
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 
 

 

 

 

சாற்றுமுகை 

 
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 

 

சாற்றுமுகை 
 

‡ சிற்ைஞ் சிறு காதல * ேந்துன்கனச் தசேித்து * உன் 

தபாற்ைாமகர அடிதய தபாற்றும் தபாருள் தகோய் * 

தபற்ைம் தமய்த்துண்ணும் குலத்ேில் பிைந்து * நீ 

குற்தைேல் எங்ககேக் தகாள்ோமல் தபாகாது ** 

இற்கைப் பகை தகாள்ோன் * அன்று காண் தகாேிந்ோ! * 

எற்கைக்கும் ஏழ் ஏழ் பிைேிக்கும் * உன்ேன்தனாடு 

உற்தைாதம ஆதோம் உனக்தக நாம் ஆட்தசய்தோம் * 

மற்கை நம் காமங்கள் மாற்தைதலார் எம்பாோய் 

 

‡ ேங்கக் கடல் ககடந்ே * மாேேகனக் தகசேகனத் * 

ேிங்கள் ேிருமுகத்துச் தசயிகையார் தசன்ைிகைஞ்சி * 

அங்கு அப்பகை தகாண்டோற்கை * அணி புதுகேப்  

கபங்கமலத் ேண் தோியல் பட்டர் பிரான் தகாகே தசான்ன ** 

சங்கத் ேமிழ் மாகல * முப்பதும் ேப்பாதம * 

இங்கு இப்பாிசுகரப்பார் ஈாிரண்டு மால் ேகரத் தோள் * 

தசங்கண் ேிருமுகத்துச் தசல்ேத் ேிருமாலால் * 

எங்கும் ேிருேருள் தபற்று இன்புறுேர் எம்பாோய் 

 

‡ நல்கல தநஞ்தச ! நாம் தோழுதும் * ந்ம்முகட நம்தபருமான் * 

அல்லிமாேர் புல்க நின்ை * ஆயிரம் தோேனிடம் ** 

தநல்லி மல்கிக் கல்லுகடப்பப் * புல் இகலயார்த்து* அேர்ோய்ச் 

சில்லு சில்தலன்தைால்லைாே * சிங்கதேள் குன்ைதம 

 

‡ தசங்கண் ஆேி இட்டிகைஞ்சும் * சிங்கதேள் குன்றுகடய * 

எங்கேீசன் எம்பிராகன * இருந்ேமிழ் நூற் புலேன் * 
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மங்கக யாேன் மன்னு தோல்சீர் * ேண்டகை ோர்க் கலியன் * 

தசங்ககயாேன் தசஞ்தசால் மாகல * ேல்லேர் ேீேிலதர 

 

‡ ேடகேரோய் மிேிர்ந்துமின்னும் * ேேேதநடுங்தகாடிப் தபால்* 

சுதடராேியாய் தநஞ்சினுள்தே * தோன்றும் என் தசாேி நம்பி ** 

ேடேடமும் கேகுந்ேமும் * மேிள் துேராபேியும் * 

இடேகககள் இகழ்ந்ேிட்டு * என் பால் இடேகக தகாணடகனதய  

 

‡ தேயர் ேங்கள் குலத்துேித்ே * ேிட்டுசித்ேன் மனத்தே * 

தகாயில் தகாண்ட தகாேலகனக் * தகாழுங்குேிர் முகில் ேண்கணன **  

ஆயதரற்கை அமரர் தகாகே * அந்ேணர் ேம் அமுேத்ேிகன * 

சாகய தபாலப் பாட ேல்லார் ோமும் * அணுக்கர்கதே 

 

‡ ஆலமா மரத்ேினிகல தமல் * ஒரு பாலகனாய் *  

ஞாலதமழும் உண்டான் * அரங்கத்ேரேினகணயான் ** 

தகாலமாமணி யாரமும் * முத்துத் ோமமும் முடிேில்லதோதரைில் * 

நீலதமனி ஐதயா! நிகை தகாண்டது என் தநஞ்சிகனதய 

 

‡ தகாண்டல் ேண்ணகனக் * தகாேலனாய் தேண்தணயுண்ட  

ோயன் * என்னுள்ேம் கேர்ந்ோகன ** 

அண்டர்தகான் அணியரங்கன் * என் அமுேிகனக்  

கண்ட கண்கள் * மற்தைான்ைிகனக் காணாதே 

 

‡ சூழ்ந்ேகன்ைாழ்ந்துயர்ந்ே * முடிேில் தபரும்பாதைதயா * 

சூழ்ந்ேேனில் தபாிய * பரநன் மலர்ச் தசாேீதயா ** 

சூழ்ந்ேேனில் தபாிய * சுடர்ஞான ேின்பதமதயா! * 

சூழ்ந்ேேனில் தபாிய * என்னோேைச் சூழ்ந்ோதய!    

 

‡ அோேைச்சூழ் * அாிகய அயகன அரகன அலற்ைி * 

அோேற்று வீடுதபற்ை * குருகூர்ச் சடதகாபன் தசான்ன ** 

அோேில் அந்ோேிகோல் * இகேயாயிரமும் * முடிந்ே 

அோேில் அந்ோேி இப்பத்ேைிந்ோர் * பிைந்ோர் உயர்ந்தே 
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‡ இருப்பிடம் கேகுந்ேம் தேங்கடம் * மாலிருஞ்தசாலதயன்னும்  

தபாருப்பிடம் * மாயனுக்தகன்பர் நல்தலார் ** அகே ேம்தமாடும் 

ேந்து இருப்பிடம் மாயன் இராமானுசன் மனத்து * இன்று அேன் 

ேந்து இருப்பிடம் * என்ேனிேயத்துள்தே ேனக்க்கின்புைதே  

 

‡ இன்புற்ை சீலத்ேிராமானுச! * என்றும் எவ்ேிடத்தும்  

என்புற்ை தநாய் * உடல் தோறும் பிைந்ேிைந்து ** எண்ணாிய  

துன்புற்று வீயினும் தசால்லுேதோன்றுண்டு * உன் 

தோண்டர்கட்தக அன்புற்ைிருக்கும் படி* என்கனயாக்கி 

அங்காட்படுத்தே  

 

‡ அங்கயல்பாய் ேயல் தேன்னரங்கன் * அணியாகமன்னும்  

பங்கய மாமலர்ப் * பாகேகயப் தபாற்றுதும் ** பத்ேிதயல்லாம்  

ேங்கிய தேன்னத்ேகைத்து தநஞ்தச! நம்ேகல மிகசதய * 

தபாங்கிய கீர்த்ேி * இராமானுசனடிப் பூமன்னதே 

 

பூ மன்னு மாது தபாருந்ேியமார்பன் * புகழ்மலிந்ே  

பாமன்னு மாைன் * அடி பணிந்துய்ந்ேேன் ** பல்ககலதயார்   

ோம் மன்ன ேந்ே இராமானுசன் * சரணாரேிந்ேம்    

நாம் மன்னி ோை * தநஞ்தச! தசால்லுதோம் அேன் நாமங்கதே 

 

ஆழ்ோர்கள் ோைி * அருேிச்தசயல் ோைி * 

ோழ்ோதுமில்குரேர் ோம் ோைி * எழ்பாரும்  

உய்ய * அேர்கள் உகரத்ேேர்கள் ோம் ோைி * 

தசய்யமகை ேன்னுடதன தசர்ந்து * 

 

‡ பூருோசாாியர்கள் * தபாேமனுட்டானங்கள் * 

கூறுோர் ோர்த்கேககேக் தகாண்டு நீர்தேைி ** 

இருள் ேருமா ஞாலத்தே * யின்பமுற்று ோழும் *  

தேருள்ேருமா தேசிககனச் தசர்ந்து       

 

‡ இந்ேவுபதேச ரத்ேினமாகல ேன்கன * 

சிந்கே ேன்னில் நாளும் சிந்ேிப்பார் ** எந்கே 
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எேிராசர் * யின்னருளுக்தகண்டுமிலக்காகி * 

சேிராக ோழ்ந்ேிடுேர் ோம்  

 

எறும்பியப்பா அருேிச்தசய்ேது                         

மன்னுயிர்காேிங்தக மணோே மாமுனிேன் * 

தபான்னடியாஞ் தசங் கமலப் தபாதுககே உன்னிச் * 

சிரத்ோதல ேீண்டில் அமானேனும் நம்கம * 

கரத்ோதல ேீண்டல் கடன் 

 

கற்பூர நீராஜனம் முடிந்ே பின்னர், பூக்கள் மற்றும் ேிருத்துைாய் 

தகாழுந்கே ஆழ்ோர் ஆசார்யர்களுக்கு, “அருேப்பாடு 

நம்மாழ்ோர், அருேப்பாடு எம்தபருமானார், அருேப்பாடு 

மணோே மாமுனிகள்” என்று ேிண்ணப்பித்து 

ஸமர்ப்பிக்கதேண்டும். அகனத்து ஆழ்ோர்/ ஆசார்யர்களுக்கும் 

இதே தபால் அருேப்பாடு (ஆழ்ோர்/ ஆசார்யன் தபயர்) என்று 

புஷ்பம், ேிருத்துைாய் ஸமர்ப்பிக்கதேண்டும். பிைகு கீழ்கண்ட 

பாசுரங்ககே அநுஸந்ேிக்க தேண்டும்.  
 

பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்ோண்டு * 

பலதகாடி நூைாயிரம் ** மல்லாண்ட ேிண்தோள் மணிேண்ணா* 

உன் தசவ்ேடி தசவ்ேி ேிருக்காப்பு  

 

அடிதயாதமாடும் நின்தனாடும் * பிாிேின்ைி ஆயிரம் பல்லாண்டு* 

ேடிோய் நின்ேல மார்பினில் * ோழ்கின்ை மங்ககயும் பல்லாண்டு 

** ேடிோர் தசாேி ேலத்துகையும் * சுடராைியும் பல்லாண்டு * 

பகடதபார் புக்கு முைங்கும் * ப்பாஞ்சசன்னியமும் பல்லாண்தட 

 

தபாிய ஜீயர் அருேிச்தசய்ேது 

ஸர்ேதேஶ ேஶாகாதல ஶ்வ்யாஹே பராக்ரமா | 

ராமாநுஜார்ய ேிவ்யாஞ்ஞா ேர்த்ேோம் பிேர்ேோம் || 

 

கந்ோகடயண்ணன் அருேிச்தசய்ேது  

ராமாநுஜார்ய ேிவ்யாஞ்ஞா ப்ரேிோஸர முஜ்ஜேலா | 

ேிகந்ேவ்யாபிநீ  பூயாத் ஸாஹி தலாக ஹிகேஷிணீ || 
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எம்தபருமானார் அருேிச்தசய்ேது  

ஸ்ரீமந்! ஸ்ரீரங்க ச்ாியமனுபத்ரோமநுேிநம் ஸம்ேர்த்ேய | 

ஸ்ரீமந்! ஸ்ரீரங்க ச்ாியமநுபத்ரோமனுேிநம் ஸம்ேர்த்ேய || 

 

தபாிய ஜீயர் அருேிச்தசய்ேது 

நம: ஸ்ரீகசல நாோய குந்ேீ நகர ஜந்தமந | 

ப்ரஸாேலப்ே பரம ப்ராப்ய ககங்கர்ய ஸாலிதந || 

 

நம்தபருமாள் அருேிச்தசய்ேது 

ஸ்ரீகசதலச ேயாபாத்ரம் ேீபக்த்யாேி குணார்ணேம் | 

யேீந்த்ர ப்ரேணம் ேந்தே ரம்யஜாமாேரம் முநிம் || 

 

மடத்துப் பிள்கே அருேிச்தசய்ேது 

ோைி ேிருோய்தமாைிப் பிள்கே * மாேகோல் 

ோழும்* மணோே மாமுனிேன் – ோைியேன் * 

மாைன் ேிருோய்தமாைிப்தபாருகே * மாநிலத்தோர் 

தேறும்படியுகரக்குஞ் சீர்  

 

ப்ரேிோேி பயங்கரம் அண்ணன் அருேிச்தசய்ேது 

தசய்ய ோமகரத் ோேிகண ோைிதய * 

தசகல ோைி ேிருநாபி ோைிதய * 

துய்ய மார்பும் புாிநூலும் ோைிதய * 

சுந்ேரத் ேிருத் தோேிகண ோைிதய * 

ககயுதமந்ேிய முக்தகாலும் ோைிதய * 

கருகண தபாங்கிய கண்ணிகண ோைிதய * 

தபாய்யிலாே மணோே மாமுனி * 

புந்ேி ோைி புகழ் ோைி ோைிதய * 

 

அடியார்கள் ோை அரங்க நகர் ோை * 

சடதகாபன் ேண்டமிழ் நூல் ோை * கடல் சூழ்ந்ே 

மன்னுலகம் ோை * மணோே மாமுனிதய * 

இன்னும் ஒரு நூற்ைாண்டிரும் 
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ஆண்டாள் 

தகாகே பிைந்ேவூர் தகாேிந்ேன் ோழுமூர் * 

தசாேி மணிமாடந் தோன்றுமூர் * 

நீேியால் நல்லபத்ேர் ோழுமூர் * 

நான் மகைகதோதுமூர் ேில்லிப்புதூர் தேேக்தகானூர் ** 

பாேகங்கள் ேீர்க்கும் பரமனடி காட்டும் * 

தேேமகனத்துக்கும் ேித்ோகும் தகாகே ேமழ் * 

ஐகயந்துகமந்தும் அைியாே மானிடகர * 

கேயம் சுமப்பதும் ேம்பு * 

 

ேிருோடிப் பூரத்ேில் தசகத்துேித்ோள் ோைிதய * 

ேிருப்பாகே முப்பதும் தசப்பினாள் ோைிதய * 

தபாியாழ்ோர் தபற்தைடுத்ே தபண்பிள்கே ோைிதய * 

தபரும்பூதூர் மாமுனிக்கு பின்னானாள் ோைிதய ** 

ஒரு நூற்று நாற்பத்து மூன்றுகரத்ோள் ோைிதய * 

உயரரங்கர்தக கண்ணி யுகந்ேேித்ோள் ோைிதய * 

மருோரும் ேிருமல்லி ேேநாடி ோைிதய * 

ேண்புதுகே நகர்க்தகாகே மலர்ப்பேங்கள் ோைிதய * 

 

மணோே மாமுனிகள் (தபாிய ஜீயர்) 

ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமாத்ரு முநீந்த்ராய மஹாத்மதந |  

ஸ்ரீரங்க ோஸிதந பூயாத் நித்யஸ்ரீர் நித்யமங்கேம் || 

 

 

தேங்கடகுரதே நம: 

அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம் 

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருேடிகதே சரணம் 

ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம் 

____________ 

 


