
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 
 

 

 

 

ேிருோராேன, தடாதலாத்ஸே 

க்ரம சுருக்கம் 
 

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 

 

ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி (ேர்த்ேமான ஸ்ோமி) 

அருேிச்தசய்ே நித்யப்படி ேிருோராேனக்ரமத்ேின் 

சுருக்கம் 

1. ஸ்ோமி ஸ்ரீகுமார தேங்கடாசார்யார் ேினச்சர்கய – ேனியன் 

(ஒரு முகை, ஸ்தலாகங்கள் 1, 25, 30 (இரண்டு முகை) 

2. தஸோகாலம் 

i. தபாது ேனியன் 

ii. ேிருப்பல்லாண்டு 

iii. ேிருப்பாகே (ஸ்ரீமுேலியாண்டான் ஸ்ோமி 

ேிருமாேிககயில் ேிருப்பள்ேிதயழுச்சி அத்யயன 

காலத்ேில் மட்டும் தசேிப்பது) 

iv. தபாிய ேிருதமாழி 

ேனியன், அங்கண் ஞாலம், ோதய ேந்கே 

v. தபாியாழ்ோர் ேிருதமாழி 

நீராட்டம், பூச்சூட்டல், காப்பிடல், 

தசன்னிதயாங்கு 

vi. அமலனாேிபிரான் 

vii. கண்ணினும் சிறுத்ோம்பு 

viii. தகாயில் ேிருோய்தமாழி 

ேனியன், உயற்ேர, வீடுமின், தகசேன் ேமர், 

கிேதராேி இேகம, ஒழிேில் காலம், ஒன்றும் 

தேவும், ஆராேமுதே, உலகம் உண்ட, கங்குலும் 

பகலும், ஆழிதயழ, தநடுமார்கடிகம, மாகல 

நண்ணி, சூழ்ேிசும்பு, முனிதய 

3. மந்த்ராஸனம் (அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமனீயம், தூபம்) 

4. ஸ்நாநாஸனம் (அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமனீயம், தூபம்) 
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i. ஶகீ்ஷாேல், , ப்ருகுேல்,  (ந கஞ்சந...என்பேிலிருந்து 

தோடக்கம்) 

ii. ேிருமஞ்சன கட்டியம் 

iii. பஞ்ச ஸூக்ேம் (சந்ேனக்காப்பின் தபாழுது) 

5. அலங்காராஸனம் (அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமனீயம்) 

6. புனர் மந்த்ராஸனம் (அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமனீயம்) 

i. மந்த்ர புஷ்பம் 

ii. நாம அர்சனம், தூபம், ேீபம் 

7. தபாஜ்யாஸனம் (அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமனீயம்) 

i. அமுது பகடத்து ஸமர்ப்பித்ேல் 

8. சாற்றுமுகை 

i. பழங்கள், சுருேமது ஸமர்ப்பித்ேல் 

ii. அருேப்பாடு (ஆசார்யன், ஆழ்ோர்கள்) 

iii. மங்கேம் 

iv. பாசுரங்கள் 

ேிருப்பாகே (29,30), தபாிய ேிருதமாழி (அங்கண் 

ஞாலம் (9, 10)), தபாியாழ்ோர் ேிருதமாழி 

(தசன்னிதயாங்கு (9, 10)), அமலனாேிபிரான் (9, 

10), ேிருோய்தமாழி (முனிதய நான்முகதன 

(10,11)), இராமனுச நூற்ைந்ோேி (106, 107, 108, 

1), உபதேச ரத்ேினமாகல (72, 73, 74), 

ேிருப்பல்லாண்டு (1, 2) 

v. ஸர்ேதேஶ ேஶாகாதல 

vi. ோழித் ேிருநாமம் 

ஆண்டாள், ேிருமங்ககயாழ்ோர், எம்தபருமானார், 

கூரத்ோழ்ோன், முேலியாண்டான், மணோே 

மாமுனிகள், ோனமாமகல ராமாநுஜ ஜீயர் 

ஸ்ோமி, குமார ஸ்ரீகசலாச்சார்ய ஸ்ோமி , குமார 

ஸ்ரீ தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி 

9. குருபரம்பகர ேனியன்கள் 

எம்தபருமானார், கூரத்ோழ்ோன், முேலியாண்டான்,  
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ோட்டீ பஞ்சகம், பிைகு ேனியங்கள் ேர்ேமான ஸ்ோமியின் 

ேனியன் ேகர அநுஸந்ேிக்க தேண்டும். 

10. பர்யங்காஸனம் (அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமனீயம்) 

 

பின் குைிப்பு: 

i. ேிதேே நாட்கேன்று நீராட்டம், பூசூட்டல், காப்பிடல், 

தசன்னிதயாங்கு, அமலனாேிபிரான் பாசுரங்ககே 

அநுஸந்ேிப்பேில்கல 

ii. தகாயில் ேிருோய்தமாழி முழுதும் அநுஸந்ேிக்க காலம் 

குகைோக இருப்பின் “தகசேன் ேமர், ஆழிதயழ” 

பாசுரங்கள் மட்டும் அநுஸந்ேிக்க தேண்டும்.  

iii. சரணாகேி கத்யம், சதுஷ்தலாகி தபான்ை சுதலாகங்ககே 

தசோகாலத்ேிற்கு முன்தபா, அல்லது, குருபரம்பகர 

ேனியன் அநுஸந்ேிக்கும் தபாழுதோ தசேிக்கலாம் 

iv. ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிககயில் 

எம்தபருமான் சயனத்ேிற்காக ேனியாக க்ரமங்கள் இல்கல. 

தமதல குைிப்பிட பட்டுள்ே படி ஸ்நாநாஸநத்கே ேேிர 

உள்ே ேிருோராேனக் க்ரமத்கே அநுஸந்ேிக்கவும்.  

v. ஸம்பாேகன க்ரமம் 

i. புருேஸூக்ேம்7 [தேோஹதமேம்.......யத்ர பூர்தே’ 

ஸாத்யாஸ்ஸந்ேி’ தேோ:] 

ii. ஸ்ரீமத் தேே மார்க ப்ரேிஷ்டாபனாசார்ய ஸ்ரீ 

கேஷ்ணே ஸித்ோந்ே நிர்ோரண ஸார்ே தபௌம ஸ்ரீ 

உபய தேோந்ே தகாயில் கந்ோகட ோதூல 

அண்ணாேிலப்பன் குமார ஸ்ரீ தேங்கடாசார்யார் 

ஸம்பாேனா 
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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 ஸ்ோமி ேிருமாேிகக 

தடாதலாத்ஸேக்ரம சுருக்கம் 
 

1. தபருமாகே அகழத்ேல் (பூர்ணகும்பம், ஆர்த்ேி) 

i. மந்த்ர புஷ்பம்2 (ஓம் ராஜாேி ராஜாய..) 

2. தபாஜ்யாஸநம் (அர்க்யம், பாத்யம், ஆசமநீயம், தூபம், ேீபம்) 

i. ேிருப்தபானகம், பழங்கள் ஸமர்ப்பித்ேல் 

ii. சுருேமது ஸமர்ப்பித்ேல் 

iii. ஆர்த்ேி  

3. ேிவ்யப்ரபந்ேம்  

i. தபாது ேனியன் 

ii. தபாியாழ்ோர் ேிருதமாழி 

i. ேிருப்பல்லாண்டு 

ii. மாணிக்கம் கட்டி 

4. குருபரம்பகர ேனியன் 

i. ஸ்ரீரங்க நாச்சியார், ஸ்ரீரங்கப் தபாிய தபருமாள், 

ேிருதேங்கடமுகடயான், தபருந்தேேித் ோயார், 

தபரருோேப் தபருமாள் 

ii. நம்மாழ்ோர் 

iii. எம்தபருமானார் 

iv. கூரத்ோழ்ோன்  

i. ஸ்ரீஸ்ேேம் 

v. முேலியாண்டான் 

i. ோட்டி பஞ்சகம் 
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vi. மணோே மாமுனிகள் 

i. யேிராஜ ேிம்ஶேி 

vii. பிைகு ேனியங்கள் ேர்ேமான ஸ்ோமியின் ேனியன் 

ேகர அநுஸந்ேிக்க தேண்டும் 

5. ேிருமாேிகக மங்கேம் 

i. ஆர்த்ேி 

ii. ேீர்த்ேம், ேிருேடி 

 

பின் குைிப்பு: 

1. குருபரம்பகர ேனியன் அநுஸந்ேிக்கும் தபாழுது, ஓராண் ேழி 

ஆச்சார்யர்கள் அருேிச்தசய்ே ஸ்தலாகங்களும் 

அநுஸந்ேிக்கலம். உோரணமாக: 

i. ஆேேந்ோர் - சதுஷ்தலாகி, ஸ்தோத்ர ரத்நம் 

ii. எம்தபருமானார் - கத்யத் த்ரயம் 

iii. கூரத்ோழ்ோன் - பஞ்சஸ்ேேம் 

iv. பராஸரபட்டர் – அஷ்டதலாகி, ரங்கராஜஸ்ேேம் 

2. மந்த்ர புஷ்பம் : 

ஓம் ராஜாேிராஜாய’ ப்ரஸஹ்ய ஸாஹிதன” | நதமா’ ேயம் 

கே”ஶ்ரேணாய’ குர்மதஹ | ஸ தம காமான் காம காமா’ய 

மஹ்யம்” | காதமஶ்ேதரா கே”ஶ்ரேதணா ே’ோது | குதபராய’ 
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