ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீ ோஶரேி மஹாகுரதே நம:

ஸ்ரீமதே கூதரஶாயநம:

ஸ்ரீமத் ேரேர முநதய நம:

ஸ்ரீ ோனாத்ாி தயாகிதந நம:
ஸ்ரீ தேங்கட குரதே நம:
அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம்

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக

ஸ்ரீமணோே மாமுனிகோல் நியமிக்கப் பபற்ற

இயல்சாற்று
ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேனியன்
பாதுதக யேிராஜஸ்ய கேயந்ேி யோக்யயா |
ேஸ்ய ோஶரதே: பாபேௌ 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

ஸ்ரீமணோே மாமுனிகோல் நியமிக்கப் பபற்ற

இயல்சாற்று
பிள்கே உறங்காேில்லி ோஸர் அருேிச் பசய்த்து
நன்று ேிருவுகடதயாம் நானிலத்ேில் எவ்வுயிர்க்கும்
ஒன்றும் குகறயில்கல ஓேிதனாம் * குன்றம்
எடுத்ோன் ஆடி தசாி இராமானுசன் ோள் *
பிடித்ோர் பிடித்ோகரப் பற்றி
ேகுோபரண பட்டர் அருேிச் பசய்ேது
ோழி ேிருக்குருகூர் ோழி ேிருமழிகச *
ோழி ேிருமல்லி ேே நாடு * ோழி
சுழி பபாறித்ே நீர்ப்பபான்னித் பேன்னரங்கன் ேன்கன
ேழிபறித்ே ோேன் ேலி
ஸ்ரீபரங்குச ோஸர் அருேிச் பசய்ேது
ேிருநாடு ோழி ேிருப்பபாருநல் ோழி *
ேிருநாட்டுத் பேன்குருகூர் ோழி * ேிருநாட்டுச்
சிட்டத்ேமர்ோழி * ோழி சடதகாபன்
இட்டத் ேமிழ்ப் பாேிகச
பரகால ோஸர் அருேிச் பசய்ேது
மங்கக நகர் ோழி ேண் குகறயலூர் ோழி *
பசங்கக அருள்மாாி சீர் ோழி * பபாங்கு புனல்
மண்ணித் துகற ோழி * ோழி பரகாலன்
எண்ணில் ேமிழ்ப் பாேிகச
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பிள்கே இராமானுச ோஸர் அருேிச் பசய்ேது
ோழியதரா பேன்குருகக ோழியதரா பேன்புதுகே *
ோழியதரா பேன்குகறயல் மாநகரம் * ோழியதரா
ேக்தகார் பரவும் ேடம் சூழ் பபரும்பூதூர் *
முக்தகால் பிேித்ேமுனி
ேிருேரங்கத்ேமுேனார் அருேிச் பசய்ேது
பமாழிகயக் கடக்கும் பபரும் புகழான் * ேஞ்ச முக்குறும்பாம்
குழிகயக் கடக்கும் நம் கூரத்ோழ்ோன் சரண் கூடியபின் *
பழிகயக் கடத்து இராமானுசன் புகழ்பாடி அல்லா
ேழிகயக்கடத்ேல் * எனக்கு இனி யாதும் ேருத்ேமன்தற.
பிள்கே அழகிய மணோே ோஸர் அருேிச் பசய்ேது
பநஞ்சத்ேிருந்து நிரந்ேரமாக நிரயத்துய்க்கும் *
ேஞ்சக் குறும்பின் ேகக அறுத்தேன் * மாய ோேியர் ோம்
அஞ்சப் பிறந்ேேன் சீமாேேன் அடிக்கு அன்பு பசய்யும் *
ேஞ்சத்போருேன் சரணாம்புயம் என் ேகலக்கணிந்தே.
பின்பழகராம் பபருமாள் சீயர் அருேிச் பசய்ேது
ஊழிபோறும் ஊழிபோறும் உலகம் உய்ய
உம்பர்களும் தகட்டுய்ய * அன்பினாதல
ோழிபயனும் பூேம் தபய் பபாய்கக மாறன் மழிகசயர்
தகான் பட்டர்பிரான் மங்ககதேந்ேன் *
தகாழியர் தகான் போண்டர் துகள் பாணன் தகாகே
குல முனிேன் கூறிய நூதலாேி * வீேி
ோழிபயன ேரும் ேிரகே ோழ்த்துோர் ேம்
மலரடி * என் பசன்னிக்கு மலர்ந்ே பூதே
ஸ்ரீ தேங்கடகுரதே நம:
அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம்
ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்பபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
____________
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