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குமார ராமாநுஜாசார்யர்
ேர்த்ேமான ஸ்ோமி ேனியன்
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ஓராண்ேழி

ஆசாாியர்கள் ோழி ேிருநாமம்
தபாிய தபருமாள்
ேிருமகளும் மண்மகளும் சிறக்க ேந்த ோன் ோழிதய
தசய்யேிகடத் ோய் மகோர் தசேிப்தபான் ோழிதய
இரு ேிசும்பில் வீற்றிருக்கும் இகமயேர் தகான் ோழிதய
இடர் கடியப் பாற்கடகல எய்ேினான் ோழிதய
அாிய ேயரேன் மகனாய் அேோித்ோன் ோழிதய
அந்ோியாமித்துேமும் ஆயினான் ோழிதய
தபருகி ேரும் தபான்னி நடுப்பின் துயின்றான் ோழிதய
தபாிய தபருமாள் எங்கள் பிரான் அடிகள் ோழிதய

தபாிய பிராட்டி
பங்ககயப் பூேில் பிறந்ே பாகே நல்லாள் ோழிதய
பங்குனியில் உத்ேர நாள் பார் உேித்ோள் ோழிதய
மங்ககயர்கள் ேிலகம் என ேந்ே தசல்ேி ோழிதய
மால் அரங்கர் மணி மார்கப மன்னுமேள் ோழிதய
எங்கள் எழிற் தசகன மன்னர்க்கு இேம் கஉரத்ோள் ோழிதய
இருபத்ேஞ்சு உட்தபாருள் மால் இயம்புேள் ோழிதய
தசங்கமலச் தசய்யரங்கம் தசழிக்க ேந்ோள் ோழிதய
சீரங்க நாயகியார் ேிருேடிகள் ோழிதய

தசகனமுேலியார்
ஓங்கு துலாப் பூராடத்து உேித்ே தசல்ேன் ோழிதய
ஒண்தடாடியாள் சூத்ரேேி உகறமார்பன் ோழிதய
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ஈங்குலகில் சதடகாபற்க்கு இேமுகறத்ோன் ோழிதய
எழிற்பிரம்பின் தசங்தகாகல ஏந்துமேன் ோழிதய
பாங்குடன் முப்பத்து மூேர் பணியுமேன் ோழிதய
பங்கயத்ோள் ேிருேடிகயப் பற்றினான் ோழிதய
தேங்கு புகழ் அரங்ககதரய சிந்கே தசய்தோன் ோழிதய
தசகனயர்தகான் தசங்கமலத் ேிருேடிகள் ோழிதய

நம்மாழ்ோர்
தமேினியில் கேகாசி ேிசாகத்தோன் ோழிதய
தேேத்கேச் தசந்ேமிழால் ேிாித்துகரத்ோன் ோழிதய
ஆேி குருோய் அம்புேியில் அேோித்தோன் ோழிதய
அனேரேம் தசகனயர் தகான் அடி தோழுோன் ோழிதய
நாேனுக்கு நாலாயிரம் உகரத்ோன் ோழிதய
நன்மதுரகேி ேணங்கும் நாவீறன் ோழிதய
மாேேன் தபாற்பாககயாய் ேேர்ந்ேருள்தோன் ோழிதய
மகிழ் மாறன் சதடகாபன் கேயகத்ேில் ோழிதய

ஸ்ரீமந் நாேமுனிகள்
ஆனிேனில் அனுடத்ேில் அேோித்ோன் ோழிதய
ஆேேந்ோர்க்கு உதபேசம் அருேிகேத்ோன் ோழிதய
பானு தேற்கில் கண்டேன் தசாற்பல உகரத்ோன் ோழிதய
பராங்குசனார் தசாற்பிரபந்ேம் பாிந்து கற்றான் ோழிதய
கானமுறத் ேேத்ேிற் கண்டிகசத்ோன் ோழிதய
கருகணயினால் உதபேச கேியேித்ோன் ோழிதய
நானிலத்ேில் குருேகரய நாட்டினான் ோழிதய
நலந்ேிகழும் நாேமுனி நற்பேங்கள் ோழிதய

உய்யக்தகாண்டார்
ோலதேய்தயான் ேகனதேன்ற ேடிேழகன் ோழிதய
மால் மணக்கால் நம்பி தோழும் மலப்பேத்தோன் ோழிதய
சீலமிகு நாேமுனி சீருகரப்தபான் ோழிதய
சித்ேிகரயில் கார்த்ேிகக நாள் சிறக்க ேந்தோன் ோழிதய
நாலிரண்டும் ஐகயந்தும் நமக்குகரத்ோன் ோழிதய
நாதலட்டின் உட்தபாருகே நடத்ேினான் ோழிதய
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மால் அரங்க மணோேர் ேேம் உகரப்தபான் ோழிதய
கேயம் உய்யக் தகாண்டேர் ோள் கேயகத்ேில் ோழிதய

மணக்கால் நம்பி
தேசம் உய்யக்தகாண்டேர் ோள் தசன்னிகேப்தபான் ோழிதய
தேன்னரங்கர் சீரருகேச் தசர்ந்ேிருப்தபான் ோழிதய
ோசரேி ேிருநாமம் ேகழக்க ேந்தோன் ோழிதய
ேமிழ்நாேமுனி உகப்கபத் ோபித்ோன் ோழிதய
தநசமுடன் ஆாியகன நியமித்ோன் ோழிதய
நீணிலத்ேில் பேின்மர்ககல நிறுத்ேினான் ோழிதய
மாசி மகம் ேனில் ேிேங்க ேந்துேித்ோன் ோழிதய
மால் மணக்கால் நம்பி பேம் கேயகத்ேில் ோழிதய

ஸ்ரீ ஆேேந்ோர்
மச்சணியும் மேிேரங்கம் ோழ்ேித்ோன் ோழிதய
மகற நான்கும் ஓருருேில் மகிழ்ந்து கற்றான் ோழிதய
பச்கசயிட்ட ராமர் பேம் பகருமேன் ோழிதய
பாடியத்தோன் ஈதடறப் பார்கே தசய்தோன் ோழிதய
கச்சிநகர் மாயன் இரு கழல் பணிந்தோன் ோழிதய
கடக உத்ேராடத்துக் காலுேித்ோன் ோழிதய
அச்சமற மனமகிழ்ச்சி கஅணந்ேிட்டான் ோழிதய
ஆேேந்ோர் ோேிகணகள் அனேரேம் ோழிதய

தபாியநம்பிகள்
அம்புேியில் பேின்மர்ககல ஆய்ந்துகரப்தபான் ோழிதய
ஆேேந்ோர் ோேிகணகய அகடந்து உய்ந்தோன் ோழிதய
உம்பர் தோழும் அரங்தகசர்க்கு உகப்புகடதயான் ோழிதய
ஓங்குேனுக் தகட்கட ேனில் உேித்ேபிரான் ோழிதய
ேம்பேிழ்ோர் ேரேருகர ோழிதசய்ோன் ோழிதய
மாதறனர்நம்பிக்கு ோழ்ேேித்ோன் ோழிதய
எம்தபருமானார் முனிேர்க்கு இத்ேமுகரத்ோன் ோழிதய
எழில் தபாிய நம்பி சரண் இனி தூழி ோழிதய
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ேிருக்கச்சிநம்பிகள்
மருோரும் ேிருமல்லி ோழேந்தோன் ோழிதய
மாசி மிருகசீாிடத்ேில் ேந்துேித்ோன் ோழிதய
அருோேருடன் தமாழி தசால் அேிசயத்தோன் ோழிதய
ஆறுதமாழி பூதூரார்க்கு அேித்ேபிரான் ோழிதய
ேிருோல் ேட்டம் தசய்து தசேிப்தபான் ோழிதய
தேேராச அட்டகத்கேச் தசப்புமேன் ோழிதய
தேருோரும் ஆேேந்ோர் ேிருேடிதயான் ோழிதய
ேிருக்கச்சி நம்பி இரு ேிருேடிகள் ோழிதய

எம்தபருமானார்
அத்ேிகிாியருோேரடி பணிந்தோன் ோழிதய
அருட்கச்சி நம்பியுகரயாறு தபற்தறான் ோழிதய
பத்ேியுடன் பாடியத்கேப் பகர்ந்ேிட்டான் ோழிதய
பேின்மர் ககலயுட்தபாருகேப் பாிந்துகற்றான் ோழிதய
சுத்ேமகிழ் மாறனடி தோழுதுய்ந்தோன் ோழிதய
தோல் தபாிய நம்பி சரண் தோன்றினான் ோழிதய
சித்ேிகரயிலாேிகர நாள் சிறக்கேந்தோன் ோழிதய
சீர்தபரும்பூதூர் முனிேன் ேிருேடிகள் ோழிதய
எண்டிகசதயணிகேயாழ்ோர் எேிராசன் ோழிதய
எழுபத்து நால்ேர்க்தகண்ணான்கு உகரத்ோன் ோழிதய
பண்கடமகறகயத் தோிந்ே பாடியத்தோன் ோழிதய
பரகாலனடியிகணகயப் பரவுமேன் ோழிதய
ேண்டமிழ் நூல் நம்மாழ்ோர் சரணானான் ோழிதய
ோரணியும் ேிண்ணுலகும் ோனுகடதயான் ோழிதய
தேண்டிகரசூழ் பூதூதரம்தபரருமானார் ோழிதய
சித்ேிகரயிற் தசய்ய ேிருோேிகரதயான் ோழிதய
மணோேமாமுனிகள் அருேிச் தசய்ே எம்தபருமானார்
ோழித்ேிருநாமங்கள்
சீராரும் எேிராசர் ேிருேடிகள் ோழி
ேிருேகரயிற் சாத்ேிய தசந்துேராகட ோழி
எராரும் தசய்யேடிவு எப்தபாழுதும் ோழி
இலங்கிய முந்நூல்ோழி யிகணத்தோள்கள் ோழி
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தசாராே துய்யதசய்ய முகச்தசாேி ோழி
தூமுறுேல்ோழி துகணமலர்க்கண்கள் ோழி
ஈராறு ேிருநாமம் அணிந்ே எழில் ோழி
இனிேிருப்தபாடு எழில் ஞானமுத்ேிகர ோழிதய
அறுசமயக் தசடியேகன யடியறுத்ோன் ோழிதய
அடர்ந்துேரும் குேிட்டிககே யறத்துறந்ோன் ோழிதய
தசறுகலிகயச் சிறிதுமறத் ேீர்த்துேிட்டான் ோழிதய
தேன்னரங்கர் தசல்ேம் முற்றும் ேிருேிகேத்ோன் ோழிதய
மகறயேனின் தபாருேகனத்தும் ோய்தமாழிந்ோன் ோழிதய
மாறனுகரதசய்ே ேமிழ்மகற ேேர்த்தோன் ோழிதய
அறமிகு நற்தபரும்பூதூ ரேோித்ோன் ோழிதய
அழகாருதமேிராசர் அட்யிகணகள் ோழிதய
ேிருநாள் பாட்டு
சங்கரபாற்கர யாேேபாட்டப் பிரபாகரர் ேங்கள்மேம்
சாய்வுறோேியர் மாய்குேதரன்று சதுமகற ோழ்ந்ேிடுநாள்
தேங்கலி யிங்கினி வீறுநமக்கிகல தயன்று மிகத்ேேர்நாள்
தமேினி நஞ்சுகம யாறுதமனத் துயர்ேிட்டு ேிேங்கியநாள்
மங்ககயராேி பராங்குசமுன்னேர் ோழ்வு முகேத்ேிடுநாள்
மன்னிய தேன்னரங்காபுாி மாமகல மற்றுமுேந்ேிடுநாள்
தசங்கயல்ோேிகள் சூழ்ேயல்நாளும் சிற்ந்ேதபரும்பூதூர்ச்
சீமானிகேயாழ்ோர் ேந்ேருேியநாள் ேிர்ோேிகரநாதே
**** ஸ்ரீமந் மஹாபூேபுதர ஸ்ரீமத் தகஶே யஜ்ேந: |
காந்ேிமத்யாம் ப்ரஸூோய யேிராஜாய மங்கேம் ||

கூரத்ோழ்ோன்
சீராரும் ேிருப்பேிகள் சிறக்க ேந்தோன் ோழிதய
தேன்னரங்கர் சீரருகேச் தசருமேன் ோழிதய
பாராரும் எேிராசர் பேம் பணிந்தோன் ோழிதய
பாடியத்ேின் உட்தபாருகேப் பகருமேன் ோழிதய
நாராயணன் சமயம் நாட்டினான் ோழிதய
நாலூரான் ேனக்கு முத்ேி நல்கினான் ோழிதய
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ஏராரும் கேயில் அத்ேத்ேில் இங்கு ேந்ோன் ோழிதய
எழில் கூரத்ோழ்ோன்ேன் இகணயடிகள் ோழிதய
தபாருள் ேிாிக்கும் எேிராசன் தபான்னடிதயான் ோழிதய
தபான்ேட்டில் பறித்தேறிந்ே புகழுகடதயான் ோழிதய
மருள்ேிாிக்கும் முக்குறும்கப மாற்றவ்ந்தோன் ோழிதய
மயர்ேறதே தமய்ஞ்ஞானம் ேேர்த்ேிட்டான் ோழிதய
இருள்ேிாிக்கும் சிேமில்கலதயன்தறழுத்ேிட்டான் ோழிதய
ஏேமற எவ்வுயிர்க்கும் இேமேிப்தபான் ோழிதய
அருள்ேிாிக்கும் அரங்தகசர் அடிதோழுதோன் ோழிதய
ஆனபுகழ் கூரத்ோழ்ோன்ேன் அடியிகணகள் ோழிதய
ேிருநாள் பாட்டு
மட்டேிழும் தபாழில்சூழ் கூதரசர் மகறப்தபாருள் ோழ்ந்ேிடுநாள்
மண்ணுலகில் சீர்பாடியம் ேிேங்கிட ேந்து பிறந்ேேர் நாள்
எட்டுமிரண்டும் இகசந்ே ேேங்கள் ஈந்ேிட ேந்ேேர் நாள்
இல்கலயினிச் சிேதமன் தறேிாிட்தடழுத்ேிட ேந்து பிறந்ேேர் நாள்

துட்ட குேிட்டிகள் மாயார்கள் ேரவு துணித்ேிட ேந்ேேர் நாள்
சூாிய பூமியில் ஆாியர் என்று உேித்ேிட ேந்ேேர் நாள்
அட்ட்ேிகசக்கும் நிகறந்ே தபரும்புகழ் (அந்ேணர் ோழ்)
கூரத்ோழ்ோன் ேந்ேருேியநாள் கேயில் ேிேங்கிடும் அத்ேத்
ேிருநாதே
**** ஸ்ரீேத்ஸசிஹ்ந மிதரப் தயா நம உக்ேிம் அேீமஹி |
யதுக்ேயஸ் த்ரயீகண்தட யாந்ேி மங்கே ஸூத்ரோம் ||

முேலியாண்டான்
சித்ேிகரயில் புனர்பூசம் சிரக்கேந்தோன் ோழிதய
சீரங்கராசரடி சிந்கே தசய்தோன் ோழிதய
பத்ேியுடன் பேின்மர்ககல பருந்ேேிப்தபான் ோழிதய
பாதுகககய யேிபேிோள் பேிக்குமேன் ோழிதய
முத்ேிேரும் எட்தடழுத்கே தமாழிந்ேருளுதோன் ோழிதய
முக்தகாலும் எேிராசர் தமாழிப் தபற்தறான் ோழிதய
ேத்துேநூல் பாடியத்கே ோித்துகரப்தபான் ோழிதய
ோசரேி உபயமலர் ோேிகனகள் ோழிதய
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அத்ேிகிாி அருோேர் அடிபணிந்தோன் ோழிதய
அனேரேன் எேிராசர் அடிதோழுதோன் ோழிதய
சித்ேிகரயில் புனர்ேசுநாள் சிரக்கேந்தோன் ோழிதய
சீபாடிய தசழும்தபாருகே தசப்புமேன் ோழிதய
பச்கச ோரணம் ேிலங்க பார்கே தசய்ோன் ோழிதய
பரகாலன் அடியிகனகள் பரமுோன் ோழிதய
உத்ேம ோதூலகுல முகந்துேித்ோன் ோழிதய
உய்யன் துகண முேலியாண்டான் ஒண்பேமிரண்டும் ோழிதய

அத்ேிகிாி அருோேர் அருள்தபருதோன் ோழிதய
அருட் பச்கசோரணத்ேில் அேோித்ோன் ோழிதய
சித்ேிகரயில் புணர்பூசம் சிறக்கேந்தோன் ோழிதய
சீபாடியம் ஈடு முேல் சீர்தபறுதோன் ோழிதய
உத்ேமமாம் ோதூலம் உயரேந்தோன் ோழிதய
ஊர் ேிருந்ேச் சீர்பாே மூன்றினான் ோழிதய
முத்ேிகரயும் தசங்தகாலும் முடிதபறுதோன் ோழிதய
முேலியாண்டான் தபாற்பேங்கள் ஊழிதோறும் ோழிதய
ேிருநாள் பாட்டு
எட்டுமிரண்டுடதன ேமிழ் தேேதமாேியுணர்ந்ேிடுநாள்
எங்குமிடர்தகட அங்கமுபாங்கமும் ஓங்கியுயர்ந்ேிடு நாள்
மட்டேிழும் தபாழில்மன்னும் அரங்கர்ேம் தசங்தகால் சிறந்ேிடுநாள்

மாகுடபாகலந்து நாரணனார்பேி ோழ்வு தபாலிந்ேிடுநாள்
இட்டமுயர்ந்தேேிராசருடன் மகறமுப்புாியூட்டிய நாள்
என் மறுமான் என்றிேர் பேமும் ேண்டமுமாக்கிக் தகாண்டருள் நாள்

சிட்டர்மகிழ்ந்ேிட ோசரேிக்குரு தபாந்து பிறந்ேருள் நாள்
சித்ேிகரயில் புனர்பூசமோகிய தசல்ேம் மகிழ்ந்ேிடு நாதே.

ேிருேரங்கத்ேமுேனார்
எந்ோகே கூதரசர் இகணயடிதயான் ோழிதய
எழிற் மூங்கிற்குடி ேிேங்க இங்குேந்தோன் ோழிதய
நந்ோமல் எேிராசர் நலம்புகழ்தோன் ோழிதய
நம் மதுரகேி நிகலகய நண்ணினான் ோழிதய
கபந்ோம அரங்கர்பேம் பற்றினான் ோழிதய
பங்குனியில் அத்ேநாள் பாருேித்தோன் ோழிதய
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அந்ோேி நூற்தறட்டும் அருேினான் ோழிதய
அணியரங்கத்து அமுேனார் இகணயடிகள் ோழிதய

எம்பார்
பூேேரும் ேிருமகோர் தபாலிவுற்தறான் ோழிதய
தபாய்ககமுேல் பேின்மர்ககலப் தபாருளுகரப்தபான் ோழிதய
மாேேரும் பூதூரான் மலர்ப்பேத்தோன் ோழிதய
மகரத்ேில் புனர்பூசம் ேந்துேித்தோன் ோழிதய
தேவும் அப்தபாருள் பகடக்கத் ேிருந்ேினான் ோழிதய
ேிருமகல நம்பிக்கு அடிகம தசய்யுமேன் ோழிதய
பாகேயர்கள் கலேியிருள் பகதலன்றான் ோழிதய
பட்டர் தோழும் எம்பார் தபாற்பேம் இரண்டும் ோழிதய

பட்டர்
தேன்னரங்கர் கமந்ேன் என சிறக்க ேந்தோன் ோழிதய
ேிருதநடுந்ோண்டகப் தபாருகேச் தசப்புமேன் ோழிதய
அன்னேயல் பூதூரான் அடிபணிந்தோன் ோழிதய
அனேரேம் எம்பாருக்கு ஆட்தசய்தோன் ோழிதய
மன்னு ேிருக்கூரனார் ேேமுகரப்தபான் ோழிதய
கேகாசி அனுடத்ேில் ேந்துேித்தோன் ோழிதய
பன்னுககல நால்தேேப் பயன் தோிதோன் ோழிதய
பராசரனாம் சீர்ப்பட்டர் பாருலகில் ோழிதய

நஞ்சீயர்
தேண்டிகரசூழ் ேிருேரங்கம் தசழிக்கேந்தோன் ோழிதய
சீமாேேன் என்னும் தசல்ேனார் ோழிதய
பண்கடமகறத் ேமிழ்ப்தபாருகேப் பகரேந்தோன் ோழிதய
பங்குனியில் உத்ேிர நாள் பார் உேித்ோன் ோழிதய
ஒண்தடாடியாள் கலேிேன்கன ஒழித்ேிட்டான் ோழிதய
ஒன்பேினாயிரப்தபாருகே ஓதுமேன் ோழிதய
எண்டிகசயும் சீர்ப்பட்டர் இகணயடிதயான் ோழிதய
எழில்தபருகும் நஞ்சீயர் இனிதூழி ோழிதய
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நம்பிள்கே
தேமருவும் தசங்கமலத் ேிருத்ோள்கள் ோழிதய
ேிருகேரயில் பட்டாகட தசர்மருங்கும் ோழிதய
ோமமணி ேடமார்வும் புாிநூலும் ோழிதய
ோமகரக்கக இகணயழகும் ேடம்புயமும் ோழிதய
பாமருவும் ேமிழ்தேேம் பயில்பேேம் ோழிதய
பாடியத்ேின் தபாருள் ேன்கனப் பகர்நாவும் ோழிதய
நாமநுேல் மேிமுகமும் ேிருமுடியும் ோழிதய
நம்பிள்கே ேடிேழகும் நாள் தோறும் ோழிதய
காேலுடன் நஞ்சீயர் கழல்தோழுதோன் ோழிதய
கார்த்ேிககக் கார்த்ேிகக உேித்ே கலிகன்றி ோழிதய
தபாேமுடன் ஆழ்ோர் தசாற்தபாருள் உகரப்தபான் ோழிதய
பூதூரான் பாடியத்கேப் புகழுமேன் ோழிதய
மாேகோல் எவ்வுயிர்க்கும் ோழ்ேேித்ோன் ோழிதய
மேிேரங்கர் ஓலக்கம் ேேர்த்ேிட்டான் ோழிதய
நாேமுனி ஆேேந்ோர் நலம் புகழ்தோன் ோழிதய
நம்பிள்கே ேிருேடிகள் நாள் தோறும் ோழிதய

ேடக்குத்ேிருவீேிப்பிள்கே
ஆனிேனில் தசாேி நன்னாள் அேோித்ோன் ோழிதய
ஆழ்ோர்கள் ககலப்தபாருகே ஆய்ந்துகரப்தபான் ோழிதய
ோனுகந்ே நம்பிள்கே ோள்தோழுதோன் ோழிதய
சதடகாபன் ேமிழ்க்கு ஈடு சாற்றினான் ோழிதய
நானிலத்ேில் பாடியத்கே நடத்ேினான் ோழிதய
நல்ல உலகாாியகன நமக்கேித்ோன் ோழிதய
ஈனமற எகமயாளும் இகறேனார் ோழிதய
எங்கள் ேடவீேிப்பிள்கே இகணயடிகள் ோழிதய

பிள்கேதலாகாசார்யர்
அத்ேிகிாி அருோேர் அனுமேிதயான் ோழிதய
ஐப்பசியில் ேிருதோணத்து அேோித்ோன் ோழிதய
முத்ேிதநறி மகறத்ேமிழால் தமாழிந்ேருள்தோன் ோழிதய
மூோிய மணோேன் முன்பு உேித்ோன் ோழிதய
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நித்ேியம் நம்பிள்கேபேம் தநஞ்சில் கேப்தபான் ோழிதய
நீள்ேசன பூடணத்ோல் நியமித்ோன் ோழிதய
உத்ேமமாம் முடும்கபநகர் உேித்ேேள்ேல் ோழிதய
உலகாாியன் பேங்கள் ஊழி தோறும் ோழிதய

கூரகுதலாத்ேம ோசர்
சந்ேேமும் ஆழ்ோர்கள் ேமிழ் ேேர்த்தோன் ோழிதய
ோரணியில் சிறு நல்லூர் ோனுகடதயான் ோழிதய
எந்கே உலகாாியகன இகறஞ்சுமேன் ோழிதய
இலகு துலா ஆேிகரயில் இங்கு உேித்தோன் ோழிதய
இந்ே உலகத்தோர்க்கு இேமுகரத்தோன் ோழிதய
எழில் ேசனபூடணத்துக்கு இனிகம தசய்ோன் ோழிதய
குந்ேிநகர் சிந்கேதகாண்ட தசல்ேனார் ோழிதய
கூரகுதலாத்ேமோசர் குகரகழல்கள் ோழிதய

ேிருோய்தமாழிப்பிள்கே
கேயகதமண் சதடகாபன் மகறேேர்த்தோன் ோழிதய
கேகாசி ேிசாகத்ேில் ேந்துேித்ோன் ோழிதய
ஐயன் அருண்மாாி ககல ஆய்ந்துகரப்தபான் ோழிதய
அழகாரும் எேிராசர் அடிபணிதோன் ோழிதய
துய்ய உலகாாியன் ேன் துகணப்பேத்தோன் ோழிதய
தோல்குருகாபுாி அேகனத் துலக்கினான் ோழிதய
தேய்ேநகர் குந்ேிேன்னில் சிறக்கேந்தோன் ோழிதய
ேிருோய்தமாழிப்பிள்கே ேிருேடிகள் ோழிதய

மணோே மாமுனிகள்
இப்புேியில் அரங்தகசர்க்கு ஈடேித்ோன் ோழிதய
எழில் ேிருோய்தமாழிப்பிள்கேயிகண அடிதயான் ோழிதய
ஐப்பசியில் ேிருமூலத்ேேோித்ோன் ோழிதய
அரேரசப் தபருஞ்தசாேி அனந்ேதனன்றும் ோழிதய
எப்புேியும் ஸ்ரீகசலம் ஏத்ே ேந்தோன் ோழிதய
ஏராருதமேிராசர் எனவுேித்ோன் ோழிதய
முப்புாிநூல் மணிேடமும் முக்தகால் ோித்ோன் ோழிதய
மூோிய மணோே மாமுனிேன் ோழிதய
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ேிருநாள் பாட்டு
தசந்ேமிழ் தேேியர் சிந்கேதேேிந்து சிறந்து மகிழ்ந்ேிடு நாள்
சீருலகாாியர் தசய்ேருள் நற்ககல தேசுதபாலிந்ேிடு நாள்
மந்ேமேிப் புேிமானிடர் ேங்ககே ோனிலுயர்ேிடு நாள்
மாசறுஞானியர் தசதரேிராசர்ேம் ோழ்வு முகேத்ேிடு நாள்
கந்ேமலர் தபாழில்சூழ் குருகாேிபன் ககலகள் ேிேங்கிடு நாள்
காரமர்தமனி அரங்கர்நகர்க்கிகற கண்கள் கேித்ேிடு நாள்
அந்ேமில்சீர் மணோேமுனிப்பரன் அேோரம் தசய்ேிடு நாள்
அழகு ேிகழ்ந்ேிடும் ஐப்பசியில் ேிருமூலம் அதேனு நாதே
**** ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமாத்ரு முநீந்த்ராய மஹாத்மதந |
ஸ்ரீரங்கோஸிதந பூயாத் நித்யஸ்ரீர் நித்ய மங்கேம் ||
தேங்கடகுரதே நம:
அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம்
ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
__________
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