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ேிருோய்சமாழி நூற்றந்ோேி
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பாதுதக யேிராஜஸ்ய கேயந்ேி யோக்யயா |
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ோதூல தேங்கட குரூத்ேம புத்ர ரத்நம் |
ஸ்ரீகஸல தேஶிக க்ருபாப்ே ஸமஸ்ே தபாேம்
ராமாநுஜார்ய குருேர்ய மஹம் ப்ரபத்தய ||
ஸ்ரீதேங்கடார்ய ேநயம் ேத்பாே கமலாஶ்ரயம் |
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ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் அருேிச்சசய்ே
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ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் அருேிச்சசய்ே

ேிருோய்சமாழி நூற்றந்ோேி
‡ உயர்தே பரன்படிகய * உள்ேசேல்லாம் ோன் கண்டு *
உயர்தேேம் தநர்சகாண்டுகரத்து ** மயர்தேதும்
ோராமல் * மானிடகர ோழ்ேிக்கும் மாறன் சசால் *
தேராகதே ேிகேயும் வீடு
‡ வீடுசசய்து மற்சறகேயும் * மிக்கபுகழ் நாரணன் ோள் *
நாடு நலத்ோலகடய நன்குகரக்கும் ** நீடு புகழ்
ேண்குருகூர் மாறன் * இந்ே மாநிலத்தோர் ோம் ோழப் *
பண்புடதன பாடியருள் பத்து
பத்துகடதயார்க்சகன்றும் * பரசனேியனாம் பிறப்பால் *
முத்ேிேரும் மாநிலத்ேீர்! மூண்டேன் பால் ** பத்ேி சசய்யும்
என்றுகரத்ே * மாறன்ேனின் சசால்லால்தபாம் * சநடுகச்
சசன்ற பிறப்பாமஞ்சிகற
அஞ்சிகறய புட்கள்ேகம * ஆழியானுக்கு * நீர்
என்சசயகலச் சசால்லும் என ேிகரந்து ** ேிஞ்ச
நலங்கியதும் மாறன் இங்தக * நாயககனத் தேடி *
மலங்கியதும் பத்ேி ேேம்
ேேமிக்க மால் சபருகம * மன்னுயிாின் ேண்கம *
உேமுற்றங் கூடுருே தோர்ந்து ** ேேர்வுற்று
நீங்க நிகன மாறகன மால் * நீடிலகு சீலத்ோல் *
பாங்குடதன தசர்த்ோன் பாிந்து
பாிேேில் ஈசன் படிகயப் * பண்புடதன தபசி *
அாியனலன் ஆராேகனக்சகன்று ** உாிகமயுடன்
ஓேியருள் மாறன் * ஒழிேித்ோன் இவ்வுலகில் *
தபகேயர்கள் ேங்கள் பிறப்பு
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பிறேியுற்று நீள்ேிசும்பில் * தபாின்பம் உய்க்கும் *
ேிறமேிக்கும் சீலத்ேிருமால் ** அறேினியன்
பற்றும் அேர்க்சகன்று * பகர் மாறன் பாேதம *
உற்ற துகணசயன்று உள்ேதம! ஓடு
ஓடுமனம் சசய்கக * உகர ஒன்றி நில்லாேருடதன *
கூடி சநடுமால் அடிகமசகாள்ளும் நிகல ** நாடறிய
ஓர்ந்ேேன்ேன் சசம்கம * உகர சசய்ே மாறசனன *
ஏய்ந்து நிற்கும் ோழ்ோம் இகே
இகேயறிந்தோர் ேம்மேேில் * ஈசன் உேந்ோற்ற *
அேயங்கள் தோறு மகணயும் சுகேயேகனப்
சபற்று ** ஆர்ேத்ோல் மாறன் * தபசின சசால் தபச * மால்
சபான்ோள் நம் சசன்னி சபாரும்
சபாருமாழி சங்குகடதயான் * பூேலத்தே ேந்து *
ேருமாதறாதரதுேறத் ேன்கனத் ** ேிரமாகப்
பார்த்துகர சசய் மாறன் * பேம் பணிக என் சசன்னி *
ோழ்த்ேிடுக என்னுகடய ோய்
ோயும் ேிருமால் மகறய நிற்க * ஆற்றாகம
தபாய் ேிஞ்சி மிக்க புலம்புலோய் ** ஆய
அறியாேேற்தறாடு * அகணந்ேழுே மாறன் *
சசறிோகர தநாக்கும் ேிணிந்து*
ேிண்ணிோ மாறன் * ேிருமால் பரத்துேத்கே *
நண்ணியேோரத்தே நன்குகரத்ே ** ேண்ணமறிந்து
அற்றார்கள் யாேர் * அேரடிக்தக யாங்கேர் பால் *
உற்றாகர தமலிடா தூன்
ஊனமறதே ேந்து * உள்கலந்ே மாலினிகம
ஆனது * அனுபேித்ேற்காம் துகணயா ** ோனில்
அடியார் குழாம் கூட * ஆகசயுற்ற மாறன் *
அடியாருடன் சநஞ்தச! ஆடு
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ஆடிமகிழ்ோனில் * அடியார் குழாங்களுடன் *
கூடி இன்பம் எய்ோக் குகறயேனால் ** ோடி மிக
அன்புற்றார்ேம் நிகலகம * ஆய்ந்துகரக்க தமாகித்துத் *
துன்புற்றான் மாறன் அந்தோ!
அந்ோமத்ேன்பால் * அடியார்கதோடிகறேன் *
ேந்ோரத்ோன் கலந்ே ேண்கமயினால் ** சந்ோபம்
ேீர்ந்ே * சடதகாபன் ேிருேடிக்தக சநஞ்சதம! *
ோய்ந்ேேன்கப நாதடாறும் கே
கேகுந்ேன் ேந்து * கலந்ேேற்பின் ோழ் மாறன் *
சசய்கின்ற கநச்சியத்கேச் சிந்ேித்து ** கநகின்ற
ேன்கமேகனக் கண்டு * உன்கனத்ோன் ேிதடன் என்றுகரக்க *
ேன்கமயகடந்ோன் தகசேன்
தகசேனால் எந்ேமர்கள் * கீழ்தமல் எழுபிறப்பும் *
தேசமகடந்ோசரன்று சிறந்துகரத்ே ** வீசுபுகழ்
மாறன் மலரடிதய * மன்னுயிர்க்சகல்லாம் உய்ககக்கு *
ஆசரன்று சநஞ்தச! அகண
அகணந்ேேர்கள் ேம்முடதன * ஆயனருட்காோம் *
குணந்ேகனதய சகாண்டுலககக் கூட்ட ** இணங்கி மிக
மாசில் உபதேசம் சசய் * மாறன் மலரடிதய *
வீசு புகழ் எம்மா வீடு
எம்மா வீடும் தேண்டா * என்ேனக்குன் ோேிகணதய *
அம்மா ேகமயுசமன ோய்ந்துகரத்ே ** நம்முகடய
ோழ் முேலாம் மாறன் * மலர்த்ோேிகண சூடிக் *
கீழ்கமயற்று சநஞ்தச! கிேர்
‡ கிேசராேிதசர் * கீழுகரத்ே தபறு கிகடக்க *
ேேசராேிமால் தசாகல மகலக்தக ** ேேர்ேறதே
சநஞ்கசகேத்துச் தசருசமனும் * நீடுபுகழ் மாறன் ோள் *
முன் சசலுத்துதோம் எம்முடி
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முடியார் ேிருமகலயில் * மூண்டு நின்ற மாறன் *
அடிோரந்ேன்னில் அழகர் ேடிேழககப்
பற்றி ** முடியும் அடியும் படிகலனும் *
முற்றும் அனுபேித்ோன் முன்
முன்னம் அழகர் எழில் * மூழ்கும் குருககயர் தகான் *
இன்ன ேேசேன்ன எனக்காிோய்த் சேன்ன **
கரணக் குகறயின் கலக்கத்கேக் * கண்ணன்
ஒருகமப் படுத்ோன் ஒழித்து
‡ ஒழிேிலாக்காலம் * உடனாகி மன்னி *
ேழுேிலாோட்சசய்ய மாலுக்கு ** எழுசிகர
தேங்கடத்துப் பாாித்ே * மிக்க நலம் தசர் மாறன் *
பூங்கழகல சநஞ்தச! புகழ்
புகசழான்று மால் எப்சபாருள்களும் ோனாய் *
நிகழ்கின்ற தநர்காட்டி நிற்க ** மகிழ்மாறன்
எங்கும் அடிகமசசய்ய * இச்சித்து ோசிகமாய் *
அங்கடிகம சசய்ோன் சமாய்ம்பால்
சமாய்ம்பாரும் மாலுக்கு * முன்னடிகம சசய்துேப்பால் *
அன்பால் ஆட்சசய்பேகர ஆோித்தும் ** அன்பிலா
மூடகர நிந்ேித்தும் * சமாழிந்ேருளும் மாறன் பால் *
தேடாிய பத்ேி சநஞ்தச! சசய்
சசய்ய பரத்துேமாய்ச் * சீரார் ேியூகமாய்த் *
துய்ய ேிபேமாய்த் தோன்றிேற்றுள் ** எய்துமேர்க்கு
இந்நிலத்ேில் * அர்ச்சாேோரம் எேிசேன்றான் *
பன்னு ேமிழ் மாறன் பயின்று
பயிலும் ேிருமால் பேம் ேன்னில் * சநஞ்சம்
ேயலுண்டு நிற்கும் ேேியர்க்கு ** இயலுடதன
ஆோனார்க்கு ஆோகும் * மாறன் அடியேனில் *
ஆோகார் சன்மம் முடியா
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முடியாே ோகசமிக * முற்று கரணங்கள் *
அடியார் ேம்கம ேிட்டேன் பால் படியா **
ஒன்சறான்றின் சசயல் ேிரும்ப * உள்ேசேல்லாம் ோம் ேிரும்பத் *
துன்னியதே மாறன் ேன் சசால்
சசான்னாேில் ோழ் புலவீர்! * தசாறு கூகறக்காக *
மன்னாே மானிடகர ோழ்த்துேலால் என்னாகும்? **
என்னுடதன மாேேகன * ஏத்துசமனும் குருகூர் *
மன்னருோல் மாறும் சன்மம்
சன்மம் பல சசய்து * ோன் இவ்வுலகேிக்கும் *
நன்கமயுகடய மால் குணத்கே நாள் தோறும் ** இம்கமயிதல
ஏத்தும் இன்பம் சபற்தறன் * எனு மாறகன உலகீர் *
நாத்ேழும்ப ஏத்தும் ஒரு நாள்
ஒருநாயகமாய் உலகுக்கு * ோதனார்
இருநாட்டில் ஏறியுய்க்கும் இன்பம் ேிரமாகா **
மன்னுயிர்ப் தபாகம் ேீது * மாலடிகமதய இனிோம் *
பன்னியிகே மாறனுகரப்பால்
பாலகரப் தபால் சீழ்கிப் * பரனேேில் தேட்ககயால் *
காலத்ோல் தேசத்ோல் கககழிந்து ** சால
அாிோன தபாகத்ேில் * ஆகசயுற்று கநந்ோன் *
குருகூாில் ேந்துேித்ே தகா
தகாோன ஈசன் * குகறசயல்லாம் ேீரதே *
ஓோே காலத்து ோேிேகன ** தமேிக்
கழித்ேகடயக் காட்டிக் * கலந்ே குண மாறன் *
ேழுத்துேலால் ோழ்ந்ேேிந்ே மண்
மண்ணுலகில் முன் கலந்து * மால் பிாிககயால் * மாறன்
சபண்ணிகலகமயாய்க் காேல் பித்தேறி ** எண்ணிடில் முன்
தபாலி முேலான சபாருகே * அேனாய் நிகனந்து *
தமல்ேிழுந்ோன் கமயல் ேனின் வீறு
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வீற்றிருக்கும்மால் ேிண்ணில் * மிக்கமயல் ேன்கன *
ஆற்றுேற்காத் ேன்சபருகமயான சேல்லாம் ** தோற்றேந்து
நன்று கலக்கப் தபாற்றி * நன்குகந்து வீறுகரத்ோன் *
சசன்ற துயர் மாறன் ேீர்ந்து
ேீர்ப்பாாிலாே * மயல் ேீரக்கலந்ே மால் *
ஓர்ப்பாதுமின்றியுடன் பிாிய ** தநர்க்க
அறிேழிந்து * உற்றாரும் அறக்கலங்கப் * தபர்தகட்டு
அறிவு சபற்றான் மாறன் சீலம்
சீலமிகு கண்ணன் * ேிருநாமத்ோல் உணர்ந்து *
தமலேன்ேன் தமனிகண்டு தமவுேேற்குச் ** சால
ேருந்ேி இரவும் பகலும் * மாறாமல் கூப்பிட்டு *
இருந்ேனதன சேன்குருகூர் ஏறு
ஏறு ேிருவுகடய * ஈசனுகப்புக்கு *
தேறுபடில் என்னுகடகம மிக்கவுயிர் ** தேறுங்கால்
என்ேனக்கும் தேண்டா * எனு மாறன் ோகே சநஞ்தச! *
நந்ேமக்குப் தபறாக நண்ணு
நண்ணாது மாலடிகய * நானிலத்தே ேல்ேிகனயால் *
எண்ணாராத் துன்பமுறும் இவ்வுயிர்கள் ** ேண்ணிகமகயக்
கண்டிருக்க மாட்டாமல் * கண்கலங்கும் மாறன் அருள் *
உண்டு நமக்கு உற்ற துகணசயான்று
‡ ஒன்றுமிகலத்தேவு * இவ்வுலகம் பகடத்ேமால் *
அன்றிசயன ஆருமறியதே ** நன்றாக
மூேலித்துப் தபசியருள் * சமாய்ம்மகிதழான் ோள் சோழதே *
காேலிக்கும் என்னுகடய கக
ககயாரும் சக்கரத்தோன் * காேலின்றிக்தக இருக்கப் *
சபாய்யாகப் தபசும் புறனுகரக்கு ** சமய்யான
தபற்கற உபகாித்ே * தபரருேின் ேன்கமேகனப் *
தபாற்றினதன மாறன் சபாலிந்து
[9]

‡ சபாலிக சபாலிகசேன்று * பூமகள்தகான் சோண்டர் *
மலிவுேகனக் கண்டுகந்து ோழ்த்ேி ** உலகில்
ேிருந்ோோர் ேம்கமத் * ேிருத்ேிய மாறன் சசால் *
மருந்ோகப் தபாகும் மனமாசு
மாசறு தசாேிக் * கண்ணன் ேந்து கலோகமயால் *
ஆகச மிகுந்து பழிக்கஞ்சாமல் ** ஏசறதே
மண்ணில் மடலூர * மாறன் ஒருமித்ோன் *
உண்ணநடுங்கத் ோன் பிறந்ே ஊர்
ஊரநிகனந்ே * மடல் ஊரவும் ஒண்ணாேபடிக் *
கூாிருள் தசர் கங்குலுடன் கூடி நின்று ** தபராமல்
ேீதுசசய்ய மாறன் * ேிருவுள்ேத்துச் சசன்ற துயர் *
ஓதுேேிங்சகங்ஙதனதயா?
எங்ஙதன நீர் முனிேது * என்கனயினி? நம்பியழகு *
இங்ஙதன தோன்றுகின்றசேன் முன்தன ** அங்ஙன்
உருசேேிப்பாடா * உகரத்ே ேமிழ் மாறன் *
கருதும் அேர்க்கின்பக்கடல்
கடல்ஞாலத்ேீசகன * முன் காணாமல் சநாந்தே *
உடனா அனுகாிக்கலுற்றத் ** ேிடமாக
ோய்ந்ேனாய்த்ோன் தபசும் * மாறன் உகரயேகன *
ஆய்ந்துகரப்பார் ஆட்சசய்ய தநாற்றார்
தநாற்ற தநான்பாேியிதலன் * உந்ேகனேிட்டாற்றகில்தலன் *
தபற்றுக்கு உபாயம் உந்ேன் தபரருதே சாற்றுகின்தறன் **
இங்சகன்னிகலசயன்னும் * எழில் மாறன் சசால்ேல்லார் *
அங்கமரர்க்காராேமுது
‡ ஆராேமுோழ்ோர் * ஆோித்ே தபறுககேத் *
ோராகமயாதல ேேர்ந்துமிகத் ** ேீராே
ஆகசயுடன் ஆற்றாகம தபசி * அலமந்ோன் *
மாசறு சீர் மாறன் எம்மான்
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மாநலத்ோல் மாறன் * ேிருேல்லோழ் புகப்தபாய்த் *
ோனிகேத்து வீழ்ந்ேேவூர் ேன்னருகில் ** தமல்நலங்கித்
துன்பமுற்றுச் சசான்ன * சசாலவு கற்பார் ேங்களுக்குப் *
பின்பறக்க தேண்டா பிற
பிறந்துலகம் காத்ேேிக்கும் * தபரருட்கண்ணா! * உன்
சிறந்ே குணத்ோல் உருகும் சீலத் ேிறம் ேேிர்த்து **
தசர்ந்ேனுபேிக்கும் நிகல * சசய்சயன்ற சீர் மாறன் *
ோய்ந்ே பேத்தே மனதம! கேகு!
கேகல் ேிருேண்ேண்டூர் * கேகுமிராமனுக்கு * என்
சசய்ககேகனப் புள்ேினங்காள்! சசப்புசமனக் ** கககழிந்ே
காேலுடன் தூதுேிடும் * காாிமாறன் 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 ** எல்கலயறத்
ோனிருந்து ோழ்த்தும் * ேமிழ் மாறன் சசால்ேல்லார் *
ோனேர்க்கு ோய்த்ே குரேர்
குரகே முேலாம் கண்ணன் தகாலச் சசயல்கள் *
இரவு பகல் என்னாமல் என்றும் ** பரவு மனம்
சபற்தறசனன்தற கேித்துப் * தபசும் பராங்குசன் ேன் *
சசால் தேனில் சசஞ்தச! துேள்
துேேறு சீர் மால் ேிறத்து * சோன்னலத்ோல் * நாளும்
துேேறு ேன் சீலசமல்லாம் சசான்னான் ** துேேறதே
முன்னம் அனுபேத்ேில் * மூழ்கி நின்ற மாறனேில் *
மன்னும் உேப்பால் ேந்ே மால்
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மாலுடதன ோன் கலந்து * ோழப்சபறாகமயால் *
சால கநந்து ேன்னுகடகம ோனகடயக் தகாலிதய **
ோனிகழ தேண்டாமல் * ேன்கனேிடல் சசால் மாறன் *
ஊனமறு சீர் சநஞ்தச! உண்
உண்ணும் தசாறாேி * ஒருமூன்றும் எம்சபருமான் *
கண்ணன் என்தற நீர் மல்கிக் கண்ணிகனகள் ** மண்ணுலகில்
மன்னு ேிருக்தகாளூாில் * மாயன்பால் தபாம் மாறன் *
சபான்னடிதய நந்ேமக்குப் சபான்
சபான்னுலகு பூமிசயல்லாம் * புள்ேினங்கட்தக ேழங்கி *
என்னிடகர மாலுக்கியம்புசமன ** மன்னுேிரு
நாடுமுேல் * தூதுநல்கிேிடும் மாறகனதய *
நீடுலகீர்! தபாய் ேணங்கும் நீர்
நீராகிக் தகட்டேர்கள் * சநஞ்சழிய * மாலுக்கும்
ஏரார் ேிசும்பில் இருப்பாிோ ** ஆராே
காேலுடன் கூப்பிட்ட * காாிமாறன் சசால்கல *
ஓேிடதே உய்யுமுலகு
‡ உலகுய்யமால் நின்ற * உயர்தேங்கடத்தே *
அலர்மககே முன்னிட்டேன்ேன் மலரடிதய **
ேன்சரணாய்ச் தசர்ந்ே * மகிழ்மாறன் ோேிகணதய *
உன்சரணாய் சநஞ்சதம! உள்
உண்ணிலா ஐேருடனிருத்ேி * இவ்வுலகில்
எண்ணிலா மாயன் * எகன நலிய எண்ணுகின்றான் **
என்று நிகனந்தோலமிட்ட * இன்புகழ்தசர் மாறசனனக் *
குன்றிேிடுதம பேக்கங்குல்
‡ கங்குல் பகலரேி * ககேிஞ்சி தமாகமுற *
அங்கேகனக் கண்தடார் அரங்ககரப் பார்த்து ** இங்கிேள்பால்
என்சசய்ய நீசரண்ணுகின்றசேன்னு * நிகலதசர் மாறன் *
அஞ்சசாலுற சநஞ்சு சேள்கேயாம்
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சேள்ேிய நாமம் தகட்டு * ேிட்டகன்றபின் தமாகம் *
சேள்ேியமால் சேன்ேிருப்தபர் சசன்றுபுக ** உள்ேமங்தக
பற்றிநின்ற ேன்கம * பகரும் சடதகாபற்கு
அற்றேர்கள் ோம் ஆழியார்
ஆழிேண்ணன் ேன்ேிசயம் * ஆனகே முற்றும் காட்டி *
ோழிேனாசலன்று மகிழ்ந்து நிற்க ** ஊழிலகே
ேன்கனயின்றுதபால் கண்டு * ோனுகரத்ே மாறன் சசால் *
பன்னுேதர நல்லது கற்பார்
கற்தறார் கருதும் * ேிசயங்களுக்சகல்லாம் *
பற்றாம் ேிபேகுணப் பண்புககே ** உற்றுணர்ந்து
மண்ணிலுள்தோர் ேம்மிழகே * ோய்ந்துகரத்ே மாறன் சசால் *
பண்ணில் இனிோன ேமிழ்ப்பா
பாமருவு தேேம் * பகர்மால் குணங்களுடன் *
ஆமழகு தேண்டப் பாடாமேற்கறத் ** தூமனத்ோல்
நண்ணியேகனக் காண * நன்குருகிக் கூப்பிட்ட *
அண்ணகல நண்ணார் ஏகழயர்
ஏகழயர்கள் சநஞ்கச * இேகுேிக்கும் மாலழகு *
கூழேந்து தோன்றித் துயர்ேிகேக்க ** ஆழுமனம்
ேன்னுடதன அவ்ேழககத் * ோனுகரத்ே மாறன் பால்
மன்னுமேர் ேீேிகனதபாம் மாய்ந்து
மாயாமல் ேன்கன கேத்ே * கேசித்ேிாியாதல *
ேீயாேிசித்ேிரமாச் தசர்சபாருதோதடாயாமல் **
ோய்ந்து நிற்கும் மாயன் * ேேமுகரத்ே மாறகன நாம் *
ஏய்ந்துகரத்து ோழு நாசேன்று?
என்றகன நீ இங்கு கேத்ேது * ஏதுக்சகன * மாலும்
என்றனக்கும் என்ேமர்க்கும் இன்பமோ ** நன்றுகேி
பாடசேனக் * ககம்மாறிலாகம * பகர்மாறன்
பாடகணோர்க்குண்டாமின்பம்
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இன்பக்கேிபாடுேித்தோகன * இந்ேிகரதயாடு *
அன்புற்றுோழ் ேிருோறன் ேிகேயில் ** துன்பமறக்
கண்டடிகமசசய்யக் * கருேியமாறன் கழதல *
ேிண்ேிறதலார் யாேர்க்கும் தேவு
தேேனுகறபேியில் * தசரப்சபறாகமயால் *
தமவுமடியார் ேசனாம் சமய்ந்நிகலயும் ** யாகேயும்ோன்
ஆம்நிகலயும் சங்கித்து * அகே சேேிந்ே மாறன் பால் *
மாநிலத்ேீர்! நங்கள் மனம்
நங்கருத்கே நன்றாக * நாடி நிற்கும் மாலறிய *
இங்கிேற்றில் ஆகச எமக்குேசேன்? சங்ககயினால் **
ேன்னுயிாில் மற்றில் நகச * ோசனாழிந்ே மாறன் ோன் *
அந்நிகலகய ஆய்ந்துகரத்ோன் அங்கு
அங் அமரர் தபண * அேர் நடுதே ோழ் ேிருமாற்கு *
இங்தகார் பாிோிகலசயன்றஞ்ச ** எங்கும்
பாிேருே சரன்னப் * பயம் ேீர்ந்ே மாறன் *
ோிகழல் ோள் தசர்ந்ேேர் ோழ்ோர்
ோராமல் அச்சமினி * மால் ேன் ேலியிகனயும் *
சீரார் பாிேருடன் தசர்த்ேிகயயும் ** பாருசமனத்
ோனுகந்ே மாறன் ோள் * சார்சநஞ்தச! சாராதயல் *
மானிடேகரச் சார்ந்துமாய்
மாயன் ேடிேழககக் * காணாே ேல்ேிடாயாய் *
அறேிஞ்சியழுேலற்றும் ** தூயபுகழ்
உற்ற சடதகாபகன * நாசமான்றி நிற்கும்தபாது பகல் *
அற்ற சபாழுோனசேல்லியாம்
எல்லி பகல் நடந்ே * இந்ே ேிடாய் ேீருககக்கு *
சமல்லேந்து ோன் கலக்க தேணுசமன ** நல்லேர்கள்
மன்னு கடித்ோனத்தே * மாலிருக்க மாறன் கண்டு *
இந்நிகலகயச் சசான்னானிருந்து
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இருந்ேேன் ோன்ேந்து * இங்கிேசரண்ணசமல்லாம் **
ேருந்ேேிேர் ேந்ேிறத்தே சசய்து ** சபாருந்ேக்
கலந்ேினியனாயிருக்கக் * கண்ட சடதகாபர் *
கலந்ே சநறி கட்டுகரத்ோர் கண்டு
கண்ணிகறயேந்து * கலந்ேமால் இக்கலேி *
ேிண்ணிகலயாதேணும் எனச்சிந்ேித்துத் ** ேண்ணிசேனும்
ஆருயிாிதனற்றம் * அதுகாட்ட ஆய்ந்துகரத்ோன் *
காாிமாறன் ேன் கருத்து
கருமால் ேிறத்ேில் * ஒருகன்னிககயாம் மாறன் *
ஒருமா கலேி உகரப்பால் ** ேிரமாக
அந்நியருக்காகாது * அேன் ேனக்தக ஆகுமுயிர் *
இந்நிகலகய ஓர் சநடிோ
‡ சநடுமாலழகு ேனில் * நீள் குணத்ேில் * ஈடு
படுமா நிகலயுகடய பத்ேர்க்கு ** அடிகமேனில்
எல்கல நிலம் ோனாக * எண்ணினான் மாறன் * அது
சகால்கல நிலமான நிகல சகாண்டு
சகாண்ட சபண்டிர்ோம் முேலாக் * கூறும் உற்றார் ேன்மத்ோல் *
அண்டினேசரன்தற அேகரேிட்டுத் ** சோண்டருடன்
தசர்க்கும் * ேிருமாகலச் தசருசமன்றான் * ஆர்க்கும் இேம்
பார்க்கும் புகழ்மாறன் பண்டு
பண்கடயுறோன பரகனப் * புேிங்குடிக்தக
கண்டு * எனக்சகல்லாவுறேின் காாியமும் ** ேண்டற நீ
சசய்ேருசேன்தறயிருந்ே * சீர்மாறன் ோேிகணகய *
உய்துகணசயன்றுள்ேதம! ஓர்
ஓராநீர் தேண்டினகே * உள்ேசேல்லாம் சசய்கின்தறன் *
நாராயணனன்தறா நாசனன்று ** தபருறகேக்
காட்ட * அேன் சீலத்ேில் கால்ோழ்ந்ே மாறன் அருள் *
மாட்டிேிடும் நம்மனத்துகம
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கமயார்கண் மாமார்பில் * மன்னும் ேிருமாகலக் *
ககயாழி சங்குடதன காணசேண்ணி ** சமய்யான
காேலுடன் கூப்பிட்டுக் * கண்டுகந்ே மாறன்தபர் *
ஓே உய்யுதம இன்னுயிர்
இன்னுயிர் மால் தோற்றினது * இங்சகன்சனஞ்சிசலன்று *
கண்ணால் அன்றேகனக் காணசேண்ணி ஆண்சபண்ணாய் **
பின்கனயேன் ேன்கன நிகனேிப்பேற்றால் * ோன் ேேர்ந்ே
மாறனருள் * உன்னுமேர்க்கு உள்ேம் உருகும்
உருகுமால் என்சனஞ்சம் * உன்சசயல்கசேண்ணிப் *
சபருகுமால் தேட்ககசயனப்தபசி ** மருவுகின்ற
இன்னாப்புடனேன் சீர் * ஏய்ந்து உகரத்ே மாறன் சசால் *
என்னாச் சசால்லாேிருப்பசேங்கு?
எங்காேலுக்கடி * மாதலய்ந்ே ேடிேழசகன்று *
அங்காது பற்றாசா ஆங்கேன்பால் ** எங்குமுள்ே
புள்ேினத்கேத் * தூோகப்தபாகேிடும் மாறன் ோள் *
உள்ேினர்க்குத் ேீங்ககயறுக்கும்
அறுக்குமிடசரன்று * அேன்பால் ஆங்குேிட்ட தூேர் *
மறித்துேரப்பற்றாமனத்ோல் ** அறப்பேறிச்
சசய்ய ேிருநாோயில் * சசல்ல நிகனந்ோன் மாறன் *
கமயலினால் சசய்ேறியாமல்
மல்லடிகம சசய்யும் நாள் * மால் ேன்கனக்தகட்க * அேன்
சசால்லுமேவும் பற்றாத் சோன்னலத்ோல் ** சசல்கின்ற
ஆற்றாகம தபசி * அலமந்ே மாறன் அருள் *
மாற்றாகப் தபாகுசமன் ேன்மால்
‡ மால் உமது ோஞ்கச முற்றும் * மன்னுமுடம்பின் முடிேில் *
சால நண்ணிச் சசய்ேசனனத் ோனுகந்து ** தமல் அேகனச்
சீரார் கணபுரத்தே * தசருசமனும் சீர் மாறன் *
ோராதனா நந்ேமக்குத்ோள்
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ோேகடந்தோர் ேங்கட்குத் * ோதன ேழித்துகணயாம் *
காேதமகத்கேக் கேியாக்கி ** மீளுேலாம்
ஏேமிலா ேிண்ணுலகில் * ஏகசேண்ணும் மாறசனன *
தகேமுள்ே சேல்லாம் சகடும்
சகடுமிடர் கேகுந்ேத்கேக் * கிட்டினார் தபால் *
ேடமுகடயனந்ே புரந்ேன்னில் ** படேரேில்
கண்டுயில்மாற்காட் சசய்யக் * காேலித்ோன் மாறன் * உயர்
ேிண்ேனிலுள்தோர் ேியப்பதே
தேய்மருதோேிந்ேிகரதகான் * தமவுகின்ற தேசத்கேத் *
ோன்மருோத் ேன்கமயினால் ** ேன்கனயின்னம் பூமியிதல
கேக்குசமனச் சங்கித்து * மால்சேேிேிக்கத் சேேிந்ே *
ேக்கபுகழ் மாறன் எங்கள் சார்வு
சார்ோகதே அடியில் * ோனுகரத்ே பத்ேிோன் *
சீரார் பலத்துடதன தசர்ந்ேேகனச் ** தசாராமல்
கண்டுகரத்ே மாறன் * கழலிகணதய நாதடாறும் *
கண்டுகக்கும் என்னுகடய கண்
கண்ணன் அடியிகணயில் * காேலுறுோர் சசயகலத் *
ேிண்ணமுறதே சுருங்கச் சசப்பிதய ** மண்ணேர்க்குத்
ோன் உபதேசிக்கக * ேகலக்கட்டினான் மாறன் *
ஆனபுகழ் தசர் ேன்னருள்
அருோல் * அடியிசலடுத்ே மாலன்பால் *
இருோர்ந்ே ேம்முடம்கப இச்சித்து ** இருேிசும்பில்
இத்துடன் சகாண்தடக * இோிகசவு பார்த்தே இருந்ே *
சுத்ேி சசால்லும் மாறன் சசஞ்சசால்
சசஞ்சசாற் பரன் ேனது * சீராரும் தமனி ேனில் *
ேஞ்சித்துச் சசய்கின்ற ோஞ்கச ேனின் ** ேிஞ்சுேகலக்
கண்டேகனக் கால்கட்டிக் * ககேிடுேித்துக் சகாண்ட *
ேிண்ேிறல் மாறன் நம் ேிரு
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ேிருமால் ேன்பால் * ேிருப்பம் சசய்கின்ற தநர்கண்டு *
அருமாயத்ேன்ற கல்ேிப்பாசனன் ** சபருமால் நீ
இன்சறன்பால் சசய்ோசனன்சனன்ன * இடருற்று நின்றான் *
துன்னுபுகழ் மாறகனத் ோன் சூழ்ந்து
‡ சூழ்ந்து நின்ற மால் ேிசும்பில் * சோல்கலேழி காட்ட *
ஆழ்ந்ேேகன முற்றும் அநுபேித்து ** ோழ்ந்து அங்கு
அடியருடதன * இருந்ேோற்கற உகர சசய்ோன் *
முடிமகிழ்தசர் ஞானமுனி
‡ முனிமாறன் முன்புகரசசய் * முற்றின்பம் நீங்கித் *
ேனியாகி நின்று ேேர்ந்து ** நனியாம்
பரமபத்ேியால் கநந்து * பங்கயத்ோள் தகாகன *
ஒருகமயுற்றுச் தசர்ந்ோன் உயர்ந்து
‡ உயர்தே பரன்படிகய * உள்ேசேல்லாம் ோன் கண்டு *
உயர்தேேம் தநர்சகாண்டுகரத்து ** மயர்தேதும்
ோராமல் * மானிடகர ோழ்ேிக்கும் மாறன் சசால் *
தேராகதே ேிகேயும் வீடு
தேங்கடகுரதே நம:
அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம்
ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்சபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
____________
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