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

அழ்ோர்கள், ஆச்சார்யர்கேின்
ேிருநக்ஷத்ரம்
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 ோஶரேி மஹாகுரதே நம:
ஸ்ரீமத் ேரேர முநதய நம:
ஸ்ரீ ோனாத்ாி தயாகிதந நம:
ஸ்ரீ தேங்கட குரதே நம:
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அழ்ோர்கள், ஆச்சார்யர்கேின் ேிருநக்ஷத்ரம்
மாேம்
சித்ேிகர

கேகாசி

ஆணி

ஆடி

ஆேணி

புரட்டாசி

ேிருநக்ஷத்ேிரம்
கார்த்ேிகக
ேிருோேிகர
புனர்பூசம்
ஹஸ்ேம்
சித்ேிகர
சித்ேிகர
சுக்ல ேசமி
ேிசாகம்
ேிசாகம்
அனுஷம்
ஸ்ோேி
ஸ்ோேி
அனுஷம்
பூரம்
பூரம்
பூரம்
உத்ேிராடம்
உத்ேிராடம்
ேிருதோணம்
தராஹினி
ஹஸ்ேம்
ேிருதோணம்
அேிட்டம்

ஆச்சார்ய ஸ்ோமி
ஸ்ரீ உய்யக்தகாண்டார்
ஸ்ரீ ராமாநுஜர்
ஸ்ரீ முேலியாண்டான்
ஸ்ரீ சிட்டனார்
ஸ்ரீ மதுரகேியாழ்ோர்
ஸ்ரீ ஸ்ரீகசலாச்சார்யார்22
ஸ்ரீ குமார தேங்கடாசார்யார்20
ேீர்த்ேம்
ஸ்ரீ நம்மாழ்ோர்
ஸ்ரீ ேிருோய்தமாழிப் பிள்கே
ஸ்ரீ பட்டர்
ஸ்ரீ தபாியாழ்ோர்
ஸ்ரீ ேடக்கு ேிருவீேிப்பிள்கே
ஸ்ரீ நாேமுனிகள்
ஸ்ரீ ஆண்டாள்
ஸ்ரீ கந்ோகட தோழப்பர்
ஸ்ரீ ேிருதகாபுரத்து நாயனார்
ஸ்ரீ ஆேேந்ோர்
ஸ்ரீ அப்பங்கார்11 (ஸ்ரீநிோஸாசார்)
ஸ்ரீ ஸ்ரீநிோஸாசார்13
ஸ்ரீ தபாியோசான் பிள்கே
ஸ்ரீ அப்பாசியாரன்னா9
(ேரோசார்)
ஸ்ரீ ஈயான் ராமாநுஜாசார்
ஸ்ரீ குமார தேங்கடாசார்19.அ
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புனர் பூசம்
ஐப்பசி

கார்த்ேிகக

மார்கழி

கே

மாசி

பங்குனி

மூலம்
பூராடம்
ேிருதோணம்
ேிருதோணம்
அேிட்டம்
சேயம்
சேயம்
அனுஷம்
கார்த்ேிகக
கார்த்ேிகக
கார்த்ேிகக
தராஹிணி
பூரம்
தகட்கட
தகட்கட
பூரம்
ஆயில்யம்
ஆயில்யம்
மகம்
ஹஸ்ேம்
புனர் பூசம்
புனர் பூசம்
புனர் பூசம்
மகம்
தகட்கட
உத்ரம்
அேிட்டம்
அஸ்ேேி

ஸ்ரீ ஒன்றான ோனமாமகல
ராமாநுஜ ஜீயர்
ஸ்ரீ மணோே மாமுனிகள்
ஸ்ரீ ேிஷ்ேக்தசனர்
ஸ்ரீ தபாய்கக ஆழ்ோர்
ஸ்ரீ பிள்கேதலாகாசார்
ஸ்ரீ பூேத்ோழ்ோர்
ஸ்ரீ தபயாழ்ோர்
ஸ்ரீ குமார தேங்கடாசார்17
ஸ்ரீ ஸ்ரீநிோஸ ேரோசார்15
ஸ்ரீ ேிரும்ங்ககயாழ்ோர்
ஸ்ரீ நம்பிள்கே
ஸ்ரீ குமார தேங்கடாசார்22அ
ஸ்ரீ ேிருப்பாணாழ்ோர்
ஸ்ரீ குமார ராமானுஜாசார்23
ஸ்ரீ தோண்டரடிப்தபாடி ஆழ்ோர்
ஸ்ரீ தபாிய நம்பி
ஸ்ரீ முேலியாண்டான்21ஆ
ஸ்ரீ குமார அன்னாேிலப்பன்12
(தேங்கடாசார்)
ஸ்ரீ ஸ்ரீநிோஸ ேரோசார்18
ஸ்ரீ ேிருமழிகசயாழ்ோர்
ஸ்ரீ கூரத்ோழ்ோன்
ஸ்ரீ குலதசகராழ்ோர்
ஸ்ரீ எம்பார்
ஸ்ரீ கந்ோகட அண்ணன்
ஸ்ரீ மணக்கால் நம்பிகள்
ஸ்ரீ அண்ணாேிலப்பன்10
(தேங்கடாசார்)
ஸ்ரீ நஞ்சீயர்
ஸ்ரீ குமார சிங்கராசார்21அ
ஸ்ரீப்ரணோர்த்ேிஹராசார்யார்16

ஆசார்ய ேனியன் குறிப்பு தமல்கேப்பு எழுத்துக்கோக
குறிக்கப்பட்டுள்ேது.
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