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மணவாளமாமுனிகளால் நயமிக்கப்ெபற்றது

நன்றுந் தருவுைடேயாம் நானிலத்தல் எவ்வுய ர்க்கும் ⋆

ஒன்றும் குைறயல்ைல ஓத ேனாம் - குன்றம்
எடுத்தானடி ேசரிராமானுசன் தாள் ⋆

ப டித்தார் ப டித்தாைரப் பற்ற ⋆

வாழி த ருக்குருகூர் வாழி த ருமழிைச ⋆

வாழி த ருமல்லி வளநாடு - வாழி
சுழிெபாற த்த நீர்ப் ெபான்னித் ெதன் அரங்கன் தன்ைன ⋆

வழிபற த்த வாளன் வலி

தருநாடு வாழி த ருப்ெபாருநல் வாழி ⋆

தருநாட்டுத் ெதன்குருகூர் வாழி - தருநாட்டுச்
ச ட்டத்தமர் வாழி - வாழி சடேகாபன் ⋆

இட்டத் தமிழ்ப்பாவைச

மங்ைக நகர் வாழி வண்குைறயலூர் வாழி ⋆

ெசங்ைக அருள்மாரி சீர்வாழி - ெபாங்கு புனல்

மண்ணித் துைற வாழி - வாழி பரகாலன்
ஏண்ணில் தமிழ்ப் பாவைச

வாழியேரா ெதன் குருைக வாழியேரா ெதன் புதுைவ ⋆

வாழியேரா ெதன் குைறயல் மாநகரம் - வாழியேரா
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சாற்றுமுைற

தக்ேகார் பரவும் தடஞ்சூழ் ெபரும்பூதூர் ⋆

முக்ேகால் ப டித்தமுனி

ெமாழிையக் கடக்கும் ெபரும் புகழான் - வஞ்ச முக்குறும்பாம்
குழிையக் கடக்கும் நங்கூரத்தாழ்வான் சரண் கூடியபன் ⋆

பழிையக் கடத்தும் இராமானுசன் புகழ் பாடியல்லா

வழிையக் கடத்தல் - எனக்கனி யாதும் வருத்தம் அன்ேற

ெநஞ்சத்தருந்து ந ரந்தரமாக ந ரயத்துய்க்கும் ⋆

வஞ்சக் குறும்பன் வைகயறுத்ேதன் - மாயவாத யர் தாம்
அஞ்சப் ப றந்தவன் சீமாதவனடிக் கன்பு ெசய்யும் ⋆

தஞ்சத்ெதாருவன் சரணாம்புயெமன் தைலக் கணிந்ேத

ஊழிெதாறு மூழிெதாறு முலகமுய்ய

உம்பர்களும் ேகட்டுய்ய - அன்பனாேல
வாழிெயனும் பூதம்ேபய் ெபாய்ைக மாறன்

மழிைசயர்ேகான் பட்டர் ப ரான் மங்ைக ேவந்தன் ⋆

ேகாழியர்ேகான் ெதாண்டர்துகள் பாணன் ேகாைத

குலமுனிவன் கூறய நூேலாத - வீத
வாழிெயன வருந்த ரைள வாழ்த்துவார் தம்

மலரடி என்ெசன்னிக்கு மலர்ந்த பூேவ

மணவாளமாமுனிகள் வாழித்தருநாமம்

இப்புவயல் அரங்ேகசர்க்கு ஈடளித்தான் வாழிேய ⋆

எழில் தருவாய்ெமாழிப் பள்ைள இைண அடிேயான் வாழிேய ⋆

ஐப்பச யல் தருமூலத்தவதரித்தான் வாழிேய ⋆

அரவரசப் ெபருஞ்ேசாத அனந்தன் என்றும் வாழிேய ⋆
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சாற்றுமுைற

எப்புவயும் ச்ரீைசலம் ஏத்த வந்ேதான் வாழிேய ⋆

ஏராரும் எத ராசர் என உத த்தான் வாழிேய ⋆

முப்புரி நூல் மணிவடமும் முக்ேகால் தரித்தான் வாழிேய ⋆

மூதரிய மணவாள மாமுனிவன் வாழிேய

ச ற்றம் சறுகாேல வந்துன்ைனச் ேசவ த்து ⋆ உன்

ெபாற்றாமைர அடிேய ேபாற்றும் ெபாருள் ேகளாய் ⋆

ெபற்றம் ேமய்த்துண்ணும் குலத்தல் ப றந்து ⋆ நீ

குற்ேறவல் எங்கைளக் ெகாள்ளாமல் ேபாகாது ⋆

இற்ைறப் பைற ெகாள்வான் அன்றுகாண் ேகாவ ந்தா ! ⋆
எற்ைறக்கும் ஏேழழ் ப றவ க்கும் ⋆ உன்றன்ேனா -

டுற்ேறாேமயாேவாம் உனக்ேக நாம் ஆட்ெசய்ேவாம் ⋆

மற்ைற நம் காமங்கள் மாற்ேறேலார் எம்பாவாய்

வங்கக் கடல் கைடந்த மாதவைனக் ேகசவைன ⋆

தங்கள் தருமுகத்துச் ேசயைழயார் ெசன்றைறஞ்ச ⋆

அங்கப் பைற ெகாண்டவாற்ைற ⋆ அணி புதுைவப்

ைபங்கமலத் தண் ெதரியல் பட்டர்ப ரான் ேகாைத ெசான்ன ⋆

சங்கத் தமிழ்மாைல முப்பதும் தப்பாேம ⋆

இங்க ப்பரிசுைரப்பார் ஈரிரண்டு மால் வைரத் ேதாள் ⋆

ெசங்கண் தருமுகத்துச் ெசல்வத் தருமாலால் ⋆

எங்கும் தருவருள் ெபற்றன்புறுவர் எம்பாவாய்

பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாய ரத்தாண்டு ⋆

பல ேகாடி நூறாய ரம் ⋆

மல்லாண்ட தண்ேதாள் மணிவண்ணா ! ⋆
உன் ேசவடி ெசவ்வ தருக்காப்பு
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சாற்றுமுைற

அடிேயாேமாடும் நன்ேனாடும் ⋆

ப ரிவன்ற ஆய ரம் பல்லாண்டு ⋆

வடிவாய் நன்வல மார்பனில் ⋆

வாழ்கன்ற மங்ைகயும் பல்லாண்டு ⋆

வடிவார் ேசாத வலத்துைறயும் ⋆

சுடராழியும் பல்லாண்டு ⋆

பைடேபார் புக்கு முழங்கும் ⋆

அப்பாஞ்சசன்னியமும் பல்லாண்ேட

ஸர்வேத₃ஶத₃ஶாகாேலஷ்வவ்யாஹதபராக்ரமா Á
ராமாநுஜார்யத ₃வ்யாஜ்ஞா வர்த₄தாமப ₄வர்த₄தாம் Á Á
ராமாநுஜார்யத ₃வ்யாஜ்ஞா ப்ரதவாஸரமுஜ்ஜ்வலா Á
த ₃க₃ந்தவ்யாப நீ பூ₄யாத்ஸா ஹ ேலாகஹைதஷணீ Á Á
ஶ்ரீமந் ஶ்ரீரங்க₃ஶ்ரியமநுபத்₃ரவாமநுத ₃நம் ஸம்வர்த₄ய Á
ஶ்ரீமந் ஶ்ரீரங்க₃ஶ்ரியமநுபத்₃ரவாமநுத ₃நம் ஸம்வர்த₄ய Á Á
நம: ஶ்ரீைஶலநாதா₂ய குந்தீநக₃ர ஜந்மேந Á
ப்ரஸாத₃லப்₃த₄ பரமப்ராப்ய ைகங்கர்யஶாலிேந Á Á
ஶ்ரீைஶேலஶ த₃யாபாத்ரம் தீ₄ப₄க்த்யாத ₃ கு₃ணார்ணவம் Á
யதீந்த்₃ர ப்ரவணம் வந்ேத₃ ரம்ய ஜாமாதரம் முந ம் Á Á
வாழி த ருவாய்ெமாழிப்பள்ைள மாதகவால்

வாழும் ⋆ மணவாள மாமுனிவன் - வாழியவன் ⋆

மாறன் தருவாய்ெமாழிப் ெபாருைள ⋆ மாநலத்ெதார்

ேதறும் படியுைரக்கும் சீர்
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சாற்றுமுைற

ெசய்ய தாமைரத் தாளிைண வாழிேய ⋆

ேசைல வாழி த ருநாப வாழிேய ⋆

துய்யமார்பும் புரிநூலும் வாழிேய ⋆

சுந்தரத் தருத்ேதாளிைண வாழிேய ⋆

ைகயுேமந்தய முக்ேகாலும் வாழிேய ⋆

கருைண ெபாங்கய கண்ணிைண வாழிேய ⋆

ெபாய்யலாத மணவாள மாமுனி ⋆

புந்த வாழி புகழ் வாழி வாழிேய

அடியார்கள் வாழ அரங்கநகர் வாழ ⋆

சடேகாபன் தண்டமிழ் நூல் வாழ ⋆ - கடல் சூழ்ந்த

மன்னுலகம் வாழ ⋆ மணவாள மாமுனிேய !
இன்னுெமாரு நூற்றாண்டிரும்

ேகாைத ப றந்த ஊர் ேகாவ ந்தன் வாழுமூர் ⋆

ேசாத மணி மாடம் ேதான்றும் ஊர் ⋆ - நீத யால்
நல்ல பத்தர் வாழும் ஊர் ⋆ நான்மைறகள் ஓதுமூர் ⋆

வல்லிபுத்துர் ேவதக் ேகானூர் ⋆

பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமன் அடி காட்டும் ⋆

ேவதம் அைனத்துக்கும் வத்தாகும் ⋆ ேகாைத தமிழ்

ஐையந்தும் ஐந்தும் அறயாத மானிடைர ⋆

ைவயம் சுமப்பதும் வம்பு

தருவாடிப் பூரத்து சகத்துத த்தாள் வாழிேய ⋆

தருப்பாைவ முப்பதும் ெசப்பனாள் வாழிேய ⋆

ெபரியாழ்வார் ெபற்ெறடுத்த ெபண் பள்ைள வாழிேய ⋆

ெபரும்பூதூர் மாமுனிக்குப் பன்னானாள் வாழிேய ⋆
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சாற்றுமுைற

ஒரு நூற்று நாற்பத்து மூன்றுைரத்தாள் வாழிேய ⋆

உயர் அரங்கற்ேக கண்ணி உகந்தளித்தாள் வாழிேய ⋆

மருவாரும் தருமல்லி வளநாடி வாழிேய ⋆

வண் புதுைவ நகர்க் ேகாைத மலர்ப் பதங்கள் வாழிேய

சாற்றுமுைற முற்ற ற்று

சீரார் தூப்புல் தருேவங்கடமுைடயான் தருவடிகேள சரணம்
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