
ஏகஶ்ேலாக ீ

க ிம் ஜ்ேயாத ிஸ்தவ பா₄மாநஹந ி ேம  
ராத்ெரௗ ப்ரத₃ீபாத ி₃கம் 
ஸ்யாேத₃வம் ரவ ித₃ீபத₃ரஶ்நவ ிெதௗ₄  
க ிம் ஜ்ேயாத ிராக்₂யாஹ ி ேம |  
ச ுஸ்தஸ்ய ந ிமீலநாத ி₃ஸமேய  
க ிம் தீ₄ரத் ி₄ேயா த₃ரஶ்ேந 
க ிம் தத்ராஹமேதா ப₄வாந் பரமகம்  
ஜ்ேயாத ிஸ்தத₃ஸ்ம ி ப்ரேபா₄ ||  

₃வந்த₃நம் 
ஶங்காேபண மசச் ித்தம் பங்கீக்’தம₄த்₃யயா |  
க ிங்கர ீ யஸ்ய ஸா மாயா ஶங்கராசாரய்மாஶ்ரேய ||1||  

ப்ரஹ்லாத₃வரேதா₃ ேத₃ேவா  
ேயா ந்’ஸ ிம்ஹ: பேரா ஹர ி: |  
ந்’ஸ ிம்ேஹாபாஸகம் ந ித்யம்  
தம் ந்’ஸ ிம்ஹ₃ம் ப₄ேஜ ||2||  

ஸசச் ிதா₃நந்த₃ ஶ ிவாப ி₄நவய் 
ந்’ஸ ிம்ஹபா₄ரத்யப ி₄தா₄ந் யதீந்த்₃ராந் |  
வ ித்₃யாந ிதீ₄ந் மந்த்ரந ிதீ₄ந் ஸதா₃த்மந ிஷ்டா₂ந்  
ப₄ேஜ மாநவஶம்₄பாந் ||3||  

ஸதா₃த்மத்₄யாநந ிரதம்  
வ ிஷேயப்₄ய: பராங்க₂ம் |  
ெநௗம ி ஶாஸ்த்ேரஷ ு ந ிஷ்ணாதம்  
சந்த₃்ரேஶக₂ரபா₄ரதீம் |4||  

வ ிேவக ிநம் மஹாப்ரஜ்ஞம்  
ைத₄ரெ்யௗதா₃ரய்மாந ித ி₄ம் |  
ஸதா₃ப ி₄நவரவ்ம் தம்  
வ ித்₃யாதீரத்₂₃ம் ப₄ேஜ ||5|  

அஜ்ஞாநாம் ஜாஹ்நவீதீரத்₂ம்  
வ ித்₃யாதீரத்₂ம் வ ிேவக ிநாம் |  
ஸரே்வஷாம் ஸ ுக₂த₃ம் தீரத்₂ம்  
பா₄ரதீதீரத்₂மாஶ்ரேய  ||  6 ||  

வ ித்₃யாவ ிநயஸம்பந்நம்  
வீதராக₃ம் வ ிேவக ிநம் |  
வந்ேத₃ ேவதா₃ந்ததத்த்வஜ்ஞம்  
வ ி₄ேஶக₂ரபா₄ரதீம்    ||  7 ||  

ப ி₃தா₃வள ி 
மத்பரமஹம்ஸபர ிவ்ராஜகாசார்யவர்ய- 

பத₃வாக்யப்ரமாணபாராவாரபார ீண-யமந ியமாஸந- 
ப்ராணாயாமப்ரத்யாஹாரதா₄ரணாத்₄யாந-

ஸமாத்₄யஷ்டாங்க₃ேயாகா₃ஷ்டா₂நந ிஷ்ட₂- 
தபஶ்சக்ரவர்த ி-

அநாத்₃யவ ிச்ச ி₂ந்நஶங்கராசார்ய₃பரம்பராப்ராப்த- 
ஷட்₃த₃ர்ஶநஸ்தா₂பநாசார்ய-

வ்யாக்₂யாநஸ ிம்ஹாஸநாதீ₄ஶ்வர-
ஸகலந ிக₃மாக₃மஸாரஹ்’த₃ய- 

ஸாங்க₂்யத்ரயப்ரத ிபாத₃க-ைவத ி₃கமார்க₃ப்ரவர்தக-
ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ர-ஆத ி₃ராஜதா₄நீ-

வ ித்₃யாநக₃ரமஹாராஜதா₄நீ- 
கர்ணாடகஸ ிம்ஹாஸநப்ரத ிஷ்டா₂பநாசார்ய-

மத்₃ராஜாத ி₄ராஜ₃- 
₄மண்ட₃லாசார்ய-’ஷ்யஶ்’ங்க₃ரவராதீ₄ஶ்வர-

ங்க₃ப₄த்₃ராதீரவாஸ ி-
மத்₃வ ித்₃யாஶங்கரபாத₃பத்₃மாராத₄க- 

மஜ்ஜக₃த்₃₃-
மத₃ப ி₄நவவ ித்₃யாதீர்த்த₂மஹாஸ்வாம ி-

₃கரகமலஸஞ்ஜாத- 
மஜ்ஜக₃த்₃₃-பா₄ரதீதீர்த்த₂மஹாஸ்வாம ிநாம் 

தத்கரகமலஸஞ்ஜாத-மஜ்ஜக₃த்₃₃-
வ ி₄ேஶக₂ரபா₄ரதீ-மஹாஸ்வாம ிநாஞ்ச 

சரணாரவ ிந்த₃ேயா: ஸாஷ்டாங்க₃ப்ரணாமாந் 
ஸமர்பயாம : ||   

 ஶாரதா₃ ₄ஜங்க₃ ப்ரயாதாஷ்டகம் 
ஸ ுவோஜம்பா₄ம் ஸ ுதா₄ரண்ம்பா₄ம் 
ப்ரஸாதா₃வலம்பா₃ம் ப்ரண்யாவலம்பா₃ம் |  
ஸதா₃ஸ்ேயந்₃ப ி₃ம்பா₃ம் ஸதா₃ேநாஷ்ட₂ப ி₃ம்பா₃ம் 
ப₄ேஜ ஶாரதா₃ம்பா₃மஜஸ்ரம் மத₃ம்பா₃ம் ||  1 ||   

கடாே த₃யாரத்்₃ராம் கேர ஜ்ஞாநத₃்ராம் 
கலாப ி₄ரவ் ிந ித்₃ராம் கலாைப: ஸ ுப₄த்₃ராம் |  
ரஸ்த்ர ீம் வ ிந ித்₃ராம் ரஸ்ங்க₃ப₄த்₃ராம் 
ப₄ேஜ ஶாரதா₃ம்பா₃மஜஸ்ரம் மத₃ம்பா₃ம் ||  2 ||   

லலாமாங்கபா₂லாம் லஸத₃்கா₃நேலாலாம் 
ஸ்வப₄க்ைதகபாலாம் யஶ: கேபாலாம் |  
கேர த்வமாலாம் கநத்ப்ரத்நேலாலாம் 
ப₄ேஜ ஶாரதா₃ம்பா₃மஜஸ்ரம் மத₃ம்பா₃ம் ||  3 ||   
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 ஶங்கராசாரய் அஷ்ேடாத்தர ஶதநாமாத ி₃ 
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ஸ ுஸீமந்தேவணீம் த்₃’ஶா ந ிரஜ் ிைதணீம் 
ரமத்கீரவாணீம் நமத்₃வஜ்ரபாண ிம் |  
ஸ ுதா₄மந்த₂ராஸ்யாம் தா₃ ச ிந்த்யேவணீம் 
ப₄ேஜ ஶாரதா₃ம்பா₃மஜஸ்ரம் மத₃ம்பா₃ம் ||  4 ||   

ஸ ுஶாந்தாம் ஸ ுேத₃ஹாம் த்₃’க₃ந்ேத கசாந்தாம் 
லஸத்ஸல்லதாங்கீ₃மநந்தாமச ிந்த்யாம் |  
ஸ்ம்’தாம் தாபைஸ: ஸரக்₃ரவ்ஸ்த ி₂தாம் தாம் 
ப₄ேஜ ஶாரதா₃ம்பா₃மஜஸ்ரம் மத₃ம்பா₃ம் ||  5 ||   

ரங்ேக₃ ரங்ேக₃ ம்’ேக₃ந்த்₃ேர க₂ேக₃ந்த்₃ேர 
மராேல மேத₃ேப₄ மேஹாே(அ)த ி₄டா₄ம் |  
மஹத்யாம் நவம்யாம் ஸதா₃ ஸாமபாம் 
ப₄ேஜ ஶாரதா₃ம்பா₃மஜஸ்ரம் மத₃ம்பா₃ம் ||  6 || 

ஜ்வலத்காந்த ிவஹ்ந ிம் ஜக₃ந்ேமாஹநாங்கீ₃ம் 
ப₄ஜந்மாநஸாம்ேபா₄ஜஸ ுப்₄ராந்தப்₄’ங்க₃ீம் |  
ந ிஜஸ்ேதாத்ரஸங்கீ₃தந்’த்யப்ரபா₄ங்கீ₃ம் 
ப₄ேஜ ஶாரதா₃ம்பா₃மஜஸ்ரம் மத₃ம்பா₃ம் ||  7 ||   

ப₄வாம்ேபா₄ஜேநத்ராஜஸம்ஜ்யமாநாம் 
லஸந்மந்த₃ஹாஸப்ரபா₄வக்த்ரச ிஹ்நாம் |   

சலசச்ஞ்சலாசாதாடங்ககரண்ாம் 
ப₄ேஜ ஶாரதா₃ம்பா₃மஜஸ்ரம் மத₃ம்பா₃ம் ||  8 || 

ஸங்கல்பம் 
மேமாபாத்த-ஸமஸ்த-₃ர ிதயத்₃வாரா 
பரேமஶ்வரப்ர ீத்யரத்₂ம் ஸரே்வஷாம் 

ஆஸ்த ிகமஹாஜநாநாம் ேமஸ்ைத₂ரய்-வீரய்வ ிஜய-அப₄ய-
ஆராேராக்₃ய-ஐஶ்வரய்ாப ி₄வ்’த்₄யரத்₂ம், ஸமஸ்த-

₃ர ிேதாபஶாந்த்யரத்₂ம், ஸமஸ்த-மங்க₃லாவாப்த்யரத்₂ம், 
ஸமஸ்த-அப்₄த₃யாரத்₂ம் ச, த₄ரம்ாரத்₂-காமேமாாக்₂ய-

சரவ் ித₄ஷாரத்₂ஸ ித்₃த்₄யரத்₂ம், 
மசச்₂ங்கரப₄க₃வத்பாதா₃சாரய்ாக்₂ய-

ஸத்₃₃ப்ரஸாத₃ஸ ித்₃த்₄யரத்₂ம், ஸத்₃₃ப்ரஸாேத₃ந 
ஸரே்வஷாம் ஆஸ்த ிகமஹாஜநாநாம் ஸத்₃வ ித்₃யா-

ஸத்₃₃த்₃த ி₄ப்ராப்த்யரத்₂ம், ச ித்தஶாந்த ி 
ஸ ுக₂ஸந்ேதாஷாத்₃யாப ி₄வ்’த்₄யரத்₂ம், 

ேத₃ேஶாபப்லவந ிவ்’த்யரத்₂ம், 
மசச்₂ங்கரப₄க₃வத்பாதா₃சாரய்-ப்ர ீத்யரத்₂ம் 

மசச்₂ங்கரப₄க₃வத்பாதா₃சாரய்-அஷ்ேடாத்தர-ஶதநாம-
பாராயணம் கர ிஷ்ேய ||  

ஶங்கர ப₄க₃வத்பாதா₃சாரய் அஷ்ேடாத்தர ஶதநாமாவள ி  
ஶங்கராசாரய்வரய்ாய நம: 

ப்₃ரஹ்மாநந்த₃ப்ரதா₃யகாய நம: 
அஜ்ஞாநத ிம ிராத ி₃த்யாய நம: 
ஸ ுஜ்ஞாநாம்₃த ி₄சந்த₃்ரமேஸ நம: 

வரண்ாஶ்ரமப்ரத ிஷ்டா₂த்ேர நம: 5 
மேத நம: 

க்த ிப்ரதா₃யகாய நம:  
ஶ ிஷ்ேயாபேத₃ஶந ிரதாய நம: 

ப₄க்தாப ீ₄ஷ்டப்ரதா₃யகாய நம: 
ஸ ூ்மதத்த்வரஹஸ்யஜ்ஞாய நம: 10 

காரய்ாகாரய்ப்ரேபா₃த₄காய நம: 
ஜ்ஞாநத்₃ராஞ்ச ிதகராய நம: 

ஶ ிஷ்யஹ்’த்தாபஹாரகாய நம: 

பர ிவர்ாஜாஶ்ரேமாத்₃த₄ரத்்ேர நம: 
ஸரவ்தந்த்ரஸ்வதந்த்ரத ி₄ேய நம: 15 
அத்₃ைவதஸ்தா₂பநாசாரய்ாய நம: 
ஸாாசச்₂ங்கரபத்₄’ேத நம: 
ஷண்மதஸ்தா₂பநாசாரய்ாய நம: 
த்ரய ீமாரக்₃ப்ரகாஶகாய நம: 

ேவத₃ேவதா₃ந்ததத்த்வஜ்ஞாய நம: 20    

₃ரவ்ாத ி₃மதக₂ண்ட₃நாய நம: 
ைவராக்₃யந ிரதாய நம: 

ஶாந்தாய நம: 

ஸம்ஸாராரண்வதாரகாய நம: 

ப்ரஸந்நவத₃நாம்ேபா₄ஜாய நம: 25 

பரமாரத்₂ப்ரகாஶகாய நம: 

ராணஸ்ம்’த ிஸாரஜ்ஞாய நம: 

ந ித்யத்’ப்தாய நம: 
மஹேத நம:  
ஶ ுசேய நம:    30 

ந ித்யாநந்தா₃ய நம: 
ந ிராதங்காய நம: 

ந ிஸ்ஸங்கா₃ய நம: 
ந ிரம்லாத்மகாய நம: 
ந ிரம்மாய நம:    35 
ந ிரஹங்காராய நம: 

வ ிஶ்வவந்த₃்யபதா₃ம்₃ஜாய நம: 

ஸத்த்வப்ரதா₄நாய நம: 
ஸத்₃பா₄வாய நம: 

ஸங்க்₂யாதீத₃ேணாஜ்ஜ்வலாய நம: 

அநகா₄ய நம: 
ஸாரஹ்’த₃யாய நம: 
ஸ ுத ி₄ேய நம: 
ஸாரஸ்வதப்ரதா₃ய நம: 
ஸத்யாத்மேந நம:   45 
ண்யஶீலாய நம: 

ஸாங்க்₂யேயாக₃வ ிசணாய நம: 
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தேபாராஶேய நம: 
மஹாேதஜேஸ நம: 

₃ணத்ரயவ ிபா₄க₃வ ிேத₃ நம:  50 
கல ிக்₄நாய நம: 
காலகரம்ஜ்ஞாய நம: 

தேமா₃ணந ிவாரகாய நம: 

ப₄க₃வேத நம: 

பா₄ரதீேஜத்ேர நம:   55 

ஶாரதா₃ஹ்வாநபண்₃தாய நம: 
த₄ரம்ாத₄ரம்வ ிபா₄க₃ஜ்ஞாய நம: 

ல்யேப₄த₃ப்ரத₃ரஶ்காய நம: 

நாத₃ப ி₃ந்₃கலாப ி₄ஜ்ஞாய நம: 

ேயாக ி₃ஹ்’த்பத்₃மபா₄ஸ்கராய நம: 60 

அதீந்த்₃ர ியஜ்ஞாநந ித₄ேய நம: 
ந ித்யாந ித்யவ ிேவகவேத நம: 

ச ிதா₃நந்தா₃ய நம: 
ச ிந்மயாத்மேந நம: 

பரகாயப்ரேவஶக்’ேத நம:  65 

அமாஷசர ித்ராட்₄யாய நம: 
ேமதா₃ய ிேந நம: 

மாகராய நம: 

ப₄வய்ாய நம:  

ப₄த்₃ரப்ரதா₃ய நம:   70 

₄ர ிமஹ ிம்ேந நம: 

வ ிஶ்வரஞ்ஜகாய நம: 
ஸ்வப்ரகாஶாய நம: 

ஸதா₃தா₄ராய நம: 
வ ிஶ்வப₃ந்த₄ேவ நம:   75 

ஶ ுேபா₄த₃யாய நம: 
வ ிஶாலகீரத்ேய நம: 

வாக₃ீஶாய நம: 

ஸரவ்ேலாகஹ ிேதாத்ஸ ுகாய நம: 

ைகலாஸயாத்ரா-ஸம்ப்ராப்த-சந்த்₃ரெமௗல ி-ப்ரஜகாய நம: 

காஞ்சய்ாம் சக்ரராஜாக்₂ய-யந்த்ரஸ்தா₂பந-தீ₃ ிதாய நம: 

சக்ராத்மக-தாடங்க-ேதாஷ ிதாம்பா₃-மேநாரதா₂ய நம: 
ப்₃ரஹ்மஸ ூத்ேராபந ிஷத்₃பா₄ஷ்யாத ி₃-க்₃ரந்த₂கல்பகாய 

நம: 

சரத் ி₃க்சராம்நாய ப்ரத ிஷ்டா₂த்ேர நம:  
மஹாமதேய நம:   85 

த்₃வ ிஸப்தத ிமேதாசே்ச₂த்ேர நம: 
ஸரவ்த ி₃க்₃வ ிஜயப்ரப₄ேவ நம: 
காஷாயவஸேநாேபதாய நம: 

ப₄ஸ்ேமாத₃்₄ல ிதவ ிக்₃ரஹாய நம: 

ஜ்ஞாநாத்மைககத₃ண்டா₃ட்₄யாய நம: 
கமண்ட₃லஸத்கராய நம: 

₃₄மண்ட₃லாசாரய்ாய நம: 

ப₄க₃வத்பாத₃ஸஞ்ஜ்ஞகாய நம: 

வய்ாஸஸந்த₃ரஶ்நப்ர ீதாய நம: 

’ஷ்யஶ்’ங்க₃ேரஶ்வராய நம: 95 

ெஸௗந்த₃ரய்லஹரீக்₂ய-ப₃ஹ ுஸ்ேதாத்ர-வ ிதா₄யகாய நம: 
சஷ்ஷஷ்கலாப ி₄ஜ்ஞாய நம: 

ப்₃ரஹ்மராஸேமாதா₃ய நம: 
மந்மண்ட₃நம ிஶ்ராக்₂ய-ஸ்வயம்₄ஜய-ஸந்தாய நம: 

ேதாடகாசாரய்ஸம்ஜ்யாய நம: 100 

பத₃்மபாதா₃ரச் ிதாங்க்₄ர ிகாய நம: 

ஹஸ்தாமலக-ேயாகீ₃ந்த₃்ர-ப்₃ரஹ்மஜ்ஞாந-ப்ரதா₃யகாய நம: 
ஸ ுேரஶ்வராக்₂ய-ஸசச் ி₂ஷ்ய-ஸந்ந்யாஸாஶ்ரமதா₃யகாய நம: 
ந்’ஸ ிம்ஹப₄க்தாய நம: 
ஸத்₃ரத்நக₃ரப்₄ேஹரம்ப₃-ஜகாய நம: 

வய்ாக்₂யாஸ ிம்ஹாஸநாத₄ீஶாய நம: 

ஜக₃த்ஜ்யாய நம: 

ஜக₃த்₃₃ரேவ நம:  108 

மசச்₂ங்கரப₄க₃வத்பாதா₃சாரய்ஸ்வாம ிேந நம: 

மங்க₃ளம் 
மங்க₃ளம் ₃  சந்த்₃ரெமௗளீஶ்வரேக₃ 

ஶக்த ிக₃ணபத ி ஶாரதா₃ம்ெப₃ெக₃ ஶங்கராசாரய்ர ிேக₃ ||ப||  
காலைப₄ரவேக₃ காள ி ₃ரக் ி₃ேக₃ 

வீர தீ₄ர ஶ ூர ஹம மாத ி சரணக்ேக ||  1 ||  

மல்ல ிகாரஜ் ுநேக₃ ெசல்வ ஜநாரத்₃நேக₃  
அம்பா₃ப₄வாந ி கம்ப₃த₃ க₃ணபத ி சண்₃சாண்₃ேக₃|2 

வ ித்₃யாரண்யர ிேக₃ வ ித்₃யாஶங்கரேக₃ 
வாக₃ீஶ்வர ிேக₃ வஜ்ரேத₃ஹ க₃டா₃ஞ்ஜேநயர ிேக₃ ||3||  

ங்க₃ப₄த்₃ெரேக₃ ஶ்’ங்க₃ந ிவாஸ ிந ிேக₃ 
ஶ்’ங்ேக₃ர ிரெதா₃ ெநெலஸ ிவந்த₂ 

ஶாரதா₃ம்ெப₃ேக₃ ||4|| 
ஸசச் ிதா₃நந்த₃ ஶ ிவ அப ி₄நவ ந்’ஸ ிம்ஹபா₄ரத ிேக₃ 

சந்த₃்ரேஶக₂ரபா₄ரதீ ₃ ஸாரவ்ெபௗ₄மர ிேக₃   
சந்த₃்ரேஶக₂ரபா₄ரதீ ₃ வ ித்₃யாதீரத்₂ர ிேக₃  
சந்த₃்ரேஶக₂ரபா₄ரதீ ₃ பா₄ரதீதீரத்₂ர ிேக₃ 

சந்த₃்ரேஶக₂ரபா₄ரதீ ₃ வ ி₄ேஶக₂ரபா₄ரத ிேக₃ ||5||
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