
ஶ்ரீ:

ஶ்ரீமேத ராமாநுஜாய நம:

ஶ்ரீமேத ந க₃மாந்தமஹாேத₃ஶிகாய நம:

வடகைல ஸம்ப்ரதாய

சாற்றுமுைற

This document has been prepared by

Sunder Kidāmbi

with the blessings of

ஶ்ரீ ரங்க₃ராமாநுஜ மஹாேத₃ஶிகன்

His Holiness śrīmad āṇḍavan śrīraṅgam



ஶ்ரீ:

ஶ்ரீமேத ராமாநுஜாய நம:

ஶ்ரீமேத ந க₃மாந்தமஹாேத₃ஶிகாய நம:

சாற்றுமுைற
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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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
நேமா ராமாநுஜார்யாய ேவதா₃ந்தார்த₂ப்ரதா₃ய ேந Á
ஆத்ேரயபத்₃மநாபா₄ர்யஸுதாய கு₃ணஶாலிேந Á Á
ராமாநுஜத₃யாபாத்ரம் ஜ்ஞாநைவராக்₃யபூ₄ஷணம் Á
ஶ்ரீமத்₃ேவங்கடநாதா₂ர்யம் வந்ேத₃ ேவதா₃ந்தேத₃ஶிகம் Á Á
வாழி இராமநுசப் பள்ளான் மாதகவால்

வாழும் ⋆ அணிந கமாந்தகுரு - வாழியவன் ⋆

மாறன் மைறயும் இராமானுசன் பாடியமும்

ேதறும் படியுைரக்கும் சீர்
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வஞ்சப் பரசமயம் மாற்றவந்ேதான் வாழிேய ⋆

மன்னுபுகழ்ப் பூதூரான் மனமுகப்ேபான் வாழிேய ⋆

கஞ்சத் தருமங்ைக உகக்கவந்ேதான் வாழிேய ⋆

கலியனுைர குடிெகாண்ட கருத்துைடேயான் வாழிேய ⋆

ெசஞ்ெசால் தமிழ்மைறகள் ெதளிந்துைரப்ேபான் வாழிேய ⋆

தருமைலமால் தருமணியாய்ச் ச றக்கவந்ேதான் வாழிேய ⋆

தஞ்சப் பரகதையத் தந்தருள்ேவான் வாழிேய ⋆

ெசந்தமிழ்த் தூப்புல் தருேவங்கடவன் வாழிேய

நானிலமுந் தான்வாழ நான்மைறகள் தாம்வாழ ⋆

மாநகரின் மாறன் மைறவாழ ⋆ - ஞானியர்கள்
ெசன்னியணி ேசர் தூப்புல் ேவதாந்த ேதச கேன

இன்னுெமாரு நூற்றாண்டிரும்

வாழியணி தூப்புல் வரு ந கமாந்தாச ரியன் ⋆

வாழியவன் பாதாரவ ந்தமலர் ⋆ - வாழியவன்
ேகாதலாத் தாண்மலைரக் ெகாண்டாடிக் ெகாண்டிருக்கும்

தீதலா நல்ேலார் த ரள்

வாதாசனவர ரிவெரன வருமா பாடியம் வைகெபறுநாள் ⋆

வகுளாபரணப் ெபருமாள் தமிழின் வாச அற ந்தடுநாள் ⋆

ேபதா ேபதம் ப ரமெமனாவைக ப ரமந் ெதளிவுறுநாள் ⋆

ேபச்ெசான்றுக்குச் சததூசணிையப் ேபச ய ேதச கநாள் ⋆

தீதாக ய பலமாயக் கலிையச் ச க்ெகன ெவன்றடுநாள் ⋆

த க்ெகட்டும் புகழ் ச்ரீபாச யத்ைதத் ெதளியவுைரத் தடுநாள் ⋆

ஓதாேதாதும் ேவதாந்தாரியன் உதயம் ெசய்தடுநாள் ⋆

உத்தமமான புரட்டாச த் தருேவாணம் எனுநாேள
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ே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 ⋆

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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