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

குருபரம்பகர ேனியன்
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
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Chenglpet District,
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Swami Mudaliandan Thirumaligai
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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

குருபரம்பகர ேனியன்
அஸ்மத் குருப்தயா நம:
அஸ்மத் பரம குருப்தயா நம:
அஸ்மத் ஸர்ே குருப்தயா நம:
ஸ்ரீமதே ராமாநுஜாய நம:
ஸ்ரீ பராங்குஶ ோஸாய நம:
ஸ்ரீமத் யாமுநமுநதய நம:
ஸ்ரீராமமிஶ்ராய நம:
ஸ்ரீ புண்டாீகாக்ஷாய நம:
ஸ்ரீமந் நாேமுநதய நம:
ஸ்ரீமதே சடதகாபாய நம:
ஸ்ரீமதே ேிஷ்ேக்தஸநாய நம:
ஶ்ாிகய நம: ஸ்ரீேராய நம:
(24) ேர்த்ேமான ஸ்ோமியின் ேிருக்குமாரர்
ஸ்ரீ உ.தே. தகா.க.ோ.அ. யேீந்த்ர ப்ரேணர் (எ)
குமார பக்ேிஸாராசார்ய ஸ்ோமி ேனியன்
ஸ்ரீமத் ேதூல குல தேங்கடஸூாி தபௌத்ரம் |
ோதூல ராமாநுஜ தேஶிக புத்ர ரத்நம்
ேத்பாேயுக்ம ரணம் ேதுபாஸிோரம்
ஸ்ரீபக்ேிஸார குருேர்ய மஹம் ப்ரபத்தய ||
(23) ேர்த்ேமானத்ேில் எழுந்ேருேியிருக்கும்
ஸ்ரீ உ.தே. தகா.க.ோ.அ குமார ராமாநுஜாசார்ய ஸ்ோமி ேனியன்
ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம்
ோதூல தேங்கட குரூத்ேம புத்ர ரத்நம் |
ஸ்ரீகஸல தேஶிக க்ருபாப்ே ஸமஸ்ே தபாேம்
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ராமாநுஜார்ய குருேர்ய மஹம் ப்ரபத்தய ||
ஸ்ரீதேங்கடார்ய ேநயம் ேத்பாே கமலாஶ்ரயம் |
ோதூலாந்ேய பூர்தணந்தும் ராமாநுஜ குரும் பதஜ ||
(22 அ.) இேர் ேகப்பனார் குமார தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி
ோஶரத்யார்ய ேநயம் ஸ்ரீ ஶஶலார்ய போஶ்ரயம் |
ஸ்ரீதேங்கடகுரும் ேந்தே ஶலாேி
ீ
குணஸாகரம் ||
(22 ) இேர் ேகமயனார் குமார ஸ்ரீகசலாச்சார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம்
ோதூல தேஶிக குரூத்ேம புத்ர ரத்நம் |
ேத்பாேயுக்ம ஶரணம் ேதுபாஸிோரம்
ஸ்ரீஶஶல தேஶிகமஹம் ஶரணம் ப்ரபத்தய ||
ோஶரத்யார்ய ேநயம் ேத்பாே கமலாஶ்ரயம் |
ஸ்ரீ ஶஶலார்ய குரும் ேந்தே ேயாேி குணஸாகரம் ||
(21 ஆ.) இேர்கள் ேகப்பனார் முேலியாண்டான் ஸ்ோமி
ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம்
ஸ்ரீஶஶல தேஶிக குரூத்ேம புத்ர ரத்நம் |
ஸ்ரீமந் ந்ருஸிம்ஹ குருேர்ய போப்ஜ ப்ருங்கம்
ோதூல தேஶிகமஹம் ஶரணம் ப்ரபத்தய ||
(21 அ.) இேர் ேகமயனார் சிங்கராசார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம்
ஸ்ரீஶஶல தேஶிக ஸுேம் ஶ்ாிே ேத்போப்ஜம் |
ேஸ்மாேோப்ே நிகமாந்ே ரஹஸ்ய ேத்ேம்
ஸ்ரீமந் ந்ருஸிம்ஹ குருஶஶகரமாஶ்ரயாம: ||
(21) இேர் ேகமயனார் ஸ்ரீரங்காசார்ய ஸ்ோமி
(தகாய்லண்ணன் ேிருமாேிககக்கு ஸ்வீக்ருேர்)
ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம்
ஸ்ரீமத் ேரப்ரே குரூத்ேம புத்ர ரத்னம் |
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ஸ்ரீஶஶல தேஶிக க்ருபாப்ே ஸமஸ்ே தபாேம்
ஸ்ரீரங்க்க தேஶிகமஹம் ஶரணம் ப்ரபத்தய ||
(20) இேர்கள் ேகப்பனார் ஸ்ரீஶைலார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீதேங்கடார்ய ேநயம் ஶலாேி
ீ
குண ஸாகரம் |
ோதூலார்ணே பூர்தணந்தும் ஸ்ரீஶஶலார்யமஹம் பதஜ ||
(19 அ.) இேர் ேகப்பனார் குமாரதேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி
ோதுல தேங்கட குரூத்ேம புத்ர ரத்நம்
ஸ்ரீஶஶல லக்ஷ்மணமுநீந்த்ர ேகயக பாத்ரம் |
தேோந்ேயுக்ம ேிஶேீகரண ப்ரவீணம்
ஸ்ரீதேங்கடார்ய குருஶஶகரமாஶ்ரயாம: ||
(19) இேர் ேகமயனார் குமார தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம்
ஸ்ரீஸ்ரீநிோஸ யேிபாே ஸதராஜ ப்ருங்கம் |
ஸ்ரீதேங்கடார்யேநயம் ேிநதயாஜ்ஜ்ேலந்ேம்
ஸ்ரீதேங்கடார்ய குருஶஶகரமாஶ்ரயாம: ||
(18) இேர்கள் ேகப்பனார் ஸ்ரீநிோஸேரோசார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீோதூல குலப்ரேீப மஹிே ஸ்ரீதேங்கடார்யாத்மஜ
ஸ்ரீஸம்ோஸ ேரப்ரோர்யேநய ஸ்ரீதேங்கடார்யாத்மஜம் |
ேத்பாேப்ரேணம் ரமாநிேிமுதநஸ் ஸம்ப்ராப்ே தபாதோேயம்
ஸ்ரீஸம்ோஸ ேரப்ரோர்ய மநகம் தஸதேநிஶம் ஸ்ரீநிேிம் ||
(17) இேர் ேகப்பனார் குமார தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீமத் ேதூலகுல தேஶிக ேம்ஶஜாேம்
ஸ்ரீஸ்ரீநிோஸேரோர்ய குதராஸ் ஸுபுத்ரம் |
ஸ்ரீோஸரம்ய ேரதயாகி க்ருபாத்த் தபாேம்
ஸ்ரீதேங்கடார்ய குருஶஶகரமாஶ்ரயாம: ||
(16) இேர் ேகப்பனார் ப்ரணோர்த்ேிஹராசார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீமத் ேதூலகுல தேங்கடஸூாி தபௌத்ரம்
ஸ்ரீஸ்ரீநிோஸேரோர்ய குதராஸ்ேநூஜம் |
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ேத்பாேயுக்ம ஶரணம் த்துபாஸிோரம்
ஸ்ரீம்ந்ந்ோர்த்ேிஹர தேஶிகமாஶ்ரயாம: ||
(15) இேர் ேகப்பனார் ஸ்ரீநிோஸேரோசார்ய ஸ்ோமி
ோதூல தேங்கடாசார்ய ேநயம் ேத்போஶ்ரயம் |
ேேோப்த்ேியம் ேந்தே ஸ்ரீோஸேரேம் குரும் ||
(14) இேர் ேகப்பனார் ஒன்றான குமார தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீமத் ேதூல குல ோாிேி பூர்ண சந்த்ரம்
ஸ்ரீோஸ ஸூாிேநயம் ேேோப்ேதபாேம் |
ஸ்ரீதேங்கடார்ய பே பங்கஜ ராஜஹம்ஸம்
ஸ்ரீதேங்கடார்யம் அநேத்யகுணம் பஜாமி ||
(13) இேர் ேகப்பனார் ஸ்ரீநிோஸாசார்ய ஸ்ோமி
ோதூல தேங்கடாசார்ய ஸூநும் த்த்பாே ஸம்ஶ்ரயம் |
ஸ்ரீநிோஸகுரும் ேந்தே தேோந்ேத்ேய தேஶிகம் ||
(12) இேர் ேகப்பனார் குமார அண்ணாேிலப்பன் தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி (தேடலப்கபயண்ணா ேிருேடி)
ோதூல ஸ்ரீநிோஸார்ய ேநயம் ேிநதயாஜ்ஜ்ேலம் |
ேரோர்ய க்ருபாபாத்ரம் ேந்தே தேங்கட தேஶிகம் ||
குமார அண்ணாேிலப்பனுக்கு ஆசார்யரான தேடலப்கபயண்ணா
ோதூல ஸ்ரீநிோஸார்ய பேபங்கஜ ஷட்பேம் |
ேரோர்யமஹம் ேந்தே தேங்கடாசார்ய நந்ேநம் ||
(11) குமார அண்ணாேிலப்பன் ேகப்பனாரும்
தேடலப்கபயண்ணா ஆசார்யருமான அப்பங்கார்
ஸ்ரீநிோஸாசார்ய ஸ்ோமி
ோத்ஸல்யாேி குணாோஸம் ோதூலகுல பூஷணம் |
தேங்கடார்ய க்ருபாபாத்ரம் ஸ்ரீநிோஸகுரும் பதஜ ||
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(10) இேர் ேகப்பனார் அண்ணாேிலப்பன்
(தேங்கடாசார்ய ஸ்ோமி)
ோதூல ேரோசார்ய க்ருபாபூர்ண மதநாரேம் |
ஸ்ரீ தேங்கடகுரும் ேந்தே ஶலாேி
ீ
குணஸாகரம் ||
(9) இேர் ேகப்பனார் அப்பாச்சியாரண்ணா (ேரோசார்ய ஸ்ோமி)
(ஒன்றான ோனமாமகல ராமாநுஜ ஜீயர் ேிருேடி)
ஸ்ரீமத் ோநமஹாஶஶல ராமாநுஜ முநிப்ாியம் |
ோதூல ேரோசார்யம் ேந்தே ோத்ஸல்ய ஸாகரம் ||
ஒன்றான ோனமாமகல ராமாநுஜ ஜீயர் ஸ்ோமி
(மணோேமாமுனிகள் ேிருேடி)
ரம்யஜாமாத்ரு தயாகீந்த்ர பாேதரகாமயம் ஸோ |
ேோயத்ோத்ம ஸ்த்ோேிம் ராமாநுஜமுநிம் பதஜ ||
மணோேமாமுனிகள்
(நம்தபருமாள் அருேிச் தசய்ேது)
ஸ்ரீஶஶதலஶ ேயாபாத்ரம் ேீபக்த்யாேி குணார்ணேம் |
யேீந்த்ரப்ரேணம் ேந்தே ரம்யஜாமாேரம் முநிம் ||
(8) அப்பாச்சியாரண்ணாேின் ேகப்பனார் சித்ேண்ணார்
ராமாநுஜகுதராஸ்ஸூநும் நிகமாந்கேக பூஷணம்| |
ேரோர்யமஹம் ேந்தே ோதூலகுல பூஷணம் ||
(7 ஆ) இேர் ேகப்பனார் தேேப்தபருமாள் ஸந்நிேி எம்பா
ேரோசார்ய ேநயம் ோதூலகுல பூஷணாம் |
ராமாநுஜகுரும் ேந்தே தேோந்ே த்ேய தேஶிகம் ||
இேர் ேகப்பனார் சித்ேண்ணார்
ஸ்ரீதகாபுதரஶ ேநயம் ேரோசார்யாப்ே தபாேகம் |
ோதூல ேரோசார்யம் ேந்தே தேோந்ே தேஶிகம் ||
இேர் ேகப்பனார் ேிருக்தகாபுரத்து நாயனார்
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ேந்தே ஸ்ரீதகாபுராேீஶம் ோதூல குல பூஷணம் |
ராமாநுஜார்ய ஸத்புத்ரம் ஜ்ஞாந கேராக்ய ஸம்பேம் ||
இேர் ேகப்பனார் ஈயான் ராமாநுஜாசாாியர்
ராமாநுஜஸ்ய ேநயம் கல்யாணகுண பூஷணம் |
ோதூலகுல ஜீோதும் தேோேிப குரும் பதஜ ||
இேர் ேகப்பனார் கந்ோகட தோழப்பர்
ராமாநுஜார்ய ஸத்புத்ரம் ோரணாேீஶ தேஶிகம் |
தலாகாசார்ய க்ருபாபாத்ரம் ேந்தே குணகணார்ணேம் ||
இேர் ேகப்பனார் கந்ோகடயாண்டான்
(ேிருநக்ஷத்ரம்: மாசிப் புனர்பூசம்)
ோதூலாந்ேய ோர்ேீந்தும் ஸ்ரீமத்ோஶரதேஸ்ஸுேம் |
தேோந்ேத்ேய நிஷ்ணாேம் ேந்தே ராமாநுஜம் குரும் ||
ஸ்ோேோரஸ்ேதலார்ச்சாபூத் ஸ்ரீரங்தகஶ யேீஶ்ேர: |
யந்முதே ேம் குணாோஸம் ராமாநுஜகுரும் பதஜ ||
கந்ோகடயாண்டானின் 3ேது ஆசார்யன்
ஆட்தகாண்டேில்லி ஜீயர்
ஜ்ஞாந கேராக்ய ஸம்பந்நம் ராமாநுஜ போஶ்ாிேம் |
சதுர்த்ோஶ்ரம ஸம்பந்நம் ஸம்யமீந்த்ரம் நமாம்யஹம் ||
முேலியாண்டான்
பாதுதக யேிராஜஸ்ய கேயந்ேி யோக்ய்யா |
ேஸ்ய ோஶரதே: பாதேௌ ஶிரஸா ோரயாம்யஹம் ||
(ேிருநக்ஷத்ர ேனியன்)
தமதஷ புநர்ேஸுேிதந ோஶரத்யம்ஶ ஸம்பேம் |
யேீந்த்ர பாதுகாபிக்யம் ேந்தே ோஶரேிம்குரும் ||
கூரத்ோழ்ோன் (பட்டர் அருேிச் தசய்ேது)
ஸ்ரீேத்ஸசிஹ்நமிஶ்தரப்தயா நம உக்ேிமேீமதஹ |
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யதுக்ேயஸ் த்ரயீகண்தட யாந்ேி மங்கேஸூத்ரோம் ||
எம்தபருமானார் (கூரத்ோழ்ோன் அருேிச் தசய்ேது)
தயாநித்ய மச்யுே போம்புஜ யுக்மருக்ம
வ்யாதமாஹேஸ் ேேிேராணி த்ருணாயதமதந |
அஸ்மத்குதரார் பகேதோஸ்ய ேகயக ஸிந்தோ:
ராமாநுஜஸ்ய சரதணௌ ஶரணம் ப்ரபத்தய ||
தபாிய நம்பி
கமலாபேி கல்யாண குணாம்ருே நிதஷேயா |
பூர்ணகாமாய ஸேேம் பூர்ணாய மஹதே நம: ||
ஆேேந்ோர்
யத்போம்தபாருஹட்ஜ்யாநேித்ேள் ோஶஶஷகல்மஷ: |
ேஸ்துோ முபயதோஹம யாமுதநயம் நமாமி ேம் ||
மணக்கால் நம்பி
அயத்நதோ யாமுநமாத்மோஸம்
அலர்க்கபத்ரார்ப்பணநிஷ்க்ரதயண |
ய: க்ாீேோநாஸ்ேிேதயௌேராஜ்யம் நமாமிேம் ராமமதமய ஸத்ேம் ||
உய்யக்தகாண்டார்
நம: பங்கஜதநத்ராய நாேஸ்ரீபாே பங்கதஜ |
ந்யஸ்ேஸர்ேபராயாஸ்மே குலநாோய ேீமதே ||
நாேமுனிகள் (ஆேேந்ோர் அருேிச்தசய்ேது)
நதமாசிந்த்யாத்புோக்லிஷ்ே ஜ்ஞாந கேராக்யராஶதய |
நாோய முநதயகாே பகேத் பக்ேிஸிந்ேதே ||
நம்மாழ்ோர் (ஆேேந்ோர் அருேிச்தசய்ேது)
மாோ பிோ யுேேயஸ் ேநயா ேிபூேி: |
ஸர்ேம் யேதே நியதமந மேந்ேயாநாம் ||
ஆத்யஸ்ய ந: குலதபேர் ேகுோபிராமம் |
ஸ்ரீமத் ேேங்க்ாி யுகேம் ப்ரணமாமி மூர்த்நா ||
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தஸகன முேலியார் (ஸ்ரீ ேிஷ்ேக்தசனர்) (பட்டர் அருேிச்தசய்ேது)
ஸ்ரீரங்க சந்த்ரமஸமிந்ேிர யாேிஹர்த்தும் ேிந்யஸ்ய
ேிஶ்ேசிேசிந்நயநாேிகாரம் |
தயா நிர்ேஹத்யநிஶமங்குலிமுத்ரகயே தஸநாப்யமந்யேி
முகாஸ்ேமஶிஶ்ாியாம: ||
ஸ்ரீரங்கநாச்சியார் (பட்டர் அருேிச்தசய்ேது)
நம: ஸ்ரீரங்கநாயக்கய யத்ப்ரூேிப்ரம தபேே: |
ஈஶஶஶிேவ்ய கேஷம்ய நிம்தநாந்நேமிேம் ஜகத் ||
தபாிய தபருமாள் (ஸ்ரீரங்கம்) (பட்டர் அருேிச்தசய்ேது)
ஸ்ரீஸ்ேநாபரணம் தேஜ: ஸ்ரீரங்தகஶயமாஶ்ரதய |
சிந்ோமணிமிதோத் பாந்ேமுத்ஸங்தகநந்ே தபாகிந: ||
ேிருதேங்கடமுடயான் (ேிருப்பேி)
ஸ்ரீதேங்கதடஶேயிோம் ஶ்ாியம் கடக பாேே: |
ஸமாஶ்ாித்ய வ்ருஷாத்ாீஶ சரதணௌ ஶரணம் ஶ்ரதய ||
தபருந்தேேித் ோயார் (காஞ்சிபுரம்)
ஆகாரத்ரய ஸம்பந்நாம் அரேிந்ே நிோஸிநீம் |
அஶஶஷ ஜகேீஶித்ாீம் ேந்தே ேரேேல்லபாம் ||
தபரருோேப் தபருமாள் (ேரேராஜர் காஞ்சிபுரம்)
ேரேம் த்ேிரோத்ாீஶம் ஸ்ரீநிேிம் கருணாநிேிம் |
ஶரண்யம் ஶரணம் யாமி ப்ரணோர்ேிஹரம் ஹாிம் ||
ஸ்ரீ தேங்கடகுரதே நம:
அண்ணாேிலப்பன் ேிருேடிகதே சரணம்
ஸ்ரீ முேலியாண்டான் ஸ்ோமி ேிருேடிகதே சரணம்
ஆழ்ோர் எம்தபருமானார் ஜீயர் ேிருேடிகதே சரணம்
____________
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