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ேர்ேமான ஸ்ோமி ஸ்ரீ உ.தே.தகா.க.ோ.அ.
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___________
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ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் அருேிச்சசய்ே

உபதேசரத்ேினமாகல
‡ எந்கே ேிருோய்சமாழிப் பிள்கே இன்னருோல் *
ேந்ே உபதேச மார்கத்கேச் சிந்கே சசய்து **
பின்னேரும் கற்க * உபதேசமாய் தபசுகின்தேன் *
மன்னிய சீர் சேண்பாேில் கேத்து
கற்தோர்கள் ோம் உகப்பர் * கல்ேி ேன்னில் ஆகச உள்தோர் *
சபற்தோம் என் உகந்து பின்பு கற்பர் ** மற்தோர்கள்
மாச்சாியத்ோல் * இகழில் ேந்ேசேன் சநஞ்தச! * இகழ்கக
ஆச்சாியதமா ோனேர்க்கு
ஆழ்ோர்கள் ோழி * அருேிச்சசயல் ோழி *
ோழ்ோதுமில் குரேர் ோம் ோழி ** ஏழ் பாரும்
உய்ய * அேர்கள் உகரத்ேகேகள் ோம் ோழி *
சசய்ய மகே ேன்னுடதன தசர்ந்து
சபாய்ககயார் பூேத்ோர் தபயார் * புகழ் மழிகச
அய்யன் * அருள்மாேன் தசரலர் தகான் ** துய்ய பட்ட
நாேன் அன்பர் ோள் தூேி * நற்பாணன் நற்கலியன் *
ஈேிேர் தோற்ேத்து அகடோம் இங்கு
அந் ேமிழால் நற்ககலகள் * ஆய்ந்துகரத்ே ஆழ்ோர்கள் *
இந்ே உலகில் இருள் நீங்க ** ேந்துேித்ே
மாேங்கள் நாள்கள் ேம்கம * மண்ணுலதகார் ோம் அேிய *
ஈசேன்று சசால்லுதோம் யாம்
‡ ஐப்பசியிதலாணம்* அேிட்டம் சேயம் இகே *
ஒப்பிலோ நாள்கள் உலகத்ேீர்! ** எப்புேியும்
தபசு புகழ் * சபாய்ககயார் பூேத்ோர் தபயாழ்ோர் *
தேசுடதன தோன்று சிேப்பால்
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மற்றுள்ே ஆழ்ோர்களுக்கு * முன்தன ேந்துேித்து *
நற்ேமிழால் நூல் சசய்து நாட்கட உய்த்ே ** சபற்ேிகமதயார்
என்று * முேல் ஆழ்ோர்கள் என்னும் சபயாிேர்க்கு *
நின்ே துலகத்தே நிகழ்ந்து
தபகே சநஞ்தச! * இன்கேப் சபருகம அேிந்ேிகலதயா *
ஏது சபருகம இன்கேக்சகன்சேன்னில் ** ஓதுகின்தேன்
ோய்த்ே புகழ் மங்ககயர் தகான் * மாநிலத்ேில் ேந்துேித்ே *
கார்த்ேிககயில் கார்த்ேிகக நாள் காண்
‡ மாேன் பணித்ே * ேமிழ் மகேக்கு * மங்ககயர் தகான்
ஆேங்கம் கூே அேோித்ே ** வீறுகடய
கார்த்ேிககயில் கார்த்ேிகக நாள் * இன்சேன்று காேலிப்பார் *
ோய்த்ே மலர்த்ோள்கள் சநஞ்தச! ோழ்த்து
கார்த்ேிககயில் உதராகிணிநாள் * காண்மினின்று காசினியீர்! *
ோய்த்ே புகழ்ப் பாணர் ேந்துேிப்பால் ** ஆத்ேியர்கள்
அன்புடதன ோன் * அமலனாேி பிரான் கற்ேேற் பின் *
நன்குடதன சகாண்டாடும் நாள்
மன்னிய சீர் மார்கழியில் * தகட்கட இன்று மாநிலத்ேீர்! *
என்னிேனுக்கு ஏற்ேசமன்னில் உகரக்தகன் ** துன்னு புகழ்
மாமகேதயான் * சோண்டரடிப்சபாடி ஆழ்ோர் பிேப்பால் *
நான்மகேதயார் சகாண்டாடும் நாள்
கேயில் மகம் இன்று * ோரணியீர்! ஏற்ேம் * இந்ேத்
கேயில் மகத்துக்குச் சாற்றுகின்தேன் ** துய்ய மேி
சபற்ே* மழிகசப் பிரான் பிேந்ே நாள் என்று *
நற்ேேர்கள் சகாண்டாடும் நாள்
மாசிப் புணர்பூசம் * காண்மிணின்று மண்ணுலகீர்! *
தேசித் ேிேசத்துக்தகேன்னில் ** தபசுகின்தேன்
சகால்லி நகர்தகான் * குலதசகரன் பிேப்பால் *
நல்லேர்கள் சகாண்டாடும் நாள்
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‡ ஏரார் கேகாசி * ேிசாகத்ேின் ஏற்ேத்கேப் *
பாதரார் அேியப் பகர்கின்தேன் ** சீராரும்
தேேம் ேமிழ் சசய்ே * சமய்யன் எழில் குருகக *
நாேன் அேோித்ே நாள்
‡ உண்தடா கேகாசி * ேிசாகத்துக்கு ஒப்சபாரு நாள் *
உண்தடா சடதகாபர்க்கு ஒப்சபாருேர் ** உண்தடா
ேிருோய்சமாழிக்கு ஒப்பு * சேன் குருககக்குண்தடா *
ஒரு பார் ேனில் ஒக்குமூர்
இன்கேப் சபருகம அேிந்ேிகலதயா * ஏகழ சநஞ்தச! *
இன்கேக்சகன் ஏற்ேசமனில் உகரக்தகன் ** நன்ேி புகன
பல்லாண்டு பாடிய * நம் பட்டர் பிரான் ேந்துேித்ே *
நல்லானியில் தசாேி நாள்
மாநிலத்ேில் முன் நம் * சபாியாழ்ோர் ேந்துேித்ே *
ஆனி ேன்னில் தசாேி என்ோல் ஆோிக்கும் ** ஞானியர்க்கு
ஒப்தபாாில்கல * இவ்வுலகுேனில் என்று சநஞ்தச! *
எப்தபாதும் சிந்ேித்ேிரு
மங்கோசாசனத்ேில் * மற்றுள்ே ஆழ்ோர்கள் *
ேங்கள் ஆர்ேத்ேேவு ோன் அன்ேி ** சபாங்கும்
பாிோதல * ேில்லிபுத்தூர்ப் பட்டர் பிரான் சபற்ோன் *
சபாியாழ்ோர் என்னும் சபயர்
தகாேிலோம் ஆழ்ோர்கள் * கூறு ககலக்சகல்லாம் *
ஆேி ேிருப்பல்லாண்டானதுவும் ** தேேத்துக்கு
ஓம் என்னுமது தபால் * உள்ேத்துக்சகல்லாம் சுருக்காய் *
ோன் மங்கலமாேலால்
‡ உண்தடா ேிருப்பல்லாண்டுக்கு * ஒப்பதோர் ககல ோன் *
உண்தடா சபாியாழ்ோர்க்கு ஒப்சபாருேர் * ேண் ேமிழ் நூல்
சசய்ேருளும் ஆழ்ோர்கள் ேம்மில் * அேர் சசய் ககலயில் *
கபேல் சநஞ்தச! நீ உணர்ந்து பார்
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ஆழ்ோர் ேிருமகோர் ஆண்டாள்* மதுரகேி
ஆழ்ோர் * எேிராசராம் இேர்கள் ** ோழ்ோக
ேந்துேித்ே மாேங்கள் நாள்கள் ேம்மின் * ோசிகயயும் *
இந்ே உலதகார்க்கு உகரப்தபாம் யாம்
‡ இன்தோ ேிருோடிப்பூரம் * எமக்காக
ேன்தோ * இங்காண்டாள் அேோித்ோள் ** குன்ோே
ோழ்ோன * கேகுந்ே ோன் தபாகம் ேன்கன இகழ்ந்து *
ஆழ்ோர் ேிருமகோராய்
சபாியாழ்ோர் சபண் பிள்கேயாய் * ஆண்டாள் பிேந்ே *
ேிருோடிப் பூரத்ேின் சீர்கம * ஒரு நாகேக்கு
உண்தடா * மனதம! உணர்ந்து பார் * ஆண்டாளுக்கு
உண்டாகில் ஒப்பிேற்கும் உண்டு
அஞ்சுகுடிக்சகாரு சந்ேேியாய்* ஆழ்ோர்கள்
ேன் சசயகல * ேிஞ்சி நிற்கும் ேன்கமயோய்ப் ** பிஞ்சாய்ப்
பழுத்ோகே ஆண்டாகேப் * பத்ேியுடன் நாளும் *
ேழுத்ோய் மனதம! மகிழ்ந்து
‡ ஏரார் மதுரகேி * இவ்வுலகில் ேந்துேித்ே *
சீராரும் சித்ேிகரயில் சித்ேிகர நாள் ** பார் உலகில்
மற்றுள்ே ஆழ்ோர்கள் * ேந்துேித்ே நாள்கேிலும் *
உற்ேேமக்சகன்று சநஞ்தச ஓர்
‡ ோய்த்ே ேிருமந்ேிரத்ேின் * மத்ேிமமாம் பேம் தபால் *
சீர்த்ே மதுரகேி சசய் ககலகய ** ஆர்த்ே புகழ்
ஆாியர்கள் ோங்கள் * அருேிச் சசயல் நடுதே *
தசர்ேித்ோர் ோற்பாியம் தேர்ந்து
‡ இன்றுலகீர்! சித்ேிகரயில் * ஏய்ந்ே ேிருோேிகரநாள் *
என்கேயினும் இன்ேி ேனுக்தகற்ேசமன் ோன் ** என்ேேர்க்குச்
சாற்றுகின்தேன் தகண்மின் * எேிராசர் ேம் பிேப்பால் *
நாற்ேிகசயும் சகாண்டாடும் நாள்
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‡ ஆழ்ோர்கள் ோங்கள் * அேோித்ே நாள்கேிலும் *
ோழ்ோன நாள் நமக்கு மண்ணுலகீர்! * ஏழ் பாரும்
உய்ய * எேிராசர் உேித்ேருளும் * சித்ேிகரயில்
சசய்ய ேிருோேிகர
‡ எந்கே எேிராசர் * இவ்வுலகில் எந்ேமக்கா *
ேந்துேித்ே நாள் என்னும் ோசியினால் ** இந்ேத்
ேிருோேிகர ேன்னின் * சீர்கம ேகன சநஞ்தச! *
ஒருோமல் எப்சபாழுதும் ஓர்
எண்ணரும் சீர்ப் சபாய்கக முன்தனார் * இவ்வுலகில் தோன்ேிய
ஊர் *ேண்கம மிகு கச்சி மல்கல மா மயிகல ** மண்ணியில் நீர்
தேங்கும் குகேயலூர் * சீர்க் கலியன் தோன்ேிய ஊர் *
ஓங்கும் உகேயூர் பாணன் ஊர்
சோண்டரடிப்சபாடியார் தோன்ேிய ஊர் * சோல் புகழ் தசர்
மண்டங்குடி என்பர் மண்ணுலகில் ** எண்ேிகசயும்
ஏத்தும் * குலதசகரன் ஊர் என உகரப்பர் *
ோய்த்ே ேிருேஞ்சிக்கேம்
மன்னு ேிருமழிகச * மாடத் ேிருக் குருகூர் *
மின்னு புகழ் ேில்லிப்புத்தூர் தமேினியில் ** நன்சனேிதயார்
ஏய்ந்ே பத்ேிசாரர் * எழில் மாேன் பட்டர் பிரான் *
ோய்ந்துேித்ே ஊர்கள் ேகக
சீராரும் ேில்லிபுத்தூர் * சசல்ேத் ேிருக்தகாளுர் *
ஏரார் சபரும்பூதூர் என்னும் இகே ** பாாில்
மேியாரும் ஆண்டாள் * மதுரகேி ஆழ்ோர் *
எேிராசர் தோன்ேிய ஊர் இங்கு
ஆழ்ோர்கள் ஏற்ேம் * அருேிச்சசயல் ஏற்ேம் *
ோழ்ோதும் இன்ேி அகே ோன் ேேர்த்தோர் ** ஏழ் பாரும்
உய்ய * அேர்கள் சசய்ே ேியாக்கிகயகள் உள்ேசேல்லாம் *
கேயம் அேியப் பகர்தோம் ோய்ந்து
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ஆழ்ோர்ககேயும் * அருேிச் சசயல்ககேயும் *
ோழ்ோ நிகனப்பேர்கள் ோம் ** நரகில் வீழ்ோர்கள்
என்று நிகனத்து சநஞ்தச! * எப்சபாழுதும் நீ அேர் பால் *
சசன்ேணுகக் கூசித் ேிாி
சேருள் அற்ே ஆழ்ோர்கள் * சீர்கம அேிோர் ஆர் *
அருேிச் சசயகல அேிோர் ஆர் ** அருள் சபற்ே
நாேமுனி முேலான * நம் தேசிககர அல்லால் *
தபகே மனதம! உண்தடா தபசு
ஓராண் ேழியாய் * உபதேசித்ோர் முன்தனார் *
ஏரார் எேிராசர் இன்னருோல் ** பார் உலகில்
ஆகச உகடதயார்க்சகல்லாம் * ஆாியர்காள்! கூறும் என்று *
தபசி ேரம்பறுத்ோர் பின்
‡ எம்சபருமானார் ோிசனம் என்தே இேற்கு *
நம் சபருமாள் தபாிட்டு நாட்டி கேத்ோர் ** அம் புேிதயார்
இந்ேத் ோிசனத்கே * எம்சபருமானார் ேேர்த்ே *
அந்ேச் சசயல் அேிக்ககக்கா
பிள்ோன் நஞ்சீயர் * சபாியோச்சான் பிள்கே *
சேள்ோர் ேடக்குத் ேிருவீேிப் பிள்கே **
மணோே தயாகி * ேிருோய்சமாழிகயக் காத்ே *
குணோேர் என்று சநஞ்தச! கூறு
முந்துேதே பிள்ோன் * முேலாதனர் சசய்ேருளும் *
அந்ே ேியாக்கிகயகள் அன்ோகில் ** அந்தோ
ேிருோய்சமாழிப் சபாருகே * தேர்ந்துகரக்க ேல்ல
குருோர் * இக்காலம் சநஞ்தச! கூறு
சேள்ோரும் ஞானத் * ேிருக்குருககப் பிரான்
பிள்ோன் * எேிராசர் தபர் அருோல் ** உள்ோரும்
அன்புடதன * மாேன் மகேப் சபாருகே அன்றுகரத்ேது *
இன்பமிகு ஆராயிரம்
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ேன் சீகர ஞானியர்கள் * ோம் புகழும் தேோந்ேி *
நஞ்சீயர் ோம் பட்டர் நல்லருோல் ** எஞ்சாே
ஆர்ேமுடன் * மாேன் மகேப் சபாருகே ஆய்ந்துகரத்ேது *
எசரான் பேினாயிரம்
நம்பிள்கே ேம் உகடய * நல்லருோதலேியிட*
பின் சபாியோச்சான் பிள்கே அேனால் ** இன்பா
ேருபத்ேி * மாேன் மகேப் சபாருகேச் சசான்னது *
இருபத்து நாலாயிரம்
‡ சேள்ேியோ நம்பிள்கே * சசப்பு சநேி ேன்கன *
ேள்ேல் ேடக்குத் ேிருவீேிப் பிள்கே ** இந்ே
நாடேிய * மாேன் மகேப் சபாருகே நன்குகரத்ேது *
ஈடு முப்பத்ோோயிரம்
அன்தபாடு * அழகிய மணோேச் சீயர் *
பின்தபாரும் கற்ேேிந்து தபசுககக்கா ** ேம்சபாிய
தபாேமுடன் * மாேன் மகேயின் சபாருள் உகரத்ேது *
ஏேமில் பன்னீராயிரம்
சபாியோச்சான் பிள்கே * பின்புள்ேகேக்கும்
சோிய * ேியாக்கிகயகள் சசய்ோல் ** அாிய
அருேிச் சசயல் சபாருகே * ஆாியர்கட்கிப்தபாது *
அருேிச் சசயலாய்த் ேேிந்து
நஞ்சீயர் சசய்ே ேியாக்கிகயகள் * நால் இரண்டுக்கு *
எஞ்சாகம யாகேக்கும் இல்கலதய ** ேம் சீரால்
கேய குருேின் ேம்பி * மன்னு மணோே முனி *
சசய்யும் அகே ோமும் சில
சீரார் ேடக்குத் ேிருவீேிப் பிள்கே * எழு
தேரார் ேமிழ் தேேத்ேீடு ேகன ** ோரும் என
ோங்கி முன் நம்பிள்கே * ஈயுண்ணீ மாேேர்க்குத்
ோம் சகாடுத்ோர் * பின் அேகனத் ோன்
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ஆங்கேர் பால் சபற்ே * சிேியாழ்ோனப் பிள்கே *
ோம் சகாடுத்ோர் ேம் மகனார் ேம் ககயில் ** பாங்குடதன
நாலூர் பிள்கேக்கேர் ோம் * நல்ல மகனார்க்கேர் ோம் *
தமதலார்க்கீந்ோர் அேதர மிக்கு
‡ நம் சபருமாள் நம்மாழ்ோர் * நஞ்சீயர் நம்பிள்கே
என்பர் * அேரேர் ேம் ஏற்ேத்ோல் ** அன்புகடதயார்
சாற்று ேிருநாமங்கள் * ோன் என்று நன்சனஞ்தச! *
ஏத்ேேகனச் சசால்லி நீ இன்று
துன்னு புகழ் கந்ோகடத் * தோழப்பர் ேம் உகப்பால் *
என்ன உலகாாியதனா என்றுகரக்க ** பின்கன
உலகாாியசனன்னும் தபர் * நம்பிள்கேக்தகாங்கி *
ேிலகாமல் நின்ேசேன்றும் தமல்
பின்கன ேடக்குத் ேிருவீேிப் பிள்கே * அன்பால்
அன்ன ேிருநாமத்கே ஆோித்து * மன்னு புகழ்
கமந்ேர்க்குச் சாற்றுககயால் * ேந்து பரந்ேது * எங்கும்
இந்ேத் ேிருநாமம் இங்கு
‡ அன்ன புகழ் முடும்கப * அண்ணல் உலகாசிாியன் *
இன்னருேல் சசய்ே ககல யாகேயிலும் * உன்னில்
ேிகழ் ேசனபூடணத்ேின் சீர்கம * ஒன்றுக்கில்கல *
புகழல்ல இவ்ோர்த்கே சமய் இப்தபாது
முன்னம் குரதோர் * சமாழிந்ே ேசனங்கள்
ேன்கன * மிகக் சகாண்டு கற்தோர் ேம் உயிர்க்கு * மின்னணியாச்
தசரச் சகமத்ேேதர * சீர் ேசனபூடணம் என்னும்
தபர் * இக்ககலக்கிட்டார் பின்
ஆர் ேசனபூடணத்ேின் * ஆழ்சபாருள் எல்லாம் அேிோர் *
ஆர் அது சசான்தனாில் அனுட்டிப்பார் ** ஓர் ஒருேர்
உண்டாகில் * அத்ேகன காண் உள்ேதம * எல்லார்க்கும்
அண்டாேேன்தோேது
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உய்ய நிகன உகடயீர்! * உங்களுக்குச் சசால்லுகின்தேன் *
கேயகுரு முன்னம் ோய்சமாழிந்ே ** சசய்யககல
யாம் * ேசனபூடணத்ேின் ஆழ் சபாருகே * கற்ேேனுக்
காம் நிகலயில் நில்லும் அேிந்து
தேசிகர் பால் தகட்ட* சசழும் சபாருகேச் * சிந்கே ேன்னில்
மாசேதே ஊன்ே மனனம் சசய்து ** ஆசாிக்க
ேல்லார்கள் ோம் * ேசனபூடணத்ேின் ோன் சபாருகே *
கல்லாசேன்தனா கேர்ந்து
சச் சம்பிரோயம் * ோம் உகடதயார் தகட்டக்கால் *
சமச்சும் ேியாக்கிகயகள் உண்டாகில் ** நச்சி
அேிகாியும் நீர் * ேசனபூடணத்துக்கற்ே
மேி உகடயீர்! * மத்ேியத்ேராய்
சீர் ேசனபூடணத்ேின் * சசம் சபாருகே * சிந்கே ேன்னால்
தோிலுமாம் * ோய் சகாண்டு சசப்பிலுமாம் ** ஆாியர்காள்!
என்ேனக்கு * நாளும் இனிோக நின்ேகேதயா *
உந்ேசமக்சகவ்ேின்பம் உேோம்
ேம் குருேின் ோேிகணகள் ேன்னில் * அன்சபான்ேில்லாோர் *
அன்பு ேன் பால் சசய்ோலும் அம்புகய தகான் ** இன்ப மிகு
ேிண்ணாடு * ோனேிக்க தேண்டியிரான் * ஆேலால்
நண்ணாரேர்கள் ேிருநாடு
‡ ஞானம் அனுட்டானம் இகே * நன்ோகதே உகடயன்
ஆன * குருகே அகடந்ேக்கால் * மாநிலத்ேீர்!
தேனார் கமலத் * ேிரு மாமகள் சகாழுநன் *
ோதன கேகுந்ேம் ேரும்
உய்ய நிகனயுண்டாகில் * உன் குருக்கள் ேம் பேத்தே
கேயும் * அன்புேன்கன இந்ே மாநிலத்ேீர்! * சமய் உகரக்தகன்
கப அரேில் மாயன் * பரம பேம் உங்களுக்காம் *
ககயிலங்கு சநல்லிக்கனி
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ஆசாாியன் சசய்ே * உபகாரம் ஆனேது *
தூய்ோக சநஞ்சு ேன்னில் தோன்றுதமல் * தேசாந்
ேரத்ேில் இருக்க * மனம் ோன் சபாருந்ேமாட்டாது *
இருத்ேல் இனி ஏேேிதயாம் யாம்
ேன் ஆசாாியனுக்குத் * ோன் அடிகம சசய்ேது * அேன்
இந்நாடு ேன்னில் இருக்கும் நாள் ** அந்தநர்
அேிந்தும் அேில் ஆகச இன்ேி * ஆசாாியகனப்
பிாிந்ேிருப்பார் ஆர் * மனதம! தபசு
ஆசாாியன் * சிச்சன் ஆருயிகரப் தபணும் அேன் *
தேசாரும் சிச்சன் அேன் சீர் ேடிகே * ஆகசயுடன்
தநாக்கும் அேன் என்னும் * நுண்ணேிகேக் தகட்டு கே`த்தும் *
ஆர்க்கும் அந்தநர் நிற்கக அாிோம்
பின்பழகராம் * சபருமாள் சீயர் * சபருந்ேிேத்ேில்
அன்பதுவும் அற்று மிக்க ோகசயினால் * நம்பிள்கேக்
கான அடிகமகள் சசய் * அந்நிகலகய நல் சநஞ்தச*
ஊனமே எப்சபாழுதும் ஓர்
ஆசாாியர்கள் * அகனேரும் முன் ஆசாித்ே *
ஆசாரந் ேன்கன அேியாோர் ** தபசுகின்ே
ோர்த்கேககேக் தகட்டு * மருோதே * பூருேர்கள்
சீர்த்ேநிகல ேன்கன சநஞ்தச! தசர்
நாத்ேிகரும் நல் ககலயின் * நன் சநேிதசர் ஆத்ேிகரும் *
ஆத்ேிக நாத்ேிகருமாம் இேகர * ஓர்த்து சநஞ்தச!
முன்னேரும் பின்னேரும் * மூர்க்கர் என் ேிட்டு * நடுச்
சசான்னேகர நாளும் சோடர்
நல்ல மணம் உள்ேசோன்கே * நண்ணி இருப்பேற்கு *
நல்ல மணம் உண்டாம் நயமது தபால் ** நல்ல
குணம் உகடதயார் ேங்கள் உடன் * கூடி இருப்பார்க்கு *
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குணம் அதுதே யாம் தசர்த்ேி சகாண்டு
ேீய கந்ேம் உள்ேேசோன்கேச் * தசர்ந்ேிருப்பசோன்றுக்கு *
ேீய கந்ேம் ஏறும் ேிேமது தபால் ** ேீய
குணம் உகடதயார் ேங்கள் உடன் * கூடி இருப்பார்க்கு *
குணம் அதுதே யாம் சசேிவு சகாண்டு
முன்தனார் சமாழிந்ே * முகே ேப்பாமல் தகட்டு *
பின்தனார்ந்து ோம் அேகனப் தபசாதே ** ேம் சநஞ்சில்
தோற்ேினதே சசால்லி * இதுசுத்ே உபதேசேர
ோற்ேசேன்பர் * மூர்க்கர் ஆோர்
‡ பூருோசாாியர்கள் * தபாேம் அனுட்டானங்கள் *
கூறுோர் ோர்த்கேககேக் சகாண்டு நீர் தேேி **
இருள் ேருமா ஞாலத்தே * இன்பம் உற்று ோழும் *
சேருள் ேருமா தேசிககனச் தசர்ந்து
‡ இந்ே உபதேச ரத்ேினமாகல ேன்கனச் *
சிந்கே ேன்னில் நாளும் சிந்ேிப்பார் ** எந்கே
எேிராசர் * இன் அருளுக்சகன்றும் இலக்காகி *
சேிராக ோழ்ந்ேிடுோர் ோம்
எறும்பியப்பா அருேிச்சசய்ேது
 மன்னுயிர்காள் இங்தக மணோே மாமுனிேன் *
சபான்னடியாம் சசங் கமலப் தபாதுககே உன்னிச் *
சிரத்ோதல ேீண்டில் அமான் அேனும் நம்கம *
கரத்ோதல ேீண்டல் கடன்

ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்சபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
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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 மாமுனிகள் அருேிச்சசய்ே

ேிருோய்சமாழி நூற்ேந்ோேி
ேனியன்கள்
அல்லும் பகலும் அனுபேிப்பார் ேங்களுக்குச் *
சசால்லும் சபாருளும் சோகுத்துகரத்ோன் * - நல்ல
மணோே மாமுனிேன் மாேன் மகேக்குத் *
ேணோ நூற்ேந்ோேி ோன்
மன்னு புகழ்தசர் மணோே மாமுனிேன் *
ேன்னருோல் உட்சபாருள்கள் ேன்னுடதன சசான்ன
ேிருோய்சமாழி நூற்ேந்ோேியாம் தேகன *
ஒருோ ேருந்து சநஞ்தச உற்று *

ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்சபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
___________
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ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் அருேிச்சசய்ே

ேிருோய்சமாழி நூற்ேந்ோேி
‡ உயர்தே பரன்படிகய * உள்ேசேல்லாம் ோன் கண்டு *
உயர்தேேம் தநர்சகாண்டுகரத்து ** மயர்தேதும்
ோராமல் * மானிடகர ோழ்ேிக்கும் மாேன் சசால் *
தேராகதே ேிகேயும் வீடு
‡ வீடுசசய்து மற்சேகேயும் * மிக்கபுகழ் நாரணன் ோள் *
நாடு நலத்ோலகடய நன்குகரக்கும் ** நீடு புகழ்
ேண்குருகூர் மாேன் * இந்ே மாநிலத்தோர் ோம் ோழப் *
பண்புடதன பாடியருள் பத்து
பத்துகடதயார்க்சகன்றும் * பரசனேியனாம் பிேப்பால் *
முத்ேிேரும் மாநிலத்ேீர்! மூண்டேன் பால் ** பத்ேி சசய்யும்
என்றுகரத்ே * மாேன்ேனின் சசால்லால்தபாம் * சநடுகச்
சசன்ே பிேப்பாமஞ்சிகே
அஞ்சிகேய புட்கள்ேகம * ஆழியானுக்கு * நீர்
என்சசயகலச் சசால்லும் என ேிகரந்து ** ேிஞ்ச
நலங்கியதும் மாேன் இங்தக * நாயககனத் தேடி *
மலங்கியதும் பத்ேி ேேம்
ேேமிக்க மால் சபருகம * மன்னுயிாின் ேண்கம *
உேமுற்ேங் கூடுருே தோர்ந்து ** ேேர்வுற்று
நீங்க நிகன மாேகன மால் * நீடிலகு சீலத்ோல் *
பாங்குடதன தசர்த்ோன் பாிந்து
பாிேேில் ஈசன் படிகயப் * பண்புடதன தபசி *
அாியனலன் ஆராேகனக்சகன்று ** உாிகமயுடன்
ஓேியருள் மாேன் * ஒழிேித்ோன் இவ்வுலகில் *
தபகேயர்கள் ேங்கள் பிேப்பு
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பிேேியுற்று நீள்ேிசும்பில் * தபாின்பம் உய்க்கும் *
ேிேமேிக்கும் சீலத்ேிருமால் ** அேேினியன்
பற்றும் அேர்க்சகன்று * பகர் மாேன் பாேதம *
உற்ே துகணசயன்று உள்ேதம! ஓடு
ஓடுமனம் சசய்கக * உகர ஒன்ேி நில்லாேருடதன *
கூடி சநடுமால் அடிகமசகாள்ளும் நிகல ** நாடேிய
ஓர்ந்ேேன்ேன் சசம்கம * உகர சசய்ே மாேசனன *
ஏய்ந்து நிற்கும் ோழ்ோம் இகே
இகேயேிந்தோர் ேம்மேேில் * ஈசன் உேந்ோற்ே *
அேயங்கள் தோறு மகணயும் சுகேயேகனப்
சபற்று ** ஆர்ேத்ோல் மாேன் * தபசின சசால் தபச * மால்
சபான்ோள் நம் சசன்னி சபாரும்
சபாருமாழி சங்குகடதயான் * பூேலத்தே ேந்து *
ேருமாதோதரதுேேத் ேன்கனத் ** ேிரமாகப்
பார்த்துகர சசய் மாேன் * பேம் பணிக என் சசன்னி *
ோழ்த்ேிடுக என்னுகடய ோய்
ோயும் ேிருமால் மகேய நிற்க * ஆற்ோகம
தபாய் ேிஞ்சி மிக்க புலம்புலோய் ** ஆய
அேியாேேற்தோடு * அகணந்ேழுே மாேன் *
சசேிோகர தநாக்கும் ேிணிந்து*
ேிண்ணிோ மாேன் * ேிருமால் பரத்துேத்கே *
நண்ணியேோரத்தே நன்குகரத்ே ** ேண்ணமேிந்து
அற்ோர்கள் யாேர் * அேரடிக்தக யாங்கேர் பால் *
உற்ோகர தமலிடா தூன்
ஊனமேதே ேந்து * உள்கலந்ே மாலினிகம
ஆனது * அனுபேித்ேற்காம் துகணயா ** ோனில்
அடியார் குழாம் கூட * ஆகசயுற்ே மாேன் *
அடியாருடன் சநஞ்தச! ஆடு
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ஆடிமகிழ்ோனில் * அடியார் குழாங்களுடன் *
கூடி இன்பம் எய்ோக் குகேயேனால் ** ோடி மிக
அன்புற்ோர்ேம் நிகலகம * ஆய்ந்துகரக்க தமாகித்துத் *
துன்புற்ோன் மாேன் அந்தோ!
அந்ோமத்ேன்பால் * அடியார்கதோடிகேேன் *
ேந்ோரத்ோன் கலந்ே ேண்கமயினால் ** சந்ோபம்
ேீர்ந்ே * சடதகாபன் ேிருேடிக்தக சநஞ்சதம! *
ோய்ந்ேேன்கப நாதடாறும் கே
கேகுந்ேன் ேந்து * கலந்ேேற்பின் ோழ் மாேன் *
சசய்கின்ே கநச்சியத்கேச் சிந்ேித்து ** கநகின்ே
ேன்கமேகனக் கண்டு * உன்கனத்ோன் ேிதடன் என்றுகரக்க *
ேன்கமயகடந்ோன் தகசேன்
தகசேனால் எந்ேமர்கள் * கீழ்தமல் எழுபிேப்பும் *
தேசமகடந்ோசரன்று சிேந்துகரத்ே ** வீசுபுகழ்
மாேன் மலரடிதய * மன்னுயிர்க்சகல்லாம் உய்ககக்கு *
ஆசரன்று சநஞ்தச! அகண
அகணந்ேேர்கள் ேம்முடதன * ஆயனருட்காோம் *
குணந்ேகனதய சகாண்டுலககக் கூட்ட ** இணங்கி மிக
மாசில் உபதேசம் சசய் * மாேன் மலரடிதய *
வீசு புகழ் எம்மா வீடு
எம்மா வீடும் தேண்டா * என்ேனக்குன் ோேிகணதய *
அம்மா ேகமயுசமன ோய்ந்துகரத்ே ** நம்முகடய
ோழ் முேலாம் மாேன் * மலர்த்ோேிகண சூடிக் *
கீழ்கமயற்று சநஞ்தச! கிேர்
‡ கிேசராேிதசர் * கீழுகரத்ே தபறு கிகடக்க *
ேேசராேிமால் தசாகல மகலக்தக ** ேேர்ேேதே
சநஞ்கசகேத்துச் தசருசமனும் * நீடுபுகழ் மாேன் ோள் *
முன் சசலுத்துதோம் எம்முடி
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முடியார் ேிருமகலயில் * மூண்டு நின்ே மாேன் *
அடிோரந்ேன்னில் அழகர் ேடிேழககப்
பற்ேி ** முடியும் அடியும் படிகலனும் *
முற்றும் அனுபேித்ோன் முன்
முன்னம் அழகர் எழில் * மூழ்கும் குருககயர் தகான் *
இன்ன ேேசேன்ன எனக்காிோய்த் சேன்ன **
கரணக் குகேயின் கலக்கத்கேக் * கண்ணன்
ஒருகமப் படுத்ோன் ஒழித்து
‡ ஒழிேிலாக்காலம் * உடனாகி மன்னி *
ேழுேிலாோட்சசய்ய மாலுக்கு ** எழுசிகர
தேங்கடத்துப் பாாித்ே * மிக்க நலம் தசர் மாேன் *
பூங்கழகல சநஞ்தச! புகழ்
புகசழான்று மால் எப்சபாருள்களும் ோனாய் *
நிகழ்கின்ே தநர்காட்டி நிற்க ** மகிழ்மாேன்
எங்கும் அடிகமசசய்ய * இச்சித்து ோசிகமாய் *
அங்கடிகம சசய்ோன் சமாய்ம்பால்
சமாய்ம்பாரும் மாலுக்கு * முன்னடிகம சசய்துேப்பால் *
அன்பால் ஆட்சசய்பேகர ஆோித்தும் ** அன்பிலா
மூடகர நிந்ேித்தும் * சமாழிந்ேருளும் மாேன் பால் *
தேடாிய பத்ேி சநஞ்தச! சசய்
சசய்ய பரத்துேமாய்ச் * சீரார் ேியூகமாய்த் *
துய்ய ேிபேமாய்த் தோன்ேிேற்றுள் ** எய்துமேர்க்கு
இந்நிலத்ேில் * அர்ச்சாேோரம் எேிசேன்ோன் *
பன்னு ேமிழ் மாேன் பயின்று
பயிலும் ேிருமால் பேம் ேன்னில் * சநஞ்சம்
ேயலுண்டு நிற்கும் ேேியர்க்கு ** இயலுடதன
ஆோனார்க்கு ஆோகும் * மாேன் அடியேனில் *
ஆோகார் சன்மம் முடியா
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முடியாே ோகசமிக * முற்று கரணங்கள் *
அடியார் ேம்கம ேிட்டேன் பால் படியா **
ஒன்சோன்ேின் சசயல் ேிரும்ப * உள்ேசேல்லாம் ோம் ேிரும்பத் *
துன்னியதே மாேன் ேன் சசால்
சசான்னாேில் ோழ் புலவீர்! * தசாறு கூகேக்காக *
மன்னாே மானிடகர ோழ்த்துேலால் என்னாகும்? **
என்னுடதன மாேேகன * ஏத்துசமனும் குருகூர் *
மன்னருோல் மாறும் சன்மம்
சன்மம் பல சசய்து * ோன் இவ்வுலகேிக்கும் *
நன்கமயுகடய மால் குணத்கே நாள் தோறும் ** இம்கமயிதல
ஏத்தும் இன்பம் சபற்தேன் * எனு மாேகன உலகீர் *
நாத்ேழும்ப ஏத்தும் ஒரு நாள்
ஒருநாயகமாய் உலகுக்கு * ோதனார்
இருநாட்டில் ஏேியுய்க்கும் இன்பம் ேிரமாகா **
மன்னுயிர்ப் தபாகம் ேீது * மாலடிகமதய இனிோம் *
பன்னியிகே மாேனுகரப்பால்
பாலகரப் தபால் சீழ்கிப் * பரனேேில் தேட்ககயால் *
காலத்ோல் தேசத்ோல் கககழிந்து ** சால
அாிோன தபாகத்ேில் * ஆகசயுற்று கநந்ோன் *
குருகூாில் ேந்துேித்ே தகா
தகாோன ஈசன் * குகேசயல்லாம் ேீரதே *
ஓோே காலத்து ோேிேகன ** தமேிக்
கழித்ேகடயக் காட்டிக் * கலந்ே குண மாேன் *
ேழுத்துேலால் ோழ்ந்ேேிந்ே மண்
மண்ணுலகில் முன் கலந்து * மால் பிாிககயால் * மாேன்
சபண்ணிகலகமயாய்க் காேல் பித்தேேி ** எண்ணிடில் முன்
தபாலி முேலான சபாருகே * அேனாய் நிகனந்து *
தமல்ேிழுந்ோன் கமயல் ேனின் வீறு
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வீற்ேிருக்கும்மால் ேிண்ணில் * மிக்கமயல் ேன்கன *
ஆற்றுேற்காத் ேன்சபருகமயான சேல்லாம் ** தோற்ேேந்து
நன்று கலக்கப் தபாற்ேி * நன்குகந்து வீறுகரத்ோன் *
சசன்ே துயர் மாேன் ேீர்ந்து
ேீர்ப்பாாிலாே * மயல் ேீரக்கலந்ே மால் *
ஓர்ப்பாதுமின்ேியுடன் பிாிய ** தநர்க்க
அேிேழிந்து * உற்ோரும் அேக்கலங்கப் * தபர்தகட்டு
அேிவு சபற்ோன் மாேன் சீலம்
சீலமிகு கண்ணன் * ேிருநாமத்ோல் உணர்ந்து *
தமலேன்ேன் தமனிகண்டு தமவுேேற்குச் ** சால
ேருந்ேி இரவும் பகலும் * மாோமல் கூப்பிட்டு *
இருந்ேனதன சேன்குருகூர் ஏறு
ஏறு ேிருவுகடய * ஈசனுகப்புக்கு *
தேறுபடில் என்னுகடகம மிக்கவுயிர் ** தேறுங்கால்
என்ேனக்கும் தேண்டா * எனு மாேன் ோகே சநஞ்தச! *
நந்ேமக்குப் தபோக நண்ணு
நண்ணாது மாலடிகய * நானிலத்தே ேல்ேிகனயால் *
எண்ணாராத் துன்பமுறும் இவ்வுயிர்கள் ** ேண்ணிகமகயக்
கண்டிருக்க மாட்டாமல் * கண்கலங்கும் மாேன் அருள் *
உண்டு நமக்கு உற்ே துகணசயான்று
‡ ஒன்றுமிகலத்தேவு * இவ்வுலகம் பகடத்ேமால் *
அன்ேிசயன ஆருமேியதே ** நன்ோக
மூேலித்துப் தபசியருள் * சமாய்ம்மகிதழான் ோள் சோழதே *
காேலிக்கும் என்னுகடய கக
ககயாரும் சக்கரத்தோன் * காேலின்ேிக்தக இருக்கப் *
சபாய்யாகப் தபசும் புேனுகரக்கு ** சமய்யான
தபற்கே உபகாித்ே * தபரருேின் ேன்கமேகனப் *
தபாற்ேினதன மாேன் சபாலிந்து
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‡ சபாலிக சபாலிகசேன்று * பூமகள்தகான் சோண்டர் *
மலிவுேகனக் கண்டுகந்து ோழ்த்ேி ** உலகில்
ேிருந்ோோர் ேம்கமத் * ேிருத்ேிய மாேன் சசால் *
மருந்ோகப் தபாகும் மனமாசு
மாசறு தசாேிக் * கண்ணன் ேந்து கலோகமயால் *
ஆகச மிகுந்து பழிக்கஞ்சாமல் ** ஏசேதே
மண்ணில் மடலூர * மாேன் ஒருமித்ோன் *
உண்ணநடுங்கத் ோன் பிேந்ே ஊர்
ஊரநிகனந்ே * மடல் ஊரவும் ஒண்ணாேபடிக் *
கூாிருள் தசர் கங்குலுடன் கூடி நின்று ** தபராமல்
ேீதுசசய்ய மாேன் * ேிருவுள்ேத்துச் சசன்ே துயர் *
ஓதுேேிங்சகங்ஙதனதயா?
எங்ஙதன நீர் முனிேது * என்கனயினி? நம்பியழகு *
இங்ஙதன தோன்றுகின்ேசேன் முன்தன ** அங்ஙன்
உருசேேிப்பாடா * உகரத்ே ேமிழ் மாேன் *
கருதும் அேர்க்கின்பக்கடல்
கடல்ஞாலத்ேீசகன * முன் காணாமல் சநாந்தே *
உடனா அனுகாிக்கலுற்ேத் ** ேிடமாக
ோய்ந்ேனாய்த்ோன் தபசும் * மாேன் உகரயேகன *
ஆய்ந்துகரப்பார் ஆட்சசய்ய தநாற்ோர்
தநாற்ே தநான்பாேியிதலன் * உந்ேகனேிட்டாற்ேகில்தலன் *
தபற்றுக்கு உபாயம் உந்ேன் தபரருதே சாற்றுகின்தேன் **
இங்சகன்னிகலசயன்னும் * எழில் மாேன் சசால்ேல்லார் *
அங்கமரர்க்காராேமுது
‡ ஆராேமுோழ்ோர் * ஆோித்ே தபறுககேத் *
ோராகமயாதல ேேர்ந்துமிகத் ** ேீராே
ஆகசயுடன் ஆற்ோகம தபசி * அலமந்ோன் *
மாசறு சீர் மாேன் எம்மான்
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மாநலத்ோல் மாேன் * ேிருேல்லோழ் புகப்தபாய்த் *
ோனிகேத்து வீழ்ந்ேேவூர் ேன்னருகில் ** தமல்நலங்கித்
துன்பமுற்றுச் சசான்ன * சசாலவு கற்பார் ேங்களுக்குப் *
பின்பேக்க தேண்டா பிே
பிேந்துலகம் காத்ேேிக்கும் * தபரருட்கண்ணா! * உன்
சிேந்ே குணத்ோல் உருகும் சீலத் ேிேம் ேேிர்த்து **
தசர்ந்ேனுபேிக்கும் நிகல * சசய்சயன்ே சீர் மாேன் *
ோய்ந்ே பேத்தே மனதம! கேகு!
கேகல் ேிருேண்ேண்டூர் * கேகுமிராமனுக்கு * என்
சசய்ககேகனப் புள்ேினங்காள்! சசப்புசமனக் ** கககழிந்ே
காேலுடன் தூதுேிடும் * காாிமாேன் கழதல *
தமேினியீர்! நீர் ேணங்குமின்
மின்னிகடயார் தசர் கண்ணன் * சமத்சேன ேந்ோசனன்று *
ேன்னிகல தபாய் சபண்ணிகலயாய்த் ோன்ேள்ேி ** உன்னுடதன
கூதடசனன்றூடும் * குருககயர்தகான் ோள்சோழதே *
நாள்தோறும் சநஞ்சதம! நல்கு
நல்லேலத்ோல் நம்கமச் தசர்த்தோன் முன் நண்ணாகர *
சேல்லும் ேிருத்ே ேிபூேியசனன்று ** எல்கலயேத்
ோனிருந்து ோழ்த்தும் * ேமிழ் மாேன் சசால்ேல்லார் *
ோனேர்க்கு ோய்த்ே குரேர்
குரகே முேலாம் கண்ணன் தகாலச் சசயல்கள் *
இரவு பகல் என்னாமல் என்றும் ** பரவு மனம்
சபற்தேசனன்தே கேித்துப் * தபசும் பராங்குசன் ேன் *
சசால் தேனில் சசஞ்தச! துேள்
துேேறு சீர் மால் ேிேத்து * சோன்னலத்ோல் * நாளும்
துேேறு ேன் சீலசமல்லாம் சசான்னான் ** துேேேதே
முன்னம் அனுபேத்ேில் * மூழ்கி நின்ே மாேனேில் *
மன்னும் உேப்பால் ேந்ே மால்
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மாலுடதன ோன் கலந்து * ோழப்சபோகமயால் *
சால கநந்து ேன்னுகடகம ோனகடயக் தகாலிதய **
ோனிகழ தேண்டாமல் * ேன்கனேிடல் சசால் மாேன் *
ஊனமறு சீர் சநஞ்தச! உண்
உண்ணும் தசாோேி * ஒருமூன்றும் எம்சபருமான் *
கண்ணன் என்தே நீர் மல்கிக் கண்ணிகனகள் ** மண்ணுலகில்
மன்னு ேிருக்தகாளூாில் * மாயன்பால் தபாம் மாேன் *
சபான்னடிதய நந்ேமக்குப் சபான்
சபான்னுலகு பூமிசயல்லாம் * புள்ேினங்கட்தக ேழங்கி *
என்னிடகர மாலுக்கியம்புசமன ** மன்னுேிரு
நாடுமுேல் * தூதுநல்கிேிடும் மாேகனதய *
நீடுலகீர்! தபாய் ேணங்கும் நீர்
நீராகிக் தகட்டேர்கள் * சநஞ்சழிய * மாலுக்கும்
ஏரார் ேிசும்பில் இருப்பாிோ ** ஆராே
காேலுடன் கூப்பிட்ட * காாிமாேன் சசால்கல *
ஓேிடதே உய்யுமுலகு
‡ உலகுய்யமால் நின்ே * உயர்தேங்கடத்தே *
அலர்மககே முன்னிட்டேன்ேன் மலரடிதய **
ேன்சரணாய்ச் தசர்ந்ே * மகிழ்மாேன் ோேிகணதய *
உன்சரணாய் சநஞ்சதம! உள்
உண்ணிலா ஐேருடனிருத்ேி * இவ்வுலகில்
எண்ணிலா மாயன் * எகன நலிய எண்ணுகின்ோன் **
என்று நிகனந்தோலமிட்ட * இன்புகழ்தசர் மாேசனனக் *
குன்ேிேிடுதம பேக்கங்குல்
‡ கங்குல் பகலரேி * ககேிஞ்சி தமாகமுே *
அங்கேகனக் கண்தடார் அரங்ககரப் பார்த்து ** இங்கிேள்பால்
என்சசய்ய நீசரண்ணுகின்ேசேன்னு * நிகலதசர் மாேன் *
அஞ்சசாலுே சநஞ்சு சேள்கேயாம்
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சேள்ேிய நாமம் தகட்டு * ேிட்டகன்ேபின் தமாகம் *
சேள்ேியமால் சேன்ேிருப்தபர் சசன்றுபுக ** உள்ேமங்தக
பற்ேிநின்ே ேன்கம * பகரும் சடதகாபற்கு
அற்ேேர்கள் ோம் ஆழியார்
ஆழிேண்ணன் ேன்ேிசயம் * ஆனகே முற்றும் காட்டி *
ோழிேனாசலன்று மகிழ்ந்து நிற்க ** ஊழிலகே
ேன்கனயின்றுதபால் கண்டு * ோனுகரத்ே மாேன் சசால் *
பன்னுேதர நல்லது கற்பார்
கற்தோர் கருதும் * ேிசயங்களுக்சகல்லாம் *
பற்ோம் ேிபேகுணப் பண்புககே ** உற்றுணர்ந்து
மண்ணிலுள்தோர் ேம்மிழகே * ோய்ந்துகரத்ே மாேன் சசால் *
பண்ணில் இனிோன ேமிழ்ப்பா
பாமருவு தேேம் * பகர்மால் குணங்களுடன் *
ஆமழகு தேண்டப் பாடாமேற்கேத் ** தூமனத்ோல்
நண்ணியேகனக் காண * நன்குருகிக் கூப்பிட்ட *
அண்ணகல நண்ணார் ஏகழயர்
ஏகழயர்கள் சநஞ்கச * இேகுேிக்கும் மாலழகு *
கூழேந்து தோன்ேித் துயர்ேிகேக்க ** ஆழுமனம்
ேன்னுடதன அவ்ேழககத் * ோனுகரத்ே மாேன் பால்
மன்னுமேர் ேீேிகனதபாம் மாய்ந்து
மாயாமல் ேன்கன கேத்ே * கேசித்ேிாியாதல *
ேீயாேிசித்ேிரமாச் தசர்சபாருதோதடாயாமல் **
ோய்ந்து நிற்கும் மாயன் * ேேமுகரத்ே மாேகன நாம் *
ஏய்ந்துகரத்து ோழு நாசேன்று?
என்ேகன நீ இங்கு கேத்ேது * ஏதுக்சகன * மாலும்
என்ேனக்கும் என்ேமர்க்கும் இன்பமோ ** நன்றுகேி
பாடசேனக் * ககம்மாேிலாகம * பகர்மாேன்
பாடகணோர்க்குண்டாமின்பம்
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இன்பக்கேிபாடுேித்தோகன * இந்ேிகரதயாடு *
அன்புற்றுோழ் ேிருோேன் ேிகேயில் ** துன்பமேக்
கண்டடிகமசசய்யக் * கருேியமாேன் கழதல *
ேிண்ேிேதலார் யாேர்க்கும் தேவு
தேேனுகேபேியில் * தசரப்சபோகமயால் *
தமவுமடியார் ேசனாம் சமய்ந்நிகலயும் ** யாகேயும்ோன்
ஆம்நிகலயும் சங்கித்து * அகே சேேிந்ே மாேன் பால் *
மாநிலத்ேீர்! நங்கள் மனம்
நங்கருத்கே நன்ோக * நாடி நிற்கும் மாலேிய *
இங்கிேற்ேில் ஆகச எமக்குேசேன்? சங்ககயினால் **
ேன்னுயிாில் மற்ேில் நகச * ோசனாழிந்ே மாேன் ோன் *
அந்நிகலகய ஆய்ந்துகரத்ோன் அங்கு
அங் அமரர் தபண * அேர் நடுதே ோழ் ேிருமாற்கு *
இங்தகார் பாிோிகலசயன்ேஞ்ச ** எங்கும்
பாிேருே சரன்னப் * பயம் ேீர்ந்ே மாேன் *
ோிகழல் ோள் தசர்ந்ேேர் ோழ்ோர்
ோராமல் அச்சமினி * மால் ேன் ேலியிகனயும் *
சீரார் பாிேருடன் தசர்த்ேிகயயும் ** பாருசமனத்
ோனுகந்ே மாேன் ோள் * சார்சநஞ்தச! சாராதயல் *
மானிடேகரச் சார்ந்துமாய்
மாயன் ேடிேழககக் * காணாே ேல்ேிடாயாய் *
அேேிஞ்சியழுேலற்றும் ** தூயபுகழ்
உற்ே சடதகாபகன * நாசமான்ேி நிற்கும்தபாது பகல் *
அற்ே சபாழுோனசேல்லியாம்
எல்லி பகல் நடந்ே * இந்ே ேிடாய் ேீருககக்கு *
சமல்லேந்து ோன் கலக்க தேணுசமன ** நல்லேர்கள்
மன்னு கடித்ோனத்தே * மாலிருக்க மாேன் கண்டு *
இந்நிகலகயச் சசான்னானிருந்து
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இருந்ேேன் ோன்ேந்து * இங்கிேசரண்ணசமல்லாம் **
ேருந்ேேிேர் ேந்ேிேத்தே சசய்து ** சபாருந்ேக்
கலந்ேினியனாயிருக்கக் * கண்ட சடதகாபர் *
கலந்ே சநேி கட்டுகரத்ோர் கண்டு
கண்ணிகேயேந்து * கலந்ேமால் இக்கலேி *
ேிண்ணிகலயாதேணும் எனச்சிந்ேித்துத் ** ேண்ணிசேனும்
ஆருயிாிதனற்ேம் * அதுகாட்ட ஆய்ந்துகரத்ோன் *
காாிமாேன் ேன் கருத்து
கருமால் ேிேத்ேில் * ஒருகன்னிககயாம் மாேன் *
ஒருமா கலேி உகரப்பால் ** ேிரமாக
அந்நியருக்காகாது * அேன் ேனக்தக ஆகுமுயிர் *
இந்நிகலகய ஓர் சநடிோ
‡ சநடுமாலழகு ேனில் * நீள் குணத்ேில் * ஈடு
படுமா நிகலயுகடய பத்ேர்க்கு ** அடிகமேனில்
எல்கல நிலம் ோனாக * எண்ணினான் மாேன் * அது
சகால்கல நிலமான நிகல சகாண்டு
சகாண்ட சபண்டிர்ோம் முேலாக் * கூறும் உற்ோர் ேன்மத்ோல் *
அண்டினேசரன்தே அேகரேிட்டுத் ** சோண்டருடன்
தசர்க்கும் * ேிருமாகலச் தசருசமன்ோன் * ஆர்க்கும் இேம்
பார்க்கும் புகழ்மாேன் பண்டு
பண்கடயுேோன பரகனப் * புேிங்குடிக்தக
கண்டு * எனக்சகல்லாவுேேின் காாியமும் ** ேண்டே நீ
சசய்ேருசேன்தேயிருந்ே * சீர்மாேன் ோேிகணகய *
உய்துகணசயன்றுள்ேதம! ஓர்
ஓராநீர் தேண்டினகே * உள்ேசேல்லாம் சசய்கின்தேன் *
நாராயணனன்தோ நாசனன்று ** தபருேகேக்
காட்ட * அேன் சீலத்ேில் கால்ோழ்ந்ே மாேன் அருள் *
மாட்டிேிடும் நம்மனத்துகம
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கமயார்கண் மாமார்பில் * மன்னும் ேிருமாகலக் *
ககயாழி சங்குடதன காணசேண்ணி ** சமய்யான
காேலுடன் கூப்பிட்டுக் * கண்டுகந்ே மாேன்தபர் *
ஓே உய்யுதம இன்னுயிர்
இன்னுயிர் மால் தோற்ேினது * இங்சகன்சனஞ்சிசலன்று *
கண்ணால் அன்ேேகனக் காணசேண்ணி ஆண்சபண்ணாய் **
பின்கனயேன் ேன்கன நிகனேிப்பேற்ோல் * ோன் ேேர்ந்ே
மாேனருள் * உன்னுமேர்க்கு உள்ேம் உருகும்
உருகுமால் என்சனஞ்சம் * உன்சசயல்கசேண்ணிப் *
சபருகுமால் தேட்ககசயனப்தபசி ** மருவுகின்ே
இன்னாப்புடனேன் சீர் * ஏய்ந்து உகரத்ே மாேன் சசால் *
என்னாச் சசால்லாேிருப்பசேங்கு?
எங்காேலுக்கடி * மாதலய்ந்ே ேடிேழசகன்று *
அங்காது பற்ோசா ஆங்கேன்பால் ** எங்குமுள்ே
புள்ேினத்கேத் * தூோகப்தபாகேிடும் மாேன் ோள் *
உள்ேினர்க்குத் ேீங்ககயறுக்கும்
அறுக்குமிடசரன்று * அேன்பால் ஆங்குேிட்ட தூேர் *
மேித்துேரப்பற்ோமனத்ோல் ** அேப்பேேிச்
சசய்ய ேிருநாோயில் * சசல்ல நிகனந்ோன் மாேன் *
கமயலினால் சசய்ேேியாமல்
மல்லடிகம சசய்யும் நாள் * மால் ேன்கனக்தகட்க * அேன்
சசால்லுமேவும் பற்ோத் சோன்னலத்ோல் ** சசல்கின்ே
ஆற்ோகம தபசி * அலமந்ே மாேன் அருள் *
மாற்ோகப் தபாகுசமன் ேன்மால்
‡ மால் உமது ோஞ்கச முற்றும் * மன்னுமுடம்பின் முடிேில் *
சால நண்ணிச் சசய்ேசனனத் ோனுகந்து ** தமல் அேகனச்
சீரார் கணபுரத்தே * தசருசமனும் சீர் மாேன் *
ோராதனா நந்ேமக்குத்ோள்
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ோேகடந்தோர் ேங்கட்குத் * ோதன ேழித்துகணயாம் *
காேதமகத்கேக் கேியாக்கி ** மீளுேலாம்
ஏேமிலா ேிண்ணுலகில் * ஏகசேண்ணும் மாேசனன *
தகேமுள்ே சேல்லாம் சகடும்
சகடுமிடர் கேகுந்ேத்கேக் * கிட்டினார் தபால் *
ேடமுகடயனந்ே புரந்ேன்னில் ** படேரேில்
கண்டுயில்மாற்காட் சசய்யக் * காேலித்ோன் மாேன் * உயர்
ேிண்ேனிலுள்தோர் ேியப்பதே
தேய்மருதோேிந்ேிகரதகான் * தமவுகின்ே தேசத்கேத் *
ோன்மருோத் ேன்கமயினால் ** ேன்கனயின்னம் பூமியிதல
கேக்குசமனச் சங்கித்து * மால்சேேிேிக்கத் சேேிந்ே *
ேக்கபுகழ் மாேன் எங்கள் சார்வு
சார்ோகதே அடியில் * ோனுகரத்ே பத்ேிோன் *
சீரார் பலத்துடதன தசர்ந்ேேகனச் ** தசாராமல்
கண்டுகரத்ே மாேன் * கழலிகணதய நாதடாறும் *
கண்டுகக்கும் என்னுகடய கண்
கண்ணன் அடியிகணயில் * காேலுறுோர் சசயகலத் *
ேிண்ணமுேதே சுருங்கச் சசப்பிதய ** மண்ணேர்க்குத்
ோன் உபதேசிக்கக * ேகலக்கட்டினான் மாேன் *
ஆனபுகழ் தசர் ேன்னருள்
அருோல் * அடியிசலடுத்ே மாலன்பால் *
இருோர்ந்ே ேம்முடம்கப இச்சித்து ** இருேிசும்பில்
இத்துடன் சகாண்தடக * இோிகசவு பார்த்தே இருந்ே *
சுத்ேி சசால்லும் மாேன் சசஞ்சசால்
சசஞ்சசாற் பரன் ேனது * சீராரும் தமனி ேனில் *
ேஞ்சித்துச் சசய்கின்ே ோஞ்கச ேனின் ** ேிஞ்சுேகலக்
கண்டேகனக் கால்கட்டிக் * ககேிடுேித்துக் சகாண்ட *
ேிண்ேிேல் மாேன் நம் ேிரு
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ேிருமால் ேன்பால் * ேிருப்பம் சசய்கின்ே தநர்கண்டு *
அருமாயத்ேன்ே கல்ேிப்பாசனன் ** சபருமால் நீ
இன்சேன்பால் சசய்ோசனன்சனன்ன * இடருற்று நின்ோன் *
துன்னுபுகழ் மாேகனத் ோன் சூழ்ந்து
‡ சூழ்ந்து நின்ே மால் ேிசும்பில் * சோல்கலேழி காட்ட *
ஆழ்ந்ேேகன முற்றும் அநுபேித்து ** ோழ்ந்து அங்கு
அடியருடதன * இருந்ேோற்கே உகர சசய்ோன் *
முடிமகிழ்தசர் ஞானமுனி
‡ முனிமாேன் முன்புகரசசய் * முற்ேின்பம் நீங்கித் *
ேனியாகி நின்று ேேர்ந்து ** நனியாம்
பரமபத்ேியால் கநந்து * பங்கயத்ோள் தகாகன *
ஒருகமயுற்றுச் தசர்ந்ோன் உயர்ந்து
‡ உயர்தே பரன்படிகய * உள்ேசேல்லாம் ோன் கண்டு *
உயர்தேேம் தநர்சகாண்டுகரத்து ** மயர்தேதும்
ோராமல் * மானிடகர ோழ்ேிக்கும் மாேன் சசால் *
தேராகதே ேிகேயும் வீடு
ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்சபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
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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 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 இகேப்சபாழ்து * - இராமாறு
சிந்ேிப்பார் ோேிகணயில் தசர்ந்ேிருப்பார் * ோேிகணகய
ேந்ேிப்பார் ேிண்தணார்கள் ோழ்வு
ேந்கேநற்ோய் ோரம் ேனயர் சபருஞ்சசல்ேம் *
என்ேனக்கு நீதய எேிராசா! * - இந்ேநிகலக்கு
ஏலாே இவ்வுடகல இன்தே அறுத்ேருே *
பாராேது என்தனா பகர்?
இன்ே உடல் சிகேேிட்டு 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
அன்தோ உகரயாய் யான் ஆேலால் * உன்தபாகம்
நன்தோ எகன ஒழிந்ே நாள்
தேம்பு முற்ேக் ககப்பு மிகுேது தபால் * சேவ்ேிகனதயன்
ேீம்பு முற்றும் தேகமுற்ேிச் சசல்லுங்கால் * - ஆம்பாிசால்
ஏற்கதே சிந்ேித்து எேிராசா! * இவ்வுடகலத்
ேீர்க்கதேயான ேழி சசய்
அன்கன குடிநீர் அருந்ேி * முகலயுண் குழேி
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ேன்னுகடய தநாகயத் ேேிராதோ * - என்தன!
எனக்கா எேிராசா! எல்லாம் நீசசய்ோல் *
உனக்கு அது ோழ்தோ உகர
ேன் குழேி ோன் கிணற்கேச் சார்ந்ேிருக்கக் கண்டிருந்ோள் *
என்பேன்தோ அன்கன பழி தயற்கின்ோள் * - நன்குணாில் *
என்னாதல சயன்னாகு தமலும் எேிராசா! *
உன்னாதல யாமுேகேதயார்
கூபத்ேில்வீழும் குழேியுடன் குேித்து * அவ்
ோபத்கே நீக்கும் அந்ே அன்கன தபால் *- பாபத்ோல்
யான் பிேப்தபதனலும் இனி எந்கே எேிராசன் *
ோன் பிேக்கு சமன்கன உய்ப்போ
பூமகள் தகான் சேன்னரங்கர் பூங்கழற்குப் பாதுகமாய்த் *
ோம் மகிழும் சசல்ேச் சடசகாபர் * - தேமலர்த்ோட்கு
உய்ந்ேினிய பாதுகமாம் எந்கே இராமானுசகன *
ோய்ந்சேனது சநஞ்சதம! ோழ்
உன்கனசயாழிய ஒரு சேய்ேம் மற்ேேியா *
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 என்தேத்ேிச் * - சேிராக
ோழ்ோர்கள் ோேிகணக்கீழ் ோழ்ோர்கள் சபற்ேிடுேர் *
ஆழ்ோர்கள் ேங்கள் அருள்
அேிகாரமுண்தடல் அரங்கர் இரங்காதரா *
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அேிகாரம் இல்லாோர்க்கு அன்தோ - எேிராசா
நீயிரங்க தேண்டுேது * நீயும் அேிகாாிகளுக்தக
இரங்கில் * என்சசய்தோம் யாம்
எம்சபருமானார் ேிருேேிகதே சரணம் *
என்பதுதே நாவுகரக்கும் இத்ோசலன் * - அன்பேர்பால்
இப்தபாேேவும் யான் ஒன்றும் காண்கின்ேிதலன் *
எப்தபாது உன்டாேேினி?
ஆகாேேீசேன்ற்ேிந்தும் பிேர்க்கு உகரத்தும்
ஆகாேதே சசய்ேன் ஆேலால் * - தமாகான்ேன்
என்று நிகனத்து என்கன இக்தழல் எேிராசா! *
என்று உன்னடி தசர்ேன் யான்
சபால்லாங்கு அகனத்தும் சபாேிந்து சகாண்டு * நன்கமயில்
ஒன்ேில்லா எனக்கும் எேிராசா! * நல்லார்கள்
நண்ணும் ேிருநாட்கட நான் ேருேசனன்று நீ *
ேண்சணன்ேிருக்கிேசேன் ோன் ?
என்று ேிடுேது எனக்கு எந்ோய் எேிராசா ! *
ஒன்றும் அேிகின்ேிதலன் உகரயாய் * - குன்ோமல்
இப்படிதய இந்ே உயிர்க்கு என்றும் இருதே ேிகேக்கும் *
இப்பேமாம் நீண்ட இரவு
அல்லும் பகலும் யான் ஆக்கக ேழியுழன்று *
சசல்லுமது உன் சேசுக்குத் ேீங்கன்தோ * நல்லார்கள்
ேந்ேனயர் நீசர்க்காட்சசய்யச் சகிப்பாதரா *
எந்கே எேிராசா! இகச
எண்சீராசிாிய ேிருத்ேம்
தபாம் ேழிகயத் ேரும் என்னும் இன்பம் எல்லம்
புசித்து ேழி தபாய் அமுே ேிரகசயாற்ேில் *
நாம் மூழ்கி மலமற்றுத் சேேிேிசும்கப
நண்ணி நலந் ேிகழ் தமணி ேன்கன சபற்றுத் *
ோம் அமரர் ேந்சேேிர் சகாண்டலங்காித்துச்
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சற்காிப்ப மாமணி மண்டபத்துச் சசன்ே *
மாமலராள் தகான் மடியில் கேத்துகக்கும்
ோழ்வு * நமக்கு எேிராசன் அருளும் ோழ்தே
கட்டகேக்கலித்துகே
ேிருமகலயாழ்ோர் ேிருோய்சமாழிப்பிள்கே சீர்ருோல் *
ேருமேிசகாண்டேர் ேம்கம உத்ோரகராக எண்ணி
இரு மனதம! * அேர்க்காய் எேிராசர் எம்கமக் கடுக
பரமபேம் ேன்னில் ஏற்றுேர் * என்ன பயம் நமக்தக
ேீேற்ே ஞானத் ேிருோய்சமாழிப்பிள்கே சீரருோல் *
ஏேத்கே மாற்றும் எேிராசர் ேம் அபிமானம் என்னும் *
தபாகத்கே ஏேிப் பேமாம் புணாிேகனக் கடந்து *
தகாேற்ே மாேேன் பாேக் ககரகயக் குறுகுேதன
அடியார்கள் குழாங்கேழ தகாலக்கம் இருக்க
ஆநந்ேமயமான மாமணி மண்டபத்துப் *
படியாதுமில் படுக்ககயாய் இருக்கும் அனன்ேன்
பணாமணிகள் ேம்மின் ஒேி மண்டலத்ேின் இகடயில் *
ேடிோரும் மாமலராள் ேலேருகும் மற்கே
மண்மகளுமாய் மகளும் இடேருகும் இருக்க *
நடுோக வீற்ேிருக்கும் 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 அேிந்துனக்தகயாய் இருக்கும் ேகக சசய்ோர் *
அன்றுமுேல் இன்ேேவும் அநேரேம் பிகழதய
அடுத்ேடுத்துச் சசய்ேது அநுேேிப்பது இனிச்சசய்தயன் *
என்றுன்கன ேந்ேிரப்போம் என் சகாடுகம கண்டும்
இகழாதே இரவு பகல் அடிகம சகாண்டு தபாந்ோய் *
இன்று ேிருநாடும் எனக்கருே எண்ணுகின்ோய்
இனிக் கடுகச் சசய்ேருே தேண்டும் எேிராசா!
சேன்னரங்கர் ேமக்காதமா தேேியர்கட்காதமா
தசகனயர் தகான் முேலான சூாியர்கட்காதமா *
மன்னிய சீர்மாேன் அருள்மாாி ேனக்காதமா
மற்றும் உள்ே தேசிகர்கள் ேங்களுக்குமாதமா *
என்னுகடய பிகழ சபாறுக்க யாேருக்கு முேியும்
எேிராசா! உனக்கன்ேி 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 பிேந்ேிழந்து 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 கற்ேிருந்தும் பிேர்க்குக்
காேலுடன் கற்பித்தும் காலத்கேக் கழித்தேன் *
புண்டாீகக தகள்ேனுகே சபான்னுலகு ேன்னில்
தபாக நிகனசோன்றும் இன்ேிப் சபாருந்ேி இங்தக இருந்தேன் *
எண்டிகசயும் ஏத்தும் எேிராசன் அருோதல
எழில் ேிசும்கபயன்ேி இப்தபாசேன் மனம் ஏண்ணாதே
சாருோக மேம் நீறு சசய்து சமணச் சசடிக்கனல் சகாளுத்ேிதய
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சாக்கியக் கடகல ேற்றுேித்து மிகுசாங்கியக்கிாி முேித்ேிட *
மாறுசசய்ேிடுகணாே ோேியர்கள் ோய்ேகர்த்ேேமிகுத்து தமல்
ேந்ே பாசுபேர் சிந்ேிதயாடும் ேகக ோது சசய்ே எேிராசனார் *
கூறுமாகுரு மத்த்சோதடாங்கிய குமாாிலன் மேம் அேற்ேின் தமல்
சகாடிய ேர்க்க்சரம்ேிட்டபின் குறுகிய மாயோேியகர சேன்ேிட *
மீேிோேில்ேரும் பாற்கரன் மேேிலக்கடிக் சகாடி எேின்து 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 அேத்துேந்ோன் ோழிதய *
சசறுகலிகயச் சிேிதுமேத் ேீர்த்து ேிட்டான் ோழிதய
சேன்னரங்கர் சசல்ேமுற்றும் ேிருத்ேி கேத்ோன் ோழிதய *
மகே அேனில் சபாருள் அகனத்தும் ோய் சமாழிந்ோன் ோழிதய
மாேன் உகர சசய்ே ேமிழ் மகே ேேர்த்தோன் ோழிதய *
அேம்மிகு நற்சபரும்பூதூர் அேோித்ோன் ோழிதய
அழகாரும் எேிராசர் அடியிகணகள் ோழிதய
பன்னிருசீர்க்கழிசநடிலாசிாிய ேிருத்ேம்
சங்கர பாற்கர யாேே பாட்டப் பிரபாகரர் ேங்கள் மேம்
சாய்வுே ோேியர் மாய்குேர் என்று சதுமகே ோ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 சிேந்ே 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 அேிேி யான் இகே ஒன்ேேிதயன் *
என்கன இனி இவ்வுடம்கப ேிடுேித்து உன் அருோல்
ஏராரும் கேகுந்ேத்தேற்ே நிகனவுண்தடல் *
பின்கன ேிகரயாமல் மேந்ேிருக்கிேசேன் 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 ேழக்கன்தோ சசால்லாய் *
உன்கன அல்லேேியாே யான் இந்ே உடம்தபாடு
உழன்று ேிகனப்பயன் புசிக்க தேண்டுேது ஒன்றுண்தடா *
என்னுகடய இருேிகனகய இகேப்சபாழுேில் மாற்ேி
ஏராரும் கேகுந்ேத்தயற்ேி ேிடாய் நீதய
அருோதல அடிதயகன அபிமானிேருேி
அனேரேம் அடிகம சகாள்ே நிகனத்து நீ இருக்க *
மருோதல புலன் தபாக ோஞ்கச சசய்யும் என்ேன்
ேல்ேிகனகய மாற்ேி 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 ஊற்ேதமா மாோே ேல்ேிகனதயா *
ஏசேன்று அேிதயன் எேிராசா! * - ேீோகும்
ஐம்புலனில் ஆகச அடிதயன் மனம் ேன்கன *
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ேன்புடதன ோன் அடரும் ேந்து
இன்ேேவும் இல்லா அேிகாரம் * தமலும் எனக்கு
என்றுேோம் சசால்லாய் எேிராசா! * - குன்ோ
ேிகனத் சோடகர சேட்டி ேிட்டு * தமதல கேகுந்ேத்து
எகனக் கடுக ஏற்ோேசேன்
அஞ்சில் அேியாோர் ஐம்பேிலும் ோமேியார் *
என் சசால் எனக்தகா எேிராசா *- சநஞ்சம்
உன் ோள் ஒழிந்ேேற்கேதய உகக்க * இன்றும்
அநுோபம் அற்ேிருக்ககயால்
தேம்பு கேியாக ேிருன்பினார் ககத்ேசேன்று *
ோம் புகடாதே புசிக்கும் ேன்கம தபால்* - ேீம்பன் இேன்
என்று நிகனத்து என்கன இகழார் எேிராசர் *
அன்ேேிந்து 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 பிேந்ே 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 அேிந்தோர்க்கு *
ஏகாந்ேம் இல்கல இருள் இல்கல * - தமாகாந்ேர்
இவ்ேிடம் ஏகாந்ேம் இருள் என்று பயம் அற்ேிருந்து
சசய்ோர்கள் ோம் பாேத்ேிேம்
நாராயணன் ேிருமால் நாரம் நாம் என்னும் முகே *
ஆராயில் சநஞ்தச அநாேி அன்தோ * - சீராரும்
ஆசாாியனாதல அன்தோ நாம் உய்ந்ேசேன்று
கூசாமல் எப்சபாழுதும் கூறு
ேிருோய்சமாழிப்பிள்கே ேீேிகனதயாம் ேம்கமக் *
குருோகி ேந்துய்யக் சகாண்டு * - சபாருேில்
மேி ோன் அேித்ேருளும் ோழ்ேன்தோ சநஞ்தச! *
எேிராசர்க்கு ஆோதனாம் யாம்
கட்டகேக் கலித்துகே
இராமானுசாய நம என்று இரவும் பகலும் சிந்ேித்து *
இராமானுசர்கள் இருப்பிடம் ேன்னில் இகேப் சபாழுதும் *
இராமானுசர் அேர்க்சகல்லா அடிகமயும் சசய்ய எண்ணி *
இராமானுசர் ேம்கம மானுசரா என் சகால் எண்ணுேதே!
எண்ணாது என் சநஞ்சம் இகசயாசேன் நா இகேஞ்சாது சசன்னி *
கண்ணானகே ஒன்றும் காணலுோ * 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 * அேிேின்கமயால் இப்
பாேத்தே உழல்கின்ே பாேியர்காள் * பல காலம் நின்று
ேேத்தே முயல்பேர் ேங்கட்கும் எய்ே ஒண்ணாே * அந்ே
ேிேத்தே உகம கேக்கும் சிந்ேியும் நீர் எேிராசன் என்தே
என்றுேன் ஈசனும் உயிரும் அன்தே உண்டிக் காலம் எல்லாம் *
இன்ேேோகப் பழுதே கழிந்ேிருேிகனயால் *
என்ேிழேின்ாியிருக்கும் 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 சசய்கின்ேசேன்ேேிந்தே
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 சுற்ேமும்
ஆகி என்கன அேித்ேருள் நாேதன *
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என் இேத்கே இராப் பகல் இன்ேிதய
ஏகசமண்ணும் எேிராச ேள்ேதல!
சேன்னரங்கர் சீர் அருளுக்கிலக்காகப் சபற்தோம்
ேிருேரங்கம் ேிருப்பேிதய இருப்பாகப் சபற்தோம் *
மன்னிய சீர் மாேன் ககல உணோகப் சபற்தோம்
மதுரகேி சசாற்படிதய நிகலயாகப் சபற்தோம் *
முன்னேராம் நம் குரேர் சமாழிகள் உள்ேப் சபற்தோம்
முழுதும் நமக்ககே சபாழுது தபாக்காகப் சபற்தோம் *
பின்கன ஒன்று ேனில் சநஞ்சு தபராமல் சபற்தோம்
பிேர் மினுக்கும் சபாோகம இல்லாப் சபருகமயும் சபற்தோதம
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 உேகே உணர்ந்ே பின் * - இந்ே உயிர்க்கு
எல்லா உேவும் நீ என்தே 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
இந்ே அரங்கத்ேினிேிரு நீ என்று அரங்கர் *
[42]

எந்கே எேிராசர்க்கீந்ேேரம் * - சிந்கே சசய்யில்
நம்மேன்தோ சநஞ்சதம! நற்ோகே சசாம்புேல்ேர்
ேம்மேன்தோ ோயமுகே ோன்
ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்சபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
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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 சபற்ே

இயல்சாற்று
பிள்கே உேங்காேில்லி ோஸர் அருேிச் சசய்த்து
நன்று ேிருவுகடதயாம் நானிலத்ேில் எவ்வுயிர்க்கும்
ஒன்றும் குகேயில்கல ஓேிதனாம் * குன்ேம்
எடுத்ோன் ஆடி தசாி இராமானுசன் ோள் *
பிடித்ோர் பிடித்ோகரப் பற்ேி
ேகுோபரண பட்டர் அருேிச் சசய்ேது
ோழி ேிருக்குருகூர் ோழி ேிருமழிகச *
ோழி ேிருமல்லி ேே நாடு * ோழி
சுழி சபாேித்ே நீர்ப்சபான்னித் சேன்னரங்கன் ேன்கன
ேழிபேித்ே ோேன் ேலி
ஸ்ரீபரங்குச ோஸர் அருேிச் சசய்ேது
ேிருநாடு ோழி ேிருப்சபாருநல் ோழி *
ேிருநாட்டுத் சேன்குருகூர் ோழி * ேிருநாட்டுச்
சிட்டத்ேமர்ோழி * ோழி சடதகாபன்
இட்டத் ேமிழ்ப் பாேிகச
பரகால ோஸர் அருேிச் சசய்ேது
மங்கக நகர் ோழி ேண் குகேயலூர் ோழி *
சசங்கக அருள்மாாி சீர் ோழி * சபாங்கு புனல்
மண்ணித் துகே ோழி * ோழி பரகாலன்
எண்ணில் ேமிழ்ப் பாேிகச
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பிள்கே இராமானுச ோஸர் அருேிச் சசய்ேது
ோழியதரா சேன்குருகக ோழியதரா சேன்புதுகே *
ோழியதரா சேன்குகேயல் மாநகரம் * ோழியதரா
ேக்தகார் பரவும் ேடம் சூழ் சபரும்பூதூர் *
முக்தகால் பிேித்ேமுனி
ேிருேரங்கத்ேமுேனார் அருேிச் சசய்ேது
சமாழிகயக் கடக்கும் சபரும் புகழான் * ேஞ்ச முக்குறும்பாம்
குழிகயக் கடக்கும் நம் கூரத்ோழ்ோன் சரண் கூடியபின் *
பழிகயக் கடத்து இராமானுசன் புகழ்பாடி அல்லா
ேழிகயக்கடத்ேல் * எனக்கு இனி யாதும் ேருத்ேமன்தே.
பிள்கே அழகிய மணோே ோஸர் அருேிச் சசய்ேது
சநஞ்சத்ேிருந்து நிரந்ேரமாக நிரயத்துய்க்கும் *
ேஞ்சக் குறும்பின் ேகக அறுத்தேன் * மாய ோேியர் ோம்
அஞ்சப் பிேந்ேேன் சீமாேேன் அடிக்கு அன்பு சசய்யும் *
ேஞ்சத்சோருேன் சரணாம்புயம் என் ேகலக்கணிந்தே.
பின்பழகராம் சபருமாள் சீயர் அருேிச் சசய்ேது
ஊழிசோறும் ஊழிசோறும் உலகம் உய்ய
உம்பர்களும் தகட்டுய்ய * அன்பினாதல
ோழிசயனும் பூேம் தபய் சபாய்கக மாேன் மழிகசயர்
தகான் பட்டர்பிரான் மங்ககதேந்ேன் *
தகாழியர் தகான் சோண்டர் துகள் பாணன் தகாகே
குல முனிேன் கூேிய நூதலாேி * வீேி
ோழிசயன ேரும் ேிரகே ோழ்த்துோர் ேம்
மலரடி * என் சசன்னிக்கு மலர்ந்ே பூதே
ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்சபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
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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 மாமுனிகள் அருேிச்சசய்ே
யேிராஜ ேிம்ஶேி
மணோே மாமுனிகள் ேனியன்
(அழகிய மணோேன் அருேிச்சசய்ேது)
ஸ்ரீகசதலச ேயாபாத்ரம் ேீபக்த்யாேி குணார்ணேம்
யேீந்த்ர ப்ரேணம் ேந்தே ரம்யஜாமாேரம் முநிம்
___________
ய: ஸ்துேிம் யேிபேிப்ரஸாேிநிம்
வ்யாஜஹார யேிராஜேிம் ஶேிம் |
ேம் ப்ரபந்நஜந சாேகாம்புேம்
சநௌமி சஸௌம்யேரதயாகி புங்கேம் ||
ஸ்ரீமாேோங்க்ாி ஜலஜத்ேய நித்யதஸோ
ப்தரமாேிலாஶய பராங்குஶ பாேபக்ேம் |
காமாேிதோஶ் ஹரமாத்மபோஶ்ாிோநாம்
ராமானுஜம் யேிபேிம் ப்ரணமாமி மூர்த்நா ||
ஸ்ரீரங்கராஜசரணாம்புஜ ராஜஹம்ஸம்
ஸ்ரீமத்பராங்குஶ போம்புஜப்ருங்கராஜம் |
ஸ்ரீபட்டநாே பரகால முகாப்ஜமித்ரம்
ஸ்ரீேத்ஸசிஹ்ந

ஶரணம்

யேிராஜமீதட ||

ோசா யேீந்த்ர! மநஸா ேபுஷா ச யுஷ்மத்
பாோரேிந்ேயுகேம் பஜோம் குரூணாம் |
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கூராேிநாே குருதகஶமுகாத்யபும்ஸாம்
பாோநுசிந்ேநபரஸ்ஸேேம் பதேயம் ||
நித்யம் யேீந்த்ர! ேே ேிவ்யேபுஸ்ஸ்ம்ருசேௌ தம
ஸக்ேம் மதநா பேது ோக் குணகீர்ேதநऽசஸௌ |
க்ருத்யஞ்ச ோஸ்யகரதண து கரத்ேயஸ்ய
வ்ருத்த்யந்ே தரऽஸ்து ேிமுகம் கரணத்ரயஞ்ச ||
அஷ்டாக்ஷராக்ய மநுராஜ பேத்ரயார்த்ே
நிஷ்டாம் மமாத்ர ேிேராத்ய யேீந்த்ர நாே! |
ஶிஷ்டாக்ரகண்யஜந தஸவ்யபேத்போப்தஜ
ஹ்ருஷ்டாऽஸ்து நித்யமநுபூய மமாஸ்ய புத்ேி: ||
அல்பாऽபி தம ந பேேீய போப்ஜ பக்ேி:
ஶப்ோேிதபாக

ருசிரந்ேஹதமேதே ஹா |

மத்பாபதமே ஹி நிோநமமுஷ்ய நாந்யத்
ேத்ோரயார்ய யேிராஜ! ேகயகஸிந்தோ! ||
வ்ருத்த்யா பஶுர்நரேபுஸ்த்ேஹமீத்ருஶஶாऽபி
ஶ்ருத்யாேிஸித்ே

நிகிலாத்மகுணாஶ்ரதயாऽயம் |

இத்யாேதரண க்ருேிதநாऽபி மிே: ப்ரேக்தும்

அத்யாபி ேஞ்சநபதராऽத்ர யேீந்த்ர ேர்த்தே ||
து:காேதஹாऽஹமநிஶம் ேே துஷ்ட தசஷ்ட:
ஶப்ோேிதபாக

நிரேஶ்ஶரணாகோக்ய: |
த்ேத்பாேபக்ே இே ஶிஷ்ட ஜசநௌகமத்தய
மித்யா சராமி யேிராஜ ேதோऽஸ்மி மூர்க: ||
நித்யம் த்ேஹம் பாிபோமி குரும் ச மந்த்ரம்
ேத்தேேோ மபி ந கிஞ்சிேதஹா பிதபமி |
இத்ேம் ஶதடாऽப்யஶடேத் பேேீயஸங்தக
ஹ்ருஷ்டஶ்சராமி யேிராஜ ேதோऽஸ்மி மூர்க: ||
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ஹா ஹந்ே ஹ்ந்ே மநஸா க்ாியயா ச ோசா
தயாऽஹம் சராமி ஸேேம் த்ாிேிோபசாராந் |
தஸாऽஹம் ேோப்ாியகர: ப்ாியக்ருத்ேதேே
காலம் நயாமி யேிராஜ! ேதோऽஸ்மி மூர்க: ||
பாதப க்ருதே யேி பேந்ேி பயாநுோப
லஜ்ஜா: புந: கரணமஸ்ய கேம் கதடே |
தமாதஹந தம ந பேேீஹ பயாேிதலஶ:
ேஸ்மாத்புந: புநரகம் யேிராஜ! குர்தே ||

அந்ேர்ப்பஹிஸ்ஸகலேஸ்துஷு ஸந்ேமீஶம்
அந்ே: புரஸ்ஸ்ேிேமிோஹமவீக்ஷமாண: |
கந்ேர்ப்பேஶ்ய ஹ்ருேயஸ்ஸேேம் போமி
ஹந்ே! த்ேேக்ரகமநஸ்ய யேீந்த்ர! நார்ஹ: ||
ோபத்ரயீஜநிே து:கநிபாேிதநாऽபி
தேஹஸ்ேிசேௌ மம ருசிஸ்து ந ேந்நிவ்ருத்சேௌ |
ஏேஸ்ய காரணமதஹா! மம பாபதமே
நாே! த்ேதமே ஹர ேத்யேிராஜ!

ஶ ீ க்ரம்

||

ோசாமதகாசர மஹாகுண தேஶிகாக்ரய
கூராேிநாே கேிோகில கநச்யபாத்ரம் |
ஏதஷாऽஹதமே ந புநர்ஜகேீத்ருஶஸ்ேத்
ராமாநுஜார்ய! கருகணே து மத்கேிஸ்தே ||
ஶுத்ோத்ம

யாமுநகுரூத்ேம கூரநாே

பட்டாக்ய தேஶிகேதராக்ே ஸமஸ்ேகநச்யம் |
அத்யாஸ்த்யஸங்குசிேதமே மயீஹ தலாதக

ேஸ்மாத்யேீந்த்ர! கருகணே து மத்கேிஸ்தே ||
ஶப்ோேிதபாகேிஷயா

ருசிரஸ்மேீயா

நஷ்டா பேத்ேிஹ பேத்ேயயா யேீந்த்ர! |
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த்ேத்ோஸோஸகணநா சரமாேசேௌ யஸ்
ேத்ோஸகேகரஸோऽேிரோ மமாஸ்து ||
ஶ்ருத்யக்ரதேத்ய

நிஜேிவ்யகுணஸ்ேரூப:

ப்ரத்யக்ஷோ முபகேஸ்த்ேிஹ ரங்கராஜ: |
ேஶ்யஸ்ஸோ பேேி தே யேிராஜ! ேஸ்மாத்
ஶக்ேஸ்ஸ்ேகீயஜந

பாபேிதமாசதந த்ேம் ||

காலத்ரதயऽபி கரணத்ரய நிர்மிோேி
பாபக்ாியஸ்ய

ஶரணம்

பகேத்க்ஷகமே |

ஸா ச த்ேகயே கமலாரமதணऽர்ேிோ யத்
தக்ஷமஸ்ஸ ஏே ஹி யேீந்த்ர! பேச்ச்ாிோநாம் ||
ஸ்ரீமந்! யேீந்த்ர! ேே ேிவ்யபோப்ஜதஸோம்
ஸ்ரீஶஶலநாே கருணாபாிணாமேத்ோம் |

ோமந்ேஹம் மம ேிேர்த்ேய நாே! ேஸ்யா:
காமம் ேிருத்ேமகிலம் ச நிேர்ேய த்ேம் ||
ேிஜ்ஞாபநம் யேிேமத்ய து மாமகீநம்
அங்கீகுருஷ்ே யேிராஜ! ேயாம்புராஶஶ |
அஜ்தஞாऽயமாத்ம குணதலஶ ேிேர்ஜிேஶ்ச
ேஸ்மாேநந்ன்யஶரதணா பேேீேி மத்ோ ||
இேி யேிகுலதுர்யதமேமாகந:
ஶ்ருேிமதுகரருேிகே:

ப்ரஹர்ஷயந்ேம் |

ேரேரமுநிதமே சிந்ேயந்ேீ
மேிாியதமேி நிரத்யயம் ப்ரஸாேம் ||
தேங்கடகுரதே நம:
அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம்
ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்சபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
____________
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