
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 
 

 

 

 

ேிருமஞ்சனக் கட்டியம் 
 

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
mailto:acharya@mudaliandan.com
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 

 

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ேிருமஞ்சனக் கட்டியம் 

(ஸ்ோமி முேலியாண்டான் ேிருேேோர ஸ்ேலத்ேில் – 

ஹாிேோரணபுரம் என்கிற பச்கசோரணப்தபருமாள் 

ஸன்னிேியில் தஸேிக்கப்படுேது) 
 

பாஷண்ட த்ருமஷண்ட ோேேஹநச் சார்ோக ஶஶலாஶநி: 

தபௌத்த்த்ோந்ே நிராஸ ோஸரபேிர் கஜதநப கண்டீரே: | 

மாயாோேி புஜங்க பங்க கருடஸ் த்கர ேித்ய சூடாமணி: 

ஸ்ரீ ரங்தகஶ ஜயத்ேதஜா ேிஜயதே ராமநுதஜாயம் முநி: || 
 

அஜஹத் பாகிதநயத்ேம் பாதுகாத்ேம் த்ாிேண்ட்ோம் | 

ஸம்ப்ராப்தோ யேிராஜஸ்ய குகணஸ் ேத்ப்ாீேி தஹதுபி: || 
 

ஸ்ரீகேஷ்ணோநாம் ோஸத்ே ஸ்ோமித்ே ப்ரேிோஹ்ேயம் | 

ோதூலகுல தேௌதரயம் ேந்தே ோஶரேிம் குரும் || 
 

பாதுதக யேிராஜஸ்ய கேயந்ேி யோக்க்யயா | 

ேஸ்ய ோஶரதே: பாதேௌ ஶிரஸா ோரயாம்யஹம் || 
 

ஸ்நாநீயம் கநஸார குங்கும லேங்ககலாேிபிஸ் தஸேிேம் 

தஸௌேர்தணஷு கதடஷு ஶுத்ேஸலிலம் பூர்ணம் புரஸ் ேிஷ்டேி | 
 

தகௌஶஶயஞ்ச ஶரச் சஶாங்கேேேம் ஸித்ோேயம் கிங்கரா: 

காருண்யம் கமலாபேிர் ேிேநுோம் ஸ்ரீதேஶிதகந்த்தரா குரு: || 

 

பராக்! பராக்! பஞ்சநாராயண ப்ரேிஷ்ட்டாபநாசார்யா! பராக்! 
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ேிருக்தகாஷ்டியூர் நம்பி ஸந்நிேியில் ேேமிருந்து துேண்டுேந்ே 

தேர்கேயறதோ 

 

ேிருேரங்கன் ேிருச்தசல்ேச் தசங்தகாகல அகணந்து நின்ற 

தேர்கேயாறதோ 

 

தபாியநம்பி ேிருமகோர்க்குச் சீேநமாய்ப் பணிதசய்ே 

தேர்கேயாறதோ 

 

தபருலகில் எேிராசன் முக்தகாலாய்த் தோடர்ந்து நின்ற 

தேர்கேயாறதோ 

 

பாதுகககள் ஊறிய ஊருணித் ேண்ணீகர அகேந்து நின்ற 

தேர்கேயாறதோ  

 

பாதுககயாய் எேிராசன் பேமிரண்டால் துககயுண்ட 

தேர்கேயாறதோ 

 

பத்ேரடிக் கந்ோகட முேலியாண்டான் என்னும் அந்ேணர்கள் 

சிந்ோமணிதய! 

 

அத்ேிகிாி அருோேர் அத்ோணிச் தசேகத்ோல் ேிேங்குகின்ற 

எங்கள் குலமணிதய! 

 

ஸ்ரீ பச்கசோரண நகரும் உலதகழும் மிக ோழத் ேிருமஞ்சனம் 

தகாண்டருள்கதே! ஜய! ேிஜயீபே! 

 

ஸ்ரீ தேங்கட குரதே நம: 

அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம் 

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருேடிகதே சரணம் 

ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம் 

_____________ 


