ஸ்ரீ:

ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீ ோஶரேி மஹாகுரதே நம:

ஸ்ரீமதே கூதரஶாயநம:

ஸ்ரீமத் ேரேர முநதய நம:

ஸ்ரீ ோனாத்ாி தயாகிதந நம:
ஸ்ரீ தேங்கட குரதே நம:
அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம்

ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருமாேிகக

ோடீ பஞ்சகம்
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
51, Sannadhi Street,
Kancheepuram,
Tamil Nadu, India. Pin 631 501
Swami Mudaliandan Thirumaligai
Next to Theerthavaari Mandapam,
Vaazhai Kulam Street,
Srivilliputhur,
Tamil Nadu, India. PIN 626 125

Swami Mudaliandan Thirumaligai
73, East Chithra St,
Srirangam, Trichy,
Tamil Nadu, India. PIN 620 006
Swami Mudaliandan Thirumaligai
Thirunarayanapuram,
Karnataka, India. PIN 571 431
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

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 எம்தபருமானார் நியமனப்படி முேலியாண்டான் பணித்ே

ோடீ பஞ்சகம்
(ஸ்ோமி எம்தபருமானார் தோண்டனூாில் எழுந்ேருேியிருந்ே
ஸமயத்ேில் ேிதராேி சமநார்த்ேமாக முேலியாண்டான் இகே
அருேிச் தசய்ோர் என்று நம்பி தகாயில் நித்யாநுஸந்ோநத்ேில்
இருந்ேபடி ோல தகாசத்ேின் சுத்ேமான பாடம்.)
ேனியன்கள்
பாதுதக யேிராஜஸ்ய கேயந்ேி யோக்யயா |
ேஸ்ய ோஶரதே: பாதேௌ ஶிரஸா ோரயாம்யஹம் ||
யச்சக்தர பக்ே நகதர ோடீ பஞ்சக முத்ேமம் |
ராமாநுஜார்ய ஸச்சாத்ரம் ேந்தே ோஶரேிம்குரும் ||
____________
பாஷண்ட த்ருமஷண்ட ோேேஹநச் சார்ோக ஶஶலாஶநி:
தபௌத்ேத்ோந்ே நிராஸ ோஸரபேிர் கஜதநப கண்டீரே: |
மாயாோேி புஜங்க பங்க கருடஸ் த்கர ேித்ய சூடாமணி:
ஸ்ரீ ரங்தகஶ ஜயத்ேதஜா ேிஜயதே ராமாநுதஜாயம் முநி: ||
பாஷண்ட ஷண்ட கிாிகண்டந ேஜ்ரேண்டா:
ப்ரச்சந்ந தபௌத்ே மகராலய மந்ேேண்டா: |
தேோந்ே ஸார ஸுகேர்ஶந ேீபேண்டா:
ராமாநுஜஸ்ய ேிலஸந்ேி முதநஸ் த்ாிேண்டா: ||
சாாித்தராத்ோரேண்டம் சதுரநயபோ லங்க்ாியா தகதுேண்டம்
ஸத்ேித்யா ேீபேண்டம் ஸகலகலிகோ ஸம்ஹ்ருதே: காலேண்டம் |
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த்ரய்யந்ோ லம்பேண்டம் த்ாிபுேநேிஜயச் சத்ரதஸௌேர்ண ேண்டம்
ேத்தே ராமாநுஜார்ய: ப்ரேிகேகஶிதரா ேஜ்ர ேண்டம் த்ாிேண்டம் ||
த்ரய்யா மாங்கல்யஸூத்ரம் த்ாியுகபேயுகதராஹணாலம்ப ஸூத்ரம்
ஸத்ேித்யா ேீபஸூத்ரம் ஸகலகலிகோ ஸம்ஹ்ருதே: காலஸூத்ரம் |
ப்ரஜ்ஞா ஸூத்ரம் புோநாம் ப்ரஶமேநமந: பத்மிநீ நாே ஸூத்ரம்
ரக்ஷாஸூத்ரம் முநீநாம் ஜயேியேிபதேர் ேக்ஷஸி ப்ரஹ்மஸூத்ரம் ||
பாஷண்ட ஸாகர மஹாபடபாமுகாக்நி:
ஸ்ரீ ரங்கராஜ சரணாம்புஜ மூலோஸ: |
ஸ்ரீேிஷ்ணுதலாக மணி மண்டப மார்க்க ோயீ
ராமாநுதஜா ேிஜயதே யேிராஜ ராஜ: ||
ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
(ஸ்ோமி
எம்தபருமானார்
ேிருேேோர
ஸ்ேலமான
ஸ்ரீ
தபரும்பூதூாில் எம்தபருமானார் ேிருேேோர மதஹாத்ஸேத்ேில்
அேிகாகல மங்கோசாஸன புறப்பாட்டில் தகாயில் ப்ராகாரப்
ப்ரேக்ஷிணத்ேில் ோயார் ஸந்நிேிக்கும் சக்ரேர்த்ேி ேிருமகனார்
ஸந்நிேிக்கும் மத்ேியில் உள்ே மண்டலத்ேில் (எம்தபருமானார்
ஒய்யார நகடயில் எழுந்ேருளும் முன்) இந்ே ோடீபஞ்சகத்கே
அநுஸந்ேிப்பர். ஒவ்தோரு ஸ்தலாகத்கேயும் அனுஸந்ேிக்கும் முன்
“எச்சாிக! ஸ்ோமி! எச்சாிக!” என்றும் ஸ்தலாகத்கே அனுஸந்ேித்து
முடித்ே பின்பு “ஜய ேிஜயீபே! ஸ்ோமி! எச்சாிக!” என்றும்
அருேப்பாடுடன் கூற இன்றும் காணலாம்).
ஸ்ரீ தேங்கட குரதே நம:
அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம்
ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
_____________
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