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 மாமுனிகள் அருேிச்சசய்ே

யேிராஜ ேிம்ஶேி

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேனியன்
பாதுதக யேிராஜஸ்ய கேயந்ேி யோக்யயா |
ேஸ்ய ோஶரதே: பாசேௌ 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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Swami Mudaliandan Thirumaligai
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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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