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

ேிருோராேன க்ரமம்
ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக ேிருோராேன க்ரமம்,
க்ரமத்ேில் அநுஸந்ேிக்க தேண்டிய பாசுரங்கள் மற்றும் தேே
உபநிஷதுக்கள் உள்ேடங்கிய தோகுப்பு

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேனியன்
பாதுதக யேிராஜஸ்ய கேயந்ேி யோக்யயா |
ேஸ்ய ோஶரதே: பாதேௌ 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 |
ஸ்ரீஶஶல தேஶிக க்ருபாப்ே ஸமஸ்ே தபாேம்
ராமாநுஜார்ய குருேர்ய மஹம் ப்ரபத்தய ||
ஸ்ரீதேங்கடார்ய ேநயம் ேத்பாே கமலாஶ்ரயம் |
ோதூலாந்ேய பூர்தணந்தும் ராமாநுஜ குரும் பதஜ ||

Swami Mudaliandan Thirumaligai
4/345, Sannadhi Street,
Singaperumal Koil,
Chenglpet District,
Tamil Nadu, India. PIN 603 204
Swami Mudaliandan Thirumaligai
51, Sannadhi Street,
Kancheepuram,
Tamil Nadu, India. Pin 631 501
Swami Mudaliandan Thirumaligai
Next to Theerthavaari Mandapam,
Vaazhai Kulam Street,
Srivilliputhur,
Tamil Nadu, India. PIN 626 125

Swami Mudaliandan Thirumaligai
73, East Chithra St,
Srirangam, Trichy,
Tamil Nadu, India. PIN 620 006
Swami Mudaliandan Thirumaligai
Thirunarayanapuram,
Karnataka, India. PIN 571 431
Swami Mudaliandan Thirumaligai
Sannadhi Street,
Kooram10 KM from Kancheepuram,
Tamil Nadu, India. PIN 631 558

E Mail: sridasarathy@gmail.com, acharya@mudaliandan.com
Website: www.mudaliandan.com
Phone: 91711 12050 , 96294 18994

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 ேிருமாேிககயில் எழுந்ேருேியுள்ே

ஸ்ரீ ரங்கநாேர்

ஸ்ரீ கூரத்ோழ்ோன்
(கூரம்)

ஸ்ரீ ராமாநுஜர்
(ஸ்ரீதபரும்புதூர்)

ஸ்ரீ முேலியாண்டான்
(பச்கச ோரணப்
தபருமாள் தகாயில்)

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 ேிருமாேிககயில் எழுந்ேருேியுள்ே

ஸ்ரீ ேிருதேங்கடமுகடயான்

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 ேிருமாேிககயில் எழுந்ேருேியுள்ே

ஸ்ரீ தபருந்தேேித் ோயார் ஸதமே அகைத்து ோழ்ேித்ேேன்
(ஆஹூய ரக்ஷகன்) (காஞ்சி ேரேராஜப் தபருமாள்)

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 ேிருமாேிககயில் எழுந்ேருேியுள்ே
ஸ்ரீ தசஞ்சுலக்ஷ்மித் ோயார் ஸதமே ஸ்ரீ அதஹாபில நரசிம்மர்

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 ேிருமாேிககயில் எழுந்ேருேியுள்ே

ஸ்ோமி நம்மாழ்ோர்
(ஸ்ோமி நம்மாழ்ோர் ேிருேடிகேில் மற்ற ஆழ்ோர், ஆசார்யர்கள்)

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 ேிருமாேிககயில் எழுந்ேருேியுள்ே

பூர்ோசார்யர்கள்

ஸ்ரீபாஷ்யகாரர், ஸ்ரீகூரத்ோழ்ோன், ஸ்ரீ முேலியாண்டான்

குமார ஸ்ரீஶைலாச்சார்ய ஸ்ோமி, குமார தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி

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 ேிருமாேிககயில்
எழுந்ேருேியிருக்கும் தபாிய ஜீயர்
ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள்

தபாிய ஜீயர் ேிருேடிகேில் ஸ்ரீ ஒன்றான ோனமாமகல ஜீயர் ஸ்ோமி,
ஸ்ரீ அப்பாச்சியாரன்னா ஸ்ோமி

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

பாதுதக யேிராஜஸ்ய கேயந்ேி யோக்யயா |
ேஸ்ய ோைரதே: பாதேௌ ைிரஸா ோரயாம்யஹம்||

ஸ்ரீஉ.தே.தகா.க.ோ.அ. குமார

ஸ்ரீஉ.தே.தகா.க.ோ.அ. குமார

ஸ்ரீகசலாச்சார்ய ஸ்ோமி

தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி

ஸ்ரீஉ.தே.தகா.க.ோ.அ.அைகிய
சிங்கர் எங்கிற ராமாநுஜாசார்ய
ஸ்ோமி (ேர்த்ேமான ஸ்ோமி)

ஸ்ரீஉ.தே.தகா.க.ோ.அ.குமார
பக்ேிஸாராசார்ய ஸ்ோமி
(ேர்த்ேமான ஸ்ோமியின்
ேிருக்குமாரர்)

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
(ஸ்ரீ தகா.க.ோ.அ.குமார ராமாநுஜாசார்ய ஸ்ோமி ேிருமாேிகக)
4/345, ஸன்னிேி தேரு, சிங்கப்தபருமாள் தகாயில், (தசங்கல்பட்டு
அருகில்) காஞ்சீபுரம் மாேட்டம் – 603204.
Cell Phone: 96294 18994/ 91711 12050
ஸ்ரீ தகா.க.ோ.அ.குமார ராமாநுஜாசார்ய ஸ்ோமி

மங்கோஸாசனம்
ஸ்ரீமத்
தேேமார்க்க
ப்ரேிஷ்டாபநாசார்ய
உபயதேோந்ே
ப்ரேர்த்ேக
ஸ்ரீபகேத்
ராமாநுஜ
ஸித்ோந்ே
நிர்த்ோரக
ஸார்ேதபௌம
ஸ்ரீமத்பாஷ்யகார
பாிகல்பிே
சதுஸ்ஸப்த்ேி
ஸிம்ஹாஸநாத்யக்ஷ குருபங்க்ேி ஶிதரா பூஷணாயமான ஸ்ரீ
ராமாநுஜ யேீஶ்ேர, அஜஹத் பாகிதநய, ஸ்ரீோதூலகுலேிலக
ஸ்ரீமத் ோஶரேி ேிவ்யஸூாி மஹாேம்ஶ ஸம்பூே, ஸ்ரீமத்
ேரேரமுநி பரம க்ருபாலப்ே, ஸ்ரீமத்துண்டீர மண்டல மண்ட
நாயமான ஸத்யவ்ரேதக்ஷத்ர அபர நாமதேய ஸ்ரீமத்காஞ்சீநகர
ேிராஜமாந காிஶஶல மஸ்ேோஸ்ேவ்ய அர்த்ேிோர்த்ே பாிோந
ேீக்ஷிே ேரப்ரே தேதேஶ கடாக்ஷ பாத்ரபூே, ஸ்ரீபுண்யாரண்ய
தக்ஷத்ர ஸ்ரீபாடலாத்ாி ந்ருஸிம்ஹ ஸ்ோமி ஸந்ேிேி பரம்ப்ரா
ஸ்ேலாசார்யாேிபூே, ஸ்ரீயதுகிாி யேிராஜ ஸம்பத்குமார ேிஶஶஷ
கடாக்ஷபாத்ர ககங்கர்ய பூேராய் எழுந்ேருேியிருக்கும் ஸ்ரீமான்
தகாயில் கந்ோகட ோதூல தேசிக அண்ணாேிலப்பன் குமார
ராமாநுஜாசார்ய ஸ்ோமியின் மங்கோஶாஸனம்.
ஸ்ாிய: பேியான ஸர்தேஸ்ேரன் ஸமஸ்ே ஜீோத்மாக்ககேயும்
உஜ்ஜீேிப்பிக்க ோதன ஆசார்ய உருக்தகாண்டு உபதேசிக்கிறான்.
சக்ராங்கனம் முேலான ஐந்து ேிஷயங்ககே சிஷ்யனுக்கு அேித்து
அேகே எம்தபருமானுக்கு ஆோக்குேதே ஆசார்யனுகடய
முேலாேோன ககங்கர்யம்.
நம் ஜகோசார்யரான் ஸ்ோமி இராமாநுஜர் உருோக்கிய 74
ஸிமாஸநாேிபேிகேில்
முேல்
ஸிமாஸநாேிபேியும்,
இராமானுஜாின் த்ாிேண்டம் பாதுககயாக இருக்கும் ஸ்ோமி

முேலியாண்டானின்
கேபேம்,
நம்
ேிருமாேிககயின்
குருபரம்பகர ேனியங்கள், ேிருோராேன க்ரமம், ோடீ பஞ்சகம்,
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ஸந்தோஷிக்கிதறாம்.
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ஸ்ரீமதுபயதே. மஹாேித்ோன் தபருமாள்தகாயில் ப்ரேிோேி
பயங்கரம் அண்ணங்கராசார்ய ஸ்ோமி தோகுத்ேருேிய

ஸ்ோமி முேலியாண்டான் கேபேம்
நாச்சியாரம்கம என்றும் ோமகரயாேம்கம என்றும் ஸ்ோமி
எம்தபருமானாருக்கு

ஸதஹாோிகள்

இருேர்

–

அேர்களுள்

மூத்ேேருகடய ேிருக்குமார்ர் முேலியாண்டான். பச்கச ோரணப்
தபருமாள் தகாேிலில் சித்ேிகர மாேப் புனர்ேசு நன்னாேில்
தோன்றியேர்.
பண்டு
த்தரோயுகத்ேில்
ராமாேோரத்ேில்
ஸ்ரீமந்நாராயணன்
ஸ்ரீராமனாகவும்,
ஆேிதசஷன்
லக்ஷமணனாகவும்
அேத்ாித்ேிருந்து,
தபருமாள்
இகேய
தபருமாேிடம்
ஒைிேில்
காலதமல்லாம்
ேழுேில்லாே
அடிகமககேக்
தகாண்டு
தபாந்ேகம
ப்ரஸித்ேம்.
அந்ே
அேோரத்ேில் ஒரு பரமார்த்ேம் தபருமாளுகடய ேிருவுள்ேத்ேில்
பட்டது; ேகுத்ே ேிஷயத்ேில் அடிகம தசய்ேது ரஸதமயல்லது
அடிகம தகாள்ேது நலமன்று என்று பட்ட்து. அேனால், அந்ே
ஆேிதசஷகன தசஷியாக கேத்துத் ோன் தசஷபூேனாகேிருந்து
அடிகம தசய்து கேிக்க்க் காேல் தகாண்டு த்ோபர யுகத்ேில் அந்ே
ஆேிதசஷகன நம்பி மூத்ேபிராதனன்கிற பலராமனாக முன்
தோன்றலாய்த்
ேிருேேோிப்பித்துத்ோன்
“பலதேேற்தகார்
கீழ்க்கன்றாய்” என்று ஆண்டாள் அருேிச்தசய்ேபடி அேன்
ேம்பியான
க்ருஷ்ணனாகத்
தோன்றி,
பலராமனுக்கு
தசஷித்ேத்கேயும் காட்டி நின்றேிடத்ேிலும், தசய்து தபாந்ே
அேிமாநுஷ தசஷ்டிேங்கோதல ேனக்கு தசஷித்ேதம உலகறிய
நின்றபடியால் அக்குகற ேீர மீண்டும் ஒரு அேோரம் தசய்யத்
ேிர்வுள்ேங்தகாண்டு
ேம்பியான
இகேயதபருமாள்
இக்கலியுகத்ேில் இகேயாழ்ோர் என்கிற ஸ்ோமியாகவும், ோன்
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ோசரேிதயங்கிற நிஜ நாமத்துடதன
ேிருவ்ேத்ாிக்க்லாயிற்று.

முேலியாண்டானாகவும்

பாதுதக யேிராஜஸ்ய கேயந்ேி யோக்யயா |
ேஸ்ய ோஶரதே: பாதேௌ ஶிரஸா ோரயாம்யஹம் ||
என்பது இவ்ோசிாியருகடய ேனியனாேலால் ஸ்ரீராமாநுஜ
பாதுகா என்தற இேர் ேைங்கப்தபற்று ேந்ோர். எம்பாருக்கு
ராமாநுஜ பேச்சாகய தயன்கிற ப்ரஸித்ேி தபாதல இேருக்கு
ராமாநுஜ பாதுகக தயன்கிற ப்ரஸித்ேி நிகழ்ந்ேது.
ஸ்ோமி எம்தபருமானார் ஆச்ரம ஸ்வீகாரம் தசய்துதகாண்டு
தேன்னத்ேியூரர் கைலிகணக் கீதை ோழ்ந்ேருளுங் காலத்ேில்
கூரத்ோழ்ோதனாடு கூட இேரும் ஸ்ோமிகய ஆச்ரயித்து
தேோந்ே ரஹஸ்யார்த்ேங்ககே அேிகாித்து நல்ேிரகராயிருந்ோர்.
ேிருத்ேகப்பனாரான ோதூல குல ேிலக அநந்ே நாராயண
ேீக்ஷிோிடத்ேிதலதய ஸாமான்ய சாஸ்த்ரங்ககேயும் ேிவ்ய
ப்ரபந்ேங்ககேயும் அேிகாித்ேிருந்ே படியாதல ஸ்ோமியின்
அபிமானத்ேிற்கு
ஆழ்ோகனப்
தபாலதே
இேரும்
இலக்காயிருந்ோர்.
ஸ்ோமி
இவ்ேிருேகரயும்
ேண்டும்
பேித்ேிரமுமாகத் ேிருவுள்ேம் பற்றியிருந்த்து.
“தலௌகிதக
ஸமயாசதர
க்ருேகல்தபா
ேிசாரே:”
என்று
ஸ்ரீராமபிராகனப் பற்றி ஸ்ரீராமாயணத்ேிற் கூறியதுதபால,
ஸ்ோமியின் சிஷ்ய ேர்க்கங்களுள் இேர் தலௌகிக சாமர்த்ேியமும்
சிறப்புறப் தபாருந்ேி யிருந்ேேினால் ஸ்ரீரங்கநாே ேிவ்யாலய
ககங்கர்ய நிர்ோஹண துரந்ேரத்ேம் இேருக்குப் ப்ராப்ேமாயிற்று.
தஸகன முேலியார் தபாலேிருந்து அரங்கன் ககங்கர்யத்கே
ஆண்டு ேந்ே படியினாதலதய இேர்க்கு முேலியாண்டாதனன்று
ேிருநாமமாயிற்தறன்பர் தபாிதயார்.
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தகாயிதலாழுகில்
இேகரப்
பற்றின
ப்ரஸ்ோேத்ேில்
“முேலியாண்டானும் குறட்டிதலயிருந்து தகாயில் கார்யத்கேயும்,
உள்தே கருவுலக ோசலிதலயிருந்து ேிருதமனி யுபசாரத்கேயும்,
ஸன்னிேியிதல
யிருந்து
ேிருப்பேே
உபசாரங்ககேயும்
உகடயேர் நியமனப்படி ஆராய்ந்து தகாண்டு அகனத்ேழுகும்
கண்டருேப் பண்ணிக் தகாண்டிருந்ோர்” என்றுள்ேது.
ேிருோய்தமாைி ஈட்டில் (2.9.2) ஞானக் கக ோ என்றேிட்த்ேில்
“எம்பாருக்கு ஆண்டானருேிச் தசய்ே ோர்த்கேகய ஸ்மாிப்பது;
அோேது – ஒரு கிணற்றில் ேிழுந்ேேனுக்கு இரண்டு தபர் கக
தகாடுத்ோல் எடுக்கும்ேர்களுக்கும் எேிோய் ஏறுமேனுக்கும்
எேிோய்ருக்குமிதற; அப்படிதயயாகிறது என்று” என்கிற ஐேிஹ்ய
ஸ்ரீஸூக்ேியுள்ேது. இேன் ேிேரணம் ேருமாறு: முேலியாண்டான்
ஒருகால்
ேிருநாராயணபுரத்ேில்
எழுந்ேருேி
இருக்ககயில்
அேருகடய சிஷ்யரான்தோரு ஸ்ரீகேஷ்ணேர் தகாயிலிதல ேந்து
எம்பார் ஸன்னிேியிதல ககங்கர்யம் பண்ணிக் தகாண்டிருந்ோர்.
அப்தபாதோரு நாள் சில ஸ்ரீ கேஷ்ணேர்களுக்கு எம்பார்
ேிருேிலச்சிகன ஸாேிக்க ேிருக்ககயில் இந்ே ஸ்ரீகேஷ்ணேரும்
ேமக்கும் (சக்ராங்கனம்) ஸாேிக்கும்படி தேண்டினார். அப்தபாது
எம்பார் ‘உமக்கு ேிதசஷ ஸம்பந்ேதம ஸம்பந்ேம்’ என்று அேர்
ேிண்ணப்பம்
தசய்ய
அவ்ேள்ேிதல
எம்பார்
இேர்
முேலியாண்டானுகடய
ஸ்ரீபாேத்ேேதரன்று
அறியாதே
இேருக்கும் பஞ்ச ஸம்ஸ்காரங்ககேப் பண்ணி இேகரக் தகாண்டு
ககங்கர்யங்களும்
தகாண்டு
எழுந்ேருேியிரா
நிற்ககயில்
ஆண்டானும் ேிரும்பிக் தகாயிலிதல எழுந்ேருே, அப்தபாது அந்ே
ஸ்ரீகேஷ்ணேர் ஆண்டாகன ேந்து தசேிக்க, ஆண்டானும் முன்பு
தபாதல இேகரக் தகாண்டு தேண்டும் ககங்கர்யங்ககேக்
தகாள்ல, அப்தபாது எம்பாருமறிந்து ஆண்டான் பக்கலிதல
தயழுந்ேருேி, கனக்க அபசாரப்பட்தடன் என்றருேிச் தசய்ய,
இேருகடய ேிருவுள்ேத்ேின் க்தலசத்கேயறிந்து அப்தபாது
ஆண்டானருேிச்

தசய்ே

ோர்த்கே

–

“ஒரு

கிணற்றிதல

ேிழுந்ேேனுக்கு
இரண்டு
தபர்
கக
தகாடுத்ோல்
எடுக்குமேர்களுக்கும்
எேிோய்
ஏறுமேனுக்கும்
எேிோயிருக்குமிதற, அப்படிதயயாகிறது” என்று. ஸம்ஸார
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ஸாகரத்ேிதல அழுந்ேினேனுக்கு அடிதயனும் ககதகாடுத்து
தேோீரும் கக தகாடுத்ோல் என்ன குகற? தேோீர் ேேறாக
ஒன்றும் தசய்து ேிடகேல்கலதய; எேற்காக க்தலசிப்பது? என்பது
முேலியாண்டானுகடய பரதமாோர மதுரமான ேிருோக்கு, (கக
தகாடுப்போேது – ஞானக்கக தகாடுப்பது).
முேலியாண்டான் பணித்ே ோர்த்கேகதேன்று அாியனோக்ச் சில
காண்கின்றன. ஸ்ரீராமாயணத்ேிற்கு ஸ்ோபதேசார்த்ேம் தபாதல
சில ோர்த்கேகள் அருேிச் தசய்ோராம்; அகேயாேன –
1. பிராட்டிக்குச் சிகற இருப்புப்தபாதல ஸ்ரீகேஷ்ணேர்களுக்கு
ஸம்ஸாரத்ேில் இருப்பு.
2. பிராட்டி இகேய தபருமாள் ேிஷயத்ேில் அபசாரப்பட்டு
தபருமாகேப் பிாிய தநர்ந்ேது தபாதல, தசேனர்களுக்குப்
பாகேோபசாரம் எம்தபருமான் ேிருேடி ஸ்ம்பந்த்த்கே ேிலகப்
பண்ணும்.
3. பிராட்டிக்கு அதசாகேனம் தபாதல இேர்களுக்கு ப்ரக்ருேி
ஸம்பந்ே ரூபமான தேஹம்.
4. பிராட்டிக்கு அரக்கிகேின் ஸஹோஸம் தபாதல இேர்களுக்கு
புத்ரகேத்ராேிகேின் ஸஹோஸம்.
5. பிராட்டிக்கு மாாீச மாயா ம்ருக்க் காட்சிதபாதல இேர்களுக்கு
“பாேிதயகனப் பல நீ காட்டிப்படுப்பாதயா” என்னும்படியான
ேிஷயங்கேின் காட்சி.
6. பிராட்டிக்குத் ேிருேடி தநர்பட்டாப் தபாதல இேர்களுக்கு
ஆசார்யன் தநர்படுேது.
7. பிராட்டிக்குத் ேிருேடி தசான்ன ஸ்ரீராமகுணங்கள் தபாதல
இேர்களுக்கு ஆசார்யன் உபதேசிக்கும் பகேத் ேிஷயாேிகள்.
8. பிராட்டிக்குத் ேிருேடி அகடயாேங்கள் கூறித் ேிருோைி
தமாேிரம் தகாடுத்ேது தபாதல, இேர்களுக்கும் குருபரம்ப்ரா
பூர்ேகமான ேிருமந்த்தராபதேசம்.
9. பிராட்டி ேிருேடிக்குச் சூடாமணி தகாடுத்ோப் தபாதல
இேர்கள்
ஆசார்யன்
ேிஷயத்ேில்
“ேகலயல்லால்
ககம்மாறிதலதன” என்றிருக்கும் இருப்பு.
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10. பிராட்டிக்கு
ஸ்ரீேிபீஷணாழ்ோனது
ேிருமகோருகடய
ஸஹோஸமும்
தபச்சும்
ோரகமாய்
இருந்த்துதபாதல,
இேர்களுக்கு பாகேே ஸஹோஸமும் அேர்களுகடய ேிவ்ய
ஸூக்ேிகளுதம ோரகமாய் இருக்கும்.
11. தபருமாள் பிராட்டி இருந்ே ேிடத்தே ேந்து ேிதராேிககேக்
கிைங்தகடுத்து
அேகேக்
ககக்தகாண்டது
தபாதல,
எம்தபருமான்
“ஆோரார்
துகணதயன்று
அகலநீர்க்
கடலுேழுந்தும் நாோய்தபால் பிற்ேிக்கடலுள் நின்று துேங்கு”
மிேர்கேிட்த்தேற
ேந்து
“தபாய்ந்
நின்ற
ஞானமும்
தபால்லாதோழுக்கு மழுக்குடம்பு” மாகிற ேிதராேிககே
தேதராதட
ககேந்து
நித்ய
முக்ேர்கதோதட
ஒரு
தகாகேயாக்கும்படி ககக்தகாண்டுள்ேது... இங்ஙதன பல
தபாருள்களுே.
______________

ஒரு ப்ரார்த்ேகன
ஸ்ோமி முேலியாண்டான் குருபரம்பகர ஆசார்ய ேனியன்கள்
பக்கங்கள் 47’லிருந்து 54’ங்கு ேகர உள்ே பக்கங்கேில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ேன. ஸ்ோமி முேலியாண்டான் குருபரம்பகர
ஆசார்ய
ோைித்ேிருநாமங்கள்
ேிருோராேனக்
க்ரமத்ேில்
சாற்றுமுகறயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ேன. ஆயினும் பல ஆசார்ய
ேனியன்களும் (4, 4அ, 4இ, 6அ, 6ஆ, 7, 7அ, 8அ, 8ஆ, 9அ, 9ஆ,
18அ, 18ஆ, 18இ, 18உ, 18ஊ, 18எ, 19, 19அ), ோைித்
ேிருநாமங்களும் (7 ஆ, 8, 18 ஈ, 21) கிகடக்காேபடியால் இங்கு
குறிப்பிடப்படேில்கல.
பகைய
ப்ரேிகேில்
ஏோகிலும்
அகப்பட்டால் ஸ்ோமிகள் க்ருகப தசய்து அகேககே எழுேித்
ேிருமாேிககக்கு அனுப்பி கேத்ோல் பரதமாபகாரமாய் இருக்கும்.
______________
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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

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி (ேர்த்ேமான ஸ்ோமி)
அருேிச்தசய்ே நித்யப்படி ேிருோராேனக்ரமத்ேின்
சுருக்கம்
1. ஸ்ோமி ஸ்ரீகுமார தேங்கடாசார்யார் ேினச்சர்கய – ேனியன்
(ஒரு முகற, ஸ்தலாகங்கள் 1, 25, 30 (இரண்டு முகற)
2. தஸோகாலம்
i.

தபாது ேனியன்

ii.

ேிருப்பல்லாண்டு

iii.

ேிருப்பாகே (ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி
ேிருமாேிககயில் ேிருப்பள்ேிதயழுச்சி அத்யயன
காலத்ேில் மட்டும் தசேிப்பது)

iv.

தபாிய ேிருதமாைி
ேனியன், அங்கண் ஞாலம், ோதய ேந்கே

v.

தபாியாழ்ோர் ேிருதமாைி
நீராட்டம், பூச்சூட்டல், காப்பிடல்,
தசன்னிதயாங்கு

vi.

அமலனாேிபிரான்

vii.

கண்ணினும் சிறுத்ோம்பு

viii.

தகாயில் ேிருோய்தமாைி
ேனியன், உயற்ேர, வீடுமின், தகசேன் ேமர்,
கிேதராேி இேகம, ஒைிேில் காலம், ஒன்றும்
தேவும், ஆராேமுதே, உலகம் உண்ட, கங்குலும்
பகலும், ஆைிதயை, தநடுமார்கடிகம, மாகல
நண்ணி, சூழ்ேிசும்பு, முனிதய
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3. மந்த்ராஸனம் (அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமனீயம், தூபம்)
4. ஸ்நாநாஸனம் (அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமனீயம், தூபம்)
i.
ஶக்ஷாேல்லீ,
ீ
ப்ருகுேல்லீ (ந கஞ்சந...என்பேிலிருந்து
தோடக்கம்)
ii.

ேிருமஞ்சன கட்டியம்

iii.

பஞ்ச ஸூக்ேம் (சந்ேனக்காப்பின் தபாழுது)

5. அலங்காராஸனம் (அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமனீயம்)
6. புனர் மந்த்ராஸனம் (அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமனீயம்)
i.

மந்த்ர புஷ்பம்

ii.

நாம அர்சனம், தூபம், ேீபம்

7. தபாஜ்யாஸனம் (அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமனீயம்)
i.

அமுது பகடத்து ஸமர்ப்பித்ேல்

8. சாற்றுமுகற
i.

பைங்கள், சுருேமது ஸமர்ப்பித்ேல்

ii.

அருேப்பாடு (ஆசார்யன், ஆழ்ோர்கள்)

iii.

மங்கேம்

iv.

பாசுரங்கள்
ேிருப்பாகே (29,30), தபாிய ேிருதமாைி (அங்கண்
ஞாலம் (9, 10)), தபாியாழ்ோர் ேிருதமாைி
(தசன்னிதயாங்கு (9, 10)), அமலனாேிபிரான் (9,
10), ேிருோய்தமாைி (முனிதய நான்முகதன
(10,11)), இராமனுச நூற்றந்ோேி (106, 107, 108,
1), உபதேச ரத்ேினமாகல (72, 73, 74),
ேிருப்பல்லாண்டு (1, 2)
ஸர்ேதேஶ ேஶாகாதல

v.
vi.

ோைித் ேிருநாமம்
ஆண்டாள், ேிருமங்ககயாழ்ோர், எம்தபருமானார்,
கூரத்ோழ்ோன், முேலியாண்டான், மணோே
மாமுனிகள், ோனமாமகல ராமாநுஜ ஜீயர்
ஸ்ோமி, குமார ஸ்ரீகசலாச்சார்ய ஸ்ோமி , குமார
ஸ்ரீ தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி
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9. குருபரம்பகர ேனியன்கள்
எம்தபருமானார், கூரத்ோழ்ோன், முேலியாண்டான்,
ோட்டீ பஞ்சகம், பிறகு ேனியங்கள் ேர்ேமான ஸ்ோமியின்
ேனியன் ேகர அநுஸந்ேிக்க தேண்டும்.
10. பர்யங்காஸனம் (அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமனீயம்)
பின் குறிப்பு:
i.

ேிதஷஷ நாட்கேன்று நீராட்டம், பூசூட்டல், காப்பிடல்,
தசன்னிதயாங்கு, அமலனாேிபிரான் பாசுரங்ககே
அநுஸந்ேிப்பேில்கல

ii.

தகாயில் ேிருோய்தமாைி முழுதும் அநுஸந்ேிக்க காலம்
குகறோக இருப்பின் “தகசேன் ேமர், ஆைிதயை”
பாசுரங்கள் மட்டும் அநுஸந்ேிக்க தேண்டும்.

iii.

சரணாகேி கத்யம், சதுஷ்தலாகி தபான்ற சுதலாகங்ககே
தசோகாலத்ேிற்கு முன்தபா, அல்லது, குருபரம்பகர
ேனியன் அநுஸந்ேிக்கும் தபாழுதோ தசேிக்கலாம்

iv.

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிககயில்
எம்தபருமான் சயனத்ேிற்காக ேனியாக க்ரமங்கள் இல்கல.
தமதல குறிப்பிட பட்டுள்ே படி ஸ்நாநாஸநத்கே ேேிர
உள்ே ேிருோராேனக் க்ரமத்கே அநுஸந்ேிக்கவும்.

v.

ஸம்பாேகன க்ரமம்
i.
புருஷஸூக்ேம்7 [தேோஹதமேம்.......யத்ர பூர்தே’
ஸாத்யாஸ்ஸந்ேி’ தேோ:]
ii.

ஸ்ரீமத் தேே மார்க ப்ரேிஷ்டாபனாசார்ய ஸ்ரீ
கேஷ்ணே ஸித்ோந்ே நிர்ோரண ஸார்ே தபௌம ஸ்ரீ
உபய தேோந்ே தகாயில் கந்ோகட ோதூல
அண்ணாேிலப்பன் குமார ஸ்ரீ தேங்கடாசார்யார்
ஸம்பாேனா
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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

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி (ேர்த்ேமான ஸ்ோமி)
அருேிச்தசய்ே ேிருோராேனக்ரமம்
ேிடியற்காகலயில் எழுந்ேிருந்து பல்தேய்த்ேல் முேற்தகாண்டு நீராடுேல்
முேலிய அன்றாட க்ரமங்ககே முடித்ே பிறகு ேிருமண்காப்பு அணிந்து
காகல

ஸந்ேியாேந்ேநம்

மற்றும்

மாத்ேியாநிகம்

தசய்து

முடிக்க

தேண்டும். பிறகு ேிருத்துைாய்ச் தசடியிருக்குமிடத்ேிற்குச் தசன்று,

துலஸ்யம்ருே ஜந்மாஸி ஸோ த்ேம் தகஶேப்ாிதய |
தகஶோர்த்ேம் லுநாமி த்ோம் ேரோபே ஶஶாபதந ||

தமாகக்ஷக தஹதோர் ேரணி ப்ரஸூதே
ேிஷ்தணாஸ்ஸமஸ்ேஸ்ய ஜகத் ப்ரஸூதே: |
ஆராேநார்ேம் புருதஷாத்ேமஸ்ய லுநாமி பத்ரம் துலஸீ
க்ஷமஸ்ே ||
என்று அநுஸந்ேித்துக் தகாண்தட நான்கு இேழ்கதோடு கூடிய
ேிருத்துைா தகாழுந்துககேயும் பூக்ககேயும் பறிந்து எழுந்ேருேப்
பண்ணிக்தகாண்டு ேந்து, பாிசுத்ேமான இடத்ேில் அேற்கற
கேக்கதேண்டும். காகலயும் கககயயும் நன்றாகக் கழுேி சுத்ேம்
தசய்துதகாண்டு, ஆசமனம் தசய்து, கீழ்கண்ட ஸ்தலாகத்கே
அநுஸந்ேித்து மந்த்ர ஸ்நாநம் தசய்ய தேண்டும்.
புேி மூர்த்நி ேட் ஆகாதஸ மூர்த்நி ஆகாதஸ ேோ புேி |
ஆகாதஸ புேி மூர்த்நி ஸ்யாத் ஆதபாஹிஷ்தடேி மந்த்ரோ: ||
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1. மந்த்ர ஸ்நாநம்
பிறகு பஞ்சபாத்ேிரத்ேில் சுத்ே ேீர்த்ேத்கே எடுத்துக்தகாண்டு
கீழ்கண்ட ஒவ்தோரு மந்த்ரத்கே அநுஸந்ேித்து ேகலயின் மீது
துேி நீர் ப்தராக்ஷித்துக்தகாள்ே தேண்டும்.
ஓம் ஆதபாஹிஷ்டா ம’தயா புே:
ோ ந’ ஊர்தஜ ே’ோேந
மதஹரணா’ய சக்ஷ’தஸ
தயா ே’: ஶிேே’தமா ரஸ’:
ேஸ்ய’ பாஜயதே ஹ ந:
உஷேீாி’ே மாேர’:
ேஸ்மா அர’ங்க மாம ே:
பிறகு கீழ்கண்ட மந்த்ரத்கே அநுஸந்ேித்து துேி ேீர்த்ேத்கே
கால்கேில் ப்தராக்ஷித்துக்தகாள்ே தேண்டும்
யஸ்ய க்ஷயா’ய ஜி’ந்ேே
பிறகு கீழ்கண்ட மந்த்ரத்கே அநுஸந்ேித்து துேி ேீர்த்ேத்கே
ேகலயில் ப்தராக்ஷித்துக்தகாள்ே தேண்டும்
ஆ’தபா ஜநய’ோ ச ந:
பிறகு
எம்தபருமான்
எழுந்ேருேியுள்ே
ஸந்நேி
(அல்லது
தகாயிலாழ்ோர்) முன்தன தசன்று குருபரம்பரகய அநுஸந்ேித்து
(அோேது
அஸ்மத் குருப்தயா நம:
அஸ்மத் பரம குருப்தயா நம:
அஸ்மத் ஸர்ே குருப்தயா நம:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீ பராங்குஶ ோஸாய நம:
ஸ்ரீமத் யாமுநமுநதய நம:
ஸ்ரீராமமிஶ்ராய நம:
ஸ்ரீ புண்டாீகாக்ஷாய நம:
ஸ்ரீமந் நாேமுநதய நம:
ஸ்ரீமதே சடதகாபாய நம:
ஸ்ரீமதே ேிஷ்ேக்தஸநாய நம:
ஶ்ாிகய நம:
ஸ்ரீேராய நம:
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என்று
உச்சாித்து)
ேண்டம்
ஸமர்ப்பிக்க
தேண்டும்
(ஸாஷ்டாங்கமாக தஸேிக்க தேண்டும்). பிறகு கீழ்கண்ட
சுதலாகங்ககேயும் பாசுரங்ககேயும் அநுஸந்ேிக்கவும்.
ந ேர்ம நிஶ்தடாஸ்மி ந சாத்ம தேேீ ந பக்ேிமாம்ஸ் த்ேத்
ஶரணாரேிந்தே | அகின்சதநா அனன்ய கேிஶ் ஶரண்ய த்ேத் பாே
மூலம் ஶரணம் ப்ரபத்தய || அபராே ஸஹஸ்ர ப்ஹாஜனம் பேிேம்
ப்ஹீம ப்ஹாோர்ணதோேதர | அகேிம் ஶரணாகேம் ஹதர
க்ருபயா தகேலம் ஆத்ம ஸாத்குரு ||
கூர்மாேீந் ேிவ்யதலாகாந் ேதுநுமணிமயம் மண்டபம் ேத்ரதசஷம்
ேஸ்மிந் ேர்மாேிபீடம் ேதுபாிகமலம் சாமரக்ராஹிணீச்ச |
ேிஷ்ணும் தேவீர் ேிபூஷாயுேகணமுரகம் பாதுதக கேநதேயம்
தஸதநசம் த்ோரபாலாந் குமுேமுககணாந் ேிஷ்ணுபக்ோந்
ப்ரபத்தய ||
தகௌஸல்யா ஸுப்ரஜா ராம பூர்ோ ஸந்த்யா ப்ரேர்த்ேதே |
உத்ேிஶ்ட நரஶார்த்தூல கர்த்ேவ்யம் கேேமாஹ்நிகம் ||
உத்ேிஶ்தடாத்ேிஶ்ட தகாேிந்ே உத்ேிஶ்ட கருடத்ேஜ |
உத்ேிஶ்ட கமலாகாந்ே த்கரதலாக்யம் மங்கேம் குரு ||
ஜிேந்தே புண்டாீகாஶ நமஸ்தே ேிஸ்ேபாேந |
நமஸ்தேஸ்து ஹ்ருஷீதகஶ மஹாபுருஶ பூர்ேஜ ||
தேோநாம் ோந ோநாம்ச ஸாமாந்ய மேிகேேேம் |
ஸர்ேோ ஶரணத்ேந்த்ேம் வ்ரஜாமி ஶரணம் ேே ||
நாயகனாய் நின்ற * நந்ேதகாபனுகடய
தகாயில் காப்பாதன! * தகாடித் தோன்றும் தோரண
ோயில் காப்பாதன! * மணிக் கேேம் ோள் ேிறோய் *
ஆயர் சிறுமியதராமுக்கு ** அகற பகற
மாயன் மணி ேண்ணன் * தநன்னதல ோய் தநர்ந்ோன் *
தூதயாமாய் ேந்தோம் துயில் எைப் பாடுோன் *
ோயால் முன்னமுன்னம் மாற்றாதே அம்மா! * நீ
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தநய நிகலக் கேேம் நீக்தகதலார் எம்பாோய்
பிறகு,
ஓம் ஸஹஸ்தரால்காய ஸ்ோஹா வீர்யாய அஸ்த்ராய பட்
என்ற அஸ்த்ரமந்த்ரத்கேச் தசால்லி 3-ேரம் கககய ேட்டிக்
தகாயிலாழ்ோர் ேிருக்காப்கப நீக்கிப் கீழ்கண்ட பாசுரங்ககேயும்
சுதலாகங்ககேயும் அநுஸந்ேிக்கவும்.
பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்ோண்டு * பலதகாடி
நூறாயிரம்* மல்லாண்ட ேிண்தோள் மணிேண்ணா* உன் தசேடி
தசவ்ேி ேிருக்காப்பு **
அடிதயாதமாடும் நின்தனாடும்* பிாிேின்றி ஆயிரம் பல்லாண்டு *
ேடிோய் நின்ேல மார்பினில் * ோழ்கின்ற மங்ககயும்
பல்லாண்டு * ேடிோர் தசாேி ேலத்துகறயும் * சுடராைியும்
பல்லாண்டு * பகடதபார் புக்கு முைங்கும் * அப்பாஞ்ச
சன்னியமும் பல்லாண்தட
மாாி மகல முகைஞ்சில் * மன்னிக் கிடந்து உறங்கும் *
சீாிய சிங்கம் அறிவுற்றுத் ேீ ேிைித்து *
தோி மயிர் தபாங்க எப்பாடும் தபர்ந்துேறி *
மூாி நிமிர்ந்து முைங்கிப் புறப்பட்டுப் **
தபாேருமா தபாதல * நீ பூகேப்பூ ேண்ணா * உன்
தகாயில் நின்றிங்ஙதன தபாந்ேருேிக் * தகாப்புகடய
சீாிய சிங்காசனத்ேிருந்து * யாம் ேந்ே
காாியம் ஆராய்ந்ேருதேதலார் எம்பாோய்
அன்றிவ்வுலகம் அேந்ோய்! * அடி தபாற்றி *
தசன்றங்குத் தேன்இலங்கக தசற்றாய்! ேிறல் தபாற்றி *
தபான்றச் சகடம் உகேத்ோய்! புகழ் தபாற்றி *
கன்று குணிலா எறிந்ோய்! கைல் தபாற்றி **
குன்று குகடயாய் எடுத்ோய்! * குணம் தபாற்றி *
தேன்று பகக தகடுக்கும் நின் ககயில் தேல் தபாற்றி *
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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என்தறன்றும் உன் தசேகதம ஏத்ேிப் பகற தகாள்ோன் *
இன்று யாம் ேந்தோம் இரங்தகதலார் எம்பாோய்
சிற்றம் சிறு காதல * ேந்துன்கனச் தசேித்து * உன்
தபாற்றாமகர அடிதய தபாற்றும் தபாருள் தகோய் *
தபற்றம் தமய்த்துண்ணும் குலத்ேில் பிறந்து * நீ
குற்தறேல் எங்ககேக் தகாள்ோமல் தபாகாது **
இற்கறப் பகற தகாள்ோன் * அன்று காண் தகாேிந்ோ! *
எற்கறக்கும் ஏதைழ் பிறேிக்கும் * உன்ேன்தனாடு
உற்தறாதமயாதோம் உனக்தக நாம் ஆட்தசய்தோம் *
மற்கற நம் காமங்கள் மாற்தறதலார் எம்பாோய்
நதமா நதமா ோங்மநஸாேி பூமதய நதமா நதமா ோங்மநகஸக
பூமதய | நதமா நதமாநந்ே மஹா ேிபூேதய நதமா நதமா அநந்ே
ேகயக ஸிந்ேதே || நேர்ம நிஷ்தடாஸ்மி ந சாத்மதேேீ ந
பக்ேிமாந் த்ேத் சரணார ேிந்தே | அகிஞ்சந: அநந்ய கேி: சரண்ய,
த்ேத் பாேமூலம் சரணம் ப்ரபத்தய ||
பிறகு,
ேீர்த்ே
எம்தபருமாகன
(ஸாேக்ராம
தபருமாள்)
தகாயிலாழ்ோருக்கு
தேேிதய
எழுந்ேருேப்பண்ணி,
தபருமாளுகடய ேிருப்படுக்கககய உேறி, பகைய புஷ்பங்ககே
நீக்கி,
மறுபடியும்
ேீர்த்ே
எம்தபருமான்ககே
தகாயில்
ஆழ்ோருக்குள்
எழுந்ேருேப்
பண்ண
தேண்டும்.
பிறகு
எம்தபருமானுக்கு ேலது புறத்ேில் கககயக் கூப்பிக் தகாண்டு
நின்று,
கூர்மாேீந் ேிவ்ய தலாகாந் ேேநு மணிமயம் மண்டபம்
ேத்ரதஸஶம்* ேஸ்மிந் ேர்மாேிபீடம் ேதுபாி கமலஞ்
சாமரக்ராஹிணீச்ச |
ேிஷ்ணும் தேவீர் ேிபூஷாயுே கணமுரகம் பாதுதக கேநதேயம் *
தஸதநஶம் த்ோரபாலாந் குமுே முககணாந் ேிஶ்ணுபக்ோந்
ப்ரபத்தய ||
எங்கிற ஸ்தலாகத்கே அநுஸந்ேிக்க தேண்டும். பிறகு,
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம:
ஸ்ரீம் ச்ாிகய நம:
பூம் பூம்கய நம:
நீம் நீோகய நம:
ஸமஸ்ே பாிோராய ஸர்ே மங்கே ேிக்ரஹாய ஸ்ரீமதே
நாராயணாய நம:
ஸ்ரீ பூமி நீோேிப்தயா நம:
ஸ்ரீ ஸுேர்ஶண பாஞ்சஜந்யாேிப்தயா நம:
ஸ்ரீ அநந்ேகருட ேிஷ்ேக்தஸநாேிப்தயா நம:
ஸ்ரீ பராங்குச பரகால யேிேராேிப்தயா நம:
தகாயில் ேிருமகல தபருமாள்தகாயில் முேலாக நூற்தறட்டுத்
ேிருப்பேி எம்தபருமாங்களும் நித்யஸூாிகதோடு கூட
ஸாந்நித்யம் தசய்ேருேதேணும்
என்று ேிண்ணப்பம் தசய்து, தகாயிலாழ்ோாின் கேகே ேிறந்து,
எம்தபருமானுகடய ேிருேடிகேில் ேிருத்துைாய்க் தகாழுந்கே
ஸமர்ப்பிக்க தேண்டும். பிறகு எம்தபருமானுக்கு ேிருஆலேட்ட
ககங்க்கர்யம் (எம்தபருமானுக்கு ேிசிறி காண்பித்ேல்) தசய்து
முேல் நாள் கேத்ேிருந்ே ோடிய துேஸி, பூக்ககே நீக்கதேண்டும்.
ேனக்கு இடது பக்கத்ேில் ஒரு ேிருமஞ்சனத்ோைிகய (ேிருக்காதோி
பாத்ேிரம் அல்லது தசாம்பு) கேத்து, அேில் ேீர்ேத்த்கே நிகறத்து
பாிமேத்கேயும்
(ஏலக்காய்,
லேங்கம்,
பச்கசக்
கற்பூரம்
உள்ேடங்கிய தபாடி), ேிருத்துைாய் தகாழுந்கேயும் தசர்க்கவும்.
பிறகு ேிருோராேனப் பாத்ேிரங்ககே நன்றாக சுத்ேம் தசய்ேபின்
கீழ்கண்ட படத்ேில் காட்டியிருப்பது தபால் ேட்டில்ககே ேட்டில்
கேக்கவும்.
1. அர்க்யம் (எம்தபருமானுகடய ேிருக்கககய
அலம்புேேற்காக)
2. பாத்யம் (ேிருேடி அலம்புேேற்காக்)
3. ஆசமநீயம் (ேிருப்பேேம் தசாேிப்பேேற்காக)
4. ஸ்நாநீயம் (நீராட்டத்ேிற்கு) / பாணீயம் (ேிருஆராேனம்
ஸமர்ப்பிக்கும் தபாழுது அருந்துேேற்கு)
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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5. ஸர்ோர்த்ே தோயம் (உத்த்ாிணி சுத்ேம் தசய்ேேற்காக்)
6.

ப்ரேிக்கரஹம் (ேிருப்படிகேட்டில் - அர்க்ய, பாத்ய,
ஆசமணீய, பாணீய ேீர்த்ேத்கே எம்தபருமானுக்கு
உபதயாகப்படுத்ேிபின் அந்ே ேீர்த்ேத்கே ேிடுேேற்கு)

7. ஆசார்யதோயம் (ஆசார்ய பாதுகாராேநத்ேின் தபாழுது
மட்டும்)
8. ேிருமஞ்சனத்ோைிகய (ேிருக்காதோி பாத்ேிரம் அல்லது
தசாம்பு)
(இகே ேேிர புஷ்பமும், ேிருத்துைாகயயும் ஒரு ேட்டிலில்
கேத்துக்தகாள்ேவும்.
மற்றும்
ேிாி
ேிேக்கு
ஒன்கற
எம்தபருமானுக்கு இடதுபுறத்ேில் ஏற்றி கேக்கவும்)
பிறகு, இடது ககயின் தமாேிர ேிரலால் ேலது உள்ேங்ககயில்
“யம்” என்று எழுேி, “யம் ோயதே நம: தஸாஷயாமி” என்று
உச்சாித்து,
ேலது
உள்ேங்கககய
ேிருோராேனத்ேிற்கு
கேத்ேிருக்கும் பாத்ேிர, புஷ்பங்களுக்கு காண்பிக்கவும்.
பிறகு, இடது ககயின் தமாேிர ேிரலால் ேலது உள்ேங்ககயில்
“ரம்” என்று எழுேி, “ரம் அக்நதய நம: ோஹயாமி” என்று உச்சாித்து
ேலது உள்ேங்கககய ேிருோராேனத்ேிற்கு கேத்ேிருக்கும்
பாத்ேிர, புஷ்பங்களுக்கு காண்பிக்கவும்.
பிறகு, ேலது ககயின் தமாேிர ேிரலால் இடது உள்ேங்ககயில்
“ேம்” என்று எழுேி, “ேம் அம்ருோய நம: ப்ோேயாமி” என்று
உச்சாித்து,
இடது
உள்ேங்கககய
ேிருோராேனத்ேிற்கு
கேத்ேிருக்கும் பாேிர, புஷ்பங்களுக்கு காண்பிக்கவும்.
பிறகு, ஒரு ேிருத்துைாய்க் தகாழுந்கே ேலது ககயின்
ஆள்காட்டிேிரலுக்கும்
நடுேிரலுக்கும்
இகடயில்
இடுக்கிக்தகாண்டு, ேிருமஞ்சனத்ோைிகய தோட்டுக்தகாண்டு
“ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம:” என்று ஏழு முகற அநுஸந்ேிக்க
தேண்டும். பிறகு, “வீர்யாய அஸ்த்ராய பட்” என்று உச்சாித்து
ேிருக்காதோியிலிருந்து உத்ேரணியால் ேீர்த்ேத்கே எடுத்து
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ேட்டில்கேில் துேித்துேி தசர்த்து “ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம:”
என்று தசால்லி அவ்ேட்டில்ககே சுத்ேிதசய்ய தேண்டும். பிறகு
அவ்ேட்டில்கேிலுள்ே
ேீர்த்ேகே
தேேிதய
தசர்த்துேிட
தேண்டும்.

பிறகு, “ஞாநாய ஹ்ருேயாய நம:” என்று உச்சாித்து, ேட்டில்கேில்
ேீர்ேத்கே
நிகறத்து,
ேிருத்துைாய்க்
தகாழுந்கேயும்,
பாிமேத்கேயும் தசர்த்து, ஒரு ேிருத்துைாய்க் தகாழுந்கே ேலது
ககயில் இடுக்கிக் தகாண்டு, ேட்டில்ககே ககயால் ஸ்பர்சித்துக்
(தோட்டுக்) தகாண்டு, “ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம:” என்று
அநுஸந்ேிக்க தேண்டும். பிறகு, கேத்ேிருக்கும் ேட்டில்களுக்கு
ஸுரபி முத்ேிகர காண்பித்து ஒவ்தோரு ேட்டிலிலும் ேலது கக
உள்ேங்கககய கேத்து.
ஓம் நதமா நாராயணாய அர்க்யம் ஸமர்ப்பயாமி
ஓம் நதமா நாராயணாய பாத்யம் ஸமர்ப்பயாமி
ஓம் நதமா நாராயணாய ஆசமநீயம் ஸமர்ப்பயாமி
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ஓம் நதமா நாராயணாய ஸ்நாநீயம் ஸமர்ப்பயாமி
ஓம் நதமா நாராயணாய ஸர்ோர்த்ே தோயம் ஸமர்ப்பயாமி
என்று அநுஸந்ேிக்க தேண்டும்.

ஸுரபி முத்ேிகர
பிறகு அர்க்ய ேட்டில் ேேிர மற்ற நான்கு ேட்டில்கேிலிருந்தும்
ஒவ்தோர் உத்ேரணி ேீர்த்த்த்கே எடுத்து அர்க்ய ேட்டிலில்
தசர்க்கதேண்டும். பிறகு அர்க்ய ேட்டிலில் இருந்து ஓர் உத்ேரணி
ேீர்த்ேத்கே எடுத்து ேலது ககயில் ேிருத்துைாய் தகாழுந்ோல்
மூடிக்தகாண்டு ேன் மூக்கு அேவு உயரத்ேில் கேத்துக் தகாண்டு
ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம:
ஸ்ரீம் ஶ்ாிகய நம: பூம் பூம்கய நம: நீம் நீோகய நம:
ஸமஸ்ேபாிோராய ஸர்ேமங்கேேிக்ரஹாய ஸ்ரீமதே
நாராயணாய நம:
“ேிரஜாேீர்த்ேமாகோேல் ேிருக்காதோீ ேீர்த்ேமாகோேல்
ேிருவுள்ேம் பற்றியருள்தேணும்” (அல்லது “ேிம் ேிரஜாய ந்ம:”)
என்றும் ேிண்ணப்பித்து, உத்ேரணியில் உள்ே ேீர்த்ேத்கே
ேிருமஞ்சனத் ோைியிலும் நகனத்து, ேன்கனயும் ேிருோராேனம்
தசய்யுமிடத்கேயும் “ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம:” என்று தசால்லி
ப்தராக்ஷித்து, ேீர்த்ேத்கே துேித்துேி அகனத்து ேட்டில்கேிலும்
தசர்த்துேிட தேண்டும்.
பிறகு ஆசார்ய ேிக்ரஹத்ேிற்தகா அல்லது பாதுககக்தகா
மாநஸீகமாக ேிருோராேனம் தசய்ய தேண்டும். பூக்ககே
ஆசார்யன் ேிருேடிகேில் ஸமர்ப்பித்து “அஸ்மத் குருப்தயா நம:”
என்று அநுஸந்ேித்து “ஆசார்யன் ேிருக்கககோல் உகடயேர்
ேிருோரேனம் கண்டருே தேண்டும். ஆசார்யன் ேிருக்கககோல்
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எம்தபருமான் ேிருோராேனம் கண்டருே
ேிண்ணப்பம் தசய்ய தேண்டும்.

தேண்டும்”

என்று

அர்க்யம் ஸ்மர்பித்ேல் :
அாிக்ய ேட்டிலில் இருந்து உத்ேரணியால் ேீர்த்ேத்கே
எடுத்து, “ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம: அர்க்யம் கண்டருே
தேண்டும்” (ஆசார்ய, ஆழ்ோர்களுக்கு ஸமர்ப்பிக்கும் தபாழுது
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: என்று ேிண்ணப்பிக்க தேண்டும்) என்று
ேிண்ணப்பித்து, எம்தபருமானுகடய ேலது ேிருக்கரத்ேின் அருகில்
உத்ேரணிகயக் தகாண்டு தசன்று, “ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம:
ேிருக்கககள் ேிேக்கியருே தேண்டும்” என்று ேிண்ணப்பித்து,
அேர் அர்க்யம் கண்டருேினோக பாேித்து, ேீர்த்ேத்கேத்
ேிருப்படிகத்ேிதல தசர்த்துேிடதேண்டும். இதேதபால் மூன்று
முகற தசய்ய தேண்டும். இப்படி தசய்ேது அர்க்யம் ஸமர்ப்பித்ேல்
எனப்படும். ஒவ்தோரு முகற அர்க்யம் ஸமர்ப்பித்ே பிறகு
உத்ேரணியால் நடுேில் இருக்கும் சுத்தோேக ேட்டிலில் இருந்து
ேீர்த்ேத்கே எடுத்து ேிருப்படிகத்ேில் தசர்க்க தேண்டும்.
பாத்யம் ஸமர்ப்பித்ேல் :
பாத்ய ேட்டிலில் இருந்து உத்ேரணியால் ேீர்த்ேத்கே
எடுத்து “ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம: பாத்யம் கண்டருே தேண்டும்”
என்று ேிண்ணப்பித்து, எம்தபருமான் ேிருேடிகேின் அருகில்
உத்ேரணிகயக் தகாண்டு தசன்று, “ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம:
ேிருேடிகள் ேிேக்கியருே தேண்டும்” என்று ேிண்ணப்பித்து,
அேர்
பாத்யம்
கண்டருேியோக
பாேித்து,
ேீர்த்த்த்கேத்
ேிருப்படிகத்ேிதல தசர்த்துேிடதேண்டும். இதே தபால் மூன்று
முகற தசய்ய தேண்டும். இப்படி தசய்ேது பாத்யம் ஸமர்ப்பித்ேல்
எனப்படும். ஒவ்தோரு முகற பாத்யம் ஸமர்ப்பித்ே பிறகு
உத்ேரணியால் நடுேில் இருக்கும் சுத்தோேக ேட்டிலில் இருந்து
ேீர்த்ேத்கே எடுத்து ேிருப்படிகத்ேில் தசர்க்க தேண்டும்.
ஆசமநீயம் ஸமர்ப்பித்ேல் :
ஆசமன ேட்டிலில் இருந்து உத்ேரணியால் ேீர்த்ேத்கே
எடுத்து, “ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம: ஆசமனம் கண்டருே
தேண்டும்”
என்று
ேிண்ணப்பித்து
எம்தபருமானுகடய
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ேிருப்பேேம் அருகில் உத்ேரணிகயக் தகாண்டு தசன்று, “ஸ்ரீமதே
நாராயணாய நம: ேிருப்பேேம் ேிேக்கியருே தேண்டும்” என்று
ேிண்ணப்பித்து, ஆசமநீயம் ஸமர்ப்பிப்போக பாேித்து ேீர்த்த்த்கே
ேிருப்படிகத்ேில் தசர்த்துேிட தேண்டும். இதேதபால் மூன்று முகற
தசய்ய தேண்டும். இது ஆசமனம் ஸமர்ப்பித்ேல் எனப்படும்.
ஒவ்தோரு முகற ஆசமனம் ஸமர்ப்பித்ே பிறகு உத்ேரணியால்
நடுேில் இருக்கும் சுத்தோேக ேட்டிலில் இருந்து ேீர்த்ேத்கே
எடுத்து ேிருப்படிகத்ேில் தசர்க்க தேண்டும். பிறகு உத்ேரணிகய
சுத்தோேக
ேட்டிலில்
தசாேித்து
அந்ே
ேட்டிலிலிதலதய
உத்ேரணிகய கேக்க தேண்டும்.
பிறகு ேிருதோற்றாகடக்கு என்று ேனியாக கேத்ேிருக்கும் ஒரு
துணிகய எடுத்து அேன் ஒரு நுணியால் “ேிருக்கககளுக்கும்
ேிருப்பேேத்ேிற்கும் ேிருதோற்றாகட சாத்ேியருே தேண்டும்”
என்று (ககககேயும் ோகயயும் துகடப்போக பாேித்து)
ேிருதோற்றாகட ஸமர்ப்பிக்க தேண்டும். பிறகு, ேகலமாறி
(துணிகயத்
ேிருப்பி
அேன்
மற்தறாரு
நுணியால்)
“ேிருேடிகளுக்குத் ேிருதோற்றாகட சாத்ேியருே தேண்டும்” என்று
ேிருேடிககேத்
துகடப்போக
பாேித்து
ேிருதோற்றாகட
ஸமர்ப்பிக்க தேண்டும்.

2.

உகடயேர் ேிருோராேனம்
2.1 மந்த்ராஸனம்

(அர்க்யம் - பாத்யம் - அர்க்யம் - ஆசமநீயம் – ேிருதோற்றாகட)
உகடயேர் ேிருேடிகேில் ஒரு ேிருத்துைாய்க் தகாழுந்கே
ஸமாிப்பித்து, ேிருேடி ேிேக்க தேண்டும்.
(பிறகு ஐந்து
ேட்டில்கேிலும் உள்ே ேீர்த்ேத்கே தேேிதய தசர்த்துேிட
தேண்டும்).
மீண்டும்
முன்பு
தபாலதே
ேிருமஞ்சனத்
ோைியிலிருந்து உத்ேரணியால் ேீர்த்ேத்கே எடுத்து ேட்டில்கேில்
துேித்துேி தசர்த்து “ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம:” என்று தசால்லி
அவ்ேட்டில்ககே சுத்ேிதசய்து ஐந்து ேட்டில்கேிலும் ேீர்த்ேத்கே
நிகறத்துக் தகாள்ேதேண்டும்.
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பிறகு உகடயேர் ேிருேடிகேில் ேிருத்துைாய் தகாழுந்கேக்
ஸமர்ப்பித்து, “ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம:, ேிருேடி நிகல
சாத்ேியருேதேண்டும். மந்த்ராஸநத்துக்கு எழுந்ேருேதேண்டும்.
ஆசாாியன் ேிருக்ககயாதல ேிருோரேனம் கண்டருேதேண்டும்”
என்று ேிண்ணப்பிக்க தேண்டும். பிறகு, அர்க்யம், பாத்யம்
ஸமர்ப்பிக்கதேண்டும். மீண்டும் அர்க்யம் ஸமர்ப்பித்து ஆசமனம்
ஸமர்ப்பிக்கதேண்டும். பிறகு முன்பு குறிப்பிட்ட்து தபால்
ேிருதோற்றாகட சாத்ேியருேதேண்டும்.
2.2 ஸ்நாநாஸனம்
(பாத்யம் - அர்க்யம் - ஆசமநீயம் - ேிருதோற்றாகட )
(ஸ்நாநீயம் - ஆசமனம் - ேிருதோற்றாகட)
ஒரு ேிருத்துைாய் தகாழுந்கே உகடயோின் ேிருேடிகேில்
ஸமர்ப்பித்து,
“ஸ்ரீமதே
ராமானுஜாய
நம:
ேிருேடிநிகல
சாத்ேியருே தேண்டும். ஸ்நாநாஸநத்துக்கு எழுந்ேருே தேண்டும்”
என்று ேிண்ணப்பம் தசய்து, பாத்யம், அர்க்யம், ேிருதோற்றாகட
ஸமர்ப்பிக்கதேண்டும்.
பிறகு ஒரு ேிருத்துைாய் தகாழுந்கே எடுத்துத் ேிருமுத்து ேிேக்கி,
(பல் ேிேக்குேோக பாேித்து), அத்ேிருத்துைகயப் படிகத்ேிதல
தசர்த்து ேிட தேண்டும். அர்க்ய ேட்டிலில் இருந்து உத்ேரணியால்
ேீர்த்த்கே எடுத்து கககயக் கழுேிக்தகாண்டு, அர்க்ய ேட்டிலில்
இருந்து ேீர்த்ேதமடுத்து, “ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம: ேிருக்கககள்
ேிேக்கியருே தேண்டும், ேிருப்பேேம் மாற்றியருே தேண்டும்,
ேிருக்கககள்
ேிேக்கி
அருேதேண்டும்,
ேிருமுகமண்டலம்
ேிேக்கியருே தேண்டும், ேிருக்கககள் ேிேக்கியருே தேண்டும்”
என்று ேிண்ணப்பித்து, மும்மூன்று முகற உத்ேரணியால்
ேீர்த்ேத்கே எடுத்து ேிருப்படிகத்ேிதல தசர்க்கதேண்டும். பிறகு
சுத்தோேக ேட்டிலில் உத்ேரணிகய தசாேித்து, பாத்யம், அர்க்யம்,
ஆசமனம், ேிருதோற்றாகட ஸமர்ப்பிக்கதேண்டும்.

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ஒரு ேிருத்துைாய்க் தகாழுந்கேத் ேிருேடிகேில் ஸமர்ப்பித்து,
“ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நம: ேிருேடிநிகல சாத்ேியருே தேண்டும்.
ேிருமஞ்சன தேேிகயில் எழுந்ேருேதேண்டும். எண்தணய் ஒலியல்
சாத்ேியருே தேண்டும். எண்தணய்க்காப்பு சாத்ேியருே தேண்டும்.
ேிருமுடிக்காப்புக்காக தநல்லிக்காப்பு சாத்ேியருே தேண்டும்”
என்று ேிண்ணப்பிக்க தேண்டும். ஸ்நாநீய ேட்டிலில் இருந்து
உத்ேரணியால்
ேீர்த்ேதமடுத்து
“ேிருமஞ்சனம்
கண்டருே
தேண்டும்” என்று ேிண்ணப்பித்து, ேிருமஞ்சனம் தசய்ேோக
த்யானித்து, மூன்று முகற படிகத்ேில் தசர்க்க தேண்டும். பிறகு
உத்ேரணிகய சுத்ே ஜலத்ேில் தசாேித்து, ஆசமனம் ஸமர்ப்பிக்க
தேண்டும். சுத்ேஜலத்ேில் உத்ேரணிகய தசாேித்து அந்ே
ேட்டிலிதலதய கேக்க தேண்டும். பிறகு “ேிருதோற்றாகட
ேிருமுடி ேிருதமனிதயங்குதமாக்கச் சாத்ேியருே தேண்டும்” என்று
ேிண்ணப்பித்து ேஸ்த்ரத்ேின் ஒரு நுணியால் ேிருமுடி தோடங்கி
ேிருதமனி முழுேேிலும், மற்தறாரு நுணியால் “ேிருேடிகளுக்குத்
ேிருதோற்றாகட சாத்ேியருள் தேண்டும்” என்று ேிண்ணப்பித்து,
ேிருேடிகேிலும் ேிருதோற்றாகட ஸமர்ப்பிக்க தேண்டிம்.
2.3 அலங்காராஸனம்
ேிருத்துைாய்க் தகாழுந்கே ேிருேடிகேில் ஸமர்ப்பித்து “ஸ்ரீமதே
ராமாநுஜாய
நம:
ேிருேடிநிகல
சாத்ேியருே
தேண்டும்,
அலங்காராஸனத்ேிற்கு எழுந்ேருே தேண்டும். ேிருப்பாியட்டம்
சாத்ேியருே தேண்டும். ேிருவுத்ோீயம் சாத்ேியருே தேண்டும்”
என்று ேிண்ணப்பித்து, அர்க்யம், பாத்யம், அர்க்யம், ஆசமனம்,
ேிருதோற்றாகட
ஸமர்ப்பிக்கதேண்டும்.
பிறகு,
“ஸ்ரீமதே
ராமாநுஜாய நம: ேிருமண்காப்பு சாத்ேியருே தேண்டும்.
ஸ்ரீசூர்ணக்காப்பு
சாத்ேியருேதேண்டும்
சாத்துப்படி
சாத்ேியருேதேண்டும்,
ேிருோபரணம்
சாத்ேியருேதேண்டும்.
ஆசார்யன் கககாோல் ஸர்தோபசாரங்ககேயும் கண்டருே
தேண்டும்” என்று ேிண்ணப்பித்து ேிருத்துைாய்க் தகாழுந்கே
ேிருேடிகேில் ஸமர்ப்பிக்கதேண்டும்.
3. ஆழ்ோர்கள், நித்யஸூாிகள் ேிருோராேனம்
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ேட்டில்கேில் உள்ே ேீர்த்ேத்கே படிகத்ேில் தசர்த்துேிட்டு,
மீண்டும் ேட்டில்க்கே முன்தபாலதே தசாேிதுத் ேீர்த்ேம் நிகறத்து,
அபிமந்த்ாித்து, “ஸ்ரீமத்ப்ய:பராங்குச பரகாலாேிப்தயா நம:” என்று
ேிண்ணப்பித்து,
ஆழ்ோர்கள்
ேிருேடிகேில்
ேிருத்துைாய்க்
தகாழுந்கே ஸமர்ப்பித்து, உகடயேருகடயத் ேிருோராேனம்
ஸமர்ப்பித்ேது தபாலதே ஆழ்ோர்களுக்கும் ேிருோராேனம்
ஸமர்ப்பிக்கதேண்டும்.
4. எம்தபருமான் ேிருோராேனம்
4.1 மந்த்ரஸ்நாநம்
மீண்டும்
ேட்டில்கேில்
உள்ே
ேீர்த்ேத்கே
படிகத்ேில்
தசர்த்துேிட்டு, ேட்டில்ககே முன்பு தபாலதே தசாேித்து, ேீர்த்ேம்
நிகறத்து,
“ஸ்ரீமதே
நாராயணாய
நம:”
என்ற
உத்ேரோக்கியத்கேச்
தசால்லி
ேீர்த்ேத்கே
அபிமந்த்ாித்து,
எம்தபருமான்
ேிருேடிகேில்
ேிருத்துைாய்க்
தகாழுந்கே
ஸமர்ப்பித்து, “ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம: ஸ்ரீம் ஶ்ாிகய நம: பூம்
பூம்கய நம: நீம் நீோகய நம: ஸமஸ்ேபாிோராய ஸர்ே
மங்கேேிக்ரஹாய ஸ்ரீமதே நாராயாணாய நம: ேிருேடிநிகல
சாத்ேியருே தேண்டும். மந்த்ராஸநத்துக்கு எழுந்ேருே தேண்டும்.
ஆசார்யன் ேிருக்கககோல் ேிருோராேனம் கண்டருே தேண்டும்”
என்று ேிண்ணப்பம் தசய்து, அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமனம்,
ேிருதோற்றாகட ஸமர்ப்பிக்க தேண்டும்..
4.2 ஸ்நாநாஸனம்
பிறகு எம்தபருமான் ேிருேடிகேில் ேிருத்துைாய்க் தகாழுந்கே
ஸமர்ப்பித்து “ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம: ேிருேடி நிகல
சாத்ேியருே தேண்டும். ஸ்நாநாஸனத்ேிற்கு எழுந்ேருே தேண்டும்”
என்று ேிண்ணப்பம் தசய்து, பாத்யம், அர்க்யம், ேிருதோற்றாகட
ஸமர்ப்பிக்க தேண்டும்.
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பிறகு ஒரு ேிருத்துைாய் தகாழுந்கே எடுத்துத் ேிருமுத்து ேிேக்கி,
(பல் ேிேக்குேோக பாேித்து), அத்ேிருத்துைகயப் படிகத்ேிதல
தசர்த்து ேிட தேண்டும். அர்க்ய ேட்டிலில் இருந்து உத்ேரணியால்
ேீர்த்த்கே எடுத்து கககயக் கழுேிக்தகாண்டு, அர்க்ய ேட்டிலில்
இருந்து ேீர்த்ேதமடுத்து, “ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம: ேிருக்கககள்
ேிேக்கியருே தேண்டும், ேிருப்பேேம் மாற்றியருே தேண்டும்,
ேிருக்கககள்
ேிேக்கி
அருேதேண்டும்,
ேிருமுகமண்டலம்
ேிேக்கியருே தேண்டும், ேிருக்கககள் ேிேக்கியருே தேண்டும்”
என்று ேிண்ணப்பித்து, மூன்று முகற உத்ேரணியால் ேீர்த்ேத்கே
எடுத்து ேிருப்படிகத்ேிதல தசர்க்கதேண்டும். பிறகு சுத்தோேக
ேட்டிலில் உத்ேரணிகய தசாேித்து, பாத்யம், அர்க்யம், ஆசமனம்,
ேிருதோற்றாகட ஸமர்ப்பிக்க தேண்டும்.
பிறகு,
ஒரு
ேிருத்துைாய்க்
தகாழுந்கேத்
எம்தபருமான்
ேிருேடிகேில்
ஸமர்ப்பித்து,
“ஸ்ரீமதே
நாராயணாய
நம:
ேிருேடிநிகல சாத்ேியருே தேண்டும். ேிருமஞ்சன தேேிகயில்
எழுந்ேருேதேண்டும்” என்று ேிண்ணப்பம் தசய்து, ேீர்த்ே
எம்தபருமான்ககே (ஸாேக்ராம மூர்த்ேிககே) ேிருமஞ்சன
தேேிககயில் எழுந்ேருேப்பண்ணி, சுருேமுது (தேற்றிகல, பாக்கு)
தசாேித்துக்
கண்டருேப்பண்ணி,
ேிருதோற்றாகட
சாத்ேி,
“ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம: எண்தணய் ஒலியல் சாத்ேியருே
தேண்டும்.
எண்தணய்க்
காப்பு
சாத்ேியருே
தேண்டும்.
ேிருமுடிக்காப்புக்காக சாத்துப்படி சாத்ேியருே தேண்டும்” என்று
ேிண்ணப்பம் தசய்து, ஸ்நாநீய ேட்டிலில் இருந்து உத்ேரணியால்
ேீர்த்ேத்கே எடுத்து, பஞ்ச ஸூக்ேங்ககே [ப. 74] அநுஸந்ேித்து,
“நீராட்டம் [ப. 109]” பாசுரங்ககே அநுஸந்ேித்துக்தகாண்டு, ேீர்த்ே
எம்தபருமான்களுக்குத்
தேண்டும்.

ேிருமஞ்சனம்

கண்டருேப்

பண்ண

பிறகு, ஸ்நாநீய ேட்டிலில் இருந்து உத்ேரணியால் ேீர்த்ேதமடுத்து
“ேிருமஞ்சனம் கண்டருே தேண்டும்” என்று ேிண்ணப்பித்து,
ேிருமஞ்சனம் தசய்ேோக த்யானித்து, மூன்று முகற படிகத்ேில்
தசர்க்க தேண்டும். பிறகு உத்ேரணிகய சுத்ே ஜலத்ேில் தசாேித்து,
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ஆசமனம்
ஸமர்ப்பிக்க
தேண்டும்.
எம்தபருமான்ககே
முன்பு
தபாலதே
எழுந்ேருேப் பண்ண தேண்டும்.

பிறகு
ேீர்த்ே
தகாயிலாழ்ோாில்

4.3 அலங்காராஸனம்
பிறகு, ேட்டில்கேில் உள்ே ேீர்த்ேத்கே படிகத்ேில் தசர்த்துேிட்டு,
மீண்டும் ேட்டில்ககே முன்தபாலதே தசாேிதுத் ேீர்த்ேம் நிகறத்து,
அபிமந்த்ாிக்க தேண்டும்.பிறகு, ஒரு ேிருத்துைாய் தகாழுந்கே
எம்தபருமான் ேிருேடிகேில் ஸமர்ப்பித்து, “ஸ்ரீமதே நாராயணாய
நம: ேிருேடிநிகல சாத்ேியருேதேண்டும். அலங்காராஸனத்ேிற்கு
எழுந்ேருேதேண்டும. ேிவ்ய பீோம்பரம் சாத்ேியருேதேண்டும்.
உத்ோீயம் சாத்ேியருேதேண்டும்.” பிறகு அர்க்யம், பாத்யம்,
அர்க்யம், ஆசமனம், ேிருதோற்றாகட ஸமர்ப்பிக்க தேண்டும்.
பிறகு ேிருத்துைாய்க் தகாழுந்கே ேிருேடிகேில் ஸமர்ப்பித்து,
“ஸ்ரீமதே
நம:
ேிருமண்காப்பு
சாத்ேியருேதேண்டும்.
ஸ்ரீசூர்ணக்காப்புச் சாத்ேியருேதேண்டும். ேிருயஜ்தஞாபவீேம்
சாத்ேியருேதேண்டும்.” என்று ேிண்ணப்பம் தசய்ய தேண்டும்.
பிறகு
கந்த்த்ோராம் துராேர்ஷாம் நித்யபுஷ்டாம் காீஷிணீம் |
ஈஷ்ோீ ம் ஸர்ேபூோநாம் த்ோமிதஹாப் பஹ்ேதய ஶ்ாியம் ||
பூசும் சாந்து என்தனஞ்சதம * புகனயும் கண்ணி எனதுகடய *
ோசகம் தசய் மாகலதய* ோன்பட்டாகடயும் அஃதே **
தேசமான அணிகலனும் * என் கககூப்புச் தசய்ககதய *
ஈசன் ஞாலமுண்டுமிழ்ந்ே * எந்கேதயக மூர்த்ேிக்தக.
“ேிருப்படித்ோமம் சாத்ேியருே தேண்டும்” என்று ேிண்ணப்பித்து
ஸ்புரத்கிாீடாங்கே ஹார கண்டிகா மணீந்த்ர காஞ்சீகுண
நுபுராேிபி: |
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ரோங்க ச்ங்காஸி கோ ேநுர்ேகர: லஸத்துல்ஸ்யா
ேநமாலதயாஜ்ேலம் ||
மங்குல்தோய் தசன்னி *ேடதேங்கடத்ோகன *
கங்குல் புகுந்ோர்கள் * காப்பணிோன் ** ேிங்கள்
சகடதயற கேத்ோனும் * ோமகரதமலானும் *
குகடதயறத்ோங்குேித்துக்தகாண்டு
சூட்டுநன் மாகலகள் * தூயனதேந்ேி * ேிண்தணார்கள் நன்னீ
ராட்டி * அந் தூபம் ேரா நிற்கதே யங்கு ** ஓர் மாகயயினால்
ஈட்டிய தேண்தணய் தோடுவுண்ணப் தபாந்ேிதமதலற்று
ேன்கூன் * தகாட்டிகடயாடிகன கூத்து அடலாயர்ேங்
தகாம்பினுக்தக
என்று
அநுஸந்ேித்து,
“கிாீடாேி
நூபுராந்ேமான
ேிவ்ய
ஆபரணங்ககேயும் சங்குசக்ராேி ஆயுேங்ககேயும் சாத்ேியருே
தேண்டும். ேிருமாகல சாத்ேியருேதேண்டும், ேிருக்கண்ணாடி
கண்டருேதேண்டும்” என்று ேிண்ணப்பம் தசய்து ேிருத்துைாய்க்
தகாழுந்ோதல கண்டருேப் பண்ண தேண்டும். பிறகு, “பிாிேேில்
ஈசகனப் பாடி ேிாிேது தமேலுறுவீர், பிாிேககயின்றி நன்னீர்
தூய்ப் புாிேதுவும் புகக பூதே” என்ற அநுஸந்ேித்து தூபமும்,
கேயம் ேகேியா ோர்கடதல தநய்யாக *
தேய்ய கேிதரான் ேிேக்காக ** தசய்ய
சுடராைி யானடிக்தக * சூட்டிதனன்தசால் மாகல *
இடராைி நீங்குகதே என்று
அன்தப ேகேியா * ஆர்ேதம தநய்யாக *
இன்புருகு சிந்கே யிடுேிாியா ** நன்புருகி
ஞானச் சுடர்ேிேக் தகற்றிதனன் * நாரணற்கு *
ஞானத் ேமிழ்புாிந்ே நான்
ேிருக்கண்தடன் * தபான்தமனி கண்தடன் * ேிகழும்
அருக்கன் அணிநிறமும் கண்தடன் * தசருக்கிேரும்
தபான்னாைி கண்தடன் * புாி சங்கம் ககக்கண்தடன் *
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என்னாைி ேண்ணன் பாலின்று
ேடிக்தகால ோள்தநடுங்கண் * மாமலராள் * தசவ்ேிப்
படிக்தகாலங் * கண்டு அகலாள் பல்நாள் ** அடிக்தகாலி
ஞாலத்ோல் பின்னும் * நலம்புாிந்ேது என்தகாதலா *
தகாலத்ோலில்கல குகற
என்று அநுஸந்ேித்துக் தகாண்டு, “ேீபம் கண்டருேதேண்டும்.
கந்ே, புஷ்ப, தூப, ேீப, ந்ருத்ே, கீே, ோத்ய, சத்ர, சாமர, ோல
வ்ருந்ோேி ஸர்தோபசாரங்ககேயும் கண்டருே தேண்டும்” என்று
ேிண்ணப்பம் தசய்து, ப்தராக்ஷித்ே பிறகு, ேீபமும் ஸமர்ப்பித்து,
மந்த்ர புஷ்பம் [ப. 60] தசேித்து, ப்தராக்ஷித்ே பூக்ககேக்
எம்தபருமானின் ேிருேடிகேில் ஸமர்ப்பித்து,

ஓம் தகஶோய நம:
ஓம் நாராயணாய நம:
ஓம் மாேோய நம:
ஓம் தகாேிந்ோய நம:
ஓம் ேிஷ்ணதே நம:
ஓம் மதுஸூேநாய நம:
ஓம் த்ாிேிக்ரமாய நம:
ஓம் ோமனாய நம:
ஓம் ஸ்ரீேராய நம:
ஓம் ஹ்ருஶதக
ீ
ஶாய நம:
ஓம் பத்மநாபாய நம:
ஓம் ோதமாேராய நம:

ஓம் ோஸுதேோய நம:
ஓம் ஸங்கர்ஶணாய நம:
ஓம் ப்ரத்யும்நாய நம:
ஓம் அநிருத்ோய நம:

ஓம் மத்ஸ்யாய நம:
ஓம் கூர்மாய நம:
ஓம் ேராஹாய நம:

ஓம் ஶ்ாிகய நம:
ஓம் அம்ருதோத்போகய
நம:
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ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம:
ஓம் ோமனாய நம:
ஓம் பார்கே ராமாய நம:
ஓம் ஸ்ரீராமாய நம:
ஓம் பலராமாய நம:
ஓம் க்ருஷ்ணாய நம:
ஓம் கல்கிதன நம:

ஓம் கமலாகய நம:
ஓம் சந்த்ர தஸாேர்கய
நம:
ஓம் ேிஷ்ணு பத்ந்கய நம:
ஓம் கேஷ்ணவ்கய நம:
ஓம் ேராதராஹாகய நம:
ஓம் ஹாிேல்லபாகய நம:
ஓம் ஶார்ங்கிண்கய நம:
ஓம் தேேதேவ்கய நம:
ஓம் ஸுரஸுந்ேர்கய நம:
ஓம் மஹாலக்ஷ்ம்கய நம:

“ஸ்ரீ பூமி நீோஸதமே ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம:”
என்று அநுஸந்ேிக்கதேண்டும்.
பிறகு தபாது ேனியன், ேிருப்பல்லாண்டு, ேிருப்பாகே, மற்றும்
நித்ய
அநுஷ்டானக்ரம
ேிவ்யப்பரபந்ே
பாசுரங்ககே
[ேிவ்யப்ப்ரபந்ேம் பகுேி – ப. 62] தசேிக்க தேண்டும்.
5. தபாஜ்யாஸனம்
தசோகாலம் முடிந்ே பிறகு, மீண்டும் ேட்டில்ககே தசாேித்து,
ேிருத்துைாய்க்
தகாழுந்கே
எம்தபருமான்
ேிருேடிகேில்
ஸமர்ப்பித்து, “ஸ்ரீமதே நம: ேிருேடி நிகலசாத்ேியருேதேண்டும்.
தபாஜ்யாஸநத்ேிற்கு எழுந்ேருேதேண்டும்” என்று ேிண்ணப்பம்
தசய்து, பாத்யம், அர்க்யம், ஆசமனம், ேிருதோற்றாகட
ஸமர்ப்பிக்கதேண்டும்.
எம்தபருமான் ேிருமுன்தப ஸ்ேலத்கே சுத்ேி தசய்து அங்தக
ேிருப்தபானகத்கே
(அோேது
அன்னம்,
ேிருக்கண்ணமுது,
ேிருப்பணியாரங்கள், பருப்பு, கறியமுது, தநழுகறியமுது (குைம்பு),
சாற்றமுது, ேயிரமுது, தநய்யமுது முேலியகே) கேத்து, அர்க்ய
ேட்டிலில்
இருந்து
உத்ேரணியால்
ேீர்த்ேத்கே
எடுத்து,
ேிருப்தபானகத்கே ேிருமந்ேிரத்ோல் ப்தராக்ஷித்து, ேீர்த்ேத்ோல்
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சுற்றி ேகேத்து, ேிருத்துைாய்க் தகாழுந்கே அேற்றில் பாிமாறி,
த்ேய
மந்ேிரத்ோல்
அேற்கற
அபிமந்த்ாித்து,
அேற்கற
இரண்டுபாகமாகப் பிாித்து, ஒருபாகத்கே எம்தபருமான்களுக்கும்,
மற்தறாறு பாகத்கே பிராட்டிமார்க்குமாகப பாேித்து, அர்க்ய
ேட்டிலில் இருந்து உத்ேரணியால் ேீர்த்ேத்கே எடுத்து இடது
ககயில் கேத்துக் தகாண்டு, ேிருப்தபானகத்கே தநல்லிக்காயேவு
ஆசார்யன் அடுத்து எம்தபருமானுகடய ேலது ேிருக்கரத்ேில்
ஸமர்ப்பிப்போகவும், அர்க்ய ேட்டிலில் இருந்து ேீர்த்ேத்கே
எடுத்து, “ஸ்ரீமதே நம: பானீயம் கண்டருே தேண்டும் என்று
ேிண்ணப்பித்து பானீயம் கண்டருேப் பண்ணதேண்டும். பிறகு
கூடாகர தேல்லும் சீர் * தகாேிந்ோ * உன் ேன்கனப்
பாடிப் பகற தகாண்டு யாம்தபறு சம்மானம் *
நாடு புகழும் பாிசினால் நன்றாகச் *
சூடகதம தோள் ேகேதய தோதட தசேிப் பூதே **
பாடகதம என்றகனய * பல்கலனும் யாம் அணிதோம் *
ஆகடயுடுப்தபாம் அேன் பின்தன பாற் தசாறு *
மூட தநய் தபய்து முைங்கக ேைி ோரக் *
கூடியிருந்து குேிர்ந்தேதலார் எம்பாோய்
நாறு நறும் தபாைில் * மாலிருஞ்தசாகல நம்பிக்கு * நான்
நூறு ேடாேில் தேண்தணய் * ோய்தநர்ந்து பராேி கேத்தேன் **
நூறு ேடா நிகறந்ே * அக்காரேடிசில் தசான்தனன் *
ஏறு ேிருவுகடயான் * இன்று ேந்ேிகே தகாள்ளுங்தகாதலா
இன்று ேந்து இத்ேகனயும் * அமுது தசய்ேிடப் தபறில் * நான்
ஒன்று நூறாயிரமாக் தகாடுத்துப் * பின்னும் ஆளும் தசய்ேன் **
தேன்றல் மணம் கமழும் * ேிருமாலிருஞ்தசாகல ேன்னுள்
நின்ற பிரான் * அடிதயன் மனத்தே ேந்து தநர் படிதல
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ேிருமாேிககயில் அநுஸந்ேிக்கப்படும் பாசுரங்கள்
பச்கச மாமகலதபால் தமனி * பேேோய் கமலச் தசங்கண் *
அச்சுோ! அமரதரதற! * ஆயர் ேம் தகாழுந்தே! என்னும் **
இச்சுகே ேேிர யான்தபாய் * இந்ேிர தலாகம் ஆளும் *
அச்சுகே தபறினும் தேண்தடன் * அரங்கமா நகருோதன!
மிக்காகன * மகறயாய் ேிாிந்ே ேிேக்கக * என்னுள்
புக்காகனப் * புகழ்தசர் தபாலிகின்ற தபான்மகலகய *
ேக்காகனக் கடிகக * ேடங்குன்றின் மிகசயிருந்ே *
அக்காரக் கனிகய * அகடந்து உய்ந்து தபாதனதன
அடிதயன்தமேி அமர்கின்ற அமுதே! * இகமதயார் அேிபேிதய! *
தகாடியா அடுபுள் உகடயாதன! * தகாலக் கனிோய்ப்
தபருமாதன! ** தசடியார் ேிகனகள் ேீர்மருந்தே! *
ேிருதேங்கடத்து எம்தபருமாதன! * தநாடியார் தபாழுதும்
உனபாேம் * காண தநாலா ோற்தறதன
என்ற
பாசுரங்ககே
அநுஸந்ேித்து
எம்தபருமானுக்கு
ேிருப்தபானகம்
கண்டருேப்
பண்ண
தேண்டும்.
க்ராஸமுத்ேிகரயால் ப்ரஸாேத்கே ஒவ்தோரு மூர்த்ேிக்கும்
மும்மூன்றுேரம் “ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம: ேிருப்தபானகம்
கண்டருேதேண்டும்”
என்று
ேிண்ணப்பித்து
தபருமாள்
ேிருக்ககயில் ஸமர்ப்பிப்போகவும், அேர் ேிருப்பேேத்ேிலிட்டு
அமுது தசய்ேோகவும் பாேித்து, பிறகு பானீயம் கண்டருேப்
பண்ணதேண்டும்.

க்ராஸ முத்ேிகர
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பிறகு பிராட்டிமார்க்கும் இதேதபால் ேிருப்தபானகம் கண்டருேப்
பண்ணி, பானீயம் ஸமர்ப்பிக்கதேண்டும். பிறகு எம்தபருமானுக்கு
அர்க்யம், ஆசமனம் கண்டருே தேண்டும். பிறகு உகடயேருக்கும்,
ஆழ்ோர்களுக்கும்,
நித்யஸூாிகளுக்கும்
ேிருப்தபானகம்
ஸமர்ப்பித்து, அர்க்யம், ஆசமனம் கண்டருே தேண்டும்.
6. புநர் மந்த்ராஸனம்
மீண்டும்
ேட்டில்ககே
தசாேித்து,
ேீர்த்ேம்
நிகறத்து,
அபிமந்த்ாித்து,
ேிருத்துைாய்
தகாழுந்கே
எம்தபருமான்
ேிருேடிகேில் ஸமர்ப்பித்து, “ஸ்ரீமதே நாராயணாய நம: ேிருேடி
நிகல சாத்ேியருேதேண்டும், மந்த்ராஸநத்துக்கு எழுந்ேருே
தேண்டும்” என்று ேிண்ணப்பம் தசய்து அர்க்யம், பாத்யம்
ஸமர்ப்பித்து, மீண்டும் அர்க்யம், ஆசமனம், ேிருதோற்றாகட
ஸமர்ப்பிக்கதேண்டும். பிறகு
கனஸாரஸிதராேக்கர: க்ரமுகாஷ்ட்ேகேஸ்ஸஹ
ேிமலாசநிோம்பூல ேோநி ஸ்வீகுருப்ரதபா
என்ற ஸ்தலாகத்கே அநுஸந்ேித்துக் தகாண்டு சுருேமுது
(தேற்றிகல பாக்கு) தசாேித்துக் கண்டருேப்பண்ணதேண்டும்.
பிறகு அர்க்யம், ஆசமனம் கண்டருேப் பண்ணி, ேிருதோற்றாகட
சாத்ேி கற்பூர நீராஜனம் ஸமர்ப்பித்து, பின்ேரும் சுதலாகங்ககே
அநுஸந்ேிக்க தேண்டும்.
ேத்ேிஷ்தணா: பரமம் பே ஸோ பஶ்யந்ேிஸூரய: | ேிவீே
க்ஷுராேேம் | ேத்ேிப்ராதஸா ேிபந்யதோ ஜாக்ருோ
ஸஸ்ஸமிந்த்தே | ேிஷ்தணார்யத்பரமம் பேம் ||
பர்யாப்த்யா அநந்ேராயாய ஸர்ேஸ்தோதமாேிராத்ர உத்ேம
மஹர்பேேி ஸர்ேஸ்யாப்த்கய ஸர்ேஸ்ய ஜித்கய ஸர்ேதமே
தேநாப்தநாேி ஸர்ேம் ஜயேி ||
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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மங்கேம்
ஸ்ரீரங்கநாேர் - தபாிய தகாேில்
லக்ஷ்மீ ஶரணலாக்ஶாங்க ஸாக்ஶ ீ ஸ்ரீேத்ஸ ேக்ஶதஸ |
ஶஶமங்கராய

ஸர்தேஶாம் ஸ்ரீரங்தகஶாய மங்கேம் ||

ேிருதேங்கடமுகடயான்
ஶ்ாிய:

காந்ோய கல்யாண நிேதய நிேதயர்த்ேிநாம் |

ஸ்ரீ தேங்கட நிோஸாய ஸ்ரீநிோஸாய மங்கேம் ||
ேரேராஜர் - தபருமாள் தகாேில்
அஸ்து ஸ்ரீஸ்ேந கஸ்தூாீ ோஸநா ோஸிதோரதஸ |
ஸ்ரீ ஹஸ்ேிகிாி நாோய தேேராஜாய மங்கேம் ||
ோதூல ேரோசார்ய ேம்ஸ மங்கே தஹேதே |
ஆஹுய ரக்ஶகாயாஸ்து தேேராஜாய மங்கேம் ||
ஸம்பத் குமாரர் - ேிருநாராயணபுரம்
கமலா குச கஸ்தூாி கர்ேமாங்கிே ேக்ஶதஸ |
யாேோத்ாி நிோஸாய ஸம்பத் புத்ராய மங்கேம் ||
பார்த்ேஸாரேி
ப்ருந்ோரண்ய நிோஸாய பலராமாநுஜாய ச |
ருக்மிணி ப்ராணநாோய பார்த்ே ஸூோய மங்கேம் ||
ஸ்ரீ ராமர்
மங்கேம் தகாஸதலந்த்ராய மஹநீய குணாப்ேதய |
சக்ரேர்த்ேி ேநுஜாய ஸர்ேதபௌமாய மங்கேம் ||
ஸ்ரீ ஆண்டாள்
ஸ்ரீமத்கய ேிஷ்ணுசித்ோர்கய மதநா நந்ேன தஹேதே |
நந்ே நந்ேந ஸுந்ேர்கய தகாோகய நித்ய மங்கேம் ||
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[31]

நம்மாழ்ோர்
ஸ்ரீ நகர்யாம் மஹாபுர்யாம் ோம்ரபர்ண்யுத்ேதர ேதட |
ஸ்ரீ ேிந்த்ாிணிமூலோம்தந ஸ்ரீ ஶடதகாபாய மங்கேம் ||
கலியன்
ஸ்ரீமோலி ஸ்ரீநகாீ நாோய கலிகோிதண |
சதுஷ்கேி ப்ரோநாய பரகாலாய மங்கேம் ||
எம்தபருமானார்
ஸ்ரீமந் மஹாபூேபுதர ஸ்ரீமத் தகஶே யஜ்ேந: |
காந்ேிமத்யாம் ப்ரஸூோய யேிராஜாய மங்கேம் ||
மணோே மாமுனிகள் (தபாிய ஜீயர்)
ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமாத்ரு முநீந்த்ராய மஹாத்மதந |
ஸ்ரீரங்க ோஸிதந பூயாத் நித்யஸ்ரீர் நித்யமங்கேம் ||
குமார தேங்கடாசார்யர்
ோதூல ஸ்ரீ ஶஶலாசார்ய ப்ராது: ஶரணமாஶ்ாிேம் |
ஶமாகுண ஸம்பந்நம் தேங்கடார்யாய மங்கேம் ||
த்ராேிடாம்நாய ஸ்துேிபி: தேேராஜம் ஸுதோஷிதண |
ஸம்பந்ந ஶிஷ்ய ப்ருந்தேந தேங்கடார்யாய மங்கேம் ||
ஜ்ஞாநாநுஷ்டாந பூர்ணாய ரஹஸ்ய த்ரய தேேிதந |
மந்த்ரராஜ ப்ரோோய தேங்கடார்யாய மங்கேம் ||
காஞ்சீ புர்யாம் நிோஸாய ஶிஷ்ய ப்ருந்தேந தஸேிதந |
ோதூல தேங்கடார்யாய நித்யஸ்ரீர் நித்ய மங்கேம் ||
ப்ரஸந்ந ேேதநா நித்யம் சிஷ்ய ஜந பாிவ்ருதோ |
தேேராஜ ப்ரஸாதேந ஜீயாத் ஆசந்த்ர ோரகம் ||
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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மங்கோஸாஸன பகர: மோசார்ய புதராககம: |
ஸர்கேஸ்ச பூர்கே ராசார்கய: ஸக்ருோயாஸ்து மங்கேம் ||
பிறகு கீழ்கண்ட
தேண்டும்.

சாற்றுமுகற

பாசுரங்ககே

அநுஸந்ேிக்க

சாற்றுமுகற
‡ சிற்றஞ் சிறு காதல * ேந்துன்கனச் தசேித்து * உன்
தபாற்றாமகர அடிதய தபாற்றும் தபாருள் தகோய் *
தபற்றம் தமய்த்துண்ணும் குலத்ேில் பிறந்து * நீ
குற்தறேல் எங்ககேக் தகாள்ோமல் தபாகாது **
இற்கறப் பகற தகாள்ோன் * அன்று காண் தகாேிந்ோ! *
எற்கறக்கும் ஏழ் ஏழ் பிறேிக்கும் * உன்ேன்தனாடு
உற்தறாதம ஆதோம் உனக்தக நாம் ஆட்தசய்தோம் *
மற்கற நம் காமங்கள் மாற்தறதலார் எம்பாோய்
‡ ேங்கக் கடல் ககடந்ே * மாேேகனக் தகசேகனத் *
ேிங்கள் ேிருமுகத்துச் தசயிகையார் தசன்றிகறஞ்சி *
அங்கு அப்பகற தகாண்டோற்கற * அணி புதுகேப்
கபங்கமலத் ேண் தோியல் பட்டர் பிரான் தகாகே தசான்ன **
சங்கத் ேமிழ் மாகல * முப்பதும் ேப்பாதம *
இங்கு இப்பாிசுகரப்பார் ஈாிரண்டு மால் ேகரத் தோள் *
தசங்கண் ேிருமுகத்துச் தசல்ேத் ேிருமாலால் *
எங்கும் ேிருேருள் தபற்று இன்புறுேர் எம்பாோய்
‡ நல்கல தநஞ்தச ! நாம் தோழுதும் * ந்ம்முகட நம்தபருமான் *
அல்லிமாேர் புல்க நின்ற * ஆயிரம் தோேனிடம் **
தநல்லி மல்கிக் கல்லுகடப்பப் * புல் இகலயார்த்து* அேர்ோய்ச்
சில்லு சில்தலன்தறால்லறாே * சிங்கதேள் குன்றதம
‡ தசங்கண் ஆேி இட்டிகறஞ்சும் * சிங்கதேள் குன்றுகடய *
எங்கேீசன் எம்பிராகன * இருந்ேமிழ் நூற் புலேன் *
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மங்கக யாேன் மன்னு தோல்சீர் * ேண்டகற ோர்க் கலியன் *
தசங்ககயாேன் தசஞ்தசால் மாகல * ேல்லேர் ேீேிலதர
‡ ேடகேரோய் மிேிர்ந்துமின்னும் * ேேேதநடுங்தகாடிப்
தபால்* சுதடராேியாய் தநஞ்சினுள்தே * தோன்றும் என் தசாேி
நம்பி ** ேடேடமும் கேகுந்ேமும் * மேிள் துேராபேியும் *
இடேகககள் இகழ்ந்ேிட்டு * என் பால் இடேகக
தகாணடகனதய
‡ தேயர் ேங்கள் குலத்துேித்ே * ேிட்டுசித்ேன் மனத்தே *
தகாயில் தகாண்ட தகாேலகனக் * தகாழுங்குேிர் முகில்
ேண்கணன **
ஆயதரற்கற அமரர் தகாகே * அந்ேணர் ேம் அமுேத்ேிகன *
சாகய தபாலப் பாட ேல்லார் ோமும் * அணுக்கர்கதே
‡ ஆலமா மரத்ேினிகல தமல் * ஒரு பாலகனாய் *
ஞாலதமழும் உண்டான் * அரங்கத்ேரேினகணயான் **
தகாலமாமணி யாரமும் * முத்துத் ோமமும் முடிேில்லதோதரைில் *
நீலதமனி ஐதயா! நிகற தகாண்டது என் தநஞ்சிகனதய
‡ தகாண்டல் ேண்ணகனக் * தகாேலனாய் தேண்தணயுண்ட
ோயன் * என்னுள்ேம் கேர்ந்ோகன **
அண்டர்தகான் அணியரங்கன் * என் அமுேிகனக்
கண்ட கண்கள் * மற்தறான்றிகனக் காணாதே
‡ சூழ்ந்ேகன்றாழ்ந்துயர்ந்ே * முடிேில் தபரும்பாதைதயா *
சூழ்ந்ேேனில் தபாிய * பரநன் மலர்ச் தசாேீதயா **
சூழ்ந்ேேனில் தபாிய * சுடர்ஞான ேின்பதமதயா! *
சூழ்ந்ேேனில் தபாிய * என்னோேறச் சூழ்ந்ோதய!
‡ அோேறச்சூழ் * அாிகய அயகன அரகன அலற்றி *
அோேற்று வீடுதபற்ற * குருகூர்ச் சடதகாபன் தசான்ன **
அோேில் அந்ோேிகோல் * இகேயாயிரமும் * முடிந்ே
அோேில் அந்ோேி இப்பத்ேறிந்ோர் * பிறந்ோர் உயர்ந்தே
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‡ இருப்பிடம் கேகுந்ேம் தேங்கடம் * மாலிருஞ்தசாலதயன்னும்
தபாருப்பிடம் * மாயனுக்தகன்பர் நல்தலார் ** அகே
ேம்தமாடும் ேந்து இருப்பிடம் மாயன் இராமானுசன் மனத்து *
இன்று அேன் ேந்து இருப்பிடம் * என்ேனிேயத்துள்தே
ேனக்க்கின்புறதே
‡ இன்புற்ற சீலத்ேிராமானுச! * என்றும் எவ்ேிடத்தும்
என்புற்ற தநாய் * உடல் தோறும் பிறந்ேிறந்து ** எண்ணாிய
துன்புற்று வீயினும் தசால்லுேதோன்றுண்டு * உன்
தோண்டர்கட்தக அன்புற்றிருக்கும் படி* என்கனயாக்கி
அங்காட்படுத்தே
‡ அங்கயல்பாய் ேயல் தேன்னரங்கன் * அணியாகமன்னும்
பங்கய மாமலர்ப் * பாகேகயப் தபாற்றுதும் ** பத்ேிதயல்லாம்
ேங்கிய தேன்னத்ேகைத்து தநஞ்தச! நம்ேகல மிகசதய *
தபாங்கிய கீர்த்ேி * இராமானுசனடிப் பூமன்னதே
பூ மன்னு மாது தபாருந்ேியமார்பன் * புகழ்மலிந்ே
பாமன்னு மாறன் * அடி பணிந்துய்ந்ேேன் ** பல்ககலதயார்
ோம் மன்ன ேந்ே இராமானுசன் * சரணாரேிந்ேம்
நாம் மன்னி ோை * தநஞ்தச! தசால்லுதோம் அேன் நாமங்கதே
ஆழ்ோர்கள் ோைி * அருேிச்தசயல் ோைி *
ோழ்ோதுமில்குரேர் ோம் ோைி * எழ்பாரும்
உய்ய * அேர்கள் உகரத்ேேர்கள் ோம் ோைி *
தசய்யமகற ேன்னுடதன தசர்ந்து *
‡ பூருோசாாியர்கள் * தபாேமனுட்டானங்கள் *
கூறுோர் ோர்த்கேககேக் தகாண்டு நீர்தேறி **
இருள் ேருமா ஞாலத்தே * யின்பமுற்று ோழும் *
தேருள்ேருமா தேசிககனச் தசர்ந்து
‡ இந்ேவுபதேச ரத்ேினமாகல ேன்கன *
சிந்கே ேன்னில் நாளும் சிந்ேிப்பார் ** எந்கே
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எேிராசர் * யின்னருளுக்தகண்டுமிலக்காகி *
சேிராக ோழ்ந்ேிடுேர் ோம்
எறும்பியப்பா அருேிச்தசய்ேது
மன்னுயிர்காேிங்தக மணோே மாமுனிேன் *
தபான்னடியாஞ் தசங் கமலப் தபாதுககே உன்னிச் *
சிரத்ோதல ேீண்டில் அமானேனும் நம்கம *
கரத்ோதல ேீண்டல் கடன்
கற்பூர நீராஜனம் முடிந்ே பின்னர், பூக்கள் மற்றும் ேிருத்துைாய்
தகாழுந்கே
ஆழ்ோர்
ஆசார்யர்களுக்கு,
“அருேப்பாடு
நம்மாழ்ோர்,
அருேப்பாடு
எம்தபருமானார்,
அருேப்பாடு
மனோே
மாமுனிகே”
என்று
ேிண்ணப்பித்து
ஸமர்ப்பிக்கதேண்டும். அகனத்து ஆழ்ோர்/ ஆசார்யர்களுக்கும்
இதே தபால் அருேப்பாடு (ஆழ்ோர்/ ஆசார்யன் தபயர்) என்று
புஷ்பம், ேிருத்துைாய் ஸமர்ப்பிக்கதேண்டும். பிறகு கீழ்கண்ட
பாசுரங்ககே அநுஸந்ேிக்க தேண்டும்.
பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்ோண்டு *
பலதகாடி நூறாயிரம் ** மல்லாண்ட ேிண்தோள் மணிேண்ணா*
உன் தசவ்ேடி தசவ்ேி ேிருக்காப்பு
அடிதயாதமாடும் நின்தனாடும் * பிாிேின்றி ஆயிரம் பல்லாண்டு*
ேடிோய் நின்ேல மார்பினில் * ோழ்கின்ற மங்ககயும்
பல்லாண்டு ** ேடிோர் தசாேி ேலத்துகறயும் * சுடராைியும்
பல்லாண்டு * பகடதபார் புக்கு முைங்கும் * ப்பாஞ்சசன்னியமும்
பல்லாண்தட
தபாிய ஜீயர் அருேிச்தசய்ேது
ஸர்ேதேஶ ேஶாகாதல ஶ்வ்யாஹே பராக்ரமா |
ராமாநுஜார்ய ேிவ்யாஞ்ஞா ேர்த்ேோம் பிேர்ேோம் ||
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கந்ோகடயண்ணன் அருேிச்தசய்ேது
ராமாநுஜார்ய ேிவ்யாஞ்ஞா ப்ரேிோஸர முஜ்ஜேலா |
ேிகந்ேவ்யாபிநீ பூயாத் ஸாஹி தலாக ஹிகேஷிணீ ||
எம்தபருமானார் அருேிச்தசய்ேது
ஸ்ரீமந்! ஸ்ரீரங்க ச்ாியமனுபத்ரோமநுேிநம் ஸம்ேர்த்ேய |
ஸ்ரீமந்! ஸ்ரீரங்க ச்ாியமநுபத்ரோமனுேிநம் ஸம்ேர்த்ேய ||
தபாிய ஜீயர் அருேிச்தசய்ேது
நம: ஸ்ரீகசல நாோய குந்ேீ நகர ஜந்தமந |
ப்ரஸாேலப்ே பரம ப்ராப்ய ககங்கர்ய ஸாலிதந ||
நம்தபருமாள் அருேிச்தசய்ேது
ஸ்ரீகசதலச ேயாபாத்ரம் ேீபக்த்யாேி குணார்ணேம் |
யேீந்த்ர ப்ரேணம் ேந்தே ரம்யஜாமாேரம் முநிம் ||
மடத்துப் பிள்கே அருேிச்தசய்ேது
ோைி ேிருோய்தமாைிப் பிள்கே * மாேகோல்
ோழும்* மணோே மாமுனிேன் – ோைியேன் *
மாறன் ேிருோய்தமாைிப்தபாருகே * மாநிலத்தோர்
தேறும்படியுகரக்குஞ் சீர்
ப்ரேிோேி பயங்கரம் அண்ணன் அருேிச்தசய்ேது
தசய்ய ோமகரத் ோேிகண ோைிதய *
தசகல ோைி ேிருநாபி ோைிதய *
துய்ய மார்பும் புாிநூலும் ோைிதய *
சுந்ேரத் ேிருத் தோேிகண ோைிதய *
ககயுதமந்ேிய முக்தகாலும் ோைிதய *
கருகண தபாங்கிய கண்ணிகண ோைிதய *
தபாய்யிலாே மணோே மாமுனி *
புந்ேி ோைி புகழ் ோைி ோைிதய *
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அடியார்கள் ோை அரங்க நகர் ோை *
சடதகாபன் ேண்டமிழ் நூல் ோை * கடல் சூழ்ந்ே
மன்னுலகம் ோை * மணோே மாமுனிதய *
இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டிரும்
ஆண்டாள்
தகாகே பிறந்ேவூர் தகாேிந்ேன் ோழுமூர் *
தசாேி மணிமாடந் தோன்றுமூர் *
நீேியால் நல்லபத்ேர் ோழுமூர் *
நான் மகறகதோதுமூர் ேில்லிப்புதூர் தேேக்தகானூர் **
பாேகங்கள் ேீர்க்கும் பரமனடி காட்டும் *
தேேமகனத்துக்கும் ேித்ோகும் தகாகே ேமழ் *
ஐகயந்துகமந்தும் அறியாே மானிடகர *
கேயம் சுமப்பதும் ேம்பு *
ேிருோடிப் பூரத்ேில் தசகத்துேித்ோள் ோைிதய *
ேிருப்பாகே முப்பதும் தசப்பினாள் ோைிதய *
தபாியாழ்ோர் தபற்தறடுத்ே தபண்பிள்கே ோைிதய *
தபரும்பூதூர் மாமுனிக்கு பின்னானாள் ோைிதய **
ஒரு நூற்று நாற்பத்து மூன்றுகரத்ோள் ோைிதய *
உயரரங்கர்தக கண்ணி யுகந்ேேித்ோள் ோைிதய *
மருோரும் ேிருமல்லி ேேநாடி ோைிதய *
ேண்புதுகே நகர்க்தகாகே மலர்ப்பேங்கள் ோைிதய *
ேிருமங்ககயாழ்ோர்
கலந்ேேிருக் கார்த்ேிககயில் கார்த்ேிகக ேந்தோன் ோைிதய *
காசினியில் குகறயலூர்க் காேதலாண் ோைிதய *
நலந்ேிகைாயிரத்தேண்பத்து நாலுகரத்ோன் ோைிதய *
நாகலந்துமாகறந்தும் நமக்குகரத்ோன் ோைிதய *
இலங்தகழு கூற்றிருக்கக இருமடலீந்ோன் ோைிதய *
இம்மூன்றிலிருநூற்று இருபத்தேைீந்ோன் ோைிதய *
ேலந்ேிகமுங் குமுேேல்லி மணோேன் ோைிதய *
ோட்கலியன் பரகாலன் மங்ககயர்தகான் ோைிதய *
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எம்தபருமானார்
அத்ேிகிாியருோேரடி பணிந்தோன் ோைிதய *
அருட்கச்சி நம்பியுகரயாறு தபற்தறான் ோைிதய *
பத்ேியுடன் பாடியத்கேப் பகர்ந்ேிட்டான் ோைிதய *
பேின்மர் ககலயுட்தபாருகேப் பாிந்துகற்றான் ோைிதய *
சுத்ேமகிழ் மாறனடி தோழுதுய்ந்தோன் ோைிதய *
தோல் தபாிய நம்பி சரண் தோன்றினான் ோைிதய *
சித்ேிகரயிலாேிகர நாள் சிறக்கேந்தோன் ோைிதய *
சீர்தபரும்பூதூர் முனிேன் ேிருேடிகள் ோைிதய *
எண்டிகசதயணிகேயாழ்ோர் எேிராசன் ோைிதய *
எழுபத்து நால்ேர்க்தகண்ணான்கு உகரத்ோன் ோைிதய *
பண்கடமகறகயத் தோிந்ே பாடியத்தோன் ோைிதய *
பரகாலனடியிகணகயப் பரவுமேன் ோைிதய *
ேண்டமிழ் நூல் நம்மாழ்ோர் சரணானான் ோைிதய *
ோரணியும் ேிண்ணுலகும் ோனுகடதயான் ோைிதய *
தேண்டிகரசூழ் பூதூதரம்தபரருமானார் ோைிதய *
சித்ேிகரயிற் தசய்ய ேிருோேிகரதயான் ோைிதய *
மணோேமாமுனிகள் அருேிச் தசய்ே எம்தபருமானார்
ோைித்ேிருநாமங்கள்
சீராரும் எேிராசர் ேிருேடிகள் ோைி *
ேிருேகரயிற் சாத்ேிய தசந்துேராகட ோைி *
எராரும் தசய்யேடிவு எப்தபாழுதும் ோைி *
இலங்கிய முந்நூல்ோைி யிகணத்தோள்கள் ோைி *
தசாராே துய்யதசய்ய முகச்தசாேி ோைி *
தூமுறுேல்ோைி துகணமலர்க்கண்கள் ோைி *
ஈராறு ேிருநாமம் அணிந்ே எைில் ோைி *
இனிேிருப்தபாடு எைில் ஞானமுத்ேிகர ோைிதய *
அறுசமயக் தசடியேகன யடியறுத்ோன் ோைிதய *
அடர்ந்துேரும் குேிட்டிககே யறத்துறந்ோன் ோைிதய *
தசறுகலிகயச் சிறிதுமறத் ேீர்த்துேிட்டான் ோைிதய *
தேன்னரங்கர் தசல்ேம் முற்றும் ேிருேிகேத்ோன் ோைிதய *
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மகறயேனின் தபாருேகனத்தும் ோய்தமாைிந்ோன் ோைிதய *
மாறனுகரதசய்ே ேமிழ்மகற ேேர்த்தோன் ோைிதய *
அறமிகு நற்தபரும்பூதூ ரேோித்ோன் ோைிதய *
அைகாருதமேிராசர் அட்யிகணகள் ோைிதய *
ேி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 ோைிதய *
தேன்னரங்கர் சீரருகேச் தசருமேன் ோைிதய *
பாராரும் எேிராசர் பேம் பணிந்தோன் ோைிதய *
பாடியத்ேின் உட்தபாருகேப் பகருமேன் ோைிதய *
நாராயணன் சமயம் நாட்டினான் ோைிதய *
நாலூரான் ேனக்கு முத்ேி நல்கினான் ோைிதய *
ஏராரும் கேயில் அத்ேத்ேில் இங்கு ேந்ோன் ோைிதய *
எைில் கூரத்ோழ்ோன்ேன் இகணயடிகள் ோைிதய
தபாருள் ேிாிக்கும் எேிராசன் தபான்னடிதயான் ோைிதய *
தபான்ேட்டில் பறித்தேறிந்ே புகழுகடதயான் ோைிதய *
மருள்ேிாிக்கும் முக்குறும்கப மாற்றவ்ந்தோன் ோைிதய *
மயர்ேறதே தமய்ஞ்ஞானம் ேேர்த்ேிட்டான் ோைிதய *
இருள்ேிாிக்கும் சிேமில்கலதயன்தறழுத்ேிட்டான் ோைிதய *
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ஏேமற எவ்வுயிர்க்கும் இேமேிப்தபான் ோைிதய *
அருள்ேிாிக்கும் அரங்தகசர் அடிதோழுதோன் ோைிதய *
ஆனபுகழ் கூரத்ோழ்ோன்ேன் அடியிகணகள் ோைிதய
ேிருநாள் பாட்டு
மட்டேிழும் தபாைில்சூழ் 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 ோைிதய *
சீரங்கராசரடி சிந்கே தசய்தோன் ோைிதய *
பத்ேியுடன் பேின்மர்ககல பருந்ேேிப்தபான் ோைிதய *
பாதுகககய யேிபேிோள் பேிக்குமேன் ோைிதய *
முத்ேிேரும் எட்தடழுத்கே தமாைிந்ேருளுதோன் ோைிதய *
முக்தகாலும் எேிராசர் தமாைிப் தபற்தறான் ோைிதய *
ேத்துேநூல் பாடியத்கே ோித்துகரப்தபான் ோைிதய *
ோசரேி உபயமலர் ோேிகனகள் ோைிதய
அத்ேிகிாி அருோேர் அடிபணிந்தோன் ோைிதய *
அனேரேன் எேிராசர் அடிதோழுதோன் ோைிதய *
சித்ேிகரயில் புனர்ேசுநாள் சிரக்கேந்தோன் ோைிதய *
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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சீபாடிய தசழும்தபாருகே தசப்புமேன் ோைிதய *
பச்கச ோரணம் ேிலங்க பார்கே தசய்ோன் ோைிதய *
பரகாலன் அடியிகனகள் பரமுோன் ோைிதய *
உத்ேம ோதூலகுல முகந்துேித்ோன் ோைிதய *
உய்யன் துகண முேலியாண்டான் ஒண்பேமிரண்டும் ோைிதய
அத்ேிகிாி அருோேர் அருள்தபருதோன் ோைிதய *
அருட் பச்கசோரணத்ேில் அேோித்ோன் ோைிதய *
சித்ேிகரயில் புணர்பூசம் சிறக்கேந்தோன் ோைிதய *
சீபாடியம் ஈடு முேல் சீர்தபறுதோன் ோைிதய *
உத்ேமமாம் ோதூலம் உயரேந்தோன் ோைிதய *
ஊர் ேிருந்ேச் சீர்பாே மூன்றினான் ோைிதய *
முத்ேிகரயும் தசங்தகாலும் முடிதபறுதோன் ோைிதய *
முேலியாண்டான் தபாற்பேங்கள் ஊைிதோறும் ோைிதய *
ேிருநாள் பாட்டு
எட்டுமிரண்டுடதன ேமிழ் தேேதமாேியுணர்ந்ேிடுநாள் *
எங்குமிடர்தகட அங்கமுபாங்கமும் ஓங்கியுயர்ந்ேிடு நாள் *
மட்டேிழும் தபாைில்மன்னும் 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.
மணோே மாமுனிகள்
இப்புேியில் அரங்தகசர்க்கு ஈடேித்ோன் ோைிதய *
எைில் ேிருோய்தமாைிப்பிள்கேயிகண அடிதயான் ோைிதய *
ஐப்பசியில் ேிருமூலத்ேேோித்ோன் ோைிதய *
அரேரசப் தபருஞ்தசாேி அனந்ேதனன்றும் ோைிதய *
எப்புேியும் ஸ்ரீகசலம் ஏத்ே ேந்தோன் ோைிதய *
ஏராருதமேிராசர் எனவுேித்ோன் ோைிதய *
முப்புாிநூல் மணிேடமும் முக்தகால் ோித்ோன் ோைிதய *
மூோிய மணோே மாமுனிேன் ோைிதய *
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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 தபாைில்சூழ் குருகாேிபன் ககலகள் ேிேங்கிடு நாள் *
காரமர்தமனி அரங்கர்நகர்க்கிகற கண்கள் கேித்ேிடு நாள் *
அந்ேமில்சீர் மணோேமுனிப்பரன் அேோரம் தசய்ேிடு நாள் *
அைகு ேிகழ்ந்ேிடும் ஐப்பசியில் ேிருமூலம் அதேனு நாதே *
**** ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமாத்ரு முநீந்த்ராய மஹாத்மதந |
ஸ்ரீரங்கோஸிதந பூயாத் நித்யஸ்ரீர் நித்ய மங்கேம் ||
ஒன்றான ோனமாமகல ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்ோமி
(மணோேமாமுனிகள் ேிருேடி-தபான்னடிக்கால் ஜீயர்)
(ேிருநக்ஷத்ரம்: கன்னிப் புனர்ேசு)
ேனியன்
ரம்யஜாமத்ரு தயாகீந்த்ர பாேதரகாமயம் ஸோ |
ேோயத்ோத்ம ஸத்ோேிம் ராமாநுஜமுநிம் பதஜ ||
ேிருேிருந்ே மலர்த்ோள்கள் ோைிதய *
சிறந்ே தசந்துேராகடயும் ோைிதய *
ேருேிருந்ேகக முக்தகாலும் ோைிதய *
ேடம்புயத்ேினில் சங்காைி ோைிதய *
மருவு தகாண்டல் மணோே தயாகிகய *
ோழ்த்ேி ோய்ந்ேருள் ோய்மலர் ோைிதய *
கருகண தமவு மிராமாநுச முனி *
கனக தமௌலி கலந்தூைி ோைிதய *
அடியேர்ேம் துயர் அகனத்தும் அறுத்ேருள்தோன் ோைிதய *
அணிதபாைில் சிாீ ேரமங்கக அேோித்தோன் ோைிதய *
கடிதபாைில்சூழ் பூதூர்மன் கைல் பணிந்தோன் ோைிதய *
கருத்கேயடர் புலங்கள் ஐந்தும் கடிந்துேிட்தடான் ோைிதய *
ேடதமாைி தேன்தமாைி மகறகள் ேகுத்துகரப்தபான் ோைிதய *
மணோே மாமுனிகய ோழ்த்துமேன் ோைிதய *
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக

[43]

இடருேேி முழுகும் எகன எடுத்ேேிப்தபான் ோைிதய *
என்னப்பன் இராமாநுசமுனிேன் ோைிதய *
பணோேரேில் துயில் அரங்தகசர் பேம் பணியும்
மணோே மாமுனி மாமலர்த்ோள்ககே ோழ்த்தும் நல்ல
குணோேன் எந்கே இராமாநுசமுனி தகாேில்பேம்
ேணோநிேி நமக்கு என்தறன்று நாதடாறும் சாத்து தநஞ்தச
குமார ஸ்ரீகசலாச்சார்ய ஸ்ோமி
சித்ேிகரயில் சித்ேிகரநாள் சிறக்கேந்தோன் ோைிதய *
சீராரும் ோசரேிேன் பேம்பணிதோன் ோைிதய *
முத்ேிேரு மாமுனிோள் மறோதோன் ோைிதய *
மூாிநிமிர்ந்தேழுசிங்கப் பைேடிதயான் ோைிதய *
அத்ேிகிாி தகாயில் எதுகிாியமர்தோன் ோைிதய *
அணிமாறன் மதுரகேி நிகலநிற்தபான் ோைிதய *
எத்ேிகசயும் குணக்குன்றாய் எத்துகந்தோன் ோைிதய *
எந்கே சீகசலாாியர் இகணயடிகள் ோைிதய
தோங்கல்:
மும்கம சான்தறார் ோை முத்ேமிழ் தேேம் ோை
நம்கம யுகடயேர்ோம் ோள்ோை - தசம்கமதசர்
மண்ணுலகம் ோை முேலியாண்டானமுதே!
இன்னதமாரு நூற்றாண்டிரும்
குமார ஸ்ரீதேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி
கார்த்ேிககயில் கார்த்ேிககநாள் சிறக்கேந்தோன் ோைிதய *
கச்சிப்தபர்ருோேன் அடிபணிதோன் ோைிதய *
சீர்த்ேிகழ் ஸ்ரீேசனப் தபாருள்ேிாிப்தபான் ோைிதய *
சீர்தபறு ோதூலகுலம் தசைிக்கேந்தோன் ோைிதய *
ேீர்த்ேன் ேிருேரங்கன் தோண்டில் நின்தறான் ோைிதய *
ேிகழ்ேரு சீபாடியத்கேப் புகழுபேன் ோைிதய *
பச்கச ோரணம் கூரம்தபாலியகேத்தோன் ோைிதய *
புகழ்தசர் குருேரர் தேங்கடார்யர் ோைிதய
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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தோங்கல்:
கச்சிநகர் ோை காிேரேர் ோை
உச்சிகேக்கும் மாறனடிச் சீர்ோை – தமச்சுபுகழ்
மன்னுலதகார் ோை முேலியாண்டான் அமுதே !
இன்னதமாரு நூற்றாண்டிரும்
பிறகு, எம்தபருமான் ேிருேடிககே தசேித்து, அர்க்ய ேட்டிலில்
இருந்து ேீர்த்ேமும், தபருமாள் ேிருேடிகேிலிருந்து ேிருத்துைாய்
தகாழ்ந்கேயும் ஸ்வீகாித்துக் தகாண்டு பின்பு தகாஷ்டிக்கு
ேிநிதயாகம் தசய்யவும். பிறகு குருபரம்பகர ேனியன் [ப. 22]
அநுஸந்ேிக்கதேண்டும்.
7. பர்யங்காஸனம்
பிறகு எம்தபருமான் ேிருேடிகேில் ேிருத்துைாய்க் தகாழுந்கே
ஸமர்ப்பித்து,
“ஸ்ரீமதே
நாராயணாய
நம:
ேிருேடிநிகல
சாத்ேியருேதேண்டும். பர்யங்காஸநத்துக்கு எழுந்ேருேதேண்டும்”
என்று ேிண்ணப்பிக்க தேண்டும். பிறகு பாத்யம், அர்க்யம்,
ஆசமனம் ஸமர்ப்பிக்கதேண்டும். உத்ேரணிகய சுத்ே ஜலத்ேில்
தசாேித்து, ேிருதோற்றாகடயும், சுருேமுதும் கண்டருேப்பண்ணி,
ேிருப்பேேம்
மாற்றி,
ேிருக்கககள்
ேிேக்கி,
ஆசமனம்
கண்டருேப்பண்ணி, ேிருதோற்றாகட சாத்ேி, ேிருத்துைாய்க்
தகாழுந்கேத்
ேிருேடிகேில்
ஸமர்ப்பித்து.
“ஆசார்யன்
ேிருக்கககோல் ஸர்தோபசாரங்ககேயும் கண்டருேதேண்டும்”
என்று ேிண்ணப்பித்து,
உபசாரபதேதஹந க்ருோநஹரஹர்மயா |
அபசரநிமாந் ஸர்ோந் க்ஷமஸ்ே புருதஷாத்ேம ||
பந்நகாேீஸீ பர்யங்தக ரமா ஹஸ்தோபோநதக |
ஸுகம் தசாஷ்ே ேருஷாேீஸ ஸுேர்ஶந ஸுரக்ஷிேம் ||
சங்க்ச்க்ரகோமுக்ய ேிவ்யாயுேகணஸ் த்ோ |
ஸ்ரீச ரக்ஷாபிோநாய ஸர்ோ ஜாக்ரே ஜாக்ரே ||
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ஜிேந்தே புண்டாீகாக்ஷ நமஸ்தே ேிஶ்ேபாேந |
நமஸ்தேஸ்து ஹ்ருஷீதகஷ மஹாபுருஷ பூர்ேஜ ||
உபசாராபதேஶஶந க்ருோநஹர ஹர்மயா|
அபசாராநிமாந் ஸர்ோந் க்ஷமஸ்ே புருதஷாத்ேம ||
உறகல் உறகல் உறகல் ஒண்சுடராைிதய! சங்தக!
அறதநறி நாந்ேகோதே! அைகியசார்ங்கதம! ேண்தட!
இறவு படாமலிருந்ே எண்மர் உதலாகபாலீர்காள் !
பறகேயகரயா! உறகல் பள்ேியகறகுறிக்தகாண்மின் ||
பனிக்கடலில் பள்ேிதகாகேப் பைகேிட்டு ஓடிேந்தேன்
மனக்கடலில் ோைேல்ல மாயமணாேநம்பீ |
ேனிக்கடதல ேனிச்சுடதர ேனியுலதக என்தறன்று
உனக்கிடமாய் இருக்க என்கன உனக்குாித்ோக்கிகனதய ||
என்று அநுஸந்ேித்து, ேண்டன் ஸமர்ப்பித்து அபராேக்ஷாமணம்
பண்ணிக் தகாண்டு, தகாயிலாழ்ோர் ேிருக்காப்புககேச்
சாத்ேிேிடதேண்டும்.
ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
______________
பின்குறிப்பு: தமற்கண்ட ேிருோராேனக்ரமம், முேலியாண்டான்
ஸ்ோமி ேிருமாேிககயில் தபாிய ஸ்ோமிகேின் ஸஷ்டியப்ேபூர்த்ேி
சுபேினத்கே முன்னிட்டு தேேியிடப்பட்ட ேிருோராேனக்ரம
புத்ேக தேேியீட்டிலிருந்தும், தபாிய ஜீயர் ஸ்ோமி ஸ்ரீ மணோே
மாமுனிகள் அருேிச்தசய்ே ஜீயர்படி என்கிற ேிருோராேன
க்ரமத்ேிலிருந்தும், ேர்த்ேமான ஸ்ோமி ஸ்ரீ உ.தே.தகா.க.ோ.அ.
அைகிய சிங்கர் (எ) ராமாநுஜாசார்ய ஸ்ோமி அருேிச்தசய்ே
ேிருோரேனக்ரமத்ேிலிருந்தும் தோகுக்கப்பட்டது.
______________
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

குருபரம்பகர ேனியன்
அஸ்மத் குருப்தயா நம:
அஸ்மத் பரம குருப்தயா நம:
அஸ்மத் ஸர்ே குருப்தயா நம:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீ பராங்குஶ ோஸாய நம:
ஸ்ரீமத் யாமுநமுநதய நம:
ஸ்ரீராமமிஶ்ராய நம:
ஸ்ரீ புண்டாீகாக்ஷாய நம:
ஸ்ரீமந் நாேமுநதய நம:
ஸ்ரீமதே சடதகாபாய நம:
ஸ்ரீமதே ேிஷ்ேக்தஸநாய நம:
ஶ்ாிகய நம: ஸ்ரீேராய நம:
(24) ேர்த்ேமான ஸ்ோமியின் ேிருக்குமாரர்
ஸ்ரீ உ.தே. தகா.க.ோ.அ. யேீந்த்ர ப்ரேணர் (எ)
குமார பக்ேிஸாராசார்ய ஸ்ோமி ேனியன்
ஸ்ரீமத் ேதூல குல தேங்கடஸூாி தபௌத்ரம் |
ோதூல ராமாநுஜ தேஶிக புத்ர ரத்நம்
ேத்பாேயுக்ம ரணம் ேதுபாஸிோரம்
ஸ்ரீபக்ேிஸார குருேர்ய மஹம் ப்ரபத்தய ||
(23) ேர்த்ேமானத்ேில் எழுந்ேருேியிருக்கும்
ஸ்ரீ உ.தே. தகா.க.ோ.அ குமார ராமாநுஜாசார்ய ஸ்ோமி ேனியன்
ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம்
ோதூல தேங்கட குரூத்ேம புத்ர ரத்நம் |
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ஸ்ரீஶஶல தேஶிக க்ருபாப்ே ஸமஸ்ே தபாேம்
ராமாநுஜார்ய குருேர்ய மஹம் ப்ரபத்தய ||
ஸ்ரீதேங்கடார்ய ேநயம் ேத்பாே கமலாஶ்ரயம் |
ோதூலாந்ேய பூர்தணந்தும் ராமாநுஜ குரும் பதஜ ||
(22 அ.) இேர் ேகப்பனார் குமார தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி
ோஶரத்யார்ய ேநயம் ஸ்ரீ ஶஶலார்ய போஶ்ரயம் |
ஸ்ரீதேங்கடகுரும் ேந்தே ஶலாேி
ீ
குணஸாகரம் ||
(22 ) இேர் ேகமயனார் குமார ஸ்ரீகசலாச்சார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம்
ோதூல தேஶிக குரூத்ேம புத்ர ரத்நம் |
ேத்பாேயுக்ம ஶரணம் ேதுபாஸிோரம்
ஸ்ரீஶஶல தேஶிகமஹம் ஶரணம் ப்ரபத்தய ||
ோஶரத்யார்ய ேநயம் ேத்பாே கமலாஶ்ரயம் |
ஸ்ரீ ஶஶலார்ய குரும் ேந்தே ேயாேி குணஸாகரம் ||
(21 ஆ.) இேர்கள் ேகப்பனார் முேலியாண்டான் ஸ்ோமி
ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம்
ஸ்ரீஶஶல தேஶிக குரூத்ேம புத்ர ரத்நம் |
ஸ்ரீமந் ந்ருஸிம்ஹ குருேர்ய போப்ஜ ப்ருங்கம்
ோதூல தேஶிகமஹம் ஶரணம் ப்ரபத்தய ||
(21 அ.) இேர் ேகமயனார் சிங்கராசார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம்
ஸ்ரீஶஶல தேஶிக ஸுேம் ஶ்ாிே ேத்போப்ஜம் |
ேஸ்மாேோப்ே நிகமாந்ே ரஹஸ்ய ேத்ேம்
ஸ்ரீமந் ந்ருஸிம்ஹ குருஶஶகரமாஶ்ரயாம: ||
(21) இேர் ேகமயனார் ஸ்ரீரங்காசார்ய ஸ்ோமி
(தகாய்லண்ணன் ேிருமாேிககக்கு ஸ்வீக்ருேர்)
ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம்
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ஸ்ரீமத் ேரப்ரே குரூத்ேம புத்ர ரத்னம் |
ஸ்ரீஶஶல தேஶிக க்ருபாப்ே ஸமஸ்ே தபாேம்
ஸ்ரீரங்க்க தேஶிகமஹம் ஶரணம் ப்ரபத்தய ||
(20) இேர்கள் ேகப்பனார் ஸ்ரீஶைலார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீதேங்கடார்ய ேநயம் ஶலாேி
ீ
குண ஸாகரம் |
ோதூலார்ணே பூர்தணந்தும் ஸ்ரீஶஶலார்யமஹம் பதஜ ||
(19 அ.) இேர் ேகப்பனார் குமாரதேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி
ோதுல தேங்கட குரூத்ேம புத்ர ரத்நம்
ஸ்ரீஶஶல லக்ஷ்மணமுநீந்த்ர ேகயக பாத்ரம் |
தேோந்ேயுக்ம ேிஶேீகரண ப்ரவீணம்
ஸ்ரீதேங்கடார்ய குருஶஶகரமாஶ்ரயாம: ||
(19) இேர் ேகமயனார் குமார தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம்
ஸ்ரீஸ்ரீநிோஸ யேிபாே ஸதராஜ ப்ருங்கம் |
ஸ்ரீதேங்கடார்யேநயம் ேிநதயாஜ்ஜ்ேலந்ேம்
ஸ்ரீதேங்கடார்ய குருஶஶகரமாஶ்ரயாம: ||
(18) இேர்கள் ேகப்பனார் ஸ்ரீநிோஸேரோசார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீோதூல குலப்ரேீப மஹிே ஸ்ரீதேங்கடார்யாத்மஜ
ஸ்ரீஸம்ோஸ ேரப்ரோர்யேநய ஸ்ரீதேங்கடார்யாத்மஜம் |
ேத்பாேப்ரேணம் ரமாநிேிமுதநஸ் ஸம்ப்ராப்ே தபாதோேயம்
ஸ்ரீஸம்ோஸ ேரப்ரோர்ய மநகம் தஸதேநிஶம் ஸ்ரீநிேிம் ||
(17) இேர் ேகப்பனார் குமார தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீமத் ேதூலகுல தேஶிக ேம்ஶஜாேம்
ஸ்ரீஸ்ரீநிோஸேரோர்ய குதராஸ் ஸுபுத்ரம் |
ஸ்ரீோஸரம்ய ேரதயாகி க்ருபாத்த் தபாேம்
ஸ்ரீதேங்கடார்ய குருஶஶகரமாஶ்ரயாம: ||
(16) இேர் ேகப்பனார் ப்ரணோர்த்ேிஹராசார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீமத் ேதூலகுல தேங்கடஸூாி தபௌத்ரம்
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ஸ்ரீஸ்ரீநிோஸேரோர்ய குதராஸ்ேநூஜம் |
ேத்பாேயுக்ம ஶரணம் த்துபாஸிோரம்
ஸ்ரீம்ந்ந்ோர்த்ேிஹர தேஶிகமாஶ்ரயாம: ||
(15) இேர் ேகப்பனார் ஸ்ரீநிோஸேரோசார்ய ஸ்ோமி
ோதூல தேங்கடாசார்ய ேநயம் ேத்போஶ்ரயம் |
ேேோப்த்ேியம் ேந்தே ஸ்ரீோஸேரேம் குரும் ||
(14) இேர் ேகப்பனார் ஒன்றான குமார தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம்
ஸ்ரீோஸ ஸூாிேநயம் ேேோப்ேதபாேம் |
ஸ்ரீதேங்கடார்ய பே பங்கஜ ராஜஹம்ஸம்
ஸ்ரீதேங்கடார்யம் அநேத்யகுணம் பஜாமி ||
(13) இேர் ேகப்பனார் ஸ்ரீநிோஸாசார்ய ஸ்ோமி
ோதூல தேங்கடாசார்ய ஸூநும் த்த்பாே ஸம்ஶ்ரயம் |
ஸ்ரீநிோஸகுரும் ேந்தே தேோந்ேத்ேய தேஶிகம் ||
(12) இேர் ேகப்பனார் குமார அண்ணாேிலப்பன் தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி (தேடலப்கபயண்ணா ேிருேடி)
ோதூல ஸ்ரீநிோஸார்ய ேநயம் ேிநதயாஜ்ஜ்ேலம் |
ேரோர்ய க்ருபாபாத்ரம் ேந்தே தேங்கட தேஶிகம் ||
குமார அண்ணாேிலப்பனுக்கு ஆசார்யரான தேடலப்கபயண்ணா
ோதூல ஸ்ரீநிோஸார்ய பேபங்கஜ ஷட்பேம் |
ேரோர்யமஹம் ேந்தே தேங்கடாசார்ய நந்ேநம் ||
(11) குமார அண்ணாேிலப்பன் ேகப்பனாரும்
தேடலப்கபயண்ணா ஆசார்யருமான அப்பங்கார்
ஸ்ரீநிோஸாசார்ய ஸ்ோமி
ோத்ஸல்யாேி குணாோஸம் ோதூலகுல பூஷணம் |
தேங்கடார்ய க்ருபாபாத்ரம் ஸ்ரீநிோஸகுரும் பதஜ ||
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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(10) இேர் ேகப்பனார் அண்ணாேிலப்பன்
(தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி)
ோதூல ேரோசார்ய க்ருபாபூர்ண மதநாரேம் |
ஸ்ரீ தேங்கடகுரும் ேந்தே ஶலாேி
ீ
குணஸாகரம் ||
(9) இேர் ேகப்பனார் அப்பாச்சியாரண்ணா (ேரோசார்ய ஸ்ோமி)
(ஒன்றான ோனமாமகல ராமாநுஜ ஜீயர் ேிருேடி)
ஸ்ரீமத் ோநமஹாஶஶல ராமாநுஜ முநிப்ாியம் |
ோதூல ேரோசார்யம் ேந்தே ோத்ஸல்ய ஸாகரம் ||
ஒன்றான ோனமாமகல ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்ோமி
(மணோேமாமுனிகள் ேிருேடி)
ரம்யஜாமாத்ரு தயாகீந்த்ர பாேதரகாமயம் ஸோ |
ேோயத்ோத்ம ஸ்த்ோேிம் ராமாநுஜமுநிம் பதஜ ||
மணோேமாமுனிகள்
(நம்தபருமாள் அருேிச் தசய்ேது)
ஸ்ரீஶஶதலஶ ேயாபாத்ரம் ேீபக்த்யாேி குணார்ணேம் |
யேீந்த்ரப்ரேணம் ேந்தே ரம்யஜாமாேரம் முநிம் ||
(8) அப்பாச்சியாரண்ணாேின் ேகப்பனார் சித்ேண்ணார்
ராமாநுஜகுதராஸ்ஸூநும் நிகமாந்கேக பூஷணம்| |
ேரோர்யமஹம் ேந்தே ோதூலகுல பூஷணம் ||
(7 ஆ) இேர் ேகப்பனார் தேேப்தபருமாள் ஸந்நிேி எம்பா
ேரோசார்ய ேநயம் ோதூலகுல பூஷணாம் |
ராமாநுஜகுரும் ேந்தே தேோந்ே த்ேய தேஶிகம் ||
இேர் ேகப்பனார் சித்ேண்ணார்
ஸ்ரீதகாபுதரஶ ேநயம் ேரோசார்யாப்ே தபாேகம் |
ோதூல ேரோசார்யம் ேந்தே தேோந்ே தேஶிகம் ||
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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இேர் ேகப்பனார் ேிருக்தகாபுரத்து நாயனார்
ேந்தே ஸ்ரீதகாபுராேீஶம் ோதூல குல பூஷணம் |
ராமாநுஜார்ய ஸத்புத்ரம் ஜ்ஞாந கேராக்ய ஸம்பேம் ||
இேர் ேகப்பனார் ஈயான் ராமாநுஜாசாாியர்
ராமாநுஜஸ்ய ேநயம் கல்யாணகுண பூஷணம் |
ோதூலகுல ஜீோதும் தேோேிப குரும் பதஜ ||
இேர் ேகப்பனார் கந்ோகட தோைப்பர்
ராமாநுஜார்ய ஸத்புத்ரம் ோரணாேீஶ தேஶிகம் |
தலாகாசார்ய க்ருபாபாத்ரம் ேந்தே குணகணார்ணேம் ||
இேர் ேகப்பனார் கந்ோகடயாண்டான்
(ேிருநக்ஷத்ரம்: மாசிப் புனர்பூசம்)
ோதூலாந்ேய ோர்ேீந்தும் ஸ்ரீமத்ோஶரதேஸ்ஸுேம் |
தேோந்ேத்ேய நிஷ்ணாேம் ேந்தே ராமாநுஜம் குரும் ||
ஸ்ோேோரஸ்ேதலார்ச்சாபூத் ஸ்ரீரங்தகஶ யேீஶ்ேர: |
யந்முதே ேம் குணாோஸம் ராமாநுஜகுரும் பதஜ ||
கந்ோகடயாண்டானின் 3ேது ஆசார்யன்
ஆட்தகாண்டேில்லி ஜீயர்
ஜ்ஞாந கேராக்ய ஸம்பந்நம் ராமாநுஜ போஶ்ாிேம் |
சதுர்த்ோஶ்ரம ஸம்பந்நம் ஸம்யமீந்த்ரம் நமாம்யஹம் ||
முேலியாண்டான்
பாதுதக யேிராஜஸ்ய கேயந்ேி யோக்ய்யா |
ேஸ்ய ோஶரதே: பாதேௌ ஶிரஸா ோரயாம்யஹம் ||
(ேிருநக்ஷத்ர ேனியன்)
தமதஷ புநர்ேஸுேிதந ோஶரத்யம்ஶ ஸம்பேம் |
யேீந்த்ர பாதுகாபிக்யம் ேந்தே ோஶரேிம்குரும் ||
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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கூரத்ோழ்ோன் (பட்டர் அருேிச் தசய்ேது)
ஸ்ரீேத்ஸசிஹ்நமிஶ்தரப்தயா நம உக்ேிமேீமதஹ |
யதுக்ேயஸ் த்ரயீகண்தட யாந்ேி மங்கேஸூத்ரோம் ||
எம்தபருமானார் (கூரத்ோழ்ோன் அருேிச் தசய்ேது)
தயாநித்ய மச்யுே போம்புஜ யுக்மருக்ம
வ்யாதமாஹேஸ் ேேிேராணி த்ருணாயதமதந |
அஸ்மத்குதரார் பகேதோஸ்ய ேகயக ஸிந்தோ:
ராமாநுஜஸ்ய சரதணௌ ஶரணம் ப்ரபத்தய ||
தபாிய நம்பி
கமலாபேி கல்யாண குணாம்ருே நிதஷேயா |
பூர்ணகாமாய ஸேேம் பூர்ணாய மஹதே நம: ||
ஆேேந்ோர்
யத்போம்தபாருஹட்ஜ்யாநேித்ேள் ோஶஶஷகல்மஷ: |
ேஸ்துோ முபயதோஹம யாமுதநயம் நமாமி ேம் ||
மணக்கால் நம்பி
அயத்நதோ யாமுநமாத்மோஸம்
அலர்க்கபத்ரார்ப்பணநிஷ்க்ரதயண |
ய: க்ாீேோநாஸ்ேிேதயௌேராஜ்யம் நமாமிேம் ராமமதமய ஸத்ேம் ||
உய்யக்தகாண்டார்
நம: பங்கஜதநத்ராய நாேஸ்ரீபாே பங்கதஜ |
ந்யஸ்ேஸர்ேபராயாஸ்மே குலநாோய ேீமதே ||
நாேமுனிகள் (ஆேேந்ோர் அருேிச்தசய்ேது)
நதமாசிந்த்யாத்புோக்லிஷ்ே ஜ்ஞாந கேராக்யராஶதய |
நாோய முநதயகாே பகேத் பக்ேிஸிந்ேதே ||
நம்மாழ்ோர் (ஆேேந்ோர் அருேிச்தசய்ேது)
மாோ பிோ யுேேயஸ் ேநயா ேிபூேி: |
ஸர்ேம் யேதே நியதமந மேந்ேயாநாம் ||
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ஆத்யஸ்ய ந: குலதபேர் ேகுோபிராமம் |
ஸ்ரீமத் ேேங்க்ாி யுகேம் ப்ரணமாமி மூர்த்நா ||
தஸகன முேலியார் (ஸ்ரீ ேிஷ்ேக்தசனர்) (பட்டர் அருேிச்தசய்ேது)
ஸ்ரீரங்க சந்த்ரமஸமிந்ேிர யாேிஹர்த்தும் ேிந்யஸ்ய
ேிஶ்ேசிேசிந்நயநாேிகாரம் |
தயா நிர்ேஹத்யநிஶமங்குலிமுத்ரகயே தஸநாப்யமந்யேி
முகாஸ்ேமஶிஶ்ாியாம: ||
ஸ்ரீரங்கநாச்சியார் (பட்டர் அருேிச்தசய்ேது)
நம: ஸ்ரீரங்கநாயக்கய யத்ப்ரூேிப்ரம தபேே: |
ஈஶஶஶிேவ்ய கேஷம்ய நிம்தநாந்நேமிேம் ஜகத் ||
தபாிய தபருமாள் (ஸ்ரீரங்கம்) (பட்டர் அருேிச்தசய்ேது)
ஸ்ரீஸ்ேநாபரணம் தேஜ: ஸ்ரீரங்தகஶயமாஶ்ரதய |
சிந்ோமணிமிதோத் பாந்ேமுத்ஸங்தகநந்ே தபாகிந: ||
ேிருதேங்கடமுடயான் (ேிருப்பேி)
ஸ்ரீதேங்கதடஶேயிோம் ஶ்ாியம் கடக பாேே: |
ஸமாஶ்ாித்ய வ்ருஷாத்ாீஶ சரதணௌ ஶரணம் ஶ்ரதய ||
தபருந்தேேித் ோயார் (காஞ்சிபுரம்)
ஆகாரத்ரய ஸம்பந்நாம் அரேிந்ே நிோஸிநீம் |
அஶஶஷ ஜகேீஶித்ாீம் ேந்தே ேரேேல்லபாம் ||
தபரருோேப் தபருமாள் (ேரேராஜர் காஞ்சிபுரம்)
ேரேம் த்ேிரோத்ாீஶம் ஸ்ரீநிேிம் கருணாநிேிம் |
ஶரண்யம் ஶரணம் யாமி ப்ரணோர்ேிஹரம் ஹாிம் ||
ஸ்ரீ தேங்கடகுரதே நம:
அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம்
____________

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

ஸ்ோமி எம்தபருமானார் நியமனப்படி முேலியாண்டான் பணித்ே

ோடீ பஞ்சகம்
(ஸ்ோமி எம்தபருமானார் தோண்டனூாில் எழுந்ேருேியிருந்ே
ஸமயத்ேில் ேிதராேி சமநார்த்ேமாக முேலியாண்டான் இகே
அருேிச் தசய்ோர் என்று நம்பி தகாயில் நித்யாநுஸந்ோநத்ேில்
இருந்ேபடி ோல தகாசத்ேின் சுத்ேமான பாடம்.)
ேனியன்கள்
பாதுதக யேிராஜஸ்ய கேயந்ேி யோக்யயா |
ேஸ்ய ோஶரதே: பாதேௌ ஶிரஸா ோரயாம்யஹம் ||
யச்சக்தர பக்ே நகதர ோடீ பஞ்சக முத்ேமம் |
ராமாநுஜார்ய ஸச்சாத்ரம் ேந்தே ோஶரேிம்குரும் ||
____________
பாஷண்ட த்ருமஷண்ட ோேேஹநச் சார்ோக ஶஶலாஶநி:
தபௌத்ேத்ோந்ே நிராஸ ோஸரபேிர் கஜதநப கண்டீரே: |
மாயாோேி புஜங்க பங்க கருடஸ் த்கர ேித்ய சூடாமணி:
ஸ்ரீ ரங்தகஶ ஜயத்ேதஜா ேிஜயதே ராமாநுதஜாயம் முநி: ||
பாஷண்ட ஷண்ட கிாிகண்டந ேஜ்ரேண்டா:
ப்ரச்சந்ந தபௌத்ே மகராலய மந்ேேண்டா: |
தேோந்ே ஸார ஸுகேர்ஶந ேீபேண்டா:
ராமாநுஜஸ்ய ேிலஸந்ேி முதநஸ் த்ாிேண்டா: ||
சாாித்தராத்ோரேண்டம் சதுரநயபோ லங்க்ாியா தகதுேண்டம்
ஸத்ேித்யா ேீபேண்டம் ஸகலகலிகோ ஸம்ஹ்ருதே: காலேண்டம் |
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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த்ரய்யந்ோ லம்பேண்டம் த்ாிபுேநேிஜயச் சத்ரதஸௌேர்ண ேண்டம்
ேத்தே ராமாநுஜார்ய: ப்ரேிகேகஶிதரா ேஜ்ர ேண்டம் த்ாிேண்டம் ||
த்ரய்யா மாங்கல்யஸூத்ரம் த்ாியுகபேயுகதராஹணாலம்ப ஸூத்ரம்
ஸத்ேித்யா ேீபஸூத்ரம் ஸகலகலிகோ ஸம்ஹ்ருதே: காலஸூத்ரம் |
ப்ரஜ்ஞா ஸூத்ரம் புோநாம் ப்ரஶமேநமந: பத்மிநீ நாே ஸூத்ரம்
ரக்ஷாஸூத்ரம் முநீநாம் ஜயேியேிபதேர் ேக்ஷஸி ப்ரஹ்மஸூத்ரம் ||
பாஷண்ட ஸாகர மஹாபடபாமுகாக்நி:
ஸ்ரீ ரங்கராஜ சரணாம்புஜ மூலோஸ: |
ஸ்ரீேிஷ்ணுதலாக மணி மண்டப மார்க்க ோயீ
ராமாநுதஜா ேிஜயதே யேிராஜ ராஜ: ||
ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ேிருேடிகதே சரணம்
ஸ்ோமி எம்தபருமானார் ேிருேடிகதே சரணம்
(ஸ்ோமி
எம்தபருமானார்
ேிருேேோர
ஸ்ேலமான
ஸ்ரீ
தபரும்பூதூாில் எம்தபருமானார் ேிருேேோர மதஹாத்ஸேத்ேில்
அேிகாகல மங்கோசாஸன புறப்பாட்டில் தகாயில் ப்ராகாரப்
ப்ரேக்ஷிணத்ேில் ோயார் ஸந்நிேிக்கும் சக்ரேர்த்ேி ேிருமகனார்
ஸந்நிேிக்கும் மத்ேியில் உள்ே மண்டலத்ேில் (எம்தபருமானார்
ஒய்யார நகடயில் எழுந்ேருளும் முன்) இந்ே ோடீபஞ்சகத்கே
அநுஸந்ேிப்பர். ஒவ்தோரு ஸ்தலாகத்கேயும் அனுஸந்ேிக்கும் முன்
“எச்சாிக! ஸ்ோமி! எச்சாிக!” என்றும் ஸ்தலாகத்கே அனுஸந்ேித்து
முடித்ே பின்பு “ஜய ேிஜயீபே! ஸ்ோமி! எச்சாிக!” என்றும்
அருேப்பாடுடன் கூற இன்றும் காணலாம்).
_____________

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ேிருமஞ்சனக் கட்டியம்
(ஸ்ோமி முேலியாண்டான் ேிருேேோர ஸ்ேலத்ேில் –
ஹாிேோரணபுரம் என்கிற பச்கசோரணப்தபருமாள்
ஸன்னிேியில் தஸேிக்கப்படுேது)
பாஷண்ட த்ருமஷண்ட ோேேஹநச் சார்ோக ஶஶலாஶநி:
தபௌத்த்த்ோந்ே நிராஸ ோஸரபேிர் கஜதநப கண்டீரே: |
மாயாோேி புஜங்க பங்க கருடஸ் த்கர ேித்ய சூடாமணி:
ஸ்ரீ ரங்தகஶ ஜயத்ேதஜா ேிஜயதே ராமநுதஜாயம் முநி: ||
அஜஹத் பாகிதநயத்ேம் பாதுகாத்ேம் த்ாிேண்ட்ோம் |
ஸம்ப்ராப்தோ யேிராஜஸ்ய குகணஸ் ேத்ப்ாீேி தஹதுபி: ||
ஸ்ரீகேஷ்ணோநாம் ோஸத்ே ஸ்ோமித்ே ப்ரேிோஹ்ேயம் |
ோதூலகுல தேௌதரயம் ேந்தே ோஶரேிம் குரும் ||
பாதுதக யேிராஜஸ்ய கேயந்ேி யோக்க்யயா |
ேஸ்ய ோஶரதே: பாதேௌ ஶிரஸா ோரயாம்யஹம் ||
ஸ்நாநீயம் கநஸார குங்கும லேங்ககலாேிபிஸ் தஸேிேம்
தஸௌேர்தணஷு கதடஷு ஶுத்ேஸலிலம் பூர்ணம் புரஸ் ேிஷ்டேி |
தகௌஶஶயஞ்ச ஶரச் சஶாங்கேேேம் ஸித்ோேயம் கிங்கரா:
காருண்யம் கமலாபேிர் ேிேநுோம் ஸ்ரீதேஶிதகந்த்தரா குரு: ||
பராக்! பராக்! பஞ்சநாராயண ப்ரேிஷ்ட்டாபநாசார்யா! பராக்!

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ேிருக்தகாஷ்டியூர் நம்பி ஸந்நிேியில் ேேமிருந்து துேண்டுேந்ே
தேர்கேயறதோ
ேிருேரங்கன் ேிருச்தசல்ேச் தசங்தகாகல அகணந்து நின்ற
தேர்கேயாறதோ
தபாியநம்பி ேிருமகோர்க்குச் சீேநமாய்ப் பணிதசய்ே
தேர்கேயாறதோ
தபருலகில் எேிராசன் முக்தகாலாய்த் தோடர்ந்து நின்ற
தேர்கேயாறதோ
பாதுகககள் ஊறிய ஊருணித் ேண்ணீகர அகேந்து நின்ற
தேர்கேயாறதோ
பாதுககயாய் எேிராசன் பேமிரண்டால் துககயுண்ட
தேர்கேயாறதோ
பத்ேரடிக் கந்ோகட முேலியாண்டான் என்னும் அந்ேணர்கள்
சிந்ோமணிதய!
அத்ேிகிாி அருோேர் அத்ோணிச் தசேகத்ோல் ேிேங்குகின்ற
எங்கள் குலமணிதய!
ஸ்ரீ பச்கசோரண நகரும் உலதகழும் மிக ோைத் ேிருமஞ்சனம்
தகாண்டருள்கதே! ஜய! ேிஜயீபே!
ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ேிருமஞ்சனக் கட்டியம் முற்றிற்று
______________

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

ஸ்ரீ தேங்கடாசார்ய ேினசர்கய
(தபருமாள்தகாயில் யதுகிாி ோேிதகஸாி அைகியமணோேஜீயர்
ஸ்ோமி ஸாேித்ேது - ேினச்சர்கய ஸ்தலாகங்கங்கேிலிருந்து 1, 25,
30ேது ஸ்தலாகங்கள் மட்டும் கீதை குறிப்பிடப்பட்டுள்ேது)
ேனியன்
ோதூல தேங்கட குரூத்ேம லப்ேேத்ேம்
ேஸ்மாேோப்ே ஶடஜித் ஜகோேி ஸூக்ேிம் |
ஸ்ரீதேங்கடார்ய பாிலப்ே யேீந்த்ரபாஷ்யம்
ஸ்ரீோஸரம்ய ேரதயாகிநம் ஆஶ்ரயாம: ||
____________
ஸ்ரீகாந்ேபக்ே ேகுலாங்க போப்ஜப்ருங்கம்
ஸ்ரீமத் யேீந்த்ர சரண ப்ரேணாத்ம பந்ேம் |
ோதூல்ேம்ஶ கலஶஶாேேி ஶேபாநும்
ீ
ஸ்ரீதேங்கடார்ய குருஶஶகரமாஶ்ரயாம: ||

(1)

ஆஹூயரக்ஷக ஹதர ேேமங்கேம் ஸ்யாத்
அஸ்மத் குரூத்ேம குலாேிப மங்கேம் ஸ்யாத் |
ஏேம் ேிோம் கிரமுேீரய ேஶ்சிதரண
புஷ்ணாது மங்கே ேேிம் பகோந் குதரார் தம ||

(25)

ஸார்ேஜ்தஞ ஸஹாிஶ் ஶடாாிரே ேத்பக்தேௌச ராமாநுஜ:
ஶஶமுஷ்யாம் கலிகோிதேஶிகேதரா வ்யாக்யாந லீலாரதஸ |
பூர்ோசார்ய ஸமஷ்டி ஸுந்ேரேர: ஸ்ோசார்ய பக்தேௌ மஹாந்
ஏேம் ஸர்ே குணாந்ேிதோ மமகுரு: தகாோஸதமாதம புேி || (30)
______________
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

|| மந்த்ர புஷ்பம் ||
|| ருக்தேேம் ||
|| ஹாி: ஓம் || அக்நிமீதே புதராஹிேம் யஜ்ஞஸ்ய தேேம் ருத்ேிஜம்
| தஹாோரம் ரத்நோேமம் | ஹாி: ஓம் |
|| யஜுர்தேேம் ||
|| ஹாி: ஓம் || இதஷ த்தோர்தஜ த்ோ ோயேஸ்தோ பாயேஸ்ே
தேதோ ே: ஸேிோ ப்ரார்ப்பயது ஷ்தரஷ்டேமாய கர்மதண | ஹாி:
ஓம் |
|| ஸாமதேேம் ||
|| ஹாி: ஓம் || அக்ந ஆயாஹி வீேதய க்ருணாதநா ஹவ்யோேதய|
நிதஹாோ ஸத்ஸி பர்ஹிஶி: | ஹாி: ஓம் |
|| அேர்ேணதேேம் ||
|| ஹாி: ஓம் || ஶந்தநா தேவீரபிஶ்டய ஆதபா பேந்து பீேதய|
ஸம்தயாரபிஸ்ரேந்து ந: | ஹாி: ஓம் |
|| நாராயண உபநிஷத் ||
ஓமித்யக்தர வ்யாஹதரத் | நம இேி பஷ்சாத் |
நாராயணாதயத்யுபாிஷ்டாத் | ஓமித்தயகாக்ஶரம் | நம இேி த்தே
அக்ஶதர | நாராயணாதயேி பஞ்சாக்ஶராணி | ஏேத்கே
நாராயணஸ்யாஷ்டாக்ஶரம் பேம் | தயா ஹ கே
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நாராயணஸ்யாஷ்டாக்ஶரம் பேமத்தயேி |
அநபப்ரேஸ்ஸர்ேமாயுதரேி | ேிந்ேதே ப்ராஜாபத்யம்
ராயஸ்தபாஶம் தகௌபத்யம் | ேதோ-ம்ருேத்ே மஶ்நுதே ேதோம்ருேத்ேமஶ்நுே இேி | ய ஏேம் தேே | இத்யுபநிஶத் |
|| ஆபஸ்ேம்பஸூத்ரம் ||
‡ அே கர்மாண்யாசாராத்யானி க்ருஹ்யந்தே| உேகயந பூர்ே
பக்ஶா: | பூண்யாதஹஶு கார்யாணி யஜ்தஞாபவீேிநா |
ப்ரேக்ஷிணம் |
|| ஸ்ரீ ராமாயணம் ||
இச்சாதமா ஹி மஹாபாஹும் ரகுவீரம் மஹாபலம் |
கதஜந மஹோ யாந்ேம் ராமம் சத்ராவ்ருோநநம் ||
ேம் த்ருஷ்ட்ோ ஶத்ருஹந்ோரம் மஹர்ஷீணாம் ஸுகாேஹம் |
பபூே ஹ்ருஷ்டா கேதேஹீ பர்ோரம் பாிஷஸ்ேதஜ ||
|| ஸ்ரீ ேிஷ்ணு புராணம் ||
ோஸாமாேிரபூத்தசௌாி: ஸ்மயமாந முகாம்புஜ: |
பீோம்பரேர: ஸ்ரக்வீ ஸாக்ஷாந் மந்மே மந்மே: ||
|| ஸ்ரீ ேராஹ புராணம் ||
கேகுண்தடது பதர தலாதக ஷ்ாியா ஸார்த்ேம் ஜகத்பேி: |
ஆஸ்தே ேிஷ்ணுரசிந்த்யாத்மா பக்கே: பாகேகேஸ்ஸஹ ||
|| ேரேராஜ ஸ்ேேம் ||
ஸ்ரீநிேிம் நிேிமபாரமர்த்ேிநாம் அர்ேிோர்த்ேவ்பாிோந ேீக்ஷிேம் |
ஸர்ேபூே ஸுஹ்ருேம் ேயாநிேிம் தேேராஜமேிராஜமாஷ்ரதய ||
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|| இரண்டாம் ேிருேந்ோேி ||
என்தனஞ்சம் தமயான் * என் தசன்னியான் * ேனேகன
ேன்தனஞ்சம் * கீண்ட மணிேண்ணன் ** முன்னம்தசய்
ஊைியான் * ஊைி தபயர்த்ோன் * உலதகத்தும்
ஆைியான் * அத்ேியூரான்
|| முேல் ேிருேந்ோேி ||
‡ தசன்றால் குகடயாம் * இருந்ோல் சிங்காசனமாம் *
நின்றால் மரேடியாம் நீள்கடலுள் ** என்றும்
புகணயாம் மணிேிேக்காம் * பூம்பட்டாம் புல்கும்
அகணயாம் * ேிருமாற்கு அரவு

***
தசேகாலத்ேில்
தசேிக்காேிருந்ோல்
மந்த்ரபுஷ்பத்ேில்
தசேிக்கதேண்டும்
|| ேிருோய்தமாைி2-7 || ***
ோமனன் என்மரேக ேண்னன் * ோமகரக் கண்ணினன் காமகனப்
பயந்ோய் * என்தறன்று உன்கைல் * பாடிதய பணிந்து **
தூ மனத்ேனனாய் * பிறேித்துைேி நீங்க * என்கனத்
ேீமனங் தகடுத்ோய் * உனக்கு என் தசய்தகன்? என் சிாீேரதன
|| தபாிய ேிருதமாைி || ***
ோதய ேந்கேதயன்றும் * ோரதம கிகே மக்கதேன்றும் *
தநாதய பட்தடாைிந்தேன் * உன்கனக் காண்பதோர் ஆகசயினால்**
தேதயய் பூம்தபாைில் சூழ் * ேிகரயார் ேிருதேங்கடோ *
நாதயன் ேந்து அகடந்தேன் * நல்கி ஆதேன்கனக் தகாண்டருதே
|| உபதேச ரத்ேினமாகல || ***
எம்தபருமானார் ோிசனம் என்தற இேற்கு *
நம் தபருமாள் தபாிட்டு நாட்டி கேத்ோர் ** அம் புேிதயார்
இந்ேத் ோிசனத்கே * எம்தபருமானார் ேேர்த்ே *
அந்ேச் தசயல் அறிக்ககக்கா
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துன்னு புகழ் கந்ோகடத் * தோைப்பர் ேம் உகப்பால் *
என்ன உலகாாியதனா என்றுகரக்க ** பின்கன
உலகாாியதனன்னும் தபர் * நம்பிள்கேக்தகாங்கி *
ேிலகாமல் நின்றதேன்றும் தமல்

|| ஸ்தோத்ர ரத்நம் ||
கே புந: ஶங்க ரோங்க கல்பக - த்ேஜாரேிந்ோங்குஷ
ேஜ்ரலாஞ்சநம் |
த்ாிேிக்ரம த்ேச்சரணாம்புஜத்ேயம் மேீயமூர்ோநமலங்காிஷ்யேி ||
|| யேிராஜ ேிம்ஷேி ||
ஸ்ரீமாேோங்க்ாி ஜலஜத்ேய நித்யதஸோ ப்தரமாேிலாஷய
பராங்குஷ பாேபக்ேம் |
காமாேி தோஷஹரமத்ம போஸ்ரீோநாம் ராமாநுஜம் யேிபேிம்
ப்ரணமாமி மூர்த்நா ||
(22 அ.) குமார தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி ேனியன்
ோஶரத்யார்ய ேநயம் ஸ்ரீ ஶஶலார்ய போஶ்ரயம் |
ஸ்ரீதேங்கடகுரும் ேந்தே ஶலாேி
ீ
குணஸாகரம் ||
(23) ேர்த்ேமானத்ேில் எழுந்ேருேியிருக்கும்
ஸ்ரீ உ.தே. தகா.க.ோ.அ குமார ராமாநுஜாசார்ய ஸ்ோமி ேனியன்
ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம்
ோதூல தேங்கட குரூத்ேம புத்ர ரத்னம் |
ஸ்ரீகஸல தேஶிக க்ருபாப்ே ஸமஸ்ே தபாேம்
ராமாநுஜார்ய குருேர்ய மஹம் ப்ரபத்தய ||
ஸ்ரீதேங்கடார்ய ேநயம் ேத்பாே கமலாஶ்ரயம் |
ோதூலார்ணே பூர்தணந்தும் ராமாநுஜ குரும் பதஜ ||
|| மந்த்ர புஷ்பம் ஸம்பூரணம் ||
______________
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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

|| ைாந்ேி பஞ்சகம் ||
ஓம் ஶந்தநா’ மித்ரஶ்ம்ேரு’ண: | ஶந்தநா’ பேத்ேர்யமா | ஶந்ந
இந்த்தரா ப்ருஹஸ்பேி’: | ஶந்தநா ேிஷ்ணு’ருருக்ரம: | நதமா
ப்ரஹ்ம’தண | நம’ஸ்தே ோதயா | த்ேதமே ப்ரத்யக்ஷம்
ப்ரஹ்மா’ஸி | த்ோதமே ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்ம’ ேேிஷ்யாமி | ருேம்
ே’ேிஷ்யாமி | ஸத்யம் ே’ேிஷ்யாமி | ேந்மா-ம’ேது |
ேத்ேக்ோர’மேது | அே’து மாம் | அே’து ேக்ோர”ம் | ஓம் ஶாந்ேி:
ஶாந்ேி: ஶாந்ேி’:

ஶந்தநா’

||

மித்ரஶ்ம்ேரு’ண: | ஶந்தநா’ பேத்ேர்யமா | ஶந்ந இந்த்தரா

ப்ருஹஸ்பேி’: | ஶந்தநா ேிஷ்ணு’ருருக்ரம: | நதமா ப்ரஹ்ம’தண |
நம’ஸ்தே ோதயா | த்ேதமே ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மா’ஸி | த்ோதமே
ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மாோ’ேிஷம் | ருேம’ோேிஷம் |
ஸத்யம’ோேிஷம் | ேந்மாம’வீத் | ேத்ேக்ோர’மாவீத் | ஆவீந்மாம் |
ஆவீ”த்ேக்ோர”ம் | ஓம் ஶாந்ேி: ஶாந்ேி: ஶாந்ேி’: ||
ஸஹ நா’ேேது | ஸஹ தநே’ புநக்து | ஸஹ வீர்ய’ம் கரோேகஹ
| தேஜஸ்ேிநாேேீ’ேமஸ்து மா ேி’த்ேிஷாேகஹ” | ஓம் ஶாந்ேி:
ஶாந்ேி: ஶாந்ேி’:

||
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நதமா’ ோதச யா தசா’ேிோ யா சாநு’ேிோ ேஸ்கய’ ோதச நதமா
நதமா’ ோதச நதமா’ ோசஸ்பே’தய நம ருஷி’ப்தயா
மந்த்ரக்ருத்ப்தயா ம்ந்த்ர’பேிப்தயா மாமாம்ருஷ’தயா ம்ந்த்ரக்ருதோ’
மந்த்ரபே’ய: பரா’துர்மாஹம்ருஷீ”ந்மந்த்ரக்ருதோ’
மந்த்ரபேீந்பரா’ோம் கேஶ்ேதேவீம் ோச’முத்யாஸ
ஶிோமே’ஸ்ோம்

ஜுஷ்டா”ந் தேதேப்யஶ்ஶர்ம’தம -

த்தயேஶ்ஶர்ம’ப்ருேிவீ ஶர்ம ேிஶ்ே’மிேம் ஜக’த் | ஶர்ம’ சந்த்ரஶ்ச
ஸூர்ய’ஶ்ச ஶர்ம’ ப்ரஹ்ம ப்ரஜாபேீ | பூேம் ே’ேிஷ்தய பு’ேநம்
ேேிஷ்தய தேதஜா’ ேேிஷ்தய யஶஶா’ ேேிஷ்தய ேதபா’ ே’ேிஷ்தய
ப்ரஹ்ம’ ேேிஷ்தய ஸத்யம் ே’ேிஷ்தய ேஸ்மா’
அஹமிேமு’பஸ்ேர’ணமுப’ஸ்த்ருண உபஸ்ேர’ணம் தம ப்ரஜாகய’
பஶூநாம் பூ’யாஸம் ப்ராணா’பாதநே ம்ருத்தயார்மா’பாேம்
ப்ராணா’பாதநே மா மா’ ஹாஸிஷ்டம் மது’ மநிஷ்தய மது’
ஜநிஷ்தய மது’ வ்க்ஷயாமி மது’ ேேிஷ்யாமி மது’மேீம் தேதேப்தயா
ோச’முத்யாஸ

ஶுஶ்ரூதஷண்யா”ம்

மநுஷ்தய”ப்யஸ்ேம் மா’

தேோ அ’ேந்து ஶஶாபாகய’ பிேதராநு’மேந்து | ஓம் ஶாந்ேி: ஶாந்ேி:
ஶாந்ேி’:

||

ேச்சம் தயாராவ்ரு’ணீமதஹ | காதும் யஜ்ஞாய’ | காதும்
யஜ்ஞப’ேதய | கேவீ” ஸ்ேஸ்ேி’ரஸ்து ந: | ஸ்ேஸ்ேிர்மாநு’தஷப்ய:
| ஊர்த்ேம் ஜி’காது தபஷஜம் | ஶந்தநா’ அஸ்து த்ேிபதே” |
ஶஞ்சது’ஷ்பதே

| ஓம் ஶாந்ேி: ஶாந்ேி: ஶாந்ேி’: ||
|| ஶாந்ேி பஞ்சகம் ஸம்பூரணம் ||
______________
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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

|| கேத்ேிாீதயாபனிஷத் ||
|| ைக்ஷாேல்லீ
ீ
||
ஶந்தநா’

மித்ர: ஶம்ேரு’ண: | ஶந்தநா’ பேத்ேர்யமா | ஶந்ந

இந்த்தரா ப்ருஹஸ்பேி’: | ஶந்தநா ேிஷ்ணு’ருருக்ரம: | நதமா
ப்ரஹ்ம’தண | நம’ஸ்தே ோதயா | த்ேதமே ப்ரத்யக்ஷம்
ப்ரஹ்மா’ஸி | த்ோதமே ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்ம’ ே’ேிஷ்யாமி | ருேம்
ே’ேிஷ்யாமி | ஸத்யம் ே’ேிஷ்யாமி | ேந்மா-ம’ேது |
ேத்ேக்ோர’மேது | அே’து மாம் | அே’து ேக்ோர”ம் | ஓம் ஶாந்ேி:
ஶாந்ேி: ஶாந்ேி’:
ஶக்ஷாம்
ீ

||

1 ||

வ்யா”க்யாஸ்யாம: | ேர்ண: ஸ்ேர: | மாத்ரா பலம் | ஸாம’

ஸந்ோந: | இத்யுக்ே: ஶ”க்ஷாத்யாய:
ீ
||

2 ||

ஸஹ தநே யஶ: | ஸஹ தநௌ ப’ரஹ்மேர்சஸம் |
அோேஸ்ஸ ஹிோயா உபநிஷேம் வ்யா”க்2யாஸ்யாம: |
பஞ்சஸ்ேேிக’ரதணஷு | அேிதலாக-மேிஜ்தயௌேிஷமேிேித்யமேி
ப்ரஜ’மத்யாத்மம் | ோமஹாஸ ஹிோ இ’த்யா சக்ஷதே |
அோ’ேிதலாகம் | ப்ருேிவீ பூ”ர்ேரூபம் | த்தயௌருத்ே’ரரூபம் |
ஆகா’ஶஸ்ஸந்ேி: ||

3 ||
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ோயு’ஸ்ஸந்ோநம் | இத்ய’ேிதலாகம் | அோ’ேிஜ்தயேேிஷம் |
அக்நி: பூ”ர்ேரூபம் | ஆேித்ய உத்ே’ர்ரூபம் | ஆ’பஸ்ஸந்ேி: |
கேத்யுே’ஸ்ஸந்ோநம் | இத்ய’ேிஜ்தயேேிஷம் | அோ’ேிேித்யம் |
ஆசார்ய: பூ”ர்ேரூபம் ||

4 ||

அந்தேோஸ்யுத்ே’ர்ரூபம் | ேி’த்யா ஸந்ேி: | ப்ரேசந ’ ஸந்ோநம் |
இத்ய’ேிேித்யம் | அோேிப்ரஜம் | மாோ பூ”ர்ேரூபம் |
பிதோத்ே’ர்ரூபம் | ப்ர’ஜா ஸந்ேி: | ப்ரஜநந ’ ஸந்ோநம் |
இத்யேிப்ரஜம் ||

5 ||

அோத்யாத்மம் | அேராஹநு: பூ”ர்ேரூபம் | உத்ேராஹநுத்ே’ர்ரூபம் |
ோக்ஸந்ேி: | ஜிஹ்ோ’ ஸந்ோநம் | இத்யத்யாத்மம் | இேீமா
ம’ஹாஸ -ஹிோ: | ய ஏேதமோ மஹாஸ ஹிோ | வ்யாக்யா’ோ
தேே | ஸந்ேீயதே ப்ரஜ’யா பஶூபி: | ப்ரஹ்மேர்சதஸநாந்நாத்தயந
ஸுேர்க்தயண’ தலாதகந ||

6 ||

யஶ்சந்ே’ஸாம்ருஷதபா ேிஶ்ேரூ’ப: | சந்தோப்தயாத்யம்ருோ’
த்ஸம்பபூே’ | ஸ தமந்த்தரா’ தமேயா” ஸ்ப்ருதணாது | அம்ருே’ஸ்ய
தேேோர’தணா பூயாஸம் | ஶாீரம் தம ேிசர்ஷணம் | ஜிஹ்ோ தம
மது’மத்ேமா | கர்ணா”ப்-யா”ம் பூாிேிஶ்ரு’ேம் | ப்3ரஹ்ம’ண:
தகாஶஶாஸி’தமேயா பி’ஹிே: | ஶ்ருேம் தம’ தகாபாய | ஆேஹ’ந்ேீ
ேிேந்ோநா ||

7 ||
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குர்ோணா சீர’மாத்மந’: | ோஸா ’ஸி காே’ஶ்ச | அந்நபாதந ச’
ஸர்ேோ | த்தோ’ தம ஶ்ாியமாே’ஹ | தலாமஶாம் பஶூபி’ஸ்ஸஹ
ஸ்ோஹா” | ஆமா’யந்து ப்ரஹ்மசாாிணஸ்ஸ்ோஹா” ||

8 ||

யஶஶா ஜதந’-ஸாநி ஸ்ோஹா” | ஶ்தரயாந் ேஸ்ய’தஸா-ஸாநி
ஸ்ோஹா” | ேந்த்ோ’ பக ப்ரேி’ஶாநி ஸ்ோஹா” | ஸ மா’ பக
ப்ரேி’ஶ ஸ்ோஹா” | ேஸ்மி”ந்ஸஹஸ்ர’ஶாதக | நிப’கா-ஹம் த்ேயி’
ம்ருதஜ ஸ்ோஹா” | யோ-ப: ப்ரே’ோ யந்ேி’ | யோ மாஸா’
அஹர்ஜரம் | ஏேம் மாம் ப்’ரஹ்மசாாிண’: | ோேராய’ந்து
ஸர்ேேஸ்ஸ்ோஹா” | ப்ரேிதேஶஶா‘-ஸி ப்ரமா’பாஹி
ப்ரமா’பத்யஸ்ே ||

9 ||

பூர்புேஸ்ஸுோிேி ோ ஏோஸ்ேிஸ்தரா வ்யாஹ்ரு’ேய: | ோஸா’
முஹஸ்கம ோம் ச’துர்ேீ2ம் | மஹா’சம்ஸ்ய: ப்ரதே’ேயதே | மஹ
இேி’ | ேத்ப்ரஹ்ம’ | ஸ ஆத்மா | அங்கா”3ந்யந்யா தேேோ”: | பூாிேி
ோ அயம் தலாக: | புே இத்யந்ோி’க்ஷம் | ஸுோித்யதஸௌ
தலாக: ||

10 ||

மஹ இத்யா’ேித்ய: | ஆேித்3தயந ோே ஸர்தே’ தலாகா மஹீ’
யந்தே | பூாிேி ோ அக்நி: | புே இேி’ ோயு: | ஸுோித்யா’ேித்ய: |
மஹ இேி சந்த்ரமா”: | சந்த்ரம’ஸா ோே ஸர்ோ’ணி ஜ்தயாேி ’ஷி
மஹீ’யந்தே | பூாிேி ோ ருச’: | புே இேி ஸாமா’நி | ஸுோிேி
யஜு ’ஷி ||

11 ||

மஹ இேி ப்3ரஹ்ம’ | ப்ரஹ்ம’ணா ோே ஸர்தே’ தேோ மஹீ’யந்தே
| பூாிேி கே ப்ராண: | புே இத்ய’பாந: | ஸுோிேி’ வ்யாந: | மஹ
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இத்யந்ந”ம் | அந்தநந ோே ஸர்தே” ப்ராணா மஹீ’யந்தே | ோ ோ
ஏோஶ்சே’ஸ்ரஶ் சதுர்ோ | சே’ஸ்ரஶ்சேஸ்தரா வ்யாஹ்ரு’ேய: | ோ
தயா தேே’ | ஸ தேே ப்ரஹ்ம’ | ஸர்தே”-ஸ்கம தேோ
பலிமாே’ஹந்ேி ||

12 ||

ஸ ய ஏதஷா”-ந்ேர்ஹ்ரு’ேய ஆகாஶ: | ேஸ்மி’ந்நயம் புரு’தஷா
மதநாமய’: | அம்ரு’தோ ஹிரண்மய’: | அந்ே’தரண ோலு’தக | ய
ஏஷஸ்ேந’ இோேல-ம்ப’தே | தஸ”ந்த்ரதயாநி: | யத்ராதஸௌ
தக’ஶாந்தோ ேிேர்த்தே | வ்யதபாஹ்ய’ ஶ ீ ர்ஷகபாதல |
பூாித்யக்தநௌ ப்ரேி’ேிஷ்டேி | புே இேி’ ோதயௌ ||

13 ||

ஸுோித்யா’ேித்தய | மஹ இேி ப்ரஹ்ம’ணி | ஆப்தநாேி ஸ்ோரா”ஜ்யம் | ஆப்தநாேி மந’ஸஸ்பேி”ம் | ோக்ப’ேிஶ்சக்ஷு’ஷ்பேி: |
ஶ்தராத்ர’பேிர்-ேிஜ்ஞாந’பேி

| ஏேத்த்தோ’ பேேி | ஆகாஶஶ’ாீரம்

ப்ரஹ்ம’ | ஸத்யாத்ம’ ப்ராணாரா’மம் மந’ ஆந்ந்ேம் | ஶாந்ேி’
ஸம்ருத்ேமம்ருே”ம் | இேி’ ப்ராசீநதயாக்தயாபா”ஸ்ே ||

14 ||

ப்ருேிவ்யந்ோி’க்க்ஷம் த்தயௌர்ேிஶஶா‘-ோந்ேரேிஶா: |
அக்நிர்ோயுரா’ேித்யஶ் சந்த்ரமா நக்ஷ’த்ராணி | ஆப ஓஷ’ேதயா
ேநஸ்பே’ய ஆகாஶ ஆத்மா | இத்-ய’ேிபூேம் | அோத்யாத்மம் |
ப்ராதணா வ்யாதநா’-பாந உ’ோநஸ்ஸ’மாந: | சக்ஷுஶ்ஶ்தராத்ரம்
மதநா ோக் | த்ேக் சர்ம’மா ஸ -ஸ்நாோ-ஸ்ேி’ மஜ்ஜா |
ஏேே’ேிேிோய ருஷிரதோ’சத் | பாங்க்ேம் ோ இே ஸர்ே”ம் |
பாங்க்தே’கநே பாங்க்ே ’ஸ்ப்ருதணாேீேி’ ||

15 ||

ஓமிேி ப்3ரஹ்ம’ | ஓமிேீே ஸர்ே”ம் | ஓமித்தயே’ேநுக்ருேி ஹ
ஸ்மோ அப்தயாஶ்ரா’ேதயத்யாஶ்ரா’ேயந்ேி | ஓமிேி ஸாமா’நி
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காயந்ேி | ஓ

ஶஶாமிேி’ ஶஸ்த்ராணி’ ஶ

ஸந்ேி | ஓமி’த்யத்ேர்யு:

ப்ர’ேிகரம் ப்ரேி’க்ருணாேி | ஓமிேி ப்ரஹ்மா ப்ரதஸே’ேி |
ஒமித்ய’க்நிதஹாத்ர மநு’ஜாநாேி | ஓமிேி ப்ராஹ்மண:
ப்ர’ேக்ஷ்யந்நா’ஹ ப்ரஹ்தமாபா”ப்நோநீேி’ | ப்ரஹ்கம-தோபா”ப்தநாேி ||

16 ||

ருேம் ச ஸ்ோத்யாயப்ரே’சதந ச | ஸத்யம் ச ஸ்ோத்யாயப்ரே’சதந
ச | ேபஶ்ச ச ஸ்ோத்யாயப்ரே’சதந ச | ேமஶ்ச ச ஸ்ோத்யாயப்ரே’சதந ச | ஶமஶ்ச ச ஸ்ோத்யாயப்ரே’சதந ச | அக்நயஶ்ச ச
ஸ்ோத்யாயப்ரே’சதந ச | அக்நிதஹாத்ரம் ச ஸ்ோத்யாயப்ரே’சதந
ச | அேிேயஶ்ச ஸ்ோத்யாயப்ரே’-சதந ச | மாநுஷம் ச ஸ்ோத்யாயப்ரே’சதந ச | ப்ரஜா ச ஸ்ோத்யாயப்ரே’-சதந ச | ப்ரஜநஶ்ச
ஸ்ோத்யாயப்ரே’சதந ச | ப்ரஜாேிஶ்ச ஸ்ோத்யாயப்ரே’சதந ச |
ஸத்யமிேி ஸத்யேசா’ ராேீேர: | ேப இேி ேதபாநித்ய: தபௌ’ருஶிஷ்டி: | ஸ்ோத்யாயப்ரேசதந ஏதேேி நாதகா’ தமௌத்கல்ய: |
ேத்ேி ேப’ஸ்ேத்ேி ேப: ||

17 ||

அஹம் வ்ருஷஸ்ய தராி’ோ | கீர்ேி:ப்ருஷ்டம் கிதராி’ே |
ஊர்த்ேப’ேித்தரா ோஜிநீ’ே ஸ்ேம்ருே’மஸ்மி | த்ரேி’ண
ஸே’ர்சஸம் | ஸுதமோ அ’ம்ருதோக்ஷிே: | இேி த்ாிஶங்தகார்தே’ோநுேசநம் ||

18 ||

தேேமநூச்யாசார்தயா-ந்தேோஸிநம’நுஶாஸ்ேி | ஸத்யம் ேே |
ேர்மம் சர | ஸ்ோத்யாயா”ந்மா ப்ரமே: | ஆசார்யாய ப்ாியம்
ேநமாஹ்ருத்ய ப்ரஜாேந்தும் மா வ்ய’ேச்தசத்ஸீ: | ஸத்யாந்ந
ப்ரம’ேிேவ்யம் | ேர்மாந்ந ப்ரம’ேிேவ்யம் | குஶலாந்ந ப்ரம’ேிேவ்யம் |
பூத்கய ந ப்ரம’ேிேவ்யம் | ஸ்ோத்யாய-ப்ரேசநாப்யாம் ந
ப்ரம’ேிேவ்யம் ||

19 ||
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தேேபித்ருகார்யாப்யாம் ந ப்ரம’ேிேவ்யம் | மாத்ரு’தேதோ பே |
பித்ரு’ தேதோ பே | ஆசார்ய’தேதோ பே | அேிேி’தேதோ பே |
யாந்யநேத்யாநி’ கர்மாணி | ோநி தஸேி’ேவ்யாநி | தநா இ’ேராணி
| யாந்யஸ்மாக -ஸுச’ாிோநி | ோநி த்ேதயா’பாஸ்யாநி ||

20 ||

தநா இ’ேராணி | தய தக சாஸ்மச்ச்தரயா ’தஸா ப்ராஹ்மணா: |
தேஷாம் த்ேயா-ஸதந ந ப்ரஶ்ே’ஸிேவ்யம் |

ஶ்ரத்’ேயா

தேயம் |

அஶ்ர’த்ேயா-தேயம் | ஶ்ாி’யா தேயம் | ஹ்ாி’யா தேயம் | பி’யா
தேயம் | ஸம்ேி’ோ தேயம் | அே யேி தே கர்மேிசிகித்ஸா ோ
வ்ருத்ேேிசி’கித்ஸா ோ ஸ்யாத் ||

21 ||

தய ேத்ர ப்ராஹ்மணா”ஸ்ஸம்மர்ஶிந: | யுக்ோ’ ஆயுக்ோ: |
அலூக்ஷா’ ேர்ம’காமாஸ்ஸ்யு: | யோ தே’ ேத்ர’ ேர்தேரந் | ேோ
ேத்ர’ ேர்தேோ: | அோப்4யா”க்யாதேஷு | தய ேத்ர ப்ராஹ்மணா”
ஸ்ஸம்மர்ஶிந: | யுக்ோ’ ஆயுக்ோ: | அலூக்ஷா’ ேர்ம’காமாஸ்ஸ்யு: |
யோ தே’ தேஷு’ ேர்தேரந் | ேோ தேஷு’ ேர்தேோ | ஏஷ ஆதேஶ: |
ஏஷ உ’பதேஶ: | ஏஷா தே’தோபநிஷத் | எேே’நுஶாஸநம் |
ஏேமுபா’ஸிேவ்யம் | ஏேமுகசேது’பாஸ்யம் ||
ஶந்தநா’

22 ||

மித்ரஶ்ம்ேரு’ண: | ஶந்தநா’ பேத்ேர்யமா | ஶந்ந இந்த்தரா

ப்ருஹஸ்பேி’: | ஶந்தநா ேிஷ்ணு’ருருக்ரம: | நதமா ப்ரஹ்ம’தண |
நம’ஸ்தே ோதயா | த்ேதமே ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மா’ஸி | த்ோதமே
ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரஹ்மாோ’ேிஷம் | ருேம’ோேிஷம் |
ஸத்யம’ோேிஷம் | ேந்மாம’வீத் | ேத்ேக்ோர’மாவீத் | ஆவீந்மாம் |
ஆவீ”த்ேக்ோர”ம் | ஓம் ஶாந்ேி: ஶாந்ேி: ஶாந்ேி’: ||

23 ||

|| ஹாி’: ஓ(3)ம் ||
______________
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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

|| ப்ருகுேல்லீ ||
......... ந கஞ்சந ேஸதேே ப்ரத்யா’சஷுே | ேத்வ்ரேம் | ேஸ்மாத்யா
கயா ச ேிேயா பஹ்ே’ந்நம் ப்ராப்நுயாத் | அராத்யஸ்மா அந்நமி’த்யாசக்ஷதே | ஏேத்கேமுகதோ”-ந்ந ராத்ேம் | முகதோ-ஸ்மா
அ’ந்ந ராத்யதே | ஏேத்கே ம்த்யதோ”-ந்ந ராத்ேம் | மத்ய-தோஸ்மா
அ’ந்ந ராத்யதே | ஏேத்ோ அந்ேதோ”ந்ந ராத்ேம் | அந்ேதோஸ்மா
அ’ந்ந ராத்யதே | ய ஏ’ேம் தேே | தக்ஷம இ’ேி ோசி | தயாகதக்ஷம
இேி ப்ரா’ணாபாநதயா: | கர்தம’ேி ஹஸ்ேதயா: | கேிாி’ேி பாேதயா:
| ேிமுக்ேிாி’ேி பாதயே | இேி மாநுஷீ”ஸ்ஸமாஜ்ஞா: | அேகேேி: |
த்ருப்ேிாி’ேி வ்ருஷ்தடௌ | பலமி’ேி ேித்யுேி | யஶ இ’ேி பஶுஷு |
ஜ்தயாேிாிேி ந’க்ஷத்தரஷு | ப்ர்ஜாேிரம்ருேமாநந்ே இ’த்யுபஸ்தே |
ஸர்ேமி’த்யாகாஶஶ | ேத்ப்ரேிஷ்தடத்யு’பாஸீே | ப்ரேிஷ்டா’ோந்
பேேி | ேந்மஹ இத்யுபாஸீே | ம’ஹாந் பேேி | ேந்மந இத்யு’பாஸீே
| மாந’ோந் பேேி | ேந்நம இத்யு’பாஸீே | நம்யந்தே”-ஸ்கம காமா: |
ேத்ப்ரஹ்தமத்யுபாஸீே | ப்ரஹ்ம’ோந் பேேி | ேத்ப்ரஹ்மண: பாிமர
இத்யு’பாஸீே | பர்தயணம் ம்ாியந்தே த்ேிஷந்ே’ஸ்ஸபத்நா: |
பாிதய”ப்ாியா” ப்ராத்ருவ்யா: | ஸ யஶ்சா’யம் புருதஷ | யஶ்சாஸா’ோேித்தய | ஸ ஏக’: | ஸ ய’ ஏேம் ேித் | அஸ்மால்தலா’காத்
ப்தரத்ய | ஏேமந்நமயமாத்மாநமுப’ஸங்க்ரம்ய | ஏேம் ப்ராணமயமாத்மாநமுப’ஸங்க்ரம்ய | ஏேம் மதநாமயமாத்மாநமுப’ஸங்க்ரம்ய |
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ஏேம் ேிஜ்ஞாநமயமாத்மாநமுப’ஸங்க்ரம்ய | ஏேமாநந்ேமயமாத்மாநமுப’ஸங்க்ரம்ய | இமாந் தலாகாந் காமாந்நிகாமரூப்ய’நுஸஞ்சரந் | ஏேத்ஸாம கா’யந்நாஸ்தே | ஹா(3)வுஹா(3)
வுஹா(3)வு’ | அஹமந்நமஹமந்நமஹமந்நம் | அஹமந்நாதோ(2)ஹமந்நாதோ(2)-ஹமந்நாே: | அஹ
க்ருேஹ

ஶ்தலாகக்ருத்

ஶ்தலாகக்ருேஹ ஶ்தலாக-

| அஹமஸ்மி ப்ரேமஜா ருோ(3)ஸ்ய | பூர்ேம்

தேதேப்தயா அம்ருத்ஸஸ்ய நா(3)பா இ | தயாமா ேோேி ஸ
இதேே மா(3)ோ: | அஹமந்நமந்ந’மேந்ேமா(3)த்மி | அஹம்
ேிஶ்ேம் புே’நமப்ய’போம் | ஸுேர்ந ஜ்தயாேீ”: | ய ஏேம் தேே’ |
இத்யு’பநிஷ’த் ||

|| ஹாி: ஓ(3)ம் ||
______________

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

|| புருஷஸூக்ேம் ||
|| ஹாி: ஓம் || ஸஹஸ்ர’ ஶர்ஷா
ீ
புரு’ஷ: | ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ர'
பாத் | ஸ பூமி’ம் ேிஶ்வ்தோ’ வ்ருத்ோ | அத்ய’ேிஷ்ட்த்-ேஶாங்குலம் |
புரு’ஷ ஏதேே ஸர்ே”ம் | யத்பூேம் யச்ச பவ்ய”ம் | உோம்ரு’ேத்ேஸ்தயஶா’ந: | யேந்தந’நாேிதராஹ’ேி | ஏோோ’நஸ்ய மஹிமா |
அதோ ஜ்யாயா ’ஶ்ச பூரு’ஷ: ||

1 ||

பாதோ”ஸ்ய ேிஶ்ோ’ பூோநி’ | த்ாிபாேஸ்யாம்ருே’ம் ேிேி |
த்ாிபாதூர்த்ே உகேத்புரு’ஷ: | பாதோ”ஸ்தயஹாப’ோத்புந’: |
ேதோ ேிஷ்ேங்- வ்ய’க்ராமத் | ஸாஶநாநஶதந அபி | ேஸ்மா”த்
ேிராட’ஜாயே | ேிராதஜா அேி பூரு’ஷ: | ஸ ஜாதோ அத்ய’ாிச்யே |
பஶ்சாத்பூமிமதோ’ புர: ||
2 ||
யத்புரு’தஷண ஹேிஷா” | தேோ யஜ்ஞமே’ந்ேே | ேஸந்தோ
அ’ஸ்யாஸீோஜ்ய”ம் | க்ாீஷ்ம இத்மஶ்ஶரத்ேேி: | ஸப்ோஸ்யா’ஸந்
பாிேய’: | த்ாிஸ்ஸப்ே ஸமிே’: க்ருோ: | தேோ யத்யஜ்ஞம்
ே’ந்ோநா: | அப’த்நந்புருஷம் பஶும் | ேம் யஜ்ஞம் பர்ஹிஷி
ப்தரௌக்ஷந்’ | புரு’ஷம் ஜாேம’க்ரே: ||

3 ||

தேந’ தேோ அய’ஜந்ே | ஸாத்யா ருஷ’யஶ்ச தய | ேஸ்மா”த்யஜ்ஞாத்

ஸ’ர்ேஹுே’: | ஸம்ப்ரு’ேம் ப்ருஷோஜ்யம் | பஶுக்ஸ்ோக்ஶ் ச’க்தர
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ோயவ்யாந்’ | ஆரண்யாந்க்ராம்யாஶ்ச தய | ேஸ்மா”த்யஜ்ஞாத்
ஸ’ர்ேஹுே’: | ருசஸ்ஸாமா’நி ஜஜ்ஞிதர | சந்ோ ’ஸி ஜஜ்ஞிதர
ேஸ்மா”த் | யஜுஸ்ேஸ்மா’ேஜாயே ||

4 ||

ேஸ்மாேஶ்ோ’ அஜாயந்ே | தய தக தசா’பயாே’ே: | காதோ’ ஹ
ஜஜ்ஞிதர ேஸ்மா”த் | ேஸ்மா”ஜ்ஜாோ அ’ஜாேய’: | யத்புரு’ஷம்
வ்ய’ேது: | கேிோ வ்ய’கல்பயந் | முகம் கிம’ஸ்ய தகௌ பாஹூ |
காவூரூ பாோ’வுச்தயதே | ப்ராஹ்மதணா”ஸ்ய முக’மாஸீத் |
பாஹூ ரா’ஜந்ய’: க்ருே: ||
ஊரூ ேே’ஸ்ய யத்கேஶ்ய’: | பத்ப்யா

5 ||
ஶுத்தரா

அ’ஜாயே |

சந்த்ரமா மந’தஸா ஜாே: | சதக்ஷாஸ்ஸூர்தயா’ அஜாயே |
முகாேிந்த்ர’ஶ்சாக்நிஶ்ச’ | ப்ராணாத்ோயுர’ஜாயே | நாப்யா’
ஆஸீேந்ோி’க்ஷம் | ஶ ீ ர்ஷ்தணா த்தயௌஸ்ஸம’ேர்ேே | பத்ப்யாம்
பூமி’ர்ேிஶஶ்ஶ்தராத்ரா”த் | ேோ’ தலாகா

அ’கல்பயந் ||

6 ||

தேோஹதமேம் புரு’ஷம் மஹாந்ே”ம் | ஆேித்யே’ர்ணம் ேம’ஸஸ்து
பாதர | ஸர்ோ’ணி ரூபாணி’ ேிசித்ய ேீர’: | நாமா’நி க்ருத்ோபிேேந்
யோஸ்தே” | ோோ புரஸ்ோத்யமு’ோஜஹார’ | ஶக்ர: ப்ரேித்ோந்ப்ரேிஶஶ்சே’ஸ்ர: | ேதமேம் ேித்ோநம்ருே’ இஹ ப’ேேி | நாந்ய:
பந்ோ அய’நாய ேித்யதே | யஜ்தஞந’ யஜ்ஞம’யஜந்ே தேோ: | ோநி
ேர்மா’ணி ப்ரேமாந்யா’ஸந் | தே ஹ நாக’ம் மஹிமாந’ஸ்ஸசந்தே |
யத்ர பூர்தே’ ஸாத்யாஸ்ஸந்ேி’ தேோ: ||

7 ||

அத்ப்யஸ்ஸம்பூ’ே: ப்ருேிவ்கய ரஸா”ச்ச | ேிஶ்ேக’ர்மணஸ்
ஸம’ேர்ேோேி’ | ேஸ்ய த்ேஷ்டா’ ேிேே’த்ரூபதம’ேி | ேத்புரு’ஷஸ்ய
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ேிஶ்ேமாஜா’நமக்தர” | தேோஹதமேம் புரு’ஷம் மஹாந்ே”ம் |
ஆேித்யே’ர்ணம் ேம’ஸ: பர’ஸ்ோத் | ேதமேம் ேித்ோநம்ருே’ இஹ
ப’ேேி | நாந்ய: பந்ோ’ ேித்யதேய’நாய | ப்ரஜாப’ேிஶ்சரேி கர்தப’
அந்ே: | அஜாய’மாதநா பஹுோ ேிஜா’யதே ||

8 ||

ேஸ்ய ேீரா: பாி’ஜாநந்ேி தயாநி”ம் | மாீ’சீநாம் பேமி’ச்சந்ேி தேேஸ’:
| தயா தேதேப்ய ஆே’பேி | தயா தேோநா”ம் புதராஹி’ே: | பூர்தோ
தயா தேதேப்தயா’ ஜாே: | நதமா’ ருசாய ப்ராஹ்ம’தய | ருச’ம்
ப்ராஹ்மம் ஜநய’ந்ே: | தேோ அக்தர ேே’ப்ருேந் | யஸ்த்கேேம்
ப்ரா”ஹ்மதணா ேித்யாத் | ேஸ்ய’ தேோ அஸந்ேஶஶ” ||

9 ||

ஹ்ாீஶ்ச’ தே லக்ஷ்மீஶ்ச பத்ந்தயௌ” | அதஹாராத்தர பார்ஶ்தே |
நக்ஷ’த்ராணி ரூபம் | அஶ்ேிதநே வ்யாத்ே”ம் | இஷ்டம் ம’நிஷாண |
அமும் ம’நிஷாண | ஸர்ே’ம் மநிஷாண ||

10 ||

|| ஹாி: ஓம் ||
______________

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

|| நாராயணஸூக்ேம் ||
|| ஹாி: ஓம் || ஸஹஸ்ரஶர்’ஷம்
ீ
தேேம் ேிஶ்ோக்ஷ’ம் ேிஶ்ே
ஶ'’ம்புேம்

| ேிஶ்ே’ம் நாராய’ணம் தேேமக்ஷர’ம் பரமம் ப்ரபும் |

ேிஶ்ேே: பரம்ம் நித்யம் ேிஶ்ேம் நா’ராயண ஹ’ாிம் | ேிஶ்ே’தம
தேேம் புரு’ஷஸ்ேத்ேிஶ்ேமுப’-ஜீேேி | பேிம் ேிஶ்ே’ஸ்யாத்
தமஶ்ே’ர

ஶாஶ்ே’ே

ஶிேம’ச்யுேம்

| நாராயணம் ம’ஹாஜ்தஞயம்

ேிஶ்ோத்மா’நம் பராய’ணம் | நாராயணப’ரம் ப்ரஹ்ம ேத்த்ேம்
நா’ராயண: ப’ர: | நாராயண ப’தரா ஜ்தயாேிராத்மா நா’ராயண:
ப’ர: | யச்ச’ கிஞ்சிஜ்ஜ’கத்யஸ்மிந்த்ருஶ்யதே” ஶ்ரூயதேபி’ ோ |
அந்ே’ர்பஹிஶ்ச’ ேத்ஸர்ேம் வ்யாப்ய நா’ராயண: ஸ்ேி’ே: ||

1 ||

| அந’ந்ேமவ்ய’யம் கேி ஸ’முத்தரந்ே’ம் ேிஶ்ேஶ’ம்புேம் | பத்ம
தகாஶப்ர’ேீகாஶ ஹ்ருேய’ம் சாப்யதோமு’கம் | அதோ’ நிஷ்ட்யா
ேி’ேஸ்த்யாம் து நாப்யாமு’பாி ேிஷ்ட’ேி | ஹ்ருேய’ம் ேத்ேி’ஜாநீயாத் ேிஶ்ேஸ்யா’யேநம் ம’ஹத் | ஸந்ே’ே

ஸிராபி’ஸ்து

லம்ப’த்யா தகாஶஸந்நி’பம் | ேஸ்யாந்தே’ ஸுஷிர ஸூக்ஷ்மம்
ேஸ்மி”ந் ஸர்ேம் ப்ரேி’ஷ்டிேவ் | ேஸ்ய மத்தய’ மஹாந’க்நிர்
ேிஶ்ோர்சி’ர்ேிஶ்ேதோ’முக: | தஸாக்ர’புக்ேிப’ஜந்ேிஷ்டந்நாஹா’ரமஜர: கேி: | ஸந்ோபயேி ஸ்ேம் தேஹமாபா’ே
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ேலமஸ்ே’கம் | ேஸ்யமத்தய ேஹ்நி’ஶிகா அணீதயா”ர்த்ோ
வ்யேஸ்ேி’ே: ||

2 ||

நீலதோ’யே’மத்யஸ்ோ ேித்யுல்தல’தகே பாஸ்ே’ரா | நீோரஶூக’
ேத்ேந்வீ பீோ பா”ஸ்யாத்ேநூப’மா | ேஸ்யா”ஶ்ஶிகாயா ம’த்தய
பரமா”த்மா வ்யேஸ்ேி’ே: | ஸ ப்ரஹ்மா ஸ ஶிேஸ்தஸந்த்ரஸ்
தஸாக்ஷ’ர: பரமஸ்ஸ்ேராட் ||

3 ||

ருே ஸத்யம் ப’ரம் ப்ரஹ்ம புருஷ’ம் க்ருஷ்ணபிங்க’ேம் | ஊர்த்ேதர’ேம் ேி’ரூபாக்ஷம் ேிஶ்ேரூ’பாய கே நம’: |
ஓம் நாராயணாய’ ேித்மதஹ’ ோஸுதேோய’ ேீமஹி | ேந்தநா’
ேிஷ்ணு: ப்ரதசாேயா”த் ||

|| ஹாி: ஓம் ||
______________
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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

|| ேிஷ்ணுஸூக்ேம் ||
|| ஹாி: ஓம் || ேிஷ்தணார்நுக’ம் வீர்யா’ணி ப்ரதோ’சம் ய:
பார்ேி’ோநி ேிமதம ரஜா ’ஸி தயா அஸ்க’பாயதுத்ே’ர ஸேஸ்ே’ம்
ேிசக்ரமாண-ஸ்த்தரதோரு’காதயா ேிஷ்தணா’ரராட’மஸி
ேிஷ்தணா”: ப்ருஷ்டம’ஸி ேிஷ்தணாஶ்ஶ்-நப்த்தரஸ்”தோ
ேிஷ்தணாஸ்ஸ்யூர’ஸி ேிஷ்தணா”ர்த்ருே-ம’ஸி கேஷ்ணேம’ஸி
ேிஷ்ண’தே த்ோ ||

1 ||

ேே’ஸ்ய ப்ாியமபிபாதோ’ அஶ்யாம் | நதரா யத்ர’ தேேயதோ
மே’ந்ேி | உருக்ரமஸ்ய ஸ ஹி பந்து’ாித்ோ | ேிஷ்தணா”: பதே
ப’ரதம மத்ே உத்ஸ’: | ப்ரேத்ேிஷ்ணு’ஸ்ேேதே வீர்யா’ய | ம்ருதகா
ந பீம: கு’சதரா கி’ாிஷ்டா: | யஸ்தயாருஷு’ த்ாிஷு ேிக்ரம’தணஷு
| அேி’க்ஷியந்ேி புே’நாநி ேிஶ்ோ” | பதரா மாத்ர’யா ேநுோ’
வ்ருோந | ந தே’ மஹித்ேமந்ே’ஶ்நுேந்ேி ||

2 ||

உதப தே’ ேித்மரஜ’ஸீ ப்ருேிவ்யா ேிஷ்தணா’ தேேத்ேம் |
பரமஸ்ய’ ேித்தஸ | ேிச’க்ரதம ப்ருேிவீதமஷ ஏோம் | தக்ஷத்’ராய
ேிஷ்ணுர்மநு’தஷ ேஶஸ்யந் | த்ருோதஸா’ அஸ்ய கீரதயா
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ஜநா’ஸ: | உருக்ஷிேி ஸுஜநி’மாசகார | த்ாிர்தேே: ப்ரு’ேிவீதமஷ
ஏோம் | ேிச’க்ரதம ஶேர்ச’ஸம் மஹித்ோ | ப்ரேிஷ்ணு’ரஸ்து
ேேஸஸ்ேவீ’யாந் | த்தேஷக்க்ஹ்ய’ஸ்ய ஸ்ேேி’ரஸ்ய நாம’ ||

3 ||

அதோ’ தேோ அ’ேந்து தநா யதோ ேிஷ்ணு’ர்ேிசக்ரதம |
ப்ருேிவ்யாஸ் ஸப்ேோமபி: | இேம் ேிஷ்ணுர்ேிச’க்ரதம த்தரோ
நிே’தே பேம் | ஸமூ’டமஸ்ய பா ஸுதர | த்ாீணி’ போ ேிச’க்ரதம
ேிஷ்ணு’ர்தகாபா அோ”ப்ய: | ேதோ ேர்மா’ணி ோரயந்’ |
ேிஷ்தணா: கர்மா’ணி பஶ்யே யதோ” வ்ரோநி பஸ்பஶஶ |
இந்த்ர’ஸ்ய யுஜ்யஸ்ஸகா” ||

4 ||

ேத்ேிஷ்தணா”: பரமம் பே ஸோ’ பஶ்யந்ேி ஸூரய’:| ேிவீே
சக்ஷுராே’ேம் | ேத்ேிப்ரா’தஸா ேிபந்யதோ’ ஜாக்ருோ
ஸஸ்ஸமி’ந்ேதே | ேிஷ்தணார்யத்ப’ரமம் பேம் ||
பர்யாப்த்யா அநந்ேராயாய ஸர்ேஸ்தோதமாேிராத்ர உத்ேம
மஹர்பேேி ஸர்ேஸ்யாப்த்கய ஸர்ேஸ்ய ஜித்கய ஸர்ேதமே
தேநாப்தநாேி ஸர்ேம் ஜயேி ||

5 ||

|| ஹாி: ஓம் ||
______________

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

|| ஸ்ரீஸூக்ேம் ||
|| ஹாி: ஓம் || ஹி’ரண்யேர்ணாம் ஹாி’ணீம் ஸுேர்ணர’ஜ
ேஸ்ர’ஜாம் | சந்த்ராம் ஹிரண்ம’யீம் லக்ஷ்மீம் ஜாே’தேதோ ம
ஆே’ஹ || ோம் ம ஆே’ஹ ஜாே’தேதோ லக்ஷ்மீமந’பகாமிநீ”ம் |
யஸ்யாம் ஹிர’ண்யம் ேிந்தேயம் காமஶ்ேம் புரு’ஷாநஹம் ||

1 ||

அஶ்ேபூர்ோம் ர’ேமத்யாம் ஹஸ்ேிநா’ே ப்ரதபாேி’நீம் | ஶ்ாிய’ம்
தேவீமுப’ஹ்ேதய ஶ ீ ர்மா’ தேவீ ஜு’ஷோம் || காம் தஸாஸ்மிோம்
ஹி’ரண்யப்ராகாராமார்த்ராம் ஜ்ேல’ந்ேீம் த்ருப்ோம் ேர்பய’ந்ேீம் |
பத்தம ஸ்ேிோம் பத்மே’ர்ணாம் த்ோமிதஹாப’ஹ்ேதய ஶ்ாிய’ம் ||
சந்த்ராம் ப்ர’பாஸாம் யஶ’ஸா ஜ்ேல’ந்ேீம் ஶ்ாிய’ம் தலாதக
தேேஜு’ஷ்டாமுோராம் | ோம் பத்மதந’மீம் ஶர’ணமஹம் ப்ரப’த்தய
லக்ஷ்மீர்தம’ நஶ்யோம் த்ோம் வ்ரு’தண || ஆேித்யே’ர்தண
ேபதஸாேி’ ஜாதோ ேநஸ்பேிஸ்ேே’ வ்ருதக்ஷாே’ பில்ே: | ேஸ்ய
பலா’நி ேபஸா நு’ேந்து மாயாந்ே’ராயாஶ்ச’ பாஹ்யா’ அலக்ஷ்மீ: ||

2 ||

உகப’து மாம் தே’ேஸக: கீர்ேிஶ்ச மணி’நா ஸஹ | ப்ராதுர்
பூதோஸ்மி’ ராஷ்ட்தரஸ்மிந் கீர்ேிம்ருத்ேி’ம் ேோது தம || க்ஷுத்பி’
பாஸாம’லாம் ஜ்தயஷ்டாம் அலக்ஷீர் நா’ஶயாம்யஹம் | அபூ’ேி
மஸ’ம்ருத்ேிம் ச ஸர்ோம் நிர்ணு’ே தம க்ருஹாத் ||
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக

3 ||
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கந்ேத்ோராம் து’ராேர்ஷாம் நித்யபு’ஷ்டாம் காீஷிணீ”ம் | ஈஶ்ோீ ’
ஸர்ே’பூோநாம் ோமிதஹாப’ஹ்ேதய ஶ்ாியம் || மந’ஸ: காம
மாகூ’ேிம் ோசஸ்ஸத்யம’ஶமஹி
ீ
| பஶுநாம் ரூபமந்ந’ஸ்ய மயி
ஸ்ரீஶ்ஶ்ர’யோம் யஶ’: ||

4 ||

கர்ேதம’ந ப்ர’ஜா பூோ மயி ஸம்ப’ே கர்ேம | ஶ்ாிய’ம் ோஸய’ தம
குதல மாேர’ம் பத்மமாலி’நீம் || ஆப’: ஸ்ருஜந்து ஸ்நிக்ோநி சிக்லீே
ே’ஸ தம க்ருதஹ | நி ச’ தேவீம் மாேரம் ஶ்ாிய’ம் ோஸய’ தம
குதல ||

5 ||

ஆர்த்ராம் புஷ்காி’ணீம் புஷ்டிம் பிங்கோம் ப’த்ம்மாலிநீம் |
சந்த்ராம் ஹிரண்ம’யீம் லக்ஷ்மீம் ஜாே’தேதோ ம ஆே’ஹ ||
ஆர்த்ராம் ய: காி’ணீம் யஷ்டிம் ஸுேர்ணாம் தஹ’மமாலிநீம் |
ஸூர்யா’ம் ஹிரண்ம’யீம் லக்ஷ்மீம் ஜாே’தேதோ ம ஆே’ஹ ||
ோம் ம ஆே’ஹ ஜாே’தேதோ லக்ஷ்மீமந’பகாமிநீ”ம் | யஸ்யாம்
ஹிர’ண்யம் ப்ரபூ’ேம் காதோ’ ோஸ்தயாஶ்ோ”ந் ேிந்தேயம்
புரு’ஷாநஹம் ||

6 ||

பத்மப்ாிதய பத்மிநி ப’த்மஹஸ்தே பத்மாலதய பத்மே’ோயோக்ஷி |
ேிஶ்ேப்ாிதய ேிஷ்ணுமதநா’நுகூதல த்ேத்பா’ேபத்மம் மயி
ஸ்ந்நி’ேத்ஸ்ே ||
ஶ்ாிகய’

7 ||

ஜாே ஶ்ாிய ஆநி’ர்யாய ஶ்ாியம் ேதயா’ ஜநித்ருப்தயா’

ேோது | ஶ்ாியம் ேஸா’நா அம்ருேத்ேமாயந் பே’ந்ேி ஸத்யஸ்ஸமிோ மிேத்யூந்’ ||
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ஶ்ாிய

ஏகேநம் த்ச்ச்ாியாமா’ேோேி | ஸந்ேேம்ருசா ேஷட்க்ருத்யம்

ஸந்ேத்ேம் ஸந்ேீயதே ப்ரஜ’யா பஶுபி’: | ய ஏ’ேம் தேே ||

9 ||

ஓம் மஹாதேவ்கய ச’ ேித்மதஹ’ ேிஷ்ணுபத்ந்கய ச’ ேீமஹி |
ேந்தநா’ லக்ஷ்மீ: ப்ரதசாேயா”த் ||
|| ஹாி: ஓம் ||
______________
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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

|| பூஸூக்ேம் ||
|| ஹாி: ஓம் || பூமி’ர்பூம்நா த்தயௌர்ே’ாிணாந்ோி’க்ஷம் மஹித்ோ |
உபஸ்தே’தே தேவ்யேிதேக்நிம’ந்நாேமந்நாத்யாயாே’தே ||
ஆயங்தகௌ: ப்ருஶ்நி’ரக்ரமீ ேஸ’நந்மாேரம் புந’: | பிேர’ம் ச
ப்ரய’ந்த்ஸுே’: || த்ாி

ஶத்ோம

ேி’ராஜேி ோக்ப’ேங்காய’ ஶிஶ்ாிதய

| ப்ரத்ய’ஸ்ய ேஹ த்யுபி’: || அஸ்ய ப்ராணாே’பாநத்ய’ந்ேஶ்ச’ரேி
தராசநா |வ்ய’க்யந் மஹிஷ: ஸுே’: || யத்ோ” க்ருத்ே: ப’தரா ேப’
மந்யுநா யேே’ர்த்யா | ஸுகல்ப’மக்தந ேத்ேே புநஸ்த்தோத்ேீ’பயாமஸி || யத்தே’ மந்யுப’தராப்ேஸ்ய ப்ருேிவீமநு’ ேத்ேதஸ |
ஆேித்யா ேிஶ்தே ேத்தேோ ேஸ’ேஶ்ச ஸமாப’ரந் ||

1 ||

தமேிநீ’ தேவீ ேஸுந்ே’ரா ஸ்யாத்ேஸு’ோ தேவீ ோஸவீ” |
ப்ரஹ்மேர்சஸ: பி’த்ருணாம் ஶ்தராத்ரம் சக்ஷுர்மந’: | தேவீ
ஹி’ரண்யகர்பிணீ தேவீ ப்ர’ஸூோீ” | ரஸ’தந ஸத்யாய’தந ஸீே |
ஸமுத்ரே’ேீ ஸாேித்ாீ ஹதநா’ தேவீ மஹ்யகீ” | மதஹாேர’ணீ
மதஹா த்ய’ேிஷ்டா: ஶ்ருங்தக ஶ்ரு’ங்தக யஜ்தஞ ய’ஜ்தஞ
ேி’பீஷிணீ” | இந்த்ர’பத்நீ வ்யாபிநீ’ ஸுரஸாி’ேிஹ | ோயுமேீ’
ஜலஶய’னீ ஶ்ாியந்ோ ராஜா’ ஸத்யந்தோ ப’ாிதமேிநீ |
ஶ்தோப’ாிேத்ேம்

காய |
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ேிஷ்ணுபத்நீம் ம’ஹீம் தேவீம் மாேவீம் மா’ேேப்ாியாம் | லக்ஷ்மீ”
ப்ாியஸ’கீம் தேவீம் நமாம்யச்யு’ே ேல்லபாம் |

3 ||

ஓம் ேநுர்ேராகய ேித்மதஹ’ ஸர்ேஸித்த்கய ச’ ேீமஹி | ேந்தநா’
ேரா ப்ரதசாேயா”த் | ஶ்ருண்ேந்ேி’ஶ்தராணாமம்ருே’ஸ்ய தகாபாம் |
புண்யா’மஸ்யா உப’ஶ்ருதணாமிோச”ம் | மஹீம் தேவீம்
ேிஷ்ணு’பத்நீமஜூர்யாம் | ப்ரேீசீ’ தமநா ஹேிஷா’ யஜாம: |
த்தரோ ேிஷ்ணு’ருரு-காதயா ேிச’க்ரதம | மஹீம் ேிே’ம் ப்ருேிவீமந்ோி’க்ஷம் | ேச்ச்தராகணேி ஶ்ரே’ இச்சமா’நா | புண்யக்க்ஶ்தலாகம்

யஜ’மாநாய க்ருண்ேேீ |

4 ||

|| ஹாி: ஓம் ||
______________
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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

|| நீோஸூக்ேம் ||
|| ஹாி: ஓம் || க்ருணாஹி | க்ருேே’ேீ ஸேிேராேி’பத்கய: பய’ஸ்ேேீ
ரந்ேிராஶா’தநா அஸ்து | த்ருோ ேிஶாம் ேிஷ்ணு’பத்ந்யதகா’ராஸ்தயஶா’நா ஸஹ’தஸா யா மதநாோ” | ப்ரு”ஸ்பேி’ர்மாோிஶ்தோே
ோயுஸ்ஸ’ந்துோநா ோோ’ அபி தநா’ க்ருணந்து | ேிஷ்டம்தபா
ேிதோ ேருண’: ப்ருேிவ்யா அஸ்தயஶா’நா ஜக’தோ ேிஷ்ணுபத்நீ ||
ஓம் மஹாதேவ்கய ச’ ேித்மதஹ’ ேிஷ்ணுபத்ந்கய ச’ ேீமஹி |
ேந்தநா’ நீோ ப்ரதசாேயா”த் |

|| ஹாி: ஓம் ||
______________

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

தபாதுத் ேனியன்கள்
மணோே மாமுனிகள் ேனியன் (அைகிய மணோேன்
அருேிச்தசய்த்து)
ஸ்ரீகசதலச ேயாபாத்ரம் ேீபக்த்யாேி குணார்ணேம்
யேீந்த்ர ப்ரேணம் ேந்தே ரம்யஜாமாேரம் முநிம்
குரு பரம்பகர ேனியன் (கூரத்ோழ்ோன் அருேிச்தசய்த்து)
லக்ஷ்மீ நாே ஸமாரம்பாம் நாேயாமுந மத்யமாம்
அஸ்மோசார்ய பர்யந்ோம் ேந்தே குரு பரம்பராம்
எம்தபருமானார் ேனியன் (கூரத்ோழ்ோன் அருேிச்தசய்த்து)
தயா நித்யம் அச்யுே போம்புஜ யுக்மருக்ம
வ்யாதமாஹேஸ் ேேிேராணி த்ருணாய தமதந
அஸ்மத் குதரார் பகேதோஸ்ய ேகயகஸிந்தோ:
ராமாநுஜஸ்ய சதரணே ஶரணம் ப்ரபத்தய
நம்மாழ்ோர் ேனியன் (ஆேேந்ோர் அருேிச்தசய்ேது)
மாோ பிோ யுேேயஸ் ேநயா ேிபூேி:
ஸர்ேம் யேதே நியதமந மேந்ேயாநாம்
ஆத்யஸ்ய ந: குலதபேர் ேகுோபிராமம்
ஸ்ரீமத் ேேங்க்ாி யுகேம் ப்ரணமாமி மூர்த்நா
ஆழ்ோர்கள் உகடயேர் ேனியன் (ஸ்ரீபராசர பட்டர்
அருேிச்தசய்ேது)
பூேம் ஸரஸ்ச மஹோஹ்ேய பட்ட நாே
ஸ்ரீபக்ேிஸார குதலசகர தயாகிோஹாந்
பக்ோங்க்ாிதரணு பரகால யேீந்த்ரமிஶ்ராந்
ஸ்ரீமத் பராங்குஶமுநிம் ப்ரதணோऽऽஸ்மி நித்யம்
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

தபாியாழ்ோர் அருேிச்தசய்ே
தபாியாழ்ோர் ேிருதமாைி
ேனியங்கள்
நாேமுனிகள் அருேிச் தசய்ே ேனியன்
குருமுக மநேீத்ய ப்ராஹ தேோந் அஶஶஷாந்
நரபேி பாிக்லுப்ேம் ஶுல்கமாோது காம: ।
ஶ்ேஶுரமமர ேந்த்யம் ரங்கநாேஸ்ய ஸாக்ஷாத்
த்ேிஜ குல ேிலகம் ேம் ேிஷ்ணு சித்ேம் நமாமி ॥
பாண்டிய பட்டர் அருேிச் தசய்ே ேனியன்கள்
மின்னார் ேடமேிள் சூழ் ேில்லிபுத்தூதரன்தறாருகால்
தசான்னார் கைற்கமலம் சூடிதனாம் * முன்னாள்
கிைியறுத்ோன் என்றுகரத்தோம் * கீழ்கமயினிற் தசரும்
ேைியறுத்தோம் தநஞ்சதம! ேந்து
பாண்டியன் தகாண்டாடப் பட்டர் பிரான் ேந்ோதனன்று *
ஈண்டிய சங்கதமடுத்தூே * தேண்டிய
தேேங்கதோேி ேிகரந்து கிைியறுத்ோன் *
பாேங்கள் யாமுகடய பற்று
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தபாியாழ்ோர் அருேிச்தசய்ே தபாியாழ்ோர் ேிருதமாைி

ேிருப்பல்லாண்டு1
காப்பு
‡ பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்ோண்டு *
பலதகாடி நூறாயிரம் * மல்லாண்ட ேிண்தோள் மணிேண்ணா*
உன் தசேடி தசவ்ேி ேிருக்காப்பு
‡ அடிதயாதமாடும் நின்தனாடும் * பிாிேின்றி ஆயிரம்
பல்லாண்டு * ேடிோய் நின்ேல மார்பினில் * ோழ்கின்ற
மங்ககயும் பல்லாண்டு ** ேடிோர் தசாேி ேலத்துகறயும் *
சுடராைியும் பல்லாண்டு * பகடதபார்புக்கு முைங்கும் *
அப்பாஞ்சசன்னியமும் பல்லாண்தட
ோைாட்பட்டு நின்றீர் உள்ேீதரல் * ேந்து மண்ணும் மணமும்
தகாண்மிண் *கூைாட்பட்டு நின்றீர்ககே* எங்கள் குழுேினில்
புகுேதலாட்தடாம் **ஏைாட்காலும் பைிப்பிதலாம் நாங்கள் *
இராக்கேர்ோழ்* இலங்கக பாைாோகப் பகட தபாருோனுக்குப்*
பல்லாண்டு கூறுதுதம
ஏடுநிலத்ேில் இடுேேன் முன்னம் ேந்து * எங்கள் குைாம் புகுந்து *
கூடு மனமுகடயீர்கள் ேரம்தபாைி * ேந்தோல்கலக் கூடுமிதனா **
நாடு நகரமும் நன்கறிய * நதமா நாராயணாயதேன்று *
பாடு மனமுகடப் பத்ேருள்ேீர்! * ேந்து பல்லாண்டு கூறுமிதன
அண்டக் குலத்துக்குகேிபேியாகி * அசுரர் இராக்கேகர *
இண்கடக் குலத்கே எடுத்துக் ககேந்ே * இருடீதகசன் ேனக்கு **
தோண்டக் குலத்ேிலுள்ேீர்! ேந்ேடி தோழுது*ஆயிர நாமம்தசால்லி *
பண்கடக் குலத்கே ேேிர்ந்து * பல்லாண்டு
பல்லாயிரத்ோண்தடன்மிதன
எந்கே ேந்கே ேந்கே ேந்கேேம் மூத்ேப்பன் * ஏழ்படி கால்
தோடங்கி * ேந்து ேைிேைி ஆட்தசய்கின்தறாம் ** ேிருதோணத்
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ேிருேிைேில் அந்ேியம் தபாேில் அாியுருோகி * அாிகய
அைித்ேேகன * பந்ேகன ேீரப்பல்லாண்டு * பல்லாயிரத்ோண்டு
என்று பாடுதுதம
ேீயிற் தபாலிகின்ற தசஞ்சுடராைி * ேிகழ் ேிருச்சக்கரத்ேின் *
தகாயிற் தபாறியாதல ஒற்றுண்டு நின்று * குடிகுடி
ஆட்தசய்கின்தறாம் ** மாயப் தபாருபகட ோணகன *
ஆயிரந்தோளும் தபாைிகுருேி பாய * சுைற்றி ஆைி ேல்லானுக்குப் *
பல்லாண்டு கூறுதுதம
தநய்யிகட நல்லதோர் தசாறும் *நியேமும் அத்ோணிச் தசேகமும் *
ககயகடக் காயும் கழுத்துக்குப் பூதணாடு *காதுக்குக் குண்டலமும் **
தமய்யிட நல்லதோர் சாந்ேமும் ேந்து * என்கன தேள்ளுயிர்
ஆக்காேல்ல * கபயுகட நாகப் பககக் தகாடிதயானுக்குப் *
பல்லாண்டு கூறுேதன
உடுத்துக் ககேந்ே நின் பீேகோகட உடுத்துக் * கலத்ேதுண்டு *
தோடுத்ே துைாய் மலர் சூடிக் ககேந்ேன * சூடுமித்தோண்டர்கதோம் **
ேிடுத்ே ேிகசக்கருமம் ேிருத்ேித் * ேிருதோணத் ேிருேிைேில் *
படுத்ே கபந்நாககணப் பள்ேி தகாண்டானுக்குப் * பல்லாண்டு
கூறுதுதம
எந்நாள் எம்தபருமான் * உன்ேனக்கு அடிதயாதமன்று
எழுத்துப்பட்ட அந்நாதே * அடிதயாங்கள் அடிக்குடில் * வீடு
தபற்றுய்ந்ேதுகாண் ** தசந்நாள் தோற்றித் * ேிருமதுகரயுள் சிகல
குனித்து * ஐந்ேகலய கபந்நாகத்ேகலப் பாய்ந்ேேதன! * உன்கன
பல்லாண்டு கூறுதுதம
‡ அல்ேைக்தகான்றுமில்லா *அணிதகாட்டியர்தகான் *
அபிமானதுங்கன் தசல்ேகனப் தபாலத் * ேிருமாதல! நானும்
உனக்குப் பைேடிதயன் ** நல்ேககயால் நதமா
நாராயணாதேன்று * நாமம் பலபரேி * பல் ேககயாலும்
பேித்ேிரதன! * உன்கனப் பல்லாண்டு கூறுேதன
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‡ பல்லாண்தடன்று பேித்ேிரகனப் * பரதமட்டிகய *
சார்ங்கதமன்னும் ேில்லாண்டான் ேன்கன * ேில்லிபுத்தூர்
ேிட்டுசித்ேன் ேிரும்பியதசால் ** நல்லாண்தடன்று
நேின்றுகரப்பார் * நதமா நாராயணாயதேன்று * பல்லாண்டும்
பரமாத்மகனச் * சூழ்ந்ேிருந்தேத்துேர் பல்லாண்தட

தபாியாழ்ோர் ேி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

ஆண்டாள் அருேிச்தசய்ே
ேிருப்பாகே
ேனியன்கள்
பராசர பட்டர் அருேிச் தசய்ே ேனியன்
நீோதுங்க ஸ்ேந கிாிேடீ ஸுப்ேமுத்தபாத்ய க்ருஷ்ணம்
பாரார்த்யம் ஸ்ேம் ஶ்ருேிஶேஶிரஸ்ஸித்ேமத்யா பயந்ேீ |
ஸ்தோச்சிஷ்டாயாம் ஸ்ரஜிநிகேிேம் யா பலாத்க்ருத்ய புங்க்தே
தகாோ ேஸ்கய நம இேமிேம் பூய ஏோஸ்து பூய:
உய்யக்தகாண்டார் அருேிச் தசய்ே ேனியன்கள்
அன்னேயற்புதுகே ஆண்டாள் * அரங்கற்குப்
பன்னு ேிருப்பாகேப் பல்பேியம் * இன்னிகசயால்
பாடிக் தகாடுத்ோள் நற்பாமாகல * பூமாகல
சூடிக் தகாடுத்ோகேச் தசால்லு
சூடிக் தகாடுத்ே சுடர்க் தகாடிதய! * தோல்பாகே
பாடியருேேல்ல பல்ேகேயாய்! * நாடி நீ
தேங்கடேற்தகன்ன ேிேிதயன்ற இம்மாற்றம் *
நாம்கடோ ேண்ணதம நல்கு
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ஆண்டாள் அருேிச்தசய்ே

ேிருப்பாகே
தேண்டகலயால் ேந்ே எட்ட்டி நாற்சீர் ஒரு ேிகற்பக்
தகாச்சகக்கலிப்பா
‡ மார்கைித் ேிங்கள் * மேி நிகறந்ே நன்னாோல் *
நீராடப் தபாதுவீர்! தபாதுமிதனா தநாிகையீர்! *
சீர்மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் தசல்ேச் சிறுமீர்காள்! *
கூர்தேல் தகாடுந்தோைிலன் நந்ேதகாபன் குமரன் **
ஏரார்ந்ே கண்ணி * யதசாகே இேஞ்சிங்கம் *
கார்தமனிச் தசங்கண் கேிர் மேியம் தபால் முகத்ோன் *
நாராயணதன நமக்தக பகற ேருோன் *
பாதரார் புகைப் படிந்தேதலார் எம்பாோய்
கேயத்து ோழ்வீர்காள்! * நாமும் நம் பாகேக்கு *
தசய்யும் கிாிகசகள் தகேீதரா * பாற்கடலுள்
கபயத் துயின்ற பரமனடி பாடி *
தநய்யுண்தணாம் பாலுண்தணாம் நாட்காதல நீராடி**
கமயிட்தடழுதோம் * மலாிட்டு நாம் முடிதயாம் *
தசய்யாேன தசய்தயாம் ேீக்குறகே தசன்தறாதோம் *
ஐயமும் பிச்கசயும் ஆந்ேகனயும் கககாட்டி *
உய்யுமாதறண்ணி உகந்தேதலார் எம்பாோய்
‡ ஓங்கி உலகேந்ே * உத்ேமன் தபர் பாடி *
நாங்கள் நம் பாகேக்குச் சாற்றி நீராடினால் *
ேீங்கின்றி நாதடல்லாம் ேிங்கள் மும்மாாிதபய்து *
ஓங்கு தபருஞ் தசந்தநலூடு கயலுகே **
பூங்குேகேப் தபாேில் * தபாறிேண்டு கண்படுப்ப *
தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்ே முகல பற்றி
ோங்க * குடம் நிகறக்கும் ேள்ேல் தபரும் பசுக்கள் *
நீங்காே தசல்ேம் நிகறந்தேதலார் எம்பாோய்
ஆைி மகைக் கண்ணா! * ஒன்று நீ கக கரதேல்
ஆைியுள் புக்கு முகந்து தகாடார்த்தேறி *
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ஊைி முேல்ேன் உருேம் தபால் தமய் கறுத்துப் *
பாைியந்தோளுகடப் பற்பநாபன் ககயில் **
ஆைி தபால் மின்னி * ேலம்புாி தபால் நின்றேிர்ந்து *
ோைாதே சார்ங்கமுகேத்ே சர மகை தபால் *
ோை உலகினில் தபய்ேிடாய் * நாங்களும்
மார்கைி நீராட மகிழ்ந்தேதலார் எம்பாோய்
மாயகன * மன்னு ேட மதுகர கமந்ேகன *
தூய தபரு நீர் யமுகனத் துகறேகன *
ஆயர் குலத்ேினில் தோன்றும் அணி ேிேக்கக *
ோகயக் குடல் ேிேக்கஞ்தசய்ே ோதமாேரகன **
தூதயாமாய் ேந்து நாம் * தூமலர் தூேித் தோழுது *
ோயினால் பாடி மனத்ேினால் சிந்ேிக்க *
தபாய பிகையும் புகுேருோன் நின்றனவும் *
ேீயினில் தூசாகும் தசப்தபதலார் எம்பாோய்
புள்ளும் சிலம்பின காண் * புள்ேகரயன் தகாயில் *
தேள்கே ேிேி சங்கின் தபரரேம் தகட்டிகலதயா? *
பிள்ோய் எழுந்ேிராய் தபய்முகல நஞ்சுண்டு *
கள்ேச் சகடம் கலக்கைியக் காதலாச்சி **
தேள்ேத்ேரேில் * துயிலமர்ந்ே ேித்ேிகன *
உள்ேத்துக் தகாண்டு முனிேர்களும் தயாகிகளும் *
தமள்ே எழுந்து அாிதயன்ற தபரரேம் *
உள்ேம் புகுந்து குேிர்ந்தேதலார் எம்பாோய்
கீசு கீதசன்தறங்கும் * ஆகனச் சாத்ேன் * கலந்து
தபசின தபச்சரேம் தகட்டிகலதயா? தபய்ப் தபண்தண! *
காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக் கக தபர்த்து *
ோச நறுங் குைலாய்ச்சியர் ** மத்ேினால்
ஓகச படுத்ே * ேயிரரேம் தகட்டிகலதயா? *
நாயகப் தபண் பிள்ோய்! நாராயணன் மூர்த்ேி *
தகசேகன பாடவும் நீ தகட்தட கிடத்ேிதயா *
தேசமுகடயாய்! ேிறதேதலார் எம்பாோய்
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கீழ் ோனம் தேள்தேன்தறருகம சிறு வீடு *
தமய்ோன் பரந்ேன காண் மிக்குள்ே பிள்கேகளும் *
தபாோன் தபாகின்றாகரப் தபாகாமல் காத்து * உன்கனக்
கூவுோன் ேந்து நின்தறாம் ** தகாதுகலமுகடய
பாோய்! எழுந்ேிராய் * பாடிப் பகற தகாண்டு *
மாோய் பிேந்ோகன மல்லகர மாட்டிய *
தேோேி தேேகனச் தசன்று நாம் தசேித்ோல் *
ஆோதேன்றாராய்ந்து அருதேதலார் எம்பாோய்
தூமணி மாடத்துச் * சுற்றும் ேிேக்தகாியத் *
தூபம் கமைத் துயிலகண தமல் கண் ேேரும் *
மாமான் மகதே! மணிக் கேேம் ோள்ேிறோய் *
மாமீர்! அேகே எழுப்பீதரா ** உன் மகள் ோன்
ஊகமதயா? அன்றிச் தசேிதடா? அனந்ேதலா?
ஏமப் தபருந்துயில் மந்ேிரப் பட்டாதோ*
மாமாயன் மாேேன் கேகுந்ேன் என்தறன்று *
நாமம் பலவும் நேின்தறதலார் எம்பாோய்
தநாற்றுச் சுேர்க்கம் * புகுகின்ற அம்மனாய் *
மாற்றமும் ோராதரா ோசல் ேிறோோர் *
நாற்றத் துைாய் முடி நாராயணன் * நம்மால்
தபாற்றப் பகற ேரும் புண்ணியனால் ** பண்தடாரு நாள்
கூற்றத்ேின் ோய் வீழ்ந்ே * கும்பகரணனும் *
தோற்றுமுனக்தக தபருந்துயில் ோன் ேந்ோதனா *
ஆற்ற அனந்ேலுகடயாய்! அருங்கலதம! *
தேற்றமாய் ேந்து ேிறதேதலார் எம்பாோய்
கற்றுக் கறகேக் * கணங்கள் பல கறந்து *
தசற்றார் ேிறலைியச் தசன்று தசருச் தசய்யும் *
குற்றதமான்றில்லாே தகாேலர் ேம் தபாற்தகாடிதய! *
புற்றரேல்குற் புனமயிதல தபாேராய்! **
சுற்றத்துத் தோைிமார் எல்லாரும் ேந்து* நின்
முற்றம் புகுந்து முகில் ேண்ணன் தபர் பாட *
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சிற்றாதே தபசாதே தசல்ேப் தபண்டாட்டி! * நீ
எற்றுக்குறங்கும் தபாருதேதலார் எம்பாோய்
ககனத்ேிேம் கற்தறருகம * கன்றுக்கிரங்கி *
நிகனத்து முகல ேைிதய நின்று பால் தசார *
நகனத்ேில்லம் தசறாக்கும் நற்தசல்ேன் ேங்காய்! *
பனித் ேகல வீை நின் ோசற் ககட பற்றி **
சினத்ேினால் தேன் இலங்ககக் தகாமாகனச் தசற்ற *
மனத்துக்கு இனியாகனப் பாடவும் நீ ோய் ேிறோய் *
இனித்ோன் எழுந்ேிராய் ஈதேன்ன தபருறக்கம்! *
அகனத்து இல்லத்ோரும் அறிந்தேதலார் எம்பாோய்
புள்ேின் ோய் கீண்டாகனப் * தபால்லா அரக்ககன *
கிள்ேிக் ககேந்ோகனக் கீர்த்ேிகம பாடிப் தபாய்ப் *
பிள்கேகள் எல்லாரும் பாகேக் கேம்புக்கார் *
தேள்ேி எழுந்து ேியாை முறங்கிற்று **
புள்ளும் சிலம்பின காண் * தபாோிக் கண்ணிணாய்! *
குள்ேக் குேிரக் குகடந்து நீராடாதே *
பள்ேிக் கிடத்ேிதயா? பாோய்! நீ நன்னாோல் *
கள்ேம் ேேிர்ந்து கலந்தேதலார் எம்பாோய்
உங்கள் புைக்ககடத் தோட்டத்து ோேியுள் *
தசங்கழுநீர் ோய் தநகிழ்ந்து ஆம்பல் ோய் கூம்பின காண் *
தசங்கல் தபாடிக் கூகர தேண்பல் ேேத்ேேர் *
ேங்கள் ேிருக்தகாயில் சங்கிடுோன் தபாகின்றார் **
எங்ககே முன்னம் * எழுப்புோன் ோய்தபசும் *
நங்காய் எழுந்ேிராய் நாணாோய் நாவுகடயாய் *
சங்தகாடு சக்கரம் ஏந்தும் ேடக்ககயன் *
பங்கயக் கண்ணாகனப் பாதடதலார் எம்பாோய்
எல்தல! இேங்கிேிதய * இன்னம் உறங்குேிதயா! *
சில் என்று அகைதயன்மின்! நங்ககமீர்! தபாேர்கின்தறன் *
ேல்கலயுன் கட்டுகரகள் பண்தடயுன் ோயறிதும் *
ேல்லீர்கள் நீங்கதே நாதன ோனாயிடுக **
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ஒல்கல நீ தபாோய் * உனக்தகன்ன தேறுகடகய*
எல்லாரும் தபாந்ோதரா? தபாந்ோர் தபாந்தேண்ணிக்தகாள் *
ேல்லாகன தகான்றாகன மாற்றாகர மாற்றைிக்க
ேல்லாகன * மாயகனப் பாதடதலார் எம்பாோய்
‡ நாயகனாய் நின்ற * நந்ேதகாபனுகடய
தகாயில் காப்பாதன! * தகாடித் தோன்றும் தோரண
ோயில் காப்பாதன! * மணிக் கேேம் ோள் ேிறோய் *
ஆயர் சிறுமியதராமுக்கு ** அகற பகற
மாயன் மணி ேண்ணன் * தநன்னதல ோய் தநர்ந்ோன் *
தூதயாமாய் ேந்தோம் துயிதலைப் பாடுோன் *
ோயால் முன்னமுன்னம் மாற்றாதேயம்மா! * நீ
தநய நிகலக் கேேம் நீக்தகதலார் எம்பாோய்
அம்பரதம ேண்ணீதர * தசாதறயறஞ்ச் தசய்யும் *
எம்தபருமான்! நந்ேதகாபாலா! எழுந்ேிராய் *
தகாம்பனார்க்தகல்லாம் தகாழுந்தே! குல ேிேக்தக! *
எம்தபருமாட்டி யதசாோய்! அறிவுறாய் **
அம்பரமூடறுத்து ஓங்கி உலகேந்ே *
உம்பர் தகாமாதன உறங்காது எழுந்ேிராய் *
தசம்தபாற் கைலடிச் தசல்ோ! பலதேோ! *
உம்பியும் நீயும் உறங்தகதலார் எம்பாோய்
‡ உந்து மே கேிற்றன் * ஓடாே தோள் ேலியன் *
நந்ேதகாபாலன் மருமகதே! நப்பின்னாய்! *
கந்ேம் கமழும் குைலீ! ககட ேிறோய் *
ேந்தேங்குங் தகாைி அகைத்ேன காண் ** மாேேிப்
பந்ேல் தமல் * பல்கால் குயிலினங்கள் கூேின காண் *
பந்ோர் ேிரலி உன் கமத்துனன் தபர் பாட *
தசந்ோமகரக் ககயால் சீரார் ேகேதயாலிப்ப *
ேந்து ேிறோய் மகிழ்ந்தேதலார் எம்பாோய்
குத்து ேிேக்தகாியக் * தகாட்டுக் காற் கட்டில் தமல் *
தமத்தேன்ற பஞ்ச சயனத்ேின் தமதலறி *
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தகாத்ேலர் பூங்குைல் நப்பின்கன தகாங்கக தமல் *
கேத்துக் கிடந்ே மலர் மார்பா! ோய் ேிறோய் **
கமத்ேடங் கண்ணிணாய் * நீ உன் மணாேகன *
எத்ேகன தபாதும் துயிதலைதோட்டாய் காண் *
எத்ேகனதயலும் பிாிோற்றகில்லாயால் *
ேத்துேமன்று ேகதேதலார் எம்பாோய்
முப்பத்து மூேர் * அமரர்க்கு முன் தசன்று *
கப்பம் ேேிர்க்கும் கலிதய! துயிதலைாய் *
தசப்பம் உகடயாய் ேிறலுகடயாய்! * தசற்றார்க்கு
தேப்பம் தகாடுக்கும் ேிமலா துயிதலைாய் **
தசப்தபன்ன தமன்முகலச் * தசவ்ோய்ச் சிறு மருங்குல் *
நப்பின்கன நங்காய்! ேிருதே! துயிதலைாய் *
உக்கமும் ேட்தடாேியும் ேந்துன் மணாேகன *
இப்தபாதே எம்கம நீராட்தடதலார் எம்பாோய்
ஏற்ற கலங்கள் * எேிர் தபாங்கி மீேேிப்ப *
மாற்றாதே பால் தசாாியும் ேள்ேற் தபரும் பசுக்கள் *
ஆற்றப் பகடத்ோன் மகதன! அறிவுறாய் *
ஊற்றம் உகடயாய் தபாியாய்! ** உலகினில்
தோற்றமாய் நின்ற * சுடதர! துயில் எைாய் *
மாற்றாருனக்கு ேலிதோகலந்துன் ோசற் கண் *
ஆற்றாது ேந்துன் அடி பணியுமா தபாதல *
தபாற்றியாம் ேந்தோம் புகழ்ந்தேதலார் எம்பாோய்
அங்கண் மாஞாலத்ேரசர் * அபிமான
பங்கமாய் ேந்து நின் பள்ேிக் கட்டிற் கீதை *
சங்கமிருப்பார் தபால் ேந்து ேகலப்தபய்தோம் *
கிங்கிணி ோய்ச் தசய்ே ோமகரப் பூப் தபாதல **
தசங்கண் சிறுச் சிறிதே * எம்தமல் ேிைியாதோ?
ேிங்களும் ஆேித்ேியனும் எழுந்ோற் தபால் *
அங்கணிரண்டும் தகாண்டு எங்கள் தமல் தநாக்குேிதயல் *
எங்கள் தமல் சாபம் இைிந்தேதலார் எம்பாோய்
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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‡ மாாி மகல முகைஞ்சில் * மன்னிக் கிடந்துறங்கும் *
சீாிய சிங்கம் அறிவுற்றுத் ேீ ேிைித்து *
தோி மயிர் தபாங்க எப்பாடும் தபர்ந்து உேறி *
மூாி நிமிர்ந்து முைங்கிப் புறப்பட்டு **
தபாேருமா தபாதல * நீ பூகேப்பூ ேண்ணா * உன்
தகாயில் நின்று இங்ஙதன தபாந்ேருேி * தகாப்புகடய
சீறிய சிங்காசனத்ேிருந்து * யாம் ேந்ே
காாியம் ஆராய்ந்து அருதேதலார் எம்பாோய்
‡ அன்றிவ்வுலகம் அேந்ோய்! * அடி தபாற்றி *
தசன்றங்குத் தேன்னிலங்கக தசற்றாய்! ேிறல் தபாற்றி *
தபான்றச் சகடமுகேத்ோய்! புகழ் தபாற்றி *
கன்று குணிலாதேறிந்ோய்! கைல் தபாற்றி **
குன்று குகடயாய் எடுத்ோய்! * குணம் தபாற்றி *
தேன்று பகக தகடுக்கும் நின் ககயில் தேல் தபாற்றி *
என்தறன்றும் உன் தசேகதம ஏத்ேிப் பகற தகாள்ோன் *
இன்று யாம் ேந்தோம் இரங்தகதலார் எம்பாோய்
ஒருத்ேி மகனாய்ப் பிறந்து * ஓர் இரேில்
ஒருத்ேி மகனாய் ஒேித்து ேேர *
ோிக்கிலான் ஆகித் ோன் ேீங்கு நிகனந்ே *
கருத்கேப் பிகைப்பித்துக் கஞ்சன் ேயிற்றில் **
தநருப்தபன்ன நின்ற தநடுமாதல! * உன்கன
அருத்ேித்து ேந்தோம் பகற ேருேியாகில் *
ேிருத்ேக்க தசல்ேமும் தசேகமும் யாம் பாடி *
ேருத்ேமும் ேீர்ந்து மகிழ்ந்தேதலார் எம்பாோய்
மாதல! மணிேண்ணா! * மார்கைி நீராடுோன் *
தமகலயார் தசய்ேனகள் தேண்டுேன தகட்டிதயல் *
ஞாலத்கே எல்லாம் நடுங்க முரல்ேன *
பால் அன்ன ேண்ணத்து உன் பாஞ்ச சன்னியதம **
தபால்ேன சங்கங்கள் * தபாய்ப்பாடுகடயனதே *
சாலப் தபரும் பகறதய பல்லாண்டு இகசப்பாதர *
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தகால ேிேக்தக தகாடிதய ேிோனதம *
ஆலினிகலயாய் அருதேதலார் எம்பாோய்
‡ கூடாகர தேல்லும் சீர்க் * தகாேிந்ோ * உன் ேன்கனப்
பாடிப் பகற தகாண்டு யாம்தபறு சம்மானம் *
நாடு புகழும் பாிசினால் நன்றாக *
சூடகதம தோள் ேகேதய தோதட தசேிப் பூதே **
பாடகதம என்றகனய * பல்கலனும் யாம் அணிதோம் *
ஆகட உடுப்தபாம் அேன் பின்தன பாற் தசாறு *
மூட தநய் தபய்து முைங்கக ேைி ோரக் *
கூடி இருந்து குேிர்ந்தேதலார் எம்பாோய்
‡ கறகேகள் பின் தசன்று * கானஞ் தசர்ந்துண்தபாம் *
அறிதோன்றும் இல்லாே ஆய்க்குலத்து * உந்ேன்கனப்
பிறேி தபறுந்ேகனப புண்ணியம் யாமுகடதயாம் *
குகற ஒன்றும் இல்லாே தகாேிந்ோ! ** உன் ேன்தனாடு
உறதேல் நமக்கு * இங்கு ஒைிக்க ஒைியாது *
அறியாே பிள்கேகதோம் அன்பினால் * உன் ேன்கனச்
சிறு தபரகைத்ேனவும் சீறி அருோதே *
இகறோ! நீ ோராய் பகறதயதலார் எம்பாோய்
‡ சிற்றஞ் சிறு காதல * ேந்துன்கனச் தசேித்து * உன்
தபாற்றாமகர அடிதய தபாற்றும் தபாருள் தகோய் *
தபற்றம் தமய்த்துண்ணுங் குலத்ேில் பிறந்து * நீ
குற்தறேல் எங்ககேக் தகாள்ோமல் தபாகாது **
இற்கறப் பகற தகாள்ோன் * அன்று காண் தகாேிந்ோ! *
எற்கறக்கும் ஏதைழ் பிறேிக்கும் * உன்ேன்தனாடு
உற்தறாதம யாதோம் உனக்தக நாமாட்தசய்தோம் *
மற்கற நம் காமங்கள் மாற்தறதலார் எம்பாோய்
‡ ேங்கக் கடல் ககடந்ே * மாேேகனக் தகசேகனத் *
ேிங்கள் ேிருமுகத்துச் தசயிகையார் தசன்றிகறஞ்சி *
அங்கப்பகற தகாண்டோற்கற * அணி புதுகேப்
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கபங்கமலத் ேண் தோியல் பட்டர் பிரான் தகாகே தசான்ன **
சங்கத் ேமிழ் மாகல * முப்பதும் ேப்பாதம *
இங்கிப்பாிசுகரப்பார் ஈாிரண்டு மால் ேகரத் தோள் *
தசங்கண் ேிருமுகத்துச் தசல்ேத் ேிருமாலால் *
எங்கும் ேிருேருள் தபற்று இன்புறுேர் எம்பாோய்
ஆண்டாள் ேி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

ேிருமங்ககயாழ்ோர் அருேிச்தசய்ே
தபாிய ேிருதமாைி
ேனியன்கள்
ேிருக்தகாட்டியூர் நம்பி அருேிச் தசய்ே ேனியன்
கலயாமி கலித்ேம்சம் கேிம் தலாகேிோகரம்*
யச்ய தகாபி: ப்ரகாசாபிராேித்யம் நிகேம் ேம:**
எம்தபருமானார் அருேிச் தசய்ே ேனியன்
ோைிபரகாலன் ோைிகலிகன்றி* ோைிகுகறயலூர் ோழ்தேந்ேன்*
ோைியதரா மாதயாகன ோள்ேலியால் மந்ேிரங்தகாள்*
மங்ககயர்தகான் தூதயான் சுடர்மான தேல்
ஆழ்ோன் அருேிச் தசய்ே ேனியன்
தநஞ்சுக்கிருள்கடி ேீபம் அடங்கா தநடும் பிறேி *
நஞ்சுக்கு நல்லேமுேம் ேமிழ் நன்னூல் துகறகள்*
அஞ்சுக் கிலக்கியம் ஆரண சாரம் பரசமயப்*
பஞ்சுக் கனலின் தபாறி பரகாலன் பனுேல்கதே
எம்பார் அருேிச் தசய்ே ேனியன்கள்
எங்கள் கேிதய! இராமாநுச முநிதய!*
சங்கக தகடுத்ோண்டேராசா * தபாங்கு புகழ்
மங்ககயர் தகானீந்ே மகறயாயிரம் அகனத்தும்*
ேங்குமனம் நீதயனக்குத் ோ
மாகல ேனிதய ேைி பறிக்க தேணும் என்று*
தகாலிப் பேிேிருந்ே தகாற்றேதன* தேகல
அகணத்ேருளும் ககயால் அடிதயன் ேிகனகயத்*
துணித்ேருே தேணும் துணிந்து
ேிருமங்ககயாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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அங்கண் ஞாலம்1-7
சிங்கதேள் குன்றம்
‡ அங்கண் ஞாலம் அஞ்ச * அங்தகார் ஆள் அாியாய் * அவுணன்
தபாங்க ஆகம் ேள் உகிரால் * தபாழ்ந்ே புனிேன் இடம்**
கபங்கண் ஆகனக் தகாம்பு தகாண்டு * பத்ேிகமயால்* அடிக்கீழ்ச்
தசங்கண் ஆேி இட்டிகறஞ்சும் * சிங்கதேள் குன்றதம
அகலத்ே தபழ்ோய் * ோள் எயிற்தறார்க தகாோியாய் * அவுணன்
தகாகலக் ககயாேன் தநஞ்சிடந்ே * கூர் உகிராேன் இடம் **
மகலத்ே தசல் சாத்தேறிந்ே பூசல் * ேன் துடிோய் கடுப்ப *
சிகலக் கக தேடர் தேைிப்பறாே * சிங்கதேள் குன்றதம
ஏய்ந்ே தபழ் ோய் * ோள் அயிற்தறார் தகாோியாய் * அவுணன்
ோய்ந்ே ஆகம் ேள் உகிரால் * ேகிர்ந்ே அம்மானேிடம் **
ஓய்ந்ே மாவும் உகடந்ே குன்றும் * அன்றியும் நின்றைலால் *
தேய்ந்ே தேயும் அல்லேில்லாச் * சிங்கதேள் குன்றதம
எவ்வும் தேவ்தேல் தபான்தபயதரான் * ஏேலன் இன் உயிகர
ேவ்ேி * ஆகம் ேள் உகிரால் * ேகிர்ந்ே அம்மானேிடம் **
கவ்வுநாயும் கழுகும் * உச்சிதபாதோடு கால் சுைன்று * தேய்ேம்
அல்லால் தசல்ல ஒண்ணாச் * சிங்கதேள் குன்றதம
தமன்ற தபழ்ோய் * ோள் எயிற்தறார் தகாோியாய் * அவுணன்
தபான்ற ோகம் ேள் உகிரால் * தபாழ்ந்ே புனிேன் இடம் **
நின்ற தசந்ேீ தமாண்டு சூகற * நீள் ேிசும்பூடிாிய * தசன்று
காண்டற்காிய தகாயில் * சிங்கதேள் குன்றதம
எாிந்ே கபங்கண் இலங்கு தபழ் ோய் * எயிற்தறாடிதேவ்வுருதேன்று *
இாிந்து ோதனார் கலங்கி ஓட * இருந்ே அம்மானேிடம் **
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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தநாிந்ே தேயின் முகையுள் நின்று * நீதணறிோய் உழுகே *
ேிாிந்ே ஆகனச் சுேடு பார்க்கும் * சிங்கதேள் குன்றதம
முகனத்ே சீற்றம் ேிண்சுடப் தபாய் * மூவுலகும் பிறவும் *
அகனத்தும் அஞ்ச ஆள் அாியாய் * இருந்ே அம்மானேிடம் **
ககனத்ே ேீயும் கல்லும் அல்லா * ேில்லுகட தேடருமாய்த் *
ேிகனத்ேகனயும் தசல்ல ஒண்ணாச் * சிங்கதேள் குன்றதம
நாத்ேழும்ப நான்முகனும் * ஈசனுமாய் முகறயால்
ஏத்ே * அங்தகார் ஆள் அாியாய் * இருந்ே அம்மானேிடம் **
காய்த்ே ோகக தநற்தறாலிப்பக் * கல் அேர் தேய்ங்ககை தபாய்த்*
தேய்த்ே ேீயால் ேிண் சிேக்கும் * சிங்கதேள் குன்றதம
‡ நல்கல தநஞ்தச ! நாம் தோழுதும் * ந்ம்முகட நம்தபருமான் *
அல்லிமாேர் புல்க நின்ற * ஆயிரம் தோேன் இடம் **
தநல்லி மல்கிக் கல் உகடப்பப் * புல் இகல ஆர்த்து* அேர்ோய்ச்
சில்லு சில் என்தறால்லறாே * சிங்கதேள் குன்றதம
‡ தசங்கண் ஆேி இட்டிகறஞ்சும் * சிங்கதேள் குன்றுகடய *
எங்கள் ஈசன் எம்பிராகன * இருந்ே ேமிழ் நூல் புலேன் *
மங்கக யாேன் மன்னு தோல்சீர் * ேண்டகற ோர்க் கலியன் *
தசங்ககயாேன் தசஞ்தசால் மாகல * ேல்லேர் ேீேிலதர
ேிருமங்ககயாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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ோதய ேந்கே1-9
ேிருதேங்கடம்2

‡ ோதய ேந்கே என்றும் * ோரதம கிகே மக்கள் என்றும் * தநாதய
பட்தடாைிந்தேன் * உன்கனக் காண்பதோர் ஆகசயினால் **
தேதயய் பூம்தபாைில் சூழ் * ேிகரயார் ேிருதேங்கடோ *
நாதயன் ேந்து அகடந்தேன் * நல்கி ஆதேன்கனக் தகாண்டருதே
மாதனய் கண்மடோர் * மயக்கில்பட்டு மா நிலத்து *
நாதன நானாேிே * நரகம் புகும் பாேம் தசய்தேன் **
தேதனய் பூம்தபாைில் சூழ் * ேிருதேங்கட மாமகல *
என் ஆனாய் ேந்ேகடந்தேன் * அடிதயகன ஆட்தகாண்டருதே
தகான்தறன் பல்லுயிகரக் * குறிக்தகாள் ஒன்றிலாகமயினால் *
என்தறனும் இரந்ோர்க்கு * இனிோக உகரத்ேறிதயன் **
குன்தறய் தமகம் அேிர் * குேிர்மாமகல தேங்கடோ! *
அன்தற ேந்ேகடந்தேன் * அடிதயகன ஆட்தகாண்டருதே
குலந்ோன் எத்ேகனயும் * பிறந்தே இறந்தேய்த்தோைிந்தேன் *
நலந்ோன் ஒன்றுமிதலன் * நல்லதோர் அறம் தசய்துமிதலன் **
நிலம்தோய் நீள்முகில்தசர் * தநறியார் ேிருதேங்கடோ! *
அலந்தேன் ேந்ேகடந்தேன் * அடிதயகன ஆட்தகாண்டருதே
எப்பாேம் பலவும் * இகேதய தசய்ேிகேத்தோைிந்தேன் *
துப்பா! நின்னடிதய * தோடர்ந்தேத்ேவும் கிற்கின்றிதலன் **
தசப்பார் ேிண்ேகர சூழ் * ேிருதேங்கடமாமகல *
என் அப்பா! ேந்ேகடந்தேன் * அடிதயகன ஆட்தகாண்டருதே
மன்னாய் நீர் எாிகால் * மஞ்சுலாவும் ஆகாசமுமாம் *
புண்ணார் ஆக்கக ேன்னுள் * புலம்பித்ேேர்ந்தேய்த்தோைிந்தேன்**
ேிண்ணார் நீள்சிகர* ேிகரயார் ேிருதேங்கடோ! *
அண்ணா! ேந்ேகடந்தேன் * அடிதயகன ஆட்தகாண்டருதே
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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தோிதயன் பாலகனாய்ப் * பலேீகமகள் தசய்துமிட்தடன் *
தபாிதயன் ஆயினபின் * பிறர்க்தக உகைத்து ஏகை ஆதனன் **
காிதசர் பூம்தபாைில்சூழ் * கனமாமகல தேங்கடோ! *
அாிதய! ேந்ேகடந்தேன் * அடிதயகன ஆட்தகாண்டருதே
தநாற்தறன் பல்பிறேி * உன்கனக் காண்பதோர் ஆகசயினால் *
ஏற்தறன் இப்பிறப்தப * இடர் உற்றனன் எம்தபருமான்! **
தகால்தேன் பாய்ந்தோழுகும் * குேிர்தசாகலசூழ் தேங்கடோ! *
ஆற்தறன் ேந்ேகடந்தேன் * அடிதயகன ஆட்தகாண்டருதே
பற்தறல் ஒன்றும் இதலன் * பாேதம தசய்து பாேி ஆதனன் *
மற்தறல் ஒன்றறிதயன் * மாயதன! எங்கள் மாேேதன! **
கல்தேன் பாய்ந்தோழுகும் * கமலச்சுகன தேங்கடோ! *
அற்தறன் ேந்ேகடந்தேன் * அடிதயகன ஆட்தகாண்டருதே
‡ கண்ணாய் ஏழுலகுக்கு உயிராய * எங்கார் ேண்ணகன *
ேிண்தணார்ோம் பரவும் * தபாைில்தேங்கட தேேியகன **
ேிண்ணார் மாடங்கள்சூழ் * ேிருமங்ககயர் தகான் கலியன் *
பண்ணார் பாடல் பத்தும் * பயில்ோர்க்கில்கல பாேங்கதே
ேிருமங்ககயாழ்ோர் ேி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

தபாியாழ்ோர் ேிருதமாைி
தபாியாழ்ோர் அருேிச்தசய்ே தபாியாழ்ோர் ேிருதமாைி

மாணிக்கங்கட்டி1-4
ேிருத்ோலாட்டு
‡ மாணிக்கம் கட்டி * ேயிரம் இகட கட்டி *
ஆணிப் தபான்னால் தசய்ே * ேண்ண சிறுத் தோட்டில் **
தபணி உனக்கு * பிரமன் ேிடுேந்ோன் *
மாணிக் குறேதன! ோதலதலா! *
கேயம் அேந்ோதன! ோதலதலா!
உகடயார் கனமணிதயாடு * ஒண் மாதுேம்பூ *
இகட ேிரேிக் தகாத்ே * எைில் தேழ்கிதனாடு *
ேிகட எறு காபாலி * ஈசன் ேிடுேந்ோன் *
உகடயாய்! அதைல் அதைல் ோதலதலா! *
உலகம் அேந்ோதன! ோதலதலா!
என் ேம்பிரானார் * எைில் ேிருமார்ேர்க்கு *
சந்ேம் அைகிய * ோமகரத் ோேர்க்கு *
இந்ேிரன் ோனும் * எைிலுகடக் கிண்கிணி *
ேந்துேனாய் நின்றான் ோதலதலா! *
ோமகரக் கண்ணதன! ோதலதலா!
சங்கின் ேலம்புாியும் * தேேடிக் கிண்கிணியும் *
அங்ககச் சாிேகேயும் * நாணும் அகரத்தோடரும் *
அங்கண் ேிசும்பில் * அமரர்கள் தபாத்ேந்ோர் *
தசங்கண் கருமுகிதல! ோதலதலா! *
தேேகி சிங்கதம! ோதலதலா!
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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எைிலார் ேிருமார்வுக்கு * ஏற்கும் இகேதயன்று *
அைகிய ஐம்பகடயும் * ஆரமும் தகாண்டு *
ேழுேில் தகாகடயான் * ேயிச்சி ராேணன் *
தோழுதுேனாய் நின்றான் ோதலதலா! *
தூமணி ேண்ணதன! ோதலதலா!
ஓேக் கடலின் * ஒேி முத்ேின் ஆரமும் *
சாேிப் பேேமும் * சந்ேச் சாிேகேயும் *
மா ேக்க என்று * ேருணன் ேிடுேந்ோன் *
தசாேிச் சுடர் முடியாய்! ோதலதலா! *
சுந்ேரத் தோேதன! ோதலதலா!
கானார் நறுந்துைாய் * ககதசய்ே கண்ணியும் *
ோனார் தசழுஞ்தசாகலக் * கற்பகத்ேின் ோசிககயும் *
தேனார் மலர்தமல் * ேிருமங்கக தபாத்ேந்ோள் *
தகாதன! அதைல் அதைல் ோதலதலா! *
குடந்கேக் கிடந்ோதன! ோதலதலா!
கச்தசாடு தபாற்சுாிகக * காம்பு கனேகே *
உச்சி மணிச்சுட்டி * ஒண் ோள் நிகரப் தபாற்பூ*
அச்சுேனுக்கு என்று * அேனியாள் தபாத்ேந்ோள் *
நச்சு முகலயுண்டாய்! ோதலதலா! *
நாராயணா! அதைல் ோதலதலா!
தமய்ேிமிரும் நான * தபாடிதயாடு மஞ்சளும் *
தசய்ய ேடங்கண்ணுக்கு * அஞ்சனமும் சிந்துரமும் *
தேய்ய ககலப்பாகி * தகாண்டு ேோய் நின்றாள் *
ஐயா! அதைல் அதைல் ோதலதலா! *
அரங்கத்ேகணயாதன! ோதலதலா!
‡ ேஞ்சகனயால் ேந்ே * தபய்ச்சி முகல உண்ட *
அஞ்சன ேண்ணகன * ஆய்ச்சி ோலாட்டிய *
தசஞ்தசால் மகறயேர் தசர் * புதுகேப் பட்டன் தசால் *
எஞ்சாகம ேல்லேர்க்கு * இல்கல இடர்ோதன
தபாியாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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தபாியாழ்ோர் அருேிச்தசய்ே தபாியாழ்ோர் ேிருதமாைி

நீராட்டம்2-4
கண்ண்கண நீராட அகைத்ேல்
‡ தேண்கணய் அகேந்ே குணுங்கும் * ேிகேயாடு புழுேியும்
தகாண்டு * ேிண்தணன இவ்ேிரா உன்கனத் * தேய்த்துக் கிடக்க
நாதனாட்தடன் ** எண்தணய்ப் புேிப்பைம் தகாண்டு *
இங்தகத்ேகன தபாதுமிருந்தேன் * நண்ணல் அாிய பிராதன *
நாரணா நீராட ோராய்
கன்றுகள் ஓடச் தசேியில் * கட்தடறும்பு பிடித்ேிட்டால் *
தேன்றிக் தகடுமாகில் * தேண்கண ேிரட்டி ேிங்குமா காண்பன் **
நன்ற மராமரம் சாய்த்ோய் * நீ பிறந்ே ேிருதோணம் *
இன்று நீ நீராட தேண்டும் * எம்பிரான் ஓடாதே ோராய்
தபய்ச்சி முகலய உண்ணக் கண்டு * பின்கனயும் நில்லாதேன்
தநஞ்சம் * ஆய்ச்சியர் எல்லாரும் கூடி * அகைக்கவும் நான்
முகலேந்தேன் ** காய்ச்சின நீதராடு தநல்லி * கடாரத்ேில் பூாித்து
கேத்தேன் * ோய்த்ே புகழ் மணிேண்ணா * மஞ்சனமாட நீ ோராய்
கஞ்சன் புணர்ப்பினில் ேந்ே * கடிய சகடம் உகேத்து *
ேஞ்சகப்தபய்மகள் துஞ்ச * ோய் முகல கேத்ே பிராதன
மஞ்சளும் தசங்கழுநீாின் * ோசிககயும் நாறு சாந்தும் *
அஞ்சனமும் தகாண்டு கேத்தேன் * அைகதன நீராட ோராய்
அப்பம் கலந்ே சிற்றுண்டி * அக்காரம் பாலில் கலந்து *
தசாப்பட நான் சுட்டு கேத்தேன் * ேின்னல் உறுேிதயல் நம்பி
தசப்பிே தமன்முகலயார்கள் * சிறுபுறம் தபசி சிாிப்பர் *
தசாப்பட நீராடதேண்டும் * தசாத்ேம்பிரான்! இங்தக ோராய்!
எண்தணய்க் குடத்கே உருட்டி * இேம்பிள்கே கிள்ேி தயழுப்பி *
கண்கணப் புரட்டி ேிைித்துக் * கைகண்டு தசய்யும் பிராதன
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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உண்ணக் கனிகள் ேருேன் * ஒலிகடல் ஓேநீர் தபாதல *
ேண்ணம் அைகிய நம்பீ * மஞ்சனம் ஆட நீ ோராய்
கறந்ே நற் பாலும் ேயிரும் * ககடந்துறிதமல் கேத்ே தேண்தணய் *
பிறந்ேதுதே முேலாகப் * தபற்றறிதயன் எம்பிராதன **
சிறந்ே நல்ோய் அலர் துாற்றும் * என்பேனால் பிறர் முன்தன *
மறந்தும் உகரயாட மாட்தடன் * மஞ்சனம் ஆட நீ ோராய்
கன்றிகன ோல் ஓகல கட்டிக் * கனிகள் உேிர எறிந்து *
பின்தோடர்ந்தோடி ஓர் பாம்கபப்*பிடித்துக் தகாண்டாட்டினாய்
தபாலும்** நின் ேிறத்தேன்அல்தலன் நம்பி * நீ பிறந்ேேிரு
நன்னாள் * நன்று நீ நீராட தேண்டும் * நாரணா ஓடாதே ோராய்
பூணித் தோழுேினிற் புக்குப் * புழுேி அகேந்ே தபான்தமனி *
காணப் தபாிதும் உகப்பன் * ஆகிலும் கண்டார் பைிப்பர் **
நாண் இத்ேகனயும் இலாோய் * நப்பின்கன காணிற் சிாிக்கும் *
மாணிக்கதம என் மணிதய * மஞ்சனம் ஆட நீ ோராய்
‡ கார்மலிதமனி நிறத்துக் * கண்ண பிராகன உகந்து *
ோர்மலி தகாங்கக யதசாகே * மஞ்சனம் ஆட்டிய ஆற்கற **
பார்மலி தோல் புதுகேக்தகான் * பட்டர்பிரான் தசான்ன பாடல் *
சீர்மலி தசந்ேமிழ் ேல்லார் * ேீேிகன யாதும் இலதர *

தபாியாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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ேிருமஞ்சன காலத்ேில் தசர்த்து அநுஸந்ேிக்கும்
பாசுரங்கள்
ேிருக்குறுந்ோண்டகம் [15-16]
முன்தபாலா இராேணன் ேன் * முது மேிள் இலங்கக தேேித்து *
அன்பினால் அனுமன் ேந்து * ஆங்கடியிகண பணிய நின்றார்க்கு **
என்தபலாம் உருகியுக்கிட்டு * என்னுகட தநஞ்சம் என்னும் *
அன்பினால் ஞான் நீர் தகாண்டு * ஆட்டிேன் அடியதனதன
மாய மான் மாயச் தசற்று * மருகிற நடந்து * கேயம்
ோயமா பரகே தபாங்கத் * ேடேகர ேிாித்து ** ோதனார்க்கு
ஈயுமால் எம்பிரானார்க்கு * என்னுகடச் தசாற்கள் என்னும் *
தூயமா மாகல தகாண்டு * சூட்டுேன் தோண்டதனதன
ேிருேிருத்ேம் [21]
சூட்டு நன்மாகலகள் * தூயன ஏந்ேி * ேிண்தணார்கள் நன்னீர்
ஆட்டி * அந்தூபம் ேரா நிற்கதே அங்கு ** ஒர் மாகயயினால்
ஈட்டிய தேண்தணய் தோடுவுண்ணப் தபாந்ேிமிதலற்றுேன் கூன் *
தகாட்டிகடயாடிகன கூத்து * அடலாயர் ேம் தகாம்பினுக்தக
தபாியாழ்ோர் ேிருதமாைி [3-3-3, 3-3-9]
காடுகளூடு தபாய்க் * கன்றுகள் தமய்த்து மறிதயாடிக் *
கார்க்தகாடல் பூச்சூடி ேருகின்ற ோதமாேரா! * கற்றுத் தூேி காண்
உன் உடம்பு ** தபகட மயிற் சாயல் பின்கன மணாோ *
நீராட்டகமத்து கேத்தேன் * ஆடி அமுது தசய்யப்பனும்
உண்டிலன் * உன்தனாடுடதன உண்பான்
ேிண்ணார் தேண்சங்குகடயாய்! * ேிருநாள் ேிருதோணம்
இன்தறழு நாள் * முன் பண்தணர் தமாைியாகரக் கூேி
முகேயட்டிப் * பல்லாண்டு கூறுேித்தேன் ** கண்ணாலம் தசய்யக்
* கறியும் கலத்ேோிசியும் ஆக்கி கேத்தேன் * கண்ணா! நீ நாகேத்
தோட்டுக் கன்றின் பின் தபாதகல் * தகாலம் தசய்ேிங்தக இரு
______________
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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தபாியாழ்ோர் அருேிச்தசய்ே தபாியாழ்ோர் ேிருதமாைி

பூச்சூட்டல்2-7
கண்ண்கண பூச்சூட்ட அகைத்ேல்
‡ ஆனிகர தமய்க்க நீ தபாேி * அரு மருந்ோேேறியாய் *
கானகம் எல்லாம் ேிாிந்து * உன் காிய ேிருதமனி ோட **
பாகனயில் பாகலப் பருகிப் * பற்றாோர் எல்லாம் சிாிப்ப *
தேனில் இனிய பிராதன * தசண்பகப் பூச்சூட்ட ோராய்
கருவுகட தமகங்கள் கண்டால் * உன்கனக்கண்டால் ஒக்கும்
கண்கள் * உருவுகடயாய் உலதகழும் * உண்டாக ேந்து பிறந்ோய்
ேிருவுகடயாள் மணோோ * ேிருேரங்கத்தே கிடந்ோய்
மருேி மணம் கமழ்கின்ற * மல்லிககப் பூச்சூட்ட ோராய்
மச்தசாடு மாேிகக ஏறி * மாேர்கள் ேம் இடம் புக்கு *
கச்தசாடு பட்கடக் கிைித்துக் * காம்பு துகில் அகே கீறி **
நிச்சலும் ேீகமகள் தசய்ோய் * நீள் ேிருதேங்கடத்தேந்ோய் *
பச்கசத் ேமனகத்தோடு * பாேிாிப் பூச்சூட்ட ோராய்
தேருேின் கண் நின்றிே ஆய்ச்சிமார்ககேத் * ேீகமதசய்யாதே *
மருவும் ேமகனமும்சீர் * மாகல மணம்கமழ் கின்ற **
புருேம் கருங்குைல் தநற்றி * தபாலிந்ே முகில் கன்று தபாதல *
உருேம் அைகிய நம்பீ * உகந்ேிகே சூட்ட நீ ோராய்
புள்ேிகன ோய்பிேந்ேிட்டாய் தபாருகாியின் தகாம்தபாசித்ோய் *
கள்ே அரக்கிகய மூக்தகாடு * காேலகனத் ேகல தகாண்டாய் **
அள்ேி நீ தேண்தணய் ேிழுங்க * அஞ்சா ேடிதயன் அடித்தேன் *
தேள்ேிய நீாில் எழுந்ே * தசங்கழு நீர் சூட்ட ோராய்
எருதுகதோடு தபாருேி * ஏதும் உதலாபாய்காண் நம்பி
கருேிய ேீகமகள் தசய்து * கஞ்சகனக் கால்தகாடு பாய்ந்ோய் **
தேருேின் கண் ேீகமகள் தசய்து * சிக்தகன மல்லர்கதோடு *
தபாருது ேருகின்ற தபான்தன * புன்கனப் பூச்சூட்ட ோராய்
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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குடங்கள் எடுத்தேறேிட்டுக் * கூத்ோட ேல்ல எம்தகாதே *
மடங்தகாள் மேி முகத்ோகர * மால் தசய்ய ேல்ல என் கமந்ோ **
இடந்ேிட்டிரணியன் தநஞ்கச * இரு பிேோக முன் கீண்டாய் *
குடந்கேக் கிடந்ே எம்தகாதே * குருக்கத்ேிப் பூச்சூட்ட ோராய்
சீமாலிகன் அேதனாடு * தோைகம தகாள்ேவும் ேல்லாய் *
சாமாறேகன நீ எண்ணிச் * சக்கரத்ோல் ேகல தகாண்டாய் **
ஆமாறறியும் பிராதன * அணி அரங்கத்தே கிடந்ோய்
ஏமாற்றம் என்கனத் ேேிர்த்ோய் * இருோட்சிப் பூச்சூட்ட ோராய்
அண்டத் ேமரர்கள் சூை * அத்ோணியுள்அங்கிருந்ோய் *
தோண்டர்கள் தநஞ்சில் உகறோய் * தூமலராள் மண ோோ
உண்டிட்டு உலகிகன ஏழும் * ஓராலிகலயில்த் துயில்தகாண்டாய் *
கண்டு நான் உன்கன உகக்கக் * கருமுககப் பூச்சூட்ட ோராய்
‡ தசண்பகமல்லிகக தயாடு * தசங்கழுநீர் இருோட்சி *
எண்பகர் பூவும் தகாணர்ந்தேன் * இன்றிகே சூட்டோ என்று **
மண்பகர் தகாண்டாகன * ஆய்ச்சி மகிழ்ந்துகர தசய்ே இம்மாகல *
பண்பகர் ேில்லிபுத்தூர்க்தகான் * பட்டர் பிரான் தசான்ன பத்தே
தபாியாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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காப்பிடல்2-8
கண்ண்கண காபிட அகைத்ேல்
‡ இந்ேிரதனாடு பிரமன் * ஈசன் இகமயேர் எல்லாம் *
மந்ேிர மாமலர் தகாண்டு * மகறந்து ேராய் ேந்து நின்றார் **
சந்ேிரன் மாேிகக தசரும் * சதுரர்கள் தேள்ேகற நின்றாய் *
அந்ேியம் தபாேிதுோகும் * அைகதன காப்பிட ோராய்
கன்றுகள் இல்லம் புகுந்து * கேறுகின்ற பசுதேல்லாம் *
நின்தறாைிந்தேன் உன்கனக்கூேி * தநசதமல் ஒன்றும் இலாோய் **
மன்றில் நில்தலல் அந்ேிப் தபாது * மேிள் ேிருதேள்ேகற நின்றாய் *
நன்று கண்டாய் என்றன் தசால்லு* நான் உன்கனக் காப்பிட ோராய்
தசப்தபாது தமன்முகலயார்கள் * சிறுதசாறும் இல்லம் சிகேத்ேிட்டு*
அப்தபாது நான் உரப்பப்தபாய் * அடிசிலும் உண்டிகல ஆள்ோய் **
முப்தபாதும் ோனேர் ஏத்தும் * முனிேர்கள் தேள்ேகற நின்றாய் *
இப்தபாது நான் ஒன்றும் தசய்தயன் * எம்பிரான்! காப்பிட ோராய்
கண்ணில் மணல்தகாடு துாேிக் * காலினால் பாய்ந்ேகன
என்தறன்று * எண் அரும் பிள்கேகள் ேந்ேிட்டு * இேர் ஆர்
முகறபடுகின்றார் ** கண்ணதன தேள்ேகற நின்றாய் *
கண்டாதராதட ேீகம தசய்ோய் * ேண்ணதம தேகலய
தோப்பாய் * ேள்ேதல காப்பிட ோராய்
பல்லாயிரேர் இவ்வூாில் பிள்கேகள் * ேீகமகள் தசய்ோர் *
எல்லாம் உன்தமலன்றிப் தபாகாது * எம்பிரான் நீ இங்தக ோராய் **
நல்லார்கள் தேள்ேகற நின்றாய் * ஞானச்சுடதர உன் தமனி *
தசால் ஆர ோழ்த்ேி நின்தறத்ேிச் * தசாப்படக் காப்பிட ோராய்
கஞ்சன் கறுக்தகாண்டு நின் தமல் * கருநிறச் தசம்மயிர்ப் தபகய *
ேஞ்சிப்பேற்கு ேிடுத்ோன் என்பதோர் * ோர்த்கேயும் உண்டு **
மஞ்சு ேேழ் மணி மாட * மேிள் ேிருதேள்ேகற நின்றாய் *
அஞ்சுேன் நீ அங்கு நிற்க * அைதகன காப்பிட ோராய்
கள்ேச் சகடம் மருதும்* கலக்கைிய உகே தசய்ே *
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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பிள்கே அதரச நீ தபகயப் பிடித்து * முகல உண்ட பின்கன **
உள்ேோதறான்றும் அறிதயன் * ஒேியுகட தேள்ேகர நின்றாய் *
பள்ேிதகாள் தபாேிதுோகும் * பரதமன காப்பிட ோராய்
இன்பம் அேகன உயர்த்ோய் * இகம அேர்க்கு என்றும் அாியாய் *
கும்பக் கேிறட்ட தகாதே * தகாடுங்கஞ்சன் தநஞ்சினில் கூற்தற **
தசம்தபான் மேிள் தேள்கேறயாய் * தசல்ேத்ேினால் ேேர்பிள்ோய் *
கம்பக் கபாலி காண் அங்குக் * கடிதோடிக் காப்பிட ோராய்
இருக்தகாடு நீர் சங்கில் தகாண்டிட்டு * எைில் மகறதயார் ேந்து
நின்றார் * ேருக்தகல் நம்பி சந்ேி நின்று * ோய் தசால்லுக்
தகாள்ோய் சில நாள் ** ேிருக்காப்பு நான் உன்கனச் சாத்ேத் *
தேசுகட தேள்ேகற நின்றாய் * உருக்காட்டும் அந்ேிேிேக்கு *
இன்று ஒேி தகாள்ே ஏற்றுதகன்ோராய்
‡ தபாேமலர் தசல்ேக் தகாழுந்து * புணர் ேிருதேள்கேறயாகன *
மாேர்க்குயர்ந்ே அதசாகே * மகன் ேன்கனக் காப்பிட்ட மாற்றம் **
தேேப் பயன் தகாள்ே ேல்ல * ேிட்டுசித்ேன் தசான்ன மாகல *
பாேப் பயன் தகாள்ே ேல்ல * பத்ேர் உள்ோர் ேிகன தபாதம
தபாியாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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தசன்னிதயாங்கு5-4
எம்தபருமான் ேமது ேிருவுள்ேத்ேில் புகுந்ேகமயால் அழ்ோர் ோம்
தபற்ற நன்கமககேக் கூறி உகத்ேல்
‡ தசன்னிதயாங்கு * ேண் ேிருதேங்கடம் உகடயாய் * உலகு
ேன்கன ோை நின்ற நம்பீ * ோதமாேரா சேிரா **
என்கனயும் என் உகடகமகயயும் *உன் சக்கரப் தபாறி ஒற்றிக்
தகாண்டு* நின் அருதே புாிந்ேிருந்தேன் * இனி என் ேிருக் குறிப்தப
பறகே ஏறு பரம்புருடா * நீ என்கனக் ககக்தகாண்ட பின் *
பிறேி என்னும் கடலும் ேற்றிப் * தபரும்பேம் ஆகின்றோல் **
இறவு தசய்யும் பாேக்காடு * ேீக்தகாேீ இதேகின்றோல் *
அறிகே என்னும் அமுேோறு * ேகலப் பற்றி ோய்க் தகாண்தடே
எம்மனா என் குல தேய்ேதம * என்னுகட நாயதகன *
நின்னுதேனாய்ப் தபற்ற நன்கம * இவ்வுலகினில் ஆர் தபரறுோர் **
நம்மன் தபாதல வீழ்த்ேமுக்கும் * நாட்டிலுள்ே பாேம் எல்லாம் *
சும்தமனாதே ககேிட்தடாடித் * தூறுகள் பாய்ந்ேதனே
கடல் ககடந்து அமுேம் தகாண்டு * கலசத்கே நிகறந்ோற் தபால் *
உடலுருகி ோய் ேிறந்து * மடுத்துன்கன நிகறத்துக் தகாண்தடன் **
தகாடுகம தசய்யும் கூற்றமும் * என் தகால் ஆடி குறுகப் தபறா *
ேடேகரத் தோள் சக்கரபாணீ * சார்ங்கேில் தசேதகன
தபான்கனக் தகாண்டுகரகல் மீதே * நிதறதமை உகரத்ோற்
தபால் * உன்கனக் தகாண்தடன் நாேகம்பால் * மாற்றின்றி
உகரத்துக் தகாண்தடன்** உன்கனக் தகாண்தடன்னுள்
கேத்தேன் * என்கனயும் உன்னில் இட்தடன் *என் அப்பா என்
இருடீதகசா * என்னுயிர்க் காேதலன
உன்னுகடய ேிக்கிரமம் * ஒன்தறாைியாமல் எல்லாம் *
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என்னுகடய தநஞ்சகம் பால் * சுேர் ேைி எழுேிக் தகாண்தடன் **
மன் அடங்க மழு ேலங்ககக் தகாண்ட * இராம நம்பீ *
என்னிகட ேந்தேம்தபருமான் * இனி எங்குப் தபாகின்றதே
‡ பருப்பேத்துக் கயல் தபாறித்ே * பாண்டியர் குலபேி தபால் *
ேிருப்தபாலிந்ே தசேடி * என் தசன்னியின் தமல் தபாறித்ோய் **
மருப்தபாசித்ோய் மல் அடர்த்ோய் * என்தறன்றுன் ோசதகம *
உருப்தபாலிந்ே நாேிதனகன * உனக்குாித்ோக்கிகனதய
அனந்ேன் பாலும் கருடன் பாலும் * ஐது தநாய்ோக கேத்து * என்
மனம் ேன்னுதே ேந்து கேகி * ோைச் தசய்ோய் எம்பிரான் **
நிகனந்தேன்னுள்தே நின்று தநக்குக் * கண்கள் அசும்தபாழுக *
நிகனந்ேிருந்தே சிரமம் ேீர்ந்தேன் * தநமி தநடியேதன
பனிக் கடலில் பள்ேிதகாகேப் * பைக ேிட்டு * ஓடி ேந்தேன்
மனக் கடலில் ோை ேல்ல * மாய மணாே நம்பீ **
ேனிக் கதடல ேனிச் சுதடர * ேனி உதலக என்தறன்று *
உனக்கிடமாய் இருக்க * என்கன உனக்குாித்ோக்கிகனதய
‡ ேடேகரோய் மிேிர்ந்து மின்னும் * ேேே தநடுங்தகாடி தபால் *
சுதடராேியாய் தநஞ்சினுள்தே * தோன்றும் என் தசாேி நம்பீ **
ேடேடமும் கேகுந்ேமும் * மேிள் துேராபேியும் *
இடேகககள் இகழ்ந்ேிட்டு * என் பால் இடேகக தகாண்டகனதய
‡ தேயர் ேங்கள் குலத்துேித்ே * ேிட்டுசித்ேன் மனத்தே * தகாயில்
தகாண்ட தகாேலகனக் * தகாழுங்குேிர் முகில் ேண்ணகன **
ஆயர் ஏற்கற அமரர் தகாகே * அந்ேணர் ேம் அமுேத்ேிகன *
சாகய தபாலப் பாட ேல்லார் ோமும் * அணுக்கர்கதே
தபாியாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
ஸ்ரீ:
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ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீமதே கூதரஶாயநம:
ஸ்ரீ ோஶரேி மஹாகுரதே நம:
ஸ்ரீமத் ேரேர முநதய நம:
ஸ்ரீ ோனாத்ாி தயாகிதந நம:
ஸ்ரீ தேங்கட குரதே நம:
அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம்

ேிருப்பாணாழ்ோர் அருேிச்தசய்ே
அமலனாேிபிரான்
ேனியங்கள்
தபாிய நம்பிகள் அருேிச் தசய்ேது
ஆபாேசூடமநுபூய ஹாிம் ஸயாநம்
மத்தய கதேரதுஹிதுர் முேிோந்ேராத்மா
அத்ருஷ்ட்ருோம் நயநதயார் ேிஷயாந்ேராணாம்
தயா நிஶ்சிகாய மநகே முநிோஹநம் ேம்
ேிருமகல நம்பிகள் அருேிச் தசய்ேது
காட்டதே கண்ட பாே கமலம் நல்லாகட யுந்ேி *
தேட்டரும் உேர பந்ேம் ேிருமார்பு கண்டம் தசவ்ோய் *
ோட்டமில் கண்கள் தமனி முனிதயறித் ேனி புகுந்து *
பாட்டினால் கண்டு ோழும் பாணர் ோள் பரேிதனாதம
ேிருப்பாணாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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ேிருப்பாணாழ்ோர் அருேிச்தசய்ே அமலனாேிபிரான்
‡ அமலனாேிபிரான் * அடியார்க்கு என்கன ஆட்படுத்ே
ேிமலன் * ேிண்ணேர் தகான் * ேிகரயார் தபாைில் தேங்கடேன் **
நிமலன் நின்மலன் நீேி ோனேன் * நீள் மேில் அரங்கத்ேம்மான் *
ேிருக்கமல பாேம் ேந்து * என் கண்ணின் உள்ேன ஒக்கின்றதே
உேந்ே உள்ேத்ேனாய் * உலகம் அேந்து அண்டம் உற *
நிேந்ே நீள் முடியன் * அன்று தநர்ந்ே நிசாசரகரக் ** கேர்ந்ே
தேங்ககணக் காகுத்ேன் * கடியார் தபாைில் அரங்கத்ேம்மான் *
அகரச் சிேந்ே ஆகடயின் தமல் * தசன்றோம் என் சிந்ேகனதய
‡ மந்ேி பாய் * ேட தேங்கட மாமகல * ோனேர்கள் சந்ேி தசய்ய
நின்றான் * அரங்கத்து அரேினகணயான் ** அந்ேி தபால்
நிறத்ோகடயும் *அேன் தமல் அயகனப் பகடத்ேதோதரைில் *
உந்ேி தமலேன்தறா * அடிதயன் உள்ேத்து இன்னுயிதர
சதுர மாமேிள் சூழ் இலங்ககக்கிகறேன் * ேகல பத்து
உேிர ஓட்டி * ஓர் தேங்ககண உய்த்ேேன் * ஓே ேண்ணன் **
மதுரமா ேண்டு பாட * மாமயில் ஆடரங்கத்ேம்மான் *
ேிருேயிற்றுேர பந்ேம் * என் உள்ேத்துள் நின்று உலாகின்றதே
பாரமாய * பை ேிகன பற்றறுத்து * என்கனத் ேன்
ோரமாக்கி கேத்ோன் * கேத்ேேன்றி என்னுள் புகுந்ோன் **
தகாரமாேேம் தசய்ேனன் தகால் அறிதயன் * அரங்கத்ேம்மான் *
ேிருோரமார்ேேன்தறா * அடிதயகன ஆட்தகாண்டதே
துண்டதேண் பிகறயன் * துயர் ேீர்த்ேேன் * அஞ்சிகறய ேண்டு
ோழ் தபாைில் சூழ் * அரங்க நகர் தமய அப்பன் ** அண்டரண்ட
பகிரண்டத்து * ஒரு மாநிலம் எழுமால் ேகர * முற்றும் உண்ட
கண்டம் கண்டீர் * அடிதயகன உய்யக் தகாண்டதே
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ககயினார் * சுாி சங்கனல் ஆைியர் * நீள் ேகர தபால்
தமய்யனார் * துேப ேிகரயார் கமழ் நீள் முடி எம்
ஐயனார் ** அணி அரங்கனார் * அரேினகண மிகச தமய
மாயனார் * தசய்ய ோய் ஐதயா! * என்கனச் சிந்கே கேர்ந்ேதுதே
பாியனாகி ேந்ே * அவுணன் உடல் கீண்ட * அமரர்க்காிய
ஆேிப்பிரான் * அரங்கத்ேமலன் முகத்து **
காிய ஆகிப் புகட பரந்து * மிேிர்ந்து தசவ்ோி ஓடி * நீண்ட அப்
தபாிய ோய கண்கள் * என்கனப் தபேகம தசய்ேனதே
‡ ஆலமா மரத்ேின் இகல தமல் * ஒரு பாலகனாய் *
ஞாலம் ஏழும் உண்டான் * அரங்கத்ேரேின் அகணயான் **
தகாலமா மணி ஆரமும் * முத்துத் ோமமும் முடிேில்லதோர் எைில் *
நீல தமனி ஐதயா! நிகற தகாண்ட்தேன் தநஞ்சிகனதய
‡ தகாண்டல் ேண்ணகனக் * தகாேலனாய் தேண்தணய்
உண்ட ோயன் * என் உள்ேம் கேர்ந்ோகன **
அண்டர் தகான் அணி அரங்கன் * என் அமுேிகனக்
கண்ட கண்கள் * மற்தறான்றிகனக் காணாதே
ேிருப்பாணாழ்ோர் ேி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

மதுரகேியாழ்ோர் அருேிச்தசய்ே
கண்ணிநுண் சிறுத்ோம்பு
ேனியன்கள்
நாேமுனிகள் அருேிச் தசய்ேகே
அேிேிேேிஷயாந்ேர: ஶடாதர உபநிஷோமுபகாநமாத்ர தபாக:
அபிச குணேஷாத் ேதேகஶஶஷீ மதுரகேிர் ஹ்ருேதய மமாேிரஸ்து
தேதறான்றும் நானறிதயன் * தேேம் ேமிழ் தசய்ே
மாறன் சடதகாபன் * ேண்குருகூர் ** ஏதரங்கள்
ோழ்ோம் என்தறத்தும் * மதுரகேியார் * எம்கம
ஆள்ோர் * அேதர அரண்
மதுரகேியாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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மதுரகேியாழ்ோர் அருேிச்தசய்ே கண்ணிநுண் சிறுத்ோம்பு
கண்ணிநுண் சிறுத்ோம்பினால் * கட்டுண்ணப்
பண்ணிய தபருமாயன் * என்னப்பனில் **
நண்ணித் தேன்குருகூர் * நம்பி என்றக்கால் *
அண்ணிக்கும் அமுதூறும் * என் நாவுக்தக
நாேினால் நேிற்று * இன்பம் எய்ேிதனன் *
தமேிதனன் * அேன் தபான்னடி தமய்ம்கமதய **
தேவு மற்றறிதயன் * குருகூர் நம்பி *
பாேின் இன்னிகச * பாடித் ேிாிேதன
ேிாிேந்ோகிலும் * தேேபிரான் உகட *
காிய தகாலத் * ேிருவுருக் காண்பன் நான் **
தபாிய ேண்குருகூர் * நகர் நம்பிக்காள்
உாியனாய் * அடிதயன் தபற்ற நன்கமதய
நன்கமயால் மிக்க * நான்மகறயாேர்கள் *
புன்கமயாகக் * கருதுேர் ஆேலில் **
அன்கனயாய் அத்ேனாய் * என்கன ஆண்டிடும்
ேன்கமயான் * சடதகாபன் என் நம்பிதய
நம்பிதனன் * பிறர் நன்தபாருள் ேன்கனயும் *
நம்பிதனன் * மடோகரயும் முன்தனலாம் **
தசம்தபான் மாடத் * ேிருகுருகூர் நம்பிக்கு
அன்பனாய் * அடிதயன் சேிர்த்தேன் இன்தற
இன்று தோட்டும் * எழுகமயும் எம்பிரான் *
நின்று ேன்புகழ் * ஏத்ே அருேினான் **
குன்ற மாடத் * ேிருக்குருகூர் நம்பி *
என்றும் என்கன * இகழ்ேிலன் காண்மிதன
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கண்டு தகாண்தடன்கனக் * காாிமாறப் பிரான் *
பண்கட ேல்ேிகன * பாற்றி அருேினான் **
எண்டிகசயும் * அறிய இயம்புதகன் *
ஒண்டமிழ் * சடதகாபன் அருகேதய
அருள் தகாண்டாடும் * அடியேர் இன்புற *
அருேினான் * அவ்ேருமகறயின் தபாருள் **
அருள் தகாண்டு * ஆயிரம் இன்ேமிழ் பாடினான் *
அருள் கண்டீர் * இவ்வுலகினில் மிக்கதே
மிக்க தேேியர் * தேேத்ேின் உட்தபாருள் *
நிற்கப் பாடி * என்தனஞ்சுள் நிறுத்ேினான் **
ேக்கசீர்ச் * சடதகாபன் என் நம்பிக்கு * ஆட்
புக்க காேல் * அடிகமப் பயனன்தற
‡ பயன் அன்றாகிலும் * பாங்கல்லர் ஆகிலும் *
தசயல் நன்றாகத் * ேிருத்ேிப் பணி தகாள்ோன் **
குயில் நின்றார் தபாைில் சூழ் * குருகூர் நம்பி *
முயல்கின்தறன் * உந்ேன் தமாய்கைற்கன்கபதய
‡ அன்பன் ேன்கன * அகடந்ேேர்கட்தகல்லாம்
அன்பன் * தேன்குருகூர் * நகர் நம்பிக்கு **
அன்பனாய் * மதுரகேி தசான்ன தசால்
நம்புோர் பேி * கேகுந்ேம் காண்மிதன
மதுரகேியாழ்ோர் ேி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

நம்மாழ்ோர் அருேிச்தசய்ே
தகாயில் ேிருோய்தமாைி
ேனியங்கள்
நாேமுனிகள் அருேிச்தசய்ேது
பக்ோம்ருேம் ேிஶ்ேஜநாநுதமாேநம்
ஸர்ோர்த்ேேம் ஸ்ரீஶடதகாப ோங்மயம்
ஸஹஸ்ரஶாதகாபநிஷத்ஸமாகமம்
நமாம்யஹம் த்ராேிடதேேஸாகரம்
ஸ்ரீ ஈச்ேர முனிகள் அருேிச்தசய்ேது
ேிருேழுேி நாதடன்றும் தேன்குருகூர் என்றும் *
மருேினிய ேண்தபாருநல் என்றும் * அருமகறகள்
அந்ோேி தசய்ோன் அடியிகணதய * எப்தபாழுதும்
சிந்ேியாய் தநஞ்தச! தேேிந்து
ஸ்ரீ தசாட்கட நம்பிகள் அருேிச்தசய்ேது
மனத்ோலும் ோயாலும் ேண்குருகூர் தபணும் *
இனத்ோகர யல்லாேிகறஞ்தசன் * ேனத்ோலும்
ஏதும் குகறேிதலன் * எந்கே சடதகாபன்
பாேங்கள் யாமுகடய பற்று
ஸ்ரீ அனந்ோழ்ோன் அருேிச்தசய்ேது
ஏய்ந்ே தபருங்கீர்த்ேி இராமானுச முனி ேன் *
ோய்ந்ேமலர்ப் பாேம் ேணங்குகின்தறன் * ஆய்ந்ேதபரும்
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சீரார் சடதகாபன் தசந்ேமிழ் தேேம் ோிக்கும் *
தபராே உள்ேம் தபற
ஸ்ரீ பட்டர் அருேிச்தசய்ேகே
ோன்ேிகழும் தசாகல மேிேரங்கர் ேண்புகழ்தமல் *
ஆன்ற ேமிழ் மகறகள் ஆயிரமும் * ஈன்ற
முேல்ோய் சடதகாபன் தமாய்ம்பால் ேேர்த்ே *
இேத்ோய் இராமானுசன்
மிக்க இகறநிகலயும் தமய்யாம் உயிர்நிகலயும் *
ேக்க தநறியும் ேகடயாகித் தோக்கியலும் *
ஊழ்ேிகனயும் ோழ்ேிகனயும் ஓதும் குருககயர்தகான் *
யாைினிகச தேேத்ேியல்
நம்மாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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நம்மாழ்ோர் அருேிச்தசய்ே ேிருோய்தமாைி

உயர்ேற1-1
‡ உயர்ேற உயர் நலம் * உகடயேன் எேன் அேன் *
மயர்ேற மேி நலம் * அருேினன் எேன் அேன் **
அயர்ேறும் அமரர்கள் * அேிபேி எேன் அேன் *
துயரறு சுடரடி * தோழுதேைன் மனதன
மனன் அக மலமற * மலர்மிகச எழுேரும் *
மனனுணர் ேேேிலன் * தபாறியுணர் ேகேயிலன் **
இனன் உணர் முழுநலம் * எேிர்நிகழ் கைிேினும் *
இனன் இலன் எனன் உயிர் * மிகுநகர இலதன
இலன் அதுஉகடயன் இது * என நிகன ோியேன் *
நிலனிகட ேிசும்பிகட * உருேினன் அருேினன் **
புலதனாடு புலன் அலன் * ஒைிேிலன் பரந்ே * அந்
நலந் உகட ஒருேகன * நணுகினம் நாதம
நாம் அேன் இேன் உேன் * அேள் இேள் உேள் எேள் *
ோம் அேர் இேர் உேர் * அது ேிது வுது தேது **
வீம அகே இகே உகே * அகே நலம் ேீங்ககே *
ஆம் அகே ஆயகே * ஆய் நின்ற அேதர
அேரேர் ேமேமது * அறிேறி ேககேகக *
அேரேர் இகறயேர் * என அடி அகடேர்கள் **
அேரேர் இகறயேர் * குகறேிலர் இகறயேர் *
அேரேர் ேிேிேைி * அகடய நின்றனதர
நின்றனர் இருந்ேனர் * கிடந்ேனர் ேிாிந்ேனர் *
நின்றிலர் இருந்ேிலர் * கிடந்ேிலர் ேிாிந்ேிலர் **
என்றுதமார் இயல்ேினர் * எனநிகன ோியேர் *
என்றுதமார் இயல்தோடு * நின்ற தேந்ேிடதர
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[126]

ேிடேிசும் தபாிேேி * நீர் நிலம் இகே மிகச *
படர்தபாருள் முழுேதுமாய் * அகே அகேதோறும் **
உடல்மிகச உயிர் எனக் * கரந்தேங்கும் பரந்துேன் *
சுடர்மிகு சுருேியுள் * இகேயுண்ட சுரதன
சுர்ர் அறிேரு நிகல * ேிண்முேல் முழுேதும் *
ேரன் முேலாய் அகே * முழுதுண்ட பர பரன் **
புரம் ஒரு மூன்தறாித்து * அமரர்க்கும் அறிேியந்து *
அரன் அயன் என * உலகைித்ேகமத் துேதன
உேன் எனில் உேன் அேன் * உருேம் இவ்வுருவுகள் *
உேன் அலன் எனில் அேன் * அருேம் இவ்ேருவுகள் **
உேன் என இலன் என * இகேகுணம் உகடகமயில் *
உேன் இரு ேகககமதயாடு * ஒைிேிலன் பரந்தே
பரந்ே ேண் பரகேயுள் * நீர்தோறும் பரந்துேன் *
பரந்ே அண்டம் இதேன: * நிலேிசும் தபாைிேறக் **
கரந்ேசில் இடந் தோறும் * இடந்ேிகழ் தபாருள்தோறும் *
கரந்தேங்கும் பரந்துேன்: * இகேயுண்ட கரதன
‡ கரேிசும் தபாிேேி * நீர்நிலம் இகே மிகச *
ேரனேில் ேிறல் ேலி * அேிதபாகறயாய் நின்ற **
பரன் அடிதமல் * குருகூர்ச் சடதகாபன்தசால் *
நிறனிகற ஆயிரத்து * இகேபத்தும் வீதட
நம்மாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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நம்மாழ்ோர் அருேிச்தசய்ே ேிருோய்தமாைி

வீடுமின்1-2
உலகிற்கு உபதேசம்
‡ வீடுமின் முற்றவும் * வீடுதசய்து ** உம்முயிர்
வீடுகடயானிகட * வீடுதசய்ம்மிதன
மின்னின் நிகலயில * மன்னுயிர் ஆக்கககள் **
என்னுமிடத்து * இகற உன்னுமின் நீதர
நீர் நுமதேன்றிகே * தேர்முேல் மாய்த்து ** இகற
தசர்மின் உயிர்க்கு * அேன் தநர் நிகற இல்தல
இல்லதும் உள்ேதும் * அல்ல ேேன் ஒரு **
எல்கலயில் அந்நலம் * புல்கு பற்றற்தற
அற்றது பற்தறனில் * உற்றது வீடுயிர் **
தசற்றது மன்னுறில் * அற்றிகற பற்தற
பற்றிலன் ஈசனும் * முற்றவும் நின்றனன் **
பற்றிகலயாய் * அேன் முற்றிலடங்தக
அடங்தகைில் சம்பத்து * அடங்கக் கண்டு ** ஈசன்
அடங்தகைில் அஃதேன்று * அடங்குக உள்தே
உள்ேம் உகர தசயல் * உள்ே இம் மூன்கறயும் **
உள்ேிக் தகடுத்து * இகற உள்ேில் ஒடுங்தக
ஒடுங்க அேன்கண் * ஒடுங்கலும் எல்லாம் **
ேிடும் பின்னும் ஆக்கக * ேிடும்தபாழுதேண்தண
‡ எண்தபருக்கந்நலத்து * ஒண்தபாருள் ஈறில **
ேண்புகழ் நாரணன் * ேிண்கைல் தசதர
‡ தசர்த்ேடத் * தேன்குரு கூர்ச் சடதகாபன் தசால் **
சீர்த்தோகட ஆயிரத்து * ஓர்த்ே இப்பத்தே
நம்மாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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தகசேன் ேமர்2-7
பன்னிருநாமப் பாட்டு
‡ தகசேன்ேமர் * கீழ்தமல் எமர் ஏழ் எழு பிறப்பும் *
மா சேிர் இது தபற்று * நம்முகட ோழ்வு ோய்க்கின்றோ **
ஈசன் என் கருமாணிக்கம் என் தசங்தகாலக் கண்ணன் *
ேிண்தணார் நாயகன் * எம்பிரான் எம்மான் * நாராயணனாதல
நாரணன் முழுதேழ் உலகுக்கும் * நாேன் தேேமயன் *
காரணம் கிாிகச கரும்ம் இகே * முேல்ேன் எந்கே **
சீர் அணங்கமரர் பிறர் பலரும் * தோழுதேத்ே நின்று *
ோரணத்கே மருப் தபாசித்ே பிரான் * என் மாேேதன
மாேேன் என்றதே தகாண்டு * என்கன இனி இப்பால் பட்டது *
யாேேங்களும் தசர்தகாதடன் என்று * என்னுள் புகுந்ேிருந்து **
ேீேேம் தகடுக்கும் அமுேம் * தசந்ோமகரக்கண் குன்றம் *
தகாேேமில் என் கன்னல் கட்டி * எம்மான் என் தகாேிந்ேதன
தகாேிந்ேன் குடக்கூத்ேன் * தகாேலன் என்தறன்தற குனித்து *
தேவும் ேன்கனயும் * பாடி ஆடத் ேிருத்ேி ** என்கனக் தகாண்தடன்
பாேந் ேன்கனயும் * பாறக்ககத்து எமர் ஏழ் எழு பிறப்பும் * தமவும்
ேன்கமயம் ஆக்கினான் * ேல்லன் எம்பிரான் ேிட்டுதே
ேிட்டிலங்கு தசஞ்தசாேித் * ோமகர பாேம் கககள் கண்கள் *
ேிட்டிலங்கு கருஞ்சுடர் * மகலதய ேிருவுடம்பு **
ேிட்டிலங்கு மேியம் சீர் * சங்கு சக்கரம் பாிேி *
ேிட்டிலங்கு முடியம்மான் * மதுசூேனன் ேனக்தக
மதுசூேகன அன்றி மற்றிதலன் என்று * எத்ோலும் கருமமின்றி *
துேி சூழ்ந்ே பாடல்கள் பாடியாட * நின்று ஊைியூைிதோறும் **
எேிர்சூைல் புக்கு எகனத்தோர் பிறப்பும் * எனக்தக அருள்கள் தசய்ய *
ேிேி சூழ்ந்ேோல் எனக்தகல் அம்மான் * ேிாிேிக்கிரமகனதய
ேிாிேிக்கிரமன் தசந்ோமகரக்கண் * எம்மான் என் தசங்கனிோய் *
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உருேில் தபாலிந்ே தேள்கேப் பேிங்கு * நிறத்ேனன் என்தறன்று **
உள்ேிப் பரேிப் பணிந்து * பல்லூைி ஊைி நின் பாே பங்கயதம *
மருேித் தோழும் மனதம ேந்ோய் * ேல்கலகாண் என் ோமனதன
ோமனன் என் மரேக ேண்ணன் * ோமகரக் கண்ணினன்
காமகனப் பயந்ோய் * என்தறன்று உன்கைல் * பாடிதய பணிந்து **
தூ மனத்ேனனாய் * பிறேித்துைேி நீங்க * என்கனத்
ேீமனங் தகடுத்ோய் * உனக்கு என் தசய்தகன்? என் சிாீேரதன
சிாீேரன் தசய்ய ோமகரக் கண்ணன் * என்தறன்று இராப்பகல் ோய்
தோீஈ * அலமந்து கண்கள் நீர்மல்கி * தேவ் உயிர்த்துயிர்த்து **
மாீஈய ேீேிகன மாே இன்பம் ேேர * கேகல் கேகல்
இாீஈ * உன்கன என்னுள் கேத்ேகன * என் இருடீதகசதன
இருடீதகசன் எம்பிரான் * இலங்கக அரக்கர்குலம் *
முருடு ேீர்த்ே பிரான் எம்மான் * அமரர் தபம்மான் என்தறன்று **
தேருடியாகில் தநஞ்தச ேணங்கு * ேிண்ணம் அறி அறிந்து *
மருடிதயலும் ேிதடல்கண்டாய் * நம்பி பற்பநாபகனதய
பற்பநாபன் உயர்ேற உயரும் * தபருந்ேிறதலான் *
எற்பரன் என்கன யாக்கிக் தகாண்டு * எனக்தக ேன்கனத் ேந்ே
கற்பகம் ** என்னமுேம் கார்முகில்தபாலும் * தேங்கடநல்
தேற்பன் * ேிசும்தபார்பிரான் * எந்கே ோதமாேரதன
ோதமாேரகனத் ேனிமுேல்ேகன * ஞாலம் உண்டேகன *
ஆதமாேரமறிய * ஒருேர்க்தகன்தற தோழுமேர்கள் **
ோதமாேரன் உருோகிய * சிேற்கும் ேிகசமுகற்கும் *
ஆதமாேரமறிய * எம்மாகன என் ஆைிேண்ணகனதய
‡ ேண்ண மாமணிச் தசாேிகய * அமரர் ேகலமககன *
கண்ணகன தநடுமாகலத் * தேன்குருகூர்ச் சடதகாபன் **
பண்ணிய ேமிழ்மாகல * ஆயிரத்துள் இகே பன்னிரண்டும் *
பண்ணிற் பன்னிருநாமப் பாட்டு * அண்ணல்ோள் அகணேிக்குதம
நம்மாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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கிேதராேி2-10
ேிருமாலிருஞ்தசாகல மகலகய ேணங்குக எனல்
கிேதராேி இேகம * தகடுேேன் முன்னம் *
ேேர் ஒேி மாதயான் * மருேிய தகாயில் **
ேேர் இேம் தபாைில்சூழ் * மாலிருஞ்தசாகல *
ேேர்ேிலராகில் * சார்ேது சேிதர
சேிர் இே மடோர் * ோழ்ச்சிகய மேியாது *
அேிர்குரல் சங்கத்து * அைகர்ேம் தகாயில் **
மேி ேேழ் குடுமி * மாலிருஞ்தசாகல *
பேியது தேத்ேி * எழுேது பயதன
பயன் அல்ல தசய்து * பயன் இல்கல தநஞ்தச *
புயல்மகை ேண்ணர் * புாிந்துகற தகாயில் **
மயல்மிகு தபாைில்சூழ் * மாலிருஞ்தசாகல *
அயன்மகல அகடேது * அது கருமதம
கரும ேன் பாசம் * கைித்துைன்றுய்யதே *
தபருமகல எடுத்ோன் * பீடுகற தகாயில் **
ேருமகை ேேழும் * மாலிருஞ்தசாகல *
ேிருமகல அதுதே * அகடேது ேிறதம
ேிற உகட ேலத்ோல் * ேீேிகன தபருக்காது *
அறம் உயல் ஆைிப் * பகடயேன் தகாயில் **
மறுேில் ேண்சுகன சூழ் * மாலிருஞ்தசாகல *
புறமகல சாரப் * தபாேது கிறிதய
கிறிதயன நிகனமின் * கீழ்கம தசய்யாதே *
உறியமர் தேண்தணய் * உண்டேன் தகாயில் **
மறிதயாடு பிகணதசர் * மாலிருஞ்தசாகல *
தநறிபட அதுதே * நிகனேது நலதம
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நலம் என நிகனமின் * நரகழுந்ோதே *
நிலமுனம் இடந்ோன் * நீடுகற தகாயில் **
மலமறு மேிதசர் * மாலிருஞ்தசாகல *
ேலமுகறதயய்ேி * மருவுேல் ேலதம
ேலம்தசய்து கேகல் * ேலங் கைியாதே *
ேலம் தசய்யும் ஆய * மாயேன் தகாயில் **
ேலம் தசய்யும் ோதனார் * மாலிருஞ்தசாகல *
ேலம் தசய்து நாளும் * மருவுேல் ேைக்தக
ேைக்தகன நிகனமின் * ேல்ேிகன மூழ்காது *
அைக்தகாடி யட்டான் * அமர் தபருங்தகாயில் **
மைக்கேிற்றினம் தசர் * மாலிருஞ்தசாகல *
தோைக்கருதுேதே * துணிேது சூதே
சூதேன்று கேவும் * சூதும் தசய்யாதே *
தேேமுன் ேிாித்ோன் * ேிரும்பிய தகாயில் **
மாதுறு மயில்தசர் * மாலிருஞ்தசாகல *
தபாேேிழ் மகலதய * புகுேது தபாருதே
‡ தபாருள் என்று இவ்வுலகம் * பகடத்ேேன் புகழ்தமல் *
மருேில் ேண்குருகூர் * ேண் சடதகாபன் **
தேருள் தகாள்ேச் தசான்ன * ஓர் ஆயிரத்துள் இப்பத்து *
அருளுகடயேன் ோள் * அகணேிக்கும் முடித்தே
நம்மாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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ஒைிேில் காலம்3-3
ேிருதேங்கடத்ோனுக்கு அடிகம தசய்ய தேண்டும் எனல்
‡ ஒைிேில் காலம் எல்லாம் * உடனாய் மன்னி *
ேழுேிலா * அடிகம தசய்ய தேண்டும் நாம் **
தேைி குரல் அருேித் * ேிருதேந்கடத்து *
எைில் தகாள் தசாேி * எந்கே ேந்கே ேந்கேக்தக
எந்கே ேந்கே ேந்கே * ேந்கே ேந்கேக்கும்
முந்கே * ோனேர் * ோனேர் தகாதனாடும் **
சிந்துபூ மகிழும் * ேிருதேங்கடத்து *
அந்ே மில் புகழ்க் * கார் எைில் அண்ணதல
அண்ணல் மாயன் * அணிதகாள் தசந்ோமகரக்
கண்ணன் * தசங்கனி ோய்க் * கருமாணிக்கம் **
தேண்ணிகறச்சுகன நீர்த் * ேிருதேங்கடத்து *
எண்ணில் தோல் புகழ் * ோனேர் ஈசதன
ஈசன் ோனேர்க்கு * என்பன் என்றால் * அது
தேசதமா * ேிருதேங்கடத்ோனுக்கு? **
நீசதனன் * நிகற தோன்றுமிதலன் * என்கண்
பாசம் கேத்ே * பரஞ்சுடர்ச் தசாேிக்தக
தசாேியாகி * எல்லா உலகும் தோழும் *
ஆேி மூர்த்ேிதயன்றால் * அேோகுதமா? **
தேேியர் * முழு தேேத்ேமுேத்கே *
ேீேில் சீர்த் * ேிரு தேங்கடத்ோகனதய
தேம் கடங்கள் * தமய் தமல் ேிகன முற்றவும் *
ோங்கள் ேங்கட்கு * நல்லனதே தசய்ோர் **
தேங்கடத்துகறோர்க்கு * நமதேன்னலாம்
கடகம * அது சுமந்ோர்கட்தக
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சுமந்து மாமலர் * நீர் சுடர் தூபம் தகாண்டு *
அமர்ந்து ோனேர் * ோனேர் தகாதனாடும் **
நமன்தறழும் * ேிருதேங்கடம் நங்கட்கு *
சமன் தகாள் வீடு ேரும் * ேடங்குன்றதம
‡ குன்றதமந்ேிக் * குேிர் மகை காத்ேேன் *
அன்று ஞாலம் * அேந்ே பிரான் ** பரன்
தசன்று தசர் * ேிருதேங்கடமா மகல *
ஒன்றுதம தோை * நம் ேிகன ஓயுதம
ஓயும் மூப்புப் * பிறப்பிறப்புப்பிணி *
வீயுமாறு தசய்ோன் * ேிருதேங்கடத்
ோயன் ** நாள்மலராம் * அடித் ோமகர *
ோயுள்ளும் மனத்துள்ளும் * கேப்பார்கட்தக
கேத்ே நாள் ேகர * எல்கல குறுகிச்தசன்று *
எய்த்ேிகேப்பேன் * முன்னம் அகடமிதனா **
கபத்ே பாம்பகணயான் * ேிருதேங்கடம் *
தமாய்த்ே தசாகல * தமாய் பூந்ேடம் ோழ்ேதர
‡ ோள் பரப்பி * மண் ோேிய ஈசகன *
நீள் தபாைில் * குருகூர்ச் சடதகாபன் தசால் **
தகைில் ஆயிரத்து * இப்பத்தும் ேல்லேர் *
ோழ்ேர் ோழ்தேய்ேி * ஞாலம் புகைதே
நம்மாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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ஒன்றுந்தேவும்4-10
எம்தபருமான் எல்லாத் தேேர்கட்கும் தமம்பட்டேன் எனல்
‡ ஒன்றும் தேவும் உலகும் உயிரும் மற்றும் * யாதும் இல்லா
அன்று * நான்முகன் ேன்தனாடு * தேேர் உலதகாடு
உயிர்பகடத்ோன் ** குன்றம்தபால் மணிமாட நீடு * ேிருக்குருகூர்
அேனுள் * நின்ற ஆேிப்பிரான் நிற்க * மற்கறத் தேய்ேம் நாடுேிதர
நாடி நீர் ேணங்கும் தேய்ேமும் * உம்கமயும் முன்பகடத்ோன் *
வீடில் சீர்ப்புகழ் ஆேிப்பிரான் * அேன் தமேி உகறதகாயில் **
மாட மாேிகக சூழ்ந்ேைகாய * ேிருக்குருகூர் அேகனப் *
பாடியாடிப் பரேிச் தசன்மின்கள் * பல்லுலகீர்! பரந்தே
பரந்ே தேய்ேமும் பல்லுலகும் பகடத்து * அன்றுடதன ேிழுங்கி *
கரந்துமிழ்ந்து கடந்ேிடந்ேது * கண்டும் தேேியகில்லீர் **
சிரங்கோல் அமரர் ேணங்கும் * ேிருக்குருகூரேனுள் * பரன் ேிறம்
அன்றிப் பல்லுலகீர்! * தேய்ேம் மற்றில்கல தபசுமிதன!
தபச நின்ற சிேனுக்கும் பிரமன் ேனக்கும் * பிறர்க்கும்
நாயகன் அேதன * கபால நன் தமாக்கத்துக் * கண்டுதகாள்மின் **
தேச மா மேிள் சூழ்ந்ேைகாய * ேிருக்குருகூர் அேனுள் *
ஈசன் பாதலார் அேம் பகறேல் * என்னாேது இலிங்கியர்க்தக?
‡ இலிங்கத்ேிட்ட புராணத்ேீரும் * சமணரும் சாக்கியரும் *
ேலிந்து ோது தசய்வீர்களும் * மற்றும் நுந் தேய்ேமுமாகி
நின்றான் ** மலிந்து தசந்தநல் கோி வீசும் * ேிருக்குருகூர்
அேனுள் * தபாலிந்து நின்றபிரான் கண்டீர் * ஒன்றும்
தபாய்யில்கல தபாற்றுமிதன
தபாற்றி மற்தறார் தேய்ேம் * தபணப் புறத்ேிட்டு * உம்கமயின்தன
தேற்றி கேத்ேது * எல்லீரும் வீடு தபற்றால் உலகில்கலதயன்தற **
தசற்றில் தசந்தநல் கமலம் ஓங்கு * ேிருக்குருகூர் அேனுள் *
ஆற்ற ேல்லேன் மாயம் கண்டீர் * அேறிந்ேறிந்து ஓடுமிதன
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ஓடி தயாடிப் பல்பிறப்பும் பிறந்து * மற்தறார் தேய்ேம்
பாடியாடிப் பணிந்து * பல்படிகால் ேைிதயறிக்கண்டீர் **
கூடி ோனேர் ஏத்ேநின்ற * ேிருக்குருகூர் அேனுள் *
ஆடு புட்தகாடி ஆேி மூர்த்ேிக்கு * அடிகம புகுேதுதே
புக்கடிகமயினால் ேன்கனக் கண்ட * மார்க்கண்தடயன் அேகன *
நக்கபிரானும் அன்று உய்யக்தகாண்டது * நாராயணன் அருதே **
தகாக்குலர் ேடந் ோகை தேலித் * ேிருக்குருகூர் அேனுள் *
மிக்க ஆேிப்பிரான் நிற்க * மற்கறத் தேய்ேம் ேிேம்புேிதர
ேிேம்பும் ஆறு சமயமும் *அகேயாகியும் மற்றும்ேன்பால் *
அேந்து காண்டற்காியனாகிய * ஆேிப்பிரான் அமரும் **
ேேங்தகாள் ேண்பகண சூழ்ந்ேைகாய * ேிருக்குருகூர் அேகன *
உேங்தகாள் ஞானத்து கேம்மின் * உம்கம உய்யக்தகாண்டு
தபாகுறிதல
உறுேோேது எத்தேவும் * எவ்வுலகங்களும் மற்றும் ேன்பால் *
மறுேில் மூர்த்ேிதயாதடாத்து * இத்ேகனயும் நின்றேண்ணம்
நிற்கதே ** தசறுேில் தசந்தநல் கரும்தபாதடாங்கு * ேிருக்குருகூர்
அேனுள் * குறிய மாண உருோகிய * நீள்குடக் கூத்ேனுக்காள்
ஆட்தசய்ேதே
‡ ஆட்தசய்ோைிப்பிராகனச் தசர்ந்ேேன் * ேண் குருகூர்நகரான் *
நாட்கமழ் மகிழ்மாகல மார்பினன் * மாறன் சடதகாபன் **
தேட்ககயால் தசான்ன பாடல் * ஆயிரத்துள் இப்பத்தும் ேல்லார் *
மீட்சி இன்றி கேகுந்ே மாநகர் * மற்றது ககயதுதே
நம்மாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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ஆரா அமுதே5-8
ஆராேமுோழ்ோர் தபறுககேத் ோராகமயால் ஆழ்ோர் ேீராே
ஆகசயுடன் ஆற்றாகம தபசி அலமருேல் (ேிருக்குடந்கே)
‡ ஆரா அமுதே அடிதயன் உடலம் * நின்பால் அன்பாதய *
நீராய் அகலந்து ககரய * உருக்குகின்ற தநடுமாதல **
சீர் ஆர் தசந்தநல் கோி வீசும் * தசழு நீர்த் ேிருக்குடந்கே *
ஏர் ஆர் தகாலம் ேிகைக் கிடந்ோய் * கண்தடன் எம்மாதன
எம்மாதன என் தேள்கே மூர்த்ேி * என்கன ஆள்ோதன *
எம்மா உருவும் தேண்டும் ஆற்றால் * ஆோய் எைில் ஏதற **
தசம்மா கமலம் தசழுநீர் இகசக்கண் மலரும் * ேிருக்குடந்கே *
அம்மா மலர்க்கண் ேேர்கின்றாதன * என்நான் தசய்தகதன
என்நான் தசய்தகன் யாதர ககேகண்? * என்கன என் தசய்கின்றாய்?*
உன்னால் அல்லால் யாேராலும் * ஒன்றும் குகற தேண்தடன் **
கன்னார் மேிள்சூழ் குடந்கேக் கிடந்ோய்! * அடிதயன் அருோணாள் *
தசன்னாள் எந்நாள்? அந்நாள் * உனோள் பிடித்தே தசலக்காதண
தசலக்காண்கிற்பார் காணும் அேவும் * தசல்லும் கீர்த்ேியாய் *
உலப்பிலாதன! * எல்லாவுலகும் உகடய ஒரு மூர்த்ேி ** நலத்ோல்
மிக்கார் குடந்கேக் கிடந்ோய்! * உன்கனக் காண்பான் நான்
அலப்பாய் *ஆகாசத்கே தநாக்கி * அழுேன் தோழுேதன
அழுேன் தோழுேன் ஆடிக் காண்பன் * பாடி அலற்றுேன் *
ேழுேல் ேிகனயால் பக்கம் தநாக்கி * நாணிக் கேிழ்ந்ேிருப்பன் **
தசழுதோண் பைனக் குடந்கேக் கிடந்ோய்! * தசந்ோமகரக்
கண்ணா! * தோழுேதனகன உனோள் * தசரும் ேககதய
சூழ்கண்டாய்
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சூழ்கண்டாய் என் தோல்கல ேிகனகய அறுத்து * உன்
அடிதசரும் ஊழ்கண்டிருந்தே * தூராக் குைிதூர்த்து * எகன நாள்
அகன்றிருப்பன்? ** ோழ்தோல் புகைார் குடந்கேக் கிடந்ோய்! *
ோதனார் தகாமாதன * யாைின் இகசதய! அமுதே! * அறிேின்
பயதன! அாிதயதற!
அாிதயதற! என்னம் தபாற்சுடதர! * தசங்கட் கருமுகிதல! *
எாிதய! பேேக் குன்தற! * நாள்தோள் எந்ோய்! உனேருதே **
பிாியா அடிகம என்கனக் தகாண்டாய் * குடந்கேத் ேிருமாதல *
ோிதயன் இனி உன் சரணம் ேந்து * என் சன்மம் ககேயாதய
ககேோய் துன்பம் ககேயா தோைிோய் * ககேகண் மற்றிதலன் *
ேகே ோய் தநமிப் பகடயாய்! * குடந்கேக் கிடந்ே மாமாயா **
ேேரா உடலம் எனோேி * சாிந்து தபாம் தபாது *
இகேயாதுனோள் ஒருங்கப் பிடித்து * தபாே இகச நீதய
இகசேித்து என்கன உன் ோள் இகணக்கீழ் * இருத்தும் அம்மாதன *
அகசேில் அமரர் ேகலேர் ேகலோ * ஆேிப் தபரு மூர்த்ேி **
ேிகசேில் வீசும் தசழுமாமணிகள் தசரும் * ேிருக்குடந்கே *
அகசேில் உலகம் பரேக் கிடந்ோய்! * காண ோராதய
ோரா ேருோய் ேருதமன் மாயா * மாயா மூர்த்ேியாய் *
ஆராேமுோய் அடிதயன் ஆேி * அகதம ேித்ேிப்பாய் **
ேீராேிகனகள் ேீர என்கன ஆண்டாய் * ேிருக்குடந்கே
ஊரா * உனக்காட்பட்டும் * அடிதயன் இன்னம் உைல்தேதனா
‡ உைகல என்பின் தபய்ச்சி முகலயூடு * அேகே உயிர் உண்டான் *
கைல்கள் அகேதய சரணாகக் தகாண்ட * குருகூர்ச் சடதகாபன் **
குைலின் மலியச் தசான்ன * ஓராயிரத்துள் இப்பத்தும் * மைகல ேீர
ேல்லார் * காமர் மாதனய் தநாக்கியர்க்தக *
நம்மாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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உலகம் உண்ட6-10
ேிருதேங்கடமுகடயானது ேிருேடிகேில் சரணம் புகுேல்
‡ உலகம் உண்ட தபருோயா! * உலப்பில் கீர்த்ேி அம்மாதன *
நிலவும் சுடர்சூழ் ஒேிமூர்த்ேி! * தநடியாய்! அடிதயன் ஆருயிதர **
ேிலேம் உலகுக்காய் நின்ற * ேிருதேங்கடத்து எம் தபருமாதன *
குலதோல் அடிதயன் உனபாேம் * கூடுமாறு கூறாதய
கூறாய் நீறாய் நிலனாகிக் * தகாடுேல் அசுரர் குலதமல்லாம் *
சீறா எறியும் ேிருதநமி ேலோ! * தேய்ேக் தகாமாதன **
தசறார் சுகனத்ோமகர தசந்ேீ மலரும் * ேிருதேங்கடத்ோதன! *
ஆறா அன்பில் அடிதயன் * உன் அடிதசர் ேண்ணம் அருோதய
ேண்ணம் மருள்தகாள் அணி தமக ேண்ணா! * மாய அம்மாதன! *
எண்ணம் புகுந்து ேித்ேிக்கும் அமுதே! * இகமதயார் அேிபேிதய **
தேண்ணலருேி மணிதபான் முத்ேகலக்கும் * ேிருதேங்கடத்ோதன *
அண்ணதல! உன் அடிதசர * அடிதயற்காோ என்னாதய
ஆோதேன்னாது உலகத்கே அகலக்கும் * அசுரர் ோணாள்தமல் *
ேீோய் ோேி மகைதபாைிந்ே சிகலயா! * ேிருமாமகள் தகள்ோ!
தேோ! ** சுரர்கள் முனிக்கணங்கள் ேிரும்பும் *ேிருதேங்கடத்ோதன! *
பூோர் கைல்கள் அருேிகனதயன் * தபாருந்துமாறு புணராதய
புணரா நின்ற மரம் ஏழ் * அன்தறய்ே ஒருேில் ேலோதோ *
புணதரய் நின்ற மரமிரண்டின் * நடுதே தபான முேல்ோதோ **
ேிணரார் தமகம் எனக்கேிறு தசரும் * ேிருதேங்கடத்ோதன! *
ேிணரார் சார்ங்கத்துனபாேம் * தசர்ேேடிதயன் எந்நாதே?
எந்நாதே நாம் மண்ணேந்ே * இகணத் ோமகரகள் காண்பேற்தகன்று*
எந்நாளும் நின்றிகமதயார்கள் ஏத்ேி * இகறஞ்சி இனமினமாய் **
தமய்ந்நா மனத்ோல் ேைிபாடு தசய்யும் * ேிருதேங்கடத்ோதன! *
தமய்ந்நான் எய்ேி எந்நாள் * உன் அடிக்கண் அடிதயன் தமவுேதே
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அடிதயன் தமேி அமர்கின்ற அமுதே! * இகமதயார் அேிபேிதய! *
தகாடியா அடு புள் உகடயாதன! * தகாலக் கனிோய்ப் தபருமாதன! **
தசடியார் ேிகனகள் ேீர்மருந்தே! * ேிருதேங்கடத்து
எம்தபருமாதன! * தநாடியார் தபாழுதும் உனபாேம் * காண
தநாலா ோற்தறதன
தநாலாோற்தறன் உனபாேம் * காண என்று நுண் உணர்ேில் *
நீலார் கண்டத் ேம்மானும் * நிகற நான்முகனும் இந்ேிரனும் **
தசதலய் கண்ணார் பலர்சூை ேிரும்பும் * ேிருதேங்கடத்ோதன! *
மாலாய் மயக்கி அடிதயன்பால் * ேந்ோய் தபாதல ோராதய
ேந்ோய் தபாதல ோராோய்! * ோராோய் தபால் ேருோதன *
தசந்ோமகரக்கண் தசங்கனிோய் * நால்தோேமுதே! எனதுயிதர *
சிந்ோமணிகள் பகர் அல்கலப் பகல்தசய் * ேிருதேங்கடத்ோதன! *
அந்தோ! அடிதயன் உனபாேம் * அகலகில்தலன் இகறயுதம
‡ அகலகில்தலன் இகறயும் என்று * அலர்தமல் மங்கக
உகறமார்பா * நிகாில் புகைாய்! உலகமூன்றுகடயாய்! * என்கன
ஆள்ோதன ** நிகாில் அமரர் முனிக்கணங்கள் ேிரும்பும் *
ேிருதேங்கடத்ோதன! * புகல் ஒன்றில்லா அடிதயன் * உன்
அடிக்கீைமர்ந்து புகுந்தேதன
‡ அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்து * அடியீர்! ோழ்மின் என்தறன்றருள்
தகாடுக்கும் * படிக்தகழ் இல்லாப் தபருமாகனப் * பைனக்
குருகூர்ச் சடதகாபன் ** முடிப்பான் தசான்ன ஆயிரத்துத் *
ேிருதேங்கடத்துக்கிகேபத்தும் * பிடித்ோர் பிடித்ோர் வீற்றிருந்து *
தபாிய ோனுள் நிலாவுேதர
நம்மாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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[140]
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கங்குலும் பகலும்7-2
ேகலேியின் நிகலகண்ட ோய் அரங்ககரப்பார்த்து
ேினாேல்(ேிருேரங்கம்)
‡ கங்குலும் பகலும் கண் துயிலறியாள்* கண்ணநீர் கககோல்
இகறக்கும்* சங்கு சக்கரங்கள் என்று கக கூப்பும் * ோமகரக் கண்
என்தற ேேரும் ** எங்ஙதன ோிக்தகன் உன்கனேிட்தடன்னும் *
இருநிலம் கக துைாேிருக்கும் * தசங்கயல் பாய்நீர்த்
ேிருேரங்கத்ோய்! * இேள் ேிறத்தேன் தசய்கின்றாதய
என் தசய்கின்றாய் என் ோமகரக் கண்ணா! என்னும் * கண்ணீர்
மல்க இருக்கும் * என் தசய்தகன் எறிநீர்த் ேிருேரங்கத்ோய்
என்னும் * தேவ்வுயிர்த்துயிர்த்துருகும் **முன்தசய்ே ேிகனதய!
முகப்படாய் என்னும் * முகில்ேண்ணா! ேகுேதோ? என்னும் *
முன்தசய்து இவ்வுலகம் உண்டுமிைந்ேேந்ோய்! * என்தகாதலா
முடிகின்றது இேட்தக
ேட்கிலள் இகறயும் மணிேண்ணா! என்னும் * ோனதம தநாக்கும்
கமயாக்கும் * உட்குகட அசுரர் உயிதரல்லாம் உண்ட * ஒருேதன!
என்னும் உள்ளுருகும் ** கட்கிலீ! உன்கனக் காணுமாறு அருோய்
*காகுத்ோ! கண்ணதன! என்னும்* ேிட்தகாடி மேிள்சூழ்
ேிருேரங்கத்ோய்! * இேள் ேிறத்தேன் தசய்ேிட்டாதய?
இட்டகால் இட்ட கககோய் இருக்கும் *எழுந்துலாய் மயங்கும் கக
கூப்பும்* கட்டதம காேதலன்று மூர்ச்சிக்கும் *கடல்ேண்ணா!
கடிகயகாண் என்னும்** ேட்டோய்தநமி ேலங்ககயா! என்னும்
*ேந்ேிடாய் என்தறன்தற மயங்கும்* சிட்டதன! தசழுநீர்த்
ேிருேரங்கத்ோய்! * இேள்ேிறத்தேன் சிந்ேித்ோதய?
சிந்ேிக்கும் ேிகசக்கும் தேறும் கககூப்பும் * ேிருேரங்கத்துள்ோய்!
என்னும் ேந்ேிக்கும் * ஆங்தக மகைக் கண்ணீர் மல்க * ேந்ேிடாய்
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என்தறன்தற மயங்கும் ** அந்ேிப்தபாது அவுணன் உடலிடந்ோதன! *
அகலகடல் ககடந்ே ஆரமுதே * சந்ேித்துன் சரணம் சார்ேதே ேலித்ே *
கேயகல கமயல் தசய்ோதன!
கமயல்தசய்தேன்கன மனம் கேர்ந்ோதன! என்னும் * மா மாயதன!
என்னும் * தசய்யோய் மணிதய! என்னும் * ேண் புனல்சூழ்
ேிருேரங்கத்துள்ோய்! என்னும் ** தேய்யோள் ேண்டு சங்குசக்கரம்
ேில் ஏந்தும் * ேிண்தணார் முேல்! என்னும் * கபதகாள்
பாம்பகணயாய்! இேள் ேிறத்ேருோய் * பாேிதயன் தசயற் பாலதுதே
பாலதுன்பங்கள் இன்பங்கள் பகடத்ோய்! * பற்றிலார் பற்ற
நின்றாதன * காலசக்கரத்ோய்! கடலிடங்தகாண்ட *
கடல்ேண்ணா! கண்ணதண! என்னும் ** தசல்தகாள் ேண்புனல்
சூழ் ேிருேரங்கத்ோய்! என்னும் * என் ேீர்த்ேதன! என்னும் *
தகாலமாமகைக்கண் பனிமல்க இருக்கும் * என்னுகடக் தகாமேக்
தகாழுந்தே
தகாழுந்து ோனேர்கட்தகன்னும் * குன்தறந்ேிக் தகாநிகர
காத்ேேன்! என்னும் * அழும்தோழும் ஆேி அனல் எவ்வுயிர்க்கும் *
அஞ்சன ேண்ணதன! என்னும் ** எழுந்துதமல் தநாக்கி
இகமப்பிலள் இருக்கும் * எங்கதன தநாக்குதகன்? என்னும்
*தசழுந்ேடம் புனல்சூழ் ேிருேரங்கத்ோய்!* என்தசய்தகன் என்
ேிருமகட்தக?
‡ என் ேிருமகள் தசர் மார்ேதன! என்னும் * என்னுகட ஆேிதய!
என்னும் * நின் ேிருதேயிற்றால் இடந்து நீ தகாண்ட*நிலமகள்
தகள்ேதன! என்னும் ** அன்று உருதேழும் ேழுேி நீ தகாண்ட *
ஆய்மகள் அன்பதன! என்னும் * தேன் ேிருேரங்கம் தகாயில்
தகாண்டாதன! * தேேிகிதலன் முடிேிேள் ேனக்தக
முடிேிேள் ேனக்தகான்றறிகிதலன் என்னும் * மூவுலகாேிதய!
என்னும் * கடிகமழ் தகான்கறச் சகடயதன! என்னும் * நான்முகக்
கடவுதே! என்னும் ** ேடிவுகட ோதனார் ேகலேதன! என்னும் *
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ேண் ேிருேரங்கதன! என்னும் * அடி யகடயாோள் தபாலிேள்
அணுகி அகடந்ேனள் * முகில்ேண்ணன் அடிதய
‡ முகில்ேண்ணன் அடிகய அகடந்து அருள் சூடி உய்ந்ேேன் *
தமாய்புனல் தபாருநல் * துகில்ேண்ணத் தூநீர்ச் தசர்ப்பன் *
ேண் தபாைில்சூழ் ேண்குருகூர்ச் சடதகாபன் ** முகில்ேண்ணன்
அடிதமல் தசான்னதசால் மாகல * ஆயிரத்ேிப்பத்தும் ேல்லார் *
முகில்ேண்ண ோனத்ேிகமயேர் சூை இருப்பர் * தபாின்ப
தேள்ேத்தே
நம்மாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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ஆைிதயை7-4
எம்தபருமானது தேற்றிச் தசயல்ககேப் தபசுேல்
‡ ஆைிதயைச் * சங்கும் ேில்லுதமை * ேிகச
ோைிதயைத் * ேண்டும் ோளுதமை ** அண்டம்
தமாகைதயை * முடி பாேம் எை * அப்பன்
ஊைிதயை * உலகங்தகாண்ட ோதற
ஆறு மகலக்கு * எேிர்ந்தோடுதமாலி * அர
வூறு சுலாய் * மகல தேய்க்குதமாலி ** கடல்
மாறு சுைன்று * அகைக்கின்றதோலி * அப்பன்
சாறு பட * அமுேங்தகாண்ட நான்தற
நான்நில ஏழ் * மண்ணும் ோனத்ேதே * பின்னும்
நான்நிலதேழ் * மகல ோனத்ேதே * பின்னும்
நான்நிலதேழ் * கடல் ோனத்ேதே * அப்பன்
ஊன்றி இடந்து * எயிற்றில் தகாண்ட நாதே
நாளும் எை * நிலம் நீரும் எை * ேிண்ணும்
தகாளும் எை * எாி காலும் எை ** மகல
ோளும் எைச் * சுடர் ோனும் எை * அப்பன்
ஊேிய் எை * உலகம் உண்ட ஊதண
ஊணுகட மல்லர் * ேகேந்ே ஒலி * மன்னர்
ஆணுகடச்தசகன * நடுங்கும் ஒலி ** ேிண்ணுள்
ஏணுகடத் தேேர் * தேேிப்பட்ட ஒலி * அப்பன்
காணுகடப் பாரேம் * ககயகற தபாழ்தே
தபாழ்து தமலிந்ே * புன் தசக்காில் * ோன் ேிகச
சூழுதமழுந்து * உேிரப்புனலா ** மகல
கீழ்து பிேந்ே * சிங்கம் ஒத்ேோல் * அப்பன்
ஆழ்துயர் தசய்து * அசுரகரக் தகால்லுமாதற
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மாறு நிகரத்து * இகரக்கும் சரங்கள் * இன
நூறு பிணம் * மகல தபால் புரே * கடல்
ஆறு மடுத்து * உேிரப்புனலா * அப்பன்
நீறு பட * இலங்கக தசற்ற தநதர
தநர் சாிந்ோன் * தகாடிக் தகாைிதகாண்டான் * பின்னும்
தநர் சாிந்ோன் * எாியும் அனதலான் ** பின்னும்
தநர் சாிந்ோன் * முக்கண் மூர்த்ேிகண்டீர் * அப்பன்
தநர் சாிோணன் * ேிண்தோள் தகாண்டேன்தற
அன்று மண் நீர் எாி கால் * ேிண் மகலமுேல் *
அன்று சுடர் * இரண்டு பிறவும் ** பின்னும்
அன்று மகை * உயிர் தேவும் மற்றும் * அப்பன்
அன்று முேல் * உலகம் தசய்ேதுதம
தமய்நிகர கீழ்புக * மாபுரே * சுகன
ோய்நிகற நீர் * பிேிறிச் தசாாிய ** இன
ஆநிகர பாடி * அங்தக ஒடுங்க * அப்பன்
ேீமகை காத்துக் * குன்றம் எடுத்ோதன
‡ குன்றதமடுத்ே பிரான் * அடியாதராடும் *
ஒன்றி நின்ற * சடதகாபனுகர தசயல் **
நன்றி புகனந்ே * ஓராயிரத்துள் இகே *
தேன்றிேரும் பத்தும் * தமேிக் கற்பார்க்தக
நம்மாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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தநடுமாற்கடிகம8-10
பாகேேர்கட்குத் ோம் அடிகமயாய் இருக்கும் உண்கமகய
ஆழ்ோர் தபசுேல்
‡ தநடுமாற்கடிகம தசய்தேன்தபால் * அேகனக் கருே ேஞ்சித்து *
ேடுமாற்றற்ற ேீக்கேிகள் * முற்றும் ேேிர்ந்ே சேிர்நிகனந்ோல் **
தகாடுமா ேிகனதயன் * அேனடியார் அடிதய கூடும் இதுேல்லால் *
ேிடுமாதறன்பதேன்? அந்தோ! * ேியன் மூவுலகு தபறினுதம
ேியன் மூவுலகு தபறினும்தபாய்த் * ோதன ோதன ஆனாலும் *
புயல் தமகம்தபால் ேிருதமனி அம்மான் * புகன பூங் கைல் அடிக்கீழ் **
சயதம அடிகம ேகலநின்றார் * ேிருத்ோள் ேணங்கி * இம்கமதய
பயதன இன்பம் யான்தபற்றது * உறுதமா பாேிதயனுக்தக
உறுதமா பாேிதயனுக்கு * இவ்வுலகம் மூன்றும் உடன்நிகறய *
சிறுமாதமனி நிமிர்த்ே * என் தசந்ோமகரக்கண் ேிருக்குறேன் *
நறுமா ேிகர நாள் மலரடிக்கீழ்ப் * புகுேல் அன்றி அேன் அடியார் *
சிறுமா மனிசராய் என்கன ஆண்டார் * இங்தக ேிாியதே
இங்தக ேிாிந்தேற்கிைக்குற்தறன்? * இருமா நிலம் முன்
உண்டுமிழ்ந்ே * தசங்தகாலத்ே பேேோய்ச் * தசந்ோமகரக்கண்
என்னம்மான் ** தபாங்தகழ் புகழ்கள் ோயோய்ப் * புலன்தகாள்
ேடிதேன்மனத்ேோய் * அங்தகய் மலர்கள் ககயோய் *
ேைிபட்தடாட அருேிதல
ேைிபட்தடாட அருள் தபற்று * மாயன் தகால மலர் அடிக்கீழ் *
சுைிபட்தடாடும் சுடர்ச்தசாேி தேள்ேத்து * இன்புற்றிருந்ோலும் **
இைிபட்தடாடும் உடலினில் பிறந்து * ேன் சீர் யான் கற்று *
தமாைிபட்தடாடும் கேியமுேம் * நுகர்ச்சி உறுதமா முழுதுதம?
நுகர்ச்சி உறுதமா மூவுலகின் * வீடு தபறு ேன்தகைில் *
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புகர்ச் தசம்முகத்ே கேிறட்ட * தபான்னாைிக்கக என்னம்மான் **
நிகர்ச் தசம்பங்கி எாிேிைிகள் * நீண்ட அசுரர் உயிர் எல்லாம் *
ேகர்த்துண்டுைலும் புட்பாகன் * தபாிய ேனிமாப் புகதை
ேனிமாப் புகதை எஞ்ஞான்றும் * நிற்கும் படியாத் ோன் தோன்றி *
முனிமாப் பிரம முேல்ேித்ோய் * உலக மூன்றும் முகேப்பித்ே **
ேனிமாத் தேய்ேத் ேேிர் அடிக்கீழ்ப் * புகுேல் அன்றி அேன்
அடியார் * நனிமாக் கலேி இன்பதம * நாளும் ோய்க்க நங்கட்தக
நாளும் ோய்க்க நங்கட்கு * நேிர் நீர்க் கடகலப் பகடத்து * ேன்
ோளும் தோளும் முடிகளும் * சமனிலாே பலபரப்பி **
நீளும் படர்பூங் கற்பகக்காவும் * நிகறபன்னாயிற்றின் *
தகாளும் உகடய மணிமகலதபால் * கிடந்ோன் ேமர்கள் கூட்டதம
ேமர்கள் கூட்ட ேல்ேிகனகய * நாசம்தசய்யும் சேிர்மூர்த்ேி *
அமர்தகாள் ஆைி சங்கு ோள் * ேில் ேண்டாேி பல்பகடயன் **
குமரன் தகால ஐங்ககணதேள் ோகே * தகாேில் அடியார்ேம் *
ேமர்கள் ேமர்கள் ேமர்கோம் * சேிதர ோய்க்க ேமிதயற்தக
ோய்க்க ேமிதயற்கு * ஊைிதோறுைி ஊைி * மாகாயாம்
பூக்தகாள் தமனி நான்கு தோள் * தபான்னாைிக்கக என்னம்மான் **
நீக்கம் இல்லா அடியார்ேம் * அடியார் அடியார் அடியார்
எங்தகாக்கள் * அேர்க்தக குடிகோய்ச் தசல்லும் * நல்ல தகாட்பாதட
‡ நல்ல தகாட்பாட்டுலகங்கள் * மூன்றினுள்ளும் ோன் நிகறந்ே *
அல்லிக் கமலக் கண்ணகன * அந்ேண் குருகூர்ச் சடதகாபன் **
தசால்லப் பட்ட ஆயிரத்துள் * இகேயும் பத்தும் ேல்லார்கள் *
நல்ல பேத்ோல் மகன ோழ்ேர் * தகாண்ட தபண்டிர் மக்கதே
நம்மாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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மாகல நண்ணி9-10
ேிருக்கண்ணபுரம் தசருமாறு பிறர்க்கு உபதேசித்ேல்
(ேிருக்கண்ணபுரம்)
‡ மாகல நண்ணித் * தோழுதேழுமிதனா ேிகனதகட *
காகல மாகல * கமல மலர் இட்டு நீர் *
தேகல தமாதும் மேிள்சூழ் * ேிருக்கண்ணபுரத்து *
ஆலின் தமலால் அமர்ந்ோன் * அடி இகணகதே
கள்ேேிழும் மலாிட்டு * நீர் இகறஞ்சுமின் *
நள்ேி தசரும் ேயல்சூழ் * கிடங்கின் புகட **
தேள்ேிதயய்ந்ே மேிள்சூழ் * ேிருக்கண்ணபுரம் உள்ேி *
நாளும் தோழுதேழுமிதனா * தோண்டதர!
தோண்டர்! நுந்ேம் துயர்தபாக * நீர் ஏகமாய் *
ேிண்டு ோடா மலாிட்டு * நீர் இகறஞ்சுமின் **
ேண்டு பாடும் தபாைில் சூழ் * ேிருக்கண்ணபுரத்
ேண்டோணன் * அமரர் தபருமாகனதய
மாகன தநாக்கி * மடப்பின்கன ேன்தகள்ேகன *
தேகன ோடா மலாிட்டு * நீர் இகறஞ்சுமின் **
ோகன உந்தும் மேிள்சூழ் * ேிருக்கண்ணபுரம் *
ோன் நயந்ே தபருமான் * சரணம் ஆகுதம
சரணம் ஆகும் * ேன ோள் அகடந்ோர்க்தகல்லாம் *
மரணம் ஆனால் * கேகுந்ேம் தகாடுக்கும் பிரான் **
அரண் அகமந்ே மேிள் சூழ் * ேிருக்கண்ணபுரத்
ேரணியாேன் * ேனேன்பர்கு அன்பாகுதம
அன்பன் ஆகும் * ேனோள் அகடந்ோர்க்தகல்லாம் *
தசம்தபானாகத்து * அவுணன் உடல் கீண்டேன் **
நன்தபாதனய்ந்ே மேிள்சூழ் * ேிருக்கண்ணபுரத்து
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அன்பன் * நாளும் * ேன தமய்யர்க்கு தமய்யதன
தமய்யன் ஆகும் * ேிரும்பித் தோழுோர்க்தகல்லாம் *
தபாய்யன் ஆகும் * புறதம தோழுோர்க்தகல்லாம் **
தசய்யில் ோகேயுகளும் * ேிருக்கண்ணபுரத்து
ஐயன் * ஆகத்ேகணப்பார்கட்கு * அணியதன
அணியன் ஆகும் * ேன ோள் அகடந்ோர்க்தகல்லாம் *
பிணியும்சாரா * பிறேி தகடுத்ோளும் **
மணிதபான் ஏய்ந்ே மேிள்சூழ் * ேிருக்கண்ணபுரம்
பணிமின் * நாளும் * பரதமட்டி ேன் பாேதம
பாேம் நாளும் * பணியத் ேணியும் பிணி *
ஏேம் சாரா * எனக்தகல் இனிதயன்குகற? **
தேேநாேர் ேிரும்பும் * ேிருக்கண்ணபுரத்து ஆேியாகன *
அகடந்ோர்க்கு * அல்லல் இல்கலதய
இல்கல அல்லல் * எனக்தகல் இனிதயன்குகற? *
அல்லி மாேர் அமரும் * ேிருமார்பினன் **
கல்லில் ஏய்ந்ே மேிள்சூழ் * ேிருக்கண்ணபுரம் தசால்ல *
நாளும் துயர் * பாடு சாராதே
‡ பாடுசாரா * ேிகனபற்றற தேண்டுவீர் *
மாடநீடு * குருகூர்ச்சடதகாபன் ** தசால்
பாடலான ேமிழ் * ஆயிரத்துள் இப்பத்தும்
பாடியாடி * பணிமின் அேன் ோள்கதே
நம்மாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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சூழ்ேிசும்பு10-9
ேிருநாடு தசல்ோருக்கு நகடதபறும் உபசாரங்ககேத் ோதம
அனுபேித்துப் தபசுேல்
‡ சூழ் ேிசும் பணிமுகில் * தூாியம் முைக்கின *
ஆழ்கடல் அகலேிகரக் * ககதயடுத்ோடின **
ஏழ்தபாைிலும் * ேேம் ஏந்ேிய என்னப்பன் *
ோழ்புகழ் நாரணன் * ேமகரக் கண்டுகந்தே
நாரணன் ேமகரக் கண்டுகந்து * நன்னீர்முகில் *
பூரண தபாற்குடம் * பூாித்ேது உயர்ேிண்ணில் **
நீர் அணி கடல்கள் * நின்றார்த்ேன * தநடுேகரத்
தோரணம் நிகரத்து * எங்கும் தோழுேனர் உலதக
தோழுேனர் உலகர்கள் * தூப நல் மலர் மகை
தபாைிேனர் * பூமி அன்றேந்ேேன் * ேமர்முன்தன **
எழுமின் என்றி * இருமருங்கிகசத்ேனர் முனிேர்கள் *
ேைியிது கேகுந்ேற்கு என்று * ேந்தேேிதர
எேிர் எேிர் இகமயேர் * இருப்பிடம் ேகுத்ேனர் *
கேிர் அேர் அேர் அேர் * ககந்நிகர காட்டினர் **
அேிர்குரல் முரசங்கள் * அகலகடல்முைக்தகாத்ே *
மதுேிாி துைாய் முடி * மாேேன் ேமர்க்தக
மாேேன் ேமர் என்று * ோசலில் ோனேர் *
தபாதுமின் எமேிடம் * புகுதுக என்றலும் **
கீேங்கள் பாடினர் * கின்னரர் தகருடர்கள் *
தேே நல் ோயேர் * தேள்ேியுள் மடுத்தே
தேள்ேியுள் மடுத்ேலும் * ேிகரகமழ் நறும்புகக *
காேங்கள் ேலம்புாி * கலந்தேங்கும் இகசத்ேனர் **
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ஆள்மின்கள் ோனகம் * ஆைியான் ேமர் என்று *
ோதோண் கண்மடந்கேயர் * ோழ்த்ேினர் மகிழ்ந்தே
மடந்கேயர் ோழ்த்ேலும் * மருேரும் ேசுக்களும் *
தோடர்ந்தேங்கும் * தோத்ேிரம் தசால்லினர் ** தோடுகடல்
கிடந்ே எம்தகசேன் * கிேர் ஒேி மணிமுடி *
குடந்கே எம்தகாேலன் * குடியடியார்க்தக
குடியடியார் இேர் * தகாேிந்ேன் ேனக்தகன்று *
முடியுகட ோனேர் * முகறமுகற எேிர்தகாள்ே **
தகாடியணி தநடுமேிள் * தகாபுரம் குறுகினர் *
ேடிவுகட மாேேன் * கேகுந்ேம் புகதே
கேகுந்ேம் புகுேலும் * ோசலில் ோனேர் *
கேகுந்ேன் ேமர் எமர் * எமேிடம் புகுதேன்று **
கேகுந்ேத்து அமரரும் * முனிேரும் ேியந்ேனர் *
கேகுந்ேம் புகுேது * மண்ணேர் ேிேிதய
ேிேிேகக புகுந்ேனர் என்று * நல்தேேியர் *
பேியினில் பாங்கினில் * பாேங்கள் கழுேினர் **
நிேியும் நற்சுண்ணமும் * நிகறகுட ேிேக்கமும் *
மேிமுக மடந்கேயர் * ஏந்ேினர் ேந்தே
‡ ேந்ேேர் எேிர்தகாள்ே * மா மணி மண்டபத்து *
அந்ேமில் தபாின்பத்து * அடியதராடிருந்ேகம **
தகாந்ேலர் தபாைில் * குருகூர்ச்சடதகாபன் * தசால்
சந்ேங்கள் ஆயிரத்து * இகேேல்லார் முனிேதர
நம்மாழ்ோர் ேிருேடிகதே சரணம்
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முனிதய10-10
ஆழ்ோர் பரம பக்ேியால் கநந்து ேிருமாகலத் ோம்
அகடந்ேகமகய அருேிச் தசய்ேல்
‡ முனிதய! நான்முகதன! * முக்கண்ணப்பா! * என்தபால்லாக்
கனிோய்த் * ோமகரக்கண் கருமாணிக்கதம என்கள்ோ! **
ேனிதயன் ஆருயிதர! * என்ேகலமிகசயாய் ேந்ேிட்டு * இனி நான்
தபாகல் ஒட்தடன் * ஒன்றும் மாயம் தசய்தயல் என்கனதய
மாயஞ்தசய்தயல் என்கன * உன் ேிருமார்ேத்து மாகலநங்கக *
ோசஞ்தசய் பூங்குைலாள் * ேிருோகண நின்னாகண கண்டாய் **
தநசஞ்தசய்து உன்தனாடு என்கன *உயிர் தேறின்றி ஒன்றாகதே *
கூசஞ்தசய்யாது தகாண்டாய் * என்கனக் கூேிக்தகாள்ோய்
ேந்ேந்தோ!
கூேிக் தகாள்ோய் ேந்ேந்தோ * என்தபால்லாக் கருமாணிக்கதம *
ஆேிக்கு ஓர் பற்றுக்தகாம்பு * நின்னலால் அறிகின்றிதலன் யான் **
தமேித்தோழும் பிரமன் சிேன் * இந்ேிரன் ஆேிக்தகல்லாம் *
நாேிக் கமல முேற்கிைங்தக! * உம்பரந்ேதுதே
உம்பரந் ேண்பாதைதயா! * அேனுள்மிகச நீதயதயா *
அம்பர நற்தசாேி! * அேனுள் பிரமன் அரன் நீ **
உம்பரும் யாேேரும் பகடத்ே * முனிேன் அேன் நீ *
எம்பரம் சாேிக்கலுற்று * என்கனப்தபார ேிட்டிட்டாதய
தபாரேிட்டிட்டு என்கன * நீ புறம் தபாக்கலுற்றால் * பின்கனயான்
ஆகரக்தகாண்டு எத்கேயந்தோ! * எனதேன்பதேன்
யாதனன்பதேன் ** ேீர இரும்புண்ட நீரதுதபால * என்னாருயிகர
ஆரப்பருக * எனக்காராேமுோனாதய
எனக்காராேமுோய் * எனோேிகய இன்னுயிகர *
மனக்காராகம மன்னி உண்டிட்டாய் * இனி உண்தடாைியாய் **
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புனக்காயா நிறத்ே * புண்டாீகக் கண் தசங்கனிோய் *
உனக்தகற்கும் தகாலமலர்ப் பாகேக்கன்பா! * என்னன்தபதயா!
‡ தகாலமலர்ப் பாகேக்கு அன்பாகிய * என் அன்தபதயா *
நீலேகர இரண்டு பிகறகவ்ேி * நிமிர்ந்ேதோப்ப **
தகாலேராகம் ஒன்றாய் * நிலம் தகாட்டிகடக் தகாண்ட எந்ோய் *
நீலக் கடல்ககடந்ோய்! * உன்கனப்தபற்றினிப் தபாக்குேதனா?
தபற்றினிப் தபாக்குேதனா? * உன்கன என்ேனிப் தபருயிகர *
உற்ற இருேிகனயாய் * உயிராய்ப் பயனாய் அகேயாய் **
முற்ற இம்மூவுலகும் * தபருந்தூறாய்த் தூற்றில்புக்கு *
முற்றக் கரந்தோேித்ோய்! * என்முேல் ேனிேித்தேதயா!
முேல்ேனி ேித்தேதயா! * முழுமூவுலகாேிக் தகல்லாம் *
முேல்ேனி உன்கனயுன்கன * எகனநாள் ேந்து கூடுேன்நான்? **
முேல்ேனி அங்குமிங்கும் * முழு முற்றுறுோழ் பாைாய் *
முேல்ேனி சூழ்ந்ேகன்றாழ்ந்துயர்ந்ே * முடிேிலீதயா!
‡ சூழ்ந்ேகன்றாழ்ந்துயர்ந்ே * முடிேில் தபரும் பாதைதயா *
சூழ்ந்ேேனில் தபாிய * பரநன் மலர்ச் தசாேீதயா **
சூழ்ந்ேேனில் தபாிய * சுடர்ஞான இன்பதமதயா! *
சூழ்ந்ேேனில் தபாிய * என் அோேறச் சூழ்ந்ோதய!
‡ அோேறச் சூழ் * அாிகய அயகன அரகன அலற்றி *
அோேற்று வீடுதபற்ற * குருகூர்ச் சடதகாபன் தசான்ன **
அோேில் அந்ோேிகோல் * இகேயாயிரமும் * முடிந்ே
அோேில் அந்ோேி இப்பத்து அறிந்ோர் * பிறந்ோர் உயர்ந்தே
நம்மாழ்ோர் ேி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

ேிருேரங்கத்ேமுேனார் அருேிச்தசய்ே ப்ரபன்ன காயத்ாி என்னும்

இராமாநுச நூற்றந்ோேி
ேனியங்கள்
தேேப் பிரான் பட்டர் அருேிச் தசய்ேகே
முன்கன ேிகனயகல மூங்கிற் குடியமுேன் *
தபான்னங் கைற் கமலப் தபாேிரண்டும் * என்னுகடய
தசன்னிக்கணியாகச் தசர்த்ேிதனன் * தேன்புலத்ோர்க்கு
என்னுக் கடவுகடதயன் யான்
நயந்ேரு தபாின்பதமல்லாம் பழுேின்றி நண்ணினர் பால் *
சயந்ேரு கீர்த்ேி இராமானுச முனி ோேிகண தமல் *
உயர்ந்ே குணத்துத் ேிருேரங்கத்து அமுது ஒங்கும் அன்பால்
இயம்பும் * கலித்துகற அந்ோேி ஒே இகச தநஞ்சதம!
இனிதயன் குகற நமக்கு? எம்தபருமானார் ேிருநாமத்ோல் *
முனிேந்ே நூற்தறட்டுச் சாேித்ேிாி என்னும் நுண்தபாருகே *
கனிேந்ே தசஞ்தசால் கலித்துகற அந்ோேி பாடித்ேந்ோன் *
புனிேன் ேிருேரங்கத்து அமுோகிய புண்ணியதன
அபியுக்ேர் அருேிச் தசய்ேது
தசால்லின் தோகக தகாண்டு உனேடிப் தபாதுக்குத் தோண்டு
தசய்யும் * நல்லன்பர் ஏத்தும் உன் நாமதமல்லாம் என்ேன்
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நாேினுள்தே *அல்லும் பகலும் அமரும் படிநல்கு அறுசமயம்
தேல்லும் பரம! * இராமானுச! இதேன் ேிண்ணப்பதம.
ேிருேரங்கத்ேமுேனார் ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
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ேிருேரங்கத்ேமுேனார் அருேிச்தசய்ே ப்ரபன்ன காயத்ாி என்னும்

இராமாநுச நூற்றந்ோேி
‡ பூ மன்னு மாது தபாருந்ேிய மார்பன் * புகழ்மலிந்ே
பாமன்னு மாறன் * அடி பணிந்துய்ந்ேேன் ** பல்ககலதயார்
ோம் மன்ன ேந்ே இராமானுசன் * சரணாரேிந்ேம்
நாம் மன்னி ோை * தநஞ்தச! தசால்லுதோம் அேன் நாமங்கதே 1

‡ கள்ோர் தபாைில் தேன்னரங்கன் * கமலப்பேங்கள் தநஞ்சில்
தகாள்ோ * மனிசகர நீங்கி ** குகறயல் பிரான் அடிக்கீழ்
ேிள்ோே அன்பன் இராமானுசன் * மிக்க சீலம் அல்லால்
உள்ோதேன் தநஞ்சு* ஒன்றறிதயன் எனக்குற்ற தபாியல்தே 2
தபாியல் தநஞ்தச! * அடிபணிந்தேன் உன்கன * தபய்ப்பிறேிப்
பூாியதராடுள்ே * சுற்றம் புலத்ேி ** தபாருேருஞ்சீர்
ஆாியன் தசம்கம இராமானுச முனிக்கு அன்பு தசய்யும் *
சீறிய தபறுகடயார் * அடிக்கீழ் என்கனச் தசர்த்ேேற்தக 3
என்கனப் புேியில் ஒரு தபாருோக்கி * மருள் சுரந்ே
முன்கனப் பைேிகன தேரறுத்து ** ஊைி முேல்ேகனதய
பன்னப் பணித்ே இராமானுசன் * பரன் பாேமும் என்
தசன்னித் ோிக்க கேத்ோன் * எனக்தகதும் சிகேேில்கலதய 4
எனக்குற்ற தசல்ேம் இராமானுசன் என்று * இகசயகில்லா
மனக்குற்ற மாந்ேர் * பைிக்கில் புகழ் ** அேன் மன்னியசீர்
ேனக்குற்ற அன்பர் அேன் ேிருநாமங்கள் சாற்றும் என்பா *
இனக்குற்றம் காணகில்லார் * பத்ேி எய்ந்ே இயல்ேிதேன்தற 5
இயலும் தபாருளும் இகசயத் தோடுத்து * ஈன் கேிகள் அன்பால்
மயல் தகாண்டு ோழ்த்தும் * இராமானுசகன ** மேியின்கமயால்
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பயிலும் கேிகேில் பத்ேியில்லாே என் பாேிதநஞ்சால் *
முயல்கின்றனன் * அேன்ேன் தபருங்கீர்த்ேி தமாைிந்ேிடதே 6

‡ தமாைிகயக் கடக்கும் தபரும் புகைான் * ேஞ்ச முக்குறும்பாம்
குைிகயக் கடக்கும் * நம் கூரத்ோழ்ோன் சரண் கூடியபின் **
பைிகயக் கடத்தும் இராமானுசன் * புகழ் பாடி அல்லா
ேைிகயக் கடத்ேல் * எனக்கினி யாதும் ேருத்ேமன்தற 7
ேருத்தும் புறேிருள் மாற்ற * எம் தபாய்ககப் பிரான் மகறயின்
குருத்ேின் தபாருகேயும் * தசந்ேமிழ் ேன்கனயும் கூட்டி ** ஒன்றத்
ேிாித்தேன்தறாித்ே ேிருேிேக்ககத் ேன் ேிருவுள்ேத்தே *
இருத்தும் பரமன் * இராமானுசன் எம் இகறயேதன 8
இகறேகனக் காணும் இேயத்து இருள் தகட* ஞானதமன்னும்
நிகறேிேக்தகற்றிய * பூேத் ேிருேடி ோள்கள் ** தநஞ்சத்
துகறயகேத்து ஆளும் இராமானுசன் * புகழ் ஓதும் நல்தலார்
மகறயிகனக் காத்து * இந்ே மண்ணகத்தே மன்ன கேப்பேதர 9
மன்னிய தபாிருள் மாண்ட பின் * தகாேலுள் மாமலராள்
ேன்தனாடு மாயகனக் * கண்டகம காட்டும் ** ேமிழ்த்ேகலேன்
தபான்னடி தபாற்றும் இராமானுசற்கு அன்பு பூண்டேர்ோள் *
தசன்னியிற் சூடும் * ேிரு உகடயார் என்றும் சீாியதர 10
சீாிய நான்மகறச் தசம்தபாருள் * தசந்ேமிைால் அேித்ே
பாாியலும் புகழ் * பாண் தபருமாள் ** சரணாம் பதுமத்
ோாியல் தசன்னி இரமானுசன் ேன்கனச் சார்ந்ேேர் ேம் *
காாிய ேண்கம * என்னால் தசால்தலாணாது இக்கடலிடத்தே 11
இடங்தகாண்ட கீர்த்ேி மைிகசக்கு இகறேன் * இகணயடிப் தபாது
அடங்கும் * இேயத்து இராமானுசன் ** அம்தபாற் பாேம் என்றும்
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கடங்தகாண்டு இகறஞ்சும் ேிருமுனிேர்க்கன்றிக் காேல்தசய்யாத் *
ேிடங்தகாண்ட ஞானியர்தக * அடிதயன் அன்பு தசய்ேதுதே12
தசய்யும் பசுந்துேேத் தோைில் மாகலயும் * தசந்ேமிைில்
தபய்யும் * மகறத்ேமிழ் மாகலயும் ** தபராே சீர் அரங்கத்து
ஐயன் கைற்கணியும் பரண் ோள் அன்றி * ஆோியா
தமய்யன் * இராமானுசன் சரதண கேி தேதறனக்தக 13
கேிக்குப் பேறி * தேங்கானமும் கல்லும் கடலும் எல்லாம்
தகாேிக்கத் * ேேம்தசய்யும் தகாள்கக அற்தறன் ** தகால்லி
காேலன் தசால் பேிக்கும் ககலக்கேி பாடும் தபாியேர்
பாேங்கதே * துேிக்கும் பரமன் * இராமானுசன் என்கனச்
தசார்ேிலதன 14
தசாராே காேல் தபாருஞ் சுைிப்பால் * தோல்கல மாகல ஒன்றும்
பாராது அேகன * பல்லாண்தடன்று காப்பிடும் ** பான்கமயந்ோள்
தபராே உள்ேத்ேிராமானுசன் ேன் பிறங்கிய சீர் *
சாரா மனிசகரச் தசதரன் * எனக்தகன்ன ோழ்ேினிதய? 15

‡ ோழ்தோன்றில்லா மகற ோழ்ந்து * ேகலமுழுதும் கலிதய
ஆள்கின்ற நாள் ேந்து * அேித்ேேன் காண்மின் ** அரங்கர் தமேலி
சூழ்கின்ற மாகலகயச் சூடிக் தகாடுத்ேேள் தோல்லருோல் *
ோழ்கின்ற ேள்ேல் * இராமானுசன் என்னும் மாமுனிதய 16
முனியார் துயரங்கள் முந்ேிலும் * இன்பங்கள் தமாய்த்ேிடினும்
கனியார் மனம் * கண்ண மங்கக நின்றாகன ** ககல பரவும்
ேனியாகனகயத் ேண் ேமிழ் தசய்ே நீலன் ேனக்கு * உலகில்
இனியாகன * எங்கள் இராமனுசகன ேந்து எய்ேினதர 17
எய்ேற்காிய மகறககே* ஆயிரம் இன்ேமிைால்
தசய்ேற்கு உலகில் ேரும் * சடதகாபகன ** சிந்கேயுள்தே
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தபய்ேற்கு இகசயும் தபாியேர் சீகர உயிர்கள் எல்லாம் *
உய்ேற்கு உேவும் * இராமானுசன் எம் உறுதுகணதய 18
உறுதபரும் தசல்ேமும் ேந்கேயும் ோயும் * உயர்குருவும்
தேறி ேரு * பூமகள் நாேனும் ** மாறன் ேிேங்கிய சீர்
தநறி ேரும் தசந்ேமிழ் ஆரணதம என்று இந்நீணிலத்தோர் *
அறிேர நின்ற * இராமானுசன் எனக்கு ஆரமுதே 19
ஆரப் தபாைில் தேன் குருககப் பிரான் * அமுேத் ேிருோய்
ஈரத் ேமிைின் * இகச உணர்ந்தோர்கட்கு ** இனியேர் ேம்
சீகரப் பயின்றுய்யும் சீலங்தகாள் நாேமுனிகய * தநஞ்சால்
ோாிப் பருகும் * இராமானுசன் என்ேன் மாநிேிதய 20
நிேிகயப் தபாைியும் முகில் என்று * நீசர் ேம் ோசல்பற்றித் *
துேிகற்று உலகில் துேள்கின்றிதலன் இனி ** தூய் தநறி தசர்
எேிகட்கு இகறேன் யமுகனத் துகறேன் இகண அடியாம் *
கேிதபற்றுகடய * இராமானுசன் என்கனக் காத்ேனதன 21
கார்ேிககயானும் காிமுகத் ோனும் * கனலும் முக்கண்
மூர்த்ேியும் * தமாடியும் தேப்பும் முதுகிட்டு ** மூவுலகும்
பூத்ேேதன! என்று தபாற்றிட ோணண் பிகைதபாறுத்ே *
ேீர்த்ேகன ஏத்தும் * இராமானுசன் என்ேன் தசம கேப்தப 22
கேப்பாய ோன்தபாருள் என்று * நல்லன்பர் மனத்ேகத்தே
எப்தபாதும் கேக்கும் இராமானுசகன ** இருநிலத்ேில் ஒப்பார்
இலாே உறுேிகனதயன் ேஞ்ச தநஞ்சில்கேத்து *முப்தபாதும்
ோழ்த்துேன் * என்னாம் இது அேன் தமாய் புகழ்க்தக 23
தமாய்த்ே தேந்ேீேிகனயால் * பல்லுடல் தோறும் மூத்து *
அேனால் எய்த்தோைிந்தேன் * முனநாள்கள் எல்லாம் ** இன்று
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கண்டுயர்ந்தேன் தபாய்த்ேேம் தபாற்றும் புகலச் சமயங்கள்
நிலத்ேேியக் * ககத்ே தமய்ஞ் ஞானத்து * இராமானுசன் என்னும்
கார் ேன்கனதய 24
காதரய் கருகண இராமானுச * இக்கடலிடத்ேில்
ஆதர அறிபேர் * நின்னருேின் ேன்கம ** அல்லலுக்கு
தநதர உகறேிடம் நான் ேந்து நீ என்கன உய்த்ே பின் * உன்
சீதர உயிர்க்குயிராய் * அடிதயற்கு இன்று ேித்ேிக்குதம 25
ேிக்குற்ற கீர்த்ேி இராமானுசகன * என் தசய் ேிகனயாம்
தமய்க் குற்றம் நீக்கி * ேிேங்கிய தமகத்கே ** தமவு நல்தலார்
எக்குற்ற ோேர் எது பிறப்பு ஏேியல்ோக நின்தறார் *
அக்குற்றம் அப்பிறப்பு * அவ்ேியல்தப நம்கம ஆட்தகாள்ளுதம 26
தகாள்ேக் குகறேற்றிலங்கி * தகாழுந்து ேிட்டு ஓங்கிய உன்
ேள்ேல் ேனத்ேினால் * ேல்ேிகனதயன் மனம் நீ புகுந்ோய் **
தேள்கேச் சுடர்ேிடும் உன் தபரு தமன்கமக்கு இழுக்கிதேன்று *
ேள்ளுற்று இரங்கும் * இராமானுச! என் ேனி தநஞ்சதம! 27
தநஞ்சில் ககறதகாண்ட கஞ்சகனக் காய்ந்ே நிமலன் * நங்கள்
பஞ்சித் ேிருேடிப் * பின்கனேன் காேலன் ** பாேம் நண்ணா
ேஞ்சர்க்கு அாிய இராமானுசன் * புகழ் அன்றி என்ோய்
தகாஞ்சிப் பரேகில்லாது * என்ன ோழ்வு இன்று கூடியதே! 28
கூட்டும் ேிேி என்று கூடும் தகாதலா * தேன் குருககப்பிரான்
பாட்தடன்னும் * தேேப் பசுந்ேமிழ் ேன்கனத் ** ேன் பத்ேி என்னும்
வீட்டின் கண் கேத்ே இராமானுசன் * புகழ் தமய் உணர்ந்தோர்
ஈட்டங்கள் ேன்கன * என் நாட்டங்கள் கண்டு இன்பம்
எய்ேிடதே29
இன்பம் ேரு தபரு வீடு ேந்து எய்ேிதலன் * எண்ணிறந்ே
துன்பம் ேரு * நிரயம் பல சூைிதலன் ** தோல்லுலகில்
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மன்பல்லுயிர்க்கட்கு இகறயேன் மாயன் என தமாைிந்ே *
அன்பன் அனகன் * இராமானுசன் என்கன ஆண்டனதன30

‡ ஆண்டுகள் நாள் ேிங்கோய் * நிகழ் காலம் எல்லாம் மனதம!
ஈண்டு * பல் தயானிகள் தோறுைல்தோம் ** இன்தறார்
எண்ணின்றிதய காண்ேகு தோள் அண்ணல் தேன்னத்ேியூரர்
கைலிகனக் கீழ்ப் * பூண்ட அன்பாேன் * இராமானுசகனப்
தபாருந்ேினதம31
தபாருந்ேிய தேசும் தபாகறயும் ேிறலும் புகழும் * நல்ல
ேிருந்ேிய ஞானமும் * தசல்ேமும் தசரும் ** தசறு கலியால்
ேருந்ேிய ஞாலத்கே ேண்கமயினால் * ேந்தேடுத்ேேித்ே
அருந்ேேன் * எங்கள் இராமானுசகன அகடபேர்க்தக32
அகடயார் கமலத்து அலர்மகள் தகள்ேன் * கக ஆைி என்னும்
பகடதயாடு நாந்ேகமும் படர் ேண்டும் ** ஒண் சார்ங்க ேில்லும்
புகடயார் புாிசங்கமும் இந்ேப் பூேலம் காப்பேற்கு * என்று
இகடதய * இராமானுச முனியாயின இந்நிலத்தே33
நிலத்கேச் தசறுத்துண்ணும் நீசக் கலிகய * நிகனப்பாிய
பலத்கேச் தசறுத்தும் * பிறங்கியேில்கல ** என் தபய்ேிகன தேன்
புலத்ேில் தபாறித்ே அப்புத்ேகச் சும்கம தபாறுக்கியபின் *
நலத்கேப் தபாறுத்ேது * இராமானுசன் ேன் நயப்புகதை34
நயதேன் ஒருதேய்ேம் நானிலத்தே * சில மானிடத்கேப்
புயதல எனக் * கேி தபாற்றி தசய்தயன் ** தபான்
அரங்கதமன்னில் மயதல தபருகும் இராமானுசன் * மன்னு
மாமலர்த்ோள் அயதரன் * அருேிகன என்கன எவ்ோறு இன்று
அடர்ப்பதுதே?35
அடல்தகாண்ட தநமியன் ஆருயிர் நாேன் * அன்று ஆரணச்தசால்
கடல் தகாண்ட ஒண்தபாருள் கண்டேிப்ப ** பின்னும் காசினிதயார்
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இடாின் கண் வீழ்ந்ேிடத் ோனும் அவ்தோண்தபாருள் தகாண்டு *
அேர்பின் படரும் குணன் * எம் இராமானுசன் ேன் படி இதுதே36
படிதகாண்ட கீர்த்ேி இராமாயணம் என்னும் பத்ேிதேள்ேம் *
குடிதகாண்ட தகாயில் இராமானுசன் குணம் கூறும் ** அன்பர்
கடிதகாண்ட மாமலர்த்ோள் கலந்து உள்ேம் கனியும் நல்தலார் *
அடி கண்டு தகாண்டுகந்து * என்கனயும் ஆேேர்க்கு ஆக்கினதர37
ஆக்கி அடிகம நிகலப்பித்ேகன என்கன இன்று * அேதம
தபாக்கிப் புறத்ேிட்டது * என்தபாருோ முன்பு ** புண்ணியர் ேம்
ோக்கிற் பிாியா இராமானுச! * நின் அருேின் ேண்ணம்
தநாக்கில் தோிோிோல் * உகரயாய் இந்ே நுண்தபாருதே38
தபாருளும் புேல்ேரும் பூமியும் * பூங்குைலாரும் என்தற
மருள் தகாண்டு இகேக்கும் * நமக்கு தநஞ்தச! ** மற்றுோர்ேரதமா
இருள்தகாண்ட தேந்துயர் மாற்றித் ேன் ஈறில் தபரும்புகதை *
தேருளும் தேருள் ேந்து * இராமானுசன் தசய்யும் தசமங்கதே39
தசம நல் வீடும் தபாருளும் ேருமமும் * சீாிய நற்
காமமும் * என்றிகே நான்தகன்பர் ** நான்கினும் கண்ணனுக்தக
ஆமது காமம் அறம்தபாருள் வீடிேற்கு என்றுகரத்ோன் *
ோமனன் சீலன் * இராமானுசன் இந்ே மண் மிகசதய40
மண்மிகச தயானிகள் தோறும் பிறந்து * எங்கள் மாேேதன
கண்ணுற நிற்கிலும் * காணகில்லா ** உலதகார்கள் எல்லாம்
அண்ணல் இராமானுசன் ேந்து தோன்றிய அப்தபாழுதே *
நண்ணரு ஞானம் ேகலக்தகாண்டு * நாரணற்காயினதர41
ஆயிகையார் தகாங்கக ேங்கும் * அக்காேல் அேற்றழுந்ேி
மாயும் என் ஆேிகய * ேந்தேடுத்ோன் இன்று ** மாமலராள்
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நாயகன் எல்லா உயிர்கட்கும் நாேன் * அரங்கன் என்னும்
தூயேன் * ேீேில் இராமானுசன் தோல்லருள் சுரந்தே42
சுரக்கும் ேிருவும் உணர்வும் * தசாலப்புகில் ோயமுேம்
பரக்கும் * இருேிகன பற்றற ஓடும் ** படியிலுள்ேீர்
உகரக்கின்றனன் உமக்கு யான் அறஞ் சீறும் உறுகலிகய *
துரக்கும் தபருகம * இராமானுசன் என்று தசால்லுமிதன43
தசால்லார் ேமிழ் ஒரு மூன்றும் * சுருேிகள் நான்கும் எல்கல
இல்லா அற தநறி * யாவும் தோிந்ேேன் ** எண்ணரும் சீர்
நல்லார் பரவும் இராமானுசன் * ேிரு நாமம் நம்பிக்*
கல்லார் அகலிடத்தோர் * எது தபதறன்று காமிப்பதர44
தபதறான்று மற்றில்கல நின் சரண் அன்றி * அப்தபறு அேித்ேற்கு
ஆதறான்றும் இல்கல * மற்றச்சரண் அன்றி ** என்றிப்தபாருகேத்
தேறும் அேர்க்கும் எனக்கும் உகனத்ேந்ே தசம்கம தசால்லால் *
கூறும் பரமன்று * இராமானுச! தமய்ம்கம கூறிடிதல45
கூறும் சமயங்கள் ஆறும் குகலய * குேலயத்தே
மாறன் பணித்ே * மகற உணர்ந்தோகன ** மேியிலிதயன்
தேறும்படி என் மனம் புகுந்ோகனத் * ேிகச அகனத்தும்
ஏறும் குணகன * இராமானுசகன இகறஞ்சினதம46
இகறஞ்சப்படும் பரன் ஈசன் அரங்கன் என்று * இவ்வுலகத்து
அறம் தசப்பும் * அண்ணல் இராமானுசன் ** என் அருேிகனயின்
ேிறம்தசற்று இரவும் பகலும் ேிடாது எந்ேன் சிந்கேயுள்தே *
நிகறந்து ஒப்பற இருந்ோன் * எனக்காரும் நிகாில்கலதய47
நிகாின்றி நின்ற என் நீசகேக்கு * நின் அருேின் கணன்றிப்
புகல் ஒன்றும் இல்கல * அருட்கும் அஃதேபுகல் ** புன்கமயிதலார்
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பகரும் தபருகம இராமானுசா! * இனி நாம் பழுதே
அகலும் தபாருள் என் * பயன் இருதோமுக்குமான பின்தன48
ஆனது தசம்கம அறதநறி * தபாய்ம்கம அறுசமயம்
தபானது தபான்றி * இறந்ேது தேங்கலி ** பூங்கமலத்
தேனேி பாய் ேயல் தேன்னரங்கன் கைல் தசன்னிகேத்துத் *
ோனேில் மன்னும் * இராமானுசன் இத்ேலத்து உேித்தே49
உேிப்பன உத்ேமர் சிந்கேயுள் * ஒன்னலர் தநஞ்சம் அஞ்சிக்
தகாேித்ேிட* மாறி நடப்பன ** தகாள்கேேன் குற்றதமல்லாம்
பேித்ே என் புன்கேிப் பாேினம் பூண்டன பாவுதோல்சீர் *
எேித்ேகல நாேன் * இராமானுசன் ேன் இகணயடிதய50
அடிகயத் தோடர்ந்தேழும் ஐேர்கட்காய் * அன்று பாரேப்தபார்
முடியப் * பாிதநடுந் தேர் ேிடுங்தகாகன ** முழுதுணர்ந்ே
அடியர்க்கு அமுேம் இராமானுசன் * என்கன ஆேேந்து இப்
படியில் பிறந்ேது * மற்றில்கல காரணம் பார்த்ேிடிதல51
பார்த்ோன் அறுசமயங்கள் பகேப்ப * இப்பார் முழுதும்
தபார்த்ோன் புகழ் தகாண்டு * புன்கமயிதனன் இகடத் ோன்
புகுந்து ** ேீர்த்ோன் இருேிகன ேீர்த்து அரங்கன் தசய்ய *
ோேிகணதயாடு ஆர்த்ோன் * இகே எம் இராமானுசன் தசய்யும்
அற்புேதம52
அற்புேன் தசம்கம இராமானுசன் * என்கன ஆே ேந்ே
கற்பகம் * கற்றேர் காமுறு சீலன் ** கருோிய
பற்பல்லுயிர்களும் பல்லுலகியாவும் பரனதேன்னும் *
நற்தபாருள் ேன்கன * இந்நானிலத்தே ேந்து நாட்டினதன53
நாட்டிய நீசச் சமயங்கள் மாண்டன * நாரணகனக்
காட்டிய தேேம் கேிப்புற்றது ** தேன் குருககேள்ேல்
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ோட்டமிலா ேண் ேமிழ்மகற ோழ்ந்ேது * மண்ணுலகில்
ஈட்டிய சீலத்து * இராமானுசன் ேன் இயல்வுகண்தட54
கண்டேர் சிந்கே கேரும் கடிதபாைில் தேன்னரங்கன் *
தோண்டர் குலாவும் இராமானுசகனத் ** தோககயிறந்ே
பண்ேரு தேேங்கள் பார்தமல் நிலேிடப் பார்த்ேருளும் *
தகாண்டகல தமேித் தோழும் * குடியாம் எங்கள் தகாக்குலதம55
தகாக்குல மன்னகர மூதேழுகால் * ஒரு கூர் மழுோல் தபாக்கிய
தேேகன * தபாற்றும் புனிேன் ** புேனம் எங்கும் ஆக்கிய கீர்த்ேி
இராமானுசகன அகடந்ேபின் * என் ோக்கு உகரயாது * என்
மனம் நிகனயாது இனி மற்தறான்கறதய56
மற்தறாரு தபறு மேியாது * அரங்கன் மலரடிக்கு ஆள்
உற்றேதர * ேனக்கு உற்றேராய்க் தகாள்ளும் உத்ேமகன **
நற்றேர் தபாற்றும் இராமானுசகன * இந் நானிலத்தே
தபற்றனன் * தபற்ற பின் மற்றறிதயன் ஒரு தபேகமதய57
தபகேயர் தேேப் தபாருள் இதேன்று உன்னி * பிரமம் நன்தறன்று
ஓேி மற்தறல்லா உயிரும் அஃதேன்தற ** உயிர்கள் தமய்ேிட்டு
ஆேிப் பரதனாடு ஒன்றாம் என்று தசால்லும் அவ்ேல்லல் எல்லாம் *
ோேில் தேன்றான் * எம் இராமானுசன் தமய்மேிக்கடதல58
கடலேோய ேிகச எட்டினுள்ளும் * கலி இருதே
மிகடேரு காலத்ேிராமானுசன் ** மிக்க நான்மகறயின்
சுடதராேியால் அவ்ேிருகேத் துரந்ேிலதனல் * உயிகர
உகடயேன் * நாரணன் என்று அறிோாில்கல உற்றுணர்ந்தே59
உணர்ந்ே தமய்ஞ் ஞானியர் தயாகந்தோறும் * ேிருோய்தமாைியின்
மணம் ேரும் * இன்னிகச மன்னும் இடந்தோறும் ** மாமலராள்
புணர்ந்ே தபான்மார்பன் தபாருந்தும் பேிதோறும் புக்குநிற்கும் *
குணந்ேிகழ் தகாண்டல் * இராமானுசன் எங்குலக்தகாழுந்தே60
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தகாழுந்து ேிட்தடாடிப் படரும் தேங்தகாள் ேிகனயால் * நிரயத்து
அழுந்ேியிட்தடகன * ேந்து ஆட்தகாண்ட பின்னும் ** அருமுனிேர்
தோழும் ேேத்தோன் எம் இராமானுசன் * தோல் புகழ் சுடர்மிக்
தகழுந்ேது * அத்ோல் நல்லேிசயம் கண்டது இருநிலதம61
இருந்தேன் இருேிகனப் பாசம் கைற்றி * இன்று யான் இகறயும்
ேருந்தேன் * இனி எம் இராமானுசன் ** மன்னு மாமலர்த்ோள்
தபாருந்ோ நிகலயுகடப் புன்கமயிதனார்க்கு ஒன்றும் நன்கம
தசய்யா * தபருந்தேேகரப் பரவும் * தபாிதயார் ேம் கைல்
பிடித்தே62
பிடிகயத் தோடரும் கேிதறன்ன * யான் உன் பிறங்கியசீர்
அடிகயத் தோடரும் படி * நல்க தேண்டும் ** அறுசமயச்
தசடிகயத் தோடரும் மருள் தசறிந்தோர் சிகேந்தோட ேந்து * இப்
படிகயத் தோடரும் * இராமானுச! மிக்க பண்டிேதன!63
பண்ேரு மாறன் பசுந்ேமிழ் * ஆனந்ேம் பாய் மேமாய்
ேிண்டிட * எங்கள் இராமானுச முனி தேைம் ** தமய்ம்கம
தகாண்ட நல் தேேக் தகாழுந்ேண்டம் ஏந்ேிக் குேலயத்தே *
மண்டி ேந்தேன்றது * ோேியர்காள்! உங்கள் ோழ்ேற்றதே64
ோழ்ேற்றது தோல்கல ோேியர்க்கு * என்றும் மகறயேர் ேம்
ோழ்ேற்றது * ேேம் ோரணி தபற்றது ** ேத்துேநூல்
கூைற்றது குற்றம் எல்லாம் பேித்ே குணத்ேினர்க்கு * அந்
நாைற்றது * நம் இராமானுசன் ேந்ே ஞானத்ேிதல65
ஞானம் கனிந்ே நலங்தகாண்டு * நாள்தோரும் கநபேர்க்கு
ோனம் தகாடுப்பது மாேேன் ** ேல்ேிகனதயன் மனத்ேில்
ஈனம் கடிந்ே இராமானுசன் * ேன்கன எய்ேினர்க்கு அத்
ோனம் தகாடுப்பது * ேன் ேகதேன்னும் சரண்தகாடுத்தே66
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சரணம் அகடந்ே ேருமனுக்கா * பண்டு நூற்றுேகர
மரணம் அகடேித்ே மாயேன் ** ேன்கன ேணங்க கேத்ே கரணம்
இகே உமக்கன்தறன்றிராமானுசன் * உயிர்கட்கு அரண் அங்கு
அகமத்ேிலதனல் * அரணார் மற்று இவ்ோருயிர்க்தக?67
ஆதரனக்கு இன்று நிகர் தசால்லில்? * மாயன் அன்று ஐேர்
தேய்ேத் தோினில் தசப்பிய * கீகேயின் தசம்கம ** தபாருள்
தோியப் பாாினில் தசான்ன இராமானுசகன பணியும் நல்தலார் *
சீாினில் தசன்று பணிந்ேது * என் ஆேியும் சிந்கேயுதம68
சிந்கேயிதனாடு கரணங்கள் யாவும் சிகேந்து * முன்னாள்
அந்ேமுற்று ஆழ்ந்ேது கண்டு ** அகே என்ேனக்கு அன்றருோல்
ேந்ே அரங்கனும் ேன் சரண் ேந்ேிலன் * ோனது ேந்து *
எந்கே இராமானுசன் ேந்து எடுத்ேனன் இன்று என்கனதய69
என்கனயும் பார்த்து என் இயல்கேயும் பார்த்து * எண்ணில்
பல்குணத்ே உன்கனயும் பார்க்கில் * அருள் தசய்ேதே நலம் **
அன்றி என்பால் பின்கனயும் பார்க்கில் நலமுேதே * உன் தபருங்
கருகண ேன்கன என் பார்ப்பர் * இராமானுச! உன்கனச்
சார்ந்ேேதர70
சார்ந்ேது என் சிந்கே உன் ோேிகணக்கீழ் * அன்பு ோன் மிகவும்
கூர்ந்ேது * அத்ோமகரத் ோள்களுக்கு ** உன்ேன் குணங்களுக்தக
ேீர்ந்ேது என் தசய்கக முன் தசய்ேிகன * நீ தசய்ேிகன அேனால்
தபர்ந்ேது * ேண்கம இராமானுச! எம் தபருந்ேககதய!71
ககத்ேனன் ேீய சமயக் கலககரக் * காசினிக்தக
உயத்ேனன் * தூய மகறதநறி ேன்கன ** என்று உன்னி உள்ேம்
தநய்த்ேேன் தபாடிருந்து ஏத்தும் நிகற புகதைாருடதன *
கேத்ேனன் என்கன * இராமானுசன் மிக்க ேண்கமதசய்தே72
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ேண்கமயினாலும் ேன் மாேகோலும் * மேி புகரயும்
ேண்கமயினாலும் * இத்ோரணிதயார்கட்கு ** ோன் சரணாய்
உண்கம நல் ஞானம் உகரத்ே இராமானுசகன உன்னும் *
ேிண்கம அல்லால் எனக்கில்கல * மற்தறார் நிகல தேர்ந்ேிடிதல 73
தேரார் மகறயின் ேிறம் என்று * மாயேன் ேீயேகரக்
கூராைி தகாண்டு குகறப்பது ** தகாண்டல் அகனய ேண்கம
ஏரார் குணத்து எம் இராமானுசன் * அவ்தேைில் மகறயில்
தசராேேகரச் சிகேப்பது * அப்தபாது ஒரு சிந்கே தசய்தே74
தசய்த்ேகலச் சங்கம் தசழுமுத்ேமீனும் * ேிருேரங்கர்
ககத்ேலத்ோைியும் * சங்கமும் ஏந்ேி ** நங்கண் முகப்தப
தமய்த்ேகலத்து உன்கன ேிதடன் என்று இருக்கிலும் நின்புகதை *
தமாய்த்ேகலக்கும் ேந்து * இராமானுச! என்கன முற்றும் நின்தற75

‡ நின்றேண் கீர்த்ேியும் நீள் புனலும் * நிகற தேங்கடப் தபாற்
குன்றமும் * கேகுந்ே நாடும் குலேிய பாற்கடலும் **
உன்ேனக்கு எத்ேகன இன்பம் ேரும் உன் இகண மலர்த் ோள் *
என்ேனக்கும் அது * இராமானுச! இகே ஈந்ேருதே76
ஈந்ேனன் ஈயாே இன்னருள் * எண்ணில் மகறக் குறும்கபப்
பாய்ந்ேனன் * அம்மகறப் பல்தபாருோல் ** இப்படியகனத்தும்
ஏய்ந்ேனன் கீர்த்ேியினால் என் ேிகனககே ** தேர் பறியக்
காய்ந்ேனன் * ேண்கம இராமானுசற்கு என் கருத்ேினிதய?77
கருத்ேில் புகுந்து உள்ேில் கள்ேம் கைற்றி * கருோிய
ேருத்ேத்ேினால் * மிக ேஞ்சித்து ** நீ இந்ே மண்ணகத்தே
ேிருத்ேித் ேிருமகள் தகள்ேனுக்காக்கிய பின் * என்தநஞ்சில்
தபாருத்ேப் படாது * எம் இராமானுச! மற்தறார் தபாய்ப்
தபாருதே78
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தபாய்கயச் சுரக்கும் தபாருகேத் துறந்து * இந்ேப் பூேலத்தே
தமய்கயப் புரக்கும் * இராமானுசன் நிற்க ** தேறு நம்கம
உய்யக் தகாள்ே ேல்ல தேய்ேம் இங்கு யாதேன்று உலர்ந்ேேதம *
ஐயப்படா நிற்பர் * கேயத்து உள்தோர் நல்லறிவு இைந்தே79
நல்லார் பரவும் இராமானுசன் * ேிரு நாமம் நம்ப
ேல்லார் ேிறத்கே * மறோேேர்கள் எேர் ** அேர்க்தக
எல்லா இடத்ேிலும் என்றும் எப்தபாேிலும் எத்தேழும்பும்*
தசால்லால் மனத்ோல் * கருமத்ேினால் தசய்ேன் தசார்ேின்றிதய80
தசார்ேின்றி உன்ேன் துகண அடிக் கீழ் * தோண்டு பட்டேர் பால்
சார்ேின்றி நின்ற எனக்கு ** அரங்கன் தசய்ய ோேிகனகள்
தபர்ேின்றி இன்று தபறுத்தும் இராமானுச! * இனி உன்
சீர் ஒன்றிய கருகணக்கு * இல்கல மாறு தோிவுறிதல81
தோிவுற்ற ஞானம் தசறியப் தபறாது * தேந்ேீ ேிகனயால்
உருேற்ற ஞானத்து உைல்கின்ற என்கன ** ஒருதபாழுேில்
தபாருேற்ற தகள்ேியன் ஆக்கி நின்றான் என்ன புண்ணியதனா? *
தோிவுற்ற கீர்த்ேி * இராமானுசன் என்னும் சீர்முகிதல82
சீர் தகாண்டு தபரறம் தசய்து * நல்வீடு தசறிதும் என்னும்
பார் தகாண்ட தமன்கமயர் கூட்டன் அல்தலன் ** உன் பேயுகமாம்
ஏர்தகாண்ட வீட்கட எேிேினில் எய்துேன் * உன்னுகடய
கார்தகாண்ட ேண்கம * இராமானுச! இது கண்டுதகாள்தே83
கண்டுதகாண்தடன் எம் இராமானுசன் ேன்கன * காண்டலுதம
தோண்டு தகாண்தடன் அேன் தோண்டர் தபாற்றாேில் ** என்
தோல்கல தேந்தநாய் * ேிண்டு தகாண்தடன் அேன் சீர் தேள்ே
ோாிகய * ோய்மடுத்து இன்று * உண்டு தகாண்தடன் * இன்னம்
உற்றனதோேில் உலப்பில்கலதய84
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[169]

ஓேிய தேேத்ேின் உட்தபாருோய் * அேன் உச்சிமிக்க
தசாேிகய * நாேன் என அறியாது உைல்கின்ற தோண்டர் **
தபேகம ேீர்த்ே இராமானுசகனத் தோழும்தபாிதயார் *
பாேமல்லால் என்ேன் ஆருயிர்க்கு* யாதோன்றும் பற்றில்கலதய85
பற்றா மனிசகரப் பற்றி * அப்பற்று ேிடாேேதர
உற்றார் என உைன்று * ஓடி கநதயன் இனி ** ஒள்ேிய நூல்
கற்றார் பரவும் இராமானுசகனக் * கருதும் உள்ேம்
தபற்றார் எேர் * அேர் எம்கம நின்றாளும் தபாியேதர86
தபாியேர் தபசிலும் தபகேயர் தபசிலும் * ேன் குணங்கட்கு
உாிய தசால் என்றும் * உகடயேன் என்தறன்று ** உணர்ேில்
மிக்தகார் தோியும் ேண்கீர்த்ேி இராமானுசன் * மகற தேர்ந்துலகில்
புாியும் நல் ஞானம் * தபாருந்ோேேகரப் தபாரும் கலிதய87
கலி மிக்க தசந்தநல் கைனிக் குகறயல் * ககலப் தபருமான்
ஒலி மிக்க பாடகல உண்டு * ேன்னுள்ேம் ேடித்து ** அேனால்
ேலி மிக்க சீயம் இராமானுசன் * மகற ோேியராம்
புலிமிக்கதேன்று * இப்புேனத்ேில் ேந்ேகம தபாற்றுேதன88
தபாற்றரும் சீலத்ேிராமானுச! * நின் புகழ்தோிந்து
சாற்றுேதனல் * அது ோழ்வு அது ேீாில் ** உன் சீர்ேனக்தகார்
ஏற்றதமன்தற தகாண்டிருக்கிலும் * என் மனம் ஏத்ேியன்றி
ஆற்றகில்லாது * இேற்தகன் நிகனோய் என்றிட்டு அஞ்சுேதன89
நிகனயார் பிறேிகய நீக்கும் பிராகன * இந்நீணிலத்தே
எகனயாே ேந்ே இராமானுசகன ** இருங்கேிகள்
புகனயார் புகனயும் தபாியேர் ோள்கேில் * பூந்தோகடயல்
ேகனயார் * பிறப்பில் ேருந்துேர் மாந்ேர் மருள் சுரந்தே90
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மருள் சுரந்து ஆகம ோேியர் கூறும் * அேப் தபாருோம்
இருள் சுரந்து எய்த்ே * உலகிருள் நீங்க ** ேன் ஈண்டிய சீர்
அருள் சுரந்து எல்லா உயிர்கட்கும் நாேன் * அரங்கன் என்னும்
தபாருள் சுரந்ோன் * எம் இராமானுசன் மிக்க புண்ணியதன91
புண்ணிய தநான்பு புாிந்துமிதலன் * அடி தபாற்றி தசய்யும்
நுண்ணருங் தகள்ேி நுேன்றுமிதலன் ** தசம்கம நூற்புலேர்க்கு
எண்ணரும் கீர்த்ேி இராமானுச! * இன்று நீபுகுந்து என்
கண்ணுள்ளும் தநஞ்சுள்ளும் * நின்ற இக்காரணம் கட்டுகரதய92
கட்டப் தபாருகே மகறப் தபாருள் என்று * கயேர் தசால்லும்
தபட்கடக் தகடுக்கும் பிரான் அல்லதன? * என் தபரு ேிகனகயக்
கிட்டிக் கிைங்தகாடு ேன் அருள் என்றும் ஒள்ோள் உருேி *
தேட்டிக் கேந்ே * இராமானுசன் என்னும் தமய்த்ேேதன93
ேேம் ேரும் தசல்ேம் ேகவும் ேரும் * சலியாப் பிறேிப்
பேம்ேரும் * ேீேிகன பாற்றித் ேரும் ** பரந்ோமம் என்னும்
ேிேம் ேரும் ேீேில் இராமானுசன் ேன்கனச் சார்ந்ேேர்கட்கு *
உேந்ேருந்தேன் * அேன் சீர் அன்றி யான் ஒன்றும் உள்மகிழ்ந்தே94
உண்ணின்று உயிர்களுக்கு உற்றனதே தசய்து * அேர்க்கு உயதே
பண்ணும் பரனும் * பாிேிலனாம்படி ** பல்லுயிர்க்கும்
ேிண்ணின் ேகலநின்று வீடேிப்பான் எம் இராமானுசன் *
மண்ணின் ேலத்துேித்து * உய்மகற நாலும் ேேர்த்ேனதன95
ேேரும் பிணி தகாண்ட ேல்ேிகனயால் * மிக்க நல்ேிகனயில்
கிேரும் துணிவு கிகடத்ேறியாது ** முகடத்ேகலயூன்
ேேரும் அேவும் ோித்தும் ேிழுந்தும் ேனி ேிாிதேற்கு *
உேர் எம் இகறேர் * இராமானுசன் ேன்கன உற்றேதர96
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ேன்கன உற்றாட்தசய்யும் ேன்கமயிதனார் * மன்னு ோமகரத்
ோள் ேன்கன உற்றாட்தசய்ய * என்கன உற்றான் இன்று ** ேன்
ேகோல் ேன்கன உற்றார் அன்றித் ேன்கம உற்றார் இல்கல
என்றறிந்து * ேன்கன உற்றாகர * இராமானுசன் குணம்
சாற்றிடுதம97

‡ இடுதம இனிய சுேர்கத்ேில் * இன்னம் நரகிலிட்டுச்
சுடுதம? * அேற்கறத் தோடர் ேரு தோல்கல ** சுைல் பிறப்பில்
நடுதம? இனி நம் இராமானுசன் * நம்கம நம் ேசத்தே
ேிடுதம? சரணம் என்றால் * மனதம! கநயல் தமவுேற்தக98
ேற்கச் சமணரும் சாக்கியப் தபய்களும் * ோழ் சகடதயான்
தசாற்கற்ற தசாம்பரும் * சூனிய ோேரும் ** நான்மகறயும்
நிற்கக் குறும்பு தசய் நீசரும் மாண்டனர் நீணிலத்தே *
தபாற் கற்பகம் * எம் இராமானுச முனி தபாந்ே பின்தன99
தபாந்ேதேன் தநஞ்தசன்னும் தபான் ேண்டு * உனேடிப் தபாேில்
ஒண்சீ ராம் தேேி தேன் உண்டு * அமர்ந்ேிட தேண்டி ** நின் பால்
அதுதே ஈந்ேிட தேண்டும் இராமானுச! * இது அன்றி ஒன்றும்
மாந்ேகில்லாது * இனி மற்தறான்று காட்டி மயக்கிடதல100
மயக்கும் இருேிகன ேல்லியில் பூண்டு * மேி மயங்கித்
துயக்கும் பிறேியில் * தோன்றிய என்கனத் ** துயர் அகற்றி
உயக் தகாண்டு நல்கும் இராமானுச! * என்றதுன்கன உன்னி
நயக்கும் அேர்க்கு இது இழுக்தகன்பர் * நல்லேர் என்று
கநந்தே101
கநயும் மனம் உன் குணங்கே உன்னி * என் நா இருந்து எம்
ஐயன் * இராமானுசன் என்று அகைக்கும் ** அருேிகனதயன்
ககயும் தோழும் கண் கருேிடும் காணக் கடல் புகட சூழ் *
கேயம் இேனில் * உன் ேண்கம என் பால் என் ேேர்ந்ேதுதே?102
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ேேர்ந்ே தேங்தகாப மடங்கதலான்றாய் * அன்று ோள் அவுணன்
கிேர்ந்ே * தபான் ஆகம் கிைித்ேேன் ** கீர்த்ேிப் பயிர் எழுந்து
ேிேந்ேிடும் சிந்கே இராமானுசன் * என்ேன் தமய்ேிகன தநாய்
ககேந்து நன் ஞானம் அேித்ேனன் * ககயில் கனி என்னதே103
ககயில் கனி என்னக் கண்ணகனக் காட்டித் ோிலும் * உன்ேன்
தமய்யில் பிறங்கிய * சீர் அன்றி தேண்டிலன் யான் ** நிரயத்
தோய்யில் கிடக்கிலும் தசாேி ேிண் தசாிலும் இவ்ேருள் நீ *
தசய்யில் ோிப்பன் * இராமானுச! என் தசழுங்தகாண்டதல!104
தசழுந்ேிகரப் பாற்கடல் * கண்துயில் மாயன் * ேிருேடிக் கீழ்
ேிழுந்ேிருப்பார் தநஞ்சில் * தமவு நன் ஞானி ** நல் தேேியர்கள்
தோழும் ேிருப்பாேன் இராமானுசகனத் தோழும் தபாிதயார் *
எழுந்ேிகரத்து ஆடும் இடம் * அடிதயனுக்கு இருப்பிடதம105

‡ இருப்பிடம் கேகுந்ேம் தேங்கடம் * மாலிருஞ்தசாகல என்னும்
தபாருப்பிடம் * மாயனுக்கு என்பர் நல்தலார் ** அகே ேம்தமாடும்
ேந்து இருப்பிடம் மாயன் இராமானுசன் மனத்து * இன்றேன்
ேந்து இருப்பிடம் * என்ேன் இேயத்துள்தே ேனக்கு இன்புறதே106

‡ இன்புற்ற சீலத்து இராமானுச! * என்றும் எவ்ேிடத்தும்
என்புற்ற தநாய் * உடல் தோறும் பிறந்து இறந்து ** எண்ணாிய
துன்புற்று வீயினும் தசால்லுேதோன்றுண்டு * உன்
தோண்டர்கட்தக அன்புற்று இருக்கும் படி* என்கன ஆக்கி
அங்காட்படுத்தே107

‡ அங்கயல்பாய் ேயல் தேன்னரங்கன் * அணி ஆகமன்னும்
பங்கய மாமலர் * பாகேகயப் தபாற்றுதும் ** பத்ேி எல்லாம்
ேங்கிய தேன்னத்ேகைத்து தநஞ்தச! நம்ேகல மிகசதய *
தபாங்கிய கீர்த்ேி * இராமானுசன் அடிப் பூமன்னதே108
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பூ மன்னு மாது தபாருந்ேிய மார்பன் * புகழ்மலிந்ே
பாமன்னு மாறன் * அடி பணிந்துய்ந்ேேன் ** பல்ககலதயார்
ோம் மன்ன ேந்ே இராமானுசன் * சரணாரேிந்ேம்
நாம் மன்னி ோை * தநஞ்தச! தசால்லுதோம் அேன் நாமங்கதே

ேிருேரங்கத்ேமுேனார் ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் 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 அருேிச்தசய்ே

உபதேசரத்ேினமாகல
ேனியன்
தகாயில் கந்ோகட அண்ணன் அருேிச் தசய்ேது
முன்னம் ேிருோய்தமாைிப் பிள்கே ோம் உபதேசித்ே * தநர்
ேன்னின் படிகயத் ேணோே தசால் மணோே முனி *
ேன் அன்புடன் தசய் உபதேச ரத்ேினமாகல ேன்கன *
ேன் தநஞ்சு ேன்னில் ோிப்பேர் ோள்கள் சரண் நமக்தக
ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
___________
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ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் அருேிச்தசய்ே

உபதேசரத்ேினமாகல
‡ எந்கே ேிருோய்தமாைிப் பிள்கே இன்னருோல் *
ேந்ே உபதேச மார்கத்கேச் சிந்கே தசய்து **
பின்னேரும் கற்க * உபதேசமாய் தபசுகின்தறன் *
மன்னிய சீர் தேண்பாேில் கேத்து1
கற்தறார்கள் ோம் உகப்பர் * கல்ேி ேன்னில் ஆகச உள்தோர் *
தபற்தறாம் என் உகந்து பின்பு கற்பர் ** மற்தறார்கள்
மாச்சாியத்ோல் * இகைில் ேந்ேதேன் தநஞ்தச! * இகழ்கக
ஆச்சாியதமா ோனேர்க்கு2
ஆழ்ோர்கள் ோைி * அருேிச்தசயல் ோைி *
ோழ்ோதுமில் குரேர் ோம் ோைி ** ஏழ் பாரும்
உய்ய * அேர்கள் உகரத்ேகேகள் ோம் ோைி *
தசய்ய மகற ேன்னுடதன தசர்ந்து3
தபாய்ககயார் பூேத்ோர் தபயார் * புகழ் மைிகச
அய்யன் * அருள்மாறன் தசரலர் தகான் ** துய்ய பட்ட
நாேன் அன்பர் ோள் தூேி * நற்பாணன் நற்கலியன் *
ஈேிேர் தோற்றத்து அகடோம் இங்கு4
அந் ேமிைால் நற்ககலகள் * ஆய்ந்துகரத்ே ஆழ்ோர்கள் *
இந்ே உலகில் இருள் நீங்க ** ேந்துேித்ே
மாேங்கள் நாள்கள் ேம்கம * மண்ணுலதகார் ோம் அறிய *
ஈதேன்று தசால்லுதோம் யாம்5
‡ ஐப்பசியிதலாணம்* அேிட்டம் சேயம் இகே *
ஒப்பிலோ நாள்கள் உலகத்ேீர்! ** எப்புேியும்
தபசு புகழ் * தபாய்ககயார் பூேத்ோர் தபயாழ்ோர் *
தேசுடதன தோன்று சிறப்பால்6
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மற்றுள்ே ஆழ்ோர்களுக்கு * முன்தன ேந்துேித்து *
நற்ேமிைால் நூல் தசய்து நாட்கட உய்த்ே ** தபற்றிகமதயார்
என்று * முேல் ஆழ்ோர்கள் என்னும் தபயாிேர்க்கு *
நின்ற துலகத்தே நிகழ்ந்து7
தபகே தநஞ்தச! * இன்கறப் தபருகம அறிந்ேிகலதயா *
ஏது தபருகம இன்கறக்தகன்தறன்னில் ** ஓதுகின்தறன்
ோய்த்ே புகழ் மங்ககயர் தகான் * மாநிலத்ேில் ேந்துேித்ே *
கார்த்ேிககயில் கார்த்ேிகக நாள் காண்8
‡ மாறன் பணித்ே * ேமிழ் மகறக்கு * மங்ககயர் தகான்
ஆறங்கம் கூற அேோித்ே ** வீறுகடய
கார்த்ேிககயில் கார்த்ேிகக நாள் * இன்தறன்று காேலிப்பார் *
ோய்த்ே மலர்த்ோள்கள் தநஞ்தச! ோழ்த்து9
கார்த்ேிககயில் உதராகிணிநாள் * காண்மினின்று காசினியீர்! *
ோய்த்ே புகழ்ப் பாணர் ேந்துேிப்பால் ** ஆத்ேியர்கள்
அன்புடதன ோன் * அமலனாேி பிரான் கற்றேற் பின் *
நன்குடதன தகாண்டாடும் நாள்10
மன்னிய சீர் மார்கைியில் * தகட்கட இன்று மாநிலத்ேீர்! *
என்னிேனுக்கு ஏற்றதமன்னில் உகரக்தகன் ** துன்னு புகழ்
மாமகறதயான் * தோண்டரடிப்தபாடி ஆழ்ோர் பிறப்பால் *
நான்மகறதயார் தகாண்டாடும் நாள்11
கேயில் மகம் இன்று * ோரணியீர்! ஏற்றம் * இந்ேத்
கேயில் மகத்துக்குச் சாற்றுகின்தறன் ** துய்ய மேி
தபற்ற* மைிகசப் பிரான் பிறந்ே நாள் என்று *
நற்றேர்கள் தகாண்டாடும் நாள்12
மாசிப் புணர்பூசம் * காண்மிணின்று மண்ணுலகீர்! *
தேசித் ேிேசத்துக்தகேன்னில் ** தபசுகின்தறன்
தகால்லி நகர்தகான் * குலதசகரன் பிறப்பால் *
நல்லேர்கள் தகாண்டாடும் நாள்13
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‡ ஏரார் கேகாசி * ேிசாகத்ேின் ஏற்றத்கேப் *
பாதரார் அறியப் பகர்கின்தறன் ** சீராரும்
தேேம் ேமிழ் தசய்ே * தமய்யன் எைில் குருகக *
நாேன் அேோித்ே நாள்14
‡ உண்தடா கேகாசி * ேிசாகத்துக்கு ஒப்தபாரு நாள் *
உண்தடா சடதகாபர்க்கு ஒப்தபாருேர் ** உண்தடா
ேிருோய்தமாைிக்கு ஒப்பு * தேன் குருககக்குண்தடா *
ஒரு பார் ேனில் ஒக்குமூர்15
இன்கறப் தபருகம அறிந்ேிகலதயா * ஏகை தநஞ்தச! *
இன்கறக்தகன் ஏற்றதமனில் உகரக்தகன் ** நன்றி புகன
பல்லாண்டு பாடிய * நம் பட்டர் பிரான் ேந்துேித்ே *
நல்லானியில் தசாேி நாள்16
மாநிலத்ேில் முன் நம் * தபாியாழ்ோர் ேந்துேித்ே *
ஆனி ேன்னில் தசாேி என்றால் ஆோிக்கும் ** ஞானியர்க்கு
ஒப்தபாாில்கல * இவ்வுலகுேனில் என்று தநஞ்தச! *
எப்தபாதும் சிந்ேித்ேிரு 17
மங்கோசாசனத்ேில் * மற்றுள்ே ஆழ்ோர்கள் *
ேங்கள் ஆர்ேத்ேேவு ோன் அன்றி ** தபாங்கும்
பாிோதல * ேில்லிபுத்தூர்ப் பட்டர் பிரான் தபற்றான் *
தபாியாழ்ோர் என்னும் தபயர்18
தகாேிலோம் ஆழ்ோர்கள் * கூறு ககலக்தகல்லாம் *
ஆேி ேிருப்பல்லாண்டானதுவும் ** தேேத்துக்கு
ஓம் என்னுமது தபால் * உள்ேத்துக்தகல்லாம் சுருக்காய் *
ோன் மங்கலமாேலால்19
‡ உண்தடா ேிருப்பல்லாண்டுக்கு * ஒப்பதோர் ககல ோன் *
உண்தடா தபாியாழ்ோர்க்கு ஒப்தபாருேர் * ேண் ேமிழ் நூல்
தசய்ேருளும் ஆழ்ோர்கள் ேம்மில் * அேர் தசய் ககலயில் *
கபேல் தநஞ்தச! நீ உணர்ந்து பார்20
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ஆழ்ோர் ேிருமகோர் ஆண்டாள்* மதுரகேி
ஆழ்ோர் * எேிராசராம் இேர்கள் ** ோழ்ோக
ேந்துேித்ே மாேங்கள் நாள்கள் ேம்மின் * ோசிகயயும் *
இந்ே உலதகார்க்கு உகரப்தபாம் யாம்21
‡ இன்தறா ேிருோடிப்பூரம் * எமக்காக
ேன்தறா * இங்காண்டாள் அேோித்ோள் ** குன்றாே
ோழ்ோன * கேகுந்ே ோன் தபாகம் ேன்கன இகழ்ந்து *
ஆழ்ோர் ேிருமகோராய்22
தபாியாழ்ோர் தபண் பிள்கேயாய் * ஆண்டாள் பிறந்ே *
ேிருோடிப் பூரத்ேின் சீர்கம * ஒரு நாகேக்கு
உண்தடா * மனதம! உணர்ந்து பார் * ஆண்டாளுக்கு
உண்டாகில் ஒப்பிேற்கும் உண்டு23
அஞ்சுகுடிக்தகாரு சந்ேேியாய்* ஆழ்ோர்கள்
ேன் தசயகல * ேிஞ்சி நிற்கும் ேன்கமயோய்ப் ** பிஞ்சாய்ப்
பழுத்ோகே ஆண்டாகேப் * பத்ேியுடன் நாளும் *
ேழுத்ோய் மனதம! மகிழ்ந்து24
‡ ஏரார் மதுரகேி * இவ்வுலகில் ேந்துேித்ே *
சீராரும் சித்ேிகரயில் சித்ேிகர நாள் ** பார் உலகில்
மற்றுள்ே ஆழ்ோர்கள் * ேந்துேித்ே நாள்கேிலும் *
உற்றேமக்தகன்று தநஞ்தச ஓர்25
‡ ோய்த்ே ேிருமந்ேிரத்ேின் * மத்ேிமமாம் பேம் தபால் *
சீர்த்ே மதுரகேி தசய் ககலகய ** ஆர்த்ே புகழ்
ஆாியர்கள் ோங்கள் * அருேிச் தசயல் நடுதே *
தசர்ேித்ோர் ோற்பாியம் தேர்ந்து26
‡ இன்றுலகீர்! சித்ேிகரயில் * ஏய்ந்ே ேிருோேிகரநாள் *
என்கறயினும் இன்றி ேனுக்தகற்றதமன் ோன் ** என்றேர்க்குச்
சாற்றுகின்தறன் தகண்மின் * எேிராசர் ேம் பிறப்பால் *
நாற்றிகசயும் தகாண்டாடும் நாள்27
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‡ ஆழ்ோர்கள் ோங்கள் * அேோித்ே நாள்கேிலும் *
ோழ்ோன நாள் நமக்கு மண்ணுலகீர்! * ஏழ் பாரும்
உய்ய * எேிராசர் உேித்ேருளும் * சித்ேிகரயில்
தசய்ய ேிருோேிகர28
‡ எந்கே எேிராசர் * இவ்வுலகில் எந்ேமக்கா *
ேந்துேித்ே நாள் என்னும் ோசியினால் ** இந்ேத்
ேிருோேிகர ேன்னின் * சீர்கம ேகன தநஞ்தச! *
ஒருோமல் எப்தபாழுதும் ஓர்29
எண்ணரும் சீர்ப் தபாய்கக முன்தனார் * இவ்வுலகில் தோன்றிய
ஊர் *ேண்கம மிகு கச்சி மல்கல மா மயிகல ** மண்ணியில் நீர்
தேங்கும் குகறயலூர் * சீர்க் கலியன் தோன்றிய ஊர் *
ஓங்கும் உகறயூர் பாணன் ஊர்30
தோண்டரடிப்தபாடியார் தோன்றிய ஊர் * தோல் புகழ் தசர்
மண்டங்குடி என்பர் மண்ணுலகில் ** எண்ேிகசயும்
ஏத்தும் * குலதசகரன் ஊர் என உகரப்பர் *
ோய்த்ே ேிருேஞ்சிக்கேம்31
மன்னு ேிருமைிகச * மாடத் ேிருக் குருகூர் *
மின்னு புகழ் ேில்லிப்புத்தூர் தமேினியில் ** நன்தனறிதயார்
ஏய்ந்ே பத்ேிசாரர் * எைில் மாறன் பட்டர் பிரான் *
ோய்ந்துேித்ே ஊர்கள் ேகக32
சீராரும் ேில்லிபுத்தூர் * தசல்ேத் ேிருக்தகாளுர் *
ஏரார் தபரும்பூதூர் என்னும் இகே ** பாாில்
மேியாரும் ஆண்டாள் * மதுரகேி ஆழ்ோர் *
எேிராசர் தோன்றிய ஊர் இங்கு33
ஆழ்ோர்கள் ஏற்றம் * அருேிச்தசயல் ஏற்றம் *
ோழ்ோதும் இன்றி அகே ோன் ேேர்த்தோர் ** ஏழ் பாரும்
உய்ய * அேர்கள் தசய்ே ேியாக்கிகயகள் உள்ேதேல்லாம் *
கேயம் அறியப் பகர்தோம் ோய்ந்து34
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ஆழ்ோர்ககேயும் * அருேிச் தசயல்ககேயும் *
ோழ்ோ நிகனப்பேர்கள் ோம் ** நரகில் வீழ்ோர்கள்
என்று நிகனத்து தநஞ்தச! * எப்தபாழுதும் நீ அேர் பால் *
தசன்றணுகக் கூசித் ேிாி
தேருள் அற்ற ஆழ்ோர்கள் * சீர்கம அறிோர் ஆர் *
அருேிச் தசயகல அறிோர் ஆர் ** அருள் தபற்ற
நாேமுனி முேலான * நம் தேசிககர அல்லால் *
தபகே மனதம! உண்தடா தபசு
ஓராண் ேைியாய் * உபதேசித்ோர் முன்தனார் *
ஏரார் எேிராசர் இன்னருோல் ** பார் உலகில்
ஆகச உகடதயார்க்தகல்லாம் * ஆாியர்காள்! கூறும் என்று *
தபசி ேரம்பறுத்ோர் பின்
‡ எம்தபருமானார் ோிசனம் என்தற இேற்கு *
நம் தபருமாள் தபாிட்டு நாட்டி கேத்ோர் ** அம் புேிதயார்
இந்ேத் ோிசனத்கே * எம்தபருமானார் ேேர்த்ே *
அந்ேச் தசயல் அறிக்ககக்கா
பிள்ோன் நஞ்சீயர் * தபாியோச்சான் பிள்கே *
தேள்ோர் ேடக்குத் ேிருவீேிப் பிள்கே **
மணோே தயாகி * ேிருோய்தமாைிகயக் காத்ே *
குணோேர் என்று தநஞ்தச! கூறு
முந்துறதே பிள்ோன் * முேலாதனர் தசய்ேருளும் *
அந்ே ேியாக்கிகயகள் அன்றாகில் ** அந்தோ
ேிருோய்தமாைிப் தபாருகே * தேர்ந்துகரக்க ேல்ல
குருோர் * இக்காலம் தநஞ்தச! கூறு
தேள்ோரும் ஞானத் * ேிருக்குருககப் பிரான்
பிள்ோன் * எேிராசர் தபர் அருோல் ** உள்ோரும்
அன்புடதன * மாறன் மகறப் தபாருகே அன்றுகரத்ேது *
இன்பமிகு ஆராயிரம்
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ேன் சீகர ஞானியர்கள் * ோம் புகழும் தேோந்ேி *
நஞ்சீயர் ோம் பட்டர் நல்லருோல் ** எஞ்சாே
ஆர்ேமுடன் * மாறன் மகறப் தபாருகே ஆய்ந்துகரத்ேது *
எதரான் பேினாயிரம்35
நம்பிள்கே ேம் உகடய * நல்லருோதலேியிட*
பின் தபாியோச்சான் பிள்கே அேனால் ** இன்பா
ேருபத்ேி * மாறன் மகறப் தபாருகேச் தசான்னது *
இருபத்து நாலாயிரம்36
‡ தேள்ேியோ நம்பிள்கே * தசப்பு தநறி ேன்கன *
ேள்ேல் ேடக்குத் ேிருவீேிப் பிள்கே ** இந்ே
நாடறிய * மாறன் மகறப் தபாருகே நன்குகரத்ேது *
ஈடு முப்பத்ோறாயிரம்38
அன்தபாடு * அைகிய மணோேச் சீயர் *
பின்தபாரும் கற்றறிந்து தபசுககக்கா ** ேம்தபாிய
தபாேமுடன் * மாறன் மகறயின் தபாருள் உகரத்ேது *
ஏேமில் பன்னீராயிரம்39
தபாியோச்சான் பிள்கே * பின்புள்ேகேக்கும்
தோிய * ேியாக்கிகயகள் தசய்ோல் ** அாிய
அருேிச் தசயல் தபாருகே * ஆாியர்கட்கிப்தபாது *
அருேிச் தசயலாய்த் ேறிந்து40
நஞ்சீயர் தசய்ே ேியாக்கிகயகள் * நால் இரண்டுக்கு *
எஞ்சாகம யாகேக்கும் இல்கலதய ** ேம் சீரால்
கேய குருேின் ேம்பி * மன்னு மணோே முனி *
தசய்யும் அகே ோமும் சில41
சீரார் ேடக்குத் ேிருவீேிப் பிள்கே * எழு
தேரார் ேமிழ் தேேத்ேீடு ேகன ** ோரும் என
ோங்கி முன் நம்பிள்கே * ஈயுண்ணீ மாேேர்க்குத்
ோம் தகாடுத்ோர் * பின் அேகனத் ோன்42
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ஆங்கேர் பால் தபற்ற * சிறியாழ்ோனப் பிள்கே *
ோம் தகாடுத்ோர் ேம் மகனார் ேம் ககயில் ** பாங்குடதன
நாலூர் பிள்கேக்கேர் ோம் * நல்ல மகனார்க்கேர் ோம் *
தமதலார்க்கீந்ோர் அேதர மிக்கு43
‡ நம் தபருமாள் நம்மாழ்ோர் * நஞ்சீயர் நம்பிள்கே
என்பர் * அேரேர் ேம் ஏற்றத்ோல் ** அன்புகடதயார்
சாற்று ேிருநாமங்கள் * ோன் என்று நன்தனஞ்தச! *
ஏத்ேேகனச் தசால்லி நீ இன்று44
துன்னு புகழ் கந்ோகடத் * தோைப்பர் ேம் உகப்பால் *
என்ன உலகாாியதனா என்றுகரக்க ** பின்கன
உலகாாியதனன்னும் தபர் * நம்பிள்கேக்தகாங்கி *
ேிலகாமல் நின்றதேன்றும் தமல்45
பின்கன ேடக்குத் ேிருவீேிப் பிள்கே * அன்பால்
அன்ன ேிருநாமத்கே ஆோித்து * மன்னு புகழ்
கமந்ேர்க்குச் சாற்றுககயால் * ேந்து பரந்ேது * எங்கும்
இந்ேத் ேிருநாமம் இங்கு46
‡ அன்ன புகழ் முடும்கப * அண்ணல் உலகாசிாியன் *
இன்னருேல் தசய்ே ககல யாகேயிலும் * உன்னில்
ேிகழ் ேசனபூடணத்ேின் சீர்கம * ஒன்றுக்கில்கல *
புகைல்ல இவ்ோர்த்கே தமய் இப்தபாது47
முன்னம் குரதோர் * தமாைிந்ே ேசனங்கள்
ேன்கன * மிகக் தகாண்டு கற்தறார் ேம் உயிர்க்கு * மின்னணியாச்
தசரச் சகமத்ேேதர * சீர் ேசனபூடணம் என்னும்
தபர் * இக்ககலக்கிட்டார் பின்48
ஆர் ேசனபூடணத்ேின் * ஆழ்தபாருள் எல்லாம் அறிோர் *
ஆர் அது தசான்தனாில் அனுட்டிப்பார் ** ஓர் ஒருேர்
உண்டாகில் * அத்ேகன காண் உள்ேதம * எல்லார்க்கும்
அண்டாேேன்தறாேது49
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உய்ய நிகன உகடயீர்! * உங்களுக்குச் தசால்லுகின்தறன் *
கேயகுரு முன்னம் ோய்தமாைிந்ே ** தசய்யககல
யாம் * ேசனபூடணத்ேின் ஆழ் தபாருகே * கற்றேனுக்
காம் நிகலயில் நில்லும் அறிந்து50
தேசிகர் பால் தகட்ட* தசழும் தபாருகேச் * சிந்கே ேன்னில்
மாசறதே ஊன்ற மனனம் தசய்து ** ஆசாிக்க
ேல்லார்கள் ோம் * ேசனபூடணத்ேின் ோன் தபாருகே *
கல்லாதேன்தனா கேர்ந்து51
சச் சம்பிரோயம் * ோம் உகடதயார் தகட்டக்கால் *
தமச்சும் ேியாக்கிகயகள் உண்டாகில் ** நச்சி
அேிகாியும் நீர் * ேசனபூடணத்துக்கற்ற
மேி உகடயீர்! * மத்ேியத்ேராய்52
சீர் ேசனபூடணத்ேின் * தசம் தபாருகே * சிந்கே ேன்னால்
தோிலுமாம் * ோய் தகாண்டு தசப்பிலுமாம் ** ஆாியர்காள்!
என்ேனக்கு * நாளும் இனிோக நின்றகேதயா *
உந்ேதமக்தகவ்ேின்பம் உேோம்53
ேம் குருேின் ோேிகணகள் ேன்னில் * அன்தபான்றில்லாோர் *
அன்பு ேன் பால் தசய்ோலும் அம்புகய தகான் ** இன்ப மிகு
ேிண்ணாடு * ோனேிக்க தேண்டியிரான் * ஆேலால்
நண்ணாரேர்கள் ேிருநாடு54
‡ ஞானம் அனுட்டானம் இகே * நன்றாகதே உகடயன்
ஆன * குருகே அகடந்ேக்கால் * மாநிலத்ேீர்!
தேனார் கமலத் * ேிரு மாமகள் தகாழுநன் *
ோதன கேகுந்ேம் ேரும்55
உய்ய நிகனயுண்டாகில் * உன் குருக்கள் ேம் பேத்தே
கேயும் * அன்புேன்கன இந்ே மாநிலத்ேீர்! * தமய் உகரக்தகன்
கப அரேில் மாயன் * பரம பேம் உங்களுக்காம் *
ககயிலங்கு தநல்லிக்கனி56
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ஆசாாியன் தசய்ே * உபகாரம் ஆனேது *
தூய்ோக தநஞ்சு ேன்னில் தோன்றுதமல் * தேசாந்
ேரத்ேில் இருக்க * மனம் ோன் தபாருந்ேமாட்டாது *
இருத்ேல் இனி ஏேறிதயாம் யாம்57
ேன் ஆசாாியனுக்குத் * ோன் அடிகம தசய்ேது * அேன்
இந்நாடு ேன்னில் இருக்கும் நாள் ** அந்தநர்
அறிந்தும் அேில் ஆகச இன்றி * ஆசாாியகனப்
பிாிந்ேிருப்பார் ஆர் * மனதம! தபசு58
ஆசாாியன் * சிச்சன் ஆருயிகரப் தபணும் அேன் *
தேசாரும் சிச்சன் அேன் சீர் ேடிகே * ஆகசயுடன்
தநாக்கும் அேன் என்னும் * நுண்ணறிகேக் தகட்டு கே`த்தும் *
ஆர்க்கும் அந்தநர் நிற்கக அாிோம்59
பின்பைகராம் * தபருமாள் சீயர் * தபருந்ேிேத்ேில்
அன்பதுவும் அற்று மிக்க ோகசயினால் * நம்பிள்கேக்
கான அடிகமகள் தசய் * அந்நிகலகய நல் தநஞ்தச*
ஊனமற எப்தபாழுதும் ஓர்60
ஆசாாியர்கள் * அகனேரும் முன் ஆசாித்ே *
ஆசாரந் ேன்கன அறியாோர் ** தபசுகின்ற
ோர்த்கேககேக் தகட்டு * மருோதே * பூருேர்கள்
சீர்த்ேநிகல ேன்கன தநஞ்தச! தசர்61
நாத்ேிகரும் நல் ககலயின் * நன் தநறிதசர் ஆத்ேிகரும் *
ஆத்ேிக நாத்ேிகருமாம் இேகர * ஓர்த்து தநஞ்தச!
முன்னேரும் பின்னேரும் * மூர்க்கர் என் ேிட்டு * நடுச்
தசான்னேகர நாளும் தோடர்62
நல்ல மணம் உள்ேதோன்கற * நண்ணி இருப்பேற்கு *
நல்ல மணம் உண்டாம் நயமது தபால் ** நல்ல
குணம் உகடதயார் ேங்கள் உடன் * கூடி இருப்பார்க்கு *
குணம் அதுதே யாம் தசர்த்ேி தகாண்டு63
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ேீய கந்ேம் உள்ேேதோன்கறச் * தசர்ந்ேிருப்பதோன்றுக்கு *
ேீய கந்ேம் ஏறும் ேிறமது தபால் ** ேீய
குணம் உகடதயார் ேங்கள் உடன் * கூடி இருப்பார்க்கு *
குணம் அதுதே யாம் தசறிவு தகாண்டு64
முன்தனார் தமாைிந்ே * முகற ேப்பாமல் தகட்டு *
பின்தனார்ந்து ோம் அேகனப் தபசாதே ** ேம் தநஞ்சில்
தோற்றினதே தசால்லி * இதுசுத்ே உபதேசேர
ோற்றதேன்பர் * மூர்க்கர் ஆோர்65
‡ பூருோசாாியர்கள் * தபாேம் அனுட்டானங்கள் *
கூறுோர் ோர்த்கேககேக் தகாண்டு நீர் தேறி **
இருள் ேருமா ஞாலத்தே * இன்பம் உற்று ோழும் *
தேருள் ேருமா தேசிககனச் தசர்ந்து66
‡ இந்ே உபதேச ரத்ேினமாகல ேன்கனச் *
சிந்கே ேன்னில் நாளும் சிந்ேிப்பார் ** எந்கே
எேிராசர் * இன் அருளுக்தகன்றும் இலக்காகி *
சேிராக ோழ்ந்ேிடுோர் ோம்67
எறும்பியப்பா அருேிச்தசய்ேது
 மன்னுயிர்காள் இங்தக மணோே மாமுனிேன் *
தபான்னடியாம் தசங் கமலப் தபாதுககே உன்னிச் *
சிரத்ோதல ேீண்டில் அமான் அேனும் நம்கம *
கரத்ோதல ேீண்டல் கடன்68

ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் 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 அருேிச்தசய்ே

ேிருோய்தமாைி நூற்றந்ோேி
ேனியன்கள்
அல்லும் பகலும் அனுபேிப்பார் ேங்களுக்குச் *
தசால்லும் தபாருளும் தோகுத்துகரத்ோன் * - நல்ல
மணோே மாமுனிேன் மாறன் மகறக்குத் *
ேணோ நூற்றந்ோேி ோன்
மன்னு புகழ்தசர் மணோே மாமுனிேன் *
ேன்னருோல் உட்தபாருள்கள் ேன்னுடதன தசான்ன
ேிருோய்தமாைி நூற்றந்ோேியாம் தேகன *
ஒருோ ேருந்து தநஞ்தச உற்று *

ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
___________
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ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் அருேிச்தசய்ே

ேிருோய்தமாைி நூற்றந்ோேி
‡ உயர்தே பரன்படிகய * உள்ேதேல்லாம் ோன் கண்டு *
உயர்தேேம் தநர்தகாண்டுகரத்து ** மயர்தேதும்
ோராமல் * மானிடகர ோழ்ேிக்கும் மாறன் தசால் *
தேராகதே ேிகேயும் வீடு1
‡ வீடுதசய்து மற்தறகேயும் * மிக்கபுகழ் நாரணன் ோள் *
நாடு நலத்ோலகடய நன்குகரக்கும் ** நீடு புகழ்
ேண்குருகூர் மாறன் * இந்ே மாநிலத்தோர் ோம் ோைப் *
பண்புடதன பாடியருள் பத்து2
பத்துகடதயார்க்தகன்றும் * பரதனேியனாம் பிறப்பால் *
முத்ேிேரும் மாநிலத்ேீர்! மூண்டேன் பால் ** பத்ேி தசய்யும்
என்றுகரத்ே * மாறன்ேனின் தசால்லால்தபாம் * தநடுகச்
தசன்ற பிறப்பாமஞ்சிகற3
அஞ்சிகறய புட்கள்ேகம * ஆைியானுக்கு * நீர்
என்தசயகலச் தசால்லும் என ேிகரந்து ** ேிஞ்ச
நலங்கியதும் மாறன் இங்தக * நாயககனத் தேடி *
மலங்கியதும் பத்ேி ேேம்4
ேேமிக்க மால் தபருகம * மன்னுயிாின் ேண்கம *
உேமுற்றங் கூடுருே தோர்ந்து ** ேேர்வுற்று
நீங்க நிகன மாறகன மால் * நீடிலகு சீலத்ோல் *
பாங்குடதன தசர்த்ோன் பாிந்து5
பாிேேில் ஈசன் படிகயப் * பண்புடதன தபசி *
அாியனலன் ஆராேகனக்தகன்று ** உாிகமயுடன்
ஓேியருள் மாறன் * ஒைிேித்ோன் இவ்வுலகில் *
தபகேயர்கள் ேங்கள் பிறப்பு6
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பிறேியுற்று நீள்ேிசும்பில் * தபாின்பம் உய்க்கும் *
ேிறமேிக்கும் சீலத்ேிருமால் ** அறேினியன்
பற்றும் அேர்க்தகன்று * பகர் மாறன் பாேதம *
உற்ற துகணதயன்று உள்ேதம! ஓடு7
ஓடுமனம் தசய்கக * உகர ஒன்றி நில்லாேருடதன *
கூடி தநடுமால் அடிகமதகாள்ளும் நிகல ** நாடறிய
ஓர்ந்ேேன்ேன் தசம்கம * உகர தசய்ே மாறதனன *
ஏய்ந்து நிற்கும் ோழ்ோம் இகே8
இகேயறிந்தோர் ேம்மேேில் * ஈசன் உேந்ோற்ற *
அேயங்கள் தோறு மகணயும் சுகேயேகனப்
தபற்று ** ஆர்ேத்ோல் மாறன் * தபசின தசால் தபச * மால்
தபான்ோள் நம் தசன்னி தபாரும்9
தபாருமாைி சங்குகடதயான் * பூேலத்தே ேந்து *
ேருமாதறாதரதுேறத் ேன்கனத் ** ேிரமாகப்
பார்த்துகர தசய் மாறன் * பேம் பணிக என் தசன்னி *
ோழ்த்ேிடுக என்னுகடய ோய்10
ோயும் ேிருமால் மகறய நிற்க * ஆற்றாகம
தபாய் ேிஞ்சி மிக்க புலம்புலோய் ** ஆய
அறியாேேற்தறாடு * அகணந்ேழுே மாறன் *
தசறிோகர தநாக்கும் ேிணிந்து*11
ேிண்ணிோ மாறன் * ேிருமால் பரத்துேத்கே *
நண்ணியேோரத்தே நன்குகரத்ே ** ேண்ணமறிந்து
அற்றார்கள் யாேர் * அேரடிக்தக யாங்கேர் பால் *
உற்றாகர தமலிடா தூன்12
ஊனமறதே ேந்து * உள்கலந்ே மாலினிகம
ஆனது * அனுபேித்ேற்காம் துகணயா ** ோனில்
அடியார் குைாம் கூட * ஆகசயுற்ற மாறன் *
அடியாருடன் தநஞ்தச! ஆடு13
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ஆடிமகிழ்ோனில் * அடியார் குைாங்களுடன் *
கூடி இன்பம் எய்ோக் குகறயேனால் ** ோடி மிக
அன்புற்றார்ேம் நிகலகம * ஆய்ந்துகரக்க தமாகித்துத் *
துன்புற்றான் மாறன் அந்தோ!14
அந்ோமத்ேன்பால் * அடியார்கதோடிகறேன் *
ேந்ோரத்ோன் கலந்ே ேண்கமயினால் ** சந்ோபம்
ேீர்ந்ே * சடதகாபன் ேிருேடிக்தக தநஞ்சதம! *
ோய்ந்ேேன்கப நாதடாறும் கே15
கேகுந்ேன் ேந்து * கலந்ேேற்பின் ோழ் மாறன் *
தசய்கின்ற கநச்சியத்கேச் சிந்ேித்து ** கநகின்ற
ேன்கமேகனக் கண்டு * உன்கனத்ோன் ேிதடன் என்றுகரக்க *
ேன்கமயகடந்ோன் தகசேன்16
தகசேனால் எந்ேமர்கள் * கீழ்தமல் எழுபிறப்பும் *
தேசமகடந்ோதரன்று சிறந்துகரத்ே ** வீசுபுகழ்
மாறன் மலரடிதய * மன்னுயிர்க்தகல்லாம் உய்ககக்கு *
ஆதரன்று தநஞ்தச! அகண17
அகணந்ேேர்கள் ேம்முடதன * ஆயனருட்காோம் *
குணந்ேகனதய தகாண்டுலககக் கூட்ட ** இணங்கி மிக
மாசில் உபதேசம் தசய் * மாறன் மலரடிதய *
வீசு புகழ் எம்மா வீடு18
எம்மா வீடும் தேண்டா * என்ேனக்குன் ோேிகணதய *
அம்மா ேகமயுதமன ோய்ந்துகரத்ே ** நம்முகடய
ோழ் முேலாம் மாறன் * மலர்த்ோேிகண சூடிக் *
கீழ்கமயற்று தநஞ்தச! கிேர்19
‡ கிேதராேிதசர் * கீழுகரத்ே தபறு கிகடக்க *
ேேதராேிமால் தசாகல மகலக்தக ** ேேர்ேறதே
தநஞ்கசகேத்துச் தசருதமனும் * நீடுபுகழ் மாறன் ோள் *
முன் தசலுத்துதோம் எம்முடி20
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முடியார் ேிருமகலயில் * மூண்டு நின்ற மாறன் *
அடிோரந்ேன்னில் அைகர் ேடிேைககப்
பற்றி ** முடியும் அடியும் படிகலனும் *
முற்றும் அனுபேித்ோன் முன்21
முன்னம் அைகர் எைில் * மூழ்கும் குருககயர் தகான் *
இன்ன ேேதேன்ன எனக்காிோய்த் தேன்ன **
கரணக் குகறயின் கலக்கத்கேக் * கண்ணன்
ஒருகமப் படுத்ோன் ஒைித்து22
‡ ஒைிேிலாக்காலம் * உடனாகி மன்னி *
ேழுேிலாோட்தசய்ய மாலுக்கு ** எழுசிகர
தேங்கடத்துப் பாாித்ே * மிக்க நலம் தசர் மாறன் *
பூங்கைகல தநஞ்தச! புகழ்23
புகதைான்று மால் எப்தபாருள்களும் ோனாய் *
நிகழ்கின்ற தநர்காட்டி நிற்க ** மகிழ்மாறன்
எங்கும் அடிகமதசய்ய * இச்சித்து ோசிகமாய் *
அங்கடிகம தசய்ோன் தமாய்ம்பால்24
தமாய்ம்பாரும் மாலுக்கு * முன்னடிகம தசய்துேப்பால் *
அன்பால் ஆட்தசய்பேகர ஆோித்தும் ** அன்பிலா
மூடகர நிந்ேித்தும் * தமாைிந்ேருளும் மாறன் பால் *
தேடாிய பத்ேி தநஞ்தச! தசய்25
தசய்ய பரத்துேமாய்ச் * சீரார் ேியூகமாய்த் *
துய்ய ேிபேமாய்த் தோன்றிேற்றுள் ** எய்துமேர்க்கு
இந்நிலத்ேில் * அர்ச்சாேோரம் எேிதேன்றான் *
பன்னு ேமிழ் மாறன் பயின்று26
பயிலும் ேிருமால் பேம் ேன்னில் * தநஞ்சம்
ேயலுண்டு நிற்கும் ேேியர்க்கு ** இயலுடதன
ஆோனார்க்கு ஆோகும் * மாறன் அடியேனில் *
ஆோகார் சன்மம் முடியா27
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முடியாே ோகசமிக * முற்று கரணங்கள் *
அடியார் ேம்கம ேிட்டேன் பால் படியா **
ஒன்தறான்றின் தசயல் ேிரும்ப * உள்ேதேல்லாம் ோம் ேிரும்பத் *
துன்னியதே மாறன் ேன் தசால்28
தசான்னாேில் ோழ் புலவீர்! * தசாறு கூகறக்காக *
மன்னாே மானிடகர ோழ்த்துேலால் என்னாகும்? **
என்னுடதன மாேேகன * ஏத்துதமனும் குருகூர் *
மன்னருோல் மாறும் சன்மம்29
சன்மம் பல தசய்து * ோன் இவ்வுலகேிக்கும் *
நன்கமயுகடய மால் குணத்கே நாள் தோறும் ** இம்கமயிதல
ஏத்தும் இன்பம் தபற்தறன் * எனு மாறகன உலகீர் *
நாத்ேழும்ப ஏத்தும் ஒரு நாள்30
ஒருநாயகமாய் உலகுக்கு * ோதனார்
இருநாட்டில் ஏறியுய்க்கும் இன்பம் ேிரமாகா **
மன்னுயிர்ப் தபாகம் ேீது * மாலடிகமதய இனிோம் *
பன்னியிகே மாறனுகரப்பால்31
பாலகரப் தபால் சீழ்கிப் * பரனேேில் தேட்ககயால் *
காலத்ோல் தேசத்ோல் கககைிந்து ** சால
அாிோன தபாகத்ேில் * ஆகசயுற்று கநந்ோன் *
குருகூாில் ேந்துேித்ே தகா32
தகாோன ஈசன் * குகறதயல்லாம் ேீரதே *
ஓோே காலத்து ோேிேகன ** தமேிக்
கைித்ேகடயக் காட்டிக் * கலந்ே குண மாறன் *
ேழுத்துேலால் ோழ்ந்ேேிந்ே மண்33
மண்ணுலகில் முன் கலந்து * மால் பிாிககயால் * மாறன்
தபண்ணிகலகமயாய்க் காேல் பித்தேறி ** எண்ணிடில் முன்
தபாலி முேலான தபாருகே * அேனாய் நிகனந்து *
தமல்ேிழுந்ோன் கமயல் ேனின் வீறு34
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வீற்றிருக்கும்மால் ேிண்ணில் * மிக்கமயல் ேன்கன *
ஆற்றுேற்காத் ேன்தபருகமயான தேல்லாம் ** தோற்றேந்து
நன்று கலக்கப் தபாற்றி * நன்குகந்து வீறுகரத்ோன் *
தசன்ற துயர் மாறன் ேீர்ந்து35
ேீர்ப்பாாிலாே * மயல் ேீரக்கலந்ே மால் *
ஓர்ப்பாதுமின்றியுடன் பிாிய ** தநர்க்க
அறிேைிந்து * உற்றாரும் அறக்கலங்கப் * தபர்தகட்டு
அறிவு தபற்றான் மாறன் சீலம்36
சீலமிகு கண்ணன் * ேிருநாமத்ோல் உணர்ந்து *
தமலேன்ேன் தமனிகண்டு தமவுேேற்குச் ** சால
ேருந்ேி இரவும் பகலும் * மாறாமல் கூப்பிட்டு *
இருந்ேனதன தேன்குருகூர் ஏறு37
ஏறு ேிருவுகடய * ஈசனுகப்புக்கு *
தேறுபடில் என்னுகடகம மிக்கவுயிர் ** தேறுங்கால்
என்ேனக்கும் தேண்டா * எனு மாறன் ோகே தநஞ்தச! *
நந்ேமக்குப் தபறாக நண்ணு38
நண்ணாது மாலடிகய * நானிலத்தே ேல்ேிகனயால் *
எண்ணாராத் துன்பமுறும் இவ்வுயிர்கள் ** ேண்ணிகமகயக்
கண்டிருக்க மாட்டாமல் * கண்கலங்கும் மாறன் அருள் *
உண்டு நமக்கு உற்ற துகணதயான்று39
‡ ஒன்றுமிகலத்தேவு * இவ்வுலகம் பகடத்ேமால் *
அன்றிதயன ஆருமறியதே ** நன்றாக
மூேலித்துப் தபசியருள் * தமாய்ம்மகிதைான் ோள் தோைதே *
காேலிக்கும் என்னுகடய கக40
ககயாரும் சக்கரத்தோன் * காேலின்றிக்தக இருக்கப் *
தபாய்யாகப் தபசும் புறனுகரக்கு ** தமய்யான
தபற்கற உபகாித்ே * தபரருேின் ேன்கமேகனப் *
தபாற்றினதன மாறன் தபாலிந்து41
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‡ தபாலிக தபாலிகதேன்று * பூமகள்தகான் தோண்டர் *
மலிவுேகனக் கண்டுகந்து ோழ்த்ேி ** உலகில்
ேிருந்ோோர் ேம்கமத் * ேிருத்ேிய மாறன் தசால் *
மருந்ோகப் தபாகும் மனமாசு42
மாசறு தசாேிக் * கண்ணன் ேந்து கலோகமயால் *
ஆகச மிகுந்து பைிக்கஞ்சாமல் ** ஏசறதே
மண்ணில் மடலூர * மாறன் ஒருமித்ோன் *
உண்ணநடுங்கத் ோன் பிறந்ே ஊர்43
ஊரநிகனந்ே * மடல் ஊரவும் ஒண்ணாேபடிக் *
கூாிருள் தசர் கங்குலுடன் கூடி நின்று ** தபராமல்
ேீதுதசய்ய மாறன் * ேிருவுள்ேத்துச் தசன்ற துயர் *
ஓதுேேிங்தகங்ஙதனதயா?44
எங்ஙதன நீர் முனிேது * என்கனயினி? நம்பியைகு *
இங்ஙதன தோன்றுகின்றதேன் முன்தன ** அங்ஙன்
உருதேேிப்பாடா * உகரத்ே ேமிழ் மாறன் *
கருதும் அேர்க்கின்பக்கடல்45
கடல்ஞாலத்ேீசகன * முன் காணாமல் தநாந்தே *
உடனா அனுகாிக்கலுற்றத் ** ேிடமாக
ோய்ந்ேனாய்த்ோன் தபசும் * மாறன் உகரயேகன *
ஆய்ந்துகரப்பார் ஆட்தசய்ய தநாற்றார்46
தநாற்ற தநான்பாேியிதலன் * உந்ேகனேிட்டாற்றகில்தலன் *
தபற்றுக்கு உபாயம் உந்ேன் தபரருதே சாற்றுகின்தறன் **
இங்தகன்னிகலதயன்னும் * எைில் மாறன் தசால்ேல்லார் *
அங்கமரர்க்காராேமுது47
‡ ஆராேமுோழ்ோர் * ஆோித்ே தபறுககேத் *
ோராகமயாதல ேேர்ந்துமிகத் ** ேீராே
ஆகசயுடன் ஆற்றாகம தபசி * அலமந்ோன் *
மாசறு சீர் மாறன் எம்மான்48
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மாநலத்ோல் மாறன் * ேிருேல்லோழ் புகப்தபாய்த் *
ோனிகேத்து வீழ்ந்ேேவூர் ேன்னருகில் ** தமல்நலங்கித்
துன்பமுற்றுச் தசான்ன * தசாலவு கற்பார் ேங்களுக்குப் *
பின்பறக்க தேண்டா பிற49
பிறந்துலகம் காத்ேேிக்கும் * தபரருட்கண்ணா! * உன்
சிறந்ே குணத்ோல் உருகும் சீலத் ேிறம் ேேிர்த்து **
தசர்ந்ேனுபேிக்கும் நிகல * தசய்தயன்ற சீர் மாறன் *
ோய்ந்ே பேத்தே மனதம! கேகு!50
கேகல் ேிருேண்ேண்டூர் * கேகுமிராமனுக்கு * என்
தசய்ககேகனப் புள்ேினங்காள்! தசப்புதமனக் ** கககைிந்ே
காேலுடன் தூதுேிடும் * காாிமாறன் கைதல *
தமேினியீர்! நீர் ேணங்குமின்51
மின்னிகடயார் தசர் கண்ணன் * தமத்தேன ேந்ோதனன்று *
ேன்னிகல தபாய் தபண்ணிகலயாய்த் ோன்ேள்ேி ** உன்னுடதன
கூதடதனன்றூடும் * குருககயர்தகான் ோள்தோைதே *
நாள்தோறும் தநஞ்சதம! நல்கு52
நல்லேலத்ோல் நம்கமச் தசர்த்தோன் முன் நண்ணாகர *
தேல்லும் ேிருத்ே ேிபூேியதனன்று ** எல்கலயறத்
ோனிருந்து ோழ்த்தும் * ேமிழ் மாறன் தசால்ேல்லார் *
ோனேர்க்கு ோய்த்ே குரேர்53
குரகே முேலாம் கண்ணன் தகாலச் தசயல்கள் *
இரவு பகல் என்னாமல் என்றும் ** பரவு மனம்
தபற்தறதனன்தற கேித்துப் * தபசும் பராங்குசன் ேன் *
தசால் தேனில் தசஞ்தச! துேள்54
துேேறு சீர் மால் ேிறத்து * தோன்னலத்ோல் * நாளும்
துேேறு ேன் சீலதமல்லாம் தசான்னான் ** துேேறதே
முன்னம் அனுபேத்ேில் * மூழ்கி நின்ற மாறனேில் *
மன்னும் உேப்பால் ேந்ே மால்55
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மாலுடதன ோன் கலந்து * ோைப்தபறாகமயால் *
சால கநந்து ேன்னுகடகம ோனகடயக் தகாலிதய **
ோனிகை தேண்டாமல் * ேன்கனேிடல் தசால் மாறன் *
ஊனமறு சீர் தநஞ்தச! உண்56
உண்ணும் தசாறாேி * ஒருமூன்றும் எம்தபருமான் *
கண்ணன் என்தற நீர் மல்கிக் கண்ணிகனகள் ** மண்ணுலகில்
மன்னு ேிருக்தகாளூாில் * மாயன்பால் தபாம் மாறன் *
தபான்னடிதய நந்ேமக்குப் தபான்57
தபான்னுலகு பூமிதயல்லாம் * புள்ேினங்கட்தக ேைங்கி *
என்னிடகர மாலுக்கியம்புதமன ** மன்னுேிரு
நாடுமுேல் * தூதுநல்கிேிடும் மாறகனதய *
நீடுலகீர்! தபாய் ேணங்கும் நீர்58
நீராகிக் தகட்டேர்கள் * தநஞ்சைிய * மாலுக்கும்
ஏரார் ேிசும்பில் இருப்பாிோ ** ஆராே
காேலுடன் கூப்பிட்ட * காாிமாறன் தசால்கல *
ஓேிடதே உய்யுமுலகு59
‡ உலகுய்யமால் நின்ற * உயர்தேங்கடத்தே *
அலர்மககே முன்னிட்டேன்ேன் மலரடிதய **
ேன்சரணாய்ச் தசர்ந்ே * மகிழ்மாறன் ோேிகணதய *
உன்சரணாய் தநஞ்சதம! உள்60
உண்ணிலா ஐேருடனிருத்ேி * இவ்வுலகில்
எண்ணிலா மாயன் * எகன நலிய எண்ணுகின்றான் **
என்று நிகனந்தோலமிட்ட * இன்புகழ்தசர் மாறதனனக் *
குன்றிேிடுதம பேக்கங்குல்61
‡ கங்குல் பகலரேி * ககேிஞ்சி தமாகமுற *
அங்கேகனக் கண்தடார் அரங்ககரப் பார்த்து ** இங்கிேள்பால்
என்தசய்ய நீதரண்ணுகின்றதேன்னு * நிகலதசர் மாறன் *
அஞ்தசாலுற தநஞ்சு தேள்கேயாம்62
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தேள்ேிய நாமம் தகட்டு * ேிட்டகன்றபின் தமாகம் *
தேள்ேியமால் தேன்ேிருப்தபர் தசன்றுபுக ** உள்ேமங்தக
பற்றிநின்ற ேன்கம * பகரும் சடதகாபற்கு
அற்றேர்கள் ோம் ஆைியார்63
ஆைிேண்ணன் ேன்ேிசயம் * ஆனகே முற்றும் காட்டி *
ோைிேனாதலன்று மகிழ்ந்து நிற்க ** ஊைிலகே
ேன்கனயின்றுதபால் கண்டு * ோனுகரத்ே மாறன் தசால் *
பன்னுேதர நல்லது கற்பார்64
கற்தறார் கருதும் * ேிசயங்களுக்தகல்லாம் *
பற்றாம் ேிபேகுணப் பண்புககே ** உற்றுணர்ந்து
மண்ணிலுள்தோர் ேம்மிைகே * ோய்ந்துகரத்ே மாறன் தசால் *
பண்ணில் இனிோன ேமிழ்ப்பா65
பாமருவு தேேம் * பகர்மால் குணங்களுடன் *
ஆமைகு தேண்டப் பாடாமேற்கறத் ** தூமனத்ோல்
நண்ணியேகனக் காண * நன்குருகிக் கூப்பிட்ட *
அண்ணகல நண்ணார் ஏகையர்66
ஏகையர்கள் தநஞ்கச * இேகுேிக்கும் மாலைகு *
கூைேந்து தோன்றித் துயர்ேிகேக்க ** ஆழுமனம்
ேன்னுடதன அவ்ேைககத் * ோனுகரத்ே மாறன் பால்
மன்னுமேர் ேீேிகனதபாம் மாய்ந்து67
மாயாமல் ேன்கன கேத்ே * கேசித்ேிாியாதல *
ேீயாேிசித்ேிரமாச் தசர்தபாருதோதடாயாமல் **
ோய்ந்து நிற்கும் மாயன் * ேேமுகரத்ே மாறகன நாம் *
ஏய்ந்துகரத்து ோழு நாதேன்று?68
என்றகன நீ இங்கு கேத்ேது * ஏதுக்தகன * மாலும்
என்றனக்கும் என்ேமர்க்கும் இன்பமோ ** நன்றுகேி
பாடதேனக் * ககம்மாறிலாகம * பகர்மாறன்
பாடகணோர்க்குண்டாமின்பம்69
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இன்பக்கேிபாடுேித்தோகன * இந்ேிகரதயாடு *
அன்புற்றுோழ் ேிருோறன் ேிகேயில் ** துன்பமறக்
கண்டடிகமதசய்யக் * கருேியமாறன் கைதல *
ேிண்ேிறதலார் யாேர்க்கும் தேவு70
தேேனுகறபேியில் * தசரப்தபறாகமயால் *
தமவுமடியார் ேசனாம் தமய்ந்நிகலயும் ** யாகேயும்ோன்
ஆம்நிகலயும் சங்கித்து * அகே தேேிந்ே மாறன் பால் *
மாநிலத்ேீர்! நங்கள் மனம்71
நங்கருத்கே நன்றாக * நாடி நிற்கும் மாலறிய *
இங்கிேற்றில் ஆகச எமக்குேதேன்? சங்ககயினால் **
ேன்னுயிாில் மற்றில் நகச * ோதனாைிந்ே மாறன் ோன் *
அந்நிகலகய ஆய்ந்துகரத்ோன் அங்கு72
அங் அமரர் தபண * அேர் நடுதே ோழ் ேிருமாற்கு *
இங்தகார் பாிோிகலதயன்றஞ்ச ** எங்கும்
பாிேருே தரன்னப் * பயம் ேீர்ந்ே மாறன் *
ோிகைல் ோள் தசர்ந்ேேர் ோழ்ோர்73
ோராமல் அச்சமினி * மால் ேன் ேலியிகனயும் *
சீரார் பாிேருடன் தசர்த்ேிகயயும் ** பாருதமனத்
ோனுகந்ே மாறன் ோள் * சார்தநஞ்தச! சாராதயல் *
மானிடேகரச் சார்ந்துமாய்74
மாயன் ேடிேைககக் * காணாே ேல்ேிடாயாய் *
அறேிஞ்சியழுேலற்றும் ** தூயபுகழ்
உற்ற சடதகாபகன * நாதமான்றி நிற்கும்தபாது பகல் *
அற்ற தபாழுோனதேல்லியாம்75
எல்லி பகல் நடந்ே * இந்ே ேிடாய் ேீருககக்கு *
தமல்லேந்து ோன் கலக்க தேணுதமன ** நல்லேர்கள்
மன்னு கடித்ோனத்தே * மாலிருக்க மாறன் கண்டு *
இந்நிகலகயச் தசான்னானிருந்து76
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இருந்ேேன் ோன்ேந்து * இங்கிேதரண்ணதமல்லாம் **
ேருந்ேேிேர் ேந்ேிறத்தே தசய்து ** தபாருந்ேக்
கலந்ேினியனாயிருக்கக் * கண்ட சடதகாபர் *
கலந்ே தநறி கட்டுகரத்ோர் கண்டு77
கண்ணிகறயேந்து * கலந்ேமால் இக்கலேி *
ேிண்ணிகலயாதேணும் எனச்சிந்ேித்துத் ** ேண்ணிதேனும்
ஆருயிாிதனற்றம் * அதுகாட்ட ஆய்ந்துகரத்ோன் *
காாிமாறன் ேன் கருத்து78
கருமால் ேிறத்ேில் * ஒருகன்னிககயாம் மாறன் *
ஒருமா கலேி உகரப்பால் ** ேிரமாக
அந்நியருக்காகாது * அேன் ேனக்தக ஆகுமுயிர் *
இந்நிகலகய ஓர் தநடிோ79
‡ தநடுமாலைகு ேனில் * நீள் குணத்ேில் * ஈடு
படுமா நிகலயுகடய பத்ேர்க்கு ** அடிகமேனில்
எல்கல நிலம் ோனாக * எண்ணினான் மாறன் * அது
தகால்கல நிலமான நிகல தகாண்டு80
தகாண்ட தபண்டிர்ோம் முேலாக் * கூறும் உற்றார் ேன்மத்ோல் *
அண்டினேதரன்தற அேகரேிட்டுத் ** தோண்டருடன்
தசர்க்கும் * ேிருமாகலச் தசருதமன்றான் * ஆர்க்கும் இேம்
பார்க்கும் புகழ்மாறன் பண்டு81
பண்கடயுறோன பரகனப் * புேிங்குடிக்தக
கண்டு * எனக்தகல்லாவுறேின் காாியமும் ** ேண்டற நீ
தசய்ேருதேன்தறயிருந்ே * சீர்மாறன் ோேிகணகய *
உய்துகணதயன்றுள்ேதம! ஓர்82
ஓராநீர் தேண்டினகே * உள்ேதேல்லாம் தசய்கின்தறன் *
நாராயணனன்தறா நாதனன்று ** தபருறகேக்
காட்ட * அேன் சீலத்ேில் கால்ோழ்ந்ே மாறன் அருள் *
மாட்டிேிடும் நம்மனத்துகம83
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கமயார்கண் மாமார்பில் * மன்னும் ேிருமாகலக் *
ககயாைி சங்குடதன காணதேண்ணி ** தமய்யான
காேலுடன் கூப்பிட்டுக் * கண்டுகந்ே மாறன்தபர் *
ஓே உய்யுதம இன்னுயிர்84
இன்னுயிர் மால் தோற்றினது * இங்தகன்தனஞ்சிதலன்று *
கண்ணால் அன்றேகனக் காணதேண்ணி ஆண்தபண்ணாய் **
பின்கனயேன் ேன்கன நிகனேிப்பேற்றால் * ோன் ேேர்ந்ே
மாறனருள் * உன்னுமேர்க்கு உள்ேம் உருகும்85
உருகுமால் என்தனஞ்சம் * உன்தசயல்கதேண்ணிப் *
தபருகுமால் தேட்ககதயனப்தபசி ** மருவுகின்ற
இன்னாப்புடனேன் சீர் * ஏய்ந்து உகரத்ே மாறன் தசால் *
என்னாச் தசால்லாேிருப்பதேங்கு?86
எங்காேலுக்கடி * மாதலய்ந்ே ேடிேைதகன்று *
அங்காது பற்றாசா ஆங்கேன்பால் ** எங்குமுள்ே
புள்ேினத்கேத் * தூோகப்தபாகேிடும் மாறன் ோள் *
உள்ேினர்க்குத் ேீங்ககயறுக்கும்87
அறுக்குமிடதரன்று * அேன்பால் ஆங்குேிட்ட தூேர் *
மறித்துேரப்பற்றாமனத்ோல் ** அறப்பேறிச்
தசய்ய ேிருநாோயில் * தசல்ல நிகனந்ோன் மாறன் *
கமயலினால் தசய்ேறியாமல்88
மல்லடிகம தசய்யும் நாள் * மால் ேன்கனக்தகட்க * அேன்
தசால்லுமேவும் பற்றாத் தோன்னலத்ோல் ** தசல்கின்ற
ஆற்றாகம தபசி * அலமந்ே மாறன் அருள் *
மாற்றாகப் தபாகுதமன் ேன்மால்89
‡ மால் உமது ோஞ்கச முற்றும் * மன்னுமுடம்பின் முடிேில் *
சால நண்ணிச் தசய்ேதனனத் ோனுகந்து ** தமல் அேகனச்
சீரார் கணபுரத்தே * தசருதமனும் சீர் மாறன் *
ோராதனா நந்ேமக்குத்ோள்90
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ோேகடந்தோர் ேங்கட்குத் * ோதன ேைித்துகணயாம் *
காேதமகத்கேக் கேியாக்கி ** மீளுேலாம்
ஏேமிலா ேிண்ணுலகில் * ஏகதேண்ணும் மாறதனன *
தகேமுள்ே தேல்லாம் தகடும்91
தகடுமிடர் கேகுந்ேத்கேக் * கிட்டினார் தபால் *
ேடமுகடயனந்ே புரந்ேன்னில் ** படேரேில்
கண்டுயில்மாற்காட் தசய்யக் * காேலித்ோன் மாறன் * உயர்
ேிண்ேனிலுள்தோர் ேியப்பதே92
தேய்மருதோேிந்ேிகரதகான் * தமவுகின்ற தேசத்கேத் *
ோன்மருோத் ேன்கமயினால் ** ேன்கனயின்னம் பூமியிதல
கேக்குதமனச் சங்கித்து * மால்தேேிேிக்கத் தேேிந்ே *
ேக்கபுகழ் மாறன் எங்கள் சார்வு93
சார்ோகதே அடியில் * ோனுகரத்ே பத்ேிோன் *
சீரார் பலத்துடதன தசர்ந்ேேகனச் ** தசாராமல்
கண்டுகரத்ே மாறன் * கைலிகணதய நாதடாறும் *
கண்டுகக்கும் என்னுகடய கண்94
கண்ணன் அடியிகணயில் * காேலுறுோர் தசயகலத் *
ேிண்ணமுறதே சுருங்கச் தசப்பிதய ** மண்ணேர்க்குத்
ோன் உபதேசிக்கக * ேகலக்கட்டினான் மாறன் *
ஆனபுகழ் தசர் ேன்னருள்95
அருோல் * அடியிதலடுத்ே மாலன்பால் *
இருோர்ந்ே ேம்முடம்கப இச்சித்து ** இருேிசும்பில்
இத்துடன் தகாண்தடக * இோிகசவு பார்த்தே இருந்ே *
சுத்ேி தசால்லும் மாறன் தசஞ்தசால்96
தசஞ்தசாற் பரன் ேனது * சீராரும் தமனி ேனில் *
ேஞ்சித்துச் தசய்கின்ற ோஞ்கச ேனின் ** ேிஞ்சுேகலக்
கண்டேகனக் கால்கட்டிக் * ககேிடுேித்துக் தகாண்ட *
ேிண்ேிறல் மாறன் நம் ேிரு97
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ேிருமால் ேன்பால் * ேிருப்பம் தசய்கின்ற தநர்கண்டு *
அருமாயத்ேன்ற கல்ேிப்பாதனன் ** தபருமால் நீ
இன்தறன்பால் தசய்ோதனன்தனன்ன * இடருற்று நின்றான் *
துன்னுபுகழ் மாறகனத் ோன் சூழ்ந்து98
‡ சூழ்ந்து நின்ற மால் ேிசும்பில் * தோல்கலேைி காட்ட *
ஆழ்ந்ேேகன முற்றும் அநுபேித்து ** ோழ்ந்து அங்கு
அடியருடதன * இருந்ேோற்கற உகர தசய்ோன் *
முடிமகிழ்தசர் ஞானமுனி99
‡ முனிமாறன் முன்புகரதசய் * முற்றின்பம் நீங்கித் *
ேனியாகி நின்று ேேர்ந்து ** நனியாம்
பரமபத்ேியால் கநந்து * பங்கயத்ோள் தகாகன *
ஒருகமயுற்றுச் தசர்ந்ோன் உயர்ந்து100
‡ உயர்தே பரன்படிகய * உள்ேதேல்லாம் ோன் கண்டு *
உயர்தேேம் தநர்தகாண்டுகரத்து ** மயர்தேதும்
ோராமல் * மானிடகர ோழ்ேிக்கும் மாறன் தசால் *
தேராகதே ேிகேயும் வீடு101
ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் 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 அருேிச்தசய்ே

ஆர்த்ேி ப்ரபந்ேம்
ேனியன்கள்
தகாயில் கந்ோகடயண்ணன் அருேிச்தசய்ேது
தேன் பயிலும் ோரான் எேிராசன் தசேடி தமல் *
ோன் பரமபத்ேி ேகல எதுத்து * - மாந்ேர்க்கு
உணோக ஆர்ேியுேன் ஒண்ேமிழ்கள் தசய்ோன் *
மணோே மாமுனிேன் ேன்து
ேம்பேிழ்த்ோர் ேண்கம மணோே மாமுனிேன் *
அம்புேியிற் கால் தபாருந்ோ ஆர்ேியினால் * - உம்பர்தோழும்
ேிண்ணுலகிற் தசல்ல ேிகரந்தேேிராஸன் பேங்கள் *
நண்ணி உகரத்ோன் னமக்கு
___________
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ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் அருேிச்தசய்ே

ஆர்த்ேி ப்ரபந்ேம்
ோைி ஏேிராசன் ோைி எேிராசன் *
ோைி ஏேிராசன் என ோழ்துோர் * - ோைி என
ோழ்துோர் ோைி என ோழ்துோர் * ோேிகணயில்
ோழ்துோர் ேிண்தணார் ேகல1
இராமானுசாய நம என்று சிந்ேித்து *
இராமானுசதராடு இகறப்தபாழ்து * - இராமாறு
சிந்ேிப்பார் ோேிகணயில் தசர்ந்ேிருப்பார் * ோேிகணகய
ேந்ேிப்பார் ேிண்தணார்கள் ோழ்வு2
ேந்கேநற்றாய் ோரம் ேனயர் தபருஞ்தசல்ேம் *
என்ேனக்கு நீதய எேிராசா! * - இந்ேநிகலக்கு
ஏலாே இவ்வுடகல இன்தற அறுத்ேருே *
பாராேது என்தனா பகர்?3
இன்ே உடல் சிகறேிட்டு எப்தபாழுது யாதனகி *
அந்ேமில் தபாின்பத்துள் ஆகுதேன் * - அந்தோ!
இரங்காய் எேிராசா! என்கன இனியுய்க்கக *
பரங்காண் உனக்கு உணர்ந்து பார்4
ேன் புேல்ேன் கூடாமல் ோன் புசிக்கும் தபாகத்ோல் *
இன்புறுதமா? ேந்கே எேிராசா! * - உன் புேல்ேன்
அன்தறா உகரயாய் யான் ஆேலால் * உன்தபாகம்
நன்தறா எகன ஒைிந்ே நாள்5
தேம்பு முற்றக் ககப்பு மிகுேது தபால் * தேவ்ேிகனதயன்
ேீம்பு முற்றும் தேகமுற்றிச் தசல்லுங்கால் * - ஆம்பாிசால்
ஏற்கதே சிந்ேித்து எேிராசா! * இவ்வுடகலத்
ேீர்க்கதேயான ேைி தசய்6
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அன்கன குடிநீர் அருந்ேி * முகலயுண் குைேி
ேன்னுகடய தநாகயத் ேேிராதோ * - என்தன!
எனக்கா எேிராசா! எல்லாம் நீதசய்ோல் *
உனக்கு அது ோழ்தோ உகர7
ேன் குைேி ோன் கிணற்கறச் சார்ந்ேிருக்கக் கண்டிருந்ோள் *
என்பேன்தறா அன்கன பைி தயற்கின்றாள் * - நன்குணாில் *
என்னாதல தயன்னாகு தமலும் எேிராசா! *
உன்னாதல யாமுறகேதயார்8
கூபத்ேில்வீழும் குைேியுடன் குேித்து * அவ்
ோபத்கே நீக்கும் அந்ே அன்கன தபால் *- பாபத்ோல்
யான் பிறப்தபதனலும் இனி எந்கே எேிராசன் *
ோன் பிறக்கு தமன்கன உய்ப்போ9
பூமகள் தகான் தேன்னரங்கர் பூங்கைற்குப் பாதுகமாய்த் *
ோம் மகிழும் தசல்ேச் சடதகாபர் * - தேமலர்த்ோட்கு
உய்ந்ேினிய பாதுகமாம் எந்கே இராமானுசகன *
ோய்ந்தேனது தநஞ்சதம! ோழ்10
உன்கனதயாைிய ஒரு தேய்ேம் மற்றறியா *
மன்னு புகழ்தசர் ேடுகநம்பி * - ேன்னிகலகய
என் ேனக்கு நீ ேந்து எேிராசா! * எந்நாளும்
உன் ேனக்தக ஆட்தகாள் உகந்து11
தேசம் ேிகழும் ேிருோய்தமாைிபிள்கே *
மாசில் ேிருமகலயாழ்ோர் * என்கன தநசத்ோல்
எப்படிதய எண்ணி நின்பால் தசர்த்ோர் எேிராசா! *
அப்படிதய நீ தசய்ேருள்12
எேிராசன் ோைி எேிராசன் ோைி *
எேிராசன் ோைி என்தறத்ேிச் * - சேிராக
ோழ்ோர்கள் ோேிகணக்கீழ் ோழ்ோர்கள் தபற்றிடுேர் *
ஆழ்ோர்கள் ேங்கள் அருள்13
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அேிகாரமுண்தடல் அரங்கர் இரங்காதரா *
அேிகாரம் இல்லாோர்க்கு அன்தறா - எேிராசா
நீயிரங்க தேண்டுேது * நீயும் அேிகாாிகளுக்தக
இரங்கில் * என்தசய்தோம் யாம்14
எம்தபருமானார் ேிருேேிகதே சரணம் *
என்பதுதே நாவுகரக்கும் இத்ோதலன் * - அன்பேர்பால்
இப்தபாேேவும் யான் ஒன்றும் காண்கின்றிதலன் *
எப்தபாது உன்டாேேினி?15
ஆகாேேீதேன்ற்றிந்தும் பிறர்க்கு உகரத்தும்
ஆகாேதே தசய்ேன் ஆேலால் * - தமாகான்ேன்
என்று நிகனத்து என்கன இக்தைல் எேிராசா! *
என்று உன்னடி தசர்ேன் யான்16
தபால்லாங்கு அகனத்தும் தபாேிந்து தகாண்டு * நன்கமயில்
ஒன்றில்லா எனக்கும் எேிராசா! * நல்லார்கள்
நண்ணும் ேிருநாட்கட நான் ேருேதனன்று நீ *
ேண்தணன்றிருக்கிறதேன் ோன் ?17
என்று ேிடுேது எனக்கு எந்ோய் எேிராசா ! *
ஒன்றும் அறிகின்றிதலன் உகரயாய் * - குன்றாமல்
இப்படிதய இந்ே உயிர்க்கு என்றும் இருதே ேிகேக்கும் *
இப்பேமாம் நீண்ட இரவு18
அல்லும் பகலும் யான் ஆக்கக ேைியுைன்று *
தசல்லுமது உன் தேசுக்குத் ேீங்கன்தறா * நல்லார்கள்
ேந்ேனயர் நீசர்க்காட்தசய்யச் சகிப்பாதரா *
எந்கே எேிராசா! இகச19
எண்சீராசிாிய ேிருத்ேம்
தபாம் ேைிகயத் ேரும் என்னும் இன்பம் எல்லம்
புசித்து ேைி தபாய் அமுே ேிரகசயாற்றில் *
நாம் மூழ்கி மலமற்றுத் தேேிேிசும்கப
நண்ணி நலந் ேிகழ் தமணி ேன்கன தபற்றுத் *
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ோம் அமரர் ேந்தேேிர் தகாண்டலங்காித்துச்
சற்காிப்ப மாமணி மண்டபத்துச் தசன்ற *
மாமலராள் தகான் மடியில் கேத்துகக்கும்
ோழ்வு * நமக்கு எேிராசன் அருளும் ோழ்தே20
கட்டகேக்கலித்துகற
ேிருமகலயாழ்ோர் ேிருோய்தமாைிப்பிள்கே சீர்ருோல் *
ேருமேிதகாண்டேர் ேம்கம உத்ோரகராக எண்ணி
இரு மனதம! * அேர்க்காய் எேிராசர் எம்கமக் கடுக
பரமபேம் ேன்னில் ஏற்றுேர் * என்ன பயம் நமக்தக21
ேீேற்ற ஞானத் ேிருோய்தமாைிப்பிள்கே சீரருோல் *
ஏேத்கே மாற்றும் எேிராசர் ேம் அபிமானம் என்னும் *
தபாகத்கே ஏறிப் பேமாம் புணாிேகனக் கடந்து *
தகாேற்ற மாேேன் பாேக் ககரகயக் குறுகுேதன22
அடியார்கள் குைாங்கேை தகாலக்கம் இருக்க
ஆநந்ேமயமான மாமணி மண்டபத்துப் *
படியாதுமில் படுக்ககயாய் இருக்கும் அனன்ேன்
பணாமணிகள் ேம்மின் ஒேி மண்டலத்ேின் இகடயில் *
ேடிோரும் மாமலராள் ேலேருகும் மற்கற
மண்மகளுமாய் மகளும் இடேருகும் இருக்க *
நடுோக வீற்றிருக்கும் நாரணகனக் கடுக
நான் அனுபேிக்கும் ேகக நல்தகன் எேிராசா!23
இந்ே உடல்ேிட்டுரேி மண்ேலத்தூதடகி
இவ்ேண்டம் கைித்ேிகடயில் ஆேரணதமழ் தபாய் *
அந்ேமில் பாழ்கடந்து அைகார் ேிரகச ேனில் குேித்ேங்கு
அமானேனால் ஒேி தகாண்ட தசாேியும் தபற்று * அமரர்
ேந்தேேிர் தகாண்டு அலன்காித்து ோழ்த்ேி ேைி நட்த்ே
கேகுந்ேம் புக்கு மணி மண்டபத்துச் தசன்று *
நம் ேிருமால் அடியார்கள் குைாங்களுடன் கூடும்
நாள் எனக்குக் குருகும் ேகக நல்தகன்ன எேிராசா!24
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என்று நிதரதுகமாக என்கன அபிமானித்து
யானும் அறிந்துனக்தகயாய் இருக்கும் ேகக தசய்ோர் *
அன்றுமுேல் இன்றேவும் அநேரேம் பிகைதய
அடுத்ேடுத்துச் தசய்ேது அநுேேிப்பது இனிச்தசய்தயன் *
என்றுன்கன ேந்ேிரப்போம் என் தகாடுகம கண்டும்
இகைாதே இரவு பகல் அடிகம தகாண்டு தபாந்ோய் *
இன்று ேிருநாடும் எனக்கருே எண்ணுகின்றாய்
இனிக் கடுகச் தசய்ேருே தேண்டும் எேிராசா!25
தேன்னரங்கர் ேமக்காதமா தேேியர்கட்காதமா
தசகனயர் தகான் முேலான சூாியர்கட்காதமா *
மன்னிய சீர்மாறன் அருள்மாாி ேனக்காதமா
மற்றும் உள்ே தேசிகர்கள் ேங்களுக்குமாதமா *
என்னுகடய பிகை தபாறுக்க யாேருக்கு முேியும்
எேிராசா! உனக்கன்றி யாதனாருேர்க்கு ஆதகன் *
உன்னருோல் எனக்குருசி ேன்கனயும் முண்டாக்கி
ஒேி ேிசும்பில் அடிதயகன ஒருப்படுத்து ேிகரந்தே26
இவ்வுலகில் இனிதயான்றும் எண்ணாதே தநஞ்தச
இரவுபகல் எேிராசர் எமக்கினிதமல் அருளும் *
அவ்வுலகக அலர்மகள் தகான் அங்கிருக்கும் இருப்கப
அடியார்கள் குைாங்கள்ேகம அேர்கள் அனுபேத்கே *
இவ்வுயிருமதுக் கிட்டுப் பிறந்ேிைந்து கிடந்ே
என்னும் அத்கே என்றுமதுக் கிகடச் சுேராய்க் கிடக்கும் *
தேவ்ேிகனயால் ேந்ேவுடல் ேிடும்தபாழுகே ேிட்டால்
ேிகலயும் இன்பம் ேன்கன முற்றும் ேிடாமல் இருந்தேண்தண27
பண்டு பலோாியரும் பார் உலதகார் உய்யப்
பாிவுடதன தசய்ேருளும் பல்ககலகள் ேம்கமக் *
கண்டதேல்லாம் எழுேி அகே கற்றிருந்தும் பிறர்க்குக்
காேலுடன் கற்பித்தும் காலத்கேக் கைித்தேன் *
புண்டாீகக தகள்ேனுகற தபான்னுலகு ேன்னில்
தபாக நிகனதோன்றும் இன்றிப் தபாருந்ேி இங்தக இருந்தேன் *
எண்டிகசயும் ஏத்தும் எேிராசன் அருோதல
எைில் ேிசும்கபயன்றி இப்தபாதேன் மனம் ஏண்ணாதே28
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சாருோக மேம் நீறு தசய்து சமணச் தசடிக்கனல் தகாளுத்ேிதய
சாக்கியக் கடகல ேற்றுேித்து மிகுசாங்கியக்கிாி முறித்ேிட *
மாறுதசய்ேிடுகணாே ோேியர்கள் ோய்ேகர்த்ேறமிகுத்து தமல்
ேந்ே பாசுபேர் சிந்ேிதயாடும் ேகக ோது தசய்ே எேிராசனார் *
கூறுமாகுரு மத்த்தோதடாங்கிய குமாாிலன் மேம் அேற்றின் தமல்
தகாடிய ேர்க்க்சரம்ேிட்டபின் குறுகிய மாயோேியகர தேன்றிட *
மீறிோேில்ேரும் பாற்கரன் மேேிலக்கடிக் தகாடி எறின்து தபாய்
மிக்க யாேேமேத்கே மாய்த்ே தபருவீரர் நாளும் மிக ோைிதய29
சீராரும் எேிராசர் ேிருேடிகள் ோைி
ேிருேகரயிற் சாத்ேிய தசந்துேராகட ோைி *
ஏராரும் தசய்யேடிவு எப்தபாழுதும் ோைி
இலங்கிய முந்நூல் ோைி இகணத் தோள்கள் ோைி *
தசாராே துய்ய தசய்ய முகச்தசாேி ோைி
தூமுறுேல் ோைி துகணமலர்க் கண்கள் ோைி *
ஈராறு ேிருநாமம் அணிந்ே எைில் ோைி
இனி ேிருப்தபாதடைில் ஞானமுத்ேிகர ோைிதய30
அறுசமயச் தசடியேகன அடி அறுத்ோன் ோைிதய
அடர்ந்து ேரும் குேிருட்டிககே அறத்துறந்ோன் ோைிதய *
தசறுகலிகயச் சிறிதுமறத் ேீர்த்து ேிட்டான் ோைிதய
தேன்னரங்கர் தசல்ேமுற்றும் ேிருத்ேி கேத்ோன் ோைிதய *
மகற அேனில் தபாருள் அகனத்தும் ோய் தமாைிந்ோன் ோைிதய
மாறன் உகர தசய்ே ேமிழ் மகற ேேர்த்தோன் ோைிதய *
அறம்மிகு நற்தபரும்பூதூர் அேோித்ோன் ோைிதய
அைகாரும் எேிராசர் அடியிகணகள் ோைிதய31
பன்னிருசீர்க்கைிதநடிலாசிாிய ேிருத்ேம்
சங்கர பாற்கர யாேே பாட்டப் பிரபாகரர் ேங்கள் மேம்
சாய்வுற ோேியர் மாய்குேர் என்று சதுமகற ோ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 தேன்னரங்காபுாி மாமகல மற்றும் உேந்ேிடு நாள் *
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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தசங்கயல் ோேிகள் சூழ் ேயல் நாளும் சிறந்ே தபரும்பூதூர்ச்
சீமான் இகேயாழ்ோர் ேந்ேருேிய நாள் ேிருோேிகர நாதே32
இன்னம் எத்ேகன காலம் இந்ே உடம்புடன் யான் இருப்பன்
இன்ன தபாழுது உடம்பு ேிடும் இன்னபேி அதுோன் *
இன்னேிடத்தே அதுவும் என்னும் இகே எல்லாம்
எேிராசா! நீ அறிேி யான் இகே ஒன்றறிதயன் *
என்கன இனி இவ்வுடம்கப ேிடுேித்து உன் அருோல்
ஏராரும் கேகுந்ேத்தேற்ற நிகனவுண்தடல் *
பின்கன ேிகரயாமல் மறந்ேிருக்கிறதேன் தபசாய்
தபகேகம ேீர்த்து என்கன அடிகம தகாண்ட தபருமாதன!33
முன்கன ேிகன பின்கன ேிகன பிராரத்ேம் என்னும்
மூன்று ேககயான ேிகனத் தோகக அகனத்தும் * யாதன
என்கன அகடந்தோர் ேமக்குக் கைிப்பன் எனும் அரங்கர்
எேிராசா! நீ இட்ட ேைக்கன்தறா தசால்லாய் *
உன்கன அல்லேறியாே யான் இந்ே உடம்தபாடு
உைன்று ேிகனப்பயன் புசிக்க தேண்டுேது ஒன்றுண்தடா *
என்னுகடய இருேிகனகய இகறப்தபாழுேில் மாற்றி
ஏராரும் கேகுந்ேத்தயற்றி ேிடாய் நீதய34
அருோதல அடிதயகன அபிமானிேருேி
அனேரேம் அடிகம தகாள்ே நிகனத்து நீ இருக்க *
மருோதல புலன் தபாக ோஞ்கச தசய்யும் என்ேன்
ேல்ேிகனகய மாற்றி உன் பால் மனம் கேக்கப் பண்ணாய் *
தேருோரும் கூரோழ்ோனும் அேர் தசல்ேத்
ேிருமகனார் ோமும் அருேிச் தசய்ே * ேீகமத்
ேிரோன அத்ேகனயும் தசர உள்ே என்கனத்
ேிருத்ேி உய்யக்தகாள்ளும் ேகக தேரும் எேிராசா!35
தநாிகச தேண்பா
ோசகனயில் ஊற்றதமா மாோே ேல்ேிகனதயா *
ஏதேன்று அறிதயன் எேிராசா! * - ேீோகும்
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ஐம்புலனில் ஆகச அடிதயன் மனம் ேன்கன *
ேன்புடதன ோன் அடரும் ேந்து36
இன்றேவும் இல்லா அேிகாரம் * தமலும் எனக்கு
என்றுேோம் தசால்லாய் எேிராசா! * - குன்றா
ேிகனத் தோடகர தேட்டி ேிட்டு * தமதல கேகுந்ேத்து
எகனக் கடுக ஏற்றாேதேன்37
அஞ்சில் அறியாோர் ஐம்பேிலும் ோமறியார் *
என் தசால் எனக்தகா எேிராசா *- தநஞ்சம்
உன் ோள் ஒைிந்ேேற்கறதய உகக்க * இன்றும்
அநுோபம் அற்றிருக்ககயால்38
தேம்பு கறியாக ேிருன்பினார் ககத்ேதேன்று *
ோம் புகடாதே புசிக்கும் ேன்கம தபால்* - ேீம்பன் இேன்
என்று நிகனத்து என்கன இகைார் எேிராசர் *
அன்றறிந்து அங்கீகாிக்ககயால்39
அேத்தே தபாழுகே அடிதயன் கைித்துப் *
பேத்தே இருக்கும் அது பண்தபா - ேிேத்தே யான் *
தசரும் ேகக அருோய் சீரார் எேிராசா! *
தபாரும் இனி இவ்வுடம்கபப் தபாக்கு40
எகனப் தபால் பிகை தசய்ோர் இவ்வுலகில் உண்தடா *
உகனப் தபால் தபாறுக்க ேல்லாரும் உண்தடா * அகனத்துலகும் ோைப் பிறந்ே எேிராசா மாமுனிோ! *
ஏகைக்கிரங்காய் இனி41
ஐம்புலன்கள் தமலிட்டரும் தபாழுது அடிதயன் *
உன் பேங்கள் ேம்கம நிகனந்தோலமிட்டால் * - பின்பகே ோம்
என்கன அடராமல் இரங்காய் எேிராசா!*
உன்கன அல்லால் எனக்குண்தடா42
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இந்ே உலகில் தபாருந்ோகம ஏதும் இல்கல *
அந்ே உலகில் தபாக ஆகசயில்கல * - இந்ே நமக்கு
எப்படிதயா ோன் ேருேர் எந்கே எேிராசா! *
ஒப்பில் ேிருநாடுகந்து43
மாகாந்ே நாரணனார் கேகும் ேகக அறிந்தோர்க்கு *
ஏகாந்ேம் இல்கல இருள் இல்கல * - தமாகாந்ேர்
இவ்ேிடம் ஏகாந்ேம் இருள் என்று பயம் அற்றிருந்து
தசய்ோர்கள் ோம் பாேத்ேிறம்44
நாராயணன் ேிருமால் நாரம் நாம் என்னும் முகற *
ஆராயில் தநஞ்தச அநாேி அன்தறா * - சீராரும்
ஆசாாியனாதல அன்தறா நாம் உய்ந்ேதேன்று
கூசாமல் எப்தபாழுதும் கூறு45
ேிருோய்தமாைிப்பிள்கே ேீேிகனதயாம் ேம்கமக் *
குருோகி ேந்துய்யக் தகாண்டு * - தபாருேில்
மேி ோன் அேித்ேருளும் ோழ்ேன்தறா தநஞ்தச! *
எேிராசர்க்கு ஆோதனாம் யாம்46
கட்டகேக் கலித்துகற
இராமானுசாய நம என்று இரவும் பகலும் சிந்ேித்து *
இராமானுசர்கள் இருப்பிடம் ேன்னில் இகறப் தபாழுதும் *
இராமானுசர் அேர்க்தகல்லா அடிகமயும் தசய்ய எண்ணி *
இராமானுசர் ேம்கம மானுசரா என் தகால் எண்ணுேதே!47
எண்ணாது என் தநஞ்சம் இகசயாதேன் நா இகறஞ்சாது தசன்னி *
கண்ணானகே ஒன்றும் காணலுறா * கலியார் நலிய
ஓண்ணாே ேண்ணம் உலகேித்தோன் எேிராசன் அடி
நண்ணாேேகர * அரங்தகசர் தசய்ே நலம் நமக்தக48
நந்ோ நரகத்து அழுந்ோகம தேண்டிடில் நானிலத்ேீர்! *
எந்ோகேயான எேிராசகன நண்ணும் * என்றும் அேன்
அந்ோேி ேன்கன அனுசந்ேியும் அேன் தோண்டருடன் *
சிந்ோ குலம் தகடச் தசர்ந்ேிரும் முத்ேி பின் சித்ேிக்குதம49
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[212]

அேத்தே அருமந்ே காலத்கேப் தபாக்கி * அறிேின்கமயால் இப்
பாேத்தே உைல்கின்ற பாேியர்காள் * பல காலம் நின்று
ேேத்தே முயல்பேர் ேங்கட்கும் எய்ே ஒண்ணாே * அந்ே
ேிேத்தே உகம கேக்கும் சிந்ேியும் நீர் எேிராசன் என்தற50
என்றுேன் ஈசனும் உயிரும் அன்தற உண்டிக் காலம் எல்லாம் *
இன்றேோகப் பழுதே கைிந்ேிருேிகனயால் *
என்றிைேின்ாியிருக்கும் என் தநஞ்சம் இருவு பகல்
நின்று ேபிக்கும் * எேிராசா! நீ அருள் தசய்ே பின்தன51
கனக கிாி தமல் காிய முகில் தபால் *
ேினகே சிறுேன் தமற்தகாண்டு *- ேனு ேிடும் தபாது
ஏரார் அரங்கர் எேிராசர்க்காக * என் பால்
ோரா முன் நிற்பர் மகிழ்ந்து52
எண்சீராசிாிய ேிருத்ேம்
இேத்ோதல தேன்னரங்கர் தசய்கின்றதேன்றறிந்தே
இருந்ோலும் ேற்கால தேேகனயின் கனத்ோல் *
பகேத்ோதலா என்னும் இந்ேப் பாே உடம்புடதன
பல தநாவும் அனுபேித்ேிப்பேத்ேிருக்கப் தபாதமா *
மேத்ோதல ேல்ேிகனயின் ேைி உைன்று ேிாிந்து
ேல்ேிகனதயன் ேன்கன உனக்காோக்கிக் தகாண்ட *
இேத்ோயும் ேந்கேயுமாம் எேிராசா! என்கன
இனிக் கடுக இப்பேத்ேினின்றும் எடுத்ேருதே53
கட்டகலக்கலிப்பா
இன்னம் எத்ேகன நாள் இவ்வுடம்புடன்
இருந்து தநாவு படக் கடதேகனதயா! * என்கன இேினின்றும் ேிடுேித்து நீர்
என்று ோன் ேிருநாட்டினுதே ஏற்றுவீர் *
அன்கனயும் அத்ேனும் அல்லாே சுற்றமும்
ஆகி என்கன அேித்ேருள் நாேதன *
என் இேத்கே இராப் பகல் இன்றிதய
ஏகதமண்ணும் எேிராச ேள்ேதல!54
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தேன்னரங்கர் சீர் அருளுக்கிலக்காகப் தபற்தறாம்
ேிருேரங்கம் ேிருப்பேிதய இருப்பாகப் தபற்தறாம் *
மன்னிய சீர் மாறன் ககல உணோகப் தபற்தறாம்
மதுரகேி தசாற்படிதய நிகலயாகப் தபற்தறாம் *
முன்னேராம் நம் குரேர் தமாைிகள் உள்ேப் தபற்தறாம்
முழுதும் நமக்ககே தபாழுது தபாக்காகப் தபற்தறாம் *
பின்கன ஒன்று ேனில் தநஞ்சு தபராமல் தபற்தறாம்
பிறர் மினுக்கும் தபாறாகம இல்லாப் தபருகமயும் தபற்தறாதம55
தநாிகச தேண்பா
உன்ேன் அபிமானதம உத்ோரகம் என்று *
சிந்கே தேேிந்ேிருக்கச் தசய்ே நீ * - அந்தோ!
எேிராசா! தநாய்கோல் என்கன நலக்காமல் *
சேிராக நின் ேிருத்ோள் ோ56
தேசிகர்கள் தபாற்றும் ேிருோய்தமாைிப்பிள்கே *
ோசமலர்த் ோள் அகடந்ே ேத்துதேன்னும் *- தநசத்ோல்
என் பிகைகள் காணா எேிராசா! அடிதயன் *
புன் பகர்கேக் தகளும் தபாறுத்து57
எந்கே ேிருோய்தமாைிப்பிள்கே இன்னருோல் *
உன்ேன் உறகே உணர்ந்ே பின் * - இந்ே உயிர்க்கு
எல்லா உறவும் நீ என்தற எேிராசா! *
நில்லாேது உண்தடா என் தநஞ்சு58
எந்கே ேிருேரங்கர் ஏரார் கருடன் தமல் *
ேந்து முகம் காட்டி ேைி நடத்ே * - சிந்கே தசய்ேிப்
தபால்லா உடம்புேகனப் தபாக்குேது என்னாள் தகாதலா *
தசால்லாய் எேிராசா! சூழ்ந்து59
இந்ே அரங்கத்ேினிேிரு நீ என்று அரங்கர் *
எந்கே எேிராசர்க்கீந்ேேரம் * - சிந்கே தசய்யில்
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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நம்மேன்தறா தநஞ்சதம! நற்றாகே தசாம்புேல்ேர்
ேம்மேன்தறா ோயமுகற ோன்60
ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் 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 தபற்ற

இயல்சாற்று
பிள்கே உறங்காேில்லி ோஸர் அருேிச் தசய்த்து
நன்று ேிருவுகடதயாம் நானிலத்ேில் எவ்வுயிர்க்கும்
ஒன்றும் குகறயில்கல ஓேிதனாம் * குன்றம்
எடுத்ோன் ஆடி தசாி இராமானுசன் ோள் *
பிடித்ோர் பிடித்ோகரப் பற்றி
ேகுோபரண பட்டர் அருேிச் தசய்ேது
ோைி ேிருக்குருகூர் ோைி ேிருமைிகச *
ோைி ேிருமல்லி ேே நாடு * ோைி
சுைி தபாறித்ே நீர்ப்தபான்னித் தேன்னரங்கன் ேன்கன
ேைிபறித்ே ோேன் ேலி
ஸ்ரீபரங்குச ோஸர் அருேிச் தசய்ேது
ேிருநாடு ோைி ேிருப்தபாருநல் ோைி *
ேிருநாட்டுத் தேன்குருகூர் ோைி * ேிருநாட்டுச்
சிட்டத்ேமர்ோைி * ோைி சடதகாபன்
இட்டத் ேமிழ்ப் பாேிகச
பரகால ோஸர் அருேிச் தசய்ேது
மங்கக நகர் ோைி ேண் குகறயலூர் ோைி *
தசங்கக அருள்மாாி சீர் ோைி * தபாங்கு புனல்
மண்ணித் துகற ோைி * ோைி பரகாலன்
எண்ணில் ேமிழ்ப் பாேிகச
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பிள்கே இராமானுச ோஸர் அருேிச் தசய்ேது
ோைியதரா தேன்குருகக ோைியதரா தேன்புதுகே *
ோைியதரா தேன்குகறயல் மாநகரம் * ோைியதரா
ேக்தகார் பரவும் ேடம் சூழ் தபரும்பூதூர் *
முக்தகால் பிேித்ேமுனி
ேிருேரங்கத்ேமுேனார் அருேிச் தசய்ேது
தமாைிகயக் கடக்கும் தபரும் புகைான் * ேஞ்ச முக்குறும்பாம்
குைிகயக் கடக்கும் நம் கூரத்ோழ்ோன் சரண் கூடியபின் *
பைிகயக் கடத்து இராமானுசன் புகழ்பாடி அல்லா
ேைிகயக்கடத்ேல் * எனக்கு இனி யாதும் ேருத்ேமன்தற.
பிள்கே அைகிய மணோே ோஸர் அருேிச் தசய்ேது
தநஞ்சத்ேிருந்து நிரந்ேரமாக நிரயத்துய்க்கும் *
ேஞ்சக் குறும்பின் ேகக அறுத்தேன் * மாய ோேியர் ோம்
அஞ்சப் பிறந்ேேன் சீமாேேன் அடிக்கு அன்பு தசய்யும் *
ேஞ்சத்தோருேன் சரணாம்புயம் என் ேகலக்கணிந்தே.
பின்பைகராம் தபருமாள் சீயர் அருேிச் தசய்ேது
ஊைிதோறும் ஊைிதோறும் உலகம் உய்ய
உம்பர்களும் தகட்டுய்ய * அன்பினாதல
ோைிதயனும் பூேம் தபய் தபாய்கக மாறன் மைிகசயர்
தகான் பட்டர்பிரான் மங்ககதேந்ேன் *
தகாைியர் தகான் தோண்டர் துகள் பாணன் தகாகே
குல முனிேன் கூறிய நூதலாேி * வீேி
ோைிதயன ேரும் ேிரகே ோழ்த்துோர் ேம்
மலரடி * என் தசன்னிக்கு மலர்ந்ே பூதே
ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் 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 அருேிச்தசய்ே
யேிராஜ ேிம்ைேி
மணோே மாமுனிகள் ேனியன்
(அைகிய மணோேன் அருேிச்தசய்ேது)
ஸ்ரீகசதலச ேயாபாத்ரம் ேீபக்த்யாேி குணார்ணேம்
யேீந்த்ர ப்ரேணம் ேந்தே ரம்யஜாமாேரம் முநிம்
___________
ய: ஸ்துேிம் யேிபேிப்ரஸாேிநிம்
வ்யாஜஹார யேிராஜேிம் ஶேிம் |
ேம் ப்ரபந்நஜந சாேகாம்புேம்
தநௌமி தஸௌம்யேரதயாகி புங்கேம் ||1
ஸ்ரீமாேோங்க்ாி ஜலஜத்ேய நித்யதஸோ
ப்தரமாேிலாஶய பராங்குஶ பாேபக்ேம் |
காமாேிதோஶ ஹரமாத்மபோஶ்ாிோநாம்
ராமானுஜம் யேிபேிம் ப்ரணமாமி மூர்த்நா ||2
ஸ்ரீரங்கராஜசரணாம்புஜ ராஜஹம்ஸம்
ஸ்ரீமத்பராங்குஶ போம்புஜப்ருங்கராஜம் |
ஸ்ரீபட்டநாே பரகால முகாப்ஜமித்ரம்
ஸ்ரீேத்ஸசிஹ்ந

ஶரணம்

யேிராஜமீதட ||3

ோசா யேீந்த்ர! மநஸா ேபுஷா ச யுஷ்மத்
பாோரேிந்ேயுகேம் பஜோம் குரூணாம் |
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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கூராேிநாே குருதகஶமுகாத்யபும்ஸாம்
பாோநுசிந்ேநபரஸ்ஸேேம் பதேயம் ||4
நித்யம் யேீந்த்ர! ேே ேிவ்யேபுஸ்ஸ்ம்ருதேௌ தம
ஸக்ேம் மதநா பேது ோக் குணகீர்ேதநऽதஸௌ |
க்ருத்யஞ்ச ோஸ்யகரதண து கரத்ேயஸ்ய
வ்ருத்த்யந்ே தரऽஸ்து ேிமுகம் கரணத்ரயஞ்ச ||5
அஷ்டாக்ஷராக்ய மநுராஜ பேத்ரயார்த்ே
நிஷ்டாம் மமாத்ர ேிேராத்ய யேீந்த்ர நாே! |
ஶிஷ்டாக்ரகண்யஜந தஸவ்யபேத்போப்தஜ
ஹ்ருஷ்டாऽஸ்து நித்யமநுபூய மமாஸ்ய புத்ேி: ||6
அல்பாऽபி தம ந பேேீய போப்ஜ பக்ேி:
ஶப்ோேிதபாக

ருசிரந்ேஹதமேதே ஹா |

மத்பாபதமே ஹி நிோநமமுஷ்ய நாந்யத்
ேத்ோரயார்ய யேிராஜ! ேகயகஸிந்தோ! ||7
வ்ருத்த்யா பஶுர்நரேபுஸ்த்ேஹமீத்ருஶஶாऽபி
ஶ்ருத்யாேிஸித்ே

நிகிலாத்மகுணாஶ்ரதயாऽயம் |

இத்யாேதரண க்ருேிதநாऽபி மிே: ப்ரேக்தும்

அத்யாபி ேஞ்சநபதராऽத்ர யேீந்த்ர ேர்த்தே ||8
து:காேதஹாऽஹமநிஶம் ேே துஷ்ட தசஷ்ட:
ஶப்ோேிதபாக

நிரேஶ்ஶரணாகோக்ய: |
த்ேத்பாேபக்ே இே ஶிஷ்ட ஜதநௌகமத்தய
மித்யா சராமி யேிராஜ ேதோऽஸ்மி மூர்க: ||9
நித்யம் த்ேஹம் பாிபோமி குரும் ச மந்த்ரம்
ேத்தேேோ மபி ந கிஞ்சிேதஹா பிதபமி |
இத்ேம் ஶதடாऽப்யஶடேத் பேேீயஸங்தக
ஹ்ருஷ்டஶ்சராமி யேிராஜ ேதோऽஸ்மி மூர்க: ||10
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ஹா ஹந்ே ஹ்ந்ே மநஸா க்ாியயா ச ோசா
தயாऽஹம் சராமி ஸேேம் த்ாிேிோபசாராந் |
தஸாऽஹம் ேோப்ாியகர: ப்ாியக்ருத்ேதேே
காலம் நயாமி யேிராஜ! ேதோऽஸ்மி மூர்க: ||11
பாதப க்ருதே யேி பேந்ேி பயாநுோப
லஜ்ஜா: புந: கரணமஸ்ய கேம் கதடே |
தமாதஹந தம ந பேேீஹ பயாேிதலஶ:

ேஸ்மாத்புந: புநரகம் யேிராஜ! குர்தே ||12
அந்ேர்ப்பஹிஸ்ஸகலேஸ்துஷு ஸந்ேமீஶம்
அந்ே: புரஸ்ஸ்ேிேமிோஹமவீக்ஷமாண: |
கந்ேர்ப்பேஶ்ய ஹ்ருேயஸ்ஸேேம் போமி
ஹந்ே! த்ேேக்ரகமநஸ்ய யேீந்த்ர! நார்ஹ: ||13
ோபத்ரயீஜநிே து:கநிபாேிதநாऽபி
தேஹஸ்ேிதேௌ மம ருசிஸ்து ந ேந்நிவ்ருத்தேௌ |
ஏேஸ்ய காரணமதஹா! மம பாபதமே
நாே! த்ேதமே ஹர ேத்யேிராஜ!

ஶ ீ க்ரம்

||14

ோசாமதகாசர மஹாகுண தேஶிகாக்ரய
கூராேிநாே கேிோகில கநச்யபாத்ரம் |
ஏதஷாऽஹதமே ந புநர்ஜகேீத்ருஶஸ்ேத்
ராமாநுஜார்ய! கருகணே து மத்கேிஸ்தே ||15
ஶுத்ோத்ம

யாமுநகுரூத்ேம கூரநாே

பட்டாக்ய தேஶிகேதராக்ே ஸமஸ்ேகநச்யம் |
அத்யாஸ்த்யஸங்குசிேதமே மயீஹ தலாதக

ேஸ்மாத்யேீந்த்ர! கருகணே து மத்கேிஸ்தே ||16
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ஶப்ோேிதபாகேிஷயா

ருசிரஸ்மேீயா

நஷ்டா பேத்ேிஹ பேத்ேயயா யேீந்த்ர! |
த்ேத்ோஸோஸகணநா சரமாேதேௌ யஸ்
ேத்ோஸகேகரஸோऽேிரோ மமாஸ்து ||17
ஶ்ருத்யக்ரதேத்ய

நிஜேிவ்யகுணஸ்ேரூப:

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

பாபேிதமாசதந த்ேம் ||18

காலத்ரதயऽபி கரணத்ரய நிர்மிோேி
பாபக்ாியஸ்ய

ஶரணம்

பகேத்க்ஷகமே |

ஸா ச த்ேகயே கமலாரமதணऽர்ேிோ யத்
தக்ஷமஸ்ஸ ஏே ஹி யேீந்த்ர! பேச்ச்ாிோநாம் ||19
ஸ்ரீமந்! யேீந்த்ர! ேே ேிவ்யபோப்ஜதஸோம்
ஸ்ரீஶஶலநாே கருணாபாிணாமேத்ோம் |

ோமந்ேஹம் மம ேிேர்த்ேய நாே! ேஸ்யா:
காமம் ேிருத்ேமகிலம் ச நிேர்ேய த்ேம் ||20
ேிஜ்ஞாபநம் யேிேமத்ய து மாமகீநம்
அங்கீகுருஷ்ே யேிராஜ! ேயாம்புராஶஶ |
அஜ்தஞாऽயமாத்ம குணதலஶ ேிேர்ஜிேஶ்ச
ேஸ்மாேநந்ன்யஶரதணா பேேீேி மத்ோ ||21
இேி யேிகுலதுர்யதமேமாகந:
ஶ்ருேிமதுகரருேிகே:

ப்ரஹர்ஷயந்ேம் |

ேரேரமுநிதமே சிந்ேயந்ேீ
மேிாியதமேி நிரத்யயம் ப்ரஸாேம் ||22
ஸ்ரீமணோே மாமுனிகள் ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் 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

|| ஸ்ரீஸ்ேே: ||
கூரத்ோழ்ோன் (பட்டர் அருேிச் தசய்ேது)

ஸ்ரீேத்ஸசிஹ்நமிஶ்தரப்தயா நம உக்ேிமேீமதஹ |
யதுக்ேயஸ் த்ரயீகண்தட யாந்ேி மங்கேஸூத்ரோம் ||
___________
ஸ்ேஸ்ேி ஸ்ரீர்ேிஶோே ஶஶஷஜகோம்
ஸர்க்தகாபஸர்க் கஸ்த்ேிேீ:
ஸ்ேர்க்கம் துர்க்கேிமா பேர்க்கிகபேம்
ஸர்ேஞ்ச குர்ேந் ஹாி: |
யஸ்யா வீக்ஷ்ய முகம் ேேிங்கிே பராேீதநா ேிேத்தேऽகிலம்
க்ாீதடயம் கலு நாந்யோऽஸ்ய ரஸோ
ஸ்யாகேகரஸ்யாத்ேயா ||1
தஹ ஸ்ரீர்தேேி ஸமஸ்ே தலாக ஜநநீம்
த்ோம் ஸ்தோதுமீஹாமதஹ
யுக்ோம் பாேய பாரேீம் ப்ரகுணய
ப்தரமப்ரோநாம் ேியம் |
பக்ேிம் பந்ேய நந்ேயா ஶ்ாிேமிமம்
ோஸம் ஜநம் ோேகம்
லக்ஷ்யம் லக்ஷ்மி கடாக்ஷவீசிேிஸ்ருதே:
தே ஸ்யாம சாமீ ேயம் ||2
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ஸ்தோத்ரம் நாம கிமாமநந்ேி கேதயா
யத்யந்யேீயாந் குணாந்
அந்யத்ர த்ேஸதோऽேிதராப்ய பணிேிஸ்
ஸா ேர்ஹி ேந்த்யா த்ேயி |
ஸம்யக்ஸத்ய குணாபிேர்ண நமதோ
ப்ரூயு: கேம் ோத்ருஶ ீ
ோக்ோசஸ்பேிநாऽபி ஶக்யரசநா
த்ேத்ஸத்குணார்தணாநிதேௌ ||3
தய ோசாம் மநஸாம் ச துர்க்ரஹேயா
க்யாோ குணாஸ்ோேகா:
ோதநே ப்ரேி ஸாம்புஜிஹ்ேமுேிோ
கஹ மாமிகா பாரேீ |
ஹாஸ்யம் ேத்து ந மந்மதஹ
ந ஹி சதகார்தயகாऽகிலாம் சந்த்ாிகாம்
நாலம் பாதுமிேி ப்ரக்ருஹ்ய ரஸநா –
மாஸீே ஸத்யாம் த்ருஷி ||4
தக்ஷாேீயாநபி துஷ்டபுத்ேிரபி
நி: ஸ்தநதஹாऽப்யநீதஹாऽபி தே
கீர்த்ேிம் தேேி லிஹந்நஹம்
ந ச பிதபம்யஜ்தஞா ந ஜிஹ்தரமி ச |
துஷ்தயத்ஸா து ந ோேோ
ந ஹி ஶுநா லீடாऽபி பாகீரேீ
துஷ்தயச்ச்ோபி ந லஜ்ஜதே ந ச பிதபத்யார்த்ேிஸ்து

ஶாம்தயச்சுந:

||5

ஐஶ்ேர்யம் மஹதேே ோऽல்பமேோ
த்ருஶ்தயே பும்ஸாம் ஹி யத்
ேல்லக்ஷ்ம்யா: ஸமுேீக்ஷணாத்ேே யேஸ்
ஸார்ேத்ாிகம் ேர்த்ேதே |
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தேகநதேந ந ேிஸ்மதயமஹி
ஜகந்நாதோऽபி நாராயண:
ேந்யம் மந்யே ஈக்ஷணாத்ேே யேஸ்
ஸ்ோத்மாநமாத்தமஶ்ேர: ||6
ஐஶ்ேர்யம் யேஶஶஷ பும்ஸி யேிேம்
தஸௌந்ேர்யலாேண்யதயா:
ரூபம் யச்ச ஹி மங்க்ேம் கிமபி
யல்தலாதக ஸேித்யுச்யதே |
ேத்ஸர்ேம் த்ேேேீநதமே யேே:
ஸ்ரீாித்யதபதேந ோ
யத்ோ ஸ்ரீமேிேீத்ருஶஶந ேசஸா
தேேி ப்ரோமஶ்நுதே ||7
தேேி த்ேந்மஹிமாேேிர்ந ஹாிணா
நாபி த்ேயா ஜ்ஞாயதே
யத்யப்தயேமோபி கநே யுேதயா:
ஸர்ேஜ்ஞோ ஹீயதே |
யந்நாஸ்த்தயே ேேஜ்ஞோமநுகுணாம்
ஸர்ேஜ்ஞோயா ேிது:
வ்தயாமாம்தபாஜமிேந்ேயா கில ேிேந்
ப்ராந்தோऽயமித்யுச்யதே ||8
தலாதக ேநஸ்பேி ப்ருஹஸ்பேி ோரேம்யம்
யஸ்யா: ப்ரஸாேபாிணாமமுோஹரந்ேி |
ஸா பாரேீ பகேேீ து யேீயோஸீ
ோம் தேேதேேமஹிஷீம் ஶ்ாியமாஶ்ரயாம: ||9
யஸ்யா: கடாக்ஷ ம்ருதுவீக்ஷண ேீக்ஷதணந
ஸத்யஸ்ஸமுல்லஸிே பல்லேமுல்லலாஸ |
ேிஶ்ேம் ேிபர்யய ஸமுத்ேேிபர்யயம் ப்ராக்
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ோம் தேேதேேமஹிஷீம் ஶ்ாியமாஶ்ரயாம: ||

யஸ்யா: கடாக்ஷ வீக்ஷாக்ஷணலக்ஷம்
லக்ஷிோ மதஹஶாஸ்ஸ்யு: |

ஸ்ரீரங்கராஜமஹிஷீ ஸா மாமபி
வீக்ஷோம் லக்ஷ்மீ: ||10
| ஸ்ரீஸ்ேே: ஸமாப்ே: |
அர்ோஞ்தசா யத்பே ஸரஸிஜத்ேந்த்ேமாஶ்ாித்ய பூர்தே
மூர்த்நா யஸ்யாந்ேயமுபகோ தேஶிகா முக்ேிமாபு: |

தஸாऽயம் ராமாநுஜமுநிரபி ஸ்வீயமுக்ேிம் கரஸ்ோம்
யத்ஸம்பந்ோேமநுே கேம் ேர்ண்யதே கூரநாே: ||

ஸ்ரீகூரத்ோழ்ோன் ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் 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

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
தடாதலாத்ஸேக்ரம சுருக்கம்
1. தபருமாகே அகைத்ேல் (பூர்ணகும்பம், ஆர்த்ேி)
i.

மந்த்ர புஷ்பம்2 (ஓம் ராஜாேி ராஜாய..)

2. தபாஜ்யாஸநம் (அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமநீயம், தூபம், ேீபம்)
i.

ேிருப்தபானகம், பைங்கள் ஸமர்ப்பித்ேல்

ii.

சுருேமது ஸமர்ப்பித்ேல்

iii.

ஆர்த்ேி

3. ேிவ்யப்ரபந்ேம்
i.

தபாது ேனியன்

ii.

தபாியாழ்ோர் ேிருதமாைி
i. ேிருப்பல்லாண்டு
ii. மாணிக்கம் கட்டி

4. குருபரம்பகர ேனியன்
i.

ஸ்ரீரங்க நாச்சியார், ஸ்ரீரங்கப் தபாிய தபருமாள்,
ேிருதேங்கடமுகடயான், தபருந்தேேித் ோயார்,
தபரருோேப் தபருமாள்

ii.

நம்மாழ்ோர்

iii.

எம்தபருமானார்

iv.

கூரத்ோழ்ோன்
i. ஸ்ரீஸ்ேேம்

v.

முேலியாண்டான்
i. ோட்டி பஞ்சகம்

vi.

மணோே மாமுனிகள்
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i. யேிராஜ ேிம்ஶேி
vii.

பிறகு ேனியங்கள் ேர்ேமான ஸ்ோமியின் ேனியன்
ேகர அநுஸந்ேிக்க தேண்டும்

5. ேிருமாேிகக மங்கேம்
i.

ஆர்த்ேி

ii.

ேீர்த்ேம், ேிருேடி

பின் குறிப்பு:
1. குருபரம்பகர ேனியன் அநுஸந்ேிக்கும் தபாழுது, ஓராண் ேைி
ஆச்சார்யர்கள் அருேிச்தசய்ே ஸ்தலாகங்களும்
அநுஸந்ேிக்கலம். உோரணமாக:
i.

ஆேேந்ோர் - சதுஷ்தலாகி, ஸ்தோத்ர ரத்நம்

ii.

எம்தபருமானார் - கத்யத் த்ரயம்

iii.

கூரத்ோழ்ோன் - பஞ்சஸ்ேேம்

iv.

பராஸரபட்டர் – அஷ்டதலாகி, ரங்கராஜஸ்ேேம்

2. மந்த்ர புஷ்பம் :
ஓம் ராஜாேிராஜாய’ ப்ரஸஹ்ய ஸாஹிதன” | நதமா’ ேயம்
கே”ஶ்ரேணாய’ குர்மதஹ | ஸ தம காமான் காம காமா’ய
மஹ்யம்” | காதமஶ்ேதரா கே”ஶ்ரேதணா ே’ோது | குதபராய’
கேஶ்ரேணாய’ | மஹாராஜாய நம’: |
___________
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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

அழ்ோர்கள், ஆச்சார்யர்கேின் ேிருநக்ஷத்ரம்
மாேம்
சித்ேிகர

கேகாசி

ஆணி

ஆடி

ஆேணி

புரட்டாசி

ேிருநக்ஷத்ேிரம்
கார்த்ேிகக
ேிருோேிகர
புனர்பூசம்
ஹஸ்ேம்
சித்ேிகர
சித்ேிகர
சுக்ல ேசமி
ேிசாகம்
ேிசாகம்
அனுஷம்
ஸ்ோேி
ஸ்ோேி
அனுஷம்
பூரம்
பூரம்
பூரம்
உத்ேிராடம்
உத்ேிராடம்
ேிருதோணம்
தராஹினி
ஹஸ்ேம்
ேிருதோணம்
அேிட்டம்

ஆச்சார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீ உய்யக்தகாண்டார்
ஸ்ரீ ராமாநுஜர்
ஸ்ரீ முேலியாண்டான்
ஸ்ரீ சிட்டனார்
ஸ்ரீ மதுரகேியாழ்ோர்
ஸ்ரீ ஸ்ரீகசலாச்சார்யார்22
ஸ்ரீ குமார தேங்கடாசார்யார்20
ேீர்த்ேம்
ஸ்ரீ நம்மாழ்ோர்
ஸ்ரீ ேிருோய்தமாைிப் பிள்கே
ஸ்ரீ பட்டர்
ஸ்ரீ தபாியாழ்ோர்
ஸ்ரீ ேடக்கு ேிருவீேிப்பிள்கே
ஸ்ரீ நாேமுனிகள்
ஸ்ரீ ஆண்டாள்
ஸ்ரீ கந்ோகட தோைப்பர்
ஸ்ரீ ேிருதகாபுரத்து நாயனார்
ஸ்ரீ ஆேேந்ோர்
ஸ்ரீ அப்பங்கார்11 (ஸ்ரீநிோஸாசார்)
ஸ்ரீ ஸ்ரீநிோஸாசார்13
ஸ்ரீ தபாியோசான் பிள்கே
ஸ்ரீ அப்பாசியாரன்னா9
(ேரோசார்)
ஸ்ரீ ஈயான் ராமாநுஜாசார்
ஸ்ரீ குமார தேங்கடாசார்19.அ
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புனர் பூசம்
ஐப்பசி

கார்த்ேிகக

மார்கைி

கே

மாசி

பங்குனி

மூலம்
பூராடம்
ேிருதோணம்
ேிருதோணம்
அேிட்டம்
சேயம்
சேயம்
அனுஷம்
கார்த்ேிகக
கார்த்ேிகக
கார்த்ேிகக
தராஹிணி
பூரம்
தகட்கட
தகட்கட
பூரம்
ஆயில்யம்
ஆயில்யம்
மகம்
ஹஸ்ேம்
புனர் பூசம்
புனர் பூசம்
புனர் பூசம்
மகம்
தகட்கட
உத்ரம்
அேிட்டம்
அஸ்ேேி

ஸ்ரீ ஒன்றான ோனமாமகல
ராமாநுஜ ஜீயர்
ஸ்ரீ மணோே மாமுனிகள்
ஸ்ரீ ேிஷ்ேக்தசனர்
ஸ்ரீ தபாய்கக ஆழ்ோர்
ஸ்ரீ பிள்கேதலாகாசார்
ஸ்ரீ பூேத்ோழ்ோர்
ஸ்ரீ தபயாழ்ோர்
ஸ்ரீ குமார தேங்கடாசார்17
ஸ்ரீ ஸ்ரீநிோஸ ேரோசார்15
ஸ்ரீ ேிரும்ங்ககயாழ்ோர்
ஸ்ரீ நம்பிள்கே
ஸ்ரீ குமார தேங்கடாசார்22அ
ஸ்ரீ ேிருப்பாணாழ்ோர்
ஸ்ரீ குமார ராமானுஜாசார்23
ஸ்ரீ தோண்டரடிப்தபாடி ஆழ்ோர்
ஸ்ரீ தபாிய நம்பி
ஸ்ரீ முேலியாண்டான்21ஆ
ஸ்ரீ குமார அன்னாேிலப்பன்12
(தேங்கடாசார்)
ஸ்ரீ ஸ்ரீநிோஸ ேரோசார்18
ஸ்ரீ ேிருமைிகசயாழ்ோர்
ஸ்ரீ கூரத்ோழ்ோன்
ஸ்ரீ குலதசகராழ்ோர்
ஸ்ரீ எம்பார்
ஸ்ரீ கந்ோகட அண்ணன்
ஸ்ரீ மணக்கால் நம்பிகள்
ஸ்ரீ அண்ணாேிலப்பன்10
(தேங்கடாசார்)
ஸ்ரீ நஞ்சீயர்
ஸ்ரீ குமார சிங்கராசார்21அ
ஸ்ரீப்ரணோர்த்ேிஹராசார்யார்16

ஆசார்ய ேனியன் குறிப்பு தமல்கேப்பு எழுத்துக்கோக
குறிக்கப்பட்டுள்ேது.
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

சிங்க தபருமாள் தகாயிலில் எழுந்ேருேியுள்ே
ஸ்ரீ அதஹாபிலேல்லித் ோயார் ஸதமே ஸ்ரீ
பாடலாத்ாி நரசிம்மர்

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

ஆழ்ோர்கள் (அேர்கேின் அேேராஸ்ேலத்ேில்)

தபாய்ககயாழ்ோர்

நம்மாழ்ோர்

பூேத்ோழ்ோர்

தபயாழ்ோர் ேிருமைிகசயாழ்ோர்

மதுரகேியாழ்ோர் குலதசகராழ்ோர்

ஸ்ரீஆண்டாள் தோண்டரடிப்தபாடி
ஆழ்ோர்

ேிருப்பாண்
ஆழ்ோர்

தபாியாழ்ோர்

ேிருமங்ககயாழ்ோர்

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

ேிருமாேிககயில் அத்யயன காலத்ேில் பல ேிருக்தகாலங்கேில்
எழுந்ேருேியிருக்கும் ஸ்ரீ அண்ணாேிலப்பன் ஸ்ோமி

ஆண்டாள்

அண்ணாேிலப்பன்

ஸ்ரீக்ருஷ்ணர்

லக்ஷ்மி நாராயணன்

நாச்சியார்

நம்மாழ்ோர்

நம்தபருமாள்

பாடலாத்ாி நரசிம்மர்

பரகால நாயகி

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

ேிருமாேிககயில் அத்யயன காலத்ேில் பல ேிருக்தகாலங்கேில்
எழுந்ேருேியிருக்கும் ஸ்ரீ அண்ணாேிலப்பன் ஸ்ோமி

பார்த்ேஸாரேி

தபாியாழ்ோர்

ேிருமங்ககயாழ்ோர்

கேகுண்ட நாேன்

ஸ்ரீ ராமர்

ேிருதேங்கடமுகடயான்

ேரேராஜர்

யேிராஜ ஸம்பத்குமாரர்

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி குருபரம்பகர

முேலியாண்டான்

கந்ோகடயாண்டான்

சின்ன ேரோசார்ய
ஸ்ோமி (சிறியாயி)

ஈயான்
ராமாநுஜாசாாியர்

தேேப்தபருமாள்
பிள்கே

தபாியண்ணர்

துண்ணுபுகழ்
தபாிய ேரோசார்ய
கந்ோகடத் தோைப்பர் ஸ்ோமி (தபாியாயி)

தேேராஜ குரு
(அம்மாள்)

சித்ேண்ணர்

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக

ேிருதகாபுரத்து
நாயனார்

தேய்ேங்கள் தபருமாள்
தோைப்பர்
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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

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி குருபரம்பகர

தகாயில்
ஸ்ரீரங்கராஜ நாயன்

தபாிய
தேடலப்கப

ேரகமோ எம்பா

ஆழ்ோர் ஸ்ந்நிேி
கண்ணி நாயன்

தேேப் தபருமாள்
ஸந்நிேி எம்பா

தேன்றி மாகலயிட்ட அப்பாச்சியாரண்ணா
தபருமாள் நாயனார்

அண்ணாேிலப்பன்
(தேங்கடாசார்யர்)

சித்ேண்ணார்

ோசரேி அப்கப
(ஆச்சான்)

தேடலப்கபயண்ணா
அப்பங்கார்
(ஸ்ரீநிோஸாசாாியர்)

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி குருபரம்பகர

குமார
அண்ணாேிலப்பன்

ஸ்ரீநிோஸாசார்ய
ஒன்றான குமார ஸ்ரீநிோஸ ேரோசார்ய
ஸ்ோமி
தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ோமி

ப்ரணோர்த்ேிஹராசார்ய குமார தேங்கடாசார்ய ஸ்ரீநிோஸாசார்ய
ஸ்ோமி
ஸ்ோமி
ஸ்ோமி

நாராயணாசார்ய
ஸ்ோமி

தோட்கடயாசார்ய
ஸ்ோமி

நாராயணாசார்ய
ஸ்ோமி

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக

ேிருநாராயணாசார்ய
ஸ்ோமி

ேரோசார்ய ஸ்ோமி
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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

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி குருபரம்பகர

அப்பூர்ணப்பங்கார்
ஸ்ோமி

குமார
ஸ்ரீநிோஸ
குமார தேங்கடாசாாியர்
தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி
ேரோசார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ோமி

ஸ்ரீ தகா.க.ோ.அ.
ஸ்ரீ தகா.க.ோ.அ. குமார சிங்கராசார்ய
குமார தேங்கடாசார்ய அண்ணன் ஸ்ரீரங்காசார்ய
ஸ்ோமி
ஸ்ோமி
ஸ்ோமி

குமார
ஸ்ரீஶஶலாச்சார்ய
ஸ்ோமி

குமார
முேலியாண்டான்
ஸ்ோமி

ஸ்ரீஉ.தே.தகா.க.ோ. குமார பக்ேிஸாராசார்ய
குமார
அ.குமார
ஸ்ோமி (ேர்த்ேமான
தேங்கடாசார்ய
ராமாநுஜாசார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ோமி
ஸ்ோமியின்
(ேர்த்ேமான ஸ்ோமி)
ேிருக்குமாரர்)
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

ஸ்ரீ தபருந்தேேித் ோயார் ஸதமே அகைத்து ோழ்ேித்ேேன்
(ஆஹூய ரக்ஷகன்) (ேரேராஜப் தபருமாள்)
முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ஸிஷ்யாேின் ேிருமாேிககயில்
எழுந்ேருேியிருக்கும் தபருமாள்

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி
குமார ஸ்ரீஶைலாச்சார்ய ஸ்ோமி, குமார தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி
முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ஸிஷ்யாேின் ேிருமாேிககயில்
எழுந்ேருேியிருக்கும் பூர்ோச்சார்யர்கள்

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

ேிக்ஞாபனம்
ஆசார்ய

அநுக்ரஹத்ேினால்,

ஸ்ோமி

ேிருமாேிககயின்

அடிதயன் ஸ்ரீ

முேலியாண்டான்

ேிருோராேனக்ரமத்கே

ஆசார்ய

ககங்கர்யமாக் எடுத்துக்தகாண்டு இந்ே தோகுப்பில் தேேியிட்டு
உள்தேன்.

இந்ே தோகுப்பில் ஏோேது குகறகள், ேேறுகள்

இருந்ோல் அடிதயகன க்ஷமித்ேருளுமாறும், ேேறுககே குறித்து
தகாண்டு

அடிதயனுக்கு

balaji.kandadai@gmail.com

email

தசய்யுமாறும் பாகேேர்ககே அடிதயன் ப்ரார்த்ேிக்கின்தறன்.
தமலும், இந்ே தோகுப்பு தேேிேற உேேியாயிருந்ே அகனேருக்கும்
அடிதயனுகடய
முக்கியமாக,

க்ருேக்ஞகேகயத்

ஸ்ரீ

ஸம்பத்குமார்

தோிேித்துக்
பத்மநாபன்

தகாள்கிதறன்.
(தமல்தகாட்கட)

அேர்களுக்கும், ஸ்ரீ ஸம்பத்குமார் (Alpharetta, USA) அேர்களுக்கும்,
ஸ்ரீமேி

லோ

பார்த்ேஸாரேி

அேர்களுக்கும்

(Atlanta,

USA),

ஸ்ரீ தகாயில் கந்ோகட க்ருஷ்ணஸ்ோமி(பல்லாேரம்) அேர்களுக்கும்,
ஸ்ரீ

ராஜதகாபாலன்

ேிருதேங்கடஸ்ோமி

(தபருங்கேத்தூர்)

அேர்களுக்கும், ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரஸிம்மன் (UAE) அேர்களுக்கும்
அடிதயனுகடய க்ருேக்ஞகேகயத் தோிேித்துக் தகாள்கிதறன்.
ோஸன்
தகாயில் கந்ோகட பாலாஜி
தேேியீடு-1
ஐப்பசி-2012
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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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

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருேடிகதே சரணம்
ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக
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ஸ்ரீ ரங்கநாேர்

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி
ேிருமாேிககயில் எழுந்ேருேியிருக்கும்

