श्री वरदर् - काञ्चीपुरम्

श्रीरामानुजार्यः - काञ्चीपुरम्

श्री:

श्रीमते रामानुजार् नमः

श्रीरामानुजार्य नामावल ः (अष्टोत्तरशत)
உப்பிலியப்பன் ககோயில் ஸ்ரீ உ கே ே.சடககோபய்யங்கோர் (ந்யூயோர்க்)
இயற்றியது.
தமிழோக்கம் இணை:
திருச்சித்ரகூடம் அரங்க.திருநோரோயைன், ஸ்ரீரங்கம்.


பகேத் ஸ்ரீ ரோமோனுஜோின் ஸஹஸ்ரோப்தி (1000-மோேது திருநக்ஷத்திர) மகஹோத்ஸேம்
ேரும்

2017-ஆம்

உன்னதமுமோன

ஆண்டு

நணடபபறுேணத

ஸ்ரீமதோகஹோபில

மடத்தின்

முன்னிட்டு
ஸ்ரீமோகலோல

புரோதோனமோனதும்,
பீடத்ணத

மிக

அலங்கோிக்கும்

நடமோடும் ஸ்ரீந்ருஸிம்ஹரோன அஸ்மத் ஆசோர்யன்
HH 46ேது பட்டம் ஸ்ரீமகத ஸ்ரீேண்சடககோப ஸ்ரீரங்கநோத யதீந்த்ர மஹோகதசிகன்
ஸ்ேோமியோன ப்ரக்ருதம் ஸ்ரீமதழகியசிங்கோின்
சரைோரேிந்தங்களில்

அடிகயோங்களின்

மிக

எளிணமயோன

சமர்ப்பைமோக

இந்த

அஷ்கடோத்தர சதநோமோேளிணய ஸமர்ப்பிக்கிகறோம்.

||ஆழ்ேோர், ஆசோர்யர், எம்பபருமோனோர் திருேடிககள சரைம் ||

1) அட்ணடப்படச்சித்திரம் ேணரந்து உதேியேர் ஸ்ரீமதி க்ருபோ முகுந்த் (சிங்கப்பூர்)
2) நிழற்படங்கள் உதேி - பநடுந்பதரு ஸ்ரீ முகுந்த் ஸ்ரீநிேோஸன் ஸ்ேோமி,
கண்ைன் ஸ்ேோமி மற்றும் அநுதினம் ேணலதள நிழற்பட பதோகுப்போளர்கள்.
||அணனேருக்கும் எங்கள் மனமோர்ந்த நன்றி||

பநடுந்பதரு ஸ்ரீ திேோகர்

श्रीमा ो ः
(श्रीमदहोलि मठम्)

श्रीकृ ष्णः
(श्रीमदहोलि मठम्)

श्रीरामानुजार्यः
(श्रीमदहोलि मठम्)

स्वालम श्रीलनगमान्त महादेलशक: - काञ्चीपुरम्

अनुक्रमलणका
आचार्य श्रीमुखम्
श्रीरामानुजार्य अष्टोत्तरशत नामावल ः
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श्रीमते श्रीवण्श्ठकोप श्रीरङ्गनाथ र्तीन्र महादेलशक:
HH 46ேது பட்டம் ஸ்ரீமகத ஸ்ரீேண்சடககோப ஸ்ரீரங்கநோத யதீந்த்ர மஹோகதசிகன்
ஸ்ேோமியோன ப்ரக்ருதம் ஸ்ரீமதழகியசிங்கர்

श्री रामानुजार्य: - लतरु एव्वुळ्

श्रीरामानुजार्य नामावल ः (अष्टोत्तरशत)
श्री:

श्रीमते रामानुजार् नमः

श्रीरामानुजार्य नामावल ः (अष्टोत्तरशत)
உப்பிலியப்பன் ககோயில் ஸ்ரீ உ கே ே.சடககோபய்யங்கோர் (ந்யூயோர்க்)
இயற்றியது.
தமிழோக்கம் இணை:
திருச்சித்ரகூடம் அரங்க.திருநோரோயைன், ஸ்ரீரங்கம்.


ओं (ॐ)
1) लनत्र्-कै ङ्कर्य-श्री क्ष्मण-मुनर्े नम: |
யோண்டும் இணறத்பதோண்டோற்றும் இலக்குேமுனிேருக்கு ேந்தனம்.

2) श्री य़लतराजार् नम: |
துறேித்தணலேர்க்கு ேந்தனம்.

3) लिजगत् पुण्शर्फ स्वरूपार् नम: |
மூவுலகின்அறப்ப(ல)ழமோனேர்க்கு ேந்தனம்.

4) स्वाधीनपलतकाश्रुलतसूलिकिे नम: |
மணறமடந்ணதக்கு மைோளனோகத்தன் இன்பசோற்கணள ஆக்கியேர்க்கு ேந்தனம்.

5) अच्र्ुतपदमन्तरा सवं तृणार् र्ो मेने तस्मै श्रेष्ठार् नमः |
அச்யுதனின் திருேடிஅன்றி மற்றேற்ணறப்புல்பலன ஒதுக்கிச்சிறந்தேர்க்கு ேந்தனம்.

6) शरणागतेरलवरताकृ ते नम: ।
இணடேிடோத தஞ்சத்திற்குக்கோரைமோனேர்க்கு ேந்தனம்.

7) माता लपता िन्धु: गुरु:सखा लवद्या रलवणलमलत सवं ब्रह्मेलत लचलन्ततवते नम:।
தோய், தந்ணத, உற்றோர், ஆசிோியர், நண்பர், கல்ேி பசல்ேம் என அணனத்தும் இணறேகன
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தோன் என நிணனத்தேர்க்கு ேந்தனம்.

8) परभलिपरज्ञानपरमभलिवधयकार् नम: ।
உயர்ந்ததும் மிக உயர்ந்ததுமோன இணறப்பற்ணறயும், இணறயறிணேயும் ேளர்த்தேர்க்கு
ேந்தனம்.

9) श्रीर्ामुनार्यसुधाांभोलधभलिर्ोगप्रदशयकार् नम: ।
ஆளேந்தோோின் அமுதக்கடலோனஇணறப்பற்ணறக்கோட்டித்தந்தேர்க்கு ேந்தனம்.

10) नम: सांर्मीन्रार् ।
புலனடக்கியேர்க்பகல்லோம் தணலேர்க்கு ேந்தனம்.

11) भूमादेवी-के शवसोमर्ाजी-दम्पत्र्ोःसत्सुतार् नम: |
பூமோகதவீ ககசேகஸோமயோஜீ தம்பதியர்க்குத் கதோன்றிய தேப்புதல்ேர்க்கு ேந்தனம்.

12) उलिर-पद्म-सुभगोपदेश-मुरा-हस्तार् नम: |
அலர்ந்த தோமணர அழபகோடு அறிவுணரஅளிக்கும் திருக்கரமுணடயேர்க்கு ேந்தனம்.

13) जगताां अत्र्लहतछेददनाां सांर्लमनाां पतर्े नम: |
உலகத்தேர்க்கு

இன்னணல

நீக்கும்

புலனோள்ேோருக்குத்தணலேரோன

உணடயேருக்கு

ேந்தனம்.

14) हररपद मकरन्द स्र्लन्द ग्रन्थ किे नमः ।
இணறேனின் திருேடிகளின் மகரந்தத்கதபனோழுகும் நூல்கணள ஆற்றியேர்க்கு ேந்தனம்.

15) भवमरु-पररलखि-भि-खेद-भञ्जनार् नम:।
ேோழ்க்ணக எனும் போணலேனத்தில் துன்புறும் பக்தோின் பதோல்ணலகணள நீக்கியேர்க்கு
ேந்தனம்.

16) मार्ा शवयरी िा सूर्ायर् नम :।
மோணய எனும் இரவுக்கு இளங்கதிகரோனோனேர்க்கு ேந்தனம்.
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17) श्रोि ददव्य औषध-सदृश- प्रिन्ध दालर्ने नम: ।
பசேியில் திவ்யத்கதனினிய நூற்களோக்கிகயோருக்கு ேந்தனம்.

18) लिभुवन तम: प्रत्र्ूषारुणार् नम: ।
மூவுலகின் இருளுக்கு ஒளி தரும் ேிடிகோணல ேிளக்குக்கு ேந்தனம்.

19) शुद्धानन्दवषयक नव सूलि-दालर्ने नम: ।
தூய்ணமயோன மகிழ்ச்சிணயப்பபோழியும் ஒன்பது சிறந்த நூல்கணள அளித்தேர்க்கு ேந்தனம்.

20) लनरुपलध रङ्गवृलत्त रलसक-लनर्न्िे नम: ।
கட்டற்ற அரங்கனின் ரஸிகர்க்குக் கட்டுப்போட்ணடக் கற்றுத்தந்தேர்க்கு ேந்தனம்.

21) काञ्चीराजतनूजाक्रान्तलपशाचभावलनवर्तयने नम: ।
கோஞ்சீஅரசனின்மகணள ஆட்பகோண்ட கபய்த்தனத்ணதப்கபோக்கியேர்க்கு ேந்தனம்.

22) जाह्नवीस्नानर्ािोत्सुकार् नम : ।
கங்ணகப்புனிதக்குளியலுக்கோகப் பயைிக்க ேிரும்பியேர்க்கு ேந்தனம்.

23) करत धृतपरब्रह्मलवचक्षणार् नम: ।
மிக உயர்க்கடவுணளக்ணகக்பகோண்டபண்டிதர்க்கு ேந்தனம்.

24) अशेष श्रुलत पथ सांलवत्ते: प्रसलत्त-दान-कृ पा वे नम: ।
முழுமணறமரபில்

அறிணே

அணடயும்

ேழிணயக்கோட்டித்தந்த

கருணை

ேள்ளலுக்கு

ேந்தனம்.

25) श्रुत्र्पाथय-लनवारकार् नमः ।
மணறபசோல்லுக்கு ேிபோீதப்பபோருணளத் தடுத்தேர்க்கு ேந்தனம்.

26) लनजमुखेन सुलधर्ामनवरत प्रज्ञा दार्कार् नम : ।
தோகன முன்ேந்து மனமுேந்து எப்கபோதும் கூரறிணேத்தந்த பகோணடக்கு ேந்தனம்.

27) प्रज्ज्वल त जीव जीवातव प्रिन्ध दालर्ने नम: ।
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எோியும் உயிர்க்கு உயிரூட்டும் அமுதமோக ேிளங்கும் பசோற்குேியணல அளித்தேர்க்கு
ேந்தனம்.

28) रङ्गेश भिजन मानस राजहांसार् नम: ।
அரங்கனுணடய பக்தோின் மனத்தில் பறக்கும் சிறந்த அன்னப்பணறணேக்கு ேந்தனம்.

29) लनगम-गररमाण-फलणलतप्रदािे नम :
மணறயின் ஆழத்ணத எளிதில் தந்த ேோக்கோளருக்கு ேந்தனம்.

30) मलहमोल् लसत-सुमनसाां स्वसूलिमुखेन आनन्द-वधयकार् नम: ।
இணறப்பபருணமணய

அறிந்த

பூப்கபோன்ற

மனதுணடய

அறிஞோின்

கபரோனந்தத்ணத

ேளர்ப்பேர்க்கு ேந்தனம்.

31) लशष्र्-श्रोि-कु हरे सुधासार-लनलषञ्चन-पटवे नम: ।
மோைோக்கோின் பசேிக்குணகயில் அமுதமூற்றும் அறிஞர்க்கு ேந்தனம்.

32) र्लत-क्षोलण-भतुय: परम पलवि पाद र्ुगळार् नम: ।
துறேியரசர் தூய திருேடியிணைக்கு ேந்தனம்.

33)सक जगदेन: प्रशमनानुग्रह हस्तार् नम: ।
எல்லோ உலகத்தின் குற்றங்கணளக்கணளந்து அருளும் திருக்கரமுணடயேர்க்கு ேந்தனம்.

34) स्वालम वेदान्त देलशके न वलन्दत पलवि पादार् नम: ।
கேதோந்த கதசிகர் ேைங்கும் தூய திருேடிக்கு ேந்தனம்.

35) कररशै कृ ष्ण ज द- पादाम्भोज-रलसकार् नम: ।
யோணனமணலயின் மீது உள்ள கருமுகிலின் திருேடித்தோமணரணய ரஸிப்பேர்க்கு ேந்தனம்.

36) वृष-पृथ्वीधर-पलतना िहुमालनतार् नम : ।
அரசன் வ்ருஷன் என்பேனோல் பலேோறோக பகௌரேிக்கப்பட்டேர்க்கு ேந்தனம்.

37) लिदश वलन्दत वैभवार् नम : ।
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ேோகனோரும் ேைங்கும் சிறப்புக்கு ேந்தனம்.

38) अज्ञ-जनस्र् क्षेमङ्करार् नम: ।
போமரர்க்கும் நன்ணம தருபேர்க்கு ேந்தனம்.

39) वैराग्र् लशखामणर्े नम : ।
பற்றற்றேர்க்குத் தணலேரோனேர்க்கு ேந்தனம்.

40) लविुधालधराज पद पद्म मधु प्रवाहे लनमग्नार् नमः ।
கதேரோஜனின் திருேடித் தோமணரத் கதனோற்றில் மூழ்கியேர்க்கு ேந்தனம்.

41) श्रीभाष्र्कार-प्रथमार् नम : ।
ஸ்ரீப்ரஹ்மஸூத்ரபோஷ்யம் அருளியேர்க்பகல்லோம் தணலேர்க்கு ேந்தனம்.

42) नारार्ण लशखरर कू टस्थ करुणावरुणा र् प्रभु लप्रर्ार् नम: ।
நோரோயை மணலயுச்சியில் ேிளங்கும் கருணையோழியின் அன்பருக்கு ேந்தனம்.

43) अञ्जल िद्ध हस्तार् नम: ।
திருக்கரம்கூப்பித்திகழ்பேர்க்கு ேந்தனம்.

44) सक कल्र्ाण गुण सांपिार् नम: ।
எல்லோ நல்லபண்புகளின் உணறேிடமோனேர்க்கு ேந்தனம்.

45) मोहान्धकार लवलनवतयन लनपुणार् नम : ।
குழப்பபமனும் இருணள நீக்கிய நிபுைருக்கு ேந்தனம்.

46) अदकञ्चन चेतन सांरक्षणे जागरूकार् नम : ।
ணகம்முதலற்ற உயிர்கணளக்கோப்பதில் ேிழிப்புணடயேர்க்கு ேந்தனம்.

47) लिवगयपथ वर्तयनाां करग्रहणप्रभवे नम: ।
முக்திேழிபசல்பேர்க்கு எளிதோக அணடயக்கூடிய தணலேர்க்கு ேந்தனம்.
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48) लिगुण-र्ुि-कातराणाां हस्ताव म्िन दीलक्षतार् नम: ।
முப்பண்புகணளக்பகோண்ட ககோணழகளுக்கு ணகபகோடுப்பது என்ற ேிரதம் பூண்டேர்க்கு
ேந்தனம்.

49) रङ्गभूरलसक स्वालमन: अलभमान पुिार् नम : ।
ரங்கபூரஸிகஸ்ேோமிக்கு

அபிமோன

புத்திரனோய்த்திகழும்

ஆசோர்யஸோர்ேபபௌமருக்கு

ேந்தனம்.

50) दकरातरूपेण श्रीवरदेन काञ्चीप्रालपतार् नमः ।
கேடன்

கேடத்தில்

எம்பபருமோனோல்

கோஞ்சியில்

பகோண்டு

கசர்க்கப்பட்ட

எம்பபருமோனோர்க்கு ேந்தனம்.

51) पुण्शर्कोरटलवमानान्तलस्स्थतर्ागिेरलप्रर्ार् नमः ।
புண்யககோடிேிமோனத்தின்

உள்கள

வீற்றிருக்கும்

கேள்ேிப்பபருமோனின்

அன்பருக்கு

ேந்தனம்.

52) रलसक मलहते रङ्ग आस्थाने लनत्र्वास लप्रर्ार् नम: ।
ரஸிகர்களோல்

பபருணமப்பட்ட(ரஸிகர்கணளப்பபருணமப்படுத்தும்)

அரங்க

அணேயில்

என்றும் ேோழ கேட்ணகயுணடயேர்க்கு ேந்தனம்.

53) अञ्जन लगररनाथ अत्र्न्त भिार् नम : ।
ணமமணலத்தணலேனின் அந்தரங்க அன்பருக்கு ேந்தனம்.

54) शेषादर लशखरे श्रीमद् रामार्ण का क्षेप कृ तार् नम: ।
கசஷோத்ோிமணலமுகட்டில் ஸ்ரீமத்ரோமோயை கோலகக்ஷபம் பசய்தேர்க்கு

ேந்தனம்.

55) ऋलष सावयभौम प्राचेतसानुगृहीतार् नम: ।
முனிப்கபரரசர் ேோல்மீகி அருளுக்குப் போத்திரமோனேர்க்கு ேந்தனம்.

56) अव्याज वत्स

अलतकारुण्शर् लसन्धवे नम : ।

கோரைமின்றி(எதிர்போர்ப்பு இல்லோமகல) கோருண்யம் கோட்டும் கடலுக்கு ேந்தனம்.
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57) सुचररि सुन्दरगाि प्रभवे नम : ।
தூயேரலோறுணடய அழகுத் திருகமனிஉணடயேோின் தணலேருக்கு ேந்தனம்.

58) सांसारवाररलनलध सन्तरण लवषर्े परम पोतार् नम: ।
ேோழ்க்ணகக்கடணலக்கடக்க உதவும் சிறந்த கப்பலுக்கு ேந்தனம்.

59) पाञ्चरालिकनर्ेन वैखानसेन च आरालधत स्वालमने नम:
போஞ்சரோத்ரம் ணேகோனஸம் எனும் ஆகமங்களோல் கபோற்றப்படுபேர்க்கு ேந்தனம்.

60) मानालत लङ्ि सुखिोध महाम्िुराशर्े नम : ।
அளவு மீறிப் கபரோனந்த அறிவூட்டும் பபருங்கடலுக்கு ேந்தனம்.

61) पद्मालभराम वदनेक्षण पालण पादार् नम: ।
தோமணரணய பேல்லும் திருமுகமண்டலம், அருட்போர்ணே, திருக்கரங்கள், திருேடிகள்
பகோண்டேர்க்கு ேந்தனம்.

62) पवयत लशखरोज्ज्व पाररजातार् नम : ।
மணலயுச்சியில் மிளிரும் போோிஜோதத்துக்கு ேந்தனம்.

63) श्री चन्रपुष्कररणी तटालश्रत श्री रामानुजार् नम: ।
சந்த்ரபுஷ்கோிைீ கணரயில் ேோழ்ந்த உணடயேருக்கு ேந்தனம்.

64) श्री भूतपुरी क्षेि अवतार वैभवार् नम : ।
ஸ்ரீபபரும்பூதூர் கக்ஷத்ரத்தில் அேதோித்த சிறப்புக்கு ேந்தனம்.

65) श्रीशै नलम्भ भालगनेर्ार् नम : ।
ஸ்ரீணசல நம்பி மருமகருக்கு ேந்தனம்.

66) वकु ळारण्शर् क्षेिे गृहस्थ रूपेण भासमानार् नम: ।
மதுரோந்தக

திவ்ய

கக்ஷத்ரத்தில்

இல்லறகம

ேந்தனம்.
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67) अि महापूणेन अनुगृहीतार् नम: ।
இங்கு மஹோபூர்ைரோல் (பபோிய நம்பி) அருளப்பட்டேருக்கு ேந்தனம்.

68) आसूरर कु

लत क श्रीके शव सोमर्ाजी पुिार् नम: ।

ஆஸூோி குல திலகமோன ஸ்ரீககசேகஸோமயோஜீ நல்ஸந்ததிக்கு ேந்தனம்.

69) लपङ्ग सांवत्सरे लचिा मास शुक् पक्ष पञ्चमी लतथ्र्ाां आराय नक्षिे अवतीणय -पुरुषार् नमः।
பிங்கள ஆண்டு சித்திணர மோதம் ேளர்பிணற ஐந்தோம் நன்னோளில் திருேோதிணர ேிண்மீனில்

அேதோித்த பபோியேருக்கு ேந்தனம்.

70) पुण्शर्कोरट लवमान छार्ा समीप-कृ त-वासार् नम: ।
புண்யககோடி ேிமோன நிழலில் அருகக ேோழ்ந்தேர்க்கு ேந்தனம்.

71) अर्थयतार्थय पररदान दीलक्षत श्रीवरदराजेन अनुगृहीत तुरीर् आश्रम अनुसन्धान आचार्य
स्वालमने नम : ।
கேண்டியேர்க்பகல்லோபமல்லோம்

தரத்தயோரோன

ஸ்ரீேரதரோஜனோல்

அருளப்பட்டு

நோன்கோம் நிணலயோன துறவு பூண்ட ஆசோர்யருக்கு ேந்தனம்.

72) सवय सामुदरका क्षण सांपिार् नम: ।
எல்லோ அேயே அழகு இலக்கைம் ஒருங்கக அணமயப்பபற்றேருக்கு

ேந்தனம்.
73) दर्ा पूणय मनसा र्ादव प्रकाश रक्षकार् नम: ।
இரக்கம்பபோங்கும் உள்ளத்துடன் யோதேப்ரகோசணரக் கோத்தேருக்கு ேந்தனம்.

74) श्रुलत वाक्र् समीचीनाथय प्रकाशकार् नम : ।
மணறப்பபோருணள உள்ளது உள்ளேோகற பரப்பியேருக்கு ேந்தனம்.

75) क्ष्मण र्ोलगन:पिमकरी मुरा ालछछत पद र्ुगार् नम: ।
இலக்குேகயோகியின் , மீன் இலச்சிணன இலங்கும் திருேடியிணைக்குேந்தனம்.
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76) काञ्चीपूणायत् श्रीवरदराजस्र् षड्वाक्र् गृहीतार् नम: ।
கோஞ்சீபூர்ைோிடமிருந்து

ஸ்ரீேரதரோஜனின்

ஆறு

பசோற்பறோடர்கணள

அறிந்தேருக்கு

ேந்தனம்.

77) कू रे शादद लशष्र् िृन्देन सेलवतार् नम: ।
கூகரசர் முதலோன மோைேர் குழுேோல் ேைங்கப்பட்டேருக்கு ேந்தனம்.

78) श्रीरङ्गे उडर्वर् इलत पुराण पुरुषेण सांमालनतार् नम: ।
பபோியபபருமோளோல் ஸ்ரீரங்கத்தில் உணடயேர் என மதிக்கப்பட்டேருக்கு ேந்தனம்.

79) गोष्ठीपुराचार्ेण एम्पेरुमानार् इलत नव लिरुदा अनुगृहीतार् नम : ।
ககோஷ்டீபுர ஆசோர்யரோல் எம்பபருமோனோர் எனும் sobriquet புதிய சோட்டுப் பபயணரப்
பபற்றேருக்கு ேந்தனம்..

80) परम वैददक लसद्धान्त स्थापनार् नम: ।
தணலசிறந்த மணறக்பகோள்ணகணய நிறுேியேருக்கு ேந்தனம்.

81) लिलभ: दण्शडै : मलण्शडता , िय्र्न्त सांरलक्षणी सा तस्र्ै रामानुज मूतयर्े नम: ।
முக்ககோலோல் அழகுற்றேளும் மணற மூன்ணறயும் கோப்பேளுமோன அந்த இரோமோனுச
மூர்த்திக்கு ேந்தனம்.

82) “चेल् लपपळ्ळार्् इङ्गे वारुम्” इलत उिमािे हस्तगतश्रीरामलप्रर्ार् नम : ।
”பசல்லப்பிள்ளோய் இங்கக ேோரும்” என அணழத்த கபோகத ஸ்ரீரோமப்ோியன் திருக்கரத்தில்
ேந்தேருக்கு ேந்தனம்.

83) प्रपिजन पाथेर्ां , प्रलपत्सूनाां रसार्नम् इलत स्तुत श्री रामानुजार् नम: ।
தஞ்சமணடந்தேர்க்கு ேழி உைவு, தஞ்சமணடய நிணனப்பேர்க்கு உற்சோக போனம் என்று
கபோற்றப்படக்கூடியேருக்கு ேந்தனம்.

84) लतरुक्कु रुङ्कु लड वैष्णव नलम्पनानुगृहीतार् नम: ।
திருக்குறுங்குடி ணேஷ்ைே நம்பியின் அருணளப்பபற்றேருக்கு ேந்தனம்.
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85) श्री वेङ्कटेशेन स्वीकृ त शङ्ख--चक्र समपयणकै ङ्कर्ायर् नम: ।
ஸ்ரீனிேோஸப்பபருமோளோல் ஏற்கப்பபற்ற சங்கம் சக்ரம் ணேத்துப்பைி புோிந்தேருக்கு
ேந்தனம்.

86) भगवद् लवषर् ग्रन्थ सृलष्ट कारणार् नम: ।
பகேத்ேிஷயம் எனும் நன்னூல் பேளிேரக்கோரைனுக்கு ேந்தனம்.

87) कनायटके श्री साळग्राम इलत नवीन अग्रहार लनमायिे नम: ।
கர்நோடகத்தில் ஸோளக்ரோமத்தில் நூதன அக்ரஹோரம் நிறுேியேருக்கு ேந்தனம்.

88) कनायटके श्री लवष्णुवधयन देव रार्ेण पूलजतार् नम: ।
கர்நோடக ப்ரகதசத்து அரசன் ஸ்ரீேிஷ்ணுேர்தன கதேரோயனோல் பதோழப்பட்டேருக்கு
ேந்தனம்.

89) ददल् ी तुरुष्क राज गृहात् राम लप्रर्ां लतरुनारार्ण पुरां आनीत स्वालमने नम: ।
டில்லி

துலுக்க

அரச

அரண்மணனயிலிருந்து

இரோமனின்

அன்பணன

(ரோமப்ோியன்)

திருநோரோயைபுரத்துக்கு அணழத்துேந்தேருக்கு ேந்தனம்.

90) अपार लवज्ञान दर्ापूररत ोचन सुन्दरार् नम: ।
எல்ணலயற்ற

இணறயறிவும்,

கருணையும்

நிணறந்துள்ள

கநர்த்தியோன

திருக்கண்கணளயுணடயேர்க்கு ேந்தனம்.

91) षडङ्ग र्ोग लनपुणार् नम: ।
மணறயின் ஆறு உறுப்புக்கணளயும் ஒருங்கக இணைத்த நிபுைருக்கு ேந்தனம்.

92) शरणागलत मागय प्रदर्शयने नम: ।
புகலணடய ேழி ககோலியேருக்கு ேந்தனம்.

93) कररशै नाथ पाद अरलवन्द परीवाह रस प्रवाहे लनमग्न स्वालमने नम : ।
கோிகிோித்தணலேனின் திருேடித்தோமணரத்கதனோற்று பேள்ளத்தில் மூழ்கியேருக்கு ேந்தனம்.

94) दर्ाज लध:, मधुर:, क्षमावान् इलत वलन्दत प्रभवे नम: ।
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இரக்கக்கடல்,

இனிணமகய

உருேோனேர்,

பபோறுணமயில்

பூமி

என்பறல்லோம் ேைங்கப்பட்ட தணலேருக்கு ேந்தனம் ேந்தனம்.

95) श्रीरङ्गनाथ पादकम े प्रपतनानुष्ठान- किे नम : ।
ஸ்ரீரங்க நோதனின் தோமணரத் திருேடிேோரத்தில் ப்ரபத்திணயப் பின்பற்றிக் கோட்டியேருக்கு
ேந்தனம்.

96) मुमुक्षु जन रक्षक स्वालमने नम: ।
முக்திணய ேிரும்புபேோின் கோப்போளருக்கு ேந்தனம்.

97) कै ङ्कर्य- ब्ध करणिर् सामरस्र् सुखानुभव प्रदर्शयने नम: ।
பதோண்டோல் மனம், பமய், பமோழி ஆகிய மூன்ணறயும் கசர்த்து ேரும் கபோின்பம்
துய்த்தேருக்கு ேந்தனம்.

98) तलमस्रशमन लनत्र् ग्रन्थ दालर्ने नम : ।
மன இருணளப்கபோக்கும் நித்ய க்ரந்த பணடப்போளிக்கு ேந்தனம்.

99) कररशै नाथ करुणा पररणामात् सक सौभाग्र्वते नम : ।
கோிமணலயரசனின் தயேோல் எல்லோ நலனும்பபற்றேருக்கு ேந்தனம்.

100) प्रणतानाां कृ ते सौशील्र्सागरार् नम: ।
தஞ்சமணடந்தேோிடம் கேற்றுணம போரோட்டோப்பண்புக்கடலுக்கு ேந்தனம்.

101) सवय वचसाां अवसान सीमां हस्तीश एव मोक्ष फ ां इलत प्रदर्शयत स्वालमने नम: ।
எல்லோ பசோற்களுக்கும் எல்ணல நிலமோன ஸ்ரீேரதரோஜகன முக்திக்கு முடிவு என்று
கோட்டியேருக்கு ேந்தனம்.

102) महा लनगम वृक्ष छार्ा रलसक स्वालमने नम: ।
மணற எனும் பபோிய மரத்தின் நிழணலத்துய்க்கும் தணலேருக்கு ேந்தனம்.

103) लनत्र्ां परम् सवयगतां सुसूक्ष्मां लनष्पन्द नन्दथुमर्ां भगवद् स्वरूपां इलत िोषण किे नम: ।
நிணலயோனது,

உயர்ந்தது,

எல்லோஇடத்திலும்
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இணமக்கோமல் கபோின்பம் துய்க்கக்கூடியது இணறேன் உருேபமன உரக்கப்கபசியேருக்கு
ேந்தனம்.

104) नागाच ेश लवशेष अलभमान पुिार् नम: ।
அரேமணலக்கரசனின் கேண்டிய திருமகனோர்க்கு ேந்தனம்.

105) षडू र्मयिहुळ ज लध तरणेन ईलपसताथय क्ष्र्ार् नम: ।
ஆறு

அணலகள்

நிணறந்த

ேோழ்க்ணகக்கடணலக்கடந்து

ேிருப்பம்

ேிணழயும்

கநோக்கமுள்ளேருக்கு ேந்தனம். (அறு பணகேர்)

106) अनीश्वराणाां कृ ते परम् पारां गन्तुां अभङ्गुर सेतवे नम: ।
இயலோதேர்க்கோககே அடுத்த கணர கசர, உணடயோத, அணைக்கும் போலத்துக்கு ேந்தனம்.

107) स्वाभालवक दर्ापूररत वदन भगवन् ! तुभ्र्ां नम: ।
இயற்ணகயோக இருக்கும் இரக்க திருமுகமண்டலமுணடயேகர ! தங்களுக்கு ேந்தனம்.

108) श्रीरङ्ग ददव्यदेशे , श्रीरङ्गराज सङ्कल्पात् लनत्र्वालसने श्री रामानुजार् नम: ।
ஸ்ரீரங்க

திவ்யகதசத்தில்

அரங்கனின்

கபரருளோகல

யோண்டும்

ேோழும்

திருகமனிஉணடயேர்க்கு ேந்தனம்.

त्वदनुग्रहात् प्राप्त-अलभ ाषवतामस्माकां तव पद पद्मे आत्मान्त कै ङ्कर्य रसां वधयर् !
கதேோீோின் அருளோல் ேிருப்பம் எனும் ஸத்ணதணயப்பபற்ற அடிகயோங்களுக்குத் கதேோீர்
திருேடித்தோமணரயில் ககோதற்ற பதோண்டு புோியும் ஆர்ேத்ணத ேளர்ப்பீரோக !

त्वदेक-तन्िान् त्वदन्र्ां नानुवतयनीर्ानस्मान् आदरे ण पररपा र् !
கதேோீணரகயப்புகலோகக்பகோண்டேரும், கதேோீணரத்தேிர கேறு எேணரயும் பற்றோத
அடிகயோங்கணள போிவுடன் கோப்பீரோக !

श्रीभूतपुरर भाग्र्म् , कल्र्ाणानाां अलवक लनलधम् , श्रीरामानुजां भजामः ।
ஸ்ரீபபரும்பூதூர் பசய்த நல்ேிணனப்பயகன உருேோனேரும், மங்களங்களுக்பகல்லோம்
குணறேற்ற பபோற்கிழியோனேருமோன இரோமோனுசணரப்பைிகேோமோக !
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अस्पृष्टलचन्ता-पदां आलभरूपर्म् न: मानसे लनरन्तरां सलिधत्ताम् !
சிந்ணதயோலும்

எட்ட

இயலோத

ஒரு

திருகமனிஉருேம்

நம்

மனதில்

எப்பபோழுதும்

குடிபகோண்டிருப்பதோக !

आचार्य श्रेष्ठ, भगवन् रामानुज ! दर्ापरवशस्र् भवत: पादरलवन्दे शरणां गतास्स्मः ! प्रभो !
ஆசோர்யர்கள் மோைிக்ககம ! இணறேோ இரோமோனுசோ ! இரக்க குைத்திற்கு அடிணமயோன
கதேோீர் பசந்தோமணரத் திருேடியிணையில் தஞ்சம் புகுந்கதோம், தணலேோ!

अनपार् लवभूलत कामै: आहूतां त्वाां लनत्र्ां अनुस्मराम !
இடோில்லோச்பசல்ேம்

ேிணழபேரோல்

அணழக்கப்படும்

கதேோீணர

நோம்

எப்கபோதும்

நிணனந்திருப்கபோம் !

आचार्य सावयभौम ! तव सुन्दर गािां अन्तमायनसां सततां सलिधेर्ा: !
ஆசோர்யர்களுக்குள் கபரரகச ! கதேோீரது அப்ரோக்ருதத்திருகமனி ஆழ்மனதில் என்றும்
நிணலத்திருப்பதோக !

भूतपुरर क्षेि जातां त्वाां मम ोचनै: अनुददनां लनर्वयशेमलह !
ஸ்ரீபபரும்பூதூர் திவ்ய கக்ஷத்ரத்தில் அேதோித்த கதேோீணர யோம் கண்களோல் நோளும்
துய்ப்கபோம் !

"मान्र्-र्तीश्वर महानस सांप्रदार्: " सन्ततां जर्तु
மதிப்பிற்குோிய எதிரோசோின் மணடப்பள்ளி ஆசோரம் என்றும் பேல்லட்டும்

जर्लत र्लतराजसूलि: जर्लत मुकुन्दस्र् पादुकार्ुग ी ।
तदुभर्-धनालिवेदीमवन््र्र्न्तो जर्लन्त भुलव सन्त :॥ (ஸ்ரீபோதுகோஸஹஸ்ரம் 1008)
श्रीरामानुजार्य नामावल ः (अष्टोत्तरशत) सांपण
ू ाय
உப்பிலியப்பன் ககோயில் ஸ்ரீ உ கே ே.சடககோபய்யங்கோர் (ந்யூயோர்க்) இயற்றியது.
தமிழோக்கம்: இணை: திருச்சித்ரகூடம் அரங்க.திருநோரோயைன், ஸ்ரீரங்கம்.

शुभम्
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