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మణవాళమామునిగళాల్ నియమిక్కపె్పట్ర దు
నను్ఱ న్ తిరువుడెయోంనానిలతి్త ల్ ఎవు్వయిరు్క ం ⋆

ఒను్ఱ ం కుఱెయిలె్ల ఓదినోం - కున్ఱ ం
ఎడుతా్త నడి శేరిరామానుశన్తాళ్ ⋆

పిడితా్త ర్ పిడితా్త రె ప్పటి్ర ⋆
వాఴి తిరుకు్కరుగూర్వాఴి తిరుమఴిశె ⋆

వాఴి తిరుమలి్ల వళనాడు -వాఴి
చుఴిబొఱిత్త నీర్ పొ్పని్న తె్త న్ అరంగన్ తనె్న ⋆
వఴిబఱిత్త వాళన్ వలి

తిరునాడువాఴి తిరుపొ్పరునల్వాఴి ⋆
తిరునాటు్ట తె్త ను్గ రుగూర్వాఴి - తిరునాటు్ట

చి్చట్ట త్త మర్ వాఴి -వాఴి శడగోబన్ ⋆

ఇట్ట త్త మిఴా్ప విశె
మంగె నగర్ వాఴి వణు్గ ఱెయలూర్వాఴి ⋆
చెంగె అరుళా్మరి శీరా్వఴి -పొంగుపునల్

మణి్ణ తు్త ఱె వాఴి -వాఴి పరగాలన్
ఏణి్ణ ల్ తమిఴ్ పా్పవిశె

వాఴియరో తెన్ కురుగెవాఴియరో తెన్ పుదువె ⋆

వాఴియరో తెన్ కుఱెయల్మానగరం -వాఴియరో
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శాటు్ర ముఱె

తకో్కర్ పరవుం తడంజూఴ్ పెరుంబూదూర్ ⋆

ముకో్కల్ పిడిత్త ముని
మొఴియె క్కడకు్కం పెరుం పుగఴాన్ - వంజముకు్కఱుంబాం
కుఴియె క్కడకు్కం నంగూరతా్త ఴా్వన్ శరణ్కూడియబిన్ ⋆

పఴియె క్కడతు్త ం ఇరామానుశన్ పుగఴ్ పాడియలా్ల
వఴియె క్కడత్త ల్ - ఎనకి్కనియాదుం వరుత్త ం అనే్ఱ

నెంజతి్త రుందు నిరందరమాగ నిరయతు్త యు్క ం ⋆

వంజ కు్కఱుంబిన్ వగెయఱుతే్త న్ -మాయవాదియర్తాం
అంజ పి్పఱందవన్ శీమాదవనడి క్కను్బ శెయు్యం ⋆

తంజతొ్త రువన్ శరణాంబుయమెన్ తలె క్కణిందే
ఊఴిదొఱుమూఴిదొఱుములగముయ్య
ఉంబర్గ ళుం కేటు్ట య్య - అని్బనాలే

వాఴియెనుంపూదంబేయ్పొయె్గ మాఱన్
మఴిశెయరో్గ న్ పట్ట ర్ పిరాన్మంగె వేందన్ ⋆

కోఴియరో్గ న్ తొండరు్ద గళ్ పాణన్ కోదె
కులమునివన్కూఱియనూలోది - వీది

వాఴియెన వరుందిరళె వాఴు్తవార్ తం
మలరడి ఎనె్శని్నకు్క మలర్నపూవే

మణవాళమామునిగళ్వాఴితి్త రునామం
ఇపు్పవియిల్ అరంగేశరు్క ఈడళితా్త న్ వాఴియే ⋆

ఎఴిల్ తిరువాయొ్మఴి పి్పళె్ళ ఇణె అడియోన్వాఴియే ⋆

ఐప్పశియిల్ తిరుమూలత్త వదరితా్త న్ వాఴియే ⋆

అరవరశ పె్పరుంజోది అనందన్ ఎను్ఱ ం వాఴియే ⋆

ఎపు్పవియుం శీశెలం ఏత్త వందోన్వాఴియే ⋆
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శాటు్ర ముఱె

ఏరారుం ఎదిరాశర్ ఎన ఉదితా్త న్ వాఴియే ⋆

ముపు్పరినూల్మణివడముంముకో్కల్ తరితా్త న్ వాఴియే ⋆

మూదరియమణవాళమామునివన్వాఴియే
శిట్ర ం శిఱుగాలే వందునె్న చే్చవితు్త ⋆ ఉన్
పొటా్ర మరె అడియేపోటు్ర ం పొరుళ్ కేళాయ్ ⋆

పెట్ర ం మేయు్త ణు్ణ ం కులతి్త ల్ పిఱందు ⋆ నీ
కుటే్ర వల్ ఎంగళె కొ్కళా్ళమల్పోగాదు ⋆

ఇటె ప్పఱె కొళా్వన్ అను్ఱ గాణ్ గోవిందా ! ⋆
ఎటెకు్కం ఏఴేఴ్ పిఱవికు్కం ⋆ ఉన్ఱ నో్న -

డుటో్ర మేయావోం ఉనకే్క నాం ఆటె్చయో్వం ⋆

మటె నం కామంగళ్మాటే్ర లోర్ ఎంబావాయ్
వంగ క్కడల్ కడెందమాదవనె కే్కశవనె ⋆

తింగళ్ తిరుముగతు్త చే్చయిఴైయార్ శెని్ఱ ఱెంజి ⋆

అంగ ప్పఱె కొండవాటె ⋆ అణి పుదువె
పె్పంగమల త్త ణ్ తెరియల్ పట్ట రి్బరాన్ కోదె శొన్న ⋆

శంగ త్త మిఴా్మలెముప్పదుం తపా్పమే ⋆

ఇంగిప్పరిశురెపా్పర్ ఈరిరండుమాల్ వరె తో్త ళ్ ⋆

శెంగణ్ తిరుముగతు్త చె్చల్వ తి్త రుమాలాల్ ⋆

ఎంగుం తిరువరుళ్ పెటి్ర ను్బఱువర్ ఎంబావాయ్
పలా్ల ండు పలా్ల ండు పలా్ల యిరతా్త ండు ⋆

పల కోడినూఱాయిరం ⋆

మలా్ల ండ తిణో్త ళ్ మణివణా్ణ ! ⋆
ఉన్ శేవడి శెవి్వ తిరుకా్కపు్ప
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శాటు్ర ముఱె

అడియోమోడుం నినో్నడుం ⋆

పిరివిని్ఱ ఆయిరం పలా్ల ండు ⋆

వడివాయ్నిన్వలమారి్బనిల్ ⋆

వాఴి్గన్ఱ మంగెయుం పలా్ల ండు ⋆

వడివార్ శోది వలతు్త ఱెయుం ⋆

శుడరాఴియుం పలా్ల ండు ⋆

పడెపోర్ పుకు్కముఴంగుం ⋆

అపా్పంచజని్నయముం పలా్ల ండే
సర్వదేశదశాకాలేష్వవా్యహతపరాకమా Á
రామానుజార్యదివా్యజా్ఞ వర్ధ తామభివర్ధ తాం Á Á
రామానుజార్యదివా్యజా్ఞ ప్ర తివాసరముజ్జ లా Á
దిగంతవా్యపినీభూయాతా్సహిలోకహితెషిణీ Á Á
శీమన్ శీరంగశియమనుపద్ర వామనుదినం సంవర్ధ య Á
శీమన్ శీరంగశియమనుపద్ర వామనుదినం సంవర్ధ య Á Á
నమః శీశెలనాథాయకుంతీనగర జన్మనే Á
ప్ర సాదలబ్ధ పరమపా్ర ప్య కెంకర్యశాలినే Á Á
శీశెలేశ దయాపాత్ర ం ధీభకా్త ది గుణార్ణ వం Á
యతీంద్ర ప్ర వణం వందే రమ్య జామాతరంమునిం Á Á
వాఴి తిరువాయొ్మఴిపి్పళె్ళమాదగవాల్
వాఴుం ⋆మణవాళమామునివన్ -వాఴియవన్ ⋆

మాఱన్ తిరువాయొ్మఴి పొ్పరుళె ⋆మానిలతొ్త ర్
తేఱుం పడియురెకు్కం శీర్
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శాటు్ర ముఱె

శెయ్య తామరెతా్త ళిణె వాఴియే ⋆

శేలె వాఴి తిరునాబివాఴియే ⋆

తుయ్యమారు్బం పురినూలుంవాఴియే ⋆

శుందర తి్త రుతో్త ళిణె వాఴియే ⋆

కెయుమేందియముకో్కలుం వాఴియే ⋆

కరుణెపొంగియ కణి్ణ ణె వాఴియే ⋆

పొయి్యలాదమణవాళమాముని ⋆

పుందివాఴి పుగఴ్ వాఴి వాఴియే
అడియార్గ ళ్ వాఴ అరంగనగర్ వాఴ ⋆

శడగోపన్ తండమిఴ్నూల్వాఴ ⋆ - కడల్శూఴ్న
మను్నలగం వాఴ ⋆మణవాళమామునియే !
ఇను్నమొరునూటా్ర ండిరుం

కోదె పిఱందఊర్ గోవిందన్వాఴుమూర్ ⋆

శోదిమణిమాడం తోను్ఱ ం ఊర్ ⋆ - నీదియాల్
నల్ల పత్త ర్ వాఴుం ఊర్ ⋆నాన్మఱెగళ్ ఓదుమూర్ ⋆

విలి్ల పుతు్త ర్ వేద కో్కనూర్ ⋆

పాతగంగళ్ తీరు్క ం పరమన్ అడి కాటు్ట ం ⋆

వేదం అనెతు్త కు్కం వితా్త గుం ⋆ కోదె తమిఴ్
ఐయెందుం ఐందుం అఱియాదమానిడరె ⋆

వెయం శుమప్పదుం వంబు
తిరువాడిపూ్పరతు్త జగతు్త దితా్త ళ్ వాఴియే ⋆

తిరుపా్పవెముప్పదుం శెపి్పనాళ్ వాఴియే ⋆

పెరియాఴా్వర్ పెటె్ర డుత్త పెణ్ పిళె్ళ వాఴియే ⋆

పెరుంబూదూర్మామునికు్క పి్పనా్ననాళ్వాఴియే ⋆

ఒరునూటు్ర నాఱ్బతు్త మూను్ఱ రెతా్త ళ్ వాఴియే ⋆
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శాటు్ర ముఱె

ఉయర్ అరంగఱే్క కణి్ణ ఉగందళితా్త ళ్ వాఴియే ⋆

మరువారుం తిరుమలి్ల వళనాడివాఴియే ⋆

వణ్ పుదువె నగర్ కో్కదె మలర్ ప్పదంగళ్ వాఴియే

శీరార్తూపు్పల్ తిరువేంగడముడెయాన్ తిరువడిగళే శరణం
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