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ன் ைரன் ைர
இன் ப ிரஸ ித்தமாக ஹ ிந் மதம் என்றைழக்கப்பம் இன் ப ிரஸ ித்தமாக ஹ ிந் மதம் என்றைழக்கப்பம் 

ஸநாதன தரம்த்ைதச ் ேசரந்்த நம் அைனவக்ம் ம ிகம் ஸநாதன தரம்த்ைதச ் ேசரந்்த நம் அைனவக்ம் ம ிகம் 

பவ ித்த ிரமான த ினம் என்றால் ஆஷாடமாதத்த ில் வம் பவ ித்த ிரமான த ினம் என்றால் ஆஷாடமாதத்த ில் வம் 

ெபௗரண்ம ி நன்நாள். இைத வய்ாஸ ரண் ிமா,  ெபௗரண்ம ி நன்நாள். இைத வய்ாஸ ரண் ிமா,  

ரண் ிமா என்ம் அைழப்பர.் ஸநாதன தரம்த்ைத ரண் ிமா என்ம் அைழப்பர.் ஸநாதன தரம்த்ைத 

ந ிைலந ித்த ி நம் எல்ேலாக்ம் நல்வழ ிையக் காட்யள ிய ந ிைலந ித்த ி நம் எல்ேலாக்ம் நல்வழ ிையக் காட்யள ிய 

பரம்பைரய ில் வந்த ிக்ம் மஹாஷரக்ைள இந்த பரம்பைரய ில் வந்த ிக்ம் மஹாஷரக்ைள இந்த 

நாள ில் த ிப்பம் ஆராத ிப்பம் அனாத ி காலத்த ில ிந் நாள ில் த ிப்பம் ஆராத ிப்பம் அனாத ி காலத்த ில ிந் 

வந்த ிக்ம் நம்ைடய ஸம்ப ிரதாயமாம். அதன்பேய வந்த ிக்ம் நம்ைடய ஸம்ப ிரதாயமாம். அதன்பேய 

ஸதாச ிவன ில ிந் ெதாடங்க ி நம்ைடய ப ிரத்யெதயவ்மாக ஸதாச ிவன ில ிந் ெதாடங்க ி நம்ைடய ப ிரத்யெதயவ்மாக 

அள்ர ிந் ெகாண்க்ம் ஜகத்வ ின் வைரள்ள அள்ர ிந் ெகாண்க்ம் ஜகத்வ ின் வைரள்ள 

பரம்பைரைய ெபௗரண்ம ி நன்நாள ில் ஜ ிப்ப பரம்பைரைய ெபௗரண்ம ி நன்நாள ில் ஜ ிப்ப 

நம்மைனவர ின் கடைமயாம். இ எல்ேலாக்ம் நம்மைனவர ின் கடைமயாம். இ எல்ேலாக்ம் 

ஸகலவ ிதமான நன்ைமகைள அள ிக்ம் என்பத ில் ச ிற ிதளம் ஸகலவ ிதமான நன்ைமகைள அள ிக்ம் என்பத ில் ச ிற ிதளம் 

ஐயய்ம ில்ைல. ஐயய்ம ில்ைல. 

அனந்த வ ிஷ ித பரமஜ்ய ஜகத் சங்கராசாரய் அனந்த வ ிஷ ித பரமஜ்ய ஜகத் சங்கராசாரய் 

 பாரதீதீரத்்த மஹாஸந்ந ிதானம் மற்ம் ஜகத்  பாரதீதீரத்்த மஹாஸந்ந ிதானம் மற்ம் ஜகத் 

சங்கராசாரய்  வ ிேசகர பாரதீ ஸந்ந ிதானம் சங்கராசாரய்  வ ிேசகர பாரதீ ஸந்ந ிதானம் 

அவரக்ள ின் பரமாக்க ிரஹத்த ினாம் வழ ிகாட்தல ினாம் அவரக்ள ின் பரமாக்க ிரஹத்த ினாம் வழ ிகாட்தல ினாம் 

பவ ித்த ிரமான ெபௗரண்ம ி நன்நாள ில் வ ின் க ிைபக் பவ ித்த ிரமான ெபௗரண்ம ி நன்நாள ில் வ ின் க ிைபக் 

அைனவம் பாத்த ிரமாகட்ம் என்ம் நல்ல உத்ேதசத்டன் அைனவம் பாத்த ிரமாகட்ம் என்ம் நல்ல உத்ேதசத்டன் 

இந்த த ினத்த ில் எல்லா இடங்கள ிம் பாரயண ந ிகழ்சச் ி இந்த த ினத்த ில் எல்லா இடங்கள ிம் பாரயண ந ிகழ்சச் ி 

நைடெபறேவண்ெமன் ந ிசச்ய ித்ள்ேளாம். இந்த நைடெபறேவண்ெமன் ந ிசச்ய ித்ள்ேளாம். இந்த 

பாராயணைறைய ெதர ியப்பத்வதற்காக ஜகத்வ ின் பாராயணைறைய ெதர ியப்பத்வதற்காக ஜகத்வ ின் 

உத்தரவ ின்ப  உத்தரவ ின்ப  T V T V ச ிவமார சரம்ா, ச ிவமார சரம்ா, T T ஸீதாராம ஸீதாராம 

சரம்ா தலான மடத்த ின் ஆஸ்தான பண்தரக்ளால் சரம்ா தலான மடத்த ின் ஆஸ்தான பண்தரக்ளால் 
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ஸபரய்ா (வ ின் ைஜ) என்ற இந்த ச ி த்தகம் ஸபரய்ா (வ ின் ைஜ) என்ற இந்த ச ி த்தகம் 

தயார ிக்கப்பட்ள்ள. தயார ிக்கப்பட்ள்ள. 

இந்த ஸபரய்ா த்தகத்த ில் ெபௗரண்ம ிய ின் ச ிறப், இந்த ஸபரய்ா த்தகத்த ில் ெபௗரண்ம ிய ின் ச ிறப், 

மஹாஷரக்ளான ஸத்க்கள் உலகத்த ிற் ெசயத் மஹாஷரக்ளான ஸத்க்கள் உலகத்த ிற் ெசயத் 

உபகாரங்கள், பாராயணைற, பாராயணத்த ிற்த் ேதைவயான உபகாரங்கள், பாராயணைற, பாராயணத்த ிற்த் ேதைவயான 

ஸ்ேதாத்த ிரங்கள் மற்ம் அஷ்ேடாத்தர சத நாமாவள ிகள் ஸ்ேதாத்த ிரங்கள் மற்ம் அஷ்ேடாத்தர சத நாமாவள ிகள் 

ஆக ியைவ அடங்க ிள்ள. ஜாத ி, மதம், வய, ஆண், ெபண் ஆக ியைவ அடங்க ிள்ள. ஜாத ி, மதம், வய, ஆண், ெபண் 

என்ற எந்தப் பாபாம் இல்லா இைறநம்ப ிக்ைகள்ள என்ற எந்தப் பாபாம் இல்லா இைறநம்ப ிக்ைகள்ள 

அைனவம் இந்த பாராயணத்த ில் பங்ெகாண் ஸத்ைவ அைனவம் இந்த பாராயணத்த ில் பங்ெகாண் ஸத்ைவ 

ஸ்மர ித் அவர ின் அக்ப் பாத்த ிரரக்ளாக ேவண்ெமன் ஸ்மர ித் அவர ின் அக்ப் பாத்த ிரரக்ளாக ேவண்ெமன் 

வ ிம்க ிேறன். வ ிம்க ிேறன். 
Dr. V. R.Dr. V. R. ெகௗாீசங்கர் ெகௗாீசங்கர்

Administrator & CEO,  Administrator & CEO,  
Dakshinamnaya Sri Sharada Peetham, Dakshinamnaya Sri Sharada Peetham, 

SringeriSringeri
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ெபௗரண்ம ிய ின் ச ிறப்ெபௗரண்ம ிய ின் ச ிறப்
ஒ எத்ைதக் கற்ப ித்தவைரம் வாக ெகௗரவ ிப்ப ஒ எத்ைதக் கற்ப ித்தவைரம் வாக ெகௗரவ ிப்ப 

நம்ைடய தரம்ம். அப்பெயன்றால் ம ிகம் உத்தமமான நம்ைடய தரம்ம். அப்பெயன்றால் ம ிகம் உத்தமமான 

ப ிரஹ்ம வ ித்ையைய ேபாத ிக்ம் ஜகத்வ ினடத்த ில் நாம் ப ிரஹ்ம வ ித்ையைய ேபாத ிக்ம் ஜகத்வ ினடத்த ில் நாம் 

எவவ்ள ச ிரத்ைத பக்த ிகடன் இக்கேவண்ம் என்ப எவவ்ள ச ிரத்ைத பக்த ிகடன் இக்கேவண்ம் என்ப 

ெதள்ளத் ெதள ிவாக ிற. ெதள்ளத் ெதள ிவாக ிற. 

யஸ்ய ேதயஸ்ய ேத3ேவ பராபேவ பராப4க்த ிரய்தாக்த ிரய்தா2 ேத ேத3ேவ ததாேவ ததா2  3ெரௗ  ெரௗ  

தஸ்ையேத கத ிதஸ்ையேத கத ி2தா ஹ்யரத்ாதா ஹ்யரத்ா2  ப்ரகாஶந்ேத மஹாத்மன   ப்ரகாஶந்ேத மஹாத்மன 

யார ்ைவ பகவானாகேவ கவாேனா ேமம் வ ின் யார ்ைவ பகவானாகேவ கவாேனா ேமம் வ ின் 

வ ிஷயத்த ில் அபாரமான பக்த ிடன் இப்பாேனா, அவக் வ ிஷயத்த ில் அபாரமான பக்த ிடன் இப்பாேனா, அவக் 

எல்லா ச ிேரயஸ்ஸ ுகம் க ிைடக்ம் என் உபந ிஷத்க்கள் எல்லா ச ிேரயஸ்ஸ ுகம் க ிைடக்ம் என் உபந ிஷத்க்கள் 

அற ித்க ின்றன. அைனவக்ம் தரம் மாரக்த்ைதப் அற ித்க ின்றன. அைனவக்ம் தரம் மாரக்த்ைதப் 

ேபாத ித், இஹத்த ில் கம் மற்ம் சாந்த ிைய அக்க ிரஹம் ேபாத ித், இஹத்த ில் கம் மற்ம் சாந்த ிைய அக்க ிரஹம் 

ெசயவ்ேதா மட்ம ின்ற ி ப ிரஹ்ம வ ித்ையைய உபேதச ிப்பதன் ெசயவ்ேதா மட்ம ின்ற ி ப ிரஹ்ம வ ித்ையைய உபேதச ிப்பதன் 

லம் க்கமயமான ஸம்ஸாரஸாகரத்ைதக் கடக்கச ் ெசயப்வர ்லம் க்கமயமான ஸம்ஸாரஸாகரத்ைதக் கடக்கச ் ெசயப்வர ்

வன்ற ி ேவெரவம ில்ைல.வன்ற ி ேவெரவம ில்ைல.

ஆத்ம தத்வத்ைத அற ிய வ ிம்ம் ச ிஷ்யன் ைவத் ஆத்ம தத்வத்ைத அற ிய வ ிம்ம் ச ிஷ்யன் ைவத் 

தஞ்சம் அைடயேவண்ம் என்ப உபந ிஷத்க்கள ில் தஞ்சம் அைடயேவண்ம் என்ப உபந ிஷத்க்கள ில் 

றப்பட்ள்ள. அைதேய பகவத்கீைதய ில், ஞான ிம் றப்பட்ள்ள. அைதேய பகவத்கீைதய ில், ஞான ிம் 

தத்வத்ைத உணரந்்தவமான ைவ ச ிஷ்யனானவன் தத்வத்ைத உணரந்்தவமான ைவ ச ிஷ்யனானவன் 

தஞ்சமைடந், அவக்ச ் ேசைவையச ் ெசய் தத்வத்ைத தஞ்சமைடந், அவக்ச ் ேசைவையச ் ெசய் தத்வத்ைத 

அற ிந் ெகாள்ளேவண்ெமன்பைதஅற ிந் ெகாள்ளேவண்ெமன்பைத

தத்தத்3வ ித்வ ித்3த ித ி4 ப்ரண ிபாேதன பர ிப்ர ப்ரண ிபாேதன பர ிப்ரஶ்ஶ்ேனன ேஸவயா   ேனன ேஸவயா   

உபேதஉபேத3்யந்த ி ேத ஜ்ஞானம் ஜ்ஞான ினஸ்தத்த்வத்யந்த ி ேத ஜ்ஞானம் ஜ்ஞான ினஸ்தத்த்வத3ரஶ் ின ரஶ் ின 
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என்ற ேலாகத்த ின் லம் உபேதச ிக்கப்பட்ள்ள. என்ற ேலாகத்த ின் லம் உபேதச ிக்கப்பட்ள்ள. 

அப்பப்பட்ட மஹ ிைமவாயந்்த ஸத்க்கைளக் ெகாண்ட அப்பப்பட்ட மஹ ிைமவாயந்்த ஸத்க்கைளக் ெகாண்ட 

பரம்பைரயான பகவான் ஸதாச ிவன ில ிந் பரம்பைரயான பகவான் ஸதாச ிவன ில ிந் 

ஆரம்பமக ிய ிக்க ிற. ஸதாச ிவன ில ிந் இைடவ ிடா ஆரம்பமக ிய ிக்க ிற. ஸதாச ிவன ில ிந் இைடவ ிடா 

ெதாடரந்் ப ிரகாச ித்க் ெகாண்க்ம் பரம்பைரய ில் ெதாடரந்் ப ிரகாச ித்க் ெகாண்க்ம் பரம்பைரய ில் 

ரத்த ினங்கக் ஒப்பான பகவான்  க ிஷ்ணபரமாத்மா, ரத்த ினங்கக் ஒப்பான பகவான்  க ிஷ்ணபரமாத்மா, 

பகவான்  ேவதவய்ாஸர ் மற்ம் மத் சங்கர பகவான்  ேவதவய்ாஸர ் மற்ம் மத் சங்கர 

பகவத்பாதாசாரய்ைரப் ஜ ித், பரம்பைரய ிள்ள பகவத்பாதாசாரய்ைரப் ஜ ித், பரம்பைரய ிள்ள 

எல்லா ஸத்க்கைளம் த ித் அவரக்ள ின் அக்ப் எல்லா ஸத்க்கைளம் த ித் அவரக்ள ின் அக்ப் 

பாத்த ிரமாதல் ெபௗரண்ம ிய ின் ச ிறப்பாம். பாத்த ிரமாதல் ெபௗரண்ம ிய ின் ச ிறப்பாம். 
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பகவான் க ிஷ்ணபரமாத்மாபகவான் க ிஷ்ணபரமாத்மா
பகவான் வாபர கத்த ில் க ிஷ்ணனாக அவதர ித், பகவான் வாபர கத்த ில் க ிஷ்ணனாக அவதர ித், 

தரம்த்ைத ர ித், கம்ஸன் தலான ஷ்டரக்ைள தரம்த்ைத ர ித், கம்ஸன் தலான ஷ்டரக்ைள 

ஸம்ஹாரம் ெசய், நல்ேலாைர பர ிபால ித்தான். அரஜ் ுனைன ஸம்ஹாரம் ெசய், நல்ேலாைர பர ிபால ித்தான். அரஜ் ுனைன 

ந ிம ித்தமாக ைவத்க்ெகாண் மன ிதலத்த ின் ேமன்ைமக்காக ந ிம ித்தமாக ைவத்க்ெகாண் மன ிதலத்த ின் ேமன்ைமக்காக 

ேவதங்கள ின் ஸாரமாக வ ிளங்ம் பகவத்கீைதைய ேவதங்கள ின் ஸாரமாக வ ிளங்ம் பகவத்கீைதைய 

உபேதச ித்தான். உபேதச ித்தான். 

ஸரே்வாபன ிஷேதாஸரே்வாபன ிஷேதா3 கா கா3ேவா ேதாேவா ேதா3க்க்3தாதா4 ேகா ேகா3பாலனந்தபாலனந்த3ன  ன  

பாரே்தாபாரே்தா2 வத்ஸ  ஸ ுதீ வத்ஸ  ஸ ுதீ4ரே்பாரே்பா4க்தா க்தா 3க்க்3த4ம் கீம் கீ3தாம்’தம் மஹத்தாம்’தம் மஹத்

என்க ிற ேலாகம் என்க ிற ேலாகம் – – “க ிஷ்ணன் என்ற ேகாபாலகன், “க ிஷ்ணன் என்ற ேகாபாலகன், 

உபந ிஷத்க்கள் என்ற பவ ில ிந், மன ிதக் உபந ிஷத்க்கள் என்ற பவ ில ிந், மன ிதக் 

க்த ிமாரக்த்ைத ேபாத ிக்ம் பகவத்கீைத என்ம் க்த ிமாரக்த்ைத ேபாத ிக்ம் பகவத்கீைத என்ம் 

அம்தத்த ிற் ஒப்பான பாைல அரஜ் ுனன் என்ற அம்தத்த ிற் ஒப்பான பாைல அரஜ் ுனன் என்ற 

கன்ற ிற் தல ில் அள ித்வ ிட், அைனத்லக ிற்ம் கன்ற ிற் தல ில் அள ித்வ ிட், அைனத்லக ிற்ம் 

அக்க ிரஹ ித்தான்.” என் கீைதய ின் ச ிறப்ைபத் அக்க ிரஹ ித்தான்.” என் கீைதய ின் ச ிறப்ைபத் 

ெதள ிவாகவ ிளக்க ிற. அப்பப்பட்ட   ேபதவ ிையச ்ெதள ிவாகவ ிளக்க ிற. அப்பப்பட்ட   ேபதவ ிையச ்

ெசயத் பகவான் க ிஷ்ணைன “க்’ஷ்ணம் வந்ேதெசயத் பகவான் க ிஷ்ணைன “க்’ஷ்ணம் வந்ேத3 

ஜகஜக3த்த்33ம்” என் வணங்க ிேறாம்.ம்” என் வணங்க ிேறாம்.

ஸசச் ிதாஸசச் ிதா3னந்தனந்த3பாய க்’ஷ்ணாயாக்ல ிஷ்டகார ிேண  பாய க்’ஷ்ணாயாக்ல ிஷ்டகார ிேண  

நேமா ேவதாநேமா ேவதா3ந்தேவத்ந்தேவத்3யாய யாய 3ரேவ ரேவ 3த்த்3த ித ி4ஸா ிேணஸா ிேண

ஸசச் ிதானந்தபமானவம், எல்லாவ ிதமான கஷ்டங்கைளப் ஸசச் ிதானந்தபமானவம், எல்லாவ ிதமான கஷ்டங்கைளப் 

ேபாக்கப்பவம், ேவதாந்தத்தால் அற ியப்பபவம், ேபாக்கப்பவம், ேவதாந்தத்தால் அற ியப்பபவம், 

ஸத்மான பகவான் க ிஷ்ணபரமாத்மாக் ஸத்மான பகவான் க ிஷ்ணபரமாத்மாக் 

நமஸ்காரம்.நமஸ்காரம்.
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பகவான் ேவதவய்ாஸர்பகவான் ேவதவய்ாஸர்
ேவதவய்ாஸர ் மஹாவ ிஷ்வ ின் அவதாரமாவார.் ேவதவய்ாஸர ் மஹாவ ிஷ்வ ின் அவதாரமாவார.் 

அைதேய க ிஷ்ணபரமாத்மா பகவத்கீைதய ின் அைதேய க ிஷ்ணபரமாத்மா பகவத்கீைதய ின் 

வ ித ிேயாகத்த ில் “னீனாமப்யஹம் வய்ாஸ” வ ித ிேயாகத்த ில் “னீனாமப்யஹம் வய்ாஸ” 

என்க ிறார.் பகவான் வய்ாஸைர, ேவதங்கைள என்க ிறார.் பகவான் வய்ாஸைர, ேவதங்கைள 

நான்காக வ ிபாகம் ெசயத்தால் ேவதவய்ாஸெரன்ம், நான்காக வ ிபாகம் ெசயத்தால் ேவதவய்ாஸெரன்ம், 

பதர ிகாசர்மத்த ில் வச ிப்பதனால் பாதராயணெரன்ம், பதர ிகாசர்மத்த ில் வச ிப்பதனால் பாதராயணெரன்ம், 

பராசரமஹர ிஷ ிகள ின் த்த ிரனானதால் பாராசரய்ெரன்ம், பராசரமஹர ிஷ ிகள ின் த்த ிரனானதால் பாராசரய்ெரன்ம், 

யனாநத ியால் ழப்பட்ட ப ிரேதசத்த ில் அவதர ித்ததால் யனாநத ியால் ழப்பட்ட ப ிரேதசத்த ில் அவதர ித்ததால் 

க ிஷ்ணத்ைவபாயனெரன்ம் அைழக்க ிேறாம்.க ிஷ்ணத்ைவபாயனெரன்ம் அைழக்க ிேறாம்.

ெபம் வ ியலாக  இந்த ேவதங்கைள பகவான் ெபம் வ ியலாக  இந்த ேவதங்கைள பகவான் 

ேவதவய்ாஸர ் ர ிக், யஜ ுஸ், ஸாம, அதரவ் என் நான் ேவதவய்ாஸர ் ர ிக், யஜ ுஸ், ஸாம, அதரவ் என் நான் 

பாகமாகப் ப ிர ித் அவற்ைற தன்ைடய ச ிஷ்யரக்க் பாகமாகப் ப ிர ித் அவற்ைற தன்ைடய ச ிஷ்யரக்க் 

ைறேய ைபல, ைவசம்பாயன, ைஜம ின ி மற்ம் ஸ ுமந் ைறேய ைபல, ைவசம்பாயன, ைஜம ின ி மற்ம் ஸ ுமந் 

மஹர ிஷ ிகக் உபேதச ித்தார.் ஆழம் காணயாத மஹர ிஷ ிகக் உபேதச ித்தார.் ஆழம் காணயாத 

ேவதாந்த தத்வங்கைள ரத்த ினக்கமாக்க ி ப்ரஹ்மஸ ூத்த ிர ேவதாந்த தத்வங்கைள ரத்த ினக்கமாக்க ி ப்ரஹ்மஸ ூத்த ிர 

ைல இயற்ற ினார.் இந்த ஸ ூத்த ிரங்கக் சங்கர ைல இயற்ற ினார.் இந்த ஸ ூத்த ிரங்கக் சங்கர 

பகவத்பாதாசாரய்ாள் இயற்ற ிய ிக்ம் பாஷ்யேம தன்ைடய பகவத்பாதாசாரய்ாள் இயற்ற ிய ிக்ம் பாஷ்யேம தன்ைடய 

மனத ில ிக்ம் அப ிப்ப ிராயத்ைத அப்பேய ப ிரத ிபல ிக்க ிற மனத ில ிக்ம் அப ிப்ப ிராயத்ைத அப்பேய ப ிரத ிபல ிக்க ிற 

என் ம ிகம் கழ்ந்ள்ளார.் ேவதத்த ில் வ ிளக்கப்பட்ட என் ம ிகம் கழ்ந்ள்ளார.் ேவதத்த ில் வ ிளக்கப்பட்ட 

தரம்ங்கைள எள ியைறய ில் அற ிந்ெகாள்வதற்காக 18 தரம்ங்கைள எள ியைறய ில் அற ிந்ெகாள்வதற்காக 18 

மஹாராணங்கள், உபராணங்கள் மற்ம் மஹாபாரதத்ைதம் மஹாராணங்கள், உபராணங்கள் மற்ம் மஹாபாரதத்ைதம் 

ேவதவய்ாஸர ் இயற்ற ினார.் கடள் நம்ப ிக்ைகள்ள ேவதவய்ாஸர ் இயற்ற ினார.் கடள் நம்ப ிக்ைகள்ள 

ப ிரத ி ஒ மன ிதம் த ினந்ேதாம் பகவாைனத் ப ிரத ி ஒ மன ிதம் த ினந்ேதாம் பகவாைனத் 

த ிக்கம் இஷ்டாரத்்தங்கள் ச ித்த ிக்கம் பாராயணம் த ிக்கம் இஷ்டாரத்்தங்கள் ச ித்த ிக்கம் பாராயணம் 

ெசய்ம் வ ிஷ்ஸஹஸ்ரநாமம், லல ிதாஸஹஸ்ரநாமம், ெசய்ம் வ ிஷ்ஸஹஸ்ரநாமம், லல ிதாஸஹஸ்ரநாமம், 

ச ிவஸஹஸ்ரநாமம், ரக்ா ஸப்தசத ி தலான அரவ் ச ிவஸஹஸ்ரநாமம், ரக்ா ஸப்தசத ி தலான அரவ் 
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த ிவய்மங்கள ஸ்ேதாத்த ிரங்கள் ேவதவய்ாஸர ் இயற்ற ிள்ள த ிவய்மங்கள ஸ்ேதாத்த ிரங்கள் ேவதவய்ாஸர ் இயற்ற ிள்ள 

ராணங்கள ில ிந்ேத நமக் க ிைடத்த ிக்க ின்றன. அ ராணங்கள ில ிந்ேத நமக் க ிைடத்த ிக்க ின்றன. அ 

மாத்த ிரம ில்ைல நம்ைடய தரம்த்த ில் ஒவெ்வா மன ிதம் மாத்த ிரம ில்ைல நம்ைடய தரம்த்த ில் ஒவெ்வா மன ிதம் 

ெசயய்ேவண்ய கரம்ாக்கள், அைதச ் ெசயய்ேவண்ய ெசயய்ேவண்ய கரம்ாக்கள், அைதச ் ெசயய்ேவண்ய 

வ ித ிைறகள் தல ியவற்ைறம் ராணங்கள ின் லம் வ ித ிைறகள் தல ியவற்ைறம் ராணங்கள ின் லம் 

அந்த மஹாத்மா வ ிளக்க ியள ிள்ளார.் இத்தைகய உதவ ிைய அந்த மஹாத்மா வ ிளக்க ியள ிள்ளார.் இத்தைகய உதவ ிைய 

உலக ிற் ெசய்ள்ள வய்ாஸமஹர ிஷ ிகள் ஜகத்வாக உலக ிற் ெசய்ள்ள வய்ாஸமஹர ிஷ ிகள் ஜகத்வாக 

வ ிளங்க ிறார.்வ ிளங்க ிறார.்
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 சங்கர பகவத்பாதாசாரய்ாள் சங்கர பகவத்பாதாசாரய்ாள்

பன்ன ிரண் ற்றாண்கக் ன் நம் பாரதநாட்ல் ன்ன ிரண் ற்றாண்கக் ன் நம் பாரதநாட்ல் 

அைவத ிக மதங்கள் அத ிகர ித் ஸநாதன ைவத ிக தரம்ம் அைவத ிக மதங்கள் அத ிகர ித் ஸநாதன ைவத ிக தரம்ம் 

ம ிகம் ீணதைசைய அைடந்த சமயத்த ில் எல்லா ம ிகம் ீணதைசைய அைடந்த சமயத்த ில் எல்லா 

ேதவைதகள ின் ப ிராரத்்தைனக்க ிணங்க ி ைகலாஸவாச ியான ேதவைதகள ின் ப ிராரத்்தைனக்க ிணங்க ி ைகலாஸவாச ியான 

பரேமசவ்ரன், ேகரளாவ ின் கால ேத்த ிரத்த ில் ஆரய்ாம்பா பரேமசவ்ரன், ேகரளாவ ின் கால ேத்த ிரத்த ில் ஆரய்ாம்பா 

ச ிவ என்ற ண்ண ிய தம்பத ிகக் த்த ிரனாக சங்கரன் ச ிவ என்ற ண்ண ிய தம்பத ிகக் த்த ிரனாக சங்கரன் 

என்ற ெபயர ில் அவதர ித்தான். என்ற ெபயர ில் அவதர ித்தான். 

 சங்கர பகவத்பாதாசாரய்ாள் தங்கைடய எட்டாவ  சங்கர பகவத்பாதாசாரய்ாள் தங்கைடய எட்டாவ 

வயத ிேலேய எல்லா ேவத சாஸ்த்த ிரங்கைளம் பய ின், வயத ிேலேய எல்லா ேவத சாஸ்த்த ிரங்கைளம் பய ின், 

ேகாவ ிந்த பகவத்பாதைர சரணைடந் ஸந்ந ியாஸ ேகாவ ிந்த பகவத்பாதைர சரணைடந் ஸந்ந ியாஸ 

ஆசர்மத்ைத ஸ்வ ீகர ித், அவர ின் ஸந்ந ித ிய ில் ஆசர்மத்ைத ஸ்வ ீகர ித், அவர ின் ஸந்ந ித ிய ில் 

ஆத்மவ ித்ையையப் பய ின், ப ிரஸ்தானத்ரய பாஷ்யம், ஆத்மவ ித்ையையப் பய ின், ப ிரஸ்தானத்ரய பாஷ்யம், 

ப ிரகரணக ிரந்தங்கள், ஸ்ேதாத்த ிரங்கள் தலான அேனக ப ிரகரணக ிரந்தங்கள், ஸ்ேதாத்த ிரங்கள் தலான அேனக 

ல்கைள இயற்ற ி, பாரதநா வம் அேனக ைற ல்கைள இயற்ற ி, பாரதநா வம் அேனக ைற 

ஸஞ்சர ித், ேவதவ ித்தமான மதங்கைளக் கண்டனம் ஸஞ்சர ித், ேவதவ ித்தமான மதங்கைளக் கண்டனம் 

ெசய்,  ைவத ிக தரம்த்த ின் மமலரசச் ிைய ஏற்பத்த ி, ெசய்,  ைவத ிக தரம்த்த ின் மமலரசச் ிைய ஏற்பத்த ி, 

உபந ிஷத்கள ில் வ ிளக்கப்பட்ட அத்ைவத ஸ ித்தாந்தத்ைத உபந ிஷத்கள ில் வ ிளக்கப்பட்ட அத்ைவத ஸ ித்தாந்தத்ைத 

ேபாத ித் ேமா மாரக்த்த ிற் வழ ிகாட்னார.் ஸநாதன ேபாத ித் ேமா மாரக்த்த ிற் வழ ிகாட்னார.் ஸநாதன 

தரம் ப ிரசார காரய்ம் என்ெறன்ம் இைடவ ிடாமல் தரம் ப ிரசார காரய்ம் என்ெறன்ம் இைடவ ிடாமல் 

நைடெபற ேவண்ம் என்ற உத்ேதசத்டன் பாரதத்த ின் நைடெபற ேவண்ம் என்ற உத்ேதசத்டன் பாரதத்த ின் 

க ிழக், ெதற், ேமற், வடக் த ிக்கள ில் ைறேய க ிழக், ெதற், ேமற், வடக் த ிக்கள ில் ைறேய 

ர ிய ில் ேகாவரத்னப ீடம், ச ிங்ேகர ிய ில் சாரதாப ீடம், ர ிய ில் ேகாவரத்னப ீடம், ச ிங்ேகர ிய ில் சாரதாப ீடம், 

வாரைகய ில் காள ிகாப ீடம் மற்ம் பதர ிநாத்த ில் வாரைகய ில் காள ிகாப ீடம் மற்ம் பதர ிநாத்த ில் 
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ஜ்ேயாத ிஷ்ப ீடம் என்ம் நான் ஆம்நாயப ீடங்கைள ஜ்ேயாத ிஷ்ப ீடம் என்ம் நான் ஆம்நாயப ீடங்கைள 

ஸ்தாப ித்தார.் ம ிகக் க ிய 32 வஷ அவதாரகாலத்த ில் ஸ்தாப ித்தார.் ம ிகக் க ிய 32 வஷ அவதாரகாலத்த ில் 

நீண்டகாலம் ந ிைலத்த ிக்ம்பயான அம்ெபம் நீண்டகாலம் ந ிைலத்த ிக்ம்பயான அம்ெபம் 

ெசயல்கைளச ் சாத ித்தார.் ப ின்னர ் இமயமைலய ிள்ள ெசயல்கைளச ் சாத ித்தார.் ப ின்னர ் இமயமைலய ிள்ள 

ேகதாரநாத்த ில் ச ிஷ்யரக்ைள அக்க ிரஹ ித்வ ிட்  ேகதாரநாத்த ில் ச ிஷ்யரக்ைள அக்க ிரஹ ித்வ ிட்  

அ~ங்க ிந்ேத ைகலாஸத்ைத அைடந்தார.் இப்ேபற்பட்ட அ~ங்க ிந்ேத ைகலாஸத்ைத அைடந்தார.் இப்ேபற்பட்ட 

ேபதவ ிைய உலகத்த ிற்ச ் ெசயத்  சங்கர பகவத்பாதர ்ேபதவ ிைய உலகத்த ிற்ச ் ெசயத்  சங்கர பகவத்பாதர ்

ஜகத்வாக வ ிளங்க ிவவ நாம் அைனவம் அற ிந்தேத.  ஜகத்வாக வ ிளங்க ிவவ நாம் அைனவம் அற ிந்தேத.  
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த ிணாம்நாய சாரதா ப ீடாத ிணாம்நாய சாரதா ப ீடா22த ித ி44பத ிபத ி11கள்கள்

சங்கர பகவத்பாதர ினால் ஸ்தாப ிக்கப்பட்ட தலாவம் சங்கர பகவத்பாதர ினால் ஸ்தாப ிக்கப்பட்ட தலாவம் 

க்க ியமானமான த ிணாம்நாய சாரதாப ீடம், க்க ியமானமான த ிணாம்நாய சாரதாப ீடம், 

ஸ ுேரசவ்ராசாரய்ர ில ிந் இன் நம்ைடய ஸ ுேரசவ்ராசாரய்ர ில ிந் இன் நம்ைடய 

ஆசாரய்ாள் வைர அவ ிசச் ின்னமாக வ ிளங்க ிவம் ஆசாரய்ாள் வைர அவ ிசச் ின்னமாக வ ிளங்க ிவம் 

பரம்பைரய ினால் ப ிரகாச ித்க் ெகாண்க்க ிற. பரம்பைரய ினால் ப ிரகாச ித்க் ெகாண்க்க ிற. 

இந்தப் ப ீடத்த ில் வந்த ிக்ம் ஒவெ்வா ஆசாரய்ம், இந்தப் ப ீடத்த ில் வந்த ிக்ம் ஒவெ்வா ஆசாரய்ம், 

சங்கர பகவத்பாதாள் வத்த ிற்ம் வழ ிய ிேலேய நடந் சங்கர பகவத்பாதாள் வத்த ிற்ம் வழ ிய ிேலேய நடந் 

உலகத்த ின் நன்ைமக்காக உபேதச ிப்பமாத்த ிரம ில்லாமல் உலகத்த ின் நன்ைமக்காக உபேதச ிப்பமாத்த ிரம ில்லாமல் 

தாங்கம் ஸதா தரம்மாரக்த்ைதேய கைடப்ப ித் தாங்கம் ஸதா தரம்மாரக்த்ைதேய கைடப்ப ித் 

எல்ேலாக்ம் ன்மாத ிர ியாகத் த ிகழ்க ிறாரக்ள்.இந்த எல்ேலாக்ம் ன்மாத ிர ியாகத் த ிகழ்க ிறாரக்ள்.இந்த 

ப ீடத்த ில் வ ிளங்க ிய ஸ ுேரசவ்ராசாரய்ாள், வ ித்யாதீரத்்த ப ீடத்த ில் வ ிளங்க ிய ஸ ுேரசவ்ராசாரய்ாள், வ ித்யாதீரத்்த 

மஹாஸ்வாம ிகள், பாரதீதீரத்்த மஹாஸ்வாம ிகள், மஹாஸ்வாம ிகள், பாரதீதீரத்்த மஹாஸ்வாம ிகள், 

வ ித்யாரண்ய மஹாஸ்வாம ிகள், ஸசச் ிதானந்தபாரதீ வ ித்யாரண்ய மஹாஸ்வாம ிகள், ஸசச் ிதானந்தபாரதீ 

மஹாஸ்வாம ிகள், ந்ஸ ிம்ஹபாரதீ மஹாஸ்வாம ிகள், மஹாஸ்வாம ிகள், ந்ஸ ிம்ஹபாரதீ மஹாஸ்வாம ிகள், 

ஸசச் ிதானந்த ச ிவாப ிநவ ந்ஸ ிம்ஹ பாரதீ மஹாஸ்வாம ிகள், ஸசச் ிதானந்த ச ிவாப ிநவ ந்ஸ ிம்ஹ பாரதீ மஹாஸ்வாம ிகள், 

சந்த ிரேசகர பாரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் மற்ம் அப ிநவ சந்த ிரேசகர பாரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் மற்ம் அப ிநவ 

வ ித்யாதீரத்்த மஹாஸ்வாம ிகள் தலான எல்லாஆசாரய்ரக்ம் வ ித்யாதீரத்்த மஹாஸ்வாம ிகள் தலான எல்லாஆசாரய்ரக்ம் 

உலகத்த ிற் நன்ைம பயக்ம் அர ிய பண ிகைளச ் ெசய் உலகத்த ிற் நன்ைம பயக்ம் அர ிய பண ிகைளச ் ெசய் 

எல்ேலாராம் ஜ ிக்கப்பக ின்றாரக்ள். இந்த பரம்பைரைய எல்ேலாராம் ஜ ிக்கப்பக ின்றாரக்ள். இந்த பரம்பைரைய 

இன் ச ிறப்பான ைறய ில் ன்னடத்த ிச ் ெசல்ம் இன் ச ிறப்பான ைறய ில் ன்னடத்த ிச ் ெசல்ம் 

சாரதாப ீடத்த ின் அத ிபத ிகளான ஜகத் சங்கராசாரய்ாள் சாரதாப ீடத்த ின் அத ிபத ிகளான ஜகத் சங்கராசாரய்ாள் 

 பாரதீதீரத்்த மஹாஸந்ந ிதனம் அவரக்ம் அவர ின்  பாரதீதீரத்்த மஹாஸந்ந ிதனம் அவரக்ம் அவர ின் 

உத்தராத ிகார ி ச ிஷ்யரான ஜகத் சங்கராசாரய்ாள்  உத்தராத ிகார ி ச ிஷ்யரான ஜகத் சங்கராசாரய்ாள்  

வ ிேசகரபாரதீ ஸந்ந ிதானம் அவரக்ம் அைனவர ின் வ ிேசகரபாரதீ ஸந்ந ிதானம் அவரக்ம் அைனவர ின் 

வந்தைனக்ர ியவரக்ளாக த ிகழ்க ின்றாரக்ள். இப்ேபற்பட்ட வந்தைனக்ர ியவரக்ளாக த ிகழ்க ின்றாரக்ள். இப்ேபற்பட்ட 

மஹ ிைமகள் ெபாந்த ிய பரம்பைரய ில் வந்த ிக்ம் மஹ ிைமகள் ெபாந்த ிய பரம்பைரய ில் வந்த ிக்ம் 

எல்லா ஜகத்க்கைளம் த ிப்பம் ஜ ிப்பம் நம்ைடய எல்லா ஜகத்க்கைளம் த ிப்பம் ஜ ிப்பம் நம்ைடய 

கடைமயாம்.கடைமயாம்.
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பாராயணைறபாராயணைற
1. 1. தீதீ3பப்ரஜ்வலனம்பப்ரஜ்வலனம்

2. 2. 3த்த்4யானம்யானம்

3. 3. ஸங்கல்ப ஸங்கல்ப 

4. 4. த3 ிணாரத்்யஷ்டகம்  ிணாரத்்யஷ்டகம் 

5. 5. வ ிஷ்ஷட்பதீவ ிஷ்ஷட்பதீ3 ஸ்ேதாத்ரம் ஸ்ேதாத்ரம்

6. 6. க்’ஷ்ண-அஷ்ேடாத்தர-ஶதனாமாவள ி க்’ஷ்ண-அஷ்ேடாத்தர-ஶதனாமாவள ி 

7. 7. ேவதேவத3வய்ாஸஸ்த ி வய்ாஸஸ்த ி 

8. 8. ேவதேவத3வய்ாஸ-அஷ்ேடாத்தர-ஶதனாமாவள ி வய்ாஸ-அஷ்ேடாத்தர-ஶதனாமாவள ி 

9. 9. ேதாடகாஷ்டகம்ேதாடகாஷ்டகம்

10. 10. ஶங்கராசாரய்-அஷ்ேடாத்தர-ஶதனாமாவள ி ஶங்கராசாரய்-அஷ்ேடாத்தர-ஶதனாமாவள ி 

11. 11. ஶ்’ங்ேகஶ்’ங்ேக3ர ீ ரீ 3பரம்பரா ஸ்ேதாத்ரம்பரம்பரா ஸ்ேதாத்ரம்

12. 12. ீ3பா3காஸ்ேதாத்ரம்ீ3பா3காஸ்ேதாத்ரம்

13. 13. மங்கமங்க3ளம்ளம்
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தீதீ33பப்ரஜ்வலனம்பப்ரஜ்வலனம்

க ிம் ஜ்ேயாத ிஸ்தவ பாக ிம் ஜ்ேயாத ிஸ்தவ பா4மானஹன ி ேம மானஹன ி ேம 

     ராத்ெரௗ ப்ரதீ     ராத்ெரௗ ப்ரதீ3பாதபாதி3ி3கம்கம்
ஸ்யாேதஸ்யாேத3வம் ரவ ிதீவம் ரவ ித3ீபதபத3ரஶ்னவ ிெதௗரஶ்னவ ிெதௗ4 

    க ிம் ஜ்ேயாத ிராக்    க ிம் ஜ்ேயாத ிராக்2யாஹ ி ேம  யாஹ ி ேம  

ச ுஸ்தஸ்ய ந ிமீலனாத ிச ுஸ்தஸ்ய ந ிமீலனாத ி3ஸமேய ஸமேய 

    க ிம் தீ    க ிம் தீ4ரத் ிரத் ி4ேயா தேயா த3ரஶ்ேனரஶ்ேன

க ிம் தத்ராஹமேதா பக ிம் தத்ராஹமேதா ப4வான் பரமகம் வான் பரமகம் 

    ஜ்ேயாத ிஸ்தத    ஜ்ேயாத ிஸ்தத3ஸ்ம ி ப்ரேபாஸ்ம ி ப்ரேபா4 4  

33த்த4்4யானம்யானம்

ஸதாஸதா3ஶ ிவஸமாரம்பாஶ ிவஸமாரம்பா4ம் ஶங்கராசாரய்மத்ம் ஶங்கராசாரய்மத்4யமாம்   யமாம்   

அஸ்மதாஅஸ்மதா3சாரய்பரய்ந்தாம் வந்ேதசாரய்பரய்ந்தாம் வந்ேத3  3பரம்பராம் பரம்பராம் 

3ரேவ ஸரவ்ேலாகானாம் ப ிரேவ ஸரவ்ேலாகானாம் ப ி4ஷேஜ பஷேஜ ப4வேராக ிவேராக ி3ணாம்   ணாம்   

ந ிதந ித4ேய ஸரவ்வ ித்ேய ஸரவ்வ ித்3யானாம் தயானாம் த3 ிணாரத்ேய நம     ிணாரத்ேய நம    

ஈஶ்வேரா ஈஶ்வேரா 3ராத்ேமத ி ரத் ிேபராத்ேமத ி ரத் ிேப4த3வ ிபாவ ிபா4க ிக ி3ேன   ேன   

வ்ேயாமவத்வ்ேயாமவத்3 வ்யாப்தேத வ்யாப்தேத3ஹாய தஹாய த3 ிணாரத்ேய நம   ிணாரத்ேய நம  

அஜ்ஞானத ிம ிராந்தஅஜ்ஞானத ிம ிராந்த4ஸ்ய ஜ்ஞானாஞ்ஜனஶலாகயா    ஸ்ய ஜ்ஞானாஞ்ஜனஶலாகயா    

ச ுன்மீல ிதம் ேயன தஸ்ைம ச ுன்மீல ிதம் ேயன தஸ்ைம 3ரேவ நம   ரேவ நம   
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ஸங்கல்ப ஸங்கல்ப 

மேமாபாத்தமேமாபாத்த–ஸமஸ்தஸமஸ்த–3ர ிதயத்ர ிதயத3்வாரா வாரா 

பரேமஶ்வரப்ர ீத்யரத்பரேமஶ்வரப்ர ீத்யரத்2ம் ஸரே்வஷாம் ம் ஸரே்வஷாம் 

ஆஸ்த ிகமஹாஜனானாம் ேமஸ்ைதஆஸ்த ிகமஹாஜனானாம் ேமஸ்ைத2ரய்ரய்–வீரய்வ ிஜயவீரய்வ ிஜய–

அபஅப4ய–ஆராேராக்ஆராேராக3்ய–ஐஶ்வரய்ாப ிஐஶ்வரய்ாப ி4வ்’த்வ்’த்3த்த்4யரத்யரத்2ம், ஸமஸ்தம், ஸமஸ்த–

3ர ிேதாபஶாந்த்யரத்ர ிேதாபஶாந்த்யரத்2ம், ஸமஸ்தம், ஸமஸ்த–மங்கமங்க3லாவாப்த்யரத்லாவாப்த்யரத்2ம், ம், 

ஸமஸ்தஸமஸ்த–அப்அப்4தத3யாரத்யாரத்2ம் ச, தம் ச, த4ரம்ாரத்ரம்ாரத்2–காமேமாாக்காமேமாாக2்ய–சச

ரவ் ிதரவ் ித4ஷாரத்ஷாரத்2ஸ ித்ஸ ித்3த்த4்யரத்யரத்2ம், ஸத்ம், ஸத்33ப்ரஸாேதப்ரஸாேத3ன ன 

ஸத்ஸத3்வ ித்வ ித்3யாயா–ஸத்ஸத3்3த்த3்த ித ி4ப்ராப்த்யரத்ப்ராப்த்யரத்2ம், ச ித்தஶாந்த ிம், ச ித்தஶாந்த ி–

ஸ ுகஸ ுக2ஸந்ேதாஷாத்ஸந்ேதாஷாத3்யப ியப ி4வ்’த்வ்’த்3த்த்4யரத்யரத்2ம், ம், 

ேதேத3ேஶாபப்லவன ிவ்’த்த்யரத்ேஶாபப்லவன ிவ்’த்த்யரத்2ம், ஸத்ம், ஸத்33–ப்ர ீத்யரத்ப்ர ீத்யரத்2ம், ம், 

க்’ஷ்ண -ேவதக்’ஷ்ண -ேவத3வய்ாஸ-ஶங்கர-பவய்ாஸ-ஶங்கர-ப4க3வத்பாதாவத்பாதா3சாரய் சாரய் 

அஷ்ேடாத்தர-ஶதனாமாத ிஅஷ்ேடாத்தர-ஶதனாமாத ி3-பாராயணம் கர ிஷ்ேய  -பாராயணம் கர ிஷ்ேய  
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தத3 ிணாரத்்யஷ்டகம்  ிணாரத்்யஷ்டகம் 

வ ிஶ்வம் தவ ிஶ்வம் த3ரப்ணத்ரப்ணத3்’ஶ்யமானனக’ஶ்யமானனக3ர ீர ீ

  ல்யம் ந ிஜாந்தரக்  ல்யம் ந ிஜாந்தரக்3தம்தம்
பஶ்யன்னாத்மன ி மாயயா பபஶ்யன்னாத்மன ி மாயயா ப3ஹ ிர ிேவாத்ஹ ிர ிேவாத3்
 4தம் யதாதம் யதா2 ந ித் ந ித்3ரயா   ரயா   

ய ஸாாத்ேத ப்ரேபாய ஸாாத்ேத ப்ரேபா3த4ஸமேய ஸமேய 
  ஸ்வாத்மானேமவாத்  ஸ்வாத்மானேமவாத்3வயம் வயம் 

தஸ்ைம ீதஸ்ைம ீ3ரத்ேய நம இதரத்ேய நம இத3ம் ம் 
 ீத ீத3 ிணாரத்ேய  1  ிணாரத்ேய  1 

ப ீப 3ீஜஸ்யாந்தர ிவாங்ேரா ஜகஜஸ்யாந்தர ிவாங்ேரா ஜக3த ித ி3த3ம் ம் 

  ப்ராங்ன ிரவ் ிகல்பம் ன  ப்ராங்ன ிரவ் ிகல்பம் ன
மாயாகல்ப ிதேதமாயாகல்ப ிதேத3ஶகாலகலனாஶகாலகலனா
 ைவச ித்ரய்ச ித்ர ீக்’தம்    ைவச ித்ரய்ச ித்ர ீக்’தம்   

மாயாவ ீவ வ ிஜ்’ம்பமாயாவ ீவ வ ிஜ்’ம்ப4யத்யப ி மஹாயத்யப ி மஹா
  ேயாகீ  ேயாக3ீவ ய ஸ்ேவசச்வ ய ஸ்ேவசச்2யா யா 

தஸ்ைம ீதஸ்ைம ீ3ரத்ேய நம இதரத்ேய நம இத3ம் ம் 
 ீத ீத3 ிணாரத்ேய  2  ிணாரத்ேய  2 

யஸ்ையவ ஸ்யஸ்ையவ ஸ்2ரணம் ஸதாரணம் ஸதா3த்மகமஸத்-த்மகமஸத்-

  கல்பாரத்  கல்பாரத்2க3ம் பாம் பா4ஸேதஸேத
ஸாாத்தத்த்வமஸீத ி ேவதஸாாத்தத்த்வமஸீத ி ேவத3வசஸா வசஸா 
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 ேயா ேபா ேயா ேபா3த4யத்யாிதான்   யத்யாிதான்   
யத்ஸாாத்கரணாத்யத்ஸாாத்கரணாத்3ப4ேவன்ன ன-ேவன்ன ன-
  ஆவ்’த்த ிரப்  ஆவ்’த்த ிரப்4வாம்ேபாவாம்ேபா4ன ிெதௗன ிெதௗ4

தஸ்ைம ீதஸ்ைம ீ3ரத்ேய நம இதரத்ேய நம இத3ம் ம் 
 ீத ீத3 ிணாரத்ேய  3  ிணாரத்ேய  3 

நானாசச் ிநானாசச் ி2த்த்3ரகரக4ேடாதேடாத3ரஸ்த ிரஸ்த ி2தமஹாதமஹா

  தீ  த3ீபப்ரபாபப்ரபா4பாபா4ஸ்வரம்ஸ்வரம்
ஜ்ஞானம் யஸ்ய  ச ுராத ிஜ்ஞானம் யஸ்ய  ச ுராத ி3கரண-கரண-
 த் த்3வாரா பவாரா ப3ஹ ி ஸ்பந்தஹ ி ஸ்பந்த3ேத   ேத   

ஜானாமீத ி தேமவ பாஜானாமீத ி தேமவ பா4ந்தமபாந்தமபா4த்த்
  ேயதத்ஸமஸ்தம் ஜக  ேயதத்ஸமஸ்தம் ஜக3த்-த்-

தஸ்ைம ீதஸ்ைம ீ3ரத்ேய நம இதரத்ேய நம இத3ம் ம் 
 ீத ீத3 ிணாரத்ேய  4  ிணாரத்ேய  4 

ேதேத3ஹம் ப்ராணமபீந்த்ஹம் ப்ராணமபீந்த்3ர ியாண்யப ி சலாம் ர ியாண்யப ி சலாம் 

    3த்த்3த ித ி4ம் ச ஶ ூன்யம் வ ிம் ச ஶ ூன்யம் வ ி3  
ஸ்த்ர ீபாஸ்த்ர ீபா3லாந்தலாந்த4ஜேடாஜேடா3பமாஸ்த்வஹம ித ி பமாஸ்த்வஹம ித ி 
 ப் ப்4ராந்தா ப்ராந்தா ப்4’ஶம் வாத ி’ஶம் வாத ி3ன    ன    

மாயாஶக்த ிவ ிலாஸகல்ப ிதமஹாமாயாஶக்த ிவ ிலாஸகல்ப ிதமஹா
  வய்ாேமாஹஸம்ஹார ிேண  வய்ாேமாஹஸம்ஹார ிேண

தஸ்ைம ீதஸ்ைம ீ3ரத்ேய நம இதரத்ேய நம இத3ம் ம் 
 ீத ீத3 ிணாரத்ேய  5  ிணாரத்ேய  5 
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ராஹ ுக்ராஹ ுக்3ரஸ்தத ிரஸ்தத ி3வாகேரந்வாகேரந்3ஸத்ஸத3்’ேஶா ’ேஶா 

  மாயாஸமாசச்ா  மாயாஸமாசச்ா2த3னாத்னாத்
ஸன்மாத்ர கரேணாபஸம்ஹரணேதா ஸன்மாத்ர கரேணாபஸம்ஹரணேதா 
 ேயா ேயா4த்ஸ ுஷ ுப்த மான்   த்ஸ ுஷ ுப்த மான்   

ப்ராகப்ராக3ஸ்வாப்ஸம ித ி ப்ரேபாஸ்வாப்ஸம ித ி ப்ரேபா3த4ஸமேய ஸமேய 
  ய ப்ரத்யப ி  ய ப்ரத்யப ி4ஜ்ஞாயேத ஜ்ஞாயேத 

தஸ்ைம ீதஸ்ைம ீ3ரத்ேய நம இதரத்ேய நம இத3ம் ம் 
 ீத ீத3 ிணாரத்ேய  6  ிணாரத்ேய  6 

பாபா3ல்யாத ில்யாத ி3ஷ்வப ி ஜாக்ஷ்வப ி ஜாக்3ரதாரதா3த ித ி3ஷ ு ததாஷ ு ததா2 

  ஸரவ்ாஸ்வவஸ்தா  ஸரவ்ாஸ்வவஸ்தா2ஸ்வப ி ஸ்வப ி 
வய்ாவ்’த்தாஸ்வவரத்மானமஹம ித்-வய்ாவ்’த்தாஸ்வவரத்மானமஹம ித்-
 யந்த ஸ் யந்த ஸ்2ரந்தம் ஸதாரந்தம் ஸதா3      

ஸ்வாத்மானம் ப்ரககேராத ி பஸ்வாத்மானம் ப்ரககேராத ி ப4ஜதாம் ஜதாம் 
  ேயா த்  ேயா த்3ரயா பரயா ப4த்த்3ரயாரயா

தஸ்ைம ீதஸ்ைம ீ3ரத்ேய நம இதரத்ேய நம இத3ம் ம் 
 ீத ீத3 ிணாரத்ேய  7  ிணாரத்ேய  7 

வ ிஶ்வம் பஶ்யத ி காரய்காரணதயா வ ிஶ்வம் பஶ்யத ி காரய்காரணதயா 

  ஸ்வஸ்வாம ிஸம்ப  ஸ்வஸ்வாம ிஸம்ப3ந்தந்த4த :த :
ஶ ிஷ்யாசாரய்தயா தைதஶ ிஷ்யாசாரய்தயா தைத2வ ப ித்’த்ராத்வ ப ித்’த்ராத்3-
 யாத்மனா ேப யாத்மனா ேப4த3த   த   

ஸ்வப்ேன ஜாக்ஸ்வப்ேன ஜாக்3ரத ி வா ய ஏஷ ேஷா ரத ி வா ய ஏஷ ேஷா 
  மாயாபர ிப்  மாயாபர ிப்4ராம ித :ராம ித :
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தஸ்ைம ீதஸ்ைம ீ3ரத்ேய நம இதரத்ேய நம இத3ம் ம் 
 ீத ீத3 ிணாரத்ேய  8  ிணாரத்ேய  8 

4ரம்பாரம்பா4ம்ஸ்யனேலாந ிேலாம்பம்ஸ்யனேலாந ிேலாம்ப3ரமஹர்ரமஹர்

  னாேதா  னாேதா2 ஹ ிமாம்ஶ ு மான் ஹ ிமாம்ஶ ு மான்
இத்யாபாஇத்யாபா4த ி சராசராத்மகம ிதத ி சராசராத்மகம ித3ம் ம் 
 யஸ்ையவ ரத்்யஷ்டகம்    யஸ்ையவ ரத்்யஷ்டகம்   

நான்யத்க ிஞ்சன வ ித்நான்யத்க ிஞ்சன வ ித்3யேத வ ிம்’ஶதாம்  யேத வ ிம்’ஶதாம்  
  யஸ்மாத்பரஸ்மாத்  யஸ்மாத்பரஸ்மாத்3வ ிேபாவ ிேபா4 : :

தஸ்ைம ீதஸ்ைம ீ3ரத்ேய நம இதரத்ேய நம இத3ம் ம் 
 ீத ீத3 ிணாரத்ேய  9  ிணாரத்ேய  9 

ஸரவ்ாத்மத்வம ித ி ஸ்ஸரவ்ாத்மத்வம ித ி ஸ்2க்’தம ிதக்’தம ித3ம்  ம்  

  யஸ்மாத  யஸ்மாத3ஷ்ம ிம்ஸ்தேவ ஷ்ம ிம்ஸ்தேவ 
ேதனாஸ்ய வணாத்ததேதனாஸ்ய வணாத்தத3ரத்ரத்2மனனாத்மனனாத்3
 த்த்4யானாசச் ஸங்கீரத்னாத்   யானாசச் ஸங்கீரத்னாத்   

ஸரவ்ாத்மத்வமஹாவ ிஸரவ்ாத்மத்வமஹாவ ி4த ிஸஹ ிதம் த ிஸஹ ிதம் 
  ஸ்யாதீ  ஸ்யாதீ3ஶ்வரத்வம் ஸ்வத ஶ்வரத்வம் ஸ்வத 

ஸ ித்ஸ ித்4ேயத்தத்னரஷ்டதாேயத்தத்னரஷ்டதா4 பர ிணதம்  பர ிணதம் 
 ைசஶ்வரய்மவய்ாஹதம்  10  ைசஶ்வரய்மவய்ாஹதம்  10 

 இத ி ீமசச் இத ி ீமசச்2ங்கர பங்கர ப4க3வத்பாதாவத்பாதா3சாரய் வ ிரச ிதம் ீ சாரய் வ ிரச ிதம் ீ 
த3 ிணாரத்்யஷ்டகம் ிணாரத்்யஷ்டகம்



16

வ ிஷ்ஷட்பதீவ ிஷ்ஷட்பதீ33 ஸ்ேதாத்ரம் ஸ்ேதாத்ரம்

அவ ினயமபனய வ ிஷ்ேணாஅவ ினயமபனய வ ிஷ்ேணா

த3மய மன  ஶமய வ ிஷயம்’கமய மன  ஶமய வ ிஷயம்’க3த்’ஷ்ணாம்   த்’ஷ்ணாம்   

4தததத3யாம் வ ிஸ்தாரயயாம் வ ிஸ்தாரய

தாரய ஸம்ஸாரஸாகதாரய ஸம்ஸாரஸாக3ரத  ரத         1        1 

த ித ி3வய்வய்4னீமகரந்ேதனீமகரந்ேத3
பர ிமலபர ிேபாபர ிமலபர ிேபா4க3ஸசச் ிதாஸசச் ிதா3னந்ேதனந்ேத3      

பத ிபதாபத ிபதா3ரவ ிந்ேதரவ ிந்ேத3
ப4வபவப4யேகயேக2த3சச் ிசச் ி2ேதேத3 வந்ேத வந்ேத3    2     2 

ஸத்யப ி ேபஸத்யப ி ேப4தாதா3பகபக3ேமேம
நாதநாத2 தவாஹம் ந மாமகீனஸ்த்வம்    தவாஹம் ந மாமகீனஸ்த்வம்   

ஸாத்ஸாத3்ேரா ஹ ி தரங்கேரா ஹ ி தரங்க3  
க்வசன ஸத்க்வசன ஸத்3ேரா ந தாரங்கேரா ந தாரங்க3    3     3 

உத்உத3்த்த்4’தனக’தனக3னகனக3ப ிப ி4த3ஜஜ
த3ஜலாம ித்ர ம ித்ரஶஶ ித்ஜலாம ித்ர ம ித்ரஶஶ ித்3’ஷ்ேட   ’ஷ்ேட   

த்த்3’ஷ்ேட ப’ஷ்ேட ப4வத ி ப்ரபவத ி ப்ரப4வத ிவத ி
ந பந ப4வத ி க ிம் பவத ி க ிம் ப4வத ிரஸ்கார    4 வத ிரஸ்கார    4 
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மத்ஸ்யாத ிமத்ஸ்யாத ி3ப ிப ி4ரவதாைர ரவதாைர 
அவதாரவதாவதா ஸதாஅவதாரவதாவதா ஸதா3 வஸ ுதா வஸ ுதா4ம்  ம்  

பரேமஶ்வர பர ிபால்ேயாபரேமஶ்வர பர ிபால்ேயா
ப4வதா பவதா ப4வதாபப ீவதாபப ீ4ேதாஹம்        5 ேதாஹம்        5 

தாதா3ேமாதேமாத3ர ர 3ணமந்த ிணமந்த ி3ர
ஸ ுந்தஸ ுந்த3ரவதரவத3னாரவ ிந்தனாரவ ிந்த3 ேகா ேகா3வ ிந்தவ ிந்த3      

ப4வஜலத ிவஜலத ி4மதமத2னமந்தனமந்த3ர
பரமம் தபரமம் த3ரமபனய த்வம் ேம    6 ரமபனய த்வம் ேம    6 

நாராயண கணாமயநாராயண கணாமய
ஶரணம்  கரவாண ி தாவெகௗ சரெணௗ   ஶரணம்  கரவாண ி தாவெகௗ சரெணௗ   

இத ி ஷட்பதீஇத ி ஷட்பதீ3 மதீ மத3ீேயேய

வதவத3னஸேராேஜ ஸதானஸேராேஜ ஸதா3 வஸ    7  வஸ    7 

 இத ி மசச் இத ி மசச்2ங்கர பங்கர ப4க3வத்பாதாவத்பாதா3சாரய் வ ிரச ிதம் சாரய் வ ிரச ிதம் 

வ ிஷ்ஷட்பதீவ ிஷ்ஷட்பதீ3ஸ்ேதாத்ரம் ஸ்ேதாத்ரம்  
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க்க்’’ஷ்ண-அஷ்ேடாத்தர-ஶதனாமாவள ி ஷ்ண-அஷ்ேடாத்தர-ஶதனாமாவள ி 

வஸ ுேதவஸ ுேத3வஸ ுதம் ேதவஸ ுதம் ேத3வம் கம்ஸசாரமரத்வம் கம்ஸசாரமரத்3னம்  னம்  

ேதேத3வகீபரமானந்தவகீபரமானந்த3ம் க்’ஷ்ணம் வந்ேதம் க்’ஷ்ணம் வந்ேத3 ஜக ஜக3த்த்33ம் ம் 

க்’ஷ்ணாய நம க்’ஷ்ணாய நம 

கமலானாதாகமலானாதா2ய நம ய நம 

வாஸ ுேதவாஸ ுேத3வாய நம வாய நம 

ஸனாதனாய நம ஸனாதனாய நம 

வஸ ுேதவஸ ுேத3வாத்மஜாய நம வாத்மஜாய நம 

ண்யாய நம ண்யாய நம 

லீலாமாஷ-வ ிக்லீலாமாஷ-வ ிக்3ரஹாய நம ரஹாய நம 

வத்ஸெகௗஸ்பவத்ஸெகௗஸ்ப4த4ராய நம ராய நம 

ய ேஶாதாய ேஶாதா3வத்ஸலாய நம வத்ஸலாய நம 

ஹரேய நம         10ஹரேய நம         10

சர்சர்4ஜாத்த-சக்ராஸ ி-கஜாத்த-சக்ராஸ ி-க3தாதா3-ஶங்கா-ஶங்கா2த்த்3தாதா3தாதா4ய நம ய நம 

ேதேத3வகீனந்தவகீனந்த3னாய நம னாய நம 

ஶாய நம ஶாய நம 

நந்தநந்த3ேகாேகா3பப்ர ியாத்மஜாய நம பப்ர ியாத்மஜாய நம 

யனாேவகயனாேவக3ஸம்ஹார ிேண நம ஸம்ஹார ிேண நம 

ப3லபலப4த்த்3ரப்ர ியாஜாய நம ரப்ர ியாஜாய நம 
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தனாஜீவ ிதஹராய நம தனாஜீவ ிதஹராய நம 

ஶகடாஸ ுரபஶகடாஸ ுரப4ஞ்ஜனாய நம ஞ்ஜனாய நம 

நந்தநந்த3வர்ஜஜனானந்த ிவர்ஜஜனானந்த ி3ேன நம ேன நம 

ஸசச் ிதாஸசச் ிதா3னந்தனந்த3வ ிக்வ ிக்3ரஹாய நம     20ரஹாய நம     20

நவனீதவ ில ிப்தாங்காநவனீதவ ில ிப்தாங்கா3ய நம ய நம 

நவனீதனடாய நம நவனீதனடாய நம 

அனகாஅனகா4ய நம ய நம 

நவனீதனவாஹாராய நம நவனீதனவாஹாராய நம 

ந்தந்த3ப்ரஸாதப்ரஸாத3காய நம காய நம 

ேஷாடேஷாட3ஶஸ்த்ர ீஸஹஸ்ேரஶாய நம ஶஸ்த்ர ீஸஹஸ்ேரஶாய நம 

த்ர ிபத்ர ிப4ங்க ிங்க ி3ேன நம ேன நம 

மம4ராக்’தேய நம ராக்’தேய நம 

ஶ ுகவாகஶ ுகவாக3ம்’தாப்ம்’தாப்3தீதீ4ந்தந்த3ேவ நம    ேவ நம    

ேகாேகா3வ ிந்தாவ ிந்தா3ய நம       30ய நம       30

ேகாேகா3வ ிதாவ ிதா3ம் பதேய நம ம் பதேய நம 

வத்ஸவாடசராய நம வத்ஸவாடசராய நம 

அனந்தாய நம அனந்தாய நம 

ேதேத4காஸ ுரபகாஸ ுரப4ஞ்ஜனாய நம ஞ்ஜனாய நம 

த்’ணீக்’த த்’ணாவரத்ாய நம த்’ணீக்’த த்’ணாவரத்ாய நம 
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யமலாரஜ் ுனபயமலாரஜ் ுனப4ஞ்ஜனாய நம ஞ்ஜனாய நம 

உத்தானதாலேபஉத்தானதாலேப4த்த்ேர நம த்த்ேர நம 

தமாலஶ்யாமலாக்’தேய நம தமாலஶ்யாமலாக்’தேய நம 

ேகாேகா3பேகாபேகா3ப ீஶ்வராய நம     ப ீஶ்வராய நம     

ேயாக ிேயாக ி3ேன நம        40ேன நம        40

ேகாஸ ூரய்ஸமப்ரபாேகாஸ ூரய்ஸமப்ரபா4ய நம ய நம 

இலாபதேய நம இலாபதேய நம 

பரஸ்ைம ஜ்ேயாத ிேஷ நம பரஸ்ைம ஜ்ேயாத ிேஷ நம 

யாதயாத3ேவந்த்ேவந்த்3ராய நம ராய நம 

யய3த்த்3வஹாய நம வஹாய நம 

வனமால ிேன நம வனமால ிேன நம 

ப ீதவாஸேஸ நம ப ீதவாஸேஸ நம 

பார ிஜாதாபஹாரகாய நம பார ிஜாதாபஹாரகாய நம 

ேகாேகா3வரத்வரத்4னாசேலாத்னாசேலாத3்த4ரத்்ேர நம    ரத்்ேர நம    

ேகாேகா3பாலாய நம        50பாலாய நம        50

ஸரவ்பாலகாய நம ஸரவ்பாலகாய நம 

அஜாய நம அஜாய நம 

ந ிரஞ்ஜனாய நம ந ிரஞ்ஜனாய நம 

காமஜனகாய நம காமஜனகாய நம 

கஞ்ஜேலாசனாய நம கஞ்ஜேலாசனாய நம 
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மம4க்க்4ேன நம ேன நம 

மம4ரானாதாரானாதா2ய நம ய நம 

த்த்3வாரகானாயகாய நம வாரகானாயகாய நம 

ப3ல ிேன நம       ல ிேன நம       

ப்ப்3’ந்தா’ந்தா3வனாந்த-ஸஞ்சார ிேண நம    60வனாந்த-ஸஞ்சார ிேண நம    60

லஸீதாலஸீதா3ம-ம-4ஷணாய நம ஷணாய நம 

ஸ்யமந்தகமேணரஹ்ரத்்ேர நம ஸ்யமந்தகமேணரஹ்ரத்்ேர நம 

நரனாராயணாத்மகாய நம நரனாராயணாத்மகாய நம 

ப்ப்3ஜா-க்’ஷ்ணாம்பஜா-க்’ஷ்ணாம்ப3ரதரத4ராய நம ராய நம 

மாய ிேன நம மாய ிேன நம 

பரமஷாய நம பரமஷாய நம 

ஷ்காஸ ுர-சார-மல்லத்ஷ்காஸ ுர-சார-மல்லத்3த4-வ ிஶாரதா-வ ிஶாரதா3ய நம ய நம 

ஸம்ஸாரைவர ிேண நம      ஸம்ஸாரைவர ிேண நம      

கம்ஸாரேய நம கம்ஸாரேய நம 

ராரேய நம        70ராரேய நம        70

நரகாந்தகாய நம நரகாந்தகாய நம 

அனாத ிஅனாத ி3-ப்-ப்3ரஹ்மசார ிேண நம ரஹ்மசார ிேண நம 

க்’ஷ்ணாவய்ஸன-கரஷ்காய நம க்’ஷ்ணாவய்ஸன-கரஷ்காய நம 

ஶ ிஶ ுபாலஶ ிரஶ்ேசஶ ிஶ ுபாலஶ ிரஶ்ேச2த்ேர நம த்ேர நம 

3ரே்யாதரே்யாத4னலாந்தகாய நம னலாந்தகாய நம 
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வ ிவ ி3ராக்ர-வரதாராக்ர-வரதா3ய நம ய நம 

வ ிஶ்வபப்ரதவ ிஶ்வபப்ரத3ரஶ்காய நம ரஶ்காய நம 

ஸத்யவாேச நம       ஸத்யவாேச நம       

ஸத்யஸங்கல்பாய நம ஸத்யஸங்கல்பாய நம 

ஸத்யபாஸத்யபா4மாரதாய நம       80மாரதாய நம       80

ஜய ிேன நம ஜய ிேன நம 

ஸ ுபஸ ுப4த்த்3ரா-ரவ்ஜாய நம ரா-ரவ்ஜாய நம 

ஜ ிஷ்ணேவ நம ஜ ிஷ்ணேவ நம 

ப ீப 4ீஷ்மக்த ி-ப்ரதாஷ்மக்த ி-ப்ரதா3யகாய நம யகாய நம 

ஜகஜக3த்த்33ரேவ நம ரேவ நம 

ஜகஜக3ன்னாதான்னாதா2ய நம ய நம 

ேவனாதேவனாத3-வ ிஶாரதா-வ ிஶாரதா3ய நம ய நம 

வ்’ஷபாவ்’ஷபா4ஸ ுர-வ ித்ஸ ுர-வ ித்4வம்ஸ ிேன நம   வம்ஸ ிேன நம   

பாபா3ணாஸ ுர-கராந்தகாய நம ணாஸ ுர-கராந்தகாய நம 

த ித ி4ஷ்ஷ்2ர-ப்ரத ிஷ்டார-ப்ரத ிஷ்டா2த்ேர நம     90த்ேர நம     90

ப3ரஹ் ிபரஹ் ிப3ரஹ்ாவதம்ஸகாய நம ரஹ்ாவதம்ஸகாய நம 

பாரத்பாரத்2ஸாரதஸாரத2ேய நம ேய நம 

அவய்க்தாய நம அவய்க்தாய நம 

கீகீ3தாம்’த-மேஹாததாம்’த-மேஹாத3த4ேய நம ேய நம 
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காலீய-பகாலீய-ப2ண ிமாண ிக்ய-ரஞ்ஜ ித-பதாண ிமாண ிக்ய-ரஞ்ஜ ித-பதா3ம்ம்3ஜாய நம ஜாய நம 

தாதா3ேமாதேமாத3ராய நம ராய நம 

யஜ்ஞேபாயஜ்ஞேபா4க்த்ேர நம      க்த்ேர நம      

தாதா3னேவந்த்னேவந்த்3ர-வ ினாஶனாய நம ர-வ ினாஶனாய நம 

நாராயணாய நம நாராயணாய நம 

பரஸ்ைமப்பரஸ்ைமப்3ரஹ்மேண நம     100ரஹ்மேண நம     100

பன்னகாபன்னகா3ஶன-வாஹனாய நம ஶன-வாஹனாய நம 

ஜலக்ர ீடாஜலக்ர ீடா3-ஸமாஸக்த-ேகா-ஸமாஸக்த-ேகா3ப ீவஸ்த்ராபஹாரகாய நம ப ீவஸ்த்ராபஹாரகாய நம 

ண்யஶ்ேலாகாய நம ண்யஶ்ேலாகாய நம 

தீரத்தீரத்2கராய நம கராய நம 

ேவதேவத3ேவத்ேவத3்யாய நம யாய நம 

த3யான ிதயான ித4ேய நம ேய நம 

ஸரவ்தீரத்ாஸரவ்தீரத்ா2த்மகாய நம த்மகாய நம 

ஸரவ்க்ஸரவ்க3்ரஹ-ப ிேண நம     ரஹ-ப ிேண நம     

பராத்பராய நம பராத்பராய நம 

ேகாேகா3பாலக்’ஷ்ணஸ்வாம ிேன நம பாலக்’ஷ்ணஸ்வாம ிேன நம 
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ேவதேவத33வய்ாஸஸ்த ி வய்ாஸஸ்த ி 
வய்ாஸம் வஸ ிஷ்டவய்ாஸம் வஸ ிஷ்ட2 நப்தாரம் நப்தாரம்

ஶக்ேத  ெபௗத்ரமகல்மஷம்  ஶக்ேத  ெபௗத்ரமகல்மஷம்  
பராஶராத்மஜம் வந்ேதபராஶராத்மஜம் வந்ேத3 

ஶ ுகதாதம் தேபா ந ித ிஶ ுகதாதம் தேபா ந ித ி4ம்  ம்  

வய்ாஸாய வ ிஷ்பாய வய்ாஸாய வ ிஷ்பாய 
வய்ாஸபாய வ ிஷ்ணேவ   வய்ாஸபாய வ ிஷ்ணேவ   

நேமா ைவ ப்நேமா ைவ ப்3ரஹ்மன ிதரஹ்மன ித4ேயேய
வாஸ ிஷ்டாவாஸ ிஷ்டா2ய நேமா நம  ய நேமா நம  

க்’ஷ்ணத்க்’ஷ்ணத்3ைவபாயனம் வய்ாஸம்ைவபாயனம் வய்ாஸம்
ஸரவ்ேலாகஹ ிேத ரதம்   ஸரவ்ேலாகஹ ிேத ரதம்   

ேவதாேவதா3ப்ப்3ஜ பாஜ பா4ஸ்கரம் வந்ேதஸ்கரம் வந்ேத3
ஶமாத ிஶமாத ி3ன ிலயம் ன ிம்  ன ிலயம் ன ிம்  

ேவதேவத3வய்ாஸம் ஸ்வாத்மபம்வய்ாஸம் ஸ்வாத்மபம்
ஸத்யஸந்தஸத்யஸந்த4ம் பராயணம்  ம் பராயணம்  

ஶாந்தம் ஜ ிேதந்த்ஶாந்தம் ஜ ிேதந்த்3ர ியக்ேராதர ியக்ேராத4ம்ம்
ஸஶ ிஷ்யம் ப்ரணமாம்யஹம்  ஸஶ ிஷ்யம் ப்ரணமாம்யஹம்  

அசரவ்தஅசரவ்த3ேனா ப்ேனா ப்3ரஹ்மாரஹ்மா
த்த்3வ ிபாவ ிபா3ஹ ுரபேரா ஹர ி   ஹ ுரபேரா ஹர ி   

அபாஅபா2லேலாசன  ஶம்லேலாசன  ஶம்4  
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ப4க3வான் பாவான் பா3த3ராயண   ராயண   

ஶங்கரம் ஶங்கராசாரய்ம்ஶங்கரம் ஶங்கராசாரய்ம்
ேகஶவம் பாேகஶவம் பா3த3ராயணம்  ராயணம்  

ஸ ூத்ரபாஸ ூத்ரபா4ஷ்யக்’ெதௗ வந்ேதஷ்யக்’ெதௗ வந்ேத3
ப4க3வந்ெதௗ ன  ன   வந்ெதௗ ன  ன   

ப்ப்3ரஹ்மஸ ூத்ரக்’ேத தஸ்ைமரஹ்மஸ ூத்ரக்’ேத தஸ்ைம
ேவதேவத3வய்ாஸாய ேவதவய்ாஸாய ேவத4ேஸ  ேஸ  

ஜ்ஞானஶக்த்யவதாராயஜ்ஞானஶக்த்யவதாராய
நேமா பநேமா ப4க3வேதா ஹேர   வேதா ஹேர   

வய்ாஸ  ஸமஸ்ததவய்ாஸ  ஸமஸ்தத4ரம்ாணாம்ரம்ாணாம்
வக்தா ன ிவேரவக்தா ன ிவேர3த   த   

ச ிரஞ்ஜீவ ீ தீச ிரஞ்ஜீவ ீ தீ3ரக்ரக்4மார-்மார-்
த3தாதா3 ஜேலா மம   ஜேலா மம  

ப்ரஜ்ஞாபப்ரஜ்ஞாப3ேலன தபஸாேலன தபஸா
சரே்வதசரே்வத3வ ிபாவ ிபா4ஜக   ஜக   

க்’ஷ்ணத்க்’ஷ்ணத்3ைவபாயேனா யஶ்சைவபாயேனா யஶ்ச
தஸ்ைம தஸ்ைம 3ரேவ நம   ரேவ நம   

ஜடாதஜடாத4ரஸ்தேபான ிஷ்டரஸ்தேபான ிஷ்ட2  
ஶ ுத்ஶ ுத்3த4ேயாேகாேயாேகா3 ஜ ிேதந்த் ஜ ிேதந்த்3ர ிய    ர ிய    
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க்’ஷ்ணாஜ ினதக்’ஷ்ணாஜ ினத4ர  க்’ஷ்ணஸ்-ர  க்’ஷ்ணஸ்-
தஸ்ைம தஸ்ைம 3ரேவ நம   ரேவ நம   

பாபா4ரதஸ்ய வ ிதாரதஸ்ய வ ிதா4தா சதா ச
த்த்3வ ிதீய இவ ேயா ஹர ி   வ ிதீய இவ ேயா ஹர ி   

ஹர ிபஹர ிப4க்த ிபேரா யஶ்சக்த ிபேரா யஶ்ச
தஸ்ைம தஸ்ைம 3ரேவ நம   ரேவ நம   

ஜயத ி பராஶர-ஸ ூ  ஜயத ி பராஶர-ஸ ூ  
ஸத்யவதீ-ஹ்’தஸத்யவதீ-ஹ்’த3யனந்தயனந்த3ேனா வய்ாஸ   ேனா வய்ாஸ   

யஸ்யாஸ்ய கமல கயஸ்யாஸ்ய கமல க3ல ிதம் ல ிதம் 
பாபா4ரதமம்’தம் ஜகரதமம்’தம் ஜக3த்ப ிபத்ப ிப3த ி  த ி  

ேவதேவத3வ ிபாவ ிபா4க3வ ிதாவ ிதா4த்ேர த்ேர 
வ ிமலாய ப்வ ிமலாய ப்3ரஹ்மேண நேமா வ ிஶ்வத்ரஹ்மேண நேமா வ ிஶ்வத்3’ேஶ  ’ேஶ  

ஸகலத்ஸகலத4்’த ிேஹஸாத’த ிேஹஸாத4னஸ ூத்ரஸ்’ேஜ னஸ ூத்ரஸ்’ேஜ 
ஸத்யவத்யப ிஸத்யவத்யப ி4வய்க்த ி மேத  வய்க்த ி மேத  

ேவதாேவதா3ந்தவாக்யஸ ுமான ி ஸமான ி சாந்தவாக்யஸ ுமான ி ஸமான ி சா
ஜக்ஜக்3ரந்தரந்த2 ஸ ூத்ரன ிசேயன மேனாஹேரண   ஸ ூத்ரன ிசேயன மேனாஹேரண  

ேமாாரத் ிேமாாரத் ி2ேலாகஹ ிதகாமனயா ன ிரய் ேலாகஹ ிதகாமனயா ன ிரய் 
தம் பாதம் பா3த3ராயணமஹம் ப்ரணமாம ி பராயணமஹம் ப்ரணமாம ி ப4க்த்யா  க்த்யா  
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 ேவத ேவத33வய்ாஸ-அஷ்ேடாத்தர-வய்ாஸ-அஷ்ேடாத்தர-
ஶதனாமாவள ி ஶதனாமாவள ி 

வய்ாஸம் வஸ ிஷ்டவய்ாஸம் வஸ ிஷ்ட2 நப்தாரம்  நப்தாரம் 
ஶக்ேத  ெபௗத்ரமகல்மஷம்  ஶக்ேத  ெபௗத்ரமகல்மஷம்  

பராஶராத்மஜம் வந்ேதபராஶராத்மஜம் வந்ேத3 
ஶ ுகதாதம் தேபா ந ித ிஶ ுகதாதம் தேபா ந ித ி4ம் ம் 

வய்ாஸாய நம வய்ாஸாய நம 

த்த்3ைவபாயனாய நம ைவபாயனாய நம 

ஸ்ேரஷ்டாஸ்ேரஷ்டா2ய நம ய நம 

ஸத்யாத்மேன நம ஸத்யாத்மேன நம 

பாபா3த3ராயணாய நம ராயணாய நம 

னேய நம னேய நம 

ஸத்யவதீத்ராய நம ஸத்யவதீத்ராய நம 

ஶ ுகதாதாய நம ஶ ுகதாதாய நம 

தேபான ிததேபான ித4ேய நம ேய நம 

வஸ ிஷ்டவஸ ிஷ்ட2னப்த்ேர நம      10னப்த்ேர நம      10

ஸரவ்ஜ்ஞாய நம ஸரவ்ஜ்ஞாய நம 

வ ிஷ்பாய நம வ ிஷ்பாய நம 

த3யான ிதயான ித4ேய நம ேய நம 
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பராஶராத்மஜாய நம பராஶராத்மஜாய நம 

ஶாந்தாய நம ஶாந்தாய நம 

ஶக்த ிெபௗத்ராய நம ஶக்த ிெபௗத்ராய நம 

3ணாம்ணாம்3த4ேய நம ேய நம 

க்’ஷ்ணாய நம க்’ஷ்ணாய நம 

ேவதேவத3வ ிபவ ிப4க்த்ேர நம க்த்ேர நம 

ப்ப்3ரஹ்மஸ ூத்ரக்’ேத நம     20ரஹ்மஸ ூத்ரக்’ேத நம     20

அவய்யாய நம அவய்யாய நம 

மஹாேயாகீமஹாேயாக3ீஶ்வராய நம ஶ்வராய நம 

ெஸௗம்யாய நம ெஸௗம்யாய நம 

த4ன்யாய நம ன்யாய நம 

ப ிங்கப ிங்க3ஜடாதஜடாத4ராய நம ராய நம 

சீராஜ ினதசீராஜ ினத4ராய நம ராய நம 

மேத நம மேத நம 

அஷ்டாதஅஷ்டாத3ஶ-ராணக்’ேத நம ஶ-ராணக்’ேத நம 

த3ண்ண்3ேன நம ேன நம 

கமண்டகமண்ட3-த-த4ராய நம      30ராய நம      30

வம்ஶ-ப்ரவரத்வம்ஶ-ப்ரவரத்4காய நம காய நம 

ந ிரம்மாய நம ந ிரம்மாய நம 
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ந ிரஹங்காராய நம ந ிரஹங்காராய நம 

ந ிஷ்கலங்காய நம ந ிஷ்கலங்காய நம 

ந ிரஞ்ஜனாய நம ந ிரஞ்ஜனாய நம 

ஜ ிேதந்த்ஜ ிேதந்த்3ர ியாய நம ர ியாய நம 

ஜ ிதக்ேராதாஜ ிதக்ேராதா4ய நம ய நம 

ஸ்ம்’த ிகரத்்ேர நம ஸ்ம்’த ிகரத்்ேர நம 

மஹாகவேய நம மஹாகவேய நம 

தத்த்வஜ்ஞான ிேன நம      40தத்த்வஜ்ஞான ிேன நம      40

தத்த்வேபாதத்த்வேபா3த4கரத்்ேர நம கரத்்ேர நம 

காஶீன ிவாஸகாஶீன ிவாஸ4ேவ நம ேவ நம 

மஹாபாமஹாபா4ரத-கரத்்ேர நம ரத-கரத்்ேர நம 

ச ிரஜீவ ிேன நம ச ிரஜீவ ிேன நம 

மஹாமதேய நம மஹாமதேய நம 

ஸஜ்ஜனாக்ஸஜ்ஜனாக்3ரஹபராய நம ரஹபராய நம 

ஸத்யவாத ிஸத்யவாத ி3ேன நம ேன நம 

த்த்3’ட’ட4வர்தாய நம வர்தாய நம 

ப3த3ரய்ாஸ்ரம-ஸஞ்சார ிேண நம ரய்ாஸ்ரம-ஸஞ்சார ிேண நம 

ேகாஸ ூரய்-ஸமப்ரபாேகாஸ ூரய்-ஸமப்ரபா4ய நம    50ய நம    50

த்ர ிண்ட் த்ர ிண்ட் 3ர-வ ிலஸத்பார-வ ிலஸத்பா2லாய நம லாய நம 

அஷ்டாவ ிம்ஶத ி-பப்அஷ்டாவ ிம்ஶத ி-பப்4’ேத நம ’ேத நம 
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ரவ ீந்ரவ ீந்3ம ித-ஶ ிஷ்யாட் ம ித-ஶ ிஷ்யாட் 4யாய நம யாய நம 

ஸ ுஶீலாய நம ஸ ுஶீலாய நம 

யத ிஜ ிதாய நம யத ிஜ ிதாய நம 

ைவயாக்ைவயாக4்ரசரம்-வஸனாய நம ரசரம்-வஸனாய நம 

ச ின்த்ச ின்த3்ரா-வ ிலஸத்கராய நம ரா-வ ிலஸத்கராய நம 

த்த3்ராமாலா-ராமாலா-4ஷாட் ஷாட் 4யாய நம யாய நம 

கல ிபாப-ந ிவாரகாய நம கல ிபாப-ந ிவாரகாய நம 

த4ரம்ாஶ்வேமதரம்ாஶ்வேமத4-ஸந்ேத-ஸந்ேத3ஷ்ட்ேர நம   60ஷ்ட்ேர நம   60

ஸஞ்ஜய-ஜ்ஞானத்ஸஞ்ஜய-ஜ்ஞானத்3’ஷ்தா’ஷ்தா3ய நம ய நம 

த்த்4’தராஷ்ட்ராபத்யத’தராஷ்ட்ராபத்யத3ரஶ் ிேன நம ரஶ் ிேன நம 

வ ிவ ி3ராத ிராத ி3-ப்ரஜ ிதாய நம -ப்ரஜ ிதாய நம 

த்ரேமாஹ-வய்ாலாத்மேன நம த்ரேமாஹ-வய்ாலாத்மேன நம 

ஜனக-ஜ்ஞானதாஜனக-ஜ்ஞானதா3யகாய நம யகாய நம 

கரம்டாகரம்டா2ய நம ய நம 

தீ3ரக்4ேத3ஹாட் தீ3ரக்4ேத3ஹாட் 4யாய நம யாய நம 

த3ரப்ாரப்ா4ஸீனாய நம ஸீனாய நம 

வரப்ரதாவரப்ரதா3ய நம  ய நம  

யானத்யானத3்வீப-ஜனனாய நம     70வீப-ஜனனாய நம     70

ேமாோபாய-ப்ரதேமாோபாய-ப்ரத3ரஶ்காய நம ரஶ்காய நம 

’ஷ ிஜ்யாய நம ’ஷ ிஜ்யாய நம 
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ப்ப்3ரஹ்மன ிதரஹ்மன ித4ேய நம ேய நம 

ஶ ிகாஶ ிகா2வேத நம வேத நம 

ஜலாய நம ஜலாய நம 

பராய நம பராய நம 

அஷ்டாங்கஅஷ்டாங்க3ேயாகேயாக3-ந ிரதாய நம -ந ிரதாய நம 

ஸரவ்ஸ ித்ஸரவ்ஸ ித3்த ித ி4-ஸமன்வ ிதாய நம -ஸமன்வ ிதாய நம 

காகா3ந்தாந்தா4ர ீகர ீக3ரப்ரப்4-ஸம்ராய நம -ஸம்ராய நம 

பாண்டபாண்ட3வப்ர ீத ி-ஸம்தாய நம    80வப்ர ீத ி-ஸம்தாய நம    80

வஸ ுவஸ ு4பால-ெதௗபால-ெதௗ3ஹ ித்ராய நம ஹ ித்ராய நம 

த்த்3ேராணனந்தேராணனந்த3ன-ஶாபதான-ஶாபதா3ய நம ய நம 

வய்ாஸகாஶீஸதாவய்ாஸகாஶீஸதா3வாஸாய நம வாஸாய நம 

நரனாராயணாரச்காய நம நரனாராயணாரச்காய நம 

ந ித்ேயாபவாஸ-ஸந்ஷ்டாய நம ந ித்ேயாபவாஸ-ஸந்ஷ்டாய நம 

பரஹ ிம்ஸா-பராங்காபரஹ ிம்ஸா-பராங்கா2ய நம ய நம 

ஶ ிவைஜகன ிரதாய நம ஶ ிவைஜகன ிரதாய நம 

ஸ ுராஸ ுரஸ ுஜ ிதாய நம ஸ ுராஸ ுரஸ ுஜ ிதாய நம 

ஸரவ் ேத்ரன ிவாஸ ிேன நம ஸரவ் ேத்ரன ிவாஸ ிேன நம 

ஸரவ்தீரத்ாஸரவ்தீரத்ா2வகாவகா3ஹனாய நம     90ஹனாய நம     90

த ித ி4ஷ்ஷ்2ராப ிராப ி4ேஷக்த்ேர நம ேஷக்த்ேர நம 

ஸ்ம்’த ிமாத்ராப்த-ஸன்ன ிதஸ்ம்’த ிமாத்ராப்த-ஸன்ன ித4ேய நம ேய நம 
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த்ர ிகாலஜ்ஞாய நம த்ர ிகாலஜ்ஞாய நம 

வ ிஶ ுத்வ ிஶ ுத்3தாதா4த்மேன நம த்மேன நம 

ந ிரவ் ிகாராய நம ந ிரவ் ிகாராய நம 

ந ிராமயாய நம ந ிராமயாய நம 

ஊரத்்ஊரத்4்வேரதேஸ நம வேரதேஸ நம 

மாத்’பமாத்’ப4க்தாய நம க்தாய நம 

ந ிஶ்ச ிந்தாய நம ந ிஶ்ச ிந்தாய நம 

ந ிரம்லாஶயாய நம      100ந ிரம்லாஶயாய நம      100

பாந்தர-சராய நம பாந்தர-சராய நம 

ஜ்யாய நம ஜ்யாய நம 

ஸதாஸதா3 ஶ ிஷ்யஸமாவ்’தாய நம  ஶ ிஷ்யஸமாவ்’தாய நம 

ப ிப ி4ேஶ்வர-ப்ரத ிஷ்டாேஶ்வர-ப்ரத ிஷ்டா2த்ேர நம த்ேர நம 

ந ிரவத்ந ிரவத்3யாய நம யாய நம 

ந ிரங்ஶாய நம ந ிரங்ஶாய நம 

ஸரவ்ஸரவ்4த-ஹ்’தாத-ஹ்’தா3வாஸாய நம வாஸாய நம 

ஸரே்வஷ்டாரத்ஸரே்வஷ்டாரத்2-ப்ரதா-ப்ரதா3யகாய நம  யகாய நம  

ேவதேவத3வய்ாஸாய நம வய்ாஸாய நம 



33

ேதாடகாஷ்டகம்ேதாடகாஷ்டகம்

வ ித ிவ ித ி3தாக ிதாக ி2லஶாஸ்த்ரஸ ுதாலஶாஸ்த்ரஸ ுதா4ஜலேதஜலேத4 

மஹ ிேதாபன ிஷத்கத ிமஹ ிேதாபன ிஷத்கத ி2தாரத்தாரத்2ன ிேதன ிேத4      
ஹ்’தஹ்’த3ேய கலேய வ ிமலம் சரணம் ேய கலேய வ ிமலம் சரணம் 

ப4வ ஶங்கரேதவ ஶங்கரேத3ஶ ிக ேம ஶரணம்    1 ஶ ிக ேம ஶரணம்    1 

கணாவணாலய பாலய மாம் கணாவணாலய பாலய மாம் 
ப4வஸாகவஸாக3ரர3 க க2வ ிவ ி3னஹ்’தனஹ்’த3ம்    ம்    

ரசயாக ிரசயாக ி2லதலத3ரஶ்னதத்த்வவ ிதரஶ்னதத்த்வவ ித3ம் ம் 
ப4வ ஶங்கரேதவ ஶங்கரேத3ஶ ிக ேம ஶரணம்    2 ஶ ிக ேம ஶரணம்    2 

ப4வதா ஜனதா ஸ ுக ிவதா ஜனதா ஸ ுக ி2தா பதா ப4வ ிதா வ ிதா 
ந ிஜேபாந ிஜேபா3த4வ ிசாரணசாமேத     வ ிசாரணசாமேத     

கலேயஶ்வரஜீவவ ிேவகவ ிதகலேயஶ்வரஜீவவ ிேவகவ ித3ம் ம் 
ப4வ ஶங்கரேதவ ஶங்கரேத3ஶ ிக ேம ஶரணம்    3 ஶ ிக ேம ஶரணம்    3 

ப4வ ஏவ பவ ஏவ ப4வான ித ி ேம ந ிதராம் வான ித ி ேம ந ிதராம் 
ஸமஜாயத ேசதஸ ி ெகௗக ிதா     ஸமஜாயத ேசதஸ ி ெகௗக ிதா     

மம வாரய ேமாஹமஹாஜலத ிமம வாரய ேமாஹமஹாஜலத ி4ம் ம் 
ப4வ ஶங்கரேதவ ஶங்கரேத3ஶ ிக ேம ஶரணம்    4 ஶ ிக ேம ஶரணம்    4 
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ஸ ுக்’ேதத ிஸ ுக்’ேதத ி4க்’ேத பக்’ேத ப3ஹ ுதாஹ ுதா4 ப ப4வேதா வேதா 
ப4வ ிதா பதவ ிதா பத3த3ரஶ்னலாலஸதா   ரஶ்னலாலஸதா   

அத ிதீஅத ித3ீனம ிமம் பர ிபாலய மாம் னம ிமம் பர ிபாலய மாம் 
ப4வ ஶங்கரேதவ ஶங்கரேத3ஶ ிக ேம ஶரணம்    5 ஶ ிக ேம ஶரணம்    5 

ஜகஜக3தீமவ ிம் கல ிதாக்’தேயா தீமவ ிம் கல ிதாக்’தேயா 
வ ிசரந்த ி மஹாமஹஸஶ்சவ ிசரந்த ி மஹாமஹஸஶ்ச2லத    லத    

அஹ ிமாம்ஶ ுர ிவாத்ர வ ிபாஅஹ ிமாம்ஶ ுர ிவாத்ர வ ிபா4ஸ ி ஸ ி 3ேரா ேரா 
ப4வ ஶங்கர ேதவ ஶங்கர ேத3ஶ ிக ேம ஶரணம்   6  ஶ ிக ேம ஶரணம்   6  

3ங்கங்க3வ ங்கவ ங்க3வேகதன ேத வேகதன ேத 
ஸமதாமயதாம் ந ஹ ி ேகாப ி ஸ ுதீஸமதாமயதாம் ந ஹ ி ேகாப ி ஸ ுதீ4    

ஶரணாகஶரணாக3தவத்ஸல தத்த்வன ிேததவத்ஸல தத்த்வன ிேத4 
ப4வ ஶங்கரேதவ ஶங்கரேத3ஶ ிக ேம ஶரணம்    7 ஶ ிக ேம ஶரணம்    7 

வ ித ிவ ித ி3தா ந மயா வ ிஶைததா ந மயா வ ிஶைத3ககலா ககலா 
ந ச க ிஞ்சனகாஞ்சனமஸ்த ி ந ச க ிஞ்சனகாஞ்சனமஸ்த ி 3ேராேரா

த்த்3தேமவ வ ிேததேமவ வ ிேத4ஹ ி க்’பாம் ஸஹஜாம் ஹ ி க்’பாம் ஸஹஜாம் 
ப4வ ஶங்கரேதவ ஶங்கரேத3ஶ ிக ேம ஶரணம்    8 ஶ ிக ேம ஶரணம்    8 

இத ி ேதாடகாசாரய் வ ிரச ிதம் ேதாடகாஷ்டகம் இத ி ேதாடகாசாரய் வ ிரச ிதம் ேதாடகாஷ்டகம் 
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 ஶங்கராசாரய்-அஷ்ேடாத்தர- ஶங்கராசாரய்-அஷ்ேடாத்தர-
ஶதனாமாவள ி ஶதனாமாவள ி 

ஸ்த ிஸ்ம்’த ிராணானாம் ஆலயம் கணாலயம் ஸ்த ிஸ்ம்’த ிராணானாம் ஆலயம் கணாலயம்  

நமாம ி பநமாம ி ப4க3வத்பாத3ஶங்கரம் ேலாகஶங்கரம்  வத்பாத3ஶங்கரம் ேலாகஶங்கரம்  

ஶங்கராசாரய்வரய்ாய நம ஶங்கராசாரய்வரய்ாய நம 

ப்ப்3ரஹ்மானந்தரஹ்மானந்த3ப்ரதாப்ரதா3யகாய நம யகாய நம 

அஜ்ஞானத ிம ிராத ிஅஜ்ஞானத ிம ிராத ி3த்யாய நம த்யாய நம 

ஸ ுஜ்ஞானாம்ஸ ுஜ்ஞானாம்3த ித ி4சந்த்சந்த்3ரமேஸ நம ரமேஸ நம 

வரண்ாஸ்ரமப்ரத ிஷ்டாவரண்ாஸ்ரமப்ரத ிஷ்டா2த்ேர நம     த்ேர நம     

மேத நம மேத நம 

க்த ிப்ரதாக்த ிப்ரதா3யகாய நம  யகாய நம  

ஶ ிஷ்ேயாபேதஶ ிஷ்ேயாபேத3ஶன ிரதாய நம ஶன ிரதாய நம 

ப4க்தாப ீக்தாப ீ4ஷ்டப்ரதாஷ்டப்ரதா3யகாய நம யகாய நம 

ஸ ூ்மதத்த்வரஹஸ்யஜ்ஞாய நம    10ஸ ூ்மதத்த்வரஹஸ்யஜ்ஞாய நம    10

காரய்ாகாரய்ப்ரேபாகாரய்ாகாரய்ப்ரேபா3த4காய நம காய நம 

ஜ்ஞானத்ஜ்ஞானத்3ராஞ்ச ிதகராய நம ராஞ்ச ிதகராய நம 

ஶ ிஷ்யஹ்’த்தாபஹாரகாய நம ஶ ிஷ்யஹ்’த்தாபஹாரகாய நம 

பர ிவர்ாஜாஸ்ரேமாத்பர ிவர்ாஜாஸ்ரேமாத்3த4ரத்்ேர நம ரத்்ேர நம 

ஸரவ்தந்த்ரஸ்வதந்த்ரத ிஸரவ்தந்த்ரஸ்வதந்த்ரத ி4ேய நம     ேய நம     
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அத்அத3்ைவதஸ்தாைவதஸ்தா2பனாசாரய்ாய நம பனாசாரய்ாய நம 

ஸாாசச்ஸாாசச்2ங்கரபத்ங்கரபத4்’ேத நம ’ேத நம 

ஷண்மதஸ்தாஷண்மதஸ்தா2பனாசாரய்ாய நம பனாசாரய்ாய நம 

த்ரய ீமாரக்த்ரய ீமாரக்3ப்ரகாஶகாய நம ப்ரகாஶகாய நம 

ேவதேவத3ேவதாேவதா3ந்ததத்த்வஜ்ஞாய நம    20   ந்ததத்த்வஜ்ஞாய நம    20   

3ரவ்ாத ிரவ்ாத ி3மதகமதக2ண்டண்ட3னாய நம னாய நம 

ைவராக்ைவராக்3யன ிரதாய நம யன ிரதாய நம 

ஶாந்தாய நம ஶாந்தாய நம 

ஸம்ஸாராரண்வதாரகாய நம ஸம்ஸாராரண்வதாரகாய நம 

ப்ரஸன்னவதப்ரஸன்னவத3னாம்ேபானாம்ேபா4ஜாய நம   ஜாய நம   

பரமாரத்பரமாரத்2ப்ரகாஶகாய நம ப்ரகாஶகாய நம 

ராணஸ்ம்’த ிஸாரஜ்ஞாய நம ராணஸ்ம்’த ிஸாரஜ்ஞாய நம 

ந ித்யத்’ப்தாய நம ந ித்யத்’ப்தாய நம 

மஹேத நம  மஹேத நம  

ஶ ுசேய நம         30ஶ ுசேய நம         30

ந ித்யானந்தாந ித்யானந்தா3ய நம ய நம 

ந ிராதங்காய நம ந ிராதங்காய நம 

ந ிஸ்ஸங்காந ிஸ்ஸங்கா3ய நம ய நம 

ந ிரம்லாத்மகாய நம ந ிரம்லாத்மகாய நம 



37

ந ிரம்மாய நம       ந ிரம்மாய நம       

ந ிரஹங்காராய நம ந ிரஹங்காராய நம 

வ ிஶ்வவந்த்வ ிஶ்வவந்த்3யபதாயபதா3ம்ம்3ஜாய நம ஜாய நம 

ஸத்த்வப்ரதாஸத்த்வப்ரதா4னாய நம னாய நம 

ஸத்ஸத3்பாபா4வாய நம வாய நம 

ஸங்க்ஸங்க2்யாதீதயாதீத3ேணாஜ்ஜ்வலாய நம    40ேணாஜ்ஜ்வலாய நம    40

அனகாஅனகா4ய நம ய நம 

ஸாரஹ்’தஸாரஹ்’த3யாய நம யாய நம 

ஸ ுத ிஸ ுத ி4ேய நம ேய நம 

ஸாரஸ்வதப்ரதாஸாரஸ்வதப்ரதா3ய நம ய நம 

ஸத்யாத்மேன நம       ஸத்யாத்மேன நம       

ண்யஶீலாய நம ண்யஶீலாய நம 

ஸாங்க்ஸாங்க2்யேயாகயேயாக3வ ிசணாய நம வ ிசணாய நம 

தேபாராஶேய நம தேபாராஶேய நம 

மஹாேதஜேஸ நம மஹாேதஜேஸ நம 

3ணத்ரயவ ிபாணத்ரயவ ிபா4க3வ ிேதவ ிேத3 நம     50 நம     50

கல ிக்கல ிக்4னாய நம னாய நம 

காலகரம்ஜ்ஞாய நம காலகரம்ஜ்ஞாய நம 

தேமாதேமா3ணன ிவாரகாய நம ணன ிவாரகாய நம 

ப4க3வேத நம வேத நம 
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பாபா4ரதீேஜத்ேர நம       ரதீேஜத்ேர நம       

ஶாரதாஶாரதா3ஹ்வானபண்ஹ்வானபண்3தாய நம தாய நம 

த4ரம்ாதரம்ாத4ரம்வ ிபாரம்வ ிபா4க3ஜ்ஞாய நம ஜ்ஞாய நம 

ல்யேபல்யேப4த3ப்ரதப்ரத3ரஶ்காய நம ரஶ்காய நம 

நாதநாத3ப ிப ி3ந்ந்3கலாப ிகலாப ி4ஜ்ஞாய நம ஜ்ஞாய நம 

ேயாக ிேயாக ி3ஹ்’த்பத்ஹ்’த்பத்3மபாமபா4ஸ்கராய நம    60ஸ்கராய நம    60

அதீந்த்அதீந்த்3ர ியஜ்ஞானன ிதர ியஜ்ஞானன ித4ேய நம ேய நம 

ந ித்யான ித்யவ ிேவகவேத நம ந ித்யான ித்யவ ிேவகவேத நம 

ச ிதாச ிதா3னந்தானந்தா3ய நம ய நம 

ச ின்மயாத்மேன நம ச ின்மயாத்மேன நம 

பரகாயப்ரேவஶக்’ேத நம     பரகாயப்ரேவஶக்’ேத நம     

அமாஷசர ித்ராட் அமாஷசர ித்ராட் 4யாய நம யாய நம 

ேமதாேமதா3ய ிேன நம ய ிேன நம 

மாகராய நம மாகராய நம 

ப4வய்ாய நம  வய்ாய நம  

ப4த்த்3ரப்ரதாரப்ரதா3ய நம       70ய நம       70

4ர ிமஹ ிம்ேன நம ர ிமஹ ிம்ேன நம 

வ ிஶ்வரஞ்ஜகாய நம வ ிஶ்வரஞ்ஜகாய நம 

ஸ்வப்ரகாஶாய நம ஸ்வப்ரகாஶாய நம 

ஸதாஸதா3தாதா4ராய நம ராய நம 
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வ ிஶ்வபவ ிஶ்வப3ந்தந்த4ேவ நம       ேவ நம       

ஶ ுேபாஶ ுேபா4த3யாய நம யாய நம 

வ ிஶாலகீரத்ேய நம வ ிஶாலகீரத்ேய நம 

வாகீவாகீ3ஶாய நம ஶாய நம 

ஸரவ்ேலாகஹ ிேதாத்ஸ ுகாய நம     ஸரவ்ேலாகஹ ிேதாத்ஸ ுகாய நம     

ைகலாஸயாத்ரா-ஸம்ப்ராப்த-ைகலாஸயாத்ரா-ஸம்ப்ராப்த-

 சந்த் சந்த்3ரெமௗல ி-ப்ரஜகாய நம    80ரெமௗல ி-ப்ரஜகாய நம    80

காஞ்சய்ாம் சக்ரராஜாக்காஞ்சய்ாம் சக்ரராஜாக்2ய-ய-

 யந்த்ரஸ்தா யந்த்ரஸ்தா2பன-தீபன-தீ3 ிதாய நம  ிதாய நம 

சக்ராத்மக-தாடங்க-ேதாஷ ிதாம்பாசக்ராத்மக-தாடங்க-ேதாஷ ிதாம்பா3-

 மேனாரதா மேனாரதா2ய நம ய நம 

ப்ப்3ரஹ்மஸ ூத்ேராபன ிஷத்ரஹ்மஸ ூத்ேராபன ிஷத்3பாபா4ஷ்யாத ிஷ்யாத ி3-

 க் க3்ரந்தரந்த2கல்பகாய நம கல்பகாய நம 

சரத் ிசரத் ி3க்சராம்னாய-ப்ரத ிஷ்டாக்சராம்னாய-ப்ரத ிஷ்டா2த்ேர நம  த்ேர நம  

மஹாமதேய நம       மஹாமதேய நம       

த்த்3வ ிஸப்தத ிமேதாசே்சவ ிஸப்தத ிமேதாசே்ச2த்ேர நம த்ேர நம 

ஸரவ்த ிஸரவ்த ி3க்க்3வ ிஜயப்ரபவ ிஜயப்ரப4ேவ நம ேவ நம 

காஷாயவஸேனாேபதாய நம காஷாயவஸேனாேபதாய நம 

ப4ஸ்ேமாத்ஸ்ேமாத்34ல ிதவ ிக்ல ிதவ ிக3்ரஹாய நம ரஹாய நம 

ஜ்ஞானாத்மைககதஜ்ஞானாத்மைககத3ண்டாண்டா3ட் ட் 4யாய நம   90யாய நம   90
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கமண்டகமண்ட3லஸத்கராய நம லஸத்கராய நம 

34மண்டமண்ட3லாசாரய்ாய நம லாசாரய்ாய நம 

ப4க3வத்பாதவத்பாத3ஸஞ்ஜ்ஞகாய நம ஸஞ்ஜ்ஞகாய நம 

வய்ாஸஸந்தவய்ாஸஸந்த3ரஶ்னப்ர ீதாய நம ரஶ்னப்ர ீதாய நம 

’ஷ்யஸ்’ங்க’ஷ்யஸ்’ங்க3ேரஶ்வராய நம     ேரஶ்வராய நம     

ெஸௗந்தெஸௗந்த3ரய்லஹரீக்ரய்லஹரீக2்ய-பய-ப3ஹ ுஸ்ேதாத்ர-ஹ ுஸ்ேதாத்ர-

 வ ிதா வ ிதா4யகாய நம யகாய நம 

சஷ்ஷஷ்கலாப ிசஷ்ஷஷ்கலாப ி4ஜ்ஞாய நம ஜ்ஞாய நம 

ப்ப்3ரஹ்மராஸேமாதாரஹ்மராஸேமாதா3ய நம ய நம 

மன்மண்டமன்மண்ட3னம ிஸ்ராக்னம ிஸ்ராக2்ய-ஸ்வயம்ய-ஸ்வயம்4ஜய-ஜய-

 ஸன்தாய நம  ஸன்தாய நம 

ேதாடகாசாரய்ஸம்ஜ்யாய நம     100ேதாடகாசாரய்ஸம்ஜ்யாய நம     100

பத்பத்3மபாதாமபாதா3ரச் ிதாங்க்ரச் ிதாங்க4்ர ிகாய நம ர ிகாய நம 

ஹஸ்தாமலக-ேயாகீஹஸ்தாமலக-ேயாக3ீந்த்ந்த்3ர-ப்ர-ப்3ரஹ்மஜ்ஞான-ரஹ்மஜ்ஞான-

 ப்ரதா ப்ரதா3யகாய நம யகாய நம 

ஸ ுேரஶ்வராக்ஸ ுேரஶ்வராக2்ய-ஸசச் ிய-ஸசச் ி2ஷ்ய-ஷ்ய-

 ஸன்ன்யாஸாஸ்ரமதா ஸன்ன்யாஸாஸ்ரமதா3யகாய நம யகாய நம 

ந்’ஸ ிம்ஹபந்’ஸ ிம்ஹப4க்தாய நம க்தாய நம 

ஸத்ஸத3்ரத்னகரத்னக3ரப்ரப்4ேஹரம்பேஹரம்ப3-ஜகாய நம -ஜகாய நம 
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வய்ாக்வய்ாக்2யாஸ ிம்ஹாஸனாதீயாஸ ிம்ஹாஸனாதீ4ஶாய நம ஶாய நம 

ஜகஜக3த்ஜ்யாய நம த்ஜ்யாய நம 

ஜகஜக3த்த்33ரேவ நம      ரேவ நம      

மசச்மசச்2ங்கரபங்கரப4க3வத்பாதாவத்பாதா3சாரய்ஸ்வாம ிேன நம சாரய்ஸ்வாம ிேன நம 
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ஶ்ஶ்’’ங்ேகங்ேக33ர ீ ரீ 33பரம்பரா ஸ்ேதாத்ரம்பரம்பரா ஸ்ேதாத்ரம்

3ரப்்ரப்்3ரஹ்மா ரஹ்மா 3ரவ் ிஷ்ர-்ரவ் ிஷ்ர-்
3ரே்தரே்த3ேவா மேஹஶ்வர    ேவா மேஹஶ்வர    

3ஸ்ஸாாத் பரம் ப்ஸ்ஸாாத் பரம் ப்3ரஹ்மரஹ்ம
தஸ்ைம தஸ்ைம 3ரேவ நம  ரேவ நம  

ஶ ுத்ஶ ுத்3த4ஸ்பஸ்ப2கஸங்காஶம் கஸங்காஶம் 
ஶ ுத்ஶ ுத்3த4வ ித்வ ித்3யாப்ரதாயாப்ரதா3யகம்   யகம்   

ஶ ுத்ஶ ுத்3த4ம் ரண்ம் ச ிதாம் ரண்ம் ச ிதா3னந்தனந்த3ம் ம் 
ஸதாஸதா3ஶ ிவமஹம் ஶ்ரேய      1 ஶ ிவமஹம் ஶ்ரேய      1 

ஸீமாதீதமனாத்ஸீமாதீதமனாத3்யந்தம்யந்தம்
நாேமாசச்ாரணேபநாேமாசச்ாரணேப4ஷஜம்   ஷஜம்   

காம ிதாேஶஷபகாம ிதாேஶஷப2லதலத3ம்ம்
மத்மத3்வ ிஷ்மஹம் ஶ்ரேய      2 வ ிஷ்மஹம் ஶ்ரேய      2 

ேயாக ிேயாக ி3 ஹ்’த்பத் ஹ்’த்பத்3மன ிலயம்மன ிலயம்
நதஜீவஹ ிேத ரதம்   நதஜீவஹ ிேத ரதம்   

ஶ்தீனாம் ஜன்மஶ்தீனாம் ஜன்ம4ம ிம்ம ிம்
த்வாம் சர்கத்வாம் சர்க2மஹம் ஶ்ரேய  3 மஹம் ஶ்ரேய  3 

ப்ரஸமாஹ ிதமத்யந்தம் ப்ரஸமாஹ ிதமத்யந்தம் 
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ப்ரத ிப்ரத ி2மாம ிதேதஜஸம்   மாம ிதேதஜஸம்   
வஶீக்’தபரானந்தவஶீக்’தபரானந்த3ம் ம் 

வஸ ிஷ்டவஸ ிஷ்ட2ம் ம் 3மாஶ்ரேய       4 மாஶ்ரேய       4 

ஶ ுக்ெதௗ ப்யம ிவாபாஶ ுக்ெதௗ ப்யம ிவாபா4த ித ி
யத்யத்3பம் மய ி கல்ப ிதம்   பம் மய ி கல்ப ிதம்   

ஶக்த்யா பர ிஹ்’தம் ேயனஶக்த்யா பர ிஹ்’தம் ேயன
ஶக்த ிம் தம் ஶக்த ிம் தம் 3மாஶ்ரேய      5 மாஶ்ரேய      5 

கரணாதீதச ித்கரணாதீதச ித்3பம் பம் 
பர ிரண்ம் பராயணம்   பர ிரண்ம் பராயணம்   

பரமானந்தபரமானந்த3ஸந்ஷ்டம்ஸந்ஷ்டம்
பராஶரமஹம் ஶ்ரேய         6 பராஶரமஹம் ஶ்ரேய         6 

ேவதேவத3வய்ாஸம் ஸ்வாத்மபம்வய்ாஸம் ஸ்வாத்மபம்
ஸத்யஸந்தஸத்யஸந்த4ம் பராயணம்   ம் பராயணம்   

ஶாந்தம் ஜ ிேதந்த்ஶாந்தம் ஜ ிேதந்த்3ர ியக்ேராதர ியக்ேராத4ம்ம்
ஸஶ ிஷ்யம் ப்ரணமாம்யஹம்   7 ஸஶ ிஷ்யம் ப்ரணமாம்யஹம்   7 

த்ர ிகாலாதீதச ின்மாத்ர-த்ர ிகாலாதீதச ின்மாத்ர-
ப்ரஶாந்தஸ்வாந்தஸம்தம்   ப்ரஶாந்தஸ்வாந்தஸம்தம்   

வ ிகாராத்வ ிகாராத3்ையரஸம்ஸ்ப்’ஷ்டம்ையரஸம்ஸ்ப்’ஷ்டம்
ஶ ுகம் ஶ ுகம் 3மஹம் ஶ்ரேய       8 மஹம் ஶ்ரேய       8 
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3டாடா4 மாயா யஸ்ய வாக்ையர-் மாயா யஸ்ய வாக்ையர-்
வர் ீவர் ீ3தா வ ிலயம் கதா வ ிலயம் க3தா   தா   

க்ர ீடக்ர ீட3ந்தம் வ ித்ந்தம் வ ித்3யயா ஸாரத்யயா ஸாரத்4ம்ம்
ெகௗெகௗ3ட3பாதபாத3ம் தமாஶ்ரேய   9 ம் தமாஶ்ரேய   9 

ஜீேவஶேபஜீேவஶேப4த3ரஹ ிதம்ரஹ ிதம்
நாவ ிகம் பநாவ ிகம் ப4வவார ிேதவவார ிேத4        

பாபா4வாபாவாபா4வவ ிவவ ி3ரஸ்தரஸ்த2ம்ம்
ேகாேகா3வ ிந்தவ ிந்த3ம் ம் 3மாஶ்ரேய   10 மாஶ்ரேய   10 

ஶங்காேபண மசச் ித்தம்ஶங்காேபண மசச் ித்தம்
பங்கீக்’தமபங்கீக்’தம4த்த்3யயா   யயா   

க ிங்கர ீ யஸ்ய ஸா மாயாக ிங்கர ீ யஸ்ய ஸா மாயா
ஶங்கராசாரய்மாஶ்ரேய    11 ஶங்கராசாரய்மாஶ்ரேய    11 

வ ிஶ்வம் மாயாமயத்ேவன வ ிஶ்வம் மாயாமயத்ேவன 
ப ிதம் யத்ப்ரேபாப ிதம் யத்ப்ரேபா3த4த    த    

வ ிஶ்வம் ச யத்ஸ்வபம் தம்வ ிஶ்வம் ச யத்ஸ்வபம் தம்
வாரத் ிகாசாரய்மாஶ்ரேய    12 வாரத் ிகாசாரய்மாஶ்ரேய    12 

அனாத்அனாத3்யவ ித்யவ ித்3யாத்ஸாரய் யாத்ஸாரய் 
ப்ரஜ்ஞானகப்ரஜ்ஞானக4னபதாம்   னபதாம்   

ேயா ேபாேயா ேபா3த4யத ி ஸசச் ியத ி ஸசச் ி2ஷ்யான் தம்ஷ்யான் தம்
ேபாேபா3த4க4னமாஶ்ரேய    13  னமாஶ்ரேய    13  
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ஸ ிதாகஸ ிதாக4னாத ினாத ி3த்த்3’ஷ்டாந்ைதர-்’ஷ்டாந்ைதர-்
யத்ஸ்வபம் ஸ்த ிரஜ்ெகௗயத்ஸ்வபம் ஸ்த ிரஜ்ெகௗ3      

ப்ரஜ்ஞானகப்ரஜ்ஞானக4ன ஏேவத ின ஏேவத ி
தம் ஜ்ஞானகதம் ஜ்ஞானக4னமாஶ்ரேய      14 னமாஶ்ரேய      14 

ஜ்ஞானானாத்தமம் ஜ்ஞானம்ஜ்ஞானானாத்தமம் ஜ்ஞானம்
ஜ்ஞான ினாத்தேமா யத    ஜ்ஞான ினாத்தேமா யத    

ஜ்ஞாேனாத்தம இத ி க்ஜ்ஞாேனாத்தம இத ி க்2யாதமயாதம
3ம் தமஹமாஶ்ரேய     15 ம் தமஹமாஶ்ரேய     15 

ஜ்ஞானன ிஸ்ேரண ிமாலம்ப்ஜ்ஞானன ிஸ்ேரண ிமாலம்ப்3ய
ப்ப்3ரஹ்மாக்ரஹ்மாக2்யம் க ியம் க ி3ர ின்னதம்   ர ின்னதம்   

ஆஹ்ய க்’தக்’த்ேயா யஸ்-ஆஹ்ய க்’தக்’த்ேயா யஸ்-
தம் ஜ்ஞானக ிதம் ஜ்ஞானக ி3ர ிமாஶ்ரேய        16 ர ிமாஶ்ரேய        16 

3ரவ்ாத ிரவ்ாத ி33ஷ்டமாதங்கஷ்டமாதங்க3-
வ ிதாவ ிதா3ரணபயேஸ   ரணபயேஸ   

நம  ஸ ிம்ஹக ிநம  ஸ ிம்ஹக ி3ரேயரேய
3ரேவ த ிரேவ த ி3வய்ச ுேஷ        17 வய்ச ுேஷ        17 

ஈப்ஸ ிதாரத்ஈப்ஸ ிதாரத்2ப்ரேதாப்ரேதா3 ந ித்யம் ந ித்யம்
ப்ரணதானாம் ச ேதப்ரணதானாம் ச ேத3ஹ ினாம்   ஹ ினாம்   

யத ிர ீஶ்வரதீரத்ாயத ிர ீஶ்வரதீரத்ா2க்க்2யஸ்-யஸ்-
தம் நமாம ி தம் நமாம ி 3ம் ஶ ிவம்    18 ம் ஶ ிவம்    18 
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ஶ்த ிமஸ்தகடஸ்தஶ்த ிமஸ்தகடஸ்த2-
மஜ்ஞானத்மஜ்ஞானத்3வ ிபேபவ ிபேப4த ித ி3னம்   னம்   

மந்த்ரராஜரத் ிம் தம்மந்த்ரராஜரத் ிம் தம்\

ந்’ஸ ிம்ஹம் ந்’ஸ ிம்ஹம் 3மாஶ்ரேய   19 மாஶ்ரேய   19 

அவ ித்அவ ித்3யாசச்யாசச்2ன்னபான்னபா4வானாம்வானாம்
ந்’ணாம் வ ித்ந்’ணாம் வ ித்3ேயாபேதேயாபேத3ஶத    ஶத    

ப்ரகாஶயத ி யஸ்தத்த்வம்ப்ரகாஶயத ி யஸ்தத்த்வம்
தம் வ ித்தம் வ ித்3யாதீரத்யாதீரத்2மாஶ்ரேய     20 மாஶ்ரேய     20 

அஜ்ஞானாம் ஜாஹ்னவீ தீரத்அஜ்ஞானாம் ஜாஹ்னவீ தீரத்2ம்ம்
வ ித்வ ித்3யாதீரத்யாதீரத்2ம் வ ிேவக ினாம்   ம் வ ிேவக ினாம்   

ஸரே்வஷாம் ஸ ுகஸரே்வஷாம் ஸ ுக2த3ம் தீரத்ம் தீரத்2ம்ம்
பாபா4ரதீதீரத்ரதீதீரத்2மாஶ்ரேய     21 மாஶ்ரேய     21 

அவ ித்அவ ித்3யாரண்யகாந்தாேரயாரண்யகாந்தாேர
ப்ப்4ரமதாம் ப்ராண ினாம் ஸதாரமதாம் ப்ராண ினாம் ஸதா3      

வ ித்வ ித்3யாமாரே்காயாமாரே்கா3பேதபேத3ஷ்டாரம்ஷ்டாரம்
வ ித்வ ித்3யாரண்யயாரண்ய3ம் ஶ்ரேய    22 ம் ஶ்ரேய    22 

வ ித்வ ித்3யாவ ித்யாவ ித்3யாவ ிேவேகனயாவ ிேவேகன
பாரம் ஸம்ஸாரவார ிேதபாரம் ஸம்ஸாரவார ிேத4        

ப்ராபயத்யன ிஶம் பப்ராபயத்யன ிஶம் ப4க்தான்க்தான்
தம் வ ித்தம் வ ித்3யாரண்யமாஶ்ரேய      23 யாரண்யமாஶ்ரேய      23 
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அவ ித்அவ ித்3யாரண்யஸங்க்ேலஶ-யாரண்யஸங்க்ேலஶ-
க்’ஶாப்க்’ஶாப்4’ஶதாப ித    ’ஶதாப ித    

ஸம்ஶ்ரேய ஸததம் ஸம்ஶ்ரேய ஸததம் 4த்ையத்ைய
சந்த்சந்த்3ர ேஶகர ேஶக2ரசந்த்ரசந்த3்ர ிகாம்      24 ர ிகாம்      24 

அவ ித்அவ ித்3யாக்யாக2்யத்யத்3வ ிபத்வ ிபத்3ைவதீைவதீ4-
பாபா4ேவ தேவ த3ம் ஸமாஶ்ரேய   ம் ஸமாஶ்ரேய   

ந்’ஸ ிம்ஹபாந்’ஸ ிம்ஹபா4ரதீஶாக்ரதீஶாக2்ய-ய-
ஹர ிம் ஶ்த ிஹர ிம் ஶ்த ி3ஹாஸ்ரயம்       25 ஹாஸ்ரயம்       25 

ேஷாத்தமதாம் யாந்த ி ேஷாத்தமதாம் யாந்த ி 
யமாஶ்ர ித்ய ஜனா  ஶ்ரேய   யமாஶ்ர ித்ய ஜனா  ஶ்ரேய   

ராரமதீதம் தம் ராரமதீதம் தம் 
ேஷாத்தமேயாக ிேஷாத்தமேயாக ி3னம்      26 னம்      26 

க ிங்கர ீக்’தக ிங்கர ீக்’த4பாலம் பாலம் 
பங்ேகஹஸமானனம்   பங்ேகஹஸமானனம்   

தம் காண்யபேயாராஶ ிம் தம் காண்யபேயாராஶ ிம் 
ஶங்கராக்ஶங்கராக2்யம் யம் 3ம் ஶ்ரேய   27 ம் ஶ்ரேய   27 

சந்த்சந்த்3ர ிகாதர ிகாத4வேலாதாவேலாதா3ர-ர-
ஸாந்த்ஸாந்த3்ரகீரத் ிசச்ரகீரத் ிசச்2டாதடாத4ரம்   ரம்   

இந்த்இந்த3்ர ிையர்ர ிையர்3ரஜ்யம் ெநௗம ிரஜ்யம் ெநௗம ி
சந்த்சந்த்3ர ேஶகர ேஶக2ரபாரபா4ரதீம்    28 ரதீம்    28 
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ப்ரஸ ித்ப்ரஸ ித்3த4வ ித்வ ித்3யான ிலயம்யான ிலயம்
லஸமானலஸமான3ேணாத்கடம்   ேணாத்கடம்   

ப ிப ி3ஸஜாாரச்கம் பஸஜாாரச்கம் ப4க்த்யாக்த்யா
ந்’ஸ ிம்ஹம் தீரத்ந்’ஸ ிம்ஹம் தீரத்2மாஶ்ரேய     29 மாஶ்ரேய     29 

ஹ ூதாத ிஹ ூதாத ி3ேதேத3ெவௗகெவௗக4-
ெபௗேஷயெபௗேஷய3ேணாத்கடம்   ேணாத்கடம்   

ஷாரத்ஷாரத்2ப்ரதப்ரத3ம் ெநௗம ிம் ெநௗம ி
ேஷாத்தமேயாக ிேஷாத்தமேயாக ி3னம்      30 னம்      30 

காமத்காமத்3வ ிரதவ ிரத3பஞ்சாஸ்ய-பஞ்சாஸ்ய-
ராமணீயகமந்த ிராமணீயகமந்த ி3ரம்   ரம்   

ேஸாேமாபமானனம் மத்ேஸாேமாபமானனம் மத3்-
ராமசந்த்ராமசந்த்3ரர3ம் பம் ப4ேஜ     31 ேஜ     31 

ஸ ுரஸ ிந்ஸ ுரஸ ிந்4லஸத்கீரத் ிம்லஸத்கீரத் ிம்
ஸ்மரஸ ிந்ஸ்மரஸ ிந்4க4ேடாத்ேடாத3்ப4வம்   வம்   

நாரஸ ிம்ஹாரச்கம் மன்-நாரஸ ிம்ஹாரச்கம் மன்-
நாரஸ ிம்ஹயத ிம் பநாரஸ ிம்ஹயத ிம் ப4ேஜ        32 ேஜ        32 

ஸாராஸாரவ ிேவகஜ்ஞம்ஸாராஸாரவ ிேவகஜ்ஞம்
மாரகானனஞ்ஜரம்   மாரகானனஞ்ஜரம்   

ஶ ூரம் தாஶ ூரம் தா3ேன ச ந ிரதம்ேன ச ந ிரதம்
நாரஸ ிம்ஹயத ிம் பநாரஸ ிம்ஹயத ிம் ப4ேஜ        33 ேஜ        33 
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ந்’ஸ ிம்ஹதாம் ப்ரயாந்த்யாஶந்’ஸ ிம்ஹதாம் ப்ரயாந்த்யாஶ
யமாஶ்ர ித்ய ஜனா யமாஶ்ர ித்ய ஜனா 4வ ி   வ ி   

தம் ந்’ஸ ிம்ஹம் வந்ேததம் ந்’ஸ ிம்ஹம் வந்ேத3
த்த்3வ ிவ ி3ேணாபபதேணாபபத3ம் ஸதாம் ஸதா3      34       34 

தம் ஸரவ்தம் ஸரவ்4தாபதாப4யதயத3ம்ம்
வ ிபவ ிப4ைவரன்வ ிதம் பரம்   ைவரன்வ ிதம் பரம்   

நாரஸ ிம்ஹம் நாரஸ ிம்ஹம் 3ம் சாப ிம் சாப ி
நவம் ஜ்ஞானாரண்வம் பநவம் ஜ்ஞானாரண்வம் ப4ேஜ   35 ேஜ   35 

ஸத்யஸ்வபம் ஸத்ஸத்யஸ்வபம் ஸத்3ஜ்ஞான-ஜ்ஞான-
ந ிஷ்டந ிஷ்ட2ம் ஸாாசச் ிம் ஸாாசச் ி2வம் பரம்   வம் பரம்   

ஸதாஸதா3 தா தா3னரதம் தானரதம் தா3ந்தம்ந்தம்
ஸசச் ிதாஸசச் ிதா3னந்தனந்த3மாஶ்ரேய         36 மாஶ்ரேய         36 

மஹாேமஸமம் ைதமஹாேமஸமம் ைத4ரே்யரே்ய
மாமா4ரே்யப்யம்’ேதாபமம்   ரே்யப்யம்’ேதாபமம்   

ஊஹாேபாஹாரத்ஊஹாேபாஹாரத்2ன ிஷ்ணாதம்ன ிஷ்ணாதம்
நாரஸ ிம்ஹம் நாரஸ ிம்ஹம் 3ம் பம் ப4ேஜ   37 ேஜ   37 

ஸசச் ித்தாம்ஸசச் ித்தாம்3ஜம ித்ராயஜம ித்ராய
ஸசச்ர ித்ரேஜ நம    ஸசச்ர ித்ரேஜ நம    

ஸசச் ிதாஸசச் ிதா3னந்தனந்த3பாபா4ரத்ையரத்ைய
ஸசச் ிதாஸசச் ிதா3னந்தனந்த3ரத்ேய        38 ரத்ேய        38 
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ஸசச் ிதாஸசச் ிதா3னந்தனந்த3பாபா4ரத்ையரத்ைய
நவய்ாயாஸ் நேமாந ிஶம்   நவய்ாயாஸ் நேமாந ிஶம்   

ப4வய்ாத்மஜ்ஞானன ிர்வய்ாத்மஜ்ஞானன ிர்4தா-தா-
வ ித்வ ித்3யாகாரே்யாபலப்யாகாரே்யாபலப்3த4ேய      39 ேய      39 

மாரமாதங்கமாரமாதங்க3பஞ்சாஸ்யம்பஞ்சாஸ்யம்
மதமத3ஸரப்த்ஸரப்த3்வ ிஜரஷ்பவ ிஜரஷ்ப4ம்   ம்   

ந்’ஸ ிம்ஹபாந்’ஸ ிம்ஹபா4ரதீம் வந்ேதரதீம் வந்ேத3
ஜ ிதாரகஜ ிதாரக3ம் ஸதாம் ஸதா3     40      40 

தத்த்வமஸ்யாத ிதத்த்வமஸ்யாத ி3ேவதாேவதா3ந்த-ந்த-
வாக்யாரத்வாக்யாரத்2ஜ்ஞானவார ிேதஜ்ஞானவார ிேத4        

ரண்சந்த்ரண்சந்த3்ரமஸம் வந்ேதரமஸம் வந்ேத3
ஸசச் ிதாஸசச் ிதா3னந்தனந்த3ேயாக ிேயாக ி3னம்     41 னம்     41 

அப ிஅப ி4னவபதனவபத3ரவ்ான் ரவ்ான் 
ஸசச் ிதாஸசச் ிதா3னந்தனந்த3ஸஞ்ஜ்ஞான்ஸஞ்ஜ்ஞான்

ந ிகந ிக3மஶ ிகமஶ ிக2ரேவத்ரேவத்3யான் யான் 
ந ித்யகல்யாணபான்   ந ித்யகல்யாணபான்   

த்ர ித்ர ி4வனஜனவந்த்வனஜனவந்த3்யான் யான் 
ஸரவ்ஸரவ்ேலாைககஹ்’த்ேலாைககஹ்’த்3யான்யான்

ஹ்’தஹ்’த3ய கமலமத்ய கமலமத4்ேய ேய 
பாபா4வயாம்யம்வயாம்யம்3ஜாஸ்யான்   42  ஜாஸ்யான்   42  
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ப்ரஹ்லாதப்ரஹ்லாத3வரேதாவரேதா3 ேத ேத3ேவாேவா
ேயா ந்’ஸ ிம்ஹ  பேரா ஹர ி    ேயா ந்’ஸ ிம்ஹ  பேரா ஹர ி    

ந்’ஸ ிம்ேஹாபாஸகம் ந ித்யம்ந்’ஸ ிம்ேஹாபாஸகம் ந ித்யம்
தம் ந்’ஸ ிம்ஹதம் ந்’ஸ ிம்ஹ3ம் பம் ப4ேஜ     43 ேஜ     43 

ஸசச் ிதாஸசச் ிதா3னந்தனந்த3ஶ ிவாப ிஶ ிவாப ி4னவய்-னவய்-
ந்’ஸ ிம்ஹபாந்’ஸ ிம்ஹபா4ரத்யப ிரத்யப ி4தாதா4ன் யதீந்த்ன் யதீந்த்3ரான்   ரான்   

வ ித்வ ித்3யான ிதீயான ித4ீன் மந்த்ரன ிதீன் மந்த்ரன ிதீ4ன் ன் 
ஸதாஸதா3த்மன ிஷ்டாத்மன ிஷ்டா2ன் பன் ப4ேஜ ேஜ 
மானவஶம்மானவஶம்4பான்   பான்       44      44  

ஸதாஸதா3த்மத்த்மத்4யானன ிரதம்யானன ிரதம்
வ ிஷேயப்வ ிஷேயப்4ய  பராங்கய  பராங்க2ம்   ம்   

ெநௗம ி ஶாஸ்த்ேரஷ ு ந ிஷ்ணாதம்ெநௗம ி ஶாஸ்த்ேரஷ ு ந ிஷ்ணாதம்
சந்த்சந்த்3ர ேஶகர ேஶக2ரபாரபா4ரதீம்      45 ரதீம்      45 

வ ிேவக ினம் மஹாப்ரஜ்ஞம்வ ிேவக ினம் மஹாப்ரஜ்ஞம்
ைதைத4ரெ்யௗதாரெ்யௗதா3ரய்மான ித ிரய்மான ித ி4ம்   ம்   

ஸதாஸதா3ப ிப ி4னவரவ்ம் தம்னவரவ்ம் தம்
வ ித்வ ித்3யாதீரத்யாதீரத்23ம் பம் ப4ேஜ    ேஜ         46      46 

பாபா4ரதீகணா பாத்ரம்ரதீகணா பாத்ரம்
பாபா4ரதீ பதரதீ பத34ஷணம்   ஷணம்   

பாபா4ரதீ பதரதீ பத3மாடமாட4ம்ம்
பாபா4ரதீதீரத்ரதீதீரத்2மாஶ்ரேய  மாஶ்ரேய       47      47 
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வ ித்வ ித்3யாவ ினயஸம்பன்னம்யாவ ினயஸம்பன்னம்
வ ீதராகவ ீதராக3ம் வ ிேவக ினம்    ம் வ ிேவக ினம்    

வந்ேதவந்ேத3 ேவதா ேவதா3ந்ததத்த்வஜ்ஞம்ந்ததத்த்வஜ்ஞம்
வ ிவ ி4ேஶகேஶக2ரபாரபா4ரதீம்        48  ரதீம்        48  

ஸதாஸதா3ஶ ிவஸமாரம்பாஶ ிவஸமாரம்பா4ம்ம்
ஶங்கராசாரய்மத்ஶங்கராசாரய்மத4்யமாம்   யமாம்   

அஸ்மதாஅஸ்மதா3சாரய்பரய்ந்தாம்சாரய்பரய்ந்தாம்
வந்ேதவந்ேத3  3பரம்பராம்    49 பரம்பராம்    49 

இத ி இத ி 3பரம்பராஸ்ேதாத்ரம் ஸம்ரண்ம் பரம்பராஸ்ேதாத்ரம் ஸம்ரண்ம் 
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ீீ33பாபா33காஸ்ேதாத்ரம்காஸ்ேதாத்ரம்

நாலீகனீகாஶபதாநாலீகனீகாஶபதா3த்த்3’தாப்’தாப்4யாம் யாம் 
நார ீவ ிேமாஹாத ிநார ீவ ிேமாஹாத ி3ன ிவாரகாப்ன ிவாரகாப4்யாம்   யாம்   

நமஜ்ஜனாப ீநமஜ்ஜனாப 4ீஷ்டதத ிப்ரதாஷ்டதத ிப்ரதா3ப்ப்4யாம் யாம் 
நேமா நம  ீநேமா நம  ீ3பாபா3காப்காப4்யாம் 1 யாம் 1 

ஶமாத ிஶமாத ி3ஷட்கப்ரதஷட்கப்ரத3ைவபைவப4வாப்வாப்4யாம் யாம் 
ஸமாத ிஸமாத ி4தாதா3னவர்ததீனவர்தத3ீ ிதாப் ிதாப்4யாம்   யாம்   

ரமாதரமாத4வாங்க்வாங்க4்ர ி ஸ்த ிர ி ஸ்த ி2ரபரப4க்த ிதாக்த ிதா3ப்ப்4யாம் யாம் 
நேமா நம  ீநேமா நம  ீ3பாபா3காப்காப4்யாம் 2 யாம் 2 

ந்’பால ிெமௗல ிவர்ஜரத்னகாந்த ிந்’பால ிெமௗல ிவர்ஜரத்னகாந்த ி
ஸர ித்ஸர ித்3வ ிராஜஜ்ஜவ ிராஜஜ்ஜ2ஷகன்யகாப்ஷகன்யகாப்4யாம்   யாம்   

ந்’பத்வதாந்’பத்வதா3ப்ப்4யாம் நதேலாகபங்க்ேத யாம் நதேலாகபங்க்ேத 
நேமா நம  ீநேமா நம  ீ3பாபா3காப்காப4்யாம் 3 யாம் 3 

அனந்தஸம்ஸாரஸத்அனந்தஸம்ஸாரஸத்3ரதார ரதார 
ெநௗகாய ிதாப்ெநௗகாய ிதாப4்யாம் யாம் 3பப4க்த ிதாக்த ிதா3ப்ப்4யாம்   யாம்   

ைவராக்ைவராக்3யஸாம்ராஜ்யதயஸாம்ராஜ்யத3ஜனாப்ஜனாப்4யாம் யாம் 
நேமா நம  ீநேமா நம  ீ3பாபா3காப்காப4்யாம் 4 யாம் 4 

பாபாந்தபாபாந்த4காராரக்பரம்பராப்காராரக்பரம்பராப்4யாம் யாம் 
தாபத்ரயாஹீந்த்தாபத்ரயாஹீந்த3்ரகரக2ேகேக3ஶ்வராப்ஶ்வராப்4யாம்   யாம்   
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ஜாட் ஜாட் 3யாப்யாப்3த ித ி4ஸம்ேஶாஷணபாஸம்ேஶாஷணபா3ட3வாப்வாப்4யாம் யாம் 
நேமா நம  ீநேமா நம  ீ3பாபா3காப்காப4்யாம் 5 யாம் 5 

கவ ித்வவாராஶ ின ிஶாகராப்கவ ித்வவாராஶ ின ிஶாகராப4்யாம் யாம் 
தாதா3ர ித்ர ித்3ரய்தாரய்தா3வாம்வாம்3த3மால ிகாப்மால ிகாப்4யாம்   யாம்   

3ர ீக்’தானம்ரவ ிபத்தத ிப்ர ீக்’தானம்ரவ ிபத்தத ிப்4யாம் யாம் 
நேமா நம  ீநேமா நம  ீ3பாபா3காப்காப4்யாம் 6 யாம் 6 

நதா யேயா ீபத ிதாம் ஸமீ நதா யேயா ீபத ிதாம் ஸமீ 
கதாகதா3ச ிதச ித3ப்யாஶ ு தப்யாஶ ு த3ர ித்ர ித்3ரவரய்ா   ரவரய்ா   

காஶ்ச வாசஸ்பத ிதாம் ஹ ி தாப்காஶ்ச வாசஸ்பத ிதாம் ஹ ி தாப்4யாம் யாம் 
நேமா நம  ீநேமா நம  ீ3பாபா3காப்காப4்யாம் 7 யாம் 7 

காமாத ிகாமாத ி3ஸரப்வர்ஜபஸரப்வர்ஜப4ஞ்ஜகாப்ஞ்ஜகாப4்யாம் யாம் 
வ ிேவகைவராக்வ ிேவகைவராக்3யன ித ியன ித ி4ப்ரதாப்ரதா3ப்ப்4யாம்   யாம்   

ேபாேபா3த4ப்ரதாப்ரதா3ப்ப்4யாம் த்யாம் த்3தேமாதாதேமாதா3ப்ப்4யாம் யாம் 
நேமா நம  ீநேமா நம  ீ3பாபா3காப்காப4்யாம் 8 யாம் 8 

ஸ்வாரச்ாபராணாமக ிஸ்வாரச்ாபராணாமக ி2ேலஷ்டதாேலஷ்டதா3ப்ப்4யாம் யாம் 
ஸ்வாஹாஸஹாயாஸ்வாஹாஸஹாயா4ரந்தரந்த4ராப்ராப்4யாம்   யாம்   

ஸ்வாந்தாசச்ஸ்வாந்தாசச்2பாபா4வப்ரதவப்ரத3ஜனாப்ஜனாப்4யாம் யாம் 
நேமா நம  ீநேமா நம  ீ3பாபா3காப்காப4்யாம் 9 யாம் 9 

 இத ி ீஶ்’ங்ேக இத ி ீஶ்’ங்ேக3ர ீ ஜகர ீ ஜக3த்த்33  

ீஸசச் ிதாீஸசச் ிதா3னந்தனந்த3ஶ ிவாப ிஶ ிவாப ி4னவ ந்’ஸ ிம்ஹபானவ ந்’ஸ ிம்ஹபா4ரதீ ரதீ 

மஹாஸ்வாம ிப ிமஹாஸ்வாம ிப ி4ரவ் ிரச ிதம் ீரவ் ிரச ிதம் ீ3பாபா3காஸ்ேதாத்ரம்காஸ்ேதாத்ரம்
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மங்கமங்க33ளம்ளம்

மங்கமங்க3ளம் ளம் 3  சந்த்  சந்த்3ரெமௗளீஶ்வரேகரெமௗளீஶ்வரேக3

ஶக்த ிகஶக்த ிக3ணபத ி ஶாரதாணபத ி ஶாரதா3ம்ெபம்ெப3ெகெக3 ஶங்கராசாரய்ர ிேக ஶங்கராசாரய்ர ிேக3   ப    ப 

காலைபகாலைப4ரவேகரவேக3 காள ி  காள ி 3ரக் ிரக் ி3ேகேக3

வ ீர தீவ ீர தீ4ர ஶ ூர ஹம மாத ி சரணக்ேக       1 ர ஶ ூர ஹம மாத ி சரணக்ேக       1 

மல்ல ிகாரஜ் ுனேகமல்ல ிகாரஜ் ுனேக3 ெசல்வ ஜனாரத் ெசல்வ ஜனாரத்3னேகனேக3 

அம்பாஅம்பா3ப4வான ி கம்பவான ி கம்ப3த3 க க3ணபத ி சண்ணபத ி சண்3சாண்சாண்3ேகேக3  2   2 

வ ித்வ ித்3யாரண்யர ிேகயாரண்யர ிேக3 வ ித் வ ித்3யாஶங்கரேகயாஶங்கரேக3

வாகீவாகீ3ஶ்வர ிேகஶ்வர ிேக3 வஜ்ரேத வஜ்ரேத3ஹ கஹ க3டாடா3ஞ்ஜேனயர ிேகஞ்ஜேனயர ிேக3     3      3 

ங்கங்க3ப4த்த்3ெரேகெரேக3 ஶ்’ங்க ஶ்’ங்க3ன ிவாஸ ின ிேகன ிவாஸ ின ிேக3

ஶ்’ங்ேகஶ்’ங்ேக3ர ிரெதார ிரெதா3 ெநெலஸ ிவந்த ெநெலஸ ிவந்த2 ஶாரதா ஶாரதா3ம்ெபம்ெப3ேகேக3  4   4 

ஸசச் ிதாஸசச் ிதா3னந்தனந்த3 ஶ ிவ அப ி ஶ ிவ அப ி4னவ ந்’ஸ ிம்ஹபானவ ந்’ஸ ிம்ஹபா4ரத ிேகரத ிேக3

சந்த்3ர ேஶக2ரபா4ரதீ 3 ஸாரவ்ெபௗ4மர ிேக3  சந்த்3ர ேஶக2ரபா4ரதீ 3 ஸாரவ்ெபௗ4மர ிேக3  

சந்த்3ர ேஶக2ரபா4ரதீ சந்த்3ர ேஶக2ரபா4ரதீ 3 வ ித் வ ித்3யாதீரத்யாதீரத்2ர ிேகர ிேக3 

சந்த்3ர ேஶக2ரபா4ரதீ சந்த்3ர ேஶக2ரபா4ரதீ 3 பா பா4ரதீதீரத்ரதீதீரத்2ர ிேகர ிேக3

சந்த்3ர ேஶக2ரபா4ரதீ சந்த்3ர ேஶக2ரபா4ரதீ 3 வ ி வ ி4ேஶகேஶக2ரபாரபா4ரத ிேகரத ிேக3  5  5
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ச ிங்ேகச ிங்ேக33ர ி ஜகர ி ஜக33த்த்3333 பரம்பைர பரம்பைர

பப44கக33வான்     வான்     
ப4க3வான் ஸதாவான் ஸதா3ஶ ிவன்    ஶ ிவன்    

ப4க3வான் நாராயணன்   வான் நாராயணன்   

ப4க3வான் சர்கவான் சர்க2 ப் ப்3ரஹ்மன்ரஹ்மன்

ர ிஷ ின ிவரக்ள்ர ிஷ ின ிவரக்ள்

வஸ ிஷ்டவஸ ிஷ்ட2 மஹரஷ் ிக மஹரஷ் ிக3ள்ள்

ஶக்த ி மஹரஷ் ிகஶக்த ி மஹரஷ் ிக3ள்ள்

பராஶர மஹரஷ் ிகபராஶர மஹரஷ் ிக3ள்ள்

ேவதேவத3வய்ாஸ மஹரஷ் ிகவய்ாஸ மஹரஷ் ிக3ள்ள்

ஶ ுக மஹரஷ் ிகஶ ுக மஹரஷ் ிக3ள்ள்

ெகௗெகௗ3ட3பாதபாத3 ஆசாரய்ாள் ஆசாரய்ாள்

ேகாேகா3வ ிந்தவ ிந்த3 ப ப4க3வத்பாதவத்பாத3ர்ர ்

ஶங்கர பஶங்கர ப4க3வத்பாதவத்பாத3ர்ர ்

ஜகஜக3த்த்33க்கக்க3ள்    ப ீடாள்    ப ீடா2த ித ி4பத்ய காலம்பத்ய காலம்

1. 1. ஶங்கர பஶங்கர ப4க3வத்பாதாவத்பாதா3சாரய்ர ்   788 (ஜனனம்) - 820சாரய்ர ்   788 (ஜனனம்) - 820
2. ஸ ுேரஶ்வராசாரய்ர ்    820 - 8342. ஸ ுேரஶ்வராசாரய்ர ்    820 - 834
3. ந ித்யேபா3. ந ித்யேபா3த4க4ன மஹாஸ்வாம ிகள்  834 - 848ன மஹாஸ்வாம ிகள்  834 - 848
4. ஞானக4. ஞானக4ன மஹாஸ்வாம ிகள்    848 - 910ன மஹாஸ்வாம ிகள்    848 - 910
5. ஞாேனாத்தம மஹாஸ்வாம ிகள்   910 - 9545. ஞாேனாத்தம மஹாஸ்வாம ிகள்   910 - 954
6. ஞானக ி6. ஞானக ி3ர ி மஹாஸ்வாம ிகள்   954 - 1038ர ி மஹாஸ்வாம ிகள்   954 - 1038
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7. ஸ ிம்ஹக ி7. ஸ ிம்ஹக ி3ர ி மஹாஸ்வாம ிகள்   1038 - 1098ர ி மஹாஸ்வாம ிகள்   1038 - 1098
8. ஈஶ்வரதீரத்்த8. ஈஶ்வரதீரத்்த2 மஹாஸ்வாம ிகள்   1098 - 1146 மஹாஸ்வாம ிகள்   1098 - 1146
9. ந்’ஸ ிம்ஹதீரத்்த9. ந்’ஸ ிம்ஹதீரத்்த2 மஹாஸ்வாம ிகள்  1146 - 1229 மஹாஸ்வாம ிகள்  1146 - 1229
10. வ ித்10. வ ித்3யாதீரத்்தயாதீரத்்த2 மஹாஸ்வாம ிகள்   1229 - 1333 மஹாஸ்வாம ிகள்   1229 - 1333
11. பா11. பா4ரதீதீரத்்தரதீதீரத்்த2 மஹாஸ்வாம ிகள்   1333 - 1380 மஹாஸ்வாம ிகள்   1333 - 1380
12. வ ித்12. வ ித்3யாரண்ய மஹாஸ்வாம ிகள்   1380 - 1386யாரண்ய மஹாஸ்வாம ிகள்   1380 - 1386
13. சந்த்13. சந்த்3ர ேஶகர ேஶக2ர பார பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் I  1386 - 1389  1386 - 1389
14. ந்’ஸ ிம்ஹ பா14. ந்’ஸ ிம்ஹ பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் I  1389 - 1408  1389 - 1408
15. ேஷாத்தம பா15. ேஷாத்தம பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் I  1408 - 1448  1408 - 1448
16. ஶங்கரபா16. ஶங்கரபா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள்    1448 - 1455ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள்    1448 - 1455
17. சந்த்17. சந்த்3ர ேஶகர ேஶக2ர பார பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் IIII 1455 - 1464 1455 - 1464
18. ந்’ஸ ிம்ஹ பா18. ந்’ஸ ிம்ஹ பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் IIII 1464 - 1479 1464 - 1479
19. ேஷாத்தம பா19. ேஷாத்தம பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் II II 1479 - 15171479 - 1517
20. ராமசந்த்20. ராமசந்த்3ர பார பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள்   1517 - 1560ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள்   1517 - 1560
21. ந்’ஸ ிம்ஹ பா21. ந்’ஸ ிம்ஹ பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் IIIIII 1560 - 1573 1560 - 1573
22. ந்’ஸ ிம்ஹ பா22. ந்’ஸ ிம்ஹ பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் IVIV 1573 - 1576 1573 - 1576
23. ந்’ஸ ிம்ஹ பா23. ந்’ஸ ிம்ஹ பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் V 1576 - 1600 1576 - 1600
24. அப ி24. அப ி4னவ ந்’ஸ ிம்ஹ பானவ ந்’ஸ ிம்ஹ பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் 1600 - 1623ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் 1600 - 1623
25. ஸசச் ிதா25. ஸசச் ிதா3னந்தனந்த3 பா பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் I 1623 - 1663 1623 - 1663
26. ந்’ஸ ிம்ஹ பா26. ந்’ஸ ிம்ஹ பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் VIVI 1663 - 1706 1663 - 1706
27. ஸசச் ிதா27. ஸசச் ிதா3னந்தனந்த3 பா பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் IIII 1706 - 1741 1706 - 1741
28. அப ி28. அப ி4னவ ஸசச் ிதானவ ஸசச் ிதா3னந்தனந்த3 பா பா4ரதீ ரதீ 
   மஹாஸ்வாம ிகள்    மஹாஸ்வாம ிகள் I   1741 - 1767   1741 - 1767
29. ந்’ஸ ிம்ஹ பா29. ந்’ஸ ிம்ஹ பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் VIIVII 1767 - 1770 1767 - 1770
30. ஸசச் ிதா30. ஸசச் ிதா3னந்தனந்த3 பா பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் IIIIII 1770 - 1814 1770 - 1814
31. அப ி31. அப ி4னவ ஸசச் ிதானவ ஸசச் ிதா3னந்தனந்த3 பா பா4ரதீ ரதீ 
    மஹாஸ்வாம ிகள்     மஹாஸ்வாம ிகள் IIII  1814 - 1817  1814 - 1817
32. ந்’ஸ ிம்ஹ பா32. ந்’ஸ ிம்ஹ பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் VIIIVIII 1817 - 1879 1817 - 1879
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33. ஸசச் ிதா33. ஸசச் ிதா3னந்தனந்த3 ஶ ிவாப ி ஶ ிவாப ி4னவனவ
   ந்’ஸ ிம்ஹபா   ந்’ஸ ிம்ஹபா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் 1879 - 1912ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் 1879 - 1912
34. சந்த்34. சந்த்3ர ேஶகர ேஶக2ர பார பா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் IIIIII 1912 - 1954 1912 - 1954
35. அப ி35. அப ி4னவ வ ித்னவ வ ித்3யாதீரத்யாதீரத்2மஹாஸ்வாம ிகள்  1954 - 1989மஹாஸ்வாம ிகள்  1954 - 1989
36. பா36. பா4ரதீதீரத்ரதீதீரத்2மஹாஸ்வாம ிகள் மஹாஸ்வாம ிகள் 
   (ஸந்ந ியாஸ ஸ்வகீாரம்    (ஸந்ந ியாஸ ஸ்வகீாரம் − − 1974)  1989 தல்1974)  1989 தல்
37. வ ி37. வ ி4ேஶகேஶக2ரபாரபா4ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் ரதீ மஹாஸ்வாம ிகள் 
   (ஸந்ந ியாஸ ஸ்வகீாரம்     (ஸந்ந ியாஸ ஸ்வகீாரம்  −  −  2015)2015)


