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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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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
నమోరామానుజారా్యయ వేదాంతార్థ ప్ర దాయినే Á
ఆతే్ర యపద్మనాభార్యసుతాయగుణశాలినే Á Á
రామానుజదయాపాత్ర ం జా్ఞ నవెరాగ్యభూషణం Á
శీమదే్వంకటనాథార్యం వందే వేదాంతదేశికం Á Á
వాఴి ఇరామనుజ పి్పళా్ళన్మాదగవాల్
వాఴుం ⋆ అణినిగమాంతగురు -వాఴియవన్ ⋆

మాఱన్మఱెయుం ఇరామానుజన్పాడియముం
తేఱుం పడియురెకు్కం శీర్
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వంజ ప్పరశమయంమాట్ర వందోన్వాఴియే ⋆

మను్నపుగఴ్ పూ్పదూరాన్మనముగపో్పన్ వాఴియే ⋆

కంజ తి్త రుమంగె ఉగక్కవందోన్వాఴియే ⋆

కలియనురె కుడికొండ కరుతు్త డెయోన్వాఴియే ⋆

శెంజొల్ తమిఴ్మఱెగళ్ తెళిందురెపో్పన్ వాఴియే ⋆

తిరుమలెమాల్ తిరుమణియాయ్చి్చఱక్కవందోన్వాఴియే ⋆

తంజ ప్పరగతియె త్త ందరుళో్వన్ వాఴియే ⋆

శెందమిఴ్ తూ్త పు్పల్ తిరువేంగడవన్వాఴియే
నానిలమున్తానా్వఴనాన్మఱెగళ్ తామా్వఴ ⋆

మానగరిన్మాఱన్మఱెవాఴ ⋆ -ఞానియర్గ ళ్
శెని్నయణి శేర్తూపు్పల్ వేదాంత దేశికనే
ఇను్నమొరునూటా్ర ండిరుం

వాఴియణితూపు్పల్ వరు నిగమాంతాశిరియన్ ⋆

వాఴియవన్పాదారవిందమలర్ ⋆ -వాఴియవన్
కోదిలాతా్త ణ్మలరె కొ్కండాడి కొ్కండిరుకు్కం
తీదిలా నలో్ల ర్ తిరళ్

వాదాశనవర రివరెన వరుమాపాడియం వగెపెఱునాళ్ ⋆

వకుళాబరణ పె్పరుమాళ్ తమిఴిన్ వాశి అఱిందిడునాళ్ ⋆

బేదా బేదం పిరమమెనావగె పిరమన్ తెళివుఱునాళ్ ⋆

పేచొ్చను్ఱ కు్క చ్చతదూషణియె పే్పశియ దేశికనాళ్ ⋆

తీదాగియ బలమాయ క్కలియె చి్చకె్కన వెని్ఱ డునాళ్ ⋆

తికె్కటు్ట ం పుగఴ్ శీభాషియతె్త తె్త ళియవురె తి్త డునాళ్ ⋆

ఓదాదోదుం వేదాంతారియన్ ఉదయం శెయి్ద డునాళ్ ⋆

ఉత్త మమానపురటా్ట శి తి్త రువోణం ఎనునాళే
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శాటు్ర ముఱె

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 ⋆

ఉయర్ అరంగఱే్క కణి్ణ ఉగందళితా్త ళ్ వాఴియే ⋆

మరువారుం తిరుమలి్ల వళనాడివాఴియే ⋆

వణ్ పుదువె నగర్ కో్కదె మలర్ ప్పదంగళ్ వాఴియే

శీరార్తూపు్పల్ తిరువేంగడముడెయాన్ తిరువడిగళే శరణం
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