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முன்னுரை
இன் று

ப ிரஸ ித்தமாக

ஸநாதன

தர்மத்தைச்

பவித்த ிரமான

ஹ ிந்து

சேர்ந்த

த ினம்

மதம்

நம்

என் றழைக்கப்படும்

அனைவருக்கும்

ம ிகவும்

ஆஷாடமாதத்த ில்

என் றால்

ப�ௌர்ணம ி

நன் நாள் .

இதை

பூர்ண ிமா

என் றும்

அழைப்பர்.

வரும்

பூர்ண ிமா,

வ்யாஸ

ஸநாதன

குரு

தர்மத்தை

ந ிலைந ிறுத்த ி நம் எல�்லோருக்கும் நல் வழியைக் காட்டியருள ிய
குருபரம் பரைய ில்
வந்த ிருக்கும்
மஹாபுருஷர்களை
இந்த
துத ிப்பதும்

நாள ில்

வந்த ிருக்கும்

ஆராத ிப்பதும்

நம் முடைய

அனாத ி

காலத்த ில ிருந்து

ஸம் ப ிரதாயமாகும் .

அதன் படியே

ஸதாச ிவன ில ிருந்து த�ொடங்க ி நம் முடைய ப ிரத்யக்ஷதெய்வமாக
அருள் புர ிந்து

க�ொண்டிருக்கும்

குருபரம் பரையை

ஜகத்குருவின்

குருப�ௌர்ணம ி

நம் மனைவர ின்

வரையுள் ள

நன் நாள ில்

கடமையாகும் .

இது

பூஜ ிப்பது

எல�்லோருக்கும்

ஸகலவிதமான நன் மைகளை அள ிக்கும் என் பத ில் ச ிற ிதளவும்
ஐய்யம ில்லை.
அனந்த
ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ

ஸ்ரீவிபூஷ ித
பாரதீதீரத
் ்த

சங்கராசார்ய
அவர்கள ின்

பரமபூஜ் ய

ஜகத்குரு

மஹாஸந்ந ிதானம்

ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ

விதுசேகர

சங்கராசார்ய

மற்றும்

ஜகத்குரு
ஸந்ந ிதானம்

பாரதீ

பரமானுக்க ிரஹத்த ினாலும்

வழிகாட்டுதல ினாலும்
பவித்த ிரமான குருப�ௌர்ணம ி நன் நாள ில் குருவின் க ிருபைக்கு
அனைவரும் பாத்த ிரமாகட்டும் என் னும் நல் ல உத்தேசத்துடன்
இந்த

த ினத்த ில்

எல் லா

இடங்கள ிலும்

நடைபெறவேண்டுமென் று

பாரயண

ந ிச ச
் ய ித்துள�்ளோம் .

பாராயணமுறையை

தெர ியப்படுத்துவதற்காக

உத்தரவின் படி

T V ச ிவகுமார

சர்மா

முதலான

ஸ்ரீ

ஸ்ரீமடத்த ின்

சர்மா,

ஆஸ் தான

ந ிகழ் ச்ச ி
இந்த

ஜகத்குருவின்
T ஸீதாராம
பண்டிதர்களால்

குருஸபர்யா

(குருவின்

பூஜை)

என் ற

இந்த

ச ிறு

புத்தகம்

தயார ிக்கப்பட்டுள் ளது.
இந்த குருஸபர்யா புத்தகத்த ில் குருப�ௌர்ணம ிய ின் ச ிறப்பு,
மஹாபுருஷர்களான

உலகத்த ிற்கு

ஸத்குருக்கள்

செய்த

உபகாரங்கள் , பாராயணமுறை, பாராயணத்த ிற்குத் தேவையான
ஸ�்தோத்த ிரங்கள்

மற்றும்

அஷ�்டோத்தர

சத

நாமாவள ிகள்

ஆக ியவை அடங்க ியுள் ளது. ஜாத ி, மதம் , வயது, ஆண், பெண்
என் ற

எந்தப்

பாகுபாடும்

இல் லாது

இறைநம் ப ிக்கையுள் ள

அனைவரும் இந்த பாராயணத்த ில் பங்குக�ொண்டு ஸத்குருவை
ஸ் மர ித்து அவர ின் அருளுக்குப் பாத்த ிரர்களாக வேண்டுமென் று
விரும் புக ிறேன் .

Dr. V. R. க�ௌரீசங்கர்
Administrator & CEO,
Dakshinamnaya Sri Sharada Peetham,
Sringeri
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குருப�ௌர்ணம ிய ின் ச ிறப்பு
ஒரு

எழுத்தைக்

நம் முடைய
ப ிரஹ் ம

கற்ப ித்தவரையும்

தர்மம் .

அப்படியென் றால்

வித்யையை

ப�ோத ிக்கும்

ச ிரத்தை

பக்த ிகளுடன்

எவ்வளவு

குருவாக

க�ௌரவிப்பது

ம ிகவும்

உத்தமமான

ஜகத்குருவினடத்த ில்
இருக்கவேண்டும்

நாம்

என் பது

தெள் ளத் தெள ிவாக ிறது.

யஸ் ய தே 3வே பராப 4க்த ி ர ய
் தா 2 தே 3வே ததா 2 கு 3ர�ௌ 
 ப்ரகாஶந்தே மஹாத்மன

தஸ் யைதே கத ி2தா ஹ் யர்தா2
யார் குருவை பகவானாகவே கருதுவான�ோ மேலும் குருவின்
விஷயத்த ில் அபாரமான பக்த ியுடன் இருப்பான�ோ, அவனுக்கு
ு ளும் க ிடைக்கும் என் று உபந ிஷத்துக்கள்
எல் லா ச ிரேயஸ் ஸ க
அற ிவுறுத்துக ின்றன.

அனைவருக்கும்

தர்ம

மார்கத்தைப்

ப�ோத ித்து, இஹத்த ில் சுகம் மற்றும் சாந்த ியை அனுக்க ிரஹம்
செய்வத�ோடு மட்டும ின்ற ி ப ிரஹ் ம வித்யையை உபதேச ிப்பதன்
மூலம் துக்கமயமான ஸம் ஸாரஸாகரத்தைக் கடக்கச் செய்பவர்
குருவன் ற ி வேரெவரும ில்லை.
ஆத்ம
தஞ் சம்

தத்துவத்தை

அற ிய

விரும் பும்

அடையவேண்டும்

கூறப்பட்டுள் ளது.
தத்துவத்தை

தஞ் சமடைந்து,

ச ிஷ்யன்

என் பது

அதையே

உபந ிஷத்துக்கள ில்

பகவத்கீதைய ில்,

உணர்ந்தவருமான

குருவை

குருவைத்
ஞான ியும்

ச ிஷ்யனானவன்

அவருக்குச் சேவையைச் செய்து

தத்துவத்தை

அற ிந்து க�ொள் ளவேண்டுமென் பதை

தத் 3வித் 3த ி4 ப் ர ண ிப ாதேன பர ிப ்ரஶ் னே ன ஸேவயா 
ி 
உபதே3க்ஷ்யந்த ி தே ஜ் ஞானம் ஜ் ஞான ன
ி ஸ்தத்தவ
் த3ர்ஶ ன

1

சுல�ோகத்த ின்

என் ற

அப்படிப்பட்ட

மஹ ிமைவாய்ந்த

குருபரம் பரையானது
ஆரம் பமக ிய ிருக்க ிறது.
த�ொடர்ந்து

ப ிரகாச ித்துக்

ரத்த ினங்களுக்கு
பகவான்

ஸ்ரீ

ஒப்பான

ஸத்குருக்களையும்

உபதேச ிக்கப்பட்டுள் ளது.

ஸத்குருக்களைக்

ஸதாச ிவன ில ிருந்து
க�ொண்டிருக்கும்
பகவான்
பூஜ ித்து,
துத ித்து

இடைவிடாது
குருபரம் பரைய ில்

க ிருஷ்ணபரமாத்மா,

ஸ்ரீ
மற்றும்

ஸ்ரீமத்

சங்கர

குருபரம் பரைய ிலுள் ள
அவர்கள ின்

பாத்த ிரமாகுதல் குருப�ௌர்ணம ிய ின் ச ிறப்பாகும் .

2

க�ொண்ட

ஸதாச ிவன ில ிருந்து

பகவான்

வேதவ்யாஸர்

பகவத்பாதாசார்யரைப்
எல் லா

மூலம்

அருளுக்குப்

பகவான் ஸ்ரீக ிருஷ்ணபரமாத்மா
பகவான்

யுகத்த ில்

துவாபர

தர்மத்தை

ரக் ஷித்து,

ஸ்ரீக ிருஷ்ணனாக

துஷ்டர்களை
ு னை
செய்து, நல�்லோரை பர ிபால ித்தான் . அர்ஜ ன

ஸம் ஹாரம்

கம் ஸன்

அவதர ித்து,

முதலான

ந ிம ித்தமாக வைத்துக�்கொண்டு மன ிதகுலத்த ின் மேன் மைக்காக
வேதங்கள ின்

ஸாரமாக

விளங்கும்

பகவத்கீதையை

உபதேச ித்தான் .

ஸர�்வோபன ஷ
ி த�ோ3 கா3வ�ோ த�ோ3க்3தா4 க�ோ3பாலனந்த3ன
 
ு 4ீ ர�்போ4க்தா து3க்3த4ம் கீ3தாம் ரு’தம் மஹத்
பார�்தோ2 வத்ஸ
 ஸத
என் க ிற

– “ஸ்ரீக ிருஷ்ணன்

சுல�ோகம்

உபந ிஷத்துக்கள்

என் ற

முக்த ிமார்கத்தை

ப�ோத ிக்கும்

அம் ருதத்த ிற்கு
கன் ற ிற்கு

ஒப்பான

முதல ில்

அனுக்க ிரஹ ித்தான் .”
செய்த

பகவான்

பசுவில ிருந்து,

க�ோபாலகன் ,
மன ிதனுக்கு

பகவத்கீதை
ு ன்
பாலை
அர்ஜ ன

என் னும்
என் ற

அள ித்துவிட்டு,

அனைத்துலக ிற்கும்

அப்படிப்பட்ட

பேருதவியைச்

என் று

தெள ிவாகவிளக்குக ிறது.

என் ற

ச ிறப்பைத்

கீதைய ின்

ஸ்ரீக ிருஷ்ணனை

“க்ரு’ஷ்ணம்

வந்தே3

ஜக3த்3கு3ரும் ” என் று வணங்குக ிற�ோம் .

ஸச்ச ி த ா 3னந் த 3ரூபாய க்ரு’ஷ்ணாயாக்ல ிஷ ்டகார ிணே 
நம�ோ வேதா 3ந் த வேத் 3யாய கு 3ரவே பு 3த் 3த ி4ஸாக் ஷிணே
ஸச்ச ிதானந்தரூபமானவரும் , எல் லாவிதமான கஷ்டங்களைப்
ப�ோக்கடிப்பவரும் ,
ஸத்குருவுமான

வேதாந்தத்தால்

அற ியப்படுபவரும் ,

ஸ்ரீக ிருஷ்ணபரமாத்மாவுக்கு

பகவான்

நமஸ் காரம் .
3

பகவான் ஸ்ரீவேதவ்யாஸர்
ஸ்ரீவேதவ்யாஸர்

மஹாவிஷ்ணுவின்

அவதாரமாவார்.

ஸ்ரீக ிருஷ்ணபரமாத்மா

அதையே
விபூத ிய�ோகத்த ில்
என் க ிறார்.

“முன ீனாமப்யஹம்
பகவான்

நான் காக

பகவத்கீதைய ின்

விபாகம்

வ்யாஸரை,
செய்ததால்

பதர ிகாச்ரமத்த ில்

வேதங்களை

வேதவ்யாஸரென் றும் ,

வச ிப்பதனால்

பாதராயணரென் றும் ,

புத்த ிரனானதால்

பராசரமஹர ிஷ ிகள ின்
யமுனாநத ியால்

வ்யாஸ”

பாராசர்யரென் றும் ,

ப ிரதேசத்த ில்

சூழப்பட்ட

அவதர ித்ததால்

க ிருஷ்ணத்வைபாயனரென் றும் அழைக்க ிற�ோம் .
பெரும்

குவியலாக

இருந்த

வேதங்களை

பகவான்

ு ் , ஸாம, அதர்வ என் று நான் கு
ஸ்ரீவேதவ்யாஸர் ர ிக், யஜ ஸ
பாகமாகப்
முறையே

ப ிர ித்து
பைல,

நூலை

இயற்ற ினார்.

பகவத்பாதாசார்யாள்
என் று

ச ிஷ்யர்களுக்கு
ு ந்து
மற்றும் ஸ ம

ஆழம்

காணமுடியாத
ூ ்த ிர
ப்ரஹ் மஸ த

ரத்த ினசுருக்கமாக்க ி
ூ ்த ிரங்களுக்கு
இந்த
ஸ த

இயற்ற ிய ிருக்கும்

பாஷ்யமே

ஸ்ரீசங்கர
தன் னுடைய

அப ிப்ப ிராயத்தை அப்படியே ப ிரத ிபல ிக்க ிறது

ம ிகவும்

தர்மங்களை

ஜைம ின ி

உபதேச ித்தார்.

தத்துவங்களை

மனத ில ிருக்கும்

தன் னுடைய

வைசம் பாயன,

மஹர ிஷ ிகளுக்கு
வேதாந்த

அவற்றை

வேதத்த ில்

புகழ் ந்துள் ளார்.

எள ியமுறைய ில்

விளக்கப்பட்ட

அற ிந்துக�ொள் ளுவதற்காக
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மஹாபுராணங்கள் , உபபுராணங்கள் மற்றும் மஹாபாரதத்தையும்
ஸ்ரீவேதவ்யாஸர்
ப ிரத ி
துத ிக்கவும்
செய்யும்

ஒரு

இயற்ற ினார்.

கடவுள்
த ினந�்தோறும்

மன ிதனும்

ச ித்த ிக்கவும்

இஷ்டார்த்தங்கள்
ஸ்ரீவிஷ்ணுஸஹஸ் ரநாமம் ,

ஸ்ரீச ிவஸஹஸ் ரநாமம் ,

நம் ப ிக்கையுள் ள

ஸ்ரீதுர்கா
4

பகவானைத்
பாராயணம்

ஸ்ரீலல ிதாஸஹஸ் ரநாமம் ,

ஸப்தசத ி

முதலான

அபூர்வ

த ிவ்யமங்கள

ஸ�்தோத்த ிரங்கள்

புராணங்கள ில ிருந்தே

ஸ்ரீவேதவ்யாஸர்

இயற்ற ியுள் ள

க ிடைத்த ிருக்க ின்றன.

நமக்கு

அது

மாத்த ிரம ில்லை நம் முடைய தர்மத்த ில் ஒவ�்வொரு மன ிதனும்
செய்யவேண்டிய
வித ிமுறைகள்

கர்மாக்கள் ,

அதைச்

முதல ியவற்றையும்

செய்யவேண்டிய

புராணங்கள ின்

மூலம்

அந்த மஹாத்மா விளக்க ியருள ியுள் ளார். இத்தகைய உதவியை
உலக ிற்கு

செய்துள் ள

ஸ்ரீவ்யாஸமஹர ிஷ ிகள்

விளங்குக ிறார்.

5

ஜகத்குருவாக

ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதாசார்யாள்
பன் ன ிரண்டு
அவைத ிக

நூற்றாண்டுகளுக்கு
அத ிகர ித்து

மதங்கள்

ம ிகவும்

க்ஷீணதசையை

முன்

நம்

ஸநாதன

சமயத்த ில்

அடைந்த

ப ிரார்த்தனைக்க ிணங்க ி

தேவதைகள ின்

பரமேச்வரன் , கேரளாவின்

பாரதநாட்டில்
வைத ிக தர்மம்
எல் லா

கைலாஸவாச ியான

காலடி ேக்ஷத்த ிரத்த ில் ஆர்யாம் பா

ச ிவகுரு என் ற புண்ண ிய தம் பத ிகளுக்கு புத்த ிரனாக ஸ்ரீசங்கரன்
என் ற பெயர ில் அவதர ித்தான் .
ஸ்ரீ

சங்கர

வயத ிலேயே

பகவத்பாதாசார்யாள்
எல் லா

எட்டாவது
சாஸ் த்த ிரங்களையும்
பய ின்று,

வேத

ஸ்ரீக�ோவிந்த

பகவத்பாதரை

ஆச்ரமத்தை

ஸ் வ ீகர ித்து,

ஆத்மவித்யையைப்
இயற்ற ி,

ஸஞ் சர ித்து,

உபந ிஷத்துகள ில்
ப�ோத ித்து
தர்ம

ப ிரசார

நடைபெற

ப ிரஸ் தானத்ரய

ஸ�்தோத்த ிரங்கள்
பாரதநாடு
தர்மத்த ின்

அனேக

அனேக

முறை

மதங்களைக்

கண்டனம்

மறுமலரச்ச ியை

ஏற்படுத்த ி,

அத்வைத

ஸ ித்தாந்தத்தை

மார்கத்த ிற்கு

வழிகாட்டினார். ஸநாதன
என் றென் றும்
இடைவிடாமல்

கார்யம்

வேண்டும்

என் ற

க ிழக்கு,

தெற்கு,

புர ிய ில்

ஸ்ரீக�ோவர்தனப ீடம் ,

துவாரகைய ில்

பாஷ்யம் ,

முதலான

முழுவதும்

விளக்கப்பட்ட

ம�ோக்ஷ

ஸந்ந ித ிய ில்

அவர ின்

வேதவிருத்தமான
வைத ிக

செய்து,

ஸந்ந ியாஸ

சரணடைந்து

பய ின்று,

ப ிரகரணக ிரந்தங்கள் ,
நூல் களை

தங்களுடைய

மேற்கு,

பாரதத்த ின்

உத்தேசத்துடன்

வடக்கு

த ிக்குகள ில்

ச ிருங்கேர ிய ில்

ஸ்ரீகாள ிகாப ீடம்
6

மற்றும்

முறையே

ஸ்ரீசாரதாப ீடம் ,
பதர ிநாத்த ில்

ஸ்ரீஜ�்யோத ிஷ்ப ீடம்
ஸ் தாப ித்தார்.
நீண்டகாலம்
செயல் களைச்
கேதாரநாத்த ில்
அ~ங்க ிருந்தே
பேருதவியை

என் னும்

நான் கு

ஆம் நாயப ீடங்களை

வருஷ

அவதாரகாலத்த ில்

ந ிலைத்த ிருக்கும் படியான

அரும் பெரும்

ம ிகக்

குறுக ிய
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சாத ித்தார்.

ப ின்னர்

ச ிஷ்யர்களை
கைலாஸத்தை
உலகத்த ிற்குச்

இமயமலைய ிலுள் ள
அனுக்க ிரஹ ித்துவிட்டு

அடைந்தார்.
செய்த

ஸ்ரீசங்கர

இப்பேற்பட்ட
பகவத்பாதர்

ஜகத்குருவாக விளங்க ிவருவது நாம் அனைவரும் அற ிந்ததே.

7

தக் ஷிணாம் நாய ஸ்ரீசாரதா ப ீடா2த 4ி பத 1ி கள்
ஸ்ரீசங்கர

பகவத்பாதர ினால்

ஸ் தாப ிக்கப்பட்ட

முக்க ியமானதுமான
தக் ஷிணாம் நாய
ு ச்வராசார்யர ில ிருந்து
ஸ்ரீஸ ரே
இன் று
ஆசார்யாள்

ப ீடத்த ில்

ஸ்ரீசங்கர

நம் முடைய

ப ிரகாச ித்துக்

குருபரம் பரைய ினால்
இந்தப்

ஸ்ரீசாரதாப ீடம் ,

அவிச்ச ின்னமாக

வரை

வந்த ிருக்கும்

உலகத்த ின்

நன் மைக்காக

தாங்களும்

ஸதா

விளங்க ிவரும்
க�ொண்டிருக்க ிறது.

ஒவ�்வொரு

வகுத்த ிற்கும்

பகவத்பாதாள்

முதலாவதும்

ஆசார்யரும் ,

வழிய ிலேயே

நடந்து

உபதேச ிப்பதுமாத்த ிரம ில்லாமல்

தர்மமார்கத்தையே

கடைப்ப ிடித்து

முன் மாத ிர ியாகத்
த ிகழ் க ிறார்கள் .இந்த
ு ச்வராசார்யாள் , ஸ்ரீவித்யாதீரத
விளங்க ிய ஸ்ரீஸ ரே
் ்த

எல�்லோருக்கும்
ப ீடத்த ில்

ஸ்ரீபாரதீதீரத
் ்த

மஹாஸ் வாம ிகள் ,
ஸ்ரீவித்யாரண்ய

மஹாஸ் வாம ிகள் ,
ஸ்ரீஸச்ச ிதானந்தபாரதீ

மஹாஸ் வாம ிகள் ,

மஹாஸ் வாம ிகள் ,

ஸ்ரீந்ருஸ ிம்ஹபாரதீ

மஹாஸ் வாம ிகள் ,

ஸ்ரீஸச்ச ிதானந்த ச ிவாப ிநவ ந்ருஸ ிம்ஹ பாரதீ மஹாஸ் வாம ிகள் ,
ஸ்ரீசந்த ிரசேகர

பாரதீ

மஹாஸ் வாம ிகள்

மற்றும்

ஸ்ரீஅப ிநவ

வித்யாதீரத
் ்த மஹாஸ் வாம ிகள் முதலான எல் லாஆசார்யர்களும்
உலகத்த ிற்கு

நன் மை

பயக்கும்

அர ிய

பண ிகளைச்

செய்து

எல�்லோராலும் பூஜ ிக்கப்படுக ின்றார்கள் . இந்த குருபரம் பரையை
இன் று

ச ிறப்பான

ஸ்ரீசாரதாப ீடத்த ின்
ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ

அத ிபத ிகளான

பாரதீதீரத
் ்த

உத்தராத ிகார ி
விதுசேகரபாரதீ

ஜகத்குரு

மஹாஸந்ந ிதனம்

ச ிஷ்யரான

ஜகத்குரு

ஸந்ந ிதானம்

வந்தனைக்குர ியவர்களாக
மஹ ிமைகள்

முன் னடத்த ிச ்

முறைய ில்

ப�ொருந்த ிய

செல் லும்

சங்கராசார்யாள்

அவர்களும்

அவர ின்

சங்கராசார்யாள்

ஸ்ரீஸ்ரீஸ்ரீ

அவர்களும்

த ிகழ் க ின்றார்கள் .
குருபரம் பரைய ில்

அனைவர ின்
இப்பேற்பட்ட
வந்த ிருக்கும்

எல் லா ஜகத்குருக்களையும் துத ிப்பதும் பூஜ ிப்பதும் நம் முடைய
கடமையாகும் .
8

பாராயணமுறை
1. தீ3பப்ரஜ் வலனம்
2. கு3ருத்4யானம்
3. ஸங்கல் ப
4. த3க் ஷிணாமூர்த்யஷ்டகம்
5. ஸ்ரீவிஷ்ணுஷட்பதீ3 ஸ�்தோத்ரம்
6. ஸ்ரீக்ரு’ஷ்ண-அஷ�்டோத்தர-ஶதனாமாவள ி

7. ஸ்ரீவேத3வ்யாஸஸ் துத ி

8. ஸ்ரீவேத3வ்யாஸ-அஷ�்டோத்தர-ஶதனாமாவள ி

9. த�ோடகாஷ்டகம்
10. ஸ்ரீஶங்கராசார்ய-அஷ�்டோத்தர-ஶதனாமாவள ி

11. ஶ் ரு’ங்கே3ரீ கு3ருபரம் பரா ஸ�்தோத்ரம்
12. ஸ்ரீீகு3ருபாது3காஸ�்தோத்ரம்
13. மங்க3ளம்

9

தீ3பப்ரஜ் வலனம்
க ிம் ஜ�்யோத ிஸ்தவ பா4னுமானஹன ி மே
					
ராத�்ரௌ ப்ரதீ3பாதி3கம்
ஸ் யாதே3வம் ரவிதீ3பத3ர்ஶனவித�ௌ4
				

க ிம் ஜ�்யோத ிராக்2யாஹ ி மே 

ஷு ் தஸ் ய ந ி மீல னாத ி3ஸமயே
சக் ஸ
				

க ிம் தீ 4ர்த ி 4ய�ோ த 3ர்ஶனே

க ி ம் தத் ர ாஹமத�ோ ப 4வான் பரமகம்
				

ஜ�்யோத ிஸ் தத 3ஸ் ம ி ப்ரப�ோ 4 

கு3ருத்4யானம்
ஸதா 3ஶ ிவஸமாரம் பா 4ம் ஶங்கராசார்யமத் 4யமாம் 
அஸ் மதா 3சார்ய பர்ய ந்தாம் வந்தே 3 கு 3ருபரம் பராம் 
கு3ரவே ஸர்வல�ோ கானாம் ப ி 4ஷஜே ப4வர�ோக ி3ணாம் 
ந ி த 4யே ஸர்வவி த் 3யானாம் த 3க் ஷி ணாமூர்தயே நம




ஈஶ் வர�ோ கு 3ருராத்மேத ி மூர்த ிபே4த 3விபா 4க ி3னே 
வ�்யோமவத் 3 வ்ய ாப்ததே 3ஹாய த 3க் ஷிண ாமூர்தயே நம

அஜ் ஞ ானத ிம ி ர ாந்த 4ஸ் ய ஜ் ஞ ானாஞ் ஜனஶலாகயா 
ஷு ன் மீல ி த ம் யேன தஸ் மை ஸ்ரீகு3ரவே நம
சக் ரு
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ஸங்கல் ப

மம�ோபாத்த–ஸமஸ் த–து3ர ிதக்ஷயத்3வாரா
ஸ்ரீபரமேஶ் வரப்ர ீத்யர்த2ம் ஸர்வேஷாம்
ஆஸ் த ிகமஹாஜனானாம் ேக்ஷமஸ் தை2ர்ய–வ ீரய
் விஜய–
அப4ய–ஆயுரார�ோக்3ய–ஐஶ் வர்யாப ி4வ்ரு’த்3த்4யர்த2ம் , ஸமஸ் த–
து3ர ித�ோபஶாந்த்யர்த2ம் , ஸமஸ் த–மங்க3லாவாப்த்யர்த2ம் ,
ஸமஸ் த–அப்4யுத3யார்த2ம் ச, த4ர்மார்த2–காமம�ோக்ஷாக்2ய–சது
ர்வித4புருஷார்த2ஸ ித்3த்4யர்த2ம் , ஸ்ரீஸத்3கு3ருப்ரஸாதே3ன
ஸத்3வித்3யா–ஸத்3பு3த்3த 4ி ப்ராப்த்யர்த2ம் , ச ித்தஶாந்த –ி
ு ஸந�்தோஷாத் யப ி வ்ரு’த் த் யர்த ம் ,
ஸக
2
3
4
3 4
2
தே3ேஶாபப்லவன ிவ்ரு’த்த்யர்த2ம் , ஸ்ரீஸத்3கு3ரு–ப்ர ீத்யர்த2ம் ,
ஸ்ரீக்ரு’ஷ்ண
-ஸ்ரீவேத3வ்யாஸ-ஸ்ரீஶங்கர-ப4க3வத்பாதா3சார்ய
அஷ�்டோத்தர-ஶதனாமாத ி3-பாராயணம் கர ிஷ்யே 
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த3க் ண
ஷி ாமூர்த்யஷ்டகம்
விஶ் வம் த3ர்பணத்3ரு’ஶ் யமானனக3ரீ
ி ாந்தர்க3தம்
		
துல் யம் ந ஜ
பஶ் யன் னாத்மன ி மாயயா ப3ஹ ிர ிவ�ோத்3
பூ4தம் யதா2 ந ித்3ரயா 
ய
ஸாக்ஷாத்குருதே ப்ரப�ோ3த4ஸமயே
		
ஸ் வாத்மானமேவாத்3வயம்
தஸ் மை ஸ்ரீீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம்
ஸ்ரீீத3க் ஷிணாமூர்தயே  1
ப 3ீ ஜஸ் யாந்தர ிவாங்குர�ோ ஜக3த 3ி த3ம்
		
ப்ராங்ன ிரவி
் கல் பம் புன
மாயாகல் ப ிததே3ஶகாலகலனா
வைச ித்ரய
் ச ித்ர ீக்ரு’தம் 
மாயாவ ீவ விஜ் ரு’ம் ப4யத்யப ி மஹா
		ய�ோகீ3வ ய
ஸ் வேச்ச2யா
தஸ் மை ஸ்ரீீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம்
ஸ்ரீீத3க் ஷிணாமூர்தயே  2
யஸ் யைவ ஸ் பு2ரணம் ஸதா3த்மகமஸத்		
கல் பார்த2க3ம் பா4ஸதே
ஸாக்ஷாத்தத்த்வமஸீத ி வேத3வசஸா
12

	ய�ோ ப�ோ3த4யத்யாஸ்ரீிதான் 
யத்ஸாக்ஷாத்கரணாத்3ப4வேன் ன புன		
ஆவ்ரு’த்த ிரப
் 4வாம�்போ4ன ித�ௌ4
தஸ் மை ஸ்ரீீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம்
ஸ்ரீீத3க் ஷிணாமூர்தயே  3
நானாச்ச ி2த்3ரக4ட�ோத3ரஸ் த ி2தமஹா
		
தீ3பப்ரபா4பா4ஸ் வரம்
ஜ் ஞானம் யஸ் ய து சக் ரஷு ாத 3ி கரணத்3வாரா ப3ஹ ி
ஸ் பந்த3தே 
ஜானாமீத ி தமேவ பா4ந்தமனுபா4த்
		யேதத்ஸமஸ் தம் ஜக3த்தஸ் மை ஸ்ரீீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம்
ஸ்ரீீத3க் ஷிணாமூர்தயே  4
தே3ஹம் ப்ராணமப ீந்த்3ர ியாண்யப ி சலாம்
ூ ் யம் விது3

		
பு3த்3த 4ி ம் ச ஶ ன
ஸ் த்ர ீபா3லாந்த4ஜட�ோ3பமாஸ் த்வஹம ித ி
 
ப்4ராந்தா ப்4ரு’ஶம் வாத ி3ன
மாயாஶக்த ிவிலாஸகல் ப ிதமஹா
		வ்யாம�ோஹஸம் ஹார ிணே
தஸ் மை ஸ்ரீீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம்
ஸ்ரீீத3க் ஷிணாமூர்தயே  5
13

ு ்3ரஸ் தத 3ி வாகரேந்து3ஸத்3ரு’ேஶா
ராஹ க
		
மாயாஸமாச்சா2த3னாத்
ஸன் மாத்ர
கரண�ோபஸம் ஹரணத�ோ
ு ப
ு ்தபுமான் 
	ய�ோபூ4த்ஸ ஷ
ப்ராக3ஸ் வாப்ஸம ித ி ப்ரப�ோ3த4ஸமயே
		
ய
ப்ரத்யப ி4ஜ் ஞாயதே
தஸ் மை ஸ்ரீீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம்
ஸ்ரீீத3க் ஷிணாமூர்தயே  6
பா3ல் யாத 3ி ஷ்வப ி ஜாக்3ரதா3த 3ி ஷ ு ததா2
		
ஸர்வாஸ் வவஸ் தா2ஸ் வப ி
வ்யாவ்ரு’த்தாஸ் வனுவர்தமானமஹம ித்யந்தஸ் பு2ரந்தம் ஸதா3 
ஸ் வாத்மானம் ப்ரகடீகர�ோத ி ப4ஜதாம்
		ய�ோ முத்3ரயா ப4த்3ரயா
தஸ் மை ஸ்ரீீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம்
ஸ்ரீீத3க் ஷிணாமூர்தயே  7
விஶ் வம் பஶ் யத ி கார்யகாரணதயா
		
ஸ் வஸ் வாம ிஸம் ப3ந்த4த
:
ஶ ிஷ்யாசார்யதயா ததை2வ ப ித்ரு’புத்ராத்3யாத்மனா பே4த3த

ஸ் வப்னே ஜாக்3ரத ி வா ய ஏஷ புருஷ�ோ
		

மாயாபர ிப்4ராம ித
:
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தஸ் மை ஸ்ரீீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம்
ஸ்ரீீத3க் ஷிணாமூர்தயே  8
பூ4ரம் பா4ம் ஸ்யனல�ோந ில�ோம் ப3ரமஹர்
		
னாத�ோ2 ஹ ிமாம் ஶ 
ு புமான்
இத்யாபா4த ி சராசராத்மகம ித3ம்
யஸ் யைவ மூர்த்யஷ்டகம் 
நான் யத்க ிஞ்சன வித்3யதே விம் ரு’ஶதாம்
		
யஸ் மாத்பரஸ் மாத்3விப�ோ4
:
தஸ் மை ஸ்ரீீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம்
ஸ்ரீீத3க் ஷிணாமூர்தயே  9
ஸர்வாத்மத்வம ித ி ஸ் பு2டீக்ரு’தம ித3ம்
		
யஸ் மாத3முஷ்ம ிம்ஸ்தவே
தேனாஸ் ய ஸ்ரீவணாத்தத3ர்த2மனனாத்3
த்4யானாச்ச ஸங்கீரத
் னாத் 
ஸர்வாத்மத்வமஹாவிபூ4த ிஸஹ ிதம்

		
ஸ் யாதீ3ஶ் வரத்வம் ஸ் வத
ஸ ித்4யேத்தத்புனரஷ்டதா4 பர ிணதம்
	சைஶ் வர்யமவ்யாஹதம்  10
 இத ி ஸ்ரீீமச்ச2ங்கர ப4க3வத்பாதா3சார்ய விரச ிதம் ஸ்ரீீ
த3க் ஷிணாமூர்த்யஷ்டகம் 
15

ஸ்ரீவிஷ்ணுஷட்பதீ3 ஸ�்தோத்ரம்
அவினயமபனய விஷ�்ணோ
த3மய மன
 ஶமய விஷயம் ரு’க3த்ரு’ஷ்ணாம் 
பூ4தத3யாம் விஸ் தாரய
தாரய ஸம் ஸாரஸாக3ரத
 		

 1 

த 3ி வ்யது4ன ீமகரந்தே3
பர ிமலபர ிப�ோ4க3ஸச்ச ிதா3னந்தே3 
ஸ்ரீபத ிபதா3ரவிந்தே3
ப4வப4யகே2த3ச்ச ி2தே3 வந்தே3 		

 2 

ஸத்யப ி பே4தா3பக3மே
நாத2 தவாஹம் ந மாமகீனஸ் த்வம் 
ஸாமுத்3ர�ோ ஹ ி தரங்க3

க்வசன ஸமுத்3ர�ோ ந தாரங்க3


 3 

உத்3த்4ரு’தனக3னக3ப 4ி த3னுஜ
த3னுஜகுலாம ித்ர ம ித்ரஶஶ ித்3ரு’ஷ்டே 
த்3ரு’ஷ்டே ப4வத ி ப்ரப4வத ி
ி ஸ் கார
ந ப4வத ி க ிம் ப4வத ர

 4 

16


மத்ஸ்யாத 3ி ப 4ி ரவதாரை
ு ா4ம்
அவதாரவதாவதா ஸதா3 வஸ த
பரமேஶ் வர பர ிபால�்யோ
ப4வதா ப4வதாபப ீ4த�ோஹம்
 5 
தா3ம�ோத3ர கு3ணமந்த ி3ர
ு ்த ரவத னாரவிந்த க�ோ விந்த 
ஸந
3
3
3
3
3
ப4வஜலத 4ி மத2னமந்த3ர
பரமம் த3ரமபனய த்வம் மே

 6 

நாராயண கருணாமய
ஶரணம் கரவாண ி தாவக�ௌ சரண�ௌ 
இத ி ஷட்பதீ3 மதீ3யே
வத3னஸர�ோஜே ஸதா3 வஸது

 7 

 இத ி ஸ்ரீமச்ச2ங்கர ப4க3வத்பாதா3சார்ய விரச ிதம்

ஸ்ரீவிஷ்ணுஷட்பதீ3ஸ�்தோத்ரம் 
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ஸ்ரீக்ரு’ஷ்ண-அஷ�்டோத்தர-ஶதனாமாவள ி

ு 3வஸ த
ு ம் தே 3வம் கம் ஸசாணூரமர்த 3னம் 
வஸ தே
தே 3வகீ ப ரமானந்த 3ம் க்ரு’ஷ்ண ம் வந்தே 3 ஜக 3த் 3கு3ரும் 

ஸ்ரீக்ரு’ஷ்ணாய நம

கமலானாதா2ய நம

ு 3வாய நம
வாஸ தே

ஸனாதனாய நம

ு 3வாத்மஜாய நம
வஸ தே

புண்யாய நம

லீலாமானுஷ-விக்3ரஹாய நம

ஸ்ரீவத்ஸக�ௌஸ் துப4த4ராய நம

யேஶாதா3வத்ஸலாய நம

ஹரயே நம
 							

10

சதுர்பு4ஜாத்த-சக்ராஸ ி-க3தா3-ஶங்கா2த்3யுதா3யுதா4ய நம


தே3வகீனந்த3னாய நம

ஸ்ரீஶாய நம

நந்த3க�ோ3பப்ர ியாத்மஜாய நம

யமுனாவேக3ஸம் ஹார ிணே நம

ப3லப4த்3ரப்ர ியானுஜாய நம

18

பூதனாஜ ீவிதஹராய நம

ஶகடாஸ ரு ப4ஞ் ஜனாய நம


நந்த3வ்ரஜஜனானந்த 3ி னே நம
ஸச்ச ிதா3னந்த3விக்3ரஹாய நம
 			

20

நவனீதவில ிப்தாங்கா3ய நம

நவனீதனடாய நம

அனகா4ய நம

நவனீதனவாஹாராய நம

முசுகுந்த3ப்ரஸாத3காய நம

ஷ�ோட3ஶஸ் த்ர ீஸஹஸ் ரேஶாய நம


த்ர ிப4ங்க ி3னே நம
மது4ராக்ரு’தயே நம

ு வாக3ம் ரு’தாப்3தீ4ந்த3வே நம
			
ஶ க
க�ோ3விந்தா3ய நம
 					
க�ோ3விதா3ம் பதயே நம

வத்ஸவாடசராய நம

அனந்தாய நம

தே4னுகாஸ ரு ப4ஞ் ஜனாய நம

த்ரு’ணீக்ரு’த த்ரு’ணாவர்தாய நம

19

30

ு ப ஞ் ஜனாய நம
யமலார்ஜ ன

4
உத்தானதாலபே4த்த்ரே நம

தமாலஶ் யாமலாக்ரு’தயே நம

க�ோ3பக�ோ3ப ீஶ்வராய நம
				
 						
ய�ோக ி3னே நம

40

க�ோடிஸ ரூ ய
் ஸமப்ரபா4ய நம

இலாபதயே நம

பரஸ் மை ஜ�்யோத ிஷே நம

யாத3வேந்த்3ராய நம

யதூ3த்3வஹாய நம

வனமால ினே நம

ப ீதவாஸஸே நம

பார ிஜாதாபஹாரகாய நம

க�ோ3வர்த4னாசல�ோத்3த4ர்த்ரே நம
			
க�ோ3பாலாய நம
 						
ஸர்வபாலகாய நம

அஜாய நம

ந ிரஞ் ஜனாய நம

காமஜனகாய நம

கஞ் ஜல�ோசனாய நம

20

50

மது4க்4னே நம

மது4ரானாதா2ய நம

த்3வாரகானாயகாய நம

ப3ல ினே நம
						
ப்3ரு’ந்தா3வனாந்த-ஸஞ் சார ிணே நம
 		

60

துலஸீதா3ம-பூ4ஷணாய நம

ஸ் யமந்தகமணேர்ஹர்த்ரே நம

நரனாராயணாத்மகாய நம

குப்3ஜா-க்ரு’ஷ்ணாம் ப3ரத4ராய நம

மாய ினே நம

பரமபூருஷாய நம

முஷ்டிகாஸ ரு -சாணூர-மல் லயுத்3த4-விஶாரதா3ய நம


ஸம் ஸாரவைர ிணே நம
					
கம் ஸாரயே நம

முராரயே நம
 						
நரகாந்தகாய நம


அனாத ி3-ப்3ரஹ்மசார ிணே நம
க்ரு’ஷ்ணாவ்யஸன-கர்ஷகாய நம

ு ாலஶ ிரஶ் சே2த்ரே நம
ஶ ிஶ ப

து3ர�்யோத4னகுலாந்தகாய நம
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விது3ராக்ரூர-வரதா3ய நம

விஶ் வரூபப்ரத3ர்ஶகாய நம

ஸத்யவாசே நம
						
ஸத்யஸங்கல் பாய நம

ஸத்யபா4மாரதாய நம
 					

80

ஜய ினே நம

ு த் ரா-பூர்வஜாய நம
ஸப

4 3
ஜ ிஷ்ணவே நம

ப 4ீ ஷ்மமுக்த ி-ப்ரதா3யகாய நம

ஜக3த்3கு3ரவே நம

ஜக3ன் னாதா2ய நம

வேணுனாத3-விஶாரதா3ய நம

வ்ரு’ஷபா4ஸ ரு -வித்4வம் ஸ ினே நம
		
பா3ணாஸ ரு -கராந்தகாய நம

 			
யுத ி4ஷ்டி2ர-ப்ரத ிஷ்டா2த்ரே நம
ப3ர்ஹ ிப3ர்ஹாவதம் ஸகாய நம

பார்த2ஸாரத2யே நம

அவ்யக்தாய நம

கீ3தாம் ரு’த-மஹ�ோத3த4யே நம

22
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காலீய-ப2ண ிமாண ிக்ய-ரஞ் ஜ ித-ஸ்ரீபதா3ம் பு3ஜாய நம


தா3ம�ோத3ராய நம

யஜ் ஞப�ோ4க்த்ரே நம
					
தா3னவேந்த்3ர-வினாஶனாய நம

நாராயணாய நம

பரஸ் மைப்3ரஹ்மணே நம
				

100

பன் னகா3ஶன-வாஹனாய நம

ஜலக்ர ீடா3-ஸமாஸக்த-க�ோ3ப ீவஸ் த்ராபஹாரகாய நம


புண்யஶ் ல�ோகாய நம

தீரத
் 2கராய நம

வேத3வேத்3யாய நம

த3யான ித4யே நம

ஸர்வதீரத
் ா2த்மகாய நம

ஸர்வக்3ரஹ-ரூப ிணே நம
				
பராத்பராய நம

ஸ்ரீக�ோ3பாலக்ரு’ஷ்ணஸ் வாம ினே நம
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ஸ்ரீவேத3வ்யாஸஸ் துத ி

வ்யாஸம் வஸ ிஷ்ட2 நப்தாரம்
ஶக்தே
 ப�ௌத்ரமகல் மஷம் 
பராஶராத்மஜம் வந்தே3
ு தாதம் தப�ோ ந ித ி4ம் 
ஶ க
வ்யாஸாய விஷ்ணுரூபாய
வ்யாஸரூபாய விஷ்ணவே 
நம�ோ வை ப்3ரஹ்மன ித4யே
வாஸ ிஷ்டா2ய நம�ோ நம
 
க்ரு’ஷ்ணத்3வைபாயனம் வ்யாஸம்
ஸர்வல�ோகஹ ிதே ரதம் 
வேதா3ப்3ஜ பா4ஸ் கரம் வந்தே3
ஶமாத 3ி ன ிலயம் முன ிம் 
வேத3வ்யாஸம் ஸ் வாத்மரூபம்
ஸத்யஸந்த4ம் பராயணம் 
ஶாந்தம் ஜ ிதேந்த்3ர ியக�்ரோத4ம்
ஸஶ ிஷ்யம் ப்ரணமாம் யஹம் 
அசதுர்வத3ன�ோ ப்3ரஹ்மா
த்3விபா3ஹ ரு பர�ோ ஹர ி
 
அபா2லல�ோசன
 ஶம் பு4

24

ப4க3வான் பா3த3ராயண
 
ஶங்கரம் ஶங்கராசார்யம்
கேஶவம் பா3த3ராயணம் 
ூ ்ரபா4ஷ்யக்ரு’த�ௌ வந்தே3
ஸ த
ப4க3வந�்தௌ புன
 புன
 
ூ ்ரக்ரு’தே தஸ் மை
ப்3ரஹ்மஸ த
வேத3வ்யாஸாய வேத4ஸே 
ஜ் ஞானஶக்த்யவதாராய
நம�ோ ப4க3வத�ோ ஹரே
 
வ்யாஸ
 ஸமஸ் தத4ர்மாணாம்
வக்தா முன ிவரேடி3த
 
ச ிரஞ் ஜ ீவ ீ தீ3ர்க4மாயுர்த3தா3து ஜடில�ோ மம 
ப்ரஜ் ஞாப3லேன தபஸா
சதுர்வேத3விபா4ஜக
 
க்ரு’ஷ்ணத்3வைபாயன�ோ யஶ் ச
தஸ் மை ஸ்ரீகு3ரவே நம
 
ஜடாத4ரஸ் தப�ோன ிஷ்ட2

ு ்3த4ய�ோக�ோ3 ஜ ிதேந்த்3ர ிய
ஶ த
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க்ரு’ஷ்ணாஜ ன
ி த4ர
 க்ரு’ஷ்ணஸ் தஸ் மை ஸ்ரீகு3ரவே நம
 
பா4ரதஸ் ய விதா4தா ச
த்3விதீய இவ ய�ோ ஹர ி
 
ஹர ிப4க்த ிபர�ோ யஶ் ச
தஸ் மை ஸ்ரீகு3ரவே நம
 
ூ 
ஜயத ி பராஶர-ஸ னு

ஸத்யவதீ-ஹ்ரு’த3யனந்த3ன�ோ வ்யாஸ
 
யஸ் யாஸ் ய கமல க3ல ிதம்
பா4ரதமம் ரு’தம் ஜக3த்ப ிப3த ி 
வேத3விபா4க3விதா4த்ரே
விமலாய ப்3ரஹ்மணே நம�ோ விஶ் வத்3ரு’ேஶ 

ூ ்ரஸ் ரு’ஜே
ஸகலத்4ரு’த ிஹேதுஸாத4னஸ த
ஸத்யவத்யப ி4வ்யக்த ி மதே 
ு ான ி ஸமான ி சாரு
வேதா3ந்தவாக்யகுஸ ம
ூ ்ரன ிசயேன மன�ோஹரேண 
ஜக்3ரந்த2 ஸ த
் 

ம�ோக்ஷார்த 2ி ல�ோகஹ ிதகாமனயா முன ிரய
தம் பா3த3ராயணமஹம் ப்ரணமாம ி ப4க்த்யா 
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ஸ்ரீ வேத3வ்யாஸ-அஷ�்டோத்தரஶதனாமாவள ி

வ்யாஸம் வஸ ிஷ்ட2 நப்தாரம்
ஶக்தே
 ப�ௌத்ரமகல் மஷம் 
பராஶராத்மஜம் வந்தே3
ு தாதம் தப�ோ ந ித ி4ம் 
ஶ க
வ்யாஸாய நம

த்3வைபாயனாய நம

ஸ் ரேஷ்டா2ய நம

ஸத்யாத்மனே நம

பா3த3ராயணாய நம

முனயே நம

ஸத்யவதீபுத்ராய நம

ு தாதாய நம
ஶ க

தப�ோன ித4யே நம

வஸ ிஷ்ட2னப்த்ரே நம
					
ஸர்வஜ் ஞாய நம

விஷ்ணுரூபாய நம

த3யான ித4யே நம
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10

பராஶராத்மஜாய நம

ஶாந்தாய நம

ஶக்த ிப�ௌத்ராய நம

கு3ணாம் பு3த4யே நம

க்ரு’ஷ்ணாய நம

வேத3விப4க்த்ரே நம

ூ ர
ப்3ரஹ்மஸ த
் க்ரு’தே நம
				

20

அவ்யயாய நம

மஹாய�ோகீ3ஶ் வராய நம

ஸ�ௌம் யாய நம

த4ன் யாய நம

ப ிங்க3ஜடாத4ராய நம

சீராஜ ினத4ராய நம

ஸ்ரீமதே நம

அஷ்டாத3ஶ-புராணக்ரு’தே நம

த3ண்டி3னே நம

கமண்ட3லு-த4ராய நம
					
குருவம் ஶ-ப்ரவர்த4காய நம

ந ிரம
் மாய நம
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30

ந ிரஹங்காராய நம

ந ிஷ்கலங்காய நம

ந ிரஞ் ஜனாய நம

ஜ ிதேந்த்3ர ியாய நம

ஜ ிதக�்ரோதா4ய நம

ஸ் ம் ரு’த ிகர்த்ரே நம

மஹாகவயே நம

தத்த்வஜ் ஞான ினே நம
					

40

தத்த்வப�ோ3த4கர்த்ரே நம

காஶீ ன ிவாஸபு4வே நம

மஹாபா4ரத-கர்த்ரே நம

ச ிரஜ ீவினே நம

மஹாமதயே நம

ஸஜ் ஜனானுக்3ரஹபராய நம


ஸத்யவாத ி3னே நம
த்3ரு’ட4வ்ரதாய நம

ப3த3ர்யாஸ் ரம-ஸஞ் சார ிணே நம

க�ோடிஸ ரூ ய
் -ஸமப்ரபா4ய நம
			
த்ர ிபுண்ட் 3ர-விலஸத்பா2லாய நம

அஷ்டாவிம் ஶத ி-ரூபப்4ரு’தே நம
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ரவ ீந்து3ம ித-ஶ ிஷ்யாட் 4யாய நம

ு ீ லாய நம
ஸஶ


யத ிபூஜ ிதாய நம

வையாக்4ரசர்ம-வஸனாய நம

ச ின்முத்3ரா-விலஸத்கராய நம

ருத்3ராக்ஷமாலா-பூ4ஷாட் 4யாய நம

கல ிபாப-ந ிவாரகாய நம

த4ர்மாஶ் வமேத4-ஸந்தே3ஷ்ட்ரே நம
		

60

ஸஞ் ஜய-ஜ் ஞானத்3ரு’ஷ்டிதா3ய நம

த்4ரு’தராஷ்ட்ராபத்யத3ர்ஶ ினே நம


விது3ராத 3ி -ப்ரபூஜ ிதாய நம
புத்ரம�ோஹ-வ்யாகுலாத்மனே நம

ஜனக-ஜ் ஞானதா3யகாய நம

கர்மடா2ய நம

தீ3ர்க4தே3ஹாட் 4யாய நம

த3ர்பா4ஸீனாய நம

வரப்ரதா3ய நம

யாமுனத்3வ ீப-ஜனனாய நம
				
ம�ோேக்ஷாபாய-ப்ரத3ர்ஶகாய நம

ரு’ஷ ிபூஜ் யாய நம
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ப்3ரஹ்மன ித4யே நம

ஶ ிகா2வதே நம

ஜடிலாய நம

பராய நம

அஷ்டாங்க3ய�ோக3-ந ிரதாய நம


ஸர்வஸ ித்3த 4ி -ஸமன் விதாய நம
கா3ந்தா4ரீக3ர்ப4-ஸம் ரக்ஷாய நம

பாண்ட3வப்ர ீத ி-ஸம் யுதாய நம
			

80

ு பால-த�ௌ ஹ ித்ராய நம
வஸ பூ

4
3
த்3ர�ோணனந்த3ன-ஶாபதா3ய நம

வ்யாஸகாஶீ ஸதா3வாஸாய நம

நரனாராயணார்சகாய நம

ந ித�்யோபவாஸ-ஸந்துஷ்டாய நம

பரஹ ிம்ஸா-பராங்முகா2ய நம

ஶ ிவபூஜைகன ிரதாய நம

ு ஜ ிதாய நம
ஸ ரு ாஸ ரு ஸ பூ

ஸர்வேக்ஷத்ரன ிவாஸ ினே நம

ஸர்வதீரத
் ா2வகா3ஹனாய நம
				

யுத ி4ஷ்டி2ராப ி4ஷேக்த்ரே நம
ஸ் ம் ரு’த ிமாத்ராப்த-ஸன் ன ித4யே நம
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த்ர ிகாலஜ் ஞாய நம

ு ்3தா4த்மனே நம
விஶ த

ந ிரவி
் காராய நம

ந ிராமயாய நம

ஊர்த்4வரேதஸே நம

மாத்ரு’ப4க்தாய நம

ந ிஶ்ச ிந்தாய நம

ந ிரம
் லாஶயாய நம
					
ரூபாந்தர-சராய நம

பூஜ் யாய நம

ஸதா3 ஶ ிஷ்யஸமாவ்ரு’தாய நம

ப 4ி ேக்ஷஶ் வர-ப்ரத ிஷ்டா2த்ரே நம

ந ிரவத்3யாய நம

ந ிரங்குஶாய நம

ஸர்வபூ4த-ஹ்ரு’தா3வாஸாய நம

ஸர்வேஷ்டார்த2-ப்ரதா3யகாய நம

ஸ்ரீவேத3வ்யாஸாய நம
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த�ோடகாஷ்டகம்
ு ா4ஜலதே4
வித ி3தாக ி2லஶாஸ் த்ரஸ த
மஹ ித�ோபன ிஷத்கத 2ி தார்த2ன ிதே4 
ஹ்ரு’த3யே கலயே விமலம் சரணம்
ப4வ ஶங்கரதே3ஶ ிக மே ஶரணம்

 1 

கருணாவருணாலய பாலய மாம்
ப4வஸாக3ரது3
க2விதூ3னஹ்ரு’த3ம் 
ரசயாக 2ி லத3ர்ஶனதத்த்வவித3ம்
ி மே ஶரணம்
ப4வ ஶங்கரதே3ஶ க

 2 

ு 2ி தா ப4விதா
ப4வதா ஜனதா ஸ க
ந ிஜப�ோ3த4விசாரணசாருமதே 		

கலயேஶ் வரஜ ீவவிவேகவித3ம்
ப4வ ஶங்கரதே3ஶ ிக மே ஶரணம்
 3 
ப4வ ஏவ ப4வான ித ி மே ந ிதராம்
ஸமஜாயத சேதஸ ி க�ௌதுக ிதா 		

மம வாரய ம�ோஹமஹாஜலத 4ி ம்
ப4வ ஶங்கரதே3ஶ ிக மே ஶரணம்
 4 
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ு ா4 ப4வத�ோ
ு ரு
ஸக
் ’தேத 4ி க்ரு’தே ப3ஹ த
ப4விதா பத3த3ர்ஶனலாலஸதா 
அத ிதீ3னம ிமம் பர ிபாலய மாம்
ப4வ ஶங்கரதே3ஶ ிக மே ஶரணம்

 5 

ஜக3தீமவிதும் கல ிதாக்ரு’தய�ோ
விசரந்த ி மஹாமஹஸஶ் ச2லத
 
அஹ ிமாம் ஶ ரு ிவாத்ர விபா4ஸ ி கு3ர�ோ
ப4வ ஶங்கர தே3ஶ ிக மே ஶரணம்

 6 

கு3ருபுங்க3வ புங்க3வகேதன தே
ு 4ீ 
 
ஸமதாமயதாம் ந ஹ ி க�ோப ி ஸ த
ஶரணாக3தவத்ஸல தத்த்வன ிதே4
ப4வ ஶங்கரதே3ஶ ிக மே ஶரணம்
 7 
வித ி3தா ந மயா விஶதை3ககலா
ந ச க ிஞ்சனகாஞ் சனமஸ் த ி கு3ர�ோ
த்3ருதமேவ விதே4ஹ ி க்ரு’பாம் ஸஹஜாம்
ப4வ ஶங்கரதே3ஶ ிக மே ஶரணம்
 8 
இத ி ஸ்ரீத�ோடகாசார்ய விரச ிதம் த�ோடகாஷ்டகம் 
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ஸ்ரீ ஶங்கராசார்ய-அஷ�்டோத்தரஶதனாமாவள ி

ஸ் ருத ி ஸ் ம் ரு’த ிபு ராணானாம் ஆலயம் கருணாலயம் 
நமாம ி ப 4க 3வத்ப ாத3ஶங்கரம் ல�ோகஶங்க ரம் 

ஸ்ரீஶங்கராசார்யவர்யாய நம

ப்3ரஹ்மானந்த3ப்ரதா3யகாய நம


அஜ் ஞானத ிம ிராத 3ி த்யாய நம
ு ் ஞானாம் பு த 4ி சந்த3் ரமஸே நம

ஸஜ
3
வர்ணாஸ் ரமப்ரத ிஷ்டா2த்ரே நம
 			
ஸ்ரீமதே நம

முக்த ிப்ரதா3யகாய நம

ஶ ிஷ�்யோபதே3ஶன ிரதாய நம

ப4க்தாப ீ4ஷ்டப்ரதா3யகாய நம

ூ
ஸ க்ஷ்ம
தத்த்வரஹஸ் யஜ் ஞாய நம
 		
கார்யாகார்யப்ரப�ோ3த4காய நம

ஜ் ஞானமுத்3ராஞ் ச ிதகராய நம

ஶ ிஷ்யஹ்ரு’த்தாபஹாரகாய நம

பர ிவ்ராஜாஸ் ரம�ோத்3த4ர்த்ரே நம

 			
ஸர்வதந்த்ரஸ் வதந்த்ரத 4ி யே நம
35

10

அத்3வைதஸ் தா2பனாசார்யாய நம

ஸாக்ஷாச்ச2ங்கரரூபத்4ரு’தே நம

ஷண்மதஸ் தா2பனாசார்யாய நம

த்ரய ீமார்க3ப்ரகாஶகாய நம

வேத3வேதா3ந்ததத்த்வஜ் ஞாய நம
 		

20


து3ர்வாத 3ி மதக2ண்ட3னாய நம
வைராக்3யன ிரதாய நம

ஶாந்தாய நம

ஸம் ஸாரார்ணவதாரகாய நம

ப்ரஸன் னவத3னாம�்போ4ஜாய நம

பரமார்த2ப்ரகாஶகாய நம

புராணஸ் ம் ரு’த ிஸாரஜ் ஞாய நம

ந ித்யத்ரு’ப்தாய நம

மஹதே நம

ு யே நம
ஶ ச
 							
ந ித்யானந்தா3ய நம

ந ிராதங்காய நம

ந ிஸ்ஸங்கா3ய நம

ந ிரம
் லாத்மகாய நம
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30

ந ிரம
் மாய நம
 					
ந ிரஹங்காராய நம

விஶ் வவந்த3் யபதா3ம் பு3ஜாய நம

ஸத்த்வப்ரதா4னாய நம

ஸத்3பா4வாய நம

ஸங்க்2யாதீதகு3ண�ோஜ் ஜ்வலாய நம
		

40

அனகா4ய நம

ஸாரஹ்ரு’த3யாய நம

ு 4ி யே நம

ஸத
ஸாரஸ் வதப்ரதா3ய நம

ஸத்யாத்மனே நம
 					
புண்யஶீ லாய நம

ஸாங்க்2யய�ோக3விசக்ஷணாய நம

தப�ோராஶயே நம

மஹாதேஜஸே நம

கு3ணத்ரயவிபா4க3விதே3 நம
 			
கல ிக்4னாய நம

காலகர்மஜ் ஞாய நம

தம�ோகு3ணன ிவாரகாய நம

ப4க3வதே நம
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50

பா4ரதீஜேத்ரே நம
 					
ஶாரதா3ஹ்வானபண்டி3தாய நம

த4ர்மாத4ர்மவிபா4க3ஜ் ஞாய நம

லக்ஷ்யபே4த3ப்ரத3ர்ஶகாய நம

நாத3ப 3ி ந்து3கலாப 4ி ஜ் ஞாய நம

 		
ய�ோக ி3ஹ்ரு’த்பத்3மபா4ஸ் கராய நம

60

அதீந்த3் ர ியஜ் ஞானன ித4யே நம

ந ித்யான ித்யவிவேகவதே நம

ச ிதா3னந்தா3ய நம

ச ின்மயாத்மனே நம

பரகாயப்ரவேஶக்ரு’தே நம
 			
அமானுஷசர ித்ராட் 4யாய நம

ேக்ஷமதா3ய ினே நம

க்ஷமாகராய நம

ப4வ்யாய நம

ப4த்3ரப்ரதா3ய நம
 					
பூ4ர ிமஹ ிம்னே நம

விஶ் வரஞ் ஜகாய நம

ஸ் வப்ரகாஶாய நம

ஸதா3தா4ராய நம

38

70

விஶ் வப3ந்த4வே நம
 					
ு
ஶ ப�ோ
த யாய நம

4 3
விஶாலகீரத
் யே நம

வாகீ3ஶாய நம

ு ாய நம
ஸர்வல�ோகஹ ித�ோத்ஸ க
 			
கைலாஸயாத்ரா-ஸம் ப்ராப்தசந்த3் ரம�ௌல ி-ப்ரபூஜகாய நம
 		

80

காஞ் ச்யாம் ஸ்ரீசக்ரராஜாக்2ய
யந்த்ரஸ் தா2பன-தீ3க் ஷிதாய நம
ஸ்ரீசக்ராத்மக-தாடங்க-த�ோஷ ிதாம் பா3மன�ோரதா2ய நம

ூ �்ரோபன ிஷத்3பா4ஷ்யாத 3ி ஸ்ரீப்3ரஹ்மஸ த
க்3ரந்த2கல் பகாய நம


சதுர்த ி3க்சதுராம் னாய-ப்ரத ிஷ்டா2த்ரே நம
மஹாமதயே நம
 					
த்3விஸப்தத ிமத�ோச்சே2த்ரே நம


ஸர்வத ி3க்3விஜயப்ரப4வே நம
காஷாயவஸன�ோபேதாய நம

ப4ஸ�்மோத்3தூ4ல ிதவிக்3ரஹாய நம

ஜ் ஞானாத்மகைகத3ண்டா3ட் 4யாய நம

39

90

கமண்ட3லுலஸத்கராய நம

கு3ருபூ4மண்ட3லாசார்யாய நம

ப4க3வத்பாத3ஸஞ் ஜ் ஞகாய நம

வ்யாஸஸந்த3ர்ஶனப்ர ீதாய நம

ரு’ஷ்யஸ் ரு’ங்க3புரேஶ் வராய நம
 			
ு �்தோத்ரஸ�ௌந்த3ர்யலஹரீமுக்2ய-ப3ஹ ஸ
	விதா4யகாய நம

சதுஷ்ஷஷ்டிகலாப ி4ஜ் ஞாய நம

ப்3ரஹ்மராக்ஷஸம�ோக்ஷதா3ய நம

ஸ்ரீமன் மண்ட3னம ிஸ்ராக்2ய-ஸ் வயம் பூ4ஜயஸன் னுதாய நம

த�ோடகாசார்யஸம் பூஜ் யாய நம
 			
பத்3மபாதா3ர்ச ிதாங்க்4ர ிகாய நம

ஹஸ் தாமலக-ய�ோகீ3ந்த்3ர-ப்3ரஹ்மஜ் ஞானப்ரதா3யகாய நம

ு ஶ் வராக்2ய-ஸச்ச ி2ஷ்யஸ ரே
ஸன் ன் யாஸாஸ் ரமதா3யகாய நம

ந்ரு’ஸ ிம்ஹப4க்தாய நம

ஸத்3ரத்னக3ர்ப4ஹேரம் ப3-பூஜகாய நம

40

100


வ்யாக்2யாஸ ிம்ஹாஸனாதீ4ஶாய நம
ஜக3த்பூஜ் யாய நம

ஜக3த்3கு3ரவே நம
					
ஸ்ரீமச்ச2ங்கரப4க3வத்பாதா3சார்யஸ் வாம ினே நம


41

ஶ் ரு’ங்கே3ரீ கு3ருபரம் பரா ஸ�்தோத்ரம்
கு3ருர்ப்3ரஹ்மா கு3ருர்விஷ்ணுர்கு3ருர்தே3வ�ோ மஹேஶ் வர
 
கு3ருஸ் ஸாக்ஷாத் பரம் ப்3ரஹ்ம
தஸ் மை ஸ்ரீகு3ரவே நம
 
ு ்3த4ஸ் ப2டிகஸங்காஶம்
ஶ த
ு ்3த4வித்3யாப்ரதா3யகம் 
ஶ த
ு ்3த4ம் பூர்ணம் ச ிதா3னந்த3ம்
ஶ த
ஸதா3ஶ ிவமஹம் ஶ் ரயே
		

 1 

ஸீமாதீதமனாத்3யந்தம்
நாம�ோச்சாரணபே4ஷஜம் 
காம ிதாேஶஷப2லத3ம்
ஸ்ரீமத்3விஷ்ணுமஹம் ஶ் ரயே	

 2 

ய�ோக ி3 ஹ்ரு’த்பத்3மன ிலயம்
நதஜ ீவஹ ிதே ரதம் 
ஶ் ருதீனாம் ஜன் மபூ4ம ிம்
த்வாம் சதுர்முக2மஹம் ஶ் ரயே	

 3 

ப்ரஸமாஹ ிதமத்யந்தம்
42

ப்ரத ி2மாம ிததேஜஸம் 
வஶீ க்ரு’தபரானந்த3ம்
வஸ ிஷ்ட2ம் கு3ருமாஶ் ரயே
ு �்தௌ ரூப்யம ிவாபா4த ி
ஶ க
யத்3ரூபம் மய ி கல் ப ிதம் 
ஶக்த்யா பர ிஹ்ரு’தம் யேன
ஶக்த ிம் தம் கு3ருமாஶ் ரயே

 4 

 5 

கரணாதீதச ித்3ரூபம்
பர ிபூர்ணம் பராயணம் 
பரமானந்த3ஸந்துஷ்டம்
பராஶரமஹம் ஶ் ரயே

 6 

வேத3வ்யாஸம் ஸ் வாத்மரூபம்
ஸத்யஸந்த4ம் பராயணம் 
ஶாந்தம் ஜ ிதேந்த்3ர ியக�்ரோத4ம்
ஸஶ ிஷ்யம் ப்ரணமாம் யஹம் 		

 7 

த்ர ிகாலாதீதச ின்மாத்ரப்ரஶாந்தஸ் வாந்தஸம் யுதம் 
விகாராத்3யைரஸம் ஸ்ப்ரு’ஷ்டம்
ு ம் கு3ருமஹம் ஶ் ரயே
ஶ க

 8 

43

கூ3டா4 மாயா யஸ் ய வாக்யைர்வ்ர ீடி3தா விலயம் க3தா 
க்ர ீட3ந்தம் வித்3யயா ஸார்த4ம்
க�ௌ3ட3பாத3ம் தமாஶ் ரயே		

 9 

ஜ ீவேஶபே4த3ரஹ ிதம்
நாவிகம் ப4வவார ிதே4
 
பா4வாபா4வவிதூ3ரஸ் த2ம்
க�ோ3விந்த3ம் கு3ருமாஶ் ரயே		

 10 

ஶங்காரூபேண மச்ச ித்தம்
பங்கீக்ரு’தமபூ4த்3யயா 
க ிங்கரீ யஸ் ய ஸா மாயா
ஶங்கராசார்யமாஶ் ரயே			

 11 

விஶ் வம் மாயாமயத்வேன
ரூப ிதம் யத்ப்ரப�ோ3த4த
 
விஶ் வம் ச யத்ஸ்வரூபம் தம்
வார்த ிகாசார்யமாஶ் ரயே			

 12 

அனாத்3யவித்3யாமுத்ஸார்ய
ப்ரஜ் ஞானக4னரூபதாம் 
ய�ோ ப�ோ3த4யத ி ஸச்ச 2ி ஷ்யான் தம்
ப�ோ3த4க4னமாஶ் ரயே			
44

 13 

ஸ ிதாக4னாத 3ி த்3ரு’ஷ்டாந்தைர்யத்ஸ்வரூபம் ஸ் ருத ிரஜ
் க�ௌ3 
ப்ரஜ் ஞானக4ன ஏவேத ி
தம் ஜ் ஞானக4னமாஶ் ரயே

 14 

ஜ் ஞானானாமுத்தமம் ஜ் ஞானம்
ஜ் ஞான ினாமுத்தம�ோ யத
 
ஜ் ஞான�ோத்தம இத ி க்2யாதம
கு3ரும் தமஹமாஶ் ரயே 			

 15 

ஜ் ஞானன ிஸ்ரேண ிமாலம் ப3் ய
ப்3ரஹ்மாக்2யம் க ி3ர ிமுன் னதம் 
ஆருஹ்ய க்ரு’தக்ரு’த�்யோ யஸ் தம் ஜ் ஞானக ி3ர ிமாஶ் ரயே

 16 

து3ர்வாத 3ி து3ஷ்டமாதங்க3விதா3ரணபடீயஸே 
நம
 ஸ்ரீஸ ிம்ஹக ி3ரயே
கு3ரவே த 3ி வ்யசக் ஷுஷே

		

 17 

ஈப்ஸ ிதார்த2ப்ரத�ோ3 ந ித்யம்
ப்ரணதானாம் ச தே3ஹ ினாம் 
யத ிர ீஶ்வரதீரத
் ா2க்2யஸ் தம் நமாம ி கு3ரும் ஶ ிவம் 		

 18 

45

ஶ் ருத ிமஸ் தககூடஸ் த2மஜ் ஞானத்3விபபே4த 3ி னம் 
ஸ்ரீமந்த்ரராஜமூர்த ிம் தம்\
ந்ரு’ஸ ிம்ஹம் கு3ருமாஶ் ரயே		

 19 

அவித்3யாச்ச2ன் னபா4வானாம்
ந்ரு’ணாம் வித்3ய�ோபதே3ஶத
 
ப்ரகாஶயத ி யஸ் தத்த்வம்
தம் வித்3யாதீரத
் 2மாஶ் ரயே

 20 

அஜ் ஞானாம் ஜாஹ்னவ ீ தீரத
் 2ம்
வித்3யாதீரத
் 2ம் விவேக ினாம் 
ு 2த3ம் தீரத
ஸர்வேஷாம் ஸ க
் 2ம்
பா4ரதீதீரத
் 2மாஶ் ரயே				

 21 

அவித்3யாரண்யகாந்தாரே
ப்4ரமதாம் ப்ராண ினாம் ஸதா3 
வித்3யாமார�்கோ3பதே3ஷ்டாரம்
வித்3யாரண்யகு3ரும் ஶ் ரயே 		

 22 

வித்3யாவித்3யாவிவேகேன
பாரம் ஸம் ஸாரவார ிதே4
 
ப்ராபயத்யன ிஶம் ப4க்தான்
தம் வித்3யாரண்யமாஶ் ரயே

 23 
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அவித்3யாரண்யஸங்க்லேஶக்ரு’ஶானுப்4ரு’ஶதாப ித
 
ஸம் ஶ்ரயே ஸததம் பூ4த்யை
சந்த3் ரேஶக2ரசந்த3் ர ிகாம்

		

 24 

அவித்3யாக்2யத்3விபத்3வைதீ4பா4வே த3க்ஷம் ஸமாஶ் ரயே 
ந்ரு’ஸ ிம்ஹபா4ரதீஶாக்2யஹர ிம் ஶ் ருத ிகு3ஹாஸ் ரயம்

 25 

புருஷ�ோத்தமதாம் யாந்த ி
யமாஶ் ர ித்ய ஜனா
 ஶ் ரயே 
க்ஷராக்ஷரமதீதம் தம்
		
புருஷ�ோத்தமய�ோக ி3னம்

 26 

க ிங்கரீக்ரு’தபூ4பாலம்
பங்கேருஹஸமானனம் 
தம் காருண்யபய�ோராஶ ிம்
ஶங்கராக்2யம் கு3ரும் ஶ் ரயே		

 27 

சந்த3் ர ிகாத4வல�ோதா3ரஸாந்த்3ரகீரத
் ிசச
் 2டாத4ரம் 
இந்த்3ர ியைர்து3ர்ஜயம் ந�ௌம ி
சந்த3் ரேஶக2ரபா4ரதீம்			

 28 
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ப்ரஸ ித்3த4வித்3யான ிலயம்
லஸமானகு3ண�ோத்கடம் 
ப 3ி ஸஜாக்ஷார்சகம் ப4க்த்யா
ந்ரு’ஸ ிம்ஹம் தீரத
் 2மாஶ் ரயே

 29 

ூ ாத 3ி தே3வ�ௌக4புருஹ த
ப�ௌருஷேயகு3ண�ோத்கடம் 
புருஷார்த2ப்ரத3ம் ந�ௌம ி
புருஷ�ோத்தமய�ோக ி3னம் 		

 30 

காமத்3விரத3பஞ் சாஸ் யராமணீயகமந்த ி3ரம் 
ஸ�ோம�ோபமானனம் ஸ்ரீமத்3ராமசந்த3் ரகு3ரும் ப4ஜே 			

 31 

ஸ ரு ஸ ிந்து4லஸத்கீரத
் ிம்
ஸ் மரஸ ிந்து4க4ட�ோத்3ப4வம் 
நாரஸ ிம்ஹார்சகம் ஸ்ரீமன் நாரஸ ிம்ஹயத ிம் ப4ஜே
		

 32 

ஸாராஸாரவிவேகஜ் ஞம்
மாரகானனகுஞ் ஜரம் 
ஶ ரூ ம் தா3னே ச ந ிரதம்
நாரஸ ிம்ஹயத ிம் ப4ஜே

 33 

48

		

ந்ரு’ஸ ிம்ஹதாம் ப்ரயாந்த்யாஶ
யமாஶ் ர ித்ய ஜனா பு4வி 
தம் ந்ரு’ஸ ிம்ஹகுரும் வந்தே3
த்3விகு3ண�ோபபத3ம் ஸதா3

 34 

தம் ஸர்வபூ4தாப4யத3ம்
விப4வைரன் விதம் பரம் 
நாரஸ ிம்ஹம் கு3ரும் சாப ி
நவம் ஜ் ஞானார்ணவம் ப4ஜே

 35 

ஸத்யஸ் வரூபம் ஸத்3ஜ் ஞானந ிஷ்ட2ம் ஸாக்ஷாச்ச 2ி வம் பரம் 
ஸதா3 தா3னரதம் தா3ந்தம்
ஸச்ச ிதா3னந்த3மாஶ் ரயே

 36 

மஹாமேருஸமம் தை4ர்யே
மாது4ர்யேப்யம் ரு’த�ோபமம் 
ஊஹாப�ோஹார்த2ன ிஷ்ணாதம்
நாரஸ ிம்ஹம் கு3ரும் ப4ஜே		

 37 

ஸச்ச ித்தாம் பு3ஜம ித்ராய
ஸச்சர ித்ரயுஜே நம
 
ஸச்ச ிதா3னந்த3பா4ரத்யை
ஸச்ச ிதா3னந்த3மூர்தயே

 38 

49

		

ஸச்ச ிதா3னந்த3பா4ரத்யை
நவ்யாயாஸ் து நம�ோந ிஶம் 
ப4வ்யாத்மஜ் ஞானன ிரதூ
் 4தாவித்3யாகார�்யோபலப்3த4யே

 39 

மாரமாதங்க3பஞ் சாஸ் யம்
மத3ஸர்பத்3விஜர்ஷப4ம் 
ந்ரு’ஸ ிம்ஹபா4ரதீம் வந்தே3
ஜ ிதாக்ஷதுரக3ம் ஸதா3 			

 40 

தத்த்வமஸ் யாத ி3வேதா3ந்தவாக்யார்த2ஜ் ஞானவார ிதே4
 
பூர்ணசந்த3் ரமஸம் வந்தே3
ஸச்ச ிதா3னந்த3ய�ோக ி3னம் 		

 41 

அப 4ி னவபத3பூர்வான்
ஸச்ச ிதா3னந்த3ஸஞ் ஜ் ஞான்
ந ிக3மஶ ிக2ரவேத்3யான்
ி ய
நத
் கல்யாணரூபான் 
த்ர ிபு4வனஜனவந்த்3யான்
ஸர்வல�ோகைகஹ்ரு’த்3யான்
ஹ்ரு’த3ய கமலமத்4யே
பா4வயாம் யம் பு3ஜாஸ் யான் 		
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 42 

ப்ரஹ்லாத3வரத�ோ3 தே3வ�ோ
ய�ோ ந்ரு’ஸ ிம்ஹ
 பர�ோ ஹர ி
 
ந்ரு’ஸ ிம�்ஹோபாஸகம் ந ித்யம்
தம் ந்ரு’ஸ ிம்ஹகு3ரும் ப4ஜே

 43 

ஸ்ரீஸச்ச ிதா3னந்த3ஶ ிவாப 4ி னவ்யந்ரு’ஸ ிம்ஹபா4ரத்யப 4ி தா4ன் யதீந்த3் ரான் 
வித்3யான ிதீ4ன் மந்த்ரன ிதீ4ன்
ஸதா3த்மன ிஷ்டா2ன் ப4ஜே
மானவஶம் பு4ரூபான்
		
 44 
ஸதா3த்மத்4யானன ிரதம்
விஷயேப்4ய
 பராங்முக2ம் 
ந�ௌம ி ஶாஸ் த்ரேஷ ு ந ிஷ்ணாதம்
சந்த3் ரேஶக2ரபா4ரதீம் 			
விவேக ினம் மஹாப்ரஜ் ஞம்
தை4ர�்யௌதா3ர்யக்ஷமான ித ி4ம் 
ஸதா3ப ி4னவபூர்வம் தம்
வித்3யாதீரத
் 2கு3ரும் ப4ஜே
பா4ரதீகருணா பாத்ரம்
பா4ரதீ பத3பூ4ஷணம் 
பா4ரதீ பத3மாரூட4ம்
பா4ரதீதீரத
் 2மாஶ் ரயே
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 45 

 46 

 47 

வித்3யாவினயஸம் பன் னம்
வ ீதராக3ம் விவேக ினம் 
வந்தே3 வேதா3ந்ததத்த்வஜ் ஞம்
விது4ேஶக2ரபா4ரதீம்

		

 48 

ஸதா3ஶ ிவஸமாரம் பா4ம்
ஶங்கராசார்யமத்4யமாம் 
அஸ் மதா3சார்யபர்யந்தாம்
வந்தே3 கு3ருபரம் பராம் 			

 49 

இத ி ஸ்ரீகு3ருபரம் பராஸ�்தோத்ரம் ஸம் பூர்ணம் 
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ஸ்ரீீகு3ருபாது3காஸ�்தோத்ரம்
நாலீகனீகாஶபதா3த்3ரு’தாப்4யாம்
நாரீவிம�ோஹாத ி3ன ிவாரகாப்4யாம் 
ி ்ரதா3ப்4யாம்
நமஜ் ஜனாப ீ4ஷ்டதத ப
நம�ோ நம
 ஸ்ரீீகு3ருபாது3காப்4யாம்  1
ஶமாத 3ி ஷட்கப்ரத3வைப4வாப்4யாம்
ஸமாத ி4தா3னவ்ரததீ3க் ஷிதாப்4யாம் 
ரமாத4வாங்க4் ர ி ஸ் த 2ி ரப4க்த ிதா3ப்4யாம்
நம�ோ நம
 ஸ்ரீீகு3ருபாது3காப்4யாம்  2
ந்ரு’பால ிம�ௌல ிவ்ரஜரத்னகாந்த ி
ஸர ித்3விராஜஜ் ஜ2ஷகன் யகாப்4யாம் 
ந்ரு’பத்வதா3ப்4யாம் நதல�ோகபங்க்தே

நம�ோ நம
 ஸ்ரீீகு3ருபாது3காப்4யாம்  3
அனந்தஸம் ஸாரஸமுத்3ரதார
ந�ௌகாய ிதாப்4யாம் கு3ருப4க்த ிதா3ப்4யாம் 
வைராக்3யஸாம் ராஜ் யத3பூஜனாப்4யாம்
நம�ோ நம
 ஸ்ரீீகு3ருபாது3காப்4யாம்  4
பாபாந்த4காரார்கபரம் பராப்4யாம்
தாபத்ரயாஹீந்த்3ரக2கே3ஶ் வராப்4யாம் 
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ஜாட் 3யாப்3த 4ி ஸம் ேஶாஷணபா3ட3வாப்4யாம்
நம�ோ நம
 ஸ்ரீீகு3ருபாது3காப்4யாம்  5
கவித்வவாராஶ ின ிஶாகராப்4யாம்
தா3ர ித்3ர்யதா3வாம் பு3த3மால ிகாப்4யாம் 
தூ3ரீக்ரு’தானம் ரவிபத்தத ிப4் யாம்
நம�ோ நம
 ஸ்ரீீகு3ருபாது3காப்4யாம்  6
நதா யய�ோ
ஸ்ரீீபத ிதாம் ஸமீயு

கதா3ச ித3ப்யாஶ ு த3ர ித்3ரவர்யா

மூகாஶ் ச வாசஸ் பத ிதாம் ஹ ி தாப்4யாம்
நம�ோ நம
 ஸ்ரீீகு3ருபாது3காப்4யாம்  7
காமாத 3ி ஸர்பவ்ரஜப4ஞ் ஜகாப்4யாம்
விவேகவைராக்3யன ித 4ி ப்ரதா3ப்4யாம் 
ப�ோ3த4ப்ரதா3ப்4யாம் த்3ருதம�ோக்ஷதா3ப்4யாம்
நம�ோ நம
 ஸ்ரீீகு3ருபாது3காப்4யாம்  8
ஸ் வார்சாபராணாமக ி2லேஷ்டதா3ப்4யாம்
ஸ் வாஹாஸஹாயாக்ஷது4ரந்த4ராப்4யாம் 
ஸ் வாந்தாச்ச2பா4வப்ரத3பூஜனாப்4யாம்
நம�ோ நம
 ஸ்ரீீகு3ருபாது3காப்4யாம்  9
 இத ி ஸ்ரீீஶ்ரு’ங்கே3ரீ ஜக3த்3கு3ரு
ஸ்ரீீஸச்ச ிதா3னந்த3ஶ ிவாப ி4னவ ந்ரு’ஸ ிம்ஹபா4ரதீ
மஹாஸ் வாம ிப ி4ர்விரச ிதம் ஸ்ரீீகு3ருபாது3காஸ�்தோத்ரம் 
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மங்க3ளம்
மங் க 3ளம் கு 3ரு ஸ்ரீ சந்த் 3ரம�ௌள ீ ஶ் வரகே 3
ஶக்த ிக3ணபத ி ஶாரதா3ம் பெ3கெ3 ஶங்கராசார்யர ிகே3

 ப

காலபை 4ரவகே 3 காள ி து 3ர்க ி 3கே 3
வ ீ ர தீ4ர ஶ ரூ ஹனும மாருத ி சரணக்கே

 1

ு கே 3 செல் வ ஜனார்த 3னகே 3
மல் ல ி க ார்ஜ ன
அம் பா3ப4வான ி கம் ப3த3 க3ணபத ி சண்டி3சாமுண்டி3கே3  2
வித் 3யாரண் யர ி கே 3 வித் 3யாஶங்கரகே 3
வாகீ3ஶ் வர க
ி ே3 வஜ் ரதே3ஹ க3ருடா3ஞ் ஜனேயர க
ி ே3

 3

துங் க 3ப4த் 3ரெகே 3 ஶ் ரு’ங்க 3ன ிவாஸ ின ிகே 3
ஶ் ரு’ங்கே3ர பு
ி ரத�ொ3ளு நெலெஸ ரு
ி வந்த2 ஶாரதா3ம் பெ3கே3  4
ஸச்ச ி த ா 3னந் த 3 ஶ ிவ அப ி4னவ ந்ரு’ஸ ிம் ஹபா 4ரத ிகே 3
சந் த ் 3 ர ேஶக2ரபா4ரதீ கு3ரு ஸார்வ ப�ௌ4மர ிகே3
சந் த ் 3 ர ேஶக2ரபா4ரதீ கு3ரு வித் 3யாதீர த
் 2ர ி க ே 3
சந் த ் 3 ர ேஶக2ரபா4ரதீ கு3ரு பா 4ரதீத ீர த
் 2ர ி க ே 3
சந் த ் 3 ர ேஶக2ரபா4ரதீ கு3ரு விது 4ேஶக 2ரபா4ரத ிகே 3  5
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ஸ்ரீச ிருங்கே3ர ி ஜக3த்3கு3ரு பரம் பரை
ப4க3வான் 					
ப4க3வான் ஸதா3ஶ ிவன் 				
ப4க3வான் நாராயணன் 			
ப4க3வான் சதுர்முக2 ப்3ரஹ் மன்

ர ிஷ ிமுன ிவர்கள்
ஸ்ரீவஸ ிஷ்ட2 மஹர்ஷ ிக3ள்
ஸ்ரீஶக்த ி மஹர்ஷ ிக3ள்
ஸ்ரீபராஶர மஹர்ஷ ிக3ள்
ஸ்ரீவேத3வ்யாஸ மஹர்ஷ ிக3ள்
ு மஹர்ஷ ிக3ள்
ஸ்ரீஶ க
ஸ்ரீக�ௌ3ட3பாத3 ஆசார்யாள்
ஸ்ரீக�ோ3விந்த3 ப4க3வத்பாத3ர்
ஸ்ரீஶங்கர ப4க3வத்பாத3ர்

ஜக3த்3கு3ருக்க3ள் 				
1. ஸ்ரீஶங்கர ப4க3வத்பாதா3சார்யர்

ப ீடா2த ி4பத்ய காலம்
788 (ஜனனம் ) - 820

ு
2. ஸ்ரீஸ ரேஶ்
வராசார்யர்					

820 - 834

ி ய
3. ஸ்ரீந த
் ப�ோ3த4க4ன மஹாஸ்வாம க
ி ள் 		

834 - 848

4. ஸ்ரீஞானக4ன மஹாஸ்வாம க
ி ள் 			

848 - 910

5. ஸ்ரீஞான�ோத்தம மஹாஸ்வாம க
ி ள் 			

910 - 954

6. ஸ்ரீஞானக 3ி ர ி மஹாஸ்வாம க
ி ள் 			

954 - 1038
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7. ஸ்ரீஸ ம
ி ் ஹக 3ி ர ி மஹாஸ்வாம க
ி ள் 			

1038 - 1098

8. ஸ்ரீஈஶ் வரதீரத
் த
் 2 மஹாஸ்வாம க
ி ள் 			

1098 - 1146

9. ஸ்ரீந்ரு’ஸ ம
ி ் ஹதீரத
் த
் 2 மஹாஸ்வாம க
ி ள் 		

1146 - 1229

10. ஸ்ரீவித்3யாதீரத
் த
் 2 மஹாஸ்வாம க
ி ள் 			

1229 - 1333

11. ஸ்ரீபா4ரதீதரீ த
் த
் 2 மஹாஸ்வாம க
ி ள் 			

1333 - 1380

12. ஸ்ரீவித்3யாரண்ய மஹாஸ்வாம க
ி ள் 			

1380 - 1386

13. ஸ்ரீசந்த3் ரேஶக2ர பா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
ி ள்

I

1386 - 1389

I

1408 - 1448

14. ஸ்ரீந்ரு’ஸ ம
ி ் ஹ பா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
ி ள் I		
15. ஸ்ரீபுருஷ�ோத்தம பா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
ி ள்

1389 - 1408

16. ஸ்ரீஶங்கரபா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
ி ள் 			

1448 - 1455

17. ஸ்ரீசந்த3் ரேஶக2ர பா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
ி ள்

1455 - 1464

18.

1464 - 1479

19.

II
ஸ்ரீந்ரு’ஸ ம
ி ் ஹ பா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
ி ள் II
ஸ்ரீபுருஷ�ோத்தம பா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
ி ள் II

1479 - 1517

20. ஸ்ரீராமசந்த3் ர பா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
ி ள் 		

1517 - 1560

21. ஸ்ரீந்ரு’ஸ ம
ி ் ஹ பா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
ி ள்

1560 - 1573

22. ஸ்ரீந்ரு’ஸ ம
ி ் ஹ பா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
ி ள்
23. ஸ்ரீந்ரு’ஸ ம
ி ் ஹ பா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
ி ள்

III
IV
V

1573 - 1576
1576 - 1600

24. ஸ்ரீஅப 4ி னவ ந்ரு’ஸ ம
ி ் ஹ பா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
ி ள் 1600 - 1623
ி ா3னந்த3 பா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
25. ஸ்ரீஸச்ச த
ி ள்
26. ஸ்ரீந்ரு’ஸ ம
ி ் ஹ பா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
ி ள்

VI

ி ா3னந்த3 பா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
27. ஸ்ரீஸச்ச த
ி ள்
ி ா3னந்த3 பா4ரதீ
28. ஸ்ரீஅப 4ி னவ ஸச்ச த
			

I

II

மஹாஸ்வாம க
ி ள் I			

29. ஸ்ரீந்ரு’ஸ ம
ி ் ஹ பா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
ி ள்

VII

ி ா3னந்த3 பா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
30. ஸ்ரீஸச்ச த
ி ள்
ி ா3னந்த3 பா4ரதீ
31. ஸ்ரீஅப 4ி னவ ஸச்ச த
				

32. ஸ்ரீந்ரு’ஸ ம
ி ் ஹ பா4ரதீ
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1663 - 1706
1706 - 1741
1741 - 1767
1767 - 1770

III

II		
மஹாஸ்வாம க
ி ள் VIII

மஹாஸ்வாம க
ி ள்

1623 - 1663

1770 - 1814
1814 - 1817
1817 - 1879

ி ா3னந்த3 ஶ ிவாப 4ி னவ
33. ஸ்ரீஸச்ச த
		

ந்ரு’ஸ ம
ி ் ஹபா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
ி ள்

34. ஸ்ரீசந்த3் ரேஶக2ர பா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
ி ள்
35. ஸ்ரீஅப 4ி னவ வித்3யாதீரத
் 2மஹாஸ்வாம க
ி ள்

III

1879 - 1912
1912 - 1954
1954 - 1989

36. ஸ்ரீபா4ரதீதரீ த
் 2மஹாஸ்வாம க
ி ள்
			

ி ாஸ ஸ்வீகாரம் − 1974)
(ஸந்ந ய

37. ஸ்ரீவிது4ேஶக2ரபா4ரதீ மஹாஸ்வாம க
ி ள்
			

ி ாஸ ஸ்வீகாரம்
(ஸந்ந ய
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