
ஸ்ரீ: 

 
  ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:      ஸ்ரீமதே கூதரஶாயநம: 

   ஸ்ரீ ோஶரேி மஹாகுரதே நம:            ஸ்ரீமத் ேரேர முநதய நம: 

     ஸ்ரீ ோனாத்ாி தயாகிதந நம:         ஸ்ரீ தேங்கட குரதே நம: 

அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம் 

 

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக 
 

 

 

 

ஸ்ோமி முேலியாண்டான் ேிருமாேிககயில் அநுஸந்ேிக்கப்படும் 

மங்கேம் 
 

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேனியன் 
பாதுதக யேிராஜஸ்ய கேயந்ேி யோக்யயா | 

ேஸ்ய ோஶரதே: பாதேௌ ஶிரஸா ோரயாம்யஹம் || 



ஸ்ரீ: 
 

 
                 ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:    ஸ்ரீமதே கூதரஶாயநம: 

               ஸ்ரீ ோஶரேி மஹாகுரதே நம:        ஸ்ரீமத் ேரேர முநதய நம: 

            ஸ்ரீ ோனாத்ாி தயாகிதந நம:      ஸ்ரீ தேங்கட குரதே நம: 

அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம் 

 

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக 

ேர்ேமான ஸ்ோமி ஸ்ரீ உ.தே.தகா.க.ோ.அ.  

குமார ராமாநுஜாசார்யர் 
 

 

 
 

 

ேர்த்ேமான ஸ்ோமி ேனியன் 
 

ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம் 

ோதூல தேங்கட குரூத்ேம புத்ர ரத்நம் | 

ஸ்ரீகஸல தேஶிக க்ருபாப்ே ஸமஸ்ே தபாேம் 

ராமாநுஜார்ய குருேர்ய மஹம் ப்ரபத்தய || 
 

ஸ்ரீதேங்கடார்ய ேநயம் ேத்பாே கமலாஶ்ரயம் | 

ோதூலாந்ேய பூர்தணந்தும் ராமாநுஜ குரும் பதஜ || 
 

 

Swami Mudaliandan Thirumaligai 
4/345, Sannadhi Street,  

Singaperumal Koil,  
Chenglpet District,  

Tamil Nadu, India. PIN 603 204 

Swami Mudaliandan Thirumaligai 
73, East Chithra St,  
Srirangam, Trichy,  

Tamil Nadu, India. PIN 620 006 

Swami Mudaliandan Thirumaligai 
51, Sannadhi Street,  

Kancheepuram, 
Tamil Nadu, India. Pin 631 501 

Swami Mudaliandan Thirumaligai 
Thirunarayanapuram, 

Karnataka, India. PIN 571 431 

Swami Mudaliandan Thirumaligai 
Next to Theerthavaari Mandapam, 

Vaazhai Kulam Street,  
Srivilliputhur, 

Tamil Nadu, India. PIN 626 125 

Swami Mudaliandan Thirumaligai 
Sannadhi Street,  

Kooram10 KM from Kancheepuram, 
Tamil Nadu, India. PIN 631 558 

 

E Mail: sridasarathy@gmail.com, acharya@mudaliandan.com 
Website: www.mudaliandan.com 

Phone: 91711 12050 , 96294 18994

mailto:sridasarathy@gmail.com
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http://www.mudaliandan.com/
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ஸ்ரீ: 
 

 
                 ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:    ஸ்ரீமதே கூதரஶாயநம: 

               ஸ்ரீ ோஶரேி மஹாகுரதே நம:        ஸ்ரீமத் ேரேர முநதய நம: 

            ஸ்ரீ ோனாத்ாி தயாகிதந நம:      ஸ்ரீ தேங்கட குரதே நம: 

அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம் 

 

ஸ்ோமி முேலியாண்டான் ேிருமாேிககயில் அநுஸந்ேிக்கப்படும் 

மங்கேம் 
 

ேத்ேிஷ்தணா: பரமம் பே  ஸோ பஶ்யந்ேிஸூரய: | ேிவீே 

க்ஷுராேேம் | ேத்ேிப்ராதஸா ேிபந்யதோ ஜாக்ருோ   

ஸஸ்ஸமிந்த்தே | ேிஷ்தணார்யத்பரமம் பேம் || 

பர்யாப்த்யா அநந்ேராயாய ஸர்ேஸ்தோதமாேிராத்ர உத்ேம 

மஹர்பேேி ஸர்ேஸ்யாப்த்கய ஸர்ேஸ்ய ஜித்கய ஸர்ேதமே 

தேநாப்தநாேி ஸர்ேம் ஜயேி || 

 

ஸ்ரீரங்கநாேர் - தபாிய தகாேில் 

லக்ஷ்மீ ஶரணலாக்ஶாங்க ஸாக்ஶ ீ ஸ்ரீேத்ஸ ேக்ஶதஸ |  

ஶஶமங்கராய ஸர்தேஶாம் ஸ்ரீரங்தகஶாய மங்கேம் || 

 

ேிருதேங்கடமுகடயான் 

ஶ்ாிய: காந்ோய கல்யாண நிேதய நிேதயர்த்ேிநாம் |  

ஸ்ரீ தேங்கட நிோஸாய ஸ்ரீநிோஸாய மங்கேம் || 

 

ேரேராஜர் - தபருமாள் தகாேில் 

அஸ்து ஸ்ரீஸ்ேந கஸ்தூாீ ோஸநா ோஸிதோரதஸ |  

ஸ்ரீ ஹஸ்ேிகிாி நாோய தேேராஜாய மங்கேம் || 

 

ோதூல ேரோசார்ய ேம்ஸ மங்கே தஹேதே | 

ஆஹுய ரக்ஶகாயாஸ்து தேேராஜாய மங்கேம் || 
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ஸம்பத் குமாரர் - ேிருநாராயணபுரம் 

கமலா குச கஸ்தூாி கர்ேமாங்கிே ேக்ஶதஸ |  

யாேோத்ாி நிோஸாய ஸம்பத் புத்ராய மங்கேம் || 

 

பார்த்ேஸாரேி 

ப்ருந்ோரண்ய நிோஸாய பலராமாநுஜாய ச | 

ருக்மிணி ப்ராணநாோய பார்த்ே ஸூோய மங்கேம் || 

 

ஸ்ரீ ராமர் 

மங்கேம் தகாஸதலந்த்ராய மஹநீய குணாப்ேதய | 

சக்ரேர்த்ேி ேநுஜாய ஸர்ேதபௌமாய மங்கேம் || 

 

ஸ்ரீ ஆண்டாள் 

ஸ்ரீமத்கய ேிஷ்ணுசித்ோர்கய மதநா நந்ேன தஹேதே | 

நந்ே நந்ேந ஸுந்ேர்கய தகாோகய நித்ய மங்கேம் || 

நம்மாழ்ோர் 

ஸ்ரீ நகர்யாம் மஹாபுர்யாம் ோம்ரபர்ண்யுத்ேதர ேதட |  

ஸ்ரீ ேிந்த்ாிணிமூலோம்தந ஸ்ரீ ஶடதகாபாய மங்கேம் || 

 

கலியன் 

ஸ்ரீமோலி ஸ்ரீநகாீ நாோய கலிகோிதண | 

சதுஷ்கேி ப்ரோநாய பரகாலாய மங்கேம் || 

 

எம்தபருமானார் 

ஸ்ரீமந் மஹாபூேபுதர ஸ்ரீமத் தகஶே யஜ்ேந: |  

காந்ேிமத்யாம் ப்ரஸூோய யேிராஜாய மங்கேம் || 

 

மணோே மாமுனிகள் (தபாிய ஜீயர்) 

ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமாத்ரு முநீந்த்ராய மஹாத்மதந |  

ஸ்ரீரங்க ோஸிதந பூயாத் நித்யஸ்ரீர் நித்யமங்கேம் || 
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குமார தேங்கடாசார்யர் 

ோதூல ஸ்ரீ ஶஶலாசார்ய ப்ராது: ஶரணமாஶ்ாிேம் | 

ஶமாகுண ஸம்பந்நம் தேங்கடார்யாய மங்கேம் || 

 

த்ராேிடாம்நாய ஸ்துேிபி: தேேராஜம் ஸுதோஷிதண | 

ஸம்பந்ந ஶிஷ்ய ப்ருந்தேந தேங்கடார்யாய மங்கேம் || 

 

ஜ்ஞாநாநுஷ்டாந பூர்ணாய ரஹஸ்ய த்ரய தேேிதந | 

மந்த்ரராஜ ப்ரோோய தேங்கடார்யாய மங்கேம் || 

 

காஞ்சீ புர்யாம் நிோஸாய ஶிஷ்ய ப்ருந்தேந தஸேிதந | 

ோதூல தேங்கடார்யாய நித்யஸ்ரீர் நித்ய மங்கேம் || 

 

ப்ரஸந்ந ேேதநா நித்யம் சிஷ்ய ஜந பாிவ்ருதோ | 

தேேராஜ ப்ரஸாதேந ஜீயாத் ஆசந்த்ர ோரகம் || 

மங்கோஸாஸன பகர: மோசார்ய புதராககம: | 

ஸர்கேஸ்ச பூர்கே ராசார்கய: ஸக்ருோயாஸ்து மங்கேம் || 
 

 

தேங்கடகுரதே நம: 

அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம் 

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருேடிகதே சரணம் 

ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம் 

____________ 


