாம் 

ஒதும் முறைகளில் ஓப்பிலாய் போற்றி ! 
எம்மதத் தஇினரும் ஏற்றிடும் முறையில் 

எம்மதக் கொள்கை இயம்புவாய் போற்றி ! 

வசிட்டர். தொடக்கம் வள்ளலார் வரைக்கும் 

விள்ளரும் ஞானிகள் விளம்பிய வெல்லாம் 
தெள்ளிக் தந்தருள் தேவே போற்றி ! 

பகவக் ககையின் பாதை நான்கினையும் 
சகமுழு தறியச் சாற்றினை போற்றி ! 
சரியை இரியை சாற்றிடும் யோகம் 

உரியநல் ஞான மெனும்படி நான்கையும் 

சரிவர விளக்கும் சைவனே போற்றி! 

ஆதி சங்கரர் ஆரிய மொழியில் 

ஒஓஇய தெல்லாம் உலகு நன்கறிய 

ஆங்கிலந் தன்னில் அருளினாய் போற்றி ! 

ஆனந்தக் குடீரில் அடியரோ டுறைந்து 
ஞானம் பொழியும் நாரநனே போற்றி! 
அன்புடன் வந்து அடைக்கலம் புகுவோர் 

துன்பத் துடைக்கும் துரையே போற்றி ! 

குன்னை யடைபவர் தாளினை தொடுமுன் 

அன்னவ ரடிபணி அண்ணலே போற்றி ! 

இருளிட.ர் போக்கும் இரவிபோ லிருந்துங் 

குருவெனுஞ் செருக்கிலாக் குணமே போற்றி ! 

தெய்வ நெறியாந் திருக் கழகத்தால் 

உய்வழி. உலகுக் குணர்த்தினை போற்றி ! 

அத்தனே போற்றி ! அழகனே போற்றி ! 

முத்தனே போற்றி! முதல்வனே போற்றி ! 

பத்தனே போற்றி! பகவனே போற்றி. 
வித்தனே போற்றி! விமலனே போற்றி! 

சித்தனே போற்றி! சிவானந்த போற்றி! 
போற்றி! போற்றிநின் பூங்கழல் போற்றி 4. 

டைய



அன்னை ஐருஷ்ணபாய் அர்ச்சனைமாலை 

மன்னன் சிவாஜியின் மகத்தான சேவையால் 

உன்னகு நிலைபெறும் உத்தம நாட்டில் 

சக்குபா யாலும் சாந்தபா யாலும் 

மிக்க புகமடை மஹராஷ் டிரத்தில் 

முந்திய பெருமை பிந்துறும் முறையில் 

வந்தவ தரித்த சுந்தரி போற்றி ! 

சோப “திருதுவில் சுபகன்னித் இங்களில் 

சோபை விளங்கத் தோன்றினை போற்றி ! 

துன்புறும் மக்கள் தொகுதிக் குதவ 

அன்பருக் கொண்டவ தரித்தனை போற்றி! 

பிறந்து உடனே சிறந்த துறவியின் 

உறவினைப் பெற்ற உத்தமி போற்று! 

வளரும் பயிரை முளையில் தெரியுமெனும் 

வாக்குக் இணங்க வளர்ந்தனை போற்றி ! 

பத்தாம் அண்டில் பிதாவின் பிரிவால் 

சித்தவை ராக்கிய முற்றனை போற்றி! 

பதின்மூன் றளவில் பத்தாவை யடைந்து 

பதிவிரதா தாமம் விளக்கினை போற்றி ! 

இருபதாம் வயதில் இறப்பின் மாண்பைக் 

குருமூலம் அறியக் கோரினை போற்றி! 

ஈசப் பித்து இதயத்தை வாட்ட 

பாசங்க ளெல்லாம் விடுத்தனை போற்றி ! 

சித்தா ரூடர் சிவநாமம் அருள 

பக்துசா நனைகள் பயின்றனை போற்றி / 

அத்து.வத் நானும் அமைதி கிட்டாமையின் 

உத்தம குருவைத் தேடினை போற்றி! 

தென்கன் னடஞ்செய் சிவபுண் ஸணியத்தால்
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உன்ன மாய்வந் துலகன் இருள்கடி 

முனிராம தாசரின் மூளரித்தா ளடைந்து 

இனித்துய ருறாநிலை எய்தினை போற்றி ! 
அன்னவர்க் கன்னையாய் அருங்கினி லமர்ந்தே 

பன்னருஞ் சேவை புரிந்தனை போற்றி! 

மன்பதை முழுதையும் மக்களாய்க் கருதி 

உன்செல்வர் பாசம் உதறினை போற்றி! 

சின்னக். குணமுடைச் சிறுநெறி யாளரால் 

இன்னல்கள் பற்பல எய்தனை போற்றி! 

இன்னா செய்தார்க் இனியவே செய்வதில் 

குன்னிக ரில்லாத் தற்பரை போற்றி ! 

ஓஒகா துணர்ந்த மூதறி வுடனே 
இதை யோதுநிஷ் காமிய காமப் 

பாதையை வாழ்வாய் விளக்குவாய் போற்றி / 

AST வில்லா ஹரிசனங் கட்கு 

மாதா வாய்ப்பணி புரிவாய். போற்றி ! 

ஆனந்தாஸ் ரமமாம் அருள் நிலையத்தில் 

ஞானமமை பொழி நாயகி போற்றி / 

குன்பெருமை யறியாதக் தனிப்பெரு மாட்டி 

உன்பெருமை எவர்க்கும் உரைத்தல் அரிதாம் 

ஓயாக் கவலையால் உளம் நைந்துருஇச் 

சேய்போல் வந்துன் சேவடி யடைந்து 

நீயே கதியென நிற்கு மன்பார்தந் 

தாயே! கிருஷ்ண பாயே போற்றி /! 

அன்பே போற்றி! அழகே போற்றி / 

இன்பே போற்றி! இறைவீ போற்றி / 
பணியே போற்றி! பயனே போற்றி / 
துணையே போற்றி! தாரய்மையே போற்றி ! 
அறிவே போற்றி! ஆற்றலே போற்றி 

நெறியே போற்றி/ நிறைவே போற்றி /
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குறியே போற்றி! குணமே போற்றி! 

பொறையே போற்றி! போதமே போற்றி ! 

சங்கரி போற்றி! சாம்பவி போற்றி ! 

சக்தியே போற்றி! சாந்தமே போற்றி ! 

சுத்தியே போற்றி! சிவையே போற்றி ! 

நாரணி போற்றி! நாயகி போற்றி! 

பூரணி போற்றி! புராந்தகி போற்றி! 

போற்று. போற்றிநின் பூங்கழல் போற்றி ! 

கணட ட பைகளை 

MAHAMAHCPADMYAYA 
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இத்நாலின் 
‘Ose பெற விரும்புவோர் £ழ்க்கண்ட 

ஏிலாசங்களில் ' பெற்றுக்கொள்ளலாம். 

+ 

உமாபதி கந்தசாமி 

உமா பதி! 

57, பலாலி ரோட், 
யாழ்ப்பாணம், 

ஸ் 

ஹரன் ஜாவல்லர்ஸ் 

50, கன்னாதிட்டி, 

யாழ்ப்பாணம். . 

- தொலைபேசி: கீகீக் 
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