
ஸ்ரீ: 

 
  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:      ஸ்ரீமதே கூதரஶாயநம: 

   ஸ்ரீ ோஶரேி மஹாகுரதே நம:            ஸ்ரீமத் ேரேர முநதய நம: 

     ஸ்ரீ ோனாத்ாி தயாகிதந நம:         ஸ்ரீ தேங்கட குரதே நம: 

அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம் 

 

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக 
 

 

 

 

ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் அருேிச்சசய்ே 

ஆர்த்ேி ப்ரபந்ேம் 
 

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேனியன் 
பாதுதக யேிராஜஸ்ய கேயந்ேி யோக்யயா | 

ேஸ்ய ோஶரதே: பாசேௌ ஶிரஸா ோரயாம்யஹம் || 



ஸ்ரீ: 
 

 
                 ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:    ஸ்ரீமதே கூதரஶாயநம: 

               ஸ்ரீ ோஶரேி மஹாகுரதே நம:        ஸ்ரீமத் ேரேர முநதய நம: 

            ஸ்ரீ ோனாத்ாி தயாகிதந நம:      ஸ்ரீ தேங்கட குரதே நம: 

அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம் 

 

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக 

ேர்ேமான ஸ்ோமி ஸ்ரீ உ.தே.தகா.க.ோ.அ.  

குமார ராமாநுஜாசார்யர் 
 

 

 
 

 

ேர்த்ேமான ஸ்ோமி ேனியன் 
 

ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம் 

ோதூல தேங்கட குரூத்ேம புத்ர ரத்நம் | 

ஸ்ரீகஸல தேஶிக க்ருபாப்ே ஸமஸ்ே தபாேம் 

ராமாநுஜார்ய குருேர்ய மஹம் ப்ரபத்தய || 
 

ஸ்ரீதேங்கடார்ய ேநயம் ேத்பாே கமலாஶ்ரயம் | 

ோதூலாந்ேய பூர்தணந்தும் ராமாநுஜ குரும் பதஜ || 
 

 

Swami Mudaliandan Thirumaligai 
4/345, Sannadhi Street,  

Singaperumal Koil,  
Chenglpet District,  

Tamil Nadu, India. PIN 603 204 

Swami Mudaliandan Thirumaligai 
73, East Chithra St,  
Srirangam, Trichy,  

Tamil Nadu, India. PIN 620 006 

Swami Mudaliandan Thirumaligai 
51, Sannadhi Street,  

Kancheepuram, 
Tamil Nadu, India. Pin 631 501 

Swami Mudaliandan Thirumaligai 
Thirunarayanapuram, 

Karnataka, India. PIN 571 431 

Swami Mudaliandan Thirumaligai 
Next to Theerthavaari Mandapam, 

Vaazhai Kulam Street,  
Srivilliputhur, 

Tamil Nadu, India. PIN 626 125 

Swami Mudaliandan Thirumaligai 
Sannadhi Street,  

Kooram10 KM from Kancheepuram, 
Tamil Nadu, India. PIN 631 558 

 

E Mail: sridasarathy@gmail.com, acharya@mudaliandan.com 
Website: www.mudaliandan.com 

Phone: 91711 12050 , 96294 18994

mailto:sridasarathy@gmail.com
mailto:acharya@mudaliandan.com
http://www.mudaliandan.com/


[3] 

ஸ்ரீ: 
 

 
                 ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:    ஸ்ரீமதே கூதரஶாயநம: 

               ஸ்ரீ ோஶரேி மஹாகுரதே நம:        ஸ்ரீமத் ேரேர முநதய நம: 

            ஸ்ரீ ோனாத்ாி தயாகிதந நம:      ஸ்ரீ தேங்கட குரதே நம: 

அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம் 

 

ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் அருேிச்சசய்ே 

ஆர்த்ேி ப்ரபந்ேம் 

 

ேனியன்கள் 

 

தகாயில் கந்ோகடயண்ணன் அருேிச்சசய்ேது 

தேன் பயிலும் ோரான் எேிராசன் தசேடி தமல் * 

ோன் பரமபத்ேி ேகல எதுத்து * - மாந்ேர்க்கு 

உணோக ஆர்ேியுேன் ஒண்ேமிழ்கள் சசய்ோன் * 

மணோே மாமுனிேன் ேன்து 

 

ேம்பேிழ்த்ோர் ேண்கம மணோே மாமுனிேன் * 

அம்புேியிற் கால் சபாருந்ோ ஆர்ேியினால் * - உம்பர்சோழும் 

ேிண்ணுலகிற் சசல்ல ேிகரந்சேேிராஸன் பேங்கள் * 

நண்ணி உகரத்ோன் னமக்கு 

___________  
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ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் அருேிச்சசய்ே 

ஆர்த்ேி ப்ரபந்ேம் 

 

ோழி ஏேிராசன் ோழி எேிராசன் * 

ோழி ஏேிராசன் என ோழ்துோர் * - ோழி என 

ோழ்துோர் ோழி என ோழ்துோர் * ோேிகணயில் 

ோழ்துோர் ேிண்தணார் ேகல 

 

இராமானுசாய நம என்று சிந்ேித்து * 

இராமானுசதராடு இகைப்சபாழ்து * -  இராமாறு 

சிந்ேிப்பார் ோேிகணயில் தசர்ந்ேிருப்பார் * ோேிகணகய 

ேந்ேிப்பார் ேிண்தணார்கள் ோழ்வு 

 

ேந்கேநற்ைாய் ோரம் ேனயர் சபருஞ்சசல்ேம் * 

என்ேனக்கு நீதய எேிராசா! * -  இந்ேநிகலக்கு 

ஏலாே இவ்வுடகல இன்தை அறுத்ேருே * 

பாராேது என்தனா பகர்? 

 

இன்ே உடல் சிகைேிட்டு எப்சபாழுது யாதனகி * 

அந்ேமில் தபாின்பத்துள் ஆகுதேன் * - அந்தோ! 

இரங்காய் எேிராசா! என்கன இனியுய்க்கக * 

பரங்காண் உனக்கு உணர்ந்து பார் 

 

ேன் புேல்ேன் கூடாமல் ோன் புசிக்கும் தபாகத்ோல் * 

இன்புறுதமா? ேந்கே எேிராசா! * - உன் புேல்ேன் 

அன்தைா உகரயாய் யான் ஆேலால் * உன்தபாகம் 

நன்தைா எகன ஒழிந்ே நாள் 

 

தேம்பு முற்ைக் ககப்பு மிகுேது தபால் * சேவ்ேிகனதயன் 

ேீம்பு முற்றும் தேகமுற்ைிச் சசல்லுங்கால் * - ஆம்பாிசால் 

ஏற்கதே சிந்ேித்து எேிராசா! * இவ்வுடகலத் 

ேீர்க்கதேயான ேழி சசய் 

அன்கன குடிநீர் அருந்ேி * முகலயுண் குழேி 



[5] 

ேன்னுகடய தநாகயத் ேேிராதோ * - என்தன! 

எனக்கா எேிராசா! எல்லாம் நீசசய்ோல் * 

உனக்கு அது ோழ்தோ உகர 

 

ேன் குழேி ோன் கிணற்கைச் சார்ந்ேிருக்கக் கண்டிருந்ோள் * 

என்பேன்தைா அன்கன பழி தயற்கின்ைாள் * - நன்குணாில் * 

என்னாதல சயன்னாகு தமலும் எேிராசா! * 

உன்னாதல யாமுைகேதயார் 

 

கூபத்ேில்வீழும் குழேியுடன் குேித்து * அவ் 

ோபத்கே நீக்கும் அந்ே அன்கன தபால் *-  பாபத்ோல் 

யான் பிைப்தபதனலும் இனி எந்கே எேிராசன் * 

ோன் பிைக்கு சமன்கன உய்ப்போ 

 

பூமகள் தகான் சேன்னரங்கர் பூங்கழற்குப் பாதுகமாய்த் * 

ோம் மகிழும் சசல்ேச் சடசகாபர் * - தேமலர்த்ோட்கு 

உய்ந்ேினிய பாதுகமாம் எந்கே இராமானுசகன *  

ோய்ந்சேனது சநஞ்சதம! ோழ்  

 

உன்கனசயாழிய ஒரு சேய்ேம் மற்ைைியா * 

மன்னு புகழ்தசர் ேடுகநம்பி * - ேன்னிகலகய 

என் ேனக்கு நீ ேந்து எேிராசா! * எந்நாளும் 

உன் ேனக்தக ஆட்சகாள் உகந்து 

 

தேசம் ேிகழும் ேிருோய்சமாழிபிள்கே * 

மாசில் ேிருமகலயாழ்ோர் * என்கன  தநசத்ோல் 

எப்படிதய எண்ணி நின்பால் தசர்த்ோர் எேிராசா! * 

அப்படிதய நீ தசய்ேருள் 

 

எேிராசன் ோழி எேிராசன் ோழி * 

எேிராசன் ோழி என்தைத்ேிச் * - சேிராக 

ோழ்ோர்கள் ோேிகணக்கீழ் ோழ்ோர்கள் சபற்ைிடுேர் * 

ஆழ்ோர்கள் ேங்கள் அருள் 

அேிகாரமுண்தடல் அரங்கர் இரங்காதரா * 
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அேிகாரம் இல்லாோர்க்கு அன்தைா - எேிராசா 

நீயிரங்க தேண்டுேது * நீயும் அேிகாாிகளுக்தக 

இரங்கில் * என்சசய்தோம் யாம் 

 

எம்சபருமானார் ேிருேேிகதே சரணம் * 

என்பதுதே நாவுகரக்கும் இத்ோசலன் * - அன்பேர்பால் 

இப்தபாேேவும் யான் ஒன்றும் காண்கின்ைிதலன் * 

எப்தபாது உன்டாேேினி? 

 

ஆகாேேீசேன்ற்ைிந்தும் பிைர்க்கு உகரத்தும் 

ஆகாேதே சசய்ேன் ஆேலால் * - தமாகான்ேன் 

என்று நிகனத்து என்கன இக்தழல் எேிராசா! * 

என்று உன்னடி தசர்ேன் யான் 
 

சபால்லாங்கு அகனத்தும் சபாேிந்து சகாண்டு * நன்கமயில்  

ஒன்ைில்லா எனக்கும் எேிராசா! * நல்லார்கள் 

நண்ணும் ேிருநாட்கட நான் ேருேசனன்று நீ * 

ேண்சணன்ைிருக்கிைசேன் ோன் ? 

 

என்று ேிடுேது எனக்கு எந்ோய் எேிராசா ! * 

ஒன்றும் அைிகின்ைிதலன் உகரயாய் * - குன்ைாமல் 

இப்படிதய இந்ே உயிர்க்கு என்றும் இருதே ேிகேக்கும் * 

இப்பேமாம் நீண்ட இரவு 

 

அல்லும் பகலும் யான் ஆக்கக ேழியுழன்று * 

சசல்லுமது உன் சேசுக்குத் ேீங்கன்தைா * நல்லார்கள்  

ேந்ேனயர் நீசர்க்காட்சசய்யச் சகிப்பாதரா * 

எந்கே எேிராசா! இகச 

 

எண்சீராசிாிய ேிருத்ேம் 

தபாம் ேழிகயத் ேரும் என்னும் இன்பம் எல்லம் 

புசித்து ேழி தபாய் அமுே ேிரகசயாற்ைில் * 

நாம் மூழ்கி மலமற்றுத் சேேிேிசும்கப 

நண்ணி நலந் ேிகழ் தமணி ேன்கன சபற்றுத் * 

ோம் அமரர் ேந்சேேிர் சகாண்டலங்காித்துச் 
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சற்காிப்ப மாமணி மண்டபத்துச் சசன்ை * 

மாமலராள் தகான் மடியில் கேத்துகக்கும் 

ோழ்வு * நமக்கு எேிராசன் அருளும் ோழ்தே 

 

கட்டகேக்கலித்துகை 

ேிருமகலயாழ்ோர் ேிருோய்சமாழிப்பிள்கே சீர்ருோல் * 

ேருமேிசகாண்டேர் ேம்கம உத்ோரகராக எண்ணி 

இரு மனதம! * அேர்க்காய் எேிராசர் எம்கமக் கடுக 

பரமபேம் ேன்னில் ஏற்றுேர் * என்ன பயம் நமக்தக 

 

ேீேற்ை ஞானத் ேிருோய்சமாழிப்பிள்கே சீரருோல் * 

ஏேத்கே மாற்றும் எேிராசர் ேம் அபிமானம் என்னும் * 

தபாகத்கே ஏைிப் பேமாம் புணாிேகனக் கடந்து * 

தகாேற்ை மாேேன் பாேக் ககரகயக் குறுகுேதன 

 

அடியார்கள் குழாங்கேழ தகாலக்கம் இருக்க 

ஆநந்ேமயமான மாமணி மண்டபத்துப் * 

படியாதுமில் படுக்ககயாய் இருக்கும் அனன்ேன் 

பணாமணிகள் ேம்மின் ஒேி மண்டலத்ேின் இகடயில் * 

ேடிோரும் மாமலராள் ேலேருகும் மற்கை 

மண்மகளுமாய் மகளும் இடேருகும் இருக்க * 

நடுோக வீற்ைிருக்கும் நாரணகனக் கடுக 

நான் அனுபேிக்கும் ேகக நல்சகன் எேிராசா! 

 

இந்ே உடல்ேிட்டுரேி மண்ேலத்தூதடகி 

இவ்ேண்டம் கழித்ேிகடயில் ஆேரணதமழ் தபாய் * 

அந்ேமில் பாழ்கடந்து அழகார் ேிரகச ேனில் குேித்ேங்கு 

அமானேனால் ஒேி சகாண்ட தசாேியும் சபற்று * அமரர் 

ேந்சேேிர் சகாண்டு அலன்காித்து ோழ்த்ேி ேழி நட்த்ே 

கேகுந்ேம் புக்கு மணி மண்டபத்துச் சசன்று * 

நம் ேிருமால் அடியார்கள் குழாங்களுடன் கூடும் 

நாள் எனக்குக் குருகும் ேகக நல்சகன்ன எேிராசா! 

 

என்று நிதரதுகமாக என்கன அபிமானித்து 
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யானும் அைிந்துனக்தகயாய் இருக்கும் ேகக சசய்ோர் * 

அன்றுமுேல் இன்ைேவும் அநேரேம் பிகழதய 

அடுத்ேடுத்துச் சசய்ேது அநுேேிப்பது இனிச்சசய்தயன் * 

என்றுன்கன ேந்ேிரப்போம் என் சகாடுகம கண்டும் 

இகழாதே இரவு பகல் அடிகம சகாண்டு தபாந்ோய் * 

இன்று ேிருநாடும் எனக்கருே எண்ணுகின்ைாய் 

இனிக் கடுகச் சசய்ேருே தேண்டும் எேிராசா! 

 

சேன்னரங்கர் ேமக்காதமா தேேியர்கட்காதமா 

தசகனயர் தகான் முேலான சூாியர்கட்காதமா * 

மன்னிய சீர்மாைன் அருள்மாாி ேனக்காதமா 

மற்றும் உள்ே தேசிகர்கள் ேங்களுக்குமாதமா * 

என்னுகடய பிகழ சபாறுக்க யாேருக்கு முேியும் 

எேிராசா! உனக்கன்ைி யாசனாருேர்க்கு ஆதகன் * 

உன்னருோல் எனக்குருசி ேன்கனயும் முண்டாக்கி 

ஒேி ேிசும்பில் அடிதயகன ஒருப்படுத்து ேிகரந்தே 

 

இவ்வுலகில் இனிசயான்றும் எண்ணாதே சநஞ்தச 

இரவுபகல் எேிராசர் எமக்கினிதமல் அருளும் * 

அவ்வுலகக அலர்மகள் தகான் அங்கிருக்கும் இருப்கப 

அடியார்கள் குழாங்கள்ேகம அேர்கள் அனுபேத்கே * 

இவ்வுயிருமதுக் கிட்டுப் பிைந்ேிழந்து கிடந்ே 

என்னும் அத்கே என்றுமதுக் கிகடச் சுேராய்க் கிடக்கும் * 

சேவ்ேிகனயால் ேந்ேவுடல் ேிடும்சபாழுகே ேிட்டால் 

ேிகலயும் இன்பம் ேன்கன முற்றும் ேிடாமல் இருந்சேண்தண 

 

பண்டு பலோாியரும் பார் உலதகார் உய்யப் 

பாிவுடதன சசய்ேருளும் பல்ககலகள் ேம்கமக் * 

கண்டசேல்லாம் எழுேி அகே கற்ைிருந்தும் பிைர்க்குக் 

காேலுடன் கற்பித்தும் காலத்கேக் கழித்தேன் * 

புண்டாீகக தகள்ேனுகை சபான்னுலகு ேன்னில் 

தபாக நிகனசோன்றும் இன்ைிப் சபாருந்ேி இங்தக இருந்தேன் * 

எண்டிகசயும் ஏத்தும் எேிராசன் அருோதல 

எழில் ேிசும்கபயன்ைி இப்தபாசேன் மனம் ஏண்ணாதே 

சாருோக மேம் நீறு சசய்து சமணச் சசடிக்கனல் சகாளுத்ேிதய  
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சாக்கியக் கடகல ேற்றுேித்து மிகுசாங்கியக்கிாி முைித்ேிட * 

மாறுசசய்ேிடுகணாே ோேியர்கள் ோய்ேகர்த்ேைமிகுத்து தமல் 

ேந்ே பாசுபேர் சிந்ேிதயாடும் ேகக ோது சசய்ே எேிராசனார் * 

கூறுமாகுரு மத்த்சோதடாங்கிய குமாாிலன் மேம் அேற்ைின் தமல் 

சகாடிய ேர்க்க்சரம்ேிட்டபின் குறுகிய மாயோேியகர சேன்ைிட * 

மீைிோேில்ேரும் பாற்கரன் மேேிலக்கடிக் சகாடி எைின்து தபாய் 

மிக்க யாேேமேத்கே மாய்த்ே சபருவீரர் நாளும் மிக ோழிதய 

 

சீராரும் எேிராசர் ேிருேடிகள் ோழி 

ேிருேகரயிற் சாத்ேிய சசந்துேராகட ோழி * 

ஏராரும் சசய்யேடிவு எப்சபாழுதும் ோழி 

இலங்கிய முந்நூல் ோழி இகணத் தோள்கள் ோழி * 

தசாராே துய்ய சசய்ய முகச்தசாேி ோழி 

தூமுறுேல் ோழி துகணமலர்க் கண்கள் ோழி * 

ஈராறு ேிருநாமம் அணிந்ே எழில் ோழி 

இனி ேிருப்தபாசடழில் ஞானமுத்ேிகர ோழிதய 

 

அறுசமயச் சசடியேகன அடி அறுத்ோன் ோழிதய 

அடர்ந்து ேரும் குேிருட்டிககே அைத்துைந்ோன் ோழிதய * 

சசறுகலிகயச் சிைிதுமைத் ேீர்த்து ேிட்டான் ோழிதய 

சேன்னரங்கர் சசல்ேமுற்றும் ேிருத்ேி கேத்ோன் ோழிதய * 

மகை அேனில் சபாருள் அகனத்தும் ோய் சமாழிந்ோன் ோழிதய 

மாைன் உகர சசய்ே ேமிழ் மகை ேேர்த்தோன் ோழிதய * 

அைம்மிகு நற்சபரும்பூதூர் அேோித்ோன் ோழிதய 

அழகாரும் எேிராசர் அடியிகணகள் ோழிதய 

 

பன்னிருசீர்க்கழிசநடிலாசிாிய ேிருத்ேம் 

சங்கர பாற்கர யாேே பாட்டப் பிரபாகரர் ேங்கள் மேம் 

சாய்வுை ோேியர் மாய்குேர் என்று சதுமகை ோழ்ந்ேிடு நாள் * 

தேங்கலி இங்கினி வீறு நமக்கிகல என்று மிகத் ேேர் நாள் 

தமேினி நஞ்சுகம ஆறும் எனத் துயர் ேிட்டு ேிேங்கிய நாள் * 

மங்கயராேி பராங்குச முன்னேர் ோழ்வு முகேத்ேிடு நாள் 

மன்னிய சேன்னரங்காபுாி மாமகல மற்றும் உேந்ேிடு நாள் * 

சசங்கயல் ோேிகள் சூழ் ேயல் நாளும் சிைந்ே சபரும்பூதூர்ச் 
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சீமான் இகேயாழ்ோர் ேந்ேருேிய நாள் ேிருோேிகர நாதே 

 

இன்னம் எத்ேகன காலம் இந்ே உடம்புடன் யான் இருப்பன் 

இன்ன சபாழுது உடம்பு ேிடும் இன்னபேி அதுோன் * 

இன்னேிடத்தே அதுவும் என்னும் இகே எல்லாம் 

எேிராசா! நீ அைிேி யான் இகே ஒன்ைைிதயன் * 

என்கன இனி இவ்வுடம்கப ேிடுேித்து உன் அருோல் 

ஏராரும் கேகுந்ேத்தேற்ை நிகனவுண்தடல் * 

பின்கன ேிகரயாமல் மைந்ேிருக்கிைசேன் தபசாய் 

தபகேகம ேீர்த்து என்கன அடிகம தகாண்ட சபருமாதன! 

 

முன்கன ேிகன பின்கன ேிகன பிராரத்ேம் என்னும் 

மூன்று ேககயான ேிகனத் சோகக அகனத்தும் * யாதன 

என்கன அகடந்தோர் ேமக்குக் கழிப்பன் எனும் அரங்கர் 

எேிராசா! நீ இட்ட ேழக்கன்தைா சசால்லாய் * 

உன்கன அல்லேைியாே யான் இந்ே உடம்தபாடு 

உழன்று ேிகனப்பயன் புசிக்க தேண்டுேது ஒன்றுண்தடா * 

என்னுகடய இருேிகனகய இகைப்சபாழுேில் மாற்ைி 

ஏராரும் கேகுந்ேத்தயற்ைி ேிடாய் நீதய 

 

அருோதல அடிதயகன அபிமானிேருேி 

அனேரேம் அடிகம சகாள்ே நிகனத்து நீ இருக்க * 

மருோதல புலன் தபாக ோஞ்கச சசய்யும் என்ேன் 

ேல்ேிகனகய மாற்ைி உன் பால் மனம் கேக்கப் பண்ணாய் * 

சேருோரும் கூரோழ்ோனும் அேர் சசல்ேத் 

ேிருமகனார் ோமும் அருேிச் சசய்ே * ேீகமத் 

ேிரோன அத்ேகனயும் தசர உள்ே என்கனத் 

ேிருத்ேி உய்யக்சகாள்ளும் ேகக தேரும் எேிராசா! 

 

தநாிகச சேண்பா 

ோசகனயில் ஊற்ைதமா மாோே ேல்ேிகனதயா * 

ஏசேன்று அைிதயன் எேிராசா! * - ேீோகும் 

ஐம்புலனில் ஆகச அடிதயன் மனம் ேன்கன * 
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ேன்புடதன ோன் அடரும் ேந்து 

 

இன்ைேவும் இல்லா அேிகாரம் * தமலும் எனக்கு 

என்றுேோம் சசால்லாய் எேிராசா! * -  குன்ைா 

ேிகனத் சோடகர சேட்டி ேிட்டு * தமதல கேகுந்ேத்து 

எகனக் கடுக ஏற்ைாேசேன் 

 

அஞ்சில் அைியாோர் ஐம்பேிலும் ோமைியார் * 

என் சசால் எனக்தகா எேிராசா *-  சநஞ்சம் 

உன் ோள் ஒழிந்ேேற்கைதய உகக்க * இன்றும் 

அநுோபம் அற்ைிருக்ககயால் 

 

தேம்பு கைியாக ேிருன்பினார் ககத்ேசேன்று * 

ோம் புகடாதே புசிக்கும் ேன்கம தபால்* -  ேீம்பன் இேன் 

என்று நிகனத்து என்கன இகழார் எேிராசர் * 

அன்ைைிந்து அங்கீகாிக்ககயால் 

 

அேத்தே சபாழுகே அடிதயன் கழித்துப் * 

பேத்தே இருக்கும் அது பண்தபா - ேிேத்தே யான் * 

தசரும் ேகக அருோய் சீரார் எேிராசா! * 

தபாரும் இனி இவ்வுடம்கபப் தபாக்கு 

 

எகனப் தபால் பிகழ சசய்ோர் இவ்வுலகில் உண்தடா * 

உகனப் தபால் சபாறுக்க ேல்லாரும் உண்தடா * - 

அகனத்துலகும் 

ோழப் பிைந்ே எேிராசா மாமுனிோ! * 

ஏகழக்கிரங்காய் இனி 

 

ஐம்புலன்கள் தமலிட்டரும் சபாழுது அடிதயன் * 

உன் பேங்கள் ேம்கம நிகனந்தோலமிட்டால் * - பின்பகே ோம் 

என்கன அடராமல் இரங்காய் எேிராசா!* 

உன்கன அல்லால் எனக்குண்தடா 
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இந்ே உலகில் சபாருந்ோகம ஏதும் இல்கல * 

அந்ே உலகில் தபாக ஆகசயில்கல * - இந்ே நமக்கு 

எப்படிதயா ோன் ேருேர் எந்கே எேிராசா! * 

ஒப்பில் ேிருநாடுகந்து 

 

மாகாந்ே நாரணனார் கேகும் ேகக அைிந்தோர்க்கு * 

ஏகாந்ேம் இல்கல இருள் இல்கல * - தமாகாந்ேர் 

இவ்ேிடம் ஏகாந்ேம் இருள் என்று பயம் அற்ைிருந்து 

சசய்ோர்கள் ோம் பாேத்ேிைம் 

 

நாராயணன் ேிருமால் நாரம் நாம் என்னும் முகை * 

ஆராயில் சநஞ்தச அநாேி அன்தைா * -  சீராரும் 

ஆசாாியனாதல அன்தைா நாம் உய்ந்ேசேன்று 

கூசாமல் எப்சபாழுதும் கூறு 

 

ேிருோய்சமாழிப்பிள்கே ேீேிகனதயாம் ேம்கமக் * 

குருோகி ேந்துய்யக் சகாண்டு * - சபாருேில் 

மேி ோன் அேித்ேருளும் ோழ்ேன்தைா சநஞ்தச! * 

எேிராசர்க்கு ஆோதனாம் யாம் 

 

கட்டகேக் கலித்துகை 

இராமானுசாய நம என்று இரவும் பகலும் சிந்ேித்து * 

இராமானுசர்கள் இருப்பிடம் ேன்னில் இகைப் சபாழுதும் * 

இராமானுசர் அேர்க்சகல்லா அடிகமயும் சசய்ய எண்ணி * 

இராமானுசர் ேம்கம மானுசரா என் சகால் எண்ணுேதே! 

 

எண்ணாது என் சநஞ்சம் இகசயாசேன் நா இகைஞ்சாது சசன்னி * 

கண்ணானகே ஒன்றும் காணலுைா * கலியார் நலிய 

ஓண்ணாே ேண்ணம் உலகேித்தோன் எேிராசன் அடி 

நண்ணாேேகர * அரங்தகசர் சசய்ே நலம் நமக்தக 

 

நந்ோ நரகத்து அழுந்ோகம தேண்டிடில் நானிலத்ேீர்! * 

எந்ோகேயான எேிராசகன நண்ணும் * என்றும் அேன் 

அந்ோேி ேன்கன அனுசந்ேியும் அேன் சோண்டருடன் * 
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சிந்ோ குலம் சகடச் தசர்ந்ேிரும் முத்ேி பின் சித்ேிக்குதம 

 

அேத்சே அருமந்ே காலத்கேப் தபாக்கி * அைிேின்கமயால் இப் 

பாேத்தே உழல்கின்ை பாேியர்காள் * பல காலம் நின்று 

ேேத்தே முயல்பேர் ேங்கட்கும் எய்ே ஒண்ணாே * அந்ே 

ேிேத்தே உகம கேக்கும் சிந்ேியும் நீர் எேிராசன் என்தை 

 

என்றுேன் ஈசனும் உயிரும் அன்தை உண்டிக் காலம் எல்லாம் * 

இன்ைேோகப் பழுதே கழிந்ேிருேிகனயால் * 

என்ைிழேின்ாியிருக்கும் என் சநஞ்சம் இருவு பகல்  

நின்று ேபிக்கும் * எேிராசா! நீ அருள் சசய்ே பின்தன 

 

கனக கிாி தமல் காிய முகில் தபால் * 

ேினகே சிறுேன் தமற்சகாண்டு *-  ேனு ேிடும் தபாது 

ஏரார் அரங்கர் எேிராசர்க்காக * என் பால் 

ோரா முன் நிற்பர் மகிழ்ந்து 

 

எண்சீராசிாிய ேிருத்ேம் 

இேத்ோதல சேன்னரங்கர் சசய்கின்ைசேன்ைைிந்தே  

இருந்ோலும் ேற்கால தேேகனயின் கனத்ோல் * 

பகேத்ோதலா என்னும் இந்ேப் பாே உடம்புடதன 

பல தநாவும் அனுபேித்ேிப்பேத்ேிருக்கப் தபாதமா * 

மேத்ோதல ேல்ேிகனயின் ேழி உழன்று ேிாிந்து 

ேல்ேிகனதயன் ேன்கன உனக்காோக்கிக் சகாண்ட * 

இேத்ோயும் ேந்கேயுமாம் எேிராசா! என்கன 

இனிக் கடுக இப்பேத்ேினின்றும் எடுத்ேருதே 

 

கட்டகலக்கலிப்பா 

இன்னம் எத்ேகன நாள் இவ்வுடம்புடன் 

இருந்து தநாவு படக் கடதேகனதயா! * - 

என்கன இேினின்றும் ேிடுேித்து நீர் 

என்று ோன் ேிருநாட்டினுதே ஏற்றுவீர் * 

அன்கனயும் அத்ேனும் அல்லாே சுற்ைமும் 

ஆகி என்கன அேித்ேருள் நாேதன * 
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என் இேத்கே இராப் பகல் இன்ைிதய 

ஏகசமண்ணும் எேிராச ேள்ேதல! 

 

சேன்னரங்கர் சீர் அருளுக்கிலக்காகப் சபற்தைாம் 

ேிருேரங்கம் ேிருப்பேிதய இருப்பாகப் சபற்தைாம் * 

மன்னிய சீர் மாைன் ககல உணோகப் சபற்தைாம் 

மதுரகேி சசாற்படிதய நிகலயாகப் சபற்தைாம் * 

முன்னேராம் நம் குரேர் சமாழிகள் உள்ேப் சபற்தைாம் 

முழுதும் நமக்ககே சபாழுது தபாக்காகப் சபற்தைாம் * 

பின்கன ஒன்று ேனில் சநஞ்சு தபராமல் சபற்தைாம் 

பிைர் மினுக்கும் சபாைாகம இல்லாப் சபருகமயும் சபற்தைாதம 

 

தநாிகச சேண்பா 

உன்ேன் அபிமானதம உத்ோரகம் என்று * 

சிந்கே சேேிந்ேிருக்கச் சசய்ே நீ * - அந்தோ! 

எேிராசா! தநாய்கோல் என்கன நலக்காமல் * 

சேிராக நின் ேிருத்ோள் ோ 

 

தேசிகர்கள் தபாற்றும் ேிருோய்சமாழிப்பிள்கே * 

ோசமலர்த் ோள் அகடந்ே ேத்துசேன்னும் *- தநசத்ோல் 

என் பிகழகள் காணா எேிராசா!  அடிதயன் * 

புன் பகர்கேக் தகளும் சபாறுத்து 

 

எந்கே ேிருோய்சமாழிப்பிள்கே இன்னருோல் * 

உன்ேன் உைகே உணர்ந்ே பின் * - இந்ே உயிர்க்கு 

எல்லா உைவும் நீ என்தை எேிராசா! * 

நில்லாேது உண்தடா என் சநஞ்சு 

 

எந்கே ேிருேரங்கர் ஏரார் கருடன் தமல் * 

ேந்து முகம் காட்டி ேழி நடத்ே * - சிந்கே சசய்ேிப் 

சபால்லா உடம்புேகனப் தபாக்குேது என்னாள் சகாதலா * 

சசால்லாய் எேிராசா! சூழ்ந்து 
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இந்ே அரங்கத்ேினிேிரு நீ என்று அரங்கர் * 

எந்கே எேிராசர்க்கீந்ேேரம் * - சிந்கே சசய்யில் 

நம்மேன்தைா சநஞ்சதம! நற்ைாகே சசாம்புேல்ேர் 

ேம்மேன்தைா ோயமுகை ோன் 

 

தேங்கடகுரதே நம: 

அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம் 

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருேடிகதே சரணம் 

ஆழ்ோர் எம்சபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம் 

____________ 

 


