
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 
 

 

 

 

ஆழ்ோர்கள் ோழி ேிருநாமம் 
 

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேனியன் 
பாதுதக யேிராஜஸ்ய கேயந்ேி யோக்யயா | 

ேஸ்ய ோஶரதே: பாதேௌ 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 || 
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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 

 

அப்பிள்கே அருேிச்தசய்ே 

ஆழ்ோர்கள் ோழி ேிருநாமம் 

 

ேனியன் 

அம்புேியில் ஆழ்ோர்கள் ஆண்டாள் மதுரகேி  

ேம்பேி நாள் மாேந் ேமிழ்த் தோகககய * நம்புேிக்தக 

தசப்புோமின்றனமாய்ச் தசர்ந்ே தபருோழி தசய்ே  

அப்புோன் ோதே அரண்.  

 

நூற்பயன் 

மண்ணுலகத்து உள்தோர்கள் மகிழ்ந்து ோழ  

மணோே மாமுனிகள் அருள் ேன்னாதல 

பண்ணருேிச் தசயல் ேிேக்கம் ோழி நாமம்  

பத்ேியுடன் இவ்வுலகில் பயில்ோர் தகாட்தபார்  

ேிண்ணுலகத்தோர்கேினுங் கீர்த்ேியுற்று  

ேிேங்கியிட தமய்ஞ்ஞான ோழ்வு தபற்தற 

கண்ணன் அடியார்களுடன் கலந்து நாளும்  

காசினியிற் சேிராக ோழ்ோர் ோதம  

தேேத்ேின் நுண் தபாருகேத் ேமிழால் நாளும்  

ேிேக்கிடப் பன்னிருேர் ேந்து தோன்றும்  

மாேத்கே அேரேர்கள் உேித்ே நாகே  

ோழ்பேிகயக் ககலத்தோகககய மனத்ேில் கேத்துப்  

தபாேத்கேத் ேரும் ேமிழால் ோழி நாமம்  

பூேலத்ேில் தபசுகின்தறன் இேகனக் கற்பார்  

பாேத்கே என் முடிதமல் அணியாப்பூண்டு  

பன்னாளும் கக கூப்பி பணிதேன் யாதன 
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நூல்  

தபாேமிகும் தபாய்ககயார் பூேத்ோர் ோழிதய 

புகழ் தபயார் மழிகசயர்தகான் புத்தூரன் ோழிதய  

நாேமுனி தோழும் குருகக நாவீரன் ோழிதய  

நற்பாணன் தகால்லிநகர் நாேனார் ோழிதய  

ஆோிக்கும் தோண்டரடிப்தபாடி ோள்கள் ோழிதய 

அருள் கலியன் மதுரகேி ஆண்டாளும் ோழிதய 

ஏேமற்ற நாலாயிரப்பனுேல் ோழிதய 

இேருேித்ே நாள் மாேம் எழிற்பேியும் ோழிதய 

 

தபாய்ககயாழ்ோர்  

தசய்யதுலா ஓணத்ேிற் தசகத்துேித்ேன் ோழிதய  

ேிருக்கச்சி மாநகரம் தசழிக்கேந்தோன் ோழிதய  

கேயந்ேகேி நூறும் ேகுத்துகரத்ோன் ோழிதய  

ேசன மலர்க் கருேேனில் ேந்கேமந்ோன் ோழிதய  

தேய்ய கேிதரான் ேன்கன ேிேக்கிட்டான் ோழிதய  

தேங்கடேர் ேிருகமகலய ேிரும்புமேன் ோழிதய 

தபாய்கக முனி ேடிேழகும் தபாற்பேமும் ோழிதய 

தபான்முடியும் ேிருமுகமும் பூேலத்ேில் ோழிதய 

 

பூேத்ோழ்ோர்  

அன்தப ேகேி நூறும் அருேினான் ோழிதய  

ஐப்பசியில் அேிட்டத்ேில் அேோித்ோன் ோழிதய  

நன்புகழ்தசர் குருக்கத்ேி நாண்மதலரான் ோழிதய 

நல்ல ேிருக்கடன் மல்கல நாேனார் ோழிதய  

இன்புருகு சிந்கே ேிாியிட்ட பிரான் ோழிதய 

எழில் ஞானச் சுடர் ேிேக்கு ஏற்றினான் ோழிதய 

தபான்புகரயுந் ேிருேரங்கர் புகழுகரப்தபான் ோழிதய  

பூேத்ோர் ோேிகண இப் பூேலத்ேில் ோழிதய 

 

தபயாழ்ோர்  

ேிருக்கண்தடன் என நூற்ஞ் தசப்பினான் ோழிதய  

சிறந்ே ஐப்பசியில் சேயம் தசனித்ே ேள்ேல் ோழிதய 
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மருக் கமழும் மயிகல நகர் ோழேந்தோன் ோழிதய  

மலர்க் காிய தநய்ேல் ேனில் ேந்துேித்ோன் ோழிதய  

தநருக்கிதடே இகட கழியில் நின்ற தசல்ேன் ோழிதய  

தநமிசங்கன் ேடிேழகக தநஞ்சில் கேப்தபான் ோழிதய  

தபருக்கமுடன் ேிருமழிகசப்பிரான் தோழுதோன் ோழிதய  

தபயாழ்ோர் ோேிகண இப்தபரு நிலத்ேில் ோழிதய  

 

ேிருமழிகசயாழ்ோர்  

அன்புடன் அந்ோேி தோண்ணூற்று ஆறு உகரத்ோன் ோழிதய  

அழகாரும் ேிருமழிகச அமர்ந்ே தசல்ேன் ோழிதய  

இன்பமிகு கேயில் மகத்ேிங்கு உேித்ோழ் ோழிதய  

எழிற்சந்ேேிருத்ேம் நூற்றி இருபது ஈந்ோன் ோழிதய  

முன்புகத்ேில் ேந்துேித்ே முனிேனார் ோழிதய  

முழுப்தபான்னிப் தபருக்கேிர்தசல் முேிர்கேிதயான் ோழிதய  

நன்புழி நாலாயிரத்து எழுநூறிருந்ோன் ோழிதய  

நங்கள் பத்ேிசார இரு நற்பேங்கள் ோழிதய  

 

நம்மாழ்ோர்  

ஆன ேிருேிருத்ேம் நூறும் அருேினான் ோழிதய 

ஆசிாியம் ஏழு பாட்டேித்ே பிரான் ோழிதய  

ஈனமற அந்ோேி எண்பத்ேிதயழு ஈந்ோன் ோழிதய 

இலகுேிருோய்தமாழி ஆயிரத்ேி ஒரு நூற்றி இரண்டு  

உகரத்ோன் ோழிதய  

ோனணியும் மாமாடக் குருகக மன்னன் ோழிதய  

கேகாசி ேிசாகத்ேில் ேந்து உேித்ோன் ோழிதய 

தசகனய்ர்தகான் அேோரம் தசய்ே ேள்ேல் ோழிதய  

ேிருக்குருககச் சதடகாபன் ேிருேடிகள் ோழிதய 

 

குதலசகராழ்ோர்  

அஞ்சனமாகமலப் பிறேி ஆோித்தோன் ோழிதய 

அணியரங்கர் மணத்தூகண அகடந்து உய்த்தோன் ோழிதய 

ேஞ்சி நகரம் ேன்னில் ோழேந்தோன் ோழிதய 

மாசி ேன்னில் புனர் பூசம் ேந்துேித்ோன் ோழிதய 
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அஞ்தசலனக் குடப்பாம்பில் அங்ககயிட்டன் ோழிதய 

அநேரேம் இராமககே அருளுமேன் ோழிதய 

தசஞ்தசால்தமாழி நூற்றஞ்சும் தசப்பினான் ோழிதய 

தசரலர்தகான் தசங்கமலத் ேிருேடிகள் ோழிதய 

 

தபாியாழ்ோர் 

நல்ல ேிருப்பல்லாண்டு நான்மூன்தறான் ோழிதய 

நானூற்று அறுபத்தோன்றும் நமக்குகரத்ோன் ோழிதய 

தசால்லாிய ஆனிேனில் தசாேி ேந்ோன் ோழிதய 

தோகடசூடிக் தகாடுத்ோள் தோழுந்ேமப்பன் ோழிதய 

தசல்ேநம்பி ேன்கனப்தபால் சிறப்புற்றான் ோழிதய 

தசன்று கிழியறுத்து மால் தேய்ேதமன்றான் ோழிதய 

ேில்லிபுத்தூர் நகரத்கே ேிேங்ககேத்ோன் ோழிதய 

தேேியர்தகான் பட்டர்பிரான் தமேினியில் ோழிதய 

 

தோண்டரடிப்தபாடியாழ்ோர்  

மண்டங்குடி அேகன ோழ்ேித்ோன் ோழிதய 

மார்கழியில் தகட்கட நாள் ேந்துேித்ோன் ோழிதய 

தேண்டிகரசூழ் அரங்ககதரய தேய்ேமன்றான் ோழிதய 

ேிருமாகல ஒன்பேஞ்சும் தசப்பினான் ோழிதய 

பண்டு ேிருப்பள்ேிதயழுச்சி பத்துகரத்ோன் ோழிதய  

பாகேயர்கள் கலேிகேன பழித்ே தசல்ேன் ோழிதய 

தோண்டு தசய்து துேபத்ோல் துலங்கினான் ோழிதய 

தோண்டரடிப்தபாடியாழ்ோர் துகணப்பேங்கள் ோழிதய 

 

ேிருப்பாணாழ்ோர்  

உம்பர் தோழும் தமய்ஞ்ஞானத் துகறயூரான் ோழிதய 

உதராகிணி நாள் கார்த்ேிககயில் உேித்ே ேள்ேல் ோழிதய 

ேம்பேிழ்ோர் முனி தோேில் ேந்ேபிரான் ோழிதய 

மலர்க்கண்கண தேதறான்றில் கேயாோன் ோழிதய 

அம்புேியில் மேிேரங்கர் அகம் புகுந்ோன் ோழிதய 

அமலனாேிபிரான் பத்தும் அருேினான் ோழிதய 

தசம்தபான் அடி முடி அேவும் தசேிப்தபான் ோழிதய  

ேிருப்பாணன் தபாற்பேங்கள் தசகேலத்ேில் ோழிதய 
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ேிமங்கககயாழ்ோர்  

கலந்ேேிருக் கார்த்ேிககயில் கார்த்ேிகக ேந்தோன் ோழிதய * 

காசினியில் குகறயலூர்க் காேதலாண் ோழிதய * 

நலந்ேிகழாயிரத்தேண்பத்து நாலுகரத்ோன் ோழிதய * 

நாகலந்துமாகறந்தும் நமக்குகரத்ோன் ோழிதய * 

இலங்தகழு கூற்றிருக்கக இருமடலீந்ோன் ோழிதய * 

இம்மூன்றிலிருநூற்று இருபத்தேழீந்ோன் ோழிதய * 

ேலந்ேிகமுங் குமுேேல்லி மணோேன் ோழிதய * 

ோட்கலியன் பரகாலன் மங்ககயர்தகான் ோழிதய * 

 

மதுரகேியாழ்ோர்  

சித்ேிகரயில் சித்ேிகர ேிருநாள் சிறக்க ேந்தோன் ோழிதய  

ேிருக்தகாளூர் அேோித்ே தசல்ேனார் ோழிதய 

உத்ேரகங்கா ேீரத் துயர்ேேத்தோன் ோழிதய 

ஒேிகேிதரான் தேற்கு உேிக்க உகந்து ேந்தோன் ோழிதய 

பத்ேிதயாடு பேிதனான்றும் பாடினான் ோழிதய 

பராங்குதசன பதரனன்று பற்றினான் ோழிதய  

மத்ேிமமாம் பேப்தபாருகே ோழ்ேித்ோன் ோழிதய  

மதுரகேி ேிருேடிகள் ோழிோழிோழி ோழிதய  

 

ஆண்டாள்  

ேிருோடிப் பூரத்ேில் தசகத்துேித்ோள் ோழிதய * 

ேிருப்பாகே முப்பதும் தசப்பினாள் ோழிதய * 

தபாியாழ்ோர் தபற்தறடுத்ே தபண்பிள்கே ோழிதய * 

தபரும்பூதூர் மாமுனிக்கு பின்னானாள் ோழிதய ** 

ஒரு நூற்று நாற்பத்து மூன்றுகரத்ோள் ோழிதய * 

உயரரங்கர்தக கண்ணி யுகந்ேேித்ோள் ோழிதய * 

மருோரும் ேிருமல்லி ேேநாடி ோழிதய * 

ேண்புதுகே நகர்க்தகாகே மலர்ப்பேங்கள் ோழிதய * 

 

தேங்கடகுரதே நம: 

அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம் 

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருேடிகதே சரணம் 

ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம் 


