
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 
 

 

 

 

|| மந்த்ர புஷ்பம் || 
 

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 || 
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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 

 

|| மந்த்ர புஷ்பம் || 
 

|| ருக்தேேம் || 

|| ஹாி: ஓம் || அக்நிமீதே புதராஹிேம் யஜ்ஞஸ்ய தேேம் ருத்ேிஜம் 

| தஹாோரம் ரத்நோேமம் | ஹாி: ஓம் | 

 

|| யஜுர்தேேம் || 

|| ஹாி: ஓம் || இதே த்தோர்தஜ த்ோ ோயேஸ்தோ பாயேஸ்ே 

தேதோ ே: ஸேிோ ப்ரார்ப்பயது ஷ்தரஷ்டேமாய கர்மதண | ஹாி: 

ஓம் | 

 

|| ஸாமதேேம் || 

|| ஹாி: ஓம் || அக்ந ஆயாஹி வீேதய க்ருணாதநா ஹவ்யோேதய| 

நிதஹாோ ஸத்ஸி பர்ஹிஶி: | ஹாி: ஓம் | 

 

|| அேர்ேணதேேம் || 

|| ஹாி: ஓம் || ஶந்தநா தேவீரபிஶ்டய ஆதபா பேந்து பீேதய| 

ஸம்தயாரபிஸ்ரேந்து ந: | ஹாி: ஓம் | 

 

|| நாராயண உபநிேத் || 

ஓமித்யக்தர வ்யாஹதரத் | நம இேி பஷ்சாத் | 

நாராயணாதயத்யுபாிஷ்டாத் | ஓமித்தயகாக்ஶரம் | நம இேி த்தே 

அக்ஶதர | நாராயணாதயேி பஞ்சாக்ஶராணி | ஏேத்கே 

நாராயணஸ்யாஷ்டாக்ஶரம் பேம் | தயா ஹ கே 
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நாராயணஸ்யாஷ்டாக்ஶரம் பேமத்தயேி | 

அநபப்ரேஸ்ஸர்ேமாயுதரேி | ேிந்ேதே ப்ராஜாபத்யம் 

ராயஸ்தபாஶம் தகௌபத்யம் | ேதோ-ம்ருேத்ே மஶ்நுதே ேதோ-

ம்ருேத்ேமஶ்நுே இேி | ய ஏேம் தேே | இத்யுபநிஶத் | 

 

|| ஆபஸ்ேம்பஸூத்ரம் || 

‡ அே கர்மாண்யாசாராத்யானி க்ருஹ்யந்தே| உேகயந பூர்ே 

பக்ஶா: | பூண்யாதஹஶு கார்யாணி யஜ்தஞாபவீேிநா | 

ப்ரேக்ஷிணம் | 

 

|| ஸ்ரீ ராமாயணம் || 

இச்சாதமா ஹி மஹாபாஹும் ரகுவீரம் மஹாபலம் | 

கதஜந மஹோ யாந்ேம் ராமம் சத்ராவ்ருோநநம் || 

 

ேம் த்ருஷ்ட்ோ ஶத்ருஹந்ோரம் மஹர்ேீணாம் ஸுகாேஹம் | 

பபூே ஹ்ருஷ்டா கேதேஹீ பர்ோரம் பாிேஸ்ேதஜ || 

 

|| ஸ்ரீ ேிஷ்ணு புராணம் || 

ோஸாமாேிரபூத்தசௌாி: ஸ்மயமாந முகாம்புஜ: | 

பீோம்பரேர: ஸ்ரக்வீ ஸாக்ஷாந் மந்மே மந்மே: || 

 

|| ஸ்ரீ ேராஹ புராணம் || 

கேகுண்தடது பதர தலாதக ஷ்ாியா ஸார்த்ேம் ஜகத்பேி: | 

ஆஸ்தே ேிஷ்ணுரசிந்த்யாத்மா பக்கே: பாகேகேஸ்ஸஹ || 

 

|| ேரேராஜ ஸ்ேேம் || 

ஸ்ரீநிேிம் நிேிமபாரமர்த்ேிநாம் அர்ேிோர்த்ேவ்பாிோந ேீக்ஷிேம் | 

ஸர்ேபூே ஸுஹ்ருேம் ேயாநிேிம் தேேராஜமேிராஜமாஷ்ரதய || 
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|| இரண்டாம் ேிருேந்ோேி || 

என்தனஞ்சம் தமயான் * என் தசன்னியான் * ேனேகன  

ேன்தனஞ்சம் * கீண்ட மணிேண்ணன் ** முன்னம்தசய் 

ஊழியான் * ஊழி தபயர்த்ோன் * உலதகத்தும் 

ஆழியான் * அத்ேியூரான் 

 

|| முேல் ேிருேந்ோேி || 

‡ தசன்றால் குகடயாம் * இருந்ோல் சிங்காசனமாம் * 

நின்றால் மரேடியாம் நீள்கடலுள் ** என்றும்  

புகணயாம் மணிேிேக்காம் * பூம்பட்டாம் புல்கும் 

அகணயாம் * ேிருமாற்கு அரவு 

 

 

*** தசேகாலத்ேில் தசேிக்காேிருந்ோல் மந்த்ரபுஷ்பத்ேில் 

தசேிக்கதேண்டும் 

|| ேிருோய்தமாழி2-7 || *** 

ோமனன் என்மரேக ேண்னன் * ோமகரக் கண்ணினன் காமகனப் 

பயந்ோய் * என்தறன்று உன்கழல் * பாடிதய பணிந்து ** 

தூ மனத்ேனனாய் * பிறேித்துழேி நீங்க * என்கனத் 

ேீமனங் தகடுத்ோய் * உனக்கு என் தசய்தகன்? என் சிாீேரதன 

 

|| தபாிய ேிருதமாழி || *** 

ோதய ேந்கேதயன்றும் * ோரதம கிகே மக்கதேன்றும் *  

தநாதய பட்தடாழிந்தேன் * உன்கனக் காண்பதோர் ஆகசயினால்**  

தேதயய் பூம்தபாழில் சூழ் * ேிகரயார் ேிருதேங்கடோ * 

நாதயன் ேந்து அகடந்தேன் * நல்கி ஆதேன்கனக் தகாண்டருதே 

 

|| உபதேச ரத்ேினமாகல || *** 

எம்தபருமானார் ோிசனம் என்தற இேற்கு * 

நம் தபருமாள் தபாிட்டு நாட்டி கேத்ோர் ** அம் புேிதயார் 

இந்ேத் ோிசனத்கே * எம்தபருமானார் ேேர்த்ே * 

அந்ேச் தசயல் அறிக்ககக்கா 
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துன்னு புகழ் கந்ோகடத் * தோழப்பர் ேம் உகப்பால் * 

என்ன உலகாாியதனா என்றுகரக்க ** பின்கன 

உலகாாியதனன்னும் தபர் * நம்பிள்கேக்தகாங்கி * 

ேிலகாமல் நின்றதேன்றும் தமல்  
 

 

|| ஸ்தோத்ர ரத்நம் || 

கே புந: ஶங்க ரோங்க கல்பக - த்ேஜாரேிந்ோங்குே 

ேஜ்ரலாஞ்சநம் | 

த்ாிேிக்ரம த்ேச்சரணாம்புஜத்ேயம் மேீயமூர்ோநமலங்காிஷ்யேி || 

 

|| யேிராஜ ேிம்ேேி || 

ஸ்ரீமாேோங்க்ாி ஜலஜத்ேய நித்யதஸோ ப்தரமாேிலாேய 

பராங்குே பாேபக்ேம் | 

காமாேி தோேஹரமத்ம போஸ்ரீோநாம் ராமாநுஜம் யேிபேிம் 

ப்ரணமாமி மூர்த்நா || 

 

(22 அ.) குமார தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி ேனியன் 

ோஶரத்யார்ய ேநயம் ஸ்ரீ ஶஶலார்ய போஶ்ரயம் | 

ஸ்ரீதேங்கடகுரும் ேந்தே ஶலீாேி குணஸாகரம் || 

 

(23) ேர்த்ேமானத்ேில் எழுந்ேருேியிருக்கும்  

ஸ்ரீ உ.தே. தகா.க.ோ.அ குமார ராமாநுஜாசார்ய ஸ்ோமி ேனியன் 

ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம் 

ோதூல தேங்கட குரூத்ேம புத்ர ரத்னம் | 

ஸ்ரீகஸல தேஶிக க்ருபாப்ே ஸமஸ்ே தபாேம் 

ராமாநுஜார்ய குருேர்ய மஹம் ப்ரபத்தய || 
 

ஸ்ரீதேங்கடார்ய ேநயம் ேத்பாே கமலாஶ்ரயம் | 

ோதூலார்ணே பூர்தணந்தும் ராமாநுஜ குரும் பதஜ || 
 

தேங்கடகுரதே நம: 

அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம் 

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருேடிகதே சரணம் 

ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம் 

____________ 


